
بهارِ سال نكو، و د�گر قضا�ا ...

�۱۳۸۲ادى از �ك نوروز، به
مناسبت بهار 
ا �رج طب�ب
ن�ا

سر�دب�ر محـترم روزنه، در گفتگو�ى كوتاه، از من �خواستند خـاطره�اى از �كى از نوروزهاى پ�ش�ن را بنو�سم
 در نشر�ه�شان به�ز�ور الكترون�ك ب�آرا�ند و ا�ن مس را مثالً طال گردانند.- به مناسبتِ نوروز-و خدمت�شان بدهم تا 

در فـا�ده ا�ن كـار شكّ داشتم و دارم. اگـر در بازگـو�ى خـاطراتِ اهلِ سـ�است و بزرگـانِ ادب و هنر فـا�ده�اى نهـفـته باشـد
در شن�ـدنِ خـاطراتِ مـردمـان عـادى ه�چ خـاصـ�تـى براى ه�چ كس وجـود ندارد. آن�هم خـاطره�اى از �ك روزِ نو�روزى كـه نه
تنهــا براى گــو�نـده روزى نمى�شــود بلكه چـه بســا شنوندگــان را هم به تـلخ روزى اندازد و روز خــوشــشـان را چـون شبِ تار
ت�ـره �گـرداند. بارى، ا�ن مطلبِ سـاده را ا�شان نـمى�پذ�رفتـند و مى�گفـتند به هر حـال در هر خـاطره�اى درسى هست. اگـر

مورد قبول ن�ست آزما�ش�اش را�گان است. با سپاس از لطفِ ا�شان سرانجام پذ�رفتم:

... و حكا�ت از ا�ن قـرار است كـه در �كـى از  نوروزهاى اخـ�ـر دوست د�ر�نم
«ب�نـا» تلفن كــرد كــه: «...آقــا دارم مى�آ�م بـه سـراغـت كــه با هم برو�م بـه د�دن فــالنى كــه به
تازگى از ا�ران و سـفر اروپا برگشـته. امـروز به تخت نشسـته و پذ�را�ى مى�كند. خـ�لى�ها

آنجا هستند. و گو�ا خ�لى خبرها آنجاست ...» .
***

پا�ه دوســتى مــا دو نفــر در دب�ــرسـتــان البــرز ر�خــتـه شــد. هر دو در كــالس دهِ
�ك بود�ـم. ســه�شنبــه بعـــد از ظهــرها ســاعت آخــر درس شـــ�ــمى داشــتــ�م. ســاعـت قــبل از مــا
همــ�ن درس را كـالس دهِ�دو هم داشـت. درس هر دو كـالس هم بـا آقـاى قــاسـمى بود كــه در آن
سـال�ها مـسـؤلِ آزما�شگـاه ش�ـمى هم بودند. پـس اگر با ا�ـشان درس شـ�ـمى هم نمى�داشـتـ�م
حتـما در آزما�شگاه افـتخار شـاگرد�شان، به�هر حـال، نص�ب مى�شد. حـال نام دانش آموزان
را اگــر هنوز بعــد از دو ســه مــاه بدرســتى به �اد نمـى�آوردند جــاى تعــجب نبــود چون تقــر�بــا

۱

تمام دانش�آموزان دب�رستان شاگردان ا�شان محسوب مى�شدند.
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اول�ن سه�شنبه پس از امتحان ثلث اول، آقـاى دب�ر قرار بود نمرات امتحان 

را بخواند. زنگ تفر�ح را زده و نزده بچه�هاى كالس دهِ�دو ر�ختند توى كالس ما كه «ب�نا»
كــ�ــه؟؟  مــا «ب�ـنا» نداشــتــ�م. امــا بچـــه�ها اصــرار كــه نمى�شــود. آقــاى قــاســمـى گــفــتــه�اند كــه

 گرفته و اسمش هم «ب�نا»ست.�۲۳ك�نفر توى كالس روبرو�ى امتحان كتبى از من نمرهٌ 
آمـده�ا�م او را ببـ�نم. البـته، مـعـمـا بالفـاصله حل شد. مـوقع امـتـحـان جناب دب�ـر گفـتـه�بودند
به اول�ـن كــسى�كــه ورقـــه امــتــحـــان�ش را بدهـد ســه نمــره اضـــافــه مى�شــود. هـمكالسى مـــا، كــه
اسـمش هم ه�چ ربطى به ب�نا نـداشت، ورقه�اش را زودتر از هـمه داده بود و دست بـر قضـا

 گرفته بود. بچّه�هاى كالس �ادشان۲۳تمام سؤال�ها را هم درست جواب داده بود. در نت�جه 
بود كـــه چـه كـــسى پ�ش از هـمـــه ورقـــه امـــتـــحـــانش را داده. امـــا او نامـش «ب�نا» نـبـــود. چ�ـــز
د�گرى بود. پس از كمى گـفتگو آشكار شـد كه ا�ن اسم از كجـا آمده است. اسم اوّل او و من
�كـى بود. مــــعلـوم شـــد جـناب دب�ــــر اســــامى مــــا هر دو را، بـه عــــادت كـــار در آزمــــا�شـگاه، بـهم
آم�خـته و اسم دوست ما از آنطرف لوله آزما�ش و پى�پت به صـورت «ا�رج ب�نا» در آمده
است. ا�ـن واقــعـــه دوســـتى مــا را چـنان پ�ـــوندى داد كـــه تا امـــروز هم گـــســســـتـــه نشـــده است.
بعــالوه، واقـعـه براى دوسـت مـا هم دو پى�آمــد مـهّم داشت. اوّل آن�كــه دانست در شـ�ــمى و در
واقع در ك�ـم�ـاگرى شمّ فـراوانى دارد و به هم�ن خـاطر رفت دنبال داروسـازى. و دوّم آن�كه

 او را به همـ�ن-نام «ب�نـا» رو�ش مـاند. امــروز همــه دوسـتــان آن دوره -و خـ�لـى�هاى د�گر
نام مى�شناسند و مى�نامند.

***

آن سال�ها همزمـان بود با نخست�وز�رى دكتـر مصّدق. مملكت �كسـره س�اسى
بود. دانشگاه تهـران و دب�ـرسـتـان البرز از مـراكـز مـهم اجـتمـاعـات و تظاهرات جـوانان وطن

-�ا درواقع تداخل-دوست بود. روزى نـبـود كــه شــور و ولوله�اى بـر پا نبــاشــد. تنهــا تشــابه 
 و حتـى وجوه-اسـمى مـا دو نفـر نبـود كـه موجـب تداوم دوستـ�ـمـان بود. بلكه وجـوه اشـتـراك

 در اســتــحكـام ا�ن دوســتى نقــشى اســاسـى داشــتند. در آن فــضــا هركـس، و ب�ــشــتــر-افـتــراق
دانش آمـوز و دانش�جـو جــمـاعت، هوا�ى در سـر داشت و پا در راهى مى�گــذاشت. مـا دو نفـر
هنوز جـانبى اخــتـ�ـار نكرده بود�م. ا�ن وجـه اشـتـراكـمـان بود. امــا ا�ن نبـودِ جـانبـدارى از دو
جنس مـــخــتـلف بودند. من ا�ـن بازى�ها را نمـى�فــهــمـــ�ــدم و اســـتــعــداد و اصـــرار و حــوصـله هم
نداشــتم كـه بفــهـمم. امــا «ب�نا» به اندازهٌ هـمّت آن روزش گـو�ا از بقــ�ـه بهــتـر مى�فــهـمــ�ـد و
بســ�ــار هم دلش مـى�خــواست كــه از اوضــاع ســر در آورد. در هر اجــتــمــاعى حــاضــر مى�شــد و

۲

براى آنكه طرف را بهـتـر بفهـمـد از درِ مخـالف خـوانى وارد مى�شد. در جـمعِ «سـومكا�ى»�ها
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«توده�اى» بـود. در برابـرِ «توده�اى» هـا «پان ا�ـران�ـــــست» مـى�شـــــد. «جــــبـــــهـــــه ملـى»ها از او

خوششان نمى�آمد. اگر امروز بود البد مى�گفتند از طرفداران شاه است.
در واقع، به�نوعـى، فكر مى�كـرد كــه ا�ن همـان شـ�ــوهٌ «زا�مـان ســقـراط» است.
دكتر «رجـا�ى بخارا�ى»، كه روانش با پاكـان همراه باد، دب�ر انشاء مـا بود. ماهى �ك �ا دو
موضوع انشاء ب�شتر نمى�داد. در عوض اوقات ب�شترى را صرف مى�كرد تا ما را با فالسفه
�ونان آشنا كـند. آثار افـالطون را كـه دوســتـانش، «دكـتـر لطـفى» و «دكـتـر كـاو�انى» تـرجـمـه
كــرده بـودند ســر كـــالس مى�آورد و مى�خـــواند. و مى�خـــواند�م. از ا�ن رهـگذر بود كـــه پرسش
كردن و شـك آوردن را فراگـرفتـه بود�م. «ب�نا » مى�گفت: «وقـتى با�ا�ن ش�ـوهٌ «سقـراطى»
با طرف وارد بـحث و جَــدَل (و البـــتــه آن�روزها «جــدال») مى�شـــوى، اگــر طرف سطـحى و كم
مطالـعـه بـاشـد و ادعــاى نا�مــربوط كـند مــشــتش پ�ش خــودش و هوراكــشــان�اش باز مى�شــود.
اگــر هم آدم اسـتــخـوان�دارى باشــد از او چ�ــزها� مى�شـود آمــوخت. همــ�ن�طورهاست كــه ا�ن
مدّت كم و ب�ش با اصول فكرى بـ�شترشان آشنا شـده�ام. لجشان را در مى�آورم تا هر�چه در

چنته دارند ب�رون بر�زند.»
همـ�شـه هم اوضاع با گـفـتگو تمام نمى�شـد. �كى از دفـعاتى كـه گروه�ها به�جـان 

هم افـتــاده بودند صـورت «ب�نا» با نـ�ش چاقـو آشنا شـد. چـند�ن روز در ب�ـمـارســتـان بود تا
زخم كمـى الت�ام �افت. ولـى جاى زخم همچنـان در چهره�اش ماند تا �ـادآور آن دوران باشد.
همـان�روز دب�ـر عـربـى آقـاى شـر�عت كـه از ا�ن اتفـاق سـخت ناراحـت بود سـر كـالس همـه را
مورد شـماتت قـرار داد كه: «خُب اخـتالف نظـر بجاى خـود. اما چرا پاى شـعبـان جعفـرى را به
مـ�ـان كشـ�ـده�ا�د؟ او بچّـه مـحل ماست و خـوب مى�شناسـمش. ا�ن كـارها بسـ�ـار زشت است

آقا. نكن�د آقا».
«ب�نـا» اهل مطالعـــات تئــور�ك نبـــود و مــعــتــقــد بود: «ســر كـــردن با مــردم، از
عـالِم و عــامى، آمـوزنده�تـر از كـتـاب خـوانـدن است. به�خـصــوص كـتـاب�ها�ى كــه مـتـرجــمش �ا
مطلب را نـفـهـمــ�ـده و مــشـتى اشــتـبـاهِ گــمـراه�كنـنده سـر هم كــرده، و�ا فـهــمـ�ـده ولـى غـرض و

او. مرض داشـته و در هر حال انبـانى از پرت و پال بخورد مـردم و عوام�الناس داده است.»
عــــاشق گــــفـــــتگو بـا مــــردم از هر قــــوم و قــــبــــ�ـله�اى بود. مـى�گــــفت: «هـر �ك از ا�ـن گــــروه�ها
حـرف�هاى خـوب هـم دارند. اِشكال همـه�شـان ا�ن اسـت كـه خـ�ـال مى�كننـد راه درست را فـقط
آن�ها �افــتـه�انـد و بقـ�ــه مـرخص انـد. جـالب ا�ن اسـت كـه همــه هم ادعـا دارنـد كـه جــز آبادانى
كـشــور باســتـانى و ســربلندى ملـت نجـ�ب چ�ــز د�گرى نمـى�خـواهند». بـارى، مـخــتـصــر كنم تا

زودتر به اصل موضوع، �عنى ماجراى آن ع�د د�دنى، برسم.

۳

«ب�نـا» �ك التــقـاطـى درست و حـســابى بـود. ا�ن روزها التــقــاطى بودن خــ�لى
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رو سـ�ـاه شده. مـثل ل�ـبـرال بودن. آن روزها هم، البـتـه، س�ـاست بازان ز�ـاد از التقـاط�ـون
خــوشــشــان نمى�آمــد. آن�ها را به طعنـه «ابن�الوقت» و «بوقـلمــون�صـفـت» مى�نامــ�ــدند. تنهــا
كـسى كه به الـتقـاطى بودن او التـفاتى نشـان مى�داد من بودم. چون شـبـانه روز با هم بود�م.
با اند�ـشـه�هـا�ش خــوب آشنا بودم. آزاده بود. ز�ـر پرچم ه�چ دار و دســتــه�اى نمـى�رفت چون
در هر �ـك ا�راد و انحـــرافى مى�د�ـد. از بســـ�ـــارى از مــدعـــ�ـــانِ مـــ�ـــهن �دوســـتى، مـــ�ــهـنش را
دوست تر مى�داشت. سـراپـا شـوق خـدمت بود. امـا چون مُچ مـدعـ�ـان و مـ�ـهـن دوسـتـان قلّابى
را مى�گـــــرفت و مى�گـــــفت كــــه ر�ـگى دركــــفـش دارند از او مــــتـنفــــر بـودند. او تـنفــــر ا�ـنان را
همــچـون سند حــقّـان�ّت خــود گـرامى مى�داشت و بـه آن تفـاخــر مى�كـرد. سـال�هـاى دانشگاه، و
ســـال�هـاى پس از آن، در ا�ن طـرز ورز�ده�تر و پـخـــتــــه تر و ثابـت قـــدم تر �شــــده بود. مــــرتب

�كد�گررا مى�د�د�م و با هم در تماس بود�م. منتهى، من در كنار و او در م�انه. … …
تا گردش تار�خ سر و سامان ها را بر هم ر�خت و ما را از مملكت ب�رون آمد�م !!!

***
حــاال ا�نجـا هـسـتــ�م؛ در كـال�ــفـرنـ�ـا. او دارد مى�آ�د تـا، به بهـانـهٌ نوروز، با هم
بد�دن بـهــرام�خــان برو�ـم كــه تازگى از ا�ران و فـــرنگ آمــده. چنـد نفــرى هم بـا او آمــده�اند و

گو�ا حرف�ها�ى دارند.
بهـرام خـان دوسـت دوران دب�ـرسـتـان مـا و اهـل شـهـرضـا بود. شـهــرضـا پ�ش از
ا�ن�ها قمـشه نام داشت و ب�ست سـال پ�ش هم ا�ن ن�كبخـتى را �افت كه گر�بـان خود را از
نام ناجــور شـهــرضــا خـالص كنـد و دوباره به همــان نام قـمــشــه برگـردد تا بـاز �ادآور شـود كــه
سرزم�ـنى بوده عالِم خ�ز. بهـرام خان در حالى�كه از �كسـو از ا�ن استعداد بى نصـ�ب نبود؛
از ســو�ـى د�گر از خــانواده�اى مـــ�ــآمــد كـــه ب�ــشــتـــرشــان خــان و زمـــ�ن�دار بودند. ا�ن بـود كــه
بعـدها كه در جـر�انات روشنفكرى در مـوضع مبـارزه با آخوند�زم و فـئودال�ـزم قرار گـرفتـه

بود چون با فكر و زبان ا�ن هر دو جماعت آشنا �ى داشت خوب از پسشان بر م�آمد.
ا�ن كـه به�او بهـرام «خــان» مى�گـفـتـ�م تنهـا از ا�ن بابت نـبـود كـه خـانزاده بود،
بلكه دوست د�گرى هم در همان� سال�هـا داشت�م كه اسمش بهرام و از زرتشـت�ان بود. براى
ا�ـن�كـــــه ه�ـچ گـــــونـه گـــــ�ـــــر و گــــــرفـــــتـــــارى پـ�ش نـ�ـــــآ�ـد �كـى را «ارباب بـهـــــرام» و د�گـرى را

«بهرام�خان» مى�گفت�م.
در راه كـــه مــ�ـــآمـــد�م «ب�نـا» مــژده داد كـــه «ارباب بـهــرام» را هم امـــروز آنجـــا
خــواه�م د�د. از ونكوور بـراى شـركت در ا�ـن جلسـه آمــده. در ضــمن فـرصــتى هم هـست تا با
�اران قــد�م د�ـدارى تازه كند. تازه داشــتـم مى�فــهــمــ�ــدم كــه د�دار نوروزى بهــانه�ا�ـست براى

۴

تشك�ل جلسه. پرس�دم:
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 موضوع جلسه از چه قراره؟-
  مى�خان ترت�ب تشك�ل �ك جـبهه �ا ن�رو �ا سـازمانى را ِبدَن از تمام كسـانى�كه به-

سـربلندى، آبادانى، و �ك�پارچگى كـشـور اعتـقـاد دارن. در به روى هر فـرد و گروهى كـه ا�ن
هر سه را�قبول داشته باشه بازه.

  هر فرد و گروه؟-
  هر فرد و گروه. از چپِ چپ تا راستِ راست.-

-  از چپِ چپ تا راستِ راست؟
-  بعله. اشكالى داره؟

 نه اَبَدن. حتى حزبُ�الهى�ها؟-
  نه. ا�نا كه معلومه نمى�تونند ب�ان تو.-
-… … …  
-… … … 

- حاال تو هم وارد معركه شدى؟
 شرا�ط عوض شده. من به ا�ن جر�ان خ�لى ام�دوارم.-

«ب�نا» داشت از راه پر پ�چ وخـمى مى�رفت. نخـواستم حـواسش را پرت كنم.
صبر كردم تا راه كمى هموار شود. پس از چند دق�قه سكوت پرس�دم:

 خب؛ د�گه ك�ا هستن؟-
هرزه-  ُدُرست نـمــــ�ــــدونم. ا�ن ا�ـده گــــو�ا مــــالِ همــــوطـنانـى�ست كــــه مــــقــــ�مِ «بـوزنى-

گـوو�ن» اند. اونا مـدّتـى روى ا�ن قـضـ�ـه كـار كـردن و حـاال ُامَـدَن امـر�كا. جـا�ـى�كـه ب�ـشـتـر�ن
دوســتـاشــون دارن زندگى مى�كنـن. مى�خـان ارز�ابـى كُنَن ا�ن ا�ده چِقَــد امــ�ـد مــوفـقــ�ت داره.
تقر�بن ه�ـچ�كدومشـونو نم�شناسم. �ـك�شون از دوسـتاى دانشگاهى بهـرام خانه و به اعتـبار

هم�ن دوستى م�خاد با د�گران مرتبط بشه. حاال مُهم ن�س. م�ر�م آشنا مى�ش�م.
  ببــ�نم ب�ـنا، گـفــتى «مى�خــاهى» داخـل جـر�ان بـشى.  تو كــه عـمــرى پره�ــز داشــتى-

ز�ر پرچم د�گران بِرْى؛ حاالچى شده �ِه دَفه اِنقَد تغ��ر عق�ده دادى؟
  اشكالى داره؟-
  شـــمــا كـل�ــمـى�ها هم عـــجب عـــادت�ها�ى دار�ن. عـــوض ا�ن�كـــه جـــواب آدمــو بد�ـن بر-
مى�گرد�ن از آدم سؤال مى�كن�ن.         

  مگه چه اشكالى داره؟-
 اشكال همـكارى تو ا�نجــاس كــه در عـمــرت هرگــز با ه�چ گــروهى كنار نـ�ـآمــده�اى.-

۵

حـــاال چه شـــده كـــه ا�ن آخـــر عــمـــرى مـــ�ـــخــاهـى وارد فـــعــالـ�ت گـــروهى بشى؟ آن�هـم با         
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كسانى كه اصلن آنها را نمى�شناسى.          
  اَوَلَن، آن كـــــارهـا مـــــال خُلـق و خـــــوىِ دورانِ جــــوانـى بود. بـراى فـــــهـــــمـــــ�ـــــدن و براى-
فهـماندن. دُوُمَن، حاال شـرا�ط كُلى تغ��ر كـرده. جماعـتى دلسوختـهٌ جان برلبِ پراكندهٌ         
آواره كه عُمرى بر سر و مغـز هم مى�زدند حاال دارَن به تَفاهُم م�رسَن. ا�ن �ك تحول         
بزرگـه. خــبـر از �ك بلوغ اجــتـمـاعـى مـ�ـده. مـشــاركت �ك وظ�ـفــه مِلّ�ـه. با�ـد همكارى         
كن�م. ا�ن آخر�ن شانسه.        

ســـرگـــرم همـــ�ن حـــرف�هـا بود�م كـــه رســـ�ـــد�م جلـوى خـــانهٌ بهـــرام خـــان. به�نـظر
مى�رسـ�ــد كـه تعـداد كـمى از مــ�ـهـمـانان رسـ�ــده�اند. ا�ن�هم چندان دور از انتظـار نبـود. چون
هم د�ر رســ�ــدن از هنر�هـاى باســتــانى مــاست كــه هنوز هم نزد مــاست و بـس. و د�گر، پ�ــدا

كردن ا�ن منزل در آن راه سر در گم كارى نبود كه بتوان به سرعت انجام داد.
مــاشـ�ن را پـارك كـرد�م. وارد بـاغ شـد�م. درش را بـاز گـذاشــتــه بودند تا كــسى
پشت در منـتظر نمــاند. چند نفــرى كــه پ�ش از مــا رسـ�ــده بودند بـه�طور پراكنده در باغ قــدم
مـى�زدند و ســـــ�ـگـار مى�كـــــشــــــ�ـــــدنـد. پ�ــــــدا بود كــــــه �كـد�گـر را نمـى�شنـاسـند. مــــــا هم آنـهـــــا را
نمى�شناخــتـ�م. در حـ�ـاط پـشـتى كـسى داشت نى مــ�ـزد. ب�نا گـفـت اگـر اشـتـبـاه نـكنم ا�ن نوهٌ
بهرام خان است كه دارد مـ�زند. رفت�م او را بب�ن�م. دخترى بود س�ـزده چهارده ساله. تا ما

را د�د دست از نواختن كش�د و گفت:
  سالم.-     
  سالم عز�زم.-ب�نا
  سالم دختر قشنگم.-من

  فارسى بلدى؟-ب�نا
 البته كه بلدم.-دختر

  چند ساله اُمدى امر�كا؟-من
كرده.  Delivery  از اولش هم�ن�جا بودم. چون مامانم منو ا�نجا  -دختر
 مگه تو پ�تزا بودى عز�زم.-ب�نا

  ؟؟؟-دختر
  منظور عمو ا�نه كه اسمت چ�ه؟-من

  ها، بعله. اسمم «شكوفه» اَس.-دختر
  كى بِت فارسى �اد م�ده شكوفه جان؟-ب�نا

 بابا بهـرام جــون. پنج سـال هم هَس كـه مـ�ـرَم كـالس درس فــارسى. حـاال كـمى-شكوفـه

۶

بلدم بخونم و بنو�سم.     
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 نى چى؟ اصلن چرا نى م�زنى؟ مگر موس�قى ا�ران�وُ دوس دارى؟-ب�نا

 بابا بهـرام جون مـ�گن تا وقتـى كه آدم فـارسى ساوات [صـحبت] مـ�كنه و از-شكوفه
       Music  ا�رانى Enjoy  .اش�گرده به خونه�م�كنه معلومه كه �ه روزى حتمن بر مى

 دِ؟ مامان بزرگت چى م�گه؟-ب�نا
  مـامــان بزرگم مـ�ـگن بابا بهـرامـت از ا�ن حـرف�ها ز�اد مــ�ـزنن امــا تو باور-شكوفـه

نكن.      
  خودت چى م�گى؟-ب�نا

   من ا�ن حــرفـا رُ  ز�ـاد نمى�فـهــمم. امــا مـ�ــدونم كـه خــ�لى دوس دارم فــارسى-شكوفـه
بدونم. خ�لى خ�لى هم از صداى نى خوشم م�آد.      

  حاال اجازه م�دى ما ا�نجا بنش�ن�م تو بزنى ما گوش كن�م؟-من
 

***

شكـوفــه مـــ�ــزد و مـــا ســـراپا گـــوش بود�م. خـــبـــر آمــد كـــه ب�ـــشــتـــر مـــ�ــهـــمـــان�ها
آمـده�اند. مـا رفـتـ�م داخل سـاخــتـمـان، به اتاقى كـه د�گران جـمع شـده بودنـد. شكوفـه هم با مـا
آمـد. چند جـوان و نوجوان د�ـگر�هم آمده بـودند. سى چهل نفـرى از زن و مرد و پ�ـر و جـوان
دور هم روى زمــــ�ـن �ا صـندلى نـشــــســــتــــه بودند. بـرخى مــــشــــغــــول پذ�ـرا�ى از خــــود و بـرخى

سرگرم صحبت.
«ب�ـنا» دست بـكار خم و راسـت شـــدن شـــد تا با آشـنا�ان ســــالم و عل�ـكى كـــرده
باشد. با آقا�ى كه ته ر�شى هم داشت ب�شتر پ�چ و خم خورد. پرس�دم ا�ن آقا ك�ه؟ گفت:

   تو حـــضــــرت ســـر اســـتـــادى را نمى�شـناسى؟ ا�ـشـــان دكـــتـــر ضـــا... است. مـى�گَن در-
اَدَب�ّـت و عَـــــرَب�ّـت باالدَسـت نداره. �ـا ال اقّل خـــــودش ا�ـن�جـــــور فكـر مى�كُـنه. دكـــــتـــــراى      
الهــ�ّـــات و دكــتــراى ادب�ّــات داره. «ع» و «ض» را از عـــرب�ها غل�ظ�تـر تلفظ مـى�كُنه.      
ظاهراً ابن مُقَفَع زمـانِ. قبل از انقالب محـضر معامالتش حـسابى داغ بود. حاال هم در     
دانشـگاه ســومـــالى اُســـتـــاده. چندى پـ�ش در مـــجلس ترحـــ�م �ـكى از اُســـتــادان دانشـگاه     

تهـران چنان اشكى از حـاضـر�ن گرفـتـه بود تمـاشا�ى. كـمـتـر روضه خـوانى تا بحـال به      
ا�ن درجـه از توفــ�ق رسـ�ـده. خـالصـه آدم بـا اسـتـعـدادى�ست. دست بهــر كـارى بزنه آن    

را در باالتر�ن سطح انجام مى�ده.      
داسـتـان «حـضـرت ســر اسـتـادى» برا�م چندان جـالب نبــود. سـفـره هفت

۷

س�ن بـس�ار جـالب�تر بنظر مى�رسـ�د. نمـونه�ها�ى از هفت گ�ـاه را كه با حـرف «س» شروع
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مى�شد با سل�قهٌ تمام در برابر آ��نه�اى گذاشـته بودند. آ��نه روى م�ز هفت س�ن بود و به
د�وار تك�ــه داشت. دو پرچم ا�ران هم در دو طرف بـسـاط هفت سـ�ن بـود. و هر �ك بر روى
كـتـابى: د�وان حـافظ و شـاهنامـه فـردوسى. �ك قـاب عكس بزرگ هم در بـاالى آ��نه به�د�وار
نصب شــده بـود: عكس «سَــتّــار خــان» ســردار ملّى در آغــاز مــشــروط�ّت؛ بـا �راق و حــمــا�ل و

قطارِ فشنگ.
«ب�نا» چند نفـر د�گر را هم كه مى�شناخت مـعرفى كـرد و ساكت نشـست. پس
از مدتى، سر انجام «بهرام خان» صاحب�خانه رفت پشت م�ز و سر صحبت را باز كرد. پس
از عـرض تشكر و عـرض تبر�ك نـوروز مخـتـصرى راجع به چـرا�ى و چگونگى تشك�ل جلسـه
گفت بعد هم اضـافه كرد كه پس از شن�دن سـه�تار آقاى فالنى از آقاى «سر استـادى» تقاضا

خواه�م كرد توض�حات ب�شترى در ا�ن زم�نه بدهند و جلسه را هم لطفاً اداره فرما�ند.
***

آقــاى «ســر�اسـتــادى» داشت ســ�نه را صــاف مى�كــرد كــه ســر و صــدا�ى از توى
راهرو بلند شـد. «ب�نـا» و من كـه نزد�ك در نشـسـتـه بود�م رفـتـ�م ببـ�ن�م چه خـبـر شـده. دو
نفر از اعـضاى ه�ئت نـما�ندگى كه از «هرزه�گـو�ن» آمده بودند «بهـرام�خان» را ز�ر شل�ك
قرار داده بودند كه چرا �كى از آن دو پرچم داراى نقش ش�ر�و خورش�د است. «بهرام خان»

هم، هاج و واج، �ك چ�زها�ى سر هم مى�كرد كه بعله:
  ما براى ا�ن كـه گرفـتار�ى چ�زى پ�ش نـ�آد آمد�م دو تا پرچم سـه رنگ گذاشـت�م.-

�كى با نقش �كى بدون نقش. حاال مى�فرما��د چه بكن�م؟     
  شـما اصـالً بى�خود كـرد�د كه پرچـم گذاشـت�ـد. ما كـه هنوز راجع به پرچم تصـم�ـمى-

نگرفت�م. زود با�د هر دو رُ بردار�ن. وگر نه ما برمى�گرد�م.    
�ك نفر از م�ان جمع�ت:

  بَه؛ اول پ�ــاله و بد مـسـتى. مــا اعـتـراض داشـتــ�م كـه چرا هر دو پرچـم نقش نداره،-
اما به�احترام صابخونه ه�چى نگفت�م. دَس به پرچما زَدْ�ن نَزَد�ن.     

بهرام خان:  … …
ب�نا:   … …
من:   … …

بهرام خان: بابا كوتاه ب�ا��د.
- دوسـتــان فـرامـوش نـفـرمـا��ن كــه مـا ا�نجــا جـمع شــد�م تا ا�ن حـرفــا رُ  كنارب�نا:

بزار�م و كاراى اساسى انجام بد�م.     

۸

 برو التقاطى. تو د�گه چى م�گى.-
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ب�نا: !!! !!!

من: ؟؟؟ ؟؟؟
بهرام خان:  … …

كـار داشت باال مى�گرفت كـه صـداى غرش آسـاى «سـر�استـادى» تمـام ساخـتمـان
را لرزاند:

 شــرم بـر شــمــا. جــور كـــار نه ا�ن است كـــه شُــمــا�ـان مى�كن�ـــد. نشــست امـــروز براى-
انبــــازى ست؛ نه بـراى بازى و آژو ســـخـنى. اگـــر بـه ا�ن راه خـــســــتـــو ن�ــــســـتـــ�ــــد و به     
ر�تـــاگـــرى كــشـــور كـــشـــشى ندار�د و آمـــاجـى جــز ر�ـتــاگـــرى دار�د بـهــتـــر است كـــه از      

م�انگاه برخ�ز�د و برو�د و ساستارى د�گر پ�شه كن�د.       
صـداى قــرص و مـحكم «ســر�اسـتــادى» براى چند لحظـه�اى تمـام سـر�و صــداها را
خواباند و جـمع�ت بدون آن�كـه درست و حسابى از ا�ن فرمـا�شات سر آورده باشـد �ك صدا

فر�اد زد:
 صح�ح است. احسنت. احسنت-
 ا�ن واژه�ها خورده�ر�گ ب�گانگان و ان�ران است. واژه�هاى خودى بگو��د.-
  با واژه�هاى خودى موافق�م موافق�م؛ با واژه�هاى ان�رانى مخالف�م مخالف�م.-
 مـوافـقــ�م، مـخـالفـ�م انـ�ـرانى�ست و دُرُست ن�ـست. بـا�سـتـه آن است كـه گــفـتـه آ�د:-

چن�ن باد، چنان�مباد.        
 چن�ن�باد، چنان مباد.-

در ا�ن مــ�ـان خـانم�هـا با گـرداندن چاى و شــربت و شـ�ــر�نى و مـ�ــوه در عـوض
  سنگ تمام گـذاشتند. د�رى-�ا به�گفـتهٌ حضـرت «سر�استـادى»نشست-كردن فضـاى مجلس 

نپا��د كه مجلس آرام شد و آماده گفتگو. كسى هم قهر نكرد و نرفت.
حــضـــرت «ســر اســتـــادى» پس از آن�كــه سكـوت كــامل بر قـــرار شــد آرام و با طُـمَــان�نـه چكش

چوبى را به�رسمِ «پَلَشتْ�ان�ران » سه نوبت بر روى م�ز كوب�د:
  ا�نك، با پروانهٌ باشندگان، نشست خود را در ا�ن روز فرخنده، با درود و سپاس-

فراوان، با انبازى �كد�گر مى�گشا��م.       
نخـــست، ســر خـــو�ش را به�درگـــاه آفــر�ـدگــار پاك مى�ســـا�ان�ـم و ســتـــا�ش و ن�ـــا�شش

مى�كن�م كه ما�را از گزند اهر�منان در د�ار خُـرده د�وها و پَلَشت كاران و خَرب�وزان     
تندرست نگاه داشته تا بتوان�م چن�ن روزى را با دو چشم خود بب�ن�م. روزى چن�ن   

خــــجـــســــتـــه و شــــاد كـــه هـر �ك از مــــا، با د�دگــــاه�هاى گــــوناگــــون و آمـــاج�هاى واجــــور،     

۹

توانسته�ا�م در كنار همدگر بنش�ن�م و، همه در پى چَمِ هم�گونه�اى، دردهاى خود را     
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چاره�اند�ش باش�م.      

و سـپس آن�كـه، با پـروانهٌ باشندگـانِ نشـسـت، ا�ن خـجـسـتـه روز را كـه �ادگــار ن�ـاكـان
باسـتـانى و نجـ�ب مـاست به همـهٌ بازمـاندگانِ آن پـاكبـازانِ نجـ�بِ باسـتـانى كـه اكنون      
در ســـراســــر گـــ�ــــتى، در اندرون و بـ�ـــرون، پـراكنده�و بـاز نشـــســــتـــه�انـد از ژرفـــاى دل      

شــــادباش مى�گــــو��ـم و از درگـــاه �ـگانه�اش مـى�خــــواه�م كــــه تا پـا�ان ســــال همــــه را به        
كاشانهٌ باستانى خود بازگرداند.      

حاضر�ن با شادى و هلهله به�مدت �ك دق�قه فر�اد زدند كه:
  چن�ن باد، چن�ن باد، چن�ن باد-

من ازا�ن فرصت استفاده كردم و به ب�نا گفتم:
  تو كـه مـى�گـفـتى حــضـرت «سـر اســتـادى» در عـرب�ّـت رقـ�ب ندارد. چى شــد كـه �ك-

كــالم عــربـى هم ســر زبان ن�ـــآوَرد؟ به فــرمــا�ش دكــتـــر مــحــجــوب، كــه روانـش در كنار      
پاكان و بزرگان است، «س�ّد كه داره دوبله به�فارسى حرف مى�زنه».      

  منم تو هم�ن فكرم. البد �ه كلكى تو كارشه.-
شكوفه كوچك كه كنار ب�نا ا�ستاده بود آهسته گفت :

 عمو، من از حرف�هاى اون عمو ه�چى نفهم�دم. م�شه بگ�ن چى مى�گفتن؟-
ب�نا هم ا�سـتـاده بود. خم شـد تا نزد�ك گـوش شكوفـه حـرف بزند و سـخنرانى
حـضـرت «سـر اسـتـادى» را براى شكوفـه ترجـمـه كند. در ا�ن احـوال فـر�ادها و سـر و صـداها
هم رو به خــامـوشى مى�رفـت. در اتاق د�گر صـدا�ـى نبـود جــز پچ�پچ ب�نا و شـكوفـه. حــضـرت
«ســر اســتـادى» كــمى صــبــر كــردند كــه ا�ن دو ســاكت شــوند. امــا انگار مــتــوجـه نـبـودنـد. خُلق

حضرتش تنگ شد و به آرامى پرس�د:
  بگو��د آنجا چه مى�گو��د؟-

شكوفه: م�شه شما �ه جورى حرف بزن�ن كه مَنَم بفهمم؟
حـضــرت «سـر اسـتــادى» خـونســردى خـود را از دست نداد و گـفـت دخـتـرم شــمـا
ا�ن حـرف�ها را نمى فـهــمى. مـادر مكرمـه شـمـا نبـا�د اجـازه مى�داد شـمـا در ا�ـن جلسـه شـركت
كنى. مـــادر، كــه در عــ�ـن حــال دخــتـــر صــاحب�خـــانه هم بود، ا�ـســتــاده قـــامت به حــضـــرت «ســر

استادى» گفت:
   مگر شـما نمـى�دان�د كـه ا�ن جـوانان هم به�اندازهٌ بق�ـه حق دارند. چرا به�او جـواب-

ُدُرست نمى�ده�د؟     
جلسـه باز داشت متـشنج مـ�شـد كه «بهـرام�خـان» آمد سـراغ دختـر و نوه�اش تا

۱۰

آن�ها از اتاق خارج كند. ه�چ�كدام حاضر نبودند بروند ب�رون. مى�خواستند در اتاق باشند
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و در بحث�ها شـركت كنند. د�گِ صبـرِ حضـرتِ «سر استـادى» هم �واش �واش به�جـوش آمد

و سر انجام منفجر شد:
  بچـــه بازى كـــه ن�ـــسـت خــانـم. ا�ن�جـــا دار�م راجع بـه ســر�نـوشت �ك مـلتى صـــحـــبت-

مى�كن�م. شمـا متوجه ن�ـست�ـد كه مملكت در خطر تجـز�ه قرار گرفتـه؟ برو�د ب�رون       
خــانـم. دست دخــتـــرتان را بگ�ـــر�د و ببــر�ـد ب�ــرون. همـــهٌ بچــه�هـا ب�ــرون. همـــهٌ زن�ها      

ب�ـرون. بچــه�ها بِرَن بازى كُنَن. خـانم�ها بِـرَن آشـپـزى كُنَن. هر كس كــار خـود را بكند.        
بگذار�د به كارمان برس�م.       

اوضـاع خـ�لـى آشـفـتـه شـده بود. هـر كس به سـو�ى مى�رفت و چ�ــزى مى�گـفت.

دخـتـرِ «بهرام خـان» به احـتـرام پدر و به اصـرار شـوهر سرانجـام رضـا�ت داد و ب�ـرون رفت.
شكوفـه را هم با خـود برد. حـضـرت «سر اسـتـادى» مـرتب صـدا�ش بلندتر، و به زبان خـودش
بانگش درازتر، مـ�ـشـد. مرتب مـى�گفت تا تمـام بچـه�ها و زن�ها از اتاق ب�ـرون نرفـتـه باشند
جلسـه را ادامـه نخـواهد داد. سـا�ر بچـه�ها و خـانم�ها ن�ـز به فـشـار پدر �ا شـوهر به�تدر�ج از
صــــحنه خــــارج شــــدند. چـشـــمـم در ا�ن مــــوقع بـه «ب�نـا» افــــتـــاد. وحــــشت كــــردم. او مــــثل كــــوه
آتشــفـشــان است. قــبل از انفــجـار حــالت چشم�ها�ش دگــرگــون مى�شـود. از بـ�نى�اش و از ته
حلقش مـقـاد�رى بخار و خـرناسـه و اصوات نامـفـهـوم ب�رون مـ�ـآ�د. فك�هاى باال�ى دو طرف
گـونه�اش مــثل نبض شــروع به زدن مى�كند. اگـر ا�ـسـتـاده باشــد مـرتب ا�ن�پا آن�پـا مى�شـود.
اگــر نـشــســتـــه باشـــد مــرتب كـــژ و مــژ مى�شـــود. ســر و گـــردن و چشم و ابرو و دسـت و پا�ش

بى�اراده تكان مى�خورَند. حالت پلنگى را مى�گ�رد كه دورخ�ز شكارش را برداشته باشد.

***
 

بارى، حــضـرت «ســر اسـتــادى» دنبـالـهٌ رشـتــهٌ سـخن را با پـ�چ و خم بسـ�ــار از
ســر گـرفت و خط و نشــان كــشـ�ــد كـه بار د�گـر اگـر مــزاحـمت�ها�ـى از ا�ن قـبــ�ل پ�ش ب�ــآ�د
د�گـر تحـــمل نخـــواهد كـــرد و خـطاكـــار را به�ســـزاى اعـــمــالـش خـــواهد رســـاند. او ســـپس شـــرح

مبسوطى داد كه االن زمان چالش با تنش�هاست و با�د سخت هوش�ار بود:
  پاره�اى از دوسـتان فـره�ـختـه با سـ�اهـه�اى كار سـاز براى �گانه كـردن پوست�هاى-

گــونـاگــون، كـــه داراى اند�شـــه�هاى جــوراجـــور هســتـند، آمــده�انـد و بر ا�ن باورنـد كــه      
مى�تـوان همـــه دگـــر�انـد�شـــان را پـ�ـــرامـــون آن گـــرد آورد و از پشــــتى�بانـى�شـــان ســـود       
جـسـت. ا�ن سـ�ـاهـه كـه اكنون فــشـرده�اش را خــواه�ـد شن�ــد انگ�ـزه�اى بـراى دلگرمى       

۱۱

همه شـده و هم�ن�است كـه از خورآ�ان تا خورتران همـه فراگرد آمـده�ا�م تا پا�ه�هاى      
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مـــردمــــســـاالرى آ�نـده را بر�ز�ـم و فـــرومــــا�گان را از كـنام پلـنگان و شــــ�ـــران برانـ�م.     

ا�نك، فرزانگان سر افرازى�كه ا�ن اند�شه را پرورانده�اند خود براى شما س�اهه�ها      
را خواهند خواند و سپس به پرسش�ها پاسخ خواهند گفت.     

خالصـهٌ حرف�هاى حـضرات ا�ن بود كـه كسـانى�كه منشـور حقـوق بشر را قـبول
داشـته باشنـد و... مى�توانند در ز�ر �ك سـقف با �كد�گر بنشـ�نند، گـفتگو داشـتـه باشند و
به�اتّـفــاق مُـــعـــضـــالت مـــوجـــود رابررسى و چـاره�اند�شـى كنند.  تـنوع و تَعَـــدُدِ عـــقـــا�د نـه تنهـــا
اشكـالى ندارد بلـكه �كـى از مظاهـر مــردمـــســـاالرى اسـت و تمـــر�ن آن ضـــرورت تار�ـخى دارد.
تنهـــا شــرط ا�ن اتحـــاد پذ�رفــتـن اصــول اســاسى فـــوق است. چگونگـى و نوع حكومـت آ�نده و
قـانون اســاسى آن�را مـردم تصـمـ�م خــواهند گـرفت. اقلـ�ت�هاى قـومى و مـذهبـى و هم چن�ن

زنان در رژ�م آ�نده از همان حقوقى كه د�گران دارند ع�ناً بر خوردار خواهند بود.
در ظـاهـرِ طرح ا�ـرادى د�ـده نـمـى�شــــــــد. امــــــــا در جــــــــر�ـانِ «پـرسـش و پاسـخ» هـا
آشكار شـــد كــه طرح پـخــتــه نـ�ــست و شــا�ـد هم برخى از طـراحــان در گــفـــتــه�هاى خـــود صــادق

ن�ستند.
نخست�ن پرسش را «ارباب بهرام» مطرح كرد و سپس گفتگوها به شرح ز�ر

ادامه �افت:
 آزادى و مــــــحــــــدود�ت هـاى اقـل�ـت�هاى مــــــذهـبـى چگـونه اسـت و-«اربـاب بهــــــرام»:   

چ�ست؟         
  ع�ناً  مانند د�گران و اكثر�ت مردم.-�كى از طرّاحان:
 �عنى مى�توانند وك�ل و وز�ر شوند؟-«ارباب بهرام»:
 وك�ل البته. هر اقل�تى مى�تواند وك�ل خود را داشته باشد.-�كى از طرّاحان:
 �عـنى اگـــر چنـد نفـــر از پ�ــــروان مـــذاهب د�گـر مـــورد اعـــتـــمـــاد-«ارباب بهرام»: 

اكثر�ت باشند امكان ندارد وارد مجلس قانون�گزارى شوند؟        
 ... ...-�كى از طرّاحان:
 ... ...-   طرّاحان د�گر:
 آقا روشن است كه مى�توانند. چون ...-  «ب�نا»: 
 آقا كى به شما پروانه سخن داد؟-  «سر استادى»:
 جناب رئ�س اجازه صحبت دارم؟-   «ب�نا»:
 بفرما��د. با�سته است كوتاه باشد.-  «سر استادى»:
 در آ�نده�اى كــه صــحــبــتش را مى�كنـ�م «اقل�ت مــذهبـى» د�گر-  «ب�نا»:

۱۲

معنى ندارد. تمام شـهروندان مانند �كد�گرند. اصالً قـ�د كلماتى                                     
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مـانند «اقـل�ت مـذهبى»، «اقلـ�ت قـومى»، «زنان»، «مـحــجـوران                                    
و مـعـ�ــوبان» و امـثـال آن به ا�ن مــعناست كـه مـا هـنوز در عـمق                                    

افكارمـان بـه تمـا�ز و عـدم تســاوى ب�ن افـراد و گـروه�ها قــائل�م.                                     
حرف �ك جمله ب�شتر ن�ست؛ و آن ...        

 زمان شما سر آمد. بنش�ن�د.-«سر استادى»:
   من هنوز حرفام تمام نشده.-«ب�نا»:
 گفتم بنش�ن�د آقا.-«سر استادى»:
  !!! ...-«ب�نا»:
 ؟؟؟ ...-   من :
  ... ...-      حاضر�ن:

 پرسش بعدى-«سر استادى»:
 كمون�ست�ها و به�طور كلى چپ�ها اجازه فعال�ت دارند؟-�كى از حاضر�ن:
 البته، مشروط بر آن�كه پ�مان عدم خ�انت بسپارند.-  «سر استادى»:
 راست�ها چطور؟-�كى از حاضر�ن:
 مثلِ؟-  «سر استادى»:
- مثال ... طرفداران شاهزاده رضا؟�كى از حاضر�ن:
 ا�شان فعال موضعشان مشخص ن�س. پس مطرح ن�ستن.-  «سر استادى»:
 مثال ... پان ا�رانست�ها؟-�كى از حاضر�ن:
 آنها كه مرخصن.-  «سر استادى»:
 مثال ...  طرفداران فالت ا�ران به ز�ر �ك پرچم؟-�كى از حاضر�ن:
 آنها هم مرخصن.-  «سر استادى»:
 شاه�الهى�ها چطور؟-�كى از حاضر�ن:
 مرخص.- «سر استادى»:

 حزب�الهى�ها؟-�كى از حاضر�ن:
 مرخص.-  «سر استادى»:
 ملى�ها و طرفداران تز دكتر مصدق؟-�كى از حاضر�ن:
 كدام تز؟ ا�نها كه صد گروهند و برنامه�اى ندارند. مرخصن.-  «سر استادى»:
 ملى مذهبى�ها؟-�كى از حاضر�ن:
 جمع ا�ن دو صفت در �كنفر م�سر ن�س. پس مرخصن.-  «سر استادى»:

۱۳

 سـر اسـتـادى قــاطى كـردن. ازمـ�ـرزا قلمـدونى و ســره گـفـتـارى-     ب�نا آهسته به من:
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دس برداشتن و دارن كلمات عربى و عام�انه بكار م�برن.                                    

 ؟؟؟ ...-     من :
 پس چه كسانى در جبهه اتحاد ما مى�توانند وارد شوند؟-�كى از حاضر�ن:
 همه آقا.-  «سر استادى»:
 شما كه همه را مرخص كرد�ن.-�كى از حاضر�ن:
 درب به�روى اكثر�ت مردم باز است.-  «سر استادى»:

 براى چند دَم پروانه سخن دارم؟-  «ب�نا»: 
 اداى مرا در م�آورى؟-  «سر استادى»: 
 خ�ر، به�زبان خودتان حـرف مى�زنم شا�د منظورم را در�اب�د.-  «ب�نا»:  

شـــمـــا از كـــدام اكـــثـــر�ـت صـــحـــبت مـى�كن�ـــد؟ زنـهـــا و جـــوانان را                                    
ب�ــرون مى�كـن�ــد. اقل�ت مــذهبـى و قــومى عنوان مى�كنـ�ــد. ب�ن                                    

آن�ها و بقـ�ه تفـاوت مى�ب�ن�ـد ز�را در باطن قا�ل به همـشهـرى      
درجـه �ك و درجـه دو هـسـتـ�ـد. شـاه�الهى و حــزب�الهى و د�گران                

را مرخص مى�كن�د. د�گر كى�م�ماند؟                                   
  اكثر�ت. اكثر�ت خاموش.-«سر استادى»: 
  اكــثـــر�ت خــامـــوش وجــود ندارد حــضـــرت ســر اســتـــادى. مــردم-«ب�نا»:

گـوشـشـان را گـرفـتـه�اند كـه نشـنوند. خـود را زده�اند به كـرى و                                      
اللـى. صُمُ بُـكـم. پـا�شــــــــان را د�گـر مـى�خـــــــواهـند جــــــــاى مطـمـــــــئـن                                     
بگذارند.                                     

 هان خــ�ـــره�ســر شــدى؛ زبان درازى مى�كنـى. التــقــاطى مـلعــون-«سر استادى»:
حـــاال بـراى مـــا عـــربى هـم بلغــــور مى�كنـى؟ پ�ش لـوطى و مـــعـلق                                     
بازى؟ بزنم با ا�ن چكش توى سرت؟                                    

  چـرا تـوهـ�ـن مـى�كنـى؟ ا�ـن پـرت وپـالهـا چـ�ـــــــــه كـــــــــه ســـــــــر هـم-«ب�نا»: 
مى�كنى؟ حَواسَت كجاست حضرت؟ ...                                    

«ب�نـا» حــرفش را تمــام نكرده بود كــه نـاگـهــان «ســر اســتــادى»: چكـش چوبى را
بسـوى او پرتاب كرد. از آنـجا�ى�كـه نشـانه گ�ـرى درست بلد نبـود چكش از كنار سـر ب�نا رد
شـد و خورد به عكس سـتارخـان. قـاب با صداى ز�اد از جـا كنده شـد و افتـاد روى م�ـز «هفت
سـ�ن». آ��نه و چند كاسـه و ل�وان شـكست. دو سه تا�ى از خـورده�ش�ـشه�ها پرواز كـردند و
جـهـ�دنـد به طرف چشم و صـورت «ب�نا». دقـ�ـقه�اى بعـد چشم و صـورتش غـرقـه به خـون بود.

۱۴
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د�گـر همـــه چـ�ـــز از هم پـاشـــ�ـــده شــــده بود. هر كـس در فكر كــــارى بود. علـمـــاى

 را خــبــر كنـ�م، با۹۱۱مــجـلس نظر دادنـد كــه بر�دگـىِ صــورت بخـــ�ــه الزم دارد. بجـــاى آن كــه 
عـجـله و فـورى او را گــذاشـتم توى مــاشـ�ـنش و حـركت كــردم. از آن�جـا�ى�كــه مـوقـع آمـدن دل
نداده بودم كـه راه  را بشناسم در تپـه ماهورهـا سر�گـردان شدم. چـند دق�ـقـه بعد آمـدم جلوى
خانه «بهرام خان» تا راه را از كسى بپرسم. در جلوى خانه از آن�همه ماش�ن خبرى نبود. 

همــه رفـتـه بودنـد. از توى حـ�ــاط صـداى نى شكوفــه مى�آمـد. داخل شــدم تا راه
را از او بپرسم.

۱۵


