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ابتدا به  او كه در.  در مجالت ادبى به چاپ رساند1334نخستين آثارش را از . تبريز متولد شد  در1314 دى 14ى در ساعد

 «و » دو برادر «، »گدا «هاى زيبايى چون   با نگارش داستان بود، شهرت يافته) با نام مستعار گوهر مراد(نويسى چيره دست  مه

   .نويسان ايران نيز تثبيت كرد ترين داستان جايگاه خود را به عنوان يكى از خالق ،» ور ديگران
درباره نويسند
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ى داريوش  ساخته" (گاو"هاى  توان فيلم ى آنها مى كه از جمله ينماى ايران قرار گرفته است،هاى بلند س ى برخى از بهترين فيلم آثار او دستمايه

را نام ) 1353مهرجويى،  ى داريوش ساخته" ( ى مينا دايره"و ) 1349ى ناصر تقوايى،  ساخته" (در حضور ديگران آرامش"، )1348مهرجويى، 

 .برد

در فرانسه درگذشت و در گورستان پرالشز در كنار صادق هدايت يه خاك  ه گوارشريزى دستگا  به علت خون1364ساعدى در دوم آذر 

  .شد سپرده

 

  :كتابها

   بيداربخت  حاالن آشفته

  تاتار خندان

 لرز  و ترس

 توپ

   ورزيل  بدستهاى چوب

   روشنى خانه

 ساعدى شناختنامه غالمحسين

  ) پرده  در پنج نمايشنامه ( ضحاك

   بيل عزاداران

 شهر  در غريبه

 گاو

  هاى بى نام و نشان واهمه
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  سقط فروش
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 نوازنده

 

http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/
http://rouzaneha.org/


 

org.rouzaneha://http     چشم در برابر چشم: غالمحسين ساعدى  -944                  روزانه ها 

 

1 

 

شتى چند لحظه بعد، دو پاى بزرگ باالى پ. شود، صحنه خالى است مى پرده كه باز. بزرگ با پشتى مجلل، و آن طرف پشتى تختى است ناپيدا، براى استراحت يك نيمكت

بخود بند كرده، سپر، حمايل، شمشير، كمان، و يك طپانچه  صداى يك دهن دره بلند، و به دنبال، هيكل خپله و چاق حاكم كه آرام بلند شده، همه چيز شود، و بعد ظاهر مى

اندازد، لوازم و اشيايى را كه به خود  روى نيمكت مى د راخزد و خو زند، با تنبلى مى مالد و چند مشت به سينه مى اش را مى چشمان پف كرده دوباره يك دهن دره،. قديمى

گذرد، حاكم خم   رود، چند لحظه اين چنين مى مى كند، به فكر شود، يك مرتبه انگار به خود آمده با سوءظن اطرافش را نگاه مى  مى جمع كند، خاطر بند كرده، امتحان مى

خبرى » !هى«: زند صداى بلند فرياد مى با. زند، خبرى نيست كند و سوت مى ست، خم شده، طرف چپ را نگاه مىزند، خبرى ني مى كند و سوت شده طرف راست را نگاه مى

 .فرياد برد و با زند و پرده را باال مى جنبد، حاكم زانو مى چيزى در زير نيمكت مى. »!هى هى،« : شود و با صداى بلندتر نيست، بلند مى

 

 !غ، كثافت بوگندواو هوى خرس گنده، مرتيكه اال: حاكم

 .دره از زير نيمكت صداى دهن

 !خاصيت، د بيا بيرون آهاى گامبوى گردن گلفت بى

هاى رنگ وارنگ حاكم را  همان لباس. با قيافه پر خورده و پر خوابيده. آيد مى چند لحظه بعد جالد چهار دست و پا را از زير تخت بيرون. كند زير تخت حواله مى تخماقى به

آيد، چند  تا از زير نيمكت بيرون مى. و خرت و پرت ديگر به خود بسته يك مشت ساطور و چاقو و قمه و تخماق. تر تر و با ساز و برگ فراوان د، منتهى شلختهدار به تن

 .زند خان فرياد مى. كند زند و دهن دره بلندى مى مى مشت به سينه

 !بيدار شود ! مرتيكه بى همه چيز! دهى

 .زند مى كند و لبخند د و سر و وضعش را مرتب مىآي جالد به خود مى

 .صبح حضرت حاكم به خير قربان: جالد

 !مرتيكه، نه صبحش عصر حضرت حاكم به خير: حاكم

 .جالد با تعجب

 عصر؟: جالد

 !احمق بى شعور آره گوساله خرفت،: حاكم

 كرديم؟ مى يعنى ما حاال داشتم خواب بعد از ظهرمونو: جالد

 ! آره!آره حيوون: حاكم

 شدن؟ از خواب عصر بيدار نمى شد، ولى حضرت حاكم كه تا شب نمى: جالد

 .بپرسم خواستم ازت درسته مرتيكه، منم همينو مى: حاكم

 چى رو بپرسين قربان؟: جالد

 كردى؟ خواستم بدونم تو منو بيدار مى: حاكم

 من؟: جالد

 !آره تو، حيوون: حاكم

 .ينبيدار كرد نه خير قربون، شما منو: جالد

 پس منو كى بيدار كرد؟: حاكم

 .بودم خبرم قربان، بنده خواب بى: جالد

 بخوره؟ چرا بايد اين جورى باشه؟ چرا بايد خواب بعد از ظهر ما بهم. پره مى سرم خودى خواب از حاال چندين و چند روزه كه عصرها همين جور بى: حاكم

 .زنه به سرتون خوابى مى معلومه قربان، بى: جالد

 زنه به سر ما؟ براى چى مى خوابى  بى:حاكم

 .شايد پر مى خورين قربان: جالد
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 خورم مرتيكه گاب يا تو؟ مى من پر: حاكم

 .مى رودتهديدآميز به طرف جالد 

 .قربان، البته كه بنده خب معلومه: جالد

 پس چطور ميشه كه من بدخواب ميشم؟: حاكم

 .ها ممكنه داشته باشه قربان علت خيلى: جالد

 مثالً؟: حاكم

 .وجدانتون ناراحت باشه مثالً ممكنه... مثالً: جالد

 حيوون؟ چى؟ وجدان من ناراحت باشه؟ چطور ممكنه: حاكم

 .قربان، فقط احتمال دارهممكن كه نيس : جالد

 گوساله؟ احتمال چى داره: حاكم

 !ناراحتى وجدان: جالد

 به چه علت مرتيكه؟: حاكم

رسه چنين است كه مدتى است كار و بارمون كساده، و سه چهار روزه  درگاه مى مقدار، و غالم  بى ولى اون كه به نظر اين چاكر. زيادى ممكنه داشته باشه قربان علل: جالد

  .هم عدالت اجرا نشده ه دونهكه ي

 تو از كجا خبر دارى كثافت الدنگ؟: حاكم

 .قربان حساب دستمه كجا خبر دارم؟ مگه بنده عامل و مجرى عدالت نيستم؟ باالخره از: جالد

 كنى؟ اشتباه نمى: حاكم

 .بوده  ها، سه روز پيشروز پيش بوده؟ بگم، آخرين چشمى كه درآورديم چند بذارين براتون. ابداً، ابداً قربان: جالد

 پس به اين علته كه خوابم نبرده؟: حاكم

گاه با . گاه با يه سردرد، گاه با چند آروغ بلند و ممتد. ظهرها شروع ميشه، ولى اكثر اوقات بعد از ها و اما ناراحتى وجدان، گاه صبح. قربان صد در صد به همين علته: جالد

و پشت سرش، . و اونوقت كه شروع شد، ديگه شروع شده گاه پيش از خستگى، گاه بعد از خستگى،. گاه با عطسه، گاه با سكسكه. با پريدن توى آب پريدن از خواب و گاه

 چشمه ها، در آوردن يه اما عالج همه اين و. ها و آخر سر اختالل كامل حواس ها و راست شدن پشم زياد و بزاق فراوون، دودوى چشم درد كمر و قولنج شكم، رودل و صفراى

 !يه دونه چشم. قربان

 !چشم يه دونه: حاكم

 .بله قربونت گردم: جالد

 چشم براى چى؟: حاكم

 .عدالت اجرا بشه براى اين كه: جالد

 حاال ما چشم از كجا بياريم؟: حاكم

 .چشم قربان چقدر فراوونه: جالد

 .گرفت و كشيد اين جا همين جورى كه نميشه رفت و خر يكى رو. ترتيب كارمونو بديم دادخواهى، تا ما بله، فراوونه، ولى چقدر بايد منتظر بشيم تا يكى بياد: حاكم

 نميشه كه مستحق اين كار باشه؟ ريخته بيرون يه نفر پيدا چرا نميشه قربان؟ بين اين همه گاو و االغ كه: جالد

 ميشه، ولى چه جورى ميشه شناختش؟ حتماً پيدا: حاكم

 .ام بزنن، من ترتيب همه كارو داده تا حضرت حاكم چشم بهم .دنش با چاكرپيدا كردن و شناختن و آور: جالد

 .شو ديگه هستى حيوون؟ عوض وراجى راه بيفت و دست به كار پس منتظر چى: حاكم

 .طاعتاً سمعاً و: جالد

 .فرياد جالد با. ا دو دست صورتش را پوشانده استكند و ب هاى بلند مى جوان ناله مرد. خورد خواهد از صحنه بيرون برود كه به مرد جوانى برمى با عجله مى

 .قربان، با پاى خودش اومد: جالد
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 .چسبد مى خندد و يقه مرد جوان را به قهقهه مى

 .محكم بچسب و ولش نكن! بسيار خب، عالى شد: محاك

هاى  ها از چشم خانه در آمده، لخته يكى از چشم. دارد مى كند و دست از صورت بر هاى بلند مى مرد جوان ناله. آورد كشان كشان به وسط صحنه مى جالد مرد جوان را

 .اندازد رده، به پاى حاكم مىمرد جوان خود را از دست جالد رها ك. است درشت خون صورتش را پوشانيده

 !نجاتم بده ! نجاتم بده! شدم بدبخت! بيچاره شدم! حضرت حاكم دستم به دامنت، دستم به دامنت :مرد جوان

 خواى؟ پاشو ببينم، چى مى: حاكم

 !ام، قصاص، قصاص آمده قصاص، قصاص، به تظلم: مرد جوان

 .چى شده آخه؟ حرف بزن ببينم: حاكم

  .دهد خانه خالى را نشان مى شود و چشم گيرد و نيم خيز مى را مى مرد جوان دامن حاكم

 !چشمم، چشمم چشم،: مرد جوان

 .كند هاى بلند مى ناله

 چشمت؟ چشمت چى شده؟: حاكم

 .قصاص منو بگيرين، قصاص منو بگيرين. در اومده! دراومده قربان: جوان مرد

 دراومده؟ :حاكم

 .مايوس رو به جالد

 ده؟مال اينهم كه دراوم

 .كنيم احوال و جور مى ترتيب قصاصو ميديم و اوضاع و تا معلوم بشه كه كى اين كارو كرده،. حضرت حاكم اشكالى نداره: جالد

 .زند چشمك مى

 .خب، اين يه چيزى شد: حاكم

 .مرد جوان خم شده به

 بگو ببينم كى اين كارو كرده؟ كى چشمتو درآورده؟! هى جوون

 .دهد  ه آهنى باريكى را درآورده نشان مىدر حال ناله، ميل مرد جوان

 !قربان، اين كرده اين كرده: مرد جوان

 .گيرد مرد جوان مى جالد ميله را از. كنند جالد و حاكم نزديك شده ميله را تماشا مى

 اين كرده؟: جالد

 .كرده اه نشونده، عليل و بدبختمبه خاك سي م كرده، من جوون را كرده، اين المسب بيچاره بله قربان، بله، بله، اين: مرد جوان

 .كنند مى جالد و حاكم هر دو با تعجب به ميله نگاه. گيرد حاكم ميله را مى

 تونيم بكنيم؟ حاال ما با اين چه كار مى: حاكم

 .دست رفت من ديگه بيچاره شدم، عاجز و درمانده شدم، زندگيم از! قصاص منو بگيرين! منو بگيرين قصاص: مرد جوان

 تونم قصاص تورو از اين بگيرم؟ ها؟  چه جورى مىمن: حاكم

 .كند مى رو به جالد

 چه جورى ميشه از اين ميله قصاص گرفت؟

 ...اما. جون كه نميشه قربان بى از اين ميله سخت و: جالد

 اما چى؟: حاكم

 .ميشه اما از صاحبش: جالد

 از صاحبش؟: حاكم
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 .قتاله به سزاى اعمال كثيف خود برسه بله قربان، حق هم همينه كه صاحب اين آلت: جالد

 .حاكم خوشحال و خنده رو

 !اه معلومه كه هنوز كله پوكت از كار نيفتاده! اهللا، بارك اهللا ها بارك: حاكم

 .نداره اختيار دارين، كله حقير كه در مقابل كله مبارك حضرت حاكم قابلى. دارين قربان اختيار: جالد

 .رود و خيلى جدى رو به جالد حاكم به فكر مى

 صاحب ميله خود طرف باشه چى؟ ببينم مرتيكه، اگر: حاكم

 .مرد جوان را نشان مى دهد

 باشه؟ خود طرف: جالد

 .فكر مى كند

 ، اونوقت چه كار ميشه كرد؟آره: حاكم

 .خوشحالى جالد با

 .راحته اندازه اگر چنين باشه كارمون بى! چه بهتر! چه بهتر: جالد

 چه جورى راحته؟: حاكم

 فرمايين؟ مالحظه مى .اون يكى چشمش كه دست نخورده س قربان: جالد

 .دهد جلو دويده چشم سالم مرد جوان را نشان مى

 .زودباش و ترتيب كارشو بده! سه چى معطلى حيوونحاال كه اين طوره وا :حاكم

 .كند مى مرد جوان جلو خزيده، پاهاى حاكم را بغل. گيرد كشد و موهاى مرد جوان را مى كمر مى جالد خنجر از

  .من، من نيستم. صاحب اون من نيستم! قربان! قربان: مرد جوان

 .تو نيستى؟ پس كيه؟ جواب بده ديگه: حاكم

 .عفريته عجوزه يه! رزن قربانيه پي: مرد جوان

 حاال اين عفريته عجوزه كجاس؟ ها؟! خب. خب: حاكم

 .تو خراب شده شه قربان :مرد جوان

 و چه جورى چشم تورو درآورد؟: حاكم

. نيستم قربان، ولى به كاهدان زده بودمبا اين كه ناشى . گيرمون اومد هاى ديشب به سرم زد كه يه بارم سرى به كلبه اين پيرزن هف هفو بزنم شايد چيزى نصفه :مرد جوان

 .از دست دادم ماليدم كه نه تنها چيزى گيرم نيومد يه چشمم گشتم و در و ديوار و دست مى تاريكى مى همين جورى تو

  پيرزن بر بياى؟چطور نتونستى با اين گردن كلف از پس يه. الى جرز خوبه خاصيت فقط براى پس اين هيكل گنده و بى. خاك بر اون سرت كنن: حاكم

ديگه از . كنان دويدم بيرون اونوقت فرياد كشان و ناله. يه مرتبه رفت تو چشمم و اونو، اون ميله سگ مسيو كوبيده بود به ديوار كه! پيرزنه تو خواب بود قربان: جوان مرد

 .طبيب و كحالى كارى ساخته نبود هيچ

 .زند و با احساسات نفس نفس مى

 .اما يك عفريته گدا مرا از چنين افتخارى محروم كرد. زدست بدم من آرزو داشتم اين چشم ناقابل را در راه حضرت حاكم ا. چيز ديگه س قربانبابت يه  ولى غصه من

 .كند مى زارى

. كنن عدالتو اجرا.  فدا بشه در بيارنتالفى چشمى رو كه قرار بود در قدوم مباركش. بگيرن حق منو. حضرت حاكم بايد قصاص منو بگيرن. ام حاال من به دادخواهى اومده

 !عدالت! عدالت! عدالت

 .كوبد و با فرياد ها را به هم مى حاكم دست

 !پيرزن! پيرزن :حاكم
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 .آيد و در نقش يك نقال الد جلوى صحنه مىج

دونه از يك پيرزن فلك زده و بدبخت، كه  اخمهاش تو همه، واسه اين كه مى افته و ميره طرف خونه پيرزن، فرستاده حضرت حاكم سالنه سالنه، غرغركنان راه مى :جالد

چرخه و اثرى از ميله  چرخه و مى دور كلبه گلى و خالى مى ل صبح، ناراحت و مضطرباما پيرزن، ا زاو. ماسه ريسيش هم به غارت رفته چيزى بهش نمى ميله دوك نخ

كى مى . يك مرتبه در به صدا در ميآد. تونه در بياره نمى پيدا نشه، ديگه درمانده و عاجزه، بيچاره س، اون يه لقمه نونم كه در ميآورد ديگه اگه ميله. بينه اش نمى گمشده

 .حاكم تونه باشه؟ فرستاده حضرت

 .جالد با صداى مامور

 .ن حضرت حاكم احضارت فرموده! هى عجوزه: جالد

 .جالد با صداى پيرزن

 ن؟ حضرت حاكم؟ حضرت حاكم منو احضار فرموده: جالد

 .جالد با صداى مامور

 !آره پيرزن، زود باش: جالد

 .پيرزن جالد با صداى

 كنى؟ اه نمىباشت: جالد

 .جالد با صداى مامور

 .بجنب كه نونت تو روغنه ريته،نه عف: جالد

دنبال فرستاده،  زنه، پا برهنه، هن هن كنان، وقتو نبايد تلف كرد، چادرشو به كمر مى. و نونش تو روغنه حضرت حاكم احضارش فرموده ن. پيرزن دست و پاشو گم مى كنه

 ...رسه به بارگاه حضرت دوه، تا مى دوه و مى دوه و مى مى

 .حاكم خطاب به جالد. شود مى شود و پيش از اين كه لب از لب باز بكند فرياد حاكم بلند وارد مىاز پا نشناخته  پيرزن سر

 !چشمشو در بيار! چشم: حاكم

 .برد هجوم مى جالد به طرف پيرزن

 چشم؟ چشم منو در بياره؟: پيرزن

 .تو رو آره عفريته ملعون، چشم: حاكم

 .ام گناهى مرتكب نشده ام، من كه ارى نكردهدستم به دامنت حضرت حاكم، من پيرزن كه ك: پيرزن

 . خطاب به جالد حاكم

 .بيار امانش نده، چشمشو در: حاكم

 .كشد مى بيرون برد و خنجر از كمر گيرد و باال مى جالد سر پيرزن را مى

 !حضرت حاكم! حضرت حاكم: پيرزن

 .زند دامن حاكم را چنگ مى كند و خود را از دست جالد رها مى

 .بفرمايين تا خودم هم بفهمم ام؟ اگر كار خالفى از من سر زده كار كردهمن، من چه 

 .اى اى و به خاك سياهش نشونده درآورده اى؟ تو چشم اين جوون بيچاره رو چه كار كرده: حاكم

 .شود جوان خيره مى شود و با بهت به مرد پيرزن نيم خيز مى

 .بينمش بار اوله كه مى ه كيه،دونم ك نمى. من؟ به خداوندى خدا اگه بشناسمش: پيرزن

 بسيار خب، اينو چى؟: حاكم

 .گيرد مى ميله را جلوى چشم پيرزن

  شناسى يا نه؟ اين ميله آهنى رو چى؟ مى
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 .كردم گشتم و پيداش نمى ا زاول صبح دنبالش مى. ميله دوك نخ ريسى منه اين. بله قربان، بله: زنپير

 .فراوان حاكم با خشم

 .چشم، چشمشو در بيار، معطل نشو: حاكم

 .شود خواهد دست به كار جالد مى

 .پيرزن با ناله

 ...تا حضرت حاكم، حضرت حاكم، آخه اين دو: پيرزن

 .مى دهدميله و مرد را نشان 

 در بياد؟ چه ربطى بهم دارن؟ آخه واسه چى چشم من بايد

 .داد نمى بودى، وقتى اين جوون نصف شبه اومده خونه تو، چشمشو از دست ات نزده واسه اين كه تو همچو چيز خطرناكى رو به ديوار خراب شده: حاكم

 كرد؟ آخه اين جوون نصف شبى تو خونه من چه كار مى: پيرزن

 .عصابى حاكم

 .چشم درآر تويى و بايد چشمت در بياد مالك اين ميله لعنتى و! از اين شاخ به اون شاخ نپر پيرزن خرفت: حاكم

 .به جالد

 !چشم! چشم! چشم

زش در بيارين، تازه اين ها داره بايد صدها چشم ا چندين جعبه از اين ميله سر كوچه ما كه قربانت گردم، اگه به خاطر يه ميله بايد چشم من در بياد، سقط فروش :پيرزن

 .اون پدر سوخته به من فروخته يكى را هم

  !فروش حاضر بشه سقط! سقط فروش !گناهكار اصلى معلوم شد، سقط فروش! هاى هاى: حاكم
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 .نقال جالد جلوى صحنه مى آيد و در نقش

  عرق  اندازد و زند، صورتش گل مى ان و پياز مفصلى خورده و هر وقت كه باد گلو مىهميشه، ن ظهر مثل.  . سقط فروش، تو دكه اش نشسته، مشغول چرت بعد از ظهره: جالد

خيالش كه خواب مى بيند، مگه ممكنه بنده خدايى هم اين وقت روز دم بساط  سقط فروش به. شود فرستاده حضرت حاكم دم دكه ظاهر مى. نشيند زيادى روى دماغش مى

 .رو در روى او ايستاده ر، واقعيت داره، يك مشترى، اونهم چه مشترى پر زرق و برقىنه خي. مالد چشمانش را مى او ظاهر شود؟

 .جالد با صداى سقط فروش

 !سالم واقعى عرض مى كنم! قربان سالم عرض مى كنم: جالد

 .جالد با صداى مامور

 كردى پيرمرد؟ مى خواب غيلوله: جالد

 .جالد با صداى سقط فروش

 .شدم جونم، داشتم آماده خدمتگزارى مى  بهنه فدايت شوم، نه دردت: جالد

 .جالد با صداى خود

 .رود كند كه فرستاده حاكم چند قدم عقب مى مى و بعد باد گلويى رها

 .جالد با صداى سقط فروش

 اس كاله، دواى چشم؟دواى زرد زخم، پرسياووش، ط چى تقديم حضور حضرتعالى كنم؟ سه پايه، تله موش، زنجير، كفگير، نظر قربانى، مرگ موش، :جالد

 .جالد با صداى مامور
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 .داره حضرت حاكم احضارت كرده و كار بسيار مهمى باتو. همه را براى خودت نگردار پيرمرد :جالد

 .جالد با صداى خود

 .چرخد مى سقط فروش دست و پا گم كرده، دور و بر خود

 .جالد با صداى سقط فروش

 هات، نكنه دارى اين پيرمرد بيچاره رو دست ميندازى؟ جون بچه با من؟ حضرت حاكم با من كار دارن؟: جالد

 .مامور جالد با صداى

 .زود باش و بجنب كه ديگه اوضاع و احوالت رو براس: جالد

 .خود جالد با صداى

 كند، دستى به سر و ريش خود  تهيه مىگيرى براى حضرت حاكم شود و هداياى چشم مى پرد، دست و پا گم كرده، وارد دكه عطارى اندازان بيرون مى سقط فروش شلنگ

 .شود مى كند، وارد بارگاه مبارك كشد، در حالى كه پشت سر هم باد گلو رها مى مى

 .تعظيم مفصل بعد از چند. شود سقط فروش، چند كيسه به دست، داخل بارگاه هل داده مى

و جمال بى  ان بلند شود و اوج بگيرد كه يك روز به چنين بارگاه مقدس و مجللى راه يابدچن آن بزرگوارا، تصور اين كه بخت يك سقط فروش فقير و درمانده: سقط فروش

و  .ام ام يا با پا، ولى بهر حال دويده من از شدت خوشحالى، نمى دانم با سر دويده. نيست اى قابل تصور مثال حضرت حاكم را از چند قدمى زيارت كند، براى هيچ تنابنده

ام، تقديم حضور  خواهم هداياى ناقابلى را كه آورده اجازه مى. پيدا شده است كنم كه انگار در يك آن، چند مشترى دم دكانم رور و نشاط مىاكنون آن چنان احساس غ

 .بكنم مبارك

 .حاكم با لبخند

 اى؟ بسيار خب، بسيار خب، چه آورده: حاكم

 !مبارك ريش ىيك كيسه حناى بسيار خوب و بسيار معطر و بسيار پررنگ برا: فروش سقط

 .اندازد كيسه را جلوى پاى حاكم مى

 ديگه؟: حاكم

 .كرده باشند كيسه عناب درشت، براى موقعى كه وجود مقدس گرمى و يك: سقط فروش

 .اندازد پاى حاكم مى كيسه دوم را جلوى

 و بعد؟: حاكم

 .شده باشند براى روزهايى كه گرفتار سردى و يك كيسه نبات بسيار خالص: سقط فروش

 بسيار خب، ديگه؟: اكمح

 ديگه؟ ديگه؟: فروش سقط

 .آيد مرتبه به خود مى داند چه كار بكند، يك  كند و نمى دور و برش را نگاه مى

 .و معنى جان نثارى را به تمام عالميان نشان دهم و ديگه جان ناقابل خودم را كه زير قدوم مبارك فدا كنم

 .ولى جالد از پشت سر او را مى گيرد. حاكم بياندازد رود كه خود را به پاى جلو مى

 !نداريم پيرمرد جان ناقابلت را الزم: حاكم

 .سقط فروش دست و پا گم كرده

 …پس …الزم ندارين؟ پس: سقط فروش

 .فعالً يه دونه چشم الزمه: حاكم

 .سقط فروش مبهوت

 چشم براى چى؟ چشم؟: سقط فروش

 .ومصرف ت بله، يه چشم كوچولو، اندازه چشم بى: حاكم

 .با بهت بيشتر سقط فروش

 كه چطور بشه؟: سقط فروش

  !پيرمرد كه عدالت اجرا بشه: حاكم
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 .به جالد

 منتظر چى هستى مرتيكه آشغال؟

 .مبارك تظر فرمانمن: جالد

 !صادر شد: حاكم

 .جالد سقط فروش را به زير مى كشد

 .پا گم كرده سقط فروش دست و

اصالً با چيزهاى خيلى  خود من؟ يا چه كار به حرفه و كار و كاسبى من؟ خدا شاهده كه من چه كار به قربان، قربان، آخه عدالت را چه كار به چشم من؟ يا اصالً: سقط فروش

دواى چشم و زرد زخم  و دارم تله موش و پنجه ابوالفضل و ام من يه گوشه نشسته. عدالت سر و كارى ندارم صداقت و ضيافت و  عالى مثل نجابت و شجاعت وخوب و خيلى

 !من كه آزارم به احدى نرسيده قربان! فروشم قربان مى دواى شپش االغ و يوغ گاو و شاهدانه و آتش گردان و بادبزن و و نعل

 نه؟ فروشى يا مى تو غير از اون آت آشغاال كه شمردى، گاه گدارى هم از اين چيزا ببينم،: حاكم

 .شود حاكم خيره مى رود و به دست سقط فروش از دست جالد رها شده جلو مى

 چى چى يه؟: سقط فروش

 فروشى؟ از اينام مى. ميله دوكه، دوك نخ ريسى: حاكم

 .سقط فروش با تواضع و خشنودى

 .فروشم اينام مى بله قربان، بله، البته كه از: سقط فروش

 .مى خندد

 .حاكم با تشر

 !چشمشو در آر: حاكم

 . كند مى آورد و سقط فروش را دنبال مى جالد هجوم

معصوم و ناكام از كاسه در  چشم اون جوون عجوزه مفلوك و درمانده نفروخته بودى، هيچوقت اگه توا ون ميله لعنتى رو به اين .ديگه گناهت ثابت شد و كارت تمومه: جالد

 .اومد نمى

  .كند دور صحنه تعقيب مى خنجر به دست، سقط فروش را

 .زند با التماس فرياد مى دود، سقط فروش در حالى كه دور صحنه و حاكم و ديگران مى

 .نذار منو بگيرهبگيره،  به من رحم كن، نذار منو نذار منو بگيره،. قربان، قربان، فدايت گردم: سقط فروش

 .كند مى پاهاى حاكم را از پشت بغل

 .ترسم من ازش مى. من ازش مى ترسم

 .مى لرزد

 ترسيدى؟ نمى هيچ چى فروختى از همه چيز، چرا وقتى اين آلت قتاله رو مى بى پس پدرسوخته: حاكم

 .درآوردن من اونو واسه نخ ريسى فروخته بودم قربان، نه براى چشم: سقط فروش

 مى فهمى؟. ا اين بهانه ها بخشوده نميشىب: حاكم

ام و هيشكى در عوض يه چشم بهم پاداش نداده، حاال كه يه همچو  كرده را خوب خوب چرا فدايت شوم؟ من تا امروز، با دوا و درمان، هزاران چشم معيوب :سقط فروش

 .كنه آهنگر ملعونه كه شب و روز نشسته و از اينا درست مى گناهكار اصلى اون. قربانمى خواهين چشم منو در بيارين؟ تازه، گناهكار اصلى من نيستم  وضعى پيش اومده،

 آهنگر؟: حاكم

 .همه اين كارها، همه اين جنايتها زير سر اونه! بله قربان، آهنگر: فروش سقط

 .بسيار خب، بسيار خب :حاكم

 .رو به جالد

  بله؟. آهنگر به حال ما چه فرق ميكنه كه سقط فروش باشه يا
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 .كنه قربان اصالً فرق نمى: جالد

 .دهد مى حاكم در حالى كه روى نيمكت لم

  !آهنگر حاضر بشه: حاكم
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 .رود مى ال، خرامان خرامان راهنق آيد و درنقش جالد جلو صحنه مى

ها درست  و داره ميله، آره از همين ميله آهنگر پشت كوره مشغوله. هاش تو همه شده، اخم از اين همه آمد و رفت خسته. رسه مى جالد فرستاده حاكم جلو دكان آهنگر

 .كنه مى

 .جالد با صداى مأمور

 !فتيا اهللا رها كن و راه بي! هى پيرمرد خنزر پنزرى جالد

 .جالد با صداى خود

 .آيد اندازد و با لبخند جلو مى كند و دور مى را باز مى بند چرمى كند و پيش مى بيند، چكش و گيره را رها گردد و فرستاده حاكم را مى برمى آهنگر

 .آهنگر جالد با صداى

 راه بيافتم؟ كجا راه بيافتم؟: جالد

 .جالد با صداى مأمور

 . پخته كه يه وجب روغن روش وايستادهحضرت حاكم آشى برات :جالد

 .آهنگر جالد با صداى

 .ندارم فرماييد؟ بنده كه قابليت چنين لطف و احسانى را جدى مى: جالد

 .جالد با صداى مأمور

 .منتظرند كه حضرت حاكم خودتو به خريت نزن مرتيكه خرفت، زود بجنب: جالد

 .جالد با صداى آهنگر

  ممكنه بفرماييد كه چه كارى با من دارند؟ولى  اطاعت ميشه قربان،: جالد

 .جالد با صداى مأمور

 .خوان چشمتو در بيارن بيچاره، زود باش و معطل نكن مى  : جالد

 .آهنگر جالد با صداى

  براى چى؟ چشم منو،: جالد

 .جالد با صداى مأمور

 .سازى اون چيزايى كه دارى مى به خاطر: جالد

 .خوشحالى  بلندجالد با صداى آهنگر بعد از خنده

است فداى حضرت  خواهم كه اين يه جفت چشم ناقابل را كه قرار اى اجازه مى لحظه. كردم را مى ساعتى  چه افتخارى باالتر از اين؟ يك عمر تمام آرزوى چنين به به،: جالد

  .حاكم شود زينتى بدهم و راه بيافتم

 .زدن جالد در حال قدم

 .كشند مى گاو و گوسفند قربانى را سرمهدانيد كه تنها چشم  البد مى: جالد

 .حاكم كند و خطاب به تعظيم بلند بااليى مى. شود آهنگر وارد مى

  !گناهكار آماده مجازات است، حضرت حاكم: آهنگر
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گردد و خود را به جالد  مالد، با همان حال برمى مى بوسد و صورت به خاك رساند و پاهاى حاكم را مى مى خزد و خود را به حاكم و پا مى افتد روى دست به خاك مى

 .استغاثه گيرد و با رسد، سرش را باال مى آهنگر تا پيش پاى جالد مى. كنند را نگاه مى تمام حاضرين با تعجب او. رساند مى

 !در آر! در آر! در آر

 در آرم؟ چى چى رو درآرم؟: جالد

 ! هر دو چشممو هر دوتا رو، :آهنگر

 .آيد تر مى حاكم نزديك

 كيه؟ اين ديوونه: حاكم

 .اجرا بشه آهنگر جنايتكارى كه بايد به جزاى گناهانش برسه تا عدالت واقعى: آهنگر

 پس آهنگر تويى؟: حاكم

 .سياهم  قربان، بله، من روبله: آهنگر

 مطمئنى كه واقعاً گناهكارى؟: حاكم

 .دارم بله قربان، اطمينان كامل: آهنگر

 اى؟ اين اطمينان را ازكجا پيدا كرده: حاكم

  !حاكم از اراده حضرت: آهنگر

 اراده من؟: حاكم

  .ن هم نيستپس حتماً گناهكارم و جز اي. گناهكارم اند كه من حضرت حاكم اراده فرموده: اهنگر

 يا نه؟ به اين حرف ايمان دارى: حاكم

 .رود نمى درايت و روشن بينى حضرت حاكم هيچوقت به اشتباه. ايمان راسخ دارم: آهنگر

 با اين حساب در گناهكارى تو هيچ شكى نيست؟: حاكم

 !قربان درسته: آهنگر

 .با التماس رو به جالد

 !منتظر چى هستى؟ دست به كارشو. كنم مى كنم، تمنا خواهش مى! پس در آر، در آر، در آر

 فرماييد قربان؟ اجازه مى: جالد

 .رود آيد و جالد عقب مى جلو مى حاكم

 نه؟ از لطف و كرم ما خبر دارى يا: حاكم

 .مثل روز بر همگان روشن است: آهنگر

 كنى؟ نمى چرا طلب بخشش: حاكم

 .برسم به عقوبتام و بايد  طلب بخشش چى؟ گناهى است كه مرتكب شده: آهنگر

  كنى كه بعدها پشيمان شوى؟ خيال نمى: حاكم

 … فقط ممكنه تأسف بخورم كه… فقط. نخواهم شد هيچوقت پشيمان: آهنگر

 تأسف چى؟: حاكم

 .ت كنمشمارش غل و زنجير درس براى زندانيان بى سردارانش را صيقل دهم و توانم براى ايلخى حاكم نعل بسازم، و يا شمشير ديگر نمى كه: آهنگر

 چرا نتونى؟: حاكم

 !براى اين كارها يك جفت چشم الزم است حضرت حاكم :آهنگر

 .صداى بلند رود و بعد با حاكم به فكر مى

 با اين حساب كه نميشه چشم تو رو درآورد؟: حاكم

  .قربان، خيلى هم راحت ميشه درآورد چرا: آهنگر
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 بكنه؟ پس اين كارارو كه گفتى كه: حاكم

 .شناسم اى نمى اين كارارو؟ كس ديگه: آهنگر

 درنيارم قضيه قصاص چطور ميشه؟ و اگه چشم تو رو: حاكم

 .درست بشه ر آرين، همه چىد مصرف، يكيشيو قربان، چقدر فراوونه چشم بى: آهنگر

 .كوش؟ نشون بده ببينم: حاكم

 .كند و يك مرتبه مى آهنگر فكر

 .چشم راست جناب ميرشكار: آهنگر

 ميرشكار؟ ميرشكار من؟ چشم راست: حاكم

 .بله قربان، چشم راست ميرشكار شما: آهنگر

 خوره؟ ىنم درد مصرفه و به از كجا خبر دارى كه چشم راست ميرشكار من، بى تو: حاكم

 چكاند؟ مى رود و ماشه را بندد و با چشم چپ نشانه مى همه خبر دارن قربان، مگه نديديد كه جناب ميرشكار موقع شكار،چشم راستش را مى: آهنگر

 .اداى در كردن تفنگ

 !كه اين طور! پس اينطور! ها: حاكم

 .حال قدم زدن در

 !بسيار خب  يده است،تا حاال ما خبر نداشتيم كه چشم راست ميرشكار ما بيفا

 .زند ماند و فرياد مى يك مرتبه از راه رفتن مى

  !ميرشكار !ميرشكار
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 .آيد و در نقش نقال جالد جلوى صحنه مى

  چند . مال مفصلى داده بعد از خواب بيدار شده، توى حمام مشت و خواب غيلوله مفصلى كرده، و هاى ظهر تنور شكم را از كباب تيهو انباشته و دمدمه جناب مرشكار: جالد

هايش را  نشسته و با يك قيچى عظيم پاى سبيل شمارش ايستاده و خوش خوشانش شده، حال پاى آينه سركشيده، ساعتى در برابر افتخارات بى گيالس شربت مقوى

 .زند مى كند كه ناگهان فرستاده حاكم در يزان مىم

 .جالد با صداى ميرشكار

 واد؟خ چه كسى اجازه دخول مى: جالد

 .با صداى مأمور جالد

 فرستاده حضرت حاكم؟: جالد

 .جالد با صداى ميرشكار

 !بيا تو كه حتماً خبر خوشى دارى :جالد

 .جالد با صداى خود

 .شود فراوان وارد مى مأمور باادب: جالد

 .جالد با صداى مأمور

 .اند فرموده ميرشكار باشى را احضار حضرت حاكم، جناب جاللت مآب: جالد

 .خندد مى با صداى ميرشكار به شدتجالد 

  !ها، بازم يك مدال ديگه، يك افتخار ديگه هاى جانمى: جالد
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 .صداى خود جالد با

 .كند شم به هم زدن خود را آماده مىو آنوقت در يك چ: جالد

 .صداى ميرشكار جالد با

 .تا دير نشده راه بيفتيم: جالد

 .كند شود و تعظيم مى هاى رنگ وارنگ، تنفگ به دست وارد مى شكار، مدال ميرشكار با بند و بساط و لباس

 .ميرشكار آماده خدمت است :ميرشكار

 .سالم بر تو ميرشكار عزيز: حاكم

 .دشو مى نزديك

 .جانبازى باشى اميدوارم كه امروز هم مثل همه روزهاى ديگر، از جان و دل آماده خدمت و

 .فرمايند چنين است كه حضرت حاكم مى: ميرشكار

 .كند ميرشكار را برانداز مى حاكم سر تا پاى

 !اى شكار خدمت ما رسيده به به، به به، خيلى مجهز و با ساز و برگ: حاكم

 .اند يك كبك درشت و يا حداقل يك بز كوهى جوان و پر خونى را كرده حضرت حاكم باز هوس يك تذرو چاق ياخيال كردم : ميرشكار

 !ايم كرده اما اين بار هوس چيز ديگرى. ما هميشه هوس و اشتهاى اين چيزهاى خوب و لذيذ را داريم البته،: حاكم

 هوس چى قربان؟: ميرشكار

 !هوس يك چشم: حاكم

 قربانت گردم؟چى،  چشم: ميرشكار

 .مصرف يك چشم بى: حاكم

  خب قربان، چشم يك شير افراشته يال را، يا چشم يك شاهين تيز بال را؟! مصرف بى مصرف؟ چشم چشم بى: ميرشكار

 !چشم يك حيوان دو پا را، ميرشكار: حاكم

 پا؟ چشم يه حيوون دو: ميرشكار

  .لبخند طلب شده باكند و بعد يك مرتبه انگار متوجه م دور و برش را نگاه مى

 .ولى، ولى اين كار از عهده جناب جالد باشى ساخته است

 .آيد درسته، اتفاقاً تنها از عهده اين مرتيكه الدنگ بر مى بله،: حاكم

 .داده ميرشكار با سينه جلو

 تواند انجام دهد؟ چاكر چه خدمتى مى: ميرشكار

 .تا عدالت واقعى اجرا شود! كوچك يك فداكارى: حاكم

 .بزرگوار ام سرور از جان و دل آماده: شكارمير

 .حاكم رو به جالد

 ! شو بچسبوبسيار خب، خر: حاكم

 .رود مى ميرشكار عقب عقب. شود كشد با لبخند و تعظيم كنان به ميرشكار نزديك مى مى جالد خنجر

 .جسارتاً زانو بزنيد! جناب ميرشكار: جالد

 براى چى زانو بزنم؟ زانو بزنم؟: ميرشكار

  .خواهم اين لنگ را به گردن مبارك ببندم مى: دجال

 براى چى؟: ميرشكار

 .چشم راست حضرتعالى الزمه: جالد

  .برد به حاكم پناه مى ميرشكار وحشت زده
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 من؟ چشم راست من؟ براى چى چشم راست! قربان! قربان: ميرشكار

  مگه تو با عدالت موافق نيستى؟ جناب ميرشكار،: حاكم

 راست من كه كارى نكرده؟ ولى چشم: ميرشكار

 .راست تست، به ناچار چاره ديگرى نيست مصرف، چشم درسته، درسته، ولى چون تنها چشم بى: حاكم

 مصرفه؟ بى مصرفه؟ كى گفته ت من بىچشم راس: ميرشكار

 گيرى؟ بندى و با چشم چپ هدف را نشانه مى راستت را مى همه باخبرند ميرشكار، مگر يادت رفته كه موقع شكار چگونه چشم: حاكم

 .الزمه دن شكار كه هر دو چشمبراى پيدا كر اما. در تيررس قرار گرفته بندم كه شكار پيدا شده، ولى موقعى چشم راستم را مى درسته قربان،: ميرشكار

 مصرف نيست؟ راست تو بى خواهى بگى كه چشم يعنى مى: حاكم

 .همين طور است قربان: ميرشكار

 .عصبانى حاكم

 خودمان را راحت كنيم؟ تونيم يه دونه چشم دربياريم و خيال پس با اين حساب، ما نمى: حاكم

 .خوره درد كارشون نمى م بهچرا قربان، چه فراوون آدمهايى كه اصالً چش: ميرشكار

 چطور همچو چيزى ممكنه؟: حاكم

 !ممكنه ممكنه قربان،: ميرشكار

 مثالً؟: حاكم

 !زن بارگاه حضرت حاكم مثالً نى: ميرشكار

 خورد؟ مصرفه و به درد كارش نمى زن بارگاه ما بى به چه دليل چشم نى  : حاكم

 .بندند نمايى هر دو چشم را مىاين دليل كه ايشان موقع نوازندگى و هنر به: ميرشكار

 بندد؟ ها را مى براى چى چشم :حاكم

 .نواخت شود نى براى اين كه با چشم بسته بهتر مى: ميرشكار

 بستن چشم چه ربطى داره به خوب نواختن نى؟: حاكم

 .نشده، اما يك نكته را نبايد فراموش كرد امروز بر همگان روشن شايد در اين مسئله حكمتى نهفته است كه تا. كار روشن نيست دليل اين: ميرشكار

 .با لحن قاطع و آرام

 .اند ها در تمام دنيا، هميشه از هر دو چشم كور بوده نوازنده بهترين

 .ايم حقش كرده  عالوه بر اجراى عدالت، خدمت بزرگى هم در حساب اگر ما هر دو چشم او را در بياوريم، پس با اين: حاكم

 .رو به جالد

  مرتيكه؟نظر تو چيه

 .شود تر و پربارتر مى شكوفان و هم هنر هنرمند بارگاه حضرت حاكم، عدالت ما اجرا شده،: جالد

جدلى با او نخواهيم داشت، هيچ نوع استدالل وبرهانى را نخواهيم  وقتى نوازنده به حضور ما رسيد، هيچ نوع بگو مگو و بحث و! گوشاتو وا كن و خوب بشنو پس: حاكم

بنابراين تا به حضور ما رسيد و شروع به . تراشى كند ما دليل ضرورى نيست كه هنرمند احمق ما لزوم چشم را براى حرفه و هنر خود واجب بداند و براى الًپذيرفت، و اص

  .كنى  ما را هم راحت مىبخشى و در ضمن مى كشى و هنر او را اعتال خانه بيرون مى هيچ گفتگويى هر دو چشم او را از چشم كرد، بى هنرنمايى و نواختن نى
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 .نقش يك نقال آيد و در جالد جلوى صحنه مى

  تخمه،  خوبى انديشيده، حال در خانه نوازنده، به مخده رنگ وارنگى تكيه داده، ضمن شكستن فرستاده حضرت حاكم كه از اين همه رفت و آمد خسته شده، حيله بسيار
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 .مشغول وراجى است

 .جالد با صداى فرستاده

.  الزم را ندارىفرمودند كه تو در هنرت مهارت مى و حضرت حاكم قبول نداشتند و. كرديم ديشب كلى تعريف تو را براى حضرت حاكم مى بله، همين جورى شد كه: جالد

فشارد كه  ها را بر هم مى ضمن نواختن نى، چنان پلك و ما به عرض رسانديم كه قربان، او در. گذارى استاد، موقع هنرنمايى چشم بر هم نمى هاى بزرگ و چرا كه مثل نوازنده

 .ايم صله بسيار مفصلى به تو ببخشد گفته  بدهى و اگر چنان باشد كه ماحال حضرت حاكم تو را احضار فرموده كه خودى نشان. افتاده انگار از شكم مادر، كور روى خشت

 .جالد با صداى خود

 .افتد گذارد و با عجله به همراه فرستاده راه مى زر در چنگ آن نابكار مى نوازنده بدبخت مشتى

 .بوسد شود و چاپلوسانه تعظيم كرده زمين را مى وارد مى زن نى

مرتبه به كله مباركمون زد كه تو را احضار كنيم و با نواى  مدتى است كه دلمان هواى ساز تو را كرده بود و هم اكنون ضمن اجراى عدالت يكخب،  بسيار خب، بسيار: حاكم

هارو به راه و  و اگر آن. رندجوار ما چه قرب و منزلتى دا دانى هنرمندان در تو كه مى. خود را تشفى بدهيم و خستگى وظايف خطير را از تن برانيم دلنواز نى تو، دل و روح

 .جا رو به روى جايگاه ما بنشين بسيارخب، جلوتر بيا، جلوتر بيا، و همين. كنيم رسيم و عزتشون مى چگونه به ايشان مى بر باشند مطيع و فرمان

 .نشيند تماشاچيان مى آيد رو به روى نيمكت، پشت به زن جلو مى نى

 !ها را براى ما بنواز ترين آهنگ سوزناك ترين و ، عاشقانهترين بسيار خب، حال دلنوازترين، شيرين

خواند و هر دو خم شده نگاه  پيش مى شود، جالد را به اشاره زن خيره مى شود، و به صورت نى كند، حاكم جلو آمده، خم مى مى شود و شروع به نواختن زن جا به جا مى نى

تيز كردن كارد چند بار دور  جالد در حال. دهند كنند و سر تكان مى زن را نگاه مى خواند، همه خم شده نى يش مىپ حاكم به اشاره همه را. دهند كنند و سر تكان مى مى

گيرد و  زانو مى جالد يك مرتبه سر نوازنده را ميان دو. زند دهد و لبخند مى جلو چشم نوازنده تكان مى حاكم انگشتانش را. گيرد چرخد و پشت سرش قرار مى زن مى نى

 .دو چشم از حدقه درآمده، نوازنده با سر روى زمين افتاده است هر. شود به فاصله بسيار كوتاه فرياد خفيفى بلند مى. برد ى نى مىصدا

 !عالى شد بسيار خب،: حاكم

 .همه با فرياد

 !حكومت حاكم عادل پاينده باد: همه

 .مرد جوان حاكم رو به

 .قصاص چشم تو گرفته شد: حاكم

 .ادمرد جوان با فري

 .سايه حاكم دادگستر از سر مظلومين كم مباد :مرد جوان

 !كه راحت شديم...  آخ: حاكم

 .زند كند و با مشت به سينه مى دره مى دهن

 .بياد اى فارغ شديم، بهتر است چرتكى بزنيم و استراحتكى بكنيم تا حالمون جا وظيفه بسيار خب، بسيار خب، حال كه از بار سنگين

 .گردد و رو به ديگران افتد و برمى  تخت راه مىبا سنگينى به طرف

 .رسيد برويد و به صداى بلند تمام مردم شهر را خبر كنيد كه عدالت اجرا شد وحقدارى به حق اكنون

 .رود خزد و زير تخت مى ى مىجالد هم به آرام. ماند پاهاى بزرگش روى لبه نيمكت مى شود و رود و بعد آرام آرام در تخت خواب پشت نيمكت ناپديد مى روى نيمكت مى

 .بلند گيرند و با صداى آيند و روبروى تماشاچيان قرار مى ديگران با هم جلو مى

 .عدالت حاكم عادل اجرا شد! عدالت اجرا شد! عدالت اجرا شد

همه با هم . گيرد اش اوج مى شود و صداى خرناسه ناپديد مىآرام آرام  گردند، پاهاى حاكم كنند، به عقب برمى و با احتياط و ترديد اطراف خود را نگاه مى شوند ساكت مى

 .پرسند شوند و از تماشاچيان مى با احتياط خم مى آيند و جلوتر مى

  كدوم عدالت اجرا شد؟ عدالت چى اجرا شد؟! عدالت اجرا شد راست راستى عدالت اجرا شد؟ بله؟

  ...کر گاه روزانه ها يد
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  مارکسيستی    دينی    سياسی    تاريخی    ادبی   : »    ...  ها روزانه کاه « موضوعیِ فهرسِت

... که رفت يدون ، دانشيفر                      عکسيگالر               پراکندهيمه هانوشته ها و ترج                ياسيس يوشته هان                                       اشعار                                يگيل بيدون ايفر نگاهِ  از   

 وزران و جهان در امري ايدادهايرو              زبان ياِت فرانسويران در نشريا              نما         آوا         هيکتاب و نشر             ...سنده گان و ي شاعران و نويعکسها             گرانياز نگاِه د...  

؟  » محمد « و نه » آراد «چرا           1385يمنتشرشده ها      1384 يمنتشر شده ها      1383ِ يمنتشرشده ها       1382ِ  يمنتشرشده ها        1381ِ ي منتشرشده ها         عکسيگالر                  يگيل بيا. از نگاهِ آراد م     
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