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  ها به خواننده اين داستان
 

شه هائی از سادگی، صفا و دليری مردم زحمتکش ما و داستانهائی که از نظر خوانندۀ عزيز ميگذرد بمنظور ثبت گو
و  ١٣٢٧چهار داستان اول مربوط است به سالهای پيش از بهمن . نيرنگ بازی و دنائت دشمنان وی نوشته شده است

و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨چهار داستان دوم به سالهای اوج و گسترش نهضت ملی و ضد امپرياليستی خلق ايران تا کودتای 
  . پس از آنيکی دوسال 

در اين هر دو دوران، حزب توده ايران بمثابه حزب طبقه کارگر ايران فعاليت ميکرد و هيچ حادثه مهم سياسی نبود که 
اما تاريخ حزب . م در داستانهای حاضر نيز مهر ونشان حزب توده ايران ديده ميشودالجر. ر ونشان او را نداشته باشدمه

و خلق زحمتکش ماست، متعلق به کسانی است که به سنن انقالبی وفادار مانده اند نه توده ايران متعلق به طبقه کارگر 
  . رويزيونيستهای حزب توده ايران که اينک سالهاست از مردم روی برتافته و رهسپار سازش با دشمنان گشته اند

پرچم حزب توده دوباره  ...تدنيا دنيای شاه و بختيارها نيس„حق داشت که در آستانه اعدام ميگفت  “مامور انتظامات„
ولی منظورش نام حزب توده ايران نبود که امروز رويزيونيستهای حزب توده ايران بر پيشانی خويش نقش . “بلند ميشه

آن پرچمی که قهرمانان اين داستانها برای اعتال آن فداکاری و جانبازی کردند . کرده و پرچم وی را برخاک افکنده اند
اين پرچم سرفرازتر و ظفرمند تر از . ر ايران، پرچم رهائی ملی و استقالل و سوسياليسم بودپرچم حزب طبقه کارگ

 . هميشه در عرصۀ ميهن ما باهتزاز در خواهد آمد
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  دندان طالی هپروند
  مرحوم رجبعلی ژاندارم

  
مردم که . دارم گروهان گنبد کاوس در رختخواب افتاده است و روزبروز حالش بدتر ميشوکه رجبعلی ژانددو هفته است 

ين ماه پيش يکمرتبه سراسر دشت ولی تب راجعه که چند . را جعه داردميگويند تب چشمشان از تب راجعه ترسيده 
زياد باال و شه تبش فتار بابيماری به تب راجعه گرگرگان را گرفت االن ريشه کن شده و هيچکس نشنيده است که ديگر 

آنقدر ضعيف شده که طاقت اين پهلو بآن پهلو شدن . قلبش روزی چند بار ميگيرد. خوب کار نميکندمزاجش . رودپائين مي
  . ندارد

از دوتا  .در تمام شهر گنبد کاوس يک پزشک مجاز بيشتر نيست و او هم در اين مورد عقلش بيشتر از ديگران نميرسد
شوهرم را ! امان„هر کدامشان که يک دوا و غذا تجويز ميکند ديگری فرياد کشان برسر وسينه ميزند که زن رجبعلی هم 
اگر رجبعلی سرپا بود اين ها جرات بهم پريدن نداشتند اما حاال ديگر رجبعلی زور شالق دست گرفتن  .“ميخواهند بکشند

نگاهی ترسبار به اين هيکلی که تمام عرض اطاق را گرفته با وجود اين زنها هر وقت باهم در ميافتند بی اختيار . ندارد
هنوز که هنوز است اهالی مينودشت از وی بيشتر از خود فرماندۀ . رجبعلی فقط پيش زنها هيبت دار نيست. مياندازند

دهقانان بين . البته اين فقط بآن علت نيست که رجبعلی يک متر و نود قد و هشتاد سانت شانه دارد. ژاندارمری ميترسند
م پشتش و هعلت اصلی اين است که رجبعلی هم خودش تفنگ دارد . آدمهای بلند قد و چهار شانه تر از رجبعلی کم نيست

  . بتفنگ ساير ژاندارمها ست
هروقت . اما نسبت به مينودشتی ها از همه شقی تر است. در مينو دشت بزرگ شده است. مينو دشتيست واقع رجبعلی در

لثوم کخدا بيامرزه „: ی از وی بظهور ميرسد پيرمردهای مينودشت سرشان را تکان ميدهند و ميگويندکه شرارت تازه ا
تازه رجبعلی را از شير گرفته بودند که . کلثوم جان مادر بزرگ رجبعلی بود. „جانو که نون حالل به رجبعلی داد 

ه مينودشت نزد مادر بزرگش فرستاد و مادرش مرد و پدرش که خمير گير نانوائی سنگکی گرگان بود رجبعلی را ب
  . رجبعلی تا ده دوازده سالگی آنجا ماند

يستاد، هيزم ميکشيد،  مثل ساير بچه های مينودشت سروپا برهنه در کوچه ها ميگشت، سرزمين ميرفت، پای خرمن ميا
که البته در  رجبعلی روی داددر اين دوره حادثه ای جلوی چشم . پهن جمع ميکرد و سه تا گوسفند کلثوم جان را ميچرانيد

آن سن وسال تاثير خاصی جز غصه و اندوه در وی باقی نگذاشت ولی بعدها که رجبعلی بزرگ شد در تصميم او در 
  : آن حادثه اين بود. انتخاب راه معاش و زندگی نقش بزرگی بازی کرد

ی ميرفتند يکمرتبه رجبعلی ديد که يکروز در زمستان که کلثوم جان و رجبعلی برای خريد کبريت بسمت دکان عطار
و يکنفر غريبه روبروی هم ايستاده و يک پوست گوسفند را از  )١(نوکر ميرزا عالء الدين خان مالک کتول “ممد سبيل„

اين پوست همان . نقش روی پوست بنظر رجبعلی آشنا آمد. دو طرف گرفته اند ومعلوم است که دارند معامله ميکنند
  . ست که تابستان گذشته گم شد و هر جا سر زدند اثری از آن پيدا نکردندگوسفند کلثوم جان ا

فورا چنگ . لش و تا چشمش به پوست افتاد حتم کرد که گم شدۀ خود را يافته است رجبعلی دويد و کلثوم جان هم بدنبا
وم بود فروشنده است مرد غريبه خود را عقب کشيد و ممد سبيل که معل .کلثوم جان دراز شد و پوست را از وسط گرفت

تمام امور خانه و مزرعه را پس از جوان . اما کلثوم جان خودش يک پا مرد بود. يک لگد بطرف کلثوم جان انداخت
با يک . نيروی جسميش هنوز در پنجاه سالگی دست نخورده مانده بود. مرگ شدن شوهرش به تنهائی اداره ميکرد

ممد سبيل که خودش را جلوی چند نفری . و مشغول ورانداز کردن شد حرکت پوست را از دست ممد سبيل بيرون کشيد
هيچ  .لون آهنی در دکان را کشيده بطرف کلثوم جان دويدکشا ايستاده بودند توهين شده احساس کرد دست زد  و ا که به تم
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مردم دويدند و کلثوم  .کس تصور چنين ديوانگی را نداشت و وقتيکه او با ميله آهن برسر کلثوم جان زد آخ همه بلند شد
بعد از چند ساعت وی بهوش آمد و پس از چند روز توانست از . ندند جان بيجان را روی االغی انداخته بخانه رسا

حواسش سرجا  ،ديگر توازن عقلی نداشت. رختخواب برخيزد ولی با آن ضربه يک چيزی از سروی برخاک ريخته بود
  . خاموش شد آن روز ببعد اجاق خانه کلثوم جان از. خنديد و بيهوده ميگريستبيهوده مي. حرفهای بی سروته ميزد. نبود

ولی بعدها که برشد رسيد اين . وقع در ذهن بچگانه رجبعلی هيچگونه نتيجه گيری بد يا خوب از اين حادثه نشددر آن م
چرا خود او نبايد ممد سبيل  حادثه در خاطر او زنده شد و بنظرش آمد که چرا بايد از امثال ممدسبيل تو سری بخورد و

از اين جهت روزيکه يک گروهبان ژاندارم در قهوه خانه بيرون گرگان او را به ژاندارم شدن تشويق کرد . بشود
  . رجبعلی فورا پذيرفت

پدرش در اين موقع زن دوم . چندی بعد از بهم خوردن النه و آشيانه کلثوم جان رجبعلی به گرگان نزد پدرش برگشت
روز در بندر شاه بعلت و يک. رجبعلی مدتی شاگرد قهوچی بود. نه او برای رجبعلی خانه گرم پدری نبود ود و خاگرفته ب

 بعدا در دورانی که بدربانی گاراژ و شاگرد شوفری اشتغال داشت گاهی در زير بارهای هندوانه از سا. تاددزدی گير اف
  . ه نفس ترياک قاچاق حمل ميکردری به گرگان بحساب سروان سپاهی فرمانده پادگان خواج

هيکل و  او فقط نمی خواست. ژاندارمی پوشيد عريضه داد که بزادگاه خودش مينودشت منتقل شودرجبعلی همينکه لباس 
بروهای درهم جنگلی خود را به مينودشتی ها نشان بدهد، بلکه آرزو داشت آنهائيکه اورا بچه سبيل پرپشت سياه بلند و ا

با کاميون که به مينو دشت ميرفت قنداق تفنگ را که روی زانو گذاشته بود . امروز کبکبه اش را ببينند يتيم ديده بودند
مشدی صادق سگ . موقع آن رسيده است که رجبعلی هم صاحب سروسامان بشود حاال ديگر. بدون توجه نوازش ميکرد
مينودشت آمده بود ميگفت مالحسين آخوند ده که چند ماه پيش آشنائی که از ! ولی نه. و ندهد کيست که دختر خود را با

اگر رجبعلی زن مرحوم مالحسين را بگيرد . نصف مينودشتی ها زير قرض او بودند مرده و زنش هم هنوز جوان است
  . کار عاقالنه تری کرده است
ود آنرا بصورت بچه حتی بسياری از زنها ترياکی اند و وقتيکه ترياک ميکشند د. داردعجيبی در مينودشت ترياک رواج 

رجبعلی که تجربه حمل ترياک قاچاق داشت بازار خوبی در مينودشت پيدا کرد و سه چهارسال . قنداقی خود فوت ميکنند
زن مالحسين هم . در مينودشت هم قرض ميداد، هم ترياک ميفروخت، هم زور ميگفت و هم رشوه ميگرفتبعد رجبعلی 

  . در حباله نکاح وی بود
که دولت از وضع دشت گرگان سراسيمه شد برای تقويت  ١٣٢٤سال . جبعلی را بمراد خود نگذاشتاما روزگار ر

اين ضربه برای رجبعلی خيلی . منتقل کرد اژاندارمری گنبدکاوس يک عده ژاندارم و از آن جمله رجبعلی را به آنج
انده اند و نميخواهند ديگر باج يرون رشهر غريب، بين ترکمنهائيکه سربلند کرده اند و مامورين امالک را ب. سخت بود

ولی هرچه اين در و آن در زد که بسر زندگی مينودشت برگردد . اين محيط با مزاج رجبعلی سازگارنبود. ال بدهندبه شغ
دختر استاد حبيب پيرهن دوز  .و صورتی بکار خود بدهد باالخره تن بقضا داد و درصدد برآمد که هر طور شده سر. نشد
ً (را گرفت کاوس گنبد ضه هائی را که بدهقانان داده بودند نگه در مينودشت مانده بود تا حساب قر چون زن اولش موقتا
اين همان خانه است که . برميگردد جای راحتی داشته باشد  )٢(ه هابّ و يک خانه هم کرايه کرد که هروقت از اُ ). دارد

   .االن در آن بستری است
پلکانی شما را با يوانچه ای آجری و از آنجا به پر چاله چولۀ زباله دان ميشويد و بعداً حياط وارد يک قطعه زمين  از در

قيها بطرف ديگر  دو طاقی قرار گرفته و طا هر يک از دو اطاق روی. چپ ميرسانددو اطاق در سمت راست و 
   .ساختمان راه دارند که در واقع آغل و اصطبل خانه است

ً  .ی ميتواند حرف بزندبدتر از هر روز است حتی بسخت بعلیامروز بعد از ظهر حال رج  مرگ را حس ميکند و طبيعتا
خاطره جالبی در نزد او نيست، وجدانی هم ندارد که از ياد شرارتهای سابق رقت قلبی باو . زندگی گذشته را بياد ميآورد

بح ه اطاق را که نگاه ميکند شو هر گوشولی امروز از صبح يک شبح وحشتناک جلوی نظر او ايستاده است . دست دهد
ظاهرا اين شبح چيز کامال بی آزاری است و يک دستمال خط و خالی کثيف گره خورده بيش نيست اما  .هم به آنجا ميرود

گذاشته شده و کليدش مال توی جعبه ای است که باالی رف اين دست. آور است سدر نظر رجبعلی مثل داس مرگ تر
گاهی خيال ميکند که در جعبه باز ميشود و دستمال . دوخته است جبعلی هم بيشتر به آنلی است چشم رهميشه پيش رجبع

  . بطرف او سر ميکشد
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  .)٣(مربوط است  ١٣٢٤داستان اين دستمال بحوادث تابستان 
بصورت حوادث روزمره در آمده  صاب، نمايش، در گيری با قوای پليساعت ،در آن سال هر گوشه ايران غليانی داشت

ده ای از افسرها که بيشترشان از لشگر خراسان بودند برای تدارک قيام بنواحی گرگان و دشت رفتند و بسرنوشت ع .بود
و قضيه اين طور بود که تصادفا همگی افسران بطور مجتمع . جانسوزی دچار شدند که رجبعلی در آن مداخله داشت

پاسبانها که از ترس جان خود از مزغلهای عمارت  بدون هيچ آرايش قوا و کمترين آمادگی در زير آتش ژاندارمها و
  .شهربانی با مسلسل و تفنگ شليک ميکردند قرار گرفتند و پنج نفرشان جابجا کشته شدند

آخر او خود را از قهرمانان . ی برای دفن ميبردند رجبعلی دائما ميغريد و فحش ميداديحيشب که نعشها را به امامزاده 
به ژاندارمها گفته بود که ستوان پنبه ای فرمانده ژاندارمها د رموقع عمل اصوال زبانش  اين بازی تصادف ميدانست و

ولی حاال که سر تقسيم رسيده ايم زبان ستوان از . ول را خالی کردممن بودم که تيرا. انست فرمان بدهدگرفته بود و نميتو
ل بود به مچی، کيف بغلی، فندک و پوت نعشها رفت و هر چه ساع “بازرسی„سر شب خودش برای . همه دراز تر است

  . جيب زد
  . “خوردن بلده و خوروندن بلد نيست. برپدرش لعنت که حق وحساب سرش نميشه„

جلوی پای آنها پنج پيکر خونين برروی پتو . ژاندارمها تفنگ بدست در دو طرف روی نيمکتهای کاميون نشسته بودند
کاميون . رجبعلی هم از شدت عصبانيت از اين پا به آن پا ميشد. ميکشيدند آنها چرت ميزدند و يا سيگار. تلوتلو ميخورد

  . در دست اندازها پشت سرهم ناله ميکرد
. اين همان ستوان قد بلنده بود که رجبعلی ميگفت شکار خاص من است. يکبار روشنائی کبريت روی يکی از نعشها افتد

اميد اينکه يک پوش هم در آن جيب مانده باشد اميد . زرسی شده استمعلوم بود که با .دکمۀ جيب باالی سينه اش باز بود
يکمرتبه ديگر . رجبعلی از اين ماموريت هم بايد دست خالی برگردد. “حتما گربه دزده تاته اش را ليسيده„. پوچی است

ياهی دهانش در س. هم روشنائی کبريت روی نعش افتادو سرش بعقب پرت شده و دهانش بطور ترس آوری بازمانده بود
مان اما نگاه رجبعلی به. موش شد و برق دهان نعش هم ناپديد گشتکبريت خا. چيزی در پرتو کمرنگ کبريت برق ميزد

يکی دوبار روشنائی چراغ اتومبيلهائی که از جلوی کاميون در ميآمدند بدهان نعش برخورد . نقطه در تاريکی خيره ماند
مثل اينکه حاال ديگر در تاريکی هم دندانها . رجبعلی چهار چشمی نگاه ميکرد. و مجددا دو دندان طالئی اورا روشن کرد

صدای قرچ قرچی بگوش آمد و يک . يون خم شدنگ را بر داشته آهسته بطرف کف کامناگهان سرنيزه تف. را می ديد
   .لحظه بعد رجبعلی دستمال خط و خالی خويش را که دو دانه زرين در آن بود در جيب شلوار گذاشت

رجبعلی برروی ران راست خود . خل کاميون چيزی جز سرنيزه و لوله تفنگ برق نميزداديگر در روشنائی گاه گاهی د
  . برای آنکه ديگر نگاهش به آن دهان باز نيفتد سرش را بديواره کاميون تکيه داد. احساس سردی ميکرد

دلش راضی نشد دستمال خط و خالی خود  د که هيچگاهاما چطور بو. ندان مردهرجبعلی از مرده نميترسيد تا چه رسد به د
وقتيکه بخانه برگشت بدون اينکه نظری بدرون دستمال بيفکند آنرا در گوشه جعبه خاص خويش گذاشت و . را باز کند

. حاال که رجبعلی در حال نيمه هشياری است تمام حواسش مجذوب جعبه و دستمال است. بندرت در جعبه را باز کرد
ياد اينکه آنشب هر وقت کاميون از دست انداز رد ميشد  ،ياد آن حفره وحشتناک دهان، صدای قرچ قرچ. يترسدرجبعلی م

خود . نعشها از کف آن بباال پرتاب ميشدند و مثل آن بود که ناگهان دسته جمعی حمله ميکنند، بررجبعلی هجوم آورده اند
  . آنها اينک بربدن نحيف رجبعلی لرزه انداخته است اين حوادث هيچگاه نتوانست رجبعلی را بلرزاند ولی ياد

بمردۀ رجبعلی دراز و باريک . پتوی سربازی رجبعلی را بخواهش خودش تا پيشانيش باال کشيده اند. تنگ غروب است
فقط . زنها ساکت و بيحرکت در باالی سرش نشسته اند. چراغ نفتی باالی سر او را روشن کرده اند. کفن کرده ميماند

يکمرتبه رجبعلی پتو را از صورت . قبری برای طلب آمرزش نشسته اند مثل اينست که بر سر. ای يکی از آنها ميجنبدلبه
خودش کنار زد و با صدای خاموشی گفت آن جعبه را بيآوريد و وقتی زن مينودشتی اش جعبه را کف اطاق گذاشت 

يگانه کلمه ای که توانست بگويد . افتاد روی متکارجبعلی با چشمهای دريده خواست نيمه خيز کند ولی نتوانست و 
دو ضجه دلخراش در اطاق بلند شد و در عين . وقتيکه دستمال را پيش او بردند آخرين نفس را کشيده بود. بود “دستمال„

ی ناگهان زار. يک لحظه آن دوزن مبهوت ماندند و بهم نگاه کردند. حال دودست لرزان برای گشودن دستمال بکار افتاد
  : زن مينودشتی بلند شد

                                                           
لت قيام کرده به گنبدکاوس فروشی دو برضد ستمکاری و ميهن - اکثرا از پادگان خراسان  –ای از افسران  عده ١٣٢٤در مرداد  - ٣
. ی ديگر متواری شدند  ای از آنها در اثر غافلگيری به طرز فجيعی به قتل رسيدند و عده عده اه دند ولی در برخورد با ژاندارمآم

  .اجساد کشتگان در امامزاده يحيی چند فرسخی گنبدکاوس به خاک سپرده شد
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  . „ميخواستی دندونت را برام يادگاری بذاری . قربان وفاداريت بروم رجبعلی„
. هنوز شب هفت رجبعلی نرسيده بود که زنها بحساب داروندار او رسيدگی و هرکدام سهم خودشان را سوا کرده بودند

که شوهرش اين دندانهای طالی خودش را بشخص او  زن مينودشتی اعتقاد داشت. دعوا فقط بر سر آن دو دندان طال بود
. ن طالئی نداشتبود و دندامثل دندانهای گرگ سالم  همه ميدانستند که رجبعلی دندانهاشاما . بيادگار هبه کرده است
ای ره زن مينودشتی بوسيله آقتا آنکه باالخ. نها رفتند و آمدندچند مرتبه ز. د و کار بعدليه کشيدجنجال بزرگی برپا ش

  . ستری پرونده را از جريان خارج کردوکيل دادگ المکا ن
موجود است که بخط آقای دادستان سابق گرگان  ٣٣٠١٠-هنوز هم در بايگانی راکد دادگستری پرونده ای بشماره گ

  : روی آن نوشته شده است
  . “پرونده دندان طالی مرحوم رجبعلی ژاندارم„
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  آنکت
  

ولی . بين اين دو شهر کوچک تقريبا جادۀ ساخته شده ای وجود ندارد. فس براحتی طی شدن راه بين گوميشان و خواجه
زمين آنچنان نرم و هموار است که در اثر آمد وشد مردم و وسائل نقليه خود بخود يک نوار تيره رنگ در اين فاصله 

بی دست انداز برای جاده  اين. روی آن ماله کشيده اندگسترده شده و در بعضی نقاط آنقدر صاف است که گوئی 
گلولۀ برنو از ران چپ او . زيرا که حرکت شديد اتومبيل برای آرخی خطر داشت. سرنشينان جيپ بسيار مناسب بود

  . او را بر روی صندلی عقب اتومبيل دراز کرده بودند. گذشته و استخوان را خورد کرده بود
های وسط جيپ نشسته دو نفر رفيقی که برروی صندلی . مانده بود اما اتومبيل باو قد نميداد و پای راستش از در بيرون

  . بودند مراقبت ميکردند که نيفتد
ناچار آنها  .نه يک درمانگاه و نه يک داروخانه، وجود ندارد ،در گوميشان و خواجه نفس وبندرشاه نه يک پزشک

تشنه اش  .که جلگانی را صدا کرديک بار راه خواجه نفس به بندرشاه  در وسط. آرخی را به گرگان برسانندميبايست 
  . آب هندوانه ای را گرفتند و بدهان وی ريختند. بود

دست راستش که روی سينه تا شده بود . صورتش در روشنائی چراغ دستی کوچکتر و مات تر از هميشه بچشم ميخورد
اينکه منتظر نبود آن چهارنفر را مثل . آب را که آشاميد چشمهايش را باز کرد. همرنگ کت تابستانی نباتی اش بود

  : لبخند بی نوری بر لبانش آمد و آهسته به ترکمنی پرسيد. دروبر خود ببيند
  ؟نمايشنامه را نشان دادند يا نه

اين دومين . که امروز ميبايست ساعت هشت در کلوب حزب در گوميشان نمايش ميداندندبود  “ظفر„منظورش نمايشنامه 
آرخی که بخاطر اين نمايشنامه تير خورده بود . زبان ترکمنی بازی ميشدبکه ) از اصلی کرمبعد ( نمايشنامه ای بود

  . ميخواست بداند سرنوشت آن چه شده است
و بلکه زودتر مردم در کلوب و در پيرامون آن گرد آمده و در انتظار  ٦ساعت ازداستان از اين قرار است که امروز 

ياشولی ها با ريش بلند و عصا و قبای دراز، : همه قيافه ای در ميان آنها بود. دندنمايش، دسته دسته به صحبت نشسته بو
های اطراف آمده بودند با خورجين  هبّ نزده ساله با سرو پای برهنه، و آنهائيکه از اُ  معلمها با کت و شلوار، بچه های ده پا

  . اسبهای خود
روز به کلوپ آمده و ان دوم خان جانی رئيس شهربانی، ديتوواقعا هم س. بر آوردند که شهربانی در صدد مداخله استخ

فرمانده تيپ گرگان هم در جريان  ،صحبت کرده بود که از مرکز برای جلوگيری از نمايش، تلگرافی دريافت داشته
از اين جهت قرار شد نمايش را زودتر شروع کنند تا اينکه مردم از خيابان جمع آوری شوند و احتمال برخورد . است

اما در همين موقع يک دسته سرباز که ستوان خان جانی در کنار آنها حرکت ميکرد از خيابان بسمت کلوپ . کمتر باشد
  . معلوم بود ارتش نخواسته مستقيما مداخله کند و قوای خود را در اختيار شهربانی گذاشته است. پيچيد

تودۀ متراکم پشت بديوار کلوب ساکت ايستاده دسته های مختلف بهم نزديک شده بصورت يک . همهمه مردم فرونشست
افسر از اين نقطه بمردم خطاب کرد . نگران سربازها بودند که در پنجاه قدمی در يک صف در برابر آنها ايست کردند

  .که پراکنده شوند
هم باشد آنها  شخانه نيست و اگردر هيچ جای گرگان و دشت نماي. چرا؟ مگر چه شده است؟ آمده اند که نمايش تماشا کنند

  اين چه جرمی است که بايد با سر نيزه آنرا تعقيب کرد؟ . بزبان ترکمنی نميتوانند بفهمند جز
فرمان آتش را دو مرتبه تکرار . و آنوقت او فرمان بزانو و سپس آتش داد. بديهی است که کسی حرف افسر را نشنيد

  .نده انداختولی فقط يک تير خالی شد و ميگويند آنرا هم خود فرما. کرد
که آرخی برخالف اکثر ترکمنها خيلی  “اتفاقا„از اين جهت . اتفاقا شخصی که مورد اصابت گلوله قرار گرفت آرخی بود

او . آرخی از اشخاص نادری بود که در برابر تبليغات حزب مقاومت زياد بخرج ميداد. کم به کلوب حزب توده ميرفت
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آزاديخواه، رک و بی پروائی بود و با هيچ چيز مرامنامه حزب مخالفت انسان با شرف، وظيفه شناس، کتاب دوست، 
هرچه ما کشيده . نبايد در کار ترکمنها دخالت کنند “واليتها„و باصطالح خود ترکمنها  “فارسها„ولی ميگفت که . نداشت

کسی را که زبان  آرخی در اينگونه مباحثات با چنان شوری گفتگو ميکرد که حتی. ايم و ميکشيم از دست فارسهاست
جلسۀ پارسال را در خانه جلگانی همه بخاطر دارند که آرخی موقعی که از شهر . ترکمنی نميدانست تحت تاثير ميگرفت

   .استمثل اين بود که مخاطبان را بر صندلی اتهام نشانده . خودش گوميشان سخن ميگفت چه التهابی داشت
مردم را آنقدر غارت کردند که . که درست کردند گوميشان متروک ماندبندر پهلوی را که رونق دادند و بندرشاه را „

بسياری از آنها برای پرداختن مالياتهای دولتی سقف خانه های خود را که از آهن سفيد بود کندند و فروختند و اين 
داشت و اين امر به پياده رو های کوچه های گوميشان روپوش تخته  .سفالهای بی ريخت و بی دوام را بجای آنها گذاشتند

يک روز پاشنه کفش خانم سرهنگ حکمتی فرماندار گرگان در الی درز يکی . تميزی و زيبائی شهر کمک بسيار ميکرد
او اين موضوع را بهانه کرده دستور داد تمام تخته ها را از پياده روها برداشتند و . از اين تخته ها رفت و شکست

چهره آرخی بر . “ه های گوميشان در تابستان و زمستان بيداد ميکندخاک و گل در کوچ. بحساب خودش فروخت
دلش . اين سرهنگ حکمتی که بود؟ ترکمن نبود„ :افروخته شده بود و نگاهش را در صورت ديگران ميگرداند و ميگفت

با هفت تير يادم هست که عده ای از پيرمردهای ما را بادست خودش . برای ترکمنها نميسوخت، پدر ترکمنها را سوزاند
   .جلگانی ميخواست چيزی بگويد ولی آرخی مهلت نداد “.زد
در . تو خودت بودی و ديدی که وقتيکه ما را برای تحصيل بتهران فرستادند با ما چطور رفتار شد. بگذار حرفم را بزنم„

پس از . و با صف ميبردندما را با صف ميآوردند . ما را از ديگران جدا کرده بودند. آنجا هم ما کاروان اسيران بوديم
اکثر آنها شغل . نگاه کنيد به ديپلمه های ترکمن. ديپلم گرفتن و برگشتن هم همه شما شاهد هستيد که چه روزگاری داريم

هيچ شنيده ايد که يک ترکمن حتی در همين خاک . هيچ يک از آنها در يک مقام فرهنگی و دولتی نيستند. مناسبی ندارند
  . “...شهردار، فرماندار و يا نماينده کشاورزی باشد؟ ترکمنها بايد برای خودشان فکری بکنند ،ترکمن رئيس فرهنگ

. البته جلگانی خيلی صحبت کرد و صحبتهای او آرخی را بفکر فروبرد. آن روزها و روزهای بعد بحث به نتيجه نرسيد
بعدا فرماندار کرمان شد و همان  کار سرهنگ حکمتی چه ربطی بکار فارسها دارد؟ سرهنگ حکمتی: جلگانی ميگفت

  . بالئی را که بسر گرگان آورده بود بسر کرمان آورد
يک . سرهنگ حکمتی نه ترکمن ميشناسد و نه فارس. کرمان بنسبت سابقش اگر از گوميشان خرابتر نباشد آبادتر نيست

م و قعود بزيان تمام مردم ايران اين آقائی که بنام ما ترکمنها در مجلس نشسته و صدتا قيا. مثال روشن جلوی توست
ميکند آيا اين کارها را بعلت اينکه ترکمن است انجام ميدهد يا بعلت اينکه همدست مقامات دولتی است؟ مگر ترديد داريد 

رضا شاه خودش مازندرانی بود ولی همه ميدانند که چه آتشی . که او فقط نفع خود را و همکارهايش را ميشناسد
که  ١٣١٨سال . تو فقط سرهنگ حکمتی ها را ميبينی. اين حرفهات درست نيست...نه. رانی ها زدبخصوص بجان مازند

من بزندان مجرد افتادم و خيال ميکردم در دنيا را بروی من بسته اند يکی از فارسها که در اطاق روبرو محبوس بود و 
او را هم سرهنگ حکمتی . ، بمن کتاب دادرساندبا من سر صحبت باز کرد، بمن غذا  باالخره در زير شکنجه کشته شد

  . امثال او صدها نفر هستند. ها کشتند
  . صحبت بمرامنامۀ حزب توده کشيد. قرجه، چولوغ، پيشداد، گرگانی هر کدام حرف زدند. رشته بحث خيلی دراز شد

  . آرخی ساکت بود ولی بنظر نميرسيد که قانع شده باشد
با يک صفحه بزبان ترکمنی در آمد خبر  “ندای گرگان„وقتيکه روزنامه . تر بود اين صحبتها قانع کنندهاما حوادث از

موقع ساختمان . بعضی از کتابهای توده ای نيز کم کم بخانه وی راه يافته بود. دادند که آرخی آنرا مرتبا ميخرد و ميخواند
يکروز هم برخالف انتظار همه آرخی  کلوب حزب که روزی چهل نفر از ترکمنها داوطلبانه برای کارهای بنائی ميآمدند

کنفرانسها و نمايشهای حزب بزبان . هم خيلی فعاليت ميکرد  در جمع آوری اعانه برای ساختمان پل خواجه نفس. آمد
با وجود همه اينها هنوز در باره عضويت حزب توده ايران تصميم نگرفته . ترکمنی بيش از هر چيز در او تاثير داشت

باشد تا فکر کنم و آنکت همانطور پيش او مانده „: لگانی آنکت عضويت را باو داد ولی آرخی گفته بوددوماه پيش ج. بود
  . بود

او ميان . امروز آرخی چند نفر از نزديکان خود را که در ابه های نزديک بندرشاه منزل دارند نيز برای تماشا آورده بود
جوانهای ما، „: ل اين و آن ميپريد و تبريک ميگفته بسرو کوآن دسته ميرفت، خوشحاالنتوده مردم از اين دسته به 

  . “...هنرپيشه های ما، زبان ما
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و تا فاصله چندين  جاده در نزديکی بندرشاه. از اين جهت اولين سوالش در وسط راه در باره سرنوشت نمايشنامه بود
اتوموبيل از يک گودال به گودال . ندارد در بعضی جاها در واقع جاده ای وجود. خيلی خراب است از آنکيلو متر بعد 

يکبار پارچه روی زخم را عوض کردند و محکمتر . ی ميريختا هر حرکت خون تازه ای از زخم آرخديگر ميافتاد و ب
جلگانی و . قريب پنج ساعت از تير خوردن آرخی ميگذشت و خون ريزی قطع نشده بود. ولی فايده ای نداشت. ند پيچيد

  . ر چيز از اين خونريزی ميترسيدندديگران بيش از ه
هرکس . خی استرگوش همه بناله گاهگاهی آ. هيچکس کلمه ای برزبان نميآورد. اينک اتوموبيل از وسط جنگل ميگذرد

اتوموبيل را نگه . ناگهان بنظر جلگانی رسيد که آرخی او را صدا ميکند. ميخواهد احوال آرخی را از روی ناله او بداند
. از دهانش آب غليظی روی تشک اتوموبيل ميريخت. چشمهای مجروح بسته بود.دستی را روشن کردند داشتند و چراغ

بعد از يکی دو دفعه صدا . يداول صدای جلگانی را نشن. ويزان بودآدست راستش در کنار صندلی مانند شاخه شکسته 
تی شنيده ميشد بريده بريده ان نيز بسخائی که در آن سکوت بيابشمش را باز کرد، سرش را کمی چرخاند و با صدزدن چ

  : گفت
  . „الی کتاب تاريخ است . آن آنکت را من امضاء کرده ام „

  . اين آخرين سخن او بود
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  عتيقه شناس
  

در واليت خودشان دست  “ميرزا علی قلی خان„از اول و آخر اسامی حذف شده بود  “خان„ و “ميرزا„با آنکه کلمات 
که به سواد و کمال شهرت داشت  - مالی کتول - او هشت سال بيشتر درس نخواند ولی مير دمحم آقا. نخورده مانده بود

قلی خان از خط و ربط مستوفی دمحم عليشاه که موقع جنگ استبداد و مشروطه با او به که خط و ربط ميرزا علی ميگفت 
ن ابوالمعالی گرگان  تاتول از همان روزگار بچگی که بدبسنزادۀ ک در واقع اين خا. ستگرگان آمده بود نيز جلوتر ا

يد و از همان وقت عقيده داشت که درس را بايد امثال حسين فرزاد  ميرفت فايده ای در درس و مدرسه واين حرفها نميد
برای او که . را از اين راه در بيآورند بخوانند که ميخواهند مثل پدرشان عضو اداره و پشت ميز نشين بشوند و نان خود

مت حواله ميکردند نه مرتبا به تجارتخانه اخوان سال آرد و روغنش را ساليانه از کتول ميفرستادند و پول جيبش را ماهيا
  . اين زحمت کتاب و دفتر چه لزومی داشت

ترها چائی بخورد وتنقل کند و با بزرگقلی اين بود که عصرها در تجارتخانه اخوان سالمت بنشيند و بزرگترين کيف علي
راستش اينست که پدرش هم آنقدر بدرس خواندن عليقلی پايبند نبود و از اين . تابستانها را در سايه باغهای کتول بگذارند

تا ده اشکال ميکند پيغام داد که عجا لجهت وقتيکه شنيد دبيرستان در مورد تحصيل پسرش که دوسال در يک کالس مان
  . از اين ببعد تا سالها زندگی عليقلی بيک زندگی کامال بی حادثه مبدل شد. نزد خودش به کتول بيآيد علی قلی

کر بشمار آورد زيرا اگر چه چند حادثه قابل ذآبستن شدن گوهر دختر مشهدی رمضان از رعايای کتول را نميتوان 
آقا با صد تومان جهاز بيک شوفر شاهرودی شوهر  روزی سرو صدا بلند کرد ولی وقتيکه او را با پا در ميانی مير دمحم

دادند و عليقلی هم به گرگان رفت اين قصه از زبانها افتاد و عرق خوريهای شبانه نيز که در اول برای عليقلی تازگی 
 کار بجائی رسيد که خود عليقلی کم کم از اين يکنواختی دلزده شد و خيال سفر. داشت بعد ها بصورت امر عادی در آمد

  .تهران و جستجوی زندگی ديگر بسرش زد
عصر يکی از روزهای تابستان که شهر در . وی داد که در سرنوشت وی تاثير اساسی داشتاوان اتفاقی راما در همين 

پينه دوزی خودش شب وزير هوای سوزان و لزج بحالت کرختی افتاده بود و حتی مامور کارآگاهی که با بساط واکسی 
ه در ميدان بزرگ گرگان جلوی کلوپ توده ايها کشيک ميداد نيز در موضع خود ديده نميشد، ميرزا وروز و گاه و بيگا

در پستوی . عليقلی خان بعادت معهود سروروئی شست و پاکشان از سايه زيرزمين بسمت تجارتخانه اخوان سالمت رفت
خان صاحب جمع  هللا از راه رسيدن فضل تجارتخانه تازه استکانهای خميازه شکن چای بگردش افتاده بود و صحبتها با

خان که برای خريد و فروش گاو بدشت گرگان رفته و برگشته بود حکايت ميکرد که در سه  هللا فضل. کم کم گرم ميشد
گ زده اند و اتفاقا گنج پيدا کرده اند نی موقع برپا کردن ابه های خود کلنفرسخی شمال غربی گنبدکاوس يک يورت ترکم

ا محرمانه به کمک ترکمنها مشغول اما خود ژاندارمه. اال گرفته که ژاندارمری مداخله کرده استو موضوع آن قدر ب
رئيس ژاندارمری گفته است که هرکس بخواهد اين زمينها را بکند بايد شش . عتيقه اندندن زمين و در آوردن اشياء ک

ر اصوال مربوط باوست و سرو کار همه کس اما رئيس فرهنگ ادعا دارد که اين کا. هزار تومان باو حق و حساب بدهد
  . بايد با او باشد
وصف „هر کس بعنوان . صحبت لذيذی بود. خان سررشته جديدی برای صحبت بدست همگان داد هللا داستان فضل

  : هر افسانه ای که از گنجهای باز يافته بخاطر داشت با آب و تاب نقل ميکرد “العيش نصف العيش
دهاتی در موقع شخم زمين برخورد به گودالی که آب مزرعه در آن ميريخت و صدای مهيب در عهد بهرام گور يکنفر 

فورا به ده گريخت و خاليق را . مرد ساده دل نزديک بود در پشت گاو آهن از وحشت قالب تهی کند. از آن بيرون ميآمد
انند، بعد با احتياط تمام طناب انداختند و مردم با او به مزرعه آمدند و اول کاری که کردند آبرا از آنجا برگرد. خبر کرد

. خانه ای ديدند مثل خانه های بهشت و دو گاو ميش طال با چشمهائی از ياقوت در آن خانه بودند. از گودال پائين رفتند
در پيش سر گاو ميشها يک آخور از طال پراز جواهر رنگارنگ بسته بودند و شکم گاوها از سنگهای قيمتی بشکل سيب 



١١ 

 

وزير بهرام گور بر سر گنج . خبر گنج در شهر پراکنده شد و به بهرام گور رسيد. بی و انار و ساير ميوه ها پر بودو گال
  . بعدها مردم آن گنج را گنج گاو نام گذاشتند. ين يادگار جمشيد استاکه نوشته بود آمد و لوحه آنرا خواند 

اين گنج متعلق . قصه گنج باد آورد دراز است. باد آورد بود ميگويند خسرو پرويز هشت گنج داشت که يکی از آنها گنج
  . به هرقل امپراطور روم بود ولی فرشته نگهبان بادها آنرا بکنار بحرالروم انداخت تا بدست خسروپرويز رسيد

همين زمان . همه جا دست تقدير در کار است، هيچ آفريده ای نميداند که چه گنجی بنام چه کسی نوشته شده است
اصرالدين شاه يک خارکن دامغانی بدنبال يک مار قيطانی سوراخی را با نوک داس شکافت و بکوزه ای پراز سکه ن

بهادر ميرزا حاکم آنروز دامغان کوزه را از او گرفت و در عوض شش دانگ ده سرخ سر را باو و . های طال رسيد
و ملک دارند و اسم فاميل خود را گنجينه گذاشته  امروز هم نواده های آن خارکن هنوز در سرخ سر آب. اوالدش بخشيد

  . اند
امجد که يکمرتبه در عالم گروهبانی ارتش صاحب آالف و الوف شد، يک  هللا هم معروف است که عطادر خود گرگان 

افسانه ها بقدری خيال انگيز و نويد بخش بودند که اشتهای يافتن . صحبت زياد شد. پايش در فاضل آباد بر سر گنج است
  . گنج دردل همه حضار بيدار شدو بخصوص در دل ميرزا عليقليخان  که در پی حادثه مشغول کننده ای ميگشت

. فردا صبح عليقلی سوار اتوبوس گنبد کاوس شد و از آنجا با يک بلد ترکمن تا محل حفاريها يک اتوموبيل کرايه کرد
لندتر بود ژاندارمها در جلوی چادرهای خود آتشی برروی زمينی که کمکی از زمينهای اطراف خود ب. تنگ غروب بود

يک اتوموبيل سواری از سمت راست چادرها بيرون آمد و گرد و خاک کنان بطرف . برپا کرده وديگی بار گذاشته بودند
اگر چه گروهبان ژاندارم اظهار ميداشت که طبق دستور فرمانده تا رسيدن هئيتی از تهران از هرگونه . شهر روان شد

کاوی که باعث از بين رفتن مقدسهای ملی است جلوگيری شده است معذالک صدای بيل و کلنگ از مسافت  زمين
 .بار در گرگان از او پول چائی گرفته بودا ئی داشت و چند گروهبان ژاندارم با عليقلی خان آشن. نزديک بگوش ميرسيد

. و به عليقليخان اجازه ورود به منطقه حفاری بدهد ولی در اينجا ديگر نميتوانست دستور جناب سرگرد را نديده بگيرد
عليقليخان که از دور دهانه حفره ها را ميديد گودال گنج گاو در نظرش مجسم ميشد و دلش مالش ميرفت که سری بدرون 

 هم اين بار از معجزه افتاده بود و اصال نتوانست گروهباناما اسکناسهای پشت گلی . آنها بکشد و چشمی روشن سازد
. من حاضرم برای شما جان بدهم اما امسال سال درجه منه .ما که نمک پرورده شما و آقا هستيم„. ژاندارم را نرم کند

باالخره . چاره نبود. اين حرفی بود که گروهبان پشت سرهم تکرار ميکرد. “...خود شما بهتر جناب سرگرد را ميشناسيد
ت و لنگان لنگان سوار اتوموبيل شده راه گنبد را در پيش گرفت و همان عليقليخان نگاه پر حسرتی به پشت چادرها انداخ

همه فکرش اينجا بود که چگونه ميتواند راهی به سوی گنج . شام از گلويش پائين نرفت. شب خودش را به گرگان رسانيد
. و هم که آدم اهلی استا. همه ظواهر حکم ميکرد که کليد گنج در دست سرگرد افراسيابی فرمانده ژاندارمری است. بيابد

غالب . آرد خانه او هميشه از پيشکشی خان کتول تامين ميشود. پدر عليقليخان بود ن همين يکماه پيش در کتول مهما
راست است که افراسيابی هفته گذشته در سر ميز . يخان استشبهای جمعه در رستوران گرگان يکی از هم ميزهای عليقل

ر با آنکه ميدانست چشم عليقليخان بدنبال فرنگيس دختر دادستان است در باره او شام ضمن صحبت از خوشگلهای شه
بمناسبت زانوی شتری و پيشانی ماه گرفته اش شوخی رکيکی کرده بود و يک کمی باهم سر شاخ شده بودند ولی اين امر 

قی کند عليقليخان پدر خودش را سرگرد افراسيابی بد قلاگرهم . نتوانست دوستی گرم چندين ساله آنها را بسردی بکشاند
بگذار آنهائيکه در گوشه و کنار پشت سر . بايد از همه وسايل استفاده کرد. کار کوچکی نيست. بميان خواهد انداخت

عليقليخان بدو بيراه ميگويند و او را بی جوهر و بی خاصيت جلوه ميدهند ببينند که او اگر دست بکاری بزند کيميا گری 
  . است

ساعت نه عليقليخان از پله های عمارت ژاندارمری باال رفت و مثل هميشه بدون آنکه از اطاق دار سئوالی  فردا صبح
اما اين بار برخالف معمول اطاق دار جلو آمده با گردن کج و در حاليکه . بکند رو بسمت اطاق رئيس ژاندارمری آورد

امروز کميسيون دارند و فرمودند که هيچکس  ،يد قربانببخش„: دستها را روی سينه چارتا کرده بود التماس کنان گفت
 طاق دار هيچ توضيح ديگریا. اين امر برايش خيلی غير منتظره بود .عليقليخان بکلی يکه خورد .“بخدمتشان نرود
در  .ولی عليقليخان که نامحرم نيست. شايد بازهم برای ريشه کن کردن توده ايها کميسيون کرده اند. نداشت که بدهد

ميسيون يک ماه پيش که با حضور رئيس بانک و رئيس دادگستری و چند نفر از کباده کشان شهر تشکيل شد عليقليخان ک
. پس چرا حاال او را در کميسيون راه نميدهند. هم حضور داشت و کار تيراندازی در ميتينگ توده ايها باو واگذار گرديد

از پله ها که پائين آمد يک اتوموبيل پاکار . ئله مهمی در پيش استشايد ديروز که او نبوده کسی از تهران رسيده ومس
ديگر يقين بود که حادثه تازه ای در  .تعجب کرد که چرا در موقع ورود آنرا نديده است. جلوی در ژاندارمری ايستاده بود
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ان رسيده باشد و باين به اين زودی خبر به تهربد کاوس باشد؟ يعنی ممکن است که نکند مربوط به گنج گن. جريان است
  . سرعت دست بکار شده باشند؟ فکر عليقليخان بجائی نميرسيد

نزديکيهای ظهر بعمارت ژاندارمری . در آبجو فروشی الزاريان گلوئی تر کرد و رفت به تجارتخانه اخوان سالمت
رئيس ژاندارمری را برای  اين مرتبه اطاق دار گوشه کريدور از روی چارپايه بلند شد و تعظيم کنان در اطاق. برگشت

با آنکه لباس ژاندارم برتن داشت رفتارش . افراسيابی هميشگی بودسرگرد افراسيابی همان سرگرد . عليقليخان باز کرد
کلمات در دهان او . هميشه حاضر به تعظيم بود. خنده از لبانش نمی افتاد. بنرمی يک عضو وزارت امور خارجه بود

کسيکه حرفهای چرب و نرمش را می شنيد هرگز تصور نميکرد که در . ه هايش سائيده ميشدآنقدر ميغلتيد که همه گوش
  . حساب و معامله دندان گرد و ناخن خشک باشد

  . „بفرما بنشين تابگويم يک ترش مايه دار برايت بيآورد  .تعظيم عرض ميکنم خان „
ش وارد شود موضوع گنج گنبد را پيش کشيد و صاف اما عليقليخان که عنان شکيب را از دست داده بود پيش از آنکه تر

سرگرد افراسيابی که تبسم کنان بحرفهايش گوش ميداد سيگاری آتش زد  .و پوست کنده مطرح کرد که کليد آن چند است
  : و با لبخند رندانه ای بدون عجله و شمرده شمرده شروع به توضيح کرد

وزی که ترکمنها کلنگ به زمين زده اند رئيس بانک بتهران تلگراف همان ر. اين لقمۀ رستم از دهن ما بزرگتر است -
همين امروز نماينده آنها برای ترتيب . کرده و از طرف وزارت فرهنگ اجازه حفاری را بيک هئيت آمريکائی داده اند

نماينده (کامبيز تنها گير کار اينجاست که آقای مهندس . با بنده مذاکره کردکار آمده بود و پس از مالقات فرماندار 
زروی کتابی که همراه خودش آورده است دردرآوردن اشياء ابايد يک نفر معتمد سر اين کار بگذارد تا ) آمريکائيها

سرگرد افراسيابی مکثی کرد و نگاه خود را معصومانه بزمين دوخته . نظارت کند و آنها را بسته بندی کرده بتهران ببرد
  : چنين ادامه داد

. باين طريق حساب عليقليخان روشن بود. وز بتهران تلگراف ميکند که يکنفر را برای اينکار بفرستندو گويا امر -
اما او در عرض اين دوروز چنان دورخيزی کرده بود که نميتوانست . ميبايست فکر همآغوشی با گنج را از سر بدر کند

هوس . ری بکند که بيسابقه باشديت خودش کااز اينهمه ولگردی در والباالخره ميخواست پس . جلوی خود را بگيرد
   :اين بود که با عصبانيت در دنبال کالم سرگرد افراسيابی گفت. مداخله در کار گنج او را بغليان ميآورد

حاال ديگر گرگا نی ها آنقدر بيعرضه شده اند که برای اينطور کارهم بايد آدم از تهران آورد؟ شما بايد از منافع ما  -
سرگر افراسيابی مثل اينکه شکار خود را در تنگنا گرفته باشد سر برداشته نگاه شيطنت . دفاع کنيد که نميکنيدگرگانی ها 

  : بارخود را در نگاه عليقليخان دوخت و گفت
  خان، چند حاضری معامله کنی؟ 

  . همان شب عليقليخان در منزل سرگرد افراسيابی به مهندس کامبيز معرفی شد
صفحه عکس از اشياء عتيقۀ دوره های  ٢٥٠ن ميبايست مطالعه کند چاپ نيويورک بود با قريب کتابی که عليقليخا

مختصات آن و دوره آن بزبان انگليسی نوشته و چاپ شده بود که عينا در اطراف صفحه زيرهر عکس . مختلف ايران
وانست مظنۀ تقريبی اشياء را بدست هر فرد ناوارد هم با مطالعه آنها ميت. بفارسی ترجمه کرده و با دست نوشته بودند

عدا بوسيله يکی از عليقليخان ميبايست خودش در محل حاضر باشد و نظارت کند که اشياء سالم از خاک در آيد و ب. آورد
ن که دست چابک و ماهر دارد آنها را تميز کند و پس از بسته بندی در جعبه های مخصوص با خودش کوزه گران گرگا

   . بتهران ببرد
هندس کامبيز توضيح داد که خود رئيس هئيت آمريکائی ميخواست به گرگان بيايد و شخصا مباشرت امور را بعهده م

از طرف ديگر بهتر . ولی چون روسها در اينجا هستند ناچار بايد يکنفر از طرف هئيت عهده دار اين کار بشود. بگيرد
  . بعنوان نماينده وزارت فرهنگ عمل کند است که اصوال صحبت آمريکائيها بميان نيايد و عليقليخان

  . فردا صبح عليقليخان بمعيت فرمانده ژاندارمری و با جيپ او بمحل ماموريت عزيمت کرد
عليقليخان گزارش کرد که زمزمه های . در عرض بيست روزی که گذشت يکبار ديگر مهندس کامبيز به گرگان آمد

ا آنها در کنفرانس هفتگی خود صريح. مه اش از منبع توده ايهاستزياد شده و ه “گنج گنبد کاوس„مخالف در باره 
بحفاری ها اشاره کرده و پای آمريکائيها را بميان کشيده و گفته اند که نبايد گذاشت ثروت ملی ايران به ينگه دنيا حمل 

قجق بوسيله  ،رح کردهعليقليخان عالوه بر اينکه با سرگرد افراسيابی نقشه مشترکی برای کندن غال توده ايها ط. شود
نه به کلوپ آنها بريزند و هرچه هست و نيست از  ای ترکمن وارد مذاکره شده است که شباآقای کالمی با باسمه چی ه
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مهندس کامبيز که با دقت و وحشت گوش ميکرد کليه ابتکارات عليقليخان را پسنديد و صورت خرج او را در . بين ببرند
  . ان ميشد قبول کرداين مورد که قريب دوهزار توم

در غروب يکی از روزهای اوايل شهريور عليقليخان با باروبنه خود بتهران رسيد و بی درنگ سراغ منزلی را گرفت 
  . که نشانی داده بودند

بزحمت توانست پالک روی دررا که بزبان . ٢٥ويالی شمارۀ . نزديک چهارراه کاخ. ضلع جنوبی خيابان تخت جمشيد
  : ی کندانگليسی بود هيج

عليقليخان دو ساعتی در . يند بمنزل نميآ ٨جوانکی بيرون آمد وگفت که کلنل زودتر از ساعت  -زنگ زد. کلنل شارپ
اين بار کلنل در اطاق نسبتا . ب برگشت بمنزل اربا ٥/٨يکی از کافه های نزديک بچشم چرانی مشغول شد و ساعت 

 او زبان فارسی را در تهران پيش يک دوست. عليقليخان را پذيرفتبزرگی که دو درش به بالکن رو بخيابان باز ميشد 
از جزئيات کار پرسيد و همان شب از باروبنه عليقليخان . وب حرف ميزددانشگاهی خود تحصيل کرده بود و خ

 .چيزی که بخصوص عليقليخان را جلب کرد دست و دلبازی کلنل بود. شدند هر دو بيک اندازه از هم راضی. کردبازديد
يزه هم باو داد و بعدا پيشنهاد کرد که آيا حاضر است  جا. حساب عليقليخان بود پرداختهرچه . کلنل چانه بازاری نميزد

رهسپار ند روزی تهران گردی کرد و آنگاه چ. برای همين کار به کاشان برود، عليقليخان بهتر از اين آرزوئی نداشت
کم کم عليقليخان برای خود شغلی پيدا کرد . رشت و بعدا حوالی مياندوآب ،رودبار ،بعدا همدان. نقطه جديد ماموريت شد

اشيائی را که او بتهران ميآورد کلنل بکمک همکاران آمريکائی خود دست . و بصورت دست راست کلنل شارپ در آمد
عليقليخان وارد کم کم که . قسمتی راهی آمريکا ميشد و قسمتی به وزارت فرهنگ بعنوان سهم تعلق ميگرفت. چين ميکرد

د با استادی و مهارت او که يکی از محارم کلنل بو. کار شد به نقش عمده عتيقه چيان رئيس کاشی سازی ايران پی برد
دی او را بعنوان عتيقه اصيل سهم وزارت فرهنگ تقليد ميکرد و آنوقت ساخته تقليبعضی از اشياء  عجيبی از روی

عليقليخان نيز استعداد خود را در اين نازک کاريها . در بازار ميفروختندوزارت فرهنگ ميدادند و اصلش را  تحويل
به محافل سياسی راه . در بازار صاحب امتياز شد. در طی چند سالی حساب بانکش باال زد. بتمام و کمال نمايان ساخت

ه او را با خود بتهران چسب با دختر دادستان عروسی کردور پايش آمد، سری به گرگان زد وتراتوموبيل فورد زي. يافت
   .عليقلی کتولی کارشناس عتيقه: آورد و روی پالک خانه خود در خيابان تير نوشت

و بخصوص که ميدانست .ود ولی هيچگاه حق نان و نمک او را فراموش نميکردباو ديگر يک پا شريک کلنل شارپ 
از باال محکم بود و هر آن ميتوانست  کلنل کارش. بهرحال سررشته کارش دردست اين آمريکائی همه فن حريف است

ين کار را ميدانست و در همه حال نسبت باو ولی قدر اين دستيار شير. ود دورکندعليقلی را با يک اشاره از جلوی پای خ
  . بزرگواری ميکرد

گيس بعنوان عليقلی هرگز آن روز پائيزی را از ياد نميبرد که در خانه کلنل مهمانی بود و قرار بود که عليقلی و فرن
پ بيدستانی هم بهمين مهری خانم، خانم سرتي. نزديکان ميزبان زودتر از ديگران بروند و ترتيبات مهمانی را بدهند

پس از آنکه هر قسمت از کارها به کسی واگذار گرديد فرنگيس برای خريد ميوه سوار اتوموبيل . مناسبت زودتر آمده بود
يک ربع بعد از رفتن فرنگيس عليقليخان بزانو در آمده . ظيفه خود را ناتمام گذاشتنداما آن دونفر که ماندند و. شد و رفت

مهری دست راستش بهمان حالتی که قبال . پاهای مهری را که کنار ميز غذا خوری روی صندلی نشسته بود بغل زده بود
برخاستن کوششی برای . زان بودمانده و دست چپش در پهلويش آوي یکارد و چنگالها را منظم ميکرد روی ميز غذا خور

عليقلی . نميکرد ولی سرو سينه خود را بعالمت اضطراب و اعتراض پيچ و تاب ميداد و گاهی چشمانش را ميبست
ناگهان مثل گنجشکی که پرش بچنگال قرقی خورده باشد با تمام وزن اما . برداشت و به سمت باال خزيدملتهبانه سر 

ر مهری در آستانه اطاق پهلو کلنل شارپ ايستاده و دستها را بکمر زده بود و تبسم کنان در پشت س. بروی پای خود افتاد
تا مهری از جای خود جست و تا عليقليخان دست و پای خود را جمع کرد کلنل به طبقه پائين رفته و . آنها رانظاره ميکرد

وی عليقليخان نيآورد و عليقليخان که از يک او هيچوقت اين حادثه را بر. در اطاق کارش بشنيدن راديو مشغول شده بود
طرف حساب سرتيپ بيدستانی را ميکرد و از طرف ديگر ميدانست که خود کلنل با مهری سروسری دارد از اين همکار 

  . پروری ارباب برای هميشه منت دار بود
وسط دشت کشيده شده و اينک  قرار بود در طول ديوار کهنه ايکه دريت عليقليخان باز دردشت گرگان بود آخرين مامور

برخی از باستان شناسان اظهار نظر کرده بودند که در برجهائی که قاعدتا ميبايست . در زير خاک است حفرياتی بشود
مهندس کامبيز با عليقليخان بمحل رفتند و . برخوردفاصله بفاصله در اين ديوار ساخته شده باشد ميتوان به اشياء عتيقه 

ولی اين بار سرو صدا بيش از . ۀ تيپ گرگان بوسيله عده ای از کارگران ترکمن شروع بکار کردندتحت حمايت فرماند
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مردم . بخصوص که رئيس فرهنگ نيز چون ميخواست که اورا بحساب آورند و آرام ننشسته بود. دفعه پيش بلند شد
کار بجائی رسيد که کارگران . ريخی ما باشدميگفتند که اين کارها را خود دولت انجام بدهد تا حافظ ثروت ملی و اسناد تا

حتی يکروز بين آنها و يک استوار ارتش نزاعی شده و کار به . تحت تاثير احساسات مردم از حفاری خودداری کردند
. عليقليخان باين نتيجه رسيد که نقشه جدی تر و جامع تری برای هموار کردن زمينه طرح شود. تيراندازی کشيده بود

  . رساند و کمک فکری و عملی بخواهدهران ميرفت که جريان امور را باطالع کلنل شارپ باينک او بت
يل خود را در فاضل آباد نگهداشت و با دوست ديرين پدرش آقای مرتضی سوداگر پياده شدند تا در قهوه عليقليخان اتوموب

او پسر پيشخدمت اداره کشاورزی  .را عليقليخان از روزگار بچگی ميشناخت هللاعنايت. دهانی تر کنند هللاعنايتخانه 
گرگان بود و تا وقتی که پدرش را از آنجا بيرون کردند و خانواده شان بنه کن به گنبد کاوس کوچ کرد يعنی تا کالس 

مدتی نامه رسان اداره امالک بود و پس از  .بعدا از درس و مدرسه واماند. چهارم ابتدائی با عليقلی خان همدرس بود
اداره يک خانه متروک دهقانی را در زير فاضل آباد در کنار جاده تعمير کرد و سرو صورتی داد و  برچيده شدن آن

  . قهوه خانه ای براه انداخت
مشهد ميباشد زياد است و چون فران گنبدکاوس و  آمد وشد فاضل آباد که بين شاه پسند و گرگان واقع شده و گذرگاه مسا

يه داری است کمتراتوبوسی است که از آنجا بگذرد و مسافرانش هوس دست ط جنگل است و جای با صفا و سادر وس
 کاز طرف ديکر فاضل آباد نزدي. ارابه داران ترکمن نيز شبها در اينجا قرموت ميکنند. ورو تازه کردن نداشته باشند

ف آباد قزوين رقابت شريانه های ه و بغل پرکن نواحی اطرافش با هندوجنگل قرق است که هندوانه های سرخ و دانه سيا
هر وقت که از اين جاده رد  ،از اين جهت عليقليخان در سفرهای خود از تهران و يا از گرگان بحدود گنبد کاوس. دارد

اينک نيز با آقای مرتضی سوداگر بر سر ميز . را ميگرفت هللاعنايتميشد سراغ چائی داغ و يا هندوانه خنک قهوه خانه 
ک نشسته بود و گلهای آتشی يک نصفه هندوانه بزرگ را با چنگال نيکلی برميچيد و چارگوشی زير  درخت زبان گنجش

شهرود در جلوی قهوه خانه نگهداشت و از  –مخصوصا بعد از آنکه اتوبوس راه گرگان . ضمنا بلند بلند اختالط ميکرد
. د چانه عليقليخان گرمتر شدک زده و در انتظار چای پرمايه نشستنمسافرش عده ای در کنار جوی آب چند چهل و دونفر

اما . بلکه برای همه آن جماعت مسافران خود نمائی ميکرد. در واقع ديگر طرف صحبتش آقای مرتضی سوداگر نبود
او که عادتا مثل فرفره ميچرخيد و به مشتريها ميرسيد اين . بود هللاعنايتکسی که بيش از همه بحرفهای او توجه داشت 

واگذاشت و خودش با های تازه وارد را به پسرش علی يئی داد کار ساير مشتری با عجله چا عد از آنکه باطاق عقببار ب
ش را شش دانگ به صحبتهائيکه در ه طرف چپ دکان زده بود نشسته حواسعجله برگشت و بروی تختی که در باغچ

  . گرد ميز زير درخت زبان گنجشک ميگذشت داد
ی فرورفته و لبهای سياه خشکيده اش بزحمت ميتوانست  صدای خود را نوبه صحبت با آقای سوداگر بود که با لپها

  : بگوش طرف برساند
در واقع ملک پدری  .بنده در بندر گز اين کارخانه چوب بری را با چه خون جگری دائر کردم ،آقای ميرزا عليقليخان

و آب رسيده اند سرو صدا بلند شده که  راه افتاد و يک مشت عمله و کارگر بنان حاال که کارخانه. ه سر اين کار رفتبند
جنگل  ،آقا. نشنو ويک درد سری برای ما درست کرده اند که نگو. جنگل مال دولت است و شما حق نداريد آنرا ببريد

  . اصوال دولت چرا بايد در کارهای ملی دخالت کند. مال ملت است ،مال خداست
  : عليقليخان سردرد دل را باز کرد

  .پهلوی همه جا پر از ثروت ملی ستن خاک ميهن ما ببرکت داريوش کبير و اعليحضرت دمحم رضا شاه اي ،آقای سوداگر
  

  و ديوار شکسته  از نقش و نگار در
  )٤(آثار پديد است سپهدار عجم را 

  
ه است؟ آخر اگر ملت نباشد دولت چکار. همه بدرد شما گرفتارند. اما مگر ميگذارند که انسان از خاک ميهنش استفاده کند

  . اين آب و خاک متعلق بهمه افراد ملت است) ٥(الناس مسلطان  :خود خداوند فرموده است. اول لب بود که دندان آمد

                                                           
اصل (. ميگفت" سپهدار عجم"شغل خود از برکرده بود ولی بجای صنا ديد عجم  اين يکی از اشعاری بود که عليقليخان بمناسبت -  ٤

  )آثار پديد است صنا ديد عجم را                از نقش و نگار در و ديوار شکسته(شعر چنين است 
ا نون ميگويند عليقليخان اين عبارت را بارها در محافل مختلف شنيده بود ولی تصور ميکرد که مردم همانطور که نان ر -  ٥

  ."الناس مسلطان"او برای اينکه کامال لفظ قلم صحبت کرده باشد ميگفت  کرا هم مسلطون تلفظ ميکنند و اين مسلطان
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لنگ  هللاعنايت. تو حرفش نميدويد همچنان تاخت و تاز ميکردهللا عليقليخان را يابو برداشته بود و اگر ناگهان عنايت  
دستهايش از دو طرف در زير رانش، سرش بجلو  ،از تخت آويزانپاهايش  ،رنگ چرکين بلند روی شانه اش زقرم

اگر اين مملکت مال همه  ،آقای عليقليخان :سرخی خشم و خجالت بصورتش زده با صدای دو رگه وارد بحث شد ،خميده
ده سال است که من روی اين يک تکه زمين کار و کاسبی . است پس چرا چند وجب خاک قبرستانش هم بما نميرسد

اما حاال اداره امالک آمده و  .چارديوارش مال رعيتی بوده که گذاشته و رفته، تعميرش با پول و زحمت من شده. مميکن
چهارسال پيش مثل اجل معلق باالی سرمن آمدند و پس از بيا و بروی زياد . اين تکه زمين را داره از زير پای من ميکشه

تومان  ٣٨٤٠تومان  ٢٠ابت کرايه اين قهوه خانه از قرار ماهی تا بحال ب ١٣٢٠از شهريور  هللاعنايتحساب کردند که 
باداره امالک بدهکار است و حاال که نميتواند آنرا يکجا بدهد بايد مبلغ اجاره را دو برابر کنند يعنی ماهيانه چهل تومان 

ما که . ردند که نکردندهرچه داد زدم که اين دوتا چار ديواری اصال ربطی به اداره امالک ندارد گوش نک. کرايه بدهد
  .هللام مال عنايتی فاضل آباد هيک قهوه خانه فکسن. کاوس نخواستيمگنج گنبد 

را نديده بود و هرگز انتظار نداشت که قهوه چی فاضل آباد با اين گستاخی با  هللاعنايتيکی دو سال ميشد که عليقليخان 
  : پا آن پا شده با لحن تهديد آميز گفت مخصوصا از يادآوری گنج گنبد کاوس يکه خورد و اين. وی صحبت کند

ما آمديم و برای اينکه . اوال اين گنج گنبد کاوس را کی تو دهنها انداخته است؟ چيزيکه در دشت گرگان نيست گنج است
کشيديم و امروز همه خدمتی به مملکت کرده باشيم يک مشت خرده ريز را که صدها سال زير خاک مانده بود بيرون 

بنده از زحماتی که متحمل شده ام و مخارجی که همين . ه باستانشناسی تهران باعث افتخار هر ايرانی استآنها در موز
سزای ميهن پرستی در اين مملکت . اما انصاف هم چيز خوبی است. اقای سوداگر شاهد قسمتی از آن بودند، ميگذرم

ته ايد و ميخواهيد کرايه ندهيد؟ اگر ملک در ملک اداره امالک نشس هللاعنايتشما . هميشه همين هوچی بازيها است
   ...اشخاص هم در اختيار خودشان نباشد پس ديگر چه عالقه ای به وطن و مملکت خودشان خواهند داشت؟ شما خودتان

  ما مردم که ملک نداريم تکليفمان چيست؟ مگر ما اهل اين مملکت نيستيم؟  ،آقای عليقليخان  
تو . اردبرد باالخره هرکس باندازه دهنش بايد لقمه. اين حرفها مال توده ايهاست. د بزنی، اين حرفها را تو نبايهللاعنايت  

  . حاضری پول چائيت را نگيری تا اداره امالک کرايه ملکش را نگيرد
من پول زحمت خودم و پسرم و زن بدبختم را که صبح تا شب جان ميکنند ميگيرم اما اداره امالک . يشها ميکنيداچه فرم 

  . چی را ميگيرد؟ کرايه ملکی را که مال مردم است، مال خدای مردم است کرايه
عليقليخان . جمله آخر را در حالتی ميگفت که ميلرزيد و از تخت پائين جسته بطرف در قهوه خانه روان بود هللاعنايت

نباله بحث را سرخود را نزديک گوش آقای سوداگر برد و د. سخت کنف شده بود و نميتوانست خون سردی را حفظ کند
  . بطور محرمانه ادامه داد

هدفش اين بود که فردا صبح زود پيش از آنکه کلنل از خانه بيرون برود . يکربع بعد عليقليخان از فاضل آباد سرازير شد
اتفاقا . زنگ ويالی کلنل را بصدا در آورد ٦بيخوابی شب را بخود هموار کرد و نزديک ساعت . خود را بوی برساند

معلوم بود که برای . روز زودتر از معمول برخاسته و شتشو کرده و لباس پوشيده و در انتظار صبحانه نشسته بودکلنل آن
قسمتی از گزارش عليقليخان را سر ميز صبحانه شنيد و قسمت ديگر را قرار شد در اتوموبيل موقع . کاری عجله دارد

از چهارراه سرچشمه بسوی . رف جنوب شهر سرازير شداتوموبيل از خيابان يوسف آباد و فردوسی بط. حرکت بشنود
فقط در نزديکی کوچه آبشار مرد . راه ميدادنداتوموبيل بهمه جا پاسبانها فورا . هيچ توقفی پيش نيآمد .خيابان ری پيچيد

بيل شد جوانی که ناخوش خود را کول کرده و از اين ور خيابان بآن ور خيابان به مطب دکتر ميبرد باعث  معطلی اتومو
اما عليقلی خان حواسش دنبال گزارش خودش بود و مثل اينکه با . و داد کلنل راکه به انگليسی فحش ميداد در آورد

 ،عليقليخان که مقصد حرکت را نميدانست کم کم   خود بخود در اثر تعجب. خودش حرف ميزد يک لحظه ترمز نميکرد
اتوموبيل به . ی و پر دست انداز و اطراف و جوانب خرابه آن بوددنباله گزارش را رها کرده و مشغول وارسی جادۀ گل

در بزرگ يک چادر ديواری که عده ای زن و مرد در بيرون آن ايستاده بودند و سربازهای تفنگ بدست جلوی آن 
کشيک ميدادند نزديک شد و بسمت چپ پيچيده از ميان سربازها گذشت ودر داخل چارديواری در کنار عمارت يک 

  . آجری ايستاد طبقه
چونکه تهرانيهای نسبتا متمکن تا آنوقت مرده های خود را به آن قبرستان . عليقليخان حق داشت که مسگر آباد را نشناسد

قريب صد نفر زن و مرد جلوی . آنجا مختص مردم فقير و مرده ها و يا کشته های ناشناس بود. نو بنياد نميآوردند
ولی سرنيزه ها مانع . بودند و ميخواستند بسمت خيابان مرکزی قبرستان بروند عمارت مرده شو خانه ازدحام کرده

عليقليخان از باالی سرمردم نگاه کرد وديد که در . جمعيت قنداقهای تفنگ بکار مياقتادندميشدند ودر هر حمله و هجوم 
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کشيده اند که جابجا  یديطار شده است و روی آنها شمد سفنعش پشت سر يکديگر ق ٦طول خيابان مرکزی قبرستان 
قضيه اين نعشها چيست؟ مردم چرا ازدحام کرده اند؟ چرا . نزديک بود دست و پای خود را بکلی گم کند. خونی است

و در کار انکند که نقشه شومی برای  .کلنل او را بقبرستان آورده است؟ او هم از مرده ميترسد و هم از ازدحام مردم
  . دنيا هزار رو دارد. روز خاطر او را نگهداشته است ولی روزگار را چه ديدیباشد؟ درست است که کلنل تا ام

  
  آنکس که ترا بجملگی تکيه براوست

  ) ٦(چون چشم خودت بازکنی دشمنت اوست 
  

ششماه پيش از گوشه و کنار شنيده بود که صادق زبان بر که دالل سفارت آمريکا بود و اجناس آنها را در بازار آب 
اين فکر او را بوحشت ميانداخت و پاهايش سستی ميگرفت تا آنکه باالخره به خود . ه سربنيست شده استميکرد يکمرتب

افسر آهسته و کوتاه . جرات داد و از افسر پهلوی دستش با اشاره به نعشهای خيابان مرکزی پرسيد که چه خبر است
) ٧. (د و اين مردم زن و بچه و قوم و خويش آنها هستندنها افسران توده ای اند که سپيده دم اعدام شده انتوضيح داد که اي

  . بار گران از روی سينه عليقليخان برداشته شد ونفسی بآرامش کشيد
حتما  .راستی چه ميشد اگر توده ايها رژيم را عوض ميکردند؟ آنها ميخواستند هر چه مستشار نظامی است بيرون کنند

حتما حساب بانک، اتوموبيل فورد، . عتيقه از دست عليقليخان بيرون ميآمد حتما کار. کلنل شارپ را هم بيرون ميکردند
اينک . عجب خطر بزرگی از سر عليقليخان گذشته است. خانه تهران، امالک برای وی در حکم خواب و خيال ميشد
خودش را . ستناگهان متوجه شد که از کلنل عقب مانده ا. ديگر هوای گورستان مسگر آباد در نظر او فرح بخش ميآمد

کلنل با دادستان ارتش دستی داد و بسوی . باهم از جلوی افسريکه در خبردار خشک شده بود گذشتند. با عجله باو رسانيد
  . جنازه ها رفتند

او البوم قطوری را که زير . نظير مواقعی بود که بسته های اشياء عتيقه را بازديد ميکرد. رفتار کلنل آرام و فکور بود 
نگاه کلنل از روی . عليقليخان خم شد ببيند کلنل چکار ميکند .گشود و آنگاه بوارسی يکايک نعشها پرداخت بغل داشت

ولی خودش . و ميدويدانگاه عليقليخان هم بدنبال نگاه . نعشها بصفحات آلبوم و از صفحات آلبوم بصورت نعشها ميرفت
باالخره فهميد که کلنل . کشته ها نظر کند بيم داشتاز نزديک شدن به جنازه ها و حتی از اينکه گستاخ به صورت 

در . صورت افسران اعدام شده را با عکسهائيکه در آلبوم است تطبيق ميکند و سپس روی عکسها يک ضربدر ميگذارد
سربازها زنی را که خط زنجير را شکافته بسوی  .و گريه های جلو مرده شوخانه بلندتر شدناله ها  ،اين اثنا فريادها

زن که شکم شش هفت ماهه اش او را کوتاهتر جلوه ميداد در حلقه . ابان مرکزی ميدويد با قنداق تفنگ در ميان گرفتندخي
خط زنجيری سربازها بهم . روی شکم گذاشته در غلطيد ناگهان فريادی کشيد ودستها را. دتنگ تفنگداران گم شده بو

که از بازديد آخرين نعش فارغ شده بودند از طرف ديگر خيابان عليقليخان کلنل . خورد و جمعيت بخيابان مرکزی ريخت
  . خود را بجلوی دروازه و از آنجا به اتوموبيل رسانيدند

فقط ميدانست که در اداره . او تا آن زمان از شغل کلنل بيخبر بود. اين حادثه برای عليقليخان بکلی تازگی داشت
اينک . هيچگاه در صدد دانستن اين امر بر نيآمده بود .در چه سمتی اما در چه شعبه ای و. مستشاری ارتش کار ميکند

و مثل اند جلوی شگر است وهمه از هيبتش ميلرزدادستان ارتش که سرل. معلوم ميشد که مقام اربابش خيلی باال است
مثل آن بود . تصولت فرمانده داش. کلنل امروز ديگر قيافه عتيقه شناس نداشت. شاگرد يکه درس پس ميدهد ايستاده بود

  . که در ميدان جنگ از کشته های دشمن بازديد ميکند
با حالت ترديد . عليقلی نميفهميد که سکوت کلنل از نگرانی است يا از بی اعتنائی. در موقع برگشتن هردو ساکت بودند

بدست ميگيرد از صفحه  آميزی اجازه خواست که آلبوم را تماشا کند و آنگاه با احتياط کامل مثل اينکه مرد مومنی قران
هردو صفحه بيکی از افسران اختصاص . در سرلوحه، عنوان اداره مستشاری ارتش ديده ميشد. اول شروع ببازديد کرد

اين دو صفحه فقط برای عکس . داشت که نام و نشان او بفارسی و انگليسی در باالی صفحه سمت چپ نوشته شده بود
فی از او در حاالت گوناگون در اين دو صفحه گنجانده بودند بطوريکه با توجه پرسنلی افسر نبود، بلکه عکسهای مختل

                                                           
، "چشم خود"ولی هميشه بجای . اين شعری بود که عليقليخان بسيار پسنديده بود و با مناسبت و بيمناسبت با خودش زمزمه ميکرد - ٦
  .ميگفت" چشم خودت"
  .روی داد ١٣٣٣مهر  ٢٧اعدام دسته اول از افسران توده ای در  - ٧
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در . برانگيخت بخصوص اين عکسها بود که حيرت عليقليخان را. بآنها هيچ ترديدی در شناختن آن افسر پيش نميآمد
ساله خود را گرفته  حها افسران را بمحل کار ميبرد ايستاده و سرگردی زير شانه دختر شش هفتيکجا اتوبوسی که صب

در جای ديگر يکنفر ستوان يکم در . درست در همين موقع از او عکس برداشته اند. است تا او را پيش از خود سوار کند
در جای ديگر افسری در لباس سيويل ميان . صحبت ميکندوسط جادۀ نيمه ساز با کارگری که مشغول کلنگ زدن است 

در جای ديگر يک سرهنگ دوم ارتش جلوی خانه ای ايستاده و . ی ديده ميشودچند نفر از دوستان خود در شب عروس
ولی حتما رمزی در کار بوده که از او در چنين . عادی حکايت ميکندظاهرا همه چيز ازحالت  .دستش بدکمه زنگ است

  . لحظه ای عکس برداشته اند
او بياد کتابی افتاد که همان . در اين البوم گرد آورد عليقلی در فکر بود که چه دستگاه دقيقی توانسته است اين عکسها را

در آنجا نيز مشخصات اشياء عتيق و ذی قيمت را بهمين دقت . سال اول مهندس کامبيز از طرف کلنل شارپ باو داده بود
باشند؟ نکند از او هم عکسهائی گرفته . ..معلوم ميشود که کلنل شارپ فقط يک عتيقه شناس خوب نيست. ثبت کرده بودند

بخصوص آنروز که در خانه کلنل به روی پاهای مهری بيدستانی افتاده بود و کلنل پاورچين پاورچين آمده و آنها را 
  ... وارسی ميکرد

   :ناگهان رشته فکرش را صحبت کلنل پاره کرد. حس کرد که رنگ بصورتش نمانده استلرزشی به عليقلی دست داد و 
امروز هم وزير فرهنگ به رئيس فرهنگ آنجا . تلگرافی بپادگان گرگان داده اندديروز از طرف وزارت جنگ دستور 

سرتيپ  ،راستی. تو اگر کار ديگری در تهران نداری ميتوانی همين فردا به محل برگردی. تلگراف الزم را خواهد کرد
بود با احترام روی صندلی  عليقلی آلبوم را که ناگهان بسته...بيدستانی هم بفرماندهی پادگان گرگان منتقل شده است

اتوموبيل گذاشته يکهو دست و پای خود را جمع کرد و متوجه وظائف خود شده مثل اينکه در محفل رسمی سخنرانی 
   :ميکند گفت

  . بله، بيشتر از اين نميشود اين اقدام فرهنگی را بتعويق انداخت
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  بيرام ولی
  

چه هيجانی دارند؟ ارزن واهند کفتر غريبه رموئی را بنشانند چه دغدغه ای و کفتر باز وقتيکه ميخديده ايد که بچه های 
مثل اين است که او هم از اين . فتر جلد روی بام ول ميکنند، خودشان را در گوشۀ خر پشته مچاله ميکنندميپاشند، ک

بام شاخ ميکشد، پاهای خود را  دور بام ميچرخد، بسمت ،پائين ميآيد. انتظار بيتابانه با خبر است و ببازيگری ميپردازد
تو گوئی که االن خواهد نشست ولی ناگهان کمانه ميکند و باال . کمی باز ميکند، در فاصله نزديک بام پرزنان ميايستد

و درتمام . را از سر ميگيرد بال زدن، ايستادن و کمانه کردن ،دوباره چرخ ميزند و دوباره همان نزديک شدن. ميرود
همۀ حواسش در چشمهايش جمع ميشود، لبهايش بيخودانه ميجنبد و . کفتر باز مثل قلب کبوتر ميزند دت قلب بچهاين م

آنگاه که کبوتر هوسناک برای آخرين بار کمانه ميکند و ناگهان بسرعت راه گريز در پيش ميگيرد آهی و دشنامی از 
  . دهانش بيرون ميجهد

به هيوهای ترسناک حوادث دور باش . چشم ميخوابانم. استر باز و کبوتر امشب حکايت من با خواب حکايت کفت
و رموی خواب را باشد که کبوتر دل افروز و آرامش بخش  خياالت خوش در جلوی خاطر ميگسترانم تا ،)٨(ميگويم

  . ميآيد و ميرمد...!ولی افسوس .ساعتی بربام ديده بنشانم
شايد اين ناله . معذالک قادر بخواب نيستم. يدهدعطش عجيبی بساعتی خواب آزارم م. سراپای وجودم کوفته است

دردناکی که در فاصله های معين از همسايگی بگوشم ميرسد باعث اين بی خوابی است بنظر ميآيد که صاحب ناله 
ناله اش . بيرون ميآيد و آنگاه درد را حس ميکند و ناله سرميدهد ،هرچند گاه از خواب، و شايد از بيحال و بی حسی

وقتيکه در پشت پيشخوان دکانش و يا در خيابان . در گوش من است. صدای او را خوب ميشناسم. بيه نيستبصدايش ش
اما ناله اش مثل اينکه از گلوی بريده بيرون . بندرشاه بلندبلند و خندان خندان حرف ميزد صدای روشن و جوانی داشت

. دکانش بسته بود. نبود “صيادان„شروع شد اثری از  ر بندرشاهروزيکه بگيربگير حکومت نظامی د. تپله پله اس. ميآيد
واب ميشنيد که بجزيره آشورا ده برای فروش ذشت و از زنش سراغ او را ميگرفت جاگر کسی از جلوی خانه اش ميگ

. آخر دکان بی رمق او همه چيز از مايحتاج مردم فقير داشت، از صابون گرفته تا کفش و روغن. صابون رفته است
صبح پريروز دوباره سرو کله صيادان در خيابان بندر  .شورا ده عادی بود و تعجب کسی را بر نميانگيختسفرش به آ

او پيوسته کوشش داشت بلند ترين . شاه پيدا شد و پر چانگيش مثل هميشه همه دکان داران را از وجود او با خبر ساخت
عضويت خودش را در حزب توده برخ . م ميکردلمبه ختاز هرجا شروع ميکرد بجمالت ق. اشدبلندگوی تبليغاتی ب

مد در خيابان حرف بزند تا بيشتر خوشش ميا. ز حساب سخن ميگفتميکشيد، بحاج آقا مقتدريان گوشه کنايه ميزد، از رو
اما اين مرتبه پرچانگی وی رنگ و . در دکان و اگر در دکان حرف ميزد صدايش را بچند دکان آنطرفتر ميرسانيد

بيائيد امروز برويم سر وکسب و کارمان  - منظورش ارازخان آق قلعه ای کاله دوز بود -ارازخان„. شتمضمون ديگر دا
قوری را از روی پيش خوان برداشت و . ارازخان نگاه پر تعجبی به صيادان انداخت  „.تمام شد) ٩(دوره ترکمن چليقی 

  .پياله ای چای برای خودش ريخت و ساکت ماند
   .“بهت دست نميزنه اگر راستش را بگی کسی. نی ندارهحکومت که با کسی دشم„

  .اين نغمه را تا امروز نشنيده بودند. همه دکانهای اطراف و گذريان را سکوت فرا گرفت
 -در دکان پدر ميگذرانيداشاره اش بيکی از کارگران بندر بود که روزهای يک در ميان تعطيل را  -آی رنجبران„

سوزی از سمت دريا بدرون دکانهای نيمه باز حمله . جوابی نيآمد. “ا را جمع ميکنهکومت نظامی اسلحه هميگويند ح

                                                           
دريغ  در سراسر ايران مقارن حمله قشون به آذربايجان و کشتار بی ١٣٢٥هائی که در آذر  ها و شکنجه اشاره است به دستگيری -  ٨

 .مردم آن سامان صورت گرفت
" حسينقلی خانی"و آشفتگی است، نظير آنکه در فارسی  خی به معنای به همريختگیودر زبان مزاح و ش" ترکمن چليق" -  ٩

 .گويند می
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حزب توده هم بايد اسلحه „. رنجبران که در آستانه دکان ايستاده بود نيمتنه پوستيش را بطرف سرو گردنش باال کشيد. برد
  . “اش را تحويل بده

  . “ه اسلحه ندارهچرا پرت و پال ميگی؟ حزب توده ک„: اين مرتبه صدائی گفت
لوپ را که بهم بريزند خودش پيدا ک .اگر ماهم نگوئيم حتما خود حکومت نظامی پيدا ميکنه. ما که بچه دوروزه نيستيم

  . „ميشه 
جبران بيرون پريد که خيال ميکردی مثل تف ا غلظت و فشار از الی دندانهای رناين کلمه طوری ب -“ک...ش...ای„

  . سبيدلعنت به پيشانی صياديان چ
اما ديگه . درت را تفتيش کنندپمن که نميگويم دکان „ -بلند شد صدای صياديان بحد فرياد -“بمن بگی ايشک تو که حقته„ 

ونی که شب جمعه نطق ميکردی اسلحه خوابيده ريبزير همان ت. مت نظامی نميشه بستکلوپ حزب توده را بروی حکو
„ .  

زد و فرياد ا او نيست دست راستش را بلند کرد و چرخی دور خودش و چون ديد که هيچکس حاضر سربسر گذاشتن ب
  . “د اسلحه ها را در بياره با من بيادهر کسی ميخوا„ :کشيد

يک سرگروهبان و پنج سرباز هم که در خيابان گشت . وقتيکه بدر کلوپ حزب توده رسيد چهل پنجاه نفری با او بودند
و ديوارهای چوبی و سقف اينجا سابقا انبار نسبتا بزرگی بود با جرزها . ميزدند سر رسيدند و بشکستن در کمک کردند

ميزو نيمکت خريدند  ،جوانهای بندرشاه آنرا ترو تازه کردند، برق کشيدند،پنجره گذاشتند، صحنه ساختند. سه گوش
مبارزه با  شبهای ديگر محل کالس. شبهای جمعه محل سخنرانی و نمايش بود. وکلوپ حزب توده ايران را گشودند

  . بيسوادی و جلسات کارگران و حوزه ها
سربازها بروی صحنه . کشوهای ميزيکه در جلوی صحنه قرار داشت در يک چشم بهم زدن بروی کف سالن خالی شد

ر را سرگروهبان خودش تب. زير صحنه است ولی صياديان مدعی شد که اسلحه در. پريدند و تريبون را وازگون کردند
نه خزيدند ولی در جواب سرگروهبان که خبر اسلحه را سربازها بزير صح. بست صحنه افتاد چوب برداشت و بجان

تازه سرگروهبان بذوق آمده بود و از حاال نوار پهن استواری را بعنوان پاداش پيدا کردن . ميپرسيد گفتند که اثری نيست
نه را بشکافند و خودش مثل جويندگان گنج با صحن داد که سربازها زمين زير فرما. انبار اسلحه روی دوش خودش ميديد

يکی ماجرا . يکی خبر ميخواست. جمعيت در داخل و خارج سالن درهم ميلوليد. مون سوراخ سمبه ها پرداختدديلم به آز
در هوای . يکی ميخواست خودش را بدر سالن برساند. يکی بصف جلو هجوم ميبرد. يکی دشنام ميداد. تعريف ميکرد

باالخره نگاه حسرت باری بچاله . خود سرگروهبان يقه اش خيس بود کالهش چکه ميکرد. ه عرق ميريختنديخبندان هم
ده بود رصياديان را که از ترس جمعيت بپشت سربازها پناه ب. های زير صحنه انداخت و ديلم را بگوشه ای پرت کرد

با شانه هايش اشاره . ن گرفته شده بودقدرت حرف زدن از صياديا. “؟پس اسلحه کو„: نمود و غضبناک گفت جستجو
  . کرد که نميداند

  . „بيفت جلو بريم بفرمانداری „
با قنداق تفنگ راه را باز کردند و او را در ميان گرفتند و  اسربازه. صياديان جرات نداشت از گوشه خودش بيرون بيايد

خودش . ه بود کسی نميداندار نظامی چه گذشتدر آنجا ميان صياديان و سرگرد فرماند. بسمت فرمانداری براه افتادند
معلوم ميشود از او جای اسلحه را خواسته . ح بطور شکسته بسته بيکی از سربازهای کشيک چيزهائی ميگفتديروز صب

دستهايش را يکی از باالی شانه و ديگری از زير بغل تا کرده و با . هرچه گفته است دروغ گفتم باور نکرده اند. اند
خودش . بسته و کشيده اند و آنوقت سرگرد فرماندار نظامی با چکمه بجانش افتاد و تا ميخورد ه زده استطناب بهم 

  . ميگويد استخوان سينه ام شکسته است
بناله او کمتر . شايد ناله وحشی اوست که خواب را از چشم من ميرماند. حاال در سلول پهلو افتاده و گاه گاه ناله ميزند

بخود او که شخصيت انسانيش مثل ديوار پی شکسته ای ناگهان در عرض دوروز فرو . و ميانديشمبخود ا .ميانديشم
چرا اينطور شد؟ چرا اين مرد باستقبال . ريخت و اينک خرابه های آنرا فرمانداری نظامی بزباله دان تبديل خواهد کرد

شنيد که خانه توده . ته خودش بهراس افتادحتما آدم الف زنی بود که از گفته های گذش. خفت و ذلت رفت؟ حتما ترسيد
  . پوستش را هم در اين معامله باخت. وجدان خودش را فروخت. خواست پوست خودش را بيمه کند. ايها را غارت ميکنند

صدای پچ پچی . اما نه. شايد بسراغش آمده اند. شايد قفل اطاق اوست که باز ميشود. گويا صدای پائی از کريدور آمد
کريدور ما در سمت راست . فهميدم چيست، سرگروهبان آمده است کسی را بحمام ببرد .ديگر است تما در سلولح. ميآيد

حوض وسط آن پر آب است و روی سکوهايش نيمکت گذاشته . به حمام زندان منتهی ميشود سربينه بسيار مطبوعی دارد
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پول سوخت . انيان نان نميدهند تا چه رسد به حمامبزند. م در مدت عمر خودش هيچوقت بکار نيفتاده باشداشايد حم. اند
. موسسه انتفاعی زندان است .اين موسسه بهداشتی زندانيان نيست. حمام، حالل ترين پولی است که رئيس زندان ميخورد

ببعد  ١٠هر زندانی مجرد را در مقابل پرداخت پنج تومان از ساعت . سرگروهبان هم بهمين عنوان از آن استفاده ميکند
. ر که در مرحله بازپرسی هستند مالقات ميدهدر بنيه حمام با زندانيان مجرد ديگمحرمانه از سلول در ميآورد و در س

ولی سروصدای آمد و رفت سرگروهبان و بازو بسته کردن در سلوله آنقدر نيست که . م وظيفه استحاال هم مشغول انجا
  پس اين خواب لعنتی بچه بهانه از چشم من ميگريزد؟ . ناله همسايه هم خفيف تر شده است. مانع خواب باشد

. شده که ميتوانم آن را با دست بکنميکی از دندانهای پيشينم طوری لغ . شايد بيشتر بعلت درد دندان و پشت کلۀ من است
اين . عجب ابليسان آدم روئی را بايد در زندگی ديد. با ضربۀ امروز لغ شد. دندان کامال سالمی است. اما باز دلم نميآيد

وقتيکه در سلول را باز ميکردند در خيال آن  .سعيدی بانگيزه چه کينه ای اين طور وحشيانه بمن پريد) پاسبان(گروهبان 
تا خواستم تشخيص بدهم که اوست پريد و با دو مشت خودش که بهم چسبانيده بود زد . ودم که گروهبان سعيدی استنب

دهانم پرخون بود و . بدون آنکه کلمه ای بگويد از در رفت بيرون و در را بست. پرت شدم گوشه ديوار. بروی چانه من
چه بسيار . صورت را چه چيزی باين حملۀ وحشيانه واداشت هنوز در اين فکرم که اين حيوان انسان. پشت سرم آبلمبو

اواخر سال تحصيلی گذشته هم که برای . روزها که در خيابان بمن ميرسيد و سالمی ميداد و لبخند ادب آميزی ميزد
هرگز خيال نميکردم اين قدر . گرفتن نمرات پسرش به دبستان آمد خودش را بمن رسانيد و دستی داد و تشکری کرد

پس دوسال پيش  .پس آن چيزئيکه در باره اش ميگويند درست است. ارت و کينه جوئی در وجود اين مرد زبانه ميزندشر
چطور ممکن بود باور کنم که شخصی که در  .رفقا گفتند ولی من باور نميکردم. گزارش راجع بمن را هم او داده است

... شب مسلما سرگروهبان سعيدی در ميان جمعيت نبودآن . حادثه ای اصوال حضور نداشته گزارشی راجع بآن بدهد
ياد آن حادثه بقيه  .وس ديگری را بکمک بيآورمکابوس امشب کافی نيست که بايد کابمگر . خوبست بفکر آن شب نيفتم

. بی اختيار پلک ها را بهم ميفشارم تا راه را بر منظره آن حوض ميدان گرگان ببندم. شب هم مرا بيخواب خواهد ساخت
تازه غروب روز پائيزی . بيرون نيست تا پروانۀ در آمدن بخواهد .ولی اين منظره در تاروپود خيال من بافته شده است
حوض ميان باغچه . فلکه گرگان در نيمه تاريکی فرورفته است. فرارسيده، بسياری از چراغهای شهر خاموش است

نشسته، پاهايش در پاشويۀ بيرونی و دست هايش در پاشويۀ پرويز در کنار حوض . آبش سياهی ميزند. تقريبا لبريز است
. مثل اينکه بوسط حوض و به قعر آب مينگرد. چشمهايش مضطربانه خيره است. بجلو خم شده است. درونی حوض است

با معارفيان در . در اين حالت بودکه من رسيدم. بدنش هيچ حرکتی جز لرزش ندارد. مانند سرما زدگان بشدت ميلرزد
هنوز از جلوی دبيرستان رد نشده بوديم که ديديم دو نفر از بچه . توفان فرونشسته بود تازه. قدم ميزديمی فرمانداری جلو

  .ها ميدوند و اسم مرا صدا ميزنند
بيست سی نفر دور حوض جمع  .کيف کتابها را ول کردم و دويدم .“پرويز تو حوض مانده. بدويد آقا„ -؟“چه خبره„

مگر . کافتم وخودم را پرويز گويان بطرف برادرم پرت کردم که ناگهان دو نفر از پشت سر مرا کشيدندآنها را ش. بودند
بيچاره اسعد مشت جانانه ای از من . چرا مرا گرفتند؟ بگذاريد ببينم پرويز چه ميکند؟ تقال شروع شد. ديوانه شده اند

ديگران هم مداخله کردند و دور مرا گرفتند و . يآوردخورد و با همه پهلوانی و شايد هم بعلت پهلوانی، بروی خودش ن
اتفاقاً سيم برق پاره شده و سر آن . پرويز آمده کنار حوض تا آب بازی کند: واقعه را با هزار مشقت اينطور شرح دادند

د او هرکس باو دست بزن. پرويز آنرا دست زده و برق او را گرفته است. برروی پاشويه درونی حوض افتاده بوده است
چاره ديگری . چند دقيقه پيش پستچی را با دوچرخه بکارخانه فرستاديم که برق شهر را قطع کند. را هم برق ميگيرد

نرسيده بود که يک صندلی زير پای خودشان بگذارند  آدم در اين سراسيمگی بفکر اين همه....چاره ديگری ندارد... ندارد
سيم حوض بی خطر  رخانه خاموش شد و نشان داد کهخيابان سمت کادر همين وقت چراغهای . و بداد پرويز برسند

بسختی باز ميشد ولی هنوز گرمی و دستهايش . او را از عقب گرفتم. پرويز هم ناگهان با سر بسمت حوض رفت. است
برق از تا „باغچه را باندازه يک طشت کندند و پرويز را لخت کرده در آن خواباندند . پدرم سر رسيده بود.نرمی داشت

قيافه اش مثل موقعی . بسمت راست روی گردنش خم شده بود. فقط سر کوچکش از خاک بيرون بود. “بدنش بيرون برود
: همه بطرف او سر کشيده بودند و هرکس چيزی ميگفت. اما اين بار ديگر قهرش آشتی نداشت. بود که از ما قهر ميکرد

  . “صورتش داره رنگ ميگيره. اره تکان ميخورهدست راستش د! آهاه. مثل اينکه چشمش را باز کرد„
مدادی داشت که روی جلد فلزيش . کتاب دوم ميخواند. ای کاش اين بالی آخر را بسر او نميآوردند. ولی پرويز رفته بود

يادگار اوست و هميشه بامن . اينک من هم آنرا خيلی دوست دارم. آنرا خيلی دوست داشت. نقش برج ايفل ديده ميشود
داغ همه . آن شب چه غوغائی شد. روزيکه مرا دستگير کردند آنرا هم گرفتند .اما االن با من نيست...هميشه...بله .است
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يکنفر از شاهرود پاشده و آمده يک کارخانه کهنۀ از هم دررفته . اين چه شهری است که برق منظم نداره. تازه شده بود
هفته ای يکی دوشب . پاکنی استسيمکشش دربان کارخانه برنج . تخريده و در گرگان کار گذاشته و مشغول چاپيدن اس

عده بنده  يک همين بهار امسال نزديک بود. هر توفانی که ميآيد سيمها، ميافتند توی دست وبال مردم. شهر خاموش است
من هم در اين پيداست که . “مرده باد شهردار. مگر اين کارها بازی کردن با خون مردم نيست. خدا بروز پرويز بيفتند

او با چند تن . اگر آشيخ تقی مجيدی بميان نيفتاده بود ميرفتيم. غوغا شريک بودم و ميخواستم با مردم برويم فرمانداری
. برای پرويز ختم کرد “قل هو هللا„. صلواتی فرستاد. آمد هللا تسبيح گويان بميان خلق. نمازگزار از مسجد بر ميگشت

و مردم را با اين افسون بخانه های  ،ل داد که فردا خودش پيش فرماندار خواهد رفتقو .خواند “وال تفدوافی االرض„
  . خود برگرداند

روز سوم که بمدرسه رفتم بعنوان اينکه دوروز درس بچه ها تعطيل شده است و آن شب مردم را بضد دولت تحريک 
اداره فرهنگ از شخص معتمدی است و جای مدير دبستان ميگفت گزارش رسيده ب. کرده ام ميخواستند بکارم خاتمه دهند

سعيدی است ومن باور نميکردم چونکه او اصال در جمع  گروهبان آموزگاران توده ای ميگفتند گزارش از. ترديد ندارد
  . حاال اين جانور دو رويه را خوب ميشناسم .حاال باور ميکنم. آن شب نبود

کتابهايشان را ميخواندم ولی .اعانه ميدادم. انسها شرکت ميکردمتا آنوقت در کنفر. تصميم گرفتم عضو حزب توده بشوم
  . از اين کوره راه در آمدم و به شاهراه افتادم. فکر ميکردم که وظيفه من فقط نان رساندن بپدر پير و برادر خردسال است

 دوباره کليد. است معلوم ميشود نصف شب. حتما برای عوض کردن سربازان کشيک آمده اند. صدای قفل در زندان ميآيد
کشيک جديد ميخواهد به کريدور سرکشی . نتی کريدور خوردمين برروی زمين سدر قفل چرخيد و ضربات قدمهای سنگ

از سوراخی که باندازه يک پنج ريالی نقره در باال و وسط در تعبيه کرده اند داخل سلول . کند و زندانيها را تحويل بگيرد
دوباره برگشت و جلوی در زندان . قدمها دور شد. را هم ميگذارم که بيداری مرا نبيند چشمهای خودم. را بازرسی ميکند

  . خاموش شد
تصور ميکنم فردا جزو اولين کسانی باشم که بازپرس احضار کند چونکه اگر . هنوز پنج شش ساعت فرصت خواب دارم

آيا . ميفرستد و باولين فرصت بسراغ من ميآيندخيال بروز دادن مرا داشته باشد صبح زود به بازپرس پيغام  “بيرام ولی„
بدون ترديد مرا بجا آورده . ممکن است بروز ندهد؟ امروز در کريدور بهم برخورديم نگاهيکه بمن انداخت نگاه آشنا بود

تشخيص  را از هم) ١٠( “ها يتوال„ترکمنها غالبا قيافه . او که يکمرتبه بيشتر مرا نديده. شايد هم بجا نيآورده باشد. است
مرا بروز بدهد مشکل امر در آنجا نيست که مرا بجرم اينکه افسر قيام کننده و ضد دولت را  “بيرام ولی„اگر . نميدهند

بلکه در آنجا است که ميخواهند سرنخ را پيدا کنند و بدانند که اين افسر و امثال او بکجا رفته . پناه داده ام بمحاکمه ميکشند
. قيام افسران خراسان ارتش را تکان داد .ولی برای ارتش بسيار مهم است. وط بامروز نيستحادثه مرب. و چه شده اند

وقتيکه اين افسران در گنبد کاوس عده ای کشته دادند و دردشت گر گان متواری . حاال ميخواهند ريشه های آنرا پيدا کنند
مها مثل الشخور در صحرا افتادند و برای ژاندار. شدند ستاد ارتش برای سرهريک از آنها هزارتومان جايزه گذاشت

لباسها را . افسران فراری ميکوشيدند که خودشان را از منطقه گرگان بيرون بکشند. پيداکردن متواريان بو ميکشيدند
اسلحه را خاک ميکردند، راههای ميان بر انتخاب ميکردند و از اين جهت بچادرهای ترکمنی . عوض ميکردند

 گنبد کاوس بيرون آمده در جاده سمتجيپ ما از . رای يافتن و پنهان ساختن آنها بيابان را ميکاويديمما هم ب. برميخوردند
خاک اين بيابان بسيار نرم و پست و بلندی آن بسيار کم است بطوريکه اتوموبيل ميتواند . گوميشان بدست راست پيچيد

 )١١(هبّ کيلومتری جاده ايستاديم و بيکی از چند اُ  تقريبا در دو. بدون ترس زياد از دست اندازبهر طرف جوالن بدهد
يک ابه معمولی . ترکمنی که در آنجا برپا بود وارد شديم اينها چوپانانی هستند که هر کجا که فرود آيند سرای آنهاست

بود، دو روی آن نشسته  “بيرام ولی„قاليچه کوچکی که  ،ه را ميپوشانيدبّ نمد بزرگی که سطح اُ . ترکمنی، کمی نو نوارتر
جواب سالم ما . نگاه ترديد آميزی بما انداخت. نسرو بمنزله ظرف آب، يک قوری و چند پيالهرجين، يک قوطی خالی کخ

فورا دو پياله چای سبز جلوی ما گذاشت و کيسه سفيد چرکينی را از کنار قاليچه برداشت . را داد و تعارف بنشستن کرد
اين عالمت مهمان نوازی چوپان ترکمن . رفيق ديگر روی نمد پخش کرديک مشت قند جلوی من و يک مشت قند جلوی 

اما بعد همچنانکه بما مينگريست و منتظر آغاز سخن بود با . است که قند را که در نزدش عزيز است اينطور نثار ميکند
مردی بود در . نندکلتی که از جيب قبا در آورد مشغول بازی شد بهمان سادگی که بعضی از شهريها با تسبيح بازی ميک

                                                           
  .گويند می" واليت"کنايه ه فارسی زبانان به ها ب ترکمن  -  ١٠
  ها چادر ترکمن": اُّبه" -  ١١
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چشمها ی ريز و تندش . ريش تنگ و نوک تيزش کشيدگی چهره اش را بيشتر نمايان ميساخت. حدود شصت ساله
دندانهايش . ی قرقی شباهت داشت که انبوه ابروان و تراکم چينها ميتوانست آنها را بموقع از توفان محفوظ بداردابچشمه

زرگی دو کله اش تراشيده بود و در زير کالهی از پوست گوسفند بب. بودزرد و سياه ) ١٢(در اثر جويدن دائمی ناس 
  . زانو نشسته بود و کلت سنگين را در دست راستش باال و پائين ميانداخت چهار. برابر خود مخفی ميشد

را سخن . هرچه بادا باد. در وسط بيابان و بی اسلحه. بی احتياطی کرديم. نکند که ما بيکی از راهزنان برخورده ايم
   :با پشت دستش لبهايش را خشک کرد و گفت. بيرام ولی هم ماجرا را شنيده بود. بواقعه گنبد کاوس کشانديم

  ! “حيف ار تفنگهاشان„
بهمه ظلم . است) ١٣(اين حکومت جان دمحم خانها و سرهنگ حکيمی ها . توضيح داديم که افسران چه هدفی داشته اند

بيرام ولی اين جمله  – “بدون تفنگ نميشه„. بايد آنرا از بين برد. همه را خراب ميکند خانه. نان همه را ميدزدد. ميکند
  :راند و من ادامه دادمر وسط حرف من پرا د

  ...حاال عده ای از آنها در بيابانها متواريند و ژاندارمها بدنبالشان هستند. هدف افسرها همين بوده است
  : هان پرسيددوباره کالم مرا بريده ناگ “بيرام ولی„
   ؟“شما حزب توده هستيد„

   .“يک رفيقتان در چادر برادر من است„ :و چون جواب مثبت شنيد معطل نشد و گفت
   .خوشحالی ما اندازه نداشت که ميتوانستيم يک نفر را از محاصره ژاندارمها بيرون بکشيم

  .بدرقه ما آمده دست سه نفر ما را فشرده تا دم جيپ ب “بيرام ولی„
از . تماز اينکه نامش را در اطاق رئيس زندان صدا ميکردند و از حرف زدنش شناخ. بيرام ولی را نديدم تا پريروز ديگر

رئيس . پله های زندان گرگان که باال ميآئيد اطاق سمت چپ مال رئيس زندان است که درش از کريدور هميشه قفل است
. آنروزها بازپرسی زندانيان در اين اطاق انجام ميگرفت. يکنداز در ديگر که بحياط شهربانی باز ميشود رفت و آمد م

  . را با ستوان يکم مهران ميشنيدم “بيرام ولی„پريروز که برای هوا خوری در کريدور قدم ميزدم گفتگوی 
  . آمده بودند گوسفند بخرند -
  آن دو نفر چرا به ابۀ تو آمدند؟  -
  مشان چه بود؟ کی بودند؟ اسم و رس -
   .تيکه گوسفند خريد و فروش ميکنه اسم و رسم طرف را که نميپرسهآدم وق -
  اگر آنها را ببينی ميشناسی؟  -
  . را بعد از يکسال بجا بيآورم “واليت ها„چطور ميتوانم قيافه . من چوپان ساده ام -
رادۀ کتک زدنش ری بود که زورش هميشه از استوان يکم مهران جوان زردنبوی الغاين . صدای مشت و سيلی بلند شد 

چند تا مشت و سيلی که ميزد دستش درد ميگرفت و آنگاه دست ميبرد به خط کش چوبی و با لبه تيزش . عقب ميماند
  . بسرو کله طرف ميکوبيد

  : خاموش بود و ستوان مهران نعره ميکشيد “بيرام ولی„ 
  ... ميدهم زلف زنت را قيچی کنند. ميدهم ريشت را ببرند -

يادم هست که وقتيکه تب راجعه در بندرشاه افتاد و . بی حرمتی غير قابل تحمل است. ی برای ترکمنهاستاين تهديد بزرگ
پرستاران ميخواستند زلف و يا ريش بيماران را برای حفظ بهداشت بزنند ترکمنها بمردن حاضر ميشدند و باين کار 

  . متوسل ميشد رذالتحاال ستوان مهران که از زور نتيجه نگرفت ب. رضايت نميدادند
وف نشد حاال کشف در اين مدت مشک ميخواهند رازی را که. را سخت در فشار گذاشته اند “بيرام ولی„معلوم است که 

  . کنند
بنظرم ميآيد که . امروز عصر موقعيکه بيرام ولی را برای شستن کله خونينش بحمام ته کريدور ميبردند مراديد و شناخت

واب و هم برای کتک بايد هم برای ج. خود را خالص نکندکه فردا مرا بروز ندهد و جان کسی چه ميداند . حتما شناخت
شايد کله من حاال که آل لمبو شده از ضربه . شايد کله من حاال که هم برای جواب و هم برای کتک آماده بود. آماده بود

  .پشت سرم را آزمايش ميکنماز اين استدالل خودم بخنده ميافتم و با انگشتانم . خط کش کمتر درد بگيرد
                                                           

 .مکند ناس ترکيبی است از موادی نظير تنباکو که دهقانان ترکمن می  -  ١٢
در زمان رضا شاه جنايت بسيار در آن سامان مرتکب شدند و همه آنها را به اين اين دو نفر به عنوان فرماندار گرگان و دشت  - ١٣

 .شناسند صفات می
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                                                     *****************************  
  

اما ظهر هنوز کاسه آش ناهار را سر نکشيده بودم که بعجله . پس فردا هم. بعداز ظهر هم. فردا صبح احضارم نکردند
بدنبال سرباز براه . پالتو را پوشيدم و پتو را بزير بغل زدم. ن و راه بيفتقفل در را کشيدند و گفتند هر چه داری جمع ک

معلوم ميشود  .هم در آن نزديکی است “بيرام ولی„!  از در زندان بيرون رفتيم و در انتظار کاميون ايستاديم عجب. افتادم
. ی است که کمترين آشنائی با من نميدهداما چه رمز. اينک ما دو نفر را برای مواجهه ميبرند. که دسته گل را به آب داده

سمت راستش را باندازه يک نعلبکی دوای زرد . چه صورت وحشتناکی پيدا کرده است. مثل اينکه اصال من آنجا نيستم
اتوموبيلی برای گذشتن از . معلوم است که ريشش را در اينجا با چنگ کنده اند. ماليده اند که گوشت زير آن سرخی ميزند

برای چه کار مهمی بزندان ميآيد؟ نکند که آمدن او هم بکار ما مربوط . مال رئيس شهربانی است. بوق زد در زندان
سربازها با . در پهلوی هم قرار بگيريم “بيرام ولی„ما را از جلوی در کنار زدند و اين امر باعث شد که من و . است

  . ادندئيس شهربانی پافنگ ايستنکه نگهبان بودند بسمت اتوموبيل رآ
  : حواس من متوجه داخل اتوموبيل بود که ناگهان از اين جمله که بآهستگی در گوشم صدا کرد از جا جستم

  .“بشما گفتم که بی تفنگ نميشه„
  . بود که خم شده با چشمهای خندان بمن نگاه ميکرد “بيرام ولی„

  . تکميل بازپرسی و محاکمه بتهران ميفرستادند او را که محاکمه اش تمام شده بود بزندان گنبدکاوس ميبردند و مرا برای
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  علی سياه
  

حضور در اين . شنيدم که امشب مشدی قربان برای مرحوم علی جهانبخش شب هفت برگزار ميکندديروز از دوستی 
 م محله ای هائی استعين حال تجديد ديداری از محله و همجلس در حکم وداع با يک دوست زمان کودکی است و در 

در خيابان بهارستان از . لس حاضر شدحتما بايد نيمساعتی در اين مج. ا آنها گذارنده امکه سالهای کودکی خود را ب
نميدانم نام . از مسجد سپهساالر گذشتم و وارد کوچه ای شدم که از جلوی مسجد به خيابان ژاله ميرود .اتوبوس پياده شدم

گی ما آنرا که کوچۀ پرچاله چوله ای بود کوچه يخچال ميگفتند، چونکه در زمان بچ. امروزی اين کوچۀ اسفالته چيست
حاال قيافۀ کوچه . در انتهای آن نزديک خيابان ژاله، در سمت راست يک يخچال نسبتا بزرگی با ديوار بلند قرار داشت

  . گچی استکامال عوض شده، عمارتهای تازه دارد، ترو تميز است و ديوارهای عماراتش از بيرون آجری و يا 
در کمر کوچه، سرسه راه، از زمان . وچه ميدود و خاطرات کودکی را زنده ميکندکنگاه من بی اختيار بهر گوشه و کنار 

عجب است که با همه تغييراتی که درکوچه داده شده هنوز اين . بچگی ما يک دکان کوچک بقالی و ميوه فروشی بود
ده، ديوارش را سمنت کرده اند، يک در چهار لنگه که لنگه هايش با لوال البته سرو شکلش نوش. دکان بجای خود باقيست

) و شايد هم بايد گفت مغازه(متاسفانه االن بسته است و نميتوانم ببينم که وضع داخلی دکان . بهم متصل شده بآن گذاشته اند
ا تخته کرده است شايد هم مگر مشدی قربان شاگرد ندارد که حاال که خودش برای شب هفت رفته دکان ر. چطور است

  . اينکار را باحترام مرحوم جهانبخش کرده است
در زمان بچگی اگر ما کوچه يخچال را مرکز دنيا ميدانستيم دکان مشدی قربان هم برای ما مرکز و قلب وجان کوچۀ 

ندگی روزانۀ اهل در واقع ز. شمش و قيسی و آلو و توت اين دکان بودچشم ما بچه ها به لوکهای پراز ک. يخچال بود
شهای خانواده ها روزی چند بار به آن سر ميزدند و پدرها و ساير جورک. سرچشمه ميگرفتکوچه از اين دکان بيمقدار 

. برخالف ساير مغازه ها در اين دکان نبود مردم عادی محله از آنجا دورتر نميرفتند “نسيه داده نميشود„چون اعالن 
 بخصوص بهار و تابستان. تماع و اختالط سرشناسها و صاحب کمالها ی محله بودجلوی دکان مشدی قربان هم محل اج

هر کس در زندگی روزانه اش . عصرها هميشه عده ای در آنجا کنار جوی مينشستند و از هر دری صحبت ميکردند
. حرم همه بودمشدی قربان هم م. خبری ميشد عصرها ميآمد جلوی دکان مشدی قربان تا همنفسی برای درد دل پيدا کند

آنوقتها سی و پنج سال بيشتر نداشت، سبيل آويخته ای ميگذاشت و ريشش را ميتراشيد، . خودش از لوطيهای محله بود
و شلوار گشاد ليفه ای از چلوار سفيد و يک گيوه  هميشه پشت دخلش با يک پيراهن. بودميانه باال و نيرومند و سرخ رو 

آدم خوش برخوردی . فقط زمستانها يک نيم تنۀ پوستی بلند روی آن ميپوشيد. ايستادملکی نوک برگشته پاشنه خوابيده مي
و وقتی که . قصه های زيادی از عيارهای معروف مشهد، مثل محمود عالف، حسن گرگی، و عباس فيلبان ميدانست. بود

شبها که خونه ميآد  مشدی بعضی„يکروز زنش در حمام بزنهای ديگر گفته بود که . نقل ميگفت زبان شيرينی داشت
ما بچه های محله از يکطرف بمشدی . اما هيچکس مشدی قربان را عرق خور و سربهوا نميشناخت “دهنش بوی دوا ميده

و او در تمام دعواها و کتک کاريهای ما در واقع کدخدای دو . قربان عالقه داشتيم و از طرف ديگر از او حساب ميبرديم
هروقت جلوی دکان او ميايستاديم و . د و شد ميکرديماز همه جا بی سرو صداتر آمکان وی از نزديک د. جانبه بود

. نکنيم و باصطالح او سر خر مشتری ها نشويم “قال ما قال„مجذوب صحبتها و بازيها ميشديم، شرطمان اين بود که 
ن برای ما لذت بزرگی يکی از چيزهای جالب دکان مشدی قربان هندوانه بازی و يا تخم مرغ بازی بود که تماشای آ

بخصوص که در اين برد و باختها . ما بهمان اندازه از آن لذت ميبرديم که بچه های امروزه از سينما لذت ميبرند. داشت
  . گاهی سهمی هم از هندوانه و تخم مرغ بما بچه های دور معرکه ميرسيد

ولی . بسرعت گذشتند. د از ديگری آمدند و گذشتندخاطرات کودکی يکی بع. ايستادم. در جلوی دکان بياختيار قدمم کند شد
توی محله . اين خاطرۀ آنروزی بود که با علی سياه از بازی چلتوپ برميگشتيم. يکی از آنها در ذهن من ميخکوب شد

بعدا مادرش که . من با او فقط تا کالس سوم همدرس بودم. معروف بود که ما مثل يک جفت اسب درشکه هميشه با هميم
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علی بعضی . مرگ شوهرش رختشوئی ميکرد از مخارج لباس و کتاب علی عاجز شد و او را از مدرسه گرفت پس از
از روزها طشت بزرگ رختشوئی را روی سرش ميگذاشت و باتفاق مادرش بيرون دروازه دوشان تپه ميرفت و بعضی 

الباً غ. دو در کوچه ها پرسه ميزدالن بوگاهی وي. از روزها بجاروکشی و رفت و روب خانه های همسايه کمک ميداد
پابرهنه بود، شلوار آبی وصله دارش فقط تا زير زانو ميرسيد، يقه پيرهن متقالش که از روی شانه باز ميشد هيچوقت 

ساق پا و انگشتان دستش بقدری نازک بود که خيال ميکردی باولين برخورد . قيطان نداشت، مثل چوب کبريت الغر بود
در قلعه گيری و چلتوپ . مثل تازی ميدويد. علی زبر و زرنگی خاصی داشت. در واقع اينطور نبوداما . خواهد شکست

ممکن نبود در بازی چلتوپ کسی را نشانه . دستهايش زورمند نبود اما مهارت عجيب داشت. کسی بگردش نميرسيد
  .ياه صدا ميکردندبين ما از همه سياه تر بود و از اين جهت او را علی س. بگيرد و توپ باو نخورد

. آنروز وقتی ما عرق کرده و کثيف تر از معمول از بازی پلتوپ برميگشتيم صحبتهای جلوی دکان مشدی قربان گرم بود
کی مرد „: چندتا از جوان جاهلهای محله از يکساعت پيش کنار جوی نشسته بودند و از بيکاری شرط بندی ميکردند

پ دوغ را بتونه سر کهرکه اين „ .“قره قورت را بکنه يک نشست قال اين لوک کی ميتونه„ “خوردن پنجاه تا تخم مرغه
که با طبق خالی خودش کمی يکهو عباس طبق کش . تا اينجا از شرط بنديهی معمول بود. “يه چلوکباب مهمون منهبکشه 

  : دورتر سرپنجه نشسته بود وارد معرکه شد
و دست کرد توی کيسه چرمی . „بخوره يک يتومنی پيش من داره هرکی بتونه يکی از پنج سيرهای مشدی قربان نفت „

  : پهلويش و دو تا پنجهزاری نقرۀ پاک گذاشت کف دست چپش
  . “آهای مرد و مردانه„

  . شرطت مثل خودت بی پدر مادره
  . خرج تا مسگر آباد رفتنش راهم بايد بدی

  . ميگن آب جهنم نفته. عباس ميخاد سقای جهنم بشه
  : کف دستش را بازنگه داشته بود و دور خودش بهمه مظفرانه نگاه ميکرد و ميگفت. نيش گل کرده بوداما عباس شيطا

   “يا صاحاب يه تومن„
  .هيچکس زير بار نرفت

من تمام حواسم متوجه بزرگ ترها بود و اصال فراموش کرده بودم که علی . من و علی در آن طرف جوی ايستاده بوديم
  : به ديدم علی رفت بسمت عباس و جلوی او نشست و گفتيکمرت. پهلوی دست من است

   “بگين پنج سيری را بيارن„
  : اول کسيکه حرف زد مشدی قربان بود. همه ساکت شدند بچگيش بقدری مصممانه بود که يک لحظهژست او با همه 

  . قال معرکه را بکن. پاشو بچه، مگه نفتو ميشه خورد؟ ول کن عباس بچه مردم را نفله ميکنی
  :ولی عباس ول کن نبود. ديگران هم سرو صداشان بلند شد

و چون مشدی قربان حاضر نبود پنج سيری را بيآورد خود عباس پشت پيشخوان  “شير پسره بذار يه تومنی کاسبی کنه„ 
. بينممن رفتم آنطرف جوی ايستادم تا قيافۀ علی را از جلو ب. رفت و پنج سيری را نفت کرد و آورد و داد به دست علی

استخوان شانۀ راستش از شکاف پيراهن بيرون زده . شلوار کوتاهش تا سر زانو باال رفته بود. کنار جوی چندک زده بود
تو گوئی که اگر عباس پنج سيری را به او نميداد بروی عباس . مثل آدمهای گرسنه به پنج سيری نگاه ميکرد. بود

. همه ساکت بودند. خودش گرفت و نفت را سرازير کرد توی دهنشپنج سيری استوانه ای شکل را با دودست . ميجست
يک مرتبه دهنش را . گهای گردن علی سيخ شده بودر. صدای قورت قورت شنيده ميشد. ندبعضی ها نزديک تر آمده بود

و  وقتيکه نفت به ته ميرسيد نگاه علی از توی ظرف برداشته شد. برداشت و يک نفس عميق کشيد و دوباره شروع کرد
. علی نفس عميق ديگر کشيد. ملتبهانه بدست عباس که همچنان باز بود و دو پنجهزاری در وسط آن ميدرخشيد دوخته شد

ظرف خالی نفت را با دست راست بطرف عباس دراز کرد و دست چپش . يک لحظه ابروها و چشمهايش را درهم کرد
ها را برداشت  نگ زد، پنجهزاریعلی چ. يحرکت بودمثل مجسمه ب. عباس قيافۀ جدی داشت. بطرف پنجهزاری ها رفت

  . نه شان رفتاو با سرعتی که ما بچه ها بگرد او هم نرسيديم دويد و به خ
. بعدها فهميدم که يک تومن خرج دو روز زندگی علی و مادرش بود. آنروزها اين حادثه برای من معنای زيادی نداشت
علی در عالم بچگی خواسته بود که در آمد دوروزۀ مادر . در نميآورد مادرش از رختشوئی روزی چهارپنج قران بيشتر

  . را به او برساند
  .علی ده دوازده روز در خانه خوابيد و از آن ناخوشی الغرتر بلند شد
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بی هوا در کنار جوی نشستم  .مرا در عالم خاطرات فروبرد که فراموش کردم بايد بمجلس شب هفت برومياد علی آنچنان 
چهارده پانزده سالم بود که پدرم از تهران به . گوشه ای از روزگار گذشته که اثری از علی داشت روی آوردمو بهر 

يق از علی جدا ماندم و بعداً بروجرد منتقل شد و بعد از دو سال که بتهران برگشتيم در پامنار منزل گرفتيم و باين طر
هر چه بيشتر پا بسن گذاشتم آن خوی . از همان روزگار بچگی بودبيشتر عالقه من باو . در زندگی بهم بر خورديم ندرتا

حاال که در پاتوق زمان بچگی نشسته ام ياد . عزيزتر شد مگرمی و پاکی و زنده دلی که در بچگی از علی ديده بودم براي
رسيدم که مربوط تا اينکه بآخرين خاطره بچگی . م از يک خاطره بخاطره ديگر چسبيد. علی سراپای مرا فرا گرفته است

ج جمعه ای بود و صب. ئيز آن ما ببروجرد حرکت کرديمبه يک تابستان بعد از آن شرط بندی بود، همان تابستانی که در پا
پرسه زنان آمديم و وارد مسجد سپهساالر شديم، در هر گوشۀ مسجد معرکه ای . ما بچه های محله در کوچه پرسه ميزديم

نقل ميکرد، در  اره ميکردند، در جای ديگر درويش مرحب جنگ خبير ردال با هم مشاجدر يکجا دو کوچک اب. برپا بود
. از مسجد گذشتيم و وارد خيابان شديم. جلوی شبستان استاد اصغر معمار با سر تراشيده و ريش توپی مسئله ميگفت

کربالئی ين هفته مخصوصا کار در ا. آنوقتها پياده رو چسبيده بمسجد محل دعا نويسها، شمائل دارها، و مارگيرها بود
يک جعبۀ مارگيری داشت که ميگذاشت . و از بلندی و درشتی همقد و هم هيکل درويش مرحب بود. قنبر خيلی گرفته بود

و آنوقت در جعبه را زير پارچه باز ميکرد و خطاب به حيوان  ،وسط ميدان، يک پارچۀ سبز ميانداخت روی آن
 “ی حرام زاده، سرت را نيار توی روشنائی که طلسم جابلقا و جابلسا خاکسترت ميکندا„ وحشتناکی که در آن بود ميگفت

کربال قنبر يک شاگرد زرنگ از توی جمعيت ميگرفت و . همه چشمهای وحشت زدۀ خود را به جعبۀ مارگيری ميدوختند
و اين  “کله اسب و ميله دماره و „ :با او در طول معرکه قدم ميزد و با صدای پر طنين خودش جانور را توصيف ميکرد

. اما کربالئی قنبر حاضر نبود راز خود را باين آسانی نشان بدهد. توصيف بروحشت مردم و کنج کاوی آنها ميافزود
موز را ميگرفت و دوباره جانور مر “چراغ شاه خراسان„چندين روز بود که ميآمد و اين صحنه را تکرار و آخر سر 

و . زه کربالئی قنبر بساط خودش را پهن کرده بود و رجز ميخوانداز وقتيکه ما رسيديم تمروا. در قوطی ميکرد و ميرفت
گفت و شروع کرد  “حق نظرت کنه جوان„کربالئی . يکهو علی سياه پريد توی ميدان. يک شاگرد زرنگ ميخواست

ه اگر به کف پای شتر بزنه جابجا حرمزاد! های های . اره پا و کله اسب و ميله دم„. ميدانداری کردن و باال و پائين رفتن
معرکه گرم بود و . علی هم به تقليد مرشد سرش را باال گرفته بود و با قدمهای بلند دور ميدان ميگشت. „ميخوابونه 

علی همان طور که بسبک مرشد دور . کربالئی قنبر ميخواست بچراغ هللا نزديک شود که يکمرتبه اتفاق عجيبی افتاد
در قوطی . يک چشم بهمزدن دستش را دراز کرد و پارچۀ سبز را از روی قوطی مارگيری پس زدمعرکه ميگرديد در 

هيچ کس منتظر چنين منظره ای . گردنهای ماهم با گردن او دراز شد. باز بود و علی سرکشيد که جانور مرموز را ببيند
. م خودش را بسختی تا تنۀ درخت چنار کشيديک ملخ گندۀ سبز بکنار قوطی آمد و از آنجا پر زد و از باالی سرمرد. نبود

معرکه بهم . غوغا شد. اما مردم طور ديگر خيال ميکردند. واقعا هم درويش دروغ نگفته بود. اره پا و کله اسب و ميله دم
تا حواس ما جمع شد که سراغ علی را بگيريم علی خودش را از معرکه بيرون . هرکسی متلکی بار درويش کرد. خورد

  . بود انداخته
روح بچگی او را چهارسال شاگرد کفاشی و کار دوازده ساعته در يک پستوی . اما زندگی خيلی زود علی را فرسود

يکروز که او را ديدم . بعدا علی براهنمائی يکی از آشنايان محله ما کارگر کارخانه سيمان شد. بينور نمناک از او گرفت
ميگفت که در کالس . بود که چيزی از نشاط کودکی را بازيافته استو روبوسی کرديم خيلی سرحال بود و مثل اين 

برای اينکه بدرس برسم شبها در اطاق  .اکابری که اتحاديه کارگران درست کرده درس ميخوانم و تا کتاب سوم خوانده ام
م ول نکرده ام يکی از کارگران همکالس خود که در نزديکی کارخانه منزل دارد ميخوابم ولی اطاق کوچه يخچال را ه

اين اطاق که دودانگ از خانه کوچک و فندقی کوچه يخچال بود . و روزهای تعطيل را که بشهر ميآيم در آنجا ميگذرانم
پس از آنکه مادرش هم در آنجا فوت کرد گوئی درو ديوار اين اطاق برای علی . از پدرش باو و مادرش بارث رسيده بود

اکنون ديگر آنچه مرا به علی . ی او در همين اطاق مجلس شب هفت برپا کرده اندحاال هم برا. جنبه مقدس بخود گرفت
افسوس که تا علی زنده . پيوند ميدهد فقط خاطرات کودکی نيست، بلکه ايده آلهای جوانی ما هم به آن ضميمه شده است

  . ميگيريم ما غالباً  مکتب زندگی را کوچک. بود او را آنطور که مکتب زندگی پرورده بود نشناختم
که هريمن بايران آمد مردم تهران در ميدان بهارستان اجتماع عظيمی برپا کرده عدم مذاکره با ) ١٤(همين ماه  ٢٣روز 

زيرا که ميخواستند پيش از هر گفتگوئی قانون ملی شدن صنايع نفت از طرف نمايندگان آمريکا و  -وی را خواستار شدند

                                                           
 .ها نفر به مناسبت نمايش اعتراض بر ضد ورود هريمن به تهران به قتل رسيدند است که ده ١٣٣١منظور تيرماه  -  ١٤
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پليسهای سوار برای پراکنده کردن جمعيت . با تفنگ و تانک با مردم روبروشددولت . انگلستان برسميت شناخته شود
پليسهای سوار توانستند قسمتی از مردم را از ميدان بهارستان بسمت خيابان . جمعيت جنگ و گريز ميکرد. فرستادند

اينکه ديگر عقب نشينی جمعيت در سمت راست وارد خيابان کمال الملک شد و در آنجا عده ای برای . فتحعليشاه برانند
. پليس حمله کرد و جمعيت به ته کوچه رانده شد .کوچه بن بست بود. نکنند وارد کوچه ای در سمت راست خيابان شدند

يکی از . پليس در خشم افسار گسيخته خود با پشت شمشير و باتون بسرو کله مردم ميکوفت و گاهی تيراندازی ميکرد
. دهانش مثل دهان اسبش از کف سفيد بود. عرق از زير کالهش ميريخت. رسيد پليسهای سوار جلوی کوچه بن بست

تفنگ را از دوش چپ برداشت و بسمت جمعيتی که به ته کوچه پناه آورده بود و گوئی . چشمش خون آورده بود
ناگهان  اما. دهنه کوچه در اثر جوالن پليسهای سوار خلوت بود. ميخواست توی ديوار مقابل فرو برود قراول رفت

هيکلی با چابکی سنجاب از جمعيت آنطرف خيابان جدا شد، از البالی اسبهای وحشی باريک شد و گذشت و جلوی 
  . پاسبان سرکوچه مثل اينکه از آسمان افتاده باشد پشت به کوچه ايستاد

  ! اينها برادرهای تو هستند!! احمق نزن 
سرش را از پشت نشانه تفنگ برداشت و . انست کشنده فريا کيستاو نميد. اين فرياد، پاسبان تفنگ بدست را تکان داد

بود بسوی مرد سيه چهره، بلند قامت، پريشان موی و عرق ريزانی که دستهای استخوانی خود را بسمت او دراز کرده 
ش را جوان دست چپ. يکمرتبه سر تفنگ را بطرف سينه او گرفت و ماشه را کشيد. يک لحظه او را ورانداز کرد. خم شد

پاسبان گريخت و . روی سينه گذاشت و همانطور که دست راستش بسوی پاسبان دراز بود به روی خود در غلطيد
  . جمعيت از ته کوچه هجوم آورده دور جسد خون آلود علی جهانبخش حلقه زد

صدا ميکردند  “آقا یعل„ياد ميکنند و در سابق بعضی ها مثل مشدی قربان او را  “علی جهانبخش„امروز همه از او بنام 
  . اين نام بمن نزديکتر و برای من معنی دارتر است. مينامم “علی سياه„ولی من هميشه پيش خود او را 

از جا پريدم و بطرف منزل . دو نفر از کنار من رد شدند و از صحبتشان معلوم بود که از مجلس شب هفت برميگردند
ميشويد پس از يک داالن کوتاهی، سه پله سمت راست شما را باطاق از در سنگين کوتاهی که وارد . علی راه افتادم

مشدی قربان بعنوان . جز چند نفری همه رفته بودند. تقريباً اخر شب بود. کوچکی ميرساند که دو در آن بحياط باز ميشود
ونه های من گ. بدون اينکه هيچ حرفی بزند مرا در آغوش گرفت. صاحب عزا در پای سمت راست چارزانو نشسته بود

برروی گليمی که تمام اطاق . منهم در کنار در نشستم و با نگاه شروع بوارسی اطاق کردم. از اشک بی صدای او تر شد
در باالی اطاق سمت راست در پای طاقچه يک ميز کوچک و يک صندلی ديده . را فرش ميکرد دو قاليچه انداخته بودند

. خود طاقچه پراز کتاب بود. رختشوئی بزرگ مسی در آن قالب شده بود در زير طاقچه طاقنمائی بود که طشت. ميشد
من، بينوايان، علوم مادر، دستور زبان فارسی، دانشکده های  :کوشش کردم که شايد عناوين کتابها را از دور بخوانم

با عنوان درشت خوابيده  آنها يک کتاب ديگر روی همه. زکتر بودند خوانده نميشدبرای توده، ولی عنوان بقيه کتابها که نا
  . درس علم اقتصاد :بود

  . لحظات زندگی او آسانتر از لحظۀ مرگش نبود! علی برای اينکه به اين کتابها دست يابد چه راه پر رنجی را طی کرد
فقط . مشدی قربان بازهم حال صحبت کردن نداشت. من نيز خدا حافظی کردم. حاضرين برای حداحافظی بلند شدند

   :گذاشت روی شانۀ من و گفتدستش را 
  . باالخره نفت کشتش.......؟يادتان مياد
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  معلم
  

راه امين حضور پای چارپايۀ جعبه آئينه اش چمباته زده و پشت بهزارۀ آجری ديوار داده است هنوز  دستفروش سر سه
بچه های مدرسه مشتری جعبه آئينه او نيست نميساعتی بوقت تعطيل دبستان نظامی مانده و چون کس ديگری جز 

در مقابل باد نافذ پائيزی اندام خود را درهم پيچيده  .سردش هم هست. از ايستادن خسته شده است. دستفروش بيکار است
آفتاب گستاخ پس از باران که هنوز ديوار و پياده رو مقابل و .بجلو نگاه ميکند. و دستهايش را زير بغل فرو کرده است

متی از وسط خيابان را گرم ميکند، آسمان شسته رفته پائيز، پچ پچ آخرين برگهای بی جان درختهای کنار جو، قس
غوغای شوفرها و شاگرد شوفرها و سرو صدای اتوموبيلهای باری گاراژ دست راست، شلوغی سه راه، هيچيک از اينها 

وقتيکه از خانه راه ميافتاد پسر پنج ساله اش  امروز صبح. فکر او در جای ديگر است. مورد توجه دستفروش نيست
پدر که . جمشيد توی حياط پای چارپايۀ جعبه آئينه ايستاده بود و همينکه پدرش را ديد يک شکالت کشی از او خواست

چارپايه را . حوصله پدر تنگ شد و يک سيلی بگوش او زد. دير کرده بود اعتنائی نکرد و جمشيد بنای گريه را گذاشت
بروی  اما شايد نخستين بار بود که دست داوران. اين سيلی سيلی سختی نبود. گذاشت و بسرعت از خانه بيرون آمد بدوش

داوران اگر پس از پايان دوره اول دبيرستان رشته آموزش و پرورش را برگزيد تنها برای اين نبود . بچه ای دراز ميشد
  . بلکه واقعاً از اين رشته خوشش ميآمد ،رش را اداره کندکه کمک تحصيل داشته باشد و بتواند معاش خود و ماد

حاال نميداند . بعدها هم که با آموزش و پرورش نوين آشنا شد بيش از پيش با بچه ها، خليق و مهربان و پر حوصله بود
گی حقيقت اين است که فشار زند. چه شد که امروز صبح برخالف اعتقادات خودش دست زدن بروی فرزندش دراز کرد

   .بروی اعصاب داوران بی تاثير نبوده است
خودش هيچ، زنش هم  .فردا هم زمستان است و سرما بکمک تنگ دستی ميآيد. يکسال بيکاری و بی حقوقی شوخی نيست

اما بچه ها را چه بايد کرد؟ پسر بزرگش که بدبستان ميرود . هيچ گاه خنده از لب او نيفتاده است. زن بی طاقتی نيست
روز از طرف ناظم مورد بازخواست قرار گرفته بود که چرا با گيوۀ پاره بمدرسه ميآيد و آبروی مدرسه را همين پري

ميداند که يکجفت . ميداند که داوران آه در بساط ندارد .همقطار داوران بوده است. اين آقای ناظم آدم عجيبی است. ميبرد
معلوم ميشود برخورد يکسال و . ينطور به بچه او فشار ميآورداما معذالک ا. کفش برای داوران خيلی گران تمام ميشود

تمام کينه اش از اينجاست که چرا داوران در جلوی عده ای از معلمان و . نيم پيش خود را با داوران فراموش نکرده است
رد، بلکه در در واقع داوران با وی محاجه نک. در مقابل شاگردی که ميخواستند اخراجش کنند با او محاجه کرده است

  :وسط صحبت او اين بيت سعدی را خواند
   

  چو نشناسد انگشتری طفل خرد
  به شيرينی از وی توانند برد

  
و اين وقتی بود که ناظم در خطاب باين شاگرد اخراجی که رفقای خودش را بشرکت در يکی از تظاهرات مربوط به 

شما . که اين تظاهرات برخالف نزاکت بين المللی است„ :نفت تشويق کرده و باعث تعطيل کالس شده بود فرياد ميکشيد
اما همين امروز رئيس اداره مستشاری . “ها ميرويد در خيابان با اشخاص بی سروپا فرياد ميکشيد آمريکائی گو هوم

. ادآمريکا بدبيرستان آمده بود و اطالع داد که اداره او يک دستگاه کامل وسائل ژيمناستيک بدبيرستان هديه خواهد د
ب خود برداشته همينکه داوران شعر سعدی را خواند آقای، خمسوی دبير ادبيات دورۀ اول دبيرستان چوب سيگار را از ل

شايد او . شايد او بمعنای سياسی شعر در اين مورد توجه نداشت .“احسنت„ :ظ به رسم ادبای ما گفتبا صدای بلند و غلي
بکلی از کوره در . نت او يکباره مستاصل شدبهر حال آقای ناظم از احساما  .برای سعدی احسنت گفت نه برای داوران

ششماه بعد وقتيکه از شهربانی گزارشی در بارۀ . مشت روی ميز کوبيد و برای شکايت به اطاق مدير دويد. رفت
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حبت کرده، دولت صيه های دانشسرايعالی برعليه فعاليتهای مضره داوران به وزارتخانه داده شد که در انجمن ليسانس
خانه اش کلوپ صلح است، اعالميه کارگران اعتصابی چاپخانه با تحريک او نوشته شده، برنامۀ وزارت فرهنگ را در 

دبيرستان گزارشی در . زمينه حاضر بود... سر کالس رسوا کرده و گفته است که اين فرهنگ، فرهنگ استعماری است
دوروز بعد  حکم برکناری داوران در دو سطر از وزارت فرهنگ تائيد گزارش شهربانی به وزارت فرهنگ فرستاد و 

در اين مدت زندگی اجتماعی داوران تندتر و بهتر از گذشته به پيش . نزديک به يکسال از آن تاريخ گذشته است... رسيد
ه خرج روزان. نگ استوصی او از دو پا لولی زندگی خص. وقت و حرارت بيشتری برای کار و کوشش دارد. ميرود

باز خوب شد که زنش . کمر کوه را ميشکند تا چه رسد به کسی که دخلش از سرچشمه خشک شده است. شوخی نيست
ولی پانصد لایر دستمزد ماهيانۀ او کجا کفاف . يکماه بعد از بيکار شدن شوهر، در کارخانۀ گونی بافی کار پيدا کرد

انگشتريکه از  - پالتوی ماهوت زنش -سرويس غذا خوری. هر چه فروختنی بود بفروش رفت. زندگی چهارنفر را ميداد
باز در منشآت قائم مقام و آن ديوان خطی ابن يمين هم که از دير . يک قاليچه و چند ده جلد کتاب - پدرش بيادگار مانده بود

 خرين نگاهش از خانه بيرون برود آداوران پيش از آنکه برای فرو. اين خانواده بود رهسپار مغازه های کتابفروشی شد
ن کتاب را بهم گذاشته دستها را بپشت کمر زده نگاهش را باال نگهداشته آنگاه ناگها. ای ديوان يمين انداختبصفحات آشن

  :در طول اطاق شروع به راه رفتن و شعر خواندن کرد
   

  دانش و آزادگی و دين و مروت 
  نتوان کرد ن همه را خادم درماي
  

اما اطاق . وشن و محکم ميخواند که گوئی سر کالس است و بشاگردان ديکته ميگويدطوری شعر را شمرده و با صدای ر
يکمرتبه داوران متوجه . فقط جمشيد کوچولو در گوشه ای کز کرده بود. او از همه کس و تقريبا از همه چيز خالی بود

  : بطرف او خم شده بطور شوخی و جدی گفت. شد که پسرش با بهت باو خيره شده است
ر نيست جمشيد؟ جمشيد که ديد پدرش بحالت عادی برگشته و گويا با او شوخی ميکنداز بهت بيرون آمده خنديد اينطو

   .ودوباره ببازی با کفشهای خود مشغول شد
البته کار و بار . يک هفته پيش رفقايش وضع داوران را بين خود مطرح کردند .حاال يکی دو ماه از آن روز گذشته است

دمحم علی اجتهادی کارگر متخصص چيت سازی است اما ماههاست که او را برای اينکه از . نداشت آنها هم تعريفی
در آمد . کارگاه دور کنند در خارج از کارخانه بکار ساختمان واداشته اند وتقريبا حقوق يک کارگر ساده را باو ميپردازند

باوجود همه اينها اين دونفر رفيق قرار گذاشتند  .استاد رحيم بنا از او بيشتر است اما خودش شش سر نان خور دارد
لایر پول تهيه کنند و به داوران بدهند تاهم ببعضی از مخارج زمستانيش برسد و هم اينکه مبلغی از آن  ٣٠٠٠مجموعا 

ک نسبتا ترو تميز و شي. کند اين جعبه آئينه با چارپايه آن از محل اين پول خريداری شده بود “سرمايه„را باصطالح 
روزيکه داوران جعبه آئينه . کامفت و گز و غيره جا ميگرفت ،ده خانه داشت که در هر کدام قريب نيم کيلو شکالت. بود

را خريد خانه های آنرا پر کرد و اين شعر را هم با خط خوش بروی قطعه کاغذی نوشته در گوشۀ جعبه آئينه در زير 
   :شيشه گذاشت

در آن موقع معنای اجتماعی شعر تمام حواس داوران را بخود جلب کرده  – .“گرت از دست برآيد دهنی شيرين کن„
ولی فردا که چشمش بآن خط افتاد يکهو متوجه شد که اين شعر روی جعيه آئينه او معنای متبادر بذهن و نزديک . بود

بر سر در جامعه ما  اين در واقع بيان ساده همان شعاريست که .„اگر پول داری شيرينی بخور واال نه „ .تری دارد
   :نوشته شده و داوران يک عمر با آن روبرو بوده است

حاال چرا داوران پرچم اين شعار را برافراشته است؟  .“اگر پول داری زندگی کن و اگر نداری سرت را بگذار و بمير„
داوران به جعبه چيز ديگری که . کاغذ را فوری بيرون کشيد و پاره کرد و در جوی آب ريخت. از خودش بدش آمد

داوران اخر وقتها که فروش خود را تعطيل ميکرد دخل را هم که . او بود “دخل„اين . افزود يک ليوان کائوچوئی بود
  . اين ها مجموعه بساط کسب و کار داوران را تشکيل ميداد. غالبا پر از پول خرد بود در يک کيسه سفيد خالی ميکرد

 “کوچک„اما بيش از همه چيز حادثه . مسير زندگی خويش را از نظر ميگذرانيددر پای چارپايه نشسته بود و  اينک
آفتاب بپای ديوار . قيافه گريان جمشيد پس از کتک خوردن از نظرش دور نميشد. امروز صبح او را متاثر ميساخت

لرزشی در خود دستفروش که . باد سرد پائيز که ميدان را خالی ديد با جرات بيشتری بحمله پرداخت. روبرو رسيد
موقع مرخصی . نگاه منتظرش در سمت خيابان ری بجستجو پرداخت. احساس کرد برخاست وتکانی بشانه های خود داد
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اولين دسته بچه ها بازی کنان و توی سرهم زنان رسيدند و يکی دو نفر ايستاده در جعبه آئينه سر کشيدند تا . دبستان بود
  . چيزی بمذاق خود پيدا کنند

  کشی يکی چنده؟  شوکوالت
   ؟بادوم سوخته ندارين

فروش شروع شد، بچه های ديگر هم کم کم آمدند و سرو صدا و شلوغی آنها دستفروش را بياد حياط مدرسه در زنگهای 
دستفروش دو باره ساکت ايستاده بود و شايد در فکر جمع کردن . کم کم آخرين نفرات هم آمدند و گذشتند. تنفس انداخت
پسر پنج ساله با کلۀ از ته تراشيده، با کفش تابستانی از هم دررفته، دو . اما يک مشتری ديگر نيز رسيد .دبساط خود بو

. دست خود را در جيب شلوار کرده و کتاب کالس اول را زير بغل گرفته بود و بيفکر و پرسه زنان از کنار جو رد ميشد
اما نزديک جعبه آئينه . نگرفته اند؟ نگاهش بجلوی خودش بودچرا از بچه های ديگر عقب مانده است؟ چرا او را ببازی 

  : نزديک آمد و سرک کشيد. که رسيد مثل اينکه خود بخود بآن سو جلب شد
  والت کشی چنده؟ پکآقا شوگ

  . يکی سه عباسی
  يکی دهشاهی نميشه؟ 

  . نه
دماغ خود را باال کشيد و . يب کردپسرک دست چپش را که با يک دهشاهی از جيب شلوار بيرون آورده بود دوباره در ج

چقدر قد و اندازه او و به خصوص گرفتگی چهره او شبيه . سرش را انداخت پائين و دومرتبه بسمت کنار جوی رفت
بی . شه ای سراپای دستفروش را گرفترع. حتما اين پسر هم االن در دلش برای شکالت کشی گريه ميکند. جمشيد بود

  . دويد “همزاد جمشيد„بلند کرد و يک شکالت برداشته بطرف آن آئينه را اختيار در جعبه 
  . پسر جان يکی دهشاهی هم ميشه

. دست پسرک با دهشاهی پول از جيب شلوارش بيرون آمد. و همينکه پسرک برگشت شکالت را بطرف وی دراز کرد
  . وان بپای چارپايه خود بازگشتاما داوران شکالت را در کف دست او گذاشت بدون اينکه دهشاهی را بردارد و دوان د

داوران در ساعت پنج ونيم با استاد رحيم در چهارراه سرچشمه . نزديک پنج بود. ساعت را از يکی از عابرين پرسيد
داوران ميبايست استاد رحيم . خبر داده بودند که فردا در جلوی بهارستان نمايش عظيمی از مردم خواهد بود. قرار داشت

از سه راه امين . هنوز نيمساعت وقت باقی است. براه انداختن اهالی محل خودشان ترتيباتی بدهند را ببيند و برای
اما بچه ها همه رفته اند و شايد ديگر . الزم نيست! عجله . حضور تا چهارراه سرچشمه کمتر از يک ربع راه است

  . نداز همين حاال ميتواند دخل را خالی ک. خريداری برای بساط او پيدا نشود
. داوران همانطور که بمردم خيابان نگاه ميکرد در جعبه را بلند کرده دست خودش را برد توی جعبه و دخل را برداشت

در آن . نده بودآن ما فقط چند دهشاهی در ته. ئی برگشتونگاهش بسرعت به ليوان کائوچ. احساس کرد که سبک است
  . سه راه هم ناپديد شده بودسر  پاسبانِ  .را زده بودند چند لحظه غيبت دخل او
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  پيک
  

خريد، پخت و پز رفت وروب و شستشو همه . ر داشتاچند نفر ديگر در آن مخفی بودند يک خدمتکخانه ايکه فراست و 
. نميشدننه توتی بقدری بی سروصدا بود و طوری آرام ميآمد و ميرفت که وجودش در خانه حس  .بر عهده ننه توتی بود

در عرض روز چند بار مانند شبح در اطاق ظاهر ميشد، چائی يا سينی ناهار و شام را بدون يک کلمه حرف روی ميز 
ه در موقع راه رفتن فقط پاهايش حرکت ميکرد و بدنش مثل يک ستون يکپارچ. ميگذاشت و يا از روی ميز بر ميداشت

  . که قد بلندش را بازهم بلند تر جلوه ميداد ری ميپوشانيدچادر نماز سياه بته داپای او را سرا . بپيش ميرفت
ثل ريشه های درخت چنار دستهايش م. جای چارقد بسرش ميبستزمستان و تابستان در زير چادر نماز يک دستمال ب 

ابروی پر پشت پيوسته، دماغی که . اندام صورتش از زمختی بيشتر به مرد شباهت داشت. ناهموار و نيرومند بود
فقط نگاهش که هميشه شرمناک بزمين . مانه بپيش تاخته بود، چانه محکمی که با عرض پيشانی رقابت ميکردمصم

ننه توتی کار آن خانه . تمام سادگی و مهربانی او وقتی ظاهر ميشد که بشما نگاه ميکرد. ميافتاد بقيافه او نرمی ميبخشيد
هيچ شبی . جام اين وظيفه در يک کار بزرگتری شريک ميدانسترا بعنوان خدمت کار انجام نميداد، بلکه خود را با ان

ننه توتی ساعتها در گوشه اطاق کوچک روبرو تنها . ممکن نشد چراغ ننه توتی زودتر از چراغ اطاق کار خاموش شود
راحت و بی حرکت مينشست تا باالخره کارکنان خانه را بدست خود شام گرم بدهد و اگر هم شام خورده بودند تا از است

  . نميشد خواب بچشمش نميآمدآنها مطمئن 
اما هر ماه ده تومان از حقوق خود را فورا . تومان ميگرفت که خرج لباس و پول تو جيبی او بود ١٥ننه توتی ماهی 

آدرسی که بوسيله فراست روی پاکت نوشته ميشد از اين قرار . برای سراب به آدرسی که فراست نميشناخت ميفرستاد
  . “ب دکان رنگرزی ابوتراب خان زحمت کشيده به نصراله برسانندسرا„ :بود

يکروز صبح در موقعيکه ننه توتی چائی آورد و خواست روی ميز بگذارد راديوی تهران برنامه شير خدا را اعالم کرد 
رد و چنان ناگهان دست ننه توتی مثل آنکه ضربه ای ببازوی وی خورده باشد تکان خو. و آواز تنبک شير خدا بلند شد

ننه توتی خجل و سراسيمه با دامن چادر نمازش مشغول . سخت تکان خورد که چائی بروی کتاب و نوشته فراست پاشيد
  . پاک کردن ميز شد

   ؟مگر حالت خوب نيست؟ مگر لرز کردی ؟چی شد ننه توتی
 .حرفی او را شديدتر ميکردآدم بسيار کم حرفی بود و اينکه زبان فارسی را بسختی حرف ميزد کم  ننه توتی اصوال

دست او که هنوز مسلط بر کار . گفت و بپاک کردن ميز ادامه داد ولی فراست ميديد که چيزيش هست “چيزی نيست„
اما نزديک ظهر که . در آن موقع فراست اصراری نکرد. نبود  و رنگ پريده اش گواهی ميداد که حالش خوب نيست

خواهش کرد وضع مزاجی خودش را پنهان نکند تا اگر الزم باشد فکر دکتر و داروئی دوباره ننه توتی آمد او را نشاند و 
  : ننه توتی همانطور که چشمش بزمين دوخته بود دو طرف چادر نماز را بهم آورد و تفکر کنان گفت. بکنند

رمها آن بال را بسر و اين از وقتی شد که ژاندا. اين حالت هر دفعه که صدای تنبک ميشنوم بمن دست ميدهد. چه بگويم
ميبينيد که حاال ديگر . من نگران نباشيداز وضع مزاجی ... اما چه فايده دارد که شما را غصه بدهم... خواهرم آوردند

  . نميلرزم
. فراست هم بدانستن سرگذشت ننه توتی عالقه مند بود و هم ميخواست ننه توتی کمی درددل کند تا تسکينی برايش باشد

  . اصرار وی را بادامه صحبت وادار کرداز اين جهت با 
آخر او پيش از آمدن . مرا توی کوچه کشتند) هر زادهاخو(باج اوغلی ) ١٥(همان روزی که قشونی ها وارد سراب شدند 

چند نفر طناب انداخته بودند و جسد ابيش را که شناخته . اصال همۀ مردهای خانواده ما فدائی بودند. قشونيها فدائی بود

                                                           
   .اشاره ميکند ١٣٢٥زمستان ننه توتی به ورود قشون به آذربايجان و کشتار مردم آن سامان در   -  ١٥
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اما بزور نگذاشتيم چونکه اگر ميرفت او را هم . جيران ميخواست بسمت پسرش بدود. طرف ميدان ميکشيدندنميشد ب
وب از خانه بيرون آمديم ونعش همان روز مردهای ما به بيابان زدند و رفتند من و جيران و نصراله تنگ غر. ميکشتند

نزديکی های نصف شب ژاندارمها  .بقبرستان رسانديمرا نزديک ميدان پيدا کرده بروی گاری علف کش انداختيم و ابيش 
  . ن بردند و در طويله ژاندارمری حبس کردندا بخانه ما ريخته ما را کتک زن

حرفی بزند نداشت ننه توتی ساکت شد و فراست که تصور کرد او نميخواهد بقيه سرنوشت خود را بگويد جسارت اينکه 
مثل اينکه از تنگنای . منتهی اين بار صدايش گرفته تر بود. ع بصحبت کردظه دوباره ننه توتی شرواما پس از چند لح

  : سينه اش بسختی عبور ميکرد
ا ميبرد و سر خود را جيران گريه نميکرد، زار نميزد اما پشت سرهم اسم پسرش ر. من آنشب قدر يک عمر درد کشيدم

صبح چشمم که بصورت . شت او گذ اشتم فايده نکردهرچه دستم را زير سر و پ. بسنگ لبه آخور که پشت ما بود ميکوبيد
مثل . وقتيکه ما را برای تحقيقات صدا کردند قدرت راه رفتن نداشت. جيران افتاد ديدم که باندازه ده سال پير شده است

د درراه فکر ميکردم که ما زنها را آزاد خواهند کرد و من جيران را هر طور که باش. پيرزن شصت ساله قوز کرده بود
اطاقيکه ما . تری در ژاندارمری منتظر ماستهيچ نميدانستم که مصيبت بزرگ. بردهمين امروز از سراب بيرون خواهم 

يک صاحبمنصب تحقيقات . بيرون درهم عده ای ايستاده بودند. بردند پربود از مرد وزن و سرباز و ژاندارم ارا بآنج
او را برای هرکسی که تحقيقات پس ميداد به آذربايجانی  بزبان فارسی حرف ميزد و يک گروهبان حرفهای. ميکرد

االن بيرون در . جيران سرش را آورد بيخ گوش من و گفت اين صاحب منصب خودش آذربايجانی است. ترجمه ميکرد
  نيه ايون چخاردير؟. وبا يک نفر ديگر تند و تند آذربايجانی صحبت ميکر

فقط التماس کردم . بی باو بدهما ما من هم مثل جيران بودم و نتوانستم جوا) ؟پس چرا حاال اين بازی را در آورده است(
چونکه شوهر جيران رئيس فدائيهای سراب بود و هر حرفی جيران ميزد کار او وشوهرش را . که مبادا حرفی بزند

ترس از هيچ چيز  حاال هم که پسرش را کشته بودند. ولی شما جيران را نديده بوديد که چقدر لجوج بود. سخت تر ميکرد
يکهو بازوی خودش را ازدست من بيرون کشيد و يک قدم جلو رفت و . ميديدم که جوش ميزند و لبهايش ميلرزد. نداشت
  ).آخر جوان، تو وقت حرف زدن با مادرت هم ديلماج ميخواهی؟ ( ننوننده دانيشاندا ديلماج ايستی سن؟،اوغول ،داد زد

حياط هنوز حرفش تمام نشده بسرش ريختند و او را با مشت و لگد ب .ن شنيدماين آخرين حرفی بود که من از جيرا
   .ر او را نديدمژاندارمری انداختند و من ديگ

   ؟بس اجازه مالقات نميدادندمگر در ح -
ای کاش من هم کور شده بودم و جيران را  .اما چه ديدنی. از دور ،هم او را ديدم ولی نه از نزديکبله، يکمرتبه ديگر 

يک . بدبختيم اين بود که چند روز بعد آزادم کردند. در اين وضع نميديدم ای کاش مرا مثل خيلی های ديگر کشته بودند
هفته در خانه مان که همه چيزش را از گليم زير پا تا ديگ آشپزخانه غارت کرده بودند تنها و گرسنه زندگی کردم و همه 

همه مردم . يکروز نزديک غروب صدای عجيب طبل بلند شد. ران بگيرماش باين اميد بودم که خبری از نصراله و جي
من هم بيرون آمدم و بطرف ميدانچه سراب که صدای طبل از آنجا ميآمد . از خانه ها بيرون ريختند تا ببينند چه خبر است

دو نفر طبال طبل . دژاندارمها تفنگ بدست دور ميدانچه صف کشيده بودن. رفتم و برای آنکه ديده نشوم دورتر ايستادم
وقتيکه . همه از هر طرف سر ميکشيدند. هيچکس نميدانست که مقصود ژاندارمها چيست. ميزدند تا همه مردم جمع شوند

چادر نمازش را گرفته . ندميدان کرداندارمری وارد ژن را از طرف اداره اطبلها از صدا افتاد يکمرتبه ديدم که جير
او را آوردند وسط . ه شده بود، پايش و سرش برهنه بود، سرش را از ته تراشيده بودندرخلق آبی رنگش تکه تک آ. بودند
  . خواستند آبروی او را ببرند می. او را وادار کنند برقصدخواستند  یم ميدانيد برای چه آوردند؟. ميدان
رم تفنگ را برداشته قراول گروهبان ژاندا. ها طبل را کنار گذاشته تنبک برداشتند و شروع کردند به رنگ گرفتن طبال

دست راستش . اما جيران مثل اين بود که اصال نه ميبيند و نه ميشنود. رفت که اگر جيران نرقصد جابجا او را با تير بزند
. اصال خشک شد. ولی در همان حالت ماند. خيال کردند که دارد رقص ميکند. را باال آورد و روی پيشانيش گذاشت

. اين همان جاده ای بود که بقبرستان ميرفت. نتهای جادۀ روبرو نگاه ميکرد يشانيش بود و بادستش همانطور باالی پ
شايد هم پيش از اينکه قنداق تفنگ . گروهبان ژاندارم دويد و قنداق تفنگ را بلند کرد و جيران با تمام قدش نقش زمين شد

که مرده  رستان ايستاد من از دور حس ميکردمقبوقتيکه سمت  د بزمين افتاد چونکه جيران از همانگروهبان باو برس
  . است

برای اولين بار وقتيکه حرف ميزد . برای اولين بار چادر نماز از سرش افتاده بود. عرق از پيشانی ننه توتی ميريخت
  . دستها و چشمهايش آخرين حرکات دست و چشم جيران را نمايش ميداد



٣٣ 

 

: اما ننه توتی سر رسيد و استکان را از دست وی گرفت. چائی يا آبی بيآوردفراست به آشپزخانه دويد که برای ننه توتی 
. اما هنوز يک سئوال در ذهن وی جوش ميزد. زبان تسليت هم نداشت. فراست نميدانست چه بگويد. “زحمت نکشيد„

ه يکی دو مرتبه کنصراله  :باالخره بخود دل داد و موقعيکه ننه توتی استکان خالی را سر جای خودش ميگذاشت پرسيد
  از او اسم بردی چه شد؟ 

آنوقت بيشتر از بيست سال نداشت و چون خيال نميکرديم باو صدمه . فراموش کردم بگويم نصراله برادر من است ،بله
اما ژاندارمها آنقدر تو سر او زدند که چشمش آب آورد و کور شد و حاال با صدقۀ . ای بزنند با مردها نرفت و با ما ماند

  . ده و با ماهی ده تومان که من از اينجا ميفرستم زندگی ميکنداهل 
از آن ببعد ننه توتی هر وقت کاغذی از نصراله ميرسيد پيش فراست . فراست سرش را انداخت پائين و باطاق برگشت

حوال پرسی اين کاغذها را ابو تراب خان از طرف نصراله مينوشت و غالبا چيزی جز سالم و ا. ميآورد تا برايش بخواند
برای خانه ها آب از . چه از دستم بر ميآيد ميکنماله نوشته بود با همين بی چشمی هردر يکی از آنها نصر. نداشت

به کلی تنها و بيکس هستم و هر وقت که دلم ميگيرد عصا . برای کبالئی صادق عطار ادويه ميکوبم. سرچشمه ميآورم
  . نمزنان بقبرستان ميروم و يک ساعتی آنجا مينشي

تا اينکه يکروز . و خيلی دلواپس بود. ننه توتی کاغذی از نصراله دريافت نکرد ١٣٣١يکسال گذشت، در تمام تابستان 
ابوتراب خان پس از سالم و دعای زياد در اين کاغذ . کاغذی از ابوتراب خان رسيد که عين آن هنوز پيش فراست است

يک ماه و بيست روز پيش اداره ژاندارمری او را . تاری نصراله استخبر بدی که برای شما دارم گرف...„: نوشته بود
سرگروهبان هادی ميگفت که نصراله بعضی روزها بقبرستان ميرفته و از يک شخصی که با اتوموبيل از اردبيل  .گرفت

دوی آنها را  حاال هر. ميداده است ميرباقر پسر مير معصوم يگرفته و به سراب ميآورده و تحويلميآمده اوراق مضره م
  .“....برای تحقيقات به تبريز فرستاده اند
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  مامور انتظامات
  

. شروع شد ١٣٢٧ز بهمن ا آشنائی ما با او از يکی دو ماه پس . از مخفی شدن حزب او را نميشناختيمما هيچکدام پيش 
ار گذاشت روزنامه را او برای مسئولين محلهای تهران ميآورد، و من بعدا که روزنامه مردم آغاز انتش. اول رابط ما بود

يکبار نشد که از . هميشه در اختيار حزب بود. يما با اوستميدانستم، که ارتباط ميان برخی از افراد رهبری هم، مستق
بزرگترين و . ميگرفتهيچوقت قيافه انسان پر کار بخود ن. زيادی کا رخود گله کند و يا حتی بگويد که کار زياد دارد

اتفاق . روزها کارگری ميکرد و شبها در پی فرمان حزب بود. سخترين کارها را بسادگی کارهای معمولی انجام ميداد
موريت ها احتياط اين ما . دو با لباس کارگری بدنبال ماموريتی ميفرستادن که بعضی روزها هم او را از پای کارميافتاد 

لبخند وی را . هم مختل ميکرد ولی ممکن نبود که وی جز با لبخند قبول از آنها استقبال کندشغل عبادی را . آميز نبود
هر وقت کاری پيش ميآمد که انجامش نويد دهندۀ موفقيت بود عبادی ضمن . هيچوقت رفيقان و دوستانش فراموش نميکنند

در اين . ها ولی کمی خجوالنه ميخنديد گرفتن دستور پشت سرهم از شادمانی لبخند ميزد و در آخر با روشنترين خنده
موقع چشمهای ريز و تندش از زير پلکها اصال ديده نميشد و برعکس دندانهای منظم و محکمش از تن درستی و جوانی 

صورت درشت و استخوانی، پيشانی . هيچکس از او کلمه ای زننده و يا حرکتی خالی از نزاکت نشنيد و نديد. خبر ميداد
را پيدا  “مهم„وقتيکه لباس ترو تميز ميپوشيد قيافه اشخاص . سش طبيعتا باو چهره متين و موقری ميدادبلند و کلۀ طا

را بازی کند بخوبی از  “مهم„ولی چند بار که الزم شد رل اشخاص . بدون اينکه هيچگاه ژست مهم بخود بگيرد ،ميکرد
ب ملکه در کاشان بدون حق مالقات مانده بودند تماس مثال يکمرتبه ميبايست کسی برود و با زندانيان حز. عهده برآمد

عبادی در نقش يکنفر مقاطعه کار که سابقا با يکی از زندانيان طرف معامله بوده بشهربانی آنجا مراجعه نمود و . بگيرد
و بخصوص که عبادی مردم شناس بود . شهربانی جرات نکرد بقيافه جدی و حرکات موقر اين مقاطعه کار اعتماد نکند

در مواجهه با خطر اگر وقتی ترسی براو . خونسردی عجيبی داشت. ميدانست که با هرکسی به چه زبان صحبت بايد کرد
. عارض ميشد بخاطر خودش نبود، بلکه بخاطر اسناد و يا افرادی بود که حفظ و حراست آنها را بعهده وی گذاشته بودند

صندوق پشت . ميبرديم بسته های صدتائی برای پخش بکميته ها رروزنامه مردم را د ١٣٢٨بخاطر دارم که در زمستان 
درست در نزديک چهارراه مختاری . اتوموبيل پر شده بود و تعداد زيادی از بسته ها را در کف اتوموبيل چيده بوديم

. را هل دادممن پياده شدم و اتوموبيل . هرچه عبادی گاز داد و کالج زد فايده ای نکرد. اتوموبيل قراضۀ ما خاموش شد
کاری از پيش نرفت کم کم نگران ميشديم بخصوص که توجه پاسبان سر . يکی دوبارهم عبادی پياده شد و هندل زد

چطور است که يک تاکسی صدا بزنيم و بسته ها را بآن منتقل بکنيم؟ ولی اين کار در وسط . چهارراه بما جلب شده بود
تا الاقل او از خطر دور باشد؟ . طور است که زهرا پياده شود و برودچ. خيابان و سر چهارراه بی احتياطی محض است

اگر برود حفاظ . ولی اوال رفتن وی جلب نظر ميکند و ثانيا بودن او در بين ما برای اين است که قيافه عادی بما بدهد
بطرف . ی ما را ول کرديکهو عباد. در هر صورت، دروحله اول بايد از پاسبان رفع بدگمانی کرد. اتوموبيل کمتر ميشود

  : پاسبان رفت و با صدای بلند گفت
امشب ارباب ما عروسی داره و ما داريم . همراهی کنين و يه دستی هم شما به اتومبيل بزنيد شايد راه بيفته ،آقای پاسبان„

   .“شيرينی عروسی ميبريم
از ديدن زهرا . نگاهی بداخل آن انداخت. مداطمينان بخش بود که پاسبان راه افتاد و بسمت اتوموبيل آژست عبادی آنقدر

گويان اتوموبيل را هول  “ياعلی„شروع کرد بامن . در آن نشسته بود خاطرش بيشتر جمع شد “شيرينی„که با بسته های 
يک در اين دنيا . اگر تو نبودی کار ما امشب خراب بود: اتوموبيل که روشن شد عبادی از پشت رل او را صدا زد .دادن

اتوموبيل از جلوی پاسبان که باال . ر آن دنيا عوض بگيری  و يک اسکناس يک تومنی چپاند تو دست پاسبانو دو د
عبادی با شعبه های مختلف حزب در ارتباط بود ولی ممکن . از آن خنده ها سرداد یگذاشته بود گذشت و يکهو عبادی يک

باصطالح معروف کاريکه اين دستش . گر است باز شودنبود در شعبه ای دهان او در مورد خبری که مربوط به شعبه دي
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در کاری که باو مراجعه . هيچگاه کنجکاو نبود. حتی المقد ور کم حرف ميزد. ميکرد آن دستش از آن خبر نداشت
  . نميکردند مداخله نميکرد

او پرسيديم در  يکروز بمناسبتی از. ما هيچکدام پيش از مخفی شدن حزب عبادی را نميشناختيم ،همانطور که گفتم
   .روزهای کنفرانس در کلوپ مامور انتظامات ميايستادم: روزگار علنيت حزب کجا بودی؟ او با کمال سادگی جواب داد

يکروز جمعه پنج نفری برای هوا خوری رفته بوديم بيکی از آباديهای کنار جاده چالوس و در آفتاب بهاره دراز شده 
  . ميشد بی دلواپسی نفس کشيد. اشتآمد و شدی ند. جای دنجی بود. بوديم

صحبت باينجا کشيد که هرکس بعد از اينکه . گفتگوهای ما بيشتر برای وقت گذراندن و فکر نکردن و آسودن بود
هر کدام به خياالت ميدان داديم  .موضوع خوش و مشغول کننده ای بود. آرزوئی داردحکومت بدست حزب توده افتاد چه 

يکی آرزومند ادامه . يکی ميخواست دادستان محکمه شاه باشد. يخواست بسر معلمی برگردديکی م. و چيزهائی گفتيم
  : وقتی از او سئوال کرديم گفت. فقط عبادی بود که تبسم کنان و ساکت برودخانه نگاه ميکرد. تحصيل بود

  . زب توده باز بشود و من جلوی آن مامور انتظامات بايستمدلم ميخواهد کلوپ ح...من
او آنقدر از خودش کم حرف . ما هيچوقت از عبادی نشنيده بوديم که آرزوئی برای شخص خودش داشته باشد اصوال

ميزد که ما از زندگی خصوصی وی جز اينکه در خيابان هدايت با مادرش در يک اطاق زندگی ميکند اطالع ديگری 
حزب بخريد يک کاميون احتياج داشت و بکلی که  ١٣٢٩اوايل خيال ميکرديم آدم پولداری است چونکه در سال . نداشتيم

اما بعدها فهميديم که اين مبلغ تمام ذخيرۀ پانزده سال کارگری . بی پول بود عبادی دوازده هزار تومان برای حزب آورد
لشگر دو زرهی بردند سر به ا گرفتند و او را يکعبادی ر ١٣٣٣وقتی که در سال . او و دارو ندار مادرش بوده است

او با آنکه . کسی که خبر گرفتاری عبادی را بما داد سودابه بود. بود که قبال از حساسيت کارهای او مطلع شده اندمعلوم 
هر وقت فکر يک پدر خوب „: دختر خويشتن دار و شکيبائی بود هنوز خبر را به پايان نرسانيده شروع به گريستن کرد

شوهر خوب بودم ...هر وقت فکر يک. ودم عبادی بنظرم ميآمدهر وقت فکر يک رهبر خوب ب. بودم عبادی بنظرم ميآمد
  . “...عبادی بنظرم ميآمد

   .ما بکلی از عبادی بيخبر مانديم
امروز ديدم يک سرباز محافظ يکنفر سيويل را در نزديک „: نخستين کسی که از وی سراغ داد ستوان عارف زاد بود

صورتش باد کرده و زير . تمال سفيد بسر و پيشانی اش بسته بودزندانی يک دس. حمام لشگر جلو انداخته بود و ميبرد
اين يگانه . فقط آنوقت بود که من عبادی را شناختم. وقتيکه از پهلوی من رد ميشدند ناگهان خنديد. چشمهايش کبود بود

  . شدنشانه ای بود که رفقا در آنزمان از عبادی بدست آوردند تا آنکه خبر اعدامش در روزنامه ها منتشر 
الجوردی . در يک شب پائيزی در مشهد در خانه دمحم ناصر الجوردی مهمانی کوچکی است. اينک چهارسال گذشته است

زنش تهرانی است و از اين جهت غالبا اقوام وی که از تهران . در خيابان امام رضا سالهاست که دکان خياطی دارد
خواهر زنش گروهبان جهرمی که باداره نظام وظيفه خراسان  امشب شوهر. بمشهد ميآيند چندی هم مهمان آنها ميشوند

  . دير وقت بود اما بدری خانم حاضر نشد مهمان را شام نخورده بگذارد. آمده استمنتقل شده بمهمانی 
سفره ای گستردند و همسايه را هم . دمحم هم فرصت را غنيمت شمرده سری به خيابان زد و با دو بطری ياقوطی برگشت

بطری . شب بدی نبود. دعوت کردند ،سال پيش شريک دکان الجوردی شده و اطاق پنج دری آنها را جاره کردهکه از يک
. او قريب چهل سال دارد. مخصوصا صحبت گروهبان جهرمی گرفته بود. هم کمک ميکرد و سرها و صحبتها گرم ميشد

يک طومار . خيلی جهان ديده است. استاز سرباز يکمی وارد خدمت شده و در ساری و تبريز و تهران خدمت کرده 
او بعد از هر گيالس . نی است بخصوص قصه های ماموريتش در تبريز شنيد. قصه از زندگی سربازخانه همراه دارد

  . شروع ميکردرا قصه تازه ای 
ام بزمين استکان را نيمه تم. اما اين مرتبه همان طور که گيالس برلبش بود مثل اينکه دستخوش يک فکر ناگهانی شد

  : گذاشت و گفت
. اين همه در صف و در سفر و در جبهه بودم، آنقدر بمن سخت نگذشت که اين سالهای آخر در لشگر دو زرهی تهران„

نفرين . اين يک شغلی است که نه دنيا دارد و نه آخرت. پدر آمرزيده ها چهارماه تمام مرا مامور زندان لشگر کردند
  . م و خويشهای آنها مال جناب سروان و جناب سرگرد و باالترهازندانيها مال توست و هديه قو

ز آنها را به گروهبان صدقه تحويل ميدادم و او آنها را ميبرد من ميبايست هر رو. ميان زندانيها آدمهای خوب هم بودند
يآيد که يکروز ناخن يادم م. آدم اگر شمر و يزيد هم باشد دلش بحال اينها ميسوخت. بحمام لشگر و شل و پل برميگرداند
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. يکی از زندانيها را کشيده بودند و روی آن تنتور زده بودند و کی جرات ميکرد يک تکه کهنه روی انگشت او ببندد
  . جهرمی يک لحظه سکوت کرد

  : اين است که دنباله سخن خودش را گرفت. اما بطری باو جرات ميداد. مثل اينکه در ادامه صحبت مردد بود
من . يکی از آنها را بيست روز بحمام بردند و آوردند. ته ولی بعضی از اين زندانيها دل فوالد داشتندحاال که گذش„

شبی که خبر دادند . هيچوقت ناله او را نشنيدم اما غرولند گروهبان صدقه را شنيدم که ميگفت از دست او بستوه آمده ايم
لوئی درست کند و خودم برايش بردم و بخاطر او در اطاقش فردا صبح بايد تيرباران بشود، دستور دادم اشپز لوبيا پ

عموما زندانيها در چنين شبی حال حرف زدن و غذا خوردن ندارند ولی او مثل اينکه هيچ خبر تازه ای در کار . نشستم
  . نشست من خوشباش کرد و بر سر بشقاب غذا نيست با

ما . بخور سر گروهبان، ديگه گيرت نمياد„: شت و گفتهيچ يادم نميرود که قاشق را برداشت باين طرف بشقاب گذا
برای خاطر او چند تا قاشق . اين حرف خيلی به دل من نشست .“اما تو ميمانی و گيرت نمياد. ميميريم و گيرمان نمياد

ر باالخره گفتم من يک سرگروهبان بيشت. خوردم و سعی کردم از اين در و آن در حرف بزنم که اورا مشغول کرده باشم
اگر کاری داری که از دست من ساخته باش و يا آرزوئی داری که بر آوردن آن  .اما به لوطی گری اعتقاد دارم. نيستم

  .دست من باشد مضايقه نکن و بگو
تو „ :دستش را زد روی زانوی من و بشوخی گفت. همچنان خنديد که خيال ميکردی يک عمر خواهد خنديد. خنديد

  . گفتم تو بگو شايد مردش باشم .“مردش نيستی سر گروهبان
صورت خودش . شانه هايش را بهم کشيد. دو دستش را گذاشت روی زانوی خودش. خون بصورتش آمد. بفکر فرو رفت

  . مثل اينستکه آالن  هم صدايش را ميشنوم. چشمش را در چشم من دوخت و شروع کرد بصحبت. را بسمت من جلو آورد
بحرف احمق ها گوش نکن، پرچم حزب . ه سرگروهبان، دنيا دنيای شاه و بختيار نيستباالخره روزگار اينطور نميمان„

آرزو . حيف که من نيستم ،لوپ حزب باز ميشهمجددا ک. ا خواهد افتاددوباره قدرت بدست ماه. توده دوباره بلند ميشه
يک روز برو  .ار کردی ميگويماما چون اصر. ميدانم مردش نيستی. حاال ميخواهم از تو خواهش کنم. داشتم که ميبودم

 .لوپ هميشه يک نفر مامور انتظامات ايستاده استجلوی ک. ميترسی با لباس سيويل برواگر . جلوی کلوپ حزب توده
  . “عبادی سالم رساند: برو نزديک و باو بگو
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