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 مشغولّیت                                                                      

  



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 را در های کوچک و بزرگ راهرو  راهروئی پهن و دراز است که سلّول   

دیواِر  دو پهلو و انتهای خود دارد و شروعش را در سمت ِ راست،

اند و تنها راِه  پوشاندهها  مستراح و در و دیواِر حّمام و جایگاهِ  آشپزخانه

 است و در نتیجه با یک چهاردیواری ِعبور از آشپزخانه   خروجش راهِ 

 روز محتاِج روشنائیِ  است و شبانه محاط شده آفتاب بسته و بی

سنگی و  هایش، هاست. چهاردیواری که هر کدام از دیوارها و دیواره چراغ

کند که  می وم را پیداحکِم موجودّیتی ش ضخیم و زرد رنگ و لیز و بّراق،

از یاِد فر مصیبت و زاری، خموشانه فریادِ  با تماِم ذّرات، در تماِم ذّرات،

ها و با  زندانبان شود. حّتی با حضورِ  ها می رفتگی و ازسرگذشته دست

کنند.  دیوارها حالت عوض نمی زدن، های زندانبان به وقِت قدم صدای پوتین

 داخل ِ  درها همهمه و گفتگوئی را ازرسد که وقتی که  فقط به نظر می

شان باز  سنگین راهی روشن در هیئتِ  رسانند، ها می ها به آن سلّول

ها  شوند تا به توالت یا وقتی که زندانیاِن سلّولی از در خارج می ،شود می

 کننده رسد که حضور و صدایشان مثِل جریانی خنک ذهن می  به بروند،

ای سوزان ـ  کوره ِل رو به سردی گذاردنِ حالی ـ مث ها را به تغییرِ  آن

کشاَند... و هر  میآرامش  به جریانی از هیئِت انفجارآمیزشان رارساَند و می
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دیوارها ـ که به فکرش حاصرۀ م زدن در هائی قدم دقیقه دانبانی پس اززن

یابد و  میو خیال گرفتاررسد ـ خود را در طلسِم فکر  کامل می انجمادِ قالِب 

با این که سر و کارشان ها ـ حجمی صدها نفره  زندانیاِن همۀ سالحجِم 

یا آزاد شدند منتقل شدند یا به شهرهای دیگر  ها افتاد و بعد و بعدها  سلّول

شود  تهدید میهای سیاِه  مغزش هجوِم حجم یا اعدام شدند یا بجا ماندند ـ در

نگریزد یا خود به آشپزخانه بیند اگر  اند و می بیند دیوارها جان گرفته و می

 شود و آنوقت هرچه بکوشد  دچاِر خوف می، را به همقطاری نرساَند

جریاِن این فکر را بگیرد که چنین جای شومی ـ جائی که تواند جلِو  نمی

تواند برای  محلّ ِ پوساندن و کشتارگاه ِ نوجوانان و جوانان است ـ نمی

کند ـ به   تیازات ِ پاسداران را فراهمای که امنّیت و نان و ام همیشه ـ همیشه

 به دِر آشپزخانه وهستِی خود ادامه دهد... و هر زندانبانی با رساندِن خود 

ـ به به بیرون  شدن از دِر دیگِر آشپزخانه، به گذشتن از آشپزخانه و خارج

  کوشد به حال ِ عادی برگردد... میکشد و  ای آزاد ـ سر می محّوطه

شود و در  سراشیب می چپ  آزاد  زمینی است که در سمتِ  محّوطۀ    

ای  راست  به لبه کند و در سمتِ  عمومی را پیدا می بندِ  انتهای سراشیب،

 متر از زمینی ـ از زمیِن محلّ ِ مالقات ـ بلندتر است... رسد که چند می

   ......................... 

اند. از اتاِق  دادِن شام کردهی شروع نشده اّما شروع به هنوز تاریک   

شان برای  رسند و یکی به آشپزخانه می زندانبان  دو نفر پیشاپیش ِ  چهار

  یک ماَند و دّومی که یک قابلمۀ کوچک و می جوش و نان منتظر  بِ آ گرفتنِ 

« حاجتی».گذارد می پا  محّوطۀ آزاد  آشپزخانه به بیرونِ   دست دارد،  کاسه به

مسئوِل » غذاست و هم ّسمِ قَ که هم م  ای  َچرده سیاه وتنومند  پاسدارِ ـ 

به خمیدن   بزرگی میاِن زانوهایش، دیگِ ـ نشسته روی صندلی و« ارشاد

 و و زرد اش الغر چهره کند توی قابلمه آش بریزد. زندانی، شروع می

بگم که َئن  خواستهم زَ ها اَ  بچه اتاقم و کارگرِ  من امروز» :گفت رنجور،

 «شیم. نمی بدین چون سیر غذا بیشتر نفرشده، هفت چون تعدادمون

اتاق  تو کارگرِ » فت:گ پیشانی،  ها به حاجتی سر را کمی باال آورد و چین   
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  «ئی؟! یا رهبرشون شده ئی شده

قد با صورتی  ـ که پاسداری است کوتاه« کیانی» و از کناِر حاجتی،   

کهائی  چشم زندانی  با نفرتِ صداآمدِن و تاریک و پیش از به استخوانی    ر 

! همینه» آید: زند و به صدا درمی نگاهش کرده بود ـ دستی را به کمر می

  «ئی! بگو توی زندان هم رهبر شدهتو 

و با  شده بودروئی که روی بلندی خم  پاسداِر بلندقامت و باریک و سفید   

ها را به  رو پس کرد و چشم کرد، نگهبانی گفتگو می پاسداری از کیوسکِ

   شدن پا برداشت. به نزدیک زندانی دوخت و پوزخندزنان،

فهمیدم چرا جمهورِی  شد اگه من می خوب می  خیلی» :گفت کیانی می   

لمال ا   ها از بیت یکجا بک شه راحت بشه و میاد مّدتاسالمی نباید همینا رو 

ررو بشن که بگن هنوز کمهمیده بِ  و  شون بخورن تا جائی که اونقدر پ 

  «بدین بخوریم! بیشتر

من به خاطِر » :اعتنائی گفت به بی ،کردن به کیانی یا حاجتی نگاه بی  زندانی

زنم و اینحرف رو به خاطِر خودم  لب نمی زخِم معده  به بیشتِر غذاها اصالا 

  «والّسالم! اتاق بگم و گفتم، م بود از طرفِ  وظیفه نزدم و

  «ما! میگیم همینه که اینجور برای خوری و که نمی دونیم می» کیانی گفت:   

 ای فهمیدی که اینجا هیچ وظیفه می اگه عقل داشتی، تو» و حاجتی گفت:   

نداری جز اینکه باألخره به دین در بیائی و کاری بکنی که نظِر دادگاه 

  «دیر شده باشه! راجع بِت عوض بشه پیش از اینکه کامالا 

نگاه ِ زیِر پا و کناره  اعتنائی و تحقیر  بیهائی فشرده از  زندانی با لب   

با  متوّجه، کرد تا قابلمه و کاسۀ آش به دستش رسید و راه افتاد. کیانی،

به خشم  کرده، قوس های فاصله گرفته از بدن و با هیکلِ دست و بازو

قامت و باریک هم با همان علّت و با  پاسداِر بلند و «تر! سریع» :صداکرد

  «و!بدَ » :همقطارش  صدا کردهمان خشِم 

  داشت.بر بعد به آهستگِی بیشتری پاگیری زد  العمل، به عکس زندانی،   

 کمرش کلّه و پوتین برم توی میگه با سر و شیطون» کیانی بلند گفت:   

رد کنم! بندازمش و دندهو   «هاش رو خ 
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زدۀ خدائی هستن و دیگه الزم نیست که تو  اینا» حاجتی گفت:   

  «شون دیگه روشنه! شون! تکلیف بزنی

 تو» گوید: شود و کیانی به حاجتی می زندانی در آشپزخانه ناپدید می   

هرچند که عار و درد  درست میگی اما باز ما باید تا ممکنه زجرشون بدیم،

  «ندارن! بخصوص همین!

اشاره به آنست که خودش  ،زندانیان «نداشتنِ عار و درد » حرفش در   

است و به همین   سیلی و لگد زده ها بارها و بارها به خیلی از زندانی

او را با  ،بهانۀ جوابگوئِی او  بار به  بار سیلی زده و یک  زندانی یک

ساعت توی پستوی کوچکِ  ست و چهاربسته برای بی های ازپشت دست

است و ثمری که ترس و مالحظه باشد ندیده ه انداختها  مستراح جایگاهِ 

 است...

 به زودی او را به فکری ،«انیدلزوِم زجر دادِن زن» و اّما حرفش در   

 بعد  یافت! یعنی سه روز «اختراِع خاّص ِ خود» که شادمانه آنرانداخت ا

خشکیده و های  ها و نان زدۀ جبهه ون شاِم زندانیان فقط خرماهای حشرهچ

 کهخودش و دو پاسداِر دیگر صحبت کردند  ها بود، جبههزدۀ  گاه کفک

ارده بخورند و چون دیدند مّدتی است که شیره ـ  «حاضری» استخوب 

 .برود خیابان خودش به خرید ِ شیره ـ ارده و نان به قرار شد ،اند نخورده

خودش شام و چای زندانیان تمام شده بود و کار ِ  وقتی که برگشت،رفت و 

و دو پاسدار  فارغ شدند که به نشستن در محّوطۀ آزاد شام بخورند. چه 

کردن به  نشستن و شروع از نشستن برای خوردن و چه به وقتِ پیش 

و از تصمیِم خود  «اختراعِ » شروع به مقّدمه چینی کرد تا بعداا از خوردن،

  خود در استفاده از آن  حرف بزند.

 رو دونین که بعضی از این زندانیا و میئین  ـ خودتون هم امتحان کرده   

وادار کرد پندبگیرن وعوض  لگد و شالق با چندتا سیلی و که شه نمی

 که بینه می درجا  همون زنه بِشون، سیلی می بشن. یعنی وقتی که آدم

 خر  ر و درد و آبرو هم ندارن که مثلِ زنن و عا پوزخند میخندن و   می

ها  بازی ها و لج ـ لج بازی همین میمون و حّتی بعضیاشون باخورن  میکتک 
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تر بشه و بیشتر  شون سنگین شن که پرونده باعث می ها و با جوابگوئی

بازی  خندن و رقاص میبینی  محکومیت بگیرن و باز اونوقت هم می

درمیارن! پس به نظِر من باید با یه راهی چنان زجری بِشون داد که زمین 

بیفتن و اینجور  «غلط کردم و گ ه خوردم» رو گاز بگیرن و صد دفعه به

شون کرد وگه نه دیگه راهی نیست که روشون اثر بذاره و آدم  شه آدم می

 دلش خنک بشه و برای همین آدم ننگش میاد از خودش!...

چرا  » :گوید می سبز است، و چشم یکی از دو پاسدار که چاق و سرخ   

با همین حرکاتی که  و اصالا  ن،راهی هست و اوَنم اینه که اعدام بش کیانی،

شه تا روزی که اعدام  سنگین می شون به قول ِ خودت هی پرونده کنن، می

 «بشن!

شون  اّوالا که همهاما باز  درسته  قنبر، که تو میگی  اینو» کیانی گفت:   

له و شکایت و گِ  باز چون بی ممکنه اعدام نشن و ثانیاا اعدام هم که بشن،

باز آدم دلش به اون رقمی که باید خنک بشه  خنک  شن، زجر اعدام می بی

 «شه! نمی

قد است و قیافۀ استخوانِی کمی  دیگر که کوتاه و پاسدار ِ« قنبری قنبرِ »   

افتند و قنبری به تعّجب از اندازۀ کینه و نفرت ِ  به خنده می زردی دارد،

! تو پَِیع» ند:ک صدا می کیانی که از کینه و نفرت ِ خودش هم شدیدتر بود،

 «! بذار حرفش رو بزنه.قنبر» گوید: می قد کوتاه و پاسدار ِ« دیگه!

دونین که من چشِم دیدِن هیچکدوم از  خودتون می البته» کیانی گفت:   

هم که همکاری  شون هاشون و از اونائی زندانیا رو ندارم و حّتی از تّواب

شون اهست وچندت شون خیلی فرق ماَبین باز خوشی ندارم اما کنن دلِ  می

 خواد که دلم می شم بشون چنان غیظی می افته هستن که هربارکه چشمم می

بخصوص  شون بکنم، تیکه ـ پاره شون و تم به جونچنگ ودندون بیف با

 «بِهدارَوند رو! و...

َبَدم تو! من هم از همین بِهدارَوند مثل ِ اجل  هم  جانِ  من» قنبری گفت:   

اسالمی میره از قبرس  من یه َدم! جمهوریِ  جان ِ بذار» گفت: و !«میاد

ها  شون جبهه  برن روی مین خره که بفرسته خره و از دهات هم می خر می
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کنه و  ه داشته و پروارشون میگَو معلوم نیست چرا همین زندانیا رو نِ

شون خالص بشه و هم دیگه از  که هم از شّر ِ ها  شون روی مین فرسته نمی

 «شون نکنه و هم اینکه دیگه پول نده خر بخره! خرجلمال ا   بیت

خنده و به صدای  پاسداِر کوتاه شروع به خندیدن کرده بود و کیانی بی   

 واقعاا آدم باید همینو با مقاماتِ  قربوِن همین زبونت! ای» جّدی گفت:

وتاه که سرش به ک چشمش به پاسدارِ و  «جمهورِی اسالمی مطرح کنه!

آ! تو فقط هی بخند! انگاری » :گفت خندید، خورد و هنوز می زیر بود و می

  «یا...کنم  که من شوخی می

 ،کنه می خودت فکر خودم وعلی هم مثِل  نه کیانی،» قنبر گفت:   

 بینی چیزی نمیگه، می اگه» مکث کرد تا گفت:  «منتها» و برای «...منتها

 پسرعموی« علی» چون :گفت می باید ،«منتها» برای  اّما ،!«شهحالِ  همین

 باید دارد و «سیاست» است، «چیزهائی لِ مسئو» است و «رئیِس زندان»

چیز  همه بگوید و چیز را همهکه نباید  کم بگوید و ،«روی سیاست از»

 بگوید!

 «اصلیت چیه! که آخرش نگفتی حرفِ  تو» علی گفت:   

 لقمۀ توی دهان، کردنِ  به تمام و «؟ باشه! میگم اآلن.ها» کیانی گفت:   

براتون بگم. مدتی پیش موقعی که این بِهدارَوند یه چیزی رو  اّول» گفت:

وقتی که فرداش  ها، بسته بردم پرتش کردم توی پستوی مستراح رو دست

؟! چطور بود؟ عار و درد کردی یا باز ها» بِش گفتم: ش آوردم،رِ از پستو دَ 

بیست و چار ساعت  اگه بیست و چار ماه هم  بجای» جواب داد: ،«هم نه؟

! من حاال» ادامه داد: و !«بفرمائین ،«کنم! بسته باشم عار و درد نمی دست

 ناب! فردا کردمپیداآخرش یه راهی  برای زجردادنش خیلی فکر کردم تا

 ،کنم یمو ل ختش بلوکی  برمش توی حیاطِ  می هوا که گرم بشه، صبح،

بندم  می بعد دست و پاهاش رو بمونه تنش،جوری که فقط یه شورت 

النۀ  درست کنارِ ـ کنم؟  کنم به زمین.. و کجا اینکار رو می میومیخکوبش 

کنم؟ یه قدری از همین شیرۀ خرما رو که  ها و اونوقت چه می مورچه

و صورت و َگردن و سینه و دست و پا  مالم به می قاطی نکردم با ارده، عمداا 
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ها بیفتن به جونش و  کنم میام تا وقتی که مورچه هاش و ولش می ران

دفعه و دودفعه ـ  دفعه ـ نه یه تا وقتی که به صدا در نیاد و دهاونوقت هم 

از وطناب رو از دست و پاش  ،«گ ه خوردم کردم، غلط» التماس نکنه که:

 «کنم!... یاهللا! بگین ببینم چطوره؟! نمی

قنبر اضافه شد و  لّذِت لقمۀ توی دهانِ به  « اختراع» این لّذِت سرشارِ    

لقمه و  توی دهانش پیدا شد و چون بزرگیِ  لشادی خندید که لقمهدچنان به 

دست جلو  نوبت،به گرفتِن  گذاشتند زود به حرف بیاید، خنده نمی بزرگیِ 

ستی؟  یچطورتو کیانی!   به جونت آتش» کشید تا گفت: عالیه! اینو ج 

 یزندانیائی رو که اطالعاتکه شه  میراحت  اصالا با همین وسیله 

ادامه هنوز و حرفش « علی؟ وادارشون کرد به اقرار! نه  ن،دَ بِ   دارن

 داشت.

وهللا!  جالبه» گفت: کرد، تعّجب و تحسین نگاه می خنده و علی هم که با   

آدم شالق و سیلی و مشت و لگد بِشون بزنه و خودش رو بجای اینکه 

کنه که اثرش هم خیلی  کار رو می این انگشتش از جا در بره،خسته بکنه یا 

 «بیشتره!

کرد و برای همین  ای نگاه ِ دو همکارش می کیانی که با شیرینِی خنده   

بود و به شیره ـ ارده فرو کرده  لقمه نگرفته بود و فقط یک بار انگشتی را

من الکی فکِر دونسته باشین که  پس» به غرور گفت: به دهان برده بود،

 «نیست!

ریزه  ها فقط مورچه بذار! مورچه تو» گفت: قنبر که عجله داشت بگوید،   

 «سواره هم هست توی حیاط...  نیستن و مورچۀ

. دونم می» کردِن لقمه برداشت و به شتاب گفت:  کیانی دست از درست   

غیراز ها! و  سواره مورچه ؟ من هم  نظرم بیشتر میاد پیشِ دونم پس نمی

 «خورنش با شیره! ها هم می مگس این،

  علی و ها به میز وبه کشاندِن سر و گردن به جلوِ  آرنج دادنِ  تکیه قنبر با   

ها!  سواره شه با همون مورچه اصالا هالک می» کیانی، با شّدت گفت:

بیخبر بیاد روی دست که شون  دونین خودتون ـ یکی .. ـ میها سواره مورچه
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افته به جگرش! اصالا  باز ِجز می ش کنه،دِ یه لحظه هم که رَ  آدم در یا پا،

 «بابام! کنن جانِ  سوراخش می سوراخ

 توی» گفت: دور کرد،« سیاست» که او را از حسابِ  علی به شوری   

مالی هم باشه و مورچه و مگس هم بکَنه  آفتاب ل خت باشه و شیرهبرِق 

 «بِش و عطش هم پیدا بکنه! وای وای!

 و گفت:« چی! اصالا چشماش رو در میارن! پس» قنبر به فریاد گفت:   

ه کنم ظرفِ  فکر می، جاِن بابام جاِن جمشید، به» خوردن  تنها یه دقیقه  به گ 

و نگاهش با شگفتی « حلّ ِ عالیه برای همۀ زندانیا! افته! و این یه راهِ  می

ستی؟ از  جانِ » برای باِر دّوم گفت: به کیانی، من بگو ببینم چطور اینو ج 

 «یا...؟ ئی ِسّر رو یاد گرفتهکسی این 

م و فقط ئَ  جاِن خودت جاِن جمشید اینو از احدی نشنیده نه» کیانی گفت:   

و توی راه که شیره ـ خودم پیداش کردم! یعنی توی برگشتن از خیابون 

ه انگاری خدا جوری ک دستم بودن  این فکر به سرم اومد، ارده و نونا به

 «م انداختش!به ِویرَ 

 َبَرد، وجودی که شیره ـ ارده میل به چای را از بین می بعد از شام  با   

پیش از اینکه این  ولی» گفت: بامیل شروع به خوردِن چای کردند. علی می

 «دی.اّول باید به مرادی خبر بِ  کار رو بکنی،

 اعتراض و تمّنا هر دو، گفت:به لحِن  بردِن سر جلِو علی، پیش کیانی با   

ن آدم مرادی نزن سِر ذوقم! مرادی خودش هم از ای جاِن خودِ  علی،  نه»

دونم  کار رو انجام میدم و می خودم این خوشش نمیاد و من به مسئولیتِ 

 «مرادی بعداا که بفهمه خیلی هم خوشش میاد!

فعالا تو جاِن  علی،آره  » به حرارت گفت: قنبر هم که منتظِر گفتن بود،   

 «کن کیانی اینو نگفته به تو. فرضبه مرادی نگو. اصالا 

 جاِن خودت اگه بِش بگی به» کرد که کیانی گفت: علی به تردید نگاه می   

نیست قرار   برای اینکهـ دونی بیشتر چرا؟  شم! و می ت دلخور میخیلی اَز

 ،کنیم پیش تو می دلی روو یه درِد زنیم  تو می که اگه ما یه حرفی رو پیش ِ

من  :دیگه یه چیزِ  ی! اصالا مرادی یا هرکِ  تو فوری بری بذاریش کِف دستِ 



 مشغولّیت                                     سّلول های دربسته :15

   

نجامش خواستم ا کنم و اگه م و فردا هم اینکار رو نمیئَ  حاال حرفی رو زده

 «میگی اینو؟میری  باز میدم. م،بعداا ـ مثالا چند روز دیگه ـ انجامشبِدَ 

 «باشه! نمیگم! بابا، باشه» گفت:های خندان  ها و چشم علی با لب   

 خیلی» گفت: ش داد،را خیلی کِ های باریکش  کیانی با خندۀ بزرگی که لب   

 شما دو نفر مخصوصاا روزی که این کار بشه، ،تازه» و گفت:« ممنون!

مشغول بشه یه  نگاه بکنه و داره که آدم  کیف کنین! بیائین تماشا باید

 !«یکم

واقعاا  چی! حتماا! جاِن جمشید اگه منو خبر نکنی   پس» قنبر گفت:   

شم! یعنی اصالا یه روزی باید باشه که من باشم و مثالا نرفته  دلخور می

 «.باشم اللی

به قنبر چیزی را رساند و  زدن، و با چشمک« . چشم.باشه» کیانی گفت:   

 «بینی! تو می حتماا » گفت:

ها را  ها برود و زندانی سلّول راغِ قنبر پاشد تا به س حدود ِ نیمساعت بعد   

خوام رمضان رو بیارم یه کمی سر  می» ها ببرد. گفت: به جایگاه ِ مستراح

 «به سرش بذاریم! موافقین؟

بلندشده بود تا برای سرکشی به بند ِعمومی راه بیفتد، کیانی هم که    

 «بیارش! خوبه! ،بیارش» گفت:

برگردد و با او برود،  «دادگاه» علی که نشسته بود تا پسرعمویش از   

خوان سر به سِر اون بدبخت بذارن! به نظرم  ! حاال میآ» به خنده گفت:

 !«لقت کرده فقط برای اذیت و آزارشما رو خدا خِ 

قنبر و کیانی بهم نگاه کردند و مثل ِ دو گرگ که به گرگ ِ سومی    

 پوزخنده  به خنده و هایش خبر دارند، خورده ها و ها و کرده برسانند از ب رده

صغیره و ! ِکی به ِکی اینجور میگه! ها! خودش البد چون خیلی آ» گفتند:

 «موذی! ع! تو؟!... ای علی ! ایباید هم اینو بگهمعصومه  

شوخی » :دادن گفت نشان  به خنده علی به دور گرفتِن خود از معنا،   

 «ن دیگه!ئَ  ما شده این کارا مشغولیتِ  کردم!

شوخی  کهشوخی بود! ما هم البته  هم ما» شتاب گفتند: کیانی و قنبری به   
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خودت مشغولیات پس چیه اینجا دیگه! این زندانیا چون  کنیم! به قولِ  می

 چیزشون! شون برای ما حالله و هم همه هم خون آدمای گمراهی هستن،

راه ببریم هم به همۀ حساباشون  ما به یه راهی  که بله! چه عیب داره اگه

رده خودمون رو مشغو  «ل کنیم و سیر بخندیم بِشون؟!وهم یه خ 

 رمضان هم جزِوشان است ـ به جایگاهِ قنبر زندانیاِن اتاِق شش را ـ که    

زندانیاِن چون  گرداَند، اتاق برمیها را به  َبَرد و موقعی که آن می ها مستراح

رده است، رمضان را با ها ب مستراح های دیگر را پیشتر به جایگاهِ  اتاق

َبَرد. کیانی و علی هم حاضرند و به  بیروِن آشپزخانه می خود به محیِط آزادِ 

رمضان! حالت  ها،» گویند: می دادن با رمضان، درازکردِن دست برای دست

زت نیست! پس چطور چطوره؟ خوبی؟ کوکی؟! انگار دیگه خط و خبری اَ 

 «ئی؟! هنوز اعدام نشده

ای که سبزه نیست اّما  چهره با پوستِ  اندام و الغر،کوچک  زندانی،   

های سیاهی که درشت نیستند ولی با رنجورِی  زند و با چشم تاریک می

های بزرگی در لرزش از رعایت و بیِم  با لب رسند، ره درشت به نظر میشَ بَ 

ین خدمتکارتونیم! سالمت باش! نوکرتیم» در جواب گفت: همیشگی،

، بعدهم با امید به شما برادرا اطِر امید به خدا وانشاءهللا! اّول به خ

 «م!شَ  اعدام نمی وارم که نه، امید

از دو  ،«خدا محارب با خدا و رسولِ » و« االرض فیمفسِد » با دو اّتهامِ    

اند که انتظاِر چه محکومّیتی را باید بکشد و  فهمانده ماه پیش به او  ـ سه

شدن  ضعیف روحی شروع به شروع به با عذابِ  از همان دو ـ سه ماه پیش 

هر زندانی حرِف کوچکِ  هرکرد و شروع کرد «همکاری» کرد و شروع به

را که اند تا هرچه  تغییر دادهرا گزارش بدهد و تا حاال چند بار اتاقش را 

اعدام   کارش به  امیدوار شده است که  دهد و دیگر کمی  گزارش فهمد می

  نکشد...

 دراو  شدن با با تنهاقنبر  رمضان به محّوطۀ آزاد،پیش از رسیدِن    

 دیروز» پرسیده بود: آشپزخانه، برداشتن به طرفِ  به آهسته قدم راهرو،

 « مادرت اومده بود؟ اون دختره ِکی بود که همراهِ  حضوری،توی مالقاِت 
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 «عموم بود.دختر» رمضان جواب داد:   

 «داره؟ نامزد» قنبر پرسید:   

   «سوِم دبیرستانه. دانش آموِز سالِ  نه.» رمضان گفت:   

اگه من بخوام برم  دونی من مجردم؛ ! تو که مینامرد» قنبر گفت:   

 «ش به من؟! هدِ کنی که عموت بِ  کمک می خواستگاریش،

خواد؟!  ! پس مگه عموی من از تو بهتری میالبته» رمضان گفت:   

اما به قرآن اگه من ، هم ادعا دارهعموم خیلی وضعش خوبه و البته خیلی 

هرجوری که  عموم رو اگه بگه نه، آزاد باشم و تو بری خواستگاری،

زنم! اما چه  ش رو آتش می کنم قبول کنه وگه نه خونه باشه راضی می

 «حیف که اینه وضعم و...

رمضان و به  به گرفتِن دستِ  ،قنبر که دختر را بیحد زیبا یافته بود   

اگه تو توقع داری که من پیِش  رمضان،نه  » محرمّیت گفت:به  ایستادن،

در عوض باید با من روراست  دادستان و حاکِم شرع واسطه بشم برات،

 «ت میگم...باشی و کاری رو بکنی که من بِ 

روی چشمم! من با تو روراست هستم به قرآن! فقط  به» رمضان گفت:   

 «چشم! بگو چه بکنم،

پیشترش یه مالقات ِ  خواستگاری،! اگه من بخوام برم آها» قنبر گفت:   

گیرم با مادرت که بِش بگی به عموت برسونه که  حضوری برای تو می

کنه برام که اعدام نشم و  پای اعداِم تو در َبینه و قنبری داره فعالیت می

 «کنه! قبول بنابراین اگه اومد خواستگاری،

حتماا ، چشم! این خیلی خوبه! یعنی راهیه که دیگه چشم» رمضان گفت:   

شه اما باز اگه قبول هم کَ  تو رو می چون عموم البته مّنتِ  کنه، می قبول

دیگه حتماا قبول  خوای به من کمک کنی، با این جریان که تو می نکنه،

 «کنه! می

......................... 

بشین. بشین چند دقیقه »علی با دست کشیدن طرِف رمضان، گفته است:    

 «ت داریم!رِ کا
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 مغزش پیدا کرده بود و ای که با قنبر دلش گرم از حساِب تازه رمضان،   

 روی صندلی نشست. مشغول به شرِم همین حساب،

 باه خنده را بگیرد و باألخر هرچه کرد نتوانست جلوِ  خندید، کیانی که می   

اگه  پیش از اینکه دیر بشه،رمضان! الکردار! تو باید » :گفتهمان خنده 

ا حسابی بکنی نه اینکه خیال کنی فقط ب راستی راستی یه خدمتِ  تونی  می

مثالا  خوره! دادگاه گول می دادِن یه اطالعاتی مربوط به زندانیای یه اتاقی 

 ،نئَ  نشده ی که هنوز دستگیردِ از اونائی باید اطالعات بِ  از زندان و از بیرون

 «وگه نه...

خندۀ عجیب ـ  اش بیشتر به خاطرِ  علی هم که به خنده افتاده بود و خنده   

سر تکان داد و به وضِع دورکردِن  به رفع و رجوع  کیانی بود، غریبِ 

باید  خوای جون در ببری، میگه  برادرکیانی! اگه می راست» خنده گفت:

 «صد درصد صادق باشی!

ها و  کند یا خنده و باور بگیرد ها را دانست باید حرف که نمیرمضان    

که ین چیزی رو پنهان کنم! دیدبیشرفم اگه بخوام  من» گفت: تمسخر را،

گفتم  دونستم، و نمیدونستم  حّتی راجع به پسرخالۀ خودم هم هرچی که می

راست  مئَ  و دستگیر هم شد و دادگاه هم فهمید که هرچی که راجع بِش گفته

 «بوده!

 تو» گفت: حّتی اخم به ابروها آورده بود،خندید و  که دیگر نمیعلی    

 «دونی؟ یعقوب رو که کامالا میجریاِن 

 «آیا من... زبونت! یعقوب که اعدام نشه، قربونِ » گفت:رمضان    

خوای  ی! من خودم دارم همون چیزی رو میگم که تو مبذار» گفت:علی    

 «نه؟شد یا  گذاری کرده بود  باید اعدام می بگی. یعقوب که بمب

همه  علی!برادر» گفت: که شق روی لبۀ صندلی نشسته بود،رمضان    

 «شد! میصد بار اعدام  یعقوب وجداناا باید بجای یه بار  ن کهمی دونَ 

 «خیلی خوب! حاال بگو ببینم چی شد که اعدام نشد؟: »علی گفت   

 «به همین فکر کن تو!»خنده و به ضرب گفت:  کیانی هم بی   

 «چشم! معلومه: اعدام نشد چون واقعاا خدمت کرد!»رمضان گفت:    
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 «هللا! همین! من... بارک» گفت: علی با پراندِن سر به هوا،   

هائی انجام داد واقعاا  داریم تا خدمت! یعقوب خدمت خدمت» کیانی گفت:   

زدن به هر جنایتی  می هائی رو گیر انداخت که دست بزرگ! تماِم تروریست

 زنداِن ابد رو هم که گرفت، هیچی، برای همین هم بود که اعدام که نشد و

پونزده سال و بعد شد ده سال و بعد شد هفت سال و اصالا دیگه به نظِر شد 

  «شه. بره که آزاد هم می من طولی نمی

اگه هرچه یعقوب  کیانی! فرمایِش تو کامالا درسته؛برادر» رمضان گفت:   

اما  دونستم گفتم، دونستم و نمی ن هم هرچی که میم اطالعات داشت داد،

  «شه منو مقایسه کرد با یعقوب؟ وجداناا آیا می

ک کردِن چشم    ! بله» ها گفت: کیانی به فرودآوردِن سر به ضرب و به ر 

مسعود  وقتی خبرداشتی که هاماتت  تو هم محاربه کردیبابت ِ یکی از ات

  «ک لت داره و خبرندادی!

  ـ من دستگیر که شدم  گفتم.   

 « دیگه دیر شده بود. وقتی گفتی که  اما بله، گفتی،» :گفت رکیانی به تغیّ    

  «وقتی که دیگه دادگاه  خودش خبر داشت.گفتی اما » :علی گفت   

 بکنن،نافق اگه جون هم به جونش م  » :گفت چشِم کیانی به قنبر و علی،   

  «نافقه!باز م  

  «هرلحاظ! امیدوارم که واقعاا همکاری بکنه از ،نه» قنبر گفت:   

خانواده و  ؟ من بیکیانی! مگه تو اینجور نمیگیبرادر» رمضان گفت:   

نکنم! میگی نه؟ امتحان   ناموسم اگه هر چی از دستم بیاد بیشرف و بی

خواد  هرچی دلتون می دادگاه، ،این آقاعلی این برادرقنبری، کن! تو،

  «م بکنین! تیکه گفتم، تیکه «نه» اونوقت اگه من پیشنهاد کنین،

کیانی متوّجۀ علی شد که ناگهانی به خنده افتاده بود و خودش هم به    

خنده افتاد و از همین راه بود که دقیقه ای بعد هر سه شروع کردند سر به 

سِر رمضان بگذارند و چند دقیقه که گذشت، کیانی با کشیدِن هر دو دست 

جاِن من شما یه کمی مهلت بِدین تا من »دو بال، گفت: ثِل به دو طرف م

 «چند تا سؤال اَزش بکنم تا کامالا معلوم بشه چند َمرده  حاّلجه!...
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  «!چشم» رمضان گفت:   

اما! اما حواست باشه که » گفت: انگشت جلِو رمضان، کیانی به گرفتنِ    

دی باید انجامش بِ  مسئولیت داره و من میدی، الِ ؤهر جوابی که به هر س

  «وگه نه...  واقعاا 

  «چشم! باز» رمضان گفت:   

کار رو  زت بپرسم آیا حاضری فالنمثالا اگه من اَ  یعنی» کیانی گفت:   

من ممکنه این پیشنهاد رو به مرادی بگم  و تو بگی حاضرم، یا نه، بکنی

تو دیگه و مرادی هم به دادگاه بگه و دادگاه هم قبول بکنه و اونوقته که 

  «تونی بگی نه. فهمیدی؟ نمی

. البته» گفت: جّدّیت و تسلیِم مطلق، رمضان درها وصورِت  ها ولب چشم   

 پس مگه شوخی هم دارن اینحرفا؟ اگه من یه جائی و توی یه پیشنهادی

  «باشه! خوبه؟ مجای اعدام « نه» دیگه قبول دارم که همون بیارم، «نه»

کنم! آیا حاضری بری  می الؤس خوب! حاال  همبسیار» کیانی گفت:   

  «جبهه؟

رمضان  چون دیگر هم کیانی و هم علی و هم قنبر از خنده دور بودند،   

 کنم که برم جبهه! اگه من که جوونم  افتخار هم می بله،» به شور گفت:

 «پس پیرمردا باید بَِرن؟ َنَرم جبهه،

ب! حاال! اگه بری جبهه و » کیانی گفت:    ای رو  اونجا بخوان یه عده ازخ 

شی بری  آیا داوطلب می گذاری شده باشه، ای که مین بفرستن به یه نقطه

  «همراه ِ اون عده؟

تون این پیشنهاد رو همین فردا بکنین  ! همهالبته» رمضان محکم گفت:   

! ها یا نه به دادگاه تا ببینین همین فردا من حاضرم برم جبهه و روی مین

  «تون که بکنین این کار رو! تون به وجدان َقَسم میدم

 تماِم حکِم مغزِ  ،او تماِم موجودّیتِ  اند، اتاق آورده را از اواز وقتی که    

ها  دید آخوند حکِم مرگ وحکِم تالش برای گریزاز مرگ بوده است. میاو، 

ولگرد  ها که تا پیش از انقالب فقط گدا ـ گرسنه و الت و پاسدارـ بسیجی و

اند، رسیده به قدرت وغارت ومفتخوری ازوقتی که بیکاره و طفیلی بودند،و 
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همگی به  برای آنکه در قدرت بمانند و به غارت و مفتخوری ادامه دهند،

گیرند و  اند؛ جوانان و نوجوانان را می و وحشی مبّدل شدهقاتل و خونخوار 

حّد ِ اعدام محکوم تا  درآوردِی قروِن وسطائی  دلبخواه و من به اّتهاماتِ 

یک سالِح ید چون خوِد او فقط به خاطِر آگاهی از وجوِد د کنند و می می

ناخواسته و به خاطِر  در این سّن و سال باید بمیرد،  پیِش کسیکمری 

اش را هم لو داده است و  زده و پسرخاله به جاسوسی دست اعدام، خوفِ 

وجدان  د  باید همیشه عذابِ اگر زنده بمانَ دید البّته خیانت کرده است و  می

فقط  چیزهائی را که گزارش داده است گفت که  اّما به خود می بکشد،

یِز چها  اند و این حرف اش زده ها و پسرخاله اند که زندانی هائی بوده حرف

یک زندانی که دید وقتی  و از طرفی می ها نکرده است مهّمی را متوّجۀ آن

برای خودش و دیگران دردسر درست زند که  هائی را در اتاقی می حرف

ها را یا از روی  پس باید انتظار هم داشته باشد که کسی حرف کنند، می

دهد و اصالا از کجا معلوم  گزارش  ت از خودخیانت یا برای رفِع مسئولیّ 

جاسوسی ها فقط او که رمضان باشد کارش به  اتاقاست که در این 

دید اینکه قنبر  حاِل حاضر ـ می شده باشد... و برای حاال ـ برای کشیده

او هم با همراهی به  کشیده و در جواب، موضوِع دخترعمویش را پیش

زند و اینکه این  جریانی است که هنوز دارد به جانش نیش می صدا آمده،

گذارند و  میسرش   به کنند وسر جاسوس نگاه می مِ به چش او را پاسدار  سه

اّما  ،باز ننگ و شرمی سوزان است کنند، اش می خندند و مسخره به او می

 جانورانِ  این»آَوَرد که نظر و قضاوت ِ  به یاد ِ خود می به تسکیِن خود،

مرگ ـ به سر و  ارزشی ندارد و اصِل مطلب ـ حجِم سیاهِ  هیچ ،«درنده

 تالشی که او را بین ِ رساَند که هر آید و می آید و فرود می دلش فرود می

تواند از این  چیز و هیچ عملی نمی  درست است وهیچ ذارد،گها باقی ب زنده

  مرادی راآَوَرد که مسعوِد  به یادش می وامِر حیاتی ـ َمماتی مهمتر باشد... 

 فت و مسلّم ک شتند؛ پس...همین سّن و سال و م در هم با همین حساب و

 ما که توو الزم نیست کنیم  صالح باشه  میکاری رو که  ما» کیانی گفت:   

خیلی سؤال رو بگو ببینیم! این چیزدیگه یه  حاال» :و گفت «!دیرو َقَسم بِ 
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 «؟!ها شرکت کنی اعدام یا حاضری درآ !مهمه

در رساند هرگز و دِل رمضان به جریاِن معنائی کشیده شدند که می مغز   

انگیز و  وحشتناک و نفرتهائی تا این درجه  که چیز دید خواب هم نمی

و این چیزها همه جا و همه کس را باورنکردنی در دنیا وجود داشته باشند 

هایشان  ول کنند و فقط به سراغ او بیایند و او به قرار گرفتن میاِن چنگال

گیرد و جزئی  بلکه مجبور باشد جزِو جریانشان قرار تنها نتواند بگریزد، نه

شکلی  ارادگی و بی در بی ! لب و دهان و زبانشها شود از مشارکت در آن

صدای هراس از جمع و جور شدند و صدائی را که صدای خودش نبود و 

 :او کردند رمقِ  دور و بیجواِب  فرار از مرگ بود، مرگ بود و جزِو قیمتِ 

  «بله!»

اچۀ ـ پ کلّه» گفت: ،ها کردِن چشم لکیانی با گذاشتِن مشت به چانه و با ز     

 «بخوری؟!زندانی رو هم حاضری 

پاسدار و در احساِس   های تازۀ سه ها و خنده چشم رمضان در محاصرۀ   

خود را  خود،آمدِن ضربۀ سنگیِن حرِف تازه به سر و مغِز فرود

آفتاب یخی که در فشاِر گرما و  تکّه ای کثیف یافت و خود را مثلِ  کهنه تکّه

دیگر نباید و و دید  یافت، لحظه به لحظه کوچکتر می قرارگرفته باشد،

بدهد و باید فرقی به جواب بدهد. به زبانش « بله» تواند جواب را با نمی

جمهوری ِ اسالمی احتیاجی داره به اینکه من کلّه ـ پاچۀ  آیا» آمد بگوید:

رد و شکسته  چشم بهم زد و ذهِن خود را  ،«یه زندانی رو بخورم؟ اّما خ 

 بیابانی ِ ا او را به قتلگاِه آمدند ت شبی که می ِی یکپارچۀ شبی دید؛سیاه

پاسدار در آن شب به  نفر یا دونفر از همین سه ببرند و شاید یک« َتلخاب»

 یا دونفرشان یاهر نفر سههمین باز شاید یکی از  بیایند.. و سراغش بیاید،

بسازند... و واقعّیت و  ای از جوخۀ مرگ را بسازد، پاره شان نفر  سه

های  دندان و عّزت و خوبِی جهان در برابرِ  بروی انسان و آبروحقیقت و آ

لب و با جمع و جور کردِن  ،نفر  بیحد خوار و پست پدیدار از خندۀ سه

باشه! شما بیارین تا من  کلّه ـ پاچه اگه پخته باشه،» :دهان و زبان گفت

  «بخورم!
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دست از  ،طولی نکشید که پاسدارها سیر و راضی از مشغولّیت و تفریح   

سِر رمضان برداشتند و قنبر او را به اتاقش برگرداند و باز طولی نکشید 

  «سه نفر اعدامی داریم! امشب» خبر داد:که رئیِس زندان پیدا شد و 

   «هلل!؟! الحمد  اَه» کیانی صدا کرد:   

  «ها؟ ِکی» و قنبر به شتاب پرسیده:   

  ه!لِ گَ  رمضانِ  مؤمنی، فریدونِ  ند،هداروَ بِ  ـ علیِ    
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ِع ها که به وض آید و زندانی باز شدن  به صدا در میدِر اتاِق سه به حاِل    

به سرعت فاصله  گفتگو هستند، لِ مشغو نشسته و لمیده و درازکش 

 ها با فشردنِ  نفر از زندانی شود و چند وارد می« ارشادمسئوِل »گیرند...  می

رساندن به همدیگر، به خود و  ها و با چشم آوردن به لب شها و با کِ  انندد

 را مثلِ  «این موجود»های  رفباز! باز باید ح :رسانند که به یکدیگر می

سر و  های او را که مثلِ  یعنی باز باید صدا و حرف وجودش تحّمل کنند؛

 ،ندسیاهی و ُکلُفتی و چربی و سنگینی بودرکیِب انگار ت ،کلّه و اندامش

برای بیشترشان «. کند  ش را ُگمگور  »ای که پاشود و تحّمل کنند تا لحظه

نمایندۀ سیاه بود و حضوِر  وِر نادانِی بیحد و حضوِر توّحشِ ضحضوِر او ح

حکومت  دۀ اسالم ـ بود و حضوِر تمامّیتِ قروِن وسطی ـ یعنی حضوِر نماین

  بود.

به شتاب و  شود و عّدۀ کمتر گذاشتِن الی در  دور می  ان با باززندانب   

همیشه  اند و عّدۀ بیشتر مثلِ  شده بلند ناچاری عّدۀ بیشتر به آهستگِی 

گاهگاهی با  او «نطقِ »اینست که در جریاِن  کاری که دارند بینند  می

 به همانحال به افکارِ  دهند و دارند گوش می دهند نشان کردنش نگاه

 اینست که با همۀ  دانستند کاری هم که او دارد که می برسند، همانطورخود
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بگوید تا آنکه « ِشر و ِور» ُکلُفتی با پوست ها، اعتنائِی آن بیاّطالعش از 

بیشترشان اّول بیخود متوّجه شدند خسته شود و ول کند و ولشان کند... و 

 تعدادی کاغذِ برایشان نیاورده و فقط  «ای کتاب ـ جزوه»این بار  که

شدند که به « آقای جّباری» متوّجۀشده به دست دارد و بعد بیخود  لوله

قّدی  کوتاه عاً دو کتاب را برداشته و به سرعتِ سری خمیدن در گوشۀ اتاق،

ها روی  کتاببه قراردادِن  و رسان د می «او» خود را به جلوِ  و پاکوتاهی،

خود و برآمدۀ  ها را به دورکردن از شکم ِ ،آن«سمقدّ  کتاب ِ» دو دست مثلِ 

کند و با صدای  آمادۀ تقدیم می ،«او» برآمدۀ کردنشان به شکم ِ نزدیک

حاجتی. لطفاً باز از شون برادر خووندم» :گوید می شیشه  صدای ظریفی مثلِ 

شه همین  بودن! اگه می عالیشهیدمطهری برام بیارین. واقعاً که 

اندوه اندیشیدند:  یا غیظ به ،همین عّدۀ بیشتر از نفر  سه و« امشب...

ی... ببین چطور  مملکتی که معلّمش این بوده،معلّم"! »" دیگه تا ک 

ورِ  موس می موس  "!«عالی بودن" "!هیدمطهریش" این گوریل! کنه د 
روی در و  پای دیواِر مقابلِ  پاسدار به نشستن درهمراه با فرود آمدِن    

 نشینند و همه می سفید، اش به دیوارِ  تکیه و رساندنِ ربازی س پتوی طوسیِ 

سالۀ ارتش ـ که به  سی حدودِ « ارمنِد ک» یا« ابزارمند»ـ «زاده یعقوب»

به  آید، پهنِی صورت و هیکلش غیِرعادی به نظر می قد،خاطِر کوتاهِی 

از یک تِرموس  چای توی یک لیواِن  ریدن و رسیدن جلِو دیواِر کناِر در،سُ 

به جلِو  آزاد  یوان را با حرکت روی زانوها و دستِ ریزد و ل پالستیکی می

ساله و چهل و چند  ،نفتکارمنِد شرکِت ـ «زاده حسن» رسان د و پاسدار می

رسد و کیسۀ  می« کمک» ارتش به سفیدرو و عینکی ـ از پِی کارمندِ 

 بیرقی، مثلِ  دارد و آنرا مثل ِ باری سنگین، می قند را بر کوچکِ پالستیکیِ 

د پهلوی لیواِن چای فرود می عالمتی مشّخص، مثلِ  ر    ...آو 

اغذها در کنارۀ ناپیدا و و لولۀ ک «ها کتاب» به گذاشتنِ « ارشاد مسئولِ »   

این بار » گفت: وان و دست برداشتن از آن،لی دست به بدنۀ داغِ  به بردنِ 

فرستاده  دادگاه منو وتون  ئ م سراغ وظیفۀ همیشگی نیست که اومده برِطبقِ 

شون  برای یه کاِر مهمی برای تماِم اتاقا و بخصوص برای دو اتاق که یکی
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 دیگه، یه اتاقِ  و همین اتاِق شما باشه وبعد میگم چرا مخصوصاً اتاِق شما

 :دارم براتونخبر تا  ُخالصه باید براتون بگم که دو اما اّول به طورِ 

برعکس،  تونه وجودداشته باشه و دّومی، که می یِه شون بدترین خبری یکی

   «بهترین خبره!...

 یوان برد و آنرا رد نکرد تا داغِی تأثیرِ ل باز دست را به لمِس بدنۀ داغِ    

ها یا فقط به توّجه  ها بهتر ببیند و احساس کند. همۀ نگاه حرف را در نگاه

دهند و او  ن مینشا کم  چیزی از توّجه و اعتنا را ِاند یا دست و اعتنا رسیده

بیند  شود و می ّیت جابجا میبا دلشادی و اهمّ  برداشتن از لیوان، با دست

 کردن ِ و با جابجا اختیار دارد، هائی که در حرفتواند با شیرینِی  می

دهد و  نشان حسابی خود را تفّنن، آن در ذهن و در دهن به های مختلفِ  پاره

خوب رو براتون میگم و  خبرِ اّول » :آید کیف کند. به آهستگی به صدا می

بد  باشه و جلِو خبرِ ساز  تونه وسیله خوب می تون مژده میدم که همین خبرِ بِ 

وب خو صادقانه رفتارکنین! حاال! خبِر به شرطی که عاقالنه  رو بگیره،

شرع یه فُرمی رو برای شما تهیه  اینه که دادگاه بنا به دستوِر آقای حاکمِ 

بیارم. این فُرم یه ن تا براتون ئ   کرده و امروز فُرم رو به من داده

این ُپرسشنامه چی االِت ؤس و شما باید ُپرش کنین. حاال س ُپرسشنامه

 شخصی و خانوادگی ِ  از مسائلِ  چیز؛ شن به همه االت مربوط میؤهستن؟ س

اتهامات و نظرتون  اعتراض به مواردِ و  تون خودتون  گرفته تا اتهامات

 اسالمی، جمهوریِ  صهیونیستی ِ امپریالیستی ـ ضّد ِ ضّد ِ راجع به پایگاهِ 

 بخشش و تقاضای عفو و غیره و غیره!... و تا یادم نرفته،انتظار و امیِد 

خصوصی با من  فُرم  به طور بگم که اگه بخوائین برای ُپرکردنِ بِتون 

ور و ب رفردا صبح  صحبت کنین، تونین  هستم و می هامن مرتباً همین د 

برادرمرادی ـ صحبت  توی دفتر ِ خبرم کنین تا بیرون ـ مثالً همین پشت،

نظیره  بی  ِباید تأکید کنم که این یه فرصتمن واقعاً  کنیم! راجع به این فُرم،

 زندان محکومیت بهِف برای تخفی تنها نهه! یعنی دِ که کسی نباید از دستش بِ 

مؤثرباشه و تونه  هم می  اعدامتخفیِف مجازاِت   بلکه حّتی برایمؤثره  

دارین که  خبر کنم تا بفهمین! البته خودتونتکرار  بار اینوالزم نیست که ده
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هۀ اخیر محکومیت  سنگین بودن و فقط در چندمااحکاِم  همین اواخر،تا 

ورۀ مالیمت که دیکنم وضع فرق کرده بود، که من فعالً باید خبرتون  گه د 

دونین  عمل شروع شده؛ و علت ِ این موضوع می تِ تمام شده و باز شدّ 

اسالمی یه  اینه که جمهورِی اسالمی گاهگاهی به خاطِر ترحمِ چیه؟ علت 

انقالب از این  ضّد ِکمی کوتاه میاد اما به محض ِ اینکه احساس کنه که 

گیره!  خشونت رو در پیش می سیاستِ  باز کنه، استفاده می موضوع سوء

 اسالمی نداره و بستگی به ضّد ِورِی پس این موضوع بستگی به جمه

عبرت گرفته باشن یا نه! بنابراین من خیلی  درسِ انقالب و زندانیا داره که 

و از دست ندین و بدونین که دلسوزانه بِتون میگم که این فرصت ر

ها رو هم از  ه و این فُرماسالمی هرگز ضعف نشون نداده و نمید جمهوریِ 

کنه برای اینکه ثابت کنه هنوز فرصت هست برای  قدرت تقسیم می ضعِ وم

مستقیم برسن و  وان هدایت بشن و از ضاللت به صراطِ کسانی که واقعاً بخ

خواد  ه که نمیدِ کنه برای اینکه نشون بِ  این کار رو می طرف دیگه،از یه 

خواد زندان تبدیل بشه به ندامتگاه و  زندان و قتلگاه داشته باشه و می

و یادتون باشه که توی همین جمهورِی اسالمی بوده مدرسه و دانشگاه! 

اعدام نشد و  شد، باید صدبار اعدام می  بار یعقوب که بجای یه که کسی مثلِ 

ها از توی سلول و حّتی  اسالمی بوده که بارها اعدامی توی همین جمهوریِ 

هاشون!...  شدن و رفتن خونه آزاد اعدام،تیِر  بهودن ب به حالی که بسته شده

بعدش من ادامه بدم به  تا اینجا اگه کسی حرفی داره  بزنه تا حاال،

  «حرفم...

دانند  نفت چون می سکوت شد و معلّم و کارمنِد ارتش و کارمنِد شرکتِ    

بینند باید چیزی  می که فقط خودشانند که ممکن است به صدا بیایند،

ها من که وهللا خیلی خوشحالم و از خدا  فُرمبابِت بله! » :ند. معلّم گفتبگوی

دلش رو بنویسه و اطالع  چنین چیزی باشه که آدم بتونه دردِ  خواستم می

  «و خوشبختانه حاال همین شد! بِده به دادگاه،

 کهدونیم که هرچی  برادرحاجتی! ما می بله » :ارتش هم گفتکارمنِد    

  «خوشحالیم!ها هم خیلی ممنونیم و خیلی  فُرم! از نظِر درستهگفتین  شما
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که ا ن و راجع به حرفائی  ها عالی بله. فُرم» :نفت گفتو کارمنِد شرکِت    

  «شما زدین هم باید بگیم  مگه ما مخالفتی داریم با اینحرفا؟!

  «تون سرد نشه! چائی» :ارتش گفتکارمنِد    

به  «نفر حوزۀ سه» چشم را از کردِن لیوان، بلند به« ارشاد مسئولِ »   

دست به تکاِن  او،به احساِس نگاِه « دیگران این» برد و« حوزۀ دیگران»

کلمه ـ کلماتی را از دهان کندند و خارج  دهان، گرفتنِ یا سر یا لب و به باز 

نیم وخو کنیم ما! البته ما که حرفی نداریم! می بله! البته! گوش می» :کردند

  «شه! شه و آزاد می محکوم نمی ها رو! البته کسی که کاری نکرده، فُرم

 :لیوان را به زمین گذاشت و گفت لُپ چای،دو غُ  حاجتی با فرو بردنِ    

چند  ها در بد رو میگم براتون که چیه! با توجه به جریاِن پرونده حاال خبرِ »

ی شده و به ها قطع خیلیاحکاِم محکومیِت باألخره  ماه یا چند هفتۀ اخیر،

من  این عده، اما بینِ شه  ها به محکومین ابالغ می زودی هم این محکومیت

ها و برای اینکه شما فکرنکنین که من حدساً یه  فعالً کار دارم به اعدامی

ها دقیقاً دوازده  بِتون اطالع میدم که عدۀ این اعدامی چیزی رو میگم،

  «نفره!...

مار در نظارۀ  کشیدنِ  سر و گردن مثلِ   او کردنِ  سر و گردن و نگاه   

سر های سنگ و آهن به  تکّه مطمئن شد که خبر را مثلِ  های نزدیک، طعمه

مغزها و تماِم و مغز و سینۀ یکایکشان کوفته و شک نداشت که دیگر 

به فورّیت از  خود را چون عالئِم اطمینانِ و زخم کرده  شکوبِ  ارِ چها را د دل

لب و دهان و  دتند بهم خوردند،نهائی ت چشم :گرفتچندجا ـ از چندنفر ـ 

اختیاری به تکانی  سری به بی دهان فرو دادند،اختیاری آِب  گلوئی به بی

و پاهائی نظم به دست  خوردن افتاد و حرکاتی بی ای به وول باالتنه رسید،

 آمد...

م کافی نیست،    ه یه چیز دیگه رو هم اضافه می کنم تا بفهمین ک ـ اگه این 

از همین حاال به دستوِر دادگاه کندِن گور برای این  :صد درصده موضوع 

چون ممکنه شکی داشته باشین به این  نفر شروع شده! و باز! باز  دوازده

و  امام عیِن واقعیته و هیچ کم به جانِ  گفتم، ناچارم بِتون بگم اینکه حرف،
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  زیادی نداره!...

  های اراده چه به ضعف یا دست کارانداختنِ به ها با  زندانی یکایکِ   

 مانندِ  مانند و سرب سنگ های ریز و درشتِ  تا تکّه کوشند می به قّوت،

اند و  آمده روی مغزشان فرود خطر را که به روی قلبشان و به احساسِ 

 اّما خطر  قلب و مغز بپردازند، کردنِ  تمیزدور کنند و به  آیند، فرود می

ها حاضر  پاها و بدن رزور  زیرِ مثِل آبی تند و پُ د و کن شکل عوض می

بینند این آب هر قدر هم  ها می و زندانی کند آمدن می شود و شروع به باال می

شناور  باز باید خود را به حاِل  ال بیاید،که تند شود و زور بگیرد و با

 کردن از آن ه دارند تا آنکه بتوانند هرچه زودتر خود را به خارجگ رویش نِ

دانند این  و می ،از شّرش نجات دهند اعتنائی، و رساندن به فرازی در بی

 شان کند، ها را به یکباره فرو نخواهد برد تا آنکه خفه آبیست که آن آب 

ای خواهد کرد که صد  و شکنجهعذاب  ها را گرفتارِ  آنبلکه با دایرۀ عملش 

 تجزیه و تحلیلِ  بینند عجالًة وقتِ  چ است... و میدر مقابلش هی بار مردن 

مغزشان  اّما ،گوش بدهند« دیِو سیاه» های باید به حرفخبر را ندارند و 

به وجودشان کشیده  سیاه، سوزی از واقعّیتِ مثِل خِط  شان، مستقل از اراده

با توّجه  قطعی شده است، دوازده نفر  ال که اعدامِ حا :رسان د شود و می می

شود و با  اعدامی نگهداری نمی زندانیِ عمومی معموالً  بندِ به آنکه در 

و با  رسند، پنجاه نفر می ها به حدود ِ اتاقتماِم  زندانیانِ توّجه به آنکه 

پس  آخوندها وجود ندارد، نکه هیچ حساب و کتابی در جمهوریِ توّجه به آ

 خواهد شد؛ اعدام یک نفر ،چهار نفری هر روشن شده است که از فعالً 

  پس...

همهمۀ جزِو « دیِو سیاه» صدای های خطر، ... و در همهمۀ فرایندۀ آب   

من برای اینکه » گفت: می های خطر، آبهای خطر و جزِو ترکیبِی  آب

ودم خ باشم و برای اینکه وظیفۀ اسالمیِ خودم رو انجام داده  شغلیِ  وظیفۀ

شما مجبورم با  ،رو انجام داده باشم و برای اینکه وجدانم هم راحت باشه

متأسفانه در گذشته بعضی از زندانیائی که وضعشون خطرناک  ُرک باشم؛

موضوع کردیم،  می بِشونکه  اخطارهائیها و  پند و نصیحت همۀ وجودِ با بود،
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دیرشد و محکوم شدن به کردن تا  شقی رو جدی نگرفتن و نگرفتن و کلّه

اقالً چار ـ کنم همۀ شما  و ابد و اعدام و فکر میسال  سال و پونزده ده

شم چ نگاه به همه، و در گذراندنِ « شناسین... نفر از این افراد رو می  پنج

 مکث داد و به« بختیاری» و« یُمنِجزِ » و« کاظمی» یرا بیشتر رو

  هم خیره شد.« بروجردی»

 اند و بختیاری اعدام شده ی و برادرِ ُمنِجزِ  برادِر کاظمی و خواهرِ    

کاظمی  وضعش مثِل وضعِ  دانند، و همه میهمانطور که خودش  بروجردی،

  ی و بختیاری خطرناک است و ُمنِجزِ 

گرفته   از گذشته درس ـ پس امیدوارم که شما به حکِم عقل و تجربه،   

که نظِر دادگاه بیشتر در بارۀ اتاِق حرفم گفتم براتون  اّولِ باشین! حاال! 

دونین که  ما میهمۀ شو  دیگه که اتاِق دو باشه، شماس و در بارۀ یه اتاقِ 

اما حاال دیگه یه مدتیه که « ها اتاِق اعدامی» گفتن دو می اّول فقط به اتاقِ 

! یعنی زندانیائی رو که وضعشون «ها اتاِق اعدامی» به اتاِق شما هم میگن

شما هم  دو از اتاقِ  دو و چون اتاق ِ شون به اتاقِ  اّول میدن خطرناکه،

شما! برای اینکه  ها رو میارن توی اتاقِ  زیادی ُپر که بشه، کوچیکتره،

تون  خوام توی دلش رو خالی کنم و برای اینکه همه میکه کسی فکر نکنه 

 فکرِ بفهمین که فقط دارم حقیقت رو میگم تا شما تا کامالً دیر نشده به 

ن توی یه ئ   شما هشت نفرین و جاتون داده :دلیل میارم خودتون باشین،

باریکی که جا نداره که حّتی پاهاتون رو آزادانه دراز خیلی کوچیک و اتاِق 

که اقالً دو یه اتاقیه هفت ـ  شما ـ یعنی اتاقِ  حالی که اتاِق کناریِ  در کنین،

نفر  پنجحاضر فقط اما در حاِل  ،شماس و یه پستوئی هم داره برابِر اتاقِ 

ن؟ ـ  آیا این برای اینه که شما رو چرا؟ توش هست؛ به این  نخیر،زجر بِد 

خاصی دارن  با یه گروِه دیگه که  ین خاطره که هر گروهی که یه وضعِ ا

  وضعشون فرق داره  تماس نگیرن!...

چنین یه  پس! در» :یوان را کنار زد و گفتل دیگر از چای نخورد و   

دادگاه چقدر گذشت داره که  فکر کنین ببینین انصافاً و وجداناً  وضعی 

 تا اگه به راستی صادق باشین و به راستی از رستادهها رو براتون ف فُرم این
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بکنه! شما یه کاری براتون  تا دیر نشده  کردۀ خودتون پشیمون باشین،

اشتباه رو دنبال بکنین تا نابود  ن و نباید راهِ جوونین و زندگی در پیش داری

 من دیگه الزم نمی بینم چیزی بگم جز اینکه بگم هنوز وقت دارین؛ بشین!

 شهرِ مال ِ  فکر کنین به این موضوع که دوازده نفری رو که گفتم،خوب 

حاال اگه !  والّسالم و ماِل همین زندان ن! نهمین شهر   ای نیستن و مالِ  دیگه

  «م.د  ها رو بِ  بزنه تا بعد من فُرم کسی حرفی داره،

خورد یا  وول میجنبید یا  بزرگش می یا سرِ  فشار، تحتِ ارتش که کارمنِد    

زانو شده بود و  شد و حاال دو شد و دوزانو می یکزانو می چهارزانو  حالِ از 

برادرحاجتی! هر کسی البته » :گفت را به حاجتی نزدیک کرده بود، خود

که دارم اینه که شما ؤالی خودش حرف بزنه. من س باید فقط از جانبِ 

من حالی که  هاس در اعدامی اتاقِ  دو،این اتاق مثِل اتاِق گین چطور می

شه که  معلوم می م و اگه دادگاه رسیدگی و تحقیقات بکنه،ئ   هیچکاره بوده

   «بیگناهم. یعنی شما...

نیمتنه یک  باالئیِ بزرِگ  با فرو بردِن دست به جیبِ  که« برادرحاجتی»   

گوش » :ارتش، گفت ها به کارمندِ  چشم کردنِ  با ُزل خودکار درآورده بود،

شما باشه نه  بخصوص اینه که صداقت در کارِ  همۀ حرفای من   ! معنیِ کن

نه تنها  ،«من هیچکاره بودم و بیگناهم» :اینکه تو میگی دروغ و تظاهر؛

کنه! کسی که  بلکه دادگاه رو بیشتر عصبانی می کنه ت باز نمیگرهی از کارِ 

کارخانۀ  در یه جای حساسی مثلِ وضعّیت ِ جنگی ارتش باشه و در  کارمندِ 

دونی  خودت خوب می بکنه و تونه خیانت حت میار اربکنه،سازی هم ک تانک

  « زنم! می چی حرف که از

البته  ئ م، برادر! اگه من کاری کرده» کارمنِد ارتش بیمناکانه جواب داد:   

 ولی اگه مثالً کسی از الُبد برای مجازات دلیل الزمه، باید مجازات بشم و

  «زده باشه چی؟ آیا...؟نیومده و یه تهمتی به من من خوشش قیافۀ 

پیِش من جای اینحرفا » :به بیحوصلگی دست تکان داد و گفت« برادر»   

دارم ای  نیست چون من نه دادیار هستم و نه دادستان و فقط یه وظیفه

فایده ندارن. این ها نکن چون  این بحث فعالً کمک به شماس! بنابراین از که
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 ها رو بگیره؛ نافقین و کمونیستهوادارای مُ انقالب فقط نیست که دادگاِه 

هیچ گروهی نبوده اماچون بگیره که هوادارِ  که یه معلّمی رومثالً ممکنه 

به جمهورِی اسالمی بدبین  اونا رو خراب کرده و های مردم رو بچه مغزِ 

اعدام بشه!  جائی که باید باشه تا تر جرمش ازهمۀ هوادارا سنگین کرده،

   «بنابراین...

گردد  می بر« عقل و صداقت اهّمّیتِ » و« ها فُرم اهّمّیتِ »و زود به حرِف    

 ها به دست، و باقِی فُرم «ها کتاب» کند و ها را تقسیم می فُرمو چنددقیقه بعد 

و  «گیرم. ها رو می فردا عصر میام ُفرم» :گوید شوند و می شود و پامی پامی

مسئوِل این خودکار » :گوید دهد و می یجّباری م خودکار را به دستِ 

   «توئی!

توانند از  هائی کرده است که زندانیان می اشاره به استفاده حرف،  با این   

های دیگر یا در نوشتِن خبرها در هر  خودکار در رساندِن خبر به اتاق

   ها بکنند. گوشه و کناِر مستراح

   «چشم!» :جّباری گفت   

به  همچنان ایستاده، همه، شدِن در، بستهو « ارشاد مسئولِ » به رفتنِ    

دهند و  کنند و پوزخند و لبخند و اخم نشاِن همدیگر می همدیگر نگاه می

باید  بینند می چونبرند و همه  ها می هائی چشم را به فُرم چند نفر برای لحظه

  آیند: به صدا می چیزی بگویند و زود بگویند،

  ـ بلوف!   

  ـ باز تماِم حرفاش کلک بودن!    

  ها رو پیدا کرد! بهانۀ اعدام خالی بکنه، بار برای اینکه زهرش رو ـ این   

اعدامی  پس همین قضیۀ دوازده اما بله، شناسیم، مون می ودیگه همهـ این   

   چیه؟

 ای نیست؛ تازه ه بوده و هست و خواهد بود و خبرِ شها رو همی ـ اعدام   

محکومیت بینه کاری نکرده که اعدامی به حساب بیاد و  میکه فقط کسی 

   ه.نباید اهمیتی بِدِ  هم نگرفته،

حرِف  دیگه یه این اعدام کنن، خوان الکی می الکیاگه هم  این، ـ بله. غیراز   
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کنیم و غصه  تونیم چکار کنیم؟ یعنی اگه فکر س. اعدام بکنن! می دیگه

  مگه فایده هم داره؟ بخوریم،

پس  نیفتاده و بالتکلیفیم؛به حاکِم شرع چشممون ـ بابا! بیشتِر ما هنوز    

  ن؟د  شه که همینطوری اعدام یا محکومیت بِ  مگه می

زندانیا دارن که دادگاه باید بعد از محاکمۀ  ـ درسته. حداقل خودشون قبول   

   تصمیم بگیره که چی به سِر کسی بیاره.

ها را نگاه  ُفرم خود از چشِم یکدیگر،حاِل کردِن  برای فرار و برای دور   

  شوند.  کنند اّما زود متوّجۀ همدیگر می می

  ـ بشینیم اقالً!    

  پس مگه مجبوریم وایسیم سِر پا؟  ـ آره،   

  ـ بشینین!    

زاده به  نشینند و حسن وار می تقریباً دایره نزدیک به دیواِر مقابِل در،   

   «باید صحبت کنیم.» :گوید لحِن جّدی می

و بینند می خیال غراندامی که غالباً اورا بیجواِن بیست و یکی ـ دو سالۀ ال   

 صحبتِ » :گوید می بینند، می لبخندی در همراهیِ  دش رازر حاال چهرۀ الغر و

  « چی داره این موضوع؟!

   «خوای. صحبت نکن اگه نمی ناصر! تو» زاده گفت: حسن

 « هاست. این فُرم بیشترصحبتِ  ناصر! منظورازصحبت،» گفت: زاده یعقوب   

به تصدیق گره به پیشانی آورد و  زاده، زاده چشمش به یعقوب حسن   

    «همین.» گفت:

 «تو چیه؟  ۀعقید» گفت: کاظمی،  به  رویش  و« چی. پس آره،» گفت: جّباری   

 مثلِ  بقاعده، های کمی کلفت اّما لب ش با لبخند قیافۀ سبزۀ کاظمی در   

دیگه  ها بازی عقیدۀ من اینه که این آرتیست» :گفت و شد همیشه شیرین

  «تازگی ندارن!هیچ 

همه . شوند متوّجۀ لبخندش می او شوند  همه پیش از آنکه متوّجۀ حرفِ    

و چون از استحکام  ،کنند او را دوست دارند و به او احساِس احترام می

که او اند  دریافتهحکِم تجربه  بخصوص همه بهدارند و  اوخبر ناپذیریِ  سازش
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زندانبانان با آن توهین و تحقیری که  در هر شرایطی ـ چه در جریانِ 

 -مصیبت ـ  کنند و چه به وقتِ  میُپرعذاب اتاق را تاریک و  عادّی ِ جریِانِ 

توانسته است  -نش یا دوستا برادرش اهی یافتن از اعدامِ مصیبت ِ آگ

 ای نه چندان زیاد، فاصله  به خود را حفظ کند و بعد، متانتِ خونسردی و 

وجود  ا از عمقِ رلبخند یعنی  را حفظ کند؛خالص  تقریباً همیشه همین لبخندِ 

خود و دیگران بدهد. کارمنِد ارتش و کارمنِد نشاِن  بیرون بکشد و آنرا

به م  این آد بارها در برابِر متانت و لبخند و نفوذِ   نفت و معلّم شرکتِ 

اند و خود را خوار و  های خود رسیده کردن موس ها و موس ضعف احساسِ 

عّدۀ » دیگر ـ یعنی اّما هم کاظمی و هم چهارنفرِ  اند، پست و حقیر یافته

ها  اند و هرگز خود را ازآن نفر  بد نگاه کرده ـ کمتر وقتی به سه« بیشتر

 ـ که حاال خود را بهجّباری ویژه که اّطالع دارند که ه ب اند، جدا نگرفته

د ری میآخوندمطهّ « آثارِ »   ـ اقلّّیتی بوده است... چسبان 

ا ش  نشسته روی پشت و باالتنه موضوع،ُمنِجزی  به حاِل رهائی از قیِد    

سرش را هم به تکیۀ دیوار  های درازش روی زانو، به تکیۀ دیوار و دست

سبزه به پوزخندی های درشت و تاریکش در چهرۀ استخوانی و  داد و لب

 گفت: دیوار، از سر کردنِ  رد ند تا بادحرِف کاظمی رسی به معنای تأییدِ 

   «های مختلف! به صورت منتها ها همیشه دارن، بازی از این مسخره بله،»

 ها لب و بیست و چند ساله هم با پیچاندنِ  الغراندام و رنجور یاریِ بخت   

ورِ ه رسان د و سیگارش ک د را میهمین تأیی کند و فاصلۀ  سرش دود می د 

تش و اهّمیّ  همین بیزاری و دوری از موضوع  ا ش نیز گیرانه کمی گوشه

 به او رسیده ُمنِجزیزاده و جّباری از  زاده و حسن قوبیع شوند. چشمِ  می

جوری نگاه  هر سه نفر به او هم همان کرده باشد. آنکه او به کسی نگاه بی

دانند  کنند؛ یعنی می ُمنِجزی و بروجردی نگاه میکنند که به کاظمی و  می

کیِب مقاومت در برابِر حکومت وجودش ترکیِب نفرت از حکومت و تر

 .است

ُرخساری سفید و ای است که موهائی بور و  ساله بروجردی پسِر نوزده   

غول به خواندِن فُرم، به قشنگ و هیکلی ورزیده و ورزشکارانه دارد. مش
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البته توی جمهوری ِ » :گوید به صدائی کوچک می چشم،ازجلِو  رد کردنش

 «اسالمی هنِر تئاتر خیلی پیشرفت کرده!

 به خنده نگاهش کردند و ُمنِجزی گفت:« ناصر»کاظمی و ُمنِجزی و    

 «صد البته!» و کاظمی گفت:« بدوِن شک!»

زاده  باألخره به قول ِ حسن» :گفت جّباری متوّجه به کاظمی و ُمنِجزی،   

باید بحث بکنیم در بارۀ این جریان. اگه یه موضوعی پیش بیاد هرکسی  ما

 «؟ هاش. درسته یا نه اتاقی احتیاج داره به نظِر دوستاش و هم

 «بله، مسئله همینه.» زاده گفت: حسن   

  « .کنیم . بحث میالبته» :کاظمی به لحِن جّدی گفت   

 .«ئیم و حاالهم داریم بحث و گفتگو رو ما همیشه داشته» ُمنِجزی گفت:   

ها برداشته بود و شروع به  که تعدادی روزنامه را از کنارهبختیاری    

کاظم! مگه تو امروز کارگِر » زدنشان کرده بود،به لبخند صدا کرد: ورق

  «خوائیم! اتاق نیستی؟ ما چای می

  « چشم.» کاظمی گفت:   

کاظم حرفش رو بذارتون.  من چای میدم» ناصر به از جا پریدن گفت:   

 « بزنه.

 نکردنِ و ُپر ُپرکردن راجع به» و گفت:« ممنون ناصرجان.» جّباری گفت:   

    «ها هم باید بدونیم که نظِر شما چیه. فُرم

و ما باید بدونیم چرا از یه طرف خبِر » صدا گفت: زاده با هیجانِ  یعقوب   

 « چه منظوری داشته!  خوب آورده و از یه طرف خبِر بد! بایدببینیم

حرِف » نخواستند به هم کاظمی و هم ُمنِجزی که آمادۀ گفتن بودند،   

زاده کاری داشته باشند و آنرا نشنیده  یعقوب« بچگانه و سراسرضعفِ 

 دیگران  ه کههیچکس نباید نظر ِبدِ » :گفت جّباری، کاظمی رویش به گرفتند و

    «.باید ُفرم رو ُپر بکنن یا نکنن

جریان دچار  به بیم و امیدِ « نفر این سه»بینند  می« عّدۀ بیشتر»دیگر    

شان را  فکر و نّیت با حرف و نصیحت بتوان جلِو اشتباهِ اند و شاید  شده

   .گرفت
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و  «یه دقیقه اجازه بدین لطفاً...» :بروجردی با پیش آوردِن ُفرم گفت   

س و  دو صفحهش یه برگه؛ یعنی  این فُرم همه» :گفت زاده  رو  به یعقوب

الی که منظوِر ؤن برای جواب به یه سئ   ش رو هم سفید گذاشتهزِ خیلی ا  

وارده را قبول  هاماتِ چه اتّ » :خوونمش که می سؤال شونه؛ این اصلی

 چه تقاضائی از دادگاِه انقالبِ  داشته باشید و چه قبول نداشته باشید،

که مایلید ـ چه تقاضای عفو و  اسالمی دارید؟ به طوِر مشروح هرچه را

«! قرار گیرددقیق  بنویسید تا مورِد رسیدگیِ  چه هر تقاضای دیگری باشد ـ

 «آیا باز موضوع  روشن نیست برات که چیه؟!

آفرین! این! اینه! » کاظمی و ُمنجزی و ناصر با حرارت صدا کردند:   

    «منظور واضحه که چیه!

ن؛ راجع به میزاِن دو ـ سه سؤالش » بروجردی گفت:    هم که هیچ 

 رِد اتهام و علِت دستگیری و تاریخِ تحصیالت و شغل و محِل کار و موا

مونه که باز مقداری بیشتر جا براش  ا ن و فقط یه سؤاِل دیگه می دستگیری

 غل ِ برادران و خواهران و نزدیکانِ اسم و آدرس و ش» که اینه: ئ ن، گذاشته

رانتِز اومدهو تو« خودتان را بنویسید... پسرعمو و  دائی، عمو،» :ی پ 

  «!«  غیره

  «  راستی؟ بفرمائین!» ُمنِجزی به ضرب صدا کرد:

بینین؟  می» گفت: ،«سه نفر»کاظمی به خنده و نگاهش در گردش به    

شناسن بشناسن و  ما رو هم که نمی خوان اقوامِ  ین غیر از اینه که میآیا ا

  « شون تحقیق کنن؟ برن در باره

چای به دیگران اری چای برده بود و شروع به دادِن ناصر که برای بختی   

بله! یعنی خودمون باعث بشیم اونائی از اقوام و » گفت: کرده بود،

 «شون! سراغو برن شون  بشناسن ،شناسن نمیهنوزمون روهم که  نزدیکان

  «بله!» :جّباری به سنگینی گفت   

     «البته!» :زاده هم گفت حسن   

ها،  هایش در تکیه به ران آرنج نشسته به حاِل چهارزانو و –زاده  یعقوب   

ته، درس این قبول،» :گفت –یکدیگر  وضِع فشار به هایش به دست های پنجه و
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آدرِس کسانی که ممکنه در خطر باشن  طفره بره  تونه در موردِ  اما آدم می

ه که این وضِع منه و من اگه کسی جواب بِدِ  ،اِل اّولی همؤو در بارۀ اون س

  «آیا کاِر بدی کرده؟ م،ئ   دلیل دستگیر شده بیگناهم و بیخود و بی

به کاظمی نگاه کرد و نفهمید چرا کاظمی با وانمودِ   برای جواب،   

چشمش به و  دهد، چای  جواب نمی مانندِ  کردِن ظرِف پالستیکِ فنجان جابجا

کاِر بدی نکرده،  که جواب بِِده،کسی  نه،» داد: ُمنِجزی رفت که جواب می

  کنی منظورشون اینه که تو بنویسی منتها اینکار چه فایده داره؟ آیا فکر می

  «کنن؟ آزادت بیگناهی و ببرن هم پی اونا من بیگناهم و

با  ،«نفره چند»اعتنائِی  زاده در فشاِر خطر و در فشاِر بی ذهِن یعقوب   

اینکه  ببخشین! به نظِر من مثلِ  خیلی» جابجاشدن و با ناراحتی گفت:

  «باشین! توی زندان بمونین و توی خطر خواد دلتون می فقط شماها

ـ جز بختیاری ـ به خنده  به یکدیگر نگاه کردند و ُمنِجزی « چند نفر»   

خواد که اآلن آزاد  خودت دلمون می نه. ما هم مثلِ  نه  آقا مهرداد،» گفت:

  «ودیم.هامون ب خانواده بودیم و پیشِ 

 بله،» گفت: بروجردی در توّجه به روشنی و ژرفای حرِف ُمنِجزی،   

  «بازی نیست. اینجا هیچکس به فکِر قهرمان

ها  روزنامه به انداختنِ  رش را خاموش کرده بود،بختیاری که ته سیگا   

شروع به  به کناِر بدن و به کج نشستن و رساندِن یک شانه به دیوار،

زی ا ش دیگر چی رفتگِی چهره کند. درهم شروع کرد نگاهخوردِن چای کرد و 

  رسان د. ها را می از فشاِر شنیده

خوام  اما من می ،بدتون نیاد که اینحرف رو زدم» :گفت زاده می یعقوب   

نفر رو  دوازده هیچ تعجبی هم نداره که چرا یکه و یعنی برای شماکه بفهمم 

  «موقع این فُرم رو فرستادن؟خوان اعدام کنن و چرا درست در همین  می

توی این جائی که ما هستیم، نباید صحبت از یه چیِز » :ُمنِجزی گفت   

   «زوره! چیز چیز عجیبه! یعنی همه عجیب کرد چون در واقع همه

نباید زیاد تعجب کرد؛  همبله! در بارۀ دوازده نفر اعدامی » :کاظمی گفت   

  «.کنن ن و میئ   همیشه اعدام کرده
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خودت این  مگه پیشتر حرفِ  کاظم! تو که اینو میگی،» :زاده گفت یعقوب   

نبوده که پس از ُکشت و ُکشتارهای ساِل شصت  وضع فرق کرده و دیگه 

  «ن؟ئ   ها سبک شده مجازات

رو ممکنه که سیاستش چرا، حرفم این بوده اما این حکومت هر آن  -   

و حّتی خوِد حاجتی هم  عوض کنه و به قوِل ُمنِجزی حرف  حرِف زوره

شون. یعنی ریش و قیچی به دسِت خودشونه و  اشاره کرد به همین سیاست

  کنن! شون که بک شه  هر کاری می عشق

پس تو مهلت بده » :گفت زاده، جّباری با دست رساندن به بازوی یعقوب   

 حرفِ » :گفت و نگاهش به کاظمی و ُمنِجزی، «!بگیمکه ما هم یه چیزی 

اما باز اگه  خبره، بینیم چه شما درسته و ما هم زندانی هستیم و البد می

باید  دلیل الزمه؛ یعنی مثالً  شرایط بخواد به وضِع ساِل شصت برگرده،

که چنین خبری نشده و از  ،دیگه زده باشنها دست به یه عملیاِت  گروه

خودشونه و هرچی  تو ریش و قیچی به دستِ   ی که به قولوجود طرفی، با

تونه باشه که ناگهانی بیان  باز این نمی کنن، شه میشون بک  که عشق

توی همۀ ش چند نفر  دوازده نفر رو از چند تا اتاق اعدام کنن. مگه همه

  «اتاقا هست؟

آلودۀ  مالیدِن هیجان شستش مشغول به و انگشتِ  زاده یکزانو نشسته یعقوب   

هرچیزی باألخره حدی  .اینه عقیدۀ من همهمین! » :گفت کناِر قوزکش،

  . و چشم را به همه رساند «داره!

 :زاده هم شروع کرد چشم را به همه برسان د و در همانحال گفت حسن   

   «باورکردنی نیست. هر جوری که فکرش رو بکنیم، این موضوع،»

هم کاظمی و ُمنِجزی و هم بروجردی و ناصر و هم حّتی بختیاری نشان    

می  چرا،» :ناصر گفت .خواهند بگویند دهند که می یم این موضوع با ق س 

  «.قطعیه از قراِر معلوم  که حاجتی خورد،

  «.بله. همین» :کاظمی گفت   

نفر در یه نوبت  وحشتناکه و   ته اعداِم دوازدهالب بله،» :بروجردی گفت   

  «.باورنکردنیه اما باز ممکنه واقعیت داشته باشه
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یه   بیرونمیگم شاید  :من یه چیزی به نظرم رسیده» :ُمنِجزی گفت   

شون  اعدامخوان سِر ضرب  ن وحاال میئ   اتفاقی افتاده و یه تعدادی رو گرفته

  «.بکنن

چهار ُمنِجزی و  این حرف را باعِث امیدواری دیدند و خودِ « سه نفر»   

  .یافتند دیگر آنرا قابِل تأّملنفِر 

ای از  این ممکنه و یه چیز دیگه هم ممکنه که عده» :کاظمی گفت   

توی بنِدعمومی نگهداری کنن  –که اعدامی هم توشون بوده  –زندانیا  رو 

 «جا. به خاطِر کمبودِ 

توی  ها آره، حاجتی هم نگفت که حتماً همۀ اعدامی» :زاده گفت یعقوب   

 «اتاقای اینجا هستن.

و   برند. همیشه اند و می بردهد قنهمه دست و نگاه و لب را به چایو    

رابه چای و قند بردن،  دست و چشم و لب سخت، در مواردِ  خصوصاً 

ای از هجوِم  فکرها و ذّره ای از شّدتِ  شود که با آن حّد ِاقل ذّره امکانی می

فکرها  بکاهند و بیشتر به همین علّت است که تا قند و چای دارند  چای 

 دارند. ه نمیگ خورند و اندازه نِ می

ِی امیدواری،     ،هرچی باشه باألخره،» :گفت جّباری فکرش همچنان در پ 

اگه قرار بشه شه.  یه سیاسِت کلّی وجود داره که به همۀ مملکت مربوط می

این موضوع باید مربوط به همه جا باشه  ن،د  که باز شّدِت عمل به خرج بِ 

 «.نه اینکه فقط مربوط به مسجدسلیمان بشه

حاال از کجا معلومه که موضوع  مربوط به همۀ شهرا » :ُمنِجزی گفت   

 «نباشه؟ یعنی مگه ما از شهرای دیگه خبر داریم؟

 چون  ،درست نیست که میگی،"سیاسِت کلّی" متأسفانه» :وکاظمی گفت   

هر حاکِم شرعی با اختیاِر کامل هرکاری رو که دلش بخواد  توی هر شهری

ها رو توی  ت هم هروقت که اخباِر محکومیتانجام میده. اینو خود

بینی در خیلی از شهرا برای یه  بینی؛ یعنی می می خوونی  ها می روزنامه

و سه سال میدن و در یه شهری  اتهاماتی محکومیِت یه سال و دو سال

سال و ابد و اعدام  شرع برای همون اتهامات  ده مثل ِ مسجدسلیمان  حاکم ِ
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  «میده!

نسبت به ساِل شصت،  ولی منظورم اینه که وضع، بله،» جّباری گفت:   

 «.توی مسجدسلیمان هم فرق کرده بود

اون فرق تمام اما قبالً هم گفتم که حاال ممکنه  درسته،» :کاظمی گفت   

مه رو لولو برد! :باشه و حاکِم شرع بگهشده   «نه، دیگه اون م 

در خطاب به  بختیاری با گرفتِن دست به جلو برای پیداکردِن فرصت،   

ها! امروز این به اصطالح  گوش کنین بچه» :به صدا درآمد« نفر سه»

ها فرستادن توی اتاقا تا خوب سمپاشی  شون رو با فُرم«مسئوِل ارشاد»

رو آشفته و فکری بکنه و آدمای ضعیف رو وادار بکنه به بکنه و زندانیا 

ها هم  که تا  حرفاش کامالً واضح بودن! راجع به اعدام و معنیِ  خبرچینی،

کنن؛ پس نباید فکِر این موضوع رو  به کسی محکومیت ندن  اعدامش نمی

خودشون الکی کسی  ه قرار بشه که حّتی برخالِف ضوابطِ بکنین. یعنی اگ

بیخود  ئی هست که کامالً  پس این خطر حّتی برای یه زندانی کنن، اعدام رو

 «نش! و بیجهت گرفته

 :گفتتصدیق پیدا شدند تا کاظمی  ظاهرِ  هائی به تصدیق یا با  حرف   

و هم برای  -به قوِل اردشیرـ حاجتی  هم برای سمپاشی اومده بود »

شون تا ازشون  ترسونن می پاشی! زندانیائی رو که بتونن بترسونن، تخم

 «یعقوب و رمضان درست کنن!

  آفرین!» :به ضرب صداکردند شان، هم میانزاده  حسن صدای چند صدا،   

افته به تله! این دیگه معلومه که  پاشن تا ببینن ِکی می کامالً همینه! تخم می

 «زنن تا زندانی ِزه بزنه و خودش رو خراب بکنه! ها رو می تماِم کلک

 راجع به » :و گفت «ِهح!» :کرد رجاصدائی به نفرت از گلو خبختیاری    

 ی رو گفت که کامالً واقعیت داره:هاشون هم باید یه چیز پاشی تخم این

باشن یا اطالعاِت کافی   زندان داشته سانی که تجربۀ تا حدودی کافی ازک

ئی فقط خودشون  پاشی دونن که اینا با هر تخم به خوبی می پیدا کرده باشن،

ئی که تن به همکاری و جاسوسی میده.  برن نه زندانی هستن که فایده می

 هیچ از روِز اّول تا حاال به  توی این شهر اونجائی که من خبردارم،یعنی تا 
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ئی جز یعقوب رحم و گذشتی نشده. به یعقوب هم که رحم و گذشت  زندانی

ها توی  شد،برای این بود که تازه اّوِل عمِر حکومت و اّوِل عملیاِت گروه

و یعقوب هم  ،شون واقعاً احتیاج داشت به یعقوب دادگاه مسجدسلیمان بود و

کم بعد از  نفرشون اعدام شدن. کم  ها اقالً دویست نفر رو گیر انداخت که ده

دیگه  شدِن تماِم عملیات توی شهر، و تمام های اصلی تماِم مهره دستگیریِ 

دو سال پیش  ـاصالً رازی نموند که فاش بشه و در نتیجه دیگه از یکی 

فشارشون رو گذاشتن روی کسانی که چیزی دارن بگن از دوست و 

و چنین کسانی هم دیگه تعداِد زیادی ازشون باقی نمونده و  ،آشناهاشون

برای اینه که  بیشتر ،کنن هائی رو که توی اتاقا می پاشی بنابراین دیگه تخم

ون رو ُخرد کسانی رو وادار کنن تا با خبرچینی، شخصیت و حیثیِت خودش

خطری  بکنن و خنثی بشن تا بعد اگه آزاد شدن  یه آدمای صد درصد بی

له بود که دیدین دو  ش رمضانِ  شده باشن! نمونه ای که  سه هفته ـگ 

ُبرد گزارش  کوچیکی رو می زد و هر حرفِ  مون بود علناً در می پیش

رد می وما اشته بود کرد و دیگه کامالً دست از حیا و شرف و وجدان  و 

 کارا، همۀ این با؛ تونستیم بزنیم نمیمعمولی هم دیگه نزدیکش  حرِف 

 «بره؟....کنن کنین به سادگی آزادش می فکرمی

حاال فرض کنیم آزادش کنن؛ وقتی که آزاد شد  چطوری » :ناصر گفت   

   «تونه زندگی کنه به خاطِر کارائی که کرده؟ دیگه می

کنن و فقط ممکنه که مثالً  هم نمی آزادش نه  ناصر،»  ُمنِجزی گفت:   

ن. فرضاً هم که با سال بِش بِدِ  هفت ـشیش  سال محکومیت، بجای ده

تونه  باز به قوِل خودت مسلماً دیگه نمی خیلی زود آزاد بشه، جاسوسی 

 بار زندگی کنه و از دسِت عذاِب وجدان تا آخِر عمر راحتی نداره واین هزار 

   «بکشه!بدتره از اینکه ده سال حبس 

نمونۀ  .گفتینا خواستم همین رو بگم که شم من دقیقاً می» :بختیاری گفت

های اللی رو لو داد و با وجوِد  جمشیدی بود که همۀ بچه دیگه  بهروزِ 

خووندن و حّتی توی مسابقۀ  کمونیست بود  شروع کرد به قرآناینکه 

   «اما باز باألخره اعدامش کردن... خوانی هم اّول شد، قرآن
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های راست  به روشنی در فضای روشن از چراغ روانه  این حرف   

ها وهم فضای  اّما هم این حرف ،تر کنند توانند اتاق را روشن شوند و می می

شوند و فشار و  فکرهای در تکاپو پوشیده میتاریکِی  از  اتاقروشِن 

همه رسد و  ارد  چیِز سواکاری به نظر میفش ها را می ای که دل دلشوره

گویند ولی  ها  چیزی بگویند و می بینند باید در همراهی و تصدیِق حرف می

  گذارند بختیاری باز بگوید.  زود می

سال داشت و اعدام شد  سلیمانی بود که هوده باز یه نمونۀ دیگه  منوچهرِ ـ 

پیش یه مدتی  –بدوِن اینکه کوچیکترین خیانتی درحِق کسی بکنه؛ فقط من 

از یکی از اقوامش شنیدم که شِب اعدامش  –از اینکه دستگیر بشم 

دادگاه مایل نیست  ّنت خیلی کمه،تو چون سِ » :بردنش دادگاه بِش گفتن

و منوچهر هم گویا « شی اعدام بشی؛ اگه تقاضای عفو بنویسی  اعدام نمی

نوشت و با اینحال همون شب اعدامش کردن و  عفوقبول کرد و تقاضای 

منوچهر از » :ش و گفتن دادن به خانواده نامۀ تقاضای عفو رو نشون بعد

های خودش پشیمون شده بود و فهمیده بود اشتباه کرده که این  تماِم کرده

خواستن اعدامش  ال مطرحه که اونا که میؤ! حاال این س«نامه رو نوشت

زش خواستن تقاضای عفو بنویسه؟ این کار رو برای کنن  پس دیگه چرا ا  

ثانیاً برای ش و دیگران خوارش کنن و  این کردن که اّوالً پیِش خانواده

راهی که  ت براشون این باشه که زندانی رو به هرلذاینکه شاید بزرگترین 

بشه وادار کنن زانو بزنه و خوار و خفیف بشه و ثالثاً برای اینکه به 

 !خودشون ثابت کنن که همۀ آدما مثِل خودشون پست و حقیر وضعیفن

نفر و  نفر و دونفر و سه کم کم یک دهند و به گفتن ادامه می همچنان   

آور  شرمچسبیدن به موضوع را  ،«سه نفر»نفر و بعد حّتی  چهارنفر و پنج

گرفتن   قّوت و چه به سستی یابند و با اینحال حرف  چه به و نشانۀ ضعف می

پا ها و  ها و لمیدن گرفتن ها و فاصله ها و نشستن یابد و به پاشدن ادامه می

ی گرفته می شدن ها و قطع ها و درازکشیدن کردن دراز شود و  ها باز پ 

و راهی به د   -راهی به روشنائی  همچنان، اظهارات، برند و حکِم  نمی –رر 

افتاده ای گیر  در و پنجرهشدِن  کنند که به ناگهانی بسته می هائی را پیدا پرنده
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درو دیوار و پنجره  ثمری خود را به به بی ای، چاره برای راهِ افتاده باشند و 

  دهد. ها فرقی می کشد که به حرف تا آنکه کاظمی حرفی را پیش می بکوبند،

ممکنه مطابق با یه برنامۀ دیگه باشه. همۀ  اومدِن این حاجتی اینجا، -   

عمومی هم بوده و زمون توی بندِ ئیم و ا   ما توی اتاقای مختلف بوده

شون  تونیم حدس بزنیم که چند نفر وضع تقریباً میبنابراین حاال دیگه 

خیلی  بینیم دوازده نفر اعدامی  خطرناکه و در مجموع هر چی فکر کنیم می

ور بزنه.  ای که ما می زیاده و شک پیش میاد که برنامه روی عده شناسیم د 

 زنیم در بارۀ افرادِ  ی میحاجتی می دونه که ما چه حدس از طرفی دیگه،

یا جزِو  دونه که بعضی از ما دونه هم که دادگاه می اعدامِی احتمالی و می

نفر دوستی و همکاری و ارتباط  نفریم یا با این دوازده همین دوازده

ی داشته بردن به اطالعاِت گروهِی این افراد  اگه  ئیم و بنابراین تا پیش از پ 

نمیذاره دیگران بفهمن و متوجه بشن که پس  نه،نفر رو اعدام ک این دوازده

ن و در ئ   ارتباطات و اطالعاِت به دست نیومده سوخته  دیگه با اعداِم اونا

این دوازده نفر نتیجه کسانی از خطر در برن؛ پس چرا باید ما رو از اعداِم 

م به دستوِر دادگاه اینکار این مثِل یه رازه و  بکنه؟رو  با خبر کنه و اون 

زنیم  می حدس ماکه  نیستن ای ها اون عده تونه این باشه که اعدامی راز می

رو گرفته باشن ای  یه عده اخیراً  وممکنه مثالً همونطوری که ُمنِجزی گفت،

شون کنن  و بخوان زود اعدام –مثالً یه خونۀ تیمی رو کشف کرده باشن  –

شه و اعداِم دوازده نفر هم واقعاً و اینجوری حاجتی هم دروغ نگفته با

  درکار باشه.

 چسبند و برای چند  کم با کمی تسکین و امید به این حرف می همه دستِ    

  ...روند حرِف دیگری نمیشوند و به ِگرِد  دقیقه با حرارت به آن مّتصل می

ها  ها را به اتاِق مستراح شود و زندانبان آن شب در باز می پیش از نیمه   

د و برمی می ر  دونفری ـ سه  –گردان د و باز گفتگو را به طوِر پراکنده  ب 

هائی توی ُفرم  زاده و جّباری چیز دهند و یعقوب و جمعی ادامه می –نفری 

 ها را به عنوانِ  پتو شب گذشته، یکساعت از نیمه نویسند و حدودِ  می

کند  میراخاموش   کشند و ناصرچراغ کنند و درازمی می رواندازیا بالش آماده
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ردوبدل  باز حرف خواهند زود با خود تنها شوند، و کسانی چون نمی

زود  ،ظاهر حفظ ِ رِ و امخاموشی  رِ کنند اّما ام کنند و پِچ پِچ می می

 کند و در خطاب به مخاطب و مخاطبین و درخطاب به همه، خاموششان می

در لحظاتی  شوند و غرقۀ سکوت و تاریکی میگویند و  می «شب به خیر»

ظاهر را و هم  هم پیکرۀ به زمین درغلتیدۀ حفظ ِ پردۀ تاریکی و تنهائی،

پوشان د و نیست و نابودشان  ها و اثِر حرکتشان را می های رواِن حرف ریگ

پوشان د که  هائی را می پوشان د و سرتاسِر وجود اسِر اتاق را میکند و سر می

های اراده و  نیستند و دیگر حجم هائی دیگر زندانیانی در اتاقی و روی پتو

هائی یا به آهستگِی  ای هستند که به کندِی جنبیدن اراده اراده یا بی سست

وِر کورۀ  ه شتاِب شلنگبرداشتنی یا ب قدم وزاِن سبرداشتنی، به گردش به د 

  اند... فکر و تأّمل و رنج و عذاب پرداخته

شبی  وجوِد پیشاپیشِ  به جریاِن بارش و عرض ِ اهِی این شب،سرپن بی   

بردن   ید و برای فرورس شبی که قطعاً به زودی فرا می دهد؛ آن راه می دیگر

کسانی از  کردنِ   دومبردن و مع برای فرو ،نفر دوازده کردنِ   و معدوم

مرگ،  ویرانِی وجود و وشب   آنفکِر رسید... و  فرا می خودشان،

شود و برای غالبشان  میمتمایِز ذهن و ذهنّیت عرصۀ و  یابد گسترش می

به صدای  به صدای بلند، کنند، پشت می جوانی وسالمت و نیرو که به مرگ

جوئی را به هر قیمتی و  دارند و چاره و چاره سر به مخالفت برمی زاری،

چشم به  هائی از راهِ  طلبند... و مغزها و دل قید و شرط می به طوِر بی

گذارد و نه  در و دیواری بجا میشوند که نه  باری دچار می خیرگِی شکنجه

 شود... و تک  پهنۀ زندگی می و نابودِی مطلقِ  ،زندگی و اثری از زندگی را

گردانند و هر  خود به جستجو چشم می یِن وجودِ هشت نفر در زم تکِ

گستریدۀ  کنند  به طرفِ  مقاومتی را که پیدامیسنگِ  ریزهسنگ و  قلوه

 کنند هر چه را اّما مشاهده می ،کنند نابودی در به دور راندنش پرتاب می

شود و خود  گستریده ذوب میبه سرعت در مواّد ِ مذاِب  کنند، که پرتاب می

تنها  شود... و به زودی پارۀ بزرگی از گروه، میاب مذجزئی از مواّد ِ 

 تحّمل چارۀ  پارۀ کوچکتر فقط به و بیند جوئی می چارۀ مؤّثر را درهمان چاره
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فقط به دورشدن از حوزۀ آتِش  که چارۀ تحّمل، کند مالحظه میاندیشد و  می

و هر دو پاره در  ،شود گسترده  در باال رفتن از بلندِی توجیه ممکن می

به  ها را در کناِر حوزۀ آتش میخکوب کرده است، محاصرۀ موانعی که آن

  زنند. کوشِش خود دست می

کنم. و صبح هم میرم  عفو می کنم و تقاضای فُرم رو کامالً ُپر می البته -»   

 حّتی با التماس کاری، زنم! برای احتیاط و محکم با حاجتی حرف می

ها ارزش نداره و  هیچکدوم از این ب ر و بچه کنم! حرفِ  تقاضای عفو می

ارم! هر دو خبری رو که آورد  راست ن! هم اعدام دمن کاری به کاِر کسی ن

مگه اجل منو گرفته  !برای نجات نئ   کنن و هم یه دری رو باز گذاشته می

هم اتهاماِت م؟ کاظمی و بختیاری و ُمنِجزی  د  که فرصت رو از دست بِ 

کنن چون یا برادر یا خواهرشون اعدام  لجبازی می ـسنگین دارن و هم لج 

ش سنگینه؛  شده و بروجردی هم که صد درصد اعدامیه و ناصر هم پرونده

نیست و چیزائی رو هم که بایدازمن ها  وضِع من که هرگز به این خرابی

 ش همهنمیدم. این م دست  از به هیچوجه پس فرصت رو .دونن بدونن  نمی

 نوکرم،من » :بره بگه هرِکی که !نئ   کرده فقط به یعقوب رحم حرفه که

دیگه چکارش  ،«حاضرم خدمت بکنم و مثِل سگ  پشیمونم ،خدمتگزارم

اعدامش کنن؟! من دیگه دارم دارن و چرا محکومیِت سنگین بِش بدن یا 

کنم و حّتی فرضاً اگه خطری هم درکار نباشه و  دارم سکته می کم،ر  می ت  

یعنی ! کنم باز سکته می بدن، مسه سال محکومیت بِ  ـفقط بخوان دو 

تونم؟!  شم؛ مگه زوره که نمیتونم زندان بک  م و نمیئ   اینجور ساخته شده

 از چون خودشون آب  م که این چندنفرکنم! باز میگ هرکاری ازدستم بیاد می

میگن چه یه نی  چه صد نی؛ من چی؟ من چرا نباید  ذشته،گسرشون 

  «مّلِت خر چقدر باید زجر بک شم؟!تالِش خودم رو بکنم؟ برای 

کنم!  عفو می کنم و عاجزانه تقاضای به محض ِ پاشدن، فُرم رو ُپر می -»   

م؟ حّتی توی سالن هجوم بردم ئ   من هرکاری که از دستم اومده مگه نکرده

به چون فهمید من کاری  ،نذاشت! باز خوب بود جلو دستش رو ببوسم،

بِدین   اجازه» :دادم و گفتم همون که نشون رفِع خطر، کاِرمبارزه ندارم! برای
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کس  حتماً تأثیر داشت! عفوهمیشه بوده و هست و هر ،«دستتون رو ببوسم

چکارش دارن محکومش  گردنش ازمو باریکتره، ده پشیمونه وکه نشون بِ 

سال؟ تو نباید هیچ تحِت تأثیِر اینا قرار بگیری  کنن به اعدام یا ابد یا مثالً ده

خوام  هرگز نمی البته و هرگز نباید این فرصِت طالئی رو از دست بدی! من

از همۀ ما! ممکنه به  مثِل رمضان باشم ولی شاید همین رمضان عاقلتره

در حالی که اتهاماِت او  اد بشه و بخنده به ریِش من و امثاِل من،زودی آز

کجا هستن حاال که من « ها خلق»ترن از اتهاماِت من!  اندازه سنگین بی

کشم؟! امتیازاِت شرکِت نفت و اون آینده رو دادم تا  اینجا اینجور زجر می

 خوام هیچ خوشبخت نشن! هر ملّتی لیاقتِ  خوشبخت بشن! می« ها خلق»

همون حکومتی و همون وضعی رو داره که داره!... هرکدوم از این 

خواد  می امیدی نداره،بینی چون دیگه  می کنی، نفر رو که فرض پنج

بازی در بیاره! این فُرم صد درصد تأثیر داره و حّتی من باید از  قهرمان

خوام در  حاجتی وقت بخوام باش صحبت کنم و بِش بفهمونم که واقعاً می

  «...!جمهورِی اسالمی باشم خدمتِ 

کنم  درخواست هم می –التماس  کنم  هیچی، من فُرم رو که ُپر می -»   

 آزاد بشم و برگردم سرِ که نویسم اگه  کنم و.. حّتی می میوتقاضای عفو هم 

 خدمتگزارِ  کنم که بشن فدائی و می آموزام کار چنان روی دانش ،کار

توی این رژیم وجود داره که تو  کتاب -جمهورِی اسالمی! کدوم حساب 

ئی جزِو همون دوازده نفر نیستی؟ مگه  فکرکنی چون محکومیت نگرفته

به تنهائی کافی نیست برای اعدام؟ حاکِم شرع خودش دلیله « درت  مُ »اتهاِم 

 ِکی رو بکُشه و ِکی رو آزاد بکنه و گیره که  و خودش خداست و تصمیم می

 ـنگهدارِی مادر و برادر ی زندان بپوسونه! من تازه از قیِد ِکی رو تو

خواهرها خالص شده بودم و می خواستم شروع کنم یه ذره زندگی کنم و 

م یا تِه پیاز؟ در بالئی که به سِر  لذت ببرم  که این شد. آخه من سِر پیاز 

باید  مردم مقصِر اصلی هستن؛ پس چرا من و امثاِل من خودِ  مردم اومده،

آب از آب  گند باشن، توی زندان بپوسیم یا اعدام بشیم؟! تا مردم خودشون

ل م کردن و به خاطِرهمین تکون نمی   مردم خوره. این رژیم رو همین مردم ع 
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بوده که من زماِن شاه همیشه بدبخت و دربدر بودم و حاال هم اینجا هستم! 

اامیده و ثانیاً مثِل یه آدِم نفر رو که در نظر بگیری،اّوالً ن این پنج ازهرکدوم 

چرا باید کسانی مثِل رمضان و  !کنه معتاده که بخواد دیگران رو هم معتاد

 یعقوب اعدام نشن اما من در خطر باشم؟ نه! از هرکاری که از دستم بیاد

  «خطر فرارکنم واین فُرم یه فرصِت نابه!... کنم تا از کوتاهی نمی

دونن. اگه  های بروجرد نمی ارتباط ی ازمهمدروغ میگن و چیِز  -»   

دو ماه بعد از رفتن به تا حدوِد  کنن  ُپر بود، شون جوری که ادعا می دست

نمیذاشتن من بالتکلیف باشم. این یارو اطالع نداشت که من  شون، دادگاه

م اینجا و اگه اعدامی بودم  ئ   م و بعد آوردهئ   چندروز هم توی اتاِق دو بوده ن 

توی زندان بپوسم یا خواد  کردن. من البته که دلم نمی یجام رو عوض نم

آشام و  خون دونستم که به راستی این آخوندِ  اّوِل عمر اعدام بشم و اگه می

ممکن بود که ضعف نشون بدم و  م گذشت بکنه،نظیر ممکنه کمی در حقّ  بی

دونم که چنین کاری فقط  اما می و تقاضای عفو کنم این فُرم رو ُپر کنم

تا حاال  توی این مملکتشم. ش اینه که خوار بشم و بعدش عذاب بک  نتیجه

ن ئ   اونقدر کشتهن ئ   های این مملکت رو کشته هزار نفر از بهترین بچه ها ده

کوتاه بیان. پس این دلیل کمی ن که بایدیه ئ   که دیگه خودشون قبول کرده

و این باشه که  شه که حرِف این حاجتی فقط مربوط باشه به این اتاقا نمی

نکن به  من و افرادی مثِل اردشیر و کاظم و ُمنِجزی در خطریم. تو اعتنا

  کشی. ُمنِجزی خواهرش اعدام شده و خودش همنکه بیخود زجر این فکرا 

از شاید اتهاماتش  کاظم هم برادرش اعدام شده و وضعش خطرناکه؛  البته

تر باشن و اردشیر هم که برادرش اعدام شده  اتهاماِت برادرش هم سنگین

ن و ش  ک   شون محکم می با اینحال هرسهو وضعش هم کامالً خطرناکه و 

کنن و بنابراین من رذل نیستم که غیر از این رفتار کنم! والّسالم!  می تحمل

  «گذره!... س و می های دیگه بازی شب بازی هم مثِل خیمه شب این خیمه

کنن نیستم. هر کسی یه  که فکر می« خیالی بی ناصر» من اصالً اون -»   

یعنی  غیر از این،. خندم حالی داره و من هم این خصلتمه که میگم و می

و این رژیم دوامی نداره ؟ ای هم داره فایده بخورم، فکر و غصه اگه برم توی
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پنج سال دیگه کارش تمامه! من نباید بترسم چون  –اکثر چار  حّد ِ

اتاقا  نفر از همین  ن و اگه راسته که همین روزا دوازدهئ   محکومیت بِم نداده

پس  و اگه واقعاًاز بیِن ما هم کسانی جزِو این دوازده نفر باشن، بِشن اعدام

ضعف من  :ن پیِش حاکِم شرع؟ ُخالصۀ کالمئ   چرا تا حاال اکثرمون رو نبرده

تا آخِر عمرم زجر  بشم کنم که اگه روزی آزاد  نشون نمیدم و کاری نمی

احتیاطی بکنم اما اگه حّتی یه کلمه توی این  بکشم. البته هیچوقت نباید بی

  «یه کثافتم! فُرم بنویسم،

دونم تا حاال بیش  من که خواهرم به اون وضع اعدام شد و من که می -»   

کوچیکترین ضعفی  ن،ئ   ای این شهر اعدام شدهه تا از بهترین بچه از صد

 نشون نخواهم داد. فُرم ُپر کنم  ها؟ اگه به صورِت یه آدِم لجن آزاد بشم،

 پارچهیه  تونم زندگی کنم؟ اونوقت آیا زندگیم غیر از مگه دیگه اونوقت می

فُرم این شه؟ حّتی اسم وامضای من نباید توی  شرم و ننگ وشکنجه می

 جز این   خواد بشه  بشه! برای نجاِت این مملکت هرچی میبیاد. هرگز! 

یا توی زندان بپوسن. من که  بیشماری یا اعدام بشن راهی نبوده که تعدادِ 

چرا باید اصالً اجازه بدم موضوِع فُرم   کنم، خودم دیگران رو نصیحت می

  «توی مغزم پیدا بشه؟ این خودش ننگ نیست؟...

 در بودیم هم دوقلو بودیم و هم همعقیده بودیم وهم برا ـ ... من و او،»   

  شدم که چندماه دیرتر دستگیرمون یکی بود و فقط من  هم اتهامات

خوان حّتی  اگه می زنده بمونم؟ من چرا او ُمرد،   .فرق کرده بود   وضع

که البته تا حاال اینجوری  اعدام بکنن، کنن،اعدام کسی رو محکومیت  بی

مون. یعنی تا ما به زندان  کامالً الزمه برای مملکت مانبوده. فداکارِی 

ّق ِ کارِ  نیفتیم و بخصوص تا از ما اعدام نشه، اینا در نمیاد... و مرگ  ت 

خوره و چند ثانیه بعد کار تمامه و به زودی  مگه چیه؟ آدم چندتا گلوله می

شون هم  شون تا نفِر آخر نابود بشن و ریشۀ اسالم رسه که همه روزی می

  «نده بشه!ک  

مسلط بشه و قراِر آخوندا با آمریکا این شده بود که اسالم  -»   

و به جونورای دیگه تبدیل کنن!  وسطی برگرده و مردم رو به میمون قرون
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های دنیا بفهمن چه خبره و یه  ایستادگی کردیم تا ملِّت ایران و تمام ملّتما 

ای  الزم بود مرتباً عده  در یه چنین وضعیتی ب،برگرده. خُ  روزی وضع 

قش آمریکا و آخوندا و نمردم دستگیر بشن و ازشون اعدام بشه. ناآگاهِی 

ها و احزاب باعِث سختِی کار شده. آدمی که در  و مذهب و اشتباهاِت گروه

مرگ براش سخت نیست. یعنی  شرایِط ایران حّتی آزادِی حیوونا رو نداره،

شون خیلی مشکل باشه و من  دادن ستدیگه جوانی و زندگی نمونده که از د

خوام زنده باشم...  بعد از مرِگ داریوش دیگه نمی غیر از همۀ این حرفا،

  «دیگه ول کن! بخواب! باید بخوابم!...

 

 

کردِن پا با به ها زندانی کشد و کنار می کند و باز می را صبح زندانبان در   

سِر هم به و پس و پیش و پشِت بیش از همیشه به طوِر پراکنده  ها، دمپائی

 دیگریک کشیدۀ سرخ و سوزناک را از های بیخوابی شمچافتند تا  راه می

بزرگ رنگی است که به راهرِو باشند. شروِع روز  تغییرِ پنهان کرده 

ها را به  ها  آن رسیده است؛ تغییری که با رسیدن به دیوارها و درهای اتاق

رسان د. در نزدیکی و رویاروئی با  هیئتی منجمد و چسبناک و شوم می

به راهروئی  –به سمِت چپ  دیواِر انتهائِی راهرو و آشپزخانه و حّمام،

ها و  مستراح جایگاهِ  روِع دیواِر سمِت راستش،پیچند که در ش می –کوتاه 

 سیزده  –در دوازده  دیوارش دو  میانۀ در انتها، ها جا دارد و در دستشوئی

ها به  قرار گرفته است. همۀ چشم -اتاِق دو  -«ها اتاِق اعدامی» قدمی،

کنند که منظرش خاموشِی مطلِق گور را  اختیاری به دِر این اتاق نگاه می بی

شباهت یا نزدیکی یا انطباِق کنند فکِر  همگی شروع می .کند می به ذهن القا

گیرند و به جایگاِه  را به مغز ببرند.. و چشم را رد می «سه»و « دو»

شوند. زندانبان در را پشِت سرشان  ها وارد می ها و دستشوئی مستراح

  شود...  بندد و دور می می

ها  دستشوئی ایستاده کناِر یکی از –دوازده  دقیقه بعد  کاظمی  ـحدود ده    

زاده  حسنزاده و  هاست وُمنِجزی و بختیاری و یعقوب ظرف شستنِ  مشغولِ  –
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توی  از –اند. صدای بلنِد جّباری از پائین  ایستاده نزدیکش به تعریف

 «خبِر باورنکردنی! ها! بیائین! بیائین! یه بچه» :رسد می –اّولی مستراح ِ 

ن و ئ   سه نفر اعدام شده» :ِم دِر مستراح پیدا شده است و دارد می گویدو د  

  «کنین ِکیه! نمی  شون باور یکی

نفِر دیگر که به پائین پا کند و چهار  می  نگاه کاظمی سر چرخانده    

  «ِکی؟ بگو!» :کنند صدا می اند، برداشته

  «شه  این؟ رمضان! یعنی می» :جّباری صدا کرد   

رمضان؟ غیِرممکنه! ! نه» :صدای چهارنفر به حیرت و فشار درآمد   

و « دو نفِر دیگه چی؟» :و صدای کاظمی به فشار پرسید «وای وای!

  «ن؟ِکیائ  اون دو نفر » :ُمنِجزی هم پرسید

ند هم  متأسفانه علیِ  راست باشه،که اگه » :جّباری جواب داد    بِهدارو 

شون اسِم خانوادگیش درست معلوم نیست و اسِم  شونه و یکی یکی

  .«کوچیکش فریدونه

آخ! آخ آخ! » :صدای کاظمی و بختیاری و ُمنِجزی به درد و داغ درآمد   

  «مؤمنی بوده. فریدونِ  بوده. بله،« مؤمنی»

دیوار با  هست و پائینِ « میم»مینه؛ اّولش کنم ه فکر می» :جّباری گفت   

  «نوشته شده و درست معلوم نیست. چیزی، ،میخی

   «راسته  یعنی؟» :زاده گفت یعقوب   

  «شه که رمضان هم...؟ یعنی می» زاده گفت: و حسن   

گفتیم؟ اقالً  دیشب چی میشه!  بله! بله که می» :بختیاری به غیظ گفت   

  «و شد براتون یا نه؟شون رُ  حاال دیگه دستِ 

رسین به واقعیِت امر؟ این  جواب  حاال دیگه می بله،» :زی هم گفتُمنجِ    

  «برای خوشبینِی شما!

   «دیگه... کسانی که به رمضان رحم نکنن، بله،» جّباری گفت:   

  «هم...افسوس.فریدون و علی » گفت: کاظمی می   

 شه اما فریدون رو بیشتر به علی که مسلّم بود اعدام می» :ُمنِجزی گفت   

  «.خاطِر جریاِن فرار اعدام کردن
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زاده و بختیاری به داخِل مستراح رفتند ببینند و  زاده و حسن یعقوب   

زاده  جّباری زودتر به داخِل مستراح رفته بود نشانشان بدهد. یعقوب

ن که اینو ئ   نفر اعدام شده این سهکه دونن  زندانیا از کجا می» :پرسید می

      «ن؟ئ   نوشته

شن. مثالً  بیشتِر خبرا به راهای مختلف پخش می» :زاده جواب داد حسن   

ِم دِر حمام  اتاِق هفت  روبروی حمامه و زندانیا از جاکلید و از زیِر در تا د 

اقی دربیارن ببرن برای اعدام، کنن؛ وقتی کسی رو از یه ات رو ُکنتُرل می

شب، ببرن  ساعِت یک یا دِو بعد از نیمه برنش توی حمام تا بعد، اّول می

ن توی ئ   نفر رو برده ن که این سهئ   های اتاِق هفت  حتماً دیده بزننش. بچه

   .« حمام؛ بخصوص که علی توی اتاِق هفت بود

 کردن به دیوارهای بیرونِ  ن و دّقتبه گشت ناصر  دو دقیقۀ بعد، –یکی    

پیدا  خبر را ای از دِر یک مستراح  جائی در گوشه درها، ها و پشتِ  مستراح

 فریدونِ » :کرد که با رنگی مثِل رنگِ مداد یا خودکار نوشته شده بود

ند اعدام شدند علیِ  لِه،گ   رمضانِ  مؤمنی،   «بِهدارو 

صدائی گرفته و سخت و زاده به رنگِ رخساری تغییرکرده و به  یعقوب   

دیگه با اعداِم رمضان ماهیِت خودشون رو کامالً نشون » :فتخشمناک گ

 «بزنن! تونن کسی رو گول ه نمیگن و دیئ   داده
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 ـ کار دارد و هم هم با سر و مغزش مثِل باری بزرگ وسنگین، فشار،   

ای دارد  حرکت است و هم دنباله رویش در جلوِ  ـ طرز و شکل مثِل چیزی بی

بلندقد و صورتش  –شود... زندانبان  شیده میککه در پشِت سرش به زمین 

آَوَرد و به  کلید را در انتخاِب کلیدی به صدا درمی دسته –الغر و درهم 

 ،«او»ایستد در را باز کند و  می انتهای راهرو، رسیدن به مقابِل دری در

. در   َبَرد می فروآِب دهان  رنگ، چوبِی بلند و باریکِ نخودی چشمش به درِ 

و او به حاِل  «بیا برو داخل!» :آید و صدای زندانبان درمیشود  باز می نیمه

کوشد به در و  تعادلی  می در بی کردِن خود و باِر خود به اتاق، داخل

 شود و چشمش به چند ارچوب  برخورد نکند. در  پشِت سرش بسته میهچ

آنچه که به چشمش رسیده است   بودن ِ نفر رسیده است و غیِرعادی

 یعنی چشمش به هر گذراَند؛ ای را از بدنش می و رعشهدواری را از سرش 

هائی و دست و بازوهای لُختی و پا و  گوشای و َگل و گردنی و  چهره

این زردِی غریب .ها را زرد دیده است آنرا و آن های لُختی که رسیده، ساق

وار   حال نورانی، هاله ُمرده و درعینِ  این رنگِ و یکسان و نوظهور،

جریان پوست  چیزی برسطحِ  آنست که مانندِ  شانده و حّتی مثلِ پوست را پو

دها، آخون های زندان  جایب و غرایب ِعجست و خیز است!... از  دارد و در
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ِزیِل دست و پا  وها  انتظاِر زخم  شنیده های فراوانی داشت و از راهِ  شنیده

 برای بارِ ت و ُرخسارها نداش این رنگِ و صورت را داشت اّما سراغی از

دید... به جلوگیری از تشدیدِ   شنید و می اّول بود که چنین چیزی را نمی

ها   زندانی و خاموشیِ « رنگ»کوشید اراده را به کار بگیرد اّما  فشار،

های  افزاینده رگ فضا و هوای اتاق شدند و احساس کرد فشارِ  مخلوطِ 

ست... در ُحکِم دوطرِف پیشانی را به زدن و َجست و خیزکردن درآورده ا

ای از خود را از چنگ و دنداِن فشار درآورد و در  زور زد و ذّره اجبار،

هائی که نصف یا کمتر از نصِف سّن ِ چهل  ها و نوجوان کردن به جوان نگاه

زیرلبی و با صدائی کوچک و با لحنی  و چندسالۀ خودش را داشتند،

  «سالم.» :ُپرتشویش گفت

 :اند آمده صدا  لحن ِ احترام به  بهاو  وبااو  ها پیش از وهمۀ زندانی   

 اند . جلوش پاشده پس از بسته شدِن در، و همه، «سالم.»

بند را  های بی فوری کفش ،«کنم بشینین خواهش می نه،» :مرد به گفتنِ    

آَوَرد و خود را به گوشۀ دو دیواِر مقابل و سمِت راست  کناِر در از پا درمی

اعتنا به تنگِی شلوار،  رساَند و بی می –اند  که آنرا برایش خالی کرده –

طرف و  ها هم شروع به نشستن در دو زندانی او  نشیند و همراه ِ با می

بوی خوِش عطرش  وارد، یک تازه کنند و در دلگرمِی مشغولّیتِ  می شمقابلِ 

شلوار و َکشند و توّجهشان به رنگِ طوسِی پیراهن و  را به دماغ می

باریک و موهای  رد و سفید و تراشیده و سبیِل سیاهِ نگاهشان به چهرۀ گِ 

 «شیک و پِیک»او را کمی کوتاه و خیلی  ش،اَ  خورده صاف و شانه

کند و خود جایش را اّما آنچه که ظاهِر او را از ذهن دور می ،یابند می

اَش پیدا  یهائی که به پیشان قیافۀ درهم و َبرهِم اوست و چین گیرد، می

 آیند... شوند و می روند و می می

با ُرخساِر َگودافتادۀ رنجور اندام  پسری چهارده ـ پانزده ساله و کوچک   

به دیواِر پائینِی به چابکی  کند، تر و جاندارتر می زرد را عمیق که رنگِ

مانند را از یک تِرموس از  فنجان رسد و یک ظرِف پالستیکِ در می کنارِ 

 برساَند. مرددارد به مرد  قندها برمی کند و آنرا همراِه پالستیکِ می چای ُپر
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به چراِغ  تفاوتی نگاه را به دیوارها، به بی با حالتی دور و بیمناکانه،

به  به چند ظرِف پالستیکی و روئی، به پارِچ پالستیک، اف،غیِرشیرِی شفّ 

 پتوهای زیِر پا،به  راست، به پستوی کوچکِ سمتِ  پالستیک، بزرگِ  سطلِ 

هایش  ها می رساَند و چشم به پنجرۀ کنارۀ راست و به تن و بدِن زندانی

هائی را در چنگِ رنگ  رسانند که چندان چیزی ندیده است و بیشتر حجم می

سفیدِی دیوارها و سفیدِی  –سفید  ها، دیده است که رنگِ غالِب این رنگ

سرخِی چیزهای پالستیکی  –و بعد رنگِ سرخ  –دار  های آستین پیراهنزیر

 –خاکسترِی پتوها و خاکسترِی اندوه و بیم  –و بعد رنگِ خاکستری  –

رسد و به فرودآمدِن ظرِف قرمِز  بوده است... نگاهش به جلِو پا می

مثِل چیزهای عجیب و ناشناس نگاه  پالستیکِ چای و پالستیکِ قند جلوش،

َرد چه هستند و چه نیستند و آوَ  کند تا پس از یکی ـ دو لحظه  به یاد می می

خشکِی دهان و  َکشد و به یادِ  می به چیزی بجامانده از هوشیارِی خود سر

مرسی  جانم، ولی من عطش دارم. اگه آِب » :گوید افتد و می قند و ذهن می

 «بیزحمت... خنک دارین،

 «هست. آِب یخ هست. آِب یخ داریم. هنوز سرده.» :صداهائی گفتند   

به شتاب  –دهانی درشت  ای سفید ـ زرد و با لب و با َبَشره –و پسری    

اندازد و با کمکِ دست و زانو و آرنج به پائین  خودش را روی پهلو می

شود  می پا دارد و برای آوردنشان، ُسَرد و پارچ و لیوانی کوچک را برمی می

مثِل درازِی بیم و وضع و حال  –باریک و خیلی درازش مثِل عالمتی  و قّد ِ

وارد  لیواِن ُپر از آب را که نوجوان  شود. تازه وارد کشیده می به دِل تازه –

کند و شروع به  نوشد و خودش لیوان را از پارچ ُپر می به دستش داده می

نفرند.   ها پنج بپرسد. زندانی کند و شتاب دارد چیزی را بگوید، نوشیدن می

اند و از سه  در سمِت چپش نشسته آب برایش آوردند،نفری که چای و  دو

اند و نفِر سومی  نفِرشان در نزدیکی به سمِت راستش نشسته دو نفِر دیگر،

« ای ِجِغله»به نظرش  دومتر پوشانده، حدودِ که روبرویش را در فاصلۀ 

های ُشل و ِولَش هیچ ربطی  زند که چهرۀ دراز و لب ساله می شانزده ـ هفده

نفِر  رویش به دو رسانند... با کنار گذاشتِن لیوان، دانِی سیاسی نمیرا به زن
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بندن به روتون؟!  در رو هم می جوری که معلومه،» :گوید می سمِت چپ،

 «شه یعنی اینجور؟! می

سمِت  به دو نفرِ به جستجوی همین حیرت  ،حیرِت خود و در فراوانیِ    

کند  هم نگاهی می« اهّمّیِت مقابل ِجِغلۀ بی»کند و حّتی به  راست هم نگاه می

 بیند  ها نه فقط از حیرِت خود اثری نمی ها و نگاه اّما در هیچکدام از چهره

بیند پسِر  بیند. یعنی می فقط حیرت از حیرِت خود را می ،بلکه برعکس

 اند و دو ها به خنده افتاده و نفِر دّوِم سمِت راستی« لِجِغلۀ مقاب»بلندقد و 

و نفِر اّول از سمِت راست  زندانِی چهارده ـ پانزده سالۀ نزار –نفِر دیگر 

های سبز است  باال با صورِت باریک و دماِغ بزرگ و چشم که پسری کوتاه

 اند.  به رعایت و ادب  فقط لبخندی نشان داده –

ش اَ  َبَرد تا خنده دستش را با سیگار َدِم دهان می نفِر دّوم از سمِت راست،   

مانندش و حرکاِت  های سیاِه ُمهره اّما برِق چشم ،و کوتاه کند را بپوشاَند

دهند و اّولین نفر است که به  خندۀ بزرگی را نشان می ابروهای ُپرپشتش

 «شه و شده! شه و خوب هم می می» :آید حرف می

از او بدش آمد؛  اِی این جوان، لکّه مرد چشمش به قیافۀ استخوانی و لکّه   

پسِر  او بدش آمد. از کناِر این جوان،« بیعارانۀ» یعنی از لحن و حرفِ 

در » :سبزچشم به مالیمت و با لحنی مثِل لحِن شرمندگی و اندوه گفت

هم تماس  با زندانیای اتاقای مختلف نباید  س چون همیشه بسته

 «باشن. داشته

و برای اینکه زندانیا » :گفت سبز، پسِر بلندقد نگاهش به پسِر چشم   

 «اینو هم بگو!بیشتر اذیت بشن! 

 رویش همچنان به مرد، سبز مثِل جبراِن حرِف پسِر بلندقد، پسِر چشم   

 اما اگه کسی اتهاِم مشخصی و یا اتهاِم بزرگی نداشته باشه، بله،» :گفت

تونه آزادانه قدم بزنه توی  برنش توی بند ِعمومی و اونجا دیگه می زود می

 «خواد سربزنه. حیاط و به هراتاقی که دلش می

شه هروضعی هرقدر هم که  عیب نداره  آقا! عادت می» :پسِر نزار گفت   

 «سخت باشه!
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پس این » :گفت گوشۀ چشمش به گوشۀ پنجره، مرد که وول می خورد،   

 «شه که اقالً یه نوری بیاد تو؟ پنجره چی؟ باز می

فقط مثِل  این پنجره نه،» :صداها شدند صداهائی به جواب آمدند و همۀ   

 س که دفترِ  یه دکوره! پنجره کاری به نور نداره چون پشتش یه اتاِق دیگه

 .اّولوده از رئیِس زندانه. این ساختماِن شرکِت نفت بوده و همینجور ب

ها تور هست و ما  پشِت شیشه های شرکِت نفت، دونی که مثِل تماِم پنجره می

بینن! نوِر آفتاب درکار نیست  بینیم اما اونا ما رو می نمیتوی اون اتاق رو 

ها هم توی  توالت مون توالت، برن وقتی هم که می اصالً و ابداً. بله،

 «.بینیم باز نوِر آفتاب به چشم نمیهستن ُکریُدر

شود حّتی برای بیست  مرد گرفتار به هوِل سیاه و انبوه ِ اینکه چطور می   

جلِو اختالِل بیشتِر مغز را و جلِو  قی دربسته ماند،و چهار ساعت توی اتا

آها! پس » :گفت ،ها های ضعف گرفت و به فرار از همین زبان را در حرف

  «اینجور! پس از این لحاظه که رنگ و روتون اینجور زرد شده!

ها  دونیم که رنگ و رومون مثِل رنگ و روی ُمرده بله. می» :گفتند   

دیگه! وقتی که نوِر آفتاب برای چند هفته به صورت اما عادت شده  ،شده

از همینه فقط و خیال نکنی  شه . بله، البته آدم اینجوری می و بدن نخوره،

اینجا حّتی من هم که  س مثِل محرومیت و غم و غصه! بله، از چیِز دیگه

م! یعنی.. ـ آقا! ـ این معجزۀ جمهورِی اسالمیه! ئَ  اّول سبزه بودم  زرد شده

آقا! شما نگاه نکن به سّن و ساِل ما؛ ما آدمای ذلیلی نیستیم که... باز عیب 

 «گذره باز. اینجا باید محکم بود! می نداره . بله،

دیگر چیِز  پنج نوجوان و جوان در امِر استحکام و جرأت، روحّیۀ   

خوَرد و مرد با همۀ  رنگِ ُرخسارشان به چشم می واضحی است که مانندِ 

اسم و رسمشان را جویا  بیند الزم است با معّرفِی خود، الی  میگیجی و بیح

چنان  به شود که گیجی و فشاِر سر و مغز .. که ناگهان ملتفت میشود

نهایتِی امِر غیِرممکن و امِر ناباوری را به هیچ  ای رسیده که بی زایِش تازه

به   دیگر  و  کند اثر می خود بی یافتن به گیرد و فشاِر عقل و اراده را در راه می

خوردنی  وول به زده، شده است... وحشت  لبدّ م مطلق ای تیره و تار و حوزه
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بیند جوری  می به ول کردِن حربۀ بیفایدۀ ناباوری، دست و پا زدن، همانندِ 

به مرگی دچار شده که از مرگ  خوردگی  که معلوم است  مغزش در ضرب

باز از مرگ بدتر بدتر است و دید به ننگ و شرمی دچار شده است که 

 –اسم و اسِم خانوادگِی خود را  –است؛ یعنی متوّجه شده که خود را 

 فراموش کرده است!

حربۀ ناباوری را به دستش  کار، در چارۀ نظیِر این فراموشی، جریاِن بی   

فایده  بیند نه، اندازد و می با یک خیز به روی مغز میدهد و او خود را  می

بیند اسم و رسمش چنان ناپدید شده که انگار هرگز وجود  ندارد و می

 نداشته است!...

ان کار را بدتر ها و حاِل توّقع و انتظارش چون احساِس حضوِر زندانی   

خیلی » :گوید به شتاب می در کاِر رسیدن به حال و وضِع خود، کند، می

م و اصالً ببخشین! راستش من حالم خیلی بده. خیلی بدجوری گیج و ِویجَ 

ای دراز بکشم و  خوام یه کمی یه گوشه می شه، دونم چرا. اگه می نمی

 «شم یا نه. چشمام رو ببندم ببینم بهتر می

دراز بکش. خوبه. برو توی » :صداهائی به مهربانی و غمخواری گفتند   

. اعصابت هاتفاقاً فقط اتاق ما پستو دار آره، راحت دراز بکش. وپست

 .شی می خوب تحریک شده شاید که... دراز بکش و سعی کن فکر نکنی،

 «شه هرچی هست... رفع می مهم نیست،

 سبز  کند و پسِر چشم َبَرد توی پستو پهن می نوجواِن نزار پتوئی را می   

رود و دراز  کند و مرد می لوله میَبَرد و آنرا به صورِت بالش  پتوئی را می

ِجِغلۀ »کوشد عاقالنه با وضِع خود روبرو شود... به صدای  کشد و می می

باید به زندانبان بگیم که پتو بیاره » :دهد که می گفت گوش می« اهّمّیت بی

 «براش.

هم گیجِی انبوه و فشرده  طرِف پیشانی، های گاهگاه تپندۀ دو هم رگ   

احاطۀ خود  دروِن کاسۀ سر آنچه را که در های گاهگاهیِ  وهم تیرکشیدن

یادآوری  ازشناسائی و را، یعنی مغز اند، کشیده دارند و آنچه را که به عذاب

به رد  اختیاری، ... به بیگیرند می  ئی َبری هرشناسائی و یادآوری از و اصالً 

   



 سّلول های دربسته                                     فراموشی :63

به نتیجگی  سر را  َبَرد و به بی ای به مغز می حمله گرفتِن سر از روی پتو،

را همچون  خود سقف، مانندِ  گرداَند و چشمش به سفیدِی مستطیل پتو برمی

حس و  و بی توش و توان َکنده و بی زمینی َکندههماننِد  َکنده،  چیزی َکنده

یابد که هیچ جریانی جز جریاِن امروز و این اتاِق شوم به  می ،اراده و معنا

کشد و  باز نومیدانه عقب میکند و  ای به مغز می َکشد. باز حمله آن سرنمی

صدای خفه و سنگینی را از سِر عجز و خشم و ناباوری از دماغ بیرون 

کوشد خود را آرام بگیرد و ببیند چه شده و  دهد... کمی بعد  به شّدت می می

 کند . خود می زدن با چه به سرش آمده.. و شروع به حرف

شه اما هرچه  فع میکن! تو بچه نیستی. این هرچی هست البته ر ـ گوش   

 شه... که تقال بکنی  بدتر می

 شه. باید فقط خونسرد باشم! ـ درسته. رفع می   

بیشتر  برابر ـ ُخب! حاال ببین! تو مخالِف رژیِم شاهی بودی و حاال هزار   

خووندی و بحث  مخالِف رژیِم آخوندا هستی. در َدورۀ شاه  کتاب می

کردی و  خووندی و بحث می نشریه میتوی این رژیم هم کتاب و  کردی، می

کرد برای  این  حّد ِاقِل کاری بوده که هرآدِم روشنفکر و باشرفی باید می

 ئی، ئی و حاال دستگیر شده اما چون هیچوقت حبس نکشیده مملکتش؛

د کاری بکنی که پیِش خودت سخت بوده برات و یادت باشه که هرگز نبای

ئی، واضحه که  و اینکه اینجور شده ها خوار و زار بشی این بچه یا پیشِ 

 هیچ ربطی به ترس نداره...

ِت م که بخوام بترسم یا نترسم و علئَ  ی نکردهـ من اصالً کاِر مهم   

ن، خودش ئَ  های اقوام رو که گرفته دستگیرِی من شاید اینه که یکی از بچه

 ها لَو داده. ها و بحث یهمرو خراب کرده و منو راجع به مطالعۀ اعال

   .................. 

رسیدی  نداره و حتماً همینه. اونوقتی که هرجا که می «شاید»ـ    

  البته اینو هم داشت... کردی، احتیاط همه تعریفی می بی

 به این موضوع...ـ حاال کاری نداریم 

بِت شده اما تو از خودت  یـ بله! باز میگم تو از ترس نیست که اینجور   
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 بِت شده. بپرس چرا اینجور

این  م بگم. این گیجی و فراموشی مالِ خوا ـ همین دیگه. همینو می   

س. اّولش که بیخبر اومدن توی اداره دستگیرم  ماِل این دیوخونه جهنمه،

کردن و بعدش هم که اون پاسداِر کثافت  اونجور رفتار کرد و من هرگز 

نشدم تا اینکه جور ننداشتم ولی باز هم کامالً ای تحمِل اون رفتارها رو

سرکشیدم به این اتاق و در بسته شد به روم و چشمم افتاد به رنگ و 

خصوصاً با اون چیزائی که شنیده  ها؛ و تعجبی هم نداره، روی این بچه

 و زندانیا میارن ها به سرِ  ها و اینکه چه اوضاع ـ احواِل زندان بودم از

آخوند ـ ا نکنه که ُگرگ هم بیفته به چنگ ِ گفتن خد اینکه هی همه می

 پاسدارها!

   .................. 

خوای که  میکن و بگو ببینم آیا   اینحرفا رو ولـ ُخب، حاال فعالً دیگه    

 خوب بشی و هوِشت برگرده سِر جاش و اسمت یادت بیاد یا نه؟!

 خواد! ـ آ! حرفش! نه! دلم نمی   

   .................. 

جوش آورده و چارۀ اینکه  ضرب دیده، ـ یعنی میگم مغز تکون خورده،   

وش بِدی به اتاق ببینی چی گخوب بشی فقط اینه که فکر نکنی و مثالً 

میگن تا اینکه مغزت آرام بگیره. بابا! آخه من که ناگهانی و برای هیچی 

 م!ئَ  به هیچی دیوونه نشده

؟ این  که به سِر شه که فکر نکنم دونم! اما بگو ببینم چطوری می ـ می   

هیچوقت به سِر کسی نیومده در دنیا! یعنی حّتی آدِم دیوونه هم  من اومده،

 اسمش از یادش نمیره!

   .................. 

 اما اگه چنین چیزی تا کنون نبوده، قبول، درست، ـ اینو که تو میگی،   

رگز اینجور حکومتی ش! یعنی ه شدِن این حکومت نبوده تاپیش از برخاسته

چه کارمند و چه کارگر و چه بازاری و  –وجود نداشته! وقتی که هرکسی 

میندازن گیرن  رو با یه حرِف کوچیکی می –چه بچه و چه جوون وچه پیر 
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که فکر البته ن، ئَ  حاال اونهمه اعدام کرده وقتی که تا و توی یه چنین جائی،

شه که سرو کارش بیفته با اینجا؛ پس از کجا معلومه  ُپِر جوِن هرکسی می

 من اسمشون از یادشون نرفته؟! های دیگه هم مثلِ  خیلیکه 

ولی حاال این موضوعیه که پیش اومده و تو باید به  ـ این درسته،   

ها رو ببین چطور خودشون رو قرص  بیشتر. همین بچه خودت فشار نیاری

 خندن! ن و میگن و میئَ  و محکم گرفته

   .................. 

گیرن! مگه تو از توی  ـ اینا هم شاید فقط ظاهرشون رو اینجوری می   

ن؟! من هم ظاهرم رو تا تونستم  خوب َکشَ  دلشون خبر داری که چه می

 َکشم؟ من اآلن چه میکه دونن  گرفتم؛ آیا اونا می

ام فکر کن ببین آر ،تو بدوِن اینکه به خودت فشار بیاری :ـ یه چیز دیگه   

 !هاز اسمای دیگه هم فراموِشت شده یا ن

اسِم زن و پسر و پدر و مادِر خودش را با کمی فشار و سختی به یاد    

آورد و شروع کرد به حوزۀ وسیِع اسامِی دوستان و آشنایان و همکاران 

هائی را پیدا کند  تواند اسم سربکَشد و با حیرت و وحشت  دید به سختی می

تالشی در بیست ـ سی ثانیه  فقط توانست چند اسم را به خاطر بیاَوَرد و به 

نتوانست ناِم خانوادگِی دونفرشان را  و این چند اسم را هم که به یاد آورد،

حاال دیدی؟ » :هراس و با به خود پیچیدن  به خود گفتبه یاد بیاَوَرد! با 

کشه.  بدتر تیر میشه! سرم هم ببین چطور بدتر شده و  کار داره خرابتر می

 «مغزی نکنم یه وقت؟! سکتۀ

ـ همین! همین هم ممکنه اگه جلِو فکر رو نگیری و نذاری که مغزت    

ئی.  راحت بشه از فشار. تو توی زندگیت هیچوقت آدِم ترسو و گندی نبوده

 از همین حاال دیگه یه ذره هم فکر نکن و دیگه اصالً به مغز فشار نیار تا

ی چها ببین  گوش بگیربه بچه شی! برای مشغولیت  خوب بشی. خوب می

 ن!...ئَ  چه حسابی دارن حاال که توی این گورافتاده ،چی میرن میگن،

 او برگشته است و تنها فرقی که دارد اتاق  به وضِع پیش از وروِد    

او شلوغ نکند  کوشد به مالحظۀ حال ِ می ها  اینست که هرکدام از َبر و بچه
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بلند که  ای را هصدای خند است که همه  و همین زیاد بلند نکند،و صدا را 

که جوانی صدای  - . و صدائیکنند آنرا کوتاه می آورند و پائین می شده،

ـ های سیاه و ابروهای ُپرُپشت دارد  ای و چشم لکّه انِی لکّهصورِت استخو

ـ جواد! ـ این کافی نیست که نماز رو از روی ُجزوه حفظ .. نه» :گوید می

 خوای نماِز کامل بخوونی و حسابی گولشون بزنی، اگه میکنی بخوونی؛ 

باید بدونی که توی جمهورِی اسالمی یه چیزائی به نماز اضافه شده که 

و مطمئن باش که اگه این چیزا  اونا رو هم باید یاد بگیری و عمل بکنی،

کنم... در  نگاه کن من چه می :یلی خوششون میاد! مثالً اینجورخ رو ببینن،

ها  طوِل نماز  ثواب داره اگه دو دفعه دستات رو اینجوری از زیِر بغل

 مثلِ  ها و زانوها و بعد بهتره یه تابی هم بِدی به کمرت، بکَشی تا روی ران

یه ِغری که به کمر بِدی! آ! ببین! اینجور! و بعدش هم بخصوص مهمه که 

و بعد  کنم، تونی  خم کنی به عقب،.. آ! جوری که من می کمرت رو تا می

دفعه محکم بکوبی به شکم و آخِر سر دسِت چپ رو   باید با هردو دست سه

م محکم بکوبی به راِن راست و دسِت راست رو باید محک باید اینجور 

بکوبی به راِن چپ و اونوقت دستات رو مثِل وقتی که با صابون 

 «شون بهم و دیگه خالص! دفعه بمالی چند شون، شوری می

گوداِل بزرگ و ُپرآتش و شعلۀ اّتفاِق  مرد که ایستاده روی لبۀ   

ای  پشِت سِرهم  انجاِم وظیفه وحشتناکی که برایش ُرخ داده  تاکنون مانندِ 

گودال انداخته و خود را سوزانده و بیرون کشیده،  خود را به درونِ 

گیرد و به خود  جلِو انداختِن خود را به گودال می کردن، سفت باألخره به پا

خندن و بدوِن ترس   کنن و می شنیدی؟ ببین چطور شوخی می» :گوید می

کنن؟ تو خجالت بکش از خودت و دیگه  حکومت و دین رو هم مسخره می

 «نیار تا...به خودت فشار 

 جمهوری ِ بینی عدالتِ  جواد! می» :گفت سبز می چشم صدای پسر ِ   

ُمفت و مسلّم  ،آزار و بیگناهی هستی اسالمی رو؟ به تو که یه بچۀ بی

 ن،ئَ  سال داده بسته پنج به نعمِت زبون ن،ئَ  سال داده به من سه ن،ئَ  دوسال داده

رو چیزش  به این احمد که همهن و اونوقت ئَ  سال داده شیش طفلکی اکبر   به
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که چرا؟  ماه! ن هیژدهئَ  فقط داده دونه که چه کاراکرده، دونن و خدا می می

ها  پنجاه و ُنه دستگیر شد و اون موقع مجازات برای اینکه این آقا سالِ 

ما اینه که یکی ـ دوسال بعد دستگیر شدیم که  سبک بودن و گناهِ 

 «ها به ُکلّی فرق کردن! مجازات

چه عیب داره. من خیلی هم خوشحالم که  باشه،» :گفت« جواد»صدای    

شه میره. تو ـ رجب! ـ خودت هم خیلی  اقالً احمد همین روزا آزاد می

 «شه! خوشحالی که اقالً احمد کمتر گرفت و زودتر آزاد می

ئیه که تو نگاه کردی به  ببین! این همون ِجِغله» :مرد به خود گفت   

 «کردی که هیچی باِرش نیست! ظاهرش و خیال

تو میگی  خراب! صحبِت حرِف زوره، هی جواد! خونه» :گفت صدائی می   

شه  داره آزاد می هائی که توی اللی سوزوند، چی! این احمد با همۀ آتش

همین  ئیم  میره و من و رجب و نعمت رو چون از دو سال بیشتر گرفته

توی همین اتاقا یا برن ِاِوین و تو هم که باید بمونی  روزا حرکت میدن می

 «عمومی!فوقش ببرنت بندِ 

سال  سال و شیش سال و پنج ماه و سه به اینا هیژده» :مرد با خود گفت   

شون  اینحال همه ن و بائَ  ن و حّتی به این ِجِغلۀ بیچاره هم دوسال دادهئَ  داده

و اونوقت من که اصالً کاری نه انگار  خیالن که انگار جوری دلشاد و بی

م آیا باید جوری بِم بشه که اسِم خودم از خیالم بره و هنوز هم به ئَ  نکرده

 «خیالم نیومده باشه؟!

شوند و جا را  های اتاق مثِل َگرد و خاِک ناُزکی پراکنده و دور می حرف   

ُکشتِی شرطی  پیشنهادِ « رجب»به « احمد»دهند و  به حرِف ُکشتی می

بار کارگرِی   بجای َبرنده  پنج ،«زمین خورد»دهد؛ این شرط که هرکه  می

آید و شروع به  کند. حرِف چای می اتاق را به ُعهده بگیرد. رجب قبول نمی

اکبر! مگه امروز » :آید سبز می کنند و صدای جواِن چشم خوردِن چای می

ول کن ها رو  . اون روزنامهشه که ش بکنیم؟ داره دیرمیخوای نرمِ  نمی

 «.دیگه

دو  پای مرد  لیز است و او با همۀ احتیاط و کوشش  زیر ِ« گودالِ »لبۀ    
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و  کشد خود را باال می زود افتد و ُسَرد و تا نیمۀ وجود به گودال می بار می

  خودای کوتاه  به صدای خوف و خشم و بیقراری به  اّما باز در فاصله

ها!  راستی هیچ خبری نیست  راستینه راستی یادم نیومد! نه » :گوید می

 «های! مگه این ممکنه؟ یعنی چی این آخه؟

هی ِجِغله! » :گوید جواد شروع کرده است به در زدن . صدای رجب می   

 «زنی. کنن  که تو درمی نمی وازحاال که در 

بذارش در بزنه تا اقالً نیمساعت دیگه بذارن بریم؛ » :صدای احمد گفت   

 «فشار میاد بِمون! تا اونوقت  دیگه

راستی! من هیچ حواسم نبود که خیلی هم شاشم » :و مرد به خود گفت   

 «گرفته!

 ـ ایَنم از شدِت فکره!   

اونوقت باید چه خاکی به سر  حاال اگه در رو باز نکردن تا شب  ـ بله،   

اونوقت؟! از یه طرف  که اسمم از یادم رفته و  به خودم مبکنم؟ باید بشاش

برن تحویِل  اونوقت دیگه یکراست می طرف هم بشاشم به خودم، از یه

 تیمارستان میَدَنم!

 ـ پس پیشونیم چرا اینقدر داغ شده؟ تب دارم مثِل اینکه.   

 ـ تب هم باید بکنم با این وضع!   

صدای درزدن ادامه پیدا کرده است که ناگهانی از بیرون چنان ضربۀ    

ضرِب بزرگی  خوَرد و مرد آنرا مثلِ  تکان میخوَرد که جواد  لگدی به در می

کند. صدای زندانبان به  بر سر و مغِز بسیار حّساس شدۀ خود دریافت می

 «ر نزنین!د» :نعره درآمده

 «خوائیم بریم توالت. ُخب  می» :صدای جواد به ناراحتی گفت   

 «توالت توی سرتون بخوره!» :صدای زندانبان باغیظ گفت   

بفرما! حاال دیدی؟! حاال اگه لج کرد و نذاشت » :گوید و مرد در دل می   

 «اونوقت تکلیف چیه؟! بریم بیرون،

   .................. 

من همه رفت بذار به سرِ  ـ تکلیف  همون تکلیِف باقیه؛ هرچی که به سرِ    
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 هم بره!

ناگهانی چنان با سر به  خود، به حال و روزِ  خیرگیو به وضِع    

فروافتاد که طول برد  تا توانست خود را بیرون بکَشد و در دلش « گودال»

آیا  َکشی، گیری و این زجرها رو می اینکه جلِو خودت رو نمی» :بگوید

خیلی بهتره. هرچی  ها، ای هم داره؟ پاشو برو توی اتاق پیِش بچه نتیجه

 «شه. ه و خراب میش مغزت بدتر داغ می بیشتر اینجا بمونی،

 ـ اما اگه اسمم رو پرسیدن  چی بگم اونوقت؟   

من یه  رسم،ـ اونوقت هم یه چیزی بگو. بِشون بگو راجع به اسم و    

کنم! یا اصالً یه  بعداً براتون میگم و خودم رو معرفی می دردی توی دلمه،

 اسِم الکی بگو!

 ـ بهتره چنددقیقه دیگه هم بمونم. شاید...   

بهتر اصالً شی و  و اینجا توی این پستو  هی بدتر می یاینجور ـ نه،   

 شی. نمی

 و به ضرب خود را بلند کرد و به اتاق راند.   

پس پاشدی؟ شلوغ کردیم » :ها به او رفت و سه صدا گفتند همۀ چشم    

 «نذاشتیم استراحت کنی. ببخشین ُخالصه اگه ما...

و  عزیز. من فقط سرم یه جوِر عجیبی شده،نه، نه برادرای » :مرد گفت   

دراز هم که کشیدم  دیدم بهتر نشده و بدتر شده و دیدم اگه بیام بشینم پیِش 

 «شما  بهتره.

رسیدن به » :شدن و به خنده گفت خیز نشست  که احمد  به نیمه و می   

 «خیر!

شی. من پیش از اینکه  اذیت می نشین با این شلوار،» :و رجب گفت   

بری درازبکشی  یادم نبود بِت بگم پیژامه بپوشی. یه پیژامۀ تمیز دارم 

 «میدم بِت.

فعالً  نه عزیزم،» :گفت مرد با دست کشیدن جلِو رجب که پاشده بود،   

 «خوبه. بذار تا بعد.

 «حاال میارم برات.چائیت رو که نخوردی. » :نوجواِن نزار گفت   
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 «ندارم.نه، حاال میل » :مرد گفت   

  و بلند شد  «چای خوبه برات!» :نوجوان گفت   

این جووِن  من احمده،اسِم » :هلوی مرد نشست و احمد گفترجب پ   

اون ِجِغله هم که  رجب اسمشه، سبز هم که غمخواِر همۀ زندانیاس، چشم

نعمت اسمشه و اون  س، هخواد چای بیاره برات و باز خیلی غمخواِر هم می

جواد  ،توالتشینه و نمیذارنش بره  کنه و نمی هم که پابپا میکوچیکه  ِجِغله

اکبره و با اون  ،خوونه بِش میگن و اون ِجِغله درازه هم که روزنامه می

 «سالشه! کنی که فقط چارده قّدش  باور نمی

چشمش اّول به  مرد در فشاِر انتظاِر احمد و باقی برای دانستِن اسمش،   

و به حاِل نگاه کردن  «ماشاءهللا! :پس بگو» :تگف و بعد به احمد،« اکبر»

 «تون معلومه که بختیاری هستین؛ بله؟ شما همه» :گفت به همه،

  «بله.» :سه صدا جواب دادند   

از دیداِر برادرای بختیارِی خودم. البته  من خیلی خوشوقتم» :مرد گفت   

شه کرد ُخالصه...  می اما چه ،شدیم خوب بود که بیرون از اینجا آشنا می چه

و  ««!بختیار»خودم هم هست من هم البته بختیاری هستم و اسِم اصلِی 

و دبیِر مدارِس  اَم من بچۀ دهاِت اللی» :گفت برای آنکه حرف را دور کند،

و از  «بله!» :مثِل خاتمه گفت و با تکیه دادِن سر به دیوار، «.اَم راهنمائی

 رهائی راضی بود. پیدا کردِن راهِ 

وانست هم اسِم کوچک و هم اسِم خانوادگی باشد اّما ت می« بختیار»اسِم    

چشمش به ظرِف چای  «بختیار»ها همین اسم کافی بود و  برای َبر و بچه

 :به خود گفت کردنش، بلند  بهو  –برابرش نهاده بود  «نعمت»که  –

داِغ چای را  . ظرفِ «خیلی خوبه برای مغز. صحبت که بشی، مشغولِ »

تون هروقت که  برن مگه توالت هم نمی» :زمین گذاشت و گفت به 

 «بخوائین؟

 :گفت و جواد «نه. نخیر.» :احمد و نعمت و رجب و جواد جواب دادند   

و چی   در زدیم و زندانبان با لگد کوفت به درکه پس مگه نشنیدی »

 «گفت؟
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 وِد آدمه که شنیدم. این دیگه واقعاً حرِف زوره. مگه ایَنم دسِت خ ـ چرا،   

 ؟!بره توالت یا نره

 «اینجا جای زور گفتنه و برای همین ما اینجائیم!» :احمد گفت   

آقا بختیار! اینا کاش ما رو » :گفت جواد که به مرد نزدیک شده بود،   

 «بردن بیرون! نوبِت قانونِی خودشون میشیش ـ پنج فقط همون 

کنن و هیچ  دیگه لج میاونوقت  اگه زیاد هم دربزنیم،» :نعمت گفت   

 «مون! برن نمی

 «اونوقت زندانیا چه باید بکنن؟ وقتی که لج بکنن،» :مرد گفت   

اونوقت؟ اون » :که باید جواب می داد و دادهمه خندیدند و احمد بود    

فقط ماِل آشغال نیست و هروقت که  بینی اون پائین، سطل بزرگه رو که می

 «پستو وکارمون رو توش صورت میدیم! بریمش توی می ،فشار بِمون بیاد

بله! باز خوبه که ما این پستو رو داریم برای اینکار؛ » :جواد گفت   

رو های اتاقای دیگه از شرمندگِی همدیگه مجبورن دونفری یه پتوئی  بچه

 «ای کارش رو بکنه! فشار بِش اومده تابتونه یه گوشه کسی کهبگیرن جلِو 

 اینه جمهوریِ  بله،» :گفت بود، ها برداشته روزنامه از دیگر دست   اکبر که   

 «عدِل اسالمی!

شود و زندانبان پیدا  کند و باز می کمی بعد  دِر اتاق  ناگهانی صدا می   

ها را،مثِل  ها گرفته و آن شود که دو پتوی چهارتاشده را روی دست می

 ند.ک ای پرت می به اَخم و َتخم به گوشه دورکردِن چیزی نجس از خود،

 «برادر! حاال بریم توالت؟» :جواد گفت   

َنع! هنوز » :گفت خم و َتخِم حاضر و آماده اَ  کارگیرِی همان نبان با بهزندا   

خوائین برین بیرون؟ کمتر بخورین تا زور  ساعِت چار هم نشده و شما می

 «کاهدان که ماِل خودتونه! نیاد بِتون! یعنی اگه کاه ماِل خودتون نیست،

آقا! من » گفت: آمده بود تا پتوها را بردارد،مرد که بلند شده بود و جلو    

 «م بیرون.ئَ  م  تا حاال نرفتهئَ  هم که از پیش از ظهر دستگیر شده

 :گفت پاشده بود، جا اکبر که از و به گفتن مکث کرد تردید،در زندانبان    

 «گردیم. برادر! میریم و زود برمی»
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 «بیائین برین و سریع برگردین. ئین برین،ابی» :زندانبان گفت   

ممنون برادر! ممنون. زود   خیلی» :جواد و مرد و اکبر گفتند   

 «گردیم. برمی

افتند و مرد با به پا کردِن  دمپائی به پا  راه می همه جز مرد، َدِم در،   

 :گوید افتادن با او  می با راهافتد که زندانبان  ها دنبالشان راه می کفش

 «صبر کن ببینم! شغِل تو چی بوده؟»

 ـ دبیر هستم .   

 ـ اسمت چیه؟   

ها پا  توالت هِ شتاب درطوِل راهرو به طرِف جایگاپنج زندانی به    

ای،  گیرزدن و دست بردن به بازوی پاسدار برای لحظه دارند و مرد به برمی

 «شه یه لحظه محرمانه یه حرفی بزنم؟ می» :گوید می

محرمانۀ  من فقط اسمت روپرسیدم؛ حرفِ » :زندانبان به ایستادن گفت   

 «چی؟!

ها  صدای زندانبان به زندانی اینکهدر فکرِ های فشردِن بدن  لحظه  مرد به   

همین! من یه بیمارِی مغزی دارم  که وقتی که فشاری بِم » :گفت رسد، می

میره  چیز از یادم شه و وقتی که شروع بشه  تقریباً همه بیاد شروع می

 «م!ئَ  فراموش کرده دیگه حّتی اسمم رو وحاال  امروزهم شروع شده و

 –تعّجب و ناباوری و ناراحتی  با صدای بلندِ  –پاسدار با صدای بلندتر    

به حّق ِ چیزای ندیده و نشنیده! ما همه جوِرش رو دیده بودیم و » :گفت

 «شنیده بودیم جز اینجوِرش رو!

 ها پیش از رسیدن به دیواِر انتهائی، تقریباً  مرد متوّجه است که زندانی   

اند و در شروِع راهرِو باریکی   قدم برداشته به موازاِت همان دیوار چند

 گذارند و هنوز پا می –ها  و البد به جایگاه ِ مستراح –دارند به جائی 

خواهش  !برادر» :شنوند. به آهستگی وتمّنا گفت صدای زندانبان رامی

 «ها بفهمن! نکنین که این بچهکاری کنم  می

با ببین! » :همچنان بلند بلند گفت اعتنائی، دست به بیتکاِن  ازندانبان ب   

یعنی دونم چطوری آناً دو تاشاخ سبز نشده روی سرم!  من نمی حرِف تو این

   



 سّلول های دربسته                                     فراموشی :73

 ئی، بودهو با این سر و ُپِزت و به حالی که معلّم هم سالِت تو با این سّن و 

دونی ِکی  نمیاصالً ، ئی اینجا وایسادهخوای بگی که همین حاال که  می

 «هستی؟

 ـ نه، نه جاِن پسرم. مریَضم میگم!   

 «تو چندتا بچه داری؟» :گفت تر، صدای پاسدار کمی یواش   

 ـ یه پسر فقط .   

 ـ اسمش چیه؟   

 ـ بابک.   

 کنی و راست میگی و مغزت عیب کرده، ـ خاب! اگه تو ُرل بازی نمی   

پس چطور اسِم پسرت یادت مونده و اسِم خودت از یادت رفته؟ آیا خجالت 

 کنی؟! ها می بازی این آرتیست کشی و ننگ و عار نداری که از نمی

برای چی آخه؟ من ماِل همین شهرم، بازی  کردن و آرتیست بازی ـ ُرل   

م یادم ئَ  دونن. اسِم بچه البد اسمم رو می  نئَ  دستگیَرم که کرده ل دارم،شغ

مونده و اسِم خودم از یادم رفته. مگه این  دسِت خودمه؟ از بابِت 

البته ننگ دارم و خجالت دارم و  هم که شما میگین،« ننگ»و « خجالت»

 خوام برم زیِر زمین. اما... از ننگ و خجالت هم می

های ریزش را به مرد ُزل کرد و آِب دهان فرو داد و بدوِن  زندانبان چشم   

حاال یه چیز دیگه! اگه تو این مریضی رو گاهگاهی » :بلندکردِن صدا گفت

یعنی البد مرضت، هم خبر داشته باشه از پس البد باید یه دکتری  گیری، می

و اگه معلوم بشه که  کنه و دادگاه بعداً از اون دکتر تحقیق می ئی دکتر، رفته

کردِن اسمت  اقالً دو  دونی که بابِت همین قایم اونوقت آیا می ئی، دروغ گفته

 «ـ سه سال روی شاخته یا نه؟ بگو ببینم حاال!

شم. فقط وقتی که یه فشاِر سختی  ـ من دکتر نمیرم. خیلی کم اینجور می   

 شم. بِم بیاد  اینجور می

و ت و اقوامت  کنه از خانواده گاه تحقیق میاین نشد جواب. داد ـ نخیر،   

و دادگاه ِ  ماو دونسته باش که چشم و گوِش  ست،بره به دروغ و را َپی می

ساله که ُپرشده از همه جور آرتیست بازی و از همه  انقالب  دیگه سالیان ِ
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ما خیلی زود  جور ادا و اطواری و حاال که تو پات به اینجا رسیده،

هائی رو  بلکه همۀ اعتراف کنیم که نه تنها اسمت یادت بیاد، بِت می  کاری

 هم که باید بکنی  بکنی! و حاال دیگه بس! دیگه راه بیفت که من کار دارم!

من َقَسم خوردم برای شما و اگه » :مرد گفت افتادنشان، در راه   

من  اقالً توّجه داشته باشین به اینکه گفتم ئین، خوردِن منو باورنکرده َقَسم

 اهِل همین شهرم و اون آقایونی که اومدن توی ادارۀ آموزش و پرورش

یعنی حکِم جلِب منو داشتن؛  اسِم منو در دست داشتن، منو دستگیر کردن،

اهالِی این شهر منو  ؟ از طرفی،مپس دیگه اسمم رو چرا بخوام قایم کن

 «شناسن. می

 !از خودت  ها؟ باشهغیر  شناسنِت به اسم و رسم  ـ همۀ اهالِی شهر می   

 شه همه چیز به زودی.  معلوم می

زندانبان در  ،شود ها داخل می دستشوئی ـ مستراحجایگاِه  وقتی مرد به   

به احساِس تیرکشیدنی شدید در افتد و مرد  بندد و راه می را پشِت سرش می

که پیش از گفتگو با زندانبان انگار کمی رو  -سرو مغز را  باالی پیشانی،

تسکین گذاشته بود ـ به غلظت و تاریکی و گیجِی بیش از پیش و پیشتر  به 

 یابد... دچار می

ها و ایستاده میاِن دو  ردیِف مستراحپشتش به  دقیقه بعد،  ده حدودِ    

دستشوئی ـ ظرفشوئی و نزدیکِ نعمت و اکبر که ظرف های چای و 

ش یارو چِ » :نعمت پرسید شسته بودند و به دست داشتند، ها را تِرموس

 «کرد؟ فریاد می و  داد مثل اینکه بود،

ـ بله. او اگه نگهبانه  که نباید کاری داشته باشه به اسم و شغل و اتهاِم    

فعالً سرم گیجه و حالم بده » :کسی. سؤاالتی کرد و من در جواب بِش گفتم

 ،«اگه دادگاه هم برم  هیچی یادم نمیاد بگم راجع به اسم و رسم و وضعمو 

 برای همین شروع کرد به داد و فریاد و تهدید!

ـ بسیار خوب کردی اینجور بِش گفتی. به زندانبان هیچ ربطی نداره که    

 زندانی ِکیه و وضعش چیه.

 «بپرسه.رو  زندانی  یهاسِم  حّتی   حق نداره  . یه زندانبانبله» :گفت  اکبرهم   
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زیرپیراهنش  شده بود و در مستراِح آخری خارج رجب که با حّمام کردن   

شما ناراحت نباش. » :مرد گفت در نزدیکی ِ کرد، پوشید و نگاه می را می

. حّتی تونه بکنه خوب کردی و خوب جواب دادی و هیچ غلطی هم نمی

  «زندان هم حق نداره از اینجور سؤاالت از زندانی بکنه. رئیسِ 

وفتن به کفِت در و با چندبار پا زندانبان به باالکشیدِن چِ  بعد چند دقیقه    

یاهللا یاهللا! دیگه وقت تمام. سریع » :صدا کرد در که در را نیمه باز کرد،

 «بیائین برین ببینم!

به صدای محکم  روی احمد به مرد، ها، در برگشتن به اتاق و نشستن   

ّنت خیلی محترمی هستی و سِ  شما به عنواِن یه فرهنگی  شخص ِ» :گفت

ئی و  اما شاید تجربۀ زندان در زندگیت نداشته خیلی بیشتره،هم از ما 

و برای همین باید بِت  ،بد روت گذاشته باشه جریاِن دستگیری  خیلی تأثیرِ 

به هرچیزی و به هرحرفی اعتنا  بگم اگه یه مدتی اینجا بمونی و بخوای

ه که دادگاه هم درست همین ها و منظورِ  زندانبان پا درمیائی. منظورِ  از کنی،

شو خراب کنن تا اگه  بترسونن و روحیه –هرِکی که باشه  –زندانی رو 

 هم بترسه و دیگه هیچ کاری به کاِر وضعِ حّتی از سایۀ خودش  آزاد شد 

مملکتش نداشته باشه. همینه که کارشون ـ برای هیچ و پوچ هم که باشه ـ 

کردن. از طرفی دیگه،ـ آقا بختیار! ـ  جوئی زدن و بهانه تهدیده و َبرچسب

و آگاهی داشته  آدمی که فهمیده باشه هرمصیبت نیست و  افتادن به زندان،

چیز دخالت بکنه و وقتی هم  کشورشه و باید به همه باشه، مسئوِل وضعِ 

اینجائیم  بینی، بشه. بنابراین برای همینه که ما رو که می که دستگیر شد،

نیستیم؛ خندیم و در قید  بینی که میگیم و می می ئیم و و محکومیت گرفته

بازی  خوائیم قهرمان کنیم و نه می نه تظاهر می ،تفاوت و بیدردیم البته نه بی

بینیم  اما می ،آزاد باشیم خواد کنیم وتوی زندان بمونیم؛ دلمون هم میب

تفاوت نبودیم  دستگیر شدیم و طبیعیه که توی زندان باشیم و باید  بیچون 

به  ت ندارن،ئی یا چیزی اَز که تحمل کنیم. پس شما اگه کاری نکرده هم

 ِهتمدتی اینجا نِگَ د و بیجهت  یهشی و اگه هم فرضاً بیخو زودی آزاد می

که   روزی تانگذرونی سختی  شب رو به روز و محکم باشی و بهتره  ، دارن
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 «سربلندی آزاد بشی.با 

خود  دندان فشرد و برای اّولین بار در  تنِ گرف محکم مرد به نیاِز شدیدِ    

دادن به  خود  یکزانو شد و در آرامش درد و زخِم فراموشیِ اعتنائی به  بی

 ها را تنگ کرد و به گذاشتِن کفِ  ها را بهم فشرد و چشم لب خود، ظاهرِ 

الزم را به احمد و به  شروع کرد جوابِ  ها روی زانوی بلندنگهداشته، دست

وانی پاک و محکم و د و او را جیآ احمد بدش نمی همه بدهد. دیگر از

یابد؛ جوانی که در امِر  حال خودبین و خودنما می  رسخت و درعینِ س

دهد  با هرآدِم شناس و ناشناسی که همکالم شود  فوری نشان می ،مبارزه

که به پاکی و محکمِی آن آدِم شناس و ناشناس شک دارد و خود را برتر 

 آَوَرد... به حساب می

دازۀ آدم و ان دانائی و نادانیِ  وز  دیگه اندازۀـ آقا احمد! توی دنیای امر   

آدم  زیاد به سّن و سال بستگی نداره و  ارزشیِ  ارزش و کم ارزشی و بی

خودم رو ترجیحی بر  تگی داره. پس من سّن و سالِ سبیشتر به دانش ب

م. خصوصاً دون همونطور که معلّم بودَنم رو ترجیحی نمی دونم، شما نمی

ما  کشورِ آموزگار و دبیر در  تأسف  با کمالِ باید بگم  معلّمی، راجع به کارِ 

 نی از دولت گفته شده که با گرفتِن یه مدرِک دیپلم و فوقِ همیشه به کارکنا

نون و  چون کارِ  عمداً عقب نگهداشته شده، از یه فرهنگِدیپلم و لیسانس 

ن و کارشون ئَ  ن معلّم شدهئَ  اومدهاز ناچاری  ،بود آب داری گیرشون نیومده

بابا » وار تدریس کردنِ  فقط طوطی –کمی از اونا  جز در مورد ِ تعدادِ  –

دینی و حافظ و  شیمی و ریاضیات و عربی و تعلیماتِ و فیزیک و « نان داد

م و ئَ  اینجوری نبوده ی بوده و هست. من شخصاً یه معلّمِ و مولو سعدی

آموز و دوست و  م  دانشئَ  م و تا تونستهئَ  ه کردهمطالع م ئَ  همیشه تا تونسته

شاه  هرچند که  زمانِ و در  م ئَ  آشنا و خویشاوند رو هم به مطالعه کشونده

به اون شهر این شهر  ساواک چندبار از اما توسط ِ دستگیر نشدم

 م،ئَ  اّوله که توی جمهورِی اسالمی دستگیر شده حاال که بارِ  .تبعیدشدم

اعتقاد به  مطرحه که چرا با وجود ِ ُپختگی و دانش وسؤال برام  این

فشار آورده چندساعت دستگیری جوری بِم  واحساس ِ مسئولیت، این آزادی
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 –که حّتی مغزم رو مختل کرده. جواب  اینه که اگه کسی به مدِت طوالنی 

ضمِن اینکه احساساتش رشد  مطالعه بکنه، –سال  تمثالً به مدِت ده ـ بیس

شه و آرزوی آگاهی و خوشبختِی مردم   وجودش قرص می کنن و می

خیلی  حال، به خاطِر همین دانش، در عینِ  شه، آرزوش میبزرگترین 

شه و اینه که هم براش تحمِل توهین   تر از دیگران می تر و شکننده حساس

شه و هم مثالً تحمِل اینکه بیارن بندازنش توی یه قفِس  سخت می

 اینجوری...

احمد و اکبر و بعد  ،دادند و فقط با مکِث او یل و جذب گوش میهمه با م   

یعنی اشاره کردند که  ادند؛رجب  مخالفِت خود را با حرِف آخرش نشان د

اعتقاد  مهم است، اعتقاد به مبارزه هم عاملی آدم هم مؤّثر است، سرشتِ 

کاری باشد؛ و مرد به آرامی ذکر کرد که   تواند اصلِ  به مردم هم می

های گوناگون و اعتقاد به مبارزه و هدف و مردم  نیز در تأثیِر  سرشت

اثِر شوند و هرگز بر وسیع می شوند، تقویت می کنند، دانش تعدیل پیدا می

شوند... و باألخره باز به حرف  دانش به اموِر منفی و مخالفی مبّدل نمی

 ادامه داد.

توضیح بدم که  براتون مختصر خواد اجازه بدین من به طورِ  می ـ دلم   

این راه بتونم چیزی رو که گفتم  ازکه من چی بود تا شاید  رای امروزِ ماج

تم ادارۀ ظهر رف م توجیه کنم . امروز پیش ازئَ  وضعی رو که پیداکردهو 

از  نشوند و معاون برای یه کاری. معاون منو آموزش و پرورش توی اتاقِ 

واقع  دستگیَرم کنن و معاون دردونستم که قراره  اتاق خارج شد ومن نمی

اسدارا با یه پاترول پخبرشون کنه که بیان. ُخالصه  رفته بیرون تلفن بزنه 

به حکِم » :شون یه کاغذی رو از جیب درآورد و گفت اومدن و یکی

. بسیار خوب! منو آوردن و دو ـ سه «دادستان  ما باید شما رو جلب کنیم

اینکه هیچ حرف و باألخره بدوِن ی سالِن دادگاه و ساعت نشوندَنم تو

راه » :یه پاسداری و پاسداره فقط گفت پیش بیاد  منو دادن دستِ سؤالی 

 کجا دونستم منو چون هنوز نمی به زندان، دادگاه . توی راهِ « بیفت بریم

کجا، برمت  می» ، گفت:«؟بری می کجا شده آقا؟ منو  چی» بره، پرسیدم: می

      



 سّلول های دربسته                                     فراموشی :78

چرا من باید برم » :ش گفتمبِ  ،!«برمت زندان میت؟  برمت خونۀ خاله می

که دراومد  ،«م؟ئَ  زندان در حالی که هیچکس به من نگفته که چه کرده

 وجود نداره و تو بهتره که َدمِ « چرا» اسالمی  توی جمهوری ِ» :گفت

شما فکر » :در جواب گفتم من ،«خون بگیری دهنت رو بذاری و خفه

ئی که ندیده ـ نشناخته  به من توهین  آوردهکنی که این حق رو از کجا  می

و  گردنم که نزدیک بود بیفتم زمین،  که ناگهانی چنان کوبید پسِ « کنی؟ می

درازی  خائن! حاال دیگه زبون» :کشیدن که افتاد به عربده این، تازه غیر از

ت و چنان کاری بِت  پرونده درازی  شد جزوِ  ؟! همین زبونکنی هم می

وجه داشته . حاال شما باید ت«ای دیگه جوابگوئی نکنی! زندهکنیم که تا  می

مردم یه عزت و احترامی داشتم و هرگز تصور باشین که من همیشه بیِن 

شت  به خودش اجازه کردم که یه پاسداری که نصِف سّن ِ منو هم ندا نمی

من توی زندگیم هیچوقت توهین رو  طرفی، گردنی بزنه؛ از بِده به من پسِ 

حّد ِ زد و خورد  توهین و زورگوئی  تا برابر ِ م و همیشه درئَ  نکردهتحمل 

ُشک  ه اون حیوون اینکار رو کرد  دچارِ ای ک م؛ بنابراین از لحظهئَ  ایستاده

انبان داد و زندانبان هم منو زند آورد تحویلِ  پاسداره منوشدم . ُخالصه! 

 دیدم، رو شما این اتاق کرد و تا سرکشیدم به اتاق و رنگ و روی واردِ 

پیشتر شنیده بودم که توی  ! البتهاین شد که روح دیده باشم مثلِ  ستدر

جور چیزی هست اما اینجور چیزی رو دیگه نشنیده بودم و  ها همه زندان

بیارن بندازن توی یه  تصور هم نکرده بودم که تعدادی نوجوان و جوان رو

 ه چشمشون نرسه. ُخب،ای  به نحوی که نوِر آفتاب ب بسته اتاِق در و ُبن

پس امیدوارم با . فشار کرد تازه بود که مغزم رو بیشتر دچارِ ایَنم یه ُشکِ 

این توضیح  متوجه شده باشین که من از َپستی نبوده که از حاِل طبیعی 

 م...ئَ  م و هنوز به حاِل طبیعی برنگشتهئَ  خارج شده

زندانبان به بازکردن کند و  گذرد که در به بازشدن  صدا می چنددقیقه می   

زندان  کشد و هیکِل متوّسط ِ رئیس ِ کنار می در و ُهل دادنش به باز ماندن،

رسیدن کند. احمد به رفتن و  شود و احمد را صدا می آستانه پیدا می در

سیاهش از کشد و صورت ِ گندمگون و ریش ِ  او، او کمی عقب می مقابلِ  به
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ای  ای در پوشه چشمش به برگه یدا،باالی شانه و سر و گردِن احمد پ

نظر در پروندۀ تو  دادگاه در تجدیدِ » :گوید کند و می احمد می رود و نگاهِ  می

یه حکِم تازه صادر کرده و حاکِم  شد، که مربوط به ساِل پنجاه و ُنه می

شرع از من خواسته که حکم رو به تو ابالغ کنم. بنا به دو فقره از 

 ُمفسدِ »و « ُمرَتد»شن از  پنجاه و ُنه ـ که عبارت میاتهاماِت همون ساِل 

که محکومیت گرفتی و دیگه تقریباً ماهی  تو غیر از هیژده - «االرض فی

 سال دیگه و به زودی همراهِ  ئی به پنج حاال محکوم شده شه، داره تمام می

 «شی تهران! یه تعداد دیگه  منتقل می

ناراحتی خود را جمع و فشرده های دیگر به  وقتی که مرد و زندانی   

صدای شّفاف و  گردند، های یکدیگر می شمچشود به دنباِل  اند و تا می گرفته

تونم برم  باشه! خوبه که اقالً برای باِر اّول می» :آید خنداِن احمد درمی

 «تهران رو هم ببینم!

 :گفتبه خنده  پائی به عقب برای رفتن، رئیس ِ زندان به برداشتنِ    

 «بینی نه تهران رو! ِاِوین رو می میری»

شیم میریم ِاِوین  باألخره از توی خیابونای تهران رد می» :احمد گفت   

 «البد!

شوند که  در به کار گرفته می برای بستنِ زندانبان سر و دست و بدِن    

 شدن، چهرۀ احمد به اتاق برگشته است و با به صدا درآمدِن در به بسته

احمد  جهند و به جلوِ  یعنی حّتی مرد ـ چنان از جا میها ـ  همۀ نشسته

عزیزی  تازه به اتاق آورده شده است  آیند که انگار احمد به عنواِن یارِ  می

بینند؛ و فرِق جریان  اینست که  ها دوری است که او را می و بعد از مّدت

صدای اندوه و  اند تا با ظاهرِ  ها و لب و دهان را آماده کرده ها و چشم چهره

نسبًة گشاد و ه صدا درآیند؛ و احمد جوری دهاِن درد و اندوه و همراهی  ب

ای کوچک و شیرین و باورنکردنی  های نسبًة باریکش به لبخند و خنده لب

با  اند که انگار اَش به برق رسیده ای های ُمهره اند و جوری چشم رسیده

  دارد بهحاال  نقشی که ربطی به خودش نداشته بوده، کردنِ  بازی

هم ـ  آید... وهمه ـ یعنی خوِد احمد اّطالع و استقباِل دوستانش درمی محاصرۀ

  ـ   
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کنند و  بنا به گفتن می خواهند چیزی بگویند و فوری بگویند؛ و با هم می

 خوَرد تا آنرا دیرتر بگوید  احمد حرِف خود را نمی کسی جز خودِ 

 دونه چی بگه!... که آدم نمی خیلی خیلی متأسفم  آقا احمد . واقعاً ـ من    

 ـ اینه جمهورِی اسالمی!    

دیگه مملکتی «! وسطائی  جمهورِی قرونِ » :؟ بگو«اسالمی جمهوریِ »ـ    

 ن باقی بمونه؟ئَ  و حساب ـ کتابی گذاشته

ـ شما خوب ببینین! اینا حّتی دیگه زیِر احکاِم ظالمانۀ خودشون هم    

 زنن  ها!... می

خنده! انگاری  اندازه ناراحتیم براش اما ببینین خودش چطور می ـ ما بی   

 یه چیزی گیرش اومده!

 زنن!  خنده و چشماش انگار برِق خوشحالی می ـ ها، بیعار  می   

 نیست و شیره!« بیعار»ـ    

کردیم چون زودتر دستگیر شده و محکومیتش  ـ ما رو بگین که خیال می   

 و قِِصر دررفته!  شه کمه  اقالً زودتر آزاد می

اماتی که انگشت هسال! اتّ  تازه باید خوشحال باشیم که گفت پنج ـ نخیر،   

 خیلی  ن و توی دلم گفتم مجازاتِ زه درآوردمنو به لر گذاشت روشون  بدنِ 

 سنگینی درنظر دارن براش.

 ...«االرض فی ُمفسدِ »، «ُمرَتد» ـ من هم از همین ترسیدم  جاِن تو.   

این بوده  شون نبوده و از ن  از بزرگواریئَ  تر بِش نداده ـ ایَنم که سنگین   

 که ساِل پنجاه و ُنه هنوز اقداِم مسلحانه نبود که...

 َکشیم! احمد که بامون باشه  عالیه! ـ خوبه! باشه! با هم میریم ِاِوین می   

آنکه  اسِ به احس –ماندن از چیزی مهم  اینجا احمد به احساِس عقب   

حّقش  درغلتیده  دلسوزانه دربه زمین انگار دارند مثِل یک مظلوِم 

 :مانند به صدا آمد جیغ به خنده و به تکاِن دست، – دکنن ناراحتی میاظهار ِ

پس شما بذارین تا من اّول یه چیزی بگم! ببینین همین جواد چطور بابا! »

 «پره به هوا!... هی میتوی تاوه  بِرشته  مثِل گندم

بگوید،  همه نگاهش کردند وبعد برای سختِی آنکه خودشان نگویند تا او   
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ها را دور از احمد و دیگران گرفت و به زمین یا به پتوها  هرکدام چشم

 نگاه کرد.

م بابِت این ئَ  من شرمنده» :ایستادن و به لحِن جّدی گفت احمد با سیخ   

سال زندان  که  پنج .مااظهاِر ناراحتِی شما و بابِت بعضی از حرفای ش

های بزرگ  هائی که فداکاری یعنی من ِکی هستم در برابِر بچه چیزی نیست؛

شون هم محکم و  در شِب اعدام که هائی یادتون باشه به بچهرو کردن. 

 «آماده بودن.

لبخند ِ اندوِه  ای که به لبش پیدا شده بود، اندوه ِ بیخبرانهلبخند ِ    

نبود و لبخند ِ اندوهش برای حرفش بود؛ برای مشارکت در وضِع خودش 

هائی که شِب آخِر ُعمِر خود  سلّولی دوستان و آشنایان و غیِرآشنایان و هم

در بیست و  سالگی، در بیست سالگی، در نوزده سالگی، را در هفده

نجیبانه و متحّمل  چندسالگی و سی و چندسالگی و چهل و چندسالگی،

 خاطرِ و رفتند؛ رفتند تا سهِم بزرگی و ژرفای یک ملّت را به گذراندند  می

آخوندهای اسالم  شدِن فاجعۀ عظیم و خانمانسوِز تسلِّط اسالم و  نازل

 پرداخته باشند...

اگه احمد و امثاِل احمد نباشن، گند ِ کاِر حکومت  حاال » :گفت رجب می   

 «حاال درنمیاد.

بذار ببوسمت  جاِن » :گفت احمد  می و جواد با دست کشیدن طرِف گردنِ    

 «تو!

به او برگشته  حساب ـ کتابی  خندۀ همیشگِی لب و دهاِن احمد  به بی   

 «یه بوسی هم میدیم به تو! باشه،» :گوید است که می

احمد نشینند و  می ایستاده بودن، هاج و واجیِ  ی بعد همه در احساسِ کم   

تو راحت  از دسِت زبونِ  اقالً  دیگه خوبه کهرجب! » :گوید به خنده می

ماه دادن به احمد! حاال من دیگه از  ط هیژدهفقشم که هی نگی چرا  می

 «م!سال رو که بکَشَ  م  پنجتون بیشتر می َکشَ  همه

به اندوهگینی  ها، به بستن و گشودِن چشم سرش روی دیوار، رجب،   

سادگی از  بهگفتم چطور میذارن آدمی مثِل تو  من هی پیِش خودم می» :گفت
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 «بینم که حق داشتم. و حاال می ،شون دربره چنگ

م سال رو هم که برم بکَشَ  سالمه؛ پنج خیالش! من تازه بیس ـ حاال هم بی   

 جوونیمه! شم و باز اونوقت اّولِ  ساله می تازه بیست و پنج و بیام بیرون،

روشن که سیگاری را  احمد  به وجود ِ ُپرجنب و جوش ِدر نزدیکی    

دیگر  هرکدام جستجوی چهره و  چه مرد و چه چهارنفر ِ کرده بود،

بیند و  پستی دیده و می ُجست و جوی تشویش و عذاب، های او را در چشم

چیز جز آرامش و   هیچ –گردد و چیزی  گشته و می  اختیاری باز به بی

تن را فگنفر  ن  بیند... و هرکدام از پنج ندیده و نمی –اعتنائی  آمادگی و بی

یابد و سکوت را ممکن  ممکن نمی –نگفتن از ظلم و تأّسف و اندوه را  –

 یابد... نمی

در  مرد که سر را به دیوار رسانده بود، ساعت بعد، ربع ... و حدودِ    

یعنی ظلِم را درِس عبرت یافته بود.مد اِن احاصلِی خود  جری چارۀ دردِ 

مرد را به  ِگردباِد سیاهی اّول وجودِ مثِل  ای که به احمد شده بود، تازه

اّما  زندان کشاند به نوِع تسلِّط حکومت و ظلمگاهِ ای مربوط  آشفتگِی تازه

ببندد و به احمد  ِگردباد وانست چشم و ذهن را به روی جریانِ او زود ت

ای از ارزش و ارزشمندِی ایران و ایرانی یافت و  احمد را نمونه فکر کند.

مقاومِت ایران و ایرانی یافت و دید با ُپشتگرمی و  ای از نیروی نمونه

به حّد و حساِب حکومت ترسید و  دیگر نباید از ظلِم بی دلگرمِی این نمونه،

ها  ویژه دیگر اصالً نباید ناامید شد؛ و دید هنگامی که این احمد و این بچه

لفت کم  اینقدر راحت امِر مخا وجوِد سّن و ساِل کم و دانشِ   ه بارا هست ک

زندان و در همۀ  های پس حتماً در همۀ سلّول ،دارند و مبارزه را پاس می

های ایران   ها و خانه ها و در تماِم کوچه ـ خیابان زندانهای همۀ  سلّول

جوانان و  نینچتر از  تر و پخته چنین جوانان و نوجوانانی  و حّتی بادانش

دید  چنین امری را این می شوند. دلیِل آشکارِ  نوجوانانی  به فراوانی پیدا می

و ای از جوهر و هّمت  فوراً با آن اندازه که در اّولین باِر ورود به سلّولی،

تواند مشِت نمونۀ  فداکاری و استقامت برخورد کرده است که به راحتی می

تسلّط جا وهمیشه  فقط از اندازۀ  دید همه خروارها و خروارها باشد... و می
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اّما  ،ها شنیده بود ها و ُکشتن و از بیشمارِی گرفتنو زور و ظلِم حکومت 

اندازگِی نیرو و جوهِر خوبی و تحّمل و مقاومت   هرگز چیزی از اندازه یا بی

اندازگِی تازه را  نشنیده بود و حال که چیزی و چیزهائی از این اندازه یا بی

و خواهد که بفهمد و ببیند  شرم وننگ و عذاب را نصیِب کسی می دیده،

تفاوت و ذلیل باقی  ها را بشنود و ببیند و باز بی بخصوص این و این

 بماَند...

ِگردباد برد و اثری از آن نیافت و به قّوِت بیشتر  به  چشم را به جایگاهِ    

ها و زندانیاِن  خود گفت که این کشور  فقط کشوِر احمد و این َبر و بچه

همه است و همه  باخته نیست و کشورِ  دیگر و کشوِر محکومیِن جان

مسئوِل خوشی و ناخوشِی کشورند و به وقِت افتادِن کشور به دسِت ظلم و 

را در جریاِن اسارت به چنگاِل چهمه باید به نجاتش برخیزند؛ پس  ظالم،

 عدالتی، در یک دستگیرِی ساده و در احساِس توهین و بی آخوند و پاسدار،

در ورود به سلّولی  دست از خود برداشته و چنان از خود بیخود شده که 

 اسمش... 

یوسفی! تکرار  یادم اومد! آَخی! عزیزِ «! عزیز»! «یوسفی»ـ صبرکن!    

 کن که از یادت نره باز! راحت شدم! دیگه حالم برگشت سِر جاش!...

مین شرایِط ه –از نظر گذراند که همین  با جابجاشدِن رهائی و راحتی،   

هائی از توّحش و بیرحمی و فشاِر  اندازه بازداشت و زنداِن حکومت، سیاهِ 

 د و همین امِر شرایط ِ خوبِی وجودِ اسمش را از یادش برده بو –حکومت 

را ـ هوّیِت اسمش  –انسانی  های توانائی و ارزِش روحِ  اندازه –آدمی 

 به یادش بازآورده است... اَش را ـ  انسانی

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارشاد                                                                          

  



 

 

          
 

 

 

 

 

 
چهار  دو نفر با یک قابلمۀ کوچک و یک کاسۀ بزرگ و   شماره از اتاق     

و چای را  –ها را  آبگوشت و نان –روند و ناهار را  دو ت رموس  می

کنند و به حال  خوردن و تمام  آورند. در آب  فراوان  آبگوشت  ترید می می

هائی که مثل  تمام  چند  با حساب  بیمزگی و بدمزگی  آبگوشت و نان کردن،

کمی  به یاد   ها بودند، زدۀ جبهه جا کفک های جا تا خشکه روز  گذشته نان

آوردن   افتند و در روی خوردگی  تلقینی می بهم خوردگی و به یاد  دل بهم دل

خواهند هرچه زودتر گلو را و ذهن را از خورده  می آلود به چای، شتاب

نیست و مثل  همیشه « خارجی  چای»خود  چای هم که چند  پاک کنند. هر

خواهد و جیرۀ قند  امکان   قند  فراوان می دادنی، جوشیده است و برای مزه

 دهد... خوردن  قند  زیاد را نمی

 وشت و چای،به دورشدن از بساط  چای و به دورشدن از فکر  آبگ   

تازۀ شام و  مشغولّیت   ظهر را تا وقت   از طول  بعدبینند باز تقریباً تمام   می

زدن  شروع به قدم« صالح»چای  در پیش و در روی دل و فکر دارند... 

هفت نفره  اتاقی نسبًة بزرگ به  . اتاق  اتاقی است که برای تعداد  کند می

به  ومرّدد  هایش به پشت، ایستاده و دست ،«محمود»رود.  حساب می

 با پا ،چنددقیقه بیحوصلگی کند و پس از آهستگی شروع به پا برداشتن می
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 «کنیم؟ بازی کال  به نمیای پشکل» گوید: برداشتن جلو  صالح  می

 از دست برداشتن به ایستادن و داشت، آلوده قدم برمی اخمصالح که    

 ستاره»ما خوام برم سین دیگه میساعت  ربع نه،» :به خنده گفت ها، اخم

  «؟!یه فیلم  جالبی داره! میای با هم بریم ،«آبی

امروز خیلی گرفتارم!  نه،» :گفت -با همان خنده  ـمحمود هم به خنده    

جنگی داره با یه  ـکه دو تا فیلم  رنگی « دیانا»بذار فردا عصر بریم سینما 

 «بلیط و دعوت  من هم هستی!

 «فقط دعوت  خشک و خالی؟» :گفت دست  صالح به کمر،   

 دعوت هستی به تخمه و چیپس و نوشابه! نه، ـ نه،   

 بازی کنیم! کال  به قبول! بریم پشکل ـ ُخب، باشه،   

و تعدادی پشکل انجام ( کال) کال  با دو ردیف گودال به بازی  محلّی  پشکل   

فت که بالش  صالح است  تکّه ابر  ُکلُ ها را در یک  گیرد و اینجا کال می

 برند. نخودچی به کار می اند و بجای پشکل، ندهک  

کنند و با تکّه  ابر و  گوشۀ باالئی را انتخاب می ،از دو گوشۀ دور از در   

 نشینند و به گذشت  چند دقیقه، روند و به بازی می هایش می نخودچی

دهند که بیشتر  اوقات  می ها میان  ابروهای صالح  نشان پیداشدن  اخم

 تلخی و ناراحتی. با همین حساب، های اوقات های دّقت هستند نه اخم اخم

ربطی به  –بازی ربطی به  های محمود آمده، لبخند  شیرینی هم که به لب

ندارد و لبخند  سرشت و عادت است. صالح با  –جلوافتادنش در بازی 

هر دو پسرهائی  همراهی  لبخندش،ویژه در   ههایش و محمود ب وجود  اخم

صالح  که ابند و بااینحال کامالً با هم فرق دارند؛ یعنی همانطورجذّ زیبا و 

 ـصالح  بیست  گروهی ندارد، ـاست و محمود وابستگی  سازمانی « مجاهد»

سرخ و سفید و ای  ک و چهرهی بسیار بلند و نازُ ساله  قدّ  بیست و یک

 ـصاف دارد و محمود  بیست و شش  هائی سبز و موهائی بور و چشم

ای بقاعده و کمی سبزه و  ساله  هیکلی کمی کوتاه اّما ورزیده و چهره هفت

ب ق، هائی سیاه و موهائی سیاه و بّراق، چشم  دارد. مانند  ش 

  شان زدن و نشستن صالح و محمود و حرف قدم زدن   که از اّول  « سعید»   
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ها  نگاهشان کرده بود و حاال چند قدمی با آنبیشتر با لبخند  به بازی،

ها رساند و لبخندش  ها و زانو  به آن خود را به کمک  دست فاصله داشت،

بیست ـ  همانصالح نشسته است و  چشم به بازی دوخت. نزدیک  لبش،به 

و  سازمانی را دارداّتهام  گذران د و همان  صالح را می سالگی   بیست  و یک

قد  تر است  باز خیلی بلند را دارد و با وجودی که کوتاه اندامی ن نازکاهم

های درشت  سیاه  از صالح زیباتر به  است  و با چهرۀ سفید و ُپر و چشم

کنند  هایش و محمود با لبخندش  به سعید نگاه می زند. صالح با اخم نظر می

فکر مهر و احترام به او را به  کنند؛ با این نگاه  و زود نگاهشان را رد می

تر از  اند. سعید هم با به لب آوردن  لبخندی ویژه و دل  خود یادآوری کرده

دهد.  خّطی از نور  از تمام  وجود گذر میهر دو نفر را مثل   لبخند  پیش،

د که صالح و محمود نگاه   طول نمی ر  کنند و  دیگری را نثار  سعید می ب 

اً به پای دیوار  مقابل سعید از ابر  بازی دور شده و ظاهر بینند نگاه   می

رود و  متوّجه شده است و برای همین است که دست  صالح به کنار  سر می

شود و در تحسین  او  نیازمند  عبور دادن   پنجۀ محمود به چانه گرفته می

شوند؛ فکرها و احساساتی که  فکرهائی از سر و احساساتی از دل می

ای غریب از  عنوان  نمونههای سرشت  این آدم  به  رسانند توانائی می

توانند سیاهچالی را فقط از راه نگریستن به دیوار و در  می آدمی، امکانات  

ها به  ها و ماه پوسیده  برای هفته ـپای دیوارها و پتوهای کهنه  و

توانند از سیاهچال خارج شوند و به  روئی و لبخند  تحّمل کنند؛ می گشاده

او را به سادگی از آخرین گذرگاه و آخرین  دتوانن راه های دوری بروند؛ می

ُپل و آخرین نقاط  تاریک و روشن  مربوط به زندگی  عبور دهند و او را به 

بلکه  حال  آرامش  به دست  فنا بسپارند؛ فنائی که برای او نه فقط محتمل 

 بود... لوقوعاُ  قطعی و حّتی قریب

هائی  لب ازک و کشیده،ن اغیدم ای گودافتاده و زرد، با قیافه« عیسی»   

نه نه بلند و  اندامی وباریک ابروهائی  هائی تیز، چشم نازک و کشیده،

شته را جمع کرده و به گوشۀ های چند روز  گذ روزنامه کوتاه وکمی الغر،

 گردنش در سر و درازکش،حال     صالح و محمود و سعید برده و به مقابل  
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 ها از آنزدن و مرور کردن  چیزهائی   ورقمشغول   به پای دیوار،نزدیکی 

به « اقلّّیتی»عنوان   بهچهارسالگی   ـشده است... در سّن   بیست و سه 

انگیزی رسیده  تحسینحال آمیز و در عین   ایستادگی  تعّصب سرسختی و

و حّتی به ـ هرقیمتی  است و به روشنی معتقد است که این حکومت باید به

یک « باید»برانداخته شود و ـ های گزاف و غیر  ضروری  پرداخت  قیمت

ی جمهوری  سوسیالیستی بر خرابه  و« به سرعت»و  افکنده شود هایش پ 

 و استحکام یابد... استقرار« هرقیمتی به» باز

اند.  پرداختهزدن  در جهت  مخاف  یکدیگر به قدم« غالم»و « فریدون»   

سفید و گ رد و گیرا و چشم و با صورتی  ساله، یست و پنجب ،فریدون

ظاهراً مثل  محمود  و هیکلی تا حّدی درشت و ورزشکارانه، ابروئی م شکی

به عنوان   ساله، بیست و یک به سازمانی و گروهی وابستگی ندارد. غالم،

پروندۀ خطرناکی پیدا کرده است و با وجودی  هوادار  خیلی فّعال  مجاهدین،

کند و غالباً به  اندیشناک و تاریکی پیدا میکه چهرۀ چاقش غالباً ظاهر  

د، خاموشی رنج می ر  هنوز تنومندی و نیرومندی  پیش از دستگیری را  ب 

 کاری و پرهیزش از بحث و فحص،   احتیاط رده است و با وجود  حفظ ک

ای از هماهنگی و حّتی یکدستی  اتاق  احترام  همه را جلب کرده است و پاره

 رود. به شمار می

رنگ  رخسارش خیلی زرد و  ،«پور حاجی» ر ُکنج  نزدیک به مقابل  در،د   

 کلّۀ بزرگش به تکیۀ دیوار و بدن  کوچک و نحیفش به حال  درازکش،

دارد و برای شروع  نشیند و قرآنی را از کنار  پهلویش بر می صاف می

 نشیند... چهارزانو می ،کردن به خواندن  قرآن

است و از هول  جان  به چارۀ  «اقلّّیتی»ساله شده و  توی زندان  بیست   

 احوال و خوانی  او  به مزاحمت  صدای قرآنخوانی رو کرده است.  قرآن

چون زیاد  مهم نیستزیاد  کهکند  ای وارد می ها خدشه سلّولی هم اهنگی  هم

 الّرحمن   للا   بسم  »گیرد و خصوصاً که هیچکس جز به معنای  وقت نمی

د ... نمی  پی« الّرحیم ر   ب 

درآمد   پیش رابه «الّرحیم الّرحمن   للا   بسم  » صدایش به کوچکی وگرفتگی،   

   

  



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :91

 

در  گشوده  کند؛ قرائت می –گشودن  در  منظور  رآمد  د به پیش – لباباُ  فتح

شنزارهای و  ها انبیاب سوزان بر فراز   نماد  آفتاب   منظور، یار  شود و د می

به عنوان  تنها  ،در اتاق زدن و چرخ بلندشدن به صدا شود. خشک می

شود  دیوارها خارج می راه  زیر  در و از راه   صدای ُمجاز  از در و از باریکه

اّول به تیرگی و سرگشتگی بر فراز   ،زده پرندگانی دود و کلمات  صدا همانند  

و به درها و به دیوارهای بیرونی   آیند راهرو  دراز به پرواز  شتاب در می

ها  به اتاق زدگی  خود، خورند و بعد انگار به حکم  جادو های دیگر می اتاق

ها و مغزها شروع  کنند و در تمام  فضای اتاق رسند و به مغزها ورود می می

 کنند...  به چرخیدن می

د. وسطی شو  قرون    ماقبل  گیرد تا صدای رسای  صدا به زودی اوج می   

اند و در  ها و دریاهائی پدیدار شده شود. رودها و دریاچه منظر  عوض می

هائی  دقیقهـ دقیقه اند. هنوز  هائی کوچک و بزرگ به جریان افتاده خروش

الزم است تا تمام  صحنۀ خروشان  جریانات  به روی تمام  معانی  خود 

 گشوده گردد...

عبورکردن و رساندن خود از دادن به صدائی که به  کسانی با گوش   

 به صدای سوز و زاری بدل شده است، وار  در و دیوارهای صافی موانع  

جازی  صدا جذب و مشغول می شوند و کسانی که  به زودی به معانی  م 

به رسیدن   دارند، شناسند و از وابستگی  سازمانی  او خبر پور را می حاجی

خود  ت و تحقیر  باصدایش چیزی یا چیزهائی از سر  غیظ و نفر

جازی  می هائی فرا گویند... و برای هر دو دسته لحظه می رسند که معانی  م 

اند در  که نخواسته دهند دیگر نشان می –ها و دریاها  رودها و دریاچه –

 –وسطی و در قرون  وسطی  در ماقبل  قرون   –های گذشته  همان گذشته

ورۀ امروز گذاشتهرو دهند که  جاری و ساری باشند و نشان می اند و  به د 

ورۀ امروز رسیده  –و جائی را  اند هائی از جاهائی را گرفته اند و پاره به د 

و بیقراری و اند... و کسانی از ناباوری  به تمامی فراگرفته –ایران را 

 ن  یچند... و کسانی با به هوش آوردپ به خود می ننگ و خواری  احساس  

یاد  گذشته به  ای ازجذب، دقیقه هائی یا لحظه از پس آمدنی هوش به در یا خود
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 علی  » یاد  و به  افتند ها می ها و یاد  قاری خوانی های قرآن و گذشته

ند یاد  تاریک همین دو به  را ذهن افتند و می« جمشیدی بهروز  »و « ب هدارو 

ند  مو به دهند. یادآوری   گسیخته و دردناک می و ازهم سوز  صدای ب هدارو 

ند هوادار  مجاهدین بود و به  تنشان سیخ می کند؛ نه برای آنکه ب هدارو 

اسالم و قرآن اعتقاد داشت و نه فقط برای آنکه باألخره اعدام شد؛ جهت  

نهاد؛ چیزی که  خواند  می آن چیزی بود که او در البالی آنچه که می اصلی 

کرد  و بعد کلمات را به کلّی غرقه می زد راندن  کلمات  عربی  موج می به پس

جازاً  بجایشان می نشاند؛ چیزی که دریغ و درد و  و خود را معناً و م 

و یاران  « مسعود مرادی»ا ش  ای بود برای خودش و یار  اعدام شده مویه

نابود شوند و جا را  راه بجائی نبرده و دچار  اشتباه، دیگرش که قرار بود

قرون  وسطائی  بازتر کنند...  توّحش  سیاه  ماقبل   ط   جهالت وبرای تسلّ 

ری بود و با عربی و قرآن آشنائی و نزدیکی  صدای جمشیدی که عرب م  ک 

چون جمشیدی کمونیستی  ،آورد چیزی به ذهن نمی با همۀ قّوت، داشت،

خواند و آنچه که از او به ذهن  که برای رهائی از اعدام قرآن می بود

قهرمان  قرائت  قرآن شدنش و قهرمان  لو  بود با وجود  اعدام  او  آمد، می

سر  بزرگ و رنگ  زرد و اندام  کوچک   ها شدنش... و در امری سریع، دادن

پوشاند که در  میپور  بیشتر  اذهان  و حّتی بیشتر  اذهان  کسانی را  حاجی

شروع  درآمدن  صدایش  غیظ و تحقیر نثارش کرده بودند و باألخره در 

شود که فقط و  صدای حالّیه  صدای جوانی می ذهان  هر دو دسته،همۀ ا

زند... و افرادی  برای گریز از آن  زار می فقط از شّدت  هراس از مرگ،

 شروع کردند به خود بگویند:

 «.کنن این بیچاره رو هم صد درصد اعدام می ـ بله،»   

  با اینوجوداینه که مهم  مهم نیست، ـ این ضعفی رو که نشون میده »   

  «شه! اعدام می

 «کنن. کشه که این صدا رو هم خاموش می ـ طولی نمی»   

جمهوری  اسالمی اینو هم اعدام   ـ به حکم  همین قرآن و همین اسالم»   

 «کنه! می
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و بسوزه  پس آدم باید فقط دلش براشـ آخوندا اینو هم قورت میدن؛ »   

 «بس.

کنه که اعدامش  اعدامه و بیچاره تقال میصحبت از  ـ شوخی نیست،»   

 «نکنن 

 شم،تونم زندان بک  من خودم هم نمیکنه.  و میر ـ برای آزادی  اینکار»   

شه؟ آدم ساخته نشده برای اینکه توی قفس باشه و  آیا این دلیل  پستی می

 «توی چنگ  دیو و هیوال و درنده باشه!

ـ البته زندان سخته. واقعیتی که باید در نظر گرفت  اینه که من اآلن »   

  «خواد زار بزنم به حالش و بعدش هم زار بزنم به حال  خودم! دلم می

دونستم زندان  ـ من خودم تا وقتی که دستگیر نشده بودم  چون نمی»   

ی که توی  خیال می یعنی چی، ر و ه  حقید  زندان ضعف نشون ب  کردم هرک 

فهمم که این قضاوت  به خاطر   پست و لجنه و اصالً مبارز نیست؛ حاال می

فهمم که هرک ی برای خودش  یه  تجربگی و نادانی بوده و حاالست که می بی

ها  های دیگه فرق داره و بنابراین بعضی سرشتی داره که با سرشت

احتمال  تونن حّتی شیش ماه حبس رو تحمل کنن تا چه برسه به تحمل   نمی

رمیدارن و حّتی شرو اعدام. از اینه که بعضی ع به ها دست از خودشون و 

 «کنن... جاسوسی و همکاری می

ـ آدم باید وضع  این بیچاره رو درک کنه و به طور  احساساتی قضاوت »   

پنج ماه پس از دستگیری مگه یه روز از فرط   ـ نکنه. من خودم چار 

تراح نکوفتم؟ یعنی م سرم رو به دیوار  مسفشار و بیقراری  چند بار محک

ن و حبس ئ   ه  اینه که کسانی هم که مثل  کوه محکم ایستادهچیزی که مسلّم

کشن و بیقرار  می توی خودشون رنجرسه که  هائی می یه وقت کشن، می

م ندیده. می  «شن. اینو من میگم که هیچکس تا حاال ضعفی ا ز 

ُگشنه و مفتخور  بینم که آخوندای گداـ  میکنم و  ـ من وقتی که نگاه می»   

ن و توی زندان هم ئ   کردهن و من و امثال  منو زندان ئ   هبه حکومت رسید

ن یا باید در اختیار  پاسدارائی باشیم که تا موقع  انقالب یا الت و ولگرد بود

دیگه  هم سّنی با وجودی که  بودن، ارزشی بی و موجودات  بیسواد و نادان
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خودم ایمان  نیستم و هم به هدف  پست هم  م گذشته و هم دانش دارم وا ز  

رسه که دچار  ضعف و  وقت هائی می یه باز دارم و هم به مردم ایمان دارم،

هائی چیه که هم سّنی ندارن و هم  پس تکلیف  ب ر و بچه شم؛ بیقراری می

 «دانش  کافی ندارن؟...

مسئول  »زندانبان به کمی باز گذاشتن  در  اتاق  چهار  دور شده است و    

ُکنج  باالئی را به نشستن   اند، ها جلوش پاشده که همۀ زندانی« ارشاد

باشد. همه  –یعنی به همه  –جا  هکند تا چشمش بهتر به هم انتخاب می

ریزد و  می توی لیوانی چای پور به گذاشتن  قرآن به ُکنج، نشینند. حاجی می

رسان د و غالم کیسۀ  می« او»کیسۀ پالستیک   قندها  به جلو   آنرا به همراه  

د؛ آجیلی که دیگر تقریباً به  پالستیک  آجیل را به جلوش فرود می ر  آو 

کاغذهائی شده که  متوّجۀ لولۀ زندانیان ژاپنی محدود شده است. نگاه   تخمه

آنرا پهلوی خود گذاشته است و  به همراه آورده و به نشستن،« حاجتی»

دهند که قصد  این بار  به کاغذها مربوط باشد... به صدا  همه احتمال می

من خیلی خوشحالم که یکی توی اتاق  شما پیداشده که قرآن » :آمد

خوونه و اینو باید گفت که اجر  قرائت  قرآن فقط مال  قاری نیست و مال   می

و هر شنوندۀ دور و نزدیکی! در ضمن  ای  ها هم هست! هر شنونده شنونده

خوونی  قطع بشه؛ اومدم  من همینجوری سرزده نیومدم که صدای قرآن

تونه مهم  که خیلی برای شما می –من با شما  فاقاً حرف  امروز  چون ات

پور  قرآنه و خود  حاجی وع  همین موض –باشه و فایده داشته باشه براتون 

 «برای ذکر  یه آیاتی... کنه باید توی این گفتگو منو کمک

عیسی باز در گوشۀ پائینی نشسته و فریدون نزدیکش نشسته است. از    

 گذرد. موجی از تلخکامی هم از سر  محمود و دل  هر دو  موج  نفرتی می

پور و غالم  نشسته در  اند. حاجی صالح گذشت که نزدیک  حاجتی نشسته

و غالم  «چشم!» :پور گفت جییزی بگویند . حاچاند  الزم دیده مقابل  او،

 «شیم البته! مستفیض می» :گفت

 خواهد  که ملتفت  نگاه   مدارا می سعید وجود  خود را همچنان وجود     

 «بله!» :گوید به آهستگی می شود و چشمش به سینۀ او، حاجتی می
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ی ار دیگه چقدر ل فت ش میده و تا ک  باید دید این ب» :گفت عیسی در دل می   

  «تحمل کنیم!باید 

حاال باید دید چقدر باید مغزمون رو با » :گفت فریدون به خودش می   

 «ش رو بک نه!ه و شرّ مزخرفات بخوره تا پاش  

 –با جابجاشدن  ناشی از چاقی  –با جابجاشدن  ناچاری « مسئول  ارشاد»   

خوام ببینم هر کدوم از  الی دارم. میؤمن پیش از شروع  بحث  یه س» :گفت

باترجمه  کرد، هائی رو که قرائت می قرآن ،کشید میقرآن شما که سر به 

چشم را فقط به روبرو و در گوشۀ راست   در گفتن،«. ترجمه؟ بودن یا بی

 به صالح برده است.

ترجمه  ها بی آنرخووندم من. متأسفانه ق ترجمه می بی بیشتر» :سعید گفت   

 «بودن بیشتر. 

 «.بله. من هم همینطور» :صالح گفت   

دار هم  جمهدار  خیلی کم بود اما من گاهگاهی تر بله. ترجمه» :غالم گفت   

 .«خووندم می

 :گفت خوانده، شد اّدعا کند که در گذشته هم قرآن می پور که نمی و حاجی   

 «متأسفانه این قرآن  من هم ترجمه نداره.»

خواستم که خودتون  دونستم اما می میبسیار خوب! من » :حاجتی گفت   

م یه سیاستی بود که  یعنی در زمان  طاغوت، در گذشته، .هم همینو بگین این 

مردم اسماً مسلمون باشن ولی معنی  واقعی  اسالم و قرآن رو ندونن تا 

راستی و خطری برای رژیم پیش نیاد! چطور؟ چون اسالم  دین  عدالت و 

 «رناک بودن برای حکومت  شاه!...حق و حقیقته و این چیزا خط

آ! ببین! بیچارۀ گاو! » :دل غّریدند فریدون و صالح در ،محمود عیسی،   

 «تون! بزرگ تا کوچیک شاه به ریش   ه  نفهم! میمون! گُ  خرس  

سعی شاه  درست برعکس، و» :گفت و حاجتی یکزانو شده بود و می   

فاسد و ها و کتابای  روزنامهها و  های فاسد و مجله فیلم اج  با روداشت 

مسموم  نسل  جوان رو به بیراهه بکشونه و گمراه و خراب کنه؛ یعنی به 

اسالم  به بغل   شون تا نذاره کسی واقعاً  بکشونه غریب ـ های عجیب  عقیده
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 دادن   گردش به حال   هایش پیدا، ای از دهان و دندان باریکه «.وقرآن بره!...

ما ساده و دلپاک بودن و  مردم  » :به حرارت گفت یکایک،ها به  چشم

ها رو گمراه  جوونای ما  حیف بودن و شاه با همین چیزائی که گفتم  خیلی

تکان خورد و دستش از روی زانوی  و با به یادآوردن  چیزی، «کرد!... می

 دادن  انگشت  سّبابه به تأکید، بلندنگهداشته  به جلو کشیده شد و به نشان

ها هم  دانشگاهها و تازه! نه فقط با این چیزائی که گفتم؛ با مدرسه» :فتگ

پرسین  کرد! می ها و جوونای معصوم  مردم رو گمراه و خراب می بچه

 «چطور؟...

باید « این موجود»بینند برای تحّمل   فریدون و صالح می عیسی، محمود،   

گوش  وجود را  گوش و ها کمک بگیرند و به دور شدن، از خیال و خاطره

 تا حّدی از رنج و عذاب خالص کنند...

یعنی در مدارس  راهنمائی و  –ـ ... میگم براتون چطور! در مدارس    

با کتابای درسی و در دانشگاه ها  هم با کتابای درسی و هم  –ها  دبیرستان

باری و فساد! کتابای درسی مثل  فیزیک و شیمی و و  بند با آزادی و بی

  «جانوری»و « زمینی»و « گیاهی»غرافی و ادبیات و فلسفه و تاریخ و ج

بیشتر بدآموزی و  دادن، آموز و دانشجو می چیزائی رو که یاد  دانش

رهای  گمراهی بود! یعنی یا تعریف  خوبی  طاغوت ر و و  ها بود یا ش 

آوردن  ها رو می«فیلسوف»بود یا حرفای به اصطالح  ی مثل  خّیامشاعرائ

های مردم رو ُپر از حرفای کفرآمیز و شک نسبت به دیانت  که مغز  بچه

رو باز از دیانت ب ری  آموزا اینجور دانش بکنن یا با جغرافی و زمینی 

ور  نیست و کردن که کرۀ زمین ثابت  شون فرو می کردن که توی مغز می د 

کنه و اصالً زمین یه تیکه از آفتاب  چرخه و آفتابه که حرکت نمی آفتاب می

که جدا شده و اومده پائین و سردشده و بعد اُکسیژن پیدا کرده و بعد  بوده

در کار نبوده و وقتی  میاّول  هیچ آدن و از ئ   کم جاندارا روش پیداشده کم

! بسیار شد آدم و کرد کم فرق یه میمونی بود که کم هم که آدم پیدا شد،

 منظور نبودن و همینجوری و بی تلقینا و این تبلیغا.. گفتم که،خوب! این 

بکنه! بدبین  به خدا و اسالم  های مردم رو بچههم یه سیاستی بودن که باز 
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ها بفهمونن که خداوند نبوده  خواستن به بچه یعنی با این تبلیغا و تلقینا  می

 م رو آفریده،ل  اکه کوه و دشت و بیابون و دریا و جنگل و ُخالصه دنیا و ع

بوده که زمین و اُکسیژن و آفتاب و ماه و  بپرسه که پس ک ی و کسی نبود

 ها رو آفریده!... ستاره ها و آسمون

 «شد چای... سرد» :حاجی پور فرصت کرد بگوید   

تا یادم نرفته  بگم که اون آزادی » :دو ُغلُپ از چای را قورت داد و گفت   

سر این بود که توی دانشگاه  بپرن به  بند و باری  دانشجوها که گفتم، و بی

 اومدن بیرون، و کول  دخترا و هرروز هم وقتی که از دانشگاه می

پولدارا بود و ماشین داشت  علناً یه دختر  دانشجو  شون که از بچه هرکدوم

و  «خواست! هر جائی که دلش میبردش  کرد و می رو سوار  ماشین می

کردن  اسالم  عمداً به  رژیم  شاه برای ضعیف از یه طرف دیگه،» :گفت

ر و بال می هائیب «  ثابت پاسال»شون که مثل   داد و حّتی میذاشت ها پ 

باشن هرکاری بکنن و مثالً توی همین   ملیونر ب شن و همه جا قدرت داشته

و  شد تون خبر داشته باشین که هرک ی که بهائی می خوزستان هم شاید همه

عنوان  کارمند  تونست آناً به  یه دیپلمی و حّتی یه دیپلم  ناقصی داشت  می

خواست   ای که دلش می عالیرتبۀ شرکت  نفت استخدام بشه یا هرجای دیگه

دینی  احمد  یم باز عمداً میذاشت که کتابای ضّد  استخدام بشه و اون رژ

از یه طرف دیگه میذاشت کتابای شریعتی چاپ بشن  کسروی چاپ بشن و

. و این کارا دیگه ..های کمونیستی چاپ بشن حّتی میذاشت کتابا و مجله و

ها و مثل  جریان  کتابای مدرسه و  برای چی؟ این کارا هم مثل  جریان  بهائی

خصوصاً  –خواست که مردم  و خائن  مییعنی شاه  جنایتکار  دانشگاه!

را و لیبرال و  ب شن کمونیست و منافق و روشنفکر و ملی –ها  درسخوونده گ 

بر و بهائی و کسروی و اجنبی  صۀ کالم،صهیونیست و ُخالپرست و  گ 

و نیارن و متحد نشن ن و به اسالم  رُ همدیگه ب ش   فرقه ب شن و دشمن   فرقه

  «و رژیمش!...خودش  علیه  

  اند تا در خیال صالح و حّتی سعید شروع کرده فریدون، عیسی، محمود،   

به  «یک نمره» در خیابان   :دورشوند ها کیلومتر یا بیشتر چند کیلومتر یا ده
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گفتگوهای دلشادی  ردازند؛ با اعضای خانواده مشغول  پ زدن می قدم

به جاهای گذشتۀ آزادی و شادی  –به اهواز  به اللی، شوند؛ به دهات، می

روند و در  می –و بحث و مبارزه و خواستن و آرزوکردن و دوست داشتن 

یاد  های بسیاری  حضور  پاسدار را کامالً از لحظهها  گاهی در  این دورشدن

را  شهای های او را یا اثر  حرف هائی معنای حرف برند و در لحظه می

کشند تا باز  سری به اتاق می ظاهر، شوند و گاهی به رعایت   متوّجه نمی

حرفی دردناک  اثر  سوز  سوزن   یا سرکشیدنشان به اتاق، دورشوند،

 اهر  های حفظ  ظ مانده هشیارها به دل    سوزن شود و اثر   این سوز   می

تر  تر و دردناک کاری –پور و غالم  به دل  حاجی –بیشتر و رعایت 

 شود... می

... و همین نقشه و » :گفت می –پناه   و پاسدار  اسالم –پاسدار  اسالم    

سیاست هم باعث شد که اّولین انقالب  اسالمی  امام خمینی در سال  چهل و 

 «امام  دوام بیاره!...دو  شکست بخوره و شاه تا انقالب  دّوم  

«  نفر  پنج» کژدمی به دل و مغز  همه رسید. حرف مانند  نیش  این سوزن     

به چشم  همدیگر برسانند و همۀ  دیدند الزم دارند برق  نگاه را در بیانی 

 ،چیزهائی به خودشان  چیزی، نفر دیدند باید به تسکین  خودشان،  هفت

 بگویند:

  «ـ ای عنکبوت  سیاه!...»   

 «ـ ای دیو  سیاه!...»   

  «ـ ای کثافت  خر!...»   

 «!"انقالب  دّوم  امام"ـ ای میمون  سیاه! »   

! ما نابود بشیم  بهتره تا زنده "دّوم  امام انقالب  اّول و انقالب  "ـ »   

 «بمونیم و این چیزا رو بشنویم!

پنجاه و هفت رو هم انقالب  آخوندی  وقاحت ببین چقدره که انقالب  ـ »   

ن و همه شهادت میدن که حّتی یه ئ   کنن! همۀ مردم هنوز زنده میحساب 

آخوند به انقالب کاری نداشت و در انقالب شرکت نداشت،و اونوقت ببین 

جنبش   ئ م، م یاشنیدهئ   راه  همۀ چیزائی که من خونده از!گوریل میگه چی این
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مال  ارتجاعی و آشام با ا ع عوامل  همین آخوند  خونسال  چ ل و دو رو هم 

و با  –چون حجاب نداشتن  –شون  مثل  حمله به دخترا و زنا  وحشیانه

های کنار  خیابونا و  ها و سینماها و حّتی با کندن  نهال حمله به اتوبوس

 «.کردن اثر بی اعمال  تخریبی  دیگه 

شی؟ تکلیف  اینا دیگه خوشبختانه معلومه برای  ـ تو چرا عصبی می»   

 «!همۀ مردم

واقعی هم  شن که ریشۀ اسالم   ـ متأسفانه همینا خودشون باعث می»   

ش ما هم دچار  انشعاب شده و بخشی از کنده بشه! اینکه سازمان  

به  ُبرن، مرتباً اعضا و هوادارا از سازمان میشده و اینکه  «پیکاری»

به حساب  اسالم گذاشته  عمال همین حکومته؛ چون تمام  این ا  عمال  خاطر  ا  

 «.شده

شون  کرده تا به کمک ـ امپریالیسم همیشه آخوندا و اسالم رو تقویت»   

ها و انقالبات  ایران رو نابود کنه و توی این نقشۀ شوم  تا حاال  خیزش

 «.موفق بوده

«  اسالم»خواد بگه.  ـ بذار این خرس  سیاه هرچی که دلش می»   

 کار   و در تاریخ  ،گری و یعنی نادانی و فریبکاری و وحشیدروغ  عنیی

زدن  مردم  ساده و ناآگاه جلو   موجوداتی مثل  اینا همیشه با دروغ و با گول

ها  وضع کامالً فرق کرده و دیگه حّتی بچه اما دیگه حاال توی ایران  ،رفته

 «!جمهوری  اسالمین به کار  عوامل  ئ   برده هم پی

چسبه و  ـ سازمان  ما هم متأسفانه روز به روز بیشتر به اسالم می»   

شه بین  مردم و حّتی بین  هوادارا و  همین کم کم باعث  بدبینی و ناامیدی می

 «اعضا.

 «همین یابو  بجای یه زندان  توی دو زندانیم! ـ ما از دست  »   

اما اگه من تا حاال چیز   ،قرآنه بحث  بته ما البحث  » :پاسدار گفته است   

برای بحث   علتش اینه که این چیزا م و باز هم باید بگم،ئ   ای گفته دیگه

 دنیا بیش دونین که در می» :داد  ادامه تمام کردن  چای، به و« هستن.الزم 

 شونب ر جدّ  جّد  وجودداره که  سیصدملیون مسلمون ـملیارد و دویست   یه از
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 م  و احکان و قرآن ئ   ن و همیشه خدا رو پرستش کردهئ   بودهمسلمون 

از هزار و  شون  ن و این مسلمونیئ   اسالمی رو از جان و دل قبول داشته

برقرار بوده... حاال! اینو اینجا داشته   چارصدسال پیش تا به روز  امروز

ه باشیم تا یه چیز دیگه رو بگم! صد سال یا دویست ساله که یه جریاناتی ب

به وجود اومده و تمام   «لیبرالیسم»و « دمکراسی»و « آزادی»اسم  

کنن؛ اما  ن با همین حسابا زندگیئ   کرده  داری شروع سرمایه کشورای

یعنی  دارا خدائی بکنن، ش این شده که سرمایه ش چی شده؟ نتیجه نتیجه

مردم به  و فاسد کنن و کاری بکنن که اکثر   مردم رو از دین و دیانت بزنن

دخترا و زنا هم  و بیارن و بیشتر  قماربازی و عرقخوری و کثافتکاری رُ 

ن و کار به جائی برسه که نه عروسک  وسیلۀ عیش و عشرت ب ش   مثل  

نه رحم و نه  ،نه دوستی ،نه برادری ،نه تعصب ،دیگه غیرت بمونه

هشتادسال پیش مرام   ـهفتاد  حدود   مرّوت! از یه طرف دیگه هم 

کمونیستی ناگهانی معلوم نیست از کجا پیدا شد و شروع کرد به 

خوونی که دین و دیانت رو باید ول کرد و باید کمونیست شد و با مرام   رجز

شه و از  شه چون عدالت پیدامی روی همین دنیا پیدامی  کمونیستی بهشت

تونه حّتی  چکس نمیشن و هی دهاتی تا نخست وزیر  همه با هم برابر می

یف  یه ذره بیشتر از دیگران دارائی داشته باشه یا بیشتر بخوره یا بیشتر ک 

 «بکنه!...

 های پاسدار، اند با رد کردن  خود از رشتۀ حرف باز کوشیده« نفر پنج»   

یک برسانند و  باز هم خود را دور کنند و الاقل خود را به خیابان  نمره

هائی که در  میخ ها و و سوزنها  اّما به زودی تیغ ،ها بزنند گشتی در خاطره

رشتۀ  حرف و پا ودلشان فرو  به دست، اند های پاسدار پراکنده شده سراسر 

کنند در اتاق بمانند و درد و سوز  کهنه و نو را  روند و وادارشان می می

 تحّمل کنند...

توی بسیار خوب! این مرام اّول » :گفت همچنان می« مسئول ارشاد»و    

روسیه و بعد چه به زور و چه به میل و چه با هر علتی  توی خیلی از 

چ ل  ده سال و بیس سال وگرفت و ریشه گرفت و حکومت کرد و  پا کشورا
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و توی   سال و بیشتر هم گذشت از اون تاریخ  سال و شصت  سال و پنجاه

هیچ! حرام! یعنی کاری که  اینهمه سال  چی عاید  مردم  این کشورا کرد؟

این مرام کرده و هنری که داشته  فقط این بوده که تمام  جمعیت  این کشورا 

عزت و  بی و آبرو دین و بی رو محتاج و ُگشنه و خوار و ناامید و بی

. حاال انتظار دارم دهن کرده و بس! خود  شوروی رو مثال بزنیم.. به انگشت

الی و مخالفتی دارین و بخوائین ؤدین و اگه حرفی و سبه دقت گوش ب  

کننده  تونم جواب  قانع شم از شنیدنش چون می من خوشحال می مطرح کنین،

شه که  اونوقت معلوم می کننده نداشته باشم، م و اگه جواب  قانعد  ب تون ب  

 «آزاده!... کامالً  بحث  ُخالصه، شما حق دارین! یعنی،

افتاد  فریدون هم که داشت به خنده میافتاد.  اختیاری به خنده عیسی به بی   

چشمش به عیسی و به خندۀ عیسی رسید  گرفت، و داشت جلو  خنده را می

سر را خیلی پائین  و دیگر نتوانست جلو  خنده را بگیرد و به پوشاندن  آن،

ور  دهان مالید. یعنی خندۀ  های باریک و دهان   عیسی با لببرد و دست د 

انداخت و  هایش برق می کشید و به چشم ها را باال می گشادش  دو طرف  لب

انداخت و در نتیجه چنان مضحک و مسری  هایش را چین می کنار  چشم

 انداخت. ای را به خنده می شد که هر بیننده می

صدای  با مکث و به چشمش به عیسی، حاجتی متوّجه به خندۀ هر دو،   

داری تحویل بدی به حرفای من    ای ملعون  گمراه! فقط خنده» :تحقیر گفت

 «شه هرچی که باید! ها؟ بسیار خوب! نشونت داده می

جلو  خنده  گذاشتن  خود، به آزاد ،«ملعون  گمراه»فریدون به بهانۀ خطاب     

به  رفتند را ول کرد و دیگران هم که ملتفت  خندۀ عیسی شده بودند و می

 اب ،با همین بهانۀ فریدون خود را بگیرند، رفتند جلو   خنده بیفتند و می

ماندۀ  عیسی که ته جلو  خنده را ول کردند و خود   برداشتن از خود، دست

دید چون  ها  متوّجۀ پاسدار کرده بود، ماندۀ برق  چشم خنده را مثل  ته

را خنده  بخشی از علّت  کم باید  دست   کند، مالی تواند خندۀ خود را ماست نمی

بحث کامالً » :که گفتی ام گرفت از حرف شمئ   راستش  خنده» :بگوید. گفت

 ««!آزاده
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 «این حرف کجاش خنده داشت؟» :حاجتی گفت   

های دیگران  ای به خنده که باز دنباله –چهره  عیسی با جّدی گرفتن     

علیه  زندانی، شه  هر حرف  کوچیکی مدرک میکه وقتی » :گفت –آورد 

نود بکنه با یه مسئولی  تا چه برسه به فت و شُ تونه گُ  زندانی چطور می

 «بحث!

باید بگم که من خوشحالم که اینحرف رو زدی تا من  ـ آها! اگه اینه،   

ثانیاً اشتباهی که  جوابت رو بدم! جوابت اینه که اّوالً بحث داریم تا بحث،

من مسئول  ارشاد  شما هستم و هم کنی که  فراموش میکه اینه  کنی  تو می

وظیفۀ دینی و هم وظیفۀ وجدانی  من به هیچوجه اجازه نمیده که بیام اینجا 

م تا علیه  شما مدرک بشه. تنها وظیفۀ دینی و وجدانی  ش  از شما حرف بک 

شه  شما رو از این  شما رو راهنمائی کنم و تا می تونم  اینه که تا می من 

ارشاد حاصلی  م! از طرفی دیگه،د  دچارش هستین  نجات ب   ئی که بدبختی

نداره اگه قرارباشه که فقط مسئول  ارشاد حرف بزنه؛ زندانیا هم باید حرف 

 شکالی هست  معلوم بشه و بشه برطرفش کرد!بزنن تا هر ا  

کوشند به  می برای دورکردن  خود از خنده، سعید و محمود و صالح    

 در حال  گفتگوی عیسی و پاسدار نگاه نکنند.هیچکدام از دو قیافۀ 

باشه! اینجوری که شما میگی، » :دادن  لحن گفت عیسی در جّدی نشان   

 «بسیار خوبه!

رساند که منظور   پاسدار با ُزل زدن به عیسی و با مکثی در گفتن،   

همیشه همینجور » :فهمد و آنوقت گفت عیسی و همۀ منظورهایش را می

چون  ن،ئ   گیر کرده منتها کسانی که در ضاللت م  ملعون،بوده که من میگ

از خوان گمراه بمونن  مجبورن خودشون رو گول بزنن و  خودشون می

 «حقیقت فرارکنن!

دونی که من  شما اگه می» :عیسی با لحن  واقعی  خود و به تلخی گفت   

حاصلی داره که من و  پس چه هستم و گرفتار  ضاللت هستم،« ملعون»

 «منو ارشاد کنی؟امثال  

برای وضعی داره   ئی یه اّوالً که هرزندانی» :جواب داد «مسئول  ارشاد»   

   

  



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :103

 

های مختلفی داره و  درجه و ضاللت  خودش و بنابراین همه مثل  تو نیستن

شه هدایت کرد و نجات داد و ثانیاً ما برای اونکه حّجت   اکثر  زندانیا رو می

کنیم  باید تالش  خودمون رو بکنیم و ثالثاً من فکر رو بر خودمون تمام 

شه نجات داد  به شرطی که  کنم که حّتی کسانی مثل  تو رو هم می می

کن و بعد که   بخوای صادق باشی! مثالً به همین جلسۀ امروز خوب توجه

بشین و پیش  خودت فکر بکن و نتیجه بگیر که آیا واقعاً باید  من رفتم،

بار با خودت صادق باش! آیا عیبی   حداقل یه ی یا نه!خودت رو عوض بکن

 «داره یه بار هم؟!

ما گوش  ،شما بفرما !باشه» :لحن گفت گوئی   عیسی باز با جّدی   

  «میدیم!

بسیار خوب! حاال بر » :گفت ساندن به دیگران،ر  حاجتی به حال  چشم   

حاجی پور! » :ادامه داد و نگاهش به حاجی پور، «مون! گردیم به بحث می

 «؟تو بگو ببینم چه کشوری مساحتش از تمام  کشورا بیشتره

 ـ شوروی.   

 دونی مساحتش چقدره؟ للا! و می ـ بارک   

 از یادم رفته! ـ نه وللا،   

 ـ غالم! تو بلدی؟   

 ـ نه وللا به جان  شما!   

خنده  به حال   آموز، محمود به بلند کردن  دست و انگشت  مثل  یک دانش   

 «؟آقا! ما بلدیم! ما بگیم» :گفت

 «رو! آقای خنده بگو » :گفت لب به خنده، حاجتی،

ـ مساحت  شوروی بیست و دو میلیون و چهارصد و دو هزارو دویست    

 کیلومتره .

 بگو ببینم وسعتش چقدر از آمریکا بیشتره.ـ کامالً درسته! حاال    

بیش از دو برابر  آمریکاست چون وسعت  آمریکا کمتر از ده میلیون  ـ   

 کیلومتره.

 شورویانگلستان چقدره و دونی هم که مساحت   حاال! می! خوب ـ بسیار   
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 چند برابر  انگلستانه؟

دونم که بیش از دویست  ـ مساحت  انگلستان رو دقیقاً یادم نیست اما می   

 حساب کنیم روی کاغذ تا...هزار کیلومتره و باید 

ملعون! تو که :» گفت سر  حاجتی به پائین چرخید و رویش به عیسی،   

دونی  می دیپلم داری  بگو ببینم آیا محمود درست گفت راجع به انگلستان؟

 «شوروی چند برابر  انگلسنانه؟

ش دویست و چ ل هزار کیلومتر وسعت داره و بنا براین   ـ انگلستان همه   

شه بیش از  یون کیلومترش  میلشوروی حدود  .. چقدر بگم؟... بیست می

هشتاد برابر  انگلستان و با اون بیش از دو میلیون کیلومتر.. رویهمرفته 

 بیش از نود برابر  انگلستانه .

 س؟ ـ درسته! فرانسه چی؟ شوروی چند برابر  فرانسه   

و بیش از دو برابر   ـ مساحت  فرانسه بیش از پونصد هزار کیلومتره   

 چار برابر  ـ سه و چ ل  حدود  مساحت  انگلستانه و بنابراین شوروی 

 س. فرانسه

تو! ملعون  شماره » :گفت و رویش به فریدون، «آفرین!» :حاجتی گفت   

 «دونی مساحت  اروپا منهای شوروی  چقدره؟ دو! تو می

و کاری به کار  اروپا  دونم و چه الزمه که بدونم؟! من ایرانی هستم ـ نمی   

 و اروپائی ندارم!

شون باشی! )و چون حرف  خود را کافی     ـ بیچاره ایرانیا که تو هم جزو 

ور  دهان و چانه،  اب چشمش همچنان به فریدون، دید، نمی مالیدن  پنجه د 

گفتی و باید راستشو  من  نباید اینو می ال  ؤتو در جواب   ساضافه کرد:( 

اینو بلد که چی بلدم  من جز چند تا شعار، :گفتی باید میگفتی؛ یعنی  می

 باشم!

 خودش! هرک ی به سی   :خودمون بختیاری ها ـ اینجور باشه! به قول     

چشمش در گردش  دادنی به ناراحتی و تمسخر، حاجتی پس از سرتکان   

دونین مساحت  ُکلّ    تون می شما کدوم» :گفت به مقابل و به سمت  راست،

 «دونین؟ چقدره؟ سعید! صالح! شما می اروپا با شوروی 
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 .«نه. نه متأسفانه» :سعید و صالح پاسخ دادند   

 :شد که محمود و عیسی با هم گفتند نگاه   حاجتی  به دیگران متوّجه می   

 «.میلیون کیلومتر ده»

منهای شوروی  تازه! مساحت  اروپا » :و گفت «.درسته» :پاسدار گفت   

ملیون کیلومتر هم نیست؛ یعنی نصف  بیشترش باز مال   حّتی نصف  ده

دونه که شوروی خودش تنها  چقدر از  حاال! ک ی می» :و گفت «.شوروی ه

 «مساحت  تمام  ُکرۀ زمین رو داره؟

دانند  نمیدند اد چند نفر با حرکت  پنجه و لب  نشان به احساس  نگاه   او،   

ترجیح دادند «  ای به مالحظه» خواستند بگویند، و عیسی و محمود که می

و به  «شیشم  تمام  خاک  دنیا رو داره. ـیک » :نگویند و حاجتی اعالم کرد

به باال بردن   سر، ها با چرخش   کردن ها در حالت  نگاه کوچک گرفتن  چشم

شدنی مثل  عالمت   جابجابا  و« فهمیدین؟!» :گفت به لحن  تأّثر ابروها،

ُخب! حاال! حاال » :به محکمی گفت ای، مادگی برای ورود به صحنۀ تازهآ

چیه و چقدر معنی داره!  –تو خالی  نه شعار   –تون ببینین واقعیت..  همه

شرقی و  غربی و آلمان   شما اگه بیائین آمریکا و فرانسه و انگلستان و آلمان  

 آمریکا و تمام    و ُخالصۀ کالم،  ایتالیا و سوئد و نروژ و سوئیس

از فقط رویهمرفته  شون باز همه کشورهای اروپائی  رو بذارین روی هم،

م ئ   کمی بیشتر مساحت دارن. من حساب کرده نصف  مساحت  شوروی  یه

دقیق  که اینو میگم  ها! بعد! آمریکا و بعضی از کشورای اروپا مثل  

البته  ،ا ن داری ایتالیا که سرمایهغربی و  انگلستان و فرانسه و آلمان  

دارا ـ یعنی ملیونرا و ملیاردرا ـ  سرمایه –همونطور که گفتم  –توشون 

شون؛ با اینحال فکر کنین  ها  میره توی جیب کنن و بیشتر  ثروت خدائی می

کمونیست ساله که  هفتاد نزدیک که  –چطور چیزی پیش اومده که شوروی 

کشورای  ازاز هر جهت  –کنه  می کامل برابری   شده و ادعای

دنیا رو  خاک  شیشم   ـداری  عقب افتاده باشه و چرا وقتی که یک  سرمایه

  آمریکا باشه که وقتی که آمریکا لجحّتی چنان بایدمحتاج   گندم    داره،

آرزوی  چرا و دست و پا؟ بیفته به ش و هراس بگیره ب ش نده، گندم بکنه و
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داری؟  باشه که بتونن فرار بکنن برن به کشورای سرمایهمردمش باید این 

یعنی برن به همون کشورائی که حکومت  شوروی میگه توی اون کشورا  

نه اینه که وقتی که لنین اومد کنن؟ مگه  دارا مردم رو استثمار می سرمایه

 داری رو نابود کرد و تمام   دارا رو نابود کرد و سرمایه سرمایه کار، سر  

دارا رو هم مصادره کرد؟ و مگه نه  سرمایه ها و پوال و اموال   هونکارخ

باهلل    که برای همۀ کمونیستا نعوذُ  –اینکه همین لنین و بعدش استالین 

استفاده نمی –جای خدا و دیانت رو گرفتن  کردن؟ پس  دزد نبودن و سوء 

مرام  یعنی  درخت بود، ترقی نکرد؟ نه اینکه ک رم  از خود  چرا شوروی  

اما » :گفت سّبابه به جلو، انگشت  و به گرفتن   « کمونیستی غلط بود؟

 همین شوروی از همون اّول  :خیلی مهمی رو باید بگم اینجا یه موضوع  

ی از از دو لحاظ  از همۀ کشورا جلو افتاد و حّتی رسید به آمریکا؛ یک

پیش میاد که ال ؤسازی. حاال این س اسلحهلحاظ  فضانوردی و یکی از لحاظ  

خودش تولید  ف نتونست حّتی گندم اقالً به قدر  احتیاج  مردم  چرا از یه طر

بکنه؟ جوابش یه درس   اینقدر ترقی بکنه اما از دو جهتی که گفتم  تونست

و من پیش از  برای کمونیستا،الخصوص  بزرگه برای همه و علی عبرت  

تونه این جواب  شما می خوام ببینم کدوم یکی از می م،د  اینکه جواب رو ب  

 «رو بده...

کردن به یکایک کرد که همه دیدند باید چیزی  و جوری شروع به نگاه   

پور و غالم به جابجاشدن  خواستند به حرف بیایند که  بگویند. حاجی

پیش از اینکه شما جوابی » :حاجتی با جلو کشیدن  دست  به صدا آمد

زنم تا فکر نکنین من اگه یه چیزائی من باید یه مثالی رو برای شما ب بدین،

به خاطر  دشمنی با این مرامه یا فکر کنین که این حرفا که وضع   رو میگم،

 کشورای فقط تبلیغات   اندازه خرابه، شوروی وکشورای کمونیست بی

توی همین ده ـ پونزده روز  » :و با جابجاشدن  گفت« داریه... سرمایه

شیش نفر صحبت  ـبا پنج  من اقالً  روز پیش، و تا حّد   همین چندگذشته 

بودن به یکی  بودن ترکیه و بعد رفته م که برای گردش رفتهئ   کرده

شیش  –کشورای کمونیست که بلغارستان باشه و نزدیکه به ترکیه. پنج  از
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شون   ن و باقیئ   ما بوده های خود   دوتاشون از بچه میگم،نفری رو که 

اما جالب اینه که حرفای  نئ   دبیر و بازاری بودهو  نفت کارمند  شرکت  

و اون م راجع به پایتخت  بلغارستان که  –شون راجع به بلغارستان  همه

شیش نفر ـ یه جور بوده. حاال من هرچی رو که اون پنج  –صوفیه باشه 

تون  کنم تا یه کمی ذهن ن  وجداناً و شرافتاً براتون بازگو میئ   تعریف کرده

که  بشه. اّوالً که چیزی که از همۀ حرفاشون معلوم شد  این بود تر روشن

ف  ش ـ توی تمام  شهر فقط ه  غازه و فروشگاه  وجود داشت که مده تا  ـه 

لتی بودن و مردم  شون  دو شون  بزرگ بودن و البته همه سه تاـ فقط دو 

رفتن به یکی از فروشگاهای بزرگ که  غذائی  می شهر برای خرید  مواد  

که  های ُکنسرو  ارزون قیمت، شد؟ قوطی یعنی توش چه چیزی پیدا می

شیش نفر ـ ! این پنج ن ُکنسرواسومعلوم شد بیشتر  خوراک  مردم  هم

برای خرید  یه اجناسی برای خودشون یا  ،ستانبلغار موقع  برگشتن از

ای که مثالً لباس و  رفتن به یه فروشگاه   بزرگ  دیگه می برای سوقات،

کردن  تراش  برقی و رادیو داشت و تعریف و دوربین و ساعت و ریشکفش 

که بعضی چیزا توی این فروشگاه  خیلی خوب بودن؛ مثالً ُکت و شلوار و 

چرم و رادیو. ولی جنسائی هم بودن که هیچ ارزش نداشتن که آدم پول بده 

بودن اما اصالً به درد جاشون؛ مثالً ساعتای مچی  روسی  فراوون 

ردن چون خودکار نبودن و کوکی بودن و سنگین و کیلوئی بودن. خو نمی

خریدن. چرا؟ نه برای اینکه  ُخالصه ایرانیا و خارجیاهم  خیلی جنس می

زش ار بی -« لُوا»که ب ش میگن  –اونجا  ل  برای اینکه پو ارزون بودن؛

رفت بانک که  نمی شد، بلغارستان که می د  شده بود. یعنی هر مسافری وار

یه دالر  قانونی  یه لُوا برابر   ون از نظر  چ مثالً دالر رو به لُوا تبدیل کنه،

ها مّنت  دیدن که دالل دیگه  می بود و مسافرا چه توی ُهتل و چه جاهای

ش لُوا و حّتی بیشتر می ف لُوا و ه  ش ن که هردالری رو ه   بخرن و این  ک 

و این بود که هر کسی که مثالً صد دالر خریدن  میبود که لُواها رو از دالل 

تعریف  می تونست خیلی خرید بکنه. اونوقت! کرد به لُوا، رو تبدیل می

 هر قسمتی از از یا فروشگاه  شدن ازخارج  ع  ئی موق کردن که هر مشتری
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خریدی رو که به  مثل   کفش داشت، باید ساک  چیزی فروشگاه که مثالً یه 

داد که تفتیش بشه؛ البته این تفتیش خیلی کم  میبه دستش گرفته بود  

های بلغاری  های مشتری های خارجی بود و بیشترش  ساک برای مشتری

دزدی ون هستن که از فقیری دونستن خودش کردن چون می رو تفتیش می

ید بکنه! یعنی اگه گاهی کنه چون پول داره خر کنن و خارجی دزدی نمی می

ها رو  های خودشونی ساک ه ساک  یه ایرانی،کردن ب سردستی می یه نگاه  

شد  ت  جنسای کوچیکی بود که میتوی اون قسمگشتن و حّتی اگه  کامالً می

گشتن! دیگه! یکی از همین  جیباشون رو هم می شون گذاشت توی جیب،از

خواست از  برام خیلی تعریف کرد. این شخص می –که دبیره  –ایرانیا 

رستان و باز برگرده ترکیه. چون پول  ترکیه ترکیه برای چندروز بره بلغا

علّم ماین  هر جنسی برای ایرانیا  آسون بود، ارزش شده و خرید   هم بی

ن و  چند سفرش رو دربیاره،برای اینکه یه قدری از خرج   دست کاپش 

مچی خرید ببره همراش که توی تا ساعت   شلوار  ج ین و چند ـپیرهن 

ایرانیا راهنمائیش کرده بودن که این اجناس  چون  شون، بلغارستان بفروشه

تونست از این  خیلی خریدار دارن و خیلی سود دارن. البته اگه کسی می

 می تونست چند برابر   خرج   خرج  سفرش رو که هیچ، اجناس  زیاد ببره،

دوطرفه بود. یعنی از  صاً که سود  سود  خصو سفرش رو هم در بیاره،

آوردن و توی ترکیه  نم که چه چیزائی میک بلغارستان هم تعریف می

الخصوص برای شما خیلی فایده داره و درس   فروختن... این تعریفا علی می

دولت   مین فساد  دولت  ترکیه و فساد  می فه عبرت داره و تمام که کردم،

 «کمونیستی چطور مثل  هم و عین  هم بود!...

خواهند  میاند و لب شدهنفر به حرف  او ج برای اّولین بار  همۀ هفت   

حرارت  با  وبه گرمی جابجاشد  همگانی، تفت به توّجه  لگوش بدهند و او م

 زیاد ادامه داد.

شون رو پوشید و باقی  ج ین پوشیدن نبود  یه دست ـ این معلّم که اهل     

رو هم گذاشت توی چمدان و ساعتا رو هم قایم کرد توی لباسای تنش 

ال ؤو راه افتاد بره بلغارستان... حاال شما این سلباسای توی چمدان وتوی 
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بیشتر سود ببره. علتش این بود کنین که چرا بیشتر خرید نکرد که  رو می

کردن و  که هم پلیس  مرزی  ترکیه وهم پلیس  مرزی  بلغارستان  ُکنترل می

شون یک  هائی و چه ُکنترلی! همه گشتن،اما چه پلیس وسائل  مسافرا رو می

ها  گرفتن. یعنی راننده های اتوبوسا باج می یک  دزد بودن و از رانندهبه 

برای اینکه همیشه مسافر داشته باشن و بیشتر بتونن برن بلغارستان و 

خواستن جنس رد  برگردن و از طرفی دیگه  برای اینکه خودشون هم می

خریدن؛ یعنی یا خودشون  های بلغار رو می ترکیه و پلیسهای  پلیس کنن،

دادن یا از یه مسافرائی که خیلی جنس داشتن و اصالً توی این  رشوه می

ها که یه تفتیش   دادن به پلیس گرفتن می بودن  پول می  ای کار حرفه

شون یا اقالً  ها همه تشریفاتی بکنه و بذاره اتوبوس رد بشه. اما پلیس

مثالً  –ها  قانع نبودن و گاهگاهی  بعضیاشون همیشه به همین رشوه

ردن و بیشتر  اجناس یا حّتی ک لج می ای  به یه بهانه –هرچند روزی یه بار 

که  خودشون. به این علت بوداجناس رو می گرفتن می بردن برای  تمام  

بردن که اگه پلیس گرفت  کردن و جنس  کم می مسافرا ریسک نمیبیشتر  

رفت  زیاد زورشون نیاد. موقعی که این دبیری که میگم، بردشون،

بزرگی بود  که ُهتل   –اینجور نشد و چیزا رو برد و توی ُهتل  بلغارستان،

رگی لن  ُهتل یه جای بزسه روز موند و توی این مدت دید که گوشۀ سا –

رقصید و پلیس هم با وجودی که مرتباً  اونجا میاومد  لُخت می بود که زن  

معلّمه شروع  کرد. ُخالصه، اصالً جلوگیری نمی کرد به ُهتل، رفت و آمد می

کرد به فروختن  لباسا و ساعتا  چه توی ُهتل و چه بیرون  ُهتل  تا اینکه 

که  ننزدیک  ُهتل  دو تا مشتری پیداشد برای فروختن  ساعت  آخری،

و چون پول نداشتن کنن هردوتاشون دختر بودن و ساعته رو گرفتن نگاه 

و با ساعت پا گذاشتن به فرار! بخرنش، یه ده و ننفر به خهفت همۀ ) ه 

به شتاب ادامه داد:( حاال یه چی  جریان، خودش به خندۀ حیرت و تحقیر  

و ما  و این معلّم  کار   دادن به دو مسافر میدیگه! توی ُهتل  هر اتاقی رو 

اّول  روز  همون ا هم توی یه اتاق بودن و این پسره  آبادی ب خرم یه پسر  

 ساله وخیلی قشنگ   ـ هیژده هودهتر  د به یه دخج ین دا یه شلوار   توی خیابون
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بلغاری و راضیش کرد که بیاد ُهتل پیشش برای کثافتکاری! وقتی پسره 

دختره دید خواست بره بیرون که  معلّمه می دختره روآورد توی اتاق،

م ـ راضیه که از او هم سی  چ ل لُوا بگیره و او هم بمونه! معّلمه برام ق س 

و حاال ما کار نداریم که راست  اتاق و رفت بیرون،خورد که نموند توی 

توی   گفت یا دروغ؛ فقط شما ببینین فساد به کجا رسیده بود که یه دختر

چ ل لُوا گیرش  ـسی اون سّن و سال  برای اینکه یه شلواری گیرش بیاد و 

ش  چ ل لُوا هم یادتون باشه که همه ـکارش به کجا رسیده بود. سی  بیاد،

دالر بود. بگذریم! معلّمه پیش از برگشتن به ترکیه هم  رفت  پنج ـچار 

یعنی یه  سه جور خرید کرد؛ ـو این بار خیلی خرید کرد و دو  خرید،

مدتی دیگه هم خواست باز یه  بودن چون می  خریدائی کرد که خوردنی

هائی مثل  پنیر  بلغار و کنسروای جور واجور؛ یه  بمونه ترکیه؛ خوردنی

شون ایران؛  کرد که یا توی ترکیه به فروش برن یا بیاره خریدائی هم

نیط دوربین  روسی   اطوی بخاری، برقی، اش  رت اجناسی مثل  ریش که  –ز 

این  البته جوری که شنیدم، روسی.. وو رادیو  پنج ـ شیش موج   –معروفه 

نیط و رادیوهای چند موج  دوربین شون از  کردن غدغن بود خارج های ز 

شون کرد ته  یه کارُتنی  و او قایم اینکه کم بودن، البد به خاطر   ن،بلغارستا

آدیداس و  کفش  ـ ها! ـ زیر  اجناس  خوردنی مثل  پنیر و ُکنسرو؛ و دیگه.. 

ت و شلوار. یعنی یه ُکت و شلوار  چمدان و ساک و لباس و خصوصاً کُ 

! پونزده دالر. تازه ـشد ده  شد چقدر؟ می ش می خیلی شیک به دالر  همه

 یعنی بین  راه   –توی راه  وقتی که حرکت کرد برگرده ترکیه، غیر از اینا،

 -« شاپ ف ری»یه فروشگاهی بود که ب ش می گفتن  –بلغارستان و ترکیه 

جنساش نسبت به قیمتای توی و این فروشگاه ـ « فروشگاه  آزاد»یعنی 

نت و غیره  و  خیلی ارزون بودن و مسافرا سیگار   ترکیه  وینستون و ک 

گفت من  این معلّم البته می شون. خریدن تا توی ترکیه بفروشن مشروب می

توی بلغارستان هم یه جور . مشروب نخریدم اما چند ُبکس سیگار خریدم..

کوبائی خریده بود بفروشه که سود داشت توی ترکیه... هاح! یه سیگار  

که بود، یه روز توی بلغارستان   ماین معلّ  :گم براتونبیادم رفت  چیزی از

      

  



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :111

 

کوچیکی  بار   تن و یه وان ئ   ای دید که مردم صف کشیده گوشه خیابون و یه

 کنن، تقسیم می –سیب  درختی  –به مردم سیب ده و دارن وایساهم اومده 

اون م نه  شه، دولت تقسیم میروشن. یعنی حّتی میوه هم از طرف  ف یعنی می

فروشی هم اصالً در کار نیست توی اون  میوه و دکان   ،هرروز هرروز

م خورد «پایتخت»شهر که یعنی به اصطالح  شون بود! ُخالصه معلّمه ق س 

صف رسید و اونائی که چیزی   برام که سیب فقط شاید به نصف  اون

ی   گیرشون نیومده بود، ناامید سراشون رو انداختن زیر و رفتن پ 

ی گرفت:( ُخب! ... )نگاهی بشون! بدبختی ه چپ و راست و مقابل کرد و پ 

زد که باقی  مسافرا زدن. راجع به  راجع به ترکیه هم  اون معلّم حرفائی رو

اینه  جوونا. ُخالصه، بند و بار بودن   مردم و فاسدبودن و بی فقیری  

ماجرای زندگی توی اون دو تا کشور! و این وضع چرا به وجود اومده؟ 

ن! یعنی توی ترکیه  ئ   مردم  از دین و دیانت دور شده اینکهبیشترش برای 

مذهب  دست  روحانیت از همۀ امور کوتاه شده و بیشتر  مردم ُهرُهری

ن و توی بلغارستان هم که به ُکلّی خدا و دیانت رو از مردم ئ   شده

 ن!...ئ   گرفته

در گرفتاری به احساسات  کم زور و  وول خورد و همۀ هفت نفر هم    

به میل و  ُپرزوری  وول خوردند و جابجا شدند و در جریان  سکوت،

 بله. خیلی ممنون وللا از این صحبت! بله،» :میلی به صدا آمدند بی

دیگه این چیزا  استفاده کردیم خیلی! واقعاً خیلی جالب بودن این جریانات.

بشن  اعتقادی به هر علتی که پیدا  فقر و بی تونن دروغ باشن. بله، که نمی

 «حاجتی!برادر شن. ممنون  البته باعث  فساد می

و ترکّیه  های حاجتی را در هر دو مثال   حرفصالح و غالم و سعید    

اند  به واقعّیت نزدیک یافته –بلغارستان  ژه در مورد  ویه و ب –بلغارستان 

 پور  به پوزخندزدن در دل، و عیسی و محمود و فریدون و حاجی

اند و  راست و دروغ معنی کردههای  ترکّیه را  حرفهای مربوط به  حرف

   ارتجاع و مرتجعین علیه    تبلیغات  »های مربوط به بلغارستان را  حرف

نند گذرا میاند و به سرسختی ازذهن گذرانده اند و حساب آورده  به «کمونیسم
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پنیر و کنسرو و کاالها  ارزانی   ،«آخوندهاپاسدار  »های  برعکس  حرفکه 

است... و با اینحال در سراسر  حال  انکار  خود  « پیشرفت و فراوانی» دلیل  

فرو خواهد به سر و مغز  اند که می چیزهائی خاص را احساس کرده نیش  

 ،«نیش» ثمر و هرز کند؛ امر   خواهد وجود را بی برود و با اثرش  می

تا   لپو سقوط   ارزش   زنان و دختران است و خصوصاً امر   سقوط  مر   ا

سقوط   قانون و پلیس تا حّد   خیلی بیش از  حّد   یک به هشت است و امر  

هائی که هر بیکاره و مفتخور و سودجو و  یک به هشت است! سقوط

های زیاد و کاالهای فراوانی را به قیمتی  کند خوردنی پولداری را قادر می

 شد و خیلی سود ببرد. نیش و امور  ورایگان  بخرد و ببرد و بفر نزدیک به

دروغ و افترا مربوط  توانستند به حرف   آنجائی که نمیویژه ه نیش  ب

چهارنفر  چیزی را  شدند... و یکایک   ک و دردناکتر میدردنا باشند،

آن »به  ،«عقیده»که به « چیز»خواهند ببینند.  بینند و نمی اند و می دیده

خود  کر و روحشان را در ُغلّ و زنجیر  فای که  به عقیده -«عقیده

 –ها کشانده بود  آخوند بود و جسمشان را به ُغلّ وزنجیر   نگهداشته

دو » لّ و زنجیر  آمد که غُ  به سرعت به این بیان در می چسبیده بود،

گاری  بهشت  اگر قرار نباشد که روزی و روز -«جانبه همه»یعنی  -«جانبه

در  واقعی  روی زمین بدل کند، دروغین  خدا و مذهب را به بهشت  

اینصورت چگونه باید همچنان تحّمل شود و چرا باید همچنان تحّمل 

 شود؟...

ُخب! وقت  زیاد ندارم و » :گفت می کردن به ساعتش، حاجتی پس از نگاه   

... اما اگه کسی شه به موضوع  اصلی  خودمون برگردیم حاال دیگه می

 «حرفی داره...

یه » :پور برای آنکه چیزی گفته باشد ـ یعنی پرسیده باشد ـ گفت حاجی   

قرار بود راجع  :برادرحاجتی کنم فراموش کرده باشی  چیزی رو فکر می

 «به علت  اون دو پیشرفت  شوروی هم صحبت کنی.

شوروی بود در  ستی! آفرین! حرف  راجع به پیشرفت  ـ ها! را   

 سازی و فضانوردی...  اسلحه
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و قرار بود اّول » :افزود کردن به همه، و نگاهش در گردش برای نگاه   

و چون به جواب  رد  حرکت  « ه؟شما جواب بدین. کسی جواب داره ب د  

پور و دو صدای دیگر  ها را دید و صدای حاجی چشم گاه  ها و ن ها و لب پنجه

خودم » :گفت ،...«بهترشما خودت.. نه. نه وللا. » :را شنید که گفتند

شوروی  :س خوائین بگین! جواب ساده دونین یا نمی میگم اگه شما نمی

برای ترقی توی این دورشته  رقابتی که با آمریکا داشت، خاطر  دشمنی و به

وارد  آدمایودانشمندا  کارای دیگه  دخالتی توی کار  الف  برخ مجبورشد

 بکنه و  پول خرج ه وب د    برسه و پول ب شونحّتی حسابی هم ب شون  و  نکنه

  «رشته ترقی کرد!... دو  فقط توی این که آزادی وحساب بود همین برای

پوزخند نشان  خود بدهند و دیدند باید در دل خنده و « گروه   چهارنفره»   

به حال  « نفره سه گروه  »یزهائی به تحقیر و نفرت بگویند و چبا خود 

 ،«این گاو» ،«این پاسدار  ظلم» ،«این خرس  سیاه»تعّجب دیدند که حّتی 

هم انگار چیزهائی به  «این نوکر  دست به سینۀ آخوندها» ،«این بیشعور»

 گوشش رسیده است!

این  منظورم اینکه گفتم به موضوع  اصلی برگردیم،» :گفت حاجتی می   

ئیم و همونطوری که پیشتر هم  نبود که تا حاال خارج از موضوع حرف زده

ش مربوط به بحث  اصلی بوده و  م  همهئ   من هرچی که تا حاال گفته گفتم،

خیلی از  –نطوری که پیشتر هم اشاره کردم وباز هم –عمدی بوده. یعنی.. 

 ـماها و کافه ها و سین تلویزیون ـمردم  ما در زمان  طاغوت  با رادیو 

و  شروع کردن به اینکه ضایع  ها ها و دانشگاه و حّتی با مدرسه ها کاباره

و خیلی از ن ب ش   غربیو  نش  عقیده بشن و شرقی ب   گمراه بشن و بی

 الخصوص ن و علیب د  شون رو از دست ب رجدّ  جّد   سفت و سخت   های عقیده

چیز کشیدن و  از همهها و روشنفکرا  که دیگه به ُکلّی دست  درسخونده

قدیم بوده و توی این  هرچی که توی اسالم هست  فقط مال   کردن خیال

وره  باید شروع هم  و ،پا گذاشت جای پای کشورای غربی یا کمونیستی د 

 روزه و دعا و نماز و کردن   کردن به خراب کردن   کوچیکترا با مسخره

  مثالً  یا دیدن یه آدمی عقیده داره به این چیزا  ُخمس و زکات و وقتی که می
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سّق   سیاه و شانس و عقیده داره به جّن و مالئکه و دعا و ثنا و نفرین و 

کردن  اون  کردن به مسخره دیگه شروع می شانسی و تقدیر،  بدشانسی و کم

خبر نداشتن که همۀ این اصالً و ابداً های گمراه و نادان   و بیچاره آدم،

شون رو شرح  مسائل و امور  حقیقت دارن و قرآن واسالم  تمام

 «ن!...ئ   داده

کردن به او یا با چشم ردکردن از او  چیزی یا فکری را از  نگاه همه با   

 گذرانند: اند و می سر گذرانده

 «یه حال بشینه! تونه به ـ ببین! از بس چاقه  حّتی دو دقیقه هم نمی»   

 –باید بیشتر پدرمون رو در بیاره! « بحث  اصلیش»ـ حاال دیگه با »   

 «چینی بوده! تازه مقدمه پس چی! اینا که تا حاال گفته،

 «خوره از این مال  مفت! ـ وزنش اقالً صد کیلوئه! از بس می»   

پاکه و مهوری  اسالمی  جهای بلغارستان و ترکیه  فاسدن اما  ـ رژیم»   

 «خوبه و بهترینه!

کرده که تونسته  گفت شوروی پول خرج گفت؟ می میـ شنیدی چی »   

اما  ،پیما بسازه سفینه بفرسته به ُکرۀ ماه و مثالً بمب  اتمی و موشک  قاره

 «کنه برای ک شت  بهتر  گندم! پول خرج نمی

که انگار   ئ ن ارزش شده پول  بلغارستان و ترکیه بیگفت  ـ جوری می»   

خبر نداره که پول  ایران  به چه روزی افتاده! وقاحت و پستی  ببین هنوز 

ن ئ   ش از وقاحت و پستی نیست؛ اینا تبدیل شده این  همه چقدر!... اما نه،

ای و فقط بلدن چند تا حرف رو مثل  طوطی  به چیزی مثل  عروسک  قوه

 «تکرار کنن!

شوروی رو هم میارن! توی « آزادی»شه و اسم    ـ هنوز روشون می»   

  «آزادی نیست و توی جمهوری  اسالمی  آزادی هست!

 «ـ ساق  سیاه و پشمالودش رو هم انداخته بیرون برامون!»   

ـ مرتجع  کثافت! حاال دیگه رفت برای شانس و تقدیر و سّق   سیاه و »   

 «جّن و مالئکه!

  «ای بدبخت  بیچاره! ای خرس  پشمالو! نگاه کن!رو ـ ساق  بلوریش »   
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کنه که جّن و مالئکه و شانس و  خواد ثابت ـ بفرما! حاال دیگه می»   

 «شانسی وجود دارن! بد

ارشاد ه که کسی در آن  واحد  هم مسئول  دـ اصالً در کجای دنیا دیده ش»   

 «ّسم  غذا باشه؟!ق  باشه و هم مُ 

کنه با این ریشش و  نخورده  مگه ول می مون رو تمام ـ هنوز تا ُمخ»   

 «صورتش که یه رنگن؟!

بشه و ما از « شهید» برن جبهه تا شاید به اصطالح ـ چرا همینو نمی»   

 «شّرش راحت بشیم؟!

 «تون! تمام  عالم توی قرآن و اسالم ـ ُگه  »   

بختیاری  « روشنفکر  »ه به اصطالح مثالً ی» :گفت همچنان می« او»و    

مثالً اگه  داره به چیزائی که دیانت یادش داده، شنید که مادرش عقیده میاگه 

مادر دیگه این  ترکونه، رو هم می گداره به اینکه سّق   سیاه  سن عقیده

رکوفت و توهین! اما! اما حاال که ت   براش می ّق   کار  شد مایۀ مسخره و س 

 کار، شرقی و غربی  دراومده و جمهوری  اسالمی هم اومده سر   یکشورا

اشخاص   گمراه  پشیمون بشن و خجالت بکشن و  موقعش رسیده که تمام  

اسالم تا بفهمن چطور اسالم همه  آغوش   عبرت بگیرن و برگردن به

بینی کرده و براش جواب داره و برای هر اعتقاد  مذهبی   چیزی رو پیش

وزه و دعا و شانس و جّن و مالئکه هم جواب داره و تا مثل  نماز و ر

بشن و بفهمن هیهات که قبالً چقدر در اشتباه و ضاللت بودن و خبر هدایت 

الخصوص بفهمن که پروردگار  آدم رو آدم آفریده و  نداشتن! یعنی علی

فرشته رو  فرشته آفریده؛ یعنی چی اینحرف؟ یعنی این نبوده که آدم رو 

پاک و خالص و بیگناه و کامل آفریده باشه و این  حکمت   ل  فرشته مث

را»خداوندی بوده و  رنمی« چرا و م  داره! )و با جابجا شدنی  که طول  و 

؛ این «به آدمهـ هرچی به عالمه » :ها  میگیم گفت:( ما بختیاری کشید،

های زیاد داره هم  ها داره؛ یعنی میگه بشر  هم خوبی حرف  خیلی معنی

 از همونوقتی که تولد گری توی خونش هست پستی و وحشی بدجنسی و

 شتدنیا تا حاال اینهمه جنگ وجدل و کُ  و ازهمین لحاظه که از اّول   شه، می
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و ُکشتار و ظلم و بیشرفی توی دنیا بوده و خواهد بود تا روز  آخر  دنیا و تا 

ه اونوقته ک روز  قیامت! پس اگه شما به این موضوع توجه کنین،

فهمین چرا قرآن  مجید مثالً ثروتمندی و فقیری رو الزم و حتمی دیده و  می

  داده که ثروتمند و فقیر رو همیشه باید باشه و اصالً فقیری و دارائی نظر

یعنی مقّدر  الهیه و فقیر رو خدا فقیر  حکمت  خداوند و خواست  خداونده،

دیگه و همه چیز رو من های  کرده و ثروتمند رو خدا ثروتمند کرده! مثال

نیم و معنی کنیم تا وقرآن رو بخو عالً میذارم باشه تا آیاتی از خود  دیگه ف

بفهمین که اینا  حرفای من و نظر  من نیستن و اینا فرموده و کالم  خداوند  

 «ک و تعالی هستن و بس!تبارُ 

 های پاسدار ها و مثال های کمونیست در نفرت از مذهب  که حرف زندانی   

کنند به خود چیزی بگویند و هواداران   شروع می آنرا برانگیخته است،

مثل  » را هم« کردنش نطق»که  -« مسئول  ارشاد»نفرت از  درمجاهدین 

شروع  –بینند  باعث  لطمه به اسالم و باعث  خواری  اسالم می« وجودش

 کنند چیزی در دل بگویند. می

خدا فقیرش کرده و  هرک ی فقیره،»ـ به به! شنیدی؟ شنیدی چی گفت؟ »   

 «یعنی که اینه مذهب! ،«خدا ثروتمندش کرده هرک ی ثروتمنده،

 «شون! قرآنشون و  شون! این  اسالم ـ بفرما! این  عقیده»   

قل کنه از قرآن و اسالم  ـ عالیه! کاش همه جا همین چیزا روبگه و ن  »   

که اسالم چیه و یه کمی از های هوادار  مجاهدین بفهمن  تا اقالً همین بچه

 «خواب  غفلت بیدار بشن!

! همین خرس و «فقیری و گدائی  خواست  خداست»ب شد! وـ خ»   

 «برای اینکه ریشۀ اسالم رو بک ن ن!ا ن  امثالش  کافی

خواد اسالم رو  ـ ببین داره چی میگه این خرسعلی! انگار عمداً می»   

 «نابود کنه!

ن توی شه که کمونیست ها بیشتر محکم ب ش   همین کثافت  باعث می ـ»   

 «ن به اسالم!اعتقاد ب ش   های ما بی شون و برعکس  ب ر و بچه عقیده

ممکنه؟ آخه مگه  میگه؟ اینجور راست میگه؟ قران  ـ یعنی این جونور»   
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و  «خیلی از مردم و خوارکردن  خدا  در گداکردن خواست  »و « سّق  سیاه»

 «...«ای خواست  خدا در ثروتمندکردن  یه عده»

بودن  آدمیزاد  جداس   ناقص... البته حرف  » :گفت می« مسئول  ارشاد»و    

از ارزش  آدمیزاد پیش  خداوند! آدم برای خداوند اونقدر مهم بود که وقتی 

تعظیم بکنن و  ـیعنی به آدم  -ها حکم کرد که ب ش.. به تمام  فرشته ش، آفرید

نکرد  شیطان بود که به   کردن و تنها کسی که تعظیم ها تعظیم همۀ فرشته

تو منو از آتش خلق کردی و آدم رو از خاک  پست؛ چرا من » :خداوند گفت

و همین نافرمانی باعث شد که طردشد و شد « کنم  باید به آدم تعظیم

جیم» جیم» دونین، و اگه نمی ،«شیطان  ر  س و «طردشده»معنی  هم به «  ر 

اما در ضمن ؛ «شده سنگسار»و « ملعون»و « شده نفرین»هم به معنی  

صد و بیست و چار هزار  یادتون باشه که شیطان تا پیش از این جریان،

الهی رونده شد تا  از درگاه   سال عبادت کرده بود ولی با همون نافرمانی،

 «هر!...الد  ابد  

عیسی خورد و به « خیلی ناجور  »های  چشم  فریدون به یکی از خنده   

پاسدار را متوّجۀ خود  ها  نگاه   اختیاری  به خنده افتاد و در همین لحظه بی

با  دید و هم برای جلوگیری از خنده و هم برای رفع و رجوع  خنده،

ور  دهان  گفت: دست الی دارم راجع به ؤبرادرحاجتی! من یه س» کشیدن د 

جیم»  « بپرسم؟که میگی! « شیطان  ر 

کمر و سر را به دیوار رساند و ردشان کرد و با صدای « برادرحاجتی»   

 «به شرطی که راست بگی! بپرس،» :گرفته  گفت

نفر  دیگر  از برافروختگی و فشاری که چهرۀ  چه عیسی و چه پنج   

را  ای هجلو  خندۀ خود را گرفتند یا خند ،فریدون را به سرخی کشانده بود

پس دیگه دروغم چیه! مگه همیشه » :گفت میکه آمد  دور کردند. فریدون 

 «ال کنین؟ؤنمیگی س

 .ـ چرا. البته   

ـ ُخب! شیطان  فرشته بود و صد و بیست و چار هزار سال هم    

 اشتباه یا  برای این ئی هم کرد؛ یه نافرمانی یه اشتباهی یا و کرده بود عبادت
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برای همیشه طرد شد و چرا خدا با توجه به اونهمه عبادت  چرا نافرمانی  

ش؟  شیطان  اینجور مجازاتش کرد و چرا بعد از یه مدتی  نبخشید

همۀ مردم برای فاسدکردن و  جون    به که بیفته ولش کرد چرا خصوصاً 

 شون؟! زدن گول

ها را  کردن  خنده ها  دست در پنهان ها  باألخره گرفتار به خنده، ب ر و بچه   

ها را به دیوارها و پتوها بردند یا سرها را به طرفی  چشم  به کار گرفتند یا

 چرخاندند.

ملعون! من البته » :گفت چیز، حواس  حاجتی متوّجه به همه و همه   

ال  خیلی خوبی کردی و ؤاما س ،ؤالدونم منظور  اصلیت چیه از این س نمی

 «اآلن جوابت رو میدم...

دیگران هم فریدون وهم  ،«ملعون»یک بار  دیگر به بهانۀ کلمۀ    

 .توانستند خنده نشان بدهند و راحت بخندند

دونست که خلقتش  جنس  واقعی  شیطان رو خدا می» :گفت و حاجتی می   

دونست  س اما بخشندگیش حساب داره؛ می کرده بود! خداوند البته بخشنده

قت صداقت نداشته و برای همین دیگه هاش هیچو کردن شیطان در عبادت

باز کارش حکمت  و اینکه نابودش نکرد و آزاد گذاشتش، اصالً نبخشیدش،

این حکمت که گذاشتش بمونه مثل  یه امتحانی برای مردم؛ یعنی  :داشت

خورن و  گول  شیطان رو نمی مردم اگه واقعاً عقیده به خداوند داشته باشن،

الت ؤدر ضاللت باشن! اما اینکه گفتم سخورن که  فقط اونائی گول می

عبادت   :خیلی خوبی بود ال  ؤحاال میگم چرا س خیلی خوبی بود، ال  ؤس

و  شه  که از روی صدق باشه فقط و فقط به شرطی عبادت حساب می

گذاشتن و  گذاشتن و سر به ُمهر  هرگز این نیست که کسی فقط با ریش

روزه و عبادتش  به حساب مسلمون حساب بشه و نماز و  روزه گرفتن 

اسالمی  جمهوری   خوره، ها گول نمی کردن تنها خداوند از این تظاهر بیاد. نه

ما » :نافقین میگنخوره! مثالً امروزه مُ  هم هرگز گول نخورده و نمی

 از  دروغ آیا ؛«کار باشهخوائیم که جمهوری   اسالمی سر   مسلمونیم و می

خمینی   امام و مگهنیست کار  سالمی سر  این واضحتر؟ مگه اآلن جمهوری  ا
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المر  تمام  مسلمین  جهان نیست؟ پس چرا وا  ولُ رهبر  تمام  شیعیان  جان و اُ 

نافق شدن و با جمهوری  اسالمی در افتادن و اطاعت از امام نافقین مُ مُ 

ها  ای ها! توده ای ربی هم بدترن! دیگه تودهنافقین از کافر  ح  نکردن؟ پس مُ 

میگن تا به نظر  « زنده باد امام» ش ها هم همینطور! همه اکثریتیو 

خودشون فرصت پیدابکنن و از پشت  خنجر بزنن به اسالم و به حکومت  

دونن که  ها هم می تنها ما  بلکه بچه  تونن چون نه اسالمی؛ اما هرگز نمی

اسالم یه کمونیست که خدا رو اصالً قبول نداره  هیچ نظر  درستی راجع به 

 «نداره...

که  –شان را  چند دقیقه بعد  لولۀ کاغذها را از کنار  خود برداشت و یکی   

کردن  یکی  پور داد و به جدا به حاجی –چند کاغذ  بهم وصل شده بود 

خوام یه آیاتی رو با  حاال می» :بقّیه را به کنار نهاد و گفت دیگرشان،

شون  خوونه و من ترجمه ی میرو یکی یک ها پور آیه ترجمه بشنوین. حاجی

پیش کشیده  و اگه حرفی باشه، خوونم و اگه توضیحی الزم باشه رو می

شون  خوونیم ن  امروز میئ   شده  ُکپی شه. این تعداد آیه رو که فعالً ُپلی می

های  های دفعه ُکپی مونن برای ُپلی ای هم هستن که می دیگه براتون و آیات  

 باید ب تون بگم که بعضی چیزا توی آیات،دیگه. پیش از شروع  فقط 

پروردگار از بندۀ  عضیا از روی حکمت و از روی شناخت  الهیه؛ ب اسرار  

 ،یعنی با ترجمه بخوونین قرآن رو بشنوین، فته شده و اگه تمام  خودش گ

داده شده و هرچی که توی دنیا  فهمین که جواب به همۀ چیزا اونوقت می

الهیه و باید هم  اره و کشکی نیست و مقّدر  د ـ کتاب حساب ،بینین می

 «باشه!...

پور که با گرفتن  کاغذها  به حرمت چهارزانو شده بود و با تکیۀ  حاجی   

کردن  ها  کمی خمیده مانده بود و با بلندگرفتن  سر در نگاه ها به ران آرنج

 تا حاجتی نگاهش کشید، آورده بود و انتظار می به حاجتی  چین به ابروها

با سوز و  ،«ُخب! شروع کن اّولی رو بخوون» :کرد و با اشارۀ سر گفت

آیه و هم در کشاندن  ن  زاری شروع به خواندن کرد و هم در طوالنی بود

و  اّولّیه همان وضع  آنوقت به  طول داد تا آیه تمام شد و کلمات، و غلتاندن  
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 کرد.حاجتی نگاه   های انتظار به پیشانی، و همان چین

و چشمش در گردش  «بارک للا!» :گفت حاجتی  نگاهش به حاجی پور،   

بود و یکی از آیاتیه « مائده»این آیۀ سی و سه از سورۀ » :گفت به همه،

ش کلمه به  توجه کنین! ترجمهاندازه ب ش  الخصوص شما باید بی که علی

 و از روی کاغذ خواند: «اینه... کلمه 

با خدا و رسول   او به جنگ همانا کیفر  آنان که »  

برخیزند و در زمین به فساد کوشند  جز این نباشد که 

شند و یا دست و پایشان قتل رسانند یا به دارک   به ها را آن

به خالف بُبرند )یعنی دست  راست را با پای چپ و یا 

بالعکس( یا با نفی و تبعید  از سرزمین  صالحان دور 

هاست و اّما  عذاب  دنیوی  آن کنند! این ذلّت و خواری،

مگر  بودخواهند معّذب  به عذابی بزرگ در آخرت  باز

ها دست یابید توبه کنند! پس  آنان که پیش از آنکه به آن

 «بدانید که خدا بخشنده و مهربان است!
آلودش  و صورت  چاق و تاریک و ریش  کمی کوتاه شده و پیشانی  عرق   

بسیار » :هایش فقط معنای پرسش، گفت چشمو  همه برانگیختگی و عقیده،

آن بود و کشور ما مسلمونه و حکومت  ما ّص   صریح  قرخوب! این دیگه ن  

کردنه به قرآن از هر جهت و  وظیفۀ این حکومت عمل اسالمیه وحکومت  

مو به مو  و صحبت  این آیۀ شریفه  مسئلۀ دشمنی بوده با خدا و رسول  

خودتون  پس حاال خودتون وجدان   ر هر زمانی!خدا و امام و نایب  امام د

به   اسالمی آیا جمهوری   ه با توجه به این آیه،رو قاضی قرار بدین ک

! یعنی زندانیا و به همین شما ظلم کرده یا خیلی خیلی گذشت کرده

 رو بُبره،نافق د ومُ رت  مُ  راست و پای چپ  جمهوری  اسالمی اگه دست  

ُمرت دها رو دار بزنه نافقین و اگه همۀ مُ  کرده؟ یا غیرازاینه که به قرآن عمل
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دها باید رت  نافقین و مُ آیا خطائی کرده؟ پس همۀ مُ  یا با کارد و گلوله بکُشه،

به صبر و مدارا و گذشت  جمهوری  اسالمی  فکر بکنن و عوض بشن تا 

ه اینکه مو ب نکنه روزی برسه که جمهوری  اسالمی باألخره ناچار بشه از

حاال دّومی » :گفت پور، و چشمش به حاجی «مو  به احکام  قرآن عمل کنه!

 «رو بخوون.

ُزل ها را  اختیاری چشم هدین  به بیمجاها و چه هواداران   چه مارکسیست   

اند و چشم  ذهن را گرفتار به خیرگی  ورود به روشنائی  واقعّیتی  کرده

آمریکا و آخوندها انقالب را بینند این درست است که  کنند. می احساس می

تکیۀ  اّما ،دزدیدند و بعد آخوندها و پاسدارها حکومت درست کردند

حال   بر تاج و تخت  پدری و در عین   –حکومت برخالف  شاه  بر پادشاهی 

 گاه  حدود   اش بر تکیه نبوده و تکیه –بر تاج و تخت  دوهزار و پانصدساله 

مستقیم  اسالم و قرآن بوده؛ و حاال دیگر  تسلّط   چهارده قرن مستقیم و غیر 

نخواهی یا به طور   ـخواهی  ب ر جد، جّد   همان قرآن و اسالمی که مردم،

به صدا در آمده است و اّولین به  اند  قراردادی و ظاهری قبولش کرده

اگر قرار صداآمدنش  حّد   بیحّد هولناک  تعیین  تکلیف  همۀ مبارزین است و 

 ها پا بگذارد، دیگربارهای به صداآمدنش هم برهمین پایه و پایهکه باشد 

اند و واقعّیت   کرده تر از آن بوده که تصّورش را می پس کار  بسیار سخت

ذهنّیتشان بوده  تر از واقعّیت  تصّوری وفرضی   بسیار متفاوت کننده، خیره

 است... 

ها نرسید  آیۀ پیشی  به ذهنبیربط به معنی  آیه و پور زاری   صدای حاجی   

واقعّیت بود...  درمقابل  چشم دیدن  رود  جاری   و صدای زاری  دل در

 به صدا در آمد:« ارشاد مسئول  »پور تمام کرد و  حاجی

 :57 آیۀ سورۀ نساء،  

به زودی به آتش   آنان که به آیات  ما کافر شدند،»  

ها بسوزد،  دوزخشان درافکنیم که هرچه پوست  تن  آن

عذاب  سختی  به پوست  دیگرش مبّدل سازیم  تا بچشند  
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 «که همانا خدا مقتدر و کارش از روی حکمت است! را،
ای از همون سورۀ  بعدی هم یه تیکه» :و توضیح داد «بعدی!» :و گفت   

 «.78آیۀ  نساس،

 حاجی پور آیه را خواند و او ترجمه را خواند:   

گویند  رسد،  و آنان را اگر خوشی و نعمتی فرا»...   

 به تو آید، این از جانب   خداست و اگر زحمتی پیش

 نافق   نسبت دهند. ای رسول! به آن گروه   مُ  )رسول(

هرچه در جهان پدید آید و هرچه از نیک و  :نادان بگو

! چرا این قوم   به شما رسد  همه از جانب   خداستبد 

 «هرسخن دورند؟! از فهم   جاهل 
و در یه  فرمایش  قرآن در بارۀ خوشی و نعمت  و برعکس،» و گفت:   

خوونیمش  فرمایش  قرآن راجع به فقیری و  ای که بعداً می آیۀ دیگه

اثر  حکمت  خداونده و  –همونطوری که پیشتر گفتم  –ثروتمندی که.. 

خودتون  ممکنه به نظر  شما فهمش مشکل باشه و از ،خواست  خداونده

امتحان   که حکمت  پروردگار از این کارا،جواب اینه ؛ «چرا؟» :بپرسین

الی در بیشتر گشوده شد و سر و کلّۀ زندانبان پیدا شد و با  «مردمه!...

سکوت نگاه   حاجتی کرد و انتظار کشید تا حاجتی نگاهش کند. حاجتی 

خواد ببینه  می یعنی در این چار روزۀ ُعمرای این دنیای فانی،» :گفت می

ک ی  شه، ک ی هار می کنه، ک ی ناُشکری می کنه، ک ی تحمل می کنه، ک ی چی می

ها، » :گفت نگاهش به زندانبان،و  «س!... به فکر  عاقبت و دنیای دیگه

 «فرهادی؟ چته؟

ت الببخش مزاحم شدم. یکی از دادگاه اومده دنب» :گفت« فرهادی»   

خواد که تو هم بری  جائی و میخواد بره  ومیگه آقای دادستان می

  «همراش.

به صدا  گذشت و در دل  نفر   هفت ی از شادی از دل و فکر   یکایک  خطّ    
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به! رفت! خرس رفت و راحت شدیم! برد گوریل رو اربابش! » :آمدند

 «اُووف! راحت شدیم!

 و سر و کلّۀ زندانبان ناپدید شده و در« باشه. اآلن میام.» :حاجتی گفته   

مونه  متأسفانه دنبالۀ موضوع  می» :گفت می وحاجتی حال  اّول درآمده به

 تون بخوونین تا دفعۀ بعد که میام  برای بعد اما این اوراق رومیدم به همه

 رفت.« اوراق»کردن   و با تقسیم   «.مون در جریان باشین برای بحث

گذارد  شود که نمی ای می جریان  امر  جریان  بیقرارکننده شدن  در، با بسته   

شود  های مجاهد ساکت بمانند و جریان  امر  جریان  سنگینی می ب ر و بچه

های مسلمان و  بچه»مالحظۀ گذارد عیسی و محمود و فریدون به  که نمی

چیزی بگویند... نزدیک بهم نشستند و کسی تکیه را به دیوار « معتقد

 :به ناراحتی گفت نرساند و کسی پا دراز نکرد. چشم  صالح به سعید،

ها رو هر جوری  آیه دونن که ما عربی بلد نیستیم، باورکن اینا چون می»

 «کنن! خواد ترجمه می که دلشون می

ممکنه. اما به نظر  تو چرا باید این  بله،» :سعید به صدائی کوچک گفت   

 «کار رو بکنن؟

ن د  ب  داره دیگه؟! برای اینکه ما رو هم شستشوی مغزی « چرا»چرا؟ ـ    

عام بکنن و در  و بفهمونن که دستور  اسالم و قرآن اینه که ما رو قتل  

ای  ن و عدهئ   ُگشنه شده ـضمن  برای اینکه مثالً بگن مردم که فقیر و گدا 

تقصیر  ن  به خواست  خدا بوده و اصالً ئ   که میلیونر و میلیاردر شده

 جمهوری  اسالمی نیست! 

تمام شد! منظورشون همینه » :سعید با همان صدای کوچک گفت   

 «دیگه!

و با به حرکت درآوردن  چشم  «بله!»: گفت غالم نگاهش به صالح،   

باز اینا از توی  ترجمه هم که دقیق باشه،» :گفت برای نگاه کردن به همه،

 هائی که به خاطر   قرآن  به اون بزرگی  عمداً انگشت میذارن روی یه آیه

ورۀ وحشی کنن برای اینکه همه  ن و اینکار رو میئ   ها نازل شده گری  عرب د 

 «چیز رو بندازن به گردن  قرآن و اسالم!

  



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :124

 

 «پس چی! بله،» :سعید گفت   

دادند گوش  کردن  نشان می پور با نگاه فریدون و حاجی محمود، عیسی،   

دادند ترجیح  نشان می کنند و به نبردن  دست و چشمی به کاغذها، می

 دهند گوش بدهند. می

ها نیست که  قدیم ـاصالً حاال دیگه قدیم » :گفت صالح به برافروختگی می   

از نظر  شخصیت رشد نکرده بود و پست و بیخبر و وحشی و انسان 

خور بود و امروزه دیگه هیچ حکومتی و هیچ مذهبی حق نداره که  توسری

به حال  گفتن، نگاهش  «.شه!و بکُ مخالفین رو زندانی بکنه و تبعید بکنه

 به همه رفته است.

 ها رشد و مبارزه، ها و قرن آفرین! انسان دیگه پس از قرن» :غالم گفت   

رصد اهزار و چهبرده و از زمین تا آسمون با بشر   به ارزش  خودش پی

سال پیش فرق کرده و بنابراین هیچ نیروئی حق نداره به اسم  حکومت یا 

بارز رو نابود کنه یا زندان کنه یا حّتی از چیزی محرومش دیانت  یه م

 «کنه!

ن  که مثالً هزار ئ   اصالً احکام  اسالمی برای این نازل نشده» :سعید گفت   

و چارصدسال بعد هم مو به مو اجرا بشن و هر کدوم از احکام  یه 

رو گرفتن  یعنی به یه شرایطی بستگی داشته. مثالً روزه ای داشته؛ فلسفه

این نبوده که اسالم بخواد سالی یه ماه  گرفتن در نظر بگیریم؛ فلسفۀ روزه

مردم رو با ُگشنگی و تشنگی  زجر بده؛ در اون صحرای خشک  عربستان  

ورۀ پیغمبر  چون ک شت و زرع  چندانی در کار نبود و چون راه های زیادی  د 

ها از  خیلیبیشتر  مردم فقیر بودن و حّتی  برای درآمد وجود نداشت،

و این بود که اسالم روزه رو پیش کشید تا سالی یه ماه   مردن ُگشنگی می

دارن  یه وعده  همه یه وعده کمتر بخورن و بخصوص اونائی که توانائی

ها. بنابراین مثالً منی که  بیچاره ـن به فقیر ب د   خورن  غذائی رو که نمی

  «.گیرم  کافر نیستم که روزه نمی

هاتون  بچه» :که گفتکامالً درسته. حضرت  علی هم وقتی » :غالم گفت   

منظورش همین بودکه اسالم رو  ،«روزگار بار بیارین رو مطابق با شرایط  
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باید به نسبت  شرایط  روزگار درک کرد و ازش برداشت کرد نه اینکه باید 

 «به اجبار و مو به مو احکامش رو اجرا کرد!

 «بله. همین.» :سعید گفت   

حاال بذارین » :گفت ها میان  ابروها و چشمش به کاغذها، صالح  اخم   

 «ا ن تا بعد! ئیم  چی بخوونیم ببینیم بقیه رو که نخوونده

معانی   و خودش و همه شروع کردند به همین حرف عمل کنند و همه    

 کنند: ها را از همان آیۀ اّول شروع می آیه

 :33 آیۀ سورۀ مائده،  

همانا کیفر  آنان که با خدا و رسول  او به جنگ »  

برخیزند و در زمین به فساد کوشند  جز این نباشد که 

شند و یا دست و پایشان  ها را به آن قتل رسانند یا به دارک 

به خالف بُبرند )یعنی دست  راست را با پای چپ و یا 

بالعکس( یا با نفی و تبعید  از سرزمین  صالحان دور 

هاست و اّما  عذاب  دنیوی  آن این ذلّت و خواری،کنند! 

در آخرت  باز به عذابی بزرگ معّذب خواهند بود مگر 

آنان که پیش از آنکه به آنان دست یابید توبه کنند! پس 

 «و مهربان است! بخشنده بدانید که خدا
گیرند که وول نخورند  خود را می خورند و دیگران جلو   کسانی وول می   

بینند تا  می شوند، ثل  آنکه بار  اّول است که با این آیه طرف میو همه م

دیگر  های توانند به آیه چیزی و چیزهائی در دل به خود نگویند نمی

 بپردازند.

 شاز خبرن و قرآن گفته و ما ئ   ـ نگاه کن! اینو دیگه آخوندا نگفته»   

 «نداشتیم!

 «کردم که دقیقاً اینجور باشه! ـ اینو قبالً هم شنیده بودم اما فکر نمی»   



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :126

 

شه دست و پای هر  آیه به طور  کامالً واضح اینه که می ـ معنی  این»   

بعد از اینکه اینجوری  برید یا دارش زد و تازه،« کافر»مخالفی رو به اسم  

فقط برای اینکه حاضر شده از ُکشتن  تّوابین  اوج  درندگی رو تأیید کرده،

وای «! پس بدانید که خدا بخشنده و مهربان است» :میگه نظر کنه،صرف 

 «وای وای!

یه آیۀ قرآن باشه و حکومت  اسالم و قرآن هم سر    ـ در وقتی که این»   

بنا به معنی  این آیه،  آیا آدم باید به فکر  جان  خودش باشه یا نه؟ کار باشه،

بکنن و مون  ن یا دارمون بزنن یا خفهتونن دست و پای همۀما رو بُبر   می

 «کسی هم نباید بگه چرا! ونه،چون ملّت  مسلم

باید یا دست  راست و پای چپش رو بُبرین  ـ میگه اگه کسی زانو نزد،»   

مثل  کارد و  –ای  یا دست  چپ و پای راستش رو بُبرین یا به هر وسیله

یا تبعیدش اونو بکُشین یا دارش بزنین  –شمشیر و چوب و مشت و لگد 

ّر و بیابونی! این  خیلی خوب شد! یعنی جای خوشحالی  کنین به یه  ب 

های مجاهد اینجور چیزا رو بخوونن و بفهمن  بسیاره که همین ب ر و بچه

 «ن!ئ   که به چه راهی کشیده شده

وره نازل  ـ می»    شه از این آیه اینجور دفاع کرد که بگیم برای این د 

ده بود و مجبور بود با نشده و موقعی گفته شده که اسالم تازه پیدا ش

اما برای بعد از صدر  اسالم و برای  ها بجنگه، ها و وحشی پرست ُبت

 ها، ها و پادشاه خلیفه دست  به های اسالمی افتادن  که حکومتروزگارهائی 

دیگه این آیه بهانه شد برای نابودی  هر مخالفی. اینه که خیلی از احکام  

فوق  فوقش برای اسالمی و خیلی از آیات  قرآن فقط برای صدر  اسالم یا 

ش ممکن بود قابل  اجرا باشن نه اینکه هزار و چارصدسال  صد سال بعد

 «بعد هم بخوان اجراشون کنن...

ساله که  و چارصد هزار ما نزدیک  دم  آوره! مر ناک و جنونـ وحشت»   

قرآن و اسالم رو قبول دارن و بنابراین اگه آخوندا مردم رو از این آیه 

 قطع کنن، همۀ زندانیا روش بیان یه دست و یه پای  کنن و بعد باخبر

اصالً تونن داشته باشن و اعتراضی نمی اونوقت دیگه مردم هیچ مخالفتی و
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م  قرآن بکنن! همونطوری که در حال  حاضر  مطابق  حکتعجبی هم نباید 

کنن و اعدام  کنن و انگشت قطع می زنن و سنگسار می اسالم  شالق میو

 «کنن! می

 و به آیۀ دّومی رسیدند:   

 :57آیۀ  سورۀ نساء،  

به زودی به آتش   آنان که به آیات  ما کافر شدند،»  

 ها بسوزد، آن افکنیم که هرچه پوست   تن   دوزخشان در

عذاب  دیگرش مبّدل سازیم تا بچشند سختی   به پوست  

که همانا خدا  مقتدر و کارش از روی حکمت  را،

 «است!
های خشم و اندوه  دادن و غّرش و چند نفر با به خود پیچیدن و سر تکان   

 به خود گفتند: در دل،

به زودی به آتش  دوزخشان درافکنیم"! تقریباً هزار و چارصدسال "ـ »   

 «هنوز نیومده! "به زودی"گذشته و 

دوسال  سال دیگه، یعنی یه ـ "به زودی" برای هر حسابی که باشه،»    

ئی هست  «به زودی»معلوم نیست این چه  دیگه و فوقش  چندسال دیگه؛

 «!هنوز تمام نشده که پس از هزار و چارصدسال 

های  خوردن و ربطی به ملّت های وحشی می ـ اینحرفا فقط به درد  عرب»   

کردن ب شون و پس از  های ُگشنه و خونخوار حمله شریفی نداشتن که عرب

کردن و به زور  ها رو غالم و کنیز زنده حّد و حصر، قتل و ُکشتار  بی

 «شون کردن! مسلمون

پوست  برای خدا و پیغمبرش کافی ندن  ودفعه و دودفعه سوز ـ ببین! یه»   

ترین نوع  حکومته و برای  وحشیانهترین و  نبوده! حکومت  دینی  کثیف

بزرگترین  اشتها رو کنه که این پیدا می کردن و کشتن  اشتهائی شکنجه

 «ن!ئ   خونخوارهای تاریخ هم نداشته
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 گر و جالدی وقتی که پوست  تن  یه آدمی رو بسوزونه، ـ هر شکنجه»   

بعدش چه اون آدم بمیره و چه زنده بمونه  دیگه دست از سرش 

رمی پوست  هرک ی رو  نه،» :میگه« خداوند  بخشندۀ مهربان»اما  داره، و 

بمیره و فوری یه پوست  دیگه بجاش  باز نمیذارم که در شکنجه بسوزونم،

 «کنم تا باز هم بسوزونمش و همینطور دفعۀ سوم و چهارم تا ابد! خلق می

که همانا خدا  مقتدر و کارش از روی حکمت » :خرش هم میگهو آ

و ! و همۀ اینا برای چی؟ برای اینکه ثابت کنه که ظالمترین «است

کنه به اصطالح  وحشتناکترین و خونخوارترین موجوده و برای اینکه ثابت

 «م نُمردیم و فهمیدیم!رو ه« حکمت  خدائی»اینه! معنی  « حکمتش»

   .................. 

 :78آیۀ  سورۀ نساء،  

گویند  و آنان را اگر خوشی و نعمتی فرا رسد،»...   

به تو  خداست و اگر زحمتی پیش آید، این از جانب  

نافق  )ای رسول! به آن گروه   مُ )رسول( نسبت دهند. 

نادان بگو:( )هرچه در جهان پدید آید و هرچه از نیک 

همه از جانب  خداست! چرا این قوم  و بد به شما رسد( 

 «جاهل از فهم  هرسخن دورند؟!
 ،یشتر مانند  گندم  برشته توی تاوۀ داغب هائی، حرف ،آیه به خواندن     

 کنند: شروع به جست و خیز در سر و مغزها می

همه از  چه از نیک و بد به شما رسد،هر:»ـ خوب نگاه کن! میگه»   

بازی  شب دیگه همۀ آدما رو عروسک  خیمه؛ یعنی اینجا «جانب  خداست

 تقدیر و شون به دست  خداست؛ یعنی به دست   حساب کرده که سرنخ

ر و جبر  ونگیره! این هم می سرنوشته! آدم واقعاً آتش ریشۀ قضا و ق د 

و  تفاوتی و تحمل و خاموشی که اسالم همیشه تبلیغ کرده و در بی بوده 

یعنی  –قراره خوب و بد که بوده. وقتی  اساسیمردم  یه عامل   تیره روزی  

   



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :129

 

پس دیگه چرا اصالً  هردو از جانب  خدا برسن، –خوشبختی و بدبختی 

بکنه؟ اینه ماهیت  دیانتی که   بکشه و تحصیل  بکنه و زحمت کسی کار

به این  بشریت اومده! اگه کسی« رستگاری و خوشبختی  »گفتن برای  می

دیگه چطور یکسره نومید نباشه و دست از  ها عقیده داشته باشه، قبیل آیه

رنداره و خودش رو به امان  خدا ول نکنه؟ با این عقیده، هر  هر فعالیتی و 

نی باید معتقد بشه که کسانی که به خاطر  نادانی و فقر  کارشون به ومسلم

 ن،ئ   کشه و کسانی که از هرراهی میلیونر و میلیاردر شده فساد می

فقط و فقط خواست   شون یا دارائی و خوشبختیشون فقر و بدبختی  همه

 «شون بوده! سرنوشتخدا و 

ری شدن  مردم  شدیداً احتیاج داشته. یعنی اینکه  ــ اسالم به قضا »    ق د 

ها با یه لشکر  کوچیک و با یه شمشیر تونستن  در شروع  کار  اسالم  عرب

برای   ن و کشورها رو فتح کننلشکرهای بزرگ و مجهز رو شکست ب د  

همین اعتقاد بود که بدی و خوبی و مرگ و زندگی به دست  خداست و از 

این  جنگ بمیرن،ازل مقّدر  الهیه و ب شون تلقین شده بود که اگه در 

شن و میرن بهشت پیش  حور و  می شون بوده و شهید حساب سرنوشت

ها برای ابد و اگه هم توی جنگ  ها و میرن توی همۀ ناز و نعمت پری

و دارائی  کشور   انو ز   ااونوقت هم تمام  دختر بکنن،  کشته نشن و فتح

شه. این عقیده برای این منظور و برای  شون می شکست خورده نصیب

که این عقیده  ها و اون مردم اختراع شد و حاال اگه قرار باشه اون زمان

ردارن مسلط بشه،  در اینصورت همه باید دست از تمدن و ترقی و دانش و 

 «و فقط منتظر بشینن ببینن چه سرنوشتی براشون مقّدر شده!

شه تمام  آدمای نادان رو برای همیشه  خوابوند  ـ با همین یه آیه می»   

شون و مثل  خر سوارشون شد! پس  توی گهوارۀ غفلت و مثل  گاو دوشید

صد درصد حق  ،«هاست مذهب  افیون  توده» :وقتی که مارکس گفته

به  –که نمونۀ کامل  جهالت به حساب میاد  –. در آخر  این آیه داشته

«  جاهل»با عنوان   کسانی که این جهالت  مطلق رو قبول نداشته باشن،

 «کنه! توهین می
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یه آدم   ـ خوب نگاه کن! اگه ثروت و فقر و خوبی و بدی  مقّدر بوده،»   

تقصیری نداره و ، شه شه و بد می بدبختی که به خاطر  فقر فاسد می

شه و  همینطور  اون آدمی هم که به خاطر  دارائی و امکانات  خوب می

اون »کنه  هنری نکرده؛ پس دیگه چرا باید توی به اصطالح  ترقی می

مجازات و پاداش وجود داشته باشه؟! مگه نه اینه که خواست  خدا « دنیا

 «بوده که فقیر و ثروتمند و بد و خوب  وجود داشته باشن؟!

دامنگیر  ـ چرا باید جمهوری  اسالمی  دامنگیر  ملّت  شریف  ما بشه و »   

های وحشی نشه که اسالم و قرآن از خودشونه؟ یه علتش البته نقش   عرب

دونستن و  آمریکاست و یه علتش هم اینه که مردم  ما چون عربی نمی

 ،انداختن های ما چون نگاهی هم به ترجمۀ قرآن نمی تحصیلکرده

فهمیدن قرآن واقعاً چیه و چی میگه و طرز  پیروزی و علت  پیروزی   ینم

رنداشتن و آخرش  اسالم در ایران چه بوده و برای همین دست از اسالم و 

ها با همۀ عقب افتادگی  فکری   اما عرب هم اجازه دادن خمینی مسلط بشه،

می چون قرآن رو خوونده بودن  عمالً اجازه ندادن که یه حکومت  اسال

های وحشی  اآلن حال و روزشون خیلی  حاکم بشه و همینه که حّتی عرب

 «بهتره از مردم  ما!

لوح رو  ها  حّتی آدمای نادان و ساده ما  دیگه این قبیل آیهـ در روزگار  »   

شه که اگه یه دانشمندی در  هم به خنده میندازن! معنی  این آیه مثالً این می

تاج  شام  شب بشه و یه کسی قرار بگیره و مححکومت  اسالمی تحت  تعقیب 

کامل  ه  دزدی و کالهبرداری یا آدمکشی  میلیونر بشه و به رفا از راه  

این ن و ئ   ر شدهلداهردوشون با خواست  خداست که محتاج و پو برسه،

 «جریان  از روز  ازل مقّدر بوده!

بال و چه خوای بفهمی که با جمهوری  اسالمی  چه  ـ ببین! اگه می»   

ها رو بخوونی که تا حاال  کافیه که همین آیه وحشتی افتاده روی سر  مردم،

شون چیه!  دونست معنی شدن و کسی نمی وار  به عربی خوونده می طوطی

ا جون در آخوندخوام به هر جوری که بشه  از چنگ   اینه! اینه که من می

 «ببرم! کامالً درسته یا نه؟!
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مران، سورۀ آل      :54آیۀ  ع 

ها  با آن  یهود با خدا مکرکردند و خدا هم درمقابل»  

 «کس  خدا بهتر مکر تواندکرد! و از همه مکرکرد،
 رسیدند،به پوزخند هائی  لب اختیاری رسیدند، به خندۀ بیهائی  لب   

هائی  هم از  هائی به حیرت  خیره ماندند یا تندتند بهم خوردند و حرف چشم

هم از روی شگفتی و ناباوری و هم از روی خشم و  ،روی تمسخر و خنده

 از سرها گذشتند. ،نفرت

از همه کس  خدا بهتر مکر تواند » :ـ بفرما! این دیگه! جوری میگه»   

 «آیا این  باورکردنیه؟که انگار مکر و حیله  خیلی چیز  خوبیه! « کرد

«! تممن مکارترین هس» :ـ می بینی؟ این  یعنی خود  خداست که میگه»   

شه و زد و  دعوا می ،«تو مکاری:»در هرجای دنیا  اگه کسی به کسی بگه

های بد  کامالً ب ری باشه،  صلتاونوقت خدائی که باید از خ شه، خورد می

که انگار تعریف  خوبی  « کس مکارترم من از همه» :جوری با افتخار میگه

 «کنه! خودش رو می

انتخاب کرده! انگار عمداً خواسته آیه « مسئول  ارشاد»ـ یعنی آقای»   

 «آبروی اسالم رو ببره!

بازتره از  خدا مکارتر و حیله» :ـ اگه یه زندانی  جلو  یه پاسداری بگه»   

اون زندانی   حرف،  شه و بابت  همینک   می حرف  فوراً به دادگاه ،«هرکسی

ل ُکنش نیستن چند سال بیشتر محکومیت می که  گیره و اصالً حّتی دیگه  و 

قرآن داره  در حالی که خود   نیستن و ممکنه هم که کارش به اعدام بکشه،

 «بازترین موجوده! کنه که خدا حیله اعتراف می

ش که  کنم! همه ـ آخه این آیه دیگه برای چی؟! من واقعا تعجب می»   

در  آیه این البد» :اینکه خودش رو خوش بکنه به گفتن   شه که آدم دل   نمی

ورۀ صدر  اسالم   راستی و ؛ دین باید حرفش حرف   «صالح بودهاون د 

حقیقت و خوبی و مرّوت باشه نه مثالً حرف  مکر و حیله و دشمنی 

 اسالم یه اشتباهی کردن،  ها یه تعدادی از یهودی اگه مثالً وبیرحمی و ظلم. 

    

  



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :132

 

ینکه همۀ قوم  کرد نه ا باید با مدارا و داللت و مهربانی باشون رفتار می

 «یهود رو برای ابد مکار حساب کنه و منفور  دنیا بکنه!

ئیم  ن زندانیا رو ارشاد کنن! حّتی مائی که اعتقاد داشتهئ   ـ یعنی خواسته»   

شیم تا چه برسه به  ها به ُکلّی ناامید می از حرف  این آیه به قرآن و اسالم،

 «دیگران!

طور وحشت وجود  آدم رو نگیره؟ چـ با این اسالم و با این قرآن  »   

کنه  بازی؛ اگه خدا افتخار می قهزدن و ح یعنی حیله و فریب و گول « مکر»

پس چه عیبی داره که ما هم با همین مکاری و  بازه، به اینکه مکار و حیله

 «بازی  از دست  این جونورا جون در ببریم؟! حیله

مران،سورۀ آل      :145آیۀ  ع 

که اجل    هیچکس جز به فرمان  خدا نخواهد مرد،»  

هرکس در لوح   قضای الهی  به وقت  معّین ثبت است و 

از دنیا  ،هرکس که برای یافتن  متاع  دنیا کوشش کند

آخرت سعی  مندش کنیم و هرکس برای ثواب  ابدی   بهره

از نعمت  آخرت برخوردارش گردانیم و البّته  ،نماید

 «ان را جزای نیک خواهد داد!خداوند سپاسگزار
ن، به فرمان  ئ   ـ یعنی تمام  کسانی که در نوجوانی و جوانی اعدام شده»   

هست « وقت  معّینی»شون همون  ن و تاریخ  اعدامئ   خدا بوده که اعدام شده

 «ثبت شده بوده!« لوح  قضای الهی»که در 

بوده که در طّی   ثبت شده « ضای الهیلوح  ق»ـ یعنی به فرمان  خدا در »   

ن و نفر از بهترین جوونای این مملکت اعدام ب ش   هاهزار چندسال  ده

دست صدهاهزار نفر از جوونا در یه جنگ  بیخود وبیجهت با عراق  به 

 بمباران  ها کشته بشن و هزاران زن و مرد و بچه و پیر و جوون با  عرب

 «!نها کشته ب ش   هواپیماها و با موشک

ش ن،  می اعدام آخونداحکومت   با الفتمخ جرم   جوونائی که به ـ پس همۀ»   
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پاسدارها اعدام ـ به فرمان  خدا از ازل مقّدر بوده که به دست  آخوند 

 «ب شن!

ها از رفتن به جنگ   شده که عرب ـ این آیه فقط برای این مصلحت گفته»   

و ربطی به تعیین شده « لوح  الهی»نترسن و خیال کنن روز مرگشون در 

ال اینجاست که کالم  خدا اگه فقط به خاطر  مصلحت ؤجنگ نداره؛ اما س

 شه! اگه غیر از اینه که من میگم، که نمی ،گفته شده باشه و دروغ باشه

به فرمان   ،کنن پس باید قبول کرد که مثالً زندانیا رو هم که اعدام می

 «خداست! یا این یا اون!

باید قبول کرد که تمام  کسانی که مفت و   ـ ملتفتی؟! با این حساب»   

ن یا با بمباران  ئ   ن و تمام  کسانی که توی جنگ کشته شدهئ   مسلّم اعدام شده

ها توی دزفول و مسجدسلیمان  ن و با پرتاب  موشکئ   هواپیماها از بین رفته

ن و همۀ کسانی که در دنیا به طریقی به دست  جنایتکارا ئ   پاره شدهـ تیکه 

ش به خواست   همه ،نئ   تصادفات  مرده ها و در ن یا با بیماریئ   شده کشته

 راجع به همۀ کسانی که تا حاال با زلزله خدا بوده! باز غیر از اینا،

باید بگیم بنا به خواست  خدا مردن و کافریم اگه بگیم این خواست   ن،ئ   مرده

 از مناطق  یه کشورائی  خدا نبوده و علت این بوده که بعضی

ن! زلزله  «خیز 

ها حّتی آدمای صاف و ساده رو  ـ متأسفانه باید قبول کرد که این آیه»   

به همین آیه هم  چون اگه قراره که مردم مثالً  کنن، هم از دیانت ب ری می

ها هم تا خواست  خدا  پس همین مردم باید بگن اعدامی اعتقاد داشته باشن،

آیه رو  ها هم اگه این اعدامی های مردن و بنابراین خانواده نبود  نمی

 «کافرن! بشنون و قبولش نداشته باشن،

اگه این آیه رو  ـ امروزه حّتی یه آدم  مؤمنی که سواد هم نداشته باشه،»   

محّمد و  ها رو آیه ه که این قبیلتونه تشخیص ب د   می بخوونن براش،

علم و دانش تونه بفهمه که سطح   و باز می خدا،ن نه ئ   اطرافیان  محّمد گفته

وره یعنی حاال دیگه  قدیم نیست و  ها تا چه حد پائین بوده. و فهم  در اون د 

ورۀ خرافات وبیخبری   لولمثالً مساگه  نادان هم گذشته ودیگه حّتی یه آدم   د 
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ی  دونه که اگه  می ،بشه اگه توی » :هرگز نمیگه میره و می ره،مداوا نپ 

میرم و اگه  می ،نوشته شده باشه که با این مرض باید بمیرمپیشونی  من 

میرم و بنابراین نمیرم  پس نمی ،میرم ض میباشه که با این مرنشده نوشته 

؛ و همینطور وقتی آدمای فقیری  بخصوص توی دهات با «معالجهدنبال  

دیگه هیچکس  میرن، درمان میـ بهداشتی و بیماری و نبودن  دوا  بی

از  :و همه میگن« شون شون این بود و خدا ُکشت سرنوشت» :نمیگه

 «درمانی مردن. ـدوا  فقیری و بیکسی و بی

 و دو آیۀ مشابه را می خوانند:   

مران،آل      :27آیۀ  ع 

پدید  ناسازی و روز را در شب   نهان  در روز  شب را»  

 «گردانی و بیرون آوری!

 :13ناظر،   

خداست که شب را درون  روز پنهان سازد و روز را »  

  !«درون  پردۀ شب
دونن که  ها هم می ـ حاال دیگه اینا رو نگاه کن! دیگه امروزه حّتی بچه»   

 «ها چی میگن! وجود میان و اونوقت این آیه  روز و شب  چطوری به

ما دبستان که  ـ به به! دیگه نادانی و اشتباه و خرّیت  از این باالتر؟»   

رفتیم  فهمیدیم روز و شب چرا به وجود میان و فهمیدیم که وقتی که  می

و مثالً  شه نه برای همه جای دنیا، برای کشور  ما روز می شه، روز می

توی آمریکا شب شده.  همون موقعی که پیش  ما آفتاب وسط  آسمونه،

نگ  ون ممذهب بزرگترین شرکه واقعاً «! پردۀ شب و پردۀ روز»

 «انسانیته!

دراینصورت باید بگم خاک بر  همینجور باشه، ش ـ اگه قرآن واقعاً همه»   

 «سر  من و امثال  من که گول  سازمان  مجاهدین رو خوردیم!

و روز کنه توی  رو قایم میو شب « پردۀ شب»کنه توی  می ـ روز رو »   
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د و رت  ، اونوقت مُ «نیستنه،علم  ثابت کرده که اینجور » :اگه که کسی بگه

 «شه و ممکنه اعدام بشه! کافر حساب می

م برای بحث  »      «راجع به پیدا شدن  روز و شب!« فلسفی –علمی »ـ این 

   .................. 

را « خورشید و ماه» مشترک    خوانند که موضوع   و دو آیه را می   

  :دارند

 :5 یونس،  

 «اوست که آفتاب را رخشان و ماه را تابان فرمود!»  

 :61 رقان،فُ   

مقّرر ها  بزرگوار  آن خدائی که در آسمان  ُبرج»  

خورشید و ماه  تابان را  داشت و در آن چراغ  روشن  

 «روشن ساخت!
م از »    یعنی قرآن کالم  خداست و خدا البد از یادش «! ماه  تابان»ـ این 

به حساب بیاد و اصالً « تابان»مثل  خورشید نبوده که  رفته بوده که ماه

 «نوری از خودش نداره!

دونه که توی آسمون هیچ ُبرجی وجود نداره  باز هر بچۀ دبستانی میـ »   

مثل  زمینه و نور نداره و در صدر  اسالم  چون کسی اینا رو  و ماه هم

 «نگفته!پس قرآن رو اصالً خدا  دونست و قرآن اینجور گفته، نمی

شه که خدا قرآن رو نفرستاده! ماه   ـ همین متأسفانه خودش مدرک می»   

 «حسابش کرده باشه!« تابان»که نور نداره تا خدا 

دونه  ! دیگه حاال هرآدم  نادانی هم میـ "اوست که ماه را تابان فرمود"»   

سمون ُبرجی توی آ که هیچ دونه که ماه  نور نداره و باز هر آدم  نادانی می

  «نیست!

   .................. 

 :4 رحمان،  
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ا حساب  معّین  با هم به و خورشید و ماه ب»...   

 «گردشند!
م از خورشید که افتاد به گردش!»     «ـ این 

م یه مدرک  قطعی  دیگه! ـ خورشید هیچ حرکت نمی»     «کنه و این 

، «گردشند خورشید و ماه با هم به» :ـ خوب توجه کن! وقتی میگه»   

دیگه این بوده اشتباه   کنه؛ اشتباه فقط در این نبوده که خورشید حرکت نمی

ن ئ   کردن که خورشید و ماه خلق شده که هزار و چارصدسال پیش خیال می

ور  زمین و به زمین نور ب د   چون  ن و خدمت بکنن،برای زمین که بچرخن د 

 «ه!به نظرشون زمین مرکز  آفرینش بوده و مقّد س بود

ـ اینا چه منظوری دارن که از همۀ قرآن  فقط چنین چیزائی رو »   

علم دیگه ثابت کرده که  فهمن ن؟ یعنی اونقدر بیشعورن که نمیئ   درآورده

وضع  ماه و آفتاب و زمین  چه جوره؟ یعنی حّتی خبر ندارن که بشر با 

 «پا گذاشته روی ماه؟! سفینه رفته و

   .................. 

 :5 ُملک،  

( رخشان ) های رابه چراغ و ما آسمان  دنیا»   ستارگان 

شیاطین  زیب و زیور دادیم و به تیر  شهاب  آن ستارگان،

 «ها مهّیا ساختیم! را راندیم و عذاب  آتش  فروزان بر آن
ن که ئ   ! خبر نداشته«زیب و زیور»ها!  حاال رفت برای ستارهـ »   

زمینه و  اقالً صدهاهزار برابر  « زیورهاو زیب »از این  هرکدوم

و حّتی خیلی بیشتر  بزرگتر برابر ها و صدها میلیون  میلیون هاشون بعضی

 «از زمین ن!

«  ها چراغ»دونن که خیلی از این  ها هم می دونن و بچه ـ دیگه همه می»   

 «هزار برابر  خورشیدن! صد برابر و هزار برابر و حّتی ده

 ،ای ستارههر مقایسه با خبرداره که زمین در دنیاروزگار دیگه  این ـ در»   
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کردن هر  که خیال می ها  حّتی یه نقطه هم به حساب نمیاد؛ اونوقت عرب

گفتن اینا رو خدا درست  ای مثالً یه چراغه به اندازۀ یه تخته سنگی، ستاره

 «فراری کنن!« تیر  شهاب»کرده که شیاطین و جن و مالئکه رو با 

ها که هر کدوم از کوچیکاشون اقالً  ـ ببین این دیگه چه حرفیه! ستاره»   

هزار برابر  زمینه و تعدادشون توی کهکشان  ما صد تا دویست  دویست

رو از زمین دور « شیاطین»شون خلق شدن تا  به نظر  اسالم همه ،میلیارده

م با چی؟ با تیر  شهاب، ها ندارن  تارهکه تیرهای شهاب ربطی به س کنن! اون 

ابداً! باید متأسف باشیم به حال  خودمون که راجع به اسالم  بیشتر و بهتر 

  «مطالعه نکردیم!

ـ این آیه هم متأسفانه مثل  اون چندتا! دیگه عیانه که مقایسۀ زمین »   

س و دیگه اینکه ثابت شده که تیرهای  اندازه مسخره حّتی با یه ستاره  بی

دارن و دیگه « شیاطین»ها دارن و نه کاری به  ستارهشهاب نه کاری به 

واضح شده که شیاطین و جّن و مالئکه هم حرف  خرافات و حرف  مفت 

 «ن!ئ   بوده

ی می»    پیش از حمله به   ها بره که عرب ـ هرکسی از راه   مطالعه پ 

رد  سوم ج زیه یا در واقع  ایران، و  خواستن تا حمله نکنن،« باج»از یزدگ 

اسالم و  به خاطر   کردن؛ پس حمله نمی ،کرد اون پادشاه قبول می اگه

کردن و وقتی که ایران رو گرفتن  دقیقاً  کردن  ما نبود که حمله مسلمون

های وحشی و خونخوار کردن؛ یعنی  ن اعمالی رو کردن که بعدها مغولوهم

کردن و اسیر  کردن و به دخترا و زنا تجاوز تا تونستن  کشتن و غارت

قرن ادامه   شیش گرفتن و این وضع با اینکه مردم مسلمون شده بودن،

ها از ایران رفتن  ما  چرا وقتی که مغولال اینه که ؤپیدا کرد. ُخب! حاال س

عرب شدیم؟ یعنی چرا ها  مثل   عرب ها نشدیم اما بعد از رفتن   مغول مثل  

و ای از خرافات و توحش  مجموعه  شون رو که چیزی جز یه اسالم

بود  دور بشر  ارزشی   کامل   خواری و بی خونخواری نبود ومایۀ

  «ننداختیم؟

   .................. 
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 رسند: و به  دو  آیۀ مشابه می   

 :18 نساء،  

خواهید کسی را که خدا گمراه کرده  آیا شما می»  

ه را که خدا گمراه کرد  هدایت کنید  درصورتی که هرک  

 «نخواهی یافت!تو بر او راهی 

ر    :18، فاط 

ه را خواهد  گمراه سازد و هر که را خواهد  هرک  »  

 «هدایت فرماید!
کنه و در حالی که خودشه که گمراه  ـ خدا کسانی رو گمراه می»   

شون توی جهنم و توی آتش  جهنم! چرا؟ به چه  میندازه شون کرده، خلق

 «حّقی؟!

ک ی هم خدا گمراهش کرده و هر خود   ـ پس هرک ی که گمراه شده باشه،»   

خدا خودش هدایتش کرده؛ بنابراین خدا چه حّقی  افتاده راست  که به راه  

شون کرده  مجازات کنه و چه حّقی  کسانی رو که خودش گمراه کهداره 

ن  پاداش ب ده؟! یعنی این داره که به کسانی که خودش نذاشته گمراه ب ش  

نه و خودسرانه رفتار کنه؟ آیا آدما فقط حق رو از کجا آورده که  ظالما

 «؟!ن براشئ   بازی بوده اسباب

نه که ریشۀ دین  خودش رو با دست   خواد کاری بک ـ هیچ پیغمبری نمی»   

برای  خودش بک نه؛ بنابراین این آیۀ عجیب هم که توی قرآن اومده،

با  –ابوسفیان  مثل   –منظور این بوده که کسانی  :منظوری بوده

محّمد برای  کردن و قدرت و نفوذ داشتن و حضرت    محّمد دشمنی میحضرت

اینکه طرفدارای خودش رو وادار بکنه که با اون اشخاص مخالفت بکنن و 

این آیه رو آورد! پس این آیه و خیلی از  جنگ بکنن و نابودشون بکنن 

محّمد  حضرت  حتیاج و مصلحت   همون شروع   کار  های دیگه  بنا به ا آیه

وره الزم بودن و در نتیجه اگه امروزه  یه درست شدن و فقط برای همون د 
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ورۀ فعلی دفاع کنه و بخواد این  حکومتی بخواد از همۀ آیه های قرآن در د 

نه و بعد ریشۀ  اّول ریشۀ اسالم رو می ها رو به اجرا دربیاره، قبیل آیه ک 

 «خودش رو!

ن روی سر  ئ   با قرآن و اسالم  افتاده آشام  خونپاسدارهای  –آخوند ـ »   

این مملکت و در این میان  ملّت  ایران ناآگاه و ناتوانه و مخالفین و 

کنیم و چی میگیم؟ بجای  چه می ،ها باشیم مبارزین هم که ما و کمونیست

تونه  ملّت می  اینکه بگیم در یه جمهوری  آزاد  با دانائی و با ثروت  مملکت

باید پیاده بشه یا میگیم باید یه « اسالم  ناب»یا باز میگیم  خوشبخت بشه،

فکر و شخصیت و  ا بشه! حقیقت اینه که آزادی و رشد  بلغارستان  تازه برپ

همینطور ترقی و رفاه و خوشبختی  هیچ ارتباطی نه به مرام  مجاهدین 

 «ها! دارن و نه به مرام  کمونیست

 :37 روم،  

ه را خواهد  روزی  وسیع که همانا خدا هرک   آیا ندیدند»  

د و در این امر   ه را خواهد  تنگکند و هرک   روزی گردان 

 «ادلّۀ روشنی برای اهل  ایمان پدیدار است!
بشه که فقیری گفته ـ حاال نوبت  فقیری و ثروتمندی شد تا باز واضح »   

ُخل و و ثروتمندی  خواست  خداست! بخصوص امروزه دیگه حّتی یه آدم  

ای  چ ل هم این حرف رو قبول نداره. گذشت  زمان الزمه تا گند  یه عقیده

 «دربیاد!

ـ دیگه اآلن هرک ی که یه ذره عقل و شعور پیدا کرده باشه و این آیه »   

خدا یا هرک ی که این آیه رو » :خواد فریاد بزنه فقط دلش می رو بشنوه،

ی« گفته  غلط کرده و ُگه خورده این مزخرفات رو دور بره که باید  می  و پ 

فقیر  ریخت و آگاهی  واقعی پیدا کرد و شرایطی رو به وجود آورد که دیگه

باشن و  داشته کافی نداشته باشه و همۀ مردم بیش ازحّد  و ثروتمند وجود 

 «مرّفه و خوشبخت زندگی کنن!

 دیگه کامالً   اینجا خصوصاً  خداست"! ثروتمندی  به دست   "فقیری وـ »   
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افتادگی  مردم  ما از کجا بوده و از کجا  شه که سرچشمۀ عقب میواضح 

ها و  دونستن اما این قبیل آیه شروع شده! یعنی درسته که مردم  عربی نمی

مسجدها  تلویزیون و از راه   ـرادیو  ها مرتباً از راه   آیهمعنی  همین قبیل 

گرفتن که خداست که میده و  ها نتیجه می و خیلی شدن بین  مردم پخش می

 «خداست که نمیده  پس دیگه چرا بیخود زحمت بکشیم!

کشه! این آیه به این  ا ن و سرم داره سوت می ها باورنکردنی ـ این آیه»   

ُگشنه بودن و حاال  ـوندا و پاسدارا که تا قبل از انقالب  گدامعنیه که مثالً آخ

شون آخوندائی وجود دارن که میلیونر و  و بین کنن دارن آقائی و خدائی می

خواست  خدا بوده و مثالً آدمای آبرومندی که به  ن،ئ   حّتی میلیاردر شده

شون خوب بود و حاال کار و بارشون  شون  وضع خاطر  تحصیل و تخصص

باز خواست  خدا بوده که این بال به  ن،ئ   ن و محتاج شدهئ   رو از دست داده

ورۀ سرشون بیاد و همینطور خواست  خدا بوده که روستائی و کارگر  در د 

ن! ما ئ   شاه  فقیر و محتاج بودن و حاال به مراتب فقیرتر و محتاج تر شده

ه نگاهی بکنیم و تونستیم گاهی به قرآن ی عقل نمی مثل  آدمای کور یا سبک

ی ببریم به این چیزا تا دیگه نه خودمون رو گول بزنیم نه دیگران رو!  پ 

 «واقعاً که ننگ بر ما!

های روشنی  که میگه دلیل - «اهل  ایمان»ـ عصبی نشو! منظورش از »   

 آدمائی بودن که چون طرفدار  پیغمبر شدن، –برای درستی  این آیه دارن 

پولدار شدن و  ها شریک شدن و اگه فقیر بودن، چپاولها و  البته در غارت

ن  ش   پولدارتر شدن و منظورش از کسانی که تنگدست می ،اگه پولدار بودن

اونائی هستن که همراهی نکردن با پیغمبر و البته محروم شدن از 

چیز. یعنی این آیه برای همون شروع  کار  پیغمبر اومد تا مردم  همه

شون  به همین بستگی  شدن و گداشدن که ثروتمندبکنن و بدونن  همکاری

صورت    به داره که همکاری بکنن یا نکنن! درد اینه که این آیه،

آدمای ساده و ا موند تا رسید به امروز تا مغز  ه ها و قرن قرن بدآموزی،

ی ببرن.  «نادان رو  خراب کنه و نذاره به واقعیت پ 

اینطور که هرگز  بینه می –فکری  طرز  هربا  –زمانه هرآدمی  ـ توی این»   
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دونن که آدم  ثروتمند اگه ثروتش رو به ارث  یعنی دیگه همه می نیست؛

دزدی و کالهبرداری ثروتمند شده  از راه  استثمار و یا از راه   نبرده باشه،

شون به  این م روشنه که آدمای تنگدست هم تنگدستی و از طرف  دیگه،

 «عدالتی  حکومته. پس... خاطر  ظلم و بی

شه! خاک بر  نمی ـ دروغی از این دروغ کثیف تر و ضّد   بشری تر پیدا»   

 دانشی و ناآگاهی   بی مملکتی که مبارزهاش ما باشیم! ما بااون سر   

خودمون تنها کاری که کردیم  این بود که خودمون رو گول بزنیم و به 

رو هم به اشتباه بندازیم و گمراه ها  زندان بکشونیم و نابود کنیم و خیلی

 «کنیم!

 :71 ن حل،  

خدا رزق  بعضی از شما را بر بعضی دیگر فزونی »  

 «داده است!
دنبالۀ جوش و  با خواندن  این آیه  به عنوان  تکرار و تأکید  آیۀ پیشی،   

کنند تا ول  خروش و دنبالۀ غیظ و نفرت را به ذهن و فکر داخل می

 کنند. می

 :38 مائده،  

را به کیفر  عملشان بُبرید و  دست  مرد  دزد و زن  دزد»  

این عقوبتی است که خدا بر آنان مقّرر داشته و خدا 

 «مقتدر و داناست!
م از این باغ  ب ری می»    رسد! آدم نه  تری می تر از تازه تازه –رسد  ـ هر د 

پیشی  خدا بود تونه ه ره ر بخنده! توی دو آیۀ  تونه نعره بکشه  نه می می

کنه که  می کرد و توی این آیه  همین خدا حکم که آدما رو تنگدست می

کنن   همین آدمای تنگدست رو وقتی که از فقیری و ُگشنگی دزدی می دست  

قطع کنن! اسالم  واقعی  اینه و اسالم  واقعی  فقط اومد تا به دفاع از ثروت 

 «ه داره!گ مردم رو اسیر و ب ردۀ ثروتمندا ن  و ثروتمند،
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گوئی و رذالت و حماقت  تا چه حّده! توی دوتا آیه  ببین ضّد و نقیضـ »   

شده که خداست که فقیر رو فقیر کرده و توی یه آیۀ دیگه میگه همین  گفته

شون  باید دست کوچیکی کردن، اگه از ُگشنگی و ناچاری  یه دزدی  فقیرا 

 «رو قطع کرد!

و ارباباش رو ببین که « مسئول  ارشاد»به اصطالح  ـ درجۀ خرّیت  »   

سی که های پیشی  ک ن! بنا به آیهئ   این سه تا آیه رو پشت  سر  هم آورده

فقیره  خدا فقیرش کرده و بنا به این آیه  اگه همین آدم  فقیر از ناچاری 

شد  باید دستش قطع بشه! دست  چنین کسی قطع می دست به دزدی بزنه،

ۀ کردن که کارش دائماً کشیدن  شیر هیچ ثروتمندی رو قطع نمیاما دست  

ها بود. درست مثل  حاال در جمهوری  اسالمی که انگشتای یه آدم   ب رده

کنن اما  که از الُبدی یه چیز  کوچیکی رو بلند کرده قطع میمحتاجی رو  

ن! ئ   شده میلیاردها دزدی کرده کنن که کشف انگشتای مقاماتی رو قطع نمی

حقوق  انسان تمام   ،جمهوری  اسالمی ی فعالً در کشور  ما با تسلط  یعن

انسانی  خودش رو از دست داده و برگردونده شده به صدر  اسالم و تبدیل 

هزار و چارصدسال پیش! اینه  مون انسان  خوار و ذلیل و بی پناه  شده به ه

 «اندازۀ بدبختی  ما!

شمارشون   انگشت م که جز یه تعداد  اسالصدر  عربستان در مردم   ـ برای»   

این  نادان و وحشی و بیخبر بودن،  همه محتاج و ُگشنه بودن و در ضمن

ورۀ ما که ثابت شده علت  فقر فقط ظلم  حکومت  آیه  عادی بود اما در این د 

تونه قابل  قبول و قابل  تحمل باشه؟ آدم  فقیر   این آیه کجا می عدالتیه، و بی

به دزدی نزنه؟ ُگشنگی بکشه و محرومیت بکشه و دست تونه  چقدر می

نهایت ثروت  حرف  اصلی  اسالم  اینه که هیچ عیبی نداره اگه کسی بی

خواد بکنه   داشته باشه و غالم وکنیز داشته باشه و هر غلطی که دلش می

کبیره  اینه که اگه یه فقیری  های بزرگ و یکی از گناهان   ُجرم اما یکی از

از  –های پیشی اقرار کرده که خودش فقیرش کرده  ر آیهکه خدا د –

 «دستش قطع بشه! العالجی  یه دزدی  کوچیکی کرد،

کرده خودش فقیرش  آدم  فقیری که قطع  دست   خدا با فرمان   که ـ درجائی»   
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حساب « مقتدر و دانا»ئی کرده  خودش رو  و به خاطر  احتیاج  یه دزدی

ی آخوندا با قطع  دست و اعدام، خودشون در اینصورت  کنه، می دیگه تا ک 

 «رو مقتدر و دانا و برحق  حساب نکنن؟!

ـ "آریامهر"  و "پدر  آریامهر" و تمام  پادشاهای بعد از اسالم  به اسم  »   

« سایۀ خدا»شدن و خودشون رو  اسالم  سوار مردم شدن و هیچ پیاده نمی

اما  دادن، یون به سلطنت ادامه میکردن و البته به کمک  روحان معرفی می

 شد و توی این روزی  کامل  توی حکومت  پادشاهی پیدا نمی باز تیره

به اسم  خدا و به نمایندگی از طرف   احکومت پیدا شده که اسالم و آخوند

مون گردوندهئ   خدائی که وجود نداره  افتاده ن به صدر  ئ   ن روی سر  ما و بر 

 –مثل  جونور  –های صدر  اسالم  برخورد با عرباسالم و درست مثل  

ی  کنن! یعنی با همین قرآن و بخصوص با همین آیه بامون رفتار می ها  تا ک 

خواد  خواد نکنن و هرُگهی که دلشون می آخوندا هرغلطی که دلشون می

 «نخورن؟!

تونی توجیه کنی؟ پیغمبری که یعنی  ـ اینو دیگه چی میگی؟ اینو هم می»   

 که بیشتر     تدونس یا نمیآ کمک به فقیر و ذلیل و مظلوم اومده بود، برای

خودشون و  برای سیرکردن   شکم   کنن  کسانی که دزدی می

عدها از این دونست که بعد و ب کنن؟ آیا خدا نمی هاشون دزدی می خانواده

ثروتمندا و به ضرر   شه به نفع   هائی می استفاده ها چه سوء   آیه و آیه

شون انگشتای یه آفتابه دزد   اسالمی  ا؟! امروزه آخوندا توی جمهوری  فقیر

ز انگشتای کسی رو  که صدها میلیون گهرکنن اما  بدبختی رو قطع می

دزدهاست و  را؟ برای اینکه حکومت  حکومت  کنن. چ دزدیده قطع نمی

ین دزدها  باید وحشتی ایجاد کنن تا با ا برای اینکه با قطع  انگشتای آفتابه

محفوظ  شون راحت بشه که اموال شون راحت   وحشت  ثروتمندا خیال

 بخواد  برای اینکه اسالم رو هر جوری که دلشون مونه و غیر از اینا، می

 ـکنن. یعنی اسالم  شده وسیلۀ ثروت و قدرت برای آخوند  اجرا می

تا به اسمش  بخورن و بچاپن و کیف بکنن و بگیرن و  پاسدارها

هر شه  می شون وسیله هستن که به جوری های قرآن وبکُشن؛ چون آیه ببندن
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جنایتی رو مرتکب شد بدون  اینکه کسی بتونه  ظلم و هر و هرکثافتکاری 

 «چون و چرا کنه!

رسد  آیۀ بعدی در شروع میخوانند و چشمشان به شباهت   ای را می آیه   

هائی به آیۀ سوم  چشمخوانند تا بعد به هردو برسند و  و آنرا هم می

 خوانند. رسند و آنرا هم به خاطر  کوتاهی  آن می می

 :118 ُهود،  

همۀ ملل و مذاهب   خلق را  خواست، و اگر خدا می»  

یکن دائم همۀ اقوام و ملل   دنیا گردانید؛ ول یک اّمت می

 «هم دراختالف خواهند بود!با 

 :93 ن حل،  

ازلی  همۀ بشر را  به مشّیت   خواست، و اگر خدا می»  

ه را بخواهد  گمراه ولیکن هرک   داد، یک اّمت قرار می

کند و البّته آنچه از  گذارد و هرکه را بخواهد  هدایت می

 «!ال خواهید شدؤاز همه س اید، نیک و بد کرده

 :51 مائده،  

دوستی   به را و نصاراایمان! یهود ای اهل  »  

  «مگیرید!
کوچکترین حّقی نداشت که چنین  ،ـ چرا؟ اگه خدائی هم وجود داشت»   

اما چون خدائی در کار نبود و چون قرآن رو محّمد و چندنفر  کاری بکنه،

باید توجه کرد که این سه  کردن و جفت و جورکردن، از اطرافیاش درست

گرفتن  ها شروع کردن به  دیگه برای چی گفتن. وقتی که عرب آیه رو

 اونوقت شکل و دیگه ملّت های دیگه، ن روی سر  جاهای دیگه و سوارشد

 های دیگه ملّت اومد و شون نمی به خیالاصالً خودشون گری   وحشی قیافه و
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کردن و تحقیرشون  خودشون کمتر حساب می خورده رو از شکست

ترسیدن از  ش می محّمد و دار و دسته کردن و از طرفی دیگه، می

ترسیدن از دین   ها و حّتی می ها و یهودی بعضی از مسیحی روشنفکری  

ها  هرچی هم که بد و کثیف بودن  باز از  چون این دین –عیسی و موسی 

ها رو   و برای همین  این آیه –تر یا اقالً بهتر بودن  ها انسانی اسالم  عرب

 «جور کردن!

کرده باشه  رو خدائی خلقها  ـ اگه فرض کنیم که اقوام مختلف و مذهب»   

و سیاست  این خدا این باشه که اقوام و پیروان  مذاهب رو عمداً بندازه به 

دراینصورت اینجور خدائی خدا نیست و یه هیوالست که از  جون  همدیگه،

زجر و عذاب  آدما و خصوصاً از جریان  دشمنی و نفرت و خونریزی بین  

 !«کنه آدما کیف می

های  هم نشون میدن که خداست که نژادها و مذهبـ این سه آیه »   

جوربجور رو خلق کرده فقط برای اینکه آدما همیشه اختالف داشته باشن 

و از همدیگه متنفر باشن و همیشه در حال  جنگ و جدال و خونریزی 

پس  تونه بیاره، میین عمل  دلیل نمیاره و دلیل هم نو چون برای ا باشن،

خواد  لش میخواد ثابت کنه که هر غلطی رو که د شه که خدا می معلوم می

اونوقت توی  نداره مخالفت بکنه و اگه هم کرد، کنه و هیچکس هم حق می

آتش  جهنم! این دنیا باید ُکشته بشه و توی اون دنیا هم باید پرت بشه توی 

 «اینه اسالم! اینه اسالم  ناب  محّمدی!

فقط  ما اینقدر عجیب میان، نظر   که اآلن بههائی  ـ باز میگم که این آیه»   

ن. یعنی چون اسالم بعد از یهودّیت ئ   برای همون صدر  اسالمه که گفته شده

ن اختالف و ویهودی و مسیحی و مسلم جا بین   و مسیحّیت اومد وهمه

ها واقعاً  اما امروزه این آیه گفته بشن،ها  الزم شد که این آیه دشمنی بود،

ن و ش   برخورد و جنگ و خونریزی مینفرت و  دشمنی و کینه وفقط باعث  

 «بس.

اختالف و دشمنی کرده  د  ف گفته شده خداست که عمداً ایجاـ از یه طر»   

یه  کنه و که گمراه میو از یه طرف گفته شده که مثالً یه قومی رو خداست 
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 کنه و اونوقت باورنکردنی و راست هدایت میقومی رو خداست که به راه  

اینه که آخرش میگه که بابت  نیکی و بدی که   آور انگیز و جنون نفرت

شین! یعنی تمام  افراد  یه قومی که  گیرین و مجازات می ئین  پاداش می کرده

ن، پاداش ئ   ن که خوب بودهئ   شون کرده و هنری نکرده خدا خودش هدایت

شون  شن و تمام  افراد  یه قومی که خدا خودش گمراه گیرن و بهشتی می می

یعنی  ن،ش   بابت  همین گمراهی و بدی  مجازات می ن،ئ   کرده و بدی کرده

باید این  خواد، متین و عاقالنه مین! هرک ی که حرف  محکم و ش   جهنمی می

 «ها رو بخوونه و حظ بکنه! آیه

ـ البته منظورش از اینکه خدا خودش یه قومی رو گمراه کرده و یه »   

بوده که مثالً قوم  موسی و قوم  عیسی گمراه  قومی رو هدایت کرده  این

بودن و فقط قوم  محّمد هدایت شده بود؛ اما اینجور حرفا معلومه که حّتی 

معنی شدن تا چه برسه به  صدسال بعد از صدر  اسالم  چقدر مسخره و بی

 «هزار و چارصدسال بعدش!

بانی  کنه که باعث و  خدا خودش واضح اعالم می ،آیه ـ توی این سه»   

سالۀ بین   های همۀ این هزار و چارصد اختالف و دشمنی و خونریزی

خوشبختانه دیگه  ها و مسلمین  خودش بوده و بس! ها و مسیحی یهودی

زمانی رسیده که بیشتر  مردم  دنیا به خاطر  رشد  فکری  بدون  اعتنا به 

ولی نبره ن  و امیدوارم که زیاد طش   ن و میئ   مذهب و نژاد  بهم نزدیک شده

ور  خدا و مذهب  تمام شده و خدائی  که همۀ مردم  دنیا بفهمن که دیگه د 

ها فقط مایۀ ننگ و خواری  بشرن و همۀ آدما فقط باید  وجود نداره و مذهب

 «روی شعور و دانش و انسانیت  خودشون حساب کنن!

 :49 ن حل،  

همه  از جنبندگان، ها و زمین است، هرچه در آسمان»  

 ت  خواری و ذلیلی( به عباد) لذل  ت ل  کما تکّبر و با هیچ بی

همۀ   ق  که فو موجودات از خدا م  خدا مشغولند و تما

  «کنند! می  اطاعتمأمورند  هرچه    به و ترسند هاست می آن
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یعنی اصل  مطلب  اسالم اینه که ـ بنیان  این دین  بر ترس گذاشته شده! »   

ردارن شخصیت  خودشونمردم بترسن و دست از شعور و  مثل  جونور  و و 

 «شن و بس!ب  

کردن که آسمون تنها یه آسمون نیست و هفت آسمون  می ـ هنوز خیال»   

ن از فرشته و حور و پری و جّن و  وجود داره  و این هفت آسمون هم ُپر 

نورا کار و باری ندارن جز اینکه به وو همۀ اینا و همۀ آدما و همۀ ج آل،

رو عبادت کنن و ذلیلی و بی شخصیتی و ترسوئی  خدا  حال  خواری و

  «ن فقط و فقط برای همین!ئ   اصالً آفریده شده

ـ خواست  خدا و ارادۀ خدا و هنر  خدا فقط این بوده که همۀ موجودات »   

ش از –از آدم تا فرشته و تا سگ و گربه و چرنده و پرنده و درنده  –

کنن که خدا از هر جانوری خطرناکتر بترسن و ذلیل و خوار باشن و قبول 

  «و درنده تره و بنابراین کارشون دعا و ثنا و عبادت و اطاعت  کامل باشه!

   .................. 

 :81 ن حل،  

ها از  سایبان و خدای برای آسایش  شما از گرما،»  

ها مهّیا ساخت و از  درختان و سقف و دیوار و کوه

ها برایتان قرار داد تا از  پوشش و اتاق  غارهای کوه

سرما و گرما پناهی گیرید و نیز لباس که شما را از 

د خلق کرد و نیز  گرمای آفتاب و سرمای زمستان بپوشان 

برای آنکه در جنگ محفوظ مانید لباس  آهن مقّرر 

 وهای خود را بر شما تمام کرد  گردانید! چنین نعمت

 «اشید!امر  او ب کاری کرد تا مگر مطیع و تسلیم  
ورۀ غارنشینی ـ خوب نگاه کن! اینحرفا »    و امروزه  دقیقاً مربوطن به د 

یه چنین مزخرفاتی  ائیا ندارن واصالً حتِّی خووندن  آفریق دیگه حّتی ربطی به
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و « خدا غار درست کرد برای آدم»توهین  بزرگه برای هر آدم  متمدنی! 

باید گفت واقعاً ُتف به  نه، ُتف!واقعاً «! خدا لباس درست کرد برای آدم»

وره که به چنین خواری و بی مغزی و حماقتی به اسم   نادانی  مردم  اون د 

 «دین تن در دادن!

های وحشی  هزار و چارصد سال  ـ ببین آیا اینحرفا غیر از درخور  عرب»   

ننگ  بزرگیه که ببینه اسم  چنین دین و  ،ن؟ برای آدم  فهمیدهئ   پیش بوده

اسم  یه ملّتی مثل  ملّت  ایران به  –حّتی اگه فقط اسماً باشه  –دیانتی 

 «چسبیده باشه!

های صدطبقه بسازه و با کولر  ـ در دنیائی که بشر تونسته آسمانخراش»   

به گرما  و غیره  گرما رو به سرما و سرما رو گازی و بخاری  برقی و

هائی به چنگ  دیانتی باشه که  باید هنوز یقۀ ملّت  ما و ملّت کنه،تبدیل 

هائی بوده که لُخت و عور بودن و از گرما و سرما  مسائلش مسائل  عرب

کردن! اینه بالی عظیمی که  مردن  یا مثل  جونور  توی غار زندگی می می

 متوبه سر  ما اومده و اینه نادانی  قرون  وسطائی و توحشی که بر ما حک

  «کنه! می

ورۀ غارنشینی زندگی می»    کرد  قرار بود همیشه  ـ انگار بشری که در د 

به همون وضع و حال بمونه و انگار قرار نبود که تکامل پیدا بکنه و 

لباس و خونه و وسائل  راحتی درست کنه و انگار بزرگترین راحتی و 

انگار خدا بوده آسایش  ممکن این بود که خدا برای بشر غار درست کنه و 

بندی کرده و برای آدمیزاد  که باألخره لباس و زره رو اختراع کرده و بسته

 «فرستاده!

غارنشین و  انسان   تصوری که اسالم از انسان داشته،ـ اوج  »   

نشین بوده و به راستی که اسالم هم فقط و فقط برای یه چنین آدمائی  جنگل

جنگلی و  جور موجودات   ه همینقابل  قبول بوده و قرآن هم در خطاب ب

کرد تا  ما کاملخود را برش های چنین نعمت» :غارنشینه که با افتخار میگه

درختا  یعنی با غار و شاخ و برگ   «!او باشیدامر   مگر مطیع و تسلیم  

کنه و  های خودش رو کامالً تکمیل می نعمتناز و خدا دیگه  ،ولباس و زره
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فقط خدای  شون بکنه و انگار خدا که نصیبوده بدیگه نعمتی باالتر ن

خبر نداشته که در همون موقعی  های دیگه و ها بوده نه خدای ملّت عرب

ای وجود  های خیلی پیشرفته تمدن کردن، وی غار زندگی میت ها عرب که

ورۀ غارنشینی رو پشت  ها قرن پیش از اسالم  که ده نداشت سر گذاشته د 

  «بودن!

ـ این آیه ها البته مال  همون دوران  چارده قرن پیش ن وگه نه  امروزه »   

هر آدمی چه دیندار و چه بیدین  با خووندن  مثالً این آیه یا باید قاه قاه 

این چیزای قرون  » :زار زار گریه بکنه و آخرش باید بپرسه بخنده یا باید

ورۀ ما مربوط باشن و م گه ما وحشی و وسطائی دیگه چرا باید به د 

چرا پول  مردم  :و بپرسه« غارنشینیم که احتیاجی به اینحرفا داشته باشیم؟

و از رادیو و  هآمیز بش ارزش و جنون باید صرف  تبلیغ  این چیزای بی

تلویزیون پخش بشن و چنان به صدای سوز و زاری پخش بشن که انگار 

 «ن؟!ش   شاهکارهای ادبیات و فلسفه خوونده می

قعاً شاهکار! به به به! خدا غار درست کرد و لباس درست کرد و ـ وا»   

که هائی بودن  نعمت لبلس  آهنی درست کرد داد به مردم و اینا بزرگترین

 «تا آدما مطیع و تسلیم  امرش بشن! خدا داشت و دادشون به آدما

 :29 مریم،  

ما » :ها گفتند مریم به اشاره  حواله به طفل کرد. آن»  

 :آن طفل گفت ،«گهواره سخن گوئیم؟ طفل   باچگونه 

کتاب  آسمانی و همانا من بندۀ خاّص   خدایم که مرا »

 «!«نبّوت عطا فرمود شرف  
ـ حاال رفت برای معجزۀ عیسی! عیسی توی گهواره اونجور گفت! در »   

انسان رو به اندازۀ  هیچ توحشی انسان و شخصیت و شرف  تمام  تاریخ 

 «هیچ نیروئی و هیچ چیزی!دین نابود نکرده! 

هم  ها ی بچهکه حتّ  س  دیگه چنان احمقانه و بچگانه  ـ خوشبختانه این»   
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 «خندن! گیرن و قاه قاه می از شنیدنش شکم شون رو می

یهود و نصارا رو به » :ها حکم کرده بود که ـ دیدی؟ یکی از آیه»   

که عیسی از همون  کنه اما حاال توی این آیه ثابت می« دوستی نگیرید

شه و مثل  فیلسوف به زبون اومد!  دونست پیغمبر  خدا می موقع  تولّد می

پس دیگه چه لزومی داشت که  ،معلوم نیست  که اگه عیسی هم پیغمبر بود

پس  ،که اگه عیسی پیغمبر بود معلوم نیست محّمد پیغمبر بشه و از طرفی 

کردن و باز معلوم  جنگ میکردن و  ها دشمنی می چرا مسلمونا با مسیحی

اگه که عیسی هم پیغمبر بود  پس چرا بنا به اون آیۀ پیشی که که نیست 

ها از نظر  اسالم کافر و  ها دوستی کرد و چرا مسیحی نباید با مسیحی گفتم،

 «ن؟!...ئ   نجس حساب شده

آخوندا دیگه آدم یا باید دست از ها و توی حکومت   قیقًة با این آیهـ ح»   

باید مثل  هالو تمام  مزخرفات و خرافات  مربوط به پیش  و دین بکشه یا خدا

 «ون  وسطی رو بپذیره!راز ق

   .................. 

 :223 شعراء،  

 «گمراه پیروی کنند! و شاعران را مردم  جاهل  »  
م از دشمنی  اسالم با شاعر،»    و این دشمنی فقط برای این بوده که  ـ این 

کرد،  کرد و از خرافات دورشون می ها آگاه می رو از واقعیتم شاعر مرد

 «کرد! یعنی از اسالم متنفرشون می

افتخارش به شاعرا و  ای پیشرفته ـ نه تنها امروزه هر کشور  »   

الیام هم هر کشور  متمدنی افتخارش به شاعرا اُ  بلکه در قدیم هاشه، نویسنده

اسالم  میان  ماهیت  سیاه   حاال در این ش بود وو فیلسوفا و متفکرا

 «شه! بخصوص در همین دشمنی با شاعر معلوم می

آگاهی و دانشی که  شه که به خاطر   کسی گفته میبه « شاعر»ـ چرا؟ »   

 و زیبائی وبا هنر  خودش مردم رو به انسانیت و حقیقت و خوبی  داره،

 ترین فهمیده کنه وهمیشه بهترین و راهنمائی می احساسات وشخصیترشد   
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ای کسانی هستن که به شعر عالقه دارن؛ بنابراین دشمنی   آدمای هر جامعه

جاهل  گمراه و کنه که فقط مردم   در اینکه اعالم می اسالم با شعر و شاعر 

کنه که اسالم دین  نادانی و  متأسفانه فقط ثابت می کنن، از شاعر پیروی می

ردمه!و شعور و درک  توحشه و مخالف  بیداری   «م 

به اصطالح   ـ من که از خیلی پیش با مطالعه فهمیدم چرا این آیه»   

چار شاعر رو ـ که  ـاقالً سه  شده. تا اونجائی که به یادم میاد،« نازل»

بود ـ و برعلیه  محّمد و اسالم شعر « عصماء»شون زن بود و اسمش  یکی

اعر  دیگه هم بود شون و یه ش به دستور  محّمد آدمکُشا ُکشتن گفته بودن،

که فرار کرد و بعد توبه کرد و در  خواست اونو هم بکُشه  که محّمد می

ب ش داد! و  وصف  محّمد شعر گفت و محّمد یه کنیزی رو به عنوان  انعام

ورۀ هزار  این همون دین و حکومتیه که امروزه در کشور  ما مثل  همون د 

کنه یا  ُکشه یا زندانی می یها رو یا م شاعرا و نویسنده و چارصدسال پیش 

 «کنه یا نمیذاره صداشون در بیاد! فراری و دربدرشون می

ورۀ جهالت  فقط یه چند تائی شاعر وجود داشتن و »    ـ توی اون د 

دانشمند و نویسنده و فیلسوفی نداشتن وگه نه صد درصد توی این آیه ذکر 

شد که فقط مردم  جاهل و گمراه هستن که از نویسنده و شاعر و  می

کنن! مثل  حاال که یه آخوندی مثل  خمینی  فیلسوف و دانشمند پیروی می

 ««!ها را بشکنید این قلم» :گهیم

   .................. 

 ق ص ص :  

چه  :مشرک بگو ه این مردم  ما! ب ای رسول   :(71)»  

ظلمت  شب را بر شما تا قیامت کنید اگر خدا  تصّور می

؟! جز خدا کیست خدائی که پاینده و ابدی گردان د

د؟! آیا روز شما روشنی    بتواندبرای ر  سخن  پدیدآو 

خدا کنید اگر  تصّور می چه :بگو :( باز72شنوید؟! ) نمی
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 وز را تا قیامت پاینده و ابدی قرار دهد؟!ربرای شما 

شما  و استراحت   ت خدائی که برای آرامشجز خدا کیس

د؟! آیا پدید را  شب حکمت   بصیرت به چشم   گردان 

 «؟!گشائید نمی
 ««!روز و شب»های  ـ باز هم از همون آیه»   

گذاری روی سر  آدما در چیزی که هیچ ربطی به دین  ـ باز مّنت و مّنت»   

 «!و به خدا نداره

دونن که چرا روز و  یازده ساله هم می ـهای ده  بچه  ـ در حال  حاضر»   

دونن که این آیه مزخرفه و جزو  خرافاته و در حال  حاضر  شه و می شب می

های نود ساله  همه و همه  پیرزن ـیازده ساله تا پیرمرد  ـهای ده  از بچه

ن و هرکس که شعورش از حّد   این ئ   و همین مزخرفات شده ااسیر  آخوند

ی مزخرفات بیشتر باشه و آخوندا به فکرش باید سر و کارش بیفته  ببرن، پ 

 «ها! اتاقبا همین 

   .................. 

 احزاب:  

:( ای زنان  پیغمبر! شما مانند   یکی دیگر از 32)»  

پس زنهار  ،اگرخداترس و پرهیزگار باشید زنان نیستید؛

مبادا آنکه دلش  ناُزک و نرم با مردان سخن نگوئید،

:( و 33افتد و درست سخن گوئید! ) بیمار است به طمع

:( ای 150گیرید! )  هایتان بنشینید و آرام در خانه

هرشان ادا کردی، بر تو حالل  پیغمبر! ما زنانی را که م 

ب کردیم و کنیزانی را که به غنیمت  خدا تو را نصی

لک   و عّمه ن  عمو و دخترا شد و نیز دختران   تو کردو م 
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ها که با تو از وطن   آن ،خاله دختران   خالو و دختران  

ای که خود را به  و نیز زن  مؤمنه خود هجرت کردند،

هر ببخشد و رسول هم به ن کا رسول بی حش شرط و م 

مایل باشد؛ که این حکم  مخصوص   توست و دون  

لکی را به  مؤمنان  که ما حکم  زنان  عقدی و کنیزان  م 

برتو حالل  علم  خود بیان کردیم؛ این زنان را هم که

ن کاح هیچ کردیم  بدین سبب بود که بر وجود  تو در امر  

ج و زحمتی نباشد! ) ر  :( ای رسول! هریک از 51ح 

ر دار و هرکه را خواهی  زنانت را خواهی  نوبتش مؤخّ 

اگرش  به خود بپذیر و هم آنرا که از خود راندی،

شادمانی  دل ؛ این بهتر  باز بر تو باکی نیست خواندی،

هاست و هرگز هیچیک باید محزون  دیدۀ آن وشنی  و ر

نباشند بلکه به آنچه ایشان را عطا کردی  همه خشنود 

 طلبید، :(... هرگاه از زنان  رسول متاعی می53باشند! )

های شما و  برای آنکه دل  از پس  پرده طلبید  که حجاب

د آن بهتر است و نباید هرگز   ها پاک و پاکیزه بمان 

هیچگاه  وفاتش رسول   خدا را بیازارید و پس از 

خدا  که این کار نزد   خود درآورید  کاح  زنانش را به ن  

:( ای پیغمبر! با زنان و 59بسیار بزرگ است! )

 چادر  بگو که خویشتن را به مؤمنانو زنان   دختران  خود
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ها شناخته نشوند  آناینکه   برای کار پوشند  که این  فرو

بر آنان بسیار بهتر  ،تا ازتعّرض و جسارت آزار نکشند

 «است و خدا آمرزنده و مهربان است!
اگه خوب توجه بکنی  بیحاصل، شدن   بجای عصبانی! ـ عصبانی نشو»   

قابل  انکاری هستن راجع به غیر   فهمی که مدارک   می ها، به این آیه

ورۀ سیاه ماهیت   و  اسالم و پیغمبرش و راجع به شرایط   اجتماعی  اون د 

شی! در اون  کنی و نه عصبی می و اونوقت دیگه نه تعجب می ننگبار،

وره در عربستان  نادانی و توحش  کامل بر جامعه حاکم بود و زندگی   د 

ه نورا هم بدتر بود؛ چون هر جانوری آزاد بود که مثالً برامردم از زندگی  ج

ای و برای خودش در آزادی زندگی بکنه و مثل  مردم نبود که  یه گوشه

مثل   ،شیخی یا یه حاکمیمجبور باشه تحت  تسلط  پیغمبر یا تحت  تسلط  یه 

چنگ  یه مرد  عرب، بر خالف   و باز یه جانور  نر، اسیر زندگی کنه،

جانورا   انداخت روی چند تا ماده که فقط مال  خودش باشن؛ و باز بین   نمی

با توجه به این  ها وجود داشت. تازه، ب ردگی وجود نداشت و بین  عرب

وقتی کسی ها، وضع خیلی وحشتناکتر از حّد و حدود  تصوره. یعنی  آیه

ظاهر   معلومه که مجبوره اقالً حفظ   کنه، خودش رو پیغمبر  خدا معرفی می

رو چون اون اعمال  بکنه و محّمد هم البته تا تونسته  حفظ  ظاهر کرده ولی

ها رو بسازه  این آیه مجبور شد برای توجیه، خبر داشتن،کرده بود و همه 

  من به عنوان  پیغمبر و به اسم  خدا ادعا بکنه که غیر از زنای عقدی،

م و دارم که هر تعدادی که بخوام کنیز داشته باشم و ئ   حّق   الهی داشته

هام هم  ها و دخترخاله ودخترعمهها و دخترعموها  درضمن تمام  دختردائی

خواست که مثل   مال  خودم هستن! و بعد! از تمام  این زنای ذلیل و اسیر می

از پشت  پرده  زنن، حّتی با کسی که حرف میتوی قفس بمونن و   مرغ

نباید  حرف بزنن تا نکنه کسی طمع ب شون بکنه و با این وضع  ذلیلی،

 بهترین خوشبختی و نور   ،بختی تیرهغصه هم بخورن و حّتی این اسیری و 

به نوبت  باشن و  راضی  واقعاً  باید چشمشون کور، شده و، حساب چشم  اونا
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زشتی  اونا باشه و  ـشون با محّمد هم بسته به خوشگلی  رختخواب رفتن

ن  نباید توقع  زیاد داشته باشن چون این م حکمت  اونائی که کمتر خوشگل  

درجۀ خودخواهی و توحش  محّمد تا  خداست! ازاینا گذشته،و خواست  خدا 

خواست حّتی بعد از مرگش هیچکدوم از زناش و کنیزاش  اونجا بود که نمی

شون مثل   تعدادی شون موقع  مرگش باز جوون بودن و حّتی ـ که همه

سال بودن ـ نصیب  کسی بشه و برای ترسوندن  این زنا و همۀ  بچه عایشه 

هم آیه کرد! با یه چنین واقعیتی که هر آدم  درستی رو منقلب مردا  اینو 

ها  شه تصور کرد که پولدارا و رؤسای قبایل چه دیگه به راحتی می کنه، می

امرا دیگه کار رو به  ـ ها و امیر کردن و باید تصور کرد که بعدها خلیفه می

ودن! ب  دههائی آوردن که فتح کر کجا رسوندن و چه به سر  مردم  مملکت

خوونیم هارون خلیفۀ عباسی  دوهزار  نداره وقتی می همینه که تعجبی

تا معشوقه  چارهزار ـباز یکی از خلفای عباسی  ـمعشوقه داشت و متوکل 

از  داشت و هنوز کم بودن براش و باز امیرا و حاکماش مثل  پاانداز

 فرستادن! و نباید فراموش کرد که تمام   کشورای مختلف براش دختر می

دخترای حرمسراها مسلماً جزو  زیباترین دخترای دنیا بودن و محکوم بودن 

شون رو توی قفس بگذرونن و فقط  به اینکه تمام  دوران  نوجوانی و جوانی

شون برسه که یه دستی به سر و  بار نوبت هر چندماهی تا چندسالی یه

به  شون، نخواست« صاحب»و وقتی هم که دیگه  گوششون کشیده بشه

شون به کسان  دیگه! و چرا؟ برای  هب د    مثل  اسب و قاطر وان  هدیه عن

آور  اینه که در آخر  تمام   کرد! و دردناک و جنون اینکه اسالم حکومت می

یعنی نسبت «! و خدا آمرزنده و مهربان است» :ها میگه چی؟ میگه این آیه

ها و  نه؟ نسبت به پیغمبر و اشراف و خلیفهوبه ک ی آمرزنده و مهرب

ها  شدن  خون  ده قیمت  ریختهمفتخورا و آدمکشاشون! و به چه قیمتی؟ به 

های مختلف و به قیمت   مملکت و صدها هزار نفر از مردم  بیگناه   هزار

و پسرای همون مردم! همون  ادخترا و زنبردن   کردن و به ب ردگی غارت

 «ن هم شده بودن!ومردمی که به زور  مسلم

باز حاال با خووندن    م،ئ   ـ با وجودی که من از ماهیت  اسالم خبر داشته»   
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کشیدم تا نکنه یه وقت از  ها اگه تنها بودم  اقالً چند بار نعره می آیه  این

خووندم که محّمد   ! وقتی توی کتابی میقلبم یا مغزم عیب بکنه شدت  فشار،

یه پیغمبری «! این شاید اغراق باشه» :گفتم به خودم می کارا رو کرده، این

تونه  دخترا و زنا رو عقد  تا می که ظاهراً برای اصالح  جامعه اومده،

ن کنه برای خودش و تا می تونه کنیز به دس می ت میاره و باز اینا همه کم 

ها و  ها و دخترخاله براش و میاد تمام  دخترعموها و دخترعمه

می ُکنه و چون گند  این کار دراومده گیره  های خودش رو هم می دختردائی

« آیه»چندتا به اصطالح  برای اینکه جلو  زبون  مردم رو بگیره، بود،

کنه برای مردم که این کارا یک به یک  خواست  و  شون می قل  سازه و ن   می

ن  اسیر و واز اونهمه دختر و زن  جو ،ن و از زبون  خدائ   حکم  خدا بوده

که میاد خونه بیرون نذارن و حّتی با کسی ا از توی خواد که پ اه  میپن بی

م  خونه برای کاری،  و مثل  آدم حرف نزنن و از پشت  پرده حرف بزنن، د 

میاد چادر رو  هاش، باز اینا کمه و برای اینکه کسی طمع نکنه به معشوقه

کنه و تهدید می کنه که پس  کنه و حّتی باز به اسم  خدا اعالم می اختراع می

 «به این زنا نزدیک نشه!از مرگش هم کسی 

ن و هیچ ئ   ها باال رفته ـ عالیه! این کار دیگه یکبارگی شده و تمام  پرده»   

سطح  آگاهی و شعور و اخالق و وجدان در صدر  اسالم  :تعجبی هم نداره

مرد  رسید که زن و اونقدر پائین بوده که هرگز به ذهن  احدی نمی

 کوچکترین تفاوتی ندارن و اگه مرد باید مجاز باشه که برای لذت  جنسی 

پس زن هم باید مجاز باشه که با  تا زن باشه، با دوتا زن و چارتا زن و ده

توحش  اون دوران  . بنابراین درجۀهتا مرد باش دوتا مرد و چارتا مرد و ده

کرده و  می رو ام این کارببین چقدر باال بوده که محّمد با عنوان  پیغمبر ه

شیش تا  ـ رو خواست و فرمان  الهی به حساب آورده! پنج احّتی این کار

تعدادی صیغه داشته و تعداد  نامعلومی هم کنیز داشته  و  زن  عقدی داشته،

هشت ساله رو  ـعایشۀ هفت   تقریباً مسن بوده با اینحال وقتی که دیگه

ونن و اگه قرار مکرده که توی خونه ب گرفته و تمام  این زنا رو مجبور می

پرده حرف بزنن و چادر به خودشون از پشت    بوده با نامحرم حرفی بزنن،
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شون فقط در این ُخالصه بشه که محّمد هر  هستی ،بپیچونن و ُخالصۀ کالم

محّمد  به حکم   از مرگ  اونا بخوابه و حّتی بعد وقت که دلش خواست  با 

شون نره و با هیچ مردی  باشن  هیچ مردی نزدیک خدا هرقدر هم جوون

تازه اّول   سر و کار پیدا نکنن! یعنی مثالً عایشه که موقع  مرگ  محّمد 

م  مرگ! اسالم فقط  باید به هیچ مردی نزدیک نمی جوونیش بود، شد تا د 

شد نه دین  ملّت  ما و چند ملّت  دیگه؛ چون  های وحشی می باید دین  عرب

 و آئین  نادانی  مطلق و توحش  خالصه. دینی که به اصطالحاسالم دین 

ها رو خواست   پیغمبرش اینهمه کثافتکاری و ظلم کرده و اون کثافتکاری

های بعد از پیغمبرش معلومه  ها و خلیفه دیگه تکلیف  امام خدا قلمداد کرده،

یمال ها اسیر و پا های دنیا رو قرن و معلومه که چطور تعداد  زیادی از ملّت

یل  اسالم  ها و  یعنی جز در مورد  محّمد و امام -کردن. جز در صدر و ذ 

کدوم پادشاه و کدوم وحشی  ظالمی رو  دیگه در تمام  طول  تاریخ  ـها  خلیفه

عقدی بگیره و هم تعداد   سراغ داریم که در آن  واحد هم چند تا زن  

هشت ساله تجاوز  ـنامحدودی صیغه داشته باشه و هم به دخترای هفت 

بکنه و هم با تمام   دخترای اقوام  خودش بخوابه و هم به تعداد  زیادی کنیز 

تِّی و ح« من قرار داده« لک م  »این کنیزا رو خدا » :تجاوز بکنه و بگه

 ،های من داشته باشه  اگه مردی نظری به معشوقه بگه بعد از مرگ  من 

 «با جهنمه؟!  سر و کارش به حکم  خدا

 هائی رو که محّمد کرده بکنه، حّتی ربع  کثافتکاری ـ امروزه اگه کسی»   

که دقیقاً معلوم نیست  –شه. غیر از زنای عقدی و صیغه  هیوال حساب می

ای مثل  عایشه هم تجاوز  ساله هفت ـبه دخترای شیش  –چه تعدادی بودن 

های  لف تاز هیچکدوم از زنای اقوام  خودش و از کُ  کرد و غیر ازاین، می

خواست  »این اعمال رو  گذشت و همۀ خودش و از زنای اطرافیاش هم نمی

تعداد  زیادی  کرد و باز از اینا گذشته، معرفی می« آیۀ آسمانی»و « خدا

لک»کنیز رو هم  ش کرامت کرده بود! کرد که خدا ب   حساب می« م 

داری  ب ردههمیشه که اسالم داری بوده در حالی  بشری  ب رده بزرگترین ننگ 

 هکه ی مثالً این بوده داری  ب ردهو  داری کرده همیشه ب رده قبول داشته و رو
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کشید و یه سرزمینی رو با  می مغولی لشکر ای یا یه خان   پادشاهی یا خلیفه

کرد و هر  یمدخترا و پسرا رو جمع  زنا و از غارت، گرفت و بعد ُکشتار می

رمی برای خواست، تعدادشون رو که می داشت و باقی  خودش و نزدیکاش و 

رکرده  کرد می روهم یاتقسیم شون  فروخت لشکرش یا می ها و سربازای بین  س 

ها با گرفتن  ایران به  ا ن که عرب هائی عمل ها همون دارا و این عمل به ب رده

سر و  ها آدمای بی ب رده ر  بیشت فروشی، در ب ردهما آوردن. پس  سر  اجداد  

عدالتی  نبودن. اونوقت دینی که ظاهراً اومده بود برای اینکه ظلم و بیپائی 

لک  »و « غنیمت  خدا»رو  ها ب ردهپیغمبرش  رو از بین ببره، خودش « م 

 شدن   نازل صورت   و بهخدا  رد و اینو دیگه مستقیماً از زبون  ک حساب می

و نقل کرده و باز خداست که ب ش میگه ت« آیۀ آسمانی»به اصطالح 

هات رو  ها و دخترخاله ها و دختردائی تونی همۀ دخترعموها و دخترعمه می

له و شکایت  زنای و باز همین خداست که برای جلوگی ،بکُنی ری از گ 

سوختن و فقط یه مرد اسیرشون  جنسی می بیشمار  پیغمبرش که از احتیاج  

وشگلتر که هر زنی رو که خ میده که پیغمبر حق داره« ندا»باز  کرده بود،

چه  روز  و جوونتره  بیشتر بکُنه؛ یعنی برای زنای اسیر و محروم و تیره

دیدۀ  این بهتر شادمانی  دل و روشنی  » :این .. نگاه کن... -یغامی داره؟ پ

هاست و هرگز هیچیک باید محزون نباشند بلکه به آنچه ایشان را عطا  آن

داشت و چنین خدائی اگه فرضاً خدائی وجود «! همه خشنود باشند کردی 

قوی و  صورت  باز خدا نبود و هیوالئی بود وحشتناک که آدما رو به  بود،

کرد تا خودش رو با تماشای  شکارچی و شکار خلق به صورت   ضعیف،

بشری و حیوانی  مناظر   سرگرم کنه؛ و بخصوص از  کثیف و سیاه و غیر 

تونست  فقط می ،شه فهمید که اگه خدائی وجود داشت های پیشی می آیه راه  

معرفی « مکارترین» ای که خدا رو آیه چنین هیوالئی باشه؛ مثالً از راه   یه

خدا بوده  خواست  آدما  تنگدستی و ثروتمندی  ای که میگه  آیه کرده یا از راه  

آدما رو خدا قبالً تعیین شدن و هدایت شدن   که میگه گمراه ای آیه یا از راه  

 ازل  رو خدا از روز  کسی  هر تاریخ  مرگ   میگه  ای که آیه از راه   کرده یا

 «تعیین کرده...
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زنا   موندن و اینجوری  ردن و زنا  میمُ  مردا  می ها توی جنگـ چون »   

برای جلوگیری از فساد  قرار شد هر مردی دو زن  تعدادشون زیاد می شد،

یه  این از همون اّول  کنم یا بیشتر بگیره یا صیغه بگیره؛ اما فکر می

ای شد برای شهوترانی؛ چون اگه مردا در جنگ  ای بود یا یه بهانه بهانه

بگور  گری  دخترا رو زنده ها از وحشی بردر عوضش خیلی از ع مردن، می

شد و دیگه شاید اصالً نیازی  کردن و اینجوری البد یه تعادلی برقرار می می

اگه ما فرض هم بکنیم که دو  ر حال به دو زن و چند زن گرفتن نبود. به ه

باز در اون دوران الزم بوده نه حاال؛ و  زن و چند زن گرفتن الزم هم بوده،

! یعنی حضرت  محّمد چون ها میگن حّتی اون موقع هم نه جوری که این آیه

بود تا سرمشق باشه  پیغمبر بود  باید از همۀ مردم پرهیزکارتر و پاکتر می

کسی عجیبه که پیغمبر ُنه تا زن داشت و اونهمه کنیز و این حاال برای هر

در  اقوام  خودش هم رابطه داشت! ُخالصه، نایبا ز داشت و غیر از اینا،

جهت به آدم  هزار و   روزگار  فعلی که انسان رشد کرده و دیگه از هیچ

وره چارصدسال پیش ربطی نداره، داری وجود  ای که دیگه ب رده یعنی در د 

یزن و مرد  همه به برابری  نداره و  دیگه هیچ آدم  فهمیده و  ن،ئ   برده پ 

تونه دو زن داشته باشه ولی زن  شه که بگه مرد می شرافتمندی پیدا نمی

ها دیگه هیچ ارتباطی  تونه دو شوهر داشته باشه؛ و بنابراین این آیه نمی

 «به امروز ندارن...

بعد از صدر  اسالم  ـ من هروقت چیزی راجع به اوضاع  اجتماعی  »   

وی و  البته همیشه وجودم ُپر می خووندم، می شد از نفرت از تمام  خلفای اُم 

هاشون در حرمسراهاشون که صدها  خصوصاً به خاطر  کثافتکاری عباسی،

توشون اسیر   زن و دختر و پسر و گاهی چند هزار زن و دختر و پسر

اسالم  متوجه نبودم که بیشتر  منتها به خاطر  عدم  شناخت  کافی از  بود،

نظیری تبدیل  بی و احکام  اسالمی به دیوهای فاسد   ها رو خود  قرآن خلیفه

اسالم و بخصوص از خود  محّمد  ها از قرآن و از صدر   کردن؛ یعنی خلیفه

قدی ن  عزسرمشق گرفتن که اونجور شدن! پیغمبری که خودش با اونهمه 

رو کارا  گذشت و همۀ این خودش هم نمی ام  اقو باز از زنای کنیز،و صیغه و 
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ها که چون  ای بود برای خلیفه نمونه آورد، آیات و فرمان  خدا به حساب می

شدن. حاال دردآور و ُکشنده اینه که  خلیفه می داشتن نفوذ و مال و قدرت 

 –خدا  آیه  مثل  اینکه خدمتی شده باشه به زنا و کنیزا، این چند تادر پایان  

خدا آمرزنده و مهربان » :کنه که گیری می نتیجه –یا در واقع محّمد 

 ««!است

کنم که حّتی اگه  م اما فکر میئ   هـ درسته که من قرآن رو نخووند»   

کردن،  یه آیاتی رو انتخاب می اسالم  ها هم برای خوارکردن   کمونیست

این انتخاب تونستن اینقدر لطمه به اسالم بزنن که اینا خودشون با  نمی

از  ن! توی همۀ این آیات  یا صحبت از خرافاته یا صحبتئ   زده لطمه

خوردن و امروزه هیچ  های بیابونی می درد  همون عربه حرفائیه که فقط ب

 «شون رو هم قبول داشته باشه! تونه یکی بشری نمی بنی

 :63 احزاب،  

پرسند که ساعت  قیامت   ما! مردم از تو می ای رسول  »  

ه که آنرا خدا می ی خواهد بود؛ جواب د  و  داند و بس، ک 

دانی؛ شاید آن ساعت  بسیار  چه می ای رسول، تو،

 «موقعش نزدیک باشد!
ه داره گ ـ این دیگه گفته شده فقط برای اینکه مردم رو دائماً در ترس ن »   

 «چون و چرا! و وادارشون بکنه به اطاعت  بی

کورکورانه گذاشته شده. توی  ـ اُّس   اساس  دین  بر ترس و اطاعت  »   

بینه باید  دونه و بعد که می قیامت رو فقط خدا می ساعت   این آیه  اّول میگه

 «میگه شاید اون ساعت  موقعش خیلی نزدیک باشه! بیشتر بترسونه،

چارصد هزار و  اما ـ "شاید آن ساعت بسیار موقعش نزدیک باشد"»   

نرسیده! تنها معنی  این آیه « آن ساعت  بسیار نزدیک» هنوز سال گذشته و

 «دارن.ه گ همیشه درترس  دائم ودراطاعت  دائم ن  ۀ مردم رواین بوده که هم

   .................. 
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 خوانند: و دو آیۀ  مشابه را می   

 :23ناظر،   

به کاری مأمور  ،تو جزآنکه خلق را بترسانی»  

به حّق و راستی به سوی خلق  تو را نیستی!... ما

نبوده جزآنکه در   هیچ اُّمتی بترسانی و فرستادیم تا

 «میانشان ترسانند؛ و رهنمائی بوده است!

 :48 ا نعام،  

 ،بترسانند و دهند  جز برای آنکه مژده ما پیمبران را»  

   «نفرستادیم!
 «رشوه»که همون  ـ باز هم ترس! ترس و زور و گاهی هم مژده،»

 «باشه!

های  یعنی تمدن –های پیشرفتۀ اون روزگار  تمدن اسالم، ـ موقع  ظهور  »   

به عربستان و مردمش  به  –ایرانی و یونانی و رومی و مصری و چینی 

کردن و  وحشی نگاه می چشم  یه سرزمین  خشک و سوخته و یه مردم  

 های خشک  روزی بیابونهای اون  کردن که همین وحشی نمیتصور هرگز 

 های ُکشنده بزنن. خود  مردم   بزرگ ضربه های خطری بشن و به تمدنیه 

 ربستان هم خبر داشتن که اون مردم  متمدن  وجود دارن و صاحب  ع

کشورائی هستن که بیشترشون سبز و خرم و خوش آب و هوا هستن و 

ن از نعمت و همه صحرائی  خوره و نه موش   نه کسی سوسمار می شون ُپر 

ل م  تا اینکه شتر، و نه شیر   محّمد به تقلید از موسی و عیسی  اسالم رو ع 

مشت از اطرافیاش تونستن هم از راه  قول و کم خودش و یه  کرد و کم

 کارشون رو از پیش ببرن. قول و وعده  ،ایجاد  وحشتوعده و هم از راه  

جنگ اسالم برای  مسلمون بشه و ک ی که گفتن هر این بودن که به مردم می

 اونقافله یا  اونو بکنه  ای حمله قبیلهیه   ای یا به یه قافله بکنه، یعنی مثالً به
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 باشه، چه طال و نقره –ها  فوراً سهمش از همۀ غنیمت قبیله گرفته بشه،

شه و  داده می –اسیر باشه دختر و  چه حیوون و دارائی باشه و چه زن و

شد که  ب شون تلقین می مردم از جنگ بریزه، ترس  برای اینکه  غیر از این،

یه دنیای دیگه  هاس، خدائی که دنیا و مردم رو آفریده و جاش توی آسمون

هم آفریده و اون دنیا رو به دو قسمت کرده؛ یه قسمتش رو کرده بهشت و 

برای عذاب دادن و به آتش ق کرده ل؛ جهنم رو خیه قسمتش رو کرده جهنم

باش دشمنی  باشن و  کافرا و کسانی که با پیغمبر همراهی نکرده انداختن  

کرده باشن و بهشت رو خلق کرده فقط برای مسلمونا و بخصوص برای 

اسالم  ن؛ و بنابراین اگه کسی به خاطر  مسلمونائی که در جنگ شهید ب ش  

ه و فوراً میره بهشت و توی ش شهید حساب می جنگ بکنه و ُکشته بشه،

ه از سبزه و ُگل و مانندی جا ب ش میدن که همۀ حدودش ُپر   کاخ عمارت  

ری و خوردنی درختای میوه و هرقدر که بخواد  های رنگارنگ در  حور و پ 

غیر از اینکه  اما اگه کسی کافر بمونه، اختیارشه برای همیشه و همیشه،

بدبختی یعنی غیر از خواری و  مال و جان و ناموسش به مسلمونا حالله،

باید بره جهنم و دیگه  وقتی هم که بمیره یا ُکشته بشه، دنیا، وزی  رو سیا

ها با  ها و رومی که یونانی توی جهنم برای ابد عذاب بکشه! ُخب! وقتی

 مسیحیت رو خوردن، مه فیلسوف و شاعر و روشنفکر  گول  اونه وجود  

 باورنکنن یا   محّمد رو قبول شد حرف   ور ممکن میهای نادان چط عرب

ر هراس طرفدارای محّمد  همیشه دحملۀ الخصوص که از فکر   علی نکنن؟

 بعد از محّمد،عربستان مسلمون شد و  بودن. این بود که سرتاسر  

مدارها که دیدن دی رد  شروع کردن به  ه جائی نیست که غارت بشه،گس 

شت و جهنم و مال و هحمله کردن به کشورای دیگه و با همون عقیدۀ ب

 کشورا رو بگیرن و به همه چی برسن  تونستن خیلی از  ادنی دارائی و لذت  

ن! و این م دوتا آیه  «ای که مدرک 

کنن ولی ما نباید فراموش کنیم  فقط ما رو متنفر می ها امروزه ـ این آیه»   

وره که در ها  آیهن یهم محّمد تونست با شرایط کامالً فرق داشتن و  اون د 

کامالً نادان و ه   مردم   بهشت و جهنم توجکشیدن   حرف     و حرفا و با پیش
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به خودش جلب  محروم و لُخت و ُگشنۀ عرب رو پرست و بت خرافاتی و

 تمام   باألخره تونست وحشت  د  ایجا زور و ک  به کم همین چیزا و کنه و با

آماده کنه که بعدها به جاهای دیگه  روها  عربستان رو فتح کنه وعرب

 «حمله کنن.

   .................. 

 دو آیه را می خوانند:«  خُرفزُ »و از سورۀ    

ها را بر باالی بعضی  از جهت   بعضی از آن:»31  

مراتب و درجات  قرار دادیم تا برخی از ایشان بعضی 

 «دیگر را به کار گیرند!

ها را در حیات  دنیا  آن ما خود  معاش و روزی  :»32  

ایم تا  بر بعضی برتری داده ایم و بعضی را تقسیم کرده

و  بعضی از مردم بعضی دیگر را مستمر خدمت کنند،

 «کنند  بهتر است! رحمت  خدا از آنچه جمع می
م باز دو آیۀ دیگه راجع به »    اجتماعی  فقر و « تحلیل   ـتجزیه »ـ این 

شه که در دنیا خود  خداست که اندازۀ  دارائی! کامالً واضح  واضح گفته می

و روزی  هرکسی رو تعیین کرده و خواست  خودشه که کسانی معاش 

ها بنا به خواست   ن و زیردستئ   ن و کسانی زیردست شدهئ   باالدست شده

 ها باشن! حاال ببین برای حفظ   خداست که باید همیشه خدمتگزار  باالدست

وره و سرمایه وره  ثروتمندای اون د   دو مورد از راه  که در هر –داری  این د 

آیا حمایتی  –ن ئ   شدهشدن و ستثمار و چاپیدن و مکیدن  خون  مردم پولدارا

انسانی تر و بزرگتر و مؤثرتر از این قبیل آیه ظالمانه ها در تمام   تر و غیر 

تاریخ گیر میاد؟! یعنی این قرآن بزرگترین نیروی سیاهی شده که به 

محرومیت و فقرشون کنه که  اعالن میای  فاق  هرجامعهتاکثریت  قریب به ا

های خدا هستن و مردم  خواست  خداست و زالوهای جامعه عزیزشده

 ن وتر ب ش   تر و راضی رتر و قویابایدهمیشه ب شون خدمت کنن تا مرتباً پولد

  



 ارشاد                           سّلول های دربسته             :164

 

  «بکنن!...کیف بکنن و بیشتر و بیشتر ظلم و تجاوز بیشتر و بیشتر

ه مذهب چطوری تونه واضح ببینه ک جور آدمی میـ اینجاست که هر»   

ها و  ها و خیانت ها رو بگه و بزرگترین ظلم تونه بزرگترین دروغ می

و  «احکام  الهی»ها رو در حّق   ملّت ها مرتکب بشه و اسمشون رو  جنایت

رؤسای قبایل  عربستان در صدر   بذاره! بنا به این دو آیه،« آیات  الهی»

بود و کارشون فقط  ها توی دستشون اسالم که اختیار  همه چیز  قبیله

با خواست  خدا بود که روی سر  مردم   مفتخوری و تجاوز و عیاشی بود،

 به همین ترتیب، سوار بودن وفقیر و خوار و ذلیل و مظلوم 

ها رو  دارهای امروزی هم که با استثمار  کارگرها و زحمتکش سرمایه

ه باز به خواست  خداست ک کنن، ردها ثروت جمع میادوشن و میلی می

ها نفر در هر  ن و بنابراین فقر و محرومیت  میلیونئ   دار شده سرمایه

ای  مقّدر  الهیه و مقّدر  الهیه  ندی  یه عدهمو آقائی و رفاه و ثروت ،کشوری

اختیار و آقا و ارباب  مردم باشن و اصالً مردم  ای همیشه صاحب که یه عده

 «باید گدا و خدمتگزار و بندۀ ثروتمندا باشن! برای همیشه

ن ئ   ن و باعث شدهئ   ربه به مغزم خوردهضها امروز درست مثل   ـ این آیه»   

سط  ق »و « یدآئین  ناب  محمّ »که از خواب  خرگوشی بیدار بشم! پس 

کنم  دونستم؟! من اآلن دیگه فکر می این بود و من  نادان  االغ نمی« اسالمی

گه وحشی باشه و مثل  بشر  اولیه توی غار و توی جنگل زندگی که آدم ا

تره تا اینکه  براش بهتره و خوشبخت ،بکنه یا حّتی اگه حیوون باشه

مسلمون به حساب بیاد و اسیر  اسالم و حکومت  اسالمی باشه! آدم چطور 

سکته نکنه از این کشف؟! اسالم پس فقط همین بود که از زبون  خدا بگه 

خدا  ،که ثروتمنده کهخدا خودش فقیرش کرده و هرک ی هم  ،فقیرهکه هرک ی 

هر خدمتگزار و بندۀ ثروتمندا الد  خودش ثروتمندش کرده و فقیرا باید تا ابد  

 «شون هم نباید در بیاد؟! باشن و نفس

دو آیۀ  اون م و خصوصاً ئ   ئی که تا حاال خوونده«ها آیه» ـ به اصطالح»   

 « کمتر و بیشتررزق  »و « روزی تنگ»و « عوسی روزی  »مربوط به 

 که در کنن که بزرگترین بالئی بار  هزار بار ثابت می  بجای یه آیه، این دوو
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اسالم خصوصاً بالی دیانت   بالی دیانت و ،ها اومده ملّت به سر  تاریخ  تمام  

انسان از میمون و از سگ و از کثافت هم  بوده! توی این دیانت  اسالم،

مونه!  ئی در وجودش باقی نمی شه و هیچ چیز  انسانی تر می ارزش بی

تونه بگه که من توی  هرگز نمی هرکس که فقط به همین دو آیه نگاه بکنه،

کنم. و حرف  دیگه اینکه حکومتی که داره حکومت  م اغراق میئ   این عقیده

من  های ضّد  انسانی و حکومت  ماقبل  تاریخه و حکومت  همین آیه کنه، می

کسانی خواد تمام   برای همینه که این حکومت می اگه ضعف نشون میدم،

ها حّتی یه ذره بیشتره  نابود بکنه یا توی  رو که شعورشون از حّد   این آیه

 «شون! زندان بپوسونه

خواد سرش رو چنان بکوبه به  دلش می خوونه، ـ اینا رو که آدم می»   

اندازی  هم پشت   همیشه کسانی از راه   شه! در دنیادیوار که مغزش متالشی ب

ن و کسانی از راه   آدمکشی پولدار ئ   ثروتمند شده  و کالهبرداری و دزدی

های دست نشانده و  وزیر شدن در حکومت ـن و کسانی از راه   وکیل ئ   شده

تقریباً   های فاسد در همین حکومت  ن و برعکسئ   ثروتمند شده ضّد  مردمی

مونن و  دهن باقی می به محتاج و محروم و انگشتتمام  مردم همیشه 

های اجتماعی داره بزنه اینه  اونوقت حرفی که اسالم در بارۀ این وضعیت

که ثروتمندی  ثروتمندا و فقیری  فقرا فقط و فقط خواست و ارادۀ خداوندی 

بوده و فقرا باید تا ابد نوکر و زیردست و گوش به فرمان و خدمتگزار  

از دیانت خارجه و باید  و هرکسی که به این امر شک کنه، ثروتمندا باشن

 «باشه! منتظر  مکافات

حّد  اقل برای اینکه حفظ  ظاهر  ،ـ گردانندگان  هرمذهبی و هرمسلکی»   

کنن که  میان ادعا می فریبی بکنن، کرده باشن و برای اینکه الاقل عوام

و ستم  عدالته و منظور  ما  اینه که جامعه رو از قید  ظلم  منظور  ما

کنه که  ئی اعالم می پوشی دربیاریم؛ اونوقت مذهب  اسالم بدون  هیچ پرده

رو ناز و نوازش  ها باید همیشه اربابمردم باید ارباب داشته باشن و  نه،

 بیاد! ر شون هم نباید د راضی باشن ون ف س  بکنن و باید از داده و ندادۀ خدا

، روز کرده این  باورکردنیه؟ پس چیزی که مردم  ما رو خوار و زار و سیاه
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ب ش ن بدآموزی  دچار   ها ها وقرن بیشترهمین اسالم بوده.یعنی مردمی که قرن

ر و  ی  می نوشت و شانس عقیده پیدا بکنن، پیشانیو به قضا و ق د  خوای تا ک 

بسیاری از خود  مردم و حّتی خیلی از شعرای به  بدبخت و ذلیل نشن؟

ن. مثالً خیلی ئ   ها دامن زده ن به همین عقیدهئ   تا تونسته«  بزرگ»اصطالح 

رد  زبون از بختیاری  :یا میگن  «شانسه  چی به همه:»شونه که ها همیشه و 

هر و سعدی « شان گان را خدا داده خداداده –گان  ستیزه مکن با خداداده»

ب  روزی  خون خوری گر طل» :دونه و معتقده که ارزش میرو بی تالشی

زیرا که در  –ست بر جبین  تا روز  اّولت چه نوشته» :وگفته« ننهاده کنی

به حال  نیک و بد  راضی شو ای مرد » :و گفته« ازل همه سعدند و اشقیا

بخت و دولت  به کاردانی » :و گفته« که نتوان اختر  بد را نکو کرد –

 ،«ل سان الغیب»حافظ   – و حافظ« جز به تأیید  آسمانی نیست –نیست 

ه طلعتی و غّصه مخور » :هم گفته -« حافظ  قرآن»حافظ   که  –بگیر طّرۀ م 

گر رنج پیشت آید و » :و گفته« تأثیر  زهره و ُزحل است سعد و نحس  ز  

بر » :وگفته« ها خدا کند نسبت مکن به غیر که این –گر راحت ای حکیم 

تو چه دانی قلم  ُصنع به نامت  –عمل تکیه مکن خواجه که در روز  ازل 

فرهنگی، یعنی با همین  ـخوب! با همین روحیۀ مذهبی «! چه نوشت؟

روحیۀ ضّد   فرهنگی و با همین نادانی و با همین زمینه بوده که مردم 

  !«ه از شاه بدترهد بشینه جای شاه که هزار پلّ گذاشتن یه آخوندی بیا

آشام نمایندۀ همین قرآن و نمایندۀ عمل به  ـ این حکومت  درنده و خون»   

هاست و به راستی که حکومت  اسالم و حکومت  اسالمی و  همین آیه

ون  وسطی و حکومت  قرآنیه! برای پاکسازی  واقعی  ایران از تعفن  ماقبل  قر

راهی  جز روآوردن  مردم به مطالعه و دانش  و آخوند،عرب و اسالم 

ها کامالً  کار  به خاطر  تجربۀ این سال نیست. زمینۀ آمادگی  کامل برای این

ن و ئ   نفرت از آخوند و اسالم شده به وجود اومده و مردم دیگه یکپارچه

ره و از جمله وقتی که یر بگاقر بنابراین وقتی که دانش در دسترس  مردم

ی ببرن، وجود  همین آیهبه  ی می ها پ    نداره برن که خدائی وجود به سادگی پ 

ی و به دروغ و توحش  نادانی و از ای مجموعه برن که اسالم فقط می  سادگی پ 
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شن که هر  و دشمنی با آگاهی و شخصیت و عدالته و کم کم متوجه می

 انسانی و وجدانای در احساسات   اندازه به رشد  بی  آدمی به کمک  دانش

ئی  کنه و با این رشد  هر مذهبی و هر احساس و پندار  مذهبی دست پیدا می

باألخره  بزرگ به حساب میاره. اون روز رو جهالت  بزرگ و شرم و ننگ  

اما هیچ ملّتی بیش از  ،های دیگه هم باألخره می رسه رسه و برای ملّت می

ما از یه  ئی رو نداره چون ملّت   بلندیملّت  ما لیاقت  باالرفتن از یه چنین 

تسلط  اسالم رو از سر گذرونده و از یه طرف  طرف  تجربۀ سیاه و شوم   

س. در  پذیر  چندهزارساله پذیر و ادراک وجود  ملّت  ما یه وجود  روشنی هم

شه که همین اسالم رو  پارۀ بزرگی از این راه وقتی طی می راه   این امید،

کار  هم  دور بندازه و این –با آگاهی  کامل و با نفرت  کامل  –به طور  کامل 

لّل  صدر  اسالم و مسلّم و مد آیات  قرآن وهم با عرضۀ واقعیات   با ترجمۀ

اندازۀ رذالت وحیوانیت   شه اندازۀ بی . مثالً میشه خلفا ممکن می حکومت  

کرد.  های تاریخی  کامالً روشن شدۀ همین دوآیه رو با ذکر  نمونه حساب

یکی از نزدیکان  محّمد به اسم  زید  :هائی که اآلن ذکر می کنم مثالً با نمونه

 وقتی ُمرد هزارتا اسب و هزارکنیز داشت و غیر از امالک  وسیع، ثابت  بن  

های طال و  شمش ش با تیشه و کلنگ  اونقدر طال ونقره داشت که ورثه

 ـخلیفۀ عباسی  ـتوکل شون کنن! م نقره رو شکستن تا بین  خودشون تقسیم

 و از کارگزارا حرمسراش  چارهزار کنیز داشت و یه روز یکیتوی 

فقط یه  دویست پسر و دختر براش فرستاد! ،طاهر ابن   پااندازاش به اسم  

و هر طال بود  دینار   «بهار»هفتاد  ،مصر والی   عمروعاص، بخش از ثروت  

و پنجاه کیلو طال که  صد و پنجاه کیلو بود؛ یعنی هفتاد تا صد«  بهار»

 توی قصرش ُمرد،که وقتی  کیلو! خلیفۀ فاطمی  هزار شد بیش از ده می

تا  عثمان ـ هزار یعنی ـخلیفۀ سوم  اسالم، بود! و در صدر   هزار زن دوازده

یعنی چارصد  –هزار دینار  طال  بنده داشت و وقتی که ُکشته شد  صد

 طال، و امالکش با قیمت   ،پولیه میلیون  ازش بجا موند و –کیلوطال 

  کرد و ذکر  شه میرو  اینجورینمونۀ  ارزش داشت! صدها کیلو طال هشتصد

محّمد که زیادن. وقتی ها بسیار مثالهم  علی چشمشر  محّمد و نو د  خودربارۀ 
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ابوبکر  لو  ج محّمد  به خاطر  ثروت    و علی -عموی محّمد  -عّباس  ُمرد،

چون امالک و  ،پریدن بهم و شروع به فحش و فحاشی به همدیگه کردن

مدرک در  ه عنوان  امالکش هم ب حّد و اندازه بود و صورت   محّمد بی دارائی  

ها و  ش اشاره به نخلستان نامه و علی در وصیت خیلی از منابع ذکر شده.

های  ک و نخلستانکنه. یعنی آنچنان اراضی و امال خودش می کنیزا و اموال  

داد و یه بار یه  ه میقبیشماری پیدا کرده بود که کشتزار و نخلستان صد

یه سالۀ  خراج  که به قول  امام جعفر  صادق قیمتش  انگشتری رو صدقه داد

سوریه بود! و دیگه، کشاورزیش در سال  سیصد و  درآمد  یه مرکز   کشور 

ی  بیست کیلو طال بود! وهمه یه یکی از برن که علی نه تنها  می روزی پ 

خودش بود بلکه یکی از بزرگترین طرفدارای  ثروتمندترین آدمای روزگار  

ی اسالم بود! مثالً بنا به داری بود و یکی از بزرگترین خونخوارا ب رده

 ای که از دست   شدن  حکم کرد که هرب رده خلیفه به محض   طبری، تاریخ  

ریختن  خونش  احبش برنگرده،ص اگه فوری پیش   صاحبش فرار کرده،

عق ل بن   ُمباحه! و در یه جنگی، ق یس دستور داد تمام   به سردارش م 

کردن  بکُشه و باز  شده بودن و اسالم رو قبول نمیُمرت د اسیرائی رو که 

 رو به خاطر  علی  پونصد زن و بچۀ مسیحی  با تأیید  کامل  همین سردار 

م فروخت  به عنوان    ،ج زیه مسلمون نشدن و ندادن   ره  ب رده به یه میلیون د 

وهمین علی بود که یه بار تمام  یه قومی رو توی آتش سوزوند و تعداد  

ها رو به خاطر  دزدی  خیلی رو با دود خفه کرد و انگشتای دست  زیادی 

روزی قبیلۀ برید و در یه روز دوهزار و پونصد نفر از یه قومی رو ُکشت. 

ُنهصد نفر از  ر  محّمد دستور داد س ودی که تسلیم شدن،قُریظه با وج بنی

و دار  اموالشون رو بین  و  ها جوونا و مرداشون رو بُبرن و زن و بچه

بود و دستیارش علی  زنی، گردن حکم  ی  ش تقسیم کرد و ُمجر دسته

یر!... بله،  ، و اون روز  مذهب و آخوند روز  رهائی از دست   –اون روز  ُزب 

 باید وجود   باز  بدیم، تاوان باید باز رسه اما تا اون روز می –آگاهی و رشد 

بلندگوها  ما رو به قرون  باز باید صدای  باشه،فغان  فریاد و مردم مرتباً در

کثافت و ننگ و خواری و نکبت و و چرک برگردونن وسطی  ن  قبل از قرو
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جوونامون به به دلمون بریزن و باز باید هزاران و هزاران نفر دیگه از 

 «های اعدام  اسالم برده بشن!... پای چوبه

سنگینی  دو آیه از سه آیه در صفحۀ آخر  کننده و گرفتار به تأثیر  منقلب   

که چیزی جز کلمات  ترکیبی  جهالت و خرافات  ماقبل  تاریخی و جز اهانت  

 گذرند: می بزرگ به منزلت  آدمی نیستند،

 :11 وری،شُ   

ها  برای شما آدمیان  آفرینندۀ زمین و آسمانخدای »  

از جنس  خودتان زنان را همجفت  شما قرار داد و نیز 

شما را خلق   چهارپایان را جفت آفرید تا به این ازدواج،

 «بیشمار کند!

 :148 ُشوری،  

ها! هرچه بخواهد  خداست تنها مالک  زمین و آسمان»  

دختر( و به ) اثآفریند و به هرکه خواهد فرزند  ا ن می

 «پسر( عطا کند!) کورذُ هرکه خواهد فرزند  

دید،    :70 ح 

آن آب را بجای آنکه خوش و  خواستیم، اگر می»  

کرگزاری گردانیدیم؛ آیا شُ  ایم  شور می گوارا کرده

 «کنید؟! نمی
 رسند: و به آیۀ  دیگری می   

 :75 ن حل،  

لی زده»   ث  ملوکی آیا بندۀ :خدا م  ای( که قادر  ب رده) م 

که ما به او روزی   نیکو   با مردی آزاد برهیچ نیست،
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عطا کردیم که پنهان و آشکار هرچه خواهد ا نفاق 

 «این دو یکسانند؟ هرگز یکسان نیستند! کند، می
ملوک»زنه!  ـ باز هم همون ساز  آقائی و بندگی رو می»    مرد  » ،«بندۀ م 

ملوک»کسی چرا «! آزاد شده؟ بنا « مرد  آزاد»ی چرا کسشده و « بندۀ م 

 «ی و چه حسابی؟!به چه حق

 ذلیل کرده و یکی کرده و «بنده» یکی رو خودش، بنا به اظهار   ـ خدا،»   

واونوقت « روزی  نیکو عطا کرده»کرده وبه اصطالح ب ش « مرد  آزاد» رو

مرد  » کنه و تحقیر می –که خود  خدا هیچی براش باقی نذاشته  –بنده رو 

تونه بذل و  بنابراین می که خود  خداهمه چیز ب ش داده و -رو  «آزاد

اینه  «!این دو هرگز یکسان نیستند» :کشه ومیگه باال میـ بخشش بکنه 

وجدان  کردن همۀ هستیش عدل و اینه خدائی که مردم فکر می دین و

 «گفتن ُمبین  حّقه! و می وعقله

فرمایش  عادالنه و »که داره   ست«خود  خدا»ـ ظاهراً این به اصطالح »   

دار حمله بکنه  داری و ب رده کنه! بجای اینکه به ب رده می« حکیمانه و خدائی

ای رو  ب رده مفتخور حمله بکنه، و به ثروت و ثروتمند و به مفتخوری و

کنه و  تحقیر می س  ن و دستش از هر لحاظ بستهئ   ش کرده که به زور ب رده

و برعکس  ثروتمندی رو که بذل و بخشش  کنه هیچ و پوچ حسابش می

کردن  این واقعیت که  کنه و حّتی برای مخفی کنه  تأیید و تحسین می می

یعنی از راه    –قانونی و ظلم و استثمار  بی از راه   رو ثروتش ثروتمند

به  –ها  مکیدن  خون  مردم و بخصوص از راه   مکیدن  خون  همون ب رده

 و «"روزی  نیکو"  رو به او عطا کردیمما این  نه،» :میگه چنگ آورده،

 :میگه پناه و بیچاره، ب ردۀ مظلوم و بی کردنش و به تحقیرکردن   به تحسین

 یه آیه،همین  با استناد به«! دو  یکسانند؟ هرگز یکسان نیستند  این»

 اوجسرحّد و یعنی   گیری کردکه خدا و مذهب شه نتیجه روشن می  خیلی

و  توحش و جنون و دشمنی با عقلو  حماقت روغ ونادانی و ظلم و د

چون مردم مغزشون در  ،صدر  اسالم جوامع   و در آبرو،وجدان و منطق و 
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تسلط  نادانی و توحش و حماقت و نوعی جنون بود و در عین  حال چون 

 قابل  درکه که کار  اسالم  باال گرفته باشه، دهن بودن، به دائم محتاج و دست

وغ و حماقت و توحش و جنون  وقتی که معجون  نادانی و ظلم و دراما 

یعنی بیش از سیزده قرن تکامل  انسانی در درک  –بیش از سیزده قرن  بعد 

روی سر  ما افتاده « جمهوری  اسالمی»در حال  حاضر در قالب   –و شعور 

آرزوی مون  انگیز که باید همه آور و جنون شرم امری پیش میاد چنان باشه،

 «!مرگ بکنیم

ـ اینجا به نظر  خدا  ارزش  آدم فقط به پول و دارائیشه و به اینکه »   

خرج کنه و این  –که خدا باشه  –او  ای از این پول ودارائی رو در راه   ذره

کاری نداره که مال و دارائی از چه  دیگه هیچ« خداوند  تباُرک و تعالی»

بنا به همین  که کسی پولدار شد،هائی به دست اومده! یعنی همین  راه

"روزی  نیکو" رو ب ش من خودم این » :ش  پیشاپیش اعالم کرده که آیه

کنه و  اما بندۀ فقیر  بیچاره رو مسخره و خوار حساب می ،«مئ   عطا کرده

های پیشی خبر داده بوده که خودش اونو بنده  یادش رفته که خودش در آیه

بنده کاری از دستش ب رنمیاد و تقصیری   بنابراینو فقیر و بیچاره کرده و 

تونه بذل و بخششی بکنه و باز یادش رفته که توی همین آیۀ  نداره که نمی

م و ئ   گفته که خودم این روزی رو ب ش داده  «مرد  آزاد»فعلی  راجع به 

 ش رو در راه   ثروت رو ب ش داده و یه ذرهبنابراین آدم  ثروتمندی که خدا 

 «شه؟! ه  چه هنری کرده که اینجور مهم حساب میخدا مید

تونه  کنه  نمی بینه و هرچه می ـ آدم انگار داره یه خواب  کثیفی می»   

ل ه پیدا کنه  ی که پول و پ  در این  –به هر طریقی که باشه  –بیدار بشه! هرک 

کنه و اگه فقط یه ذره نیکی هم  ها رو می کنه و تمام  خوشی دنیا آقائی می

خیلی  خدا چون پیش   در اون دنیا هم مستقیم میره توی بهشت، کرده باشه،

نه این –چه نباشه   چه ب رده باشه –س  عزیزه اما هرک ی که فقیر و بیچاره

بکنه! خرجی  خداراه   تونه در چون نمی نه اون دنیا رو، دنیا روداره و

ه  ب ه کرده!بیچاره  فقیر و بیچاره روفقیر و خدائی که خودش همون  به ب 

اینجور بودیم و   اندازه بیخبرو گیج و ابله سر  ما که تااین خدا و خاک  توی این
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 «گول خوردیم و دیگران رو هم ندانسته گول زدیم!

حّتی یه مسلمون  متعصب هم ممکنه عصبانی و کافر بشه  ـ با این آیه »   

ئی که یه  غلط کردهئی و  ئی که اینو گفته کرده  تو که خدائی  غلط :و بگه

ئی و هزار بار  ئی و یه کسی رو ثروتمند کرده کسی رو فقیر یا ب رده کرده

کنی و اون ثروتمند رو  ئی که اون فقیر و ب رده رو هیچ حساب می غلط کرده

 «کنی! کنی و تاج  سر  دنیا و آخرت حساب می عزیز حسلب می

راجع به مسائل  اجتماعی لدین هم ـ حقیقتش اینه که حّتی اگه ماّل نصراُ »   

شد یه ذره عقل  ؛ یعنی حتماً میکرد می بهتر اظهار  نظر کرد، اظهار  نظر می

خیلی هم انصاف و وجدان توی حرفاش پیدا کرد اما حّتی یه و منطق و 

مثقال عقل و منطق و انصاف و وجدان توی سر و توی وجود  خدا نبوده 

 راستی خداست و وجود داره،که نبوده و معلوم نیست که اگه راستی 

وجدانی  تونسته انسان و طبیعت و  انصافی و بی عقلی و بی چطور با این بی

 «خوبی رو خلق کنه!

 خوانند: خری را میآو آیۀ    

 :88 ا سراء،  

بگو ای پیغمبر که اگر جّن و ا نس  مّتفق شوند که »  

همه هرچند  هرگز نتوانند، مانند  این قرآن کتابی بیاورند،

 «پشتیبان  یکدیگر باشند!
ـ وجداناً اینو دیگه درست گفته! هیچ آدم  عاقلی به خودش اجازه نمیده »   

تونه کتابی  که چنین مزخرفاتی بنویسه و هیچ آدم  با وجدان و با دانشی نمی

 دروغ و خرافات و ظلم  سیاه و تأیید  ای باشه در  بنویسه که مجموعه

ای باشه در  های ممکن و مجموعه سیاهکاریها و  بزرگترین تبهکاری

اقوکشی و یه خونخواری و چالت و  اگه یهانسان! یعنی  تحقیر و خواری  

کذاب    یه یلیونر  مفتخوری ویه دزد  قهاری وم یه بیحد فاسدی و یه آدم  

صد درصد   شون کتاب تونستن کتابی بنویسن، همدیگه می به کمک  بزرگی

نفرت حال   شون خواننده کمتر شد و با خووندن  کتاب ترمی تحمل از قرآن قابل  
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این واقعیت به کرد! البته من باید  و تهوع و عصبانیت و جنون پیدا می

همۀ مردم  ،شمار توجه داشته باشم که در صدر  اسالم بجز تعدادی انگشت

و از جمله خود  محّمد  بیسواد بودن و رشد  فکری نداشتن و تمام  

ور شون  هستی خرافات و نادانی  مطلق بود و بنابراین چیزائی که محّمد و د 

هم شون می های محّمد بنا به احتیاج و ب ری بندی شدن و شدن  گفتن و بعد سر 

عقلی و  با توجه به بی ها باشن و از طرفی، تونستن جز همین آیه نمی قرآن،

وره  محّمد  –پرستی کشیده بود  به ُبت که کارشون –جهالت  مردم  اون د 

تونست چنین ادعائی رو هم پیش بکشه و بنابراین چه جائی هست برای 

 «خوردن؟ تعجب و برای حرص و جوش

های  قرآن بعدازاونهمه ُدرفشانی نظیربودن   ادعای بی  ـ واقعاًمتأسفم! این م»   

 «کذائی!

در صدر  اسالم کامالً حق داره اینو بگه!  ،" یا درواقع "محّمد"ـ "خدا»   

که آدم  باسواد و بادانشی نبود تا بخواد کتابی بنویسه که بهتر از قرآن 

باشه؛ یعنی فقط چند تا شاعر پیداشدن که اونا رو هم به دستور  محّمد یا 

و بعد از صدر   ،کردن شون رو پاره شون رو ُبریدن یا شکم دار زدن یا سر

خواست و  داشت  هرگز نمیاسالم هم که هرکس که عقل و شعور و دانشی 

ی  مردم و برحق ارزشی و خوار راجع به بیمثالً تونست چیزی بنویسه  نمی

ارزش و کثیف تا  کاره بودن  پولدارای مفتخور و بی بودن و آقا بودن و همه

 «کتابش بتونه با قرآن رقابت کنه!

 ـ این ادعا کامالً درسته! حدود  چارده قرن پیش در عربستان  آدمای»   

کمک   شدن تا متحد بشن و با کمک یا بی ای پیدا نمی سواد و فهمیده با

 وفات ها و خرا ئی از همۀ دروغ بتونن چنان مجموعۀ ضّد  بشری« اجنه»

پذیر باشه با قرآن؛ و در  ها به وجود بیارن که بتونه مقایسه سیاهکاری

وره نطور که به وهای بعدی هم که معلومه که آدمای باسواد و فهمیده هم د 

 ارزشی    به خواری و بی دیگه و ت  به خرافا ن،اجنه و مالئکه عقیده نداشت

یا که تنها  ومغزشون رو هم از دست نداده بودن نانسان هم عقیده نداشت

 «متحداً کتابی مثل  قرآن بنویسن!
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ـ حّتی دیوهای وحشی و خونخواری مثل  چنگیز و تیمور و آتیال هم که »   

اگه قرار بود به یه منشی  کوچکترین ارزشی برای جان  انسان قائل نبودن 

حتماً کتابشون تا  کتابی بنویسه، شون رو به صورت   نظریاتن تا د  دستور ب  

نخوارا اقالً چون این خو کرد، ارزش نمی حّد   قرآن انسان رو خوار و بی

حل  ن و برای مسائل  اجتماعی راه  قصد نداشتن که درس  اخالق و رفتار ب د  

های نادانی و  با وجودی که باز مجموعهپیداکنن! حّتی تورات و انجیل هم 

عیسی و باز های ستایش از عیسی و دروغ  معجزات   خرافات ن و مجموعه

ن، های موسی و درندگی و درندگی« معجزات»تأیید   باز در  های قوم  یهود 

ر و جبر و بی رد  قرآن  جریان  اثبات  قضا و ق د  اختیاری و پوچی  انسان  به گ 

ورۀ امروز که قرآن بر ایران حکومت می هم نمی چون  کنه، رسن! فقط در د 

وره وره مثل  د  کردن  هرچه بیشتر  شرف و  لگدمالبرای  های قدیم نیست، د 

الزمه که اقالً  ای که بیشتر مناسب  امروز باشه، شخصیت  آدما به یه طریقه

ها اضافه  های قرآن یا الاقل به احکام  اسالمی  رساله یه تعدادی آیه به آیه

بشه و اینکار رو هم البته کسانی مثل  خمینی و خلخالی و رفسنجانی 

تونن به راحتی به انجام  رجوی می للا مسعود   ن ره و آیت للا گربه وآیت

 «برسونن!

حرفش درسته؛ برای اینکه در  ـ چون این آیه در صدر  اسالم پیدا شده،»   

کسی سواد نداشت و به قول  یه  اون موقع بجز تعداد  انگشت شماری،

ث لی، اونی هم که  و از طرف  دیگه، ،چشمی پادشاهه شهر  کورها  یه در م 

که مثل  قرآن  ای بنویسه  دید که یه قرآن  دیگه سواد داشت  شاید دلیلی نمی

شون باشه و دادن   روز کردن  مردم و خوار و زار کردن محّمد کارش تیره

پاره  –ها که بیشتر خون بخورن و بیشتر تیکه  بهانه به دست  درنده

 «بکنن!

ـ متأسفانه دیگه باید اعتراف کرد که تا ته  دل و مغز  مردم  ما رو فقط »   

های  قرنکه بود همین اسالم  به نام  یع کرد وهمین اسالم بود که سیاه و ضا

آل جّن و که هنوز خیلی از مردم  حّتی به  همینه و برای قرن لگدمال شدیم 

ری عقیده دارن و حّتی ازتاریکی و بود  مردم ترسن و متأسفانه با همین می پ 
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ها و این اسالم و این آخوندا مثل  بالی آسمانی به سر  این  که این آیه

تکلیف  مردم روشنه وقتی که ما  شدن. از جهتی دیگه، مملکت نازل

آخوندی  واقع  مبارزهاشون باشیم که داریم از سازمان  ارتجاعی و در

 «کنیم! مجاهدین  ُکت و شلواری حمایت می

ها از آخرین آیه در فواصلی، افراد   در دور شدن  یکی یکی  سرها و نگاه   

خواهند چشم را به یکدیگر و  می طاقتی یک به یک به بی  نفرهگروه   چهار

عجالًة  سه نفره، برعکس، ببرند و افراد  گروه   نفره سه ویژه به گروه  ه ب

خودشان فرار کنند و  و حّتی از نگاه   چهارنفره نگاه  گروه   خواهند از یم

 به وانمود   گذرد، که در ذهنشان میهردو گروه در توّجه به فشار  زورآوری 

برند و  ها و سرها را به کاغذها می چشم به آیات، های دیگری کردن نگاه

حال  شش نفر  دیگر هم  داند که حال  زورآور  ذهن، نفر می هرکدام از هفت

 هست...

ی النی تیره و مخّرب و هولناک مثل    ... و حال  زورآور    همانند   –س 

ی النی از همۀ معانی  سیاه، در ذهنشان  –های گذشته  ان  واقعّیتیمانند  جر س 

ورههای  صارهرود. این عُ  روان است و همچنان پیش می ل شت  د  های  پ 

وره خواری و بی  در مدد   ها، ارجی  انسان است که به صورت  حکم  همان د 

خصوصاً با مدد  آخوندی در تبعید  ارتجاع  سیاه  خود و باز  –شرایطی 

صّیت  انسان و غارتگر  شخ خصوصاً با مدد  حضور  همیشگی  کاخ  سفید  

توانسته است سرنوشت  ساری و جاری  ایران  –ها  غارتگر  ثروت  سرزمین

برای  هیچ مکانی شش هزارساله شود. خارج از حوزۀ این جریان، متمّدن  

های  ها و سلّول زندان های گورمانند   سلّول مخالفین جز به شکل  منزلگاه  

قرآن یعنی بیانّیۀ  –بیانّیۀ این جریان . است زیرزمینی  گورها برجای نمانده

 ساله و حّتی بیش از صدر   بیش از همیشۀ تاریخ  تقریباً هزار و چارصد –

ای در همراهی  همۀ  اسالم  موجودّیت و قّوت یافته است و هرآیه

 دست وقطع  کارد   :ایست وظیفه مشغول  انجام   نو، گار  جدید در روز امکانات  

 شود، میق  شاّل  شود، های سالح می گلوله شود، می طناب  دار شود، پا می

شود و روز را در پردۀ شب  بازی می شامورتی جریان   شود، جهّنم می آتش  
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کند و اّدعای معجزۀ پیدایش  همان روز و  و شب را در پردۀ روز غیب می

« شهاب  ستارگان تیر  »شود و  عطای نعمتی به بندگان میاشب به عنوان  

تکان را با  بی شود و خورشید   و دروغ  نور  ماه می« شیاطین»ندن  در را

ور  زمین در می د؛ همۀ عظمتش به رّقاصی به د  ر  حقارت و فالکت   آو 

جهّنم  کند؛ باز آتش   قلمداد می« کمال  نعمت»رضۀ ع   غارنشینی را دلیل  

بدن ای بر  روئیده تازه پوست   ،«خداوندی حکمت  »به  بار شود تا این می

هایش قرار گیرد  شعله مجّدد  در اختیار  شکنجۀ مجّدد و  برای سوزاندن  

که منتهای دن و شکنجۀ مجّدد و مجّدد و مجّددی تا حّد   بیحد )سوزان

را باعث « خداوند  بخشندۀ مهربان» رضایت و سرور و سرمستی  

شود؛  می« لوح  قضای الهی»شود!(؛ ثبت  ازلی  تاریخ  مرگ  هرکسی در  می

آدم  »و هدایت  از ازل مقّرر شدۀ « آدم  گمراه»گمراهی  از ازل مقّرر شدۀ 

شود  فقیر و گرسنه می زن و مرد  شود؛ حکم  قطع  دست   می« مؤمن  مخلص

خود   »اند )همان زنان و مردانی که  از سر  ناچاری دست به دزدی زدهکه 

 و در روز  آخ رت هم از روز  ازل به فقرشان حکم داده بوده است« خداوند

!(؛ حکم  کینه و دشمنی و نفرت  ابدی بین  دهد شان می حکم به عذاب  ابدی

 خود  »خالقشان و مؤّیدشان شود )اقوام و مذاهبی که  اقوام و مذاهب می

آیۀ این گواهی  بازان و مّکاران، بوده است!(؛ به ترساندن  حّقه« خداوند

معلّق  آسمان و  است؛ امر  مقّدر  خوف   ین  مکّارانشود که خداوند مکّارتر می

برای  –از خدا  خوف و هراس –هراس  مستقر در زمین و زمان 

نابنده ر  ب رده و صاحب  ب رده  ای می هرجنبنده ای و هرت  شود؛ قضا و ق د 

را « عدالت»و « برابری» غیر  قابل  بخشایش  امر  ناممکن   شود تا کفر   می

روشن  ثروت و آقائی  شود؛ علّت یا شرط   میع میحالی کند؛ زبان  تهدید و تط

و اّدعای  شود مطلق می شود؛ جریان  مسمومّیت و جهالت   و فقر و مذلّت می

 انتظار  باور   شود؛ نظیری و کمال  جهالت و خرافات و دروغ می بی

 در موضوع  ای  درآمدن  طفل  گهوارهسفیهانۀ به صدا  دروغ   ُعقول در همۀ

 ف  یوسُ  هایش با همخوابگیاز پس  -ش )طفلی که مادرشود  نبّوتش می

کامل  است!(؛ رّد    آورده بودهای به دنیا طویلهگوشۀ سرانجام او رادر –نّجار
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زن و مرد  اسیر  شود؛ دانائی و تحقیر  سوزان  شاعر و اندیشمند  مبارز می

ملوک»را به  لک»به  -« م  شود که  کند؛ فرض و حکمی می بدل می -« م 

اند تا به طور  نامحدود  فقط آفریده شده –زنان–رسان د نیمی از جمعّیت  می

طعمۀ شهوت  مردان شوند و به اسارت  مردان درآیند تا آنجا که در هفت ـ 

ویژه به ه و ب سالگی هم مورد  تجاوز  وحشیانه قرار گیرند، هشت ـ ُنه

در خطاب به  «پروردگار»درآمدن   آیات  به صدا عنوان  عملکرد و سرمشق،

ی می ؛ در لزوم  به کار گرفتن  شوند محّمد در زمینۀ زنان و کنیزان  و 

شود  خواست می حربۀ قطعّیت  روز  قیامت و باز های خوف و وحشت، حربه

شمشیر  آویخته بر فراز  سرها به طور  نسل اندر نسل  وار، و همچنان حربه

صیب و قسمت  مقّدر  فقر ن و مکّرر در مکّرر،یک بار  دیگر  شود و باز، می

ناپذیر  ثروتمند بر  وچرا ترجیح  مطلق و چون شود و در دنباله، و ثروت می

فقرا و ضعفا  ت  بودیّ فقیر و سرنوشت  الیتغّیر و گریزناپذیر  خدمتگزاری و عُ 

ندائی »شود و در یک صراحت و قطعّیت   به ثروتمندان و اربابان می

همه از جانب    نیک و بد به شما رسداز هرچه » :گوید که می« آسمانی

آیۀ نفی  کامل  کار و کوشش و نفی  کامل  تربیت و نفی  کامل  رشد   ،«خداست

حکم  حّقانّیت   همۀ آیاتشود... و باألخره  شعور و شخصّیت  آدمیان می

شوند و حکم  حّقانّیت   میسرزمینی مرّکب از شن و ماسه و آفتاب  سوزان 

فیه آن دیوهای سیاه و ر گال ـیشوی عباپوش و چ  شوند که  پوش می ع 

با بوی سنگین   تقدیر، شان گرفتار  باور  بهشت و دوزخ و مغزهای علیل

به حال   شان و شمشیرهای هاللی شکل به دستشان، متعّفن  ن ف س و بدن

 شوند و از همۀ جوانب تا ُبرد   وار و شوم و مرگبار می تهاجم  کانونی دایره

حشت و قتل و غارت و ویرانی و هزاران و هزاران کیلومتر را دچار  و

 «ب ردگان و بندگان  »و مردمان را « آقا»کنند و خود را  تجاوز و اسارت می

  گذارند... گاو و گوسفند و سگ به حساب میتر از  ارج کم

که  حالتی – ،به حالتی مشابه همچنان گرفتار به زودی همۀ هفت نفر   

ی را در مغزشان ُپرآتش یا منقل   لۀ آتشی را در دلشان روشن کردهدیگر چا

ای به  کم مثل  عقده سوزانی را به جگرشان نهاده یا دست   خالی کرده یا داغ  
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نه  نه ترس، بینند دیگر نه مالحظه، می –گلویشان هجوم کرده است  راه  

گفتن و حّتی  توانند مانع   نمی نه عقیده و اختالف  عقیده، حفظ  ظاهر،

ترکیدنشان به گفتن شوند و اصالً مالحظه و ترس و حفظ  ظاهر و 

موردی که تخصیص   –استثنائی  های عقیدتی را در این مورد   حساب

صارۀ وجودی  عرب و اسالم انسانی  عُ  حاکمّیت  مخّرب و مرگبار و بیحد غیر  

بینند که به  کامالً خالف  وجدان و شرافت و خالف  حقیقتی می –شده است 

  محکومّیت افتاده است... زندان و کارشان با و علّتشان سر

رسند یا بهم  های تیزشان مثل  ابرهای تاریک به همدیگر می وقتی نگاه   

مدنشان مثل  همان آبه زبان  رسد، شوند و کارشان به تکرار می کوفته می

 مارکسیست  شود واگر حالت  گروه   ابرها میاز تراکم  حاصله  صدای رعد  

مجاهد  حالت  گروه   کشد، ها را با قالب  تحقیر و پوزخند پیش می حرف

کند که دیگر پوستۀ سازمان   ها را با قالب  خشم و نفرتی شروع می حرف

و گوشۀ چشم  این خشم و نفرت را  مجاهدین را به دور انداخته است

خود را با  شان تنها فرق  عمدۀ کند که یکی متوّجۀ دو سرکردۀ سازمان می

حّتی فرق   –قنعه به سر م   –دهد و دّومی  ها در فرق  لباس نشان می آخوند

است و همان است که  ظاهر ـ فرق  ظاهری ـ را هم به خود نبسته

سری و خواری  زنان ایران است و باز همان است که در  به قنعهم    حاالی

  کرد!...گرفتن  احتمالی  قدرت خواهد بود و خواهد  فردای به چنگ
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نی به صورِت چهارزانو یا نشست قرصـ به را ـ پلوعدس ناهار را      

و با طول و تفصیِل  –به حاِل مشغولّیت و آرامش  –دوزانو یا یکزانو 

ها و  دادن به تکیه حال و وضع،  در ادامۀ و  کردند ها صرف حرف

و پس  گرفتند طول و تفصیل را در کاِر نوشیدِن چای َپی ها، کردن پادراز

 ازآمد و پس  بزرگ به میان ای خیلی هندوانه های چای، دورشدِن فنجان از

یکایک  هایش توی سطِل آشغال، خوردِن تماِم هندوانه و ریختِن پوست

َدِم نظرشان  وکاست،  کم باز تقریباً بی متوّجه شدند که هیکِل بعدازظهر،

شروع به  –این معنای انبوه و جانکاه  –ایستاده است. این هیکل 

به  کند و چند دقیقه بعد  نفر می زورآزمائی با فکر و ارادۀ یک به یکِ هفت

دو طرِف  کشد و برای همه  دیوارهای خود را عقب می  ای رامِی جادوگرانهآ

دیوارهای  –های کناری  واردی ،شود رنگ می دِر نخودی خودِ  ،شود در می

 و چراغِ لیز و سفید  سقفِ  ،شود و دیواِر مقابِل در می –چپ و راست 

سر و  ُپر بادبزن ِ ،شود آویزان در میانۀ سقف می ِرشیری و روشنِ غی

پتوهای  ،شود در می مقابل ِ ۀ باالی دیوارِ تهویصدای دستگاه ِ سیاه ِ 

و   قرمزک ِ پالستی پارچ ِچای و  مز ِرق های پالستیکی ِ طوسی و ظرف

ها     رخت وی روئ  های قابلمه وها  کاسهز و آبی و سب دو تِرموسِ  و  قرمزسطِل 
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های  آویخته به میخهای  و حوله« دادگاه»پِیجامۀ آبِی ویژۀ رفتن به و 

شود که به سستِی شروِع  هائی می شود و باألخره خوِد هیکل چهاردیوار می

اند و ساکت  اند یا درغلتیده ول شده ها  دیوارها یا در زاویهیا پای  بیچارگی،

 اند... مانده

مثِل همیشه به  -« مثِل همیشه»با این  –در مقابله با این بعدازظهر    

 آورند تا آنرا روانۀ ایستادگی کنند... فشار می فکر 

بود که دراز کشیده ساله ـ  و چند  دبیِر اخراجِی چهل -« آقای احمدپور»   

های  نگلِ  و سرش به پای زاویۀ دیواِر مقابِل در در سمِت چپ رسیده بود،

درازش را جمع کرد و باز راضی نشد تا آنکه به ضرب خود را نشاند و 

های درشتش را  کمر و سر را به دیوار رساند و چهرۀ الغر و زرد و چشم

به  ع،به وض خواست به در، متوّجۀ در کرد و به چندلحظه نگاه و تأّمل،

های  بسته و نشانۀ تماِم راه به عنواِن راهِ  دِر بسته، چیزی بگوید. ،خود

در َدورۀ بچگی و » :حرفی را به مغزش باز کرد راهِ  بستۀ زندگی،

 از راهِ  ات،از نادانی و خراف کردن در یه محیِط ِ پِرُ  با وجوِد زندگی ،نوجوانی

سر از واقعیات در چه به سرعت و چه به تدریج  مطالعه شروع کردم تا 

بردم که خدائی در کار نیست و سرنوشت و  مثالً اگه به سرعت َپی بیارم.

به تدریج بود که  ن،ئَ  قدیر  حرِف دروغ و حرِف خیانت و سیاهکاری بودهت

کنن تا از طریِق  بردم که اونائی که به دنباِل دانش میرن و تالش می َپی

تنها  ن،ادانی و دیکتاتوری نجات بِدَ دادن  مردم رو از قیِد خرافات و ن آگاهی

ت یکنن که محروم عاقبِت مشخص و مشترکی پیدا میکسانی هستن که 

باشه یا زندان و یا حّتی اعدام. پس چه در َدورۀ شاه و چه حاال  این سهِم 

تر از این امر نبوده ومن هرگز نباید  چیز طبیعی من و امثاِل من بوده و هیچ

مثِل همین بیحوصلگی و  ـ حّتی ضعِف کوچیکی م کهدَ به خودم اجازه بِ 

 «ـ از خودم نشون بدم و... بیقراری

ماننِد  کردِن غّرش وسیلۀ تهویه با صدا ّرۀرسد که پَ  به نظِر کسی می   

 د؛ چیزی سخت و شوم ورسانَ  می چیزی را گوید، چیزی می دارد  خود

 َسَیالنی ُپرزور مثل ِ  تهویه رسد که صدای یکی می آمیز را. به نظرِ  مصیبت
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به حالِت  ریزد و تماِم در را به حاِل فشار، در فرو میو پشِت  به باال

رسد که سقِف صیقلی و چهاردیواِر سفید   کشانده است. به ذهنی می ،انفجار

دارند به حاِل تمسخر  به او اّتصاالً کنند و  مرّتباً دارند به همدیگر نگاه می

کانوِن کوچکی  رنگ، از رشتۀ سربی چراِغ آویخته نگاهی،کنند. به  نگاه می

رنگِ زندگیست که  کننده نیست و کانوِن آویخته به رشتۀ سربی با نوِر خیره

گذشته  مثِل چشمی بازمانده و ُمرده، حرکت، روح و بی مات و ثابت و بی

سقف  دیگری در توّجه و دّقت، کند. نگاهِ  نمایندگی می ازسرگذشته را، را،

بیند و غرابِت گوری  اتاقی متوّسط نمی ایوارها و کِف بیشتر پتوپوش رو د

به  –بگوری  یادآورِی زنده –بیند و در را تعبیۀ منظوِر یادآوری  سفید می

 آَوَرد... حساب می

اختیارِی هیکِل  وضِع نشستۀ بی«  فایِز» در پهلوی راسِت اتاق،   

پهلو و پشت  در طوِل دیوار رویآَوَرد و  تنومندش را به تکاِن اراده در می

سر را به تکیۀ آرنج  کشد و به بلندگرفتِن سر از زمین، دراز می به دیوار 

بازش  های نیمه دهد و حالِت صورِت درشت و چاق و لب و کِف دست می

تهویه  نگاِه دستگاهِ  آوردن به پیشانی  با چین حالِت بیحوصلگی و بیحالی،

به  کند... پیش از انقالب، چیز می هیچ هِ نگاِه دیوارها و چراغ و نگاو 

شهرت داشت و به وقِت انقالب  در « بَِزن بهاُدر»و « گردن ُکلُفت»عنواِن 

به کمکِ  ها، تظاهرات شرکت کرد و بعد از انقالب  در حمایت از راهپیمائی

کرد که  پاسدارهائی حمله میسه نفر از دوستانش با چاقو و ُگرز به  ـدو 

 کردند و باألخره در اعتراض به اینکه بعد از انقالب  حمله می به راهپیمایان

در همراهی چند نفر از  چرخید، باز در به روی همان پاشنۀ اّولی می

دوستانش مسلّحانه به شهربانی حمله کردند و وقتی که دستگیر شدند 

به ناِم آخوندی  ان به اعدام محکوم شدند اّما ورودِ خودش و دو نفِر دیگرش

ها را از مرگ و بعد  محاکمه  آن از تهران و دخالتش در تجدیدِ « یرومَ »

قبول کرد پاسداِر  از زندان رهاند و فایِز در امِر سپاس از آخوند َمروی،

محافظش در تهران شود. باألخره به وقِت سفرش به مسجدسلیمان برای 

 دستگیرهمانطورکه دوستانش  به خاطِر سوابقش دستگیر شد، دیدوبازدید،

    

  



 سّلول های دربسته                            اّتفاقاِت معمولی :184

نه به جهِت سوابِق پیش و پس از انقالب و نه به علِّت برکنار  شدند...

جز برای چند  اتاقی که بوده، در هر گروهی، ـبودنش از حساِب سیاسی 

ویژه که   به به حساب نیامده،« وصلۀ ناجور»ساعت یا یکی ـ دو روز  

 ها  اتاقی تحِت تأثیِر هم پس از چندماه بازداشت  در سّن ِ سی و دوسالگی،

 خیلی تغییر کرده است... 

شود  ُکلُفتی پامی ابرِ  با تکّه« سیامک» از پائیِن پای فایِز،از پائیِن اتاق و    

 رساَند تا فاِیز آنرا زیِر سر بگذارد. و ابر را به فایِز می

تونه  شم. آدم مگه چقدر می نه،ِمرسی  سیامک. دیگه پا می» :فایِز گفت   

 ،بردن به ابر و زورآوردن به خود و با چنگ« بخوابه بکشه یا   دراز

شی و الغر  صبر کن ببینم! تو که باز مرتباً سیاه می» :نشست و گفت

 «شی! می

 :به خنده گفت –سالگیش  کوتاهِی قّدش کوتاهِی معموِل هفده –سیامک    

 «!نه دیگه تو هم»

بودِن  استخوانیاش ساختگی بود و رنجوری و  اش که بیشتِر اندازه خنده   

مثِل داغی به دِل فاِیز اثر کرد که به  اش را بیشتر نمایان کرد، چهره

از  کنی من الکی میگم، نه دیگه تو هم"! اگه خیال می»" :ناراحتی گفت

 .«ها بپرس بچه

به درآوردِن خودشان از  -« کردِن خودشان آماده»به  همه، ،«ها بچه»   

 به خود تکان آوردند و جابجا شدند.شدگی ـ  دسِت فکر و بیقراری و ول

که به دِل هرکس  -ها و فرو دادِن آب ِ دهان  به لب آوردن شسیامک با کِ    

 شم، شم و الغر می یعنی اگه فرضاً مرتباً سیاه می» :که دید اثر کرد ـ گفت

 «دسِت خودمه؟

البته  ه! وقتی که آدم  متصل فکِر یه چیزی رو بکنه،تِـ بله که دسِت خودِ    

زنه بیرون! اگه  ؤیِت آدمی هم میشه و از ر که گوشِت تنش هی آب می

ارتش که  غیر از همین کارمندِ  –همۀ ما  موضوِع سنگینِی پرونده باشه،

مون سنگینه یا  یا پرونده –ش! نِ معلوم نیست چطوری اشتباهی گرفته

 باألخره وضعمون ناجوره.
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کارمنِد » همه ـ حّتی خودِ  ،«ارتشکارمنِد » مربوط به برای حرفِ    

فاِیز ـ خندیدند یا خنده نشان دادند تا ابرهائی را که حرِف  و خودِ « ارتش

 دور یا پراکنده کنند. کشید، به طرِف سر و مغزشان می« سنگینِی پرونده»

 در باالی اتاق نشسته است و کلّۀ بزرگ -« مهران» -« ارتش کارمندِ »   

حاال که  اندامش ـ بخصوص رای کوچکی ِسفید و بزرگش ب و چهرۀ

ای که تِه  زنند. با خنده چهارزانو نشسته است ـ خیلی بزرگ به نظر می

 های درشتش را نیمه بسته کرده است، دهد و چشم حلقش را نشان می

من خودم هم همیشه میگم که بیخودی دستگیر  !باشه فایِز» :گوید می

 !«مئَ  شده

با  در نزدیکِی مهران و« ابراهیم»اند.  گرفته سه نفِر دیگر هم باال جا   

روی پشت  بیست و چندسالۀ مهران، همان قّد و قامت و سّن و سال ِ

های کمی تاریکش همه  های ریز و لب نشسته و َبَشرۀ کوچک و چشم

ای  شود که قیافه دیده می« مختار»خندانند. کنارش بلندِی باالتنۀ ناُزِک 

لی سیاه و درشت دارد و به آرامش و لبخند به هائی خی سفید و ِگرد و چشم

و  اند به او خیلی نزدیک شوند نتوانسته« ابرها»دیوار تکیه داده است و 

گتر است. ردو سال از سیامک بز ـفقط یکی  با همۀ وقار و همۀ بلندی،

که یکزانو نشسته ـ به ضرب بلند  -« عّباس» نزدیک به زاویه و فایِز،

شود قدم بزند. سّن و ساِل مختار را دارد اّما هم از مختار وهم از  می

های سبز  هم از فایِز بلندتر است و به خاطِر موهای بور و چشمو احمدپور 

به سادگی با یک اروپائی ـ آمریکائی اشتباه گرفته  و سرخی ـ سفیدی،

 که همچنان نزدیکِ فایِز ایستاده بود و – شود... چشمش به سیامک می

کرد و  بپا می آورد و پا ها را در پشت بهم رسانده بود و به خود پیچ می دست

رد و  ـاز حوزۀ حرف و مالمِت فایِز ـتوانست خود را از فایِز  انگار نمی

بکن به این ابراهیِم   سیامک! فایِز حق داره. تو نگاه» :گفت –دور کند 

نگول اینحال دائم  جوری شَ ن و با ئَ  رو که چه اتهاماتی بِش وارد کرده خنده

ن به یه عروسی و نگاه بکن به این ئَ  ـ َمنگوله  که انگاری دعوتش کرده

که زنه  لبخند میتار که مثِل خان با خیاِل راحت تکیه داده و داره جوری مخ
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به اتهاماِت  بیادو یادت هم  ن،ئَ  اتهاِم اسلحه بِش زده انگار کهانگار نه 

و از  ن،ئَ  که مفت و مسلّم به خودم زده« االرض فی ُمفِسدِ »و « ُمحاِرب»

م، که ئَ  شکم هم پیدا کرده شم  به جای خود، خودت بپرس چرا الغر که نمی

 «پیشتر هرگز شکم نداشتم!

مون  سیامک! رفیق» :حرف بیاید که فایِز نگذاشت خواست به سیامک می   

دیدی که کارش فقط خنده  تماِم مدتی که توی اتاق بود،اسفندیار که یادته؟ 

که برادرش رو اعدام کرده بودن و پروندۀ خودش و شوخی بود در حالی 

یعنی همون اتهاماِت برادرش رو داشت.  هم عیِن پروندۀ برادرش بود،

 «پس...

خوائین بگین که من پست و ضعیفم  یعنی شما می» :سیامک گفت   

 «که...؟

حرفاش! نه. هرگز. اگه تو ضعیف بودی و پستی » :فایِز و عّباس گفتند   

میگیم  کنی. آره، اآلن اینجا نبودی که. تو فقط زیاد فکر می در کارت بود،

 «اینه که جلِو فکر رو بگیره... آدم اینجا  کاِر مهمی که باید بکنه 

وز ابراهیم و مختار هم خواستند بگویند و فایِز وعّباس هم هن   

 همه جلِو خود را گرفتند. خواستند بگویند اّما با به صداآمدِن احمدپور  می

کمتر نیستی و علِّت نحیف شدنت اینه که  چکسـ سیامک جان! تو از هی   

 خیلی حساسی و برای آدِم حساس  تحمِل زندان خیلی مشکلتره.

 سیامک! تو به قوِل احمدپور  خیلی» :و گفت «آفرین!» :گفت فایِز   

 «حساس و دلناُزکی.

 :ای بعد بود که فایِز گفت و همه خواستند حرف را کوتاه کنند و دقیقه   

 «کنی پِشکِل به کال؟ احمدپور! بازی می»

 «بله. اومدم!» :احمدپور به عجله جواب داد   

ها را به فایِز و  دارد تا آن را برمی ابِر بازی های نخودچیسیامک    

سیامک را که خم  مچ ِ ها، ر به گرفتِن نخودچیاحمدپواحمدپور برساَند. 

اش را  گونه سِر سیامک، کردن ِ  شده بود گرفت و کشید و با نزدیک

ِمهر خواست بامقابلۀ  –این بوسه  رِ تأثّ  و گرفتاربه تأثیر –بوسید. سیامک 
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دانست که  اّما چون می ،احترام دسِت احمدپور را ببوسد  مقابلۀ و در

به شتاب صورتش را بوسید و در گرفتارِی بیشتر به  گذارد، احمدپور نمی

حس کرد اشک دارد به  معنای بوسۀ احمدپور که تأّثرش را شّدت داد،

هایش آمده  ای بعد فهمید اشک به چشم و لحظه کند هایش راه پیدا می چشم

است... و احمدپور هم گرفتار به همان تأّثر و گرفتار به همان معنای 

های سیامک شد و  های الماس ماننِد اشک در چشم برق متوّجۀ ریزه بوسه،

های خود  را در چشم« ها آب ریزه»شدِن همان  یافتن و جمع در آِن واحد  راه

احساس کرد و سر را پائین برد... و سیامک که به شتاب  راست ایستاده 

با بهانۀ درزدن برای  کردِن خود را بهانۀ دور گرفتِن حاِل خود، به دور بود،

 پیدا کرد...« توالت»رفتن به 

دانستند که  کردند و می به اندوه و رنج  نگاه می دیگران نیز تحِت تأثیر،   

ها  نباید چیزی بگویند؛ یعنی باید سکوت را  برای مّدتی از ترکیِب لحظه

 ،مرّدد در گفتن و نگفتن های منظور تمام نشده بودند که فایِز، باشد. لحظه

ئین که همدیگه  پس مگه شما دوری کشیده» :گفت چشمش به احمدپور،

 «کنین؟! رو ماچ می

 تایمشغول به چیدِن چهارتا چهار به زیر،همچنان سِر احمدپور    

ها به نظر رسید و فایز هم انتظاِر جواب نداشت. راه  ها توی گودال نخودچی

پاک شد که  -« این حرف»و نه « حرفی دیگر» -برای آمدِن حرف 

دانست برای گفتِن  به وضعی که نمی ابراهیم به پاشدنی  به ضرِب حرارت،

به  ها در جلِو بدن، همراه با فشردِن دست حرفی چشم را به ِکی ببرد،

 «ای هم هست! مونه و یه آینده همیشه وضع اینجور نمی» :هیجان گفت

  شنیدِن حرف به داشت، به آهستگی پا بر می عّباس که پشت به ابراهیم    

با لحنی که بیشتر لحِن تعّجب بود تا لحِن  ایستاد و به سرچرخاندن،

 «معلومه! این که دیگه گفتن نداره!» :گفت تصدیق،

مثِل  شود،آنکه از آرامش دور بی شن و سخت،مختار به لحنی رو   

و این دو کلمه  «بله. البته.» :گفت تصدیِق حرِف ابراهیم و منظوِر عّباس،

عقیده در ادای   ای ازکلمات رشته جوری اداشدند که انگاردو کلمه نبودند و
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 و اطمینان بودند.

 باز سکوتی آمد که درزدِن سیامک را مشّخص کرد.   

مهران در احساِس چیزی سخت و ُپرتوان که خود را از آن برکنار و    

به حاِل معلّق در  –سر و انداِم خود را به حالی عجیب  یافت، بهره می بی

ها و زانوها  احساس کرد و ترجیح داد خود را روی دست –فضای اتاق 

 بُسراَند و تماشاگِر بازی باشد.

همیشه به  در معلومه که » :گفت فایز چشمش به ابراهیم و مختار،   

 «چرخه  روی یه پاشنه نمی

شدند و  پلّه از یکدیگر دور می پلّههای بازی که  نگاه ِ احمدپور به گودال   

بلند  شدند، پلّه معنای یکدیگر می شدند و پلّه پلّه به همدیگر نزدیک می پلّه

یه  « دو دو تا  چارتا»رسه و مثِل  در هر شرایطی می  تغییر بله،» :گفت

 «امِر مسلّمه.

فایز و احمدپور ری  خود را به باالی سِر اکردِن سیگ ابراهیم به روشن   

خود را کناِر  نشیند و مختار هم به ُسریدنی به نرمی، رساَند و می می

هائی که ابراهیم و مختار هم مثِل بازیگران  و در لحظه  رساَند ابراهیم می

نفر متوّجۀ کانون  در واقع چشِم هرچهار اند، چشم را به ابِر بازی برده

خواهند پیش  نفر می و هرچهارماننِد آتِش رو به خاموشِی حرف است  منقل

دست و دِل خود را با آن گرم کنند. عّباس و سیامک هم  از سردشدِن آتش،

سر و چشِم توّجه را  با وجوِد دوردستِی خود در قدم زدن و در زدن،

هایش در گردِش  گیرد و تخِم چشم کنند. فایِز سر را بلند می متوّجۀ کانون می

مونه و  وضع هرگز به این حال نمی بله  جانم!» :گوید می بیقراری،

من نامردم اگه که مرتباً  شیم و وقتی که آزاد شدیم، مون آزاد می همه

 «تون نکنم به شام و ناهار! دعوت

یا به  یا به نومیدی، یا به امیدواری، یا به حسرت، همه یا به رّقت،   

 الت یایکی از این حا ِی ذهن  گوش دادند و هرکدام لبخندِ تاریکِی ناباور

 از حاالت را به لب آورد.ـ دو تا از این حاالت یا لبخنِد معجونی  یکی لبخندِ 

 «امیدوارم.» :احمدپور گفت   
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  «فایِز!شیم   اونوقت که حتماً مزاحم می» :ابراهیم گفت   

رساند تا چیزی بگوید  احمدپور باز خواست بگوید و عّباس هم خود را   

هم دعوت منو » :به خنده گفت راِن فایِز، دست گذاشتن بها که مهران ب

 «کنی؟ می

نه! » :گفت کردن به مهران، نگاه  چپ فایِز با مخلوطی از خنده و چپ   

 «کنم برای خودم؟! تحفه دعوت می

" آبرو َبَرک"ها! » :با اخم و َتخم گفت –چشمش به مهران  –عّباس    

 «کنه! دعوت می

 «کنی! دعوت می نه،» :گفت ،فایِزای به راِن  مهران با زدِن ضربه   

کنه و در  فایِز با کماِل میل دعوتت می بله  مهران،» :احمدپور گفت   

 «ضمن همه تون مرتباً خونۀ من هم میائین.

کنی   مون که می اما دعوت بله، مون می کنی، فایِز! دعوت» :عّباس گفت   

 «چی بِمون میدی؟ آبگوشت یا چیِز حسابی؟!

مون  شیش دفعه هم توی خونه ـببین  عباس! ما سالی پنج » فایِز گفت:   

 «خوریم و بنابراین آبگوشت نمیذاریم جلِو یه مهمون! نمیآبگوشت 

از جاکلید نگاه کرد و به راست  سیامک به شنیدِن صدا از بیرون،   

 ایستادن  دیگر در نزد و چند قدم جلو آمد و نزدیکِ عّباس ایستاد.

صبر کن ببینم  فایِز! تو که وقتی که آزاد بشی  میری » :گفت ابراهیم می   

 «تونی ما رو دعوت کنی؟ پس اونوقت دیگه از کجا می تهران،

 «پس... ئی دیگه، راستی هم! تو که تهرانی شده» :عّباس گفت   

دفعه  کنی من یه ای مگه؟ تو خیال می بچه» :گفت نگاه ِ فایِز به ابراهیم،    

ها  من دیگه از  کنم برای َمروی؟ با تجربه ار میدیگه هم میرم تهران ک

 «م!ئَ  خواِب خرگوشی بیدار شده

بذاریم  کنیم؛ بهتره بازی رو فایِز! داریم صحبت می» :احمدپور گفت   

 «برای بعد.

 بازی  اینو میگی!  ـ حاال چون داری می   

 بازم. ـ نه. البته قبول دارم که دارم می   
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هائی  ها از گودال چنان کشید که تعدادی از نخودچی مهران ابِر بازی را   

هائی ریختند یا به روی پتو افتادند. فایِز در فکِر ناراحتِی ادامۀ  به گودال

کم دست و  جوئی برای آنکه دستِ  مثِل بهانه َمروی، حرِف تهران و آخوند

آدم! یواش! تو مگه » :گفت ،نگاهش به مهران پای موضوع را بشکند،

 – . مهران شروع به خنده کرد و فایِز«باید َهرَدمبیلی باشه؟همه چیزت 

 هرچی هم که بِشما » :گفت –چشمش به احمدپور و ابراهیم و مختار 

شما ببینین کاِر این مملکت  می خنده! بجای اینکه درد و عار بکنه،  بگیم،

خراب شده که ایَنم شده زندانِی سیاسی و ببینین کاِر این حکومت به چقدر

 «گیره! رسیده که اینو هم می کجا

فایِز با نگاه کردن به سیامک که پای دیواِر  پس از چند دقیقه تعریف،   

زنی؟ زود سست  پس چرا دیگه در نمی» :گفت کناِر در نشسته بود،

 «کردی؟

 «های اتاِق هفت رو برده. نه، بچه» :سیامک گفت   

در بزنی که باز یه  پس حواست باشه که تا اونا رو برگردوند  ـ ُخب،   

 اتاِق دیگه رو نبره.

 «باید بره توالت! خوره، هندونه  بد کوفتیه! تا آدم می» :و گفت   

 زد و در همان جای اّولِی خود نشسته بود، عّباس که دیگر قدم نمی   

دونی  پس  هی فایِز! تو که اینو می» :مثِل قرقر گفت ها میاِن ابروها، اخم

 «خوردیم و خیلی هم خوردیم اما نه دیگه مثِل تو! مون کمتر بخور! ما همه

ای » :به یکزانوشدن و به ناراحتی گفت های همه، توّجِه فایِز به خنده   

 ای هم درنمیاری، ه! اگه تو با همۀ ادعات  گاهی سر از یه چیِز سادهِجِغلِ 

 وزنش بخوره؛ یعنی منی تقصیِر من نیست! اّوالً که هرکسی باید به اندازۀ

اندازۀ تو بخورم که شاید  شه مثالً به مگه می ه،وزنم نود و پنج کیلوئِکه 

توی زندان  خوردن یه  فقط نصِف وزِن منو داری؟ از این گذشته،

یه کمی فکر رو و وقت رو از  مشغولیته نه شکمچرانی و آدم با خوردن 

 «کنه... سِر خودش رد می

هرکسی  و درست میگی که خوردن مشغولیته » :ای گفت عّباس به خنده   
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بینه  آدم میکه اما باز وقتی  هم به نسبِت وزن و هیکلش باید بخوره،

که مشکلی براش پیش  هباید کمتر بخور اختیاِر توالت رفتن رو هم نداره،

 «نیاد!

که غذا نیستن و ما ازشون  ـ تو که نذاشتی من تمام کنم! غذاهای زندان    

های بدبخت نیارن و  ها رو هم که اگه خانواده میوه گیریم، ی نمیکه قّوت

رسه و دیگه باید دست و  مون نمی ویتامین هم به بدن که اونوقت نخوریم،

پا دراز بکنیم و بمیریم!... )و به خنده  ادامه داد:( یه چی دیگه هم از 

 و باید خنک باشه، خوره، می  رو که آدم  ای هرمیوه :رفت بگم یادم

خنک که  شون، خوره الخصوص هندونه و خربزه وقتی که آدم می علی

ن! باید مثِل یخ باشن و باید دندونا رو به درد بیارن تا مزه بِدَ  هیچی،

شون که  خوریم! مزه های جوشی که می بشه این هندونه اونوقت! حراِم ما

مثِل زغاِل  ،اصالً وقتی که میرن توی شکم شه  برجای خود، گرفته می

آوردِن شکم و بنابراین آدم بیشتر شاشش  کنن به ُغل رخ شروع میسُ 

زنن به شکم و آدم اسهال  اصالً مثِل ُمسهل می گیره و شاش که هیچی، می

 گیره!  هم می

فایز! راستش » :همه به خنده در آمدند و تصدیق کردند تا عّباس گفت   

شه  آدم می ترِس من هم از همینه که اسهال بیفته بِت؛ چون برای شاش،

 «اسهال که باشه  چی؟! که از ناچاری بشاشه توی سطل،

سیامک به شتاب شروع به درزدن کرد و خبر داد  حدوِد نیمساعت بعد،   

گرداَند. فایِز به  به اتاق برمیهای اتاِق هفت را  که زندانبان دارد زندانی

بزن! بزن که یه » :صدا کرد کشیده نگهداشتِن دست به طرِف سیامک،

 «.وقت از یه اتاِق دیگه نبره

زیاد ز اینکه هرزندانبانی ا به رعایِت حرِف فاِیز و به احتیاطِ سیامک    

چند ضربۀ نه خیلی محکِم دیگر به در زد و  درزدن  از جا در می رود،

زندانبان عوض شده و » :رو به اتاق گفت کردن از جاکلید، پس از نگاه

 «بپرسین ِکی اومده جاش!

 «ِکی؟» :نگاهش کردند و فایِز به تلخی پرسید   
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 «کیانی!» :سیامک به لبخند گفت   

آخ! باز این » :های همه به حاِل نفرت درآمدند و فایز گفت ها و لب چشم   

 «کثافت پیدا شد!

 «شون خوبه  که این  کثافته؟! فایِز! زندانبانا کدوم» :گفت عّباس   

ئم   م و حّتی تهران دیدهئَ  پاسدارائی که اینجا دیدهاین! این از همۀ  ـ نه،   

 تره!  تر و درنده وحشی

 «درست میگه  فایِز! باألخره اینا هم با هم فرق دارن.» :مهران گفت   

و فامیلی از  –جز مهراب  –ها  بله .همین کیانی و قنبری» :ابراهیم گفت   

 «ترن! تر و وحشی همه هارتر و درنده

توی جمهورِی اسالمی هم درست  پاسداِر واقعی ونمونه» :احمدپور گفت   

 «همینا هستن!

 :گفت ،دورشدن از در به شتاب ِ جاکلید نگاه کرده بود، سیامک که از   

 «اومد.»

همه پاشدند. کیانی به گشوده نگهداشتِن  برای بازشدن، دربه صداکردِن    

آستانه و با به حرکت ایستادنی کناِر  در با ُهل دادنش با پوتین و به کج

و با  «بیائین برین.» :درآمد ابه صد درآوردِن پنجۀ دست به طرِف جلو،

 «سریع!» :بیزاری گفت

اند و فایِز  آب را برداشته  های کثیف و پارچِ  مهران و مختار ظرف   

چشمش به  شدن از اتاق، دارد و هرکس با خارج صابون و حوله بر می

ای و حرفی و  نش به جستجوی کلمهگردد و ذه جستجوی دمپائی می

کثیف! همین کلمۀ ِن وسریع"! حیو»" :رود گفتن می هائی برای باخود حرف

اینجا دیگه !ـ کثیف کثافت! بگو آخه  ـ جونورِ   رو فقط یادگرفته« سریع»

تقصیرش چه فرقی داره که ما سریعتر بریم یا نریم! این دیگه هار شده و 

گری چیزی  ن از خرافات و دیگه جز وحشیئَ  اینا رو ُپر کرده ! مغزِ نیست

اینه که بفهمونن زندانی در هرحال  شون برای گفتن «سریع»فهمن. این  نمی

نداریم. از ای  چاره جز تحمل  ئیم و و واقعاً هم که َبرده شده شونه، َبرده

کنن، قراره حکومت فهمیدن که اگه  ،شون خرّیت وجودِ  با آخوندا اّول، روز
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 هائی مثلِ  ها و االغ کلّه ها و بی ها و چاقوکش شون رو از الت حکومتباید 

سالحی  العمِل ممکن را مثلِ  تنها عکس و همه  «!نخودشون تشکیل بِدَ 

نه تنها چشم  بلکه چهره  :گیرند کهنه اّما هنوز ُبرنده و کاری  به کار می

چشم را به کِف  اندازند و زیر می  یعنی سر را به کنند؛ را از زندانبان رد می

به دیوارها و  به چپ و به راست، برند، ها می خوردن سیمانِی بّراق از پا

درگاِه حّماِم و به  کنند روشن از آفتاِب آشپزخانه نگاه می درگاهِ درها و به 

چسبیده به دیواِر  یک میِز تحریِر آهنیِ آشپزخانه و به  نزدیک به درگاهِ 

هائی برای آنکه هیچ  برند و چشم شم میو به سقف چ اندازند حّمام  نظر می

مانند و پاهائی به  بسته و بسته می هائی نیم لحظه ،اثری از آثارش نبینند

ذهنی پهنۀ کِف سیمانِی  دارند... نگ بر میلَ قدم و شَ  همین قصد  به تندی 

ها و  ها و تقاّلهای ملِّت ایران در رفتن بّراق را مثاِل زمینه و زمیِن پاکوفتن

های درد و دریغ  ها و نرسیدن ها و نرسیدن ها و َدوِر خود چرخیدن رفتن

آزادی  بگوری و حسرِت جانسوزِ  آفتاب را درِد زنده یابد؛ ذهنی روشنائیِ  می

دیوارهای برافراشتۀ  ،کند؛ ذهنی دیوارهای زرد را دیوارهای اسالمی می

گاه را بیند؛ کسی که ن می ،با آگاهی و شخصّیت اسالم در مقابله و دشمنی

بود و دیده بود که معناهای سیاِه مربوط به  هائی به سقف برده برای لحظه

با به  اند، پایش به حرکت درآمده به سفید  پا سقف  مثِل خوِد سقفِ 

به ذهن  های تعّقل، اش و در اثِر اندازه دریچه ن ِچشم و بست ن ِزیرآورد

نگاه کرد و در آن این بیاِن کّلِی معناهای تاریک را پیداکرد که چطور این 

 در کسی ریزد؛ ش فرو نمیهای ظلم و توحّ  زیِر فشاِر تماِم اندازه سقف 

ها  در جواب به خود که چرا هیئِت آن رنگ کردن به درهای نخودی نگاه

درها در طوِل  یابد که این جواب را این می اینهمه منجمد و شوم است،

 های زندانیانِ  بردن ـهای بیشماری در آوردن  شدن بسته به باز و  سالیان

شئامت و درهای  اند و دیگر مظهرِ  جنایاِت فراوان بوده راِه تدارکِ  بسیاری،

ا به زور از نواِر یند؛ کسی دیدش رآ خانۀ اسالمی به حساب می ساّلخ

 بدآموزانه، آمیز و وسوسه نور، کند؛ باریکه می آفتاب رد باریکِ نور ِ

و خالفِ غیِرعادی  را، بگوری زنده را،  وضع را، ازخود  محبوس محرومّیت ِ
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کند؛ موجی از سرکشِی سوزان و نفرِت بیحد   ادراک و قبول و شوم القا می

رساَند که چگونه ممکن است که در محاصرۀ  کند و می به مغزی هجوم می

بیسر و پای درنده و خونخوار  زندانی نتواند اینهمه تحقیر و ظلِم مشتی 

 کاری بکند...

نفرت و کینه و تحقیر راه  زندانیان و زندانبان  در جریاِن خاموِش مبادلۀ   

های پا برداشتن  با زوِر جریاِن  روند و زندانبان که پس از لحظه می

 ر از درگاهِ چند متر دو به ناتوانی پا سست کرده بود،  وجودِی زندانیان

و  در رو ببندین، داخل که میرین،» :آید ایستد و به صدا می ها می مستراح

و صورتش در برخورد به دیواِر  «دقیقه بیشتر وقت ندارین  ها!  بیس

َبَرد و  ها را به پشت می َند و دستام باز می دهانش نیمه خاموشِی زندانیان،

پشت به  بندد، می ای رنگ را و وقتی که سیامک دِر آهنِی قهوه کند نگاه می

ها  رو به دِر آشپزخانه  در و سر به زیر  با صدای تاپ و توپِ پوتین

رساند به  کند که می ها  از احساسی دوری می رود و به تندکردِن قدم می

 کند، رد میمرّتباً چیزی َمیشوم را خُ  سنگین،های  زمین فرودآمدِن پوتین

 را!...مردگان های  چیزی.. چیزی مثِل استخوان

تر و  هائی در تاپ و توپی سنگین سیزده دقیقه بعد صدای پوتین ـدوازده    

مسئوِل »ها  رسد تا پوتین توی آشپزخانه به راهرو می از  تر بلندتر و سریع

خود در  انعکاِس ناجورِ  آورند و او را ملتفتِ  را به راهرو می« ارشاد

خود ُخرد کِف  در د کهکنن می« چیزهائی»کنند و او را متوّجۀ  راهرو می

بیخود و بیجهت و حرِف » ،«اینحرف»گوید که  کنند!... به خود می می

وید که این گ به خود می بیند، و چون خود را قانع نمی است،« دیوانگی

های شوم است؛  های شوم و زندانی اتاق حرِف دیوانگی  از اثِر وجودِ 

شان خود تقصیرِ  که هر بالئی که به سرشان آمده و بیاید، هائی زندانی

رسد. به گذاشتِن  به میز می سر، اعتنائیِ  بی است... و کمی قانع و به تکانِ 

 کشو ِ  با دست راست خمیدن، گاه ِ سطِح میز و کِف دسِت چپ به تکیه

کشو را  «.چی؟!» :کند کند و به حیرت صدا می می باالئی را باز

بیشتری  کند و به حیرت ِ می باز دّومی را کشو ِ خمیدن، به بیشتر  و  بندد می
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کشِو  و به بستِن کشو و به خمیدنی بیشتر،« ؟!یعنی چی» :کند میصدا 

ایستد  راست می دیدنش و بستنش به ضرب، کند و با خالی باز می  سومی را

 پا برداشتن ِ ها به ناباوری و با  ها و ُرک گرفتِن چشم و با پیچاندِن لب

 «های کیانی!:»کند و بلند صدا می «این  غیِرممکنه!» :کند صدا می شتاب،

تو بیا اینجا ببینم یه » :گوید بلند می آشپزخانه، و با رسیدن به َدِم درگاهِ 

 «دقیقه!

چیه؟ » :رسد رسد و صدای خودش می آمدن می کیانی به های صدای پوتین   

 «چته؟

های قرآن و عکسای امام  تو جزوه» :صدای بلنِد حاجتی  به هیجان گفت   

و چشمش به صورِت استخوانی « رو از توی کشو درآوردی دادی به اتاقا؟

 نه،» :گفت رسید و پیش از رسیدن، و دهاِن کمی باِز کیانی که داشت می

 «شه؟ نه؟ پس مگه ایَنم می» :گفت ،«نخیر

ال کردی از ؤآقا! تو س  هی» :گفت کیانی به ایستادن مقابِل حاجتی،   

 «پس دیگه... ،«نه» :عکس و جزوه  و من هم گفتم

بابا! من همین » :گفت های فشرده، حاجتی به جلو آوردِن پنجه با انگشت   

ده تا جزوه و چند تا هم عکِس امام آوردم دواز ـساعت پیش ده   یه

عمومی و شون برای بندِ  ببرم –یعنی حاال  –شون توی کشو که بعد  گذاشتم

 «بینم آب هم جاشون نیست! حاال می

 ـ یه ساعت پیش؟ پس مگه ایَنم ممکنه؟   

 بینی ممکن شده! ـ یه ساعت هم نشده و به نقد که می   

پس یعنی » :کیانی گفت در گردِش ناباوری متوّجه بهم، هایشان چشم   

 «ساعت؟  یه عرض ِشدن در  غیب

ن به شکمش زور آورد و با بیرو ها به پشِت کمر، حاجتی با بردِن دست   

مگه  توی این یه ساعت :تو اّول بگو ببینم» :گفت دادِن َنَفس به سنگینی،

 «؟ئی خودت زندانبان نبوده

 ـ چرا. یه ساعت هم بیشتره و دیگه نزدیکِ دو ساعته.    

که  جائیخوام بگم  می اینجا؟ یعنی ساعت از  یهغافل که نکردی این !ـ خاب   
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 نرفتی؟

زدن به  کیانی اّول با ناراحتی  صورت را به طرفی چرخاند و بعد با ُزل   

شت؟ هی رفتم َدَرک؟ رفتم ُگلگَ کجا رفتم، غافِل چی کردم؟» :حاجتی گفت

 «جا بودم البته. همین

دست بزنه به چیزا؟ یا از دادگاه کسی نیومد  :چیِز دیگهـ خاب! یه    

 هیچکس نیومد توی این مدت؟ مرادی یا معاوِن سپاه،

 ـ نه. نه هیچکس به ِگرِد میز اومد و نه هم هیچکس اومد.   

ها را به شتاب از پشِت کمر رها کرد و به گذاشتِن پنجه به  حاجتی دست   

! کار  کاِر خیلی خوب! پس دیگه معلوم شد» :گفت روی سینۀ کیانی،

 «نیاس!زندا

چطور؟ اینجور » :گفت فشرد، هائی که بهم می رد کردِن لب  بهکیانی    

میز یا  کنه بره نزدیکِ اون شه؟ آیا زندانی جرأت می چیزی هم ممکن می

 «م؟ئَ  م و ندیدهئَ  این کار رو بکنه و من کور بوده

 :گفت ها در شتاِب گفتن، لب آوردن به پنجه و پیچاندنِ  به تکانحاجتی با    

شون کردی  شون توالت و مثالً ول یعنی میگم  وقتی که بردی نه، نه،»

باشن َسروقِت میز و همه چیز رو َورداشته   اومدی توی آشپزخونه  اومده

 «باشن و...

به صدای کوچکِ کشِف راز  ایستادنی به تیزکردِن گوش، کیانی در شق   

 «.صبرکن  حاجتی! بله! ممکنه که این خائنا.. صبرکن،» :گفت

بذار یه َدم  تو! تا دیر نشده  تو اّول بگو ببینم  توی » :حاجتی نگذاشت   

 «این یه ساعت  چه اتاقی رو بردی توالت؟

نبودم و  ش چند دقیقه توی راهرو هفت رو بردم و همهـ فقط اتاِق    

 م.ئَ  که اتاِق پنج رو برده تسای ه حاالهم که ده دقیقه

 :صدا کرد  مانند هول به تعجیلی حاجتی به گرفتن و کشیدِن شانۀ کیانی،   

بیا بریم بگم خدا چکارت کنه! پس چرا زودتر نگفتی؟ که ای »

س که  اگه فقط چند دقیقه» :گفت و به تند کردنشان به رفتن، «شون. سراغ

 «ن!ئَ  ن نابودشون بکنن  هنوزه نتونستهئَ  هچیزا رو برد
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به  های نفرِت وجودش نسبت به زندانیان در جنبش، کیانی همۀ شاخک   

؟ نئی غیر از اینَ  خیال کرده پس  دها و ُمنافقااین ُمرتَ » :قِِرّچه گفت دندان

پس دونسته باش که حق  شون رو باید نابود کرد، وقتی من میگم که همه

شون  این راست باشه تا دیگه همهکه  یا حضرِت عباس» :و گفت «دارم!

 «رو یکبارگی نابود کنیم!

به ناراحتی  حاجتی به احساِس کامِل سنگینِی خودش در تند پا برداشتن،   

 «ًة!حرف رو بذار برای بعد عجال» :گفت

پاهایش  کیانی از حاجتی جلو افتاد و به رساندِن خود به مقابِل دِر آهنی،   

دو دست و به انداختِن  با کِف هر پس از باالکشیدِن چفِت در، پائیِن پلّۀ در،

چنان به در کوفت که در به بازشدِن سریع  به  ،ها زوِر باالتنه روی دست

ت که باسر و نحوی مقابلش را خالی گذاشت که به زور جلِو خود را گرف

ها کوفته نشود. به هجومی به داخل و به  مستراح زانوها به کِف جایگاهِ 

کناِر و مهران و احمدپور که  هجوِم نگاهش به ابراهیم و مختار و سیامک

چشم را به  کردند،  ها ایستاده بودند و به ظاهِر حیرت نگاهش می دستشوئی

به اّولین دِر بسته در میانه  هائی مثِل ملخ  ها برد و با جهش ردیِف مستراح

 ِکی داخله؟ بیا بیرون فوراً،» :به فریاد گفت رسید وبا کوفتِن پا به در،

 «خوام تفتیش کنم! می

 «.کنم. صبر کن یه کم تنی می دارم آب لُختم،» :صدای فایز گفت   

 «فوراً بیا بیرون گفتم!» :صدای نعرۀ کیانی گفت   

پا  ها را به دو طرِف درگاه گذاشته بود، حاجتی که رسیده بود و دست   

 گذاشت داخل و کیانی به رساندِن خود به دِر بستۀ دیگر در آخِر ردیف،

به دو  تو یعنی نشنیدی چی گفتم؟» :کرد کوفت و صدا می داشت به در می

 «ثانیه نکشه که بیائی بیرون!

داخل   کردی چکار می» :تغّیر گفتو کیانی به باز کرد عّباس در را    

 «تو؟!

 «کردی داخل" چیه دیگه؟! چکار می»" :عّباس به اخم گفت   

 خیس،اش  باالتنه حوله به دستش وسر و پِیجامه به تنش و ـفایِز شلوار    

      

  



 سّلول های دربسته                            اّتفاقاِت معمولی :198

ها که مثِل غاری  پستوماننِد سمِت مقابِل مستراحپیدا شده بود. حاجتی توی 

درازی  زبون» :ناپدید شد. کیانی به گرفتن و کشیدِن دسِت عّباس گفته بود،

تو هم رد شو از دِم مستراح » :گفت و رویش به فایِز، «نکن و بیا بیرون!

و توی مستراحی رفت که عّباس از آن بیرون آمده بود و  «یه دقیقه  فایِز.

طول نکشید که بیرون آمد و به داخِل مستراحی رفت که فایِز از آن خارج 

 شده بود.

 «کیانی! چی شده؟ خبری شده که...؟» :فایِز گفت   

َنع! مگه چیزی شده؟! » :صدای خشمناِک کیانی از توی مستراح گفت   

 های دیگر را بگردد. بیرون آمد تا مستراحو « مگه خبری شده؟!

و  ها رفتند و حاجتی که از پستو درآمده بود فایِز و عّباس توی مستراح   

شدن به  با نزدیک ها برده بود، بغل ساعدها به زیرِ  کردنِ  ها را به چلیپا دست

نفر را نگاه کرد و یک به یکِ پنج نفر  به  پنج ها  یک به یکِ دستشوئی

 میزانِ  خواست با آن انتظار نگاهش کردند. به صدای کوچکی که می حالِ 

ش  خوب گوش کنین  حضرات! همه» :گفت کند، ناراحتی و غیظ را پنهان

از  همیه ساعت هم نشده که من یه تعدادی جزوۀ قرآن و یه تعدادی 

بیرونی و حاال که  آوردم گذاشتم توی کشوهای اون میزِ عکسای امام رو 

ن و ئَ  شده دیدم غیب عمومی، شون برای بند ِ ببرمو  اومدم درشون بیارم

شما  کار  کارِ که  روز  روشنه ن و اینجا دیگه مثل ِئَ  غیب نشدهکه البته 

یکی از شما یا دو یعنی یا  –ها و عکسا رو شما  اون جزوه مِ بوده و تما

ئین!  ئین و از بین برده کرده رهئین و پا َورداشته –تون  نفرتون یا همه

 «حاال...

  مثلِ را  حرف دیگر که دیدند باید به سرعت جلوِ  چهارنفرِ  جز احمدپور،   

 :درآمدندبه گفتن های ناراحتی و حرارت  لحن با بزرگ بگیرند،  اّتهامی

داشته باشیم؟  میز کاری  مگه بیرون بودیم که به ما؟! خیلی ممنون! ما»

ای باشه. ما  دیگه قِ اتا شاید کارِ  ئیم که اینجور کاری بکنیم؟ مگه ما دیوونه

توی   تونستیم بریم می مون و مگه اصالً  س که برادرکیانی آورده دقیقه  فقط ده

ئی  هیچ زندانیکنم که  نمیبکنیم؟ فکر پاره شه که ما قرآن رو می مگه راهرو؟
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ای این کار رو  کساِن دیگه. شاید دنباِل درِدسِر تازه برای خودش بگرده

 «َشر که نباید بیاد ما رو بگیره!؛ کرده باشن

آمده و  های فشردۀ پیش دادن به وضِع تمسخِرلب حاجتی به گوش   

دادِن  ها درآورد و با نشان بغل ها را از زیرِ  دست های آهستۀ سر، تکان

ئین  گاری نشنیدهنا رو نزنین به اون راه که خودتون جوری» :پوزخندی گفت

من چی گفتم! تو! آقا سیامک! تو که میگی این کار شاید کاِر یه اتاِق دیگه 

رو یه ساعت هم نشده که آوردم البد شنیدی که گفتم من چیزا  بوده،

یه اتاِق دیگه هم اومدن توالت و  بله، گذاشتم توی کشوها و توی این مدت،

اما  فل نشد،شون غابرادرکیانی از هم که توالت بودن، رفتن و در مدتی

بیرون و رفت توی آشپزخونه و این  کار داشت رفت شما رو که آورد،

موضوع مثِل روز روشنه که کار کاِر شما بوده و اون کسی یا اون کسانی 

شون گیرافتاده که خبر نداشتن         جا مچ درست همین ن،ئَ  که این کار رو کرده

 «بودم...ها و هم عکسا رو من تازه آورده  که هم جزوه

ها از مستراِح آخری بیرون آمده بود و  کیانی که در پائیِن ردیِف مستراح   

وقتی که  دو قدم به جلو برداشته بود، ـمنتظِر خاتمۀ حرِف حاجتی  یکی 

ها  چشمش به زندانی نشدِن حرف نگاهش کرد، شدن یا تمام حاجتی به تمام

ی از شما توی این کدوم یک» :گفت و اشارۀ دستش به مستراِح پائینی،

  «مستراح بوده؟

 «من.» :ابراهیم و سیامک با هم گفتند   

 تو! کارمندِ » :گفت کیانی متوّجه به سر و گردِن خیِس مهران،نگاِه    

 «ئی؟ تنی کرده ارتش! کجا آب

 تنی کردم که اآلن فایِز توشه. ـ من؟ من توی همین مستراحی آب   

بسیار » :گفت سیامک و ابراهیم،چشمش به  شدن، کیانی با نزدیک   

دیوارهای جای در و  پس چرا همه تنی نکردین، بآخوب! شما دوتا که 

 «مستراح خیسه؟

 «دونیم چرا خیسه! چه می» :ابراهیم به ناراحتی گفت   

 «البد خیس بوده از اّول.» :و سیامک گفت   
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 کند و نگوید. حاجتی به حرف رفته و ترجیح داده گوش توّجهِ    

ریزه  ها! توی این هوای گرم  آبی که می کذاب» :کیانی به نفرت گفت   

شه؛ من میگم همین حاال چرا  روی سیمان  در عرض ِ دودقیقه خشک می

 «جا خیسه؟ همه

کذاب" یعنی چی! حاال خیس یا خشک  »" :داد جوابابراهیم به تندی    

 «چه فرقی داره و منظور چیه؟

منظور منظور چیه! که دونی  خوب می خیلیـ "منظور چیه" ها؟ خودت    

ش  اینه که کسی که َدور تا َدوِر مستراح رو شسته  شاید برای این شسته

باقی  که نکنه اثری از اون چیزائی که پاره کرده بود و سوخته بود 

 «بمونه!

اّول » :گفت ابراهیم به گذراندِن پنجه به حرکِت غیظ از کناِر چهره،   

بعدش هم اینکه شما همیشه هر تهمتی  رو خیس نکردم،اینکه من اونجا 

 «زنی. باشه! بزن! که دلت می خواد می

 :گفت گرفتِن انگشِت سّبابه به جلو، ها و با دادِن دندان کیانی به نشان   

نفر گیر  دیگه هم تو و هم همۀ این چند ُشکِر خدا، رَتد! این دفعه،ببین  مُ »

ش و اگه نگین که اون یه  هیچوقت نبوده ئین توی یه عمِل کثیفی که افتاده

تون نابودین به  اونوقت دیگه همه نفری که این عمل رو کرده ِکی بوده،

 «امیِد خدا!

خواست جلِو گفتگوها و جلِو کیانی را   حاجتی با پا گذاشتن به پیش   

 :گفت رویش به کیانی، شدِن شتاب از مستراح، بگیرد. عّباس به خارج

من خیسش کردم. اونجا سرم رو  کنی، توالِت آخری رو میاگه صحبِت »

 «نُشستم اما دست و پاهام و بدنم رو خیس کردم و همه جا خیس شد.

 «بفرما! حاال دیدی؟!» :به پیچاندِن پنجه گفت چشِم ابراهیم به کیانی،   

دیگه موضوع  اونجا رو خیس کرده ـ حاال دیدم چی؟ یعنی چون این    

ئین  ای که افتاده از این تله خالص؟ ُشکِر خدا و حضرِت عباس که این دفعه 

 توش  خالصی ندارین!

ها  دست سررابه ضرب فرودآورد وبا هیجان خود،اطمینان به حرِف  با و   
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 را به کمر زد و پابپا کرد.

  حاجتی دید بهتر است بگذارد دیگران بگویند تا بعد سِر فرصت   

اند و بهتر است  های الزم را پیش بکشد. ابراهیم و سیامک دیدند گفته حرف

رسد.  گوئِی او نمی گوئی و آرام د. مختار دید فعالً نوبت به شمردهصبر کنن

با  خواست بگوید که مهران در گرفتاری به نگرانِی اّتهام، عبآس می

آوردی توالت و بابا! برادرکیانی! تو خودت ما رو » :گفتکشیدِن خود  پیش

تونستیم بریم توی راهرو وقتی  ما هم در رو بستیم؛ پس دیگه چطوری می

 «بینی؟ کردیم خودت اونجائی و می که فکر می

آمادۀ گفتن  دهانش نیمه باز از ناراحتی، مستراح درآمده بود، فایِز که از   

 به غیظ نوبِت گفتن به عّباس رسیده بود که با اخم میاِن ابروها، بود.

اینحرف چه معنی داره! شما فرض کنین که  چی! اصالَ   یعنی» :گفت می

دونست که  ممکن رو بکنه؛ باز چون می خواست این کاِر غیرِ  یکی از ما می

ش،  بینه ما می خودِ از  باز اقالً یکی ها و عکسا رو بیاره  اگه هم بتونه جزوه

 «بندازه.خطر  زد که خودش و باقی رو به دست به این کار نمی زهرگ

کیانی! حاجتی! مگه » :به صدا آمد –ایستاده پهلوی کیانی  –و فایِز    

الکی َشر بذارین به گردِن زندانی و خون  خواد که الکی دلتون می شما

 «بذارین به گردِن زندانی؟

تو » :حاجتی و کیانی با هم به گفتن درآمدند. حاجتی به پوزخند گفت   

به  و کیانی به بلندگرفتِن صورت به صورِت فایِز، «درست میگی  فایِز!

کمونیست و  ت خورده به تنۀ هی  فایِز! تو از وقتی که تنه» :تغّیر گفت

شه به  ت میاد و نه دیگه سرت میزدیگه نه بوی پاسدار ا ُمنافق،

 «اسالمی!  جمهوریِ 

نفرت  ها  و به لحنِ  ها و چهره و لب فایِز به آوردِن تغییِر نفرت به چشم   

 «باشه،تو به این عقیده باش! چه عیبی داره برای من!» :گفت

مثالً همینه که  ... و دلیِل اینحرف هم » :گفت می همچنان، و کیانی،   

اینجورمیگی! جریانی که دیگه الحمدهلل مثِل روز   راجع به جریان

 «!روشنه
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یه باندی نیستیم که  هفت نفر که افرادِ  ــ چی مثِل روز روشنه؟ ما شیش    

و به  خواسته باشیم یه حال و یه دل  دست به یه همچی عملی زده باشیم،

قوِل خودت یا کمونیستیم یا ُمنافقیم یا غیر از اینائیم؛ پس اگه یکی از ما 

دونه کسانی از  اّوالً چون می بخواد یه چنین عملی رو که شما میگین بکنه،

مون به اون یه نفر اجازۀ این عمل رو  ما باقیکنه و ثانیاً  نمی بینن، می باقی

 نمیدیم که سِرمون رو بندازه به تله.

تون هم افتاده به تله و سِر  ـ فعالً که این عمل شده و سِر همه   

کاِر ِکی  خالصی نداره مگه اینکه بگین کار اصال تون از این تله  هیچکدوم

 بوده!

مهران و سیامک و عّباس و مختار که سستی در جوابگوئی را باعِث    

دیدند که پای حاجتی و کیانی بیشتر روی  آن می گرفتِن حرف و باعثِ  قّوت

 به ناراحتی شروع به گفتن کردند. بیل برود،

خوائین یه ُجرِم بزرگی رو بذارین به گردِن  راستی می ـ شما انگار راستی   

ز کجا؟ اصالً ما از کجا خبر داشتیم که عکس و قرآن می  همه! ما کجا

خون نذارین به  اونجا هست؟ شما اّول برین تحقیق کنین و الکی َشر و

های چپ نیستیم که  گروه . همۀ ما هفت نفر که ُجزوِ فایِز گردِن ما به قولِ 

ببینم اگه   یعنی من که مسلمونم یکی کردین؛ به بگین توی اینکار  دست

درِدسرهای  مگه ما .گیرم جلوش رو می خواد این کار رو بکنه، کسی می

به  –برادرکیانی!  –خودمون کَمن که باز بخوائیم دنباِل درِدسر بگردیم؟ تو 

مون رو هم که ندیدی  مسئولیِت خودت ما رو آوردی دستشوئی و هیچکدوم

 پس... بیرون بیائیم،

موضوع چون  میگیم کاره! ما هی خائنای همه» :کیانی  به غّرش گفت   

پس دیگه صد درصد واضحه و مسلّمه که کاِر  کاِر جّن و مالئکه نبوده،

ای نداره و دیگه جوِن  دیگه اینجا هیچ فایده بازی  شما بوده؛ پس زبون

کاِر خودتون رو  ،ئین این کار رو تون که نکرده نکَنین و اونائی بیخود

که زودتر بگین  به نفِع نکنین و بگین کار  کاِر ِکیه! هرچی هم  خراب

 «خودتونه!
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صبرکنین!  صبرکنین،» :گفت ها به جلو، دست  حاجتی به گرفتِن کفِ    

کیانی! تو هم نه حرص بزن و نه جوش بخور و نه خونسردِی خودت رو 

 «از دست بِده تا...

ور آدم حرص و جوش نخوره و خونسرد بمونه با این طچ» :کیانی گفت   

 «شده؟!کفر و خیانتی که 

دونی که  ـ تو باید حرص نزنی و خونسرد بمونی برای اینکه خودت می   

  رسه! این عمل مجازاتش توی راهه و می

تون باید بدونین که این جریان یه جریانی  یک به شماها یک» :و گفت   

و بحث  نیست که احتیاج داشته باشه به اینکه ما وایسیم و با شما َجرّ 

س «دو دو تا  چارتا»بکنیم؛ حساِب این جریان یه حساِب بکنیم تا ثابتش 

ی َمراتب  منتها ی نیست که این عمل به وسیلۀ شما شده،وکوچیکترین شکّ

پس باقی چه گناهی  نفر شده،  اینکار به وسیلۀ یه» :شما فقط ممکنه بگین

اینکار  کاِر یه نفر نیست و یا کاِر دو  نه،:»؛ جواِب اینحرف اینه که«دارن

دلیل  :دونین چیه دلیلش رو خودتون هم می ،«ره یا اصالً کاِر گروهیه!نف

نفرین؛ پس اگه فرض کنیم  مستراح داریم و شما هفت ش پنج اینه که ما همه

 که،وقتی که رفته چیزا رو آورده  ،نفر دست به اینکار زده که فقط یه

همۀ بر فرض هم که در اون موقع  شون توی مستراح، بریزه  التشبیه،بِ 

ببره و  ه به کارش َپیموند ک باز یه نفر می ها آدم توشون بود، مستراح

یزا رو آورده چدر همون َحیص و َبیصی که اون فرد  غیر از این، تازه،

باز اونی هم که  ها که خالی می شد تا او بره توش، یکی از مستراح بود،

تونین حاشا  دید چه خبره. اینحرفا رو که نمی می ،کرد مستراح رو خالی می

فر هم بکنین؛ پس اینکار کاِر یه نفر نیست و حّتی به احتماِل قوی کاِر دو ن

ماس اگه بگیم کار  اقالً کاِر بیشتِر تونه؛ یعنی  جانبِ  نیست و کامالً حق به

و برای جلوگیری از اینکه کسی  «!...کاِر همون چند نفره که با هم جوَرن

کنین یه لحظه! با توجه به اینکه من  صبر» :دست جلو گرفت چیزی بگوید،

اگه  به بعد حاال بنابراین از بگیم گفتیم، که باید هرچی رو برادرکیانی  و

و از ش  بزنه بعد بکنه و راجع بِش فکر اّول باید خواد حرفی بزنه، کسی می
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 جای گفتگو نیست؛ بیائین برین توی اتاق، از این بیش اینجا  این گذشته،

تحقیقی از و بعدش هم اگه ما بخوائیم بزنه  اونجا اگه کسی حرفی داره 

 «کنیم. فعالً راه بیفتین. می تون بکنیم، به یکی یکی

برادرحاجتی! پس لطفاً به ایَنم توجه کن که وقتی کسی » :مهران گفت   

تونه در  دیگه نمی ها و خصوصاً جلِو دستشوئِی دّومی باشه، جلِو دستشوئی

 «رو ببینه تا ببینه چه خبره.و درگاه 

و کیانی و حاجتی هم به صدا  «درسته. کامالً درسته.» :سه صدا گفتند   

این » :و حاجتی گفت «حرف پیداکرد برام یعنی!آ! » :درآمدند. کیانی گفت

نیست که تو میگی مگه اینکه کسی دماغش رو بچسبونه به دیواِر 

 «دستشوئی!

نی به ناراحتی و به جنبیدِن راه افتادن، خورد ها به حاِل وول زندانی   

 :بریده گفت به زمزمۀ بریده حاجتی به پا برداشتن و گرفتِن دسِت کیانی،

  اگر دیگر نگوید صبر کند، ،نگوید :که برساَند «بیا.. تو.. حاال فعالً...»

 بهتر است.

پشیمان  اّما به در نرسیده، به راه افتاد،  سر ن ِکیانی با به زیر انداخت   

 امام، به جان ِ وهللا،» :شد و ایستاد و به چرخیدن و سر برداشتن  گفت

اونوقت من دیگه  شون اعدام نشن، چی بوده و همه اگه اینا نگن جریان 

 خیلی برام بهتره که برم و خودم رو از این کار اخراج بکنم! از یه طرف 

از یه بزنن بریزن توی مستراح و   تشآ کنن و  پاره ،باهلل  ذُ عونَ  ،هللا رو کالم

و یعنی باز جون در  ،بیارن عکسای امام  طرف هم همین عمل رو به سر ِ

اسالمی  پس دیگه چی توی جمهوریِ  ن؟! اگه این ممکن بشه رَ بَ بِ 

 «مونه؟! می

ردن  گسر و  نِ حاجتی به کج گرفت اند. اند و ایستاده همه پا سست کرده   

فقط میگم  ،عقیدۀ خودت بگیر لِ منو هم مثحق داری! عقیدۀ » :گوید می

خودشون  نِ نفر هم نه از جو کن و صبرکن یه قدری. همۀ این هفت  حوصله

 فرضاً دو نفرشون باشه، عملِ  مغزن که اگه عمل  ن و نه سبکئَ  سیرشده

 ...«شون از دستشون بره! دیگه کی زندگیبذارن ال شوننفر اون پنج
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 آمد. های دور می صدای درزدن از یکی از اتاق   

 :گفت حاجتی رسانده بود، دارند و مهران که خود را به کنارِ  پا برمی   

چه از اتاِق ما و چه از اتاِق  –نفر   برادرحاجتی! حاال فرض کنیم که یه»

باز هرکسی فقط  ؛هه و انجام هم بِدِ بخواد این عمل رو انجام بِدِ  –ای  دیگه

آیا گناهی  م،ئَ  و بگه ندیده ندیده باشهمسئوِل خودشه و وقتی که چیزی 

طولی نکشید که رفتم توی مستراح و  کرده؟ من وقتی که رسیدم اینجا،

تنی کردم و وقتی که اومدم بیرون و ایستادم کناِر  بعدش هم یه آب

 «ین جریان شده. پس...اشما رسیدین و گفتین  ها، دستشوئی

رسند. حاجتی که برای  همه دارند از راهرِو کوچک به راهرِو بزرگ می   

به تلخی  به شنیدِن حرفش، ،کشِف جریان  امیدش بیشتر به مهران بود

کردنی  خصوصاً موقعی که  تنی رسوندن و یه آب آب به یه دست» :گفت

شه  کشه و ممکن نمی هرگز اینقدر طول نمی دیگران هم منتظِر نوبت باشن،

 «ه تو در مدتی که بیروِن مستراح بودی چیزی ندیده باشی!ک

 تا بکنم! بگو من چکار باید بکنم  کنی، ـ وقتی که شما باور نمی   

برای خود بیِن او و حاجتی  فایِز با زورآوردن به شانۀ مهران به تندی،   

 کنی، برادرحاجتی! تو که برداشت از دلیل و منطق می» :جا باز کرد و گفت

موضوع رو روشن بکنیم. تو اّول این  خوائیم با دلیل و منطق  یمما هم 

 «جوری بودن. بگو ببینیم عکسای امام چه

کردن  باسست حاجتی که امیدوار است از زباِن فایِز هم حرف را بکشد،   

 «فایِز؟ جوری بودن" یعنی چی، "چه» :به آرامش و مالیمت گفت به پا،

شناسم  من همۀ عکساش رو می چون عکسش بود،ُپرسم کدوم  ـ یعنی می   

 بودن یا کوچیک.  خوام بدونم بزرگ و دیگه اینکه می

چینی به سرشه و عکِس س و یه عرق ـ آها! اون عکسش بود که نشسته   

 کوچیک بودن نه بزرگ.

 امام  کوچیک که هیچی،خواستم بدونم! این عکِس  ـ اُُهع! همینو می   

یه وجبه و به همین  ش به قدرِ  یکتره و همهخیلی از همۀ عکسا ش کوچ

و شلوار  زیِر ِکشِ شون  بذاره  های قرآن تونست  با جزوه کسی می خاطر هر
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ه و شون توی توالت و کاِر خودش رو صورت بِدِ  زیِر زیرپیرهن و ببره

 کسی هم هیچ بوئی نبره.

ایستادن گیر زدند چند نفر ایستادند یا برای  به ایستادِن حاجتی و فایِز،   

 «برین داخل. نوایسین،» :که حاجتی گفت

نگهداشتِن دست در نشان دادِن  با کشیده و کیانی به پا برداشتن در کناره،   

 «یاهللا! برین داخل!» :به تغّیر گفت اتاق، در و درگاهِ 

 :گفت صدا  می    کردنِ  یواش  به درگاه، از دور قدم  هشت –هفت  حاجتی   

شه گذاشت زیِر شلوار و زیِر  اونهمه عکس و اونهمه جزوه رو نمیفایِز! »

و بدوِن  نزیرپیرهن و باشون راه رفت بدوِن اینکه برآمدگی داشته باشَ 

اگه هم فرض کنیم این بوده و این شده  اینکه کسی متوجه بشه؛ با اینحال 

 –ال هست که چطور کسی نبوده ؤباز دراینصورت هم این س که تو میگی،

که دیده باشه اون فرد رفته بیرون و یا از بیرون برگشته  –حّد ِاقل یه نفر 

 «؟داخل

ها که به داخل رانده شده بودند و  اتاقی فایِز نگاهش به در و درگاه و هم   

به صدای ناراحتی  شدنش با دو پاسدار، شدند و چشمش به حساِب تنها می

 «دیده باشه.دونم. البته ممکنه هم که کسی  من نمی» :گفت

دیگری  یواشِ صدای به  فایِز، ساعدِ  حاجتی به گرفتنِ  در،شدِن  به بسته   

تر  یه ُخرده یواش» :گفت خودمانی بود، ئیصدا  که در همراهِی لبخندی

پشت و با  بهها  دستکردِن ساعِد فاِیز و با بردِن  لو به وِ  «حرف بزن!

 دلخوری،لبخنِد دادِن  نشان توّقع و با های فاِیز با نگاهِ  کردن به چشم نگاه

شی و امیدوارم که  کن فایز! تو هنوز پاسدار حساب می گوش» :گفت

محکومیت نگیری و خیلی زود هم آزاد بشی و برگردی سِر کار و زندگیت 

اگه توی این جریان  از تو انتظار میره که فقط چیزی رو ـ حاال! ـ و.. 

یفتی و هم احیاناً چند نفر ای ن درِدسِر تازهبگی که هم خودت به  دیدی 

دیگه به خطر نیفتن و هم همین عملت باعث بشه که دادگاه بفهمه  بیگناهِ 

ساز بشه که  که تو نّیتت کامالً صافه در بارۀ جمهورِی اسالمی و وسیله

پس حاجتی  نزدیک شده بود و ها  آن کیانی به آهستگی به «زودترآزاد بشی!
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 کن! اگه دیدی کیانی صبر» :گفت چشمش به فایِز، اهی به کیانی،از نگ

خواست که تو  ت انتظار داشت و نمیزبرای این بود که ا اونجور حرف زد،

 «یه وقت تحِت تأثیِر زندانیای ناجور قرار بگیری!

سرتاسِر ذهِن فایِز پوشیده از برق و جالی واقعّیِت مبارزه و فداکارِی    

جوانان و نوجواناِن مملکت است و در این ذهنّیت  فقط گوشۀ پرتی اشاره 

بیند دیگر  کند و فایِز می به موجودّیِت پست و خوار و خونریِز حکومت می

اشته باشد... و کاری با این حکومت د کاری و سر خواهد که هیچ هرگز نمی

ببین » :گفت ،اعتنا شده بود به صدای کوچکی که ناگهان سرد و بی

ماِل آدِم ترسو و پست و ذلیله؛ من چون عجله  در هرحالی، حاجتی! دروغ،

اونجا  ای که واردِ  از همون لحظه مون توالت، داشتم که هرچه زودتر ببرن

 دیگران نشم، رفتم توی یه مستراحی و بعد به این فکر که مزاحمِ  شدم 

تنی رو گذاشتم برای دیرتر و اومدم بیرون و چند دقیقه بعدش رفتم توی  آب

و  زش زده بود بیرون ن مستراحی که دیدی توش بودم و مهران اَ وهم

دیدم و نه چیزی  نه چیزیکشیدم   ای هم که انتظار می دقیقه چند توی اون

 «فهمیدم.

 مثِل گیاهانِ  در به رویشان، بسته شدنِ  به وقتِ  شش نفره  گروهِ    

اّول به پراکندگی  رو به هر  جورواجوری که دچاِر بادی تند شده باشند،

ها را  اندام سمتی نهادند و بعد به ایستادگِی لجوجانه در کوچک گرفتِن باد،

زوِر باد را راست گرفتند و سرها را بهم نزدیک گرفتند و کوشیدند صدای 

شان باشد و نه  بگیرند تا نه صدای خواری و زبونیِ مانند  ناچیز و زمزمه

 هائی برسد. به گوش و گوش مانند  لطمه

باره روی  و دیوار می ـ شما ببینین چطوری بیخود و بیجهت  َشر از در   

 سِر ما!

تون باشه که نباید اصالً کوتاه بیائیم و ساکت بمونیم چون  ـ حواس   

کنن یه  همین موضوع رو میاونوقت دیگه پاشون میره روی بیل و 

 مصیبتی برامون.

 ـ هیچ نگرانی به دل راه ندین چون هیچ مدرکی ندارن.   
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ئیم و مدرکی ندارن؟ مدرکی ندارن چون ما  ـ پس مگه ما کاری کرده   

 ئیم. کاری نکرده

اما اگه ما سست نکنیم   ـ حرِف اینا هرچی باشه  برای دادگاه مدرکه،   

 باز خوبه. باز...

برای اینکه توی این جریان  خودشون  ،تونن بکنن ـ هیچ غلطی نمی   

 شن. می سئولم

ـ فرضاً که راست باشه که چیزا رو فقط یه ساعت بوده که گذاشته بوده    

از کجا معلومه که کار کاِر اتاِق هفت نبوده؟ پس هیچی رو  توی کشوها،

 تونن ثابت کنن به گردِن ما . نمی

 ئیم، ئیم به اینحرف و ترسیده حساس کنن که ما اعتنائی کردهنباید ا ـ بله،   

 مون نمیان پائین. چون اونوقت دیگه از کول

 ـ ای بابا! معلوم نیست که اصالً چی شده. چطور ممکنه که کسی از ما   

بره این کار رو بکنه و بتونه ظرِف چند دقیقه اون چیزا رو بیاره پاره کنه 

 –هرقدر که بیفکر باشه  –بریزه توی مستراح و باقی نبینن و خودش هم 

پیِش خودش نگه احتماِل زیاد هست که گیر بیفتم و اگه گیر بیفتم  کارم 

 و باز اینکار رو بکنه؟ زاره،

ای باشه  هاشونه و خصوصاً شاید نقشه از نقشهـ درسته. ایَنم شاید یکی    

 که همین کیانی کشیده که از اتاِق ما نفرت داره.

 مهران را باز شد و فایِز داخل شد و حاجتی  –که قفل نشده بود  –در    

فایِز به حاِل  چشِم همه به فایِز، بیرون برد و کیانی که در را بست،

به صدای غرور  ها به غرور، گونه آوردن به با باد چرخاندِن چشم به همه،

مون تا با حرفای قول و وعده  ببینن آیا  برن یکی می حاال یکی» :گفت

 «فروشی کنه یا نه! تونن کسی رو پیداکنن که آدم می

نفر که  این حرِف واضح  احتیاجی به روشنائِی تصدیق ندارد اّما همۀ پنج   

 کامالً جلب کرده است،فایِز در دلشان جا گرفته است و اعتمادشان را 

 .بگذارند-بالتصدیق  –وجودش را  –نخواستند حرفش را 

. میگهدرست اماباز... کامالً  ئیم نکرده چی! ماکاری دقیقاًهمینه. پسـ البته.    
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دونه که فایِز اگه صدتا  حاجتِی ِخرسعلی هنوز فایِز رو نشناخته البد و نمی

دونن که در بارۀ  هنوز نمی زبون نمیاره! آره،ای به  چیِز ناجور ببینه  کلمه

 ن!ئَ  ور خووندهکفایِز 

 «بیا بشین  فایِز.» :و احمدپور به مهربانی گفت   

های داخل است  های بیرون و گرفتاِر حرارِت حرف ذهِن فایِز گرفتاِر حرف   

با به ، متقابلاّما با احساِس نزدیکی و مهربانِی خواهد بنشیند  و دلش نمی

و کناِر  دارد میپا بر زود زمین گذاشتِن صابون و با آویزان کردِن حوله،

 آید. میاحمدپور فرود 

افسوس که ضعِف اتاِق ما همونه که » :عّباس به ناراحتی گفته است   

 «ش بیرون!نِ کشیده

ئیم که اون بخواد بگه یا  ولی مگه ما کاری کرده بله،» :سیامک گفت   

 «نگه؟

چینی و وعده و وعیِد  های مقّدمه مهران به شنیدِن حرف و بیرون،   

حاجتی!  برادر» :گفته کیانی، های تهدیدِ  حاجتی و به شنیدِن حرف

رسوندن وهم برای  آب به برادرکیانی! من که قبالً شرح دادم؛ هم برای دست

تنی  توی مستراح بودم؛ حاال! من که ساعت نداشتم تا دقیقاً یادم مونده  آب

اما حاال فرض کنیم هرقدر؛ باز منظور  جمعاً چقدر بیرون بودم، باشه که

باید یه  م،دَ از اینکه جواب بِ اینه که چی دیدم یا چی فهمیدم؛ باز حاال! پیش 

هستم چونکه توی  من خیلی هم ممنوِن جمهورِی اسالمی :چیزی رو بگم

«  هشت َبنگِلِه»جمهورِی اسالمی بود که ارتِش جمهورِی اسالمی توی 

خونۀ اعیانی به من داد و تونستم خونه بخرم و یه زندگِی خوبی درست کنم 

 –یعنی پدر ـ مادر و برادرـ خواهرهام  –مسئوِل خانواده و از طرفی چون 

یا اینجا که  دان بمونم،م که بخوام توی زنئَ  پس مغِز خر نخورده هستم،

کنم که هرچه زودتر آزاد  ای هم بگردم و آرزو می دنباِل درِدسِر دیگه هستم 

بشم؛ پس جواِب من به شما اینه که به شرف و ناموسم َقَسم که من چیزی 

آهنی  یه بار دیدم درِ  ندیدم و بوئی هم نبردم از این جریان  جز چرا،

 در  و خیالم نرسید من دیگه چیزی به اما ،بازمونده یکم یه الش بود، بسته که
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گفتم چون اگه  َسم که اگه چیزی دیده بودم  میباز به تماِم مقدسات قَ ضمن  

کسی دست به یه عمِل کثیف و خطرناِک اینجوری بزنه و من بو بَِبَرم و 

م چون میگم اون فرد چه حق داره ئَ  م خیانت کردهئَ  به خودم و خانواده نگم،

بینم که یه خطِر بزرگی  چون اآلن میدیگه بازی کنه و نفر   زندگِی چندبا 

 «زنه! داره َدوِر سِر همۀ ما چرخ می

َبَرد. به واردشدِن  کند و سیامک را می کیانی او را به اتاق داخل می   

 های درشتش ُزل، چشماختیاری نگاهش کردند و او هم  همه به بی مهران،

ای که  به خنده های فایِز رسید، گاهش به چشمنگاهشان کرد و وقتی که ن

 «ئی بِم؟! ها؟! چته که اینجوری ُزل زده» :گفت صاف نبود،

ای از ترس بِشون گفته باشی و اینجوری  و َکولِه  ـ نکنه یه چیِز کج   

 ُگل به آب داده باشی که بدتر شک ببرن؟! دسته

که بعضی از حرفات کنی  فایِز! آیا هیچ فکر نمی» :مهران به تلخی گفت   

 «و آدم رو زجر میدن؟ پدِر آدم رو در میارن

در بیاد و زجر بکشی! اگه از  به جهنم که پدرت» :فایِز با ناراحتی گفت   

ضعف  چیزی برای هر دادی و اّول  خودت رو ترسو و ذلیل نشون نمی روزِ 

زدم؟ چرا به یکی دیگه از  نه من از اینحرفا بِت نمی دادی، نشون نمی

 «زنم؟ ینحرفا نمیا

 «فاِیز...» :به جلوگیری گفت احمدپور با فشار دادن به راِن فایِز،   

خودت بذار یه لحظه! این آدم جاِن  نه،» :گفت فایِز نگاهش به احمدپور،   

کمی حساِب کارش و حساِب   باید گاهگاهی یکی ُرک باش حرف بزنه تا یه

 «آینده بیاد دستش!

در پشِت و به جستن به  «یواش صحبت کنین.» :گفت ابراهیم به پاشدن    

 رسید تا از جاکلید نگاه کند و مواظِب کیانی باشد.

شم چون  آقای احمدپور! من از فایِز اصالً دلخور نمی» :گفت مهران می   

اگه من یه کمی  فایِز!» :و گفت «دونم دلش پاکه و منظوری نداره. می

؛ و از ترسوئی و ذلیلی نیستاز ضعف و پستی نیست  کنم، احتیاط می

و زنن  مفت اتهام می ئیم و چطوری مفتِ  که کجاگیرکرده بینی خودت نمی یعنی
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 «محکومیت میدن؟

احتیاط"! احتیاط دیگه اینقدر یعنی؟ آیا دیگران »" :فایِز به غیظ گفت   

ُعمر و جوونِی خودت فقط  ن کهئَ  شون رو از سِر راه ُجسته عُمر و جوونی

 داخته توی ُهلُفدونی،ه؟ بیشتِر جوونائی رو که این رژیم گرفته انبرات مهم

بیگناهن و رژیم اصالً هیچ حّقی نداشته که اونا رو دستگیر کنه چون این 

ای  ن یا یه عقیدهئَ  ن یا چارتا کتاب خووندهئَ  پرست بوده جوونا یا وطن

یده  حّق ِ هرآدمیه؛ پس قپرستی و ع طنخووندن و و و کتاب ن،ئَ  داشته

غیر از اینکه مفت حبس  ن،ئَ  هیچ و پوچ دستگیرشده جوونائی که به خاطرِ 

البد باید از سایۀ خودشون هم بترسن و باید خودشون رو خوار  می کشن،

 «نه؟ و ذلیل بگیرن تا احتیاط کرده باشن،

وول  ،های فایِز عّباس و مختار و احمدپور مثِل مشارکِت تأیید در حرف   

فایِز » :قدمی به جلو برداشت و گفت پشتش به در، خوردند و ابراهیم،

ه. کسی تِبرای خوبِی خودِ  کنه، نصیحتی رو که می و کامالً حق داره مهران،

بینه  میکه وقتی  –دلیل  حاال چه بادلیل و چه بی – شه که دستگیر می

جلِو  حّد ِاقل باید کاری نکنه که ُعمرش باید اقالً یه مدتی اینجا تلف بشه،

 «این پاسدارا کوچیک بشه.

چون  توی این جریانی که میگن، غیر از این،» :عّباس به اخم گفت   

 «تونن بکنن. هیچ غلطی نمی ن و مدرکی ندارن،ئَ  چیزی ندیده

چشم را به جاکلید چسبانده بود، به   عقبداشتِن پائی به  ابراهیم که با بر   

 «اومد.» :گفت شدن از در، ردکردِن شتاِب چشم و سر و به دور

 کیانی مختار را برد. به وارد شدِن سیامک،   

رسیدن » :خنده  گفت به لب احمدپور متوّجۀ چهرۀ گرفتۀ سیامک، نگاهِ    

 «به خیر!

 آمد. به خنده افتاد و جلوسیامک    

 «ها  سیامک؟!» :گفت –چشمش با  ُپرسجوئی به سیامک  –فایِز    

دید برای  به حالی که می –سیامک به بردِن چشم از احمدپور به فایِز    

ق سَ تونستن اّول تا  هیچی! هردوتاشون» :گفت –کند  به همه نگاه گفتن باید
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و به نظِر خودشون نصیحت  دونی که وضعت چطوره، زدن که تو خودت می

اگه فقط واقعیت رو بگی که چی دیدی یا » :داللتم کردن و بعد گفتن کهو 

در وضعت حتماً  ،نهایت مهمه چون این موضوع برای دادگاه بی بو بردی،

و تأثیر داره و قوِل حتمی میدیم و قوِل مردانه میدیم که پیِش حاکِم شرع رُ 

تو که » :حاجتی گفتـ ها! ـ و ُخالصه اینجور حرفا... و..  «بزنیم برات

غیِرممکنه که اقالً به چیزی بو  ،تنی نکردی و بیشترش بیرون بودی آب

کوچیکترین چیزی از من نه چیزی دیدم و نه » :؛ من گفتم«نبرده باشی

بر فرض کسی رفت و آمدی کرده توی راهرو و چیزی  بوئی بردم و اگه هم

چون کناِر دستشوئِی دّومی مشغوِل ظرفشوئی بودم  ،من خبر ندارم آورده،

سه  ـحّتی دو  کنه، و در پیدا نبود و حواسم هم نبود که بفهمم کسی چه می

و یه چیز « دقیقه هم آقای احمدپور و مختار اومدن کنارم که کمکم کنن

توالبد اقالً دیدی که الی در باز مونده » :دونم چرا گفت کیانی نمی :دیگه هم

من که ندیدم در باز باشه؛ وقتی که رفتیم  :گفتم ،«را باز مونده بود؟بود؛ چ

 «بستمش. من خودم داخل،

و مهران به شتاب  «.یعنی چی؟ در که باز نمونده بود» :احمدپور گفت   

فایِز که فرصت نداد تعریف کنم من! از من هم پرسیدن همینو! » :گفت می

 ،«در رو نبستین درست؟  مگه داخل،  رفتین  که وقتی» :پرسید  حاجتی  یعنی

اگه باز  :جواب دادم ،«پس چرا باز مونده بود؟» :پرسید ،«.چرا» :گفتم

 «دونم! من نمی مونده بود 

چون درسته که کیانی  اینحرف، ن ازئَ  منظوری داشته» :احمدپور گفت   

ِچفِت اّول  دادن، اما پیش از ُهل ،ل داد به درموقِع واردشدن مثِل حیوون هُ 

 «در  رو باال کشید چون صداکرد.

شون و حرف  ن از پشت بگیرنئَ  کنم خواسته من فکر می» :فایِز گفت   

 «بکَشن  وگه نه  معنی نداره اینحرف.ازشون 

 «آره! یعنی...» :مهران گفت   

به قوِل آقای احمدپور  منظور  .کنم فکر نمی نه فایِز،» :سیامک گفت   

 «ن.ئَ  داشته
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 «پس اینو چرا از من نپرسیدن؟» :فایِز گفت   

 استقامِت مختار، کیانی در حمله به سابقۀ آرامش و حاجتی و رون،بی   

« شبی»حرف و اشارۀ  ،پوشی و به شّدت پرده ها و اشارات را بی حرف

ها برای بردنش  اند که هیچ دور نیست و شاید در یکی از همین شب کرده

همکاری در جریاِن امروز بتواند جلِو سربرسد؛ شبی که شاید فقط 

دو  حّمِل وجودِ رسیدنش را بگیرد!... و مغِز مختار برای کاستن از سختِی ت

ها به  این االغ» :به مشغولّیِت پروازدادِن فکرهائی پرداخته بود پاسدار،

م که دَ شون جوری از من توقع دارن که یه زندانی رو لو بِ  بیمغزی خاطرِ 

م نه به خاطِر آزادی و ئَ  یه جنایتی محکوم به اعدام شده انگار من به خاطرِ 

شخصیت  خوشبختِی مردم و به خاطِر رسیدِن اون روزی که دیگه کسی بی

ترسونن و خبر  و حقیر نباشه و پستی و خیانت نکنه! منو از مرگ می

و این  «مرگبار شده و دیگه هستِی مرگ شده!ندارن که هستِی من دیگه 

تواند  رسند و مختار نمی ئی می جلوگیری غیِرقابلِ  فکرها به سرازیریِ 

... خبر » :شدگِی وجود بگیرد های ضعف و ول جلوشان را به عنواِن حرف

ِایه که توی دهنم میذارم... خبرندارن که مرگ  ندارن که مرگ حّتی لقمه

ری و و مغزش شروع به عکسبردا «...برای من به قالِب همه چیز در میاد

 شه، پا می شه، مرگ  دست می» :مرگ کرد اَشکالی از اَشکالِ یادآورِی 

 «شه... قیافه می

 «نه؟! این سن اعدام بشی، خواد در تو که دلت نمی» :گفت حاجتی می   

 «نه!» :به زور جواب داد  مختار به ناچاری   

 خواست جلوتر برود، حاجتی به گفتن ادامه داد و فکِر مختار که نمی   

ای که راه و روِش حاجتی به  در زمینه دسِت دل داد و دل،اختیار را به 

... رنگ و روی » :کنان شروع به گفتن کرد مویه ،کرد گفتن درست می

پیژامۀ آبِی  شه، های اُردکِی پاهای مهران می پنجه شه، برگشتۀ سیامک می

کنندۀ  نوِر خیره شه، سقِف سفید و لیِز و دیوارهای سفید می شه، میدادگاه 

 «شه!... می چراغ

: زنند به دل نهیب می لرزانندۀ سیاهی وشئامت، دچاِر موجِ  اراده، عقل و   
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 «بسه دیگه!»

به درغلتاندِن عقل و اراده زیِر  تپنده از فشاِر خوِن بیقراری و زجر، دل،   

رنگ  پتوهای طوسی» :زند اعتنائی و خودسری  زار می به بی زوِر خود،

 شه، ها می صدای پوتین شه، پالستیکی و سطِل سرخ میهای  ظرف شه، می

شِب بیرون  همهمۀ گفتگوهای بعد از نیمه شه، کلیِد زندانبان می صدای دسته

خانواده و اقوام  نوِر آفتاِب روِز مالقات و معنِی نگاِه افرادِ  شه، می

 «شه... می

 بیشتر را خواست اّما توّجه ِ الی که اگر جواب نمیؤحاجتی به س   

 باشه،  سیامک تو و کنم که اینکار کارِ  نمی اصالً فکر  من» :گفت طلبید، می

خطر  به طرفِ  بیشتر  همباز  ،شما دوتا که وضعتون اینه پس چرا

 «بُسرین؟

 «اما من... هرچی شما میگین صحیحه،» :مختار گفت   

ها و  ـ صبرکن! پیش از اینکه َنه و ُنه بکنی، بذار ما همۀ نصیحت   

که بعداً  مون راحت باشه بابِت اونچه ها رو بکنیم تا اقالً وجدان داللت

 شه!... می

تو واقعاً باید حواست جمِع چیزائی باشه که ما بِت  بله،» :کیانی گفت   

 «میگیم!

به خود  حاجتی ادامه داد و مختار فرصت کرد تا با گرفتِن سر به زیر،   

شدن که آخوندا به قدرت  باعثمردمی که با نادانی و اشتباه  » :بگوید

ها و  طّی ِ هفتهاگه از اندازۀ زجری که یه محکوِم به اعدام باید در  برسن،

 «کردن! جمعی می آرزوی مرِگ دسته خبر داشتن، ها تحمل کنه  ماه

ها به  خندان و با فشاِر کِف دست جوئی، مهران به آشتی توی اتاق،   

من خیلی هم افتخار » :جّدی گفته بود نشسته بود و به لحنِ  های فایِز، شانه

زنه و فایِز مثِل برادِر بزرِگ منه و اگه ده تا  کنم که فایِز اینحرفا رو می می

کنم و اگه دیدین یه  به من بزنه  حّتی سر توی صورتش بلند نمیسیلی هم 

م اینه که ئَ  ای بود که بِم زد. یعنی من عقیده برای گوشه کمی دلخور شدم،

معمولی رو هم از توی اتاق ببره برسونه به دادگاه  یه حرفِ  یاگه کسی حتّ 
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خائنه تا چه برسه به اینکه  شرف نداره و ،یا پیِش یه پاسداری بازگو بکنه

و حاال ناراحتِی من بخصوص از این جهت  یه جریاِن مهمی رو فاش بکنه،

هم رفتیم بود که اصالً جریانی نشده تا کسی به کسی شک پیدا بکنه. ما با 

 «مون هم هیچی ندیدیم و خالص شد رفت! توالت و برگشتیم و هیچکدوم

اهّمّیت و نگرانی و  –موضوع  و خودِ  خواهند حرف عوض شود همه می   

پیش کشیده شود. عّباس به  –حال مشغولّیت و شادِی موضوع   در عینِ 

با خیلی خوب! دیگه بسه » :خنده گفت به لب همین معنی چشمش به مهران،

 «این سرت!

اَن و  اینا حاال دیگه مثِل ماِر زخمی» :سیامک هم به همین منظور گفت   

حتماً بعد از این هی میان َدِم در گوش میدن به حرفامون. دیگه باید یواش 

 «صحبت کنیم.

موقِع صحبت  دیگه باید تهویه روشن باشه و سعی  آره،» :ابراهیم گفت   

 «یواش حرف بزنیم.کنیم 

حاال بگو » :گفت حاجتی می حاجتی و کیانی نومید از مختار، ون،بیر   

 «باشه؟ وازببینیم آیا تو هیچ ندیدی که در 

 ـ نه. اصالً.   

 نشد؟ وازدونی که اصالً  ـ اصالً؟ تو از کجا می   

چون وقتی که خودتون  میگم بسته بود، ـ من نمیگم که اصالً باز نشد؛   

 و معلوم بود که بسته بود.وارد شدین ِچفِت در صدا کرد 

اصالً خودش هم با  ش، آدمی که اجل بخواد بگیره» :کیانی به غیظ گفت   

راه  به ُمردِن خودش و دیگه اصالً مثِل آدِم کور کنه  دسِت خودش کمک می

 «رو از چاه تشخیص نمیده!

یه  راجع به جریاِن عکسه،» :گفت روئی می فایِز به خنده ،توی اتاق   

س و بجای  عکسیه که امام نشسته ئین؛ البد دیده :بِتون بگمچیزی رو 

کنه که بعداً میگم چه  عمامه  یه َعَرقچینی به سرشه و داره جوری نگاه می

 آناً  باید بگم براتون که اّولین باری که این عکس رو دیدم، اما اّول جور،

بازارِ  ی دکان داشت تو  که سابقاً   شوشتری افتادم به یاد ِ یه حاج ُشکری ِ
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ریِش سفیدی داشت  درازی بود که همیشه یه ته  ها! یه َمرد الغرۀ شوشتری

و همیشه هم یه َعَرقچینی داشت که بیشتر َهمی دکاندارای شوشتری 

ی جلِو دکانش و به هرِکی نشست روی یه تخت می ُخالصه، میذارن به سر؛

جوری  –ترسید  م میحّتی به من که از –شد  که از جلِو دکانش رد می

کرد که انگار یه طلبی داشت و گیرش نیومده بود؛ امام هم  ُزل نگاه می ُزل

 «کنه! توی عکسه  همینجور نگاه می

 بینند حرف را چون آدمی مثِل فاِیز زده، افتند و همه می همه به خنده می   

رسد که بهتر است  هائی می کند و با اینحال به ذهن درِدسری درست نمی

ها  کوتاه شوند و همه چشمشان در گردش به  و حرِف خنده ها خنده

که خوِد فایِز و احمدپور و ابراهیم و عّباس و سیامک  همدیگر است

های  بینند دهاِن مهران بیش از دهاِن همه به خنده باز است و در ذهن می

 گذارد. احتیاط رو به محوشدن می ،محتاط

هفت هم  م و ببینیم آیا به اتاِق بپائی ما باید بیرون رو» :ابراهیم گفت   

 «همین فشار رو میارن یا نه.

این  حرف ِ کامالً درستیه که ابراهیم » :قیافه گفت مهران به جّدی گرفتنِ    

 «کنن. هفت چه می  زنه . باید ببینیم با اتاقِ  می

و « شون فقط به ما رفته یا نه. اینکه آره. باید ببینیم شک» :فایِز گفت   

 «سیامک! بعد تو باید بپائی بیرون رو.:»گفت

اند و خودش  مختار که حاجتی و کیانی دست از سرش برداشته بیرون،   

راه افتاده به اتاق برگردد. به نزدیک  سِر خودش برداشته،هم دست از 

 «شون رو بیارم؟ کدوم» :کیانی یواش به حاجتی گفت شدنش به در،

 فایده نداره اینجوری.شون رو فعالً.  ـ دیگه هیچکدوم   

 مختار به اتاق داخل شد و در را بست.   

 «چطور فایده نداره؟ پس باید چه بکنیم؟» :کیانی گفته   

بیا بریم طرِف » :حاجتی به جنبیدن و گرفتِن بازوی کیانی گفت   

 «بعد... آشپزخونه فعالً تا اّول حرفامون رو بزنیم،

حّتی  و بیاریم یکی ! ما بایداینا رو یکیآقا ای» :کردن گفت کیانی به پاسفت   
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بیاریم بیرون تا فهم بکنیم دفعه سه  ـشون رو بجای یه دفعه  دو  هرکدوم

 «به موضوع.

حرفامون رو بزنیم  اما اّول باید خودم و خودت  بله، ـ درست میگی تو،   

کن تا بعد  اونوقت ببینیم چه باید بکنیم که بهتر باشه. برو در رو قفل 

 بریم.

پس » :گفت میلی، برداشتن به بی کردِن در و برگشتن و پا قفل اکیانی ب   

 «ها چی؟ از اونا هم باید تحقیقات بکنیم. اتاِق هفتمی

ها بودی و ازشون غافل نشدی؟  پس مگه تو نگفتی مواظِب اتاِق هفتیـ    

 یعنی به اونا هم شک داری؟

اونا   ـ من گفتم که فقط چند دقیقه ازشون غافل شدم و توی چند دقیقه   

ن و من نبینم و من میگم دَ جّن و مالئکه نبودن که چنین عملی رو صورت بِ 

اما باز س ها نود و ُنه درصد اطمینان دارم که کار  کاِر همین اتاِق پنجمی

ها و باید  میرو هم آدم باید شک داشته باشه به اتاِق هفت همین یه درصد

 یه تحقیقی بشه...

تو فعالً باالی » :مِچ حاجتی را گرفت و ول کرد وید،و برای آنکه باز بگ   

غیرتت  جریان رو نباید گزارش بکنی به دادگاه تا بجوریم کسی رو که 

ِکی ببریم که کار  کاِر  رده و ما اگه نتونیم از هیچ راهی َپیکاینکار رو 

تونیم موضوع رو  که به فکرم رسیده  میاقالً از یه راهی  ،بوده

 «بفهمیم...

دونی که این موضوع  موضوِع کوچیکی نیست که  ـ کیانی! خودت می   

 چون مسئولیت داره. ،من تونسته باشم سرپوش بذارم روش

دونم خودم؟ پس مگه میگم سرپوش بذار روش؟ میگم یه  ـ مگه نمی   

 کمی صبر کن تا قضیه رو ثابت کنیم.

 چشم. حاال بگو ببینم راهی که میگی به فکرت رسیده  چیه. ـ باشه،   

تونیم  می ها، ـ اُُهع! میگم پیش از اینکه باز آبی ریخته بشه توی مستراح   

پیدا  و وقتی که یه ذره از کاغذها رو رو بلند بکنیم ها مستراح سِر چاهِ 

 دیگه کار تمامه! بکنیم،
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 به تعّجب آنکه به کیانی نگاه کند، بی هوا،دِن سر به نحاجتی به جنبا   

 «آ! پیِش خودم گفتم چه راهی ُجسته یعنی!» :گفت

و و پیدا مونه رُ  گیره و می َته نمی ـ پس چته! یعنی میگم کاغذ سبکه،   

 شه! می

راستی از روی عقلته که اینو میگی؟  ـ هی  کیانی! تو یعنی راستی   

ن توی مستراح که سبک باشن ئَ  که خشک به خشک ریخته نشده کاغذها 

شون تا تونسته  البد آب بسته پشتِ  و َته نگیرن؛ اونی که این کار رو کرده،

شون بکنه و حتماً هی ازشون  ذره به ذرهو در ضمن فرصت نداشته که 

گلوله کرده انداخته توی مستراح و ُخالصه آِب زیاد  کاغذها رو اگه 

شون َته و دیگه َتِه اونهمه آب و  بردهکیلو هم بودن  خمیر کرده و  پنجاه

شاید  :شه؟ یا اصالً شاید یه چیز دیگه شاش و ُگه  مگه چیزی پیدامی

 شون و بعد آب داده پشِت خاکسترشون. سوخته

یعنی ضرر  اما باز اگه اینکار رو بکنیم، میگم تو حق داری، ـ باشه،   

 داره؟ شاید...

موضوع باعِث جار و جنجال چون این  ش ضرره، ره و همهـ ضرر دا   

چرا آدم کاری  ه،تشه که این عمل شده. از این گذش جا ُپر می شه و همه می

 ثمره؟ بینه بی رو بکنه که از اّول  خودش می

اگه یه مثقال کاغذ  ریزه توی مستراح، ـ یعنی میگم چون کسی کاغذ نمی   

 هم گیر بیاد...

شون  راه و چاره  اینه که از یکی:ـ یه مثقال هم گیر نمیاد  کیانی. ببین   

اینکار رو یه نفرممکنه که  غیرِ شه چون  می مکنشیم و این محرف بکَ

دو نفِر دیگه ندیده باشنش. مگه اینکه بگیم چار  ـکرده باشه و اقالً یه نفر 

 پنج نفرشون توی اینکار همدست شدن و ایَنم ممکن نیست... ـ

 کیانی را خبر داده و همه،سیامک دورشدِن حاجتی و  ،توی اتاق    

چه به راحتی و چه به ناراحتی  خنده  نشسته برای جریان و حرِف جریان،

نفرشان مرّتباً   آورند و شش های خنده را می دهند و حرف نشان می

گرداِن  صحنه فایِز خواهند یعنی می برند؛ می به فایِز، به هفتمی، چشمشان را
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 هایش روشن و ُرک، هایش بزرگ و حرف خندهباشد. فایِز هم این صحنه 

تر و بزرگتر از همۀ  تر و ُرک کوتاهی نکرده و حاال دارد حرفی روشن

تون! دیگه بهتره نه  کنین همه نگاه» :دهد کند و نشان می ند میبلها را  حرف

 "چطور"و  "چرا"طفره برین و نه به در بگین که دیوار بشنوه و نه 

پدِر بیارین توی کار! حاال ما کاری نداریم به حاجتی و کیانی و گوِر 

تون قبول دارین که این موضوعی  اما برای من معلومه که همه هردوشون،

حقیقت داره و حاال من میگم دیگه نه تنها صد درصد  بلکه  رو که میگن،

کاِر اتاِق خودمون بوده و خالص شد  هزار درصد مسلّمه که اینکار 

 «رفت!

َبَرد و جز احمدپور که به خنده افتاده، پنج  ها را به همه برده و می چشم   

ها در نگاه کردن  ها و چشم ها و چهره ها و دهان نفِر دیگر چه با حرکاِت لب

کوشند حیرت نشان  می به همدیگر و چه با خنده و چه با به صداآمدن،

 بدهند:

 ! ـ هی  فایِز! چی میگی تو   

 ـ حرِف فایِز رو ببینین شما!   

 ـ ببینین چطور حرف میذاره توی دهِن ما!   

ـ آره! کدوم یکی از ما قبول داره اینحرف رو تا اینکه بیاد برسه روی    

 مون؟ همه

 پس دیگه کیانی و حاجتی چی باید بگن؟ ـ تو که اینو میگی،   

 کنه  بابا! ـ شوخی می   

 چطور تو اینو میگی؟ ـ فایِز! حاال بدوِن شوخی،   

 کنه و جدی میگه!  ـ شوخی نمی   

حسابی  بگو روی چه اقالً  ئیم، رو کرده  ـ آره! پس تو که میگی ما اینکار   

 اینو میگی.

 ـ وحی بِش رسیده!   

 به یکزانوشدن و کرد، میهمه  خندید و همچنان نگاهِ  فایِز که می   

سّبابه  ت ِانگش با تکان دادن ِ ی زانوی بلندنگهداشته وآرنج رو گذاشتن ِ به

      

  



 سّلول های دربسته                            اّتفاقاِت معمولی :220

پس خودتون رو به  دونین که من ختِم این روزگاَرم، ببینین! می» گفت:

 «اون راه نزنین و ُرل بازی نکنین که هیچ فایده نداره!

یعنی حرف را به قیِد  کردِن حرف  باز پیش برود، خواهد به محکم می   

صالح است که قالِب شوخی و خنده را مثِل بیند انگار  مقّید کند اّما میَقَسم 

به این قالب َتَرک آورده...  جا هم  بیند تا همین دیگران سالم نگاه دارد و می

 کند و می گذارد حرِف دیگران بیاید. کشد و نگاه می و پس می

ای بزرگ و ه های معنا شدند و به یکدیگر رسیدند و خنده هائی نگاه نگاه   

های رازآلوده بودند و پیچ  ها و لبخند لبخندهای کوچکی پیدا شدند که خنده

های  هائی پیدا شدند و هیچ چشمی به گذر از اخم به بدن حرارت  های و تاب

ب نرسید چون اش  به درنگِ تعج   پیشانی و ابروهای عّباس و تلخِی چهره

ئی را به پیشانی و ابروها و چهرۀ  ها و چنین تلخی هرچشمی چنین اخم

چیِز  سرشار از حکومت و همه نفرتِ  ها و تلخیِ  اخم عّباس و هرکسی،

 یافت. حکومت می

طلبی متوّجۀ  مهران نگاهش به فایِز و در عیِن حال نگاهش به گواهی   

راستی دنباِل َشر و بدبختی  تو که انگاری راستیفایِز! » :گفت احمدپور،

 «پس... گردی برامون! می

باشه  فایِز! ما » :گفت –صدای همان اخم و تلخی  –و صدای عّباس    

 «کار رو و هرکسی که کرد  دستش درد نکنه! کردیم اون

  «کنه  بابا! می فایِز شوخی» :گفت ابراهیم که سیگاری روشن کرده بود،   

دۀ خیلی نخ دیدند همانطور که دوِد سیگارش ربطی به حرفش ندارد،   

 هایش هم به حرفش ربطی ندارند. و برِق چشم شیرین

کرده رفته  کار رو، ! حاال هر اتاقی که کرده باشه اونفایِز» :مختار گفت   

 «دزِد نگرفته  پادشاهه! :و کسی هم گیرنیفتاده و به قوِل خودمون

 «آفرین!» :مهران به ضرب گفت   

 «مختار. کامالً درست میگه » :سیامک هم گفت   

حرِف قط ف چرخید، می ها حرف طرفِ   هب گوشش  نگاهش مثلِ   که فایِز   

 شوخیکه  این توئینخیر، » :گفت ابراهیم، یعنی رویش به؛ گرفت راابراهیم 
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من اصالً  ببین! به جاِن خودم به جاِن این احمدپور » :و گفت «کنی! می

 «! فهمیدی؟!کنم و کامالً جدی میگم شوخی نمی

ها  به شکستگی شوخی و خنده را های پیشیِن قالبِ  خوری  َتَرک این َقَسم   

بینند  نفر می کند و با اینحال بیشتِر شش ناگهانی تبدیل می هائی شدگی و مچاله

شکستۀ شوخی باقی بمانند و فقط   همین قالِب درهم ها باید در باز حرف

های  یمالحظه واحتیاط سراز شکستگ قیدِ  هروقت الزم شد بگذارند حرفی به

 قالب بیرون کند...

به خندۀ حیرت  کردن به همه حّتی به خوِد فایِز، حاِل نگاهسیامک به    

 «خوره! ببینین چطور َقَسم هم می» :گفته

 «بابا! َقَسم نخور اقالً!» :گفت می و مهران هم که به صدا درآمده بود،   

خورم وقتی که  خورم و صدتا َقَسم هم می َقَسم می» :فایِز با حرارت گفت   

 «باشم از جریانی!مطمئن 

پنج نفِر دیگر  خندید، و می جز احمدپور که سر را پائین انداخته بود   

مطمئنی؟ از کجا » :های تعّجب را به همدیگر بردند تا مهران گفت چشم

 «مطمئنی؟

مطمئنه که حاجتی و کیانی  از اینجا» :گفترویش به مهران، ابراهیم    

 «ن!ئَ  این ادعا رو کرده

ش این نیست و ادعا داریم تا  نخیر  آقا! همه:»فایِز به ناراحتی گفت   

 «ادعا!

 ها را به ابروها آورده بود، روئی  باز اخم عّباس که به دورشدن از اخمه   

از َکی تا حاال  فاِیز! تو» :و گفت «شما بذارین یه کمی  جاِن من!» :گفت

 «کیانی و ما خبر نداشتیم؟!ئی به حرفای حاجتی و  عقیده پیدا کرده

 کنین، بازی می  همین دیگه  فایِز! تو که به ما میگی ُرل» :ابراهیم گفت   

کنن؟ اصالً از کجا معلومه که حاجتی  پس چرا نمیگی اونا ُرل بازی می

و اگه فرضاً هم راست  وگذاشته بود توی کش راست میگه و عکس و جزوه

َشر بذاره به  شون نکرده تا پارهاز کجا معلومه که کیانی خودش  بگه،

 «گردِن ما؟
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ها. بله. همین. » :صداهای مهران و سیامک و عّباس و مختار گفتند   

کنه.  ابراهیم. خصوصاً کیانی هرکاری بتونه  علیِه زندانی می درست میگه 

 «کنیم و اونا نه! راستی هم که! ما ُرل بازی می

م ئَ  یدهکه من دیگه عقدونین  تون می همهاّوالً » :خنده ومحکم گفت فایِز بی   

شون که اگه م ازئَ  جماعت  چیه و من دیگه چنان َبری شده راجع به پاسدار

 و چشمش به ابراهیم، «شبه! نخیر، :من میگم ،«حاال روزه» :حّتی بگن

و نمیگم اونا ُرل بازی  کنین، می منتها اگه گفتم شما ُرل بازی» :گفت

ُرل بازی » :براتون که چیه علت! اینکه گفتم علت داره و میگم کنن، می

ش شوخی  ای شوخی کردم اما نه اینکه همه ته تا یه اندازهالب ،«نکنین

کنین به اینکه هیچ  کنین و تظاهر می خواستم بگم وانمود می بوده! یعنی می

و باید هم وانمود بکنین و تظاهر بکنین توی  خبری از این جریان ندارین،

نکنه واقعاً یه  مون باید وانمود و تظاهر بکنیم تا و همه ه،این جریان البت

در  کنن، می نمیگم حاجتی و کیانی ُرل بازی مون؛ اما اینکه شّری بیاد بگیره

به این  ه،بازی کردنِ شون ُرل دونم دیگه همه زندگی حالی که قشنگ می

کنن! چرا؟  ُرل بازی نمی –یعنی این دفعه  –دونم اینجا  خاطره که می

وقتی فکر کنین  پیداش  دونین، ش رو اگه خودتون واقعاً نمی«چرا»

ش اینه که با وجودی که صد درصد همیشه به این فکر «اچر»کنین!  می

شون رو  ای یه چیزی بچسبونن به زندانیا تا پرونده بهانههستن که با یه 

کنن و هرگز نمیان یه راهی  اما اینکار رو از روی حساب می سنگین کنن،

پیدا کنن که به خودشون بیشتر لطمه بزنن تا به زندانی. یعنی چون رو 

 چرخه، تماِم کاسبِی خودشون و این حکومت با خمینی و قرآن و اسالم می

های قرآن روکسی جرأت کرده  نمیان دروغکی بگن عکسای امام و جزوه

شون توی مستراح! و  ریختهـ برده پاره کرده و اوَنم بعداً چکارشون کرده؟ 

 «یر ازاین...غ

هائی از  اند و پاره صداآمدن کرده بجز احمدپور  دیگران شروع به به   

هایش  حرف بدنِ  و  اند و تن خورده های فایِز حرف تن و بدنِ  هایشان به حرف

 اند: را متوّقف کرده
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 نه  فایِز! ـ نه،   

 ـ نه  فایِز! اینطور نیست!   

کردن   بازی کردن و ُرل و تظاهر کنیم، کنیم و ُرل بازی نمی ـ ما تظاهرنمی   

 فقط و فقط کاِر خودشونه!

 اما... ـ تو از نظِر منطقی حرفات درستن،   

ئی  باز پاسدارا رو کامالً نشناخته وجودی که خودت پاسدار بودی، ـ تو با   

 کنن! که میگی اینکار رو نمی

خصوصاً همین کیانی و  –این پاسدارا  ـ ببین  فایِز! درست برعکس،   

 استفاده استفاده وسوء بهترین تونن می ازهمین حربۀعکس وقرآن –حاجتی 

 رو بکنن.

اما  شناسی، ـ درسته که تو از بعضی جهات بهتر از ما پاسدارا رو می   

 شون! شناسی باز کامالً نمی

ختِم »ئی نیستی و به قوِل خودت  ـ فایِز! تو آدِم صاف و ساده   

اما باید قبول کنی که این پاسدارا چون دائماً کارشون نقشه و  ،«روزگاری

شون  ن و دیگه همهئَ  شون آرتیست شده به همین خاطر همه کشی شده، نقشه

اینکه وقتی که از یه کنن و چه ُرلی براشون بهتر از یعالی ُرل بازی م

 ؟تهمت بزنن بِش ،زندانی خوششون نمیاد

 کردنه، بازی ُرل شون همۀ زندگی اوناـ اینو که فایِز خودش هم گفت که    

 ...اما

البته » :به ناراحتی گفت خورد، وفایِز که وول می و گذاشتند فایِز بگوید،   

و  «اما شما که نذاشتین من تمام بکنم! ش رو بگه، هرکس باید عقیده

گفتن و ظاهرسازی  پاسدار دروغ می اگه این دو توی این جریان،» :گفت

شون  باز فوراً از قیافه لوح و خام بودیم، حّتی اگه همۀ ما ساده کردن، می

دارین که هر پاسداری  شما قبول فهمیدیم موضوع چیه؛ از طرفی دیگه  می

دیگه هم جای قانون رو گرفته و هم جای مذهب رو  –هر آخوندی  مثلِ  –

خودشونه و به  به دستِ یز چ حالی که همه جای خدا رو؛ پس درهم گرفته و 

دارن احتیاجی  چهدیگه  خودشونه، به دستِ اصطالح وقتی که ریش و قیچی 
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ها پیاده بکنن؟ چرا! جز در مورِد کسی ممکنه این کار رو  این برنامه که از

خودمون هست   و یه چنین کسی هم فعالً بینِ  بکنن که وضعش فرق داره،

 «که احمدپور باشه...

پس مگه » :گفت کشید، عّباس که سیگار را از ابراهیم گرفته بود و می   

 «زنن بِش؟ من نگفتم وقتی که از یه زندانی خوششون نیاد  تهمت می

ولی تو فقط منظورت اینه که از هرِکی که  شنیدم تو گفتی، ـ چرا،   

اینصورت باید گفت از هیچ که در زنن بِش، خوششون نیاد تهمت می

اما منظوِر من  پس باید به همه تهمت بزنن، خوششون نمیاد، ئی زندانی

 ... هستثنائی باشئی بود که وضعش ا زندانی

 «عباس! بذار حرفش رو بزنه.» :مختار گفت   

کردن به همه جز به احمدپور،  فایِز به حالِت حرکِت چشم برای نگاه   

تظاهراِت پنجاه و خوام بگم چون خبردارن که احمدپور در  یعنی می» :گفت

سوادش و از زبونش و از برای همین از  هفت  خیلی نقش داشته،

ترسن و اصالً شاید فقط و فقط برای همین  بودنش بیِن مردم می سرشناس

دونیم که جزِو هیچ گروه و سازمانی  ن؛ چون هم ما میئَ  دستگیرش کرده

ه دستگیرش دونه. پس حاال ک هم دادگاه می دونن، هم پاسدارا می نبوده،

ممکنه بگردن  ِهش دارن،ینکه به یه اتهامی توی زندان ِنگَبرای ا ن،ئَ  کرده

 «ای بِش بچسبونن... هر جوری که شده یه وصله

نفر شروع به گفتن و جوابگوئی   همۀ پنج فایِز، انتظارِ  برخالف ِ   

 کنند: می

 اما باز... ـ بله  فایِز،   

 ئی به کاِر اینا! تو... ردهبن تو انگار باز کامالً َپی ـ نه،   

 ـ بذارین تا من...   

اما کاِر اینا فقط توطئه  ـ حرفت در مورِد آقای احمدپور کامالً درسته،   

کردن برضّد ِ کسانی مثِل آقای احمدپور نیست و برای همۀ زندانیا نقشه 

یستن ن و مثِل اّول نئَ  ن و اژدها شدهئَ  َکشن. اینا دیگه هزار تا مار خورده می

 که هالو بودن!
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 ـ بذارین تا من یه چیِز خوبی دارم بِش بگم!...   

اما  دسِت خودشونه،به هم ریش و هم قیچی  که به قوِل خودت  ـ درسته   

 !به همه یعنی گردن یه چیزی پیداکنن بچسبونن به زندانی، باز همیشه می

من جاِن  کن به ـ مگه میذارن؟! صبرکنین یه لحظه! فایِز! تو نگاه   

ن که بیخود و بیجهت هم که باشه  ئَ  خودت! اّوالً که اینا دیگه چنان هار شده

وز رو امرهمین نقشۀ  بنا به حرِف خودت، ثانیاً، گیرن، پاچۀ این و اونو می

و هم بیاد ن تا هم پرونده بشه برای آقای احمدپور ئَ  از کجا معلومه نکشیده

 روی پروندۀ خودمون؟ یعنی...

پیش اومده  و حّتی فرضاً هم که راست بگن و این جریان ـ کامالً درسته،   

میان  ن کسی رو بگیرن که اینکار رو کرده،ئَ  چون نتونسته باز باشه،

شه و آقای احمدپور  مون می مون و جزِو پروندۀ همه نسبتش میدن به همه

 بینه دیگه. هم دراین َبین لطمه می

جاِن من تو » :زده به احمدپور نگاه کرد و گفت های حیرت با چشمفایِز    

بجانب و جدی حرف  حواست هست به اینا؟! ببین چطور با قیافۀ حق

زنن جوری که انگار اصالً کار کاِر اینا نبوده و یا اینکه کاِر من و تو  می

 :به غیظ گفت های همه، و توّجهش به خنده« بوده یا کاِرجّن و مالئکه!

این کار صد درصد   جاِن برادرم  جاِن خودم، :ح میگمببینین! من باز واض»

 «شده و کاِر همین اتاق بوده و بس!

َقَسم ببینین! ببینین چطور باز هم » :عّباس و ابراهیم و مهران گفتند   

دستی دنباِل یه َشّری  خوره! بابا! َقَسم نخور اقالً! فایِز! تو انگاری دستی می

 «گردی برای ما و خودت! می

خورم و تا  خورم و صدتا هم َقَسم می َقَسم می نطور که گفتم،وهمـ    

 خورم! مطمئن نباشم  که َقَسم نمی

باشه  فایِز، » :گفت ابراهیم به ُرک نشستن و گرفتِن پنجۀ دست به جلو،   

َقَسم  معلوم شده که به قوِل خودت تا مطمئن نباشی خوری  حاال که َقَسم می

پس الُبد کار  کاِر  ئی، چیزی به چشم ندیدهو از طرفی چون  خوری، نمی

 «خودت بوده!
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ش به احمدپور و چشمش به مچش –عّباس  خندیدند، به حالی که همه می   

یا کاِر خودته  حرِف ابراهیم کامالً درسته! این کار اگه شده،» :گفت –فایِز 

 «خنده و هیچی نمیگه! ش می یا کاِر آقای احمدپوره که فقط همه

آوردن به  با دور گرفتِن خود از خنده و با اخم فایِز چشمش به عّباس،   

اگه ما  جوجه! البته ممکنه هم که ما کرده باشیم و مگه» :گفت ابروها،

ها باید دونسته باشین که دود از ُکنده  چیزیه؟ شما جوجه تعجب کرده باشیم،

 «شه! بلند می

دونیم. اختیار  دونم. می می» :عّباس و ابراهیم به شتاب به صدا درآمدند   

عمِل  ئیم؟ وقتی که ساِل پنجاه و هشت اون مگه ما حاشا کرده :داری  فایِز

وقتی که تو و  ما و امثاِل ما ِکی بودیم و کجا بودیم! بله، بزرگ رو کردی،

ونجور جونش رو احمدپور ا رفیقات اون کار رو کردین و وقتی که آقای

ما واقعاً فقط جوجه بودیم و هیچکاره  انداخت، توی تظاهرات به خطر می

تونه  دونن و هیچکس نمی همه قدِر تو و قدِر آقای احمدپور رو میبودیم. 

 «منکِر این باشه.

های تصدیق و تأیید را آوردند و  مختار و سیامک و مهران هم حرف   

؛ یعنی به ّدی شدۀ حرف را با حرفی بستآوردند تا خوِد فایِز راه ِ ج می

لطفاً حرف توی حرف نیارین و سعی نکنین موضوع رو » :خنده گفت

تون  تونم بگم کدوم عوض کنین تا سِر منو بپیچونین! من حّتی راحت می

ئین اما فعالً چیزی نمیگم تا  اینکار رو کرده یا کدوماتون اینکار رو کرده

تونن حدس بزنن کار  کاِر ِکی  ن  میئَ  نکرده ببینم آیا اونائی که اینکار رو

 «بوده  یا نه!

 خود را از دادِن حیرت، بینند شاید باز باید به نشان می« نفر همۀ پنج»   

و « جالب» ،«حرف»بینند  حال می اّما به همان حرف دور بگیرند،

توانند سرگرم شوند و با معنای آن  است و با قالِب آن می« انگیز غبتر»

نیز « ترین شرایط این سیاه»دهند که شهامت و مقاومت در  انند نشانتو می

بینند اگر  دهند. پس می ممکنی خود را نشان می و از هر راهِ  وجود دارند

و  به زبان بیایند« ممکن» باید با همین حرفِ  به زبان بیایند،که قرار است 
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های معنا  به  با نگاهبینند نباید به هیجان و جذبۀ حرف لطمه بزنند؛ و  می

به خاطِر خواهد چیزی را  طاقتی می . مهران به بیکنند همدیگر نگاه می

فایِز! ما » :آید گفتن در می  موضوع بگوید که عّباس به شّدت به فورّیتِ 

همونطوری  -اصالً چکار داریم که کار  کاِر ِکی بوده و کاِر ِکی نبوده؛ من 

باد  دستش درد نکنه و زنده هرِکی که بوده، باز هم میگم کارِ که گفتم ـ 

 «ش! کلّه

برای  مختار و ابراهیم و سیامک گوششان به حرِف غیظ وعقیدۀ عّباس،   

کردِن حرِف خود در  در عوض  خورند که مهران گفتن و نگفتن  وول می

فایِز!  فایِز!»  گفت: نّیِت خود به نّیِت عّباس، کردنِ  فورّیت و در نزدیک

گیر که نیفتاده و شهامِت  که کسی از ما این عمل رو کرده باشه، فرضاً هم

 «انجاِم این عمل رو هم داشته و فقط باید دید جن بوده یا چی بوده که...

 «جن نبوده و شیر بوده!» :مختار به صدائی آرام گفت   

تار برد خنگاه را از مهران به م ها، ها و لب ابراهیم به روشنِی خندۀ چشم   

خواست بگوید که عّباس هردو  خواهد بگوید و فایِز می معلوم بود که نمیو 

فایِز! وقتی » :گفت فایِز، و نگاهش به دست را جلو کشید تا بگذارند بگوید

اگه آدِم محکمی باشه  رسیده باشه از ظلم و ستم،  لب که جوِن یه زندانی به

کمی تسکین پیدا  تا اقالً یه زنه به یه کاری البته دست می ،و فرصت کنه

شامِل همۀ زندانیا  کنه و از شّدِت فشار نترکه! ظلم و ستمی که میگم،

شیش  ـاستثنا شده. مثالً همین آقای احمدپور رو فرض کنیم؛ پنج  بدونِ 

ش نِ یه بار نبرده رمالیته هم که شده باشه،ش وحّتی برای فُ نِ ماهه که گرفته

 «ئیم. ش بگن برای چی تو رو گرفتهه بازجوئی یا اقالً برای اینکه بِ برای ی

عّباس! من حرِف تو رو کامالً » :صداهای تصدیق درآمدند تا فایِز گفت   

قبول دارم در بارۀ اینکه حساب فقط حساِب ظلمه و هرِکی هم که جونش 

زدن  منتها میگم دست ممکنه دست به یه َهمچی کارائی بزنه، لب برسه  به

ارزه و آدم همیشه باید شرِط عقل رو بجا  به خطرش نمی  به اینجور کاری

 و به احمدپور نگاه کرد. «بیاره.

غالِب چون  طلبید و جواب می حرِف آخرِی فاِیز مثِل نگاهش به احمدپور،   
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درنگی  شدن  باید در پیدا توانستند بودار باشند، حرف می ها به جواب

فایِز! » :دکردند. صدای عّباس به کمترین درنگ مثِل قرقری درآم می

 «ولی باز... قبول،  "شرِط عقل"

فایِزجان! حرِف تو رو اگه به طوِر کلّی در » :ا درآمدو احمدپور به صد   

اما باید در نظر داشت که آدمیزاد همیشه گرفتاِر  درسته، نظر بگیریم،

چه در زندگِی  شرایطه و تا اونجائی که به آدمای واقعاً زنده مربوطه،

شرایط هستن که وادار   در خیلی از موارد امِر مبارزاتی،عادی و چه در 

چیزی که باالتر از  کنن نه عقل و منطق. یعنی در این موارد، به عمل می

کنه و اختیار  زوِر بیشتری پیدا می عقله، چیزی که باالتر از نفع و ضرره،

 :گیره. یعنی در حالی که عقل میگه رو از دسِت عقل و نفع و ضرر می

نحال دل  که به درد اومده و داغ ودر هم ،«نرو نگو، ید، نکن،انب نه،»

زنه و  زیِر حرِف عقل می ،سوزه، با حساِب وجدان و آبرومندی شده ومی

عمر باید  آخرِ  تا اگه نری، اگه نگی، باید؛ اگه نکنی، بله،» :رسونه که می

رو که  هائی . یکی از بهترین مثال«دیتاواِن نکرده و نگفته و نرفته رو بِ 

هشت خودت و دوستات پنجاه و  سالِ که در وقتی  :هشه زد، مثاِل خودتِ می

خواستین شهربانی رو  میتون چی بود؟ آیا  هدف کردین به شهربانی، حمله

لحال رو بُکشین؟ نه. آیا اُ  های معلوم سباناتصرف بکنین و آتش بزنین و پ

کردین؟ اون حمله رو کارتون کاِر عقل بود؟ باز نه. پس چرا اون حمله رو 

تا هشدار بدین که وضع داره مثِل زماِن شاه و بدتر  کردین تا درسی بدین،

 خوان اسیر کنن، یه ملّتی رو میکه تا برسونین وقتی  شه، از زماِن شاه می

ن  به ئَ  ای دراومده خوان یه مردمی رو که از چاله میکه وقتی  :یا بهتر بگم

باید جلِو اون قصد رو بگیرن و به هر آدمای فداکار  یه چاهی بندازن،

کردین تا برسونین  به شهربانی حمله ؛مقاومت بکنن که ممکنه  نحوی

نهادها و تشکیالِت حکومتی  دارن مرتباً بدتر و بدتر از زماِن شاه عمل 

ارۀ نفت و چه اد چه شهربانی و چه ژاندارمری و چه شرکتِ  کنن، پس می

ای حقانیتی و حرمتی ندارن و  دیگه آموزش و پرورش و چه هر جایگاهِ 

 «باید بِشون حمله بِشه...
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ها  با حرارت تصدیق کردند و با کوتاهی و نحوۀ بیانِی تصدیق چند نفر   

اند مانِع گفتِن او شوند. هربار که احمدپور به صدا  دادند که نخواسته نشان

به توّجه کردند و فوراً  همه گوش تیز می آمد تا به موضوعی بپردازد، درمی

کنند و به  رسیدند. حاال به همین حال است که به او نگاه می و دّقت می

و پس از به  احمدپور که فایِز که پیش از به صداآمدنِ همین حال است 

ها را  کم کم لب رده بود،کگشودگی آمادۀ گفتن  ها را به نیمه صداآمدنش لب

 خواهد. د که همین را میش داد و گوش داد و رسانبهم فشرد و کِ 

پیش از دستگیری  ربطی به االغ و  ـ همۀ کسانی که اآلن توی زندانن،   

توی زندان نقِش االغ و  گوسفند نداشتن و بنابراین درست نیست که

کنن و همیشه باید شأن و ارزِش یه زندانِی سیاسی رو  گوسفند رو بازی

شه گفت که علِّت  میبا اطمینان  باشن. از طرِف دیگه، درنظر داشته

دو عمِل احساساتی یا بهتر بگم  ـزندانیا فقط یکی  دستگیرِی بیشترِ 

بوده؛ یعنی هرگز یه برنامۀ گسترده و روشِن مبارزاتی « احساسی»

تقریباً همۀ ما هفت نفریم؛ ولی  درستِی اینحرف، های ن، و نمونهئَ  نداشته

چه آدِم کم سّن و سال و هرگز. ـ مایۀ پشیمانی باشه؟ آیا این موضوع باید 

وقتی  با یه مقداِر کمی دانش و آگاهی، ش گذشته،زچه کسی که سّنی ا

مردمی هستن  روز  که این مردِم تیرهبینه  روزن و می بینه مردمش تیره می

که مملکِت وسیع و ثروتمندی دارن و مردِم شریف و باهّمتی هستن که 

انگلستان و پس از امیِد  رفتۀ مشروطیت به وسیلۀ پس از انقالِب ازدست

یه بار دیگه در ساِل پنجاه و هفت  بربادرفتۀ مصّدق با کودتای آمریکائی،

ای  کردن و باز با دخالِت انگلستان و آمریکا به نتیجه پاشدن و انقالب

به خودش   یه چنین آدمی از شدِت درد و غمخواری و خشم ،نرسیدن

مثِل یه آدِم به  سر و خطر،بینه اگه برای پرهیز از دردِ  می پیچه و می

تونه از خودش راضی باشه و  هرگز نمی ساکت بمونه،«  معقول»اصطالح 

از خودش نفرت نداشته باشه و اینه که یا جاهائی صداش درمیاد و شروع 

ای به این و  کتاب و جزوه ،کنه یا برای آگاهی دادن به بحث و فحص می

 کارششه ودیر یازود سر و مییه سازمان وحزبی  رسونه یا هوادارِ  اون می

   

  



 سّلول های دربسته                            اّتفاقاِت معمولی :230

کشه. هر حکومتی وقتی که مرتباً به محاصرۀ همین اعماِل  گیری میبه دست

خوره و بیشتر رسوا  بیشتر لطمه می بیشتر احساساتی و بیباکانه بیفته،

های عاقالنه و حساب شده و  کارگیرِی راه و رسم شه تا از اثِر به می

زد که وقتی جائی آتش گرفته  مثال رو شه این می ،سنجیده. برای اینحرف

باید هرکسی بالفاصله  ترنشدِن آتش، برای بزرگترنشدن و کاری باشه،

با  با پتو، لباس، با ؛ یعنی باید با آب،هرکاری رو که از دستش میاد بکنه

به جنگِ آتش بره و در همونحال  ،با خاک و با هرچی که بشه زیلو،

های دور و نزدیک برسونه و  گوش صداهای خشم و ضجه و فریاد رو به

های خبره و مجهز  نشان هّمت و کمک طلب بکنه نه اینکه فقط منتظِر آتش

براتون مثال خواد خودم رو  دلم می درازی یاشه، بمونه... هرچند که روده

بزنم. دوراِن کودکِی من در محیِط َعنَبل گذشت که در اون موقع یه محیِط 

ها و  و تا اونجا که مربوط به بازاری ت بودنف رگرِی شرکتِ کا ـکارمندی 

اون محیِط کوچیک ُپر بود از  هاشون بود، شرکِت نفت و خانواده کارگرای

سادگی و پاکدلی و نجابت و در عیِن حال ُپر بود از نادانی و خرافات و 

 شد به اونجا که مربوط می ماندگی و فقر و محرومیت و تا بیخبری و عقب

مدرِک  یهاین کارمندا به خاطِر امتیاِز  مندای عالیرتبه،کارمندای جزء و کار

 گرفتن، حقوِق خیلی باالئی می تحصیلِی ششِم ابتدائی و یا ِسیکل و یا دیپلم،

و « َبنگِلِه»گرفته تا « ِجی ـ تایپ»از  – های شرکِت نفتِی عالی توی خونه

برق و شون ُمبله بودن و پولی هم برای آب و  نشستن که همه می -« ویال»

 از دادن و همه به طوِر مجانی باغبان و نگهبان داشتن و غیر گاز نمی

نفت هم با راننده دراختیارشون بود و  ماشیِن شرکتِ  ماشیِن شخصی،

نفت کارگرای شرکِت به  اکثرشون به خاطِر این امتیازات و به خاطِر نادانی،

های  شون فقط سیصد ـ چارصد تومن بود و توی ردیف که حقوق –

اتاقه  و دواتاقه و حّد ِاکثر سه« فوتی بیست»سربازخونه مانند و لُخِت 

کردن و خیلی از  می تحقیر نگاه  نوکر و به چشم  به چشم –کردن  زندگی می

دوری   اههای کارگر از بچه شدن، هاشون هم بنا به تربیتی که می بچه

کردیم و  خواری میو فقیری  کارگرها همیشه احساسِ  ـبچه   ما و کردن می
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بلکه تا  ،شدیم؛ البته نه فقط به علِّت این شرایط تر می ای روز به روز ُعقده

شون  عقیدهکه  –مادرها ـ ای هم به علِّت اینکه با سختگیرِی پدر  اندازه

به  – قدیم بود شون به طرِز تربیتِ  عقیدهعقیدۀ مذهبی بود و بنابراین 

و ِکنِف خوردیم یا خوار  یا توسری و کتک می  اهمیتی خاطِر هر چیِز بی

 کردیم که اجازه پیدا میشدیم و وقتی هم  می شدیم یا به شدت محدود می

 –نکردِن تنها شلوارمون  پاره ـمجبور بودیم برای کهنه  بریم بازی کنیم،

نکردِن کفشامون، پاَپتی و با پیژامه  و برای پاره –مون  یعنی شلواِر مدرسه

گ و خار و میخ پاره شورت بریم بیرون و پاهامون مرتباً با شیشه و سنیا 

زخم   گرفتن خوردن و در ُکشتی و سوراخ بشن یا زانوهامون در زمین

های ِولی  زمین در نزدیکی به سمِت راسِت چند ردیف خونۀ کارگری، بشن.

ا بازِی ما بود؛ پیشاپیش ی های بزرگ که جای آرتیست سنگ بود ُپر از تخته

دولک و  بازی و الک بازی و قاب َسربطریو بازی جای تیله ها، خونه پشتِ 

و صاف و َپت  لُختِ  ها یه زمینِ  بود و سمِت چپِ خونه بازی نشانه  و  سنگ

کارمندی بود و گاهگاهی میداِن  ـهای کارگری  فاصلۀ خونه پهنی بود که

 کردیم، بازی می شد و وقتی که در این زمین فوتبال بازِی ما می فوتبال

افتاد که در نزدیکِی ِجی ـ  کارمندها میـ چشممون از دور و نزدیک به بچه 

 آلود و دیدیم که پاَپتی و عرق کردن. خودمون رو می ها بازی می تایپ

 مون رو بدن دائم سر و حّتی شپشو بودیم و آلود و چرک آلود و خاک

دویدیم وانگشتای پاهامون  دنباِل توپِ کوچیکِ الستیکی می خاروندیم و می

به قوِل پدر ـ و –شدن واونا رو  زخم می شدن به زمین  با کشیده

های  پیرهنـ که شلوار  دیدیم می – رو «های خداداده اون بچه» مادرهامون

کردن  بازی میفوتبال توپِ شون و کفش به پاشون بود وبا  رنگارنگ به تن

شربت  آِب یخ و میره خونه و شون که تشنه بشه، دونستیم که هر کدوم ومی

 شد و دلمون داغ می و بازی، گرده سرِ  برمی خوره و لیمو می و آب

آدمای  ،ها دیدیم پدرای اون بچه چون می کرد، وجودمون طغیان می

 هستن «خداداده» های آدمای هاهم بچه اون بچه دِ ئی هستن وخو«خداداده»

شون اعیانی شده و اگه که  وضع«  خدادادگی» همینط از لحاِظ فق و فقط و
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چون  تر می شدیم، ما باید از هر جهت از اونا خوشبخت ،نبود« خدادادگی»

و ناجور و  َشرابیـ ن قمارباز و َعَرق اَ  ارمندا آدمائیخبرداشتیم که بیشتِر ک

درصورتی که  بیعرضه وتنبل، ترسو و اَن هائی هاشون هم بچه بیشتِر بچه

بیشترشون آدمائی بودن پاک و دلدار و  همۀ سختگیری، با ماپدرای 

ها و با وجوِد  خوردن و خودمون هم با وجوِد توسری آبرومند و زحمتکش،

ها  گیری همین نتیجهاکثراً زرنگ و با عرضه و با جرأت بودیم. با  ها، ُعقده

لم خدا رو ظا ،گفتیم و حّتی دراون سّن وسال بود که با غیظ و نفرت کفر می

 و ُخالصه، کردیم، کردیم و حّتی به وجودش شک می و زورگو حساب می

یعنی از فاصلۀ ناحق بیِن کارگر  ،«کارمندـ بچه »روز به روز از کارمند و 

شدیم  بیشتر متنفر می –میگیم « فاصلۀ طبقاتی»که امروز بِش  –و کارمند 

و گاهی با وجودی که شوهرخواهرم کارمند بود و ازرؤسا بود و خوِد من 

 بچه»هرگز به سر و ریخِت  موندم، خواهرم می رفتم پیشِ  برای چندروز می

اومدم و با وجوِد اصراِر خواهرم  باشون بازی  در نمی« کارمندهاـ 

کردم؛ و البته  رفتم رفیقای خودم رو پیدا می افتادم می کردم و راه می نمی

دوری کنیم؛ « جماعت کارمندـ بچه »ع فقط این نبود که من و ما از موضو

 ون ِدو اینکار رو غالباً ب شون بکنیم، مهمتر این بود که تا بتونیم اذیت

ظاهرشون  دادیم و در این مورد، اختیاری انجام می نقشه و برنامه و با بی

رنجور  بیشترمونشون خیلی تأثیر داشت؛ یعنی ما که از یه طرف  و قیافه

آلود بودیم و از یه  سوخته و چرک و الغر و رنگ زرد و سبزه و سیاه

سفیدِی زیاد و خوشگلی و َتر و تمیزی رو  طرف بنا به فرهنگِ بختیاری،

در  کردیم، شون می عیب و عار حساب« مرد»دونستیم و برای  ماِل زن می

 خصوصاً  ها  و دور از خونه مدرسه و توی مدرسه هر فرصتی در راهِ 

 اونائی رو که سرخ و سفید بودن چونکه ارمنی یا آذری یا شمالی بودن،

های  مسعود! بچه » :کردیم کردیم و مثالً با تحقیر صدا می نشونه می

ارمنی! وای به حالت اگه فوراً  خوشگل! بیا اینجا ببینم! های  گارنیک

 خونۀ صاحبش  البته سگ هم  درِ  !ندوئی نیائی! های  موزرده! گوش کن

ای! باشه! فردا  گربه بکَش! های، چشم بیا نزدیک َنَفسَمردی تو  اگه زرنگه؛
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اطوی شلوارت درازه! یعنی تو هم که  فهمی! های  هوشنگ شو می مزه

کنی پسری؟ تو دختری بیچارۀ  خودت خیال می پیشِ  کنه  میخیار قاچ 

 -« کارمند طبقۀکارگر علیِه  طبقۀ اعالِم جنگِ»و حّتی به عنواِن  «بدبخت!

محلۀ کارمندی  گاهی به -« جنگِ طبقاتی»اعالِم  به عنوانِ  یعنی

بردن و  هاشون پناه می کارمندها به خونهـ بچه  می کردیم و« لشکرکشی»

گرفتیم.  ها رو در محاصره می خونه ما مسلح به سنگ و کلوخ و ترکه،

واقعاً از ما  ،کارمندها چون خیلی نازلُو و ترسو بودنـ بچه  ُخالصه اینکه

دادن؛  گفتن و رشوه بِمون می تونستن  تملِق ما رو می ترسیدن و تا می می

دادن یا  دادن یا شیرینی بِمون می یمثالً سه لایر پوِل بلیِط سینما رو بِمون م

هاشون و از خونه برامون خوردنی و شربت و  خونه کنارِ بردن  ما رو می

باید بگم ما  –با توجه به این چیزائی که گفتم  –آوردن... حاال  لیموناد می

کارگرها خیلی زود معنِی نابرابری و ظلم و زور و زورگوئی رو ـ بچه 

بردیم و فهمیدیم که در یه محیِط ظلم و  فهمیدیم و به ارزِش شخصیت َپی

زور و نابرابری و تحقیر  یا باید خوار و زار و ُخرد و خمیر بشیم یا باید 

و جسارت و مقاومت از خودمون نشون بدیم و همین شد که  سر بلند کنیم

گردنکش و قُلدر شدیم و خوِد دوازده سالگی   ـتعدادی از ما در سّن ِ ده 

سیزده سالگی شروع کردم در مقابِل زورگوئی و  ـمن در دوازده 

های  ساعتخیلی ازکارِی پدرم بایستم حّتی به قیمِت ماندِن تماِم روز یا  کتک

ی بود که ابتدائ گرسنه و تشنه؛ و در کالِس ششمِ  ،کوچهتوی  ،شب

 :چون معّلمی بِم گفت مطالعه پیدا کرده بودم، بخصوص با رشدی که از راهِ 

تا وقِت امتحاِن نهائی به مدِت  ،«احمق خودتی» :و من بِش گفتم« احمق»

از همون سن تا به حال   و ُخالصۀ کالم  هفته از مدرسه اخراج شدم، چند

صفت و اخالق و عیب  کردن، نکردن و دعوا جوابگوئی و توهین رو تحمل

هرگز از زد و  کنم، من شد که شد و هروقت که به گذشته نگاه می و خوبی ِ

های فراوونی که در چند مورد باعِث خوردهای فراوون و درِدسر

فقط   م و برعکسئَ  تأسفی نخورده های زیاد شدن  ها و لطمه افتادن عقب

کسی نزدم و جواب ِ  برم که توی گوشِ  رنج میاون چند موردی  وریِ یادآاز
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نکردم... حرِف  کردم  شکنی به کسی ندادم و دخالتی رو که باید می دندان

شه توقِع  می –در هر سّن و سالی که باشه  –ه که چون از انسان نآخرم ای

که ول کرد درک کرد و قبشه  می بنابراین شدن رو داشت، رشد و خوب

ن و خودشون رو شَ هائی کشیده بِ  روزی به یه راه تیره آدمائی به خاطرِ 

روز  شه درک کرد و قبول کرد که آدمائی بدوِن اینکه تیره نابود کنن اما نمی

تفاوت بمونن و تن به خواری  نسبت به خوبی و انسانیت و رشد  بی باشن،

بختی و حقارت و به بد من کسانی رو که به خاطِر احساسِ  ن. پسدَ و ذلت بِ 

کامالً ترجیح   شن به مشروب و مواّد ِ ُمخّدر پناهنده می ،حساسیت خاطرِ 

که تماِم ُعمر فقط به فکِر « نگینیسنگین و ر»میدم به آدمای به اصطالح 

خودشون هستن و دائماً دست به عصا راه میرن و معتقدن  پول و به فکرِ 

 «.نزنهآهسته برو  آهسته بیا  که گربه شاخت »که 

های  با حرف کردند، های دّقت و فکر و تحسین نگاه می همه که با نگاه   

 به گفتن درآمدند: ها  همین نگاه

 ـ عالی بود!   

 ـ واقعاً خیلی استفاده کردیم.   

 ـ داِغ بچگِی ما رو هم تازه کردی!    

آیا یعنی دعوا کردم؟  همۀ ُعمر بود که من برای چی ـ احمدپور! پس    

برای اسم و ُشهرت بود اگه برای شهامت و خوبی و دفاع از آدمای مظلوم 

 نبود؟

 زدی. شون خیلی الزمه. کاش بیشتر برامون حرف می ـ اینحرفا شنیدن   

کرد برای  ـ فایِز هم برای خوبی بود که همیشه درِدسر درست می   

 خودش.

نم و باورکن چه ک کامالً حرفات رو تصدیق می ،ـ من هم که بچه کارمنَدم   

گشتم  کارگرها نمیـ تقریباً هیچوقت جز با بچه  در بچگی و چه در بزرگی 

و همین موضوع که عار داشتم که وضِع پدرم خیلی از وضِع کارگرا بهتر 

 ها باز کرد. بیشتر چشمم رو به روی واقعیت بود،

هم چون مسجدسلیمان  ماست، ـ داستاِن بچگِی تو داستاِن بچگِی خیلی از   
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 کارمندها  فرقـ کارمندی بوده  و با اینکه بچه ـ یه محیِط کارگری 

 کردیم و همیشه ازشون دوری می ما باز تو، کوچیکیِ دوراِن  با نئَ  داشته

 !نکرد دندونامون به گلوشون کار می

کارمند  همون حکایِت همه جای مملکته با طبقۀ کارگر و   ـ حکایِت طبقۀ   

 طبقاِت مختلف.

مطرح کرد و  ئیم به مثاِل َدورۀ بچگی که آقای احمدپور ـ ما فقط چسبیده   

نمیگیم که منظورش از این مثال چی بود با وجودی که خودش گفت 

منظورش چی بوده. منظورش این بوده که آدم ـ بچه هم که باشه ـ 

کنه و باید  اعشخصیت داره و باید از شخصیِت خودش و از خوبی دف

 کسی پست و خوار و ذلیلش نکنه حّتی اگه پدرش باشه. مقاومت کنه تا

  :گفتند –که حرِف ابراهیم بود  –برای حرِف آخری    

اصِل مطلب همینه که  توجه داشتیم. ـ بله. درسته. متوجهیم. اگه نگفتیم،   

باید روز به روز  و برعکس، ه که خوار و زارش بکنن،آدم نباید اجازه ِبدِ 

گیره و آدم از  شخصیِت آدم از همون کوچیکی شکل می محکمتر بشه. بله،

کنه پست بشه یا خوب بشه. یعنی تربیت و  همون موقعه که شروع می

 خوبی و فهم و شعور رو باید از همون اّوِل ُعمر بِشون رسید. غیر ازاین،

خودش هم در حقارت و  شه، ارزش می به نظِر من هرِکی که حقیر و بی

ره و نباید تقصیر رو فقط به گردِن اجتماع و شدِن خودش مقص ارزش بی

 شرایط و رژیم انداخت...

احمدپور! » :شدند که فایِز گفت وصل میها کوتاهی گرفتند و قطع و حرف   

فقط چیزی که هست و  هیچکس به اندازۀ من با حرفای تو موافق نیست،

 این مملکت و اینجا که فعالً هستیم، باید گفته بشه  اینه که با اوضاع ِ

شرایط کامالً با همیشه خیلی فرق داره و آدم باید مواظِب خودش باشه که 

خودش رو به خطر  هیچ و پوچ  طرِ احتیاطی نکنه تا به خا بیخود بی

 «نندازه.

گفتن و نگفتن، به فایِز نگاه کرد و نگاه کرد  لیِ احمدپور در دود   

 جان! فایِز» :گفت و رسید   چشمانش به تیزی شد و  تسخ  اَش چهره  نکهآ تا
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کاری و پنهانکاری  برای زندانِی سیاسی باید حّد و  و احتیاط  کاری مالحظه

اندازه داشته باشه و اگه کار از حّد و اندازه گذشت و به مرحلۀ پستی و 

نه تنها الیِق عنواِن زندانِی سیاسی  ئی دیگه چنین زندانی تملق رسید،

هائی آزاد  نیست بلکه الیق ناِم انسان هم نیست و وقتی که با چنین قیمت

این  عملکردش زجربکشه و کامالً مستحّق ِباید تا آخِر ُعمرش بابِت  بشه،

ورۀ د درزجره! بیشتِر کسانی که در انقالب نقش داشتن و بیشتِر کسانی که 

 خواه بودن، مردمدوست و  وطنکسانی که  بیشترِ  شاه زندانی بودن و

سنگین برسن های سبک و  به محکومیتیا  دستگیر شدن تا یا اعدام بشن

ها این قدرِت سیاه رو در  یا بالتکلیف  توی قفس بمونن و بپوسن؛ و ِکی

شون هیچ نقشی در انقالب  این اعمال پیدا کردن؟ کسانی که هیچکدوم انجامِ 

امروز بیفته  وقتی یه اتفاقی مثِل اتفاقِ  در چنین شرایطی، نداشتن؛ اونوقت،

و باعث بشه که آب زیِر دست و پا و بساِط پاسدارا بره و فریادشون 

ه  بلکه باید نه تنها نباید با اونا همزبانی نشون بِدِ  یه زندانی دربیاد،

ه اونی که اعتنائِی خودش رو هم پنهان نکنه تا نشون بِدِ  الی و بیحخوش

پیش از دستگیری عقیده و مخالفِت خودش و  کرده تا مثلِ  اینکار رو کرده،

ئی ممکنه اینکار  و نشون بِده که هر زندانی ،زندانیای دیگه رو ثابت کنه

دلیل و  با هر وضعی که داشته باشیم، چون هرکدوم از ما، رو کرده باشه،

ممکنه من ـ ن! فایِز جاـ کرده باشیم؛ پس نیروی کافی داریم که اینکار رو 

خودت اینکار رو کرده باشی که حّتی فکر  اینکار رو کرده باشم و ممکنه

که  –ارزن؛ حّتی ممکنه مهران  کنی که اینجور کارا به خطرشون نمی می

اینکار رو  –خواد هرچه زودتر آزاد بشه  کنه و دلش می خیلی احتیاط می

شون رو از  ضعکه نباید و –کرده باشه؛ حّتی ممکنه سیامک و مختار 

اینکار رو کرده باشن؛ عّباس و ابراهیم هم به  –اینکه هست بدتر کنن 

 «همین ترتیب...

هایش را آورده بود و سرمستِی او  جوِش احساساِت احمدپور که حرف   

همه را به خود گرفتار کرده بود و  هایش را شّدت داده بود، که حرف

 بیقرارِ  ،احساسات وتصدیقشان ُپر ازآمادگی برای همین بیشترشان دهانشان
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 گفتن بودند.

 زدِن احمدپور یا به خندۀ تحسین نگاهش کرده بود فایِز که در مّدِت حرف   

پور، خندان حمدا با تمام کردنِ  ران نگاه کرده بود،یا به خندۀ تعّجب  به دیگ

پس من دیگه چه  مائی و اینجور میگی،« عاقلۀ َمرد»به! تو که  به» :گفت

شون  تونم نصیحت و داللت ها بگم و چطور می تونم به این ِجِغله می

 «بکنم؟!

طلبد و برای همین سِر  طلبد و نه توّجه می حرِف فایِز نه جواب می   

شود و دیگران هم به دور از فایِز و  احمدپور که پائین افتاده است  بلند نمی

ی در تحسین و های کوتاه کنند... حرف شروع به گفتن می حرِف فایِز،

 اآورند تا بعد به سرعت  یا به بیاِن هیجان و همراهی برسند یا ب تصدیق می

های دل و فکِر خود را  حرف تک داِغ دل و دردمندانه و مجّرد و دور،

کند خود را  شروع می و فایِزهم به زودی به تندکردِن پای حرف، بیاورند،

 ها برساَند. به پای حرف

 .شه که در هر شرایطی مقاومت کنه به کسی گفته می ه ـ آدِم واقعاً زند   

 ن!ئَ  اما کور خوونده خوان ازما خائن ودلقک و میمون بسازن، ـ اینا می   

 ،کنن و توی کشورش چه خبره ن و میئَ  ها کرده ـ کسی که ببینه اینا چه   

تونه خودش رو  دیگه چطور می برفرض هم که آزاد بشه، اگه ِزه بزنه،

 تونه زندگی کنه؟ چطور میببخشه و 

ش که این کار رو کرد و  باد کلّه دستش درد نکنه و زنده ـ به قوِل عباس،   

 ش!درود َبر

ـ آگاهی داشتن و مخالف بودن و به زندان افتادن  کافی نیست؛ مهم اینه    

 که زندانی توی زندان هم محکم باقی بمونه.

تماِم سعِی اینا اینه که زندانی زانو بزنه و خنثی بشه تا اگه   ـ به هرحال   

 بیخطر باشه! آزاد شد،

یا  کنن یا اعدام می برآورده نشه، و وقتی هم که مرادشون ـ بله،   

 های باال میدن. محکومیت

 ،کوچیک همین مسجدسلیمانِ به صدها نفر توی به حال  تا همینه کهاز ـ    
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های  به زندانن شون ئَ  دهن و فرستائَ  سال تا ابد داده های از سه محکومیت

 ن!ئَ  تهران و شیراز و بیش از صد و پنجاه نفر رو هم کشته

   ن! ئَ  ـ چه جوونائی رو هم کشته   

دیگه اصالً  ن،ئَ  ها رو اعدام کرده ـ پس چی! وقتی آدم یادش میاد ِکی   

 خواد زندگی کنه و زنده بمونه. دلش نمی

ین ـ باز شما درست خبر ندارین چه خبره واقعاً! اگه تهران و توی ِاوِ    

 ها می شه توی این مملکت! فهمیدین چه اونوقت کامالً می بودین،

َتّق ِ کاِر اینا هم درنمیاد؛ شاه هم اگه  ،ـ به هرحال  تا این جوونا نرن   

اونقدر متنفر مردم  کرد، سرخی و دانشیان رو اعدام نمیکسانی مثِل ُگلِ 

 .کردن کردن و کارش رو یکسره نمی شدن و زود انقالب نمی نمی

ـ موضوع  تنها روی زندانِی سیاسی نیست؛ هرِکی در هرحالی که هست    

عملش شرطه و عملشه که به حساب میاد  ای از زندگیش، و در هرمرحله

 نه حرفاش.

حّتی –دانشی  بی حرِف خوب از دانش به عمل میاد و عمِل هر فردِ  ـ نه،   

دانش  چون افراِد بی نباید زیاد مهم حساب بشه، –کنه  وقتی که مبارزه می

 !خودشون می شن ظلِم جدید و ظالِم جدید اگه قدرت رو به دست بگیرن،

 .ش ناآگاهیه بعد عمل. درِد جامعۀ ما همه ـ احسنت! اّول دانش،   

همون حرِف  دانش عمل نشه،منتها اگه به  ه،اندازه مهم بی دانش  ـ بله،   

شه گفت که عالِِم  پیش میاد و حّتی می« ثمر عمل و درخِت بی عالِِم بی»

 .عمل از هر آدِم نادانی بدتره بی

ـ کامالً درسته. آقای احمدپور برای همین که دانشش و حرفش و عملش    

  .اینقدر برای ما باارزش شده ن ئَ  یکی بوده

عمل از  عالِِم بی» :که گفت حرِف مختار تأییدِ  و در کامالً صحیحه، ـ بله، 

به تن از چشِم کسی دید که نادانه وباید گفت نباید ، «ادانی بدترههر آدِم ن

قابِل تحقیره و غیِر  خواری میده؛ کسی که آگاهی داره و تن به پستی میده،

 .قابِل بخششه

شه  خوونده نمیبه هرکسی که یه چیزائی  و دانش، ـ البته دانش داریم تا   
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های مختلف خوونده  گفت بادانش. به کسی که مثالً هزارتا کتاب در زمینه

شه گفت بادانش و یه چنین  می مطالعه باشه باشه و باز همیشه کارش 

کسی هرگز تن به نادرستی نمیده چون دیگه رشِد کامل پیدا کرده و همه 

 .چیز رو فهمیده

. باألخره رسن که تو میگی به این مرحله نمی اما همه که ـ ایَنم درسته،   

شه و مردم رو و  باز عوض می هرکسی که کمی هم مطالعۀ واقعی بکنه،

نادان  شه داشت که از شخص ِ ش توقع میزو ا شناسه دنیا رو بهتر می

 خیلی بهتر باشه.

با اینحال با همین  مون خیلی کمه و ناقصه، ما خودمون هم دانش ـ بله،   

 .م  عوض شدیم که سر و کارمون افتاد به زنداندانِش ک

حاال که اینقدر » :گفتگوی دانش و عمل ادامه پیدا کرد تا احمدپور گفت   

با توجه به اینکه عمل به وظیفه و درستی در هر  شد،« عمل»صحبت از 

کنه  پیدا میبزرگترین اهمیت رو  ای که اسیِر یه وضعیِت سیاه بشه  جامعه

تونه قابِل قبول باشه،  نمی گیری به خاطِر آرامِش زندگِی شخصی  و کناره

نویسندۀ  - ای از روَمن ـ روالن بذارین تا در اشاره به اهمیِت عمل  یه تیکه

 «رو براتون نقل کنم... ـفرانسوی 

 «به! با کماِل میل. گوش کنین! بذارین!» :صداهائی گفتند   

یا  یا وضِع نشستن را عوض کردند و  و همۀ شش نفر به نشانۀ دّقت   

ها را ُرک کردند و  گرفتند و چشم ها را َشق جابجا شدند یا سر و گردن

به شمردگی شروع  نگاهش به وضِع گردِش آهسته به یکایک، احمدپور،

 کرد:

زنده  آَوَرد، پای درمیحّتی وقتی که از  تنها  عمل،»  

 ای که لهشِب تاریک وشع از این جهان باید ما دراست. 

 همۀ شیرینی ِ یکی را برگزینیم. با سوزاَند می ما را

 که ن چنین آرامشی رام رؤیاهای شامگاهان، اندوهناک ِ

 پایان فضاهای بی خاموشیِ  خواهم؛ نمی طالیۀ مرگ است
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های تازۀ هیزم بر آنش  افکَند؛ ُپشته در دلم هراس می

من هم  خودِ و اگر الزم افتد  باز هم، باز هم، بیفکنیم،

آتش خاموش شود؛ اگر خاموش  خواهم که نمی آن؛روی 

 «کاِر ما و کاِر هرچه هست ساخته است.  گردد
ها و به وضعی گیجوار و جویای درِک  نشسته روی پشت فایِز و مهران،   

دهانشان کمی باز مانده است؛ مختار به لبخندی  کلمه به کلمه را  بیشتر،

 های دّقت را اخم از ذهن و از دل عبور داده است؛ عّباس هم در همین امر 

به  به پیشانی آورده است؛ سیامک در القا و تلقیِن معنا و زیبائِی شنیده

به  های تاریکِ ذهنش را کنار زده است؛ ابراهیم تا توانسته حجم خود،

در  زدن در شادی و دریافِت عمیق به خود و دیگران، دادِن غوطه نشان

کرده و دست را به ضرب به شانۀ عّباس فرود آورده  پایاِن تکّه جهشی

 است...

شوند  بلند می و صداها به وضِع اختالِط حّظ و رضایت با فکر و اندیشه،   

 شوند. یا خیلی بلند می

 «محشر!» :گفت –ها با نشستن روی زانو –مهران    

 «آخ! واقعاً که بی اندازه...» :سیامک به وول خوردن گفت   

 «عالی! واقعاً از هر شعری قشنگتر بود.» :مختار گفت   

بازی  قافیه شعر؟ شعر چیه! اکثِر شاعرا  که فقط َپیِ » :عّباس گفت   

 «ها! ن به واقعیتئَ  دیگه چکار داشته ن،ئَ  گشته

به  ابراهیم که با حرکت روی زانوها  به نزدیکِ احمدپور سریده بود،   

هنوز دارد  ،«قشنگ بیان کرده موضوع رو... حقیقةً » :آرامی لبخنده گفت

 گذارد. اّما آنرا برای فرصت می ،بگوید

چشمش به  رده بود،نگ کعمداً به گفتن لَ  ،فایِز که گوشش به دیگران   

و در شک به مناسب  «ادبِی خوبی بود واقعاً!یه قطعۀ » :گفت احمدپور،

تند چشم بهم زد و جابجا شد  به شرمندگی لبخند زد و تند خود، بودِن تمجیدِ 

 «کلمه؟ به حفظش کرده بودی کلمه اینو که خووندی،» :تا گفت
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 «ُخب!  بله» :احمدپور به لبخنِد ناچاری و به حرِف ناچاری گفت   

 «کردم. نوشتم حفظش می داشتیم و می کاغذ ـکاش قلم » :ابراهیم گفت   

شه  یه کمی از همین نویسنده  آقای احمدپور! اگه می» :عّباس گفت   

  «صحبت کن برامون.

 «شیم اگه... بله. ممنون می» :سیامک گفت   

 «چشم.» :احمدپور گفت   

و چشمش به  «حّتی وقتی که... تنها  عمل،» :ابراهیم به زمزمه  خواند   

 گیر زد. احمدپور که نگاهش می کرد،

... حّتی وقتی که از پای » :احمدپور خواندۀ ابراهیم را دنبال کرد   

 «...زنده است ،آَوَرد درمی

زنده  ،آَوَرد حّتی وقتی که از پای درمی تنها  عمل،» :و ابراهیم خواند   

 «برامون؟ممکنه یه بار دیگه هم بخوونیش » :و گفت «است...

ممکنه... آره. آره اگه » :مهران و مختار و عّباس و سیامک هم گفتند   

ش رو  خواد بشنویمش و اقالً یه ذره مون دلمون می همه .جاِن خودت. بله

 «حفظ کنیم.

احمدپور  تکّه را برایشان تکرار کرد و بعد از روَمن روالن و از    

 های آثارش حرف زد... ها و ضعف ارزش

ها   ها پراکنده و وجودها آرام و روشن و دل حرف دقیقه بعد، بیست   

شما یه َدم گوش بگیرین  جاِن » :روئی گفت فاِیز به خنده روکرده به قّوت،

من! من میگم شاید احمدپور اصالً عمداً حرف و بحث رو پیش کشید تا 

ِکی  کاری رو عوض کنه و نذاره که من دنبال کنم که کار  کارِ  اصلِ  موضوعِ 

تون هم که ریگی به  بوده! من باید این موضوع رو روشن کنم و هرکدوم

باید با من همکاری کنه! موافقین یا نه؟ ِکی موافقه و  ش نداشته باشه،کف

 «ِکی مخالف؟

آغوِش باز و گرم و مطبوعی برای پذیرِش  به وجودها آمده،رّقتی که    

احتیاط و پرهیز  بیشتر به طلبد که پنهانکاری و  شود و می موضوع می

چه و مشفقانه  چه ،طلبد که مشارکت در موضوع را عقب رانده شوند و می
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را  ویژه که موضوع  به عنواِن مشغولّیتی  گذِر روز  هب باید باشد، موذیانه،

 کند! آسان کرده و می

 «من که موافقم!» :مهران گفت   

 «کنیم. همکاری میمون بات موافقیم و  همه» :مختار گفت   

مون نیست  بین« آدم فروش»ما   به قوِل خودت بله،» :سیامک گفت   

 «خوشبختانه.

 «گَردیم!گَرد تا بِ بِ  بله،» :ابراهیم گفت   

 ،«مئَ  من کرده:»البته نباید بگه هرِکی که این کار روکرده،» :عّباس گفت   

میل دستش رو  با کمالِ  اما من اگه یه روز و روزگاری بفهمم ِکی بوده،

 «بوسم! می

تو به نظرم خیلی  «!مئَ  من خودم نبوده» :آ! اینحرف یعنی» :فایِز گفت   

 «کنی! خودت رو رند حساب می

کنی که کاِر من بوده،  خیال میمن هیچ هم رند نیستم و تو اگه  ـ نه،   

 بگو. 

دهان و اند با آوردِن حاالتی به لب و  رسد که همه شروع کرده به نظر می   

خود را از اّتهام دور بگیرند تا آنجا که  چشم و سر و گردن و دست و پا،

رساَند که  زند و این حالت می این حاالت  حالِت عمومِی اتاق به نظر می

ک نفِرشان ظاهرکنندگان و شاید هم بیش از ی   باألخره یکی از همین حفظِ 

 اند!  صورت داده کار را صورت داده است،

برای انجاِم کاری که شاید » :گفت ،خنده و دلشادانه  به  لب ،ابراهیم   

باید حدس زد که آدمای پخته  اّول حدس و گمان که پیش بیاد، ،اتفاق افتاده

تجربه؛  بین نه جوونای کم سّن و ساِل ئَ  کردهو پیش ِکسوت  اینکار رو 

میگم اقالً هشتاد درصد احتمال میره که خوِد  سییرودروا بنابراین من بی

 «فایِز این کار رو کرده باشه!

بله! و من میگم اقالً هفتاد درصد » :همه به خنده افتادند و عّباس گفت   

 «هم احتمال میره که خوِد آقای احمدپور بوده!

درصد  هی ابراهیم! توکه هشتاد» :گفت شده بود، فایِزکه به ابراهیم خیره   
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م دَ صد احتمال بِ پس من باید چند در احتمال میدی که من کرده باشم کار رو،

 «که کار  کاِر تو بوده؟!

خواد بزن  حدسی که دلت می دونم! هر من چه می» :ابراهیم جواب داد   

 «بشنویم.

ای ابراهیم! » :به طعنه گفت پائین، ـهای ریِز سر به باال  فایِز با تکان   

 «!چکسشناسم و دیگه هی می رو ببین! من تو

خوب! تا اینجا  فایِز هشتاد درصد احتمال گرفته و  خیلی» :مهران گفت   

ابراهیم  –جوری که معلومه  –و به نظِر فایِز  آقای احمدپور  هفتاد درصد،

و به نظِر من عباس که هفتاد درصد رو داده  داره، بیش از هشتاد درصد

 «هشتاد درصد کمتر رو نداره! ـخودش هم احتماِل هفتاد  به آقای احمدپور،

عّباس با نگاه  ر به خنده،گکردن و پائیدِن همدی همه مشغول به نگاه   

درصد" برای من و  هشتادـ هفتاد »" :گفت می کردن به مهران به پوزخند،

جا معلومه که کار  کاِر همین البد صفر درصد برای خودت  ها؟ اصالً از ک

خودت رو صغیر و معصوم  که باشه  تو نباشه که هی توی هرکاری خودِ 

 «گیری؟! می

به سرعت  اند، شروع کردههائی را که در بارۀ حرف  بینند حرف می   

شان البالی واقعّیت را به  ادامه ااند و ممکن است که ب شده« بیمزه»

فایِز  و با اینحال، خواهد، روشنائی بکشانند و هیچکدامشان اینرا نمی

شما اگه راست میگین و  این  نشد. من یکی یکی اسم می َبَرم،» :گوید می

 «! باشه؟بگین نظرتون چیه کنین، همکاری می

فاِیز! دیگه ُدِم » و صدای احمدپور گفت: «باشه!» :صداهائی گفتند   

 «اینکار رو ول کن!

و چشمش  «تو! دقیقه جانِ  بذار چند نه،» :گفت روی فایِز به احمدپور،   

سی جواب بدین و بدوِن یرودروا اما صادقانه و بی» :گفت در گردش،

در بارۀ خودم.  اّول» :و گفت «تون هم جواب بدین! بازی و همه مسخره

 «چند درصد به خودم میدین؟

حاال که صحبت » :گفت پیش گرفتِن دست به شتاب،  جنبیدن و  ابراهیم به   
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گیرم و فقط  هشتاد درصد رو که گفتم  پس میمن  بودن و صداقته، از جدی

اوَنم به خاطِر اینکه با  ه،بیست درصد احتمال میدم که کار  کاِر خودتِ

 «اطمینان َقَسم خوردی که کار  کاِر اتاقه!

 و چشم را به دیگران برد. «باشه. ُخب،» :فایِز با لبخند گفت   

 «من میگم صفر درصد.» :سیامک  گفت   

 «من هم میگم هیچ درصد.» :مهران گفت   

 «من هم همینطور.» :مختار گفت   

 «هوده درصد!» :احمدپور به خنده گفت   

من هم به همون دلیلی که ابراهیم » :همه به خنده افتادند و عّباس گفت   

 «ِچل درصد احتمال داره. ـمیگم سی  گفت،

خودم  من:»و گفت «بسیار خوب! حاال در بارۀ احمدپور.» :فایِز گفت   

 «صفر درصد. :اّول بگم

سیامک و مختار و مهران و ابراهیم به لحِن حرمت و مثِل حرِف حرمت     

 «اصالً.هیچ. من هم میگم صفر درصد. من میگم هیچ درصد. » :گفتند

اقالً  من میگم با توجه به حرفای خودش، من نه،» :خنده گفت عّباس با   

 «سی درصد احتمال داره که خودش باشه! ـبیس 

فایِز به کشیدِن دست طرِف مهران و چشمش در حرکت به دیگران،    

 «حاال در بارۀ این نکبت بگین ببینم!» :خندان گفت

 های خنده و شوخی را آورد: جواب حرِف خنده و شوخِی فایِز،   

 «درصده! این دیگه صد» :سیامک گفت   

 «شصت درصد! نه،» :مختار گفت   

 «ده تا پونزده درصد!» :احمدپور گفت   

شه گفت صد درصد!  می بیشوخی  حّتی به قوِل سیامک » :ابراهیم گفت   

بره و به قوِل عباس دائم  بِش شک نمی چکسدونه که هی یعنی این چون می

وار اینکار رو کرده  گیره  ممکنه که موذی خودش رو صغیر و معصوم می

 «باشه!

و نکرده باشیم سِرمااگه ما همه  خاک به نه؛ ولی باز آره،» :گفتعّباس    
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 «این کرده باشه!

نه اینکه فقط خاک به ها! دراینصورت مردن بِمون فرضه  » :فایِز گفت   

 «سرمون!

حلقش  دهند یا ته ِ هایش را نشان می دندان ر ِ یا بیشت های مهران  خنده   

 را.

فایِز نوبت را به سیامک رساند و خوِد فایِز و ابراهیم و عّباس و    

منظِر  به سکوتی رسیدند. کردن به سیامک، احمدپور و مهران در نگاه

 رسید، سبزگونۀ وجوِد این نوجوان که قطعاً و به زودی به خزاِن پایان می

چشِم ذهنشان را اندوده است و میل به  بار، بدیع و شگرف و اندوه

ئی  نزدیک در بازیای  بینند او که در گذشته کند. می کشیدن را القا می نعره

یعنی او که به خطری از خطراِت  های مرگ شرکت کرده و باخته، از بازی

سزاوار نیست که در حاِل مشارکِت  مرگ روکرده و محکوم به مرگ شده،

ر شود و یادآوری و ذک کم با درصِد صفر و یا با درصِد  اتاق بازِی این 

 شد.بکَ« خطری بی»حرفش به حرِف 

 «پنجاه درصد! ـِچل » :مهران به صدائی ُزُمخت گفت   

برای  سیامک به این کارا کاری نداره،» :عّباس به صدائی متفاوت گفت   

 «اینکه دیگه الزم نداره اینجور کاری بکنه!

سیامک می تونه  بله،» :صدای ابراهیم هم به تفاوت رسید وقتی که گفت   

 «داشته باشه اما نباید...هم صد درصِد احتمال رو 

کنند که معلوم است  احمدپور و مختار جوری دارند پائین را نگاه می   

 توانند بگویند. خواهند بگویند و نمی خواهند بگویند؛ یعنی می نمی

سیامک دیگه اصالً  آره،» :گفت –چیز  متوّجه و متوّجۀ همه –فایِز    

و  «نباید که کاری به اینجور کارا داشته باشه تا باز َگَزک دستشون نده...

 «مختار هم  که...:»گفت

حرفش معنای اعالِم نوبِت مختار و اعالِم آمادگِی کنار گذاشتِن او به    

و ابراهیم به هوشیاری و  خاطِر وضِع مشابهش با وضِع سیامک است،

خوب! بسیار » :به ظاهِرخنده گفت یِز،هّمِت برداشتِن باِر سنگین ازدوِش فا
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ئیم  باقی مونده از قراِر معلوم من و عّباس گیری تا حاال، مبارکه! با نتیجه

 «نه؟ شه و البد کار  کاِر ماست، که احتماِل زیاد مربوط بِمون می

راستی هم  ها! » :گفت ها با دهاِن نیمه باز، کردِن چشم عّباس به ُزل   

 «همینه البد!

 دهند. اند یا دارند خنده نشان می و همه به خنده افتاده   

 «پس یاهللا! بگین هر درصدی که میدین!» :گفت ابراهیم می   

 «بگین پس! درست میگه،» :عّباس هم گفت   

من » :گفت ،صدای مهران مثِل صدای پیشقراوِل حال و نّیِت همگانی   

میره کرده باشی کار رو و  نود درصد احتمالـ ابراهیم!  ـاآلن میگم! تو 

 «عباس نود و پنج درصد!

ئی به نود  ای که کمرت بُِبره! تو که رسیده» :روئی گفت عّباس به خنده   

پس دیگه چرا اون ده درصد و پنج درصد رو نمیذاری  و نود و پنج،

 «روشون!

 و ابراهیم به لبخندی مثِل لبخنِد شرمندگی یا نگرانی یا چیزی شبیه،   

 «تون هم بگین پس! ُخب! باقی» :گفت

احمدپور به  ها و معنی، معنی ها در تصادم به یکدیگر به حالِ  چشم   

شد،  چیزی که اصالً نباید نزدیک میشدن ِ  نزدیکی و نزدیکتر احساسِ 

که به مهران  پونزده درصدی رو میدم ـ من به شما هم همون ده » :گفت

 «دادم!

 «!من هم پونزده درصد» :مختار گفت   

چرا  درصد، پس تو بجای اینکه بگی چند» :گفت چشِم مهران به فایز،   

 «ت یه معنائی داره! ش می خندی؟ البد این خنده همه

م که به تو مربوطی نداره و اینکه نگفتم چند ئَ  خنده» :فایِز جواب داد   

علتش اینه که برای هییچکس نگفتم چند درصد و فقط یه صفر  درصد،

برای این به هیچکس بیش از صفر درصد ندادم که از اّول درصدی گفتم و 

 «دونستم کار  کاِر ِکیه! می

اندوهِ   به ژرفای درد و اند، نشان داده پروائی  بی اند، تا حاال سرگرم شده   
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اند   و چون دیگر به پرتگاهی رسیده اند، اند و رنج برده نگاه کردهناخواسته 

 دو نفر را بلغزاَند، ـپای یکی  شوخی به شوخی  که ممکن است با جریانِ 

 کشند... سرعت عقب می  به

کنند که هنوز به  بعدازظهر می کم زیرچشمی شروع به پائیدن  کم   

کنند.  کردن  برجای ایستاده است. چند نفر شروع به خوردِن چای می پاسفت

دیوارها شروع به پوشاندِن در و سقف و کف و  رشتۀ بی سر و ته، وقت،

فقط  کند، هرکدام از هفت نفر که نگاه میکند و به زودی  چیز می و همه

بیند که تجّسِم فشار و  را می –معنای وقت و قالِب وقت  –ُعنصِر وقت 

 ...فنجان و قند و پتو و دیوار و در و قیافه و اندام و دست و پا شده است!

 افتند، به پهلو می شوند، پراکنده می افتند، ها بیقرارانه به جنبش می هیکل

 افتند... پامی شوند و راه می شوند، درازکش می

سه دقیقه  ول  ـپس از دو  سیامک که شروع به درزدن کرده است،   

 .گیرد کند و مهران جایش را می می

 ،این کیانِی َعنتر  حاال مثِل ماِر زخمی شده» :فایِز به ناراحتی گفته است   

 «یرون!مگه دیگه میذاره بریم ب

همینه! درست میگه » :اند مهران و عّباس و سیامک به نگرانی گفته   

شه؟  مگه می باورکنین تا این زندانبانه  نمیذاره بریم بیرون.پس . بله،فایِز

شه و خیلی هم خوب  . میزندانبان باشه  این شاید تا ساعِت ده و بیشتر

که ه بِدِ  هیچوجه اجازهزندانی نباید به » :و احمدپور گفته است «شه! می

 «خواد بکنن. برای توالت رفتن هم اینا هرغلطی که دلشون می

 «زندانی باید مقاومت بکنه و نباید ساکت بمونه. بله،» :عّباس گفت   

ای رو  شیش دفعهـ اینا حّد ِاقل باید همون پنج  .مسلّمه» :ابراهیم گفت   

   «مون بیرون. ن  ببرنئَ  که خودشون مقرر کرده

 «شمائی که چای خوردین  بد کردین.» :مهران گفت   

مون بیرون  باید با لگد بکوبیم به در و  اگه تا شب نبرن» :عّباس گفت   

 «بیاد. هرچی هم که پیش بیاد 

رو در کنیم. اگه تاغروب  چی. می بله. پس» :گفتند  ابراهیم باهم سیامک و   
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 «ترکیم! باز نکنه  اصالً می

تونه کارش رو  چون آدم می موضوع فقط ترکیدن نیست،» :فایِز گفت   

 «.شدِن آدمه توی سطل بکنه؛ موضوع  خوار

  «مهم همینه. بله،» :احمدپور گفت   

شدِن خودمون رو  تونیم جلِو عصبی حاال باز ما باید تا می» :مختار گفت   

 «نه. بره یا بگیریم تا ببینیم آیا از اتاقای دیگه می

فعالً که هیچ صدائی نمیاد و اصالً » :سکوِت موافقتی آمد و سیامک گفت   

 «معلوم نیست کجا رفته.

 عقب برانند. چیزی سنگین  با زورآزمائی کنند وقت را مثلِ  شروع می   

گیرد و این بار هرچیزی  جان می  دادن و زجردادن باز هرچیزی برای آزار

اختیارِی زندانی حّتی در موضوِع به  بیاشاره به واقعّیِت   برای آزار و زجر

 دهد... رفتن را نیز مستمسک و دلیل قرار می مستراح

کنند و برای  تهویه را خاموش می گذرانند و دستگاهِ  ساعت را می یک   

کنند و به  های بادبزن به بیرون نگاه می پّره از راهِ  خبرگیری از وضِع هوا،

 شوند، چشم و سر و مغزشان کشیده می ها مثلّ کارد و شاخ به حالی که پّره

اند و غروب را نزدیک  ها رسیده بینند دیگر برِق آفتاب را نیست و سایه می

 اند... کرده

اند و حّتی  چند نفر آغاز به سرزنِش خود به خاطِر شکموئی کرده   

در خوردن و نوشیدن خارج شده و  احمدپور برای آنکه از اندازۀ همیشگی

بنا به بدگفتن به  مین  معدۀ خود را به بیقراری کشانده،شاید در نتیجۀ ه

 خود کرده است...

اند و  اند و ول کرده با شّدت درزده عّباس و ابراهیم هم بعد از مهران،   

ها فقط  . شّدِت درزدناند کنارکشیده اند و حت ی مختار و فایِز هم محکم درزده

اند که کیانی نه  که باخبر شدهبه علِّت احتیاج نبود و به این علّت هم بود 

های سه و چهار را بیرون برده  تنها حاضر است بلکه تا حاال زندانیاِن اتاق

کرده است  چون صدای  به زندانیاِن اتاِق هفت هم لجاست و معلوم است که 

 اند... شان را بارها شنیده های شدید درزدن
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و چارۀ سطِل بزرگ رُ  به باألخره به زوِر ناچاری و به حاِل بیچارگی    

مهران و  َبَرد، را به زاویۀ پائینِی سمِت چپِ در می کنند. فایِز سطل می

ه گَچهارقدمِی فایِز مثِل دیواری حایل نِ ـسیامک پتوئی را به فاصلۀ سه 

به طرِف  سطل و پتو، و و دیگران به دورکردِن خودشان از فایِز دارند می

تهویه را  و ابراهیم دستگاهِ   شوند ه میهای سمِت راست کشید دیوار و زاویه

اختیاری پابپا  نشیند و ابراهیم به بی کند. جز مختار کسی نمی روشن می

گردد و  غالب می کند. سکوِت درد و نفرت و سکوِت شرمساری  می

انزجار  چیزی گذارد کسی به رفع و رجوع یا حّتی به اظهاِر خشم و  نمی

 بگوید.

ابراهیم پس از تعارِف نوبت به احمدپور و  با پیداشدِن فایِز از پشِت پتو،   

های سِر به  رود و فایِز با تکان به پشِت پتو می جواِب رّد ِ احمدپور،

 کند... کناِر باال را به نشستن ُپر می زیرانداخته،

 :عّباس دستش به بازوی احمدپور رفت و گفت به بیرون آمدِن ابراهیم،   

 «رو آقای احمدپور.ب»

 «نه جانم. من. حاال نمیرم.» :احمدپور گفت   

کند، به  افتادن  چون دید سیامک با بیقراری پابپا می عّباس به راه   

گوشۀ پتو،  بردن برای گرفتنِ  اش و دست هگذاشتن به شان رسیدن و دست

 «تو برو اّول.» :گفت

 «نه  جاِن تو. برو. نه،» :سیامک گفت   

 من سختم نیست اونقدرها. ـ میگم برو،   

ری اداری پیچ می هی  پسر! تو که» :گفت کرد، سیامک می فایِز که نگاهِ    

 «کنی؟! چرا میگی نه و َتک و تعارف می پس دیگه به خودت،

و نگذاشت عّباس گوشۀ پتو را از  «نه...» :سیامک به مکث گفت   

 دستش بگیرد.

 «چطور باز میگه نه!ببینین » :فایِز بلند گفت   

 «دونم چرا! م ناراحته نمیئَ  یعنی.. معده» :و سیامک به شتاب گفت   

 َبینهزور در که پای برو! وقتی ت ناراحته یا هرچی، حاال معده» :فایِز گفت   
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 «سی معنی نداره دیگه.یرودروا

 «آخه آدم ننگ داره از اینکه...» :گفت سیامک راضی به رفتن،   

ننگ ماِل تو تنهاس «! ننگ»یعنی چی! » :صدای فایِز و صداهائی گفتند   

ما  مونه؟ ننگ هم اگه هست  ماِل اوناست نه ماِل ما. برو دیگه، یا ماِل همه

من هم از قراِر معلوم دارم مثِل :»و احمدپور گفت «هم کار داریم البد!

 «شم! خودت می

اینو هم ببر. » گفت: ابراهیم که با پارِچ آب به سیامک رسیده بود،   

و چنان به عجله پارچ را به دسِت سیامک رساند و چهره را رد  «شاید...

دست و  با دستۀ داغ  انداِز ُپر از آتشی گرفت و راه افتاد که انگار خاک

 د...کر سوزاند و باید آنرا هرچه زودتر از خود رد می اش را می چهره

ها مثِل جریاِن آبی که  جریاِن حرف شدِن سیامک پشِت پتو، به ناپدید   

ها به همدیگر هم قطع شد و جا  قطع شد و جریاِن نگاه ناگهان قطع شود،

ها رسید که هرکدام تالشش در پنهان کردِن  شاخۀ نگاه به به جریاناِت شاخه

های دیگر در پرهیز و  طلبید از نگاه می باِر زخم و اندوه و شرم و خّفت،

 فراری باشد...

هائی در سر و  زدن زدنی در باال و پائین و به چرخ بو بلند شد؛ به چرخ   

بوی » -« بوی شوم»به معنای « بوی بد»مغز رسید و معنایش از معنای 

رفته بود و  تغییر کرد و نه فقط کسی که به پشِت پردۀ خواری -« شئامت

 بلکه یکایکِ شش نفِر دیگر، ری نشسته بود،به سِر چالۀ بیچارگی و ناچا

شدِن  صدای پرتاب شدِن خود را به قعِر خواری و زاری و صدای شکسته

هائی یا خود  لحظهبرای و  دل و جان شنیدند ارج و احتراِم خود را با گوشِ 

را مچاله و فشرده گرفتند یا لب به دندان گرفتند یا چشم فرو بستند یا آه 

 را به کاِر مالیدِن محکِم سر و گردن گرفتند... ها کشیدند یا دست

گرفتِن کاِر سیامک با سرافکندگِی آشکاری پیدا شد و خود را متوّجه به    

... و عّباس به پشِت پتو رفت و در بیرون گوشۀ پتو از عّباس نشان داد

دانست باید به کدام  ای شد که نمی کرده پابرداشتنش مثِل آدِم راه گم آمدن،

 وبگذارد...طرف رُ 
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هم برای خودش هم برای  پابرداشتِن احمدپور برای رفتن به پشِت پتو،   

افتاد و  نفِر دیگر منظِر شکستی بود که به آبرو و آبرومندی می شش

نفر دیدند  سکوِت معنا  چنان ضخامتی و چنان وسعتی پیداکرد که همۀ شش

اّولی  هائی برای تنّفس در آن باز کنند و فایِز  راه و روزنهکم  دستِ باید 

ساکت  عزادار  نجور مثل ِ آدم ِپس شما چتونه که ای» :بودکه گفت

 «ئین؟! مونده

 «راست میگه! دیگه پس مگه...» :مهران گفت   

اصالً خالِف حساب  کنه، کاری که این زندانباِن وحشی می» :مختار گفت   

 «ا باید شکایت بکنیم تا دیگه تکرار نشه.شونه و م و کتاِب خوِد دادگاه

دیدند همین حرِف مختار برای رفع و رجوع خوب است و باید کمی به    

آن بچسبند تا فضای نحس و ناپاک را عوض کنند. به آن ادامه دادند و با 

احمدپور هم خواستند جوری ادامه دهند که انگار توی اتاق نبود پیداشدِن 

 از سرنگذرانده بود... -« آن جریان را» - «جریان را»و یا بود و 

هایش  رفت  باال نگاه داشت و چشم احمدپور سرش را که به زیر می   

اینو تحمل » :گفت پائین،ـ های ریِز سر به باال  با تکان های برِق خشم، چشم

 «کنم به هیچوجه! نمی

اِم تمنگاهش کردند. احمدپور به در رسید و با هردو دست و با لگد با    

شّدت شروع به کوفتن کرد. فایِز به تعجیل خود را رساند و او را گرفت. 

ممنون! تو به! خیلی  به» :گفت ابراهیم و عّباس هم خود را رساندند. فایِز

آیا خودت باید اینجوری  ،که باید همه رو نصیحت بکنی که احساساتی نشن

 «ازجا در بری؟

 «کنم. میگم که من اینو تحمل نمیباز  گوش کن فایِز!» احمدپور گفت:   

را سرد و آرام و منصرف  کوشیدند به هرزبانی او به بردن و نشاندنش،   

 کنند...

مختار به عنواِن آخرین نفر به پشِت پتو رفت و پیش از بیرون آمدنش    

ها را  هائی گذشتند اّما بو همچنان اتاق را و ذهن دِر سطل را بست. دقیقه

درغلتاندن های وسیلۀ تهویه کاری به  رسیدکه َپّره فکرمی به و پوشانده بود
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زندانیان درتسخیِر وبه انظاِر  ندهوای اتاق نداشتبیرون راندِن بو و تغییرِ  و

کردِن روشنائِی  پیچیدن و آسیا حرِف اشارۀ درهم انکه کارش ندرساند می

جریاِن  ای که در زمینۀ غّرش، حرِف اشاره ؛اتاق و تاریکِی بیرون است

به  ناپذیر را ذلّت و حقارِت لبریز و چاره شکست، بیهودگی، تسلِّط تاریکی،

 کردند... ازآن دور می و باید وجوِد خود را به فورّیت  ،کرد ها داخل می ذهن

 :رو به اتاق خبر داده ای، دو دقیقه ـدر دقیقه  سیامک به پائیدِن بیرون    

جلِو اتاِق ما رد شده رفته پشت و  از :ش لج و لجبازِی خالصه بیا! همه»

 «دخترا رو هم برده توالت.

از اتاِق سه هم دو نفر رو برده :»و ابراهیم به پائیدِن بیرون خبر کرده   

 «ن.ئَ  ن و برگشتهئَ  شام گرفته

 «رو.از قراِر معلوم  فقط ما رو نبرده و اتاِق هفت » :و سیامک گفت   

 «مون. خواد بیاد َسروقت م نمیپس شاید برای شام ه» :مهران گفت   

یعنی توی این موقعیت هم » :به غیظ گفت –چشمش به مهران  –فایِز    

 «تو به فکر شکمتی و دیرته که بلُمبونی؟!

ُگه ِ تو به قبِر اجداِد من اگه منظوِر من » :مهران به صدای ناراحتی گفت   

 «کنی؟ کنی  فایِز؟ منو جونور حساب می اینه! تو منو چی حساب می

هائی  فاِیز و نگاه اشک به چشمش آورد و نگاهِ شّدِت صداقت و تأّثرش     

فایِز عصبانیه و  نه مهران،» :ملتفِت حالش شدند و ابراهیم به نرمی گفت

 «منظوری نداره.

 :گفت چشمش به ابراهیم و حرفش متوّجۀ مهران، فایِز به پشیمانی   

یعنی میگم به َدَرک که شاِم نه، اسِم شام اومد و اینجور گفت و من »

 «شون رو هم ندن و هیچ هم ندن! کثافت

این بود که یعنی  منظوِر من از بردِن اسِم شام  نه  فایِز،» :مهران گفت   

 «خواد بیاد سراِغ اتاِق ما؟ باز نمی آیا اقالً به اسِم شام هم که شده،

ناراحت  ئیم  مهران. تو نباید مون عصبی شده همهما » :مختار گفت   

 «بشی.

بر فخری  مهران. هیچکدوم از ما که اینجائیم آقا همینه » :احمدپور گفت   
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ها  مون به خاطِر خوبی اینجائیم و به دست این درنده همدیگه نداریم؛ همه

 «اسیریم.

اتاِق هفت رو هم » :چشِم سیامک از جاکلید رد شد و به شتاب خبر داد   

« گردوند به اتاق.َبِرشون » :خبر کردو حدوِد نیمساعت بعد  «بره. داره می

داره » :تند گفت ،به ردکردِن سر ای، و به نگاه کردن از جاکلید به دقیقه

  .«میاد

تو اصالً چیزی نگو. باز میگم   جاِن من» :گفت چشِم فایِز به احمدپور،   

 «بذار من خودم باش حرف بزنم.

 «گه  فایِز. بهتره که ما باش حرف بزنیم.درست می» :ابراهیم هم گفت   

که در به  فشردِن احمدپور و سکوتش  خیالشان را راحت کرد  و دندان   

صدا درآمد. برخالِف همیشه که به صدا درآمدِن در به بازشدن برای بیرون 

شدِن  با باز شدِن در و پیدا کرد، همه را به آمادگی و شتاب سِر پا می ،بردن

برخاستِن ای از سر و کلّۀ کیانی هم  کسی پا نشد و  هیکل و نیمهای از  نیمه

زدن بود. همان نصفه هیکل و همان  برای حرف فایِز و ابراهیم به درنگ،

 :صدایش به تغّیر و تلخی و بیزاری گفت نصفه سر و کلّۀ کیانی پیدا،

 «ی شام و برین توالت هم!ابیائین برین بر»

 «حاال دیگه!آ! » صدای غیِظ عّباس گفت:   

َهمی ِکی بود » :گفت کردن، دادن به در و پیداشدن و نگاه پاسدار با ُهل   

به روی دماغ رفت  اختیاری به خاطِر بو  اش به بی و پنجه« که اینو گفت؟

 رد شد. به اختیار، و زود،

 «من بودم.» :عّباس گفته   

 «چی اینحرف؟ خاب! که یعنی» :پاسدار گفت   

چی  دونی یعنی یعنی خودت نمی» :عّباس به مکِث ناراحتی گفت   

 «اینحرف؟

 «دونستم  خیلی خوب بود! دونم و اگه می نمی نه،» :پاسدار جواب داد   

فایِز خواست به صدا  عّباس گرفتاِر ناراحتِی بیشتر و مکِث بیشتر،   

عت درزدیم اینحرف  یعنی اینکه ما چندسا» :صدا آمد  دربیاید که ابراهیم به
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مون که کار از کار گذشته و  خوای ببری مون بیرون و حاال می و نبردی

 «ئیم کارمون رو توی سطل بکنیم. اینکار... مجبور شده

تون! حاال  تون و َکیَفم کشید که نبردم تون  که نبردم نبردم» :پاسدار گفت   

 «خوائین بگین؟! چی می

شما یه دقیقه بذارین تا » :گفت نگاه ِ فاِیز به طرِف ابراهیم و عّباس،   

دونستیم که مستراح  آها! وهللا ما نمی» :که عّباس به صدا آمد ...«من

 «گفتیم! س وگه نه  اینو نمی رفتِن ما هم به َکیِف تو بسته

 «کیانی! تو نگاه بکن به من یه َدم...» :فایِز گفت

 «دونستی  حاال بِدون! اگه نمی» :داد جواب می چشِم کیانی به عّباس،   

بسیار خوب! ما باید به دادگاه این قضیه رو بگیم ببینیم » :ابراهیم گفت   

 «دادگاه هم موافقه با اینی که تو میگی یا میگه درست نیست.

دادگاه  به» :و گفت «دادگاه!» :ها و با پوزخند گفت کیانی به پیچاندِن لب   

مثِل بگین و به اونطرِف دادگاه هم بگین! خاطرت جمع باشه که دادگاه هم 

 «س! تون تشنه خودم به خوِن همه

پس » :گفت ،زدن به بازویش فایِز به پابرداشتن ورسیدن به کیانی ودست   

 «تو با من هم حرف بزن یه َدم!

به نظرم شما » :گفت ش متوّجۀ ابراهیم و عّباس،سکیانی چشم و حوا   

کنین که قضیه  ئین و خیال می فوری از یادتون رفته که چه ُگلی کاشته

 «کنین  ها؟ میدرازی  خالص شده که باز زبون

اعتنائی و هم برای اینکه بگذارند فایِز  هم برای بی  عّباس و ابراهیم   

ئیم  ما هیچ ُگلی نکاشته» :گویند کوتاهی و قرقروار چیزی می به بگوید،

 «ئیم و میگیم توالت رفتن  حّق ِ ماست. انگار... درازی نکرده زبونکه... 

کیانی به روبرگرداندن از عّباس و ابراهیم و حرفشان و توّجهش به    

 «خوای بگی  فایِز! بگو اگه چیزی می» :گفت فایِز،

شه به همین چیزی که اآلن  حرِف من بیشتر مربوط می» :فایِز گفت   

تا جائی  خوام ازت بپرسم اینکه ما رو نبردی توالت  گفتی. من می خودت

شدیم  مجبور –مون گذشته زکه دیگه سّنی ا – که حّتی من و این احمدپور 
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  «؟آیا به خاطِر جریانیه که اتفاق افتاده یا نه توی اتاق کارمون رو بکنیم،

دفعه بره  َنع! شاید زندانی بخواد روزی بیس» :کیانی به غیظ گفت   

 «بیرون؛ آیا ما باید قبولدار بشیم؟

ای رو میگم که قانونیه. آیا  شیش دفعه ـدفعه؛ همون پنج  بیستـ نه، نه    

دفعه  دادگاه به زندانبانا گفته که گاهگاهی زندانیا  شیش ـراجع به این پنج 

 شون؟ باألخره البد شما تابِع دادگاهین. رو زجر بدین و توالت نبرین

فایِز! البد تو که خودت » :کیانی به اخم و دست پراندنی به خشم گفت   

باشی که دادگاه  یعنی ما و ما یعنی   برده  ئی باید تا حاال َپی پاسدار بوده

 «دادگاه!

 نبرده بودم به این موضوع! ـ نه، من تا حاال َپی   

 میگی دیگه؟! ئی  چی برده ـ خیلی خوب! حاال که َپی   

 ندارن که نذارن زندانبان و نه دادگاه این حق رو   ـ حاال هم میگم نه   

شه، کَ  می زندانی بره مستراح. زندانی اگه کاری کرده  مجازاتش رو

ه هیچ قدرتی نباید به خودش این اجازه رو بِده که اینجوری گبنابراین دی

 ،نطویله باش بشه مثِل خر و گاوائی که داخل ِخوارش بکنه که مجبور 

این عمل که بشه،  .هرو بکن توی اتاق و زیِر دست و پای خودش کارش

زندانی حق داره اعتراض بکنه و باید موضوع رو از هرراهی که بتونه 

 دنبال کنه .

 «همینه. کامالً درسته!» :عّباس و ابراهیم گفتند   

فایِز! توهم دیگه توی جمهورِی اسالمی » :کیانی به جاخوردگی گفت   

تو معلومه  :کنی؟ همون که بعدازظهر بِت گفتم حق و ناحق رو میصحبِت 

زنی! اّوالً  نافقا که از اینحرفا میبه تنۀ کمونیستا و مُ خورده ت  که تنه

 «که...

م و ئَ  من تماِم عمرم صحبت از حق و ناحق کرده» :فایِز به خشم گفت   

این چیزا رو از م تا محتاِج این باشم که ئَ  مثِل بعضیا گاو و نفهم نبوده

 «زندانیا یاد بگیرم!

این نیست؛ تو بگو هنوز خیال  موضوع  نه  فاِیز،» :کیانی به فریاد گفت   
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ُکلُفتی بکنی؛ اما  گردن خوای مثِل اون َدوره   کنی توی َدورۀ شاهی و می می

ُکلُفتی رو از ماَبین بلند کرد و خالص  اسالمی َدورۀ گردن جمهوریِ  نه،

 «شد!

من اگه در َدورۀ شاه  ُکلُفتی"! اّوالً  َدورۀ گردن»" :فایِز به نفرت گفت   

والت و  ُکلُفت بودم  بنا به خاطِر همین حق و ناحق  گردن ُکلُفت بودم، گردن

جمهورِی اسالمی اون َدورۀ :»چاقوکش نبودم؛ ثانیاً تو که میگی

اون َدوره رو بلند  پرسم آیا ت میزمن ا ،«ُکلُفتی رو از ماَبین بلند کرد گردن

کرد تا این َدوره رو بیاره جاش که زندانی بشاشه و برینه زیِر پای خودش 

کنه  فهمی چه می ن رقم کارا رو هم بذاره حق و عدالت؟ بو رو میو اسِم ای

دستت رفت َدِم پوز و دماغت و حاال هم  با سر و مغِز آدم؟ تو تا وارد شدی،

ت معلومه که سخته برات وایسی اینجا،  فهبا وجودی که در بازه  باز از قیا

ها با این بو َنَفس  اونوقت چطور انتظارداری ما با دِر بسته  ساعت

  «؟بکشیم

کردِن فایِز به  پیش از تمام کردنی در به خود پیچیدن، بپا کیانی که با پا   

توی جمهورِی » :به تغّیر صدا کرد بدهد،« شکنی دندانجواب ِ »بود فکر 

کمونیست و نه هیچ مخالفی حّق ِ حیات ندارن تا چه  نه ُمنافق و نهاسالمی 

و من فقط با همین یه کاِر جمهورِی اسالمی  های دیگه، برسه به حق

ی خودش و چرا هرِکی رو که اداره بر ه میگَ مخالفم که چرا اصالً زندانی نِ

 «کنه! اما راجع به... همون روِز اّول اعدامش نمی کنه  دستگیر می

صدای احمدپور جوری بلند و ناگهانی درآمد که پاسدار دست از حرِف    

 خود برداشت.

ناحق رو توی یه اینجور  کنم از تو که حرِف حق و ـ فایِز! من تعجب می   

کنی! جمهورِی  زنی و بیخود برای خودت درِدسر درست می شرایطی می

ِن پاسداِر کرد ای شده که یکی از محصوالتش درست اسالمی مثِل کارخونه

به کسی گفته  -« برادرکیانی»مثِل همین  ـو پاسداِر نمونه  ؛دلخواهه

مخالفیِن نظام  خودش، بنا به تشخیص ِ حکِم دادگاه و چه هشه که چه ب می

ه و خوار و زار بکنه و به خاطِر پاداِش بِدِ  و شکنجه روبگیره و بزنه و زجر
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تونی  بکنه! پس تو همونطور که نمیها شرکِت فعال  بیشتِر آخرت  در اعدام

 تونی به یه برادرِ  ، نمی«چوب نُبر و چوب اّره نکن» :به یه نجار بگی

که زیِر دست و پای خودمون بشاشیم  ما رو مجبور نکن» :پاسدار هم بگی

ت پیداست که بوی شاش و ُگه   از قیافه» :و بخصوص نباید بگی« و برینیم

اَن  نه تنها این بوها براش عادی چون یه پاسداِر نمونه  ،«برات سخته

 های خون هم دیگه براش عادی شده!... بلکه بوی فواره

شود  انباشته از جریانی می« نفر شش»فضای چهاردیوارِی اتاق برای    

هم از لّذِت   ها را پوشاَند و ذهن ها را می چشم دیوارمانند  تا جلو ِکه 

درستی و هم از هیجان و بیِم شروِع درِدسر برای آدمی های راستی و  حرف

ها و دست و پاها را به جنبِش حرارت و  کند و بدن خیلی گرامی  انباشته می

 آَوَرد... شور و َشر می

دادن  به گوش  شدگی به خاطِر حیرت و ناباوری پاسدار که در سست   

آوردِن  ه دستب اینکه اگر برایبا فکِر  در به خودآمدن، ه بود،پرداخت

های  های فشرده و چشم با لب مدارِک بیشتر  صبر و تحّمل کند بهتر است،

 «به! چشمم روشن! دیگه چی؟! به» :خیره صدا کرد

شتر از این بوها به دماغش ی... و هرقدر که ب» :گفت و احمدپور می   

های حیاِط کاخش  اجرش بیشتره و توی اون دنیا بوهای خوِش ُگل بره،

 «...شن! بهشت  بهتر و بیشتر میتوی 

صورِت استخوانیش  اختیاری یک قدم پیش آمده بود، پاسدار که به بی   

بدبخِت » :به عصبانّیت گفت باز، خشکِی بیش از همیشه و دهانش نیمه

عیِن حقیقِت دنیا و آخرته  کنایه و طعنه گفتی،به بیچاره! همۀ اینائی رو که 

هات  اینو بفهمی و بابِت همین طعنه و کنایهتونی  و تو چون گمراهی  نمی

 «پزم برات! هم  خاطرت جمع باشه که آِش خوبی می

در میانۀ گفتِن پاسدار و بدون  ها، حرکت به زندانیاهش درگاحمدپور  ن   

... و برای همینه که همیشه » :می گفت زدنش، هیچ توّجهی به او و حرف

هرجوری شده  گاهگاهی از  کنه س و سعی می میگه که به خوِن ما تشنه

ها  حوض چون ایمان داره با این عمل  توی بهشت  ،ها بخوره خوِن اعدامی
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تر  تر و خوشمزه و ُجوهای شیر و عسل و شهد و شربتش ُپرمایه

 «!...شن می

های نگرانی و در همانحال  ها و چشم های زندانیان چهره ها و چشم چهره   

 :هاست. فایِز صداکرده است به ارِج حرف های آراستگی ها و چشم چهره

هایش در  و پاسدار که چشم «احمدپور! ول کن. صالح نیست که...»

بیند دیگر  و قهر و غیظ است و میهای بیقراری  خوردن ها و بهم تکان

شدِن کار  کردِن مدارِک بیشتر باشد و باید جلِو خرابتر تواند به فکِر جمع نمی

 بگیرد، –شدِن حکومتش را  کار و باِر خود و سبکشدن  جلِو خرابتر –را 

حاال دیگه » :گفت ها به نفرت و به تکاِن پنجه به جلو، دادِن لب به ِکش

ت دارم! همین حاال من باید تو رو ببرم دادگاه تا دادگاه تکلیفت پاشو بیا کارِ 

و چون دید  «وگه نه  دادگاه نیست! رو با این نّیتی که داری معین بکنه،

 :به نعره گفت باز نشسته، و  ِولِنگ و به دیوار   دپور همچنان کمرشاحم

 «مگه نگفتم پاشو؟»

گیرند  دو دسِت احمدپور از دوطرِف بدنش جوری روی زانوها قرار می   

اّما بلند نشد و چشمش به فایِز و  خواهد بلند شود، رساَند می که به نظر می

باألخره پیشنهادش  که اجازه بَِدن البته نگفته برامون که » :گفت دیگران،

ای یا یه َقلَِم  رش بذارن تا با یه لولهادراختی  ها رو بجای اعدام اعدامی

پذیرفته  بمکه تا بمیرن،شون رو  خون گوسفندی که به گلوشون فرو ببره و

 «شد یا نه!

به  خوردگِی یک مار خود را به احمدپور رسانده بود، پاسدار که با زخم   

 :اش زد و فریاد کشید ای به طوِر افقی به شانه کردِن پای چپ ضربه بلند

 «یاهللا  ببینم! پاشو برو بیرون ببینم  ُمرَتد!»

در  به نحوی که انگار ضربۀ لگدی احمدپور به جنبیدنی برای برخاستن،   

خواهد به نرمی برخیزد  کار نبوده و انگار به حاِل به پایان بردِن نطقی  می

ُخالصۀ » :گفت تکمیلی را ذکر کند،ای  خواهد نکته از آن میو فقط پیش 

بهترین محصوالتش همین یکی از  ای که گفتم، کارخونه اینکه، کالم

کرده،  تولیدکه  ترین جونورائی رو درنده مغزترین و از بی  یعنی یکی !موجوده
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 «همین کثافته!

سیاه به جنبیدنی در  پای راسِت پاسدار با ساِق کوتاه و پوتینِ    

ترین هدف در  میانۀ بدِن دشمن را به عنواِن مناسب ای، فرودآوردِن ضربه

شود. دریافِت  یابد و به آن کوفته می سنگینی و شّدِت خود می سِر راهِ 

چنان  ،کردِن کمر بود به حاِل راست شدن، ضربه برای احمدپور که به سِر پا

 شدید شد که نتوانست قد راست کند و نتوانست با همۀ بازگرفتِن دهان 

چنان  هایش در چرخیدنی به وضِع درد و ناباوری، صدائی درآَوَرد و چشم

 ـاش چنان با پیشانی به لُختی  به سختی بر هردو زانو افتاد و بعد باالتنه

ن ازپادرآمدنی شیدگِی کف کوبیده شد که حّتی پاسدار هم فهمید که چنیوپ

در رساَند و برای همین بود که به جاخوردنی  کم معنای بیهوشی را می دستِ 

راه احمدپور،  دیگران در رسیدنشان بر باالی سرِ  فایِز وحاِل هجوم ماننِد 

 و خود را عقب کشید. داد

بینند یک چشمش تقریباً  خوابانند و فوراً می احمدپور را به پشت می   

بینند سرش کج و دهانش کج و  و می مانده باز چشمش نیمهشده و یک  بسته

هایش دو بار به تالش خواستند هوا را به دهان برسانند و نشد  لب باز، کمی

هائی از  به ِکش آمدن  در لحظه شدند و آنوقت دیدند بدن  ها ول و لب

ها و پاها را سیخ نگهداشت و  پنجۀ دست شدِن بیچارگی، مقاومت یا کشیده

پنجۀ  اند و دیدند بسته و تقریباً بسته مانده ها همچنان نیمه چشمدیدند 

نفر با صداهای وحشت و  اند... و همۀ شش ها و پاها دیگر ِول مانده دست

 احمدپور! آقای احمدپور! ای دادِ » :اند به گفتن آمده اختیاری  ناباوری و بی

بیهوش  شو! شاید پا مون! سست نکن به خودت، نترسون بیداد! یعنی چی،

هاش. پیشونیش ببینین چه  لگد خورد به بیضه کنم شده! بیهوشه بابا. فکر

و اّولین کسی که  «ن!ئَ  داغ شده. چشماش رو ببینین چه جوری باز و بسته

آب! آب برسونین بزنیم به سر و » :فاِیز است افتد، جوئی می به فکِر چاره

 «صورتش.

سیامک و مهران به آوردِن آب جهیدند و دسِت سیامک زودتر به پارچ    

چهره رعشۀ کوچکی به  صورتش زد؛ رسید وآنرا رساند. فایِز مشتی آب به
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میاد به هوش! باز » :و پیشانی آمد و صداهای هیجان و امیدواری گفتند

 «بزن. تأثیر کرد. بیشتر بزن.

یِز به شتاب و دستپاچگی شروع به آب چندان آبی توی پارچ نبود و فا   

هائی که بنا  پاشیدن و آب ریختن به سر و صورت و پیشانی کرد و لحظه

حشتناک شدند سنگین و و کرده بودند تا به سبکی و سرعت عبورکنند،

ای  نه دیگر به صورت و پیشانی رعشه –های جستجو  نگاه –ها  چون نگاه

و پاها برخورد کردند و نه عالمتی  دیدند نه به اثِر حرکتی در بدن و دست

نگاهی چیزی را در برابِر  و صاحِب هر ها و دهان یافتند، از تنّفس در لب

 د که دیگر احتماِل مرگ نیست و خوِد عینّیتِ بین خود و در ذهِن خود می

رسد نبض یا قلب را امتحان کنند و هیچکدام  مرگ است... به فکرهائی می

 به آهستگِی حرمت و بعد به قّوِت فکر و وحشت  کند. فایِز اّول جرأت نمی

ور از نفرتش به پاسدار،  های شعله دهد و بعد چشم او را تکان میهای  شانه

پس اقالً زودتر برسونش بیمارستان  کردی، حاالکه اینکار رو» :کند صدا می

 «الاقل نمیره! تا اگه نمرده و بیهوش شده،

خودباختگی   به حالِ  ،نداشت پاسدار  آدمی که ربطی به مثلِ   ابتدا  که پاسدار   

پاسدارانۀ خود برگشته بود و خود را  نظاره پرداخته بود و بعد به قالبِ به 

خود را  و  دشمناِن جمهورِی اسالمیِ مقابِل رُ دید و در از هربیمی به دور می

یِر آنکه نکند از فایِز یا کسی دیگر چیزهائی غ بیشتر به رعایتِ  دید، می

و کمی هم به  قابِل تحّمل بشنود و نشود که باز لگد را به کار بیندازد،

بتواند تا دیر نشده آنرا  آنکه اگر بالئی به سِر احمدپور آمده  خاطرِ 

ببرینش بیرون تا خبرکنم بیان  باشه،» :به آهستگی گفت مالی کند، ماست

 «ببرنش.

یرند و حرکتش گ میها و پاهای احمدپور را  ابراهیم و عّباس دست   

مهران پتوئی را که کاِر پرده را کرده بود  برداشت و بیرون دهند و  می

بذارینش همین » :گفت کشیدن به کنارۀ درگاه، پاسدار با دست برد. بیرون،

 «کنم.  جا و برین داخل تا من برم زود خبر

پاش  نفرمون وایسیم پیشش و دست و  بابا! پس اقالً بذاردو» :فایِز گفت   
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  «رو بمالیم تا تو بری خبرکنی.

تونم در رو بذارم باز یا  فایِز! من نمی» :پاسدار  به صدای کوچک گفت   

کنم بیان  من نمیذارم طولی بکشه و فوری صدا می .بذارم کسی بیرون باشه

 «با ماشین ببرنش.

 پشِت در،شده به حاِل ایستاده  کّپه شدِن در، به بسته ها توی اتاق، زندانی   

ها را  چشم در گرفتاری به احواِل مصیبت و ترس و بیچارگی و ناتوانی،

شان که خواست آِب  مثِل بارهای سنگینی به یکدیگر رساندند و هرکدام

شان نبود  و هیچکدام گلو را خشک یافت و نتوانست، دهان را فرو بدهد،

ن نبود شا و هیچکدام غیِرممکن است و باید چیزی گفت  که نفهمد سکوت

چون دردی را که باید بیان  ،کند که نفهمد حرفی را که باید بزند پیدا نمی

 آید. بکند  به حّد و حساب درنمی

 ـ شما میگین یعنی بیهوش شده بود که اونجور شده بود؟   

و طوری  وحشتم اینه که نکنه بیهوش نشده ! من تمامِ دونه ـ ِکی می   

 شده!

 شه که... لگد مگه می ممکنه؟ یعنی فقط با یهمگه  نه، ـ نه  بابا،   

اون لگد هم با  ممکنه و خوب هم ممکنه! ضعیف هم شده بود و ـ بله،   

 های سنگین خورد به جای حساس... اون پوتین

 سکته نکنیم! ـ از اینحرفا نزنین که ما خودمون هم از شدِت فکر    

 زنه یا چی... یـ ما بد کردیم که امتحان نکردیم ببینیم قلبش م   

یه  ..خواستم قلبش رو امتحان بکنم اما راستش ترسیدم که نکنه ـ من می   

 وقت...

ـ من هم از همین جهت بود که اینکار رو نکردم. یعنی دیدم اگه قلبش    

بیفتم روی سِر اون خونخوار و با چنگ اونوقت باید یا بالفاصله  ،زنه نمی

بعدش باید از فکر و غصه یا دیوونه بشم ش بکنم یا  پاره –و دندون تیکه 

 جا! یا سکتۀ ناقص بکنم و بیفتم همین

ـ های! راستی راستی نکنه یه چنین انسانی به همین سادگی و مفتی از    

 دست رفته باشه؟
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 ـ همین. وحشتناک  همینه.   

باید خودمون . ش بیرون ـ ما اشتباه کردیم که قبول کردیم اون دیو ببره   

 . اومدن دنبالش کرد و می کردیم به حالش تا خبر می ی میرسیدگ

 ـ درست میگه. مگه این خونخوار در قیده که ُکشته باشش؟   

رفت و  می ش؟ فرضاً هم که نمیذاشتیم، شد نذاریم ببره ـ مگه می   

 ن دنبالش ببرنش بیمارستان. ئَ  اومده گفت اومد می ش می دقیقه بعد پنج

شون  چی شد؟ حرفای نصیحتی که به شما زدم و قبولدیدین باألخره ـ    

ها و  نداشتین  برای همین هم بود که این کثافِت دوپولی با جریاِن جزوه

گشت تا زهرش رو خالی  عکسا  مثِل ماِر زخمی شده بود و دنباِل بهانه می

 و این شد که دیدین. کنه و حرفای احمدپور بیشتر زخمیش کرد،

؛ این وحشیای ـ گوش کن  فایِز! معنائی که حرِف تو داره  درست نیست   

و اونوقت تو  میدن درنده  روز و شب دارن زندانیا رو به هرطریقی زجر

که خودت هم مثِل آقای احمدپور در برابِر زورگوئِی این خونِی بیمغز 

شه انتظار داشته باشی  مگه می ایستادگی کردی و نتونستی ساکت بمونی،

ها و عکسا رو  که زندانیا همیشه تسلیم باشن و هیچی نگن؟ اونی که جزوه

باعث شد که وحشت به جوِن این هیوال و اون خرس بیفته و  ،نابود کرد

افتاد  لرزه به انداِم این حیوون حرفا رو زد، حاال هم که آقای احمدپور اون

ه چیزا رو پاره و حتماً به فکِر عاقبِت اعماِل خودشون افتاد. پس هم اونی ک

کرد حق داشت و هم حرفای خودت الزم بودن و هم از آدمی مثِل آقای 

ارزش رو بزنه و هم  با بسیار رفت که اون حرفای احمدپور انتظار می

ما  باید مبارزه بکنن. فعالً درحاِل حاضر  کنن  اونائی که بیرون مبارزه می

شه  عمل  کرد بر ُعهده ای که احساس می می بینیم آقای احمدپور به وظیفه

و چیزی که مهمه  اینه که اگه از بین رفته باشه  کرد و اینجور پیش اومد،

تونیم به خودمون اجازه بدیم که ساکت  آیا ما می ،یا حّتی ناقص شده باشه

 بمونیم یا باید هرکاری رو که از دستمون برمیاد بکنیم؟...

همه خودشان را به وضِع ها   ها و چه پیش از این حرف چه با این حرف   

رساند  می که دیدند ومی بینند ای درموقعّیتی می مفعوالنه و ُبزدالنه شدنِ  کشیده
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جریان کاری بکنند و هیچکدامشان هیچ  توانستند بالفاصله پس از وقوعِ  می

پاسداِر آخوندها، پاسداِر قروِن  کاری نکرد و گذاشتند پاسداِر خونی،

خارج شود و در را  سالم و با فتِح نمایان  ،وِن وسطیرپاسداِر ق وسطائی،

به رویشان ببندد. دیدند نه فقط به دلیِل اندازۀ  مثِل دِر آغِل گوسفندان

بیش از  کاریِ   علِّت احتیاط به دلیِل ترس، بلکه به اندازۀ بیداِد حکومت، بی

به بدتر از  –به معجوِن بدی  انگار به چیِز عجیبی، به خاطِر پستی، حد،

دیدند اگر احتیاط خوب است و اگر عمل به اند.  تبدیل شده –گوسفند 

پس احمدپور به موقع به عملی عمل کرد و حاال که  هرعملی موقعی دارد،

آیا خودشان باید در  احمدپور به همین جهت شاید به قتل رسیده باشد،

 ـمان هنگاِم عمل ه هولناک چه بکنند  و آیا این اّتفاق، این پیشامدِ برابِر 

شاید احمدپورکه آوردند خود  کسانی به حاِل گریز  به یادِ  نیست؟...ـ عملی 

 و به یاِد خود آوردند که زندانیاِن اتاق، کارش فایده نداشت اشتباه کرد،

نفرشان قطعاً اعدامی هستند و اگر  خصوصاً که دو یکدست نیستند،

کاِر  کم  ممکن است دستِ  د،مقاومتی مثِل اعتصاِب غذا پیش آی اعتراضی و

و به یاِد خود آوردند که هنوز معلوم  همین دونفر فوراً به اعدام بکشد،

اّما  ...و.. باید صبر کنند نیست که بالئی به سِر احمدپور آمده باشد یا نه،

شود و  سرعت  غوغای هیجان و خشم و اندوه میبه  های همه، حرف

های تصدیق و  شود و حرف غذا میالعمل و اقدام و اعتصاِب  حرِف عکس

های مختار  بخصوص حرف حرارت در چسبیدن به موضوِع اعتصاِب غذا،

 شوند!... و مهران می

شود، کمتر  های چندنفر در نزدیکی به در بلند می وقتی که صدای پوتین   

 :کند کند تا مهران با چسباندِن چشم به جاکلید  خبر می کسی توّجه می

 «اومدن بردنش.»

باز و به فرودآوردِن کِف  حالِت تلخی و بیزارِی دهانی نیمهفایِز به    

بیائین بشینیم تا خیلی ُپخته و  بیائین بشینیم،» :گفت ها رو به پائین، دست

مون  سنجیده صحبت بکنیم ببینیم چه باید بکنیم و چه نباید بکنیم و تکلیف

 «باألخره چیه.
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ابراهیم به  در و به ِگرد نشستن، شدنشان به دیواِر مقابلِ  به کشیده   

من نظِر خودم  ببین  فایِزجان! چه سنجیده و چه نسنجیده،» :حرارت گفت

اگه آقای احمدپور طوری شده باشه و  :رو میگم و فقط به خودم کار دارم

کنم و نه  اونوقت دیگه نه خودم رو آدِم زنده حساب می من ساکت بمونم،

و اینو هم بگم که من آدِم دیکتاتورمآبی نیستم که  کنم، اصالً آدم حساب می

و کامالً  تکلیف معین بکنم،بگم تنها عقیدۀ من درسته و بخوام برای شما 

کنم که هرکدوم از شما یه وضعی داره و یه طرِز فکری داره و  درک می

خصوصاً توجه دارم به اینکه کسانی از ما بیشتر در خطرن و نباید بهانۀ 

 «دادگاه.بی به دستِ  ندَ ای بِ  تازه

خواهند با شتاب به جوابگوئی  دیگر می هم فایِز و هم چهارنفر ِ   

 بپردازند.

هرقدر هم که در  –کسی  کنم توی این جریان  من فکر نمی» :فایِز گفت    

اما  بتونه خودش رو کنار بکشه، –ای داشته باشه  خطر باشه یا هر عقیده

 «محترمه. باز تو درست میگی و عقیدۀ هر کسی

خواهند بگویند اّما مهران زودتر شروع  مختار و سیامک با هم می   

ای هم که داشته  توی این جریان  هرِکی هروضعی و هرعقیده» :کند می

چون اگه کنار  تونه اگه کاری از دستش بیاد انجام نده، نمیباشه، باز 

 «تونه زندگی بکنه؟ بکشه، اونوقت دیگه چطوری می

مثالً برای این سرش به  کسی که سرش به خطر افتاده،» :مختار گفت   

 –مخصوصاً آدمای خیلی باارزِش کشورش  –خطر افتاده که مردمش 

جوری خوار نشن که یه موجودی مثِل کیانی هم به خاطِر چند کلمه حرف 

شون و هیچی هم توش نباشه؛  کردن یا ُکشت بزنه با لگد به قصِد ناقص

دیگه تکلیفش  این جریان به خاطِر خطر کنار بکشه،بنابراین هرِکی که در 

 «معلومه و الزم نیست بگیم چیه!

خواست  می سیامک با جوشی که َنَفسش را شروع به گفتن نکرده    

اّوِل دستگیریش  زچیه؟ جونوره و از جونور هم بدتره و ا» :گفت بندآَوَرد،

تره اونوقت!  ارزش بی خونخوار هم  چیزی نبوده و حّتی از همین کیانی ِهم 
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 «ما...

اینحرفا کامالً درستن و عقیدۀ همۀ » :گفت ابراهیم که بیقراِر گفتن بود،   

موضوع اینه که جریاِن به توالت نبردِن ما،  اما غیر از همۀ اینا، ما همینه،

تونست  می ،جریاِن همۀ ما بود و اتفاقی هم که برای آقای احمدپور افتاد

ما و بخصوص برای فایِز پیش بیاد که خیلی جوابگوئی برای هرکدوم از 

ایم  تفاوت موندِن ما  ننگیه که هیچوفت تا زنده کرد؛ پس سکوِت ما و بی

 «شه. پاک نمی

ی جمهورِی اسالم«! بودن زنده»پس چی! » :عّباس  به فشاِر لحن گفت   

 بودن نیست تاچه این ننگ هم دیگه زنده بودن بدونِ  کرده که زنده کاری

ها و  برسه به اینکه همراه باشه با این ننگ و با اینجور ننگ

 «ها! غیرتی بی

هیجان  شروع کردند بگویند که مهران به  شدنِ  فایِز و مختار به جابجا   

اونی که بخواد آزادی و زنده بودن رو به هرقیمتی بخره، » :حرارت گفت

 «بدترین موجودیه که بیِن آدما و جونورا وجود داره!

بودِن وسیلۀ  شدِن در و به آلودِن هوا با وجود روشن بو که به بسته   

 های برانگیخته آزار به بویائِی آدم تهویه باِر دیگر متراکم شده است،

رانند  جز  شان را به طرفش میهمچنانکه بوی خطری که خود رساَند، نمی

 –رسد. فرصتی شده است که زندگی  اعتنائِی مغزشان نمی های بی به دیواره

باالتر از َکون و مکان،  مثِل آسمانی پاک، –جوهِر زندگی و شرِف زندگی 

 کند... و میرُ   دلکّۀ خو به جریاِن بی نّیت و نفع،باالتر از مَ 

وقتی که  من،» :گفت می آوردِن دست  نوبه گرفته بود، فایِز که با پیش   

حاال  اگه مثلِ  و دیدم که وضِع احمدپور چه جوره، اون جالد  احمدپور رو زد

انداختمش و  گرفتم می هار رو می  فوراً اون سگِ  دونستم، عقیدۀ شما رو می

مون چی  کردم و بعدش هم همه ش می به گلوش و در َدم خفه مدست میذاشت

رسوندیم به همین  زدن  خودمون رو می بهم   چشم کردیم؟ با احتیاط در یه می

شدیم و فرار  در عرض ِ یه دقیقه از بلندی سرازیر میپشت و 

 «کردیم!... می
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 مثِل داغ ِ  رفته، حرِف فرار در موقعّیتی مناسب و جورشده و ازدست   

ها را  آمدن به حرف ی ِاختیار و بی اثر گذاشت  ها و مغزها  دریغ بر دل

 آورد:

 ـ افسوس!    

 شد! ـ می   

باز اقالً آدم کاری کرده بود و وقتی که گیر  شد، ـ اگه فرار هم ممکن نمی   

 «!اینکار رو کردیم چون عدالتی در کار نبود» :می گفت افتاد، می

کوفتیش و دست و پاش رو  همین که می :ش بکنی ـ الزم هم نبود که خفه   

 بس بود. بستیم، می

 هم محاکمه بشن! شون با بس بود تا روزی که خودش و همه ـ آره،   

دست به فرار  نفر دیگه چطور چند مؤمنی و ـ راستی! مگه فریدونِ    

 زدن؟

شون سنگینه  هائی که اتهامات مخصوصاً من آرزومه که این بچه ـ بله،   

 رفتن. درمی

شون سنگینه. هرِکی که پاش به اینجا  ـ ای آقا! درحقیقت همه اتهامات   

 اینکه کاری نکرده باشه.َولَو  شه، نباید فکر کنه که آزاد می برسه،

ای رو هم باز کنیم که اونا هم  شد دِر اتاقای دیگه ـ حّتی با کلیدها می   

 کنن! فرار

همین تهویه هم فرارکنیم. هیچ فکرش رو  شد از راه ِ می ـ حّتی   

 ئین؟ کرده

ش رد زشد ا داری مثِل خوِد فایِز هم می فکر کنم حّتی آدِم هیکل ـ آره،   

 بشه.

دونستم دراون  چه می» :گفت ،فایِز با زدِن دسِت افسوس به ران   

احمدپور رو هم نمیذاشتیم  گرفتیم بریم، دونستم و تصمیم می می ها. اگه لحظه

بخصوص توی این اقدام چه  .بردمش کردم و می بمونه و خودم کولش می

این وجود داشت که این سیامک و مختار  ئی باالتر از لذتی و خوشبختی

دادم  و ترتیبی می کردم بامون باشن. سیامک و مختار روکه اصالً ول نمی مه
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 «شون بکنم! که صد درصد از ایران خارج

دیگران به ُشور  به  مک و مختار که سرها را پائین گرفتند،جز سیا   

زود حرف را به دسِت فایِز دادند که شتاب داشت چیزی گفتن درآمدند اّما 

 را بگوید.

کنم هنوز هم دیر نشده؛  من فکر می ـ گوش کنین! حاال که اینه نظرتون،   

تون فکراتون رو بکنین تا  اصالً شب هم که باشه  بهتره. فقط اّول همه

 اونوقت... رسه، درضمن ببینیم چه خبری از احمدپور می

ها  چشمکند و  وجودها را به سرعت ُپرمی بزرگِی حرِف فراِرهنوزمحتمل،   

های سیامک و  کند و به ویژه چشم های امید و دلگرمی می لبریز از نگاهرا 

های آرزو و امکاِن آرزو و امکاِن فرار از چنگِ  ماالمال از برق مختار را

آَوَرد  رخساِر سیامک میکند و تغییری چنان واضح به رنگِ  مرِگ حتمی می

 .آَوَرد هائی را به درد می که دیدنش دل

اینکار هرقدر هم که خطرناک باشه، » :ور گفتبلنِد شُ مهران به صدای    

هائی  ها الزمه؛ مخصوصاً از این جهت که تنها راهیه که بچه از خیلی جهت

به قوِل فایِز بزرگترین  دربرن و این اگه بشه،  که بیشتر در خطرن

 «خوشبختیه.

رنگ و روئی کمی گلگون شده اّما به لحنی که تقریباً لحِن مختار به    

من که هرگز راضی نیستم که اگه اینکار انجام » :گفت نمود، همیشه می

بگیره  به خاطِر من یا سیامک باشه. شما هرگز نباید خودتون رو به خطر 

 «بندازین چون ما در خطریم.

 «درسته. نباید. ما...» :سیامک گفت   

 «چرا! باید! مگه...» :مهران گفت   

داشته باشین یا نه؛  که شما توقعی موضوع این نیست» :ابراهیم گفت   

س برای همۀ زندانیای واقعی که اگه کاری از دستشون میاد  این یه وظیفه

از طرفی دیگه  موضوع  .انجام بِدن ،برای نجاِت زندانیائی که در خطرن

 «که فقط موضوِع شما نیست.

 نتوانست جریان،قّوِت اهّمّیِت  یق کردند وسیامک درعّباس وفایِزهم تصد   
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ثانیه خودمون  شه در چند می  راستی  به قوِل فایِز» :جلِو حرفی را بگیرد

رو برسونیم همین پشت و اون پشت هم دیگه خبری نیست و نگهبانی 

 «شه راحت فرار کرد! نیست و می

 –سیامک چشمش به  –و فایِز  «بله! همینه!» :دچند صدا به شّدت گفتن   

کنی فرار چیه؟ مگه  پس تو مگه خیال می چی!پس » :به حرارت گفت

فرار نکرد اوَنم در روِز روشن؟ وقتی بردنش پیِش حاکِم شرع، « شهری»

گفت در  خواست بره جائی و برگرده، یعنی می حاکِم شرع که کاری داشت،

کولِر گازی رو  رو روی شهری قفل کنن تا برگرده،و شهری تونست

ُمشت ها دربیاره و در بره.  ـ شتپُ دربیاره و از جاکولر سر از همین 

فریدون مؤمنی و چند نفر دیگه هم خیلی خوب دررفتن و حّتی رسیدن به 

خیلی  منتها اشتباهی که کردن این بود که از هولی که داشتن، ُپِل مالکریم،

محکم نبستن و  ،کردن و دست و پا و دهِن زندانبان رو که بستن عجله

خبر بزنه و پاسدارا   آزاد بکنه و فریادزندانبان تونست جلِو دهنش رو 

 «بشن.

دقیقه  گفتگوها   سه -شود و در دو ها اّتصاالً داغتر می کورۀ حرف   

اگه » :رسد میسؤال شود تا مهران به این  گوی یکزبانی و تصمیم میتگف

ده باشه و آقای احمدپور طوری نش کنیم، مون آرزو می همونطوری که همه

 «اونوقت چی؟  برگرده،

فایِز به  شود، هائی در گفتن می به این سؤال که مکث و لَنگِی زبان   

احمدپور هم صد درصد  :اونوقت هم خیلی بهتر» :دهد سادگی جواب می

 «میاد بامون؛ یعنی صد درصد موافقه.

 «اینکار باید بشه و یه مبارزۀ بزرگه.» :عّباس گفت   

 که صحبِت اعتماده که حاال» :صداهای تصدیق درآمدند و ابراهیم گفت   

پس دیگه نباید دست روی دست بذاریم که فرصت از  مون بهم داریم، همه

 «دست بره.

شود که زیِر نگاه ِ  هائی سنگین و تاریک می لَخته صورِت ناممکِن امر،   

سبک های  ذّره ـذّره  امر، پذیرِ  امکان صورت ِ آیند و تعّقل  به ذهن فرود می
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پشِت سِر هم از زمیِن  شود که به زوِر َنَفِس سوزاِن آرزو، و روشنی می

این  کشانند و در خیزند و آسماِن ذهن را به روشنائِی امید می ذهن برمی

ای را  بستگی که اکنون امیِد چاره حکِم بیچارگی و دست –بیچارگی  ،میانه

جانسوز شود و یادآورِی این ننگ و شرِم  قِِرّچه می دندان –پیدا کرده است 

سروپاها و ولگردها و  شود که هنوز باورکردنی نیست که در چنگِ بی می

نهایِت  و میِل بی های زماِن شاه اسیر شده باشند، دزدها و بدکارها و دوپولی

 شود... رهائی و تالفِی آتیه می

گرفت.  اینقدر ساده من کار رو نباید فایِز! به نظرِ » :تار گفته استمخ   

یه نگهباِن  غیر از زندانبان، و خصوصاً آخرای شب،دونی که شب  می

 «کول هم هستش. به تفنگ

گیرم؛ منتها  دونم و کار رو هم ساده و َسرَسری نمی می» :فایِز جواب داد   

که؛ معموالً همیشه نمیاد بچسبه به زندانبان  اون نگهبانی که تو میگی،

شه جلِو  عمومی جاشه و خیلی کم پیداش میتوی محوطۀ نزدیکِ بندِ 

. البته ما با رعایِت احتیاط و نقشۀ حساب شده باید اینکار رو آشپزخونه

بکنیم نه به طوِر َهرَدمبیلی. وقتی دیدیم زندانبان تنهاست و کشیدیمش 

داخل و ناکارش کردیم و دستا و پاها و دهنش رو با بندهائی که باید آماده 

ه گدیگه با من ا  گهبانن بستیم و خارج شدیم، ها بکنیم از لباسا و حوله

شیمش داخل کَ  زنمش و می نزدیک بود و مثالً اگه توی آشپزخونه بود؛ می

بندیمش. درضمن من هرگز نمیگم که کار باید صد درصد همین امشب  و می

 «انجام بگیره.

گیرند. در  آید. از همدیگر فاصله می از بیرون صدای پاهائی شتابنده می   

هائی سخت  تپشها شروع به  آید و دل میبرای بازشدن  به صدا در 

پتوئی را که مهران زیِر بدِن احمدپور  شود، اند. کیانی پیدا می کرده

هایش  های چشم اندازد و نگاهش به فایِز و گوشه کرده بود به کنار می پهن

تون رو بردن بیمارستاِن سپاه  رفیق» :آید به زبان می در توّجه به باقی،

اومد به  بردنی و خوابوندنی! نرسیده به بیمارستان، خوابوندنش. اما چه

 هم توی بیمارستان و –بود!  حال رفته راستی از راستی  کهالبته اگه  –حال 
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 «کرده! کرده و عیب م از اثِر ضربه باد گفت که بیضه

نه  بابا؟ پس خدایا » :کند اختیاری و بلند صدا می جز مهران که به بی   

ها و صورِت پاسدار ُزل  به چشم آمدن، دیگران بجای به حرف ،«ُشکر!

بیش از حّدِ    هایش درحاِل گفتِن حرفش بینند مثِل اینکه چشم زنند و می می

اَش از حرِف راست دور  اند و مثِل اینکه صورِت استخوانی خورده  الزم بهم

ند و کش ها پس می هایش در برخورد با نگاه مثِل اینکه چشم است و دیگر،

اند و  اند و بهم رسیده به پشت کشیده شده« بیخودی»هایش  مثِل اینکه دست

 اند... به بدنش پیچ آورده

! احمدپور رو به یه حالی از اتاق بردیم که به کیانی» :فایِز گفت   

خوشحالمون  نظرمون رسید که دیگه جون بِش نیست و برای همین  خیلی

تو رو  برای اینکه خیالمون کامالً راحت بشه، اما باز کردی که اینو گفتی،

 «بگو ببینیم راسته اینی که گفتی؟ جاِن امام، به جاِن خودت،

 ها به ناراحتی، ها و جهاندنشان و به پیچاندِن لب کردِن دست کیانی به رد   

آها! حاال دیگه َقَسم و َقَسِم جاِن امام رو هم باید بخورم براتون؟ » :گفت

تون که بخوام یه ترسی دارم ازی یا ا ُبرده ـفایِز! پس من مگه یه ُخرده 

گفتم؛ پس  باز من بِتون می دروغ بگم؟ اگه ُمرده بود و یا ناقص شده بود،

ین که فقط تو یا باقی نباید خودتون رو دلسوخته و هالِک آدمی نشون بد

و به رد گرفتِن چشم از  «بابِت همون حرفائی که زد  حتما باید اعدام بشه!

ها و  چهرۀ گرفته و ابروهای بهم کشیدۀ فایِز و در چشم بردن به چهره

تون رو بگیرین و برین  حاال بیائین برین شام» :گفت ابروهای مشابه،

هوا تازه بشه. از و توالت و این سطل رو هم ببرین تا دِر اتاق رو بذارم ب

 «ظرف هم بیارین برای آش.

ه حرِف پاسدار ها از اتاق و به سکوتی که معنای شک ب به بیرون رفتن   

 برداستن در کناِر پاسدار، مهران به پا سکوت بود، بود و معنای ترجیحِ 

 «شه از بیمارستان. پس نگفتی که َکی مرخص می» :گفت

 حرفش را هم پاسدار و هم همه  حرِف امتحان یافتند.   

میاد که مرخص شد وقت  دونم. البد هر نمی» :گفت روئی هاخم  هب پاسدار   
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بگیره  بینینش؛ البته به شرطی که جاش رو عوض نکنن یا بذارنش جا می

 «بعد از اون حرفا!

اّول را بدتر و این امتحان هم اگر حرِف  نفر دیدند نه، و همۀ شش   

 بهتر هم نکرده. تر نکرده، مشکوک

روند و  ها می دستشوئی ـ مستراح ایِز و ابراهیم و مختار به جایگاهِ ف   

آستانۀ آشپزخانه  ها و سطل به طرف ِ عّباس و سیامک و مهران با ظرف

آهنی به روی  دقیقه پس از آنکه در ِ هشت ـکنند... هفت  راه کج می

فکر و غّصه و هیجان و فشار و سکوت  به  هرشش نفر بسته شده است،

امری ناجور و دردناک و دشمنانه  هرحرکت و صدائی،اند.  سنگینی رسیده

آَوَرد  می آب نیز ناراحتی و تحریکزند و حّتی صدای ریزش ِ  به نظر می

بلند   یودر همین احوال است که صدای ابراهیم به ناگهانی و ناجور

 آَوَرد، پا درمی از  وقتی که  حّتی عمل، تنها» :شود می

 «است... زنده
هائی  هاست و ظرف مختار مشغوِل ظرف شستن جلِو یکی از دستشوئی   

نگاهشان به ابراهیم است  دهد. هردو  به دسِت مهران می شوید، را که می

که روبرو با دیواِر انتهائِی مستراح ایستاده و خاموش مانده است. کلماِت 

به  –های حرمت و رّقت و درد و اندوه  ای از آب های تازه آب –اداشدۀ کالم 

سازند. صدای مهران  تر می شوند و آنرا ژرف آِب سکوِت قبلی ریخته می

 «نیستی؟ ش رو هیچ بلد پس دنباله» :درآمد

شدۀ ابراهیم به قّوت به سفیدِی دیوار فرود آمد، پیشانی  های مشت پنجه   

 را به دیوار رساند و رد کرد.

 «ابراهیم!» :صدای همدردی و همراهِی مختار درآمد   

  ازیر شده است؛ دماغرکند؛ اشکش س چرخد و نگاهشان می ابراهیم می   

 :گوید گریه می بغض وصدای  با چشمش به مهران، کشد و باالمی

که هرآدِم آگاه   اینهش  دنباله ه؛ معنایمهم ش . معنای دنبالهش رو نه دنباله»

 بگیره و بایدهرقیمتی  مبارزه رو بهشدِن آتِش  خاموش جلوِ  و با وجدانی باید
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دتر با تماِم قوا برعلیِه این جونورای خونخوار مبارزه بکنه تا هرچه زو

و روِز تالفِی خوِن شهدا و بخصوص روِز تالفِی خوِن  روِز انتقام برسه

 «برسه... های بزرگی مثِل احمدپور انسان

َبَرد و کمتر کسی لب به  کسی دست به خوردن نمی در برگشتن به اتاق،   

پیش بردِن حرف و حرِف  شروع به به . همه به قّوت و حرارت زند چای می

گذرانند که صدای  ساعت را می یک کنند و حدودِ  قطعِی عمِل فورِی شبانه می

هائی به رئیِس  شود و چشم شود و کیانی پیدا می آید و در باز می پوتین می

فایِز! بیا » :استرسد. کیانی صدا کرده  سِر کیانی می زندان در پشتِ 

 «بیرون.

 .بردنش برای تحقیق» :گویند می شدِن در، به بیرون رفتِن فاِیز و بسته   

همه  حرف باشیم. بله، مون یه حواستون باشه که همهشروع شد.  آره،

مجبورمون کرد به اینکه توی  ها درزدن، میگیم که چطور بعد از ساعت

اّول با  سطل کارمون رو بکنیم و چطور تا احمدپور یه کمی اعتراض کرد،

 «هاش. ش و بعد عمداً به ضرب کوفت به بیضه لگد زد به شونه

 و بنا کردند به دّقت روشن کنند چه بگویند و چه نگویند...   

دقیقه نشد که در باز شد و کیانی  مختار را برد و در را بست.  ده   

 آیند. با درد و بیقراری و شتاب  به گفتن در می هرچهار نفر

 کنن. مون می کنم دارن پراکنده ـ نه، فکر می   

 مون. م خورد نقشهافسوس و هزار افسوس که به ـ بله،   

 کنن. ـ آره،دارن جامون رو عوض می   

 ـ ممکنه .   

پس چرا فایِز رو  تحقیق بود،چیه دیگه! اگه کار  کاِر « ممکن»ـ    

 برنگردوندن؟

دق  اگه نتونیم اون برنامه رو پیاده کنیم، ـ درسته . بعد از اون تعریف،   

 کنیم . می

عّباس و سیامک را با هم بیرون  چند دقیقه بعد کیانی به باز کردِن در،   

ساعت کشید و این بار دو تازه وارد  به ربع نوبۀ بعدِی در، ز شدن ِبرد... با
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 بازشدنش باز دو نفر را آورد... آورد و چند دقیقه بعد، را به اتاق می

 

 

نشیند  آید و می به اتاق می« مسئوِل ارشاد» بعدازظهر، هشت روز بعد،   

و « پند و عبرت»و « پند و نصیحت»های  و چنتۀ خود را در زمینه

کند و  خالی می« های گذشته همین شب»های تازه در  خبِر اعدام« هشدارِ »

رسد که  های خود می به آخِر حرِف خود و به اّول و آخِر منظوِر حرف

ن و هیچکدوم از ئَ  ام شدهنفر اعد حاال شما خوب گوش بدین! سه» :گوید می

اتاِق »دونین معروف شده به  ـ که میدو بودن   نه از اتاقِ  نفر سه این

ن ئَ  عمومی و نه از هیچکدوم از اتاقای دیگه بودهو نه از بندِ  -« ها اعدامی

همین یه هفته ن، یعنی تا ئَ  نفرشون از همین اتاِق خودتون بوده و هرسه

برای شما از اتاقای  پیش جاشون همین جا بود و بنابراین پنِد این جریان 

 «دیگه  بیشتره!...

ه و تکانی دای عمیق از نزدیکِ شقیقه و پیشانِی ابراهیم گذر کر رعشه   

شدید به همۀ وجوِد مهران آمده. سه روز پیش خبِر اعداِم مختار و سیامک 

احتماِل   ها خوانده بودند و حاال برای هردو احرا روی در و دیواِر مستر

ل شده بدّ محتم  به خبِر حتمِ  تقریباً قطعِی مرِگ احمدپور با ضربۀ لگد،

 است...

وارد است که همه سّن و سالی زیِر  حاجتی بیشتر به چهار تازه نگاهِ    

 سال دارند. سال و حدوِد بیست بیست

ن. حاال اسماشون رو هم ئَ  نفر بوده ـ این ابراهیم و این مهران با اون سه   

 سیامک و احمدپور! مختار، :میگم براتون

نخیر! توی اتاِق ما فقط » :آید صدای زجر و غیظ و نفرِت ابراهیم در می   

مختار و سیامک اعدامی بودن و احمدپور به هیچوجه اعدامی نبود چون 

ما به  شِم خودِ و توی همین اتاق و جلِو چ هنوز پاش به دادگاه نرسیده بود

 «کیانی اعدام شد! لگدِ  خاطِر چند کلمه حرف  با

بیاید. بجاماندگی و سردی  نتوانست زودبه صدا  حاجتی به جاخوردگی و   
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زانوی  آرنج به روی به گذاشتنِ  شدن و یکزانو خوردن و به وول

ابراهیم، کردن به  نگاه زیرزیر ونه وگمشت به  دادنِ  تکیه بلندنگهداشته و با

 !«س دیگه یه چیزِ اون  ما، دونی از می جنابعالی بهتر که آها! اگه» :گفت

اعتنائی ِ کامل دید و جوابش را به  ابراهیم را به بی دست ِ وتکانِ    

من بحثی با شما ندارم، فقط چیزی رو گفتم » :خود شنید احساس ِ ناتوانی ِ

چارنفر دیگه با چشمای دونم و چیزی بود که من و مهران و  که مسلّم می

قوطِی کنسرو سیگارش در یک  ته کردن ِ لِه لِ و مشغو «خودمون دیدیم!

 شد.

احمدپور  خواست و  ه از روِز دستگیری تا روِز پیشامدِ مهران ک   

درِدسر نداشت و به همین خاطر مورِد  ای جز آزادِی خود و زندگِی بی برنامه

تغییری قرار گرفته بود و با این در جریاِن  واقع شده بود،و شک تحقیر 

هاست که در سراسِر ایران   دید که سال می تغییر و با خبِر مرِگ احمدپور،

گیرِی  دوش بیشماری با انتخاب و بهپسران و دختران و مردان و زناِن 

بارهای سبک و سنگین و گاهی  –بارهای مسئولّیت و فداکاری و شهامت 

اند و زندان  اّدۀ مبارزه  طّی ِ طریق کردهدر ج –بیحدسنگین و گاهی ُکشنده 

زندان  اند و هنوز در زندانند، زندان کشیده اند، و آزاد شدهاند  کشیده

اند و چون هنوز کاِر رهائی به انجام نرسیده و  اند و به قتل رسیده کشیده

اند و چون برای نجاِت مملکت  چون بارهای بیشماری هنوز به زمین مانده

آشامی که ملِّت بزرگ و شریفی را به  دنداِن درندگاِن خوناز چنگ و 

گرفتِن بارها نیست،  برداشتن و به دوش راهی جز راهِ   اند بردگی کشانده

اگر باری را که به خاطرش به  نیز به عنواِن انسانی آگاه، خودش، پس او،

این به بعد چه در  از زندان افتاده  به زمین رها کند و فراموشش کند،

ان و چه پس از آزادی و چه تا پایاِن ُعمر عذاِب وجدان راحتش نخواهد زند

گذاشت... و چهرۀ احمدپور َدِم نظرش، با درد و خیرگی در درد به زبان 

 آمد که حاجتی نگذاشت. می

 خوره و یه کمی از حال میره، ـ چی دیدین؟ هرکسی که یه لگدی می   

 میگم اعدام شده؟ آیا...میره؟ یعنی من آیا از خودم درمیارم که  می
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بله! » :محکم گفت ور، مغزش شعله   دل و  احمدپور در ابراهیم آتِش مرگِ    

 «کنه! چون مصلحت ایجاب می از خودت درمیاری،

خوب! من  خوب! بسیار بسیار» :گفتحاجتی به مکِث دریافِت ضربه    

ت که  گرفتهروزه که تو انگار بدبختی  کامالً در جریان هستم که اآلن چند

 «کنی! لجبازی می و   کنی و لج دو می به مرتباً با زندانبانا یکی

اون چیزی که شما بِش میگی » :گفت ابراهیم به جهاندِن سر به نفرت،   

 «ه!معنی بِدِ « خوشبختی»به نظِر من شاید  ،«بدبختی»

بسیار خوب! اینحرفا فعالً » :گفت ها، چشم حاجتی به بستن و گشودنِ    

تو که داری بیِن زندانیا  خوام ببینم ن به کنار تا بعد؛ فعالً من میبمونَ 

داری که اعدامی  آیا مگه از پروندۀ احمدپور هم خبر کنی، سمپاشی می

بعد از شورشی که  نبوده؟ و آیا توی این روزائی که توی این اتاق نبوده،

 «ش؟نِ داری که دادگاه نبرده تو از کجا خبر کرد،

اگه گفتِن » :و گفت« "شورش"! سمپاشی"،»" :ابراهیم به تحقیر گفت   

« شورش»کنم؛ کلمۀ  من سمپاشی می بله، سمپاشی باشه،واقعیِت ساده  

فقط احمدپور نبود  راجع به کاری که زندانبان کرد،«! سمپاشی»هم مثِل 

چون نه زندانبان و نه  که اعتراض کرد بلکه بیشتِر ما اعتراض کردیم،

گاه حق ندارن مانِع رفتِن زندانیا به توالت بشن و کوچکترین حّقی ندارن داد

که زندانیا رو وادار بکنن زیِر دست و پای خودشون بشاشن و برینن! 

ش هیچی  خبر دارم که توی پرونده راجع به پروندۀ احمدپور هم میگم بله،

و  ها توی این شهر خبر داریم که جزِو هیچ حزب چون من و خیلی نبود،

 «گروهی نبود.

و البد الکی » :دادِن لبخنِد تمسخر  گفت خوردن و نشان حاجتی به پیچ   

 «ها؟ دستگیر شده بود،

ـ نه! چون زماِن شاه مبارز بود و توی انقالب نقش داشت  دستگیرش    

علیِه جمهورِی اسالمی هم مبارزه کنه! یعنی که ترسیدن  می . یعنیکردن

همین علت دستگیر شدن و خوِد شما خیلی  های دیگه هم فقط به خیلی

 دونی که من حقیقت میگم! خوب می
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رسید که رنگش  ها آورده بود و به نظر می که باد به گونه حاجتی    

 «بگو!اینطور! باشه! باَزم  که» :گفت اختیار بی  درجابجاشدنی تاریکترشده،

 ـ دیگه الزم نیست! هرچی الزم بود گفتم و وجدانم دیگه راحته!   

 است و مهران در سمتِ  به ابراهیم، چون روی حاجتی به سمِت چپ،   

 مهران برای جلِب توّجِه حاجتی در به صدا آمدِن خود، راسِت حاجتی است،

 :و صدا کرد خطاب کند،« برادرحاجتی»ننگ دید که مثِل همیشه او را 

 «من هم یه حرفی دارم بزنم! ممکنه،اگه »

من مسئوِل ارشاِد شما هستم و » :گفت روی حاجتی همچنان به ابراهیم،   

سازی کنم؛  اینجا نمیام تا علیِه شما مدرک پیدا کنم و براتون پرونده

مواظِب که فقط محض ِ مصلحت و خیرخواهی  باید به تو بگم  بنابراین

 «خودت درِدسر درست نکن! حرفات باش و بیخود و بیجهت برای

زدن و درِدسر بودیم که  البد اهِل حرف ـ وقتی که ما رو دستگیر کردین،   

پس بعد از دستگیری چرا انتظار دارین که بره و  دستگیرمون کردین،

و چطور وقتی که برای چند کلمه حرِف دفاع از  گوسفند باشیم یا بشیم،

انتظار دارین  لگد بکُشین، باز ممکنه که ما رو با مشت و مون  شخصیت

 که ساکت بمونیم؟!

چه شیر باشه و چه  اگه کاری کرده باشه، شه، ـ کسی که دستگیر می   

 ط همون چیزی به سرش میاد که به سِر روباه میاد! فق روباه،

 «دونم اینحرف چه معنائی داره. من نمی» :اعتنائی گفت ابراهیم  به بی   

 :و گفت «دونی! چرا! می» :حاجتی به فرودآوردِن سر به تأکید گفت   

 «از ما  گفتن بود و از تو  شنیدن یا نشنیدن! :ُخالصۀ کالم»

به خاطِر  شن، ـ اگه معنای حرِف شما اینه که همۀ کسانی که دستگیر می   

نشون میده که طرِز فکِر شما راجع  باز فقط شن، روباه می سختی و ترس 

 به انسان چیه!

ای که وجوِد حاجتی را به ضعف  های ابراهیم خیلی بیش از اندازه حرف   

بینند  می  و به دلداری جوان را به قّوت کشانده، چهار تازه وجودِ  کشانده،

وخوب  الزم است محکم زندان بمانند، الزم است در زندان بیفتند، الزم بود به
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جّن و مالئکه و اّتفاق و شانس و  چیز عوض شود، الزم است همه باشند،

شدن، کاِر  کردن و عوض آیند چیزی را عوض کنند و کاِر عوض نمی

 فداکاری است!...

حاال تو بگو » :آَوَرد به مهران رو می خود،  بهحالِی  و حاجتی در کمک   

 «احمدپور؟ببینم مهران. تو چی میگی راجع به جریاِن 

من صد  راجع به این جریان،» :گفت حرارت،شدِن  مهران به جابجا   

 «درصد با حرِف ابراهیم موافقم! یعنی...

اختیاری  به بی تر و بزرگتری، گرفتار به حیرت و ناباورِی تازه حاجتی،   

 «عجب!» :گفت

عجبی نداره! یعنی راستش من اگه پیش از  هیچ نه،» :مهران محکم گفت   

حاال که شما  اومدِن شما یک درصد امید داشتم که احمدپور زنده باشه،

 «دیگه کوچیکترین شکی ندارم که با همون لگد ُمرده! گفتی اعدام شده،

آهستگی چهارزانو نشست  به خونسردی و آرامش، دادنِ  حاجتی به نشان   

متوجه گوش کن! من تازه » :گفت و با گرفتِن انگشِت سّبابه جلِو مهران،

یه چیِز  خوره که گویا از تون از اینجا آب می م که تو و ابراهیم  اشتباهئَ  شده

ممکنه  توی جمهورِی اسالمی، :ی خبر ندارین که اآلن براتون میگمشمهم

یه کسی با یه اتهاِم کوچیکی دستگیر بشه و ممکنه ده روز یا بیس روز 

یه ممکنه توی زندان اما همین آدم  ،بعد یا فوقش چند ماه بعد آزاد بشه

کردِن  کارائی مثِل بپا :شون محکومیِت اعدام دارن یک به کارائی بکنه که یک

مثِل تشکیِل هسته و گروه  مثِل اقدام به فرار، کردِن قرآن، مثِل پاره شورش،

توی زندان؛ پس هیچ تعجبی نداره اگه احمدپور رو هم به خاطِر ایجاِد 

حاال یا توی این اتاق یا توی یه اتاِق دیگه یا توی  – شورش و بلوا

ن ئَ  مثالً از توی اتاق یا از روی تخِت بیمارستان َورداشته –بیمارستان 

م که تا حاال گبراتون ب و اگه باز هم خبر ندارین، ش برای اعدام،نِ برده

ها چه توی مسجدسلیمان و چه توی شهرای دیگه  ها همینجوری خیلی

 «ن!ئَ  اعدام شده

نگاهِ    رساند وابراهیم با پوزخند خود را عقب کشید و کمر را به دیوار    
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احترام و همراهی بود. زندانی کرد. نگاهش به مهران نگاِه مهران و چهار 

مگه حرِف شما » :تر نشستن گفت به سیخ شادمان از این نگاه، مهران،

محال هم که این باشه که  نیست؟ فرض ِ« عدالِت اسالمی»حرِف  همیشه

دادگاه برای  باز این سؤال پیش میاد که احمدپور اعدام شده باشه،

سؤال محکومیِت احمدپور چرا فقط به حرِف کیانی گوش داد؟ چرا از ما 

 «نکرد که موضوع چی بوده؟

 نفرتون؟ ـ از کجا معلومه که سؤال نکرده از چند   

ن که ئَ   اون چندنفر هم هرگز نگفته و ـ ما هم جزِو همون چندنفر بودیم،   

 احمدپور مقصر بوده!

 کنی!  ـ این چیزیه که تو خیال می   

 این چیزیه که من ایمان دارم بِش!  ـ نخیر،   

ـ ندیده بودم که تو اینجور باشی و از اینحرفا بزنی! معلومه که تحِت    

 ئی! أثیِر ابراهیم قرار گرفتهت

تحِت تأثیِر کسی قرارگرفته؟ برفرض  ـ آیا اگه کسی حرِف وجدانی بزنه،   

خیلی هم خوشحال  هم که تحِت تأثیِر خوبی و حقگوئِی کسی قرار بگیرم،

م اما اگه قرار باشه بیوجدانی کنم تا ئَ  شم. من هرگز دنباِل درِدسر نگشته می

 همون درِدسر رو ترجیح میدم! به درِدسر نیفتم،

برادرحاجتی! » :آید میدر  گفتن به است، رنجور  و  رو سبزه   که چهارنفر  از  یکی

ن ئَ  از ما رو به جرِم دزدی و کالهبرداری و غیره دستگیر نکردههیچکدوم 

زدِن حرفی یا انجاِم   و بیشعور و ابله هم نیستیم که کسی ما رو وادار به

دپور چطوری اما موضوع این نیست که احم عملی بکنه که درست نباشه،

ه؛ موضوِع احمدپور موضوِع همۀ کسانی بوده که اون موقع از بین رفت

هم ازنظِر  بردن بوده و اینکه زندانبان  توی اتاق بودن و موضوِع توالت

دینی و هم از نظِر انسانی حق نداشته اونا رو نبره بیرون و مجبورشون 

 وهم دیگران رو توی اتاق بکنن. پس هم احمدپور  کنه به اینکه کارشون

اینکه  بدونِ  پور رواحمد زندانبانکه وقتی  حق داشتن که اعتراض کنن و

نُمرد، چرا باید مجازات  در صورتی که احمدپور زد، حّق ِ زدن داشته باشه 
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 «موافقی با کاِر زندانبان؟ شد؟ شما خودت می

ندارین از خیلی از  اما شما خبر کاِر زندانبان،من موافق نیستم با  ـ نه،   

دونم  برای  تأثیر قرارگرفتن رو بد می  و اینکه من تحتِ  چیزای پشِت پرده،

نباید قضاوت بکنین راجع  دونین چیه، اینه که چیزی رو که درست نمی

دونین که زندانبان مجازات نشده و مثالً این شیش  بِش. مثالً شما از کجا می

از طرفی  شما نه. ـ  اینجا؟ ئین اونو دیدهدیگه   ِز بعد از جریانَهف رو ـ

چارنفر که اون موقع توی این اتاق نبودین تا ببینین شورش که میگم، چه 

 ن،ئَ  نفر هم که این جریان رو برای شما تعریف کرده و این دو معنی داره،

که باید قیقی رو زنن! دادگاه هر تح ن و نمیئَ  حرِف راست رو به شما نزده

حرفاش به شورش تشخیص داده شد چون توی  احمدپور کرد کرد و کارِ  می

 اسالمی توهین کرد و از طرفی دیگه  همۀ مقدسات و به جمهوریِ 

سمپاشی قرار  تأثیرِ    شما اگه بخوائین تحتِ  سوابقش هم بود؛ بنابراین

 شین! کارتون زاره و بعدها پشیمون می بگیرین،

ماَند تا مهران  آیند و ابراهیم خاموش می ه گفتن میمهران و ابراهیم ب   

 بگوید.

ـ حرفای احمدپور نه شورش بودن و نه تحریکِ کسی و نه َجّر و بحِث    

حرفش بیشتر راجع به ظلم و  سیاسی کرد و اگه هم چند کلمه حرف زد،

 خودسرِی زندانبان بود!

و عمل  َدِم نظر  بیانو ابراهیم که احمدپور را به عنواِن چهرۀ شریِف    

کرد که حاال به عنواِن جسدی به گودالی کم  داشت و به ذهن یادآوری می

عمق چپانده شده است و خودش و افکارش و گودالش را با خاک 

جا نکاِر این مملکت به ای» :به صدای عذاب و اندوه گفت اند، پوشانده

 به یه عمِل حیوانی ها به خاطِر اعتراض  رسیده که یکی از بهترین انسان

شه و وقتی که یکی از اون  به ضرِب لگد کشته می نفر  جلِو چشِم شیش

حرفش سمپاشی و  نفر میگه که زندانبان با لگد این آدم رو کشته، شیش

نخوره  اینه َبرچسب سی حلّ ِ اینکه ک و راهِ  تحریکِ زندانیا به حساب میاد،

هم موضوع  رو؛ و چیز همه و بی کنه یا نقِش خائن االغ رو بازی که یا نقشِ 
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تهمت و َبرچسب بزنن؛ تهمت و   که در یه جریاِن خاصفقط این نیست 

زنن  س و خصوصاً به زندانیائی تهمت و َبرچسب می َبرچسب  کاِر همیشه

دارن و  شون هگَخوان توی زندان نِ شون ندارن و می که چیزی علیهِ 

 «ن!محکومیِت سنگین بِشون بِدَ 

این شوِرش رو درنیار! تو  بسه دیگه و بیشتراز» :حاجتی به تشّدد گفت   

خود  به دیگه خود و  نظام بوده برضّد ِ کاِرت ومنظورت فقط تبلیغات تا همینجا

و دیگه اینکه تو  کردی، معلومه که اگه آزاد بودی اونوقت چه تبلیغاتی می

و من  ئی، دروغگوئی زدههمینجا به یه مسئوِل جمهورِی اسالمی  تهمِت   تا

کردِن ذهِن  ها و حّتی برای روشن و بچه کردِن ذهِن این َبر اینجا برای روشن

میگم که جمهورِی اسالمی با قدرِت کامل داره  ئی، خودت که گمراه شده

داشتِن یه  هگَی در زندان نِ برا کنه و احتیاجی نداره به اینکه حکومت می

اآلن  –که یه دلیلیه کامالً روشن  –و هم ش تهمت بزنه؛ دلیلش رزندانی  بِ 

 –ها و عکسا  جریاِن جزوه –اون روزی که جریاِن به اون بزرگی  :میگم

شد که اون عمل  آیا نمی جوئی بود، تهمت و بهانه  اگه منظور پیش اومد،

تون  پس چرا فشاری به هیچکدوم تون بشه؟ پس چرانشد و جزِو پروندۀ همه

دونفر  ـیکی   همین شخص ِ تو و فشاری به چراالخصوص  نیاوردیم؟ علی

 «تون بود؟ بیشترمتوجه شکّ ِ عمل دیگه نیاوردیم که

مون نشد چون مدرکی نداشتین که کار  کاِر ما بوده و  ـ فشاری متوجه   

باشین توی   ای نکرده رو بهانه  همین کار  کنم که نمی  هم باور  حاال

نکن چون ترسی ندارم از گفتِن حرِف مون، و در ضمن  منو تهدید  پرونده

 وجدان و شرف!

شد و  تر می دیگر لحظه به لحظه کاِر ماندن توی اتاق برای حاجتی سخت   

این »تواند به این اتاق پا بگذارد که  پس فقط وقتی می  این از دید می

این »برده باشند و حّتی « اتاِق دو»را به سلّولی انفرادی یا به « ابراهیم

که به  –های نماز  جزوه شند!... حرف را  به حرفِ هم برده بارا « مهران

و رو  شروع کرد تقسیمشان کند، رساند و به پاشدن، –همراه آورده بود 

دست به جلو،   پنجۀ ای بدهد. ابراهیم باگرفتنِ  هجزو تا به او به ابراهیم رفت
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کمونیست هم  ئم؛ یه شده عنواِن کمونیست دستگیر نه! من به» :خشک گفت

 «شه نماز بخوونه؟! مگه می

جزوه  مهران، برداشتن به طرفِ  و با پا «بسیار خوب!» :حاجتی گفت   

منو هم از  ه کهمگه نه اینشما » :مهران گفت.را به طرفش گرفت

حاال نماز  تظاهر کنم؛ من تا من چرا  ونین؟ پسد های چپ می گروه

 «نمازخووندن بکنم!تونم تظاهر به  م و نمیئَ  نخوونده

به  و به دادِن جزوه به چار نفر، «خیلی خوب! باشه!» :حاجتی گفت   

 بیرون رفت.  ها و پاهای خود احساِس بیقاعدگی و نافرمانِی دست

اختیاری  به بی ابراهیم در زوِر جریاِن رضایت از خود،شدِن در،  به بسته   

برپا شد و جریاِن به همین حال   رفتارو به ضرب پاشد و مهران هم گ

به سکوت و در سکوِت اتاق بهم  هستِی هردو جریاِن مرِگ قطعِی احمدپور،

مهران! » :کردند. ابراهیم گفت نزدیک شدند. هرچهارنفر به حرمت نگاه می

 «ُکشته بودش. .دیدی؟ احمدپور ُمرده

 «پس چی!» :مهران به صدای فشار گفت   

خواهد مهران را به بغل  داد که میها نشان  ابراهیم به درازکردِن دست   

بگیرد. مهران به شتاب به بغِل ابراهیم رفت و ابراهیم را به آغوش فشرد. 

نیرو گرفتم برای حرفا و رفتارت. » :ابراهیم به بوسیدِن مهران گفت

 «ممنون واقعاً و تبریک!

هایش را ُپر  چشم شدن از آغوشش، تعّجب کرد که جوابی نیامده؛ به جدا   

اَم در مقابِل  م! من ِکیئَ  حاال انگار شاِخ غول شکسته» :یدنشک دید و شاز ا

مختار و سیامک که شهید  ر و تو و اونهمه جوونای نازی مثلِ احمدپو

کوچیکترین ضعفی  آخر به شدن؟ فقط میگم خیانتکار وجنایتکارم اگه تا

 آید! آید خوش م! هرچه پیشنشون بِدَ 

احمدپورهای  احمدپور ُمرد اما» :گفت زه روی رنجورو صدای جواِن سب   

 «ئی! خودت دیگه یه احمدپور شده –ابراهیم!  –دیگه رو هست. تو.. 
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حیاط   به دیوار  چسبیده  روی بلندی   ست،د ای به زندان پوشه رئیس  روزی    

خواند و به دوسالۀ فای ز را برایش  عمومی پیدا شد و حکم  محکومّیت  بند  

رئیس   بعد ناپدید شد. چند روز شنیدن  اعتراض و پرخاش  شدید  فای ز،

ماشین کردند به  ا به خاطر  ناراحتی  قلبی سوار  و دو پاسدار  فای ز رزندان 

باعث  جوابگوئی  تند و رئیس  زندان بدحرفی   ببرند. توی راه،بیمارستان 

او را برگرداندند و به یک سلّول   فای ز شد و نرسیده به بیمارستان،تیز  

هایشان توان داشت  او را زدند و پس از دو روز  دست انفرادی بردند و تا

روز سه نفر را برده  همان زندانی  اتاق،  او را به اتاق  پنج بردند. از پنج

غریبانه  گاه  ن مانده به وقت  ورود به اتاق، فای ز به دو نفر  بجا بودند و نگاه  

و خنده و با  هردو زندانی از جا جهیدند و به لبخنده شدن  در، بود. به بسته

دادند و حال و احوال کردند.  های آشنائی و احترام  سالم کردند و دست نگاه

یکی از دو زندانی که  شان درپای دیوار  مقابل  در، پس از نشستن

بیست و چندساله به چشم  ای روشن و ُپر دارد و اندام است و چهره کوچک

دارد و آنرا  جیل را برمیآکیسۀ پالستیک   با ُسریدن به پائین  اتاق، زند، می

چای بیاَوَرد.  ُسَرد تا برایش رساَند و باز به پائین می به جلو  فای ز می

 چهرۀ بیش از چهرۀ رنجورش  اندام است و باریک و بلندقد  دّومی زندانی  
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احمدپور  ایست که فای ز را به یاد   و چهرۀ وقار است و چهرهسالگی  سی

 :گوید نشسته و دارد می انداخته است؛ نزدیک به زانوی بلندنگهداشتۀ فای ز

ئیم. یه  اتاق شده بینم و هم آقا فای ز! خیلی خوشحالم که شما رو می»

هرچند که  اتاق بودم و خیلی تعریف  شما رو کرد، روزی با ابراهیم هم چند

 «شناختم. الزم نبود و من شما رو می

آخ! با ابراهیم بودی؟ ابراهیم واقعاً » :لحن  عالقه و حسرت گفت فای ز به   

در » :گفت به لحن  نارضایتی گرفتن  گردن، و به کج «یه جوون  نازه.

 «!"آقا"و  "شما"ضمن! لطفاً به من نگو 

 «باشه!» :زندانی به لبخند گفت   

 ـ اسمت رو نگفتی.   

 ـ فرامرز.   

 ـ ابراهیم توی چه اتاقیه؟   

چار روز بعد  ـدو پیش  من و سه   دونم. آوردنش توی اتاق   ـ فعالً رو نمی   

 بردنش.

پس » :به ناراحتی گفت خوردن و رد کردن  پشت از دیوار، فای ز به تکان   

 «چرا اتاق  دو؟

بودنش توی اتاق  دو فقط برای اینکه ترس بذارن زیر  پاش،     ـ آورده   

ولی کور خوونده بودن؛ ابراهیم بیدی نیست که با این بادها بلرزه. یعنی 

زبونش رو  دیگه جلو    احمدپور این بود که ابراهیم بعد از جریان  موضوع 

و یه کمی هم عصبی شده و مرتباً با زندانبانا درگیری پیدا   گیره نمی

 کنه. می

 دونی. ـ پس تو جریان  احمدپور رو هم می   

ن که احمدپور اعدام ئَ  دونم خبرداری یا نه که شایع کرده و نمی ـ بله،   

 شده؟

ها که با ابراهیم توی همین اتاق بود  این جریان رو  یکی از بچه ـ آره،   

برام تعریف کرد و تعریف کرد که خودش و ابراهیم درگیرشدن با حاجتی 

لگد که اومده بود توی اتاق واین دروغ  کثیف رو پیش کشید که احمدپور با 
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 نمرده و اعدامی بوده و اعدام شده.

 ـ بله،همین.   

دونی که  شناختی و می ـ تو خودت بچۀ این شهری و البد احمدپور رو می   

 چه شخصی بود.

هم  دوستی باش رو شناختمش  بلکه افتخار   ـ کامالً. یعنی نه تنها می   

های این  ترین و بهترین انسان داشتم و همینقدر بگم که یکی از ُپردانش

یشعور  خونخواری از بین مملکت بود که مفت و مسلّم  با لگد یه حیوون  ب

یکی از موارد  اتهامه توی  رفت و اینو هم بگم که دوستی با احمدپور،

 پروندۀ من.

ـ ُخب، پس دیگه الزم نیست که من تعریف کنم ک ی بود. حاال که باز هم    

داغش تازه شده. منو از سلول  انفرادی آوردن  َئَنم توی این اتاق، آورده

اینجا تا به  آورَدَنم همون انفرادی میذاشَتنم و نمیو میگم کاش توی  اینجا،

 افته  خاطراتش زنده نشن. ای که چشمم می نقطه هر

 «پس چرا توی انفرادی بودی؟» :زندانی  دیگر پرسید   

اآلن براتون تعریف » :چشم  فای ز به ظرف  چای جلو  پایش رفت و گفت   

 «کنم... می

رئیس  زندان و جریان  دو سال محکومّیت و ناراحتی  قلبی و درافتادن با    

خوردن را گفت و با پیش آوردن  دست  چپ و باالکشیدن  آستین   و کتک

یه روزی تالفی  همۀ اینا » :زخم  آرنجش را نشان داد و گفت ،پیراهن

 «ها درمیاد. ها و جنایت درمیاد و تالفی  همۀ بیشرفی

 «بدون  شک.» :جوانتر گفتزندانی     

بله. یه روزی همۀ مملکت از وجود  » :به گرفتگی گفت« فرامرز»و    

 ،«تالفی»راجع به ـ فای ز!  ـشه اما  این کثافتای درندۀ خونخوار پاک می

ها و عوامل  حکومتی  این  بسیجی ـ شه؛ یعنی اگه همۀ پاسدار تالفی نمی نه،

نی  سیاسی  باارزش هم تالفی ایه زند باز خون   بشن،  شهر در آتیه اعدام

رو گذاشت توی یه کفۀ ارزش  یه مشت درنده  شه جان  بی شه. مگه می نمی

  دیگه و راضیاحمدپور روگذاشت توی یه کفۀ جان  پاک  کسی مثل  ترازو و 
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 «بود که انتقام  گرفته شده؟

 «بله. این نظر  کامالً حق داری، از» :زندانی  دیگر گفت   

من بیشتر این بود که یه روزی بوی همۀ آخوندا  منظور  » :و فای ز گفت   

 «شه! ها از روی خاک بلند می و پاسدارا و بسیجی

این مسلّمه. مسلّمه که نه تنها شّر   اینا کنده » :فرامرز محکم گفت   

شون هم باألخره برای همیشه از سر  این مملکت  بلکه شّر   اسالم شه، می

 «شه. کنده می

جابجا شدند. دست   ور در روشنی و زور و واقعّیت  حرف، هرسه غوطه   

فای ز به ظرف  چای رفته است و مغزش دچار  حیرت شده است که چطور 

بیند اگر خودش  زند. یعنی می پروا حرف می مالحظه و بی فرامرز اینطور بی

پروائی   به علّت  بی گوید، آید می که فای ز است  هرچه را که به زبانش می

ایست که در زندان پیدا کرده است و  به دلیل  تغییر  فزایندههمیشگی است و 

های دو روزۀ اخیر است و به خاطرجمعی  آنست که اّتهام   به خاطر  اهانت

گذارد وضعش  چسبد و همین امر  آخری نمی گروهی ـ سازمانی  به او نمی

سیاسی است و سر  اّما فرامرز که وضعّیتش وضعّیت   خیلی خطرناک شود،

چطور  به ویژه در حضور  شخص   سوم، دو افتاده بوده،  و کارش با اتاق  

 کند؟... رعایت  وضع  خود را نمی

رویش به زندانی   به فرو بردن  دو ُغلُپ چای و به زمین گذاشتن  فنجان،   

 «تو اسمت رو نگفتی.» :گفت دیگر،

 ـ کریم.   

چیزی رو به شما بگم که هروقت با خوام یه  ـ کریم! فرامرز! می   

شم  ب شون میگم. تا پیش از انقالب  من و چند تا از  زندانیای تازه آشنا می

ُکلُفتی و دعوا و  کردیم با قلدری و گردن فکر می  دوستام به خاطر  ناآگاهی

تونیم  می دفاع از آدمای ضعیف و مظلوم و با زدن توی گوش  آدمای ظالم،

بخصوص یکی از  به جامعه خدمت کنیم و غیرازاین، درس  عبرت باشیم و

و فرامرز « کریم)» .شناسینش.. که البد می –شهری ـ الله زار  –دوستام 

نداشته وشاید درتردستی وزرنگی لنگه  «(بله. بله. کامالٌ.» :شتاب گفتند به
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های آدمای  ها و مغازه ها شب وارد  خونه همراه   یکی ـ دو تا از بچه باشه،

کرد بین  آدمای  می شون تقسیم آورد، شد و هرچی که گیر می ثروتمند می

مون بهتر شد و ها طرز   خیلی ما هم مثل   فقیرـ بیچاره... بعد از انقالب، فکر 

کردن به  به پاسدارائی که حمله می یمکرد دوستام حمله می من ومثالً 

نزدیک بود اعدام ها و بعدش هم که حمله کردیم به شهربانی و  کنندهتظاهر

مون دستگیر  آخرش به اینجا کشید که همه بشیم تا اینکه ُخالصۀ کالم،

فرامرز و کریم باز به  «ئین این چیزا رو... شدیم و البد خودتون شنیده

دانند و زود تمام کردند تا  چیز را کامالً می دانندو همه شتاب گفتند که می

من خودم رو بگم ـ با  -اومدیم،ـ هیچی  ُخالصه! زندان که »فای ز بگوید. 

خیلی بیشتر و بهتر به ته و  اتاق شدم، که همو دانا فداکار های  َبر و بچه

بردم و فهمیدم چی به چیه و فهمیدم ماهیت  آخوندا و  توی قضایا َپی

شون چیه و مبارزه چیه و شهامت  واقعی چیه و چه باید کرد و چه  حکومت

کردیم  بیشترشون  ی که تا پیش از انقالب مینباید کرد و تازه فهمیدم کارائ

یعنی بیفایده بودن و متوجه شدم چون کشور  ما ثروتمنده و  غلط بودن،

تونن با رفاه و آبرومندی  همۀ مردم می اگه رژیم خوب باشه  خیلی بزرگه،

مونه تا به کسی  و خوشبختی زندگی بکنن و بنابراین دیگه فقیر باقی نمی

شه و باز متوجه شدم که اگه مردم آگاه بشن و قانون مثل  شهری محتاج با

مونه که من و امثال  من  دیگه زورگو و ضعیف باقی نمی درکار باشه،

من خیلی خوشحالم که با  ُخالصه، ها دفاع کنیم و، خواسته باشیم از ضعیف

کنم  اومدن به زندان  بیدار شدم و به ُکلّی عوض شدم و هنوز هم سعی می

 بگیرم و بهتر بشم...بیشتر یاد 

نفسی هم  شکسته آقا  فای ز! همونطور که خودنمائی َبده،» :گفت فرامرز   

کردن و توی پوز  آدمای  در یه مواردی َبده. البته این درسته که با دعوا

 اما باز همین شهامت و همین عمل  شه، ناجور زدن  جامعه عوض نمی

از این درسته که کمک شه؛ و ب روی مردم اثر داره و درس  عبرت می

اما  وضع نداره، در زیادیتأثیر   پناه  کردن به یه تعدادی از آدمای فقیر و بی

 آگاهیامکانات   که بازباید توجه داشت که مهم  نّیت وهّمته؛ مثالًدرَدورۀ شاه
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پیداشدن  یکی  بسیار محدود بود، –بخصوص توی مسجدسلیمان  –و رشد 

نبود؛ مثالً یه بار که شهری از گاوصندوق  حاج باورکردنی  ،مثل   شهری

کشی  ُکُپل یه میلیون برد و با این پول برای یه محلۀ فقیرنشین آب  لوله

و وسائل   میز  پینگ پنگ« تاج»ورزشی   اه  گتأمین کرد و برای باش

مثل  یه معجزه به نظر رسید. یا در  ورزشی خرید تا جوونا سرگرم بشن،

نبرده  قتی که هنوز اکثر  مردم به ماهیت  حکومت َپیو سال  پنجاه و هشت،

های فدائی هنوز به فکر  اقدام مسلحانه  و حّتی سازمان  چریک بودن،

 . پس اعمال  شهری و اعمال  کردین شما به شهربانی حمله نیفتاده بود،

اما معجزه نبودن و نشون  خودت ودوستات هرچند به معجزه شبیه بودن،

مردم  سادۀ بختیاری توی این شهر بودن؛ مردمی که  دهندۀ جوهر و ارزش  

وقت شهری و فای ز و  یه شون از آگاهی و دانش، با همۀ محرومیت

ها  مثل  این سال –بخش به وجود میارن و یه وقت هم که الزم باشه  جهان

 «فرستن... صدها جوون و نوجوون رو به میدان  مبارزه می –

نوع  تعریف و تمجید  گیرد که حاصل   دلشادی  سرشاری فای ز را می   

تواند به صدا نیاید و حرف  فرامرز را قطع  بیند دیگر نمی فرامرز است و می

 نکند.

ی کار  مهم ـ خیلی ممنون. تو خیلی لطف داری،اما ما به نظر  خودمون   

 ئیم و فقط به اندازۀ رشد و آگاهی  خودمون یه کارائی کردیم. نکرده

وت بکنم و فقط این ف  تو رو توی رُ م تعریئَ  ـ ببین  فای ز! من نخواسته   

 م.ئَ  م بود که در غیابت هم گفتهئَ  عقیده

 فهمم منظورت رو. دونم. یعنی می ـ می   

رشد و آگاهی  خودتون یه کارائی کردین؛ ظاهراً  ـ گفتی شما فقط در حّد     

 اما نه، کنه، اقدامی و فعالیتی میئی که داره  هرکسی به نسبت  رشد و آگاهی

شون انتظار زمتأسفانه اینجور نیست و اکثر  افراد خیلی کمتر از حّدی که ا

همونطور که یه تعدادی از افراد که انتظار  خیلی کمی  کنن، میره کاری می

 زنن... خیلی بیشتر از حّد   انتظار به فعالیت دست می شون میره،زا

ها  زندانیدر بیرون بردن   صداهای بیرون  فای ز به اتاق،پیش از آمدن   از   
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به اتاق رسیده   ناهار ها و به آشپزخانه برای گرفتن   راحمستبه جایگاه  

 رسد. شدن  دری می بسته است. صدای شدید  

های احمدپوَرن و  هات مثل  حرفا و عقیده حرفات و عقیده» :گفت فای ز می   

خواهد  . با نگرانی می«احمدپور میاد َدم  نظرم. مرتباً  زنی، حرف که می

 آید. جویای اّتهامات و وضعش شود که او به صدا در می

رسیدم و خودم  پای احمدپور هم نمی نظر  دانش  به َگرد  من از ـ    

ر بود که خیلی از کتابائی رو که من پودونستم. احمد روشاگردش می

 خووندم...

 کند... رسیده و در به بازشدن  صدا میهائی به در  صدای پوتین   

شوند و بعد فرامرز و کریم قابلمۀ غذا  ها برده می مستراح به جایگاه  اّول    

آورند.  یخ و ت رموس  چای را به اتاق می  ب  آها و پارچ   و نان ـآبگوشت ـ 

فای ز به  نشینند. نگاه   به خوردن می ها، ای از روزنامه به پهن شدن  سفره

 بیقرار  گفتن  همان حرف  ُپرسجوئی   اموش و سنگین  فرامرز،چهرۀ خ

کردن   نزدیک  حرف را ول کرد و به کج اّما به زحمت  راه   ،شود وضعش می

اش بیقیدی و  که جوانی و روشنی  قیافه –چشم را به کریم برد  راه،

کریم، جریان  تو چیه؟ اتهام  » :و گفت –زد  اعتنائی به زندان به نظر می بی

 «گروهیت چیه؟

من » :گفت –کردن و فروبردن  لقمه  در شتاب  جویدن و کوچک –کریم    

بعداز  زم ندارن،رو ب م زدن و با وجودی که هیچی اـ فای ز! ـ اتهام  اقلیت ..

 «ماه  باألخره دوسال ب م دادن. چار ـسه 

زود  نداره،  خودم فقط دوسال داری. عیب ـ ُهع! پس تو هم مثل      

 گذره! می

شتش وکردن در کاسۀ آبگ مشغول  َتریتکه  –و چشمش به فرامرز رفت    

و  –کردن  فکرها نیز هست  بود و معلوم بود که در این کار مشغول  َتریت

 «توچی فرامرز؟ وضع  تو از چه قراره؟» :گفت

 را  نانی پاره و ها دست به فای ز، کردن نگاه در سرن  بلندگرفت فرامرزدر   

گفت: داد تا نشان مانندی لبخنده آورد و   چین  پیشانی  به شت،دا نگاهبیحرکت 
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 «کم! میگم برات کم ُخب، ولی، وضعی ندارم،من دیگه »

اگه دلت » :گفت –زدنش به آهستگی رسیده بود  که دهان بهم –فای ز    

نظر این سؤال رو کردم که نگران    این از نگو. من بیشتر  خواد بگی، نمی

 «ئی. حرفت شدم که گفتی توی اتاق  دو هم بودهاون 

 داشته بود،باری با هردودست نگه نان را هنوز مثل   فرامرز که پاره   

من اگه دلم نخواد وضعم رو به کسی بگم، فقط برای اینه که دلم » :گفت

خواد کسی رو ناراحت کنم؛ با اینحال خصوصاً برای یه کسی مثل  تو  نمی

 «از چه قراره. بعداً میگم برات همه چیز رو. باید تعریف کنم وضعم

 طولی نبرد و بعد از خوردن  ناهار و چای  موقعش رسید.« بعداً »و    

ـ اّول بگم که من هم مثل  احمدپور عضو  هیچ حزبی و هوادار  هیچ    

بگم که به عقیدۀ من کسی  م و همین جا باید ب تئَ  سازمانی و جریانی نبوده

بلکه امکان  شه، نه تنها هوادار  مجاهدین نمی شته باشه،که دانش  کافی دا

و این البته یه بحثیه برای خودش  نداره که هوادار  جریانات  چپ هم بشه،

همونطور که با  کنم، ش صحبت می و بعد هروقت که فرصت بشه درباره

 به من َبرچسب   « دادگاه»به اصطالح  م. در حال  حاضر،ئَ  کریم صحبت کرده

یا هوادار  کمونیستم،ن بگن که اگه من ئَ  زده ولی نتونسته «کمونیست»

از همون روزهای  ،حزبی هستم و به هرحال  سازمانی یا چه  عضو  چه

هم حاکم  شرع و هم به  یعنی از حدود  چارماه  پیش، اّولی که دستگیرشدم،

 سفت و سخت کمر به قتل  من بستن تا باألخره همین « دادستان»اصطالح 

شون با توپ و َتَشر گفت  شون و دادستان هفتۀ پیش برَدَنم به دادگاه

م  شرع از من خواسته که به فقط حاک شه، حکم به زودی اجرا می:»که

خبرت کنم که به حرف بیائی وگه نه به زودی  آخرین شانس  عنوان  

گرده  ت برای تأیید  حکم میره تهران به شورای عالی  قضائی و برمی پرونده

ت تمام میو   «!شه دیگه کار 

آخه برای چی؟ به » :صدا کرد پیچاند، های فشرده را بهم می بلفای ز که    

 «چه اتهامی؟

 االرض. فسد  فیو مُ  دلح  د و مُ رتَ به اتهام  مُ ـ    
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 ت برای این اتهامات؟ـ مدرک دارن از   

مدرک  معلومه که اصالً  م،ئَ  ـ چون من جزو  گروهی و تشکیالتی نبوده   

 اما... م ندارن،زسازمانی یا گروهی ا

زدن کار   زد. بلوف پس چی؟ پس البد بلوف می» :فای ز با بیقراری گفت   

 شونه. کاری اصل  

اما  هاشون خبردارم، بازی ها و تمام  آرتیست زدن من از بلوف ـ بله،   

قطعیه و بذار تا برات بگم چرا و  بلوف نیست و موضوع  اعدام،

داشتن که من با  چیه. اینا همونجور که خبر –که گفتی  –شون  مدرک

های چپ  خبر هم داشتن که با تعدادی از َبر و بچه م،ئَ  احمدپور ارتباط داشته

م. البته ارتباط  من با اون َبر ئَ  ارتباط داشته –ن ئَ  شده که بیشترشون اعدام –

ها  در اون بحثبیشتر ارتباط دوستی و احیاناً بحث بود و من   ها و بچه

کنن و احساساتی عمل   کردم ب شون حالی کنم که احتیاط همیشه سعی می

نبرن؛ اما چیزی که جزو   نکنن و خودشون رو بیخود گرفتارنکنن واز بین

آموزام  عنوان  معلّم فقط کارم تحریک  دانش اینه که من به اتهامات  من شده،

در سطح  شهر ها  جوون وها  کارم تحریک  نوجوون این، بوده و غیر از

های  تر از جرم  اون َبرو بچه رژیم بوده و بنابراین جرم  من سنگین برعلیه  

کاری که باعث شد  بازداشت شده به حساب اومده؛ اما باز موضوع  اصل  

زیاد این نبوده و حاال میگم بیشتر چی بوده.  اینا به خون  من تشنه بشن،

توی خیابون دستگیر شدم اما اینا اّول برای  روزی که من دستگیر شدم،

هزارتا  که حدود   –دستگیری  من رفته بودن خونه و تمام  کتابام رو 

اونهم نه برای اینکه  ،بردن و این کتابا مدرک  اصلی  اونا شد –شدن  می

بلکه اصل  مطلب براشون این بود که من وقتی  من همه جور کتابی داشتم،

کشیدم و گاهی هم در  ش خط میزیر  جمالت  مهم خووندم، بی رو میکتا

مذهبی  ضّد   نوشتم. ُخب، تعدادی از این کتابا  م رو میئَ  ها عقیده حاشیه

 های من در تأیید   عقیده دادن و اظهار   ها رو نشون می بودن و ماهیت  مذهب

همین کتابا  اینا رو وادار کرده که منو کمونیست  حساب کنن و عصبی 

حاکم  شرع، تا  وقتی بردَنم پیش   پس از دستگیری،دوماه  بشن. یعنی حدود  
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ش روی میز بی وارد  اتاقش شدم، تا از کتابای خودم  سی  ـ تسدیدم جلو 

 :گفت رزدن وشروع کرد به توپ و َتشَ  گذاشته شده و تا چشمش افتاد ب م،

کردن   کن درمسجدسلیمان  در درجۀ اّول ریشه انقالب هدف  دادگاه  مقدس  »

کردن  جوونا از خدا و دیانته و ثابت شده که تو یکی از  عوامل  اصلی  َبری

بار  مهمترین  این عوامل هستی و فقط برای همین یه موضوع، مستوجب  ده

بینی و  شهادت  این کتابائی که میو تنها این نیست و به  اعدامی نه یه بار،

دفعه هم اعدام  تو اگه صد به شهادت  دستخّط   خودت در هزار جای کتابات،

ی به این واضحی و با این دّ رتَ چون تا حاال دیده نشده که یه مُ  بشی کمه،

ها با  و تمام  مذهببه اسالم و پیغمبر  اسالم و تمام  پیغمبرا   درجه از خباثت

ها رو به لجن بکشه و این  خودش توهین کنه و تمام  دین مدرک  دستخط  

دیگه سر  کالس به دانش  ت بوده، کنه که تو که این عقیده کامالً معلوم می

هوری  گفتی و چطوری توی شهر جوونا رو برضّد   جم آموزات چی می

 ...«کردی اسالمی تحریک می

درد و دریغ  بنا به ریزش در دل و مغز  فای ز کرده و به  جریان  سیاه     

که به همین زودی معلوم  –این جوان را هم  بیند بله، سرریز رسیده و می

به زودی خواهند کشت و اگر مردم کاری  –شده احمدپور  دیگری است 

این حکومت در سراسر  ایران آنقدر به ُکشتن ادامه خواهد داد تا  نکنند،

خواه و فداکار باقی نماَند...  های فهمیده و مردم اثری از آثار  آدم آنکه دیگر

هایش  ذهن را متوّجۀ حرف داد، فرامرز همچنان به گفتن ادامه میو چون 

خودش را  چون شنید که دارد درست همان فکر    خورد کرد و تکان

های  مردم  شریف  ما همۀ خوبی» :گوید؛ یعنی فرامرز که گفته بود می

حکومت   ،رو دارن و فقط اکثراً دانشی ندارن و مقصر  این امر اساسی

، سال مطالعۀ واقعی بکنه دو -. یعنی هر آدم  ناآگاهی اگه یکیشاهی بود

شون  رسه که یکی کنه و به خیلی از واقعیات می بسیاربسیار تغییر می

 تنها معجونی از تمام   واقعیت  نبودن  خداست و اینکه مذهب به طور  ُکلّی 

در  ،«های نادانی  مطلق و خرافاته و کارش دشمنی با درک و خوبیه کثافت

خودش  کمر  برای دوام  اسالمی ... همینه که این حکومت  » :گفت میادامه 
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به نابودی  دانش و درک بسته و کمر به نابودی  تمام  کسانی بسته که حّتی 

 «دانش  کمی دارن.

 یابد؛ یعنی به یاد   نجات  فرامرز می امید   فای ز خود را در صحنۀ امکان  و    

همان  بیند اتاق  خوردن  احمدپور و گفتگوی فرار افتاده است و می شب  لگد

وسیلۀ تهویه است و کار   از راه  و احتمال  نجات اتاق  احتمال  نجات 

و این بار دیگر  است،ـ  یعنی کریم ـکردن  یک نفر  تنها کار  قانع کردن، قانع

بیدرنگ آنرا به مرحلۀ عمل برسانند  کشد، صحبت  فرار را که پیش می باید

بیند صحنۀ ذهنش صحنۀ نفرت  بیحد از حکومت و صحنۀ آرزوی یک  و می

عمل  ماندگار است و اگر این عمل سرنگیرد و مقّصر  سرنگرفتنش کوتاهی  

تحقیر  خودش را بگیرد و  توانست جلو  تا آخر  ُعمر نخواهد خودش باشد،

 د را ببخشد!...خو

اعتماد بودن یا نبودن  کریم باید اّول  بردن به قابل   به فکر  آنکه برای َپی   

خود را در  دید فعالً باید وجود   ای به صحبت بگیرد، فرامرز را در گوشه

 ها حاضر بگیرد... مجلس  حرف

ها  تو َدوران  بچگیت هم توی محلۀ َسرکوره» :پرسید کریم از فرامرز می   

 «دی؟بو

 «م...ئَ  من دراصل  بچۀ اللی بوده نه،» :فرامرز جواب داد   

 «تو متأهلی؟» :خواست ادامه بدهد که فای ز پرسید و می   

 ـ نه  فای ز.   

 ت کم باشه! ـ چرا؟ به نظر نمیاد که سنّ    

 م.ئَ  ساله شده یه توی زندان سی و ـ درسته،   

ریباً قمیگی؟! پس معلوم شد که تراست » :خوردن گفت فای ز به تکان   

 «همسنیم.

 «ئین! هم همسنین هم هردوتون مجرد مونده» :کریم به خنده گفت   

 «ئی؟ بگو ببینم چرا تا حاال ازدواج نکرده» :و فای ز گفت   

اما اّول بگو ببینم تو  برات شرح میدم چرا ازدواج نکردم، ـ چشم،   

 خودت چرا ازدواج نکردی!
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ـ من خودم؟ فرامرز! وضع  من و تو  فرق داشته. من زمان  شاه همیشه    

هائی که برام پیدا  به تالطم بودم و برای اینکه نکنه یه وقت توی درگیری

نخواستم ازدواج کنم،  ن و بچه کوتاه بیام،زبه خاطر  مسئولیت    دمی ش

شدم که  می داشتم خردیگه   به خاطر  فشار  خانواده ولی بعد از انقالب،

سرهای تازه شروع شدن و حاال خیلی خوشحالم که ازدواج  قبول کنم که درد 

 نکردم و خیالم راحته!

ای  توّجه پیدا کرد که خندۀ فرامرز خنده چشمش به خندۀ فرامرز و کریم،   

بیشتر رنگ   ای کمی هم تاریک و سنگین است، شیرین است و اگر خنده

 «ه!حاال نوبۀ توئ  » :نگرانی را. گفتسنگینی  وقار را دارد تا رنگ  

 :های حرمت و معنا، گفت هایش به حالت  لب خندۀ فرامرز دورشد و لب   

درست  ،«وضع  من و تو فرق داشته» :گفتیفای ز! به نظر  من اینکه تو »

تو یکی بوده. هردومون مسئولیتی  من و وضع   معنی، نظر   نیست؛ یعنی از

 منتها از دو راه   خواستیم به خوبی عمل کنیم، کردیم و می احساس می

ئیم و  ئیم و فداکاری کرده و هردومون در این باره پابرجا بوده مختلف،

 «ئیم... همینه که ازدواج نکرده

 ـ جان  من یه کم از زندگیت بگو.   

شدن  آماده به معنای شدنی جابجا وبه «باکمال  میل.» :لبخند گفت  به فرامرز   

همونطوری که در » :شروع کرد خود، های گذشتۀ زدنی در آب برای غوطه

نفت بود و وقتی   من بچۀ اللی هستم و پدرم کارگر  شرکت   جواب  کریم گفتم،

که شرکت  نفت حسابی شیرۀ پدر  من و صدها کارگر  دیگه رو توی اللی و 

فت های نفت رو با نیروی کارگرا به ن یعنی وقتی که اّولین چاه َعنَبل مکید،

درآوردی به اسم   با یه قانون  من ای، بدون  هیچ دلیل و عذر و بهانه رسوند،

شون و  نفری چندهزار تومن گذاشت کف  دست ،«ماه دو قانون  سالی»

شون کرد. اونوقت بود که ما اومدیم مسجدسلیمان و توی محلۀ  اخراج

خاطر  نشین شدیم. چند سال بعد پدرم مریض شد و به  ها کرایه َسرکوره

که پسربزرگه  ُمرد و تمام  بار  خانواده افتاد به دوش من دوا ـ دکتری  بی

جوری بتونم تحصیل کردم تا هر رک  یازده بودم. یعنی تَ  کالس   محصل   بودم و
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ولی در عین   تا خواهر و دوتا برادر و مادرم رو سیر کنم، خودم و سه شکم  

فروشی  ُخرده کشی کردم، لوله شاگردبّنا شدم،تحصیل دادم.  شبانه ادامه  حال

دیپلم  سال بعدش فوق   آموزگار شدم و چند کردم تا باألخره دیپلم گرفتم و

کتاب  سالگی  که حّتی از سّن   دوازده ـ سیزدهگرفتم و اینو هم بگم 

و کتاب قراره  کشورهای جهان از چه خووندم. کتاب به من یاد داد وضع   می

کرد دقت کنم که درحالی که خیلی از  هنم  وادارم میذ کردن   با روشن

وضع  ایران در حال  حاضر از چه قراره  ن،ئَ  هائی کرده پیشرفت کشورها چه

 حاصل  انقالب   شاه، آوردن  پدر   کار با روی و برام روشن شد که انگلستان

کنه و آمریکا رو تأمین  خودش فنا داد تا منافع   مشروطیت رو کامالً به باد  

 خصوصاً با کودتای ضّد   –،محّمدرضاشاه در قدرت هم با نگهداشتن  

مستقیم  ایران رو به طور   –مصّدق  مستعمرۀ خودش کرده و کار رو  غیر 

خانوادۀ مردم  همین مسجدسلیمان و خود   به جائی رسونده که حال و روز  

ش شده. از راه  مطالعه و از راه   نمونۀ من  مشت   ه مشاهده بود ک خروار 

وجود داشته باشه وقتی که ملّتی تحت  تونه  وشبختی  واقعی نمیخفهمیدم 

مثل  هزارسال پیش و دوهزارسال پیش  یه که اختیار  کسی زندگی کنه 

از  تاجی گذاشته باشه روی سرش و بگه هرچی که من بگم همونه و بعد

رسه و جواب  هرمخالفی هم  زندان و اعدامه؛ و  من هم نوبت  پسرم می

این  دیدم در چنین حکومتی هرآدم  بادانشی باید ُعمرش رو صرف  نجات از

هائی بود که بشر هنوز  اسارت و ننگ بکنه؛ اسارت و ننگی که مال  َدوره

به حقوق  انسانی  خودش دست پیدا نکرده بود؛ پس همین بود که اجازه 

بار هم سر و کم چند کم ُخب،دادم که حّتی مادرم اسم  ازدواج  منو بیاره.  نمی

مردم با تجربۀ فداکاری   کارم با ساواک و زندان و تبعید افتاد و ُخالصه،

انقالب کردن و انقالب   بردن به فساد و ظلم  بیحّد   حکومت، مبارزین و با َپی

به  پیروز شد و باز با کمال  تأسف، مثل  موقع  پیروزی  انقالب  مشروطیت،

ها و احزاب و درعین  حال با  ازمانعلت  ناآگاهی  مردم و اشتباهات  س

آخوندا  انقالب دزدیده شد و حکومت   مریکا،کردن  آخوندا و آ یکی به دست

تر و  ضّد  مردمی شد؛ حکومتی که هزار برابر ها  درست  طفیلی ولگردا و  و
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رو که « هزاربرابری»وحشتناکتر و خونخوارتر از حکومت  شاهه. این 

حکومت   عملکرد  حکومت  چندسالۀ آخوندا با عملکرد  در مقایسۀ  میگم،

سال میگم و اطمینان دارم که اگه اینا چندسال  هفت ـشاه در سی و شیش 

برابر و بیشتر!  باید بشه چندهزار« هزار برابر» دیگه هم حکومت کنن،

 ،بینیم تعداد  زندانیائی که فقط در سال  شصت اعدام شدن فعالً تا همینجا می

های زمان  شاه بوده؛ و اگه این سؤال  برابر  مجموع  تمام  اعدام یستاقالً ب

های  آیا فقط این حکومت  اسالمی اینجوره یا تمام  حکومت:»پیش بیاد که

ن و هرگز ممکن ئَ  جواب اینه که همه همین بوده ،«نئَ  اسالمی همین بوده

چیزی چون اسالم عمل به قرآن بوده و قرآن  این باشن، نبود که غیر از

ت و نادانی و توحش و دشمنی ای از دروغ و خرافا نیست جز یه مجموعه

 فکر و شخصیت  انسان و بخصوص مجموعۀ سیاهیه که با تقدیری با رشد  

هدایت و غیره  گمراهی، فقیری، ثروت، –کردن  همه چیز  جبری حساب و

َکنه و هرشرایط  سیاهی رو به مردم تحمیل  ریشۀ هرآدمیتی رو می –

ترین آیات  قرآن چی میگن؟ میگن وقتی که کسی فقیره،  نه. یعنی اصلیک می

سرنوشت  اََزلیش  وقتی که کسی ثروتمنده، خدا از اََزل اونو فقیر خواسته،

زلزله یا  جنگ، غذائی، بی بی دوائی، –هرکسی که به هرعلتی  ؛این بوده

 اََزل این تقدیرش بوده؛ کسی که کافر و گمراهه، از روز   بمیره، –هرچی 

 خدا از اََزل مقرر کرده بوده که کافر و گمراه باشه و کسی هم که مؤمنه،

حماقت و نادانی و دروغ در ترکیب  این  باز تقدیر این بوده! میزان  

بریم همین خدا  می شه که َپی ها وقتی بیشتر و بهتر معلوم می سیاهکاری

فرسته و حکم  میبه جهنم  که خودش گمراه کرده بوده، میاد کسانی رو

کنه که تا ابد توی آتش بسوزن و برعکس  اونائی رو که خودش هدایت  می

ها و  اینکه تا ابد اونجا غذاها و میوه فرسته تا کرده بود  به بهشت می

ها و زیباترین  های عالی و شراب  عالی بخورن و با حوری خوردنی

 کهن!... و اما وقتی َکیف کن از نوجوانی باالتر نمیرن،پسرهائی که اصالً 

های بیست  خصوصاً درنتیجۀ جنگ وهای ساسانی  پادشاه فساد   به خاطر  

اختیار    با روم، ایران ضعیف شده بود و از طرفی وچندسالۀ خسرو پرویز 
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های  عرب فاسد افتاده بود،زردشتی   های  چیز  مردم به دست  موَبد  همه

شدن و با وعدۀ راست  غارت  کشته وحشی با وعدۀ دروغ  بهشت در صورت  

کردن و اّول هر تعدادی رو که دلشون  به ایران حمله کردن و فتح و تجاوز،

چیز رو غارت کردن و تمام  آثار  تمدن و فرهنگ  خواست کشتن و بعد همه

دخترا و زنا و  شون رسید، در ضمن هرجا که چنگرو نابودکردن و 

فروشی  کردن و به بازارهای َبرده رای مردم رو بین  خودشون تقسیمپس

سال با مردم  بجاموندۀ ما   شون و بعد از اون هم در طول  شیشصد فرستادن

شون رو مکیدن؛ یعنی همون شد  نکردن و تا مغز  استخوو راوار رفت َبرده

ن ئَ  تا زنده ما ایرانیا رو» :بینی کرده بود و گفته بود که ُعَمر یه روزی پیش

هاشون رو تا  های ما بچه بچه خوریم و وقتی که اونا ُمردن و ما ُمردیم، می

ای که به چنگ  اسالم  ایران و کشورهای دیگه بله،«! رنوخ ن میئَ  زنده

های وحشی   دادن تا عرب شون رو می ها همۀ هستی افتادن، باید برای قرن

ای بتونه هزار تا زن و  یفهکار نکنن و عیش بکنن و تا مثالً یه خلدرنده 

دختر توی حرمسراش جمع بکنه و یه خلیفۀ دیگه بتونه چارهزارتا زن و 

ها موقع   هاش داشته باشه و حّتی یکی از خلیفه دختر و پسر توی کاخ

بمونه! اما اینکه حکومت  مذهبی در  ش بجازهزار زن ا مرگش دوازده

دلیلش اینه که یه شاه به  دوران  ما چرا اینهمه بدتر از حکومت  شاهیه،

در یه حکومتی مثل   اما نزنن کاری نداره، چیزائی که به حکومتش لطمه

شون و خودشون و  آخوندا برای اینکه خطر از اسالم این حکومت  آخوندا،

ای ندارن جز اینکه مردم رو از هرجهت به  چاره شون دور باشه، قدرت

ها  دورانی که مردم ـ یعنی عربشدن  اسالم برگردونن؛ به  همون دوران  پیدا

ئی داشتن و نه حق و حقوقی برای خودشون  نه آگاهی ـ نه فهمی داشتن،

شده  و حاال قرار کردن، ای زندگی می وحشیانهماندگی    شناختن و با عقب می

هزاروچارصدسال  پیش با اسم  تسلط   اسالمی  تقریباً در ایران همین معجون  

روی های  ترین طفیلی ترین و ناپاک ارزش ت  بیبر مردم مسلط بشه و به دس

این  واقع  در زمین  ـ یعنی به دست  آخوندا و پاسدارا ـ حکومت کنه.

 ها حکومت   وحشیانه، ها و قرن ها پس ازقرن دربسیاری ازسرزمینمعجون 
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موقعی که دیگه دستش رو شد و شروع به عقب نشینی کرد و از َنَفس 

راه   ایران رو پیداکرد و باز  آمریکا در توطئه با آخوندا،افتاد، با کمک  

کردن و  پاره ـهای سیاه شروع کرد به تکه  جون گرفت و باز مثل  دوران

کردن!... البته اگه به  کردن و نابود کردن و غارت دادن و ضایع قورت

از بینیم نتیجه  باز می های زردشت و موسی و عیسی برسیم، عملکرد  دین

ها  افسانه ها در قالب   دروغ یعنی مردم رو با اختراع  انواع   :بیل بودههمین ق

کردن و کارشون فقط عبارت شد از غارت و  اسیر های معجزات  و افسانه

شعور و آگاهی و دانش.  شتار و جلوگیری از رشد  ببند و کُ تجاوز و بگیر و

نکرده  ت ها رو میذارم برای بعد که زیاد خسته گفتگو در بارۀ این دین

 .«باشم

آیا باورکردنیه که بخوان یه اینجور آدمی رو » :فای ز که در دل گفته بود   

که  مکن م بکنی؟ اینو نگو جان  من. من آرزو میئَ  خسته» :گفت ،«شن؟بکُ

خواد  تونم استفاده کنم. مخصوصاً من دلم می از سواد  یه آدمی مثل  تو تا می

کنم و یادت باشه که روحیۀ بختیاری  ها اطالع پیدا راجع به ماهیت  مذهب

 «جماعت  هیچوقت با مذهب جور درنمیاد!

کامالً درسته و » :فرامرز به خنده افتاد و گفت برای حرف  آخر  فای ز،   

 دلیلش  کلکسیون  کفرهائیه که به خدا و پیر و پیغمبر میگن و در خیلی از

 «شن! این کفرها  منکر  خدا می

فای ز! وقتی که من با فرامرز آشنا » :گوید ریم میخندند و ک هرسه می   

وقت بود که متوجه شدم راستش فقط اون شدم و چند دفعه باش بحث کردم،

بیسوادیم و چطور فقط دلمون رو خوش کرده تا چه اندازه من  من و امثال  

فهمیم! به  کردیم خیلی می بودیم به یه تعدادی جزوه و مقاله و خیال هم می

هم آب ریختن به آسیاب   رژیم  ها واقعی بود که گروه سواد   ن  خاطر  نداشت

 شد به سر    مردم و این خاک ریخته دادن به دست  ناآگاهی   و دست

 «مملکت!

هرکسی باید دانش کسب کنه و » :تففرامرز به صدای آهستۀ فروتنی گ   

به و رویش  «س و نباید مایۀ افتخار به حساب بیاد. یه وظیفه  دانشکسب  
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باید بگم که مجاهدین  ها، گروه در تکمیل  حرف  کریم در مورد  » :گفت فای ز،

با نادانی  آخوندا نداره و درواقع آخوندای ُکت مهمی شون فرق   درجۀ نادانی

های چپ باید گفت که با وجودی که کامالً  اَن؛ اما در مورد  گروه و شلواری

در َدورۀ شاه فداکاری و جانفشانی نّیت دارن و بسیاری از افرادشون  ُحسن  

محدود بوده به مختصری  شون به قول  کریم  متأسفانه همیشه دانش کردن،

، و هرگز یه کتابی «تئوریک»های مارکسیستی یا به اصطالح  نوشته

شون توی  خووندن تا بفهمن آخوندا مثالً در َدورۀ قاجار چطور دست نمی

مردم رو  ها  ها و شاه تر از حاکمبود و حّتی بد ها ها و شاه دست  حاکم

مکیدن و هر صدای مخالفی رو هم با اعالم   شون رو می خون دوشیدن و می

ها  و این گروه کردن، می خفه  یا با زندان و شکنجه یا با کشتن تکفیر،

ی در شکّن که هیچ ئَ  ن و فکر کردهئَ  کمونیسم رو مثل  یه مذهب پذیرفته

ا نگلس یا لنین یا استالین و ای که مارکس  درستی  هیچ تئوری و عقیده

کردن  چون فکر میفکر بود که  ن نباید کرد و با همین طرز  ئَ  پیش کشیده

 بورژوازی رو باید مثالً ُخرده ،توجه به شرایط و واقعیات  هر اجتماعی بی

بورژوازی  خمینی رونمایندۀ ُخرده بود که این ترجیح داد، لیبرال  بربورژوازی

کردن و کنار   لیبرال اعالم و شاپور  بختیار رو نمایندۀ بورژوازی کردن حساب

 و در کردن، گرفتن و پایه ومایۀ تسلط  کامل  خمینی رو فراهم خمینی قرار

چسبوندن  مجاهدین برای خمینی که دیگه هیچ   این میان سینه به تنور

 «تعجبی نداشت...

شت و موسی ادامه داد و دقیقه هائی بعد فرامرز گفتگو را با ظهور  زرد   

مسیحّیت را طول برد تا به ظهور  عیسی رسید و بیشتر طول برد تا کارنامۀ 

 به روشنائی کشاند...

ها را به گرفتن  شام و بعد به اتاق  دستشوئی ـ  نآزندانبان  غروب    

خواست به یکی از  ها برد. وقتی فرامرز هم مثل  کریم می مستراح

چیزی  یه فرامرز! یه دقیقه صبرکن،» :فای ز صدا کرد، ها داخل شود مستراح

ای  یه برنامه» یواش گفت: و سینه به سینۀ فرامرز،« خوام ب ت بگم. می

  کهشه  خوام بدونم آیا به کریم اعتماد   کامل داری؟ آیا می اما اّول می هست،

   



 سّلول های در بسته                                              فایِز :302

 «روش حساب کرد؟

فعال نبود و بیشتر کامالً  هرچند بیرون زیاد  بله،» :فرامرز محکم گفت   

اما بچۀ خیلی پاک و  به خاطر  برادرش و پسرعموش دستگیر شده،

خصوصاً که هم برادرش و هم  محکمیه و آرزوش مبارزه با این حکومته،

 «ن.ئَ  پسرعموش اعدام شده

  ـ عالی شد. حاال باشه تا توی اتاق صحبت کنیم.   

نان و  –وقتی که توی اتاق نشستند و مشغول  خوردن ـ نخوردن  شام    

ی اندازه مهم کریم! من یه صحبت  بی» :فای ز گفت شدند، –ماست و خرما 

یه  اگه مایلی، اما فعالً تو، که میذارمش برای بعد از شام، دارم پیش بکشم،

 «احوال  خودت برام تعریف کن. ـکمی از اوضاع 

فای ز متوّجه شد که تمام  وجود    چند دقیقه پس از به حرف درآمدن  کریم،   

حرارت  آرزوی سرنگونی  حکومت و رسیدن  روز  انتقام و به  این جوان 

 است... «پاسدارُکشید ـ آخون»قول  خودش روز  

شوند و فای ز ظرف   باز به دیوار  مقابل  در کشیده می بعد از شام    

 آید. کند و به گفتن در می چای را به سرعت تمام می مانند   لیوان

ها،  کنن و میندازن توی این قفس ـ یه آدم  باشهامتی رو که دستگیر می   

حکم  یه شیری رو داره که انداخته باشنش توی یه قفسی و نباید اصالً 

برنش  ننگ و عاری داشته باشه و حّتی وقتی هم که مثل  یه گوسفندی می

چون اسیره  ش نیست، باز چیز  بدی متوجه شون که بکُشنش، به کشتارگاه

و کاری از دستش ساخته نیست؛ اما ممکنه یه وقتی پیش بیاد که یه 

هائی  راهی و یه راه شه و ببینه که یه زندانی ببینه دیر یا زود اعدام می

برای فرار داره و باز دست روی دست بذاره و اقدامی نکنه تا بیان ببرن 

کنن؛ دراینصورت این زندانی دیگه اون شیری که گفتم نیست و اعدامش 

حکم  یه گوسفندی رو داره که میذاره کارش به اینجا بکشه؛ حاال اّول 

 خوام ببینم با حرفم موافقین یا نه. می

نشان  و این کشیده بودن  جواب، «بله...» :فرامرز به طور  کشیده گفت   

 ند یا نه.داند باید چیزی اضافه ک داد نمی می
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 «بله. کامالً.» :و کریم گفت   

اگه یه » :اضافه کرد شد اضافه کند، را که می« چیزی»و فرامرز    

 ای باشه، زندانی  اعدامی  توی یه سلول  کوچیک  انفرادی یا دو ـ سه نفره

شاید یه روزی احتمال  ضعیفی برای فرار پیدا کنه که باز در این مورد به 

شه مگه اینکه اون  همدست الزم داره و همدست هم پیدا نمیاحتمال  زیاد 

و این یه امکانیه که ممکنه توی اتاق  دو پیش  همدست هم اعدامی باشه،

 «بیاد و اتاق دو هم که حّتی یه روزنه هم نداره.

چرا باید حتماً  صبر کن ببینم! اون همدستی که گفتی،» :فای ز گفت   

شون  ن و مثالً یکینفر که توی یه اتاقَ شه چند  اعدامی باشه؟ مگه نمی

به کمک  همدیگه اقدام به  های دیگه دارن، شون محکومیت اعدامیه و باقی

 و به کریم هم نگاه کرد. «؟فرار بکنن

چرا. البته که » :به گرمی گفت سر و گردن، گرفتن   کریم به شق   

 «شه. می

چندنفری که اعدامی اما باز اون  البته ممکنه این،» :و فرامرز گفت   

های سخت دارن یا وضعشون هنوز روشن نشده و  نیستن و مثالً محکومیت

باید این پیشنهاد رو بکنن نه اون اعدامی؛ چون  نگران  وضعشون هستن 

های  اتاقی اون اعدامی هرگز نباید به خاطر  خودش توقع داشته باشه که هم

 فق نشدن  اعدام بشن یازدن به فرار و احتماالً مو اعدامیش با دستر  غی

 «حّد  اقل وضعشون بدتر بشه.

فای ز به صدا آمد و کریم به صدا آمد. فای ز به کشیدن  سر و گردن به    

چرا. در شرایطی » :و کریم گفت «چرا! نکته همینجاست...» :گفت جلو،

تو صبر کن یه کمی  » :گفت –چشمش به فرامرز  –که فای ز  «که واقعاً...

کریم! فرامرز البته باید که اینجور » :گفت و چشمش به کریم، «جان  من!

تو  آیا من و ،بیفته برای فرامرزاگه اتفاقی » :پرسم بگه، اما من از تو می

نَبعد می فروش توی  حاال آدم مثل  در صورتی که خودمون رو ببخشیم تونیم  م 

 «اتاق نباشه و بتونیم کمکش بکنیم فرار بکنه و نکنیم؟

فرار  که واقعاً  شرایطی گفتم در هم داشتم می من فای ز، !هرگز» :کریم گفت   
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اگه  وی اتاق نباشه،تامکان داشته باشه و به قول  تو آدم  ناجوری هم 

هرکاری رو که  –نباشن  خصوصاً وقتی که زیاد –های یه اعدامی  اتاقی هم

تونن نه  دیگه نمیبعد تا آخر  عمرشون  شون میاد انجام ندن، از دست

 «خودشون رو مبارز حسلب کنن و نه انسان!...

 «با اینحرفت! حاال...م کردی ئَ  آفرین! زنده» :فای ز گفت   

کمی خودش را  داد، مانندی که تحسین را نشان می فرامرز به حال  خنده   

 :گفت –که هنوز حرفش را تمام نکرده بود  –که کریم  جلو کشید بگوید،

فای ز! این هنری نیست که من اینو گفتم؛ زندانی  سیاسی  واقعی کسیه  نه »

 «که خودش رو مسئول  وضع  زندانیای دیگه هم بدونه.

برداشتن و با گرفتن  و  گذاشتن به شانۀ کریم و دست فرامرز با دست   

که حاصل  تحسین و تأّثر بود، به صدائی آهسته و نرم  کردن  مچ  فای ز، ول

فداکاری و بزرگواریه و من بسیار   زجان! البته این نهایتفای  » :گفت

خوشحالم که نُمردم و این نمونه رو هم دیدم و اینحرف رو از کریم هم 

ثانیاً هرفراری در  اما این صحبت رو ول کن. اّوالً کو امکان  فرار، شنیدم،

خوره و با اینحساب  من چطور  به احتمال  قوی شکست می شرایط  ناجور

کنم که شما به خطر بیفتین یا ازبین برین؛ شما فقط دوسال دارین  می قبول

 «شین. پس... کشه و آزاد می و زیاد طول نمی

تو البته باید اینجور بگی؛ ما چکار  تو » :فای ز به جنباندن  دست گفت   

 «داریم اصالً! موضوع...

چی به پس تو اّول بذار ببینیم » :گفت و کریم هم نگاهش به فرامرز،   

 «تا بعد. فکر  فای ز رسیده که اینحرف رو پیش کشیده،

و فرض کنیم موضوع روی تو نیست  این گذشته، از بله،» :و فای ز گفت   

و  «ه یانه؟در بارۀ کریمه. باألخره هرک ی باید عقیدهش رو بگه و شرح ب د  

 از پیشامد   عدفوت شده در همین اتاق را ب کمی بعد فرصت   فرار  

بگوید که  شروع کرد حرف به حالّیه، احممدپور تعریف کرد و به آوردن  

به  رو و بیقرار، اخمه ،که فرامرز این بار دیگر نباید فرصت از دست برود،

 کنم. تو یه خودکشیه و من هرگز قبول نمی فای زجان! این بیشتر» :گفتن آمد
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رو که زدیم و بستیم و دونی که زندانبان  اما از کجا می بله، ئی، خیلی قوی

مون  یه پاسدار  مسلح  دیگه سر  راهمون رو نگیره و درجا نبنده راه افتادیم،

ین عمل وقتی که قراره فقط من ابه گلوله؟ وجدان  من چطور اجازه میده به 

 «اعدام بشم نه دونفر دیگه؟

 جانبداری از فای زبیند باید به  داند چه بگوید و می بیند نمی کریم می   

 کشیدن جلو  فرامرز، گذارد و به خنده و به دست که فای ز نمی بگوید، چیزی

ن رو بگیریم خوام اون رقم باشه که زندانبا نه. ایندفعه نمی نه،» :گوید می

س. آیا به ذهن   کنم بسیارساده ای هست که فکرمی دیگه بزنیم ببندیم؛ یه راه  

 «رسه چه راهیه؟ شما دوتا نمی

پنجه را به بیخبری  کوچکی به اتاق و با نگاهی به کریم، نگاه  فرامرز با    

 «چه راهی؟ نه،» :به حرکت درآورد و گفت

کند و  تهویه گیرمی به دستگاه   و کریم نگاهش به گذشتن از در و دیوار،   

 «تهویه؟» :پرسد به لبخند می

این تهویه » :گفت و چشمش به فرامرز، «آفرین! تهویه.» :فای ز گفت   

ئی که  تو دیگه رفته ش بیاریم،ر  اگه خیلی محکم کار گذاشته نشده باشه و دَ 

 درمیاری و در عرض   سر قدمی  پشت  ساختمون در چندئی! یعنی  رفته

و چون دید کریم و  «شی و خالص شد رفت! سرازیر می چندثانیه از بلندی

شما چطور » :گفت ،دکنن فرامرز دارند با حیرت و تحسین بهم نگاه می

 «ین؟ئ هخودتون با همۀ عقل و روشنفکری  تا حاال به این فکر نیفتاد

محشره اگه بشه! تو الغری  فرامرز! فای ز کامالً حق داره،» :کریم گفت   

این به » :و رو به فای ز  گفت «شی! و از جای تهویه خیلی آسون رد می

که  مروزفکرمون نرسید برای اینکه همیشه تعدادمون زیاد بود تا همین ا

 «نفر رو بردن. سه

اش به تغییر   های فرامرز به درخشش و چهره چشم در حرارت  امید،   

شه که  کار مگه به این سادگی هم می فای ز،» :گوید رنگی رسیده است. می

تهویه البد از بیرون میخ و پیچ شده یا توی سنگ و گچ  ُخب،تو میگی؟ 

 «کارگذاشته شده.
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کنم اصالً این باشه که تو  کنم و فکر نمی امتحان میاآلن » :فای ز گفت   

ها یه  ن و این تهویهئَ  های شرکت  نفت آورده میگی. این تهویه رو از کارگاه

قابی دارن که جای پیچ داره برای اینکه از داخل  کارگاه پیچ و محکم بشن 

و این تهویه اون قاب  رو  و کسی از بیرون نتونه بکَشه درشون بیاره،

و ازبسکه مغرورن و زندانی رو  َخَرن کهه و افراد  این حکومت از بسندار

 کاری بکنن. درضمن اگه خبر ندارین، نمیان زیاد محکم به حساب نمیارن،

اینطور فرار  براتون بگم که شهری که از توی اتاق  حاکم  شرع فرار کرد،

ردن تا برگرده در رو قفل ک وقتی حاکم  شرع برای یه کاری رفت،کرد که 

به روی شهری و شهری با درآوردن  کولر  گازی از جاکولر  پائین  دیوار 

بودن به کف و اگه میخ شده بود   فرار کرد. یعنی ج لد  کولر رو میخ نکرده

ازجا  ،و با شتاب  امتحان  وسیلۀ تهویه «بکنه. تونست کاری شهری نمی

دل  فرامرز در تپش  پرید و دل  خودش و دل  کریم در تپش  تند  این امتحان و 

ور  َپّره سخت، ها رساند و زور داد و دست  دیگر را  دست را به حلقۀ آهنی  د 

جنبند و  می ها  هم به کمک گرفت و زور داد و دید و دیدند که حلقه و َپّره

ها شّدت گرفت. فای ز به سرچرخاندن و  شوند و تپش  دل انگار جابجا می

به  پشت  سر و کنارش ایستاده بودند،کردن به فرامرز و کریم که  نگاه

سفته چون گچ  تقریباً همونه که گفتم. یه کمی» :صدای حرارت گفت

ش روگرفته و یه کمی هم از زمین بلنده ولی حتماً می َکَنمش ازجا.  «َدور 

اش از اطمینان است. فرامرز به  فرامرز وکریم دیدند چهرۀ باز و خنده   

حاال بیا بشینیم بحث کنیم » :تن و گشودن گفتبس گرفتن  مچ  فای ز و به چشم

خصوصاً  بردار نیست، دراین باره. بعداً خواهیم دید. این موضوع شوخی

 «اگه خودتون نخوائین فرارکنین.

 تو چرا قدر  » :گفتاخم  بهکرد و فای ز مچ  خود را به مخالفت کشید و آزاد    

اندازه به تو و  مملکت بیدونی! آیا من باید به تو بگم که  خودت رو نمی

امثال  تو احتیاج داره؟ تو باید فرار بکنی بری خارج فعالیت بکنی. تو اگه 

زندانی  سیاسی   بیشتره تا اینکه صدتا و پونصدتا ش مهلط بری، از بین

 «معمولی از بین برن!
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ما با دوسال  فرامرز! فای ز صد درصد حق داره. درضمن،» :کریم گفت   

س. تو باید بری  اگه فرارکنیم  بچگانه –که مقداریش هم رفته  –حبس 

 «مملکت  ما واقعاً به تو احتیاج داره. چون به قول  فای ز 

 ند،رمی و صداقتگهای  ها و چهره چشم های فای ز و کریم  ها و چهره چشم   

اند. فرامرز به درآغوش گرفتن  فای ز مثل  به  همانطور که صداهایشان بوده

او را بوسید و فای ز متوّجۀ حال  فرامرز و ملتفت به قدر و  او رفتن، آغوش  

او را تنگ در بغل گرفت و دوبار بوسید. فرامرز کریم را  قیمت  این بوسه،

ر بوسید. با  او را سه هم بوسید و کریم هم با همان معنای حال و فکر  فای ز،

فرامرز نشسته جفت  اختیاری  نشستند و  به بی هرسه دچار  همین حاالت،

دربارۀ تأثیر  دانش بین  مردم  ! ـ کریمـ حرف  تو » :گفت کریم و مقابل  فای ز،

بلکه  درسته اما من باید بگم نه تنها این دانش  ناچیز  من، و به نفع  مردم،

خیلی  یه دانش  خیلی خیلی وسیع هم در مقابل  بزرگواری و فداکاری  شما 

به آسونی و  ین امشب بیان ببَرنم برای اعدام،ناچیزه و من اگه مثالً هم

رای مردمی برضایت  بیشتری تن به مرگ میدم و به خودم میگم من 

حّد و  همین چندساعت پیش خوبی  باطنی  بی میرم که برای آخرین بار، می

بیند فای ز  هنوز تمام نکرده اّما می...«. اندازۀ دونفرشون رو به چشم دیدم

 اَند و باید صبرکند. نو کریم بیقرار  گفت

دیگه آدمیم؟!  مونه این. اگه اینو نکنیم، ـ نه، ما ک ی هستیم! وظیفه   

ش صرف نظر کرد؟ آره، شه از مگه می جور باشه برای فرار، فرصت که

اوَنم این فرصت  ناب. چرا باید یکی مثل  تو به دست  این خونخوارای 

 مگه؟وظیفۀ تو تنهاست  دوپولی بمیره؟ فداکاری 

خودت خیلی خوب این حکومت   تو –فای زجان!  –حاال » :و فرامرز گفت   

دست از سرتون  بکنم و شما بمونین، فرار شناسی؛ اگه من وحشی رو می

ترگرفتن. خصوصاً  ن برای سختئَ  چون همیشه دنبال  بهانه دارن، َورنمی

میاد شون شی و زور کشه که آزاد می زورشون میاد که تو زیاد طول نمی

 «کشه. ن و فقط دوسال میئَ  ی گیر نیاوردهکه از کریم هم چیز  مهم

 این مورد. ما ب شون جواب میدیم اما نه در   اینحرفت درسته» :فای ز گفت   
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 «خواب بودیم  دررفت. ما که نگهبانش نبودیم.

ما دست   میگیم اگه در جریان  فرار وغیرازاین، آره،» :کریم گفت   

 «پس چرا درنرفتیم. رفتیم، داشتیم، که البد خودمون هم درمی

م توی ئَ  من چون تازه اومده اینا، بازغیراز» :گفت چشم  فای زبه کریم،   

ی با فرامرز داشتم که به محض   ی و دوستیئآشنائ اتاق، میگم من چه

  «فرارش ب دم و خودم رو گیربندازم. دیدنش بخوام بالفاصله

نباید توی کار   کردن دست دیگه دست» :گفت فای ز می وچند دقیقه بعد،   

 «باشه؛ تو باید همین امشب دربری.

 «همین امشب؟» :گفت ،فرامرز مثل  آنکه درست نشنیده باشد   

دلیل  اّول اینکه تو درخطر   :ـ آره. به دودلیل همین امشب باید اقدام کرد   

هرگز با همۀ  اگه تو همین امشب فرار کنی،آنی هستی و دلیل  دّوم اینکه 

به  تونن بگن که فای ز همون روز  اّول  اومدنش به این اتاق  شون نمی پستی

ممکنه یا جای هرکدوم از ما  :فرارش کمک کرده. یه دلیل  دیگه هم هست

ای رو به این اتاق بیارن، چون  الخصوص کسان  دیگه کنن یا علی رو عوض

 ن. دَ توش جا ب  نفر رو  ست که فقط سهاتاقی نی این اتاق 

گفتگوی رهاندن  انسانی و  ،گفتگوی فرار –وقفه  گفتگوهای بی   

 جسارت، هّمت، گفتگوی فداکاری، هائی از چنگال  دیوهای خونخوار، ارزش

گفتگوی فرار  فریدون مؤمنی و چندنفر دیگر که هرچند که به شکست 

و این گفتگو که زندانی  سیاسی نباید  شان شد، یکی کشید  باز موجب  فرار  

شدن را داشته باشد بلکه باید دست  کشیدن و قربانی منحصراً آمادگی  حبس

گذراندند و حدود   را به سرعت ساعات –های ممکن بزند  به تمام  مقاومت

شدند و به اتاق  بردهشب را آوردند. به اتاق  دستشوئی ـ مستراح ها  نیمه

اند. فرامرز  ساعت بعد گذاشته قرار  اقدام را برای یکی ـ دوشدند.  برگردانده

من راضی نیستم و زجر » :رسد به بیقراری  به حرف  تکراری  خود می

اقوام  نزدیک  کشم که شما رو بذارم و برم. توی دهات  دورازدست هم  می

تصمیم بعد  دارم که شما رو روی دل و جون میذارن. میریم اونجا و

 «چه بکنیم.گیریم که  می
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باز شروع نکن! وضع  تو و ما  از زمین تا آسمون فرق » :فای ز گفت   

دیگه  اما اگه فراری بشیم و نتونیم بریم خارج، شیم داره. ما زود آزاد می

 «باید تا موقعی که این حکومت رو هست  هی فراری باشیم.

 «رسیم. می حق داره. یه روزی باألخره باز بهم فای ز » :و کریم گفت   

زنه.  من دلم شور می» :گفت فای ز به ازجاپریدن  ذشته،گساعت ن یک   

 «بهتره دست به کار بشیم و کار رو زودتر تمام کنیم.

وق ق و پُ کن تَ  پس اقالً سعی» :کرد که فرامرز گفت و شروع به کار می   

 «نکنی که سربرسن و شما هم به خطر بیفتین به خاطر  من.

« وقق و پُ تَ »وسیله  جائی برای  کاری و نداشتن   تنگی  دایرۀ گچ   

آنهم با  فقط با زور، گذاشت و اگر ممکن بود که کاری صورت گیرد، نمی

های  دست گرفت. در شروع  زورورزی   صورت می ،فای ز زور  بازوی خود  

من خودم کمکت تا بذار اقالً پس  کریم که کوتاهه،» :فای ز، فرامرز گفت

 «کنم.

که بلنده  شه. درد اینجاست ناجوره جاش و دونفری نمی نه،» :فایز گفت   

همۀ » :گفت کردن و روچرخاندن، و به ول «و درست مسلط نیستم ب ش.

شون زیر  پام تا قشنگ مسلط  ین چندالشون بکنیم بذارمنک پتوها رو جمع

 «بشم ب ش.

فای ز رویشان،  تاشده روی هم و قرارگرفتن    پتوهای شدن   چیده به   

دقیقه زورزنی،  کمتر از نیمبه سرش به کمی باالتر از دایرۀ سوراخ رسید. 

های فای ز شروع به  ردکرد و دست شدن، شدن و خاک هذرّ  گیر  گچ  نرم به ذّره

وسیلۀ تهویه کرد. فرامرز و کریم در دو پهلوی فای ز  بیرون کشیدن  

چشم را از خاکه و  ر وتن  وسیله جلو بردند و سرفها را به گ دست

 گچی که از دوطرف و کف  وسیله شروع به ریختن کرده بود،های  ذّره ذّره

برق  اش را از که دوشاخه –عقب کشیدند. به گذاشتن  وسیله به زمین 

زنده باشی! فقط زور  تو » :صدای کریم به لرزش گفت –درآورده بودند 

ش آورد  ..«َدر 

پتوها، روی  پیش از پا گذاشتنش به پائین از و صدای شور و شوق  فای ز   
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و « یاهللا! دیگه موقعشه.» :گلویش بلکه از جائی دور رسید انگار نه از

مالکریم و  نکنی. از راه   فقط هول» :گفت شدن، به حال  برگشتن و نزدیک

 «بیابون برو واز جاده دوری کن.

بیش از  با مانندی، خواب همۀ وجودش تپش  قلب و فشار  امید   فرامرز   

 :کرد. گفت بار بوسیدن و فشردن  فای ز در آغوش  قانع نشد و باز ول نمی ده

کریم  بیائین بریم شما هم. من دلم راضی نیست اینجور  فای ز  عزیز،»

 «جان.

 «باز... یاهللا!» :فای ز گفت   

دادن   شدن و به سرتکان فرامرز به چندبار روبوسی با کریم و جدا   

هایش را که در آخرین بار   دمپائی حتی از جداشدنش از او و فای ز،نارا

ها را به دست   به دست گرفت و آن شدن به داخل آورده بود، بیرون برده

د. نشان کن برایش پرت شدنش از سوراخ، کریم داد که پس از رد

فای زجان! راستی! من » :دست به لبۀ دایرۀ عبور برد و گفت پوش، پیجامه

 «شه؟ سر هم باید ول بشم به زمین؛ می اونوقت با که برم،با سر 

 «کنم. من پاهات رو تا بشه  ول نمی عیب نداره،» :فای ز گفت   

کنم  ُخب عزیزان  من! به امید  دیدار. من میرم ولی بد می» :فرامرز گفت   

 «شما رو میذارم و میرم.

فکر  ما رو نکن. فقط به امید  دیدار. برو دیگه . » :فای ز و کریم گفتند   

  «کن.  احتیاط

هایش  او را به  کشید که فای ز به گرفتن  ساق خود را باال میفرامرز    

 «اّول دقت کن کسی نباشه.» :باالرفتن باال کشاند و گفت

دادن  سر و گردن و باالتنه به راحتی از دایره  فرامرز شروع به عبور   

ش اَ  صدای خفه رون و درنگ  احتیاط،کند و به رساندن  سر و گردن به بی می

 «. میرم.خوبه» :رسید

تواند او را نزدیک به زمین ول  کوشید تا می پاهای فای ز روی پتوها،   

فهمید که از ارتفاع  زیادی  ای که از ناچاری پاها را ول کرد، کند؛ لحظه

 طوری» :ا کرددص دل  و به طور   خفه و در تاپ و توپ   شدید    دهپرت ش
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 «نشدی؟

میرم. . ، قربانتنه فای ز» :خفه جواب فرستاد صدا و حال    همان   

 «قربانتون.

ها را پائین انداخت و پاهایش به کف  لُخت  اتاق رسید و  فای ز دمپائی   

 «بزرگترین آرزوم اینه که موفق بشه.» :گفت

 «کنم ب ت  من. فای ز! افتخار می» :کریم به حال  هیجان گفت   

من هم به تو افتخار » :گفت فای ز به فروبردن  هوا برای تسکین  هیجان،   

یاد  بیاد. بکردیم. هرچی هم پیش  شد و می کنم. کاری بود که باید می می

لت یه ساعت بعد از اونکه از توا ادت باشه که باید بگیم ما تا حدود  ی

د و صحبت بودیم که متوجه شدیم فرامرز صداش نمیا برگشتیم  مشغول  

بیا زود   حاال» :و گفت «.فکر کردیم خوابیده و ما هم دیگه خوابیدیم

بمونن که   تا از پتوها رو میذاریم همینجوردو اوضاع رو مرتب کنیم. فقط 

و زود هم باید چراغ رو خاموش  معلوم بشه پا گذاشته روشون رفته 

 «کنیم.

گیربیفته و بیان آره. اگه » :رفت که کریم گفت دستشان به کار می   

 «ما باید به حال  خواب باشیم. مون، سراغ

دراز کشیدند و از پهلوی چپ   کردن  چراغ، به جورکردن  وضع و خاموش   

خود را  بیحواس،کریم سر را از روی پتوی چندالشده بلند گرفت و  اتاق،

به  –به ضرب  دردآوری روی آرنج کوفت و با کشیدن  سر و گردن به کنار 

در وضعی که قلبش هنوز به تپش  عادی  –فای ز در سمت  راست سمت  

شد؟! یعنی خواب  راستی  فای ز! یعنی راستی» :یواش گفت بود، نرسیده

 «بینیم؟! نمی

به بلندگرفتن  سر از  انتظار  نتیجه،عادی   در تپش  غیر   فای ز هم دلش هنوز   

و  «عین  بیداریه!پس چی! شد! خواب نیست و » :صدا کرد روی تکّه ابر،

فقط اگه دوـ سه دقیقۀ دیگه هم بگذره و َهو و » :به دّقت  بیشتری  گفت

 «گه رفته که رفته  امیدوارم.دی قالی بلند نشه،

 این ُپشت ـ  کنم که فای ز! گمان نمی» :و گفت «هاع!» :فتکریم به فشار گ   
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 «ها؟ ،نیا سرکشی بکنُمشت ها  نگهبان باشه 

ـ نه. اصالً. ُپشت ـ ُمشت ها  آخه چی هست که بخوان سرکشی بکنن    

 ب ش؟

های وسیلۀ تهویه از  نوری که همیشه در تاریکی  اتاق از البالی َپّره ذّره   

نور   و ذّره آمد و حاال افزایشی پیدا کرده است، می بیرون از پشت و پناه،

امکان   ای دیگر گذشت  دقیقهبه  آمد، ای که از راهرو و زیر  در می همیشه

همانطور که نور  ماجرای اّتحاد  دهند که فای ز و کریم همدیگر را ببینند، می

و نور  ماجرای ازسرگذرانده  ممکن ساخته تا یکدیگر را به قّوت احساس 

 کنند و به یکدیگر احساس  احترام و عالقه و نزدیکی کنند.

من اگه » :گفت خیز شدۀ کریم، ۀ نیمسر  فای ز به ابر رسید و رویش به کپّ    

 «حاال رسیده بودم به نزدیکی  ُپل  مالکریم! بجای فرامرز بودم،

 دست نکنه و زود رد بشه از اما اگه خیلی دست احتیاط  خوبه، ـ البته   

 دیگه تمامه. این محوطه،

ـ باید اقالً یه کمی بخوابیم که صبح چشمامون از بیخوابی باد نکنن و    

 ئیم و بوئی نبرن. نفهمن که نخوابیده

ممکنه!     ـ خواب؟ خواب که غیر 

ولی باید سعی کنیم که اقالً چشمامون یه کمی خواب بره توشون و  ـ بله،   

 رم بشن.گیه کمی 

دراز و صاف و ناصاف شد.  کّپۀ سر و بدن  کریم فرو ریخت و پهن و   

پا روی پا  فای ز به پشت قرارگرفت و چشمش به بی معنائی  تاریک  سقف،

ها کرد به حالی  هائی از لحظه ذّره . سکوت شروع به تلمبارکردن  ذّرهانداخت

دوری  هردونفر از خاموشی بود. کّپۀ جوشان   اش میل  شدید   که هرلحظه

روشنائی   که در احاطۀ روشنائی و نیمه ای فرامرز َدم  نظرشان است؛ کّپه

در حرکت است... در  مانند، خیزانان ـ افت به کوتاهی و بلندی، مرگبار،

فرار را تسریع   کّپۀ انگار حرکت   ،آوردن و فشارآوردن به خود پیچ

 کسی، آن  گیرافتادن و گیرنیفتادن   بینند روزگاری شده که در کنند... می می

این اوست و  زندگی  معنای مرگ و  گریز، حال   ن  کسی بهنشد شدن و دیده دیده
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به خاطر   آب و خاکش، داشتن   دوست به خاطر  کسی است که فقط   کس

و عمل به  داشتن  مردم  آب و خاکش و به دلیل  تعّهدش به خوبی دوست

هایشان از  و زندگی پا نهاده است... چشم گهای مر به این لحظه خوبی،

بینند خودشانند که امکان  زندگی  سوزند و با دلشادی می مینیاز به خواب  

بینند به خود  اند و می لوقوع  تحمیل کردهاُ  در راه و قریبرا به مرگی 

بینند نباید نگران  عاقبت  کار برای  بینند نگرانند و می کنند و می افتخار می

 خودشان باشند...

دقیقه و دو دقیقه می رسد،  ها  به های لحظه ذّره وقتی که تلمبار  ذّره   

فای ز! خبری نشد. دیگه رفته صد » :آید صدای امید و امیدواری  کریم درمی

 «درصد.

 کنم دیگه تمام شد. خوشبختانه فکر می ـ بله،   

  ـ آخ! چقدر خوشحالم  فای ز!   

  «کریم!» :گفت صدای فای ز صدائی خندان،   

 «بله  فای ز.» :پاسخ داد صدای کریم صدای حرمت و توّجه  کامل،   

 ـ آماده باش برای کتک!   

ئیم! اگه یه اونجور آدمی  م  فای ز! آمادهئَ  آماده» :صدای محکم  کریم گفت   

بار کتک و بدتر از کتک هم راضی هستیم.   نجات پیدا کرده باشه  ما به ده

 «مگه کوچیکه موضوع؟

یعنی آنگاه که  شود، بلندتر میها بلندتر و خیلی  هنگامی که تلمبار  لحظه   

قلب و  های راحتی  کامل  خیال و آرامش   حرف روند، های دیگری می دقیقه

های  کم چشم رسند و کم کم به سکوت می آورند. کم های دلشادی را می حرف

کند ؛ نگرانی  ا فراری میشوند اّما نگرانی  خواب ر هردو سنگین  خواب می

زنند و درنتیجه کریم چرتی  ی و پستی  پس میُبزدل را مثل   نشانۀ واضح  

رود و حدود   شود؛ فای ز به خواب می هائی بیدار می زند و پس از دقیقه می

رود تا  پرد و با سرزنش  خود  باز به خواب می نیمساعت بعد از خواب می

زند  حدود  یک ساعت بگذرد و بیدار شود؛ کریم دو بار دیگر هم چرتی می

و خاموش  به تاپ و بیدار  هردو  چهار، شود... پس از ساعت   دار میو بی
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ها  شدن  دری و صدای پاهای زندانی ها و باز و بسته های حرکت  پوتین توپ

دهند و  گوش می شوند، ها برده می که به اسم  وضو به دستشوئی ـ مستراح

ازند. پرد کردن  خود می زنند و به آماده ها نهیب می به احساس  سستی  دل

ها به صدائی مثل   پوتین شدن صدا کرد، پس از آنکه دّومین در به بسته

ها  رسند. یکی از پوتین بلند و محکم  تهدید  به در  اتاق  پنج می صدای

 سرد و شوم، کلید، خوَرد و صدای دسته شود که به در می ضربۀ لگدی می

صدای  شود و شود و باز لگد به کار گرفته می رسد و در باز می می

و دستش به کار   «یاهللا! نماز! پاشین! یاهللا،» :شود زندانبان بلند می

رود. فای ز و کریم که پشتشان به در، عمداً دیر به  چراغ می کردن   روشن

اند و  دست به چشم برده پیچیدن و نشستن، خود با به اند، خوردن افتاده وول

که دو ـ سه  ئیاه است؛ نعرهنعرۀ زندانبان شده  حالشان حال  انتظار  شنیدن  

های! وای! تهویه » :دهد شدن  چراغ  تکانشان می لحظه پس از روشن

 «؟تون؟ یعنی... چرا.. پس کو اون یکی

به وسیلۀ تهویه و فضای  های فای ز و کریم در ظاهر  هاج و واجی، چشم   

زبانشان برای چندلحظه  اتاق و زندانبان نگاه کردند و با ظاهر  ناباوری،

شدگی شد و سر  جای خود  به خود  شان  حال  ول قفل ماند؛ وضع  نشسته

  «؟یعنی...» :و کریم گفت«چی شده؟!» :فای ز صدا کردپیچ آوردند تا 

 ،«فرار کرده  پس بگین!» :اندام که صدا کرده بود و زندانبان  باریک   

ر بله؟! بسیاربسیا کرده و شما خبرندارین یعنی، فرار» :بلند صدا کرد

 !«خوب

هم فرار کرده.  خیلی ممنون! ما خواب بودیم تا حاال و شاید» :فای ز گفت   

 «پس به ما چی؟ مگه ما نگهبانش بودیم؟

ُخب البد همه  اگه قضیه  قضیۀ فرار باشه توی یه اتاق،» :و کریم گفت   

 «ن!شون که باقی تاوان ب دَ  کنن نه یکی فرار می

 :ها، گفت زندانبان با تکان  شدید  سر به پائین و باال و به فشردن  دندان   

در را بست به شتاب و  «کار روشن بشه. تکلیف   فعالً باشین تا»

و را باز کرد  در بیفتند، فرار هم به فکر   نکند فای ز و کریم آنکه اّمادرفکر  
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شدن  فای ز و کریم و  و به خارج «بیائین برین دستشوئی فعالً.» گفت:

به حال  َدو   ای سرکج، ها و قفل کردن  در با میله بردنشان به جایگاه  مستراح

 دور شد 

 

 

دادستان  »و « حاکم  َشرع»پیش  « دادگاه»اّول فای ز و بعد کریم را به    

« دادستان» ها وهم یس  زندان و هم زندانبانبرند. هم رئ می« حاکم  َشرع

بینند فای ز چون  است واقعاً فای ز و کریم بیگناه باشند و میبینند ممکن  می

بیخود » نیست و چون تازه همانروز به آن اتاق برده شده بود،« سیاسی»

بینند اگر فرضاً فای ز و کریم در  خرید و می برای خود خطر نمی« و بیجهت

خودشان فرار نکردند؛ ولی پس چرا  جریان بودند و کمک  فرامرز کردند،

« حاکم  َشرع»ظّن    حرف  سوء   گیرد، ها قرار می فی که باالی همۀ حرفحر

اّوالً هراتفاقی که توی یه » :گوید است که به فای ز و کریم به قهر و غیظ می

نفر   ثانیاً امکان نداره که اون یه شن، اتاقی بیفته  همه مسئول حساب می

ه تنهائی یه تهویۀ بزرگ رو دربیاره و سروصدا نشه و ب ونسته باشهت

کند که  و همانروز حکمی صادر می «شما بیدار نشین!جوری که  دربره 

شود که در تعویض    شب به وسیلۀ رئیس  زندان به فای ز و کریم ابالغ می

ماه  شش فای ز محکومّیت  به  :اند بردهسه و هفت های  ها را به اتاق آن جا،

 هفت سال! ده و به محکومّیت  کریم،اضافه ش

 

 

بیش از دوسال  بعد اتوبوسی محکومینی را که  ده ـ دوازده روز   

شان بودند، به تهران و  محکومّیت داشتند و بنابراین  فای ز و کریم هم جزو 

ین  اّولی را گذراند و در مّدت  پشت   کرد. فای ز باقیماندۀ دو سالمنتقل به ا و 

ُبرد.  نفر به سرمی در اتاقی با شش ماهۀ اضافی، های شش سر گذاشتن  ماه

به گفتگوی فرار نشستند که مسجدسلیمانی   شبی سه نفر از آن شش نفر

ـ « راستا غالم  »،ـ ـ با محکومّیتی چهارساله« زاد کیان هوشنگ :»بودند

 ن  زندامحکومّیت   با ـ « ابراهیمی صالحـ عیسی »و  ساله ـ بامحکومّیتی سه
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 فای ز که قرار بود به گذراندن  آن شب  درست دوهفته بعد آزاد شود، ابد ـ.

خود را از مشارکت در گفتگو کنار نکشید. یکی از سه نفر  دیگر  گفتگو را 

ها را  لَو داد. آمدند و فای ز و هوشنگ و غالم و عیسی را بردند و فوری آن

 ل دادند!...به جوخۀ اعدام سپردند و اجسادشان را به مسجدسلیمان انتقا

 





 






