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  دنگم گرفتهيهمين طور.از دركه وارد شدم سيگارم دستم بود زورم آمد سالم كنم 

 دستم ي رويهنگ كه اجازه نشستن داد ، نگاهش لحظه ارييس فر.  قد باشم بود

 مكث

  خواست متوجه من بشود كي نوشت ، تمام كرد ومي را كه ميكرد و بعد چيز 

يرونويس را با كاغذها. نزديم يحرف.  ميزش گذاشته بودم ي حكم را رورونويس   

ت گفت از عصبانيي اش زيروروكرد و بعد غبغب انداخت و آرام و مثال خالضميمه  : 

-«    فرستنشي مي دند دست يكيهر روز يه حكم م!  شه ياين كه نم. جانداريم آقا 

 «....  مدير كليديروز به آقا...  من سراغ

حرفش را بريدم كه.  اين اباطيل را نداشتم حوصله  : 

 «ممكنه خواهش كنم زير همين ورقه مرقوم بفرماييد ؟»-

  ميز پاك و مرتب بوديرو.  ميزش تكاندم ي براق روي زيرسيگاري سيگارم را توو

. 



   خود و نه يكيهر چيز به جا. تازه عروس ها ي مثل اتاق همان مهمان خانه درست

ي در صورت تازه تراشيده ايمثل تف. بود يفقط خاكستر سيگار من زياد.  گرد ذره   

   نوشت و امضاء كرد و من از در آمدهيقلم را برداشت و زيرحكم چيز ....

پيدا بود كه تازه رئيس.با اداهايش . رانداشتم يتحمل اين يك.خالص . بيرون دمبو   

 .  زدي چشم آدم مي انداخت و حرفش را آهسته توي غبغب ميزورك.  شده

 كل مايه يصدو پنجاه تومان در كار گزين.  شنيدنش گوش الزم نيست ي براانگار

  گذاشته

توصيه هم برده بودم و تازه دوماه هم . تا اين حكم را به امضاء رسانده بودم بودم

  دويده

  ، دانستم كه چه او بپذيرد ، چه نپذيرديم. رفت ي درزش نميمو ، ال.  بودم

حتما هم دستگيرش شد كه با اين نك و . دانست يخودش هم م. كارتمام است  

ينال  

  ،  كليدر كارگزين. بود و شده بودي كاريول. كرد ، خودش را كنف كرده يكه م 

 نبودن عريضه رونويس را به رويت رييس ي خالي كرده بودند كه براسفارش

  فرهنگ

 توانست ي مي كل چه كسي حكم كارگزينيوگر نه بال. برسانم تازه اين طور شد هم

يحرف  

ته دلم قرص تر از. كه نبود يشوخ! يبزند ؟ يك وزارت خانه بود و يك كارگزين    

اما به نظرم همه اين تقصيرها از اين . ها بود كه محتاج به اين استداللها باشم اين

 سيگار

 بود كه به خيال خودم خواسته بودم خرجش را از محل اضافه حقوق شغل يلعنت 

  جديدم

ب.الف « ده سال . ، هم اقم نشسته بود يالبته از معلم.  بياورم در .» 



 ي مزخرف ترين چرندي مردم برايه ها بچي بهت زده يدرس دادن و قيافه ها 

يكه م  

  تريني و قديمي و هنديو استغناء با غين و استقراء با قاف و خراسان...  يگوي 

ديدم دارم! و ازاين مزخرفات ...  و صنعت ارسال مثل و رد العجز يشعر در    

ديگر نه درس خواهم داد! مدير دبستان . گفتم مدير بشوم .  شوم ي مخر   

 به هر احمق ي فرار از اتالف وقت ، در امتحان تجديديبور خواهم بود برا نه مجو

يب   

 تعطيالت است ، ي هفت بدهم تا ايام آخر تابستانم را كه لذيذترين تكه يشعور

 نجات داده

از يك كار چاق كن. رفتم و از اهلش پرسيدم . اين بود كه راه افتادم . باشم   . 

  و قول و قرار و طرفين خوش و خرم و يك گذاشتي دست كارگزيني را تودستم

  .  ، كه باب ميلم هست يا نهي مدرسه را دستم دادند كه بروم وارسيروز هم نشان 

 كوه تنها افتاده بود و آفتاب يمدرسه دو طبقه بود و نوساز بود و در دامنه . ورفتم

  رو

و يك فرهنگ دوست خر پول ، عمارتش را وسط زمين خودش ساخته بود . بود

  بيست و

 سالهدر اختيار فرهنگ گذاشته بود كه مدرسه اش كنند و رفت و آمد بشود و پنج

  جاده ها

 اينكه راه ي بشود و اين قدر ازين بشودها بشود ، تا دل ننه باباها بسوزد و براكوبيده

  بچه

   را كوتاه بكنند ، بيايند همان اطراف مدرسه را بخرند و خانه بسازند و زمينهاشان

   ديوار مدرسهييارو اسمش را هم رو.  بشود صد تومان ي يك عباسي از متريارو

هنوز درو همسايه پيدا نكرده بودند كه حرف شان بشود و.  كرده بود ي كاريكاش  



 و بابا طاهر را بكشند ميان و يك ورق ديگر از تاريخ الشعرا ي سعديلنگ و پاچه  

  را

از. و بزرگ و خوانا ي مدرسه هم حسابيوتابل. نبش ديوار كوچه شاني روبكوبند  

با شير! هر چه دلتان بخواهد ....  زد كه توانا بود هر ي داد ميصد متر   

 ي تعادل خودش را حفظ ميو خورشيدش كه آن باال سر ، سه پا ايستاده بود و زورك 

 كرد

 كه به دست داشت و ي پيوسته و قمچيلي كولش با ابروهايو خورشيد خانم رو 

  تاسه تير

   و آن ته روبهي آب و آبادانيدرندشت و ب.  ، اطراف مدرسه بيابان بود پرتاب

 يك باغ پيدا بود ي كه از سر ديوار گلي درهم فرو رفته اي ، رديف كاج هاشمال

يرو   

 اين يحتما تا بيست و پنج سال ديگر همه . زده بود ي لكه دراز و تيره اآسمان

  اطراف

   وي و زنگ روزنامه فروشي شد و بوق ماشين و ونگ ونگ بچه ها و فرياد لبويي مپر

ي شايد متريراست«  -. روغن بود ينان يارو تو! گل به سر دارم خيار ي عربده   

 به ثبت ي بيشتر نخريده باشد ؟ شايد هم زمين ها را همين جوري دوازده شاهده

 داده

احمق به توچه ؟ -باشد ؟ هان ؟   !...» 

 كردم كه ناشناس به مدرسه سر زدم و آخر سر هم به ي اين فكرها را همان روزبله

  اين

تو اگر« -. بخوابند كه آب زيرشان نرود ي رسيدم كه مردم ،حق دارند جاينتيجه  

و رفته بودم و دنبال كار» . ، عرضه داشته باش مدير همين مدرسه هم بشو يمرد   

ي فهميده بودم كه مدير قبليهمان روز وارس.ه اينجا را گرفته بودم تا رسيده بودم ب    



  داده و باز البد حاال داردي مي قرمه سبزيالبد كله اش بو.  است ي زندانمدرسه

جزو پر.  در بلخ كرده ي دهد كه يا خودش نكرده يا آهنگري را ميكفاره گناهان    

 نصيبش ي نبود كه با مديرشان ، اضافه حقوقي رييس فرهنگ هم كسي ها يقيچ

 بشود و ناچار

اين معلومات را.خارج از مركز هم نداشت .  اين كار بشكند ي برايسرودست    

هم مد نشده »  يگه خوردم نامه نويس« هنوز .  بدست آورده بودم ي كارگزينيتو

  بود

 كردم كه ينمفكر . در خواهد آمد ي ها از سولدوني بگويم يارو به اين زودكه

يديگر  

 اين وسط بيابان دلش لك زده باشد با زمستان سختش و با رفت و آمد يهم برا 

 . دشوارش

 كل موافقت كرده ي اينها گذشته كارگزينياز همه . اين بودكه خيالم راحت بود  

 ! بود

ي اسكناس ، آن جا هم دوسه تا عيب شرعيدست است كه پيش از بلند شدن بو    

 ي زير نيم كاسه است كه فالني گرفته بودند و مثال گفته بودن البد كاسه اي عرفو

  ،  منييعن

غرض شان اين!  خواهد مدير دبستان بشود ي تدريس ، مي ده سال سابقه با   

 يماه.  شويم ي دست مي كه البد خل شدم كه از شغل مهم و محترم دبيربود

  صدوپنجاه

وتازه اگر نديده. د كه بتوانم ناديده بگيرم  نبوي حق مقام درآن روزها پولتومان  

اين بود . گشتم به اين كالس ها و اين جور حماقت ها ي گرفتم چه ؟ باز بايد برميم 

 كه

  ،ي نفهمي كل ، سراغ آن كه بفهميپيش رئيس فرهنگ ، صاف برگشتم به كارگزين 



مدم بيرونو رونويس حكم را گذاشتم و گفتم كه چه طور شد و آ.دالل كارم بود    . 

معلوم شد كه حدسم درست بوده است و رئيس فرهنگ . دو روز رفتم سراغش  

  : گفته بوده

 سر ي هر اتاقي خواهم كه سيگار به دست توي پر افاده نميمن از اين ليسانسه ها »

  «.  كننديم

ي هم چين و هم چون است و مثقاليفالن..!  يارو برايش گفته بود كه اصال وابدا و  

 صنار با ديگران فرق دارد و اين هندوانه ها و خيال من راحت باشد و پنج هفت 

  شنبه

اين بار رييس . و اين كار را كردم ...  او ي ديگر خودم بروم پهلوي هفته كي

 فرهنگ

 :  پايم بلند شد كهيجلو 

چرا اول نفرموديد ؟...  آقا يا » !...» 

» در جريان موقعيت محل « و از كارمندهايش گله كرد و به قول خودش ، مرا  

  گذاشت

 بعد با ماشين خودش مرا به مدرسه رساند و گفت زنگ را زودتر از موعد زدند و و

  در

كه من باشم – در خصايل مدير جديد ي معلم ها و ناظم ، نطق غرايحضور  – 

و يك» نوبنياد «  شش كالسه يمدرسه كرد و بعد هم مرا گذاشت و رفت  با يك     

 مدير مدرسه يديگر حساب.  و پنج تا شاگرد ي و هفت تامعلم و دويست و سناظم

 ! شده بودم
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 كرد و بيا ي مي امر و نهي زد و به راحتي بودكه بلند حرف مي ، جوان رشيدناظم

يوبروي   

 يترتيب كارها را م هم ريخته بود كه خودشان ي درشت ، روي و با شاگردهاداشت

  دادند

  تواند گليم مدرسه را ازي مدير هم مي ندارد وبي پيد ابود كه به سر خر احتياجو

  دفتريتو.  ي يك آدم حسابيدو تا.  گنده بود يمعلم كالس چهار خيل. آب بكشد  

، 

  ، خيالي كوچه ببيني كه اگر توياز آن هاي.  آمد ي كه به چشم مياولين چيز 

 ي زد وشايد به همين دليل بودكه وقتيلفظ قلم حرف م. مدير كل است ي كنيم

  رئيس

 رفت و تشريفات را با خودش برد ، از طرف همكارانش تبريك ورود گفت فرهنگ

  و اشاره

   دبيرستاني سر كار ، سال ديگر كالس هايان شاء اهللا زير سايه «  به اينكه كرد

  هيكل كم كم دارد از سر دبستانپيدا بود كه اين» . هم خواهيم داشت را

ي زد همه اش  درين فكر بودم كه با نان آقا معلمي حرف ميوقت!  كند ي ميزياد    

 داشت ؟ و راستش تصميم ي به هم زد و چنين سر و تيپي شد چنين هيكي طور مچه

  گرفتم

.  شلوارم تيز ي از فردا صبح به صبح ريشم را بتراشم و يخه ام تميز باشد واتوكه

 معلم

ي و سر ماشين كرده ايبا ته ريش.  بود ، سياه سوخته يكالس اول باريكه ا    

  نوكريحت.  دم پست خانه يشبيه ميرزا بنويس ها.  كراوات يب.  بسته ي يخه و

ي زند كجا را نگاه مي حرف ميو من آن روز نتوانستم بفهمم وقت. نمود ي مباب   

ي شد كاريبا اين قضيه نم.  خنديد ي زد هر هر ميه م كيبا هر جيغ كوتاه.  كند   



  و ريشي بود ؛ بلند و با صورت استخوانيمعلم كالس سه ، يك جوان تركه ا. كرد

چشم هايش برق.  جنبيد يمثل فرفره م. بلند آهار دار ياز ته تراشيده و يخه     

هايش بود كه  در برق چشم ي از ناسالمتي زد كه فقط از هوش نبود ، چيزي ميعجيب

  مرا

البته مسلول نبود ، تنها بود و در دانشگاه. از ناظم بپرسم مبادا مسلول باشد واداشت   

ييك.  كردند ي پنجم و ششم را دو نفر با هم اداره ميكالس ها.  خواند ي مدرس  

 ي ها را مي و اين جور سرگرمي و كاردستي و شرعيات و تاريخ ، جغرافيفارس 

  ،گفت

 ي بود بريانتين زده ، با شلوار پاچه تنگ و پوشت و كراوات زرد و پهنيكه جوانك 

 كه

 سينه اش نگه داشته بود و دايما دستش حمايل ينعش يك لنگر بزرگ آن را رو 

يموها   

 كه حساب و يو آن ديگر.  كرد ي بود و دم به دم توس شيشه ها نگاه مسرش

  مرابحه

   آمد و بهي به نظر ميو سنگين مازندران بود موقر ي گفت ، جواني ديگر مي چيزهاو

غير از اين ها ، يك معلم ورزش هم داشتيم كه دو هفته بعد . اطمينان داشت خودش

 ديدمش

رييس فرهنگ كه رفت ، گرم و نرم از همه. بود و از آن قاچاق ها يو اصفهان   

و يسرا پا همكار. بعد به همه سيگار تعارف كردم . شان حال واحوال پرسيدم    

فقط همان معلم كالس سه دانشگاه. از كاروبار هركدامشان پرسيدم . بود يهمدرد    

 خواند كه برود ي ميآن كه لنگر به سينه  انداخته بود ، شب ها انگليس.  رفت يم

 . آمريكا

ي دفتر جمع مي تفريح ، فقط توي در كار نبود و ربع ساعتهاي و بساطيچا   



 .  سنن را رعايت كرديبايد همه .  شد يمو اين ن.   و درباره از نو شدند

 تهيه كنند ي ميز گذاشتم و قرار شد قبل و منقلي رويدست كردم و يك پنج تومان 

  و خودشان

ناظم قضيه.  بكنم يبعد از زنگ قرار شد من سر صف نطق.  را راه بيندازند يچا  

يچيز.  بچه ها گفت كه من رسيدم و همه دست زدند يرا در دو سه كلمه برا    

   دلشي به اين كردم كه مدير خيليفقط يادم است اشاره ا.  برايشان بگويم نداشتم

 داند با اين همه ي فرزند داشته باشد و حاال نمي از شما را به جاي خواست يكيم

  فرزندچه

  .  زد به خندهي پكي عقب يكي صدا خنديدند و در ميان صف هايكه ب!بكند؟

قبال فكر كرده» !  هم نيست يكار ساده ا. نه بابا «  برم داشت كه  واهمه  

   بندم وي خودم مي كالس ، در اتاق را روي روم و فارغ از دردسر اداره يبودم كه م 

اگر فردا. ها هم نيست ي ديدم به اين سادگياما حاال م.  كنم ي خودم را مكار   

 از ايوان ي زير ماشين رفت ؛ اگر يكي را شكست ، اگر يكي شان زد سر اون يكييك

 افتاد ؛

ي از الي به سرم خواهم ريخت ؟حاال من مانده بودم و ناظم كه چيزيچه خاك    

 و ريش نتراشيده و ي دهاتي بود ؛ فراش مدرسه با قيافه ايكس.  خزيد تو درآهسته

يقد   

 . داشتي از بدن نگه م رفت و دست هايش را دوري و گشاد گشاد راه مكوتاه

حال او را هم پرسيدم.  كرد ي چشمم نگاه ميصاف تو. آمد و همان كنار د رايستاد    

. 

در يك دقيقه همه. اين بار را بگيرد ي توانست يك گوشه يهر چه بود او هم م   

ي درد دل هايش را كرد و التماس دعا هايش كه تمام شد ، فرستادمش برايم چاي   

يسال پيش ، از دانشسرا. بعد از آن من به ناظم پرداختم .اورد درست كند و بي   



يك سال گرمسار و كرج كار كرده بود و امسال آمده بود.  در آمده بود يمقدمات   

  دوتا پسر كه هر دوتا چاقو كش ازياز اول. پدرش دو تا زن داشته . اينجا  

ده و سرشناس و نان فقط اومانده بود كه درس خوان شيآب در آمده اند و ازدوم    

 ...  نيست وي دهد كه مريض است و از پدر سال هاست كه خبري را ممادرش

  رسدي نمييك اتاق گرفته اند به پنجاه تومان و صد و پنجاه تومان حقوق به جاي ..

   نظامت مدرسه استفاده كندي تواند از حق فنيو تازه زور كه بزند سه سال ديگرم 

... بعد با ناظم به تك تك كالسها سر. كنيم يه كالسها سركشبعد بلند شديم كه ب  

  زديم در اين ميان من به ياد دوران 

 «  پدرو مادريت ب... « در كالس ششم را باز كرديم . خودم افتادم دبستان

  از بچه ها صورتش مثل چغندرييك.  صورت مان يجوانك بريانتين زده خورد تو 

  .  داشتنديقرائت فارس.  بود يالبد بزك فحش هنوز باق. قرمز بود  

 جيبش بود و سينه اش را پيش داده بود و زبان به شكايت باز ي دستهايش تومعلم

 : كرد

 .  خواني ميتو سر.  شه ي سرشون نمياصال دوست!  مدير يآقا -

يمالحظه كنيد بنده با چه صميميت   .... 

بريدم كه» ايت «  را در تشديد حرفش  : 

بعد از آن.و از در آمديم بيرون . اين بار به من ببخشيد .  فرماييد يصحيح م -   

 .  شديبهتر از اين نم. كه در آينده مال من بود سرزديم ي اطاقبه

 .  سرو صدا ، آفتاب رو ، دور افتادهيب

تمان بودكه رعايت تنها قسمت ساخ.  حياط ، يك حوض بزرگ بود و كم عمق وسط

 حال

 بود درست مثل ديوار يدور حياط ديوار بلند. قد و نيم قد در آن شده بود ي هابچه

  . چين



   فرهنگ و ته حياط مستراح و اتاق فراش بغلشي در مقابل فرار احتمالي مرتفعسد

   دريهمه ب. به مستراح هم سركشيديم . انبار زغال و بعد هم يك كالس و

گفت.  آمد ي به ناظم كردم كه پا به پايم مينگاه. ميان آنها ي و تيغه اوسقف  : 

 .  ساختمان نوشتيم آقايتا حاال صد تا كاغذ به اداره .  شده آقا يدردسر عجيب -»

 «.  شه پول دولت رو تو ملك ديگرون خرج كردي گند نميم 

 « . گفتم راست ميگند» -

 و ي تازه كنيم وضع ماليا نفس حياط تيهمان تو. آمديم بيرون .  بود ي كافديگه

  بودجه

 .  پانزده ريالحق نظافت داشتيهر اتاق ماه.  مدرسه را پرسيدم ي ازين حرفها و

   بيست و پنجيماه.  داد ي فرهنگ ميلوازم التحرير و دفترها را هم اداره  

   نصب هريبرا.  آب خوردن داشتند كه هنوز وصول نشده بود ي هم براتومان

 تومان هم تنخواه گردان مدرسه بود كه مثل پول ي سيماه.  سه تومان ي ساليبخار 

 آب

حاليش كردم كه.اواخر آبان . سوخت شده بود و حاال هم ماه دوم سال بود     

   اين كارها را ندارم و غرضم را از مدير شدن برايش خالصه كردم و گفتمي حوصله

ار كه هنوز مدير نيامدهاصال انگ« . اختيارات  را به او بدهم ي همه حاضرم  .» 

شنيده بودم كه.  شناختم يالبته او را هنوز نم.  خودش باشد يمهر مدرسه هم پهلو   

   را سراغ داشتم و نهي كنند ، اما من نه كسي قبال ناظم خودشان را انتخاب ممديرها

سنگ هامان را واكنديم. حكم خودم را هم به زور گرفته بودم .  اش را حوصله  

  را كه فراش از بساط خانه اش درست كرده بود ، خورديميدفتر رفتيم و چايو به  

 شاگرد ها كردم كه هر ي به پرونده هايتازنگ را زدند و بازهم زدندو من نگاه 

  كدام

   بچه هاياز همين دو سه برگ كاغذ دانستم كه اوليا.  بود از دو برگ كاغذ عبارت



از اينكه زنگ آخر را بزنند و مدرسه تعطيل  زارع و باغبان و اويارند و قبل اغلب

  بشود

 .  زياد بودي روز اول خيليبرا.  آمدم بيرون

 

٣ 

 

   رفتند و ناظميبچه ها با صف هاشان به طرف كالسها م.  صبح رفتم مدرسه فردا

معلوم شد.  دفتر دوتا از معلم ها بودند ي ايوان ايستاده بود و توي به دست توچوب  

ناظم را هم فرستادم سر يك كالس ديگر و خودم آمدم . كار هر روزه شان است  

  دم

  مدرسه به قدم زدن ؛ فكر كردم از هر طرف كه بيايند مرا اين ته ، دم در مدرسهدر

خواهند ديدو تمام طول راه در ين خجالت خواهند ماند و ديگر دير نخواهند آمد  

يك.   

يمسلما او هم مرا م. جوانك بريانتين زده بود .شد  پيداي جنوبي ازته جاده يسياه   

 آمد ي مديرش مي آمد كه يك معلم تاخير كرده جلوي آهسته ترا ز آن مي ، ولديد

جلوتر.   

   آمد كهي انصاف چنان سالنه سالنه مياما ب.  زد ي شنيدم كه سوت ميكه آمد حت 

داشتم از.  گذاشت ياصال محل سگ به من نم.  گذشت نيست ي هيچ جاي جاديدم  

 در رفتار خود داد و تند ي رفتم كه يك مرتبه احساس كردم تغييريكوره در م 

 . كرد

سالم كه كرد مثل اين كه. افتاد ي ميبه خير گذشت و گرنه خدا عالم است چه اتفاق   

 :  كردمي بگويد كه پيش دستي خواست چيزيم 

بفرماييد ، بچه ها منتظرند. بفرماييد آقا  -  . 

شايد راه بندان بوده ؛ جاده. شايد اتوبوسش دير كرده .  به خير گذشت اقعاو  



ي مرتضي آمده كه ازين سفره ي عالم مي از اقصايقرق بوده و باز يك گردن كلفت    

 يچه خوب شد كه بدوب. به هر صورت در دل بخشيدمش . نصيب نماند ي بيعل

يراه   

 .  كالس چهارم نمايان شد هيكل معلميكه از دور علم افراشته !  ينگفت

يبدكار« . را نداشتم يتحمل اين يك. دويد يتقريبا م.  همان ته مرا ديده بود از  

   دفتر نشستم و خودم رايرفتم و تو» !اول بسم اهللا و مته به خشخاش .  ي كنيم 

 ي اش ميچنان عرق از پيشان.  مشغول كرد م كه هن هن كنان رسيد ي كاربه

 ريخت

ييك ليوان آب از كوه به دستش دادم و مسخ شده . الت كشيدم  خجيكه راست    

 :  اش را با آب به خوردش دادم و بلند كه شد برود ، گفتمخنده

 «. عوضش دو كيلو الغر شديد» - 

ناگهان ناظم از دروارد شد و از را ه نرسيده . و رفت ي كرد و خنده اي نگاهبرگشت

 : گفت

 !  كه عين خيالش هم نبود آقاياون قرت.  مدرسه  آندي مياين جور! ديد يد آقا  -

ياما اين يك   ..» 

 :  او پرسيدماز

 «انگار هنوز دو تا از كالسها ولند ؟» - 

- « معلم. گفتم بنشينند ديكته بنويسند آقا . كالس سه ورزش دارند . بله آقا    

 «.  پنج و شش هم كه نيومده آقاحساب

 را كه به ديوار ي هخامنشي بزرگ دخمه هاي از عكس هاي همين حين يكدر

  كوبيده

 :  پس زد وبود

 «... نگاه كنيد آقا» -



 گچ ديوار با مداد قرمز و نه چندان درشت ، به عجله و ناشيانه عالمت داس يرو

 كشيده

همچنين دنبال كرد. بودند    : 

روزنومه بفروشند. كارشون همين چيزها بود .  اوناست آقا ياز آثار دوره  »  . 

 كندم يرييس شون رو كه گرفتند چه جون. تبليغات كنند و داس چكش بكشند آقا  

 آقا

  «.  ميز پريد پايينيو از رو.  شون كنم كه دست وردارند آقا يتاحال 

 «گفتم مگه باز هم هستند ؟»-

- « هر روز نيم ساعت. زاده كه هنوز نيومده آقا  همين آقاييك!  يآره آقا ، پس چ  

 «.  هم مثل كالس سهييك. تاخير داره آقا  

- «  « ؟يخوب چرا تا حاال پاكش نكرد

- «    گندي آدم مي بگه ؟ آخه آقا در ميان تو روي كيآخه آدم درددلشو واسه ! به 

يكتك و كتك كار. باهاش حرفم شد ه آقا !  ، مامور جاسوس  !» 

 كه چه طور مدرسه را خراب كرده اند و اعتماد اهل محله را چه يخنران بعد يك سو

 طور

 .  بضاعت ها ؛ و از اين حرف هاي به بي ، نه كمكياز بين برده اند كه نه انجمن 

 ناظم دستمالم را دادم كه آن عكس ها را پاك كند و بعد هم ي آقاي از سخنرانبعد

 - راه افتاد

 خاك نم يدر اتاقم را كه باز كردم ، داشتم دماغم با بو.  كه بروم سراغ اتاق خودم م

 -كشيد ه

ي ايوان و با صدايآمدم تو.  كردم كه آخرين معلم هم آمد ياش اخت م    

 ي كه در تمام مدرسه بشنوند ، ناظم را صدازدم و گفتم با قلم قرمز برا ي ، جوربلند

  آقا



 .  ساعت تاخير بگذارنديك

 

 

� 

 

يهنوز از پشت ديوار نپيچيده بودم كه صدا.  سوم باز اول وقت مدرسه بودم روز   

   ايوان بهيپنج تا از بچه ها تو. تند كردم .  و بريز بچه ها به پيشبازم آمد سوز

 به دست داشت و به نوبت به كف دست شان ي پيچيدند و ناظم تركه اي مخودشان

يم  - 

 ي كردند؛ اما دست شان را هم دراز ميم كردند  ؛ گريه يبچه ها التماس م. زد

 . كردند

پشتش به من بود.  بود داد بزنم يا با لگد بزنم و ناظم را پرت كنم آن طرف نزديك   

   صف ها افتاد كه يك مرتبه مرا به صرافتي تويناگهان زمزمه ا. ديد ي من را نمو

اين بود.  شود ناظم را كتك زد ي مي كه در مقام مديريت مدرسه ، به سختانداخت   

ناظم ، تازه متوجه من شده بود.  خشمم را فرو خوردم و آرام از پله ها رفتم باالكه  

  . درهمين حين دخالتم را كردم و خواهش كردم اين بار همه شان را به من ببخشند 

ه بود كردي از آنها سر زده بود كه ناظم را تا اين حد عصباني دانم چه كار خطايينم  

. 

 صف ها و بعد زنگ را زدند و صف ها رفتند به ي ها سكسكه كنان رفتند توبچه

 كالس ها

   به ناظم انداختم كهينگاه. و دنبال شان هم معلم ها كه همه سر وقت حاضر بودند  

 كه داشت ، ممكن بود گردن يك ي حالش سر جا آمده بود و گفتم در آن حالتازه

 - كدام

 :  مرتبه براق شدكه.  را بشكند شان

ي دونيد چه قاطرهاينم.  شند آقا ياگه يك روز جلو شونو نگيريد سوارتون م »-  



 «.  شده اند آقايچموش 

موضوع را برگرداندم و احوال مادرش را.  كرد ي ها آقا آقا مي بچه مدرسه امثل   

خنده ، صورتش را از هم باز كرد و صدا زد فراش برايش آب بياورد.  پرسيدم  . 

و او جوان. پيرانه .  ناظم صحبت كردم ي آقاي براي م هست آن روز نيم ساعتياد   

بعد ازش خواستم كه تركه ها را بشكند و آن وقت .  شد رامش كرد ي و زود مبود

 . من رفتم سراغ اتاق خودم

 

� 

 

 زغال ي زمستان و نه تا بخاريفردا.  اول به كارها وارد شد م ي همان هفته در

يسنگ  

  آيدي اتاق ها با يك فراش جور در نمي چهار بار آب آوردن و آب و جارويزو رو 

. 

 فرهنگ خواستم كه هر روز منتظر ورودش بوديم ييك فراش ديگر از اداره  

بعد. - 

   سه چهار روزهي اول با دست و دل لرزان ، وليروزها.  رفتم ياز ظهرها را نم 

  گرددياد هم محض خاطر من نم كردم كه مدرسه زيياحساس م. پيدا كردم جرات

. 

در بيابان .  نداشتم ي جغله دلهره ايكالس اول هم يكسره بود و به خاطر بچه ها 

يها   

   آمد و رفت نداشت و گرچه پست و بلند بود اما به هري مدرسه هم ماشيناطراف

 دوتاشان يمعلم ها هم ، هر بعد از ظهر.  از حياط مدرسه كه بزرگ تر بود صورت

 به

 هم از اين نبود كه بچه ها يو ترس. باهم كنار آمده بودندي رفتند يك جوري منوبت

  از



 پاالن ي پيزر الييك روز هم بازرس آمد و نيم ساعت. و فرهنگ ثقل سرد بكنند علم

  هم

  »  تصديق كرد كه مدرسهيو در دفتر بازرس!  و احترامات متقابل ي و چاگذاشتيم

بچه ها مدام در مدرسه زمين.  شود يخوب اداره مبسيار »  وجود عدم وسايل با   

مثل اينكه تاتوله خورده بودند.  خوردند ي كردند ، زمين مي مي خوردند ، بازيم  . 

  .  تفريح ، دعوا بودي هايشان در ربع ساعت هايساده ترين شكل باز 

 كردم علت اين همه زمين خوردن شايد اين باشد كه بيش تر شان كفش ي مفكر

يحساب   

اين. راه بروند يآنها هم كه داشتند ، بچه ننه بودند و بلد نبودند بدوند و حت.  ندارند   

   برق و تلفنيپرونده . داشت ي خراش بر مي دو سه بار ، دست و پايي روزبودكه

اگر .  بسيار محقر مدرسه بيرون كشيده بودم و خوانده بودم ي را از بايگانمدرسه

 يك

 شد و هم تلفنش يسه سال ديگر هم برق مدرسه درست م تا دوي دويديخرده م 

دوباره.   

 كه دورادور در ي به اداره ساختمان زدم و موضوع را تازه كردم و به رفقاييسر

ياداره    

  كردند كار خودم راي دو بار رو انداختم كه اول خيال مي و تلفن داشتم ، يكبرق

 ياين قدر بود كه ادا. ا كردم  خواهم به اسم مدرسه راه بيندازم و ناچار رهيم 

  وظيفه

با هرز.  ي و نه آب جارينه آب خوراك. مدرسه آب نداشت . كرد ي ميا - 

 سرش بود و حوض را با ي انباشتند كه تلمبه اي بهاره ، آب انبار زير حوض را ماب

 همان

   داشتيمي آب خوردن دو تا منبع صد ليترياما برا.   كردند و خود بچه ها يپر م 



 چهار پايه كنار حياط ي دو قلو ، روي يا سقا خانه اي آهن سفيد كه مثل امامزاده ااز

  بود

   آورديم كهي مياين آب را از همان باغ.  شد ي مي دو بار پر و خالي روزو

  آورديالبته فراش م. دراز سياه انداخته بود ي آسمان ، لكه ي كاج هايش رورديف

. 

 رسيد ، نصف ي كه سوراخ بود و تا به مدرسه مبا يك سطل بزرگ و يك آب پاش 

  شده

يك روز هم مالكمدرسه .هردورا از جيب خودم دادم تعميركردند.  بود

يپيرمرد.آمد  

.  مستاجر نشينش آمده ي به خانه ي سركشي كرد برايموقر و سنگين كه خيال م 

  از

ه چرا بچه  وارد نشده فريادش بلند شد و فحش را كشيد به فراش و به فرهنگ كدر

 ها

  بايكل.ديوار مدرسه را با زغال سياه كرده اند واز همين توپ و تشرش شناختمش  

   هم آورديم و بايبرايش چا. او صحبت كرديم البته او دو برابر سن من را داشت  

يك . درست يك پيرمرد .  بود يكنه ا.  ها آشنا شد و قول ها داد و رفت معلم

  ساعت

 يك بار هم اين برنامه را داشتند كه بايست پيهش را به يماه.  درست نشست ونيم

 تن

هر كدام يك ابالغ بيست و چهار ساعته در دست داشتند. اما معلم ها . ماليدم يم    

كم كم .  در برنامه به هر كدام شان بيست ساعت در س بيشتر نرسيده بود يول ،

 قرار



و به هر كدام شان هجده ساعت درس بدهيم شد كه يك معلم از فرهنگ بخواهيم  

  ، به

   رفتي آن كه دانشگاه ميحت.  مدرسه تعطيل نباشد ي آنكه هيچ بعد از ظهرشرط

و دشوارترين كار همين بود كه.  هجده ساعت درس بسازد ي توانست با هفته ايم   

 .  حل شد و من يك معلم ديگر از فرهنگ خواستمي كدخدا منشبا

 

 

	 

 

   باريك و زبر و زرنگ كهيمرد پنجاه ساله ا.  دوم ، فراش جديد آمد ي هفته اواخر

 سر ي گرداند و از هر كاري پوشيد  و تسبيح مي مي گذاشت و لباس آبي مشبكاله

  رشته

 .  گرفتيمدرسه تر وتميز شد و رونق.  آوردند ي ميآب خوردن را نوبت. داشت

 را راه يم با هم تمام بخارهر دو مستخد. حساب بود ي جديد سرش توفراش

  انداختند و

  ،  را چهار روز پشت سر هميفراش قديم.  كمك به آنها آمد ي كارگر هم برايك

هنوز يك هفته . فرهنگ و هر آن منتظر زغال بوديم ي فرستاديم اداره ي ظهر مسر

  از

نه به هيچ.  معلم ها در آمده بود ي همه ي ن فراش جديد نگذشته بودكه صداآمد  - 

درست است.  رفت ي كرد و نه به دنبال خرده فرمايش هايشان مي سالم مكدامشان   

 كرد ، اما معلم ها هم ، البد هر كدام در حدود من صاحب فضايل ي به من سالم مكه

 و عنوان

اما انگار نه . و معلومات بودند كه از يك فراش مدرسه توقع سالم داشته باشند  

  . انگار



من كه از همان اول ، خرجم را.  كه سر خر معلم ها بود  از همه اينبدتر   

ي در دفتر را روي كرده بودم و آن ها را آزاد گذاشته بودم كه در مواقع بيكارسوا   

اما او در.  خواهند بكنند ي مي خواهند بگويند و هر كاري ببندند و هر چه مخودشان  

 دفتر و همين ي آمد توي آمدند ،مي ساعات درس ، همچه كه معلم ها ميفاصله  

يطور   

 ي توانستند شلكلك هاينه م.  شدند ي ايستاد و معلم ها كالفه مي اتاق مي گوشه

يمعلم - 

بد.  بگويند ي كردند به او چيزيشان را در حضور او كنار بگذارند  و نه جرات م    

   دوبار دنبال نخود سياه فرستادهييك.  آمد ي همه شان بر مي بود و از عهده زبان

ي مويحساب.  گشت ي داد و بر مي كار را انجام مياما زرنگ بود و فور.  بودندش  

ده سال تجربه اين حداقل را به من آموخته بود كه اگر معلم ها در .دماغ شده بود  

 ربع

 مردم را كتك خواهند زد ي تفريح نتوانند بخندند ، سر كالس ، بچه هايساعت ها 

اين.   

ياول حال وا حوالپرس. يك روز فراش جديد را صدا زدم .  كه دخالت كردم بود   

كه قضيه حل شد...  گيرد ي بعد چند سال سابقه دارد و چند تا بچه و چه قد رمو  . 

با بيست و پنج سال سابقه.  گرفت ي حقوق مي صد و خرده ايس   .  

پيدا بود كه معلم ها حق دارند اورا غريبه بدانند. د  راز همين جا خراب بوكا  .  

وتازه قلدر هم !  ، هر چه باشد يك فراش كه بيشتر نبود ي ، نه كاغذ پاره اي ديپلمنه

 بود

اول به اشاره و كنايه و بعد با صراحت بهش فهماندم كه گر چه. و حق هم داشت     

 است بعيد است ي متدين و فهميده ا ندارد ، اما از اوكه آدمي جماعت اجر دنيايمعلم

 و از



 :  حرفم كهيكه يك مرتبه پريد تو... اين حرف ها  

 .  شناسيدي فرماييد ؟ شما نه خودتون اين كاره ايد و نه اينارو ميچه م!  آقا يا »-

 .  فرستنم سراغ عرقي خواند سيگار براشون بخرم ، فردا ميامروز م 

 «.  شناسمي اين ها رو ممن

فهميده بود كه.  مرا شمرده بود يزودتر از همه، او دندان ها.  گفت ي مراست   

 مدير مدرسه بود نو درمقابل ي خواستم كوتاه بيايم ، وليم. مدرسه هيچ كاره ام در

 يك

كه خر خر كاميون زغال به دادم رسيد!... فراش پررو ساكت ماندن    .  

 :  كه كرد و صدا خوابيد گفتمترمز

   رسه ؟يمعلم جماعت كجا پولش به عرق م. باحت داره اين حرف ها ق »-

 :  رفت ، افزودميو همين طور كه داشت بيرون م.  بدو زغال آورده اند حاال

 «.  شيدي روز ديگه كه محتاجت شد ند و ازت قرض خواستند با هم رفيق مدو

  مدرسه را باز كرده بودند وكاميون آمده بود تويدر بزرگ آهن.  ايوان ي آمدم توو

  به دستي كردند و راننده ، كاغذي مي انبار ته حياط خاليو داشتند بارش را جلو 

 به آن انداخت و مرا نشان داد كه در ايوان باال ايستاده بودم و يناظم داد كه نگاه 

 . فرستادش باال

  فرهنگي اداره يرسيد رسم.بود بيجك زغال . كاغذش را با سالم به دستم داد  

  گفتيكه م» باسكول «  ي ماشين شده ي آن ورقه يبود در سه نسخه و رو 

  فرهنگي اداري رسمياما رسيدها.كاميون و محتوياتش جمعا دوازده خروار است  

  كه تحويل مدرسه داده شده بود ، در هر سه نسخهي مقدار زغاليجا. ساكت بود ند 

همين كار را كردم. بود كه تحويل گيرند ه بايد پرشان كند پيدا .  بود يخال   . 

   هر سه ورق نوشتم و امضاءي اتاق و با خودنويسم عدد را روياوراق را بردم تو 

  :  و به دست راننده دادم كه راه افتاد و از همان باال به ناظم گفتمكردم



 «. اگر مهر هم بايست زد ، خودت بزن بابا» -

 :  رفتم سراغ كارم كه ناگهان در باز شد و ناظم آمد تو ؛ بيجك زغال دستش بود وو

- «  «....  گذاشته بودند آقايمگه نفهميدين آقا ؟ مخصوصا جاش رو خال

   كرد و به هر صورت از چنيني نمياما اگر هم فهميده بودم ، فرق. نفهميده بودم  

گفتم نا به هنگام از جا در رفتم و به شدت يكودن  : 

 «خوب ؟» -

- « اگه باهاشون كنار نياييد كار. رسم شون همينه آقا ....  آقا يهيچ چ - 

 «....  گذارند آقاي لنگ ممونو

  مرا كه مدير مدرسه بودم در معامله شركتيبه چنين صراحت.  از جا در رفتم كه

و فرياد زدم.  داد يم   : 

- « خاك بر... نيد ؟ كي من تكليف هم معين ميحاال سركار برا! عجب    

برو ورقه رو بده دست شون ، گورشون رو!  اين فرهنگ با مديرش كه من باشم سر   

پدر سوخته ها.  كنند گم  ...» 

مدير سر به زير و پا.  فرياد زده بودم كه هيچ كس در مدرسه انتظار نداشت چنان   

 ي من ياد م كردم و حاال ناظم مدرسه ، داشت بهي بودم كه از همه خواهش مي راهبه

  داد

   فرهنگي نه خروار زغال مثال هجده خروار تحويل بگيرم و بعد با اداره ي به جاكه

   نتوانستم بكنم ، جز اينكه چند باريتا ظهر هيچ كار!.... ي هيه.  بيايم كنار

 ي آدم مي پايقدم اول را اين جور جلو...  استعفا نامه ام را بنويسم و پاره كنم متن

 . گذارند
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بچه ها .  ها را از هفت صبح بسوزانند ي كه شروع شد دستور دادم بخاريبارندگ

  هميشه

 يمثل اينكه اول آفتاب از خانه بيرون شان م.  ي باراني روزهايحت.  آمدند ي مزود

 . كنند

  كردم يك روز زودتر از بچه ها مدرسهي سعيخيل. يا ناهار نخورده  

 بچه ها استنشاق ي از نفسبه علم آلوده ي را خالاما عاقبت نشد كه مدرسه. باشم  

 . كنم

 ي شد ند و گيوه هاشان را خشك مي جمع مي رسيدند دور بخاريا زراه كه م 

 . كردند

هر كه داشت.  زود فهميدم كه ظهر در مدرسه ماند ن هم مساله كفش بود يو خيل    

   كرد اقال يك پول واكسياين قاعده در مورد معلم ها هم صدق م. ماند ينم

 باريد تما م كوهپايه و بدتر از آن تمام حياط مدرسه ي كه باران ميوقت.  بودند جلو

  گل

اين جا هم مساله.مدرسه سوت و كوربود .  و دويدن متوقف شده بود يباز. شد يم   

پيدا بود باز آن روز صبح يك فصل گريه.چشم اغلب شان هم قرمز بود . بود كفش   

 .  شديمدرسه داشت تخته م. بوده استيند و در خانه شان علم صراط اكرده

 توانست ي نمي صبح ده برابر شده بود و ساعت اول هيچ معلمي غايبها يعده  

 . درس بدهد

   معلم كالس اول مانيحت. كرد ي ورم كرده و سرمازده كار نميدست ها 

مشق .  دانست كه فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفا تابع تمرين است ي مهم

  . وتمرين

  تواند به كار بگيرد كهيدست يخ كرده بيل و رنده را هم نم.  بار بيست بار ده



فراش جديد وارد تر .اين بود كه بفكر افتاديم .  هم زمخت اند و دست پر كن يخيل 

  از

 .  داشتيم كه البته او هم بودي، شورا مانند يك روز در اتاق دفتر .  ما بود همه

 ي از دم كلفت هايگفت حاضر است يك. خودش را كم كم تحميل كرده بود  

يهمسايه    

  مان بفرستد به شرط آن كه ما هم برويم و از انجمني را وادارد كه شن برامدرسه

كند كه قرار شد خودش قضيه را دنبال . بچه ها كفش و لباس بخواهيم ي برايمحل 

يهفته    

دو روز بعد . از ما بكنند ي بخواهد كه دعوت مانندي جلسه شان كجاست و حتآينده

 سه

   را دم دري كرديم و سومي حياط مدرسه ، خاليدوتايش را تو. تا كاميون شن آمد  

با پا و بيل  و هر چه كه به دست. ، و خود بچه ها نيم ساعته پهنش كردند مدرسه  

ان روز مارا به انجمن دعوت كردندعصر هم.  رسيديم   . 

يخانه ا. معلم كالس چهارم را هم با خودمان برديم .  رفتيم ي من و ناظم بايد مخود  

 .  آن شب انجمن بود ، درست مثل مدرسه ، دور افتاده و تنها بوديكه محل جلسه  

يسه تا رومثل اينكه سه تا .  رفتيم ي آلوديم و مي ها و كناره ها را به فرهنگ ميقال  

   آقا دريبه باال كه رسيديم يك حاج. ي كه كثيف شد دومياول. هم انداخته بودند  

  .  به استقبال مان آمديو صاحب خانه با لهجه غليظ يزد.  نماز خواند ن بود حال

 .  آوردندي ما چايبرا. كردم و البد خودش فهميد مديركيست ي را معرفهمراهانم

ناظم به بچه.  هايش حرف زديم يا صاحب خانه از قالسيگارم را چاق كردم و ب   - 

 ي گيرد و دل شان هم نمي ماند كه در مجلس بزرگترها خواب شان مي ميهاي

 خواست

 .  آقا صندوقدار بوديحاج.  انجمن باز شده بود يسر اعضا.دست به سر شوند  



 وسط مان يمن وناظم عين دو طفالن مسلم بوديم و معلم كالس چهارم عين خول 

  . نشسته

 .  داشتندي كرد ند و رفتار ناشي صحبت مي انجمن به زبان محلي اعضااغلب

  خود را چه جور ضبط وربط كنندي دانستند كه دست و پاهاي يك كدامشان نميحت 

. 

   دواب سه تا حيوان تازهيدرست مثل اينكه وزارت خانه .  زدند ي بلند حرف مبلند

 ي شد ، صاحب خانه معرفيجلسه كه رسم. باغ وحش محله شان وارد كرده يبرا

  مان

  كردند از اينكه دزد ديشب فالنيمدام از خودشان صحبت م.  و شروع كردند كرد

- 

 ...  را گرفته و بايد درخواست پاسبان شبانه كنيم وجا

  كردند و من و معلمي طور يك ساعت حرف زدند وبه مهام امور رسيدگهمين

 كالس چهارم

نوكرشان كه آمد استكان ها را. انگار نه انگار كه ما هم بوديم .  كشيديم سيگار  

 صاحب خانه فرستادم كه يك مرتبه ي جلد اشنو نوشتم و براي رويجمعكند ، چيز 

 به

 : صرافت ما افتاد و اجازه خواست و 

 «.  بعدي خودمان را بگذاريم برايبهتر است كارها.  دارند يآقايان عرض »-

و . حرف ها را در حضور ما زد ه باشند ي خواست بفهماند كه نبايد همه ي ممثال

 اجازه

 دادند معلم كالس چهار شروع كرد به نطق و اوهم شروع كرد كه هر چه باشد ما 

 باشند كه نه لباس داشته ي آقايانيم و خوش آيند نيست كه بچه هاييزير سايه  

 باشند و نه كفش

ناظم هم از چرت در آمد. زد ي و ازاين حرفها و مدام حرف ميدرست و حساب    



 .  را كه از حفظ كرده بود و گفت و التماس دعا و كار را  خراب كرديچيزهاي

 شان كردم كه صحبت ي را بگذارد كنار و حالي به ناظم زدم كه گدابازيتشر

 ازتقاضا

درو پيكر و از اين  يبلكه مدرسه دور افتاده است و مستراح ب.  ينيست و گدائ 

  اباطيل

و قرارشد كه پنج نفرشان فردا عصر.  نشدم يچه خوب شد كه عصبان ...  

در .  و در آمديم ي كنند و تشكر و اظهار خوشحاليبيايند كه مدرسه را وارس 

يتاريك  

 از آن ها ي يكي پشت در خانه رديف بودند و راننده ها تويبيابان هفت تا سوار 

 جمع شده

در اين حين من مدام به خودم. گفتند يبودند و اسرار ارباب هاشان را به هم م    

 شان مقصر بودم ي كفش و كالهي گفتم من چرا رفتم ؟ به من چه ؟ مگر من در بيم

  ؟

   زرورقي بايد شخصيت و غرورت را الي احمق ؟ مدير مدرسه هم كه باشي بينيم 

 ي يك معلم كوفتي اگر بخواهيحت.سد  كه اقال نپوي و طاق كالهت بگذاريبپيچ

  ، يباش

   ، بايد تا خرخرهي باشي نود توماني اگر يك فراش ماهي ؟ حتي زني چرا دور منه

در همين حين كه من در فكر بودم ناظم گفت. ي لجن فرو برويتو  : 

«  هاشون آقا تمام مدرسه ي از قالي آقا چه طور باهامون رفتار كردند ؟ با يكديديد

خريد يرو م  .» 

 .  آرهي ميخود خور.  يب است بپا قياس نكن.تا سروكارت با الف « : گفتم

ي دادند من باز هم راضياگه فحش مون هم م: و معلم كالس چهار گفت     

خدا كنه پشيمون نشند.  ، بايد واقع بين بود بودم  .» 



 درد دل كرديم و تا اتوبوس برسد و سواربشيم ، معلوم شد كه معلم ي هم مدتبعد

 كالس

و بعد هم.  تشخيص دادند يچهار با زنش متاركه كرده و مادر ناظم را سرطان    

 صورت يك كدام ي كشيدم تويخجالت م. دو روز تمام مدرسه نرفتم ... بخير شب

 شان

 يآمده بودند ، مدرسه وارس آقا با دونفر يو در همين دو روز حاج.نگاه كنم  

 وصورت

  نداشتند پارهي هم كه كفش و كالهي بچه ها يي گفت كه حتي و ناظم ميبردار 

   بعد احساسيروزها. بچه ها كفش و لباس خريدند يو برا. و پوره آمده بودند  

 كنند و يك ي شستند ، سالم مي آب ظرف مي كه سر راهم لب جوي زن هايكردم

  بار

اما چنان از خودم بدم آمده بود كه. شان را از عقب سر شنيدم ي خير يكي دعاهم   

 !  پارهيقربان همان گيوه ها.  شد به كفش و لباس هاشان نگاه كنم ي نمرغبتم

 .  فرهنگ را نو نوار كرده بوديبله ، نان گداي 
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  ،ح اول كار مدرسه فارغ شده بودم كه شنيدم كه يك روز صبي از درد سرهاتازه

   جيبش وي دست كرد تويبعد از سالم و احوالپرس.  اطفال آمد ي از اولياييك 

لخت لخت. شش تا عكس زن لخت .  ميزم ي تا عكس در آورد ، گذاشت روشش   

 .  بوديآدم مرتب.  به او كردم ي چه ؟ نگاه تند ييعن.  هر كدام به يك حالت و

  را طبق دستوري از زندگين گوشه  دانستم كه اييكسر شان خودم م.  مانند يادار 



 مرتب ياما حاال يك مرد اتو كشيده . ببينم ي فالن جنده خانه بندريعكاس باش 

 آمده بود

   ميزم پهن كرده بود وبه انتظار آن كه وقاحتيو شش تا از همين عكس ها را رو 

 غافلگير شده يحساب. كرد ي ها چشم هايم را پر كند داشت سيگار چماق معكس

مبود  

 .  عكس ها را ببينم ، بيش از يك دقيقه طول كشيديحتما تا هر شش تا .... 

  ،  آنيبه اين فكر گريختم كه االن هزار ها يا ميليون ها نسخه .همه از يك نفر بود  

 اين ي است و در كجاها و چه قد ر خوب بودكه همه ي جيب چه جور آدم هاييتو

 آدم ها

يارو به تمام وزنه .  شد گريخت ي از ين نمبيش. ديدم ي شناختم يا ميرا م 

  ، وقاحتش

كالفه بود و.  آتش زدم و چشم به او دوختم يسيگار .  رويم نشسته بود يجلو   

سرخ شده بود و داشت در دود سيگارش . هم آماده باشد ي كتك كاري بود براپيدا

 -تكيه

عكس ها را با يك .  جست ي خواست به خرج بدهد مي كه مي جسارتي برايگاه 

 ورقه

   كه دعوا را با آني كه همان روز سياه كرده بودم ، پوشاندم و بعد با لحنياز اباطيل 

 :  كنند ؛ پرسيدمي مشروع

«  « ، غرض ؟خوب

 جسارت ي به خودش داد و همه ي بيچارگي از رويحركت. اتاق پيچيد ي صدايم توو

  ها

 كه با خودش تو آورده بود ، ياز آن چيز جيبش كرد و آرام تر ي با دستش تورا

 : گفت



از معلم كالس پنج تو ن بپرسيد...  چه عرض كنم ؟ »-  .» 

 .  است ؟ خراب بشودياين چه فرهنگ«  راحت شدم و او شروع كرد به اين كه  كه

و از اين حرفها»  به مدرسه بيايند ؟ي مردم با چه اطمينانيپس بچه ها   .... 

 كالس پنجم ، اين عكس ها را داده به پسر آقا تا آن يكاردرست اين آقا معلم خالصه

  ها

به هر صورت . بچسباند و دورش را سمباده بكشد و بياورد ي تخته سه اليي رورا

  معلم

   بدهم ؟بگويميو حاال من چه بكنم ؟ به او چه جواب.  گداربه آب زده ي پنج بكالس

او چه بكند ؟ حتما.  دارد ينه لزوم توانم و ي كنم  ؟ كه نه  مي را اخراج ممعلم  

 آخر چرا اين يول.  را ندارد كه به اين عكس ها دلخوش كرده يدر اين شهر كس 

 جور؟

پاشدم ناظم...  شناسد ؟ي شاگردهايش را نمي اين قدر احمق است كه حتييعن   

من آخرين .  ايوان منتظرايستاده بود ي صدا بزنم كه خودش آمده بود باال ، تورا

يكس   

   طفل گيجم كردهيحضور اين ول. شدم ي در مدرسه خبر دار مي كه از هر اتفاقبودم

   كه آن هاي جيب پسرش ، و البد به همين وقاحتي را از توي كه چنين عكس هايبود

   فهميد هر دو در مانده ايم سوار بريوقت. ميز من ريخت ، در آورده بود ه ي رورا

 ....  بندم ، و از اين جفنگياتيكنم ، درمدرسه را م ي كنم و بله مي شد كه اله ماسب

 .  دانست كه اگر در هر مدرسه بسته بشود ، در يك اداره بسته شده استيحتما نم 

   خواست پسرش را بخواهيم تايم.  توانستم فكرم را جمع كنم ياما من تا او بود نم 

فت كشيده ،  كنديم تا حاليش كنيم كه پسرش هر چه خي بدهد و چه جانشهادت

 بس است

 . و وعده ها داديم كه معلمش را دم خورشيد كباب كنيم و از نان خوردن بيندازيم 



  داشت و من هم دنبالش را گرفتمي اول ناظم شروع كرد كه از دست اودل پرييعن 

. 

   مانديم بايو بعد رفت ، ما دو نفر.  جز اين نبود ي دك كردن او چاره ايبرا 

حواسم كه جمع شد به ناظم سپردم صدايش را در نياورد و.  تا عكس زن لختشش  

 ميزم قفل كردم و بعد پسرك ي كشوي تمام مطلب را با عكس ها ، توييك هفته  

 . را صدا زدم

 -  زد كه از خانواده عياليداد م.  نمود و نه هيچ جور ديگر ي عزيز دردانه منه

  زيادييعن.ديدم معلمش زياد هم بد تشخيص نداده .  و فقر يكم خون.  است يوار

گفتم.  گدار به آب نزده يب   : 

 « ؟يخواهر برادر هم دار »-

- « آقا داريم آقا.... آ... آ  .» 

 «چند تا ؟»-

-« آقا چهارتا آقا... آ  .» 

-«  « ؟يعكس ها رو خودت به بابات نشون داد

-« به خدا قسم...نه به خدا آقا   ...» 

 « چه طور شد ؟پس »-

 ناظم شكسته بود ، اما يگرچه چوب ها.  كند ي مي از ترس دارد قالب تهوديدم

  ترس

 .  از من كه مدير باشم و از ناظم و از مدرسه و از تنبيه سالم مانده بوداو

- « تقصير آقا معلمه كه عكس ها رو داده. كاريت نداريم . نترس بابا   ... 

 خواهم ببينم چه طور شد كه عكس ي ؟ اما ميفهميد.   با با جاني نكرديتو كار بد  

 « ها

 .  بابات افتاددست



آخه... آخه آقا ... آ.. آ »-  ...» 

 .  دانستم كه بايد كمكش كنم تا به حرف بيايديم

 « بود ؟ي چيتو خودت فهميد.  نبود ي بابا؟ عكس هام چيز بدي دونيم«:  گفتم

- «  «....  گفتيخواهرم م... خواهرم آقا .... نه آقا ...آخه آقا 

 «خواهرت ؟ ازتو كوچك تره ؟» -

-« هيچ...  گفتش كه آقا يم...  گفتش كه آقا يم. بزرگ تره . نه آقا    

 «.  سر عكس ها دعوامون شديچ

ز دفتر چه پر بوده ايعكس ها را به خواهرش نشان داده بود كه ال.  تمام بود ديگر   

   از آن ها را بهي يكياما حاضر نبوده ، حت.به او پز داده بود ه .  آرتيست ها عكس

   بكند ؟ و تازه جوابيآدم مورد اعتماد معلم باشد و چنين خبط.  بدهد خواهرش

بعد از او معلم را احضار كردم. را چه بدهد ؟ ناچار خواهر او را لو  داده بوده معلم  . 

پس از.  ندارد بگويد ي زد كه چيزيو داد م. ت  دانسيعلت احضار را م   

  كه من پيدا كرده بودم ، تا از آدم خلع سالح شدهييك هفته مهلت ، هنوز از وقاحت 

- 

به او سيگار تعارف كردم و اين قصه را. مثل او ، دست برندارم ، در تعجب بود يا  

برايش تعريف كردم كه در اوايل تاسيس وزارت معارف ، يك روز به وزير خبر  

يم  - 

   خواهد و حال ويوزير فورا او را م. دارد ي كه فالن معلم با فالن بچه روابطدهند

 ي پرسد و اينكه چرا تا به حال زن نگرفته و ناچار تقصير گردن بي او را ماحوال

يپول  

   را ه بيندازد و خود او هميدر به او كمك كنند تا عروس افتد و دستور كه فالن قيم 

   جوان هايو بعد گفتم كه خيل. شود ي تمام مي بشود و قضيه به همين سادگدعوت



 فرهنگ هم اين روزها گرفتار مصاحبه ي توانند زن بگيرند و وزراي كه نمهستند

يها  

اما د رنجيب خانه ها كه باز است و ازين مزخرفات.  هستند ي و راديوييروزنامه ا    

...   پاكتيبعد هم عكس را كه تو.  و نگذاشتم يك كلمه حرف بزند يو هم درد

 : گذاشته بودم ، به دستش دادم و وقاحت را با اين جمله به حد اعال رساندم كه 

 «. اگر به تخته نچسبونيد ، ضررتون كم تره» -

 

 

٩ 

 

 ي هايفرهنگ. كشيد ي فرهنگ برسه ،سه ماه طويه ليست اداره  حقوقم بتا

  گداگشنه و

اما خوبيش اين بودكه در مدرسه ما فراش!  از پا دراز تر ي و دست هاي خالي خزانه  

كم كم بانك مدرسه شد ه بود. جديدمان پولدار بود و به همه شان قرض داد    . 

  .  كرديتومان را هم خرج نم گرفت ، پنجاه ي تومان كه مياز سيصدو خرده ا 

از اين گذشته ، .  داشت ي كشيد و نه اهل سينما بود و نه برج ديگري سيگار منه

 باغبان

   و البدي و سور و ساتي و دستگاهي همان اطراف بود و باغي از دم كلفت هاييك 

 بيش ي زود معلم ها فهميدند كه يك فراش پولدار خيليخيل.  ي مرتبي آشپزخانه

  تر

حقوق مرا هم. اين از معلم ها .  بو و خاصيت ي خورد تا يك مدير بي درد مهب   

با حقوق ماه بعد هم اسم مراهم به ليست اداره منتقل . دادند ي از مركز مهنوز

 . كردند



 ي كردم و مي نوشتم و امضاء مي خودم ورقه انجام كار ميدرين مدت خودم برا 

  رفتم

يسرو صدا.  گرفتم ي دادم ، حقوقم را مي م كه قبال در آن درسي مدرسه ااز   

 سه چهار روز كامال ي شدند و كالس ماهي شد معلم ها مرتب مي كه بلند محقوق

 . داير بود

در اوايل -غير از همان يك بار .  ورقه انجام كار به دست شان بدهم تا  

 دفتر گذاشتيم ، ديگر با مداد ي معلم حساب پنج وشش قرمز تويكه برا -كار 

 قرمز

  گرفتن حقوقم به اداره رفتمي برايوقت. نداشتيم و خيال همه شان راحت بود يكار 

 ، 

  .  بود كه به خودم گفتم كاش اصال حقوقم را منتقل نكرده بودمي شلوغچنان

تازه مگر مواجب .  توانستم از حقوقم بگذرم ي توانستم سر صف بايستم ونه مينه م 

  بگير

و اگر هم.....  صندوق است ؟ي پاي جز يك انبان گشاده ي چيزدولت  

 ي جيره خوارهايهمه . ي بايد تا دو بعداز ظهر سر پا بايستي با آن شلوغي مانديم 

  اداره

  گذارشانيو البد آنقدر ساده لوح بودند كه فكر كنند روز. بودند كه مديرم بوبرده

 دادند ي فحش مي گشتند ، به حسابدا ر قبليدنبال سفته ها م. ما بيفتد يبه مدرسه  

 ، التماس

 ي كردند كه اين ماه را نديده بگيريد و همه حق و حساب دان شده بودند و يكيم 

 كه زودتر

در ليست مدرسه ، بزرگ. امد ي همه در مي گرفت صداياز نوبت پولش را م  - 



دو برابر . عمل يدرست مثل بزرگ ترين گناه در نامه . ال من بود ترين رقم م 

  فراش

  حقوق ديگران چنان خجالتي مردنياز ديدن رقم ها. گرفتم ي حقوق مجديدمان

و تازه خلوت كه شد و ده پانزده تا امضاء .كشيدم كه انگار مال آن ها را دزديده ام  

  كه

يك معذرت ، شش صد تومان پول  ، صندوق دار چشمش به من افتاد و با كردم

يدزد  

مرده شور... را گذاشت كف دستم   ! 
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 .  برف اول نباريده بود كه يك روز عصر ، معلم كالس چهار رفت زير ماشينهنوز

دم غروف بودكه فراش. عصر ها من مدرسه نبودم يمثل همه .  يزير يك سوار    

ويدم به طرف لباسم و تا كه د. مدرسه دم درخونه مون ، خبرش را آورد يقديم

  حاضر

   ازي يكيماشين برا. كند ي زنم تعريف مي شنيدم كه دارد قضيه را براي ، مبشوم

گويا يارو. باقيش را ازخانه كه در آمديم برايم تعريف كرد .  هابوده يآمريكاي   

بچه ها خبر را به مدرسه.  پشت فرمون بوده و بعد هم هول شده و در رفته خودش   

 اند و تا فراش و زنش برسند ، جمعيت و پاسبان ها سوارش كرده بودند برگردانده

  و

. به اتوبوس كه رسيدم ، ديدم الك پشت است .  بوده اند مريض خانه فرستاده

  فراش

ياول رفتم سراغ پاسگاه جديد كالنتر. ي تاكسي مرخص كردم و پريدم تورا  . 

  نداشت كه رانندهياما پروند ه تصريح. بود  از پرونده مطلع يتعاريف تكه و پاره ا 



 بر سر معلم كالس چهار ما ي دانست عاقبت چه باليياما هيچ كس نم.كه بوده  

 . آمده است

اول»  يطبق جريان ادار«  پاسگاه همين قدر مطلع بود كه درين جور موارد كشيك  

يآشنا در نماگر . تصادفات و بعد بيمارستان ي ، بعد دايره ي روند سركالنتريم   - 

احساس .  گذاشت به پرونده نگاه چپ بكنم ي ، كشيك پاسگاه مسلما نمآمديم

 كردم ميان

و از اين احساس خند ه ام گرفت.  شوم ياهل محل كم كم دارم سرشناس م   .  

همان.  دم در بيمارستان بودم ، اگر سالم هم بود حتما يه چيزيش شده بود8 ساعت   

از ساعت« : در بيمارستان نوشته شده بود يرو.  شد ي كه من يه چيزيم مطور   

 .  همين آيه را صادر كردياز پشت در كس. در زدم .» به بعد ورود ممنوع  7

 ي ، از هيكلي ، از مقامياز قدرت.  كمك بگيرم يديدم فايده ندارد و بايد از يك چيز 

، 

تم خواسيم»...من « :صدايم را كلفت كردم و گفتم .  ياز يك چيز    

   گفت مدير كدامييارو البد م.  فورا پشيمان شدم يول.  من مديرمدرسه ام بگويم

 مكث و طمطراق فراوان جمله ام را اين ي است؟ اين بود با كمي كدام سگمدرسه

  طور

 :  كردمتمام

 «. بازرس وزارت فرهنگم .....» -

رفتم تو. يارو با چشم هايش سالم كرد. در باز شد ي كرد و الي كلون صدايكه   

 :  باهمان صدا پرسيدمو

 «........ اين معلمه مدرسه كه تصادف كرده» -

 .  فالن ، اتاق فالني را صدا زد و دنبالم فرستاد كه طبقه ييك.  آخرش را خواند تا



از حياط به راهرو و باز به حياط ديگر كه نصفش را برف پوشانده بود و من چنان  

يم  - 

چهارتا.طبقه اول و دوم و چهارم . كرد يم هن هن م كه يارو از عقب سردويدم   

   رايهن هن كنان در. مخصوص بود يراهرو تاريك بود و پر از بوها.  ي يكپله

  بود پر ازيتاالر . بيشتر يبو تند تر بود و تاريك. داد كه هل داد م و رفتم تو نشان

دور يك تخت چهار نفر ايستاده بودند. تخت و جير جير كفش و خرخر يك نفر    . 

   آنچه ا زخشونت وي تخت كه رسيدم ، احساس كردم همه يپا. حتما خودش بود  

و اين.  و ابهت به كمك خواسته بودم آب شد و بر سر و صورتم راه افتاد تظاهر   

يخيل. شكم بر آمده دراز كشيده بودسنگين  و با . كالس چهارم بود مدرسه ام معلم   

صورت و سينه اش از روپوش چرك.  كه سر پا بود به نظرم آمد ي تر از زمانكوتاه  

 يصورتش را كه شسته بودند كبود كبود بود ، درست به رنگ جا.مرد بيرون بود 

يسيل  

   خواستيشايد م!  يمرا كه ديد ، لبخند و چه لبخند.  صورت بچه ها يرو 

  .  كه مديرش عصر ها سركار نباشد ، بايد همين جورها هم باشديدرسه ا مبگويد

 .  صورت او همين طور لرزيد و لرزيد تا يخ زدي توخنده

 «.... ؟يآخر چرا تصادف كرد »

ي تواند حرف بزند و به جاي كه ديدم نمياما وقت.  اين كه سوال را از و كردم مثل   

   صورت دارد ، خودم را به عنوان او دمي يخ بسته را روي همان خند ه ي جوابهر

  را با خود ت اين قد راين وريآخه چرا ؟ چرا اين هيكل مديركل« . گرفتم چك

   كه معلمي دانستي تا بزنندت ؟ تا زيرت كنند ؟ مگر نمي بريو آن ور م 

به چنان عتاب و» ؟ي ندارد اين قدر خوش هيكل باشد ؟ آخر چرا تصادف كردحق  

  .  گفتم كه هيچ مطمئن نيستم بلند بلند به خودش نگفته باشميا را م اين هيخطاب 

احمق« :و بعد »  ؟يمبادا خودت چشمش زده باش«  يك مرتبه به كله ام زد كه و   



و چنان از خودم» !ي شدي و چند سال عمر ، تازه خرافاتيبعد از س!  بر سر خاك   

كه چشمم.  را بزنم ي فحش بدهم ، كسي خواستم به يكي زاريم گرفت كه ميب   

 .  دكتر كشيك افتادبه

-«  .  رهيساعت چهار تا حاال از تن اين مرد خون م. مرده شور اين مملكتو ببره 

 «...حيفتون نيومد ؟ 

 ياو هم م. برگشتم پدرش بود .  شانه ام نشست و فريادم را خواباند ي رويدست

 . خنديد

حظ كردم. ؛ همه خوش قد و قواره  وار يهمه دهات. نفر ديگر هم با او بودند دو  ! 

تازه داشت. آن دو تا پسرهايش بودند يا برادر زاده هايش يا كسان ديگرش     

 :  شكفت كه شنيدمي از گلم مگل

- «  « باشند ؟يآقا ك

 :  راهم دكتر كشيك گفت كه من باز سوار شد ماين

- « لمماين هم مع.  ييك آقا مدير كوفت.  ي گيد آقا ؟ من هيشكيمرا م  . » 

  .  گلويم بوديبغض تو. و خفه شدم » پسر خفه شو «  زد و ي يك مرتبه عقل هكه

نسبت به مهارت هيچ... يك كنايه بزند .  خواست يك كلمه ديگر بگويد ي مدلم   

دستش را دراز كرد كه به اكراه فشار.  تا كنون نتوانسته ام قسم بخورم يدكتر   

   تخت آويزان بودي داد كه وارونه باال را نشانمي بزرگي و بعد شيشه دادم

 رسانند و عكس هم گرفته اند و تا فردا ي غذا به او مي خر فهمم كرد كه اين جورو

  صبح اگر

 ديگر از راه يكه يك. ها چرك نكند ، جا خواهند انداخت و گچ خواهند كرد زخم

 . رسيد

ما مثل آرتيست سينيبا حركات.  به دست و سفيد پوش و معطر يگوش   . 

   بهياما احتياج. داد ي را مختصر تكانيصدايش در ته ذهنم چيز. سالمم كرد  



خودش خودش .  دانم چند سال پيشم بود ي نمي از شاگردها ييك.  نبود يكنجكاو

 را

يعجب روزگار...!  دكتر يآقا.  كرد يمعرف   !  

ي در خاكي روزي از انبان مزخرفاتت ، مثل ذره اي تكه از وجودت را با مزخرفهر   

   تخت درازي كه روياين توي. احمق يچشم دار.  كه حاال سبز كرده ي اريخته

  باال رفتهيده سال آزگار از پلكان ساعات و دقايق عمرت هر لحظه يك.  ي اكشيده

   ديگري و جوجه هاياين جوجه فكل. ي اين بار را هنوز در تن داريو تو فقط خستگ 

   تو بودهي حصار جواني سر در آورده اند كه روزيم شان ، همه از تخي شناسي نمكه

 و در گوشش هر يدستش را گرفتم و كشيدمش كنار. مانده ي حاال شكسته و خالو

 چه

  خواستم سفارشيمثال م.  دانستم ، به او و همكارش و شغلش دادم ي راه ميبد و ب 

ان دادم و پدر تكي برايبعد هم سر. معلم كالس چهار مدرسه ام را كرده باشم     

از در بزرگ كه بيرون.  ي بارانياز در كه بيرون آمد م ، حياط بود و هوا. گريختم   

ي خواستي ؟ مياصال به تو چه ؟ اصال چرا آمد«  كردم كه يآمد م  به اين فكر م    

و دست آخر به اين نتيجه رسيدم كه»  ؟ي ات را سيركنيكنجكاو   

 ي به دست آمده و تو نه مي و دادگستري شهر باني ميز نشين هاي برايطعمه ا »

يتوان  

ي بكني تواني مي و نه هيچ كارديگرياين طعمه را از دست شان بيرون بياور   ...» 

   شدم تا برگردم خانه كه يك دفعه به صرافت افتادم كهي ميو داشتم سوار تاكس 

خواستم عقب گرد كنم ، اما هيكل »  به سرش آمده ؟ي چه باليياقال چرا نپرسيد »

  كبود

ي كشيدم و يا ميخجالت م.  توانم ي تخت بود و ديدم نمي كالس چهارم رومعلم  - 

  مديريآن شب تا ساعت دو بيدار بودم و فردا يك گزارش مفصل به امضا. ترسيدم



 و بعد هم  محلي فرهنگ و كالنتري اداره ي معلم ها برايمدرسه و شهادت همه  

يدوندگ   

   خرج بيمارستان اوي نه تومان بودجه براي بيمه و قرار بر اين كه روزي اداره در

 رفتم مدرسه و كالس ها را تعطيل كردم و معلم ها و ي و عصر پس از مدتبدهند

يبچه ها   

 در مدرسه يو يك ساعت...  ها ي را فرستادم عيادتش و دسته گل و ازين بازششم

 تنها

وفردا صبح پدرش....  خودم خيال بافتم ي فارغ از همه چيز برا وماندم  

 ي خونريزي و گفت يك دست و يك پايش شكسته و كمي سالم و احوالپرسآمد

 داخل مغز و

 خوب شد ، در ياز طرف يارو آمريكاييه آمده اند عيادتش و وعده و وعيد كه وقت 

  اصل

 خود داده ام و يرد كه گزارش را ب حاليم كي زباني استخدامش كنند و  بازبان بچهار

  حاال

 از آش داغ تر و از اين حرف ي داده ام ، دنبالش نكنم و رضايت طرفين و كاسه هم

خاك بر سر مملكت...ها   . 
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  ميان مان آن قدري كردم اختالف سنيخيال م.  به بچه ها نداشتم ي امر توجهاوايل

هميشه سرم به كار خودم بود.  به كار همديگر نداشته باشيم يهست كه كار    

اما اين. زدم ي دولت قلم صدتا يك غاز مي بخاري بستم و درگرماي دفتر را مدر  

ناچار به مدرسه بيشتر. خسته شد م . كار مرتب سه چهار بيش تر دوام نكرد     



 ي پاك وبي ها به خير چه آدمي با دوستان قديمي قديميياد روزها. رسيدم يم

يآاليش  

 وبا چه ادا و ي و هر كدام با چه زباني نام و نشاني بيبودند  چه شخصيت ها 

ياطوارها   

 ي براي دردسري بيچه مقلدها. ي چلفته اي به خودشان و اين جوان هامخصوص

يفرهنگ   

   كه با هفتاد واسطهي از ديروزشان داشتند و نه از امالك تازه اينه خبر!  يماب

 ي دست و پاييبدتر از همه ب.  شد ي سرشان ميت شان داده بودند ، چيز دسبه

 . شان بود

فقط بلد بودند. رفتند ي آمدند و ميآرام ومرتب درست مثل واگن شاه عبدالعظيم م    

سه .  شان بود يو از اين هم بدتر تنگ نظر. ده دقيقه ديرتر بيايند و همين يروز

 بار

 .  بودي گلدان ميخك يا شمعدان بودم كه سر يكيشاهد دعواهاي 

 يك گلدان ميخك يا ي باغبان ها زياد بودند و هر كدام شان حداقل ماهبچه

  آوردندي ميشمعدان

اول تصميم گرفتم ، مدرسه را با آن ها.  بود يكه در آن برف و سرما نعمت    

و باز بدتر.   ي داد و نه مواظبتي آب شان مي چه فايده ؟ نه كسيول.  دهم زينت   

يدوكلمه نم.  معلم ها بود كه درمانده ام كرده بود ي شخصيتي اينها ، بي همه از  - 

احساس كردم كه  روز به روز!  بودند يعجب هيچ كاره هاي. حرف بزنند توانستند   

در نتيجه گفتم . شوند ي دانش آموزان جاافتاده تر مي كالس ها معلم ها به جادر

 بيش تر

آنها كه تنها با ناظم  سر وكار داشتند و مثل اين بودكه به من . ها باشم متوجه بچه 

 فقط



 كوچه يتو. با اين همه نوميد كننده نبودند . يك سالم نيمه جويده بدهكارند  

 - مواظب

  خواستم حرف و سخن ها و درد دل ها و افكارشان را از يكيم. بودم شان

  رفتندي حدس بزنم ، كه سالم نكرده در م نيمه تماميفحش نيمه كاره يا از يك ادا 

. 

 ايستند يا در يپيد ا بود كه سر راه همديگر م. آمدند ي كم تنها به مدرسه ميخيل

يخانه    

ي نفرياز بيست س.  آمدند يسه چها رنفرشان هم با اسكورت م.  روند ي ميكديگر   

  مدرسهي اول آوردند ؛ فراشي ماندند ، فقط دو نفرشان چلو خورش مي ناهار مكه

   و از اين جوري ، دم پختكيبقيه گوشت كوبيده ، پنير گردوئ.  آورد يبرايم خبر م 

برادر بودند.  آوردند ي ميدو نفرشان هم بودند كه نان سنگك خال. چيزها  .  

سنگك را نصف.  آمدند ، جيب هاشان باد كرده بود يصبح كه م.  و سوم پنجم   

 كه ناهارشان ي شد ، مثل آن هاييتپاندند و ظهر م ي جيب هاشان مي كردند و تويم

  را

  .  ديدميمن فقط بيرون رفتن شان را م.  رفتند بيرون ي خورند ، مي خانه مدر

   دو قران ا زفراش مدرسه خرت و خورتي ، يكي همين ها هر كدام روزي حتاما

 پنج تومان سرايداريش را ي مدرسه كه ماهيازهمان فراش قديم.  خريدند يم

 وصول

   ام را بري آمد باراني شدم پشت سر من ميهر روز كه وارد اتاقم م.كرده بودم  

   كرد به گزارش دادن ، كه ديروز باز دو نفر از معلم ها سري داشت و شروع ميم

 آمده يا دفتر دار عوض شده و از ي گلدان دعوا كرده اند يا مامور فرماندار نظاميك

  اين

 .  داردي گفت ، سهمي كه او ميپيد ابود كه فراش جديد هم در مطالب....  اباطيل



ي كرد به اين مطلب كه ديروز عصر يكييك روز در حين گزارش دادن ، اشاره ا   

درست مثل اينكه.  كالس چهار دو تا كله قند به او فروخته است ياز بچه ها    

 :  كالف را به دستم داده باشد پرسيدمسر

 «چند ؟» -

 «. دوتومنش دادم آقا» -

- «  « از كجا آورده ؟ينگفت.  يزحمت كشيد

 «. من كه ضامن بهشت و جهنمش نبودم آقا »-

 :  پرسيدمبعد

- « ؟ي ناظم خبر نداديچرا به آقا » 

 ي دانند و خيلي خودشان مي دانستم كه هم او و هم فراش جديد ، ناظم را هوويم

 چيزهاشان

در.  كردند ي مي بود كه ميان من و ناظم خاصه خرجاين. بود ياز او مخف    

كه.  همين طور مردد مانده بود كه در باز شد و فراش جديد آمد تو جوابم  : 

- «  «...  دادي كرد آقا بايست سهمش رو مياگه خبرش م

 :  را درهم كشيدم و گفتماخمم

  ، ي تو اتاق كس آيندي سر نزده كه نمياونم اين جور!  تو كوك مردم يتو باز رفت »-

 «!  مردپير

 شان كردم كه چندان مهم نيست و ي بعد اسم پسرك را ازشان پرسيدم و حالو

  فرستادم

 يبعد كارم را زودتر تمام كردم و رفتم به اتاق دفتر احوال.  بياورند ي برايم چاشان

 از

 ورق زدن پرونده ها فهميدم كه پسرك شاگرد يمادر ناظم پرسيدم و به هوا 

 دوساله



   پدر نوشتم كه پسي براييادداشت.بعد برگشتم به اتاقم . است و پدرش تاجر بازار  

 صبح ، بيايد مدرسه و دادم دست فراش جديد كه خودش برساند و رسيدش را فردا

 . بياورد

 اطفال چه ي كه اوليابايد مدير مدرسه بود تا دانست.و پس فردا صبح يارو آمد  

 راحت

حتم دارم كه اگر.  دهند ي مدرسه ميتن به كوچك ترين خرده فرمايش ها   

چهل و پنج . نشوند ي ها آفتابي به اين زودي ثبت هم دنبال شان بفرستياز اجرا 

 ساله

و.  ماند ي كه بيش تر به قبا مي كراوات و پالتو يي بسته بي بود با يخه يمرد    

هنوزننشسته ، پرسيدم.  نمود ي ميخجالت  : 

 «شما دو تا زن داريد آقا ؟»-

 به او ي كرده بودم و گفتم اين طوري هايي خودم پيش گويي پسرش براي درباره

  رودست

   آوردند ويگفتم برايش چا.پيدا بو دكه از سوالم زياد يكه نخورده است . زنم يم

ين كه مبادا جلويم در بيايد  تعارفش كردم كه ناشيانه دود كرد از ترس ايسيگار

  - كه

امانش ندادم و سوالم را اين جور دنبال - شما چه مربوط است و از اين اعتراض ها به

 : كردم

چون البد به همين علت بچه شما دو سال در يك كالس مانده.  بخشيد يالبته م »-  

.» 

 :  كرده بودم برايش يك ميتينگ بدهم كه پريد وسط حرفمشروع

   نمكيپدر سوخته .  داره آقا ي چهار زار پول تو جيبيشما قسم ، روزبه سر  -

 «...!  حرومبه



 نشود و قول گرفتم ي نيست و خواستم كه عصباني كردم كه علت پول تو جيبحاليش

  كه

 پسرش هم نياورد و ان وقت ميتينگم را برايش دادم كه البد پسر ي به رواصال

  درخانه

تاعاقبت يارو خجالتش ريخت...  ديگر ي هاي بيند و غيب گويي نمي و محبتمهر   

   سر درد و دلش باز شد كه عفريته زن اولش همچه بوده و همچون بوده و پسرشو

 طالقش داده و از زن دومش چند تا بچه دارد و اين نره ي به خودش برده و كهم

  خر حاال

 خرده پا به يبا دو تا بچه  خودش نان آور شده باشد و زنش حق دارد كه ي برابايد

  او

  دومش را هم سر كشيد ويچاي. برايش صحبت كردم يمن هم كل....  نرسد

 تعليم و ينكند علما« قول هايش را كه داد و رفت ، من به اين فكر افتادم كه  

 تربيت

 «!  كننديهم ، همين جورها تخم دوزرده م 
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 .  افتادياز اين اتفاق ها كم م. ود  روز صبح كه رسيدم ، ناظم هنوز نيامده بيك

خودم هم. گذشت و معلم ها در دفتر سرگرم اختالط بودند ي از زنگ مي دقيقه اده   

 مدير شدم تازه فهميدم كه معلم ياما وقت.  معلم بودم به اين مرض دچار بودم يوقت

  ها

رت را به صوي مجبور باشد شكلكيآدم وقت. حق هم داشتند .  برند ي مي لذتچه   

 برد ، پيداست كه رفع ي مي خندند و نه خود آدم لذتي كه نه ديگران ا زآن مبگذارد

  تكليف



يدو تا از كالس ها ب.زنگ را گفتم زدند و بچه ها سر كالس رفتند .  كند يم   

   شان ديكتهي ها را فرستاد م سر كالس سوم كه براي از ششمييك.  بود معلم

   كهي ، باز بايد تمرين كنيمدير هم كه باش. و خودم رفتم سركالس چهار بگويد

در حال صحبت با بچه ها بودم كه فراش خبر . از يادت برود ي فوت و فن معلممبادا

 آورد كه

 است كه ي بيكاره ايخيال كردم البد همان زنكه .  دفتر منتظرم استي تويخانم 

يهفته ا   

زن سفيد. زند ي مي ، به وضع درس و مشق بچه اش سري سركشي بار به هوايك   

.  نمود يبيست و پنج ساله هم نم.  بوري درشت محزون و موي بود با چشم هايروي

  اما

  به تن داشت و تنيروزاول كه ديدمش لباس نارنج. اش كالس سوم بود بچه

بر  خوشحال شد و از مراتب فضل و ادبم خياز زيارت من خيل. بزك كرده بود  

 . داشت

  ، داديآن طور كه ناظم خبر م. زده باشد ي ساده آمده بود تا با دو تا مرد حرفيخيل

 هم رفته آمد و رفتنش به مدرسه باعث دردسر ي طالق گرفته بود و روييك سال 

  بود

  دست و پا و يك زن زيباي عزب و بي پر ازمعلم هايوسط بيابان و مدرسه ا .

 ....   ، كردمياين بود كه دفعات بعد دست به سرش م. د  آميناچار جور در نم

   كرد تا زنگي گرفت و صبر ميسراغ ناظم و اتاق دفتر را م.  رفت ياما از رو نم 

   و بعد از معلم كالسي و خنده اي بزنند و معلم ها جمع بشوند و البد حرف و سخنرا

 يزدند ، خداحافظ ي گرفت و زنگ بعد را كه مي سراغ كار و بار و بچه اش را مسوم

  كرديم

و حاال.  بريد يبا چشم هايش نفس معلم ها را م. نداشت يآزار.  رفت يو م   



باز هم همان زن بود و آمده بود و من تا از پلكان پايين بروم در ذهنم جمالت  

يزننده ا  

  ...  كردم ، تا پايش را از مدرسه ببرد كه در را باز كرد م و سالميرديف م 

  زبرش را بهي بود با دهان گشاد و موهاي دو ساله ايدخترك يك.بود او ن!  عجب

 .  صورتش برده بودي توي دستي نفهميزحمت عقب سرش گلوله كرده بود و بفهم 

گفتم كه مدير مدرسه ام.  زد كه معلم است ياما داد م.  هم رفته زشت نبود يرو   

 مان يبرا. حكمش را داد دستم كه دانشسرا ديده بود و تازه استخدام شده بود و

  معلم

  داند كه اين جا بيش ازيمگر رييس فرهنگ نم« خواستم بگويم .  بودند فرستاده

 .  استي ندارد و فكر كردم اين هم خودش تنوعي ديدم لزوميول» حد مرد است  

يشن مدرسه را كه به طرز ناشيانه ا توانست محيط خي بود و مي هر صورت زنبه   

 آوردند كه نخورد و بردمش ي بدهد و خوش آمد گفتم و چاي بود ، لطافتپسرانه

يكالس ها  

 سوم و چهارم را نشانش دادم كه هر كدام را مايل است ، قبول كند و صحبت از 

  ،پرسيد غير از او هم.هجده ساعت درس كه در انتظار او بود و برگشتيم به دفتر  

گفتم. معلم زن داريم    : 

- «  «.  كفش خانم ها نساخته اندي پاشنه ي ما را برايمتاسفانه را ه مدرسه 

   اين دست و آن دست كرديبعد كم. خندد ي مي خنديد و احساس كردم زورككه

 :  عاقبتو

- «  «.  كنيدي خوب تا ميشنيده بودم شما با معلماتون خيلآخه من 

   تخته سياه خرابيفكر كردم حيف كه اين صدا را پا .  داشتي جذابيصدا

و گفتم.  كرد خواهد  : 

-« و البد به عرض تون رسيده كه! اما نه اينقدر كه مدرسه تعطيل بشود خانم    



د كه هجده ساعت درس  شما ، خودشون نشسته اند و تصميم گرفته اني هاهمكار

 بدهند

 «. بنده هيچ كاره ام.

 «. اختيار داريد» -

اما پيدا بود كه.  خواست بگويد يچه م» اختيار داريد «  نفهميدم با اين و   

 :  بكنميآنا تصميم گرفتم ، امتحان.  سر ساعات درس نيست بحث

-«  «.  اند ما متاهلياين را هم اطالع داشته باشيد كه فقط دو تا از معلم ها

  نكرده باشد ، برخاست و حكمش را ازي ديگري اين كه كاري قرمز شد و براكه

ساعت را از او. شد كه ديدم بايد به دادش برسم يپا به پا م.  ميز برداشت يرو   

  ، فراش را صدا كردم كه زنگ را بزند و بعد به او گفتم. وقت زنگ بود . پرسيدم  

يس فرهنگ بكند و ما به هرصورت خوشحال  هم با ريي است مشورت ديگربهتر

  خواهيم

از در . مثل ايشان را داشته باشيم و خداحافظ شما ي با خانمي كه افتخار همكارشد

 دفتر

   زنگ برخاست و معلم ها انگار موشان را آتش زد ه اند ، بهيكه بيرون رفت ، صدا 

ي رسيدند و هر كدام از پشت سر ، آن قدر او را پاييد ند تا از در بزرگ آهنعجله   

 .  بيرون رفتمدرسه
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 ي صبح معلوم شد كه ناظم ، دنبال كار مادرش بوده است كه قرار بود بسترفردا

  ،شود

كل كار بيمارستان را من به كمك.  سرطان گرفته را يك دوره برق بگذارند يتا جا    



انجام دادم و موقع آن رسيده بود كه مادرش برود بيمارستان اما وحشتش  دوستانم

 گرفته

   خواست رسما دخالت كنم و با هميو ناظم م.بود و حاضر نبود به بيمارستان برود  

  كنمي كه به قول ناظم داشتم مادرش را راضي خانه شان و با زبان چرب و نرمبرويم

. 

  آنهايباالخره به خانه . مدرسه را به معلم ها سپرديم و راه افتاديم . نبود يچاره ا  

  گود نشستهيمادر با چشم ها.  ي بسيار كوچك و اجاره ايخانه ا. رسيديم  

سياه نبود اما رنگش چنان تيره بود كه وحشتم ! و انگار زغال به صورت ماليده  

 .گرفت

 چشم ها و دهان سر باز يكه انگار از جا بود يزخم سياه شده ا. صورت نبود اصال

  كرده

 دروغ و دونگ ، و چادرش را ي با مادرش صحبت كردم از پسرش و كلي كلاست

يرو   

فردا كه به. شدند يو خالصه در بيمارستان بستر....  ي انداختيم و علچارقدش  

ر  خالص شده است و خبيمدرسه آمدم ، ناظم سرحال بود و پيدا بود كه از شر چيز 

 داد

 بود و ما ورقه ي شد كه مخفي مييك ماه و خرده ا.كه معلم كالس سه را گرفته اند  

  ي

 اش داده بوديم و حقوقش لنگ نشده بود و تا ي كارش را به جانشين غير رسمانجام

  خبر

  فرهنگ و ليست حقوق بكشدي بيابد و قضيه به اداره ي بشنود و در روزنامه ايرسم

 ، 



 توانست ي شد  ، جانشين واجد شرايط هم نمياما خبر كه رسم.  داديم ي هم مباز

  بفرستد

كم كم احساس كردم كه .  كرديم و بديش همين بود ي بايد طبق مقررات رفتار مو

  مدرسه

جانشين معلم كالس چهار هنوز .  شده است و كالس ها اغلب اوقات بيكارند خلوت

 سر

اين بود كه .  معلم شد ي ديگر هم ب به كارش نداده بود و حاال يك كالسيوصورت 

 باز

نرسيده « معلوم شد آن دخترك ترسيده و . هم به سراغ رئيس فرهنگ رفتم  

 متلك پيچش

و ترجيح داد ه بود همان زير نظر.  گفت يرئيس فرهنگ اين طور م» كرده ايد     

و بعد قول و قرار و فردا و پس فردا و عاقبت چهار روز.  كند ي دفتر دارخودش   

 كه گذاشتيمش كالس چهار و ي رشتي جوانكييك. تا دو تا معلم گرفتم يدوندگ

يديگر  

 كرد ، با ي بريانتين زده كه هر روز كراوات عوض مي ازين آقا پسرهايباز يك 

 - نقش

باداباد! آميخته بودند  ها در يعجب فرهنگ را با قرت. عجيب ي و طرح هاها .  

ياواخر بهمن ، يك روز ناظم آمد اتاقم كه بودجه .  هم گذاشتيم سر كالس سه اورا   

گفتم.  را زند ه كرده است مدرسه  : 

- «  « ؟يمباركه ، چه قدر گرفت

قراره فردا سر ظهر بياند اين جا آقا و همين جا قالش رو .  آقا يهنوز هيچ چ »-

 «. بكنند

ي خواست من هم باشم و در بده بستان ماهيحتما م.  مدرسه نرفتم  فردا اصالو  



پانزده قران ، حق نظافت هر اتاق نظارت كنم و از مديريتم مايه بگذارم تا تنخواه  

 گردان

فردا سه....  عقب افتاده وصول بشود يمدرسه و حق آب و ديگر پول ها    

ي برايو قرار ديگر.ناهار هم به خرج ناظم خورده بودند. آمده بودند مدرسه ينفر   

 حاليم كرد كه ي زباني گذاشته بودند و رفته بودند و ناظم با زبان بي سور حسابيك

  اين بار

 بودكه مراعات كرده ي شكرش باقي گفت ، جاي بايد باشم  و آن طور كه محتما

  بودند

اين.  كردم ي پيدامي بودكه چنين اهميتياولين بار. نخواسته بودند ي حق بوقو   

   دولت بسته بهي صد تومان از بودجه يس!  مدرسه بود ي يك مزيت ديگر مديرهم

تا سه روز ديگر موعد سور بود  ، اصال يادم.ي يا نروي بودكه به فالن مجلس برواين   

اما همه اش در اين فكر بودم كه بروم يا نروم؟يك بار ديگر .  چه كرد منيست

  استعفاء

  اين كه صدايش را در بياورم ، روز سور هم نرفتمي جيبم گذاشتم و بي ام را تونامه

. 

 .  رييس فرهنگ بگويميگفتم بروم قضايا را برا.  شودي ديدم اين طور كه نمبعد

  خواستم درياما چه بگويم ؟ بگويم چون نم. تم  نشسيسالم و احوالپرس. و رفتم  

 .  ندارم كه بگويميديدم چيز....  دهم ؟ يخوردن سور شركت كنم ، استعفا م 

  صد تومان جا بزنم واستعفا بدهم ؟يو از اين گذشته خفت آور نبود كه به خاطر س 

فاواز اين دروغ ها و استع» .خداحافظ ؛ فقط آمده بودم سالم عرض كنم « و    

  ،يعصبان.  مثل سگ بود ياما ناظم ؛ يك هفته ا. آب انداختم ي جوينامه ام را تو 

ييك هفته .  نرفتم احوال مادرش را بپرسم يحت! پر سروصدا و شارت و شورت    

   گرفتم و تا ازو چزي گوشم را مي بستم و سوراخ هاي رفتم و در اتاقم را ميتمام م 



ده روز تمام ، قلب من و. كوبيدم يآن سر اتاق را م ها بخوابد ، از اين سر تا بچه  

تا عاقبت پول ها وصول شد. بچه ها با هم و به يك اندازه از ترس و وحشت تپيد    . 

علت هم اين بود كه در.  ، فقط صد و پنجاه تومان ي سيصدو خرده ايمنتها به جا   

كرده بودند رخ داده بود كه ناچار اصالحش يتنظيم صورت حساب ها اشتباهات   ! 
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  اطفال دو سهي زد ، از اولياي مي يك بار به مدرسه سري كه هفته اي از آن زنغير

 ي كه با كمربند ، پاهاي همان پاسبانييك. نفر ديگر هم بودند كه مرتب بودند  

  پسرش

 ي يك بار مي بودكه ده روزي هم كارمند پست و تلگرافييك. بست و فلك كرد را

 آمد و پدر

و يك استاد نجار كه پسرش كالس اول بود و خودش.  شيطان ين بچه هما   

 هم بود درشت ييك مقن. نمود ي باليد وكار آمد ميسواد داشت و به آن م 

  استخوان و بلند

 حياط ، ده ي آمد و همان توي يك بار مي كه بچه اش كالس سوم بود و هفته اقد

 پانزده

  ، داشتينه كار.   رفت ي سرو صدا مي كرد و بي با فراش ها اختالط ميدقيقه ا 

 را با فراش ي خواست و همان طوركه آمده بود چند دقيقه اي ا ز آدم مينه چيز 

  صحبت

  ديواري دانم چرا رفته بود بااليفقط يك روز نم.  رفت ي كرد و بعد ميم

   همان بعد متوجه شدم كهيالبته اول فكر كردم مامور اداره برق است ول. مدرسه  

  كردند و من همه اش درين فكر بودم كه چهيبچه جيغ و فرياد م.  است ي مقنمرد

  طور به سر ديوار رفته است ؟ماحصل داد و فريادش اين بود كه چرا اسم پسر او 



 به او ي به او رسيدم نگاهيوقت. گرفتن كفش و لباس به انجمن نداديم ي برارا

 انداختم و

م ها زدم كه ولش كردند و بچه ها رفتند سركالس و بعد  به ناظم و معليبعد تشر 

يب   

 :  به او بكنم ، گفتمي كه نگاهاين

- «  «.  اوستايخسته نباش

 :  رفتم رو به ناظم و معلم ها افزودمي همان طور كه به طرف دفتر مو

 «. نشنيده كه رفته سر ديواريالبد جواب درست و حساب »-

در دفتر كه رفتم تو ، او و ناظم با هم وارد شد  آمد و از ي پشت سرم گرپ صدايكه

 .ند

  كردم ازيهرگز گمان نم.  بزند به گريه افتاد ي اينكه حرفيو به جا.  نشست گفتم

اين بود كه از اتاق بيرون آمد م و فراش. گريه دربيايد ي صدايچنان قد و قامت   

 .  منيپهلورا صدا زدم كه آب برايش بياورد و حالش كه جا آمد ، بياوردش  

آن روز چند .نه آن روز و نه هيچ روز ديگر . نشد كه نشد ي ديگر از او خبراما

يدقيقه ا  

 پايش گذاشته بود از در ي اتاق خودم ديدمش كه دمش را اليبعد ، از شيشه  

 مدرسه بيرون

  گفتند از پسرش پنج تومان خواسته بودندي رفت و فراش جديد آمد كه بله ميم 

   كوك ناظم رفتهيپيدا بود باز تو .  كفش ولباس به انجمن بدهند يبراتا اسمش را  

 .  خواسته ناظم را بزنديمعلو م شد م.مرخصش كردم و ناظم را خواستم . است  

  ديگر ازي با يكي برفي از روزهاياواخر بهمن بودكه يك. مقدمه ي و بيهمين جور 

   بود ؛ فرنگ ماب و بزك كردهييارو مرد بسيار كوتاه.  اطفال آشنا شدم ياوليا 

   خواستيم. فرنگش حرف زد ي اتو كشيده كه ننشسته از تحصيالتش و از سفر هاو



پسرش از آن بچه.  ديگر به آن جا بياورد ي را آن وقت سال از مدرسه پسرش  - 

 .  تپانندي حلق شان مي صبحانه اش را با قربان صدقه توي بود كه شير و مربايهاي

 اش كه ي گفت در باغ ييالقيم. و ثلث اول دو تا تجديد آورده بود  دوم بودكالس

  نزديك

 دارند كه پسرش شاگرد ماست و درس خوان است و پيدا ي است ، باغبانمدرسه

  است

و حال به خاطر. و ازاين پيزرها . كنند ي بچه ها زير سايه شما خوب پيشرفت مكه   

بلند شدم.  شده اند ي اين برف و سرما ، آمده اند ساكن باغ ييالقي بچه ، توهمين   

  دست ناظم گذاشتم و خداحافظ شماي را صدا كردم و دست او و بچه اش را توناظم

   شهرش را به يك دبيرستانيو نيم ساعت بعد ناظم برگشت كه يارو خانه  ... 

 معلم ياس دعا داشته ، يعن سه هزار و دويست تومان ، و التمي داده ، به ماهاجاره

 سرخانه

  آمد ه است كه خود مدير زحمت بكشند و از ين گندهي بدش نمي خواسته و حتيم 

- 

و من به ناظم. احساس كردم كه ناظم دهانش آب افتاده است ....  ها يگوز   

 معلم ها در بيايد ي بكند كه نه صداي كردم خودش برود بهتراست و فقط كاريحال

 و نه

همان .  پيدا كند ي به من بميرم و تو بميري يك معدل ده احتياجيال ، براآخر س 

  روز

   صدو پنجاهي هر روز عصر يك ساعت به ماهي ناظم رفته بود و قرار ومدار برا عصر

حال مادرش هم بهتر بود و از بيمارستان. ديگر دنيابه كام ناظم بود . تومان   

 يك نفر يو هر روز هم برا. كرده بودند و به فكر زن گرفتن افتاده بود مرخصش

  نقشه



انجمن خانه و « يك روز در آمد كه چرا ما خودمان . من هم ي براي كشيد حتيم

 « مدرسه

  باشيم ؟ نشسته بود و حسابش را كرده بود ديده بود كه پنجاه شصتنداشته

 رسد و از آن هم كه به پسرش يان م مدرسه دست شان به دهان شي از اولياينفر 

 درس

حاليش كردم كه مواظب حرف وسخن.  داد قول مساعد گرفته بود ي ميخصوص    

كاغذ دعوت را هم برايش نوشتم با . خواهد بكند ي باشد و هركار دلش مي ااداره

  آب وتاب

 .  خود بچه فرستادي فرهنگ ، داد ماشين كردند و به وسيله ي ادره ي خودش براو

خوبيش اين بود.  شد ي بچه ها رسمي از اوليايو جلسه با حضور بيست و چند نفر    

 همه ، پاشنه هايش را به هم ي پاسبان كشيك پاسگاه هم آمده بود ودم در براكه

   كوبيد ويم

 ي و شيريني داشت و ناظم ، چاي ها گوش تا گوش نشسته بودند و مجلس ابهتمعلم

  تهيه كرده

 اولين ي كرايه كرده بود و باران هم گذاشت پشتش و سالون براي و چراغ زنبوربود

 بار

يك سرهنگ بود كه رييسش كرديم و آن زن را كه هفته . رسيد يدرعمرش به نواي 

يا  

 داد نيامده ي ميآن كه ناظم به پسرش درس خصوص. آمد نايب رئيس ييك بار م 

 . بود

 .  المجلس بازش كرديميه ف به اسم مدير فرستاده بود كياما پاكت سر بسته ا 

صدو پنجاه . جوف پاكت ي از اينكه نتوانسته بود بيايد و وجه ناقابليعذر خواه 

 . تومان



  .  ميز صندوق دار گذاشتيم كه ضبط و ربط كنديو پول را رو 

 كرد و معلم ها باهر با ر كه ي تعارف مي رئيس بزك كرده و معطر شيريننائب

يشيرين  

 ي شدند و فراش ها دست به دست چاي داشتند ، يك بار تا بناگوش سرخ ميبر م 

 .  آوردنديم

 ي صد چهار صد تومان پول نقد ، رويدر فكر بودم كه يك مرتبه احساس كردم ، س 

 ميز

پيرزن صندوقدار كه كيف پولش.است و هشت صد تومان هم تعهد كرده بودند     

  همراهش نياورده بود ناچار حضار تصويب كردند كه پول ها فعال پيش ناظم باشدرا

. 

 آن و فردا فهميدم كه ناظم همان ي صورت مجلس مرتب شد و امضا ها رديف پاو

  شب

 كه كردم ياولين كار. خشت نشسته بوده و به معلم سور داده بوده است يرو

  رونوشت

و بعد همان استاد نجار را. رستادم  فرهنگ في اداره ي آن شب را برامجلس   

ي به سختي مستراح ها دوروزه در بسازد كه ناظم خيلي كردم و دستور دادم براصدا   

تور واليبال را تعويض.  مدرسه درخت كاشتيم يو بعد در كوچه . را داد پولش  

 ي تمرين در بعد از ظهر ها و آمادگي توپ در اختيار بچه ها گذاشتيم برايو تعداد 

يبرا   

 هم پيدا ي بازرس تربيت بدني با ديگر مدارس و درهمين حين سر و كله مسابقه

  شد و

تا يك روز كه به مدرسه رسيدم شنيدم كه از سالون سر. و بيا و برو ي سركشهرروز   

يناظم سر خود رفته بود و سرخود دويست س. صد اهالتر بود .  آيد ي صدا مو   



 الغر زير بار آن گردن خود را يده بود و بچه ها تومان داده بود و هالتر خريصد

  خرد

  بزنم ؟ من چيكاره بي توانستم حرفيم.  نزدم يمن در اين ميان حرف.  كرد ند يم

مهم اين بود. خواهد بكنند ي داشت ؟ هر كار كه دلشان مي ؟اصال به من چه ربطودم   

چون نه. ها هم  بود و معلم يناظم هم راض. گرفته بود ي سالون مدرسه رونقكه   

  بايست به ناظم سفارشيفقط م.  پيش آمد ي بود و نه حرف و سخني از حسادتخبر

 .  كردم كه فكر فراش ها هم باشديم 
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اين بود كه اوايل .   كرديم ي ثلث دوم آماده مي امتحان ها ي كم خودمان را براكم

  ، اسفند

 شان ي مقدمه براي كه كرديم بي روز معلم ها را صدا زدم و در شورا ماننديك

  داستان

 .  داد تا دو روز تب داشتي از همكاران سابقم را گفتم كه هر وقت بيست مييك

 ي را گفتم كه دربچگيناچار تشويق شدم و داستان  آخوند. البته معلم ها خنديدند  

  معلم

تكان  لرزيد كه عبا ي داد و دستش چنان مي مان بود و زير عبايش نمره مشرعيات

يم - 

و تازه چند ؟بهترين شاگردها دوازده.  كشيد يخورد و درست ده دقيقه طول م   . 

 شان كردم كه بد يو بعد حال.كه اين بار كالفه ام كرد . و البته باز هم خنديدند  

  نيست

   بعد ، امتحاناتيو از شنبه ... طرح سوال ها مشورت كنيم و از اين حرف ها در

 .  ديديمي ميسوال ها را سه نفر .  دوم اسفند ييمه درست از ن.  شد شروع



در سالون ميز ها را چيده بوديم البته از.  با معلم هر كالس وناظم خودم   

 بچه در ي هايدر سالون كاردست.  زيباتر شده بود ي هالتر دار شده بود خيليوقت

 همه جا به

   درست كرده بودند وي رابه عنوان كاردستي هر چيزيهر كس.  خورد يچشم م 

   ها چه پول ها كه خرج نشده بود و چه دست هاي اين كاردستيكه برا. بودند آورده

پيش از . نبريده بود و چه دعواها كه نشده بود و چه عرق ها كه ريخته نشده بودكه

 هر

 دادم كه ترس از معلم و ي بچه ها مي شد ، خودم يك ميتينگ برايامتحان كه م 

  امتحان

   مگر حرف بهيول....ا است و بايد اعتماد به نفس داشت و ازين مزخرفات  جيب

 !  بردند كه نگوي مي شد ند ، چنان هجومي رفت ؟ از دركه وارد مي مي كسگوش

يك بار چنان بود كه احساس كردم مثل اينكه ازترس لذت. دو ر از نظر يبه جاها    

  هي كه كي حدس بزني توانستي مي يا مدير ، به راحتياگر معلم نبود. برند يم

 دو ييك. دارند و كدام يك پهلو دست كدام يك خواهد نشست ي با هم قرار و مدارا

 بار

  چنان مضطربيول.  نويسد ي شان بايستم و ببينم چه مي دست يكيكوشيدم باال 

 ديدم كه يم. ماندند ي افتاد كه از نوشتن باز مي شدند و دست شان به لرزه ميم 

  اين

 ديپلمه ي آينده ، درين كالس ها و امتحان ها آن قدر خواهند ترسيد كه وقتنمردا

  بشوند يا

 از ي انباشته ازوحشت ، انبانيآدم.  خواهند شد ي ، اصال آدم نوع جديدليسانسه

  ترس و



 توانم قلب يچون ديدم نم. به اين ترتيب يك روز بيشتر دوام نياوردم . دلهره

يبچگانه ا   

 نشان بدهم يبا آن ترس و وحشت بچه ها را درك كنم و هم درد باشم تا داشته

اين جور.  

 .  توانم باشمي ديدم كه معلم مدرسه هم نميبودكه م 
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 و شش يدويست و س. مدير ي از عيد كارنامه ها آماده بود و منتظر امضادوروزقبل

 تا امضا

 ي  دفترهايمضا توانستم از ايپيش از آن هم تا م.  كشيد ي مي تا ظهر طواقال

 حضور

   دولت در ادارات ديگر ياي از جيره خورهايخيل. گريختم يو غياب م 

پيش از آن. كنند ي تمرين امضا مي ميان همكارانم ديده بودم  كه در مواقع بيكاردر   

 ي ساده يك اداره مي يك مدرسه يا كارمندي توانستم بفهمم چه طور از مديرينم

  شود به وزارت

 آماده و هر كدام معرف يك ينيم قراضه امضا.يا اصال آرزويش را داشت .  رسيد

  ،شخصيت

 بعد نيم ذرع زبان چرب و نرم كه با آن ، مار را از سوراخ بيرون 

دوازده جور. نه يك جور . و يك دست هم قيافه ي ، يا همه جا را بليسيبكش   . 

به . اين فكرها بودم كه ناگهان در ميان كارنامه ها چشمم به يك اسم آشنا افتاد در

  اسم پسران

همه متوسط بود و .  نخ نمراتش يرفتم تو. سرهنگ كه رييس انجمن بود جناب

ي ايراديجا  



يو يك مرتبه به صرافت افتادم كه از اول سال تا به حال بچه ها . نبود     

درست مثل اين پسر . پدرشان قضاوت كرده ام يوضع مال را فقط به اعتبار مدرسه

  سرهنگ

ديدم هركدام كه پدرشان فقيرتر.   خواندي پدرش درس نمي به اعتبار كيابياكه  

مر . نداشت يالبته ناظم با اين حرف ها كار. آمده اند ياست به نظرمن باهوش تر م 

يقانون   

 .  گرفتيخت م سي پوشيد به ديگري چشم مياز يك.  كرد ي عمل مرا

 بچه ها از پيش كرده باشم و چه خوب بود ي من مثل اين كه قضاوتم را درباره اما

 كه نمره ها

مسخره تر.مال آخر سال بود » انظباط «  هم يدر اختيار من نبود و آن يك   

 كه تا سر ي دست بزند ، اما در قلمروي به اصالح وضعيين كارها آن است كه كس 

 دماغش

   من ، اين قلمرو فعاليت من ، تا سردماغم هميو تازه مدرسه . بيشتر نيست  

به. را كه ديگران ترتيب داده بودند يوضع.  شد ي ذهنم ختم ميبه همان تو.  نبود   

 نبوده ي فهميدم كه حسابم يك حساب عقاليي ترتيب بعد از پنج شش ماه ، ماين

 .است

   ناظمي عملي مرا خشونت هاي احساساتيضعف ها.  بوده است ياحساسات

كار را.مرد عمل بود .  توانستم ازو بگذرم ي كرد و اين بود كه جمعا نمي مجبران   

 داشت ،برايش ي بر مي ، هر قدمي و درهر كاريدر زندگ. رفت ي بريد و پيش ميم

 . هدف بود

ومن.اين بود كه برش داشت.  پوشيد ي چشم از وجوه ديگر قضيه مو  

  پسر سرهنگ را كهيو كارنامه ... خالص .چرا كه اصال مدير نبودم  . توانستم ينم 

   زير آنيزير دستم عرق كرده بود ، به دقت واحتياج خشك كردم و امضاي 



  .  فراش جديد مان افتادمي بد خط و مسخره بود كه به ياد امضاي به قدرگذاشتم

 با اين خط و ربط  راي سوادي شد كه چرا چنين آدم بي جناب سرهنگ كالفه محتما

  امضا

 آدم معرف ي تواند كه امضايآخر يك جناب سرهنگ هم م. مدرسه كرده اند مدير

 . شخصيت آدم است
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ناظم كه با او ميانه. كالس سوم ي تعطيالت نوروز رفتم به مالقات معلم تركه ااواخر   

ه بودم گذاشتيناچار با معلم حساب كالس پنج و شش قرار و مدار.  نداشت يخوش   

   او بود كهيهم به وسيله . هم به آن حرف و سخن ها داشت ي عالقه اي مختصركه

در راه قبل از هر چيز خبر. كدام زندان است ي اش كجا است و توي دانستم نشانيم  

 ي از هم دوره ايداد كه رييس فرهنگ عوض شده واين طور كه شايع است يك 

  ، منيها

گفتم. جايش آمد ه   : 

- «  « چپش كم بود ؟يچرا ؟ مگه رييس قبل! عجب 

- « شما خبر نداريد ؟.  از نماينده ها كرده ي گند پا تو كفش يكيم.چه عرض كنم  » 

 «چه طور؟ از كجا خبر داشته باشم ؟»-

- «    يارو از صندوقي انتخاباتي گند دوتا از كار چاق كن هايم...  يهيچ چ

 «.  رييس فرهنگ حقوق شون رو زدهي گرفته اند ؛ شب عيدي حقوق مفرهنگ

- « بيچاره!  خواسته اصالحات كنه يپس اونم م! عجب   .» 

ي بعد از اين حرف زديم كه الحمد اهللا مدرسه مرتب است و آرام و معلم ها همكارو   

يومن فهميدم كه باز البدمشتر. كنند و ناظم بيش از اندازه همه كاره شده است يم   



دم در . همه همكارها بلند شده ي است كه سر و صدا پيدا شدهي تازه ايخصوص

  زندان

اسم نوشتيم... ها و ي گل بته ها ، خاله خانباجي ها ، عم قزيكاله مخمل. بود شلوغ   

   كه داشتيم ، خستهي پاها ، دست ها مان زير بار كوچكي نوبت گرفتيم و به جاو

 ي آهني و عاقبت نرده هاا زاين اتاق به آن اتاق. و خواب رفت تا نوبت مان شد شد

 و

يدرست مثل يك آدم حساب!عجب چاق شده بود ... پشت آن معلم كالس سه و     

  و تشكر ؛ و ديگر چه بگويم ؟يخوشحال شديم و احوالپرس.  بود شده

 ؟ پيدا بود از مدرسه و كالس به خوش تر ي چرا خودت را به دردسر انداختبگويم

 .  گذرديم

 ديد و زندان حداقل ي نمي داشت و خوشبخت بود و دردسر بود و او آن رايايمان

 برايش

عاقبت پرسيدم. كالس درس بود    : 

- « ي هم برات درست كردند يا هنوز بالتكليفيپرونده ا  » 

 «. امتحانمو دادم آقا مدير ، بد از آب در نيومد» -

- «  « چه ؟ييعن

-« خيالم راحته. رفته  زندون يچون اسمم تو ليست جيره .  تكليف نيستم ي بييعن  . 

 «.  هاش گذشتهيچون سخت 

 كردم و او رابا معلم حساب تنها ي ندارم خداحافظيديدم چيز. چه بگويم ديگر

  گذاشتم

 فكر ي آمدم بيرون و تا مدت مالقات تمام بشود ، دم در زندان قدم زدم و به زندانو

 كردم كه

   .  آن خر پول فرهنگ دوست ساخته بودييعن. خودم ساخته بودم يبرا 



 را به ضرب ياين يك.  كرده بودم ي به ميل و رغبت خودم را در آن زندانومن

  دگنك

اما من به ميل و . ناچار حق داشت كه خيالش راحت باشد . جا آورده بودند اين

 رغبت

 ي اگر رييس فرهنگ از هم دوره ايرفته بودم و چه بكنم ؟ ناظم چه طور ؟ راست 

يها   

   من بگذارد ، ياي باشد ؛ چه طور است بروم و ازو بخواهم كه ناظم را جاخودم

با او هم ديگر .كه معلم حساب در آمد و را ه افتاديم ...  معلم حساب را ؟همين

يحرف  

  فرهنگي گرفتم و يك سر به اداره يسرپيچ خداحافظ شما و تاكس. نداشتم  

برو و بيا و .گرچه دهم عيد بود ، اما هنوز رفت و آمد سال نو تمام نشده بود .زدم 

يشيرين   

سالم و تبريك و همين تعارفات را پراند م. رفتم تو .  دو جانبه ي چاو . 

كه آخر سال سوم كشتيارش شد م دو .  كالس ي از پخمه هاييك.  خودش بود بله

  بيت

و حاال او رئيس بود و من آقا مدير.ت  را حفظ كند ، نتوانست كه نتوانسشعر  .  

ميز همان طور ! باشم ي وزير چنين رييس فرهنگ هايي حيف ازمن ، كه حتيراست

  پاك

بلند شد و چلپ و . انباشته از خاكستر و ته سيگار ياما زير سيگار. و رفته بود

  چولوپ

 ي خودش جا باز كرد و گوش تا گوش جيره خورهاي كرديم و پهلويروبوس

رهنگف  



و دو نفر كه قد و قواره !  از ماسبق و هندوانه و پيزرها يتبريكات صميمانه و بدگوي 

  اشان

 .  دادندي به مردم مي صندوق انتخابات شيريني خورد يا پاي درد گود زورخانه مبه

سيگارم .  ظرفش بيندازم كه ديدم بسيار احمقانه است ي را توي بود شيريننزديك

  كه

 ازش پرسيدم ، ي و آن دو نفر را در گوشيرييس فرهنگ قبل ي شد قضيه تمام

 .  نزديحرف

 كرد كه شبيه التماس  بود و من فرصت جستم تا وضع معلم كالس ي ميفقط نگاه 

  سوم

 .  حقوقش را نگيردي تواند جلوي برايش روشن كنم و از او بخواهم تا آن جا كه مرا

 پيش رييس فرهنگ ي كار ديگري از در كه آمد م بيرون ، تازه يادم آمد كه براو

 . بودم
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اول .  فروردين راحت بوديم يمعقول يك ماهه . به پا شد ي ديروز افتضاحباز

  ارديبهشت

نزديك آخر وقت يك جفت پدرو مادر . سر ديوارمدرسه ي و كوس رسوايي جاللماه

 - ، بچه

  رنگ و رو باختهي برافروخته و ديگرييك.  اتاق شدند  درميان ، واردشان

خدايا ديگر. سالم و عليك و نشستند .  ي كوكيو بچه شان عينا مثل اين عروسكها   

   افتاده است ؟يچه اتفاق 

 «چه خبر شده كه با خانوم سرافرازمون كرديد ؟ »-



رون و من  به زنش كرد كه بلند شد و دست بچه را گرفت و رفت بيي اشاره امرد

 ماندم

 .  داد تا عصبانيتش بپزديبه خودش فرصت م.  زد ياما حرف نم.و پدر  

 ي را از رويمثل اين كه مگس مزاحم.  را در آوردم و تعارفش كرد مسيگارم

  دماغش

 ي زدم ،فكر كردم البد دردي ، سيگار را رد كرد و من كه سيگارم را آتش مبپراند

  داردكه

ي دست و پا بسته و چنين متكچنين   

باز پرسيدم. خانواده به مدرسه آمده به  : 

 خوب ، حاال چه فرمايش داشتيد ؟»-

 :  يك مرتبه تركيدكه

  كردمي افتاد ، شيكم خودمو پاره مي مياگه من مدير مدرسه بودم و هم چه اتفاق »-

.  

كه ات كنند ، دوتا تا اهل محل نريختن تيكه تي. برو استعفا بده !  بكش مرد خجالت

 گوشتو

 آن ينم.  آن اين جا درس بخونن و حسن اخالقي مردم ميبچه ها. وردار و دررو  

 «.. كه

- « حرف حساب سركار چيه ؟! اين مزخرفات كدومه آقا  » 

 فهميدم چه مرگش ياما آخر بايد م.  كردم كه اورا از در بيندازم بيرون ي حركتو

 . است

ارد ؟ آخر با من چه كار ديول   » 

ياگه در مدرسه .  خونواده ام رفته ي صد ساله يآبرو.  من رفته يآبرو »-  

 « كار كنم ؟يآخه من ديگه با اين بچه چ.  رو تخته نكنم ، تخم بابام نيستم تو



 فهميده ؛ ي فهميده ؛ پزشك قانونيكالنتر.  اين مدرسه ناموس مردم در خطره تو

 يك

  حرف حسابم چيه ؟حرف حسابم اينهي گيپروند ه درست شده پنجاه ورق ؛ تازه م 

 دم محاكمه ات يحرف حسابم اينه كه م.  و اين مقام از سر تو زياده يكه صندل 

  كنند و

   كردم و مثل دو تا سگي گفت و من گوش  مياو م.... نون خوردن بندازنت از

در.  به دادم رسيد .  شد و ناظم آمد تو  به جان هم افتاده بوديم كه در بازهار   

 حال كه من و پدر بچه در حال دعوا بوديم زن و بچه همان آقا رفته بودند و همان

  قضايا

 ناظم تعريف كرده بودند و او فرستاده بوده فاعل را از كالس كشيده بودند ي برارا

  بيرون

.. ييعن.  و كرديم  بچه ها ادبش كنيميو گفت چه طور است زنگ بزنيم و جلو   

 ها با لباس مرتب و ي بود از پنجميپسرك نره خر.  بار خود من رفتم ميدان اين

 صورت

   بچه ها كشيدمش زير مشت و لگدي رويجلو.  به گونه يسرخ و سفيد و سالك 

 از باغ همسايه آورده بود ، سه ي بعد  سه تا از تركه ها را كه فراش جديد فورو

 سرو

   رسيد ، پسركي شده بودم كه اگر تركه ها نميچنان وحش. صورتش خرد كردم  

اين هم بود كه ناظم به دادش رسيد و وساطت كرد و الشه اش را .  كشته بودم را

يتو  

ي زار رويدفتر برد ند و بچه هارا  مرخص كردند و من به اتاقم برگشتم و با حال    

   شان كهي كوكياز عروسك ها بود و نه از مادرو نه ي افتادم ، نه از پدر خبريصندل

   را بايديو تازه احساس كردم كه اين كتك كار.  شده بود ي دست كارناموسش



   بايستي كه ميتمام فحش هاي. خيس عرق بودم و دهانم تلخ بود . زدم ي او مبه

 دادم و نداده بودم ، دردهانم رسوب كرده بود و مثل دم ي دبنگ مي آن مردكه به

  مار

  كند كهياصال چرا زدمش ؟چرا نگذاشتم مثل هميشه ناظم ميدان دار. شده بود تلخ

   توانديالبد پسرك با دختر عمه اش هم نم. هم كاركشته تر بود و هم خونسردتر  

 ي بايد از پسر هاي خانواده شان ، دخترها سر ده دوازده سالگيالبد تو.  كند يباز

  هم

 كرده باشد ؟و يك مرتبه به صرافت افتادم كه بروم ينكند عيب.  رو بگيرند سن

  ببينم

   از فراش ها را صدا كردم كه فهميدميبلند شدم و يك.  به سرش آورده ام ي باليچه

  شستم وي ريخت و صورتم را مي دستم مي آورد كه رويآب. اش كرده اند روانه

ت كه پسر مدير و در گوشم آهسته گف.  كوشيدم كه لرزش دست هايم را نبيند يم 

  شركت

 كرده اند كه تر و ي سعي كتك خورده و آن ها خيلي است و بد جورياتوبوسران

  تميزش

   دانست كهينم. كرد ي مي دل مرا خالياحمق مثال داشت تو...  كنند

 را زد ه ي فهميدم كسيو تازه م.  اول تصميم را گرفتم ، بعد مثل سگ هار شد م من

  ام

آدم بردارد پايين. افتدي ديگر هم ميحتما از اين اتفاق ها جا. لياقتش را داشته كه   

   خودش را ، يا به قول خودش ناموسش را بگذارد سر گذر كه كالنتر محلي بچه تنه

تا پروند ه درست كنند ؟با اين پدرو مادرها بچه ها حق !  پزشك معاينه كنند و

  دارند

  پدرو مادرين مدرسه ها را اول برااي.  و دزد و دروغگو از آب در بيايند ي قرتكه



زنم در را كه باز كرد ؛ چشم هايش گرد .با اين افكار به خانه رسيدم ... ها باز كنند  

 . شد

   اينكه خيال نكند آدم كشته ام ، زوديبرا. شودي ترسد  اين طور مي ميهميشه وقت 

سرد ، عرقآب .  ساكت ماند ييعن.و ديد م كه در ماند .  رابرايش گفتم قضايا  

 رفت و يبيدمشك ، سيگار پشت سيگار فايده نداشت، لقمه از گلويم پايين نم 

 دست ها

با سيگار.  يك ماه فعاليت كرده بودند يهر كدام به اندازه .  لرزيد ي مهنوز  

 :چهارم شروع كرد م 

   و اين جور خنس هايمسلما كار به دادگستر.  يارو پول داره ي زن ؟ باباي دانيم »-

   خواد قضيه بهي دلم مياما خيل. مديريت كه الفاتحه .  كشه يم

 يدلم م. يك سال آزگار رو دل كشيده ام و ديگه خسته شده ام .  گاه برسه داد

  خواد

ي كردي ، چرا تنبيه بدني زدي مردم رو اين طوري بپرسه چرابچه ييك !  

 «....  بزنهي داره كه بايد يك جايي يك مدير مدرسه هم حرف هايآخ

 ي كاره ايدو سه تا از دوستانم را كه در دادگستر.  بلند شد و رفت سراغ تلفن كه

  ، بودند

فردا پسرك فاعل به . شان گفتم كه مواظب باشند ي و خودم قضيه را براگرفت

  مدرسه

   بهيو ناظم برايم گفت كه قضيه از ين قرار بوده است كه دوتاي.  بود نيامده

 روند و قضايا همان جا ي مي فاعل با هم به خانه اي ديدن مجموعه تمبر هايهوا

 اتفاق

 طرفين و خط ونشان و شبانه ي افتد و داد و هوار و دخالت پدر و مادر هايم 

   ؛يكالنتر



 خواهد ياو هم نظرش اين بود كه كار به دادگستر.  تمام اهل محل خبر دارند و

 . كشيد

  صبح و عصر به مدرسهي دادگستري انتظار اخطاريه  تمام بهيو من يك هفته  

اما در تمام اين مدت نه از فاعل .رفتم و مثل بخت النصر پشت پنجره ايستادم  

يخبر  

 شد ، نه از مفعول و نه از پدر و مادر ناموس پرست و نه از مدير شركت 

ي رفتند ؛ براي آمدند و ميبچه ها م. افتاده يانگار نه انگار كه اتفاق.  ياتوبوسران    

 كردند  و همه چيز مثل ي مي كتك كاري باز ي كردند ؛ به جاي خوردن عجله مآب

 . قبل بود

ي اياحضاريه .... تا عاقبت رسيد . من ماندم و يك دنيا حرف و انتظارفقط  

 دو روز بعد ، در فالن شعبه و پيش فالن بازپرس ي برايبا تعيين وقت قبل 

يدادگستر  . 

 .  پيدا شده بود كه به حرفم گوش كنديآخر كس 

 

١٩ 

 

، دو روز بعدكه موعد احضار بو دتا  

 .  كاغذ آوردمينشستم و ماحصل حرف هايم را رو. اصال از خانه در نيامدم  

ي توانست با آن يك برنامه ي مي هر وزير فرهنگي چرندي كه با همه يحرف هاي   

اتاق معين و.  يتم دادگسترو سرساعت معين رف. كارش بريزد يهفت ساله برا    

   كنم و احضاريهيدر را باز كردم و سالم ، و تا آمدم خودم را معرف.   معين بازپرس

ياحتياج«  سفارش داد و ي آورد و چاي كرد و صندلي در بياورم ، يارو پيش دسترا   

 به زحمت شما ي كوچك بود و حل شد و راضي اين حرف ها نيست و قضيه به

 «... نبوديم



 همان كاغذ نشان دار يچاييم را كه خوردم ، رو.  عرق سرد بر بدن من نشست كه

يدادگستر  

 پخمه ام كه تازه رييس شده بود ، دم در ي نامه ام را نوشتم و به نام هم كالساستعفا

 .پست كردم

 

 «   تمام »    


