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پــانسِـــمان

1آدمهـای نـمایـش:

-عبّاس

-قاسم )مُسن تر از دیگران(

-جلیل

-زهرا

هرگونه اجرا )صحنه ای، خیابانی، رادیویی( و انتشارِ این نمایش نامه بالمانع و آزاد می باشد

اهل هر کجا هستید با همان لهجه و گویش دیالوگ های آدمهای نمایش را بخوانید. 1
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خانه ای ساده در یک شهرستان

 عبّــاس سراســیمه و ملتهب واردِ خانــه می شــود. این ســو و
آن سوی خانه را سرَک می کشد.

زهراعبّاس نیست(  )کسی  خونه ای؟  زهرا  زهرا؟  یالّه...    یالّه... 
 خانم... زهرا. یالّه... یالّه )و رو به بیرونِ صحنه صــدا می زنــد(

قاسم آقا بیا، کسی نیست. بیارش اینجا  

ــل وارد ــ ــم و جلی ــ ــد از ورودِ او قاس ــ ــاه بع ــ  و لحظه ای کوت
 می شوند. جلیل سر و صورتش زخمی ست و پُـر از خـون. بـا
ــد و  یک چفیه یا شال سرش را بسته اند. قاسم کمکش می کن

عبّاس هم به استقبال می رود.

یالّه... یالّه... زنت نیست؟قاسم

نه. بیاین تو... بیا داییعبّاس

کجاست؟ دور و بره؟قاسم

 نمی دونم کجا رفته. شاید خونه مادرشه. )می خواهد کمکعبّاس
کند تا جلیل را بنشانند( بیارش اینجا دایی. بیارش اینجا

 اینو من میارم. تو یک چیزی پهن کن خونِ سر و صورتشقاسم
زمین نریزه
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جلیلهعبّاس سرِ  خونِ  می کند(  )شوخی  سرش،  فدا   نمی خواد. 
دیگه. پاکه

نه، زنت نماز می خونه. مقیّده، یک چیزی پهن کنقاسم

 و عبّاس می گردد و پتویی کهنه پیدا کــرده و پهن می کنــد و
جلیل را روی آن می نشانند. 

بشین اینجا. عبّاس

م عبّاس )درد دارد( آخ... آی خدا... به خدا شرمندهجلیل

 زِر نزن بابا، من االن به این حال بودم تو دستمو نمی گرفتیعبّاس
ببری خونه ت.

 من حسابم فرق می کنه. تو تازه دامادی. االن زنت بیاد با اینجلیل
وضع منو اینجا ببینه...

 )وسط حرفش می پرد( وِل کن این حرفا رو. گاز استریل وقاسم
باند و بتادین و چه کار کردی؟

ها؟ شما نیاوردی دایی؟عبّاس

گرفتهقاسم رو  خدازده  جلیلِ  این  بغلِ  زیر  من  آوردم.  کجا   من 
بودم. 

 اوه اوه اوه... رو ترکِ موتوره، شاید. اومدم کلید بندازم درعبّاس
و باز کنم، به گمونم رو ترک موتور موند

خب برو بیارش دیگه، معطّلی؟قاسم

موتور و آوردی تو دایی؟عبّاس

وقاسم تنگ  درِ  این  از  اونم  تو؟  بیارم  می تونستـم  موتور  بابا،   نه 
تاریک. با اون پلّه ای که می خوره.

نیستی. سوییچ وعبّاس موتور گذاشتی دیگه صاحبش  اینجا   دایی 
بده. 
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ببرن.قاسم بذار  می کشد(  )آه  بیا.  می دهد(  عبّاس  به  را   )سوییچ 
 والّه... یک موتور برامون مونـده کـه اینم بـبرن. اصـالً قفلش

هم نکردم به گمونم...

عبّاس سوییچ را گرفته و بیرون می رود

 )همچنان با درد، امّا با روحیه( این که موتور نیست قاسم آقا.جلیل
آمبوالنسه

امروز مردونگی نشون داد خاموش نکرد سه تَرکهقاسم

 قاسم آقا، اگه موبایلت هست یک آژانسی چیزی بگیر منجلیل
برم خونه، خدا خیرت بده

وضعت خوب شده، با آژانس میری میای؟قاسم

ای بابا. آااااخ.... )درد دارد( خدایا شکرتجلیل

کهقاسم بگیرـی  فاکتور  حتماً  گرفتی  آژانس  می کند(   )مسخره 
پولشو از حسابداریِ شرکت بهت بِدن ها

منجلیل کن  ردیف  بزن  زنگ  یک  نکن،  اذیت  قاسم آقا   جونِ 
برم. گوشی م تو اون شلوغیا افتاد، نفهمیدم چی شد

)نگرانـ( گوشیت کجا افتاد؟قاسم

اصالً یادم نیست. تو همون شلوغیا هر جا بوده افتاده دیگه.جلیل

خب زودتر می گفتی خونه خراب،قاسم

چه فرقی می کرد تو اون اوضاع و احوالجلیل

چیقاسم باشه.  نیفتاده  جماعت  مأمور  دستِ  فقط  کن  دعا   حاال 
داشتی توش؟ 

گوشیم از این ساده ها بود. چیزی نداشتـمجلیل

خب پس. حاال بازم ایشااله تو یک جوبی چیزی افتاده باشه.قاسم

یک زنگ می خوای به گوشیِ من بزن قاسم آقاجلیل
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ازقاسم آبا  بذار  فعالً  بعد.  باشه  بزنیم.  زنگ  نیست  صالح   االن 
آسیاب بیفته

قاسم آقا یک آژانس ردیف کن من برم خونهجلیل

خونه االن تابلوئه بری. باز بگو خونهقاسم

بیادجلیل خانمش  االن  این  نیست.  خوب  خداوکیلی  هم   اینجا 
زشته، آدمِ لَت و پار تو خونه ی تازه عروس داماد...

نه بابا طوری نیست. زنش خواهرزاده مه، غریبه نیستقاسم

باالخره جالب نیست دیگه. جلیل

اونـمقاسم خودت.  زنِ  مثل  یکی  کیه؟  کردی  فکر  زنش  بابا   ای 
 باباش بیچاره یک عمر تو همین شرکت کار کرد. یـک روز
ــا ــه ت ــتگاه س ــرِ دس ــتش رفت زی ــاری دس ــافه ک ــو اض  هم ت

انگشتش رو دستگاه خورد، 

ای داد بیدادجلیل

بعدش فکر می کنی بیمه شو چه جوری پیچوندن؟قاسم

پیچوندن؟جلیل

بله که پیچوندن.قاسم

چطور؟جلیل

کردن،قاسم پُخُل  تُخُل  نبوده،  شرکت  کارِ  ساعتِ  توی   گفتن 
اش کـه ه. اون از باـب  تموم شـد رفت. این از عـروسِ این خوـن
 زخمیه همین بساطه. عبّاس هم که غریبه نیست. چند ساله تو

خط دارین کار می کنین، رفیقین با هم،  

الاله االاله... آی... )درد دارد( جلیل

.عبّاس با پالستیک دارو وارد می شود

آوردی؟قاسم
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ها دایی. عبّاس

موتورم آوردی تو؟قاسم

  آوردم. عبّاس 

خب بلند شو جلیل بریم تو حمومقاسم

 به خدا کثافت کاری میشه قاسم آقا. بیخیال. چند دقیقۀ دیگهجلیل
 ای... درمونگـاهی...خونِش خشک میشـه خـودم مـیرم خونه

جایی ردیفش می کنم

)با جدّیت( نمی فهمی نه؟قاسم

کمکشجلیل قاسم  می شود.  بلند  جا  از  )و  قاسم آقا   شرمنده 
می کند( 

سرگیجه ت بهتر شد یا نه؟عبّاس

ها، بهترـم االن.جلیل

 دایی، خداوکیلی نه فکر کنی چون اینجا آوردیمش میگم،عبّاس
ولی اگه یک وقتی بخیه ای چیزی بخواد...

)با اَخم( خب؟قاسم

بخیه ایعبّاس وقتی  یک  اگه  میگم  فقط  هیچی...  خجالت(   )با 
چیزی بخواد... )و باز قاسم حرفش را ناتمام قطع می کند(

خُب؟قاسم

میگمعبّاس دیگه...  همین  می کند(  تکرار  را  حرف  همان  باز   )و 
اگه یک وقتی بخیه ای چیزی...  

 )عصبانی است، امّا سعی دارد صدایش را کنترل کند که دادقاسم
نزند( تو فکر کن سَری که انقدر خون پَس داده بخیه نخواد.

)گیج شده( خب... پس یعنی االن...عبّاس

هاقاسم
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خب... پس...  یعنی االن سرش بخیه می خواد؟عبّاس

معلومه که بخیه می خواد.قاسم

خب... پس... یعنی االن...عبّاس

بله. خب پسقاسم  )با تمسخُر و عصبانیت وسطِ حرفش می پرد( 
 یعــنی االن ســرش بخیــه می خــواد، ولی خب پس یعــنی االن
 نمی تــونیم بــبریمش درمونگــاه. چــرا؟ چــون این بابــایی کــه
 می بینی اینجا وایسـتاده جلیـل نیسـت بـا پیشـونیِ خـونی. این

االن یک گاوه با پیشونیِ سفید.

 ها.خداییش راست میگی دایی. )و خنده اش گرفته امّا جلویعبّاس
قاسم خود را کنترل می کند(

 معلومه که راست میگم. وگرنه تو فکر کردی من همون اوّلقاسم
 که انداختیمش ترکِ موتور عقلم نرسید ببریمش درمونگاه؟
 بعد تو فکر کن اونا آمارِ درمونگاهـا و بیمارسـتانا رو نداشـته

باشن، که کی میره، کی میاد؟ 

نه، خداییش حرفِ حسابهعبّاس

به خدا مایۀ دردسر شدمجلیل

تو خودتو قاطیِ حرفای بزرگترـا نکن گاو پیشونی سفید.عبّاس

بپّر حموم رو یه نگاه بنداز ببین ردیفه.  قاسم

ردیفه. بریمعبّاس

میگم برو یک نگاه بندازقاسم

یکعبّاس و  آب  یک  نمی خواد.  کردن  نگاه  دیگه،   حمومه 
آبگرم کنه دیگه. که وصله

بَرِقاسم  )تشر می زند( عجب خریه، میگم برو یک نگاه به دور و 
 حموم بنداز. مجــرّد کــه نیســتی، یـک چــیزایی رو یـاد بگــیر

دیگه. الاله االالّه...
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ها. چشم. االن )و با سرعت از صحنه خارج می شود( عبّاس

جلیل ریز می خندد

کوفت. نخندقاسم

 چشم قاسم آقا )و باز جلوی خنده اش را نمی تواند بگیرد وجلیل
صدای خنده اش اوج می گیرد(

به چی می خندی تو؟ زشته. اِ...قاسم

 نه خداوکیلی به یک چیز دیگه می خندم )و از خنده روده بُرجلیل
می شود. سرش درد می گیرد(

توقاسم نمی فهمه.  این کودنه.  با صدایی آهسته(  و   )کامالً جدّی 
 متأهّلی، هم سنّ و سالی باهـاش. این چـیزا رو بهش یـاد بـده

دیگه.

)ریسه می رود( باشه قاسم آقا. آخ سَرمَ... آی خدا.... جلیل

بیارش ردیفه. هیچیعبّاس از صحنه صدا می زند( دایی...   )خارج 
نیست

خداجلیل آی  می گیرد(  خنده اش  بیشتر  عباس  حرفِ  از  باز   )و 
سرم... آی

راقاسم جلیل  بغلِ  زیرِ  و  برداشته  را  دارو  )پالستیک   الاله االالّه... 
ــام از صــحنه خــارج  گرفتــه کمکش می کنــد بــه ســمتِ حمّ

شوند( بریم. نخند االن خونه رو به نجاسَت می کشی.

 )واردِ صحنه می شود و جلیل را می بیند که از خنده روده بُرعباس
شده( ها؟ چیه؟ به چی می خنده این؟ 

 هیچی بابا. همتون دیوانه این. تو همین جا باش زنت یه وقتیقاسم
اومد هول نکنه کیه تو حموم.

این به یک چیزی می خنده. ها؟ چته؟عبّاس

برو چه کار داری.قاسم
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همعبّاس موبایل  با  سروقتت.  میام  لخت شدی  که  تو حموم   االن 
میام. 

از صحنه خارجقاسم جلیل  همراه  به  نیار)و  در  بازی  مسخره   برو 
می شوند(

 )با صدای بلند( می خوام فیلمِ لختی تو بگیرم بفرستم برا مَسیعبّاس
علینژاد

 پس از چند لحظه صدای خنده های جلیــل خــارج از صــحنه
محو می شود

 )الکی با موبایل فیلم می گیرد و اَدا در می آورد( سالم مَسیعبّاس
 جون، من از ایران این فیلمو برات گرفتم دارم میفرســتم. این
 دوستِ منه، رفته بـوده شـلوغ کاری، کـارِ بـد کــرده. مـأمورا
 می خواستن ببرن ترتیبشو بــدن. مــا نذاشــتیم. فــراریش دادیم.
 االن آوردیمش اینجا تو حمـوم لُختش کـردیم. مَسـی جـون
 نگــاه بــه قیــافه ی تُخمی و خــونی و مــالیِ این بــدبخت نکن.
 بدنشـو بـبین کـه چقـدر سکسـیه. این کثافتـا نمی ذارن مـردم
 راحت باشــن. مــا اینجــا آزادی نــداریم. اگــه آزادی داشــتیم
 پشمای زیرِ بغلِ دوستمو می زدیم بــا رکــابی میــودیم بــیرون.
ــو حمــوم  ولی ما اینجا آزادی نداریم. فقط آدمارو می بریم ت
 لُخت می کنیم... حتّی پول نداریم تیــغ بخــریم... حقوقــامونو

ندادن...  

 وسط حرفها و اَداهــای عبّــاس زهــرا وارد می شــود. ملتهب و
مضطرب است.

کیو بردین تو حموم لخت کنین؟زهرا

 )تقریباً از ترس به خودش می رینَد( اِ.. اِ... تو تــ... تو تو کِیعبّاس
اومدی؟

پتوزهرا این  فیلم میگیری؟ ها؟   میگم کیو بردین تو حموم ازش 
چیه اینجا؟ موتور مال کیه اون بیرون

اِی بابا، کسی نیست... چیزه... داییه زهرا...عبّاس
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دایی؟زهرا

دایی دیگه. دایی قاسمته زهراعبّاس

دایی قاسم تو حموم چه کار می کنه؟زهرا

با جلیل رفتهعبّاس

جلیل کیه زهرا

 جلیل جلیله دیگه. اِ. جلیل پسرِ سید خلیل. آوردیم ببریمشعباس
حموم سرشو بشوریم 

سرشوزهرا چرا  اینجا  خودش؟  ُچالقه  مگه  مات(   )همچنان 
بشورین )و به سمتِ حمّام ســرک می کشــد و جلــو می رود(

)جلوی او را با تَشَر می گیرد( اِ... کجا؟ زشته عیبهعبّاس

)عصبانی( برو کنار می خوام ببینم کی تو حمومه؟زهرا

نجویدهعبّاس و  جویده  و  پاتی  قاطی  و  تندتند  و  می کند   )قاطی 
 حرف می زنــد( اِ میگم زشــته دیگــه جلیلــه جلیــل پســر ســید
ــدادن  خلیل دایی قاسم برده سرشو بشوره شیش ماه حقــوق ن
 خط خوابیده دمِ فرمانداری شــلوغ بــود این بنــده خــدا رو بــا
ــریفی و ــاموسِ شـ ــه بی نـ ــه اون مرتیکـ ــور آوردیم کـ  موتـ
 مدیرعاملِ جاکش و دستمالکِشاش هزارجور کثافت کــاری
 کردن این بدبخت سرش باتوم خورده به زور اصال نمیومــده
 گفتم برو حموم کــه بیمارســتان االن دَیّوثــا مــأمور گذاشــتن
ــته زن ــا، زش  نمیشه جُم بخوری سرش خون اومده لُخته اونج

بره اِ... زشته... 

ــاس هم هیچ ــای عبّ ــاً از حرفه ــد و تقریب ــات می مان ــرا م  زه
 نفهمیده. عبّاس نفس نفس می زند و سکوت می کند. صدای

قاسم از حمّام شنیده می شود.

)با فریاد و عصبانی( عبّاس... های عبّاسقاسم
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صدای دایی قاسمه کهزهرا

بله داییعباس

خب این آب که قطعه مرده شورتو ببرنقاسم

)گیج رو به زهرا( آب قطعه؟عبّاس

ها. قطعه. صبح اومدن قطع کردنزهرا

با فریاد( من این بدبختِ فلک زده رو لُخت کردمقاسم  )هچنان 
اینجا موندیم بدونِ آب. ببین این بی صاحاب از کجا قطعه

عبّاس نمی داند چه بگوید. زهرا جوابِ دایی را می دهد

می کند(زهرا بِش  و  خوش  دور  راهِ  از  قاسم  با  بلند  صدای   )با 
دایی آب قطعه دایی. امروز از اداره اومدن قطع کردن

زهرا اومدی دایی؟قاسم

بله دایی. زن دایی خوبه؟ فاطمه بچه ها همه خوبن؟زهرا

خوبن دایی. قاسم

از این طرفا دایی. راه گُم کردینزهرا

بذارِ سرِ این بنده خدا رو دوباره ببندم االن میام دایی.قاسم

 باشه دایی جان. )در حالی که خیالش راحت شده. به عبّاس(زهرا
سرِ کیو ببنده؟ دایی با کی تو حمومه؟

یک ساعته دارم میگم جلیل. گوش نمی کنی کهعبّاس

جلیل کیه؟زهرا

سیدعبّاس پسر  کارخونه.  های  بچه  از  رفیقم  دیگه.  جلیله   جلیل 
خلیل. تو جلیل رو نمی شناسی؟

ها. چرا. نمی دونم. ببینمش می شناسمزهرا

ولش کن اونو. کجا بودی تو؟عبّاس
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میگنزهرا عبّاس.  بود  شده  شلوغ  فرماندارـی  جلو   امروز 
 تیراندازی شده. تو هم که خبرت نبود. هر چی زنگ می زنم
ــگ نمی زنی آدم ــک زن  در دســترس نیســتی. خــودت هم ی

دلش هزار راه میره

شارژ نداشتـم خب.عبّاس

توزهرا که  دوهزارتومن  دیگه  می خریدی.  شارژ  نداشتی   شارژ 
 جیبت بود. نبود؟ از گوشیِ رفیقت کیــه، همین جلیــل زنــگ

می زدی. از گوشی دایی زنگ می زدی

سگعبّاس بود  محشر  صحراـی  خدا.  به  داشتیم  بدبختـی   امروز 
صاحابشو نمی شناخت بس که شلوغ بود.

قاسم و جلیل همانطور که رفته بودند دوباره برمی گردند.

یالّه... یالّه...قاسم

)به صورتش می زند و هراسان( خدا مرگم چی شده؟زهرا

چیزی نیست دایی. چیزی نیستقاسم

به خدا شرمنده م آبجی.جلیل

این جلیله. هی میگی کیه کیه.عبّاس

شلوغیایزهرا تو  جلیل؟  آقا  خوبی  میشناسم.  که  رو  جلیل   آقا 
امروز اینجوری شده؟

ها.عبّاس

خدا لعنتشون کنه به حقّ فاطمه ی زهرا زهرا

 )زیر لب به قاسم( قاسم آقا یک زحمت بکش یک آژانسیجلیل
چیزی...

وقاسم بدبخت  این   لباسای  شده؟  قطع  چرا  آب  این   هیس... 
 کندیم. شیرِ آب و باز کردم، تَهِ لوله ها یه ذرّه آب مونده بود

اومد. گفتم االن آب میاد، االن آب میاد
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 خیر نبینن الهی. امروز از اداره آب اومدن آب و قطع کردن.زهرا
 به خدا شرمنده. االن می خوام یک چــایی بــزارم بایــد بــرم از

همسایه آب بگیرم. من برم آب بگیرـم

نمی خواد دایی. بیا اینجاقاسم

بله داییزهرا

)آهسته( بیا دایی بیا جلو...قاسم

)جلو تر می رود(زهرا

این جلیل مثلِ برادرِ خودتهقاسم

بله دایی. خدا نگهدارـش باشهزهرا

کهقاسم بده  خبر  خونواده ش  به  برو  بگیر  خونه شو   آدرسِ 
اینجاست. 

نه قاسم آقا. زحمت چرا بدیم این بنده خدا رو. جلیل

هیس... من و عبّاس اگه نریم بهتره. قاسم

قاسم آقا، خانمم موبایل داره. یک زنگ بهش می زنیم جلیل

زهراقاسم به  )رو  االاله...  الاله  نه؟  چی،  یعنی  نمی فهمی   هیس 
 ادامه می دهد( زنگ هم نمی خوایم بزنیمـ. بی ناموسا برا اینکه
 بفهمن کیا تو شلوغی بودن تلفنا رو شــنود می کنن. خــونه ت

کجاست جلیل؟

آخه... قاسم آقا، جلیل

 بزرگتر وقتی یک چیزی میگه کور میشی کَر میشی گوشعبّاس
می کنی

 عجب گیری کردیم به امام حسین. آخه قاسم آقا این کاراجلیل 
الزم نیست به خدا

نه؟قاسم یا  فیلم گرفتن. می فهمی  فرمانداری ازت   )با تحکُّم( دمِ 
ماشینِ نیروی انتظامی رو کی آتیش زد اونجا؟ ها؟
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)هاج و واج می ماند( ها؟ خدا مرگم بدهزهرا

من تنها که نبودمجلیل

 باشه، ولی آمارتو که صددرصد درآوردن. داشتن می بردنتعبّاس
بدبخت. 

پتوقاسم این  رو  بشین  تو  می نشاند(  را  او  که  حالی  در  جلیل   )به 
فعالً سرت گیج نره. )به زهرا( زهرا دایی

جانِ داییزهرا

آدرس و ببین کجاس برو بی سر و صدا زنش و خبر کنقاسم

به خدا زحمت میشهجلیل 

این َلش رو وِلِش کن. زهراعبّاس

هازهرا

سلطانپور،عباّس سعیدِ  شهید  خیابونِ  ناسیونال،  ایران  کوی   میری 
بلدی که؟

ها. بلدمزهرا

حموم خِشتی رو که دیدی؟عبّاس

ها، پشتِ خونه محترم خانمزهرا

ها باریکلّا. روبرو حموم خشتی یه کوچه ست.عبّاس

خب بذار خودکار بیارم بنویسمزهرا

کوچه یعبّاس یک  خشتی  حموم  روبرو  سرراسته.   نمی خواد. 
باریکه. وسطِ کوچه  یک بن بست طرفِ راستته.

خبزهرا 

تهِ همون کوچه بن بست دو تا دَر داره. درِ سمتِ راستعباس
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کهجلیل اوّالً  آبجی  چپ.  سمت  درِ  بابا.  نه  مضطرب(  و   )نگراـن 
 نمی خواد بری. بعد هم اگه رفتی نری درِ خونه سمت راستی

که یارو از اون حزب الّهیاست بیچاره میشیم.

ها؟ نه. حواسم هست آقا جلیل. درِسمتِ راست دیگهزهرا

 نه آبجی درِ سمتِ چپ.جلیل

ها درِ سمت چپزهرا

رنگشو بگو بهش. رنگ در خونه ت چه رنگیه؟قاسم

قرمزه. جلیل

میری تو کوچه بن بستیه، درِ قرمزعبّاس

باشهزهرا

قرمزهجلیل هم  همسایه  خونه  درِ  رنگِ  خب  نگران(   )همچنان 
 قاسم آقا. آبجی، درا قاطی نشــه آبجی بــه خــدا، اصــالً ولش

کن آبجی. نمی خواد بری

 باید بره. اگه نره زنت دوره میفته دنبالت بدتر داستان میشه.قاسم
آدرس و گرفتی چی شد دایی؟

شهیدزهرا خیابون  خشتیِ  حموم  روبروی  کوچه  تو  دیگه.   بله 
 سلطانپورِ کوی ایران ناسـیونال. تـهِ بن بسـتیـ، درِ قرمـزِ سـمتِ

چپ

خدا خیرت بدهجلیل

خب )و عزمِ رفتن دارد(زهرا

کجا؟قاسم

ها؟ برم دیگه داییزهرا

خب بری چی میگی؟قاسم
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خونهزهرا اینجا  اومده  جلیل سرش شکسته  آقا  میگم  میرم   خب 
ما.

 ها... ولی، نه همینجوری سرتو بندازـی پایین و بری و بگی وقاسم
برگردی

)ترسیده( یعنی چه کار کنم؟زهرا

 دایی هول نکن. گوش کن چی میگم. امروز که خبر داریقاسم
چی شد؟

جلو فرمانداری شلوغ شدزهرا

 آفرین. امروز هماهنگ کرده بودیم بچه های کارخونه  جمعقاسم
 بشن جلو فرمانداری برا اعتراض که مردم کوچه خیـابون هم
 قاطی شدن، شلوغ پلوغ شــد و بعــد هم درگــیری شــد. یــک
ــل ــدّه هم مث  عدّه رو زدن، یک عدّه رو گرفتن بردن، یک ع
 ما فرار کــردن. ولی اون پــدرنامردا حواسشــون خــوب جمــع

هستش که کیا بودن و کیا شلوغ کردن

)مضطرب( عباس هم شلوغ کاری کرده داییزهرا

 منم شلوغ کاری کردم دایی. عباس که جای خود داره. ولیقاسم
 ما صورتامون پوشیده بود. این حرافا رو وِل کن. چــیزی کــه
 هست اینه که این بدبختِ جلیل رو داشتن میزدن و می بــردن

که به زور دَرِش دادیم از دستِ مأمورا، گرفتی چی شد؟

)مات و مبهوت( دایی، عبّاس هم ماشینِ پلیس آتیش داده؟زهرا

الاله الّاالّه، گوش کن ببین دایی چی میگهعبّاس

دایی اگه بیان عبّاس و ببرن من چه خاکی تو سرم بریزم؟زهرا 

گوش نمی کنی چی میگم نه؟قاسم

ببخشیـدزهرا

 )با انگشت برای زهرا می شمارد( یک، سِر مخفی میری، سِرقاسم
ــه، ــه. س  مخفی میای. دو، خوب نگاه کن تو محل پلیس نباش
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ــکوک دور و ــیِ مش ــاس شخص ــأمورِ لب ــاه کن م ــوب نگ  خ
 اطرافِ خونه ش نباشه، )بــه جلیــل( زنت کــولی قرشــماره یــا

آرومه؟ )عبّاس میخندد( کوفت.

چی بگم والّه دایی. بستگی داره به شرایطجلیل

میکنه زنشعبّاس ببینه فکر  این ریختی  تو شهر   هر کی جلیل رو 
زده.

خیله خب.قاسم ندارد(  بازی  مسخره  و  وقت شوخی  و  )حوصله 
 )به زهرا( اینــا رو ولش کن دایی، دیگــه خــودت میــدونی و
 خودت. یک طوری به زنش خبر بده که دردسـر نشـه. دادار
 دودور راه ننــدازه. بعــد هم خــاطر جمعش کن کــه هیچّیش
 نیست. راه نیفته دنبالت. اگه دیدی داره شلوغ می کنه رد گُم
 کن. حواست باشه مأمور دور و بر نباشه دنبالت بیاد ردّ اینجا

رو بزنن. فهمیدی چی شد دایی یا نه؟

2

قاسم، جلیل و عبّاس بی حــرکت بــر جــا می ماننــد. و زهــرا -
تنها- مضطرب و پریشانْ خاطر با ما سخن می گوید:

یا نفهمیدم چی شد. نمی دونم. گیج بودم.زهرا  فهمیدم چی شد. 
 فقط فهمیدم که بایــد حواســم رو جمــع کنم و بــدونِ اینکــه
 کسی بفهمه برم و زنِ جلیل رو خــبردار کنم. ترســیده بــودم.
ــابونِ ــدم خی  تو راه که داشتم میرفتم کوی ایران ناسیونال، دی
 فرمانداری رو بستن. راه دور شده بود. دوبار تاکســی عــوض
 کردم. انگــار تمــومِ مــردم شــهر داشــتن درِ گوشــی و پچ پچ
 حرف می زدن. همه جا پر بود از مأمور و پلیس و سرباز. این
 همــه ســرباز و مــأمور رو فقــط تــو راهپیمــاییِ بیســت و دوی
 بهمن دیده بودم. تو تاکسی راننده داشــت بــا یکی از مســافرا
 حرف می زد. رانندـه داشت تعریف می کرد که شنیده جلوی
ــک ماشــینِ نــیروی انتظــامی رو آتیش زدن.  فرمانــداری ی
 میگفت صدای تیراندازی هم شــنیده. دلم همچین می زد کــه
ــوپِّ قلبم ــرِ چــادر صــدای تَپّ و ت  همه ش می ترســیدم از زی
 شنیده بشـه. مسـافره میگفت اگـه مـردم همّت کنن و نترسـن
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ــلوغ کنن  همینجوری ادامه بدن و تو چند تا شهر دیگه هم ش
 یــک هفته ای انقالب میشــه. می خواســتم دهنمــو وا کنم بگم
ــودت چی چی  مرتیکه با اون خطِّ اتوی لباست نشستی برا خ
ــو از دلِ ــ ــکِ چی؟ ت ــ ــنی؟ انقالبِ چی؟ کش ــ  زر زر می ک
 خونواده ی اونایی که امــروز شــلوغ کــردن چی خــبر داری؟
 ولی سرمو چسبوندم به شیشه و چادرمو کشیدم تــو صــورتم.
 یک زنه کنارِ من نشسته بود میگفت مردم دیگه ذلّه شــدن از
 دستِ اینا. مــردم آرامش می خــوان. مــردم آزادی می خــوان.
ــارم. برگشــتم تــو صــورتش گفتم  دیگــه نتونســتـم طــاقت بی
 آزادی چیه دیگه خواهر جان؟ مردم حقوقِ عقب افتاده شون
 رو می خوان. راننده برگشته میگه حقوقِ این مردمِ بیچاره رو
 میفرســتن فلســطین و ســوریه و عــراق. می خواســتم بگم این
 کارخونه ای که کارگراش امروز ریختن بیرون دســتِ بخشِ
ــاش ــک پ ــا و ی ــاش اروپ ــک پ ــش هم ی ــیه، رئیس  خصوص
 آمریکائه. کارمندا و دار و دسته ش هم تو راه و نیم راهِـ دُبی و
 آنتالیا و تایلندن. ولی بغض گلومو گرفت. رسیدیم تــه خــط.
 کرایــه مــو دادم و پیــاده شــدم. رفتم کــوی ایــران ناســیونال.
 خیابونِ شهید سعید سلطانپور. روبروی حمومِ خشــتی داخــل
 کوچه. بن بستِ سمتِ راست. تَهِ کوچه دو تا در بــود. دو تـا
 درِ قرمز. درِ سمت راست بود یا سمتِ چپ؟ )ملتهب است(
ــده  رنگ و روم پریده بود. وسطِ کوچه بن بست پاهام شُل ش
 بود و همینجوری مونده بــودم. خــدایا کــدوم در بــود. گفتم
 خدا لعنتت کنه عبّاس، چرا نذاشــتی بنویســم. الی درِ ســمت
 راست باز بود و سمتِ چــپی بســته.  خــدایا اگــه در و اشــتباه
 بزنـم چی؟ رفتم جلوتر. رســیدم جلــو در. دو تــا درِ قرمــز، یــا
 امامِ هشتم خودت کمک کن. اینو بزنم یــا اونــو. آقــا جلیــل
 گفته بود اشتباه نــزنی. همســایه مون از این حزب الهیاســت. از
 الی درِ سمتِ راستی تــو خونــه رو نگــاه کــردم، بلکــه یــک
ــیرِ آدرس هیچ  نشونه ای، چیزی، ولی خب منِ خدازده که غ
 نشونِ دیگه ای که نداشتم. از پشتِ سرم تو کوچه انگار یک
 صدای پای سنگینی شنیدم. اومدم برگردم بیام کــه چســبیدم
 به دیوار. یه آقایی بود. می خواســتم حــرف بــزنم ولی زبــونـم
 بند اومده بود. نه گذاشت، نه برداشــت، گفت: بــا خــانمِ آقــا
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 جلیل کار داشتین؟ فقط سر تکون دادم. صداشو آورد پایین.
ــاعت پیش ــک س ــونم. گفت ی ــترس، من همسایه ش  گفت: ن
ــو ــروز جل ــای ام ــو درگیریه  یکی اومــد درِ خونــه گفت ت
 فرمانــدارـی می خواســتن بگــیرنش، رفیقــاش فــراریش دادن.
ــه خــانمش گفتم شــاید ــاد. منم ب ــه نی  احتمــالش هســت خون
ــه رو پیــدا کنن حتمی  اطّالعات ردّشو زده باشه. آدرسِ خون
ــه نباشــین بهــتره. گفت ــرین. خون ــالش، شــما هم ب ــان دنب  می
 خانمش دستِ بچّه هاشو گرفت رفت خونــه خــواهرش. بعــد
 هم رفت تو خونه  براـم آب آورد. بهم گفت شــما هم نگــراـن
 نباشین.  ایشالّه هر جا هست جاش اَمنه. گفت میگن اون بنده
 خدایی کـه تـو درگیریهـا تـیر خـورده اسـمش ایّـوب بـوده.
 گفت برادر زنِ منم تو همون کارخونه کار می کنه. گفت به
 اونـم گفتیم خونه نمونه. بعــد هم رفت تــو و درِ قرمــز ســمت

راستی رو همینطوری که بود باز گذاشت. 

3

ــاراحت و  قاسم، جلیل و عبّاس به بازی برمی گردند. هر سه ن
کالفه و عصبی.  و زهرا بالتکلیف در میانِ آنها

دایی حاال معلوم هم نیست راست گفته باشهعبّاس

 و قاسم در حالیکه اخم هایش تا نهایتِ خشم در هم فرو رفته
سیگاری آتش می زند

شاید دروغ گفتن داییزهرا

باقاسم نفر  می کند( چند  دود  را  سیگارش  فکر  در  که   )همچنان 
هم و دور از هم باید یک دروغ رو بگن؟

پاجلیل به  ما  و  آتیش  کرده(  پنهان  دستانش  میانِ  را  سرش   )که 
ش دامنِ ایّوبِ بدبخت و گرفتکردیم، شعله

ربطی ندارهقاسم

چطور ربطی نداره؟ غیظِ مأمورا بیشتر شده، غیره اینه؟جلیل
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خب که چی؟  قاسم

خب... )آه می کشد( هیچی. فقط خدا کنه... نمی دونم... جلیل

سکوت

زهرا دایی؟قاسم

بله دایی جان؟زهرا

تو گفتی راننده تاکسیه هم صدای تیراندازی شنیده؟قاسم

بله. )به عبّاس( شما چه جوری خبر دار شدین؟زهرا

یکی از بچّه های کارخونه اس ام اس داده رو گوشیِ دایی.عبّاس

وجلیل بی سرزبون تر  آدم  این  از  دیگه  می کند(  گریه   )تقریباً 
 ساکت تر نداشـتیم تـو کارخونـه. بدشـانس... بدشـانس... بـد
 شانس.  پارسال پسرشو داماد کــرد شــیش مــاه نشــده دخــتره
ــری  رفت مهریه شو گذاشت اجرا، این بدبختِ ایّوب بعدِ عم
 یک پرایدِ داغون خریده بـود، کـه زنِ مریضشـو بـرداره بـره
 مشهد، همونم فروخت که پول چند تا سکّه ی اون نانجیب و
ــود محضِ  بده و جورِ بچّه شو بکشه. امسال دخترش تو عقد ب
 آبرودارـی چهارتا تیکّه جهاز می خواست جمــع و جـور کنــه
ب هی رفت بــاال، هی رفت بــاال، هی  این قیمتای ســگ مصــّ

رفت باال.

 حاال ماکه تو راست و دروغِ خبرش موندیم. ولی اگه راستعبّاس
باشه که خداوکیلی راحت شد.  

 راحت شد؟ یعنی چی راحت شد؟ هنوز دوتا بچّه مدرسه ایقاسم
ــون  داره. خونه مستأجری، زنِ دیابتی. اینا رو کی می خــواد ن

بده؟

اینعبّاس از  میاورد  در  نونی  و  بود  حقوقی  و  اگه حقّ  دایی   والّه 
 کارخونه ی خراب شده که اینجوری بــدتر از مــا کــارش بــه

اینجا نمی کشید که بره جلو تیر و تفنگ
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 یعنی از همه جا باید تیر در بره بخوره تو سینه ی این بدبختِجلیل
 ایّوب؟ ای خــدا... آخــه این چــه اقبالیــه؟ آدم تــو کــارِ خــدا

می مونه 

 برو بابا تو هم دلت خوشه جلیل. )با تمسخُر( خدا. خدا کیلوعبّاس
چنده؟

الاله االالّهقاسم

)لب می گزد( عبّاس... اِ...زهرا

روجلیل همدیگه  عکسِ  اینجا  نشستیـم  االن  چی؟  که  حاال   خب 
بگیریم؟ )از جا بلند می شود( 

ها؟ کجا؟عبّاس

 تو رو قرآن بشین آقا جلیل با این حالت. شما سرت پانسمانزهرا
می خواد 

اینجاجلیل نشستیم  ما  آسفالته،  کفِ  بیچاره  ایّوبِ  اون   خونِ 
بدبختیاشو مثل کنتور میشماریم

بشین جَوگیر نشو جلیل با این حالت تو این وضعیتعبّاس

بارِقاسم که  کنن  درازش  خیابون  کف  اینم  بره  بذار  بره.   بذار 
 زنــدگی و زن و بچّه شــو بنــدازه رو دوشِ دوســت و رفیــق و

فامیلش. اینم می خواد خودش و راحت کنه مثل ایّوب

 با شنیدنِ این حرف، جلیل در خود مچاله می شود و نــاالن و
ــرا ــاس و زه ــم و عبّ ــد. قاس ــرف می زن ــا ح ــا م ــمناک ب  خش

بی حرکت می مانند.

قربونی. آی گشنه ی خونِجلیل گوشتِ  آی  بدبخت،  ایّوب   آی 
 دل خورده . آخه این چه ظلمیه که تمومی نداره خــدا؟ مگــه
 ما چی خواسته بــودیم غــیرِ حــقّ و حقوقمــون؟ مگــه مــا چی
 گفتیم که باید با باتوم و تیر و تفنگ بیفتن به جونمون؟ یعنی
ــد کفش  انقدر زور داره یک لقمه نونِ بی منّت؟ یعنی ما نبای
 و لباسِ آبرومند برا زن و بچّه هامون بخوایم؟ یعــنی مــا نبایــد
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 بدونِ ترس از ســقفی کــه شــاید فــردا رو ســرِ زن و بچّه مــون
 نباشه سر بذاریم و شب رو صــبح کــنیم؟ از کــارِمون زدیم؟
اری کـار  که نـزدیم. دو شـیفت سـه شـیفت مثـل اسـبِ عصـّ
ــرف ــا ح  کردیم. آخرش از هر جا واموندَن از حقِّ ما زدن. ت
 زدیم زدن تو سرمون. تا اعتراـض کــردیم جریمــه کــردن. تــا
 دست از کار کشــیدیم گفتن اخــراج. تــا چهــار نفــر دور هم
ــار  جمع شدیم دو کلوم حرف بزنیـم حراست نامه زد و احض
 کــرد. کــارگر مگــه تــرس داره؟ کــارگر مگــه شــاخ داره؟
 کارگر مگه اوباشه؟ اینا از چی انقدر ترســیده بــودن کــه هی
ــرار  تو بوق و بلندگو تهدید کردن که متفرّق بشین. مگه ما ق
 بود چه کــار کــنیم. اینــا کــه هیچ وقت کــارگر و داخــلِ آدم
 حساب نمی کردن که تو جلسه هاشون دعوت کنن. هر دفعــه
غال، شــیک و مجلســی  چهار تا مــدیر و معــاون و ســگ و شــُ
ــرّه، یکی می دوزه، ــون، یکی میبُ ــرا خودش ــه می ذارن ب  جلس
 یکی هم می پوشه، آخرش هم دسته جمعی می رینَن رو یک
 کاغذ و به اسمِ بخشنامه میان می چسبونن جلوی درِ کارخونه
 که بوی گندش حالِ خرابِ کارگر رو به استفراق بیاره. ولی
 پای همون ریدمونِ خودشــون هم نمی مــونن حروم لقمه هــای
 بی همه چــیز. رفتــه بــودیم بگیـم شــما رو بــه هــر خــدایی کــه
 می پرســتین و بــا هــر زبــونی کــه  می فهمین، بــه قــانونی کــه
 خودتون نوشتین، به بخشنامه ای که خودتـون امضـا کـردین،
 به حرفی که خودتون زدین عمـل کـنین. این کجـاش تـرس
 داره؟ این کجاش آشوبه؟ این کجــاش بی نظمیــه. ولی وقـتی
 همون حرف هم نمی ذارن بــزنیم این خــون بــه جــوش میــاد.
 وقــتی قُشــونِ پلیس قطــار می کنن و گــوشِ شنواشــون میشــه
 باتومِ یک سرباز که باهــاش گــرده ی کــارگر و کبــود کنــه،
 خونی که جوش اومده جلو چشما رو می گیره. چشــمی کــه
ــه گــازِ ــه ب ــک ریخت ــروداری اش ــوتِ آب ــه خل ــر ب ــک عم  ی
 اشک آور گریــه نمی کنــه، فقــط جَــری میشــه. ایّــوب رو هم
 جری کردن. ایّوب زبــونِ حــرف زدن نداشــت. ایّــوب تمــامِ
ــع کــنیم  هیکلش بغض بود. روزی که بهش گفتم قراره تجمّ
 انگار بغضش ترکید. هیچی نگفت. ایّوب زبــونِ حــرف زدن
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 نداشت. ولی اون روز تمام هیکلش انگــار یــک مشــتِ گــره
کرده بود که باید به ضربِ گلوله باز بشه.

4

سکوت. 

ــونیِ  جلیل بی حرکت و رام در میانه می ایستد و قاسم شالِ خ
 دورِ سرِ او را باز می کند. و بــه آرامی و در ســکوتی دونفــره

سرش را پانسمان می کند. 

 زهرا و عبّاس در حین پانسمانِ سرِ جلیل جدا از آنهــا کنجی
می نشینند و حرف می زنند.

حاال چی میشه عبّاس؟ اگه مأمورا بریزن اینجا چی؟زهرا

کهعبّاس بلدن  بچّه ها  از  تا  سه  دو  نیست.  بلد  رو  ما  خونه   کسی 
خیالمون از اونام راحته

از کجا خیالت راحته؟زهرا

از اونجایی که با همونا برنامه ی این تجمّع رو راه انداختیم.عبّاس

خب که چی؟ یعنی اگه بگیرنشون آدرسِ اینجا رو نمی دن؟زهرا

 اگه بخواـن آمار بدن جرمِ خودشون سنگین تر میشه. این کارعبّاس
و نمی کنن

جرمشزهرا باشه  کرده  برنامه ریزی  کی  هر  یعنی   خب 
سنگین تره؟

 به خدا خودمم نمی دونم زهرا. یک دو دقیقه بذار این مغزمعبّاس
آروم بگیره ببینم باید چه خاکی تو سرمون بریزیم

توزهرا اوّل  از  ها؟  عباس(  )سکوت  بودی؟  باهاشون  هم   تو 
 برنامه ریزی شون بودی؟ )عبّاس جواب نمی دهد و حواســش

جای دیگری است( با تو اَم ها عباس. 

ها چی میگی؟عبّاس
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میگم تو هم بودی تو برنامه ریزی؟زهرا

اصول دین می پرسی؟ چه فرقی می کنه؟عبّاس

 )بغض کرده( خب بگو دیگه. می خوام بدونـم تو هم جرمتزهرا
سنگینه؟    

خب ها. منم بودم. خب؟ االن چی؟عبّاس

اگه بیان بگیرن چه کارتون می کنن؟زهرا

بیانعبّاس که  کردیم  کار  چه  مگه  بگیرن.  بیان  خوردن   گوه 
بگیرن؟ ها؟

همین کارا دیگهزهرا

کدوم کارا؟عبّاس

همین دیگه. آدما رو جمع کردین بردین جلو فرمانداریـ،زهرا

)کالفه و عصبی( مگه کارِ غیر قانونی کردیم؟عبّاس

کار غیر قانونی نکردین؟زهرا

 نه نکردیم. )با جدّیت کاغذی از جیب در می آورد و از روعبّاس
 می خواند( بیا، گوش کن. اصلِ بیست و هفتمِ قــانونِ اساســی
 جمهوریِ اسالمیِ ایران، تشکیـل اجتماعــات و راهپیمایی هــا،
ــد  بدونِ حملِ سالح، به شرطِ آنکـه مُخل به مبانیِ اسالم نباش
 آزاد است. )کاغذ را به زهرا می دهد( بیــا، خــودت هم بگــیر
 بخون. ما سالح داشتیم؟ تیر و تفنگ داشتیم؟ حــرفِ خالفِ

شرع و اسالم و دین زدیم یا می خواستیم بزنیم؟

قایمزهرا اینجا  اومدین  چرا  پس  خب  نمی فهمد(  و  است   )گیج 
شدین تو خونه؟

ول کن جون مادرت زهرا. عبّاس

خب اگه تجمّعِ قانونی بوده چرا ماشینِ پلیس آتیش زدین؟زهرا
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 )از جا برمی خیزد( مگه مرض داشتیم که زرتی بریم ماشینِعبّاس
پلیس آتیش بزنیم؟

خب پس چی؟ چه مرگتون بود؟زهرا

 عبّاس با خشم برای ما تعریف می کند. و دیگران در سکوت
بی حرکت می مانند.

 می خواستن تجمّع رو به هم بزنن خب. می گفتن جمع نشین.عبّاس
 کُلّی سرباز آوردن. حمله کردن بــا بــاتوم چنــد نَفَــر رو زدن.
 یک دو تا از بچّه ها رو اومدن ببرن که درگیری شــد. بچّه هــا
 نمی ذاشتن کسی رو ببرن. گاز اشــک آور زدن. مــا هم چنــد
 نفــر شــدیم یــک ماشــینِ پلیس آتیش زدیم کــه بــدونن اگــه
 بخوایم جلوشون کم نمیــاریم. دوبــاره ریختن و چنــد نفــر و
 گرفتن. جلیل رو هم گرفتن، داشـتن می بــردنش. یکی دو تــا
 از مـــأمورای اطّالعـــات و لباس شخصیاشـــون اون وســـط از
 جماعت و از هر کی دستگیر میشد فیلم و عکس می گرفتن.
 جلیل رو از دستِ مأمورا کشیدیم بیرون و آوردیمش اینجا.
ــده. میگن کــه خیلی از ــدازی هم ش  میگن کــه بعــدش تیران
 بچّه ها رو گرفتن. خیلی ها رو لَت و پار کردن. ایّوب... میگن
 ایّوب و کشتن. دیگـه االن کــه تجمّــع بـه هم ریختــه تـو هـر
 دادگاهی که بریم هیچ فرقی نمی کنــه، قاضــی هــر کی باشــه
 اصالًنمی پرسه کی اصل بیست و هفتم قانون اساسی رو زیــر
 پا گذاشــت. اصــل بیســت و هفتم اصــالً اونجــا معــنی نــداره.
 اونجا قاضی اصالً هیچ حرفی از مادّه ی پونصد و هفتادِ قانونِ
 مجازاتِ اسالمی هم نمی زنه )کاغذِ دیگــری از جیب بــیرون
ــر یــک از ــد( کــه نوشــته: ه  می آورد و از روی آن می خوان
ــتی  مقامات و مأمورینِ وابسته به نهادها و دستگاه های حکوم
 که بر خالفِ قانون، آزادیِ شخصیِ افرادِ ملّت را سلب کند
 یا آنان را از حقوق مقرّر در قانونِ اساسیِ جمهوریِ اســالمیِ
ــرومیت  ایران محروم نماید عالوه بر انفصال از خدمت و مح
 یک تا پنج سال از مشاغل حکومـتی، بـه حبس از دو مـاه تـا
 سه سال محکوم خواهد شد. اونجا اصالً قاضی کار نداره که
 بــه دســتور کـدوم پفیـوز و بـا قنـداقِ تفنــگ و بــاتوم و گـازِ

    پــانِســمان26



 اشـک آورِ کـدوم دیّـوثی حـقّ قـانونیِ تجمّعمـون رو ریـدن
 توش که بخــواد بهشــون حکم بــده. نــه، اونجــا قاضــی خیلی
ــا  راحت چند صفحه از کتابشو ورق می زنه و از روی چهل ت
 نَر و مادّه می پّره و خیلی بخواد حال بــده )کاغــذی دیگــر از
 جیبی دیگر بیرون می کشد و باز از رو می خواند( میره ســراغ
ــانی  مادّه ی ششصد و ده: هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتمــاع و تب
 نمایند که جرایمی بــر ضــدّ امــنیتِ داخلی یــا خــارج کشــور
 مــرتکب شــوند یــا وســایل ارتکــابِ آن را فــراهم نماینــد در
 صورتی که جناب قاضی بخواد حال بده و عنوانِ محارب بر
 آنان صادق نباشد به دو تا پنج ســال حبس محکــوم خواهنــد
 شد. )و از جیبی دیگر کاغذی دیگــر و قــانونی دیگــر(  بعــد
 هم همینجوری که داره دکمه های آستینشو بــاز می کنــه کــه
 بعدِ پیچوندنِ متّهمِ گیج و ملنگش بره بــراـی وضــو و نمــاز و
 خریدنِ بهشت، چند خط دیگه میره پایین و مــادّه ی ششصــد
 و هجده قانونِ مجازاتِ اسالمی رو که مثلِ قنــدِ روی چــایی
 براش خوش طعم و شیرینه قِل میـده رو پرونـده کـه رسـتگار
 بشه: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکاتِ غــیر متعــارف یــا
ــایش و آرامشِ ــوجب اخاللِ نظم و آس ــراد م ــه اف ــرّض ب  تع
 عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از
 سه ماه تا یک سال و تا هفتاد و چهــار ضــربه شــلّاق محکــوم
 خواهد شد. خیلی از کارگرا تو این چنــد ســال از این حبســا
 کشیدن و از این شلّاقا خورن. یه سری هم شــهید شــدن. کــه
 هنوز نه مِیْدونی به نامشونه، نــه خیــابونی، نــه کــوچه ای. مثــلِ
 ایّوب. که صبر کرد. صبر کرد. صبرکرد و طاقت آورد. ولی

همچین که طاقتش طاق و صبرش تموم شد... کشتنش.

5

 سکوت. کارِ پانسمانِ ســرِ جلیــل تمــام شــده. هــر چهــار نفــر
 ساکت ایستاده اند. قاسم سکوت را می شــکند و بــا مـا سـخن

می گوید. عبّاس و جلیل و زهرا بی حرکت مانده انـد 

بایدقاسم اوّل  چیزی  هر  قبلِ  بشه  پانسمان  قراره  زخم  یک   وقتی 
ــوب  دستای کسی که قراره پانسمان کنه تمیز باشه. وگرنه خ
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 که نمیشه هیچ، عفونت و چرکِ دیگه هم روش میشینه. بعد
 کسی که قـراره پانسـمان کنـه بایـد بـرای آروم شـدنِ درد و
ــر چی ــد زخم رو از ه ــد بای ــده. بع ــکّن ب  ســوزشِ زخم، مُس
 چرک و  کثافت و انگل و میکروبه بشوره و پاک کنه. بعــد
 باید روی زخم دوا بذاره و آخرِ سر پانسمان کنه. بعد باید تا
 خوب شدن زخم هر چندوقت یک بار پانســمان عــوض بشــه
 که زخم عفونت نکنه. این چنــد ســال کــه درگــیرِ دردِ زخم
 بـــودیم بـــرای پانســـمان پیش کی رفـــتیم؟ پیشِ کارفرمـــا؟
 نماینده ی کارفرمــا؟ زخمــامون رو بــه کی نشــون دادیم؟ بــه
 مدیرعامل؟ به هیئت مدیره؟ به سـهامدارای عُمـده؟ بـه کی؟
 دستاشون تمیز بود؟ هِه... کی می دونه. تمــیزیِ دستاشــون رو
 کــه شــک دارم، ولی خشــابِ قــرص و ســرنگِ مسکّنشــون
ــد  همیشه دمِ دست آماده بود. همچین که دردمون آروم میش
ــا  دیگه یادمون میرفت که این زخم بدمصَّب باید تمیز بشه. ت
 چشم باز می کردیم  زخم رو با پانسمان پوشونده بودن. بعــد
 هم به این هوا که چند روز دیگه، چند هفته دیگه، چنــد مــاه
ــا همــون زخم کــار  دیگــه این زخمِ چــرکی خــوب میشــه ب
 کردیم. کار کردیم. کار کردیم.  اثر مسکّن رفت و باز کــار
ــد  کــردیم. درد کشــیدیم و کــار کــردیم. هیچ کی هم نیوم
 پانسمانمونو عوض کنه. هیچ کی هم نپرسید درد داری یا نه؟
 مرهم می خوای یا نه؟ امروز هم به خیالِ خامِ خودمــون رفتــه
 بودیم ِپیِ پانسمان و مسکّن و دردمون. زخمی تر برگشــتیم...
ــه )و  با جنازه ی ایّوب که حاال رو شونه هامون سنگینی می کن

مبهوت و غم زده سکوت می کند(

6

ــو می نشــیند، چــادرش را روی صــورتش  زهــرا روی دو زان
ی دعا بلند می کندمی کشد، و دستانش را به نشانه

باید بریم، باید بریم انتقامِ ایّوب رو بگیریم جلیل

چه جوری؟قاسم
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بایدجلیل آقا.  قاسم  نمیاره  طاقت  دلم  اینجوری  ولی   نمی دونم. 
بریم تو خیابون

وعبّاس حقّ  فرمانداری  جلوی  خیابون،  تو  بریم  بود  قرار   ما 
حقوقمون رو بگیریم.

گرفتیم؟قاسم

خب جار و جنجال راه افتادعبّاس

گوششقاسم کسی  می کنی  فکر  نمیفتاد  راه  جنجال  و  جار   اگه 
بدهکارِ حرفِ ما بود؟ جار و جنجال رو کی راه انداخت؟

خودشونعبّاس

حرفمونقاسم به  که  نمی خواستن  اصالً  بی ناموسا  که  یعنی   این 
گوش بدن

باید به زبونِ خودشون باهاشون حرف بزنیـمجلیل

چه زبونی؟قاسم

زبونِ زورجلیل

زورت بهشون می رسه؟ بسم الّه... این دَر، اون خیابون...قاسم

تنها که نمیشه؟جلیل

با کی می خوای بری؟قاسم

اگه همه مون با هم بریم...عبّاس

پات به سرِ کوچه نرسیده بُردنت... نه تو، که همه مونوقاسم

تو ترسیدی قاسم آقاجلیل

تو نترسیدی؟قاسم

دیگه براـم مهم نیستجلیل

خودکُشی راه های دیگه م داره جلیل...قاسم
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اینجوری با عزّتهجلیل

با عزّت می گردی؟ وقتی کشتنت یه جایی چالِتقاسم  پِیِ مرگِ 
می کنن که زن و بچّه ت هم ندونن کجا برات فاتحه بخونن. 

توجلیل موش  مثلِ  قاسم آقا...  کنیم  کار  چه  میگی  شما   االن 
سوراخ قایم بشیم؟

از اوّل هم تو خیابون اومدنمون درست نبود. قاسم

ما که نمی دونستیـم حروم زاده ها می خوان خونِمون رو بریزنعبّاس

ولی االن که دیگه می دونیم.قاسم

بذاریم و هیچعبّاس میگی همینجوری دست رو دست   یعنی شما 
کار نکنیم؟

فقطقاسم من  نکنین،  کار  چه  بکنین  کار  چه  شما  نمی گم   من 
 دونیم اینا از ریختنِ خونِ مردم اِبایی نــدارـنمیگم حاال که می

 و ما هم زورمـون بهشـون نمی رسـه بایـد یـک فکـرِ دیگه ای
بکنیـم

خونِ ایّوب اینجوری پایمال میشهجلیل

 خونِ ایّوب خیلی وقته که پایمال شده... )پس از کمی مکثقاسم
و به آرامی( باید برگردیم تو کارخونه

)عصبانی( برگردیم تو کارخونه؟جلیل

)سر تکان می دهد( اوهوم...قاسم

ولی دایی نمیشه که... عبّاس

 ما هر کار بخوایم بکنیم اونجا باید بکنیمـ. اون بیرون هیچیقاسم
 درست نمیشه. خودی و غیر خودی مثلِ آش شله قلمکار تــو

هم می لولن و همه با هم لِه میشن

)ملتمسانه( من اگه برگردم میان میگیرنـمجلیل
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کهقاسم معلوم  چه  بگیرنت...؟  نیان  باشی  بیرون  که  معلوم   چه 
 ماهارو نیان بگیرن...؟ باید یک صندوق درست کنیم... برای
 خرجِ زن و بچّه ی ایّوب. براـی خــرجِ زن و بچّه ـی تــو... اگــه

اومدن بردنت... 

وعبّاس تیر  می دونیم  الاقل  می کنیم.  تجمّع  کارخونه  خودِ   تو 
 تفنگشـونو اونجـا نمیــارن. مـا از کارخونـه طلب داریم، بایـد

تکلیفمون رو تو همون کارخونه روشن کنیم. 

جلیل سرِ پانسمان شده اش را میانِ دستانش محکم می فشارد

چهارتاقاسم خاطرِ  به  تو  بودی...  بچّه ها  نماینده ی  تو   جلیل... 
 کارگر مثــلِ خــودت رفــتی تــو ســینه ی پلیس. بچّه هــا پُشــتتو

خالی نمی کنن، نترس... ما پُشتتو خالی نمی کنیم. 

جلیل سر بلند می کند 

توعبّاس باید  رو  ایّوب  ختمِ  می کنیم.  تحصّن  کارخونه  تو   میریم 
کارخونه بگیریم. 

 هر سه به هم نگاه می کننــد و پس از مکــثی طــوالنی آرام از
صحنه خارج می شوند...

 زهرا در تنهایی چــادر را از صــورتش َپس می زنــد... و نگــاهِ
ماتش اینک بر پیشانیِ ما می ماند...

پایان

98پاییز 
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