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  حكايت دوم

        ر�ل �یا�یر�ل �یا�یر�ل �یا�یر�ل �یا�ی
خودت بايد بداني كه چهار سـال پـيش مـردي بـودم     . شدم و سري ميان سرها در آوردممي پرسي چطور شد مرد سياسي 

د يـك مـن نـان    حالج و كارم حالجي و پنبه زني، روز مي شد دو هزار، روز مي شد يك تومان در مي آوردم و شام كه مي شـ 
: اما زن ناقص العقلم هر شب بناي سرزنش را گذاشته و مي گفـت . را هر جور بود به خانه مي بردم سنگك و پنج سير گوشت

هي برو زه زه زه سرپا بنشين خايه بلرزان، پنبه بزن و شب با ريش و پشم تارنكبوتي به خانه برگرد در صورتيكه همسـايمان  «
خل آدم شده و بروبيايي پيدا كـرده و زنـش مـي گويـد كـه      حاج علي كه يك سال پيش آه نداشت با ناله سودا كند كم كم دا

ماهي صد تومان دو هزاري چرخي و هزار احترام، اما تو تالب لحد بايـد زه زه پنبـه    همين روزها هم وكيل مجلس مي شود با
  .»!كاش كالهت هم يك خرده پشم داشت. بزني

بس سگ دويي كرده و شرو ور بافته بود كم كم براي خـود  حاج علي بي سروپا و يكتا قبا از : بله از قضا زنم هم حق داشت
شده و بدون برو و بيا وكيـل هـم مـي شـد و     » دموكرات«آدمي شده بود، اسمش را توي روزنامه ها مي نوشتند و مي گفتند 

ار خودم هم ديگر راستش اين است از اين شغل و ك. مجلس نشين هم مي شد و با شاه و وزير نشست و برخاست هم مي كرد
زه كمان از صداي انكر و منكر به گوشم بدتر مي آمد و هـر وقـت    لعنتي و ادبار كه بدترين شغلهاست سير شده بودم و صداي

اين بود كه يك شب كـه ديگـر   . چك حالجيم را بدست مي گرفتم بي ادبي مي شود اين دست خر نري در دست گرفته باشم
با خود قرار گذاشتم كه كم كم از حالجي كناره گرفتـه و در همـان خـط    شم و رويم هم سرزنش را به خنگي رساند چزن بي 

نمي دانم چه اتفـاق افتـاده   . مي خواستم راست آورد كار را همينطور كه از قضا بختمان هم زد و خدا خودش. علي بيفتم اجح
خر وامانده كه معطـل هـش اسـت     ما هم مثل. بود كه توي بازارها هو افتاده بود كه دكانها را ببندند و در مجلس اجماع كنيد

را در و تخته كرديم و افتاديم توي بازارها و بناي داد و فرياد را گذاشتيم و عم صالتي را انداختيم كه آنـرويش   مثل برق دكان
را گذاشـتم و مثـل اينكـه تـوي      نپيدا نبود پيش از آنها ديده بودم كه در اينجور موقعها چه ها مي گفتند و من هم بناي گفت

! اي بـا غيـرت ايرانـي   ! اي ايرانيـان «: مي گفـتم . خانة خلوت با زنم حرفمان شده باشد فرياد مي زدم كه ديگر بيا و تماشا كن
يا مـي ميـريم و شـهيد شـده و     ! بياييد آخر كار را يكسره كنيم! برادري! اتفاق! وطن از دست رفت تا كي خاك توسري؟ اتحاد

مردم همه دكانهـا  » يا اهللا غيرت، يا اهللا حميت! رفي باقي مي گذاريم و يا مي مانيم و از اين ذلت و خجالت مي رهيماسم با ش
را مي بستند و اگرچه حدت و حرارتي نشان نمي دادند و مثل اين بود كه آفتاب غروب كرده باشد و دكانها يواش يـواش مـي   

اهر اين بستن ناگهاني بازارها و خروش شاگرد مغازه هـا كـه راه   ظوند ولي باز در بندند كه نان و آبي خريده و به طرف خانه بر
بسته بماند و فرصتي براي رفتن بـه   قهوه خانه را پيش گرفته بودند و به خودشان اميدواري مي دادند كه انشااهللا دكان و بازار

ه شده بود و مثل اينكه همة اينها نتيجه داد و فرياد و امامزاده داود پيدا شود بي اثر نبود و به من هم راستي راستي كار مشتب
جوش و خروش من است مانند سماوري كه آتشش پرزور شده باشد و هي بر صدا و جوش و غلغلة خود بيفزايد كم كـم يـك   

م وقتي كـه گفـتم شـاه هـ     مخصوصاً. و حرفهاي كلفتي مي زدم كه بعدها خودم را هم به تعجب درآورد گلولة آتش شده بودم
اول از گوشه و كنار دوست و آشناها چند بـاري پـيش آمدنـد و    . اگر كمك نكند از تخت پايينش مي كشم اثر مخصوصي كرد

و  آدم حـالج را بـه ايـن فضـوليها    ! شيخ جعفر خدا بد ندهد؛ مگر عقل از سرت پريده هـذيان مـي بـافي   «: تنگ گوشي گفتند
ولي اين حرفها تو گوش شيخ جعفر نمي رفت و درد وطن كـار را از اينهـا   . »ها چه كار برو برو بده عقلت را عوض كنند...گنده
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يار شـميراني  گذرانده هي صدا را بلندتر كرده و غلغله در زير سقف بازار مي انداختيم و صدايم روي صداي بستني فروش و خ
ا صـاحب حشـم و سـپاهي ديـديم و     بيكارها و كورو كچلها هم دور و ور ما افتادند و ما خودمان ر مك مك. فروش را مي گرفت

نقل كـرده بـود شـتر مسـت راه مجلـس را       برايم مثل كاوة آهنگر كه قصه اش را پسرم حسني توي مدرسه ياد گرفته و شبها
لـس قـراول جلويمـان را گرفـت كـه داخـل نشـويم،        جپيش گرفتيم و جمعيتمان هم هي زيادتر شد و همينكـه جلـوي در م  

بـه زور و قلچمـاقي هـم نمـي     . ن درش كنيم ديديم يارو كهنه كار است و ككش هم نمي گزدخواستيم به توپ و تشر از ميدا
يـن  ا. نمي شود شد داخل شد؛ يارو ترك و زبان نفهم و قطار فشنگ به دور كمر و از پزش معلوم بود كه شوخي موخي سرش

ولي يك نفر بايد داوطلب شده به عرض وكال برسـاند كـه   ! مردم احترام قانون الزم است«: بود كه رو به جمعيت كرده و گفتم
كالي ملت شجاع و نجيب ايـران بايـد   وفالني با صد هزار جمعيت آمده و دادخواهي مي كند و مي گويد امروز روزي است كه 

» !سئول نمي شوم كه جلوي ملـت را بتـوانم بگيـرم   ماست جان خود را فدا كند و من تكليف خود را ادا كند و اال ملت حاضر 
از زير عمامة كجش پيدا و گويا از پيشخدمتهاي مجلس بود سينه سپر كرد و گفـت پيغـام را    شفوراً سيد جواني كه تك كاكل

را احضـار كردنـد و   » شيخ جعفرجناب آقا «مجلس آمدند و  مي رسانم و داخل مجلس شد و چند دقيقه نگذشت كه از داخل
ولي پيش خودم فكر مي كردم كه مرد حسابي اگـر  . ما هم بادي در آستين انداخته و با باد و بروت هرچه تمامتر داخل شديم

حاال از تو بپرسند حرفت چيست و مقصودت كدام است چه جوابي مي دهي كـه خـدا را خـوش آيـد حتـي مـي خواسـتم از        
راه مي رفت و راه را نشان مي داد بپرسم برادر اين مسئله امروز چه قضيه ايست و مطلـب سـر   پيشخدمت مجلس كه پهلويم 

ديدم و از دست پاچگي يك لنگـه   چيست و بازارها را چرا بسته اند ولي ديگر فرصت نشد و يك دفعه خودم را در محضر وكال
فكليهـا خـدا   . د كه چشمم به چنين مجلسي مي افتاددفعه اولي بو. كفشم از پا درآمد و يك پا كفش و يك پا برهنه وارد شدم

بدهد بركت؛ كيپ روي صندليها نشسته و مثل صف اقامة نماز رج رج از اين سر تا آن سر مثل دانه هاي تسبيح به هم پكيـده  
راب و گاه گاهي هم مثل آخوندك تسبيح عمامه و منديلي در آن بينها ديده مي شد در آن جلو آن جايي كه مـثالً حكـم محـ   

نفر هم زير دست آنها قلم به دست مثل موكلين كه ثواب و عقاب هر كسي را در نامه  داشت آن كله گنده ها نشسته و دو سه
اعمالش مي نويسند جلد جلد هي كاغذ بود كه سياه مي كردند خالصه سرت را درد نياورم يك نفر فكلي سفيدمويي كه روي 

جناب حاج شيخ جعفر هيئت دولت اقدامات سريعه و جدي به عمل «: كرد و گفتصندليهاي رديف اول نشسته بود رو به من 
از جنابعالي . آرزوي ملت است انجام يابد و خيلي جاي اميدواري است كه نتايج مطلوبه بدست آيد آورده كه مراتب به نحويكه

 كه بدون شك آمال كماهو حقـه  كه علمدار حقوق ملي هستيد خواهشمندم از جانب من ملت را خاموش نماييد و قول بدهيد
بعد ازآن چند نفر ديگر هم خيلي حرفهاي پيچيده و كج و معوج زدند و من چيزي كـه دسـتگيرم شـد    . »به عمل خواهد آمد

اين بود كه فكلي موسفيد اولي رئيس الـوزرا بـود و بـاقي ديگـر هـم سـر گنـده دموكراتهـا و اعتـداليها و كشـك و ماسـت و            
ه دوباره از در مجلس بيرون آمدم خيال داشتم براي جمعيت نطق مفصلي بكـنم و از ايـن حرفهـايي    همينك. زهرمارهاي ديگر

كه تازه به گوشم خورده بود چندتايي قالب زده و سكه كنم ولي ديدم مردم بكلي متفرق شده اند و معلوم شد ملت بـاغيرت و  
 كارو بار خـود رفتـه و كـورو كچلهـايي هـم كـه از بـازار       پافشاري را در راه حقوق خود جايز ندانسته و پي اين  نجيب بيش از

م افتاده بودند ديدم توي ميدانگاهي سه قاب مي انداختند و اعتنايي به ما نكردند و انگار نه انگـار كـه چنـد دقيـة     بمرغيها عق
ه روانه شديم كـه  شان گوش فلك را كر مي كرد ما هم سر را پايين انداختيم و به طرف خان»زنده باد شيخ جعفر«پيش فرياد 

شده بود » آقا شيخ جعفر«رساندن پيغام  در گوشه ميدان سيد جوان غرابي كه داوطلب. هرچه زودتر خبر را به زنمان برسانيم
ايي است و گويا به كلي فرامـوش كـرده كـه چنـد     چذاشته و مشغول خوردن گروي نيمكت قهوه خانه لم داده و عمامه را كج 

ما هم فكركنان به طرف خانه روان بـوديم و بـه   . تين هيئت دولت و ملت نجيب و غيور بوده اسدقيقه پيش واسطه مستقيم ب
  !خود مي گفتم كه امشب اگرچه زن و بچه مان بايد سر گرسنه به زمين بگذارند ولي ما هم مرد سياسي شده ايم

ه بودم كه مـادر حسـني   ددر داخل نشپيش از آنكه خودم به خانه رسيده باشم شرح شجاعتم به آنجا رسيده بود و هنوز از 
ديروز هيچ كس پهن هم بارت نمي كـرد  . آفرين حاال تازه براي خودت آدمي شدي«پيش آمد و هزارها مهرباني نمود و گفت 
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. بلند مي نمايي، با فوج فوج سرباز و سيالخوري طرف مي شوي، مثل بلبل نطق مـي كنـي   مامروز بر ضد شاه و صدراعظم عل
مـا   »!علي از حسادت بتركد به دركحاج حاال زن ! هزار آفرين! مرحبا. خود صدراعظم دهنت را بوسيده است مردم مي گويند

ديديم زنمان راستي راستي خيال مي كند شوهرش رستم دستاني شده ولي بر روي بزرگواري خود نياورده خودمان را از تـك  
  .»...آمال ملت بايد به عمل آيد! ر مملكت صاحبي داردبله آخ« : و تا نينداختيم و بادي در آستين انداخته و گفتم

خالصه آنچه را از كلمات و جمله هاي غريب در مجلس شنيده و جلوي در مجلس نتوانسته بودم به خرج جمعيـت بـدهم   
  !اينجا تحويل زنمان داديم و حتي به او هم مسئله را مشتبه نموديم

و حدت و حـرارت مـرا حمـل بيـداري      ديرو ز را نوشتند فصيل گزارشاتفردا صبح رونامه هاي پايتخت هركدام با شرح و ت
كه جمله اول آن از همان وقتـي كـه حسـني غلـط و غلـوط      » حقيقت شعشعاني«روزنامة  كردند و مخصوصاً» حسيات ملت«

زن و كـاوه   اگرچه پنبه رستني است و آهن معدني ولي جعفـر پنبـه  «: برايم خواند تا امروز در حافظه ام مانده است مي گفت
حتـي يـك نفـر    . »!آهنگر هر دو گوهر يك كان و گل يك گلستانند، هر دو فرزند رشيد ايران و مدافع استقالل و آزادي آننـد 

و يـك چيزهـاي آب    كنـد ب )interview( »ويـو  اينتـر «آمده بود مي گفت اسمش مخبر است و مي گفت مـي خواهـد مـرا    
از آن خوشمزه تـر يـك فرنگـي    . به چه دردش مي خورد نكشيده اي از من مي پرسيد كه به عقل جن نمي رسيد و نمي دانم

زنم صد تا فحش داد و در خانه را به رويش اصالً باز نكرد و حاليش كرد كه مـا ايرانيهـا را بـه    . آمده بود كه عكس مرا بيندازد
خالصه اول عالمت اينكه مرد سياسي شده ام همين بـود كـه از همـان فـردا     . ود كالهمان را پر كرداين مفتكي ها هم نمي ش

ه به خرمن بيفتد به خانه ما باريدن گرفت و ديكـر لقبـي نبـود كـه بـه مـا       ود كه پشت سر روزنامه مثل ملخي كهي روزنامه ب
. ، ديگر لقبي نماند كه به دم ما نبستندرسطوي دورانا! پيشواي حقيقي ملت، پدر وطن و وطن پرستان، افالطون زمان: ندهند

  !افسوس كه زنم درست معني اين حرفها را نمي فهميد و خود ما هم فهممان از زنمان زيادتر نبود
. خالصه چه دردسر بدهم پيش از ظهر همان روز حاجي علي بديدنم آمد و گفت مي خواهم سبيل به سبيل صحبت كنـيم 

حاج علي پكي به قليـان زد و ابروهـا را بـاال    . شنيدن فرمايشات شما هستم دستش دادم و گفت حاضرقلياني چاق كردم و به 
برادر معلوم مي شود ناخوشي من در تو هم سرايت كرده و به قول مشهور سر تو هم دارد بوي قرمه سـبزي  «: انداخت و گفت

اگرچه همكـار چشـم   ! مسريست» سفليس«مثل خيلي خوب هزار بار چشممان روشن نمي دانستم كه سياست هم . مي گيرد
مقصود از دردسر دادن اين است كه برادر تو اگرچه ديروز . ديدن همكار را ندارد ولي آدم عاقل بايد كله اش بازتر از اينها باشد

يدان آمده اي يكدفعه راه صدساله رفتي و االن در كوچه و بازار اسمت بر سر همة زبانهاست ولي هرچه باشد تازه كار و نو به م
پـر خطـر    هرده ايم بهتر آنست كه دست به دست بدهيم و در ايـن را كو ما هرچه باشد در اين را يك پيراهن از تو بيشتر پاره 

البته شنيده ايد كه يك دست صدا ندارد آن هم مخصوصاً در كارهاي سياسـي كـه يـك    . و پناه همديگر باشيم سياست پشت
گمـان  . گاه خودشان تنها نموده و چشم ندارند ببينند حريف تازه اي قدم در معركة آنها بگـذارد ندسته از رندان ميدان را جوال

همـين  ! خـوابي ! كردي همينكه امروز عر و عوري كردي و با وزير و وكيل طرف شدي ديگر نانت توي روغن است خير اخـوي 
ن نتيجه آن اين مي شود كه زن بـه خانـه ات   باريدن خواهد گرفت كه كمتري فرداست كه تگرگ افترا و بهتان چنان به سرت

زد كـه آب از ميانـه سـوا     حاج علي پس از اين حرفها چنان پك قايمي به قليـان . »مي گردد بحرام عرقت نجس و قتلت واج
ز حرفهـاي او چيـزي دسـتگيرم نشـده بـود و      من اگرچه ا. يرون جهيدن را گذاشتشد و دود لوله دماغش با قوت تمام بناي ب

ربه و با تدبيري است جل باز غريب و آدم با تدم ولي حاج علي را مي دانستم گرگ باران خورده و بامبودرنياورده بو درست سر
لب را قبول كـردم و بنـا شـد مـن در     مط و ضمناً بدم هم نمي آمد پيش زنم خودم را همسر و هم قدم او قلم دهم اين بود كه

الت برسد و حاج علي هم با مـن صـاف و راسـت و در كارهـاي سياسـي مـرا       زار حتي المقدور سعي كنم كه حاج علي به وكاب
در همان مجلس حاج علي بعضي نصيحت هاي آب نكشيده به گوش ما خواند و به قول خودش پاي ما را . رهنما و دليل باشد

فتاده وقتـي كـه بلنـد    پس از آنكه ديد كه ديگر قليان آتشش خاموش و از حيز انتفاع ا. روي پلة اول نبردبان سياست گذاشت
كلمة جلسه تا آن وقت به گوشم نخورده بـود و در جـواب معطـل مانـدم     . »جلسة آتي كي خواهد بود؟«شده بود برود پرسيد 
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نفهمي چون همانطور كه زرگرها معروف است زبان زرگري دارند  حاج علي رند بود و مطلب دستگيرش شد و گفت حق داري
چند كلمه از اين زبـان  » جلسه«بنا شد از آن به بعد حاج علي در هر . »سه خواهيم داشتديگر كي جل«: سياسيون مي گويند

  :همان روز مبلغي از آن كلمات يادم داد كه اين چندتاش هنوز هم در خاطرم است درياد من بدهد و 
زنـده   –خارج از نزاكت يعني بـي مزگـي    –فعال يعني سگ دو  –هم مسلك يعني دوست و آشنا  –بامسلك يعني متدين 

  .موقعيت يعني حال و احوال و قس عليهذا –باد يعني خدا عمرش بدهد 
و بدبخت را هاج و واج گذاشـته و  » جلسه دارم«: گفتم سر و صورتي ترتيب داديم و به زنمحاج علي كه بيرون رفت ما هم 

م سالم بقال و چقال محله و راست بازار دسـتگيرم شـد كـه صـيت     از سال. دنيا درچه حال است ببينم رفتم سري به بازار زده
: اي كـرده و گفـتم   هحكمت ما به گوش آنها هم رسيد و ده پانزده روزي مي توانيم نسيه زندگي كنيم و در پيش خـود خنـد  

را گرفتند و پس از كمركش راه چند نفري دورم . »!زنده باد كاوة زمان خود! زنده باد شيخ جعفر پنبه زن پيشواي ملت ايران«
كردند هر كدام يواش يواش بناي تظلم از يك كسي را گذاشتند مثل اينكـه مـن حـاكم شـرع و      آنكه مبلغي سبزي ما را پاك

يكي را نمي دانم فالن السلطنه به زور از خانه اش بيرون كرده و ملكش را تصاحب نموده . قاضي محل يا كدخداي محله باشم
جبور كرده بود زنش را طالق بدهد و خـودش زن را كـه معلـوم مـي شـد داراي آب و      معلما به زور  بود، يكي ديگر را يكي از

خالصه تا به بازار رسيديم تمام طومار مرافعه هاي شـرعي و عرفـي صدسـاله    . رنگي بود به حيلة نكاح شرعي خود درآورده بود
دشـمن  «و » خدا عمرت بدهد«و  ريگ خرج مي كردمشهر تهران را به گوشم خواندند و من هم هي قول و وعده بود كه مثل 

تو كيسه كردم و در ضمن معلومم نشد كـه ريـش رجـل سياسـي مثـل زنجيـر عـدل        » ها و بدخواهانت را ذليل و نابود سازد
م در دست عارض و معروض خواهد بود و خانـه اش حكـم طويلـه سـلطنتي را دارد كـه بـه       ااز اذان صبح تا اذان ش انوشيروان

دستگاه دزد و دغل و ورشكسته و آدمكش خواهد بود و ديگر بيا و ببين كه انسان اگر عمر خضر هم داشته باشـد بـراي تمـام    
  .رافعه ها كافي نيستمكردن يكي از اين 

ن درجه كه مـي شـد روي اخمـوي    آي توي آستين انداختم ولي در ظاهر رو را تا محرمانه باد. كم كم به بازار رسيده بودم
شيخ جعفر شيرين و خندان و مهربان باشد بشاش كردم و جواب هاي سالم را چنان با لطـف و محبـت مـي دادم كـه گـويي      

ثل اينكه سر سـيم  جاه سال مالي محله بوده ام مردم هي مي پرسيدندجناب شيخ تازه مازه خدمت شما چيست؟ من هم منپ
» خدا رحـم كنـد  «مختصر و معما مانند از قبيل  مخصوص وزارتخانة ايران و خارجه با صندوقخانه اتاقم وصل باشد جواب هاي

من ضـ و غيـره مـي دادم و در   » احتمال بحران مـي رود » «موقعيت باريك است«» جاي اميدواري است» «چندان بد نيست«
  .گرفته بودم بجا و بيجا چاپ زده و ورزش سياست مي نمودمكلماتي را نيز كه از حاج علي ياد 

كم كم رسيده بودم جلوي دكانم و معطل مانده بودم كه چه بكنم جيبم از آينه عروس پاكتر بـود و در هـيچ جـا يـك قـاز      
كاري بست  قال اگرچه عالمت آن بود كه باز چند دفعه نخود آب مي شود به نسيهچسياه سراغ نداشتم سالم و تعارف بقال و 

گذاشت ولي مي دانستم كه نان نسيه از گلو پايين نرفته بيخ خر را مي گيرد و به خود گفتم اي بابا بايد فكـر نـاني كـرد كـه     
سر ماه مثل قضا و بالي آسـماني نـازل مـي شـد و روزگارمـان را       از همه بدتر ماهيانه مدرسة حسني بود كه. خربزه آب است

تم نگذارم ديگر برود مدرسه و فرستادمش شاگرد خركچي شد ولي فوراً در خانه زده مي شـد  تاريك مي كرد چندين بار خواس
و سرو كله مدير مدرسه ظاهر مي شد و اين قدر آيات و احاديث مي خواند و نطق مي كرد كه به من ثابت مي شد كه اگر من 

نفرستم از ابن ملجم و سـنان ابـن انـس و شـمر     سر ماه پنج قران ماهيانه مدرسة حسني را از زير سنگ هم شده پيدا نكنم و 
شيطانه مي گفت دكانم را باز كنم و مشغول كـار شـوم و در پـيش    . حمقاذي الجوشن ملعون تر و هم كافر و هم خائن و هم 

باني مي كرد ولـي بـاز صـداي سـرزنش     غمنافي با شأن و مقام نمي شود حضرت رسول هم با خود مي گفتم كار و كاسبي كه
در همين بـين صـداي سـالم    . و پايم را سست مي كرد صوت مكروه كمان به گوشم مي آمد و موهايم را راست و دستزنم و 

انگـار  . خصي را ديدم كه گويا در هر عضوش يك فنر كار گذاشـته بودنـد  شعليكم غرايي چرتم را از هم دراند و در مقابل خود 
 گـردنش » كمتـرين شـما هسـتم   «: شمش مي گفتچ» خانه زادم«: دهنش مي گفت! در قالب تعارف و تملق ريخته شده بود
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خالصه مثـل دجـال گويـا هـر مـوي تـنش زبـاني داشـت و از همـين          ). خادم شمايم(خم مي شد و راست مي شد مي گفت 
م اول دعاگوي ساده بود بعد فراش و خادم آستانه و كـ . از سبزي ما را پاك كردمدتي در. ر تا يك قاز قالب مي زدتعارفهاي هزا

. اول عمر ما را صد سال خواسته بود ولي ديد از كيسة خليفه مي بخشد و صد سال را هزار سـال كـرد  . كم سگ آستانة ما شد
مدتي بي مروت فرصت نداد كه من دهن . من پس بدهد ه اي را از بر كرده باشد و در مقابلماندرست مثل اين بود كه زيارت 

جنباند و دستها را از سينه بر چشم و از پشم بر سر نهاد و خندان و سـر و گـردن    باز كنم و هي عقب رفت و جلو آمد و لحيه
دلم سر رفت نزديك بـود نعـره بـزنم و از خـود     . ان من و اوالد من و اوالد اوالد من و پدر و جد و اجدادم كردججنبان دعا به 

ي مثل سگ تاتوله خـورده دور مـن مـي گرديـد و     بناي راه رفتن به طرف خانه را گذاشتم زيارت نامه خوانم هم راه افتاد و ه
قابل در خانه رسيدم در زدم در باز شـد و مـن هـم داخـل شـدم و      مخنده هاي نمكين تحويل داده و ليچار مي بافت كم كم 

كـرد و گفـت   ) كلنـد (خيال كردم از دست يارو آسوده شده ام ولي خير يارو هم داخل شد و در را با كمـال معقوليـت كلونـد    
من هاج و واج اين جنس دوپا بودم و مي خواستم ببينم از زير كاسـه  .  حاال مي توانم سر راحت دو كلمه حرف بزنيمدهللامالح

ولي يارو يكدفعه بدون مقدمه دست از ريش ما كشيد و بنا كرد بـه جـان عـزت و دولـت     . كاسه اي بيرون خواهد آمد يمچه ن
پيش خـود گفـتم   . ان هاي آسياب مي جنبيد و آرد دعا بيرون مي ريختمثل دند  دودمان خاقان السلطنه دعا كردن لبهايش

شايد جنون تعارف به سرش زده باز تا وقتي كه تعارفها را جمع به خودمان بود چيزي بود ولي به من چه دخلي دارد كه خـدا  
ـ  ... را ببندد يا هزار سال هم نبندد نهدر خانه خاقان السلط ي چشـم و رو بـاز يـك دفعـه     در اين فكر و خيال بودم كه طـرف ب

اين دفعه آسياب به جاي دعـا و تعـارف بنـاي    . قان السلطنه را كنار گذاشت و چسبيد بجان فغفورالدوله رئيس الوزراي وقتاخ
نفرين و لعنت آرد كردن را گذاشت و معلوم شد يارو همان قدر كه خوش تعارف است بـدفحش هـم هسـت و چنـدين مـرده      

دوله خائن شد و بي وجدان شد بي عصمت شـد چيـزي نمانـد كـه نشـد معلـوم شـد يـارو تـاريخ          بيچاره فغفورال. حالج است
 كوچكترين وقايع زندگاني فغفورالدوله و خانوادة او را از وقتي كه توي خشت افتاده اند مي داند و در اين زمينه چه چيزها كه

اي؟ مگر آرواره ات لـغ اسـت    هن سر گنجشك خوردآخر اي جان م«من ديگر اختيار از دستم رفت و فرياد زدم . حكايت نكرد
چقدر چانه ميزني دوساعت است سرم را مي خوري و نمي دانم از جانم چه مي خواهي حرفت با كيست از ريش كوسة ما چه 

ه خدا مي خواهي اگر مقصودي داراي ديااهللا جانت باال بيايد و اال محض رضاي خدا و پيغمبر دست از گريبان ما بردار و ما را ب
  .»بسپار ماهم تو را به خدا مي سپاريم

خـدا  «: يارو همين كه ديد هوا پس است و كم كم حوصله من دارد به كلي سر مي رود خندة بي نمكي تحويل داد و گفـت 
ادا كـنم، بلـه   شده باشم واهللا از بس اخالص و ارادت خدمت شما دارم نمي دانم مطلبم را چطـور   انكند سبب مالل خاطر شم

خيـر از   .خاقان السلطنه خيلي مرحمت در حق شـما دارد . خواهيد كردشما ديگر روي كمترين را پيش خاقان السلطنه سفيد 
. ته ام وظيفه ارادت را ادا كرده ام و در تعريف و تمجيد شما كوتاهي نكـرده ام سمن ديگر هرچه توان! اينها بيشتر خيلي بيشتر

عرض كردم كه آقا شيخ جعفر در هر محفـل و مجلسـي مـداح اسـت و خيلـي اميدوارنـد كـه بـه         خواهيد ديد من خدمتشان 
همراهي شما هرچه زودتر شر اين فغفورالدوله بي همه چيز خائن وطـن فـروش از سـر مخلـوق  بيچـاره كنـده شـود خاقـان         

اگـر  . دوله عليه ما عليـه نـارو بزنـد   يست كه دوستان خود را فراموش كند و به طرفداران خود مثل فغفورالننهاش آالسلطنه از 
بدانيد چه خدمتي در راه فغفورالدوله كردم تا صدراعظم شد آن وقت ديگر مثل اينكه هيچ وقت اسم مـا را هـم نشـنيده بـود     

خير خاقان السلطنه آدم حق و حساب داني است و عجالتاً هم براي مخارج و مصارفي كه پـيش  . محل سگ هم به ما نگذاشت
لوم است تتمه اش هم كم كم به شما خواهـد رسـيد ديگـر    عشما باشد و م رستاده اند كه پيشفيك جزئي وجهي خواهد آمد 

  .»...اميد به خدا و 
يار مثل از ما بهتران تا من به خود آمدم در را بـاز  . من يكدفعه ديدم يك كيسه پول در دستم است و خودم هستم و خودم

در نمي آوردم كه اصالً مسئله از كجا آب مي خورد و اين بامبولها و دوز و كلكها بـراي  در ابتدا هيچ سر . كرده و دك شده بود
خاقـان السـلطنه پـا تـو كفـش      . ولي جسته جسته حرفهاي يارو به يادم آمد و دستگيرم شد كه كار از چه قرار اسـت . چيست
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بكند خوب بارك اهللا معقـول بـراي خودمـان     فغفورالدوله كرده و اسم ما را شنيده و مي خواهد اسباب چيني براي انداختن او
جـر فـرش   آدر اين بين كيسه اي كه در دستم بود به زمين افتاد و شكمش روي . ممردي هستيم و قاه قاه خنديدن را گذاشت

چرخي مثل جوجه هايي كه سگ عقبشان گذاشته باشد هـر كـدام بـه يـك      حياط تركيده و به قدر يك ده توماني دو هزاري
. لهي شنيده شد و سرو كلـه حـاج علـي نمـودار شـد     همين بين ناغافل در باز شد و يالدر .... خيدن را گذاشتندطرف بناي چر

اهو معلوم مي شود حاال بجاي خرده پنبه لحاف كهنـه  « :همينكه چشمش به دو هزاريها افتاد لب و لوچه اي جلو آورد و گفت
ر جبرئيل از صداي كمان حالجي بـه  پالحمدهللا هرچه باشد صداي  خوب. هاي محله تو خانه تان سكه امين السلطاني مي بارد

گوش بهتر مي آيد معلوم مي شود دكانه شرش را از سرت كنده اي و پير كمانه را فروخته اي كـه پـول مـولي در دسـتگاهت     
  »!پيدا مي شود

حقيقتش اين اسـت كـه دلـم هـم     خر ما دست برادري به هم داده ايم و آ ،خواستم ليچاري برايش قالب بزنم ولي گفتم نه
راضي نمي شد كه اهميت تازة خود را به نظر جلوه ندهم و اين بود كه مسئله را با آب و تاب هرچه تمامتر برايش نقل كـردم  

خـوب خـوب   «: و گفتم حاال هم هرچه به عقلت مي رسد بگو تخلف توي كار نخواهد بود حاج علي سري تكـان داده و گفـت  
ولي يك نكته را فراموش كرده ام به . اولين دشت را از دست خاقان السلطنه آدمي مي كني. ونقي داردمعلوم مي شود كارت ر

تو بگويم و حاال نبايد فراموش شود و ديگر خودت كالهت را قاضي كن و هر طور عقلت حكم مي كند همان طور عمل كـن از  
  .»من گفتن است و حق برادري را ادا كردن

به چند تومان از آن پول چشم دوخته و مي خواهد با اين حرفها حقـه را سـوار كنـد ولـي خيـر      من خيال كردم حاج علي 
از رحـيم  . آقا شيخ جعفر بدان كه هر كاري هرچه هـم باشـد سـرمايه اي الزم دارد   «: گفت. ديگري بود مقصود حاج علي چيز

ه كي خواهد كاري بكنـد و دو تـا پـولي    كور كه سر كوچه ذرت مي فروشد گرفته تا حاج حسين آقاي امين الضرب هر كس ك
  .»...سياسي شدن هم معلوم است بي سرمايه نمي شود. درآورد بايد سرمايه اي داشته باشد

حاج علي زيـر لـب تبسـمي كـرد و     . »ي خواهي بگويي سواد الزم استميعني «: من اينجا حرف حاج علي را بريدم و گفتم
پـس يقـين مـي    «: گفـتم » مرد سياسي كه نمي خواهد مكتبخانـه بـاز كنـد    .نه سواد بچه درد مرد سياسي مي خورد«: گفت

سررشـته بچـه كـار مـي خـورد مـرد       . اي بابا خدا پدرت را بيـامرزد «: گفت. »خواهي بگويي كه سررشته و كارداني الزم است
ه و كـربال و  شايد مي خواهي بگويي كه مكـ  پس ديگر چه مي خواهم«: گفتم. »سياسي كه نمي خواهد سر رشته نويس بشود

. نيسـت ) چهارپـادار (وش و حجـه فـروش و چـاودار    نه مرد سياسي كه چا«: لج علي گفت، ح»مشهد و اينها مشرف شده باشد
سـرماية دكانـداري مـرد    . مرد سياسي بايد درست باشد سواد و سررشته و تقدس اينها حـرف اسـت  . مقصود من درستي است

» ...چـه مـردم خيانـت نكنـد    بيعني مثالً به زن مردم نگاه نكند يا مثالً بـه  درست باشد «: گفتم. »!سياسي درستي است و بس
: گفتم. »...نه اين كارها چه ربطي دارد به درستي، درستي يعني رشوه نگرفتن مرد سياسي كسي است كه رشوه نگيرد«: گفت

نهاي پـيش فقيـر و فقـرا بـه     آري در زما«: گفت. »مقصودت از رشوه چيست؟ همان است كه به مالها و مجتهدها مي دهند؟«
ه شده كار برعكس شده و خان و خوانين وزير و حـاكم بـه   بزرگان و اعيان و شيخ و مال رشوه مي دادند ولي از وقتيكه مشروط

: گفـت » ؟...چـه عيبـي دارد  . اين مثل صدقه و زكات اسـت . خوب اينكه رشوه نمي شود«: گفتم» ...زير دستها رشوه مي دهند
خدا مي دهند ولي رشوه را همان طور كه پيشها هر كس مي خواست به مقامي برسد هـزار تومـاني دوهـزار    صدقه را در راه «

ذاشت و كارش روبراه مي شد امروز براي همان مقصود همان هزار تومان دوهزار تومـان  گم مايه مي ظتوماني به شاه و صدر اع
دم سي چهل نفر از آدمهاي سياسي را ديده و به هـر مقـامي   را به كيسه هاي كوچولوي پنج توماني ده توماني قسمت كرده و 

كـار رشـوه   » بخواهند مي رسند و اغلب اين سياسي هايي را كه مي بيني كارشـان شـب و روز همـين اسـت هـراج و مزايـده      
غل سياسـي گـري بشـوي ولـي     شـ نگرفتن كليد در است و همان طور كه شب اگر اذن شب نداشته باشي نمي گذارند داخـل  

شد آن وقت ديگر خودت هم جزو گزمه و قراول چهار سو مي شوي ديگر گزمه و قراول كه چيزي كه پاشنه ات محكم همين 
ولي باز هم معلوم است اگر بتواني شيوه اي بزني كه كسي نفهمد رشوه مي گيري و حتي مسئله را بـه زن و بچـه   . الزم ندارند
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قه بـودن هـم كـار هـر     حياسي ها مي شوي ولي اين درجه زرنگي و ات هم مشتبه كني آن وقت ديگر از آن سر گنده هاي س
قايي و اين جور كارها كـرده  آكسي نيست مگر آنكه پيش از آنكه داخل شغل سياسي گري بشوي آخوندي و ماليي رسيدي و 

  .»باشي و اال كار حضرت فيل است كه آدم طوري رشوه بگيرد كه كسي نفهمد
و فهميدم نـارو را خـورده ام و االن ممكـن اسـت همـه       علي خوب بگوشم فرو رفتخالصه چه دردسر بدهم حرفهاي حاج 

جاي شهر مشهور شده باشد كه شيخ جعفر خوب از آب در نيامده هنوز چشم باز نكرده است دست رشـوه اينجـا و آنجـا دراز    
گوشه وكناري بناي ريـزه  االن است كه ديگر دوست و دشمن از . كرده است پيش خود گفتم آقا شيخ جعفر اليق ريش درازت

بايد دست و پايي كرد و دوز و كلكي چيد كه اين دو شـاهي آبـرو   ! خواني را گذاشته و مي گويند اين زمان پنج پنج مي گيرد
  .كه به هزار زحمت دست و پا كرده ايم آب جوي نشود

و داد و بـي داد بلنـد اسـت    به مجلس كه رسـيدم ديـدم مـردم جمعنـد     . از منزل بيرون آمده و راه مجلس را پيش گرفتم
نـدان  ربگوشم رسيد و فهميدم بـاز  » دار«و » حبس«و » خيانت«درست دستگيرم نشد كه مسئله سر چيست همين قدر اسم 

در اين بـين كـم كـم بـاز دور مـا را      . است كه مردم را هار كرده است سياسي پا تو كفش يك بيچاره اي نموده و تحريك آنها
لند شد و صدا پيچيد كه آقا شيخ جعفر مي خواهد نطق بكند و تا آمدم به خـود بجنـبم كـه ديـدم     گرفتند و صلوات و سالم ب

بلندم كردند و روي يك سكويي گذاشتند و جمعيت با دهان و چشم و گوشهاي باز منتظر بود ببينيد چطور آقـا شـيخ جعفـر    
نينداخته و هـر جـور بـود بـه زور و زجـر هفـت       ما هم خودمان را تنگ و تا . صداي سزاي خيانتكاران را به دستشان مي دهد

» خيانتكـاران وطـن  «دم ه هشت تا از آن حرفهايي را كه حاج علي يادمان داده بود قالب زديم و پس از آن چند تا كلفت هم ب
ترسانده و لبخندي زده و گفتم خبر تـازه ايـن اسـت كـه مـي خواهنـد مـرا هـم مثـل          » قهر و غضب ملي«بستيم و آنها را از 

خيلي از اين كيسه پولها ديده و اگر بجاي صد هزار تومـان   ما چشممان. شان خائن بكنند ولي سوراخ دعا را گم كرده اندخود
لـم  دكه مي خواهند به زور توي گلوي ما بطپانند كرورها باشد ما را از جاه وطن پرستي خارج نمي كنند در اين موقع خيلـي  

گيها چنانكه عادت نطق كنندگاني اسـت كـه مـي خواهنـد سـكه كننـد مـي        كايت مناسبي از وطم پرستي فرنحمي خواست 
م كـه  دانستم به خرج عوام داده و شيرينكاري مي كردم ولي چيزي نمي دانستم و هنوز هم به استادي ديگـران نرسـيده بـود   

السـلطنه را بيـرون    م لهذا از اين خيال صرف نظر كرده و ناغافل از تـه جيـب كيسـة پـول خاقـان     همانجا فوراً از خودم درآور
كشيده و خطاب به كيسه يك شعر بند تنباني بي مناسبتي كه يكدفعه به خاطرم آمد انـداختم و همـين كـه مـردم از دسـت      
زدن فارغ شدند هاشمي شاگرد دكانم را كه در ميان جمعيت از زور دست زدن غلغله اي راه انداخته بود صـدا كـردم و گفـتم    

پرست را با اين چيزهـا نمـي شـود بسـت      به صاحبش برسان و بگو فالني گفت دم يك نفر وطناين كيسة پول را بگير و ببر 
بلند شد و مـردم همـانطور   » پاينده باد غيرت ملي«هاشمي زبان بسته تا آمد بگويد چي و چه كه صداي زنده باد شيخ جعفر 

مجلـس مبلغـي دور    زبخود آمديم كه ديديم اكه دور كوري را كه حضرت عباس شفا داده مي گيرند دور ما را گرفتند و وقتي 
خواستم چپقي بكشم ديدم در بين گيرو دار همانهايي كـه  . سرم هم درد گرفته بود. افتاده ايم و كم كم به كلي تنها مانده ايم

رك چپق و كيسه توتون و بعصي خـرت و پـرت ديگـري را كـه در جيـبم      بصداي زنده بادشان هنوز در گوشم بود به عنوان ت
شتم زده اند و از همه بيشتر دلم براي يك دو سه هزاري سوخت كه از سوراخ كيسة خاقان السلطنه در گوشـه هـاي جيـبم    دا

بي بزنم ولي ناگهان صداي آشنايي در پهلـوي گوشـم بلنـد شـد و بـدنم را      آافتاده بود و مي خواستم به خرج نان و .... انداخته
خواستم چند تا فحـش بـه خـرجش بـدهم و     . جانب خاقان السلطنه پول آورده بودگاه كردم ديدم يارويي است كه از ن. لرزاند

حميت وطن پرستي خود را حاليش كنم ديدم جمعيتي كه در بين نيست و حرارت بي فايده و يا بـه زبـان سياسـي چـي هـا      
پلوسي را به آسياي تعارف بيجا خواهد بود و اصالً يارو هم فرصت ندارد و  باز قاطر بي چشم و روي تملق و چا» وجاهت ملي«

بست و ورد ديروز را از سر گرفت تعارف كه تمام شد بدون آنكه نفسي تازه كند مبلغـي سـالم و دعـا از خاقـان السـلطنه بمـا       
امروز پاي نطق شما بودم قيامت كرديد البته صالح كار را شما خودتان اين طور ديـده بوديـد كـه ايـن جـور      «: رساند و گفت

مجسمة شما را حتماً . افالطون عهد خود هستيد. راستي استادي به خرج داديد! آن خسرو كند شيرين بود هرچه. حرف بزنيد
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مـن يقـين دارم كـه از مرحمـت شـما بـه       . االن يقيناً در همه فرنگستان اسم شما بر سر هر زباني است از طال خواهند ريخت
ر ما هم به كالهي مي رسـد و جمعـي را دعـاگوي خودتـان     همين زوديها خاقان السلطنه وزير مي شود و از صدقة سر شما س

خالصه يارو همين طور تا دم در خانه چانه زد و سبزي پاك كرد و من نمي دانستم شـر ايـن پـر روي چاخـان     » خواهيد كرد
وارد خانه شدم به عجله تمام در را بسـتم و تنهـا مانـدم نفسـي كشـيدم و       قه اي از سرم رد كنم همين كهحآپاراتي را به چه 

آقا شيخ بيـا ببـين اليـق ريشـت ايـن      «: زنم مي گفت. و ويغ زنم و هاشمي بلند شد مشغول وضو گرفتن شدم كه ديدم جيغ
كسـي  . مزد يك ماهم اسـت  از پولي كه فرستاده اي پانزده هزارش را برداشته مي گويد كه. پاچه ور ماليده چه غلطها مي كند

معلـوم شـد   » ...مگر اين چشم دريده را نمي شناسي اگر مي تواني خـودت از پسـش بـرآ   . هم گوشت را دست گربه مي سپارد
هاشمي كيسه پول را كه دم مجلس از من گرفته چون نفهميده به كي و به كجا بايد ببرد آورده به خانـه و پـانزده هـزارش را    

خوب ديگر خدا خودش اين طور تقدير كرده بود و ما هم رضاي خدا را مي خواهيم و تسليم ارادة . تههم بابت مزد خود برداش
ولي باز براي حفظ ظاهر دو سه توپ و تشري به دل هاشمي بستم و هاشمي هم بر روي بزرگواري خود نيـاورده و  . او هستيم

  .را توي جيب ريخته و جيم شد پانزده صاحبقران
شم خودشان ديده اند كه هزار تومان اشـرفي  چشنيدم توي بازار قسم خورده بودند كه با . ورد زبانها باشدفردا ديگر اسم ما 

طال را كه برايم فرستاده بودند نگاه نكرده بودم و حتي گفته بودند كه شاه وعـده داده بـود كـه اگـر پـايم را از تـوي كفشـش        
  .قباله كند درآورم يك ده شش دانگي به اسمم

ه جسته براي خودمان از مشاهير شهر شديم حاج علي هم دو سه باري آمد و گله منـدي كـرد كـه فرامـوش     خالصه جست
حساب كار خود را كرد و رفت پي كارش و بعدها شنيدم كاسـب شـده و دمـاغش چـاق اسـت و      . كرده ام محلش نگذاشته ام

  .همين كه شكمش سير شده سياست از يادش رفته است
تخابات رسيد از طرف دموكرات و اعتدالي هر دو فرقه با چند هـزار رأي منتخـب شـدم ولـي چنـد      چند ماه بعد كه دورة ان

اگرچه نان آدم توي روغن است ولي انسان بايد دايم خروس جنگـي باشـد و   . ماهي كه وكالت كردم ديدم كار خطرناكي است
دين سال با آبرومندي زندگي كرده بودم با ايـن  هي به اين و آن بپرد و پاچة خان و وزير را بگيرد و من چون هر چه باشد چن

ترتيب بارم بار نمي شد اين بود كه كم كم در اين شهر نائين كه از سرو صداي مركز دور است حكومتي براي خودمان درست 
رف فـارس  اكرديم و دست زن و بچه مان را گرفتيم و حاال مدتي است زندگاني راحتتي داريم و پسرم هـم تـازگي رئـيس معـ    

  !ده و او هم خوش است و ما هم خوشيم و از شما هم خواهش دارم ديگر ما را رجل سياسي ندانيد و نخوانيد و نخواهيدش
  

  1336ولي جمادي اال 27 -برلن

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com




