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خود را پشت میله ها روزگارانی از عمر گرانمایه 

  سپري کردند و چه آنهایی که هنوز در بندند.
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کلبعلی رضوان طلـب تنهـا فرزنـد خـانواده اش بـود، قبـل از کلبعلـی 

ه مادرش سه شکم زائیده بود که هیچ کدام عمرشان بدنیا نبود، هـر سـ

بعــد از ده روز تــا یــک مــاه داغ بــه دل زن و شــوهرش صــفرعلی 

میگذاشتند وعاقبت با نذر و نیاز و دخیل بستن ها پسر چهارم را بـاردار 

شد و بدنیا آورد و بخاطر اینکه از بالیـا و دسـت اعزرائیـل دور بمانـد 

طبق نذري که کرده بودند نـامش را کلبعلـی گذاشـتند و خوشـبختانه 

  ویا مقبول افتاد وعمر این پسر به دنیا ماند. نذر و نیازها گ

صفر علی که درامامزاده جعفر ورامین سکنا داشـت بعـد از اسـتخدام 

در شرکت واحد اتوبوسرانی بسمت کمک راننده یا همـان پـا رکـابی 

مجبور میشود از امامزاده جعفـر کـوچ کـرده بـه شـهر ري نقـل مکـان 

ق اجاره کرد بـه مـاهی کند، در محله باروت کوبی سیمان ري یک اتا

بیست تومان و کلیه اساسش را با یک موتور سه چرخ وسپا از امامزاده 

جعفر به محله بـاروت کـوبی آورد، در حـالی کـه کلبعلـی و مـادرش 
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کنار اساس در اتاق بـار نشسـته بودنـد و صـفرعلی کنـار راننـده جـاي 

گرفته بود، این منـزل در کوچـه چهـارم اولـین خیابـان اصـلی بـاروت 

کوبی واقع شده بود که هم به نـانوائی تـافتونی شـاطر صـادق نزدیـک 

بود هم به بقالی مشد عباسعلی و نهر آب که براي آنها خیلی مهم بـود 

صفرعلی براحتی هر یک ماه درمیان ساعت پنج صبح میرفـت سـرکار 

و ساعت دو بعد از ظهر هم از کار دست میکشید و ماه بعـد از سـاعت 

ه شب پارکابی اتوبوس هـاي شـرکت واحـد بـود و دو بعد از ظهر تا د

رفت و آمدش برایش خیلی آسان شده بود. در این زمان کلبعلی شش 

سـالش تمـام میشـد و بایـد میرفـت بـه مدرسـه خوشـبختانه در ابتــداي 

خیابان اصلی باروت کوبی در کوچه عابدینی منزل یک روحانی بنـام 

ي کـه داشـت یـک دانش بود که در کنار منزل مسکونی اش با مجوز

ساختمان دو طبقه را تبدیل به یک مدرسه ابتدائی پسرانه کـرده بـود و 

صفر علی پسرش را در همان مدرسه ثبت نام کرد و چـون صـفر علـی 

در همان خط میدان شوش بـه شـهر ري کـار میکـرد و از تمـامی هـم 

محلی ها که سوار اتوبوس او میشدند بلیط نمی گرفت مورد احتـرام و 

می اهالی محل بود، البته این لطـف مـردم محلـه شـامل حـال توجه تما
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کلبعلی هم میشد کلبعلی به همین خاطر دوستان زیادي پیدا کرده بـود 

  که همه جور هوایش را داشتند.

واما از جنوب غربی خیابانی بود بسمت شمال کـه  در قسـمت غـرب 

 آن نهر آبی جریان داشت با درختانی سر سبز در دو طرف نهـر و پلـی

  رو بود  و به خیابان اصلی باروت کوبی وصل میشد.  که ماشین

در شرق این خیابان مشد غالمرضاي کرمانشاهی زنـدگی میکـرد کـه 

کارش فروش مواد مخدر و تهیه شیره از سوخته تریاك و راه انـدازي 

بساط چراغ شیره بود، که دراین کار استاد بـود و متخصـص و سـالیان 

د. مشد غالمرضا یک زنی داشت که تنهـا یـار سال این تنها حرفه او بو

و یاور و همراه و همدل و حتی پاي بسـاط شـیره کشـی اش بـود  و از 

این زن اوهم فقط یک پسر داشت بنام امیر که این امیر بچه بسـیار تیـز 

هوش و با استعدادي بود اما کار و بـار مشـد غالمرضـا از روزي سـکه 

یب لباف پاي پـیش گذاشـتند شد که حسین ماهانی باتفاق برادرش حب

و با پولی که از او میگرفتند شدند بادي گارد و محافظ مشد غالمرضـا 

خوب فروش مواد مخدر و ایجاد شیره کش خانه ممنوع و غیر قـانونی 

بود حسین ماهانی از کشـتی گیـران بنـام و قـدیمی و داور بـین الملـی 
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ــد ــا درآم ــرد و گوی ــار میک ــیمان ک ــه س ــود و در کارخان ــتی ب ش کش

جوابگوي مخارج  زندگی اش نبود با اینکه با علی یخـی شـعبه یـخ او 

  را شریک شده بود. 

از روزي که شریک علی یخی شد فروش روزي بیست قالـب یـخ او 

را به صدها قالب رساند تا جائیکه مجبور شدند یـک گـاري بـا اسـب 

خریـداري کننــد بــراي رسـاندن مرتــب قالبهــاي یـخ بــه شــعبه و یــک 

عظیم را هم استخدام کردند حسین ماهـانی کـاري کـرد سورچی بنام 

تمامی کمپرسی هائی که به معادن سنگ میرفتند و سـنگ بـار میزدنـد 

قبل از رفتن به معدن از شعبه یخ آنها براي کارگران دو سه قالـب یـخ 

خریداري کرده پشت ماشین میانداختند، بطوریکه براي تهیه یخ حتـی 

ماشین جلوي آنها یخشـان را بـار زده  مجبور میشدند صبر کنند تا چند

بروند تا نوبتش شود، درست است که دکه علی یخی، پاچال شده بود 

و مرکز پخش یخ منطقه اما این فـروش مخـتص ماهـاي گـرم تابسـتان 

بود بعد از آن دیگر خبر آنچنانی نبود و از آنجائی که  حسین ماهـانی 

میشـد مشـارکتش  به هر کاري دست میزد باعث رونق و ترقی آن کار

با غالمرضا شیره اي هـم باعـث بـاال گـرفتن کـار او شـد. دیگـر مشـد 
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غالمرضا تشویش و ترس هجوم ماموران کالنتري را نداشت بـا خیـال 

راحت از شیره اي ها پذیرائی میکـرد. کـار بجـائی رسـیده بـود تعـداد 

زیادي از تهران براي شیره کشیدن پیش آنها میامدند بـا اتومبیـل هـاي 

ی. خود مشد غالمرضا هم یک موتورسیکلت وسپا خریـده بـود شخص

و حسابی در محل جوالن میداد چون خـوب پـول در میـآورد راحـت 

هم خرج میکرد و از همه مهمتر پول زیادي توي جیب امیر پسر یکـی 

یکدانه اش میگذاشت و امیر هم براي دوستانش سخاوتمندانه ریخـت 

دور و بر امیر بچه هاي زیـادي و پاش میکرد همین امر باعث شده بود 

جمع شده بودند که هر کـاري بـرایش انجـام میدادنـد بچـه هـائی سـه 

چهار سال بزرگتر از خودش گوش بفرمانش بودند حتی مـورد توجـه 

مادر بچه ها هم قرار میگرفت و او با این اوصاف رغیبی براي کلبعلـی 

ز اهـالی شده بود که توانائی هاي مالی امیـر را نداشـت فقـط پـدرش ا

محل هنگام سوار شدن اتوبوس واحد بلیط نمیگرفت و اما این شرایط 

براي امیر و خانواده اش تا یک زمانی بدین شکل ادامه داشت چون از 

هنگامیکه حسین ماهانی شـیره کـش خانـه مشـد غالمرضـا را از خانـه 

مسکونیش به باغچه مرحوم گودرزي که از ساختمانهاي قـدیمی و در 
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ان شرقی باروت کوبی بـود و از وسـط باغچـه دو نهـر آب انتهاي خیاب

عبور میکرد، ساختمانش شامل یک سکوي بلندي بود که هشت اتـاق 

آجري را کنار هـم داشـت، مرحـوم گـودرزي عـالوه بـر ایـن باغچـه 

مالک معدن سنگی بود بنام معدن چاه حمزه کـه عقیـده داشـت درون 

ت وتمـام سـرمایه و چاه حمزه یکی از گنجهاي خسرو پرویزنهفته اسـ

عمرش را براي بدست آوردن آن گنج هزینه کرد تا مـرد او در زمـان 

حیاتش یکی از اتاقها را به یک فرد معتاد بدبختی بنـام حجـت مجـانی 

  داده بود تا از او هم مواظبت نماید. 

حال حجت که همه کاره گودرزي شده بـود یکـی از اتـاق هـا را بـه 

شـیره کـش خانـه مشـد غالمرضـا را در  حسین ماهانی اجاره داد تـا او

آنجا دایر کند و خودش هم شد پادو شیره کـش خانـه و ایـن شـرایط 

ادامه داشت تا زمانیکه حبیب لباف  خودش معتاد شد، یک شب او را 

با دو پاکت بزرگ کاغـذي کـه پـر از سـوخته تریـاك در حـدود دو 

سین ماهانی کیلو گرم بود دستگیر میکنند و حبیب به زندان میافتد و ح

نیز خودش را از این ماجرا کنار میکشد البتـه الزم بـه یـادآوري اسـت 
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که حسین و حبیب هر دو انسانهاي لوتی و خوبی بودنـد وبقـولی الت 

  جوانمرد بودند. 

این کارهـا چـون بـر اسـاس باورهـاي آن زمـان مخـتص آدمهـاي بـه 

  اصطالح زرنگ بود انجام میدادند. 

ار قاچاق مواد مخـدر و شـیره کـش خانـه با کنار کشیدن حسین از ک

بعد از چندي مشد غالمرضا و یک ماه بعد خانمش که کار او را ادامه 

میداد دستگیر و روانه زندان شدند امیر تـک و تنهـا بـدون هـیچ یـار و 

یاوري در محله ویالن و سر گردان شده بود اول مهر بود و بچـه هـاي 

بچـه هـاي محـل همگـی در  هفت ساله باید به دبستان میرفتنـد و پسـر

مدرسه دانش ثبت نام کرده بودنـد، آقـاي دانـش کـه آدم بـدي نبـود 

بطور رایگان امیر را ثبت نام کرد، تا او هم کنار بچه هائی مثل کلبعلی 

قرار گیرد چون دانش هم معتقد بود امیر بچه با استعداد و تیز هـوش و 

مش را حتـی نازك بینی است اما امیر که دیگر پـولی نداشـت تـا شـک

براي یک وعده سیر نماید و منزلشان هم که پس از توقیف به صاحب 

خانه تحویل داده شده بود دیگر حتی سر پناهی نداشت که شب را بـه 

  صبح برساند سر انجام تلخ وگزنده اي داشت. 
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کسی اصال توجه اي به او نداشت تک و تنها مجبور بـود شـبها را در 

نی به صبح برساند وعاقبت هم به شـکل کوچه و خیابان زیر سقف ایوا

بسیار بدي بار سفر بست و بـه دیـار خاموشـان شـتافت کسـیکه خیلـی 

چیزها را تو شکم خیلی هـا ریختـه بـود و مثـل مگـس بـه دورش مـی 

چرخیدند در یک شب سرد زمستانی جلوي مغازه علی آقـا بقـال زیـر 

روز  طاقی مغازه غریبانه بـدنش منجمـد و سـیاه شـده بـود و صـبح آن

رهگذران کفاره ناچیزي از سکه هاي تـه جیبشـان را روي جنـازه اش 

د کلبعلی نیز میتوانست ریختند و در نهایت بی خیالی ازکنارش گذشتن

تـا کـالس ششـم را در  و امـا کلبعلـی شـتی دچـار شـودبه چنین سرنو

مدرسه آقاي دانش سپري کرد و به دبیرستان رفـت ولـی در سـال دوم 

مـادرش در اثـر بیمـاري  1356ت در آبـان سـال دبیرسـتان یعنـی درسـ

سرطان خون در گذشت و صفر علـی عـاجز از نگهـداري و مواظبـت 

یگانه پسرش، افسرده و درمانده شده بود تـا اینکـه آقـاي دانـش بـه او 

پیشنهاد میکند کلبعلی را براي طلبگی به مدارس حوزوي قـم بفرسـتد 

رسه زندگی میکند چون آنجا با سایر هم سن و سالهاي خودش در مد

و پولی هم بابـت کمـک خـرج میگیـرد و اصـال بـه تـو کـاري نـدارد 
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وبعدها هم براي خودش مثل من یک روحانی میشود، نـان و آبـش را 

مردم با رضایت میدهند این پیشـنهاد مـورد قبـول صـفرعلی و کلبعلـی 

قرار میگیرد چون کلبعلی که در ده هاي عزاداري مـاه صـفر در تکیـه 

ی شرکت میکـرد میدیـد روحـانیون چطـور مـورد احتـرام مشد عباسعل

مــردم هســتند مخصوصــا ســیدي کــه بــا اســب مثــل پادشــاهان از شــاه 

  عبدالعظیم میامد و بهش آقا اسبی میگفتند چه ابهت و عظمتی داشت.

آقاي دانش وقتی با موافقت صفرعلی و کلبعلی روبرو شد پـیش قـدم 

ه مهـدي قلـی خـان شد و خـودش کلبعلـی را بـه قـم بـرد و در مدرسـ

گذاشت تا درس دینی بخواند و روحانی شود و کلبعلی با تهیدسـتی و 

رنج و مشقات زیادي مشغول تحصیل درآن مدرسه میشود تا اینکه در 

او که نوجوان پانزده ساله اي شده بود در تظاهرات و حرکت  57سال 

ه هاي مردمی آن سالها در خیابانها فعاالنه شـرکت میکنـد و در ایـن را

پیمائی ها با طالب مدرسه حقانی آشنا و دوسـت میشـود  و در تمـامی 

حرکاتی که از مدرسه حقانی شروع میشد ایشان هـم فعاالنـه شـرکت 

میکرد و با افرادي چون ابراهیم رئیسـی طـرح دوسـتی ریختـه بـود. تـا 
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اینکه بعد از پیروزي انقالب و مطرح شدن احکام جزائی قرآنی بجاي 

واجراي حکم قصاص که باعث ترد افراد و احزاب  احکام قانونی جزا

زیادي از بدنه انقالب شد و آقاي بهشتی با انتخاب تعدادي از جوانـان 

همین مدرسه طلبگی حقانی بعنوان قاضـی و دادسـتان آنهـا را در قـوه 

قضائیه استخدام نمود کلبعلی هم خیلی تالش کرد که جزو ایـن افـراد 

محصل مدرسه حقانی نبودن عاقبـت  قرار بگیرد اما بعلت سن کمش و

توانست با سفارشات آقاي رئیسی ایشان هـم بـه تهـران آمـد و بعنـوان 

کار آموز در دستگاه قضائیه آن روزگار کمک دادیار باشـد و بعـد از 

یک سالی که هنرهاي خودش را بخوبی به نمایش گذاشـت بـازجوي 

بخـوبی زندانیان سیاسی و مخـالفین نظـام شـد در ایـن پسـت توانسـت 

بدرخشد و براي گرفتن اقرار از هر زندانی لجوج  و یک دنده کلبعلی 

را انتخاب میکردند تا از عهده این مهم برآید و او هم نهایـت سـعی و 

کوشش خود را میکرد و شبانه روز در ایـن پسـت زحمـت میکشـید و 

فداکارانه و انقالبی کار میکرد، دربازجوئی روش خاصی داشت براي 
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لباس روحـانی در برابـر زنـدانی ظـاهر میشـد و بـا دلسـوزي  بار اول با

وعشوه هاي بشر دوستانه میگفت خواهر یا برادر دینی من میدانم شـما 

فریب خورده اید در چهره شـما نـور محمـدي پیداسـت، تـو مسـلمان 

پاك نژادي هستی خوب گول خوردي آدم نباید از شیطان لعیم غافـل 

ا هم فریب دهد چه برسـه بـه مـن و شود، شیطان سعی کرده پیامبران ر

تو باید مواظب باشـی فریـب ایـن شـیطان حـرام لقمـه را نخـوري مـن 

میدانم شما از اینکه پی به اشتباه خودتان ببرید توبه خواهیـد کـرد و از 

توابین واقعی و مورد الطاف الهی واقع خواهیـد شـد خداونـد بخشـنده 

که همکاري کنیـد مهربان است عزیزان من، من قول میدهم در صورتی

و از کرده خود پشیمان شوید شما را حمایت میکنم و تمـام قـدرتم را 

به کار خـواهم گرفـت تـا کمتـرین مجـازات شـامل حـال شـما شـود، 

مطمئن باشید به خواست اهللا کاري خواهم کرد تا شما آزاد شوید و به 

سر کار و زندگی خودتـان برگردیـد بـاور کنیـد بعـد از ایـن مـا بـاهم 

ن خوبی خواهیم شد و من در آینده یار و یاورتان خـواهم بـود، دوستا
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حاال بنویس بنده شرمنده خدا انشااهللا کـه خـدا خـودش از سـر تقصـیر 

  شما بگذرد آمین.

اما وقتی طرفهاي مقابل که به حماقت و سادگی این آخوند از تـه دل  

د ولی بی صدا قاه قاه میخندیدند و اراجیف کلبعلی را به هیچ میگرفتنـ

و جواب دلخواه او را نمیدادند، کلبعلی هـم بـه سـادگی از کنـار آنهـا 

میگذشت. فردا روز با لباس عادي در بازجوئی حـاظر میشـد و ابتـداي 

کالمش هم این بود که خودت نخواستی با زبان خوش کار را یکسره 

کنی حاال ما هم با چهره دیگري از تو باز جوئی میکنیم و خواهی دید 

ش قفـل زده اي کلیـدش پـیش ماسـت و بـازش خـواهیم دهانی که به

کرد، در این روز کلبعلی چهره اي از خودش نشان میدهد کـه تمـامی 

درندگان وحشی از دیدنش بخود میلرزند و پاي بـه فـرار میگذارنـد و 

اما این زندانی بی پناه بـود کـه بایـد در برابـر او مـی نشسـت و تمـامی 

سته او عمل میکرد بجـز مقاومـت شکنجه ها را تحمل میکرد و یا بخوا

تا سر حد مرگ و یا تسلیم راه سومی نبود کسانیکه  پرونده آنهـا زیـر 
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دست  کلبعلی می افتاد گویا دنیا بـا آنهـا قهرکـرده بـود، هـیچ روزنـه 

  امیدي را برایشان باقی نمیگذاشت.

کلبعلی چون حیوان درنده اي  بود در قفسی که طعمه اي را جلویش 

د این طعمه در هر صورت خوراك این حیوان درنده بـود انداخته بودن

بارها اتفاق افتاده بود که با لگدها یا میله هاي آهنی که بر سر زندانیان 

میکوبید زندانی جان شیرینش را به پا یا میله آهنی کلبعلی باخته بود و 

دیگر نفسی از دهانی که قفل محکمی به آن زده بود بیـرون نمیآمـد و 

دال افتخار دیگري از جانـب اهللا بـر سـینه کلبعلـی. ناگفتـه این میشد م

نماند دو دختربچه کم سن و سال که در اثر هیجانات نوجـوانی بـدون 

هیچگونه آگاهی و مطالعه اي بخیال خودشان  دست به چنـد حرکـت 

سیاســی مثــل پخــش تعــدادي اعالمیــه زده بودنــد و در بــازجوئی کــم 

بودنـد کلبعلـی را متوجـه زیبـائی آورده و به هر ساز کلبعلی رقصـیده 

معصومانه خـود کردنـد و او کـه دنـدان طمـع اش را بـراي دخترکـان 

خوب تیز کرده بود شرایطی بوجود آورد تا آنها از زندان آزاد شـدند 
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و به عقد موقت کلبعلی در آمدنـد و بمـدت یـک سـال هـر کـدام در 

بـه مـرور منازل جدا و به دور از چشم حاج خانم با او زندگی کردند، 

قدرت و توانائی هاي کلبعلی مورد توجه سیستم هاي قضائی و امنیتـی 

کشورقرار گرفت  و طوري شده بود که کلبعلی میدانست در صـورت 

موفقیت در پرونده متهمی که به او سپرده شده چقدر پاداش و تشـویق 

نامه برایش به ارمغـان میـاورد و در عـرض چنـد سـال بـازجویی ویـژه 

حال پرونده هائی کـه بـه او واگـذار میشـد دیگـر یـک  اطالعات سپاه

دست و از نوع مخالفان و مبارزان رژیم نبود، هر کسی از کار و صـند 

لی که در نظـام اشـغال کـرده بـود بایـد سـرنگون میشـد را بدسـت او 

میسپردند تا اعترافات جانانه و درست و حسـابی ازش گرفتـه شـود تـا 

د و سیا بـوده حـال بایـد از فـالن همگان بدانند این فرد جاسوس موسا

وزیر یا مدیر کلی که براي کلبعلی هم قدمهائی برداشته بود باز جوئی 

و پرونده سازي میکرد، باکی نبـود او بکـارش وارد بـود و از هـر امـام 

زاده یا خود امام هـم اعتـراف میگرفـت جاسـوس اسـرائیل اسـت و بـا 
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میتواند از حسین ابـن مقامات صهیونستی ارتباط تنگاتنگی داشته اصال 

علی اعتراف بگیرد که خود شمر ابن ذي الجوشن اسـت ولـی کـارش 

یــک ایــراد کــوچکی داشــت او هــم ماننــد دوســتش ابــراهیم رئیســی 

تحصیالتی نداشت آنها هیچکدام چون سایر مقامات بی سواد نظام که 

مدارك قالبی تحصیلی براي خودشـان تهیـه کردنـد دسـت بـه چنـین 

باز فرقی بین او و آقاي رئیسی بود به ایشان پست هاي کاري نزدند اما 

حساسی در قوه قضائیه محول شد و بخوبی توانستند نظرات باال دستی 

ها را برآورده کند، تا دادستان کل شود. اما کلبعلـی فقـط بلـد بـود از 

متهمین و زندانیان اعترافی کـه میخواسـتند را بگیـرد بـراي همـین هـم 

العات سپاه و دوسـت نزدیـک حسـین طائـب عاقبت بازجوي ویژه اط

شده بود در این دوران بود که جنگ خانگی بین خـودي هـاي رژیـم 

آغاز شده بود و گاهی او مجبور میشد از یک وزیر یا معـاون  وزیـر و 

یا سپاهی و مدیرکلی، یک جاسوس سیا و دسـت نشـانده صهیونیسـت 

اد رده بـاالي رژیـم بین المللی بسازد و البته که از تعداد زیـادي از افـر
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اعتراف گرفته بود. درست است کـه کلبعلـی در کـارش اسـتاد بـود و 

نظیر نداشت این گونه متهمان به آسانی هرچه او میخواست میگفتند و 

می نوشتند و کلبعلی یکال غبا حال براي خودش دم و دسـتگاهی بهـم 

زده بود و چون معتقد بود ملک مقدارش ثابت است و دیگر چیزي به 

ن اضافه و تولید نمیشود بر روي امالك سرمایه گذاري زیادي کرده آ

بود یک عمارت در لواسان ساخته بود که مثل آثار باسـتانی از بیـرون 

مورد بازدید مردم قرار میگرفت یک ویالي بـزرگ در امیـر دشـت و 

کالر دشت شمال  یکی در طالقان کرج و در هـر نقطـه خـوش آب و 

کرده اي را در بعضی از آنها جاي داده بود هوائی ملکی داشت که نم 

شرکت هاي بازرگانی و تجاري زیادي تاسیس کرده بود کـه دو پسـر 

و دامادش آنها را مدیریت میکردند و از آنجـائی کـه حـرص و طمـع 

زیادي به مال دنیا داشت مقدار زیادي دالر و پوند و سکه طـال نیـز در 

  خانه انباشت کرده بود. 
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طعم تلخ فقر را چشیده بود حال که به پول و ثروت او که از کودکی 

رسیده بود میخواست تمام آن جاهاي خالی گذشته را با اندوختن پول 

و طال پر کنـد میخواسـت کـاري کنـد کـه در ذهـنش اثـري از فقـر و 

فالکت گذشته باقی نماند او از پیشینه خود خجل و شرمنده بـود و بـه 

گذشـته را بـا جمـع آوري همین جهت میخواست تمام رنـگ و بـوي 

ثروت براي همیشه محو کند. این حرص و طمـع کلبعلـی باعـث شـده 

بــود دربــاره اش حرفهــائی زده شــود و دوســت و دشــمن در مجــالس 

ــان  ــه می ــال اســتثنا حــرف و حــدیثی از او ب خصوصــی و مهمــانی هــا ب

میاوردند، مخصوصا بعد از ماجراي سعیداسالمی یا امـامی و بـازجوئی 

سعید امامی، بعد از اینکه آبهـا  از آسـیاب افتـاد مـاجراي  از همکاران 

قتل هاي زنجیره اي  را مقامات نظـام بـه بایگـانی هـاي تاریـک وغیـر 

قابل نفوذ خود سپردند دوباره دار و دسته سعید امامی به سر کار خـود 

برگشتند و حال آنها  بودند کـه بـراي همکـارانی کـه نقـش بـازجو را 

بودند خط و نشان میکشیدند، این نـوع حرکـات   براي آنها بازي کرده

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 نانیدخمه نش                                                                              27

در مورد مسئولین درجه دو و سـه نظـام هـم صـادق بـود ولـی کسـانی 

بودند که با هزار ترفند و بگیر و ببند سـعی کردنـد نامشـان در پرونـده 

هاي فساد هاي مالی کالن برده نشود  اما شـور بختانـه نـام نیکشـان در 

ه بود  و مجبور بودند از آنهـا نیـز گیر پرونده هاي اختالس و فساد شد

ــاهی هــاي  ــا م ــد ت ــده اي برایشــان تشــکیل دهن ــازجوئی کــرده پرون ب

بزرگتري گرفتار نشوند چنانچه در یک مورد رئیس بانک مرکـزي را 

مجبورشدند به خارج بفرستند و در کاندا اقامت گزینـد. در ایـن جـور 

باشـد کـه بـا پرونده سازي ها بازجو باید آنقدر هوش و درایت داشـته 

یک چنین متهم آبرومندي مانند یک مافوق قدرتمند عمل نماید ولـی 

از آنجائی که کلبعلی از چنین هوش و فراستی بر خوردار نبود با آنهـا 

 هم مانند دیگرانی که سفارش شده بود باید اعدام شوند عمل میکـرد

واقع شده بود، حتی اگر پا درمیـانی  خیلی از مقامات و باعث اعتراض

حسـین طائــب  نبــود چنـدین بــار از کــار معلــق شـده بــود حســین کــه 

میدانست او چه جانوري است سپر بالیش  میشد و بخاطر نیازش بـه او 
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در روزهــاي مبــادا اورا درپســتش حفــظ کــرد و اجــازه نــداد منفصــل 

خدمت شود و ازآنروز به بعد کلبعلی فقط به دهـان و خواسـته حسـین 

طائب میخواست دقیقا و موبه مو اجـرا طائب توجه میکرد هرچه را که 

میکرد یک نمونه ازاین نوع پرونده ها  چند نفـري بـود کـه بـه عنـوان 

خرابکاري تاسیسـات هسـته اي توسـط اطالعـات سـپاه دسـتگیر شـده 

بودند و سپاه توسط رسانه ها با جار و جنجال زیـاد میخواسـت قـدرت 

و موسـاد و سـیا نشـان خودش را به رخ نه تنها ایرانیان بلکه به جهانیان 

دهد باید دستگیر شدگان اعتراف میکردند در تـل آویـو و مرکـز سـیا 

تعلــیم دیــده و گوشــه اي از تعلیمــات خودشــان را بــه نمــایش عمــوم 

میگذاشتند اینجا بود که کلبعلی با دستور حسین طائب شـاهکارکرد و 

اعترافــی گرفــت غیرقابــل تصــور، افــراد هیچکــاره چنــان بــا جزئیــات 

ف کردند که این بـار اکثـر مـردم بـا دیـدن فـیلم اعترافـات آنهـا اعترا

جملگی را مقصر دانسته و سزاوار اعدام، خوشـبختانه بـا اینکـه حسـین 

طائب کوشش میکرد تا هر چه زودتـر حکـم اعـدام اجـرا شـود ولـی 
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بعلت نقص در پرونده حکم به تعویق می افتاد و دراین فاصـله وزارت 

انفجار راکتورهـاي اتمـی میشـود و آنـرا اطالعات متوجه علت واقعی 

ثابت میکند که خرابکاري از زمان خریـد قطعـات در خـارج صـورت 

گرفته  و هیچ نیروي انسـانی از داخـل درایـن انفجارهـا نقشـی نداشـته 

است و ناگهان نوك تیز پیکانها متوجه کلبعلی میشود، اما این بـار هـم 

ــاز خواســت ــداد حتــی کلبعلــی مــورد ب ــاز جــوئی  طائــب اجــازه ن و ب

قرارگیرد طائب از او و قاضی فاتحه اي به شدت حمایت کـرد قاضـی 

فاتحه اي شاید بیش از صد حکم اعدام به راحتی آب خـوردن صـادر 

کرده است او وقتی پرونده اي که طائب رویش نوشته  به نظر من باید 

اعدام شود بدستش داده میشد دیگر به هیچ چیـزي توجـه اي نداشـت 

آقاي طائب، افراد بیگنـاه زیـادي فقـط بخـاطر درج همـین بجز نوشته 

جمله  کوتاه اعدام شدند و فریادشان فقط به گوش خودشـان رسـید و 

بس، کسی صداي آنها رانمی شنید بی جهت تو گوش ما کرده بودند 

سربی گناه پاي دار میرود ولی باالي دار نمیرود و یا اینکه میگفتنـد از 
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است خیلی ها با صرف هزینه هـاي زیـاد  این ستون به آن ستون فرجی

ازاین ستون به آن ستون کردنـد و بهانـه هـاي زیـادي تراشـیدن شـاید 

فرشته عدالت بدادشان برسد ولـی نمیدانسـتند از همـان ابتـداي شـکل 

گیري حکومـت اسـالمی و قاضـی القضـاتی موسـوي اردبیلـی فرشـته 

د و محـاکم عدالت را از کاخ و تشکیالت قوه قضـائیه بیـرون انداختنـ

بصورتی برگزار میشود که در زمان پیـامبر و خلفـاي راشـدین برگـزار 

میشد با اعترافات لسانی مجرم و یا سه شاهد عاقل بـالغ یـا علـم قاضـی 

دیگر نه احتیاجی به وکیل مدافع میباشد و نـه جریانـات دسـت و پـاي 

گیرمانع اجراي عدالت، علم قاضی با مالحظه شـواهد و پرونـده هـاي 

زي میگوید سنگسار طبق آیـات شـریفه قـرآن دیگرحرفـی بـاقی امرو

نمیمانــد قاضــی فاتحــه اي هــم  براســاس علــم قاضــی حکــم اعــدام و 

سنگسارصادر میکرد و میکند پرونده هرچه دلش میخواهـد بگویـد از 

  علم قاضی و دستور مقامات که باال تر نیست.
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 بگذریم عاقبـت در یـک مـورد دیگـر کلبعلـی خطـاي نابخشـوده اي

مرتکب شـد و آن ایـن بـود کـه بـرادر رئـیس جمهـور بعنـوان رشـوه 

خواري و فسـادهاي مـالی کـالن دسـتگیر میشـود و از بخـت بـد ایـن 

پرونده به کلبعلی واگذار میشود و او طبق روال معمول چنان بالئی سر 

برادر رئیس جمهور میاورد که حتـی اسـم چنـد نفـري دربیـت آقـا را 

مرتب میگفت میگم مـیگم و چیـزي  برخالف رئیس جمهور قبلی که

ــی بخــت برگشــته داد . چــرا؟  نمیگفــت، گفــت و کــار دســت کلبعل

ازآنجائی که بدالیل سیاسی عجله اي در محکوم کردن این فـرد بـود 

تا پرونده کامل شد به دادگاه و قاضی فاتحه اي سپرده میشـود ومـتهم 

 که زیر شکنجه دستش شکسته بود و هنوز آثار کبودي مشـت و لگـد

در سر و صورتش باقی مانده بود به همان شکل روانـه صـحن دادگـاه  

میشود، غالبا باید صبر میکردند تا با معالجه آثار شـکنجه محـو شـود و 

سپس دادگاه را تشکیل میدادند اما در این مورد اشـتباه بزرگـی شـد و 

قاضی فاتحه اي که شاید بهش تذکري داده شده بـود ایـن بـار بعلـت 
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ی مطرح کـرد پرونـده گویـاي مجرمیـت نیسـت و مـن همان علم قاض

دلیل بر مجرممیت متهم نمی بینم لذا حکم برائتایشان را صـادر میکـنم 

این ماجرا دیگر کار کلبعلی را ساخت و حسـین طائـب هـم نتوانسـت 

کاري به نفع او انجام دهد، لذا ابتدا منتظر خدمت و سـپس بـاز نشسـته 

شت و نـه حرفـه اي میدانسـت کـه شد و خانه نشین او که نه سوادي دا

مشغول کار دیگري شـود چـون او فقـط میتوانسـت اعتـراف بگیـرد و 

پرونده سازي کند سرمایه و شرکتهاي زیادي داشت اما خـودش قـادر 

به انجام هیچ کاري نبود نمی توانست در شرکتهائی که تاسیس کـرده 

شـغول بود و دو پسر و دامادش اداره میکردند حتی بعنوان آبـدارچی م

بکار شود لذا مجبور شده بود در خانـه ور دل حـاج خـانم بشـیند و از 

صبح تا شب اوامر و نق نق زدن هاي حاج خانم را تحمل کند  و براي 

او سبزي پاك کند و ظرف ها را بشوید و گـاهی هـم بـا جـارو برقـی  

اتــاق هــا را جــارو کنــد حتمــا مــی پرســید میتوانســته ماننــد بســیاري از 

به پارکی برود و ساعاتی را با پارك نشینان سپري کند اما بازنشستگان 
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از بد حادثه جرات تنها بیرون رفتن را نداشت عالوه بر دشمنان زیادي 

که براي خود تراشیده بود، فرزندان و بستگان کسانیکه بیگناه و باگناه 

باعث اعدامشان شده بود به خونش تشنه بودند، یک سـري ازمقامـات 

بیزار و متنفرشده بودند و آنها هم در صدد بودند بـه اذا رژیم هم از او 

اعمالی که بر علیه آنهـا انجـام داده بـود ضـربه جانانـه اي بـه او بزننـد. 

چندین بار تلفن هاي تهدیدآمیزي بهش شـده بـود در دنیـاي مجـازي 

تهدیدش کرده بودند بصورت کتبی و ارسال نامه مرتب مورد فحاشی 

شد یک بار هم فرزندانش جلسـه خـانوادگی و تهدید به مرگ واقع می

تشکیل دادند تا براي پدر کاري کنند پسر بزرگش علی سـان پیشـنهاد 

کرد پدر به آلمان مهاجرت کنـد و همانجـا هـم بـا یـک خـانم زیبـاي 

آلمانی تجدید فراش کند که با مخالفت شدید حاج خانم روبـرو شـد 

اسـت او  و هرچه علی سان توضـیح میـداد کـه ایـن حـق شـرعی پـدر

میتواند در عین واحد چهار زن عقدي دائـم و تعـدادي عقـدي موقـت 

داشته باشد باز حاج خانم زیر بار نمیرفـت و میگفـت تـازه از شـر اون 
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سلیطه راحت شدیم باز میخواهید براي خودتون و من دردسر درسـت 

کنید آخه کلبعلی دوسالی بود خانمی را صیغه کرده بـود و در منزلـی 

و قصد داشت او را به عقد دائم خود در آورد که با عکس نشانده بود 

العمل شدید حاج خانم و دختـرش فاطمـه زهـرا مواجـه شـد و باعـث 

گردیــد حــاجی صــیغه را فســخ کنــد هنــوز حــاج خــانم آن مــاجرا را 

فراموش نکرده بود و داغ دلش با این حرفها دوباره تازه شد و با گریـه 

که از تو راضی نیستم خـدا  و زاري گفت حاجی خدا ازت نگذرد من

ازت راضی نباشه و کلبعلی بال فاصله با تغیر عکس العمـل نشـان داد و 

گفت تو چه حقی داري که بگی من از تو راضی نیستم من باید از تـو 

راضی باشم تا خداوند تو را بـه بهشـت پـذیرا باشـد اگـر هـر زنـی بـه 

بمانـد  شوهرش بگوید من از تو راضـی نیسـتم بـه بهشـت کـه نمیـرود

آتش جهنم را براي خودش خریده است فورا توبه کن چـون همسـرم 

و مادر بچه هایم هستی دلم برایت میسوزه این حکـم الهـی اسـت کـه 

برات گفتم، علی سـان پـا در میـانی میکنـد و بـا گفـتن یـک صـلوات 
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بفرستید و تمامش کنید غائله را خطم بـه خیـر کـرد، آن روز بـه هـیچ 

رار شد در آینده جلسه دیگـري برگـزار کننـد و نتیجه اي نرسیدند و ق

یک راه حل نهائی براي او پیدا کنند و در این فاصله کلبعلی یـک بـار 

با ترس و لرز از حسین طائـب وقـت گرفـت و بدیـدنش رفـت و از او 

تقاضاي یکی دونفر محافظ و نگهبان براي خودش کرد که مسلم بـود 

اج آقا شما خودتـان جواب منفی است حسین طائب بهش گفته بود ح

بهتر میدانید تمام باز نشسته ها میرونـد سـر کـار و زنـدگی خصوصـی 

خودشان اگر قرار باشد براي هر بازنشسته یکـی دو محـافظ و نگهبـان 

اختصاص دهیم باید کل نیروهـا را بـراي چنـین کـاري بسـیج کنـیم و 

براي هیچ عملیاتی نیروئی باقی نمیماند نـه جـانم نتـرس کسـی جـرات 

  کند به شما تلنگري بزند.نمی

: ولی آقاي الجـوردي را بعـد از بـاز نشسـتگی تـرور کردنـد چطـور 

  میفرمائید کسی کاري نمیتواند بکند.
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ید یید بفرمای: آنهم اتفاقی بود خیلی با آن مرحوم دشمنی داشتند بفرما

من به شما اطمینان میدهم، خاطر جمـع باشـید خطـري شـما را تهدیـد 

  نمیکند.

لی دست از پا دراز تر بـه خانـه بـر گشـت و در گوشـه اي آنروز کلبع

نشست و به فکر فرو رفت و به عاقبـت خـویش میاندیشـید  ایـن آخـر 

عمري تو چه مخمسه اي گیر کرده بود بـا خـود میاندیشـید نبایـد ایـن 

وضع ادامه پیدا کند این همه پول و ثروت دارم پس اینها بـه چـه کـار 

د آنـرا پیـدا کـرد، بهتـرینش رفـتن بـه میاید حتما راه نجاتی هست بایـ

خارجه حاج خانم میخواد بیاد میخواد نیاد البته اگر نیاد بهتره علی سان 

را باید بفرسـتم گذرنامـه را تمدیـد کنـه جـونم و کـه از سـر راه پیـدا 

نکردم باید خودم را از این گرفتاري نجـات بـدم بایـد جـائی بـرم کـه 

ن همـین فـردا علـی سـان و دست کسی  بهم نرسه نه دوست و نه دشم

و تقاضـاي تمدیـد تـاریخ گذرنامـه را بـده بقیـه  10میگم بره پلـیس +

کارها را هم باید خود علی سان سر و سامان بده نـه از نـورعلی ونـه از 
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حمــارعلی کــاري ســاخته نیســت تعجــب نکنیــد کلبعلــی دامــادش را 

حمارعلی صدا میکند نامش شیرعلی است ولی ازهمان اوایل کلبعلـی 

ه میانه خوشـی بـا او نداشـت او را حمـار علـی صـدا زد و ایـن اسـم ک

رویش مانـد، علـی سـان ده روزي بـه دنبـال پاسـپورت پـدرش وقـت 

گذاشت و در این ایام هم کلبعلی را هر شب به مکانهاي مختلفـی مـی 

بردند یک شب به ویالي لواسان و یک شب منزل علـی سـان و شـب 

پسـر دیگـرش نـور علـی و دیگر خانه دخترش و یک شب هـم منـزل 

شبهاي جمعه و جمعـه را در ویـالي کـالر دشـت سـپري میکـرد و از 

ترسش جرات نداشت دوشب در یکجا بماند، تـا حـدودي ایـن روش 

ــه خــودش  باشــد و خــرده  بــرایش از هــر لحــاظ بهتــر بــود تــا در خان

فرمایشات حاج خانم راتحمل کند و دم نزند تا اینکـه یـک روز علـی 

پدر ممنوع الخروجت کردن دیگه نمیتوانی بـا پـاس سان آمد و گفت 

خارج بشی بند از بند کلبعلی پاره شد و هاج و واج چشمانش به دهان 

علی سان خیره شد ه بود چیزي نمیتوانست بگوید سکوتی سـنگین بـر 
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فضاي خانه سایه افکنده بود، که آخر سـر حمـارعلی بـه زبـان آمـد و 

بدي در انتظار شما است کـه گفت کار دیگر تمام است حاجی آینده 

علی سان با توپ و تشر به حمارعلی حمله کرد و گفت این مزخرفات 

چیه که میگی اگر شعور حرف زدن نـداري خفـه شـو چـه آینـده اي، 

پدر عمري را به رژیم خدمت کرده مگه الکیه حتما تشابه اسمی بـوده 

اور باید رفت تحقیق کرد غیر از این نیست پدر هـیچ ناراحـت نبـاش بـ

کن هیچ اتفاق بدي نمی افتد توي این مملکت اصل خود رژیم اسـت 

رئیس قوه قضائیه مجریه یا مقننه میان و میرن آدمها رفتنی هستند میزها 

و صندلی هاست که میماند شما کلی تجربه داریـد شـما نگـاه بـه ایـن 

رئیس قوه قضائیه نکنید درسته که با گرگ میخنده و با چوپـان گریـه 

ا از همان قماش قبلیهاست ناراحت نباش آقا جان هـر کـی در میکنه ام

شد ما داالنیم، هرکی خر شد ما پاالنیم، خودت که مـا شـااهللا اسـتادي 

واهللا باهللا اینجـا نشـد جـاي دیگـه ایـن خـر نشـد خـر دیگـه مـا هرگـز 
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نمگذاریم یک مو از سر شما کم بشه آقاجون چی فکـر کـردي مگـه 

  ت کسی بشما برسه علی سان شما مرده باشه تا دس

  

:اما این آدمی که من میشناسم براي شیطان هم پاپوش میدوزه نگاه به 

  صوت بلبلی اش نکنید 

: اتفاقا این از اون هفت خطائیه که فقط و فقط به جیب خودش نگـاه 

میکنه این آدم به گوز بنده و با چوس پیونـد، میخـوره  خیلـی راحـت 

یـن رژیـم خـدمت نکردیـد میشه باهاش کنـار آمـد  شـما کـم بـراي ا

دوست و رفیق زیادي دارید شما هنوز هم کلبعلی خان رضـوان طلـب 

هستید من مطمئن هستم تشابه اسمی باعث ممنوع الخروجی شما شـده 

کی جرات داره شما را ممنـوع الخـروج کنـه یـک چنـد روزي صـبر 

کنید من حلش میکنم ،اما معلوم شد حل شدنی نبود و واقعا کلبعلی را 

الخروج کرده بودند حال دیگر مثـل موشـی شـده بـود کـه بـه  ممنوع
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دنبــال ســوراخ مطمئنــی خــودش را بــه آب و آتــش میــزد وحشــت و 

نگرانیهایش از یک طرف و یکه زیاد گفـتن هـاي حـاج خـانم هـم از 

یک طرف زندگی را برایش غیر قابل تحمل کرده بود و داشـت مثـل 

ی سان هم بـرایش شمع میسوخت و تحلیل میرفت دیگر دلداریهاي عل

اثري نداشـت ولـی الحـق کـه علـی سـان وقـت زیـادي را بـه پـدرش 

اختصاص میداد و سعی میکرد هـر طـوري شـده اورا دلـداري دهـد و 

ازطرفی هم مثل یـک بـادي گـارد همـه جـا بـدنبال او میرفـت و ازش 

مواظبت میکرد اما حـاج خـانم کـه یـک عمـري دل پـري از کلبعلـی 

پیدا کرده بود و شب و روز به شـوهرش داشت حاال میدان بی حریف 

میتاخت و لیچـار بـارش میکـرد و امـان بهـش نمیـداد ایـن آدمـی کـه 

ازدهان هر کسی هر چی دلش میخواست در میاورد او که پشت تمـام 

کسانیکه مورد باز جوئی او قرار میگرفتنـد بـه لـرزه درمیـاورد حـال از 

در خانـه ماننـد زخم زبانهاي زنـش در مانـده و کالفـه شـده بـود بایـد 

موشی که با عصا راه میرود طوري حرکت کند که حاج خانم متوجـه 
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حضور او نشود، روزي که براي همه روشن شد کلبعلی چـاره اي جـز 

خانه نشینی ندارد و هر لحظه هم در مرض خطر قـرار دارد علـی سـان 

باز سعی کرد پدر را که دچار چندین نوع بیماري هم شده بود قـدري 

میگفت پدر جان از اسب افتادیم از اصل که نیافتادیم ما این آرام کند 

همه ثروت و پـول و پلـه داریـم از چـی بایـد بترسـیم و خـود کلبعلـی 

جواب میداد اره از اسب افتادیم و بر خر نشسـته ایـم و بـاز علـی سـان 

سعی میکرد بهش قوت قلب بده و میگفت ایـن چـه حرفیـه پـدر شـما 

العات سـپاه هسـتید بـراي خودتـان یلـی کلبعلی خان بازجوي ویژه اط

هستید از چی میترسید هنوز هم کل این خانواده به قـدرت شـما اسـت 

که اظهار وجود میکنه باز خودش جواب میده نه پسرم سایه نشین کـه 

سایه اي ندارد کار ما تمام شده است اینرا خـودم خـوب میـدانم حـاال 

  شما هر چی میخواید بگید.
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امیدانـه حـرف میزنیـد مـن شـما را شـده بـه کـول  : پدر چرا اینقدر نا

بگیرم بصورت قاچاقی از این مملکت خارج میکنم و میبرمتـون اروپـا 

  امریکا هر کجا که دلتنان بخواد.

: بـروم آنجـا کـه چـه بشـود مثــل اینکـه یـادت رفتـه بـر سرغالمرضــا 

منصوري و حمید نوري چی آمده نه هیچ جاي دنیـا جـائی بـراي مـن 

  خوب میدانم.نیست این را 

کلبعلی بعد از آن روز شش ماه دیگر توانست به شکلی دل خراشی با 

زندگی کنار بیاید اما چه کنار آمدنی او از اسب افتاده بود امـا بـر خـر 

ننشست بلکه بزیـر خـر افتـاد تمـامی عـزت و شـرف و اعتبـارش را از 

دست داده بود و دیگر کسی به حرفش تره هم خرد نمیکرد سکه اش 

ونق افتاده بود و خریداري نداشت، عروس هـا شوهرانشـان را سـر از ر

تقسیم مال و منال و بدست آوردن پول و پله بیشتر تحریـک میکردنـد 

و برادرها را به جان هـم مـی انداختنـد، برادرهـا سـعی میکردنـد زبـان 

خواهر و شوهر خواهرشـان را قیچـی کننـد و آن دو را از میـدان بـدر 
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بر ارث و میراثی که نصـیب اش میشـد مهریـه  کنند، حاج خانم عالوه

اش را طلب میکرد که از کلبعلی نگرفته و باید دریافت کند آنهـم بـه 

نرخ روز، فاطمه زهرا خیلی تالش کرد بـرادرانش را راضـی کنـد کـه 

بطور مساوي ارث ببرند امـا حـرف از قـانون اسـالم میزدننـد و قـوانین 

اي کاش دعوا ها و نزاع بین  مملکت که پسر دو برابر دختر ارث میبرد

خانواده به همین جا خـتم میشـد نـزاع اصـلی سـر مالکیـت کارخانـه و 

شرکت هائی بود که هـر کـدام مـدیریت آنـرا داشـتند هـر یـک ادعـا 

میکردند، درست است که سرمایه اولیه از پدر بوده اما این آنها بودنـد 

ده انـد و که کارخانه یا شرکت را اداره کرده و باعث پیشـرفت آن شـ

حال خود را در به دست آوردن سهام بیشتر محق میدانسـتند یـک بـار 

هم علی سـان بـه تحریـک همسـرش سـعی کـرد از کلبعلـی در بسـتر 

بیماري اثر انگشت یا امضائی را در پاي سـندي بگیـرد کـه حمـارعلی 

متوجه میشود و عالوه بر اینکه خواسته علی سان را نقش برآب میکند 

و قـش قرقـی راه میانـدازد کـه علـی سـان تـا مـدتی چنان آبرو ریزي 

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 44                                                                                                               ف.الف

 

مجبور به سکوت میشود، چاره اي نبود از کلبعلی کاري ساخته نبود و 

نمیتوانســت دخــالتی داشــته باشــد، او ابتــدا دچــار ســکته قلبــی شــد و 

دکترمعالجش معتقد بود او را باید نزد یک روان پزشک بـرد و تحـت 

یرفت و همین امر باعث شده بود درمان او باشد ولی کلبعلی زیر بار نم

وقـت ن حریص اش راهـی پیـدا نکنـد چـون هردیگر خواب به چشما

چشمانش روي هـم میرفـت بـا فریـاد وحشـتناکی از خـواب میپریـد و 

کابوسهاي بدي میدیـد، قـرص هـاي آرام بخـش هـم دردي از او دوا 

نمیکرد آدم بد دهن و پرخاش جو و عصبی شده بود بطوریکـه کسـی 

رد از کنارش رد شود چه برسه به اینکه حـالش را بپرسـد،  جرات نمیک

. ابتـدا گرفـت نکروزان یـا همـان بیمـاري گوشـتخوار یتیفاشبعد هم 

تمــامی بــدنش را تاولهــاي  ســپسدســت و پــایش تاولهــاي چرکــی و 

پا را تا زانو قطع کردنـد امـا  دو چرکی پوشاند، پاهایش سیاه شد و هر

بیماریش شدیدتر و بوي کرد و روز بروز نه دارو و نه قطع پا افاقه اي ن

گند چرکهاي بدنش غیر قابل تحمل میشد. بوي چرك و عفونت فضا 
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حتی علی سـان هـم بـراي دیـدنش وارد  چنان مسموم کرده بود کهرا 

اتاقی که او در بسترش دراز کشیده بود نمیشد از همان دروازه در پدر 

ــه کســی را  ــوي تعفــن اجــازه ورود ب ــد چــون ب ــی را میدی ــداد حت نمی

پرستارانی که استخدام میشدند نصـف روز دوام نمـی آوردنـد از قیـد 

ی بسـیار پول گذشته کارشان را رها میکردند عاقبـت یـک روز بشـکل

تسلیم حضرت اعزرائیـل شـد و بطوریکـه بـراي برداشـتن  چندش آور

  جنازه اش از ماسکهاي مخصوص استفاده کردند.

  

22/7/1400  
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  دخمه نشینان
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این نمایشنامه یا در زمان حیات جمهوري 

ع سران آن ضبینی و که پیش ،اجرا میشوداسالمی 

رژیم از سر نگونی  یا بعد از فروپاشی میبا شد و بعد

اي از شرایط زندگی  ید که گوشهابه نمایش در می

   .میدهدرا بعد از سقوط نشان سران جمهوري اسالمی 
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  :صحنهتشریح 

ک پنجــره تماشـاچیان یـ يروبــرو زمینــی کـه در انتهـازیریـک اتـاق 

کـه  ،سانت نزدیک سقف دارد تطول بیس به عرض پنجاه وطیلی مست

گـاه گـداري پاهـاي عـابران یـا هرچیـز متحـرك  رو به خیابان است و

ود بـراي تماشـاچیان قابـل رویـت کـه از جلـو پنجـره رد میشـدیگري 

خانه که بایـد قـدري سـر را مانند درهاي زور ،، یک درب کوتاهاست

سمت راست دیده میشـود کـه منتهـی بـه راه خم کرد تا داخل شد در 

اق یک میز فکستنی بـا ت، درون اراه داردکه به طرف باال  استپله اي 

خواب سه طبقـه در سـمت یک تخت  ی در وسط وبچهار صندلی چو

یـک  وچپ و جلوي تخت چهار سـاك سـفري روي هـم قـرار دارد 
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در  چهار پایه یا وسـیله اي ماننـد آن در کنـار در بطـرف عقـب سـن و

کـه روي آن  جلـو یـک کابینـت دیـده میشـودسمت در  ،طرف دیگر

کنـارش یـک  رومیـزي ویـک گـاز سـه شـعله  قوري و یک سماور با

   .ینک ظرفشوئی با شیر آب دیده میشودس

حسـین  پرده باز میشود سردار باقر خانی در طبقـه سـوم تخـت ووقتی 

م پناه پشـت  اسالآیت اهللاشریعتمداري در طبقه اول دراز کشیده اند و 

بـا تسـبیح اش بـازي  روبـروي تماشـاچیان نشسـته و میز روي صـندلی

در حـال ریخـتن چـاي در اسـتکان مشـاهده  آقاي جهانگیري ومیکند 

   .میشود
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  :جهانگیري

بعـد  چیان کـرده سـري تکـان میدهـد وبه تماشـا(چاي ریخته نگاهی 

ف میـز بـه طـر نمـوده چنـد قـدمی سـپس آیـت اهللا نگاهی به سردار و

 میـرود وسپس مکث کوتاهی کرده مصمم بطرف چهار پایـه  میرود و

  ).شروع به نوشیدن چاي میکند روي آن مینشیند و

        :اسالم پناه

) میمردي یک چـاي تسبیح میگرداند (همانطور که سرش زیر است و

   !هم براي من میریختی
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  :جهانگیري

کردي دیگـران  ؟ عادتپا نداري اما مگه خودت دست و ،نه نمیمردم

   ؟برات مجانی کار کنند

    :اسالم پناه

؟ یادتان رفته چگونه مـردم را دم کار مجانی کشیدمباش من از مرو این

حکام الهی مانع میشدیم مـردم ااین ما بودیم که با  واستثمار میکردین 

  .را زیادي بچاپید

       :جهانگیري

چپـاول  رت وآقارو باش احکام الهی که همه اش در جهت غـا ،به به

بلنـد بـراي شـما ( پس بیا اینهم کاپ سپاس از طـرف مـردم  ،شماست

بلنـد  )الیش را جلوي اسـالم پنـاه میگـذاردخ کینعلب میشود استکان و

   .اینها را بشورشو 
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        :اسالم پناه

  ؟چایش را تو کوفت کردي من استکانش را بشورم

       :جهانگیري

ظرفی کـه کثیـف بشـه بایـد هر  بله ظرف شستن امروز نوبت شماست

  ؟مگه ما درنوبتمان کوتاهی کردیم حاجی ،بشوري

        :اسالم پناه

که جو زیادي مصرف کردي از دهنت گنده تر حرف مردك مثل این

 ،ی کوفـت کـردي را بشـورمی، من بیام استکانی که تو توش چامیزنی

  .ش بهمین خیال باشآدوزار بده 

  :جهانگیري

تلمبـار کـه شـد عاقبـت م با ظرفهـاي دیگـه ما که دست نمیزنی ،نشور

 ،د دهنـی میکنـیبـ تازه چرا اینجوري حرف میزنی وخودت میشوري 
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ما اینجـا بـاهم داریـم زنـدگی  ؟فعال نمی شورم میمیرياگه بگی باشه 

  .کنیم نباید پنجول تو صورت هم بکشیممی

       :اسالم پناه

شـه مـن یـک ، هرچی بابی ادبی میکنی میدانی و خوب این چیزها را

  .روحانی هستم احترامم واجبه

       :جهانگیري

کـه همیشـه ولی شما خودتون بخودتون ترکمون زدین مـا  ،بی تردید

، خودتون کردین بهتون احترام میگذاشتیم، حتی اگر باورتون نداشتیم

  .عمو جان خودتون

        :اسالم پناه
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را رهبري  ما مردم ؟چکار کردیم؟ شماها تو این ماجرا نقشی نداشتید

، کـار بـدي کشـاندناز عـرش بـه فـرش  کردیم تـا یـک دیکتـاتور را

  کردیم ؟

        :جهانگیري

دها چنبره زدیـن سـر خـوان بـی صـاحب  همـه چـی را ژبعدش مثل ا

  .هاپولی هاپولی کردین

       :اسالم پناه

  ؟شما نخوردین ؟شما نکردین

       :جهانگیري

مشت بی سواد احمق  یک ؟ما سهم تخصصمان را می بردیم شما چی

  .آمدند شدن همه کاره که هر را از بر تشخیص نمی داد

       :اسالم پناه
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  ؟پس تو کونت براي این میسوزه که چرا ما با شما شریک شدیم

        :جهانگیري

که در راس کلیه شما چیکاره حسن بودین  ،عصبانیت) اره با فریاد و(

  ؟ددانشی داشتی ، چه تخصص وامور قرار گرفتین

        :اسالم پناه

رو صاحبان اصلی انقالب ما بودیم، مـردم بخـاطر  مردیکه بی چشم و

 کـف آقا که در تبعید بودن انقالب کـردن و جونشـون و وجود نازنین

  .پیروز شدن دستشون گرفتن و

       :شریعتمداري

) بسه چرا سر لب تخت مینشیند (از جایش حرکتی کرده بر میگردد و

  .ین آقاي جهانگیري احترام آقا واجبهتصدا راه انداخ و

       :جهانگیري
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   ؟بدبخت تو هنوز هم پر قیچی آخوند هستی ،تو یکی دیگه خفه شو

       :شریعتمداري

مـرد حسـابی مـن خواسـتم  ،چـار میگـیچرا بد دهنی میکنی، چـرا لی

شما توي گوش ما هم بزنـی آخ  ،قضیه رو فیصله بدم میانی کنم وپادر

اال بجاي این حرفها بگید چی شـده شـاید ح ،انگیرينمیگیم آقاي جه

  .کی کنیمبتونیم کم ما

       :جهانگیري

؟ شـما اگـر فقـط مروز نوبـت ظـرف شسـتن کیـها(قدري آرام شده) 

  .همین را بگید قضیه حل شده

       :شریعتمداري

   .نوبت آقا است ،خوب معلومه

        :جهانگیري
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خـوردم بـه  ودم ریخـتم ورزه من یک چاي براي خخدا پدرت را بیام

میگــه  بشــورد ایشـان قبـول نکـردن و کـی رانعلب آقـا گفـتم اسـتکان و

  .خودت بشور

       :شریعتمداري

اصال من خودم میشـورم  ،نعلبکیه این که چیزي نیست یک استکان و

  ؟حرفیه

       :اسالم پناه

   .، دیدي آقا مسئله به این آسانی حل شدخیر

       :جهانگیري

 قرار و شما دارید مقررات و ،، آقاي شریعتمداريحل نشدنه خیر آقا 

یمان را زیر پا میگذارید از فردا مـرد حسـابی هـیچ کسـی کـار مدارها

  .خودش را نمیکند تمام کارها را شما باید انجام دهید
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       :شریعتمداري

 ،، هرگززکی من بشورم؟ بمن چه ،همچین چیزي نیست، دکی ،نخیر

  .هرگز

       :جهانگیري

جـه وی که شما همیشه نـوك دماغتـان را مـی بینیـد متیوب از آنجاخ

 ی بنده است مـن هـم از زیـریهمین فردا که نوبت ظرف شو ،نمیشوید

چکـار ، شما بـراي اینکـه اختالفـی پـیش نیـاد کار شانه خالی میکنم و

رباقر خـانی هـم سـردا ؟ بجاي مـن هـم ظـرف میشـورید وقتـیمیکنید

ایشان هـم از ظـرف  ک شان میشود ون باعث قلقلشرایط را چنین دید

   .شوئی خودشان را به بهانه اي معاف میکنند

  :سردار باقر خانی

نـه  )راز کشیده است با بیـانی بـی تفـاوتهمانطور که روي تخت د( 

 آقا هر کسی باید طبق مقررات کاري کـه بـر عهـده اش اسـت و ،خیر
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بـا هـاي امـروز جهـانگیري اسـت شسـتن ظرف انجام بده، حق بـا آقـاي

حضرت آقا است کاري نکنید که مجبور شـوم بـه شـیوه هـاي نظـامی 

  .متوسل شوم

       :شریعهتمداري

نظامی گري نیست بنده گـردنم  نه خیر، نه خیر احتیاجی به خشونت و

اصـال  ،قبـول دارم ،قوانین از مو هم نازك تراسـت در برابر مقررات و

  ،ی بنـديبگو مرد حسـابی سـري کـه درد نمیکنـه را چـرا دسـتمال مـ

  ؟میفرمائید نده شکر زیادي خوردم حاال شما چیبخشید حاج آقا بب

       :اسالم پناه

بلـه  ،المیـزان لیقـوم النـاس بالقسـط نی هستیم وآهللا ما مطیع اوامر قروا

  .ن استآن و خواست قرآاین کالم قر اتفاقا
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        :جهانگیري

  ؟نه ن نکن بگو میشوري یاآن قرآ) این قدر قر(باصداي بلند

       :اسالم پناه

صداي بلند) چطور شد تو که همیشه یک جلد کـالم اهللا  و غضببا (

تا میخواسـتی قسـم بخـوري و کسـی را خـر  و تو جیب بقل کتت بود

  .قسم میخوردي میبوسیدي و کنی از جیبت در میاوردي و

        :شریعتمداري

ن آماشـینش هـم همیشـه یـک جلـد قـر دبا مسخرگی) توي داشـبور(

   .شتدا

       :جهانگیري

   .نیازي هم بهش نیست ) داشتم ولی االن ندارم وخشم فریاد و با(

        :اسالم پناه
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   .اعتقادي هم بهش نداري ،پس اون وسیله فریب مردم بوده

       :جهانگیري

نیست شما بـا مـردم رو راسـت بـودین، مـرد  )نهایت خشم فریاد و با(

و  تـو ،شکمتون و گنده میکنیـدم ها است که با فریب مردناحسابی قرن

  .ن اعتقاد دارینآقر نیست خیلی به اسالم و امثال تو

       :اسالم پناه

، مـا رو میگـی؟ بـه روحانیـت شـیعه تـوهین فریـاد) مـا با عصبانیت و(

، پاك خودتو زدي به خریت مردك همین حاالش هم لـب تـر میکنی

  .رت تمامهکا کنم یک لحظه نفست بند میاد و مرتد اعالمت کنم و

       :جهانگیري

البتـه بـا ( ؟شـمبجا تسلیم عزرائیل در بنده کنمیعنی از کرامات شما م

  مسخرگی قاه قاه میخندد)
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       :اسالم پناه

در همین شرایط هـم  ،آقاي جهانگیريبی خودي بخودتون قره نشید 

کـه از دهـان مـن  حکـم خـدا کسانی هستند که از ما پیروي میکنند و

  .نمیگذارند به تعویق بیافتد خارج میشود را

       :شریعتمداري

با اعتقاد هنوز زیاد داریـم  آقا جان مسلمان فهیم و ،بله حق با آقا است

ی شنیده میشود یصداي پا( .که در راه اسالم براحتی جان بازي میکنند

  )الفقار با لباس بلوچی وارد میشودذو و

       :ذوالفقار

   .گوساله هاخفه شید  ،) ساکت(با صداي بلند

        :جهانگیري

  ؟این چی میگه؟ با کیه
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         :اسالم پناه

   .صدا راه انداختی میگه خفه شو چرا سر و

       :جهانگیري

   ؟به کی میگه

        :اسالم پناه

   .خوب معلومه بتو میگه

       :فقارلذوا

اید به همه اعالن  کنید اینجـا پنهـان وصدا راه انداختین میخ چرا سر و

  ؟دینش

       :شریعتمداري

  .لرز) نه بابا این حرفها چیه باترس و(
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       :فقارلذوا

  .خداي کعبه که وجود شما اینجا براي من کلی خطر دارهه ب ،واهللا

       :جهانگیري

 کلی هـم پـول گیـرت میـاد جیـب هـاي لباسـت هـی دارن سـنگین و

  .سنگین تر میشن

       :الفقاروذ

شـما ه انسـانیت بـ ن بخـاطر اخـوت وم .همه چی که پول نیست پول؟

  .کمک میکنم

       :جهانگیري

   .بله میدونم

        :ذوالفقار
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ش شما که هم ، سردارنمیدونی من این حرفها حالیم نیستمیدونی یا 

با بودن یـک فـرد نظـامی قدرتمنـد چـرا اینهـا بایـد شـلوغ  ،خوابیدین

حساس  لطفا بلند شید سردار یک قدري هم به وظایف خطیر و ؟کنند

   .خودتان رسیدگی کنید

        :سردار باقر خانی

نشیند کـه پاهـایش آویـزان  از جایش بلند شده لب تخت طوري می(

   ا.طاعت ) حتما سمعا وبه همان حالت است و

       :جهانگیري

ه نه عرب ی) این آقا بلوچگمسخر را قطع کرده با شوخی و (حرف او

  .خانیسردار تیمسار دکتر باقر

        :سردار
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 خشـم و این موضوع برخورد کنـد امـا بـا سعی میکند خیلی عادي با(

هـم  فارس نداره همـه بـا ترك و، عرب ،عصبانیت) فرقی نمیکه بلوچ

آقا حاال اجازه میدهیـد زرم را  ،همه اخوان المسلمین هستیم برادریم ما

   ؟بزنم

       :جهانگیري

  .ید زرتان را بزنید کی جلوي شما را گرفتهیبفرما

        :ردارس

سـپس ادامـه  غضـب بـه جهـانگیري میکنـد و روي تنفر و (نگاهی از

خطـار میکـنم شـما خودتـان امیدهد) لعنت بر شیطان حرامزاده آقایان 

 ،کسی ساز ناهمگونی سـاز کنـه هر ،بعده این ب جو را نظامی کردید از

   .حساب کار دستون باشه ،با من طرفه

        :جهانگیري
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که تمام پشـمامون  قدري مالیم تر چقدر خشن ما بابا بی انصاف یک

   .ریخت

       :سردار

بعد هیچکسی حق حرف زدن نداره  شیر فهم ه این ب ) خفه از(با فریاد

  ؟شد

        :اسالم پناه

  پس چه جوري با هم حرف بزنیم؟ ،سردار جان

       :شریعتمداري

 ا واین که کاري نـداره بـا زبـان ایمـ )شکلک درآوردن با لودگی و(

  .اشاره میتوانیم خواسته هاي بحقمان را مطرح کنیم

       :سردار
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از هـر  ه خـواري اسـتچـفقـط کـارت پا ،دست وردار شـریعتمداري

ریان ابـن کسپاه حسینی و هم تـو لشـ طرف باد بیاد بادش میدي هم تو

 صدا نکنید آهسـته بـا هـم حـرف بزنیـد همـین و من گفتم سر و ،سعد

   .الفقار هم همین بود، فکر میکنم نظر آقا ذوبس

        :ذوالفقار

ی یواهللا اگر قرار باشه یک بار دیگر فقط یک بـار دیگـه صـدا ،بله بله

از این دخمه در بیرون شنیده بشـه مـن دیگـه هیچگونـه تعهـدي بـراي 

حفاظت شما نخواهم داشـت ایـن را گفتـه باشـم از همـین امـروز هـم  

این بی احتیاطی به کرایـه بخاطر  روزانه پانصد هزار تومن براي هر نفر

   .اضافه شد

       :جهانگیري

آقایان متوجـه  ،لیون تومنیم دوصد هزار تومان یعنی روزانه روزي پان

   ؟هستید روزي دوملیون گذاشت روي کرایه
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       :اسالم پناه

   .این نشد این درست نیست این بیع از لحاظ شرعی اشکال دارد ،نه نه

       :جهانگیري

  شنیدم که دبه حرام است من هم  ،بله

         :ذوالفقار

آقاي آیت اهللا شما بخـوبی میدانیـد دبـه در بیـع اسـالمی اصـال معنـی 

   .ندارد عوام براي خودشان به نام اسالم قانون درست کردن

        :اسالم پناه

سر مبلغ هردو طـرف اعـالم ، و اما ما توافق کرده بودیم ،درست است

  .رضایت کرده بودیم

       :ارذوالفق
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دو روزي  بعـده ایـن بـ من اعالم میکنم کرایه منـزل شـما از ،آقا جان

اگـر هـم  ،میشه اگر راضی هسـتید مـن در خـدمتمتومن اضافه  میلیون

  .ید تشریف ببرید جاي ارزان  ترینیستید بفرما

        :جهانگیري

   .دونی میگه منزلگی) خودش هم باورش شده به این سگ( با مسخره 

       :ذوالفقار

فریـاد  و هم دادخود دانید، گفته باشم اگر بـاز ،هستست  که همین ا

هـم  ساکت مثل آدم با ؟راه بیاندازید اجاره اضافه میشود! حرفی نیست

تر کجـا میتوانیـد پیـدا  اینجا امن زندگی کنید تا موقع فرارتان برسه از

 شما با مـردم چکـار ،خون شما تشنه انده بدبخت ها همه مردم ب ؟کنید

  .کردید دارن مثل سگ بو میکشند تا اثري از شما پیدا کنند

        :اسالم پناه

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 نانیدخمه نش                                                                              73

  ، چرا از خودت حرف در میاري؟بابا توهم زیاد بزرگش نکن

   :ذوالفقار

دونی کاري نداشته باشه شما تو این سـگ ، اگر کسی با شماحرفیچه 

   .د شدیدسگ هم اینجا بند نمیشه که شما بناهللا و ؟چیکار میکنید

        :ریعتمداريش

 کرایـه اش را بـا بـی پس خودت میدونی این دخمه چه جور جائیـه و

   .را خوش نمیاد واهللا باهللا خدا .انصافی زیاد میکنی

       :ذوالفقار

بحث کرایه تمام شد چیزي که بـه توافـق رسـیدم و دیگـه حـرفش را 

 ري داشته باشند بقـولدو طرف میتوانند ادعاهاي دیگ نزن چون باز هر

  .شما دبه در نیاریم

       :شریعتمداري
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مـا همیشـه بـه حـرف  ،است حرف حسـاب جـواب نـداره شما حق با

پیرو حرف حساب بودیم این آقا ذوالفقار  حساب احترام میگذاشتیم و

  .چه مرد نازنین حسابگري است من که مخلصشم

       :جهانگیري

عمـري مزخـرف نوشـتی و نیـار یـک توهم اینقدر مـوش مردگـی در

اصـال تـوي  ،بهم زنـی بـود نفاق دو ، کارت تحریک وزخرف گفتیم

  عمرت یک کلمه حرف حساب زدي یا شنیدي؟

       :شریعتمداري

 فکر نکن مـن چیـزي از ،داري شروع میکنی ها باصداي بلند) باز تو(

بند هات و میـدونم گذاشـته بـودم در  زد و، تو نمیدونم تمام دزدي ها

آبـروي نداشـته ات را ببـرم فقـط  م ویک روز مناسب تو کیهان بنویس

   .منتظر مجوز آقا بودم

       :جهانگیري
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) کثافـت را محکم میگیرد یقه او بطرف شریعتمداري حمله میکند و(

(دسـتش را ؟ هرزه گوي چرند نویس گنده گو براي من دم درآوردي

مشت به دهان شریعتمداري بزند کـه ذوالفقـار دسـتش  بلند میکند تا با

ه سـرعت بـه او ب شریعتمداري را خالص میکند و گرفته و را روي هوا

طرف تخت دویده پاهاي سردار را کـه از تخـت آویـزان اسـت را در 

  بغل میگیرد)

       :ذوالفقار

اگر میخواید باز هم اضـافه  ،همین چند لحظه پیش به کرایه اضافه شد

   .بشه من حرفی ندارم مثل اینکه من خیلی کم از شما اجاره میگیرم

        :جهانگیري

اق رفتـه نگـاه خشـم تـطرف وسـط اه خشم از ذوالفقار جدا شده ب با(

یک صندلی را طوري قـرار میدهـد  ندازد واآلودي به شریعتمداري می

  نشیند) روي آن می که پشتش به شریعتمداري باشد و
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       :ذوالفقار

من خیلی کار دارم زیادي اینجا معطل شدم ازتون خواهش میکنم سر 

دا راه نیاندازید اگر صداي شما به گوش کسی برسد هم خودتـان و ص

خطر انداختید هم من را گرفتار میکنید که چهـار تـا جنایتکـاري ه را ب

  .که پلیس بین الملل هم در تعقیبشان است را پناه دادم

       :اسالم پناه

یزنـی کجـا اینتـر بـانی می از روي نـا مهریذوالفقار جان  باز که حرفها

ور بـراي احتیـاط گفتـیم بـه طـ ؟ما کـاري نکـردیم ،دنبال ماستپول ب

گرنه طال که پاکه چه منتش به خاکـه مخفیانه و قاچاقی خارج شویم و

این تب انقالب فـروکش کنـد مـردم  صبر کن آبها از آسیاب بیافتد و

خودشان با چراغ بدنبال مـا خواهنـد گشـت تـازه مـن روحـانی هسـتم 

   .مرد خدا مسلمان و

        :ذوالفقار
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، بسه آقا دیگه براي ما باالي منبر نرو نه من بچه هسـتم کـه گـول بسه

نه دیگـه حرفهـاي تـو خریـداري داره بگـذریم  این حرفها را بخورم و

صفا با هم زنـدگی کنیـد تـا  یک بار دیگر خواهش میکنم در صلح و

دارم میـرم  ؟چیزي که الزم نداریـد ،من برسهه نه ب گزندي نه به شما و

  .شهر

       :اسالم پناه

  .خیر

       :ذوالفقار

  ؟پس چیزي الزم ندارید از شهر بگیرم

        :اسالم پناه

   .فقط سالمتی شما را میخوایم ،گفتم نه

       :شریعتمداري
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) بله سـالمتی شـما بـراي مـا از هـر چیـزي گرانبهـاتر ترسان (آهسته و

  )خارج میشود فقارلاست بسالمت (ذوا

       :اسالم پناه

دهنـت  هم یک حرفی بزن مگـه ماسـت تـو ) بابا تواب به سردارخط(

   ؟مایه کرده الل مونی گرفتی مرد

       :سردار

ــزنم ــی ب ــه حرف ــک  ،چ ــرف زدم  ی ــلحه ح ــا اس ــري ب ــک عم ــن ی م

  !نکف به من بدین آنوقت ببینید چه جوري حرف میزنمیکالش

        :جهانگیري

حه در اختیارتون ، خوبه دیگه زیادي زر نزن سردار اون همه اسلخوبه

   ؟بود چه گهی خوردین

       :اسالم پناه
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ــانگیري راســت میگــهواهللا ــو دیگــه جه ــ،  این ــدر بودجــه ب شــما ه چق

زار که رسـید دمتـون گرفتیـد تـو موقع کار ؟، چی شداختصاص دادن

  .شدید پاتون و رد

       :شریعتمداري

 رفتـه و جهـانگیريطـرف ه بـ ناز از سردار جـدا میشـود و با عشوه و(

اینهـا عـادت  ،) آخه حضـرت آیـت اهللانشیند روي صندلی می اوکنار 

یـد، دروغ کنند اونهـم کـه شـماها اجـازه نداد داشتند گاز انبري حمله

(حـال صـندلی اش را بـه جهـانگیري  ؟میگم جناب آقـاي جهـانگیري

  نزدیک تر میکند)

        :جهانگیري

دي سـپس پوزخنـ بـه شـریعتمداري میکنـد و ابتدا نگاهی غضـبناك(

  .، این دفعه درست زدي به هدفزده) راست گفتی حسین

       :سردار
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ور میـرود) شـما هـا چـی طرف سماه ین آمده درحالیکه بی(ازتخت پا

دیگه چکـار  کشته دادیم همه کشتیم و ما آن ؟دارید نوشخوار میکنید

را یـاري میکردنـد بـاز ایـن  آنهمه نیروي عربی که مـا باید میکردیم با

پیروز شدن در هر جنگـی یـک شکسـت هسـت یـک  مردم بودند که

ر مثـل خیلـی جاهـاي دیگـه مـردم ببرانـا خوب فاتح این نبرد ،پیروزي

   .بودند

       :اسالم پناه

، اون چاپیدیـد بـراي یـک چنـین روزي شما یک عمر پول گرفتیـد و

 ،، من آنم که رسـتم بـود پهلـوانلوغاز خوندنها ،همه اولدرم بلدرم ها

  ؟بی حریف بود میدان خالی و شد همه اش براي چی

       :شریعتمداري
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ابـرو بـه سـردار  چشـم و دسـت و ( بـا ؟رستم کیـه ،نه خیر )(با عشوه

آن موشم که با عصا راه میروم قربان شـما چـی فکـر من  اشاره میکند)

  .میکنید

        :سردار

ــه شــر ي میکنــد) جــواب ابلهــان تمداریع(چــایش را ریختــه نگــاهی ب

   ؟، کسی چاي میخورهخاموشی است

  .بریزبله براي ماهم  )هم همگی با(

        :سردار

  .آبش داره قل قل میکنه خیلی داغه

       :جهانگیري

   .چه بهتر چاي باید داغ و لب سوز باشه

        :اسالم پناه
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چـاي سـرد شـده  ،الغ باشـهقدیم گفتن چاي داغ باشـه معـده ا از ،بله

   .میخوره هبدرد پاشور

       :سردار

یـد مفـت باشـه کوفـت ی) شـما بهتـر اسـت بفرما(درحال چاي ریختن

میخندند  دصداي بلن (دیگران با ینسردیش دار چکار به داغی و ،باشه

سپس شـریعتمداري  سردار اولین استکان چاي را جلوي اسالم پناه و و

یـد بـاهم قـدري یشوخی گذشته برادرهـا بیا ) ازجهانگیري میگذارد و

 ا همگی درد مشترکی داریم بایـد تمـام انرژیمـان رامهربان تر باشیم م

این دخمه خراب شده نجـات پیـدا  صرف این کنیم تا هرچه زود تر از

سـتیز  ست پس باهم نبایـد در جنـگ واستراتژي ما فرار از اینجا ،کنیم

  .صفا زندگی کنیم در صلح و آرامش داشته باشیم و باشیم باید

       :جهانگیري
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ــه ش ــردارانی ک ــام س ــد وتم ــت میخورن ــی در  کس ــر طبل ــون دیگ چ

اختیارشان نیست که بر آن بخـاطر جنـگ بکوبنـد بـراي مـدتی صـلح 

چی شده سردار تو که رجز خونـدنات  ،یزار از جنگب طلب میشوند و

   ؟کرده بود کر گوش فلک را

        :سردار

   .بفرما حاج آقا من چی میگم این مردك چی میگه

       :شریعتمداري

شـمار نـابودي وگرنه سردار روز ،نگذاشتن گذاشتن آقا(با بدجنسی) ن

وعود مداشتیم به روزهاي  اسرائیل این غده سرطانی را اعالم کرده بود

  .ذاشتنگن ؟، نیست سردارنزدیک میشدیم

       :سردار

  .بله نگذاشتن ،) بلهمتلک شریعتمداري نمیشود متوجه(
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        :اسالم پناه

مریکـا آنـد امـا وقتـی از ک مـی حـرف زدنه تدا با تمسخر شروع بـبا(

بلـه کـه  زده میشـود) حرف میزنـد خـودش هـم بـاورش شـده هیجـان

، اگـر خاك یکسان میکـرد نگذاشتن وگرنه همین سردار اسرائیل را با

گ جهـانخوار را هـم تـو خـود مریکا این شـیطان بـزرآگذاشته بودند 

ره کـرده شـروع بـه شـعار دادن مشتهایش را گـبود میکردیم (اامریکا ن

  ، مریکاآمرگ بر  )میکند

مرگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنـگ  ،مریکاآمریکا آ

  .تو

       :شریعتمداري

دیگــران فاصــله  از جــایش بلنــد شــده از یــک شیشــکی در میکنــد و(

مریکـا را آال، اگـر میخواسـتید  ،نشیند) ال سـیدي گرفته لب تخت می
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 ؟مریکاآکهاي ناشتید تو بانابود کنید پس چرا پولهاي نازنیتون و میگذ

   ؟مریکاآدوردونه تون را میفرستادید  ايه چرا بچه

       :اسالم پناه

مردیکه بد دهن بد  ؟مریکاآتو خودت چرا انگل زادهات و فرستادي 

  .قلم

        :سردار

هم که کفتر پر قیچی شـما بـود خواسـت این ،چون شما فرستاده بودید

ه هـاي فرستاد پیش آقازاد زنینش واز شما تبعیت کنه دسته گل هاي نا

  ؟) درست میگمشریعتمداري شما  (خطاب به

        :شریعتمداري

دهنـی  کامال سردار جان ولی اگر من بقول آقـاي جهـانگیري بـد ،بله

از امثـال  با قلمم فحاشی کردم همه اش به نفـع شـما قلـم زدم و ،کردم

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 86                                                                                                               ف.الف

 

هـا توجـه اینیز پیکان قلم من همیشه مشما بی جهت دفاع کردم نوك ت

  ؟من حمله میکنیده شما دیگه چرا ب )ه جهانگیريبود (اشاره ب

       :جهانگیري

  .تازه متوجه شدي که شکر زیادي خوردي بلبل شاه طهماسب

       :اسالم پناه

این عادت کـرده بـود  شما ناراحت نباش حرفهاش خریداري نداشت

د مجیز گـوي  بعد از انقالب هم ش ،زمان شاه جیره خوار اون رژیم بود

حتــی فیلمنامــه خانــه عنکبــوت را  و نظــام مقــدس جمهــوري اســالمی

 ،، این خوب بلده از رود خشـک مـاهی بگیـرهبازي هم کرد نوشت و

  .قربونش برم گربه امام رضا است ،بخشها بآب از دری

         :شریعتمداري
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دسـتش را روي شـانه او  پشت اسالم پنـاه قرارمیگیـرد و بلند شده در(

حضرت آیت اهللا حاال شما هم لنگه کفش کهنه جهانگیري  د)میگذار

دیـد کـه قـرن هـا ، اما این شـما بوباشه ؟اون باال داري میکنی شدي از

همـه چـی رو غـارت  سـواري میگیریـد و ید وروي دوش مردم سـوار

میکنید چیزي که هست بعد از انقـالب صـاحب کـل مملکـت شـدید 

 رکت انقالب کل ذخایر واگر یک زمان از ریگ روغن میگرفتید از ب

بـا دمتـان هـم  راحت خوردید و ثروت مملکت افتاد توي چنگال شما

گردو شکوندید واهللا هنوز هم خوب بلدید با گرگ بلند بلند بخنـدین 

  .با چوپان گریه کنید و

        :اسالم پناه

روي شریعتمداري قرار میگیرد) مردك رودر لند میشود وب(از جایش 

اسـب افتـادیم از اصـل کـه  ، مـا ازخودمان را داریم هنوز هم پایگاه ما

 ،نایبـان بـر حـق امـام زمـان هسـتیم ما هنوز نماینـدگان اهللا و ،نیافتادیم
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ه دسـتت دیگـه بجـائی بنـد حال خودت بکـن کـه بیچاره برو فکري ب

  .آقاي ژورنالیست، ، قلمت شکسته و زبانت هم الکن شدهنیست

       :شریعتمداري

، اون توبمیري هـا نیسـت تو بمیري این دفعه ازولی حضرت آیت اهللا 

 روشـناختن مخصوصـا ایـن روزهـا کـه مگسـهـا را بخـوبی  مردم شما

، واي کـه چـی زنن آي آشیخ اگر دستشـون بهـت برسـهروهوا نعل می

  .میشه

       :اسالم پناه

پشـت هـم  برو بفکر خودت باش که کار دیگه اي بجز قلم زنـی و تو

ت خریداري نداره روزگار خودت و سـیاه اندازي بلد نیستی دیگه قلم

   .کردي

        :شریعتمداري
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مرد حسابی تو که شرایطت از مـن  ؟آفتابیه نیست تو روزات نورانی و

  !هم بد تره

       :اسالم پناه

تا خر در جهان است مفلص  در نمیمانـد مـا  ،از قدیم گفتن ،نه جونم

بشــه ســفینه روضــه خــوانیم و بلــدیم چــه روضــه اي را علــم کنــیم تــا 

یـک ه وقـت بـردم هـر چـی باشـه مسـلمان هسـتند هیچنجاتمون این م

خدا اهانتی نمیکننـد کـه فـرداي روز قیامتشـان را خـراب  روحانی مرد

  .کند

       :جهانگیري

 نـوري مگـه بقـول دوزار بده آش به همین خیال باش، شیخ فضـل اهللا

تـوي وقتـی انقالبیـون پیـروز شـدن خیلـی راحـت  ، نبـودشما آیت اهللا

میدان توپخانه اعدامش کردند تازه تو قانون اساسی  بندي را گذاشـته 

 را نمیشود اعدام کرد اما شما خودتان کـم روحـانی بودند که آیت اهللا
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خودتان نشان دادید میشه بقـول شـما مـردان  . اعدام نکردیدآیت اهللا و

ی یـحـاجی اینقـدر خـواب هـاي طال بـرو ،بـرو .هم اعدام کرد خدا را

  .ودت نبینبراي خ

       :سردار

راست میگه حاج آقـا خودتـون جایگـاهی را کـه نـزد مـردم داشـتید 

  .خراب کردید

       :شریعتمداري

میکردن آخونـد اینقـدر  مردم کی فکرش و ،اي کاش فقط همین بود

سر گردنه بگیر بـودین ایـن  اي کاش دزد بودید گانگستر و ،دزد باشه

الـت خجسینه خـاك  کردین تو را همه جنایت کردین و جوانان مردم

شما که آمده بودید عالوه بـر دنیـا آخـرت مـردم راهـم  ،هم نکشیدید

  .هم که توسرشون خراب کردین دنیا را؟ بسازید پس چی شد

       :اسالم پناه
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خـراب  ، بلـه مـا همـه چـی راادي زر نـزن) تودیگه زیـغم تلخی و (با

  .مردم را اعتقادات مقام خودمون و دین و یت وعکردیم حتی موق

       :جهانگیري

و دیگـه نگـو بـا دروغهـاي شـاخ دار و چرنـدیاتی کـه این ،اوه اوه اوه

ــد ــون گفتی ــین تلویزی ــوي دورب ــراي مــردم مرتــب در جل هیچــی از  ،ب

، میخواي یکی یکی آنچه را که آخوند سـعی باورشان باقی نگذاشتید

   ؟میکرد تو مخ مردم بکنه رو برات بگم

         :اسالم پناه

ها زیـاد خـوردم هـم ازایـن نـوع شـکر خودم میـدانم خـود مـن ،نهنه 

موقع هم  میخواستیم به اصطالح ایمان مردم را قوي تر کنیم البته همان

اینهـا حـرف  ،عده اي از مردم میفهمیدند و به گفته هاي ما میخندیـدن

   .هاي ما برایشان جوك شده بود
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       :شریعتمداري

خودمـان  ،میگفتیم که بـاور میکردنـدعده اي  شما براي آن ولی ما و

حکـه مـردم میشـویم ولـی بـراي عـده خاصـی مز میدانستیم مسـخره و

  .میگفتیم

       :اسالم پناه

ن هائی باشد که شما باید امیدمان به هما همینطوره حاال هم من و ،بله

  .را باور میکردند حرفهاي ما

       :جهانگیري

 سید که مـردم بـاور کـنن وحاال دیگه دیر شده شما چی میخواید بنوی

  .شما باالي منبر چه خطابه اي میخواهید بخوانید حضرت آیت اهللا

       :سردار باقرخانی
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آقاي جهانگیري راست میگه تکلیف ما را روشن کنید مثل یابو دنبال 

روي مـردم رودر کـردیم سـپر بـالي شـما و خودمـون و شما افتادیم و

بجاش بهشـون  نکردیم و زجه زدن گوش ، هرچی خواستند وواسادیم

نن به خواست تا آمدن حرف بز ،گلوله تحویل دادیم شلیک کردیم و

ما که مثل گوسفند  ؟، حاال ما باید چکار کنیمشما زدیم توي دهنشون

اینجا میزنـد زیـر گریـه و هـاي هـاي گریـه  ر(د .دنبال شما راه افتادیم

  ؟میکند) آخر عاقبتمان چی میشه

       :اسالم پناه

تـوهم دور گرفتـی کجـا  آرام حیـوان یـواش چـی شـده چش ،چش

  .جوري جو گیر شدي بد ؟میخواي بري

       :سردار

   .ی ندارم برم مسئله اي داشتم سوال کردمیمن که جا ،هیچ جا

       :اسالم پناه
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قدري دلسوزانه) من میفهمم اما میگم اینقدر تند نرو اگر  به آرامی و(

نگـار ایـن احسـابی  ، مـردمیرسیآهسته گام برداري به جواب سوالت 

، آنموقـع کـه تـو محـض رضـاي خـدا انجـام دادي ها را رایگان وکار

شـاالپ شـلوپ تـوش شـنا  یونجه میریختنـد و آخورت آن همه جو و

شـش کـالس سـواد دکتـرا  میل میفرمودي یـادت رفتـه بـا میکردي و

یادت رفته  این تـو  ،آبدارش بهره مند شدي از مزایاي نون و گرفتی و

ظهـر  تالصـ ،ودي که میگفتی اگر رهبرم بفرمایند االن شـب اسـتنب

چریـدي  خوب خوردي و ؟چی شده ،باشه من قبول میکنم شب است

حسابی هرکی خربزه میخوره بایـد نا خوب مرد ؟حاال زبون درآوردي

 پـاي ایـن سـفره میشـینی و پاي لرزش هم بشینه خیال کردي یک عمر

کنی کسی هـم باهـات کـاري ه میهات هم ذخیر براي بچه میخوري و

   !نه جونم هر کاري تاوانی داره ،نداره

       :جهانگیري
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جـایش بلنـد شـده بـه جلـوي سـن  از (براي اسالم پناه دست میزنـد و

غـریبم را از  ننه من ، ببینید داره مشق توبه کردن وآفرین آفرین )میاید

) بــاور کنیــد اگــر دســت ب بــه تماشــاچیانخطــاحــاال تمــرین میکنــه (

ورین حکومتی بهش برسه بـه راحتـی میگـه مـن نبـودم دسـتم بـود مام

یـد در یاگـر قبـول بفرما ،هرچی کردم غلط کـردم ،تقصیر آستینم بود

دانید من چه پشـت  می .شما خدمت خواهم کرده خدمت شما هستم ب

هـر شـکلی کـه ه سوخته اي هستم میتوانم همه مردم را بـهم انداز پدر

باورکنیـد شـما بـه امثـال مـن  ،کـنم همـراه شما بخواهید فریب بـدم و

یـد همـین یاگر اشکالتان با من سر این لباس اسـت بفرما. احتیاج دارید

هـر کـار  جا آتشش میزنم اصال شما میتوانیـد روش تـف بیاندازیـد یـا

   .دیگري که دلتان خواست

       :شریعتمداري
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ــد میشــود و هیجــان( ــد و زده شــده بلن ــراي جهــانگیري دســت میزن  ب

او نگـاه ه چشمش به اسالم پناه میآفتد که بـا خشـم بـرا ،برا (میگوید) ب

  )ا قطع کرده آرام سر جایش مینشیندمیکند حرفش ر

       :سردار

واج جهانگیري را نگاه میکند) واقعا اینطوریـه مـن اصـال سـر  هاج و(

   .در نمی آرم

       :اسالم پناه

) کنـد هم بـه سـردار مـی ه شریعتمداري و(از روي خشم نگاهی هم ب

مردیکه ببینم هیچ متوجـه هسـتی چـه گهـی میخـوري در  ،چرند میگه

اهانـت مان محتـرم بـه لبـاس مقـدس پیـامبر لحضور همین آقایـان مسـ

 ؟نه ونی چه مجازاتی در انتظارته یا، میدکردي
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       :جهانگیري

خر) آقایـان مسـلمان محتـرم بـا تمسـنمیـره ( بـرو بابـا اینجـا هـم از رو

در عرض این مـدت کـدام یـک از شـما  ،آقا، خجالت بکش اعتقادي

نماز خواندید میدانم قبال هم فقـط بخـاطر تظـاهر در حضـور دیگـران 

  .میخواندید خجالت هم خوب چیزیه

       :شریعتمداري

آقاي جهانگیري شما باز دارید بر طبل جنگ می کوبید قـرار شـد مـا 

یـک  د ودر حاال که همگی، این دخمه لعنتی باهم کنار بیایم اینجا در

  ؟داریم با هم رفیق باشیم چرا جنگ مشکل اساسی

        :سردار

 ، بخــدا آقــاي شــریعتمداري همیشــه راســت میگفــت وراســت میگــه

   .حقیقت را براي مردم روشن میکرد
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       :جهانگیري

حقیقتـی کـه آقـا  ،زن پشـت هـم انـداز ) الفباز شیشکی مـی بنـدد(

   .میفرمودند

        :شریعتمداري

ن شـکل ادامـه مـیه د آقاي جهانگیري اگـر بخواهیـد بـهداریدست بر

چـون بـاالخره مـا سـه نفـر  ،هـاي خـوبی نداریـدبدید بهتون بگم فردا

  .شما تنها میمانید مجبوریم با هم کنار بیائیم و

       :جهانگیري

   .بازهم داري براي خودت جبهه بندي میکنی و نیرو جمع میکنی

        :شریعتمداري

  .م بخاطر دوستیواقعیت را بهت گفت

       :اسالم پناه
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حق با آقاي شریعتمداري است اگر بخواهی ادامه بدي فقط تـو ضـرر 

میکنی نه هیچ کس دیگري چـون ایـن آقایـان عـرایض بنـده را قبـول 

 بخــاطر رضــاي خــدا و محبــت و از روي عشــق و خالصــانه و دارنــد و

سـت نـی اآاحکام من که احکـام الهـی قر عاقبت بخیري مطیع اوامر و

   .میباشند

       :جهانگیري

نه مـن  دیگران میکند) خشم به اسالم پناه و نگاهی از روي تعجب و(

کسی سر جنگ ندارم فقط خواستم حاال که فرصتی پیدا کـردیم از  با

   .روي اجبار به حقایق نگاهی بیاندازیم

       :اسالم پناه

ی بـه ایـن زنـدگان آسـوده جـان بگذاریـد راحـت و لزومی ندارد آقـا

   .خفت بار بچسبیم و بفکر نجات خودمان باشیم کثیف و

       :جهانگیري
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  .اگر همه چنین نظري دارند من هم حرفی ندارم

        :اسالم پناه

   .توافق رسیدیمه پس ب

       :شریعتمداري

همیشه بـه آراي مـردم  ی که مایآقا حاال که به توافق رسیدیم از آنجا

خص شود چند نفر بـا شید براي اینکه میاحترام میگذاشتیم اجازه بفرما

ما چقدر پاي بند  این موضوع موافقند راي گیري کنیم تا دنیا هم بداند

  .هستیم دموکراسی بوده و

        :اسالم پناه

 ،من با این فرمایش شما مخالفتی ندارم چون همیشـه روحانیـت معـزز

  .هست پایبند مردم ساالري دینی بوده و معتقد و ،آزاد اندیش

        :هانگیريج
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آقـاي شـریعتمداري هنـوز ، چهار نفر که دیگه راي گیري نمی خواد

  ؟دست از این کارهاي ریاکارانه بر نداشتی

       :سردار

 تـو چـرا سـر هـر )را میگیرد ي خیز بر داشته یغه اوطرف جهانگیره (ب

مگـه تـو کـی  ،قدر منم مـنم نکـن چیزي علم مخالفت بر میداري این

م یـا مثـل بچـه آدم گ، بهـت مـیمیگیـريه تصـمیم هستی که براي هم

  !من خودم ساکتت میکنم میشینی سر جات یا

  

       :جهانگیري

) چـرا عصـبانی میشـی رده امـا دسـت از لـودگی بـر نمیـداردخـو جا(

میدونم چون  ،چون شما امر میکنید کی جرات داره قبول نکنه ،سردار

امــر  اشــم .حتمــا چیــزي نمــیگم میرســی گــاز انبــري حســاب طــرف و

   .ید راي گیري کنیدیبفرما
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        :شریعتمداري

   ؟ اول شما خودتان قبول دارید راي شما آري است

        :جهانگیري

  .، راي من آري استبله آري ،بله

        :شریعتمداري

   . من خودم هم آري هستماهللا ا چی حضرت آیتشم

        :اسالم پناه

   .بنده بوده چون پیشنهاد از طرف خود ،مسلما آري است

  

       :شریعتمداري

   ؟شما چی میگید سردار

t.me/AVAYeBUF

https://t.me/AVAYEBUF


 نانیدخمه نش                                                                              103

        :سردار

راي گیـري  که نمیـدانم در مـورد چـی ؟ منبگم؟ چی باید بگم چی

   .میکنید

       :جهانگیري

زن آنوقت از لیلـی جانبـداري  ! تازه میگه لیلی مرد بود یااینو باش ،به

  .عصبانی هم میشه هم میکنه و

       :شریعتمداري

 ایـن بنـده خـدا از بـس حـرف تـو ،ید آقـاي جهـانگیريیازه بفرمااج

شیر شد آقا جان راي گرفتیم که دیگـه  حرف آمد اصل ماجرا شیر تو

جدل نباشه و تا پایان این شـرایط بـاهم دوسـتانه رفتـار  جنگ و نزاع و

  .کنیم

        :سردار
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جنگ چـرخ زنـدگی بـراي بدون  ،ولی ما نظامی هستیم و اهل جنگ

 گما خودمان بلدیم چگونه جن ،شه جنگ نباشهمیزنه، مگه میما لنگ 

  .افروزي کنیم

       :اسالم پناه

هســتید، دیــدیم  میــدان بـی حریــف بودیـد و خوبــه شـما مــرد ،خوبـه

چطوري از جلوي مردم فرار کردین، اگر شما اهل جنگ بودیـد پـس 

  ؟ما اینجا چکار میکنیم

        :سردار

پایشــان شــلیک  قلــب و ه ســر ومگــه شــما خودتــون شــاهد نبودیــد بــ

مـیگن آب  ،میکردیم هرچه بیشتر کشته میشدند قدرتشان بیشتر میشـد

 دیگـه همـان .به آب میخوره قدرتش زیـاد میشـه حکایـت مـردم بـود

مسلسل دیگر اثر ندارد واقعـا بـی  کطوري که شعار میدادند توپ تان
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کل  نمیکرد اثر شده بود میخواستیم دستگیرشان کنیم دیگه کسی فرار

  .االجمعین را باید دستگیر میکردیم

       :جهانگیري

گرفتید التـی پـایتون و یواشـکی  ؟ دمتان راآنوقت شما چکار کردین

   .جیم شدید

        :سردار

از  چـرا، یننظام دفاع کـرد از خودتون و نیست شما مردانه واسادید و

   .د خودمان را فداي منافع شما بکنیمریما توقع دا

       :اسالم پناه

ــک عمــر خــوردین و ــرد حســابی ی ــین  م ــک چن ــراي ی ــدین ب خوابی

  .شما پول میدادیم براي یک چنین روزيه ب ،ییروزها

       :شریعتمداري

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 106                                                                                                               ف.الف

 

بابا داشـتیم راي میگـرفتیم  ،، برادرها دوباره که شروع کردینبرادرها

  .ه کاري نداشته باشیمگهمدی بال که دیگه به پر و

       :اسالم پناه

پـرت هـم  ر بی عرضـه راي کـه نـداد هیچـی چـرت وآخه این سردا

  .میگه

        :جهانگیري

خالص (سردار نگاهی  بابا غلط کرد سردار خودت بگو گه خوردم و

  )روي خشم به جهانگیري میکند از

        :شریعتمداري

اعـالم راي  منظور آقاي جهانگیري این بود که عـذر خـواهی کنـی و

  .همین ،یدینما

       :سردار
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چـی ایشـان گفتنـد  هـر ، استرایم مثل راي حضرت آیت اهللامن هم 

  .همان است

        :شریعتمداري

صـد آرا  در بلکه بـا صـد ،نه درصد هم نهو  نود نه و و تمام شد با نود

مبارك است حاال به میمنـت ایـن پیـروزي بـزرگ یـک . تصویب شد

یـد ی، سـردار بفرمای مهمان من هستید آقاي جهـانگیريچاي داغ همگ

 دست هم بطرف میـز میرونـد و سردار دست در (جهانگیري و میزسر 

  روي صندلی مینشینند)

       :اسالم پناه

 و جهـانگیري خـانیباقر ، سردارشریعتمداريید آقاي یمالحظه میفرما

  ؟دندست هم گذاشت چه دوستانه دست تو

       :شریعتمداري
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شـتن دا و فتـاده بـودنااز اولش هم جنگشون زرگري بود یاد گذشته 

  .وردنابازي در می

       :اسالم پناه

، شـوهر قهـر کـنن یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه زن و ،بله

  .گیم دعوا کنن ابله هان باور کننیحاال ما م

        :سردار

  .ید حاج آقایکامال صحیح میفرما

       :جهانگیري

ایـن  ، حـاج آقـا بـاکـی شـوهر ، حاال کی زنـه ونکنه دست شما درد

  .ثلت گند زدي باباضرب الم

       :شریعتمداري
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ازش نکن تا دیگران متوجـه این ب جهانگیري دیگه بیش از الاح آري

  )(اشاره به سردار .نشوند

        :سردار

بله حق با آقاي شریعتمداري است نباید اجازه بدیم غیر خودي ها هم 

  .متوجه شوند

       :جهانگیري

دلــم بــرات بــدجوري  ،فهمــت بــرم ســردار جـون قربـون اون درك و

میسوزه از قدیم گفتن آش که سـرد بشـه بازیچـه بچـه هـا میشـه حـاال 

  .حکایت شما است

        :شریعتمداري
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نگیري نشـود فـورا چـاي براي اینکه سردار متوجه حـرف هـاي جهـا(

 این لحظه ذوالفقار (در .چائی ها که سرد شد ،یدیبفرما )تعارف میکند

  اتفاق یک نفر وارد میشود)ه ب

        :فقارلاذو

   ؟سالم علیکم برادرها حالتون چطوره

        :مرد همراه

  اق را تماشا میکند)تدقت اه بسالم علیکم (

       :اسالم پناه

برکاته چه خبره چـی   ورحمته اهللا سالم و ) علیکم واتفاق دیگرانه (ب

  ؟شده

      :ذوالفقار
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تهران فـرار  این آقا هم از امروز مهمان شما است ایشان هم از ،هیچی

هـا از چنـد روزي اینجـا باشـند تـا قـدري آبکردن میخـوان مثـل شـما 

  .درست حسابی برن یک جاي امن و آسیاب بیافته و

       :جهانگیري

امکـان  ،حسابی اینجا ما چهار نفر هم بـه سـختی زنـدگی میکنـیم مرد

   .اضافه شدن کسی رو نداره

        :ذوالفقار

   .د نفر که دلم بخواد اجاره میدمونه منه به هر چن! خچرا داره

       :جهانگیري

  ؟!نه ؟ مردك باید بتونیم نفس بکشیم یاه ما حیوانیمگنمیتونی م

       :ذوالفقار
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سمت در ه را گرفته ب یغه او ف جهانگیري حمله میکند ورطه سریع ب(

  !بیرون مرتیکه الدنگ چه غلط هاي زیادي ،بیا برو بیرون )میکشد

       :شریعتمداري

سـعی میکنـد دسـتان  بین جهانگیري و ذوالفقار میاندازد و خودش را(

   را از یغه جهانگیري جدا کند) او

، بلـه ما چرا اینقدر زود عصـبانی میشـویدذوالفقار ش لفقار، آقااذو آقا

قصر جنابعالی است اجازه بدین بـا هـم  که اینجا ملک شماست خانه و

  .صحبت میکنیم

       :اسالم پناه

دسـت حرکتـی  (بـا ق با شماست آقا ذوالفقار شما مالک اینکامال ح

 از بخشـید خانـه هسـتید ودخمـه، ب میکند تا کلمه مناسـبی پیـدا کنـد)

حقـوق  مشکلی ندارد چنانچـه در اسـالم حـق و لحاظ شرعی هم هیچ
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اما برادر عزیز شما فکـر میکنـی اینجـا  ،نیکی مشخص شدهه مالکیت ب

  ؟هم دارد گنجایش یک نفر دیگر را

       :ذوالفقار

فـر دیگـر هـم بله که دارد حـاج آقـا خـدا پـدرت را بیـامورزد چنـد ن

   ؟وار باهم زندگی کنندمیتوانند اینجا برادر

       :جهانگیري

وجب جـا چـن نفـر دیگـه قـرار زنـدگی  این یک چند نفر دیگر؟ تو

  !کنن

        :ذوالفقار

ي هسـتی تو دیگه چـه جونـور ،باش هر چند نفري که دلم بخواد واین

یــادت رفتــه تــو ســلولهاي زنــدانتان چنــد نفــر را تــو یــک وجــب جــا 

زندگی نداشـتن  اونها آدم نبودن آنها مثل شما حق حیات و !میریختین
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یک نفر مثـل خودتـون گرفتـار  ،یک کمی خجالت هم چیز خوبیه بابا

   .چرا اینقدر علم شنگه راه میاندازید ،شما اضافه بشهه میخواد ب

         :اسالم پناه

حرفی نداریم اینجا خودت میبینی یک تخت سـه نفـره  آقا ذوالفقارما

آقاي شریعتمداري مجبورند روي زمین بخوابند ایـن بنـده خـدا  ،است

  ؟کجا میخواد بخوابه

       :ذوالفقار

شما ناراحت خواب این آقا نباشید مثـل ایـن آقـا یـک دسـت رخـت 

بـه بـاز هـم میخوا خواب بهش دادم شب یک گوشه اي پهن میکنـه و

   ؟حرفی هست

       :اسالم پناه

  .نه خیر
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        :ذوالفقار

علـت ه یه چیـز دیگـه ایشـان هـم کرایـه خودشـان را میدهنـد البتـه بـ

اسـت یـک وقـت در  افزایش کرایه منزل کرایـه ایشـان بیشـتر از شـما

یـد ی) آقـا بفرما(خطاب بـه تـازه وارد .صدد اغفال این بنده خدا نباشید

  . شمااین هم رخت خواب 

برداشـته روي  ه که شامل رخت خواب اسـت را(از پشت در یک بست

دسـت  بـا و مرد درحالیکه با یک دسـت سـاك دوش مرد میگذارد و

  اق حرکت میکند) ترا نگه داشته به داخل ا دیگرش بسته رختخواب

هـم بگـذار زیـر  رختخـواب را بگذار کنار ساکهاي آقایان، ساکت و

دیگـران بـرایش راه  کـت میکنـد وطرف تختخواب حره ب تخت (مرد

ی کـه یدر جـا رختخواب را ساك و باز کرده از میان آنها رد میشود و

خـوب اگـر کـاري نداریـد مـن بـاز دارم  )ذوالفقار گفته بود میگذارد

  .میرم شهر
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        :شریعتمداري

   .هللا بهت خوش بگذردابرو که انشا ،نه برو

       :اسالم پناه

حالیکـه مـرد تـازه وارد بالتکلیـف جلـوي  (پس از رفتن ذوالفقار در

 یـد البتـه اسـم ویمیشه شما خودتان را معرفـی بفرما تختخواب ایستاده)

   .اسامی که روي خودت گذاشتی رسم واقعی تو میگم نه

  

   :مرد

  ؟برام مشکل ساز نشه حضرت آقا آخه امنه،

       :اسالم پناه

را بـا اسـامی خاطر مبارك جمع باشـه اینجـا همـه همـدیگر  ،امن امنه

  .ی که داشتند میشناسیمیهاسمت واقعی و
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       :مرد

ــا مــن فرمانــده نیــروي انتظــامی  )مــن کنــان مــن تردیــد و شــک و (ب

  .جمهوري اسالمی سابق حسین اشتري هستم

       :سردار

  .من سردار باقر خانی هستم ؟؟ چرا این ریختی شديحسین این توئی

       :حسین اشتري

خیلـی . ر کـردي نشـناختمتیـهم خیلی تغی توباید چه ریختی میشدم 

   .پیر شدي پژمرده و الغر و

       :سالم پناها

  ؟کجا آب کردي ناقال را اون شکم گنده ات ،آره

       :حسین اشتري
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 ی شـب وییک جاها مخوف از ترس جانم در در محله هاي کثیف و

  .صبح کردم که اینجا جلوش یک قصره

       :شریعتمداري

   .ذوق زده شده بودي برانداز میکردي و ر این کاخ ودیدم چطو ،اره

       :جهانگیري

ارتـش  جـا یـککه جمع شـد! راسـتی میتوانیـد همین اخوب جمع شم

، فرمانده کل نیروهاي انتظامی کشور جمهـوري اسـالمی درست کنید

فرمانــده کــل ســپاه پاســداران  آقــاي تیمســار ســردار حســین اشــتري و

آهـاي  .ت کـنحبیا خوب سیا ،هر فرنگهشهر ش ،به به ،انقالب اسالمی

   ؟این شهر فرنگ چی میبینی بچه مرشد تو

       :شریعتمداري
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من همون و تماشا میکنم آهاي هرچی شما بگید  ،ید مرشدیشما بفرما

بـه فرمایشـات مرشـد هـم  شهرشهر فرنگه خوب تماشـا کنیـد و ،مردم

  .شهر شهر فرنگه هم میکوبد)ه انش را ب(دست .خوب گوش کنید

       :جهانگیري

بچه مرشد این دو آقا رو که دیدي  ،آرامتر بچه مرشد هیجان زده نشو

 امام زمان بودند نمیدونی به چه خفت و ر اسالم وکدو سرداران لش هر

   .خواري افتادن خوب حق هم داشتن

  و جوالن میدهد) (درست مثل معرکه گیرها دور میز میگردد

از اولش  ،غارت مردم گرفته بودن اینها این پست ها را براي چپاول و

جدال نبودن این یکی را تماشـا کـن ایـن آخونـدك  هم مرد جنگ و

فقـط  ،سپاه انقالب اسالمی بود فرمانده کل وزارت اطالعات کشور و

پـا بسـته را تـو زنـدان خفـه کنـه و  بلد بود یک مشت زندانی دسـت و

  .بکشه یا مصاحبه تلویزیونی راه بیاندازه
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        :شریعتمداري

چرا مرشد اطالعات سپاه تازه فهمیده بـود کـه امـام زمـان کلـی بچـه 

   .اندي سال وفات کردن داشته اند که درعرض این هزار و

  

       :جهانگیري

  .داري خوب درس پس میدي بگو که ،آفرین بچه مرشد

    :شریعتمداري

کـردن قبـر ایـن  بله مرشد داشتند بودجه اختصاص میدادن براي پیـدا

بارگـاه درسـت  نبد وگبعدا  تا ه ها که فرزندان امام غایب بودنامامزاد

  .کنن

       :جهانگیري
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دسـت خـود مرشـد بلنـد  دمت گرم بچه مرشد که باز مثل همیشـه رو

ی بـود کـه وقتـی بهـش یاون بچـه زرنگهـا آهاي مـردم ایـن از ،شدي

ایـن جونـور را اینطـوري  ،ورداسـر میـ با میگفتی برو کاله بیار کاله و

یـک  ،نکنید یک بادمجان دور قاپ چینی بود کـه نظیـر نداشـتنگاه 

آهاي بچه مرشد دارم تعریـف  ،دروغ پردازي بود بی مانند الف زن و

میخوایـد  ،رو میکنم این بچه مرشد پستان مادرش را هم گاز گرفته تو

  .باور کنید میخواید نکنید

        :شریعتمداري

نه آقـا مرشـد حـاال بـا برکت شما درد نک دست پر ،مرشد فهمیدم آقا

اي هـکشـیده) آ ، (باصداي بلنـد وهم یک دورون میزنیم جازه شما ماا

ارواح بابـاش یـک عمـر  ،یهیم باور کنید ایـن مرشـد آدم راسـتگومرد

 پشت هم انداختـه اداي مسـلمونی درآورد چـون نـون و دروغ گفته و

آورد چون راحت تـر میشـد مـردم و صالح طلب دراآب داشت اداي 

 بسـتگانش از ه این پدر سوخته سالهاي سال وزیر بود بـرادر وفریب بد
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 ،بــس چاپیــدن گنــدي بــاال آوردن کــه برحســب ظــاهر زنــدانی شــدن

 بـد ،بلنـد کـرد خـورد و یکـه میتوانسـت چاپیـد ویخودش هم تا آنجا

   ...هنوز هم ،مروت دست هاي کجی داره

       :اسالم پناه

بازهم که شروع کـردي فریاد وعصبانیت) معرکه گیري بسه دیگه  با(

   ؟مدارمان چی بود جهانگیري قرار و

       :جهانگیري

 ،خره یکـی میـزد زیـرشمدار میگذاشتیم اما بـاال ما سالها باهم قرار و

  .ی دارید حضرت آقایشما که با این روش آشنا

        :سردار
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جهـانگیري هجـوم  طـرفه ب میکند و حرف اسالم پناه جراتی پیدا با(

 ،تو چی ازجون ما میخواي قرار بود خفه خـون بگیـري مردیکه )میبرد

   .اگر خفه نشی با دست هاي خودم خفه ات میکنم

       :جهانگیري

سـن سـعی  مسخرگی از جلوي سـردار فـرار کـرده گوشـه جلـوي با(

  ) میکند خودش را پنهان کند

   ؟رفیقت و دیدي جوت زیاد شده هانچی شده سردار  ،چه خشن

این غلـط هـا  طرف سردار میرود) دیگه ازه ب جلوي سن به آرامی از(

ش فرمانـده اون یکی را بـا ،فرمانده کل سپاه انقالب اسالمی ،ها نکنی

؟ جـون نظام چه غلطی کـردین! براي نجات کل نیروي انتظامی کشور

   ؟فرار کردید حاال براي ما قلدري میکنید تون را بر داشتید و ابلقنا 
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       :اسالم پناه

ش میکـنم سـاکت باشـید میتـوانیم ایـن حـرف هـا را در آقایان خواه

ایـن مــورد حـق را بــه آقــاي  مــن در ،رفاقـت بــزنیم نهایـت آرامــش و

همـه زحمـت  جهانگیري میدم ایشان دلشـون میسـوزه امـام راحـل آن

 ، دسـتور داد آدم هـا را بـراي هـیچ ودروغ گفـت ،کشید، خدعه کرد

ه چـی؟ نظـام والیـت مریکا در افتاد کـآ پوچ بکشند باعراق جنگید با

 ،م تمام آن زحمات را به باد دادیـماما ما چکار کردی ،فقیه را بر پا کنه

 اول هم میدانسـتم بـی امامی که در ماه بود را به توالت انداختیم من از

بارگاه را ساختن چون امروز را پیش بینـی  جهت براي امام آن گنبد و

 توالت کردن اي ا رااولین کاري که این مردم کردند آنج ،کرده بودم

خراب کرد این مـردم هـم  کاش مثل خلخالی که آرامگاه رضا شاه را

جهــت  میبینیــد پــس آقــاي جهــانگیري بــی .آنجــا را ویــران میکردنــد

مـال  ،ناراحت نمیشه واهللا باهللا دلش که هیچ کونش بـدجوري میسـوزه
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سردار) چه گهی خـوردین  اشاره به دوآخه شماها ( هم میسوزه آقا، ما

جوري تسلیم یک مشـت مـردم پـا برهنـه گرسـنه بـا دسـت خـالی  چه

  .نیرو در اختیار داشتین همه اسلحه و شدید آن

       :حسین اشتري

مـن تـا آخـرین لحظـه در  ،ید مـن بگـمی اجازه بفرماحضرت آیت اهللا

در نهایت بی رحمی هرچه تمام  آقا جان با شقاوت و ،میدان نبرد بودم

ان کـف زنه شلیک میکردیم مثل برگ خسی قلب و تر به سر و شکم و

دیگه ترس برایشان معنـی نداشـت  ،فتادن اما از رو نمیرفتناخیابان می 

 مـا میرسـاندن وه ی که تیر بهشان اثابت نکرده بود خودشـان را بـیآنها

از دسـت سـربازان میگرفتنـد مـا حملـه میکـردن اسـلحه را ه رودررو ب

برادرهـا مـن خـودم  ،تهگیري در هیچ کجاي دنیا سابقه نداشـچنین در

کف خیابان بودم در میدان انقالب سنگر گرفته بودیم میخواستیم مانع 

 مدند ازاطرف آزادي میه حرکت مردمی شویم که ازمیدان فردوسی ب

ه از راه دور شلیک کردیم اما باز چنـان بـ جلوي دانشگاه که رد شدند
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روهـایم ما هجوم آوردند که من وقتی دیدم چندین اسلحه  از دست نی

در جلوي پپسی کوال دوباره سـنگر  گرفتند دستور عقب نشینی دادم و

مـا هـم سـنگرهاي غیـر قابـل نفـوذي  ،آنجا اصال خبـري نبـود گرفتیم

باز شروع بـه تیـر  ،ما نزدیک شدنده گرفتیم تا اینکه تظاهر کنندگان ب

سـیل  ما شلیک میشد که ناگهـان بـاه آن طرف هم ب اندازي کردیم از

مـا نزدیـک میشـدند ه روبرو شدیم که از پشت سر ب یمردمعظیمی از 

گرفتـه  تانکها را هم پیروز شده بودند و مردم بر نیروهاي میدان آزادي

ایـن  سیما حرکت کرده بودند و بودند گویا عده اي هم بطرف صدا و

، بیـت امـام برونـد ریاست جمهوري وو مدند تا به خیابان کاخ عده میا

چـی از دسـت مـا خـارج شـد مـن فقـط  در یک چشم بهـم زدن همـه

لباسهایم را در هنگـام فـرار  ف خیابان خوش فرار کنم ورطه توانستم ب

عـابرین فکـر  ،تو سر خودم میزدم بلند بلند گریه میکردم و دربیاورم و

دیوانـه اي بـیش نیسـتم در  یـا مصیبت بزرگی شده ام و رچامیکردند د
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ن توانسـتم از کـه مـ هر حال برایم دلسوزي و کمک میکردند این شد

  )گی بجز سردار براي او دست میزنندهمآن جهنم فرار کنم (

       :جهانگیري

شجاعتی  آفرین چه باهیجان تعریف کردي خوشم آمد چه شهامت و

  )ی شنیده میشودیصدا از بیرون سر و(

       :اسالم پناه

سردار برو روي صندلی یواشکی نگاه کن ببـین چـه  ،ساکت ،ساکت

   .خبره

       :ن اشتريحس

  .من چه که من برمه ب

       :شریعتمداري

  .لرزي شاید هم یکم می ،آهان میترسی
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          :اسالم پناه

اه بیانداز ببین چه گیه ن جهانگیري تو قدت بلند تره برو ،گفتم ساکت

  .خبره

       :جهانگیري

ی که کارشون بوده باید این وظیفه را یاونها ،مگه من اطالعاتی هستم

  .ام بدن چون بلد هستنانج

         :اشتري

  .پس کار خودتان است حضرت آقا

        :اسالم پناه

صندلی را برداشته کنار دیـوار دست شما به لبم رسیده ( جانم از بخدا

ان را آن باال رفتـه از پنجـره خیابـ به آهستگی از انتهاي سن میگذارد و

  )تماشا میکند
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        :شریعتمداري

   ؟؟ چه خبرهچی شده

        :اسالم پناه

  .ساکت ،ساکت

       :اشتري

  ین میاید)ی(اسالم پناه از صندلی پا .گویا اوضاع ناجور است

       :جهانگیري

  ؟ چی شده؟خبر هان چه

         :م پناهاسال
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میشه دید اما محله شلوغ بود  واهللا این جلو که فقط پاهاي رهگذران و

انم چی شده امـا شـرط آدمهاي زیادي اون عقب جمع شده بودن نمید

  .عقل حکم میکند سکوت را صد درصد رعایت کنیم

        :شریعتمداري

بی سر صدا بخوابیم تا فردا صبح کـه  بهتر نیست آقا شام را بخوریم و

  .حدیثی هم نباشه دیگه حرف و

        :اسالم پناه

   .هم موافقم گل گفتی حسین من این دفعه را

        :شریعتمداري

  .ریمپس راي میگی

         :جهانگیري
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والـت رفـتن هـم دست بردار آقا خجالت هم خوب چیزیه البد براي ت

آراي مــردم احتــرام  هــا چقــدر بــه راي و ، شــمامیخوایــد راي بگیریــد

  .چقدر صندوق هاي راي برایتان با ارزش بود میگذاشتید و

        :شریعتمداري

، کـه بگیریـدمعر آقاي جهانگیري بازهم میخواید بساط در بیاوریـد و

 نظـام ،گذاري انتخابـات کـه نمیتوانیـد بشـویدمن منکر بر خوب برادر

ــداد گــذاري بر مقــدس جمهــوري اســالمی در هــر شــرایطی اجــازه ن

   .انتخابات مختل شود

       :جهانگیري

   ؟! عاقبت چی شدنتیجه

       :م پناهاسال
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ایـن آقایـان تـوي ایـن دخمـه  تـو و نتیجه همانی شد که امروز مـن و

آقـاي حسـین آقـا  .مجبوریم همدیگر را تحمـل کنـیم تار شدیم وگرف

همـین  ،ی کـه انتخابـات نمـی خواسـتیـنوع وال نظام اسالمی آنهم از

بساط شـام را پهـن  ،این روز انداخت تمامش کنیده را ب کجروي ها ما

اال شـام حـ ،یه لقمه اي کوفت کنیم و کپه مرگمـون و بـزاریم کنید و

  چی هست حسین آقا؟

        :داريشریعتم

ر من میخواستی چی باشه مثل دبرا .شیشلیک و دنده کباب ،کباب بره

. ، چاي هم که آماده است میتـوانیم مشـغول شـویمخرما هر شب نان و

از کشــوي آن یـک دســتمال حــاوي  طــرف میـز ســماور میـرود وه بـ(

داخـل یـک نعلبیکـی هـم  مقداري نان آورده روي میز پهـن میکنـد و

  روي میز میگذارد)  د وتعدادي خرما میاور
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طرف تخت رفته جلوي سـاکش ه اشتري باست (ید شام حاضر یبفرما

 در ساك براي دیگـران غیـر قابـل رویـت طوري مینشیند که کاوشش

پــس از قــدري تحمــل یــک بســته کوچــک آورده روي میــز  وباشــد 

  میگذارد)

        :اشتري

  .ه استخوشمز راما بسیا هقدري شور ،هم پنیر خیکی ید اینیبفرما

          :سردار

دانـه مانند اشتري از درون ساك پنج  طرف ساکش میرود وه (اوهم ب

  ) گردو آورده روي میز میگذارد

  .ید اینهم آخریش بودیبفرما

       :شریعتمداري

  .که چند روز پیش گفتی تمام شد تو
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         :سردار

   .را ته ساك پیدا کردم این چند تا

         :اسالم پناه

اسب پیش کشی رو که دنـدونش را  ،، حسینما هم درد نکنهدست ش

  ید مشغول شید ینمیشمرن بفرما

شـریعتمداري بـراي همـه چـاي میریـزد و  مشغول خوردن میشـوند و(

  پس از صرف شام )

        :جهانگیري

  بخوابیم  ید استکان ها را بشورید ویحاج آقا بفرما

        :اسالم پناه

  ؟منه بازهم نوبت با
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        :ريجهانگی

نعلبیکـی بـراي شـما  چرا شسـتن چنـدتا اسـتکان و ،امروز با شما بوده

، خوب اینجا هر کسی روي نوبتش کارش را انجـام میـده اینقدر مهمه

هیچکسی مثل شما اینقدر بـازي در نمیـاره بخـدا حـاجی خسـته مـون 

   .کردي

        :اسالم پناه

این کـار را توهم چقدر بزرگش میکنی من می خواستم آقاي اشتري 

 مـرد حسـابی مـا کـی کـار اصـال ،شرایط مـا آشـنا بشـه انجام بده تا با

  ؟من انتظار داري کار کنم از کردیم که حاال تو

        :جهانگیري

نیست موشک هوا میکـردین اینـه کـه وقـت کـار  ،راست میگی ،آره

  .دیگه اي را نداشتین
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        :اسالم پناه

احکـام   ،نآمطالعـه قـر ،بـودهید کار مـا فقـط مطالعـه یدرست میفرما

 عصـبانیت و البتـه بـا( ؟شـکیات بـازهم بگـم تفسـیر و، احادیث ،الهی

  ) ناراحتی حرف میزند

         :اشتري

ه بـرا کثیـف نکنیـد مـن خـودم میشـورم ( خون خودتون ،نه حاج آقا

ـــرود ویطـــرف ظرفشـــو ـــتکانها را میشـــورد ی می ـــریعتمداري . اس ش

شیده پشـت میـز روي زمـین پهـن رختخوابش را از زیر تخت بیرون ک

جهـانگیري طبقـه دوم  ،تخسردار باقر خانی به طبقه سوم ت و کند می

اشـتري بعـد از . ر طبقه اول تخت رفته دراز میکشـندم پناه هم داسال و

شســتن ظــروف رختخــوابش را از زیــر تخــت بیــرون آورده میخواهــد 

کـت  وباس ل جلوي میز پهن کند که متوجه شریعتمداري میشود که با

  شلوار میخوابید؟ کت و شما با )شلوار به رختخواب میرود و
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        :شریعتمداري

  ؟متوجه آنها نشدي د،لباس خوابیده ان همه با

        :اشتري

لباس خوابیده انـد  درست است همه با ،) بلهنگاهی به دیگران میکند(

   .نیاوردیدهم در اما شما کت تان را

  

        :شریعتمداري

) ابرو به دیگران اشاره میکند چشم و با( .طور ایجاب میکندشرایط این

  .متوجه شدید شرایط ،شرایط
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        :اشتري

، بله پس من هم با کاپشـن بایـد بخـوابم سـخت هسـت ولـی بهتـر بله

  .است

        :شریعتمداري

  .خیالتان راحت تر است ،البته که بهتر است

        :اسالم پناه

زد را د فـتن پـاي مرغـت را ببنـد همسـایهبله آقاي اشـتري از قـدیم گ

   .با کاپشن بخوابید خواب خوشی میکنید ،نکن

        :اشتري

لبـاس خوابیـده چراغهـا بـراي  نیز بـا اشتريبله حاج آقا متوجه شدم (

سپس با نور کم سن بتدریج روشن میشـود  چند ثانیه خاموش میشود و

ین یاز تخـت پـا همه بیـدار شـده بـه آرامـی سردار باقر خانی زودتر از
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او  از بعد ید سماور را روشن کرده وسایل صبحانه را آماده میکند وامی

کرده زیر تخـت میگـذارد  جمع شریعتمداري بلند شده رختخوابش را

  سردار سالم وعلیک میکند) با و

        :شریعتمداري

   .است نکنه امروز نوبت شما دست شما درد

        :سردار

  .سفید نمیزنه اه ویمنه هیچکسی دست به س بله امروز همه کارها با

        :شریعتمداري

اگر فرمانده خوبی نشدي در عوض گماشته خوبی هسـتی  ،خودمانیم

  سردار 

        :سردار
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نکنه شما هم بلبل خوش آوازي هسـتی خـودت خبـر  دست شما درد

   .دارين

        :اسالم پناه

عقـرب نـه از  یش) ناراحت نشو سردار از قدیم گفتن ن(از روي تخت

صـبح بخیـر  بجـاي تشـکر و ،کین است اقتضاي طبیعتش این استره 

   .گفتن باید نیش بزنه

  

       :شریعتمداري

ایـن حـاجی هـم آتـیش بیـار  ،دل نگیره خواستم شوخی کنم سردار ب

 ،زخـم آدم رجـوع فـورا نمـک میپاچـه رو جاي رفع وه معرکه است ب

جمـع کنـی تـا جـا  رختخوابت و آقاي اشتري بلند شو بابا بلند شو باید

   .رفت باشه براي آمد و
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        :اشتري

          :جهانگیري  .) چه زود صبح شدبسختی از خواب بیدار میشود(

ــه شــما خــوش گذشــته  ،) زود صــبح نشــده(ازروي تخــت دیشــب ب

  .اصال بخوابمنتوانستم  صبح کابوس دیدم برعکس من که تا

         :اشتري

خـواب نداشـتم دیشــب خیلـی راحــت  ب هــامـدتها بــود کـه شـ ،بلـه

رخــت ( .خوابیـدم بــدون هیچگونـه حرکتــی درسـت مثــل یـک میــت

بزیـر تخـت میگـذارد افـراد یکـی یکـی بـه  خوابش را جمع میکنـد و

اینکه نوبت  را میشورند تا صورت خود ی رفته دست ویوجلوي ظرفش

ی ی؟ دستشـوصـورت شسـت همـین جـا بایـد دسـت و) اشتري میشـود

  ؟نداریم

       :م پناهاسال
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 آدم مشنگ اگر داشتیم ما اینجـا دسـت و ،) نه خیر نداریم(با ناراحتی

  ؟صورت می شستیم

       :اشتري

  ؟پس براي قضاي حاجت چکار باید کرد

       :جهانگیري

ی ی، اگر بخواي بـري دستشـوتو بگو تا من درمانشو بگم آهان تو درد

ی ییط رفتن بـه دستشـوشرا باید خودتو نگهداري تا آقا ذوالفقار بیاد و

شـما بتـوانیم  ده ومحله نباشه تا بنـ ، باید کسی تو حیاط ورا فراهم کنه

  ؟خودمان را راحت کنیم، شیر فهم شد وبریم 

       :اشتري

 همگـی بـدور میـز مینشـینند و( .ل کـردچاره اي نیست باید تحمـ ،بله

  )مینشیند نهم چهار پایه را آورده کنار میز روي آ ياشتر
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       :ناهاسالم پ

پنیـر هـا اگـر بـاز هـم داریـد یـک قـدري  نجناب سردار اشتري از آ

تا شاید این نان بیـات را بتـوانیم درون شـکم جـاي  ،یدیمرحمت بفرما

  .دهیم

        :اشتري

ــ ــا (ب ــم حتم ــه دارم چش ــه وه بل ــاك رفت ــرف س ــته اي را ط از آن  بس

)همه اش همین است خودتان سـعی کنیـد ذارددرآورده روي میز میگ

مشـغول ( .آینـده هـم بمانـدطوري مصرف کنیـد کـه بـراي روزهـاي 

هم شوخی کرده  بامن ضدر  خوردن صبحانه میشوند و صرف چاي و

بعد یکی از خودشان امر به سکوت  گاه گداري بلند بلند می خندند و

اشـتري پنیرهـاي اضـافی را بـر داشـته میدهد پـس از صـرف صـبحانه 

طـرف سـاکها ه بـاو جهـانگیري  بعـد از دوباره در ساکش قرار میدهد

  ) را برداشته درونش را جستجو میکندساکش  میرود و
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       :اسالم پناه

روز داخلــش را  جهــانگیري چــی تــو ســاکت پنهــان کــردي کــه هــر

   ؟میگردي

       :جهانگیري

از چند لحظه کالفه شده بـا  پسدارم که بخوام قایم کنم ( هیچی چی

زد امـا را روي زمـین میریـ محتویـات سـاكعصبانیت تمامی  شتاب و

   !، نیستنخیر نیست) خواسته اش را پیدا نمیکند

       :شریعتمداري

  ؟چی شده آقاي جهانگیري ؟چی نیست

       :جهانگیري

 ،زدپولهام دالرهاي نازنینم نیست اینجا موش داره یک موش موزي د

  !میکشمش ، گیرش میندازم  وپولهاي من و برداشته
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       :خانیسردار باقر

   ؟و کردهکی این کار

   :جهانگیري

  .زد بپرساز خود د ، من میپرسی ) ازفریاد با(

  

       :شریعتمداري

  ؟شما می شناسیدش ،زد کیهاین دآخه 

         :جهانگیري

مـن ایـن  ،مثل یک موش له اش میکردم ،زنده نبوداگر میشناختم که 

  .حرفها حالیم نمیشه پولهاي من باید پیداشه

       :اشتري

avayebuf.com

https://avayebuf.com/


 146                                                                                                               ف.الف

 

   .آقاي جهانگیري زیاد ناراحت نباشید ،دا میشهپی

       :جهانگیري

   ؟شما چیزي میدانید ؟جوري پیدا میشه) چ(با تعجب

       :اشتري

صـبح پیدا میشه چون شما خودتـان فرمودیـد تـا دیشب بوده اگر کار 

اق بیرون رفتـه تخواب راحتی نداشتید پس حتما میدانید کسی از این ا

   .نه یا

       :جهانگیري

در  ،کار دیشب بوده چون پـول هـام تـا دیشـب سـر جـاش بـود ،کار

من آقاي اشتري اینجا هیچ کسی بدون آقا ذوالفقار جـرات نمیکنـه ض

   .دیشب هم کسی بیرون نرفتبره بیرون 

       :اشتري
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است خوشبختانه اینجـا هـم پس نتیجه میگیریم پول ها در همین اتاق 

   .را بگردیم م چند جاسنبه اي ندارد میتوانی که سوراخ و

       :اسالم پناه

. تفاق همه جـا را جسـتجو کنـیماه کمک کنید تا ب ،، بگردیمبگردیم

   جستجو می کند)(اطراف خودش را به شکل مسخره اي 

       :اشتري

الزم نیست کسی زحمت بکشد ما چهار نفر در گوشه اي می  ،نه خیر

یـد جسـتجو میکنـد  کـه الزم د هر جـا راایستیم خود آقاي جهانگیري 

  )همگی در انتهاي سن بصف می ایستندید ما بریم این عقب (یبفرما

       :جهانگیري

   ؟از کجا شروع کنم

        :اشتري
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   .هاي کابینت را خوب بگردیدکشو ابتدا زیر میز و

       :جهانگیري

   .) چیزي نبودستجو میکندشتاب هر دو جا را ج (با

          :اشتري

گیري بهتـر اسـت اول یـک یـک آقایـان را تفتـیش خوب آقاي جهان

   .من شروع کنید ابتدا ازکنید شاید در جیب یکی از ما باشد 

       :جهانگیري

را  دست اشتري را گرفته بـه جلـوي میـز آورده اوطرف آنها رفته ه ب(

ــد و ــیش میکن ــبش را روي  تفت ــات جی ــزد کــه شــامل محتوی ــز میری می

از  بعـد(پیش شـما نیسـت  ،ه خیر) نارز است مقداري پول و مدارك و

مـین شـکل ه آخرسر شـریعتمداري را بـه اسالم پناه و اشتري سردار و

پول وجـود  و جیب همه مقدار ارز که نتیجه اي ندارد البته درمیگردد 
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را میگـردد  جهانگیري اودارد ناگفته نماند که شریعتمداري هنگامیکه 

  بازي در میآورد)

        :جهانگیري

   ؟حاال چکار کنیم) ي(با نا امید

        :اشتري

آقـاي شـریعتمداري را  رختخواب مـن و وزیر تشکها  تخت خواب و

از جستجوي بـی حاصـل  فرمان بري مطیع پسجهانگیري مانند ( بگرد

 شدسـت سرش را میـان دو امید روي صندلی مینشیند و رخت خوابها نا

  )میگیرد

       :اشتري

اکها را یکــی یکــی روي میــز ســنــا امیــد نشــوید هنــوز ســاکها مانــده 

محتویـات تمـام  جهانگیري ابتـدا(بگذارید و آنها را هم جستجو کنید 
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 را آوردهسـپس سـاك اسـالم پنـاه  روي میز میریزد وساك اشتري را 

  )میخواهد آنرا جستجو کند

   :اسالم پناه

نـه حیا نکردي حال میخواهی ساکم را هم بگـردي  خودم را گشتی و

هم اصال بما چه که پول تو شما نمیده ر را دیگر بخیر من اجازه این کا

درسـت  ،هـان شـما چـی میگیـد ،، میخواستی مواظبش باشـیگم شده

  .خودش باید مواظبت میکرد ؟میگم

        :شریعتمداري

کـه چـه ، طـال کـه پارو بود آقا ولش کنید این آدم از اول بی چشم و

ایـن بکـن آقاي جهانگیري هر غلطی دلت میخـواد  ،خاکهه منت اش ب

آخرین تیر ترکشت است اگر پولت تو ساکها نبـود بایـد جـواب پـس 

  .بدي ها

       :اشتري
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  .جواب میده آقا جواب میده شما ناراحت نباشید

       :اسالم پناه

 يدیگه چی میگی مردك وقتی فرمانده نیروي انتظامی کشور بود تو

حاال براي  ي،سر گردنه بگیر بر نیامد زد ود قاچاقچی واز پس چند تا 

   .پلما شدي خانم مار

         :شریعتمداري

   .هم فرار کرد آقا یک مشت مردم پابرهنه  جلواز 

        :اشتري

هم بگرده  همین سه تا ساك دیگه رابرادرها بیخودي شلوغش نکنید 

دنـدان رو جگـر کار تمامه تا حـاال صـبر کردیـد یـک خـورده دیگـه 

   .بگذارید تمام میشود

       :سردار
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میزنیـد بـه  شـلوغش میکنیـد وجهـت  حاج آقا چرا بـی ،هگاست میر

 .نگیري تمـامش کـن شـما کـارت و بکـنآقـاي جهـا ،صحراي کربال

میکند کـه دالر هـا ژگون  وا جهانگیري ساك اسالم پناه را روي میز(

به اسالم پنـاه خیـره واج  همه هاج و پوندها روي میز پخش میشود و و

   میشوند)

        :اسالم پناه

  ! اینها تو ساك من چه میکنه  االاهللا عجباهللا واکبر الاهللا

        :جهانگیري

   .جهت نبود مخالفت میکردي بی! تو باید جواب بدي ما می پرسی از

       :اسالم پناه
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تو ساك خـودم پنهـان من اگر این پولها را برداشته بودم  ،احمق جان

مـن شـک ه ی بـی میگذاشتم اگر مثل االن پیدا شـد کسـیجا ؟میکردم

   .نکند

       :شریعتمداري

   .کار کس دیگه است ،حاج آقا راست میگن

       :اسالم پناه

ن هسـتند نـادا چرا این ها اینقدر کند ذهن و ،شیر مادرت حاللت مرد

 تـو همه چپاول غارت کردي و آن )ريخطاب به جهانگیمرد حسابی (

ا خـودت بـراي چـی بـ این همه پول نقـد و ؟ک گذاشتی بست نبودنبا

   ؟آنور میکنی اینور و
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       :جهانگیري

مجبور شـدم هم به حساب خانم میریختم  ق ماهیانه ام راوآخه من حق

  .اشمبیک مقداري پول نقد با خودم داشته 

        :اسالم پناه

فقـط بلـده بـراي مـا هـارت و پـورت کنـه در هـر  ،زن ذلیل بـدبخت

زدي بهـش صـله دجمع تنهـا کسـی کـه واصال تو این صورت آقایان 

مـن هـم ه ساك دیگري بود ب ، اگر پولها درچسبه خود من هستم نمی

  .شک میکردید دبای

          :اشتري

   ؟ید سارق این پول ها کی میتونه باشهیپس بفرما

        :اسالم پناه

   .یس بودید سارق را پیدا کنیدلشما پ ،من چه میدانم
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       :اشتري

ي آقـاي جهـانگیري را از ما پـول هـاید یکی یحاج آقا میخواید بفرما

   ایم؟ برداشته و تو ساك شما گذاشته

         :اسالم پناه

بـوده ایـن عرض کردم من نمیدانم اصال من فکر میکنم کار منـافقین 

   .ساك من گذاشتن تا روحانیت را بد نام کنند پولها را آنها در

        :شریعتمداري

روحانیت دست به هر کـاري  بعید نیست آقایان اینها برا خراب کردن

پـاك  اهللا لـل و الحمـد ،میزنند وگرنه روحانیت مـا کـه خللـی ندارنـد

بگذریم حاال اصال چرا اینقدر کشش میدهیم پول ها که  ،پاك هستند

؟ ی کنیـد کـه چـه بشـودیزد را شناسـامیخواهید دشکر خدا پیدا شده 

  ؟این هیروبیر مجازاتش کنید میخواهید تو
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       :اشتري

ا آقاي شریعتمداري است ما که پول هـا را پیـدا کـردیم قـدرت حق ب

ــاجرا ــداریم ی ــه ن ــم ک ــبحانهی ه ــر ص ــرویم س ــر ب ــت زود ت ــر اس  .بهت

دیگران هم  وجهانگیري پول ها را شمارش کرده در ساك میگذارد (

  )که ذوالفقار وارد میشودبراي صرف صبحانه به دور میز مینشینند 

        :ذوالفقار

   .بخیرصبح همگی  ،سالم

       :سردار باقر خانی

این زودي اینجا چه میکنـی ه صبح ب ،خیره انشااهللا ،صبح شما هم بخیر

   ؟آقا ذوالفقار

        :ذوالفقار
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شهر من از دیشب زیر نظـرش  واهللا دیشب تا حاال یک غریبه آمده تو

مناسـب میگـرده امـروز گفتم شاید اونهم دنبال یک جاي امـن داشتم 

پسر شماسـت آمـده تـا شـما را دم گویا حاج آقا صبح باهاش حرف ز

  .مریکاآببره 

        :اسالم پناه

   ؟) راست میگی آقا ذوالفقارشعف شادي و با(

       :ذوالفقار

   .دروغم چیه

        :اسالم پناه

   ؟ینجاچرا نیاوردیش ا

       :ذوالفقار
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امنیت  وزارت اطالعات وخوبه که رئیس کل  ،حاج آقا را باش ،به به

از کجا معلوم مـامور نباشـه  شـاید شور بوده پدر جان باید ثابت بشه ک

  .آمده شما را دستگیر کنه

   :اسالم پناه

  ؟، حاال میخواي چکار کنیراست میگی ذوالفقار

        :ذوالفقار

پـدر بیـامرز گفـتم  ،را بهـش بـدم من خواست شماره گوشـی شـما از

ال دسـتگیر شـده گر گوشی داشته باشن که تا حاا ،کسی گوشی نداره

گفتم ازت یک عکس میگیرم نشـان میـدهم اگـر قبـول کردنـد بودن 

   .آنوقت باتفاق میریم به محلشونشما پسرشان هستی 

       :اشتري

   .نان پدرت حاللت باشه ، مرحبا آقا ذوالفقار شیر مادر ومرحبا
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       :اسالم پناه

ا بـه فقار از گوشی اش عکسـی رلذوا( مخوب عکس را نشان بده ببین

) پروردگارا شـکرت پس از دیدن عکس فریاد میزند واو نشان میدهد 

   .یا ربی یاربی یاربی ،منه آمده نجاتم بدهاین شیر مرد 

       :فقارلذوا

   .پس خودشه

       :اسالم پناه

قامــت  نبــرو بــرو زود بیــارش تــا آ ،آره ذوالفقــار شــیر مــرد خودمــه

  پهلوانی آن قد بلندش و ببینم 

       :ذوالفقار

پسـرت و جلـو شم بهم بزنـی چ چشم حاجی جان انعام ما یادت نره تا

   .چشمت میبینی
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         :اسالم پناه

   .حسابی پیش من داري برو که یک مژدگانی درست و

         :ذوالفقار

   .خیلی مفلسیمه ککن بیاد  ردپس حاجی 

         :اسالم پناه

   .بیار برو شیر مرد من و، میدم طلبت باشه میدم

         :ذوالفقار

  )(خارج میشودیادت نره حاجی 

       :جهانگیري

ن بفکر ما هم باش شاید بچه ها حاجی شما نجات پیدا کردي باالغیرت

   .رو فراموش کرده باشن ما
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       :اسالم پناه

اهللا ماشـااهللا انشـاچرا کـه نـه خـاطر همگـی جمـع  ،میکنم کرف ،میکنم

   .جمع بشیمم مریکا دور هآکاري میکنم همگی توي 

       :سردار باقر خانی

بیخودي امام  ،مریکا نمیشهآحالت حاج آقا هیچ کجاي دنیا ه خوش ب

  .بهش نگفت شیطان بزرگ

       :شریعتمداري

  ؟مریکا هم رفتی سردارآمگه 

       :باقر خانی سردار 

مرتـب بـرام  ،س آنجلس و الس وگـاس هسـتندنه ولی بچه ها توي ل

در ( میفرسـتاد یی، پسرم بی حیا چـه فـیلم هـانددفیلم میفرستا عکس و

 این لحظه ذوالفقـار باتفـاق پسـر حـاجی کـه بسـیار کوتـاه قـد الغـر و
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 طـرف او دویـده پـدره پسر با دیدن پدر ب وارد میشوند وضعیف است 

دیگـران  صداي بلند هاي هاي گریه میکند و با را در آغوش میگیرد و

بـه  ي بلنـد گریـه میکننـد وزده انـد بـا صـدادو حلقـه  هم که دور آن

  )پیشانی خود میزنند

       :ذوالفقار 

 کـه همـدیگر را ال) حـاطرف جلوي سن میروده باز جمع جدا شده (

ها عـادت کـردین تـو جشـن زاري براي چیه شـما گریه وپیدا کردین 

   .ا داره تمام میشهرا شکر کنید که سختی ه هاتون هم گریه کنید خدا

         :اسالم پناه

یادي از ) چه کنیم آقا ذوالفقار ما در هر شرایطی ا شدهپسرش جد از(

سختی سعی در تظاهر به ه ب( .لب تشنه حسین میکنیم صحراي کربال و

اهللا بـه برادرهـا انشـا ، شکراشما است شکر، شکرن ) حق بامیکندگریه 

، خاطرتـان جمـع این دخمه نجات پیدا میکنیم خواست خدا همگی از
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کره زمـین را طـی کـنم داشته باشید شده اگر کل  دستوري هر پیغام و

   .پبغام شما را به عزیزانتان میرسانم

        :جهانگیري

دا است اتورنتو کانحاجی من میخواستم یک پیغام به دخترم که توي 

   .بفرستم

        :اسالم پناه

   .بگو حتما بهش اطالع میدم ،بگو

  

         :جهانگیري

بـراي مـن عجلـه کنـه مـن از آینـده بهش بگو یک قدري تو کاراش 

   .خیلی میترسم

       :اسالم پناه
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   میگم.  بهش و اصال خودم میرم تورنتو پیداش میکنم ،حتما

       :جهانگیري

   .و مدیون خودت کرديراگر این کار و بکنی تا آخر عمر من 

       :اسالم پناه

 ،میکـردي ووظیفه منه شـما هـم بـودي همـین کـار این حرف ها چیه

   ؟بچه داره ،کردهاستی جهانگیري صبیعه ازدواج ر

        :جهانگیري

د بقــول امــروزي کــه ازدواج بکــن نیســتن دختــراي ،نــه حــاجی جــان

   .خودشون آقا باالسر نمیخوان

         :اسالم پناه

ولـی ازدواج هم آنجا معنی ندارد  بله دیگه آنها تو دیار کفر هستند و

   .از نزدیک میبینم ختر خانم ود جهانگیري مطمئن باش حتما میرم و
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        :الفقاريوذ

پـا را یـک لنگـه  ایـن بنـده خـدا ،ی هسـتینیبابا شما هم عجب آدمها

   .شرینی اي ی  یک چاي وییه پذیرا نگرش داشتین که چی بشه

        :سردار

شرینی که نداریم امـا یـک  ،نیدیید بشی، بفرماید آقاي اسالم پناهیبفرما

 وپســر حــاجی روي صــندلی مینشــیند (میریــزم دم براتــون چــاي تــازه 

  )سردار چاي ریخته جلوي او میگذارد

       :پسر حاجی

پدر زودتر وسایلتون و جمع کنیـد بـریم داره ) نوشیدن چاي در حال(

   .دیرمان میشه

  

          :اسالم پناه
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در حـال جمـع کـردن وسـایل اسـت کـه  طرف سـاکش میـرود وه (ب

 ی به او میگویـد وینجوا کنان چیزها و شده او نزدیکه شریعتمداري ب

 او جـدا میشـود و ازسپس در حالی که اسالم پناه از زمین بلند میشـود 

اوهـم نجـوا  اشتري جلو آمده اسالم پناه را بگوشه جلوي سن آورده و

یـد میکنـد یسر تکان دادن آنها را تا که اسالم پناه با ی رایکننان چیزها

پـس از پایـان  وهمین شـکل عمـل میکنـد ه او باقر خانی نیز ب و بعد از

ه دوسـتان همگـی شـما را بـ ،من حاظرم بریم شیر مـرد مـن) گفتگوها

 ازخداوند قادر متعال می سپارم خیالتان راحت باشد شـما هـم بـزودي 

   .ذوالفقار خارج میشوند اتفاق پسر وه بدخمه خواهید رفت (این 

        :اشتري

  .اریکاین که رفت ما موندیم و آینده اي ت

       :جهانگیري
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موقـع هـم میزنـه بـه ه بخوب میچره  و ، میچاپهآخوند همینه، میخوره

  .چاك

        :شریعتمداري

ایـن  موقع ازه بنباشید من برام مثل روز روشنه که ما هم امید  اینقدر نا

زنـدگیمون بایـد از  و، ما هم میریم سر خونـه دخمه نجات پیدا میکنیم

  .لذت ببریم ثروتی که داریم پولها و

       :سردار باقرخانی

   .من که چشمم زیاد آب نمیخوره

         :شریعتمداري

 خـدا اگـره ، بابد میخواهیم تو این دخمه بمانیمیعنی ما تا یعنی چی؟ 

 ،نجـات پیـدا کنـیماتفاق ه برم همه کاري میکنم تا بشما  من زودتر از

  .شما ها هم باید همین جور باشید یک تن براي سه تن
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       :اشتري

هـم اگـر  ، مـنیعنـی مخلـص همگـی ،خلص شما هم هسـتمکه م من

   .حتما میگیرم دنبال کار شما راکارم زودتر ردیف شد 

  

  :جهانگیري

  به جاي این حرفا سردار بگو ببینم، از دوستان خبري داري؟ 

  اشتري:

دوستان؟ کدام دوستان؟ نه بابا، همگی مگسان دور شیرینی بودند، تـا 

  به نفع مردمه، از من فاصله گرفتن.فه ترازو فهمیدند ک

         :شریعتمداري

  .مثل تمام آنهایی که به من چاکرم، نوکرم میگفتن
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  جهانگیري:

 (با عصبانیت) من به رفیقات چکار دارم؟ همکاران خودمون را میگم.

  وکال و حضرات آیات عظام.رؤسا، وزرا، 

  اشتري:

دارم، فقط میدانم همان اول کار آهان، اونارو میگی، نه بابا چه خبري 

 راستی جهانگیري از ایـندمشان را گذاشتن روي کولشان و در رفتن. 

هـیچ  همه آخوندي که در همه جـا بودنـد مخصوصـا در قـم و مشـهد

خبري نیست. اینگار نـه انگـار کـه ایـن مملکـت حـوزه هـاي آخونـد 

  پروري داشته.

         :شریعتمداري

ه اونـام فـرار کـردن؟ پـس چـرا مـا چی شدن؟ مگه میشه؟ یعنـی همـ

  نتونستیم فرار کنیم؟
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  اشتري:

ا مـابقی آره فـرار کـردن. امـ خیر آقا، اون کله گنده ها و دانه درشـتا،

تغییر لباس دادن و شلوار جین و تیشرت و کاله کپی پوشیدن و ریشها 

  را هم از ته دو تیغه کردن.

  )گوش میرسده ی از خیابان بیصداها (سر و

       :جهانگیري

ها بهتره سردار ببینی تو خیابان  جاي این حرفها و نقش بازي کردنه ب

سردار روي چهار پایه میـرود صداي زیادي میاد ( چه خبره چون سر و

 ؟)هان چــه خبــرهصــداي خیابــان بشــود ســر وســعی میکنــد متوجــه  و

  سردار؟

       :سردار
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لی شلوع خیابانه خی رفت زیادي تو اما آمد وواهللا چیزي معلوم نیست 

  .شده

       :شریعتمداري

فقــار هراســان وارد لذواقی افتــاده بایــد بفهمـیم چــه خبــره (حتمـا اتفــا

  میشود)

        :ذوالفقار

  جمع کنید باید از اینجا بروید  بلند شید وسایلتون وزود 

       :جهانگیري

   ؟فقارلچرا چیشده ذوا

       :ذوالفقار

گـه امـن ، اینجـا دیر کـردنالم پناه را با پسـرش دسـتگیعجله کنید اس

 همگی با عجله لوازمشـان را( .نیست براي من هم خطرناکه زود باشید
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) بفرمـا حـاال بخـاطر شـما بایـد جور کرده آماده رفتن میشـوند جمع و

  .تاوان پس بدم

       :شریعتمداري

محض رضاي خدا که نکردي کلی مارو دوشیدي باید پـاي خطـرش 

   .واسی برادرهم 

       :ذوالفقار

 م یـاگعلی تـا دیـنش هـم مـی شما گفتم یاه ، بمن که تا آخرش هستم

سـه نفـر تا بـریم یـک جـاي دیگـه (حاال تا دیر نشده عجله کنید علی 

  )وارد میشونددو نفر دیگر با تپانچه  یکی با تفنگ و

        :مامور شماره یک

(همگـی در ، بخوابیـد روي زمـین ، دسـتها بـاالدیگه خیلی دیـر شـده

لرز روي زمـین دراز میکشـند  ترس و گرفته اند با را باال اتهحالیکه دس
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 باز دراز کشـیده وکه در سمت جلوي سن است طاق اما شریعتمداري 

   .این چه وضعشه دمر بخواب داشته ) هم باال نگه پاهایش را دستها و

         :شریعتمداري

   .هم باال نگه دارم قربان پاهایم رامن خواستم 

       :مامور شماره یک

سه سـال چاپیـدن  از چهل و بعد، فکر کردید الزم نکرده دمر بخواب

، سـلطه دیکتـاتوري، خـاك بـه بیگانگـان حـراج ایـن آب و، مملکت

زدیده شـده میتوانیـد ي دپولهابا آدم کشی  همه جنایت و آن خفقان و

   !زهی خیال باطل ،خوش بگذرانید برید پیش اربابانتان و

       :ذوالفقار
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نیسـتم مـن  امن از این )نگشتش را بلند کرده اجازه میگیرد(ا آقا اجازه

چـاره اي بـودن مـن بهشـون جـا بی ها آدمهاي بدبخت وبومی هستم این

   .دادم همین

         :مامور شماره دو

که به آخوند دادیم بـا مـا همکـاري میدانیم با وعده تخفیف مجازاتی 

  اهان نام کورش شاه شحاال من به  ،همه چی را گفت کرد و

         :مامور سوم

   .دین خونین تن ایران زمین بابک خرم به نام قهرمان ملی و

         :مامور اول

   .به نام امیر کبیر

         :مامور دوم

   .قدر مشرق زمین دکتر محمد مصدق به نام زعیم عالی
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         :مامور اول

هی را تبـا اي فسـاد وجرسومه هـبه نام خلق قهرمان ایران زمین شما  و

کنم پاینـده ایـران باز داشت می جهت یک محاکمه عادالنه دستگیر و

   .زنده باد خلق همیشه قهرمان ایران

  

  .شودپرده بسته می

  

  

  پایان

29/8/1400  
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