
 

 

  

 و شد نوشته نوجوانان براى١٩٨٤ سال در« مقاومت لبخند »كوتاه نول
. گرديد منتشر و چاپ فرانسه و رسىفا زبان دو به ١٩٨٦ سال در

 كارمندان، كارگران، زنان، اعدام و شكنجه دستگيرى، كه سالهاست
 متن. دارد ادامه ايران در واهى اتهامات به ايرانى جوانان و دانشجويان

 تواند مى ايران در اسالمى انقالب استقرار سالها از پس هنوز  داستان اين
  .دارد ادامه هنوز ايرانيان مقاومت. باشد خواندنى

  

  

  



  

  

  

  

  ميهنم آينده هاى نسل به

  چوبينه بهرام

  

 ست وقايعى مقاومت لبخند
 ژوئيه در گونه داستان كه راستين
 از پس اكنون و شده نوشته ١٩٨٤

  ...ميشود ومنتشر چاپ سال دو

 نو براى بيشتر را داستان اين
 با تا ام نوشته كشورم جوانان
 فاشيسم، چون هايى واژه مفهوم

  .نمايم آشنا استبداد؛ و توتاليتاريسم



 براى حتى ملتى هيچ براى من
 را سرنوشتى چنين ميهنم، دشمنان

 سالهاى در ايران و ايرانى بر كه
 ميهنم آينده و افتاده، اتفاق گذشته

 است، هولناك و تاريك همچنان
  .كنم نمى آرزو

 خط آن زير كه كلماتى و سطور
 رنگ پر اينجا در (شده كشيده

 از كه ست مطالبى نقل) شده
 يا و گفته ديگران و خمينى جانب
 هيچ آنها واقعيت در و شده نوشته

 اين نوشتن در من. نيست ترديدى
 سود مستند حقايق اين از داستان

 اميدوارم سبب بهمين ام، برده
 واقعه يك شرح با را خود خواننده
 كي نه و ببيند روبرو حقيقى
  .تخيلى داستان

 لبخند مترجم از قلب صميم از
 به محبت و عشق، با كه مقاومت
 همچنين و پرداخت كتاب ترجمه

 در كه عزيز خانلرى مولود از
 زحمات فرانسه متن تصحيح
 احترام و سپاس اند، كشيده فروان

  .ميدارم ابراز را خود

  چوبينه بهرام ،١٩٨٦ آگوست

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  :گفتند مى

  بيايد، ماما وقتى» 

  گويد، نمى دروغ كسى ديگر

   خود خانه به كسى ديگر

  زد، نخواهد هم قفل

  ميشوند هم برادر مردم،

  را شاديشان نان و

  .ميكنند تقسيم صداقت و عدل به يكديگر با

  :داشت نخواهد وجود صفى ديگر

  گوشت، و نان هاى صف

  بنزين، و نفت هاى صف

  ماليات، هاى صف

  اتوبوس، و فيلم هاى صف

  زهرمار هاى صف

  .روند مى بين از



  بيدارى صبح و

  آزادى بهار و

  .ميزند لبخند

  بيايد امام بايد

  بنشيند، خود بجاى حق تا

  نفرت و خيانت و باطل و

  .نماند روزگار در

  بيايد امام وقتى

  رنجور شكسته مادر اين ايران،

  هميشه براى ديگر

  جهل و جور بند از

  ميشود آزاد زندان و شكنجه و غارت و

  «!ميشود آزاد

  

  

  ...آمد امام

  .«آمدى خوش امام»

  .«باد گرامى امام مقدم»

  .«صف يك در مصدق راه به و خمينى، راه به»

  .«موالئى و امامى سرورى، باد، گرامى مقدمت»

  

 و ها ماركسيست هاى مقدم خير و شعارها سفيد و سرخ هاى پارچه روى



 آورده وجود به تماشايى منظره تهران، آلود غبار هواى در ها كاپيتاليست
 خوابيده امام مسير در نفر هزاران». بود التهابى و شور شهر در. بود

 كه دانست نمى كس هيچ هنوز. ديدند مى طاليى هاى خواب و «بودند
  .ندارد خود در «احساسى هيچ» امام

  .رفت مى راه مردم دوش روى امام روزها، آن

  :جز صدايى

  ...خمينى بر سالم»

  دمحم على صلى

  «آمد خوش ما رهبر

 با. بود ايستاده پنجره پشت. شد وارد ديگران خانه در امام. شد نمى شنيده
 مردم مقابل در هم گاهى و بود شده خيره جمعيت انبوه به حيرت و تعجب
  .ميداد تكان دستى شده، مسخ

 امام ورود احترام به كه كراواتى مردان آنان ميان در و ريشو، مرد چند
 ديده امام كنار در بودند، كرده پنهان خود هاى جيب در را ها كراوات
  .ميشدند

 به آغاز امام و كردند دعوت سكوت به دست اشاره با را مردم ريشوها
  :كرد سخن

 دوران و اكرم رسول زمان خاطره تا ام آمده من مسلمان، امت اى»
  «كنم زنده باره دو را على اميرالمومنين امامت

 بودند ايستاده خيابان گوشه در كه اى عمامه و چرده سياه گروهى ناگهان
  :زدند نعره

  حسينيه ما نهضت»

  «خمينيه ما رهبر

 امام سخنان. شدند صدا هم آنها با هم مردم چردگان، سياه نعره دنبال به
 تكان هوا در را خود كرده گره هاى دست و زدند مى فرياد مردم. شد قطع
  .شد ساكت هاريشو اشاره با باره دو جمعيت. دادند مى



  :گفت امام

 اصفياء و اولياء با و برويد جنت به خواهيد مى اگر مسلمان، امت اى
 اين در خواهيد مى اگر نشويد، گرفتار صراط پل سر و شويد، محشور

 مفسدين و مؤمنين غير وجود از را شهر شويد، خوشبخت دنيا آن و دنيا
  «است سازى پاك» امت، وظيفه اولين. كنيد پاك

 چون شهر، كنار و بگوشه مردم كه بود نشده تمام امام هاى رفح هنوز
 خود هاى محله به و. زدند مى فرياد و دويدند مى. شدند سرازير سيل

  .رفتند بودند داده تشكيل جارو كميته كه امام ياران بسوى سر يك. رسيدند

 ها بعضى. بود كلفت ولى كوتاه، جاروها دسته باريك، اول در جاروها
 هركس. گرفتند دست به پهن و بزرگ جاروهاى امام آمد خوش براى

  .بود هم تر محبوب بود، بزرگتر جارويش

 جاروها دسته. بود گرفته در جارو بزرگى و بلندى سر بر عجيبى رقابت
 كلفت هاى دسته با پهن جاروهاى هم امام. پهن جاروها خودِ . شد متر چند
 جارو  و «كلمه اتحاد». بودند زبان يك امت و امام. داشت مى دوست را

  .داشت زيادى رونق فروشى

 به مردم شهر در. دادند مى سفارش مخصوص جاروهاى دارها پول
 امام توجه مورد بيشتر باشد، بلند و پهن جارويش كه هر گفتند مى يكديگر

 كسى. رقابتى چه. بود شده شروع جاروكشى مسابقه. گرفت خواهد قرار
 ديگر. باشد نداشته دوش روى و نخريده ودخ وسع به بنا جارويى كه نبود
 كه جارو دسته و بود جارو تنها. شد نمى ديده هم ها جاروكش چهره حتا
 پسران و مردان جاروهاى ها شب زنها. ميزد موج شهر هاى خيابان در

 مى آنها سر زير آماده بعد روز براى و كردند مى براق و پاك را خود
 خانه و خيابان در مردم گفتگوى. بودند شده جاروكش همه و همه. گذاشتند

  .بود «سازى پاك» و جارو از

 مى اعالن بودند، شده «سازى پاك» كه را كسانى نام مرتب بطور راديو
 مى نشان را شدگان پاك پاى، و دست بى اجساد تصوير تلويزيون. كرد
  .داد

 و نويسندگان گفتند، مى شعر شعرا ها، جاروكش و جارو پيرامون در
 ها كتاب جاروكشى، و جارو فوايد و تشويق تعريف، در !«فكرانروشن»



 نوشته امام هاى روزنامه از يكى كه نكنيم فراموش. نوشتند مى مقاالت و
 در تراشند، نمى را خود ريش زنند، نمى كراوات»: جاروكشها كه بود

 فقط. دارند نماز مهر داغ پيشانى روى. زنند مى ته از را خود سر عوض
 و روند مى مسجد روز هر ،خوانند مى را امام المسائل حتوضي كتاب
ً  جماعت نماز در ها جمعه  دستورى كس هيچ از. كنند مى شركت حتما
  .«...رهبرشان و امام از جز گيرند، نمى

 همين به. بود خوب جارو بازار زيرا كاشتند، نمى گندم ديگر دهقانان
 بازارى. كردند مى درو هم جارو البته صد و كاشتند مى جارو تخم سبب

 به دادند، مى سفارش فرنگ به قزوينى شانه امام ورود زمان تا كه ها
 بى غرب تا دور شرق از رنگى جاروهاى حتا. پرداختند جارو سفارش

  .ميشد ايران وارد خبر،

 پاك. رسيد مى بگوش كشى جارو و جارو صداى امام، خانه بام پشت در
 اطراف هاى خيابان آسفالت. داشت ادامه بيشتر چه هر شدت با سازى

 پاك شهر عوض در ولى سرخ، پاك، نا مردم و مفسدين خون با امام خانه
  .بود شده

 ديگران عبرت براى «انقالب ضد« اجساد امام ادارات ديوار و در بر
 مى را امام دستورات رعايت سازى پاك در چنان آن مردم. بود آويزان
  ...نبود شده وسواسى اصالً  گويى كه كردند،

 بود، گرفته غنيمت به كه ديگران خانه بام پشت روى امام. گذشت چندى
  .شد ظاهر بود، جدش دستورات از گرفتن غنيمت چون

 به را خود كرده گره دستهاى مردم. بود خندان كمى و شاد اش چهره
  :زدند مى فرياد و دادند مى حواله آسمان ساكنين

  من خمينيم جاروكش«

  «من خمينيم جاروكش

  :گفت امام. شد ساكت ريشوها اشاره با عيتجم

 را پاكسازى اين من. ممنونم ها جاروكش همه از من جاروكش، امت اى
 به اين از ميدهم دستور من. ميگويم تبريك جاروكش مسلمان امت بشما
. كنند اعالم عمومى تعطيل را ها جاروكش جمهورى شروع روز بعد



 اين. بود انقالب نبود، اكسازىپ تنها كرديد آنچه. است مباركى روز چون
  .است جهان هاى جاروكش انقالب بزرگترين

 قطع را خود «انقالب كبير رهبر» و امام هاى حرف شنگول، و شاد مردم
  :زدند فرياد دل ته از و كردند

  

  من خمينيم جاروكش»

  من خمينيم جاروكش

  عزيزم خمينى

  بريزم خون كه بگو

  هللا اى بگردم

  «هللا روح فداى

  است حق راه فداى مجاهد، هد،مجا»

  .«است خلق ضد جواب مسلسل، مسلسل،

  

 و جارو شرايط و جنت در ها جاروكش پاداش و جاروكشى ثواب در امام
 منبر انقالب، به انقالبى هاى جاروكش خدمات خالصه و جارو دسته
 لطف مورد را آنها و كرد ها جاروكش عالى شوراى به اى اشاره. رفت
 روضه ساعتها آنان، پاكى و دانش و علم و فضايل رد. داد قرار خود

  .خواند

  :گفت و كرد كوچك هاى جاروكش جانب به رو باره يك

 هم آقايان اين همه. هستم شما از هم من. دارد بشما تعلق انقالب اين ولى
 هميشه امت شما از «انقالب شوراى» عضو آقايان و من. هستند شما از
 ما ميان خواهد مى كه است كار در يىها دست اما. متشكريم صحنه در

  . بياندازد تفرقه ها جاروكش

 و تاريك هاى چهره با ها جاروكش كه بود نگرفته پايان امام حرف هنوز



  :دادند شعار گرفته خون هاى چشم

  داد، امام بما خدا»

  داد، توان پر امام

  اسالمى، كرديم انقالب

  «طالئى سفيدو و سرخ

  

 امام. كردند دعوت سكوت به را مردم تفنگ و لمسلس با بار اين ريشوها،
 بروند بزرگ هاى جاروكش تا داد فرمان پا و دست حركات و اشاره با

 طرف بروند كلفت جاروهاى دسته با ها جاروكش خرده راست؛ دست
 جاروكش. گيرند قرار وسط در دارند دسته بى جاروى كه كسانى و چپ

  .شد تعيين «امام خط». شدند تقسيم مختلف هاى دسته به ها

 كنار در ها جاروكش هنوز. رفتند بخواب ها جاروكش و شد شب
 بودند، نكرده بيرون تن از را قبل روز كوفتگى و خستگى خود جاروهاى

 پراكنده شهر در او صداى. شد مى شنيده اش باالخانه در امام صداى كه
  .پريدند بستر از سراسيمه زده، خواب مردم. بود

  

  .بود دميده  نه صادق صبح هنوز

  

  :گفت امام

 اعتماد مورد هاى جاروكش از اى عده بودند، خواب در همه كه ديشب
 در و سبز زرد، سفيد، رنگ به هايى خانه. رفتند شهر بازديد به من

 كه كنم مى اخطار شما به من. ديدند سرخ رنگ به شهر نواحى از برخى
 عالمت سياه رنگ. ئيدنما سياه را ها خانه همه و كنيد پاك را رنگها اين

ً  شما. است مقدس. است اسالم و سيادت  رنگهاى از كه هستيد مكلف شرعا
  .شويد متحد ها جاروكش. كنيد دورى شرعى غير

. شد آويزان شهر ديوار و در بر شويد، متحد جهان هاى جاروكش شعار



 زودتر هرچه تا دويدند مى شهر طرف آن و طرف اين به ها جاروكش
  :ميكشيدند نعره راه در. شوند خود هاى خانه كردن سياه بكار دست

  حق راه شدگان كشته»

  اند، رفته حسين راه

  شهرما، ماندگان

  .«اند گفته زينب به لبيك

  

 در ها جاروكش. ميشد فروش و خريد زرناب چون سياه رنگ سطلهاى
 هزارها سياه، رنگ قطره يك براى و بودند كرده ازدحام مسجد در جلوى
  .ريختند مى مگر اشگ قطره

  بام پشت روى مردها

  بدست رنگ سطل ها زن

  بود محشرى شهر در

 دور از تفنگ و توپ صداى و بود پراكنده شهر فضاى در باروت دود
  .ميشد شنيده

  .شد پوش سياه شهر

 كنيد مى ُگمان. آموختند مى كردن رنگ درس مدارس، و كميته در ها بچه
  .كرد نمى خستگى احساس كس هيچ خير ميكرد؟ در خستگى كسى

  

  زن، هزار چندين»

  مرد، هزار چندين

  بسر، لچك زنها

  بدوش، عبا مردان

  تهى، ها خنده از



  خموش، ها گفته وز

  راه، به قدم هر در

  سفيد، ها عمامه

  «سياه ها رخساره

  

 جمع امام باالخانه زير در روزها. خوابيدند مى ها حاروكش ها شب
  .شد شنيده باره دو امام صداى. ميشدند

  

  بود دميده نه صادق صبح هنوز

  

  :گفت آمام

 همگى ما. كارم سياه هم من. گويم مى تبريك كار سياه مسلمان امت شما به
 به كه بينم مى را سياهى شما چهره در من. نيستيم جدا هم از. كاريم سياه
  . روحيم يك از همه. است سياه و هولنك شب مانند

  :دندكشي نعره چاك، سينه و مغرور ها جاروكش

  خمينى منى روح»

  «خمينى منى روح

 شكى ها آن وفادارى در كه، اين براى ها جاروكش از ديگرى دسته
 نعره ديگران از تر بلند و چرخاندند هوا در را خود جاروهاى نرود،
  :زدند

  اكبر، هللا«

  اكبر، هللا

  اكبر، هللا

  «رهبر خمينى



  :كرد سخن به شروع باره دو امام

 هاى خانه از ديدم. بودم آمدنتان منتظر ام، خانه امب باالى در كه امروز
 خالصه و سفيد سبز، سرخ، زرد، لباسهاى و شويد مى خارج خود سياه

 مخالف اين. كنيد دور خود از را ها رنگ اين. داريد تن در رنگارنگى
  .است اسالم شرع

 خجالت خاطر، افسرده. كردند ديگر يك گوش در یپيچ چيپ ها جاروكش
 دانست نمى كسى. گريستند زار زار و انداختند پائين را خود سرهاى زده
 و قبر اول شب ياد به و كردند مى گناه احساس شايد. كنند مى گريه چرا
  !ميداند چه كسى بوند؛ افتاده منكر و نكير

 ضد و مفسدين وجود از شهر. داد ادامه خود انگيز حزن صدايى با امام
 كه ميشد خوب چه كرديد، سياه كدستي را خود هاى خانه. شد پاك انقالب

  .ميشد تاريك و سياه شهر ديوارهاى بمانند هم شما هاى لباس

 بزرگ هاى جاروكش كه بود نگرفته پايان انقالب كبير رهبر حرف هنوز
  :زدند نعره كوچك و

  سعادت، ره تنها»

  ايمان،

  جهاد،

  .«شهادت

 امام هاى ميتهك سوى به و دويدند مى. شناختند نمى پا از سر ها جاروكش
 داشتند، حاضر را مسلمان امت اجناس هميشه كه امام ياران. رفتند مى
 داشته آماده را جنسى چه كه رسيد مى خبر آنها به غيب از اينكه مثل

  !باشند

 بزرگ هاى جاروكش. رفت مى فروش توپ توپ سياه هاى پارچه
 شسفار ها خياط به و خريدند مى گزافى قيمت به انگليسى فاستونى

 جاروكش براى سياه روپوش دوزها پالون. دادند مى «اسالمى روپوش»
  .بردند مى سود تجار ميكرد، كار بازار. دوختند مى كوچك هاى

  .رفتند خواب به كوفته و خسته ها جاروكش



   شهر در

  سفيد كبوترها

  زرد ها قنارى و

  .بود سرخى به متمايل ها بلبل نوك و

  

  

  .بود ندميده نه صادق صبح هنوز

  

 اش خانه باالخانه در بار اين او. پيچيد باره دو شهر در امام صداى طنين
 ايستاده سياهپوش سراپا امام احترام به ها جاروكش. بود نشسته مبلى بر

 تا. شدند رهسپار امام خانه طرف به دسته دسته خانه بطرف مردم. بودند
 ها جاروكش به نگاهى امام. سياهى و بود سياهى كرد، مى كار چشم

  :ميشد شنيده كلمات اين او گريه ميان در. كرد گريه به شروع و انداخت

 سياه هم بهشتيان. پوشند سياه هم آسمان هاى فرشته. پوشند سياه هم گاوها
 هم جهنميان و اجنه حتا كه است مبارك چنان آن روزها اين. دارند تن بر

 كه فايده چه اما سياه، شما روح سياه، شما باالپوش سياه، شهر. پوشند سياه
 دو و ببرد بين از را كلمه وحدت اين خواهد مى كه است كار در دستهايى

  . نمايد رنگين كفار گلستان چون را كس همه و چيز همه باره

  شدند دوان شهر مركز بسوى كنان فرياد ها جاروكش

  خمينى توئيم سرباز همه ما»

  «خمينى توئيم فرمان به گوش

 و امام براى شود، كساد آنها كار و كسب هك اين ترس از بازاريها 
  :ميخواندند دعا امام سالمت

  

  خدايا، خدايا،»



  مهدى، انقالب تا

  .«نگهدار را خمينى

  

 خالى سفره سر بر خانه اهل اما پختند، مى گوشت بدون آبگوشت مادران
  :خواندند مى

  هللا، حزب فقط حزب»

  «هللا روح فقط رهبر

  

  :ميدادند سر نعره مادرشان ههمرا ها بچه و شد بيكار پدر

  هللا، حزب فقط حزب»

  «هللا روح فقط رهبر

  

 در ها ساعت كه را ها جاروكش جواب و نداشت پختن نان براى آرد نانوا
  :ميداد بودند ايستاده صف

  هللا حزب فقط حزب»

  «هللا روح فقط رهبر

  :آموختند مى كتاب و حساب درس بجاى مدرسه در ها بچه

  هللا حزب فقط حزب»

  «هللا روح فقط رهبر

 صاحب جواب در و رفتند مى باال سياه هاى خانه ديوار درو از دزدها
  :گفتند مى معترض خانه

  هللا، حزب فقط حزب»

  «هللا روح فقط رهبر



  

 ريشوها روضه به شبها و ايستادند مى آب و نان صف در روزها مردم
 كپنى هم «زهرمار» حتا. دادند مى گوش امام خالى شكم وصف در كه

  .«امام ياران» دست در هم ها كپن و بود شده

 انگيز دل عطر نه و ميشد ديده بادام هاى شكوفه نه «آزادى بهار» در
  .رسيد مى بمشام گلها

 روى بر وطن جوانان سرخ خون و بود پراكنده باروت بوى شهر در
 كه سياه پرچمهاى. بود سياه جا همه. ميشد ديده روها پياده فرش سنگ

 سياه هاى خانه ديوار و بدر را خود زده ماتم بود، دلبندى مرگ عالمت
  .كوبيد مى

  

  .بود دميده نه صادق صبح هنوز

  

 اين. شدند حركت در امام خانه طرف به هميشگى عادت به ها جاروكش
ً  بار  صادر فرمانى چه و گفت خواهد چه امام كه دانست نمى كسى واقعا

  .كرد خواهد

 در كه مردم. آمد ديرتر كمى بار اين. ودندب امت امام انتظار در همه
  :دادند سر نعره كردند مى شمارى دقيقه امام انتظار

  خدايا، خدايا،»

  مهدى انقالب تا

  «نگاهدار را خمينى

  

 وحدت». ديدند نمى چيز هيچ سياهى جز ها جاروكش. بود سياه چيز همه
. شد نمايان دخو سياه باالپوش با امام ناگهان .بود امام دستورات از« كلمه

 را خويش انبوه ريش چپ دست با انداخت، ها جاروكش به چشمى گوشه
 جارو، دسته دادن نشان با و برد باال را خود راست دست كرد، مرتب



  :گفت آگين خشم و گرفته صدايى با كرد، تهديد سكوت به را مردم

 پراكنده شهر در «زمان امام گمنام سربازان» من، هاى جاروكش ديشب
 ها بچه. دادند مى گوش شما هاى حرف به ديوارها و درها پشت و دبودن
 مادران، و پدران ميان ها خانه در شبها كه اند كرده گزارش مدرسه در

 جاركش به و زنند مى را انقالب ضد هاى حرف خواهران، و برادران
 خرده و ايراد «اسالمى نظام» هاى جاروكش از برخى و من منتخب هاى
 قطع باره دو ها جاروكش نعره با امام حرف. ميدهند سر هخند گيرندو مى
  ...شد

  هللا حزب فقط حزب

  هللا روح فقط رهبر

  زمان امام گمنام سربازان دشمنان بر مرگ

  

  :داد سر فرياد امام

. بگيريد را ها حرف اين جلوى كنم مى اخطار همه به من امروز از
 زدن حرف ود،نر بين از كلمه وحدت كه اين براى ام، داده دستور

 ضد بخندد، بعد به اين از كس هر. است ممنوع اكيداً  كردن خنده. موقوف
 آبرو بى را اسالم و است بزرگ شيطاتين مأمور او. ماست اسالمى نظام
 نخوانيد، روضه ديگر نه كه گويند مى و آمدند دسته يك حاال». نمايد مى

 نمى را زادارىع اين ماهيت اينها. چه يعنى روضه كه اينها فهمند نمى
 يا بكند، گريه كه كسى كه هست روايت در كه اين... چيست دانند

. است بهشت جزايش اين بكند، را خودش دار گريه بصورت يا بگرياند،
 را خودش دار گريه صورت با كه كسى آن حتى كه است آن براى اين
 حفظ دارد را نهضت اين دهد، مى خود به حزن حالت يك و ميدارد نگه
  «...كند مى حفظ را حسين امام نهضت ند،ك مى

  :دادند سر عربده ها جاروكش

  است شيطان مال خنده

  است انسان كار گريه



  بزرگ شيطان بر مرگ

 هيچ. شد مى شنيده پدران و مادران شيون و گريه صداى فقط شهر در
 امام  گمنام سربازان» و امام جاروكشهاى. نداشت خنديدن جرأت كس

 ها بچه. گرفتند مى گوش درها پشت و دادند مى گشت شهر در «زمان
  .بودند مشغول چينى خبر به انقالب رهبر و امام بدستور

  

 كز  اتاق گوشه آنان دختر تنها شده، فراموش مردى و زن محقر خانه در
 لبهايش گوشه لبخندى يواشكى و بود رفته فرو خود در دختره. بود كرده

  .داد ىم سر اى قهقهه هم گاهى. ميشد نمايان

 جاروكش و همسايگان ترس از و شدند پاچه دست دخترك، پدر و مادر
  .بستند را او دهان و پريدند دخترشان طرف به امام هاى

 كرده تن بر سفيدى لباس. خنديد مى بلند صداى با. بود شده جادو دخترك
 زبان بر مفهوم نا كلماتى گاهى. بود سياه شهر عروس تنها گوئى تو. بود
  .راند مى

 شنيدن با بودند، كرده فراموش بود سالها كه را خنده صداى كه همسايگان
 از را سرها كنجكاوى با بود، شده غريبه آنها براى بكلى كه دخترك، خنده

 بلند هاى خنده به ترس و وحشت با. بردند بيرون هايشان خانه پنجره
  . دادند گوش همسايه، دختر

 جارو دسته با را دختره نفرت و خشم با رسيدند، سر امام هاى جاروكش
 دختره. رفتند امام هاى جاروكش. شد هوش بى كه كوبيدند درهم چنان آن
  .كوبيد مى پاى و ميزد قهقهه بار اين. داد سر خنده. آمد بهوش باره دو

 او از بودند، زده زانو دخترشان مقابل وحشت از كه حالى در مادر و پدر
  :پرسيدند مى

  خندى؟ مى چرا دختر

  كنى؟ مى پايكوبى اچر

  اى؟ شده ديوانه مگر

  .كن رحم خودت بجوانى



 ممنوع ما شهر در وپايكوبى خنده زيرا كوبم، مى وپاى ميخندم من -
. بود شده خيره دخترش سفيد دندانهاى به و انداخته گل چهره به پدر. است
  :ميكرد زمزمه لب زير

  بخندد؟ نبايد دخترم چرا

  است؟ ممنوع ما شهر در چيز همه چرا

  باشد؟ سياه ها خانه بايد چرا

  ميشود؟ ديده است كشتار و مرگ عالمت كه سياه پرچم شهر همه در چرا

  پوشند؟ سياه همه مردم چرا

  برسد، شب بگذار

  !برسد شب بگذار

  

 افتادن اتفاق حال در اى حادثه كه اين مثل. زد مى تندى نفس سياه شهر
 جاروها دسته و جاروها مرمت مشغول امام هاى جاروكش. آمد شب. بود

  .رفتند بخواب كوفته و خسته و شدند

 و اراده با زده وحشت و لرزان مادر، دست در دست پدر، همراه دخترك
 كردن سفيد به خود استخوانى هاى پنجه با و آوردند سفيد رنگ مصمم،

  .پرداختند خود محقر خانه

  

  .دميد صادق صبح

 كسى و درخشيد مى آفتاب. ودب شده دير خيلى. برداشت بستر از سر امام
. رفت خود خانه بام روى سرعت با وحشت از. نديد خود باالخانه زير را

 ميان سفيدى خانه دست دور در انداخت، شهر به نگاهى. نبود كس هيچ
 در شهر مردم. شد پريشان. درخشيد مى خورشيد نور زير سياه شهر
 چهره به و بودند هشد جمع شده فراموش زن و مرد سفيد محقر خانه مقابل

 هم  از. كردند مى نگاه دخترك پايكوبى و ها خنده و انداخته گل و شاد
 ها اين اين چرا است؟ سفيد خانه اين چرا: پرسيدند مى تعجب با ديگر،



  . شد پايكوبى و لبخند به تبديل آرام آرام ها پرسش هستند؟ شاد

 صداى. داد نمى گوش كس هيچ ولى. رسيد مى بگوش صدايى دور از
. ميشد محو سياه شهر مردم پايكوبى نواى و ها خنده موج در كه بود امام
  . شد پنهان نظرها از امام

 هاى جاروكش همراه به اش خانه زير دآالنهاى از امام كه گويند مى
  .گذاشت تنها را ها جاروكش خرده و كرد فرار غريبى ديار به بزرگ

. بود شهر دُهليهاى آشناى ىصدا. ميشد نزديك موسقى نواى دست دور از
 پرواز شهر در موسيقى نواى با ها خنده و تر نزديك ساز نواى لحظه هر

 مى پاى رقصيدند، مى مردم. شد نمايان ها رنگ و سفيد ها خانه. ميكرد
. آزادى و بود آزادى. شادى و بود شادى تنها. بودند سرداده آواز كوبيدند،

٤.٧.١٩٨٤  
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