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ا�ن ش�فتگى�ها و بغض�ها ما را بكجا مى�برند؟
منظرهاى گوناگون �ك واقعه پس از پنجاه سال

 هـنوز هـمـــــان بحـث(و جـــــدل(ها و چـون و۱۳۳۲ مـــــرداد ۲۸پـنجـــــاه ســـــال پـس از 
چندها ادامــه دارد. امـســال خـصــوصـا به خــاطر پنجــاهمـ�ن ســال ا�ن واقـعــه وهمـزمــانى آن با

  در آمـــر�كا بـازار همـــان ســخـن(ها از ســـال(هاى پ�ـــشـــ�نAll the Shah’s Men۲انتـــشـــار كــتـــاب 
گـــــرم(تـر شـــــده اسـت. امـــــا در�غ كــــــه نه ســـــخـن تازه(اى گــــــفـــــتـــــه مـى(شـــــود و نه نـگاهـى دور از
احـسـاسـات بـه ا�ن مـوضـوع انداخـتـه مى(شــود. ا�ن نوشـتـه بر سـر آن است كــه در ا�ن زمـ�نه
به ا�ن پرسش پاسخ دهـد كه تكرار هـمه سـاله و پا�ان ناپـذ�ر ا�ن مجـادالت آ�ا به سـود مـردم

ا�ران است �ا نه؟
تا به امـروز شا�د بحث و پژوهشى فـرا گـ�ر، بر پا�ه اسناد و مـدارك قطعى، 

نسبت به-از سوى محقق�ن و مورخ�ن ا�رانى انجام نشده است كه وراى ش�فتگى �ا بغض 
  به مـــوضـــوع پرداخـــتـــه باشنـد و �ا آنرا در شـــرا�ط تـار�خى كـــشـــور و-ا�ن �ـا نســبـت به آن

منطقـه و جـهـان تحل�ل كـرده و سنجـ�ـده باشند. اگـر هم حـرف و سـخنى ا�ن گـونه گـفتـه شـده
باشـــد در مــ�ــان هـ�ــاهوى دلـبــاخــتـگان ا�ن و كـــ�نه توزانِ آن د�گـرى شن�ـــد نشــده و بـاز تابى

ن�افته است. ا�ن نوشته هم مطلقاً ادعاى طرح چن�ن بحثى را ندارد.

 پى(آمـــد مـــبـــارزه(اى بود كـــه۱۳۳۲ مـــرداد ۲۸ تا ۲۵قطـعى ا�ن است كـــه وقـــا�ع 
مـ�ـان دو شـخصـ�ت بـاالى كشـور، در مـوردِ چگونگـى اداره امور سـ�ـاسى و اقـتـصـادى مـملكت،
از مــــدتى پ�ـش در گـــرفــــتـــه بود. ا�ـن مـــبــــارزه با مــــداخله آمــــر�كـا و انگلـســـتــــان، كـــه بـه زبان
د�ـپـلـمـــــــــاسـى مـنـافـع مـلـى خـــــــــود را در خـطـر مـى(د�ـدنـد، بـه نـفـع �كـى و بـه ز�ـان د�ـگـرى پـا�ـان

 مـرداد گروهى ا�ـن روز را «كودتاى ننگ�ـن» نام�ـدند و گـروهى د�گر۲۸پذ�رفت. از فـرداى 
«ق�ام ملى».

شگفت آور ن�ست كه ملتى هنوز سرگـردان باشد و نداند كه در آنروز چه بر سرش آمده؟ 
ملتى كــه چون حُــرِّ شـهــ�ـد مــ�ـان خــ�ـمــهٌ «آل شــ�ـفــتـه» و «خــ�ـمــهٌ آل بُغضِ» هر دو طرف ســر
گـــردان اسـت. از ا�ن ســــو به ســــوى د�گر مـى دود و نمى دانـد كـــه چه بـا�د كــــرد. طُرفــــه آن(كـــه

۱

بخش عمده جماعت را هم كسانى تشك�ل مى(دهند كه خود اكنون كمتر از پنجاه سال دارند.



آن(ها�ـى كـــــه شــــاهـد و ناظر آن روزهـا بوده(انـد خــــود نـ�ـــــز در ا�ن دا�ره ســـــرگـــــرداننـد. چرا؟
براى آن كــــه همـــه، عــــمـــدتاً، آگــــاهى(هـاى خـــود را �ا از مـنابع مُــــغـــرِض و �ك(ســــونگر بـدست 

آورده(اند، �ا خــود به حـب و بُغــضى پ�ــچــ�ـده و تـار�خى گــرفــتـارنـد و �ا فــضـا و جــو ســ�ــاسى
مــانع مى(شــود كــه احـســاســات كــور و عـواطـف بى عنان خــو�ش را به كنـارى بگذارند و كــمى

(۳)منصفانه منظره را تماشا كنند.

و به(نظر مى(رسـد كه ا�ن دو طرز نگاه مى(خـواهد تا ق�ـام ق�ـامت گر�ـبان(گـ�ر
ملـت ا�ران باشــــد. براى ا�ن كــــه مـــا دوسـت دار�م احـــســــاســـات و عــــواطف خـــود را از سـند و
مــدرك مــعــتــبـرتـر بدان�م. براى ا�ـن كـه مــا دوسـت دار�م واقــعــ�ـات را نـبـ�ـن�م و جــهــان را بر
مدار دل(خواهمان بگردان�م. و براى آن(كه جهان را هم به(كام خود بگردان�م ازعهدهٌ برداشتن
گــام هاى درست بر نمـى آ��م. چون حــرف زدن با نداى احــســاسـات از با مـنطق و مــدرك فكر
كـــردن بســـ�ــار آســـان(تر اسـت. �ك نخـــست وز�ـر را چند�ن نـسل به سُـــخـــره مى(گـــ�ــر�ـم ز�را
مــخـــالفــانش در زمـــان حكومــتـش صــفــاتى بـه او نســبت مـــ�ــدهند و ســـخنانى بـر ضــدش رواج
م�دهند كه تا ده(ها سال، همه، آن حـرف(ها را تكرار مى(كن�م.  حدود صد و پنجاه سال وقت
الزم است تا مورخى پ�دا شود و بطالن بس�ارى ازا�ن انتسابات ناروا را آشكار نما�د. حاج
مـ�ـرزا آغــاسى را مى(گـو�م. مــا مـردم از امـ�ـركـبــ�ـر چهـره(اى سـاخــتـه(ا�م كـه ه�ـچ(كس جـرئت
ندارد بگو�د باالى چشـمش ابروست. در همـان مدت كـوتاهِ حكومتش دمـار از روزگار بخـشى
از همـــــوطـنان مـــــا در آورد كـــــه، به خـــــصـــــوص با مـــــعـــــ�ـــــارهاى امـــــروز، بخـــــشـــــودنى نـ�ـــــست.
پژوهشگـرى كـه مــداركى ارائه داد مـبـنى بر ا�ن كــه پاره(اى از اتهـام(هـاى امـ�ــرعـبــاس هو�دا
واقع�ت نداشته به شدت مورد اعتراض كسانى قرار گرفت كه داورى بر اساس ش�فتگى و

بغض را بر هر چ�ز د�گرى مقدم مى(دارند.
دسـتگـاه فكرى مـا ا�ن چن�ـن است كـه اگـر شــخـصى، كـارى �ا پـد�ده(اى بد است
امكان ندارد �ك نكته مـثبت و خوب در او �ا آن بتـوان�م �افت. و بر عكس، اگر  شـخصى �ا
كـارى �ا پد�ده(اى خـوب باشـد او �ا آن همـه چـ�ـزش خـوب است و تو حق ندارى در او بدى و
ناپسنـدى و ضـعف ونـكتـه مـنفى ببــ�نى. واى اگــر بر زبان هم ب�ــآورى. ا�ن مطـلق انگارى و
مطلق نگرى در كار «كودتاى ننگ�ن» و «ق�ام ملى» به روشنى د�ده مى(شود. كمتر كسى از
ا�ن دو قــوم «شــ�ــفــتگان» و «كــ�ـنه(توزان» حــاضــر است بپــذ�ـرد كـه هـر دو شــخــصــ�ت باال و
واالى مــمـلكت مـــمكن است اشـــتــبـــاه هم كــرده باشـند. ا�ن دو صـــاحب مــقـــام براى كــسـبِ قــدرتِ
ب�شـتر در برابر �ـكد�گر موضع گـ�رى كـردند و هر دو در ا�ن مبـارزه قانون اسـاسى را، سر
انجـــام، ز�ـر پا گـــذاشـــتـند. �كى مــــوهبت الهـى را كـــه ملـت از طر�ق همــــ�ن قـــانون بـه ا�شـــان
تفــــو�ض كــــرده بود كــــافى نمـى(دانست و از حـكومت هـم ســـهـم مى(خـــواسـت. و از ســـوى د�ـگر،
رئ�س قوه مـجر�ه طالب سـهم قوه قـانون(گزارى شده بـود. اخت�ـارات قانون(گـزارى گرفت و

۲

مـجلسى كه انتـخاباتش را وزارت كـشور خـود ا�شان بـه انجام رسـان�ده بود ترت�ب انحـاللش



را فــراهم كــرد. «شـ�ــفــتگان» هر دو، امــا، نمى گــو�ند چگـونه مـمـكن است مــقـامـى مـســئــول�ت
نداشتـه باشد و در ع�ن حـال مجاز باشـد در تمامى امور اجـرا�ى تصم�م بـگ�رد؟ و �ا چگونه
مى(تـوان رئ�س قـــوه مـــجــــر�ه(اى را كـــه قـــوه مـــقـننه را منـحل كـــرده و اصـل اســـتـــقـــالل قـــواى
ســه(گـانه را ناد�ـده گـرفــتـه است پا�ـبند به اصــول دمـوكــراسى دانست و ا�شــان را دمـوكــرات

نام�د؟

به گــمــان مـن پرداخــتن به ا�ـن نوع مــســائل، در زمــان حــاضــر و آن(هـم با حب و
بغض، كـــمكى بـه حل گــرفــتـــارى(هاى حــاد امـــروز مــا نمـى(كند واز اولو�ـت برخــوردار ن�ـــست.
بعـالوه هـمـان(طور هم كـه گــفـتـه شــد پاسخ(هاى روشن را بهــتـر است مـحــقـقـ�ن و مــورخـ�ن و
كـــارشـناســـان مـنصف و بـدور از پ�ـــشـــداورى(هـا بگو�ـند و بنـو�سنـد.  آنچـــه امــــروز، در ا�ن
زمــ�نه، از الـو�ت ب�ــشــتــرى برخــوردار است ا�ـن است كــه ببــ�ن�ـم چه كــســانى از گــســتــرش

مباحثات و تكرار مرتب ا�ن وقا�ع سود مى(برند و چه كسانى ز�ان؟
اگــــر بخـــــواه�م احــــتــــجــــاج(هـا و اســــتنـتــــاج(ها را، كــــه نـ�ــــاز به فــــرصـت و وقت
ب�شترى دارند، به زمان مناسب(ترى واگذار�م و در ا�ن(جـا به مختصر پاسخى قناعت كن�م
به ســـادگـى مى(توانـ�م گـــفت كـــه ز�ـان را ملت ا�ـران مى(برد و ســـود را دول مـــتــــجـــاوزِ چ�ـــره

دستِ زور گو.
به دال�ل و قرا�ن ز�ر:

 صاحب قـدرت هم�ـشه عـالقمند است و خـوشحـال مى(شود كه قـدرتش ب�ش۱-
از آن(چه كه هست به دشـمن معرفى شود. هم�ـن در فلج كردن فكر و عمل حر�ف بسـ�ار كار

ساز است.
پس از چندى از  MI6 و CIAا�ن كــه چگونگـى تجـاوز امــر�كـا و انگلســتـان بـه دسـ�ــســه بازى  

پرده ب�ـــرون مــ�ــافـــتــد مى(توانـد، همــان(طور  كـــه خــود مــدعـى هســتنـد، ناشى از آن باشـــد كــه
مـقـرراست اسناد طبـقـه بندى شـده هر �ك پـس از گـذشتـن سـالى چند منتـشـر شـود. ولى آ�ا
از ا�ن عـمل سود نمى(برند كـه در ع�ن حـال قدرت خـود را به جهـان�ان �ادآور شـوند كه چـقدر

آسان مى توانند در ا�ران و گواتماال و كنگو دولت ها را عوض كرد؟
و ما چه مى(كن�م؟ آتش ب�ار معركه مى شو�م و مرتب بادش مى(ده�م. 

 اما كتاب(ها و ف�لم(ها�ى كه مرتب وارد بازار مى(شوند۲-
 آ�ا آن(هم ناشى از اجراى مقرراتى است؟-
 �ا آن(كـه مـؤلفـان واقـعـاً مى(خـواهند به اعـمـال شـرم(آور دولت(هاى خـو�ش اعـتـراض-

كنند و اصل تجاوز را محكوم كنند؟

۳

 �ا آن كه مـؤلفان قصد دارند دولت خـود را انتقاد كنند و �اد آور شـوند كه راه(هاى-



د�گرى رابراى  تجاوز انتخاب كنند كه آبرو ر�زى  كمترى در پى داشته باشد؟
 و �ا به(هر دل�لى كـه مؤلف اثرش را ته�ـه كرده است آ�ا خواسـته �ا نا(خواسـته در-

اهم�ت و بزرگ(تر جلوه دادن قدرت دستگاه(هاى جاسوسى كشور خو�ش نكوش�ده(است؟

 ا�ن كـه در سـالروزهاى وقـا�ع تار�خى خـود دائم به(صـحـراى كـربال مى(زن�م۳-
و مــشـــروطه را ز�ر ســـر انگل�ـــسى(ها مى(پـندار�م و آمــدن و رفـــتن رضــاشـــاه را منحــصـــر به
خـــــواست انـگلـســـــتــــان مـى(شنـاســـــ�م و آمـــــدن و رفـــــتن شـــــاه را تـنهـــــا به گـــــردن آمـــــر�ـكا�ـى(ها
ودسـتـ�ـاران اروپائـ�ش مى(انداز�م؛ آ�ا آثارش از حـملـهٌ مـغـول مـخـرب(تر ن�ـسـت؟ نتـا�ج ا�ن
گـونه كـارها آن است كـه ملتى را به ا�ن كـه مـسئـول�ت ناپـذ�ر است و در برابر ب�گانه قـادر

به(ا�ستادن ن�ست معتقد(تر مى(كن�م و خصلت توطئه باورى را در او راسخ(تر م�ساز�م.

 �كى د�گر از تـآلى فـسـاد ا�ن مـبـاحـثــات سـرشكسـتگى و سـر افكـندگى ملت۴-
 تهـ�ه شده بـود �كى از مقـامات ا�ن سـازمان MI6مـاست. هنگام تماشـاى فـ�لمى كه به كـمك  

كه شرح شـ�ر�ن كارى(هاى خود را مى(داد از پشـت�بانى قاطبـه مردم از دكتر مـصدق �اد كرد
و با ن�ـشخندى به زبان فـارسى گفـت: «[آنها شـعار مـ�دادند]... زنده باد دكـتر مـحمـد مصـدق
نخست وز�ر محـبوب ا�ران» ن�شخند گـو�نده با پوزخندهاى برخى از خارج�ان نشـسته در

سالن همراه شد.
آخـر چطور مى(شـود كـه اوباش و وطـن فـروشـان را چنان خـر�د و ارتشـ�ـان را
چنان فــر�ـفت كــه طرفــدارانِ نخــسـت وز�رِ قــانونى فــرصتِ مــقــابـله و مــقــاومت ن�ــابـند؟  آ�ا
ممكن ن�ست در آن روز بخشى از بازار و روحـان�ان از ترس تسلط حزب توده بر اوضاع از
دكـتــر مـصـدق روى برگـردانـده باشند و به مـزدوران پـ�ـوسـتـه باشـند؟ مـمكن ن�ــست برخى از
طبــقـات، بى آن(كــه از آن چمــدان پول ســهـمى برده بـاشند، تشــخـ�ص داده بـاشند كــه منافع و
امنـ�ت(شـــان در خطـر است و با�ـد كـــارى كـــرد؟ آ�ا مـــمـكن ن�ـــسـت بعـــضى از واحـــدهـاى ارتش
خـواسـتـه بـاشند پا�بند سـوگـندشـان باشند؟ آ�ا واقـعــاً مـمكن است سـرنوشت مـلتى را با �ك

چمدان پول و خ�انتِ دو برادرِ جاسوسِ وطن فروش دگرگون كرد؟
جلســات گــفــتگـو تشك�ل مـى(شــود.  فــ�لم(هاى آن  وقــا�ع بـه نمــا�ش در مــ�ــآ�د. 

ولى ه�چ كـس ا�ن مـســائل را نمى شكافــد. همـان ذَمّ و مَــدح(هاى همــ�ـشگى و بى ثـمـر مـبــادله
مى(شــــود. و هـ�چ(كس عــــرق شــــرمـى را كـــه از ا�ـن همــــه خــــفت و خــــوارى بـر گـــونـه و جــــبــــ�ن
خـــامــــوشـــان مـــجلـس نشـــســــتـــه است نـمى(ب�ـند، و كـــسى نـمى(پرســــد با ا�ن �ـك(ســـو نگـرى(ها و

ش�فتگى(ها و بغض(ها بكجا رس�ده(ا�م و بكجا مى(خواه�م برس�م.

۴



۵

   «الف. م�م.» �عنى «امضا محفوظ».- ۱*
ا�ن كــار بنا به درخــواست نو�سـنده صـورت گــرفــتـه اسـت. عـادت مــا بر ا�ن است كــه با خــواندن نام نو�ـسنده
پ�ش(داورى مى(كن�م و تصـم�م مى(گـ�ر�م كـه نو�سنده چه مى(خـواهد بگو�د. اهم�ت و شـوق خواندن مـتناسب
است با مـعروفـ�ت �ا گمنامى نو�سنده. بـه متنِ نوشـته كـارى ندار�م. گو�نده مـهم است. �عنى آن ضرب المـثل
فـرنگى: «آوازه خـوان نه آواز». اما مـن به «آواز، نه آوازه خوان» بـ�شـتـر اعـتقـاد دارم، �عنى كـه خـواننده بى

آن(كه تحت تاث�ر چ�زى باشد فقط به متن نوشته بپردازد.
آقـاى مــحـمـد رضــا كنى كـه از اركــان ركـ�ن جــمـهـورى اســالمى بودند و هســتند روزى در زمـان نخــست
وز�رى كـوتاه مـدت خـو�ش بر صـحنه تلو�ز�ون ظاهر شـدند و ب�ـاناتى ا�راد كـردند كـه تشـابه ز�ادى داشت با
حــرف(هاى شــاه ســابق در آن زمــ�ـنه. ا�ن نكتـــه به وضــوح روشن بود به طـور�كه خــودشــان توجــه ملـت را جلب

كردند كه: «آقا ا�ن را من دارم مى(گو�م. من، محمد رضا كنى. نه محمد رضا پهلوى. متوجه باش�د.»
بعـدها هم نشـان دادند كـه  در بسـ�ـارى از موارد هـمان كـارها�ى را انجـام مـ�ـدهند كـه رژ�م سـابق مى(كـرد. �عنى

ا�ن نفس كار نبود كه ا�شان تقب�ح مى(كردند. بلكه كننده مطرح بود، به شهادت چند مثال:
   سـاخــتن ن�ـروگـاه اتـمى بد وزشت است اگـر او بگـو�د. امـا بسـ�ــار درست و ضـرورى است وقــتى مـا- 

مى(گو��م.
  آباد كــردن قــبـرســتــان ها نمــا�ش رذالت است وقــتى او مى(كنـد. امـا براى مــا اعــتـالى شــهــادت است و-

نشانهٌ پ�روزى حق عل�ه باطل.
 صنا�ع مونتـاژ او بد و نت�جه(اش وابستگـى به خارج�ان است. اما مـال ما خوب و نشانهٌ اسـتقالل و-

ن�ازى ما از �غماگران ب�ن(المللى است. بى
 مجلس سنا كه ن�مى از اعضا�ش دست نشانـده و بر گز�ده شخص او بودند جاى طاغوت�ان بود. اما-

شــوراى نگهـبــان مـا  تـمـامــشـان از علـمـاى اعــالم و برگـز�ده خــودمــانند و حق دارند لوا�ح مــجلس اســالمى را رد
كننـد. سناى بى خـــاصــ�ت  آنهــا فـــقط حق داشت در لـوا�ح اظهــار نـظر كند و براى اصـــالح به مــجلـس شــورا باز

گرداند.
بارى، نو�سنده نامش، كـه البـتـه صاحب نـامى هم ن�ست، در نـزد سردب�ـر نشـر�ه مـحفـوظ و 

عالقمند است با دوستداران ا�ن مقوله گفتگو داشته باشد.
 روزنامـه نگار با سـابقـه و نو�سـنده ا�ن كـتـاب بى آنكه حـرف و سـخن تازه(اىStephen Kinzer آقـاى -۲

 سـپـتامـبـر و پى(آمـدهاى آن۱۱مطرح كـرده باشـد مطالب خـود را بـه جـهتـى هدا�ت كـرده است كـه بگو�د واقـعـه 
 مـرداد بوده اسـت. ا�شـان �ك مـال�ــات دهنده۲۸نتـ�ــجـهٌ دخـالت امـر�ـكا در امـور داخلى ا�ران و جــر�ان كـودتاى 

امر�كا�ى است و دارد سـ�است كشورش را، البـته با �ك تحل�ل شگرف تار�خى، بررسى مى(كند. مخـاطب�ن او
CIA است پاسخ مى(دهـد كـه خـ�ـر، دخـالت از طر�ق NPRهمـوطنـانش هسـتند و �كى از آنـهـا كـه مـفـســر سـ�ـاسى 

خ�لى از حمله نظامى بهتر است ز�را صدمات مالى و جانى آن بس�ار بس�ار كمتر است.
پ�داست كه بحث بر سر ا�ن است كه كدام طر�ق دخالت ب�شتر مقرون به صرفه است. حال ا�ن چن�ن 

بحـثى به مـذاق ما ا�ـرانى(ها هم خـوش آمده است. ا�ن بـماند. «تحلـ�ل تار�خى» آقـاى استـ�ـفن جـالب(تر است.با
ا�ن گونه نگاه به تار�ـخ، و با توجه به ا�ن(كه در ا�ن جـهان پهناور هر موضـوعى را، حد اكثـر، با شش حلقه �ا

 سپتامبر هم مى(توان گفت:۱۱شش واسطه م�توان به هر موضوع د�گر چسباند و مرتبط دانست در مورد 

 مسـئول ا�ن فاجـعه «و�ل�ام ناكس دارسى» اسـت كه بى خود و بى جـهت راه افتاد رفت به �ك كـشور-



۶

عقب افتاده نفت پ�دا كرد و �ك قراردادى امضا كرد كه سـال(ها بعد ملتى هوش�ار شد و خواب(هاى ما را آشفته
كرد. براى ا�نك شب(ها راحت بخواب�م و شهـرها�مان بمباران نشود اوال بهتر است از ا�ن ببـعد اگر منبعى �ا
منفــعـتى در جـا�ى ســراغ كـرد�م قـرارداد نـبند�م ثان�ـا تـرت�ـبى بده�م كــه آن تكه جـا مــسـتـقل شــود و ز�ر نظر
خـودمان باشـد كـه اگر فـ�لشـان �اد هندوسـتان كـرد بزن�م توى سـرشان و مـجـبور به كـودتا و لشكر كـشى و ا�ن

گونه مخاطرات نشو�م.
 نگاه د�گر:-

مسئول س�د جمال(الد�ن اسدآبادى است. و گرنه بن الدن كـه خودمان ترب�تش كرد�م فضولى ز�ادى نمى(كرد كه
ز�ادتر از ج�ره(اش حرف بزند و عمل كند. و ... ...

 نگاه د�گر:-
مسئـول اصلى كر�ستف كلمب است كـه بى خود و بى جهت راه افتـاد و قاره جد�د كشف كرد. و گـر نه، در دن�ا
نه امـر�كا�ى بود نه نو�ـوركى و نه �ازده سـپـتامـبـرى.  حـاال او باهوش هم بود و قـراردادى امـضـا نكرد وگـرنه
عواقـب از ا�ن هم دل(خراش(تر بود. اسـاساً «اكـتشـاف» كار خطرناكى است و خـ�لى درد سر دارد. روزى به لـحاظ

ا�ن اكتشافات فضا�ى هم عقوبت خواه�م د�د. ... بهتر است بجاى اكتشاف تدب�ر د�گرى بكار ببر�م.

... ا�ن طرز نگاه به گذشتـه گرچه پا�انى ندارد اما ا�ن خوبى را دارد كه مى(توان ابتـدا نسخه نوشت
و سپس براى آن مَحمِل تراش�د و ب�مارى را اختراع �ا شناسا�ى كرد.

 گـاهى هـم ترس از سـر زنش هم(رزمــان سـابق مـانـع از ابراز عـقـ�ــده مى(شـود. انگار پـ�ـمـان بســتـه- (۳)
بودى  كــه تا پا�ـان عـمــر برده ا�ـن عــقـ�ــده باشـى. انگار اگــر روزگــارى هوشــ�ــار شـدى و خــواســتى بگـو�ى من
امـــروز برداشــتـم از فــالن(كـس �ا فــالن مـــاجـــرا با براشت ســـابقم فـــرق دارد گنـاهى بزرگ كـــرده(اى و با�د مـــثل

كسى(كه خوره به جانش افتاده منزوى شوى.
 (ممكن است ا�ن قض�ه هم در ماجراى «امضا محفوظ» دست داشته باشد.)


