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  مسافران شهر هرت

 

 

  

 

، میخواستم به شهرهرت تقدیم کرد اي معشوق جان شیرین راپ پاك باخته بود و سر انجام هم در یادش بخیرعشقی

پهن درخت مویی که روي دیوار حیاط خرامان خرامان قصد داشت کنم که شعر عشقی بر روي برگ هاي گذري 

خم خیره شده  اقم به درخت پر پیچ وتبرایم نمایان شد و همانطور که از پنجره ا ،به انتهاي دیوار برساند خودش را

روي برگ برگ درخت مشاهده میکردم که گویا پیامی  بودم اشعار عشقی رافکر سفر به شهر هرت  در بودم و

  .ازطرف عشقی برایم آورده بودند

  

  کنم   اگر  سر خاك  سر زغصه به خاکم به 

  کنم؟  بسر   خاك وطن که رفت چه خاکی 

  سرم    که از  گر    وطن  کاله نیست   ،آوخ

  کنم  ر ـــدگ ی ـــکاله  فکر     ، ندـتـبرداش

  من این کلهش، بر سراست، که آن بود   مرد

  کنم  سر  به  آنی  کاله،  بی   که ار  نامردم 

  مملکت    تدبیر   یکسره  که  نیم   آن   من 

  مـــکن  قدر    و  قضا    ردـگ  هرزه   تسلیم 
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دل بخوانم لذا  جان و نمیتوانستم بقیه اشعار را با جاري شده بود مانع دید میشد و اشکی که از چشمانم بی اختیار

در  فسی که در گلویم گره خورده بود و آزارم میداد دست از لجاجت بردارد وتصمیم گرفتم قدري تحمل کنم تا ن

به مداین که یک نگاهش خاقانی را  ،آثارش فکر میکردم، به اپرد رستاخیز شهریاران ایران همین فاصله به عشقی و

  ،چنان دگرگون کرد که سرود

  

  هان !ن اي دل عبرت بین، ازدیده نظر کنها

  عبرت دان     آیینه     را     مدائن      ایوان 

  منزل به مدائن کن دجله     لب ز   ره   یک

  ران مدائن  خاك   بر  دجله دوم  دیده  وز 

  

  ،عشقی نیز وقتی نظري به مدائن می اندازد اپرد رستاخیز شهریاران ایران را می سراید والی آخر و

  

  آمد  اکنون که مرا وضع وطن در نظر

  آمد   از قبر در  کفن  با  زنی بینم که 

  ایران اده است مرده ي   چون مردم  اي 

  ایران    يشهزاده  کسرایم، دختر  من 

  زاده دیرین جگر گوشه شیرین   ملک

  ماست   ایران  نه قبرستان    خرابه این 

  ؟ایران کجاست این خرابه ایران نیست

  

راه شما یاران آغاز هم گفتم ابتدا دیداري از ایوان مدائن داشته باشم من این سفر را شهر هرت را فراموش کردم و

که  به جاي جاي ایران عزیز سفر کرده اند و از مکانهاي دیدنی مختلفی دیدار داشته اند مسلم است با یارانی ، میکنم

به  دل، باپاي نه باپاي سفري را آماده میکنم ورغبت همراه خواهند شد پس ساکهاي  میل و حقیر نیز به راحتی و
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غریبانه در خاك اجنبی به خاك ذلت نشسته  ، اي واي مدائن که اکنون در ایران ما نیستن خواهیم رفتدیدار مدائ

  .حسرت گذشته را میخورد و

روزگاري خسرو انوشیروان بر روي سنگفرشش گام بر ، هی در دل تاریخ گرانقدر خود داردچه روزگاران پر شکو

بجز  نداحاطه کرده ا دورش را دشمنان دور تا عدالت گستري میکرد، حال از دوستان خبري نیست، میداشت و

  ،اجازه میخواهم از همان کالم خاقانی چند بیتی استفاده کنم ،ده خاقانی هیچ چیز دیگري نمی توان گفتسرو

  

  هان !ن اي دل عبرت بین، ازدیده نظر کنها

  عبرت دان     آیینه     را     مدائن      ایوان 

  منزل به مدائن کن دجله     لب ز   ره   یک

  ران مدائن  خاك   بر  دجله دوم  دیده  وز 

  خون گوئی خود دجله چنان گرید صد دجله

  از مژگان  آتش چکد  خونابش  گرمی  کز 

  آرد   دهان    به  کف دجله  لب  که   بینی 

  زد چندان آبله   لب    آهش  زتف   گوئی 

  دجله  جگر  بریان   بین  حسرت  آتش    از

  کندش بریان کاتش   آب شنیدستی    خود

  چمن گیتی کاندر  داري  عجب   چه   آري

  الحان  پی  نوحه است  پی بلبل،   است  جغد

  ما  بر   تمس   رفت این     دادیم،   گه بار  ما 

  خذالن خود چه رسد ستمکاران تا قصر   بر 

  گریدجا زچه می کاین من خندي  دیده   بر 

  گریان   نشود  جا کاین  آن دیده   بر  خندد
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ینکه متوجه گذشت زمان بشویم ان هم بدو ما ایرانی جاري میشود و براستی که دوم دجله بی اختیار ازدیدگان هر

 سوزاند و آهی جگر سوز ازاعماق سینه بیرون دادیم که لب هایمان را ودیدگانمان جاري کردیم  ها سیل آبی ازساعت

به طرف شهر هرت مقصد  ستان از مدائن دور شدیم واندوهی جان غم و داریم لذا با چون راهی طوالنی در پیش رو

  .اولیه حرکت کردیم

ا همراهی میکنند که همگی قصد دوستان مر آزاد اندیشان و هستید چهارده تن از که نظاره گر در این سفر بجز شما 

البته باید این چهارده  این سفر داشته باشند، یند تا توشه اي ازتاریخی شهر هرت بازدید نما از جاهاي دیدنی و دارند

از آقاي خامنه اي خواسته بودند استعفا  کرده بودند و چهارده نفري که نامه اي را امضاء نفري که همراه من هستند با

جرم نوشتن نگیرید آن شیران هم اکنون که ما اماده سفر میشویم در زندانهاي رژیم جمهوري اسالمی به دهد اشتباه 

  کاري به کار ما ندارند.  و همان نامه محبوس هستند

براي اینکه خسته نشویم هر پنجاه کیلومتر را یک نفر  و ادامه میدهیم صعب العبور سفر خود در جاده هاي خاکی وه ب

اینکه به باال  تا ،با مینی بوس رانندگی کنند جمع پانزده نفري ما هشت نفر میتوانند رار میگیرد که البته ازپشت فرمان ق

جامهاي خود آبی  ستیم از چشمه هاي ابرهاي باالي سرمان بانترین نقطه کوهی رسیدیم که اگر اراده میکردیم میتوا

  .بنوشیم زالل برداریم و

 نمناك بر هواي خنک و از ماشین پیاده شدیم در رد،گی چندین هزار ساله داایستاد کوه نشانی از مقاومت و

شروع کردیم دسته جمعی به خواندن ، معنی کند سنگهاي مقاومش پاي نهادیم تا مقاومت را پاهایمان احساس و

  ،سروده اي از فرخی یزدي

  

  مقام آزادي قدر و قسم به عزت و

  نام آزادي ،که روح بخش جهان است

  اهل جهان محترم بود آن کسبه پیش 

  احترام آزادي ،جان دل و که داشت از

  چگونه پاي گذاري به حرف دعوت شیخ

  به مسلکی که ندارد مرام آزادي

  زصبح استبداد ،هزار بار بود به
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  براي دسته پا بسته شام آزادي

  به روزگار، قیامت بپا شود آن روز

  یام آزاديقکنند رنج بران چون 

  فرصتی دهد یکروزاگر خداي به من 

  کشم زمرتجعین انتقام آزادي

  زبند بندگی خواجه کی شوي آزاد

  چو فرخی نشوي گر غالم آزادي

  

ه مشاهده دره عمیقی که در پیش روي داشتیم دوباره سوار اتومبیل شده وب قدري پیاده روي و پس از خواندن شعر و

که بال فاصله چند ، رآورد دروازه هاي شهر هرت پیدا شدخوشحالی بانگ ب راه خود ادامه دادیم تا اینکه راننده با

که من گفتم دوستان  از شیشه جلو سعی کردند دروازه هاي شهر هرت را تماشا کنند نفري به جلوي اتومبیل آمده و

مرزبانی شهر  این تنها ساختمان گمرك و دروازه است و شهر هرت دروازه ندارد اتفاقا شهر هرت شهر بی در و

جستجو  خوشحال ساکها را ، همگی شاد وه کنید که به مقصد رسیده ایمباید مدارك خودتان را آماد هرت است

با اتومبیل داخل شهر  درست در همین لحظه به مرزبانی رسیدیم و ،میکردیم تا پاسپورت هایمان را آماده داشته باشیم

هر چه  ه پارکینگ مرزبانی پارك کردیم ودر انتهاي محوط هرت شدیم با راهنمائی ماموران مرزبانی اتومبیل را

گفتند شما باید نمره ماشین را  ،گفتیم ما میخواهیم با اتومبیل خودمان به شهر شما برویم قبول نکردند که نکردند

  .پردازیدبا اتومبیل کرایه به گردش ب کاپوتاژ میکردید حال مجبورید ماشین را اینجا پارك کنید و

گفت باید ازاین جا برید بیرون در  این مسئله بیگانه بودیم پرسیدم کجا باید پارك کردگویا درست میگفتند ما با 

این همه ماشین پارك شده چطور امن نیست  جواب داد ،خارج از محوطه گمرك پارك کنید گفتم آنجا امن هست

علفی که به جهنم طعنه  در یک بیابان خاکی بی آب و باتفاق دوستان رفتیم اتومبیل را دیدم حق با ایشان است لذا

  .پاس کنترل رفتیم با پاي پیاده بطرف گمرك و وسایلمان را بر داشتیم و ساکها و میزد پارك کردیم و

دو سه نفر بیشتر نبود اما از آنطرف که فاصله  ،پانزده نفر در محوطه پاس کنترل براي ورود به شهر هرت بجز ما

کنترل پلیس براي خروج  جمعیت زیادي در انتظار ،اشت براي خروجچندانی با باجه هاي ورودي به شهر هرت را ند

  .بودند
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صداي  را به زمین گذاشتیم تا نفسی تازه کنیم ناگهان ترمز شدید اتومبیل و هاکه کامال خسته  شده بودیم  ساک ما

زرین قلم کاتب  و برخورد ماشین ها توجه همه را به بیرون ساختمان گمرك و خیابان جلوي ساختمان جلب کرد

از ساختمان گمرك خارج شد درهمین بین  ژورنالیست گروه ما برحسب غریزه بطرف صدا دوید و روزنامه نگار و

که خوشبختانه آقاي چهار چشم مشغول فیلم برداري از محوطه ، فرار کرد بر داشت و یک نفر ساك پاك باخته را

 ساك با اك باخته که گویا تمامی ارزهایش هم درآقاي پ .نحوه سرقت ساك را فیلم گرفت بود که چهره سارق و

  فریاد میزد دزد...دزد...دزد آنطرف میدوید و و به این طرف و وسایل شخصی اش جا سازي کرده بود تو سرش میزد

 گفت بهتر است بجاي توسر زدن ها هرچه زودتر بري پیش پلیس و آرام کرد و آقاي وکیلی قدري پاك باخته را

پیشنهاد اکثر دوستان قرار شد به دفتر پلیس گمرك برود که چهار چشم گفت عجله کن دزد  با گزارش تهیه کنی و

چهار چشم جواب داد بله که  ،آقاي وکیلی پرسید مطمئنی خودشه، دوباره برگشته همین جا یواشکی نگاهش کنید

بیائید تصویرش را  ،بگیرم پشتش عوضیی پرکابروهاي مش مطمئنم مگه میشه این مرتیکه را با آن سبیل هاي بلند و

 گفت حق با آقاي چهار چشم است تا فیلم را نگاه کرد و وکیلی گوشی را از چهار چشم گرفت و ،نگاه کنید

  .دور تعقیبش میکنیممواظب هستیم هر جا که برود دورا ما هم ،نرفته برید شکایت کنیددر

 یک سرباز کس دیگري آنجا نبود به سرباز گفتیم ماپاك باخته به دفتر پلیس رفتیم که بجز  من باتفاق چهار چشم و

فرمانده  سرباز هم شانه هایش باال انداخت که بمن ربطی ندارد باید صبر کنید ،بدهیم آمدیم گزارش یک سرقت را

کنیم چون یک افسر در حالیکه با  سرباز یکه به دو احتیاجی نبود براي زمان انتظار با ،خودشان تشریف بیاورند

، و با اشاره تعارف کرد روي صندلی بشینیم به ما هم لبخندي زد لش صحبت میکرد وارد دفتر شد ویابوگوشی م

  ،اوهم به مکالمه اش ادامه داد ماهم نشستیم و

  :افسر

بفرمائید شکوائیه تنظیم  ،فهمیدم ،ژورنالیسته ،خوب ،خوب ،رانندگی شاکی هستند پس فرمودید اداره راهنمائی و

 مطمئن باشید داشت است پرونده را تشکیل میدهم،در باز ،بله تلفنگرام میفرمائید مانعی نداره چشم ،، بلهرخی شده یا

رمائید چه ، فداي شما خدا نگهدار خوب بفآسیاب سفید نکردیم قربان تو ما این موها را ه،الي درزش نمیر مو

  .در خدمتیم ،خدمتی از بنده بر میاد
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     :پاك باخته

در سالن ن اکنوتمام دار و ندارم در آن بود توسط فردي به سرقت رفته که ساکم را که امنتان جناب ژنرال دستم به د

  .گمرك است

  :افسر

دامن ندارم که دست شما بهش برسه چیز دیگري  دوما من مردم و ،درجه من سرهنگی است اوال من ژنرال نیستم و

رابعا باخیال راحت  ،زاري بکنی ال اینطور ناله ویک ساك گذاشتی که حا ندارت را در سوما چرا تمام دار و، دارم

  .بنویسید شرح ماوقع را بشینید و

  :پاك باخته

  .تا فرارنکرده دستگیر کنند فرار کند لطفا دستور فرمائید ایشان را قربان سارق امکان دارد

  :سرهنگ

  .از کجا مطمئنی سارق در سالن است

  :چهار چشم

  دوربین بنده هست تصویرش خیلی واضح در رفته ام وقربان من از سارق هنگام سرقت فیلم گ

  :سرهنگ

  ؟ایشان سرقت کند (با تاکید) شما فیلم گرفته اید؟ مگر میدانستید کسی میخواهد از

       :چهار چشم

  .حال فیلم برداري بودم که تصادفی این صحنه را گرفتم خیر قربان من در

       :سرهنگ

  ؟اجازه ایشان ازش فیلم گرفتید یعنی با بودید، شما از سارق اجازه فیلمبرداري گرفته

       :چهار چشم

  ؟اجازه چی

       :سرهنگ

اجازه طرف باشد براي  شخصی  فیلم بگیرد باید با اطالع و از طبق قوانین مترقی شهر هرت وقتی کسی میخواهد

یعنی  ،مبرداري نصب میباشدکه دوربین فیلمبرداري نصب شده نوشته شده در این مکان دوربین فیل کجا همین هم هر
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 بدون اجازه آنها محال است عکس یا ،باشید ما به همه مردم بها میدهیممتوجه اعمال خود  ،مردم ،آقایان دزدها

  .فیلمی گرفته شود

 واج فقط نظاره گرشده بودم بیچاره پاك باخته که حاال بشدت عصبانی هم شده بود هاج و و من زبانم بند آمده بود

  یت داد زدبا عصبان و

     :پاك باخته

من  همین جا بیخ گوشمان است شما اقدام میکنید یا دزد از دزد هم مدرك دارم، دزدیده اند و آقا جان ساك مرا

  ؟خودم وارد عمل شوم

     :سرهنگ

  .چه مدرکی داري لطفا رو کنید ؟کدام مدرك

     :چهار چشم

  ؟عرض کردم آقا ازش فیلم گرفته ایم از این مدرك باال تر

  

     :سرهنگ

  منکه در مورد فیلم توضیح کامل دادم

     :چهار چشم

تلویزیون هاي ماهواره اي به  در سایت هاي خبري و این فیلم را بسیار خوب پس ما خودمان وارد عمل میشویم و

 افکار جهان پاسخ شما را بدهد، شما خودتان خواستید که من این فیلم را پخش کنم و نمایش میگذاریم تا وجدان و

  .خواهیم دید بعد از پخش فیلم جواب شما چی میتواند باشد

     :سرهنگ

ل میکند) چی تهدید میکنی (یغه اش را و را میگیرد) من را بطرف چهار چشم رفته یغه او از پشت میز بلند میشود و(

نجا بیاورند به ای ، پخش میکنم غلط میکنی من هم اکنون دستور میدهم این فرد را دستگیر وداري میگی پخش میکنم

  .شما باید ثابت کنید سارق شما همین فرد است و

     :چهار چشم

  ازش فیلم داریم ما
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      :سرهنگ

بدون اینکه  بیرون میرود و اتاقاز( باید اول مجوز فیلم برداري را ارائه بدي بخور آبش و کوزه و اون فیلم و بذار در

پشت میزش قرارمیگیرد) حاال  میشود و اتاقد لحظه وارد بعد ازچنعکسش را نشان دهد  از چهار چشم بخواهد فیلم و

حرفش تمام نشده بودکه سربازي باتفاق مردي (.مقصر کیست همین االن طرف شما را میاورند معلوم میشه دزد کیه و

پائی براي سرهنگ  شد و اتاقوارد  پر پشت مثل دسته جارو و مشکیابروانی  با سبیل هاي از بنا گوش در رفته و

  :گفت د وکوبی

      :سرباز

  قربان آقاي پاك دست

     :سرهنگ

بنشینید جناب آقاي پاك دست  سپس رو به مرد) بفرمائید و با اشاره دست سرباز را مرخص کرد سري تکان داد و(

  .کار ما باز شود گره اي از بخشید که مزاحم شما شدیم اما متاسفانه باید خودتان تشریف میاوردید تامی

     :پاك دست

  .دمتم جناب سرهنگ شما امر بفرمائیددرخ

     :سرهنگ

حین سرقت فیلم  براي اثبات این گفته خود از شما در این آقایان اضحار میدارند ساکشان توسط شما به سرقت رفته و

  .گرفتند

     :پاك دست

شما هم  چی اینها گفته اندشما اعتراض دارم توقع نداشتم هر اوال جناب سرهنگ می بخشید من به نحوه فرمایش

خوب هستیم  همانها را مطرح بفرمائید اینها بنده را نمیشناسند شما که مارو خوب میشناسید ما از ژن هاي مرغوب و

  .قربان

     :سرهنگ

  ؟بله قبول دارم حق با شماست اما با همه این حرفها بفرمائید چه جوابی براي اینها داري، بله
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     :پاك دست

عرض کردم فرض میکنیم که من مرتکب چنین کاري شده باشم این آقایان ابتدا  اوال جناب سرهنگ فرض میکنیم،

من در همین رابطه ازآقایان شکایت میکنم. به چه  .من یا شما داشتند که ازمن فیلم گرفته اند مجوزي از باید بفرمایند

نون من خواستار مجازات طبق قا حقی بدون اجازه من ازمن فیلم گرفته اند باید در محظر دادگاه جوابگو باشند و

  !مجرمین هستم

      :سرهنگ

آقاي پاك دست شما قصد دارید رسما شکوائیه اي تنظیم  ،) بفرمائید حاال تحویل بگیرید(خطاب به چهار چشم

  ؟کنید

     :پاك دست

  .بله جناب سرهنگ رسما ازایشان شکایت میکنم

     :سرهنگ

  ستا خوب هنوز هم شما معتقد هستید ایشان سارق ساك شما

     :تهخپاك با

  .دم اینهاش خودش هم میتواند فیلمش را نگاه کندقکه معت ،بله

     :سرهنگ

ه سند جرمی است براي این آقا که فیلم زتا حرف حساب سرتان نمیشود اون فیلم مدرك نیست و مثل اینکه شما

  .، دلیلدلیل میخواهم آقا گرفته اند

     :پاك باخته

  ؟میخواهید چند تا شاهد بیاوریم شهادت بدن ؟لی باید ارائه بدیمتوانی) چه دلینا در نهایت عجز و(

  

     :سرهنگ

  ؟چگونه این سرقت را مشاهده کردند خوب این شهود کجا هستند و پس چرا ازاول نگفتید! !اهه شاهد هم داشتید

     :پاك باخته

  همسفرانمان از دوستان خودمان هستند،
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     :سرهنگ

  ؟خودشان با چشمان خودشان شاهد سرقت بودن ؟آنها چطوري میخواهند شهادت بدن

     :پاك باخته

اما از طریق همین فیلم  با چشمان خودشان ندیده اند حالتی زار) البته سرقت را گویا متوجه منظور سرهنگ شده با(

  .میتوانند شهادت بدن

    :سرهنگ

و جرم غیر ع وخیم خودتان بشوید دصداي بلند) دست بردارید آقا شما مثل اینکه نمیخواهید متوجه اوضا باتاکید و(

  .قابل گذشت انجام دادید

افترا به یک انسان  تهمت و همانطور که عرض شد فیلم برداري بدون مجوز از یک شهروند اعتقادي شهر هرت و-1

 معتقد که بر اساس شکایت آقاي پاك دست شما آقاي چهار چشم بازداشت هستید تا فردا همراه پرونده تنظیمی نزد

بعلت  محترم شهر هرت و شما آقاي پاك باخته  تهمت زدن به جناب آقاي پاك دست شهروند و قاضی بروید آقاي

   .عدم  توانائی در اثبات آن براساس شکایت جناب آقاي پاك دست بازداشت میشوید تا شماهم نزد قاضی بروید

     :چهارچشم

  ؟جناب سرهنگ قاضی چه حکمی صادر خواهد کرد

     :سرهنگ

تهدیدش کردید بین سه تا شش  یک شخص محترم فیلم گرفته اید و میدانم اما جرم شما که بدون مجوز ازواهللا ن

  .سال زندانی دارد بستگی دارد به نظر قاضی

    :پاك باخته

   ؟مغموم) براي من چه حکمی صادر میشود صدائی لرزان و حال با(

     :سرهنگ

ناتوانی در اثبات ادعاي پوچ خود بین سه تا شش سال  معتقد و افترا به یک انسان شریف و اما شما بعلت تهمت و و

اما اگر چنانچه خواهان  بود البته اگر آقاي پاك دست در مورد شما گذشت کنند حبس در انتظارتان خواهد

آنهم بستگی دارد به نظر  ادعاي شرف بکنند حبس شما به شش سال تا هشت سال تبدیل خواهد شد مجازات شما و

  .قاضی
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     :باخته پاك

فیلمبردار مجرم شناخته  مال باخته زندانی میشود مجرم تبرئه میشود و عجب اوضاعی است سارق آزاد میگردد و

  ؟کی سنگسار بسیار منصفانه است پس دست چه کسی قطع میشود و  ،میشود

     :سرهنگ

  ؟شما اعتراضی دارید

  

     :چهار چشم

  .تائید کردندخیر جناب سرهنگ آقاي پاك باخته فرمایش شما را 

     :سرهنگ

احترام  بال فاصله سربازي داخل میشود واصداي بلند فریاد میزند) سرباز (بتی یک بازداشتی دیگري هم داریم (راس

بر میگردم اینجا باشه  بیارش اینجا تامن میرم مستراح و بازداشتی در بازداشتگاه است فورانظامی را بجا میاورد) یک 

  ؟ن را هم نمیدانم حرفی نزدید شما از کسی شکایت داریدراستی شما که هنوز اسمتا

گروه ما وکیلی  این جور حرفها نیستم اما در ل شکایت وهمن: (من من کنان) گفتم خیر جناب سرهنگ من اصال ا

  .هست اگر اجازه بفرمائید بگم بیان خدمتتان شاید بتوانند کمکی کنند

     :سر هنگ

  .ما وقت زیادي نداریم بی خودي هدر بدیم شان را تا من برگردم بیار،ای مانعی ندارد فقط خیلی زود برو و

ازشون خواستم خوب حواسشون و جمع کنند چون اوضاع بر وفق  عجله رفتم پیش بچه ها و بال فاصله با شتاب و

ه باید در همان چند قدمی ک چهار چشم برسد و از آقاي وکیلی خواستم که به فریاد آقاي پاك باخته و مراد نیست و

سپس باتفاق وارد دفتر سرهنگ  براي وکیلی تعریف کردم و طی میکردیم تا به دفتر سرهنگ برسیم کل ماجرا را

شدیم وبا تعجب مشاهده کردیم کاتب زرین قلم هم در حالیکه دستبندي بدست دارد روي یکی از صندلی ها نشسته 

   .است

      :وکیلی

  ؟یکنی(باتعجب پرسید) زرین قلم تو اینجا چکار م

     :زرین قلم
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من براي مشاهده صحنه تصادف از محوطه پاس کنترل  براي بچه ها تعریف کردم خوب صداي تصادف باعث شد

از پشت به شدت زد ه بود به یک ماشین کوچکی مثل پراید خودمان  پلیس رفتم تو خیابان یک ماشین شاسی بلند

ه خسارت جانی به بار نیامد پلیس راهنمائی هم بال فاصله که البت نزدیکی صندلی راننده جمع کرد صندق عقب را تا

 شده کوچک رامقصر دانست من گفتم جناب سروان این اتومبیل از پشت زده به این بنده خدا ماشین خورد رسید و

کار  همین فضولی کار دست خودم دادم به عنوان دخالت در مرده با مقصر کسی است که ازپشت زده نه این مادر

  .ورود بدون گذرنامه به شهر هرت باز داشت شدم ایراد به مامور دولت درحین انجام وظیفه و رابکاري وخ پلیس و

       :وکیلی

کس هر گهی دلش میخواهد  بد شرایطی قرار داریم اینجا هیچ قانونی حاکم نیست هر بچه ها مواظب باشید در

  .میخوره فکر میکنم شما هم باید به غلط کردم بیافتید

    :سرهنگ

سرهنگ هم با  وکیلی از جایش بلند شده با لبخند ملیحی سالمی به سرهنگ میکند و درهمین لحظه وارد میشود و(

  ؟تمسخر جواب وکیلی را میدهد) میشه شما خودتان را معرفی کنید

  

      :وکیلی

  .ستمبهزاد وکیلی وکیل پایه یک دادگستري ه خیلی آرام گفت) من دکتر با تمسخر سرهنگ جا خورده بود و(

     :سرهنگ

  خوب آقاي وکیل پایه یک دادگستري آمدي اینجا چکار کنی

      :وکیلی

  ) کجا؟(بادلهره وترس

     :سرهنگ

  ؟، اینجا چکار داريدفتر من کجا؟ تو

       :وکیلی

  .درصورتیکه شما اجازه بفرمائید قصد دارم از دوستانم دفاع کنم

    :سرهنگ
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  .اع میکنید آقاي وکیلیلوندي) شما که همیشه ازدوستان دف باتمسخر و(

       :وکیلی

  .بخشید متوجه فرمایش شما نشدمب

     :سرهنگ

  ؟ولش کنید همین جوري حرفی زدم خوب حق الوکاله شما راکی میخواهد بدهد

       :وکیلی

  .اختیار دارید جناب سرهنگ دوستان که نباید حق الوکاله بدهند

  

  

    :سرهنگ

  .، خودتی آقاي وکیلربه اي محض رضاي خدا موش نمیگیرهعصبانیت) اینو توبمن نگو هیچ گ تاکید و با(

       :وکیلی

  .بنده حق الوکاله بگیرم یا نگیرم، دوستان پرداخت کنند یا افراد دیگري بدهند !حاال چه فرقی میکنه جناب سرهنگ

     :سرهنگ

کاري دستگیر خیانت  جاسوس و ، بگو ببینم اصال تو چکاره هستی که هر وقت مجرم وهان، آمدي سر اصل مطلب

  ؟کله تو هم پیدا میشود، هروقت جنایتکاري را دستگیر کردیم تو میاي وکیلش میشی میشود سر و

       :وکیلی

  .؟ من قربان؟ من براي اولین باره که به شهر هرت آمدممن

     :سرهنگ

  .، مدافع خس وخاشاكته یک کرباسید و چه فرقی میکنه تو یا همکارانت همگی از یک قماش هستید سر

       :وکیلی

  .جناب سرهنگ چه فرمایشیه که میفرمائید بنده خدمت رسیدم تا متوجه شوم دوستانم چه جرمی مرتکب شده اند

     :سرهنگ
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اشاره به سارق) این آقا( دوستانت؟ (اشاره به پاك باخته) به یک فرد معتقد شریف درستکار تهمت دزدي زده و

 مردم فیلم میگیرد و اما این یکی بدون اجازه از حیثیت کرده اند واعاده  و ایشان شاکی محترم این پرونده هستند

زهی خیال باطل این شهر قانون داره شهر  حیثیت مردم شریف شهر هرت را بباد دهد، و میخواهد با پخش آن آبرو

   !بی قانونی نیست

هر سوراخی سرك  ، توتآن ژورنالیست بودن اس واما این آقا(اشاره به زرین قلم) یک جرم اساسی دارد و واما،

دروغ تهیه کند این بزرگترین جرم در شهر هرت است درست مثل شما که نخود هر آشی  میکشد که خبر راست و

عوامل بیگانه حمایت میکنید شما هم باید این بار جوابگوي اعمال  خرابکاران و مرتب ازاغتشاشگران و میشوید و

  .ابت را این بار خواهیم رسیدجنایت کارانه خود باشید، دفاع از جانیان حس

       :وکیلی

  .باره دوستانم حرفی نزدممن که هنوز در

     :سرهنگ

پاي  چه خوب شد با چه نزده باشی براي من فرقی نمیکند اعمال مجرمانه شما محرزه و چه حرفی زده باشی و

ان است نه اینکه خودتان تشریف آوردید شما هم باز داشت هستید به عقیده من یک وکیل خوب جایش تو زند

         .راست راست توي شهر براي خودش بگردد

       :وکیلی

        .ولی شما نمیتوانید هر کاري دلتان خواست با ما بکنید

     :سرهنگ

  .شما خواهید دید ما میکنیم و

       :وکیلی

   .دشما نمیدهه ب جدان بیدار جهانی چنین اجازه اي را قوانین بین المللی حقوق بشر چه میشود و

     :سرهنگ

   .قوانین حقوق بشر خودمان را داریم قانون بشر شهر هرت ما

       :وکیلی
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کسی که  و کس دیگري سنگسار زندانی میکند دزد را آزاد! البد زناکار آزاد است وا همین قانونی که مال باخته ر

  .مفعول اعدام لوات میکند حتما تشویق میشود و

     :سرهنگ

خطاب به من) خوب ( ن برسیمحاال اگر حرفی ندارید بکارمافرمه  انین ما به همین شکل وبله اتفاقا درست گفتید قو

   .بگو ببینم تو این وسط چکاره هستی

       :من

وي چشم در یک چشم بهم زدن با بر این آقایان هستم هر امري بفرمائید من جناب سرهنگ من هیچی پادو شما و

  .نجام وظیفه میکنم قرباندل ا جان و

     :سرهنگ

  ؟این مجرمین شکایتی داري یا نه توهم از

      : من

  .البته جناب سرهنگ اما اجازه بفرمائید من شکایتی تنظیم نکنم و شاهد دادستان باشم

     :سرهنگ

 سرهنگ بیرون آمدم و اتاق ازبفرمائید شما مرخصید( .با هوشی هستی ، آفرین معلوم میشود آدم تیز فهم وآفرین

چند  فتادن استخوانهاي سینه ام شده بود را به آرامی بیرون دادم واباعث فاصله  س شده بود ونفسی که در سینه ام حب

رفتم پیش دوستان به آنها گفتم اوضاع قمر در عقرب است در این شهر هیچ چیزي قابل  نفس بلند دیگر کشیدم و

هیچ کس هم جوابگو نیست باید  و ناگواري بیافتد آن امکان دارد اتفاق غیر قابل پیش بینی و پیش بینی نیست هر

پاك  کتابی پرسید براي چی؟ آخه چه اتفاقی افتاده؟ ،این شهر لعنتی فرارکنیم هرچه زودتراز اینجا برویم باید فورا از

غذائی سفارش بدیم تا  گفتم اینجا جاش نیست بهتره بریم در یک رستوران بشینیم و ؟چهار چشم چی شدن باخته و

راتون تعریف کنم وهم تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم، تعدادي از بچه ها نق ونوق کردند من داستان را مفصل ب

 رفتیم در رستورانی که در ، اما با اسرار من باالخره همگی قبول کردند وتواین شرایط کی حال داره غذا بخوره حاال

کردیم که سفارش غذا بدهیم از گارسون را صدا  دور یک میز بزرگ نشستیم و جوار ساختمان گمرك بود دور تا

   ،را یاداشت میکرد گارسون درحالیکه سفارشهاي ما

  چی سئوال کرد این طرفها آب شنگولی هم پیدا میشود آقاي جام
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     :گارسون

  .عزاداریست اما خیلی خطرناکه چون امروز روز بله آقا شاید پیدا شود

     :جام چی

  مگه امروز چه روزیه؟

     :گارسون

  ع پیغمبر استروز وفات یوش

     :جام چی

  (با تعجب) یوشع؟ یوشع به شما چه مربوطه

     :گارسون

 بیس و براي همین به ما میگویند امت صد و چهار هزار پیغمبر اعتقاد داریم و بیست و و اختیار دارید آقا ما به صد

زهاي وفات هم برایشان رو چهارهزاري ما به همه پیامبران احترام میگذاریم وروزهاي تولدشان راجشن میگیریم و

  .سخت عزاداري میکنیم

     :جام چی

وفات را ازروي تاریخ ننوشته پیدا کردید اگر بخواهید فقط  گیرم روزهاي تولد و چهار هزار پیغمبر؟ بیست و و صد

پنج روز کم میآورید چگونه تولدشان را  سی و ششصد و و سه هزار وبیست و ایام وفات آنها را سوگواري کنید صد

  ن میگیرید؟جش

     :گارسون

، بله شما عزاداري و ایام عزا است جشن تولد گرفتن زیاد مهم نیست مهم وفات و بله آقا حق باشماست اما تولد و

براي عزاداري خیلی از پیامبران کم میاریم که مجبوریم قضاي آنرا بجا  صحیح میفرمائید ما هرسال روزهاي زیادي را

مثل نماز قضا  ،تا ده تا عزاداري قضا مجبوریم یک عزا داري واقعی را انجام دهیم وروزها  یعنی بعضی از ،بیاوریم

  .خواندن

       :کتابی

این حرفها را حاال اگر یک روز  آقاي جام چی پرید) ولکن آقا که حوصله اش سر رفته بود میان حرف گارسون و(

  .ره کارشو انجام بدهرا بگذار ب این زهر ماري ها نخوري چی میشه ول کن این بنده خدا از
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     :جام چی

آقاجان برو شد به اطالعات شما هم اضافه شد، برو  من حرفی ندارم حاال چرا ناراحت میشی آقاي کتابی، بد

  گارسون با ناراحتی بطرف آشپزخانه میرود)( سفارشهاي ما را بیار

       :کتابی

حاال که میتوانید راحت  وضاع قمر در عقرب است!، شما بفرمائید چرا بچه ها نیامدند؟ چرا ااجازه دوستان خوب با

  .حرف بزنید

این شهر شهرت داشت به بی قانونی اما با در بند شدن  دوستان همانطور که میدانید اینجا شهر هرت است و

دوستانمان باید به اطالع برسانم این شهر داراي قوانین عدیده ایست که منحصر به همین شهر است البته قوانینی بر 

کاري که دلشان  بر ضد تمامی قوانین حقوق بشر، هر آزادي و انصاف بر ضد ضد عدل و د حقوق شهروندان برض

ما قوانین حقوق بشري اعتقادي  میگویند ما قوانین مترقی خودمان را داریم، قوانین خودشان انجام میدهند و بخواهد با

   .ان را داریم از هزاران سال پیشخودم

  گفت) حوصلگی کرد وبیش ازاین تحمل نکرد و باز آقاي کتابی بی(

       :کتابی

دیگران  بگو چه بالئی سر چهار چشم و که پشت میز خطابه نیستی  اصل ماجرا را چرا اینقدر صغرا کبرا میچینی، تو

شش سال حبس  پس توجه بفرمائید آقاي پاك باخته بعلت اینکه اموالش را سرقت کرده اند از سه تا چشم، ؟آمده

د سالی بیشتر باید در اگرنه چن تظارش است که البته این درصورتی است که شاکی خصوصی نداشته باشند ودر ان

آقاي چهار چشم هم طبق قوانین مترقی شهر هرت چون از یک شهروند شریف سارق در هنگام  د وزندان بمان

ه همان جناب آقاي سارق سرقت بدون اجازه ایشان فیلم گرفته است با در نظر گرفتن داشتن شاکی خصوصی ک

  .باید انتظار داشته باشند باشند بین سه تا ده سال حبس را

واما آقاي وکیلی که با وکالت از متهمین شهر هرت خشم مقامات این شهر را بر علیه خود بر انگیخته به جرم وکیل 

  .دعاوي بودن ایشان هم شاید ده سال را باید پشت میله هاي زندان بگذرانند

       :کتابی

  ؟پرت میگی کی وکیلی عهده دار وکالت از اهالی شهر هرت شده بود که ما نمیدانستیم چرا چرت و



شهر هرت مسافران   

         ٢٥  وای بوف                                                                                                           آ نشر

 

رسم افراد برایشان  آقاي کتابی لطفا بمن نگید که چرت میگم این کالم مقامات انتظامی این شهر است آنها اسم و

کله یک وکیل  جرمی داشتیم سر ووقت م مردك میگه ما هر ،فرقی نمیکند مهم شغل شان است که مجرمانه است

ان ، طبق گفته سرهنگ وکیل خوب جایش درزندچه نقی هم پیدا شد حاال اسمش براي ما فرقی نمیکند چه تقی و

  .، آنها آقاي وکیلی را به جرم وکیل بودن براحتی محکوم میکننداست نه در شهر

پشت میزند مقصر است ،همین  لبا اتومبیلی که ازاما آقاي زرین قلم، به پلیس یاد آور شده در تصادفات غا اما وو 

به  شاکی شود که زرین قلم در کار آنها دخالت کرده و رانندگی که مدعی و بهانه اي شده براي اداره راهنمائی و

  .مامور دولت هنگام انجام وظیفه اهانت نموده

       :فکري

  .م شما هم داري جوك میگی ها؟ خودمانیب به ماشین جلوئی بزنه مقصر نیستخوب مگه کسیکه از عق

، اما گویا طبق قوانین شهر هرت مجرم کسی است که شماست چون خیلی مسخره است حق با جوك نیست و

یا افسر میتواند هرکس را که دلش بخواهد  اتومبیلش در جلوي ماشین دیگري قرارگرفته که باعث تصادف شده و

لت بلکه بعلت داشتن شغل مجرمانه خبرنگاري سالیان سال باید زرین قلم هم نه بخاطر این دخا مقصر معرفی کند و

ها دلشان خون رنالیستدر زندان شهر هرت عمرش را سپري کند چون مقامات شهر هرت از دست این آقایان ژو

بعدش هم رفتن زندان و دزدها  در نیاورید اینها رو کردن و گفتند صدایش را اختالسی شد و هروقت دزدي و ،است

   .رشان ماندند لذا معتقدند ژورنالیست واقعی هم مانند وکیل مردمی بهتر است در پشت میله هاي زندان باشدهم سرکا

  ؟آقاي کتابی سئوال دیگري ندارید خوب آقاي فکري و

       :کتابی

  .ما چه کاري میتوانیم براي آنها انجام دهیم، همین طوري که نمیشه آنها را ول کنیم به امان خدا ،چرا دوست من

فقط امکان  این شهر از دست ما بر نمی آید فقط و دوستان عزیز من فکر میکنم هیچ کاري در آقاي کتابی محترم و

  .هم گرفتار کنیم باید از طریق مجامع بین المللی اقدام کنیم دارد خودمان را

       :فکري

  .، این درست نیستبشیمزرین قلم  وکیلی و پاك باخته و ، یعنی بی خیال آقایان چهار چشم واین که نشد

       :کتابی

  ؟شما راه کاري دارید
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       :فکري

  ، مگه میشه بی خیال بود؟بابا باالخره باید قدمی بر داشت

فتید این عمل شما خالف را براي چی گر سئوال کنید دوستان ما بروید همین دفتر پلیس و شما یک زحمتی بکشید و

  .المللی استن قوانین بی

       :فکري

، البته باید همگی باهم برویم (خنده دوستان)  بیخودي نخندید اگر کسی نیاید من خودم شخصا ه میرم، بله کبله

  .میروم و به این بی عدالتی اعتراض میکنم

بلکه به بازداشتگاه هدایت میشوید تا براساس پرونده اي  .آن در هرگز بیرون نخواهید آمد بروید ولی مطمئن باشید از

  .دهند نزد مقامات قضائی برویدکه برایتان تشکیل می

       :فکري

  درسته  !جدي میگید؟ شوخی میکنید

  .نه خیلی جدي میگم آقاي فکري میتوانید امتحان کنید

       :فکري

  ؟پس اینجوریه، حاال میفرمائید چکار باید بکنیم

  .نه درنگاین شهر رفت بدونه هیچگو من عرض کردم بالفاصله تا اتفاق ناگوار دیگري رخ نداده  باید از

       :فکري

پس سفرمان چی میشود کلی هزینه کردیم ،این همه راه آمدیم تا از شهر هرت دیدن کنیم، خوب حاال که میخواهیم 

  .خوب بگردیم بعدا سر فرصت از اینجا میرویم را برگردیم اول بریم شهر

نمیشه یک لحظه هم اینجا ماند  ،بابا نمیشه !شما مثل اینکه حرف حساب سرتان نمیشود من میگم نره تو میگی بدوش

  .خطرناك است

      :فکري

  .تو من موافق باشند نه با ) چرا تو فقط حرف خودت را میزنی شاید دیگران هم با(باعصبانیت وخشم

       :کتابی

  ؟، قبولهرا میکنیم چی گفت همان کار این که دیگه ناراحتی نداره آقاي فکري سئوال میکنیم اکثریت هر
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       :فکري

مه راه  آمدیم شهر هرت را چون این ه ،قبوله آقایان من میگم حتی اگر شده بریم یک دوري توشهر بزنیم بله که

ایشان بر میگردیم حاال هر کسی با نظر  بعدش طبق نظر آقاي کتابی و ، طوري نمیشه میریم یه گشتی میزنیم وببینیم

   (فقط جام چی دستش را بلند کرد)  .من موافقه دستش را بلند کنه

       :کتابی

خطر را بخوبی احساس میکنند پس بعد ازصرف غذا  خوب دیدید آقاي فکري خوشبختانه دوستان واقع بین هستند و

  .حرکت میکنیم

       :فکري

  .شهر گشتی بزنیم من باز هم مخالفم و میگم این درست نیست باید بریم تو

       :کتابی

بعد خودتان تنهائی بیائید من  برید شهر را بگردید و ما جدا کنید و از اگر زیاد ناراحت هستید شما میتوانید راهتان را

بدون  غلط بود و گفتم دوستان من اقرار میکنم آمدن ما به این سفر از ابتدا دیگر اجازه صحبت به کتابی را ندادم و

رشویم به نفعمان این شهر دو دوستان وقت را نباید تلف کرد ما هر لحظه زودتر از ،شتابزده انجام گرفت مطالعه و

از صرف غذا فورا حرکت  آماده باشید بعد است حاال که اکثریت موافق رفتن هستند لطفا این بحث را تمام کنید و

  .قدري ارز چنج میکنم لطفا بحث بی بحث کنیم من تا غذا را بیاورند با اجازه سري به بانک میزنم و

تر بانکی بود هنوز چند گامی مانده بود به بانک برسم  باخیال راحت به آن طرف خیابان رفتم چند قدمی پائین

کنار رستوران توقف کردند دلم هري  در جلو من رد شدند و از صداي زیادي سر و با تعدادي ماشین هاي نظامی

 تعداد جمعی رستوران را محاصره کردند و ریخت پائین عده اي سرباز با سالح هاي مختلف از آنها پائین آمدند و

 فریاد جمعی و چند قدمی بطرف رستوران رفتم که صداي شلیک چند گلوله و ناله و داخل رستوران رفتندزیادي ب

  .نیدمشرا  صدائی که ازیک بلندگوي دستی پخش میشد

      :صداي بلند گو

ن مردم بیرو حاال تعدادي ازندازي دوباره ماموران خواهد شد، (آرام باشید آرام باشید کوچکترین حرکتی باعث تیر ا

) مردم شریف شهر هرت اي همشهریان محترم به مثل من نظاره گر این صحنه بودند رستوران تجمع کرده بودند و

صدیق ضد اطالعات این گروه جاسوس  زحمات شبانه روزي ماموران خادم و با همت و اراده خداوند و خواست و
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 پیش مرگان پروردگار یکتا افتادن سربازان و خرابکار بیگانه پس از مدت ها ردیابی امروز در این رستوران بدام و

(مردمی که بیرون رستوران تجمع کرده اند شعار میدهند ارتش ما الهیه  کاراش همه خدائیه) این جنایتکاران قصد 

  . نظامی را داشتند خرابکاري در تاسیسات شهري و

د قدمی به طرف رستوران بر داشتم که شعار مردم که میگویند جاسوس اجنبی ها اعدام باید گردد) دراین لحظه چن(

ما جاسوس نیستیم ما فقط عده اي توریست  صداي یکی از دوستان باعث شد در جایم میخکوب شوم او فریاد میزد

   .ه میخواستیم شهر شما را ببینیمهستیم ک

از بلندگو پخش  باز صداي کسیکه شیشه داریم و عیش نداریم درفش و بازهم شعار مردم که فریاد میزدند تفریح و(

  کی توریست  میشد) بعدا معلوم میشود کی جاسوس است و

صداي کتابی را بخوبی تشخیص دادم که فریاد میزد) بر فرض که حرف شما درست باشد ما که اسلحه نداشتیم چرا (

 وآن مرد جواب داد) عکس العمل دوستان شما خشن بود وما را کشتید( چهار نفر از بطرف ما شلیک کردید و

وباز کتابی داد میزد) چرا به سرها یشان شلیک کردید چرا پاها را هدف قرار مامورین فقط انجام وظیفه کردند(

مرد گفت به پاها هم شلیک کردیم ابتدا به سر زدیم سپس به پا ها شلیک کردیم حاال دیگه راه بیافتید  ندادید و

تمام کسانیکه در آن محل ایستاده بودند میشنیدند  ومن  بلند گورا خاموش کرد اما صدایش راطل شدیم (زیادي مع

  که میگفت 

       :صداي مرد

دوستان تروریستی که در بند  زیاد ناراحت نباشید شاید شما جاسوس نباشید اما ما شما را گروگان گرفته ایم تا با

که  یاندازید هرچه راما را به زحمت ن خودتان و کشورهاي خارج هستند مبادله کنیم پس بهتر است همکاري کنید و

که آنها میخواهند اعتراف کنید یک  قبول کنید حتی باید جلوي دوربین هرآنچه را ها می خواهند بنویسید وبازجو

وقت فکر نکنید میتوانید از زیر شکنجه قسر دربرید، نه حماقت محظ است چون عاقبت به اعتراف خواهید رسید پس 

عد از این سخنان بچه ها را در حالیکه به دستهایشان دستبند زده بودند کمک زیاد هم نگران نباشید ب عاقل باشید و

از همراهان من را  غرق درخون چهار نفر دیگر بعد چند سرباز جسد بیجان و و کردند تا سوارکامیونهاي ارتشی شوند

ات شهر هرت در بسرعت از آن منطقه دور شدند. حال من ماندم و این حجم بزرگ خاطر پشت کامیونی انداختند و

حالیکه نمیتوانستم کوچکتري حرکتی کنم حتی یاراي گام برداشتن هم نداشتم فقط توانستم آرام کنار تیر چراغ 

پوچ جان  تنها با اندوه دوستانی که براي هیچ و به آن تکیه دهم تا تعادلم بهم نخورد. من ماندم تک و برقی بشینم و
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باید براي دقایقی که  ،روزنی به نجات دربند بودند شایدهم بدون هیچ امید و ر ویاو و یارانی که بی یار و باخته بودند

، آنقدر اشت بقول امروزي ها هنگ کرده بوددر پیش روي دارم تصمیم میگرفتم اما مغزم هیچگونه فعالیتی ند

ه به نام شهر درهمان جا بدون حرکت نشستم تا اینکه هوا تاریک شد ودر تاریکی شب سعی کردم ازاین کثافت خان

  هرت فرارکنم

  

  پایان

20/1/1400  
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از خیلی لحاظ شبیه هم هستند با هم  که با همنوعان خود وجه مشترکی دارند و خواهم بعضی آدمها رادراین دفتر می

دانید بشر بر اساس کتب مقدس بیش از شاید بتوانیم بدرستی درباره آنها قضاوت کنیم همانطور که می مقایسه کنیم تا

خیلی  عمر بشر را البته علم چیز دیگري میگوید و شش هزار سال است که برروي این کره خاکی زندگی کرده و

قبول  هستیم  قول همان کتب مقدس را مذهبی بوده و ؛ اما از آنجاییکه ما از کودکی آدم معتقد وبیش از اینها میداند

   .ر پدر علمگوئیم گومی کنیم ومی

اما در همین شش هزار سال انسانهائی بوده اند که آثاري از خود بجاي گذاشته که مورد استفاده نسل هاي بعد قرار 

سلیقه اي بوده وگرنه موردهاي متشابه که  اشته اند البته انتخاب منیادگار گذه خود ب بدین شکل نام نیکی از گرفته و

یا  ید این را هم عرض کنم در این زمینه اگر کسی بخواهد چیزي بنویسد وبا هم مقایسه شوند بسیار است و با

باید مورد مطالعه قرار داد لذا بنده براساس  شاید هزاران جلد کتاب را ه بسیارزیادي است وعتحقیقی کند نیازمند مطال

                                .باهم در نظر گرفته ام که بشرح ذیل میباشد بضاعت خویش مواردي را

یکی در نظام مقدس جمهوري اسالمی  را یکی در رژیم گذشته شاهنشاهی و دو آموزگار، درابتدا میخواهم دو معلم

  .دهیم قضاوت قرار که تشابه زیادي با هم دارند را مورد مقایسه و
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ي را معرفی ابتدا آقاي سیاوش پاك نیت آموزگار کالس پنجم ابتدائی دبستان کورش خیابان دولت آباد شهر ر

  نمایم.                  می

  

آقاي سیاوش پاك نیت از مرزنگوي آمل به شهر ري منتقل شده علت انتقال را نمیدانم به میل خودش بوده یا تبعید 

درست در  ،شده بود؟ هیچگاه در این مورد حرفی نزد اما ایشان درنزدیکی محل کارشان منزلی اجاره کرده بودند

در طرف چپ  اهل لرستان و از سیمان کنار قهوه خانه کریم شهیدي که قهوهچی آن جوانی بود چهار راه کارخانه

(رئیس شهربانی در  کی شاطر کریم از قاتلین افشارطوسر آنهم نانوائی سنگکنا منزلش کله پزي حسین کاشی بود و

، ستان کورش میگذاشتدب ، سیاوش هر روز صبح زود اولین آموزگاري بود که پاي درزمان دکتر محمد مصدق)

بخاطر نزدیکی راه پیاده تا دبستان پنج دقیقه بیشتر طول نمی کشید اما نحوه تدریس آقاي سیاوش در کالس باعث 

، سیاوش سر کالس یک  ی پیشاهنگی هم بودند شده بودنگرانی مدیر دبستان آقاي سیگارچی که مرب حتی وانار

این پاسخ ها نمرهاي بهتري  ها ازباید به آن جواب میدادند بچه  ها بچه موضوع را خارج از درس  مطرح میکرد و

ابتدا خودش قدري  ،گو کیستزور مثال روي تخته سیاه مینوشت مفت خور و ،میگرفتند تا روخوانی کتاب فارسی

به زور از شما پول یا چیزي را  مثال میگفت زور گو کسی است که شما را میترساند و .درباره آنها صحبت میکرد

 یا به قدرت هاي غیبی بی اساس مثل جن و میگیرد و براي این کار شما را با قدرت خودش یا نیروي اطرافیانش و

غول و چیزهاي دیگه میترساند اما مفت خور، خیلی ساده عمل میکند براتون بگم بچه ها شما غذائی تهیه کرده اید او 

حتی بیشتر ازشما از آن غذا سهم  م داده باشد میآید وکاري انجا بدون اینکه در تهیه غذا زحمتی کشیده باشد و

مقداري از حاصل چندین ماه  داشت مفت خور پیدایش میشود ودر مزرعه گندم کاشته اید موسم بر . یامیگیرد

زورگو را میشناسید؟ از بچه ها میخواهد تا نظرشان  میگیرد حال شما بگید چند مفت خور و زحمت و کوشش شما را

ن یکی میگفت آقا پدر من این میا کس که بهترین جواب را میداد نمره بیست را از آن خود میکرد درهر را بگویند و

میزند مرتب با  ه جواب میدهد براي اینکه ما را میزند مادرمان را همچ، سیاوش می پرسید چرا؟ وبخیلی زورگو است

مادرم پنج  سرك جواب میدهد آقا ما با پدر و؟ پشما چند نفرید . سیاوش میپرسد پدر چیکاره است وما دعوا میکند

  ند .سنگهایش را بار ماشین میک ند وکوه را می ترکا ،معدن کار میکند نفر هستیم پدرم در

  سیاوش:

  ؟میدانی چقدر دستمز میگیرد
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        :پسر

  ما نگفته.ه نه آقا ب

        :سیاوش

کارش بسیار  وا تاریک میشود به خانه بر میگردد،وقتیکه ه من بهت میگم پدرت حتما از صبح زود میرود سر کار و

هر چند ماه  یکبار  دشوار است اما مزدي که بابت آن میگیرد نمی تواند با آن حتی شکم شما را سیر کند و سخت و

  .خانه اي به خانه دیگري میروید هم حتما از

        :پسر

  بله ،له آقاب

        :سیاوش

تفاقا ستم واقع شده، پدر توا کنون مورد جور وبدو تولد تا نیست چه بسا ازستم کار  خوب پس پدر تو زور گو و

  . جزو مظلومترین انسانها است

  ؟ستم کارند چه کسانی را میشناسی که زورگو و توبگو احمد

       :احمد

 ولی نمیاره چیزي بخره اماآقا تومحل ما یک پسري هست که هیچ وقت با خودش هیچی نمی آره که بخوره حتی پ

   .میخورد ري چیزي که ما آوردیم بخوریم را از ما به زور میگیرد وبا قلد

      :سیاوش

شده موقعی که میخواستید خوراکی خود را بخورید به او که چیزي براي خوردن نداشته  آیا شما حتی یک بار هم

  .جاي دیگري که نیامده بچه محل شما است از همبازي وکه  ،دنیتعارف ک

      :احمد

  .آقا آخه خودمون هم سیر نمیشیم ،یرنه خ

      :سیاوش

تر و گرسنه تر از شما است اون چون شما مورد که شما دارید محروم است او فقیر خوب دیگه اون حتی از چیزي

  زورگوئی  بیش از حدي قرار دارد ستم و
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سیاوش میگوید  یکند وز بچه ها دستش را بلند مئوال را بدهد؟ یکی اخوب باز هم کسی هست بخواهد جواب این س

  من چی میخواي بگی؟ بگو به

      :بهمن

آقا پدر من کارگر کارخانه چیت سازي ري است نمیدانم شما اتوبوس هاي  این کارخانه را دیده اید وقتیکه 

  ؟به کارخانه میبرد یا کارگران را از کارخانه خارج و

      :سیاوش

  .بله دیدم

        :بهمن

روزي هشت تومان  پدر من اوستا کار است  و .دنبجا میکنجا را زدیک پانصد کارگرهر نوبت کاري ن شاید در

 دویست چهل تومان پول بگیرد که البته بدالیل مختلف جریمه هم میشود یعنی سر ماه  اگر قرار باشد حقوق میگیرد

   .خدا نکند مریض شود، گز این مبلغ را نمی گیردهر

         :سیاوش

  ؟مگر پدرت بیمه نیست

        :بهمن

اتفاقا پدرم بیمه است اما اگر بیماریش طوالنی شود بیمه فقط هفتاد درصد مزد پدرم را پرداخت میکند ، چرا آقا

ماه دو بار سرما بخورد  کرده دراگر خداي نا زیرا سه روز اول را هم بیمه نمی پردازد و  ،پنجاه تومان حدود یکصد و

   .ون حقوقبرود یعنی شش روز بد نتواند سر کار و

تومان بابت  من میگم صاحب چنین کارخانه اي که پانصد نفر امثال پدر من برایش کار میکنند اگر فقط روزي دو

درسال  دستمزد به کارگران کمتر بدهد روزي هزار تومان  به جیب زده است که در ماه میشود سی هزارتومان  و

تولیدش  بقیمتی که میفروشند چون نه از لید میکنند وشصت هزار تومان من کاري ندارم به چیزي که تو سیصد و

هزار وششصد  سودش اما پدر من در سال اگر هر دوازده ماه را کامل مزد بگیرد میشود دو نه از فروش و خبر دارم و

هشتاد تومان این یک نوع ستم بر کارگران است اگربا دویست وچهل تومان درماه میشود زندگی کرد چرا کسانی  و

حقوق کارگران سی هزار تومان میشود من فکر میکنم این  کمتر پرداختن کردن حق و که فقط عایدي آنها از هستند

  امثال او از بی رحم ترین ستمکارانند. آقاي اخوان صاحب کارخانه چیت ري  و
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        :سیاوش

مد اخوان ها از نتیجه آاي بهمن دست میزنند) بهمن جان دریک دست مرتب براي بهمن بزنید (بچه ها با شادي بر

  .امثال پدرت خیلی بیش ازاینها است و کار پدر تو

  :خوب ما از پاسخی که تو به این سئوال دادي  به چندین نتیجه میرسیم

این ثروت را شما باید از آنها پرسید  .ورگو هستنندز تمام مال اندوزان و ثروتمندانی نظیر آقاي اخوان ستم پیشه و -1

، تنها یک جواب ارگران بی شماري را استثمار کنیدک تا چنین کارخانه اي را تاسیس کنید و از کجا آورده اید

منطقی دارند آنهم این است که بهشان ارث رسیده خوب آنکس که این ارث را براي شما بجاي گذاشت از کجا 

که میگویند ارث  به آنها ، این در مورد آنهائی است چپاول دیگران آورده بود عاقبت به یک نتیجه میرسیم غارت و

کوششی  میتواند یک نفر کارخانه اي تاسیس کند که پانصد نفر برایش کار کنند؟ بجز  رسیده وگرنه با چه کار و

آن  غارت راه دیگري ندارد البته بچه ها اشتباه نکنید در جوامع سرمایه داري یک راه دیگري هم هست  و دزدي و

ثروت زیادي کرده باشد که  در اثر این تیز هوشی و دانشی که  داشته به  اکتشافی این است که کسی اختراع و

  .میتواند دست پیدا کند

ند که من روي تخته سیاه نبگذریم یک قشر از زور گویان و ستم کاران  را شناختیم اما دو دسته دیگر باقی  میما

  مینویسم

  حاکمان  شاهان و -1

  آخوندها ادیان و -2

        :محمد

  ؟زه یعنی همه دین ها؟ا اسالم هم زور گو استآقا اجا

         :سیاوش

انسانها بهره کشی کنند، بچه ها دقت کنید  جنایتکاري بوده که میخواستند از حاصل مغزهاي علیل و بله تمامی ادیان

 ،نیدفراموش نک میان نمی گذارد پس سعی کنید بخاطر بسپارید و خوب گوش کنید این حرفها را هر کسی با شما در

قوانین طبیعت را نمیتوانستند بشناسند براي تمام گرفتاري هاي خودشان بدنبال یک منشاء  گاه بودند وآمردم چون نا

  .دلیلی بودند و
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دریا طوفانی میشد  حدي میبارید و یا برف بیش از اگر سیل جاري میشد یا زلزله باعث ویرانی خانه هایشان میشد و

س فکر میکردند نیروهایی در این وقایع دست دارند که قدرتشان از آنها خیلی بیشتر بیابند پ نمیتوانستنند علت را

این میان آن کس  خدایان متعددي را جستجو کردند در و به آسمان نگاه کردند ،دنبا آنها سر ناسازگاري دار است و

ی خداي مثال زلزله کاسبی پر رونقی با معرف این در وارد میدان شد که خدائی را یافته و همه بود از که شارالتان تر از

نذوراتی به او  را بپرستید و میگوید این خداي زلزله است اگر او براي خودش شروع میکند مجسمه هائی میسازد و را

غیره  غیره و ی وکخش سرزمین شما زلزله نخواهد آمد بدین شکل خدایان جنگ و آب و شهر و بدهید در دهکده و

  .ساخته شدند

این خدایان باال گرفت که حتی انسانها فرزندان خود را براي آنها قربانی میکردند، هرچقدر مردم نادان  آنچنان کار

بر قدرت خادمان خدایان روز به روز افزوده میشد جالب اینجاست که  بیشتر میشد و قربانیان بیشتر و تر نذورات و

 طرف خدایان شاهان را شتند چون خادمان ازناگسستنی دا اتحاد همیشه خادمان خدایان با پادشاهان دوستی و

حفاظت خود  تحت حمایت و خادمانش را ارتشی که داشتند خدایان و شاهان با قدرت نظامی و حمایت میکردند و

  .داشتند

 ،دستشان بر نمیامد مشکل ساز شده بودند اما یک اشکالی در وجود این خدایان بود نه اینکه فکر کنید چون کاري از

کشور در میگرفت  ، اگر جنگی بین دوشوري خدایان مخصوص خود را داشتندک در این بود که هرقوم ونه اشکال 

حال  در نتیجه قومی بی خدا میشدند دست میداد و کشوري که مغلوب میشد تقریبا اعتبار خدایانش را براي مردم از

این کمبود استفاده کرده بر مردم  د ازکمبودي که احساس میشد رندانی پیدا شدند که میخواستن شاید بهمین دلیل و

لذا مسئله  ،ا اطاعت نماینداز یک خد کاري کنند همه پیرو یک خدا و بیشتري دراین کره خاکی ریاست کنند و

 براي اینکه همه مردم آنرا باور کنند دیگر  بتی نساختند و گفتند خدا فقط یکی است و را بوجود آوردند وتوحید 

 ستاره پرست و ، البته از قبل هم بشر نیم نگاهی به آسمان داشته ودر آسمانها است و گفتند خدا دیدنی نیست

طول دوران  در سابقه ذهنی انسانها با اطالع بودند، خورشید پرست هم بوده پس کسانیکه چنین ادعائی را میکنند از

امت خودش را با نابودي خدایان متعدد هیچ جنگ مذهبی  شکل نگرفت یعنی هیچ خدائی سعی نکرد  بت پرستی و

خداي سرزمین دیگري زیاد کند اما همینکه ادیان توحیدي اعالم موجودیت کردند جنگهاي مذهبی هم برجنگ 

  .کشور گشائی اضافه شد چپاول و هاي غارت و
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به این بهانه پیروان خداي واحد سعی  اول تحت لواي دین بودپچ البته هدف اصلی این جنگها هم همان غارت و

حال نابودي بت ها  بت هاي بت پرستان را نابود کنند زور شمشیر یکتا پرست کنند و هم با دند دیگران رامیکر

  .چپاول دیگران بهترین انگیزه شد براي غارت و

طبلهاي جنگ تازه بصدا  داستان همانطور که میدانید با آمدن یک دین توحیدي خاتمه نمی یابد این آغاز راه است و

تورات را بخوانید سرتاسرش ازاین نوع جنگ هاي مذهبی است که پیامبران بنی اسرائیل به راه  اند اگر در آمده

انداخته اند جالب اینجاست که معجزه یوشع پیغمبر کشتار تمامی موجودات زنده تا غروب آفتاب است با خدا عهد 

ما چون آفتاب در حال غروب ا ،بسته تا آفتاب غروب نکرده تمامی موجودات زنده شهري را که فتح کرده بکشد

آنوقت به  ،میکشد کار یوشع تمام نشده خورشید را در آسمان نگه میدارد تا وقتیکه تمامی موجودات زنده را است و

  . عمل کرده باشد خورشید اجازه میدهد غروب کند تا بر عهدش با خدا

ا دین جدیدي بنام اسالم ظهور کرد حاال حاال جنگ یهودي را داریم با مسیحی سالیان سال این جنگها ادامه داشت ت

با مسیحیان شروع شده تمامی این  جنگ اسالم و جنگ اسالم با یهودیان و بت پرستان با اسالم و جنگ بین کفار و

  چرا؟ اگر گفتید ،جنگها بر خالف ادعاي رهبرانشان باور کنید بخاطر رضاي خدا نبوده

      :احمد

  .کشتار خوشش نمیاد از کشت و ن است و، براي اینکه خدا مهرباآقا اجازه

      :سیاوش

ن را با معنی خواندي آقر آدم کش است وقتی بزرگ تر شدي و نه عزیزم اتفاقا این خدا یعنی اهللا بسیار جبار و

  .غارت را داده نش فرمان قتل وآمکارترین مکارها است مرتب در قر خواهی دید که او قاسم الجبارین و

خدائی درکار نیست که بخواهند براي رضایت او بجنگند فقط بخاطر جیب هاي خودشان علم جواب این است اصال 

نادانی نگهدارند تا بهتر بتوانند آنها  جنگ را برافراشته اند نه چیز دیگري آنها میجنگند براي اینکه مردم را در جهل و

  را غارت کنند.

       :کریم

  .ببرد چکس ندیده آخوندي مال مردم را بدزدد وما کمک میکنند هیه آخوندها که ب ،آقا اجازه

      :سیاوش
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 دیگران نیست او این لباس راه که چنین لباسی بتن میکند قصدش کمک باصال کسی ؟ما میکنده چه کمکی ب آخوند

اما بیشتر  ،، پسر جان آخوند اگر دستش برسد بطور علنی هم دزدي میکندجیب خودش پوشیده براي کمک به اهللا و

  . را می دزد که متوجه نمیشوي ثروت تو لی پول وشکه ب

 ،یا امامزاده بدهد تا پدرت کاري پیدا کندبه فالن آخوند  میشود مادرت نذر میکند فالن مبلغ را وقتی پدرت بیکار

باز مادرت یا خودش نذر امام موسی کاظم میکند تا بدهی پدرت پرداخت شود، یکی  وقتی بدهکار میشود

ریض میشود نذر امام زین العابدین بیمارمیکنند تامریض شفا یابد ماشین میخرد ماشین را بیمه ازنزدیکان وقتی م

اگر به  میکشد و خروسی را براي اینکه چرخش هم خوب بچرخد خونی میریزد گوسفند و حضرت عباس میکند و

سمتش را بدهی به یک ق پولی پس انداز کردي باید به پنج قسمت بکنی و ، کار کردي وآخوند بدهد چه بهتر

یک قسمت آنرا  ، کشت کردي دامپروري راه انداختی باید محصول کشاورزي ات را به ده قسمت بکنی وآخوند

تا یکی را بدهی به آخوند همه این ها را هم  شتر هر ده االغ و گوسفند و گاو و پایانت بز واز چهار بدهی به آخوند و

فراراز جهنم دودستی  به طمع بهشت و اهللا و ت که بخاطر وحشت ازرغبت میدي چرا چون چنان ترساندن با میل و

  .با التماس تقدیم آخوند میکنی خودت میروي و

  .میخواهی ازدواج کنی باید پول کالنی بدهی به آخوند تا تو را با زنت حالل کند

باید بروي مکه اما  وبر اساس باوري که توي کله ات کرده اند حج بر تو واجب میشود  دار شدي وپول کردي و کار

ابتدا باید پول کالنی به مال بدهی تا مالت راحالل کند شاید ثروتی که بدست آوردي احتماال یک مقدارش نا 

یا اصال خمس مالت را پرداخت نکرده  مال کسی را دزدیده بودي یا سهم یتیمی را باال کشیده بودي و، مشروع بوده

 کثیفت حالل و ن رفع مظالم به آقا بدهی بخورد تا به اصطالح مال حرام وبودي حاال باید بخشی از آن را به عنوا

  .بگیري جواز رفتن حج را و پاك شود

ي یا روزه نگرفتی بابت آنها هم پول زیادي باید بدهی تا حسابت با خدا پاك شود، ها نماز نخوانداگر بعضی روز

را درون قبر  پولی بگیرد تا تو ذارند باید مالئی بیاید ورا در قبر بگ میخواهند تو ازاین دنیا میروي و فوت میکنی و

بدین شکل سعی  گفته مار این است نه م،الف،ر و بگذارند، حاال این آخوند که یک عمر براي ما شکل مار کشیده و

  زورگو نیست؟  سوادي و نادانی نگه دارد تا بهتر بتواند از ما بهره بگیرد مفت خور وبی میکند ما را در جهل و

کشیش مسیحی هم همین یا  نه خاخام یهودي و ،نه فکر کنید فقط آخوند اسالمی دست به چنین کارهائی میزند

   .استدر کنار صاحبان قدرت نظامی  است این تازه زمانی است که آخوند در حاشیه قرارگرفته و
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نچه کشیش هاي مسیحی جنایت آغشته میشود چنا اگر خود صاحب قدرت شود دستانش تا سر شانه هایش به خون و

را بخوبی نشان دادند در اسالم هم وقتی خود پیغمبر قدرت را بدست  بدست گرفتنند خود وقتی در اروپا قدرت را

را به اسارت  بچه ها ، بدستور اهللا آدم کشتند غارت کردند برده داري کردند، زنها وکارستانگرفتند کاري کردند 

سالگی دختر بچه نه ساله را به هم خوابگی   و هشت که در سنین پنجاه بی رحم بودند آنقدر وحشی و گرفتند و

  آوردند، تاریخشان پر از جنایت است کسی سئوالی نداره ؟در

      :کاوه

  ؟، آجدان ها هم از زور گویان هستنندجدان هاآقا اجازه آ

        :سیاوش

   ؟ها؟ چه دلیلی براي زور گوئی آنها داري پاسبان

        :کاوه

میاره پیش  وسایل خراب خانه اش را یک آجدان تو محل ما هست به اسم محمود آجان همیشه چراغها و ،اجازهآقا 

  .باباي ما وقتی پدرم وسایلش را تعمیر میکند محمود آجان یک قران هم مزد به پدرم نمیدهد

        :سیاوش

اما باید یک قدري بیشتر فکر  ،هاي آنها هستندودسته زور گویان هستند در واقع سربازرالبته این پاسبان ها هم جزو دا

کنیم  بدبختی اینجاست که آنها هم جزو طبقه محروم جامعه هستند اما متاسفانه در خدمت زورگویان قرار دارند و 

. این پادشاهان در ابتدا حاکمان هستند اما گروه یک که این پاسبان هم جزو ناقابلی از آن گروه است پادشاهان و

سرزمین هاي دیگر  ها وپس از کسب قدرتهاي محلی  به شهر و شمشیر زن را بدور خود جمع میکنند و لدرعده اي ق

امپراطور را یدك می  لقب شاه و ناگهان قدرت منطقه اي میشدند و ،چپاول چند شهر می اندیشد آنها با غارت و

نچه را بدست می آوردند سیري حرص آنها پایانی نداشت آ اینها هم موجودات عجیبی بودند طمع و ،کشیدند

بدین  و وحات خود می افزودندفت ، خالصه تا آنجا که توان داشتند بر متصرفات وبیشتر میخواستند نداشت بیشتر و

شکل امپراطوري هائی بوجود می آمد اما براي حفظ سرزمین هائی که فاتح آن شده بودند و براي خاموش 

شورش هائی که در اثر نارضایتی هاي مردم بوجود می آمد به یک  و جلو گیري از انقالبات نگهداشتن مردم و

در نتیجه عمل انقالبی آنها  خشم مردم و تنها نیروئی که میتوانست از نیروي بازدارنده احتیاج بود و کمک موثر و

بودند و  جانشینان آنها همواره در خدمت شاهان خدایان بودند که آورندگان این مذاهب و جلوگیري نماید مذهب و
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قدرت نظامی آنها از  ، پس میبینید شاهان وهم از آن خود کرده باشند قدرت نظامی را هستند مگر اینکه حکومت و

  .گویان هستندزور ستم کاران و

ل از مالکیت خصوصی کاکثریت مردم مسلط شوند این مش عده اي توانستند بر اما چرا سرنوشت انسان چنین شد و

این ابزار کار مال من است این زمین  توانست ادعا کند که مالکیت خصوصی را شناخت وشکل گرفت بشر از زمانی

هنوز که  طمع او هیچگاه پایانی نگرفته و گو اینکه پیشرفت هاي بسیاري را باعث شد اما حرص و ،از آن من است

  .سنگین کردن جیب خود مشغول است هنوز است به اندوختن مال و

به اشتراك مصرف میشد  همه چی را به اشتراك تهیه میکرد و یه بشر مالکیت عمومی بود ودر تمدن هاي اول ،بچه ها

کمن هاي اولیه مالکیت خصوصی باعث شد یک نفر هکتارها زمین را از چنگ دیگران در آورد و مردم  اما بعد از

مزه کرد باعث شد زمین هاي وادار کند که براي او کار کنند و وقتی مزه زمین دار شدن زیر دندانهاي طمع مالک  را

کار بجائی رسید که امروز بهمن بما میگوید بیش از پانصد نفر  ،آن خود کرد را از ابزار کار خود را توسعه دهد و

مثال بگویند شرایط محیط کار ما سالم  اگر اینها اظهار نارضایتی بکنند، براي یک نفر بنام آقاي اخوان کار میکنند و

بافندگی این  سرکوب میشوند بچه ها دقت کنید اکثر کارگرانی که در سالن هاي ریسندگی و بهداشتی نیست فورا و

کارخانه ها کار میکنند بعلت ورود الیاف پنبه به ریه هایشان دچار بیماري سل یا سرطان ریه میشوند خوب طبیعی 

یط بهتري بوجود بیاورد اما پاسخ چه شرا مالک کارخانه بخواهند با جان آنها بازي نکند و است که باید از کارفرما و

  .وارد عمل میشوند تا جواب آنها را بدهند مباتو ژاندارمري با چماق و میشود گارد سرکوب و

زندانی  دستگیر و هرجا کارگرانی اعتراض یا اعتصاب کرده اند سرکوب و این است نظام سرمایه داري هر وقت و

  شده اند.

 یاوش پاك نیت بود ایشان به همین قناعت نمی کرد کتاب هاي صمد بهرنگی رااین نمونه اي از کالس هاي آقاي س

بین آنها چه پول داشتند کتاب را بخرند و چه پول  تا از زیر چاپ در می آمد به تعداد بچه هاي کالس تهیه میکرد و

ریه بدهند تا آنها هم ه ها میخواست بعد از خواندن کتاب ها را به دوستانشان هم عاچاز ب نداشتند تقسیم میکرد و

، آقاي دوستانشان شرح دهندبراي  سر کالس نظرشان را در باره کتاب بخوانند بعد هم از بچه ها میخواست تا

هائی را براي بچه ها هیچگاه از بچه ها نمی خواست شعرهاي کتاب فارسی را حفظ کنند شعر سیاوش پاك نیت

در صورتیکه مایل بودند حفظ کرده براي بچه ها سر کالس  آنها میخواست یادداشت بر دارند و از میخواند و

شعر  نیما و "آي آدمهاي"بخوانند که بعضی وقتها این نوع شعر خوانی حالت دکلمه بخود میگرفت مثال شعر 
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این ملک یک انقالب میخواهد و "یا  "پدرملت ایران اگر این بی پدر است"اخوان ثالث یا شعر عشقی  "زمستان"

 ریشی نتراشیده و و ابوالقاسم الهوتی را که بدین مظموم شروع میشود ، سر "تشکیالت وحدت و"ر یا شع و "بس

  این شعر الهوتی راخودش بارها دکلمه میکرد. و رخساري زرد تا الی آخر.

  

  کاري بکنیم تا نگردد        نگردد     کام  به   گر چرخ

  رددگوئیم  به او مطیع ما گردد         یا میگردد یا نگ

  با هیچ فشاري تا نگردد       هرگز قد مردمان  آزاد       

  نود گره اي که وا نگردد          در پنجه اقتدار مردان     

  

شعر خوانی اش با  بعد از خودش کاوه پسر غالم حلبی ساز در کار دکلمه مهارتی پیدا کرده بود که همیشه بعد از

  .گرفتي بچه ها مورد تشویق قرار میکف زدن ها

ضلع شرقی  سیاوش با پدر کاوه یعنی غالم حلبی ساز از یک سال  پیش دوستی نزدیکی بر قرار کرده بود غالم  در

اي داشت  درون گودال مغازه ذغال کارخانه سیمان کشیده شده بود درب انبار خط آهنی که به کارخانه گلسیرین و

همان جا هرنوع  پوره اتومبیلی می نشست و تشک پاره واو درون مغازه روي یک  ،در کنار دکان سمساري صمد آقا

البته  و هویه اش براي لحیم  کاري همیشه سرخ سرخ بود کاري را انجام میداد، کوره هویه اش همیشه روشن بود و

  .نزل سیاوش زیاد فاصله اي نداردآن محله آشنائی داشته باشید میدانید مغازه با مه اگر ب

 آذر ماه سال پیش شروع شد غالم چراغ زنبوري اش را یک شب سرد پائیز ش با غالم ازدوستی سیاو اما آشنائی و

روي تشک مشغول لحیم کاري یک بشکه حلبی بود که ناگهان فردي پریشان حال وارد مغازه  ،تازه روشن کرده بود

غالم  نهان شوم وتعقیب من هستند جائی هست من پ بدون هیچگونه مقدمه اي میگوید مامورین ساواك در میشود و

میگوید  یک نیم بشکه اي که روي بشکه اي بود را  بر میدارد و سئوالی از جایش بلند میشود و بدون هیچ حرف و

میتوانی این تو جا بشی مرد که هیکل زیاد درشتی نداشت با تکان دادن سر تائید میکند  که میتواند، غالم کمک 

آت اشغال داخل آن میریزد  را روي آن گذاشته مقداري حلبی و شکهسپس نیم ب مرد داخل بشکه میشود و میکند و

براق بود وارد ق بجاي خود روي تشک رفته مشغول کار میشود پس از چند دقیقه مرد دیگري که بسیار ورزیده و و

مشغول کار بود جواب میدهد  مغازه میشود و میپرسد آهاي یارو این طرفها غریبه اي ندیدي غالم همانطور که
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تومان دشط  بی برکتی بود دریغ از یک و روز بد ،روز آشناش هم ندیدم چه برسد به غریبه  امروز مثل هر ؟ریبهغ

توهین میگوید بجهنم که دشط نکردي مرتیکه  ، مرد که از قبل هم عصبانی بود با خشم وبرو بابا برو پی کارت

در حالیکه هویه سرخ  جایش خیز بر میدارد ودیوس این چه نوع حرف زدن است ناگهان غالم مانند ساعقه اي از 

فریاد میزند دیوس  هویه را جلوي چشمانش قرار داده و شده اش را بدست دارد یقه مرد را گرفته بدیوار میکوبد و

 هم خودتی جاکش میخواي چشماتو در بیارم مادر قهوه پدر سگ  فکر میکنی من چی دارم که ازش بترسم اگر تو

   ؟در آرم خورم عوضی چشمت روغذاي مفتی می فتم زندون ورا بکشم ال اقل میا

          :مرد

  !کوتاه بیا مرد ،کوتاه بیا ،اراحت شدي بابا من که چیزي نگفتمدهد) چرا ن(بالکنت زبان جواب می

انگار نه انگار که اتفاقی افتاده با خونسردي به سر جاي خود میرود و مشغول کار  کند وغالم یقه اش را ول می

   .شودمی

           :مرد 

ات طقگوید) میدانی من کی هستم میتونم ازهستی ساو می کندکه توانسته بود برخودش مسلط شود سرفه اي می(

  .کنم مردیکه

       :غالم

همانطور که مشغول کار بود جواب میدهد) هر کی میخواي باش عمو من اتفاقا خوشحال میشم اگر کاري بکنی من (

   .آب مجانی بخورم نون و دان ویک چند وقتی برم زن

      :مرد

   .شیشه نوشابه هم داره و زنجیر، کابل ،رن زندانادر می باخشونت میگوید) همه اش که نان آب نیست پدرت و(

       :غالم

من یکه به دو میکنید هر چی شما  با بخشید من تسلیم شما هستم چرا بیخودي وقت خودتان را میگیرید وآقا جان ب

من  هر کجا شما بفرمائید ولی من فکر میکنم بجاي وقت تلف کردن با من راضی ام زندان قتلگاه هر کجا بفرمائید

        :مرد .، یارو حسابی از دستتون در میره هابال کسیکه میخواهید دستگیرش کنیدبروید دن

  .ه خوردمبه یک شرط راحتت میذارم که بگی غلط کردم و گو

       :غالم
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اصال اتفاقی  ،وردم شما به بزرگی خودتون ببخشیدمیدهد) باشه آقا غلط کردم گوه شما را خ بال فاصله جواب(

   .بحث دوستانه بود و نیافتاده یک جر

        :مرد

به  ،که اتفاقا قصد داشت به منزل سیاوش برود آخر شب غالم مرد فراري را مغازه بیرون میرود و ناراضی از مغموم و

  .محرم اسرار سیاوش خادم و غالم میشود مرید و آن تاریخ دوستی آنها شکل میگیرد و از خانه سیاوش میبرد و

تا اینکه دقیقا ده روز پیش غالم باز مشغول کار بود که صمد آقا همسایه اش صاحب مغازه سمساري آمد جلوي 

شده میدان جنگ غالم گفت غالم چیکار میکنی ول کن بابا پاشو بیا ببین چه خبره  جلوي قهوه خانه حاجی  مغازه و

و انگار نمیخواست چیزي را باور کند بدون اینکه درب مغازه را ببندد باتفاق صمد از چاله  نگاهی به صمد کرد

صحنه اي فیلم برداري کنند یک  بیرون آمد که دید چهار راه سیمان شده صحراي محشر مثل اینکه میخواهند از

  شده بود. ص آمادهقن لوکیشن بی عیب و

جنوب هم  تر بیایند از مغرب وی فروشی سر خیابان دولت آباد جلودم اجازه نمیدادند از پشت مغازه شیرینبه مر

منزل سیاوش نگه  یک کامیون کمپرسی با بار سنگ را با فاصله بیست متر از قهوه خانه و خیابان را بسته بودند و

سفید علی یخی در کمین  در پشت دکه چوبی وپشت آن چند مامور کمین کرده بودند دو مامور هم  و داشته بودند

منزل  لوش در طبقه دوم روي شیرینی فروشی که پنجره هایش رو به قهوه خانه وآنفر هم  در خیاط خانه  بودند دو

لباس شخصی هم خیابان را قرق کرده بودند وقتی  سیاوش بود با تفنگهایشان آماده شلیک بودند تعدادي پاسبان و

بطرف  ردیف جلو بگذرد و صحنه را تماشا میکردند رسید خواست از نیکه جلو ایستاده بودند وغالم به ردیف کسا

غالم چند قدمی به عقب سکندري خورده بال فاصله خودش  را به عقب هل میدهد و خانه سیاوش برود که پاسبانی او

بطرف منزل  نقش زمین میشود ول میدهد که هرا چنان  با دودست او بطرف پاسبان دویده و جور میکند و را جمع و

ند گلوله از چمشت میکوبید با  سیاوش میدود که مامورین پس از چند بار ایست وقتی داشت درب منزل سیاوش را با

با شلیک این گلوله ها مامورین حالت حمله بخود گرفته گویا منتظر حرکتی بودند که ناگهان از روي  پا در میاید و

 ري بطرف مامورین شلیک میشود و دو مامور کمین کرده در خیاط خانه کشته میشوند وپشت بام قهوه خانه چند تی

پس  دیوانه وار شروع به تیر اندازي میکنند و حشتناك و یک پاسبان هم در خیابان تیر میخورد که مامورین بطور و

این نبرد نا برابر در عرض از پنج دقیقه که دیگر ازطرف ساختمان شلیکی نشد با احتیاط بطرف منز ل سیاوش رفتند 

ان را دراین جبهه غیر غالم حلبی ساز جانش یکی از یارانش و در خاتمه سیاوش و همان پنج دقیقه به پایان رسید و
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سه مامور ساواك هم دراین درگیري  که البته دو پاسبان و گلوله هاي ماموران ساواك تقدیم کردند هب برابرعادالنه نا

  .زخمی وکشته شدند

مبارز رژیم گذشته  دیگران نمونه هائی بودند از آموزگاران با شرف و کرامت دانشیان و ش یا صمد بهرنگی وسیاو

جان خود را فدا میکردند اما گو اینکه در هر دوره اي  لحه برده وتربیت نسل آینده حتی دست به اس که براي تعلیم و

ته ایم ولی بودند عده اي انگشت شمار که قبل از هر چون حال همیشه آموزگاران با شرف و متعهد بسیار زیاد داش

کنید در  ، باورف آموزگاري را زیر سئوال میبردندمقام شغل شری بخاطر کسب درآمد و اندیشیدند و چیز به پول می

یا بخواهد با  ، میهن حرفی بزند ومعلمی سر کالس در باره شعار خدا، شاه گز دیده نشدرژیم شاهنشاهی گذشته هر

اگر آموزگاري به خرافات دامن میزد از سر اعتقاد  ه ها را مشوش کند وچاز خاندان جلیل سلطتنت ذهن پاك ب تبلیغ

بی اطالعی خودش بود که در این باره با بچه ها سخن میگفت اما متاسفانه با اینکه در رژیم آخوندي آموزگاران  و

چه بسا  آزاد اندیشی مشقات زیادي را متحمل شده وآزاد اندیش بسیار داریم که تعدادي از آنها بخاطر  متعهد و

شکنجه هاي زندان را تحمل میکنند اما متاسفانه هستند آموزگارانی که دانسته  هنوز به امید آزادي سلولهاي تاریک و

 افکار بچه هاي معصوم را مسموم میکنند بسیار زیادند اینجور افراد و آب به آسیاب رژیم آخوندي میریزند و

دروغ  آگاهانه مغز فرزندان ما را با خرافات و گی دانسته وم نیستند هممشان از روي نادانی در خدمت رژیهیچکدا

بردي نداشته به انحراف میکشانند نمونه اش اي مذهبی که در دوره خودش هم کارهباور غریب و هاي عجیب و

گویا وظیفه اصلی خودشان که معلمی در محله گیشا  ایشان  1366معلم دینی کالس هفتم دبیرستان پسرم در سال 

بودند  تعجب نکنید ما امروزه جوئی را انتخاب کرده شغل کثیف باز بود را فراموش کرده حرفه منحوس مداحی و

جوها را از پشت قاضی بازجوداریم که کتف باز ،علی رضوانی نگار داریم مانند آمنه سادات زبیح پور وبازجو خبر

دادستان حرفه اي تر  خود از صدتا باز جو و ،بی گناه تشخیص مجرم و جاي قضاوت وبسته قاضی هائی داریم که ب

 خودشان حکم صادر میکنند و عمل میکند ماموران انتظامی و اطالعاتی داریم که خودشان دستگیر میکنند و

خته اند پس شتم جان با ي حکم میکنند که تعداد زیادي از هموطنان زیر دست آنها هنگام ضرب وخودشان هم اجرا

   .جو هم داشته باشیمبازجاي تعجب نیست که آموزگار 

این آموزگار دینی سر کالس سعی میکرد افکار بچه ها را در جهتی که میخواهد هدایت کند او سر کالس از علی 

میپرسد آقا همان داستانهائی که میدانید پسر من  بعد از پیغمبر باید ایشان خلیفه میشدند و میگوید که امام اول است و

بکر را انتخاب کردند محسنات ایشان را میشناختند ابو پس چرا مردم آن  زمان که وجود مبارك علی را دیده و
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خداوند امام را بر میگزیند  جواب میدهد مردم اصال حق انتخاب نداشتند امام که انتخابی نیست امام انتصابی است و

  ،جواب میشنود که امام نشانه هائی دارد د که ایشان امام هستند وباز سئوال میکند خوب مردم از کجا تشخیص بدهن

  .وقتی امام متولد میشود خدا را سجده میکند -1

   !ختنه شده بدنیا میآیند -2

  .ه میشوند نه ازراه حیضداز پهلوي مادر زا -3

  وقتی بدنیا میایند زره پیغمبر به اندازه ایشان است! -4

  حرفها دود از سربچه ها  بلند نشود! شما توقع دارید با شنیدن این 

 چند نفر سئوالهائی را مطرح میکنند که باعث گرفتاري من و شاید اکثر بچه ها این حرفها را قبول کنند اما پسر من و

ما مجبور شدیم براي ادامه تحصیل نادر را به  عاقبت هم هر سه را ازآن مدرسه اخراج کردند و پدران آنها میشود و

  .دبیرستان نزدیک منزلشان شده بود دائی اش بفرستیم، واما سئوالهائی که باعث اخراج بچه ها از آلمان  نزد

یکی از بچه ها سئوال میکند اگر امام را خدا انتخاب میکند امام علی زمانی بدنیا آمده بودند که هنوز حضرت محمد 

د وختنه بدنیا بیآید وزره پیغمبر هم به اندازه به پیغمبري مبعوث نشده بودند پس چطور میتواند هنگام تولد سجده کن

فریاد میزند احمق پیغمبر وقتی بدنیا میآید علی در گوشش قران  کوره در میرود و ایشان باشد که آقاي دیانت پیشه از

میخواند این مزخرفات چیه که میگی یکی از بچه ها دستش را بلند کرده میگوید آقا اجازه علی که از پیغمبر 

است زمانی که پیغمبر متولد شده اصال علی وجود نداشته حضرت رسول علی را به فرزندي قبول کرده  کوچکتر

دیانت پیشه با عصبانیت فریاد میزند اوالغ جان علی  ،چطور هنگامیکه پیغمبر بدنیا آمده علی در گوشش قران خوانده

میگوید آقا اجازه اگر امام  تش را بلند میکند واز زمان آدم بوده تو احمق نمی توانی بفهمی یکی دیگه از بچه ها دس

راه  از پهلوي مادر زاده میشود  چگونه مادرش باردار میشود پس درست نیست امام از از راه حیض بدنیا نمیآد و

  حیض هم بوجود بیاید دیانت پیشه که بسیار کالفه شده می پرسد تو میدانی بچه چگونه بوجود میآید

از راه حیض مادر باردار میشود براي  زن باهم میخوابند واز نزدیکی آنها و له میدانم مرد ودانش آموز اجازه آقا ب

همین من نمیتوانم قبول کنم امامی که چنین مقدس و پاکیزه است ازاین طریق نطفه اش بسته شود بهترین راه این 

یح از پهلوي مادرش به نند حضرت مسامام ما است که جبرئیل به فرمان خداوند برود آنجاي مادر امام رافوت کند و

، دیانت پیشه که از فرط عصبانیت اگر کارد به قلبش میزدي خونش در نمی آمد سعی کرد خودش را آرام دنیا بیاید

باز  ،بس کرده با خونسردي جواب داد شاید همین طور است که تو میگوئی ما چه میدانیم اهللا واعلم خدا میداند و
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 سابی آچمز کرده بود بدون اجازه گفت ولی آقا اگر اینطور باشد امام  فرزند خدا میشود وپسر که دیانت پیشه راح

دیگر نمیشود گفت مثال حسین ابن علی باید گفت حسین ابن اهللا دیانت پیشه باال سر ناصر میرود و سیلی محکمی 

براي اینکه بهتر  روشن کرد بصورتش زده فریاد میزند خفه حاال براي ختم کالم نادر روشن زاده که این آتش را

حضرت علی را بشناسد و بخوبی ایشان را بشما معرفی نماید هفته آینده یک مقاله یا بهتر بگویم یک انشاء در مورد 

براي اینکه بتواند انشاء خوبی بنویسد مجبور است درعرض این یک هفته  براي ما میخواند و حضرت علی مینویسد و

  .مقاله علمی تري ارائه دهدیک مقداري کتاب بخواند تا 

اي کاش هر گز این کار را نکرده بود چون همین انشاء باعث  سر کالس میخواند و نادر هفته بعد انشاء را مینویسد و

  .اما انشاء نادر دربدري پسرم به خارج کشور شد و

میگیرم معذرت میخواهم  کالس را درود به همه دوستان و همکالسیان عزیز قبل از هر چیز از اینکه وقت شما و با

در نتیجه  چون بر حسب وظیفه اي که آقاي دیانت پیشه به بنده محول کردند من مجبورشدم مطالعه زیادي بکنم و

خستگی شما میشوم همانطور که میدانید من مجبور شدم انشائی در مورد حضرت علی خلیفه چهارم  باعث کسالت و

زمانی  در ادرش فاطمه بنت اسد و پدرش ابوطالب عموي پیغمبر است و، علی مامام اول شیعیان بنویسم راشدین و

نه  هنوز حضرت محمد ادعاي پیامبري نکرده اند و متولد میشود که هنوز حضرت محمد به پیامبري مبعوث نشده و

آمدند  مانند هر انسان معمولی بدنیا پس ایشان هم در نتیجه نمیتوانند درآن زمان امام باشند و ،نی نازل شدهآقر

چنانچه پیامبر نیز خود بهمین شکل متولد شده است، ابو طالب عموي محمد بسیار تنگ دست و ندار بود چند 

تا اینکه  علی را هم محمد نزد خود میبرد متقبل میشوند و سر پرستی آنها را او گرفته و فرزندش را برادرانش از

ورند اما اهل تسنن معتقد هستند وقتی اه به او ایمان میعلی اولین کسانی هستند ک ادعاي پیامبري میکند خدیجه و

نی هستند که از کودکان علی اولین کسا بکر واز مردان ابو محمد رسالتش را اعالم میکند از زنان حضرت خدیجه و

  .به او ایمان میاورند

در عرض این سیزده سال  جمع اندکی از مکیان اسالم میآورند و سیزده سال در مکه پیامبر اسالم را تبلیغ میکند و

که  بازگشت کسانیکه به حبشه رفته بودند و *سپس ماجراي غرانیق اي به حبشه و چندین اتفاق مثل مهاجرت عده

طرفداران محمد به شیب ابو  تبعید و احترام به بت هاي مکه دوباره  به  حبشه  برگشتند بعد از پشیمانی محمد از

، درمدینه اندك میفرمایند مدینه مهاجرته ب کرده و سیار مخفیانه از مکه فرار، تا اینکه پیامبر شبانه بطور بطالب

رت اموال کاروان غا اندك بر قدرت پیامبر افزوده میشود تا جائیکه جنگ بدر که حمله به کاروانی تجارتی است و
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بیست و چهار سریه  بطور کلی نه غزوه و خیبر و جنگ هاي خندق و جنگ احد و ،پس از آن فتد وامیباشد اتفاق می

قدرت نظامی و قدرت  ،جنگهایی هستند که در زمان پیامبر صورت میگیرد که باعث میشود محمد داراي نیرو

ئی که غنایم بدستور اهللا از شیر مادر حالل تر است مسلمانان ثروت مالحظه اي شود چون در جنگها اقتصادي قابل

خمس آن نصیب پیغمبر میشود تا حالل شود نه فکر  ،از غنائم از این ثروت بدست آمده و وردند وازیادي بدست می

  !اموال مردم را غارت میکردند کنید فقط پول و

  

*غرانیق: قراردادي بود که بین حضرت محمد و سران قریش منعقد میشود و آیه اي از طرف خداوند به پیامبر نازل 

اصرار ابوبکر حرف خود را پس گرفته و این آیات را از میشود که به بتهاي کعبه احترام بگزارند و بعدها پیامبر با 

  زبان شیطان میداند.

یا آنها را بکار اجباري  بچه هاي آنها را هم به بردگی میبردند و یا در بازار مدینه بفروش میرساندند و خیر زنها و

  .میداشتندوا

زمینی رسیده بودند  نداشتند به پول وحال صحابه اي که وقتی به مدینه آمده بودند حتی سر پناهی براي خوابیدن 

امالك قبایل یهودي مدینه که درجنگ شکست خورده بودند بین آنها تقسیم شده بود داستان این یهودیان 

  .مخصوصا بنی قریضه بسیار غم انگیز است

شان با خانواده فقط خود ینه باقی بگذارند ورا در مد همه چیز خود میخواهند پیغمبر اجازه دهد آنها تسلیم میشوند و

 و بروند اما سرنوشت شومی در انتظار آنها بود زیرا تمامی مردان را در برابردیدگان فرزندان و از مدینه کوچ کنند

در چاله هائی که قبال حفر شده بود  دفن کردند در این ماجرا هفت  همسرانشان بدستور پیامبرگردن زدند و آنها را

قدرتمند خود گردن میزنند  حضرت علی که بسیار مسکین  با دستان پر توان وصد تن را حضرت علی ابن ابی طالب 

نعمت ثروت  براي خرج عروسی خود با حضرت فاطمه مجبور میشوند زره خود را بفروشند هنوز از ندار بودند و و

در این  ند وبراي امرار معاش چاه حفر میکن شتري که دارند آب کشی میکنند و براي همین هم با بی بهره هستند و

آنها که همگی از قریش  سایر صحابه وجود ندارد و عثمان و دوران هیچ مشکلی بین حضرت علی و ابو بکر و عمر و

 عمر پدران همسر پیامبرهستند و هاي سببی هم پیدا کرده اند، چنانچه ابوبکر وحال با پیامبر نسبت خویشاوند بودند و

برخوردي بین آنها  هیچگونه اختالف و به زنی میگیرد و دختر پیامبر را ان دوعثمان دامادهاي پیامبر البته عثم علی و

انتخاب میکنند ابوبکر  به جانشینی پیغمبر ابو بکر را ،در شوراي سقیفه مردم نیست تا اینکه پیامبر رحلت میفر مایند و
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خلیفه سوم غنایم غارتی از  ند وعمر خلیفه دوم شروع به کشور گشائی میک دازد ون، جنگهاي رده را راه میخلیفه اول

گیر ه حضرت علی ابن ابی طالب باشد دراما خلیفه چهارم راشدین ک مدیریت میکند و سرزمین هاي فتح شده را

دادخواه خون  جنگهاي مسلمان کشی مثل جنگ جمل با عایشه زن پیامبر جنگ با معاویه که اوهم مدعی خالفت و

خراسان و نقاط  سرکوب شورش هاي اعتراضات مردم ایران در شوش و جنگ با خوارج  میشود و عثمان شده و

کشتار وحشتناکی این اعتراضات سرکوب میشود این را هم بدانید از چهار خلیفه  دیگر ایران که با بی رحمی و

 راشدین بجز ابو بکر مابقی بدست دشمنان کشته میشوند حال اختالف بر سر این است که شیعه میگوید خلیفه چهارم

ر یغریبی نیست همان سلطنت است که تغی یعنی علی باید خلیفه اول باشد اشتباه نکنید این لغت خلیفه چیز عجیب و

یانگذار این نوع حکومت حضرت چون بن ، عربها میگویند خلیفه یعنی جانشین وستر نام داده ایداده فقط تغینماهیت 

سپس به سلطان  لقب خلیفه  تا زمان ترکان عثمانی متداول وبوده آنها را جانشینان او میدانند چنانچه همین  محمد

 برضا شاه دو باره مانند ایران باستان این لق و در ایران هم تا زمان رضا شاه به حاکمان سلطان میگفتند یر میکند ویتغ

ارد مسلمان لییلیون شیعه جهان با یک میاندي م سلطان را تبدیل به شاه کرد حال تمامی اختالف ما یعنی دویست و

خلیفه باید علی میشد  ،بعد دیگران بودند ما میگوییم خیر سنی در این است که آنها میگویند خلیفه اول ابو بکر و

نانچه حضرت چ. توجه داشته باشید که این سلطنت همیشه با قدرت نظامی یا بقولی با زور شمشیر بدست میامده

  .رسول هم چنین کردند

ي را میدهد نه سلطنت اگر چنانچه ما معتقد هستیم امام از طرف خداوند برگزیده میشود واما امامت که معناي رهبر

غصب شده امامت را که  اگر چنانچه سلطنت حق علی بوده و ،لی داشته باشیمکنباید سر مسئله سلطنت یا خالفت مش

این مسئله  اما از د ومیگزیند خودش حفظ میکنغصب نماید چون آنچه را که خدا برنمیتواند  کسی غصب نکرده و

چنان ثروتمند  علی که بسختی امرار معاش میکرد، گذشته در زمان خالفت عمر که کشور گشائی ها شروع میشود

سیر میکند البته براي اینکه ایرادي گرفته  شکم آنها را نه فرزند را سر پرستی و بیست و میشود که بیش از ده زن و

ام ولد کنیزانی هستند که از علی صاحب فرزند  ،بقیه ام ولد هستند اند وعرض میکنم پنج زن عقدي گرفته  نشود

فروش نیستند، زنان بدون مهر که ارثی هم به آنها تعلق نمیگیرد ما کاري به  در نتیجه دیگر قابل خرید و شده اند و

ایتی است که علی اما از امام صادق رو ،دروغش بما ربطی ندارد و راست خرماي علی نداریم و نان و پخش شیر و

زیبائی است از علی که بر طبق همان روایت  در راه خدا آزاد کرده کار قشنگ و در یک روز هزار بنده خریده و

 برده را چنین آدمی از کجا آورده او که خود بنده خرید و دیگري از گرسنگی سنگ به شکم می بسته پول این هزار
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ز بردگانش بوده اند این علی براي ما ایرانیان بسیار مقدس است او که ا فروش میکرده چنانچه مادر بیشتر اوالد او

تا جائی مقدس  ،ارسال نیروي نظامی خون ریزش سرکوب کرده اعتراضات کشاورزان ایرانی را با بی رحمی و

 و اشیدانید انتقادي بر علی داشته برا خدا مینامند همانطور که نزدیک شیعه نمی تو میشود که عده اي علی الهی او

بر اساس حکم باقی بودن محکوم به مرگ میکنند نزد یک علی الهی شما نمیتوانید بگوئید بابا علی خدا  فورا شما را

است باز سر از تن شما جدا میشود اصال من نمیدانم حضرت علی هر کس که میخواهد باشد آیا  نیست و بنده خدا

  مقاله بنویسیم من که از کرده خود پشیمانم . خصی کتاب وباره چنین شدر وقت صرف کنیم و الزم است ما اینقدر

، آقاي دیانت پیشه که مثل مار بخودش تشویق کردن شروع میکنند به کف زدن و ه هاچب در اینجا ساکت میشود و

خطاب به بچه ها که  سیلی محکمی بصورت او میزند و بطرف نادر میرود و و می پیچید از پشت میز بلند میشود

، من تحمل کردم تا ببینم د حساب تک تک شما را خواهم  رسیدیاد اعتراض میکند و میگویبا فر نددست میزد

رحمان رضائی میگید پدرانتان بیایند مدرسه شما  ایرج خلیلی و عاقبت این بچه چه گوهی میخواهد بخورد فردا تو و

   .بیاید سر کالس از مدرسه اخراجید سه نفر دیگه حق ندارید

  . لمانقزیر ب ه ها را دادندچپرونده ب رفتیم و فردا روز ما

 میکنید بچه هاي ما اشتباه کردند، آنچه را که این معلمی بود که میخواستم با سیاوش پاك نیت مقایسه کنید شما فکر

  ؟خالف حقیقت بوده روي نادانی و مطرح کرده اند از

در ذهن من نام یک تن نقش قایسه کنم بدون شک خیر اگر من بخواهم موالي متقیان را با فردي در دوره خودمان م

کشت زیرا  تردیدي باید انسان ها را راه خدا بدون هیچگونه شک و ، صادق خلخالی او هم معتقد بود درمی بندد

به  اگر قضاوت درست باشد مقتول به حقش رسیده و اگر در قضاوت اشتباه کرده باشید مقتول به بهشت میرود و

 با در راه اسالم وبی مها دستور آتش میداد و ادگی انسان ها را جلوي جوخه اعدام میگذاشت وجهنم میرود بهمین س

کشت علی نیز م میشد به راحتی آب خوردن آدم مییاغی بود اعدا باقی و خدا آدم میکشت هر کسی در نظر او

مردم شوش  جنگ با تردیدي نداشت در کشتار خوارج و درگردن زدن هفت صد تن از بنی قریضه هیچگونه شک و

نیست که من هم  چی دارم میگم اصال این حرفها بمن چه مربوطه قرار شفقتی آدم کشت، خراسان بدون رحم و و

ثانی  قرار بود  باهم  فقط این دو  هفت نسل آینده ما بس است در انشا بنویسم پسرم نوشت براي هفت پشتمان و

یادم نرفته عرض کنم همانطور که  حرف اضافی ممنوع فقط تاقضاوت قرار دهیم پس  مقایسه و آموزگار را مورد

عقیده اش  بعضی ازهمکاران هم تقدیم کرد و راه عقیده جان شیرینش را توجه فرمودید آقاي سیاوش پاك نیت در
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 جوائی را در زندان اوین به سمت بازآقاي دیانت پیشه هم اتفاقا سال ه در زندان اوین سپري کردند و سالیان سال را

  .روزنامه وابسطه به برادران سپاه شدند عاقبت سردبیر یک و شکنجه گر سپري کردند و

  

  پایان 

10/9/ 1399                                                                            
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هنوز کوچکترین تصادفی  گوش شیطان کر چند ساله که راننده است و و زاده بقول خودش بیستعلی خان فقیر

بس،  پنج ساله اش همین درست رانندگی کردن است و همه افتخارات زندگی اش در طول عمر چهل و نداشته و

خودش ندارد حتی یک پیکان تاکسی  مسافر کشی هنوز یک اتومبیل قراضه از سه سال رانندگی و ازبیست و بعد

سه سال پیش براي  یا یک ژیان زوار در رفته همیشه از بیست و و 5چهل وهشت یا یک رنو هفت و چهل وبرگشت 

نان  ،رانندگی همین درآمد و از تومنی سه ریال تا به امروز که به تومنی پنج ریال رسیده با دیگران رانندگی کرده و

هم برخالف خانمش راضی بوده علی خان بعضی همیشه  نمیري براي خانواده چهار نفري خود فراهم کرده و بخور و

در گوشه اي  از ظهر هشت صبح که استارت میزند غالبا یک بعد ،از روزها چهارده ساعت پشت فرمان مینشیند

حرکت را  دوباره یا علی مددي میگوید و خود آورده میخورد و فقط حدود بیست دقیقه نهاري که با پارك میکند و

که پیکان مدل  همین مالک ماشین سالیان سال است از زمانیکه پیکان پنجاه داشته تا امروزاز نو شروع میکند براي 

سهم خودش  میکند و هرآنچه هست رو هم دخل را اش بوده زیرا هم سالم است و هفتاد دارد علی خان تنها راننده

س اتومبیل خودش واقع در جمعه شب در آژان را بر میدارد که البته یک سالی است منوچهر کرمی مالک ماشین هر

باشی نبش تراش کاري وارطان ارمنی از علی خان دخل را تحویل میگیرد چون بان بابائی نرسیده به کوچه آبدارخیا

  .میداند علی خان هیچگاه در امانت خیانت نمیکند

براي این  ،خودش نه سالیان سال است که علی خان امتحانش را پس داده پس هر شب نه مزاحم علی خان میشود و

یا هرگاه علی خان در منزل کاري داشته باشد تاکسی را جلوي آژانس پارك  شب و اینکه هر مسئله وقت میگذارد با
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چند قدمی را پیاده بطرف منزل میرود، ازاینها گذشته علی خان زندگی خوبی دارد گو اینکه از لحاظ مالی  میکند و

بچه ها بسیار راضی است هر چند بعضی وقت ها بخاطر تنگ  و خانم بالش بسته است اما از زندگی اش و دست و

خیلی  میکند و گوش دیگر در از نوقی میکند اما علی خان عادت کرده از یک گوش میگیرد و دستی خانمش نق و

  .این قر زدنها رد میشود بطوریکه پایش به هیچ چیزي گیر نمیکند بی خیال  از کنار آرام و

از همان زمان به  با منیژه خانم هم والیتی اش در نظر آباد کرج ازدواج کرد و 1357 علی خان در اردیبهشت سال

دوسال  البته از خیابان سه راه اکبر آباد خیابان خرمشهر کنون ساکن هستند نقل مکان کرد منزلی درخانه اي که تا

اداد که تنها وارث مرحوم با صاحب خانه اش آقاي فکور خد قبل از عروسی علی خان در این منزل سکونت داشت و

محمد تقی خداداد بود دوستی دیرینه اي داشت گاه گداري باتفاق در اغذیه فروشی ناتالی که در جوار سینما ناتالی 

در بعضی از شبهاي جمعه هم روبروي همان اغذیه فروشی دو مغازه  ا به حندق بال میریختند ور چند بطري آبجو بود

دهنه عرق فروشی بود که آنجا با یک پرس کشک بادمجان و گاهی یک پرس کوفته  مانده به گرمابه گلستان دو

شنگول به خانه میرفتند  و شاد و بسالمتی همدیگر تا ته باال میکشیدند مخصوص را ریزه یک پنج سیري عرق اتحادیه

اشت درب اطی دیکه دو درب ح بود خیابان خرمشهر منزل فکورخداداد 10دو راهشان یکی بود پالك  چون هر

وسط  تاریک به حیاطی میرسید که با دو پله آجري به کف حیاط میرسیدیم و جنوبی از یک راهرو سه متري تنگ و

روبروي در  .رنگ آبی بود که شیر آبی با یک شلنگ کوتاه کنار آن دیده میشد کوچک با حوض حیاط هم یک

یک ایوان به عرض  دست شوئی و الت وتو یک آشپزخانه کوچک و خواب و اتاقورودي ساختمانی بود با دو 

و قالیچه اي در  میکرد جارو متر که بعضی وقت ها آقا فکور اگر حوصله داشت حیاط را آب و متر در دو چهار

 علی خان هم از مزه را آقا فکور تدارك میدید و عرق و از دوستش در ایوان پذیرائی میکرد ایوان میانداخت و

 رجب جیگرکی کنار نانوائی هم از د در طرف مقابل منزل آنها بود نانی میگرفت ونانوائی بربري که روبروي مسج

  .سات شب بدین شکل مهیا میشد جیگرمیگرفت و سور و چند سیخ دل و

مه باز بیاد گذشته با عرق هاي از گاهی این برنا اینها مربوط به زمانی بود که علی خان ازدواج نکرده بود گو اینکه هر

سه پیک را باال میانداختند آقا  اینکه دو از زیرا پس ا خاطره بودیهر شبش براي آنها یک دن میشد و تکرار امام *صد

  .تشادي را براه میانداخ اسباب خنده و فکور میرفت کتاب حلیته المتقین محمد باقر مجلسی را میاورد و
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کرده بود تا کمک هاي مردمی را دریافت کند مصرف کنندگان این  باز شماره صد چون امام خمینی حسابی با *

کسانیکه عرق میگرفتند در کیسه  ارامنه و آن میگفتند حساب صد امام چون یک بطر عرق دست ساز راه نوع عرق ب

  .هاي فریزري میریختند وبابت هر بطر صد تومان میگرفتند

 سایر امراض  و امراض مثانه و و بواسیر فلج و جاع مفاصل و، مثال در معالجه اوابتدا خودش مبحثی را باز میکرد

آن دیده میشد مثل شبی که چند  بیشتر وقتها یک نوع بازیگري در خواندن و شروع میکرد عالج یک نوع بیماري را

   ن زدن) من یه جام درد میکنه حکیم باشی جونکفکور(بلند میشود وبارقص وبش پیک بیشتر مصرف کرده بودند

        :نعلی خا

  جون میکنه عزیز کجاي تنت درد

       :فکور

  مکش می اینکه دارم درد آخه خجالت میکشم با

         :علی خان

  بگو عزیزم خجالتت میریزه دردت و

       :فکور

  ، بدجوري هم هی میسوزه ادا) من داره اونجام میسوزه ناز و قمیش و قر و (با

        :علی خان

  درمون میکنم ، من برات خوبش میکنم، دردت ومی سوزه که بسوزه او میرقصد) (بلند شده با

        :فکور

  روم نمیشه حکیم باشی

        :علی خان

  ؟چرا نمیشه ؟چرا نمیشه

         :فکور

  ، روم نمیشهآخه نمیشه

         :علی خان

  ، یک شبه دردت میریزه یه کوه میشیبگو آقا جون تا خوب بشی
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       :فکور

  ، این باسنم هی می سوزهچه جوري بگم ،میسوزه آخه من اونجام

         :علی خان

  را راحت کن ما میرود سر جایش مینشیند) ازاول بگو بواسیر دارم و(

          :فکور

صداي بلند میخواند) در  باز میکنیم ببینیم درمان ما چیست () بله که دارم حاال کتاب را باهم سر جایش مینشیند (او

ز درد فرج حضرت بفرمود ول است که معلی بن خنیس بحضرت صادق علیه السالم شکایت کرد احدیث معتبر منق

  . ر وضعی گشوده اي که سزاوار نبودهت خود را درکه عو

  .نه بابا این که درمان درد من نیست بگذار داروي درد خودم و پیدا کنم

دردي بدون دادن نسخه نگذشته خوب این هم ا گفته ال مذهب از کنار هیچ رببین علی خان براي هر دردي درمانش 

مد اله مح و راحم صل علی محمدا ایداروي من گفته این دعا را بخوانم یا جواد یا رحیم یا قریب یا مجیب یا باري 

  .. میگه این دعا را بخوان بواسیرت خوب میشهوارد علی نعمتک واکفی امروجعی

  

           :علی خان

  باصداي بلند قاه قاه میخندد) ( الت تخت تختن دعا را بخوان و خیپس همی

         :فکور

حضرت امام رضا ه صبرکن یک درمان دیگر هم هست میگه در حدیث دیگر منقول است که شخصی ب نه، ،نه

بخور خوب  بشور و عسل بنویس و ؟ بایاد گرفتی ،عسل بنویس که سوره یاسین را با از بواسیر فرمود شکایت کرد

  .خوب میشی

این راحتی بواسیر خوب میشود آنوقت احمقها میروند زیر کارد جراحی، ببین اگر ه این مردم دیوانه اند وقتی ب واله

من دعاشو بهت میگم سه بار  همین کتاب دعاشو نوشته بیا وقت دندان درد گرفتی نري پیش دندان پزشک تو یک

میذاري تودهنت سر دیگه  هت یکسرش وحوض) میدم ب اشاره بشلنگ شیر لب( میخوانی بعد من همین شلنگ را

  ؟ه بهش فوت میکنی خوب میشه فهمیدياش راهم میبري تو دهنت میگیري روي دندانی که درد میکن

           :علی خان
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  بله ،بله

          :فکور

  پس بلند شو برو که امشب برات کافیه یواش یواش باید یاد بگیري یک شبه که نمیشه همه علوم و یاد گرفت 

            :ی خانعل

اما آقا فکور این آخوند ها به این ملت خیلی خیانت کردن اگر دعا هاي همین کتاب را به مردم یاد داده بودند دیگر 

  ها نمیریخت قبول داري؟جیب این دکتر اینقدر پول تو دارو احتیاجی نداشت و هیچکس به دکتر و

          :فکور

حتی دکترهاي  و هم این کتاب را نخواندن چون تا مریض میشن میرن پیش دکتراما من فکر میکنم خودشان  ،بله ،بله

هم برو پیش  تو جمع کنیم و و بساط و براي امشب علی خان کافیه یک پیک دیگه داریم آنهم بریز خارج کشور،

  .بچه ات زن و

شخص شده که بعد از م 10با پالك  واما منزل علی خان، ملک آقاي فکور خداداد در ضلع غربی خیابان خرمشهر

ورامینی است که کرایه این  موتور سازي جعفر سپس مغازه الکتریکی حسین سیم کش و آن درب منزل علی خان و

همانطور که گفتم درب  یاور و بی یار و یالغوز منزل علی خان میشود کل درآمد آقاي فکور خداداد مغازه و دو

تاریکی میرسی که  رو آجري تنگ وا باز میکنی به یک راهوقتی درب رمنزل علی خان است که  10کنار پالك 

 روي آن دومغازه ساخته شده که شامل دو ببینی این بنا بر باید حتما چراغ برق را روشن کنی تا بتوانی جلوي پایت را

  میباشد. راه پله اي که به پشت بام میرود یک آشپزخانه در زیر یک دستشوئی و کوچک و اتاق

در  67 سال در و 62سال در نقی را پسرش تقی و که دراین آپارتمان ساکن شد دو 57ردیبهشت سال منیژه خانم از ا

همین جا بزرگ کرد گو اینکه زندگی در چنین جائی با امکانات ناچیزش که  بیمارستان لقمان الدوله بدنیا آورد و

طرفی  ی منیژه خانم است اما ازنگران سال از عمرش میگذرد و آجرهایش به فوتی بند است باعث ناراحتی و 30

تازه  اینجا بلند شود با درآمدي که علی خان دارد توانائی اجاره جاي بهتري را ندارد و این کرایه کم اگر از میداند با

در فشار  محبت آقا فکور به علی خان خیلی بیش از اینها ارزش دارد آقا فکور هیچ وقت بابت اجاره آنها را دوستی و

منیژه خانم میداند که مجبور است با همین  که ده سال پیش پرداخت میکردند، هنوز کرایه اي را میدهند ونداده  قرار

مخصوصا منوچهر کرمی را  .خش میکشدربه  دیگران را شرایط کنار بیاید فقط گاه گاهی غري به علی خان میزند و

تا  هم یکی را دو بعد احب ماشین شود وکه میگوید اوهم یک راننده بود مثل تو چطور اون تونست براي خودش ص
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، دارياون کمتر  آژانس اتومبیل راه بیاندازه اما تو هنوز راننده همان آقا منوچهرهستی آخه مرد تو چی از کنه و

  .که من نتوانستم دار شدنمیدانم اون چطوري پول ؟پائین میاندازد و میگوید نمیدانموعلی خان سرش را 

           :منیژه

  .ست آوردي حتما به بادش دادي همین عرق خوري ها پول نمیخوادتوهم بد

         :علی خان

خوردیم میشد شش تومن عرق پنج سیرش یتا سه تا آبجو م هفته اي دو ،خانم اما آن موقع خرجی نداشت چرا

سگ دوئی  از یک هفته کار و بابا بی انصاف بعد ،هفته اي شش تومن پول دار میشه حداکثر شش تومن میشد کی با

  .آن سر شهر رفتن حق نداشتیم با شش هفت تومن تفریح کوچکی کنیمه ازاین سرشهر ب و

          :منیژه

  چی؟ حاال ؟حاال چی

         :علی خان

اندازه پول یه آدم ه حاال هم باور کن در برابر تفریحات مردم براي یک هفته سگ دوئی هیچی نیست خرج ما ب

  .ما مخالفید چشم ما دیگه گرد این متاع نمیگردیمسیگاري هم نمیشه اما اگر ش

        :منیژه

بچه  حال علی خان میسوزد) نه نوش جانت اما یک قدري هم بفکر ما وه ش پشیمان شده دلش بیاه خودش از گفته(

  .جمع کن باید یه فکري بکنی ها باش اینها دارن بزرگ میشن خرجشون هم بزرگ میشه علی خان حواست و

کار میخواست وارد خانه شود آقا فکور را دید  ز بعد ازاین صحبت ها یک شب که علی خان خسته ازیکی دو رو

که جلوي درب منزلش ایستاده ابتدا فکر کرد باز میخواهد بساط عرق خوري راه بیاندازد اما هنوز دامنه فکرش از 

میخوام خانه  ،باید این جا را تخلیه کنیتخم گفت علی خان  اخم و شیشه عرق به مزه ها نرسیده بود که آقا فکور با

شانه هایش  کار آمده بود انگار کوهی را سر کوفته از حاال بهت گفته باشم علی خان که خسته و را بفروشم از

 در نشست و جلوي پلهبازکرده بود روي  گذاشته باشند دیگر قادر نبود از پله هاي منزلش باال برود همانطور که در را

   .رفت داخل خانه او انداخت وه فکور هم نگاه دل سوزانه اي ب دستش گرفت و دوسرش را میان 

همان حالت توي قاب در نشسته بود تا آخر سر با ه شاید بیش از یک ساعت علی خان بدون هیچگونه حرکتی ب

  .بسختی از پله ها باال رفت خودش آمد وه ي تو باصداي منیژه که فریاد میزد علی خان چرا نمی
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       :همنیژ

  چرا اینقدر درهمی نکنه تصادف کردي ،چیه چی شده

          :علی خان

  نه نه،

          :منیژه

  ازت گرفتن؟ ماشین و ،مرگته پس چه

            :علی خان

  نه بابا

         :منیژه

  .رو که جون به لب کردي خوب بنال ببینم دردت چیه ما

         :علی خان

  میخواي بدونی؟

              :منیژه

  .این حال خونه نمیامدي هیچوقت با ،آره

         :علی خان

  .دید گفت باید اینجا را تخلیه کنید میخوام ساختمان را بفروشم تا من و دیدم گویا منتظر من بودرا جلوي در فکور 

         :منیژه

تما کاري کردي که نارحت سی سالته ح حیرت) نه! نکنه باهاش بهم زدي اینطوري نمیشه رفیق بیست و (با تعجب و

  شده

         :علی خان

  .چی میگه میگم چشم نه بابا چکار کردم من که از ترسم هر

          :منیژه

  .آخه این حرف از آقا فکوربعیده

          :علی خان
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  ؟حاال که گفته میبینی بعید هم نیست، میگی چکار کنیم

  :منیژه

من که هی  بریزیم،بچه ها تعطیل بشه تا ببینیم چه خاکی باید بسرمون چه کاري میتونیم بکنیم باید صبر کنه مدرسه 

  .جز میزدم براي همین روزها بود

         :علی خان

 ،درحالیکه زار میزند) آخه تو میگی من باید چکار میکردم دارم روزي ده کنترل کند بغضش را (نمیتواند اشک و

  .ري باد هوا میشه من چه خاکی باید بسرم بریزمامی دوازده ساعت کار میکنم بی انصاف گرونیه هر چی در

         :منیژه

را آرام کند) حاال ناراحت نشو از قدیم  سعی میکند او در چنین حالی میبیند دلش میسوزد و (ازاینکه شوهرش را

نیاوردیم میریم ابد اینجا باشیم اگر جا گیر  اول هم قرارنبود تا این ستون به آن ستون فرجیه چیزي نشده از گفتن از

   .خداشونه اونها که از0ده خونه بابام 

     :علی خان

  ؟راست میگی منیژه

  

      :منیژه

دم را خوش است  ،هم کرده صورتت بزن بیا شام بخوریم گور پدر دنیا دروغم چیه حاال پاشو یه آبی به دست و

فره شام را آماده کند البته علی خان شادي ساختگی میرود تا س با رقص و ید واقمیش می قدري براي علی خان قر و(

سر سفره  میشوید و صورتش را آرام کردن اوست اما بلند میشود دست و هم میفهمد این حرکات براي دل خوشی و

  .)میرود

از ظهرعلی خان که خیلی گرسنه شده بود دیگر توجه اي به  چند روزي ازاین ماجرا میگذرد تا اینکه ساعت دو بعد

در  بعدش نهارش را بخورد مسافر را بان نداشت چون میخواست تنها مسافرش را به مقصد برساند ومسافرین توي خیا

گهان نگاهش به صندلی عقب افتاد که کرایه اش را گرفت نا و کرد خیابان آذربایجان نرسیده به سینما المپیا پیاده

مسافر هم  و ت ساکتان را جا گذاشتیدگف و ساك نسبتا بزرگی روي صندلی جا مانده بود فورا مسافرش را صدا کرد

کنار خیابان پارك  ماشین را گفت ساك مال من نیست علی خان هم عجبی گفت و شانه هایش را باال انداخت و
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بعد  غذایش را تا لقمه آخر خورد و از صندق عقب بقچه غذایش را آورد روي صندلی عقب نشست و رفت و کرد

جوري پیدا کنم زیپ  چه گفت حاال صاحب بی پدرش را بر داشت و از جمع وجور کردن سفره غذاش ساك را

پانصد تومانی بود یه یا  از اسکناس هاي هزارتومانی و زبانش بند آمد ساك پر و چشمانش برقی زد و کشید ساك را

 رفت پشت فرمان نشست البته ساك را کشید و یپ ساك رازلحظه خیره شدن به پول ها  س از چندپخدائی گفت و 

 گذاشت جلوي آژانس منوچهر طبق معمول ماشین را وي پایش گذاشته بود با سرعت به طرف منزل حرکت کرد ور

بدونه اینکه کلید  و باز کرد طرف منزل رفت درب راه شتاب ب برداشت با ساك را و سویچ راهم به منوچهر داد و

 جلویش گذاشت و ساك را و ه به دیوار دادتکی نشست و اتاقرفت ته  تاریکی به طبقه دوم رسید و بزند تو برق را

  .منیژه را صدا کرد

          :علی خان

  کجائی ،منیژه، منیژه

          :منیژه

  یک وجب جا که آدم گم نمیشه  کجا هستم سرکوه قاف تو

  جلوي علی خان مینشیند) حاال بگو ببینم چه مرگته  میاید و(

         :علی خان

  .بیا که کارت دارم ،بیا

         :همنیژ

  ؟؟ راستی چرا این وقت روز آمدي خونهن ساك چیه که جلوت گذاشتییا

          :علی خان

به منیژه نشان  پول ها را زیپ ساك را میکشد و( بیا اینونگاه کن ،بیا تا متوجه شی، بگیر یک خرده دندان به جگر

  میدهد)

         :منیژه

  ! این همه پول! ازکجا آوردي؟ علی یا

        :علی خان

  فکور ما را جواب کرده حاال بهش نشون میدیم



شهر هرت مسافران   

         ٥٩  وای بوف                                                                                                           آ نشر

 

          :منیژه

  ؟گفتم از کجا آوردي

          :علی خان

  .است ازکجا آوردم؟ خدا رسونده ،کار خدا

         :منیژه

  .این همه پول ،تو وپرت نگو، نکنه دزدي کردي مگه میشه چرت و

          :علی خان

  ؟تونی ببینی شوهرت پول دار شدهآب بکش زن من و دزدي نمی  دهنت و

        :منیژه

  میشه؟  از پول برگردي، از ظهر با یک کیف پر عدب ،گه میشه، صبح کون لخت بزنی بیرون، مآخه چه جوري

           :علی خان

  .گفتم کار خدا است خدا خودش برامون حواله کرده

           :منیژه

  ؟آوردي کجا گیر مرد اینقدر من و زجر کش نکن راستشو بگو از

          :علی خان

  .و یکی از مسافرها توتاکسی جا گذاشتهراستش نمیدونم این

          :منیژه

  کدوم احمقی جا میذاره کردنی نیست این همه پول و باور

  

  

          :علی خان

و  رین مسافر، منیژه حقیقتش گرسنه بودم دیگه مسافري نزدم تا اینکه آخوب میبینی که یک احمقی جا گذاشتهخ

گفتم آقا ساکتو جا گذاشتی گفت نه  نزدیک سینما المپیا پیاده کردم که چشمم افتاد به این ساك صداش کردم و

را هم خوشحال کنم،  خوب من دیگه ازکجا بدونم صاحبش کیه این بود که فورا آمدم خانه تا تو .اون مال من نیست
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، که ه خدا یک کیف پول برامون میفرستهه هنوز چند روز نگذشترا جواب میکن میبینی منیژه فکور ما را خدا کار

  چی؟ که منیژه خانم ناراحت خانه نباش حاال خودت میتوانی یک خانه براي خودت داشته باشی

        :منیژه

حکمت گشاید در دیگري کار خدا  رحمت ببندد دري ز قربون اون مهربونیت خدا جون راست گفتن که خدا گر ز

  .لی خان بازهم نماز نخونرو میبینی ع

         :علی خان

هرچه زودتر ازاین خراب شده  دنبال جا بگرد یه آپارتمان نقلی قشنگ پیدا کن تا آره خانم جان از همین فردا برو

  .نجات پیدا کنیم

بت دم عاق و مرتب جلوي خانه اش قدم میزد تا آقا فکور را ببیند نرفت و کار آنروز علی خان از خوشحالی دیگر سر

علی خان بسردي  و خوش روئی سالمی کرد تا علی خان را دید با دماي غروب آقا فکور ازخانه اش بیرون آمد و

  ،گفت داد و جوابش را

           :علی خان

  .میریم زیاد ناراحت نباش ما درعرض همین چند روزه اینجا را تخلیه میکنیم و فکور آقا

         :فکور

  داریم  اینجا مال خودته براي چی میخواي برينشما این حرف ها را  ی علی خان ما واین حرف ها چیه که میزن

         :علی خان

  .یادت رفته چند روز پیش گفتی میخوام اینجا را بفروشم فکر جا باشید

          :فکور

دل ه ي گفتم چرا باي بابا رفیق نازنین این حسین سیم کش منو ناراحت کرده بود از روي ناراحتی به تو هم یه چیز

کی  بري دیگه با چند ساله منی تو اینجا بري من بی تو دق میکنم علی خان تو رفیق چندین و از میگیري تو اگر

  ؟کتاب حلیته المتقین بخونم عزیز بشینم عرق بخورم و

          :علی خان

اینجا میریم آقا فکور آب هم  از را جواب کردي این نمیشه که یه روز بگی برو یه روز بگی نرو، ما نه دیگه تو ما

  .یک جا زیاد بمونه میگنده
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          :فکور

  دل بگیري؟ ه توغلط میکنی بري با اجازه کی؟ تو که این جوري نبودي حاال ما یه غلطی کردیم تو باید ب

  

  

            :علی خان

قیقتش تو هم نگفته بودي راستش فکور اینجا برامون خیلی کوچیکه هیچ امکاناتی نداره خانمم خسته شده ح

  میخواستیم بریم

          :فکور

ن سال بعد اجاره بیشتري گحاال جاي بهتري پیدا کردي؟ علی خان بهت بگم امروز بهت بابت اجاره یه مبلغی می

زیادش میکنند نگاه به اینجا نکن اینجا مال خودته اگر چه بی  میخوان این صاحب خانه ها هر سال مبلغ اجاره را

  خانوادته ناقابله اما داري زندگی میکنی سر پناهی براي خودت و و ارزش

            :علی خان

  آخه میدونی چیه فکور دنبال جائی هستیم که بخریم

          :فکور

  ؟چی؟ بخري؟ نکنه ارثی بهت رسیده ناقال

           :غلی خان

    .نه بابا

          :فکور

 خانه بیرون میاید و گلداري بسر دارد از ينیژه خانم در حالیکه چادر کدره مدراین لحظ( پس حتما گنج پیدا کردي

  شوهرش را صدا میکند) 

           :منیژه

بیا علی خان کار واجبی باهات  ،بیا ،را به خدا ، اه واي سالم آقا فکور به بخشید توي خونهاکجائی علی خان چرا نمی

  .دارم

         :فکور
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  .سته نباشیدماست منیژه خانم خ سالم از

          :منیژه

  .آقا فکور خیلی ممنون مانده نباشید

          :علی خان

  .حافظخوب آقا فکور خدا

          :فکور

  .بسالمت اما باید با هم حرف بزنیم اینجوري نمیشه

         :علی خان

یروند) پول ها را کجا گذاشتی که در ساك را باز کردن م اتاقهمان ه و ب باتفاق منیژه داخل منزل میشود( باشه ،باشه

  ؟دیگه خانه را تنها ول نکنی ها این همه پول تو این خونه  است براي چی وقتی من نیستم توهم میاي بیرون

          :منیژه

  ؟، دوساعته رفتی بیرون چه غلطی میکنیکارت داشتم

             :علی خان

  .خلیه میکنیمبهش بگم ما این خراب شده را ت ببینم و خواستم فکور و

           :منیژه

  .هش میگفتیمبدیر نمیشد باالخره 

           :علی خان

  .خالی کنم خواستم دق دلیم و

            :منیژه

  حالشو گرفتی؟

            :علی خان

 بما زد، حرف هم میدونی چیه منیژه از دست حسین سیم کش عصبانی شده بود اون ،نه بابا بیچاره خیلی ناراحت شد

حتی گفت من غلط کردم شما چرا بزرگش  اینجا میریم خیلی ناراحت شد وقتی گفتم ما توهمین چند روزه از

  .میکنید التماس میکرد که نریم
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             :منیژه

فردا من میخوام برم دنبال خانه بگردم  خوب علی خان از ه که این هم براي ما تصمیم بگیره،بیخود، بیخود فقط ماند

  ؟میگی چیکارش کنیم کجا پنهانش کنیم این ساك و

          :علی خان

  .هبرمی غارتداریم به  هائی کهتمام آرزو و دزد میاد ،حسابی نداره پیکر درست و و نه بابا اینجا که در

          :منیژه

  پس میگی چکار کنیم؟ 

           :علی خان

  صندق عقب ماشین من میبرم میندازمش تو

          :منیژه

  ت بکنهمیگیرن اصال شاید صاحبش هم پیدا بزور ازت ه، اون بدتره یک هو چند نفر میریزند سرت ون نه،

            :علی خان

  ید داد به صاحبشاپیداش بشه که ب اگه صاحب داشته باشه و

               :منیژه

  .مرد مگه میشه این همه پول صاحب نداشته باشه باالخره مال کسی بوده

           :علی خان

  .من فکر کردم کار خدا بوده

             :منیژه

  تاکسی تو؟  هوا آمده تو یعنی از

          :علی خان

  .اما اگر کسی هم جا گذاشته حواله خدا بوده همین ،نه

            :منیژه

 د ناشی وعلی خان دزد که به کاه دان نمیزنه کدوم دز خونه یه جائی قائمش کنیم، چی بهترینش اینه که تو هر

  .براي دزدي بیاد تو این خراب شده احمقیه که بخواد
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روزها منیژه خانم برود سري به بنگاه هاي امالك بزند تا  و .در خانه جائی پنهان کنند بالخره تصمیم گرفتند ساك را

 اجتماعی و نشسته سازمان تامینهشت ساله باز رحمان فرجی پنجاه و طرفی مشد اما از شاید آپارتمانی پیدا کنند و

روش خانه پدري را فآبدارچی دفتر مرکزي روزنامه همشهري پس از اینکه در دفتر خانه به اتفاق خواهرش اسناد 

 پنج هزارتومان از خریدار گرفت و بیست و یست ودو خواهرش یک فقره چک بانکی به مبلغ و و امضاء کردند

ازهمدیگر  در ساکش جا داد هزارتومان اسکناس راپنجاه  رحمان که پول نقد خواسته بود مبلغ چهار صد ومشد

خانه براي اینکه زودتر به دفتر روزنامه مشد رحمان جلوي دفتر و هر کدام بسوي خودشان رفتند حافظی کردند وخدا

 چهار راه ولی عصر پس از پرداخت کرایه پیاده میشود و در همشهري محل کارش برسد یک تاکسی سوار میشود و

از پله  سی دیگري به دفتر روزنامه واقع در خیابان ولی عصر نرسیده به پارك وي کوچه تورج میرود واز آنجا با تاک

  .سالمی میکند رفته میخواهد وارد آبدارخانه بشود که سردبیر صفحه اجتماعی روزنامه را میبیند وها باال 

         :سردبیر

  ؟سالم مشدرحمان کارت تمام شد

           :مشدرحمان

  گرفتیم رو پول ها امضاء کردیم و قاآ ،بله

          :سردبیر

  .رحمان تا یارو آپارتمانی که برات دیدیم نفروخته فوري برو تمامش کندمش پس

              :مشدرحمان

   ؟چائی میل دارید، از شهرك راه آهن خیلی خوشش آمده اتفاقا خانم حتما آقا

         :سردبیر

  .دمحقیقتش خیلی وقته هوس چائی کر

             :رحمانمشد

یک لیوان چاي براي سردبیر  داخل آبدارخانه میشود و( چاي دم بکشه بروي چشم االن یه چاي لیپتونی بهتون میدم تا

میل کنید تا ده دقیقه دیگه یه چاي  برد) بفرمائید این وسردبیر می اتاقبه  و ریخته داخل یک پیش دستی میگذارد

  .دبش براتون میارم

          :سردبیر
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  ؟چکار کردي نکنه مشدرحمان راستی گفتی پول نقد گرفتی پول ها را دستت درد

           :مشدرحمان

هزار زحمت  با جمع میشوند و روي زمین میآفتد همکاران دور او پول ها را گذاشتم تو ساك سا...سا( غش میکند و

  .ازهوش میرود ..سا...ك بازساك ،ید میگویداتا بهوش می ورند وابعد از ده دقیقه بهوشش می

         :سردبیر

بهوش آمد  سر جواب منفی میدهند) اگر با گی به همدیگر نگاه میکنند ودیده (هم ساکش کجاست کسی ساکش و

با  را او ید لذا به اورژانس زنگ میزنند واهرکاري میکنند مشدرحمان بهوش نمی اما( دیگه باهاش حرف نزنید

جمله سردبیر صفحه هنري  فردا صبح چندتن ازهمکاران از بستري میکنند و و القانی میبرندآمبوالنس به بیمارستان ط

متوجه میشوند مشدرحمان چه دسته گلی به آب داده قدري به او در حضور  و اجتماعی روزنامه بدیدنش میروند و

 ،ذاریم حتما پیدا خواهد شدبراي یابنده جایزه میگ چندین نوبت آگهی میزنیم و میگویند خانمش دل داري میدهند و

  .سالم زیادند مشد رحمان نارحت نباش هنوز انسان هاي خوب و

  

          :مشدرحمان

حاال  بود پس بیارن تا بصورت گریان) نه آقا من مطمئن هستم که پیدا نمیشه اگر قرار ضعف بسیار و ناراحتی و با(

  نیست کدام از خدا بیخبري ورش داشته م، معلوآورده بودن

           :سردبیرهنري

  رحمان بخدا من دلم روشنه که پیدا میشه کجا میدونی مشد از

این  رحمان سعی کن خودت و بیش ازفردا صبح آگهی میزنیم مشد خطاب به همکاران) امروز که گذشت از(

را  تی توروز صبح وق ما هر ،زودتر مرخص شی دفتر روزنامه بدون وجود مشدرحمان صفائی نداره ناراحت نکنی و

  .خانم با اجازه شما ما رفع زحمت میکنیم  یک کاري کنید فردا مرخص شه ،میبینیم حالمون خوب میشه

 خانه روي زمین بر اما به دفتر روزنامه نرفت نه اینکه نخواد بره توان رفتن را نداشت در .مشدرحمان فردا مرخص شد

منیژه  سه روز گذشت تا اینکه روز چهارم علی خان و جرااین ما از روي تشکی دراز کشیده بود و مرتب ناله میکرد

ها را میشماردن چون منیژه خانم یک آپارتمان در خیابان پول ا باز کرده بودند ورخانم در نبود بچه ها ساك  

پسندیده بود به مبلغ سیصدوهفتاد وپنج هزارتومان حال میخواستند مطمئن شوند که این مبلغ را  مرتضوي دیده و
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 را حال شمارش بسته آخر شمارش نکرده بودند امروز پول ها را اضطراب تا هیجان و خیر از ذوق زدگی و یا دارند

علی خان ته کیف کارتی پیدا کرد که مشخصات مشد  چهل هزارتومان رسیدند و صد وکه تمام کردند به رقم چهار

داشت اما مثل اینکه یک سطل آب یخ رنوشته بود فوران کارت را ب محل کارش در روزنامه همشهري را رحمان و

 از پول ها فاصله گرفت به کنار دیوار رفت و سردي آب صورتش خیس عرق شد و ریخته باشند روي سرش از

 ر حالت علی خان نشده بود پول ها را دریتغی به دیوار تکیه داد منیژه خانم که متوجه کارت و و کرد دراز پایش را

  .ت خواب پنهان کردرخ زیر ساك را ساك قرارداد و

         :منیژه

  ؟ساکتی حرفی نمیزنی چرا ،وسایل نو براي خانه جدید میخریم هم آمد با اضافه اش هم اهللا زیاد و خوب الحمد

  :علی خان

  ؟گفت) هان با منی در این محل نیست ناگهان بخودش آمد و (گوئی دراین دنیا و

          :منیژه

  .ل ها براي منزل نو اساس نو میخریمپس با کی هستم، میگم با بقیه پو

           :علی خان

  اما منیژه اگه صاحب ساك پیدا بشه چی؟ ،باشه

         :منیژه

  .اگه صاحب داشت تا حاال خبري ازش میشد ،صاحب ، کدومساك پیدا بشه؟ غلط میکنه پیدا شهصاحب 

          :علی خان

  نه تو بهش نمیدي؟ و بگه این پول ها مال م یعنی اگر صاحب پول بیاد

          :منیژه

  .، بهت گفتم صاحب نداره بگو خوبنه که نمیدم

          :علی خان

  ؟اگر صاحب نداره پس چه جوري آمده تو ماشین من

            :منیژه

  .من چه میدونم خودش با پاي خودش آمده
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            :علی خان

  .این که نمیشه زن یه چیزي بگو قابل قبول باشه

           :همنیژ

  .بچه ها حواله کرده وتو و براي من  یادت رفت میگفتی خدا فرستاده خوب خدا خودش این و

           :علی خان

  آخه چه جوري؟ 

           :منیژه

تاکسی علی خان،  ببر بگذار تو و اسرافیل گفته این ساك ومیکائیل و من نمیدانم شاید به جبرائیل  چه جوریش و

  ؟اعصاب من بازي کنیچرا میخواي با 

           :علی خان

بهش  باشه اگر اینطوره که تو میگی من دیگه حرفی ندارم اما اگر صاحبش پیدا بشه باید مالش و بهش داد اگر بیاد و

چند ساله دارم کار میکنم و یک لقمه  از دیوار مردم باال رفتن فرقی نمیکنه من بیست و ، بخدا باندیم این پول دزدیه

  .شکم شما ریختم ه خودم خوردم نه توحروم ن

  

           :منیژه

  ؟پس اون حرومی هائی که با فکور میخوري چی میشه اونها حرام نیست

           :علی خان

، ببین من حرفی ندارم اما اگر صاحب این پول پیدا مال خودمه که میخورم نه مال مردمفرق میکنه منیژه خانم اون هم 

  .درمان یک بدبختی باشه د این پول دوا وشه باید بدیم بهش شای

          :منیژه

          :چند ماه علی خان کی میخواي منتظر صاحبش بمونی چند روز و تا

  .فقط دو سه روز

           :منیژه

  ؟سه روزه صاحب ساك پیدا نشد آنوقت مال ماست این دو اگر تو
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            :علی خان

، خوب منیژه من میرم سرکار شب شاید دیر بیام اگر بتونم میخوام در هم حالل ترهت آنوقت از شیر مابله که مال ماس

  .تا دیر وقت کار کنم

            :منیژه

  .الزم نکرده شب زود بیا دورهم باشیم ،؟ نه خیربراي چی دیگه خودکشی میکنی

           :علی خان

برود پی کارش وقتی وارد مغازه میشود  را بگیرد وسویچ  یک راست به مغازه منوچهر کرمی میرود تا بلند میشود و(

منوچهر هم با اشاره به او می  علی خان با اشاره دست سویچ را میخواهد و منوچهر با تلفن در حال مکالمه است و

  منوچهر پس از پایان مکالمه تلفنی) روي صندلی کنار در مینشیند و او فهماند بشیند تا تلفن اش تمام شود و

            :منوچهر

  علی خان تازگی ها زود زود میاي خانه تن بکار نمیدي چی شده ازکار خسته شدي؟

             :علی خان

دو  کارداشتم گفتم بیام نهار هم بخورم تالفی اش رو در میارم مطمئن باش چند شب که تا یک و ،نه منوچهر خان

  .شب کارکنم جبران میشه ناراحت نباش

           :منوچهر

از اندي سال  ه مشتري خودش و نشناسه بعدکنه کور شه بقالی  اگر لی داري وکحت نیستم گفتم شاید مشنارا

 پس از علی خان سویچ را میگیرد و( این حرفها کدومه بفرما این هم سویچ ،تو ناراحت بشم کارکردن با تو از

  ).حافظی پشت فرمان می نشیندخدا

چهار راه درخیابان منیریه  پس از عبور از راه مخصوص میرود و طرف چهاره سه راه اکبر آباد ب از خیابان بابائی و

صورتش می  ق از سر وردقیقه مکالمه در حالیکه ع پس از چند داخل باجه میرود و جلوي باجه تلفن توقف میکند و

د افردا می شب به منیژه اطالع میده صاحب پول پیدا شده و نفس عمیقی میکشد و چکید پشت فرمان قرارمیگیرد و

میدان  زار دریکی دو ساعت بعد از نیمه شب کار ساك را بگیرد، آن شب منزل علی خان جهنمی بر پا شده بود تا

تو خونه راه نمیدم ببرش خونه فکور اونجا  جنگ ادامه داشت آخر سر هم منیژه خانم گفت من که صاحب ساك و

 رحمان باتفاق عکاس خبري وفردا ساعت نه صبح مشد روبرو بشمتحویل بده اصال نمی خوام با این آدم  ساك و
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 باز میکند و چند نفر از بچه هاي روزنامه همشهري جلو منزل فکور خداداد حاضر بودند که فکور درب را

پیدا کرده اونهاش که ساك را  نیستم رحمان بال فاصله میخواهد دست فکور را ببوسد که میگوید من کسیمشد

 دورتا دور دیوار فکور رفتند و اتاقتعریفات به داخل  از تعارفات و بعد ،) در ایوان ایستادهرا نشان میدهدعلی خان (

ن ساك را گذاشت جلوي از صرف چاي علی خا چاي ازآنها پذیرائی کرد وپس فکور با روي زمین نشستند و

ا خجالت رچیه چرا ما  این حرفها ازش خواست پول ها را بشمارد که بچه هاي روزنامه باتفاق گفتند رحمان ومشد

هم پیدا میکنی باید  اگر را لقدیم گفتن پو گفت از می رده شود وداشت که پول شم اما علی خان اسرار میدهید

وجه زیر بار گرفتن مژدگانی نمیرفت باتفاق  تمجید از علی خان که به هیچ تعریف و از شمارش پول و پس ،بشماري

کس عمیخواهد سوارشود چند  تاکسی را باز کرده و ی خان در حالیکه درازعل رفتند جلوي مغازه منوچهر کرمی و

و وقتی تائیدیه گرفت  این موقعیت استفاده کرد کرمی هم از رهچند عکس هم از تاکسی آقاي منوچ گرفتند و

  ،سخننانش بعنوان مالک تاکسی چاپ شود بشرح زیر شروع کرد به سخنرانی

           :کرمی

جماعت میخوانم شبها هم تا پاسی از شب گذشته نماز شب  در مسجد با عشا را مغرب و عصر و من نماز ظهر و

ل محل آدم درست با تقوائی هستم اما این مرد علی خان راننده همیخوانم درسته که من  خودم بتصدیق تمامی ا

عمرم ه ولی من ب بخواند جاي دیگري نماز مسجد یا همین تاکسی که مالکش من هستم با اینکه ندیدم یک بار در

  انسان تر ندیدم من خودم... تر ودرستکار ،شریفتر این مرد آدم از

گفت کافی است  ضبط میکرد ضبط را خاموش کرد و کسی که صدایش را خودش تعریف میکرد و باز داشت از

شاد  و همگی خوشحال رحمان گرفت وجا ندارد خالصه که پول ها را مشداین  خیلی ممنون صفحه روزنامه بیش از

فردا صبح در صفحه اجتماعی  روزنامه همشهري یک صفحه بزرگ بقلم سردبیر  بطرف روزنامه حرکت کردند و

تاکسی که البته شماره پالك تاکسی را هم عمدا مشخص کرده  مطلبی چاپ شده بود با عکس هاي علی خان و

زي که ساك را در صندلی عقب پیدا گی براي علی خان بوجود آورد چون رورال بزکبودند که همین مسئله یک اش

 و سویچ را به منوچهر داد ر پارك کرد وهخانه آمد تاکسی را طبق معمول همیشگی جلوي مغازه منوچه ب کرده و

مدت زیادي طول کشید تا دوباره برگشت در عرض این مدت همان ابتدا منوچهر که با خانمی در میدان  رفت و

سه چهار ساعت دیگه بر  به پادو خود میسپارد و میگوید مواظب تلفن باش من تا شاپور قرار گذاشته بود مغازه  را

به  رفت پشت میز قرارگرفت و پنج دقیقه آمد و میگردم اگر علی خان آمد بگو مواظب کار باشه تا من بیام اما بعد از
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کار بیاندازم اما  وکسب  از نخواستم علی خان را ،ا انجام میدمکاري داشتم گفتم بعد ،پادو گفت منصرف شدم

امکان  چون خیابان خلوت بود و درخیابان لشگر زیر میگیرد و منوچهر دختر بچه اي را واقعیت چیز دیگري بود آقا

 یک نفر هم شماره تاکسی را بچه درجا فوت میکند و صحنه میگریزد، از ترجیح میدهد و قرار بر فرار را ،مهیا فرار

در فرداي روزي که روزنامه  ك ماشین دستگیري علی خان آسان تر میشود وروي عکس پال یاداشت میکند حاال از

منیژه خانم تا تعطیالت  روانه زندان میشود و راننده تاکسی منتشر شد علی خان دستگیر و تمجید از باعکس و

جلو کنار اساس منزلش را درون آن ریخته بچه ها را  و سپس یک وانت پیکان میگیرد تابستانی مدارس صبر میکند و

علی خان در پشت میله هاي  نظر آباد کرج کوچ میکند و بار کنار لوازم نشسته به اتاقخود در  راننده جاي میدهد و

پول روي پول  و کار مشغول منوچر کرمی هم با خیال راحت به کسب و زندان به امید آزادي آب خنک میخورد و

    .میگذارد البته بر تعداد نمازهاي شبش افزوده است

  

  پایان

31/1/1400  
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  تشریح صحنه

ازعمق تا اوان سن، طرف راست در انتها یک آشپزخانه  ،رئی به دو قسمت تقسیم شدهسن از وسط با یک دیوار نام

خانه یک میز غذا خوري با چهار صندلی دیده میشود، درطرف چپ در انتها وسایل مدرن جلوي آشپز اوپن با

خانه یا که آن قسمت حالت آشپز که بوسیله چادر مانع دید داخل آن میشود ورمر یک راه عبور و دیواري است با

 را اتاقداخل  آنجا افراد میتوانند که از سی سانت مشاهده میشود سوراخی به قطر دیوار که روي دارد پستو را

   .است بدهند اتاقیا چیزي را از آنجا به کسی که در  مشاهده و

، یک سفره اي روي زمین انداخته تکیه گاهی براي فرد نشسته میباشدکه  ار داردمتکا قر کنار دیوار سمت چپ چند

با یک پارچ آب  دان ویک نمک یک قندان و نعلبکی و سه استکان و سه بشقاب مالمین و د تکه نان ونشده که چ

گذاشته  اروي یک متک یک لیوان در آن مشاهده میشود یک دختر بچه هشت ساله کنار سفره سرش را پالستیکی و

پشت بطرف راست  روي  میز چوبی  جلوي دختر بافاصله چند متردرست کنار دیوار نامرئی و، دراز کشیده است و

 کوچکی یک تلویزیون چهارده اینچ قرار دارد وقتی پرده باز میشود دختر بچه سرش را از روي متکا بلند میکند و

  :میگوید

        :دختر

  یه قلوپ آب بخورم ، ننه من خیلی تشنمه میخوامننه

         :ننه

 تا حاال گرفتی دم افطاره یه ،شب احیاس ها از سوراخ دیوار) وا! خاك عالم  مادر یه خورده دندون رو جگر بذار،(

ورده کنار سفره قرار آرا  زن یک سماور روي متکا میگذارد و دختر بچه سرش راچرت بزن االن دیگه افطار میشه (

  ؟؟ نیمرو میخواي یا عسلی یا آب پزبرات یه تخم مرغ بپزم ممیدهد) میگم ها میخوا

           :دختر

  کره بپز ا (با بیحالی) نیمرو کن ننه ب

          :ننه

تو  نوش جونت کی بخوره از ،چرب ،روغن نباتی برات نیمرو میکنم چربسه قاشق  با دو کره ام کجا بود

  ورد)اا میبمرور سایر لوازم سفره ر میرود داخل پستو وبهتر(
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شاد وارد  روي میزاست که علی سان پسر بچه پانزده ساله قبراق و رسمت راست خانمی در حال چیدن لوازم افطا در

  .میشود

         :علی سان

  ؟مامان چقدر مونده تا افطار خیلی گرسنه ام

        :مادر

  ؟گفتن بابات کجاست چیزي نمانده تا چشم بهم بزنی اذان و

        :علی سان

  . از ظهر تا حاال جلوي کولر خوابیده هنوز هم خوابهاشااهللام

        :مادر

استراحت خوب  این ماه رمضان هم براي حاجی بهانه خوبی شده براي تن پروري و ،ش کنیماباید یواش یواش صد

  ؟مامان جان سر افطار چی دوست داري برات تهیه کنم

          :علی سان

   ؟تازه میخواي درست کنی

         :مادر

  .چیرو درست میکنم بخواي برات سفارش میدم بیارن چی عزیزم هرچی ،نه

  

  

          :علی سان

  .خیلی خوش مزه است ،ب گاز بزنم به گوشتاي  دنده کبابمیخوام امش ،وس کردمهراستش مامان من دنده کباب 

         :مادر

  .دنده کباب هم سفارش میدم ،قربون پسرم برم اي

         :صداي امیرعلی

  .لیمبیا بامیه سفارش بده یک ظرف هم حیک جعبه هم زول

         :مادر
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  ؟چیز دیگه اي نمیخواي حاج امیرعلی خان

        :امیرعلی

  .امروز عسلی کن راستی تخم مرغ من و ،هم خودمان داریم يیه چیزها

  :مادر 

  ؟روي چشم دیگه امري نداري حاج آقاب 

         :علی سان

  .تا گیم بزنم اذان که گفتن میام چندمامان من میرم 

         :مادر

  .بکن باشه عزیزم برو بازیت و

         :علیامیر

المذهب این روزها  ،چقدر مونده به اذان خیلی گرسنه شدم ،) خیلی سخته بدمروت پانزده ساعتهمیشود اتاقوارد (

  .خیلی بلند شده تمام شدنی نیست

         :مادر

شب رحلت حضرت موال علی است  ،چرا خرابش میکنی ،نکن امشب شب عزیزیه شب قدرهحاجی اینقدر شکایت 

  .اون مردانگیت علی جوناي قربون 

          :امیرعلی

  .اشاره به تماشاچیان) جلوي این همه آدم قربون مردانگی علی میري بی حیاخجالت بکش زن (

        :مادر

  ؟فکر کرديچی  مردانگی یعنی جوانمردي موال کجاش بده تو

           :علیامیر

حاال  ورد) قربون مردانگیت نکنه تاااداي زنش را درمیعلی، نه اینکه بگی ( خوب از اول بگو قربون جوانمردیت یا

  ؟نفهمیدي مرادانگی چیه

        :مادر
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دیگه چیزي بدم تو که  ، میخوام سفارشات وحرفها من کنیز علی ام کنیز فاطمهاین  هاهللا زشت دست وردار حاجی و

  ؟نمیخواي

        :امیرعلی

  ؟سیخ میخواي سفارش بدي دنده کباب چند

        :مادر

  .خوب سه سیخ

        :امیرعلی

به کسی نمیدم  من یک جوجه کباب استخوانی هم میخوام اگر خودتان هم میخواید سفارش بدین من مال خودم و

  .بگیرم دست نماز من میرم بصورتم آبی بزنم و

        :مادر

چیزهائی که الزم دارد را سفارش  بدست گرفته میرود در آشپز خانه روي صندلی مینشیند و لش رایگوشی موبا( باشه

  میدهد)

         :ننه

 اطمه زهرا بلند شوف .ه میگذارد که صداي درب حیاط شنیده میشود)رسف آورده تو لوازمی را داخل پستو (مرتب از

   .از چند لحظه باتفاق کلب علی وارد میشود) پس و خارج میشود اتاق از( بابات آمد

        :کلب علی

  ؟این چرا خوابیده

   :ننه

  .بگن تشنه اش بود گفتم یه چرتی بزنه تا اذان و

          :کلب علی

  .بیدارش نکن ،پس بگذار بخوابه

         :ننه

  خوب بود؟؟ چطور بود کار

         :کلب علی
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  .اشگنه اي درست کنی رسیدهازه اي که فردا دانه ب شکر خدا

  

         :ننه

از صحنه  مرد( هم بگیرکه چیزي به اذان نمانده یکباره وضو صورتت، آبی بزن به دست و برو ،خسته نباشی مرد

حالیکه آستین هاي  از چند لحظه مرد در پس و تلویزیون پخش میشود صداي ربناي استاد شجریان از خارج میشود و

  .وارد میشود)زده  باال پیراهنش را

         :کلب علی

  فاطمه زهرا چه خوابی رفته! 

         :ننه

 و کردم وقتی که نبودم تمام کارهاي خونه رو این بچه کرد فی کارطآخه میدونی چیه من امروز رفتم منزل حاج مص

  .خودشو خسته کرد

         :کلب علی

  ؟چند ساعت کار کردي

         :ننه

  .که برگشتم ساعت هم طول کشید دوساعت که رفتم  سه ساعت دو

           :کلب علی

  پس سه ساعت پول گرفتی

        :ننه

  .براي افطار الزمه که نداریم تا تخم مرغ، چند آره میخوام براي فردا سه سیر گوشت آبگوشتی بگیرم و

          :کلب علی

شکرت صد هزار مرتبه  خدایا )مان کردهرو به آس آبگوشت میخوریم (دستهایش را پس فردا ،باشه دستت درد نکنه

اودر حالی که دانه هاي تسبیح را میگردانند ذکر  همراه با شکر(زن میاید کنار سماور روبروي کلب علی مینشیند و

  .علی یا علی و یا علی و ند) یاویمیگ

           :ننه
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   .آرامتر میشود) صدایشان آرام وعلی ( یا علی و یا علی و یا

علی گوشی آیفون را بر زنگ آیفون پخش میشود. امیر که صداي رعلی وارد میشودیصحنه امدر طرف دیگر 

  ،میدارد

         :امیرعلی

صداي زنگ در آپارتمان خودت تحویل بگیر( گوشی را میگذارد) خانم سفارشات رسیدبیاید طبقه دوم بله درسته (

 ،سالم، سالمآورده اند سالم میکنند)  سفارشات را ا ونفر پیک که غذاه دو امیرعلی در را باز میکند و شنیده میشود

دو بسته هایشان را روي  هر( نفر پیک) بفرمائید بگذارید توي آشپزخانه خطاب به دوخانم همه سفارشات رسیده (

پس  و تحویل گرفته پولش را با کارت پرداخت میکند آنها را خانم امیرعلی میاید و پیشخوان آشپزخانه میگذارند و

  .رفتن دو پیک)از 

         :مادر

روي میز  ها راک کن این ها را بیاریم سر سفره (امیرعلی باتفاق خانم غذابگن بیا کم حاجی االنه که اذان و

  .قرارمیدهند)

          :امیرعلی

  ؟ خانم خربزه قاچ کردي

          :مادر

میگن  علی سان بیا مادر، بیا مادر االن اذان و هم بیار سر میز، آهاي یخچاله آنها را تا ملون قاچ کردم تو آره چند

  ).اذان پخش میشود و علی سان وارد شده کنار پدرش پشت میز غذا خوري قرار میگیرد(

            :امیرعلی

  .رفع عطش کنیم بریز خانم بریز که یک چاي بزنیم و

         :علی سان

  .مامان من آب میخوام خیلی تشنه ام

        :مادر

این هم پنیر لیقوان  خوب این هم کره عسل و ،براي علی سان یک لیوان آب میریزد)ست داري پسرم (چی دو هر

  .قبول باشه انشااهللا ،این هم تخم مرغ عسلی نوش جونتون دیگه چی میخواید
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         :امیرعلی

  .ه به دندون بگیرهاون دنده کباب علی سان بده بهش تا سرد نشد ،به آسمان کرده) قبول حق باشه (دستهایش را رو

           :علی سان

  ؟خوریدباب نمیکشما دنده 

          :امیرعلی

بعد هم یک  پنیر و ون کره ونما اول چند لقمه  هم چشم داره، باش به مال ما ما؟ نه بابا اینها فقط مال توست! این و

خوریم پسر توهم پس همه رو می ،ابجوجه کب میریم سردنده کباب و پیاله حلیم میخوریم تا راه گلومون باز شه بعد

   .چشمت به مال خودت باشه نه مال ما

          :مادر

ا سیر نشدین سهم من هم مال شما اگر شم ،مال ما میکنی حاجی هر کی سهم خودشو میخوره دیگه ،چقدر مال ما

  در طرف دیگر صحنه) و همگی مشغول خوردن میشوند(

         :ننه

  ؟یکلب عل ،چاي میخوري یا آب

            :کلب علی

  .آب خیلی تشنه ام فقط آب آب،

          :ننه

دوسه لیوان  و سرکشیده پارچ آب را میگیرد او لیوان را یک لیوان آب بدست کلب علی میدهد وباشه نوش جونت (

  مینوشد)  دیگر آب میریزد و

          :کلب علی

  .آخه قربون لب تشنه ات یا حسین

          :ننه

  سپس یک لیوان آب نوشیده) مینوشد و ي خودش چاي میریزد وننه برا(

  .بیدار کن افطار کنه بچه خیلی تشنه بود راستی فاطمه زهرا رو
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             :کلب علی

نخیر بد ، بلند شو گفتن، صدا میکند) فاطمه زهرا، فاطمه زهرا بلند شو بابا اذان و و تکان میدهد چند بار بچه را(

   .جوري خوابیده

         :هنن

  .ر میکنمضخوب پس بذار بخوابه تخم مرغش و بعدا حا

           :کلب علی

  مگه تخم مرغ هم داریم

         :ننه

  . سه تا بیشتر نداشتیم دوتاشو انداختم تو کله جوش یکیش هم گذاشتم براي افطار فاطمه زهرا ،نه

گذاشتم  اي سحري یک کله جوش دبش بارچاي شیرین میشوند) بر باتفاق کلب علی مشغول خوردن نان پنیر و(

  .اضافه میکنیم اگر گرسنه اي میخواي یه پیاله برات بیارم براي سحر یه خورده آبش و

          :کلب علی

  . فردا نگرمون داره میخوریم که تا نه همون سحر

بیدار نکن تا  ا رااز قدري بازي درسکوت) من میرم نماز بخوانم بعدش میریم مسجد احیا بگیریم فاطمه زهر پس(

  به پستو میرود) اتاق از( خودش بیدار شه

           :امیرعلی

گوید) هربار می و دهان میگذارد چند قاچ ملون را با چنگال در و درحالیکه روي شکم گنده اش دست میکشد(

  ؟به خوردي خانم به ،آخیش دارم خفه میشم این بدمروت چقدر شیرینه

          :مادر

   شما خیالت راحت باشه بخودت برس ه چی خوردنهم ،همه ،بله

          :علیامیر

ببین خانم شما برید نماز بخوانید من همین جا روي زمین یک درازي میکشم تا (باز چند تکه دیگر ملون میخورد) 

از روي صندلی ( خانم بدجوري دارم خفه میشم خیلی خیلی خوردم ،براي احیا گرفتن شما حاضر شید بریم مسجد
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صحنه خارج  علی سان از مادر و و روي زمین دراز میکشد و سرش میگذارد زیر کوسن صندلی را دو بلند میشود و

  .طرف دیگر کلب علی وارد میشود) در میشوند

        :کلب علی

  ؟این بچه هنوز خوابه چرا بیدار نشده

            :ننه

  .ارش کن گناه دارهبید رو میشستم حواسم نبود (از سوراخ پستو) نه من ظرف ها

          :کلب علی

فاطمه  ابتدا صدا میکند وقتی جواب نمیدهد قدري تکانش میدهد) فاطمه زهرا، را او کنار فاطمه زهرا مینشیند و(

با ناراحتی) خانم بیا ببین این  و میگذارد که ناگهان دستش را میکشد دستش را روي پیشانی اوبابا پاشو( زهرا پاشو

  وتا استکان ول کن اون دو ،ش خیلی سرده گویا ضعف کردهسربچه چش شده 

  

  

           :ننه

حرف  لمس میکند) بدنش خیلی سرده چرا بدن دخترش را هم دست و سراسیمه آمده کنار فاطمه زهرا مینشیند او(

  بود. ، بچه خیلی تشنشضعف کرده کوچه زنگ بزن حتما سر نس پاشو برواکلب علی برو زنگ بزن به اورژ ؟نمیزنه

          :کلب علی

صدایش میکند اما  مرتب میبوسد و بغل میکند و ازصحنه خارج میشود زن بچه را میشود و دنگرانی بلن ناراحتی و با(

  .وارد میشوند) محجبه اي اینکه کلب علی باتقاق یک خانم جوابی نمیشنود تا

         :ننه

   ؟زنگ زدي

           :کلب علی

بگذار  حاال برو کنار ،ده اگر بتونه کمک کنهمل ما چیه آکرستان کار میکنه وقتی فهمید مشبیما آره این خانم تو

   ه.خانم فاطمه زهرا را ببین

        :پرستار
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  .سالم خانم ناراحت نباشید انشااهللا چیزي نیست

         :ننه

  .سالم خانم خدا خیرتون بده

          :پرستار

  ؟مائید چه اتفاقی براش افتادهفربطرف فاطمه زهرا میرود) میشه ه ب(

  

            :ننه

ده دقیقه به افطار مانده گفت ننه خیلی تشنه ام میشه یه قلوپ آب بخورم منم گفتم نه مادر یه خورده  ،هیچی خانم

 شب رحلت حضرت علیه خوبیت نداره روزه اتو باطل کنی قبول کرد و ،جگر بذار ده دقیقه دیگه افطاره دندون رو

  .داش میکنیم بلند نمیشه تنش هم خیلی سردهصهرچی  ،همین حاالا تخوابید 

            :پرستار

سپس) میبخشید  جلوي دهن بچه میگیرد و و وردااز کیفش یک آینه دستی کوچک در میمعاینه فاطمه زهرا  از سپ(

  .نس بیادااورژم کرده خدا کنه اینطور نباشه صبر کنید تا وخدا صبرتون بده من فکر میکنم طفل معصوم تم

          :ننه

   ؟) تمام کرده یعنی چیگریه با ناراحتی و(

           :پرستار

  .خدا بهتون صبر بده ترا به خدا تواین شب عزیز زیادي بی تابی نکنید خوبیت نداره

           :کلب علی

دا که نمیشه دخالت کرد کار خ تو ،خودش هم گرفته این حرفها چیه خانم اگر اینطور باشه خدا خودش داده بود و

   .حتما حکمتی داشته

         :پرستار

  .آفرین بر شما ،آفرین به این اعتقاد
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          :ننه

  .دست ما رفته باشه سعادتی داشت در چنین شبی رفت اون دنیا بله خانم اگر بچه ام از

         :پرستار

  .آفرین بر شما مادر فهمیده صد ،شما هم آفرین بر

          :ننه

   .رفت که کنیز آقا بشه ،رفت پیش خود موالي متقیان چنین شب عزیزي به ملکوت اعال رفت، در شکر خدا را

        :کلب علی

  .الهی امین

   :ننه

  .انشااهللا صیغه آقا بشه

           :کلب علی

  ؟این چه حرفیه که میزنی

           :ننه

  .علی ابن ابی طالب بشه باید افتخار کنیغیرتت جریحه دار شد از خدا بخواه صیغه  ،بهت برخورد

         :پرستار

  .داره تازه تو اون دنیا پارتی شما هم میشه صیغه امام شدن افتخار، بله آقا

          :ننه

بخدا خانم اگه این فاطمه زهراي من بتونه نظر حضرت علی علیه سالم و جلب بکنه حتی اگر بدون صیغه هم باهاش 

  .براي اینکه این اتفاق مبارك بیافته براش نذرهم میکنم میکنم ورا شکر  باشه من خدا

          :کلب علی

   ؟این بچه فقط هشت سال داره براي چی باید نظر موال را بخودش جلب کنه ،ند میگی زنرچرا چ

          :ننه

کرد یعنی تو عایشه هم هفت سالش بود که ابوبکر دودستی به حضرت محمد تقدیمش  برو خجالت بکش مرد ،برو

  ؟ابوبکر باال تري از
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           :پرستار

  این مورد حق با خانمه خوب ایشان راست میگه در آقا

          :کلب علی

  ،اما ،ایشان باشد شاید حق با

          :ننه

ستو پبه  اتاق ازن بخوانم (آن بیارم تا باال ي سر دخترم قرآولی نداره من میرم قر حرف کلب علی میاید) اما و تو(

   .میرود)

           :پرستار

به این وسیله میخواد  مادره دلش سوخته هرچی میگه عیبی نداره شاید ،به سر خانم نگذارید بخشید زیاد سرآقا ب

   .راحت کنه خودش و

 49خواندن میکند آیه ه کتاب را باز کرده شروع ب سر فاطمه زهرا مینشیند و يدر باال ن وارد میشود وآیک قر ننه با(

   .سوره احزاب)

          :ننه

پخش  با ترجمه هم این آیه از تلویزیونتصادفا ( . تا الی آخرللنا لک اواجک الالتی ایت اجورهنالنبی انا اح یا ایها

 که به غنیمت خدا تو نیز کنیزانی را تو حالل کردیم و میشود) اي پیغمبر گرامی ما زنانی را که مهرشان ادا کردي بر

وطن خود  تو از آنها که با دختران خاله هایت را، دختران عمه ها و نیز دختران عمو و ملک تو شد و، را نصیب کرد

رسول هم به نکاحش مایل باشد که  و شرط مهر ببخشد به رسول بی که خود را نیز زن مومنه اي را هجرت کردند و

  .این حکم مخصوص توست دون مومنان

        :ننه

ختر ما دیعنی   زنان مومنی که بدون مهر خودشان را به پیغمبر ببخشند، ،رما کلب علی خانترجمه که تمام میشود) بف(

  ؟به موال علی ببخشد حق نداره خودش را نمیتونه و

          :کلب علی

  .ن آیه مخصوص پیامبر نازل شده نه کس دیگري حتی براي امام ها هم نیستیا

          :ننه
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داشت خوب امام ها هم براي اینکه این آیه شامل حالشون بشه صیغه موقت را درست صیغه موقت ن پیامبر که زنانی با

  .صداي زنگ در شنیده میشود)( کردن هر زنی بخواد به میل خودش صیغه امام میشود

        :کلب علی

  .براي در باز کردن بیرون میرود)حریف تو نمیشوم مثل اینکه آمدن (من که  ،خیل خوب بابا

         :پرستار

  شاید کنیز خانم فاطمه زهرا بشه ،خانم شما زیاد ناراحت نباش

               :ننه

باتفاق کلب علی  گره اگر کنیز بشه کنیز موال میشه (دو نفر امدادآخه امشب شب موالعلی است من به دلم برات شد

  وت ادامه دارد)بازي در سک را معاینه میکنند و بال فاصله باالي سر دختر رفته او و میشوند وارد

  )           (صداي مادر علی سان از خارج سن

شده باالي سر  اتاقعلی سان وارد ( ن ها را سر میگیرندآبیدار کن بگو راه بیافته دیر میشه قر علی سان برو بابات و

امیر علی  باز چکی بصورت پدر میزند کاري میکند او بیدار نمی شود ولی هر امیر علی را صدا میکند پدر میرود و

  .حرکتی نمیکند)

             :علی سان

هرچقدر صدایش  باالي سر امیر علی میرود و مادر سراسیمه وارد میشود( مادر بابا بی هوش شده بلند نمیشه ،مادر

  .تکانش میدهد بیدار نمیشود) میکند و

          :مادر

 وانی آب آورده به صورت امیرعلی میپاشد ولی بلند میشود( بگو شرایط پدرت و علی سان به اورژآنس زنگ بزن و

  )تلفن بحالت بازي درسکوت مکالمه میکند با اتاقعلی سان درانتهاي 

   )در طرف دیگر صحنه یکی از امداد گران درحال مکالمه تلفنی است(

           :امدادگر دوم

که البته همکارم داره  ،پزشک قانونی باید اجازه بگریم ببریمش ،دست ما بر نمیاد خانم متاسفانه تمام کردن کاري از

  .کسب تکلیف میکنه

          :امدادگر اول
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تلفن امدادگر دوم  ازصحنه خارج میشود وبیارم ( ) میبریمش پزشک قانونی من میرم برانکارد و(پس از پایان مکالمه

   .زنگ میخورد که امدادگر مشغول صحبت میشود)

              :امداد گر دوم

تلفن اش که تمام ( فرستیدیمیریم به آدرسی که م ابتدا میریم سردخانه و بعدش  ما ،اره ،برام بفرستیدپس آدرس را 

با گفتن  بچه را داخل آن گذاشته مالفه اي روي آن میکشند و میشود امدادگر اول با یک برانکارد وارد میشود و

  .این قسمت سن تاریک میشود) و صحنه خارج میشوند الاله اال اله از

        :مادر

   ؟چی گفتند علی سان

          :علی سان

  ش شده؟ مین االن میان ناراحت نباش مامان، یعنی چه

        :مادر

  .سالم بود نمیدونم خودت که دیدي صحیح و

           :علی سان

  ؟پس چرا تکان نمیخوره

         :مادر

سپس در  کرده و باز کلید آیفون در را سان با علی و صداي زنگ آیفون شنیده میشود( چی بگم من که دکتر نیستم

مشغول معاینه او  امیرعلی میرود و امدادگر اول باالي سر و همان امدادگران وارد میشوند و هم باز میکند را اتاق

   .میشود)

            :امدادگردوم

  ؟این حال افتادنده که ب چطور شد میشه بفرمائید

          :مادر

 یک لیوان آب و استکان چاي خوردند و ابتدا یک روزه بودن وقتی افطار شد ،واري نیافتاداگنواله هیچ اتفاق 

یک  بعدش هم یک سیخ دنده کباب و عسل و یک کاسه هم حلیم با چاي شیرین و نان پنیر با مقداري کره عسل و

  .ملون هم خوردند عدده یک اندازه ب بامیه و بعد هم ده بیست تا زولبیا و و تا آخر خوردند سیخ هم جوجه کباب را
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          :امداد گر اول

  ؟ن هستید چیز دیگري میل نکردندئمطم

          :مادر

  .جیلی چیزي خورده من نمیدانمآحاال اگر بعدا  ،دیدم من همین و

          :امدادگر اول

  بیار ما برو برانکارد وخوري حاجی تمام کردن ما ایشان را هم مجبوریم ببریم پزشک قانونی شمتاسفانه خانم از پر

         :مادر

   گفتید؟هان شما چی 

          :امدادگر

   .خدا بهتون صبر بده حاجی در شب عزیزي فوت کردن

  )پرده بسته میشودتاریک میشود و (این قسمت سن هم 

  

  پایان

5/2/1400  
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وارهاي بلند دی خیابان یک ساختمانی است با راستسان غربی فعلی بطرف غرب سمت لوا خیابان فرمانیه سابق یا در

چوبی ب کوچه ایست که در خیابان پشتیدر  میباشد 181ره گ بسیار شیک که داراي پالك شماب آهنی بزرو در

ن عمارت ای .خانواده اش میباشد آمد باغبان و که محل رفت و قرار دارد در آن عمارت شمالیضلع  بسیار قدیمی

آن زمان تاکنون توسط مالک  است که از رژیم پادشاهی سابق ایران یعنی شاپور بختیار متعلق به آخرین نخست وزیر

، وقتی حاج رحمان این ملک را که توسط رات عدیده اي کرده استییحاج رحمان رزمنده تغ جدیدش آقاي سردار

که فراري هم شده بود مصادره کرده بودند به مبلغ ناچیزي مالک طاغوتی اش  مستضعفان به نفع کوخ نشینان از بنیاد

وضعیت  براي اینکه نمیخواست ساختمان را بهمان صورت و المدت خریداري کرد و آنهم بصورت اقساط طویل و

ساختمان بوجود آورد بطوریکه حتی کسانیکه قبال آنرا دیده بودند  در عمده اي را رات اساسی ویتغی نگهداري کند

   .این همان عمارت مسکونی زنده یاد شاپور بختیاراست ستند باور کنندنمیتوان

به مبلغ  گزافی  براي اینکه  از جیب مبارکش هزینه اي را متقبل نشود یک قسمت از زمین شمالی  ساختمان را

ورد، درجلوي عمارت قدیمی ختمان را بطور کلی بشکل دیگري درآبا یک پنجم پول بدست آمده سا فروخت و

عمارت  بزرگی بود که ماهی هاي قرمزي در آن شناور بودند آن حوض را تبدیل به استخر روباز کرد  و حوض
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هاِیی از دو طرف درب ورودي قدیم با معماري زمان رضا شاهی را تبدیل به یک ساختمان مدرن سه طبقه کرد با پله

تخر شنا کنند دیوار هاي مشرف به خیابان را براي اینکه اهل بیت بتوانند به راحتی در اس عمارت به طبقات باال و

آمد اما از آنجایی که در قسمت زمین فروخته شده شمال عمارت بصورت دژي نظامی در  آنقدر باال برد که

اهل بیت غیر قابل استفاده بود  ساختمان برجی بلند ساخته شده بود دیگر استخر براي سردارحاج رحمان رزمنده و

مکانی وسیع براي  سالن ورزشی و حیاط یک بناي جدیدي ساخت با استخر سر پوشیده و لذا در همان قسمت شمال

کوچک دیگر که ازش  اتاقیک  سه و سه در اتاقاما در قسمت جنوب شرقی یک  برگذاري جشن و مهمانی و

  .ذردسال از عمرشان میگ یک توالت درکنارهم دیده میشود که نزدیک هفتاد بصورت آشپزخانه استفاده میشود و

تعطیلی مدارس یکی  سال بعد از خانمش عالیه دلشادي است که البته هر اینجا محل زندگی کلب علی رعیت زاده و

 از بچه هاي برادرش براي مدت دو سه ماه از روستاي ارمند شهرستان خانمیرزاي چهار محال بختیاري به تهران  و

 سیزده ساله اي که کالس ششم دبستان را تمام کرده افتاد تریشان میامدند که امسال این قرعه بنام گلنار دخپیش عمو

. کلب علی یکبار در سالهاي یش که بچه اي ندارند زندگی میکندزن عمو عمو و ازیک ماه پیش درهمین منزل با و

ریتی آقاي بختیار براي انجام مامو آقاي شاپور بختیار همسفر میشود و خیلی دور به دالیلی که براي ما روشن نیست با

را طلبیده بود کلب علی نام خودش  آن تاریخ به بعد بخاطر زیارت امام رضا که بدین شکل او از به مشهد میروند و

ولین بنیاد ئمس مشدعلی پس از کلنجارهاي بسیار با آقاي سردار حاج رحمان رزمنده و مشدعلی میگذارد. را

جوانیش  گرما یک تنه کشیده و در سرما و ارت رامستضعفان توانست خودش را که سالیان سال زحمت باغبانی عم

و درهمان بناي قدیمی ماندگار  بوته هاي باغ گذاشته بود تحمیل کند را پاي درختان سر به فلک کشیده و گل و

خانمش پیر و فرتوت شده بودند  کجا  چون بجز این هم کاردیگري نمیتوانست انجام دهد حال که خودش و ،شود

چه اندوخته اي داشتند که با آن زندگی جدیدي را شروع کنند براي همین آنچنان جانانه جنگید  ومیتوانستند بروند 

آقاي حاج رحمان رزمنده مالک فعلی ساختمان آقاي شاپور  اما کارش را حفظ کند و تا توانست آشیانه و

  .تر بشناسیمیشبهتر است یک قدري ب بختیارآخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی را

این نام  رحمان از آقا ه نام رحمان گداعلی معروف بودند که البته گداعلی نام خانوادگی ایشان بود وایشان ب

رحمان گداعلی که لذا آقاي  ،خانوادگی اصال خوششان نمی آمد که هیچ برایش باعث سرافکندگی هم بود

پایان جنگ  تا و گی شدندمجروح جن 5 در عملیات کربالي یکی از فرماندهان سپاه بود و 4 درعملیات کربالي

 و گداعلی به رزمنده بود ر نام خانوادگی ازیاین دوران انجام دادند تغی مهمترین کاري که در دیگر به جبهه نرفتند و
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حاج  سردار خوانده شدند، آن پس بعنوان سردار حاج رحمان رزمنده شناخته و چون به حج نیز مشرف شدند از

 ازآن هم وزیر بعد سازندگی و سپس وزیر جهاد و جلس شوراي اسالمی ورحمان رزمنده یک دوره نماینده م

این  فعال نیز در کشاورزي بودند اما پس از دوران وزارت کشاورزي پست معاونت وزارت خارجه را بعهده گرفتند و

لس خارجه توسط نمایندگان مج در وزارت امور ،کردش حاج رحمان یکبار بخاطر عمل ،سنگرانجام وظیفه میکنند

یکی از نمایندگان  در مقام مخالفت با حاج رحمان چنان  که اتفاقا ،استیضاح قرار گرفت دي اسالمی مورشورا

مطرح  راي عدم اعتماد نمایندگان روبرو شود این نماینده پس از حاجی با خطابه اي ایراد کرد که احساس میشد

 بانکهاي امریکایی و ب ارزي ایشان درافشاي چندین حسا بزرگ و کردن چندین فقره اختالس هاي کوچک و

 بستگان دور و مطرح نمودن اینکه اکثر سفارتخانه هاي جمهوري اسالمی ایران را در خارج تیول شخصی خود و

اقوام حاج رحمان کسی بیکار نمانده نوبت استخدام  بستگان و قایان چون دیگر ازآ نزدیکش کرده چنین ادامه داد،

 حاجی مختصر آشنایی داشتند همگی در هاي خیلی دور رسیده است تمامی کسانیکه باشنایان رده آ همشهریها و

آنها در سفارتخانه هاي ایران مشغولند نه بخاطر  ،کشورهاي مختلف مشغول کار شدند سفارتخانه هاي ایران در

رض میکنم، ع اي کاش چنین بود یک فقره اش را ،سواد الزمه خیر یا دارا بودن دانش و شایستگی و لیاقت و

پایتخت یکی از کشورهاي آمریکاي التین بعنوان وابسطه فرهنگی  سفارت ایران در پسردایی زن عموي ایشان در

داراي چه مدرك تحصیلی  ایران مشغول خدمت هستند، حتما میپرسید اشکال چیست؟ آقایان فکر میکنید این فرد

  ؟ است از چه دانشی برخوردار هستند و

 ،دانشگاه تدریس میکرد ندازد که با مدرك تحصیلی سیکل اول دبیرستان درآیاد مرحوم کردان میاین آدم انسان را ب

از نه کالس درس  استعداد باالیی برخوردار بود ولی این شخص که مثل کردان بیشتر اما مرحوم کردان از هوش و

تهیه کنند دیدند فایده  گنگ است که هرچه سعی کردند مدرك تقلبی برایش گیج و ش وهونخوانده آنچنان کم 

اي ندارد چون براحتی بیسوادیش را لو میدهد باورش سخت است اما اگر باور نمیکنید بروید تحقیق کنید من نام این 

 چرا با یا یک وقت نگویید ،به باد داده ام یک وقت نگویید آبروي نظام را ازپشت این تریبون اعالم نمیکنم تا فرد را

   .ده امآبروي مسلمانی بازي کر

یک بنده خدایی که داراي مدرك  قا رحمان رسیدم وآوزارت خارجه خدمت سردار حاج  آقایان من شخصا در

چه پاسخی  فوق لیسانس حقوق سیاسی بود را جهت استخدام در وزارت خارجه به ایشان معرفی کردم  فکر میکنید
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تن مدرك فوق لیسانس دلیل استخدام افراد در کادر خدماتی اینجا مدرك لیسانس دارند داش شنیدم؟ ایشان فرمودند

  ،دو سئوال دارم سردار حاج رحمان رزمنده حال من از شما وزارت خارجه نمیشود.

نامه رسان مدرك لیسانس دارند شما خود چه مدرك  در وزارتخانه اي که کادر خدماتی آن یعنی آبدارچی و -1

  ؟کرده اید اشغال که پست معاونت وزارت خارجه را تحصیلی دارید

خویشان  شما که در خارج مشغول خدمت به این مملکت هستند  سایر بستگان و پسر دایی زن عموي خانم شما و -2

    ؟چه مدرك تحصیلی دارند

  برکاته رحمت اهللا و وسالم وعلیکم و

که  ،یا ابقاع نمایند پس از سخنان این نماینده نمایندگان باید تصمیم میگرفتند تا با راي خود حاج رحمان را معزول و

بدون حتی یک راي مخالف حاج رحمان در پست خودش ابقاع شد حتی همین نماینده به ایشان  البته با اکثریت آرا

بجز اینکه  ،این ماجرا دیگر هیچگونه مسئله اي  تا امروز براي حاج رحمان پیش نیامده راي مثبت داده بود بعد از

   .یکی یکدانه اش خواستگاري نمایند از یگانه دختر و برسند و امروز قرار است مهمانانی خدمت حاجی

اینکه آقا مصیب  قبل از و دکنتوقف می 181ك جلوي درب پال x4 یک اتومبیل از ظهر راس ساعت شش بعد در

بصدا درآورد یکنفر از ساختمان  را زنگ در ماشین پیاده شود و کنار پسرش ابوالفضل نشسته از صندلی جلو که در

جناب  مصیب جواب میدهد با آقا می پرسد چه فرمایشی دارید و آقا مصیب میاید و کنار اتومبیل وه ن آمده ببیرو

  .این ساعت خدمت ایشان برسیم سردارحاج رحمان رزمنده قرار داریم در

       :نگهبان

  شما؟

      :مصیب

  هم باید توضیح بدهم؟ باز هستند،این خانم هم همسرم  هم پسرم ابوالفضل و آبادي هستم این آقامن مصیب جعفر

       :نگهبان

 اتاقجلوي  رعایت ایمنی مجبوریم سئوال کنیم خیلی آهسته بفرمایید داخل و حفاظت و بخاطر می بخشید ،خیر

  نگهبانی چند لحظه اي توقف کنید.

مجاور در توقف  جلوي ساختمان نگهبانی ابوالفضل خان همانطور که مامور حفاظت گفته بود آهسته وارد باغ شد و

تا  گویا زیر  دنبه زیر اتومبیل هدایت کرا دستگاهی که روي زمین کشیده میشد  یکی از محافظین ساختمان با کرد تا
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پس از یک کنترل دقیق اجازه  آن کار نگذاشته باشند و مواد منفجره اي زیر د که مبادا بمبی یانماییل را کنترل باتوم

آقا مصیب که بسیار  ابوالفضل و جلوي در عمارت پارك کنید گفت میتوانید وبه آقا ابوالفضل داد  حرکت را

از  آن  پیاده شدند و پس از پارك از به جلوي عمارت برده و شگفت زده شده بودند با نگاهی به یکدیگر اتومبیل را

    .دبسیار زیبایی را برداشته بطرف ساختمان حرکت کردن قسمت پشت ماشین دسته گل بزرگ و

 علیک و پس از سالم و باالي پله ها جلوي درب ورودي سردار حاج رحمان رزمنده به استقبال آنها آمد ودر 

هر گوشه آن یک  سپس سالن پذیرائی شدند که  در ساختمان و راهنمایی سردار وارد مختصري تعارفات معمول با

  صندلی شده.  شگاه فروش مبل وبطوریکه انسان احساس میکرد وارد یک نمای ،ست کامل مبلمان بچشم میخورد

ترمه اي که بسر کرده بود  مشکیچادر  مستقر شدند خانم سردار با مهمانان در جاهاي خود پس از اینکه سردار و

پس از  پس از اداي احترام دوباره بر روي مبل ها نشستند و همگی جلوي پاي ایشان بلند شده و سالن شدند و وارد

  چنین صحبت کردند. رشته کالم را بدست گرفتند و قا مصیباحوال آ مختصر حال و

  :مصیب

ال محمد (همگی با  پس صلوات برمحمد و ،از هرچه بگذریم سخن دوست خوش تر است ،بسم اهللا الرحمن الرحیم

بر اساس فرمایشات حضرت  و پیرو دین خدا را شکر که ما مسلمان هستیم و صداي بلند صلوات میفرستند) خدا

سنت پیغمبرعظیم الشان اسالم عمل میکنیم یکی از سنت هاي رسول اهللا ازدواج  کتاب آسمانی ودستورات  رسول و

چه  چه مسلم و روایت از ایشان است افراد مجرد آورید وعقد همدیگر دره پسران را ب و است که فرموده دختران

پس بهتر است هر زمان  .رین میکندنف زمانی که مجرد هستند هر وقت پاي روي زمین میگذارند زمین به آنها مسلمه تا

ي عزیز سرکار خانم محترم ما امروز خدمت رسیدیم عقد هم درآورید، حاج آقاه که نماز بر آنها واجب شد آنها را ب

این حالت  آنها را از تا صبیه گل شما را طبق وظیفه شرعی که داریم براي پسرمان ابوالفضل خان خواستگاري کنیم و

  . که با نظر موافق شما این دو کبوتر به النه هاي عشق خودشان خواهند رفتشااهللان آوریم ومجردي در

        :اج رحمانحسردار

اما دوست عزیز من یگانه دخترم را مطابق شرایط  .بخشید شما بدون مقدمه چینی رفتید سر اصل مطلب خوشم آمدمی

مطابق مد چنانچه  نمی است تحصیل کرده وامروزه ایشان خا امروزي یعنی هرچه که مد روز است تربیت کردم و

چهار صد سال پیش زندگی  هزار و مطابق شرایط روز تربیت کنید ما امروزه در حضرت امیر فرمودند بچه هایتان را
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ترن  ،کشتی ،اسب به مسافرت میرفتند امروزه با هواپیماهاي غول پیکر و شتر، آن روزگاران با االغ نمیکنیم در

  .یروندسفر مه واتومبیل ب

دانشگاه میفرستیم، نیاز  دبیرستان و اندرونی نگاه میداشتند ما امروز دخترانمان را به مدرسه و زنان را در هاآن روز

یر یم در گذشته زیاد مهم نبود جوامع بشري خیلی تغدرصورتیکه تحصیل براي مرد ،مرد است امروز تحصیل  زن و

  .کردار گذشتگان را الگوي خود قرار دهیم نمیتوانیم رفتار و ما دیگر ،کرده اصال با گذشته قابل قیاس نیست

        :ابوالفضل

 با (که از سخنان سردار قدري ناراحت شده بود بیش از این نتوانست جلوي خودش را بگیرد سکوت را شکست و

ان یک ببخشید شروع کرد به صحبت) ببخشید سردار بخاطر روشن شدن خودم عرض میکنم پس چرا شما طبق هم

  .چهار صد سال پیش به مکه مشرف میشوید آنهم باید منسوخ شده باشد سنت هاي هزار و

       :سردار

جزو فروع دین  من هم صادقانه جواب میدهم اوال مناسک حج سنت نیست و سئوال خوبی کردي و ،آفرین پسر

 یکسانی به همه میرساند همه بعدسود زیادي دارد گو اینکه یک نفع  است دوما این اعمال براي بعضی افراد برکت و

اما سوما من هم عقیده دارم خداوند بت نیست که احتیاج به خانه داشته  از زیارت خانه خدا ملقب به حاجی میشوند و

هائی قرار میدادند که  گل بود در مکان چوب و غالبا از سنگ و باشد در گذشته بتها که ساخته دست خود بشر بود و

را که داراي چهار دیوار هم  آن محل ها طوفان صدمه نبیند و باران تابش اشعه خورشید و باد و مسقف بود تا در اثر

ت تا احتیاج به خانه داشته باشد بله آنجا یعنی مکه با همه داستان هائی که سبود بت خانه میگفتند اما خدا که بت نی

 کرد در ایام حج مکه چنین جمعیت انبوهی رادر ضمن کی فکر می نمی تواند خانه خدا باشد و برایش تعریف میکنند

    .براي اجراي مناسک حج بخود مییبیند

 گاو و ملیونها گوسفند و قبیله تقسیم میشد اما حاال اقوام و بین فقرا و شتر ذبح میشد و آن زمان تعدادي گوسفند یا

  .شود عید قرباناسمش هم گذاشته می الشه هایشان زیر خاك میرود و شتر زبان بسته کشته میشود و

چنین رودخانه اي از خون حیوانات  برایش جاري  این چگونه خدائی است که باید در یکروز این چگونه عیدي و

مورد سنت ها چطوره مثال دین بدون سئوال عمل کنیم اما در شود. بله شاید من هم قبول نداشته باشم اما باید به فروع

اگر بخواهیم طبق سنت  یا ،هاي دیگري  به تن داشته باشیمباید چیز سنت لباس بپوشیم اکنون اگر بخواهید طبق

ما همان چیزي است که رسول اهللا داشته  اساسیه کدامیک از منزل و .بجنگیم  باید امروز هم شمشیر بدست بگیریم
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هم عمل به سنت اجباري نیست چنانچه امام موسی الکاظم یکی از دخترانش را  پس طبق سنت نمیشود عمل کرد و

از رحلت من زنانم  ل اهللا فرمودند بعدیا از همه مهمتر رسو و گفت دختران من حق ندارند ازدواج کنند شوهر نداد و

   .حق ندارند دوباره همسري اختیار کنند

  .اگر بخواهیم طبق سنت پیامبر عمل کنیم هیچ زنی که شوهرش مرد تا پایان عمر حق ازدواج مجدد را ندارد

       :ابوالفضل

دانش شما شدم که  احساس میکنم چنان جذب شخصیت و جسارت جناب عالی شدم و نده که شیفته فرمایشات وب

  .نوکر شما در خدمتتان باشم دوست دارم بعنوان چاکر و

       :سردار

  .شما جوان ها نور چشم ما هستید ما شما را براي کارهاي بزرگتري الزم داریم

       :مصیب

  ؟ئی سردارکارها شعف) چه با خوشحالی و(

       :سردار

 خدمت در راه خدا، جانبازي براي خدا شما فکر میکنید جوانانی که در سرزمین هاي کفار دست به عملیات نظامی و

راه خدا شهید میکنند چه کسانی هستند همین  همراه با کفار با یک حرکت شجاعانه در خودشان را چریکی میزنند و

  .ازخود بی خود میشوند الم حرف حق شیفته وافراد روشن دلی که با چند ک

        :ابوالفضل

  .آماده خدمت هستم هر صورت که شما بفرمائید بدون تعارف بنده در خالصه سردار و

       :سردار

طبق شرایط روز  مشخص است من شما را بخوبی درك میکنم اما برویم سر اصل مطلب من وقتی میگویم دخترم را

   .تم شما بدانید به خواستگاري چه شخصی آمده ایدخواس ،تربیت کرده ام

دختر من لیسانس اش را از دانشگاه تهران گرفته اما بعلت بازي گوشی هنوز نتوانسته فوق لیسانسش را بگیرد البته 

حقوق  پست و آنراهم وقتی فرستادمش آنور آب خواهد گرفت اکنون در  وزارت خارجه مشغول خدمت هستند و

شما چه چیز بهتري  ،زندگی اش را هم که میبینید است خانه و مازراتیپاي دختر من یک اتومبیل  زیر خوبی دارند
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 مثل همه انسان هاي متمدن عمل میکنم انتخاب و او بدهید البته چون من خیلی امروزي فکر میکنم وه توانید ب می

  .ا حرفهاي دیگري  دارمارم در صورتی که موافقت کند من آنوقت با شمزحرف آخر را بعهده خودش میگ

       :مصیب

پیش  اطالع دارید حاج حبیب اهللا از ما هم بیگدار به آب نزدیم  البته همانطور که  حتما ،قربون دهان مبارکت سردار

بنده  ما معرفی کردند از آنجائی که بنده وه بازرگانی جنابعالی را ب اصناف و اتاقرئیس  بزرگ بازار ایران و ،مسلمان

اگر میخواي پسرت خوشبخت بشه و عروسی داشته باشی که باعث : من فرمودنده شما را به نیکی میشناختند ب زاده و

و میکنم اگر رسر بلندي خانواده ات بشود برو خواستگاري دختر سردار حاج رحمان رزمنده منهم سفارشت  افتخار و

  .واهد شدقبول کند زندگی پسرت از این رو به آن رو خ شما را شانس بیارید و

        :سردار

  ؟پس شما بخاطر بوي کباب تشریف آوردید

       :مصیب

اختیار دارید سردار ما خودمان از لحاظ مادي چیزي کم نداریم خیلی ها هم چون ما که آرزو وصلت شما را داریم 

 قسمت باشد واگر  بوي عطر گل را شنیدیم گفتیم خدایا به امید تو را دارند، ما وصف گل و آرزو وصلت با ما

  .پایداري براي این خانواده محترم داریم آرزو سالمتی و اگر هم قسمت ما نباشد ،گودعا شاکریم و خواست تو

       :خانم سردار

  .تا گلوئی تازه کنید میوه بیاورند بگم چاي و اجازه بفرمائید میبخشید حرفهاي آقایان خیلی به درازا کشیده شد اگر

        :حاج رحمان

حاال که یک قدري خودمانی شدیم من یک مطلب دیگر هم خدمت دوستان عرض کنم بعدا  بفرمائید خانم اجازه

  .هرچه شما بفرمائید همان میشود

       :خانم سردار

  .قاآبفرمائید حاج 

            :سردار
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هم مطابق  خیلی طاغوتی بود البته ایشان این چیزي که عرض میکنم خارج از محدوده است، این خانم من قبال

شرایط روز خودشان بزرگ شدن، وقتی ما بچه دار شدیم از آنجائی که ایشان مرحوم سوسن خواننده را خیلی 

   .دوست داشت اسم دخترمان را گذاشت سوسن که ما سوسو صداش میکنیم

  ؟ته هنوز هم خاطر خواه سوسنه  بگو اون شعر معروف سوسن چی بودبال

   :خانم سردار

همه میدونن که عاشقی کار دله گناه من نیست تقصیر دله،  ،سردار این حرفها چیه که میزنی تتاه واي خدا نکش

  ؟خوب شد، حاال اجازه میدید بگم از مهمانها پذیرائی کنند

        :سردار

  .بفرمائید اجازه ما هم دست شماست

        :خانم سردار

لحظه باتفاق خدمتکاري وارد شده سرجایش مینشیند  از سالن خارج شده پس از چند ازجایش بلند میشود و( با اجازه

چنگال روي میز  کارد و یک پیش دستی و سیب وخیار با ،زردآلو ،یکی یک بشقاب میوه شامل موز و خدمتکار

جلو آنها گرفته هرکدام یک نان شرینی را در پیش  و سپس یک ظرف شرینی را عسلی جلوي مهمان ها میگذارد

   .دستی خود میگذارند)

پس از مدتی که مهمانها  خدمتکار با گفتن چشم از سالن بیرون میرود و( بین به سوسو بگو خودش چاي بیاوردب

وارد حالیکه هفت قلم آرایش کرده بود خیار خود بودند سوسو با یک سینی چاي در مشغول پوست کندن سیب و

  .سالم میکنند اوه و ب ابوالفضل جلوي پایش بلند میشوند خانمش و قا مصیب وآ میشود و

       :سردار

پس از اینکه  از دست سوسو چاي میگیرند و مهمانها سر جاي خود نشسته وبفرمائید، بفرمائید خواهش میکنم (

   .سوسو در کنار مادرش روي مبل مینشیند)

پسرشان  هدفشان خواستگاري از شما براي را سر افراز کردن و ما ما افتخاردادن  وه خانم ب سوسو جان آقا مصیب و

زیر انداخته  سرش را و سوسو چیزي نمیگوید( دختر شرط است اگر او قبول کند ابوالفضل خانه من گفتم اول نظر

چی دلت میخواد بگو  زیر چشمی به ابوالفضل نگاه میکند) چرا حرفی نمیزنی عزیزم یه چیزي بگو خجالت نکش هر

  .وخجالت نکش هرچی دلت میخواد بگ باز سوسو حرفی نمیزند)(
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       :ابوالفضل

میان یکدسته  از ورد وااز جیب عقب شلوارش درمی کیف پولش را( ن زیرلفظی میخوان، خوب حق دارندسردار ایشا

  کارت کارتی را انتخاب کرده به طرف سوسو میگیرد)

 ید ازکه مایلید میتوان چقدر سی دو است هر خانم این کارت بنده شماره رمزش هم سی دو سوسو اجازه سردار، با

 آن بکشید اصال کارت متعلق بخودتان تمام موجودي کارت زیر لفظی شما است حاال اگر حرفی بزنید چه موافق و

  .چه مخالف خوشحال خواهم شد

       :سوسو

  ؟) نکنه خالی باشهرا گرفته نگاهی  به آن میاندازد کارت(

  

  

       :ابوالفضل

  .دست شما درد نکنهیعنی شما فکر میکنید من اینقدر بی فرهنگ هستم 

       :سوسو

 روزهیچکس بدین شکل ازدواج نمکنه، دل نگیرید ولی قبول کنید امروز وه خنده کوتاهی میکند) شوخی کردم ب(

آمد میکنند تا همدیگر را بشناسند آنوقت اگر  هم رفت و پیدا میکنند یک مدتی با دختر خودشان همدیگر را پسر و

  .مایل بودند ازدواج میکنند

       :والفضلاب

هم آشنا میشوند  با میبینند و دانشگاه همدیگر را در پارتی و یا سینما یا در پارك و صحیح میفرمایید جوانها یا در ،بله

  .پیدا کرده ایم اگر بزرگتر ها اجازه بدن همین کار را میکنیم یک دیگر را شما هم درمنزل شما بنده و

       :مصیب

  ؟دار؟ قبول داریدحرف حساب جواب نداره بله سر

        :مادر ابوالفضل

 هم تنهایی حرف بزنن خدا یک قدري با پس تا وقتیکه ما اینجا نشسته ایم اجازه بدین این دو جوان برن یک جائی و

   .پیدا کردند همین آشنایی همدیگر را را چه دیدي شاید در
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  :مادر سوسو

ما  هم قدم بزنید عجله اي هم نداشته باشید باغ یک قدري با من هم موافقم سوسو جان با آقا ابوالفضل برین تو ،بله

  . هم  یک قدري صحبت کنیم هم میخوایم با

  ها باتفاق از سالن خارج میشوند)کسب اجازه از بزرگتر ابوالفضل با سوسو و(

       :سردار

گویا چندین کارخانه  کارهایتان خیلی تعریف کردن از شما و ،قا مصیب حاج حبیب اهللا خان از پیش مسلمانخوب آ

  .ده هستند انداخته اید که همگی موفق و سود تولیدي راه

       :مصیب

یک تکه  بوقلمون و جان ما یک لقمه نان و ب میاندازد) ایشان غلو کردن سردارغبادي به غب (صرفه دروغین میکند و

هار کارخانه را درعین واحد در دستهاي باتفاق میخوریم ماشااهللا ابوالفضل پسرم مدیریت سه چ بره کباب در میاریم و

  .پر توانش داره  بخدا که عصاي دستمه

       :سردار

  .دختر من ازدواج کنه باید همراه اون بدون هیچ معطلی بره خارج روزگاري با روز و ولی هیچ فکر کردي اگر

         :مصیب

  بره خارج چکار کنه براش کاري هست؟

         :سردار

شوهرش هم  در یک دانشگاه معتبرادامه تحصیل بده و داماد من در خارج بیکار باشه؟ دخترم باید آقا مصیب اي بابا

  .در سفارت یک پست خوب باید داشته باشه این آینده آنهاست شما باید یه فکري بحال خودت بکنی برادر

       :مصیب

میفروشم  اره کنم تعدادي از کارخانه ها راهم اد حاجی جان اگر نتوانستم همه رو با  ،اگر اینطور باشه غمی نیست

  .آمدیم دم دست جنابعالی کارهاي ساده تري میزنم شاید هم وارد سیاست شدیم وه دست ب

خندان از منزل سردار  آخرش خواستگاران خوشحال و نیم شب این مهمانی بطول انجامید و آنشب تا ساعت نه و

  .حاج رحمان رزمند خارج شدند
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باغ خارج میشود در جلوي در داخل کوچه یک  بیل آقا مصیب ازمنیم شب که اتو عت نه وراس  سا درست در

سپس خانم  هفت ساله و مردي درحدود پنجاه و که ابتدا آقا حیدر ،سه سرنشین توقف میکند موتور سیکلت با

موتور پیاده هشت ساله از  سپس خدابخش بیست و و مشکیساله با چادر  دو سلطان همسر آقاحیدر خانمی چهل و

   .میشوند

آقاحیدرهم  موتور آنرا به خدابخش میدهد و خانم سلطان زیر چادر دسته گلی بدست دارد که پس از پیاده شدن از

علی که درب را براي مشد ،ندي شده بدست داردآن بسته ب یک بست پالستیکی که چند سیخ کباب کوبیده در

وت میکند عالیه خانم همسر مشدعلی هم در جلوي ایوان کوچک داخل ساختمان دعه ب مهمانها باز کرده آنها را

   .راهنمائی میکند اتاقعلیک به داخل  مهمانها را پس از سالم و عمارت ایستاده و

رختخوابهاي عالیه خانم روي هم چیده شده و بصورت پشته اي درآمده که روي  اتاقضلع غربی مجاور درب  در

روبرو در ورودي کنار دیوار یک مخده کهنه  اتاقدرقسمت غرب ، نده اندیک شمد چهار خانه اي پوشا آنرا با

 اتاقردیف چند متکا روي هم قرار داده اند وقتی مهمانها وارد  دو در اتاققسمت شمال  در رو رفته و رنگ و

   .جلوي متکاها راهنمائی میکند اتاقمیشوند عالیه خانم آنها را به قسمت شمال 

 به آنها تکیه میدهند و خدابخش هم جلوي مخده روي زمین می نشیند و متکاها نشسته وآقاحیدر و خانمش جلوي 

خانم  عالیه خانم باز به مهمانها خوش آمد میگوید و علی هم جلوي پشته رختخوابها قرار میگیرند ومشد عالیه خانم و

نمیدهند پس از اینکه  بسته غذا را به صاحبخانه دسته گل و سلطان به حیدر و خدابخش اعتراض میکند چرا

ایشان هم گلها را گرفته  گل را دودستی تقدیم عالیه خانم میکند و هدست خدابخش با خجالت از جایش بلند میشود و

  :میگوید را به مشد علی  میدهد و جلوي خودش روي زمین میگذاردآقا حیدر هم بسته غذا

       :حیدر

قبل از اینکه خانم چیز درشت تري بمن بگوید این را ازمن مشدعلی جان این و خدابخش از صاحب کارش گرفته 

  .کردن با خانم را ندارم بدو بگیرید که حوصله یک و

        :مشدعلی

  .خجالتمان میدهید این دیگه چیه همین گل کافی بود

       :حیدر
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دابخش ساعت نه اجازه شما ما امشب شام و خدمت شما هستیم، نیست کار خ نطور که گفتم این شام امشبه بایهم

  .تا سیخ کباب کوبیده از صاحب کارش گرفت راه چند شب تمام میشد و ما دیر خدمت رسیدیم خدابخش سر

        :عالیه خانم

هم والیتی اما بخدا این کارتان درست نبود یعنی اینجا  این کارها چیه خجالتمان دادید درسته که همشهري هستیم و

  ؟پنیر پیدا نمیشد یه لقمه نان و

        :خانم سلطان

 درسته که شما ارمند هستید ما از خانمیرزا اما همانطور که گفتید هم والیتی و ،که نمک پرورده ایم اختیار دارید ما

ما عالیه خانم خودمان را جدا از شما  .خانمیرزا باهم فاصله دارند هم زبان هستیم غریبه که نیستیم مگه چقدر ارمند و

  .نمیدانیم

        :عالیه خانم

  . وقت خواستید بفرمائید تا سفره را بیاندازم دست شما درد نکنه پس من این را ببرم بذارم تو مطبخ هر

تنها آنجا روي یک چهار پایه  داخل آشپزخانه کوچکی میبرد که گلنار تک وه بسته غذا را ب از جایش بلند شده و(

  .صحبت میکنده وع بشر بیرون رفتن عالیه خانم آقا حیدر چوبی نشسته است با

        :حیدر

علی همانطور که حتما اخوي هم به شما اطالع داده ما بخاطر امر خیري اجازه خانم مشد ) باخانم خودش خطاب به(

اسالم  و سنت پیامبر گرامی به دستورات اسالم عزیز را شکر که همگی مسلمان هستیم و پایبند خدمت رسیدیم خدا

 زاده شما رابرادر آقا مشدعلی ما آمدیم تا خانم سلطان صلوات میفرستند) ابخش و(خد حضرت محمد ابن عبداهللا

همگی جلوي پاي  میشود و اتاقدراین لحظه عالیه خانم وارد ( براي پسرمان این آقا خدابخش خواستگاري کنیم

با پدرشان در ارمند  نیدباره در جاي خود قرار میگیرند) البته همانطور که میدادوپس از اینکه  ایشان بلند میشوند و

بیائیم خدمت شما ایشان با این وصلت کامال موافقند چیزي که  چون ما عجله داشتیم اخوي فرمودند ،صحبت کردیم

  .ن کنیدیشرایط را شما تعی هست گفتند چون شما برادر بزرگتر هستید

       :مشدعلی

بیشتر نداره آخه وقت ازدواجش نیست این بچه واله آقا خدابخش من چی بگم این دختر هنوز بچه است سیزده سال 

  .بازي کنه وقت بازیگوشی این بچه است این و چه به شوهر داري هاالحا باید حاال
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        :خدابخش

عایشه که کمتر  پیغمبر اسالم حضرت ختمی مرتبت با ،آقا مشد علی مگه شما مسلمان نیستید خوبه که همه مسلمانیم

امت  من ما مسلمان هستیم و تا عایشه به سن نه سالگی رسید برادر ، دوسال صبر کردنه سال داشت ازدواج کرد از

  .هشت سال بیشتر نداره هفت هشت سال داشتند، ابوالفضل ما که بیست و حضرت پنجاه و، همین پیغمبر

        :مشدعلی

مرد بیاد دختر ده یک پیراهن عثمانش کردین کی دیاي گور پدرهرچی مسلمانه، بجز همین نمونه که امثال شما پیر

  .زنی بگیرهه بچه نه ساله اي را ب

       :خدابخش

نه فقط همون یک نمونه  ،اسالم و مسلمین توهین میکنی گاز بگیر داري به پیامبر و علی زبانت و کفر میگی مشد چرا

ي خانمیرزا خودمان آوردند توخودشان در عقده از حضرت خیلی افراد مسن دختر بچه هاي نه ساله را ب نبوده بعد

  .پیرمرد هشتاد ساله با دختر ده ساله ازدواج کرده براساس همان سنت

        :مشدعلی

آقا خدابخش یک دیوانه یه سنگی میندازه ته چاه صدتا عاقل نمیتوانند در بیارند هزار چهارصد سال پیش یک آدم 

بقول  مجوز براي ما تو این دوره و یشه الگو وچه خردسال ازدواج میکنه این مبیک  شصت ساله اي با مریض پنجاه و

  ؟آیا این درسته جوان .همان راه را میروند این سنت استفاده میکنند و شما کلی پیرمرد بیمار طماع هم از

        :خدابخش

ل شما چیه پدر دختر کمن نمیدانم مش .کنار شما دارید به مقدسات توهین میکنیده آقا مشدعلی بحث خواستگاري ب

شما دعوائی نداریم فوقش صبر میکنیم این  براي خودت میخري ما با افقت کرده شما براي چی آتش جهنم ومو

  .دختر بره ارمند حرفی نیست

       :عالیه خانم

خیلی دوست داره دیگه  علی خودش بچه نداره اینه که این گلنار را نیست مشد ،شما زیاد ناراحت نشو آقا خدابخش

مادر  و مادر نیست خدمتکار مردمه باید بره خونه شوهر به شوهر زرگ شد دیگه مال پدر ونمیدونه دختر وقتی ب

  .شوهر خدمت کنه

       :خانم سلطان
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عرسمون هم که آمد یه خورده  ،شبها یه دیزي بار میزاریم ما قربون دهنتون خانم، بله تا بوده همین بوده مشدعلی آقا،

  .خوریم زندگی را نباید زیاد سخت گرفتدور هم با صفا می زیاد میکنیم و آبش و

       :مشدعلی

  ؟سیر کنه یعنی همه درد برادر من این بوده که نمیتونسته شکم دخترش و

       :حیدر

  ،اگر خیلی ناراحتی ما میریم .میري باز سرحرف اول خودت هرچی میگیم تو این حرفها چیه که میزنی مشدعلی ما

مار دیگه  زهر کوفت و ا یکه بدو کنیم آقا جان داداشت از این وصلت بابت شیر بها وشم برادر ما نیامدیم اینجا که با

  .. خانم بلند شید بریم اینجا جاي ما نیستکلی پول گیرش میاد

       :عالیه خانم

دور هم نخوریم محاله بتونید از اینجا  ؟ تا شام وشما خودتان غذا آوردید مگه میشه وا خاك عالم این حرفها چیه

  .مشدعلی توهم کوتاه بیا  بابا برادرت موافقه تو جوش چی رو میزنی دروغ که نمیگن .رون بریدبی

        :خانم سلطان

  .از خودش بپرسید نه بخدا میتونید بهش زنگ بزنید و

  

       :عالیه خانم

همین  علیشریف میارید چیزي که هست آقا مشدامروز صبح خودش زنگ زده بود گفت که شما براي چه امري ت

  .حرف ها را به داداش هم زد خودش هم میدونه وکیلش کرده براي صحبت هاي اولیه

       :خانم سلطان

  .رفت آقا حیدر برید سر اصل مطلب تمام شد و

        :حیدر

  .من که نمیدانم چی میخوان سئوال کنند تا جواب بدم

        :خانم سلطان

خواسته اي دارید  اگر هر سئوال و ون به نور محمدي روشن کنید وتو باز کن و دلتمشدعلی شما هم اخمها خوب آقا

  .بفرمایید
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       :مشدعلی

حاال بفرمائید آقا  ،شما مهمان بودید و حبیب خدا اگر با حرفهام باعث دلخوري شما شدم به بزرگی خودتان ببخشید،

  ؟درآمدش چقدر است داماد چکاره است و

       :حیدر

  .یکی دوسالی بود که تو کار ساقی گري بودند ز شما چه پنهان آقا خدابخش ماواله از خدا پنهان نیست ا

       :عالیه خانم

  ؟ساقی گري؟ ساق گري چی هست

            :حیدر

آنجائی  برآورده میکنه خدابخش از احتیاجات مردم و ساقی به مردم خدمت میکنه و سال پیش بود البته این مال دو

ازهمه مهمتر کوك بود هر چی  عرق و دوا و تریاك وو کراك  و ساقی گل و شیشه نترسی بود که بچه زرنگ و

پسرها  دختر و ،میخواستی تو مشتش بود روزها میرفت پارك صدف زیاد از خانه ما دور نیست آنطرف میدان هرویه

راه  ار همه راایشان ک دنبال خدابخش ما میگشتند و کنار و میزدند آخرین مدل تو خیابان شمشادماشین هاي  با

از همکارهاش و تو محل گرفتند ما  ورد این موتور هم همان سال خرید اما یکی دونفرامینداخت خوب پولی در می

بهش گفتیم پسر جان این کار عاقبت خوشی نداره پولش هم شاید از لحاظ شرعی مسئله داشته باشه این بود که آقا 

 دم منازل مردم، آنجا با موتور غذا میبرد ارك آباد مشغول کار شدخیابان مب خدابخش رفت تو کبابی عالی مقام تو

یک آپارتمان  پارتمان هاي خیابان وفا منش سرایدار شد وآ تو یکی از چشم پاکی بود بعدش هم از بس آدم دست و

 ،زندگی میکنه با همه وسایل، یخچالپارکینگ طبقه دوم ساختمان بهش دادن که همان جا  عالی بسیار شیک در

سامان گرفته  گفتیم حاال که خانه اش هزار برابر از آلونک  این خوبی سر وه گاز، کولر همه چی ما که دیدیم بچه ب

این بود که وقتی رفته بودیم خانمیرزا فامیل همگی دختر  .فکر افتادیم براش زن بستونیمه ما بهتره پس چرا تنها باشه ب

تا عکس ایشان  ایشان رسیدیم گلنار خانم که آنجا نبودند یکی دو هم خدمت معرفی کردند ما اخوي شما اسدخان و

حاال هم در خدمت شما هستیم هرچی شما  .تعریفهاي زیادي که ازش میکردند همانجا پسندیدیم دیدیم و را

  .توان مان باشد بر روي چشم بفرمائید اگر در

        :خا نم سلطان
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بخدا همه حسرت چنین جائی را  لوکس،، شپزخانه اپن، چه آپارتمانی آید چه آپارتمانیعالیه خانم باید بیائید ببین

  .را صد هزار مرتبه شکر عروسم از آلونک هاي ما نجات پیدا کرد دارند خدا

        :عالیه خانم

  ؟همان محله قبلی هستید شما هنوز تو

       :خانم سلطان

ن کوچه که میشی سومین خونه مال ماست خوب گودي نبش خیابان ملکی نسب وارد اولی بله تو خیابان گیالن تو

اینجا بلند شیم دیگه آلونک هم  اگر از ،سرمون بکنیمه دیگه ما سالیان ساله که اینجا زمین گیر شدیم چه خاکی ب

  .گیرمان نمیاد

       :حیدر

  .چرا ناشکري میکنی همان آلونک امروزه کلی پولشه اگر تونستی بیا یک وجب دیگه از همان محل بخر

         :خانم سلطان

  .روسرمون خرابش میکنن چه فایده یه روزي میان و

       :حیدر

د آقا مشدعلی چهار قدم آنطرف تر این حرفها چیه که میزنی اگر قرار بود خراب کنن تا حاال خراب کرده بودن

نند منتظر اجازه کسی خراب کانتهاي آن ساختمان وزارت اطالعاته اگر قرار بود  خیابان عراقیه از اول خیابان تا

  ؟بودند

میان از محله ما نیرو جمع  تازه شما نمیدانید اونجا براي بعضی کارها چه سرقفلی هائی داره براي خیلی از کارها ،نه

عشق  ذوق و .  بچه هاي ما بازدن مردم چپاول و غارت  و میکنند چند بار خود اهللا کرم آمده بود، براي سرکوب و

  .ند که یک همچین جائی رو خراب کنندمیرن مگه دیوانه هست

         :خدابخش

عالی مقام غذا میبرم  میرم کبابی 5/3تا  5/11روز از ساعت  بابا نگفتی روزي چهار ساعت براي خودم کار میکنم هر

لیون هم از ساختمان  بابت ینیم م حقوقی که میگیرم انعام خوبی هم بهم میدن ماهی یک و ها عالوه بربراي مشتری

  .ن میگیرمونظافت ساختم رایداري وس

       :حیدر



يخواستگار  
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  .درآمد پسر ماست این کار و ،باطن علی ظاهر ومشد همه چی رو رو کنی میبینید آقا الزم نبود ،پسر

       :مشدعلی

  ؟شما گفته در مورد چی باید امشب صحبت کنیمه داداشم ب

       :خانم سلطان

 خرید براي عروس و مهریه و بلغ ها توافق کنیم مثال پول شیربها وسر م هر چی که رسمه ما حرفی نداریم فقط باید

بعد از برداشت  ،ساده میکنیم که بچه ها بهم محرم شن یک عقد داماد اگر اینها حل بشه با اجازه شما میریم  محضر و

 ماست شما دیگه هیچ خرجی حسابی میگیریم خرج عروسی هم با محصول میریم خانمیرزا یک عروسی درست و

  .ندارید

        :مشدعلی

  .عروسی رو که بخاطر جمع کردن پولش میگیرید

        :حیدر

  د پس بدننخوب این رسم ماس آقا مشد علی ما کلی پول براي عروسی هاي همشهري ها دادیم آنها هم وظیفه دار

 اش میکردندگلنار که گلی صد مدارها گذاشته شد و قرار و علی شام صرف شد واخم تخم مشد خالصه آنشب با

  خواهد رفت.خانه بخت ه بعد از برداشت محصوالت کشاورزي آبادي ب

  پایان

5/3/1400  
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سخن ناشر  

ــت. دولت هاي  عه یکی از وظایف مهم دولت هاس ــطح آگاهی جام باال بردن س آموزش و پرورش و 

ستند. حکومت کردن بر گروهی  شد و آگاهی مردم ه شدید ر سور و مخالفان  سان شقان  ستبدادي عا ا

ـ ــواد، خرافی و نا آگاه از حقوق خویش براي یک دیکتاتور  یار مطلوب تر و راحت تر از مردم بیس بسـ

حکومت بر مردمی است که به حقوق خویش آشنا هستند.  

در سیستم هاي دیکتاتوري، مستبد با پائین نگاه داشتن سطح فهم و آگاهی مردم امکان فرمانروایی 

سال به 32  شده در  سالمی تعداد عنوان کتاب چاپ  شتري براي خود مهیا می کند. در جمهوري ا بی

ــت که ارزش  ــد که بیش از 97٪ این کتابها، کُتب دینی و فقهی و جعلیات و خرافاتی اس هزار می رس

علمی این کُتب صفر است. میزان سرانه مطالعه در ایران بطور واقعی 2 دقیقه در سال است.  جمهوري 

اسالمی با آمار سازي و جعل و تزویر این رقم را به 75 دقیقه رسانده که از این مقدار 15 دقیقه مربوط 

ــت که  ــریه خوانی اس به مطالعه کتاب 21 دقیقه قرآن و دعا و  32 دقیقه روزنامه  و7 دقیقه دیگر نش

البته این آمار در مورد فنالند 44 دقیقه وآلمان  34  و سوئد 31 دقیقه در روز است.  

نشر اینترنتی آواي بوف نزدیک به دو دهه است که در راستاي اطالع رسانی به چاپ و انتشار  صوتی  

ـع ی می هزاران کتاب ممنوعه و کمیاب اقدام نموده و با در اختیار قرار دادن رایگان این مجموعه ، سـ

کند سهمی در ارتقاء فرهنگ و بیداري مردم داشته باشد.  

شیادان  ستمداران بین المللی و سیا ست  شد دیگر به راحتی بازیچه د چون اگر ملتی فهمید و بیدار 

شتر مردم با کتاب و کتابخوانی و بیدار کردن  شنا کردن بی شد. هدف ما آ سی داخلی نخواهد  سیا

شویم نمی توانیم زنجیرهاي بردگی و  ست. تا آگاه ن سانی خویش ا شنایان به حقوق ان خفتگان و نا آ

حقیرانه زیستن را پاره کنیم.  

ـوت ی و ممنوعه و کمیاب براي هموطنان داخل هدف ما  در اختیار قرار دادن رایگان  تمام کتابهاي  صـ

کشور است که به دلیل سانسور و ممنوعیت یا از لحاظ اقتصادي براي تهیه کتاب در مضیقه می باشند.  



  

  

آواي بوف، با این تفکر که کشور ایران در طی دوره هاي متمادي در زیر یوغ مستبدین رنگارنگ و دور    

شدن در منجالب مذهب و خرافات، احتیاج  شري و غرق  شده از قافله فرهنگ و تمدن ب شته  نگاه دا

ـتن وسـ به قافلهي تمدن جهانی  مبرم به  رفُرم و مبارزه فرهنگی براي بیرون آمدن از این منجالب و پی

دارد، بوجود آمد.  

شده  سور  سان شکالت و موانع پیش رو، هزاران کتاب ممنوعه و  شته با تمام م سالهاي گذ در طی 

سی زبان در ایران و جهان قرار  شار مختلف فار صوتی و پی دي اف در اختیار عالقمندان و اق صورت  ب

گرفته است.  

 در سال 2019 انتشاراتی آواي بوف در راستاي کمک به نویسندگانی که به علت سانسور قادر به چاپ 

شارات جهانی نمود که افتخار دارد در  ستند،  اقدام به ثبت خود تحت عنوان انت آثار خود در ایران نی

شر   صورت رایگان در ن سور و با هدف گردش آزاد اطالعات براي ایرانیان داخل، ب سان ستاي عبور از  را

آثار سانسور شده اقدام و این آثار را ثبت جهانی نماید.  

لذا از تمامی همراهان عزیز دعوت می شود اگر مسیرشان به گیوتین سانسور ج.ا خورده و سرخورده 

و ناامید از انتشار کتب و آثار خود شده اند یا کسی را می شناسند که در این مسیر قدم گذاشته، نشر 

آواي بوف با افتخار این فرصت را براي  ثبت و انتشار  تمامی این آثار  فراهم نموده است.  

نشر آواي بوف 
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