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  اسفندیار دستش را از پنجرة اتوبوس به بیرون دراز کرد و دست مادرش را گرفت و فشار داد.

 زنم، نامه میدم. مادر، نگران نباش. زنگ می -

 اطالع بده. جات مشخص شد حتماً باشه عزیزم ( سعی کرد گریه نکند). وقتی -

سربازي اعزام می  بدرقه کنندگان از یک سو و شدند و گفتگوي آن ها باسروصداي جوانانی که به 

  شد. اسفندیار داد زد:مانع شنیدن واضح حرف ها می رعدوبرق و باران از سوي دیگر صداي

  مادر جان، خیالت راحت باشه! -

دادند. درست از هم جدا شدند. حال فقط دست ها را تکان می اتوبوس حرکت کرد و دست هاي زیادي

خواهر  کرد: اســـفندیار عزیز رفتی و مرا بازار زار گریســـت. با خود فکر می درهمین لحظه بغضـــش ترکید و

  کوچکت و مردي معتاد تنها گذاشتی!

سا می سیل آ شین ها، خانه ها وباران  ست.را میزمین و زمان  بارید و همه چیز از آدم ها، ما وقتی به  ش

شده بود و هیچکس  شک هایش با باران قاطی  سبیده بود. ا سر تا پایش خیس و لباس ها به تنش چ سید  خانه ر

  کند. کتایون پرسید:فهمید که او گریه مینمی

  مادر، داداش رفت؟ -

  آره دخترم. -

ستکان زد. در کنارش یک زیرسیگاري پر از ته گوشۀ اتاق نزدیک بخاري مردي چرت می سیگار و یک ا

  خالی چاي بود.

  کِی اومده؟ -

  نزدیک ظهر، پرسید مادر کجا رفته! -

  چی گفتی؟  - 

  گفتم با داداش رفته، داداش میره سربازي. -
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  خوب چی گفت؟ -

شدم. هیچی، نشست، چند تا چاي ریختم خورد و مرتب دود کرد. من کمی پنجره را بازکردم، داشتم خفه می -

  فریاد زد:

  را چرا باز کردي؟ سرده دختر! در -

 من هم در را بستم.

زن به اتاق دیگر رفت و لباس هاي خیســـش را عوض کرد و موهایش را خشـــک کرد و در همان حال 

جلوي آینه صــورتش را دید. لحظه اي آرام در آینه خیره شــد. هنوز از جوانی بهره داشــت. هجده ســال زندگی 

نگریست. چند چین و ابرویی مشکی و کشیده همچون آهویی او را میمشترك او را شکسته بود، ولی چشم ها 

ست هنوز صورت افتاده بود اما پو سالهاي  نازك در  سرت جوانی و  شیده وجذاب بود. با ح صورت ک صاف و 

  دست رفته بی اختیار اشک ریخت. عمر از

  به اتاق نشیمن برگشت. مرد بیدار شده بود، وقتی او را دید پرسید:

  ه پروین؟!این درست -

  چی؟ -

  درسته اسفندیار رفته سربازي؟ آره؟ -

  خوب آره، رفته. -

  پس چرا من خبر ندارم زن؟ -

 تو؟ تو از چی خبر داري؟ تو خبر داري اوضاع زندگی چطوره؟ -

سفندیار  سۀ کتایون چقدر قرض کردم؟ اون ا خبرداري پول وپله اي نمونده؟ خبر داري براي ثبت نام مدر

غیر دولتی قبول شد، واسه نداشتن پول شهریه، رفت سربازي! ..... تو از چی خبر داري مرد؟ تو بیچاره دانشگاه 

  فقط در فکر بنگ خودتی.

گیرم ... میدم ... میدم به شما، دیگه چی از باز که شروع کردي پروین ...... ببین، ببین من که هر چه از اداره می -

  خواین؟ ها؟جون من می

  واسه مواد. خوریم، بیچاره، نصف حقوقت میرهي ما میگیرآره هر چی می -

صورت زن پرت کرد. ستکان چاي را به طرف  صبانیت ا ست.  مرد با ع شک شانی پروین  ستکان روي پی ا

  خون از صورتش جاري شد.

  کتایون با صداي فریاد مادرش به اتاق آمد.

  مادر، مادر، چی شده؟ -
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  شروع کرد به گریه. یدن خون وحشت کرد،زن آهسته وسط اتاق دراز کشید. کتایون از د

  یه حوله، یه پارچۀ تمیز بده کتایون، زود باش! -

دخترك دستپاچه شد. خالصه یک پارچۀ تمیز پیدا کرد و پروین آن را محکم روي پیشانی فشار داد. بعد 

  با پارچۀ دیگري خون صورت را پاك کرد. 

  کتایون عزیزم، نترس طوري نیست! -

  مرد بلند شد، لباس پوشید و از خانه بیرون رفت. 

***  

را که پارچۀ خونی روي صورت نگه داشته  درمانگاه شلوغ بود. پرستار با عذر خواهی از سایر بیماران فورا زنی

  بود به داخل اتاق هدایت کرد و روي میز معاینه خواباند.

  دکتر نسبتاً مسنی با ریش پروفسوري وارد شد.

  ده خانم؟ دستت را بردار ببینم. اوه! عجب زخم عمیقی!ها! چه ش - 

ــتریل روي زخم گذاشــت و فشــار داد. با پا صــندلی را کنار  پارچۀ خونی را دور انداخت و چند گاز اس

  ست بخیه را باز کند و دستکش بدهد. تخت کشید و به پرستار دستور داد

  حتماً با شوهرت دعوا کردي، نه؟خوب، تعریف کن ببینم ... چی شده؟ کی تو را زخمی کرده؟  -

  کتایون با اشارة پرستار از اتاق بیرون رفت.

  زنی خانم جوان؟!چرا حرف نمی -

شست،  ستکش پوشید، زخم را  سایل را آماده کرد. دکتر د ستار و شک ریخت و چیزي نگفت. پر پروین ا

سوراخ بود روي زخم  سط آن  ستریل که و ضد عفونی کرد. یک پارچۀ ا انداخت، به اطراف آن مادة اطراف آنرا 

ساعد هر دو دستش روي  شست.  بی حسی تزریق کرد. در همان حالی که مشغول بخیه کردن بود، کنار تخت ن

شار می سینۀ زن مجروح بود. ستانش ف دهد. خود را پروین به زیرکی دریافت که دکتر در حین کار با آن ها به پ

  کمی جمع کرد.

  خوب، نگفتی چه شده؟! -

  متوجه قضیه بود. به میز نزدیک شد.پرستار 

  چه کار داري دکتر! کارت را بکن. حتماً با شوهرش اختالف داشته! -

  نکنه شوهرش معتاده، ها؟ -

  پروین با تکان سر تایید کرد و پرستار با تاسف به زندگی لعنت فرستاد.

  دونم این زن هاي جوان اسیر این معتاد ها شدند.همینه، نگفتم؟ من می -
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  سوزه، واقعاً که!دلش می آدم

  آورد.کار بخیه تمام شده بود. دکتر همچنان با ساعد دست به سینۀ زن فشار می 

  ببین عزیزم، نگران نباش، خوب دوختم، طوري که معلوم نشه. واقعاً  -

  حیف نیست زن زیبایی مثل شما اسیر همچین جانوري بشه؟!

شت.  سینۀ پروین بردا ستهایش را از روي  صه د شید. آنقدر از درد تزریق و بخیه خال زن نفس راحتی ک

شار دست ها! شده بود که از ف ست. دقایقی احساس می ناراحت ن شده ا سیر جانور تازه اي  ساعتی ا کرد که نیم 

  بعد نسخه اش را گرفت و با کتایون آنجا را ترك کرد.

  :قبل از رفتن دکتر گفت

  ن!خانم جوان هر وقت مشکلی داشتی به من زنگ بز - 
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  پروین خانم خدا بد نده ... چه شده؟ چرا سرت را باندپیچی کردي؟ -

  پروین سکوت کرد و چیزي نگفت. زن همسایه از چشم هایش همه چیز را خواند و با تاسف گفت:

  حتما باز با این جانور دعوات شده، ... نه؟ -

هرگز جز حقیقت نگفتم ، دست دراز نکردم و فحش  روزگاره که با من دعوا داره!من با کسی دعوا ندارم. این  -

  ندادم، چیزي پرت نکردم.

شانس، لعنت به مردي که قدر زن خوبی چون  شناسم. لعنت به ایندانم عزیز دلم، تو را خوب میدانم، میمی -

شید که دونه و به طرفش حمله میتو رو نمی ضولی میکنه! ولی پروین جان، ببخ ست ندارم ناراحتت ف کنم. دو

  خواي با این شرایط بسازي؟ تو جوانیت را حروم کردي، چرا فکر چاره اي نیستی؟ کنم جانم، تا کی می

  میگی چه کار کنم؟ چاره چیه؟ -

ا دونم واهللا، ولی به نظرم باید مشورت کنی، با کسایی که واردند حرف بزنی. در این مورد شنیدم که باید بنمی -

  هر چی او گفت قبول کن! روانشناس مشاوره کنی.

  آره من هم شنیدم ... مشاورة روانشناسی. -

  هر طور شده برو پروین خانم. -

جانور خالص شـم، آیا مشـاورة  رفت: چه کنم از دسـت اینآن شـب پروین تا صـبح با خود کلنجار می

 کرد و زندگی اینآمد شـــاید معالجه میاگر میبیاد که نخواهد آمد.  کنه؟ تازه الزم نیســـت اوروانی کمکی می

  شد.نمیطوري

خالصه صبح بعداز پرس وجوي زیاد به ادارة بهزیستی رفت و براي مشاورة روانشناسی وقت گرفت. از 

زنگ نزده بود. دلشوره داشت. پروین در چنبر زندگی با مشکالت فراوان، نداري،  اسفندیار هنوز خبري نداشت.

ضی، نگرانی ف ست و پا میمری ست رفته د سرت جوانی از د ست از جوانیشزد. میرزندان و ... آرزوها و ح  دان

دامش بود امید داشــت. براي پانســمان  اندکی باقی مانده اســت. هنوز به زندگی و رهایی از چنگال دیوي که در

ــحبت کرد. نمی ــتار ص ــک را ببیند. از رفتارش زخمش به در مانگاه رفت و با پرس ــت پزش خاطرة خوبی خواس

  نداشت. پرستار پانسمانش را عوض کرد.

  خوري ؟داروهایت را می -

  آره، مرتب. -

  نترس عزیزم. چهار روز دیگر واسه برداشتن بخیه بیا، خودم درش میارم، -
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  خیلی ممنونم. لطف کردي، خدا حافظ! -

***  

اي سرش تا روي گوش هایش را و موه رسید که ته ریش کمی داشتدکتر روانشناس مرد میان سالی به نظر می

  کرد.پوشانده بود. پشت میز نشسته بود و با عینک ته استکانی به چشم هاي پروین نگاه می

  مشکلت چیه خانم؟ -

ســاله ازدواج کردم، یک پســر ســرباز دارم و یک دختردانش آموز. شــوهرم کارمنده، معتاده. 18آقاي دکتر من  -

  ه چاره چیست، منو راهنمایی کنید.خسته شدم ، کالفه ام. شما بگویید را

  صبر کنید! صبر کنید، آرام باشید. (لحظه اي سکوت کرد) سرت چی شده؟ -

  پاره شده، بخیه کردم. -

  کتکت زده؟ -

  کنه! دو روز پیش استکان را به طرفم پرت کرد. آره ... عادتشه چیز پرت می

  عجب! خوب، چند سالته خانم؟ -

  سال. 36 -

  شوهرت را دوست داري؟ - 

  پروین لبخند تمسخر آمیزي زد و سکوت کرد.

  او چی؟ ... شمارا دوست دارد؟ -

  این بار با عصبانیت و تعجب از سوال روانشناس پاسخ داد.

  چرا ... چرا ایناهاش (به سرش اشاره کرد) خیلی دوستم داره! -

حیفه اسیر چنین آدمی باشید. ببینم، فرمودید  هستید، باشه ... باشه، عصبانی نشوید، شما خانم جوان و زیبایی -

  معتاده؟ دلیل و مدرکی دارید؟

خواستن گرده. چند بارگرفتنش، میدلیل؟ چه دلیلی؟ هر شب میره بیرون تا چند ساعت بعد از نیمه شب برمی -

ــدم، از رییس اداره خواهش کردم، گفتم من با دو بچه  از اداره اخراجش کنند. ــطه ش چه کار کنم؟ ازش من واس

  تعهد گرفتن، ولی مگر تمام شد؟!

ــرب  ــتانش روي میز ض ــناس در حالیکه با انگش ــرش را پایین انداخت. روانش ــکوت کرد و س پروین س

  کرد (چه صورت زیبایی !).گرفت دقیقا تو چهرة زن نگاه میمی

  پروین سرش را بلند کرد. نگاه هاي روانشناس بسیار خیره و سنگین بود!

  سرش را پایین آورد و کمی سرخ شد.دوباره 
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  میگید چه کنم؟ -

شید. مدارکی که ثابت  - شته با ست طالق کنید. باید مدارك الزم هم دا شما باید به دادگاه خانواده برید و درخوا

کند معتاد اســت. بله، نظر من همینه، حیفه اســیر چنین موجودي باشــید! البته اگر جدا شــدید هر کمکی از بنده 

ستید  شنا آمد. پروین یادش آمد که دکتر درمانگاه خوا ستم. (این جمله هاي آخر به نظرش خیلی آ در خدمت ه

  هم گفته بود حیفه اسیر جانور بشه و هر کمکی الزم داره در خدمته!)

***  

صله نامه را باز کرد. کتایون  شد. بالفا شحال  سید. پروین خیلی خو سفندیار ر ظهر روز بعد نامه اي از ا

  من ، بده من بخونم.گفت: بده 

  باشه دخترم ... و نامه را به دست او داد. -

  گفته بود در یکی از پادگان هاي مرزي است، حالش خوب است و نگران نباشند.
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سري به کتایون من امروز صبح میرم دادگاه، ممکنه تا ظهر گرفتار باشم. به دایی زنگ بزن، بگو اگر وقت داره  -

  نمیده خدا حافظ. من بزنه. تلفنش جواب

  خدا حافظ مامان. -

پروین طول کوچۀ باریک و گِلی را تا ســر خیابان پیمود. تازه یادش آمد که براي کشــیدن بخیه به درمانگاه برود 

  ولی فعالً از این کار صرف نظر کرد (باشه تا فردا). وقتی رسید سؤال کرد:

  دام قسمت باید برم؟آقا براي درخواست طالق ک -

  انتهاي راهرو، دست راست، فرم بگیر، پر کن. -

  فرم را گرفت. درگوشه اي نشست و به سؤاالت پاسخ داد. بعد درخواست را براي شماره گذاري برد.

  بینی؟خانم صفه! نمی -

این  پروین برگشت. یک صف طوالنی، همه ورقه در دست براي شماره زدن کنار راهرو بو دند. فکر کرد:

  همه در خواست طالق دارند؟! 

کرد. تازه اول راه بود. توي صف زن هاي جوانی که چند سال زندگی مشترك چاره اي نبود باید صبر می

شتند دیده می شوهران اکثر آن ها معتاددا ، یا خشن بودند و شدند. پروین با خیلی ها در آن صف صحبت کرد. 

طول کشید تا نوبت به او رسید. مسئول تشکیل پرونده گفت یک هفتۀ  کردند، یا هر دو. دو ساعتکاري میکتک

 و ادعاي شکایت مراجعه کند. دیگر براي دیدن قاضی

بعد از ظهر به خانه رسید. خسته شده بود، وضعیت روحی خوبی نداشت. دوري اسفندیار به این سختی 

سفندیار که در مرز خدمت میها می ستان در ادي را تحمل میکنه ناراحتی زیافزود. (حتماً ا کنه.) آفتاب آخر تاب

  حال غروب بود. در زدند.

  کتایون ببین کیه! -

  داییه مادر. -

  سالم خواهر.  -

  سالم داداش بیا باال، بیا بشین یه چاي بخور.  -

  کار دارم، میخوام برم. پیغام داده بودي، کاري داشتی؟ -

  جدایی گفت.پروین ماجرا را تعریف کرد. تصمیمش را براي 
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نه خواهر، این کارها چیه؟ بشــین ســر کار و زندگیت. بچه هات بزرگ شــدن، نزدیک بیســت ســال تو این  - 

  زندگی هستی، خوب نیست.

  پروین روسري را که به پیشانی بسته بود باز کرد.

شاره کرد)! چرا باید تا آخر عمر ت - شانی ا شدم، نگاه کن (به پی سته  حمل کنم، چی میگی داداش؟ من دیگه خ

  خوام راحت باشم، آزاد باشم، بدون دلهره و ترس زندگی کنم.گیرم چند سال بیشتر زنده نباشم، ولی می

  عجب! پس اینطور؟! ... اقدام هم کردي؟ -

  بله، رفتم دادگاه خانواده فرم درخواست را پر کردم. هفتۀ دیگر باید برم. -

 ولی به این سادگی نیست.. دیگر همراتم، ببینیم چی میشهباشه خواهر حاال که تصمیمت را گرفتی من هفته  -

  خیلی کار داره!

  چه کنم، چاره اي نیست. -

  .خداحافظ -

*** 

 

ــتار می ــلوغ دنبال پرس ــت، همان که قول داده بود کمکش کنه تا دو باره نزد پروین توي درمانگاه ش گش

رد و از این حالت تنفر داشت. او خود کهنوز فشار دست هاي دکتر را روي سینه اش احساس می پزشک نرود.

ضی مردها را جلب میمی سب تن و اندامش نظر بع ست که زیبایی چهره و تنا شان از باقی ماندة  کند ودان این ن

صد خوردنش را دارند. بدن و اندام ها را در  صانه ق ست که عده اي با نگاه هاي هرزه و با حالتی حری جوانی او

شمانش چنان میزیر چادر پنهان کرده بود  صوص چ صورت او، به خ شید که هر کس یک بار میاما  دید درخ

  کرد.فراموش نمی

  پرستار خیلی زود او را شناخت.

  سالم خانم!  -

  گشتم، به من قول داده بودي ...اوه سالم خانم پرستار، دنبالت می -

  یادمه عزیزم، همراهم بیا! -

چراغ درخشش زیبایی داشت. پرستار  چشمان پروین زیر نوراورا به اتاق کوچکی جنب اتاق معاینه برد. 

  لبخندي زد و گفت:

شات مثل آهو میمونه، هاهاها ... (خندید)، نمیمی - صیر دکتر نبود، چ شاید من هم اگر مرد بودم دونی تق دونم 

  شدم خانم ...،عاشقت می
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  اسمت چی بود؟ -

  .پروین (سرخ شد) -

  آه ... آره پروین خانم! -

  االن بیاد! نکنه -

  نه، مشغول مریض هاست، زود تموم میشه. -

  بعد به سرعت با پنس و قیچی بخیه را برداشت.

  چیزي نباید بدم، قبضی، پولی؟ -

  پروین خانم مهمان منی، زود بزن به چاك تا این دکتره تو را ندیده. -

  براي من هم بد میشه!

  قربونت عزیزم، تو خیلی مهربونی، چطور زحمتت را جبران کنم،  -

  فدات شم.

  برو به سالمت، زود باش. -

  پروین به سرعت درمانگاه را ترك کرد.
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  آن ها را بررسی کرد. گروهبان تمام سربازها را به خط کرد و روبروي آن ها ایستاد و با دقت

  جلو!تو، تو سرباز ... بیا  -

  سربازي از صف خارج شد و به طرف گروهبان رفت و احترام گذاشت و راست ایستاد.

  بله قربان!  -

  گروهبان یک چک محکم به گوش وي نواخت و فریاد زد:

  گوسالۀ بی انضباط، دو روز بازداشت هستی! -

  سرباز گیج ومات شده، اشک در چشم هایش جمع شد.

  چرا قربان؟! -

ست به  شویی گروهبان با د ست شلوارش باز بود. گویا بیچاره بعد از د شاره کرد. دگمه هاي  شلوارش ا

  متوجه نشده بود.

  قربان ببخشید ... عمدي نبود ... گاهی پیش میاد ... لطفاً ببخشید! -

  گروهبان رضایت نداد و او با دو نگهبان به طرف زندان هدایت شد. 

شدند  ضمناً ناراحت  سربازان لبخند زدند و  شد. هر یک سایر  سرباز بیچاره به خاطر بی دقتی باید حبس بک که 

  کردند:اظهار نظر می

  تونست ببخشه!می -

  بیچاره حواسش نبود. -

  خیلی بی رحمه! -

  گروهبان فریاد زد:

  ساکت عوضی ها! اصالً از شما راضی نیستم. برید به آسایشگاه! -

  به سرعت متفرق شدند و به طرف آسایشگاه رفتند.

***  

  سفندیار مواظب این گروهبانه باش!ا -

  چطور مگه؟ -

 کنه، به نظر خیلی عقده اي میاد!خیلی گیر میده، تنبیه می -

  دید.اسفندیار با نگاهی خیره به عبداهللا زل زد، انگار جاي دوري را می
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  کاش هر چه زودتر این دوره تمام شه، خیلی سخته. -

ز شمال به جنوب. این جا پر از قاچاقچیه، شنیدم خیلی بی رحمند، همه آره واقعاً ببین ما را کجا آوردند پسر! ا -

شراره! ست بریم لب مرز. اونجا پر ا شه باید براي حرا شی که تموم  سلحند. تازه آموز شید.  م سفندیار آهی ک ا

  آورد.و احساس کرد غمی سنگین روي سینه اش فشار می چیزي نگفت. یاد مادر و خواهر و شهرش افتاد

این گروهبانه، همان که سبیل هاي کلفت و آویزان داره را میگم، از جیرة سربازها کش میره و با هر بهانه ببین  -

  دونم چرا دلم میخواد بگیرم گردنشو با دستام بشکنم. کنه. آه! نمیاي تنبیه می

  گذره.جوش نزن عبداهللا، ولش کن. خون سرد باش، این دوره هم می -

  همیشه که با این آدم سر و کار نداریم. 

  تونم تحمل کنم.دونم پسر ولی چه کنم دست خودم نیست، نمیمی -

  بعد از این گفتگو عبداهللا باالي تخت دو نفره رفت و دراز کشید.

  شروع به مطالعه کرد. اسفندیار روي تخت پایین نشست. کتابی را از زیر بالش در آورد و

  خونی؟چی می -

  کتاب درسیه. -

  خونی؟واسه چی درس می -

  میخوام کنکور شرکت کنم. -

  عجب حوصله اي داري پسر! بی خیال شو. -

شتباه می - سال نه عبداهللا ا ضاعت راه چارة دیگري نداریم باید درس بخونیم. من همین ام کنی، ما آدم هاي بی ب

  شرکت کردم.

  خوب نتیجه چه شد؟ -

  قبول شدم. -

  اي؟ راستی؟ چه رشته -

شگاه غیردولتی - شدم. هزینۀ دان شگاه دولتی موفق ن شکی، ولی دان سه همینه دارم آماده  پز ست. وا هم خیلی باال

  میشم براي سال آینده. 

  ایواهللا پسر، تو پزشکی قبول شدي بعد اومدي سربازي همچین جا یی؟ -

  چه کنم داداش، چاره اي نبود، ولی تصمیم دارم و حتماً موفق میشم. -

  س از االن آقاي دکتر هستی، بارك اهللا! عجب بچۀ باهوشی هستی!پ -

  اما پسر تا ده دقیقۀ دیگر نوبت خاموشیه!
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  کنم.باشه، مهم نیست، فعالً کمی مطالعه می -

عبداهللا خیلی زود خوابش برد و صــداي خور و پفش فضــاي آســایشــگاه را پر کرد. دقایقی بعد چراغ ها 

و ...  برد، تو فکر بود. یاد روزهاي مدرسه و خانوادهدراز بکشد. خوابش نمی خاموش شد و اسفندیار مجبور شد

گذشت، امیدوار بود دلتنگی! هنوز جواب نامه اش به خانواده نرسیده بود. حدود دو هفته از آمدن به سربازي می

شگاه برود. همینطور افکارش در کوچه  شود و دنبال درس و دان سریع تر تمام  شهرش این دوره هر چه  باغهاي 

زد. بعضــی از خاطرات گذشــته شــادي بخش بود. به یاد روز که اکنون صــدها کیلومتر از آن دور بود پرســه می

سه برمی هایی شه توي کوچه نزدیک درختی کهافتاد که از مدر شت و همی شه بهار می گ سفید همی آورد، گلهاي 

سایه را می سخن میشدند، بی هیچ دید. از کنار هم رد میدختر هم گفتند. هر روز کالمی. فقط نگاه ها بود که 

شمانش به رنگ آبی شد و دو نگاه در یک زمان معین با هم تالقی میاین دیدار چند لحظه اي تکرار می کرد. چ

کرد. چند ماه بعد از اتمام مدرسه، این دیدار خندید، و اسفندیار براي دیدن آن لحظه شماري میآسمان بود و می

زانه قطع شد. حتی نتوانست به او بگوید کجا رفته است. اسفندیار آنقدر در رویا هاي خود غرق شد تا کوتاه رو

 رفت. کم کم به خواب

***  

شوق زیاد آنرا خواند سفندیار با  سید و ا شد.  و سرانجام نامه اي از خانواده ر سالمتی مادر و خواهر باخبر  از 

 فقط گفت خوبند ونگران او هستند.پروین حرفی در مورد تصمیمش به جدایی نزد، 

کرد. روزهاي روزهاي زیادي گذشت. دورة آموزشی به پایان رسید و اسفندیار اندکی احساس آسایش می

کرد. شد. حقوق اندك سربازي را با احتیاط خرج میرفت و از محیط پادگان دور میتعطیل با عبداهللا به شهر می

ست هدیه اي براي مادرخیلی دلش می ست هدیه اي هم براي دختري که هر و خواهر بخرد. دلش می خوا خوا

دانست شد. اسمش را نمیدید بگیرد، دختري که روزها کمتر از یک دقیقه در چشمهایش خیره میروز او را می

ها هر روز در کوچه او را ـــال یام میلحظاتی در حال گذر مالقات می و س داد. با نگاه به او کرد و با نگاهش پ

ستش دارد. میگمی روز از کنارش بگذرد و نگاهش کند. آه از روزي  خواهد هر روزاو را ببیند، تا ابد هرفت دو

  دید، چه حال خرابی داشت!که به هر دلیل او را نمی

شهري دور دورة اجباري را می صبر کند. تنها اکنون در  ساخته نبود جز این که  گذراند وهیچ کاري از او 

داد. عبداهللا بسیار جوشی بود و نزدیک بود عبداهللا بود. ساعت ها به حرف هایش گوش میکسی که به او خیلی 

  گفت:کرد او را آرام کند و همیشه میشد. اسفندیار سعی میبه خاطر هر چیز کوچکی عصبانی می

  جوش نزن عبداهللا، خونسرد باش. -
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ضی رفت.  شت بود و  او مردي گنده،پروین به اتفاق برادرش روز موعود به دیدن قا شمانی در شانه، با چ چهار 

نگاهی به او انداخت. نگاهش شبیه دکتر روانشناس خیره و خریدارانه به نظر  ریشی انبوه داشت. از پشت عینک

ست. ابتدا کمیمی سید. پروین حس کرد این نگاه ها را قبال دیده ا ساس نا امنی کرد، ولی دقایقی بعد آرام  ر اح

  شد.

  ... خانم شما چرا درخواست طالق دادید؟خوب  -

  کنم ...ساله دارم تحمل می18حاج آقا من از این زندگی خسته شدم،  -

  قاضی حرفش را قطع کرد:

  دهد؟ببین خانم عزیز، خسته شدم یعنی چه؟! به سؤاالت من جواب بده. خرج خانه را می -

  بل ... بله، ولی بخور و نمیر ... -

  رود؟هر چی، می سرِ کار یا اداره، -

  رود، ولی ...بله، می -

  خواهید؟می دهد. شما چیرود و خرج خانه را می-ولی ندارد عزیزم، مرد سر کار می -

پروین احساس کرد کم آورده است، برگ برنده اي در دست ندارد تا قاضی را قانع کند. گویا باقی قضایا، 

احساساتی که  ها را بزرگ کرده، آرزوهایی که به باد فنا رفته، اینکه سالها عذاب کشیده، با کمبودها ساخته وبچه

دیده نشــده و ... هیچ اهمیتی ندارد. لحظاتی ســکوت کرد. صــورتش قرمز شــد. زیبایی چهرة زن از نظر قاضــی 

  پنهان نماند، به او اجازه داد حرف بزند. پروین گفت:

  حاج آقا، معتاده ... -

  به چی؟ به چی معتاده؟ -

  کشه.دونم، ولی از حرکات و رفتارش معلومه که ... فکر کنم مینمیدقیقاً  -

  چی؟ -

دونند. همکاران کشه حاج آقا. همه میکه می تریاك، عصر میره تا یک ساعت بعد از نیمه شب میاد ... معلومه -

  دونند.اداره اش هم می

صاف سینه اش را  شید و  سرفه اي کرد و جرعه اي آب که کنارش بود نو ضی  شم هاي  قا کرد. توي چ

  کرد). گفت:پروین نگاه کرد (در دلش آن ها را تحسین می

  کشند، تریاك که دیگه اعتیاد نیست!عزیزم، االن همه می -
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  نیست؟! -

ست ولی دلیلی بر - شه، البته جرم ه شواهد حتی هرویین هم بک شه،  با این  شی متارکه وجود نداره. االن فقط 

تونم طالقت را بگیرم. باقی را ول کن کنه میاگر ثابت کنی شیشه مصرف می ه!گرفتی چه گفتم جانم؟ فقط شیش

  خانم عزیز.

کشد، سکوتی سنگین در فظاي اتاق نشست. پروین گیج مانده بود چه بگوید. چگونه ثابت کند که درد می

  در طول سالها از دست این مرد چه به روزش آمده است. رو به برادرش کرد:

  نمیگی؟!داداش تو چیزي  -

  کنه.چرا ... چرا، آقاي قاضی، این مرد دست بزن داره. کتک کاري می -

  آدم خطرناکیه، من نگران جان خواهرم هستم.

  زند! خوب ... خوب این یه چیزي! ولی مدرك؟ مدرك دارید؟ شاهد دارید؟پس کتک هم می -

سري را بردار، بردار حاج آقا محرمه ... ا - ضی، خواهر رو ضاوته، خجالت نکش! و بله جناب قا شان در مقام ق ی

شده بود.  سرخ  صورت پروین را دید که  ضی  شید. یک لحظه قا سري پروین را کنار ک خودش چادر و بعد رو

درخشید و موهاي خرمایی رنگش روي شانه ها صاف آویزان بود. در ابتدا متوجه جاي بخیه روي چشمانش می

  اس عجیبی داشت. این صورت هیکل گندة قاضی را تکان داد.پیشانی نشد. مبهوت زیبایی زن شده بود. احس

بینید؟ (البته دکتر درمانگاه خوب ترمیم کرده بود و اثر کمی به جا مانده بود و مالحظه کنید ... خط بخیه را می -

  کاست). استکان را تو صورتش پرت کرد، خونریزي کرد و ...هیچ اززیبایی صورت نمی

ــته.) عجب! پس دیدن جاي بخیه عجب میعجب! (معلوم نبود از  - گوید یا زیبایی پروین او را به تعجب واداش

  !طور این

ضی، جان خواهرم در خطره! یه فکري بکنید. فرض کنید - صش  بله جناب قا ست. خال شما شیرة  این زن هم

  کنید حاج آقا!

صالً نمی شد. احساس دیگري اما قاضی ا ست فکر کند این زن همشیرة او با شت. در دل میتوان گفت: دا

  اي کاش همسرم بود!

سوخت. پروین روسري را گذاشت وحجابش را منظم کرد، صورتش مثل آتش در زیر نگاه هاي قاضی می

گفت. برادرش هم ساکت بود. قاضی چشم از او برداشت، سرش را پایین انداخت و آهسته زیر لب چیزي نمی

  گفت: ال اله اال اهللا ... عجب!

تونم بکنم. ضــمناً شــما باید به پزشــکی قانونی اجازه بدهید در این مورد فکر کنم که چه کار می خوب خانم، -

  فهمید؟کنم، میبرید و در جواب این نامه، طول درمان بگیرید. این به نفع شماست عزیزم. دارم به شما کمک می
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  ظ کند.کنم. خدا شما را حففهمیم، من از طرف خواهرم تشکر میبله حاج آقا می -

بسیار خوب، شما هفتۀ دیگر تشریف بیاورید. جواب پزشک قانونی را بیاورید. الزم نیست حتما همراه داشته  -

  وگرنه تنها مراجعه کنید. روز به خیر! باشید. اگر شوهرتان اومد چه بهتر،
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وارد اداره شــد از خلوت بودن آنجا تعجب کرد.  عصــر بود. پروین وقتی 6زمان دومین دیدار با قاضــی ســاعت 

ـــید با که کار دارد، پروین ـــاره کرد به طبقۀ دوم اتاقی که  نگهبان پرس گفت با قاضـــی قرار مالقات دارد. او اش

  چراغش روشن بود.

  شد، روزها کوتاه شده بود. هوا تاریک بود. پاییز به انتها نزدیک می

ــاختمان خالی بود. در دلش گفت: چرا این  ــپس طبقۀ دوم رفت. تمام س ــمت پله ها، طبقۀ اول و س پروین به س

  ساعت وقت داده؟ چرا تأکید داشت تنها بیاید؟! ترسید. منشی قاضی هم رفته بود. چند ضربه به در زد. 

 بفرمایید. -

سرش پایین بود، پرونده اي روي میز باز و ضی  سالم  در را باز کرد. قا شن بود.  سرش رو چراغی باالي 

  کرد.

  سالم خانم، بفرمایید بنشینید. منتظر بودم.  -

با چادر بلند تمام اندام و تنش را پوشاند، تنها صورتش معلوم بود. قاضی چراغ روي میز را روشن کرد و 

تش با تحسین درخشید و قاضی با چشمان درشحال تمام صورتش زیر نور می کمی آن را به طرف او چرخاند.

نگریست. لحظاتی سکوت سنگین در فضاي اتاق حکم فرما شد. پروین از نگاه مستقیم و ولع خاصی به آن می

شت. ضی واهمه دا صورتش و لطافت آن لذت می به قا شمهایش،  ضی از دیدن چ ست برد. دلش میاما قا خوا

 ی بود.ساعت ها بدون هیچ حرفی به او نگاه کند. در چهرة قاضی نوعی درماندگ

  حاج آقا بفرمایید، این جواب پزشکی قانونیه.  -

شت و دوباره به  شده بود. نامه را کنار گذا ست  ضی نگاهی به نامه انداخت. یک ماه طول درمان درخوا قا

  چهرة زن زل زد.

  تکلیف چیه حاج آقا؟ -

  بله ... بله، درست میشه، نگران نباشید، من تصمیم دارم مشکل شما را  -

  حل کنم.

  خدا حفظتان کنه! -

  البته ...البته شرط دارد. -

  شرط؟ چه شرطی حاج آقا؟ -
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از پشت میز به طرف او آمد و روي صندلی کنار او نشست. پروین  قاضی جواب نداد، از جایش بلند شد،

  گرماي نفس هاي او را حس کرد. قلبش به تپش افتاد (خداي من !). قاضی گفت:

ن و زیبایی هســتید. فردا که طالق گرفتید، زنی مثل شــما در این جامعه خیلی ببین پروین خانم، شــما زن جوا -

  توي دید هست. خیلی ها پاپی شما میشند، میدونید چی میگم، بله؟

  فهمم، مزاحم را میگید، درسته؟بله ... بله حاج آقا می -

  احسنت! درست فهمیدید عزیزم. خوب، پس باید در فکر چاره باشید. -

  ره اي حاج آقا؟!چاره؟ چه چا -

کنم. باید به فکر عوارض بعد از هر کاري بود و از قبل چاره اي براي آن پیش بینی کرد. ها ... االن عرض می -

شما ست! اما من ... این که چطور بتوانم کار  شما را بگیرم، مشکل بزرگی ا من حل  را درست کنم، حکم طالق 

شما را  جدایی چه گرگ هاییکنم. ولی فکر کنید، فکر کنید از فرداي می سی  شما خواهند بود؟ چه ک در کمین 

  بدون سرپرست توي این جامعه، تنها ... منظورم را متوجه هستید؟ کند؟ توجه کنید،حمایت می

  خواهد بگوید؟!).پروین گیج شده بود (چه می

  دونم، همینطوره.بله حاج آقا، می - 

  هستید، پس ... پس باید االن در فکر چاره باشید.بارك اهللا ... احسنت! شما زن فهمیده اي  -

 میگید چه کنم؟ من مواظب خودم هستم، شما لطف کنید کار منو درست کنین. -

  خوام در ضمن از شما محافظت کنم.خوب من هم در فکر کار شما هستم عزیزم، می -

  منظورتان چیست؟ -

خوام از شما محافظت را زیر چتر خودم بگیرم. بله.... میخوام شما منظورم روشنه، ... واهللا منظورم روشنه، می -

خوام حاشیۀ امن داشته باشی تا هر ناکسی نخواد خداي نا کرده به شما تعرض کنه ... من ... من براي کنم ... می

  شما ...

  خواهید بگید حاجی؟چی می -

 ، صیغۀ من بشید!خوام بگم به عقد من در بیاییدخوام... (صدایش به لرزه افتاد) میمی -

ــروع به لرزیدن کرد، ولی  ــد، لب هایش ش ــرخ و داغ ش ــورت پروین دوید. چهره اش س خون توي ص

شتیاق نمی شد و ا شتر کالفه  شم ها و لب هاي او بی صورت ، چ ضی با دیدن  شود وحرفی بزند. قا ست باز  توان

. هر لحظه ممکن بود بی اختیار با کردبه او پیدا کرد. از پشــت چادر بر جســتگی هاي بدنش را دنبال می عجیبی

شت. تند تند نفس می صداي قلبش را که دستش او را به طرف خود بکشد. اما هنوز جرئت این کار را ندا زد و 

  شنید. دستش را توي انبوه ریش صورت فرو برد و گفت:کوفت میبه قفسۀ سینه اش می
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  ال اله ... -

سرش را پایین انداخت. نمی ست چه پروین  ضی کند. دلش میدان شود و فرار کند ولی قا ست بلند  خوا

  کرد و از او درخواست داشت ...کرد. او مستقیماً نگاهش میسر راهش نشسته بود. احساس خطر می

  شود.شوي، خیال هر دوي ما جمع میببین پروین خانم، یک ... یک کلمه بله بگویی به من محرم می -

خواهید عقدم کنید؟! زنید! من هنوز جدا نشدم، شما میین چه حرفی میحاجی، خجالت آور است، بس کنید ا -

  من براي کار دیگري این جا آمدم.

شم میاد، چه کنم؟ یک  - شما خو ست، از ست خودم نی سته. اما من طاقت نیاوردم، د سته پروین خانم ... در در

  قول به من بده، خالص! من هم قول میدم مشکلت را حل کنم.

شد سرش را بلند کند. میه بود، تمام تنش میپروین کالفه  شت  شت جرئت ندا ست لرزید، از وح خوا

ــده بود، دنبال راهی می ــیر ش ــت تا فرار کند. خودش را از پنجره به بیرون پرت کند. در چنگال جانوري اس گش

تمام اداره ترسید هر لحظه دست هاي این مرد گنده تنش را لمس کند. هیچ کس نبود که به دادش برسد، در می

صدایش به او نمی سیار زیاد بود و  صله اش ب سرانجام یک نفر نبود. تنها نگهبان جلوي در که آن هم فا سید.  ر

  فکري به ذهنش رسید.

  حاجی ... حاجی، اجازه بده فکر کنم، جلسۀ بعد به شما جواب بدم. -

  دا نگهدار.کنم، هفتۀ دیگر منتظر شما هستم، همین ساعت. خخوبه، خوبه، خواهش می -

  از کنارش بلند شد و به طرف میز رفت.

***  

سینه اش می شید. قلبش مثل پتک به  شد نفس راحتی ک شمانش از آنجا که خارج  شک از چ صله ا کوفت، بال فا

کرد. چند نفرایستادند و او را تماشا کردند ولی او به سرعت از جلوي آن ها رد شد. روان شد، زار زار گریه می

  . کتایون پرسید:به خانه رسید

  مامان، گریه کردي؟ -

  کنه. یه چاي به من بده!آره، سرم درد می -

ــبح بیدار  ــکن وآرامبخش پیدا کرد و با چاي خورد. روي تخت افتاد و تا ص رفت تو اتاق، یک قرص مس

  نشد.
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تسخیر ستاره هاست. باد  خورَد. آسمان درنور کم رنگی در امتداد شب در مسیر باریکۀ آبی در مرز به چشم می

رسد. اسفندیار به موازات نهر آب به طرف روشنایی وزد و صداي چند سگ به گوش میسردي در نیمۀشب می

زند. تفنگی بردوش دارد. خسته و خواب آلود است. هنوز تا تعویض شیفت یک ساعت زمان باقی است. قدم می

سفندیار افکار پریشانی پرسه میعبداهللا داخل کانکس، صد متر دور ترخوابیده است. د زند. هنوز ر ذهن خستۀ ا

ساس می سنگینی در دل اح صی بگیرد تا با خانواده مالقات کند. غم  سته مرخ شش ماه نتوان کند (آه آن بعد از 

پیچید ... لحظات دیدار ...). فعال در حســرت دیدار روزها ... روزهاي زیبا ... عطر همیشــه بهار که در کوچه می

شکوك بود (نکند خبري دیار  صداها م شد. این  شتر و بلند تر  سگ ها بی صداي پارس  و یار ... بی تاب بود. 

باشد؟!). اسفندیار صدا هاي دیگري هم شنید، برخورد چیزي با آب، مثل رد شدن پاهاي جانوریا آدمی از درون 

بزرگی که به دوش داشتند هویدا آب. نزدیک تر شد. در زیر نور کم المپ در درون نهر سایۀ دو نفر همراه شئ 

شد. اسفندیار روي زمین دراز کشید و تفنگ را به سوي آن ها نشانه گرفت. صبر کرد تا ازتوي نهر رد شوند، به 

  محض این که پا به خشکی گذاشتند بلند شد و به طرف آن ها رفت.

  ایست ... بی حرکت! -

شد. هر دو مرد  ستادند. به آن ها نزدیک  سر،هر دو نفر ای ستاري به  سیاه و هیکل  د شت و شمان در چ

  شد.دیده نمی تنومند داشتند. اثري از ترس در سیماي آن ها

  آهسته صندوق را روي زمین بذارید. -

  صندوق را به زمین گذاشتند. یکی از آن ها با لهجۀ محلی گفت:

  سرباز ... یه چیزي بگیر، ولمون کن! -

  زود باش!صحبت نباشه ... دستها روي سر ...  -

  هر دو دست ها را روي سر بردند. اسفندیار به آرامی به پشت سر آن ها رفت و کامالً مراقب بود.

  زانو بزنید ... یا اهللا زانو بزنید! -

  آن ها امتناع کردند. همان مرد دوباره گفت:

  سرباز ... یه چیزي بگیر ... شتر دیدي، ندیدي ... باشه؟ -

  ساکت شو، زانو بزن! -
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طاعت نکردند، ناچار تیر هوایی شلیک کرد. صداي تیر سکوت شب را شکافت. عبداهللا از کانکس چون ا

  بیرون پرید، فریاد زد:

  اسفندیار کجایی؟  -

  و به سرعت به آن سو دوید. یکی از دو مرد زانو زد و دیگري در یک

  یکی گم شد.لحظه که اسفندیار به طرف صداي عبداهللا برگشت پا به فرار گذاشت و در دل تار

  ایست، ایست! -

  شلیک تیر ... فایده اي نداشت.

***  

  اسفندیار و عبداهللا همراه مرد مظنون و صندوق با وانت به پاسگاه رسیدند. 

  صندوق ومرد را تحویل گروهبان دادند.

  قربان یکی از آن ها فرار کرد. -

  فرار کرد؟ یعنی چه سرباز! لیاقت نداشتی؟  -

  راست ایستاد و چیزي نگفت. گروهبان به طرف مرد مشکوك رفت.اسفندیار سرخ شد. 

  توي صندوق چه داري؟ -

  مرد جواب نداد. عبداهللا گفت: 

  قربان مواد و چند قبضه اسلحه.  -

با  گروهبان یک دور کامل اطراف مرد قاچاقچی چرخید و خوب نگاهش کرد. پس از آن در حالی که 

  زد و چند سرباز را صدا کرد:داد فریاد دست سبیل بلندش را تاب می

  فورا صندوق را به اتاق من ببرید. به این مرد دست بند بزنید. -

  مرد بدون کمترین ترسی دست هایش را جلو آورد. دستبند زدند و بردند.

شتید یک نفر فرار کند. می - سر کارتان بد نبود، هر چند گذا صی بدم ... ولی ... فعالً به  شما مرخ ستم به  خوا

  خود برگردید!پست 

***  

سته  شد. خ شدید عرق کرده از خواب بیدار  سفندیار از گرماي  شدت کانکس آهنی را داغ کرده بود. ا آفتاب به 

بود. دقایقی همان طور روي تخت دراز کشید. یک باره یاد حادثۀ شب قبل افتاد. بلند شد، آبی به سر و صورت 

  حانه آماده شد. زد. سماور را روشن کرد، تا عبداهللا آمد بساط صب
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شده  ستري  شت. در طول این یک هفته بیمار و در خانه ب ضی پرونده گذ یک هفته از آخرین دیدار پروین با قا

سر می شتر در حالت خواب و بیداري به  شت و بی شتهایی به غذا ندا سرده و بی رمق بود. ا شدت اف برد. بود. به 

زنگ زد و تاریخ مالقات را تذکر داد، ولی کتایون گفت مادر بیمار  کرد. قاضـــی یک بارکتایون از او مراقبت می

تواند سر موعد حاضر شود. نامه اي هم از دادگاه براي شوهر پروین آمد و به او اخطار داده شد که است و نمی

پدرش  در دادگاه حاضر شود، در غیر این صورت غیاباً نسبت به حکم جدایی اقدام خواهد شد. نامه را کتایون به

داد. او بعد از خواندن آن را پاره کرد و دور ریخت. در همین مدت اسفندیار زنگ زد و با مادر و کتایون صحبت 

 کرد و گفت که به زودي آن ها را خواهد دید.

  مادر جان چرا صدات گرفته، مریض شدي؟ -

  بینمت.چیزي نیست پسرم، خوب میشم، خوشحالم می -

  مادر مراقب خود باش.  -

  باشه عزیزم. -

شت. از اتفاقی که برایش  شان و به شدت غمگین و بی انرژي بود. دل و دماغ هیچ کاري را ندا پروین پری

دانســت چه کند. از یک طرف تقریبا در خواســت صــحبت کند. نمیتوانســت یا نمیافتاده بود با هیچ کس نمی

ظار او را می نۀ جدایی بود و از طرفی جانور دیگري انت تا ـــ یدآس ـــ یا! چرا خالص "گفت: . در دل میکش خدا

  "روم گرگی در کمین است، من چه گناهی کردم؟ چرا به دام این هیوال افتادم؟شوم؟ هر طرف مینمی

*** 

اســفندیار به مرخصــی آمد و بعد از چند ماه توانســت خانواده را ببیند. وقتی وارد اتاق شــد، مادر را در آغوش 

  کشید.

  کردي!آه پسرم! چقدر خوشحالم  -

  چقدر دلم براي شما تنگ شده بود!دانیدانی چقدر منتظر این لحظه بودم، میمادر جان، می -

  خدا را شکر که سالم هستی، این دوره هم تمام میشه عزیزم. -

  امیدوارم، ولی خیلی سخته مادر، خیلی. -

  اسفندیار، چقدر الغر شدي! -

  خوب آنجا از نظر تغذیه وضع خوب نیست. -
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ــبی پروین  ــعی کرد غذاي مناس ــرش بود. س ــکل خود را به کلی فراموش کرد، در فکر پذیرایی از پس مش

شه اي پناه  ستراحت به گو سته از راهی طوالنی، پس خیلی زود براي ا سته بود، خ سفندیار خ برایش تهیه کند. ا

  برد و به خواب رفت.

***  

سرحال آمد. ر شت. کمی جان گرفت و  سفندیار گذ شته بی طاقت دو روز از آمدن ا سوم به یاد خاطرات گذ وز 

شد. بعد ازصفا دادن سر و صورت از خانه بیرون زد. همیشه ظهرها در مسیر باز گشت از مدرسه در سر پیچی 

ـــه بهار، او را می ـــته بود. آیا او را از کوچه، نزدیک درخت همیش دید. اکنون چند ماهی از آخرین دیدار گذش

سمی صوص که مو هاي  سد؟ به خ شم هاي گود رفته و چهرة تکیدة او کار را شنا شده و چ شیده و الغر  ر ترا

کرد. در همان مسیر رویایی حرکت کرد، درست در همان زمان همیشگی به محل دیدار رسید. خبري سخت می

ــتاد و منتظر ماند. (خداي من ممکنه دیگه از این راه نیاد؟! ــماره افتاد. همان جا زیر درخت ایس  نبود. قلبش به ش

  راهش را عوض کرده؟ حتما از این که ماه ها بی خبر به وعده گاه نیامدم از من رنجیده!)

ست خودش را کنترل کند، چند قطره روي زمین زیر درخت  شد. نتوان سفندیار جمع  شمان ا شک در چ ا

شت ناا شتیاقی که دا ست و به فکر فرو رفت.چه کند، محبوب او نیامد و با تمام ا شمهایش را ب مید به چکید. چ

درخت، به تنها شاهد دیدارهاي گذشته تکیه داد. لحظاتی در این حالت ماند، چشم را بست و فکر کرد (چگونه 

  دانم.)پیدایش کنم؟ حتی نامش را هم نمی

صه می شد، نه هیچ چیز دیگر. نزدیک به یک در حقیقت آن دیدارهاي بی کالم و کوتاه فقط در نگاه خال

داد. در وزید و شاخ و برگ درخت را تکان میابی عمیق فرو رفته بود. باد سردي میدقیقه گذشت. انگار در خو

  میان صداهاي باد و تکان برگ ها انگار صدایی شنید. فکر کرد خیاالتی شده است. ولی باز شنید:

  سالم! -

ایی و چشــم هایش را باز کرد. آه! موجودي نازنین که دنبالش بود، روبرویش ایســتاده و با چشــمانی دری

  کرد.لبخند همیشگی به او نگاه می

  سالم ... گم شده بودي؟! -

ــفندیار قادر به حرف زدن نبود، قلبش به تپش افتاده بود و بی اختیار اشــک می ریخت. چند لحظه بعد اس

  خود را کنترل کرد.

  دونی چقدر دلم براي لحظه هاي دیدار تنگ شده!نمی -

  من هم. سربازي رفتی؟ -

  گردم.روز دیگر دوباره برمیآره، چند  -
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  بینمت. اسمت را به من نمیگی؟باورم نمیشه دوباره می -

  اسفندیار ، دستت را به من بده! -

  دستش را روي سینۀ خود گذاشت.

  شدم اسم تو چیه؟دیدم، در غربت دیوانه میزنه! اگر تو را نمیببین چطور می -

  منیژه. -

  فقط روزي یک لحظه ببینمت!آه منیژه، راضی بودم تا آخر دنیا  -

  چند عابر از کنار آن ها گذشتند و کنجکاوانه نگاه کردند.

  بینمت، نه؟خوب ... من دیگه باید برم. فکر کنم براي امروز کافیه، فردا دوباره می -

  اسفندیار سرش را به حالت تأیید تکان داد. دستش را رها کرد.

***  

ـــت و دو دلدا ده دقایقی یکدیگر را مالقات کردند. آخرین روز هردو بی تاب چند روزي به این ترتیب گذش

  بودند.

  فردا باید برگردم به محل خدمت، شاید چند ماهی نبینمت! -

  خیلی سخته، چه کار میشه کرد؟ -

  هیچ ... خدا حافظ عزیزم. - 
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شهر مرزي در کافه   سفندیار و عبداهللا در روز تعطیل در  سته بودند، چاي می یک هفته بعد ا ش خوردند و گپ ن

  زدند.عبداهللا پرسید:می

  خوب، خوش گذشت؟ -

خواست از خانواده جدا چی بگم جانم، خیلی زود گذشت. باورکن با حالت بدي شهر را ترك کردم. دلم نمی -

  شم، ولی چاره اي نبود.

ــت! آه ... ولی نگران نباش این  من - ــر، چند روزي که کنار خانواده بودم چقدر خوش گذش هم همین طور پس

  گردیم به آنجایی که بودیم.شود، برمیگذرد، تمام میروزها می

  جریان اون یارو چی شد؟ راستی عبداهللا، -

 کدوم یارو؟ -

  دیم.همون دیگه، قاچاقچیه؟ اونی که گرفتیم تحویل پاسگاه دا -

  اوه پسر .. در جریان نیستی؟ -

  نه، چطور مگه؟ جریان چیه؟ -

  ولش کردن رفت! -

چی؟ ولش کردن رفت؟ یعنی چه؟ یارو یه صــندوق جنس، مواد مخدر و اســلحه داشــت، ولش کردن رفت؟!  -

 همدستش چی؟ اونو گرفتن؟

  کنی کجایی؟ ها؟رفت، فکر می اي بابا، بی خیال پسر، گروهبان چند روز بعد آزادش کرد. جنسش را هم داد -

  فهمید قضیه چیه، چطور ممکنه!اسفندیار گیج شده بود. نمی

  عبداهللا گفت: 

دانستم، چند روز قبل از آدم مطمئن شنیدم. سربازي که گماشتۀ سرگروهبان است. به من سپرد که من هم نمی -

ست؟ گفت از این اتفاق ها زیاد می ست ه سرگربه احدي نگم، حوا شو میافتد.  سهم خود گیره، بعدش وهبان 

  خالص!

  اسفندیار همچنان با تعجب به عبداهللا زل زده بود.

شده اومده اینجا تو بیابون کار  - سرگروهبان براي چی از آن طرف مملکت پا سر، این طوریه، فکر کردي  آره پ

  کنه، باید کاسبی هم بکنه، نه؟ یکی از راه هاي درآمدشون همینه.می

  ی؟ اونو گرفتن؟اون رفیقش چ -
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  بابا خیلی ساده اي! اون خودش اومد، جریمه را داد و جنس را آزاد کردن رفتن. -

***  

صتی مطالعه می سفندیار در هر فر شت. ا شبانه ادامه دا سختی با پاس هاي  کرد. آرزوهاي زیادي روزهاي 

گذشــت. چه لحظه ز ذهنش میداشــت. درس، امتحان ورودي دانشــگاه، دیدار خانواده و منیژه ... این ها مرتب ا

  فشرد (آه خداي من، باز تکرار میشه ... کی؟!)آمد! وقتی که دست منیژه را گرفته روي سینه میهایی به یادش می

شت، غذا و روابط اجتماعی ... اینجا، همه چیز آزارش  ضعیت بد بهدا شگاه، و سای صداي داخل پادگان، آ سر و 

دانســت که ســرانجام همۀ کرد. میوضــعیت و موفقیت پیش رو قلبش را روشــن میداد. اما امید به اتمام این می

  رسد.نامالیمات به پایان می

***  

ست و پا میزمان می ضعیت تردید آمیزي د شت و پروین در و ضی زنگ زد. نمیگذ ست چه کند. چند بار قا دان

ستگی به  ست و تنها ب صحبت کرد و گفت پرونده آمادة اتمام ا ضی زد و با او  او دارد. آن طور که معلوم بود قا

شفته در آتش هوس می سخ بود و چنان آ صبرانه منتظر پا شت. این اواخر دچار بی  سوخت که قرار و آرام ندا

سردرگمی وحواس پرتی شده بود. روز و شب در فکر پروین بود. در اداره کج خلق شده سر هر مسئله کوچکی 

ــده بود که به رفت و داد و فریاد میاز کوره در می ــنهاد ش کرد. همکاران اداره متوجه حاالت او بودند. به او پیش

  داد.پزشک اعصاب مراجعه کند ولی او بهایی به این حرف ها نمی

 آخرین باري که به پروین زنگ زد گفت:

ست غیرشرعی و کنی؟ چرا وحشت داري؟ من که آزاري به تو نمیپروین خانم، چرا تردید می - رسانم. درخوا

غیرقانونی ندارم. به خدا خیر است، بیا و راضی شو و دست از شک بردار. این موضوع فقط بین من و توست، 

خواست کنم. لحن حرف هاي قاضی حالت التماس داشت. میفهمد. من واقعاً دارم به تو کمک میهیچ کس نمی

  هر طور شده قلب پروین را نرم کند تا راضی شود.

سري به من  - سم روي همین پرونده بزن، من نمیحال عزیزم  خوام تو را مجبور کنم، نه پروین خانم، تمام حوا

اســت تا هر طور شــده راهی پیدا کنم که شــما به نتیجه برســی. حال اگر یک بار دیگه تشــریف بیاوري بیشــتر 

  دهم. اگر هم فعال تصمیم نگرفتی اشکالی نداره، شما بیا!توضیح می

به دیدار قاضی برود و بگوید که هنوز تصمیم نگرفته است. حرف هاي آن سرانجام پروین راضی شد که 

  مرد او را آرام کرده بود. فکر کرد شاید قضیۀ این پرونده با موفقیت به اتمام رسد.

شد. پروین وزید. هوا سیاه و ابري بود، حتی یک ستاره در آسمان دیده نمیغروب آخر پاییز بود، باد سردي می

قتی به اداره رسید به نگهبان گفت که نوبت دارد و به طرف طبقۀ دوم ساختمان رفت. هرچه به دلشوره داشت. و
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ست تر و بی رمق تر میاتاق نزدیک تر می س شت. یک لحظه فکر کرد شد پاهایش  سی در درون دا شدند. تر

شتباه کرده و نباید تنها می شت میز با لبخنديا ضی پ شد. قا ضربه به در وارد  پیروزمندانه به او نگاه  آمد. با چند 

  پایید.کرد. نگاهش شبیه نگاه شکارچی بود که منتظر شکار بی حرکت میمی

  سالم! -

  سالم، بفرمایید.  -

تمام حرکات بدنش را از جلوي در تا آنکه روي صــندلی نشــســت تعقیب کرد. در روشــنایی کم ســوي 

نبود. پروین در یکی از این زوایا نشسته بود. قاضی چراغی که باالي میز روشن بود زوایاي اتاق به خوبی معلوم 

دید از پشت میز بلند شد و آهسته به آن سمت رفت و روي صندلی نزدیک او نشست. در این موقعیت بهتر می

  و حس بهتري داشت.

  پروین جان خالصه اومدي! -

ـــده بود!) کرد، خیلی صـــمیمی و ن(پروین از کلمه جان یکه خورد. قبال او را خانم خطاب می زدیک ش

  پاسخی نداد.

خواستم این پرونده را شدم. میدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود، راستش دیگه داشتم ناامید میعزیزم، نمی -

  کنار بگذارم و فراموش کنم. جواب من چه شد؟ چرا یک کلمه به من نمیگی، طاقت ندارم.

ــرش پایین بود، چیزي ــد.) پروین س ــی را روي نمی (کمی به او نزدیک تر ش گفت. نفس هاي گرم قاض

  کرد.صورتش حس می

شم، می - شماي یه حرفی بزن، دارم دیوانه می سرت را بلند کن بذار چ خواي زیر پات بیفتم، ازت خواهش کنم. 

  زیبات را ببینم.

کرد و کم کم نوعی عاجزانه خواهش کرده به دست و پا افتاده بود. موج سرکش هوس مرتب صحبت می

شیده از انبوهی ریش م وجودش میدر تما شت چهرة پو سی که در پ دوید و او را با آن همه غرور و ابهت قدو

  کشید. بعد دستی روي صورت کشید.بلند و سیاه مخفی بود، به زیر می

  ال اله اال اهللا، چه گیري افتادم! -

صدا به زیر پاش نگاه  سرش را پایین انداخته بود، مثل بره اي آرام و بی  شکارچی میحال  کرد. دیگر آن 

نبود که شــکارش را بپاید، صــحنه عوض شــده بود، خود حالت شــکاري را داشــت که جمع شــده بود و یک 

  کرد. لحظه اي پروین بسیار متاثر شد:شکارچی باالي سرش او را نگاه می
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وز زن دیگري توانم تصمیم بگیرم. من هنپاشو حاجی، خوب نیست، شما این طور حرف نزنید. من هنوز نمی -

ستم. چطور می سر جاتان، خوبیت نداره ه ضیه را فعالً تمام کنید. لطفا برگردید  شما قول بدهم؟ این ق توانم به 

  اگر کسی شما را این طور ببینه!

قاضی با دست عرق صورت و پیشانی را پاك کرد. سرش را بلند کرد. صورت زن را دید، قرمز شده بود، 

هاي برجســته و لب هاي گوشــتالو و قرمز، صــورت صــاف و بی نقص. همۀ این  چشــم هاي آهو را دید، گونه

ترکیب به عالوة اندامی که در چادر پیچیده بود او را به لرزه در آورد. دوباره موج خواهشی تند در جانش دوید. 

ت است! آید، این آخرین مهلپروین بلند شد، تصمیم داشت برود. مرد فکر کرد دیگر چنین فرصتی به دست نمی

  بلند شد، با دو دست او را به طرف خود کشید و دور دست ها و کمرش حلقه زد و به خود چسباند. زن داد زد:

  کنی، خجالت بکش، ولم کن!این چه کاریه می -

سه می صورت و دهانش بو سرعت از  شتر خودرا به او نزدیک کرد. گوش مرد بدهکار نبود، به  ربود و بی

رسد. زن تالش کرد، یکی از دست هایش را بیرون کشید و صورتش را با کف جایی نمیدانست فریاد او به می

شید و نفس تازه  ضربه زد و از خود راند. مرد کمی عقب ک ست به او  سپس با پا و د ست از خود دور کرد.  د

ست دوباره حمله کند، ولی زن با تمام قوا او را به عقب راند و به طرف در اتاق رفت.می ست هر کرد. خوا خوا

خواست، فقط رهایی از آن اتاق نیمه تاریک و شوم چه زود تر از چنگال آن جانور رها شود. دیگر هیچ چیزنمی

که ماه ها زندگیش رابه کابوس دردناکی تبدیل کرده بود. به ســرعت به طرف در رفت. مرد چادرش را کشــید و 

  کرد.انجا جلوي در به صورت افتاده حرکتی نمیرود. هماو به زمین افتاد. یک لحظه احساس کرد سرش گیج می

شروع به گریه کرد، فهمید به  شد. اما پس از آن که زن  سیب جدي دیده با شاید آ سید  ضی تکان نخورد، تر قا

سر و صورتش را نوازش کرد، بعد او را بوسید و  شید. با دستش  ست. به طرفش رفت و کنارش دراز ک هوش ا

ست شانه ها، صورت و سینه اش را لمس کرد. زن بی طاقت و بی حال افتاده بود او را به خود نزدیک کرد. با د

برد. خالصه پروین خود را جمع کرد، با هر چه نیرو و ناي حرکت نداشت و مرد از این حالت او بیشتر سود می

ش را در که داشت یکباره با کف پایش به شکم او زد و به طرف صندلی پرت کرد. بلند شد و در حالی که چادر

  دستش پیچیده بود از اتاق بیرون پرید.
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ــد. برف ریز ریز میرفت. هوا رفته رفته تاریک تر میدر میان انبوه درختان راه می ــفید پوش ش بارید. همه جا س

سردي از الي درختان می صورتش تازیانه میبود. باد  سیر را طیوزید و همراه برف به   زد. گر چه بار ها این م

شده بود، نمی سیر به طرف باالي تپه رود یا نه! میدانست درست میکرده بود ولی اکنون گیج  ست که باید م دان

رســد. در همین هنگام صــدایی از رســید در انتها به دره میرفت که به نظر میباشــد ولی حال از باریکه اي می

  زد:سمت راست باالي تپه ها شنید، صداي زنی که فریاد می

  وین، پروین، از این طرف ... از این طرف بیا!پر -

ــداي خواهرش بود که او را راهنمایی می ــعی کرد جواب او را بدهد این ص کرد که به طرف باال برود. س

  شد.آید. خسته شده بود. سرما و باد و برف مانع گام او میکرد هیچ صدایی از حلقش درنمیولی احساس می

صالح کند  سیرش را ا شب شد و اگر گم میو به طرف باالي تپه برود. اگر معطل میسعی کرد م شد 

سرش میفرامی سرد و تاریک چه بالیی به  سید. در این جنگل  صال چرا این وقت روز راه افتاده بود که ر آمد؟ ا

به دیدن خواهرش برود؟ فکرش عاقالنه بود؟ همین موقع صــداي زوزه اي شــنید. (خداي من! این چه صــدایی 

ي حیوان است!). کم کم صداها بیشتر شد. (صداي زوزه گرگ است! بله همین طور است). از الي است؟ صدا

شبیه به سگ نمایان شد. (آه این ها سگند پس چرا زوزه می شباحی  سایۀ ا کنند. نه کشند، پارس نمیدرخت ها 

  این ها سگ نیستند!)

کوبید. حال جانوران به سینه می از وحشت جمع شده بود. چادرش به تنش چسبیده بود. قلبش به شدت

خواهند کشند و میدید که مدام زوزه مینزدیک و نزدیک تر شدند و او را محاصره کردند. به خوبی آن ها را می

صدایی از گلویش بیرون نمی سعی کرد فریاد کند و کمک بخواهد ولی  صرة به او حمله کنند.  آمد. کامالً در محا

سنه گیر افتاد شنا میحیوان هاي گر شد. به نظر چهره آ صورت آن ها دقیق  آمد. (آه این چه ه بود. یک لحظه در 

سرش را بخیه کرده بود. اون یکی که ناله می ست!) همون که  شک درمانگاه ا شبیه به پز شنا قدر  کرد قیافه اش ا

  بود.

ست که می شناس ا شمانش مرا بخورد و گفت یادش آمد. (اوه، آره این که روان ست با چ هر کمکی بخواهم خوا

در خدمت است). بعد به صورت سومی خیره شد، یک مرتبه صورت قاضی را دید با همان نگاه و ریش انبوه و 

عینک درشــت که لبخندي به چهره داشــت. همۀ این ها اینجا بودند و در صــدد آن بودند که او را بدرند و پاره 

  پاره کنند!؟

ة حیوانات عوض شد و مثل گرگ هاي گرسنه ناله کردند و به پروین باز سعی کرد داد بزند. دو باره چهر

او نزدیکتر شــدند. یکی از آن ها چادرش را کشــید. این بار با تمام قدرت فریاد زد و جیغ بلندي کشــید و از 

  کرد. خواب وحشتناك بیدار شد. کتایون صدایش می
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  مادر، مادر، چه شده؟ بیدار شو، بیدار شو. -

شت عرق  شت و دانه هاي در شت زده اي دا شمش حالت وح سته بود. چ ش شانی او ن صورت و پی روي 

سینه می صداي آن را میقلبش آنچنان به  ستش را کوبید که کتایون  شید. د صورتش پا سر و  شنید. کمی آب به 

  زیر سرش گذاشت و بلندش کرد. 

  آه مادر جون، چه شده؟ خواب دیدي؟ -

***  

سفندیار روز به روز بهتر شد. گروه هاي جدیدي از سربازان آمدند و آن ها شرایط کار و زندگی براي عبداهللا و ا

سفندیار که  صوص براي ا شرایط به خ شدند. این  ستراحت برخوردار  صت هاي زیاد تري براي کار و ا از فر

  دوست داشت مطالعه کند شانس خوبی بود. شش ماه به پایان دورة سربازي باقی مانده بود.

  عطیل عبداهللا گفت:در یکی از روزهاي ت

  اسفندیار بریم شهر، بریم کمی تفریح کنیم. -

  خوام کمی درس بخوانم، امتحان نزدیکه.من کار دارم، می -

  خونی؟ کمی استراحت کن.اي بابا، پسر بسه دیگه، چقدر درس می -

  نه رفیق، خودت برو، من نمیام. -

***  

  مشغول مطالعه بود که سربازي فریاد زد:

  نامه داري!اسفندیار  -

سرا پا  ست. یک باره  شد و براي گرفتن نامه رفت. با کمال تعجب دید نامه از منیژه ا شحالی بلند  با خو

ـــته بود که از دوري او دلتنگ اســـت. هر روز از کنار درخت دیدار  آتش شـــد. فوراً نامه را باز کرد. منیژه نوش

ست و نامهگذرد و انتظار میمی شم ها را ب سفندیار چ شد. ا ست هاي او روي  ک شت. انگار د سینه گذا را روي 

  قلبش است. همان لحظۀ زیباي دیدار تداعی شد. همان طور به عالم رویا رفت و خوابید.

  کند و در آرزوي دیدار است.وقتی بیدار شد، جواب نامه را نوشت و گفت که هرگز فراموشش نمی
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شد. ساعت و ناتوان شد. فروغی در چشمان آهویی او دیده نمی پروین در بستر بیماري افتاد و به شدت افسرده

ـــقف اتاق خیره بود. از خوردن هم خودداري می دادند. کرد. با زحمت، کمی آب و چاي به او میها مات به س

شف کند. اما  سعی کرد علت بیماري او را ک سیار  شک ب شک برد. روان پز کتایون همراه دایی خود او را نزد پز

سفانه  شک زل زد و خاموش ماند. در نهایت کرد و حرف نمیبیمار همکاري نمیمتأ زد و همان طور مات به پز

پزشک چند جور قرص داد و به همراهانش سفارش کرد که حتماً مطابق دستور به او بدهند و دو هفته بعد او را 

  ببیند.

ستاري کرد و داروها را به او  صی تمام ایام عید را کتایون از مادر پر سفندیار هم به مرخ داد. در این ایام ا

شد. باور نمی سیار ناراحت  شته تاکنون پروین آمد و از دیدن حال مادر تعجب کرد و ب کرد در طول چند ماه گذ

نشست و سر را بر دامن مادر این قدر ضعیف و الغر شده باشد که قدرت هیچ کار نداشته باشد. بر بالین او می

شک می سته ا شت و آه سفندیار را نوازش میگذا سر ا ست ها  شتان بلند د ریخت و پروین با تمام ناتوانی با انگ

ـــر مادر را بغل کند و با کرد والي موهاي خرمایی و زیبایش چنگ میمی انداخت و بعد نوبت پســـر بود که س

تکرار  دست اشک هایش را پاك کند و صورتش را ببوسد و موهایش را نوازش کند. این کار هر روز ساعت ها

سعی میمی سفندیار  شق مقداري مایعات به او بخوراند. با این وجود تاثیر زیادي شد. ا ست با قا کرد هر طور ه

شدت وزن کم  شک بردند. درمان ها بی تأثیر بود. پروین به  شت. دو هفته بعد او را به نزد پز در بهبودي او ندا

  ماه گذشته کلمه اي سخن نگفته بود. اسفندیار پرسید:کرده و همچنان افسرده و بی اشتها بود و در طول یک 

  رود!آقاي دکتر چه کار باید کرد؟ مادر از دست می -

  پزشک با مهربانی او را آرام کرد و توضیح داد:

نگران نباش جوان، راه هاي درمان دیگري هم هســت. در مورد مادر چون درمان دارویی پاســخ نداده اســت،  -

  درمانی بهره بگیریم، و بعد در این باره توضیح کافی داد. ناچار باید از روش شوك

***  

ستري  سرپایی ب ساعت در بخش  شنج درمانی) پروین را چند  شوك الکتریکی (ت سۀ درمان با  بعد از اولین جل

ــد و مقداري مایع دریافت کرد. کم کم به هوش آمد. عالیم حیاتی او را کنترل کردند،  ــل ش ــرم وص کردند و س

راتی مرخص شد. در منزل مراقبت از او و دستورات دارویی ادامه یافت. رفته رفته وضعیت روانی سپس با دستو

  او بهبود یافت و با همراهان همکاري کرد، غذا خورد و استحمام کرد.

  گشت. اسفندیار تشویش داشت، چون چند روز از مرخصی گذشته بود و باید به پادگان باز می

شکر به - سفارش الزم را به دایی و کتایون مادر جان، خدا را  شد.  شده اي، مطمئنم کامالً رو به راه خواهی  تر 

  کردم. اگر اجازه بدهی باید برگردم، چند روز هم تأخیر دارم.
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  برگردي، به کجا برگردي پسرم؟! -

  دونی؟به پادگان مادر، من سربازم مگه نمی -

  کرد.با تعجب به اسفندیار نگاه می

  ! کِی سربازي رفتی؟دونمنه، من نمی -

  اوه مادر، بیش از یک ساله، به زودي تمام میشه. -

  آورد. کتایون به اسفندیار گفت:خیلی چیزها را به یاد نمی

  فراموشی از عوارض شوك است، مهم نیست، دکتر برایم توضیح داده. -

ك کافی براي ســر انجام اســفندیار با چند روز غیبت به محل خدمت وظیفۀ خود برگشــت. هر چند مدار

  غیبت ارائه داد ولی مشمول جریمۀ غیبت از خدمت شد.

***  

سیار اندوهگین بود. در حالی که از پنجرة اتوبوس بیابان را نگاه می شت ب شان در طول راه برگ کرد افکارش پری

م وقتش زد. ده روز گذشته حتی یک روز فرصت نکرد به دیدن منیژه برود. مشکل مادر تمااینجا و آنجا پرسه می

سرزنش می زد کرد (اگر بفهمد که آمدم و به دیدنش نرفتم، آه ...). غمی به قلبش چنگ میرا گرفته بود. خود را 

خواست هر چه زودتر این بی وفایی را جبران کند، ولی کی ...؟ بخشید! دلش میداد. خود را نمیو او را آزار می

ست چند ماه دیگر . صی بعدي؟ اوه معلوم نی ..! (منیژه، منیژه، منو ببخش، من بی رحم بودم، هزار کیلومتر تا مرخ

شتم، اگر بدانی هرگز مرا نمی شی، میراه اومدم اما تو را ندیدم و بر گ شق بخ ست. در مرام ع دانم گناه بزرگی ا

سکوت بگذارم و به تو نگویم؟ این هم نمی ضوع را م ست! مو سنگینی ا توانم به تو دروغ شود، نمیاین جرم 

  ...)"ویم، یا از تو پنهان کنم؟ اصالبگ

***  

ضمنا سربازي خود ادامه داد،  سفندیار به خدمت  درس ها را مرور کرد و براي امتحان ورودي  "به این ترتیب ا

دانشگاه آماده شد. وضعیت مادر بهتر شده به روال عادي زندگی برگشت. خیلی چیزها یادش نبود و براي همین 

  آرامش داشت.
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  بخش دوم

  

)1(  

  

  مادر، چه غذایی درست کردي؟ -

  پروین یک لحظه چشمش را بست و چیزي نگفت.

  مادر ناراحت شدي؟ -

  نه کتایون ناراحت نشدم، یاد اسفندیار افتادم که این غذاي محلی را دوست داشت. دلم برایش تنگ شده. -

ست و  - شجو سته جایش خالیه. ولی مادر او االن دان شگاه غذا میاوه، فهمیدم. در شته بود که در دان خورد، نو

  غذاي آنجا بد نیست.

  دونم، ولی درهرحال بچۀ من خیلی به غذاهاي محلی ...می -

سخت نمی - ست،  شت، مادر حاال دیگه داداش توي پادگان نی ستپخت مامانش عالقه دا گذره، آره، آن هم به د

  گه نه؟غذا و محیطش عوض شده و چند وقت دیگه آقاي دکتر میشه، م

  آه کتایون، تا آن موقع من زنده هستم؟! -

  بینی که پسرت پزشک شده است.خوب، آره مادر جونم، البته که هستی و می -

  کنم، خدا حفظش کنه، چقدر بچۀ دوست داشتنی و بامحبتیه!من به وجود او افتخار می -

  پس من چی مامان؟ -

  دانم؟ مگه میشه دخترم، اذیتم نکن.عنی من قدر تو را نمیلوس نشو کتایون، تو که همیشه ور دل من هستی. ی -

خوري؟ من مدتی از تو غافل شـدم، نه؟ این داروهاي اعصـاب را باید با دقت مادر قرص هات را به موقع می -

  بخوري و اشتباه نکنی!

  نه عزیزم، نه دخترم حواسم هست. راستی کی باید برم دکتر؟ -

  برگشتن از مدرسه آماده باش.همین امروز عصر، بعد از  -

  باشه، حتماً، نگران نباش! -

*** 

آن روز عصر پروین به اتفاق دخترش به پزشک مراجعه کرد. دکتر بعد از بررسی کار و روحیۀ او و سؤاالتی که 

  کرد توضیح داد:
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نیافتید و کمی خیلی خوبه، شما تقریباً سالمت روانی خود را به دست آوردید، گر چه هنوز صد در صد بهبود  -

شی دارید، ولی همۀ این ها تدریجا شما را کم می "فرامو شه. من داروي  کنم ولی قطع نباید کرد. توجه خوب می

  کردید؟

  کنم.بله آقاي دکتر کامالً، تشکر می -

ـــد  ـــرایط بهتري پیدا کرد و خیلی از چیزها را به یاد آورد. یادش آمد که قص پس از آن پروین کم کم ش

دانســت. کتایون دختر بالغی شــده بود و در داشــت، حتی اقداماتی کرد. ولی بعد چه شــد، درســت نمیجدایی 

سیاري کارها به او کمک می سؤال میب صله و به طور انتخابی کرد و مواظبش بود. پروین مرتب  کرد و او با حو

خاطرات تلخ گذشــته را دید که همۀ مســائل گذشــته را به یادش آورد. بعضــی از داد. ضــرورتی نمیپاســخ می

ــعی مییادآوري نمی ــاعت ها کرد، س ــیرین و امیدوار کننده براي مادر بگوید. گاهی س کرد از مطالب جالب، ش

ست، کتاب یا روزنامه میپهلوي مادر می ش شت. ن صلۀ مطالعه ندا سوادي بود ولی حو خواند. پروین خود آدم با 

  کرد.کتایون او را تشویق می

ستفاده نمیمادر، چه فایده  - سواد داري ولی ا کنه. پس از کنی! آدم که مدتی نخونه همه چیزو فراموش میداره 

  مدتی میشه مثل بی سوادها.

  اي بابا، کتایون گیر نده، من حوصله ندارم، تو برام بخون. -

ستان بخون ، کم کم عادت - شد، تنبلی نکن، از امروز باید مطالعه کنی. روزنامه، کتاب دا کنی. یادته می نه، نه، ن

  گفت؟اسفندیار به تو چه می

  گفت من یادم نیست.چی؟ چی می -

  گفت: مامان خوشگل باسواد! ها ... ها ...اوه، داداش همیشه می -

کردم، اوه، آره پسرم همیشه سر به سرم میذاشت. پیشترها وقتی اسفندیار کوچک بود در درس به او کمک می -

کرد. خیلی دوســت داشــت من براش و ســرش را رو پام میذاشــت و گوش میخواندم و اگاهی براش قصــه می

بخونم، خیلی! حاال دیگه برا خودش مردي شده و من با اون چند کالس سواد چیزي ندارم به او بدم! سوادم نم 

  کشیده، از خوشگلی هم چیزي نمانده، دیگه شدم مامان زشت بی سواد دخترم! 

ـــواد هم داري. چرا این حرف ها را میوا، مادر این حرف ها کدومه، ت - ـــگل منی، س زنی. و هنوز مامان خوش

شا کن. رخسارت رو ببین می خواي برات ثابت کنم که هنوز جوان و زیبا هستی؟ بیا این آینه را بگیر خودتو تما

  درخشه؟ چشم هاي آهویی را نگاه کن، آخ که چقدر دل رباست! چقدر می

  کن منو، سر به سرم نذار. بس کن کتایون، دست بردار، ول -
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ــت میگم مادر، چهره ات مثل الهۀ ونوس می - ــگلیت، حاال یه مجله به خدا راس مونه. حرف نداره! این از خوش

  بدم بخونی سوادت هم روشن شه. بی ... بیا، این مجله.

 ول کن دختر، چرا گیر دادي به من، حوصله ندارم. خیلی خوب، هر چی میگی همونه، درسته! -
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سفندیار محیط پادگان را ترك کرده و دانشجوشده بود. اکنون تحصیل در دانشکدة پزشکی  شش ماهی بود که ا

کرد. مدت طوالنی از آخرین دیدار با خانواده گذشته بود. از منیژه هم خبري نداشت. را با روحیۀ عالی شروع می

ست یا نه، درهرحال دریافت نکرد. نمیچند نامه براي او نوشت ولی پاسخی  دانست نامه ها به دستش رسیده ا

منتظر اولین فرصت براي سفر به شهرستان و تجدید دیدار بود. عبداهللا بعد ازپایان دورة نظام وظیفه به شهر خود 

 برگشته و نامه اي براي اسفندیار داده و موفقیت او را تبریک گفته بود.

***  

ــجویان  ــفندیار در طبقۀ چهارم یک خوابگاه دانش ــفا بود. اتاق اس ــبتاً آرام و با ص ــهر در محیطی نس در باالي ش

ســاختمان بزرگ قرار داشــت. دو تخت دو طبقه در دو طرف اتاق بود که چهار دانشــجو از رشــته هاي مختلف 

سفندیار در طبقۀ روي آن ها می شت. ا سط اتاق بین تخت ها قرار دا دوم تخت خوابیدند. یک میز کوچک در و

کرد یا به منظرة بیرون خوابگاه کشید، مطالعه مینزدیک پنجرة مشرف به محیط باز خیابان کوي دانشگاه دراز می

دوخت. یک سوپر مارکت کوچک در خیابان اصلی کوي بود که براي تهیه و خرید وسایل ضروري و چشم می

 شد.م در رستوران کوي دانشگاه صرف میشد. معموالً نهار و شاگاهی غذاي حاضري دانشجویی استفاده می

داد. اســفندیار در در طول دورة ســربازي مقدار کمی پول اندوخته بود که کفاف هزینۀ دانشــجویی را نمی

ستان کوچکی اطراف  شهر ستاي  شبختانه کاري در یکی از مدارس در رو صیل بود. خو فکر یک کار در کنار تح

گشت. کار سختی بود، حدود صد کیلومتر رفت و شب برمیح زود میپایتخت پیدا کرد. هفته اي یک روز از صب

ــروکله زدن با دانش آموزان راه را با اتوبوس یا مینی بوس طی می ــه و س کرد. در هر حال کار تدریس در مدرس

روستایی را دوست داشت. بچه هاي دبیرستانی که مدتی دبیر نداشتند از کار این دانشجوي جوان راضی بودند. 

سفن صمیمانه و با تمام عالقه تدریس میا شگاه را براي آن ها میدیار  گفت و کرد. نکات مهم آزمون ورودي دان

خرید. دانش آموزان داد. از شــهر پوســترهاي رنگی و جالبی براي تدریس میبه تمام ســؤاالت آن ها پاســخ می

شق و مهربانی ندیده بودند. او را شتند و به منزل خود دعوت  هرگز چنین دبیري با این همه انرژي، ع ست دا دو

شب را در ده میمی سه میکردند. گاهی  شگاه مدر صبح زود برمیماند و در آزمای سیار خوابید و  شت. دنیاي ب گ

شور و حال دیگري به زندگی او می شت، کار، تدریس و مطالعه  ساس جالبی دا شبخت اح شید. خود را خو بخ

شگاه دنبال می ضی روزها در دان ستا کرد. بع کتاب هاي جالب علمی، رمان و مطالب خواندنی براي بچه هاي رو

سی میمی شنا ست  شکل هاي آناتومی براي تدریس زی گرفت تا موقع تدریس خرید. گچ هاي رنگی میگشت. 

  کرد.موضوعات را بهتر تفهیم کند. این خرج ها را با پول اندك خود هزینه می
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کرد. این غم به علت دوري بود. دوري از خانواده و عشـــقی که رانش میمدت ها بود غمی در زوایاي قلبش نگ

سال ها در جانش رخنه کرده بود. به علت گرفتاري زمان زیادي براي التیام این درد چاره اي نکرده بود. هر روز 

بسیار فوري زد، شاید ... و خالصه یک روز نامه اي از منیژه به دستش رسید. با هیجان به صندوق نامه ها سر می

  از دانشکده بیرون آمد و به حیاط دانشگاه پرید و زیر یکی از درختان روي نیمکت نشست و نامه را باز کرد.

  

  محبوب بی وفاي من، سالم!

ماه هاست که از تو خبري ندارم. مرا کامال فراموش کردي. آیا همین بود احساسی که به من داشتی، حال 

دانی. عزیز من، چه شده که براي شوي، دیگر مرا الیق عشق خود نمیدانشجو شده اي و فردا پزشک می

شرد حس بی  سی که وجود مرا ف ستم و دردناك ترین ح من وقت نداري. تمام این مدت در خلوتم گری

شتی. آه، دلم می ساده، چه راحت مرا کنار گذا خواهد زمین دهان باز کند و وفایی و فراموشی تو بود. چه 

شوم. نمیمرا ببلعد و نابو شم عزیزانم نگاه کنم. گرچه آن ها از راز من د  سمان، حتی چ توانم به زمین و آ

ساس می شاخه هاي درخت خبر ندارند، اما اح شکانی که روي  صاً آن گنج صو کنم همه حتی پرندگان خ

شینند، همان درختی که میعادگاه ما بود، برایم مرثیه میهمیشه بهار می سفندیار، نن گفتی کسی سرایند. آه ا

ست؟ نگفتی قلبی براي تو می شم به راه تو شه میچ شمی همی سوزد؟ یعنی تپد و در آرزوي دیدار تو چ

این قدر گرفتار شدي! هنوز که پزشک نشدي فرصت دیدار نداري؟ الاقل یک بار، براي آخرین بار براي 

سم تخداحافظی می شدند و ا شگاه قبول  شنیدم چند نفر دان سه  و را هم بردند، گویا آمدي. من در مدر

  کنم.گویم و براي تو آرزوي خوشبختی و موفقیت میکتایون گفته بود. در هر حال به تو تبریک می

  یار فراموش شدة تو، منیژه

  

شده بود. با خود گفت  شید. دیوانه  سفندیار را به آتش ک سیار به او جفا "این نامه ا ست. من ب حق با او

ـــت گرفتار بودم و  عشـــقم را بی خبر رها کردم. هر چه بگوید حق دارد. من آدم ناجوانمردي کردم، مدت هاس

  ."هستم، بی وفایم ...

همان روز تصمیم گرفت هر چه زودتر برنامه ریزي کرده به شهرستان برود. پیامی به مدرسه اي که در آن 

 کرد فرستاد و شبانه راه افتاد.تدریس می

***  
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شود. روي تخت دراز کشید و در حالی که  صبح زود رسید. آهسته و بدون صدا وارد شد تا کسی بیدار ن خانه 

  کرد چگونه به سراغ منیژه برود و چطور قانعش کند که در اشتباه است، خواب ربودش.فکر می

پروین وقتی بیدار شـد با تعجب دید که اسـفندیار روي تخت خوابیده اسـت. (اوه خداي من! پسـرم کی 

  انداخت و به سراغ تهیۀ صبحانه رفت. آمدي؟!). یک پتو آرام روي او
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ــد، بعد از دیدار مادر و خواهر تا نزدیک ظهر گرفته بود. پروین  ــفندیار دیر از خواب بیدار ش ــبح اس آن روز ص

  نگران شد.

  چه شده اسفندیار چرا اینقدر ناراحتی؟ -

  چیزي نیست مادر، خسته ام. -

رفت پس از مدت ها دیداري تازه کند و صــورت را صــفا داد. دل توي دلش نبود. میحمام کرد، ســر و 

گذرد، در آن ساعت پاي آن درخت منتظر بماند؟ او که شود؟ باز از آن کوچه میمعشوقش را ببیند (آیا موفق می

  خبر ندارد من چقدر مشتاقم.)

  خواند: کرد در دلش میوقتی داشت صورتش را اصالح می

  یدار نزدیک است،لحظۀ د"

   "آي نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ! 

دانست اگر ببیندش چه باید بگوید، چطور سوء تفاهمی را که ایجاد شده از بین ببرد. منیژه او را متهم نمی

  کرده بود که بی وفاست، آیا او واقعا بی وفا بود؟! چگونه ممکن است؟!

مو ها، از خانه بیرون زد و یک راست به طرف وعده گاه نزدیک ظهر با مرتب کردن سر و وضع، لباس و 

ــاس می ــگی رفت. ده دقیقه بعد آنجا بود، در همان کوچه و پاي همان درخت. احس ــدت همیش کرد قلبش به ش

رفت. دقایق آمد و میپایید. صداي پاي رهگذران میشود. چشمش انتها و پیچ آن کوچه را میزند و آرام نمیمی

ـــدند و او را تکیه داده به درخت دیدند و با تعجب  زیادي گذشـــت، اما نه، خبري نبود. چند دانش آموز رد ش

  نگاهش کردند.

دادند. اســفندیار به آســمان نگاه کرد. چند پرنده آزاد در آبی آســمان در اوج بال ها را گشــوده جوالن می

ضربان قلبصداي پایی از انتهاي کوچه می شدند.  شدند و رد آمد. دو دختر از دور پیدا  شد. نزدیک  ش تندتر 

  شدند. 

ــت و دیگر هیچ چیز نمی ــمش را بس ــود او را باز به درخت تکیه داد، چش دید. در دل آرزو کرد موفق ش

شد.  شک در چشمانش جمع  شاخه هاي درخت او را مست کرده بود. بی اختیار ا ببیند. صداي گنجشکان الي 

ریزد. چه که این جوان چرا به درخت تکیه داده و اشــک می دانســتندکســانی که از نزدیک او رد شــدند، چه می

کرد، دانســتند چقدر دلتنگ اســت. در همان حال که چشــم ها را بســته بود فکرش جاهاي دیگري ســیر میمی
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سه اي که تدریس می شکده، هیاهوي بچه ها در مدر صداي دان شلوغی خیابان هاي پایتخت و ... دیگر  کرد و 

  . شنیدگنجشک ها را نمی

سی  ساس کرد ک شت. گویا به خواب رفته بود. اح دقایق زیادي درهمان حال بود، نفهمید چقدر زمان گذ

ست. میصداش می شده ا سفندیار). با خود گفت دچار توهم  سالم ا شمش را باز کند و بعد با کند ( سید چ تر

ی کلمه اي گفت (ســالم)، آهســته کوچۀ خالی روبه رو شــود و باز انتظار و انتظار! تا کی؟ اما نه، مثل اینکه کســ

  چشم هاي اشک آلودش را باز کرد. دیدش تار بود. سایه اي در جلوش بود. آن سایه باز گفت:

  سالم اسفندیار (آه خداي من، این کیست؟) -

  منیژه تویی؟ تو منو صدا کردي؟ تو به من سالم گفتی؟ آیا حقیقت ... -

 منیژه، تو منتظر من بودي؟کنی، منم بله خودم هستم، اشتباه نمی -

ستم. بامن این طور  - شم؟ عزیزم، من به خاطر تو آمدم، آمدم بگویم که بی وفا نی شتی منتظر که با پس انتظار دا

  حرف نزن!

ستش را گرفت و روي  سفندیار هر دو د سفندیار را پاك کرد. ا شک هاي ا ست ا منیژه جلوتر آمد و با د

  سینۀ خود گذاشت.

  د؟تپببین چطور می -

  آرام باش عزیزم. -

شتباه کردي، آنقدر گرفتار درس، دانشکده، بیماري مادر و کار شدم که  - فکر کردي فراموشت کردم؟ نه منیژه، ا

 ... ولی لحظه اي از خیالم بیرون نرفتی. مرا ببخش که نتوانستم زودتر بیام. دوستت دارم عزیزم، تو باور نداري؟

فشرد و با هم دچار احساسات غریبی گردید. دستهاي معشوق را میچشم هاي منیژه هم پر اشک شد، او 

  گشت.داد و شاید از نظر قبلی خود برمیاین کار به او دلداري و اطمینان می

ستی. چگونه باور داري که ترا فراموش کرده ام. نه، نه  - شک شان کردي، منو  منیژه، با نامه اي که دادي منو پری

  عزیزم، این طور نیست.

***  

  دقایقی پر احساس و عاشقانه سپري و قرار مالقات روز بعد گذاشته شد. منیژه گفت:

  فردا زودتر بیا در منزل همدیگر را ببینیم، چون فردا در خانه تنها هستم و پدر و مادر مسافرند.  -

ــاعتی در کنا ــت کافی منیژه را در خانۀ او مالقات کرد و س ــفندیار با فرص ر هم به این ترتیب روز بعد اس

  بودند، دستهاي هم را گرفتند و سرانجام یکدیگر را بوسیدند و خدا حافظی کردند.
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  نیمه شب بود که از صداي کوبیدن درب منزل کتایون از خواب بیدار شد و مادرش را صدا کرد.

  کیه؟ کیه؟ -

  باز کنید، لطفاً باز کنید. -

  پروین با چشمان خواب آلود و با گیجی سؤال کرد:

  کتایون، چه کسی این وقت شب با ما کار دارد؟ -

  کوبد.دانم مادر، شاید کار واجبی دارد که این طور به در مینمی -

  کتایون به سرعت حیاط خانه را طی کرد و پشت در رسید.

  کیه چه کار دارید؟  -

  دختر خانم من از دوست هاي پدر هستم ... -

  چرا تلفن نزدید؟ -

  فقط آدرس خانه را بلد بودم.شماره را نداشتم،  -

شنایی تیر برق کوچه  - سالی در رو شده؟ براي پدر اتفاقی افتاده؟ (در همان حال درب را باز کرد. مرد میان چه 

  پشت در بود و از آب باران سیل آسا خیس شده بود.)

  بله، پدرتان حالش خراب شده، در بیمارستان است. لطفاً عجله کنید، حالش خوب نیست. -

***  

ـــاب بود. گیج و خواب آلود با کتایون در پروین تلو تلو می خورد. این حالت مقداري به خاطر داروهاي اعص

رفتند.  "سی سی یو"کرد. با راهنمایی پرستاري به طرف بخش سالن شلوغ بیمارستان سرگردان بود و سؤال می

رش رفتند، چشـــم هایش بســـته بود، خورد. باالي ســـپدر کتایون روي یکی از تخت ها افتاده بود و تکان نمی

سینه اش باال وپایین می شین تنفس  شن بود و با ما سرش رو ستگاه مانیتور قلب باالي  ستار خواهش د رفت. پر

را ترك کنند و از پشت شیشۀ راهرو بیمار خود را ببینند. ضمناً توضیح داد که  "سی سی یو"کرد هر چه زودتر 

ی شده است. مادر و دختر از واحد مراقبت ویژة قلب خارج شدند و در حال بیمار خوب نیست، دچار سکتۀ قلب

راهرو روي نیمکتی نشستند. چند نفراز دوستان پدر کتایون توضیح دادند که در محفل آن شب کمی افراط کرده 

  بود و یک باره دچار درد قفسۀ سینه و بی حالی شد که سریعاً به بیمارستان آورده شد.

*** 
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سحر پروی شک جوان با روپوش نزدیک  شه دید که یک پز شی شت  ن روي نیمکت خوابش برد و کتایون از پ

شار می سینۀ بیمار ف ستها روي  شک با کف د شغول فعالیتند. پز ستار باالي تخت پدرش م آورد و سفید و دو پر

ــاژ قلبی می ــاس کرد که قلبش ماس ــتگاهی را به طرف تخت هدایت کرد. کتایون احس ــتاري دس به داد. بعد پرس

کنند؟ گویا ماسـاژ قلبی و داروهایی که تجویز شـماره افتاده اسـت. با خود فکر کرد چه اتفاقی افتاده؟! چکار می

ـــتگاه تالش کردند که قلب او را به کار اندازند. کتایون به خوبی می ـــت. بعد با آن دس دید که کردند اثري نداش

دهد. با تحریک دستگاه بدن بیمار تکان هاي شدیدي خورد. چند بار مانیتور یک خط سبز یکنواخت را نشان می

ستگاه را خاموش کردند.  ستکش را درآورد و د شک د شدند. پز سرانجام گویی ناامید  شد ولی  این عمل تکرار 

شیدند.  سفیدي روي او ک صل بودند جدا کردند و ملحفۀ  سینۀ پدرش و سیم هایی را که به  سرم و  ستاران  پر

  ان فریاد زد و بغل مادرش روي نیمکت افتاد. کتایون ناگه

  پروین از خواب پرید:

  چه شده کتایون؟ چرا داد زدي؟ چه خبره؟ -

ســی "داد. پروین کنجکاوانه به طرف شــیشــه رفت و به داخل کرد و جواب نمیکتایون زاز زار گریه می

  نگاه کرد. "سی یو

شاید اولین بار دلش براي او سوخت. باور  دید روي شوهرش ملحفۀ سفید کشیده اند. بی اختیار اشک ریخت. 

بیچاره چه به روز خود آوردي! چقدر کشیدي، مرتب سیگار "کرد به همین زودي رفته باشد. با خود گفت: نمی

  "و... خودت را نابود کردي. همه چیز را از دست دادي، چه به روزگار ما آوردي؟

  خانه برگشتند. صبح زود پروین وکتایون گریان و ناالن به طرف
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فصل زمستان شروع شد، هوا سرد و ارتفاعات اطراف پایتخت پوشیده از سفیدي برف بود. اسفندیار همچنان در 

شت. هیچ وقتی را تلف نمی شا بود. توان زیادي براي مطالعه دا صتی براي مطالعه کار و درس کو کرد. از هر فر

العات او از پزشکی به حوزة اجتماعی، ادبی و سیاسی کشیده شد. در جستجوي کرد. کم کم دامنۀ مطاستفاده می

کرد. در دریایی از عالئق و عوالم گوناگون منابع ساعت هاي زیادي را در کتابخانۀ دانشکده و دانشگاه صرف می

دید که میکرد و خود را پاي درخت میعاد عشق غرق شده بود. از طرف دیگر در رویاي عاشقانۀ خود پرواز می

شنا شد و شب هایی دست معشوق را با دستانش گرفته می شارد. مدتی بعد با هنر موسیقی توسط دوستانی آ ف

ستان بود. گاهی می شهور جهان تا دیر وقت پاي محفل دو سازان م سیقی آهنگ شنیدن مو گفت (آه، خداي براي 

شق و ... مرا هر  ست که این همه دانش، حکمت، هنر و ع سویی میمن! چگونه ا شد، آیا عمري براي زمان به  ک

  ماند؟!) آشنا شدن به همۀ این عرصه ها باقی می

رفت به علت تصادف ساعاتی معطل در یکی از روزهاي سرد که با اتوبوس به شهرستان محل کارش می

دانست اسفندیار میماند و دیر به مدرسه رسید و مدیر مدرسه به این بهانه از ادامۀ همکاري او عذر خواهی کرد. 

شیوة آموزش و حرف هاِي که در کالس می صمیمیت او با دانش آموزان و  زد که اخراج او علت دیگري دارد. 

ــوي امنیتی ها به او داده بودند که این  ــده بود. تذکراتی از س ــکل آفرین ش ــه از خیلی قبل مش براي مدیر مدرس

  حساب شد. دانشجو نباید ادامه دهد. به همین سبب با او تسویه

***  

همزمان با شروع امتحانات ترم موج عظیمی از اعتصابات دانشجویی در دانشگاه هاي بیشتر شهرها آغاز گردید. 

دادند. کم دانشجویان دانشکده هاي مختلف در حیاط دانشگاه جمع شده و شعارهاي تندي علیه حکومت سر می

سطح  سترده اي پیدا کرد و به  ضات دامنۀ گ شورش با تجهیزات کم این اعترا ضد  شد. گارد  شیده  خیابان ها ک

کامل، سپر و کاله و باتون با هیکل هاي تنومند و قوي ابتدا در سطح خیابان هاي شهر با این شورش ها برخورد 

شت. تا مدت  صره کردند. هر روز این ماجرا ادامه دا شگاه را محا شگاه راندند. دان کردند و آن ها را به داخل دان

خارج از دانشگاه بود. دانشجویان در خیابان هاي داخل دانشگاه با مشت هاي گره کرده و شعارهاي  ها گارد در

آتشــین به آن ها که پشــت میله هاي اطراف دانشــگاه بودند با القاب مزدور و ... و گاهی با پرتاب ســنگ حمله 

صابات درهاي دمی سترش نا آرامی ها و اعت سرانجام یک روز به دنبال گ ضد کردند.  شگاه به روي نیروهاي  ان

شورش باز شد و گاردي ها به داخل دانشگاه ریختند و به ضرب و شتم دانشجویان پرداختند. تعدادي را گرفتند 

شکده ها آمدند و از آنجا به دادن  شینی کردند و به داخل دان شجوها عقب ن شین کردند و بردند. دان و داخل ما



 گرگ ها

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٥٠         

 

شه شعار و بد و بی راه به گاردي ها که د شی شم  شجویان با خ شگاه بودند ادامه دادند. تعدادي از دان ر حیاط دان

  هاي بزرگ دانشکده را شکستند.
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منیژه بعد از اتمام دورة دبیرســتان در آزمون دو ســالۀ آموزش شــرکت و دورة کوتاه دانشــجویی را شــروع کرد. 

  دید.رفت و او را میبه دانشکده میآمد و اسفندیار گاهی به شهرستان می

  کنی؟منیژه بعد از پایان دوره چه کار می -

  به عنوان دبیر استخدام میشم. معلوم نیست کجا، ولی خوبه، من تدریس را دوست دارم. -

  توانیم ازدواج کنیم.گذرانم. میخوبه، آنوقت من سال هاي آخر دانشکده را می -

  سال دیگه؟ اوه! ولی ... جدي میگی اسفندیار؟ یعنی دو -

  ولی چه عزیزم، از چه نگرانی؟ -

  ترسم بالیی سرت بیاد.شنوم ، میاخبار دانشگاه ها را می -

  افته.نه ، نگران نباش! اتفاقی براي من نمی -

  بینم.خیلی مواظب باش، من خواب هاي بدي می -

  بوسیدمت.شد میتوانم دستت را بگیرم. کاش میمتأسفانه اینجا نمی -

  خواست ولی نمیشه.منیژه خندید و گفت: من هم دلم می

*** 

به دنبال اعتراضات دانشگاه ها، تظاهرات مردمی در شهرهاي بزرگ و کوچک شروع شد. از گوشه و کنار کشور 

رســید. دورهمی هاي نویســندگان و شــاعران و محافل خبر درگیري با نیروهاي انتظامی و پلیس به گوش می

در جاهاي مختلف از جمله شب هاي شعر در سفارت آلمان (انستیتو گوته) تعداد زیادي از جوانان  روشنفکري

و بخصوص دانشجویان را جذب کرد و در پایان آن سرازیر شدن جمعیت عظیمی در خیابان ها همراه با سردادن 

ضات خودجوش  شت. در ابتدا اعترا ضد حکومتی انعکاس زیادي در دنیا دا بود و رهبري آن را شعارهاي تند 

کرد ولی به تدریج با آمدن نامه هایی از یک روحانی ســالخورده که ســال ها در کشــور همســایه در هدایت نمی

ــر می ــتور رهبري اجرا میتبعید به س ــد. اگر چه نیرو هاي دیگري از جمله برد، تظاهرات منظم و در پی دس ش

به مبارزة مسلحانه و پارتیزانی در صدد جذب و همراهی  سازمان هاي چریکی مدافع خلق هم بودند که با اعتقاد

ــیاري مردم با آرمان هاي چپ گرایانه بودند و می ــته هاي بس ــتند انقالب را رهبري کنند و در این راه کش خواس

دادند ولی اکثریت مردم با احســـاســـات مذهبی و اعتقادات دینی به دنبال رهبر در تبعید بودند و او را منجی و 

شواي خ ضی از آن ها به حبس رفته بودند ود میپی سی که بع شنا سر ستند. در این میان مالیان و روحانیون  دان

واسطۀ مردم و رهبري شده و گوي سبقت را در میدان مبارزات ضد حکومتی از گروه هاي غیر مذهبی ربودند و 
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ــنیده می ي خیابانی ماه ها ادامه شــد. این نمایش هاعمالً حرف آن ها بود که در دمونســتراســیون هاي بزرگ ش

  یافت.

*** 

شگاه برمی سفندیار از کتابخانۀ دان شب هاي پاییزي دیر وقت ا سیار تاریک بود. نیمی از شبی از  شت. هوا ب گ

چراغ هاي دانشگاه خاموش بودند. با گام هاي سریع سعی داشت خود را به اتوبوس برساند و به خوابگاه برود. 

  از پشت کسی صدا کرد:

  ار، صبر کن!اسفندی -

سایه اي به تندي نزدیک می ست متري  شت، در بی ستاد و برگ سالم، من کمال ای سید، گفت:  شد. وقتی ر

  هستم.

  شناسم!من شما را نمی -

  درسته، حق دارید تعجب کنید. تا امروز مرا ندیده اید. -

  شناسید؟شما چی؟ شما مرا دیده اید؟ از کجا مرا می -

  شناسیم.است که اکنون همدیگر را میاین مهم نیست، مهم این  -

  من هنوز شما را به جا نمیارم. -

زنم. شـما را بارها در من سـال ها پیش فارغ التحصـیل شـدم. گاهی براي مطالعه به کتابخانۀ دانشـگاه سـرمی -

او گفت کنید. از متصدي کتابخانه اسم شما را پرسیدم، کتابخانه دیده ام که غرق در مطالعه هستید و جستجو می

خواست کمی با هم که دانشجوي پزشکی هستید. امروز تصمیم گرفتم کمی از نزدیک با شما آشنا شوم. دلم می

  صحبت کنیم.

سفندیار مردي حدوداً  سبیل کوتاه با  35در مقابل ا صاف و  شیده و  صورت ترا سبتاً بلند،  ساله با قدي ن

شن و می شب رو شمانی که در نور آن موقع  ستچ شید، ای سرش نرم و درخ شیده و موهاي  صورتش ک اده بود. 

ساکت مرتب به نظر می شگاه بیرون آمدند. لحظاتی هردو  سید. هردو در کنار هم راه افتادند و قدم زنان از دان ر

  بودند. اسفندیار گفت:

  ببخشید، دیر وقته، ممکنه به اتوبوس نرسم. -

  سونم.راوه نگران نباش دوست عزیز، من ماشین دارم شما را می -

ستم. می - ضی به زحمت نی صی با من دارید. نه را شما کار خا توانم تا خوابگاه را پیاده هم بروم. اما مثل اینکه 

  لطفا بفرمایید.
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خواستم چند سؤال از شما بپرسم. ممکنه ناراحت شوید درسته دوست عزیز (لحنش خیلی مهربان بود) من می -

  ه من دارد، ولی ...یا حتی تصور کنید این حرف ها چه ربطی ب

  کنم.بپرسید، خواهش می -

  کنید، بله؟اسفندیار، شما در اعتراضات دانشجویی شرکت می -

  بله، چطور مگه؟ اشکالی داره؟ ببخشید، این موضوع به شما ... -

دانید نه، نه، به من هیچ ارتباطی نداره. مطمئن باش من مأمور امنیتی نیستم. شما آزادید هر کاري که صالح می -

زنم. به من بگو دوســت عزیز، به چه چیز اعتراض میانجام دهید. من فقط به عنوان یک دوســت با شــما حرف 

  دارید؟ علت چیست؟

شده انداخت. در عین حال  ست پیدا  ستاد و نگاهی به این غریبه که تازه ده دقیقه ا سفندیار ای یک لحظه ا

دهد. ظاهراً ســؤال پیش پا افتاده اي بود. شــاید آن قدر درســت و قاطعی به او ب کرد جوابدر ذهنش تالش می

  دانست چه بگوید. کمال گفت:واضح بود که نمی

شما می -  شته، من لبخندي را بر لب هاي  شما را به تعجب وادا ست که  سخره ا سؤال من آن قدر م بینم. شاید 

  خواهید؟خواهید یا نمیاما هیچ وقت از خود پرسیده اید که چه می

ار به فکر فرو رفت. تا آن زمان به این صــراحت کســی چنین ســؤالی مطرح نکرده بود یا خود از اســفندی

  خود نپرسیده بود. در این موقع به کنار یک ماشین سواري قدیمی رسیدند. کمال گفت:

  رسونمت.بفرمایید سوار شید، من می -

  توي راه کمال گفت: هردو سوار شدند. از دانشگاه تا کوي دانشجویان راه طوالنی نبود.  

خواهم ســؤالم را طور دیگري مطرح کنم. ببین شــما بعد از قبولی در امتحان ورودي بدون پرداخت مبلغی می -

در دانشکدة پزشکی ثبت نام کردي درسته؟ اسفندیار با تکان سر تأیید کرد. کمال ادامه داد: بسیار خوب، مشکل 

  از شما حل شد. در اینجا اسفندیار وسط حرفش آمد و گفت: مسکن هم با دادن خوابگاه بدون دریافت ریالی

  گیرند. البته بعداً می -

صیلی،  - ضر  7بله بعد از فارغ التح سطی ... در حال حا سر کار رفتی، آن هم به طور ق سال دیگه. بعد از آن که 

خوراك و ... شــما خواد؟ اما راجع به هزینۀ زمان تحصــیل مثل کتاب و خواد؟ میکه کســی چیزي از شــما نمی

شجویی می صد تومان کمک دان سی صرف ماهی  شگاه با بهاي نازل  شام را در کوي دان سته؟ نهار و  گیري در

 روي.کنی. تازه با همین کمک هزینه سینما و تئاتر هم میمی

  در این موقع به خوابگاه رسیدند. اسفندیار گفت:
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اگر موافق باشید بقیۀ بحثمان براي وقت دیگر بماند. البته  آقاي کمال، دیر وقته من فردا صبح هم امتحان دارم. -

  من حتماً به سؤال شما پاسخ خواهم داد. از این که مرا رساندید متشکرم.

  کمال گفت:

سفندیار قبول کرد. حتماً، خواهش می - شد. ا صر با شکدة هنر فردا ع ستید قرار ما در تریاي دان کنم. اگر مایل ه

  کردند.دست دادند و خدا حافظی 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یالنیگ سامان ریام  

         ٥٥                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

 )7 (  

 

شستگی می داد. پروین در فکر کاري بود تا بتواند مخارج زندگی را گرفتند کفاف نمیآنچه ماهانه از حقوق باز ن

شت. دلش می شده بود. دختر جوانی که آرزوهاي زیادي دا ست لباس هاي زیبایی تأمین کند. کتایون بزرگ  خوا

ستان هم  شد و با دو شت. بپو شی و کنکور و ... همه نیاز به هزینه دا سی رفت و آمد کند. کتاب هاي آموز کال

پروین به چند بنگاه و فروشــگاه براي شــغل ســر زد و به چند نفر ســفارش داد. مدتی گذشــت تا یک روز زن 

  همسایه او را در کوچه دید. بعد از سالم و احوال پرسی گفت:

  ن به شوهرم سفارش کردم. یه آدرس داد که مراجعه کنی. گشتی، مپروین خانم، دنبال کار می -

  تکه کاغذي به دست پروین داد.

  کجا هست مهین خانم؟ -

  کنی.توي یه تاالره، شما از مهمانان پذیرایی می -

  به عنوان خدمات؟ -

شیک و تمیزه. کارگر و خدمات زیاد داره. حتماً حقوق خوبی هم می - شما بله، ولی لباس فرم داري، خیلی  دن. 

  برو ببین!

***  

دو سرویس اتوبوس سوار شد تا به خارج شهر رسید. طبق آدرسی که داشت آنجا را پیدا کرد. تاالر در وسط باغ 

ساخته شده بود. به راهنمایی نگهبان به  سفید مر مر  سر از سنگ  سرا شت.  سپیدار بلند قرار دا بزرگی با درختان 

سبتاً بزرگ و زیبا میز شیک سبز رنگی بود و پشت  سمت دفتر رفت. با چند ضربه به در وارد شد. وسط اتاق ن

صحبت  سته بود و با تلفن  ش شت ن سبیل هاي پرپ صاف و  صورت  شلوار و کراوات،  میز مردي گنده با کت و 

کرد. پروین سالم گفت، مرد با دست اشاره کرد که بنشیند، نشست. مرد ضمن مکالمه با تلفن با چشم هایش می

کرد. مرد چهرة زن تازه وارد دقیق شده بود، طوري که پروین فشار نگاه هاي سنگینش را احساس میبه دقت در 

  به مکالمه پایان داد و با لبخندي و با لحن آرام و مهربان پرسید:

  چه فرمایشی دارید خانم؟ در خدمت هستم. -

  من براي کار اومدم. -

  اوه، بله ... بله، خانمِ؟  -

  پروین هستم. -
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سی و مهمانی یک - شن ها، عرو شمارا کرده بود. خانم محترم، این جا یه تاالر بزرگیه که خیلی از ج سفارش  ی 

ها اینجا برگزار میشه. مقرراتی داره، ظاهراً شما خانم فهمیده و مؤدبی هستید. من شنیدم که با سواد هم هستید. 

خواهیم داد. کار شما پذیرایی از مهمان هاست.  اوالً باید چادر را بردارید. ما به شما لباس فرم مخصوص و زیبا

شم هایش دقت کرد. تازه  صورت و چ شد و به  شد و کمی به زن نزدیک  صحبت از جایش بلند  (مرد در حال 

متوجه شد زنی که براي کار مراجعه کرده چه چهرة زیبایی دارد. خصوصاً چشمان چون آهوي پروین حواس او 

  خواست بگوید.) ه میرا پرت کرد. کالً فراموش کرد چ

گیرید و اگر اندازه نبود، برایتان درست برید انبار، لباس اندازة خود میبسیار خوب، شما خانم االن تشریف می -

  کنید. کنند. شما از فردا شروع به کار میمی

سئول بعد با تلفن با انبار تماس گرفت. پروین خوشحال شد و تشکر کرد و به طرف انبار راهنمایی شد. م

انبار زن جوانی بود، پروین را به اتاق کوچکی راهنمایی کرد و رفت چند دست لباس کت و دامن قرمز و پیراهن 

  صورتی آورد و گفت: 

  خانم عزیز لباسهات را دربیار و این ها را بپوش و امتحان کن.  -

  پروین با تردید کمی به اطراف نگاه کرد.

سهات  - شن چرا معطلی جانم، زود باش لبا ست، خجالت نکش. اون چراغ را رو سی این اطراف نی را دربیار! ک

  گردم.کن. لباسهاي فرم را بپوش، من چند دقیقه دیگر بر می

شن پروین  شد، در نور المپ رو ضربه به در اتاقک زد و در باز  سئول انبار چند  چند دقیقه بعد، وقتی م

  کرد.با چادر دیده بود، حال هاج و واج او را تماشا می درخشید. زن انباردار که قبالً او راچون ستاره اي می

آه، چقدر زیبا! چه اندامی، چه صــورتی، چه به شــما میاد این لباس خانم! درســت اندازة تنته. مثل الهۀ ونوس  -

  مانی!می

شده بود - سبه. (این جمله اي بود که رییس تاالر که تازه وارد انبار  سیار زیبا و متنا ست، ب شما بر زبان  حق با 

  آورد.)

افزود. توي اون لباس زیر چراغ پر پروین از خجالت داغ و قرمز شــده بود و این به زیبایی چهره اش می

  کرد.نگریست و در دل تحسینش مینور عرق کرده بود. رییس تاالر به او خیره می

  بسیار خوب خانم، همین االن براي تنظیم قرارداد به دفتر تشریف بیاورید. -
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آن شــب بعد از مالقات کمال، ســاعت ها ذهن اســفندیار درگیر بود. به حرف هاي او که خیلی صــریح و قاطع 

ست؟ کرد فکر میسؤال می سؤاالت چی شد؟! منظورش از طرح این  کرد. (کمال کی بود، یک مرتبه از کجا پیدا 

  خواهد بگوید؟! و ...)چه می

یه و کارمنده و هر چه که باشه مهم نیست. بهتر نیست در بارة با خود گفت: شاید راست گفته، آدم صادق

ــر مملکت تظاهرات و  ــراس ــجو در س ــت و منطقی به او بدهم! هزاران دانش ــش ها فکر کنم و جواب درس پرس

کنند؟ هرگز در پرســد چرا؟! ولی راســتی چرا؟ چرا این همه آدم اعتراض میکنند، تازه این مرد میاعتصــاب می

  ردم؟ پاسی از شب گذشته بود که خوابش برد.این مورد فکر ک

***  

لولیدند. موزیک تند راك پخش کافه تریاي دانشــکدة هنرهاي زیبا شــلوغ بود، دختر و پســر دانشــجو تو هم می

صداي زیاد گوش را میمی سر و  سالن باال که مخصوص آزرد. نمیشد.  شد. به  ست کجا باید دنبال کمال با دان

ستی ب سیقی درخوا شمارة پخش مو سمفونی  ست،  5ود رفت و  ش سالن ن ست کرد. رفت ته  بتهوون را درخوا

کتاب و روپوش پزشکی را روي پاش انداخت و چشمش را بست و گوشش آمادة شنیدن سمفونی بود. آهنگ 

ــنیدن آن لذت می ــد. خیلی از ش کرد کاش منیژه همان لحظه کنارش برد. آرزو میبا نواي بلند یک مرتبه آغاز ش

گذاشت. در همان حال دستی به شانه اش خورد. چشمش را باز کرد، بود و سرش را روي شانه اش مینشسته 

  کمال بود.

  کنی!سالم دوست عزیز، خوب حال می -

  برم.سالم، اومدي؟ آره از این سمفونی لذت می -

  درسته، آهنگ مورد عالقۀ بیشتر انقالبیونه. -

  شما چی؟ آقا کمال، شما دوست ندارید؟ -

  چرا، خیلی زیاد دوست دارم، ولی من انقالبی نیستم! -

  شما چی هستید؟ -

  پاشو بریم بیرون حرف بزنیم. -

شکدة ادبیات حرکت کردند.  شگاه قدم زنان به طرف دان صلی دان شدند و در خیابان ا شکده خارج  از دان

  کمال گفت:

  بسیار خوب، من آمادة شنیدنم. پاسخ سؤال من؟ -
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ست. علت همۀ آن ها برمی آقا کمال، تاریخچۀ - شجویی طوالنی ا ضات دان گردد به بی عدالتی ها، تبعیض اعترا

  ها و عدم پاسخ مسئولین به خواسته هاي مردم و ...

  کنید؟ببخشید، شما به جاي مردم از حقوقشان دفاع می -

ضات می - ست که موجب اعترا شجویی ا شه نه، خیلی وقت ها مطالبات دان شجو هم از شود. از طرفی داهمی ن

  تواند بی تفاوت باشد. بیند نمیمردم جامعه جدا نیست. وقتی نارضایی ها و مشکالت مردم را می

ست؟ و کدام یک؟ مثال  - شجو شدة دان ضایع  ضات به خاطر حقوق  صدي از این اعترا ست عزیز، چه در دو

  بزنید.

ي دانشگاه و دانشکده و ... ولی اسفندیار کمی مکث کرد و اندیشید (شاید پاره اي مسائل بهداشتی در کو

  رسید).نکات خیلی مهم و برجسته اي در رابطه با دانشجو به نظرش نمی

  تقریباً درصد کمی ... منظور شما چیست؟! -

ــما از حقوق دیگران دفاع می - کنید، به جاي کارگران، به جاي کنید. به جاي آن ها مبارزه میپس در حقیقت ش

شار جامعه مبارزه ست رفته تالش می سایر اق صنف یا طبقه اي خود در راه حقوق از د ست هر  کنید. آیا بهتر نی

  کند. 

  پس وظیفۀ روشنفکر چیست؟ -

شکالت  - ستمزد کم و م ست که براي د شنفکر این ا شجوي رو ست. آیا وظیفۀ تو دان سئله همین جا خوب، م

شاورزان، کارگران و....به خیابان بیایی؟ چرا خود شتی معلمان، ک سی این جماعت به میدان نمی معی آیند؟ چه ک

  گفته دانشجو ناجی ملت است؟ شما درس بخوان، به مردم خدمت کن.

  پس روشنفکر وظیفه اي ندارد؟ -

ست که وظایفی اجتماعی بر عهدة آن هاست، ولی از چه طریق و چگونه؟ با چه  - سلم ا من این حرفو نگفتم. م

  روشی؟

  ادامه دهید لطفاً ... -

  مه داد: کمال ادا

باید به اقشار مختلف جامعه یاد داد که اتحادیه و سندیکا و صنف خود را داشته باشند و با انتخابات نمایندگان  -

  واقعی خود را رسماً معرفی کنند که خواسته هاي آن ها را با حاکمیت مطرح کنند.

  در صورتی که به خواسته هاي آن ها توجه نشد؟ -

  گیرد قدم بعدي چه باشد، کم کاري یا اعتصاب و ...یآن وقت اتحادیه تصمیم م -
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شیوة آن ها را  - شما  شته دادند.  سلحه بردند و در این راه ک ست به ا شنفکران ما د ضرعده اي از رو در حال حا

  کنید؟چگونه ارزیابی می

بوده واصوالً  پرسم چقدر مؤثردر این باره باید مفصل بحث شود. شاید اکنون مجال آن نباشد ولی از شما می -

ــت مذهبی ها افتاده؟ در اروپا  ــده، و چرا االن رهبري مبارزه به دس ــونت آمیز امتحان ش راه هاي مبارزة غیر خش

شده، مالحظه می شور ها قطع کردند. اینجا برعکس  سا را از ادارة امور ک ست کلی شد تا د کنید؟ سال ها مبارزه 

  است.کدوم تحول است، اون یا این؟ منظورم تحول مثبت 

اســفندیار به فکر فرو رفت و ســاکت بود. کمال هم دیگر حرفی نزد. تقریباً دو بار حیاط دانشــگاه را قدم 

  زده بودند. هوا تاریک شده بود. کمال گفت:

صحبت میفکر می - شتر  شنودم. روزهاي بعد بی شما خ صاحبت  ست. من از م کنیم. من کنم براي امروز کافی ا

  ره در کتابخانۀ دانشگاه هستم. هروقت حالشو داشتی سري به من بزن. معموالً عصرها بعد از ادا

  خواست از کمال بپرسد.اسفندیار تشکر کرد و جدا شدند، در حالی که ده ها سؤال در مغزش بود و می
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رفتار مؤدبانه با لبخند پروین سرآمد مهمانداران در تاالر شده بود. زیبایی و خوش تیپیی اش یک طرف و سلیقه 

ربود. تمام خدمات و مهمانداران و پرسنل دوستش داشتند. مهربان بود و به همه کمک دلنشین و زیبایش دل می

کرد. جشن هاي زیادي در کرد و در دل همه جا داشت. رییس تاالر همیشه او را با تحسین و احترام نگاه میمی

نواخت و خواننده شد. ارکستر آهنگ هاي روز و شاد مییار شلوغ میشد. در شب هاي جشن بستاالر برگزار می

صداي زیادي میمی سر و  سالن که مخصوص رقص بود با  سط  صیدند. عروس و داماد خواند. مهمانان در و رق

صحنه آمده در آغوش هم رقص می سته بودند و گاهی همراه دیگران به میان  ش سن کنارهم ن کردند. در باالي 

شن بگیرد. دید. در دل آرزو میصحنه ها را میپروین این  سفندیار در لباس دامادي در این تاالر ج کرد روزي ا

شادي میصداي موزیک و جمعیتی که فریاد می شیدند و  صلۀ دوري از تاالر به گوش میک سید. کردند از فا ر

داد که مراقب میزها گر دستور میروي میزها انواع میوه و شیرینی چیده بودند. پروین به خدمات و مهمانداران دی

باشند چیزي کم نباشد و سریعاً آشغال ها را جمع کنند. به همه چیز نظارت داشت و رضایت همه را جلب کرده 

  بود.

ــتمزد خوبی به او می ــامان داد. براي کتایون لباس تاالر دس ــکالت زندگی را رفته رفته س داد و پروین مش

سفندیار پیغام داد که ها و مهمانی هاي دوستان همکالسی شرکت میخرید و او در جشن هاي زیبا می کرد. به ا

ــگاه می ــجویی که دانش ــتد، ولی او گفت نیازي ندارد و با کمک دانش ــورت نیاز مبلغی برایش بفرس دهد در ص

  سازد.می

***  

پرداخت. کار  از وقتی که دورة بالینی در بیمارسـتان شـروع شـد اسـفندیار با عالقۀ جدي تر به دروس پزشـکی

سفید طبیب را مقدس می شوق زیادي در او ایجاد کرد. لباس  ساعت ها وقتش به عملی بر بالین بیمار  شت.  دا

شنیدن حرف هاي آن ها می ستان برگزار میمعاینۀ بیماران یا  شت. دروس تئوري هم در بیمار شد. کمتر به گذ

ــکده می ــرح حال دقیق ازبیدانش ــله آن ها کمک زیادي در رفت. او دریافت که گرفتن ش ماران و معاینۀ با حوص

کرد و در مورد عالئم بیماران ساعت ها در کتابخانۀ کند. براي این کار وقت زیادي صرف میدرمان سریعشان می

  خواند. بیمارستان می

صل آن می صرف تحقیق کرده اند و حا شخیص و درمان  ساتید بزرگی در دنیا عمري را براي ت ست ا دان

ش، تجاربی اســـت که اکنون در قفســـه ها به صـــورت کتاب قرار دارد. همۀ این تالش ها مقدس بود. همه تال

کوشش براي نجات انسان ها شاید یکی از شریف ترین راه هاي مبارزه بود. از طرف دیگر انسان هایی بودند که 



یالنیگ سامان ریام  

         ٦١                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

حقوق آدم ها تأمین بهداشت و کردند. یکی از جنگیدند و تا پاي جان مقاومت میبراي دفاع از حقوق آدم ها می

شوند. پس کوشش در آن راه نیز درمان بود. اگر امکانات رفاهی و اجتماعی فراهم نباشد تعداد زیادي مریض می

امري قابل تقدیس اســت. گویی هدف همۀ پژوهشــگران عرصــۀ علم و اجتماع یکی اســت. همه براي ســعادت 

شري می سیار فکر و بحث و ود. دقت و شجاعت میکوشند. اما انتخاب راه مبارزه دشوار بب طلبید. در این باره ب

  کرد.مطالعه می

صاً  صو شد. او راه مبارزات قهرآمیز، خ آخرین باري که کمال رامالقات کرد، بحث طوالنی در این موارد 

شت و حتی می شیوة مبارزات مدنی دا شت. اعتقاد به  سلحه را قبول ندا ست بردن به ا ی گفت مبارزان اجتماعد

ــود. این مباحثات  ــیاري امور اصــالح ش ــاید بس باید در مورد مشــورت با مقامات باالي حکومتی اقدام کنند، ش

ماعی را از  هاي دیگر اجت مام حرکت  که ت مذهبی بود  ندگان  مای با رهبري ن با خیزش مردم  طوالنی، همزمان 

زیر پرچم جنبش مذهبی خزیده  راســـت تا چپ و افراطی و ... تحت شـــعاع قرار داده بود و همۀ آن نیروها به

گفت چشم انداز روشنی متصور نیست. چه بسا نظام دید و میبودند. کمال ادامۀ این جنبش را به نفع جامعه نمی

دانســت که نیاز به پاره اي اصــالحات پادشــاهی موجود را از بســیاري جهات مدنی، امروزي و قابل پذیرش می

  دارد.

***  

  شد، جلوي در ورودي کسی گفت: درست موقعی که اسفندیار وارد بیمارستان مییک روز صبح گرم تابستان، 

  سالم! -

  زد.برگشت و با تعجب نگاه کرد، منیژه را دید که لبخند می

  کنی؟سالم منیژه، اینجا چه می -

  انتظار نداشتی، میدونم. خوب من حق ندارم براي دیدن یارم بیام؟ -

شدم! بیا البته که داري. بیا، بیا بریم  - شوکه  شد، کی حرکت کردي؟ جالبه عزیزم، من  داخل. کی آمدي، چطور 

  تا صحبت کنیم.

وارد محوطۀ وسیع بیمارستان شدند و روي یک نیمکت زیر چند درخت بید که شاخه هاي آن تا سرشان 

  مکت گذاشت.آویزان شده بود نشستند. اسفندیار دو تا چاي آماده با چند شکالت قهوه از بوفه گرفت و روي نی

ستند، من گفتم ابالغ مرا براي اینجا  - ستند ما را به جاهاي پرت بفر شد. خوا شی من تمام  سفندیار، دورة آموز ا

  دهند.بنویسند. آن ها به شرط بردن گواهی عقد نامه به من براي تدریس در پایتخت ابالغیه می

  حال تکلیف چیه؟  -

  عقد کنیم دیگه. خیلی ساده است. من شناسنامه آوردم، بریم -
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  گوید منیژه!) گفت:اسفندیار گیج شده بود، (چه می

  به همین سادگی؟ بریم عقد کنیم؟ آره؟ -

ــنامه ات را بیار بریم اولین دفترخانه کار را تموم کنیم. من باید برگردم و ابالغ براي کار بگیرم.  - ــناس آره. تو ش

  باید در فکر یک خونه باشیم.

  ه بود (ازدواج اورژانسی!).اسفندیار واقعاً گیج شد
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سرانجام تصمیم گرفته شد. عصر همان روز با شناسنامه ها به دفترخانه مراجعه کردند و عقد نامه صادر شد. بعد 

به رستورانی رفتند و غذایی خوردند. سپس کمی در محوطۀ دانشگاه قدم زدند. بعد به ایستگاه مسافربري رفتند 

  و منیژه پیش از سوار شدن به اتوبوس به اسفندیار گفت:

سایلی را جمع  - شوهریم. در فکر یه جایی براي زندگی باش و به من خبر بده تا و عزیزم، حال من و تو زن و 

  کنم و پیشت بیام و شروع به کار کنم. وقت زیادي نداریم. یک هفته دیگر باید ...

د کمی مهلت بده فکر کنه، امروز از صـــبح گیج شـــدم. همه چیز ناگهانی بود. دانم عزیزم، به این تازه دامامی -

حتماً در فکر مسکن هستم. کار من هم سنگینه. به زودي با شروع دورة انترنی کشیک هاي شب شروع میشه. تو 

  که تنها بمانی ناراحت نیستی؟

  کنم آقاي دکتر عزیزم.می دانم با یک پزشک ازدواج کردم. مسئولیت هاي تو را دركنه عزیزم، می -

  بیا پیش از رفتن ببوسمت خانم معلم نازنین. -

خواست از هم جدا شوند ولی صداي بوق اتوبوس همدیگر را درآغوش فشردند و بوسیدند. دلشان نمی

  به این بدرقۀ طوالنی پایان داد.

ستاد. هنوز از گیجی که  سافربري ای سفندیار دقایقی در پایانۀ م شده بود بیرون  منیژه رفت و ا صبح دچارش  از 

نیامده بود. چه روز عجیب، طوالنی و پرحادثه اي بود. کم کم پیاده به ســـمت دانشـــگاه راه افتاد و با خود فکر 

کرد. (صــبح که از خوابگاه دانشــجویان بیرون آمد مجرد بود، یک مرتبه منیژه ظاهر شــد. خیلی ســریع براي می

ــمیم به ازدوا ج گرفتند، و حال او مرد متأهلی بود که از فردا باید دنبال خانه بگردد. از تعیین محل خدمت او تص

  طرفی هنوز مادر و خواهرش از این وصلت بی خبر بودند.)

***  

شد کتایون با تعجب  سفندیار رفت. وقتی درب منزل باز  شیرینی به خانۀ مادر ا چند روز بعد منیژه با جعبه اي 

  پرسید:

  د؟بله؟ شما فرمایشی داشتی -

  ببخشید مزاحم شدم، اجازه هست چند دقیقه ... -

  کنم، ب ... بفرمایید تو!خواهش می -

پروین تازه از سر کار برگشته بود. هنوز لباس بیرون تنش بود. وقتی در زدند، از پنجره به حیاط نگاه کرد. 

  دید دختر جوانی وارد شد. نزدیک تر که آمد او را شناخت. کتایون گفت:
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  تر همسایه است.مادر، دخ -

  شناسم. بفرمایید داخل عزیزم.دانم دخترم، میمی -

شت. پروین  شانی دا شده بود و عرق روي پی صورتش قرمز  شد.  منیژه به آرامی و با خجالت زیاد داخل 

فوراً یک صندلی داد تا بنشیند و کتایون دستمال آورد تا صورتش را پاك کند. نشست؛ باد پنکه او را خنک کرد. 

  جعبۀ شیرینی را روي میز وسط هال گذاشت.بعد 

کرد این دختر به چه مناســـبت آمده و چه کاري دارد؟ او را گاه گاه در زحمت کشـــیدید! (پروین تعجب می -

نگریســت. چشــمان آبی و لب هاي خوشــرنگ و موهاي خرمایی دید. حاال از نزدیک به ســیماي او میمحل می

  لخت داشت. چه دختر زیبایی است!)

  کشم!کنم، راستش چطور عرض کنم؟ من ... من خجالت میواهش میخ -

  کشی؟ حرف بزن دختر جان، چرا خجالت می -

  راستش پروین خانم، من و اسفندیار با هم ... با هم ازدواج کردیم. -

  چی؟ چی میگی دختر؟ کجا، کِی؟ چرا ما خبر نداریم؟ -

  حقیقت این که بسیار با عجله بود. -

شما زنگ میسپس جزئیات ما سفندیار به  شرح داد و گفت ا شرح خواهد داد. جرا را  ضوع را  زند و مو

  پروین از این ماجرا در شگفت بود. چگونه پسرش بدون هیچ اطالعی، یک مرتبه ...! پرسید:

  شناسید؟شما چند وقته که همدیگر را می -

  دیم.دیسال ها ست. ما به هم عالقه داریم و هر از گاهی همدیگر را می -

  در این هنگام تلفن زنگ زد و کتایون گوشی را برداشت و گفت: 

  داداشه ...  -

پروین گوشی را گرفت و با اسفندیار گفتگو کرد.اسفندیار تمام داستان خود با منیژه را شرح داد و در انتها 

ــر هر دو گرفتارند، فقط عقد کردند. پس  ــنی خواهند گرفت، ولی در حال حاض از آن پروین گفت که بعداً جش

  گفت:

  االن عروس خوشگلم اینجاست. تبریک میگم پسرم! -

شد.  سفندیار  سایل زندگی به کمک خانوادة خود و ا صر و در روزهاي بعد منیژه در فکر فراهم کردن مخت

  اسفندیار هم اتاقی در جنوب شهر اجاره کرد و منتظر منیژه شد.
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شیزة  شید و چین هاي بلند  45خانم توفیق دو سب تنش بود پو سرعت پیراهن قرمز رنگ قدیمی که چ ساله به 

سرخ رنگ  شانه کرد، رژ لب  سرعت  سپس جلوي آینۀ بزرگ به آرایش پرداخت. مو را به  دامن را منظم کرد و 

صورت دو چین شانی را که مقدمات پیري به  صورت و یک  تندي به لب ها مالید و گونه ها و پی در دو طرف 

ـــانی بود با پودر گلی رنگ پر کرد. از ادوکلن با عطر تند مقداري به گردن و زیر بغل و  چین عرضـــی در پیش

جلوي سینه پاشید و به طرف پله هاي طبقۀ دوم و سپس به بام خانه دوید. یک لحظه بعد ناگهان ایستاد و فکري 

با عجله به اتاق برگشت و قاب عکس روي دیوار را برداشت به خاطرش رسید، گویی چیزي را فراموش کرده، 

و با پارچه اي شیشۀ روي عکس را پاك کرد. اعلیحضرت با وقار خاص و لباس رسمی در بار و مدال هایش با 

شت به لبخند به او می سر دا ست قاب عکس را باالي  سطح خانه رفت و در حالی که با دو د ست. به بام م نگری

صدا صد متر به گوش میرقص پرداخت.  صلۀ نزدیک پان سل ها از فا سل شلیک گلوله ها و رگبار م سید. ي  ر

کردند. هراس و اضطرابی بی سابقه در جمعیتی روي بام خانه ها ایستاده و دوردست را به طرف میدان نظاره می

  شد. سیماي آن ها دیده می

  مردي از بام مجاور فریاد زد:

  کنی؟ در میدان ده ها جوان را به گلوله بسته اند، خجالت بکش.پایکوبی میرقصی، چرا خانم توفیق چرا می -

  توفیق ایستاد و به طرف صدا برگشت. دست ها را به کمر تکیه داد و با صداي بلند داد کشید:

 کنند؟خفه شو، خوب شد. سزاي این شورشی ها همین است. چرا به اعلیحضرت توهین می -

ست از این حرکت بردارد و پایین آید، در بعد از مداخلۀ چند نفر از ه سایه ها که او را مجبور کردند د م

  کرد داد زد:حالی که گریه می

  خواهند مملکت را ناامن کنند، این حرام زاده ها را باید کشت. خوب شد. شورشی هاي وطن فروش!می -

بود و صــداي غریب موج مردم مضــطرب کوچه ها و خیابان هاي اطراف میدان شــرقی شــهر را انباشــته 

شت. در آن روز ده ها و یا به عبارتی که  ستان، قبل از ظهر تا غروب ادامه دا سط آخرین ماه تاب سل ها در و سل م

سربازان با آتش گلوله به زمین ریختند. آن  صرة  صد ها نفر که اکثراً جوان بودند در محا شایع بود  در همه جا 

صره گریختند و پراکنده سته که از حلقۀ محا شته به خون را به مردم  د ستهاي خونین و یا لباس هاي آغ شدند د
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شدند. آن شب اجساد به جا مانده در میدان را در ساعات حکومت دادند و خشمی عجیب را سبب مینشان می

  نظامی با کامیون هاي ارتشی به جایی در جنوب شهر منتقل کردند و در گورهاي دسته جمعی ریختند.

شب را با شب در حالی که فریاد  توفیق آن  سقوط ... گذراند. یک بار در نیمۀ  شورش، خون و  کابوس 

  بیدار شد. غرق عرق بود. "نه ... نه، سرکار من نبودم، من شورشی نیستم ... من عاشق اعلیحضرتم ..."کرد می

سرش درد می ست،  ش شد. توفیق ن شید، کمی آرام  سرد نو ست. یک لیوان آب  شنه ا ساس کرد ت کرد. اح

شته را با ت سال هاي گذ شد. تمام  نها بود یعنی از دو ماه پیش که مادر پیر و بیمارش فوت کرد تنهایی اش کامل 

ضش تاب آورد؟ با حقوقی که از آغاز کار دولتی  شوهر نکرد، چرا تا این حد پاي مادر مری مادرش گذراند. چرا 

ـــتان تا زمان بازنشـــســـتگی می یادي در بارة او مطرح بود. هیچ کس کرد؟ چراهاي زگرفت چه میدر بیمارس

ترسید اگر ازدواج کند مالش را بیگانه دانستند وسواس داشت، ترسو و خسیس بود. شاید میدانست، اما مینمی

توانسته نظر داد که جذابیتی داشته و میاي ببرد. آنچه از سالیان گذشتۀ عمر در وجودش باقی مانده بود نشان می

رسید، اما گردن، سینه ها و اندام ها گرچه صورتش شکسته و چشمانش بیمار به نظر میخیلی ها را جلب کند. 

حاکی از تناســبی زنانه و تحریک کننده بود. اصــرار عجیبی به تظاهر مذهبی داشــت، اما در عمل چندان رعایت 

و اتاق هاي مشرف کرد. بارها هنگام آب دادن باغچۀ حیاط مردهاي نامحرم همسایه از تراس شعائر دینی را نمی

خواند و او را تنها با کرســت و شــورت دیده بودند. خیلی ولنگ و واز بود. نماز را با تشــریفات مخصــوص می

شنید و کم انداخت. توفیق خبر تغییراتی در اوضاع مملکت و سر و صداها را در گوشه و کنار میسفرة نذري می

کرد. داد. او نگران بود و عاملین حوادث را لعنت میخبر میکم دلواپس حوادثی بود که از امکان دگرگونی هایی 

  شود.با آمدن زن و شوهر جوانی براي اجارة طبقۀ دوم، توفیق خوشحال بود که کمی از تنهایی رها می

  ببخشید خانم جوان شغل شما چیست؟ -

  آخر پزشکی است.کنم. شوهرم دانشجوي سال من معلم هستم و در یکی از مدارس جنوب شهر تدریس می -

  ها، انترن است؟! صحیح، بچه ندارید؟ -

  خیر، ما تازه ازدواج کردیم. هنوز خیلی گرفتاریم. -

بسیار خوب، طبقۀ دوم در اختیار شماست، ولی بد نیست یه کوچولو درست کنید. من هم تنهام به شما کمک  -

  کنم، ها ... ها ...می

ـــفندیار چند روز بعد از خانۀ قب ـــهر به این نقطه که نزدیک پادگان بزرگی در منیژه و اس لی در جنوب ش

  شرق شهر بود نقل مکان کردند.
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سیر خود توقف کرده بود زیرا هنوز هوا گرم بود.  شت. گویی طبیعت در  پاییز آمد اما هوا رنگ و بوي بهاري دا

روز ادامه داشت. شب ها در کوچه  با آن که دو ماه از تابستان گذشت از سرما خبري نبود. تظاهرات خیابانی هر

ـــعار می ـــدها تن با فریاد علیه حکومت نظامی ش دادند و هر روز یک عده در درگیري کشـــته هاي تاریک ص

 شدند. خانم توفیق یک بار وقتی در حیاط به اسفندیار برخورد از او پرسید:می

  به نظر شما چه خواهد شد؟ -

  اهد کرد.دانم، احتماالً رژیم سقوط خودرست نمی -

  مگر ممکنه؟ -

  بله، امکان دارد. -

  فرداي آن روز اسفندیار را که قصد رفتن به بیمارستان داشت صدا کرد: 

شۀ اتاق رفت و چند عکس قدیمی را بیرون خواهش می - صندوق گو صاحبخانه به طرف  کنم بفرمایید داخل. 

  آورد و به او نشان داد.

  ست. این یکی را ببینید، اعلیحضرت و همسرشان ...نگاه کنید! این عکس خانوادة سلطنت ا -

  خواهید چه کنید؟این ها را می -

  گویید چه کنم؟دانم، مینمی -

دانید اگر دست افراد متعصب افراطی بیافتید چه پاره کنید بریزید دور، صالح نیست این ها را داشته باشید. می -

  آید؟به روزگار تان می

توانست باور کند، سرانجام اسفندیار عکس ها را از دستش گرفت، پاره کرد و توفیق هنوز مردد بود، نمی

  دور ریخت و رفت.

سوم پاییز هوا هنوز خوب بود. هنوز بوي خون می شد. آمد و حالت فوق العاده در پایتخت حس میماه 

نفت در کوي و بســیاري از کارها، مدارس و دانشــگاه ها در تمام کشــور تعطیل بودند. صــف هاي طویل نان و 

سیاري از اجناس گران و برزن دیده می شورش و بحث در مورد آینده بود. ب صاب و  سخن از اعت شد. همه جا 

کمیاب شدند. به همین لحاظ خانم توفیق عقیده داشت که باید بعضی از مواد غذایی فاسد نشدنی را ذخیره کرد، 

سفندیار ازیرا در روزهاي قحطی الزم می شده و را از این کار منع میشود. با آنکه ا شته  کرد و آن همه آذوقۀ انبا

دانســت، ولی او گوشــش بدهکار نبود. همین طور وقتی در صــف نفت توفیق با را براي یک نفر زیاده روي می

ــرخ میتقلب بدون رعایت نوبت دیگران پیت هاي نفت را پر می ــفندیار از خجالت س ــد و اعتراض کرد، اس ش

  کرد.می
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  کنند؟ بیچاره ها ساعت ها در صف مانده اند.درستی نیست. مردم چه فکري میاین کار  -

  خودشان این وضعیت را به وجود آوردنده اند. چرا شورش کردند؟ -

توانست به این پیردختر حالی کند که این وضعیت اجتماعی ناگزیر است و اگر انسان نخواهد در این نمی

ست کم با خالف  شد د شته با صیل چند بار خانه عوض تحول نقش دا شود. در ادامۀ تح شم مردم ن آن باعث خ

کرد و آخرین بار در اینجا گرچه با صاحب خانه توافق ذهنی نداشت، بسیار راحت بود. منیژه از صبح زود براي 

سه می شپزي و کار منزل میتدریس به مدر صر در خانه به امور آ صبح رفت. ع سفندیار هم از اول  پرداخت. ا

کرد. بعضــی از شــب ها در نشــســت و مطالعه مین بود. عصــر تا نیمۀ شــب روي تراس طبقۀ دوم میبیمارســتا

  ماند.بیمارستان کشیک می

***  

به زودي دمونستراسیون هاي کوچک و پراکنده به جنبش سراسري در کشور تبدیل شد. در انتهاي پاییز هوا رو 

زمســتان نیز هوا خیلی ســرد نشــد. مردم در گرماگرم  به ســردي رفت ولی از برف و باران خبري نبود. در اوایل

کردند (به کوري چشــم شــاه، مبارزه این تغییر جوي را یک معجزه پنداشــته از آن در شــعارهاي خود یاد می

شان خالف عفت عمومی  شگاه ها که لباس هاي فرنگی و به قول خود ضی فرو ستون هم بهاره). مردم به بع زم

کشـــیدند. مغازه هاي مشـــروب فروشـــی را تخریب اجناس آن ها را به آتش می کردند وفروختند حمله میمی

کردند و عقیده داشــتند نوشــیدن این ها کردند و بطري هاي ویســکی و شــراب را به وســط خیابان پرت میمی

  خالف دین و مذهب آدم هاست و آن ها که از این راه درآمد دارند کافر و مستحق مرگند.
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ش شکوهی برپا بود. عروس و داماد جوان در حالی که در کنار هم به آرامی راه میج سالن بزرگ ن با رفتند وارد 

پذیرایی شدند. داماد با دست راست بازوي چپ عروس را گرفته بود و عروس در لباس سفید و زیبا که چسبیده 

سرخی  سته گل  شده بود، در حالی که د سب اندام ها دوخته  شت، کم کم به به تنش ومتنا ست دا ست را در د

ــد و موزیک  ــیدن هورا بلند ش ــده بودند با کش ــداي جمعیت زن و مرد که دعوت ش ــحنه آمدند. ص ــط ص وس

  زدند. مخصوص عروسی نواخته شد. همه دست می

عروس و داماد جوان به جایگاه مخصوص هدایت شدند و نشستند. جمعیت پشت میزها که روي آن ها 

شیرینی  ستر اجرا میانواع میوه و  شدند و گاهی با ترانه هایی که ارک شغول  شده بود قرار گرفتند و م کرد چیده 

شــدند و کردند. در گوشــه و کنار تاالر کســانی که مایل بودند با چند گیالس مشــروب پذیرایی میهمراهی می

  کردند.بحث می

ــود. به میزها  ــی میپروین مواظب بود که همه چیز مرتب و آبرومندانه اجرا ش ــرکش کرد و به خدمات س

داد. به آشــپزخانه براي غذاي شــام قبال توضــیح داده بود. انواع غذاها و ســاالد و نوشــیدنی آمادة دســتوراتی می

 سرویس بود. پروین خیالش راحت شده بود که هیچ عیب و نقصی وجود ندارد.

سته اند و ش سفندیار ن صور کرد به جاي عروس و داماد، منیژه و ا شنا در تاالر  یک لحظه ت تمام فامیل و آ

ستند. از این خیال لذت می شویق آن ها ه ست زدن و ت ضور دارند و در حال د شام ح صرف  برد. کم کم زمان 

شریف  سمت مخصوص طبقۀ دوم ت شام به ق صداي بلند اعالم کرد که خانم ها و آقایان براي  سید. یک نفر با  ر

ربر گشتند. موزیک با شدت و صداي بلندتري شروع به نواختن ترانه ببرند. بعد از شام دوباره به سالن اصلی تاال

سرها قاطی هم با  صحنه رفتند. دخترها و پ شاد کرد و از همه دعوت به رقص کردند. زوج هاي زیادي به  هاي 

شان میتمام هیجان و فریاد می صیدند. لباس هاي اغلب آن ها باز و نیمه لخت بود و تمام بدن لرزید. غوغایی رق

شد با کسی حرف بزنی. پروین مرتب از این طرف تاالر به بود. آن قدر صداي موزیک و آدم ها بلند بود که نمی

کرد. وقتی خســته شــد در کنار مجلس کرد و خدمات را راهنمایی میرفت و همه چیز را کنترل میآن طرف می

ــنگینی نگاهی را روي ــتاد. در این هنگام س ــاس کرد. به طرف نگاه  رقص نزدیک عروس و داماد ایس خود احس

سبیل  شن، موهاي جوگندمی و  سرمه اي و کراوات رو شلوار  سته کت و  سال با ظاهري آرا شت. مردي میان برگ

سبتا پرپشت تنها در گوشۀ راست سالن نشسته و به او زل زده بود. چشمانش روشن و براق بود و بلند قد به  ن

نگاه ها به هم افتاد، مرد لبخند زد. پروین بالفاصله برگشت. او را رسید. درآن لحظه که پروین برگشت و نظر می

  کرد.شناخت و تا آن لحظه ندیده بود. تنها سنگینی نگاهش را حس مینمی



یالنیگ سامان ریام  

         ٧١                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

دقایقی بعد عروس و داماد بلند شـدند و به صـحنۀ رقص آمدند. صـداي موزیک بلندتر و کف زدن ها و 

ز بیرون تاالر به گوش رســید و کم کم اوج گرفت به طوري که فریادها رســاتر شــد. در همین زمان صــداهایی ا

شد و حال جمالتی به گوش می صداها نزدیک تر  شعاع قرار داد.  سالن را تحت  سید: صداي موزیک داخل  ر

  مرگ بر بی حجاب و کافر!

شه هاي دیگر را هدف گرفتند.  شی سنگ هایی که  شد و  شنیده  ستن جام بزرگ تاالر  شک صداي  بعد 

طع شـــد. در این لحظه عده اي جوان با شـــعار مرگ بر بی حجاب به داخل تاالر ریختند. در دســـت موزیک ق

کردند. زدند و زخمی میتعدادي چوب هاي بلند بود. میزها را برگرداندند. هرکس را که ســـر راهشـــان بود می

هاي محترمی ...  رییس تاالر جلوي آن ها را گرفت. تا بیاید توضــیح بدهد که جشــن عروســی اســت و خانواده

شتند  چوبی محکم کله اش را شکافت و خون به صورت و لباسش سرازیر شد. تعدادي که چوب در دست ندا

سی از  سالن را پر کرد. هر ک شت جمعیت  صداي جیغ و وح شت و لگد به مهمانان زن و مرد حمله کردند.  با م

شان را جمع کریک طرف فرار می سایل سرعت کیف و و دند و با عجله به طرف پارکینگ پا به کرد. عده اي به 

فرار گذاشتند. مهاجمان که عده اي حدود صد نفر بودند با شعار و فحش هاي زشت جمعیت را پراکنده کردند. 

شــیرینی ومیوه را هم به غارت بردند. در گوشــه و کنار مردانی با بعضــی از آن ها به بحث پرداختند که اشــتباه 

  نکنند.

شوند، شما در اینجا بساط عیش و نوش به پا ري؟ جوان هاي مردم در خیابان ها کشته میبینی؟ کومردك نمی -

ــته. ملت انقالبی اجازه کردید. خجالت نمی ــی ها گذش ــرف ها؟ بی دین ها! دیگه زمان بی ناموس ــید بی ش کش

  دهند هر غلطی بکنید.نمی

ستر در هم کوبیده  سازهاي ارک ستند و در مدت کوتاهی همه چیز به هم ریخت.  شک شد. همه چیز را 

شیون و زاري زنها و گریۀ کودکان که دنبال  شد. صداي  شیاء قیمتی را بردند. بعد چراغ ها هم خاموش  بعضی ا

  گشتند تاالر را پر کرد.والدین خود در تاریکی می

سیمه به طرف رختکن می سرا شت و به پروین  شد. برگ رفت که در تاریکی متوجه تعدادي از مهاجمان 

شد طر ساس کرد. بلند  ست اح ساق پاي را شدیدي روي  ساختمان فرار کرد و روي پله ها افتاد. درد  ف بیرون 

  لنگد. در همین حال دستی بازوي او را گرفت و گفت :تواند، میکه راه برود ولی دید نمی

  رسانم.پروین خانم، با من بیایید، نترسید، شما را می -

شد. مرد درب کرد. چاره اي نبوپروین گریه می شیده  سپرد و به طرف پارکینگ ک ست او  د. خود را به د

ماشینی را باز کرد و او را روي صندلی نشاند. ماشین را روشن کرد و خارج شد. جمعیت زیادي در پارکینگ هر 
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چهرة گشــتند که فرار کنند. وقتی از آن محل بیرون آمدند پروین یک لحظه به رفتند یا دنبال آشــنایی میســو می

  ناجی خود نگاه کرد. او همان مردي بود که درتمام طول جشن نگاه سنگین و بعد لبخندش را دیده بود.
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ــري به  ــگاه رفت و س ــتان به دانش ــر بعد از ترك بیمارس مدت زیادي بود که کمال را ندیده بود. یک روز عص

  مطالعه او را دید که سرش روي کتابی خم شده بود.کتابخانه زد. در گوشۀ سالن بزرگ 

  سالم آقا کمال. -

  سالم دکتر، این طرف ها! -

  راستش دلم تنگ شده بود. گفتم سري بزنم، مزاحم مطالعۀ شما ... -

 نه ... نه بریم بیرون قدمی بزنیم. -

  بینی؟چه خبر دکتر، اوضاع و احوال را چگونه می -

رهبري که همه قبولش دارند که بد نیســـت. اما ... اما برنامه چیســـت، چه کار هی، انســـجام مردم حول یک  -

  دانم!خواهیم بکنیم ... نمیمی

ـــگاه ها و غارت اموال عمومی، آتش زدن جا به جا آدم ها حرکات تخریبی انجام می - دهند. ریختن در فروش

  ؟ بعضی اماکن و سینماها و ... این ها نشانه هاي خوبی نیست، هست دکتر

 رهبران باید آن ها را درست هدایت کنند. -

تواند این موج به جوش آمده را که تحت اثر مذهب تخدیر شده اند سر عقل آورد؟ دکتر کدام رهبران؟ کی می -

ـــما این جا توي دانشـــگاه را نبین که همۀ گروه ها آزادند و میتینگ برگزار می کنند، عکس و کنند، بحث میش

کنند. اما بیرون از اینجا در برخورد با مردم هیجانی و و گروه خود را آزادانه پخش میپوســـتر ســـازمان، حزب 

  حزب اهللا به این راحتی نیست. تعصب بسیار چیز بدي است، چه دین باشد چه حزب و..

اما رهبر انقالب در پاریس گفته اســت همه احزاب و گروه ها حتی مارکســیســت ها آزادند. مگه نه دوســت  -

  عزیز؟

ال ایستاد و با تبسمی معنی دار به اسفندیار نگاه کرد و دوباره قدم زنان به راه ادامه داد. اسفندیار پرسید کم

  یعنی دروغ است؟

شده. باید در عمل دید چه اتفاقی رخ می - ست به نه این حرف زده  ضوعی ه دهد. ببین دکتر عزیز، در دین مو

  روغ مصلحت آمیز است.، برو در این مورد تحقیق کن. مثل د"تقیه"نام 

ــجویان مذهبی اجتماع همان طور که قدم می ــته اي از دانش ــیدند. دس ــگاه رس زدند به انتهاي خیابان دانش

گفت. بسیار با حرارت و هیجان حرف بزرگی تشکیل داده بودند. یکی در جایگاه بلندي ایستاده بود و سخن می

  زد:می
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ست. آقایون می - ست. خوب االن کجا رفتند؟ کدام موتوري گفتند دین افیون توده ها این جملۀ کارل مارکس ا

ست این مزخرفات را  شنفکران بیگانه پر سال ها این رو ست، نه؟  این توده ها را به حرکت درآورد؟ همان دین ا

  گویند تا جوانان ما را گمراه کنند. احزاب چپ و وابستۀ اجنبی جایی در مملکت ما ندارند. می

  قدم زنان از آنجا دور شدند. در فکر بودند. اسفندیار و کمال

ـــت؟ حال که می - ـــت رهبري دینی آقا کمال آیا دین واقعاً افیون توده هاس بینید بخش عظیمی از مردم در پش

  هستند.

  کمال ایستاد. بعد آرام و شمرده شروع کرد به صحبت:

شان  ببینید دکتر عزیز، اوالً هنوز انقالب به پیروزي نرسـیده این جماعت - مذهبی خصـومت خود را با دگراندی

غیرمذهبی شـروع کردند. پس آن آزادي که رهبر دینی گفتند و احترام به عقاید مبارزان دیگر چه شـد؟ ثانیاً دین 

ـــبب عقب ماندگی فکري بشـــر بوده. باورهاي مذهبی مردم را از تفکر علمی  به طور کلی در طول تاریخ س

کند. هنوز مردم به کند. هزاران سال است بشر براي آمدن باران دعا یا نذر میدارد و به خرافات هدایت میبازمی

ــما می ــت و اعتقادات مذهبی چیز دیگر. ش توانید خدا باور جادو و جنبل اعتقاد دارند. باور به خدا یک چیز اس

ست سان در دنیا تحت ا شید. وقتی میلیون ها ان شته با شید و هرگز در امور دیگران دخالتی ندا سرمایه داران با ثمار 

کنند و معتقد به فریادرس هســتند که شــود و هیچ تالشــی براي حق خود نمیهســتند و حقوق آن ها پایمال می

ســـتاند، وقتی دلخوش به آخرت و زندگی بهتر در دنیاي دیگر هســـتند، البته تالشـــی آید و دادشـــان را میمی

ستمگران میبرند. خداوند دادکنند. به نذورات و دعا پناه مینمی سانه ها و احادیث شان را از  ستاند، پس با اف

  کنند. به این تفکرات معتاد شده اند. این همان افیون است.زندگی و کیف می

  آقا کمال در اینجا که عکس قضیه است. مردم به فرمان مذهب حرکت کرده اند. -

سال ها - سراغ دارید؟  شرفت و تکامل دانش  کجاي دنیا حرکتی به رهبري مذهب در جهت مثبت  مذهب با پی

سکوالستیک را به  شدند. دورة ا سا محکوم به اعدام یا حبس  شمندان زیادي به دستور کلی شري مبارزه کرد. دان ب

خواهیم چه خاطر دارید! دنیا مبارزة طوالنی باسلطۀ مذهبیون کرد و آن ها را به عقب نشینی واداشت. حال ما می

شن ن ضاوت کردن، ولی من کنیم؟ اهداف این جنبش رو ست براي ق ست؟. اکنون خیلی زود ا ست. برنامه چی ی

بینم. آتش زدن سینما و سوزاندن صدها هموطن! چه دست هایی در کار است؟ تخریب نمیچشم انداز روشنی

  رسد.وغارت نمایشگاه ها و ... آثار و عوارض افیون به مشام می

  شود؟مردم بهتر میآیا اگر انقالب پیروز شود شرایط براي عموم  -

منظور از شرایط چیست؟ یعنی توسعۀ اقتصادي یا سیاسی؟ مگر االن توسعۀ اقتصادي نداریم؟ در مورد سیاسی  -

  هم باید در آینده ببینیم. من خوش بین نیستم دکتر عزیز.
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ــنید  ــرت را ش ــاعت از خانه بیرون نیامد. در تمام ای 48خانم توفیق وقتی خبر فرار اعلیحض ن مدت مردم در س

سیار جشن گرفته بودند و با پایکوبی و رقص و صداي بوق ماشین ها و  کوچه و خیابان ها با فریاد و هیاهوي ب

گفتند. اســفندیار در اندیشــه بود (شــاید توطئه اي در کار روشــن کردن چراغ اتوموبیل ها به یکدیگر تبریک می

شود با س ... برگشتند. آیا ممکن است این بار هم ...؟ آیا نمیسال قبل نیز ایشان رفته بودند و سپ 25باشد زیرا 

سیل مردم را گرفت؟ اگر مهار ژنرال ها را رها می سالح جلوي  سرباز و  صد هزار این همه  شتن فقط  کرد با ک

شاید اواخر عمر نمی شاید نفر قادر به خاموش کردن آتش جنبش نبود؟  شود.  سنگین تر  خواهد کفۀ گناهانش 

  آزرده دل و نادم شده است.)رحیم و 

شت. همان طور که به خیابان مملو از جمعیت می سخ روشنی ندا سؤاالت پا سیاري  ست فکر براي ب نگری

شادي میکرد. مرد، زن، پیر و جوان هورا میمی شیدند،  شیرینی پخش میک سر و کول هم باال کردند و  شد. از 

شین ها همه جا بهمی صداي بوق کرکنندة ما سید. انگار خبر پیروزي نهایی را اعالم میگوش می رفتند.  کردند. ر

منیژه خیلی ســعی کرد تا توفیق را به بیرون از خانه براي تماشــاي خیابان ها بکشــاند ولی موفق نشــد. در چند 

شتند. تف ریختند و  شاه گذ شد. مردم از روي جنازة خیالی  شیده  سمه ها پایین ک میدان در مدت کوتاهی مج

  وي ان شاشیدند. یک جوان به باالي سکویی که مجسمۀ آن را پایین کشیده بودند رفت و فریاد زد: بعضی ها ر

ـــلحه. ما کنیم. پول نفت را براي آبادي مملکتمان خرج میبعد از این آزاد زندگی می - کنیم، نه براي خریدن اس

  آزاد و مستقل خواهیم شد، به امید خدا. 

ه آسمان بلند شد. تا نیمۀ شب در تمام گوشه هاي شهر جمعیت پراکنده غریو هورا و شادي هزاران نفر ب

خوردند. محتاط بودند تا از انقالب در مقابل کودتاي احتمالی پاســداري کنند. دکتر تا پاســی از تر به چشــم می

ها به زد. از نزدیک شاهد تحرکات جوان ها در میادین بود. قاطی آن شب گذشته در خیابان ها سرگردان قدم می

شان گوش می سکوت شب در چشمان آن ها میحرف ها درخشید و گاهی گوشه اي داد. هیجان در تاریکی و 

  کشید:از آن در کالم شان زبانه می

  امکان دارد ارتش کودتا کند، باید هشیار باشیم. -

  کنند. داخل ارتش اختالف است.سربازها از سرباز خانه ها فرار می -

  را خالی کنند، هر آن امکان خطر هست.مردم نباید میدان  -

  باید مردم مسلح شوند تا با کودتا مبارزه کنند. -

  این کار فعال صالح نیست، رهبر دستور نداده اند. این شعار چپی هاست. -
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شد.  - شدند حتی یک نظامی دیده ن سرنگون  چرا امروز ارتش در خیابان ها نبود؟ در تمام مدتی که مجسمه ها 

  ان ها احضار شدند. آیا توطئه اي در کار است؟!همه به پادگ

ــه مشــتعل بود و دور هر یک عده اي جمع بودند و گفتگو می ــعله هاي آتش در هر گوش کردند. مردم ش

  کردند.سرمست از پیروزي در بستر گرم زمستان آرمیده و جوان هایشان در تدارك روزهاي آینده پاسداري می

***  

داد کرد. هشدار میدولت منصوب سلطنت مردم را به صبر و آرامش دعوت میچند روز پراضطراب سپري شد. 

مواظب افراد شرور باشند، ممکن است ارتش تحریک شده دخالت کند. اما مردم او را به باد استهزاء گرفتند و با 

ــت می ــعارهاي تند در خواس ــایند. کردند فرودگاه را براي ورود رهبر در تبعید بگبرپایی تظاهرات و دادن ش ش

نیروهاي نظامی دوباره با صف آرایی منظم در خیابان ظاهر شدند. این بار ستون هاي زرهی با تانک و تیربارهاي 

ضور یافتند و چند بار  صلی و مرکزي پایتخت ح سنگین گویی براي نمایش قدرت در تمام طول خیابان هاي ا

ادند گشودند و تعدادي را بر زمین ریختند. این درگبار آتش را به سوي جوانانی که در جلوي دانشگاه شعار می

حرکات آتش خشم مردم را تیزتر کرد و از روز بعد تظاهرات چند صد هزار نفري ادامه یافت. گر چه بعضی از 

ستند، ولی اکثریت مخالفان تابع رهبري مذهبی بوده و به گروه هاي سیاسی مسلح شدن مردم را ضروري می دان

ستورات ره ستفاده میبران خود گوش فرامیپیام ها و د ست ا شعار ارتش برادر ما کردند. این دادند و گاهی از 

سران جزء ایجاد می سربازان و اف سی و عاطفی عجیبی روي  سا کرد، به طوري که مردم به آن ها شعار اثرات اح

ـــان گل مینزدیک می ـــدند و در داخل لوله تفنگ هایش ـــیرینی میش ـــتند، به آن ها ش آن ها را  دادند وگذاش

  زد.بوسیدند. اشک در چشمان سربازان حلقه میمی

***  

شــد. چند بار درِ خانه را باز کرد و به داخل کوچه ســرك کشــید و اکنون توفیق آرام آرام از پســتو خارج می

سرانجام یک روز صبح که مصمم با چادر رویش را گرفته و فقط چشم هایش معلوم بود از خانه خارج شد. قبل 

ون رفتن از حیاط نگاهی به طبقۀ دوم انداخت. دکتر روي تراس مشـــغول مطالعه بود. وقتی او را دید با از بیر

  لبخند گفت: 

  سالم، میرم نون بخرم.  -

  خورید.بله ... بله، خوبست، هوایی هم می -
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  کرد. مرد راننده گفت: پروین گریه می

  کنی؟چه شده است؟ چرا گریه می -

  دارم، فکر کنم پام شکسته!درد  -

  عجب! پس الزمه به بیمارستان بریم. -

  شناسید؟کنید؟ مرا از کجا میشما که هستی؟ چرا این قدر به من محبت می -

  من یک دوست هستم پروین خانم، قصد مزاحمت ندارم. فعالً اجازه بدهید وظیفه ام را انجام دهم. -

ریخت در کرد. پروین در حالی که از درد اشــک میمی ماشــین به ســرعت کوچه ها وخیابان ها را طی

ـــیار مؤدب و "کرد: ذهنش فکر می این مرد چه وظیفه اي در مورد من دارد؟! قبالً هرگز او را ندیده ام، ولی بس

ست صندلی چرخ دار "بامحبت ا شد و یک  ستان توقف کرد و مرد راننده پیاده  شین جلوي اورژانس بیمار . ما

د تا پروین روي آن نشــســت و او را به طرف اتاق پزشــک راند. پزشــک بعد از معاینه گرفت، ســپس کمک کر

دستور عکس برداري داد. او را به بخش رادیولوژي بردند، مرد همراهش کمک کرد روي تخت خوابید و عکس 

دارد. گرفت. مرد فوري عکس را نزد پزشک برد. او گفت استخوان پا ترك برداشته ولی خوشبختانه جابه جایی ن

شین کرد و به  سوار ما سکن تزریق کردند و دارو دادند. مرد تمام هزینه ها را پرداخت، پروین را  گچ گرفتند، م

  طرف منزل برد. زنگ زدند، کتایون دم در آمد. وقتی مادرش را در آن شرایط دید خشکش زد. مرد گفت:

  دختر خانم کمک کنید با هم مادر را داخل ببریم. -

ـــد. توانســـت پانمی ي گچ گرفته را زمین بگذارد. به کمک کتایون و مرد راننده به داخل منزل هدایت ش

سپس پاي  شت.  شی از کتایون گرفت و روي آن گذا صندلی دیگر آورد و بال ست. مرد یک  ش صندلی ن روي 

  پروین را روي بالش گذاشت و گفت:

  ستور پزشک است. پروین خانم پاي شما باید کمی در بلندي باشد که ورم نکند. این د -

  کتایون هنوز گیج بود. 

  مادر، چه اتفاقی افتاد، داستان چیه؟ با ماشین این آقا تصادف کردي؟ -

سمش را نمی ست به مردي که تا آن لحظه ا سپس به کتایون گفت پروین با د شیند.  شاره کرد بن ست ا دان

  یک لیوان آب بدهد و براي آقا چاي بیاورد.

ـــان هم از مهمانان بودند. جشـــن  - کتایون، دخترم، این آقا خیلی در حق من محبت کرد. در تاالر بودیم. ایش

عروســی باشــکوهی بود. یک مرتبه عده اي مثالً انقالبی به تاالر حمله کردند و همه را کتک زدند و همه چیز را 
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مرا سوار ماشین کرد، به بیمارستان برد، کلی  به هم ریختند. من در حین فرار افتادم، پام شکست. این مرد محترم

دانم او کیست و اسمش دانم چطور از وي تشکر کنم، شرمنده ام. من حتی نمیهزینه داد و آورد خونه. من نمی

  چیه! من مدیون ایشانم.

شدم. کارمند بودم. االن بیکارم. گ - سته  ش ستم که تازگی باز ن ضیح میدم پروین خانم. من راد ه اهی به االن تو

ــري می ــتم، همون آقایی که رییس تاالره س ــیدم این خانم زیبا دوس ــما رو آنجا دیدم. از او پرس زنم. یک بار ش

شما  سیار از  صه ب سواد و ... و خال سیار فهمیده، مؤدب، با شده، خانم ب ستخدام  ست؟ او گفت این زن تازه ا کی

شدم. تا امشب دیدم بیشتر جذب میر که شما را میتعریف کرد. کم کم عادت کردم و بیشتر به تاالر آمدم. هر با

  که ...

  پروین حرفش را قطع کرد:

  ببخشید آ قاي راد شما خانواده، همسر ندارید؟ -

من تنها هستم خانم، حدود یک سال است که همسرم را به علت بیماري سخت و طوالنی از دست دادم. یک  -

شهري دور  ست و در  سیار زندگی میدختر دارم که ازدواج کرده ا شما ب کند. من واقعاً نیت بدي ندارم و ... از 

سارت می شم میاد و ج ستگاري میخو شما خوا سماً از  کنم در این مورد فکر کنم. خواهش میکنم اگر میگم ر

  کنید و بعداً به من جواب دهید.

شده بود و چیزي نمی سرخ  سرش پایین بود. کمی  ن رفته بود. آقاي گفت. کتایون هم از اتاق بیروپروین 

دانست دیگر چه باید بگوید. سرانجام پروین سرش را بلندکرد. دید مردي که راد خود صورتش قرمز بود و نمی

ست وصلت می شاداب و لبخند از او درخوا ست که با صورت  شده ا سال با موهاي جو گندمی مرتب  کند، میان

  کند.مهربان نگاهش می

  هید در این باره فکر کنم. فعالً که با این پاي ناقص خانه نشین شدم.بسیار خوب آقاي راد، اجازه بد -

پروین خانم، حتماً بدون عجله فکر کنید. در ضـــمن در مورد ادامۀ درمان من درخدمت شـــما هســـتم. وقت  -

، برم. لطفا داروهاتون را بخورید. من باید ســري به دوســتم در تاالر بزنمگیرم شــما را براي باز کردن گچ میمی

  توانم بکنم. احتماالً اوضاع آنجا خیلی خرابه! ببینم چه کمکی می

  آره، تو را خدا آقاي راد، ببینید آن جا چه خبره، به من هم اطالع بدهید. خیلی نگران آنجا هستم. -

  حتماً پروین خانم، هرکمکی دستم برسه انجام میدم. شما نگران نباشید، عزیزم. -

ـــنیدن کلمۀ  کمی جا خورد. آقاي راد خداحافظی کرد و رفت. کتایون بعد از رفتن  "عزیزم"پروین از ش

  آقاي راد نزد مادر اومد. لبخندي به لب داشت.

  مبارکه مادر جون! چه یار برازنده و مهربانی! تبریک میگم. -
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  این حرف ها چیه دختر، مگه چه خبر شده؟ -
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خبري از بیمارســتان نداشــت. اعتصــابات دانشــجویی به بیمارســتان هم کشــیده بود. گرچه  چند روزي بود که

شجویان تندرو مخالفت می ضی دان شت نباید اورژانس را تعطیل کرد، اما بع سفندیار اعتقاد دا کردند. وقتی وارد ا

شد. دوباره درگی شنیده  صفیر گلوله ها از خیابان هاي اطراف  صداي  شد  ستان  شده محوطۀ بیمار شروع  ري ها 

سافربري از تعداد  سرویس هاي م شدن  صون نبود. به علت کمبود بنزین و کم  ضور انقالب م بود. هیچ جا از ح

کردند. با اصرار اسفندیار و سایر انترن ها بیماران شهرستانی کم شده بود. ولی هنوز بیماران اورژانس مراجعه می

ستان اطفال به روي مجروحان خیابانی شد. درب بیمار ستادان را برانگیخت، ولی  گشوده  این کار خشم بعضی ا

شناسد. گاهی کور و کر است، زمانی شود و هیچ مرزي نمیبه زودي قانع شدند که انقالب از هر دري وارد می

خواهد. روز سختی گذشت. در تمام طلبد و زمانی تدبیر سیاست میبی رحم و بی عاطفه است. گاهی خون می

روحان را به داخل بیمارستان کوچک اطفال کشیدند. زخمی ها را پانسمان کردند. بیماران وخیم روز پزشکان مج

را به تنها اتاق عمل جراحی بردند و به نوبت عمل کردند. تا غروب مجروحان سرپایی را مرخص کردند و عمل 

یف و وضـــعیت ژولیدة شـــده ها را به تدریج به بیمارســـتان هاي دیگر انتقال دادند. رو پوش هاي خونی و کث

ـــتاران چهرة مریض خانه را تغییر داده بود، ولی گویی همه را امیدي مبهم و دور به هم پیوند  ـــکان و پرس پزش

ــکوه اي کار میمی ــاید در آرزوي روز پیروزي انقالب و زندگی بهتر و تحول داد. بنابراین بی هیچ ش کردند، ش

  اساسی بودند.

***  

گفت. اســفندیار روي تخت کنار گوشــه اي افتاده بودند. هیچ یک ســخنی نمی شــب در پاویون انترن ها هریک

شیده بودند یا روزنامه میپنجره لم داده بود و ورق روزنامه را نگاه می سایرین دراز ک سته کرد.  خواندند. همه خ

شانه می سبتاً انبوه خود را مرتب  سریعاً ورق میکرد و کتابی را بودند. دکتر جوانی الغر و بلند قد، ریش ن زد و 

ــاویر آن نگاهی می ــو بیرون رفت. به تص ــفید را درآورد و براي وض ــد، روپوش س انداخت. لحظاتی بعد بلند ش

سپس دقایقی بعد به اتاق برگشـت. زیر لب جمالتی گفت که کسـی درسـت متوجه نشـد. عربی تلفظ می کرد، 

و توجه نداشت. در آخرهاي نماز زیرچشمی وسط اتاق مشغول خواندن نماز شد. کسی به این عادت همیشگی ا

سته و خواب آلود بودند می ست و در همان حال همه را که خ ش شد روي تخت ن ست. وقتی عبادت تمام  نگری

  کرد گفت:که جورابش را پا می

  عجیب است. چه اتحادي، چه ایمانی! همۀ ملت یک پارچه ایستاده اند.  -

  ه داد:دکترهاي جوان متوجه او شدند و او ادام



یالنیگ سامان ریام  

         ٨١                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

سؤال میچه چیزي می - ستحکم و متحد کند؟ ها ...؟ معلوم نبود از که  کند و در عین تواند آن ها را این گونه م

  کرد و باز ادامه داد:حال به ترتیب به چشمان خسته و بی حال یکایک همکاران نگاه می

ـــت ها را به هم گره کرد. این مذهب ... آري مذهب بود که این گونه همۀ قلب ها را به هم نزدیک وهمۀ د - س

رود. انقالب راه دیگري پیش پاي تمامی انســان ها گشــود، راهی که از راه هیچ یک از مکاتب و فلســفه ها نمی

خود فلسفه و مکتبی جداگانه است. راه سوم است بین غرب و شرق. امروز تمامی دنیا در توجیه چنین حرکتی 

  رایج همخوانی ندارد. حیرانند!مانده اند، زیرا با معیارهاي معمول و 

در این زمان اسفندیار بلند شد و از اتاق بیرون رفت و در حیاط بیمارستان در سکوت و تنهایی قدم زنان 

شش می شت. کو سائل مبهمی وجود دا شنی به فکر پرداخت. در ذهن او م سئلۀ مبهم راه رو کرد در میان ده ها م

عه بیابد. یک لحظه به یاد کمال افتاد (کاش کمال اینجا بود و با او در براي دیدن آینده و سرنوشت انقالب و جام

کردم. افسوس، مدتی است خبري از او ندارم. باید روزهاي آینده سري به دانشگاه بارة خیلی از مسائل بحث می

ساعت بعد، وقتی به پاویون برگشت دیگران مشغول بحث بودند. با دیدن او دکتر الغراندا م ریش دار بزنم). نیم 

  گفت:

  دکتر اسفندیار، مثل اینکه حوصلۀ شنیدن حقایق را ندارید! -

  خیر، حوصلۀ شنیدن موعظه و شعار را ندارم. -

  قیافۀ مخاطب او درهم شد.

  نخیر برادر، این ها که گفتم شعار نیست. -

  ادامه داد: کرد. اولحظه اي سکوت کرد. دکتر اسفندیار از پنجره به خیابان خاموش و خلوت نگاه می

  ریزند.چشم هایتان را باز کنید، ببینید، انقالب را تماشا کنید، مردم را، اتحاد را، آزادي را. بت هایی که فرومی -

  اسفندیار برگشت و به او نگاه کرد.

  بینم ، ولی نگران هستم.بله می -

  نگران؟ نگران چه؟  -

زد. منتظر پاسخی از اسفندیار بودند. ی نمیهمه گویی جذب این بحث دو نفره شده بودند. هیچ کس حرف

  او روي صندلی کنار میز روبروي مصاحب نشست. لحظه اي در چشمانش خاموش خیره شد و بعد گفت:

  نگران همین واژه ها، انقالب، آزادي بت ها...  -

  سکوت کرد. مخاطبش حرفی نزد، متعجب بود و انتظار توضیح بیشتري داشت و دکتر توضیح داد:

ست. باید دید که آینده چه می - سکوت کرد. آري تحولی در حال تکوین ا شعار دادن  ست به جاي  شود. بهتر ا

مردم به خیابان ریخته اند، اما فراموش نکنیم همین مردم یا دســـت کم نیمی از آن ها تا دیروز به هر دلیلی براي 
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سات می سا ضرت در میدان ها ابراز اح ي را تجربه نکرده اند. از نظر آن ها آزادي کردند. آن ها هنوز آزاداعلیح

سلطنت قیام کردند، چه معنی دارد؟ آیا همه یک نوع دربارة آزادي می سرنگونی  شند؟ بله، مردم متحد براي  اندی

ـــؤال کنید به جاي آن چه نظامی را طالبند، چگونه می ـــازند، چه اما اگر از آن ها س خواهند بناي آزادي را بس

ــی کرده اند؟ بیم آن نمیقیقاً راهی را که میخواهند گفت؟ آیا د ــازند و روند بررس رود که بت هاي جدیدي بس

 دوباره خود را در چارچوب دیگري گرفتار کنند؟

  کرد با عصبانیت فریاد کشید:دکتر جوان در حالی که با نوك انگشتان ریش انبوهش را صاف می

  شما از مرحله پرت هستید. -

  ی شما هیچ برنامۀ روشنی براي آینده ندارید.این طور فکر کنید، ول -

  در چه مورد؟ -

  در مورد آینده و سرنوشت انقالب. -

  ما ایمان داریم و همین کلیۀ مشکالت را در آینده حل خواهد کرد.  -

ست. نمی - ضمینی ایمان تنها کافی نی شه و برنامه در راهی که هرگز نرفته اید قدم بردارید. چه ت توانید بدون نق

ــما در مورد آزادي اختالف عقیده راي ایجاد رفاه ، امنیت و آزادي میب کنید، در حالی که همین االن بین من و ش

  وجود دارد.

صبانیت نمی شدت ع سفندیار از  صورتش پیدا دکتر مخاطب ا ضالت  صحبت کند. لرزش در ع ست  توان

دکتر اســفندیار ابراز کردند. طرف او کم  بود. ســایرین وارد میدان شــدند که اکثر آن ها حمایت خود را از عقاید

  کم آرامشی به دست آورد، بلند شد و گفت: 

ست محکوم می - شما از االن دارید نظامی را که نیامده ا سرنگونی این صحبت ها چه معنی دارد؟  کنید. فعالً تا 

  برد.رژیم دست هایت را به من بده و فراموش نکن دشمن از اختالف ما سود می

  گویی. در حال حاضر دستم در دست شماست ولی باید مواظب دست دیگرتان باشم ...یدرست م -

  چرا؟! -

  پرستید من نپرستیدم با دست دیگرتان به مغزم خواهید کوبید.چون هرگاه بتی را که شما می -

  مخاطب دیگر طاقت نیاورد و با عصبانیت فریاد زد

شما چپی ها با انقالب مردم مخالفید، زیرا در آن نقشی نداشتید امان از دست شما! با همه چیز مخالف هستید.  -

  خواهید؟و در میان مردم پایگاهی ندارید. کسی با شما نیست. اصالً شما چه می

سکوت  شید و چیزي نگفت. لحظه اي  شت و دراز ک سفندیار به جاي خود روي تخت کنار پنجره برگ ا

  سنگینی حاکم شد.
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  دهید؟چرا جوابی نمی -

  دیار به طرف او برگشت و با کلمات شمرده گفت:اسفن

سلک تعلق دارم. نمیمن نمی - ستی ام، به کدام مکتب و م ستم یا را ستم، چپی ه خواهم دانم و نمیدانم چی ه

شتم یک فکر، یک  ست ندا که بدانم. من عادت نکرده ام خودم یا دیگران را طبقه بندي و مارك دار کنم. من دو

ستم ستم. آدمی که می ایده مطلق را بپر شما! من خودم ه سجده کنم مثل  خواهد زندگی کند، راحت و و به آن 

سانی در تمام دنیا  ست دارد نه تنها خودش، بلکه هیچ ان شه را انعکاس دهد. دو آزادانه ابراز وجود نماید و اندی

. براي بیان لحظه لحظۀ غمگین، گرسنه و اسیر اندیشه ها نشود. هرگز استثمارنگردد و هیچ کس را استثمار نکند

شته باشد. عشق بورزد و در چنگال هیچ آز و  تفکرات خود هرگز از برق دشنه اي یا سنگینی چماقی هراس ندا

شمرده و  سکوت کرد و دوباره  شود. هرگز به زور چیزي را نخواهد و تحمیل نکند. لحظه اي  سیر ن سدي ا ح

  کند، ادامه داد:آرام، گویی شعري را دکلمه می

ست دارم مثل آبشار باشم. رودي، نهري که همیشه در جریان است، نه مردابی خاموش، بی تحرك بی روح دو -

  خواهید بگذارید. براي من تفاوتی ندارد.و محدود! حال شما بر این احساس و اندیشه هر اسمی می

  دیگر سخنی نگفت و دیگر هیچ کس حرفی نزد.
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پرداخت. صبحانه شد و به کار آشپزي میشهرستان آمد مرتب در تالش بود. صبح زود بیدار میاز هنگامی که از 

  کرد.رفت و در بازگشت اسفندیار را بیدار میکرد و براي خرید نان بیرون میرا آماده می

  مانم ...!اسفند، پاشو، پاشو! دیره، من باید برم مدرسه، از سرویس مدرسه جا می -

ـــت و درحالی که دکتر هنوز در رختخواب بود، خداحافظی میتند تند چیزي  خورد، کیفش را برمی داش

رسید. دقایقی بعد اتوبوس کرد تا سر خیابان میشد. طول کوچه را به سرعت طی میکرد و از منزل خارج میمی

ضی از سرویس می سرگرم گفتگو بودند. بع شهر  شلوغ، معلم هاي مدارس جنوب  سید. توي اتوبوس  خانم ر

سه می شتند که باید آن ها را به مهد کودك مدر شیرخوار مرتب گریه معلم ها کودك همراه دا سپردند. بچه هاي 

زد. بحث کردند. منیژه دوست هایی بین همکاران مدرسه یافته بود و با آن ها در مورد خیلی مسائل حرف میمی

ی هاي سراسري بود. کم کم زمزمۀ اعتصاب مدارس روز اعتصابات دانشجویان، کارگران و کارمندان و راه پیمای

شت در دل همه جا باز هم به گوش می شی که دا سید. منیژه جوان، زرنگ، زیبا و پر انرژي بود و با اخالق خو ر

کرد. چند بار مدیر مدرسه به او اخطار کرده بود که مراقب باشد و سرکالس حرف هاي سیاسی نزند. گزارش می

د بار پاي امنیتی ها به مدرسه کشیده شد. منیژه به مدیر توضیح داد که شرایط اجتناب ناپذیر شد و چنها داده می

نوشـــتند و با هم در بارة حکومت اســـت و به عالوه، خود دانش آموزان روي تابلو و دیوار شـــعارهاي تند می

  کردند. صحبت می

سه در ت صلۀ خانه تا مدر شت، ولی فا سته اش منیژه گرچه به تدریس عالقه دا سنگین جنوب خ رافیک 

سفندیار میکرد. وقتی به خانه میمی شت و تازه منتظر ا سید ناي ندا ماند که باهم غذا بخورند. تا آمدن او همه ر

  برد.کرد و گاهی از خستگی خوابش میکرد، کمی مطالعه میچیز را آماده می

***  

  ر نشست. او خیلی دیر آمد. عصر خسته به منزل برگشت. غذا را گرم کرد و منتظر اسفندیا

  اسفند، خیلی دیر کردي، من خیلی گشنه ام. -

  میدونم عزیزم، ولی کار بود، مریض اورژانس داشتم، پیگیر کار مریض بودم. دیر شد. ببخش. -

  باشه جانم، میدونم، بیا غذا حاضره. -

ست و بعد نزد ش شید و منیژه ظرف ها را  صرف غذا دکتر روي تخت دراز ک او رفت و کنارش  بعد از 

سفندیار را نوازش کرد. لبخندي بر لبان دکتر ظاهر شد. او هم  دراز کشید. بعد برگشت و با دستش موهاي سر ا

  آهسته گیسوي منیژه را نواخت، او را به طرف خود کشید و بوسید. منیژه گفت:

  خوام چیزي بگم، ناراحت نشی!نازنینم، می -

  م؟نه، بگو عشق من، چرا ناراحت بش -
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  اسفند بگو، تو دوست نداري یه کوچولو داشته باشیم؟ -

  اسفندیار بلند شد و نشست و با تعجب به منیژه نگاه کرد و پرسید:

  تو دلت بچه میخواد؟ آره؟ -

  منیژه سرش را به عالمت تأیید تکان داد. در عین حال لبخند زد.

  انیم اداره کنیم؟ توکنی میبا شه ... باشه عزیزم، ولی شرایط ما ... فکر می -

شه و کنیم. البته هزینه داره می دونم، من حقوق میبله محبوبم، اداره اش می - ِست تموم می گیرم، تو هم فردا در

...  

  در همین موقع درب منزل را کوبیدند.

  بله ... کیه ؟ چه خبر شده؟ -

  زد، گفت:توفیق بود. در حالی که نفس نفس می

  ماه افتاده است. معجزه، معجزه!عکس امام ، عکس امام روي  -

ـــایه ها و مردم روي بام منازل و کوچه ها به  همه بیرون آمدند و به باالي بام رفتند. صـــدها نفر از همس

آسمان خیره شده بودند. آسمان نیمه تاریک غروب اوایل زمستان با سرمایی مالیم صاف و روشن بود. تک تک 

  زد: شدند. توفیق فریاد ستاره ها نمایان می

  بینید؟-نگاه کنید، آنجا را نگاه کنید! روي ماه عکس امام را می -

  منیژه گفت:

  بینم.من که نمی -

  اسفندیار گفت:

  سایه هاي روي ماه ممکن است چنین تصوري را ایجاد کنند. -

  اما توفیق فریاد زد:

  بینید.خیر تصور نیست، واقعیت است. معجزه است، شما چون ایمان ندارید نمی -

  خندید به اتاق برگشت.اسفندیار در حالی که می

ــهرها خبر معجزة افتادن عکس امام روي  ــهرها به پایتخت و از پایتخت به ش ــب هزاران تلفن از ش آن ش

ستان، مقاومت  سرد زم شاه، هواي نه چندان  ساند. به نظر مردم همه چیز معجزه بود. رفتن  قرص ماه را به همه ر

  رهبر در تبعید و اکنون عکس امام در ماه!مردم در مبارزه، نامه هاي 
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دانشــگاه شــلوغ بود. جمعیت هاي زیادي از احزاب و ســازمان هاي ســیاســی در دانشــکده هاي مختلف براي 

که کردند. تابلوهاي بزرگی از عکس مبارزان آن ها کردند یا عکس و پوستر پخش میهواداران خود سخنرانی می

شم می صحن در راه آرمان میهنی جان باخته بودند همه جا به چ سرود و آهنگ هاي انقالبی همه جاي  خورد. 

شگاه به گوش می سو دیده میدان سی از چپ تا رسید. عکس هاي رهبر انقالب در هر  سیا شد. تمام گروه هاي 

شار مردم به لحاظ دینی  شترین اق ست تلویحا رهبري این امام را که بی تابع او بودند پذیرفته بودند. عقیدة اکثر را

کنیم تا این احزاب و گروه ها این بود که، ما آرمان هاي خود را داریم، خود را از صـــف اکثریت مردم جدا نمی

رژیم ساقط شود، سپس برنامه ها و اهداف خود را دنبال خواهیم کرد و تا وصول همۀ آن ها ایستادگی خواهیم 

المیه هاي بی شــماري در تمام فضــاي دانشــگاه پخش بود. اســفندیار به کتابخانۀ دانشــگاه نمود. تراکت ها و اع

سري زد، دنبال کمال بود ولی او را ندید. به حیاط دانشگاه برگشت، کمی به سخنران ها گوش داد، بعد به طرف 

شتند. سخنرانی دا شتر گروه هاي مذهبی  شلوغ بود. بی شکی حرکت کرد. آن جا هم  شکدة پز همه جور آدم  دان

بودند، از مردم عادي، دانش آموز و دانشجو تا کارگر و کارمند و ... سخنران بعد از هر چند دقیقه سخن سکوت 

  زدند:کرد و اطرافیان با صداي بلندفریاد میمی

  حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط ... -

کردند. اسفندیار در بحر تفکر به این ترتیب موضع خود را روشن از سایر گروه هاي سیاسی مشخص می

به چه معنی است. آیا این نوعی انحصار طلبی نیست؟! آیا این غیر  "فقط"بود که براي خود توجیه کند که کلمۀ 

از این است که از فرداي پیروزي انقالب سایر گروه ها باید بساطشان جمع شود؟! از این تصور یک آن به خود 

  کرد.خورد. برگشت. کمال بود که با لبخند نگاهش میلرزید. از پشت دستی به شانه اش 

  بینم که سخت در فکري ها ...سالم دوست عزیز، چطوري؟ می -

کردم، تا رســیدم چرخیدم و میتینگ احزاب را نظاره میســالم آقا کمال، اومدم کتابخانه نبودي. همین طور می -

  اینجا.

  بزنیم.دکتر اینجا پایان خطه ... بریم، بریم کمی قدم  -

  منظورتان از پایان خط چیه؟ -

  خودت که شنیدي جانم، میگه فقط ... -

  کردم. بار معنایی سنگینی ...اتفاقاً من هم داشتم به همین کلمه فکر می -

  درسته دکتر عزیز، این یعنی از فرداي انقالب همۀ احزاب، گروه ها، نیروها و حتی همۀ اندیشه ها تعطیل! -

  کند.کنار هم مشغول فعالیت و تبلیغ دیدگاه هاي خود هستند و کسی تعرضی به دیگري نمیاالن که همه در  -
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درســته دکتر جان، ولی این کلمۀ فقط خیلی خطرناکه، خیلی. اونا هنوز قدرت در دســتشــان نیســت و اگر دو  -

  فرداي دیگر قدرت هم داشته باشند، اوه ...!

  کنند که فرودگاه را براي پرواز تاریخی آماده کند.را تهدید می مردم بی صبرانه منتظر آمدن رهبرند و دولت -

  داند چه اتفاقاتی در انتظار این مملکت است! و چه کسی مسئول تمام آن ها خواهد بود.بله درسته، خدا می -

  رسی!آقا کمال، خیلی نگران به نظر می -

دانید؟ رهبران کار خواهد آمد، شما می درسته دکتر، حق دارم، چون هیچ چیز مشخص نیست. چه نظامی روي -

  دهند.هیچ توضیحی نمی

  می گویند جمهوري اسالمی!-

یعنی چه؟ همین دو کلمه با هم منافات دارند. جمهوري یعنی حضــور و رأي مردم به نوعی دموکراســی، اما  -

ست؟ پس  سی ا شرعی در دل دموکرا ستورات  ست؟ منظور د سالمی در کنار آن به چه معنا ضور ا این دیگه ح

شند؟ چنین حکومتی  سازگار با سی باهم  سراغ دارید که دین و دموکرا ست. کجاي دنیا یک مورد  سی نی دموکرا

  شناسید؟می

  آخه اکثریت مردم ما مسلمان هستند.-

شد، نه  - شر باید با ساس حقوق بین الملل و حقوق ب شند. چه ربطی به ادارة حکومت دارد؟ ادارة مملکت بر ا با

  گر این طور است، اکثر مردم اروپا مسیحی اند، پس باید حکومت جمهوري مسیحی اعالم شود.اصول شرع. ا

  اقا کمال عیب حکومت شاه چه بود؟ چرا به این جا کشیده شد؟ -

نظر من این است که در توسعۀ سیاسی درجا زد. نتوانست آزادي هاي سیاسی را همپاي آزادي هاي اجتماعی  -

سترش دهد. از احزاب چپ  شت. این اواخر تنها یک گ ستی ها را باز گذا ست را شت و د شت دا شدت وح به 

شی بود اعالم کرد، در حالی که می شند و دفتر و حزب را که فرمای سی آزاد با سیا ست بگوید همۀ احزاب  توان

ورد. آروزنامه داشته باشند و آزادانه در انتخابات شرکت کنند. در این صورت کسی به کار مبارزة مخفی رو نمی

  کرد و اشتباهات دیگر. نیروهاي مخالف نیز اشتباهاتی کردند.نباید رهبران مبارز را به بهانۀ فرار از زندان ترور می

  عملکرد او در قبال کشورهاي خارجی چطور ...؟ -

داشـــت. در مقابل زیاده در مجموع خوب بود. شـــاه به هیچ وجه نوکر بیگانگان نبود و منافع ملی را پاس می -

 خواهی آن ها ایستاد.
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. میلیون ها نفرمنتظر و مشتاق بودند و "فردا امام خواهد آمد"چند روز بعد روزنامه ها با کلمات درشت نوشتند: 

نیز اضطراب داشتند. سرانجام دولت منصوب شاه فرودگاه را براي ورود میهمان باز کرد. مردم هر روز در خیابان 

کردند. این نخست وزیر به مردم خطاب می "نوکر بی اختیار"گرفتند و او را استهزاء میها رییس دولت را به باد 

هشــدار داده بود که مواظب دیکتاتوري نعلین باشــند. خبر گزاري هاي جهان خبر عزیمت رهبر انقالب به وطن 

حاصره کردند و از را با سر و صدا و تفسیرهاي گوناگون پخش کردند. از شب عدة زیادي از مردم فرودگاه را م

صبح زود تمام مسیر حرکت پیشوا را، از فرودگاه تا گورستان، با آب و جارو شستند و روفتند. فرودگاه عمالً در 

اختیار نیروهاي انقالب بود. صبح یک هواپیماي فرانسوي در فرودگاه به زمین نشست. مردم ازدحام کرده بودند 

د رهبر از پله هاي هواپیما فرود آمد. یک نظامی با لباس فرم نیروي زد. دقایقی بعو همه جا از جمعیت موج می

گشتند. دسته کرد و پشت سر او تعدادي از یارانش از خارج به وطن بازمیهوایی به وي در پایین آمدن کمک می

ضمون آن  سرودي اجرا کردند که م شور مذهبی  شته"اي از جوانان پر  ر بود. بعد امام د "رفتن دیو و آمدن فر

صورتی  شت. قیافه اي جدي با  سن دا سال  شده بود قرار گرفت. حدود هفتاد  صی که تدارك  صو جایگاه مخ

کرد. عدة زیادي کشــیده، ریشــی بلند و دســتاري مشــکی، لباس روحانی بلند که هنگام راه رفتن آن را جمع می

شار می سئول محافظت از او بودند. مردم ف شم شوند و پی واي خود را ببینند و اگر امکان آورند تا هرچه نزدیکتر 

شته باشد او را در آغوش کشند، ببوسند و ببویند، ولی امکانش نبود. رهبر چند دقیقه در فرودگاه سخن گفت  دا

شهر، جایی که ده ها نفر  ستان  سخ داد و پس از آن به طرف گور ست پا سات مردم با تکان دادن د سا و به اح

ستان میشهداي انقالب خوابیده بودند حرکت کر شینی که او را به طرف گور برد به کندي د. به علت ازدحام، ما

صلۀ حرکت می شید تا فا ساعت ها طول ک سیر جمعیت با گل به طرف  15کرد.  شد. در تمام م کیلومتر پیموده 

ماشین در حرکت بودند. به هر تقدیر رهبر روحانی انقالب به گورستان رسید. در جایگاه قرار گرفت و سخنرانی 

شنیدن نداي  شد زیرا عدة زیادي موفق به  شب از تلویزیون پخش  شور وي همان  سخنرانی تاریخی و پر کرد. 

تاریخی او نشــده بودند. این مشــکل با حضــور نیروهاي انقالبی در ادارة تلویزیون حل شــد. میلیون ها نفر پاي 

  ا از وي پرسید:سال تبعید برگشته بود. خبرنگاري در هواپیم 35تلویزیون بودند. بعد از 

  گردید چه احساسی دارید؟بعد از سال ها تبعید، اکنون که به وطن باز می -

  یک کلمه بیش نگفت:

  هیچ! -

شت. حتی خبرنگاري که  سردي ندا سخ  سی انتظار چنین پا سخ عجیب بود و کمی گیج کننده. ک این پا

ــؤال کرده بود از این جواب جا خورد. نیروهاي انقالبی و مردم از ای ــم  "هیچ"ن کلمۀ س ــخنی نگفتند. مراس س

ستان گفت که خود دولت تعیین می شوا در گور شد. پی شواز مردم از ابتدا تا انتها نمایش داده  کند و دولتی که پی
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ضمن گفت که  ست. در  ستان را آباد کرده ا شاه مملکت را ویران و گور ست باید برود. او گفت  سر کار ا االن 

ش سکن میمردم تنها به این دلخوش نبا کنند، بلکه معنویات سازند و آب و برق را رایگان میند که براي آن ها م

  رساند.دهد و گفت که مردم را به مقام انسانی میآن ها را ارتقاء می

***  

صابات، درگیري ها و قیام مردم علیه رژیم  بعد از آمدن رهبر هر روز حوادث تازه اي در تمام کشور رخ داد. اعت

ضی از آن ها را تا آن روز و باقیماندة  سر برآوردند. بع سی مختلفی  سیا آن ادامه یافت. در این میان گروه هاي 

سی نمی سالها بود که مبارزه میک صب شناخت و تعدادي  کردند. انواع تراکت ها و اعالمیه ها بر در و دیوار ن

ــریه و اعالمیه ها دیده میمی ــد. همه جا مردم در حال خواندن روزنامه، نش ــدند. وجود انواع تراکت هاي ش ش

سازمان هاي سیاسی سرگیجه آور بود. بازار کتاب فروشی ها داغ بود. آنقدر کتاب و جزوه روي بساط مغازه ها 

سی براي مطالعۀ همۀ آن ها کفاف نمی شک عمر ک سخۀ و پیاده روها ریخته بود که بی  کرد. کتاب هایی که هر ن

  کومیت بود، اینک به آسانی در دسترس همه قرار داشت.آن زمانی جرم سنگینی براي گرفتن مح

سیار تندرو و رادیکال مذهبی بار  شتند، جوانان ب صلی انقالب که آرمان دینی دا نیروهاي طرفدار جریان ا

سبی می شی که به عقیدة آن ها از راه حرام کا شروب فرو شگاه ها و دکه هاي م کردند حمله کردند. دیگر به فرو

شه ها را میدرهاي مغازه ها  شی شروب از هر رقم را به خیابان پرت مییا  ستند و بطري هاي م کردند. دیگر شک

سی مانع آن ها می سالم نماند. در این احوال اگر ک شدت مورد شد یا با آن ها بحث میهیچ میخانه اي  کرد، به 

  گرفت.ضرب و شتم قرار می

سلطنت از دوایر دولتی به داخل  شیده میعکس هاي بزرگ خاندان  شد. بانک خیابان پرتاب و به آتش ک

شد. از نظر انقالبیون بانک ها از جملۀ ها تعطیل و جام هاي شیشه اي سر در و پنجره هاي بانک ها شکسته می

شدند و شیوة عملکرد آن ها با تبلیغات رادیو تلویزیونی عوامل سیاست زراندوزي صاحبان قدرت محسوب می

نداز و اعالم جوایز و قرعه کشی، همه از اعمال غیر مذهبی و شیطانی بود. همین طور براي تشویق مردم به پس ا

تبلیغات براي خمیر دندان، وســایل خانگی و زینتی، بلیت بخت آزمایی، تبلیغ براي تیغ ریش تراشــی، بخاري، 

ــین و تبلیغات کفش ملی و کیف و قلم و لباس، یخچال و آبگرم کن ــوزي وماش و ... همه  مبلمان، بیمۀ آتش س

  مردود، غیر مردمی و ضد الهی بود.

سرودهاي میهنی پخش می کرد. تلویزیون ملی برنامه هاي عادي خود را قطع کرده بود و رادیو ترانه ها و 

شدارها و اعالمیه هاي حکومت نظامی را پخش می شاه ه کردند و مرتب به مردم گاهی از طرف دولت بازماندة 

سی میدادند که به مقراخطار می شش بدهکار نبود. چه ک سی گو ست رات حکومت نظامی تمکین کنند. ک توان

صفوف  سلک در  صنف، طبقه با هر آیین و م شد. همه از هر  شوق و خون کنار بک شور و  خود را از کاروان 



یالنیگ سامان ریام  

         ٩١                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

رفتند تا کاخ ستم را از بنیان براندازند. صحنه هاي آتش زدن الستیک ها در معابر، جشن خون، جشن فشرده می

شاخه هاي گل آذین میمقاومت، جشن وحدت بود. هر جا که خونی می سندگان، ریخت آن جا را با  کردند. نوی

شتند، علنی  شاعران و روشنفکران، دوشادوش توده هاي مردم آماده بودند. آن هایی که تا دیروز مبارزة مخفی دا

  شدند و بسیاري از زندانی هاي سیاسی دسته دسته آزاد گشتند.
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ــاع آنجا به هم ریخته بود.  ــت. اوض ــب بعد از خداحافظی با پروین با عجله به محل تاالر برگش آقاي راد آن ش

کســانی که از کارکنان آنجا بودند گفتند خســارات زیادي به بار آمده اســت. رییس تاالر را به بیمارســتان بردند، 

  ا به منزلش منتقل کردند.سرش رابخیه زدند و ترمیم کردند. بعد او ر

ــردرد می ــارت زیادي ایجاد آقاي راد به دیدنش رفت. رییس تاالر از س ــتش گفت که خس نالید و به دوس

  کرده اند.

ــتند وگرنه این طور مثل مغول ها حمله نمی - ــتند، این ها مذهبی نیس ــتی اراذل و اوباش هس کردند، این ها مش

آبرو دارند. اگر رقصیدند، اگر شادي کردند، به شما چه ارتباطی کردند. جشن عروسی است، مردم تخریب نمی

  داره! شما مگر وکیل و وصی مردمید؟ آخ ... آخ!

مســکن داري. بخور کمی آرام بگیري. عصــبی میشــی فشــارت باال میره. تو مشــکل قلب و عروق هم داري  -

  دوست من.

  آقاي راد کمی دلداریش داد و گفت: 

شدند. این جماعت به چند مهما - ستند و باعث آزار مردم  شک شعارها ریختند، زدند،  صی هم با این  صو نی خ

 هیچ کس نیست جلوي این گروه مثالً انقالبی را بگیرد.

گویند، شناسم. این جماعت چه میآقاي راد، شما مطالعات زیادي دارید. من شما را از زمان دانش آموزي می -

  خواهد شد؟ مقصودشان از طاغوت چیه، وضعیت مملکت چه

پوشند و زندگی را حت دارند، طاغوتی دوست من، این ها معتقدند که افراد مرفه و بی درد که لباس شیک می -

هســتند. طاغوت در لغت به معنی ظالم، ســرکش و باطل اســت. اعتقاد دارند فرعون و یارانش طاغوتی بودند و 

ا ربوده اند و نیز کسانی که شیوه و روش آن ها امروز هم تمام کشورهاي بزرگ و ستمگر که حق افراد ضعیف ر

  از غرب و مظاهر غربی است طاغوتی اند و باید از بین بروند.

  با این حساب تمام ممالک دنیا باید از بین بروند دیگه، نه؟ -

ــد و مملکت به کجا می - ــت من! اما اینکه چه خواهد ش ــت طوالنی و این چه عرض کنم، دوس رود، بحثی اس

  با توجه به این که من باید سري به پروین خانم هم بزنم فرصت نیست. بعداً صحبت خواهیم کرد.وقت شب 

  لبخندي بر لبان مرد ظاهر شد و گفت: 

  عجب! خالصه به مقصود رسیدي؟ -

ستان گچ گرفتند.  - ست. بردمش بیمار شک فکر بد نکن جانم، اون موقع که مهاجمان حمله کردند او افتاد پاش 

  زل است. بیچاره نگران شما بود. از من خواست وضعیت را اطالع بدهم.االن در من

  بسیارخوب، که این طور! حتماً کمکش کن عزیزم. سالم مرا هم برسان. شب به خیر. پس زودتر برو. -
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بعد از بیرون آمدن از منزل دوستش به آسمان نگاه کرد. آسمان صاف پرستاره و ماه کامل بود. یک لحظه 

ساس زیبای ست داد. حس این که به مراد خود نزدیک میاح شود خیلی دل پذیر بود، گرچه هنوز تا به ی به او د

مقصود راه طوالنی در پیش داشت. به ساعت نگاه کرد، شب از نیمه گذشته بود. با خود گفت این موقع از شب 

  به او سر بزند.صالح نیست مزاحم پروین شود. بنابراین از رفتن به منزل او صرف نظر کرد تا صبح 

ــت داده بود و تنها زندگی می ــرش را از دس ــال بود که همس ــرش به دنبال یک بیماري یک س کرد. همس

روزها و شب هاي سختی را بر بالین همسر  سخت مدت ها بستري بود. ماه ها تالش، دارو و درمان موثر نشد.

سرانجام با مطالعه و دید بیمار شد و  سردگی  سرگرم نمود. اولین بار گذراند و مدتی دچار اف ستان خود را  ن دو

شتند. در آنجا بود که براي اولین  سپس درون تاالر گ ساعتی در محوطه و  ستش به تاالر رفت  که براي دیدن دو

  بار چشمش به پروین افتاد. یک مرتبه ایستاد و از رییس تاالر پرسید: 

  این زن کیست؟ -

  دوستش جواب داد: 

شدند. ها! چی ها! اون، پروین خانم؟ ا - ستخدام  ستند و تازه ا سواد، زیبا و مدیر ه سیار فهمیده، با شان خانم ب ی

شده؟ مثل این که چشمت را گرفته ها؟ ها ها (خندید) اتفاقاً ایشان خانم بیوه هستند، شوهرش معتاد بود و فوت 

  کرد.

ـــت که د ـــال ها چیزي را یافته اس ر آرزوها دنبالش این حرف ها آقاي راد را منقلب کرد. گویی بعد س

گشت. بعد از آن روز بارها آن جا رفت و گاهی از نزدیک او را تماشا کرد. او را بی نهایت زیبا دید. چند بار می

ــنهاد ازدواج بدهد، ولی خجالت می ــماً به او پیش ــت جلو برود، خود را معرفی کند و رس ــید و جاي خواس کش

ست ک ست ندید. دوستش اجازه خوا سب براي درخوا شبی منا ه با پروین در این باره صحبت کند، نپذیرفت. تا 

ساس می سخ پروین بود. اح شرایط برخورد. حال در انتظار پا ستش که آن اتفاق افتاد و با او در آن  کرد قلباً دو

  دارد.
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  بخش چهارم
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سره کرد. جریان از این قرار ده روز بعد از آمدن رهبر انقالب اتفاقی افتاد که کار  سلطنت را یک رژیم باقی ماندة 

ــاهی درگیري  ــاهنش ــرق پایتخت بین نظامیان طرفدار انقالب و نیروي گارد ش بود که در یکی از پادگان هاي ش

صبح بود. هواي  سو بروند. اوایل  شد که مردم به آن  صداي تیر اندازي و آژیر آمبوالنس ها باعث  شد.  ایجاد 

داد. صف هاي طویل پیت هاي نفت در کوچه و خیابان پذیر نیمۀ دوم زمستان نوید بهاري نزدیک میآفتابی و دل

خورد. مردم هر روز منتظر حادثه اي بودند و شاید منتظر جرقه اي که کار را ها روزها پشت سر هم به چشم می

ارچۀ مردمی پیروز شــوند. در عین توانند با قدرت یک پکردند نیرومندند و میتمام کنند؛ زیرا به خوبی حس می

ــاید دلیل آن واقع بینی بود زیرا هنوز ماشــین حال حالت تردید در تصــمیم گیري هاي رهبران دیده می شــد. ش

  دولتی با تمام نیرو و سالح در اختیار نظامیان و افسران ارشد و پابرجا بود.

ـــاعتی بعد از درگیري خبر آن در  درگیري نظامیان جرقه اي بود که آتش بر خرمن توده هاي مردم زد. س

رهبران "زدند: تمام شهر و سپس در تمام کشور پیچید. در چنین احوالی مردم بی سالح و تشنۀ مبارزه فریاد می

. این درخواست مردم بود. هم زمان با این حادثه راه پیمایی پرشکوهی در خیابان مرکزي شهر "ما را مسلح کنید

سازما ن در اهتزاز بود و جمعیت هوادار با به یادبود چریک هاي جنگل د سرخ و آرم  ر جریان بود. پرچم هاي 

شــعار و گره مشــت ها در حرکت بودند که ناگهان یک موتوري که لباس فرم نیروي هوایی به تن داشــت فریاد 

  زد:

ن ها درحال چریک ها کجا هستید؟ االن موقع راه پیمایی نیست. برادران نیروي هوایی در حال جنگ هستند. آ -

کشته شدن توسط گاردهستند. این فریاد آب سردي بود که بر روي تظاهرات پاشیده باشند، زیرا یک باره ده ها 

نفر از جمعیت خارج شــدند و بالفاصــله با اســلحۀ کمري به طرف پادگان نیروي هوایی حرکت کردند. این ها 

ـــتۀ آمادة جانبازي در راه میهن و مردم بودند. حال که مردم خود اعالم جنگ کرده  چریک هاي از جان گذش

ـــینی بودند، درنگ جایز نبود. نیروهاي کمک از در و دیوار پادگان باال می رفتند. به زودي نیروي گارد عقب نش

ست هاي پی درپی بعدي بود. چریک هاي چپ و مذهبی و نظامیان انقالبی بعد  شک سرآغاز  ست  شک کرد. این 

ــلحۀ پادگان  ــتور مقاومت درمقابل از این پیروزي اس ــوا دس را بین مردم پخش کردند. تازه این زمان بود که پبش
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صادر کرد. دیگر هیچ چیز قابل کنترل نبود، دیگر همۀ مردم در مقابل تمامی ارتش  سلطنت را  نیروهاي طرفدار 

سلحانه پیکار می شوکردند. هیچ کس حدس نمیدر جنگی م شیده  د. حمله زد که ناگهان کار به جنگ خیابانی ک

شان می ست سالحی که به د شد. مردم با هر سید حمله میبه تمام پادگان ها آغاز  صداي انفجار هاي پی ر کردند. 

شدند. جنگ آوران در پی در هر طرف به گوش می سلیم  سید. تعدادي از کالنتري ها و پادگان ها داوطلبانه ت ر

سازند. قبال تراکت هایی در بارة آموزش نظامی در حال تعلیم کودکان و جوانان بودند که چگونه مادة انفج اري ب

سنگر و باریکاد ها را  ساختن کوکتل مولوتف، ایجاد  شده بود. اینک در میدان مبارزه آموزش عملی  مردم پخش 

شــد. نیروهاي انقالب به تمام کالنتري ها ، کاخ ها، مجلس و آموختند. آژیر آمبوالنس ها یک لحظه قطع نمیمی

ـــدند. اما چند جا  قرارگاه هاي ـــلیم ش ـــیاري جاها دقایقی بیش مقاومت نکردند و تس نظامی تهاجم کردند. بس

ستان ها پر از مجروح و  شد. بیمار شدن تعداد زیادي از مردم  شته  سلطنتی موجب ک شدید گارد هاي  مقاومت 

  سردخانه ها مملو از اجساد بود.

شان از مبارزة خونین مردم و  ستان ها هم ن شهر شت. در پاره اي نقاط مردم نیروهاي خبرها از  نظامیان دا

سته وارونه به درخت ها آویختند که روزها به  ست و پا ب ضی از آن ها را د اطالعاتی و امنیتی را اعدام کردند. بع

  همان شکل ماندند تا بوي تعفن گرفتند.
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ن مدت در بیمارستان مشغول کار بود. مجروح آنقدر زیاد اسفندیار دو شبانه روز پیاپی به خانه نرفت. در تمام ای

ستان ها در اتاق عمل و فوریت ها به درمان مجروحان  سی ستراحت نبود. تمام انترن ها و آ صت براي ا بود که فر

شش عجیبی بود، اهتمام می ستاده بودند. آمبوالنس پی  48کردند. کو سر پا ای سنگی  ساعت با بی خوابی و گر

ــده بود. مریض هاي یدرپی مجروح م ــغال ش ــتان با مریض هاي گلوله خورده اش آورد. تمام تخت هاي بیمارس

بردند. پرستاران وپرسنل همدوش پزشکان فعالیت عادي را مرخص کرده بودند. مردم براي دادن خون هجوم می

ود و جان کردند و با صــحنه هاي دلخراش مجروحان بی حال که گلوله به ســینه و ســرشــان اصــابت کرده بمی

  دادند.گریستند و در همان حال به تالش براي نجات سایر بیماران ادامه میشدند و میسپرده بودند مواجه می

ــو می ــو آن س ــیده بود خود را به این س ــفندیار در حالی که خون روي روپوش او ماس ــاند. براي اس کش

ــرم وصــل می ــر میمی کرد. به اتاق عملکرد، مجروح دیگر را بخیه میمجروحی س زد و رفت، به فوریت ها س

ـــتان هاي دیگر در تماس بود، براي همین طور در بلند کردن و جا به جایی مریض ها کمک می کرد. با بیمارس

ضی خون و براي دیگري پذیرش می صداي مری شت.  ضعی دا شلوغ بود و چنین و ستان ها  ست. همۀ بیمار خوا

رســید. نبرد بین نیروهاي انقالب و ارتشــی هاي طرفدار رژیم می گلوله و انفجار نارنجک از خیابان ها به گوش

  ادامه داشت.

اواخر روز دوم درگیري سران ارتش تسلیم شدند. پادگان ها به دست مردم افتاد. در دست هر جوانی یک 

سلحه بود. گاهی کودکان با قطعات مسلسل و سالح کمري در خیابان دیده می  شدند. همه از ذوق و هیجان پرا

بودند. اداره تلویزیون بعد از کشــته شــدن چند نفر به دســت مردم افتاد. رادیو یک مرتبه با پخش ســرود میهنی 

ستان ها نیروهاي مردمی مراکز نظامی را  شهر سرعت در  سقوط پایتخت به  پیروزي انقالب را اعالم کرد. بعد از 

شدند یا به دست مردم افتادن سقوط کرده بود. چند تن از تسخیر کردند. نیروهاي امنیتی مخفی  سلطنت  د. دیگر 

  سردمداران رژیم پادشاهی تا آخرین لحظه مقاومت کردند و سرانجام دستگیر شدند.

شیرینی پخش نمودند و جشن گرفتند.  شادي کردند و نقل و  مردم به دنبال پیروزي انقالب در خیابان ها 

  معجزات پیشین رخ داد.از نظر آن ها سقوط سلطنت معجزة دیگري بود که به دنبال 

***  

اسفندیار بعد از دو روز کشیک خسته کننده به خانه بازگشت. منیژه در انتظار او بود. بعد از صرف صبحانه روي 

تخت افتاد و تا ظهر به خواب عمیقی فرو رفت. نزدیکی ظهر بیدار شد ولی ناي بیرون آمدن از تخت را نداشت. 
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حوادث روزهاي گذشته افتاد. فکر روزهاي بعد از پیروزي انقالب بود که چه همان طور که دراز کشیده بود یاد 

دهد. خیلی دوست داشت به خیابان برود و سري به دانشگاه بزند. سرانجام بلند شد. منیژه مشغول آماده رخ می

  کردن نهار بود. وقتی او را دید گفت:

سفند خوب خوابیدي عزیزم، نزدیک  - ضر دانساعته، البته می 5ا سته بودي. برو یه دوش بگیر غذا حا م که خ

  است.

  منیژه بعد از نهار حاضري بریم بیرون، ببینیم چه خبره؟ -

شهیدان و مبارزان به آنجا می - شلوغه، مردم براي دیدن عکس  شگاه خیلی  شنیدم دان روند. آره، موافقم، بریم. 

  تمام گروه هاي سیاسی در آنجا میتینگ دارند.

  شوم.زود آماده می بسیار خوب من -
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صداي  شگاه مملو از آدم بود. هر طرف  شگاه کمال را ببیند. حیاط دان شاید در دان سفندیار در این فکر بود که  ا

سیاسی مختلفی هواداران خود را جمع کرده بودند. عکس و پوستر و سخن رانی به گوش می رسید. گروه هاي 

  بود. منیژه دست اسفندیار را کشید و گفت: تراکت همه جا ریخته

  اسفند بیا این طرف چند تا از همکاران را اینجا دیدم. -

  به آن سمت رفتند و با معلم ها مشغول گفتگو شدند. یکی از آن ها پرسید: 

  شود؟!حال که انقالب پیروز شده، اوضاع ما معلم ها بهتر خواهد شد؟ واقعاً مسکن ،آب و برق مجانی می -

  منیژه گفت: 

ــته، به عالوه بقیۀ حرف هاي امام را فراموش کردي؟  - ــاعت از انقالب نگذش ــته باش! هنوز چند س ــبر داش ص

  خواي؟. انسانیت نمی"رسانیمبه این مقدار دل خوش نباشید، شما را به مقام انسانیت می"فرمودند 

  باشه حاال در درجۀ اول مشکل ما مسکنه جانم! -

داد همکارش گرم صحبت شد و اسفندیار به حرف هاي یکی از چریک ها گوش می منیژه با دوست هاي

  که دستی به شانه اش خورد.

  سالم دکتر، این طرف ها؟ مریض نداري؟ -

  شوید، انگار پرتان را آتش زدند.خواد شما را ببینم فوراً ظاهر میسالم آقا کمال، چیز عجیبیه! هر وقت دلم می -

  دانستی؟ هاااا هااا (خندید).تم، نمیدرسته، من سیمرغ هس -

  خوب آقاي سیمرغ، اوضاع و احوال چگونه است؟ چطوره؟ -

ـــت، مذهبی، المذهب و ... هر کی ارگان خودش را خودت می - بینی دیگه، امن و امان، همه آزادند، چپ، راس

  خواي؟کند. از این بهتر چی میدارد و تبلیغ می

  ه هاي مارکسیستی را در جامعه تحمل خواهند کرد. تا کی این انقالبیون مذهبی گرو 

تا کی؟ هه ... همین دیروز گروه هاي تندرو مذهبی در یکی از اســتان هاي غرب کشــور یک مینی بوس پر از  -

  کتاب را به آتش کشیدند، به بهانۀ این که کتاب ها انحرافی و ضدمذهبی اند.

صف اگر این حرکات ادامه یابد ساعت از پیروزي ا 24جدي میگی آقا کمال؟ هنوز  - شته! با این و نقالب نگذ

  جنگ داخلی خواهد شد.

بعید نیست، مگر اینکه پیشوا آن ها را از این حرکات منع کند و بر اساس فرمایش خودشان در خارج که همۀ  -

نند به این داشناسم چون خود را مالک انقالب میگروه ها آزاد باشند عمل شود. اما این جماعت متعصب که می
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گذارند سایر احزاب و گروه هاي سیاسی فعالیت کنند. شاید شنیده باشی، زمزمه است که همۀ خانم راحتی نمی

  کنند.ها باید حجاب داشته باشند و زنان بدون روسري و چادر را تهدید می

  ؟فهمم، وقتی میگند حزب فقط ...، پس وجود سایر تفکرات ممنوعه، این طور نیستبله، می -

سترده تر می - ضات به حقوق مردم را خیلی گ ست من، حتی دامنۀ این تعر بینم. افق هاي دورتر همین طوره دو

رسد. مثالً تصور بفرمایید در محفلی چند نفر آدم صاحب نام، دانشمند، استاد دانشگاه چندان روشن به نظر نمی

سائل شه هاي مختلف گرد هم آمده اند و با هم پیرامون م سی تبادل نظر کنند.  با اندی سیا فرهنگی، ادبی و احیاناً 

فرض بفرمایید در آن مجلس چند پیمانه می هم صــرف شــود. اگر از طریقی بعضــی از این جماعت گیرم خود 

شوند، فکر نمی صب آگاه  شتم رأي و متع ضرب و  شود و مجلس را به هم ریخته و احیاناً  کنید به آنجا حمله 

  کنند؟

با این وصف هدف از انقالب چه بود؟ اگر قرار باشد که آزادي هاي اجتماعی محدود شود احتمال دارد. ولی  -

  چرا قیام کردیم و این همه خون ریخته شد و ...؟

کند. به امید اینکه دانم ، باید صبر کرد و دید. روزهاي آینده خیلی مسائل را روشن میدانم دکتر جان! نمینمی -

  ک پیش برود.همه چیز قانونمند و دموکراتی

راســتش قرار بر این بود. رهبر وقتی در خارج تشــریف داشــتند نوید یک مملکت بر مبناي آزادي و  -

  حقوق بشر وعدالت را دادند.

  ساعتی بعد از هم جدا شدند و به اتفاق منیژه به طرف منزل حرکت کردند.
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ــید. ــب براي دیدن پروین رفت. حالش را پرس ــت. تأکید کرد دکتر  فرداي آن ش ــده اس گفت که دردش کمتر ش

شار آورد. به  ست گچ روي پا ف شد، چون ممکن ا شود که کبود نبا شتان توجه  سفارش کرده گاهی به رنگ انگ

  این منظور روي ناخن پایش که در گچ بود فشار آورد، سفید شد و سپس رها کرد. رنگ قرمز برگشت.

مدت سه هفته پاي شما باید در گچ باشد. براي جا به جایی باید از  عالمت خوبی است. مشکلی وجود ندارد. -

  خرم.عصاي زیر بغل استفاده کنید. من امروز عصا را می

پروین چیزي نگفت ولی در فکر بود که چگونه زحمات راد را جبران کند. هنوز پاسخی براي در خواست 

 کرده بود.دانست چکار کند. این مرد خیلی به وي محبت او نداشت. نمی

ــی دارم - ــایی که می .آقاي راد، خواهش ــمناً هزینۀ عص خرید و لطفاً کلیۀ هزینۀ درمان را بفرمایید تا بپردازم. ض

  کنم.کشید را هم همین طور، خواهش میزحمت می

  پروین خانم، باشه. شما نگران چه هستید؟ مبلغ باالیی نیست. -

  کنم.اهش میباشه، هرقدر که باشد شما وظیفه ندارید. خو -

صدا زد و  شت و به پروین داد. پروین کتایون را  شت کوچکی نو آقاي راد با دلخوري مبلغ را روي یاددا

  گفت:

  دخترم این مبلغ را به آقاي راد بده. ایشان در مورد من بسیار محبت کرده اند و من شرمنده هستم. -

  اختیار دارید، این حرف ها چیه؟ من کار مهمی انجام ندادم. -

کشید تو چشم هاي راد نگاه کند. چند دقیقه اي سکوت برقرار شد. پروین سرش پایین بود و خجالت می

  کرد در مورد درخواست او چه پاسخی بدهد!درضمن هنوز فکر می

کرد به او کرد. در دل آرزو مینگریست. صورت و چشم هاي زیباي او را تماشا میراد با اشتیاق به او می

سخ مثبت دهد شده بود که همین مرد را بی تاب تر میپا سرخ  صورتش  شرم  ساکت بود واز  کرد. . اما پروین 

  دانست چه بگوید و چگونه این سکوت را بشکند. در این حال پروین به سخن آمد:نمی

  آقاي راد چه خبراز تاالر دارید، از دوستتان؟ -

کنم. کالً اوضاع آن جا به هم ریخته. این گروه هاي انقالبی خواستم برایتان تعریف ها ... بله، یادم رفته بود. می -

ریزند و حمله خواهند کرد. بنابراین فعال تعطیل اولتیماتوم داده اند که اگر دوباره مراسم طاغوتی برگزار شود می

  کند.است. دوستم هم که سرش آسیب دیده و بخیه خورده استراحت می

  مراسم طاغوتی یعنی چه؟ -
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شان - شدند، باید حجاب را رعایت کنید، آرایش خانم  منظور شته  شده و جوان ها ک اینه که در مملکت انقالب 

ست، وگرنه باز  شروبات الکلی هم ممنوع ا صرف م ضمن م شند. در  شه و خانم ها و آقایون از هم جدا با ها نبا

  شود و ...حمله می

  و شاد باشند. از قدیم این رسم بوده.یعنی چه؟ عروسیه دیگه، مردم میخواند برقصند، آواز بخونند  -

درسته عزیزم، ولی حاال همون رقصیدن زن و مرد هم اشکال داره. کالً وضعیت نا مشخصه، این جماعت هنوز  -

  شود.کنند. باید صبر کرد ببینیم چه میسر کار نیومدن براي همه تکلیف تعیین می

خواستش چه شد، ولی هر بار فکر کرد شاید باز هم سکوت شد. مرد چند بار خواست بپرسد که پاسخ در

  به زمان بیشتري نیاز دارد تا فکر کند. بنابراین چیزي نپرسید. بلند شد و گفت :

  خرم و میارم.خداحافظ پروین خانم، مرخص میشم. عصر عصاي زیر بغل را می -

  خدا نگهدار آقاي راد. -

  

 ***  

  ل نشست.بعد از رفتن آقاي راد کتایون با مادرش به درد د

  مادر جواب آقاي راد را دادي؟ -

  زنی؟چه جوابی دختر! راجع به چی حرف می -

  دانی من راجع به چی میگم؟ کنی، یعنی نمیمادر، چرا رد گم می -

شما  ست.  ست نی سخ این مرد بیچاره را بده. مرد محترمیه. در سابی بده! جواب مرا نه، پا ست و ح جوابم را در

  پاسخش را بدي، غیر اینه؟ زشته به خدا!  قول دادي که فکر کنی و

  زنی؟ مگه شوخیه! پاسخ چی بدم؟ چی بگم؟دونی راجع به چی حرف میچی میگی دختر؟ می -

کنم. دیشـــب آقاي راد از شـــما درخواســـت کرد که دونم راجع به چه چیز صـــحبت میمادر، من دقیقاً می -

گویم نمیشه که مردم را سر کار گذاشت. من نمیهمسرشان بشی درسته؟ خوب گفت فکر کن پاسخش را بده. 

چه پاسخی بده، مثبت یا منفی هر طور که دوست داري، ولی جواب بده تا سرگردان نشه. بیچاره االن داره بهت 

ــت زودتر بگو تا تکلیف خود را خدمت می ــی، حال اگر جوابت منفی اس ــاید تو موافق باش کنه به امید اینکه ش

  را عالف ما نکنه.بداند و بیخودي خودش 

تو میگی چه کار کنم کتایون؟ چه جوابی به او بدم؟ میدونم آدم خوبیه، مهربانه. ظاهراً اهل خانواده و وفاداره،  -

  ولی من و ازدواج! خیلی سخته! 
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مادر شرایط خیلی ناجوره، جامعه در حال دگرگونیه، ما بی یار و یاوریم. نیاز به کمک یا سرپرست داریم. این  -

د پا پیش گذاشته. ظاهراً مرد آرام، خوش تیپ و جا افتاده و با سوادي است. چه اشکالی دارد مادر جون؟ البته مر

  این نظر منه، شما باید تصمیم بگیري، ولی جوابش را بده.

  پروین چیزي نگفت، فقط سرش را پایین انداخت.
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ــغول یک هفته بعد از پیروزي انقالب  ــفندیار در اتاق مش ــتان، اس در روز آفتابی و تعطیل اوایل آخرین ماه زمس

  مطالعه بود که منیژه گفت:

  اسفند، اسفند، بیا، بیا رو تراس، زود باش! -

  چی شده منیژه؟ چه خبره؟ -

  بینی. زود باش دیگه! اهه ...نگاه کن تو حیاط، می -

  ه، تماشا کن!گرددیر کردي، رفت توالت. صبر کن، االن برمی -

  زنی؟چی برمی گرده، از کی حرف می -

  بینی.آخوند بابا، آخوند رفت توالت، چند دقیقه صبر کن برمی گرده می -

  آخوند کجا بود؟ ما تو این خونه آخوند نداشتیم. -

ـــۀ حیاط توالت. کی میتوادونم! از چه می - نه تاق خانم توفیق در اومد. آفتابه را دم حوض آب کرد، رفت گوش

باشه این، ما تو این خونه آخوند نداشتیم. صبح زود دیدم از راه پلۀ پایین بوي کباب میاد. دیدم خانم توفیق داره 

  پزه.کباب می

  کنه دیگه.گمونم توفیق ازدواج کرده یا صیغه شده. درهرحال داره از عشقش پذیرایی می -

شاه می - گفت شورشی هاي کثافت، حاال به این زودي رنگ رقصید. به همه میزنکه تا دیروز داشت با عکس 

  کنه!عوض کرده. با آخوند وصلت می

ـــتار بیرون اومد و به طرف  ـــد و مرد گنده اي با لباس روحانی بدون دس در همین وقت در توالت باز ش

  حوض رفت. منیژه و اسفندیار به داخل اتاق آمدند که دیده نشوند.

***  

  ز راه پله خانم توفیق را دید. فرداي آن روز منیژه موقع رفتن ا

 سالم، مبارك باشه! -

  مرسی، حاج آقا، بله لطف کردند بنده را به نکاح موقت ... بله! -

  منظورتان صیغه است، درسته؟ -

  همون تقریباً ... بله. -

  منیژه خداحافظی کرد که بیرون برود. خانم توفیق گفت:
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بفرمایید. حاج آقا خیلی در این باره حساس هستند. خوب انقالب منیژه خانم ببخشید، لطفاً حجاب را رعایت  -

  اسالمی شده دیگه.

شده بود دو  ست طاقت بیاورد و در حالی که صورتش از خشم قرمز  شد و نتوان شدت ناراحت  منیژه به 

  قدم به طرفش رفت و گفت:

همسـایه ها شـاهدند. حاال چی دادي و همۀ ببینم خانم توفیق، شـما تا دیروز لخت تو حیاط باغچه را آب می -

ــده داري به من درس حجاب میدي؟ یادت رفته جوان ها تو میدان گلوله می ــاه ش ــتی با عکس ش خوردند، داش

صیدي؟ خجالت نمیباالي بام می سند! رق سا شدي زن حاجی، به من درس یاد میدي! حاج آقا ح شی؟ حاال  ک

  ه؟خوام آزاد باشم، به حاجی چه مربوطخوب باشند، من می

سید که نکنه آبرویش پیش  شت. خیلی تر شده بود، یک کلمه نگفت. رنگ به چهره ندا توفیق گویی الل 

خوب شـــد  "آخوند بره. آهســـته برگشـــت رفت تو اتاق و منیژه هم از در خانه بیرون رفت و تو دلش گفت: 

  گفت. . وقتی بعد از خرید به خانه برگشت داستان را به اسفندیار"حسابی شستمش زنیکۀ ...

حالشو گرفتم. زنیکۀ پدر سوخته یه مال را برداشته آورده تو خونه، بهش کباب میده، غذا و ... میده. حاال براي  -

  گیره. چه آدم فرصت طلب و موذي اي! آدم شاخ در میاره!من قیافۀ انقالبی مسلمان می

  بچه خوب نیست.  آرام باش عزیزم، عصبی نباش (دستش را روي شکم منیژه گذاشت) براي تو و -

  توانم این بی شرمی را تحمل کنم.دانم عزیزم، ولی نمیمی -

  خودش را انداخت بغل اسفندیار. شوهرش او را درآغوش کشید و نوازش کرد (آرام باش عزیزم).

  دونم.کنه، میاسفند، این زنه ما را از اینجا بیرون می -

ستأجر مثل ما کجا پیدا میغلط می - سکنه! م صدا. خوب همسرم همه کنه؟  سر و  ر ماه کرایه اش را میدیم، بی 

ــت طلب وجود دارد، این هم یکی از آن ها. می ــابقۀ خوبی نداره، از ترس به دامان مال پناه جا آدم فرص دونه س

شد. ولی فعالً به کارمان  برده. بله، ممکنه دو فرداي دیگر براي خوش خدمتی من و تو را هم با هزار تهمت بفرو

ست کجا! ولی اینجا ادام سم باقی نمانده، بعد میریم براي کار به جایی، معلوم هم نی شتر از در ه دهیم. چند ماه بی

  مانیم.نمی

ستند و از همه زنان آزاده  - شنیدي زن ها براي اعتراض به حجاب اجباري در حال تدارك تظاهرات ه ستی  را

  دعوت کردند؟

  کنم.چه جالب، من حتماً شرکت می -

  ب باش عزیزم، چون آدم هاي متعصب با این اعتراض مخالفند و ممکن است دست به خشونت بزنند.مواظ -
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شلوار انداخته بودند، چهار نفر  شتند و پیراهن هاي بلند خود را روي  سلح که همۀ آن ها ریش دا چند نفر مرد م

شتند، بعد  ساري و لباس نظامی برتن دا از یک محاکمۀ کوتاه مدت، در اتاقی که از امیران ارتش را که درجۀ تیم

کردند. اتاقی که درآن محاکمه انجام چند روحانی درآن نشسته بودند، از راه پله به طرف بام ساختمان هدایت می

ساکن بود و دستور محاکمۀ افسران بلند پایۀ ارتش  ساختمانی بود که پیشواي انقالب در آن  شد در طبقۀ باالي 

صادر کرده بود. ا ساختمان منتقل میرا  سته راه کنون این مردان انقالبی آن ها را به بام  شوند. آه کردند تا اعدام 

سانی که این میر سرد بود. ک ستان  شب و هواي آخر زم سته بودند. نیمه  ستان آن ها را ب شمان و د فتند چون چ

د. هیچ کدام درس حقوق نخوانده چهار نفر را محاکمه و دستور اعدام آن ها را صادر کردند مالهاي انقالبی بودن

شتند. آن ها در موقع  شریعت رأي داده بودند. هیچ کدام از محکومان وکیل مدافع ندا ستور  ساس د بودند و بر ا

ـــیمانی ابراز نکردند. فقط گفتند به وظایف میهنی خود عمل کردند. بین آن ها یک  محاکمه حتی کوچکترین پش

سلطنتی  سازمان امنیت رژیم  سی بی گناه بوده بود. به هرحال نمینفر رییس  سیا توان گفت که در مورد زندانیان 

توانســت داشــته باشــد که نداشــت. نفر دیگر فرماندار نظامی ولی حق دادرســی عادالنه را مثل هر محکومی می

در پایتخت بود و در جریان شورش هاي خیابانی و تظاهرات هرازگاهی فرمان آتش به معترضان را داده بود. اما 

این چهار تن بود کســی که به یقین بی گناه باشــد؟! آري بود. تیمســارفرماندة نیروي هوایی، خلبان شــجاعی که 

شتند و در جنگ  شی، دانش وتجربۀ او باور دا شادت و تیزهو شور بود وهمه به ر حافظ حریم مرزهاي هوایی ک

شت. حت ی یک بار طی مانور زیبایی با جت هوایی ضد دشمن میهن شخصاً پرواز کرد و همه را به شگفتی وادا

شکاري از زیر یک پل در جنوب کشور رد شد که تحسین جهانی را بر انگیخت. او که فارغ التحصیل خارج بود 

آموخت و بی شک نقشی در سرکوب جماعت نداشت. معلوم نشد دانش خلبانی را به افسران نیروي هوایی می

 او را به چه جرمی به اعدام محکوم کردند. 

شتند. هر چهار نفر را در یک خط ردیف کردند.  سلح پاي بر بام گذا سته به کمک افراد م گروه اعدامی آه

جوخۀ اعدام در روبروي آن ها صــف بســتند. پیش از شــروع کار، آخوندي به باالي بام آمد و به طرف متهمان 

  رفت و پرسید درخواستی ندارید؟

  تیمسار خلبان گفت:

  بعد شجاعانه با قامتی راست به جوخه نگاه کرد و گفت: چشمانم را باز کنید.  -

  زنده باد میهن! -
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سر و  شب در محل طنین انداخت. گلوله ها به  صفیر گلوله ها در نیمۀ  صداي  ستور آتش داد.  آخوند د

ســینۀ ژنرال ها نشــســت و آن ها به زمین افتادند. بعد باالي ســرشــان رفتند و تیر خالص را درمغز آن ها خالی 

  ند.کرد

به این ترتیب اولین اعدام ها در حکومت جدید دینی آغاز شــد و شــاید این حاکی از پایان یک دوره و 

آغاز دوره اي نوین بود و به این شــکل به همۀ فرماندهان و امیران نظامی هشــدار داد که خیال کودتا یا هر گونه 

  مقاومتی را از سر بیرون کنند.

م شــدگان را در صــفحۀ اول چاپ کردند و به مردم قهرمان تبریک صــبح روز بعد روزنامه ها عکس اعدا

ــین  ــت و باید ماش ــتند که این میزان کافی نیس ــازمان هاي چپ کارگري و مذهبی اعالم داش گفتند. احزاب و س

شویق می شتر اعدام کنند. آنان هیچ نمیدولتی نظام را به کلی نابود کرد و ت صباح کردند که بی ستند که چند  دان

 چه حوادثی در راه است و غافل از این بودند که این آتش ممکن است دامن آن ها را نیز بگیرد.دیگر 

***  

شد که با  شار یا حزب اهللا مواجه  شهر ها باحمله از طرف گروه هاي ف اعتراض زنان به حجاب اجباري در تمام 

. زنانی که تا دیروز بســیار "یا روســري، یا تو ســري"دادند ســنگ و چوب از آن ها پذیرایی کردند و شــعار می

شدند، اکنون راحت و آزاد با سر و روي برهنه و موهاي آرایش کرده و تمیز وارد خیابان، اداره و فروشگاه ها می

یک ماه بعد از انقالب به حکم رهبران مذهبی باید یا چادر به سر کنند یا پوشش کامل داشته باشند و هیچ جاي 

یعنی شلوار، مانتو و روسري داشته باشند. در غیر این صورت مورد تعرض و ضرب بدن و اندامشان دیده نشود، 

گرفتند. معدود آدم هایی از تظاهرات و شتم افراد مشخصی که با نام خدا اصرار به هدایت آن ها داشتند قرار می

سته و از  ضروري ندان سازمان ها و احزاب این کار را  سته هاي زنان علیه حجاب اجباري حمایت کردند.  خوا

 ضروري نپنداشتند.

هاي بعدها زنان به اشـــکال مختلفی اعتراض خود را به حجاب ابراز کردند. روحانیان بر باالي منابر وعظ

شمردند و زنانی را که حجاب را رعایت  شمند  سیار مقدس و ارز ستایش از حجاب نمودند و آن را ب زیادي در 

ــپی خواندند. بانمی ــیدند. آن ها تأکید  کنند منحرف، پلید و روس ــود کامل نرس ــارها هرگز به مقص تمام این فش

داشتند که حجاب کامل آن است که حتی یک تار موي زن در انظار مشاهده نشود. با این ترتیب، دسته اي زنان 

  حجاب ناقص داشتند، چون بخشی از زلفشان از زیر روسري بیرون بود.

سیس با مبارزه براي آزادي هاي اجتماعی از جمله علی سال ها ادامه یافت. رژیم تازه تأ ه حجاب اجباري 

سرکوب می شکال گوناگون این مبارزات را  سات با قاطعیت و به ا ضد مقد ضد انقالب و  سب  کرد و با برچ

ضات را  ساط اي نگونه اعترا سل به نیروهاي نظامی و غیر نظامی تحت عنوان نیروهاي مردمی و حزب اهللا ب تو
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الً این نیروهاي مردمی عدة زیادي از جوانان متعصــب مذهبی بودند که به طرفداري امام و پیچید. معمودرهم می

شدند. مشخصات ظاهري آن ها انقالب هرجا که اجتماعی باب میل حکومتیان نبود با چوب و چماق حاضر می

صی ها خطاب می شخ شلوار بود. مردم به آن ها لباس  کردند و عمالً ته ریش یا ریش انبوه و پیراهن هاي روي 

شـدند، کسـی اطالع در تمام شـهرها حضـور داشـتند. پشـت پردة این سـازمان چه خبر بود و از کجا تغذیه می

  نداشت.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



یالنیگ سامان ریام  

         ١٠٩                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

  

 )7 (  

  

خواست بخوابد اما کرد و دستش زیر دلش بود به خانه برگشت و روي تخت افتاد. میمنیژه در حالی که ناله می

شت،  شد درد دا شویی رفت، متوجه  ست ست. به د شده ا ساس کرد لباس زیرش خیس  ست بخوابد. اح نتوان

دانســت. به زحمت و خونریزي دارد. خودش را شــســت و لباســش را به زحمت عوض کرد. چه کار کند، نمی

  د:آمد. صدا زگریان خودش را به راه پله رساند. صداي خنده و گفتگوي توفیق با حاج آقا از اتاق پایین می

  خانم توفیق! خانم توفیق! -

  در اتاق باز شد. خانم توفیق نیمه لخت از اتاق بیرن آمد.

  چی شده منیژه خانم؟ -

  به بیمارستان زنگ بزنید. به دکتر بگید حالم خوب نیست، فوراً بیاید. -

  نیم ساعت بعد اسفندیار باالي سرش بود. نبضش را شمرد و فشارخون را اندازه گرفت. 

  نباش میریم بیمارستان. چطور شد عزیزم، ضربه اي خوردي؟ افتادي، چه شد؟نگران  -

  آه ، آه، حمله کردند. ما دویدیم که فرار کنیم. افتادم، با شکم به جدول کنار خیابان خوردم.  -

***  

کامال بررسی ها و معاینات نشان داد که سقط ناقص بوده و باید براي درمان به اتاق عمل برود و کورتاژ شود و 

  کرد گفت:فشرد و گریه میتخلیه گردد. منیژه درحالی که دست اسفندیار را می

  اسفند، دیدي اولین بچه مان تلف شد! -

  توانی بچه بیاري!نگران نباش عزیزم، تو جوان هستی. می -

ــیار ناراحت بود، از  ــفندیار بس ــت. اس ــاعت بعد به بخش زنان برگش قبل او را به اتاق عمل بردند. نیم س

حدس زده بود که به تظاهرات ضد حجاب زنان یورش ببرند. همین طور شده بود و مهاجمان به شدت با آن ها 

شکیل  شود. نیمی از مردم را زنان ت شنیده  صداي اعتراض مردم  برخورد کردند. با خود فکر کرد پس کجا باید 

  لۀ منیژه دستش را گرفت و نوازش کرد.دهند، بخش بزرگی از آن ها با حجاب اجباري مخالفند. با صداي نامی

  شوي، نگران نباش.عزیزم، من اینجا هستم، ناراحت نباش. تا چند ساعت دیگر مرخص می -

***  

شد و دید که دکتر زیر بغل  شد. خانم توفیق ظاهر  شتند، در اتاق پایین باز  سیدند و از حیاط گذ وقتی به منزل ر

  روند.ۀ دوم میمنیژه را گرفته است و آهسته به طرف طبق
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  خدا بد نده! چه شده آقاي دکتر؟ منیژه خانم طوري شده؟ -

  افتاده، خونریزي کرده. -

  اي واي! نکنه سقط کرده، درسته؟! -

  منیژه از شدت عصبانیت نتوانست طاقت بیاورد:

  درسته خانم توفیق، اوباش حمله کردند و این بال سرم اومد. -

  در تظاهرات ضد حجاب شرکت کردي، آره؟ اون زن ها طرفدار سلطنتند.دخترم، چرا مراقب نیستی؟ حتماً  -

شتند و نمی - شرکت دا شاه  ضد  ست. اون زنان اکثراً در قیام  شان خواهد آمد و این طور نی سر ستند این بال  دان

  شود. از این گذشته، خود شما مگه ... آخ ... طرفدار ...آزادیشان فنا می

  ي دهانش گرفت و گفت:توفیق انگشت سبابه اش را جلو

  هیس! -

  و اشاره به اتاق کرد، یعنی که حاجی هست (نمی خواست از سابقه اش خبر دار شود).

شد. بعد  شام  شید. دکتر در تدارك غذاي  سفندیار از پله ها باال رفت و روي تخت دراز ک منیژه به کمک ا

  باالي سر منیژه نشست و به موهایش دست کشید و نوازشش کرد.

شود. کمی مراقب باش. این داند فردا چه میه جان، خونسرد باش، شرایط پر التهابی است. هیچ کس نمیمنیژ -

کنند. من از االن نگران روزهاي آینده هستم. دهند، خود نیز فکر نمیجماعت متعصب به فکر کسی اهمیت نمی

صد برگزاري میتینگ هاي بزرگ ست ق سازمان هاي چریکی چپ و را دارند و فراخوان داده اند  چند روز دیگر 

سر کشورخواهند آمد. این  سرا شهرهاي  شهر، یقیناً عدة زیادي از  شوند در میدان بزرگ  که کلیۀ هواداران جمع 

گیرد و قاعدتاً باید حفاظت نیروهاي انتظامی را به همراه داشـــته میتینگ ها قانونی و با اطالع قبلی صـــورت می

که افراد متعصــب مذهبی و لباس شــخصــی ها که ســازمان دهی شــده اند این بینم باشــند. اما از هم اکنون می

  داند چند نفر زخمی و احیاناً ...کشند. خدا میکنند و به آشوب میتظاهرات را تحمل نمی

  بگذریم اسفند! من گرسنه ام. شام آماده کردي عزیزم؟ -

  آره جانم، آره. حدس بزن چی درست کردم؟  -

  ب زمینی پختی آره؟حتماً تخم مرغ و سی -

شیدم. همه چیز آماده  - سرخ کردم، رب زدم و تخم مرغ. برنج هم آب ک شت چرخ کرده با پیاز  سرم، گو نه هم

  است. 

  آخ جونم، واویشکا! به ... به! دکتر مهربانم!  -
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  اسفندیار با دیدن کما ل به شدت تعجب کرد. دور سر کمال باند پیچی شده بود.

  سالم دکتر، چطوري؟  -

  من خوبم. این چه سر و وضعیه آقا کمال؟ چی شده؟ تصادف ...  - 

  خیر جانم، تصادف کدومه! حزب فقط حزب اهللا ... فهمیدي؟ -

  یعنی چه کتک خوردي؟ کجا چرا؟ -

شا می - ضد حجاب خانم ها را تما شتم تظاهرات  سرم خورد. خون راه دا سنگ بزرگی به  کردم که یک مرتبه 

ساعت تحت مراقبت بودم، مرخص شدم. االن خوب خوبم  افتاد. راهی بیمارستان شدم، چند تا بخیه زدند، یک 

  آقاي دکتر.

عجب! پس شــما هم آســیب دیدي. چه اوضــاعیه! خانم من در تظاهرات بود وقتی اوباش حمله کردند. دوید، -

  افتاد و خونریزي کرد.

  چی شد، خونریزي داخلی؟ -

  رحم، حامله بود، سقط کرد. آ ره، خونریزي -

ضی را بر نمی - شرایط دردناکیه، هیچ گونه اعترا سفم دکتر عزیز،  سخ میمتأ شونت پا دهند. تابند و همه را با خ

ـــانی که در اداره مقررات آن ها را رعایت نکنند خیلی راحت  االن در هر اداره اي یک آخوند گمارده اند، کس

المی را رعایت نمایند و لباس هاي رنگی ممنوع اســت. رنگ لباس باید شــوند. زنان باید حجاب اســاخراج می

سم نماز ظهر برپا می شند. در ادارات مرا ستین کوتاه بپو شد. مردها حق ندارند پیراهن آ سانی که تیره با شود. ک

  گیرند و احتمال اخراج آن ها بعد از سال ها خدمت در اداره وجود دارد.شرکت نکنند امتیاز منفی می

 کنند؟کوبد. احزاب سیاسی چه میپس دیکتاتوري دارد میخ هایش را می -

احزاب و ســازمان هاي ســیاســی با نظر شــما موافق نیســتند. آن ها اعتقاد به ظهور دیکتاتوري مذهبی ندارند.  -

ساالر تبلیغ می ست میبرعکس، همه جا براي نظام دین  ضد امپریالی شکنند، چون این ها را  ق و دانند و تمام ع

بینند. مهم نیست اینجا و آنجا پاره اي حرکات آمال خود را در گرو همین مبارزة ضدامپریالیستی رژیم جدید می

کننند و زنان را به خاطر شود. نه، این مهم نیست. مهم نیست که به اجتماعات حمله میضد دموکراتیک انجام می

ب و ضد امپریالیست هستند و همین خصلت شان دهند و ... مهم این است ضد غرحجاب تحت فشار قرار می

  کند.قند در دل مبارزان آزادي خواه و کمونیست آب می
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شود.  - شهر برگزار  سازمان چریک هاي خلق در بزرگ ترین میدان  ست اولین و بزرگترین میتینگ  فردا قرار ا

  افتد؟کنی چه اتفاقی میفکر می

کنند، با سنگ و چماق طرفداران را نوازش ط ... به اجتماع حمله میکامالً روشنه. باز عده اي با شعار حزب فق -

  کنند.می

مگه مجوز براي اجتماع ندارند؟ مســـئول جان مردم کیه؟ آیا نیروي انتظامی نباید جلوي برهم زنندگان نظم  -

  عمومی را بگیرد؟ 

  کمال لبخندي از روي استهزاء زد و توي صورت مخاطب نگاه کرد.

گویی؟ ببین عزیزم، اوالً زنی، از حقوق شــهروندي ســخن میکنید، دکتر جان! از چی حرف میفرمایش ها می -

آن نیروي انتظامی که گفتی، نیروي تازه تأسیس یافته، سپاه انقالب هستند که هم عقیده با اون اوباش مهاجمند و 

شا میجلوي تعارض آن ها را نمی آن ها همکاري نکنند. دوم اینکه کنند، اگر با گیرند. خیلی لطف کنند فقط تما

ـــئونات بعداً اعالم می دارند که در جریان تظاهرات، مردمی که با آن ها مخالف بودند به علت عدم رعایت ش

  مذهبی به میتینگ حمله کردند.

  دهد؟ به همین راحتی؟! سر و دست مردم بشکند و ... هیچکی پاسخ نمی -

ــت عزیز، به همین راحتی! فکر م - ــیب جدي یبله دوس کنی چند نفر در جریان این گونه حوادث بمیرند یا آس

شـــود تا پس از آن مجوز برپایی چنین شـــود؟ خیر، اصـــالً اهمیت ندارد. این کار بهانه اي میببینند، طوري می

زنید که اجتماعاتی داده نشــود. یعنی تعطیل تمام، همه چیز! دلیلش هم این که شــما در میتینگ حرف هایی می

  کنند. حاال فردا دیر نیست، خواهید دید. تحمل نمی مردم

  کرد. اسفندیار به فکر فرو رفته بود. حرف هاي کمال او را پریشان می

من عضو یا هوادار سازمان یا حزبی نیستم، ولی اینکه بعد از این سال ها مبارزه و ... نتیجه این شود که نتوانی  -

خصوصاً این کار سبب برخورد متقابل و ایجاد خشونت و درگیري راحت حرفت را بزنی، خیلی دردناك است! 

  شود.بین نیروها می

همین طور است دوست من. چند هفتۀ دیگر، سازمان چریکی دیگر اعالم برپایی میتینگ و سخنرانی رهبرشان  -

سالمی هم دارد، آیا فکر می سازمان که ایدئولوژي ا ست. این  کنی چه اتفاقی در اجتماع بزرگ هواداران نموده ا

  خواهد افتاد؟

  

  

  



یالنیگ سامان ریام  

         ١١٣                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

 )9 (  

  

خواست از رختخواب بیرون آید. خانم توفیق رفته بود نان صبح از خواب بیدار شد. دلش نمی 9حاج آقا ساعت 

گذراند. از وقتی امام جماعت مسجد محل شد وضعیتش تازه براي صبحانه بخرد. حاجی دوران ماه عسل را می

دادند، حقوقی هم از ادارة نذوراتی که اهالی براي گشــایش مشــکلشــان به او میخیلی خوب شــده بود. جدا از 

ـــاجد میاوقاف می آوردند. زن و گرفت. دراین روزهاي انقالبی هم مقدار زیادي غذا از طرف بازاري ها به مس

د و حوصله کردند و او که آدم خوش مشربی بود، با لبخنمرد سؤاالت شرعی خود را بعد از نماز با او مطرح می

داد. حاجی براي دختران و پسـران انقالبی که به قصـد مبارزه با رژیم سـتم شـاهی گرد آمده به آن ها پاسـخ می

کرد مبادا به گناه آلوده شوند. به آن ها آداب صحیح طهارت، کرد و نکات فقهی را گوشزد میبودند سخنرانی می

  آموخت.وضو و نماز را می

سات پرسش و  شرایط ازدواج موقت پرسید. زن در یکی از جل سخ با بانوان، خانمی به نزد او آمد و از  پا

شم ها و بینی اش  ستش چادر را زیر بینی جمع کرده بود، به طوري که فقط چ با چادر خود را پیچیده بود و با د

ــته  ــم هاي خوش رنگش از دید حاجی پنهان نماند. زن هر چند لحظه به بهانۀ خس ــدن بیرون مانده بود. چش ش

ــتش را عوض می ــینۀ لختش نمایان میدس ــمن این تعویض، چادرش باز و س ــد که حاجی را کالفه کرد. ض ش

  کرد.می

حاج آقا، تعریف شـــما را خیلی شـــنیدم. اومدم با شـــما مشـــورت کنم. حاج آقا من یه زن تنهام. با حقوق  -

  یه زن و شوهر جوان اجاره دادم ...کنم. البته خونۀ شخصی دارم که طبقۀ باالش را به بازنشستگی زندگی می

ــینه اش را با  حاجی دیگر حواســش به حرف هاي زن نبود، بلکه از روي چادر برجســتگی هاي تن و س

  بلعید.نگاهش می

  گوشم با شماست خواهر! -

  حاجی پرسید: 

 خواي وصلت کنی جانم؟با کی می -

  دانم حاج آقا، واهللا اگه روحانی باشه بهتره!نمی -

ــید با پاي خود به داخل دام آمده. معطل نکرد، فوري  قند توي ــاس کرد که ص ــد. احس دل حاجی آب ش

  پیشنهاد داد. ضمناً گفت که زن و چند فرزند دارد و بعضی شب ها باید نزد زن و بچه هاش برود.

صیغۀ عقد جاري شد و از روز بعد حاجی صاحب خانه، زندگی، زن و همه چیز شد. وقتی از توي کوچه 

رفت، همه از پیر و جوان سالم و عرض ادب و احترام را به او به جا ر خیابان قدم زنان به طرف مسجد میتا س
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ند انقالبی میمی ند و او را آخو ـــعف میآورد ـــاس غرور و ش حاجی احس ند.  ند غب خوا به غب بادي  کرد و 

داشــت. در خانه، زن  انداخت. شــکمش با فاصــلۀ زیادي جلوتر از او بود و یک دســتار ســفید گنده بر ســرمی

سل و گاهی چند جدیدش انواع خوراکی را آماده می صبح نان تازه، چاي، پنیر تازة تبریز، کره و ع کرد. هر روز 

خوردند. گاهی هم به نشستند و صبحانه میپخت و ... بعد کنار هم میسیخ کباب که خانم برایش روي منقل می

کشید و کنار سفرة صبحانه با او معاشقه رد و زن را در آغوش میکقول حاجی بعد از صبحانه شیطان وسوسه می

  کرد. در مجموع حاج آقا دوران خوشی داشت.و هواي نفس را راضی می

***  

  خانم توفیق با نان تازه رسید و گفت:

  خواي بري مسجد!حاجی پاشو دیگه، ماشاءاهللا، نمی -

  . اداره که نیستیم. عجله اي ندارم خانم جان، ما هر وقت خواستیم میریم -

کنم. شما پاشو، دست درسته حاجی، ولی اگه هر روز سر وقت بري بهتره. من االن بساط صبحانه را آماده می -

  و صورت را بشوي، همه چیز رو براهه. راستی نماز صبح را نخواندي!

  اشکالی نداره، آخه ماه عسله همسرم، ها ... ها. -

  ی کردي ها!اي شیطون! دیشب هم خیلی شیطون -

حاجی بلند شد رفت دستشویی و سپس پاي سفرة صبحانه نشست، شروع کرد به خوردن. لقمه هاي نان 

  شید.بلعید و چاي گرم و تازه را پشت اون هورت میتازه با کره و عسل را می

  به ... به! چه خوشمزه است، دستت درد نکنه همسرم! -

  نوش جانت حاجی!  -

  واند از جا بلند شود. همان جا کنار سفره دراز کشید.توقتی سیر شد، دید نمی

  اي واي، تازه دراز کشیدي! پا شو حاجی!  -

  آخ نه، بیا اینجا زن، بیا بیا کنارم دراز بکش، میخوام بخورمت.  -

  حاجی االن وقتش نیست، این کارها چیه سر صبح؟ مگه دیشب کافی نبود؟! ماشاءاهللا به این اشتها! -

  پهلوي من دراز بکش. آها، آفرین! بیا زن، بیا -

به زور خواباندش و با تمام هیکلش رویش افتاد، از سر و صورت و گردن شروع کرد. کم کم لباس هاشو 

شیرخوار  ست هاش گرفت. هر کدام را به نوبت بارها به دهان برد و مثل بچه هاي  شو با د ستان ها در آورد. پ

سید و همین طور رفت روي  ضایتمندانه ناله میمکید، بعد لی شغول بود. شکمش. خانم توفیق ر کرد و حاجی م

کشــید و نفس زد و بو میشــکم نرم و ســفیدش را لیس زد و به طرف مقصــود حرکت کرد. مثل ســگ له له می
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صبحانه بی می سفرة  شد. پس از آن همان جا کنار  شید تا آتش هوس حاجی خاموش  ساعت طول ک زد. نیم 

  رد.حرکت افتاد و خوابش ب

***  

ــت. توفیق که تازه از حمام  ــته و بی حال بود. میل به هیچ کاري نداش ــد. خیلی خس نزدیک ظهر حاجی بیدار ش

  بیرون آمده بود، گفت:

پاشو حاجی، تکان بخور، خیلی خوابیدي، پاشو یه دوش بگیر برو مسجد، شاید چار تا بندة خدا کاري داشته  -

  باشند، دِ پاشو دیگه! ظهره.

نم من، عزیزم یه کاري کن، من حال ندارم. میشه یه زنگ به مسجد بزنی و بگی حاج آقا مریض شده میگم خا -

  رسه.تونه بیاد مسجد. انشاءاهللا فردا خدمت میامروز نمی

  جدي میگی حاج آقا، حال نداري؟ آخ بمیرم برات، مریض شدي؟  -

  حت کن سرور من.زنم. باشه، چه اشکال داره؟ استراتوفیق فدات شه! االن زنگ می
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ـــفندیار کشـــیک  ـــازمان چریک هاي خلق در بزرگترین میدان پایتخت میتینگ برگزار کردند، اس روزي که س

خواست از نزدیک این همایش را شاهد باشد. شنیده بود گروه بزرگی از طرفداران بیمارستان بود. خیلی دلش می

آیند. نزدیک به پانزده سال از عمر فعالیت این یک براي شرکت به پایتخت میاین سازمان از شهرهاي دور و نزد

گذشت. رهبران اولیۀ آن ها در عملیات مسلحانه درشهر سازمان که مرام مارکسیستی و مشی چریکی داشت می

ـــدند. بنیان گزاران آن ها به دلیل عدم امکان مبارزة  حزبی و علنی، و جنگل یا در زندان به بهانۀ فرار تیرباران ش

راه حل جنگ مســلحانه را براي جنبش مردم تعریف کرده بودند. اما هیچ وقت مردم به آن ها نپیوســتند و تنها 

سازمان جان باختند. البته  صادقانه و فداکارانه در راه آرمان  شجویان چپ بودند که  شنفکران و دان داوطلبان، رو

سالها اعضا و طرفداران، اجتماع بزرگ و هواداران زیادي درمحافل دانشگاهی و دانشجویی د شتند. حال بعد از  ا

  کردند که در حقیقت نوعی قدرت نمایی و نمایش نیرو بود.پرشکوهی را در بزرگترین میدان کشور برپا می

اسفندیاردر اورژانس بیمارستان مشغول فعالیت بود. نزدیک ظهر چند مجروح به اورژانس آورده شدند که 

شما کجا  همه جوان بودند. سید:  ضمن درمان آن ها پر شده بودند. دکتر  صورت زخمی  سر و  آن ها از ناحیۀ 

بودید و چرا زخمی شدید؟ آن ها گفتند در تظاهرات سازمان شرکت داشتند که مورد حملۀ گروه حزب اهللا قرار 

  گرفتند. اسفندیار پرسید:

  از حال و هواي آنجا بگو! -

ـــازمان در حال جمعیت زیادیه، بیش ازصـــد هزار ن - ـــت. رهبر س فر؛ تمام میدان و اطراف آن از آدم ها پر اس

کرد و البته از حرکات زد و مبارزة ضد امپریالیستی را تشویق میسخنرانی بود، از آزادي و دموکراسی حرف می

ــنگ و آجر از اطراف به روي جمعیت  ــاکی بود. در همین احوال باران س ــار ش ــد دموکراتیک گروه هاي فش ض

سازمان هم به مقابله پرداختند و کالً همه باری دن گرفت و گروه هاي حزب اهللا شروع به حمله کردند. طرفداران 

چیز تمام شد. تعداد زخمی ها خیلی باالست. ما دیدیم که این افراد لباس شخصی توسط چند دستگاه اتوبوس 

آن ها براي این کار پول هم داده باشند. این  به آنجا آورده شدند، یعنی کامالً سازمان داده شده بودند. چه بسا به

  کنند.ها مزدورهاي رژیم هستند. هرجا اجتماعی برگزار شود حمله می

  نیروهاي انتظامات نبودند که جلوي آن ها را بگیرند؟ -

  کردند.بودند ولی فقط تماشا می -

***  
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اســت. در این اطالعیه گفته شــد که  چند روز بعد اعالم شــد برگزاري هر گونه اجتماعی تا اطالع بعدي ممنوع

سلمان را جریحه دار می سات مردم م سا شان اح سخنرانی های سی غیرمذهبی در  سیا کنند و باعث گروه هاي 

  شوند. تحریک و تهییج آن ها می

شد. هر چند وقت عده اي به نام خدا و دین  سازمان ها محدود  بدین ترتیب کم کم فعالیت این احزاب و 

کشــیدند و هیچ کس پاســخ گو نبود. کردند و گاهی آن جا را به آتش میاد این گروه ها حمله میبه دفاتر و ســت

بحث و تفســیر بین اعضــاي احزاب و کادرهاي رهبري این ســازمان ها در جریان بود. عده اي حکومت و نظام 

اهان بودند. دستۀ دیگري دانستند و پشتیبانی از آن را تا رسیدن به نتیجۀ مطلوب خوجدید را ضد امپریالیست می

به علت تهاجم عوامل حکومتی به نیروهاي مبارز که سابقۀ سال ها فعالیت ضد رژیم ستم شاهی دارند، خواهان 

سر در  برخورد و مقاومت در مقابل آن ها بودند. دولت موقت نیز به علت نا هماهنگی و دخالت گروه هاي خود

ــیا ــروع، ادارة امور مملکت، عمالً ناتوان بود. بس ــرمایه هاي نا مش ــخاص را به نام س ري از خانه ها و امالك اش

صادره می صاحب و م شد. در ت سرمایه داران و کا رآفرین ها از مملکت  سیاري از  سبب فرار ب کردند. تهدیدات 

ــی را به بهانه هایی مثل  ــد. بعض ــرع نباش ادارات کمیته هایی مراقب رفتار و ظواهر کارمندان بودند که خالف ش

ستگی پیش از موعد یا باز خرید نمودند. اکی ، بد حجاب و ... اخراج میساو ش کردند. عده اي را مجبور به بازن

درضمن در مرکز و گوشه و کنار کمیته هایی سرگرم بررسی جرایم بعضی مدیران و وزیران سابق و محاکمۀ آن 

کردند. مصــادرة اموال، حبس هاي ها بودند. دادگاه ها بســیار جمع و جور، خودمانی و ســریع حکم صــادر می

  طوالنی و اعدام از احکام شایع بود. 

رفت و از بدین ترتیب در آســـتانۀ بهار انقالب کشـــور به طرف نوعی هرج و مرج و بی قانونی پیش می

شیده می شان ک ضعیف روزهاي اول براي مردم و مبارزان خط و ن سته اي را به بهانۀ ت شد. هر اعتراض و خوا

  کردند.مام خاموش میانقالب و ا

سالۀ پادشاهی رفراندوم بزرگی برگزار کردند که در  2500سردمداران رژیم مذهبی براي بستن تومار رژیم

  آن سؤال شد:

بدون هیچ توضیحی که این چه نوع جمهوري است و چه اصول و ویژگی هایی  "جمهوري اسالمی، بله یا نه؟"

ض دینی شمردند و به صندوق آرا در سراسرکشور هجوم آوردند. مالیان دارد و مردم اکثراً رأي به آن را از فرای

مجال پرسش را به کسی ندادند وهرکس را که رأي ندهد کافر شمردند و شرکت در انتخابات و دادن راي مثبت 

را از وظایف دینی خواندند. ســـازمان ها و احزاب گر چه چالش هایی را مطرح کردند اما ســـر انجام آن ها نیز 

  لیم نظر اکثریت توده هاي مردم شدند و مهر تأیید تاریخی را بر آن نهادند.تس
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  آقاي راد با عصاي زیر بغل و یک جعبه شیرینی آمد. دم در از کتایون پرسید:

  حال مادر خوب است؟ درد ندارد؟ مزاحم شدم. -

مزاحم کدومه! شـــما لطف دارید. به ما خیلی کمک کردید. از شـــما ســـپاســـگزاریم. اختیار دارید آقاي راد،  -

خواســتم عرض کنم. امیدوارم دلخور مادرحالش خوبه، درد هم نداره. منتظر شــما بود. ببخشــید، یک نکته را می

  نشوید.

  کنم دخترم، بفرمایید. دلخوري چیه!خواهش می -

شمارا حتماً خواهد داد. من فکر میکشد، آقاي راد، مادر کمی خجالت می - سخ  کنم یقیناً پاسخش مثبت البته پا

  خواهد بود. اما ...

  اما چی دخترم، مشکلی هست؟ -

  نه، فعالً آمادگی ندارد. کمی صبر بفرمایید، فرصت بیشتري به او بدهید تا پاسخ دهد. -

  یالتان راحت باشد.دانید. من عجله اي ندارم. خاشکالی ندارد عزیزم. هر طور صالح می -

با هم رفتند باال در اتاق نشیمن. پروین روي پاي سالم بلند شد و سالم گفت و تعارف کرد. شیرینی را از 

  دستش گرفت و به کتایون داد. آقاي راد عصا را گوشه اي گذاشت و روي صندلی نشست.

کند. البته ســعی روع به کار میبینم. خبرهاي خوبی دارم. تاالر به زودي شــخوشــحالم که شــمارا ســرحال می -

شود کمی رعایت امور دینی را بکنند تا بهانه اي به جماعت متعصب داده نشود. دوست من براي شما سالم می

شما را خواهد  ستم گفت تمامی مخارج درمان  سف کرد. دو شما افتاد اظهار تأ ساند و از بابت اتفاقی که براي  ر

 پرداخت.

شون. -  شما و ای شکرم از  ست و مملکت در حال تحول  مت شرایطی که ه شرمنده ام. با  سیار محبت کردید.  ب

  کنید بشود تاالر را باز گشایی کرد؟ کمی زود نیست؟وعصیان است فکر می
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ــت. از طرفی تعدادي آنجا نان می - ــماس ــده اند. مردم هم به چنین جایی براي حق با ش خورند و االن بیکار ش

ست سم نیاز دارند. دو شن ومرا شود،  ج ساده برگزار  سم  صحبت کرده و تعهد داده که مرا من با روحانی محل 

  زنان و مردان جدا باشند و کالً بعضی امور رعایت شود. به این صورت فکر کنم از هفتۀ آینده ...

  توانم با این پاي تو گچ حرکت کنم.من که نمی -

شکالی نداره پروین خانم. من کمکتان می - شین میا صا ریم و برمیکنم، با ما گردیم. آن جا هم با احتیاط و با ع

  توانید راه بروید.می

  اوه، نه، نه! بیش از این راضی به زحمت شما نیستم، تا االن هم بسیار شرمنده ام. -

راد با کالمی آرام و کمی لرزان در حالی که کمی سرخ شده بود ابتدا از نبودن کتایون مطمئن شد و سپس 

  گفت: کمی جلو تر آمد و 

عزیزم، پروین جانم، چرا با من بیگانه هسـتی؟ من با تمام وجودم دوسـتت دارم، حاضـرم هر کاري اراده کنی  -

انجام دهم تا مرا باور کنی. من تو را براي ادامۀ زندگیم میخوام نه براي هوس. بعد از فوت همســـرم هرگز در 

باره یک  یدن تو  با د باره ازدواج کنم.  که دو یالم هم نبود  ندارم.  خ ـــد. دیگر آرام و قرار  مه چیز عوض ش ه

دانید فکر کنید. حتی درمورد من تحقیق کنید. از خواهم اکنون پاســخم را بدهید. تا هر زمان که صــالح مینمی

دوستان اداري بپرسید. من داراي خونه و زندگی در حد یک کارمند هستم، هیچ مشکلی ندارم. اهل دود نیستم. 

ــروب  ــتر وقتم با مطالعه میمیگاه گاهی کمی مش ــم. بیش گذره! پس انداز کافی دارم. یک دختر دارم که با نوش

کند. این ها که گفتم به لحاظ این است که مرا خوب بشناسی و فکر کنی شوهر و بچه اش در خارج زندگی می

خواهید ر میحتی اگر پاســخ شــما منفی هم بود من ادعایی ندارم. شــما یک انســان آزاد و عاقل هســتید. هر طو

  دارم.تصمیم بگیرید. درهرحال من شما را دوست می

توانســت چیزي بگوید. در ذهنش پروین ســرش پایین بود و صــورتش از خجالت ســرخ شــده بود. نمی

ــت؟ آیا واقعاً اورا غوغایی بود. فکر می ــر به کمک و همراهی با اوس ــت؟! چرا این قدر حاض کرد این مرد کیس

؟ حال چه کار باید بکند؟ پاسخ مثبت دهد یا کمی صبر کند؟ تصمیم گیري برایش دوست دارد و عاشق اوست

  مشکل بود. پس فکر کرد از او وقت بخواهد تا بیشتر فکر کند.

  کنم یک ماه به من فرصت دهید.از شما به خاطر همۀ کمک ها و محبت ها سپاسگزارم. خواهش می -
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ــد. خود را به بهداري با پایان دورة انترنی،  ــهرهاي جنوب ش ــفندیار به عنوان پزشــک وظیفه عازم یکی از ش اس

شتند. منیژه را با  شروع به کار کرد. در پادگان خانۀ کوچکی در اختیار او گذا ارتش معرفی و در درمانگاه پادگان 

اده بود که خانه را تخلیه تمام لوازم زندگی را به آنجا منتقل کرد. یک ماه قبل، خانم توفیق به آن ها اخطار د

ضد کنند، چون می شما  ستقیم به آن ها گفته بود که  خواهد منزل را به آدمی انقالبی و مؤمن اجاره دهد و غیر م

ــوي مأموریت رفتند. منیژه هنگام  ــفندیار و منیژه پایتخت را ترك کردند و به س ــتید. به هرتقدیر اس انقالب هس

سئول معرفی او به  تحویل مدارك انتقالی خود به ادارة شد که م آموزش و پرورش با برخورد تند خانمی مواجه 

  مدرسه بود.

این چه وضعیه خانم، شما معلم هستی! چند ماه از انقالب گذشته حجاب ندارید. شما باید براي دانش آموزان -

  الگو باشید.

  الیمت گفت:بعد دید که منیژه ناراحت و برافروخته شده است، لحن خود را عوض کرد و با م

ــمان فکر کردم خارجی اید.  - ــتید. با آن موهاي طالیی و رنگ چش ــما خیلی جوان و زیبا هس دخترم، عزیزم ش

صورت، اول اخطار و بعداً حکم اخراج  شنامه آمده که همۀ معلم ها باید حجاب را رعایت کنند، در غیر این  بخ

  خواهید گرفت.

را به مدرســـه معرفی کرد. در آن جا هم مدیر مدرســـه  منیژه چیزي نگفت. معرفی نامه را گرفت و خود

  تذکر داد که از روز بعد با رعایت حجاب سر کالس حاضر شود.

بدین ترتیب خانوادة دونفرة داستان ما در یکی از شهرهاي محروم جنوب خدمت خود را آغاز کردند. هر 

ــبح دکتر به درمانگاه پادگان می ــرباز بودند و گاهی چند نفر نظامی رفت، چند مریض که اغلب آن ها روز ص س

شان مراجعه می شتند. کار دکتر درجه دار یا خانواده  ستعالجی دا صی ا ست مرخ سربازان اغلب درخوا کردند. 

ساعتی مانده به ظهر تمام می سبک بود و  سی پیش میخیلی  صت کافی شد، مگر مورد اورژان آمد. بنابر این فر

کرد که به گشــت. اســفندیار ناهار را آماده میعد از ظهر از مدرســه برمیبراي مطالعه داشــت. منیژه ســاعت دو ب

صرها گاهی به اتفاق براي  ستراحت کنند. ع صحبت هایی در حوزة کاري خود غذا بخورند و بعدا ضمن  اتفاق 

شهر می شاورز بودند. رودخانۀ پر آبی از کنار دیدن  شت که اغلب ک شهر کوچکی بود و مردم فقیري دا رفتند. 
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نشستند و گذاشت که در اطراف آن سبزه و چمنی روییده و محل تفریح کسانی بود که کنار رودخانه میر میشه

  با میوه یا سایر خوردنی ها ساعتی را خوش بودند.

سال تحصیلی به پایان رسید. منیژه وقت آزاد زیاد داشت. با مطالعه، کاردستی و گردش در شهر و خرید 

سرگرم می شپزي خود را  سازمان ها دایر بود. و آ شریات و اعالمیه هاي احزاب و  ساط ن شهر هنوز ب کرد. در 

شریه می صی کتاب و ن ص شدن براي امتحان تخ سی جهت آماده  خرید. دکتر اما اوقات بیکاري را به مطالعۀ در

د. یک کندانست در دانشگاه چه خبر است، کمال چه میکرد. مدتی بود که از جایی خبر نداشت. نمیسپري می

سته بود و مطالعه می ش صبح که در درمانگاه ن سید به کمال زنگ بزند. یادش آمد آخرین روز  کرد به فکرش ر

ــد. نیم  ــماره را داد و منتظر ش ــحبت کرد و ش ــماره براي تماس داده بود. با اپراتور ص باري که او را دید یک ش

  ساعت بعد تلفن زنگ زد.

  الو؟ -

  اپراتور جواب داد:

  ، گوشی، لطفاً صحبت کنید!الو دکتر -

  آقا کمال؟ سالم، چطوري دوست عزیز؟  -

  دکتر سالم، من خوبم، حال شما و خانم چطوره؟ راضی هستید؟  -

  ما هم خوبیم و مشغولیم. اونجا چه خبر؟ -

  این جا روز به روز شرایط سخت تر میشه، سخت گیري بیشتر و مقررات ... -

  مثال چی؟ چه مقرراتی؟ -

دکتر جان، عرض شــود که رعایت حجاب هم براي زن ها و هم آقایون الزامی شــده! موي خانم ها نباید ببین  -

بیرون باشد و مردها نباید آستین کوتاه بپوشند. خوردن مشروب گناه و جزاي آن شالق است. در اتوبوس آقایان 

مرد از خبرهاي داغ روز  شوند و قسمت عقب اتوبوس جاي خانم هاست. جدا سازي زن واز در جلو سوار می

است. در دانشگاه هم کالس به دو طرف تقسیم شده. یک طرف دانشجویان دختر و طرف دیگر دانشجویان پسر 

صورتو می شند. آن هایی که  شته با ساتید ته ریش دا ست که ا ست. بهتر ا شیند. تبلیغات اجناس خارجی حرام ا ن

  گیرند.رنامه و سابقه شان نمرة منفی میزنند در کاکنند یا کراوات میصاف و سه تیغه می

  خیلی دلم براي دانشگاه و بیمارستان تنگ شده. -

مانی یا برمی گردي؟ فعالً این جا همه چیز دســت دانشــجویان مذهبی و خوب برنامه ات چیه دکتر؟ آنجا می -

  اساتید اسالمی است.

  خونم براي امتحان تخصصی آماده شم. دارم می -
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شود. در چند جا ان! حتماً موفق میشی. این جا کم کم بساط گروه ها و نهادهاي سیاسی جمع میعالیه دکتر ج -

با آن ها برخوردهاي سختی شده، فکر کنم دوباره آن ها برگردند به کار مخفی و تشکیالت تیمی. در بیمارستان 

  ها شرایط بهتر است.

  آقا کمال، خیلی خوشحال شدم صدات رو شنیدم موفق باشی. -

  من هم همین طور دکتر جان. موفق باشی. -
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شد، به طوري که براي منیژه قابل تحمل نبود. مرتب در اتاق دراز می سیار گرم  ستان هوا ب شید و زیر اوایل تاب ک

شمال نزد خانواده برود، اما او گفت نمی شنهاد کرد که مدتی به  شی. کم خوام هواي کولر بود. دکتر پی تو تنها با

خورد. اسفندیار او را براي پاره کم حال او بدتر شد و حالت تهوع و سپس استفراغ پیدا کرد و هر غذایی را نمی

  اي آزمایش ها به درمانگاه برد. بعد از مشاهدة نتیجۀ آزمایش ها نزد منیژه رفت و گفت:

  عزیزم، تبریک میگم، تو حامله اي! -

  کردم دیگه حامله نمیشم. اوه، خداي من! پس این تهوع و ...ر میچی میگی اسفند! من فک -

توانی در این باره مطالعه کنی. واقعاً الزم است که بدانی. این ها همه به خاطر آبستنیه عزیزم، ویار حاملگی، می -

شی. کالس هم شما بهتره از این جا بروي، لزومی نداره در این هواي گرم و گرد و غبار با نداري. برو  من میگم 

ست. مادر من هم می ستان، خانواده مراقب تو گیرم پیش تو میام. تواند کمک کند. خودم گاهی مرخصی میشهر

  باور کن هم به نفع توست و هم بچه.

  اسفند، دلم برات تنگ میشه، چطور تحمل کنم؟! -

ر دکتر زنان خواهی بود. من من هم همین طور عزیزم، ولی تحمل باید کرد. صبر داشته باش. در آنجا تحت نظ -

  آیم. اصالً نگران نباش نازنین. کنم. الزم باشد میخود با او صحبت می

ــک می ــد. موقع جدایی اش ریخت. دکتر او را دلداري داد که همه چند روز بعد منیژه عازم دیار زادگاه ش

  شود.چیز درست می

*** 

شکاري میگ فرودگاه بزرگ  ستان چند هواپیماي  شمن به اواخر تاب پایتخت را بمباران کردند و نیروهاي پیادة د

طرف غرب و جنوب کشــور یورش آوردند. جنگ آغاز شــد. در ابتداي نبرد ده ها نفر به علت حملۀ غافلگیرانۀ 

کردند زیرا از اولین روزهاي پس از انقالب دشمن جان باختند. بعضی از کارشناسان وقوع جنگ را پیش بینی می

کردند. حتی یک بار رهبر کبیر انقالب خطاب به ارتشیان کشورهمسایه ي صدور انقالب تبلیغ میرهبران نظام برا

آن ها را به ترك پســت هاي خود و شــورش علیه رییس مملکت تحریک کرد و مردم آن کشــور را به قیام علیه 

شفته بازار در کشور انقالبی، همسای ه را به این باور واداشت رییس جمهور کافر فراخوانده بود. این ها و توهم آ

سال قبل تصاحب کرده بودند، این بار نیز در مدت اندکی  1400که در مدت کوتاهی کشور شاهان را که یک بار 

فتح کنند. همین کشــور همســایه پیش از انقالب جرئت چنین لشــکر کشــی اي را نداشــت. هربار که خواســت 

شاه شور  شد. اکنون زمان را حرکت کوچکی کند، با نیروي هوایی قدرتمند ک شهرهاي خود روبرو  ی در قلب 
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شت. رهبر انقالب اعالم جهاد کرد و تمام نیروهاي انقالبی براي جنگ تمام عیار مهیا می دید و بهانه هایی هم دا

را براي مقابله با دشــمن کافر فراخواند. حتی جوانان خرد ســال را بســیج کردند و اعالم داشــتند هرکس در این 

  د شهید است که بزرگترین درجه و افتخار مذهبی را به همراه دارد.جنگ کشته شو

***  

ماهه بود. دکتر صبح ها در پادگان  7با شروع سال تحصیلی منیژه به محل خدمت خود برگشت. او اکنون حاملۀ 

ا و بعضی اوقات عصر یا شب در درمانگاهی در شهر مشغول طبابت بود. در شهر خانه اي اجاره کرد و زندگی ر

سه می شین کهنه اي خرید که منیژه با آن به مدر شهر انتقال داد. ما شت. گروه به  شدت ادامه دا رفت. جنگ به 

ــهر می ــنگین جنگی به ش آمدند و از این طریق به بنادر بزرگ جنوب هاي مختلفی از نظامیان همراه با ادوات س

شاهده رفتند و عازم جبهه میمی صبح ها دکتر م شاه شدند. در یکی از  شک هاگ را که از زمان  کرد قطعات مو

سید این ها را کجا میشد بیرون میخریداري و در آن جا نگهداري می سران پر برند، گفت به برند. از یکی از اف

پایگاه هاي بزرگ هوایی براي نبرد با هواپیماهاي دشمن، و توضیح داد که این موشک هاگ با قفل کردن اگزوز 

کند. تمام موشک هاي آمریکایی هاگ را در یک روز خارج کردند. هر روز نجام منفجر میآن ها را تعقیب و سرا

آوردند و جنازه ها را طی شـــدند و تعدادي شـــهید از جبهه میتعدادي نیرو از شـــهر راهی جبهه هاي نبرد می

کردند. در میمراسمی با خواندن نوحه و سرودهاي رزمی و مذهبی با تشریفات تشییع و به شهرهایشان هدایت 

این مدت دو بندر بزرگ جنوب به دست دشمن تسخیر شد و مردم آن ها خانه و زندگی را رها کردند به طرف 

ستان هاي دیگر گریختند. مردم وحشت زده، زن و مرد و کودك با هر وسیلۀ ممکن از منطقۀ  شهرهاي عقب و ا

شــدند. این آدم ها روزگاري وارد شــهر میشــدند. تریلی هاي بزرگ مملو از آدم هاي آواره جنگی خارج می

  گریختند. صاحب کاشانۀ امنی در والیتشان بودند و حال با کامیون، اتوبوس، وانت و تریلی می

شبانه در درمانگاه به طرف خانه برمی شیک  شین هاي پر از آدم هاي آواره را دکتر بعد از یک ک شت. ما گ

شا می شاهده کتما سید م رد تعداد زیادي زن و کودك از جلوي درب منزل تا داخل اتاق ها کرد. وقتی به منزل ر

شربت می سته اند و آب یا  ش شکم بزرگ بین آن ها راه مین شمش به منیژه افتاد که با  سینی خورند. چ رود و 

  بزرگی در دست دارد. پرسید جریان چیست؟

ــتند. یک کامیون این ها را از بندر - ــهر آورد و پیاده کرد و رفت.  این بیچاره ها آواره هاي جنگی هس به این ش

شربت دادم تا کمی  شن کردم. آب و  شدند، بچۀ کوچک دارند. کولر را رو سنه اند. از گرما هالك  شنه و گر ت

  استراحت کنند، بعد بروند. اسفند برو ده تا نون بگیر و مقداري پنیر و سبزي و ... بیچاره ها گرسنه اند. 

  خرم.االن میرم می خیلی کار خوبی کردي عزیزم. -
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سبزي را تمیز کرد و  شت. منیژه  سریع رفت ده تا نون تازه، پنیر و مقداري ریحان تازه گرفت و برگ دکتر 

شین به دنبال آن ها آمد و آن ها  ساعتی بعد ما ست و با نان و پنیر و ریحان از آوارگان جنگی پذیرایی کرد.  ش

  ژه گریه اش گرفته بود. دکتر گفت:سوار شدند. پیش از رفتن خیلی تشکر کردند. منی

ستی می - ست عزیز من، مرگ و آوارگی و نی صاحب خانه و جنگ همین ا آورد. این آدم ها تا چند وقت پیش 

ــهر فرود آمد. عزیزان آن ها به خاك و خون  ــیان و ش ــر آش ــک برس زندگی و رفاه بودند، یکباره خمپاره و موش

ا خون دل فراهم کردند رها کردند و گریختند و تازه مصـیبت از اکنون افتادند و ناچار آنچه داشـتند و سـال ها ب

سرپناهی، نه حمامی. کودکان بیچاره و آواره! آه منیژه، شروع می شوند؟ چه بخورند؟ نه  سکان داده  شود. کجا ا

  ؟!توانند اختالف خودرا حل کنندحالم گرفته شد. نفرین بر جنگ و آتش افروزان! چرا آدم ها با منطق نمی
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  سه هفته از زمان گچ گیري گذشته بود. پروین تصمیم گرفت براي خارج کردن آن اقدام کند.

  کتایون زنگ بزن یه ماشین کرایه کن بریم درمانگاه. -

  مادر، یادت هست آقاي راد گفت براي درآوردن گچ خواهد آمد. -

  خجالت میکشم.خوام به او زحمت بدم، یادم هست ولی نمی -

  زدي.ولی مادر، بد نبود اگر زنگی به ایشان می -

  نه دخترم، احتیاج نیست. -

  او حواسش جمع است، حتماً خواهد آمد که این کار انجام شود. -

  همین موقع زنگ درب منزل به صدا در آمد.

  بیا مادر، نگفتم؟! این خودشه. -

  صفا داده ظاهر شد. بعد از احوال پرسی گفت:درست بود. آقاي راد با ظاهر بسیار شیک و صورت  

شید. می - شید به درمانگاه بریم، گچ پا را برداریم، خالص  دانم این مدت خیلی عذاب پروین خانم، لطفاً آماده 

  کشیدید.

  تشکر آقاي راد! من به کتایون گفتم ماشین کرایه کند. به شما زحمت نمیدیم. -

  من به شما گفته بودم ...یعنی چه پروین خانم؟! زحمت چیه؟  -

  جمله اش تمام نشده بود که کتایون گفت:

  مادر، ولی من هنوز زنگ نزدم! -

  چه بهتر! بلند شید بریم عزیزم. -

اســتفاده کرده بود. پروین ســرخ شــد و نگاهی به کتایون کرد.  "عزیزم"دوباره از کلمات صــمیمانه چون 

  کتایون با لبخند گفت:

  آماده شو!زود باش دیگه عزیزم،  -

  پروین بیشتر قرمز شد و سرش را پایین انداخت و گفت:

  بسیار خوب، کتایون شما هم آماده شو، همراه ما بیا. -

  من کار دارم مادر، گرفتارم، آقاي راد هست من چه کاره ام! -

گردید و به  خواهد او را با این مرد تنها بگذارد. خالصه آمادهپروین نگاه تندي به او کرد. فهمید عمداً می

  اتفاق راد در حالی که عصاي زیر بغل داشت از منزل خارج شد.
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شود،  سئول باز کردن گچ را پیدا کردند. بعد از قانع کردن او که باید گچ خارج  شلوغ بود. به زحمت م درمانگاه 

د که این کار بی ســرانجام با اره برقی گچ را برید. پروین کمی ترســید که پایش زخم شــود، راد او را مطمئن کر

شدند. پروین ابتدا مردد بود  سپس پایش را از غبار گچ پاك کرد، هزینه را پرداخت و از آنجا خارج  ست.  خطر ا

که روي پاي آسیب دیده فشار آورد ولی به تشویق راد این کار را کرد و راحت بود. راد عصا را از دستش گرفت 

زدند آقاي راد در ماشین را باز کرد و پروین سوارشد. او دیگر مثل و با هم قدم به خیابان گذاشتند. کمی که قدم 

سر کرده بود. از وقتی در تاالر کار می شلوار و مانتو تنش بود و یک روسري به  شت،  کرد شکل سابق چادر ندا

 لباسش تغییر پیدا کرد. در کنار راد بدون خجالت نشست. او آنقدر در حقش محبت کرده بود که شرمندگی اثري

سبتاً آرامی توقف کرد. آقاي راد دست پروین را  نداشت. ماشین از چند خیابان گذشت و جلوي پارك بزرگ ون

ستنی می سته بودند و ب ش شی رفتند. چند نفر در مغازه ن ستنی فرو خوردند. گرفت و به طرف یک مغازة بزرگ ب

  سفارش بستنی میوه اي داد. پروین کمی شوکه بود ولی هیچ نگفت.

 خانم بفرمایید بنشینید، بستنی این مغازه حرف ندارد. پروین -

شرم  سب بود. هنوز  سیار دلچ ستنی هم ب شرجی بود، اما داخل مغازه خنک و ب بیرون هوا خیلی گرم و 

شد. در دل آن  شتیاق به چهرة زیباي او خیره  شم هاي راد نگاه کند. بر عکس، آقاي راد با ا ستقیم تو چ شت م دا

شسته اند و فارغ از هرچیز در حال کرد. باورش نمیمی همه زیبایی را تحسین شد که با محبوبش روبروي هم ن

خواست ساعت ها او را تماشا کند. بلعید. میخوردن بستنی اند. راد دقیقاً تمام چهرة پروین را با چشم هایش می

سم؟در دل می شم و ببو شش ک ضایت دهد که من درآغو ست این زن زیبا ر آه خداي من،  گفت یعنی ممکن ا

  چقدر دوستش دارم!

  آقاي راد بستنی را میل کنید، آب شد. -

ــتی پروین خانم می - ــته! بله، راس ــنهاد من فکر کردید؟ میاوه، بله خانم، درس ــم در مورد پیش توانم توانم بپرس

  امیدوار باشم؟

  دارید.مرا به تسلیم وامیبله، بله، البته من در فکر ازدواج نبودم، اما شما بس که مهربان و خوب هستید  -

  پس پاسخ من مثبت است! درسته؟ -

  بله! -

شکر می - شما ت سپاس میآه، خیلی از  گویم، کنم پروین جان، تو بزرگترین هدیۀ دنیا را به من دادي. خداي را 

شتی اطاعت  ستم، هر امري دا شد. پروین من از امروز در اختیار تو ه ضی  شما را صه قلب  شحالم که خال خو

  گیریم.کنیم، در همان تاالرجشن مختصري میکنم. مراسم عقد را هرطور که بخواهی اجرا میمی
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شاید با  - سرم در این باره حرف بزنم. او طفلک از هیچ چیز خبر ندارد.  آقاي راد، عجله نکنید. اجازه بدهید با پ

  ید.شنیدن این خبر شوکه شود. ضمناً خود را به زحمت نیندازید و هزینۀ زیاد نکن

کنم. حتماً با دکتر تماس بگیرید و مشــورت کنید. هر شــرطی را بفرمایید پروین جان، نظر شــما را رعایت می -

  پذیرم.می

کشــم با اســفندیار صــحبت کنم! بهتر اســت کتایون با او حرف بزند. شــرطی هم نداریم. چه من خجالت می -

  رام دوجانبه ام.شرطی؟ من فقط خواهان یک زندگی آرام و ساده همراه با احت

  حتماً عزیزم، مطمئن باش.  -

***  

ـــب کتایون با برادرش تماس گرفت و تمام ماجرا را از اول تا انتها برایش تعریف کرد و گفت که آقاي  همان ش

  راد چه مرد محترم، مهربان و باشخصیتی است و چقدر نسبت به مادر محبت کرده است. اسفندیار گفت:

شاید براي  - سیار خوب،  شود. در هر حال او خود آدم عاقل و ب سرده ن شد و دیگر اف روحیۀ مادر هم خوب با

  کنم.داند، ما راضی هستیم. از قول من به مادر تبریک بگو. آرزوي سعادت میبالغی است. هر طور صالح می

  بینیم!تشکر داداش! شما و منیژه را در جشن می - 

  دانی، در آستانۀ زایمان است.است، شرایط منیژه را میکتایون جان، اگر جشن کمی دیرتر باشد بهتر  -

  کنیم. شب به خیر.باشه داداش، هماهنگ می -
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کرد. سال ها بود که چنین حالتی را تجربه نکرده بود. انگار جوان شده بود وشور راد روزهاي شادي را سپري می

خواند، به پارك افتاد که چه هیجانی داشت. ترانه میازدواج میو شوق آن زمان را دارد. به یاد روزهاي نخستین 

ــمان پرواز رفت، ورزش میمی ــت و در اوج آس ــده اس ــت. انگار پرنده اي ش کرد. انگار زندگی دوباره یافته اس

کرد کند. قلبش لبریز از شادي و عشق بود. در لحظه لحظه ها سیماي پروین جلوي چشمش بود، احساس میمی

خرید، رفت. برایش میوه و شیرینی میکسی را این اندازه دوست نداشته است. هر روز به دیدن او می هرگز هیچ

خورد. دوسـت راد که صـاحب تاالر بود او را کند، کسـی این همه نمیکرد چرا ولخرجی میپروین اعتراض می

  خیلی سرحال و شاد دید و با نگاهش قضیه را فهمید و به او تبریک گفت.

  گنجی، آرام و قرار نداري جانم! این پروین خانم چه کرده با دلت، ها؟بره داداش! در پوست نمیچه خ -

  دانی دوست من. حال غریبی دارم. اگر یک روز نبینمش دیوانه ام. تمام زندگیم شده، بی او آرامش ندارم.نمی -

  گیرم.دوست عاشق من، جشن شما را در این تاالر می -

  کلیۀ هزینه را بدون هیچ تخفیفی دریافت ...مشروط به این که  -

  دونم داماد پولداري هستی، نگران نباش. داري با من ...باشه تازه داماد، باشه. می -

شلوغه و اوضاع به هم ریخته کلی  - ضمن تو در این روزها که  شقم خرج کنم. در  نه رفیق، من میخوام براي ع

   به تعویق افتاده، ما اول باید در فکر مراسم عقد باشیم.ضرر کردي، من راضی نیستم. ضمناً جشن فعالً

  توانیم خیلی عالی در همین تاالر برگزار کنیم. عاقد آشنا هم داریم.این مراسم را هم می -

  خواهیم عقد بسیار ساده و بدون تشریفات انجام شود.می -

  بسیار خوب. شما روزش را تعیین کنید، بقیۀ کارش با من. -

***  

سبز رنگی تن کرد که از گردن تا پنجه هاي پایش را میروز  سبز تور به عقد پروین لباس بلند  پوشاند. روسري 

صورتش کرد. چهره اش چون مهتاب می شمان آهویی وي همه را سر انداخت. آرایش کمی در  شید و چ درخ

سحور می شنایام ستان و آ شتر از دو شتند که بی ضور دا سم ح ن داماد بودند، که بعد از کرد. عدة کمی در این مرا

ـــیک، زیبا به نظر  خواندن خطبۀ عقد هدایایی به عروس و داماد تقدیم کردند. کتایون نیز با آرایش و لباس ش

سبز، می سبتاً بزرگ با حیاط پر از درختان میوه و همه جا  آمد. بعد از عقد راد پروین را به خانۀ خود برد. خانۀ ن

سط آن حوض کوچکی با آب رو شیدند. بین درختان شن که تعدادي ماهی قرمز در غروب آفتاب میدر و درخ

سته رفت و روي  صفا و زیبا به وجد آمد و آه شت. پروین از دیدن این باغ م ستراحت قرار دا دو نیمکت براي ا
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سته بود و به راد نگاه می ست. لبخندي بر لبان او نقش ب ش که کرد. راد از دیدن او با آن لباس و لبخند نیمکت ن

حاکی از رضایت بود خوشحال شد و رفت کنارش نشست و دستش را از پشت گردنش روي شانه گذاشت و 

شانی او را بوسید و در گوشش  شانۀ شوهرش تکیه داد. راد پی او را به طرف خود کشید. پروین سرش را روي 

د دیگر طاقت نیاورد، درخشید خیره شد. رازمزمه کرد. پروین به طرف او برگشت و در صورتش که ازشوق می

شدند و در آغوش هم فرو رفتند.  ست  سه هر دو م سه اي داغ و طوالنی از لبهایش ربود. از این بو شد، بو خم 

  شب با شکوهی را سپري کردند و تا نیمی از روز بعد به خواب رفتند.
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در حالی که جنگ به شدت ادامه داشت و گرانی و فقر در در دومین ماه پاییز اتفاق عجیب و بی نظیري رخ داد. 

ست روز به روز نمایان می شار فرو د صیبت زده اق ست داده و م شد و هزاران آوارة جنگی زندگی خود را از د

سکونت و کار و غذا می شجو و دانش آموز به تحریک یک روحانی از دیوار دنبال جا براي  شتند، عده اي دان گ

حده در پایتخت باال رفتند و به درون محوطۀ ســفارت پریدند. این عده که خود را (پیرو خط ســفارت ایاالت مت

نفر از اعضاي سفارت و کارمندان  40نامیدند اعالم کردند که النۀ جاسوسی راتسخیر کرده اند و حدود امام) می

شار ی سانه هاي دنیا انت صله این خبر در تمام ر سانه هاي داخلی به فرمودة را به گروگان گرفته اند. بال فا افت. ر

رسید و پرچم این کشور به نامیدند. همه جا شعار مرگ بر آمریکا به گوش می "انقالب دوم"امام این حرکت را 

آتش کشیده شد. بدین ترتیب مخاصمه بین نظام تازه تولد یافته با غول سرمایه داري جهان علنی گردید. هرچند 

اران دولت موقت این عمل را تعرض به خاك بیگانه و گروگان گیري را اشــتباه تعدادي از روشــنفکران و کارگز

خواندند و خواســتار آزادي ســریع دیپلمات ها و کارمندان ســفارت شــدند، اما امام و انقالبیون آن ها را بزدل و 

  بریده از انقالب خواندند و کسی اعتنایی به رییس دولت و این گونه اظهار نظرها نکرد. 

میان، بیشــتر ســازمان ها و احزاب چپ این حرکت را ســتودند و حرکت ضــد امپریالیســتی ملت  در این

ــینۀ مبارزاتی  ــوص حزب طراز نوین طبقۀ کارگر که همواره گوش به فرمان برادر بزرگ و پیش خواندند. به خص

ه کرد و حرکت دانست، به شدت به دولت مردان لیبرال حملچند ده ساله داشت و خود را حامی امام و ملت می

انقالبی دانشجویان پیرو خط امام را تحسین نمود. در حقیقت با حمله به سفارت ایاالت متحده، به غایت شادمان 

به اجتماعات و محدود کردن آزادي هاي اجتماعی و  نۀ رژیم، حمله  ـــرکوب گرا قابل حرکات س بودند. در م

سکوت می سی و حقوق زنان  شیوة محافظه سیا سط کردند و کامال  شان تو کارانه را تا آخرین روزي که تومار 

  همین رژیم مورد حمایتشان بسته شد، ادامه دادند.

***  

جنگ وگروگان گیري ادامه یافت. گرچه هر دو مصـــیبتی براي ملت ومیهن ایجاد کرد ولی امام به ادامۀ جنگ 

صهیونیستی ادامه یابد. کشور  اصرار داشت و گفت جنگ نعمت است و باید تا رفع فتنه در عالم و نابودي رژیم

ــرمایه هاي ملت در خارج  ــادي قرار گرفت و س ــفارت و گرفتن گروگان مورد تحریم اقتص به دلیل حمله به س

شد. از طرفی به  شتر  شدند و تولیدات کم و کم تر و بیکاري و فقر بی سیاري از کارخانه ها تعطیل  شد. ب بلوك 

دانشــگاه ها بود تمام دانشــگاه ها تعطیل شــدند. بســیاري از  علت انقالب فرهنگی که هدف آن اســالمی کردن

استادان دانشگاه هاي کشور را به بهانۀ هماهنگ نبودن با انقالب با برچسب طاغوتی بودن یا ضد انقالبی اخراج 
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ستگیر کردند.  شتند، وکیل یا وزیر بودند، د سمت دا سابق  سته کردند. تعدادي از آن ها را که در رژیم  ش یا باز ن

شجو  سبب بیکاري میلیون ها دان معدودي از این افراد را به جرم خیانت به مردم اعدام نمودند. انقالب فرهنگی 

شاغل دیگر  صیل را ناتمام رها کردند و دنبال م سیاري از آن ها تح شد. ب شگاه  صیل در دان شتاق تح و جوان م

  گر رقم خورد.رفتند و سرنوشت آن ها با تمام دانش و استعدادي که داشتند طور دی
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اسفندیار در آزمون تخصصی قبول شد. بیمارستان ها شدیداً به آسیستان ها براي پاسخ گویی به خیل بیماران نیاز 

  داشتند. پس از چندي دانشگاه ها با اعالم شرایط اسالمی بازگشایی شد.

کرد و دختري به دنیا آورد. حال این خانوادة سه  در آخرین روزهاي خدمت وظیفۀ اسفندیار منیژه زایمان

  نفره عازم پایتخت بودند تا دورة جدیدي از زندگی را آغاز کنند.

***  

سفندیار که در پاویون بود به سرعت "آسیستان جراحی به اورژانس"بلند گوي بیمارستان چند بار اعالم کرد:  . ا

  شد. وقتی به اورژانس رسید، پرستار گفت:روپوش سفید را پوشید و باعجله از پله ها سرازیر 

  دکتر، یه جوانی با زخم قفسۀ سینه و تنگی نفس اومده! -

دکتر پسر جوان را معاینه کرد. تنگی نفس مشهود بود. دور دهانش کبود بود و پره هاي بینی اش به شدت 

سته می صابت کرباز و ب سینه ا سۀ  سم تیز و برنده اي از الي دنده ها به قف ده و زخم عمیقی ایجاد کرده شد. ج

شیده می سینه ک شکی که دور بیمار بود. از زخم در هر دم هوا به داخل  شجوي پز سفندیار براي چند دان شد. ا

ضیح داد که مریض  شده بودند تو سریعاً عکس  "زخم مکندة"جمع  ست. باید  سینه دارد که خیلی خطرناك ا

د و دکتر به دانشــجویان نشــان داد که هواي زیاد که احتماالً با گرفت و اقدام کرد. رادیو گرافی پرتابل گرفته شــ

پارگی ریه همراه بوده، سبب خوابیدن ریه و کمبود اکسیژن شده است. بالفاصله او را به اتاق عمل سرپایی بردند 

ستمی به داخل بطري بزرگ آب  سی سر دیگر لوله را با  شت و  سینه گذا سۀ  سینۀ بزرگی داخل قف و دکتر لولۀ 

رد. چند دقیقه اي نگذشت که حال بیمار خوب شد و توانست نفس هاي راحت بکشد. بعد اسفندیار از بیمار آو

  پرسید:

  توانی حرف بزنی؟می -

بیمار در حالی که ماسک اکسیژن روي بینی و دهانش بود سرش را به عالمت تأیید تکان داد. دکتر ماسک 

دانشجویان توضیح داد که نیازي به ماسک نیست، ریه باز شده و را برداشت و گفت که نفس عمیق بکشد. براي 

  بیمار راحت است.

ــت کبودي دور لب و لرزش پره  - ــه کنید. کامالً معلوم اس ــتید عکس کنترل بگیرد و با قبل مقایس بیمار را بفرس

  کشد. هاي بینی از بین رفته و راحت نفس می

  بعد از جوان پرسید:

  جوان؟با چی زدند به سینه ات،  -
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 "بیتلی میزاري، ها! بگیر..."با قیچی بلند و تیز. اولش منو چند نفر گرفتند و یکی موهاي بلندم را چید و گفت  -

  و با نوك قیچی محکم زد به سینه ام.

  کی ها بودند، براي چی؟  -

ادند. منو به خاطر دموتور سوارها، حزب اللهی ها. تعدادشان زیاد بود. هر کی آستین کوتاه پوشیده بود گیر می -

  موهاي بلندم گیر دادند، اولش از چهار طرف موها را چیدند. بعدش هم ...

کرد که این چه حرکت ضــد بشــري اســت! لباس و موي ســر من چه ارتباطی به دیگران دکتر تعجب می

  دارد؟ یکی از دانشجوها گفت: 

ــت که با موتور می - ــالمی ببینند گیر  ریزند و هر جا مظاهري ازآقاي دکتر، مدتی اس ــئونات غربی یا غیراس ش

  کنند.دهند. مثالً خانم ها اگرموي سرشان بیرون باشه یا لباس هاي رنگی و ناجور بپوشند اذیت میمی

در همین وقت ســر و صــداي زیادي برپا شــد. صــداي موتورها تا جلوي در اورژانس رســید و عده اي 

ـــیاه قرار  مردهاي تنومند و جوان با ریش هاي انبوه که در ـــاپیش آن ها آخوندي الغر و بلندقد با عمامۀ س پیش

  داشت وارد اورژانس شدند. پرستارسریع به طرف آن ها رفت و فریاد زد:

  کجا آقایون؟ این جا بیمارستانه، چه کار دارید؟ -

  آخوند گفت:

ــه برا انقالب فرق نمی - ــنیدیم این جا عده هر جا باش ــه. ما ش اي حجاب را رعایت کنه، از هر دري وارد میش

  کنند. درسته؟نمی

  نخیر آقا، اصال چنین چیزي نیست. -

  در این موقع دکتر که بر بالین جوان بود رو به آخوند گفت:

  شما دستور دادید این بال را سر این جوان بیارن؟ چه کسی باقیچی ریۀ این آدم را پاره کرد؟  -

  رهم پرسید:آخوند چند قدم به طرف دکتر پیش آمد و با قیافۀ د

  جنابعالی چه کاره باشید؟ -

شد. به خاطر موي بلندش  - ستم. این جوان با خونریزي و تنگی نفس به این جا آورده  ستان جراحی ه سی من آ

شد، می شده با شما مگر قاضی هستید؟ گیرم که جرمی مرتکب  ستید او را مضروب کردین؟ به چه جرمی؟  توان

  کنید؟ آن هم به این طرز وحشیانه؟!ن محاکمه و اجراي حکم میدستگیرش کنید تا محاکمه شود. خودتا

  لرزید. گفت:آخوند به شدت عصبانی شد، به طوري که سر و دست هایش می

  زنی؟دانی با کی داري حرف میمواظب گفتارت باش آقاي دکتر! می -
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شکریان خود بگو با مردم - شید. به ل شما مواظب رفتارتان با ستی.  شیانه اي  فرقی نداره کی ه چنین رفتار وح

  انجام ندهند!

اســم من ... اســت. حواســت هســت دکتر؟ من اگر بخوام همین االن میتونم دســتور بدم تو را دســتگیر کنن. -

  فهمیدي؟

ببین آخوند، تو هر که هستی باش، براي من هیچ اهمیت نداره، آنچه براي من اهمیت دارد جان انسان هاست.  -

ر از شــغل توســت. به این مکان بدون اجازه وارد شــدي. حرمت بیمارســتان از من پزشــکم. شــغل من مقدس ت

  مسجد بیشتر است. هرچه زودتر لشکرت را بردار و از اینجا برو!

گفت. آخوند مات به او خیره شده و خاموش اسفندیار مثل کوه جلوي او ایستاده بود و قاطعانه سخن می

شارة د شینی داد. پیش از رفتن، از بود. بعد یک باره به خود آمد و با ا ستور عقب ن ست به جماعت همراهش د

  پرستار پرسید:

  اسم این دکتر چیه؟ -

شم هاي آخوند نگاه  ست در چ شت و در ستارچیزي بگوید، دکتر چند قدم به جلو بردا پیش از آن که پر

  کرد و گفت:

  پرسی؟ من اسفندیار ... هستم.چرا از خود من نمی -
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شلیک  شت. گرچه پدافند هوایی مرتب  شمن قرار دا سمان پایتخت مورد تجاوز جگنده هاي میگ د شب آ هر 

شت را در دل می ضدهوایی وح شلیک  صداهاي  سرنگون کند. تنها  ست یکی از آن ها را  کرد ولی هرگز نتوان

ــمن چند نقطه را بمباران میمردم می ــرانجام جنگنده هاي دش د. وقتی آژیر قرمز پخش رفتنکردند و میافزود. س

بردند. در حین فرار و پناه بردن چه بسا مادرانی با کودکان خود در شد، مردم سراسیمه به زیر زمین ها پناه میمی

  کردند و ...راه پله ها سقوط می

ساعتی هم آنجا افتاده بود، پی شیرخوار خود روي پله ها افتاد. نیم  شبانه منیژه با  شانی در یکی از این حمالت 

ــتش اش درد و تورم داشــت. بچه مرتب گریه می کرد. چراغ ها خاموش بود و هیچ کاري در آن تاریکی از دس

ساختمان را تکان داد. معلوم بود که جایی در همان نزدیکی مورد  صداي انفجار مهیبی  ساخته نبود. دقایقی بعد 

ش ساعت چراغ راه پله رو ست. بعد از نیم  صابت راکت قرار گرفته ا شود و به آپارتمان ا ست بلند  شد و توان ن 

برگردد. به بچه شیر داد و آرامش کرد تا خوابید. سپس سرش را در آینه دید که به اندازة یک گردو متورم و سیاه 

  شده بود.

سی  شده! ک سؤال کرد چه  شنید. بیرون آمد و  سایه ها در راهرو و دویدن مردم در کوچه را  صداي هم

  گفت:

  دو ساختمان مورد اصابت راکت قرار گرفته ... تو کوچۀ روبرو -

معلوم نبود چند نفر درآن جا کشته شدند. شیشۀ پنجره و درب ها شکسته شده بود. خطر همه را تهدید 

  کرد. از صداي کسانی در راهرو فهمید که عده اي کشته شده اند.می

رفتند. خیلی که دقت بام می در بیمارســتان اغلب در زمان حملۀ هوایی به تماشــاي آســمان، شــب باالي

کردند که رشــته هاي نورانی در شــدند. از هر ســو پدافندها به طرف آن ها شــلیک میشــد، میگ ها دیده میمی

دادند رسیدند. آن ها به راحتی در باالي شهر جوالن میدرخشیدند. اما به هواپیماهاي دشمن نمیتاریکی شب می

داد و رفتند. این حمالت در تمام شــهرهاي بزرگ کشــور رخ مید و میکردنو ســرانجام راکت ها را شــلیک می

رســـید. گرفتند به گوش همه میتقریباً همیشـــه موفق بودند. خیلی زود نقاطی که مورد حملۀ دشـــمن قرار می

  اسفندیار آن شب با شنیدن محلی که آسیب دیده بود نگران شد. زنگی به منزل زد و با منیژه صحبت کرد.

ـــفند، - ـــد. همان جا بودیم تا  اس با بچه که در بغلم بود، موقع رفتن به طرف زیرزمین افتادم. همه جا تاریک ش

  حمله تمام شد. صداي انفجار وحشتناك بود. تمام شیشه ها ریختند.

  با بچه افتادي، طوري نشدید؟ -
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  ی کبود شده.بچه را تو بغلم محکم داشتم، صدمه اي ندید. اما سرم به پله خورد و ورم کرد. کم -

  بیهوش نشدي؟ حالت تهوع نداري؟ -

  نه، این عالیم را نداشتم. فقط محل تورم دردناك است. -

بســـیار خوب، یک پارچۀ ســـرد روي اون ناحیۀ تورم بذار! احتماال خطري نیســـت. من صـــبح میام عزیزم،  -

  خداحافظ.

***  

شته هاي  ستان هاي ر سی سته بودند و توي پاویون بعد از پایان حملۀ هوایی، آ ش شت میز غذاخوري ن مختلف پ

  زدند. آسیستان داخلی گفت:ضمن نوشیدن چاي گپ می

سمان میهن مان  - شتند؟ االن خیلی راحت میان و در آ شاه بود، جرئت پرواز به حریم هوایی ما را دا اگر زمان 

  زنند و درمیرند.مانوور میدند. چند جا را می

ست که  - سار فرماندة هوایی کجا شی اجرا کند و هیچ  14با اف تیم سایه عملیات نمای شمن هم در پایتخت د

  خلبانی از دشمن از ترس نگاهی هم به مرزهاي ما نکند؟!

  او را اعدام کردند! به چه جرمی؟ چون سرباز شجاع میهن بود. -

  گان گرفتیم!االن هم قطعات هواپیماهاي پیشرفته را از کی بگیریم؟ از آن هایی که دیپلمات هایشان را گرو -

ـــت می - ـــدور انقالبمان چه بود! خوب، مملکت را درس کردیم، هر که آخه یک حرکت صـــحیح کردیم؟ ص

  خواست از ما الگو برمی داشت، نه این که به زور جنگ و اسلحه و گروگان گیري انقالب صادر کنیم.می

ــرانجام هر یک از پزشــکان اظهار نظري کردند و تا دیر وقت بحث می ــتراحت به اتاق کردند. س براي اس

  خود رفتند.
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شته و  شد و هزاران نفر ک شور  صیب ک سارت زیادي ن شت. در طول این مدت خ سال از آغاز جنگ گذ سه 

سارات روحی جبران ناپذیري عاید مردم گردید. به هر تقدیر جنگجویان میهن در پایان این  شدند و خ مجروح 

دست دشمن باز پس گرفتند و آن ها حاضر به مذاکرة صلح شدند. شوراي امنیت مدت تمام اراضی اشغالی را از 

سارت  سایه تعهد پرداخت خ شورهاي هم ضی از ک صادر کرد و بع صلح  صوص  سازمان ملل قطعنامه اي درخ

شتی با کفار معنی ندارد و جنگ باید  شد و گفت آ ضی به خاتمۀ جنگ ن جنگ نمودند. با تمام این احوال امام را

  گذرد.یابد و راه قدس از کربال می ادامه

صلح را  سیار بدي به ناچار قرارداد  شرایط ب سال بعد، امام در  به این ترتیب جنگ ادامه یافت. حدود پنج 

پذیرفت و به روایتی از قول ایشان، جام زهر را نوشید. تا آن زمان هزاران نفر آواره و نزدیک یک میلیون کشته و 

شماري  سال جنگ تمام ادوات و ابزار باقی مانده از رژیم مجروح و خسارات بی باقی ماند. در طول زمان هشت 

شت این جنگ ویرانگر و بی  سرگذ سته به جا ماند.  ضعیف و ناتوان و مردمی خ صادي  سید، اقت قبل به پایان ر

شت و دو طرف به قراردادي که ست. نبردي که نتیجۀ آن هیچ چیز براي وطن در بر ندا سال ها  فایده خواندنی ا

  قبل بسته بودند بازگشتند.

***  

نامه "در طول دورة تخصــص، اســفندیار چند بار به جبهه اعزام شــد که خاطرات آن را طی نامه هایی به عنوان 

شقایق شرح می "هایی به  ضاي جبهۀ جنگ را  سال کرد. دراین نامه ها ف شته براي دختر کوچکش ار دهد و از ک

کشند هرگز همدیگر را ندیده اند گوید کسانی که همدیگر را میخورد. او میشدن آدم ها بدون دلیل تأسف می

شت آن ها را دیگران رقم زده اند، دیگرانی که بر طبل جنگ می سرنو شته اند.  شمنی ندا کوبند و ادامه و با هم د

 دهند.می

شم می 16یا  15در میان مجروحان کودکان  سیجی به جبهه خورد که در قالب گروه هاي ساله اي به چ ب

شتند. آنان باید در  سوراخ کرده بود و حال نزاري دا شان را  سر شکم یا  سینه و  شدند و ترکش خمپاره  اعزام 

مدرسه باشند و درس بخوانند یا بازي کنند، حال آنکه در اتاق عمل بوده و شکم یا سینه شان را باز کرده اند و 

ــانی از آن ها، قبل یا بعد از عمل، آفتاب فرد ــال بدون هیچ آموزش قبلی در کس ا را ندیدند. این رزمندگان کم س

شعار شورانگیز مذهبی تهییج و با شوق شهادت (کشته شدن در راه خدا) راهی  پایگاه ها و مساجد با سرود و ا

شدند. اسفندیار شاهد صحنه هاي دلخراشی در جنگ بود. حملۀ بی امان هواپیماهاي دشمن به قرارگاه جبهه می

شت. راهرویی زیر زمینی به طول ها و م صحرایی که تماماً در زیر زمین قرار دا ستان هاي  شتیبانی و بیمار ناطق پ
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با تمام  30تا 25 تاق عمل،  بار، ا تاق خواب، ان ـــوله هاي کوچک و بزرگ به عنوان ا متر که در دو طرف آن س

کردند و نمازخانه، همه و مین میتجهیزات و رکاوري، بعد موتورخانه و ژنراتورهاي بزرگ که نور آن جا راتأ

  دادند.همه دنیاي زیر زمینی عجیبی را تشکیل می

ــتان می آورد به گوش هر لحظه ممکن بود آژیر آمبوالنســی که تعدادي مجروح را از خط مقدم به بیمارس

زخم  کرد و بعد از خارج کردن لباس و شستشويرسد. بالفاصله تیم پزشکی مجروح را به اتاق عمل منتقل می

شد. گاهی مجروح نیاز به عملی بزرگ و سریع روي شکم یا سینه ها، میزان آسیب ارزیابی و اقدام الزم انجام می

شاء بود  شغول ترمیم اح شکم مجروح باز و روده ها بیرون بودند و دکتر م شت. حمله گاهی وقتی که  و اندام دا

گرفتند. در این کردند و پناه میبه طرفی فرار میآمد و پرســنل هریک شــد و اتاق عمل به لرزه در میشــروع می

  زد:حالت دکتر تنها سر تخت عمل بود. داد می

  کجا رفتید دوستان؟ وسیله میخوام، زود باشین، وضعیت بیمار خوب نیست. -

شد و همه سر داد که ازترس جان، پناه بگیرند. دقایقی بعد اوضاع عادي میدر عین حال به آن ها حق می

می گشتند. تا پایان ماموریت، این لحظه هاي پر استرس ادامه داشت. بعضی شب ها دکتر به اتفاق فرماندة کار بر

سوله خارج می ستارة جنوب قدم میقرارگاه از  سمان پر سمت خط مقدم جبهه، شد و زیر آ ست،  زد. در دورد

  رسید.میخورد و به دنبال آن صداهاي انفجار به گوش نورهاي قرمز درخشان به چشم می
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شدم و آهسته از زیرزمین بیرون آمدم. باورت نمی شده امصبح زود بیدار  در  .شود یک باره گویی وارد بهشت 

جلوي چشمم طبیعت با نهایت زیبایی دامن گشوده بود. کوه تا قله سبز بود. در دره رودي خروشان به رنگ آبی 

شیده بود. تعجب کردم، خداي  شت هاي اطراف از گل هاي رنگارنگ پو شت. دامنۀ کوه ها و د شن جریان دا رو

زیرة مجنون در جنوب) فرق دارد. من! من در جبهه هســتم! این جا کجاســت؟ چقدر با محل مأموریت قبلی (ج

شتم اما مگر می سی به جنگ و خونریزي فکر کند؟! باور ندا ضاي زیبا و عطر گل هاي بهاري ک شود در این ف

یک حقیقت جلوي چشمم بود، جاي اصابت راکت روي صخرة روبرو که همین دیشب آنجا چند نفرجان خود 

  را در این بهار دل انگیز از دست دادند.

  عمیق کشیدم و خود را به دامن طبیعت رها کردم. نفس هاي

جنگد؟ (بودن جنگد؟ براي چه میتواند اینقدرزیبا باشد، میشقایق جان! چرا؟ چرا انسان وقتی زندگی می

  به از نبود شدن، خاصه در بهار...!)

  شود.یک رزمنده به من نزدیک می

سک همراه دا - شید. ما شیمیایی را بپو ضد  شده آقاي دکتر لباس  شیمیایی زیادي  شید. این جا حمالت  شته با

  است.

  از او به خاطر تذکرش تشکر کردم.

***  

چند بار به اتفاق تیم پزشکی در حالی که لباس ضد شیمیایی، کاله و ماسک داشتیم به طرف دامنۀ کوه رفتیم، از 

  مناظر اطراف لذت بردیم و عکس هاي یادگاري گرفتیم.

شروع بهار  ستان یک هفته از  شت. گاهی تعدادي مجروح به بیمار شته بود. حمالت و جنگ ادامه دا گذ

سید. همه فکر آوردند که مطابق معمول درمان میمی سال فرار سیزده  شتند تا روز  شدند. روزها از پی هم گذ

سنگ ها از خانواده دور بودیم وکردیم در چنین روزي خانواده ها به دامن طبیعت میمی هر آن  روند، ولی ما فر

کرد. خالصه تصمیم گرفتیم ما نیز در جبهه مراسم باستانی سیزده سال را اجرا کنیم. خطر بمباران ما را تهدید می

صد  سرباز که  شدیم. قبل از حرکت یک  شتیم و عازم  شیمیایی نفري یک پرتقال بردا یک گروه ده نفره با لباس 

  سوي ما آمد. بچۀ شمال بود، یک کاغذ به من داد و گفت: داد بهمترپایین تر از محل ما چادرزده بود و پاس می

  آقاي دکتر این نامه را براي مادرم نوشتم. لطفاً بخوانید ببینید درست نوشتم. -
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شته بود. گفتم:  سطر خوب نو شت ولی نامه را در چند  شکر کرد و به  "خوبه، آفرین!"سواد اندکی دا ت

  طرف چادر برگشت.

ا شیب مالیم را به طرف باالي کوه پیمودیم. بعد از یک ربع ساعت به پشت ما حرکت کردیم، یک مسیر ب

ستراحت کردیم و میوه خوردیم.  شستیم، ا کوه رسیدیم. خسته شده بودیم. روي سنگ ها الي درختان جنگلی ن

شلیک راکت را که زوزه می صداي  شنیدیم. دقایقی بعد ناگهان غرش هواپیماها جمع ما را به هم ریخت.  شید  ک

سنگ  شنیدیم. خاك و  سنگین را به زمین در نزدیکی خود  همه روي هم افتادیم. صداي مهیب برخورد جسمی 

به هوا برخاست و تاریک شد. ما همچنان روي هم افتاده تکان نخوردیم. لحظاتی بعد کم کم سر را بلند کردیم. 

  ی داد زد :سالم بودیم و در ده متري ما یک راکت تا نیمه در خاك فرو رفته بود. یک

  عمل نکرده! ... عمل نکرده، فرار کنیم. -

جسم سفید رنگ استوانه اي شبیه به موشک که سر آن در خاك و ته آن به صورت پره هایی بیرون بود. 

با عجله به طرف پایین کوه و قرارگاه سرازیر شدیم. موقع فرود صداي یک انفجاردر پایین، همان جا که سربازي 

داد به گوش رسید. نفس نفس زنان خود را به داخل سولۀ بیمارستان کشیدیم. مدام این س میچادر زده بود و پا

  "عمل نکرده!"شد: جمله در مغزم تکرار می

آمد؟! دقایقی بعد بیرون آمدیم و شدیم! چه بالیی سر ما میکرد ما آبکش مییعنی چه؟ یعنی اگر عمل می

ص ستان ا ساعت پیش نامه اش را به محل انفجار راکت که پایین بیمار شمالی که نیم  سرباز  ابت کرده بود رفتیم. 

به من نشان داده بود، متالشی و روده هایش بیرون ریخته بود. او مرده بود. در گوشه اي یک تکه کاغذ به چشم 

  "مادرم، حالم خوب است."خورد. آن را برداشتم. نوشته بود: 

***  

ـــکی به طرف دره و کنار رودخانه رفتیم، گشـــتی زدیم و از امروز اتفاق جالبی افتاد.همراه چند نفر  از تیم پزش

  طبیعت بهاري لذت بردیم. موقع برگشتن یکی از دوستان پرسید:

  اون چیه؟ -

ـــاره می ـــبیه آدم تکان همه به آن طرف کنار رودخانه که او اش کرد نگاه کردیم. در کنار آب جســـمی ش

ـــرباز در رودخانه بیهوش افتاده بود. او را باال  رفت ... واقعاًخورد و باال و پایین میمی یک آدم بود. بله یک س

ضعیفی  ست دیگر نبض  شت. د شده و گویا آب آن را برده بود ولی خونریزي ندا ستش قطع  شیدیم، یک د ک

کشید. او را بلند کردیم و به سرعت به بیمارستان آوردیم. با تالش بسیار داشت و نفس هاي منقطع و سطحی می

  رفته شد، سرم و خون تزریق گردید تا احیا شد.رگ گ
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شد.  شروع  معلوم نبود چند وقت آن جا افتاده ... در هر حال بعد از احیا و گرم کردن، کم کم ناله هایش 

  داد. به سرعت شریان را بستیم و زخم را ترمیم کردیم.حال نبض پري داشت و شریان دست قطع شده خون می

اکیپ درمانی شـــامل جراح و تیم اتاق عمل، مأموریت من در آنجا پایان یافته فرداي آن روز با آمدن یک 

  گشتم.بود و باید به شهر بزرگ غرب کشور برمی

به شــهر آمدم و آن مکان زیبا و وحشــتناك را ترك کردم. این جا ماشــین و آدم هاي معمولی از همه نوع 

بردند. ولی براي من انگار این و به زیر زمین پناه میدویدند شــد. هر چند گاه حملۀ هوایی بود، همه میدیده می

کشید و دادم. روي تختم دراز میحمالت کوچک و بی اهمیت بود و اصالً زحمت پناه بردن و ... را به خود نمی

  کردم.مطالعه می
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  بخش ششم

  

)1(  

  

  پروین! عزیزم، کجایی؟ -

صدا  شنید. دوباره  سخی ن شد. آمد پا شت، نبود. کم کم دلواپس  کرد، باز بی نتیجه بود. تمام اتاق ها را گ

ـــان زیر  توي هال و از پنجره به حیاط نگاه کرد. حیاط خلوت، حوض با آب آبی آرام و ماهی هاي قرمز درخش

د کرد. عطر گل هاي ســفینور آفتاب صــبح منظرة زیبایی داشــت. نســیم مالیمی برگ هاي زمین راجا به جا می

داد. (آه، آنجاست، رسید. در وسط باغ، باد دامن آبی گلداري را تکان مینارنج در فضاي باغ و حیاط به مشام می

  وسط باغ زیر درختان نشسته است!)

داد. باد به سرعت از پله ها پائین آمد و به باغ رفت. پروین روي نیمکتی نشسته بود و پاهایش را تاب می

صداي بازي میبا موهاي خرمایی بلندش  سرش را به عقب خم کرده بود. با  سته بود و  شم هایش را ب کرد. چ

  خش خش برگ ها متوجه قدم هایی شد و چشمش را باز کرد.

  آه، راد! تویی عزیزم! بیا، بیا کنار من بنشین. -

  پروین نازنین، چرا مرا تنها گذاشتی؟ -

  دیدم خوابی، من هم آمدم از این هواي روح بخش لذت ببرم.  -

راد کنار او نشــســت و دســتش را دور گردن او حلقه کرد و مثل کســی که اولین بار او را دیده باشــد در 

  صورت و چشم هایش خیره شد.

ساق هاي سفید و زیبایش بیرون بود. سینه هاي خوش شکل بلورش از چاك بلوزش هویدا بود و چشم 

شی رنگش می شیدند. این ها همه راد را دیوانه میهاي آهویی می شید، درخ ستش او را به طرف خود ک کرد. با د

شید. گویی از خواب عمیق و طوالنی  سه اي محکم و طوالنی از لب هایش ربود و بعد نفس عمیقی ک سته بو آه

  بیدار شد.

ــبختی می - ــاس خوش ــتم لذت میکنم. از این که در آه پروین جان! چقدر احس خواهد برم. دلم میکنار تو هس

  بزرگترین هدیه را برایت بگیرم، هر چه دوست داري برایت بخرم. تو را از جان بیشتر دوست دارم عزیزم. 

ـــت. من نمی - خواهم چیزي برایم بخري. تو به اندازة کافی به من آه، همســـر مهربانم. نیازي به هیچ چیز نیس

  محبت کردي. من ازتو راضیم.
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کشید چند بوسه برپیشانی و صورت و لب هایش زد و در حالی که او را راد درحالی که در آغوشش می

  کرد گفت:بلند می

  من میرم نون تازه بگیرم. بلند شو عزیزم، باید صبحانه بخوریم. -

  نیازي نیست همسرم، چون من صبح زود نون تازه خریدم. -

  پروین! چی؟ تو نون گرفتی؟ چرا، چرا بیرون رفتی -

ــکالی داره عزیزم؟ نمی - ــوهر خواي این زندانی را رها کنی؟ تا کی میچه اش ــم ش خواي در حبس خانگی باش

  خوبم؟!

بایم. من غلط کنم. من فقط نمی - نه، هرگز آهوي زی هایی بیرون واي خداي من! من تو را حبس کنم؟  خوام تن

شرایط جامعه چطوره، مرتب گیر میدبري چون خودت می ست دانی  سریتو در ست کن! رو ند. خانم موهاتو در

ــت  ــان که بیرونه بازداش ــی خانم ها را براي چهار نخ زلفش کن! حجابتو نگهدار! و از این حرف ها. گاهی بعض

  کنند!می

  کنم ولی خالصه باید پامو از این در بیرون بذارم یا نه ؟درسته عزیزم، این ها را میدونم و رعایت می -

  م، باور کن اون بیرون گرگ هایی هستند که ...ترسپروین من می -

  تمام کن عزیزم، بریم صبحانه بخوریم. -

***  

  هنگام صرف صبحانه راد گفت :

  همسرم، به کتایون گفتی بیاد اینجا با ما زندگی کند؟ نظرش چیست؟ -

نکور دانشگاه آماده بله، گفتم. او هم موافق است. فعالً چون سال آخر دبیرستان است و خود را براي آزمون ک -

  خواهد تنها باشد.کند میمی

درسته جانم ولی این همه اتاق تو این خونه هست. چرا تنها باشد؟ صالح نیست. دختر جوان، این جا در کنار  -

  مادرشه. میدونی من او را مثل دختر خودم دوست دارم. 

دخترم با ما باشــه. ولی بعد تکلیف اون میدونم راد. کمی صــبر کن تا خودش آماده شــود. من هم دلم میخواد  -

  خون چی میشه؟

  کنی.فروشی، پولش را هم براي خودت و دخترت پس انداز میمی -

  آخه اگر یه وقت اسفندیار بیاد خونه نداشته باشه! -

  اینجا خونۀ دکتره، هروقت بخواد بیاد من خوشحال میشم. -

  باشه.میدونم، میدونم. ولی بهتره اون خونه فعالً  -
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  هر طور که خودت صالح میدونی عزیزم. -
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شت تنها به این  صمیم دا شد. اوت ستان محل خدمت  شهر سفندیار عازم رفتن به  صی، ا ص بعد از اتمام دورة تخ

کمال مأموریت برود و پس از تهیۀ مســـکن نســـبت به انتقال زن و بچه اقدام کند. پبش از عزیمت قراري با 

  گذاشت، چون مدت ها همدیگر را ندیده بودند. دلتنگ او شده بود.

  دیگر دانشگاه مکان امنی براي مالقات نبود. در پارکی در اطراف دانشگاه به دیدار هم شتافتند. 

  سالم دوست من، چقدر دلم برایت تنگ شده بود! -

  سالم دکتر عزیز، من هم مشتاق دیدار بودم. چطوري دکتر؟  -

  ... بد نیستم. با این اوضاع و احوال امیدي به بهبودي هست؟ هی -

ست، حوادثی غیر قابل پیش بینی! یک مرتبه بعد از - ستن حوادثی ا ستش چه عرض کنم! هر روز آب روز  444را

  تصمیم به آزادي گروگان ها گرفتند. چی به دست آوردند، اصال این چه حرکتی بود؟

ه رفقا اظهار داشتند و چقدر شادي کردند. از ابتدا هم آن ها عامل تحریک حرکت ضد امپریالیستی! آن طور ک -

  اشغال سفارت بودند.

بندند، انگار نه انگار که در درســته. رفقاي حزبی و چریک چشــم به روي ده ها حرکت ضــد مردمی رژیم می -

ـــتان و اعضـــاي آن ها زندانی و به جتظاهرات و اجتماعات قانونی اخالل می رم هاي واهی به اعدام کنند. دوس

کنند تا باکره نباشــند. اما این شــوند. به دختران این گروه ها پیش از مجازات اعدام تجاوزجنســی میمحکوم می

ــرمایه داري و از این رفقا یک کالم اعتراض نمی ــد غیرس ــلحت آن ها حمایت از رژیم و راه رش کنند چون مص

  نند؟توانند مماشات کگونه تئوري هاست. تا کجا می

دهند تا آخرین نفرشــان دســتگیر شــود، یا فرار کنند و جرئت کوچکترین اعتراض را ندارند. آن قدر ادامه می -

  گروهشان منحل شود.

ــران حزب به گوش می - ــاهد نمایش هاي تلویزیونی خواهیم بود. خبر اعتراف گیري س ــد. همین روزها ش رس

ي کردند، آن دسته از چریکهاي مذهبی که از در مبارزة علنی حاال این ها کسانی هستند که با نظام مقدس همکار

ظاهر شدند که آواره شدند و به دامن دشمن در حال جنگ با میهن پناه بردند، بماند. واقعاً که سرنوشت تأسف 

  باري براي همۀ آن ها رقم خورد.

سلطنت در تعارض - سال ها با رژیم  ست که این همه از مبارزان  بودند، حال این که هر چه  آقا کمال چگونه ا

بود نظام قبلی منشــأ خیلی از خدمات ملی هم بود. مثالً تأســیس دانشــگاه ها و مدارس عالی، ایجاد امنیت در 

ضایی به کمک  سئلۀ ق سامان دادن به م سیس دادگستري و  مرزها و راه هاي کشور، جلوگیري از تجزیۀ میهن، تأ
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به روز کردن ادوات و سالح جنگی و افراد تحصیل کردة نظامی و  تحصیل کردگان حقوق، ایجاد اقتدار نظامی و

کردند، و آزادي زنان کسانی که با پیشرفته ترین هواپیماها فکر تجاوز به خاك میهنمان را هم از دیگران سلب می

  در انتخاب پوشش و شرکت در رأي دادن و ...

هی و از هر قشر با سالح هاي خریداري شده در این ها همه صحیح است. امروز رزمندگان ما از ارتشی و سپا -

ــالح خریداري  ــاکی بودند که چرا این قدر س ــت که همین گروه ها ش ــته در حال جنگند. یادم هس رژیم گذش

  گفتند کشور به زرادخانۀ منطقه تبدیل شده است.شود. میمی

ـــت  - ـــکالی نداش چنانچه از برادر بزرگ مهمات البته اعتراض رفقا به خریدن ســـالح از غرب بود و گرنه اش

  خریدیم! می

جنگد در گذشته از ترس جرئت نگاه به مرزهاي دکتر عزیز، همین کشوري که اکنون چند سال است با ما می -

ما را نداشت. کوچکترین حرکت آن ها معادل پرواز پرنده هاي پیشرفته در آسمان پایتخت آن ها بود. این درسته 

ت هاي زیادي در جهت اقتصادي و فرهنگی ایجاد شد و مملکت کالً به طرف مدرنیته که در زمان گذشته پیشرف

سی درجا زد و همچنان از دیکتاتوري فردي رنج می سیا سعۀ  شت. اما درجهت تو شاه درهمۀ امور گام بردا برد. 

ست وزیر کرد. قرار بر این بود که در مشروطۀ سلطنتی حکومت نکند و تمام امور به دست نخکشور دخالت می

شت و از آن زمان  ست وزیر مردمی را با کودتا به کمک خارجی از میان بردا شد. او نخ شود که ن و وزرا اداره 

آزادي هاي ســیاســی را مســدود کرد. در پایان هم دچار غروري شــد که هیچ عقیده اي را تحمل نکرد و کســی 

ــیس کر ــی تأس ــت. یک حزب فرمایش ــوند یا جرئت ابراز نظر در مقابل او را نداش ــو آن ش د که همه باید عض

پاسپورت بگیرند و از مملکت خارج شوند. همۀ این ها به اضافۀ کشتن مبارزان به بهانۀ فرار از زندان و ... زمینۀ 

  جنبش را فراهم آورد.

  هر چه بود دیکتاتوري مدرن از دیکتاتوري فناتیک بهتر نیست؟ -

ـــت، ولی ما امروز دیگر باید  - از حکومت فردي و موروثی عبور کنیم. دیگر پذیرفتۀ ملت ها قطعاً این طور اس

  نیست.

توانستند با شاه وارد مذاکره شوند و دست ازمبارزة قهرآمیز بردارند؟ یعنی رژیم شاه آیا گروه هاي سیاسی نمی -

  قابل اصالح نبود؟

سی، ملی یاشاید بود، قطعا نمی - سیا سازمان هاي  ست  توان گفت. بله اگر همۀ احزاب و  مذهبی و چپ و را

ـــند،  همه آزاد بودند که اظهار وجود کنند و نظرات خود را بی واهمه ابراز دارند، داراي دفتر و ارگان خود باش

شد. اما نه شاه آمادگی این را داشت و نه گروه هاي سیاسی آن دیگر کسی به راه هاي خشونت آمیزمتوسل نمی

  د.بینش الزم را که با او مماشات کنند داشتن
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  کنند.ولی امروز با حکومتی قرون وسطایی تعامل می -

ــته و  - ــازمان هاي چریکی و گروه هاي دیگر نقدي از گذش تا امروز هیچ یک، از حزب طراز نوین گرفته تا س

 حال خود عرضه نکردند، کلمه اي شجاعانه از اشتباهات خود به زبان نیاوردند.
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راه طوالنی در مسیر جادة ساحلی را بدون توقف رانندگی کرد. هواي مالیمی بود. با وجود این که شب سرتاسر 

ستخوان ها و تمام وجودش حس می ستگی را در ا سرعت خوب نخوابیده بود و خ کرد تمام مدت تقریبا با یک 

با شــیبی مالیم از دامنۀ رفت. حدود چهل کیلومتر مانده به مقصــد، در حاشــیۀ جنگلی، جاده یکنواخت پیش می

رفت. گیالس هاي قرمز البالي شــاخ و برگ هاي ســبز منظرة قشــنگی را با انعکاس نور آفتاب کوهی باال می

ساختند. کودکان روستایی مشغول چیدن گیالس و تمشک وحشی بودند. یک لحظه در بلندترین نقطۀ جاده می

سرازیر می سبز  سیع و  ست. شد، چشم از وقتی به طرف دشت و ست نگری سمت را سیر برگرفت و به منظرة  م

برنجزار ســبز یک دســت و در انتهاي آن دریاي آبی آرام و ده ها پرندة دریایی ســفید در باالي آن، طبیعت را 

خورد. براي لحظه اي که چشم از بخشید. نسیم خنکی از سوي دریا به چهرة او میزیبایی و شکوه دل فریب می

یعت شد، منحرف گردید و با تکان هاي شدید ماشین که دو چرخ آن در کنارة خاکی جاده برداشت و مسحور طب

بود به خود آمد و به سرعت آن را کنترل کرد. دوباره به انتهاي مسیر چشم دوخت. خسته و خواب آلود بود، در 

یع گذشــته و کشــیدند، در وقاهمان حال به اندیشــۀ دور و درازي فرورفت. گذشــته و آینده او را به هر ســو می

ــت و پا می ــنی را نمیرویاهاي آینده دس ــهري که هر لحظه به آن زد. نقطۀ امید روش ــت. معلوم نبود در ش جس

تواند در شد چه در انتظار اوست. آیا موفق خواهد شد که به اوضاع زندگی سر و سامانی بخشد؟ مینزدیک می

از نقطه اي تازه شـروع کند و اصـالً چه تفاوتی  آن بن بسـت دوام بیاورد؟ بعد فکر کرد خالصـه باید زندگی را

ست. همۀ نقاط عالم تا مرکز زمین  سخره اي ا شد. دور و نزدیک بودن فکر م دارد که این نقطه در کجاي دنیا با

ست، فرقی نمی سته نی سی که به هیچ جا دلب صله دارند. براي ک شهر بزرگ و یک فا سال ها که در کند. در مدت 

کرد در حال فرار از گذشته است ولی سراسیمه به به اندازة کافی رنج کشیده بود. فکر میشلوغ سپري کرده بود 

ــش طرف آینده می ــرد در آغوش ــت، هر جا که بمیرد خاکی س ــید. این هم فرقی نداش تازد. آنگاه به مرگ اندیش

هیچ چیز مهم کند. پس دیگر خواهد کشــید، او را تجزیه خواهد کرد و عناصــرش را یکان به یکان متالشــی می

ــت. در این لحظه آرزو کرد در قایقی روي امواج دریا بخوابد، با باال و پایین  ــت و بی جهت نگران آینده اس نیس

رفتن قایق احســاس آرامش کند و با امواج به هر ســوي برود. خوابی خوش همراه با نوازش نســیم دریا و تکان 

  هاي آرام امواج چه روح بخش خواهد بود!

شــده بود و آســفالت قدیمی با چاله هاي کوچک و بزرگ ظاهر شــد. ماشــین با تکان هاي  جاده ناهموار

سمت چپ جاده جنگل هاي انبوه و شدید پیش می ست ها در  شت. در دورد رفت. مناظر زیبا همچنان ادامه دا

ست و ابر سبز تیره و یک د ست نمایان بود.  سیده ا سانی به آن جا نر ي که قلۀ ظاهرأ بکر که گویی هرگز پاي ان



 گرگ ها

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ١٥٢         

 

کردند با راننده هاي ســرخ و پوشــاند. از روبرو چند تریلر غول پیکر که کاال هاي ترانزیت حمل میآن ها را می

سفالی قرمز دیده  شدند. کم کم در انتهاي مسیر خانه هایی با سقف هاي  سفید بیگانه با فاصله هاي مساوي رد 

شهري ن شد.  شهر مرزي لحظه به لحظه نزدیک تر  سال هاي دور در شد. به  شناخته که هرگز ندیده بود اما در  ا

  گفت به یاد داشت.ایام کودکی نامش را از حرف هاي پدر که از سفرهایش سخن می

***  

شست و صداي مهیب باد که غرش شدید رعد و ریزش سیل آساي باران که شیشه هاي در مجاور بالکن را می

بید، هیچ کدام خواب سنگین مهمان تازه وارد را آشفته نکرد. ساعت کودیوانه وار خود را به در و دیوار هتل می

سه بار تلفن زنگ زد، آخرین  شت.  ستگی دا ها در خواب بود، خوابی که گویی تا ابد ادامه دارد و حکایت از خ

بار خواب شــیرین او منقلب و به ســختی جا به جا شــد. براي یک لحظه وقتی چشــم گشــود فراموش کرد که 

  س با عجله گوشی تلفن را برداشت.کجاست و سپ

  آقاي دکتراسفندیار ...؟ -

  بله خودم هستم. بفرمایید! -

  سالم، خوش آمدید، خسته نباشید. -

  متشکرم، شما؟ -

  شوم.نمایندة بهداري هستم. نیم ساعت دیگر در سالن هتل مزاحم می - 

  بسیار خوب، منتظرم. -

  خداحافظ.  - 

***  

سیار بلند و چرب بعد از مکالمۀ تلفنی  سر ب سط دیوار اتاق رفت. موهاي  ست و به طرف آینۀ بزرگی در و برخا

  بود. ریش کمی صورت را پوشانده و حالت ژولیده اي داشت.

بعد از نظافت که حدود بیست دقیقه طول کشید همه چیز تغییر کرد. سر و صورت شسته، صورت صاف 

ستگ شده بود و کالً حالت خ سبیل کوتاه  شید و از اتاق و موهاي  سریع لباس پو ی را از چهره زدوده بود. خیلی 

خارج شد. در سرسراي هتل روي راحتی نزدیک پنجرة مشرف به حیاط نشست. ضمن نوشیدن چاي به بیرون 

خیره شــد. ســاقه هاي بلند آفتاب گردان با وزش باد در حال رقص بودند. شــاخه هاي نرم و آویزان بید مجنون 

شان م شنیده مییجهت باد را ن سهمگین دریا  شده بود و از دور غرش موج هاي  سرد  شد. دادند. هوا ابري و 

سر هتل نوعی سکوت و سکون حس می سرا شد که بر باران بهاري قطع شده بود. باد همچنان درتکاپو بود. در 

شته باشد. دقایقیخالف انتظار درون دکتر را به هراس می به خواندن  انداخت. خیلی دوست داشت مصاحبی دا



یالنیگ سامان ریام  

         ١٥٣                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

ــد.  ــانه وارد ش ــد. با صــداي در هتل برگشــت، هیکل بزرگی با قد بلند و چهار ش روزنامۀ کهنه اي مشــغول ش

سؤالی کرد و با  شیده بود. مرد به طرف اطالعات هتل رفت و از مهماندار  سیاه و انبوهی پو صورتش از ریش 

  اشارة دست او به سوي دکتر برگشت.

  اناپۀ نزدیک او نشست).سالم، با اجازه ... (روي ک -

  بفرمایید. شما نمایندة بهداري هستید؟ -

شما خوش بگذرد و  - شهر به  شحالم، افتخار دادید. امیدوارم در این  شما خو شنایی با  ستم. از آ بله، خودم ه

همیشه اینجا بمانید. جملۀ آخر کمی باعث نگرانی دکتر شد زیرا همیشه ماندن آنهم در جایی این قدر خلوت که 

  رسید. با این حال خود را مشتاق نشان داد.دهد بسیار عذاب آور به نظر میبوي تنهایی می

  شود.تا ببینیم چه می -

  شود (دستی به ریش انبوهش کشید). انشاءاهللا همۀ کارها درست می -

ــهر و مردم آن تعریف  ــد برداشــت و در همان حال که از ش نمایندة بهداري فنجان چایی را که تعارف ش

صالح به نظر میمی شید. ظاهرال سرک شاءاهللا را خیلی غلیظ ادا کرد چاي را  سید و مرتب در هر جمله کلمۀ ان ر

  کرد.می

  کنید؟کی شروع به کار می -

  دکتر لحظه اي به بیرون پنجره چشم دوخت و سپس پاسخ داد:

  دانم، شاید فردا.نمی -

  تید؟بسیار خوب، هر طور که مایل هستید، راستی تنها هس -

  فعالً بله. زنم و بچه بعداً خواهند آمد. -

  کنم.انشاءاهللا فردا در بیمارستان شما را مالقات می -

  مرد بلند شد و دستش را براي خداحافظی دراز کرد.

***  

شنی و خلوت قدم می ساحل  ساعت بعد از این مالقات، دکتر در  سنگین نیم  زد. دریا توفانی بود و موج هاي 

ساحلی و گوش ماهی ها را می-خشکی پرتاب می خود را به طرف سه هاي  شستند و به طرف دریا کردند و ما

ساحل پیش روي میمی شیدند. امواج گاهی ده ها متر به طرف  کردند به طوري که دکتر زمانی خود را در آب ک

شد. باد تر می شد. آسمان ابري و هوا لحظه به لحظه تاریکیافت و دچار سرگیجه میهاي متحرك سرگردان می

داشت. وزید. او پشت به جهت باد به طرف چراغ هاي روشنی در انتهاي ساحل گام برمیسردي از طرف مرز می

احساس نوعی آرامش توأم با اضطراب درونی داشت. پیوسته این احساسات متضاد در ستیز دائمی از زمان هاي 
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شتند. دکتر دردور تا حال و آینده، او را تنها نمی سر ك میگذا سرتا ضادي  کرد که چنین روحیات متالطم و مت

جســت. یک ســال کنند. براي اضــطراب خود دلیلی نمیزندگی او را تعقیب کرده اند، و اکنون نیز او را رها نمی

بعد از چنین روزي در جبهۀ جنگ در میان غرش توپ ها و آتش کاتیوشا و بمباران هواپیما دچار چنین احساس 

ــ ــگفتی ش ــاد و ش ــید. بعدها وقتی فکر متض ــطراب مخفی وجود او را به آتش کش ــردي و اض د. نوعی خونس

  کرد.چگونه خطرات زیادي از کنار او گذشتند و خونسرد بود تعجب میکردمی

خورد. وقتی نزدیک شــد چند مرد هوا کامالً تاریک بود، در میان امواج دریا چند شــبح تیره به چشــم می

سره از ج ساحل قدم ماهیگیر با لباس یک شغول پهن کردن تور بودند. یک نفر در  ستیک دزدانه در دریا م نس ال

شد دست از کار کشیدند و وقتی مطمئن شدند مأمور کمیته زد و مراقب بود. با دیدن بیگانه اي که نزدیک میمی

  نیست دوباره مشغول شدند. آن وقت سال، صید ماهی ممنوع بود.

ستاره ها را خیلی دلش می ست  شد. هوا تیره و تار خوا سمان پیدا ن ستاره اي در آ شب هیچ  ببیند، اما آن 

خواندند همه جا را پر زد. صداي صدها قورباغه که در آبگیرهاي اطراف ساحل آواز میبود و باد هرزه پرسه می

(ســتاره کرد. درذهن خود تالش کرد تا یک ترانۀ قدیمی را به خاطر آورد و آن را آهســته زیر لب زمزمه کرد می

  امشب، کجا رمیده؟ کی از آسمون، ستاره چیده؟ مه آرمیده، رنگش پریده ...).

  با آن ترانه سال ها به عقب برگشت، دلتنگی شدیدي به او دست داد و دریافت که تنهاست.
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ایندة بهداري جلوي نگاه هاي کنجکاو چند پرستار سفید و سرمه اي پوش به مردي که لحظاتی قبل به وسیلۀ نم

ایســتگاه پرســتاري در بخش جراحی به آن ها معرفی شــد خیره ماند. ســر تا پاي او را از نظر گذراندند. با قدي 

زد، سبیل هاي کوتاه، متوسط، صورتی کشیده با موهاي صاف، چشم هاي میشی که در آن نوعی شادي موج می

سبتاً الغر با یک شلوار ساده، کمتر از  لب هاي گوشت آلود و هیکلی ن سال به نظر  30تیره و پیراهن خاکستري 

رســـید. تا آن لحظه صـــحبتی نکرده بود. بعد از تعارفات معمول و رفتن نمایندة بهداري لحظاتی مردد ماند. می

خواهد بخش را ببیند. به اتفاق از اتاق مسئول پرستاري بخش تعارف کرد که بنشیند. دکتر تشکر کرد و گفت می

شده بود و بقیه خالی بودند. هاي اول  شغال  سط مریض هاي معمولی ا شروع کردند. تعداد کمی از تخت ها تو

شتند. در یکی از  شده یا عفونت ادراري دا ضربۀ مغزي، چند تایی عمل  شکوك به  سر یا پا، م اغلب آن ها زخم 

  اتاق ها دکتر مریضی را معاینه کرد.

  تشخیص بیماري ایشان چیست؟ -

  از مراجعه به دفتر کاردکس جواب داد:سرپرستار بعد 

  عفونت ادراري. -

  با مشاهدة قیافۀ درهم دکتر سؤال کرد:

  کنید؟شما چه فکر می -

  آپاندیسیت، احتماالً پیشرفته. باید جراحی شود. دکترمسئول او کیست؟  -

  دکتر کومار. -

  باید با او صحبت کنم. -

  استان رفته.امروز نیستند، براي دریافت ارز به مرکز  -

ستاري  ستگاه پر ستار با او طول راهروي بخش را طی کردند و به ای سرپر شروع به قدم زدن کرد.  دکتر 

  رسیدند. دکتر دستور داد:

  تا یک ساعت دیگر به اتاق عمل منتقل شود. -

سر پرستار بعد از رفتن او زمانی مردد ماند. نمی شد.  . دانست چه کندخدا حافظی کرد و از بخش خارج 

نگرانی او از بابت دکتر کومار بود. شـــاید با این کار موجب ناراحتی او بشـــود. با اخالق او آشـــنایی داشـــت. 

شــود. اما اکنون او نبود و دانســت آدم مغروري اســت و از این که کســی در کارش دخالت کند عصــبانی میمی

  ود.بایست دستور پزشک جدید را اجرا کند. از طرفی جان بیمار مهم تر بمی
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سال می شت ... شد که در اینجا کار میدکتر کومار جراح هندي یک  شیوة درمان محافظه کارانه دا کرد. 

داد. از نظر او انجام بسیاري از عمل ها در شهر کوچک ریسک بود و امکان کمتر اعمال جراحی بزرگ انجام می

سر کند، به این دلیل اغلب آن ها را اعزام می شت ایجاد درد  ساس عاطفی با بیماران برقرار  کرد.دا هیچ گونه اح

شدن ده هزار نفر از هم وطنان خود در حادثۀ نمی شته  شتناکی وقتی از ک ضوع یک بار به طرز وح کرد. این مو

صحبت می ساس کرد. بی تفاوتی کرد و قاه قاه میسیل  شی اح سفندیار از درون لرز شد و دکتر ا شا  خندید اف

آور بود. دل خراش تر از این، صـداهاي نعره مانند دکتر کومار در حرف زدن بود عجیب و خونسـردي او دلهره 

که از ته گلو و بیشتر به شبیه فریاد بود. بی شک اگر کسی با آن آشنایی نداشت و از اتاق مجاور به حرف هاي 

ــیمه میاو گوش می ــراس ــور بروز اتفاقی س ــحبت کردن او براي هداد به تص مه و دکتر دوید. بعدها این طرز ص

  اسفندیارعادي شد.

***  

شت و  سج گانگرنه را بردا سیت را به اتاق عمل برد و ن شروع کار، دکتر جوان بیمار مبتال به آپاندی در اولین روز 

در ظرفی گذاشت تا به دکتر کومار نشان دهد و سپس براي آزمایشگاه آسیب شناسی فرستاده شود. بعد از عمل 

ش شت که از دور به اتاقش در بخش جراحی برگ صرف نهار تغییراتی در اتاق داد. میز را طوري گذا ت. پیش از 

ست و پاك کرد و روي میز  ش سته بود  ش دریا را ببیند. گلدان گل کاغذي زیبایی را که مدت ها خاك روي آن ن

ر وزید وارد اتاق شــود. این تغییرات ســاده نظر ســگذاشــت. پنجره را باز کرد تا نســیم که از طرف دریا می

پرســتاربخش جراحی را هنگام ورود به اتاق جلب کرد. لبخندي زد و ســپس در مورد چند مریض ســؤال کرد. 

  دستورات را یادداشت کرد و خارج شد.

ــت آبی و آرام دیده می ــت یک از دور دریا یک دس ــد و از باد و بوران روز قبل اثري نبود. در دوردس ش

شت مرزي دیده می شتی گ سرور بود، درته وجودش نگرانی نهفته اي  شد. با وجودي که ازک دیدن منظرة زیبا م

شهري دور و را حس می ست زیرا آن ها را در  سر و دخترش دلواپس ا کرد. خیلی زود دریافت که به خاطر هم

کرد چون براي تثبیت موقعیت شغلی، یک تنهایی بایست این دوري را تحمل میشلوغ تنها گذاشته بود. البته می

ــیر و نان و ... می موقت الزم ــف هاي طوالنی ش ــان افتاد، منیژه را میبود. با این همه وقتی به یاد ص دید که کش

ست با بچه در بغل به منزل می سایلی که خریده ا شان و سپس به پخت و پز میک پردازد. نظافت، حمام آورد و

  شود.کودك و... یک ریز ادامه دارد و فردا تکرار می

سابی کالفه ب سفندیار هم در کنارش نبود خیلی منیژه ح شده بود و حال که ا صبی و الغر  سته، ع ود، خ

گذشت. منیژه در شهرستان جنوب کشور به علت بدحجابی اخراج شده بود. تمام مدت تحصیل و به سخت می

سفندیار فقط مشغول مطالعه بود و تمام وظایف خانه و بچه به دوش  سال دورة تخصصی، ا خصوص طی چند 
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س سرش  شیک مینگینی میهم آمد از داد. وقتی به خانه میکرد. دکتر براي گذران زندگی در چند مریض خانه ک

شت و درمی شت. براي بردن بچه به پارك یا خرید بهانه دا ستگی و بی خوابی ناي حرف زدن ندا رفت. حتی خ

  وقتی منیژه گفت:

  سوسک ها همه جا را اشغال کرده اند! -

  داد: دکتر با بی حوصلگی پاسخ

  شود کرد.بگذار امتحان لعنتی تمام شود. فعالً کاري نمی -

سانی قادر به مقابله با آن ها نبودند. میلیون ها تخم  شده بودند که به آ سک ها آنقدر زیاد  سو در حقیقت 

روي ظروف باالي آشــپزخانه و روي کابینت ها چیده بودند. همه جا قلمرو بی منازع آن ها بود. ســوســک هاي 

سیم  ریز و ساکنان خانه تق شب و روز براي  شن و تیره در رفت و آمد بودند.  شت به رنگ هاي قهوه اي رو در

شب از وقتی چراغ خاموش  شتند. اما  شی دا سای سک ها خبري نبود و خانواده آ سو شده بود. روزها تقریبا از 

سوي می شیده بودند. گاهی از  صف ک سک در آن جا  سو صدایی نبود هزاران  سر و  سفندیار حمالت شد و  ا

شد. چند بار سم پاشی جانانه اي کردند. هر بار با آب داغ صدها عدد سختی به لشکر بی حد و حصر آن ها می

شد. مدتی کوتاه تعداد آن کشتند و الشۀ انبوه آن ها در کف آشپزخانه و ته ظرف شویی جمع میاز آن ها را می

سرسام آور تخم میها کم می ششد اما دوباره  شناخته گذا ستقیم به رسمیت  تند. کم کم وجود سوسک ها غیرم

ستی می سالمت آمیز هم زی شهر شد و اواخر به طور م سایل زندگی را به  سال بعد وقتی خانواده و کردند. دو 

شره البالي لباس ها، کارتن ها، درز کمدها و  سفندیار انتقال دادند، تعداد زیادي تخم هاي ح ساحلی محل کار ا

سک هاي جوان و ریز سایر چیزها  سو سر و کلۀ  شدند،  مهاجرت خود را آغاز کردند. پس از آن که جا به جا 

  پیدا شد.

*** 

ساعت دو بعد ازظهر دکتر اسفندیار پانسیون، جایی که قرار بود همسر و فرزندش را براي زندگی به آنجا بیاورد، 

شیک و نه مجهز بود. یک هال کوچک،  را تحویل گرفت. برخالف تعریف هایی که نمایندة بهداري کرده بود نه 

شت. کاغذ دیواري قدیمی و کثیف، پرده کرکره ها  سالن بزرگ دا شپزخانۀ کوچک و یک  دو اتاق خواب، یک آ

ـــپزخانه رنگ و رفته و زنگ زده بود. موکت ها جا به جا  کثیف و خاك آلود و از همه مهم تر کابینت هاي آش

یمی و مندرس در هال چیده شده بود. میز نهارخوري و چند صندلی که سوخته و پاره بودند. یک دست مبل قد

درسالن پذیرایی بود هنوز رنگ و سویی داشت. دکتر یک لحظه فکر کرد اگر منیژه با این همه کثیفی روبرو شود 

  خورد.حالش به هم می

  داد گفت:کسی که پانسیون و وسایل آن را تحویل می
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  جراح نگه داشته ایم.بهترین محل سکونت را براي  -

  دکتر با تأییدي مشکوك گفت:

  بله! -

شوید، کابینت را رنگ کند،  صت همه چیز را تمیز کند. پرده ها را ب آنگاه به فکر چاره افتاد تا در اولین فر

و دستشویی و حمام را ... براي این کارها به چند کارگر نیاز داشت. براي همۀ این ها در روزهاي آینده فرصت 

  بود. کافی

شیده بود به خواندن کتاب  شد در حالی که روي تخت دراز ک ستراحت کرد. وقتی بیدار  ساعتی ا آن روز 

شب در خیابان هاي  خاطرات یک ژنرال آمریکایی در زمان انقالب پرداخت و پس از آن از هتل بیرون آمد و تا 

شان بو ستاره و مهتاب درخ صاف و پر سمان  شب قبل، آ د و خاطرات زیبایی را تداعی شهر قدم زد. برخالف 

  شد، ازدحام جمعیت او را به آن سو کشاند. نگهبان گفت:کرد. وقتی ازجلوي بیمارستان رد میمی

  آقاي دکتر، تصادفی آوردند. -

ساله اي را که بی حال روي تخت بود معاینه کرد و چون مشکوك  16به سرعت به اورژانس رسید. پسر 

ــکم را  به خونریزي داخلی بود او را ــکم را باز کرد خون و لخته ها را خارج نمود، ش به اتاق عمل برد. وقتی ش

ضطراب  شده بود خارج کرد و دو نقطه از روده را ترمیم کرد. در پایان عمل ا ست و طحال را که چند تکه  ش

شه اولین اعمال جراحی می شد. اگر بههمیشگی سراغش آمد. همی شته با عللی  تواند نقشی در موقعیت جراح دا

سازند، حتی بیمار می شایعات دیگر پیرامون آن ب مرد ممکن بود آن را به حساب عدم مهارت او بگذارند و انواع 

ــئول مرگ بیمار بدانند. ولی نیروي دیگري به دکتر اطمینان می ــر او را مس ــاله در آخرهاي  16داد زیرا آن پس س

  عمل وضعیت مطلوبی داشت و خوب عمل شده بود.

مارستان خارج شد و به پانسیون رفت. شام را به مقداري نان و کنسرو قناعت کرد. بعد از شام خسته از بی

در ســـالن بزرگ به قدم زدن پرداخت و آهنگی قدیمی را زمزمه کرد. یک ســـاعت به نیمه شـــب مانده به هتل 

ــروع کرده بود ادامه داد و نفهمید کی خوابش برد.  ــت و به خواندن کتابی که قبالً ش ــپیده دم با برگش نزدیک س

  صداي تلفن از خواب پرید.

  بله بفرمایید. -

  آقاي دکتر، مریض اورژانس ... -

  بله ... بله، اومدم. -

  دقایقی بعد بیمار را در اورژانس معاینه و بستري کرد و دستوراتی داد.
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ساحل  سرش پریده بود. به جاي رفتن به هتل، قدم زنان به طرف جاده اي که به  شد منتهی میخواب از 

پاشید پیش رفت. سپیده در حال دمیدن بود. شعاع هاي باریکی از رنگ سرخ از دل بی انتهاي دریا به آسمان می

شاط میو طلوع را نوید می سیم دل انگیز و مالیم سحري نزدیک، روح آدمی را به ن سپیده دم داد. ن آورد. در آن 

ا ســکوت بود و تنها صــداي امواج منظم دریا با ریتم شــد. همه جبهاري در کنار ســاحل هیچ کس دیده نمی

شد. خورشید در تقالي عجیبی براي سر درآوردن از قلب دریا بود. مخصوص خود و آواز قورباغه ها شنیده می

آن قدر ایستاد تا خورشید کامالً سر بیرون کرد. آنگاه دسته اي از پرندگان دریایی بر فراز آب به پرواز در آمدند. 

شه بود، در مرز دیده در نیم شمال هم آنجا که همی ست  شت بیگانه در دورد شتی گ سایۀ ک سحرگاه  شن  ه رو

  شد.می

شت در روز جدید به تغییر  صمیم دا شت در حالی که ت شاي طلوع زیبا برمی گ سفندیار بعد از تما دکتر ا

  وضع محل زندگی جدید بپردازد.
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شت در یک زن چادري که  ،صبح یک روز بهاري شت. پ شی را بردا صدا در آمد. منیژه گو زنگ آیفون منزل به 

  روي خودش را پوشانده بود، پرسید: 

  آقاي دکتر تشریف دارند؟ -

  خیر، من خانم ایشان هستم. ایشان در مأموریت شمال هستند. شما چه فرمایشی دارید؟ -

  شناسید؟شما خانم توفیق را می -

  پنج سال پیش ما مستأجر ایشان بودیم. ولی از آن زمان به بعد دیگه خبري نداریم.بله، حدود  -

  ببخشید ایشان مجرد هستن؟ -

  خیر، چند سال قبل با یه حاج آقایی ازدواج کردند. حاجی امام جماعت مسجد محله است. -

  لطفاً آدرس منزل ایشان کجاست؟ -

  کرد. منیژه نشانی منزل خانم توفیق را داد و زن تشکر

***  

آمد. منیژه از پنجره نگاه کرد. جمعیتی ته کوچه ایستاده بودند. عده اي هم صداي داد و جیغ و فریاد از کوچه می

دویدند. فکر کرد چه خبر است؟ علت ازدحام چیست؟ ته کوچه منزل خانم توفیق بود. کنجکاو به آن سمت می

  سید: شد. دست شقایق را گرفت و به کوچه رفت. از خانمی پر

  قضیه چیه؟  -

  زن گفت:

سید ریختند. حاج آقا از درد فریاد میزنه. گویا تمام دستگاه مردانگی بیچاره سوخته، زخم و  - تو شلوار حاجی ا

  زیلی شده!

خندیدند. منیژه جلوتر رفت. از دور خانم توفیق و بعد زد زیر خنده. خیلی از مردم توي کوچه ریز ریز می

  زد. یکی از همسایه ها گفت: کشید و به سر و صورتش میروي برهنه توي کوچه جیغ میدید که با سر و را می

ـــت زنه و میگه با حاج آقا کار واجب دارد. بعد تو میگویا خانمی چادري در خونه را می - رود، حاجی داش

کند، حمله می خورد، تو دهانش غذا بود. زنشود، حاجی یکه میخورد. زن یک مرتبه وارد اطاق میصبحانه می

سینۀ حاجی، دراز میمی شه از زیر چادر درمیزند به تخت  شی شلوارش را میشود، فوري یه  شد جلو، آورد،  ک

  شود. میگه: کند و با زن گالویز میکند. خانم توفیق فریاد میکند روي عورتش! غش میشیشه را خالی می

  تو کی هستی؟ چه کار کردي؟  -
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  ریزند. زنه میگه: -خالصه همسایه ها می

من همسر حاجی هستم. چهار تا بچه دارم. مدتیه خرجی نمیده. شب ها خونه نمیاد. پدرسوخته براي خودش  -

  بساط عیش درست کرده، بی شرف!

  کرد: -یکی از مردهاي همسایه تعریف می

، چه اوضــاعیه! آلت و بیضــه هاش به من رســیدم، حاجی بیهوش بود. فوري شــلوارش را در آوردم، دیدم اوه -

شد و از درد فریاد می صورتش آب زدیم، بیدار  ست آویزان و خونین بودند. به  شه! پو شید، اون دیگه مرد نمی ک

  یکی از وسط جمعیت گفت: 

  کرد بره عیاشی!از اولش هم مرد نبود، وگرنه زن و چهار فرزندش را رها نمی -

صداي آژیر آمبوالنس بل شد. جمعیت کنار رفت و راه باز کرد. همین موقع  شد. آمبوالنس وارد کوچه  ند 

ــتند و بردند. این ماجرا دهن به دهن می ــت و مایۀ خنده و چند دقیقه بعد حاج آقا را داخل آمبوالنس گذاش گش

  تفریح مردم شد.

نۀ توفیق را نمیمنیژه فکر می کاش آن روز آدرس خو ـــت خداد، ولی از طرف دیگر میکرد  نداش وب پ

دادند. اهالی مسجد پرسید، نشانی خونه حاجی را میگرفت، از هر که توي این کوچه میآدرس را از دیگري می

گفتند و در مجموع عزا گرفته بودند. به هر روي مســـجد بدون امام نیز دوره گرفته بودند و هر یک چیزي می

  شد؟ جماعت چه می مانده بود. مردم مسائل شرعی داشتند و از این گذشته تکلیف نماز

***  

صالً  شت ماجرا تراژدیه و ا سفندیار ماجراي حاج آقا را تعریف کرد و او اظهار دا ضمن مکالمۀ تلفنی با ا منیژه 

ست. اي کاش آن زن از راه قانونی حق خود را مطالبه می ضمن گفت هفتۀ آینده براي بردن خنده دار نی کرد. در 

سفر به محل مأموریت آم سایل خانه و  ست. بعد کمی با دختر و سکونت آماده ا سیون براي  شود، چون پان اده 

  کوچولویش حرف زد.
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کتایون پذیرفت که تنها در خانۀ پدري نماند و صالح بر این دید که نزد مادر و آقاي راد برود. در این مورد دکتر 

شنگی را در  شد و آقاي راد اتاق بزرگ و ق شت که هم به درس بپردازد با وي صحبت کرد و قانع  اختیار او گذا

و هم استراحت کند و براي پذیرایی از دوستانش جاي کافی داشته باشد. موقع صرف غذا همه در سالن پذیرایی 

شت جمع می صحبت میکه پنجره هاي بزرگی رو به باغ و حیاط دا شب بعد از غذا  کردند و از همۀ شدند. هر 

سی روز را مرور شدند. میز غذاخخبرها آگاه می سیا سائل  وري محل تبادل نظرات و اخبار روز بود. آقاي راد م

کرد. ولی گفت و کتایون خبرهاي فرهنگی هنري را بیشــتر مطرح میکرد. پروین از مســائل مهم اجتماعی میمی

فه که کرد. بعد از این گفتگوي ســـه طر-هریک از این حوزه ها با ســـایر حوزه ها مربوط بود و تداخل پیدا می

رفتند و به کمک هم ظروف را شسته و برنامۀ کشید، پروین و کتایون به آشپزخانه میحدود یک ساعت طول می

کردند و ســـخنان خصـــوصـــی هم را کردند. ضـــمناً مادر و دختر با هم خلوت میغذایی روز بعد را آماده می

  شد.گردها مشغول می شنیدند. آقاي راد به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي،اخبار و میزمی

***  

شوراي امنیت بین الملل، امام با آن  - صلح  صویب قطعنامۀ  سال و اندي از ت صه بعد از یک  عزیزان، امروز خال

سرمی سالم و کفر معنی موافقت کرد. البته فرمودند که جام زهر را  صلح بین ا شند. چون قبالً گفته بودند که  ک

  ندارد و ... همین قطعنامه را دشمن کافر یک سال قبل پذیرفته بود! 

  پروین گفت:

  پس یک سال بی فایده جنگ ادامه یافت! -

صر - ضعی که رزمندگان ما ت شدند، تمام موا شته  ف کرده نه تنها بی فایده، بلکه در این مدت جوانان زیادي ک

  بودند باز پس گرفته شد و کشور خسارات مادي فراوانی نیز متحمل گردید.

  کتایون:

  ضمن این که مسافران هواپیماي ایرباس هم قربانی این جنگ خانمان سوز شدند. -

  آقاي راد ضمن تأیید گفته هاي پروین و کتایون گفت:

شغالی را پس گرفتند و دامنۀ فاجعه از این هم بیشتر است. تصور بفرمایید پنج سا - ل پیش قواي ما کلیۀ خاك ا

صلح  ست  شمن درخوا شادي کردند و به هم تبریک گفتند. د ستراتژیک میهن را آزاد کردند. مردم  بندر مهم و ا

شدند. همان  ضر به پرداخت غرامت هم  شورهاي منطقه حا ضی از ک ست را پذیرفت. بع شک کرد، یعنی عمالً 

هبر صحبت کردند که به جنگ پیروزمندانه خاتمه دهند. اما ایشان نپذیرفتند و به موقع بعضی از کارشناسان با ر

ادامۀ جنگ اصرار داشتند. نتیجه این بود که پنج سال دیگر کشتار، خرابی، دلهره و نابودي ادوات جنگی و فترت 
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از شعارهاي  قواي میهن ادامه یافت و در بدترین شرایط ممکن و در موضع ضعف از در صلح درآمدیم و دست

  برداشتیم. "گذردراه قدس از کربال می"یا  "جنگ، جنگ، تا رفع فتنه در عالم"توخالی مثل 

  پروین: 

  مسئول این همه خسارات کیست؟ -

  کتایون: 

  باید خوشحال باشیم که جنگ به هر تقدیر به پایان رسید. -

  درسته، شکر که تمام شد. برخالف نظر امام، جنگ نعمت نبود. -

***  

پروین و کتایون به آشپزخانه رفتند و مشغول شستن ظروف و آماده کردن مقدمات غذاي روز بعد شدند. 

  کتایون ضمن کار گفت:

شدي. بدون تعارف میگما! معلومه  - شگل ترهم  شدي، خو مادر، خودمانیم، از وقتی ازدواج کردي خیلی جوان 

  گذره.که خیلی خوش می

کنم ازدواج کردم، اون هم در این ســن و ســال، با ، من هنوزم باور نمیچی داري میگی دختر؟! خجالت بکش -

  داشتن دختر و پسر بزرگ!

کرد با حالتی شوخی مانند و نوعی حرکات کتایون درحالی که دستکش ظرف شویی را از دست خارج می

  لوندانه به طرف پروین رفت و گفت: 

ــرتم هم مرد خوبیه و هم خوش تیپ  چرا دیگه مادرجون، ازدواج کردي دیگه، به خانۀ بخت - رفتی آخه! همس

  و باسواده، کشته مرده تو هم هست، خوب دیگه چی میخواي جونی؟!

  زنه، واي!ببین تو را خدا این دخترة پررو چه حرف ها می -

کرد. کتایون گویا ول کن بارید نگاه میهاج و واج ایســتاده بود و به کتایون که از چشــمانش شــیطنت می

سر پروین بگذارد و تفریح کند. در حالی که میماجرا  سر به  شت  صد دا شپزخانه خارج نبود و ق ست از آ خوا

ست پهلوي او را قلقلک داد. می شکی با د شد و یوا ست که پروین به این کار خیلی شود، از نزدیک مادر رد  دان

رد و دوید به طرف هال. راد حساس است. یک مرتبه پروین جیغ کشید و کتایون با صداي بلند هار هار خنده ک

  از صداي جیغ و خنده به طرف آشپزخانه رفت.

  چی شده؟ چه خبره؟ عزیزم، چرا جیغ زدي؟ -

  هیچی، این دخترة بی حیا سر به سر من میذاره! -

  مگه چکار کرد، چی گفت؟ -
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ــدي و از این حرف ها. بعدش اچه می - ــگل ش ــدي، خوش ومد منو دونم! میگه از وقتی ازدواج کردي جوان ش

  قلقلک داد.

خوب حرف بدي نزد جانم. درســت گفته پروین جان، تو روز به روز داري زیبا تر و جوان تر میشــی و مرا  -

  کنی!بیشتر دیوانه می

  خندید گفت: همین وقت کتایون در آستانۀ آشپزخانه ظاهر شد و درحالی که می

  دیدي پروین جان! نگفتم! این هم شاهد! -

***  

  شود؟ یا گیر میدند. کمی از اوضاع آن جا بگو!مادر از تاالر چه خبر؟ مراسم بی دردسر برگزار میراستی  -

شوند. معموال شود. حتی زن و مرد قاطی در سالن بزرگ جمع میتاالر برقراره، جشن ها و عروسی برگزار می -

ـــود و مبلغی پرداخگیر نمیدن. البته قبالً با برادران کمیته هماهنگی می گردد و از طرف خانواده ها تعهد ت میش

شیرینی میسپرده می شرع عمل نگردد. مقداري هم میوه و  برند. گاهی هم غذا داده آیند و میشود که خالف 

  شود.می

  خوب، پس با هماهنگی همه چیز حلّه تقریباً. -

  آقاي راد گفت:

ـــوند و بعد از رفتن آن ها ن و مرد جدا میآورند، که فوراً زکنند و به مجالس هجوم میگاهی هم اراده می - ش

شد یا نه! حتی شوند و به رقص و پاي کوبی میدوباره قاطی می شده با شان دیده  ستگی داره قبال دم پردازند. ب

شکالی ندارد. پنهانی مشروب هم صرف می شد ا شرط این که عیان نبا سالمی هرکاري به  صوالً در نظام ا شود. ا

  افتد. درست مثل زلف زنان که اگر بیرون افتد خطرناك است.م عزیز به خطر میولی اگر عیان شود اسال

  کتایون:

  ."کنندپنهان خورید باده که تعزیر می"به قول شاعر  -

  راد: 

  درسته دخترم، شاعر درد کشیده بود. -

عشق را بویند که مبادا گفته باشی دوستت دارم؛ دهانت را می" :به حرف آمد پروین که مدتی ساکت بود

  ."درپستوي خانه نهان باید کرد

  به به! مادر چه گفت! درود بر تو مادر فرهیخته! -

  این فرازي از شعر شاعر بزرگ میهن ماست دخترم.  -

  کوبد شباهنگام؛ به کشتن چراغ آمده است!آن که بر در می"
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  نور را درپستوي خانه نهان باید کرد. 

  آنک قصابانند 

  بر گذرگاه ها مستقر 

  با کنده و ساتوري خون آلود 

  روزگار غریبی ست نازنین 

  کنند تبسم را بر لب ها جراحی می 

  "و ... خداي را در پستوي خانه نهان باید کرد. 

  بوسم که چنین شعري خواندي.زنده باد همسرم پروین! دهانت را می -

  راد بلند شد و او را درآغوش کشید و بوسید.

  ل مطالعه است و اشعار زیادي بلد است.آه! مادر جان خوشگلم اه -

  کنم.-من به داشتن چنین همسري افتخار می -
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سیاسی خواهان خاتمۀ جنگ  سازمان هاي  ساله بارها نیروهاي صلح خواه جهان، احزاب و  در طول نبرد هشت 

لطمۀ اجتماعی و اقتصـــادي ندارد.  شـــدند و آن را کاري بیهوده و ویرانگر خواندند که فایده اي جز کشـــتار و

خصوصاً در پایان سال سوم که دشمن حاضر به متارکۀ جنگ شده بود بسیاري از نیروها کوبیدن بر طبل جنگ 

را دور از عقل دانستند. اما رژیم بر ادامۀ آن اصرار ورزید و سرانجام بعد از هشت سال در بدترین شرایط حاضر 

  به پذیرفتن صلح شد.

قطعنامۀ شـوراي امنیت و پایان جنگ، موجی از شـادي درمیان زندانیان سـیاسـی ایجاد کرد. خبر پذیرش 

سرود هاي ملی و میهنی در تمام زندان ها خوانده شد. این ها انسان هایی با عقاید و افکار متفاوت بودند که در 

محکومیت خود را سپري برابر ملت و میهن خود متعهد و خواستار آزادي و صلح شدند. بسیاري مدت ها دورة 

کردند و عده اي در آستانۀ آزادي از حبس بودند. رژیم مذهبی کینۀ عجیبی نسبت به این آدم هاي صلح طلب می

شور ازمخالفان  ساب خونین و پاك کردن زندان هاي ک سویۀ ح صمیم به ت شت و بعد از پایان جنگ ت سی دا سیا

  در بند گرفت.

***  

  غول ویزیت بیماران بود که تلفن ایستگاه پرستاري به صدا در آمد.دکتر اسفندیار در بخش جراحی مش

  آقاي دکتر تلفن راه دور! -

  از سرپرستار عذر خواهی کرد و به پاي تلفن رفت.

  الو دکتر، سالم ... کمال هستم. -

  سالم دوست عزیز، حال شما چطوره؟ چه خبرها؟ -

  شما و خانواده خوبید؟ خبرها که زیاده جانم.  -

سري به پایتخت خواهم زد. چند کار واجب در آن جا دارم، دنبال  ما - شغولیم. احتماالً هفتۀ آینده  ستیم، م بد نی

  بینم.ام ، وزارتخانه هم کار دارم. حتماً شما را میمدارك دانشگاهی

  بسیار خوب، روزت به خیر دوست من! -

حواسش را پرت  "خبرها که زیاده جانم"دکتر بعد از خداحافظی با کمال به بالین بیماران برگشت. جملۀ 

  کرد. ظهر آن روز در پانسیون ضمن خوردن نهار با منیژه صحبت کرد.

  توانست توي تلفن بگه. دانم چه خبرهایی هست که کمال نمیمنیژه نمی -

  دانی!البته جانم که خبرها زیاده، شما نمی -
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  چی شده منیژه، تو چه خبري داري؟ -

  گفت.دوست ها از کشتار زندانی هاي سیاسی میراستش یکی از  -

  تونه بکنه. چرا؟کنه. یعنی نمییعنی چه؟ زندانی که کاري نمی -

  خوان تمام مخالفان را از بین ببرند.دونم. به گمانم میواهللا نمی -

  آخه صرفا مخالف بودن که جرم نیست. - 

  من از جزئیات خبر ندارم، میگن دستور امامه.  - 

  امشب میرم. پس من -

  من هم میام. -

  گردم.تو میاي چه کار عزیزم بابچه؟ خونه هم که نداریم. نه، صالح نیست. شما باش، من دو روزه برمی -

***  

شده بود. موهاي پس از چندین ماه همدیگر را مالقات می کردند. از نظر دکتر کمال در طول این مدت کوتاه پیر 

  رسید. و الغر به نظر میشقیقۀ دو طرف سفید و کالً شکسته 

  آقا کمال چطوري، به نظر ضعیف شده اي، درسته؟ -

ساك  - شرح میدم. فعالً کار واجبی داریم. باید بریم  شدم. بعداً برایت  ست دکتر جان، من مریض  همین طورا

  لباس یک زندانی را تحویل بگیریم. تو توي ما شین بشین پیاده نشو. من به اتفاق مادرش میریم.

زنه؟) ولی حســابی گیج شــده بود. (ســاك چیه؟ زندانی کیه و کجاســت؟ از کدوم زندانی حرف می دکتر

سی  شت آیفون با ک شد. زنگی را زد و از پ شت و پیاده  شین را نگهدا ساختمانی ما سؤالی نکرد. کمال جلوي 

شد. کمال کمک کرد ت سیاه ظاهر  سري  سبتاً پیري با لباس و رو صندلی حرف زد. چند دقیقه بعد زن ن ا زن در 

سخن نمی ست و حرکت کرد. هیچ کس  ش شت فرمان ن سالم گفت. کمال پ ست. دکتر به او  ش گفت. عقب ن

رفت. زن سیاه پوشی که در کرد و به سمت زندان بزرگ شهر پیش میماشین خیابان هاي باالي شهر را طی می

سته بود ریز ریز گریه می ش شین ن سفیدي صندلی عقب ما ستمال  شو پاك میکرد و با د شک ها سرانجام ا کرد. 

جلوي در بزرگ زندان رسیدند. سربازي با اشاره ماشین را به طرف کوچۀ روبروي زندان هدایت کرد. در آن جا 

شک آلود  شم هاي پف کرده و ا سیاه پوش، غم زده، با چ شین ها افرادي  شده بود. درون ما شین پارك  ده ها ما

  نشسته بودند. کمال گفت:

  براي گرفتن ساك عزیزان خود آمده اند. همۀ این ها -

شد. بازوي پیرزن را  شیند و منتظر با شاره کرد بن شد و به زن کمک کرد پیاده شود و به دکتر ا سپس پیاده 

صبی بود و بغض  شدت ع شدند. دکتر به  سپس وارد  گرفت و به طرف زندان رفتند. دقایقی جلوي درمعطل و 
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کرد چرا؟ چه اتقاقی افتاده اســت که چنین رد به گریه کردن. فکر میکرد. یک باره شــروع کداشــت خفه اش می

سپارند؟ آن ها که تصمیم وحشتناکی گرفتند و جوان هاي مردم را به چه جرمی با چه اتهامی به جوخۀ اعدام می

ــپري کردن مدت محکومیت بودند، اکنون ... هر چه فکر می ــده بودند و در حال س کرد عمق یک بار محاکمه ش

شدند. هر دو گریه جعه دردناك تر میفا ست خارج  ساکی در د شد. یک مرد و زن هر یک  شد. در زندان باز 

شک ریزان بیرون می ساك به دست و ا شد و چند نفر  شینی رفتند. باز در زندان باز  کردند و هر یک به طرف ما

گر زیر بغل پیرزن را گرفته بود آمدند. نیم ساعت بعد در باز شد. این بار کمال با یک دست ساك و با دست دی

و آهسته به طرف ماشین آمدند. زن را روي صندلی عقب نشاند و ساك را کنارش گذاشت. زن ساك را بغل کرد 

  و زار زار گریست. ماشین از راهی که رفته بود برگشت و جلوي همان ساختمان توقف کرد.

  دکتر بیا باال، بیا کمک کن. -

به دستش داد. خود کمک کرد با زن از پله ها باال رفتند و دکتر پشت سرشان. ساك زندانی اعدام شده را 

ــتن. داخل  ــروع کرد به گریس ــدا در آوردند. زن جوانی در را باز کرد و با دیدن آن ها ش زنگ آپارتمان را به ص

شدند. همه می ساك گریان جمع  ستند: دکتر، آقا کمال؛ بعد دختر کوچک زنرفتند و توي هال دور  دانی هم گری

ـــایل زندانی را یک به یک درآوردند، بوییدند،  ـــاك را باز کردند و وس آمد گریه کنان بغل مادر رفت. زیپ س

  بوسیدند و کنار گذاشتند. 

***  

ـــته قدم زنان پیش می باران آهس بانی خلوت و نیمه تاریک زیر نم نم  تا مدتی خاموش بودند. در خیا ند.  رفت

  سرانجام اسفندیار طاقت نیاورد.

کمال دارم خفه میشــم. کمی حرف بزن. این چه اتفاقیه افتاده؟ داســتان چیه؟ مگه میشــه عده اي بی گناه را به  -

  جرم مخالف نظام بودن بکشند؟

ــاید هزاران جوان را که در زندان بودند طی محاکمۀ چند دقیقه اي می - ــدها و ش ــده! ص بینی دکتر عزیز که ش

ــت ــته کش ــته دس ــریع دس ــته جمعی مدفون کردند. همین کار را درتمام محکوم کردند و س ند و در گورهاي دس

  رسد. شهرهاي بزرگ هم کردند. بنابراین تعداد این عزیزان به هزاران تن می

  اسفندیار با صداي بلند فریاد زد:

  کنند؟ گیرم که مخالف نظام هم باشند!چرا؟ مگه یک متهم را چند بار محاکمه می -

د، واقعاً به اهدافش نرسید و به ناچا ر صلح را پذیرفت و انتقام این شکست را از رژیم در جنگ شکست خور -

  زندانیان سیاسی گرفت. در حقیقت خواست تمام مخالفان را از بین ببرد.
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ست کم باید نیمی از  - صد از بین بردن همۀ مخالفان را دارند، د ست! خوب اگر ق شیوة حکومت ا این چگونه 

  جمعیت کشور را بکشند!

شت  - ست جانم، دیکتاتوري عریان! تحمل کمترین مخالفت را ندارد. مردم بدبخت که در مدت ه دیکتاتوري ا

ستوه آمده اند، اینک جوانان آن ها را قتل عام  سته اند و از فقر، بیکاري ونداري به  ش سیاه ن سال جنگ به روز 

ی فرمان خدا! چه کسی در مقابل فرمان کنند. فاجعه است! کسی جرئت اعتراض ندارد. دستور امام است، یعنمی

سالها دنبال رژیم به به و چه چه  سی اعتراض خواهد کرد؟ همان هایی که  سیا ستاد؟ کدام گروه  خدا خواهد ای

ــغال کردند و با  ــفارت خانۀ غربی را اش ــت چون س ــدامپریالیســت اس کردند و به هواداران خود گفتند رژیم ض

شکلی ندارند. با  شرقی م شان را به پاي چوبۀ سفارت خانۀ  سته یاران سته د ستیزند. حال که د مظاهر غربی در 

  برند، خاموش شده اند. اعدام می

  این ها باید به جرم جنایت در حق بشریت محاکمه شوند. -

دیکتاتورهاي فناتیک، پاي بند هیچ یک از اصول و حقوق جهانی نیستند. با تمام ارکان زندگی مردم کار دارند:  -

  گ لباس، شادي و رقص و موسیقی و البته نوع تفکر آدم ها!شکل و رن

***  

  شب شد. دکتر خواست خداحافظی کند. کمال پرسید: کجا؟

  هتل یا مسافرخانه. امشب استراحت کنم، صبح برمی گردم شهرستان. -

  نه، امشب مهمان منی عزیزم. من تنها هستم. -

مختصري آماده کرد و یک شیشه مشروب روي میز گذاشت. با هم به آپارتمانی در وسط شهر رفتند. کمال غذاي 

  یکی دو گیالس سرکشیدند. کمی غذا خوردند. دکتر پرسید: 

  اي گرفتی؟کمال، نگفتی چرا الغر شدي، چه مریضی -

صص داخلی  - ست پیدا کردم. نزد متخ سمت را شکم،  سمت باالي  شتها بودم. بعد درد خفیفی در ق مدتی بی ا

  رفتم.

  ی؟ زردي نداشت -

سونوگرافی کردم  "ظاهرا - صه بعد از معاینه ها  شد. خال نه، ولی در آزمایش ها کمی افزایش بیلی روبین دیده 

  که نشان داد یک توده در طرف راست کبد وجود دارد.

  بعد چه شد؟ اسکن هم کردي؟ -
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شناسی اومد،  - شتند. پس از آن که جواب آسیب  شیمی درمانی شروع نه، جراحی شدم. نصفی از کبدم را بردا

ـــد که یک هفته قبل پایان یافت. تازه کمی غذا می ـــدم. اولین بار بعد از نه ماه یک ش خورم. آره، خیلی الغر ش

  زنم.گیالس مشروب با تو دوست عزیزم می

شتن کامل آن خالص  - سالم بودند. با بردا ست کبد را درگیر کرد و مجاري  سمت را شانس آوردي تومور  باز 

  شدي.

  ک من هم همین را گفت. خوشبختانه به جایی انتشار نداده. البته باید اسکن تمام بدن انجام شود.پزش -

  زنم به سالمتی آقا کمال عزیزم.خوشحالم دوست من که سالمت خود را بازیافتی. این گیالس را می -

  نوش، دکتر عزیز! - 
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سی خبر سیا شیانۀ زندانیان  شتار وح سیون طی برنامه  ک شد. تلویزیون هاي بیگانه و اپوزی در تمام دنیا منعکس 

ساتید سرشناس و مصاحبه با آن ها و بعضی افراد که از بند رسته بودند،  هاي متعددي با دعوت از اشخاص و ا

ـــانی را تحلیل و تفســـیر کردند. تقریباً تمام رهبران جهان این جنایت را محکوم کر دند. اما ابعاد این فاجعۀ انس

  رهبران رژیم کلمه اي در تأیید یا رد آن ابراز نکردند و به نظرات دنیا اهمیتی ندادند.

***  

  آقاي راد در یکی از جلسات بعد از شام گفت:

ـــی از ناتوانی در به ثمر عزیزان، نمی - دانم اطالع دارید یا خیر که در پایان جنگ رژیم بغض خود را که ناش

  عده اي جوان در بند خالی کرد و تعداد زیادي از زندانیان سیاسی را قتل عام نمود.رسیدن اهدافش بود سر 

  پروین: 

ــد دوران محکومیت خود را به چه دلیل؟ زندانی که کاري نمی - ــده باش تواند بکند و اگر مرتکب گناهی هم ش

  کند.سپري می

  راد:

گرفتند و شــادي کردند. یا به هر دلیل مخالف البته همۀ آن ها بیگناه بودند. خاتمۀ جنگ را در زندان جشــن  -

  نظام بودند.

  کتایون: 

شادي کردن جرمه؟ یا حتی مخالف نظر  - ست.  شدیم؟ این که جرم نی شدیم، ن همۀ ما از پایان جنگ خوشحال 

  آقایان بودن گناهه؟

  راد: 

ست کنند. دوباره همۀ آن ها را محاکمه کر - سر به نی ستند مخالفان را  دند. این بار محاکمۀ چند به هر حال خوا

ــؤال هایی مثل  ــؤاالتی بود که  "نظام را قبول داري یا نه؟ امام را قبول داري یا نه؟ و ..."دقیقه اي با س این ها س

  کرد. با همین شیوه هزاران نفر را در تمام شهرها به دار آویختند.سرنوشت یک زندانی را تعیین می

  راد ادامه داد: 

. هشت سال جنگ بنیۀ اقتصادي را ضعیف کرده است. خرابی هاي زیادي است که وضعیت کشور خوب نیست

نیاز به آبادانی دارد. گرانی و تورم و بیکاري نیز در انتظار راه حل هســتند. جدا از همۀ این ها فشــار روزافزون 
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ــایی هاي عمومی ر ــئون مذهبی، حجاب و عفاف و این قبیل گیر دادن به ملت که نارض ا افزایش براي رعایت ش

  دهد.می

  کتایون: 

سط ارگان هاي نظامی گرفته می - سرت هاي با مجوز تو سازمان هاي دولتی جلوي اجراي کن شود. یعنی خود 

  همدیگر را قبول ندارند.

  پروین:

  خدا آخر و عاقبت این مملکت را به خیرکند. پاشو کتایون، بریم به کارمون برسیم. -

***  

  کردند.دختر با هم درد دل میضمن کار در آشپزخانه مادر و 

  مادر، از داداش چه خبر داري؟ -

دانم نزدیک یک ســال اســت به شــهرســتان مرزي منتقل شــده و با خانواده در مدتی اســت بی خبرم. فقط می -

آنجاست و مشغول کار است. حتی من نوة کوچولوي خودم را که االن دو ساله است ندیدم. (چشمش پر اشک 

  زندگی است! اگر قرار باشد ما این جا خوش باشیم ولی عزیزان را نبینیم من راضی نیستم.شد). این چه 

  به او زنگ زدي؟ -

ـــداي اون دخترك توانم. گریه ام مینه، نمی - گیرد. خودش یک بار تماس گرفت، نتوانســـتم حرف بزنم. ص

  اومد.می

شیم بریم - ست مادر جان. همه بلند  شکلی نی سیار خوب. این که م ساعت راهه. من فردا با  ب سه  پیش آن ها، 

  گیرم.داداش تماس می

شنگ  سافرت در اوایل پاییز در جادة زیبا با مناظر ق شت این م شنهاد کتایون موافق بود و اظهار دا راد با پی

سفندیار، به او اطالع دادند که به  ست. بعد از تماس با ا سیار دلچسب خواهد بود و براي روحیۀ پروین خوب ا ب

  دي براي دیدن آن ها خواهند آمد و او بسیار خوشحال شد.زو

***  

راد ماشین را سرویس و کامالً تمیز کرد و باسلیقه ساك ها و وسایل را پشت ماشین چید. وسایلی را که در طول 

سازي کرد. راه افتادند. با  سایر لوازم را داخل کارتن بزرگی جا  سک چاي و میوه و  سیر راه نیاز بود، مثل فال م

کامالً آشنایی داشت. بارها با دوستان در این مسیر براي تفریح و گردش آمده بود. در حاشیۀ جنگلی و کنار دریا 

  نقاط با صفایی را در نظر داشت که براي مدت کوتاهی توقف کنند و چاي بنوشند یا چیزي بخورند.
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سید. شاید هیجان دیدن اسفندیار و رپروین کنار راد در صندلی جلو نشسته بود. کمی دلواپس به نظر می

  کرد.زن و بچه اش نگرانش می

  بینیم؟-چطوري پروین جان؟ خوشحال نیستی که بچه ها را می -

  دانم چرا!البته خوشحالم ولی کمی دلهره دارم، نمی -

ـــفر خوبی در پیش داریم، حتماً خوش می - ا اون بینی. بگذره. دکتر، عروس و نوه تو مینگران نباش عزیزم. س

  کنی، نه؟ جالبه. من هم خیلی مشتاق زیارت آن ها هستم.کوچولو بازي می

  زنده باد بابا جان مهربان! حاال لطفاً یه آهنگی بذار که ما حال کنیم. -

 حتماً عزیزم، این هم بهترین آهنگ هاي زیبا تقدیم به شما! -

دل انگیز موســیقی جان ها را نوازش  گذشــتند و نواياز میان بیشــه هاي ســرســبز و ده ها منظرة زیبا می

شهر می ساعت به  سه  سرانجام بعد از  شیرینی خوردند و  داد. چند جا در طول راه توقف کردند. چاي، میوه و 

ــتان بودند و به راهنمایی  ــهري آرام با هوایی پاك و جمعیت کم. به زودي جلوي بیمارس ــیدند. ش ــاحلی رس س

شدند و رو سیون  شت پنجرة نگهبان وارد محوطۀ پان شکان پارك کردند. دکتر از پ سکونی پز ساختمان م بروي 

شین  سر او منیژه و دخترك بیرون آمدند. به محض این که پروین از ما شت  شد. پ سالن آن ها را دید و خارج 

  پیاده شد و پایش را به حیاط پانسیون گذاشت، اسفندیارپرید و در آغوشش کشید.

  م برایت تنگ شده. آه!مادر، مادر عزیزم، خوش آمدي. دل -

سر و صورتش را غرق بوسه کرد. هم چنان او را در آغوشش فشرد. پروین بی اختیار شروع به گریه کرد. 

  بوسید.با گونه و لب هاي خیس از اشک، پسرش را می

سري نمی - سفندیار من، تو کجایی؟ چرا به من  ست که ا سال ا سرم، چند  شدم. آه پ زنی؟ من از دوریت دیوانه 

  و را ندیدم. ازدواج کردي، بچه دارشدي، جبهه رفتی. دلم ترکید اسفندیار!ت

همه دور مادر و پسر جمع شده بودند. بعد از چند دقیقه که جدا شدند، کتایون برادرش را بوسید و منیژه 

  مشتاقانه پروین را در آغوش کشید.

  مادر جان، خوش آمدي! -

سپس نوة کوچک را دید. به طرفش رفت و سید. در همین حال دکتر  مادر  بغلش کرد و بلندش کرد و بو

  و آقاي راد سالم و روبوسی کردند.

 بفرمایید باال ... بفرمایید. -

  همگی دور میز بزرگ در سالن پذیرایی جمع شدند. دکتر گفت:

  کنید.آقاي راد، شما بعد از سه ساعت رانندگی یقیناً خسته هستید. بفرمایید تو اتاق روي تخت استراحت  -
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شدم. دلم می - سته ن شهر خیر دکتر عزیز. من در طول رانندگی از مناظر طبیعی لذت بردم. هیچ خ خواهد توي 

  گردش کنیم، کنار دریا بریم.

  پروین گفت: 

  وقت براي گردش داریم عزیزم. فعالً الزمه کمی استراحت کنیم. -

  چشم پروین جان. هرطور شما دوست دارید در خدمتم. -

سفندیار زد و هردو لبخند زدند. میکتایون چ ستند به هم بگویند چقدر با هم تفاهم دارند. شمکی به ا خوا

  کتایون به شوخی گفت:

  هرچه پروین جان بگه! آقاي راد حرفی نداره! - 

  خندیدند. پروین با صورت قرمز شده رو به کتایون کرد و گفت:یک دفعه همه زدند زیر خنده، هاهاها می

 کنی؟ باشه!مسخره میدختر، منو  -

  کنید، مگه نه داداش؟نه مادر جون، غلط کنم مسخره کدومه! میخوام بگم شما چقدر هم دیگر را درك می -

بریم و خوشــحالیم. هردوي شــما راســت میگه مادر جون. ما از این همه تفاهم بین شــما و آقاي راد لذت می -

شنیدم که  ضمناً من از کتایون  ستید.  شتنی ه ست دا ست و از لحاظ دو پدر جان مرد فرهیخته و خوش فکري ا

  خبرهاي اجتماعی به روز است. من به هر دوي شما تبریک میگم.

  آقاي راد گفت:

ــت دارم.  - ــما عزیزان را دوس ــلت کردم. من همۀ ش ــبب افتخاره که با خانوادة محترمی وص حقیقتاً براي من س

ستم ،بلکه پروین خانم زن فوق العاده ایه. نه تنها مدیرخوبی  شاهد کارش در ادارة تاالر ه ست، من از نزدیک  ا

زنی باسواد و اهل مطالعه است. خصوصاً به ادبیات و شعر عالقه دارد. هنر آشپزي او هم حرف نداره. از لحاظ 

  زیبایی هم ... خالصه کنم، من مرد بسیار خوشبختی هستم.

زد. بعد از غوشـــش فشـــرده بود و لبخند میهمه به افتخار پروین کف زدند. او نوة کوچولویش را در آ

  سکوتی که ایجاد شد گفت:

کنم. همسرم در مورد من زیاده روي کرد. من شایستۀ این همه تعریف نیستم. راد مرد بسیار از همه تشکر می -

خوبی اسـت. رفتارش، اخالقش، دانش و محبتش بی نظیره. من قصـد ازدواج نداشـتم. او با رفتار و محبتش مرا 

  لیم کرد.تس

  منیژه چاي، میوه و شیرینی آورد و پذیرایی کرد. پروین گفت:

شحالم که می - ستیم. چقدر خو شگلم، خیلی ممنون ه صا این نوة ناز که در آرزوي عروس خو صو بینمت. خ

  دیدنش بارها اشک ریختم.
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ستفاد ساحلی ا سر بردند و از محیط زیبا و  ستان مرزي به  شهر ه کردند. راد خانوادة دکتر چند روزي در 

سفر به پایان رسید و  سرانجام  سائل اجتماعی و مشکالت پس از انقالب بحث کرد.  سفندیار پیرامون م بارها با ا

  از دکتر، منیژه و دخترك کوچولو خداحافظی کردند و بازگشتند.
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داد.آن روز هم مثل هر روز ضــمن گوش میدکتر هر روز پیش از رفتن به بیمارســتان خالصــۀ خبرهاي روز را 

  صرف صبحانه رادیو را روشن کرد.

  شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. بازگشت همه به سوي خداست. امام دار فانی را وداع فرمودند. -

  چند بار این جمله را تکرار کردند.

شته بودند. به اتاق ع سیاه افرا شد همه جا پرچم  سیون وارد خیابان  سبت فوت از در پان مل رفت، به منا

ساجد و ادارات برگزار  سم عزاداري در رادیو و تلویزیون و تمام م رهبر انقالب تعطیل بود. روزهاي بعد نیز مرا

سم تشییع جنازة او صدها هزار نفر به روایت رسانه ها شرکت کردند و تعدادي زیر دست وپا فوت  بود. در مرا

سپاري به پا سم خاك  سرانجام مرا ستور رهبر شدند و  سید. آخوندي که بر جنازه نماز خواند، بعدها به د یان ر

  جدید ده سال حبس خانگی شد.

شان  شین ای سالمی نمایندگان براي انتخاب جان شوراي ا چند روز پس از وفات رهبر انقالب، در مجلس 

شتند که خواب دیده اند و از  شما گرد آمدند و بعد از مقدماتی، یکی از یاران امام اظهار دا سیدند بعد از  امام پر

  کند که امام فرمودند:ما کسی را نداریم به جاي شما بنشیند. و بعد نقل می

  چرا نداریم؟ داریم. فالنی! -

شتند  ضمن اینکه اظهار دا شدند و  شان بلند  سپس ای شد.  شتند و پذیرفته  پس همان فالنی را به رأي گذا

  براي مقام رهبري صالحیت ندارند:

  مردم باید خون گریست که بنده رهبرشان باشم.بر حال آن  -

ــال در این مقام تکیه  ــی و اندي س ــمت را به طور موقت پذیرفتند و حدود س به هر تقدیر تلویحاً این س

  دادند و مملکت را اداره کردند.

***  

ــازندگی  ــت جمهوري را برعهده گرفت و چون ادعاي س ــمت ریاس آن که چنین خوابی براي ملت دیده بود س

ت به سردار سازندگی مشهور شد. در واقع او دست بسیاري از نظامیان را که بعد از جنگ بیکار شده بودند داش

ساخت. امتیازات زیادي را نصیب خود و  گرفت و شرکت هاي تجاري آفرید و آنان را از نعمت رانت بهره مند 

ســتیک و ... هم در زمان ریاســت ایشــان اطرافیان و تعدادي از مالیان نمود. مثل امتیاز واردات شــکر و تولید ال

ستی ها وزارت اطالعات تعدادي از رهبران کرد را  ست به ترور مخالفان در خارج زد و به فتواي باالد شور د ک

ــر وجود خطرناك آنان پاك نمود! اگر چه بعداً در  ــت و خیال خود را از ش ــتورانی در برلین به رگبار بس در رس

شد، ولی اینان دادگاهی در خارج عامالن و آمر سامی آن ها به پلیس بین الملل داده  شدند و ا ان این کار محکوم 

شتند. هر کس به هر عنوان مخالف نظام مقدس بود یا حتی کمترین  شتار مخالفان نظام مقدس بر ندا ست از ک د
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شت مورد خشم دستگاه هاي اطالعاتی و امنیتی قرار می سازي زندانانتقاد را دا ها در صدد  گرفت. بعد از پاك 

پاك کردن جامعه و دانشـگاه از عناصـر دگراندیش بودند. ایجاد فضـاي امنیتی از پروژه هاي اطالعات نظام بود. 

سازي ها و منحل کردن احزاب و گروه هاي  ستور کار بود. بعد از همۀ پاك  شه در د ایجاد رعب و وحشت همی

سی و آوردن رهبران آن ها در تلویزیون براي اظهار ندا سنگین حبس و اعدام، اکنون پروژه اي سیا مت و احکام 

  دیگر در دستور کار قرار داشت.

  

***  

  آقاي راد در جلسۀ شبانه دیگري اظهار داشت:

شنفکران و اهالی فرهنگ  - سندگان و رو ست که وزارت اطالعات و امنیتی ها تا کنون تعدادي از نوی خبرهایی ا

سانده اند ست را مخفیانه دزدیده و به هالکت ر سر به نی سانی که باید  ستی از ک سه ادامه دارد. گویا لی . این پرو

شــوند از ســوي اطالعاتی ها تهیه شــده و از نظر آقایان روحانی رأس نظام گذرانده و نظر موافق را گرفته اند و 

شنفکر مورد نظر را در راه خانه یا اداره می سنده یا رو ست. نوی سواراکنون درحال اجرا شین  گیرند و به زور ما

 اندازند. کنند و یه جایی میبرند، خفه میکنند و به خارج شهر میمی

ستور  -پروین ضی د شند؟ به چه جرمی؟ کدوم قا شه! چطور ممکنه؟ به همین راحتی آدم ها را بک مگه می

  شود کسی را مجازات کرد!چنین جزایی را صادر کرده، مگر بدون محاکمه می

سی که اعدام شدند یک دادگاه فرمایشی چند دقیقه اي اجرا شد ولی در این در مورد زندانیان سیا -کتایون

  مورد ... این تروره!

درسـته، ترور اندیشـمندان، روشـنفکران و مخالفان در روز روشـن به دسـتور حا کمیت و به فتواي  -راد

ست به هر کاري می ست که به همراه معاون خود د سخ گو  زند و بهمالیان! وزیر اطالعات آخوندي ا سی پا ک

شــود و به کمک معاونش او را نیســت. او در ســفرهاي خارج با مهماندار هواپیما که زنی زیبا بوده آشــنا می

صاحب می ساس خطر میت شته. بعد وقتی اح سرش آگاه کند. مدت ها با او ارتباط دا ضیه لو رفته و هم کند که ق

کند. دامنۀ این جنایات ادامه گلوله در مغزش خالص میدهد و معاونش زن بیچاره را با یک -شود، دستور میمی

  دارد.

  خداي من! وحشتناك است. -پروین

شده اند، آن ها هم که باقی  -کتایون شور خارج  سی، هنري و ادبی از ک سیا صیت هاي  شخ سیاري از  ب

  کنند.مانده اند احساس امنیت نمی
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شبکه  -راد صحیح ناچار به دیدن  ستند، چون میمردم براي دریافت اخبار  دانند رادیو هاي ماهواره اي ه

  دهد.تلویزیون به اصطالح ملی جز دروغ چیزي تحویل آن ها نمی

ــته و همراه گیرنده  -کتایون ــکس ــتان و دیش ماهواره را ش چند روز قبل ریخته بودند منزل یکی از دوس

  (رسیور) بردند و بعد جریمه کردند.

ـــتفاده توانند این همه دیش و مگر می -پروین  گیرنده را جمع آوري کنند؟ تمام مردم دارند ازماهواره اس

دارند. به خاطر دارید زمانی که تازه دستگاه ویدئو شوند و دست از این کار برمیکنند. پس از مدتی خسته میمی

د. همه کنکردند، بزن و بگیر و جریمه کن! سرانجام چه شد؟ االن کمتر کسی ویدئو نگاه میاومده بود، حمله می

  برند.سیستم ماهواره راه اندازي کرده اند. راه به جایی نمی

شود. براي اینکه مردم برنامه هاي ماهواره نبینند امواج آزار دهنده را می -راد صاویر خراب  ستند که ت فر

بنا بر کنند. گویا این شــیوه را از کوبا آموخته اند. این امواج خالصــه از هر راهی براي اذیت ملت اســتفاده می

  کنند.گزارش هایی سرطان زاست. از هیچ اقدام فاشیستی کوتاهی نمی

این رسم همۀ دیکتاتورهاست. تنها چیزي که برایشان مهم است بقاي بساط ننگین شان است که  -کتایون

  به قیمت خون هزاران زن و مرد و جوان برپا شده!

***  

  چند شب بعد در جلسه شبانه راد بیان کرد :

سازي مخالفان، چند تن از سالخان رژیم به خانۀ یکی از رهبران ملی ریختند  دوستان، - ستاي پروژة پاك  در را

و او و زنش را با ضــربات متعدد چاقو به قتل رســاندند. ابعاد این جنایت هولناك در تمام دنیا انعکاس یافته و 

ر چنین عمل ناجوانمردانه را در خارج اکثر احزاب و آزادیخواهان جهان این عمل وحشیانه را محکوم کردند. نظی

  از کشور نیز انجام داده اند.

  شنیده بودم، بچه ها شون در خارجند. چقدر وحشتناکه! -کتایون

جنایتکاران بی رحم! شنیدم گفتند این ها عده اي خودسر بودند و آن هایی که کشته شدند دشمن  -پروین

  نظام.

صور -راد شمن در هر  شته میبله، به نظر آقایان د سرانه. همین جرم قاتالن ت باید ک شد ولی نه خود 

  رفتار خود سرانه بوده، وگرنه فعلشان درست است و دشمن نظام مقدس را به هالکت رساندند. 

  البته بدون محاکمه و دادرسی و ... -پروین

د. خود محاکمه، باید به این قاتالن محترم دست مریزاد گفت که کار قوة قضائیه و مجریه را کم کردن -راد

  قضاوت و حکم و اجرا نمودند.
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ـــتناك! هیچ حیوانی این گونه با قربانی رفتار نمی -کتایون کند. این ها دیگر چه اجرایی این گونه دهش

  جانورانی هستند، خداي من!

  اما پروژه اي که شکست خورد! -راد

ضو کانون سندگان ع شاعران و نوی ست که عده اي از  ستان از این قرار ا شگاه  دا سندگان، به دعوت با نوی

سفر می ستان عازم  سندگان ارمن شان شوند. آنان با هماهنگی در اتوبوسی راه مینوی افتند، غافل از خوابی که برای

رسند. شب بود و تعدادي از مسافران در خواب بودند دیده اند. به گردنه اي در ارتفاعات شمال غرب کشور می

کند. پرد و فرار میشـــود و راننده از ماشـــین بیرون میطرف دره ســـرازیر میکه ناگهان اتوبوس منحرف و به 

شوند و جان به سالمت شود و همه پیاده میکند و متوقف میخوشبختانه اتوبوس به تخته سنگ بزرگی گیر می

  خورد.برند. این نقشه، یعنی کشتن عدة زیادي نویسنده شکست میبه در می

سنده که بالي حتماً این راننده  -پروین شاعر و نوی شر تعدادي  سته مملکت را از  هم خودسر بوده و خوا

  جان مردم بودند رها کند!

  کتایون به پروین نگاه کرد و گفت:

  روزگار غریبی ست نازنین،"

  "عشق را در پستوي خانه نهان باید کرد.                     

یابد و به نام امه دارد و به این زودي پایان نمیدوســتان، این پروژة پاك ســازي در داخل و خارج اد -راد

  شود.-قتل هاي زنجیره اي خوانده می
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ضافه  ساحلی بود. بنابراین تمام کارهاي جراحی، از اعمال کوچک تا بزرگ و ا شهر  صر به فرد  دکتر جراح منح

ــش می ــص زنان را پوش ــیل بود و داد. بر آن اعمال جراحی زنان به علت نبودن متخص جوان و تازه فارغ التحص

ضافه می شت و گاهی عمل اورژانس هم ا سه تا چهار عمل دا شت. هر روز  شتیاق زیادي براي کار دا شد. او ا

دریافت براي کار کردن به افراد و تکنیسین هاي با سواد و پرستارهاي با معلومات روز نیاز دارد. بنابراین تصمیم 

جراحی روز آشـــنا کند. براي آن ها کالس هاي آموزشـــی گذاشـــت و روزهاي گرفت کادر درمان را با دانش 

شنبه از آن ها می سخنرانی پنج ستادان را براي ایراد  ضی ا شهرهاي دیگر بع ست کنفرانس بدهند. گاهی از  خوا

گرم  کرد. روابط دوستانه و توأم با احترامی با همۀ کادر درمان و پرسنل بیمارستان برقرار کرد. محیطیدعوت می

کرد. مسئولیت سرپرستی بیمارستان را پذیرفت و کارش بیشتر و صمیمی ایجاد شد که افراد را به کار تشویق می

شد. با هماهنگی مرکز، با گرفتن بودجۀ کمی مشکل پوسیدگی لوله کشی آب را حل کرد و کالً تمام لوله کشی 

ارتفاع باالیی نصب کردند. کار بعدي عمرانی، آب گرم و سرد را تعویض نمود و منبع آب بزرگ دوجداره را در 

رفت. سال ها بود که در زمان بارندگی تعویض کلی سربندي قدیمی بیمارستان بود که کاري اساسی به شمار می

  چکید. در بعضی واحد ها آب از سقف می

خصوصاً در قدم بعدي سنگ کاري بخش ها و اتاق عمل بود که بسیار به تمیزي وجلوه بیمارستان افزود. 

سفید زیبا باعث شگفتی پزشکان آنسوي مرز بعد از بازگشایی مرز گردید. دکتر به باغبان  اتاق عمل سنگ هاي 

سفارش کرد که به فضاي سبز محوطه رسیدگی دقیق نماید و همیشه گل هاي خوشرنگ و زیبا و خوشبو بکارد 

  او در نظر داشت.و همه جا تمیز باشد. براي این کار حق اضافه کاري کافی براي 

  روزي مدیر به دکتر گفت:

  خواهم مطلبی را با شما درمیان نهم، ممکنه با من تشریف بیاورید! جناب دکتر، می -

  کنم! ولی ابتدا به اورژانس سري بزنیم، گویا یک بیمار مراجعه کرده است.البته، خواهش می -

صو شت و  شی حنایی روي تخت دراز به اورژانس رفتند. مردي با هیکل بزرگ و اندام در رت دراز با ری

  کشیده بود. پرستار گفت:

خورد، حالت تهوع دارد و بدنش گوید چند روز اســت که درد شــکم دارد و چیزي نمیآقاي دکتر این مرد می-

ستی  شاره به چوب د ستی (ا شت کوه ها آمده، پیاده با این چوب د ست. ازپ ست که در راه ا ست. دو روز ا داغ ا

  ار تخت تکیه داده بود).کرد که کن

  چقدر راه است؟ -

  حدود پنجاه کیلومتر، جناب دکتر!  -

  چند سال سن دارد؟ -



یالنیگ سامان ریام  

         ١٨١                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

  پنجاه سال. -

شت و به  شت. بعد از معاینۀ کوتاهی برگ شکمش گذا ست روي  دکتر به طرف مریض رفت و به آرامی د

  پرستار گفت: 

  و چرك در تمام حفرة شکمی پخش است.  این مرد دچار پریتونیت است. احتماال آپاندیسیتش ترکیده -

  مدیر پرسید:

  باید عمل شود؟ -

  حتماً، فوراً سرم وصل کنید.  - 

بعد چند آزمایش و دارو برایش نوشــت و به پرســتار دســتور داد تا نیم ســاعت دیگر بیمار به اتاق عمل 

  منتقل شود.

  خواستیم ببینیم؟بریم آقاي مدیر، کجا را می -

  بفرمایید قربان، از این طرف. چند دقیقه بعد در سالن بزرگ نماز خانه بودند.  -

  مالحظه بفرمایید جناب دکتر! سالن به این بزرگی مثل دریاست، فقط دو نفر اومدند براي نماز!  -

  پیشنهاد شما چیه؟ میگید در نماز خانه را ببندیم؟ - 

کنیم. با یک پردة بزرگ در وسط، این فضا را نصف کنیم. قسمت جلو توانیم استفادة بهینه نه، به هیچ وجه. می -

  که میز و منبر است نماز خانه باشد، و این قسمت را براي کار دیگري استفاده کنیم.

  مثالً چه کاري آقاي مدیر؟ میتونی کار دست ما بدي! فردا مارا به جرم مخالفت با نماز و ... -

شتباه نفر - سمت بگذاریم مایید! ما مینه، نه، جناب رییس! ا تونیم دو تا میز تنیس روي میز نو بخریم و در این ق

سیار مفید، خالف  ست و ب سالمی ا ساعات فراغت غیراداري بازي کنند. ورزش  سنل درمانی یا اداري در  تا پر

  ارزش هاي دینی هم نیست.

  دکتر کمی فکر کرد و گفت:  

  کنید؟أمین میفکر بدي نیست، اما بودجه اش را از کجا ت -

  گیریم. خودم ترتیبش را میدم.از ردیف ورزش وزارتخانه می -

تاق عمل رفت. همان طور که حدس زده بود، بیمار عفونت  به ا نه بیرون آمدند. دکتر  با هم از نمازخا

شاکی نبود و همانطور که گفته بود پنجاه کیلومتر راه را از شت، ولی قیافه اش از درد  شکم دا شر داخل  دل  منت

کوه ها با این وضع پیموده بود. شکم را در خط وسط باز کرد. ترشحات چرکی را ساکشن و آپاندیسیت گانگرنه 

  و پاره شده را برداشت و تمام شکم را با چند لیتر سرم گرم شست و تمیز کرد.
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شکایت می سنگی  شت و از گر د. کرفرداي آن روز بیمار را ویزیت کرد. حالش خوب بود. تب خفیفی دا

  دگتر گفت:

  شما باید دو روز چیزي نخورید، فقط دهان و صورت را بشویید. -

مرد با زبان خود اظهار داشت که چیزي نفهمیده است. حرف هاي دکتر را برایش ترجمه کردند. سرش را 

  جوري تکان داد که قبول ندارد و درخواست غذا کرد. دکتر به سر پرستار گفت:

یزه داشــته نباید به زودي چیزي بخورد، حال شــما کمی مایعات به او بدهید، البته مریضــی که پریتونیت جنرال -

  محدود!

  روز بعد که دکتر براي ویزیت بیماران رفت، مرد بیمار روي تخت نبود.

  خانم پرستار، این بیمار کجاست؟ -

ــید، چو - ــرمش را کش ــت غذا خورد، س ــتی را آقاي دکتر، این بیمار آدم عجیبی بود. هرچه دلش خواس ب دس

  برداشت و رفت.

  کجا رفت؟ -

  کرد. هزینه را هم نداد. دونم دکتر، فقط به طرف کوه ها اشاره مینمی - 

گرفت! واقعاً آدم اون مهم نیست، ولی با آن وضع بخیه ها و پانسمان، باید دست کم چند روز آنتی بیوتیک می -

  مثل یک غول بود!عجیبی بود! تا امروز چنین مریضی ندیدم. قوي، عضالنی، 

***  

سانی که  شد. اولین ک شته  شمالی نماز خانه گذا چندي بعد دو عدد میز تنیس روي میز نو خریداري و در بخش 

ـــگاه کوچک را افتتاح کردند دکتر و معاونش بودند. هر دو خوب بازي کردند و مورد  با بازي خود این ورزش

شد همۀ کارمندان آزادند شویق قرار گرفتند. اعالم  شد یک  ت ستفاده کنند. قرار  در اوقات فراغت از این میزها ا

  دوره مسابقه اجرا شود تا چند نفر به نمایندگی در مسابقۀ استانی اعزام شوند.

شد. دکتر آن ها را به  ستان پیدا  ست در بیمار سر و کلۀ نمایندة بهداري همراه با رییس حرا چند روز بعد 

ستاري هم در دفتر حضور داشتند. همه دور میز بزرگ وسط اتاق جمع دفتر ریاست دعوت کرد. مدیر ورییس پر

شدند. رییس حراست بعد از مقدماتی در بارة کارهاي عمرانی انجام شده صحبت کرد و از جراح و سرپرست یا 

رییس بیمارســتان تقدیر کرد. نمایندة بهداري نیز خدمات درمانی به خصــوص پوشــش درمانی زنان را به جهت 

ن شهر متخصص زنان ندارد بسیار ارج نهاد و در آخر گلۀ خود را از جهت تبدیل نمازخانه به ورزشگاه اینکه ای

ضه خواند.  ساجد و خواندن قرآن و نماز رو سالم به رفتن به م شویق ا ست نیز در بارة ت شتند. رییس حرا بیان دا

  آنگاه نوبت دکتر بود که صحبت کند و پاسخ گلۀ آنان را بدهد.
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ستاي بهبود بیماران به عمل آقایان،  - سانی را در را خوشحالم بگویم که بیمارستان نمونه اي از تالش و همت ان

آورده اســت. عالوه بر کار درمانی، ما در جهت آموزش پزشــکی هم براي ارتقاي ســطح اطالعات کادر درمانی 

شتیم که حتماً اطالع دارید. ما  شیدیم. در زمینۀ عمرانی گام هاي خوبی بردا ضی از اقالم کو حتی در مواردي بع

دارویی را با مجوز مرکز در اختیار سایر بیمارستان هاي استان قرار دادیم. اقالمی که در شرایط جنگی نایاب بود 

ستاي وظیفۀ میهنی، نیروي درمانی به جبهه روانه  ضمناً در را ستان همکار فراهم نمودیم.  شش دو ولی ما به کو

شتیم و خود نیز چندین بار ست داریم کارهاي  دا صلی دو شدم. ما درکنار وظایف ا به عنوان جراح عازم جبهه 

ست که در همۀ دنیا جایگاه ارزشمندي  شامل فعالیت هاي ورزشی و هنري ا فوق برنامه هم انجام دهیم. این ها 

سم شت روحی و ج ست. ما این کار را در جهت بهدا شی مثل تنیس روي میز یکی از آن ها ی دارد. فعالیت ورز

ــویق میافراد می ــینند و در غیاب دانیم. تش ــیگار، آن ها بازي کنند، به جاي آن که بنش ــیدن س کنیم به جاي کش

دیگران بدگویی کنند یا الفاظ زشت به کار برند، ورزش کنند. حال چرا از فضاي نماز خانه استفاده کردیم، چون 

یتخت مسجدي را دیدم که درست مانند این جا بخشی عمالً بیش از دو سوم آن فضا بال استفاده مانده بود. در پا

شویق جوانان به ورزش بود. پس  صاص دادند که به نوعی ت سجد را براي بازي تنیس روي میز اخت ضاي م از ف

  بینم. این به معنی تعطیل کردن نماز خانه نیست.این کار هدف خیري داشته و من هیچ اشکالی درآن نمی

ـــت ـــت می -رییس حراس رود براي نماز و ... هم تبلیغ بفرمایید. -فرمایید دکتر عزیز، اما انتظار میدرس

  چطور ممکن است تنها دو نفر براي نماز ظهر بیایند؟!

جناب، کارها مشخص است، کار من تبلیغ براي نماز و نظام و این چیزها نیست. بنده پزشک هستم و طبابت  -

ـــتان انجام میدم. پرســـنل آزادند برند براي نماز یا کنم، در کنارش کمک هاي دیگر در جهت اهدمی اف بیمارس

  نرند! 

معلوم بود که رییس حراست ترش کرده است. از قیافه اش معلوم بود که عصبانی است. از جا بلند شد و 

  گفت: 

  شیم.بسیار خوب، موفق باشید، مزاحم نمی -

  هردو رفتند.
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کردند. منیژه موهاي -و منیژه در کنار هم دراز کشیده بودند و استراحت میبعد از ظهر یک روز تعطیل اسفندیار 

  کرد.او را نوازش می

  اسفند، بیداري؟ -

  آره عزیزم، بیدارم.فقط چشمم بسته است. بگو، حرف بزن! -

  اسفند، ما تا کی باید در این شهر کوچک باشیم؟ کی باید از این شهر بریم به یه شهر بزرگتر؟-

  عزیزم؟ مثالً کجا -

سوت و  - ستند. این جا خیلی  شهر خودمون، آنجا مادرت و خواهرت و فامیل من ه چه میدونم، بریم به مرکز، 

  گیره!کوره، دل آدم می

تونی بري و ســري به پدر و مادر بزنی و ... به عالوه در این کنه جانم؟ تو هروقت خواســتی میچه فرقی می-

ساس آرا ساحل آدم اح شت میاد؟ ما زمانی از این جا مش میشهر خلوت و کنار  شلوغی و ترافیک خو کنه. از 

  میریم که یه جراح جاي من بیاد.

  کی میاد؟ درخواست کردي؟ -

  دانم عزیزم! من هم درخواست نکردم.چه می -

  همین وقت سر و صداي زیادي از بیرون به گوش رسید. منیژه یک مرتبه بلند شد، نشست:

  شنوي اسفند؟داها چیه؟ میچه خبر شده؟ این سر و ص -

  دونم. اجازه بده لباس بپوشم برم بیرون ببینم چه خبره عزیزم. شقایق کجاست؟آره، نمی -

  کنه.تو اتاق داره بازي می - 

ستان تا پل مرزي ادامه  شت. ازدحام جمعیت از جلوي بیمار سفندیار از خانه بیرون آمد، پا به خیابان گذا ا

  داد صداي آدم به کسی برسه. از یه آقایی پرسید:ماشین ها اجازه نمیداشت. همهمۀ جمعیت و بوق 

  چه خبره آقا، چی شده؟  -

  خواند برند اون طرف.دکتر، مرز باز شده. مرز باز شده، اونطرفی ها ریختند تو شهر. این آدم ها هم می -

  کی این اتفاق افتاد؟ -

  معلومه که اخبار دیشب را گوش نکردي دکتر! -

گوش نکردم. من تا نیمه شب تو اتاق عمل بودم. بعد خسته رفتم خوابیدم. تا االن بیمارستان هم سر نزدم. نه،  -

  اخبار چی گفت؟

مرزها باز شــده، دیوار برلین فروریخت، مردم دو آلمان یکی شــدند و شــادي کردند. اینجا هم مردم از مرزها  -

سانی که شتند. ک فامیل خود را ندیده بودند دارند میاند و میرند. نگاه کن  سال برادر یا خواهر و 50، بلکه 40گذ
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سکیه، ببین  شه وی شی شین بیرونه دستش یه  دکتر! اون اتوبوس از لنکران اومده. اون آقاهه که تنه اش از پنجرة ما

  چی میگه. 

هزاران نفر اومدند. یاشاسین آزادي، یاشاسین آزادي (زنده باد آزادي)! از دیشب کم کم ریختند، تا امروز ظهر  -

  خیلی از جوان ها از این طرف رفتند اون ور.

  دکتر سري به بخش و اورژانس زد و به خانه برگشت.

ــلوغی که می - ــهر ش ــتی، ببین چه خبره، فوج فوج آدم دارد میاد و میره اونور مرز. از منیژه بیا! این هم ش خواس

سانشان آن طرف مرز ماندند، همین طور بر عکس. اما زمان جنگ جهانی این مرز بسته شد. بعضی خانواده ها ک

  االن بیشتر جوانان عجله دارند که بروند.

  جوانان چرا؟  -

  براي عیش و نوش و تفریح. این جا که از این خبرها نیست. -

خواد کنند! دلم میعجب، مرز برلین هم باز شد! چه خوب کسانی که سال ها همدیگر را ندیدند دیدار تازه می-

  ین آدم ها را ببینم.ا

بعد از فرو پاشـــی جماهیر شـــوروي، اقمارش هم دچار تحول هایی شـــدند و خالصـــه مرزهاي ظالمانه را  -

  برچیدند. تمام دیکتاتوري هاي تمامیت خواه چنین عاقبتی دارند: فرو پاشی!

  پس به راحتی میشه رفت اون طرف، نه؟ -

رکه بخواد میاد این ور، ولی از این طرف حتما مقرراتی دارند. دانم. اون طرف ممکن است مانعی نباشد. هنمی -

  مثالً از خود تو بپرسند اون طرف چه کار داري چی میگی؟ 

  حتماً نباید کاري داشته باشی. براي گردش و سیاحت هم میشه رفت. -

  باید صبر کرد اوضاع منظم شود. حتماً مقرراتی خواهند گذاشت. -

***  

دکتر بعد از یک عمل اورژانس در دفتر ریاســت بیمارســتان مشــغول مطالعه بود. یکی از صــبح اولین روز هفته، 

  "آقاي دوامی!"خدمات گفت: 

  تشریف بیاورند داخل! -

  مرد بلند قدي با محاسن پرپشت و صورتی شاد وارد شد.

  سالم آقاي دکتر، من رییس اطالعات هستم. ببخشید اگر بی موقع مزاحم شما شدم. -

  کنم، بفرمایید، چه فرمایشی دارید؟خواهش می -
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کنید. دانم چه خدمات ارزنده اي در این شــهر میدکتر عزیز، من در جریان کارها و زحمات شــما هســتم. می -

ست. نمی سیار جاي قدردانی ا صص زنان هم قبول زحمت کردید، ب دانم اطالع دارید یا نه که این که جاي متخ

ن مرزي نامه به مجلس نوشــتند که متخصــص زنان ندارند و گرفتارند و پیش از آمدن شــما مردم این شــهرســتا

مریضــی که نیاز به ســزارین دارد باید با آمبوالنس ســیصــد کیلومتر راه را تا مرکز اســتان طی کند. گاهی در راه 

  داد و ... حاال همه راضی هستند.اتفاقاتی رخ می

  در جریان تحوالتی که در بیمارستان دادیم هستید؟ -

دانم و به خاطر همۀ این خدمات شـــما را که همشـــهري من هم هســـتید البته دکترعزیز. تمام جزئیات را می -

  کنم.تحسین می

  دانید اخیراً نمازخانه را به ورزشگاه تبدیل کردم و مورد اعتراض حراست قرار گرفتم؟می -

  خندد!رییس اطالعات بلند، قاه قاه خندید. دکتر تعجب کرد چرا می

دانم دکترم، بی خیال باش ! کار خوبی کردي. هر وقت دوســـت داشـــتی به من زنگ بزن بیام چند ه را میهم -

  دست تنیس بزنیم!

  دکتر هم خنده اش گرفت. گفت: "ها ها ها ..."دوباره شروع کرد به خندیدن:  

ــما با رییس حراســت بهداري تفاوت دارید، نه؟ هر دو از مســئوالن جمهوري اســالمی  - ــتید؟ آدم باور ش نیس

  کند!نمی

کنند. خوب نمازخانه اي که چارتا آدم نمیرند نماز بخونند دکترم، آن ها بچه هستند، مسائل را سطحی نگاه می -

  خواد که چه کند! من با این کارتان کامالً موافقم هیچ مشکلی نیست.این همه فضا را می

  خورد و سپس گفت:دکتر دستور داد چاي آوردند. رییس اطالعات چاي 

ــنیدم که شــما کار جراحی زنان انجام می - خواســتم خواهش کنم لوله هاي همســرم را دهید. میدکتر عزیز، ش

  ببندید.

  چند تا بچه دارید؟ همسرتان رضایت میده؟ حامله نیست؟-

  سه تا، همسرم راضی است. تست حاملگی هم دادم منفی است. -

  ناب دوامی.بسیارخوب، االن ترتیبش را میدم ج -

ساده و گفت که تا عصرچیزي نخورد و  شت و چند آزمایش  سر او را نو شدن هم ستري  ستور ب سپس د

  براي عمل آماده باشد.

  مرد بسیار تشکر کرد. دکتر پرسید: 

  توانند گذر کنند.داستان باز شدن مرز چیه و برنامه چیست؟ آیا همه می -
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ست، ولی - شن نی شرایط دقیقاً رو ست  دکتر، فعالً  ضوابط به افرادي که موجه ا شود و طبق  باید انظباط برقرار 

  گذر نامه داده شود.

  از چه نظر موجه؟ یعنی چه؟ -

سانی که تا  - ست ک ساکنند گذرنامه مرزي بگیرند و به عالوة آن هرکس ثابت کند آن  45قرار ا کیلومتري مرز 

  کند.طرف فامیل یا آشنایی دارد هر کجا باشد گذرنامه دریافت می

  متشکرم از اطالعاتی که دادید. -

ــما این مدارك را که می-خواهش می - ــر و بچه را کنم، ش ــما و همس ــم به من بدهید. خودم گذرنامۀ ش نویس

  آورم.می

  نه، راضی به زحمت نیستم. فقط بفرمایید کجا مراجعه نمایم. -

ابل خدمات شما سپاسگزار باشند. شما زحمت کدامه دکتر عزیز، این وظیفه است. همۀ سازمان ها باید در مق -

ضمناً در مورد  ستقیم به من زنگ بزنید.  شتید، م صرف رفتن به این و آن اداره نمایید. کاري دا نباید وقت تان را 

  بیمارستان هر مشکلی هست، به من اطالع دهید.

صر مراجعه می ستور داد که خانمی ع شکر کرد و به بخش د ستري و براي عملدکتر ت شود.  کند، ب آماده 

 رییس اطالعات خداحافظی کرد.

***  

ستان بود. وقتی از پله  شدند. اولین جایی را که دید بیمار شهر مرزي همسایه  دو هفته بعد، دکتر و خانواده عازم 

  رفتند، دکتر گفت که مواظب باشید چون پله ها ارتفاع مساوي ندارند. منیژه گفت:هاي بیمارستان باال می

یا - ـــرگیجه می هیچ جاي دن ـــت. آدم س یه رنگ اس له دیدید؟! هر کدوم  گیرد. دقت نکنی، زمین این طور پ

  خوري.می

همین موقع شقایق جیغ زد. جسم سیاه بزرگی سریع از الي پاي دخترك رد شد. منیژه با دست به حیوان 

  اشاره کرد. دکتر گفت:

  گربه بود؟  -

  در کثیفه!نه، موش بود، یه موش گنده! عجب بیمارستانیه، چق -

  وارد اتاق رییس بیمارستان شدند. با او دست دادند. منشی معرفی کرد:

  آقاي دکتر اسفندیار جراح و رییس بیمارستان مرزي آن طرف، خانم و دختر کوچولویشان. -

سفندیار خواست که بعضی  سیار خوش آمد گفت و تعارف کرد که به منزل بروند. ا رییس با زبان آذري ب

از قســمت هاي بیمارســتان راببیند، پس به اتفاق از اورژانس شــروع کردند. خانم منشــی هم همراه آن ها آمد و 
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یک صــندلی نشــســته و پاي کرد. در اورژانس مردي که گراز پایش را دریده بود روي حرف ها را ترجمه می

ساق می سر  سرتا شته بود. خون از زخم  صندلی دیگري گذا شد که مجروحش را روي  چکید. دکتر کنجکاو 

کنند. دکتر سؤال کرد شویند، بعدش بخیه میکنند. رییس توضیح داد: اول زخم را با مادة ضدعفونی میچکار می

  یمارستان ابتدا خندید و بعد توضیح داد:کنند. دکتر کریم اف جراح و رییس ببراي دردش چه می

  ها دردي نیست، درد کمه! بده بخوره! -

کرد ســر یک شــیشــه را بازکرد و به مجروح داد. مرد با اشــارة او مردي که داشــت مجروح را درمان می

  مجروح با ولع شیشه را سرکشید.

  دکتر پرسید:

  این چیه؟ مسکنه؟  -

  مسکن، ها ها ... ( خندید). چیزي که شما آن طرف ندارید.این مشروب است، کنیاك، بهترین  -

ـــت، از درد میدکتر کامالً تعجب می لرزد. باید به اتاق عمل برود، کرد. تمام عضـــالت پاي مرد پاره اس

ست! مردي که رو پوش  سطایی ا شیانۀ قرون و سی تزریق گردد. این چه روش وح شود، یا الاقل بی ح بیهوش 

ت شروع کرد از پایین زخم را با نخ قرقره اي که ازدرون محلولی در آورد دوختن. مرد از سفید کثیفی بر تن داش

  کشید. دکتر سرانجام گفت:زد و کنیاك را سرمیدرد فریاد می

بریم، روش ما این طور نیســت. ما بر اســاس اســتانداردهاي علمی جهان این گونه بیماران را به اتاق عمل می -

صل می ست را با بتادین میشی میکنیم. بیهوسرم و سرم و پو سپس زخم را در دهیم. بعد زخم را با  شوییم و 

ــتاندارد ترمیم می ــمن بیمار آنتی بیوتیک وریدي میچند الیه با نخ هاي اس گیرد و دو روز در بخش کنیم. در ض

  شود.تحت نظر است. ضد کزاز واکسن یا سرم تزریق می

  کنیم.-نه ما االن مرخص می -

ش را به نشانۀ عدم موافقت تکان داد. از بخش جراحی و داخلی دیدن کردند و به دفتر برگشتند. دکتر سر

به درخواست دکتر در یک هتل جا گرفتند و ماشین آمد و آن ها را به هتل برد. عصر آن روز کمی در شهر که به 

شتند. به صاحب هتل گفتند نظر منیژه یک روستاي بزرگ بود قدم زدند و غذاي مختصري خوردند و به هتل برگ

صبح زود یک ماشین سالم و تمیز براي بردن آن ها به باکو آماده باشد. باکو، مرکز آذربایجان شوروي که اکنون 

فرو پاشیده بود. دکتر بسیار مایل بود آنجا را ببیند و زندگی مردم را از نزدیک مشاهده کند و تحوالتی را که طی 

در آن جا رخ داده بود از زبان صاحب نظران بشنود. آن جا کعبۀ آمال بسیاري از هفتاد سال سلطۀ کمونیست ها 

  روشنفکران وطنی بود.
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سیدند. دکتر به راننده گفت کمی توقف کند،  ساعت به لنکران ر صبح زود راه افتادند. بعد از حدود یک 

صبحانه، راننده آن ها را به مریض صبحانه اي میل کنند و چند جا را از جمله بیمارستان را ببینند. بعد از صرف 

  خانه رساند. دکتر گفت:

  گردم.روم، زود برمیمن تنها می -

  بعد از ده دقیقه به ماشین برگشت. منیژه پرسید چطور بود؟

  گذارند بیمارستان؟!مثل گور تاریک و سیاه. واقعاً اسم اینجا را می -

ــیر جنگلی ز ــاره کرد که حرکت کند. مس ــیر آبادي هایی دیده میبعد به راننده اش ــد. یبایی بود. در مس ش

  کشاورزان مشغول کار بودند. دکتر با اندك آشنایی که به زبان آذري داشت وارد بحث با راننده شد.

  گل آقا، شما اهل کدام شهر هستی؟ -

  رسیم. اهل شهر پوشکین! چند دقیقۀ دیگر به آن جا می -

  شناسی؟پوشکین را می -

  شاعر انقالبی که در دوئل کشته شد. بله، شاعر بود، -

  البته قبل از انقالب اکتبر، درسته؟ -

  درسته. -

  گل آقا بفرمایید رژیم کمونیستی براي شما چه کرد؟ چه مزایایی داشت؟ -

  براي ما هیچ فایده اي نداشت. البته براي نوکرانش بی فایده نبود. -

  نوکرانش کی بودند؟ -

ضاي حزب، جوانان دموکرات - شی میکه همه جا تبلیغ نظام را می اع سانی را کردند یا آدم فرو کردند، یعنی ک

  دادند.کردند لو می-که انتقاد می

کند، تمام کنند، مزایا و ســهمیۀ مخصــوصــی دارند. فرقی نمیمنیژه، درســت مثل نظام ما، آن ها که مداحی می -

  نظام هاي ایدئولوژیک همین طورند.

شدند و شکین رد  شهر پو ساختمان هاي  از  شهري بزرگ با  سیدند.  بی توقف تا ظهر در راه بودند و به باکو ر

سکوي بلندي تندیس عظیم بلند و تاریخی که همه جا دیده می شهر، باالي  صلی  سط میدان بزرگ و ا شد. در و

شا ستش را به طرف جلو گرفته بود، راه نوین را ن ست را شت، در حالی که د داد. ن میرهبر انقالب اکتبر قرار دا

  گل آقا گفت:

  شود!به زودي پایین آورده می -
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شکر  ستمزدش را گرفت، ت سایل آن ها را تحویل داد، د ساند، و راننده آن ها را به آدرسی که داده بودند ر

  کرد و رفت.

شدند. غذا آماده بود.  سیار خوشحال  شان ب شان که قبل از آن ها رسیده بودند منتظر بودند. با دیدن دوستان

  از شستن دست و رو با شیر آبی که کمی گل آلود بود، همه دور میز غذا جمع شدند. بعد

  قرار بر این شد که از روز بعد به گشت و سیاحت در شهر بپردازند. 
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  بخش هفتم

  

)1( 

 

سات مطالب تازه و  شت و آقاي راد نیز براي تمام این جل شبانه ادامه دا سات  شت. مفیدي را به بحث میجل گذا

دادند. گاهی کردند و نقطه نظرات خود را عرضــه میپروین و کتایون هم مشــتاقانه در این بحث ها شــرکت می

  کردند.آمد که شبی مهمان هم داشتند که در این صورت مهمانان هم در مناظره شرکت میپیش می

شتري پیدا ک -راد شجویی دامنۀ بی صابات دان ستان، اعت شهر به طرف پایین دو رده و از خیابان هاي باالي 

سمت خانۀ رهبري می شدند و به  ستند آن را خاموش سرازیر  ست که با هیچ ترفندي نتوان روند. االن دو روز ا

شر کرد، ولی  سندي را منت شد که  شروع  صالح طلب  ستن یک روزنامۀ ا شروع تظاهرات با اعتراض به ب کنند. 

رفت و شعارهاي تندي علیه نظام داده شد. نیروهاي ضد شورش از وسعت اعتراضات به بعداً دامنۀ مطالبات باال 

سرکوب بی  شتند که بهانه اي براي  شجویان گذا ساب دان شیدند و به ح شت افتادند، چند بانک را به آتش ک وح

ها نداشـــته رحمانه بود. رهبري در ابتدا اظهار داشـــت حتی اگر عکس مرا آتش زدند یا پاره کردند کاري با آن 

 باشند. از طرف دیگر بهانه هایی به عنوان اغتشاش و خسارت به اموال عمومی براي سرکوب دارند.

شجویان برخورد کردند که البته محدود بود.  -پروین صی ها در چند نقطه با دان شخ نیروي انتظامی همراه لباس 

  شدند.داند چه خوابی براي آن ها دیده اند. هنوز تمام قد ظاهر نخدا می

شجویان  -راد ساکنان اطراف نیز به حمایت از دان شجویان هم افزایش یافته. در این جا  درگیري در خوابگاه دان

  آمدند.

  بینید؟نتیجه را چطور می -کتایون

ستار پایان مسالمت آمیز درگیري ها شده و نماینده  -راد هرچند رهبر اصالحات یعنی رییس جمهور خوا

کنند. یان صحبت کردند، ولی پاره اي از نظامیان شیوه هاي برخورد خشن را پیشنهاد میاش با نمایندگان دانشجو

صاً از این می صو ستم. خ شبین نی سایۀ حمایت نظامیان به خوابگاه حمله من خو صی ها در  شخ سم که لباس  تر

  .کنند و دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دهند. در این صورت بیچاره ها راه گریزي ندارند

  مردم نباید اجازه دهند که چنین اتفاقی رخ دهد. -پروین

شند، مثالً نیمه شب که همه درسته اما اگر بخواهند کاري بکنند زمانی انجام می -راد دهند که مردم در خیابان نبا

  جا خلوت است.
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***  

نیروهاي  نظر راد درست بو.، حدود دو ساعت از نیمه شب گذشته، درب خوابگاه به روي فوج عظیمی از

موسوم به لباس شخصی و به دنبال آن نیروهاي انتظامی گشوده شد. لباس شخصی ها مجهز به چماق هاي بلند 

و انواع سالح هاي سرد به داخل اتاق دانشجویان یورش بردند و بدون هیچ سؤال، با کالم رکیک و فحش هاي 

سر و تن و اندام آن ها کوفتند. در و پنجره  زشت وحشیانه به جان آن ها افتادند و با چوب دستی هاي کلفت به

و کمدها را شکستند. تمام وسایل شخصی آن ها را خرد کردند. بی رحمانه سر و صورت و بدنشان را زخمی و 

به حیاط خوابگاه پرت  "یا زهرا"خون آلود کردند و چند تن از دانشـــجویان را از طبقۀ دوم و ســـوم با شـــعار 

شاید در تصور خود شتري می نمودند.  ست از مهلکه فرار کند، چون بردند. هیچ کس نمیبا این کار ثواب بی توان

گریخت، در در راهروها و راه هاي خروجی همه جا مهاجمان مسلح راه را بسته بودند. گیرم که یکی از آنجا می

  خیابان هاي خوابگاه نیروي انتظامی در انتظارش بود.

ن رنگی شــده بود. بعدها فیلم هایی که از واقعۀ کوي دانشــگاه در در و دیوار و زمین از خون دانشــجویا

شبکه هاي تلویزیونی ماهواره اي نمایش داده شد، آنقدر دلخراش و وحشتناك بود که بسیاري از دیدن آن امتناع 

  کردند. 

***  

  در جلسۀ بعدي، بعد ازشام آقاي راد گفت: 

شب به  - ستان، چطور در تاریکی  شجویان یورش بردند و آن ها را در مالحظه فرمودید دو حریم ظاهراً امن دان

خواب بی رحمانه با چماق در هم شـــکســـتند و تازه هیچ ارگانی هم چنین جنایتی را به گردن نگرفت. نیروي 

انتظامی که ظاهراً دخالتی نکرد و به عبارتی نیروهاي مردمی این کار را انجام دادند. نیروهاي مردمی همان لباس 

ی هســتند که همه جا براي ســرکوب اجتماعات و اعتراضــات آماده اند. به عبارت دیگر نیروهاي شــخصــی های

شود. شاید داند بودجۀ آن ها از کجا تأمین میخودسر و فدایی نظام که ظاهراً ربطی به جایی ندارند و کسی نمی

  گردد!از خزانۀ غیب پشتیبانی می

  رییس جمهور که رهبر اصالحات است، کجاي کار هستند؟  -پروین

عمالً رییس جمهور کاره اي نیست، تشریفاتی است. تمام کارها و تصمیمات در دستگاه خالفت  -مهمان

شاهد بی رحمانه یا والیت فقیه از باال گرفته می ستند.  شان، یک عامل تدارکاتچی بیش نی شود. بنا بر نظر خود ای

کند. شن ترین برخورد نظامی با مردم و دانشجویان بوده ولی وزارت تحت امر او اوامرش را اجرا نمیترین و خ

  حقیقت این است.
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شۀ این فتنه را پیدا نکند کوتاه نخواهد  -کتایون رییس جمهور در مورد قتل هاي زنجیره اي فرمودند تا ری

  آمد. نتیجه چه شد؟

ــیه را نه عاملین و نه آمرین آن دقیقاً  -راد ــعار تو خالی بود، به او اجازة تعقیب قض ــدند. یک ش ــا ش افش

  دهند.نمی

شد شرایط زندگی مردم نیز سخت شده است، همه چیز رو به گرانی است. اگر تا دیروز گله می -پروین

گفتند که شــرایط جنگی اســت و باید مدارا کرد. حال که جنگ هم چند ســالی اســت که تمام شــده باز هیچ می

  شود.در معیشت مردم دیده نمیگشایشی 

سکن و  -مهمان شعارهایی که از اول انقالب در مورد م شفافی وجود ندارد. تمامی  صادي  هیچ برنامۀ اقت

ست.  شته ا صد افزایش دا سکن در مدت یک دهه پنجاه در سایرچیزها دادند باد هوا بود. م آب و برق مجانی و 

سایۀ رانت هاي حک شدند و چندین مورد اختالس و جدا از گرانی ها، عده اي از  سه هاي نو  صاحب کی ومتی 

  دزدي صاحبان و نزدیکان قدرت افشا گردیده که مثل سایر مسائل تعقیب آن ها تعطیل گردید.

شان می -راد ست. امید سیر حوادث ن ستبداد دینی تمام عیار درحرکت ا سرعت در راه ا دهد که رژیم به 

سته به حکومت، نقطۀ پایانی به کمی به بهبود این شرایط وجود دارد. ب ستن تعداد زیادي از روزنامه هاي غیر واب

 امید اندك در جهت اصالح بود.
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سن را دارد که هنوز  شوروي این ح شی اتحاد جماهیر  ستین بعد از فرو پا شهر باکو در روزهاي نخ گردش در 

تواند چهرة واقعی سوسیالیسم هفتاد ساله را ببیند. می چیزي تغییر نکرده است. هنوز چیزي دست نخورده و آدم

شود. از ماشین هاي غربی خبري نیست. در سطح شهر ماشین هاي نو وطنی مثل الدا و مسکوویچ زیاد دیده می

سایل حمل و نقل عمومی و  سی و و سد. از خوراکی ها، لباس، تاک سش بود که همه چیز را ببیند و بپر دکتر حوا

الً کیفیت را بسیار پایین دید. قیمت ها باال بود. بهترین میوه و سبزیجات در محل زندگی در وطن سایر چیزها. ک

شــد. وضــعیت آب شــهري افتضــاح بود، آب گل آلود و زردرنگ بود که فقط از آن براي بســیار ارزان تمام می

ستفاده می بجو مصرف شد. یکی از شد. در تمام مدت که در باکو بودند آب نخوردند و فقط چاي و آشستشو ا

میزبان ها به نام سید آقا که عضو آکادمی علوم بود دکتر را به آن جا برد و بسیار از اوضاع آن جا شرح داد. دکتر 

  پرسید:

  سید آقا، در مدت هفتاد سال حکومت، کمونیست ها براي آذربایجان چه کردند؟ -

سکنی  - ست و چهار و گاهی پنج تقریباً هیچ! فقط به مردم نان و عرق دادند و م که در حقیقت النه هاي زنبور ا

ستاد دانشگاه هستم نفر در آن زندگی می متري است که من و همسرم و  50کردند. این خانه اي که من دارم و ا

  دو فرزندم در آن سی سال زندگی کردیم. االن بچه ها نیستند. یکی به مسکو و دیگري به آلمان رفته اند. 

  آلود است؟آب چرا گل  -

شبانروز تغییر می - صاف میآب در  کنیم و کنیم و مقداري براي خوردن ذخیره میشود ما حمام میکند. گاهی 

 شود.بیشتر اوقات گل آلود است. گاهی همین آب هم قطع می

  کردند، منظورم ...؟سید آقا، همه این طور زندگی می -

هیچ وجه چنین زندگی نداشـــتند. آن ها در بهترین نقاط  متوجه منظورت شـــدم دکتر. نخیر، رهبران حزب به -

ـــرافی زندگی می می کنند. بچه هاي آن ها در بهترین کردند و هنوزخوش آب و هوا در ویالهاي بزرگ و اش

سرمایه ها را رهبران حزب طراز نوین کارگري در  ستند. بهترین امکانات و  شهرهاي دنیا در انگلیس و آمریکا ه

هیچ کس هم جرئت اعتراض نداشــت. در تمام این مدت هفتاد ســال هرکس کوچکترین صــدایی اختیار دارند. 

  کرد، فوري به اردوگاه کار اجباري روانه شد و دیگر اثري از او دیده نشد.

سته اي فراهم  - سته اي و غیر ه سالح جهانی را از انواع ه ستی بزرگترین زرادخانۀ  سیالی سو به هر حال رژیم 

  غرب قدرت نمایی نمود و اقمار زیادي در دنیا دارد.کرد و در مقابل 
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ــد تجارت آزاد را در پیش گرفتند. دیدي که با آن همه  - ــدند و اغلب راه رش ــت. امروز اقمار همه جدا ش داش

شید. در طول این مدت چقدر نیروي کار را به  صاد آزاد جهانی از هم پا سالح و قدرت در نهایت در مقابل اقت

ردم به کار بیشـــتر نه براي رفاه بیشـــتر آنان بود، آن ها را با بخور و نمیري براي مبارزه با هدر داد. تشـــویق م

شویق می سم جنایتکار ت سود به جیب رهبران ریخته میامپریالی شش ماه کردند که در نهایت  سال، نه  شد. یک 

  زد کارش با کا گ ب بود.قبل، اگر کسی این حرف ها را می

گویی چقدر شبیه نظام حکومتی ماست. رهبران ما هم از صبح تا شب در بوق مرگ بر میسید آقا، این ها که  -

گذرد. هیچ ســال از زمان انقالب می 15دمند و با همۀ دنیا در جنگ هســتند. االن آمریکا، مرگ بر این و آن می

بودجۀ زیادي صرف یک از وعده ها عملی نشد. نیروهاي سیاسی تار و مار شدند. اقتصاد ضعیف و ناتوان است. 

  شود در حالی که ...تبلیغات مذهبی می

کند، چه مذهبی دانم. تمام رژیم هاي تمامیت خواه به این گونه اند. فرقی نمیدانم دکتر جان، همه را میمی -

شی بدون  ست. چه بهتر که فروپا شی ا ستی، هر دو ایدئولوژیک اند. عاقبت همۀ آن ها هم فروپا شد چه کمونی با

  و خونریزي رخ دهد، مثل آنچه در کشور شوراها به وقوع پیوست. انقالب

سید آقا، صدها نفر از بهترین جوانان ما در آرزوي رسیدن به مدینۀ فاضلۀ کمونیسم در قالب احزاب کارگري  -

سازمان هاي مبارزة چریکی جان خود را از دست دادند. براي آن ها رسیدن به جایگاه کشور دوست و برادر  یا 

  راها بزرگترین آرزو بود. چرا زودتر احوال این بی عدالتی ها را به گوش احزاب برادر نرساندید؟ چرا؟شو

سیدند. دکتر نگاهی  سمت کتابخانۀ آکادمی ر شده بود. به ق سفندیار خیره  ساکت بود و به چهرة ا سید آقا 

نت بگیرد. کتاب حجم کمی به لیســت کتاب هاي فارســی انداخت و از ســید آقا خواســت کتابی را از مخزن اما

داشت، پس تصمیم گرفت از روي آن فتوکپی کند. به زیر زمین رفتند. بسیار تاریک بود. یک دستگاه کپی قدیمی 

ــت می ــخه برداري میاز نوع هندلی که با دس ــئول آن به چرخاندند و ورق ها را نس ــه اي بود. مس کرد در گوش

ساعت زحمت آن را راه انداخت و کپی گرفت. دکتر یا ستان که ژاپنی بود افتاد که در  ستگاه فتوکپی نو بیمار د د

کرد. سید آقا عینک خود را روي چشم گذاشت و نگاهی به کتاب کوچک که حدود بیست پانصد برگ کپی می

  صفحه داشت انداخت (پروین دختر ساسان).

  از آکادمی بیرون آمدند و به خانۀ سید آقا رفتند.

  ی این جا نیست.راحت باش دکتر جان، کس -

بعد از گنجه یک شیشه شراب قرمز با دو لیوان بیرون آورد و روي میز گذاشت و لیوان ها را پر کرد. یک 

  جعبۀ فلزي حلوا آورد و با چاقو چند تکه از آن برید و گفت:
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ــتی جالبه به تو بگویم که روي هم - ــالمتی خودت، خانواده و وطن! راس ین بخور دکتر جان، نوش! بخور به س

  صندلی که نشسته اي رهبر چریک هاي خلق نشسته بود.

  کرد؟او این جا چکار می -

بعد از این که از وطن فرار کرد به اینجا آمد، دو ســـه روزي مهمان من بود. بعد از این جا رفت. شـــرابت را  -

  بخور دکتر جان! ول کن! به قول شاعر شما:

  گو، راز دهر کمتر جوحدیث از مطرب و می

  که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را                

***  

ـــهر پرداختند و از اماکن تاریخی و فرهنگی دیدن کردند. از جمله آرامگاه  ـــطح ش روزهاي بعد به گردش در س

  خوانندة معروف بهبودف. دکتر از سید آقا سؤال کرد:

کند؟ وضــعیت مردم و مملکت چه حرکت میبه نظر شــما حال که آذربایجان مســتقل شــده، به کدام ســمت  -

  خواهد شد؟

سایۀ  - شه مثل یک  شکنجه و تبعید، همی سال خفقان و ترس از  ست. هفتاد  سئله به نظر من آزادي ا مهمترین م

شوم بر سر مردم سایه افکنده بود. اینک زمان نفس کشیدن است، در فضاي آزاد بدون ترس. اظهار عقیده کردن 

سوي مدرنیته گام بردارد. جوانان و وجود روزنامه هاي  ست. آذربایجان باید به  ضروري ا ستقل در درجۀ اول  م

خواهند زندگی کنند و شاد باشند. تمام اقشار جامعه باید -خواهان آزادي، عشق، موسیقی و اینترنت هستند، می

سال ها به نام آن ها تمام ثروت  مملکت را صرف تولید حق از دست داده را مطالبه کنند، خصوصاً کارگران که 

  سالح کردند یا به غارت بردند.

چند روز بعد دکتر با خانواده به وطن بازگشت و در بیمارستان شهرمرزي مشغول کار شد. باز شدن مرز 

  کردند.آمد و گاهی به بیمارستان مراجعه میحجم کاري را زیادتر کرد. مرتب از آن طرف مهمان می

 )3 (  

  

  اتاق دکتر در مطب شد. مرد جوان تنومندي وارد

  سالم آقاي دکتر.  -

  سالم جانم، بفرمایید. -

ضطرب به نظر می ست. کمی م ش صندلی کنار دکتر ن سر گفت که حرف مرد روي  شارة  سید. دکتر با ا ر

  بزند.



 گرگ ها

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ١٩٨         

 

  آقاي دکتر ببخشید، چند روز است که سوزش هنگام ادرار دارم. -

  ؟فقط سوزش دارید؟ درد در پهلوها و ... ندارید -

  شوم.کنم. گاهی خیلی داغ میخیر جناب دکتر! تب هم می - 

شینید، درست. با مشت آهسته به پهلو هایش  - بفرمایید روي تخت دراز بکشید. شلوار را پایین بکشید. ابتدا بن

  کوبید.

  درد ندارید، بسیار خوب. دراز بکشید، شورت را پایین بیارید. -

دکتر دستکش پوشید، زیر شکم و سپس آلت تناسلی او را با نور مرد با خجالت شورتش را پایین کشید. 

شت و گفت  شد. از آن نمونه بردا سفید خارج  شح چرکی  شرد که تر چراغ معاینه کرد. در آخر نوك آلت را ف

  بپوشد و از تخت پایین بیاید. دستکش را خارج کرد، دستش را شست و پشت میز نشست. 

  ی هم بستر شدي؟نزدیکی داشتی؟ جایی رفتی، با کس -

  بله آقاي دکتر، آن طرف مرز رفته بودم! -

سه یا چهار روز  - سخه را اجرا کن. مایعات زیاد بخور.  سیار خوب، این نمونه را به آزمایشگاه ببر و بعد این ن ب

  بعد ببینمت.

آن ها  آن روز دو بیمار دیگر با عفونت مجرا و تب مراجعه کردند و همه به آن ور مرز رفته بودند. همۀ

کردند به میخانه رفته و با خانم هاي پشت بار دوست شده براي خوش گذرانی و عیاشی رفته بودند. تعریف می

 رابطه بر قرار کردند. 

کردند. اتوبوس مســـافران آذري هر روز در خیابان هاي جمعیت زیادي هر روزاز گذرگاه مرزي عبور می

شاهده می خوابیدند یا آوردند. هر جا که مقدور بود میود براي فروش میشد. این ها اجناس زیادي با خشهر م

رفتند. دیگر شهر وضعیت سابق را نداشت. شلوغ شده بود. درکنار دریا بازار بزرگی از اجناس روسی تشکیل می

ــور براي خرید و گردش به این جا می ــهرهاي کش ــده بود. از همۀ ش ــپزي، ش ــایل باغبانی، آش آمدند. انواع وس

  شد. و حتی پزشکی در بازار دیده میمهندسی 

***  

  چند روز بعد از بازگشت از کشور همسایه، آقاي دوامی براي دیدار دکتر به بیمارستان آمد.

  سالم دکتر، چه خبر خوش گذشت؟ -

  سالم جناب دوامی، هی، بد نبود. تجربه اي بود. شما چه خبر؟ خانم خوبند؟ مشکلی ندارند؟ -

  فرمایید؟خوبند، مشکلی نیست. خیل مسافران را از دو طرف مالحظه میتشکر از جنابعالی!  - 



یالنیگ سامان ریام  

         ١٩٩                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

ــت یک بچه  - بله، چه خبره! چیز عجیب این که هر چه بخواهید براي فروش به این طرف آورده اند. امروز دس

  یک میکروسکوپ بزرگ آزمایشگاه دیدم که براي فروش آورده بود.

ــاب  - ــت. حس ــاع غریبی اس ــته دکتر عزیز، اوض ــتگاه را از درس و کتابی وجود ندارد. همین بچه یقیناً این دس

  بیمارستان دزدیده است.

گردند. دیروز روند و با بیماري مقاربتی برمیاز این طرف جوانان به علت کمبودهایی که دارند به آن طرف می -

  ودم.تو مطب سه مورد سوزاك دیدم. چیزي که در تمام دورة دانشجویی و طبابت دو مورد دیده ب

  شود که جوانان زودتر ازدواج کنند.رئیس اطالعات گفت: براي همین در اسالم تأکید می

دکتر بعد از پاسخ به یک تماس تلفنی برگشت، روي یک کاناپه درست روبروي او نشست و در حالی که 

  مستقیم در چشمان او خیره شده بود گفت: 

تواند دانید جوانی که بیکار اســـت و درآمدي ندارد نمیجناب دوامی، شـــما که اطالعاتی هســـتید و بهتر می -

  ازدواج کند.

  دهند، جناب دکتر.االن وام براي ازدواج می -

  دکتر تبسمی به حالت تمسخر کرد و گفت:

دهد و این نسخه را کی براي جامعه دیگه بد تر شد آقا! من در شگفتم این برنامه ریزي را چه کسی انجام می -

ید جوانی که بیکار اســت، بخواد وام بگیرد و ازدواج کند، مخارج زندگی را از کجا تأمین کند؟ پیچد؟ فکر کنمی

ــیبت دوچندان می ــد، دیگه مص ــود. وقتی چنین آدمی دچار فقر و وام را چطور بپردازد؟ گیرم بچه دار هم ش ش

تازه اگر معتاد نشود و  آورد.فالکت و بیکاري باشد، خیلی راحت به کارهاي ناصواب مثل قاچاق و دزدي رو می

  هزار گرفتاري و جنایت دیگه! وام ازدواج، هه!

  دکتر یک جرعه از آبی که در لیوان بود نوشید و سپس ادامه داد:

سر کار برود خود می - سی که  ست. ک ست میگند، کار تولید کنند. بیکاري مادر امراض ا تواند وام اگر واقعاً را

  بگیرد و برنامه ریزي کند.

صحیح میحق ب - ست دکتر عزیز. کامالً  شما شما موافقم. ما مدیر کارآفرین نداریم. وقتی بیکاري ا  فرمایید. با 

  آفریند.افزایش یابد، فساد می

نکتۀ دیگري که دوست دارم توجه فرمایید این است که همه ساله تعداد زیادي از جوان ها و سایر افراد جامعه  -

  د.میرنبه علت مصرف مشروب تقلبی می

  مسئول اطالعات لبخند زد و دکتر حرفش را یک لحظه قطع کرد.

  اگر دوست ندارید، در این باره صحبت نکنیم! -
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  نه، نه، ادامه بدید لطفاً، از نظر من جالب است. - 

ــروب می - ــدي از افراد جامعه مش ــت یا غلط عده اي به آن نیاز چه بخواهید، چه نخواهید، درص خورند. درس

  توانید جلوي آن را بگیرید، به این بهانه که براي سالمتی مضر است.نمیدارند. شما 

  ولی حقیقتاً مضر است، نیست دکتر؟ -

سالمتی لطمه می - شروب به  شتر از م شاید بی ست.  ضر ا سیگار هم م سیگاري ها را بله، ولی  سی  زند، اما ک

  کنند.میلیون ها نخ سیگار تولید می زند؟ بلکه کارخانجات دخانیات در سالزند، میگیرد و شالق نمینمی

شما دارید یک بحث منطقی می - شد. دکتر عزیز،  شما با شاید از نظر علمی هم حق با  کنید. من کامال متوجهم. 

ست و  شرع ا شده، مربوط به قانون  شروب منع  صرف م ستم، نمایندة قانونم. این که چرا م من هم روحانی نی

  شود.شرع اداره می دانید که مملکت فعالً بر اساسمی

  کند، همین جا قطع کنیم. شاید شما معذوریت هایی دارید.اگر این بحث براي شما مشکلی ایجاد می -

اصالً این طور نیست دکتر، خاطرتان جمع باشد. من از نظرات شما که صادقانه با من در میان گذاشتید استقبال  -

  کنم.می

این است که براي جلوگیري از مرگ صدها مورد به خاطر مصرف  پس اجازه بدید تمامش کنم. خالصۀ حرفم -

مشــروب تقلبی و غیر اســتاندارد، جامعه باید اجازه دهد یا در داخل مشــروب با کیفیت ســالم تولید یا از خارج 

توانید براي رعایت شئونات مذهبی، مثل بسیاري از کشورهاي اسالمی از مصرف آن در بیرون وارد شود. اما می

  زل جلوگیري کنید.از من

  رییس اطالعات بلند شد، با دکتر دست داد و گفت باز براي شنیدن مطالب و نظراتش خواهد آمد. 

***  

ــئول اطالعات رژیم  ــوعی به مس ــاید گفتن هر موض پس از رفتن دوامی دکتر تنها در اتاق قدم زد و فکر کرد ش

  دید.می صالح نباشد. در عین حال گاهی بیان حقایق را اجتناب ناپذیر

صداي چند ضربه به در رشتۀ افکار او را برید. یکی از خدمات وارد شد و گفت چند نفر از پرسنل با وي 

کار دارند. دکتر اجازه داد وارد شوند. دو زن و سه مرد وارد اتاق شدند و سالم دادند. دکتر آن ها را دعوت کرد 

  بنشینند و به خدمات دستور چاي داد.

  مري دارید؟ در خدمت هستم.بفرمایید، چه ا -

  مردي که از همه مسن تر و مسئول بایگانی بیمارستان بود گفت:
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ست  - سال ا سافرت کنیم. بنده خواهرم را بیش از چهل  سوي مرز م شما مایلیم به آن  آقاي دکتر، ما هم مثل 

شما بود، همه کارة دادن مجوز براي گذرنامۀ مرزي ست. می ندیدم. مردي که دقایقی پیش در اتاق  ستیم از ا خوا

  شما خواهش کنیم که با او صحبت کنید به ما روادید بدهند.

  دکتر با تعجب به آن ها نگاه کرد و اشاره کرد چاي میل نمایند.

ستان، من فکر نمی - ست، ارائه دهید، مثل دو شد. مدارکی الزم ا کنم براي دریافت روادید مرزي نیاز به پارتی با

  همه!

  صالحیت ما را رد کردند. ولی جناب دکتر، -

  به چه دلیل؟ آیا سوابق سوء داشتید یا مجرم بودید؟ -

  نه قربان، خالفی نداشتیم. -

  دکتر گوشی تلفن را برداشت و شمارة دوامی را گرفت. 

  کنم!الو، سالم عرض می -

  سالم. امر بفرمایید جناب دکتر! -

  ه آن ها روادید گذر از مرز نداده اند. آقاي دوامی، تعدادي از کارمندان ما گله دارند که ب -

  کنم.کنم. تا فردا نتیجه را خدمت شما عرض میدکتر عزیز، اسامی آن ها را بفرمایید، یادداشت می -

  دکتر اسامی را براي او خواند و باتشکر خداحافظی کرد.

  شود.شما بفرمایید سر کارتون، تا فردا معلوم می -

  پرسنل تشکر کردند و رفتند.
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سانه ها را به  صورت گرفت، بازتاب داخلی و خارجی ر شیانه اي  شجویان که به طرز وح حمله به خوابگاه دان

همراه داشت. بسیاري از شخصیت هاي سیاسی، ادبی و هنري جهان این حرکت ضدبشري را محکوم کردند. در 

باقیمانده، به رییس دولت نامه نوشتند. رییس جمهور مجلس بعضی نمایندگان اعتراض کردند. نمایندگان احزاب 

صه رژیم تن به یک دادگاه  شد. خال ستار محاکمۀ عامالن آن  شان داد و خوا سبت به این رویداد واکنش ن خود ن

  نمایشی داد و فرماندة نظامی را تبرئه نمود و تعداد کمی را به جزاي نقدي و حبس کوتاه مدت محکوم کرد.

***  

خواهم پرده از بزهکاري دیگر رژیم ضــدمردمی بردارم. دوســتان خوبم، امشــب می -جلســۀ شــبانهآقاي راد در 

آید. سال ها قبل عوارض این بزهکاري، بسیار طوالنی مدت، ویرانگر و خانمانسوز است. اما ظاهراً به چشم نمی

سئول و شهر گرفت. م ساخت نیروگاه اتمی در بو صمیم به  شاه ت سلطنتی،  همه کارة این پروژه  در اواخر نظام 

شروع انقالب این پروژه عملی  شود. با  ساخته  شرکت زیمنس آلمان  شد به کمک  وزیر ... آن زمان بود که قرار 

سته اي نداریم  سر پرورده و ما نیاز به انرژي ه شد، وزیر مربوطه را به دلیل این که چنین طرح خائنانه اي در  ن

سال بعد از زیرا منابع انرژي زیاد مثل نفت، گاز و  ستگیر و اعدام کردند. چند  ست، د سنگ در مملکت ه زغال 

سیه  ست. قرار دادي با رو شب هم واجب تر ا سیدند که انرژي هسته اي از نان  انقالب، انقالبیون به این نتیجه ر

ی به براي احداث نیروگاه در بوشهر امضاء کردند. ترجیح دادند همان پروژة شاه را با تکنولوژي عقب ماندة روس

شغولند. خدا می ست که م سال ا سانند که البته اکنون مدت چندین  شاید روزي مثل بهاي گزاف به ثمر بر داند، 

کند؟! از این گذشته، معلوم نیست کی این نیروگاه چرنوبیل بر سر ملت خراب شود یا نه چه، کسی تضمین می

سیر میطرح به پایان می شاه را دقیقاً به  شود! حالرسد، با چه مبلغی شکم روسیه  اینکه بی جهت وزیر بیچارة 

توان با یک عذرخواهی ساده از وزیر همین علت یعنی ساختن نیروگاه اعدام کردند. مهم نیست، این مسئله را می

  در آن دنیا حل کرد. 

  رسد زیان چندانی به مردم برسد، این طور نیست؟تا اینجاي داستان به نظر نمی -کتایون

ترم! به دالیل زیادي مقرون به صرفه نیست. اول، این پروژه سال ها طول کشیده و معلوم چرا دخ -پروین

نیست تا آخر چه بهایی در قبال آن بپردازیم. تا هم اکنون چند میلیارد دالري پرداخت کردیم. دوم، چرا با کشور 

سوم، پاي روسیه را به آب هاي اروپایی که قرار بود به دست بگیرد وارد مذاکره نشدیم که مدرن و به روز بود. 

  گرم جنوب کشاندیم که از آرزوهاي دیرینۀ آن ها بود.
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شور  -راد سته اي ک ستان، این بخش ظاهري و علنی فعالیت ه سته، تازه باید منتظر نتیجه ماند! اما دو در

یم این کار را ماست. ما در طول یک دهه به طور مخفیانه در صدد تولید اورانیوم غنی شده بوده ایم و سعی کرد

دور از چشــم آژانس بین المللی هســته اي پیش ببریم. غافل از این که در دنیاي پیشــرفتۀ امروز، هیچ حرکتی از 

  ماند.چشم کارشناسان و سرویس هاي امنیتی دنیا پنهان نمی

  هدفشون چیه؟ -کتایون

  معلومه دختر، در فکر ساخت بمب اتمی هستند. -پروین

  خوره.دردشون می که چه بشه؟ چه -کتایون

میخوان نظام را بیمه کنند. میگند پاکستان، هندوستان، اسرائیل و ابرقدرت ها دارند، چرا ما نداشته  -پروین

  باشیم؟

البته به صراحت نمیگند میخوان بمب درست کنند، بلک میگند براي مصارف علمی و فنی و پزشکی  -راد

  به اورانیوم غنی شده نیازمندند.

یست بگوید این مقدار براي موارد فنی را دنیا به شما خواهد داد، البته نه رایگان. در ثانی، کسی ن -پروین

انرژي هسته اي، حق مسلم "کنید؟ میلیاردها دالر هزینه، تا االن کجا را گرفتید! فقط شعار چرا فعالیت مخفی می

 ، سرمی دهند."ماست

ــانتریفوژها براي فعالیت  -راد هســته اي کشــف شــده اســت و تمام دنیا از این چند جایگاه نگهداري س

شتند. باز خجالت نمی دهد کشند. آخه کسی که کار درست با نیت خوب انجام میکارهاي مخفی شان پرده بردا

ستند. اتفاقا  ضرات ه صدد قانونمند کردن این ح شورهاي جهان در  شفاف عمل کند، نه در خفا. حال ک که باید 

شترین هزینه را براي مردم دارد، چون همه وسایل را باید قاچاقی بخرند، بدون این بخش از فعالیت هسته اي ب ی

  استاندارد و نظارت کارشناسی که خطرناك هم هست.

گویند این همه فشار به رژیم مالیان از سوي جامعۀ جهانی منطقی نیست. استداللشان بعضی می -مهمان

سته اي دارند، چ سالح ه شورها  ست که خیلی از ک شیم. به این ا شته با سته اي دا سالح ه ه مانع دارد که ما هم 

  دانند.عبارتی، داشتن بمب اتمی را حق خود می

  درسته، واقعاً چه پاسخ روشنی براي این استدالل هست؟ –کتایون

راسـتش سـازمان هاي بین المللی و ناتو و بسـیاري از کشـورهاي جهانی وجود سـالح اتمی در  -مهمان

دانند. حکومتی که علناً با دنیا اعالن جنگ داده و بعضی کشورهاي عضو خطرناك می دست حکومت اسالمی را

ــازمان ملل متحد را تهدید به نابودي می ــوب میس ــالح اتمی کند، در منطقه آش کند، ازنظر آن ها نباید داراي س

  شود. این به معنی دادن شمشیر به دست زنگی مست است.
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سالح اتمی  -راد ست. ما  شلیک کنیم؟ اگر براي باز خواهیم چه کار! به کجا میمیهمین طور ا خواهیم 

  دارندگی از حملۀ دشمنان است، بمب هسته اي هیچ امنیتی نه براي کشور و نه براي این نظام همراه ندارد.

اصــوالً باید دید ما چرا دشــمن داریم. دشــمنان ما چه کســانی هســتند؟ آیا اگر بخواهیم با همۀ  -پروین

یا تعامل داشته باشیم و بی جهت شعارهاي مرگ بر این و آن ندهیم، به جاي صرف این همه هزینه کشورهاي دن

براي تسلیحات حتی غیراتمی، آن را براي آسایش و آبادانی مملکت که هشت سال درگیر جنگ لعنتی بود، کنیم، 

  دشمنی خواهیم داشت؟

  اگر دشمنی نباشد، تکلیف نظام چه خواهد شد؟  -مهمان

گویند که نظام با وجود دشمن زنده است. در غیر این صورت باید درآمد حاصل دقیقاً، راست می -پروین

از فروش ذخایر ارضی را براي ملت هزینه کنند. پس بدون دشمن وجودشان بی معنی خواهد بود، چون باید به 

  تمام نیازهاي مردم پاسخ دهند.

دهند و درگیري براي بقاي خود نیاز دارند. ترجیح میکامالً درست است. این ها به جنگ، بحران  -مهمان

  براي حزب اهللا لبنان هزینه کنند، نه براي مردم این سرزمین!

ــان ســرزمین چه معنی دارد! اینان قائل به  -راد در حقیقت این آقایون پاي بند ســرزمین نیســتند. ازنظرش

  ما را غنیمت گرفتند.جامعۀ جهانی شیعیان هستند. در این میان، کشور بزرگ و تاریخی 

کنند؟ تو مملکت ما بچه هایی هســـتند که تو چرا پول این مملکت را در جاهاي دیگر هزینه می -کتایون

خوانند. مدرســه ندارند. جاهایی هســت که آب خوردن ندارند. ما مناطق محروم زیاد داریم. آیا از چپر درس می

  کنند؟گر خرج میپرسند پول آن ها را در جاهاي دیاین ملت اجازه می

شـناسـند و برایشـان اهمیت دخترم، مگه نگفت این رهبران چیزي به نام ملت، میهن و وطن نمی -پروین

  ندارد. مهم هدف شان است. 

  هدفشون چیه؟ همه چیزو به باد فنا بدند؟ -کتایون 

کشور. در این ببین دخترم، عزیزم، همان طور که گفته شد هدف آن ها پیشرفت ایدئولوژي است، نه  -راد

داند در کنند و ... چه کسی میکشند، تجاوز میزنند. آدم میدهند. دست به هر جنایتی میراه هر کاري انجام می

کشند از آورند! من نگران زندانیان زن هستم که چه میگذرد؟ چه بالیی به سر زندانیان میزندان هاي ما چه می

  دست این جانیان!

  دهند.حقوق بشر هم که اجازة ورود به کشور نمیبه گزارشگر  -پروین

  خالصه این ها پاي بند هیچ یک از حقوق انسانی و بین المللی نیستند. -مهمان
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ستش به طرف تلفن  سد. هنوز د شت زنگی بزند و احوال بپر صمیم دا شت. ت مدت ها بود که از کمال خبري ندا

  نرفته بود که زنگ خورد. 

  دوامی هستم.الو سالم دکتر،  -

  سالم، حال شما؟ چه خبر؟  -

شکل دارند و قاعدتاً نباید از مرز خارج  - ستم عرض کنم همۀ آن پنج نفر م ستی که داده بودین خوا در مورد لی

  شوند. اما ...

  اما چی؟ چرا قطع کردید؟ -

ست. من - شمند ا شما ارز سیار اهمیت دارید. اخالق، علم و کار  شما براي من ب شما  دکتر عزیز،  همه جا از 

  کنم. تنها به یک شرط حاضرم به این پنج نفر روادید بدهم.تعریف می

  چه شرطی؟ -

  شما آن ها را ضمانت کنید. نه کتبی، شفاهاً. -

رفت؟! از دکتر لحظاتی به فکر فرو رفت. چه باید بکند! به خاطر کارمندان زیر دین رئیس اطالعات می

  دیگران از مزیت گذر از مرز بهره ببرند. مردد بود!خواست آن ها هم مثل طرفی دلش می

دکتر، چه کنم؟ منتظرم، زیاد سخت نگیر. با یک کلمۀ شما همه چیز درسته. حرفت براي من حجت است. هر  -

  که را سفارش کنی، من در خدمتم. 

  باشه! قبوله. -

  بفرمایید فردا صبح براي گرفتن روادید مراجعه کنند. -

***  

  شمارة کمال را بگیرد. خانمی جواب داد: خالصه موفق شد

  بله، بفرمایید. -

  تونم با ایشان صحبت کنم؟من دکتر اسفندیار هستم، دوست آقا کمال. می -

من همسرشان هستم. کمال نیست. حدود دو هفته است که بازداشت شده. یک بار در این مدت زنگ زده. من  -

  موفق به دیدنش نشدم.

سفم خانم.  - سیار متأ شد من خواهش میب شاید صالح نبا شتید به من اطالع دهید.  کنم اگر خبر تازه اي از او دا

  زنگ بزنم. در ضمن چنانچه کمکی از من خواسته باشید، آماده ام.
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  زن تشکر کرد و مکالمه قطع شد.

ی بعد از این تماس کوتاه، دکتر شدیداً نگران احوال کمال شد. کمال تازه عمل جراحی شکم شده و شیم

سخت می شرایط در زندان به او  سلماً با این  ضعیف بود. م شت. اما چرا گرفتار درمانی گردیده بود. الغر و  گذ

سته یا گروهی نبود. اهل مطالعه بود. اطالعات ارزنده اي شده بود؟! تا آنجا که می ضو هیچ حزب، د ست ع دان

کرد. چقدر صمیمی و باصفا بود! سی کمک میداشت. به همه و به خصوص یاران گرفتار و خانوادة زندانیان سیا

  دلش براي او تنگ شده بود.

  منیژه متوجه شد که دکتر بعد از تماس تلفنی در فکر و ناراحت است.

  اسفند چه شده، خبریه؟ برا آقا کمال مشکلی پیش اومده؟ -

  آره عزیزم، بازداشت شده! -

  چرا اسفند؟ مگه کاري کرده بود؟ -

حتی خانمش هم نمیدونه! البته آدم فعالی بود و به خانواده هاي زندانیان ســیاســی کمک کســی نمیدونه چرا،  -

شده اي بود. زد، بحث میکرد. حرف میمی شناخته  شگاه و اداره آدم  کرد و گاهی اعتراض ... در هر حال تو دان

جراحی کرده، دچار از پیش از انقالب تا االن رنگ عوض نکرده بود. من بیشـــتر از این جهت نگرانم که چون 

  ضرب و شتم شود!

  در هر صورت از ارتباطات او با دیگران خبر دارند. -

  احتماالً. شاید عکس یا فیلمی از ما گرفته باشند و ... مهم نیست. باید منتظر حوادث بعدي بود. -

****  

  ها گفت: مسئول اطالعات در موقع تحویل گذرنامۀ مرزي به چند تن از کارمندان بیمارستان، به آن

شــما به ضــمانت رییس بیمارســتان روادید گرفتید. مراقب باشــید آن طرف مرز خطایی از شــما ســر نزند. به  -

  سالمت!

 شود.چشم قربان. اطاعت می -

  تصمیم گرفتند در اولین فرصت از دکتر تشکر کنند. 

***  

ـــفر خارج از مرز رفت دیگر از تندیس بزرگ رهبر انقالب اکتبر خبري نبود.  بار دومی که دکتر با خانواده به س

سایر تندیس هاي مربوط به رهبران کشور شوراها هم به انبارها کوچ کرده بودند. دیگر هیچ کدام مقدس نبودند 

شد. سید آقا گفت. هنوز تغییرات اساسی در سطح شهر دیده نمیخواست در بارة آن ها میو هرکس هر چه می
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صرف این تندیس ها تمام صرف ندارند و  گفت تاریخ م شاعران و هنرمندان نه. آن ها تاریخ م شد. ولی تندیس 

  براي همیشۀ تاریخ هستند. مثالً فردوسی، اگر صد حکومت هم عوض شود، تندیس او هست.

ــید آقا از خانوادة دکتر به  ــهر و نقاط دیدنی، پذیرایی و دعوت س ــطح ش ــفر دوم با ادامۀ گردش در س س

شهر شکوه  ستوران با شروب و دیدن انواع رقص هاي زنان و مردان هنرمند  بزرگترین ر شام و م صرف  براي 

گذشــت. خریدهایی هم کردند. منیژه لباس هایی براي خانوادة خود و پروین و کتایون خرید. ســرانجام بعد از 

  چند روز سیاحت به مرز و شهر سکونت خود برگشتند. منیژه گفت:

  مان برویم و هدایاي آن ها راتحویل دهیم.اسفند، در اولین فرصت باید نزد خانواده  -

  باشه عزیزم. کمی صبر کن تا من به کار بیمارستان برسم. خودم دوست دارم مادر و خواهر را ببینم. -

ــی بود چند بیمار اورژانس به  ــتان خوب بود. مدیر گفت در روزهایی که دکتر در مرخص ــاع بیمارس اوض

رد. هردو به اتاق ریاست رفتند. نشستند، چاي خوردند، بعضی سندها مرکز اعزام شدند. ضمناً گفت پیشنهادي دا

را آوردند دکتر امضاء کرد. سپس دکتر پاره اي تذکرات بهداشتی و درمانی را به او داد و سفارش کرد از بیمارانی 

  که از آن طرف مرز مراجعه کرده اند، چون مهمان هستند هزینه دریافت نکنند. بعد پرسید:

  ون، چه پیشنهادي دارید؟ موضوع چیست؟جناب معا -

سفر بودید در این باره فکر کردم.  - شما در  جناب دکتر، هنوز این مطلب را جایی مطرح نکردم. فقط ایامی که 

فکر کردم اگر بشــود ظهرها به همۀ پرســنل اداري، درمانی و خدمات یک وعده غذاي کامل بدیم. ما آشــپزهاي 

  پزند. در ضمن آن ها را هم تشویق کنیم.عالی میخوبی داریم و غذاهاي متنوع و 

سطح دانید اگر بخواهیم به همه نهار بدهیم چقدر هزینه میگویید! میدانید چه میآقاي مدیر، می - شود؟ آیا در 

  دهد؟استان هیچ بیمارستانی به غیر از پرسنل کشیک به کارمند دیگري نهار می

اســـبه کردم. با حســـابدار خصـــوصـــی حرف زدم. او گفت نیاز به کنم قربان. من همه چیز را محعرض می -

صرفه جویی می ست. با اندکی  ست بودجه از مرکز نی شود. درخوا تواند هزینۀ آن را تأمین کند و این طرح اجرا 

دهند و ما اولین واحد خواهیم ضمناً در پاسخ شما عرض کنم تا کنون هیچ یک از بیمارستان هاي استان نهار نمی

  بود.

  بله، ما اولین خواهیم بود. ولی فکر کردي که به دنبال این کار صداي همۀ بیمارستان ها درخواهد آمد؟ -

ـــتیم. اگر توانســـتند آن ها هم بکنند. ما خیلی کارهاي  - در بیاید قربان! ما بودجۀ اضـــافی براي این کارنخواس

  داند.ن میعمرانی با حداقل هزینه انجام دادیم. این همت شما بود. تمام استا

  دکتر به فکر فرو رفت و سکوت کرد.

  بسیار خوب. جناب مدیر، اجازه دهید بررسی کنم. -
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  حتماً جناب رئیس. شما بررسی فرمایید. -
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یک هفته بعد دکتر چند روز مرخصـــی گرفت و به اتفاق منیژه و دختر کوچولو به طرف جنوب، مرکز اســـتان، 

شدند. این مسافرت سه ساعته در مسیر ساحلی و جنگلی بسیار فرح بخش بود. دکتر یاد اولین روزي افتاد  راهی

  که این مسیر را به سمت شهر مرزي آمده بود. توي راه منیژه سؤال کرد:

  اسفند، از کمال خبري نداري؟ خانمش تماس نگرفت؟ -

  د!شود کردونم چه کار میمتأسفانه خیر. نگرانشم. نمی -

  توانی از دوست اطالعاتی خود کمکی بگیري؟ ببینی کجاست، وضعش چطور است!اسفند، نمی -

  ترسم تمام شرح حال ما را در بیاره و همه چیز براش رو شه!منیژه، چند بار به این فکر کردم. راستش می -

اسفند مگر تو در تاریخچۀ زندگیت  کنی تا االن درنیاورده و تو را دقیقاً نشناخته؟ هه! از این گذشته،تو فکر می -

چی داري یا چه کردي که جرم باشــه؟ افراد مثل تو هزاران هســتند که با ســیاســت هاي رژیم موافق نیســتند و 

  سرشان تو کار خودشونه!

شاید وقتی برگشتیم از دوامی بپرسم کجاست و  - درست میگی منیژه. اما مگر کمال کاري کرده بود؟ نمیدونم. 

  ش اومده. باشه، مهم نیست.چه بالیی سر

***  

ـــواري را به داخل حیاط هدایت و  ـــین س ـــیدند. آقاي راد در بزرگ خانه را باز کرد. دکتر ماش نزدیک ظهر رس

  خاموش کرد.

  دیدارها تازه شد. شقایق تو بغل مادر بزرگ پرید.

  آه عزیزم، تو کجا بودي دخترکم، نازنینم! -

به آغوش کتایون رفت و خالصـــه بعد از چاق ســـالمتی هاي  دکتر آقاي راد را درآغوش گرفت و منیژه

ستند. کتایون  ش شرف به حیاط و باغ بود، دور میز غذا خوري ن معمول همه از پله ها باال رفتند و توي هال که م

  چاي و شیرینی آورد و مشغول شدند.

ردن مادر حلقه کرد دکتر کنار پروین نشسته بود. یک لحظه برگشت و به هم نگاه کردند. دستش را دور گ

  و او را بوسید. 

  دلم برات تنگ شده مادر جان، فداي تو بشم! -

  کردي!من هم همین طور عزیزم. اي کاش این جا کار می -

  در فکر انتقال هستم مادر. البته نه به این زودي ها. -
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  منیژه رو به پروین کرد و گفت:

دلگشایی! با درختان زیبا، حوض با ماهی هاي خوش رنگ، مادر جان، چه خانۀ بزرگ و زیبایی دارید! چه باغ  -

  مبارك باشد!

  خونۀ آقاي راد است، عزیزم. سال ها زحمت کشیده و عمري کار کرده. ما هم این جا مهمانیم. -

  آقاي راد به سوي پروین برگشت و با حالت دلخوري گفت:

چیز من به شما تعلق داره. شما عروس  پروین خانم، دست شما درد نکند! شما صاحب این خانه هستی. همه -

  رسانم عزیزم.این منزل هستی. من به زودي خانه را به اسم شما به ثبت می

  "زنده باد ... زنده باد!"همه یک دفعه براي راد کف زدند 

  پروین سرخ شد و سرش را انداخت پایین و گفت:

زیادي داري. اما شما یک فرزند داري. فراموش  آقاي راد، بارها گفتم شما مرد بسیار خوبی هستی، به من لطف -

  نکنید، همه به او تعلق دارد، این خانه و هر چه دارید.

شتم و به او هم گفتم و  - سهمیه گذا ضورهمه میگم. براي تنها فرزندم  ست عزیزم. من اکنون در ح این طور نی

به عشقم یعنی پروین برسد و این کار داند که قصد من چیست. قصد من اینست که تنها دارایی باقیمانده ام می

  را خواهم کرد.

  زنده باد! درود بر شما! (همه از جا بلند شدند و فریاد زدند.) - 

  بعد از این صحبت، آقاي راد بلند شد، با همه دست داد و همه را بوسید و گفت: 

  پروین عزیزم، به ما نهار نمیدي؟! -

شپزخانه  شت و بعد دو پروین، کتایون و منیژه به آ شراب آورد، روي میز گذا شه  شی رفتند. آقاي راد یک 

  عدد شراب خوري از ویترین گوشۀ سالن برداشت. گفت:

  خوري دکترم؟تو با چی می -

  من با یک عدد سیب. -

  خورم.عالیه! من هم شراب را با سیب می -

سمت کرد و جلوي مهمان گذا سرخ بزرگی را انتخاب کرد، با کارد چند ق شراب ریخت و سیب  شت. 

  خود پیاله را بلند کرد.

  به سالمتی دکتر و خانواده! -

  خورم. نوش!من هم به سالمتی شما و عزیزان می -
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سفر به آذربایجان  شاد بودند. دکتر از خاطرات  شت. هر دو گرم و  ساس خوبی دا چند دقیقه بعد دکتر اح

  کت داد سخن داد. دکتر گفت:و باکو براي راد صحبت کرد. راد هم از اوضاع و شرایط ممل

  آقاي راد، دست شما درد نکند. عجب شراب گیرایی است! دو پیاله زدیم، واقعاً عالیه! -

کند. الحق که محشر است! موقع رفتن یه بطر از این دکترم، این سفارشی است. یکی از دوستان ارمنی تهیه می -

  به شما میدم. 

  بازرسی کنند. تشکر عزیزم. صالح نیست. شاید تو راه -

  همین وقت غذا آماده بود و همه دور میز جمع و مشغول شدند. دکتر رو به پروین کرد و گفت:

  مادر دستت درد نکند. چه غذاهاي متنوعی و چقدر زیاد! -

منیژه گفت از خواهر هم باید تشکر کرد که به مادر کمک نمود. نهار در محیط گرم و صمیمانه اي صرف 

دقایقی در حیاط و باغ مجاور گردش کردند. شــقایق کنار حوض در حال تماشــاي ماهی هاي شــد. بعد از نهار 

ــان راهنمایی نمود تا کمی  ــتند آن ها را به اتاقش ــدا کرد. وقتی به هال برگش رنگی بود. آقاي راد مهمان ها را ص

 استراحت کنند. 

شد، با این تفاوت که افراد جدی شکیل  شام مطابق معمول ت سۀ بعد از  ضور جل ست ح ش دي در این ن

  داشتند.

  کنید؟خواهیم راجع به دیکتاتورها صحبت کنیم. دکتر شما شروع میامشب می -راد

در لغت به معنی دیکته کردن است. امري را به کسی یا جامعه ابالغ کردن تا طابق نعل به نعل اجرا  -دکتر

بر، رفیق اعظم، پادشاه، سرور عالم، قبلۀ عالم، شود. اگر کسی تمرد کند، فرمانروا، حاکم، رییس بزرگ، پیشوا، ره

ــتوردهند متمرد به دار آویخته یا تیر رهبر معظم ... همان دیکتاتور، ناراحت می ــت دس ــوند و آنگاه ممکن اس ش

  باران شود، یا خود را از بلندي به پایین اندازد، یا سم بخورد یا خود را غرق کند، یا ...

  کردید و روش هاي مجازات افراد خاطی را بیان فرمودید.خیلی قشنگ تمثیلی تعریف  -راد

توانید جنایات استالین دیکتاتوري درجاتی دارد. همه به یک اندازه خشن و ظالم نیستند. شما نمی -پروین

  را با خیلی از مستبدان تاریخ مقایسه کنید.

تایون نداریم. هم -ک بد  یا  تاتور خوب  تاتوره. دیک تاتور، دیک کار و بیرحم به نظر من دیک ها جنایت ۀ آن 

  بودند. 

توان کسانی را که جنایات بشري و نسل کشی کردند در هر حال دخترم، همه چیز نسبی است. نمی -راد

  با آن هایی که اشتباهات ضد مردمی و تاکتیکی داشتند به یک میزان مقصر دانست.
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تاتور فناتیک مذهبی با مستبد مدرن فرقی به نظرم دیکتاتورها از لحاظ اندیشه هم متفاوتند. آیا دیک -منیژه

صی،  شن بگیري، برق شی، هر فیلمی ببینی، ج سی بپو شاه دیکتاتور بود، ولی در زمان او آزاد بودي هر لبا ندارد؟ 

صۀ هنر محرومیت هایی دارند. حجاب  شی و ... اما امروز در عر شی، وزیر ب آواز بخوانی، درس بخوانی، وکیل ب

کنند! احکام شـــالق و نند. مامورین حجاب و عفاف چه رفتاري در خیابان ها با زنان میاجباري را باید تحمل ک

  سنگسار و قطع اعضاء از جملۀ رفتارهاي ضد بشري قرون وسطایی است. همین طور نوشیدن مشروب و ...

اضــافه کنم، کشــتن روشــنفکران و دگراندیشــان، ماجراي قتل هاي زنجیره اي در داخل و خارج  -پروین

  رسد هنوز ادامه دارد.ور که به نظر میکش

قتل زندانی هاي سیاسی در زندان هاي تمام کشور. کسانی که یک بار پیشتر محاکمه شده و حکم  -دکتر

ـــپري کرده بودند، بی رحمانه به پاي چوبۀ اعدام رفتند. واقعاً کدام  گرفتند و بخشـــی از محکومیت خود را س

  زد؟ رژیمی در تاریخ دست به چنین جنایتی

ــئولیتی متوجه او  -راد ــخ گو نیســت. هر اتفاقی که پیش آید مس دیکتاتور به هیچ کس و هیچ ارگانی پاس

نیســت. البته اگر اتفاق میمونی رخ دهد به حســاب درایت و تدبیر اوســت. در این شــکی نیســت. در همه کار 

محیط زیســت و زاد و ولد کند. در هر رشــته اي صــاحب نظر اســت، نظامی، فنی، طب، هســته اي، دخالت می

سرار عالم آگه  صورت به تمام ا شد که در این  صوص اگر دیکتاتور از نوع الهی با آدمیان و جانداران و ... به خ

 داند و اصرار عجیبی دارد که همه را به زور، حتی با شکنجه، به بهشت ببرد.است. خوب و بد آدمیان را می

سندة اهل پرو می -منیژه ستی خود گوید دیکیک نوی ستند، آن ها با همد  "مردم"تاتورها بالیاي طبیعی نی

  کنند. اتفاقاً قربانیان خود را از میان همان مردمی برمی گزینند که آن ها را انتخاب کرده اند.رشد می

چرا در اکثر ممالک دنیا رژیم هاي دیکتاتوري حاکم نیســـت. اغلب رییس جمهور دارند که هر  -پروین 

  کند.شود. پارلمان بر اعمال رییس جمهور نظارت میچند سال عوض می

ست. اما در رژیم هاي ایدئولوژیک که پیرو یک مکتب یا آیین  -منیژه ست عزیزم، همین طور ا ست ا در

کنند در راستاي عقاید و باورهاي خود عمل کنند. کسانی که به آن ایدئولوژي باور هستند، رهبران رژیم سعی می

کنند. این ها حکومت شوند و در صورت مزاحمت آن ها را حذف میقاد دارند کنار گذاشته میندارند یا به آن انت

ستند. حال این ایدئولوژي هرچه می شد، فرقی نمیهاي تمامیت خواه ه ستی خواهد با کند، مثل حکومت کمونی

تاتور به هیچ کس حتی که هفتاد سال دگراندیشان و منتقدان را تبعید، زندانی یا اعدام کرد. در این خصوص دیک

ــتالین یا هیتلر و ... ایدئولوژي ممکن اســت دینی به نزدیک ترین یاران خود هم رحم نمی کند. نمونۀ بارز آن اس

باشد که باز بر همین قاعده است. تمامیت خواه، سرکوب گر و بیرحم است. مجال تنفس به هیچ حزب، دسته و 
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شار میدهد. ادیان و آیین هاي دیگر را گروهی نمی  "حزب فقط حزب اهللا"گویند: نهد. به مصداق آنچه میدر ف
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  به مدیر بیمارستان گفت: در اولین روزبعد از مرخصی، دکتر

  با طرح پیشنهادي شما موافقم. در صورتی که بار مالی زیادي نداشته باشد، اجرا شود. -

  از همین فردا اجرا خواهد شد. !بسیار خوب قربان -

  اوضاع مریض خانه چطور است؟ مشکلی ندارید؟ -

  رود.خیر جناب رییس. همه چیز منظم و مرتب است. اطالع دارید که دکتر کومار به زودي می -

  رود؟کجا می -

ــود. می - ــتان نامه آمده که پایان کار داده ش ــتان. از اس ــعیت  دانیدبرمی گردد به والیت خودش، هندوس که وض

  بودجۀ دولت خوب نیست. تقریباً همۀ پزشک هاي خارجی را برمی گردانند. 

باشم و  "آن کال"کنند؟! رفتن دکتر کومار یعنی من باید سی شبانه روز، یعنی تمام سال چرا با ما مشورت نمی -

  کرد. خوب یا بد، پانزده روز آزاد بودم.تکان نخورم. کاري ندارم او چکار می

ست - شکان در سایر پز سه هزار دالر به کو مار و  ست که دیگر ماهی  سازمان برایش این مهم ا ه دکتر عزیز. اما 

ساعت در  24خواهد شما به عنوان جراح دهد. او کاري به آسایش و آرامش شما ندارد. سازمان میخارجی نمی

سئولیت او شوید. م شهر و حومه ب سخ گوي نیازهاي درمانی این  شید. پا رژانس هاي زنان را به علت خدمت با

  دهد. چه بهتر از این!دهد. دالر هم نمیهزار تومان به شما می 8نبودن متخصص زنان بپذیرید. ماهی 

شهر کار  - سال هاست به عنوان جراح در این  ست میگی آقاي مدیر. من خودم را خیلی ارزان فروختم.  شما را

کنم. در این شهر بیمارستان خصوصی هم ان ریالی دریافت نمیدانید که بابت سرپرستی بیمارستکنم. شما میمی

ــد؟ با این مقدار حقوق و مزایا، تنها یه  نیســت تا دو تا کار خصــوصــی انجام دهم. آیندة خانواده چه خواهد ش

گیرند. ماشین قراضه دارم که دایم باید بدم تعمیر. هزینۀ زندگی باال رفته، مدارس خصوصی پول هاي زیادي می

کشم دست ه کار باید بکنم؟ درسته که من در فکر مادیات نبودم، ولی آخه در ازاي این همه زحمتی که میمن چ

  کم نباید دغدغۀ ادارة زندگی داشته باشم. درسته؟! 

شکی  - شگاه علوم پز سازمان امور درمان یا رییس دان سته قربان، کامالً حق دارید. نظر من اینه که با رییس  در

  صحبت کنید.

  کنم.نویسم و درخواست انتقال میالن یک نامه به ایشان میا -

  خواهید از اینجا بروید؟ به کجا؟انتقال؟ یعنی می -

  به مرکز استان. کافیه این چند سال خدمت کردم، حال نوبت کس دیگه است، من که تا ابد نباید این جا باشم. -
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وامی خبر بگیرد یا نه! ســر انجام طاقت نیاورد و به او زنگ دکتر مردد بود چه کند. آیا در مورد کمال از طریق د

  زد.

  سالم، حال شما خوبه؟ -

  سالم دکتر عزیز، بله من خوبم. شما چطورید؟ با خانواده دیدار کردید؟ مرخصی خوش گذشت؟ -

  تشکر. بله، خوب بود. مدتها خانواده را ندیده بودم. -

  امري دارید، در خدمتم. -

  شما را ببینم، حضوري صحبت کنم. خواستمراستش می -

  بسیار خوب، در خدمتم. نزدیک ظهر پیش شما هستم. -

  کنید.متشکرم، لطف می -

  کنم. فعالً خداحافظ.خواهش می -

پس از این صـحبت کوتاه، دکتر براي دیدن یک مورد اورژانس زنان به زایشـگاه رفت. در آنجا یک خانم 

ضعیت جنین ماهه را ویزیت کرد که درد  9حاملۀ  ست و و سۀ آب پاره ا شت کی شت و ماما اظهار دا  "بریچ"دا

  است. دکتر دستکش پوشید و معاینه کرد.

  پاي بچه بیرون آمده، رضایت عمل بگیرید، فوري آماده کنید. -

  رضایت گرفتیم آقاي دکتر. رزرو خون هم انجام شده. -

  بفرستید اتاق عمل. -

گرفتند و تیم آماده شد. زائو سزارین شد و صداي گریۀ نوزاد از به سرعت به اتاق عمل رفت و مریض را 

بیرون اتاق عمل به گوش رسـید. همراهان زائو خوشـحال شـدند. وقتی به پایان عمل نزدیک شـد، به دکتر خبر 

  دادند مهمان دارد. 

  رسم.راهنمایی کنید به اتاقم. تا ده دقیقۀ دیگر خدمت می -

  وش سفید پوشید و به دفتر کار رفت.به سرعت لباس را عوض کرد، روپ

  سالم، بفرمایید. -

  سالم دکتر عزیز، خسته نباشید. -

دکتر دستور چاي داد. همین وقت مردي با یک جعبۀ شیرینی وارد اتاق شد و به طرف دکتر رفت و او را 

  بوسید و شیرینی را روي میز گذاشت. از دکتر تشکر کرد و خارج شد. 

  زارین شد.شوهر خانمی است که س -
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سر بچه اش می - شما نبودید، تکلیف این زن بیچاره چه بود؟ چه بالیی  ستت درد نکنه. االن اگر  اومد؟ دکتر، د

  دونی! کنی؟ خودت هم نمیشما را خدا فرستاده، باور نمی

کرد که انگار پس از دکتر لبخندي زد و چیزي نگفت. دوامی طوري با خوشـــحالی به چهرة دکتر نگاه می

  بیند.ها کسی را که مشتاق دیدارش بود می مدت

  شما براي اهالی این شهر نعمتی هستید! -

  من میخوام از این جا برم دوست عزیز! -

  نه، براي چه؟ اتفاقی افتاده؟ -

صورت اقامت  شن در  شتن آینده اي رو ستگی و کمی درآمد و ندا شرایط کاري، خ صري از  دکتر مخت

  طوالنی در آن جا را شرح داد. 

  دوامی حرف هاي او را تأیید کرد و اظهار تاسف نمود.

  اما آقاي دوامی، من به خاطر موضوع دیگري از شما خواهش کردم تشریف بیارید. -

  بفرمایید دکتر عزیز. من آمادة شنیدنم و هر کمکی از من ساخته باشد در خدمت شما هستم. -

شن - شگاه با هم آ ستان که در دان سالمی، یکی از دو سرش از محل آقاي  شده. هم ستگیر  شده بودیم اخیراً د ا 

  نگهداریش اطالع ندارد و معلوم نیست جرمش چیه و چه خواهد شد!

  به گروه و حزب خاصی وابسته نبود؟ -

  دانم خیر، اندیشه هاي انتقادي و سیاسی داشت، ولی نه به هیچ دسته اي ...تا آن جا که من می -

  ر جان!لطفاً مشخصات را به من بده دکت -

کرد داد. دوامی قول داد به محض دریافت اطالعاتی از کمال او دکتر اسم و تلفن و آن چه را که کمک می

  را آگاه کند.

*** 

طرح یک وعده غذاي گرم براي همۀ پرسنل در بیمارستان با استقبال شدید کارمندان اداري و درمانی روبرو شد. 

کردند در حالی که در هیچ جاي اســتان چنین حتی تعجب میکردند. بعضــی همه از مدیر و رییس تشــکر می

اقدامی نشده، چگونه در یک شهرستان دور افتاده، بدون داشتن مجوز دست به چنین کاري زدند. درجۀ رضایت 

کردند. کم کم صـــداي اعتراض مندي آن ها باال رفته بود. کم کم به دکتر به دیدة یک دوســـت و برادر نگاه می

رستان هاي استان بلند شد. همه خواستار یک وعده غذاي گرم شدند. هر قدر رییس دانشگاه گفت کارمندان بیما

ستان مرزي را نمونۀ اجراي این طرح ذکر می شهر شدند و  کردند. رییس ما چنین بودجه اي نداریم، آن ها قانع ن

  دانشگاه با عصبانیت دستور تماس با دکتر اسفندیار را داد. 
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  اسفندیار؟الو، الو، دکتر  -

  بله، بفرمایید جناب رییس، خودم هستم. -

  آقا این چه بساطیه راه انداختید؟ این کارها چیه؟ -

  چه کاري جناب رییس؟ از چی سخن میگید؟ -

  دهید؟آقاي دکتر، دادن غذاي گرم به همۀ بیمارستان را با چه دستور یا مجوزي انجام می -

  رسد؟خواهد؟ چه ضرري به دانشگاه میمی دادن غذا به پرسنل شریف و زحمتکش مجوز -

  خواند!آقاي دکتر، صداي همۀ بیمارستان ها دراومده! همۀ کارمندان نهار می -

  خوب، این موضوع چه ربطی به من دارد؟ به همه غذا بدید.  -

  با کدوم بودجه به همه غذا بدیم، آقاي دکتر؟ -

رد. بنده از محل صرفه جویی در اعتبارات بیمارستان هزینۀ من چه میدونم آقاي رییس، این هم به من ربط ندا - 

ــاید  ــت طرح دیگري راپیاده کنم. ش ــما ریالی بابت این کار گرفتم؟ فردا ممکن اس این کار را تأمین کردم. از ش

بخواهیم براي بچه هاي بعضی پرسنل خدمات کفش یا کاله بخریم، چه مانع دارد؟ کار خیري است، نیست؟ از 

  هیچ صدایی نیامد. بعد از ده ثانیه:آن سوي خط 

  که این طور! بسیار خوب، خداحافظ! -

  خداحافظ. -
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  اسفند، ازدوامی خبري نشد؟ -

  نه منیژه، هنوز هیچ خبري نیست. -

  خواي یه زنگ به خانم کمال بزنی؟نمی -

  شود.کنیم ببینیم چه میزد. صبر میچه فایده داره؟ اگر خبر تازه اي داشت به من زنگ می -

  دربارة درخواست انتقال هم جوابی نیومده؟  -

  کنم پیگیر جواب نامه ام شود.امروز قرار است مدیر براي ماموریت به مرکز برود. به او سفارش می -

خدا کنه موافقت کنند، بیش از پنج ســال اســت که اینجا هســتیم. براي خدمت کردن کافی نیســت؟ یه جراح  -

  بیاد مدتی این جا کار کنه.دیگه 

من هم همین درخواســـت را داشـــتم. باید یه جراح تازه بیاد تا با رفتنم موافقت کنند. خودم خســـته شـــدم.  -

 کند. درهرحال من پیگیر هستم.-مسئولیت اورژانس زنان و کار بیمارستان هم استرس زیادي را تحمیل می

ی در حیاط بیمارســتان قدم بزند و بازدید کند. از آن روز وقتی وارد بیمارســتان شــد، تصــمیم گرفت کم

باغبان خواســت کمی بیشــتر به باغچه ها رســیدگی کند. به خدمات گفت برگ هاي روي زمین را جمع کنند و 

شین، آهن  سقاطی و تایر ما سایل ا شت رفت. در ته انبارمقدار زیادي و سمت پ شویند. بعد به ق کمی حیاط را ب

پرت ریخته بود. در ته انبار سر باز در گوشۀ حیاط نزدیک به زباله سوز، چشمش  آالت و مقدار زیادي خرت و

به جیپ سفید رنگی افتاد که سال ها در آن گوشه افتاده بود و چرخ نداشت. گرچه چند بار قبال آن را دیده بود، 

ــندلی ران ــد. جلوتر رفت. نگاهی به داخل جیپ کرد. جز ص نده بقیۀ ولی این دفعه حس کنجکاویش تحریک ش

ــربه دیده و رنگش رفته بود. دکتر یکی از  ــت. چند جا ض ــته بود و آینه نداش ــکس ــندلی ها نبود. چراغ ها ش ص

  خدمات را صدا کرد و به او گفت:

  مسئول نقلیه را بگو فوراً این جا بیاید. -

  االن، قربان!  - 

شانه و بلند قدي بود نزد او آم سئول نقلیه که مرد چهار سی، چند دقیقه بعد م سالم و احوال پر د. بعد از 

  دکتر سؤال کرد:

  خوره؟ استاد، قضیۀ این جیپ چیه؟ اموال بیمارستانه، چرا سال هاست این جا افتاده و خاك می -

  کرد گفت:مسئول نقلیه ضمن این که کاپوت سنگین جیپ را باز می



یالنیگ سامان ریام  

         ٢١٩                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

ستارت روشن جناب دکتر، این ماشین عالیه! موتورش را مالحظه بفرمایید، آمریکایی اس ت. هنوز با یک ا

  شود. گرچه خیلی از وسایلش را بردند ولی قابل تعمیر و استفاده است. دکتر گفت:می

سایل آن را برده؟ مگه این جا نگهبان نداره؟ با کدام مجوز؟ خیلی خوب،  - سی و ستانه، چه ک اگر از اموال بیمار

کنید. کامالً ا تهیه و راه اندازي و رنگ و نقاشــی میبرید تعمیرگاه و تمام وســایلش رهرچه زودتر ماشــین را می

  آماده باشد.

شتنیه. باور کنید هروقت اطاعت می - ست دا شین خیلی دو ستوري بودم. این ما کنم قربان! به خدا منتظر چنین د

  گرفت جناب دکتر.دیدم، گریه ام میمی

شغال ها را هم جمع کنید. این جا خیلی بی نظمه - شما میدم، این جا بقیۀ این آت و آ . دوتا نیروي خدماتی به 

  را مرتب کنید.

 دانست براي چه! تلفن زنگ زد.به دفتر کارش برگشت. افکارش مغشوش بود. نمی

  بله، بفرمایید!  -

  رسم.سالم دکتر، دوامی هستم. تا ده دقیقۀ دیگر خدمت می -

  کنم، منتظر شما هستم.خواهش می -

  است چند ضربه خورد.ده دقیقۀ بعد، به در اتاق ری

  بفرمایید داخل! -

دوامی وارد شد، دست داد و روي صندلی کنار میز نشست. چهره اش مثل همیشه باز نبود و این گواهی 

داد که حامل خبرهاي خوبی نیست. دکتر دستور چاي داد و از پشت میز آمد، روبروي او نشست. منتظر ماند می

  شروع کند. دوامی دستی به ریش بلند صورت کشید و گفت:تا آن مرد که از نهاد اطالعاتی بود 

ـــما دکتر عزیز، لطفاً این حرف ها که می - زنیم بین خودمان بماند و به جایی درز نکند. شـــخص مورد نظر ش

ست و به این راحتی  سیا ا ساد و  سرویس مو سوس  شبکۀ بر انداز، و جا ضاي یک  شکل زیادي دارد. او از اع م

  ید ازاین مورد فاصله بگیرید.خالصی ندارد. سعی کن

  باور کردنی نیست، امکان ندارد. او عضو هیچ گروهی نیست.  -

  ولی حقیقت دارد. خودش اعتراف کرده است. -

اعتراف؟ اعتراف به چی؟ که جاسوس است؟ خیر آقاي محترم، او مرد شریفی است. به شدت وطن دوست و  -

ست. او تنها یک آدم اهل مطالعه و به  ضی مردمی ا ست. به تازگی هم مری شنفکر و فعال اجتماعی ا صطالح رو ا

  سختی داشت که در حال درمان بود.
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شد. نگاه  شۀ لبش ظاهر  سم تلخی گو شید و تب شت و جرعه اي نو مأمور اطالعات فنجان چاي را بردا

  عمیقی به چشم هاي دکتر کرد.

شید و دچا - شد، میل کنید. لطفاً آرام با سرد  شخص مورد نظر خود به دکتر عزیز، چایتان  شوید.  سات ن ر احسا

  جاسوسی اقرار کرده و ممکن است همین روزها اعترافات او از سیما پخش شود.

  عجب! اقرار کرده! در چه شرایطی اقرار کرده؟ -

ست؟ می - شما چی صورت منظور  شد. در هر  شده؟ گیرم این طور با شار مجبور به اقرار  خواهید بگویید با ف

  کنید که شرایط این آدم سخت است.کرده و همین براي قاضی مدرك است. چرا قبول نمی اعتراف به جرم

قبول دارم که در شرایط سختی گیر کرده است، ولی باور ندارم که گناهی مرتکب شده باشد. اگر در تلویزیون  -

  کنند. همه یک دسیسه است. هم بیاید، مردم باور نمی

  اختن این شخص دسیسه کنند؟چرا؟ چرا باید براي به دام اند -

آقاي دوامی، شما خوب اطالع دارید که درجریان قتل هاي زنجیره اي به قول خودتان تعدادي عنصر خودسر  -

سی سیا شنفکر یا فعال  شاعران، افراد رو سندگان یا  ساندند که البته بعداً -بی هیچ دلیلی نوی اجتماعی رابه قتل ر

شد، ولی آمرین و فتوا دهندگان  شا  سریع جمع کردند. اکنون هم آن روند به اف شا نکردند و اون پرونده را  را اف

شند. دوامی صورتش کمی منقبض شد و کامالً معلوم بود  شکل دیگري ادامه دارد، ولی براي قتل باید دلیلی بترا

ساکت بودند. تلفن زنگ زد. شد و کمی در اتاق قدم زد. هردو  ست. دکتر بلند  شنود نی دکتر  که از این بحث خ

ست.  ش شت و روبروي او ن سخ داد. دوباره برگ ستاري که از بخش زنگ زده بود پا شت میزش و به پر رفت پ

  منتظر بود او شروع کند. دوامی گفت:

  دکتر، صالح نیست این حرف ها را بزنید، کمی مراقب باشید!  -

صحبت ها ابا داریم؟ زنیم. چرا از گفببینید، ما مثل دو مرد یا دو برادر داریم با هم حرف می - شنیدن این  تن یا 

این مسئله، یعنی اعتراف گرفتن یا اقرار علیه خود تاریخچۀ دیرینه دارد. استالین هزاران مورد از این را در کارنامه 

دارد. جمهوري اســالمی نیز زمان کوتاهی بعد از به قدرت رســیدن از این شــیوه اســتفاده کرد و این اولین مورد 

  نیست. 

  کنم، لطفاً ادامه ندید!خواهش می دکتر، -

توانم نگویم که کمال انسان شریف آزاده و میهن دوستی است و این بسیار خوب برادر، ادامه نمیدم، ولی نمی -

  چسبد.وصله ها به او نمی

  مرد اطالعاتی از جاي خود بلند شد و پیش از خداحافظی گفت:

  ها نزنید! دکتر، مواظب خود باشید. جاي دیگر از این حرف -
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  توانم یه سؤال بکنم؟ کمال االن کجاست؟ به خانمش اجازه دادند او را ببیند؟می -

  اوین. بله، مالقات داشته. خداحافظ! - 

  خداحافظ! -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 گرگ ها

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٢٢         

 

 )9 (  

  

ست،  سفندیار موافق ا شت از مأموریت اطالع داد که مرکز با انتقال دکتر ا ستان در بازگ ولی تا آمدن مدیر بیمار

کشد باید صبر کند. خبر خوبی بود که دکتر به منیژه رساند. منیژه خوشحال شد و ماه طول می 6جراح بعدي که 

  آن را به پروین اطالع داد.

صد بزرگی از مراجعه  شده بود. مریض هاي آن طرف در شلوغ  ستان  شدن مرز، بیمار مدتی بعد از باز 

سخت درگیر آن ها بود و تعداد عمل ها افزایش یافته و موارد اورژانس هم  دادند که دکترکنندگان را تشکیل می

  بیشتر شده بود. 

دکتر جریان مالقات با دوامی را براي منیژه تعریف کرد و بعد زنگی به منزل کمال زد. کســی پاســخ نداد. 

  منیژه گفت:

شد؟ اگ - شد نگران حال کمال هستم. چه بالیی سرش آوردند که مجبور به اقرار  شد و اقرار کرده با ست با ر را

  دهند و شاید اعدام!که جاسوس بوده، دیگه خالصی نداره. حکم سنگین به او می

  نه منیژه، فکر نکنم. او مرتکب جرمی نشده، صرفاً فعالیت مدنی داشته و فعال سیاسی بوده، همین! -

ل هاي زنجیره اي کشته شدند چه کاري کنی دیگرانی که شکنجه و اعدام شدند یا در پروژة قتهمین؟! فکر می -

سب با جرم  صادره متنا شتر از کمال کردند؟! آن ها کاري به بی گناه یا با گناه بودن ندارند. هیچ یک از احکام  بی

نبوده وگرنه کمالی که فعال سیاسی منتقد نظام است، نه عضو دسته اي بوده، نه آدم کشته، حکمش حداکثر شش 

  .ماه تا یک سال حبس است

  درسته عزیزم، نمیدونم، شاید حق با تو باشه. سرم درد میکنه. میخوام کمی استراحت کنم. -

***  

ست،  ستان آماده ا شین جیپ را از تعمیرگاه تحویل گرفته، در حیاط بیمار سئول نقلیه به دکتر اطالع داد که ما م

رسید، الستیک بکنند. ماشین نو به نظر میتشریف بیارید ببینید. دکتر به اتفاق مدیر رفتند نزدیک نگهبانی نگاهی 

هاي نو، صندلی ها مرتب و موتور بی نقص بدون صداي زیادي روشن بود. دکتر و مدیر توي جیپ نشستند و 

شین  سرعت ما شد. راننده گاز داد و  ساحل  ستان خارج و وارد خیابان خلوت کنار  راننده حرکت کرد. از بیمار

  رد که نظر او را بداند. دکترلبخندي زد.باال رفت. بعد نگاهی به دکتر ک

  عالیه! باز هم گاز بده. ها! خیلی خوب، عالی! -

  راضی هستید دکتر؟ ماشین آماده است. سرویس روغن موتور و ترمز و ... همه چیز بازدید شده. -

  یم. بسیار خوب، برگردیم. سویچ این ماشین دست خودت باشه، به شما میگم چه وقت از آن استفاده کن -
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  مدیر گفت:

شیدید، براي عمران، براي آموزش، براي درمان  - ستان کار کردید، زحمت ک آقاي دکتر، این همه براي این بیمار

  خواهید از این جا بروید!بیماران. چطور می

  مسئول نقلیه با تعجب پرسید:

ـــاهده همۀ ما، نمی گیره. باورخواد از اینجا بره؟ من گریه ام میچی گفتید، آقاي مدیر؟ دکتر می - کنم! خدا ش

  تمام بیمارستان، به دکتر ایمان دارند. برادر ماست. همه دوستش دارند. کجا؟ نه!

  دکتر با دست به بازوي راننده زد و تبسم کرد:

نه، عزیزم. به این زودي نمیرم! مواظب ماشین باش. این هفته با دو یا سه نفر دیگر از همکاران صبح تعطیل تا  -

  واهیم رفت و صبحانه را پاي آبشار خواهیم خورد.آبشار خ

  کدوم آبشار جناب دکتر؟ -

  بینی! جاي باصفائیه!سی کیلومتر خارج شهر، بعد می -

دکتر به اتفاق مدیر به اتاق کار برگشـــت. تعداد زیادي نامه روي میز بود. از مدیر خواهش کرد نامه ها را 

سخ کوتاهی  شپزخانه بزنند. بخواند و براي بعضی از آن ها پا سري به آ ست به اتفاق  شت. در پایان مدیر خوا نو

شلوغ میظهر بود و کارمندان براي نهار می سرویس کم کم  سلف  صف غذا آمدند.  شد. دکتر و مدیر هم در 

  ماندند. آشپز گفت:

  آقاي دکتر، شما بفرمایید بنشینید، من غذا را بیارم. -

  همه. تشکر!  خیر جناب! سلف سرویس است، من هم مثل -

  غذا را گرفتند و رفتند پشت یکی از میزها نشستند و مشغول شدند. مدیر پرسید: 

  کیفیت غذا چطور است؟ -

خیلی عالیه، یادتون باشه یه تشویقی همراه یه هدیه به آشپز بدیم. با طرحی که پیاده شد، کار پرسنل آشپزخانه  -

  هم زیاد شده، باید از آن ها قدردانی شود.

  با دست به آشپز اشاره کرد و او آمد. بعد 

  چه امري دارید دکتر؟ -

ست. حتماً زحمات می - سیار خوب ا شکر کنم. کیفیت غذا هم ب شما ت ستان از  ستم از طرف مدیریت بیمار خوا

  گیریم. بفرمایید.شما را در نظر می

  تشکر جناب دکتر، تشکر جناب مدیر! -

  د.البته این طرح به ابتکار مدیر عملی ش -
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  مدیر تشکر کرد و گفت: 

  جناب دکتر، خبر جالب به شما بدم. این کار ما باعث شد االن در تمام استان، بیمارستان ها نهار میدند. -

  چه جالب! پس تسلیم شدند. تسلیم خواستۀ کارکنان! -

ستان بودم، به من می - سفندیار کیه؟ دمش گرم! حال این آقایون را گرفته، سالم "گفتند: در ادارة کل ا این دکتر ا

  . "ما را برسون بگو دیگه طرحی نداري؟! ایواهللا

صداي خندة آن ها همۀ جمعیت که غذا می سه خندیدند. از  شپز هر  سمت دکتر، مدیر و آ خوردند به آن 

  نگاه کردند. دکتر بلند شد و ضمن دست تکا ن دادن براي آن ها با مدیر از آن جا خارج شد. 
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صبح زود بیدار  شت که  شه عادت دا شد. راد و کتایون خوابیده بودند. او همی صبح خیلی زود از خواب بیدار 

و رو سري را پوشید. جلوي آینۀ بزرگ سرسرا خود را دید. چند تار موي  شود. بعد از شستن دست و رو، مانتو

دید مویش سپید شده است و دریافت که در آستانۀ سپید در دو طرف به چشمش خورد. این اولین بار بود که می

پیري است، ولی ترکیب صورت، دهان و لب ها تغییر نکرده بود و خصوصاً چشم هاي آهویی هنوز جلوة خود 

سیم خنکی از روبرو می را سر خیابان رفت. ن سمت نانوایی  شت. از خانه بیرون آمد و به  صورتش را دا وزید و 

شد. به نانوایی رسید. یک عدد نان تازه و گرم داد. خیابان خلوت بود. گاهی ماشینی به سرعت رد مینوازش می

که به این زودي شوهرش و کتایون دانست گرفت. آن را الي پارچۀ تمیز مخصوص نان گذاشت و برگشت. می

صف راه بیدار نمی شوند. ن صبحانه را بچیند تا آن ها بیدار  ساط  شوند. در فکر این بود که چاي تازه دم کند و ب

را برگشته بود که یک مرتبه صداي ترمز یک ماشین به گوش رسید. یک سواري سفید رنگ جلوي پایش ایستاد 

  و به طرف او آمد.و یک نفر از صندلی جلو پیاده شد 

  خانم پروین؟ -

  بله! شما؟ -

  ما مأمور امنیت هستیم، لطفا با ما بیایید! -

ست. جمعاً چهار  شت فرمان ا سته اند و راننده هم پ ش شین ن صندلی عقب ما پروین دید دو نفر دیگر در 

  نفر بودند. گفت:

  چرا باید با شما بیام؟ از کجا که مأمور هستید؟ -

  خود را از جیب کاپشن در آورد و نشان داد.مرد کارت شناسایی 

  این هم حکم بازداشت شما! (یک کاغذ را به او نشان داد.) بفرمایید! -

  شوم؟من به چه جرمی بازداشت می -

  شود.شما بفرمایید، بعداً توضیح داده می -

ردي که سرپرست او را در صندلی عقب نشاندند و دو مرد هم در دو طرف او نشستند. ماشین راه افتاد. م

  تیم بود و در صندلی جلو نشسته بود با بی سیم اعالم کرد: 

  مورد دستگیرشد. -

***  
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صالح کرد. بعد به  صورت را ا شویی رفت و  ست شد، به د ستر خارج  آفتاب تا دیوار حیاط باال آمده بود. راد از ب

شد، تا کتایون  سري زد، هنوز خواب بود. مدتی با تلویزیون مشغول  شد. او هم دست و صورتش کتایون  بیدار 

  را شست و به هال اومد.

  سالم، صبح به خیر پدرجان! -

  صبح به خیر دخترم! -

  مادر کجاست؟ -

  فکر کنم رفته نان تازه بگیره. -

  االن دیگه خیلی دیره. مادر معموالً صبح زود میره نانوایی! -

  شلوغ باشه، االن دیگه باید پیداش شه.درسته. شاید امروز کمی دیر رفته باشه. ممکنه نانوایی هم  -

شیند و هوایی  شت روي نیمکت بین درختان بن ست دا راد به حیاط آمد. به باغ نگاهی انداخت. پروین دو

ـــتاده و خلوت  بخورد. در خانه را باز کرد و نگاهی به خیابان انداخت. از دوردید که جلوي نانوایی یک نفر ایس

شد. با  ضطراب  ست. کم کم دچار ا صر میا شه. تاالر که ع رفت!) خود فکر کرد (یعنی چه؟! کجا ممکنه رفته با

  در را بست و برگشت به هال. کتایون پرسید:

  خبري نیست؟ یعنی چه؟ مادر کجا رفته؟! -

  خیر، اثري نیست. -

ست و نمی شد که آقاي راد بی قرار ا سرگردان از هال به اتاق میکتایون متوجه   رود وداند چه کار کند. 

  زند. کتایون گفت:گردد و مرتب قدم میبرمی

کنم. تا شــما یه اســتکان چاي بخورید، مادر برگشــته! لطفاً آرام پدر جان، نگران نباش. من االن چاي را دم می -

  باشید. بفرمایید بنشینید.

  کتایون عزیزم، یه لیوان آب سرد به من بده. - 

ه صبح بود. افکارمتنوعی مغزش را آشفته کرد (خداي آب سرد را سر کشید. به ساعت نگاه کرد. ساعت د

  من، پروین جانم تو کجایی؟!). کتایون گفت:

  پدر، توي سفره نان نیست. یقیناً به نانوایی رفته، ولی چرا تا االن برنگشته، نمیدانم! -

  راد از جا بلند شد. 

  کجا پدر جان؟ -

  گردم.زنم، برمیتا نانوایی سري می -

  به سرعت فاصلۀ خانه تا نانوایی را طی کرد. وقتی رسید، شاطر گفت: 
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  گردي؟ خانم شما چیزي گم کرده؟چه شده آقاي راد؟ دنبال چیزي می -

  این جا اومده بود؟ -

  آره، یه نون تازه دادم خدمتشون. ساعت هفت صبح بود. اتفاقی افتاده؟ -

  نگرفتن من بگیرم. مرسی، خداحافظ.  خیر، من رفته بودم ورزش، گفتم اگه بچه ها نون -

ساعت "در دلش گفت:  ساعت هفت این جا بودي نون گرفتی. کجا رفتی عزیزم؟ االن  آخه پروین جان، 

  "ده و نیم صبحه!

  به خانه برگشت. حالش به شدت گرفته بود. هنوز توي حیاط بود که کتایون داد زد: 

  پدر، بیا باال، بیا! -

  چی شده؟ خبریه؟ -

  ال، توي هال روي کاناپه نشست.رفت با

  پدر جان، ناراحت نشو، مادر زنگ زد. -

  زنگ زد؟ از کجا؟ -

  بفرمایید بنشینید. آرام باش. بله، زنگ زد، ازکمیته! -

  از کمیته؟ -

بله. معلومه صبح موقع برگشت از نانوایی وسط راه دستگیرش کردند. گفت فعالً خوب است. پرسیدم به چه  -

  دي؟ گفت میگند فساد و تبلیغ علیه نظام. همین!جرمی بازداشت ش

  خوب، دیگه چیزي نگفت؟ -

  نه، کالً یک دقیقه هم نشد. یعنی نذاشتن صحبت کنه. -

راد توي مبل وارفت. دســتش را روي صــورتش گرفت و گریه کرد. کتایون هم اشــکش را پاك کرد. بعد 

  یک چاي براي راد ریخت. 

  کن چه کاري میشه کرد. پدر جان، یه چاي بخور، بعد فکر -

  پروین من! آخ، فدات بشم! چه بالیی سرت اومد؟  -

بعد به دستشویی رفت و آب سرد به صورتش پاشید. آمد نشست، چایش را سرکشید. بعد لباس پوشید و 

  گفت:

شه! ناراحت  - صد تا رفیق دارم. مگه میذارم پروین من اونجا با شهر  نباش، دخترم، من باید برم دنبالش. تو این 

  گیرم. با تو تماس می

  ماشین را روشن کرد و از خانه خارج شد.
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کرد و با کرد و عکس مادر و راد را که روي میز جلوي تلویزیون بود نگاه میکتایون بسیار ناراحت بود. گریه می

ـــمارة منزل خودش حرف می دکتر را زد. دلش خیلی گرفته بود. تصـــمیم گرفت با دکتر یا منیژه حرف بزند. ش

  گرفت. منیژه گوشی را برداشت.

  جانم، بفرمایید. کتایون جون تو هستی؟ قربونت برم، خوبی؟ -

  نه منیژه جان، اصالً خوب نیستم. داداش هست؟ -

  چی شده عزیزم؟ اسفند بیمارستانه.-

  مادر ... مادر توسط کمیته بازداشت شده. -

  !چی گفتی! پروین خانم ؟ براي چی؟ اي واي، متأسفم -

سر عمل بود. پیام داد  ستان تماس گرفت. دکتر  صله منیژه با بیمار شد. بالفا کتایون گریه کرد و تلفن قطع 

  تماس بگیرد. نیم ساعت بعد دکتر با منزل تماس گرفت.

  سالم منیژه. چه خبر؟ کاري داشتی، زنگ زدي؟ بگو! -

  ..اسفند، متأسفم که خبر بدي میدم. چاره ندارم، باید بگم. مادر . -

  مادر، چی؟  -

  مادر بازداشت شده! -

  چی میگی منیژه؟ مادر؟ کی گفته؟ -

  نیم ساعت پیش کتایون زنگ زد. اطالع داد، بعد گریه کرد و ... -

  کنم. خداحافظ.گیرم. او تلفن همراه داره. هرجا باشه پیداش میخیلی خوب، باشه. من با آقاي راد تماس می -

دانست چه کند. از آن طرف کمال و حاال پروین اسیر به فکر فرورفت. نمیموفق نشد با راد تماس بگیرد. 

  توان کرد؟! چند ضربه به در اتاق نواخته شد.این آدم هاي بیرحم شده اند. چه می

  بفرمایید داخل! -

داد و ندید چه کسی وارد شد و سالم کرد، فقط جواب سالم را داد. وقتی دکتر داشت به تلفن جواب می

  فن را گذاشت و سرش را بلند کرد جا خورد. دوامی جلوش ایستاده بود.گوشی تل

  اوه آقاي دوامی، شما هستید! بفرمایید بنشینید. -

  نشست و در چهرة دکتر آثاري از گرفتاري مشاهده کرد. 

  زدم.ببخشید بی موقع مزاحم شدم. باید قبالً زنگ می -

  فرمایش شما؟ -



یالنیگ سامان ریام  

         ٢٢٩                                                                                                                        نشر آواي بوف                                                         

 

ستگان از  - ست. االن همین عذر میخوام. یکی از ب شدید زنانگی ا ست. دچار خونریزي  جنوب اومده مهمان ما

  جا تو زایشگاه است. خیلی بی حال و کم خونه.

  بریم ببینیم.  -

هر دو به طرف زایشگاه رفتند. دوامی بیرون منتظر ماند. دکتر وارد شد و با ماماها در مورد مریض صحبت 

  کرد.

سقط جنین  - ست.  8آقاي دکتر،  سریع میهفته ا سرم  شده. رگ گرفتیم،  ست خون  گیرد. کم آزمایش و درخوا

  خون است و خون ریزي ادامه دارد.

  آماده کنید، رضایت عمل بگیرید، براي کورتاژ آماده شود. پی گیر خون مریض باشید. -

  چشم آقاي دکتر!  -

  کورتاژ.از زایشگاه بیرون آمد. به دوامی گفت تا ده دقیقۀ دیگر میره اتاق عمل براي 

  دهید؟دکتر، خودتان انجام می -

  بله، دکتر زنان که نداریم، داریم؟ -

  دانستند!درسته، تمام زحمت ها با شماست. اي کاش این مسئوالن قدر شما را می -

  رفت به اتاقش که سالمی به دنبالش راه افتاد و آهسته گفت:دکتر به زور لبخندي زد. داشت می

  میایی. از من دلخور هستی؟دکتر، ناراحت به نظر  -

نه جناب، از شما چرا؟ من کالً از وضع این سیستم دلخورم. این وضع درمانش، اون وضع اقتصاد و سیاستش  -

  و امنیتش!

  وارد اتاق شدند. همین وقت تلفن زنگ زد.

ــدم. چه خبر دا - ــعی کردم تماس بگیرم، موفق نش ــمایید؟ من چند بار س رید؟ چکار الو، بفرمایید. آقاي راد، ش

  کردید؟ مادر کجاست؟

ست.  - ستم. این طور که فهمیدیم پروین فعالً در انفرادي ا ستان توي کمیته ه دکتر جان، من االن با یکی از دو

  هنوز بازجویی نشده و معلوم نیست تا کی باید این جا باشد.

  نگفتند اتهام چیست؟ -

  فساد و اقدام علیه امنیت نظام! -

  علیه امنیت کرده؟پروین چه اقدامی  - 

  دانم. شاید همان جلسات بحث هاي شبانه منظور باشد.نمی -

  بسیار خوب. فعالً خداحافظ. -



 گرگ ها

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٣٠         

 

  بعد از قطع تماس تلفنی همان جا پشت میز نشست و به فکر فرو رفت. دوامی پرسید: 

  اتفاقی افتاده؟ -

  نه، مهم نیست. احتماالً سوء تفاهمی رخ داده! -

  دادند که مریض در اتاق عمل آماده است.تلفن زنگ زد و اطالع 

  من میرم اتاق عمل، فرمایشی نیست؟ -

  مانم.من بیرون اتاق عمل می -

  

  

  

  

  

  )11 (  

عمل دکتر یک ربع ساعت طول کشید. وقتی از اتاق عمل خارج شد به دوامی گفت که مشکل حل شده و حال 

ستري و تحت نظر شده و فعالً ب ست و خون تزریق  شتند.  بیمار خوب ا ست برگ ست. بعد هر دو به اتاق ریا ا

  دوامی ضمن تشکر فراوان گفت:

خواهد هر کاري بکنم ولی شما را مکدر دکتر عزیز، من شما را خیلی دوست دارم. مثل برادرم هستی. دلم می -

ــاس می ــاعت پیش انبینم. احس ــکل چیه؟ حدود نیم س ــله گرفتید یا به من اعتماد ندارید. مش ز کنم از من فاص

موضــوعی امنیتی پشــت خط حرف زدي. به من بگو دکترم. اگر هیچ کار نتوانم انجام دهم، اطالعاتی به دســت 

  خواهم آورد و شما را در جریان میذارم.

شود و ببین آقاي محترم، صبح امروز مادرم موقع برگشتن از نانوایی توسط اکیپی از همکاران شما دستگیر می -

گیرند است. گفتند به اتهام فساد و اقدام علیه امنیت نظام، چیزي که به هر کسی که می االن در انفرادي باز داشت

  دهند.نسبت می

ضیه ام. نگران نباش. قول می - ستم. خودم پیگیر ق صبح آنجا ه سیار خوب، من فردا  شما؟ عجب! ب دهم مادر 

شود. همین االن با مرکز آنجا تماس می شماهرچه زودتر آزاد  شب با  تماس خواهم گرفت. فعالً مرخص  گیرم. 

  کنم. شوم. بار دیگر از شما تشکر میمی

  پیش از رفتن کمی به دکتر نزدیک شد و آهسته گفت:

  دکتر، روي دوستی من حساب کن! خداحافظ. -
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بعد از رفتن او دکتر کمی در درون احساس آرامش کرد. گرچه چندان به قول این طایفه باور نداشت ولی 

  "باورکن، درست میشه!"گفت: ن به او میندایی در درو

  عصر خیلی زود مطب را تعطیل کرد. بی حوصله بود. وقتی به خانه رسید، منیژه پرسید:

  چه خبر اسفند؟ با آقاي راد تماس گرفتی؟ -

ست. البته این خبرها را به  - شده ا ست و هنوز باز جویی ن بله، با او حرف زدم. گفت که مادر در بند انفرادي ا

  کمک دوستش که در کمیته آشنا دارد به دست آورد.

الهی بمیرم، مادر جون واقعا بی گناه است. او امشب باید در انفرادي باشد؟ به چه جرمی؟ این که در تاالر کار  -

  کرده؟

شه ها دارند. تا  - شب. این آدم ها نق شد، نه فقط ام شب هاي زیادي در انفرادي با شاید  ست منیژه.  معلوم نی

  اف نگیرند، ول کنند؟اعتر

  منیژه زار زار گریست. دکتر دستی به سرش کشید و گفت:

  آرام باش عزیزم. گریه نکن! -

  تلفن زنگ زد. دکتر فکر کرد از بیمارستان است، حتماً بیمار اورژانسی مراجعه کرده است. اما اشتباه بود.

ستم اطالع بدم که مادر از بند انف - ستم. خوا صبح هم سالم دکتر، دوامی ه شد. فردا  رادي به بند عمومی منتقل 

  من در جلسۀ بازجویی شرکت دارم. نگران نباش، من خودم ضامنش هستم.

  میتونم فردا بیام؟ -

  الزم نیست، ولی اگر دوست داري صبح زود میام دنبال شما. -

  متشکرم، اطالع میدم. خداحافظ. -

  چی شد اسفند؟ حرف بزن، کی بود؟ -

  که مادر را به بند عمومی بردند. گفت که نگران نباشم. عجیبه! دوامی بود. گفت -

  خوب خدا را شکر. چی عجیبه اسفند؟ -

ــب هم در انفرادي نگه ندارند؟! معموالً تا انجام  - ــه حتی یک ش ــت.، مگه میش نمیدونم منیژه، باور کردنی نیس

ستی دارند. یعنی ممکنه دوامی کاري کرده بازجویی زندانی را آنجا نگه می شه! پس بیخود نبود گفت روي دو با

  من حساب کن! یعنی میشه توي این ها هم ...

  کنی نمیشه، اسفند؟ این ها هم آدمند، احساس دارند، عاطفه دارند. همه که گرگ نیستند.چرا فکر می -

شت، زنگ زد. دکتر در فکر بود، نمی شی را بردا شحال بود. گو ست باور کند. درهرحال ته دلش خو توان

  کتایون جواب داد:
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  داداش، چطوري؟ خوبی؟ همین االن خبردار شدیم که مادر از انفرادي خالص یافت. -

  آقاي راد هست؟ بگو صحبت کند. -

  سالم دکتر عزیز، نگران نباش. پروین به بند عمومی منتقل شد. -

  خبر داشتم. االن آرامم. شما خوب هستی؟ -

  داشتی؟بله دکتر جان، ما خوبیم. از کجا خبر  -

  بگذریم، همون که او را از آن بند خالص کرد، فردا در جریان بازجویی هست. نگران نباشید! -

  عجب، پس شما ...؟ خیلی خوب، متشکرم. کاري ندارید؟ -

  نه، آقاي راد. فعالً خداحافظ. -

*** 

ستو ستان رفت و مریض ها را ویزیت کرد. حال مریض دوامی هم خوب بود. با د ر دارویی صبح به بیمار

مرخصش کرد. بعد به اتاق ریاست رفت. کمی نشست و فکر کرد. به نامه ها نگاهی کرد و بعضی را پاسخ داد. 

  مدیر بیمارستان آمد. به خدمات گفت چاي بیاورند. مدیر گفت که خبر خوبی دارد. 

  دکتر پرسید:

  چه خبر خوبی دارید؟ -

  کند.تۀ دیگر خود را به بیمارستان معرفی میالبته براي ما خوب نیست. جانشین شما تا یک هف -

  راست میگی جناب مدیر؟ از کی شنیدي؟ -

گیرد که به همکاران مرکز اســتان به من اطالع دادند. یک جراح تازه فارغ التحصــیل آمده و به زودي ابالغ می -

  این جا بیاد.

  چه خوب شد، دیگه وقتش بود که برم به زادگاهم. -

  و وارد شد.مسئول نقلیه در زد 

  سالم جناب رییس، سالم آقاي مدیر! -

  سالم، بفرمایید بنشینید. چاي میل کنید.  -

  قربان، فردا جمعه است. برنامه چیه؟ ماشین آماده است. -

خوریم. وسایل شخصی مثل اوه، راست میگی! خوب شد یادآوري کردي. فردا صبح صبحانه را کنار آبشار می -

  بیاورید. اونجا سرده، لباس گرم یادتون نره!لیوان قاشق و ... همراه 

  غذا چطور؟ -

  گیریم، بقیه با من. ما چهار نفریم. راننده، آقاي مدیر، من و یکی از بچه هاي اتاق عمل.نان تازه سر راه می -
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  بسیار خوب. صبح آماده باشید، میام دنبالتون. -

دفاتر آمار و اســـناد و مدارك براي تحویل به  راننده رفت، دکتر و مدیر تنها شـــدند. در مورد آماده کردن

  جانشین حرف زدند.
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  بخش هشتم

  

)1(  

  

سرباالیی باال می سفید رنگ مثل باد از  شین جیپ  ضافی بزند. نرم و ما رفت، بدون اینکه ناله اي بکند یا زور ا

ستی و بلندي ها را طی می صبحگاهی فرح بخش بود. تا جایی چابک دست اندازها و پ سیم  کرد. هوا آفتابی و ن

شت در جادة خاکی پیش رفتند. دکتر گفت:  ست."که امکان دا شین را در یکی  "از این جا دیگر جاده مالرو ا ما

از خانه هاي روستایی پارك کردند. کوله ها را برداشتند و دنبال مرد روستایی به طرف جنگل سرازیر شدند. مرد 

  آبشار پانزده دقیقه راه است.  گفت تا

ضچۀ پاي  شدت به داخل حو ست متر بود و آب با حجم زیاد و با  سیدند. ارتفاع آن حدود بی شار ر به آب

شار می شار است که میآب شاره کرد که یک چشمه درست در سمت روبروي آب توانند از ریخت. مرد روستایی ا

ستور دکتر هیز ستفاده کنند. به د شن کردند و کتري بزرگ را که از آب آب گواراي آن ا م جمع کردند و آتش رو

شد. نان تازه، پنیر و تخم مرغ روي آن  سفره اي پهن  شتند.  سنگ داخل آتش گذا سه  شده بود روي  شمه پر  چ

شد و گفت:  شار  شلوار را باال زد و تا زانو وارد آب حوض پاي آب شد. دکتر  سرده!"چیده  بعد دست و  "خیلی 

کرد پخش صوت خود را روشن کرد و زمزمۀ عاشقانه شست. دوستی که در اتاق عمل کار میصورت را با آب 

ساط چاي را برپا کرد وقوري بزرگ چاي را روي کتري  ضا را آهنگین کرد. آب که جوش آمد آقاي مدیر ب اي ف

اي گفتند گذاشت و آتش را کم کرد تا دم بکشد. همه سرحال و شاد بودند و گرم صحبت شدند. هر یک خاطره 

  کردند هیچ غمی ندارند و خندیدند. احساس می

و تمام تلخی هاي زندگی را فراموش کرده اند. روز قشـــنگی را آغاز کرده بودند. آقاي مدیر براي همه چاي 

  ریخت. دکتر گفت یک لیوان اضافه آورده تا براي مرد روستایی چاي بریزد.

ــکر - ــرنگی! چه عطري داره! تش ــبی دم کرده  به به! چه چاي خوش از همه و آقاي مدیر که چنین چاي دل چس

  است.

نان تازه، پنیر، تخم مرغ و خرما با چاي تازه در فضــاي زیباي جنگل با صــداي آبشــار و آواز پرندگان 

ــد. هرچه به طرف ظهر نزدیک تر  ــرجی و گرم ش کوهی، عیش همه را کامل کرد. کم کم آفتاب باال آمد، هوا ش

شد. تصمیم گرفتند بساط را جمع کنند و برگردند. یک مرتبه دیدند یک نفر پشت آبشار یشد، هوا گرم تر ممی

  روي سنگ ها، لخت با مایو فریادي زد و شیرجه رفت به داخل حوض پاي آبشار.
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  کی بود؟! کی بود؟ -

شلوارك در شدند و با  سه نفر دیگر هم لخت  شید.  شوق فریادي ک سرش را از آب بیرون آورد و با  آب  دکتر 

پریدند. آب ســرد بود، ولی خیلی زود به آن عادت کردند. ســر و صــداي زیادي به پا کردند و تا ظهر توي آب 

  ماندند و لذت بردند.

  در راه برگشت دکتر گفت:

شی - ستان، اولین برنامۀ ورز ستان هر هفته می-دو شد. گروه فوق برنامۀ بیمار تواند با هماهنگی تفریحی اجرا 

اي کوه، آبشار و صحرا برنامه ریزي کند. اگر افراد زیادتر شدند، یه مینی بوس کرایه شود. ما اعضاي داوطلب بر

  باید بودجه اي براي این کار اختصاص بدیم. درسته آقاي مدیر؟ یا خیر؟

  دهم درهر شرایطی بودجۀ کمی براي آن در نظر بگیریم.کامالً جناب دکتر، من قول می -

سعی -  ستان.  سیار خوب، دو ستفاده کنید. ورزش کوهنوردي، پیک نیک و فعالیت هاي  ب کنید از این امتیازات ا

شما باید از حق خود براي بهره بري از  شم،  شم چه نبا فرهنگی مثل کتاب خوانی و ... را ادامه دهید. من چه با

ین مدت کردم فوق برنامه اســتفاده کنید. ممکن اســت چند هفته اي بیشــتر مهمان شــما نباشــم. از کاري که در ا

  راضیم و از همۀ شما که به من کمک کردید، سپاسگزارم.

  بساط را جمع کردند و تا ظهر به شهر رسیدند.
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  دوامی زنگ زد و گفت:

دکتر من دفاع جانانه اي از مادر کردم و کلیۀ اتهامات او را مردود دانســتم. در خاتمه ضــمانت او را بر عهده  -

  شود.به قید ضمانت آزاد میگرفتم و 

  کِی، آقاي دوامی؟ -

  تا فردا صبح، انشاءاهللا! -

  بسیار ممنون! -

  دکتر، من باید بازدیدي از منزل مسکونی مادر بکنم. -

  بازدید چرا؟ -

  احتماالً دستگاه شنودي در آنجا کار گذاشته شده است. -

  چطور؟-

  ر مزاحم میشم.بعداً توضیح میدم. فردا، بعد از آزادي مادر، ظه -

  کنم. من هستم. خداحافظ.خواهش می -

  کرد! منیژه پرسید:دکتر هاج و واج ایستاده بود و فکر می

  جریان چیه اسفند؟ -

  شود. او گفت ضمانت مادر را پذیرفته است.منیژه، دوامی گفت مادر فردا آزاد می -

  است. فردا ممکن است براي خودش بد شود.عجب! اسفند او کار بزرگی کرده است. جداً خیلی ریسک کرده  -

ست. به من گفت فردا ظهر براي بازدید به خانۀ راد میمی - شنود کار آید. فکر میدانم آدم عجیبی ا کند آن جا 

  گذاشته اند. منیژه، بلند شو بریم.

  کجا اسفند؟ -

  زنم.منزل آقاي راد. فردا صبح باید آن جا باشیم. االن زنگی به کتایون می -

  الو، کتایون سالم. خوبی؟ -

  سالم داداش. بله، بد نیستم. چه خبر؟ - 

  سالمتی. اگر آقاي راد هست بگو صحبت کنه.  -

  سالم دکتر جان، خوبی؟ چه خبر داري؟ -
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  شما خبري از مادر ندارید؟ -

  نه، معلوم نیست چقدر حبس براش ببرند. بیچاره پروین! -

  شود.نگران نباش، فردا آزاد می -

  چی؟ چی گفتی؟ راست میگی دکترم، فردا؟ از کجا فهمیدي! -

  افتیم. فعالً خداحافظ.کنیم. ما امشب آنجاییم. االن راه میبعد صحبت می -

خیلی زود وســایل الزم را جمع کردند. زنگی به مدیر بیمارســتان زد و درخواســت دو روز مرخصــی 

  اضطراري کرد و راه افتادند.

  

*** 

سیدند. ر شان را باال آوردند. بعد شب بود که ر سایل اد درب بزرگ خانه را بازکرد و به دکتر و منیژه کمک کرد و

دور میز بزرگ سالن نشستند. راد خواست چیزي درمورد رژیم و سیاست بگوید که دکتر با انگشت اشاره او را 

شاخ درمی آورد.  دعوت به سکوت کرد. بعد با اشاره به گوش ها حالی کرد که ممکن است بشنوند. راد داشت

ـــود و توي این خانه موش دارد و داند که پروین فردا آزاد میکرد (یعنی چه؟ دکتر از کجا میبا خود فکر می ش

ــنگین اســت و به  موش گوش دارد! در حالی که همان روز توي کمیته به او گفته بودند که جرم پروین خیلی س

یک صد ضربه شالق "شناخت گفته بود: -که دوستش را میشود. حتی یکی از پاسداران این زودي ها آزاد نمی

  "سال حبس رو شاخشه! 5و حداقل 

  دکتر گفت که گرسنه اند و از کتایون پرسید:

  خواهر، شام چی به ما میدي؟ -

کنم. شام لوبیاي داغ و کباب به شما میدم. آقاي راد کباب عالی درست کرده، قربونت برم داداش، االن آماده می -

  منهم لوبیا درست کردم. 

  به به! چه شبی میشه امشب! ( با دست به راد اشاره کرد که مشروب را بیاورد.) -

سفندیار شام کمک کند. آقاي راد یک بطر ودکا گذاشت جلوي ا و  منیژه رفت به کتایون براي آماده کردن 

  آهسته گفت:

  خوري؟رسی دکتر. بگو با مشروب چی میشاد و مطمئن به نظر می -

  خوري، من هم همان!هر چه شما می -

  خورم (چشمش پر اشک شد). پروین من تو زندانه، من چطور میتونم ...من مشروب نمی -

  اسفندیار بلند شد، او را بغل کرد و بوسید. بعد توي گوشش گفت:
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باشد. پروین صحیح و سالم است و فردا قبل از ظهر اینجاست. بیا دو تا پیک با هم بزنیم. زود خیالت راحت  -

  باش، من گرسنمه!

  ریخت، گفت:راد در حالی که اشک شوق می

  کنم، دکتر عزیزم. باشه، هرچی تو بگی در خدمتم.حرف تو را باور می -

ــاالد آور ــی همراه با س ــرخ کرده و ترش ــیب زمینی س د و روي میز چید. دکتر دو پیمانه ودکا راد کمی س

  "تو از کجا مطمئنی؟!"ریخت. راد نشست و توي چشم هاي دکتر نگاه کرد. با نگاهش از او سؤال داشت: 

  دکتر گیالس مشروبش را باال برد و به سالمتی راد سرکشید.

  نوش! خوشم میاد که در هر شرایطی کم نمیاري دکتر! -

و مشغول شدند. دکتر و راد چند گیالس پی درپی خالی کردند، شام خوردند شام آماده شد. همه نشستند 

سر حال آمدند. دکتر گفت  سابی  شن کرد و  "بریم توي حیاط، هوایی بخوریم."و ح راد چراغ هاي حیاط را رو

  هردو رفتند روي یکی از نیمکت ها نشستند.

  این جا میتونی صحبت کنی؟ -

  آره، آقاي راد. -

احتمال دارد حرف هاي شبانۀ شما را شنود کرده "شنیده بود، برایش تعریف کرد و گفت: آنچه از دوامی 

   "باشند.

  کی ممکنه این کار را کرده باشه دکتر؟ -

  تو جلسات شبانه مهمان هم داشتید؟ -

  کردند.بله، بعضی شب ها مهمان ها هم در بحث شرکت می -

  انم.بسیار خوب، پس حله. جلسات خانگیتان لو رفته ج -

  کنی؟دکتر شما چطور به این آدم، همون اطالعاتی، اعتماد می -

گیري. یادمه اخرین این سؤال سختیه، شاید نتونم پاسخ قانع کننده اي بدم. ولی یقیناً تا فردا پاسخ قطعی را می-

   "دکتر، روي دوستی من حساب کن."باري که دیدمش، موقع خداحافظی گفت: 

  ه؟و شما حساب کردي، درست -

شتم. اگر نمینمی - رفتم توانستم بکنم؟ حداکثر با دوستی، آشنایی، میکردم، چه میدانم، شاید چارة دیگري ندا

دنبال قضیه. کاري که شما کردي، به جایی رسیدي؟! آقاي راد، گاهی ندایی در درون آدم میگه این درسته! بدون 

  پذیري. براي شما هیچ وقت پیش آمد!هیچ دلیل می

  چیزي نگفت. سرش پایین بود.راد 
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***  

ساعت در حیاط خانه مشغول آب دادن گل ها و  شده بود. نیم  شد. هنوز هوا کامالً روشن ن صبح زود بیدار  راد 

کرد آیا ممکن اســت امروز پروین برگردد؟ بعد، از درخت ها شــد. در همان حال بی تاب بود و با خود فکر می

شپزخانه چید. منتظر بیدار شدن بقیه ماند. کم خانه بیرون رفت و نان تازه گرفت و  برگشت. میز صبحانه را در آ

  کم سایرین بیدار شدند.

  صبح به خیر آقاي راد! -

  صبح به خیر دکتر جان! -

ضطراب  ساس کرد کمی ا ست. اح ش ست، کنار راد آمد و ن ش ست و روي خود را  دکتر بعد از این که د

  داد (اگر پروین آزاد نشود!) نگاهی به راد کرد. فکرآزارش میدارد ولی سعی کرد بروز ندهد. مدام این 

  چطوري آقاي راد؟ -

  کنم در دلم آشوب است.کمی بی قرارم دکتر. احساس می -

  فهمم، خودم هم دلشوره دارم.می -

صبحانه آماده بود. دکتر یک قرص آرام بخش به راد داد. خود نیز خورد. پاي میز  شده بودند و  همه بیدار 

شتند ولی بر زبان نمی سؤال دا ساکت بودند. گویی همه یک  شتایی همه  آوردند (پروین خواهد آمد؟) بعد از نا

آمد ناشتایی، راد، دکتر، منیژه و کتایون در سالن گرد هم آمدند. باد خنک صبحگاهی از راه پنجره ها به داخل می

کردند. هنوز دو ساعت به ظهر باقی را نگاه میکرد. چشم ها هر چند دقیقه ساعت و صورت آن ها را نوازش می

گشـــت. کتایون دختر رفت و دو باره به ســـالن برمیرفت. گاهی به اتاق میبود. راد بی تابانه در ســـالن راه می

ـــه می ـــانده بود و قص کرد. دکتر یک مجلۀ گفت و در همان حال موهاش را گیس میکوچولو را روي زانو نش

ساعت به ظهر زد و منقدیمی را ورق می سته بود. یک  شم هایش را ب شته و چ ستۀ مبل گذا سرش را روي د یژه 

ـــدا درآمد. همه از جا پریدند. دکتر و راد جلوتر ازهمه به طرف حیاط  باقی مانده بود که زنگ درب منزل به ص

سید سط حیاط ر شت و درب را باز کرد و داد زد مادره! راد به و شی آیفون را بردا ه بود که در رفتند. کتایون گو

باز شد و پروین در آستانۀ در نمایان شد. دکتر پشت سر راد بود. راد گویی ناي برداشتن قدم دیگري را نداشت. 

خواست بگوید پاسخ سؤال ریخت برگشت و به دکتر نگاه کرد. شاید میایستاد. در حالی که بی اختیار اشک می

آمد. دکتر پشت سر او ش سست شده بود. به کندي پیش میدیشب را گرفته است. دکتر لبخند زد. پروین هم پای

شار او را بغل کرد و  شش و راد با ف سید، پرید در آغو یک هیکل مردانه را دید. دوامی بود. پروین وقتی به راد ر

سر و صورتش را غرق بوسه کرد. همه توي حیاط بودند. دکتر رفت با دوامی دست داد و تشکر کرد. درب منزل 

  راهنمایی کرد باال بیاید. دوامی با کمی خجالت پا به داخل سالن گذاشت و نشست.را بست و 
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  خواهر، چاي براي دوستمان. مرسی! -

  چشم داداش، االن! -

  پروین و راد توي حیاط روي نیمکت دقایقی نشستند، بعد کم کم باال آمدند. د کتر به راد گفت:

  کنم.آقاي دوامی را معرفی می -

  ناجی من هستی. بفرمایید بنشینید. خوشوقتم. شما -

همه نشستند. دوامی با همۀ آن ها احوال پرسی کرد و بعد چاي نوشید. پس از آن چند بار با دقت اطراف 

  او جواب نداد. از آقاي راد سؤال کرد: "گردید؟دنبال چی می"و گوشه و کنار سقف را نگاه کرد. دکتر پرسید: 

  نشست؟ي کدام صندلی میمعموالً مهمان جلسات شبانه رو -

  نشست.نشستیم. مهمان معموالً روي این (اشاره به صندلی کنار شومینه کرد) میما همه دور میز غذا خوري می -

دوامی از روي کاناپه بلند شــد و رومیزي را کنار زد و رفت زیر میز و همه جا را با دســت بررســی کرد. 

شئ بسیار کوچک فلزي خورد که خاصیت آهن ربایی داشت. آن وقتی به صندلی کنار شومینه رسید، دستش به 

  را کند و از زیر میز بیرون آمد.

 بسیار خوب، تمام شد. -

  یعنی چه تموم شد؟ شنود را یافتید؟ -

  خواهید، بگویید.بله، حاال آزاد هستید! هر چه می -

ـــاکت بودند. هیچ کس نمی ـــت چه بگوید و از چه بگوید. در این میاهمه س ن حال پروین از همه دانس

سفندیار ثابت مانده و در چهره اش اثري از زندگی دیده نمی شد. رنگش خراب تر بود و نگاه مات او بر روي ا

ــت. دوامی گویی زرد بود و هیچ حرکتی در چهره اش دیده نمی ــیدن اس ــد. انگار هر لحظه در حال فرو پاش ش

  لی تکیه داد و ته ماندة چاي خود را سر کشید و گفت:خیالی آسوده یافته باشد، نفس عمیقی کشید و به صند

شــوم. بســیار خوشــحالم که به قولم وفا کردم. امیدوارم پس از این احتیاط بیشــتري با اجازه، من مرخص می -

  بکنید. دوستان خداحافظ!

ـــت داد و به طرف در رفت. طول حیاط را طی کردند. کنار درب  ـــد، با دکتر و راد دس از جایش بلند ش

  نزل، دکتر گفت:م

  آقاي دوامی روي دوستی شما حساب کرده بودم. سر بلندم کردي! -

  شما تا کی این جا هستید؟ -

  شوم.تا فردا برمی گردم. هنوز در شهرستان مرزي کار دارم، گرچه به زودي منتقل می -

  موفق باشید! -
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  خداحافظ دوست من! - 
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  کرد.دوامی، همۀ خانواده خوشحال از بازگشت پروین دور هم بودند. راد با نگاه از دکتر تشکر می بعد از رفتن

  به من ایمان دارد، به خاطر من حاضر است همه کاري بکند. -

  عجیب است. بین این آدم ها ... -

  منیژه گفت:

  مگه نه؟ من قبالً هم به اسفند گفتم. همه جا آدم هاي باانصاف و درست پیدا میشه، -

  گذاشت گفت:کتایون در حالی که سینی چاي را روي میز می

ستید مادر حال  - ستان، متوجه ه ست. ولی دو سته. آدم خوب همه جا ه بفرمایید چاي. این حرف منیژه جان در

  خوشی ندارد؟ تا االن کلمه اي نگفته است. با توجه به سابقۀ بیماري به نظر افسرده است. درسته؟

  و رفت و گفت:راد به طرف ا

سته؟ چرا یک کلمه نمیگی؟ می - سته اي، در شدي. الاقل چیزي بخور! چاي پروین جان، خ شوك  دانم دچار 

  میل کن عزیزم. میخواي بري استراحت کنی؟

شد و به طرف اتاق خواب رفت.  سر تأیید کرد. راد زیر بغل او را گرفت، کمک کرد. بلند  پروین با تکان 

  روي تخت دراز کشید.

  همه نگران شدند. کتایون با چشمان اشک آلود اظهار کرد:

  نکنه بالیی سرش اومده باشه! -

دیگران او را آرام کردند و اطمینان دادند که طوري نیسـت، سـه روز در حبس بوده و یک مرتبه محیطش 

  یابد.تغییر کرده و خستگی روحی دارد و یقیناً با استراحت بهبود می

***  

ـــت. مدت ها در فکر این بود  فرداي آن روز دکتر به اتفاق منیژه و دختر کوچولو به محل زندگی و کار برگش

  خبري از کمال بگیرد. در اولین فرصت تماس گرفت. با ناباوري پشت خط صداي زن کمال گفت:

  سالم دکتر، شما هستید؟ -

  بله عزیزم، شما چطورید؟ از کمال چه خبر دارید؟ -

وفق به مالقات او شدم. حال نزاري دارد. به شدت شکنجه شده. او و چند نفر دیگر را ماه اولین بار م 6بعد از  -

  به جرم ترور دانشمندان هسته اي تا حد مرگ شکنجه کردند و اقرار گرفتند و تازه فهمیدند اشتباه بوده است.

  عجب! که این طور! حال چه خواهد شد، آزاد خواهند شد؟ -
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  ن شوند این موضوع درز پیدا نکند.خواهند مطمئمعلوم نیست. می -

کنم به من مگه میشــه؟! اگر خبر جدیدي داشــتید مرا مطلع کنید. در ضــمن اگر کمکی خواســتید خواهش می -

  بگویید.

***  

شین او خود را معرفی می ستان بود. تا چند روز بعد جان کرد. دکتر به بخش هاي آخرین روزهاي کاري در بیمار

زد. یاد اولین روزهایی که به این جا آمده بود کرد. در حیاط بیمارستان قدم میظی میزد و خداحافمختلف سرمی

ـــت و افتاد و کارهایی را که کرده بود در ذهنش مرور میمی کرد. در همین اوقات یک بار با دوامی مالقاتی داش

  چند ساعت با هم گفتگو کردند. او از حال مادر پرسید.

ضع روحی خوبی ندارد - شک زند، غذا نمی. حرف نمیمادر و ست. به پز شدید ا سردگی  خورد و کالً دچار اف

  کند. ولی هنوز رو به راه نشده. از نظر شما عجیب نیست؟مراجعه کردند، دارو مصرف می

  چه چیز عجیب است؟ -

شی دارد. آیا در زندان اتفاقی رخ نداده که تا  - این اندازه این که مدت کوتاهی در حبس بوده و حاال چنین واکن

  او را پریشان کرده باشد؟

ضمانت کردم و نه، فکر نمی - شت دخالت و  شب همان اولین روز بازدا کنم دکتر عزیز. مالحظه کردید که من 

  همان شب از انفرادي خارج شد. 

  درسته دوست من، و از این بابت تمام خانواده از شما سپاس گزاریم. -

که کمک کنم و شما را از پریشانی برهانم. شما به خیلی انسان ها کمک کرد متشکرم. وظیفۀ دوستی حکم می -

  کردید و جان خیلی ها را نجات دادید. من در این شهر ناظر بودم.

  آقاي دوامی، یادتان هست از دوستی در پایتخت خواستم خبري بگیرید؟ -

  آقا کمال بود، نه؟  -

  درسته. امروز با خانمش حرف زدم. یادتونه گفتید از گروه هاي برانداز است و بعد بحث کردیم؟  -

آره دکتر عزیز، یادمه. میدونی در حوزة کاري من نیســت. از بچه هاي آنجا چیزهایی شــنیده بودم که به شــما  -

  را مطرح کردید. بله!اطالع دادم. بعد شما شیوه هاي اقرار گیري و استالینیسم و از این حرف ها 

امروز خانمش گفت اشتباهی از او و چند تن اعتراف گرفتند که در قتل دانشمندان هسته اي دست داشته اند.  -

  شود؟!حاال تکلیفشان چه می

  احتماالً فرد یا افراد اصلی را پیدا کرده اند.-

  کردند؟! اگر پیدا نمی -
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  شانس آورد. وگرنه ... -

  حد مرگ شکنجه شد، نه؟ و نمرد ...!شانس آورد تا سر  -

شه،  - شتباه ب شما هم ممکنه ا شغل همه چی ممکنه اتفاق بیفته و گاهی اجتناب ناپذیره. در حرفۀ  دکترم، تو این 

  شه؟نمی

ست دارید؟ به این  - شما این حرفه را دو سؤالی دارم. آیا  ستم آقاي دوامی. اما پیش از هر چیز  شما موافق نی با 

  رزید؟ البته من شنیدم که شما پسر شهید هستید.وشغل عشق می

  کنم.من هم در یک جبهه به کشور خدمت می -

خدمت؟ نصفه شب ریختن به خانۀ مردم و اعضاي خانواده را پریشان کردن و ایجاد رعب و وحشت و تمام  -

س ست بند زدن خدمت ا شمان کودکان به مادر یا پدر د سایل منزل را به هم ریختن و جلوي چ ت؟ خدمت به و

  کی و چی؟ شما در خدمت مردم هستید؟!

  مانند.اگر این کار نشود، دشمنان نظام بیکار نمی -

روید به یک نویســنده دســتبند کرد.از نظر آن ها هم نظام مقدس بود. وقتی میســاواك هم همین کار را می -

از قلم وحشت دارید؟! هرکس برخالف زنید یعنی چه؟ او که اسلحه ندارد. تنها سالح او قلم اوست. این قدر می

شما در  ست!  شما خطر ناك ا ست! هر کی از منافع ملت بگوید از نظر  شمن ا سد یا فکر کند د شما بگوید، بنوی

  کنار مردم نیستید آقاي دوامی، شما در مقابل مردمید.

  کنید، عاشق نظامند.اکثریت همین مردم که شما از آن ها دفاع می -

ـــت میاینک خیر، ممکن  - گویید، یک انتخابات آزاد با نظارت بود زمانی ... اما االن نه، این طور نیســـت. راس

ضد مردمی، جهانی برگزار کنید، معلوم می ساد و غارت ثروت ملی با برنامه هاي  شود. امروز بعد از این همه ف

  رژیم دیگر طرفداران سابق را ندارد دوست عزیز.

  ین شغل را دوست داري ؟هنوز به سئوال من پاسخ ندادي ، ا

  پرسی؟چرا این سؤال را می -

کنم. دونم، شاید اشتباه میچون احساس من این است این کار با روحیۀ انسانی شما هماهنگ نیست. دقیقاً نمی -

کســی که تحمل دارد ســاعت ها با یک آدم مخالف این نظام گپ بزند قاعدتاً نباید بازجو یا دســت کم بازجوي 

  کنم؟شد. اشتباه میشکنجه گر با

آورد. بیشــتر تحقیق و تفحص مطرح نه چندان، ولی لزوماً یک اطالعاتی بازجو نیســت، یا به متهم فشــار نمی -

  است.
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ست  - شد مانعی ندارد. اما به محض این که کوچکترین توهین یا د شار به متهم با تحقیق و تفحص اگر بدون ف

اظ حقوق بین الملل جرم است. ترساندن زندانی، آزار روحی، درازي به وي شود، مصداق شکنجه است و از لح

سایل گرم کننده مثل  شود و و سردش  ست عزیز من. اگر  حبس انفرادي و تهدید افراد خانوادة متهم و ... جرم ا

  پتو در اختیار نداشته باشد جرم است و ...

سوسول بازي ها کدومه؟ دزد را اگه دو تا کنی! این دکتر خیلی با عطوفت و انسان دوستانه با متهمان رفتار می -

  زنه جانم!نخوابانی تو گوشش که حرف نمی

شما حق ندارید کتک بزنید. خالف می - شما باید از راه هاي فنی و علمی جرم او را اثبات کنید، نه نزنه.  کنید. 

  توحش است! با ضرب و شتم. از این گذشته، شما یک سري قوانین ظالمانه دارید که مربوط به دوران

  مثل؟ -

  قطع عضو، تازیانه، سنگسار، پرت کردن از بلندي، اعدام و ... -

توانیم در این مورد اظهار نظر کنیم. مثل این که قبالً نیز در این باره این ها بر اســـاس علم فقه اســـت. ما نمی -

  صحبت کردیم.

تجربه هاي زیاد و با روش مخصوص علم فقه؟ فقه علم است؟! علم دستاوردي است که بر اساس پژوهش و  -

  حاصل و اثبات شده است. آنچه فقها گفتند مشتی اراجیف است که پشتوانۀ علمی ندارد.

  شما در جایگاهی نیستید که عالمان دینی را به چالش بکشید. -

ــکال دارد، زیرا عالم که دینی نمی - ــود، و دین که ربطی به علم ندارد. حال عالم دینی خود اش بگذریم، گیرم ش

پرسم چرا قاضی اسالمی براي دزدي که چند قرص نان دزدیده جزاي قطع همۀ این ها صحیح باشد. از شما می

رود یا محکوم کند ولی شخصی که میلیاردها دالر اختالس کرده به راحتی از مملکت بیرون میانگشت صادر می

  شود؟به پرداخت جزاي نقدي و حبس کوتاه مدت می

  علم قضا بلد نیستم دکتر عزیز!من که  -

گوید درســته، اتفاقاً اکثر قضــات ما هم درس حقوق و قضــاوت نخوانده اند و مال هســتند. ولی عقل به ما می -

احکام صادره ناعادالنه است. مثالً براي یک جوان به علت تبلیغ علیه نظام پنج یا شش سال حبس و صد ضربه 

  دهند.شالق حکم می

رمندان بیمارستان تعطیل شده بودند. دوامی بلند شد. دکتر گفت که چند روز دیگر منتقل دیر وقت بود. کا

ــخن گفته و موجب  ــراحت س ــمناً گفت اگر در بحث با ص ــت تا مدتی او را نبیند. ض ــد و ممکن اس خواهد ش

  کند.ناراحتی خاطر شده عذرخواهی می
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ست شده و دکتر را در مرکز ا صال ناراحت ن شت ا ان خواهد دید. دست دادند و خداحافظی دوامی اظهار دا

  کردند.
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سردي از حیاط از راه پنجره به داخل هال می شاي تلویزیون بود. هر شب بود. باد  شغول تما وزید. آقاي راد م

  کرد.زد. کتایون در اتاقش مطالعه میچند دقیقه سري به پروین که توي اتاق خوابیده بود می

  خواي؟پروین عزیزم، چطوري؟ گرسنه نیستی؟ چیزي نمی -

  به آرامی سرش را به طرف صدا برگرداند و با صداي بیجان گفت:

  آب ... آب. -

راد به ســرعت رفت یک پارچ آب و لیوان آورد و روي میز کوچک کنار تخت گذاشــت. ســرش را بلند 

  کرد و کمی آب به او داد. بعد باز پرسید: 

  ري؟خوغذا نمی -

پروین با اشارة سر امتناع کرد. از وقتی که آزاد شده و به خانه برگشته بود هیچ غذا نخورد. جز چند کلمه 

ضعیتش را به  ست برود. کتایون تلفنی و شک هم نتوان سخن نگفت، بی حال و بی رمق افتاده بود. حتی نزد پز

ســـابقۀ بیماري و جریان اخیر را شـــرح داد. رســـاند. یک بار هم به اتفاق راد پیش دکتر رفت و اطالع دکتر می

مقداري دارو تجویز شد که به زحمت به او دادند. راد ساعت ها باالي سرش نشست و به او دلداري و اطمینان 

رفت و چشمان آهویی او داد که خوب خواهد شد. رنگ به چهره نداشت. به زحمت و با کمک به دستشویی می

گرفت او را به بیمارستان ببرد ولی کتایون گفت مشکل او جسمی نیست؛ اگر به  بیفروغ بود. راد چند بار تصمیم

شود همین داروهاست و کمکی نمی شود. یک بار پزشک عمومی به بالین او آمد و مریض خانۀ روانی هم برده 

یعات معاینه کرد و گفت از نظر فیزیکی مشکلی ندارد و چند قلم داروي تقویتی نوشت و گفت در صورتی که ما

  هم نخورد سرم تزریق گردد. 

***  

آن شــب فکري در ســر بیمار او جرقه زد. دانســت که براي عملی کردن آن نیاز به کمی انرژي دارد. پس به راد 

  خواهد. پرسید:گفت کمی غذا می

  چی؟ چی دوست داري پروین جان؟ چه بیارم بخوري عزیزم؟ -

  کمی نان و عسل برام بیار!  -

و خسته شد. ناي نداشت. چشماش را بست. راد از شادي دست و پایش را گم کرد.  همین جمله را گفت

  کتایون را صدا زد. او آمد.

  گردي؟چی شده پدر جان؟ دنبال چی می -
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  خواد. میگه نان و عسل بده. واي،خداي من!کتایون، مادر غذا می -

سرش، االن میارم."کتایون گفت:  شما برو باال  سیار خوب،  سینی چند تکه نان، در ظرفی بعد در  "ب یک 

کوچک مقداري عسل و یک تکه کره و یک لیوان چاي گذاشت و به اتاق برد. به زحمت چند لقمه درست کرد 

و در دهانش گذاشــت. ســعی کرد و بلعید. بعد بقیۀ عســل را در چاي حل کرد و آرام آرام به او خوراند. پروین 

  ده کرد. نفس عمیقی کشید و چشمش را بست.برق خوشحالی را در نگاه راد و دخترش مشاه

ــد و دقایقی لب تخت  ــته بلند ش ــته بود. راد و کتایون خواب بودند. آهس ــاعت از نیمه شــب گذش دو س

نشست تا سرش گیج نرود. سپس بلند شد، به طرف کتابخانه رفت. یک ورق کاغذ برداشت و با قلمی به روي 

و مطالبی روي کاغذ نوشت. بعد یک لیوان آب ریخت.  تخت برگشت. روي لبۀ تخت کنار میز کوچک نشست

ظرف دارو را که روي میز بود پیش کشید و تمام قرص هاي دارو را که بیش از سی یا چهل عدد بود با حوصله 

  خورد. دو لیوان آب نوشید، بعد آهسته دراز کشید.

***  

سپیده که زد بلند شد و به حیاط راد در طول شب چند بار چشم هایش را باز کرد و دید پروین خوابیده ا ست. 

ست. به یاد روزهایی افتاد که با  ش شید و قدم زد. دقایقی زیر درخت ها ن صبحگاهی نفس ک سیم  رفت و در ن

گذاشــت. چه لحظه هاي قشــنگی بود! امیدوار نشــســتند و او ســرش را روي شــانه اش میپروین کنار هم می

شت این لحظات بود. با خود فکر می شانۀ خوبی کرد بازگ شب چند لقمه غذا خورد. این ن شد دی (خیلی خوب 

سر  شویی رفت و بعد دوباره به اتاق که نیمه تاریک بود  ست.) به باال برگشت. پروین هنوز خواب بود. به دست ا

  زد و پروین را صدا کرد. هیچ عکس العملی ندید. رفت باالي سرش، صدا کرد:

  پروین جان، عزیزم، بیدار شو!  -

  را گرفت. سرد بود. دستش را روي پیشانی اش گذاشت، مثل یخ بود. تکانش داد.دستش 

  پروین ... پروین، بیدار شو! -

  فریاد زد: کتایون!

  کتایون سرآسیمه از تخت بلند شد.

  چی شده پدر جان؟ چرا فریاد زدي؟ -

  کشد.خورد. بدنش سرد است. نفس نمینگاه کن کتایون! مادر تکان نمی -

  روشن کن پدر، این چیه؟ این کاغذ چیه؟ داروها ...! نکنه همه را خورده باشد! مادر ... مادر ...چراغ را  -

  مادر یک تکه یخ بود. راد فریاد زد: 

  واي خداي من ...! چه خاکی به سر کنم؟! کتایون، نبض دارد؟ پاشو ببریمش بیمارستان. عجله کن! -



 گرگ ها

AVAYEBUF.com                                                                                                                                     ٢٥٠         

 

  ن، چرا این کار را کردي؟نه پدر جان. کار از کار گذشته. آخ مادر جا -

  چشمش به کاغذ افتاد، آن را برداشت خواند و غش کرد.
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ــید:  ــی کرد. کنجکاوانه پرس ــده بود، خودکش ــنید که یکی از زندانیان که تازه آزاد ش   دوامی در ادارة اطالعات ش

  کی؟ چرا؟  -

  همکارش پاسخ داد:

  همان که شما ضمانتش را کردي خانم پروین ... - 

  چی؟ چی شد؟ -

  فوت کرد. -

  فوت کرد؟ چرا خودکشی کرد؟ -

  معلوم نیست. -

  دوامی گیج و منگ در جایش خشکش زد. همکارش پرسید: 

  آشنات بود؟ -

محکم  با تکان سر تأیید کرد و راه افتاد. در حیاط اداره کمی نشست. سرش را خم کرد و بین دست هاش

  گرفت و بی اختیار گریه کرد. چشمانش را پاك کرد و از اداره بیرون زد و به طرف خانۀ راد راه افتاد.

  جلوي در خانه آگهی فوت را خواند. بعد به سمت گورستان حرکت کرد.

***  

تر  کردند. هر چه نزدیکاز دور جمعیت ســـیاه پوشـــی را دید که دور گور تازه اي ایســـتاده بودند و زاري می

شد. دکتر اسفندیار را دید که سیاه پوش ایستاده، در سوگ مادر شد، صداي ناله ها و هق هق گریه بلندتر میمی

سمت گور رفت و گرید. نمیبا دست ها صورتش را پوشانده، و آرام می دانست چه کند، چه بگوید. آهسته به 

و به طرف اسفندیار رفت و او را در آغوش  انگشتش را روي خاك نمناك گذاشت و فاتحه خواند. بعد بلند شد

  گرفت و زار زار گریست. چند بار تکرار کرد: 

  دکتر، چرا؟ ... چرا؟ ... چرا؟ -

اســفندیار دســت در جیب کت کرد و کاغذ پاره اي را بیرون آورد و به طرف او دراز کرد. دوامی با اکراه 

بارید. وزید. نم نم باران میتاریک شده بود و باد سردي مین کاغذ را از دکتر گرفت و از جمعیت دور شد. هوا آ

  خواهد بگوید؟! یعنی راز مرگ پروین در این کاغذ است؟دوامی در درون اضطراب داشت. این نامه چه می

  زیر تیر چراغ رفت و کاغذ را باز کرد:
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  عزیزانم

  اسفندیار، کتایون و راد   

  تحمل من تمام شده است. حاضر بودم سال ها در زندان بمانم. 

  ولی آنچه این چند روز در حبس به من گذشت مرا نابود کرد. 

خالصـــه کنم، ســـه دیو، ســـه خوك کثیف، به من حمله و تجاوز  

ــیدند. دیگر  ــیت و همه چیز مرا به آتش کش ــخص کردند. وجود، ش

  توانم با این حال زندگی کنم.نمی

  ید    خدا حافظ      پروینمرا ببخش
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  سخن ناشر 

  

 ياســتبداد يمهم دولت هاســت. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن ســطح آگاه
 یخراف سواد،یمردم ب یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد

ــ کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو ــت که به  یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس اس
  آشنا هستند. شیحقوق خو

 يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در
ــده در زمان پهلو يکند. با نگاه به تعداد عنوان کتاب ها یم ایخود مه يبرا هزار عنوان از 11 یعنی يچاپ ش

ساالنه ه 1357تا  1316سال  سط  س 275که بطور متو شور به چاپ ر را با  نیکه اگر ا دهیعنوان کتاب در ک
خفقان و  زانیم م،یکن ســـهیمقا يشـــورو ریهزار  عنوان کتاب در ســـال در اتحاد جماه 120از  شیتعداد ب

سور را در م سال به  یاسالم ي. در جمهورمیابی یسان شده در  رسد که  یهزار م 32تعداد عنوان کتاب چاپ 
ست که ارزش علم یاتو خراف اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، کُتب د نای ٪97از  شیب ست.  نیا یا صفر ا کُتب 
ست.  جمهور قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیم سال ا سالم يدر  ساز یا و جعل و  يبا آمار 
ـــانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریتزو قرآن و  قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیرس

ـــر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32دعا و   ـــت که البته ا یخوان هینش  قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاس
  در روز است. قهیدق 31و سوئد   34وآلمان  

هزاران   یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر
سع نیا گانیقرار دادن را اریدر اختاقدام نموده و با  ابیکتاب ممنوعه و کم سهم یم یمجموعه ،  در  یکند 
  مردم داشته باشد. يداریارتقاء فرهنگ و ب

س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون ستمدارانیدست  ش یالملل نیب ا سیس ادانیو  یا
 انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شترینخواهد شد. هدف ما آشنا کردن ب یداخل

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یبه حقوق انسان

ــوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف هموطنان داخل کشــور  يبرا ابیو ممنوعه و کم یص
  باشند. یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیاست که به دل

رنگارنگ و دور نگاه  نیمســتبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشــور ا نیبوف  با ا يآوا
مبرم به  رفرم  اجیو غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يداشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشر

  دارد، بوجود آمد.  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ نیآمدن از ا رونیب يبرا یو مبارزه فرهنگ



  نشر آواي بوف 

 یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصورت صوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در
  است.و جهان قرار گرفته  رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ

سال   شارات 2019در  ستا يآوا یانت سور قادر به چاپ آثار  یسندگانیکمک به نو يبوف در را سان که به علت 
عبور  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیخود در ا

در نشر  آثار سانسور شده اقدام  گانیراصورت داخل، ب انیرانیا ياز سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا
  .دینما یآثار را ثبت جهان نیو ا

 دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا
شده اند  شار کتب و آثار خود  سند که در ا یرا م یکس ایاز انت س نیشنا شر آوا ریم شته، ن بوف با  يقدم گذا

  ثبت و انتشار   فراهم نموده است.  يفرصت را برا نیافتخار ا

  

  بوف يآوا نشر

  

  

  


