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مانند که ای رخ داد واقعه همدان ین بانک کشاورزیرزمیزدر  1368     در بهمن ماه سال 
 یتیخبر جنا. دیابانها را درنوردیها و خ هچبه سرعت کورزش آن یک انفجار بزرگ، ل

ز ی همدان به همراه همسر و دو کودک خود و نیس بانک کشاورزئیردر آن هولناک که 
س بانک در ئی و رشادت ریمردیاپن خبر استقامت، ینچهبان بانک کشته شده و همگن

ذاشت و از مرزها هم گشت سر پران را ین اخبار سراسر ای ا.خزانه بانکحفظ و حراست از 
  .عبور کرد

  
***  
  

 ماه به اتمام رسانده و به 27 خود را بعد از یه، من سربازثن حادیهار روز قبل از اچ     
 از آن خبر به یزیچرفتم و لذا ی می مختلفیها آن به محلیه و امضاهای تصفگدنبال بر

 سال بعد، سر خاک 7 درست  رقم زد کهینده مرا طوریاد نداشتم، اما دست سرنوشت آی
ذشت گ از سرایگوشهس بانک در باغ بهشت دزفول حاضر باشم و با خود عهد کنم تا ئیر

 سربلند را به یز حماسه و شهادت آن سروهای او و نیتنها بازمانده آن خانواده و رنجها
  . سمی بنویصورت کتاب



  
  
  

  

  
  ؟یکنیرا ازدواج نمچس پ -

ن فرزند مجرد خود یران آخرگبا تمام شدن درس من ندهم، مادرم که یدستم را تکان م
  : دیرسپاست دوباره 

  ست؟یچ حرف آخرت -
  . میوگی نمیزیچباز هم 

  : فتگخواهرم به کمک مادر آمد و 
را حرف چ تو کنندین میینده خود تعی همسر آی را هم برایها مشخصات ظاهر  بعضى-
  !؟یزنینم

شه یل مانع از آن بود که مادر همیادامه تحص و بعد هم یش، سربازپی ی     تا سالها
ر فرار از برابر یگله متمرکز کند اما اکنون دئن مسی ایندان فکرش را روچران من، گن

دانستم با ی نمیاز طرف. ل داشتیالبته امتناع من هم دل.  او آسان نبودیهااستدالل
ونه سر کنم و از گچ یه از لحاظ معنوچ و یه از لحاظ مادچ، گیک زندیمشکالت آغاز 

 داشته باشم که در فکر معاش، روزها ی روزمره و عادگیک زندیخواستم یر نمیگطرف د
ک یان نقش شرین می متفاوت بودم و لذا در ایزیچ یدر جستجو. ذرد و برودگ هم بپیاز 
زند ین حرفها می از ایده دارند که آدم در جوانیها عق البته بعضى. شدیاد می هم زگیزند
ا مرا ـنهیه اــبه هر حال جمع هم. کندی همه آنها را فراموش می واقعگیبا ورود به زنداما 

ممکن بود مشکالت را به . شدی میرگی می تزلزل در تصمث قرار داده بود که باعیدر ابهام
 کنم که گی زندیدهم با کسیح میله که من ترجئن مسی مطرح کرد اما طرح ایطور کل
ک روشنفکر که یه یخواستم شبینم. م آسان نبودی نباشد براگید دنبال ظواهر زن"صرفا

ن و ینچ گیم بله زندیوگنم و بیزند در برابر افراد خانواده بنشی میرعادی غیاه حرفهاگ
 از قبل از یه کسچشد کرد، ی نمیندان کارچ "فتم عمالگیر هم مگه اچر گنان است، چ

  .نندیبیدانند و می را میر افراد مطلع است، همه همان مشخصات عمومیضم



  
  
  

  
  

ل دور و ی فامیکرد برایت من فکر می به وضعییشتر اوقات در تنهای     مادرم که ب
 ی من هم سعانخواهر. له را مطرح کرده بودئن مسیان ایگ دوستان و همسایک و حتینزد
 یمطالبات آنها ی و از خصوصید بررسنشویورد توجه آنها واقع مکه مرا  یکردند کسانیم

  .ان کنندیبرا برای من 
افت یش رفت اما ادامه نپی یی دو نفر هم تا مراحل ابتدایکی شدند و ی معرفیند نفرچ     
 آن فرد "نم، اتفاقای را ببیک مراسم ختم از من خواستند کسی یک بار در انتهای یحت
کردند ی داشتند من را ورانداز می ضمنیان آن شخص که اطالعگ بستیوقت. امدین

  .  نداشتمیساس خوباح
ل در ی و تحصیش و لباس معمولی من با ریافه ظاهریم که قیوگن را هم بی     البته ا

ک ی که به قول معروف ی جوانیندان با مذاق دخترهاچ یک درآمد عادیرشته فلسفه و 
 که اسمش را ین طرف مراسمی من هم از ایبرا. آمدیا آرزو داشتند خوش نمیدن

 ی بشویا ردن کج وارد خانهگ و  لگک دسته ید با یاند دشوار بود، با ذاشتهگ یارگخواست
ر گف کنند بعد هم ای تو را ورانداز کنند، سوُال جواب کنند از خودشان تعریشمچر یکه ز

ن یا. ا قسمت نبوده استیند قسمت بوده یوگ کنند و دست آخر بیقیقد تحیایخوششان ب
د احساس ی همه مطرح باشد، آدم باین براید ایدانم شای من مشکل بود، نمیامور برا

  .ذاردگرو بگخودش را 
 از یکیشنهاد کرد و با واسطه پی از کارکنان محل کارش را یکیک بار برادرم ی     

 یزیچ ی عادگیشد که زندیکم کم داشت باورم م.  رفتگ یدوستانش وقت مالقات
 گیه داشت و در زندگخود ن ید فکر خود را براید بایست، شای فردیها دهیمتفاوت با ا

 گیشیلباس هم. دیبه هر حال وقت رفتن به خانه آنها فرا رس.  رفتی عادیزهایچدنبال 
  :فتگدم، برادرم یوشپرا 
  وشپهتر ببک لباس ی -
  ش بدمیخوام خودمو نمایه مگ نه، م-



  
  
  

  

م، ی کاغذ نوشته بودند حرکت کردی که رویدرم تهران نبود، با مادر و برادر با آدرسپ
شتر یامان از دست ب. ونه مراسم استگ نیاجدانشدنی  ی از اجزا"ل هم ظاهراگد یخر
ره ین که من ملتهب بودم، نه، اما خیکنند، البته نه ای آهسته کار میلیفروشها که خ لگ

د تا یشتر طول کشیم ساعت بلکه بین. نداردخیری ندان چلفروش هم گ یشدن به دستها
 که ممکن بود نقش یابانها به سمت خانه فردی خی تابلواه بهگآماده شد و ما هم با ن

در دختر پشان به استقبال آمد، یمادر ا. مینده من داشته باشد حرکت کردی در آیا عمده
ف م، دو طرف از محسنات صحبت کردند تا نوبت به مراسم معروینشست. در عالم باقی بود

ادرم که و مگفتگ ی مقدارس ازپ. نجا دختر خانم هم آمد و نشستیدر ا. دی رسییاچ
  :شنهاد کردپی ،شتریونه موارد هم بگنیدر اداشت،  عجله "معموال

   با هم بکنندیک صحبتی خوب حاال بروند -
  : فتمگرفته بود، گام  من که از عجله مادرم خنده

  ل نباشند، باشد بعدید مای شا-
 و ییاچاسم و آوردن ن مریها از ا لمیم، تا آن وقت در فیم و راه افتادی کردیخداحافظ
ک بار هم خود من در ی نوبت آن بود که "ده بودم اما ظاهرایده و شنی دییزهایچمانند آن 

د در فکر یدی نمی مشکل"شت برادرم که ظاهراگدر راه بر.  کنمی نقش بازیلم واقعین فیا
م تا دادم، منتظر بودیوش مگمن هم . افتادینده اتفاق مید در آی بود که بایوقت مراسم

  . ش خواهد آمدپیه چنم یبب
ن موضوعات نقل مجالس است و هر ین که، ایل که خبر شده بودند و به خصوص ای     فام

ار ـ هر ب"قبال. د بودندیو کردن آن، همه منتظر اخبار جدگدن و بازیمند به شن کس عالقه
  : دندیرسپی م"الثد و مــزدنیا به من مـن حرفهـیاز ا
  ...  و یکنیس کى ازدواج مپ -
  ى؟ اول احمدچس احمد پ: فتمگیم



  
  
  

  
  

ر از یگسر خاله من بود، اما اکنون با رفتن به آن محل دپتر و گک سال از من بزریاحمد 
  . توانستم استفاده کنمیر بال هم نمپن سیا

ان آن دختر خانم به گ از بستیکیا دو روز بعد، مادر و یک یم، ی     منتظر جواب آنها بود
دند، آنوقت هم من تازه یرسپن آمدند و از وضع حقوق و مانند آن محل کار م

 را جهت تماس ین سوُاالت شماره تلفنیبعد از ا. مه وقت بودیل شده و کارم نیالتحص فارغ
م تا مورد سوُال واقع نشوم اما به علت یوگن مطلب را نیدادم که ایح میه ترجچر گ. دادند

ات ئیخواستند جزیم و آن وقت همه میوگخانواده بدادن شماره تلفن مجبور بودم که به 
  ."آمدندیق نمی تحقیخواستند، برایر نمگا"رفت که گن قرار یرا بدانند و تصور بر ا

 مالقات بوده خودش را یرفتن وقت براگ که واسطه یفت فالنگند روز بعد برادرم چ     
شود یشود و نمی مثبح.  هستی مشکل"زد که احتماالیکند، حدس میم میدر اداره قا

 یخانم. رفتمگان دادن به آن خودم دست به کار شدم و شماره را یاپ یاد شد و من برایز
شان فکر کرد من برادرم ی را برداشت، البته ایوشگ خواهر آن دخترخانم بود "که ظاهرا

  : فتگت یدر نها. تر بودن صحبت راحتی همیهستم و نه خودم برا
  ! قسمت نبوده-

  !. شودین مواقع زده می در ا"ه معموال کیحرف
   بوده؟یمشکل: فتمگ
   هم خوششان آمده بودیلی خ" نه اتفاقا-
  !! ؟؟-

ل گن یافتاده باشم و به هر حال اولیسند نپ مورد یط مادیحدس زدم که از لحاظ شرا
  .افتیان یاپجه ی خوردن بدون نتییاچبردن و 

  .پیشنهاد جدیدی مطرح شدان ین میدر ا
  :فتگ برادرم

  طوره؟چد شده یدرش شهپ که یس بانکئیاون دختر ر



  
  
  

  

   کدوم-
  ادر سرش کرده بودچ رحماندوست بود، یک بار خونه آقای همون که -

  :فتگزن برادرم 
  امده بودید اون دفعه با ما نی حم-

  :فتمگ تکان دادم و یسر
  دمشی من که ند-

  :دمیرسپ کنجکاو شده و یبعد کم
  کنه؟ی مگی زندیه کسچ خب حاال با -
  شگ با مادربزر-

 احساس چیونه خواهد بود اما هگچن فرد یه ایافت، فکر کردم روحینجا خاتمه یصحبت ا
  . ذاشته شدگ ییشت صحنه قرارهاپدر .  نداشتمیخاص

 نهار خواهند آمد، فرد مورد ی رحماندوست و خانواده برایک روز جمعه خبر شدم که آقای
  :فتگرم براد. نظر هم همراهشان خواهد بود

  وشپک لباس خوب بی برو -
  کنمیرون استفاده میوشم که در بپ بیست لباسی نیعیم و طبی ما که در خانه هست-
  یده باشیوشپک لباس مناسب ینه که ی باشه، بهتر ا-

راهن پیک ی رفته و گک شلوار رنی ، با لباس خودم را نشان بدهمخواستمنمیمن که 
 رحماندوست به همراه ی در به صدا در آمد و آقاگنک ظهر زینزد.  به تن کردمیمعمول

  .تا نام داشت وارد شدندیهمسر، سه دخترشان و فرد مورد نظر که ب
 ی حداقل در برخوردهایندان احساس فعالچمن هم به همان علل . نهار صرف شد     

  درسیها  آغاز نشود اما ذهن من که در کالسیدادم روندیح میاول نداشتم و بلکه ترج
له تمام ئ مس"نه"ک یذرد مانع از آن بود که با گ نی سطحیزیچفه عادت کرده بود از فلس
  .شود



  
  
  

  
  

  :دیرسپرخانه از من پدا کرده بود در آشپی یبتثد میبرادرم که د
  ؟گیی میچ خب، -

  :فتمگن انداختم و ییاپسرم را 
   بشودیدانم، حاال صحبتی نم-

 نشسته گان در هال بزریغول حرف زدن و آقاک خانمها مشچ     بعد از نهار، در هال کو
 توتون عطرکرد و یصحبت مد یکشیش را مپیپ که ی رحماندوست در حالیآقا. بودند
رم  من سی به آن طرف هم بزنم ولیشد، برادرم اشاره کرد که سریراکنده مپ در هوا پیپ

  .رومیرا تکان دادم که نم
 او در تهران گ که برخالف تصور من مادربزرنی ا،دیرسیتا می از بی     کم کم اطالعات

با . بردیان به سر میاه دانشجوگمشک است و او اکنون در خوابیست بلکه ساکن اندین
  ... دارد و یلی نسبت فامهارحماندوست

 نبود یدن من راضیوشپ، در مجموع خانم رحماندوست از لباس ی بعدی     در تماس تلفن
تا یذشت اما باز هم از بگ یا ک هفتهی. ا نشده بودندی را جوتا نظرشی هنوز از بیو از طرف

  .  نشده بودی بود سوُالیکه دختر حساس
  :فتگهمسر برادرم 

ن صحبتها ی خونه اونا بره، اونوقت در بی کاریتا قراره برایفته که بگ خانم رحماندوست -
  کنهین مورد سوُال میازش در ا

 فکر کردم یمند شدم و از طرف م به آن عالقه ک  شدن موضوع من هم کمی     با طوالن
.  نبودیذشت و هنوز خبرگ یا دوهفته. !دمیوشپی میتر د بهتر بود لباس مناسبیشا

 فعالند، سرانجام همسر برادرم دست به کار شد و شماره یلیل خئن مسایها در ا خانم
-ی مدم کهینشی او را می صداگمن در هال بزر. رفتگاه را از خانم رحماندوست گخواب

  :فتگ
  دی بکنیک صحبتی حاالشما -



  
  
  

  

 من آمد که در مورد محل ی تلفن را در دست داشت به سویوشگ که ی بعد در حال
  : فتمگمن . رسدپمالقات ب

   محل کارم خوب است-
  .تا وقت خواست تا فکر کندیاما ب

کردند یم مین جیاه که اولش هم آدم را سگ خوابیا قهی سه دقیها  با تلفنیتماس بعد
  . نمی رحماندوست ببیشان را در منزل آقایرفته شد و قرار شد من اگ

ند چ ین بار طی اولی، براید و از قضا ظهر آن روز در راه نهار خوری     روز موعود فرا رس
 تعارف کرد، من هم که عادت ی ترشی از همکاران مقداریکیکردم ی که آنجا کار میسال

ندان چ نه ی نهار تمام شد و باال آمدم بویوقت. رفتمگ را  ندارم آنیبه رد کردن دست کس
  :فتگدانست کجا مىخواهم بروم یهمکارم که  م. ر را حس کردمیمطبوع س

  !یرگیاد بی یخوای می آخه ک-
 یار است، فضاین دست که شرم حضور بسین صحبت، آن هم از ایدار بود که در اول خنده

  !ر معطر شودیز سیآو و به عطر دلگفتگ
تا هنوز یب. دمیک ساعت زودتر از قرار رسیآمدم، ی از محل کار میون ساعت مشخصچ     

 به صدا درآمد و گ رحماندوست نشسته بودم که زنیک خانه آقاچدر هال کو. امده بودین
 در هال یقیدقا. ه شدچاپ دستیدن من را نداشت کمیش شد، او که انتظار دیداپی

ن یوار ایک دی.  کردییشان راهنما ما را به اتاق کتابخانهم و بعد خانم رحماندوست ینشست
در . کردیجاد می را اگی فرهنیطیهار متر مملو از کتاب بود و محچک سه در چاتاق کو

وش و مقنعه پتا که با رویبالخره ب. م و سکوتی هم نشستی روبرویفاصله دو متر
  : فتگاهش نشسته بود سکوت را شکست و گدانش

  وش خواهم دادگ "، من صرفادی خب صحبت کن-
بعد . دادی می نظراتیاهگه قصد داشت سکوت کند اما چرگتا هم یبو  صحبت کردم یکم

  . می داشته باشیریگ قرار شد که هفته بعد جلسه دیاز ساعت



  
  
  

  
  

  :دندیرسپین از من ممادر و خواهرابعد از آن بود که 
   شد؟یچ -

  : فتمگی نداشتم، تنها میو من جواب مشخص
  ضت ادامه دارد نه-
  :فتندگیا می
  می لباس بدوز-
  شودید به هر حال از لباس استفاده میبدوز: فتمگیم

شتر از قبل صحبت کرد یتا بین بار بیرفته شد، اگد و باز صحبتها از سر یهفته بعد فرا رس
  . زار شودگ مقرر شد که هفته بعد بریان حدود دو ساعت، جلسه بعدیاپاما باز هم در 

  :فتندگنده که از قرار جلسه سوم مطلع شدند ل بیفام
  یقیه دختر باهوش و دقچ -

ده بودند یتا را ندیمادر و خواهران من در شهرستان بودند و ب. تا خوششان آمدی از دقت ب
 ی سبزه با موهایکه فردکردند فکر می از آنجا که خبر داشتند اهل جنوب است یول

هم که من .  انتظار دارند باشدیا به عنوان جنوب که آنهیه مردمی شبیمجعد و به طور کل
 که ییزهایچآمدم مادرم عالقه داشت که از ی می وقتى از مسافرتی حت،ف نبودمیاهل تعر

 مواجه یا ند کلمهچ با جواب ی وقتی که رفته بودم صحبت کنم ولییا جاهایده بودم ید
  :شد کهیم
   همه خوب بودند-

  !!بلبل: فتگیبه من م
  :فتگتا یان آن بیاپزار شد و در گ هم برجلسه سوم

  دهمیکنم و دوشنبه اطالع می من فکر م-
د، یدوشنبه هم فرا رس. میجه بودین منتظر نتیریهارشنبه بود و من و البته ساچآن روز 

رفت، گبرادر من با خانم رحماندوست تماس  زن.  نشدیذشت اما خبرگق و ساعتها یدقا



  
  
  

  

 او بود یر من به سوگرسشپاه گ صحبت تمام شد نیم، وقتدیشنیمه میحرفها را نصفه ن
  : فتگکه 

   رحماندوست باهاش صحبت کنهی قرار شده آقا-
  ه بوده؟چ جواب -
  ن کار ندارمی به ایلینم اما تمایبی نمی اشکالچیفته من هگ -

-ظاهرا این مورد هم باید می. شدداشت محو میزدن بود   که در حال جوانهی     احساس
  .شد کرد؟یه مچ، !گذشت

های اطرافیان برای مالقات دیگری موافقت با صحبتتا ین که بیذشت تا اگ یند روزچ     
دا کند، حال پی ازدواج ی برای ذهنگی آمادیتا نوعیبهدف اصلی این بوده که البته . کرد

ه تا آن وقت  چرگاتا یب. شدی شروع میید از جای به هر حال بای ولیریگن نشد، دیا
. ندیز مذاکره بنشی کدام سر مچی داشت اما حاضر نشده بود با هیاران متفاوتگاستخو

  .برادر من با لبخند اعالم کرد  مجدد را زنیموضوع بررس
 در راهرو محل کار، توجه مرا ییاپ یذشته بود که صداگقه از ساعت مقرر یند دقچ     

 یته حرکت کردن صداکرد با آهسی می کردم، خودش بود، سعیاهگم نین. جلب کرد
 یشتر به صحبتهایب. میمن و همکارم در اتاق بود. ده نشودین شنیبرخورد کفشش با زم

  .ذشتگ یعاد
ر من یگکرد و از طرف دیز میرهپ ی داشت، از تماس تلفنیادید و تزلزل زیتا تردی     ب

رم گیس ب، تمای داریه نسبتچ و یدند تو که هستیرسپیاه که مگتوانستم با خوابیهم نم
  . ستیچف یدانستم تکلی داده نشده و  نمیاسخپ چی بود که هیطینها همه در شرایو ا
  : فتگتا یک بار بی
خواهم در صورت مخالفت من، شما هم ناراحت یارم و نم ندی احساسچی من هنوز ه-

  دیبشو
  : فتمگ



  
  
  

  
  

 ی برایره خوب خاطیط فعلیم و شرایدهیر شد که ادامه مگا نه، ایشود یا می به هر حال -
  .ر کننده خواهد ماندثک خاطره متأی من ین دوران برایر نشد هم اگما خواهد شد و ا

مهم ر ین مسی در ای متضاد در او در نبرد بودند، از طرفیرویتا آرامتر شد اما دو نی     ب
م گمانند . در او بروز نکرده بود یر هنوز احساس خاصیگرفته بود و از طرف دگقرار 
  . رودی مداند به کجایکه نم یا شده
 داشت که نه گ بزریتا غمیر نبود، بیگون هزاران دختر دچ او همیر ازدواج برایمس     

او که روزها و . ردپ سیشد آن را به فراموشیک آن کرد و نه می را شریشد هر کسیم
ود به ش وری کرده بود، برایرپفرسا س  طاقتئی  و خالگ بزری را با اندوهییساعات تنها

راکنده از دو پ من به طور یاه براگه گ. نمودیشد دشوار می م هم مطرحیریگ که دیراه
دم یشنیشتر میفت؛ من بگ ی مییزهایچمان نام داشت پی یریگمان و دی ایکیبرادرش که 

  . کردمیمان از او سوُال نمپیا یتر بوده گمان برادر بزریدانستم که ایه نمچرگو 
 در یا ا مجلهی کتاب "من معموال. ش آمدپیدار هم  له خندهئک مسی ان،ین می     در ا

 با جلد سبز همراهم ی رحماندوست کتابی در خانه آقا"ک بار هم اتفاقایدست داشتم، 
. ام ن که من آن را بردهی بوده و ایه کتابچد اما متوجه نشد که ی سبز آن را دگتا رنیب. بود
  : آورد کهمی با جلد سبز برایا  بعد مجلهیندچ
  ام تان آوردهید و من برایذاشتگتان را جا   مجله-
  !ستین مال من نی ا-
 هم در مورد ازدواج و همسر یادی زث بح" که اتفاقایک مجله روانشناسیو که همزمان گن

تا فکر کرده بود ی رحماندست قرار داشت، بیز اتاق آقای مین مطالب در آن بود رویو از ا
ست که هنوز یه جور آدمچن ی و با مطالعه آن تصور کرده بود اام ذاشتهگمن آن را جا 

 "بایان تقریى برد جرپ به اشتباه خود یاما وقت! خواندیزها میچن ی نشده از ایچیه
البته من . ل صحبت شده بودئن مسای را به من داد که در آن از ایا برعکس شد، مجله

  .ن آن مجله را مطالعه نکردمی همی ندارم و برای روانشناسیها ث به بحیا ندان عالقهچ



  
  
  

  

 در یوقت و رفته شدگ  لگند شاخه چ ،تا شده بودندیدن بی     مادر و خواهر من مشتاق د
جالب آن . ران هر دو طرف به هم افتادگ نیاههاگ رحماندست باز شد نی خانه آقایوبچ

  . افتی خود یها  از خالهیکیه یتا هم خواهر من را شبیذاشت، بگ یر خوبثکه در هر دو ا
  دریه هنوز راه درازچر گشد، ی خارج میتفاوتیتا از آن حالت بی     آهسته آهسته ب

ک دو بار با خانم یت همه جوانب یت دقت و با رعای دو سه ماه، او در نهایدر ط. ش بودیپ
  :فتگن بار بود که سرانجام یرحماندوست به خانه ما آمدند و در آخر

  ا شوم تا بتوانم جواب دهمید نظر خانواده را هم جوی و باکنمیم را می من فکرها-
  د؟یکنی با خانواده صحبت می ک-
شود ی نمی با آنها مطلب را عنوان کنم تلفن"مشک بروم و حضورایاند-دزفولد به ی با-

دانند که من یان شما هستند و میه در جرچر گم مخالفت کند ی عمو رح"احتماال
  ام  کردهییصحبتها

   بکنندیشان صحبتیتواند با ایدست م رحمانی آقا-
  ستی نی نظر بد-

ز معلوم یچ چی، هنوز هیین آشنایذشت سه ماه از اولگکردم، با ید صبر می     باز هم با
 از لحاظ ی صحبت کرد، مشکل کلی تلفن-تای بیعمو-م ی رحماندوست با آقا رحیآقا. نبود

  . از من داشته باشندیشتری اطالعات بخواستندی آنها م"عتایله نبود اما طبئاصل مس
ده یشتر شنیند اسم را بچدر استان خوزستان ساکن بودند من تا که ی بیدرپل ی     از فام
به هر .  خود توجه خاص داردیتا به نظر آنها و به خصوص عمویدانستم که بیبودند و م

 او به سمت جنوب د ویتا فرا رسیش از امتحانات بیپ یا  دو هفتهیلی ماه و تعطیحال د
ام به شهرستان سفر کرده بودم و در ضمن انتظار تماس ین ایمن هم در هم. حرکت کرد

  .  او را داشتمیتلفن
تا به نام ی که بعد دانستم شوهر عمه بییآقا.  تلفن به صدا درآمد و مرا خواستند ک شبی

  :فتگ یرسپشت خط بعد از سالم و احوالپ بوده از یهگ آیآقا



  
  
  

  
  

ک فرد یا به همراه یم اما الزم است که شما خودتان و یدیتا شنی شما را از بفی ما توص-
  میشتر آشنا شوید تا بییاینجا بیر به ایگد
  دی باشه، خدمت خواهم رس-
  میل بهمن ماه منتظر شما هستیتا، اوایالت بعد از امتحانات بی ما در تعط-
  شاءاهللا خواهم آمد  ان-

ز حضور در یواقع شدن در مرکز توجه و ن.  خوانده شدمب به جنوب فراین ترتی     به ا
رفتم که تنها در ی مید به شهریاما اکنون نه تنها با. بودخیلی دشوار م ی ناآشنا برایجا

نم و با ی را ببیده بودم بلکه کسانیک دو بار از آن عبور کرده و نامش را شنی گزمان جن
ک یش رو بود که یپ مه آلود یا جاده. مده بودیشناختم و نه دیآنها صحبت کنم که نه م

  .دیشد دی را هم نمیقدم
 ی به منزل آقا"ند بار مشترکاچن فاصله یشت و به امتحانات مشغول شد، در اگتا بازی     ب

  .میرحماندوست دعوت شد
در، مادر و دو برادرش را در آن پتا، ی که بیذشت، بهمن ماه، ماهگی   روزها به سرعت م

  .  که قرار بود من به جنوب بروم آغاز شدیبود و ماهاز دست داده 
را دیدم تا یت بیان جمعیاه در مگ به ناشدم کهبرای خرید بلیط رد میدان ونک ی     از م

  .می قدم زدیا  قهیده دق.  خوشحال شدمیلیخ. رفتیاه مگکه به سمت دانش
  :فتگتا یب
الت نظر دارند که یزان تحصیدر مورد ماند   که به آنها دادهی خانواده من با اطالعات فعل-
  شتر باشدیب
 "کند، صرفایه اقتضا مچط ید که شراید دی خب من هم عالقه به آموختن دارم اما با-

   نداردیداشتن مدرک و عنوان که ارزش
   آنها هستیست اما برای من مهم نینها برایدانم، ای م-
  طور؟چ -



  
  
  

  

اند و  ل دکتر و مهندس داشتهث مینی عناوی آمده بودند که از لحاظ ظاهری آخر کسان-
 را یط ظاهری شرایعیشناسند به طور طبیام، حاال که آنها شما را نم دادهمن جواب رد 

  اند سه کردهیهم مقا
  ط مساعد باشد، عالقمند هستمیر شراگفتم اگ ندارم همانطور که ی من حرف-

هارشنبه بود چ به وقت مقرر، ن زمانیتر کین و نزدیمناسبتر. میدیط رسیبه دفتر فروش بل
اد یه سه روز، زچر گ تکان داد که باشد، یاه کردم، سرگتا نیشت روز جمعه، به بگو بر

  . نمودیم
  د؟یرفته به نظر مىرسگرا چ: فتمگ
  چیی ه-
   هستیزیچک ی نه -
  ش خواهد آمدیپه چدانم ی خب، نم-
  ه خدا بخواهدچ هر -
  د؟یرسی میه ساعتچد یکنی با توجه به ساعت حرکت فکر م-
افتم، دو ساعت هم راه ی راه میروم و بعد از ساعتین که زود نرسم به اهواز می ای برا-

  رسمی م5/9مشک، حدود ین اهواز و اندیم بیدار
  .اه رفت و من به سمت خانهگتا به سمت دانشیب

ه سمت اهواز ند روز بعد از او بچتا زودتر رفت و من ید، بیسرانجام روز موعود فرا رس    
ن یدانستم و ای که نمیرفتم درحالیم.  صبح بود4:30ساعت حرکت . کردمحرکت 

ان کار فکر یاپخواستم به ینم. رده بودم به قضا را در من به وجود آویندانستن حالت تسل
 یم برایکردم آن وقت ممکن بود خداوند کریبت تصور مث م"ان آن را حتمایاپر گا. کنم

. اندازدی در آن بی اساسچیپک یا حداقل ی درآورد یریگ، آن را به شکل داش امتحان بنده
 بودم ی کسمثل.  غلبه مىکردیریگ بر دی طرفچید هید هم نبودم، نبایر ناامیگاز طرف د
   .، رودی سرد، قوی، آرام و پر هیبترده استپ خود را به آب س،ان رودیکه در جر



  
  
  

  
  

 قبل از طلوع از یکیدر تارسفیرکشان  بعد یرفت و لحظاتگ باند سرعت یما رویپ     هوا
ق یدقا. یی و فردای و فکریی در آن بودند هر کدام با سودایادین برخواست، افراد زیزم
اه گشیاالپ یها  مشعلیــیاـما روشنیپنجره هواپ بعد، از یشد تا آن که ساعتی میرپس

رم و گم ی جنوب، نسیبو. میاده شدیپزدند، یره نفس میکه در آسمان تدیده شد اهواز 
  . خوردی نفت به مشام میمرطوب آغشته به بو

ک ین را به فال نیوقت نماز صبح شده و من ا. ده دم مرطوب بودیپ در آن سیلکان فلزپ
  . رفتمگ

 یردش کنم تا وقتگ در شهر یرفته بودم ساعتگم ی تصم"ک و روشن بود، قبالی     هوا تار
شد داخل شهر رفت یک بود و نمیاما هوا هنوز تاردار باشند به مقصد برسم یکه همه ب

  : فتمگها  ی تاکسین به متصدیبنابرا
  مشک برومیخواهم به اندی م-
  دی خرمشهر بروید به سه راهی با-

  : زدی بود که غر میاقچ مرد یراننده تاکس
  ستی مسافر نیشتنگ بر-

 آب ی روگارنگان و رن لرزییها زهیراغها به شکل نچم، نور ی کارون رد شدی     از رو
ه رود ندی من زای برایا  رودخانهچیه هچر گشد، به رودخانه سالم کردم، یمنعکس م

افته یک رود یش از ی بیتیخته و هوی درهم آمگشود اما کارون هم با نام اهواز و جنینم
  .شد از آن استشمام کردی دوست را هم میرفتم بوینده می آینک که به سویاست و ا

  : زدندیاد میها فر م، راننده سوارىیدی رسگ بزریاندیبه م
  دزفول-مشکی اند-

ستاده ی خود اگن بزریدان کنار ماشی می آن سویه عربیفچ الغراندام با لباس و یمرد
در نور . کردی، در راه آفتاب طلوع مماشین حرکت کردرد آمدند و گکم کم مسافران . بود

 یلی طویها لونیدو طرف جاده نا. رفتندگیکل مشبه تدریج  درختها و روستاها یاهگصبح



  
  
  

  

دند که در آفتاب یرسی به نظر مگی بزریه مارهایده بودند، شبیها کش  بوتهیکه رو
  . دیرسی نفت به مشام می بویراکنده شده و اندکپ یدر افق، مه دود مانند. ده باشندیخواب

مشک ی حدود دو ساعت به انددادند تا سرانجام بعد ازیتابلوها کم شدن فاصله را نشان م
  .میفتم و راه افتادگ بوق زد، آدرس را ینیماش. میدیرس

 نوشته بود یالک نبود ولپتا به من داده شماره ی که بیدا کردم اما در آدرسیپه را چ     کو
- یسیم نفیرد مرحوم حاج کرگه سالیاعالم!.  بود؟یآنجا دو در طوس. "گ رنیدر طوس"
 گ رد شدم و زنگ با آب سبز رنیکچ کویاز جو. رون آوردی شک ب مرا از-تای بگدربزرپ

  .ام دهی زود رسیه دو ساعتچرگتاست؟ یا بیآ.  آمدییاپ یصدا. زدم
  .ادر به سر داشت در را باز کردچ که یخانم جوان

  یسی نفید، منزل آقای ببخش-
دم ی را دی مسنتا را صدا کند اما خانمید کرد و به داخل رفت، فکر کردم رفته بییبا سر تأ
  . ه باشدید دایبا.  در مرا ورانداز مىکردی از الیرانگکه با ن

  د تویی بفرما-
   اجازه هست-

  : اسخ دادپتا هست، یم بیوگیفکر کرد م
  ادیی اونم م-

ان ی فراوان مینجشکها با سر و صداگدر آن صبح . ک درخت نارنجی بود با یکچاط کویح
وشه گ در یا کتابخانه.  شدمیکچداخل اتاق کو. کردندی آن جنب و جوش میها شاخه

 خنک یراغ والر در هواچنجاست، یتا همیداد اتاق بیکرد و نشان میاتاق جلب توجه م
. کردخودنمایی می یکچون کویزیتلوهم ر اتاق یگوشه دگ روشن بود، در یاهگصبح
 قامتش ،امیبار اده و کم کم غیرزند را به خود دـ که رشد و ازدواج هشت فیمی قدیا خانه



  
  
  

  
  

د ی با"ست احتماالیدم کیرسپ کرد نی وارد شد و روبوسی جوانیآقا. کردیرا فرسوده م
  .ل باشدیفام
  ه خبر چ خب تهران -
  ی سالمت-
  ...طورهچ هوا -

 تنها نبودن یه است و برایدم آن آقا مستأجر دای فهم"دادم بعدایمن هم با دقت جواب م
اط بود ی آنها هم در همان حیاتاقها.  کرد، خانمش بود هم که در را بازیآمده، آن کس

.  کرده بودندیرپ مشترک را در آن سگی زندین سالهایتا اولیدر و مادر بپ که یهمان محل
رد و آخر گی تماس بییکرد با تلفن با جای میند بار آمد و رفت، سعچران بود، گه نیدا

  : فتگآهسته . موفق شد
  میوگی م"ا بعدای ب-
تا به خانه عمو یفت به دنبال بگیو م-ام-ىژه آن انش که بین ژیه با ماشیمسا هیآقا
نجره پشت پدا بود ی از خواب در آن هویراتث او که ایهره آشناچ بعد یقیم رفت و دقایرح

  . ظاهر شد
  دیکردم زود برسی فکر نم-
  ه راه افتادمیگک بود، دیدم هوا تاری به اهواز رسی وقت-
ذاشته بودم امروز گم، یدار بودیر وقت بیشب تا دیست، دیز نیان تمندچد اتاق ی ببخش-
  ز کنمیتم
  ستی خوبه، مهم ن-

شمان چم در یران و مستقگ نیاهگم با نیم که قامت بلند عمو رحی     در حال صحبت بود
م و ی کردیروبوس. م مشکل خواهد بودیبه نظرم آمد ارتباط با او برا. من نقش بست

شان ی رفتن به خانه ایبا دعوت عمو برا.  صحبت کردمیه کمی همسایم، من با آقاینشست
  .میبرخواست



  
  
  

  

 در گ رنی نارنجید با موهایکش نوچسر کوپک از دختران و یعمو،  م، زنیدی رسی     وقت
بانه اما خندان من را ی غریاهگد با نینو. نندیستاده بودند تا فرد موصوف را ببیک خط ای

  .  کردمیابتدا با آنها احساس راحتاز همان . کردیورانداز م
د یتابیاط به داخل اتاق می حگنجره بزرپ شد، شعاع آفتاب که از یج طی     روز به تدر

به .  درباره حقوق و کار من کردیا راکندهپعمو سوُاالت . ه هم آمدیشد، دایتر م دهیکش
ارد کرد ویصدا م یهگتا به او را عموآی، که بیهگ آیام شام عمه عزت و همسرش آقاگهن

  .شتگی برمیند جمله به لهجه دزفولچس از پ "صحبتها معموال. شدند
  : فتگید میتا با تأکیب
  دی صحبت نکنی دزفول-
  فهممیست می نیا لهئمس: فتمگ
دم اما در کل مفهوم یفهمیشد نمیع ادا می سری از کلمات را به خصوص وقتیه بعضچر گ

  م مشخص بودیجمالت برا
 یتم و سوُاالیط آن بودم نشستیک نقطه از محی که من هم  یا رهیم در دابعد از شا

  .ده شدیرسپ
  : فتگ یهگ آیآقا
  د؟یا  خواندهیه درسچ شما -
   فلسفه-
  دیا  درس منطق هم داشته-
  دیم و هم منطق جدی بله، هم منطق قد-

  : فتگ تکان داد و یسر
  !شود با شما صحبت کردیس نمپ -

   کردیما را به هم معرف شیه کسچ: ادامه داد
   رحماندوست ی آقا-



  
  
  

  
  

  ... و -
  : فتگتا یف بیم در توصیر رفته بود عمو رحیگتا به اتاق دی که بیدر فرصت

ک ماه درس را یتا بعد از یم، بیه کنچم یان مانده بودی که ما همه بعد از آن جری در زمان-
ول شد، او بود که به ما اه هم قبگاز نو شروع کرد و با نمرات خوب جلو آمد و در دانش

  می بدهین که ما به او دلداری ای مىداد به جایدلدار
  :فتگعمه عزت 

  جاد شودی ای مشکلگید با توجه به تفاوت فرهنیکنی فکر نم-
فته گشتر یند جمله بچ حرف آمد و یح بدهم که حرف توی توضیخواستم تا با مقدمات

  .نشد
  : فتگعمه باز 

  د؟یذشته او ندارگتا و ی ب در بارهی سوُالچی شما ه-
   تکان دادمی سریامد و به عالمت نفی به نظرم نیسوُال قابل طرح

 او را متعجب یدن من کمیرسپرسم و نپ بیکنم عمه انتظار داشت من هم سوُاالتیفکر م
 مشخص و شناخت، ی هستم که بدون داشتن مالکهایشد تصور کرد من کسیم. کرد

-یول حس مئار مشکل بود، هر کدام خود را مسی آنها بسی برااما انتخاب. ام  کردهیانتخاب
نان در چاش هم که داغ فقدان او و خانواده ین در قبال برادرگی سنیتیولئکرد آن هم مس

  . بودیشان باقیدلهاعمق 
در و برادر او بزنم، به هر پ به مزار یخواهم تا سریفته بودم که مگتا ی     در تهران به ب

 -اسخ آنها را بشنومپند که من قادر نبودم چر ه-د کسب اجازه یشان بایاحال به احترام 
او هم قبول کرد که مرا . ذاشتگان یم درمین مطلب را با عمو رحی ایتا به آرامیب. کردمیم

ک یبا نزد. ند ببردیوگی می دزفول که به آن بهشت علی به مدفن شهدایعنیبه آنجا، 
 یشتند و من هم در اتاقگ به منزلشان در دزفول بریهگ آی، عمه و آقا مه شبیشدن به ن

در . دیرسیوش مگو به گفتگف ی همهمه خفیصدا.  خواب آماده شده بود رفتمیکه برا



  
  
  

  

م بسته یلکهاپد، یدرخشی میکن برق رمگ در یله حرارتیرم دو مگ اتاق نور سرخ و یکیتار
  .شد و به خواب رفتم
 ید کمیده بود به هال دعوت شدم، نوی کش آفتاب در اتاق سرکی     صبح فردا وقت
وار منعکس کردم به دنبال آن ی دی با ساعت نور را رویآمد، وقتیکتر میآشناتر شده و نزد

 حرکت یاهگ مطبوع صبحیس از صبحانه با عمو در هواپ. ردگید تا بازتاب نور را بیدویم
سر به آسمان داشتند،  شاداب و سرسبز، ی، درختهای سازمانیها ابان خانهیدر خ. میکرد

قدم زنان . م بودیار مطبوع و مالیشد، هوا بسیده میبلند دتزئینی ند نخل چ در دوردست
جسته و . میکردی فاصله داشت حرکت میلومتریک کیها که  نی محل ماشیبه سو

تا به ی که منجر به شهادت خانواده بیه بانک کشاورزثم در مورد حادیخته عمو رحیرگ
  . ذکر کردی بانک شده بود مطالبهبانگهمراه ن

  ... دردناک بوده است و یلیاند، خ ر بودهگین دریند ساعت با سارقچه ثن حادی در ا-
  .ک نبودم که بتوانم آزادانه سوُال کنمی، شنونده بودم، آنقدر نزدین کنجکاویمن در ع

 فاصله لومتری ک5ن دو شهر تنها یم، ایدزفول شد-مشکی اندگ رنی آب ی     سوار تاکس
 که یمارستانیداد، بیح می اطراف جاده توضیم درباره ساختمانهایدر راه عمو رح. دارند
، چپ جاده هم، به خصوص در سمت یدر دو سو...  وییاه هوایگاپش ساخته بودند، یدراو
  . شدیده می از درختان بلند و سرسبز دیانبوه

 ی به منزل آقا  ادامه صحبتیم  و من تصور کردم برایابان متوقف شدیک خی ی     جلو
کش  نهی مزارها که در سگم منظره سنیابان جلو رفتی که در آن خیم اما کمیروی میهگآ
به سمت قطعه شهدا .  بودند دلم را به درد آورد رفتهگه سبز و کم ارتفاع قرار پک تی

ت رطراوپ زنده و ی باغییوگد، یر صدها شهی با تصاوگم سه رنچرپم، صدها یحرکت کرد
 مزار گ سنیبعد از مسافت کوتاه. ورستان را نداشتگ و سکون ی از خاموشیبود که نشان

 ی برایا ن انداخته و فاتحهییاپسرم را . دمیر آن دو را دیمان و تصاویپسرش پآقا رحمان و 



  
  
  

  
  

 یشان صحبت خواهم کرد اما در آن لحظه جز ذهنیکردم با ایک خواندم، فکر میهر 
  :ه شده بود مزار آقا رحمان نوشتگ سنیرو.  ملتهب نداشتمیمشوش و آشفته و باطن

***  
م که در یهمدان فرزند کر  شعبهیکشارز ـس بانکئی ریسینف  عبدالرحماندیشه اهگآرام

 کــه از ی در حال1368 بهمن ماه 22در  ی انقالب اسالمیـــــروزیپرد گاه سالگسحر
المال  تیذشت تا بگ یسیمان نفیمـان و ایپاش  تازه شکفته لگخود و همسـر و دو نو

 یخبریو جهالت و بید ن نوع بدستیتر عیـد به فجی نمایاسدارپت یو شرف و انسان مردم
  .ر رهرو بادپ و راهش یرامگادش یآمد  لئع شهادت نای به درجه رفگی سال42در سن 

  نه از آتش دل در غم جانــانه بســوختیس
  ن خانه که کاشانه بســوختی بود در ایآتش

  داخــتگ دلبـر بیتنــــم از واسطـــه دور
  جانـــم از آتــش مهــر رخ جانانه بسوخت

***  
  

 حاج یدر آقا رحمان، آقاپم و در قطعه روبرو بر خاک ی باالتر رفتی     با اشاره عمو کم
ک کتاب که از وسط باز شده بود یشان ی مزار اگ سنیم، روی فاتحه خواندیسیم نفیکر

ر سال فوت با یگشان با شمع روشن و سمت دیک سمت آن سال تولد ای حک کرده بودند،
  .  آرامتر شدمیکم. شمع خاموش نشان داده شده بود

  . باغ بهشت همدان قرار داشتیتا در قطعه شهدای بترکپمزار مادر و برادر کو
   : فتگعمو 

  ...دی به اونا مىرسیلیداد، خها مى هبانگرفت به نگیوه می رحمان اول که م-
از . نه صحبت را عوض کرد و مناره سبز قبا را نشان دادیم، عمو کم کم زمی     راه افتاد

 به سمت خانه یاکستک ی بازار کهنه دزفول با یدر حوال. میل رودخانه دز رد شدپ یرو



  
  
  

  

 یها نه کهن است که در کنار خانهیشیپ با یدزفول شهر. می حرکت کردیهگ آیآقا
 هم خاص خود دارند، یکلمات. شودده مىی هم دیمیار قدی بسیاه ها و محله هچد، کویجد
  ...ند قندر و یوگرستو مىپا به یشت و گند بنیوگینجشک مگ به "الثم
  .می نشستیده بود، کمیتا زودتر رسیب

ابانها خلوت ی و خی بهمن ماه دزفول بهاریم، هوایرون رفتی بیهگ آی     بعد از نهار با آقا
  . میردپ را به مهد کودک سیهگ آیک آقاچسر کوپ. بود
  : فتگ یهگ آیآقا
د از لحاظ سواد یم و او فرد خاص است، شوهر هر فرد بایدانتا را دختر خودمان مىی ما ب-

  و سن و مال از او برتر باشد
  : فتمگ، ی احتمالی دقت در تفــــاوتهای باشد برایا نهین مطلب زمید ایمن فکر کردم شا

  ت باشدید معنوی باگی زندیهدف اصل، ستین امور مطلق نی ا-
   متفاوت استیى آرمانگ با زندی واقعگی درست اما زند-
آل ما هستند،  دهیم و آنها اهداف و ایکن خود را دنبال مىی بله اما ما آرمانهای از لحاظ-
  ... روزمره هم دخالت دارندگیس در زندپ

  : فتگشت عمه گدر بر
.  او باشد و او را بفهمدگتا نباشد حداقل همسنیالتر از بر باگم که ایخواه را مىی ما کس-

 ی خالیدر بعد مادر بعد برادر و بعد شوهر باشد و بتواند جاپ او ید برایتا اول بایشوهر ب
  ...ر کندپآنها را 

  
 خواب یراــ بیوقت.  شدیرپن روز اقامت من هم سید، دومی رس ج به شبی     روز به تدر

 عمو یصبح وقت. دیرسوش مىگشد به یاه با خنده توأم مگکه و گفتگ یداـم، صــرفت
  : فتگرون مىرفت یب
  دیتا بکنید با بی داریر صحبتگ ا-



  
  
  

  
  

  : فتگتا آمد و ی بعد بیدم، اندکین اشاره را نفهمی ایمن معن
  دینی بنشییرایذپد در اتاق یی بفرما-
  نجا خوبهی نه هم-

  : تکرار کرد
  ییرایذپد اتاق یی بفرما-

ش یپ در یتا آمد و در را بست، صحبتیست، بی نیک تعارف معمولین تنها یم احس کرد
  .منتظر شدم. بود

  : فتگتا یب
  ست؟یچ نظر شما درباره خانواده من -
   خوب و مهربانیلی خ-
  ستی نیس مشکلپ خب -
  ؟زیچه چ -

  : تکرار کرد
  ستی نی مشکل-

ک یفت خوشحال بودم، گشد یم به وجود آمده، نیاه بود که متوجه شدم توافق کلگ     آن
ر یی تغی به شکل محسوسیهگ آیرفتار عمه و آقا. !چسبشکل و شناور، اما دلاحساس بى

اه گستی به ایهگ آیتر شد، تا آن که بعد ازظهر با بدرقه عمو و آقاکرده و دوستانه
  .ردمگ بعد در غروب آفتاب به سمت تهران بازی اهواز رفتم تا ساعاتیها نیماش

  
  کدام است و حضور کدامبت یغ

ند، یبشم مىچند و یب قلب نمىیا وقتیب است یند غایبند و قلب مىیبشم نمىچ یوقت
  حاضر؟
  روم به خواب مىیزم، وقتیخ از خواب برمىی، وفتیتو هست



  
  
  

  

  دیکند، در شعاع درخشنده خورش آفتاب طلوع مىیوقت
   ابریها گیشود در دلتن ابر مىیوقت
  ها ، در قلب مرطوب قطرهبارد باران مىیوقت
  اک برفپ یدیپبارد، در س برف مىیوقت

  ندارپنه ی در آیوار، تو هستی دی روی در قابهای آدمها، تو هستیمای در سیتو هست
  یبت بنامم که هستیونه غاگچس پ

   عاطفه توستیم به دنبال دستهاگی دلتنی که دستهای وقتیستیاما ن
  ابدیاه تو را نمىگاهم، نگ نیوقت
  نمیبن تو نمىگی شرمیها ونهگ خون سرخ کالمم را در یتوق
  اند نهان کردهپت را ی آفتاب روگی دلتنی که ابرهایم هستیوگونه بگچس پ

  یه هستچرگ یستی و نیستیه نچر گ یتو هست
  ار تو بادی خدا یاما هر جا که هست

***  
ن ها همه در یا  ورفتگ من داشت شکل مىگیار مهم زندیع بسی از وقایکی     سرانجام 

  .ز مطلوبیچک فرد خاص مطرح بود، همان ی بود که یطیشرا
 اعالم یموافقت کلبا وجود  مالقات داشت، اما هنوز ی برایت کمتریتا محدودیر بیگ     د

کردم که  که من از آن غافل بودم و تصور مىیا لهئشده، رفتار من مورد توجه بود، مس
  .تدا شده اسیپر شناخت مورد لزوم یگد

ت دادن به یکنند، اهمف امور توجه نمىی به ظرا"عت مردها که معموالی     به علت طب
همچنان  ،د بر تفکر داردیل در رشته فلسفه که تأکی و عالوه بر آنها تحصیل معنوئمسا
له ئت مسیتا با توجه به حساسی که بی در حال،دادم نمىیت الزم را به امور ظاهریاهم

ل و ی مورد تحلیا نظریکرد، ممکن بود هر صحبت یاه مگوت ن متفایانتخاب به شکل
کنند با توجه به امکاناتشان طرف  مىیان سعی آقا" که معموالییدر جا. توجه واقع شود



  
  
  

  
  

ن کار را نکردم ی بخرند، من نه تنها ای مختلفیای سطح باال ببرند و هدایمقابل را به جاها
  . کردم باال انتقاد هم مى به اصطالح سطحین مکانهایبلکه برعکس از ا

 ی را به معنایتیاهمبین یدا نکرده بود، ایپن که شناخت الزم را یتا به علت ای     ب
م یکردد صحبت مىی که ما درباره مراسم عی روزیفردا. ر نکردی تفسگیش به سادیراگ

ان رگک ساعت، دو ساعت، نیذشت، گاز موقع مقرر . ردگیقرار بود با محل کار من تماس ب
با .  از او داشته باشد خانم رحماندوست بودید اطالعی که فکر کردم شاین کسیشدم و اول

  :رفتمگشان تماس یا
  ردگید قرار بود با من تماس بی نداریتا خبرید از بی ببخش-
  د با شما صحبت کنمی هست که بایا لهئ مس-

  :دمیرسپ یرانگ شده، با نیزی چدم کهیفهم
  اده؟ اتفاق افتیزیچه چر گ م-
  نجا آمده بودیاد ای زیتا امروز صبح کالس نرفته و با ناراحتی ب-
  !طور؟چ -

  :فتگبا لحن آزرده 
د، هنوز ی بودییام که شما در مرحله آشنا فتهگتا یش آمده، من هم به بیپ  لهئند مسچ -

  !؟.. نشدهیزیچکه 
ار مشکل ی بسدم قبول کردنشیشن را که مىیز متزلزل شد، کلماتیچکباره همه ی     به 

دن خانواده و بعد از ــی، بعد از رفتن و دییک به شش ماه از آشنایبود، آن هم بعد از نزد
 "  م کامالیله برائن مسیقبول ا. رفت و مىشدمیتا دور یب. قت داشتیآن موافقت، اما حق

  .دا کردیپکردم آخر مرا  که از آن فرار مىیرگیآن . دشوار بود

  تا صحبت کنم؟ید بوانم با خوتیم: فتمگ
   کنمیر بتوانم او را راضگ ا-



  
  
  

  

توانم تا خود اهواز را هم  شده بود خارج از انتظار، فکر کردم مىیزیچدن او هم یر دیگد
  ه سود؟چن کنم اما ن موضوع را روشی کنم تا بتوانم ایاده طیپ

ساعات . ان شودیجاد شده بی رحماندوست بروم تا مشکل ای     قرار شد من به منزل آقا
ه چد ین که عین از من درباره ایریک طرف، مادر، خواهر و ساینها همه به ی بود، ایسخت

. دندیرسپمى...  هستند؟ ویه کسانچد برد؟ یه باچ؟ یا نامزدیا عقد باشد ی باشد آیمراسم
به تهران آمده و عالقه داشت هم  مکچ را آماده کنند و خواهر کوییزهایچمادرم داده بود 

ش آمده یپدادم بدون آن که متوجه مشکل د به همه آنها جواب مىیند و من بایببتا را یب
  . بشوند

  : فتگمادرم مى
  ذردگه کرد، وقت هم دارد مىی تهید لوازمیر عقد باشد باگم، اید بدانیا باـر مـ آخ-
  د یه صبر کنیگ دیک کمی -

-م که خود را آماده مىدیده خواهد شد آنها را مىچدانستم  که خودم نمىی     در حال
س از ساعتها، شعله پز از دست رفته باشد اما یچد همه یابتدا فکر کردم شا. کنند
ذرا باشد، اما تنها گ ین کدورتید ایفتم، شاگدوار کننده روشن شد، با خودم ی امیا شهیاند
  د؟یشا

بودم سر رفته گ " که کامالید، در حالی رحماندوست فرا رسی     ساعت رفتن به منزل آقا
. رفتم و به آنجا رفتمگ ارشد عکس یل مدارک شرکت در آزمون کارشناسی تکمیراه برا

ک کاغذ نوشته و تک تک به ی یتا وارد کرده بود روی را که بیخانم رحماندوست اشکاالت
اهش گ، از ن.ها بود پماندوست هم در حال درست کردن الم رحیآقا. کردآنها اشاره مى
  : دیوگیخواندم که م

  ...ی کردیرا سستچ -



  
  
  

  
  

شان با یاسخ دهم و در آخر قرار شد اپ کردم به آنها ی را اشاره کرد و من سعی     موارد
اه به شمال رفته بود گ خوابیک هم اتاقی مراسم ازدواج یتا که با اصرار دوستانش برایب

  . صحبت کنند
ات ینوشتم که در آن نتا ی خطاب به بی به عنوان خداحافظیا  آن روز هم نامهی     فردا

 که قرار بود یشب.  از من نداشته باشدی خود را شرح دادم تا حداقل خاطره بدیاصل
  : فتمگرفتم و گجه به اطالع برسد با خانم رحماندوست تماس ینت
  دی از شب هم که شده به من خبر دهیام هر ساعت ش خودم آوردهیپ من تلفن را -

  :  ثاسخ دادیداورتریبا لحن ام
  "اشه حتما ب-

 شاد خانم ی تلفن به صدا درآمد، صداگد و زنیانجامیندان به طول نچانتظار آن شب 
 بر ماجرا کرده و یتا مرور مجددیند روز بچ یط. اه تمام غمها را بردگرحماندوست به نا

هر دو . نمی آن روز او را ببیقرار شد فردا. حات داده شده هم رافع مشکالت شده بودیتوض
ذشته گه در آنجا چف کرد و آنیتا از سفر شمال تعریب. یم و هر کدام به علتیدعذرخواه بو

  .رفته شدگ از سر ی قبلی بعد صحبتهایروزها. بود
   باشد؟یه مراسمچد ی خب حاال ع-
   باشه بهترهی به نظر من نامزد-
  ست، محل آن کجا باشهی نی حرف-
  مشک بهترهیکنم اند فکر مى-
   ندارنییند جایآن طرف مىی هم که از ایم، کسانی ندار اونجایلی آخه ما که فام-
  ...ستی نیا لهئ مس-

  :فتگرفته و گمادر من با منزل عمه عزت تماس 
  نجا باشدید ایر اجازه بدهگاد است ای  تعداد ما ز-
  ...ستی نیا لهئ نفر هم باشد مس200ر گد، ایند نفر هستچر شما گ م-



  
  
  

  

ن مانع را برطرف کرده یش آمده ایپدند اما حسن ظن ده بویر را ندیگها همد      خانواده
 بود که ین درحالیم و این به سمت جنوب حرکت کنی دهم فروردیقرار شد ما حوال. بود

ن مراسم است که یم و آن هم مذاکرات معمول قبل از ایش رو داشتیپ را در یا رهگباز هم 
م اما بروز اختالف یه نکرده بودز را به آن وابستیچه همه چر گ. ر از دست ما خارج بودیگد

باز .  آن کاسته شودییبایر انداخته و از زید نظر را به تأخیتوانست حداقل تا ماهها تجدمى
 خود باشند یوایان شی رحماندوست با بیم که آقایما عالقه داشت. ش بودیپ در یهم ابهام

ن یکان حضورشان را از بهمان به خانه آنها امی را باز کنند اما ورود می احتمالیها رهگو 
  . برد

ن یدهند، ا اجازه دخالت نمى"ترها اصالگن کارها هم بزریدر ا. اد بودی     تعداد افراد ز
ل من به خاطر همان مالحظات برادران، یرغم تمایعل... فت و گد ید، آن را بایآبدش مى

اه گهر بار ن. ه افتادندشان به رایها  من و خانوادهییخواهران و فرزندانشان، عمو، زن عمو، دا
ران گ آنها  نیادیش بود، از زیپ که در ییافتاد عالوه بر صحبتهات مىین جمعیمن به ا

شد کرد، ضمن  نمىیکار!. ن باریک تنه رفته بودم و نه به اینه به آن دفعه که . شدممى
ک سفر ی  بود که تمام خانواده به همراه فرزندان و همسرانشان درین بارین اولین که ایا

 یدر راه از برفها. دادندز را شکل مىگیان  خاطرهیکردند و سفر با هم حرکت مىیجمع
م، یک شدی سرسبز خوزستان نزدیها هگکم به جل  آن عبور کرده و کمیر و سرمایمال

ها و خاک مرطوب  رشکوفه کنار آن، درختان با جوانهپ یها هچآلود با درخت لگ یها رودخانه
اه توقف گند چهر .  ما نهاده بودندیش رویپنواز را  در  شمچ یا  منظره سرسبز،یو کوهها

.  دار شدیدپمشک یک غروب اندینزد. میآباد بود م، ظهر در خرمیم تا به هم برسیکردمى
لها و گ سررشته داشت شروع به کاوش  لگن ئی من که در امر تزییدا. می رفتیلفروشگبه 

کردند لفروش با تعجب و لبخند او را ورانداز مىگ که دو جوان یل کرد درحالگ یسبدها
لفروش باز کرد و آنها دانستند که او هم گ سر حرف را با یی دایاه کردند اما وقتگبه هم ن

  : داشته شروع به تعارف کردندین امور دستیدر ا



  
  
  

  
  

  ...د و ین کنئیم خودتان تزیزن ما دست نمى-
سرانجام .  ن کار تمام شودیتم که زودتر اخواسزد و مى بود که دلم شور مىین در حالیا

، دانه دانه، در سبد یلها با تأنگذشت و گ مىیق به کندیدقا. خودشان دست به کار شدند
تا یرفتم، بگدن با منزل عمو تماس یدن آدرس و اطالع از رسیرسپ یبرا. شدده مىیچ
  : را برداشتیوشگ
  میشدران مىگم نی داشت-
  می هستیلفروشگ -
  میآمدد مىیست کجا بایادم نیب  من خو-
  دیرسپم بید از عمویخواه همان سمت راه آهن، مى-
  مییآ نه، مى-

ص یم، تشخیآهن حرکت کرد  به سمت راهیکیل تمام شد و ما در تارگ     باالخره سبد 
ده ی دیی عالمت آشنایم و وقتی شدیابانیند بار وارد خچابان است، یدادم که کدام خنمى
ن یرفتند تا اگش مىیپ را در یریگزدند و راه دستادند و دور مىیا با هم مىشد همهینم

م و ی شدی بعد وارد مجتمع مسکونیقیدقا. دا کردمیپآهن راه را  دن خطوط راهیکه با د
م و ی عمو رحچیپم و سر یذشتگ یهبانگاز ن. هبان ورود ما را با تلفن به اطالع رساندگن

ه چدانستند با زبانان نمىیش آمد، میپ یدار وضع خنده.  به استقبال آمدندیهگ آیآقا
ن دو نفر مانده بودند یآمد و ای سالم می صدایک کنند، هر لحظه از طرفی سالم علیکس

اده شده و یپن ی از ماشیریگ دراز مىشد، دی کسیکدام طرف بروند، تا دستشان به سو
ه به سمت در منزل یه همراه بقب. همانان خجالت زده بودمیزیادی ممن از . دادیمسالم 

 از یورود ما هم جدا. ستاده بودندی ایعمو و عمه در کنار در ورود زن. میعمو حرکت کرد
ک هم نبود هر چندان کوچ در هال منزل عمو که . شده بودی کمدیها لمیل فثها م یرانگن

 نشان از حس ریگکدیاه و لبخند ما به گان ما بودند و نگ تنها از بستیاه مىکردگطرف را ن
ک ضبط صوت با دو باند ی. م شده بودمگمن داخل آنها . مشترک وضع آن وقت داشت



  
  
  

  

ند نفر از چ.  آخر مراسم بودینیب شیپ " قرار داده بودند، احتماالوشه سالنگ در گبزر
 که عمه با آنها یتا وارد شدند که به علت کمبود جا در موقع صرف شام در حالیان بگبست

ند نفر، چان و خانمها یبعد از شام آقا.  رفتندیریگکرد به اتاق د مى صحبتگیبه آهست
ن موارد با دقت و ی در ا" من که معموالییدا. ند نفر با هم شروع به صحبت کردندچ

عمه از داخل . ت کردی هدای اصلیکرد کم کم صحبت را به جا عمل مىیدلسوز
  "؟بله": فتمگم به من اشاره کرد، یک عمورحچزخانه کوپآش
  د که صحبت را شروع کننگی ب-
  کنن دارن شروع مى-

 یآقا. دادندوش مىگل به سکوت کامل شد، همه ی، همهمه آرام تبدیبا شروع صحبت اصل
. کردندو مىگفتگن سمت ی از ای اصلیوگ من هم به عنوان سخنیی از آن طرف و دایهگآ

ا آش کشک خاله بود، به زها صحبت شود امیچن یند نبود که سر ایتا خوشای من و بیبرا
 ین که مراسمیم که خاله من به تصور ایوگن را هم بیالبته ا.  ما نوشته بودندیاپل هر حا

  . افسوس خورد ی کم"امد و بعدایش است نیپ در ییوگفتگ "نخواهد بود و صرفا
نج پک خانواده ی تنها بازمانده از ی خاص داشت، از طرفیتیند طرف موقعچتا از ی     ب
ان گن لحاظ از طرف بستی دردناک جان فدا کرده بودند و به همیا  بود که در واقعهینفر

ن امانت یشد تا اه اعمال مىژی ویت و توجهیم و عمه عزت حساسیاو به خصوص عمو رح
ش یپر از سالها یگن شود، از طرف دیاش تأم ندهی آین شکلیار برادر به بهترگادیو 

 متفاوت ی مالیها یالت و توانمندیک تا دور با تحصیدان نزی از آشنایاران متعددگخواست
ن جوان تازه وارد ین نظر ناراحت آنها را به همراه داشت که در ایرد شده بودند و ا

 که ی او، امکاناتیدر براپ و امکانات گیدند، به علت باقى ماندن لوازم زندید نمىیتیخاص
دو ن دقت یشد ای محسوب میادیاز زی امتی از لحاظ ظاهریک دختر عادیوجودش در 
  .چندان بود

  :فتگرا شکست و   جو یهگ آین که سرانجام آقاین افراد صحبت شد تا ای بیکم



  
  
  

  
  

  د؟ی خب باالخره با مطالب عنوان شده موافق هست-
  : فتگبرادرم 

  می ما از اول هم مخالف نبود-
 یتا که آن سویزخانه آوردند، بپ را از داخل آشینیریجعبه ش.  فرستاده شدی     صلوات

 عمه یشمهاچزخانه رفت، پا نشسته بود برخاست و به داخل آشن خانمهیحلقه در ب
تا و یدر و مادر بپ ی خالی بود که جاییها  از آن لحظهیکین یا. مرطوب و عمو ملتهب بود

  . ه بسا آنها هم حضور داشتندچشد برادرانش به شدت احساس مى
 جشن برنخواست و ضبط صوت هم به کار ی، صدان مواقعید برخالف  معمول ای     شا

  . کردن مىگیاهها را سنگتا بود که نیان بگه در دل شکسته بستژینهان به وپ دردی. امدین
ل با وانت آورده شده بود در هال د و دهها لحاف و تشک که روز قبی     وقت خواب فرا رس

ند جهت در چ خرخر از یصدا.  ت عبور کردی جمعیشد از البال مىیهن شد، به سختپ
کردند که از ر را متهم به خرخر مىیگ همدیصبح  به شوخ. دیوش مىرسگطول شب به 

  . ا از آن طرفین طرف بوده یا
 شدند و تنها من ی اطراف راهی از شهرهایداری دیبعد از صرف صبحانه جماعت برا

  .ماندم
-تا ی بگ و مادربزرگدربزرپ ظهر تا. امده بودیه مانده و هنوز نیتا شب را در منزل دای     ب

 گدربزرپ. دندیها از همدان رس ییدا  از زنیکیها با   از خالهیکی و -انیآقا و خانم طاهر
 ما نوشت، ی برای بود که در همان ساعات اول آمدن شعریزنقش و شاعر مسلکیرمرد ریپ

سر فاطمه خانم تا مشهد بود و همیر بیگخاله د. دیرستا ساکت و مغموم به نظر مىیخاله ب
ن ی که اول-تای بیها همسران خاله- یآقا و آقا مصطف روز علىیط. ت ارتشیهم در مأمور
  .فتندگک یرفتند و تبرگدم، تماس یشنشان را مىیبار بود صدا

 یکچ کویهمانیتا، میان بگک از بستیار نزدی     قرار بود که شب با حضور ما و افراد بس
م یاصرار عمو رحبا وجود  بند بود یاپ به رسم و رسومات خود ه کهیب داده شود اما دایترت



  
  
  

  

ن یرا ما اچ. ل شد به مراسم نامزدکنانی ساده تبدیهمانیک می را دعوت کرد و یادیافراد ز
 یهاگ جمع شدند و آهنیهگ آیآن شب، همه در منزل آقا. م و آنها کم باشند؟یهمه باش

ام  شام صرف شد، معده. کردندصحبت مىان با هم یدر قسمت مردانه آقا.  خواندندیمحل
. نطور نشدیجاد نکند و خوشبختانه ای ای مشکل دوار بودم حداقل آن شبیناراحت بود، ام

 یها هم به سمت هال کنار م، خانمیتا آمد و با هم در قسمت مردانه نشستی بعد بیساعت
همانان فرا یم موقع رفتن  مه شبیذشت و نگساعات به سرعت مى. آمدند و آنجا نشستند

  . کردندی خوشبختید همه به نوبت آمدند و آرزویرس
ت یم آن را هدای که عمو رحینیتا با ماشیمشک من و بیشتن به اندگ     شب موقع بر

اه گم به آن سو نیذشتگ ی بهشت علی شب از حوالیکی در تاریم، وقتیکرد همراه بودمى
به . ر بوددایدر در آنجا بپشک قلب  بى فرو رفته بود اما یکیه آن سمت در تارچرگکردم، 

  . اه فراموش نخواهند شدگچیفتم که آنها هگتا یدر و برادر بپ
 رخت بربسته و ما یرانگش و نیر آن تشویگم دیشتگ برمىی آن روز وقتی     فردا

  .میردپخواب سدل ها را به ىگخست
***  

ر ــشتی بیاورزــاز واقعه بانک کششتر ، عالقه من به دانستن و اطالع ی هر بیی     با آشنا
-کردم هر وقت که بخواهد مىرسم، فکر مىپتا بیخواستم آن را از خود بشد اما نمىمى
  . تا آشناتر کندیز با بیتوانست مرا نن امر مىیا. دیوگ
 همراه باشند طرفدار دارد و افراد ی که با ساخت خوبیی و جنایسیلپ یلمهایشه فیهم 

ر یرسد که تصاو فرا مىیاما زمان. فاوت به آنها عالقه نشان مىدهندن متیمختلف در سن
ر یشان تصویان با ذهن خالق خود در کتابهاگسندی که نوییها ا صحنهی یونیزیجذاب تلو

  .دهدار خود را در عالم واقع نشان مىی بسیاه با تلخگاند به نا کرده
***  



  
  
  

  
  

م که ــاه هگـ خوابیها یچم، تلفنیتش داشیپ در ی خوبی     بعد از سفر به جنوب، روزها
  : دندیرسپز مىیآم هیان بودند با لحن کنایان دانشجومــ هر ازــشتیب
  ؟! شما-

تا رو به یامتحانات ب. شدمرفتم و منتظر مىاه مىگ خوابی از هفته به حوالیی     روزها
در . نمیرا ببتا یر مادر و دو برادر بیک فرصت توانستم تصوین مدت در یان بود، در ایاپ

 به "مایشم مستقچوشه گتا از یز شام نشسته بودند مادر بیشان در کنار می که ایعکس
ن عکس را سالها بعد یدانسته که از او مىگا هری با خودم فکر کردم آ.کرداه مىگروبرو ن

ست؟ یا نین دنی که خودش در ایکند در زماناه مىگ که قرار است داماد او باشد نیکس
  : فتگتا یب.  او بر دل من نشستگ از غم بزرید و موجیتا رسیاز عکس به باه من گن
 ید عادت کنید تو بایوگه عمه مىچرگکنم، اه نمىگ آن قسمت آلبوم را ن" من معموال-

  توانماما من نمى
  :فتمگ
د با ما یوقت کهنه شوند بلکه باچ ید هی باشد، آنها نبایکنواختی ید به معنای عادت نبا-

  ش روح نشودی و فرساگی موجب افسردیادآورین ی که این حالیکنند در ع گیزند
مشک ی اندیل او از جنوب راهی ارسال وسایگ هماهنیما برا. تا تمام شدی     امتحانات ب

-ن زبانه مىی آتشی حرارت از تنورییوگرم بود، گار یمشک بسیرماه اندی تیهوا. میشد
  . کشد

ک سوم آن را یک به ی بود که نزدیترگتا اتاق بزریبه در کنار اتاق ی     در خانه دا
 همه آنها بعد از حدود یرو. ر کرده بودپشده  ند فرش لوله چک و چ و کوگ بزریها کارتن

س از آن پتا بود که یل منزل خانواده بینها وسایا.  از خاک نشسته بودی سال قشر نازک7
  .دندمشک حمل شده بوی و به اندیبند  بسته68واقعه در سال 

ل را  یز وسـا  یـ مانـده خـرده ر    م تا در فرصت کوتاه باقى     یشتگه بر یتا به خانه دا   ی من و ب    شب
رون ی را ب  یلی وسا یوبچک کمد   یتا از داخل    یذشته بود و ب   گ 12ساعت از   . می کن یآور جمع



  
  
  

  

ـ  هـا را جابجـا مـى    یانـداخت و بعـض    را دور مى   ییزهایچآورد،  مى ل ین وسـا یکـرد در آن ب
  ...خورد، جوراب، برس و یشم مچتا هم به ی بدر و مادرپ یشخص

  : دمیرسپ
  یامده بودینها نیند وقت بود که به سراغ اچ -

اد از یمشک آنها را باز کرده و به یجواب نداد، حس کردم که هربار در مراجعت به اند
 که از دست رفته ییای بود با دنیل حلقه ارتباطین وسایا. کرده استاه مىگان نگدست شد

  .  آرامشیای با دنبود،
  . را از داخل کمد درآورد و به من دادیاکتپتا یب

  : دمیسپر
   هست؟یچ -
  اند  نوشتهییزهایچه ث که درباره آن حادی روزنامه و مجالتیها  تکه-
رفتن در جو آن زمان را داشتم اما آنجا آنها را باز گ به دانستن و قرار یادیه عالقه زچر گ

  .میشتگبه تهران باز. ه کارها به عهده عمو ماندیبق. نکردم تا فرصت مناسب
ک مجله بانک ی رفتم، گاکت زرد رنپدا شد به سراغ آن یپ که ین فرصتی     در اول

ت که از ی تسلیامهایپ از یند روزنامه به همراه تعدادچده یر، بریگ دیا  و مجلهیکشاورز
 که یرفته تا مردم عادگ یس کل بانک مرکزئیطرف افراد مختلف فرستاده شده بود، از ر

 ی جلد آن که مطلبیاه کردم، روگمجله را ن.  متوجه مطلب شده بودندی خبریها از رسانه
هبان بانک برخورد کردم، گتا و نیدر و برادران بپر یاه با تصاوگن که ناینبود، ورق زدم تا ا

ا در کنار  هم از سه نفر آنهین و عکسیر مبهم از مجازات قاتلیدر همان دو صفحه دو تصو
ان آن ی از میهره فرد اصلچدم، یدر تبهکاران را مىین بار تصوی اولیبرا. شدده مىیهم د

 سال 27دود ــ قطور، با آن که سن او را حیردنگ و گ بزریتر بود، سر سه نفر مشخص
 بودند که از ینها همان کسانیا. دادرا نشان مىنزدیک چهل سال هره او چته بودند اما نوش

 یمراهگ ضاللت و ی بلکه برا،تیمودن راه انسانیپ یات، نه برای و حیالمتنعمت س



  
  
  

  
  

دا یپم یه براث از حادی و مبهمگنگر یبا خواندن آن دو صفحه تصو. استفاده کرده بودند
 نداشت، مبلغ یندان همخوانچم مطالعه کردم اما اطالعات آنها ها را ه ده روزنامهیبر. شد

ه که در مجله بود تفاوت چ با آنیب اسامیروزنامه ترتک ی در یسرقت شده متفاوت و حت
ا از شهر ینرضا هاشمىی ساله به نام عل17 ییشه شعر آقای اندیها در قسمت جوانه. کردمى

  :ده بودی رسپاچ به "یدرس عشق و عاشق"ن با عنوان یشال قزو
  
  ر مهر بستان خداپل گ ی ایسی نفیا
   که در راه خدا شد روح تو از تن جدایا

  همسر تو، فاطمه همزاد تو، همراه تو
  ل باغ وفاگشد به خون غلتان کنارت، آن 

  رپ سینه را کردیق، با عزم محکم، سیقیبا 
   حبذایبهر حفظ مال مردم جان بداد

  نی نازنیها هچمان غنیپمان و یهمرهت، ا
  ها رها دند، از تنیناشکفته، مرغ جان د

  نیهبانت حسگشد ترا همراه، همراه و ن
   نو از صداقت از وفایا د قصهیاتا سر

  رفتگد ی را از شما بایدرس عشق و عاشق
  ها  غرقه در خون اللهیدان خدا، ای شهیا

  میا رغصهپما کنون در ماتم و هجر شما، 
  ن بهر شمایر درد، دلهامان غمپها  نهیس

  اکتانپصد هزاران رحمت حق بر روان 
  شه جاودان در قلب مایادتان ماند همی

  سرا  ماتمیتان دارد دلگسون در یدلنش



  
  
  

  

  دان ره حق، بر شما صد مرحبای شهیا
  
  :دیآل مىی از شعر در ذیهلم بود که متن آن و قسمتچ  ه شبیک اعالمی

  
   الشهدا رب                                     بسم

-و جهل و شقاوت مىیت و شرف به دست دی سرو انسانیونگهل روز از سرنچدوم نوروز 
  ذردگ

  ذردگ نوشکفتمان مىیها هچدن غنر شپرپهل روز از چ نوروز دوم
س بانک ئی ریسیدمان عبدالرحمان نفیرافتخار سرو رشپن روز شهادت یهلمچبه مناسبت 

مان که یمان و ایپاش  ر شدهپرپل گان و دو نوی همدان و همسرش فاطمه طاهریکشاورز
 در همدان ی انقالب اسالمیروزیپاه گرحمانه در سحریعام ب در تهاجم ددمنشانه و قتل

 بعداز ظهر بر سر مزار آن 3 از ساعت 2/1/69نجشنبه پ در روز یادبودیاتفاق افتاد مجلس 
 خود روح آن ییفرما فی دزفول منقعد است با تشریعل  بهشتیدان در قطعه شهدایشه
  دیین امتنان فرمایان را قرگزان را شاد و بازماندیعز

  انگ و بستیسیاز طرف خانواده نف
  

  :ن قرار استی از آن به اییه بود، که قسمتهاین اعالمیر ایگ هم که در سمت دیشعر
  

  لهاگشهادت 
  دییر شب رویدوباره خار ستم از کو

  دیی خزان تب رویکیدوباره در تن ن
  مردپژ از باغ معرفت یا وشهگدوباره 

  افروز انجمن افسرد دوباره شمع شب



  
  
  

  
  

  ختیق ز خار غفلت ریدوباره خون شقا
  ختیباره شهد محبت ز دست ملت ردو

  رت ز موج فتنه شکستی غیدوباره کشت
  دوباره نور محبت به اوج دشنه شکست

  مان رفتیپور پدوباره رحمت رحمان و 
  مان رفت یدوباره فاطمه نامى کنار ا

  لمه مبتال مکنادثن ینچ به یخدا کس
  ن بال مکنادینچابان ی بگرگب ینص
  بودندلها به خواب خوش گ که مجمع یشب

  کش بودند رازان اللهگل یله خیبه ح
   زنازادهگا سه سیفه دنی جیبرا

  نج آزادهپجرم ردن بىگزدند 
  ان که شروه ساز کندیکجاست طاهر عر

  د که عقده باز کندیها بسرا ترانه
  اک استپ یلگن کاروان ی مانده از ایبه جا

  و الله غمناک استچزان یکه از فراق عز
  فتگکتا یام ن که نیدر ز روز نخستپ

  فتگتا یور از جنبه الهام اسم ب
  - دلجو -
  

 کوتاه و لفافه یه در صحبتهاچشد، آن به ذهن من وارد مىیآلود  مبهم و مهیری     تصاو
در دو خبر .  من بودیش رویپک خبر مستند در یان شده بود اکنون به صورت یاشارات ب
  : فته بودگن ی که به سارقیکس. تا آمده بودیدر بپ گی از مردانیا وشهگمتفاوت 



  
  
  

  

  ...دیالمال نزن تید اما دست به بیه مال و اموال دارم ببرچ هر -
...  

 عادت به "م، من که معموالیه اقدامات داشتید و انجام بقی خری برایا       ما دوره فشرده
 ،کردمه مىیاز را تهیء مورد نین مغازه شیا دومین یشتر در اولید رفتن نداشتم و بیخر
ابان به آن ین خیاه خانم رحماندوست از اگتا و یان به همراه بیاپ بىیاه ساعتهاگال ح
  . میدا و انتخاب کنیپاز را یم تا موارد مورد نیرفتابان مىیخ

 "اصال...  و یا قلب توریرنده و پند چا ی که عکس کالسکه داشتند ییدر مورد کارت، آنها
  :فتمگ متفاوت بودم، یزیچدا کردن یپ نمىکرد، در صدد یمرا راض

 یزیچد خودمان ی، بایا شهیا جمالت کلید یآ خوشم نمىی قراردادیزهایچ من از -
  میدرست کن

ا ی و "...میا  ستراندهگل گ از ی فرشگیدر آغاز زند"ل ث مییمانده بود متن آن، متنها
-من مىقه من بود در ضی دور از سل" و مانند آن کامال"...میا  از عشق ساختهیا  خانه"

نطور نباشد که در یرفته و اگتا هم در آن مورد توجه قرار ی خانواده بیخواستم که به نوع
ا حداقل از فکر به یرده شود و پ سیاد و خاطره آنها به دست فراموشی ین مراسم شادیا

  :ن متن آماده شدیت ایز شود لذا در نهایرهپآنها 
  دهیاز کشیشمان سبز خاطره را سرمه نچ

  مینینشاس مىید یپبر سفره س
  ...دید را عطا نمای جاویکتا وحدتی یتا خدا

ان و سرمه گخواستم، خاطره سبز از دست شد بود که من مىیا که خط اول همان اشاره
 اشاره به مراسم داشت یانیخط م.   مىشودییبای زث غم باعگن داشتن رنیاه که در عیس

 یخ مراسم هم با توجه به شلوغیتار. ودتا هم آوا بیکتا در خط سوم هم با نام بیو کلمه 
ک ی کردن یر با خالی محرم و صفر معلوم نبود، اما دست تقدیها بعد از ماهها اد سالنیز

  .ن کردییروز در مرداد ماه در سالن مورد نظر ما خودبخود آن را تع



  
  
  

  
  

انه ها دانه د م، کارتنیتا حاضر بودید، عمو و زن عمو، من و بیل هم رسیون وسای     کام
ها،  یشد، تابلوها، دکورده مىیرون کشیله خاطره آن هم بیباز شده و به همراه هر وس

ک خواب ی بودند که با برخورد نور با آنها از ی موجوداتییوگزخانه، همه و همه پل آشیوسا
  . کردندذشته خود صحبت مىگدار شده و از ی ساله ب7
  : مدیرسپتا نشان دادم و یء کادو شده را به بیک شی
  ه؟یچن ی ا-
  : فتگ با تأسف کرد و یاهگتا نیب
  ل دادی به من تحویاهگن ساعت رو برده بودند و آی ا-

ول را به دست آورده پها تومان  ونیلی که میا نه، کسانید تعجب مىکردم ینمىدانم با
  . ذشتندگد در آن زمان صد تومان هم نبوده نی که شایزیک ساعت رومیبودند از 

  : فتگتا یب
  میرفتگ مىیدی جدیزهایچم و یدادران مىیگل را به دین وسای ا"ه بهتر بود کالچ -
  را؟چ: فتمگ
  رفته دارمگ که عمه عزت یزیچند چا اون ی ی نسبت به جاروبرقی من احساس متفاوت-

 از یارگادیل به ینها تبدیج هر کدام از ای اما به تدر،یکن مىیاآلن احساس ناراحت: گفتم
  آنها خواهد شد

  میا ران دادهیگل به دیا سیل زلزله ث مختلف میها زها را هم به مناسبتیچ ی البته بعض-
  م کردیه مواظبت خواهی خب، از بق-
از گال و چخیل ث می و مشخصگ بزریزهایچل و به خصوص یتا نسبت به وسایه بچر گ
خواهند دا یپ متفاوت یتیج هویده داشتم که آنها به تدرین احساس را داشت اما من عقیا

  . خواهند شد ل به خاطرهیآور تبد  غمیکرد و از نمادها
 یشد زن عمو و عمه عزت که براتر مى ک شدن وقت، کار ما هم مرتب فشردهی     با نزد

.  مرداد مانده بود17ک هفته تا یتنها . شتندگ کارها به جنوب رفته بودند بازیساز آماده



  
  
  

  

من . شدشان مىیدایپ از همدان ی مادریالهیتا از جنوب و فامی بیدرپل یکم کم فام
البته آنقدر کار و .  نداشتمییها هم آشنا ی از جنوبیا ده و با عدهی همدانى را ندیها لیفام

  . شد هم فراهم نمىیندانچ ییمشغله بود که امکان صحبت و آشنا
به  از برادران از صبح آمدند و شروع یکی من به کمک ییدا. دی     روز هفدهم فرا رس

 یدن آنها کمیچد ی دیده و آورده بود اما وقتی خر لگ خودش ییدا. ه مقدمات کردندیته
فروش که از لطافت  لگاما . میک رفتی نزدیفروش لگمشکل خواهد بود با هم به سراغ 

م  به یا  کردهیداریلها را خرگ "د که ما قبالی فهمی نداشت وقتیبیه مىفروخت نصچآن
 از برخورد ین حال ناراحتیمن در ع.  را بفرستدیر نشد کسقول معروف ترش کرد و حاض

 آدم ییوگن کار هم توسط خود ما انجام خواهد شد، یافراد سودجو، خوشحال بودم که ا
  .ک شودیبه شریک غرین حد هم احساسش را با ی در ایخواهد حتنمى

  : فتگ یهگ آیرفتم که آقارون مىیداشتم ب
   کجا؟-
  ی سلمان-
   مىرفتی در اطراف به سلمانیا با سر و صدا و عدهم داماد ی قد-

آمد، در ضمن دوست زها خوشم نمىیچن ی از ا" تکان دادم و رفتم، من که اصالیسر
 یدر سلمان. کنند خجالت بکشماه مىگن و مردم که به آدم نی دوربینداشتم که جلو

 ی عصر نوبت کارها.شتمگه انجام شد و به خانه بریل بقثمنتظر نوبت شدم تا کار من هم م
  . مین رفتین ساده ماشئی تزیاه رفت و ما هم براگشیاو به آرا. تا بودیب

ه یرگ، یغم و شاد. شدقرار مىیاه بگه گتا ی محمد بییذشت، داگ     ساعات به سرعت مى
  .اه آنگن و یاه اگخته بود، یو خنده به هم آم

فت و ما را به عقد هم درآورد و گرا  ی عاقد جمالت عربیرم تابستانگ     در آن بعدازظهر 
تا در مقابل ابراز ی ما بودند، بی محمد جلوییتا به همراه دای بی که عمویامگ هن آن شب

همه مانند قبل . ر رفتیگار از کف داد و عمو هم به سرعت به اتاق دیاحساسات آنها اخت



  
  
  

  
  

د، یدوشمها چ در یرتو سرخپند اما لبخند از لبها محو شده و ن سو و آن سو مىرفتیبه ا
در و پن که یخواستم اما از ا او را نمىیه ناراحتچرگ. تا آرام شدیذشت تا بگ یم ساعتین

رده نشدند پ سی به فراموشین روز شادین شکل ظاهر شده و در ایتا در ایمادر و برادران ب
  .  خوشحال بودم"قلبا

***  
ما . رفتندانطور که آمده بودند مىکردند، همک کم کم ما را ترک مىیل دور و نزدی     فام

ل ی بعد در ضمن مرتب کردن وسایدر روزها. میش رو داشتیپ که در ییم و روزهایماند
تا قرار ی خانواده بیل شخصی که در آن وساگمدان قرمز رنچک یفرصت آن شد که 

فت چ کردم ین بود، آن را به هال آورده و سعگی و سنگمدان بزرچم، یداشت را باز کن
ر قفل یگات آن بودم و از طرف دیدن محتوی مشتاق دیشد، از طرف را باز کنم اما نمىآن

 به عقب یدم به راحتیند ضربه به زبانه آن زدم که دچ.  مقاومت مىکردیآن به سخت
تا کنار من نشسته و با یدم، بیکشرخاندم و هم مىچ آن را هم مىچیپد یدم بایرفت، فهم

ن یف نفتالی خفیمدان باز شد و به همراه بوچ. دوخته بودشم چمدان چ مغموم به یاهگن
تا که اکنون قسمت ی مادر بیف عروسیآنجا ک. دیرون زبانه کشیموج سرد خاطرات به ب

 متعلق به یکچشان، شلوار کویک جفت کفش ایاک شده بود، پ آن یدهایبراق مروار
ند دست لباس چ و  مانده بودیش در آن باقی ریها  که هنوز خردهیش تراشیمان، ریا

 و یتا با تأنیب. کرد مىی را تداعیکتریار نزدی بودند که ارتباط بسئیاینها اشیا. قرار داشت
  .ده آنها را مرتب کردیر پگ رنیا هرهچبا 

م هر کدام مشتاق بودند تا ما را ید و قدی جدیها لیشد، فام مىیرپ     روزها کم کم س
 دو سال با نیتا آخری که بییجا. میحرکت کرد همدان یما هم به سو. نندیدوباره بب

 یی کرده و همه خانواده خود را در آن از دست داده بود، جایرپآرامش خود را در آن س
  . اهشان غنوده بودندگمان در آرامیکش اچکه مادر و برادر کو



  
  
  

  

ند رفته بودگره و روشن همه آسمان را فرای تی که ابرهای آذرماه وقتیک روز بارانی     در 
  .رفته بودگتا یب. شدک مىیاتوبوس به همدان نزد

  ؟یا رفتهگرا چ -
  م دردناک استی هر بار آمدن به همدان برا-
  : اهش کردم، ادامه دادگن
ر آن یگا از دست داده دی که فرزندش را در دری کسیبا و با شکوه است اما برایا زی در-
  شود مىگرن بىییبایز
ک خاطره یاه داشتن خاطره آنها، آن را از حالت گزنده ند ضمن ی درست است اما تو با-

د ین کار تعهد و قدرت تو را بای، و ای حرکت درآوری برایب کننده به صورت عاملیتخر
  شتر کندیب
 ی و قوی منطق هیتر از عمل کردن است اما به روح ار سادهیدانستم حرف زدن بسه مىچرگ

  .ر واقع شودثت موُتوانسن صحبتها مىیکه در او سراغ داشتم ا
  : فتگتا یب
   هم ندارمیندانچن در آنجا آرامش ی از ای جدا-
  کند؟ران مىگ هست که تو را نیریگز دیچه چ -

ن یترگل و کنکور است و بزری که همساالن او هم و غمشان تحصی     فکر کردم، در زمان
باید بیتا را بیتا دست سرنوشت . شود آنها در همان خانه و مدرسه خالصه مىگیواقعه زند

  !.کند
  :تا ادامه دادیب
م تا خاله فاطمه را که آنوقت ی به بروجرد بروگم با مامان بزریک بار هم مىخواستی -

آمد اما م که راننده آن به نظر مسن مىی شدین سواریک ماشیم، سوار ینیآنجا بود بب
 جوان است، یاو مردم که یدین راه افتاد و آن مرد کالهش را از سر برداشت دی ماشیوقت

ر هر وقت دست راننده به سمت یم، در مسیاه کردگار به هم نیاخت بىگبزر من و مامان



  
  
  

  
  

دا یپ یراه ا هر وقت کورهید یایرون بی بیا ا اسلحهیرفت انتظار داشتم که با کارد ن مىییاپ
  ...دچیپکردم اآلن است که به داخل آن بمىشد فکر مى

شت پ را در  ه به جمجمهی شبیزیچه ثند روز بعد از حادچ فت کهگتا یک بار هم بی     
  . ذارندگهبان بگه نچند روز سر کو چ شده تاثدا کرده بودند که باعیپدر 

ه چ. ته استه رنجها و دردها نهفچن ظاهر آرام و مغموم یشت اپکنم، در اهش مىگ     ن
ه اعترافات تکان دهنده اه حضور داشته و کلمه به کلمگم، او در دادیوگدارم که به او ب

 ث و دادستان را هم به درد آورده است، او نه تنها واریده است که دل قاضی را شنیتیجنا
ز ی کشته شدن آنها نگیونگچد ی از دست دادن همه افراد خانواده است بلکه شاگرنج بزر

  .کندجاد مىیشتر از فقدانشان در دل او ای بیغم
***  

 اتوبوس یشه جلوی شیاه کمتر، روگشتر و یاه بگشت نان ادامه داچ     باران هم
 در یشهر. میشدک مىیبه همدان نزد. دندیدور باد به سمت باال مىث آب در ایها قطره
ها و  لهیاه کردم، مگنهان کرد، به اطراف نپتا صورتش را یب. خوردشم مىچ جاده به یانتها

  : رسمپمىاندازد اد قبرستان مىیث جاده مرا به چ سمت یدرختها
  نجا بهشت زهراست؟ی ا-

  بله: دیوگ آرام مىییبا صدا
تا در کنار یک بچ بود که مادر و برادر کوییفتند و همان جاگ     آنجا را باغ بهشت مى

  .ده بودندی آرمگ سرافراز جنیمزار شهدا
  انهیاپشتر به یم بیاده شدیپکه به همدان مىرفتم، آنجا که ما ن بار بود ی اولی     برا

د بر ین هم مزی آلود بودن زم لگه باران و چرگ نداشت، یندانچ ییبایه بود و زیشهرها شب
آنجا همان . می حرکت کردگم و به سمت خانه مادر بزریرفتگ یتاکس. علت شده بود

  . افته بودیرورش پتا در آن ی بود که مادر بیا خانه



  
  
  

  

 در را به گ زن.میذارگ بگر بزر سر به سر مادیم کمیرفتگم یتصم.  بهتر شدیتا کمی     ب
 گمادربزر. مان کردیدایپتر، گم اما او هم از ما زرنیم شدیوار قایشت دپم و یصدا درآورد

ه چده بودم باغی د"م که من عکس آن را قبالی شدیاطیفت، وارد حگبه ما خوش آمد 
م و با یله باال رفتپند چشد، از یده میاط دیک در حچک حوض کویل شکل و یمستط

ک اتاق متوسط و ی، گ بزر"ک هال نسبتایک با یراهرو بار. میوان وارد خانه شدیعبور از ا
  .  راهروی در انتهایمیزخانه قدپآش

ن که یتا از ایم، بیذراندگ گ مادربزریوشت سفارشگظهر را با آب.  هم آمدگدربزرپ     
  : فتگ یش درآمد و به شوخی شده صدایشتریع غذا به من توجه بید در توزیدمى

  !ه من کهنه شدمیگ دگ مامان بزر-
 آنها را به طور ی مراسم عروسی که در شلوغیشان شد، کسانیدایپن هم یری     کم کم سا

ها،  ییها و بعد هم دا آمدند، ابتدا خالهمىفرزندانشان ده بودم، اکنون با همسر و ی دیسطح
بعد از . رد آمدندگر آن هن شد و همه به دوپ بلند یا ، شب سفرهیمیهمه مهربان و صم

-ان ی طاهری توجه آقایاه وقتگه گک من نشست و ی آقا شوهر فاطمه خانم نزدیشام عل
ف یتا تعریدر بپ درباره ییزهایچخته یرگشد جسته و ر معطوف مىیگ به سمت د-گبابابزر
  .کردمى

   بودگی اون مرد بزر-
  :  ادامه دادکردم و مشتاق بودم که بشنوم و بدانم،اه مىگمن به او ن

خوابن، ها مى هیفت همساگ، مىیرورا زود مىچم یفتگها زود مىرفت، مى یهمانی در م-
  ...شه اونا مىی ناراحتثن رو روشن کنم صداش باعی من ماشیوقت
در . میرداندگان به سمت ما توجه کرد و ما حرفها را به خاطرات جبهه بری طاهریآقا

  . کردند را مشدد ادا مىگدا بود، حرف ک و یپش ی کم و بیصحبتها لهجه همدان



  
  
  

  
  

 هال یک شد، در انتهایهمانان اندک اندک رفتند و خانه تاری راه، مگی     با توجه به خست
 یباران به شدت ادامه داشت و صدا. شدوان متصل مىی بود که به اگی بزرینجره فلزپ

  . دیرسوش مىگبرخورد قطرات آن به 
تا را مرور کردم و حس ی امروز بیحرفها. دا بودیپاط ی از حیا وشهگوار و ینجره، دپاز 

دا از ــیپان یــست که هر لحظه آدم تصور کند دشمنیزگیان قدر حالت بد و وهمچکردم 
 که با یخواستر مىگا. آوردرد و به داخل هجوم مىپوار کوتاه خانه به درون مىیراز دــف
د، یرسوش مىگ به یا  خفهیقه صدایق، هر دیوش فرا دهگ شب ین تصور به صداهایا
  . ده استیرپاط یوار به داخل حی از دی کسییوگ

م، یآقا به آنجا آمد تا با هم به باغ بهشت برو علىید، طبق قرار قبلی     شب به صبح رس
ها و  هچ آب در کویهایید و جویبارنان مىچم، باران همیم و حرکت کردین شدیسوار ماش

  . نمیرفتم تا مادر و برادر همسر خود را ببمن مى. بودندرفته گابانها راه یخ
 دور یآقا اندکعلى. دار شدیدپ افراشته یمهاچرپ و یمینی آلومی     مزار شهدا با تابلوها

 بود در گستاد، آنجا دو سنیتا ایم، بیتا از کنار قبور حرکت کردیستاد و من به همراه بیا
ها نقش بسته بود که اشاره  گ هم بر سنی، شعریسیمان نفیان و ایکنار هم، فاطمه طاهر
ش یبایهره معصوم و زچشمان درشت و چمان با یعکس ا.  داشتیبر فاجعه بانک کشاورز

  . شددیده می مزار ی باالی فلزیدر تابلو
 نشست، من هم نشستم و فاتحه یه داد و به آرامی از تابلوها تکیکیله یتا به می     ب

س شده بود، فکر کردم ی افتاده و از باران خگ در کنار سنیکچکو یا هچارپ  لگ. خواندم
 یعلىĤقا کم. دارش آمده و آن را برداشتمی دیست به داماد خود که برایه مادرین هدیا

  . می مزار شهدا را ترک کردیزییاپر گیدر آن صبح دل. صبر کرد و بعد آمد و فاتحه خواند
  : فتگ خود ی با لهجه همدانگ بودند، بابابزرتا را خواستهی آدرس بیاز طرف بانک کشاورز



  
  
  

  

 بزن یه سریفت برو بانک گه روز آمده بود در مغازه و ی یهبان بانک، شکرگدر نپن ی ا-
فتم خودشان گم، بشان یم براشان بفرستیخا هست مىیا  ه نامهیفتن گمنم رفتم بانک 

  ان یمى
 یندانچفاصله . می بانک حرکت کرد آن روز به سمتیآقا فرداتا به همراه علىی     من و ب

اه واقع شده بود گدان آرامیبانک در م. میدیقه به آنجا رسیند دقچبا منزل نداشت، بعد از 
ه اکنون با عبور چر گده است، ینا در مرکز آن آرمی، ابوعلىسگلسوف بزری که فییجا

  . دش مانده باشی برایست آرامشیل معلوم نیروزانه صدها و بلکه هزاران اتومب
 روشن ی طوسگت به رنیرانگ یهاگ با سنی، ساختمانگم بزری مقبره حکی     رو
رد آمده گار او ث و آیمی قدی از کتابهایا ز مجموعهینا و نیس اند که درون آن قبر ابن ساخته

 نصب شده که ساختمان را محصور مىکند و ی  حصار فلزیدان در قسمتیاست، دور م
 قرار دارد که در ی بنا هم ستون بلندیدر رو. ن حصار است و بدویر قسمتها درختکاریسا
 ی اصلیدانهای از میکیاه و گدان آرامینجا میا.  نصب شده استیف کاله مانندی آن قیباال

  . ند بانک در اطراف آن قرار دارندچ و ی، استانداریشهردار. دیآشهر به حساب مى
 قرار دارد که ی طبقه بانک کشاورز و سهگزری "دان، ساختمان نسبتای از می     در ضلع

ظاهر .  اطراف واقع شده استیابانهای از خیکیرش در یگدان و نبش دیک نبش آن در می
- نشان مىگنه آبى رنی با زمییره در تابلویده شده و حروف تیوشپ یآن با آجر سه سانت

 یسینفد یرانتز، نام شهپ نام شعبه داخل ی است، در جلویدهند که آنجا بانک کشاورز
 ی متن را از سویها مانع  از آن بود که بتوان به راحت  نوشتهگیریالبته ت. ذکر شده است

  .ابان خواندیر خیگد
ه چکردم که او تا ملتهب بودم، تصور مىیم من هم مانند بی     قدم زنان به آن سو رفت

 یها ه خاطرهچند، ی و محل وداع را ببگی محل زندی ممکن است داشته باشد وقتیحال
  :فتگرون ماند و یآقا بعلى. ش زنده خواهد شدیبرا
  ر داخل ساختمان بانک نشدمیگ من از آن وقت تا حاال د-



  
  
  

  
  

ست، یرگن که به بانک مىیست، وقتیخواست قبول کند که او آنجا نهنوز نمىشایـد او 
ک ی بارین کورسویفت، رحمان در اتاق خود نشسته است و همگ به او مىیاحساس مبهم

  .مت بودی غنهم
ر یگشد و در کنار آن، دو در ددان باز مىیله به مپند چ و یا شهی شی     شعبه بانک با در

 راه داشت و در یرستپ که آن هم باز بود و به سرگک کرم رنچک در کویقرار داشت، 
ل برق ئیازوگم، کف شعبه را با یداخل شعبه رفت. شد مىی منتهگنیارکپ که به یترگبزر

ک در یشت پث، در چدر سمت . دیرسف آن به مشام مىی خفیبودند، بوانداخته 
  :فتگتا یس قرار داشت، بئی اتاق ریا شهیش
   را در طبقه باال نشانم دادیس باال بوده و اتاقئی در آن زمان اتاق ر-

وار نصب شده بود، ی دیک در باالچ کو" نسبتایتا در قابیدر بپد یپاه و سی     عکس س
  :فتگتا یشد، بکرد متوجه آن نمىاه نمىگ ن" اتفاقایکسر گ که اییجا
ون اون چست که یاند درست ن را آن را برداشتهچدانم  هم بوده نمىی شکری عکس آقا-
  هبان بوده، عکسش رو بردارنگن
  مگیس بانک بئیم به ریتون خب، مى-

شسته و  آقا رحمان نی که به جایکردم، کسم، فکر مىیس رفتئی     به سمت اتاق ر
ن همان یر زمی که در زیه خواهد کرد، دختر همکارچتا یکند در مواجهه با بخدمت مى

 ییم، آقایداخل اتاق شد.  است د شدهی که او نشسته است به همراه خانواده خود شهییجا
 شده در دو یکار ندم کندهگز که با دو یتا به میب.  در اطرافش بودندیند نفرچنشسته و 

  : فتگده بود اشاره کرد و ن شئیطرف آن تز
  ز بابا بودهین میکنم ا فکر مى-

ون چ نداشت یا دهی سکوت کردم اما فا.تا مانع شدی کنم، بی     خواستم خودمان را معرف
 با ،س رفتئی کرد و به سمت ریرسپ آنجا بود او را شناخت و احوال"اآقا که اتفاقبرادر على
  : فتگ یخوشحال



  
  
  

  

   هستندیسیتا نفیشان خانم بی ا-
.  خود بلند شدی از جایده نشد، تنها کمی دیرث اچیاه کردم، هگس بانک نئیهره رچدر 

  : فتگتا یب
   من آمده؟ی برایا  نامه" ظاهرا-
  دانم نمى-
  : فتگر بانک اشاره کرد و یگس با دست به سمت دپس
  دیرخانه سوُال کنی از دب-
  ست؟ینجا بود، حاال نی هم ای شکری عکس آقا-
  میرات برداشتی تعمی برا-

 از یکیتا را شناختند استقبال کردند، ی آنجا بی خانمهایم، وقتیرخانه رفتیبه سمت دب
  : فتگآنها 

م به آدرس شما در جنوب یون آدرس شما را نداشتچد، ما یاد شهی بوده از بنیا  نامه-
  میفرستاد

  دی حاال نمونه آن را ندار-
   باشدیانیگد در بایرا باچ -

  . می به آنجا بزنید خواسته بود سریاد شهیدا شد، بنیپمه رونوشت نا
 ی بودند درحالی اداری در حال انجام کارهاگارنگ رنیها هگداخل شعبه، کشاورزان با بر

ذشته گه چست ید آنها هم نی در منظر دی که حتیدانستند بر صاحب آن عکسکه نمى
  : تمفگتا ی فراموش شود، به بین مردینچ ید فداکاریاست، نبا

شان ی را با ای شکریله عکس آقائم و مسیرست بانک بزنپ به سریست سری بهتر ن-
  م؟یذارگان بیدرم

   باشد-
  ؟یا رفتهگرا چ -



  
  
  

  
  

  اهام سست شدپل رو که احساس کردم ئیازوگ ی بو-
در خود پام آمدن به محل کار گتا دهها و صدها بار به هنی بود که بیین همان بوی     ا

  .  مىکردیاه آن زمان را تداعگو ناخودآاستشمام کرده بود 
م، در سمت راست، ی شعبه بود وارد شدیا شهی که در کنار در شیکچ کو"     از در نسبتا

 آن نصب شده بود، کنار ی رویالک فلزپک ی یهبان بر روگ بود که کلمه نیا شهیاتاق ش
ما . ت حضور نداشترسپدر طبقه دوم، سر. میها باال رفت لهپشد، از ده مىی دگنیارکپآن 
 ": لث میا دان جملهیر شهیشنهاد که بهتر است ضمن نصب تصاویپن یم با ای نوشتیا نامه

  "دیذشتند، شما هم با کار خود ضامن آن باشگالمال از خون خود  تیآنان در راه حفظ ب
  . ز نوشته شودین

تاه قرار داشت،  کویا هچث ساختمان بانک کوچدر سمت . ل شدیرخانه تحوی     نامه به دب
 آن را ی بود، باالی همان در منازل مسکونگ رنی طوسیم، در فلزیتا به آن سمت رفتیبا ب
  : فتگتا ی نصب کرده بودند، بی فلزیها لهیم
  اند ها را نصب کرده نجرهپنجا و ی ایها لهیان مین جرینها نبوده، بعد از ای ا-

آن : فتمگه بود اشاره کردم و چوشت ساختمان که مشرف بر کپ یها شت به ثنجرهگبا ان
  ها؟ نجرهپ
  ها هم اتاق خوابها هستند ی راهرو و آخرینجره آشثزخانه است، دومپ ی اول-
 قرار داشت و یکچ کوی آن فضای در آن باال اشاره کرد که جلوی فلزیتا به دریس بپس
  : فتگ
شده بود، بعد ران گم، بابا هم نیشتگ دنبالش یلیش نبود و ما خیدایپمان یک بار ای -
  ده یم اونجا خوابیدید

-زندگی می شاد در آن یا  که خانوادهیا، به زمانـه نجرهپم، به ــکناه مىگبه اطراف ن
 را نشان یا لهپک خانه، ی یه جلوچ کوچیپتا در یب. بود که در آن افتاده ی، به اتفاقکردند
  : فتگداد و 



  
  
  

  

  نشستله مىپ آن یآمد روه مىچ به کویمان وقتی ا-
  .میه انداختم، حرکت کردچبه کو یریگاه دگن
  :ف کردی را تعریا تا خاطرهیب
 یچه، یچد، یرسپ مامان یشماش هم قرمز بود، هچر به خانه آمد، یک بار، بابا ظهر دی -

  :فتگشده تا 
رفته و فوت کرده، گدرش از بانک وام پفت که گ آمده بود اتاق من، یک جوانی امروز -

منم بردمش با هم . رداخت نشدهپن وامش مونده و یلرزه که ار مىدرش تو قبپحاال بدن 
  . کردم کمکش کنمیم و سعیغذا خورد

در راه، . میدن باباطاهر رفتی     بعد از ظهر به همراه علىĤقا و خاله فاطمه و فرزندان به د
 اق از آقا رحمانیاش در حال صحبت بود، علىĤقا هم با عالقه و اشت تا با خالهی بیوقت

  : فتگ. کردصحبت مى
د یرن بازد بانک مىیک بار آقا رحمان با مهندسای مرد بود، یلیف شد، خی حیــلی خ-
  : رسهپ از مهندسا مىیکیرفته، نجه راه مىپن، آقا رحمان با نوک یک زمی
  د؟یرونجه راه مىپرا با نوک چ -

   اونو خراب کنمن خودمیندم نکاشته که من با کفش نازنگکشاورز : دهاونم جواب مى
برد  براش مىی کاری کسیذاشت، وقتگ به کشاورزها احترام مىیلیخ:  آقا ادامه دادیعل

 از یکیک روز که من دفترش بودم یرفت تا انجامش بده، شد و مىخودش بلند مى
  : فتمگ شدم و یکشاورزا اومد باال و از اون خواست کارش رو انجام بده من عصبان

  دیرسپبد از اونا ین هست برییاپم  آقا، اون همه آد-
  : فتگاما آقا رحمان 

  می نه، حاال که آمده کارش رو انجام بد-
 یتو. کردنرفته بودن و مرتب به اون مراجعه مىگاد ی شده بود که راه اتاقشو یه طوریگد

  : فتگد شده بود مرتب مىیهبان بانک که شهگدر نپدم یم هم دیمراسم ترح



  
  
  

  
  

  سئی ریس، آقائی ری آقا-
  : فتمگبهش 

  س؟ئی ری آقاگیرا مىچخودت هم کشته شده  تو که ثسر -
  : فتگ
در پفتم گ، یخوا مىیچد یرسپنم رفتم اتاقش، یسرم را ببپک بار که آمده بودم ی -

سر من که پخت و آورد نذاشت ی رییاچم، من را نشاند و خودش رفت برام  هستیشکر
  ارهی بییاچبانک هم بود مستخدم 
 رحمان را درک یگیرایپک خاطره، صداقت و بىین ی با همییساده مرد روستا     دل 

ران یگب داده و دیک عنوان خود را فریا یز یک می نبود که با یکرده بود، رحمان از کسان
  :دمیرسپن شد، یشمارند، ذهنم متوجه سارقک مىچرا کو

   بودند؟یه کسانچن ی سارق-
ت رو ین جنایسر خواهرش اپبانک بود با برادر و  یهبان اخراجگو نمستخدم  ی اصل کار-

- هم مىی کشاورزینش کارهایدی که صبح شما تو بانک دیانجام دادن، برادر من همون
  :فتگک بار به من ین افراد آشناست، یث ایکنه، اون با ت

   هستندی نابابیر دستاش آدمهای از زیو که بعضگ بیسی نفی به آقا-
  د؟یکار کردچ خب شما -
نجا ی زده اون سالهاست که با مردم این حرفینچک یفتم برادر من گم به آقا رحمان  من-

  ستیجهت نو با بانک کار کرده و حرفش بى
  : فتگآقا رحمان 

  زننشت خنجر مىپ از یر غفلت کنگه اچر گ اونا تو مشتم هستند -
  : فتمگبه آقا رحمان 



  
  
  

  

 کنه اما گی بانک زندیزل مسکون منایشنهاد کردن که تویپ شما یس بانک کنارئی به ر-
 یک جایس بانک هستم اما خونه من ئید ریه خواستگخوابم، اول نمىپ یفته من روگاون 

  چید که هیخوار هم نمىگس و ایگد
  : فتگدم که ناراحت شد و ید
  میالمال رو حفظ کن تینه که بیفه ما هم ای داره، وظیا فهیک وظی هر کس -

 یر در حال حرکت بودند و به آرامیگ دیطمه خانم که در سوتا و فای به بیاهگعلىĤقا ن
  : د حواس آنها به خودشان است ادامه دادی دیکردند انداخت و وقت یصحبت م

ل خودش ثکرد همه من بود که فکر مىیاک بود و اشکالش اپ دلش یلی آقا رحمان خ-
  هستن

  :فتگتا یک بار بی یتکار اصلیدر مورد جنا
 را هم انجام ی فنیلزار کارهاگن یم، با توجه به ایذاشتگا داخل خانه جا د ری ما دو بار کل-

م که یدیدا کنه، دفعه اول ما با کمال تعجب دیپ یک راهیداد مامانم از او خواست که مى
مون از آن یک میل ثنجره ما که طبقه دوم بود بعد مپذاشت لب گ را آورد و یا لهیک می

رون ی در را درآورد و با بیبار دوم هم محور لوال. را آوردد یباال رفت و از داخل خانه کل
جاد ی در دل مامان ایک اضطرابی اون ین کارهایا. میم وارد خانه شویآوردن در ما توانست

  .کرد
  دیرفتگد را از بابا نیرا کلچ -
  د همراهش نداشتید هم کلیود، شای خب اون مشغول کارش -

 بانک یام بلند به شهداگند چ من را ی کشاورزدار از همدان و به خصوص بانکی     د
ه چخواستم هر مى.  انجام دادید کاریکردم که باشتر احساس مىیه بچک کرد، هر ینزد

ک فرد کنجکاو نبودم یر من تنها یگز هم با اطالع باشم، دیچن یکترچشتر بدانم و از کویب
د در حد خودم یو باول بودم ئل باشم بلکه مسئونه مساگن یدن ایکه عالقمند به شن



  
  
  

  
  

 یاز برایس احساس نپرفتم، گشان را در صحنه اجتماع برعهده مىیفه ادامه راه ایوظ
  .ندان شدچدانستن در من دو

رون به داخل شعبه ی از بیاهگاه نگه گ، یرغم تألم باطنیرده بودم که علپآقا س     به على
در ضمن .  ا نهیر واقع شده ثموُح یا نامه ما در مورد نصب عکس و توضیند آیاندازد و ببیب

من از این رو م یداد انجام مىید کاریشد و باک مىیرد شهادت آنها هم نزدگن سالیهفتم
 در شورا س از طرحپآنها هم .  فرستادمی مجله بانک کشاورزیه کردم و برای را تهیمطلب

  :ن قرار بودی شده از اپاچمتن قسمتی از  آن موافقت کردند، پاچبا 
  ).، فاطمه است-تایمادر ب-ن خانم ی مهیا ن تذکر که نام شناسنامهیبا ا(



  
  
  

  

  ارانیاد ی
  

 و یسیـ مـان نف ی، ایسیـ مـان نف یان، ث یـ ، فاطمـه طاهر   یسیدان، عبدالرحمان نف  یاد شه یبه  
  ین شکرید حسیشه
 که در یدانیاد شهیند، یشاگهره مىچ سرخ یقهای شقایدمند و وقتها مى  سبزهیوقت

اند،  ردهپ بهار عمرشان را به زمستان خاک سآنان که. کندتاب مىا بىاند دل ر خاک خفته
  . روز رساندیی را به روشنا  شبیاهیا حقشان سیاد ی بودند که فریمرغان حق

ون چ عمر یذشت که روزهاگزود . ه آهستهچذشت و گه زود چذشت، گ     هفت سال 
اند،  اد ماندهی که در ییها ر قفس خاطرات و لحظهگستند می نیرگنه رفته مىچکه به آن

رس، پغم و درد مو از عطار وا :ه آهسته که به قول باباطاهرچذشته است و گ یمی نسییوگ
  رسپمار وای از ب  شبیدراز

ها   هچاه در کوگ شعبه همدان به نایس بانک کشاورزئی که نام ریذشت از زمانگهفت سال 
  .دیچل معطر را از دامان ما گ 5د و باغ بهشت، یچیپ

ن گیتش را رنی محل مأموری جایش جای با خون سرخ خویسید عبدالرحمان نفی     شه
ساختمان خاموش بانک . نمود را نقش یدار مان و امانتی آن عظمت ایو در همه جاکرد 

نه خواهد یرصالبت او، همسر و دو فرزندش را در سپاد ی همدان همواره فریکشاورز
  .هرو بادر رپ و راهشان یرامگادشان ی. داشت

...  
تا و ی مطالب مربوط به خانواده بیآور ذشت توجه من به جمعگیشتر میه بچ     هر 

اه گلم مربوط به دادی ف"دم که احتماالیشد، از برادرم شنشتر مىیخاصه نحوه شهادتشان ب
  : فتمگو موجود باشد به او یدر آرش

  ا نهی هست ینی ببیرگی بیه تماسیشه  مى-
  نمیول مربوطه رو ببئد مسی باشه با-



  
  
  

  
  

ر گرفته و خودم دست به کار شدم گ نیند هفته بعد متوجه شدم که هنوز برادرم تماسچ
د ین کار بایر اگفتم، اگا نه، با خودم ین کار انجام خواهد شد ی نمىدانستم ا"ه اصالچ

رفتم، گس با قسمت مربوطه تماس پ دارم، راهها باز خواهد شد یفیانجام شود و من تکل
  : فتندگ هم محترمانه آنها

  می انجام دهیم کاریتوان ما بدون مجوز نمى-
 متوجه شدم که ی با خوشحالیرها اداری نوشتم، بعد از حرکت نامه در مسی     درخواست

  .  آنها فرستادمیلم برای، دو حلقه فی قبلگیبا هماهن. با درخواست موافقت شده است
 و یاراحتـ جز نیزیچ آن روزها یادآوری او یراداد، ب نشان نمىیلیندان تماچتا ی     ب
 ین کارینچخواهم فته بودم که مىگتا یه به بچرگراه نداشت لذا ــ به همگیردــافس

  .ات آن قرار ندادمئیان جزیبکنم اما او را در جر
گرفتیم به جنوب برویم، م یتا در بهمن ماه تصمیان ترم بیاپالت یدن تعطی     با فرارس

.  داشتی مطبوعیرماگ زمستان حاکم بود، خوزستان یر تهران سرما که دیدرحال
ه واقع ی که منزل دایا هچدر همان کو. می بزنیشتگها  هچتا در کویش آمد تا با بیپ یفرصت

 گیند سال در آن زندچتا ساخته و یدر بپ که یا  قرار داشت، خانهیریگشده بود، خانه د
ها  لهپ یتا با عروسکش روی از آنها بیکیودم، در ده بی از داخل آن دییعکسها. کرده بودند

شم داشت به همراه مادر چ بر یباز نک اسبابیک عیمان که یپتا و ی بیریگنشسته بود و د
ده یندان به آن نرسچ یمستأجر فعل. میستاده بودیرون آن ایاکنون در ب. شدداده مینشان 

  .  بود زدهگ زنیه مقدارچ کویر درهاث آن برخالف اکیو در فلز
  : دمیرسپ
  د؟یا ن خانه بودهی از اول در هم-
کردند  مىگیه هست زندیاط دای که در حیکچ مامان و بابا در دو اتاق کویند سالچ نه، -

   ساختین خونه رو با وام بانکیکم ا ن که بابا کمیتا ا



  
  
  

  

 طورچ " از همدان، اصالیریگمشک و دی از اندیکی مسافت، ین دوری مامان و بابا با ا-
  شد که با هم آشنا شدن؟

در جو -نه که یب بابا مىیشه، وقت دور ما مىیهای از فامیکی اولش بابام نامزد داشت، -
 یدا کرده و به حرف اون هم برایپ و مانند آن گیل به خوانندی اون خانم م-قبل از انقالب

شو به هم ین که به هم عالقه داشتند نامزدیرغم ایده، علوش نمىگن جور کارها یترک ا
 یادید فریه و تا منو دی آمد خونه دایک روز خانمیان، ین جریادمه بعد از ای.  زنهمى
 که ی از مردان همدانیکیبه هر حال . ن همان نامزد سابق بابا بودهیفتند اگد، به من یکش

کنه و  وصلت مىی جنوبی از خانمهایکیکرده با  در اهواز خدمت مىیبه علت شغل نظام
نجا یا برعکس از همدان به این طرف به همدان و ی از ایا اه عدهگ هگشه که  مىثن باعیا
ن ینند و به ایب هم را مىیهمانیک میک بار مامان و بابا در یدها ید و بازدین دیان، در ایب

  شه یدا میپ ی و مراحل بعدییب آشنایترت
  د؟یمشک به همدان رفتی شد که از اندیچ -
  می به همدان بر دوست داشتیلی مامان خ-
  طور؟چ آقا بابا -
دادن ار اون قرار مىی در اختیشتریون هم امکانات بچشتر عالقه داشت، ی اون به اهواز ب-

  ک بودیو هم نزد
  س بالخره مامان برنده شدپ -
  :دمیرسپ زد، یتا لبخندیب
  طور بابا منتقل شد، راحت موافقت کرده بودند؟ چ-
اه دارن گدون آرامیده بود کنار میاست داده بود، مامان که د با عالقه مامان، بابا هم درخو-

  :فته بودگسازن، ساختمون بانک رو مى
  سازن  ما مىینو برای ا-



  
  
  

  
  

 که دوست بابا بوده ی بانک کشاورزینیزگس کارئیک روز با ری هم ی محکم کاری     برا
  .رهگین مورد تماس مىیدر ا

  فته بود؟گ یچ خب -
  س شعبه همدان بشه ئینو داره که ریاقت ایلفته بود که بابا گ -

  : فتگدار شد و یدپتا یهره بچ بر یلبخند
زنه به بانک همدان و سفارش  مىگ که متوجه شد انتقال درست شده، زنی تازه وقت-

   سبز عالقه داشتگ به رنیلیزخونه رو سبز کنن، آخه مامانم خپ آشیها نتیده که کابمى
  دید بودمن  شما هم به رفتن عالقه-
م ینجا بودند، اما تصمیم و دوستامون هم همینجا عادت کرده بودی، ما به ا" نه، اصال-
 که در مورد ساختمان یک شماره از مجله بانک کشاورزیادم هست بابا ی. رفته شده بودگ

م یرست آن نوشته بود خانه آورد و ما هم که کنجکاو شده بودپد شعبه همدان و سریجد
 ی خداحافظیادرش براچوقت رفتن دوستم با . میکرداه مىگ را ن آن مطلبیها عکس

  .مشک ناراحت بودمین آمد و من از ترک اندیکنار ماش
  : دمیرسپد فطر بود، ی آن روز عین که فردایصحبت را عوض کردم و با توجه به ا

  ان سر خاک؟ی فردا همه می راست-
  انینجا رسمه که همه بی ا-

م و بعد ید را خواندید، نماز عیوز مىیا زندهگم سرد و ی که نسید فطر در حالی     صبح ع
ن بار ین اولیم، ایتا به سمت بهشت على دزفول حرکت کردیم و بیاز آن به اتفاق عمو رح

م تعجب کردم، از یک شدی به آنجا نزدیوقت. رفتمل به آنجا مىیه فامیبود که در کنار بق
، به خصوص یا ذشتهگان هر درگبست. ده بودمی دده بودم و نهی نه شن"ت، قبالی جمعیادیز

 یها قهی با سلییها هچارپخانمها . رد آمده بودندگز خود یک مزار عزیدر قطعه شهدا، در نزد
 که در جشنها ییزهای و آوگی رنیها با کاغذها مزار انداخته و بعضىگ سنیمتفاوت رو
 به ینیریوه و شی میظرفها. ندن کرده بودئی آن را تزی مزار و تابلویشود رواستفاده مى



  
  
  

  

ستاده بودند یان ای از آقایا ه قطعه شهدا، عدهیند قدم آن سوتر در حاشچ. خوردشم مىچ
د یرانداز دور هم نشسته و عکس شهیا زیک فرش ی یند نفر روچند نفر چ هم، یروهگو 

رفت اما ها نمى وهی سراغ میکس.  آن قرار داده بودندی روینیریوه و شینطور میخود و هم
شدم ره مىی خیدیر شهی در تصویوقت.  بخواندیا  بردارد و فاتحهینیری شیکیممکن بود 
ا یدر پ "هره او را در آنها که احتماالچتوانستم خطوط کردم، مىاه مىگان او نگو به بست

دوستان و . میستادی از مزار ایا م هم در فاصلهیمن و عمو رح. نمیبرادرش بودند بب
 بود یریگوقت د. رفتندت فاتحه مىئس از قراپستادند و یا مىیقیآمدند و دقا مىیانیآشنا
  : فتگ آتش زد و یاریگم سیعمو رح.  مرور خاطراتیبرا
  کردن مىیند وقت عزادارچ بانک بودن تا ی هم که مشترییها یی روستا-
  د؟ین بودی شما هم در مراسم مجازات قاتل-
کردم  کم بود، من اصرار مىیلی اونا خین برای ایستاده بودم ولی سرشون ای من باال-

  : عمو ادامه داد.  ارن اما نشدپاونها را به ما بس
 رو انجام یجان کاری با شور و هی جوانی بود، وقتگ بزریلی به نظر من کار رحمان خ-

کنه، اما رحمان در در خانواده داره، احساس نمىپک ی که یتیولئده، اون احساس مسمى
 که خانواده خودش رو هم در یت، وقتیولئ و احساس مسگیختپ، سن گیال س42سن 

 داشته باشه، به اون گی انتظار و آماد"ن که اصالی و بدون ا مه شبیده، در نیدخطر مى
  کنهشکل مقاومت مى

  میه کنیشان تهی برایزیچ، یادبودی، یا ادنامهیم یر بتوانگم اییخوا ما مى-
خواد لم مىیفته بود که فگ یکیسه، یخواست کتاب بنو مىیکی بودند، یل کسانی اون اوا-

تا یخواستن بسازن بلم هم مىیر اون زمان فگه مراجعه نکردن، البته ایگ د"بسازه اما بعدا
  . ذاشتگنمى



  
  
  

  
  

اعت ـم، سی خواندیا م و فاتحهی زد-در آقا رحمانپ-م ی هم به قبر حاج کری     سر
آمد که مزار شهدا،  به نظر نمى"شد، اصالکنده مىراپکم  ت کمی بود که جمع11دود ـح

  . سرسبز و زنده بودیقبرستان باشد بلکه باغ
خواست دلم مى. می نشستیقیم و دقای از دوستان آقا رحمان رفتیکی      سر راه به منزل 

  .  فراهم نشدیا نهیرسم اما در آن زمان کوتاه زمپاز خاطرات او ب
ش را با ی که جوانیزن. شد و ناراحت مىگ او دلتنیتا اغلب برایب. میه رفتی     به منزل دا

 تجربه کرده و در گیذرانده و صبر را در هر لحظه زندگاد و شوهر مغرورش یفرزندان ز
مانده عمرش ی باقی را براگ بزری بر او فرود آمده و غمیا  هم صاعقهگیزمان سالخورد

از . شودز مىیها سرر فتهگ هم نایاهگد اما یوگ مىیزیچتا کمتر یش بیپ. بود نهاده یفرارو
 لرزان از ی هم با صدایاهگاند و  دهیخوابد که شبها کنارش مىیوگمان مىیپمان و یا

شمانش را خشک چ یوشه روسرگن مطالب با یفتن اگ در ضمن  وده استی که دییخوابها
  . داندن کس خود مىیزتریتا را عزیاو ب. مىکند
دت او را یت جدیاو را مادر رحمان بنامند و قسم محکم او که نهاه دوست دارد ی     دا

ن یه هم اید را دوست دارد، بقیلم خاطرات مجیه فیدا.   است"به جان رحمان"مىرساند 
  :فتگش او نشسته بودم، بهاره دختر مستأجر به سرعت آمد و یپک بار که ی. دانندرا مى

  د شروع شدهی حاج خانم مج-
د ابراز ی مجیره شده و برایون خیزیمش به دقت به صفحه تلوینک ضخیشت عپ     او از 

بى ه هم از دست بىیکرد، داد او را ناراحت مىی مجیب ی بی وقتیکرد، حتاحساسات مى
  :فتگه یدا. کرد مىیشد و از او طرفدارد ناراحت مىیمج

 یلیکند خ مىاهگ به باال نین که وقتید را دوست دارم، به خاطر ایرا مجچ یدون مى-
  شهمان مىیپشکل 



  
  
  

  

 یریگ دیمایهره نوه از دست رفته خود را در سچن زن سالخورده، ین صورت ای     به ا
 در ی است که طاقت ندارد حتیش آنقدر دوست داشتنیما هم براین سیکند و همدا مىیپ
  .ت کنندیلم او را اذیف
  :فتگه مىیدا
  می داری خوبیلیه فامچه ما یفت، داگآمد مى از مدرسه مىی رحمان وقت-

ند، ی آنها را نب"داد که اصالح مىی حساس بود و ترجیی جنایها لمیتا نسبت به فی     ب
  : فتیگن مواقع می در ا"معموال

  رم اون اتاق کتاب بخونم مى-
ه گ که موضوع سرقت بود، یا در مواردیرفت و گ صورت مىیها قتل لمین فی     در اغلب ا

 با آن ماجرا داشتند ی ارتباطی که به نحویکلمات. شدت از بانک انجام مىن سرقیاه اگ
ن یکم به ا من هم کم.  نبودندیات عادــ او کلمیل بانک، خزانه، سرقت و مانند آن براثم

اد ی یها که به نوع ا برنامهیها و  لمی از فییکردم قسمتها مىیمطالب حساس شده و سع
ک جمعه برادر من ی. ون حذف کنمیزی عوض کردن کانال تلوه باشند را باثآوردنده آن حاد

ک ی از آن یکرد، در قسمتخش مىپ گیلم جنیک فیون هم یزی تلو"همان ما بود، اتفاقایم
در اطالعات پخواستند از ر شده و آنها مىیها اس یال عراقگنچسرش در پ به همراه یرانیا
 با یا سر رفتند و ضربهپن به سراغ یهم ی نزد برایه آزار کردند حرفچدر را هر پرند، گیب

رعت برخواست و به ـبه سو هان گا ناــتید، بی از درد کشیادیدر فرپکارد به بدنش زدند، 
 یخواستم بالفاصله بروم تا کمتر جلب توجه برادرم را بکند برازخانه رفت، من نمىپآش
شمان چزخانه رفتم، پ به آشییاچ ی صبر کردم و بعد به بهانه بردن استکانهاین اندکیهم
  .ش به شماره افتاده بودیتا قرمز شده و نفسهایب

 یتر ه بانک به نحوه مشخصثس انقالب حادیلپده بودم که در مجله یآقا شن ی     از عل
 یعمو برا  از او سوُال کردم معلوم شد که زنیم آن مجله را دارد اما وقتیآمده و عمو رح

طور چفکر کردم . آمدادش نمىی داده که یبه کسدور کردن آن از دسترس عمو، آن را 



  
  
  

  
  

 مشخص نبود که "م کامالیه در آن زمان هنوز هم براچر گ. اورمید آن را به دست بیبا
ند چم با تماس با یشتگ به تهران بازین وقتی همیبرا. ن خواستن وجود داشتیرا، اما اچ

با آنجا صحبت . دا کنمیپمجله مذکور را دفتر  توانستم شماره ی انتظامیروهایتلفن از ن
  .ر محل کار به دفتر مجله رفتمیک روز صبح از مسی. رفتمگکردم و آدرس آنها را 

 به همراه ی در بانک کشاورز68 هستم که در سال یسید نفی سالم، من داماد شه-
  .خواستمه مىث از مقاله مجله شما را درباره آن حادیپک کی. د شدیاش شه خانواده

شتن در کتاب سالشان کرد و گمجله شروع به کارکنان  از یکیز کردند و کمى مرا وراندا
در صفحه . دا شدیپها مقاله   از فهرستیکی در "نیکشنبه خونی"دن جمله یعاقبت با د

ند صفحه مربوط چن مجله یولئ مسیبا همکار.  د بانک نقش شده بودینج شهپر یاول تصو
  . می کردیپه را کثبه حاد

ر یک تصوی یها ن اطالعات مانند تکهیا. م روشن شدی برایا نها نکات تازه     با مطالعه آ
اما باز هم . ل دهندی را تشکیر واحدیرفت تا بتواند تصوگبود که کم کم کنار هم قرار مى

 داشت، یشتر حالت داستانینوشته ب.  نبودگران هماهنیگ دیها فتهگ از آن با ییقسمتها
  . برطرف شود آن یها یسه شود و کاستیر مقایگمنابع د مطالب آن با یالزم بود تا بعض

ل ی آن را به من تحوک روز صبح در محل کاری  کهلم بودمیدن فیصبرانه منتظر رسبى
ک فرصت یتنها در . کردمد صبر مىیبا. تا کالس نداشت و خانه بودیعصر آن روز ب. دادند

 که ینم، مردیه از اول آن را ببیانثند چر بود توانستم یگتا در اتاق دی که بیا قهیک دقی
-ون را بسته بودم و نمىیزی تلویکرد اما من صدا به تن داشت صحبت مىیلباس مشک

تا یون را خاموش کردم  و منتظر فردا بعد از ظهر شدم که بیزیتلو. دیوگه مىچدم یفهم
  . کالس داشت
کرد، ان مىیه بثا حاد برخورد خود را بگیونگچهبان بانک بود که گلم، نی فیآن مرد ابتدا

ن یولئ، مسیته انقالب اسالمیول کمئه شده و با دادستان، مسی تهیلم به صورت خبریف
رس وقت هم در محل خزانه پ مصاحبه به عمل آمده بود، بازی قانونیزشکپ و یکالنتر



  
  
  

  

 ییها لهپنم، یرا ببواقعه ن بار توانستم محل ی اولیکرد و من براه مىئ را ارایحاتیبانک توض
بعد هم . ن ساعات را در آن به سر برده بودندی که آخرییرفت و اتاقهاکه به آن سو مى

این که یک انسان تا چه رت از یح.  بودیه احساسچم یوگتوانم بنمى. اهگ از دادیمقدار
  ...تای از احوال بیدن مختصری مشاهده واکنش مردم، دتواند پست و خونریز باشد، حد می

شم چ با م برخورد افراد مشخص شود و من بتوانگیونگچتا کرد مىلم هم کمک ین فیا
اما باز هم . نمیده بودم، ببی آنها شنفی توصو را که تنها نام یان کسانیهره و طرز بچخود 

اه و گان از دادیکه اطرافدیگری ف یتعار. لم کوتاه شده نبودی بود که در آن فییزهایچ
  .واقعه کرده بودند

 دادستان 68شان در سال ی هم از دادستان برده بود، ایحبتها نامتا در صیند بار بچ
لم ینطور در فید آن وقت و همی از جرایکی همدان بودند، من هم در ی عمومیدادسرا

 که به موضوع داشتند یده بودم و به واسطه اطالع و اشرافیشان را دیاه اگمربوط به داد
. اند ده بودم که به تهران منتقل شدهیشن. منیک ببیشان را از نزدی داشتم تا ایادیعالقه ز

- سراغش را مىیاهگمند بوده و هراز  تا عالقهی دادستان هم که به سرنوشت ب"اتفاقا
 ی که به نظر مرد مسنییصدا.  را من برداشتمیوشگ، تلفن کردک روز یاند،  رفتهگ

  : د سوُال کردیمىرس
  یسی منزل نف-
  دیی بله بفرما-
  تا خانم هستندی ب-
س از پ. شان شروع به صحبت کرده بودیتا دادم، از آن طرف هم خانم ای را به بیوشگ

ن فرصت به دست آمده خوشحال یمن از ا. ادداشت کردیتا آدرس آنها را یمبادله اخبار ب
تا با آنها ین که بی ابا وجودسرانجام . ذاردگ بیکردم که قرارق مىیتا را تشویشدم و ب

رفت و گ صورت یریگ دیها ند هفته تلفنچ یبا اصرار من ط داشت، یادی زیستیرودربا
  . می شام به خانه آنها برویقرار شد شب



  
  
  

  
  

زدم دادستان وقت همدان م، همانطور که حدس مىیدن موعد به آنجا رفتی     با فرا رس
ابتدا از .  برقرار کرد-گیحداقل به ساد- یشد با آنها ارتباط عاطف بود که نمىیهم از کسان

ها  نهین زمی در ای من صحبتیلیالت من سوُال کردند و با توجه به رشته تحصی تحصکار و
  .به عمل آمد
ل و سردفتر و مراتب آنها سوُال کردم و بالخره با ی و وکی از تفاوت قاضیکم بعد از شام

 یها بودند صحبت را به بانک کشاورز یکی هم در نزدمیزبانتا و خانم ین که بیوجود ا
دم و یدر را مىیگکدین بار بود که ین که ما اولیفتم با توجه به اگطور که رساندم، همان

 بکنم یادی سوُاالت زیتوانستم به راحت  من نمىشکل نگرفته بود، ی رابطه احساسچیه
  . ند موردچشد به فقط محدود مى

 اند ون خودشان هم در آن بودهچد یام، فکر کردم شا رفتهگاه را گلم دادیفتم که فگ یوقت
  .  نشان ندادندی واکنش ظاهرچیتوجهشان جلب شود اما ه

  : فتندگشان یا
ر بوده است، ینظخ اسالم بىیت و نوع محاکمه در تاری واقعه بانک به لحاظ عمق جنا-
ن قبل از به خاک یده شده که قاتلیک مورد دی) ع (ید تنها در زمان حضرت علیشا
 از افتخارات یمربوط به بانک کشاورزمحاکمه . اند دهین به مجازات رسی مقتولیارپس

  ماست
ن مطالب جلب یتا صحبتها را نشنود، توجه آنها به ایدادم بح مىیرغم آن که ترجی     عل

  : فتگخانم دادستان . ده بودندیشده و آن را شن
  فتندگک یشون تبریه به ایگ دی کشورهای مختلف و حتی از جاها-
نه ین زمی در ای کارچی آنها نصب نشده و هیرا بیادبودی چیرا هچن یبا وجود ا: فتمگ

  رفته؟گصورت ن
  : فتگد کرد و ییدادستان حرف من را تأ

   بماندیشه در آن محل باقیشد تا هم نقر مىیادبودی گ سنید با مس روی درسته، با-



  
  
  

  

   خواستیشه از شهردار مى-
  دیسی بنویزر کشاوری به وزیا د نامهیده، با شما انجام نمىی برای کاری شهردار-
  : فتمگ کنند لذا ییرونده کمک و راهنماپرفتن گشان بتواند در مورد یدوار بودم که ایام
  رفت؟گرونده بانک رو پشه  مىی راست-
   آن را بخواهدیک مقام رسمید یدهند، با به شما نمى-

  . میشتگ کرده و برید شدم، از آنها خداحافظیرونده نا امپاز به دست آوردن اطالعات 
  

 در ضمن بعد از آن ،میند روز به همدان بروچ ی بود تا برای فرصت76الت نوروز ی     تعط
  . میوسته و با هم به سمت جنوب حرکت کنیپر به ما ی من در مالگقرار بود برادر بزر

-ل تعارف مىیوه و آجی و مینیرید برقرار بود و آنقدر شید و بازدی     در همه جا مراسم د
- مىییقه هم جایند دقچ یر تنها براگ ایحت.  بودیدن آنها هم فراری دکردند که آدم از

-م دست صاحبخانه به سمت بشقابها مىرفت و ما هم با تأسف سرمان را تکان مىیرفت
  :فتندگشدند و مرتب مىم ناراحت مىیخوردر هم نمىگا. میداد

  !د؟یکنل نمىی میزیچرا چ -
شوهر - یاه آقا مصطفگآقا و  یست مىداد باز عل که در رفت و آمدها دیی     در فرصتها

  . ان مىکردندی را بی خاطرات-تایر بیگخاله د
  : فتگآقا  یعل
ها  ک روز ادارهیل ی تعطین روزهاید به همدان آمده بودند  و بیالت عیک بار در تعطی -

ک روز یفتم گه چک روز را هم به شوش برود هر یخواست همان آقا رحمان مى. باز بود
 چیک روز، هی به خاطر یردگ تا جنوب و بری بریخوان همه راه مىیست ایه مهم نک

  افته نمىیاتفاق
م، یم نرویول هستئه ما که مسگد جواب مردمو داد، اید برم، بایآقا من بانه على: فتگمى
  ه داشت؟یتوان از بق مىیه انتظارچ



  
  
  

  
  

  ادیر نمىگین یاشن روزا می تو ا"ه که هستن، اصالی داره بقیه اشکالچ خب -
  ه خبرهچم ینینال ببیم ترمیفه دارم اونجا باشم، حاال مىروی باشه من وظ-

ها هم مردم جمع شده   دم در اتوبوسی شلوغ بود حتیلیم، خینال رفتیبا هم به سمت ترم
  . سوارشنیه جوریبودند تا 

  د؟ید بریس البد نتونستپ -
 دکتر ین آقایفتم اگها و بهش   از رانندهیکیش یپدم آقا رحمان ناراحته، رفتم یرا، دچ -
ر رفت و ین مسیش آمده، به هر حال شما تو ایپ براش یه کاریاد ید با اتوبوس شما بیبا

  : فتگشون مىافته، راننده هم ی و کار شما هم با ایآمد دار
  می دکتر هستی ما مخلص آقا-
  کرد؟ ه مىچ آقا رحمان -

  : فتگ زد و یبخندن خاطره لیاد آوردن ایعلىĤقا از به 
رد گ شایو اما بالخره راننده جاگکرد که ن با دست اشاره مىیرفته بود و هگاش   خنده-

کدفعه از من ین بودم که یران اگفت من همش نگشت مىگ بریوقت. رو به آقا رحمان داد
   نکننیزشکپسوُال 
ا یکنه  درد مىه سرمگ بیکین باشه که اآلن یران اگ راه نین که آدم ساعتها تویتصور ا

ن خاطره و خاطرات مشابه یدن ایبا شن. آور بود زها خندهیچن یال اثرفته و امگدلم درد 
ت ین مرد اهمی ای برایت حق مردم و وجدان کاریشدم که رعاشتر متوجه مىیه بچهر 

  : ف کردیتا تعریک بار بین رابطه یدر هم.  داشته استیادیز
  می قبول نکنیزیچ چیبانک ه یها یفته بود که از مشترگ بابا -
  آوردند؟ مىیزیچه اونا گم: دمیرسپ
ن یا ازایوشت گوه، یا تشکر، حاضر بودن می انجام کارشون و یها بودند که برا ی آره بعض-
ر هندونه همراهش بود، ک وانت بای در خونه ما اومد، یمشک عربیک بار اندیارن، یزا بیچ



  
  
  

  

ند تا هندونه چوش نداد و گشه اراحت مى نیسی نفیفت که آقاگ بهش یچمامانم هر 
  اط و رفتیذاشت کنار حگ
  ه کردچ خب بابا -
  : فتگ ناراحت شد و یلید خی فهمی وقت-
  دی قبول نکنیزیچفته بودم گه من نگ م-

  .فت که اون به زور آوردهگمامان هم 
 یف رو بریم، هنوز مقدارینجنامه رفتگآقا و خانواده به ردش به همراه علىگ ی     برا

به یت دو کتیرانگ سخت یهاگ سنیرو. شدن بود و نفسها به صورت بخار خارج مىیزم
 ی که از باالیکه آبیاز بار. مانده بودش باقىیپود داشت که از حدود دو هزار سال وج
 تکان داد و یرفتم، با تأسف سرآقا مىخواست، من با علىان داشت بخار برمىیها جرگسن
  : فتگ
برخالف .  هم آمده بودیادینجا، برف زیم ایان ما آمده بودین جرینده به اک هفته مای -

 ییها هم تو هچ شد، بین بار وارد بازیکرد، اها شرکت نمىیشه که آقا رحمان در بازیهم
 یلیذشت و خگ خوش یلیخوردن، خشدن و سر مىک آورده بودن و از باال سوار مىیالست

  میدیهم خند
  تا هم بود؟یب: فتمگ
  ن که درس داشتیل اثامده بود مینه ن -

  .میه شروع به قدم زدن کردچ در کویمن و آقا مصطفعصری 
  : فتگ یآقا مصطف

 بعد از ی هم آمده بود کمیادی خانه ما بودند، برف ز ه، شبثن حادیش از ایپک هفته ی -
   شده؟یچفتم گدار شده، ی متوجه شدم آقا رحمان ب مه شبین
  اوردمیاو صندوق رو همراهم نگد ی کلخوام برم بانک،مى: فتگ
  تونه اونو باز کنه؟دا کنه مىیپ یه کسگ ا-



  
  
  

  
  

  دی هم اون کلیکیخواد و  منو مىیکی باز کردن ی نه برا-
 ی بانک براینهمه برف بری تو ایخواران نباش، مىگ، نینجا هستیس شما که اپ خب -
  ؟یچ
شد و ناراحت بود، من هم هلو مىپهلو به آن پن ی آرامتر شد اما تا صبح همش ایدم کمید

ک عمر شرمنده یاد و من یش بیپ ی نکرده مشکلیه فکر مىکردم نکنه خدایگاز طرف د
. مــید رو برداشتــیم بانک و کلـین همان اول صبح با هم رفتی همیآقا رحمان باشم برا

  .شدل لوال تا مىث بود که از وسط مید بلندیکل
   بوده؟یاجیه احتچکردن به آقا رحمان دا مىیپد رو یه کلگا: دمیرسپ
  دیدانسته، هم رمز الزم بوده و هم کلاو صندوق را مىگشان رمز ی ا-
ر گ ایس بانک نبوده حتئی سرقت کنن که ریشده بانک رو وقتس در هر صورت نمىپ -
  کردندا مىیپد رو هم یکل
-وجود داشته که مى هم داخل خزانه یا لهیک در میتونستن، البته  بله بدون اون نمى-

 اون "ظاهرا.  بانک بودهیه از کارمندایگ دیکین در دست ید ایتونستن با اره ببرن، کل
 " ساختن که اصالیان اونا رو طورین جری نداشتن اما بعد از ایندانچ یها سخت لهیزمان م
  ده نشهی بریله عادیبا وس
تا را هم یکرد بف مىیتعر که از آقا رحمان ی مختلف و خاطراتیآقا در ضمن صحبتهاعلى
 گرم خانواده بزرگ در آغوش یریگکرد، او که تا آن زمان مانند هر دختر دن مىیتحس

ان را به گن همی را نشان داده بود که تحسگ بزریه روحثن حادیاه با بروز اگشده بود به نا
ن دختر یکر ایپ که بر ین ضربه مهلکینچدر آن زمان تصور مىکردند .  داشتهمراه

 که یشه ناتوان خواهد ساخت، کسی همیر او را در هم نشکند براگشود اوجوان وارد مىن
اه تنها و گ به نای دوست داشتنی شاداب و برادرانیدر و مادرپ راحت و مرفه، گیک زندیاز 
 رفته بود که دو نسل با او یریپ گ و مادر بزرگزریدرپ مهلک به خانه یشته با دردگسر



  
  
  

  

آقا على. نهان کردپ را  خودی همدم او شدند و او اشکهای درسیافاصله داشتند، کتابه
  .ستود را مىین قدرت روحیهمواره ا

  : فتگآقا على
م یدیفهمهره و عوض شدن حالتش مىچ گیدیرپ گکرد اما از رنه نمىیرگش ما یپتا ی ب-

  ذردگه مىچکه در درون او 
م ینیم تا ببیتا به طرف بانک رفتیبا ب مانده از سفر ما به همدان، ی باقی از روزهایکیدر 

 یریی تغچیده، در خود بانک که هیادبود به کجا رسیکه نامه ما در مورد نوشتن جمله 
ر عکس آقا رحمان ی در زیا  نصب شده بود و نه نوشتهی شکریشد، نه عکس آقاده نمىید

 ی از خانمهایکیها به  لهپ سر یرست بانک نبود، به طور اتفاقپباز هم سر. شدمشاهده مى
  :م، جواب دادیرفتگم و از او سراغ نامه را یرخانه برخوردیدب
  اند  کردهیانیگ نامه را با-

د بانک و درخواست یس شهئین تصور را داشتم که نام تنها بازمانده خانواده ریحاال من ا
ن درخواست اجابت یدم که نه تنها ای اجرا خواهد شد اما با تعجب د"نائک او مطمچکو
شمم به چاند، ناراحت شدم و همزمان  ندادهاسخ آن پ در  همیا  نامهیشده بلکه حتن

-نیرفت، اگدلم . نا آمده بودندیس دن مزار ابنیاه به دگدان آرامی خورد که در مینیمسافر
 یه اتفاقچ آنها یند قدمچدانند که در  کدام نمىچیروند اما هند و مىیآهمه آدم مى
هبان بانک گاش و ن  ، خانوادهیسید نفی که شهیر قابل وصفیو رنج غ یا سختیآ. افتاده است
 ارزشها یای احید ارج نهاده شده و از آن برای سرد متحمل شده بودند نبا در آن شب
ا آن که آنها در راه حفظ یک تصادف جاده بود ی آنها هم مانند گا مریشد؟ آاستفاده مى

   جان فدا کرده بودند؟ ی انسانیآرمانها
سر خطاکارش پ یدرپلم ی و در اوج فیانیاپتادم که در لحظات  قانون افیلم هندیاد فی به

لوله قرار گار ناراحت هم بود، هدف ی که بسیم قانون شود، در حالیرا که حاضر نبود تسل
ش یما نمای از س"خش اول، مجدداپ از یاد در فاصله کمیلم با درخواست زین فیدهد، امى



  
  
  

  
  

 یرانیلم ایک فی. دی رسپاچلم به ی از آن فی با جلد قرمز و عکسی کتابیداده شد و حت
ده که در ــارنگک نیل یه نه در ذهن و تخثنجا، حادیاما در ا. ن نام ساختندیهم با هم

ک یهار ساله، چک کودک یسر خطاکار، پک ی یافتد و در آن به جات اتفاق مىیواقع
المال  تین بیکه همه آنها در برابر سارقناهشان قرار دارند گ ساله با مادر بى12نوجوان 

ه ی تهی برایرفتم به شهردارگم یا رواست که فراموش شوند؟  تصمیآ. کنندمقاومت مى
  .سمی بنویا ادبود نامهیلوح 
 اطالع ی همدان فرستادم و برای را به شهرداریا ن فرصت نامهیشت به تهران در اولگدر بر

مه یت آقا رحمان بود را ضمیریبانک که در زمان مد از ی فرمانداری از قدردانیپشتر کیب
 با ی شهرداریباسازیرفتم اما نامه در زگدردسرتان ندهم، بارها و بارها تماس . کردم
. ه دادستان عمل کنمیرفتم تا به توصگم یتصم. انداز برخورد کرده و مانده بود دست
 ارجاع کردند و یکشاورزرعامل بانک ی نوشتم که آن را به مدیر کشاورزی به وزیا نامه

  . ن اقدام فراهم شدی ای برایا ب روزنهین ترتیشان هم دستور مساعد دادند و به ایا
 ید کرده بود اما دل من راضیرونده ناامپرفتن گه دادستان من را از چر گر یگاز طرف د
ته  دو هفیکینامه بعد از . سمیه بنوییاست قوه قضای هم به ریا رفتم نامهگم ینشد و تصم

جه معلوم ی صبر کنم تا نتید مدتیفتند باگ همدان ارسال شد و آنها هم یسترگبه داد
  . شود

 دو ی دادن کارت عروسی برا"ند نفر از دوستان آقا رحمان در تهران بودند که ما قبالچ
فت گتا مىی بود که بیکل و دزفولی درشت هی از آنها مردیکیم، یده بودینفر از آنها را د

ر ثین تأیری سایشان رویر کند، اییکه در مدت اقامت در تهران لهجه او تغ آن یبه جا
 آنهم در ی که هم شوخ بود و هم احساسیمرد. ادشان داده استی یذاشته و دزفولگ

فته گ به من "تا قبالیب. کباره آفتاب شودیکباره ببارد و ی که ی مانند آسمان،کیفواصل نزد
م شده بود و از من گند عدد از اسناد بانک چ آخر یده است که در ماههایبود، شن

م بعد از ی نهار منزل آنها بودی که برایروز. شان سوُال کنمی از ایخواست که به طور ضمن



  
  
  

  

 یله را سوُال کردم، جواب مشخصئ کردند من مسیحت که درباره همسرداری نصیمقدار
  . خبر استذارم که رحمان بىگد مىیک سفچام  فتهگفتند که من گنداند، تنها 

  .شدد حل مىی بود که بایا لهئن هم مسیا
  : فتگول آنجا ئرفتم و مسگ تماس یسترگرخانه دادیذشت، با دبگک ماه ی
 یسترگاست دادیح درخواست خود به ری توضیم که برایا  شما فرستادهی برایا  ما نامه-

  دیمراجعه کن
  میایها ب ین زودیتوانم به ا اما من نمى-
  رفتگ آن را یپد ی نامه داغ است با به هر حال تا-
   باشد-

البد .  بود و به آدرس محل کار من آمده بودیسترگ آن آرم دادید، روینامه آنها رس
ر در رفتن را ین که هم مشکل تأخی ایبرا!. ام کار کردهچهمکاران من فکر مىکردند من 

 همدان نوشتم یترسگاست دادی ری برایا حل کنم و هم نامه شامل مرور زمان نشود، نامه
 روشن شدن مطلب الزم باشد یکردم ممکن است برا را که فکر مىیلئو در آن مسا
 بودم که یصبرانه منتظر روز حاصل شد و من بىین نامه موافقت کلیدن ایآوردم، با رس
  .میبه همدان برو

  . میدن فصل تابستان به سمت همدان حرکت کردیبا فرا رس
...  

ا از ید یای بیسترگخواستم او به دادمه جا با من باشد اما نمىتا اصرار داشت که هیب
-د مىی داشت و بایآقا کارعلى. دیایش کردم که نیرونده مطلع شود، بالخره راضپان یجر

رزا ی می آنجا شش، هفت نفریم، جلوی رفتیسترگآقا به سمت دادسر علىپ من و ،رفت
 هم توجهم یدنی دیا آوردند، صحنهمى کاغذ یس نشسته بودند و تظلمات مردم را رویبنو

 یاهیو سپ بود که کاله شایا  ساله60 حدود یها آقا سیرزا بنوین میان ایرا جلب کرد، از م
راهن یپقه ی. کرد او را به لبها وصل مىینیر بی زیار کم عرضیل بسیبه سر داشت و سب



  
  
  

  
  

ز ینشسته بود، دور م با اقتدار ی صندلیرون آمده و روی بیاکت بافتنژر یلدار او از زگ
دن ید.  او آورده بودندی کاغذهاین نشسته و سرشان را توی زمیند نفر روچش هم کچکو

  .    نشاند را بر لبها مىی لبخندیسترگاو در ورود به داد
 که دستبند به دست یت آمده بودند و کسانی شکای که برایرفت و آمد بود مردم رپآنجا 
رخانه رفتم و یخوشبختانه طبقه دوم خلوت بود، به دب. رفتندن طرف و آن طرف مىیبه ا

رونده و پ آوردن یشان برایستند، با دستور معاون ای نیسترگاست دادیمتوجه شدم که ر
ند چ یشتپاط ی رفتم، در حیانیگ کرد به بایتوان نسخه بردار که مىینظر درباره قسمت

در . وشانده بودندپ ی فلزیم تورها آن را ه شهی شی بود که روین در فلزییاپله به سمت پ
ار به یمن بس. شدده مىی متفاوت دیها  با ضخامت روندهپ مملو از یها روبرو باز بود و قفسه

رونده را با پدا شد و خود یپ شماره یم ساعتیبعد از ن. ک شده بودمیخواستم نزده مىچآن
-5 با ضخامت گ رنی آبوشهپرخانه منتظر بودم که یمن در دب. ک سرباز به باال فرستادندی

 آن از یرخانه آن را ورق زد، در انتهایول دبئمس. رفتگز قرار ی می در روی سانتىمتر4
اد به خودم اجازه ی زی شده توجهم را جلب کرد، با وجود کنجکاویر نقاشیند تصوچدور 

  . ستیچنها یرسم اپندادم که ب
 را مشخص کرده یسمت خاصن که نه من قیم، ای شدین همه متوجه مشکلی     بعد از ا

 خاص ی از قسمتیبردار  بر نسخهی مبنیسترگاست دادی از ریحیبودم و نه دستور صر
.  به آن دست زدیشد حت از من قرار داشت اما نمىیرونده در فاصله کمپ. وجود داشت

. ان تا لحظه خروج شدمیات اتفاقات از لحظه ورود جانئیر نوشتم و خواستار جزیگ دیا نامه
 که در آن زمان در یسترگاست دادیرفت تا به نظر رگرونده قرار پ ی نامه هم بر رونیا

  .تهران بودند برسد
آقا و در راه على.  قرار داشت حرکت کردمیکی     از آنجا به سمت بانک که در همان نزد

 یرست حضور داشت و من و آقا مصطفپن بار خوشبختانه سریدم، ای را هم دیآقا مصطف
ده و آنها یفتند که نامه رسگم، یشان رفتیش ایپه بود  نامه مراجعه کردی هم برا"که قبال



  
  
  

  

 هم از یا نامه. میرون آمدیم و بی کردیخداحافظ. شنهاد خود را به تهران بدهندیپد یبا
شان یرفته بودم که درخواست شده بود اگ استاندار همدان ی رحماندوست برایطرف آقا

 آن روز شنبه و مصادف با "ند، اتفاقای بنمای همکاردانیاء نام آن شهیدر مورد اح
 ن مدت حسنیم اما در همی منتظر بودیه دو ساعتچر گ.  استاندار بودی مردمیدارهاید

. رفتندیذپن نفرات یر بود، ما را هم جزو آخرگیشمچبرخورد و حوصله استاندار همدان 
ند نفر که قبل از چ جمله ز نشسته و دو سه نفر ازیشت مپ در روبرو یوارد که شدم، فرد

ن یز نشیشت مپه بودند، فکر کردم استاندار فرد من داخل رفته بودند در اطراف نشست
 و از  ها نشسته از همان صندلىیکی یشان در رویهستند اما با تعجب متوجه شدم که ا

  : فتندگبعد از مطالعه نامه . شنودک مشکالت را مىینزد
  ه؟یچ موضوع -
  ....68، سال ی کشاورز در مورد بانک-
  د؟ی داریه درخواستچنه که یدونم، منظورم ا مى-
اج به یدون احتی در مورد نصب لوح که قراره ساخته بشه، ممکنه نصب اون در میکی -

   داشته باشهیاجازه شهردار
  میکن مىید ما هم در مرحله الزم همکاری شما کار ساختنش رو انجام بد-
   رو هم به نامشون کرد؟یوندیا میابون یشه که خ مى-
  کنمد من امضاء مىیسی بنوی شما درخواست-

  .میرون آمدیدر خواست نوشته و توسط استاندار امضاء شد و ما ب
فت که حاضر است برود و مطالب گ یف کردم، آقا مصطفی را تعریسترگان دادی من جر
. آورد خود نمىیان به روندچران شده بود اما گتا نیم، بیدیظهر به خانه رس. ردگیالزم را ب

  : دیرسپ
  د؟ی کجاها رفت-
  ...ر شدی تأخیم، اما اول صبح نبودند و کمی رفتیم، استانداری بانک رفت-



  
  
  

  
  

  : فتگ آقا یان صحبت علیدر م
  د؟ی نداری کاریسترگه دادیگ د-
ن انداختم، ییاپاه کرد، من هم سرم را گرد شد و به من نگتا ی بیشمها باره چکی

  : فتمگ ،ام رونده نوشتهپرفتن گ ی برایا فته بودم که نامهگ به او "الخوشبختانه قب
  می دنبال همون نامه رفته بود-
 بودند که یینها نشترهای بشنود، ایزیچن مطالب یخواست که از ا نمى"تا در ابتدا اصالیب

ا  اطالعات ریآور کردم کار جمعن که حس مىیکردند، من هم با ازخم کهنه او را تازه مى
خواستم تا آن افراد را و ش نداشتم، مىی در آن وقت برایل محکمید انجام دهم اما دلیبا

نان در موضوع چ که یرگشتر لمس کنم، مانند تماشایه بچه را هر ثبه خصوص آن حاد
د خاطره آنها را حفظ کرد اما یدانستم که بامى. شود از آن مىئیرود که خود جزفرو مى

  . نمودر از دسترس مىم دوینوشتن کتاب برا
- خود را به تأمل مىید جایت شدیج آرامتر شد و آن حساسیتا به تدریذشت زمان، بگبا 
شان است یار اثفه ما حفظ آی بردم که حداقل وظیپن نکته یر من هم به ایگاز طرف د. داد

ر گ ایشود و حتون مىگرگها در ذهن افراد متفاوت و د ان منتقل شود، خاطرهگندیتا به آ
ن شک و تفاوتها را از ی در آن شک کند اما داشتن اسناد آن ایهم نشود ممکن است کس

  : فتگتا با کتاب هم مخالف بود، مرتب مىیب. ن خواهد بردیب
  تونمم؟، من که نمىیسید بنوی بایچ " اصال-

  سمینو من مىیکار دارچتو : فتمگمى
 یخش شد و طپند هفته چر ارزشمند ای بسیونیزیک برنامه تلوی. ـدیرس به نظر نمىیراض

 یلیتا هم خیکرد، بف مىیاتشان تعریشان و خصوصیهمت از ا د حاجیآن همسر شه
  : فتگداد، به من مىوش مىگعالقمند شده بود و با دقت به آن 

   داردیریگم حالت دینم برایبد همت را مىیف هر جا عکس شهین تعاری با ا-
  : فتمگمن هم از فرصت استفاده کرده و 



  
  
  

  

  شددا نمىیپن حالت یکرد حاال اف نمىیامده بود و تعرید همت نیر همسر شهگن ای بب-
دم ید همت در دستش دی درباره شهی کتابی به فکر فرو رفت و ئند ماه بعد وقتیتا کمیب

  : فتمگده بود یاه خرگکه از دانش
  ادین کتاب ما هم دربی خوبه ا-
  : فتگتا یب
   بشه؟پاچاب هم ن کتیشه که ا مىیعنیدم،  من هم فکر کر" اتفاقا-

ه گ. ل شده استیتا به موافقت و بلکه عالقه تبدین شکل متوجه شدم که مخالفت بیبه ا
ندان اصرار چش ببرم اما ی را براییخواست که قسمتها نوشتن از من مىیاه هم در طگ

خواهد بود  یزد مطالبن که هم دوست داشت تا بخواند و هم حدس مىیل اثکرد منمى
 از یا قهی دق40م که در آن حدود یک نوار هم داشتیما . ستی آنها آماده نیکه دلش برا

تا یتا در آن بود اما بیدر و مادر و برادر بپ ی داخل خانه ضبط شده بود، صدایصحبتها
  . هنوز هم نتوانسته آن را بشنود

 بانک ی جلویمانیمکت سیک نی یم و رویاه رفتگدان آرامی به میآقا دو نفرعصر با على
  : فتگآقا  على. مینشست

  کنمدا مىیپ یک آرامشیاه مىکنم گدون نین میفت من هر وقت به اگ آقا رحمان مى-
  : فتمگاه کردم و گبه ساختمان ن

   بوده؟ین شکلی ساختمون بانک از اول هم-
د شعبه  وارچپ بود که از سمت گ کرم رنی شعبه هم از همون در فلزی ورود" نه، قبال-

  .رفت مىیرستپ سمت سرم هم بهی و مستقیشدمى
  ن اتفاق نمىافتادیل اآلن بود، اثه شکل ساختمان بانک در آن زمان مگ ایعنی -
ک چ کویزهایچ یلیافته، خید اتفاق بی بایزیچک ینه که یل اث میاهگافتاد اما  نه نمى-

ا یله نداشت یها م رهنجپ " ساختمان، قبالین مهندسیش هم همیکیکنار هم جمع شدن، 
  هیگر و موارد دیژ آیا خرابی نصب شد "اط اما بعدایوار حیسر د



  
  
  

  
  

  کردن؟را درستش نمىچ -
  دونم نمى-
  : دیوگافتم که مى مىی از مولویاد شعریبه . شدد حل مىی بود که بایلئن هم از مسایا

  مییش سوفسطایم وز سبب سوزییدایش من شیاز سبب ساز
. شودفت زده مىگ شی رخ دهد که آدمیا هثند تا حادیآکنار هم مى آنقدر سببها یاهگ
  .ن حال به ضعفها هم توجه کردید دنبال حکمتها بود و در عیبا

ر گح کند، یم تشری ساختمان را برایآقا خواستم شکل داخلم، از علىیاه کردگها ن نجرهپبه 
اند را  کرده مىگیکه آنها زند را ییک جایشتر عالقه داشتم تا داخل آن رفته و از نزدیه بچ
رست بانک پم  و با سریند جمله صحبت نکرده بودچش از یس بانک که بئینم اما با ریبب

 یک تکه کاغذ شکلی یآقا روعلى. ن درخواست نبودی ای بود و جایشتر برخورد اداریهم ب
ل ، هاچپزخانه در سمت پ آن، آشی و راهرو روبرویرد در ورودگاپک ی. دیم کشیبرا
  .  روبرو و اتاق خوابها در امتداد راهروگبزر

  : دمیرسپآقا از على
   هم بوده؟یرگیکرد، در که در بانک کار مىی در زمانین آقا رحمان و فرد اصلی ب-
ه ــ ب،دیرس کس نمىچی بود، آزارش به هیار متشخص و آرامی آدم بس"ا رحمان کالــ آق-

شد اشون بلند مىپجلو . کردوب برخورد مى خیلیوع خــر دست و ارباب رجیخصوص با ز
ده ی دیده بود و وقتیون دزدیزیده بود، تلویول دزدپش نبود، ی حالچین حرامزاده هیاما ا

ه اخراجم گکنن، اونم وقت رفتن مى را هم به بانک آورده اخراجش مىیبودند که زن
ه به کارمندان به چاپن کله  بعد به بهانه فروختیالبته روزها. رمگید اما انتقامم را مىیکرد

ن فرد داخل بانک شده از ینه که ایبرست بانک مىپک بار که سریبانک رفت و آمد داشته، 
  :رسهپرحمان مى

   بانکیرا آمده توچن فرد اخراج نشده، یه اگ م-
  :دهرحمان جواب مى



  
  
  

  

  دیدا نکردیپ یریگراد دیاره، ایش دربچ زن و بیک لقمه نون برای آمده -
 و گیها را انجام دهد، آمده بود تا به جان و زند یین شناسایزار آمده بود تا آخرلگن یحس
ن بود ین سو رحمان در فکر خانواده او بود، در فکر ایس بانک تعرض کند اما از ائی ریآبرو
ان به ی متقیسخن موال. را در فشار باشندچه اخراج شده اما خانواده او چر گن فرد یکه ا

ن ی، حال ا"خواهم و شما قتل مرامن اصالح شما را مى": ندیفرماىد که میآادم مىی
خواست ر مىیگند روز دچ را داشت که تا ی کسیواران قصد راحتگرد مکتب آن بزرگشا

  .ردگیجانش را ب
  : فتمگآقا به على

  نه شدهی کثد اخراج اون باعیکن فکر مى-
   با هم ندارندیارگ ساز"ن اصالخوا  به هم نساختن نمىی برایلی حق و باطل دل" اصوال-

- درست مى"ن جنبه توجه نکرده بودم او کامالین کردم، من به ایآقا را تحس در دلم على
 داشته باشد، یتواند محبت و حق شناسطور مىچست باشد پ " ذاتای کسیفت، وقتگ

 یهبان اخراجگس نفرت آن نپ. ک جا جمع شوندی و رطوبت با هم در یشود که خشکنمى
  .  هم نداشته استیرونی به برخورد بی لزومینت کار حتایخ

  : فتگآقا م، علىیشم دوخته بودم به سمت خانه راه افتادچاه گدان آرامی که به میدرحال
ش یپآمدند  مىیاهگها  هچـاطمه و بــودم، فـبمنطقه ن اتفاق افتاد من در ی که ای زمان-
نه، همه با یبنو مىیوده و آقا رحمان که ا ناراحت بیلیه فاطمه خثن خانم، قبل از حادیمه

رت پا مىزنه و بشقاب رو پان، نهار کوفته داشتن، فاطمه با ی طاهریرن خونه آقاهم مى
 سابقه نداشته اونم "ن کار اصالیون، ایزیر تلویره زها هم مى  از کوفتهیکیکنه که مى
شنبه عصر فاطمه .  بانکردنگ، برمىگذاشتنمیاحترام او ه با ـ آقا رحمان که همیجلو
کنه، فاطمه به دن حال اون مخالفت نمىیخواد بره خونه، آقا رحمان هم با ده مىگمى

 کنه ی بازگنپ گنیپ یخواسته عصرمان که مىیپد، اما ییایه شما هم بگمان مىیپتا و یب
  ادینمى



  
  
  

  
  

  : د کردیآقا تأکعلى
  کشتننا همه را مىیه اون شب ده نفر هم اونجا بودن اگ ا-

  : دیرسپتا از من مىی دو نفره بیوهاگفتگ بعد از "م، معموالیدی به خانه رسیکیدر تار
  د؟یفتگ یچ -
 مناسب حال یا ست، من هم خالصهیچ ما ی صحبتهایدانست که محور اصلون مىچ

م، ی هم بعد از ماهها آماده شده و آن را به همدان آورده بودیلم عروسیف. کردمف مىیتعر
ن یرفت و آنها مشغول تماشا شدند و ما هم که بارها اگه را ی همسایویدی هم ویآقا مصطف

 ی آقا مصطف  آن شبیفردا. میم همراه آنها ننشستی خسته بود"ده و ضمنایلم را دیف
  :فتگ
  ...ر شدمثه کردن، من هم متأیرگم، طاهره شروع کرد به یدیدلم را مىین فی ما که ا-

 ی جایریگفتم که کس دگ زدم و گ زنیسترگرخانه دادیم، من به دبیشتگبه تهران بر
 آقا یع برایست سرپ هم با یا نامه. ول آنجا هم موافقت کردئد، خوشبختانه مسیآمن مى
 کردم که عالقه دارم بدانم یادآوریرونده فرستادم و در ضمن پرفتن گ ی برایمصطف
  . ه بوده استچدم مربوط به ی که دیریتصاو

ا نه، تلفن نداشتند ی رفته ینم آقا مصطفیرم ببگی بیتم تماسفگذشت، گ یند روزچ
- من را مىیر صدایگرسم، او دپ بیسترگرخانه دادیول دبئرفتم از مسگم ین تصمیبنابرا

  : دمیرسپ یرسپ را برداشت، بعد از احوال یوشگشناخت، 
   اومدن خدمت شما؟ی جمالی آقا-
شان یاکار  ،ن کاریفتن که اگم، یر شدث ناراحت شدن، ما هم متأیلیشان آمدن اما خی ا-
  دیاید خودش بیذارگست و بین
د یا دهی که دیلئن همه مساید و ای که دارییها ن همه تجربهی که شما را با ایزیچس پ -

  شان داردی ا  خانوادهی برایرثه اچد ید دیس باپر کرده است ثمتأ



  
  
  

  

نم خاطره یبرونده را مىپن که ام و اآل ه مراسم آنها بودهفتند که من در همگشان ی بله، ا-
  .شود مىیم تداعیآن زمان برا

 بوده که از آقا ید کار اشتباهیر شدم فکر کردم شاثن مطلب من هم متأیدن ایبا شن
شان ید در عوض نامه ای نوشتم که به دستشان نرسیا ام، نامه ن کار را خواستهی ایمصطف

رخانه یول دبئ که مسیمان مطالب هید، حاویدو سه روز بعد از تماس به دست من رس
  : فته بود، نوشته بودگ
کبار حس کردم ینم، ی را ببییتوانستم قسمتهازدند من هم مىرونده را ورق مىپ ی وقت-
د یفته بودگ هم که یریآن تصاو. ن کار صرفنظر کردمین از ایتوانم، بنابرار نمىیگد

  م کردهیس آنها را تریرمگ سری بوده که برای شکری آقایهاینقاش
ند بار با بانک چن مدت ی ایکردم، طد تا اواخر مرداد ماه صبر مىین وصف بایبا ا

ع شود، مشکل یادبود تسریه لوح یرفتم تا در روند تهگ تهران و همدان تماس یکشاورز
رون و جنب بانک تعداد یم تا با نصب آن در بیخواست نصب آن بود، ما مىیمطرح جا

ا صلوات ی  ار فاتحهث خاطره آن شهدا، با نیادآوریده و ضمن ی دن آن رای از عابریشتریب
ده داشت که با نصب آن در یرست بانک همدان عقپبه خود و به آنان برسانند اما سر یوابث

ادبود یرفتند که لوح گم یت آنها تصمیدر نها. توان از آن بهتر حفاظت کردداخل بانک مى
 آن که گیس سنین لوح و تندیطرح ا. میول کردرا در داخل شعبه نصب کنند و ما هـم قب

  . ده شده بودیان کشگ از بستیکیندم توسط گک یبه شکل 
ام گاد روز به هنی زیرماگم، به علت یش رو داشتیپد، همدان را در یزمان رفتن فرا رس

 یها مهیر، در نیک ساعت تأخیان راه و یم و با خراب شدن اتوبوس در میعصر راه افتاد
-ش در شهر رفت و آمد مىیها کم و ب نیتابستان بود و ماش. میهر همدان شدشب وارد ش

، به ین شخصیتا در سوار شدن به ماشید بینال با وجود تردی ترمیکردند، ما هم از جلو
  . میآقا رفتسمت خانه على



  
  
  

  
  

د اما با بودن یایخواست بتا مىیم، بی آن روز شروع کردی را از فردای اداری     کارها
رخانه یول دبئم، مسیآقا رفتبا على. ر، او را از آمدن منصرف کردمی در مسیترسگداد
  : دیرسپ. می کردیکیعل ذاشته بود، سالمگز خود آماده یرونده را در مپ
  دیخواسترونده را مىپ ی کجا-
ع اتفاق افتاده از زمان ورود تا لحظه خروج که یات وقائی من در نامه نوشته بودم که جز-

  شتر باشد که بهتریر بگ حداقل است، انیالبته ا
  : فتگرونده را درآورد و آن را ورق زد و پاو 
  ادهی زیلیرونده که خپن ی ا-

  :فتگ از آن را کند و به من داد و  ک تکهیسرانجام 
  د داردیخواه را که شما مىییزهایچن قسمت ی ا-
  اند؟ بت نکردهثه را فته شدگاه مطالب گا در دادیطور، آچاه گ مربوط به دادی قسمتها-
  ها شامل آنها هم هست نی هم-

در . می بردیبردار  نسخهیرفته و براگشد را  هفتاد صفحه مى"     همان قسمت که حدودا
ز آن را مطالعه مىکردم اما زمان  ایآمد خطوطرون مىیاه بگها از دست یپ که کیحال
 به بانک یل دادم، سریورخانه تحیرونده را به دبپداد، آن قسمت  نمىیندان رخصتچ

 یبا علىĤقا برا. ذاشتمگشان ی ای برایا م، نامهیدا نکردیپرست را پم که سری زدیکشاورز
 با "م البته قبالیتراشان همدان به سراغ مغازه برادرش رفت گن سنی از معروفتریکیدن ید
 گک مغازه سنی با آنها صحبت کرده بودم، یک بار تلفنیشان صحبت شده و من هم یا

اه گ نیکردند با نظر خوب قبر درست مىگ که سنییها  به مغازه"من معموال.  بودیتراش
 و ماتم است، اما اکنون که به طور یادآور ناراحتین بود که کار آنها یکردم، حداقل انمى
ه داده یوار تکی به دگند سنچ. ن احساس را نداشتمی از آنها رفته بودم ایکیش یپ یاتفاق

  : دمیرسپ. ن بودی زمی هم رویا کاره همی نگشده و سن
  کشد؟قدر طول مىچ مورد نظر ما گ درست کردن سن-



  
  
  

  

  دید با کننده کار صحبت کنیشما با: فتگ
  :دیرسپآقا  یعل. منظور برادرش بود

   اآلن کجا هستند؟-
  هی اآلن ساختمان فرماندار-
  مشینیبم اونجا مىیرو ممنون، مىیلی باشه خ-

ان بودند، ده ی طاهری نبود، همه خانه آقایم، آنجا کسیه منزلشان رفتآقا بابتدا با على
 که توجهم را در آن صفحات جلب ییزهایچن یرونده را خواندم و اولپ از مطالب یا صفحه
 بود که علت آن را خودش ارتباط گ به کبودر آهنیتکار اصلید موقت جنای تبعیکیکرد 

 ی در دی اخراج ویریگا هم برده بود و د اسمش ریدانست که حت مىی با فردیرشرعیغ
 او یه کسچرست؟ پا سری او را اخراج کرده؟ آقا رحمان یه کسچ، فکر کردم 68ماه سال 

ده بودم که در ی از او نداشته و دیده بودم که آقا رحمان دل خوشیرا استخدام کرده؟، شن
  : واب داد او جیس بانک داشتئی با ریه دشمنچدند تو یرسپ از او یاه وقتگداد

  !  او که من را اخراج نکرد-
وقت نبود، .  اعترافاتشان را امضا کرده بودندی به خط خود آنان بود که جلوییقسمتها

. میخواندند رفت مىی که آن را کاخ فرماندارییذاشته و به سمت جاگها را همانجا  هگبر
م یدیرسپن و آن یز اا. ر از خاک بودپساختند و هنوز اطراف آن  مىیآنجا ساختمان بلند
شان ی که از ایفین همه تعریکردم با ام، من فکر مىیدا کردیپرد نظر را تا سرانجام فرد مو

 سالها تجربه به دست آورده است اما فرد ید که طیم دی را خواهیرمردیپاند  کرده
 یخودمان را معرف. کردوار وصل مىیت را به دیرانگ یهاگم که سنیدی را دیانسالیم

  : فتگد و یشان از کارش دست کشیم، ایکرد
ش بلکه به خاطر خود یله مادئن کار را بسازم نه به خاطر مسی عالقه دارم که ا" من اصال-

  آنها



  
  
  

  
  

 عالقه و محبت ی بلکه از رویب مادین قسمت کار هم نه با ترغیمن خوشحال شدم که ا
 به یبی تقریریم تا مقادی کردثم و سر ابعاد بحیشان نشان دادیطرح را به ا. شودانجام مى
  .دست آمد
  .میان رفتی طاهریبه خانه آقا

در . میفتند بروگ که آنها سر استخر مىیی محمد ما را دعوت کرد تا جاییبعدازظهر، دا
در آنجا . میه حرکت کردپ تین به سمت باالی که رو به  باال داشت، با ماشی راهیابتدا

کرد،  مىیید خودنمایپ قرمز و سگاز با رن نوسی بود که در مرکز آن ساختمانیا محوطه
و مرتب در گبلند. میر باال نرفتیگشد که ما دده مىی استخر دیمانیواره سی باالتر دیکم
. شدشت آن نشسته بود شکسته مىپ که ی کسیادهایت بود و سکوت آن محل با فریفعال
 به یام خداحافظگدم و او در هنی محمد را دییم دایمشک بودیالت نوروز که ما اندیتعط

  : فتگ گیشی همیهمراه اظهار محبتها
  ...م گه بگدم که ای دییک خوابهای من -

 گیده، به خصوص با توجه به سادی دییه خوابهاچمن همانجا کنجکاو شده بودم بدانم او 
ت یل من به واقعث میشتر از افرادیتواند بش مىین بود که خوابهای او تصورم ایگیرایپ یو ب
ن که ی ای بودم برایرسش نبود و من منتظر فرصتپ باشد اما آنجا موقع یبا معنک و ینزد

. یدنرسپ ی بود برایم مکان مناسبیحال که سراستخر آمده بود. ده استیه دچبدانم او 
 و دو دخترش هم در ییدا تا و زنیم و بیکرد جلوتر حرکت مىیست قدمی بییمن و دا

  : دمیرسپ. عقب بودند
  دیا  دهی دییابهاد خویفتگ شما -
  : فتگش را به من کرد و ی روییدا
  کنمف مىی برات تعر-

  :  سکوت کرد و ادامه دادیکم



  
  
  

  

 و مادرم نشسته ی آمد و بعد اونجا شد بانک کشاورزینجنامه نورگدم که از طرف ی د-
نج نفر پها افتادن و  هچدم بیها آوردن، رفتم د هچ سر بییه بالچن یفت برو ببگبود، به من 

د و نشستن راحت نبود اما یوز     باد مى.ده هم اونجا هستنیوشپ یا لباس سبز و روهاب
 یا  نشسته بودند و عدهیا م، اطراف ما هم عدهیم و نشستیدا کردیپ ییبه هر صورت جا

ند چ که ی روشن بود و شعله رقصان آتشییها راغچنجنامه با گر یمس. هم در رفت و آمد
 محمد دعوت ییم دای که نشستیکم. شدده مىیکرده بودند، د کوه روشن یجوان در باال

د و قرمز که با آب احاطه یپم و به سمت ساختمان سیم، آهسته راه افتادی بزنیکرد قدم
  :  را ادامه دادی محمد صحبت قبلییدا. میشده بود رفت

ران یم اچرپ بار اونها یکنه و روک کاروان شتر داره حرکت مىیدم که یک بار خواب دی -
ه که از ی بانک کشاورزین کاروان شهدایفت اگرن، نها کجا مىیدم ایرسپ یکیذاشتن، از گ
م یک سفر رفتیرفته بود، گ دلم یلیک بار هم خی). ع(نیارت امام حسی زیاد برایران مىیا

ر نه گ وید جواب منو بدیفتم که باگدردل کردم و ) ع( با امام رضا یلیمشهد و من خ
ان ما که مسن هم بود فوت کرده گ از بستیکی "م و اتفاقایشتگاز مشهد بر. امیه نمىیگد

س پد ینقدر ناراحتیفتم حاال که شما اگ ناراحتن، یلیدم که خیبود، رفتم مراسمشون د
فت طاقتم از گنو که ی، ایکش تو مىیه دردچى گفت راست مىگشون یکی. مگ بیچمن 

رم فت مىگ، یرفتم کجا مىگدم، یاب دن رو خوی مه شب. ه کردمیرگ یلیدست رفت و خ
  ...جمکران

م، یم و قدم زدن را ادامه دادی مىرفت و موقع نماز بود، نماز خواندیکی     هوا رو به تار
اد آقا رحمان یستاد، یند لحظه اچ ییدا. هن شده بودندپه پ تیاپر ی شهر در زیراغهاچ

  : فتگ آخر یاز روزها. میت کرد تکان داد و حرکیسر. ن منظره را دوست داشتیکرد که ا
خواست شدم، دلم مى جا بند نمىچیدم، هیفهم بود حال خودم را نمىیند وقتچ من -

ا بند پ ین اتفاق افتاد روی که شبش اینقدر ناراحت بودم، روزیذارم، اگابان بیسر به ب
باران شد  هم که ساعت نه همدان بمیفته، اون روزی قراره بیک اتفاقیفتم که گنبودم، مى



  
  
  

  
  

-ن خاطر مىیبرد به هم خانه ما از جا کنده شد، شبش من خوابم نمىیو تمام درها
ن بزنم، رفتم تو، اون وقت من ی به مهیافته، به هر صورت رفتم سری بیدونستم قراره اتفاق

  :فتگن یه خورده بود، مهیم هم بخیشونیپشه خورده و یسرم به ش
وه بخره یمانو فرستادم میپم یوه نداشتیادت تو، می عمییایم بیخواست، ما مىیرا آمدچ تو -
  ادیب
  :فتگذاشته بود، گونه چر یده بود و دستاشو زین دراز کشی زمیمان رویا
  یآر ها رو برام درمىیرتگ ی ادایی، دایی دا-

آوردم و همه رو ها رو درمى یرتگ معتادها و یم، من ادایشدآخه هر وقت دور هم جمع مى
  :فتگاش ادا درآوردم، به من خندوندم، برمى

  ترسم هستن من ازشون مىیرتگند تا چ یی تو اون خرابه روبرویی دا-
   جانییخودم حسابشونو مىرسم دا: فتمگ

  : فتمگن یبه مه
  ...ابونیخوام بزنم به ب ناراحتم، مىیلی خ-

  : فتگاون 
اه گدون نیمره، به گیشه دلم مىدون جمع مىی میبرف که تو.  منم بدتر از تو هستم-

  ادی جلو نظرم مىیتیکنم، جمعمى
  :فتگها را انداخت و  وهیسه میمان هم اومد و کیپن حال یدر ا

  ؟ی جون خوب شدیی دا-
 سرد یلیفتن نرو بمون، اما اون سال هوا خگخواستم برم، .  کردمیرسپمنم باهاش احوال

دونستن من  بودن، نمىنهایدرزنم اپها خونه  هچم و بی، ما هم نفت نداشتینفتبود و بى
نجره په اون شب مانده بودم، خودم هر طور هم که بود از گاما ا. د برمیفتم من باگکجام، 

ن شروع یمه.  هستمینطور آدمیافته، من این اتفاق بیذاشتم اگن نمىییاپکردم رت مىپ
  :فتگن یم، مهیف کردن، هر دو ناراحت بودیذشته تعرگکرد از خاطرات 



  
  
  

  

زنه، رحمان رون از رختخواب حرف مىی بگ با شرافت، از مرگرحمان از مر سه ماهه که -
  ...کشهار مىیگند ماهه سچد، یکشار نمىیگس
  :فتگمان یپ
  شه مامانم ناراحت مىیگیى مچ یی دا-

ن یاه کردم، مهگشتم و نگآمدم برن مىییاپها  لهپ از ی کردم، وقتیباهاشون خداحافظ
رفتم مغازه .  کردمید، دوباره باال رفتم و خداحافظی دلم براش لرزستاده بود،یها وا  لهپ یباال

  :فتگداش شد، اونم اضطراب داشت، یپ نشسته بودم که رحمان هم یبابا، کم
  مینیارات بده ببیگ از اون سیکیان، ی طاهری آقا-

نشستم درزنم، مىپشب هم آرام نداشتم، خونه . رون آمدمیم و من بی صحبت کردیکم
فتند شما که گم، ید بریفتم، بلندشگرفتم اون طرف، آخر شدم مىتاق، بلند مىن طرف ایا

روز دوشنبه .  صبح خوابم نبردیهایکیتا نزد. راغ والرمان نفت داردچفتم که گد، ینفت ندار
ه حالت گکنه، نمى نمىیرسپ احوالیدم کسی رفتم سرکار، دی مرخصیست روزیبعد از ب

  :دیرسپ از من یکی، یطوره، کجا بودچ
  کنه؟ کار مىی داماد شما بانک کشاروز-
  :فتمگ
  هیس بانک کشاورزئی بله دامادمان ر-
ر یها سراز لهپاد زدم و از یفت، فرگان را ی زد و جرگ بعد عباس زنیفت، کمگ نیزیچه یگد

  ...افتادمن مىیخوردم و زمرفتم، سر مىخها مىی برف و ین، روییاپشدم 
س از شام پم تا ین رفتیریکتر شده بود، به سراغ سایه و هوا تاررفتگ یشتری     باد شدت ب

 20د یک بود، شایم، همه اطراف تاری آمدیریاده در سرازیپشت را گراه باز. میردگبر
  : فتگتا یم، بیدیابان رسید تا به سر خی طول کشیا قهیدق
  میم و رفتین راه را آمدیقدر اچ من ما ی خدا-
  دیآمدنجا مىیاد ای ز-



  
  
  

  
  

نجور جاها ما هم عادت کرده یرفتن به اط که همه آخر هفته مىیر محیپب تحت تأ خ-
  .میآمداد مىیم و زیبود

 یها  از شرکتیکیم، سر راه در یرون رفتیآقا ب آن شب به همراه علىی     فردا
 آنجا نبود، با هم به یم، کسیآقا رفترفته و به خانه علىگط شنبه عصر را ی، بلیمسافربر

م، ی درست شده بود رفتیبانیده درخت مو سای درهم تنیها وشه آن از شاخهگ که یوانیا
 ذهنم جستجو مىکردم یایمن باز در زوا. میهر دو در فکر بود. وه آوردی میآقا ظرفعلى

  : فتگآقا على. دا کنمیپ از آقا رحمان و خانواده او یشتریدا کنم و اطالعات بیپ یتا سوُال
ن ئین دوست از هروینه که ایبک بار مىی داشت، ی جنوبیمیقدک دوست ی آقا رحمان -

ن ینچده که من ن فرد خبر مىیک ایل نزدیره و به همه فامکنه اون هم مىاستفاده مى
ن مطلب بود اما آقا رحمان صالح اون یفتن اگ مانع از ی ظاهریه دوستچر گدم، ی دیزیچ

ن یه اثم اما در مراسم بعد از حادینستدان موضوع را نمىیما که ا. رفتگفرد رو در نظر 
  دیفت، آقا رحمان به داد من رسگشخص آمده بود و مى

  د؟یکرد صحبت مىیچ از "معموال: دمیرسپ
  : فتگک بار به من یله، ئن مسی بود، از اگ جنیل روز، وقتئ از مسا-
  ید بشیا شهی یا سالم بمونی کن ی دفاع مقدسه اما سع-
  دایادتون مىی یچه یگ د-
ند چد یذاشته بودند باگشان در تهران کالس یک بار که برایاش عالقه داشت،   به خانواده-
 تا شروع یند ساعتچکردند و آقا رحمان ها زود حرکت مى رفت، اما اتوبوس مىیبار

ش خانواده یپند ساعت رو چن یدم او عالقه داره همیشد، منم که دکالسها معطل مى
  . میردوندگم تهران و بریواهش کردم و با هم اونو رسوندک بار از دوستم خیباشه، 

ل ئ قایادی زیلیر دست و ارباب رجوع احترام خی زین که براین ای     آقا رحمان در ع
-ر و اتهام  روىیرفت اما به شدت از تحقگ اونا رو مىی خودش دنبال کارهایشد حتمى
  : فتگک بار یادم هست که یردان بود گ



  
  
  

  

  س از من بازخواست کنهیلپک یرم که یم مىی من وقت-
ر ی در رفت و آمد بودند، در مسیادیم، مردم زیابانها زدی به خیتا سری     عصر آن روز با ب

 طبقات یراغهاچک و روشن هوا ی به بانک کردم، در تاریاهگم، نیدیاه رسگدان آرامیبه م
وارد محوطه . ودند تابلوها هم خاموش بی نورافکن باالید، حتیرسخاموش به نظر مى

ادم ی. مینا قرار داشت رفتیس  که در آن مقبره ابنیم و به داخل ساختمانیدان شدیوسط م
شت سر ما پدن سه جوان که یران بود و با دگتا نیم، بیتا آنجا رفته بودی که با بیآمد بار اول

 با یا سه از دختران مدریا م، دستهیشتگد بریمه راه بازدیدن آنجا مشغول بودند، نیبه د
د یار فرزندان شهیث آنها از ایشد برادن آنجا آمده بودند، کاش مىی دی خود برایاردو
  .. فتگ یسینف

دادم که او هم در مراجعه به بانک همراه ح مىیم، ترجیرون آمدیتا بی     شنبه صبح با ب
 در ع کار خواهد داشتیش از بودن من در تسری بیرثیکردم وجود او تأحس مى. من باشد
رست بانک در پسر.  داشتیشتریحق بپس شد  خانواده او انجام مىین کار برایضمن ا

  : فتگتا  یمحل بود، رو به ب
  ...شد انجام مىییرایذپد یداد با شما خوشحال هستم، اطالع مىیی از آشنا-
م و در مورد ابعاد و شکل اون هم تبادل نظر انجام یتراش صحبت کرد گما با سن: فتمگ

  شده
  : فتندگدر مورد محل نصب . شان دادمی که در آن ابعاد را نوشته بودم به ایکاغذ

ض استاندار یرا که ممکن است با تعوچشنهاد دادم که داخل بانک باشد یپ من به تهران -
  ..دین را بردارید ایوگد و بیای بیکی یا مقامات شهری

نه ین زمی در ایر من صحبتیگرفته شده بود دگم در مورد محل ین که تصمیبا توجه به ا
  : ردم و به تابلوها اشاره کردمگن



  
  
  

  
  

ره بودن ی و تینه آبیم که با توجه به زمیوگد خدمت شما بی در مورد تابلوها هم با-
 یشود در مورد آن کار را خواند، مىیابان هم مشکل بتوان اسامی خیکلمات، از آن سو

  کرد؟
 تابلو " اصالیرستپرا که سرچم ی انجام بدهی قرار است در مورد تابلوها بازساز" ما کال-

  ک تابلو بانک هم شکستهیندارد و 
  : فتگرست پم که سریقصد رفتن کرد

  د برطرف شودی از من وجود دارد که بایکنم در ذهن شما تصور من فکر مى-
   شدیانیگم اما نامه اول ما بایشناختده و نمىی ما که شما را ند-
 یانیگ بشه اونجا بدون نظر من بایبلکه فرستاده بودم که بررس نکردم یانیگ من اونو با-

  .کرده بودند
ادبود تبادل یس لوح یرست هم همراه ما شد تا در باره محل نصب تندپر رفتن، سریدر مس

شنهاد کردند، یپ ی در ورودی را در روبرویشان محلیم، ایوارد شعبه شد.  انجام شودینظر
  .میرون آمدیآنجا بم و ضمن تشکر از یدیسندپما هم 

م ی داده بودیذارگ  نامی که برایا جه نامهی بود تا از نتیذارگ نامی شورای     محل بعد
م که نامه  هنوز به دست یم و متوجه شدیدا کردیپول مربوطه را ئم، مسیخبردار شو

  : فتندگ. ده استیشان نرسیا
-که حاال حاالها دست نمىد ی کنیذارگ را نامیدان مهمیا میابان ید خیر شما بخواهگ ا-

 ید بر روی که نام شهیابانیا خیه چد کوید و بخواهیاورید نامه بیاد شهیر از بنگ ایدهد ول
ه چسر کو. می کردیخداحافظ. دهمب آن را مىی ترت"د من فورای کنیذارگست نامیآن ن

 ی اداریم تا کارهای ماندیم و مدتید رفتیاد شهیبه سمت بن.  نداشتیبانک اسم
 یندانچر ظهر شده بود و فرصت یگد.  نامه به اتمام برسدی و امضاء معرفپیواست و تادرخ
آقا به سمت تهران راه م و بعد از ظهر با بدرقه علىی رفتی نبود، به خانه آقا مصطفیباق

  .میافتاد



  
  
  

  

دم به ـخوانشتر مىیه بچر محل کار مطالعه کردم، هر یرونده را در مسپ ی     کاغذها
کند که ممکن است  آدم تصور مىیاهگ .بردم مىیپشتر یان بی جانی و ددمنشیـستپ

 انجام دهد که موافق طبع او نبوده و بعد به شدت از آن یک لحظه عملی در یفرد
 از یا  نشان و بارقهچیدم هیده من مىچه در آنجا آمده بود و آنچمان شود اما آنیشپ

ت ی بود که آنان تا نهایقینشان از درکات عمن یخورد و اشم نمىچت به یوجدان و انسان
ا خراب یر خطر، آیژ بود، از جمله در مورد آیم باقی برایواالتئس. ده بودندیآن را درنورد

  اند؟ را درست نکردهچر خراب بوده گاند؟ ا ا آنها از کار انداختهیبوده؟ آ
 در ی بار هم وقت دویکیم و ی تهران رفته بودیتا به بانک کشاورزی با بیند بارچ     

رست آن زمان بانک پ که با سرگی خانوادییتا با توجه به آشنایم بیساختمان بانک بود
 سوُاالت را یرفتم تلفنگم یمن تصم. شان نبودندی به او بزند اما ایداشت خواسته بود سر

 مشکل بود یکم.  شده بودیده بودم و نه صحبتی د"شان را قبالی که نه ایرسم، درحالپب
رفتم گبه هر حال شماره را . ه قول معروف ابتدا به ساکن بخواهم بروم سر اصل مطلبکه ب

  : دمیرسپم و من هم به هر صورت سوُال را ی کردیرسپ کردم، احوالیو خود را معرف
  دیان کنید آنها را بیکنم شما بتوانش آمده که فکر مىیپ من یند نکته مبهم براچ -
م و ین که با هم آشنا بشوید هم اییایک بار بیشود، شما مىست اما با تلفن نی نیا لهئ مس-

  دیرسپ هست بیر سوُالگهم ا
رست پدار با سرید. دنشان به بانک برومی دیدم و قرار شد برایرسپشان یاز ساعات حضور ا

- که همکار بوده مىیاه کسگک شکل است و نیل به یاه فامگون نچم مهم بود یوقت برا
ک شدن زمان مالقات، یابتدا دو سه سوُال داشتم اما با نزد.  باشدیه متفاوتیتواند از زاو
  . ک تکه کاغذ نوشتمی یآمد که آنها را رو به ذهن من مىیشتریسوُاالت ب

 2ز در آن قرار داشت، ساعات حدود یند مچ شدم که ید، وارد اتاقی     هفته بعد فرا رس
  .بود، اسمشان را آوردم

  بله: فتگاه کرد و گ سال به من ن50 حدود ی، با سنوشه نشسته بودگ که در یفرد



  
  
  

  
  

ش را به سمت من یک او نشستم، او هم صندلی نزدی کردم و در صندلیخودم را معرف
  : دمیرسپ.  نوبت سوُاالت من شدیرسپ و احوالی عادیها د بعد از صحبتیکش

  ه بود؟چ یسی نفی نظر شما در مورد آقا-
  خوردنددا بود اما به نظر من به شعبه همدان نمىیپ نی بودند و ایتیشان مرد با شخصی ا-
  طور؟چ -
-شان کار مىی که ای که شعبه قبلی شعبه همدان شلوغ بود و کار فراوان داشت در حال-

   شوش با آنجا تفاوت داشتیعنیکردند 
، ذکر شده که 68، در آذرماه سال ین بازرسیدم، در آخریشان را که دی من سوابق ای ول-

 ی کارها به خوبیسی نفیار خوب آقایت بسیریرسنل به علت مدپ نفر 7مبود با وجود ک
  شودانجام مى

 برخورد ی مشابه وهیشه با کارکنان به شیشود هم منظور من برخورد با افراد بود، نمى-
با همه دوستانه .  نداشتندینینچنیشان برخورد ایدتر برخورد کرد اما اید شدی بایاهگکرد، 

  کردندرفتار مى
  ه بوده؟چر مشکل یژ در مورد آ-
   دارمی من مدارک جالب-

 ی را درآورد حاویا وشهپد و یرون کشی را بی کهنه فلز"ز نسبتای مین حرف کشوهایبا ا
رادات ی به اییوگاسخپ آن زمان، حس کردم او همواره آماده یها  از نامهی تعدادیپک

ند نامه هم مربوط به چذها ن کاغیدر ب. رفته شود بوده استگ که ممکن است یاحتمال
  . ر بودیژآ
م ییوگ ناکرده بیم خدایخواهرفتن اطالعات است و نمىگ یسوُاالت من تنها برا: فتمگ
  قت استیافتن حقیله ئا نشده بلکه مسین شده ینچرا چ
  : د کردندییشان هم تأیا
  دهیان رسیاپن جنبه به یه از این که اعدام شدند و قضی بله مجرم-



  
  
  

  

- مى67ر که مربوط به سال یژ آی مربوط به اعالم خرابیها  از نامهیکی یپکن حال یدر ا
ند روز قبل از چشد به ن اعالم مربوط مىیند نامه بعد از آن، آخرچشد را نشان من داد، و 

  .ک نامه اعالم شده بودی یه که توسط خود آقا رحمان طثحاد
  را درستش نکردن؟چ -
ها به تدارکات تهران ارسال شده بود، آنها  کردند، نامهرس و جو په شروع به ث بعد از حاد-

ر، به یژ خودشان را به شرکت نصب کننده آیها ز نامهی ما را نشان دادند و نیها هم نامه
 به ما یفتند شرکت اصلگافت کرده بودند و یها را در سراغ آن شرکت رفتند آنها هم نامه

م وارد یتوانستفته که ما نمىگ؟ یدادرا قطعه نچدند یرسپ یقطعه نداده، از شرکت اصل
  . میکن
  ر مراجعه نشد؟یگ دیم و به جایتوانفتند که ما نمىگرا نچ خب -
د شود و هم امکان ورود آن توسط ی تولیل اآلن نبود که هم انواع داخلث آنوقت م-

   وجود داشتیک شرکت انحصاری مختلف باشد، در آن زمان تنها یشرکتها
ر یژده، آید هم به جواب نمىیس لزومپتوانسته لوازم وارد کند ک شرکت نیساده بود، 

  : دمیرسپ. اند  هم نصب نکردهیدیجد
   داشت؟یه اشکالچر یژن آی حاال ا-
ن فرد با یر سالم هم بود اگ داشت البته به نظر من ایزد و قطعر مىیجهت آؤکدفعه بىی -

  انداخت که از محل داشت آن را از کار مىییآشنا
  ه؟چر را قطع کرده یژشود آفته مىگن که یس اپ -
   آن را هم قطع کرده باشندیها می سی محکم کارین اشکال براید عالوه بر ای شا-
  : شان ادامه دادیا
ن کار را یام ا فتهگکردند من به آنها ر کردند، تصور مىگی در آن زمان ابتدا مرا هم دست-

. زار را هم که مشکوک بود همانجا آوردندلگه داشتند که بعد گ مرا نییبکنند، شب در جا
اش  افهیکند، قشود و خرخر مىند، صورتش سرخ مىینشقه مىیک دقیدم که یدمن مى



  
  
  

  
  

. شتگرفت و برمىگر آب مىیر شیشد و سرش را ز نبود، بلند مىی شکل عاد"هم که کال
اورد، یو ب ای برایزیچفتم که گاسبان دم در پرسنه شدم، من به گفت گنصف شب بود که 

  : فتگ
  شهدا نمىیپ یزیچ ی حاال که نصفه شب-
دند که ی خرگ بزر" نسبتاچیول دادم رفتند و سه ساندوپراغ قرمز هست، بعد چ: فتمگ
  لزار همه را به سرعت خوردگ
  راغ قرمز کجاستچ -
- مىیزیچ، ییاچرن ها مى ن نام معروف شده و شبها رانندهی در همدان که به ایی جا-

  .دم اونجا نبودیدار شدم دی هر حال ما را هم از هم جدا کردند، صبح که بخورن، به
   اخراجش کرد؟یه کسچ -
   من اخراجش کردم-
  د شدهیا به قول خودش تبعی رفته گک ماه به کبودرآهنیدم که نوشته شده بود ی من د-
 شخدمتیپن فرد ید، ای طول مىکشیم مدتیک دفعه اخراج کنیم یتوانست آخر ما نمى-

 که ییره به خانمهایدم که نشسته و خیها د یک بار سرزده رفتم داخل اتاق منشیبود، 
  : فتمگ یسی نفیکرد، به آقااه مىگآنجا بودند ن

  نجاستین ایرا اچ -
  .یشخدمتیپد به همون یفتم که منتقلش کنگفت که کار دفتر بهش داده، منم گ
  ده بودیون هم دزدیزی تلو-
ون را یزین تلویدم که ای بانک، من شنیکش ز قرعهیمربوط به جواون بود یزیک تلوی بله -

ون تا یزید و تلوی کنگیدیله رسئن مسی به ا"د فورایفتم که باگ یسی نفیاند به آقا برده
فتم گآورد، من رفته بود و مىگون تو بغلش یزیک تلویدم که یشب سر جاش باشه، عصر د

  ...دیول خودتان بخرپن نبود که از یمنظور من ا
  کردند؟د مىی بایه کارچشان ید ایکن فکر مى-



  
  
  

  

ن که سارق یر اگکنم مفت از حقوق همه شما کم مىگخواست و مىد کارمندها را مىی با-
  دی کنیرا معرف

دا بود، من یپق انداخته بودند که فلز بدنه از آن یک خط عمینش رو یک بار هم ماشی -
 نزدند اما عصر به من تلفن کردند و ی حرفشانیله هم روشن بشه، ائن مسید ایفتم باگ
دهم که ن اتفاق افتاد قول مىیر ایگک بار دیر گد، ایرگیک بار را هم در نظر نین یفتند اگ

  . همه کارمندها را بخواهم و سوُال کنم
  د؟ی داریه نظرچم شده بود گ که ی در مورد اسناد-
 " در که قبالی برایت فلز و صفحایوبچنات ئی نصب تزی برایرست قبلپ در زمان سر-
ن یرفتند، اگول مىپ از شعبه یرستپشکست از طرف سراه مىگ هگ بود و یا شهیش

 یکرده است، آقارداز بانک اسناد را امضاء مىپ انجام شده و تنها کاریدرخواستها تلفن
س ئی ریعنی. ن اسناد هم مفقود شدی بعد همی هم اعتماد کرده بودند اما مدتیسینف

شب یفت که من دگ به من یسی نفیک روز آقای. رداخت خود را از دست دادپناد شعبه اس
  : فتگطور؟ چفتم گسکته کردم، 

   روشن کردمیاریگ، سکردمیام درد  نهیدار شدم، سین اسناد، نصف شب بی ایرانگ از ن-
ن ی از ایند ماه آخر به علت ناراحتچد و تنها یکشار نمىیگشان سی بود که این درحالیا
  .کردمر، از آن استفاده مىا
  ه شد؟چت ی در نها-
  هثن حادی معلوم شد که مشکل از کجا بوده اما بعد از ا-

 در اداره وجود یا قهیرست آن زمان اختالفات سلپن آقا رحمان و سری     حس کردم که ب
را آقا رحمان با چاما . شده است مىیریگک با دی هر ی برخورد انتقادثداشته که باع

  کرد؟ ندان برخورد نمىکارم



  
  
  

  
  

سرش .  آقا رحمان رفتمین به سراغ دوست دزفولییاپ کردم و سر راه در طبقه یخداحافظ
ک یشان آمد و نزدی بعد ایقیدقا. دیآخواستم بروم که اشاره کرد اآلن مىشلوغ بود،  مى

  .من نشست
ورد با د برخیده داشت که نبایشان عقیرست وقت بانک همدان بودم، اپش سریپ: فتمگ

  شه نرم و دوستانه باشدیکارمندان هم
  : جواب داد

د روابط با همه یسشان کار کنند، بائیا ریست همه از ترس شغل و ینجا که غرب نی ا-
ن استدالل یا. ش را آن طرف نکندید رویرون من را دیک کارمند بیر گدوستانه باشد که ا

  ستیقابل قبول ن
ا آنها را حفظ نمود در ی کار کرد و ی را فداینساند روابط ایا باید، یوگدم راست مىید

  .ضمن با عواقب آن مقابله کرد
  د؟ یطور مطلع شدچشما : دمیرسپ 
  : فتگ در خود فرو رفت و یشان کمیا
  :فتگ هم بود آمد و ی از همکاران که همشهریکیک روز صبح ی -
  ؟ یا ه کار کردهچ رحمان ی  برا-

  ذارمگد مىیسفک چفتم گمقصودش همان اسناد بود، 
  م سرقبرشید برویحاال با: فتگ
  ؟گی مىیچ: فتمگ
  ه خبر شدهچن همدان یبلند شو بب: فتگ

  م به سمت همدانی راه افتاد"ن فورایک ماشیما هم با 
  .  رون آمدمی کردم و بیشان خداحافظیاز ا

  لوحی قسمت فلزیها ی کردم، متوجه شدم که انجام کار بررسیریگیپ     کار لوح را 
ن که مبادا همانند نامه ما یران شدم از اگرده شده و نپربط بانک سی ذیادبود به واحدهای



  
  
  

  

 بانک نوشتم و ی به روابط عمومیا بست برخورد کند لذا نامه ذشته به بنگ سال یدر ابتدا
ت هم دنبال کردن امور در همدان را به آقا یدر نها. ع شودین کار تسریخواستم تا در ا

  . ردمپ داشت سیشتریابستان فراغت ب که در تیمصطف
***  

دا نکرده بودم، فکر کردم بد یپ مطرح بودند که جواب آنها را یم سوُاالتی     هنوز برا
اند   بر ماجرا احاطه داشته"شان که کامالیرم و از اگیدادستان وقت ب  هم با یست تماسین

شان را یداشتند و من صدا را بریوشگرفتم، خودشان گ شماره آنها را  ک شبی. سوُال کنم
  .شناختم

  . کردمیبعد از سالم خودم را معرف
   بله-
 من هنوز ی برایم ولی درآوری را به صورت کتابیان بانک کشاورزیم تا جریخواست ما مى-
  .رسمپخواستم از شما بند سوُال وجود دارد که مىچ
ها را  دهرونپ هستند که یه حد است، اآلن کسانچشما در   دانم قلم من نمى-
ن یشود تا ا مىثن روش باعیا. سند استپ و عامه یکنند اما کار آنها بازار مىیازخوانــب

  .ماجرا خراب شود
  ده را دارمین عقی من هم هم-
ران بلکه در ی که نه تنها در ایسم، کتابینه بنوین زمی در ای من خودم قصد داشتم کتاب-
م، هم خود ی کم داشتثین حوادینچا ی دنییخ جنایدر تار. ر کشورها هم منتشر شودیسا
 یها گیدی در رسی که نقطه عطفییاه قضاگت محاکمه در دستیفیان و ماوقع و هم کیجر
  . میا  نداشتهیا ن نمونه محاکمهینچ افتخار است، از صدر اسالم تا به امروز ث و باعییقضا

  :فتمگاسخ پدند، ضمن یرسپ من یلیاز رشته تحص
   شدهیا  صفحه16 "ام فعال  کرده هم شروعی من مقدار-
  ک رمان باشدید ی بشود، بایا  صفحه200-300د ی کم است بایلین خی ا-



  
  
  

  
  

   کنمیر بتوانم با شما همفکرگشوم ا من خوشحال مى-
 25 " هم من سرم شلوغ است حدودایم و کمی داریرات ساختمانینجا تعمی ا" ما فعال-

  دیرگیر تماس بیگک ماه دیروز، 
 استفاده ین فردینچ ارزشمند یتوانم از همکاردم و خوشحال بودم که مى کریخداحافظ

  .کنم
ند صفحه اول چهمان ما بودند ی رحماندوست و خانواده می آقایند روز بعد وقتچ     

  :فتندگشان دادم که مطالعه کردند و ینوشته را به ا
ه در ی دا"الثد، مدا کنیپ ید حالت داستانی اطالعات است و بای جمع آور"نها صرفای ا-

ا یشده  داده مىیا هـثکرده که در آن خبر از حاد را زمزمه مىی آقا رحمان شعریکودک
شود داستان را به صورت مکاتبه هم رس نوشته شود، مىپا بازیاه دادستان گداستان از ن

  .نوشت
د یکه بادم یدده بود و حاال مىی صفحه رس20ها به  من در فکر فرو رفتم، تا آن وقت نوشته

  از نو شروع کنم
  :  رحماندوست ادامه دادیآقا
 خوب یلیونه است اما خگزارش گه چر گ که یید بابای شهگی هست از زندی کتاب"الث م-

  نوشته شده
  : فتمگد و ی در ذهنم درخشیزیچکدفعه ی
  ه؟چسم ید خودم بنویر داستان را از دگ ا-
  شودن هم مىی ا-

افتن اطالعات را هم آورده و خواننده را ی یوپانستم تکاتون صورت مىیخوشحال شدم، به ا
  . مختلف ببرمیهمراه خود به مکانها



  
  
  

  

دا شد یپ ی     تابستان رو به اتمام بود، با اعالم شروع مدارس از اول مهر ماه زمان مناسب
ق ی مبادله اطالعات و تطبی بود براین فرصتیند و ایای و خانواده به تهران بیتا آقا مصطف

  .اآنه
ربط هم ین ذیولئ از مسیکیفتند که خوشبختانه در بانک گ کارها یریگیپ     در مورد 

.  سفارش داده شدهیست لذا لوح فلزیمند  هم فرد عالقهیریگدوره آقا رحمان بوده و د
  : فتگ یه کنار بانک هم آقا مصطفچ کویذارگ نام یبرا
د یاد شهیدا نکردم لذا نامه بنیپا ول مربوطه رئ رفتم اما مسی دو بار به شهرداریکی من -

ن امور بود اما نامه به یول ائند وقت بعد که مراجعه کردم مسچرخانه دادم، یرا به دب
رفتم گدم، سراغ نامه را که یم و به نامه رسان رسیرفتگده بود، دنبال نامه را یدستش نرس

  : فتگ
  !کنمم مىگ صد تا نامه یست من روزی نیزیچن که ی ا-

م، نامه را هم خودم بردم و یان انداختیم و همان را به جری نامه را داشتیپنه کخوشبختا
  رفتگشاءاهللا دنبال نصب آن را هم خواهم  تابلوها ساخته شده و ان

  .میکردشت صحبت مىگم و در راه بریعصر به مسجد رفت
  رفته بودندگ اطراف تا مدتها مجلس یفت که روستاهاگم مىی آقا رح-
 "شه کامال ما که مىی از آشناهایکیرا که چست ید نی بعچیطالع ندارم اما ه من خودم ا-
 داماد شما دسته یفت در اراک براگ هم هست مىینی حرفش حساب کرد و آدم متدیرو

  .درآمده
  طور در اراکچ -
شن  به همدان مربوط مىین همدان و اراک که از لحاظ اداری هستند بیی آخه روستاها-

ن دسته در اراک ین ای همی خودشان به اراک وابسته هستند، برایها گیابستاما از لحاظ و
  .درآمده

  د؟یه خبردار شدثطور از حادچ شما -



  
  
  

  
  

  : فتگ آتش زد و یاریگم، سیمکت رفت و با هم آنجا نشستیک نی به سمت یآقا مصطف
- نداشتم، بىی مىزدم، احساس خوبگمان را رن ه داشتم خانهث من دو روز قبل از حاد-

ر ـیاه که مسگـدان آرامی بهمن به م22روز . دمیکشار مىیگجهت خسته بودم و س
 به بانک بزنم، با یخواستم سرستاده بودم، مىیتظاهرات مردم بود رفته و در کنار بانک ا

 بهمن سر کار رفتم، 23 یعنی آن روز یفردا. ستید خواب باشند درست نیفتم شاگخودم 
 داشت ما آنوقت در شهرک یادی ز"ان فاصله نسبتای طاهریالبته خانه ما از خانه آقا

  : فتگد ی از همکاران که من را دیکی. میان بودگیفرهن
  ؟یرا سر کار آمدچ -
  طور؟چ: فتمگ
  ؟یرفتگنا تماس نیدرت اپ با منزل -
   نه-
  می بلند شو با هم برو-
   شدهیچ آخه -
  ..درت ناراحتهپن که قلب یل اث میچی ه-

 راه کم یتو. شتر شدیم بیرانگد نیایخواست با من بن که او هم مىیاز اران شدم و گمن ن
  ... شده و یفت که دامادتان زخمگکم 
. ه رفتمث حادیکردند و من باز به سراغ حواشر صحبت مىیگ دیاش در سو تا و خالهی     ب

  : فتگ یدم، آقا مصطفیرسپباز در مورد روز مجازات 
ک در ساختمان بانک بودند اما آنقدر آشفته یان نزدگبست و -یسینف-م ی آن روز حاج کر-

دان هم انباشته بود از یخود م. دان نداشتندی به مراسم داخل میشان که توجهیرپحال و 
 بود و در ی استانداریت روبرویتراکم جمع. شدند هزار نفر مى50انبوه مردم که حدود 

ن اعدام شدند فقط ی محکومیقتو. ارک کرده بودندپها  نیشتر ماشیدان بیر میگضلع د
  نجره بود و شروع به دست زدن کردپشت پدم که فاطمه خانم ید



  
  
  

  

  : دمیرسپ
  ن کجا بودند؟ی محکوم-
   خبر نداشتیک آمبوالنس آورده بودند و کسی آنها را داخل -
  طور؟چول اعدام بودند ئ که مسی افراد-
اه لباس عوض کرده و گ آرام در ساختمان" بودند که احتماالیریگن دی آنها هم در ماش-

  باال آمده بودند
  ؟ دیقدر طول کشچ " مراسم کال-
  دی طول کشی دو ساعت" حدودا-
  ان به دست مردم افتاده؟یدم که اجساد جانی شن-
 فوتبال، پشد مردم هجوم بردند و سر آن دو نفر اول که شده بود تو مراسم که تمام مى-

نان خونشان به چرد آنی آنها بمیشک جلونجگک ی طاقت ندارند " که معموالیمردم
خواستند اجساد  مىیرتاب مىکردند، وقتپد سرها را به هر طرف گجوش آمده بود که با ل
ند چامال کردند، پن درآوردند و ی مأمورگنچذارند مردم آنها را از گرا داخل آمبوالنس ب

 آنها که گیا محله زنداه تگدان آرامیدند تا آن که از میکشن مىی زمینفر هم آنها را رو
اند، دست آخر  م که آنها را آتش زدهیدی هم داشت بردند و آنجا شنیادی فاصله ز"نسبتا

 به نام ینام و نشان در محل آنها را برداشته و بىی زباله شهرداریآور ن جمعیهم ماش
  . اند آباد که مختص افراد تبهکار است دفن شده لعنت

 و بلکه یرند که شهریونه بمگ آنیا ست که عدهگیت بزره عبرچ     با خودم فکر کردم 
ن زباله آنها ید ماشی که باین خفت خارینچ هم با یا شان داغدار شوند و عدهی برایکشور

ستن را به من یونه زگچا یخدا": فته بودگ که یعتیس حرف دکتر شرپ. را حمل کند
 نداشت که مردن هم یاقندان مصدچنجا ی ا"ونه مردن را خودم خواهم آموختگچاموز، یب

 را یریگد و دیبخش را فالح مىیکی بود از جانب خدا که یضیونه مردن هم فگچهنر بود، 
  .نکبت



  
  
  

  
  

  :  ادامه دادیآقا مصطف
   بودی تلخیلی خی روزها-
  : فتمگ
 یاند، با شما هم تماس فتهگک ی خارج هم به دادستان تبریدم که از کشورهای شن-
  رفتندگ
 مختلف هم بود، یر، از شهرهایگ دی دو جایکیرفت و گ تماس ی از دبیرانیک ای -

ان را از حفظ شده بود ی طاهریر شماره آقایگ شده بود که اطالعات تلفن همدان دیطور
  .دادند بانک، آنها هم شماره مىیفت منزل اقوام شهداگو هر کس مى

  کرد؟ه مىچتا ی ب-
، یکردند و اظهار همدردختند اجتماع مىشنار او را مىگرون مردم ایشتر خانه بود، بی ب-

ن که آقا رحمان ین حرفها، به خصوص ایم، و از ایاجازه بده دستت را ببوس: فتندگمى
  ناه داشتندگل احساس ث میهمان محسوب مىشد حالتینجا می نبود و ایخودش همدان
 یدر هوام تا ین رفتییاپ یذشته بود که با آقا مصطفگمه ی از ن کنم که شب     فکر مى

. م رخوت را زدوده و ذهن را شاداب مىکردی مالیانی هوا با جریم، خنکیرون قدم بزنیب
  .میشتگ بعد بریل صحبت کرده و ساعتئن مسای درباره همیمقدار

 بودن مطالب ی بر کم و ناکافی همدان نوشتم مبنیسترگ به دادی     من نامه مجدد
. ذاشته شودگار ی در اختیشتریمطالب بر ممکن باشد گرفته شده و خواهش کردم که اگ

شان ینامه را به ا. ن کار را انجام دهدی ایتجربه تلخ قبلبا وجود  هم قبول کرد یآقا مصطف
  .دادم
ه ثشد مراحل کشف حادد که در آن مىیها به دست من رس یپ دو هفته بعد، کیکی     

  . بود آنیار بر رو و کیه دارگ نی برایتا انتها را دنبال کرد و لذا سند معتبر
 یتا کمی من صبحها سر کار مىرفتم و بیم، وقتیل که ما در خانه ساکن شده بودی     اوا

 "شد، معموالدار مىی بیآمد و با ناراحتر اوقات کابوس به سراغش مىثد اکیخوابشتر مىیب



  
  
  

  

 چی شده بود تا هثن باعی وارد شده و همید که در ساختمان باز است و کسیدخواب مى
ن ید کم کم ایذر زمان و عادت به محل جدگ به خواب صبح نداشته باشد اما با یا عالقه

 افراد خانواده او در آن یاهگ داد که یی خود را به خوابهایذشت و جاگها  ماهها و صبح
  .بودند

شدم، ا مىیرفتم و از احوال او جوگ مىیتا تماس تلفنی از محل کار با ب"ها معموال      صبح
ک بار حس ی. دادم که خواب بوده، ناراحت است، خوشحال استص مىیش تشخیدااز ص

  : دم جواب دادیرسپرفته است، علت را گکردم 
  دمی دی خواب-
  یه خوابچ -
 با ی آن دری که انتهایلکانپآن خانه با . میا بودی کنار دریا دم که در خانهی خواب د-

مان کنار یمان و ایپن بودم که یران اگش نا من همه. دیرسا مىی بود به دری فلزیها نرده
مان در یدم که این آمدم، دییاپع یست، سریمان نیک دفعه متوجه شدم ایا نروند، یدر

شت گمان بریا.  راحت شدیالم کمیرفته است، خگمان هم دست او را یپستاده و یساحل ا
افتد، ی آنها بیرا قرار است بیه اتفاقچادم آمد ین حال یدر هم.  به من کردگیو خنده قشن

. ه کردندیرگادشان آمده باشد شروع به ین که آنها هم یل اثرفت و مگام  هیرگدر خواب 
له ئن مسیه نکنند که بابا بفهمد و او هم همیرگک دفعه بلند یمن به آنها اشاره کردم که 

  دار شدمید شده بود، بیه شدیرگ که در خواب یوقت. د و ناراحت شودیایادش بی
  : فتگتا به من یم بیرفت که مىیریک بار در مسی ادم هستی
ول او ـئکردم که هست و من مسمان را تصور مىی ایاهگ نباشد اما من یعید طبی شا-

ر قرار گن که ایکردم، اش انجام دهم فکر مىید برای که باییاش و کارها ندهیم، به آـهست
ن یطور در اچکردم  فکر مىیرد، حتیذپمان را بید ای ازدواج کنم آن طرف بایباشد روز
کاش بودند اما در ...مان جدا نخواهم شدیز از اگن که من هرید صحبت کنم و ایمورد با

  ...دانستم که هستندنم اما مىیتوانستم آنها را ببز نمىگا، کاش بودند و من هری دنیآنسو



  
  
  

  
  

 گمدان بزرچتا خواست تا آن یتر، ب قیاه دقگ خاطرات و نیابی بازیک بار هم برای     
 یشتریاء با تأمل بین بار مالحظه اشیم، اینیل داخل آن را ببیم و وسای را باز کنگقرمز رن

 " به داخل آن بکنم، احتماالیاهگ را باز کردم تا نیتراش برق شیمن جعبه ر. همراه بود
-جاد مىی را ایتری همانها هم احساس قوییوگشد، دا مىیپ مو در آن یها هنوز خرده

کباره به ی به داخل جعبه انداخت و به خرده موها اشاره کرد، من به یاهگتا نیب. کردند
ز به همراه ی میتراش را هم از رو  شین آمده بود که آنها ریادم آمد که در اعترافات متهمی

ا نه، یاه را برده بودند گن دستین که همینان از ای اطمیساعت برداشته بودند، لذا برا
  :دمیرسپ
  راش را هم برده بودند؟ت شین ری ا-
. دا شدیپمانده  باقىید نسبت به موهای از تردیارثاش آ هرهچد کرد و در ییتا با سر تأیب

ر شده و به گی دستیون آنها در زمان کوتاهچ ندارد ییندان جاچد ین تردیفکر کردم ا
 نانی اطمیبرا. مانده است استفاده باقى نمىی برایندانچدند لذا مجال یمجازات رس

د به مقدار یاه و سفی سیمتر یلیند مچ یتراش را برداشتم، داخل آن موها شیوش رپدر
  :فتگرداند و گ خود را بریهان روگتا نایب. ده مىشدیاد دیز
  ستی من نی باباین موهای ا-
  د نداشتندی صورت سفی مو" اما آنها که ظاهرا-
  ن شکل نبودیوقت به اچیدر من هپش ید بود، ری سفیلزار در صورتش موهاگرا همان چ -
ختم، یرون ریاه کند تا آن که آن موها را از آن بگتراش ن شیر حاضر نشد به آن ریگتا دیب
  :فتگتا یب
  ...دمی از نفرت لرزی لحظات-

رفت تا به کالس مىی به ما در تهران زد، عصرها که بیم سریند هفته بعد عمو رحچ     
  دنیرسپ ی بود برایم و فرصت مغتنمی تنها بودیند ساعتچما 
  د؟یطور مطلع شدچشما : دمیرسپ



  
  
  

  

ش یان که منزل مادرگ از بستیکیت کشف شده بود، دختر ی که جنای عصر همان روز-
-ون مىگرگه دیزند و حال دا مىگه زنیاو هم به دا. دهددر اهواز است به آنها خبر مى

ش آمده، یپدان  در همیفت مشکلگسر خواهرم به من تلفن کرد و پ  ک شبیساعت . شود
 جواب یرفت، کسگ با بانک تماس یهگ آیمن هم به خانه خواهرم رفتم و از آنجا آقا

ه فوت چفت که دو بگ یهگ آیصحبت که تمام شد آقا.  تلفن کردیداد، به کالنترنمى
رست پ سریها هچ هستند، من با خودم فکر کردم که بیه کسانچست یاند اما معلوم ن کرده

  ن اتفاق افتاده است؟ی کدامشان ایحمان هم هستند اما برا ریها هچهستند، ب
  فته بود؟گنطور یشون هم همی به ایا کالنتریفت گدانست و به شما ن مىیهگ آی آقایعنی
  دونم نمى-
  ه شد؟چ خب بعد -
ن یه ما ماشیهمسا. بوسنىی بود و نه میم، نه اتوبوسیه کار کنچ یم نصفه شبی مانده بود-

  می بود که به سمت همدان حرکت کرد مه شبی ن3م ما هم ساعت یا بریفت بگداشت 
  دیدی صبح رس-
اه عده گدان آرامید، دور میرسل به نظر مىی و تعطیرعادیک ظهر بود، شهر غی نه نزد-
   جمع شده بودندیادیز
  فت؟گ به شما اصل ماجرا را یه کسچ -
ل شعبه زدن و دور ها را داخ هچدم عکس رحمان و بیم، دیک بانک رفتی نزدی وقت-

  دمیه فهمیگذاشتن دگل گها هم  عکس
  :دمیرسپاه کرد و ادامه نداد، گ نیا وشهگم به یعمو رح

   بوده؟ی اونوقت که هنوز معلوم نشده بود کار ک-
 ییه ازش بازجویل بقث آنجا بود که می رفتم همان اصل کاری کالنتری وقتی نه، من حت-

ت را کشف کرده بود ی که جنایهبانگ نیتن رو داشیند نفرچکردن، در همون حال مى
  کرداه مىگ داشته باشه، اونم نیشتریر اطالع بگکردن تا مکار مى



  
  
  

  
  

  : فتگ شد و یاد آوردن آنها عصبیم با به یعمو رح
  شدندج مجازات مىی و به تدرید طوالنی کم بود، بایلی آنها خین مجازات برای ا-

  :  سکوت کرد و بعد ادامه دادیعمو کم
ک دفعه یلزار صدا کرد، گر را یگ دیکیدم یبوس نشسته بودم که شننىی میک بار توی -

ه چدم بیرسپم ازش یاده که شدیپل همانها باشه، یحالم عوض شد، فکر کردم نکنه فام
   بزنمشیرنه دوست داشتم حسابگن نبود و ی، اما مال محله قاتلییکجا

  : فتگدر مورد بانک 
- نمىیون حرفیزی تلویل دزدث مین حال از مشکالتیم با ایودک بی به هم نزدیلی ما خ-

 که به یدار بشه، فقط در سفر آخر خواست اعتبار کارکنان و خود بانک خدشهزد، نمى
توانم اونجا ه نمىیگفت که دگ ماه همان سال آمده بود ی در دیی و به تنهایطور اتفاق

  بمونم، الغر شده بود معلوم بود که ناراحته
  : امه دادعمو اد

 به اون یولپ محترمانه خواسته یلی آمده بود و به صورت خیفت که کسگک بار هم ی -
 کدوم از کارمندا، ممکنه وسوسه چین حرفها نه به من بزن و نه به هیفته بود از اگبده، 
  بشن

   نکردیس برخورد سختپ -
ن یفت ببگ داد و ها را نشان من یکار ست اضافهیک بار لیادمه یحت کرده بود، ی نه، نص-

  کردشتر کار مىی بود که از همه هم بین درحالی خودم نوشتم، ایمن از همه کمتر برا
  : فتگرفته خود مىگ آرام و ی هم با صدا-گبابابزر-ان ی طاهریآقا
د ی بایسیئفت که تو رگ ما بهش ی از آشناهایکیک روز یمش، یر شناختیف که دی ح-

 رفت، یفت اما وقتگ نیزیچاد تو اتاقت، اون هم ی نیطوری همنی، هر کسیرگی بیمنش
رمرد، یپ، ی خاکیاره با سر و روچی بیفت، کشاورزاگى مىچن یا": فتگرحمان به من 

م اونوقت به ین کشاورزا هستیذار اگم، ما خدمتی براشون انجام بدینجا که ما کاریان ایم



  
  
  

  

فتن ما گ ناراحت بودن، مىیلیخه کشاورزا هم ثن حادیبعد از ا. "ه اونا رو راه ندمگمن مى
  ... زهی برییاچ برامون ینجور به کار ما برسه حتیم ایدی ندیکس
  : ان ادامه دادی طاهریآقا
خواست د خزانه مانده بود بانک، مىــیار که کلـ، دو بیکی. رحرفش بودـ سیــلی خ-
  : فتگمى. ستیدانه، مهم ن نمىیفتم، کسگرده، مىگبر
  د بهش بدمینعـش من رد شه که کل ی از رویه کسگ م-
 دراز بکش، یا فتم، خستهگه هم بهشان الهام شده بود، به رحمان ثن حادیک ماه قبل از ای
  : فتگ
  میم که بلند نشینقدر بخوابیدن هست، ای خوابی برایادی وقت ز-
  

ن یتر  از شاخصیکی است، ی قابل بررسی که از ابعاد مختلفیه بانک کشاورزث     اما حاد
ست که یالمال و مقابله با کسان تین به بیرافتخار رحمان در مقابل متعرضپآنها مقاومت 

 که قدمها ییستاد، در جایاو ا. مال کنندیاپ را ی انسانیخواستند با شرارت خود ارزشهامى
 است تا جان خود ی به دنبال مفری که هر فکرییشود، جاها سست مى شهیلرزد و اندمى

  .ستیستادن افسانه نید که ایوگستاد تا بیاو ا. را حفظ کند
  
  

  میردانگم و رخ نیر، سر ببازیزند شمشآرام مى ون دلچ
  میار زر فشانند و ما سر افشانی صحبت یدوستان در هوا



  
  
  

  
  

تا با خواست خاله خود که شوهرش در منطقه حضور داشت ی بهمن، ب21     عصر روز 
  . منزل را ترک کرد

ند عدد کوکو و چ ی حاو سه غذایهبان بانک با کگ ن2ود ساعت  بهمن حد22     ظهر روز 
به بانک . ابانها خلوتیل بود و خی حرکت کرد، روز تعطیک کوفته به سمت بانک کشاورزی

  ! کجا رفته؟ین شکریس اپ. دی نشنیک بار، دوبار اما جوابی.  زدگد و زنیرس
  .ستادن خسته شدیذشت، از اگ یم ساعتین
م ی ن" مراجعه نمودم، حدودایهبانگرفتن نگل یزظهر که جهت تحو بعدا2 حدود ساعت -

. دم در باز نشدی زدم دگ زنیلی در را باز کند، خی شکریهبان آقاگساعت معطل شدم تا ن
 جواب یرست را زدم، کسپس بانک و سرئیه مربوط به محل سکونت رچاف ام داخل کو

  نداد
د یآدان قرار دارد مىیه می که در حاشگنیارکپه کند، به سمت در چهبان که مانده بود گن

  : در آن را باز کندیتا با فشار به قالبها
ن را باال بزنم یرین که قالب زیر در را باال زدم البته قبل از ای با استفاده از دست قالب ز-

دن قالب ین است، لذا به محض کشییاپ ییمتوجه شدم قالب باال.  هل دادمیدر را کم
 ی را صدا زدم ولی شکری آقا" شدم، مجددایهبانگداخل ن.  باز شدین، در به آرامیریز

تو، دفتر و پ اتاق از نظر گیختی شدم و متوجه درهم ریهبانگوارد اتاق ن. دمیجواب نشن
  رونیا بیا حمام رفته ی که در اتاق بود شدم، ابتدا فکر کردم ینقاش

 گیق به آهستیروشن کرد، دقاون را یزیذاشت و تلوگ خود را در اتاق یلون غذایهبان ناگن
ش را در دل ی از تشوییها هگ ریامدن شکریآور ساختمان و ن سکوت وهم. ذشتگمى

  : دار کردیهبان بگن
س شعبه ئی رفتم تا به ریسی نفیس بانک آقائی ری به طرف طبقه باال محل مسکون-

اند، سه بار   دادههیوار تکیرون آورده شده و به دیدم در اتاق از لوال بیم، دیوگان را بیجر
در موقع مراجعه .  افتاده باشدیشک کردم که ممکن است اتفاق. دمی نشنی زدم جوابگزن



  
  
  

  

ن یرزمیبه طرف خزانه که در ز. وار شدمی خون بر در و دیها  متوجه لکهیبه طبقه تحتان
   کردمیسرکش. ها اتاق است که در آن باز بود لهپ یاست رفتم، روبرو

آلود در   خونیهان جسمگشم دوخته است به ناچک و روشن اتاقها یرهبان که در تاگ     ن
 یهراس. س بانک استئیسر رپشناسد، کند، او را مى از اتاقها توجه او را جلب مىیکی
  : ردگیرقابل وصف او را دربر مىیغ
 باشد که با یریگا جسم دی یونگکردم  که فکر مىیریگء دیه با شچسر بپک ی نزد-
ده شده بود مواجه شدم، دقت کردم متوجه شدم آن هم یوشپ گد رنی سف"بایوش تقرپرو

  جسد است
کند،  مىینگی بر سر او سنگار بزری بسیا ون وزنهچط یهبان سست شده و محگ نیاهاپ

  : ز از آنجاستیرگبه دنبال راه 
 را باز کرده وارد گنیارکپن را به سمت باال با عجله ترک نمودم و در یر زمی طبقه ز-
- را مىیدم شماره تلفن کالنتریرسپ بانک را صدا زدم و یار فروش جلویگ س بان شدمایخ
دن ی شروع به دویلوکبابچبه طرف .  تلفن داردیلوکبابچدانم، آن ر نمىیفت خگ؟ او یدان

  کردم
  :دیوگار فروش مىیگس
ن مای که ایمان مرده، در صورتیفت اگدم به طرف من آمد و یده دیرپ گ من با حالت رن-

ن طرف ی که ایلوکبابچفتم گ، یکین نزدیفت تلفن کجاست در اگشناسم، به من را نمى
فتم از خانه گرون آمد، صدا زدم یدم که بیه را دی رفت در نصف راه من همسایلوکبابچ

  .ه شروع به صحبت کردندیه تلفن بزن و با همسایهمسا
  : دیوگو مىه به ایکند و همساف مىیهبان مطلب را به طور خالصه تعرگن
   بزنگا از منزل ما زنی ب-
  : دهدهبان در اظهارات خود ادامه مىگن
  فتمگان را به او ی در آمد، جریسرش جلوپ منزل آنها را زدم، گ زن-



  
  
  

  
  

-هبان مىگمان درخطر باشد از نین که ممکن است جان ایه به تصور ایسر جوان همساپ
  :خواهد که دوباره به بانک بروند

 در ی بانک افتاده و کسیمان در انباری به نام ایسی نفیک آقاچر کوسپفت گهبان گ ن-
م به طرف بانک یمارستان برسانیمان را به بین که ایست بعد به اتفاق نظر به ایبانک ن

  میحرکت کرد
بعد از . ه به داخل بانک و بعد خزانه رفتندیسر همساپ لرزان به همراه ییاهاپهبان با گ     ن
 بعدازظهر 3 در حدود ساعت ی بانک را خارج کرده و دو نفرینهایماش از یکیهبان گآن ن

ک یشتان گه از تعداد انثن حادیهنوز تعداد مطلع.  حرکت مىکنندیبه سمت کالنتر
لم یون تماشا مىکند، آن روز فیزیتا در منزل خاله خود تلویب. کنددست تجاوز نمى

  .کردندخش مىپله را چلچبى  بىیینمایس
ان یبا ب. کنندف مىیده داستان را تعریچیپ در هم ی آن دو هراسان و با زبانینتر     در کال

م و دادستان با یس با بىیمقامات کالنتر. شودع آغاز مىیرشتاب و وسپ یانین مطالب جریا
-اه حرکت مىگدان آرامیرکشان به سمت میژشت آگن یند ماشچ. شوندتلفن خبردار مى

 کس چیشان هی که محل محاصره شده و تا زمان حضور ادهددادستان دستور مى. کنند
، یس از او مقامات کالنترپرسد و  دادستان به سرعت مىیآقا. داخل و خارج نشود

  .کنند بانک تجمع مىیس جلویلپ یها نیماش... و یزشک قانونپرس، پباز
ها و راهرو به  لهپس از عبور از پردازند، پ وضع مىیرس به همراه دادستان به بررسپ     باز

 متعدد خون بر کف راهرو یها اره و لکهپ یها ند تکه دستکشچ و گند عدد فشنچ
 یکینند، یبشوند دو جسد غرق در خون را مى که وارد مىیدر اتاق اول. کنندبرخورد مى
و جسد ) مانیا( ساله که لباس ساده خواب به تن دارد 4 در حدود یا هچسر بپمربوط به 

س بانک ئی ساله و همسر ر35ان یشود فاطمه طاهر که معلوم مىیندوم مربوط به ز
 ین شکری ساله که همان حس22 یدر اتاق دوم جسد غرق در خون مرد.   استیکشاورز

ا پشود، دست او بسته شده و کفش به ده مىیرمسلح بانک است دیدار غیهبان و سراگن



  
  
  

  

انصد پ و یالیست ری دویاسکناسها یر کالنیدر اتاق خزانه در کنار در خزانه مقاد. ندارد
 است، در خزانه باز شده  آلود در اتاق باال رفته  خونی از اسکناسهایخته و تلی درهم ریالیر

خته شده ی در کنار اجساد و داخل خون رگند عدد فشنچ. آلود است ره در خونگیو دست
ده و در یاشپوار ی خون به دیها لکه. رسدک سالح به نظر نمىیوکه و شلپ از یرثاست که ا
راهن یپر ی سال با ز45 در حدود یکنار در، جسد مرد. خته شده استیر نقاط رثکف و اک

ا ندارد، پاند و کفش و جوراب به   را بستهی ویها شمچها و  و شلوار افتاده است که دست
  ).مانیپ( سال قرار دارد 13 در حدود یریگ جسد کودک دیدر کنار و

س از آن به طبقات باال پشود، رفته مىگ الزم یها  شده و نمونه انجامیارگن شتگ     ان
در . س بانک است، در از لوال خارج شده بودئیدر طبقه دوم که محل سکونت ر: روندمى
زخانه پ خون مشاهده شد که خون به شدت به آشیها ن لکهیزخانه در سقف و زمپآش
بعد . زخانه قرار داردپ درکف آشک شکسته شدهیوان سرامی و لچارپ یده شده و تعدادیاشپ

 که در کنار ی خون بود به مقداریها  فرش لکهی شدند، روگزخانه وارد هال بزرپاز آش
 ظرف شکسته شده، به اتاق خواب که یال هم مقدارچخیدر کنار . شدده مىیوار دید

تو و بالش خواب قرار پک ین تخت ییاپدر . شوند دو نفره داشت وارد مىگتخت بزر
 داخل کمد و ی لباس باز و لباسهایکمدها. خته بودیت، البسه و کمد لباس درهم رداش

در اتاق روبرو اتاق . خته بودیها درهم ر ز توالت و قفسهیم. آلود بود  خونگی همیجالباس
تو بدون تشک در کنار پک یدو تا بالش، . اره و قطع شده بودپم تلفن یها س هچخواب ب

 درهم " بود که البسه کالی در کنار اتاق خواب اصلیریگاب داتاق خو. قرار داشتنجره پ
در . زخانه و هال وجود داشتپاره شده در آشپ یشت دستکش طبگ انیمقدار. خته بودیر

  . خون مشاهده کردندیها ز لکهیراهرو مشرف به بانک ن
افتن یکنند که تا نان تکان دهنده است که همه با خود عهد مىچت ی     صحنه جنا

ر قلب هر یگ دی و دو کودک از سویناه از طرفگ انسان بى3قتل نند، ی ننشیاپان از یجان
  .ساختشان مىیرپ را یا نندهیب



  
  
  

  
  

 یه مورد بررسثل شده و حادی تشکیانتظام-یتی امنیا      با حضور مقامات استان جلسه
 ی برایروز  شبانهیریگیپروها به یر نی سای با همکاریاهگشود که آمقرر مى. ردگیقرار مى
  .شودمىاعزام  ی کمکیروی تهران هم نیاهگاز آ. ردازدپت بین جنایکشف ا

  
  :رسدن مىیه به نظر مأموریند نکته اولچه از محل ی اولیها ی در بررس
ن ین داشت که مرتکبی نشان از ا"ن در بانک احتماالیدن همه حاضری به قتل رس-     الف

  .اند  کشته شدهگیل همین دلیرفته و به همگ قرار ییت هولناک مورد شناساین جنایا
زخانه متصل پ بوده که به آشییه در راهروی اولیرگین که محل دری با توجه به ا-     ب

ارتمان را باز کرده و پد ابتدا در آیخواست وارد راهرو بشود با مىیر کسگ ا"شده و قاعدتا
-جاد سر و صدا مىی اثم باعرون آوردن در از لوال هینمود، ب مىیزخانه را طپر آشیمس

 امتحان در را از لوال یرونده براپن یافسر ا.  افتادشت در اتفاق مىپ در یرگید دریشده، با
 از مقر خود خارج مىشود که نشان یجدا مىکند و متوجه مىشود که لوال به راحت

ه محل  ساخته است که بین کار تنها از کسیدهنده آن بود که لوال از قبل آماده شده و ا
  . داشته استیدسترس
له بود از دو قفله بودن ئن مسید ایارتمان موُپ به در آیونه فشارگهر نکردن  وارد -     ج

  .اند در اطالع داشته
 بودن یداد که از خالنشان مى)  بانکیمهمانسرا(هارم چ مراجعه نکردن به طبقه -     د

  .اند آن اطالع داشته
 باشد یتوانست کار کس در دوم مىیها لهیدن می بریبر برا هن به همراه داشتن اره آ-     ه

  .که از وجود در دوم اطالع دارد
ن یولئند تن از مسچله را تنها ئن مسیکرد و ا بود که کار نمىیر بانک مدتیژ آ-     و

  .خبر نبودندن امر بىین هم از ایدانستند حال آن که قاتلبانک مى



  
  
  

  

 تردد ی در بانک کشاورز"ن قبالیا قاتلیاد که قاتل دن موارد نشان مىی     همه ا
  . هم آشنا هستندین با فن قصابیر آن بود که مرتکبگانین نحوه قتل بینچاند، هم داشته

  
  : نطور شرح دادی اطالع را اگیونگچرست بانک پسر

ام را به ساختمان  هچشتم و قصد داشتم دوتا بگر بریقه از مالی دق40/3 ساعت حدود -
 یها هی از همسایکیم که ید نان بروی خریام در بانک بفرستم و با همسرم برا یمسکون

 رخ داده و من وارد بانک شدم و خود را به دادستان و یبانک به من خبر داد در بانک قتل
  رفتمگان قرار ی کردم و در جریر برادران معرفیسا
  د؟یا ن مدت کجا بودهی ا-
م و یس کنیر تأسی از توابع مالیکی در ی کشاورز ماه قبل مقرر شد شعبه بانک3 حدود -

افتتاح )  بهمن21 صبح روز 10ساعت (ام دهه فجر یمقدمات آن فراهم شد و قرار شد در ا
ن به قصد افتتاح آن ینچ و همیلی روز تعط3نج شنبه با استفاده از پ بعداز ظهر 4شود، لذا 

ور مقامات، شعبه در بخش مزبور درم بودم، روز شنبه با حضپر رفتم و منزل یشعبه به مال
ک شنبه به سمت همدان یشته و ساعت دو بعدازظهر روز گر بریافتتاح شد و من به مال

  حرکت کردم
اند با ذکر علت اخراج نام   از بانک اخراج شدهی که به عللییها شخدمتیپ از کارمندان و -

  د؟یببر
 یها اطالع یـه اخراجی از کلام و ول بانـــک شـــدهئ ماه است که مس16 البته بنده -

مشکالت ) ب (ی آقا-2که معتاد بود ) الف (ی آقا-1اد دارم ی که به ییندارم اما تا آنجا
ق حراست بانک و یلزار از طرگن ی محمدحسی آقا-3جاد کرده بود ی که در سطح ده ایولپ

  ادیل اعتیبه دل) ج (ی آقا-4
  د؟یا ه برخورد نکردیر با مورد مشکوکیند روز اخچ در -
  ری خـــ-



  
  
  

  
  

شود سترده مىگق ی آغاز شده و از کارمندان به عنوان مطلع تحقیا ستردهگقات ی     تحق
 به ییها یز بررسیاند ن  داشتهییهبان مقتول آشناگ که با نیان و کسانیو در مورد آشنا

  .  ادامه داردیروز و شبانه عیقات به صورت وسیتحق. دیآعمل مى
  : شودقه زده مىن جریام اولگن هنیدر ا

 را سرقت یخواهند بانکفته است که مىگک نفر به او یدهد که ته خبر مىی به کمی فرد-
شود تا در مقرر مى. کند از شهرها فرار مىیکیان کرده و به ین مطلب را بین فرد ایا. کند

  .ق شودیمورد اطالعات داده شده توسط آن فرد تحق
***  

ن به یولئن و مسیمأمور. ذشتگ مىی همه به کندیت براساعا.دی رس      آن روز به شب
لزار به عنوان گن یند مأمور به سراغ حسچ   شبیها مهیحدود ن. شدت در تالش هستند

 یآنجا که علت اخراج او فساد اخالق از .  شودییروند تا از او بازجو مىیک فرد اخراجی
توان بکشم، ظن اشد آدم هم مىر الزم بگفته بوده که اگ ییبوده و در ضمن به مناسبتها

  . ر افراد اخراج شده بودیتر از سان فرد قوىیبه ا
***  

 ی روی روشنیها رهی برق دایرهای، نور لرزان تچیپ در چیپر برف و پ یها هچ     در کو
 و خم به چیپر پک و ی و بارگ تنیها هچن با عبور از کویمأمور. جاد کرده بودین سرد ایزم

 یکس.  به صدا درآمد مه شبی در، در آن سکوت نگدند و زنیلزار رسگن یدر حسپمنزل 
  :دیوگد و مىیآ در مىیجلو

  ن، نصفه شبهییاین فردا بی بر-
 بر خود مسلط است لباس "لزار که کامالگن ین حال حسین اصرار دارند، در ایاما مأمور

ه گک جا نی بانک در رستپ به همراه سر او را شب. کند مىیده و خود را به آنها معرفیوشپ
  .دارندمى
  



  
  
  

  

  : دهدنطور شرح مىیه خاطراتش آن روز را اچتا در دفتریب
رون آمدم ی از خانه خاله فاطمه بیینمایلم سیدن فی بعد از د5 ساعت ی طرفهای     عصر
، یاه افتاد و واگاهم به آرامگزنان آمدم، از دور ن قدم. ده بودی که دلشوره امانم را بریدر حال
. ستاده بودیکرد آدم اشم کار مىچ که یی بانک تا جایزد از ابتدات موج مىیجمع

ر در حال حرکت یژها با سر و صدا و آ س، آمبوالنسیلپ یها نیته، ماشی کمیها اترولپ
کش شدم، یرست بانک از دور اشاره کرد، نزدپسر سرپ. ختیکباره فرو ریبودند، قلبم به 

دانستم  که نمىی، وایوا. از حرکتش تعجب کردم. دیکش با زور مرا به طرف باال "بایتقر
ر آمده یرست که تازه از مالپه و خانم سریها همسا ند تا از خانمچ. ه بر سرم آمده استچ

ست فقط بانک سرقت شده و ی نیفتند طورگدم، یرسپاز ماجرا . بود آنجا نشسته بودند
 به دنبالم آمد و مرا به یسیلپند لحظه بعد چ.  هستندیینها اکنون در بازجویمامانت ا
رس و پ دادستان و بازیبعد آقا.  منتظر نشستمی صندلیقه روی دق45حدود . بانک برد

ر گین را دستیفتند که بانک سرقت شده و ما در اسرع وقت سارقگر آمدند و یگند نفر دچ
 آنها خانه نها بردند،ی اگس مرا به خانه بابابزریلپن یبعد از آن به همراه ماش. م کردیخواه

فتند که خاله فاطمه به دنبال من گ. شتمگ به خانه خاله فاطمه بر"نبودند و من مجددا
برنامه ورزش و مردم شروع . دیجوشر و سرکه مىیل سث که دلم می، نشستم در حال آمده

 گنها زنی اگن و به منزل بابابزرییاپرفتم طبقه . اه کردمگشد، فوتبال داشت، من هم ن
 11ساعت . ىشدموانه میداشتم د.  جواب ندادیرسم، کسپها را ب هچمامان و بزدم تا حال 

وحشت . ان وارد شدیرگود رفته و گ یشمانچ خورده و گنچ یشب خاله فاطمه با رخسار
  : ى شده؟ جواب دادچ: دمیرسپزده 

 است و یش زخمی بازویرگی به علت دریدرت کمپفتاده و ی اتفاق نیله خاصئ مس-
مارستان امام یدرت بپش یپش خاله طاهره، شهرک هستند و مادرت یپن مایمان و ایپ

در پر یگند، دیوگدانستم همه به من دروغ مى که نمىیمن باور کردم درحال.  استینیخم
  .ر از ترس و توهمپ ی وجود ندارد، به خواب رفتم با قلبیمانیپمان و یو مادر، ا



  
  
  

  
  

 از یهانگ، عالوه بر درد جانکاه و ناش رو داشتیپ را در یار سختی     فاطمه شب بس
د ظاهر خود را ی تمام جان باخته بودند بایرحمدست دادن خواهر و خانواده او که با بى

 را به او داد، ین خبرینچشد ونه مىگچتا بود، ینها بدتر موضوع بید از ایشا. کردحفظ مى
. ه خواهد کرد؟چتا ی ب همه افراد خانواده را از دست داده بود، ک شبی که در عرض یکس

آمد، به خود شمانش به هم نمىچند لحظه هم چ یود اما براــده بـیفاطمه به ظاهر خواب
تا خبردار یخت تا مبادا بی اشک مىرینهانپرفت و  مىیا وشهگاه به گد و هر از یچیپمى
  .نمودر مىیذپان نایاپ که یشب. شود

  
   بهمن23دوشنبه 

  : دیوگان مىی طاهریآقا. ر تالش هستندن به شدت دیولئن و مسیمأمور
 ی و تقاضاین شاکیا قاتلیان مطلع شدم و از قاتل ین جری از ا19 ساعت 22/11/68 روز -

   دارمگیدیرس
  د؟ی مظنون هستیت به کسیها  در رابطه با قتل داماد، دختر و نوه-
  ستمی مظنون نی به کس" فعال-
   داشت؟یلئ رابطه با مسا دری اختالفی با کسیسیا عبدالرحمان نفی آ-
   نداشتی اختالفی کسچی بود که با هیا ار وارستهیشان انسان بسیر ای خ-
   و کجا بود؟ی کی که داماد و دخترت را مالقات نمودین باری آخر-
فت گ نرو،  فتم شبگ یسی نفی جمعه نهار در منزل ما بودند، غروب جمعه رفتند، به آقا-

هار چروز شنبه ساعت . رومانک خلوت است، مىف ندارند و بیرست بانک تشرپسر
 اظهار داشت مهمان یسی نفیآقا.  رفتمی جهت سرکشیسی نفیبعدازظهر به منزل آقا

ه به یله کرایآباد، بعد از منزل خارج شد و با وس اه عباسگستی از همکارانم هستم در ایکی
 یسی نفی آقام که دخترینوه دختر.  رفت، من هم آمدم منزل خودمانیهمانیمقصد م

  .اش اش رفت منزل خاله باشد با خالهمى



  
  
  

  

   داشت؟یا هیله نقلیه وسچ یسی نفی آقا-
ذاشته گانم گ از بستیکیک ماه است در منزل ی که حدود گاه شورلت کرم رنگک دستی -

  .است
ت نه تنها شهر همدان ین جنایشود، خبر اک مىی نزد ست و سوم هم به شبی     روز ب
شبه . برندمردم در هول و اضطراب به سر مى. ده استیا را هم درنوردر شهرهیبلکه سا

ن کار را ی ایه کسچرسند، پهمه مى. رفته استگالقلب شهر را فرا ناشناس و قسىیانیجان
- که به ذهن مىین مطلبیرسد اولاهها به هم مىگابان نیه و خچ در کویکرده است؟ وقت

 بانک سرقت شده و یون تومان از موجودیلی م15ش از یب. ستی بانک کشاورزید ماجرایآ
  .خته استین ریناه برزمگ انسان بى5خون 

  
  :ونه نوشته استگنیتا خاطرات آن روز را ایب

 ییدا- حسن ئیدن بابا، اول به خانه دای دی بهمن قرار بود به اصطالح برا23     صبح روز 
ن ییاپ خوردن صبحانه یل برااو. می بروینیمارستان امام خمیس با آنها به بپ و س-گبزر
 مسن از ی از خانمهایکی-فتنـــد ننه گن را روشن کرد که یآقــا ماشبرادر على. میرفت
-کرد، فکر نمىه مىیرگب ی عجیخاله فاطمه به طرز. کند دارد تمام مى-آقاان علىگبست

مان گ داشته باشد، یتاب و بىیند ساله آنقدر ناراحتچرزن هشتاد و یپک ی گکردم مر
  . ننه فقط بهانه استگد و مریرگ مىیریگز دیچ یکردم که او برامى

 حسن بر یی روبرو شدم، زن دایم، با صحنه وحشتناکیدی حسن رسیی     به منزل دا
  : فتگزد و مىسرش مى

  می خوب داشتییسر داپک یا فقط ی خدا-
  : فتگ به من مىگمامان بزر

  نی مهیارگادی -



  
  
  

  
  

فتم گاد کردم و یه شده، فرچر دانستم یگد. ستندیرگ مىی به سخترانیگخاله فاطمه و د
 یمن کم. م استی است اما حالش وخیفتند زخمگ. درم مرده؟پد، ییوگقت را به من بیحق

د و ــی کشیا وشهگه ــسا مرا بیرپد که ییوگوب نزده آخ مىچفتم شما گآرام شدم و 
وشه گن رفتم به ییاپها  لهپاز . ت مردهدرپ، بله یکن و درک مىیا  شدهگر بزریگفت تو دگ
رد، او از غصه یمفتم او مىگاد مادرم افتادم و یبه . مـستیرگم ــناه بردم و تا توانستپوار ید

  : فتندگ. دیمارستان ببریرد، مرا به بیمبابا مى
   سرش هستندی آنجا باال-
  : فتمگ
  مان؟یمان و ایپ -
فت راستش را گ یریگرفتم، دگز بهانه مادرم را با. فتند آنها خانه خاله طاهره شهرکندگ

ر یگد. مارستانندیاند و اآلن همه ب هوش شدهیمان و مادرت از ترس بیمان و ایپ یبخواه
و بدانم گسا طاقتش را دارم بیرپن یفتم، ببگملتمسانه . ندیوگدانستم که همه دروغ مى

  ...یفت آرگشمانش مىچب بود، با یاهش عجگمادرم هم مرده؟ حالت ن
ت یولئه مسچمان متمرکز شد که اکنون یمان و ایپ     آرام آرام نشستم، فکرم به طرف 

اوردم، از یر طاقت نیگد. اند مان هم مردهیمان و ایپفت گ یآقا مهد.  بر دوش دارمینگیسن
رفتند، همه آمدند، ناالن و گمرا . دمــیزخانه دوپ آشیدم و به سوی کشیادیاعماق قلب فر

م تا ینها رفتی اگبزر از آنجا به منزل مامان. دندیکشاد مىیکوفتند و فرسر مىان، بر یرگ
دم یاط بلند شد، دی حیاد از تویغ و فری جی صدایعصر. ذشتگن منوال ی به هم شب
م همراهشان یعمو رح. ها هستند ر از شوهر عمهیگ دیکیو  یهگها با عمو آ ند تا از عمهچ

  .داد بابا را مىیش شد، بویدایپ بعد ینبود اما او هم ساعت
...  

  :شود مىی از بانک سوُاالتیک فرد اخراجیلزار به عنوان گن ی بعدازظهر از حس5در ساعت 
  دیح دهی علت اخراج خود را توض-



  
  
  

  

  می نداریهدارگ حق نی استخدام شده شما روزمزدیفتند رسمگ به من -
  ه بوده؟چ شما ی شغل قبل-
  ک شرکت بودمیکار  سی سرو-
  ؟یا س از اخراج در بانک داشتهپ ی رفت و آمد شما-
  ام ول برنج آمدهپه و اخذ ی تصفی برا-
  ؟ی در بانک داریی آشنا-
  ری خ-

 حضور در محل و اطالع از روند کار خود را به یاما برا. شود آزاد مى"لزار موقتاگن ی حس
-ب اوضاع مىک مراقین همراه شده و از نزدیک فرد مطلع جلوه داده و با مأموریعنوان 

  :فته بودگن هم ی از مأموریکیاو به . شود
  خواد بده؟ مىین خونها را کی جواب ا-

     
س یام سوار شدن به سروگد که عصر شنبه در هنیوگ آمده و مىی به کالنتری     فرد

 بانک بوده و بعد یده که جلوین را دی با سه سرنشیرمچن سقف یک ماشیمحل کار 
.  آغاز مىشودیرمچن سقف یدا کردن ماشیپ یق برایبال آن تحقبه دن. حرکت کرده است

ک لحظه ی را یا هچسر بپک شنبه یکند که صبح روز شت هم اعالم مىگن ی از مأموریکی
  .ن باشدیان ساکنگد از بستیده که تصور کرده بای بانک دیها نجرهپ از یکیشت پدر 

ر گ از کاریته اسمی کمیباز فرارکنند که سردا مىیپ اطالع یاهگن آیر مأموریگاز طرف د
شود که حسن در اطالع حاصل مى. لزار برده استگ به نام حسن ی شهرداریاخراج

ام هفته منزل ی در طول ایل نامشخصیاش به دال همدان حضور ندارد و به اتفاق خانواده
ه میرفتن آدرس فرد مذکور نگزارش با گن ینان از ای اطمیلذا برا. خود را ترک کرده است

کار   و خالفیچاقچ که مرکز افراد قایا ک، در محلهی و تارگ تنیها هچ با عبور از کو شب
 است به یمانین که سیرزمیست اما در زی در خانه نیکنند، کسبود، به منزل او مراجعه مى



  
  
  

  
  

 در گدا شدن فشنیپر شده است، با توجه به پک متر کنده شده و دوباره با خاک یاندازه 
نکف بوده ین مسلح به اسلحه کالشی سارق"موضوع قابل توجه بود، احتماالن یمحل بانک ا

رتاب پ ثدن مىزدند که باعگلنگرفته و گس بانک لوله آن را به طرفش ئید ری تهدیو برا
به . ک اسلحه بودین هم به اندازه یرزمیشده، محل کنده شده در زرون مىی به بگفشن

لزار هم که بو گن یحس. شوددا صبح موکول مى به فری بازرسیعلت قفل بودن طبقه فوقان
کم  به حرکات او شک  ر دادستان کمیگ از برادرش برده شده و از طرف دیبرده بود اسم
  .کند ت فرار مىیک موقعیکرده بود، در 

  
   بهمـن24سه شنبه 

اند که به تهران مىروند  فتهگش یها هچند حسن به اتفاق همسر و بیوگها مى هی     همسا
وار وارد منزل شده و در را باز ین از دیمأمور. دی روز طول خواهد کش20افرت آنها و مس
نان به دست داشتن حسن نداشتند در ابتدا از ورود به یکنند و از آنجا که هنوز اطممى

ک ی آن نبود که یایوگ ی شکلچی منزل به هیت ظاهریوضع. کنند مىیاتاقها خوددار
وست پ ینیزم بی سیمقدار.  روز به مسافرت رفته باشند20 ی برایم قبلیخانواده با تصم

 لباس نشسته یک ظرف آب قرار داشت، ظرفها شسته نشده و مقداریکنده شده و داخل 
 از یکیده شد که داخل ینجره دپشت پ طناب حمام بود، منزل دو اتاق داشت، از یهم رو

ده شده، یوشپ "آن کامال ی وجود دارد که رویک کرسیر یگاتاقها منظم است و در اتاق د
 در درون دادستان او را از رفتن یزیچکنند اما  رفتن مىگشوند و آهند مىین ناامیمأمور

 یها  بستهگهان رنگد، نانزمی را کنار یه کرسچارپس وارد اتاق شده و پدارد، باز مى
 ین مدرکیا. د آوردیدپر را یذپنا  وصفی آنها وجدی رویاسکناس و آرم بانک کشاورز

 7ول بالغ بر پ. دا شدیپت هولناک آن ی و جنای بانک کشاورزید معمایکل. ر بودیذپانکارنا
  . شدون تومان مىیلیم



  
  
  

  

س مستقر در محل اطالع یلپک نفر به ین افراد، ی اگین اخبار در محل زندیخش اپ     با 
ل از یسا وی مقداریونگک یان با ی با نام رضا خانیده است فردیذشته دگ  دهد که شبمى

 ییذکور شناساـه محل مــبالفاصل. لزار به منزل خودشان حمل نموده استگمنزل حسن 
ن خارج شده و قصد یرزمی از زیهان فردگکنند که نا مىین شروع به بررسیشده و مأمور

ه و ی اولیشود، در بازرسر شده و بالفاصله منتقل مىگیاط دستین فرد در حیکند، افرار مى
  .شوددا مىیپ بوده است، یدهند خون که احتمال مىیارد دسته مشکــک کی فقطع یسر

د که یوگت شده و  مىیان نام داشت، ابتدا منکر شرکت خود در جناین فرد رضا خانی     ا
ار به چ ناییان مطلع شده اما بعد از بازجویده و از جرین و حسن را دیکشنبه صبح حسی

  . رده شدپرس سپ به باز"عات به دست آمد و فوران اطالین فرد اولیاز ا. شوداعتراف مى
ار و تالش ی بسیرس و جوپس از پروند و لزار مىگن ی به سراغ حس"ن مجددای     مأمور

با اعتراف رضا . دا کردندیپنهان شده بود، پر شکل و لباس زنانه ییفراوان او را که با تغ
  . دیآ به دست مىیول از سقف کاذب حمام منزل وپه یان بقیخان

فتند که او روز دوشنبه گان حسن مىگ بود، بستین متواریک نفر از قاتلینک تنها ی     ا
توانست ن حرف نمىی که به باختران مىرود اما ا فتهگ شده و گکان زرد رنیپک یسوار 

شوند که ن مطلع مىی آنجا نداشتند، مأموریلی دوست و فامچیرا که آنها هچدرست باشد 
 "انایاد آنجا رفته است تا احیرد که ساکن بوشهر است و به احتمال ز دایحسن خواهر
 به یریست تصوپ عکس متهم با "فورا.  همجوار فرار کندی به کشورهایتوسط کشت

 مشخصات یالخروج نمودن و  تمام کشور ارسال شده و ضمن ممنوعی شهربانیواحدها
 ی ویرگیده و درخواست دست جنوب اطالع داده شی به شهربانیرافگ و تلین فرد تلفنیا

 ینداشتن آدرس درستبا وجود  بوشهر یکوش شهربان ن سختی مأمور همان شب. شودمى
ن منزل در را یکنند اما ساکندا مىیپار خانه را ی بسیرس و جوپاز منزل خواهر حسن با 
ن شده بودند حسن ئن که مطمید اما مأمورییایکنند که فردا بباز نکرده و اصرار مى

نند بیده بودند مىی خواهرش خوابیها هچ از اتاقها که بیکیاست وارد منزل شده و در آنج



  
  
  

  
  

 یوقت. خورده نمىچ از سرها به سر بیکیاند   که به خواب رفتهییها هچف بیان ردیدر مکه 
ن شکل فرد سوم هم یبه ا. شونداله شده حسن مواجه مىچکل میدارند با هتو را برمىپ

  . شودر مىگیدست
...  

 در مورد ساعت خروجش از منزل یتا صحبت کرده و از او سوُاالتین روز دادستان با بیدر ا
  : کندمى

ن از یام رفتم بنابرا  از خانه خارج شدم و به خانه خاله21/11/68 من روز شنبه مورخه -
 یات اخالقیون خصوصچم که یوگتوانم بزه قاتالن مىگیان اطالع ندارم اما در مورد انیجر
ن و مقررات بانک یاند با قوان  که مشغول به کار بودهی بانک کشاورزیر اخراجگ نفر کارندچ

لزار گن ی حس"شان خصوصای به ا" نداشته مرتبایارگ بوده، سازی اداری بر تقوایکه مبتن
 بوده در یین فاجعه فقط و فقط به خاطر انتقامجویاند و ا داده مىیمحترمانه تذکرات

اند و  رسنه نبودهگ یلزار انسانگ ینه انتقام وجود نداشته و آقای زم وجهچی که به هیصورت
ک ین است که برادر مرحومم یواه سخن من اگول نبوده است و پن عمل فقط به خاطر یا

درم به پد، یآورر نمىی ما شیرا از کارخانه براچفته بودند که گذاران بانک گبار به خدمت
ن طور ین مستخدم بانکند نه خانه شما، حق اشایفت که اگرخاش کرد و پ به او یسخت

 ی البته حق کنجکاوگیت خانوادید و من به علت عرف و آداب تربیصحبت کردن را ندار
 به "لزار ابداگن یفتند اگدم که مىیشناه مىگاه به گدر مرحومم را نداشتم و پ یدر کارها

ز در بانک اتفاق ی نیکچ کویهای که مطلعم دزدییذارد تا جاگ نمىیمقررات بانک احترام
-رداخت مىپط بانک به هم نخورد از مال خود ین که محیدر من به خاطر اپمىافتاده که 

 رفت و ی به خانه ما تا حدودی فنی کارهایک سریلزار به علت گ ی آقا"اند، ضمنا کرده
- نشان نمىیونه خصومتگ چی ه"شناختند و ظاهرا مى"آمد داشتند و تک تک ما را کامال

المال کرد، در  تیدر من تمام عمر خود را سراسر وقف بانک و خدمت به جامعه و بپ. دنددا



  
  
  

  

  مه شبی ن3ر بمب و موشک کار کردند و اغلب تا ساعت ین نقاط خوزستان در زیمحرومتر
  ...در فصل ترازنامه در بانک کار کردند و 

  
   بهمن25هارشنبه چ

وشانده پاند، اطراف باند را برف  دهی کشن صفی نفر از مأمور30اه همدان حدود گدر فرود
دا کرده حسن بود که یپح درباره نحوه ین در حال توضی دوربیول در جلوئافسر مس. است
ک بر چ کویمایپک فروند هوای بعد ید و لحظاتیوش رسگما به یپ هواین حال صدایدر ا
ن به سمت در یمأمور. ک شدیاند نزد ستادهین ای که مأمورین نشسته و آهسته به سمتیزم
 از دستانش با دستبند به دست یکی که یلزار در حالگ بعد حسن یما رفتند و کمیپهوا
اه را ترک گن فرودیت دهها نفر از مأموریاده شده و در معیپ متصل بود یک مأمور بوشهری

  . کرد
ت هولناک ی جنایرده از روپلزار، کم کم گن و حسن یان، حسی از رضا خانیی     با بازجو

کند تا حد امکان خود را مبرا کند اما  مىیک سعیهر . شود برداشته مىین افراد شقیا
ن یعنصر برجسته در ا. دهدت آنها را نشان مىیسه اعترافات ماهیها و مقا ییوگ تناقض

ست که یمان و صداقت انسانی آنها بلکه ایوانیاعترافات نه تنها شرح تکان دهنده اعمال ح
المال  تین به بین حد ممکن در مقابل متعرضیآور تا آخر دلهرهر هراس و پ یدر ساعات

دار معبود یش به دی سرخ خوگ کرده و با مرگیستادی این به شرافت انسانیبلکه متعرض
ال گنچش آنها را در یشتافته است، او با همه مهر و عطوفت خود نسبت به خانواده خو

 یعمر خاک. افتیشم دل برتر چود با  خود بسته بی را که با خداید اما عهدیجالد غدار د
عت یان به ودگ همیافت اما خاطره سرخش را برایان یاپد یه باچاو دهها سال زودتر از آن

  .نهاد



  
  
  

  
  

ل شده ی با سرعت ادامه داشت تا آن که عصر آن روز تمام مراحل آن تکمیی     کار بازجو
 همدان ی عمومیدسرااست دایرس  به رپزارش بازگ از یید، در قسمتهایان رسیاپو به 

  : آمده است
وب چارچن آنها در یری خود با کودکان و لبخند شی خود و با آرزوهاگی انسانها در زند-

 یهاگرگ که در لباس انسان، ییطانهایامن خانواده خود مشغول تالش و کوشش هستند ش
 نور و  هستند به شهریا س را روزنهی ابلیها انه خود وسوسهیان، با افکار وحشیشکل آدم

 روزانه یند و خسته از ماللهایجواه که همه آرامش خود را مىگام آنگ هن د و در شبیام
 با یا وب خانوادهچارچزد یهان نظم جامعه درهم مىرگدانند ناخانه را محل آرامش مى

 و یوانیشمه از افکار حچشود که سر مىی و خلوص آن دستخوش ظلم و جوریاکپتمام 
در خانواده فرزندان خود را دوست پ.  صفت داردگرگ یا نه عدهطان صفتای شیشهایراگ

ار خدمت به یدر خانواده با محبت به زن و فرزندانش همه وجود خود را در اختپدارد، مى
اند   او انتخاب کردهیها براگرگ که یبی مهیک دو راهیه در سر یجامعه نهاده است حال

ا رها کردن آن ی از حقوق مردم یاسدارپ ن،یالمال مسلم تیند حفاظت از بیزگکدام را بر
ها در دفاع از  هچب. بخاطر حفظ جان و مال و ناموس خود و فرزندان معصوم خردسالش

در در جهت احقاق پکنند و کنند و معصومانه تالش مىوها حمله مىیدر و مادر خود به دپ
ظالمانه و  که حرکات یید اما انسانهاینماحق و حفظ حقوق جامعه تالش و دفاع مى

شوند  مىیده است مرتکب اعمالی عرف و عادت را در هم دریها ردهپتصورات مزورانه آنها 
انه آنها در قتل ی ندارد بلکه حرکات وحشین جامعه تطابقی اگکه نه تنها با عرف و فرهن

  ...ن افراد جامعه را به لرزه درآورده استیرحم تری دل بیعام کودکان و زن و مردان حت
ک یا دادستان، مانند یرس پ مانند بازی افراد"ن است که معموالیکته قابل توجه ا     ن

 ین برخورد دارند و به نوعی با مجرم"م است، مرتبائمار در ارتباط دایزشک که با بپ
ونه گرگ دیت از داستانیها حکا  فتهگها و  ن نوشتهیشود اما ا مىیل عادئن مسایشان ایبرا

  .ن افراد جامعه را هم به لرزه درآورده استیتر رحمیرس دل بپباز که به قول یدارد تا حد



  
  
  

  

ونه گنیاه اگتا خاطرات خود را تا آغاز دادیب. ل شدیاه تشکگ، دادیرسپان بازیاپبعد از 
  : نوشته است

-دوستانم دسته دسته به سراغم مى.  ادامه داشتیخوان  بد بود، فاتحهیلی امروز هم خ-
 تکان یدرختان قبرستان همانند ارواح با زوزه باد زمستان. ام بهشت زهریظهر رفت. آمدند
ن، وحشت یا مادرت را ببیفتند بگ. کوفتن آمبوالنس مىیعمو با سر به ماش. خوردندمى

. آمدرون مىیام ب  خستهی لبهایار از البه الیاخت بىی سخنانیکردم و مانند افراد روان
م را یر بازوهای که زی لرزان در حالیامهاگ، با یشومان مىیشپ ینیفتند مادرت را نبگ
 "ن فرشته واقعایا ای مادرم بود؟ آ"ا واقعایآه خدا. خانه رفتم رفته بودند به طرف غسالگ

 یشمانش به سوچان خفته بود، یاه کردم، مانند ملکوتگ با وحشت به او نیمادرم بود؟ کم
-رم که با من سخن مىگیواه مىگ آسمانها را یطور، خدا نیش هم همیمن باز بود، لبها

فتند گت مىیاما سرنوشت و واقع!. دم، نهیاد کشیدم، فریشنفت، اما سخنانش را نمىگ
  ...فتند ببوسش، اما نتوانستمگ. یآر

همه مردم . امت بودیداند که قخدا مى. رفته بودندگ     بعد از ظهر مسجد جامع فاتحه 
 یم، هنوز کمیشتگبا عمو به خانه بر. کردندنهانم مىپلها ی فامینند ولیخواستند مرا ببمى

 عباس یی، همراه دایاه حاضر باشگد در دادی با5/6فتند ساعت گاستراحت نکرده بودم که 
   منتظر بودم8م تا ساعت ی رفتی به کالنتر-آقاعلى– یو عمو عل

...  
فتار تنها دقت در ر. ت اختصار شده استیف رعای     و اما شرح مختصر ماجرا که در توص

نهان پت نهفته و یتواند ما را با شخصه است که مىژیط ویافراد در مواقع خاص و در شرا
ه هست، همان است که چست و هر ی نیا خبری و ریی که از دوروییآنان روبرو سازد، جا

  .هست
...  



  
  
  

  
  

ش را ی انسانیون سرطان تمام هستچدش یلپطان نفس و افکار یلزار که شگن ی     حس
ول را در پر پ یا ز خزانهگیست بعد از اخراج از بانک همواره شبح وسوسه انبرباد داده ا

 شتر ستخواد، مىش نمى ک قانعچ کویها یدزداز ر یگاو که د. درکذهن خود مرور مى
شود روتمند مىثن کار نه تنها یبا ا. ردگیم به نفوذ به بانک و سرقت را مىیدزد شود، تصم

انت دست ی و خیاه به نادرستگ چی که هیکس. خواهد کردر یس بانک را هم تحقئیبلکه ر
کرد، سالخ  مىگیاحساس بزر. کند او خواهد افتاد و التماسش مىیر دستهایده، زیازین

 یرفت تا براها مى لمی ف ستی بانک اکنون همانند آرتیشخدمت اخراجیپاه و گسابق کشتار
 از یطیاست و او در هر شرا گک رنین که آسمان همه جا یغافل از ا.  شودیخودش کس

  . نخواهد نداشتیی خود رهای ذاتیستپ
...  

  .رودلزار مىگلزار به سراغ برادرش حسن گن یاه، حسـستم بهمن میه بـ جمع شب
  خوام بات صحبت کنمن، مىییاپ زنتا بفرس -

  .شم دوختچن یهره حسچن فرستاد و به ییاپ شستن ظرف به یحسن زنش را برا
  : ن رفته است ادامه دادییاپشد که زن حسن ن ئ مطمین وقتیحس

  میکردم سرقت کن توش کار مى" که قبالیم بانک کشاورزی بر-
ون را از بانک سرقت کرده یزیول و تلوپ ی مقدار"ن قبالیدانست که حسه مىچر گحسن 

  : فتگده است یول آنها  طال و ضبط صوت خرپو با 
  هبان داردگر دارد، نیژون آچرممکن است سرقت بانک ی غ-
   همه کارا را کردم، ورود و خروج را کنترل کردم" قبال-
  هچر یژ آ-
   اونم قطع کردم-
  ن کار کشتن داره؟ی ا-
  ول هم هستپر کشتن هست، گ ا-



  
  
  

  

  کندد دارد اما قبول مىی طرح تردیحسن هنوز در درست
 ی از شهرداریگاه بوده و به تازگ سالخ کشتار"لزار که همانند برادر خود سابقاگ     حسن 

 در یا شناخت بدون آن که لحظهت نمىی را به رسمیتی قانون و انسانچیاخراج شده بود ه
المال  تی به بیسرقت و دست دراز. خود عمل سرقت تأمل کند تنها در فکر رفع موانع بود

ن یبا احساس کمبود نفرات حس. شدد در آن برنده مىی بود که بایناه بلکه قمارگک ینه 
  : دیوگمى

تونه اد خوبه مىیه رضا با ما بگم ایدا کنیپه هم یگ دیکید یمان، بای ما دو نفر کم هست-
  ارهین هم بیماش
-ان مىیروند و موضوع را با او هم در مدان بار مىیان در می جمعه به سراغ رضا خان شب

  :فتگذارند، رضا  گ
  میافتر مىگیر ممکن است ی غ-

  : فتگن یحس
ون تومن یلیتان، حداقل دو میشمان مىیشپرم، بعد د، خودم تنها مىییاید نیترسر مىگ ا-
-کنم، حاال مىفروشم، وضع خودمو درست مىخرم مىراز خونه مىیرم شول هست، مىپ
  دینیب

ل الزم ید وسای خریصبح شنبه برا. شوندن حرفها آن دو هم وسوسه و آماده مىیبا ا
  . کردندیداریخر... ند جفت دستکش، طناب، و چرفتند، 

ند بار تلفن منزل رحمان چ روز یشد، در طک مىی خود نزدی بهمن به انتها21     شنبه 
  . ر نظر داشتین بانک را زیحس. زند حرف نمىید اما کسیآبه صدا درمى

  .کنند روشن مىی مخفچئیان را با سویدر رضا خانپن یمه شب، ماشین
 بدون یی راهنمایراغهاچشد، ده نمىیانها دابی در خی کسی سرد زمستان      در آن شب

ها و  هچبرف، کو. شدندابانها حرکت کند، سبز و زرد و قرمز مىی در خینین که ماشیا
. رسدوش مىگها در دور دست به گ زوزه سیاه صداگه گوشانده و پابانها را یاطراف خ



  
  
  

  
  

راغ چزند، دور مىاه را گدان آرامین سه نفر دو بار مین حامل ای است، ماش  شب12ساعت 
  .س بانک هنوز روشن استئیاتاق ر

هارراه چ خوردند، بعد هم به ییاچ قرمز رفته و  راغچ معروف به ی     وقتش نشده، به محل
.  به سمت بانک حرکت کردند"س مجدداپ صبر کرده و س5/12تا ساعت .  ریش گسن
 یها نجرهپت، از س خاموش اسئیراغ اتاق رچ. ه داشتندگ داروخانه نین را جلویماش

شود، اکنون در کنار ساختمان خاموش بانک که با ده نمىی دی هم نوریمنازل مسکون
  . اند ستادهین شده، آن سه تن ائی تزگی رنیراغهاچ

  :فتگن یحس
  کنماطا باز مىیرم و در حوار باال مىی از د-

 در یضامنها. دیرپاط یده و به داخل حیوار باال کشی و دی از در فلزیابکچن حرف با یبا ا
  ...شدخ زده و باز نمىیده و آن را به سمت داخل فشار داد اما در یرا کش
  : فتگن یحس

  کنم درا باز مىگنیارکپرم داخل  مى-
ن را ین ایشد خراب بود و حس باز مىیاط داخلی که رو به حگنیارکپ یها نجرهپ از یکی

.  شدگنیارکپک ی تاری وارد فضا.نجره رفت و آن را باز کردپس به سمت پدانست، مى
 آمد و گنیارکپد، به سمت در ی را ندیکس. راغ را خاموش و روشن کردچنان ی اطمیبرا

 ین به سمت اتاقــی حسییاــآهسته و با راهنم. ودــشگ همدستان خود یآن را به رو
دند و یجورابها را به سر کش. شد مىیهدارگ نگ رنیهارفتند که در آن قوطى

ردن به آنها گ گ را که از ریآنها خداوند.  را هم به دست کردندی طبیاه دستکش
  . دندیدکتر بود نمىینزد
  :فتگن یحس

  ر یژم سراغ آی بر-
  : فتگن ی حسین حرف هر دو به دنبال او راه افتادند اما بعد از وارسیبا ا



  
  
  

  

   قطعش کرده بودم" قبال-
هبان گس به سمت اتاق نپس.  دن شوئ مطم"ر کامالیژخواست تا از قطع بودن آاو مى

  . کنندحرکت مى
 یزیچرده کرکره پاه کرد اما به علت وجود گ داخل بانک را نیهبانگنجره نپن از یحس
هبان گد که نیاه کرد، دگهبان را نگاط هست، داخل اتاق نی که در حیا نجرهپد بعد از یند
 ابتدا رضا و بعد آن دو نجرهپاز . هبان را نشناختگن علت نیده است به همیشت خوابپبه 

ن یرفتند، حسگدار شد که بالفاصله رضا و حسن او را یهبان بگن. هبان شدندگوارد اتاق ن
هبان را شناخته است رضا با گن که اکنون نیبا اشاره حس. راغ خواب را خاموش کردچ

  : رسدپد مىیر از تهدپ ییصدا
  کشم تو را مىیس کجاست، تکان بخورئی ر-
ر شده است، ذهنش از یند نفر اسچال گنچدار شده و در یاه از خواب بگ ناهبان که بهگن

  :دهداسخ مىپ. شته استگخواهند ناتوان ه مىچنها ین که ایکار افتاده و از تصور ا
  ا نهیشته گدانم بر رفته، نمىیهمانی بوده که میسی نف-
  ه؟چرست پ سر-
  ری رفته مال-

ن و به محل ییاپها  لهپن را بست و هر سه او را از هباگ دهان نیا هچارپ     حسن با تکه 
ک سر طناب او را هم ین یس حسپ او را هم بسته و سیاپنجا دست و یخزانه بردند، در ا

  . اوصندوق بستگ ی شکل رویا رهیبه اهرم دا
س هر سه نفر دوباره به پن قطع کرد و سیچم یها را با س ن تلفنی     سر راه ابتدا حس

 در یکیالستپن و حسن دو اسلحه یشتند، حسگ در آن قرار داشته بریزم نقاش که لوایاتاق
 ین برایابتدا حس. رفتگزه به دست یرضا سرن.  هم همراهشان بودیدست داشتند و کارد

  : فتگشت به همراهان خود گس بانک باال رفت و در برئینان از حضور ریاطم
   کفشاش هست-



  
  
  

  
  

شت در منزل که در طبقه دوم پک باال رفتند تا به ی تارلهپتکاران از آن راه یروه جناگ     
 به آن منزل رفته بود و آقا یکش  انجام کار برقین بارها برایحس. دندیواقع شده رس

 تولد ی همسرش برایازمند کمک کرده و حتیر دست و نیک زیرحمان هم به او به عنوان 
در مقابل در خانه قرار دارد اما اکنون او . رفته و به او داده بودگن فرد لباس یفرزند ا

 به گی بانچین افراد را با هیوجود مسخ شده ا. ی انسانیدار و ارزشهایکجاست آن وجدان ب
، بارها محور ین وقتینچ ینیب شیپن که از قبل با یحس. توان زنده کرد نمىگجز مر

هر سه .  درآوردیت آنها را به راحیوشتگ چیپ در را درآورده و روان کرده بود، با فشار یلوال
ام عقب گدند، از آنجا که در دو قفله بود، در هنیرفته و به عقب کشگ را یا نفر در دوتکه

.  برخاستی بلند" نسبتایاه در آن سکوت صداگوار به نایذاشتن آن در کنار دگدن و یکش
  : فتگ "ن فورایحس

  د توی زود بر-
دن ین حال رحمان که از شنی در ا.زخانه شده و منتظر ماندندپ     هر سه نفر وارد آش

. راغ راهرو را روشن کردچ.  خود برخاست و به سمت در آمدیدار شده از جایصدا ب
 ی راهرو با فردیهان در انتهاگ جمع کرد و نایشمانش را کمچراغ چ ییرحمان با روشنا

شت سر او پدهد، ست مىیده و اسلحه در دست به او ای به سر کشیروبرو شد که جوراب
  : دیرسپرحمان . شدده مىیر دیگم شبح دو نفر ده
  د؟یخواهه مىچ -
  د خزانه ی کل-

ن یدن ایست با شنگیک اصل مسلم زندیش ی و صداقت برایدار      رحمان که امانت
 که اسلحه ید به طوری اسلحه او کوبیحرف به سمت آن فرد حمله کرده و با مشت بر رو

 که به ییاقوچ درآمده و با یکیال رضا از تارن حیشود، در ار مىگیرحمان در. شکست
 که یرون تراوش کرد به طورید، خون به بی رحمان کوبپچ یهلوپهمراه داشت به 

در . د و او را سست کردیچیپ رحمان یهلوپد، درد در یاشپ از آن به سقف راهرو یمقدار



  
  
  

  

شود  زده مى بهتیرگین صحنه دریدن این هم وارد راهرو شده و از دیر و دار مهگین یا
ان یال جانگنچ خود در گیاور و محبوب زندیدن همسر و یذرد که با دگ نمىیاما لحظات

  . بردورش مىیبه سمت آنها 
رند و گیس بانک را بئیذاشته بودند که حسن و رضا رگن سه فرد با هم قرار ی ا"     قبال

 گنچبه صورتش رفت که او هم گن را یس را مهار کند اما حسن مهئین هم همسر ریحس
. رفتگن اندخت و حسن دهان او را با دست ین را به زمی او، مهیاپرفتن گن با  یزد، حس

. دیرون کشیشتان دست او فشار داد و جوراب را از سر حسن بگش را بر انین دندانهایمه
مان با یپند، یدار شده و به آن سمت مىĤیمان هم از سر و صدا بیمان و ایپن احوال یدر ا
رتاب پان ی را که سر راهش بود به طرف جانیلدان سفالگدر به کمک او شتافت و پدن ید

ک چ کویها  داشت آمده و با مشتگنچدرش را در پن که یکرد بعد هم به سمت حس
  : فتگد و یخود به او کوب

  د؟ی کردیدرم را خونپرا چ -
د یبرند تا کلاب مىهمه را به اتاق خو. شوندان هم توسط رضا مهار مىـمیان و امــیپ     

ر نظر داشت به ی که کارد به دست آنها را زین در حالیاورند، حسیخزانه را به دست ب
  : فتگهمدستانش 

  ارنید خزانه را بید تا کلی آزادشان کن-
  . ش تراش را برداشتین ری و ماشیزیز شده و ساعت رومین حال رضا متوجه میدر هم

اورده یم در برابر ظلم و زور فرود نیاه سر تسلگچی هاه کرد، او کهگ     رحمان به آنها ن
رفته است و در سمت گک طرف، او قرار یدر . ردگی قرار مىیک دو راهیاست در مقابل 

 نفس گی و بندیزی که در نقطه مقابل، در اوج قانون ستی کسیک وجود ظلمانیر یگد
ست که هر ی نیطین شرایه اچر گکرد؟ د مىیه باچد؟ رحمان یکرده مىچشما . قرار دارد

ر گست، ایمره سالها تالش و خودسازثاش  نجا هر کلمهیدر ا. کس بتواند آن را تصور کند
 که یشود، وقتفرسا نمودار مى ط دشوار و طاقتین شرای باشد در اید و ناخالصی تردیا ذره



  
  
  

  
  

 و از آن ی جان آدمی شکسته شود، وقت ک شبیخواب راحت فرد، آن هم در دل تار
ار دشوارتر از آزار خود فرد است در ین کسان او که آزارشان بسیتر کیر، جان نزدت سخت

ن یهره سارقچهره به چرحمان . ستی نیستادن و مقاومت کار هر کسیخطر باشد، ا
ن یاند که آنها به ا ن شکل نشان دادهیرفته است که او را مجروح کرده و به اگ قرار یمسلح
  .ستندیبردار ن  دستگیساد
د که بر آن سرشته شده و آن را بارها در رفتار خود نشان داده یزگ را بریرحمان راه     

ن ید کردند، مهین تهدیسارق. کندشه مىیپ مقاومت را یط بحرانین شرایاست، او در ا
رفته و گد اما او را به سرعت یزخانه دوپ خود را خالص کرده و به سمت آشیلحظات

. کندجاد مىینه رحمان ای سی در باالییها گیدیاش بر زهین با نوک سرنیحس. رداندندگبر
- نمىیاما باز هم کالم. رندگین مىییاپوش راه به سمت پری زیطرات خون آهسته از باالق
ختن کشوها یرون ریاند شروع به ب د شدهی رحمان ناامین و رضا که از همکاریحس. دیوگ

-ل را مىین لباسها و وسای، بفشان که به خون رحمان آغشته شدهیثان کـکنند، دستمى
 برخورد ی فلزیئین به شی از لباسها دست حسیکین که سرانجام در داخل یکاود تا ا

در . ت داردیده است، نشان از موفقی که به سر کشیر جورابیش در زیطانیکرده و لبخند ش
  .ن قطع کردیچم ی داخل اتاق را هم با سیها م تلفنین  سیر، حسیمس

-د نمىیآنها با کل. دوار استیرفتن رمز از رحمان است، رحمان هنوز امگ     مرحله بعد 
  . توانند در خزانه را بازکنند و او هم رمز را نخواهد داد

رها را یداد، تحقد و رمز را مىیکرد، کل مىیا رحمان بهتر نبود که با آنها همکاری     آ
 یشدند، او هم آبرور مىگیدست بعد دزدان ید مدتید زنده بود و شایکرد اما شاتحمل مى

د یکرد، شار رحمان به آنها کمک مىگداد؟ اآورد و به کار ادامه مىخود را به دست مى
 و یاکپ که نه تنها در فکر خود به یکس.  رحمان عاشق نبود"رحمان عاقل بود اما مسلما

ا یآ. ترفته اسگ با آن شکل گشد بلکه وجودش هم هماهنیاندفه مىی و انجام وظیدرست
خواستند تا توسط آنها مورد وشانده بودند و نمىپهره خود را چ که در ابتدا یدزدان



  
  
  

  

ن یخواستند بردارند و ببرند؟ اا نه، مىیت داشتند؟ یرند، از ابتدا قصد جناگی قرار ییشناسا
 که آنها را در کام خود یز و برنده، با نفسی تییشد، آنها آمده بودند با خنجرهاهم نمى

دو نقطه متضاد در برابر هم . نبه کنار آن مشتعل نشودپشود آتش باشد و ه بود، نمىدیکش
  .دیشیاندلزار تنها به سرقت نمىگن یحس. ر بودیزگ نایرگیرفته بودند، درگقرار 

رحمان، . ن حرکت دادندییاپشان را با زور به سمت یک اسراچن، کاروان کوی     سارق
ن رقم یرزمیر در زیگ دی که تا ساعاتی سرنوشتینه به سو برهیاپمان با یمان وایپن، یمه
 یس از طپاز طبقه دوم به طبقه هم کف آمدند و از آنجا هم . خورد حرکت کردندمى
ن یر زمی زیها لهپ و محل شعبه به سمت گنیارکپ و عبور از ی طوالن" نسبتایریمس

ر حرکت آنها یدر مسکرد،  که آرام آرام از بدن رحمان تراوش مىیقطرات خون. رفتند
ک چر کف دست کوث اگنیارکپ دو ستون داخل یکی یرو. م کرده بودی سرخ را ترسیخط

ا یدار است یهبان بود، بگرحمان در فکر ن. شدده مىیدر آغشته بود دپمان که با خون یپ
ا ممکن است او هر لحظه متوجه شود و کمک یاند؟ آ ا به سراغ او هم رفتهیخواب، آ

 یاه او شد و برا گن متوجه نیهبان انداخت، حسگ به سمت اتاق نیاهگر نیسبخواهد؟ در م
  : فتگه او یب روحیتخر

  میهبانا کشتگ ن-
 بسته، یاپ که با دست و ین شکریدن حسیدند رحمان با دی به محل خزانه رسی     وقت

ن درست بوده، یکند که حرف حساوصندوق بسته شده فکر مىگره گیحرکت، به دستبى
  : کندد مىایفر
  د؟یهبان را هم کشتگالزمان، ن ا صاحبی -

د هم به یشا. هبان استگ رحمان از نیدی او از ناامین، شادمانی حسیطانی     لبخند ش
 که در مجاورت خزانه یریگهبان را باز کرده و به اتاق دگن. دیبال ماهرانه خود مىیطراح

  : کندد و اهانت مىین شروع به تهدیحس. قرار داشت بردند
  ...رنه گ در خرانه را باز کن و -



  
  
  

  
  

د آنان مهر سکوت بر لب یاد و تهدی     رحمان قصد کمک به آنها را ندارد، در مقابل فر
د که او در بند و یدر کند مىیخواست رحمان را تحقن که مىیکند، حسزده و مقاومت مى

ن رفت و در یمهبه سمت . زیس است و خودش هم هنوز همان وجود نائئی، هنوز ریزخم
ن زد، یانه مهچر ی را به زیم رحمان بود، با کارد ضرباتی که منتظر واکنش و تسلیحال

المال و شکنجه  تی از تعرض به بیرگی جلویم شدن نداشت، اما برایرحمان سر تسل
  :فتگ با همان صداقت خود ی بعدی احتمالث از حوادیرگیزانش و جلویعز
المال  تی مرا جمع کن و ببر اما دست به بگیا زندیسم، بشنالزار من تو را مىگ ی  آقا-

  نزن
طان فروخته ی و شرف نبرده و روح خود را به شیدار  از امانت و امانتیین که بویحس

  : فتگن شد و گیاست، خشم
  ، خوب بشناسی حاال که شناخت-

 یورزن که اکنون شمر بانک کشایحس. دیرون کشین حرف جوراب را از سر خود بی     با ا
او خواسته . رفته استگاش قرار  س سابق خود و خانوادهئی آخته در برابر ریشده با خنجر

  . راندد، انسان مورد نفرت او در برابرش بود و اکنون او فرمان مىیدخود را اجابت شده مى
  : دهدن با خشونت ادامه مىیحس

  ی، تو مرا اخراج کردی کردی مرا متالشگی تو زند-
او از . کند برده و در آنجا را قفل مىیریگودک را به اتاق دـن و دو کی مه،نــی     حس

  . ه کرده بودی خود تهی آنجا را برایدهای از کلیا قبل نمونه
  : اد کردی به صورت رحمان زد و فریلیشت و سگن بریحس

   در خزانه را باز کن-
هره چاکنون . کوفترفته بود، به صورت رحمان گن حال با کمان اره که به دست یدر ا

 یشود، رضا با کارد ضربات متعددم نمىیاما رحمان تسل.  رحمان هم سرخ فام شده است
وش گ که به یید مقاومتش شکسته شود، اما تنها صدایزند تا شاشت دست رحمان مىپبه 



  
  
  

  

 ی رحمان به رویدن قطرات خون از دستهایکچ یان و صدایمىرسد تنوره تنفس جان
  .ن استیزم

 را که به همراه داشت گیش کرد، نارنجک جنیر خود را آزمایگت سالح دیا عصبانن بیحس
  : فتگنشان داد و 

 همتان را یرون هم هستند، همه مسلحند، درا واز نکنیم، وقتمان کمه، بیاد هستی ما ز-
  کنمکنم و نارنجک وسطتان منفجر مىجمع مى

ذشت، گه بر او مىچ  آن شبداند که در دل ا خدا مىــتنه. فتگ نیزــیچان ــرحم
 یهبان در سوگاند، ن ر شدهی اسیریگمناک در اتاق دیهمسر و دو فرزندش، هراسان و ب

. شناسندت نمىی را به رسمیمی حرچیرفته که هگر و او در برابر سه جالد قرار یگد
بد طلرف را مىگ شی نابرابر، توانییاروین رویقه ایستادن و مقاومت در هر لحظه و هر دقیا

  .ستی مقدور نیه بر صبر الهی و تکیکه جز با خودساز
  : فتگر را به حسن داده و یگد اتاق دین کلیحس

  اریه را بگسر بزرپ -
د تا یوش حسن را کشگد و یایرون بی کرد بین سعی را باز کرد، مهیحسن در اتاق کنار

در، پحال ران از گمان را مضطرب و نیپ که زخم برداشت اما نتوانست خارج شود، یحد
درش را پهلو و شانه پهره، دستها، چ که یسرپونه است حال گچآورند و ش او مىیپ

  .دیونه دگ نیدرش را اپند، و او یبن مىیخون
ار ناجوانمردانه و ی بسی و درمانده دست به ترفندین عصبانیره خورده است، حسگکار 

 که تصورش یکنجه، مقاومتاو با مشاهده مقاومت رحمان در برابر آزار و ش. ف مىزندثیک
اک خانواده است، پم یر حمله کند و آن حرگن سنیکند تا به آخر مىیکرد، سعرا هم نمى

با . ر رحمان در را باز نکند همسرش را مورد آزار قرار خواهد دادگکند که اد مىیاو تهد
آن دو هم . س را بزنندئید که ریوگن مطلب از اتاق خارج شده و به حسن و رضا مىیان ایب



  
  
  

  
  

 رحمان شکست اما او هنوز در حرف آنها ینیب. کنندد شروع به زدن او مىگبا مشت و ل
  : د کردیحسن به نوبه خود تهد. د باشدیک تهدین تنها یدوار بود که اید داشت و امیترد

  ...ن فقط حرف نمىزندی حس-
مان ین ایرسد، حسوش مىگمان که از مادرش جدا شده به یه ایرگ ین حال صدایدر هم

ن به ی مهیصدا. بردهبان در آن قرار داشت مىگ که نیرا از آغوش مادر جدا کرده و به اتاق
  :دیوگن مىیوش مىرسد که به حسگ
  دهم، دست از سرم بردارول و طال مىپ -

  : فتگحسن رو به رحمان کرده و 
  زندن فقط حرف نمىی حسیدی درا باز کن، د-

د، در ساعات آخر عمر یش طلوع آفتاب فردا را نخواهد دشمانچدانست      رحمان که مى
 ی به در دوم داشت، با تنیدیمه امیاورد، او که هنوز نی را بیحرمتن بىینتوانست طاقت ا
اره به سمت در خزانه رفت، دستانش را که از شدت پاره پ یز و با قلبیمجروح و خونر

د را یرخاند، کلچند دور آن را چ و دار در فشار داد  شمارهچیپ سرخ شده بود به یزیخونر
  .ن خزانه باز شدگیدر سوراخ در فرو کرد، در سن

ر ی در دوم به داخل دوخته شده و آنجا در زین از وراینور سارقشمان بىچ     
رحمان را . دندیشتر از تصور آنها بود دی بیلی که خییولهاپ داخل خزانه انبوه یراغهاچنور
 یکیدن ی که همراه داشتند شروع به بریبر ا و حسن با اره آهنرض. وشه اتاق نشاندندگدر 
کرد،  مىینگیوش رحمان سنگبر در   کشاکش اره آهنیدر آن وقت صدا. ها کردند لهیاز م

 را تجربه یدل مجروحش هر لحظه غم. دیشنطان بود که او مىی شوم شگن آهنیا
  . مىکرد

ن یرضا از ب. ر بردندیگمان را به اتاق دیپاد، ن افتی بلند بر زمیها با صدا لهی از میکی     
رحمان که متوجه شد در دوم . ولها کردپختن یرون ریها وارد خزانه شده و شروع به ب لهیم

  .  خود مىزندیرد بر سر و روگی آنها را بینتوانسته جلو



  
  
  

  

به بارد، رو ن درجات نزول کرده است، خون مىیتر نییاپلزار که به گن یاه تبدار حسگاز ن
  : فتگحسن کرد و 

  مشونید بکشینا منا شناختن بای ا-
ردن گن و حسن طناب را به یحس.  را آوردند و دست رحمان را بستندیکیالستپطناب 

ن، رضا را ی شد، حسگدند، نفس رحمان تنی از دو طرف کشیرحمان انداخته و به سخت
  :  فتگبه کمک خواست و 

  رگی سر طنابا ب-
 هنوز در حالت یرفته، آن را آورد، تن رحمان سست شده ولزه یخودش به دنبال سرن

  : فتگن ینشسته است، حس
   هنوز نفس دارد-
رفت گس از او حسن کارد را پردن رحمان وارد کرد و گ به یقیزه ضربه عمیس با سرنپس

. ردن رحمان فرود آورد، خون سرخ رحمان فوران کردگر بر یگق دیند ضربه عمچو با آن 
 از "دند تا رحمان کامالیز هم قانع نشدند، طناب را باز از دو سو کشن و حسن بایحس

فت که دلش از درد و رنج آکنده بود اما گا را ترک مىی دنیرحمان در حال. ستدیحرکت با
  .مان او بودی و ایدار واه بر امانتگهره سرخش چ مالقات کرد که یش را در حالیخدا

مان را با خود آورد، یپر رفت و یگ اتاق دیه سون بیشت، حسگ     رضا به داخل خزانه بر
  : اد کردید فرین دیدر را غرق در خون و افتاده بر زمپمان که اکنون یپ
  ... مامان بابا را کشتند-

  : درش را صدا کردپبعد 
   بابا جان-

. ختیر مىیونگولها مشغول بود و حسن آنها را در پختن یرون ریان به بــنچرضا هم
  : داد کرین فریحس

  یست تومنیز نه بی برینجاه تومنپ -



  
  
  

  
  

ن شمر که رحمان را با همدستانش کشته بود، ین، ایحس. وشه اتاق بردگمان را به یپبعد 
د با یکش که آن را به سمت باال مىیمان انداخت و در حالیپردن گرحمانه طناب را بر بى

  .  ساله را هدف ضربات خود قرار داد12 آن کودک یلوگکارد 
  : فتگن به سمت همدستان خود آمد و به رضا ی بعد، حسیلحظات

  ر بزن هنوز تمام نکردهیگک ضربه دیه را  چ برو آن ب-
 ی عالم باقی کرد و در آن حال به سویرپدر سپ یند قدمچن لحظات را در یمان آخریپ
  .دیر کشپ

 یونگک یکشان   در حسن را که کشانین از الین بود رفت، مهی که مهین به اتاقیحس
  : فتگد، به او ید، دیکشن مىی زمیول را با خود روپ
  مان کو؟یپد؟، یکشرا ما را مىچد، ید، ببریبرولها را مىپ -

  : فتگن یحس
  درش استپش یپ -

  : فتگوش حسن گن در اتاق را بست و در یحس
  شت طناب بندازپزنم، تو از  من باهاش حرف مى-

ده بود اما ــیر شنیگ را از اتاق دیین، صداهای مه.هبان بودگش نیپمان در اتاق سوم، ی     ا
ه چن کابوس هر یخواهد تا انان نداشت، قلب او مىیزان خود اطمیهنوز از کشته شده عز

 یاما بو. ندی خود ببیز را سر جایچزد و همه یده و از خواب برخیان رسیاپعتر به یسر
 انداخته است، گنچ م بر دل اوی عظیرفته و اضطرابگ همه جا را فرا گن مرگیسن
ن به ین و حسن داخل اتاق آمدند، مهید، حسیش، فرزندانش را در خطر دیین دارایزتریعز
  :فتگن یحس

  دیهامو نکش هچ ب-
وسته است و خبر یپ خود ی قبل به خدایقیش، دقاگسر بزرپاما او هنوز خبر ندارد که 

  .لم شودست و ظاپتواند  مىیا ه درجهچک به ظاهر انسان تا یندارد که 



  
  
  

  

ند چد، ین انداخت و کشیردن مهگن به حسن اشاره کرد و حسن طناب را به ی     حس
ن انداخت، طناب را خود به دست ین زد و او را بر زمی مهیاپشت پن یلحظه بعد حس

  : فتگرفت و بعد دوباره به حسن داد و به او گ
  اقو بزنچ -

دار ین شکل او هم به دی به ان فرود آورد ویردن مهگند ضربه بر چحسن هم با کارد 
  .معبود شتافت

  :فتگد را به حسن داد و یآلود کل ن با دستان خونیحس
  اریه را بچ برو با رضا ب-

 یون مادر با مشتهاگلگکر یپدن ین آوردند، کودک با دیمان را به نزد حسیآن دو ا
م یسل او هم حاضر به تیه مادرش را صدا کرد، حتیرگن زد و با ی حسیاپکش به چکو

  :فتگن به آن دو یحس. نبود
  دیهبان را شما بکشگد نی با-

شمش را چک یرمسلح که یهبان جانباز و غگ، نین شکرین و رضا به سراغ حسی     حس
 بعد، ضربات یردنش اندختند و لحظاتگها داده بود رفتند، طناب را به   هم در جبهه

 یحسن هم برا. دیفس تن رهانردنش فرود آمد روح او را از قگ که توسط رضا بر یکارد
  .هبان وارد کردگشت نپنه و یند ضربه به قفسه سچال ی خیراحت

ن که آتش یول مشغول شدند و حسپ یآور       به دنبال آن حسن و رضا به کار جمع
مان یر حوصله استفاده از طناب را هم ندارد، ایگکشد، ددوزخ از بند بند وجودش زبانه مى

 یلوگاش فشار مىدهد و با کارد  نهی سیاى خود را محکم روپدهد، ن قرار مىی زمیرا رو
مان کشته یند که ایبشود، حسن مىه کودک قطع مىیرگ یصدا. شکافدفش را مىیلط

  . شده
تکار و ین سه جنای ساله توسط ا42 ساله تا مرد 4ناه از کودک گ انسان بى5     با قتل 

المال، تا  تی بیولهاپمانند و ن مىی، سارقن بانکیرزمیشان در زی شدن خون سرخ ایجار



  
  
  

  
  

اک شهدا پکر یپاما هنوز دست از سر . کنندها مى یونگولها را داخل پتوانند آنجا که مى
 به سر رحمان مىزند به یا  که به همراه آورده است، ضربهیکشچن با یاند، حس برنداشته

رود و ضربات ن مىیریساشود بعد هم به سراغ  از جمجمه او سوراخ مىی که قسمتیطور
 از آنها یکیالش از هر جهت آسوده باشد، مبادا که یکند تا خ بر بدن آنها وارد مىیمتعدد

 که یر انتقام الهیخبر از شمشبى. د قرار دهدیز او را مورد تهدیچ ناگیزنده شود و زند
 به درک  آنان را به همراه خودشانیای روُیده شده و به زودیاتشان کشی حگ قطع ریبرا

شترش گ مىکند انین را از دست او باز کرده و سعیحسن دستبند مه. واصل خواهد کرد
  .ذردگر آن مىی او بردارد اما به زحمت افتاده و از خیشتهاگ از انیکیرا با قطع 
نکف به همراه خود آورده بود، ی کالشگ قشنیم کند، تعداگخواست رد ن مىی     حس

ن فرد ین که ای بود بر ایریگل دین کار هم دلیا. راکنده کردپ  مختلفیآنها را در اتاقها
ک ی یر حتگد کرد و ای را تهدیشد کس که نمىگرنه با فشنگقصد جان همه را داشت و 
ن صورت یدر ا. د که آنها اسلحه به همراه نداشتندیوگتوانست بنفر هم زنده مىماند مى

خواست با تقارن مراه کند، او مىگا توانست به مقصد خود برسد و مأموران رن نمىیحس
ن ین شبهه را به وجود آورد که افراد ضدانقالب ای ای انقالب اسالمیروزیپآن شب با شب 

  .اند کار را کرده
ک ورق ین یدند و به داخل وانت منتقل کردند، حسیها باال کش لهپول را از پ یها ونىگ     
شت پحسن ابزار و کاردها را هم . تها انداخونىگ ی برداشت و روگنیارکپ از یفلز

 ی را ترک کردند، وقتیب آنها بانک کشاورزین ترتیبه ا.  کردین جاسازی ماشیها یصندل
 ید، اما وقتیکش نفس مىگی زند5ده بودند، ی روز خوابیها گی انسان فارغ از خست5آمدند 

ود نهاده و شت سر خپ تکان دهنده را یتیآلود و جنا کر خونیپ 5بانک را ترک کردند 
  .رفتند

ر گستد تا ایارو باپ آن با ی از آنها باالیکیزند و ی ورق را برف بریفت که روگن ی     حس
ن یب این ترتیبه ا. کنند مىی را خال ند که برف خانهیوگ مورد سوُال واقع شدند ب"انایاح



  
  
  

  

 تومان ها ونیلی از به دست آوردن می، به همراه همدستان خود با خوشحالییست جنایآرت
  ...فتدیاب بیشدند تا آبها از آسد منتظر مىی بایدند، کمیبه مقصد رس

***  
انات خود یهمانطور که دادستان محترم در ب: ن قسمت الزم به ذکر استیان  ایاپ     در 

اند   تام داشتهی که سعین افراد است کسانیفته خود اگن شرح منطبق بر یفت، اگخواهند 
 یند، ما با شواهدی خود بجوی برایوشانده و راه فرارپقت را یه ممکن است حقچتا هر 

اند و به علت  فتهگکه آن را هم به اجبار (ن افراد یفات ایم که علت آن در توصیمواجه شد
 بوده یزیچن یرــد کمتـان فتهگه چوجود ندارد، لذا آن)  آنها کشف شدهیها ییوگ تناقض
مان که ممکن گز از حدس و یرهپ یبرااز این رو . ندیوگباز آن شب تلخ اند  توانستهکه مى

ونه که در اعترافات خود گار شبهه کند تنها به شرح ماجرا آن چله را هم دئاست اصل مس
  .آنها آمده بود اکتفا شده است

...  
 یار در راهروچن همه را نداشت، به نایش اینجاگ یسترگ ساختمان دادی     اتاقها

ها  مکتیشت نپر شده و پ آنها یف قرار داده بودند که روید را به رییها مکتی نیسترگداد
 در و او قرار داشت ی و منشیز قاضی مردم میروبرو.  بودند ستادهی ایادی زیا هم عده

، گم سه رنچرپ ین افراد، رویشت سر اپدر .  بودند ستادهی ایز هم حدود ده نفریشت مپ
ک طرف آن یشد که در ده مىید ینیر امام خمیر تصوی در زیسید نفی عکس شهیتابلو

 با ی روحانی مردیقاض.  قرار داشتید شکریر عکس شهیگمان و در طرف دیپعکس 
کروفون را قرار داده ی و میوبچبون ی از اتاقها، تریکیدر کنار در .  سال بود53 حدود یسن

  . بودند
تا یا بدانند، بنجیاند در ا دهیراکنده و مبهم شنپه به صورت چ     همه منتظر هستند تا آن

ر یگند ساعت دچده بود اما تا ی شنییزهایچم آمده بود، او هم یآقا و عمو رحهم با على
 هنوز در راه یشانیرپدلهره و . دینوردود قلبش را در مىپد که تار و یشن را مىیاعترافات



  
  
  

  
  

ه  کیانگبست. اه بودی غلبه دارد، هنوز سیدیم برخالف اکنون که سفی عمو رحیموها. بود
  .خوردندشم مىچت به ین جمعیاند در ب ک آمدهیاز راه دور و نزد

. مکت دوم، امام جمعه و استاندار همدان نشسته بودندی نی و رویمکت اول خالی     ن
با . ت کردئم که در آن کلمه قصاص آمده بود قرای از قرآن کریاتیس آیلپن ی از مأموریکی

 را در دست ی قطور"رونده نسبتاپ که ی حالن دادستان از اتاق مجاور دریصلوات حاضر
ذاشته و گشت سر پاد ی زی سالهایرونده را در طپاو صدها بلکه هزاران . داشت وارد شد

. کرد مىینگیران در دست او سنگ یون بارچرونده پن یتجربه کرده بود، اما اکنون ا
کروفون قرار یشت مپ ان داشتیاپ که نشان از اندوه بى رفتهگ " کامالیا هرهچدادستان با 

 را بر زبان آورد که یا د شرح واقعهیاو هم اکنون با. ز قرار دادی میرونده را روپرفت و گ
  :ونه آغاز کردگنیسخن را ا. سوزاندجانش را مى

رمقدم خدمت امام جمعه معظم شهرمان و استاندار محترم استان و ی با عرض تشکر و خ-
 اطالع از ی برایاه عدل اسالمگن دادیفرموده و در ار برادران ارجمند که تقبل زحمت یسا
له اتفاق ئن مسی که ایا ز، از لحظهیبرادران عز. اند ف آوردهیش آمده تشریپ که یانیجر

بدون وقفه ... یی، اطالعات، قضایش همه برادران انتظامیپقه ی دق2-3ن یافتاد تا هم
ما از نظر مکتوبات . تندن موضوع بوده و هسی و روشن کردن ایق و بررسیمشغول تحق

شود از آن کتابها نوشت،  مىیی از لحاظ قضا"له صرفائن مسیم، اییوگم بی نداریز مهمیچ
ر ی بهمن که به حق22 بعدازظهر 5/3ساعت . می برسیق اصلیم به حقای ما توانستیول

 اتفاق افتاده بالفاصله به محل آمدم، ی در بانک کشاورزیات هولناکیاطالع دادند جنا
 ی قانون" که جنبه صرفای کتبیکیان کنم، یخواستم بدم در دو قسمت مىی که دیا لهئسم

  .  که دارمیاتیت خودم، با توجه به اندک تجربی به روایکیدارد و 
  : تازه کرد و ادامه دادیدادستان نفس

دند، یولو را برچمان کویفتند سر اگولو مىچ کویها هچدم که تو کودکستانها بی من شن-
 ییبایار زیشمان بسچ است، یا  ساله4با و ی زیلیسر خپولو چمان کویدم، ای من رسیوقت



  
  
  

  

وش تا گد، سرش را یخندشمان خندان و دهان بازش مىچمان با یا. دیخندداشت که مى
ن لحظات دراز بود، مادر را هم در یده بودند، دستش به سمت مادرش در آخریوش برگبه 
  .ده بودندیوشه سر برگآن 
  :د و دادستان ادامه دادیوش رسگن به یه حاضریرگمهمه  هیصدا

 ییر معناپخنده ! د؟یخنده مىچد، به یخندت ما مىیدونم به انساند، من نمىیخند مى-
  .بود
  :فرخواست کردیت متن کئاه دادستان شروع به قراگآن

  میبسم اهللا الرحمن الرح
  ک همدانی یفریاه کگاست محترم دادیر

رسوز است، گ جانکاه و جی مشحون از آالم"وست که مفادایپونده رپ در -کمیسالم عل
ن ی ا"ده و اصوالی شقاوت را درنوردی فساد که مرزهایها ومهثتکاران و جریددمنشان و جنا

ار هولناک ی بسیاتیدا نموده است مرتکب جنایپ یریگه در قاموس آنان معنا و مفهوم دژوا
ان ی آن عاجز و زبان از بیها ر صحنهیقلم از تصوالواقع اند که فى داز شدهگع و جانیو فج

  . احتساب خواهد شدیخیر تاریع کم نظیآن قاصر است و از فجا
  :روندهپن یدر ا

 ی همدان، دارای بانک کشاورزیان اخراجیگ ساله، با سواد، با27لزار گن ی محمدحس-1
  ال و اوالد یع

  : فتگم رفت و رو به مردگاه خود را از نوشته خود برگدادستان ن
 زن و ینها دارایست اما ای نیفتند بر آنها حرجگد مىینها زن و فرزند نداشتند شایر اگ ا-
  ه هستندچب

  . ال و اوالدی عی همدان دارای شهرداریر اخراجگ ساله، کار28لزار گ حسن -2
  .، هر دو با هم برادرندین از شهرداری اخراج شده و ایاون از بانک کشاورز



  
  
  

  
  

ال و ی عیدان بار، دارای ساله، با سواد، محل کار م23عروف به حاج آقا ان می رضا خان-3
  اوالد
  .اورندین را بیخواهد که متهمنجا دادستان مىیدرا

 دوختند که یشمها را به سمتچنند، ید را ببیلپان ین جانیهره اچ     همه منتظر بودند تا 
فر خارج شدند و به دنبال آنها سه ند نچبون ابتدا یاز در کنار تر. آنها قرار بود وارد شوند

ر قرار داشت وارد شدند، در سکوت یشان در زنجیاهاپشان بسته و ی که دستهایتن، در حال
 با یر هم از همراهید که زنجید، شایرسىـوش مگ به ی فلزیها  حلقهیآن لحظات صدا

دادستان . دندن نشانی زمیمکت اول روی نیآنها را در جلو. کردآنان شرمسار بود و ناله مى
  : فتگن همراه آنها یبه مأمور

  نندین بنشینند، مأمورین بنشی مأمور-
  :ت کردئفرخواست را قرایس دادستان ادامه کپس
 را داغون کردند، مجروح ینها متهمند که قلوب صدها هزار برادران و خواهران همدانی ا-

ند شب چن یاند، ا دهیه را دن صحنین که ایها عزادارند، مأمور دانم خانوادهکردند و من مى
ن خبر اشک در محاسن یدن ایامام جمعه محترم که از شن. امدهیشمانشان نچخواب به 

د ییایدم بسه، نیفتم ما دگمن . نمیده بود فرمودند که من تحمل ندارم ببیمبارکشان دو
، زن،  ساله12هار ساله و چعام، قتل عام کودک  متهمند به سرقت بانک توأم با قتل. دینیبب

 یروزیپرد گ بهمن سال22ات مذکور در روز یان متهمند به ارتکاب جناگو نامبرد... مرد
جاد یبارشان قصد ا تی اعمال جناین روز برای با انتخاب ا"نایقیران که ی ایانقالب اسالم

نها متهمند که قلوب یان اگادشدیاند و  ز داشتهین نیاغتشاش و اضطراب در جامعه مسلم
اند و متهمند  ن استان را مجروح و داغدار نمودهیرور اپد یور و شهیر مردم غاک صدها هزاپ

ر اقشار یگ مدارس و خواهران معلمه و دیها هچها و ب نکه کودکان معصوم مهدکودکیبه ا
اند و باالخره بطور   انداختهیرانگش و اضطراب و نی به هراس و تشو"داین خطه را شدیا

  .ر استیشرح زک از آنها به یمنجز اتهام هر 



  
  
  

  

 4 یسیمان نفیع ای فجیفر خواست، متهم است به دو فقره قتل عمدیک کیف یمتهم رد
 به ید منتهی ساله و شرکت در سرقت مسلحانه توأم با آزار و تهد12 یسیمان نفیپساله و 

، ... همدان و یال از نقود بانک کشاورزیون ریلینجاه مپکصد و ی در حدود یبردن مبلغ
  گی جنیهاگ و فشنگیجک جن نارنیهدارگن

  :فتگلزار اشاره کرد و گن یفرخواست، دادستان به حسیت کئهمزمان با قرا
  ین وسطی هم-
  : فتندگن یند نفر از حاضرچ
  دی بلندش کن-

 یویستد و مردم دیات مىیکنند و او رو به جمعلزار را بلند مىگن یبا اشاره دادستان حس
ن یشت اپات را شکل داده، در ین جناین همان است که ایا "ا واقعایآ. نندیبنما را مى انسان

 ییوگشود، ده نمىی دیمانیشپ چیاهش هگ شده؟ در نیه مخفچ یصورت به ظاهر انسان
ار است آن را چ که نایقفس. اند ست که در قفس افتاده و مردم دور او جمع شدهگیرگ

  .تحمل کند
  :فتگدادستان 

 قرار یین آقا را مورد شناسایکند و ادر مقاومت مىپ خواستند،د را مىیدر کلپنها از ی ا-
 ین فرد روی ایاپن که کف یه من احراز کردم اچدهد، در آن قسمت سه اتاق هست، آنمى
  .مان نقش بستهینه ایس
 یاپن شکل از ید و به این کوبی خود را به زمیاپند بار چن کلمات دادستان یفتن اگبا 

  :او ادامه داد. ان کندیب را بهتر برفت تا بتواند مطلگخود هم کمک 
ور ـنطیه را هم همچ بیکی آن ید را ندهیر کلگفته مواظب باش اگده و ی سرش را بر-
 ین آقا اخراجیا. برندزند و تا آنجا که توان دارند مىیرون مىریولها را بپنها یا. مـکنىـم

ا دولت به او ظلم یده، آرا اخراج شچن سوُال را کردند که ی ایا را اخراج شده؟ عدهچاست، 
  .ن بودهیعلت اخراجش هم... ن آقا زن مردم را برده محل کارش و یکرده؟ ا



  
  
  

  
  

  لزار معروف به حسنگف دوم حسن ی متهم رد-
دادستان او را نشان . لزار نشست و حسن بلند شد، او از برادر خود الغرتر استگن یحس

  :فتگداد و 
ل شده، واهللا قسم دو سال کاره، یرونده که تشکپن یف کنم، اما ایخواهم تعران نمىی آقا-

ر یگن شده بودند که دگی و ناراحت و خشمیها آنقدر عصبان دن صحنهیان با دیمنتها آقا
رونده درست شد پن ی بود که ایدند و به فضل و تفضل الهیفهمروز و شب خود را نمى

خواست خون آن خدا شاهده، خداوند مى. شدن کشف نمىیا. می نبودیزیچرنه ما گو
جاد ین ما ای قلوب مسلمی برای خاطریمال نشود و تشفیاپدان ما یک و شهچ کویها هچب

دند، یطور زحمت کشچن حکومت ین اید مأمورینید، ببیکنن آقا را که مالحظه مىیا. شود
-ده بوده مىی  خواب-ی جنوبی از شهرهایکیدر -... شب یشب کجا بوده؟ دین آقا دیا

- درشت را هم خوب مىیولهاپن که اونجا گدا کنه، مىیپولها پ انتقال ی برایخواسته راه
دا کردن انتقالش دادن به تهران و از تهران به یپن فرد رو یشب این ما دیمأمور. خرند

ف ملت یم و االن هم در محضر شریش تمام کردیپک ساعت ی را ییهمدان و ما هم بازجو
نها تصور نکنند یا. ونر شدهیلیکرد م خودش فکر مىیشب براید. ور همدان استیغ

 یع عمدین آقا متهم است به دو فقره قتل فجیا. مملکت خاموش است و ما خوابمان برده
ها یان همسر نامبرده که مشارالی و فاطمه طاهریس بانک کشاورزئی ریسیعبدالرحمن نف

دن آن یذاشتن طناب و کشگز یردن و نگه یاقو به ناحچر وارد کردن ثمعلمه است در ا
ردن آنها شده است و وارد کردن ضربات و جراحات متعدده گ عروق گیارپ به یمنته

هبان بانک و شرکت در سرقت مسلحانه توأم با آزار و گ نین شکرینسبت به آنان و به حس
شبرد اهداف یپله در جهت یدات رذیدها و تمهیه تهدید و ارعاب و استفاده از کلیتهد
ال از نقود بانک یون ریلینجاه مپکصد و ی در حدود یبردن مبلغ به ی خود منتهیرانسانیغ

  ...مذکور



  
  
  

  

ان معروف به حاج ین دو نفر است، رضا خانیسر خواهر اپن جوانک، یف سوم، ای متهم رد-
  ن آقا هم زن داردیآقا، ا

  :فتگو دادستان . ه جوانتر است بلند شدیان که از بقیرضا خان
ل یک خانواده تشکین باند از یسر خواهر آنهاست، اپ هم ین سومی آن دو نفر برادرند، و ا-

  .شده
هبان گ نین شکریرحمانه حسیع و بی و فجیف سوم متهم است به قتل عمدیشخص رد

له ی به وسیسیمان نفیمان و ایپ و یسی عبدالرحمان نفی عمدیها بانک و شرکت در قتل
کصد و ی بالغ بر ردن آنها و شرکت در سرقت مبلغگدن طناب در یکمک کردن در کش

، لذا ...د و ارعاب و یال از نقود بانک مذکور بنحو مسلحانه با آزار و تهدیون ریلینجاه مپ
ح و روشن و آشکار و یر صریرونده، با توجه به اقارپت شکات مندرج در ینظر به اعالم شکا

ما . ه نشدهنها زدی به ایرگح کردند، تلنینها اعتراف صریالذکر، ا  تکاران فوقیرده جناپبى
م از خانه، از یم، رفتیرفتگنار آخر یالمال را تا د تیم، مال بی کردیآور همه مدارک را جمع

تمام . میل دادیم و همه را تحوینهان کرده بودند درآوردپ که یا دهیچیپ مرموز و یجاها
م ی مبتذل کشف کردیزهایچ منزلش، وافور، حقه وافور و ین دومیم، ایرفتگآالت قتاله را 

. رده استپد روشن و بىینیب که مىییراغهاچن یل اثنها اقرارشان میا. نجا هستیو ا
م که تمام ی نداریا م و سر سوزن شبههی کردیآور ل را جمعی نداشتند، ما همه دالیا ارهچ
  . ن سه نفر انجام شدهیع توسط این فجایا

  : ت کردئفرخواست را قرایدادستان ادامه ک
نجانب بکرات آنجا یز و هولناک محل قتال که اگیان ار غمی بسیها ه از توجه به وجود صحن-

ام که کف و سقف ساختمان بانک مملو و آغشته به  نه و مشاهده نمودهی معا"قایرا دق
ز غرق در خاک و ی بانک نیها  از اسکناسیالمال قسمت تیزان شده و بیاک عزپ یخونها

اند  ولها نبودهپه یرون بردن بقیان قادر به بگا رها شده است که البته نامبردپر یخون و در ز
ان که گال وجه نقد از منازل نامبردیون ریلینجاه مپک صد و یت به کشف مبلغ یو با عنا



  
  
  

  
  

س از شکستن پان از خزانه بانک گ است که نامبردی نموده بودند که مبلغیجاساز
ر اوراق و مندرجات ین و نظر به سایاند و با توجه به فرار متهم اوصندوق به سرقت بردهگ
الذکر توسط   ات فوقیر بر ارتکاب جنائست دایا ل زندهی آن سند و دلگرونده که هر برپ

ابت و ثونه شبهه گن موصوف بدون هر یات منتسبه به متهمیافراد مذکور، لذا ارتکاب جنا
ح قرآن ین مذکور نص صریکه تمام قوان...  به ماده"مستندا.  مسلم است"محرز و کامال

 اشد ی تقاضایاه عدل اسالمگان از دادین آقای ایفه، برایات شریا ملهم از آن آیت اس
  دیی ختم بفرمایصلوات.  همدانیدادستان عموم. مجازات را دارد

امر، استاندار  نده ولىیصلوات فرستاده شد، ابتدا حاکم شرع از حضور امام جمعه و نما
  :فتگر مقامات استان تشکر کرده  یمحترم و سا

  میجه برسیم تا بلکه به نتیخواهم شروع کناجازه مى -
اند و  ه آمدهییت قوه قضایق و حمای تشوی از همه تشکر کردند که برا"س مجدداپس
  :فتندگ
 یتیذارند آرامش و امنگ نمىییها  ومهثن جرینچرنه گت بشود و یه حمایید از قوه قضای با-

ن یند که اید و ببیایخ بیتار. د کردندی سفخ رایاه تارینها صفحات سیا. دا بشودیپدر جامعه 
  ...اه خود و در کنار مادر خود سر ببرندگک را در خوابچه کوچاند که ب ه کردهچها  ومهثجر
کروفون فرا خوانده شدند یشت مپک یک به یتکاران ی حاکم شرع، جنایها س از صحبتپ

رغم یک از آنها علیهر . دح دادنیاتشان توضیس از آن جناپو راجع به نحوه ورود به بانک و 
ن ی قلمداد کند، حسی را مقصر اصلیریگ داشت که دی سعیرسپاعتراف در مرحله باز

 کرده و همه قتلها را به او نسبت داده ی هم حسن را طراح سرقت معرفیی در بازجویحت
  . شدندات مىی از واقعیی قسمتهاییوگشان مجبور به بازیبود اما با مقابله حرفها

د، ــده بودنــیه شنث از حادی که تنها سخنیکان و کسانیا بود که کم کم همه نزد     آنج
-آنان که نمى. دندیشنت مىین جنایاه عاملـیان ســقت را از زبی از حقییها وشهگ

دند و یلرزدادند بر خود مىاش قرار مى  رحمان و خانوادهی خود را به جایشناختند، وقت



  
  
  

  

نان شرحه شرحه یغ سخنان ای و جان آنها بود که با ت جسمییوگشناختند آنها که مى
ذر لحظات آسمان دل گ بودند که در یاهی سیون ابرهاچرت، نفرت و اضطراب یح. شدمى

ن نقل، داستان و افسانه نبود، بلکه خبر از انهدام یا. کرد مىیک و ظلمانیان را تارگشنوند
از همه . کردندى مىگانند آنها زندش در کنار آنها و میپند روز چ بود که تا ییهاگیزند

 ین تنها مدد الهیتا قرار داشت و این ضربات بیدر کانون ا. کتر بودندیتر آنها که نزد ناراحت
  .شان نشدیرپها  دهین شنیبود که قلب و روان او از ا

تر و   درندهیوانی انسان مسخ شد از هر حیست وقتیب نیب آن که، نه، عجی     عج
ن یهره نداشتند بلکه به خصوص حسچ در یمانیشپان نه تنها ین جانیا. شودتر مى  ستپ
ک یرسند و نه پ را مىیــع مطلبـک فرد مطلی از ییوگداد که اسخ مىپ یا ونهگلزار به گ

ادعا . دادح مىیر توضیژها، در و آ کرد و درباره لوالآقا خطاب مى حاکم شرع را حاج. یجان
ده یردن آنها برگد کردند که یرس و دادستان تأکپم، اما بازیها را خفه کرد هچکرد که بمى
ک چه کوچردن بگ طناب در ی جای قانونیزشکپرس اشاره کرده که طبق اعالم پباز. شده

ت را درآورد و آنها را مرور کرد ی صحنه جنایها  از عکسیده نشده، دادستان هم تعداید
ر یکروفون قرار داشت زیشت مپن که یسن حال حیند عدد از آنها را انتخاب کند، در اچتا 
ند عدد را چند تا از آنها را به حاکم شرع داد و چدادستان . کرداه مىگ به عکسها نیشمچ

 نشسته بود یشتپ یها مکتیم هم که در نیف جلو رساند، آقا رحی به ردیهم توسط کس
  ...ن فرزند برادرش بودیا ایآ. دیها را د تعداد از عکس

ف دهد دستانش را در هوا کنار یاتش را تخفیست به هر نوع ممکن جناخوان که مىیحس
 باالتر از ی قانونیزشکپ یشود خفه کرد اما رأهم آورد که نشان دهد بدون طناب هم مى

  . او بودیدروغها
 که از ید، او مانند معلمیرفتگ یطور دو نفرچان سوُال شد که طناب را ی از رضا خانیوقت

  : فتگست یردش شاکگدن شاینفهم
  ک سرش را حسنیرفتم و گک سرش را من ی خب طناب دو سر دارد، -



  
  
  

  
  

دانست فرجام را برادرش مىن طرح بىیده شدن به ای و کشیرگیحسن که علت دست
  :کرد کهک بودن با برادرش را تکرار مىی به سوُاالت شر اسخپمرتب در 

  ومه دادشیاپدن همه یمان، نحوه سر بریک بودی من با برادرم شر-
کند و او هم شتر اشاره مىگان دستبند و انیند به جریب او را مىییان که مظلوم نماـدادست

  :دیوگمى
  ارم نشد، ولش کردمیشتر دست زنش بود، خواستم درش بگک انی -

  :دیرسپدادستان 
  یاقو نزدچ -

  .د کردیی به دادستان کرد و با سر تأیاهگحسن ن
 یشتش روگد با انی تأکی که برای بدهد، در حال خود را نشانی آن که خوبین برایحس

  :فتگزد، ز مىیم
  فتم نکنگاره، یشترا دربگخواد اندم که حسن مىی من د-

 اعالم کرده بود و ی بانک کشاورزیول را از خودروهاپن حمل یان در ابتدا ماشیرضا خان
  :فتگش را راست نشان بدهد ی حرفهاین که باقی ایاکنون برا

  ..ک عمر با شرافتیدرم پدرم بود و پن مال یون ماشچفتم، گ من ن-
  :  مردم بلند شد کهیصدا

  درت لعنتپ بر اون -
ست لذا ی مقصر اصلیه کسچقتر بداند که در هر قتل یه دقچ داشت هر یحاکم شرع سع

  :لین قبید از ایرسپ هم مىیسوُاالت
  ...ا نهیشد د زنده مىیکردر شما رها مىگ ا-

  :فتگن کرد و ی سوُاالت رو به حسنیحاکم شرع در آخر
  د؟ین کار را بکنی شد که شما اث باعیا زهگیه انچ -

  : زدیالث او میفت لذا براگ نیز مشخصیچن یحس



  
  
  

  

ران حمله ین که به ایخواست، صدام حساست مىید، رگیجن) ع(ن ید که با امام حسیزی -
  ه بود؟چ زه شماگینم انیخواهم بب بود، حاال مىی جهانیکرد عامل قدرتها

  :فتگن یحس
  ی نادان-

شت از گ که بریین لحظات و در جایت او را مىرساند، او که در ائن جواب شدت دنای     ا
د یب دارد تا شایب برنداشته و قصد فریرسد هنوز دست از اکاذآن محال به نظر مى

ست ین در حالیا. میس مجازاتش نکنپند اشتباه کرده یوگ بیک کودک دبستانیون چهم
-سر خواهر خود داده بود و مىپراز را به برادر و ید و فروش خانه در شیه او وعده خرک

 یها زهگیدر کنار ان.  خود را فراهم کندیش و راحتیه مردم عیول و سرماپخواست تا با 
او بود . ز به خانواده او داشتیآم نهیت رحمان و حسادت کی که در نفرت از شخصیشخص

 در خزانه بانک به رحمان اعالم "ی کردی من را متالشگی زندتو"که نفرتش را با جمله 
اکنون . بات رساندثرحمانه دو کودک به اش را در قتل بىیکرد و بغض و عداوت ضد انسان

  . کندیناه شانه خالگن یم ای از بار عظیخواست تا با کلمه نادانمى
ان گافت و همین رفت رضا آمد تا آن که سوُاالت خاتمه ین آمد، حسیحسن رفت، حس

  .دانستندد مىیه باچدانستند آن
 و شلوار و   که کتیرعامل بانک کشاورزیمدرا  بود یمکت اول که در ابتدا خالی نی     رو

مکت و ین نین اولی بی خالیدر فضا. رکرده بودندپاه دربر داشت و دو همراه او یراهن سیپ
ز هم ی بود و در کنار میزیچ ل مدافع که در حال نوشتنیند مأمور، وکچز حاکم شرع یم

  .کردندتر مىگک را تنچ کویخوردند که آن فضاشم مىچ به یریگافراد د
 یل مدافع، مردیوک. ستاده بودیکروفون اید، دادستان کنار میل مدافع رسی     نوبت به وک

رفته گنک خود که در دست ی کاغذ و عگند برچد به همراه ی ساله به نظر مىرس55که 
  :فتگ به او کرد و یدادستان خنده تلخ. رفتگکروفون قرار یشت مپبود 

  ک دفاع جانانه ی -



  
  
  

  
  

 یات قلبش را مجروح کرده بود، صداینهمه جنایل شروع به سخن کرد، او که فشار ایوک
کرد و از هر کلمه آن دا مىیپش اوج و فرود ی که صدایدرحال. دیلرزاش مى مردانه

ن یاد مىزد، ای که فرییوگ بلند، یی و با صدادی کشیقیز بود، نفس عمیاحساسات سرر
  :ت کردئشعر را قرا

  اره زدندچید، قرعه کار به نام من بی آسمان بار امانت نتوانست کش-
  :و ادامه داد

 ین شهدایان اگاء دم و بستیه اولیدانم از کلر قبل از شروع به مطلب الزم مىی به هر تقد-
  ... به تنها بازمانده"مخصوصا. میوگت بیه تسلمانیزمان معذرت بخواهم، به آنها صمیعز

شد، او ده مىیه شنیرگ همهمه ی ساکت شد، صداید و لحظاتیل مدافع لرزی وکیصدا
  :ادامه داد

  یسی به تنها بازمانده خانواده نف" مخصوصا-
د، همان جمله را دوباره تکرار یغلط هم مىیش روی که امواج صدایاد، درحالیس با فرپس

  :دتر شدیه شدیرگ یکرد و صدا
ک خانواده، ی نفر افراد 5ن یک دختر، از بی، یسی به تنها بازمانده خانواده نف" مخصوصا-

ت نمودند از طرف همه مردم شهر ادعانامه ئ که قرایفرخواستیجناب دادستان در ک
د عرض کنم که ین شهر هستم بای از افراد ایکیت کردند، بنده هم که ئخودشان را قرا

 که یا هاست، هرخانواده یرانیر همه اگیبانیرگ است که یبتین مصیتان، اجناب دادس
خب، به قول خودتون . ه کردندیرگرفتار شدند، گدند ناراحت شدند، عزادار شدند، یشن
 شدند، یوان، مرتکب جرمیرت حی به صورت انسان و به سیی فساد، انسانهایها ومهثجر

ر هستم به عنوان یزگدستور قانون نامن هم برحسب حکم و . نگی، جرم سنگجرم بزر
  .ل مدافع آنها، از آنها دفاع کنم، خبیوک
دوباره نفس . ه دادیرفته بود تکگنک را ی که عی به دستیل مدافع سرش را لحظاتیوک
  : فتگد و ی کشیقیعم



  
  
  

  

اسم من هم . ک طرفی "الثد، بنده میه هستیک طرف قضی دادستان شما ی جناب آقا-
ست در یا ه، مدافع که؟ مدافع کلمهچ یعنیم مدافع ینید ببینجا بای ادر. ل مدافع استیوک

بنده .  که مدافع است، مظلومی ظالم و کس" که مهاجم است معموالیمقابل مهاجم، کس
ا ظالم؟ یل مدافع مظلوم هستم یه هستم؟ وکیک از دو طرف قضیل مدافع کدام یوک

ن که ظالم ین اقرار دارند به ان که ظلم کردند، خودشایکنند به اخودشان اقرار مى
  .متشکرم. رمگیل مدافع ظالم قرار مىیس بنده وکپهستند، 

  :فتگ سکوت یبعد از لحظات
 ثاد وارد بحیدهد که ز را عرض کنم اما احساساتم اجازه نمىیخواهم مطالب اجازه مى-

ست که ین نیدفاع من جز ا.  را مرتکب شدندی، ظلمید مقدماتین سه نفر با تمهیبشوم، ا
فر اعمال خودشان خواهند ینها که به کیاه خداوند متعال بخواهم، استدعا کنم، اگشیپاز 
ا را به یش کنند، توبه کنند بلکه خداوند مکافات آن دنید الاقل از خداوند طلب بخشایرس

نتشان هست بر یه طچ برخالف آنیا رضا که نامیا حسن ین ی حس"آنها ببخشد، مسلما
توانم از ن بنده نمىیست، بنابر ای نیاند، حرف ن عمل شدهیتر عیمرتکب شناند  ذاشتهگخود 

ه خودشان در محضر حاکم شرع محترم و چکنند، با آنه خودشان اقرار مىچنها با آنیا
 یکنند، دفاعات مىین جنایف دارند با زبان خودشان اقرار به اینجا تشری که در ایسروران

. ش بکنمیشان طلب بخشاید برایفقط با. نها دفاع بکنمیست که بخواهم از ایدر حد بنده ن
  .توانم عرض کنمن نمىیشتر از ایر بیگبنده د

  :فتگدادستان . ل مدافع نشستیوک
ان رحم ین آقای ما به ای اسالمیرم جمهورگشود، در آغوش  تا آنجا که به ما مربوط مى-

ه، شرع انور و مصوبه مجلس را ین جاریات قوانئیتمام جز. مینها رحم کردیم، به همه ایکرد
ل یرونده مطابق قانون وکپن یا. می نکردیادیفه ماست، کار زیوظ. مینها اجرا کردیدرباره ا

 قانون ما ی هستند ولیند شقچنش هر ید دفاع کند از موکلیل مدافع هم بایخواهد، وکمى
شاءاهللا  ان. میغ نکردی از آنها دری حقچیما ه. ن است و مصوبه مجلس استی ا"فعال



  
  
  

  
  

ن یفقط ا. شوداهللا اجرا مى  ص دهد توسط امت حزبیه حاکم شرع تشخچحکمشان هر 
. میا رانقدرمان را هنوز دفن نکردهگ یز، ما شهدایان، برادران عزید، آقاییله توجه بفرمائمس

، یته، شهربانی کمی مردمیروهاین نیر از ای تقدین سرعت عمل جایا. محاکمه تمام شد
غ یخواهم تبل، نمىگیدیچیپن یله به ائن مسیا. ان داردیر آقایطالعات و سااه، اداره اپس

ران ما یهنوز اجساد عز. ده شده بودی دارد که تا جنوب کشیا دهیچیپله ابعاد ئن مسیا. کنم
رونده پن یرس اپنجا باز هم جا دارد از بازیا. ن نشده محاکمه ما تمام شدیدفن نشده، تدف

  . شودیزارگاسپس
  :فتگع حاکم شر

در آن خانم پدرش، دخترش، مادرش، مادر آن خانم، پاورند جلو، یف بیاء دم تشری اول-
  د جلوییایب

ابعاد . ده شده باشدی بود که به شدت کشییها میون سچن وقت روان مردم ی     در ا
 ی کسچی هین درد برای و اینگین سنیات روح آنان را در خود فشرده بود اما ایجنا
 را یان اصلگهره بازماندچن افراد، همه مترصد بودند تا یکتری نزدیر براگد متر نبو نگیسن
 بود در کنار ماتم از یریگه دثین خود مریابند و اینند و انعکاس مطلب را در آنها بیبب

 به همراه برادر و ین شکرید حسیدر و مادر شهپمکتها ابتدا یان، از کنار نگدست رفت
 ی روین شکری را در بغل داشت جلو آمدند، برادر حسیا رخوارهیهمسر او که کودک ش

ک شدن یرفت، با نزدگکروفون قرار یشت مپدر او پداد، زد و سر تکان مىدست خود مى
ت بلند شد، حاکم شرع ی عباس در کنارش بودند همهمه جمعییم و دایتا که عمو رحیب

  :دعوت به سکوت کرد
  ان ساکت باشندی آقا-

 هستند و یه کسانچن ین که قاتلیاء دم با اطالع از اید نظر اولخواست بدان که مىیقاض
  :دیرسپ کرد و از او ین شکریدر حسپشود رو به اند ابراز مى ه کردهچ
  یخواهه مىچ -



  
  
  

  

   قصاص-
  سرت را کشته؟پ کدام -

- را خوب نمىین و زبان فارسگیوش او سنگفتند که گ نداد، همراهان او ی مشخصیجواب
  فهمد

  :دیرسپ یاز مادر شکر
  د؟یخواهه مىچ مادر شما -
   قصاص-

رعامل ــیها، مد مکتی نیتا به جلویدن بیشد، با رسن حال که سوُاالت مطرح مىی     در ا
ن شود که ئخواست مطم مى"تا را نشان داد، ظاهرای خود زد و بی به کناریبانک کشاورز

ستاد یت ایرو به او و جمعتا ی بیوقت. ن است، بعد برخواست و با او صحبت کردیتا همیب
ک نفر از ید شده بود اما او ی هم شهین شکریحس. دیوش رسگت به یه جمعیرگ یصدا

ک نفر بود که مانده بود، ید شده و او یتا شهیک خانواده بود که رفته بود اما خانواده بی
 در هره بهت زده و ماتچد، او با یتا رسینوبت به ب.  به او داشتندیا هژیت ویمردم حساس

ه یوار تکیسرش را به د. رفتگکروفون قرار یشت مپ به سر کرده بود یادر مشکچ که یحال
د یرسپها  یحاکم شرع اسمش را از کنار. اه کردگمه باز به حاکم شرع نیشمان نچداد و با 

  :فتگو بعد رو به او کرد و 
  .. خواهرم، دخترم-

ند لحظه چس از پرفت، گت موج برداشت و اوج یه جمعیرگلو شکست و گش در یصدا
  :ادامه داد

  ان کنی؟ بیت داریرا شکاچ؟ یت داری از که شکا-
 یف و کم توان، با کلماتی هستند، ضعیماری بود که در بستر بیون افرادچتا همی بیصدا
  :اسخ دادپده یده بریبر



  
  
  

  
  

درمو که عمر خودشو وقف بانک پ که دو تا برادرمو، ییت نداشته باشم، از کسایرا شکاچ -
  د کردنیرده بود کشتن، در واقع شهک

  :دیرسپحاکم شرع . ب و فراز بودینان در نشچه همیرگموج 
  ه کردندچ آنها -
  فتندگ که خودشان ییزهایچن ی هم-
  یخواهه مىچ -
   قصاص-

  :فتگم افتاد و یاد سفارش عمو رحیتا به یرفت، بعد بگه باز هم شدت یرگ یصدا
  م ساعتیدشون، فقط نیارپعت دست عموم بسم سایاه نگخوام که بعد از داد مى-
  ؟ی دارگدر بزرپ -
   هم خوزستانیکینجا، ی ایکی بله، -
   امدهی ن-

 یخواست، دادستان برادر رحمان هم قصاص مىپد ی بود، بایران کار قانونگحاکم شرع ن
  :فتگنان یاطم

ست پست با ن خبر سکته کرده، قرار ایدن ایر شنثفتند بر اگست، یدر قادر به حرکت نپ -
  . مان بفرستندیتشان را برای شکایریتصو

  :دیرسپحاکم شرع 
  درت را کشتهپ کدام یدان مى-
  :فتگتا یب
  دمی شن-

ک یمه نزدی به ن شب.  آمد و آنها هم قصاص خواستندگان و مادربزری طاهری     بعد آقا
ه، سرها ل نشستگت به ی طوفان زده جمعیکشت. دیرساه کم کم به آخر مىگشد و دادمى

ن سوُال شد ین بار از متهمی آخریبرا. شته استگره و مبهوت یاهها خگبه دوران افتاده و ن



  
  
  

  

ن یتنها حس. د کردندیی تأ" خود را مجددای قبلیها فتهگا نه، آنها هم ی دارند یکه دفاع
 او را ی قبلی حرفهایاندازد که وقتیردن حسن بگها را به  هچ از کشتن بیخواست تا قسمت

  :فتگند کلمه مبهم چ ی کردند، بعد از ادایرادآوی
  !فتم که قبول دارمگ -
  :اه رفت و اعالم کردیگ بار دوم به جایل مدافع هم برایوک
از .  ندارمیاند، بنده دفاع فرخواست را قبول نمودهین مفاد کیون هر سه نفر متهمچ -

   دارمینگیرونده سنپن ینچ به گیدیاس را به خاطر رسپاه محترم کمال سگداد
  :فتگ خود برخواست و یحاکم شرع از جا

ن ید که اید و همه شما مشاهده فرمودید و به اتمام هم رسیاه ما به انجام رسگ داد-
شاءاهللا، فقط من از شماها تقاضا دارم  ت خودشان کردند و انیها اقرار به جناان، جانىیآقا

ن حکم یاه در اگن دادی ایصاه شخگه و دادیید که قوه قضاییکه فرد فرد شما دعا بفرما
 که حکم یچ که خواست خود خداست، اونیچ نصرت بدهد اونیخداوند تبارک و تعال

 که یا فهیه شریرفته بشود و آن آگنها اجرا بشود و حق مظلوم از ظالم یست درباره ایاله
ا شود، ی، آن آرامش جامعه احگی آن زندیعنی هست، یاتید در قصاص حیفرمامى
 ارواح شهدا و روح حضرت امام و یسه تا صلوات برا. خداوند به ما توفق بدهدشاءاهللا  ان

  دیه ختم کنث حادین شهدایارواح ا
م ی بدن آقا رحیها تمام سلول. دیان رسیاپ صدور حکم به یاه براگ     مرحله اول داد

ک ی ل و او بود ازیشم اهل فامچ که نور یتر، برادرگرفته بود، کشته شدن برادر بزرگآتش 
 یکس. ک طرفی هم به یستى عامل اصلپانت و یک طرف، آن خیت به یطرف، نحوه جنا

م یآقا تصماو و على. م خبر داشتیکه بارها و بارها رحمان به او کمک کرده بود، و آقا رح
خواهند به آنها شام بدهند، اعتراض دند که مىیشن. دــدا کننیپرفتند تا به آنها دست گ

  :دیوگ مىیکیکنند، مى
  دیآه بر سرشان مىچد شام بخورند تا فردا بدانند یذارگ ب-



  
  
  

  
  

  . البته آنها هم شامشان را خوردند
به سمت زندان . اند آقا مطلع شدند که آنها را به زندان منتقل کردهم و علىی     آقا رح

-د مىیه آتش شده تهدچارپک یآن دو که وجودشان . حرکت کردند اما آنها را راه نداند
  . میآورن در را از جا درمىیم و با ماشیبندد طناب به در مىیر در را باز نکنگد که اکنن

تکاران را به دفتر یجنا. د، اجازه داد تا وارد شوندیس زندان که خشم آنها را دئی     ر
ر کاه از پ یا سهیون کچرفت و بلند کرد، او گردن حسن را گآقا  س زندان آوردند، علىئیر
  :فتگآقا  م به علىین دخالت کردند و آقا رحی، مأمورن بلند شدیزم
  ذارندگ من را هم نمىیر بمانگ تو برو، ا-
  :فتگن کرد و یم رو به حسیرون آمد، آقا رحیآقا ب یعل
  ین کار رو کردیرا اچ -

  :فتگن هم در کمال وقاحت یحس
  می اشتباه کرد-
  دیرت نکردپشت بام پ از یرا خودتان را اشتباهچ -

.  خوفناک بر سر آنها نازل شدیریون شچد و یم شعله کشیت آقا رحیحرف عصبانن یبا ا
  .شتندگن مداخله کردند و آن دو بازی بعد مأموریقیدقا

  :ن قرار استی از آن به ایا اه هم صادر شد که خالصهگحکم داد
لزار معروف گ غالمحسن -2 ساله 27لزار گن ی محمدحس-1ان ی در خصوص اتهامات آقا-

  .  ساله23ان معروف به حاج آقا ی رضا خان-3 ساله 28 به حسن
 ساله و 4 یسیمان نفیع ای فجیر بر ارتکاب دو فقره قتل عمدئف اول دای     شخص رد

 به یر و شرکت در سرقت مسلحانه منتهیگ دیها  ساله و شرکت در قتل12 یسیمان نفیپ
 همدان و ینک کشاورزال از نقود بایون ریلینجاه مپک صد و یربودن مبلغ در حدود 

  .گی جنیهاگ و فشنگی نارنجک جنیهدارگ عفت و نیارتکاب اعمال مناف



  
  
  

  

 و مرحومه یسی مرحوم عبدالرحمن نفیع عمدیف دوم به دو فقره قتل فجی     متهم رد
ردن ضربات و جراحات به گفرخواست آمده و وارد ی که در کیتیفیان با کیفاطمه طاهر
 به ربودن مبلغ در حدود ی سرقت مسلحانه که منته و شرکت درین شکریآنان و حس

 و ارتکاب فعل حرام و شرکت در یال از نقود بانک کشاورزیون ریلینجاه مپک صد و ی
  .ین شکری حسیقتل عمد

 و شرکت در قتل ین شکری بىرحمانه حسیر بر قتل عمدئف سوم دای     متهم رد
مان و شرکت در سرقت مبلغ یمان و ایپ ی و کمک در قتلهایسی عبدالرحمن نفیعمد

  . و انجام فعل حرامیال از بانک کشاورزیون ریلینجاه مپک صد و ی
 صد "بایاه در حضور تقرگرشان در محضر دادی و اقاریرسپه در بازیر اولی     با توجه به اقار

 فقد "و من قتل مظلوما"ه یو آ.... باشد طبق مادهابت مىث محرز و مسلم و ینفر، بزه انتساب
 ضربه شالق و در مورد دو فقره 173ف اول یت متهم ردی حکم محکوم"ه سلطانایعلنا لولج

ن یاء دم مقتولیت متهم مزبور را به قتل و اعدام به عنوان قصاص که اولیقتل حکم محکوم
  .ندیاه اجرا نماگدان آرامیف در میمأذون هستند با س

 حکم " البابیا اولیوه یص ح القصایولکم ف"فه یه شریو آ...  به ماده"     مستندا
 ضربه شالق و سه ضربه جرح به عنوان قصاص 144ف دوم به تحمل یت متهم ردیمحکوم

ت متهم مزبور به یدر صورت امکان و در مورد قتل دو فقره و شرکت در قتل حکم محکوم
ن مرحومه فاطمه و عبدالرحمن مأذون هستند یاء مقتولیقتل اعدام به عنوان قصاص که اول

  .ندیاه حکم را اجرا نماگدان آرامیف در میسبا 
 ضربه شالق و 120ف سوم به تحمل یت متهم ردیحکم محکوم....  به ماده"     مستندا
س ئیاقو به رچاقو در صورت امکان به عنوان قصاص که خود اقرار نمود، سه چسه ضربه 

س ئیتل رک فقره قتل و شرکت در قیت فرد مزبور در مورد یبانک زدم و حکم محکوم
 مأذون هستند به یاء دم مقتول مرحوم شکریبانک به قتل اعدام به عنوان قصاص که اول

  .ندیاه اجرا نماگدان آرامیتوسط دار در م



  
  
  

  
  

ه فعل حرام موجب اشتباه نشود منظور ژدهد که به کار بردن واح مىی     حاکم شرع توض
اه خود بوده او گاو در خواب که یطی شده و در شرایم خانه کسی وارد حرین است که کسیا

  . کرده بودیادآوریاه گل دادیز در اواین مطلب را دادستان نیا. ریند و الغیرا بب
 "رونده مجدداپ. ان رسانده شد و همه آنها به حکم اعتراض کردندی     حکم به اطالع جان

. شودمى آنها اقامه نشده حکم ابقاء ی از سویلی دلچین که هی شده و با توجه به ایبررس
-شان هم اعتراض را مردود اعالم مىی کشور رسانده شده و ایوان عالینده دیرونده به نماپ

  .شود احکام فرستاده مىیرونده به اجراپ. کنند
***  

اه آورده شدند، گدان آرامی حکم به می اجراین براید و محکومی به صبح رس      آن شب
  . بودندنه کرد، همه سالم ی آنها را معایزشک قانونپ

  
  : کردف مىی از مراسم مجازات تعریآقا مصطف

بامها  شتپ درختها و ی بر رویده بود و حتیابان کشی انبوه که به خیتیدان جمعی دور م-
هن کرده پادر خود را چدان بود و سکوت یسرها هم به طرف م. شدده مىیرفته بودند د

ده بودند و افراد یچ یف صندلیدند رچ یر روکش برزنتی در زیشت بام استاندارپدر . بود
 که از تهران آمده بودند از جمله امام جمعه همدان، ینیولئسرشناس شهر به همراه مس

رعامل بانک ی و مدیس کل شهربانئی، ریس بانک مرکزئی، ریانگ و بازری کشاورزیوزرا
 و دان حلقه زدهی میانیرد محدوده مگرداگها  سیلپک حلقه از ی.  حضور داشتندیکشاورز

کروفون قرار یشت مپامام جمعه همدان . شدند حکم مىیزارگمانع ورود مردم به محل بر
ان داشت که در ی را بیدادستان هم به نوبه خود سخنان. راد کردی را ایرفت و مطالبگ

  :ت شدئز قراین شعر نیمطلع آن ا
   مهلت نداد که شب را سحر کند-روانه شمع را پ که خون ناحق یدید



  
  
  

  

مان را یخژهره دچتوانستند رون آوردند، اکنون همه مردم مىیان را از آمبوالنس بی     جان
ن ی بود که ترس در صورت حسین بارین اولیا. نندین بودند ببیه و احاطه مأموریکه در زاو

ر یگآن دو د. دا بودیپ از خطوط درهم رفته صورت او یرانگاضطراب و ن. شدده مىیلزار دگ
 بر ی بعد دو برادر دوزخیا لحظه.  داشتندی متحرکیلکهاپ که تنها  بودندییها هم مجسمه

ضربات شالق شروع شد، . وب مهار کردندچ ی الوار بسته شده با طناب آنها را بر رویرو
. دیبخش مىینه مشتعل مردم را تسلیکرد، سدار نمىیر وجدان مرده آنها را بگ که ایدرد

دان یا و ورودشان به عذاب جاوین دنیشان از ایبار ا  خروج نکبتی بود برایا ن مقدمهیا
  .یاله

 بود که کاله آن را گیر زردرنگیوشش بادپکل که تمام بدن آنها در ی هی     دو مرد قو
 یوشپن دو با روی ایها هرهچاه ظاهر شدند، گدان آرامی میده بودند در باالیهم بر سر کش

در دست هر . ده شده بودیوشپت رون داشی به ب-شمهاچ یبرا-اه که تنها دو سوراخ یس
ن یک زمیزان بود، سر آن تا نزدی دستشان آویر بلند قرار داشت که وقتیک شمشیک، ی

ند قدم در آن باال زدند، چآنها . دیدرخشرها مىی شمشی در رویرت الهیبرق غ. دیرسمى
نا در یس بن مقبره ای ستون رویکی و در نزدییلزار بسته بر الوار در لبه سقف باالگبرادران 

 ی با لباسهایس و افرادیلپ از یتیشت آن دو مرد جمعپدر .  بودندییانتظار مجازات نها
ند لحظه به چبعد از . ن آن افراد بودی در بییم هم جایخوردند، آقا رحشم مىچ به یعاد
ردن گ در برابر یابکچک با یده باشد هر ی رسیوش فرمانپ به آن مردان زردییوگاه گنا
ک یف دوم با ی سر خود باال آورده و متهم ردیکیر را تا نزدیشمش. رفتگها قرار  از آنیکی

ر، سر از بدنش جدا شد، مردم با ی با سه ضربه شمشیر و محکوم اصلیضربه شمش
ول در ئاس خود را از مقامات مسپ س"، تشکر، تشکریس انقالبیلپ"ل ث مییشعارها

ل یقثک طناب که به جریسوم را از نفر . کردندن اعالم مىی و اعدام مجرمیرگیدست
شه از ی همیس براپ حرکت داد و سیا قهیش را دقیاپک یزان کردند، یمتصل بود آو



  
  
  

  
  

البته . کردندرتاب مىپ را به سمت او ی برفیاـه لولهگن گیردم خشمـــم. ستادیرکت اـح
  .ن همه ماجرا نبودیا

...  
اه و یه سچارپده شده با یوشپت  تابو5 شهدا در یکرهایپ اجرا شد که ی    حکم در حال

 ی تابوت که دو تا5د، یان در خاک غلطی جنازه جانیوقت.  قرار داشتندیل در استاندارگ
 خود برده ی به روستاین شکریحس. رفتگ مردم قرار یک بودند بر امواج دستهاچآنها کو
  .ن به سمت باغ بهشت همدان برده شدندیمان و مهیشد و ا

 وداع ی همه مردم همدان براییوگ باغ بهشت جمع شده بودند،  دریاریت بسی     جمع
خاک . نشست برف مىیها مان و مادرش دانهید ایپد و بر لباس سیباربرف مى. اند آمده

 لرزان یاههاگن نیآخر. ردگیز و دو خاطره را در خود بیسرد آغوش باز کرده بود تا دو عز
ر یگ دیقیخواستند تا دقا بود که مى دوخته شدهیدیپرده اشک بر دو موجود سپس پاز 
 یکچد با مادر و برادر کویتا هم بایب. ش ببرندی از قلب دوستان خود را هم با خوییها ارهپ

  . کرد مىی شده بود خداحافظگ او بزریکه در دستها
 یدار خود را تا روز موعود باقیرفتند و حسرت دگاه خود قرار گمان در آرامین و ایمه
  .     ذاشتندگ
  :تا در خاطرات خود نوشتیب
 9 ساعت یطرفها. ه هم به همدان آمده بودندی، بقگ صبح زود آمدم خانه مامان بزر-

 از یعمو عل. همه از خانه خارج شدند تا شاهد اعدام قاتالن باشند، مرا همراه خود نبردند
ان  ظهر بود که به قبرست12ساعت . کردزارش مىگشت تلفن مراحل اعدام قاتالن را پ

د یپ که آرام خفته بودند با لباس سیمان مرا درحالی و اگشمانم کورباد مادر قشنچ. میرفت
از . م همه شهر آمده بودندیوگتوانم بها و مى  هچر مدرسه و همه بیمد. ذاشتندگ قبر یتو
 شهر یزنان از آن بر رو رخچنم به آسمان عزادار که برفها گیشمان غمچنجره با پشت پ



  
  
  

  

فتند گت یمقامات به من تسل. میستم و بعد از آن به سالن بانک رفتیرگن مىختندیرفرومى
  .میمشک حرکت کردی بعداز ظهر به طرف اند5ساعت .  صحبت کردمیو من هم کم

رم خوزستان گ یمان به سمت خاکهایپسرش پد، رحمان و ی به همراه دو شهی     کاروان
در پتا و یب. ن داشتندگی را در نگد رنیپنها که آمبوالنس سی از ماشیکاروان. حرکت کردند
همه . فتگ سخن نمىچیه هیدا.  بودندینها بانک کشاورزی از ماشیکیه در یرحمان و دا

 یا دهی که شهر ییشد و در هر جا مىی و خم طچیپر پ یها جاده. ره و در خود بودندیخ
-ا با خود حمل مى ری بانک کشاورزیکرد که آنها شهدا آمبوالنس اعالم مىیوگبود، بلند

شباز یپل به گ یها  بود، کارکنان آن با دستهیانک کشاورزـ از بیا هــهر جا شعب. کنند
. کندن جاده عبور مىیتا در طول عمر خود از ایست که بین بارین غمبارتریا. آمدندمى

ش ن بود که امشب بر مادر و برادریتا در فکر ایکرد و بد آرام آرام در افق غروب مىیخورش
  .دیمشک رسیاه، کاروان به اندگذشت؟ در سحرگه خواهد چ
  :تا نوشته استیب
د من یا شایذشت گ مىی که زمان به کند"قتایحق. میدیمشک رسی به اند5/4 ساعت -
کردم، به ام فکر مى در تمام طول راه به سرنوشتم و به خانواده. کردمن طور احساس مىیا
غ و ی جیوشه خانه صداگدار بودند و از هر ی همه بکردند،ه مىیرگهمه . ه کنمچن که یا

. شدنجا روانه مىیل آدم بود که به ایل سث صبح م9تا ساعت . دیرسوش مىگاد به یفر
مان را یپم و بابا و ی رفتی به طرف بهشت عل9رأس ساعت .  قرآن آرامش روح من بودینوا

  میردپبه خاک س
درش رحمان در کنار پمان در کنار یپ 1368 بهمن 27ن شکل در روز جمعه ی     به ا

 بود یشد کودک برده مىگیرده شدند و نامشان که به بزرپر به خاک سیگد دیصدها شه
  .کردور مى اد آنها را در دلها شعلهی ارزشها رشد کرده و یای احید برایکه با

 "ما شگی از دوستان خانوادیکی" که خود را ی که از طرف کسییها  از نامهیکی     در 
  :خوردشم مىچن متن به یتا فرستاد شده بود ای بیخوانده بود و برا



  
  
  

  
  

 دزفول آمده یدر و برادرت به بهشت علپ یارپ خاک سیتا خانم، روز جمعه که برای ب-
ن شعر یان ایرگدم، من با حالت ید دیزدها مى بودم و شما را در آن حال که بوسه بر عکس

   شما سرودمیرا برا
  دی و خاموش شدیدر رفتپن و مایپست یباورم ن

  دی و با خاک هماغوش شدیترک من کرد
  ر بود ز رخسار شما بودگ ایخانه را نور

  یه تو خاموش شدچراغ دل من از چ یا
  : د کرده بودیر نامه هم تأکیدر ز

ن دختر دل یکنم نامه را به ا بود، خواهش و تمنا مىیریگر خواننده نامه شخص دگ ا-
م را خفه یلوگ که فشار بغض یر از غم و در حالپ ین شعر را با دلیرا اید زیسوخته بده

  .تیبا عرض تسل. دیز شما را نخواهم بخشگرنه هرگام و  کرد نوشتهمى
ق ی خود شهدا داشت که در آن دقایر قابل وصف برای غین واقعه در درجه اول رنجی     ا

اه گدم که نی دیا نکته حضرت امام یثهل حدچدند، من در کتاب یها کش ه چو لحظات 
ن آن یر از نکات ابتالء موُمنیگد": ن حرمانها طلب مىکرد آنجا آمده استی را به ایریگد

ل یها نا  است که به آنیها درجات  آنیاست که در اخبار به آن اشاره شده است که از برا
: اند که آورده) ع( از حضرت صادق یثیز حدی و ن"....ات و امراض و آالمیر با بلگنشوند م

  ر آنگ را میو دوست ندارد خدا قوم.  بال استگینه با بزریی مرد هر آگیهمانا بزر: فرمود"
  ."ها را که مبتال کند آن

 به عمل یاداشها قدردانپن با انواع یذشت، در همدان، از مĤمورگ     روزها آرام آرام مى
ن آتش را یستر زمان نتوانست ا بود که آن را به انجام رساندند اما خاکیتین مĤموریآمد و ا
تا ی که بیآمدند به طورت مىی تسلیک برایدور و نزد. دیکان خاموش نماینه نزدیدر س
اکنون خانه .  عزادار هم واقع شدیها حد خود در کانون فغان دسته از غم بىیجدا

بت کرده بود، ثاش  در او را در خاطرهپ یان جوانی که سال-یسیم نفیحاج کر- گدربزرپ



  
  
  

  

ه یشد بر آن تک بود که مىیات ستونیدرخت نارنج ح.  بودنی ماندن و برای بود برایمأمن
  . فتگفته را گ نایکرد و حرفها

ن بار ی از ایا  داشتند تا ذرهیدند و هر کدام سعیرست مىی تسلیامهایپها و       نامه
  :ن نوشتینچ او ی رحماندوست برایان آقاین مین را سبک کنند در اگیسن
  ام ز و به غم نشستهی، دختر عزیسیتا نفینم بخا

  کمیسالم عل
اندوه . فتن کم شودگت یست که با تسلی نیبتی که به خانه دل تو وارد شده، مصیبتیمص
 را ییهایرفتارگن ینچ است که خدا فقط به دوستان خود ی جانسوزیبال.  استگیبزر
  .شودده ی آبدگ بزریان خوبش در بالهاگکند تا روح بند یه میهد
هر روز هزاران کودک نوجوان، . دیآا زود به سراغ همه مىیر ی است که دیتی واقعگمر

 کند و در گیونه زندگچن است که انسان یمهم ا. کنند مىچ کوی ابدیایر به دنیپجوان و 
. اند  کردهگی خوب زندیلیدر و مادر تو خپ که خبر دارم ییتا آنجا. ردی بمیه حالچ
به کمک یبه دوست و غر. اند  اند، بخشنده بوده اند، مهربان بوده تهر را دوست داشیگکدی

سندانه هم با پ خداگین زندیان ایاپدر . اند  داشتهیا سندانهپ خداگیاند و خالصه زند کرده
ه یش سی خوی را در عزایاند و کشور ار دوست شتافتهی سرخ و شرافتمندانه به دگیمر
. اند دا کردهیپ راه یاه الهگاند و خوب به بار  کردهگیددر و مادر تو خوب زنپ. اند وش کردهپ

 آنها یکاش من هم به خوب. ذاشتندگشت سر پن وجه ی را به بهترگ و مرگیت زندیواقع
د یان عمر شهیاپ در یکنند و حت مىگیها زند یلیخ. رمی آنها بمی کنم و به خوبگیزند
 که گن افتخار بزریذارند، اگار نمىگادی را از خود به گین بزری به ایشوند اما افتخارمى

  . و مبارک بادی، بر تو ارزانیا افتهیرورش پ یدر و مادرپنان چتو در آغوش آن
آدم ". ان را دوست داردیبایبا باش که خدا شکیشک. د تحمل کردیز را باین درد افتخارآمیا

زنان و . ندا هیر و فرومایشه حقیدردها همبى. " استگ که دارد بزرییبه اندازه دردها
 گبزر. اند ان نشستهیاند و بر دل جهان ده شدهیرورپشه در کوره درد یا همی دنگمردان بزر



  
  
  

  
  

 ی حماسگران را با مریدر و مادرت که تمام اپرافتخار پ کن و به روح گی زندگ، بزرباش
  1368اول اسفند ... وش کردند لبخند بزنپ هیش سیخو

او به مدرسه رفت و . افتی خود را یهسته جاتا آهسته آی، بگ     با کمک خداوند بزر
ر شود و او هم پ او با درس یمعلمان مهربان تمام توان خود را به کار بستند تا اوقات خال

ند چ. ذاشتگد و قدم به دشت اراده ی خود را باال کشیحاصلاه بىگرتپ کرد، از لبه یسع
ش یپ که دو سال ی دخترها همان هیها و همسا یرم جنوب، همکالسگ خونیتن از دخترها

 داشتند تا او را به یل هم به نوبه خود سعیفام. آمدند فته بود به سراغش گاو را ترک 
 ین دردیاما ا.   او را اجابت کنندیها شد ببرند و خواستهنما و هر جا که مىیردش، به سگ

رفت مىردش گخواند و به ه او درس مىچر گ. ن ها فراموش شودیک از ای چینبود که با ه
کرد و بلند دا مىیپکم قدرت   همهمه درون کمیدا، آن صدایپ و ناگس بزریاما آن مغناط

اه مىرفت تا موج گ بعد دوباره به نهانیافت و ساعاتیاه با تمام قدرت ظهور مىگشد و نامى
ک سحر به خواب یماند و نزددار مىیشبها تا ساعتها ب. همه با او بودند و او تنها بود. یبعد
  . رفتمى

 یه به همدان رفتند، خانه ساکت و خاموش بود، روزثیاث ایآور  جمعیند ماه بعد براچ     
 خنده و یها را باز مىکردند، صدا اش به آن خانه آمده بودند و کارتن که رحمان با خانواده

- خفقان آور کمک مىیتا در فضایب. هیرگف ی خفید و اکنون نوایرسوش مىگ به یشوخ
  .ون کردگرگد که حالش را دی دیزیچهان گناکرد که 

 آن که مادرش یس از دست او افتاده بود و براین دی شکسته، اینیچس یک دی     
  . س آنجا بودینهان کرده بود و اکنون آن دپ ییناراحت نشود آن را در جا

...  
  :نطور نوشته استیتا در دفترش ایه بیاط دایر درخت نارنج حیدر ز

  الم،ولو سچمان کویا



  
  
  

  

خواهد سر نم که دلم مىگی، آنقدر غمیلینم، خگی غمیلیولو امشب خچوـان کــمی     ا
آه . تـوانمت و بخواهمــادت کنم و تو را طلب کنم و بخیخواهد فروار بکوبم، دلم مىیبه د

.  شدهگت تنیقدر دلم براچ یدانست، کاش مىییدانستم کجاولو کاش مىچمان کویا
شد فقط ، کاش مىیزد به من مىی الاقل بعضى شبها سریدانستىر مگد ایدانم شانمى
  ...نمتیند لحظه دوباره ببچ یبرا

، عمر کوتاهت به یشناسادم آمد، نه تو او را نمىی به یرازیت شعر از حافظ شیک بی     
  :ت بخوانمیاجازه بده تا برا. تو مجال شناختن او را نداد
  خموشم و او در فغان و در غوغاستست که من یدرون من خسته دل ندانم ک

غمت کم مانده . ستیار خوب من را ببخش، دست خودم نیمان ناراحتت کردم؟ بسی     ا
 ترکم ینطور بدون خداحافظیرا اچ، ی دوست داشتیلیتو که من را خ. ام کند وانهید

 هچ یه خبر از مامان جون و بابا از داداشچ یراست... ن که شرط انصاف نبودی، ایکرد
  .شهم مىی که بهت حسودی راستیخبر؟ خوش به حالت راست

ادت هست؟ همان ینها یه ای خانه دای تویمیمان جون آن درخت نارنج قدی ای     راست
ماه هم . ام ن درخت نشستهیر همیاآلن من ز.  دوستش دارهیلی خگدرخت که بابابزر

-نم، باور نمىیب ماه مىیوشه تو را تیمن هم. م نشستهیوشه آسمان روبروگبا در ی زیبایز
  . یزن به من لبخند مىی دارین اآلن حتی هم"الثکنم م نمىی؟، اما من شوخیکن

طور چنم آنجا یو ببگ، راست است؟ خوب بی بهشتیند تو تویوگولو، مىچمان کوی     ا
ولو تازه از چمان کویا. ده استیاک کنم، اشک امانم را برپم را یشمهاچذار گب... است؟
 یمان جون ای خاطر مامان بود، ای نبود، برایزیرگذاشتم؟ گرا تو را آنجا چ. ام ن آمدههمدا

  .شد مامان هم آنجا نباشدکاش مى
.  خاطر تو و مامان آمدمیام، باور کن فقط برا شتهگفتم، تازه از همدان برگ     داشتم مى

ل ثم. کرد مىییط غمناک و بىروح قبرستان حکمفرماین بر محگی سرد و سنیسکوت
ن را به خاک سرد و یف و نازنی بهمن که آن بدن لط25 روز یها نما لحظه لحظهیرده سپ



  
  
  

  
  

مان، دلم ی ایر بدانگرا؟ اچ یذاشتم؟ راستگرا چ. ذشتگشمانم چ یم از جلویردپروح سبى
  .رونت بکشمین را از جا بکنم، خاک را بخراشم و بگیخواست لحد سرد و سنمى

، من هم یام کرد ک روز خستهیند ماهت بود، چ روز که فقط ادت هست آنیمان ی     ا
  ..یلی خی مهربانیلی تو خیبخشدانم که مىد، مىی بخشیکتکت زدم؟ مرا خواه

ت، همان ی من از خدایمان برای     آه خداوندا، باز هم صفحه کاغذ تار و لرزان شد، ا
بر بخواه، غمت ، صی رحمتش هستی که مال من هم هست و تو اکنون در وادییخدا

  .جانکاه است، بدان که تا مغز استخوان سوختم
9/7/69  

***  
ون چ یه ذهن آدمچر گ. ذاشتگشت سر پرستان را ی دبیتا سالهایذشت، بگ     ماهها 

بسته به -ر ی مسی خاکیها هپون تچ و اتفاقات همث مواج در حرکت است و حوادیباریجو
 گ آنقدر بزر هثاه حادگشوند اما ته و محو مىکم شس  از اشتغاالت روزمره کم- آنهاگیبزر

  . بار خواهد افکندیه خود را بر آن جوی همواره ساگ بزریا ون صخرهچاست که هم
  :فتگ یدر کالس درس نشسته بودم، استاد روحان

 برعکس ی جمعه انسان حالت بهجت و سرور را حس مىکند ولیرا شبهاچد یدان مى-
ن است که در یدهد؟ علت آن ا مىگیرفتگ خود را به ی جاین بهجت و شادیعصر جمعه ا

ون همه موُمنان امت واحده و چند و یآ ما مىین به سوی جمعه ارواح موُمنیها شب
ن کمال یاه از اگکر کاملتر شده و لذا انسان ناخودآیپن یکرند، با آمدن آنها ایپک ی یاجزا

 را گی احساس دلتنین دوری، اردندگکند اما عصر جمعه که ارواح بازمى مىیاحساس شاد
  کندزنده مى
 از وجود انسان را هم ی قسمتییوگرود،  از دست مىیزی که عزین است وقتینچنی     و ا

ار، یا بدون آن یدن. ستی قبل از او نیر مانند شادیگ بعد از او دیذا شادلبرد و با خود مى



  
  
  

  

 گ که رنییایکرد، دن مى را تجربهیدی جدیایتا هم دنیب. ستی سابق نیایر آن دنیگد
  .  بدون آنهاییایدن. باخته و سرد شده بود

 همه جوانتر و شادابتر بودند یک بودم، وقتچ کویکنم، وقتذشته مىگاد یاه من گه گ     
 ی آنها برایادآوریدانستم ردم که نمىپس را در ذهن مىی خاطراتی کودکیایو من در دن

 یمی به خانه قدیکند، وقت را در دلم زنده مىگیتنخته با دلی آمی عمر  غمی سالهایباق
کنم که آهسته اه مىگ شده نیاهو خالیکند و از ه نمىگی در آنجا زندیر کسیگکه د

 از ینم که قسمتیبروم مى اصفهان مىیمی قدیها هچ در کویشود وقتب مىیآهسته تخر
 افراد خانواده را از یصداان هستند، هنوز یاما هنوز اطراف. ستیها جار هچوجودم در آن کو

مار است، هنوز هست یدر بپر گد شده و ایپ مادر سیر موهاگد، ایتوان شن تلفن مىیوشگ
ک ی باشد که در تارید مانند آن کودک مفلوجیده شده شایاش بر ذشتهگ از ی کسیاما برا

ک مغازه نشسته ی یرخدار خود، در جلوچ ی صندلیدم، رویک غروب او را دیو روشن 
ند قدم دور نشده چهنوز . اه من افتادگاه مغمومش در نگده مغازه نیرپ گدر نور رن. بود

 پابان به دنبال تویدم که در خی همسن او را شنیها هچاد بــی شاد و فریبودم که صدا
 تلخ یاند و او تفاوت اد شاد او را با خود بردهیفش فری نحیاهاپدانست که او مى. دندیدومى

 و توجه خداوند یت الهیر نبود نور عناگا. دارد اما تن به قضا داده بودر یگبا کودکان د
  .تا نبودیر بیگتا امروز دیانش، بگم به بندیکر

ه ما پ مسن در کو" نسبتایک خانم دزفولیم، یشتگک بار که با قطار از جنوب برمىی     
  :دیرسپتا ی مختلف از بیبعد از صحبتها. بود

  ؟ی برادر، خواهر دار-
  ه ن-
  !ی تنها دختر-
   بله-



  
  
  

  
  

 یاریسرت، مادرتا هم مىپ تا بشن خواهر و برادر و دختر و یاریه بچهار تا بچد یس باپ -
  ه دوست داره؟چ کنه، مادرت بیهدارگازشون ن

  ه عرض کنم؟چ -
  ... دوست داره" حتما-

کتابها به  را با انبوه یادی زیکرد و روزهااه فکر مىگدر خود، به دانشپتا به خواست ی     ب
. دیای از دوستان خود به تهران بیکی کالس کنکور با یرفت تا براگم یتصم. شب رساند

 بود که یا ن بهانهی فوت کرد و ایسیم نفیذشته بود که حاج کرگها ن  از شروع کالسیزیچ
ون را یانسپه دارند تا او فکر رفتن به گش خود نیپتا را ی رحماندوست و خانمش بیآقا

  . نکند
 ی را رویر مربوطه شعری کنکور، دبگیدرس آمادن روزها در سر کالس ی از ایکی     

ن همان ی، ا...نه در آتش دل از غم جانانه بسوختیس: ن مضمون کهیتخته نوشت با ا
تا که را که یاه بگت شعر به نایند بچن ی مزار آقا رحمان حک شده، ای بود که رویشعر

رفته و تا بهشت على دزفول گنجه قدرتمند خود پ درس و کتاب بود در یدر حال و هوا
  .دیر حال خود را نفهمیگتا دیبرده بود، ب

اه گدا کرد و توانست به خوابیپها  ی قبولی     بعد از آزمون او نام خود را در فهرست اسام
 گی که در وحله اول با کهنیی ناآشنا، جایه ورود به آن جاچر گ. ان وارد شودیدانشجو
  . نبود اما کم کم عادت کردیندیآ ندان خوشچق آدم مىزند شروع  ذوی تویظاهر

تا، ین الهام نام فرزندان خود را بی کدامی از رویسید عبدالرحمان نفیدانم شه     نمى
 شد یمان و امانت داریپمان به حق و یمان انتخاب کرده بود، که او خود مظهر ایمان و ایپ

  .تا شدیانه و تنها، بیگاش،  و تنها بازمانده
 و در لحظات یمان و مادر در لحظات شادیپمان و ی او، ای خالیاد و جای     هم اکنون 

 در ی کسییوگ. کشدبار سر مى حال اندوه نین و در عیری شیمیون نسچ، ییتنها



  
  
  

  

 که یاد تمام کسانیاد آنها و به یبه .  دوریا  آواز رودخانهیون صداچد همیرگدوردستها مى
  .دمند سرخ به نام آنها مىیقهایهر بهار شقا

...  
 همواره با ما بود و ییوگدم که یدم، دیاه خواب آقا رحمان را دگش، در سحریپ ی     مدت
 در یوقت. ردندگ ما بازیشان هر لحظه به هوش آمده و به سویم که اید داشتیما هم ام

ک ی که یلزنان در حا شاده و لبخندگ یا هرهچدم با یتابوتشان را باز کردم او را د
 آمد؟، و او با همان یش ما خواهیپ یس کپدم، یرسپاز او . راهن سرخ در بر داشتیپریز

 بعد از یلحظات. میآن تکان داد که مىییاپشمان بسته سرش را به سمت چلبخند و با 
ست تا سرانجام توانستم از یچ آن ی دلم مىخواست بدانم معنایلیخ. خواب برخواستم

  :فتگرا سوُال کنم، او ن مطلب ی ایاهگفرد آ
 کرده و به ی طی و سبکیار خوبى قرار دارد، برزخش را به راحتیت بسین فرد در وضعی ا-

  .وستیپ خواهد ی به آرامش الهیزود
....  
  

ن مطالب و کسب یه ائ که به هر شکل من را در ارایان الزم است از همه کسانیاپ     در 
. نیریه ساچشان آمده است و ی که نام ایانه کسچ نمودند تشکر کنم، یاریق ین توفیا
د عبدالرحمان ی و شهادت شهگیز از زندیچند ناچ هر ییها وشهگان یدوارم تا با بیام
 برداشته شده ی انسانی ارزشهایایک در راه احچند کوچ هر ی و خانواده او قدمیسینف

  .باشد
  



  
  
  

  
  

  ...اما بعد
  

در این مدت اتفاقاتی افتاده است که       گذرد،   سال می  8 کتاب حدود    از زمان نگارش و چاپ    
  :بد نیست در انتهای ویرایش جدید کتاب به آن اضافه شود

  

  . فوق لیسانس خود را در رشته عرفان اسالمی بگیرم1377 من موفق شدم در بهمن -

  .  به دنیا آمد1378 فرزند ما پیمان در مرداد -

بال در کنـار    ها، سبک ها و سختی  ج دایه عمرش را داد به شما، شاید هم اکنون فارغ از رن            -
  .رحمان، همسر و فرزندانش، به آرامش رسیده باشد

 بیتا فوق لیسانس ادبیات زبان انگلیـسی گرفـت و هـم اکنـون در برخـی دانـشگاه هـا و               -
  .موسسات آموزشی، زبان درس می دهد

لرحمان  کوچه کنار بانک کشاورزی همدان و یکی از خیابانهای تهران به نام شهید عبـدا               -
  .گذاری شدنفیسی نام

زی قـرار   ـــ  سنگ یادبود در کنار در سرپرستی بانک نصب شده است که روی آن لوح فل               -
  .شودالبته لوح چندان خوب درست نشده و هر از گاهی تیره می. دارد

 روز کار خود    10 پس از انتشار کتاب، یکی از جوانان بوشهری از بندر دیر با پول بیش از                 -
نامـه او و تـصویرش را در قـسمت          . ل شده و مزار رحمان و پسرش را دیده بـود          راهی دزفو 



  
  
  

  

جالب این که او نامه خود را به نشانی سنگ مزار آقا رحمان نوشته              . آخر می توانید ببینید   
  .و بعد به دست ما رسید

 خاطره ای از آقا رحمان که من بعد از چاپ کتاب شنیدم ایـن بـود کـه وقتـی ماشـین                        -
ربودنـد، آقـا رحمـان صـدای اسـتارت          او را از کوچه مقابل خانه دوست او مـی         پیکان نوی   

کرد که ماشین را شنیده بود اما به علت این که برای رفتن به کوچه باید از محلی عبور می            
 نـشده بـود و       و بیدار کردن آنهـا     کردند، حاضر به عبور   دوست او و همسرش استراحت می     

  .البته ماشین را هم برده بودند

مدتی در تهران مسئولیت گرفـت امـا چنـد وقتـی اسـت              ) آقای احمد بشیریه  ( دادستان   -
  .  و خانه نشین شده استهبازنشست

 شده و خانه خود واقع در منازل مسکونی تراورس بتونی ه عمو رحیم هم بازنشست-
  .اندیمشک را ترک کرده و هم اکنون ساکن دزفول است



  
  
  

  
  

  عکس ها

  
   فاطمه و پیمان–رحمان 

  



  
  
  

  

            
   کنار مزار رحمان و پیمان- بیتا در بهشت علی دزفول           

         
   مزار فاطمه و ایمان-نمایی از باغ بهشت همدان



  
  
  

  
  

      



  
  
  

  



  
  
  

  
  

                  



  
  
  

  

     
  اتاق به هم ریخته برای پیدا کردن کلید

  
  کاردها و پول های پیدا شده



  
  
  

  
  

  
  نحضور مقامات در مراسم اعدام جانیا

  
   ساختمان بانک در سمت راست دیده می شود-گوشه ای از حضور انبوه مردم در مراسم 



  
  
  

  

  
  تابوت شهدا

      
  جانیان در باالی مزار بوعلی در انتظار مجازات



  
  
  

  
  

  
  آقای رئیسی کسی که بعد از خواندن کتاب خود را به دزفول رساند

  


