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« عانمومی ی صاحنه  »

 تصاویری روبرو، دیوار بر اطاق، انتهای تهران. در در پلیس مرکزی قرارگاه زیرزمین در اطاقی دفترـ      

 میز دیوار، از جلوتر و تصاویر زیر اند. درآویزان نژاداحمدی جمهورـرییس و ایخامنه ـ رهبر از

 دیده هاویزیت کارت فیش ـ جعبه و هاپرونده و تلفن و میز دور بر صندلی چهار سه و گردینیمه

 دارد قرار هاپرونده شامل دار،قفل یبسته در کابینت دو دیوار، به چسبیده چپ، شوند. طرفمی

 آن زیر در «مسترا ح« و اندنوشته آن بربالی کوفی خوش خط با که است دری آن از بالتر قدری و

 کمی و آن، بر نصب ایآینه با است ورودی در راست طرف اضطراری) در (خروج پرانتز داخل

 وسائلی اطاق ـ دفتر سقف و دیوارها است. بر ایستاده داریپایه جارختی ورودی در از ترپایین

 دهندمی نشان که مقاوم، و ضخیم هایقرقره و طناب و کمربندها و بنددست جمله از اند،نصب

باشد. هم شکنجه و بازجویی اطاق تواندمی دفتر

 و شال و کُت شوند. بسیجیمی وارد بسیجی و اول بازجوی شده، تر بیش نور خارج، از صداهایی

کندمی آویزان جارختی بر و گرفته را بازجو ایجُبه کله

                                               

                                                  *******
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اول« «تابلوی                                               

 نیفی کربلیی مرتضوی حاج السیدروح بازجو خیر. من به  عصرتاشاگران) به آمده، صحنه (جلوی: اول بازجوی

 انگشت تهران، در نا انگشت قرارگاه زیرزمین در دفترم، هم این و ام؛ امنیت پلیس از کیانی، شهید قنمی

 در بازجویی، تت نویس وبلگ یک کهوقتی پیش، هیفته دو یکی ناچیزی کوچک یحادثه پی در نا

 یک حادثه که معتقدند منطقی کامل ً هنمکاران، کُشت. اگرچه را خودش خودش، اطاق، این شبیه اطاقی

 مبهم، قدری بوده. البته تصادفی نویس وبلگ مرگِ که اینه دادگاه رسنمی رأی اما بود، خودکشی

 و غیره و جاآن و این پراکنده تظاهراتی ناروا، هاینسبت عنمومی، خشم بینین. لذامی که طوریهنمان

 مسلنمان پلیس برای مناسبی اتسیفر بود. خلصه، برپا اداره این اطراف خصوصا ً ها،هیفته غیره... برای

 بازجویی معنمول کار بتونه بعدازظهر شش تا صبح نُه از که من، مثل شخصی لباس در مندیشرافت

 مجاهد، بهایی، لمذهب، مانده،ته چای، دارم. آشغال رو اشنوع هنمه جا این نبود. من بده، روانام

 به (رواست.  مبادل ت یاداره نوع یک جااین افروز. درواقع،آتش چاقوکش، جاکش، معتاد، ای،توده

 بعدی! بسیجی)
گذاشت. روجیگر دندون کم یه باید ها.فعلباشه یادتون یبخشنامه آقام، حاجخروج) (ضمن   بسیجی:

 صحنه جلوی به خود معرفی برای هم او که گردد،برمی دیوانه به معروف کاراکتر با شده خارج (بسیجی

 بدون سیمی عینک آشفته، کند: مهوههایمی تداعی را فروید شاگرد یک ایکلیشه شمایل آید. دیوانهه،می

 سفری یکیسه دو خود با و است آرام بهاران. او ضد کاپشن کتانی، کفش گِتردار، شلوار بزی، ریش لنز،

است.) چپانده چه شان داخل داندمی خدا که کندمی حمل پلستیکی

 شنما مثل هم تئاتر. من تئاتره. بازیگر امشغل نام........ و گم. منمی خیر به عصر عزیزان شنما به هم     مندیوانه:

 مختلیفی تعبیرا ت هم اون خود که اشگرایی اسلم بخاطر نه خونه! خونه رژیم این دست از دلم عزیزان

 این زیرِعلم که داریپشم و ریش هایآدم و هافرقه و هاگروه گریوحشی خاطربه بلکه خونه داره،

 چنماق کرم ال و اشکیهان ادیتور تا گرفته اشعظنمی الآیت از زنند،می جنایتی هر به دست ایدئولوژی

 مرکز تو اینجام، شنمایل و شکل این با من چرا آبروش. اما،بی یهرزه چاقوکش زهرای خواهر و بدستش
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 و شنمسی، ١٣٦٠ یدهه هایاعدام یدرباره حتنما ً شنما معروفش؛ هایدفتر- اطاق از یکی در و پلیس

 تابستانش ماه سه از ماه دو در فقط که ١٣٦٧ سال بودید؛ شاهدش یا شنیدید ١٣٦٧ سال خصوصبه

 پرنسیپ با بودند، ایستاده شون سرِموضع چون چرا کشیدند، بدار هازندان در رو نیفر چهارهزار از بیشتر

 اصطلح و نام ... ! یا و مجاهد بهائی، یا و بودند، چپ آشکارا یا خوندندنی ناز زندون بودند: تو

 فجیع قتل تا و شد شروع مختاری هنرمند- خبرنگار از که هاییخورده: قتل گوشتون به ایزنیره هایقتل

 سبز مردمی جنبش در که هایی اسار ت و کُشتار و هاتصیفیه از یافت! یا ادامه هنمسرش و فروهر داریوش

 زهرا زاد، فرخ فریدون بختیار، شاپور قاسنملو، قتل میکونوس، کُشتار میان این در و گرفت، صور ت

 جنمهوری زندان در اُسانلو افشین آخری ... این و بهشتی ستاّر اعرابی، سهراب آقاسلطان، ندا کاظنمی،

 اشتباه عراق؟!« البته در اشرف اُردوگاه به وحشیانه کُشتار و آخری: »هجوم یکی این بازهم ... و اسلمی

 ندارم، خلق مجاهدین های ایده به باوری دولت، از دین جدائی به معتقد انسان یک عنوان به نشه! من،

 حاکنمان از تر رحنمانه بی و تر وحشیانه کنه، پیدا ظهور امکان زمان هر شان، زمان امام رهبرشان، اگر که

 این نیفس به اصل، به ؟! من کنه می عام قتل کنه، می عنمل شان، زمان امام و اسلمی جنمهور امروزی

 هنری ایجاز و زیبائی با مان سعدی که بشری، حقوق نقص به دارم، اعتراض قدر ت جنگ گری وحشی

... ...« بگذریم یکدیگرند اعضای آدم که: »بنی دارم اعتراض گیفته تام و عام
 استیفاده خودم هنرِ از دیوانه یک پوشش در گرفتم تصنمیم تئاتر، بازیگر یک حیث به من باری. بهرحال،             

 نیفوذ با رو، رژیم این ریاکاری و رذالت گری،وحشی از هاییگوشه خطراتش، تام با نایش، این در و بکنم

 کار این ظرف و قالب بدم... برای کنم. نشون برمل توان، حد در کُشتارش، و شکنجه مافیای درون به

 اتیفاقی »مرگ یعنی ایتالیائی، معاصر بزرگِ نویس »داریافو« نایشنامه نایشی آثار بهترین از یکی از هم،

ام. داده نشون ام،ریخته رو امایران و خودم درد ظرف، و قالب این در و ام، برده آنارشیست« بهره یک
 فرداش، چه شاید و امروزش چه و دیروزش چه جهانِ در ستنمگر، یطبقه که، این جالب کارم، آغازِ پایانِ در و            

 کارِ قالب و ظرف که علتِ بدین و کنه؛می جنایت یکسان کنه،می عنمل مشابه هنمیشه کنه،نی فرقی

 تونه می دیگه، فردایی و امروزی و دیروزی یجامعه هر هنرمند- مبارز هر یا ایتالیایی، »داریافو« ی

 و شعر رُمان، ما که خاطرِ بدین بالعکس! وبازهم، یا و دربربگیره، هم رو ایرانی منِ ودرد حرف محتوی

 پیکاسوی نقاشی دهیم،می گوش بتهون موسیقی بینیم،می خارجی فیلم و تئاتر کنیم،می ترجنمه کتاب
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 جنگ جنگ، مُشترکه، دردِ درد، بینیم. چراکهمی .... رو و و و یونانی فیدیاس هایمجسنمه و اسپانیایی

شده! غار ت و گرغار ت دیده،ستم و گرستم میان ست طبقاتی
 مجید متعیفن،  کوچک ینایشنامه این گراقتباس که بدم شنماهااخطار به باید من  اماتاشاگران) (به: اول بازجوی

 بین که سنتی داره، رو پلیس و مذهب از تنیفر نامعقول سنت »داریافو«، ش نویسنده خود مثل ،زاده فلح

 هایدشنام و انتقادا ت هدف تردید، بی باید، من بنابراین و مشترکه؛ مغز خشکه نظرِ تنگ هایچپ تامی

 خواند:« می و درآورده (اداء جامگان سپید اُون یدوره باشم. چه حکومتی ضدّ پایانبی یناعادلنه

 سیاه این یدوره چه و داشتیم، سوروساتی و بودیم شاداب و جوون  که)!« باشی جاودان ها شهنشا

 و سر بر پیری گرد  کهاست!«) کشان زحمت ی بسته پینه دست سند دهد:« می ( شعار جامگان

داریم.  صیغه و نشسته رومون

 ناگهان او آخر یجمله شنیدن با کرده، تیز گوش بازجو های گفته به و جودمی را اش ناخن که (بسیجی

کند.)می نگاه اشجویده ناخن به و کشیده جیغی

 برداشته هافیش یجعبه از ویزیتی کارت و رفته میز سوی (بهنده!  گوش من باش. به صبور شهیدی : برادراول بازجوی

 در صحیحه؟ شدی، شرفیاب جااین که نیست بار اولین  ایناندازد.)می نظر دیوانه به و خوانده را آن و

  دوبارزند)می ورق را اشروبروی رومیز های(برگهببینم.  شدی... بذار دستگیر چندبار تو مجنموع

 هواپینمای خلبان کشتی، بعد... کاپیتان قدر،عالی روحانی حیث به بارسه متخصّص، جراح عنوانبه

 پروفسور حال و اللهیعلی درویش مدّاح، محلّل، کن، کارچاق فوتبال، سرمربی تنیس، داور روسی، میگ

دعانویس!) و (رمّال کاو روان
آقا. نشدم. حاج محکوم وقتهیچ من واقع در که بدم تذکّر ندارم دوست من هم. اما،روی بار:    هیفدهدیوانه

قوله! یه این دیم،می رو ترتیبت باراین اما بری، در زیرش از تونستی هربار ایحقّه باچه دوننی : مناول بازجوی

 سرتکان موافقت علمت به گرفته، را اشمعنی بازجو که کندمی داریکش پُرمعنی یعطسه (بسیجی

دهد.)می

من!  مثل گناهبی یه یپرونده کردن دارلکه نیست؟ طورآقا- این - حاج میندازه آب :    دهندیوانه
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 جا سوربُن دانشگاه سابق رئیس و روانکاو پروفسور یه بار این رو خود ت حقّه به تو که گنمی :اتهاما تاول بازجوی

شیّادیه! زدی. این
 این دار. بیفرمامدرک یدیوونه م. یهدیوونه یه من واقعا ً. اما آره، بشه، مرتکب عاقل مرد یه وقتی :    شیّادیهدیوانه

 رو چیز یه بار هر و بار شش و  شصتدهد.)می بازجو به را ایشده مچاله کاغذ (برگمنه.  پزشکی گزارش

 تئاتر یعنی منه،هابی دیوونه یه نقش کردن بازی بازی؛بهلول گنمی بهش عربی زبان شدم. تو مرتکب

 در که این از خبربی باشن، واقعی مردم باید هم هنمقطارام بنابراین، و واقعیه؛ تئاتر من، تئاتر منه. و

بدم. هااون به که ندارم پولی من چون مجانی، کن. نایشا تمی بازی من نایشا ت
زنی.می گول رو هااون تو چون  دقیقا ً،اول: بازجوی
نزدم. گول رو کسی هیچوقت     مندیوانه:
دروغگو!  آدم روی به  تُفاول: بازجوی

روش. مام    ازبسیجی:
شدم. رد عِشاء ناز امتحان تو دو یک، نداشتم شوپارتی اما کردم، ارشاد وزار ت از اعانه یه درخواست     مندیوانه:
 سیصدهزارتومن ویزیت هر برای بین،کف و رمال پرانتز داخل روانکاو، یه عنوان به تو اسناد، این برطبقاول:  بازجوی

گرفتی. می
بشم.  اشکت     فدایِبسیجی:

     ببخشید؟!دیوانه:
بشم. حاجی تون می من ویزیتا این از تا ده     بابسیجی:

منه.  مدارک با آدم یه برای منطقی دستنمزد یه     ایندیوانه:
مدارکی؟  چهاول: بازجوی
 بهشر، در خودم مثل دیوونه هزارها با جورواجور، روانی آسایشگاه شانزده در گیرپی آموزش سال      بیستدیوانه:

  باکند.)می اشاره بسیجی (به مردم شکار شهر. برعکساوین از روانکاوها بهترین از بعضی زیرنظر

 نبود سرم زیر هیچی که هم وقتی خوابیدم ها اون با کردم، غرق هاکتاب تو رو خودم من هاتون،شکارچی

 از من درخشان تشخیص به کن ام. نگاهواقعی ژنی یه کن. من سئوال بود. خود ت بیرون هم تاشسه و

است.  العادهآقا. فوق مقعد در گیرهجن اون شیزوفرنی پسر
آقا؟! چی چیآبدار) یکشیده یک (با   بسیجی:

زنی؟ می چرا صدات. آخه عاشق من آقا! خوشگله مقعد واکنشی) (بدون    دیوانه:
آقا!      آهان. مقعدبسیجی:
... اُل!غ! آقا مَرقددهد.)  می تکان سر بسیجی، به اندرسفیه عاقل نگاه اول: (با بازجوی
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کردم. آقام! قاطی حاج ببخشینبسیجی:   (مُلتمسانه) 
 ذاری رومی اسنمش اونوقت کنی، می سرکیسه رو مردم آره؟ العاده، فوق ی الزحنمه  حقدیوانه) اول: (به بازجوی

طبابت!
 این غریب و عجیب هایسرزنش از من است. اگه معاله از جدانشدنی بخش یه الزحنمهحقدیوانه:    

 کردنمی                  فکر مردم این از تر دادم. کممی دست از رو اعتبارم توم شدم،نی خلص سیصدهزار

 شبیه چیزی یا کار تازه نیستم. یه مجربی و خوب بینکف و دعانویس و رمّال شنماها قولبه یا و روانکاو من

دکترا.«  برای مخصوصا ً دواهاست، مؤثرترین چرب حساب صور ت : »یه »فروید« گیفته اینم. حتی
 توست، از ویزیت کار ت  ایندارد.)می بر ویزیتی (کارتپرکردن.  نامهشکایت بینمارها ت تأسیفه،  جایاول: بازجوی

 صحیحه؟
    دُرسته.دیوانه:
 پروفسورغضنیفر سوربُن. تو دانشگاه استاد قبل ً روانکاو، غضنیفر، دکتر دکتر دکتر  پروفسورخواند)(می اول: بازجوی

خیفیّه؟! احوال ت و گیریجن علوم در متخصّص هستی؟
نه.     دقیقا ًدیوانه:
 چیه؟ حرف این  معنیاول: بازجوی
پروفسورم. یه     مندیوانه:
اِهه؟!  پروفسوری؟ یه  تواول: بازجوی
 شبونه هایکلس علنمیه. من نا ت یحوزه در شکنجهبی آزاد نقاشی و دکوراسیون طراحی،     البته. پروفسوردیوانه:

.... یحوزه تو دارم هم
روانکاو. گهمی جاکن... این بساول:  بازجوی
کنما؟ از     بعددیوانه:
 آره.اول: بازجوی
     دقیقا ًدیوانه:
 چی؟ دقیقا ًاول:  بازجوی
 با شنما که کنممی تصور نقطه. من »ر«روانکاو، بزرگ حرف کنُما، غضنیفر، دکتر دکتر دکتر     پروفسوردیوانه:

 تیفسیری شنماربی هایرساله و دعا هستین. کتاب آشنا عربی گذارینقطه و نحو و صرف اساسی قوانین

 کیه؟ شیّاد خوندین. حال خوب شو
آقام. حاج خُله یه    صددرصدبسیجی:
دروغه؟ یا سُوربُن. راسته دانشگاه در پروفسور  قبل ًاول: بازجوی
قبل ً...؟! از     بعددیوانه:
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 چی؟اول: بازجوی
 بخونی؟ حتی تونینی دیگه. تو     کنُمایدیوانه:
نکردم.  توجه اون به  مناول: بازجوی
اندازید! می هامیله پشت که کنیدنی گناهیبی مردم و چیزا این به توجهی     شنماهادیوانه:
.ایدیوونه  تواول: بازجوی

 دون.می دیوانه:   
ها... نقطه و کنُماها ایناول:  بازجوی
... ها    نکتهدیوانه:
 داره؟ گناهبی اصطلح به مردم اون به ربطی چه ها، باشه. نکتهاول: بازجوی
 توم گذاریدقیقه... علمت نداره. ببین... یه ظاهرا ً تو، ناقص آموزش و تربیت این با کسی به ربطی     هیچدیوانه:

 و گیرهمی ذهنی استراحت خود ت- یه - تو خواننده کنُما، از کنه. بعدمی عوض رو جنمله روی تأکیدا ت

 دکتر بشه: پروفسور خونده طوراین باید جنمله نتیجه، در بینی؟ده... میمی تغییر رو اشتوجّه بنابراین

 در ... کنُما... پروفسور »ر«... روانکاو... نقطه... قبل ً بزرگ غضنیفر... کنُما... حرف دکتر دکتر

بکنه.  اشبلع تونهنی گشاد کون یه فقط بخونی، که درست بینی،سوربن... می دانشگاه
 گشادم... آره؟کون یه  منکند)می بلند زدن برای را اشدست تردید (بااول:  بازجوی
 کلس یه شنماها برای تونمی هنمینه. من هنمش گشاده...؛ کم یه تون،عربی زبونتون،      نه! نه! دستوردیوانه:

 بازیشامورتی هنمین عربی زبون مُشکل بگیرین. توم سواری تر بیش تا بذارم عربی زبان جدید

 نکرده، استیفاده خوب خیلی اشبودجه کسری از دولت امسال چون تخیفیف، با گذاریشه. البتهعلمت

 اُ اِ شه: اَمی شروع طوراین صداها عربی زبان کنیم. در شروع میفعول و فاعل با بذارین پس ها؟بچه کرده

 اِ اَکند.) می دعوت تکرار به را بسیجی چشمک، و سر اشاره با و گیردمی ضرب میز (رویای...  او ... آ

ای... او ... آ اُ
ای... او ... آ اُ اِ  اَافتد.)می قر به آمده (خوششای...  او ... آ اُ اِ اَ    بسیجی:

 او ... آ اُ اِ  اَگیرد)می   ضرب (دوبارهکن.  بازی رو شغلت و زدن« بخون »ضربت فعل وزن بر عالیه. حال    دیوانه:

... ضَرَبا... ضَرَبو... ضَرَبَت... ضَرَبتا... ضَرَبنا...! ای... ضَرَبَ
 به کشدمی بیرون هاکابینت از یکی پشت از که باتومی با خواندن ضمن و خواندمی و افتاده کامل رقص (به    بسیجی:

 ... ضَرَبا... ضَرَبو... ای... ضَرَبَ او ... آ اُ اِ ای... اَ او ... آ اُ اِ  اَبرد.)می هجوم فرضی مردم
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 او ... آ اُ اِ ای... اَ او ... آ اُ اِ ضَرَبَت... ضَرَبَتا... ضَرَبنا... ضَربتَ... ضَربتنما... َضرَبتُ.. ضَرَبنا.. اَ

ای...

 جمعیت و مردم به و رقصدمی و خواندنیست. می برداردست دیگر حال و آورده جوش و شده گرم (بسیجی

کند.)می حمله کشیده، بیرون اشجیب از که ایاضافه زنیر و چاقو و باتوم با فرضی

 توهمافتد.) می      بازجو به اش (چشمال... حزب شستت ... ناز  براوُ... براوُکوبان)پای و افشان(دست    دیوانه:

ثارُال...  نرو در زیرش ... از الروح
ما...  مکنهفروخورده)  خشم (با اول: بازجوی
عِبرییه...     ایندیوانه:
که...   گیفتمگریخته) بیرون خشم (بااول:  بازجوی
هندیه...      ایندیوانه:
کنیم؟ تومش رو گائیده یاظهاریه این ما شه میکوبد.)می میز روی مشت با شده (منفجر اول: بازجوی

 پنهان کابینت پشت را باتوم برده، فرو شلوارش جیب در را زنیر و چاقو سرعت به آمده، خود به (بسیجی

ایستد.)می خبردار و نوده

 صدم یه و ثانیه یه و دقیقه یه در کلنمه پنج و چهل مدرک، صاحب نویسکنم. ماشینمی تایپ     عالیه... مندیوانه:

...
شو! خیفهاول:  بازجوی
بابا...!!!  نه روباهه؟ خواره؟ رانت ...؟ ... چی ندارم ماشینم... نیفت یه خودم من     تندنویس؟دیوانه:
بزن.  بندش دستبسیجی) (به اول: بازجوی

افتد.)می غش به دارد. دیوانهمی بر دیوار از بندیدست (بسیجی           

 ایوسیله اداری رسنمی مقام در دادرسی: »هرکس ١٢٢ یهیچی. ماده یا هادیوانه بند ... کُت اه... اهدیوانه:    

 به محکوم بشه، بینمار وضع شدن تربحرانی باعث که بطوری ببره، کار به روانی بینمار کنترل برای غیرطبّی

هاست.« یارانه قطع یاضافه به و شکر، و روغن و برن کوپن تعلیق سال ١٥ تا ٥
...! یا یا    آ... یابسیجی:

کشد.)می پس بسیجی ها،تعلیق از (ترسیده                       
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 ... بله؟ هم حقوق دانشجوی حالاول:  بازجوی
اِهه...!  دانشجو؟تقیر) (با   دیوانه:
تردید! بی روانی، آسایشگاه در دادگاهی مسائل یکرده  تصیلاول: بازجوی
کردم.  تصیل حقوق که ساله دون. بیستمی رو چیز هنمه     مندیوانه:
 کردی؟ تصیل حقوق باشد! کُجا سیصدسالت باید تو  پساول: بازجوی
 چُلق مجتهد اُستاد یه کنه. مامی تصیل حقوق جااون آدم خوب چقدر بدونی خونه. اگهدیوونه     تودیوانه:

 خوایالهی. می حقوق اسلمی، حقوق عربی، داد: حقوقمی درس سه هیفته داشتیم. در پارانوییدی

رشوه!  بخوای توشه! تا پول عالم یه بخونی؟ الهی حقوق
 کردن خر برای آگاهانه تلش یه هاگویی یاوه کن. این بندششهید. دست نترس نشو، خربسیجی)  (به اول: بازجوی

بره!  در بازجویی از تا ماهاست
 شود.)می (بلندنیس...   طورنه... ایندیوانه:    

 بتنمرگ!!کوبد.)می دیوانه سر بر مشت (بااول:  بازجوی

اش)العملعکس منتظر و شودمی خیره بسیجی به تردید با بازجو نشیند،می (دیوانه

بود!  حقّشبسیجی:   
 کشف تر بیش خطاهای برای سرنخی یه این دان... هِه! آیاحقوق هم کنمی یه  پسآید.)می خود (به اول: بازجوی

 یه یدرباره مدارکت در چیزی هیچ جااین  اما،کند.)می پایین و بال را میز روی های(برگه نیست؟ نشده

مدافعه... وکیل حیث به حتی جا،این چیزی هیچ نداره، وجود دانحقوق
 تو مثل خواممی بکنم. من دفاع خوامنی باشیم. من غیرفعال خوامنی بشه! من مدافعه وکیل خواستمی کیدیوانه:    

 بزن. راستی... بکنم. کُتک بکنم. هجوم محکوم بکنم، متهم دارم دوست باشم... من باشم. بازجو

کشت؟! رو خودش جوری چه نویسه،وبلگ اون
چی؟!اول:  بازجوی
زد؟ کُتک خیلی خودشو     خودشدیوانه:
گُه! اول:  بازجوی
 زد؟ هم قنمه سینه، از     بعددیوانه:
 ایستادی؟ چرا پسبسیجی)  (بهاول:  بازجوی

رود.)می دیوانه طرف به بنددست با (بسیجی                       

گیرم.  می گاز وگرنه بکش، رو دستتدیوانه:    
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   نه؟!بسیجی:
گیرم.  می کُونت     ازدیوانه:

رود.) می در (بسیجی                                 

کن! کن. دستبندش کنترلاش کنی؟ می فرار چرااول:  بازجوی
کنترل... گوررررررر! بی     کنترلدیوانه:

بگیرد.) گاز کونش از تا میکند دنبال را بسیجی (دیوانه               

دیوونهست.  آقام. اون حاج میکنم، اخطار بهتونبسیجی:    
شهیدی. بگیرش، تومیگم  بهاول: بازجوی

گیره.  می گاز اون     امابسیجی:
اینجام!  از درست گاز دهن گرفتم. هاری! یه سگ یه دارم. از هاری مرض من     ودیوانه:

 اینجا؟ از  درستمیدهد.) نشان را راستاش گوش فرار (درحال   بسیجی:
اینجا... از     نه. درستدیوانه:

کشد.)  می نعره میگیرد. بسیجی گاز شدت و ولع با و گرفته را بسیجی چپ (لُبر

خطرناکم... گورررر... هنوز اما گرفتم، گرفتم. شیفا شیفا من و شده شهید اون دیگه. حال خبدیوانه:    
کن.  سگ؟! دستگیرش سندهی هستی، چی تو پسبسیجی)  (بهاول:  بازجوی

بگم. بهتون آقام، حاج دیوونهست، سکسی مریض یه اصل ً  اونوحشتزده) برکون، (دستبسیجی:   
نگو! مزخرفاول:  بازجوی

حشریه!     اونبسیجی:

میشوند.) نزدیک او به سر پشت از بسیجی و بازجو میکشد، بو را زمین سگ یک مثل (دیوانه

بگیرش! اول:  بازجوی

 طرف به میخهورنهد. دیوانهه هم به ها آن کرده، خالی جا دیوانه اما برمیدارند، دیوانهخیز سوی به (آنها

 دیوانه شده، دار حلقهی به تبدیل طناب میکشد، سقف از را طنابی دویده، جمهور رییس و رهبر تصاویر

میکند.) حلقه داخل گردن تا را سرش

زن!  می دار رو خودم مندیوانه:    
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میشم.  آویزون پاهاش از خودم بکش. من رو  طناببسیجی) (به اول: بازجوی
 داره. ما، بدی سابقهی بدنامه، کافی حدّ به فعل، مرکز، ...! این بخشنامه رفته؟ یادتون مگه آقام،    حاجبسیجی:

رو...  دیگه یکی نیتونیم فعل ً اقل حدّ
توئه.  با  حقکند.) ساکت را او تا میگذارد بسیجی دهان بر دست آمده، خود به( اول: بازجوی
 بیرم تا میکشه طول خیلی من میکنم اخطار - و افتادم مرگی تشنج به بال اون من وقتی منه. و با     نه. حقدیوانه:

 حال در ها، اون به من و میشن کُپه دورم ژورنالیستها و داره. مردم ادامه م تشنج عاله یه مد ت توم و

 و کردن نگاه بر برو هم اونها و زدین، دار رییسجنمهور و رهبر جلوی رو من ها شنما که میگم تشنج،

زدن!  هم چشنمک هیچ، که نگیفتد هیچی
 اذیت پروفسور.... ! ما میکنی که کاریه چه این .. آخه میکنم نه... تنا نه،زمین)  بر (زانو اول: بازجوی

نیدیم.  رو نیکنیم. ترتیبت
 نیدین؟ که     مالشامدیوانه:
لیم! ما می روهم میدیم. تخنما ت بهت حالم میدم. حتی  قولاول: بازجوی
 شده؟ حشری و هار که اون     حتیدیوانه:

کردی.  شهیدم که منی    حتیبسیجی:
نیکنه. کار خوب مغزشون که اونهایی مورد در خشونت و تریک ،١٢٢ مادهی متنمم باشه،  یادتوندیوانه:

بردارد.) گردناش از را طناب حلقهی تا میکند کمک دیوانه به (بسیجی     

دیگه...  تا بکش بال خوب رو طناب بسیجی) به آمرانه (برخاسته،اول:  بازجوی
نشه! بهشتی دیگه تادیوانه:    

 اضطراری مسهترا ح- خهروج در سوی به دیوانه میشود، سرگرم طناب کشیدن بال برای بسیجی که (همین

میکند.)  پرش

دربرم!  در این از میتون هنمیشه     مندیوانه:
کن. قیفل درو اون(وحشتزده)  اول: بازجوی
رها! هوا. پروفسور خالی. قُنبلش قور ت. شکنمش فور ت. قِر ت     فِر تدیوانه:

 حالت به مسترا ح در به پشت کشیده، عقب به راه نیمه را دیوانه کرده، پرتاب در سوی به را خود (بسیجی

 بسیجی سوی به آورده بدر شلوارش جیب از کلیدی تعجیل به بازجو حال، میایستد. درهمین محافظت

میکند.) قفل سرعت به را اضطراری - خروج مسترا ح در و قاپیده را کلید هوا در بسیجی و کرده پرتاب
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بندازش... رو کلید حال واول:  بازجوی
مستراح. چاهِ     تودیوانه:
آره.(گیج)  اول: بازجوی

کند.) باز را قفل تا چرخیده مسترا ح در سوی به دوباره (بسیجی            

... نه! بندازشاول:  بازجوی
خل؟  توشده) گیج هم (او   بسیجی:
 کن. ...! قاینمش آره ... نه گیفتماول:  بازجوی

کن.  ... بلعش پسدیوانه:    
میدهد.) نشان را اش (دهان                                        

...!  ... خره آرهاول:  بازجوی
... نره!  یاال    دِدیوانه:

بلعد.) به را کلید تا میرود گیج، (بسیجی                        

 اینطوری حال تا شدم. هیچکس دیوونه حسابی میشم. حال دیوونه بسنمه. دارم کافی حد نه! بسه. بهاول:  بازجوی

نکرده! هیچکس!  رفتار من با

میگیرد.) را دیوانه (یقهی                             

رهبر!  گوساله... گاو... میکربِبسیجی:   
 دیوونهای؟ تو میکنی فکر  تواول: بازجوی
... واقعا ً!     آرهدیوانه:
ترم. دیوونه تو از خیلی  مناول: بازجوی
کن. ثبتنام مون کلوپ تو     پسدیوانه:
کن!  باز رو در اونبسیجی)  (بهاول:  بازجوی

میکند.) باز را مسترا ح در (بسیجی                       

بون.      بذاردیوانه:
شو!   گماول: بازجوی
کنم. کنمکت میتون     مندیوانه:
خاشاک!  و خسمیدهد)  ارجاع احمدنژاد عکس (بهبزن. تاپاله!  دار خیابون تو رو خود تاول:  بازجوی
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جیگر!  باشی، خشن قدر این که نداره  ضرورتیعشوه) (با   دیوانه:

بردارد.)  افتاده صندلی روی که را پلستیکیاش کیفهای از یکی تا میکند تلش (دیوانه

ماشین. یه چرخ زیر بذار رو گاییده ت کون و  سرمیکشد) (جیغاول:  بازجوی
بزنی. جیفنگ قشنگ حرفای کنم کنمکت میتون     مندیوانه:
بزن. رو دستت رگاول:  بازجوی
دکترم. یه خودم     مندیوانه:
دکتر... دکتر...؟؟!!اول:  بازجوی

خودتون!  بشه. مثل دیده اینکه بدون بکشم تیغ بزن، زخم میتون   مندیوانه:  
شو! گُم نیست. فقط مهم بکن. برام میخوای  هرکاریاول: بازجوی
بسازم. شیاف نیتروگلیسرین از چطوری که میدون     مندیوانه:
گیفتم!!  شو گُم میکشد.) (جیغاول:  بازجوی

 پلستیکیاش کیسهی اش، همراه و انداخته بیرون اضطراری خروج در از را دیوانه زور به بازجو و (بسیجی

میکنند.)  پرتاب بیرون به نیز، را صندلی روی بر

ربنا!  بالخره... شکربسیجی:   
نگیرن. رو اون مثل کسی دیگه  امیدوارممیافتد.) صندلیاش بر (فرسوده اول: بازجوی

 بخشنامه... بخشنامه...! میکوبد.) شقیقهاش به مشت (با   بسیجی:
 چنده؟ نزن. ساعت حرفشم  دیگهاول: بازجوی

آقا!  حاج کردیم، دیر دقیقه پنج  مامچیاش) ساعت به (نگاهی   بسیجی:
نگیفتی؟! من به چرا  پسشده) (بلند اول: بازجوی

گرفتاراین...  شنما    آخهبسیجی:
ببنده!  تعاونی که  بریم... بریم.. النهاول: بازجوی

 وارد دوباره و کشیده سر احتیاط با دیوانه خورده، مسترا ح در به ضربهای نشده، خارج اطاق در (از

میشود.)

 بردارم. هالو... رو کاغذهام که برگشتم فقط نیارید. من جوش دوباره آقا، حاج میکنم تنا آقا؟ حاجدیوانه:    

 میدارد. بر را میرود. پروندهاش میز طرف به پاورچین است. پاورچین خالی دفتر که (میبینیدهالو...؟! 

 کار ت دستورالعنمل، نسخهی پزشکی،  سابقهیمیگذارند.) نظر از را اش محتویات و میکند بازش
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 می و میزند میشود. ورقشان میز روی پروندههای سایر (متوجهیچیه؟!  سوابق. این پروندهی ویزیت،

  بایدبخواند.) (نیتواندمغازه. دزدی...  از اتوبوس. دزدی تو قصد. جیببری با  ولگردیخواند.)

کنم. تیز رو عینکم

 بیلنز عینک کردن پاک به تظاهر گرفته، چشم از را عینک درآورده، شلوارش جیب از سیاهی (دستمال

 برچشم، عینک سرانام و کرده پاک و گرفته را آن دوباره و گذارده چشم بر را عینک باری سه میکند. دو

میخواند.) دوباره

 ها   (پروندهکرج... عجب! اتوبان در صافکن جاده یک با تعقیب از بعد طرف دزدی: توقیف ماشین

 تکون                                                            هیچکساندازد.) می باطله کاغذهای سطل در را

 ... ماهی اوهوهوهو میکند) جستجو و کرده باز را کابینتها بالیی (کشوی شد. اجرا نخوره. عدالت

 جایی هنمون میتونید توم شنماها مخدر! نه. البته مواد قاچاقچیهای گیرها، باج الاس، بزرگ! دزدهای

 و میبندد را بال (کشوهای میدون آهان! من هستند؟ کجا دزدها آفتوبه عادی، باشید. مردم هستید، که

 گرفته پرونده پُر (بغلی کن! شروع خودشونند، احتنمال ً میکند.) جستجو و کرده باز را زیر آخرین کشوی

 میزند. تلفن زنگ (تلفن راحتتر. وجدان کمتر، آقا. شکنجه حاج متأسیفم میاندازد.) سطل در را آنها و

 پخش به میکند، صحبت گوشی در که آن ضمن بنابراین و میگذارد، پروندهها کابینتِ روی برداشته را

 با کیانی، شهید مرتضوی آقا حاج بازجو ... دفتر  هلومیدهد.) ادامه زباله سطل در آن اجرای و عدالت

 ... کی؟ بهشون بدم رو گوشی من تا هستید کی بیفرمایید شنما نه خیر، دارم؟ صحبت افتخار کسی چه

 خوب قدینمی برادر ... بازجو، حاجی میکند.) دور خود از را (گوشی ... خوشحالیه ... باعث ... آوه

 (پروندهی دارکوب. خودمون. حاجی خوشگل ... جوک ... خودشه بوکسوره مُوصی خودمون،

 میزنه، چونه داره ... اون جون مُوصی نه کجاست؟ چی؟ گوشی) میاندازد. در سطل در را دیگری

 ... توشه میلیونی نهصد ... هشتصد ... ای کشنمشه و پسته کوچیک معاملهی ... یه نیست چیزی

 خدمتتون بعدا ً نه، ...؟ کشش ... کیف آره ... بکشش؟ خیر کشنمشش؟  هستم؟ کی من چی؟

 آهان چیه؟ زورم من چیه؟ منظور ت میشود.) پرآب سطل بداخل دیگر پروندهی (یک میکنم. عرض
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 هنمون بال، اون چپول، سوپر بیصدای خدای چوب هنمون غار ت حاجی... یار میکند.) دور را ( گوشی

 یاال گوشی) میرود. در فرو سطل داخل دیگری پروندهی ( بازهم کیام؟ من بدونه میخواد دارکوبه،

 میدونی؟ چی؟ نه... تو بکن. نه، رو یاال... بازی ت هستم؟ کی من میکنی بزن. فکر دیگه... حدس

 من  این(درگوشی) هستم؟ کی اون من که زدم حدس من که زده حدس اونگیرد.)  می دور را (گوشی

 به اول از چرا خب میکنم؟ چیکار جا این زدی. من حدس سبزعلی! عالی بازجو پیرتون هستم. تاپالهی

 کدومشون؟ ... مورد افتاده. اَه زحنمت بیمیله... به اون میخوای؟ چی حاجیمون از نیگی من

 تو ... خودش اظهره منالشنمس که ندا ندا؟ دوانی، کاظنمی، زهرا سهراب، یا مختاری؟ فروهرها؟

 داشتم منکه:  نوشته اینجاست، ... ایناهاش نوشته سایتا نوشته... آره... تو مرگش از بعد خاطراتش

 آن ولی دویدم، قاتل دنبال کمی یک شدم شدهام. بلند کشته شدم متوجه ناگهان که میرفتم راه

 بسیجی برادر یک به من کشت برای اسراییل که آمریکایی ٧٧٧ بویینگ هواپیمای یک با مزدور

 پرواز میکشید، انتظار و بود نشسته زمین به مرغی قلعه تو و بود داده ناموسپرورکرایه سلحشور

 رو آخری به یکی این فعل ً آهان... شاید نه؟ اینم  چی؟تا... رفت و رفت و ... رفت رفت در و کرد

 (کشوی ... سیاسی پروندههای جون؟ مُوصی باشه، میتونه کجا ... اون نویسه وبلگ میگی. هنمین

 روز مثل که این ... خب رو اسانلو میگی! افشین رو آخری این فهنمیدم میبندد.) را کابینتها زیرین

 کرده، باز را میانه (کشوی شنیدی؟ چی افواه در زد..! دقیقا ً... اما، آمپول رو خودش روشنه... خودش

 انام رو نویسه وبلگ اولیه بازپرسی که قاضیای انگیزههای به ... وزار تخونه ها ها، میکند.) رو و زیر

 ... چی؟ کرده اعلم هم دومرتبه داده، رو نظرش قانونی پزشک ...! اما نداره! گندیدهها اعتنمادی داده،

 مضطرب خیلی باید ... متأسیفم. نه. شنماها خورده که که که ... البته خورده؟! البته گُه قانونی پزشک

 نده. بهشون اهنمیتی ها؟ هُوچی هوها، ... کیها، ها کیها؟ عنمومی... کامل ً، افکار باشید! بله. فشار

 این تو متعیفنی طبقهی سودایی... آره... هاها... چه صیفرایی... نه شایدم بلغنمی، حس یه فقط

 تا شده فرستاده مرتیکه ... آهان! پس کردند گُم رو شیشه حال و شدند گرم شده! اول جنمع وزار تخونه

 این اسم میآورد.) در میانه کشوی از (پروندهای من برای جالبه کنه! خیلی تدیدنظر قبلیتون شهاد ت در

 سیویل؟! لباس چاک... تو گریبان حجتالسلم... چی؟ ارشد قاضی (مینویسد.) چیه؟ مرتیکه
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 مادر ... چی؟ اومدند رهبر طرف از کشیدند! شخصا ً دست کلّشی شدند. از ... متنمدن خوبه خوبه

 این هی... ببخشید، هی هی هی هی  سوخته؟ دلشون رهبرهم اونوقت میسوزونه؟ خودشو گیفته پسره

 فرضی، دومرتبه و کرده دور خود از را (گوشی انداختتش نخودی خندهی به چیزا این ... توم بود حاجی

 را گوشی (دوباره ... حقیقتا ً گوشی) در دوباره و میخندد، نخودی کیانی، شهید مرتضوی حاجی جای به

 واقعا واویل! آره که بود چاک دیگهاش جای ... اگه چاکه گریبانش فقط که خوبه حال میگیرد.) دور

 این ندیده؟ کسی حال تا رو ایشون ... گیفتی ببینم گوشی) (در ... چاکه هاشون جا خیلی اینا ... آخه

 دیگه؟ ساعت دو تا میآرند؟ تشریف بازرسی! کی کل هان... عجب!! رئیس شونه؟ مأموریت اولین

 رو مون کار ما اُنوقت تا پس تاشاگران) به رو سپس میخندد؛ نخودی بازهم و میگیرد دور را (گوشی

 این میگه اونطرف از برادرمون جون  حاجیدرنقش)  (دوباره...! هم ها شنما و تومه مون بازی کردیم،

 هنمدردی خرده یه بذار، احترام کم یه رفته، فرو قضیه تو خرخره تا اون اما بخندی، که تو برای آسونه

 ... دقیقا ً، رو سردارقندی یارو اون و شنما رو، شنما دارم. شهاد تهای رو پروندهها من ... بله باش داشته

 حاجی! رفت. خیفه در دهنم ... از ... ببخشید رو شکنجهها و بازجوییها گزارشهای کلنمه به کلنمه

 گم، می خُب ... خیلی بگم نیتون ... نه ... هاها پرونده ... برق آورده جوش ... اون بگم بهتون

 شنما که فکره این میندازه خنده به رو من که اونچه میگه حاجی حاجی،گوشی)  (در...  نشو دلور

 ...؟! اختیار بوده هم اون رفتید. چی؟ فرو گُه تو گردن تا پلیستون، رییس و تو ها، سادیست دوتا

 مسجد طرف زدم و زدم سرش تو بامبی دوتا ... و تُخنمشو تو لقد یه فقط گه: »من می ... حاجی دارید

 (یک نیار... ... جوش ساخت؟! هاها رو کارش دارم.« چی؟!! هنمون نشه. شاهدم قضا نازم تا

 میگه: »دلتون بست. اون شیشکی برا ت که بود حاجی این گوشی) در کشدار و صدا پُر شیشکی

 که اونچه از بیش بشه... شنماها پاره زوردونتون تا بزنین زور ... اونقدر دربره کونتون از بسوزه... جون

 بشین... بازنشسته یا تر، کم درجهی با بشه عوض پستهاتون که رسیده زمانش شدین، مزاحنمش باید

 جایی دنیا، کون سوراخ در گذاشت تخم پشهها که جایی احتنمال ً جنوب، کُجا؟ بیفرستنتون... کُجا؟ و

 ... ها گذشته فصلش هندونه که وقتی میکن استیفاده هدف ترین حیث به ها بسیجی از راهزنها که
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 سرويس رو دهنت فرصت اولي در میگه اون میگيرد.) دور را (گوشی میگم بهش من ها« ... اُکی،

 هايل... صدام!!! شيشکی) (يک کی...؟ لشگر و تو گوشی) (تو... هاها...  میکنه
 را عينک و ريش کرده، گرياش کردن پاک به میکند. شروع جور و جمع را میگذارد. کاغذها را (گوشی

میگردد.) چيزهايی دنبال پلستيکی کيسهی برمیدارد. در
 رو شکلش میشود.) خيره رهبر عکس (به رهبر. وليی حکم با ارشد قاضی يه کاره! سرانام وقت حالدیوانه:    

 کی دوباره ناجی، اِوا... محنمودی، احمدینژاد) تصوير (به ژوکوندی! لبخند چه ايکبيری. اما ببي،

 مسئوليت. آره،برمیگردد.)  خودش (به گودو...!! با جنمکران زو... از ... هان؟! آخ میکنی ظهور

 قاضی بازرسی، کُل رئيس من که کنم قانع رو اونها واقعا ً رسيده. اگر من شدم. وقت احساساتی من

 ... آره میکند.) نگاه آينه (در تغيير نشی. قابليت يکی اين بازيچهی بود مواظب ...! بايد ارشدم

 برم سیفر يه کردم نذر بشم، موفق بتون زندگينمه. اگه نقش بزرگترين میگی! اين چی هستم متوجه

 ابديه...! ازلی شکسپير! ثوابش زيار ت
کند.) می را جديد صداهای و کاراکترها (ترین                                  

 (به ... نيستي انقلب از قبل دورهی در قديتون ساواکیوار حال و وضع در شنما عزيزم، کُل آه... رئيسدیوانه:    

 مُطربهایمیکند.)  آزمايش را ديگری (شکل کن. فراموشش خُب، خيلی نیگم؟ درست تاشاگران)

 خود به ديگری شکل( ...؟ نه تاشاگران) (به قم... چطوره در بابیها گروه از ناصری دورهی

 خودشه ... خود ... خودشه آره میبيند.) را جارختی بر آويزان کُت و (کله ...؟ نه هم باز میگيرد.)

 ... دفتر رئيس نيست، خوب اين ... نه، محترمانه ... اما میفصلی درد بينمار میپوشد.) را (آنها ...

 جنگی ... معلول ... نه چند و ... چهل ... نه سال ... چهل ... نه تر پیر سال سی آدم ... یه نه

 ملخی... ملخی... خنمپاره... نه... هاها... فهنميدم... پرش ... شُوکمیزند.)  (شل ...

          ... ملخی... هاها... هاها
خارج) از اول بازجوی (صدای                                         

 کيسه ضنمن در بيار؛ رو پروندهها بزن. تو تلیفن تا دفتر رم می شهيدی... من  آهای... برادربيرون) (ازاول:  بازجوی

عقب!  صندوق ماشي، تو بذار را پيتها و
میشود.) وارد بازجو گشته، باز خود اول گریم به فرزی با (ديوانه                         

تو! ... بازم باشي؟! دِه کی هلو... شنمااول:  بازجوی
برگشتم. کاغذام برای الن هنمي نيار. من جوش حالدیوانه:    
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بيرون!اول:  بازجوی
 میخواد که میگه و بر و دور اين هست يارويی دارم. يه ارزشی با خيلی اطلعا ت ننداز. من بيرون رو مندیوانه:    

کنه. لش و آش رو صور ت
چی؟!اول:  بازجوی

 باد تخمهاش اُورده، دهن به کف کردم. اون خبر ت موقع به من که شکر رو خدا نکرده؟ پيدا ت هنوز اوندیوانه:    

کرده...!! کشف پلستيکی اورژانس جراحی برای قشنگی راه میگه کرده،
کی؟!اول:  بازجوی

داره؟ نیفوذی رئيس کسی رفيقت. چهدیوانه:    
شو... بیرون... حرومزاده! گُماول:  بازجوی

میکند.) انداختاش بیرون اطاق از و دادن هُل به (شروع              

 داری. به که شانسیه تنها بدوزد. این رو سر ت شد، پیدا ت سرراهش کن. اگه قبول رو من نصیحتدیوانه:    

 ید خلع شد، هوا لنگش نکرد، بدوزد. گوش تو سر گیفتم، رو هنمین هم جو با مسابقهاش تو مدعلی،

شد! 
 بی..رو..ن!کوبیدن) زانوانش بر مشت و زدن زور حال (دراول:  بازجوی

شی! می قُر نزن، زور قدر اینشدن)  خارج دیوانه:    (درحال

میکشد.) راحتی خُرناسههای میشود. بازجو خارج (دیوانه              

خُل...پارانوئیک! قَحبهیاول:  بازجوی

نیست.) رختی جا روی اش کُت که (میبیند                       

 رفت! کش رو گُه... کُتماول:  بازجوی

میزند.) فریاد و کرده باز را در و رفته در (بهطرف                   

شهیدی؟! برادراول:  بازجوی
آقام! حاجصدا:   
دنبالش. دیوونه... پرفسوره... بدو  اوناول: بازجوی
آقام!  حاج الساعه.... گازوندیمصدا:   
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برمیگردد.) (بازجو                                 

 اونها بازداشت، بازپرسی، برگههای میکند.) نگاه میزش (به اینجا شده بلبشویی و بازار شلو!غ چهاول:  بازجوی

 کجا؟!

در) به (ضربههایی                                              

 خبره؟ چه  دیگهاول: بازجوی  
دارکوب! حاجی سیاسی، شعبهی    بازجویصدایی:

)میرود. در کردن باز برای شوق با اول (بازجوی                           
عزیزم!  یارغار...مردکاول: بازجوی

 شهید مرتضوی میکوبد. بازجو اش صورت بر محکم و آمده بدرون شده مشت دستی نکرده، باز نیمه تا را (در

 میرود.) موزیک. نور افتاده، زمین بر نقش کیانی

*******
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» دوّم تابلوی »      

 روبروی صحنه به پشت اکنون اول. ديهوانهه، تابلوی اطاق ـ دفتر شبيه بسيار مهوزيک. دفهتری آمده، نور

 صوت ضبط با پشت به ارشهد) دسهت (قاضی بازرسی کُل رئيس هيئت در رئيسجمهور، و رهبر تصاوير

 همان که دومی بسيجی دارکوب) و (حاجی دوم بازجوی از اسهت. صهداههايی ايستاده دست، در کوچکی

سيبيل. با است، اول بسيجی نقش در بازيگر

 سردار برادر و شنما با میخواد و خزيده تو ورجه ورجه ملخها، مثل هوا، به رو دماغش نوک با دُزدانه اونبسيجی:   

کنه.  صحبت
نيست؟ اينطور رسنمی، شنمايل صحيح. بادوم:  بازجوی

سيبيل! لباس تو و بیعنمپامپه اما آقام، حاج هنميطوره،بسيجی:   

شوند.)  می وارد اش، ی ها دست ماساژ درحال دوم بازجوی و (بسیجی،           

بدي؟ انام میتونيم شنما برای کاری خير! چه به روز خير، به روزدوم:  بازجوی

کند.) می برانداز را دوم بازجوی برگشته، کرده، فرو جيب در را صوت ضبط بهسرعت (ديوانه

 ديده؟ آسيب دستهاتونديوانه:    
نيست. چيزیدوم:  بازجوی

باشيد. داشته اطنمينان خودتون به کنمی يک میماليدش؟ بههم چراهی پسديوانه:    
دارم... ملقا ت سعاد ت کسی چه بادوم:  بازجوی

میکند.) نگاه بسيجی به (ديوانه                            

 میشناسم؟ رو شنما من آياديوانه:    
کردین! غلطبسيجی:   (بااخم) 

 يه البته میماليد. ايشون بههم هنميطوری دستهاشو که میشناختم رو خدايی مرد من دوم) بازجوی (بهديوانه:    

بود.  سيزدهامامی
اما... کنم، اشتباه شايد مندوم:  بازجوی
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 سيزدهامامیها زبانزد دورويی به اشاره نوعی دارم من میکنيد فکر اگه دراشتباهید زياد احتنمال به شنماديوانه:    

 بودم، حوزه هم اونها با من اما نباشه، بیربط کنونی حساس لظهی در مکنه البته، میکنم. اين،

نداريد.  که میدونيد. اعتراضی
اون...دوم:  بازجوی

 بود. مادرزاد رياکار يک کردم اشاره بهش من که رو امامی سیزده خدای مرد میدونيد، چون وحشتناکه،ديوانه:    

شنما. مثل میماليد، رو خودش - هنميشه تنیفرآور هرزهی يک و باز حقّه يک گو، درو!غ يک
کن... گوشدوم:  بازجوی

میکنه؟ کار اينجا که داريد برادری شنما بسيجی) به (دوباره:     ديوانه
کردینا! غلط بازمتهدید)  حالت بسيجی:   (با

 سالهای در تون قضیه با مُشکل ت ناامنی، علمت مالشها اين بله. بیشک دوم) بازجوی به توجّه، (بیديوانه:    

میکردید. رها رو میکردید. خودتون فرو تر بیش قدری باید جوانیه. شنما کنندهی تعیین
دارم؟ صحبت افتخار شخصی چه با بگید من به هنمیشه برای و بار یک میتونیددوم:  بازجوی

 منصوب سبزعلی، شهید دانشگاه رئیس چاک، گریبان دکتر دکتر دکتر پروفسور کُننده، یِ رمنّده یِ بندهديوانه:    

 سوی از منصوب ارشد ارشد ارشد قاضی ، صندلی حیفظِ کشوربا بازرسی کل رئیس رهبری، سوی از

آقاعلی!
عالیجنابا!!! حُجتا! شنما حُجتا سِکته) (درحالدوم:  بازجوی

شُکرانا!  شُکرانا! ربنا، ربنا، برزمین) (دوزانوبسیجی:    
موشانا! نقطه، یک و کنُما دو با آکسیفورد دانشگاه در پروفسور قبل ًدیوانه:     

عالیجنابانا!  نداشتیم، زودی این به رو شنما انتظار  مادوم: بازجوی
 میکنانانا؟!   ایجاد زحنمت براتون این کُنینمانا. آیا غافلگیر چوگُربانا، رو، شنما گرفتیم تصنمیم      دقیقانا. مادیوانه:
حُجتانانانا...!  وجه،  بههیچکند.) پیدا را خودش تا دارد (تلشدوم:  بازجوی

ربنّانانا! بگیرانا، رو دامنتون بدینانا اجازه بنشینانا، ئینانا بیفرما     تنانانا،بسیجی:
 یک! دو، نیست، من از کُت موقوفانا. بهرحال، بازی گُربه و موش نانانا! اما، میتونید  البته(جدّی)     دیوانه:

 کنی شروع حال هنمین میدم ترجیح کنید. من خبر فورا ً رو سردار برادر درجیب! سه، ها یزدی دستنمال

مانا. 

 انگشتِ با اما شُکرانها« کند، بهگوید: «رَبَهنّا چیزی حقیراش، ـ تاریخی عادت به خواهد، می دوباره (بسیجی

 مذهبیِ عادتِ منع از خُور دل کرده، آویزان برجارختی را کله و کُت پس شده، منع ها لب بر دیوانه ی نشانه
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 نیمی و راضی نیمی گرفته، را مطلب هم، دوم رود. بازجوی می پس خاکساری، و خفت با اش، مالنه خایه ـ

کند. ) می رو دیوانه به گر، پرسش و هراسان

...  عالیجنا بریم. راحتتره، دفترش به بهتره شایددوم:  بازجوی
افتاد؟!  اتیفاق نویس وبلگ با کثیف کار اون که نیست اطاقی اینجا     اما،دیوانه:
... عالی... البتهدوم:  بازجوی
کنیم.  شروع  پسمیکند.) باز هم بنشینید« از بفرمایید «پس علمت به را خود (دستهای    دیوانه:
بیاد.   اینجا زودتر هرچه رئیس  بگوبسیجی) (به دوم: بازجوی
نیتونه.  اگه     حتیدیوانه:

نیتونه!  اگه البته... حتی البته،بسیجی:   (قُرقُرکُنان) 

میشود.)  خارج کنان، نوا زیرِلب (بسیجی،                          

 بیاره. بیشک رو پروندهها که کنم تلیفن کیانی حرومزاده حللِ اون به حال هنمین میخوام من اجازه،  بادوم: بازجوی

 میخواید؟ رو بازجویی ... دستنویس عالیجناب شنما
دارم.  اینجا رو چیز هنمه نیست. من لزم اون     خیر،دیوانه:
اُوهُو! دوم:  بازجوی

میآورد.) بیرون کیف از را مدارک (دیوانه                        
میشوند.) وارد پُلیس رئیس و (بسیجی                          

 داشت؟ اونجا رو کسی چه میدونین پُلیس) رئیس به اشاره ضمنِ دوم، بازجوی به (دلوربسیجی:   

 سیاهی لستیکی ژاکت و زده بال را آستینها پوشیده، آستیندار پیراهن قندی، سردار برادر پُلیس، (رئیس

است.)  عرق خیس دارد. او دست در

 داشتم میشکست. من شونو! داشت سندیکا رئیس برادرِ رو، یه چی اعتصاب حروم تخمرئیسپلیس: 

 به رو چیز هنمه تا میفرستی رو چلقوز ت گوش به حلقه  فرّاشبسیجی) به اشاره (با تو و میشکستنمش،

میکشیدم!  رو تخمهاش بریزه. داشتم درهم کلّی
...  کُن گوش میخوام. اما معذر ت واقعا ً مندوم:  بازجوی

 باد گندیده میوهی مثل صورتی با بهداری اطاق به رفتنش راهِ در رو بدبخت کیانی شهید من وقت اونرئیسپلیس: 

کردین!  ناز رو صورتش شنما میشم، گیفته و میبینیم کرده
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 بست. شیشکی برام تلیفن پشت اومد. سرِآخرهم نی راه جوری هیچ نبود. خودم دست علی ولی بهدوم:  بازجوی
افتد.) می هِق هِق (به                                           

 با زدی؟ چی بود. با کرده باد پُختهی لبوی یه مثلِ بیشتر نظرم ...! به نیار در بازی شیشکی؟! مظلومرئیسپلیس:  

 هنمدیگه اینجا ایرونیا شنما که زد نی طوری این رو ما صدام هم، شده ویرون اون تو حتی بیسبال؟ چوب

 این اومد. تو می نظر به بروروتر خوش و تر سالم من، زیردست چیه اعتصاب مقایسه، زنین! در می رو

 می چیز هنمه کنی؟! زیر شریکش خوای چطورمی حال هیچ، که شاخشه رو استراحت هیفته یه هیروویر،

زنه!

بزند.) حرفی که میکند تلش دوم (بازجوی                        

 ماست. سگهای به چشمها توم اما نیدی، تشخیص تجید. شاید و تعریف برای خوبی وقترئیسپلیس:  

 باشیم. حالم خونسرد باید بپّرن. ما رومون تا بکنیم خطایی منتظرن میکشن، بو رو پامون ردّ مطبوعاتی

 بگم؟ بیشتر یا شد فهم شیر ... آقا ... فهنمیدین بکشیم خط ماجرا تو فعل ٌ رو اون دور بهتره شاید

بشین؟! سیاسی خواین می کی میدونیا چاله شنما آخهشود.)  می منفجر (ناگهان

میکشد.) کناری به را رئیسپلیس (دیوانه                         

رئیس.  جناب میفهنمم، رو شنما نگرانی     مندیوانه:
 کیه؟ دیگه عتیقه اینرئیسپلیس: 

 نظر خودشه. به تو اون که شدم متوجه دارم. من هنمکارتون این شدید توبیخ برای دلیلی خودم هم مندیوانه:    

 یک راهننمایی نداره. از هم تعجبی عیاره، توم جَلقیست سِکسییه. یک بحرانِ یک آستانهی در میرسه

میبره.  نیفع بیاندازه هم دیگه وسیلهی

میدهد.) دوم بازجوی به ویزیتی (کارت                          

 یه تو، مثل جوونایی جلب برای اما بالست، کنمی یک یه! قینمتش مامانی بکن. خیلی آزمایش رو یارو     ایندیوانه:

ژنیه. 
 کیه؟ ناقصاللقه قورباغهی این گیفتمرئیسپلیس:  

دکترگریبانچاک!  دکتر دکتر  پروفسوردوم: بازجوی
چی؟!رئیسپلیس:    
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رهبر!  سوی از بازرسی کل رئیس ارشد،  قاضیدوم: بازجوی
هان! رئیسپلیس:  

شد.  جیفت  خایههاشبسیجی) (بهدیوانه:    

میفرستد.)  صلوات کوبیده، بهم را پاشنهها (بسیجی                    

بکن.  شروع رو تقیقا ت نو از تا اومدند اینجا  عالیجنابدوم: بازجوی
 نه اما عالیجناب، بودیم، منتظرتون  مادیوانه) (به نکردی؟ خبر زودتر رو من چرا پسدوم)  بازجوی (بهرئیسپلیس: 

زودی!  این به
 دررفت؟ شلوار ت بنددیوانه:    

ابدا ً.رئیسپلیس: 

شود.) می خیره دوم بازجوی (به                            

بگم.  کلنمه یه من نیذاشتی تو اما جون، قندی بگم بهت کردم سعی  مندوم: بازجوی
برادر! سردارقندی برادرتشر)  (بارئیسپلیس: 

برادر!  سردارقندی  برادرمیکوبد.) جفت را (پاشنههادوم:  بازجوی
 با بازی از کنمتر چیزی بگیر. یه یاد رئیست از چیزکی یه جوون، خوام می اینطور هم منبازجو)   (بهآهان!دیوانه:    

 یه کلّی به نیشی. این خورد زود برخوردها اولین تو نتیجه در و هاش؛ سیبیل از بیشتر و هاش ریش

رئیس.  جناب نیست است. اینطور دیگه مکتب
عالینجاب.  باشنماست، حقرئیسپلیس: 

 خیلی سالها که این ... مثل آشناست خیلی ... صور تتون بگم بدید اجازه ... اگه مکاتب دربارهیدیوانه:    

...  پیش
چی؟! رئیسپلیس: 

شاید!! البعث، مکاتبدیوانه:    

میشود.) سیخ ترس از پلیس (رئیس                             

؟! ...  البعثرئیسپلیس:
خودشه. دیوانه:    

میکشد. آهسته) صحنه پایین به را (رئیسپلیس                        
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... الیقلبی الشیعتهدیوانه:    
قلّبی!  جنمهوری اینرئیسپلیس: 

س! س س  هيسهردو: رییسپلیس و دیوانه

 بههم را پاشنههایاش و شده مینهگرد. خهبردار ديوانه به هيبت و شگفتی از انباشته رئیسپلیس (چشمان

 از بندی چند بسیجی، و بازجو متعجّب دربرابرچشمان میزنهد. آنهها، چشمک آگاهانه میکوبهد. ديهوانهه

 نخودی بعد میدهههند. و فاشيستی سلم يکديگر به چندباری و خوانده را بعثی فاشيست جوانان سرود

میخندند.) 

 می (چرخی  هان؟ باشيم، داشته خودمون برای رو اين بذاريدآورد.)  می صحنه جلوی به را (رئیسدیوانه:    

 ... بازپرسی دستخط نخستي برطبقمتفکرانه)  چانه، بر (دستکارها:  به بپردازي حال  وزند.)

 بهشتی) از (ستاّر نويس وبلگ ... يک نيست مهم ... تاريخ ... درغروب ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ صیفحا ت

 شايعا ت پخش و گرفت. موضوع: »نگارش قرار بازجويی تت اطاق هنمي در بيکار، ی ديپلنمه شغلی نظر

 از کشور، ی واقتصاد سیاسی بحرانیِ شرايط و مردم معیشتی نابههنجار وضع درو!غ) دربارهی (اخبار

 ... حال... جناب بيگانه!« و خدمت در اينها، هنمهی و خود، اينترنتی سايت در نويسی مقاله طريق

 نويسه، وبلگ ی متوجّه شديدی گیفتهايد: »سوءظن شنما که میگويد گزارش کنيد! در دقت رئيس،

 اید؟ گیفته را اين مینوشته.« آيا را مطالب اين او مخنملی، جنبش با رابطه در باید که
گیفتم... من بعدا ً آغاز... و عاليجناب... در بله،رئیسپلیس: 

نيستيد؟ موافق شروع، برای خوبی آغاز. نقطهی در     دقيقا ً،ديوانه:
موافقم.  مطنمئنا ًرئيسپليس:

 کرده... هنوز پيدا غش حالت يعنی شده، بیخود خود از نويس، وبلگ نينمهشب، حوالی     متشکرم! وديوانه:

 به بدينترتيب، و رسانيده، سقف از آويزان دار طناب به را غش... خودش میگيد... حالت شنما

است! داده خاته بارش فتنه بودن بيگانه خدمت در وار انگل ننگي زندگی
 دقيقا ً.رئيسپليس:

صحيح.  دقيقا ًدوم: بازجوی
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 آکسیفورد« دانشگاه از غضنیفر دکتر دکتر دکتر »پروفسور چيست؟ کردن غش یعنی شدن، خود بي     ازخودديوانه:

 که است خودکُشانه درد بحرانی غش، میگويد: »يک موضوع، بارهی در خود صاحبنظرانهی کار در

است.« شده تريک شديدی نگرانی با که وقتی میشود، گذارده اجرا به ديوانهای انسان توسط
است.      صحيحهردو:

 که رو وقايع دقيقا ً کرده. ما ايجاد نويسمون وبلگ در رو نگرانی اين چيزی چه بنابراين ببينم، بديد     اجازهديوانه:

میکنيم. دوبارهسازی شد شروع شنما ورود با
من؟  ورودرئيسپليس:

کنيد؟ بازی رو مشهورتون ورود     نیخواهيدديوانه:
مشهوری؟! ورود  چهرئيسپليس:

شد. غش اون باعث که     ورودیديوانه:
بود. نداشتم. زيردستیام ورودی هيچ  منرئيسپليس:

که. میدونيد بندازه، زيردستیاش گردن به رو چيزی مسئوليت که آدمه ضعف ياال. اين     دِديوانه:
میگيري. کار به اغلب ما متهم اقرار برای که حقّههائيه از يکی  میدونيد... ايندوم: بازجوی
خواست؟ رو شنما نظر کسی چه     وديوانه:
 هيچکس.دوم: بازجوی
جون! حاجی بزنی، حرف بايد که وقتی بزن     موافقم. حرفديوانه:

بود. نشسته اينجا نويس وبلگ بود: متهم، اين شبيه  کنمابيشرئيسپليس:

مینشيند.) صندلی بر خود و کرده بلند جایاش از را رئيس میکند. ديوانه، اشاره خود صندلی (به

بديد. میکنم. ادامه بازی رو نويس وبلگ نقش     منديوانه:
 هنمکارم...رئيسپليس:

آها.     آهاديوانه:
شدم.   مقصودم... من... واردرئيسپليس:

ديگه. بديد     نشونديوانه:
رو؟  چیرئيسپليس:

رو.     ورودديوانه:

میرود.) ديوانه میشود. بهطرف وارد و شده خارج (رئيسپليس            

روشنه. روز کنم. مثل تعريف رو هنمهچيز که نداره فايدهای  اينرئيسپليس:
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 رو دقيقش حالت در و دقيق کلنما ت مستند. من دوبارهسازی خوام. يک می اینجا من که چیزیی هنمون     اينديوانه:

میخوام.

گردد.) می باز تهاجمی، بهحالت بار اين و شده، خارج دوباره (رئيسپليس        

من... اونوقت و کن، فيلممون ديگه بار يه هنمجنسباز، زنصیفت کثيف سیفليسی  باشه،رئيسپليس:
میکرد؟ فيلمتون مگه میکنم، قطعتون من     ببخشيدديوانه:

اينه.  تصورمرئيسپليس:
بديد.ُ     خُب. ادامهديوانه:

 فتنه و فراموشخانهها با که هستی نويسی وبلگ هنمون گُه، توی که داري انکاری قابل غير مدارک  مارئيسپليس:

ارتباطه! در خارج و داخل گرای
داشتيد. رو مدارک اين شنما میکنم تصور     منديوانه:

نداشتيم. که  البتهرئيسپليس:
سردار!     اوه... عزيزمديوانه:

 و گاه که شگردی يا کلک هنمون بده، توضيح میکرد تلش قبل ً دارکوب حاجی که چيزيه هنمون  اينرئيسپليس:

ببري... پناه بهش مجبوري ما بیگاه
تله؟  فهنميدم! يکلب) بر (خندهديوانه:    

 دقيقا ً.رئيسپليس:
    درخشانه.ديوانه:
 مصطیفی حاجآقا هم بيت از میگشتيم؛  ت ارتباطا پی در که بود بهرحال. مد تها بودي، مظنون  مادوم: بازجوی

میاُوردند.  فشار مرتب
هم... چشنمی غرّه اينکه ضنمن بکنيم، رو قضيه قال و اونه کار که کنيم سرهم بود ساده  بنابراينرئيسپليس:

 قضيه و شدند نی راضی مُصی آقا حاج و بري جلو احتجاج اين با اگه آشکاره. و     البته. البته. خودبهخودديوانه:

 ديگه... ال يکی و ديگه يکی و ديگه يکی بعد و میگرفتيد رو ديگه يکی بکنه، يا میکرد پيدا ادامه

آخر!
    مُسلنّمه!بسيجی:

 به رسيدگی برای اومدم اينجا کنيد! من هنمکاری هنمدردی، بیمروّ تها، کنيد  بسبرافروخته) (ناگهانديوانه:    

 ادامه جدّی بهطور مطلب به  بذاريد.(مکث)کردن ماستمالی و گوزيدن برای نه بیگناه، جوون يه قتل
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 اين کسی میزد.« چه لبخند ناباورانه اتهاما ت، به بیتیفاو ت »وبلگنويس که، میگه پرونده بدي. در

نوشته؟ رو جنمله

را.) رئيس بازجو میدهند، نشان را دوم بازجوی بسيجی، و (رئيس              

عاليجناب. منآورده)  تر کم رأی میبيند (چوندوم:  بازجوی
 میخون: من بعد، خط دو و میکند.) نگاه پرونده میزند. به لبخند (ناباورانهاينطور...!      خُب... کهديوانه:

  بذاريد(متفکرانه)داشته.« عجب!  ناگهانیاش غش در نقشی يه خواهرش بازداشت از ترس »بیترديد

 ترسش خواهرش بازداشت از ناگهانی بعد میزند، ناباورانه لبخند اون دربياري. اول رو قضيه توی و ته

 رو اون کسی چه گردنش! باشه! اما میاندازه رو طناب پريده و میکنه خراب رو خودش پس میگيره،

ترسوند؟

جوابی)  (هيچ                                           

 نقش دند. بنابراين می حقوق شنماها به بهخاطرش که چيزيه اون بسازيد. اين کلکی نريد، طیَفره ياال، دِديوانه:    

نکنيد. بازی من برای رو بیگناه
عاليجناب.      متشکريهردو:

 طور بذارید خُب،  خيلی(سکوت)کنيد.  اقرار کرد؟ شروع رو تهديد کسی چه نيست. حال     مسئلهایديوانه:

 بنابراین زندون... و تو بعد و گرفته، رو خواهرش که کردید تهدید دوتا کنیم. شنما فرمولهاش دیگهای

بزنه! دار رو خودش خودش، و بپّره تا کشوند غشی به رو اون مطلب این واویل...! و بیشک
نه.  تندی این بهدوم:  بازجوی

عالیجناب. فهنمیدین غلط شنمارئیسپلیس:  
بودم. رفته بیرون مندوم:  بازجوی

برگشتی. تو امارئیسپلیس: 
دُرستهدوم:  بازجوی

یاال! بازی، بازی،دیوانه:    
 تقلید را تلفنی صدای دست و دهان با ـ میکند (بازیکردیم.  بازی را نقشه این ما که بود موقع دراینبسیجی:   

مهنمّه!  خیلی عالیجناب، شنما برای : تلیفنیکند.) می

میسازد.) مخاطب را دوم بازجوی و بازگشته و شده، خارج (بسیجی            
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مهنمّه.  آقام! خیلی حاج شنماست برای     تلیفنیبسیجی:
آقایون.  آها... ببخشیندوم:  بازجوی

میآید.)  باز شده، (خارج                               

بله... البته...   بله،میکند.) بازی میشود تصور او که میگردد (متوجه کُجا؟دوم:  بازجوی

میشود.) خارج (دوباره                               
(مکث)                                         

 تلیفنی اوین از الن هنمین ... من اوین از داشتم تلیفنی الن هنمین  منمیکند.) ترین صحنه از (بیروندوم:  بازجوی

تلیفنی. اوین از داشتم الن هنمین ... من داشتم

میشود.) داخل (دوباره                               

داشتم.  تلیفن از اوینی یه الن هنمین من بهخود) مطمئن (بسیاردوم:  بازجوی

میریزد) فرو اش نفس به (اِتکاء                          

! عنمیق نیفس عنمیق... یه نیفس یه دوم) بازجوی (بهدیوانه:    
 نیست؟ اینطور خوبه، اینجوریرئیسپلیس: 

بدید.  خوبه. ادامه خیلیدیوانه:    
خواهرش... دوم:  بازجوی

داره!  بچه دوتا و شوهر که خواهرش اینبسیجی:    
صحیحه. رئیسپلیس: 

جرمها! هنمهی جرم بهدوم:  بازجوی
بیحجابی! بسیجی:    

 بالست. اون ما پیشرئیسپلیس: 
 گیفت؟ چی پسرهدیوانه:    

داد؟ نشون عکسالعنملی چه که اینه مقصودتوندوم:  بازجوی
 کرد؟ چی هم و گیفت، چی همدیوانه:    

موند. ما ت اولدوم:  بازجوی
 کردیم. خواس. روشن سیگاری بعدبسیجی:     

... بعد؟! ودیوانه:     
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 ما مثل غير ت    با مسلنمون مرد سیصد اداره این که این شد. و محارب با نوبتی صیغهی صحبت بعد وبسیجی:    

داره!
بده. ادامهبسيجی)  (به نه؟ آوره، نشاط تاشاگران) به (روديوانه:    
پريد! رنگش حال     وبسيجی:

طناب؟ طرف پريد حال     وديوانه:
بلفاصله.  نهرئيسپليس:

گیفتی. اوليه بازجويی در تو که چيزيه اين  اما،میچرخد.) رئيس (دورديوانه:    
نه! اَه... آره.میخورد.)  (تکان رئيسپليس:

نپريد؟ دار طناب طرف به بلفاصله اون     پسديوانه:
بود. برده بو کردي. شايد اختراع رو صيغه ما که اين  برایدوم: بازجوی
 قبل بردي. مخصوصا ً   کار به هردو، شکنجه، و ثواب بهعنوان زندانهامون در هنميشه ما رو اختراع اين     اما،ديوانه:

محارب! باکرهی دخترای برای اعدامها از
نبود! باکره که خواهره    ولیبسيجی:

پِهن؟! داری، چی تو اينزند.)  می اشاره بسيجی سر به انگشت (با    عجب! ديوانه:
کردي. تخيّل  مارئيسپليس:

کردي. بازی فقط  مادوم: بازجوی
 نگهش قانونی زمان مد ت از میکنيد. بيشتر دستگير شبانه رو آزاد شهروند يک کرديد؟! شنما     بازیديوانه:

... خواهرش میدارين... به
هنمي! بود، خوبی کُودنِ نويسِ وبلگ  پسرهرئيسپليس:

بود.    آره... کُودنبسيجی:
بزن؟! هنَمِت که يا میکنی بس  پِهنبسيجی) (بهديوانه:    

بود. تاکتيکی ما  خطایرئيسپليس:
نبود! خوبی نبود. تاکتيک درست ماجرا تو خواهره پای کشوندن  اصول ًدوم: بازجوی
 و محاصره طرف هر از رو بدبخت پسرهی که تعجبآوره باورنکردنی تاکتيک اين با تاکتيکی!! آيا     وجهديوانه:

 بیرودرواسی کنه؟ آويزان فضا تو رو خودش و بشه غشها دهندهترين تکان گرفتار تا کرديد خوردش

هستيد.  خودکشی به جوون اين تريک به متهم اومده. شنما دَخلتون تومه، کارتون تا دو شنما بگم،

میکنند.) اعتراض (هردو                                  

 روش دو يکی  باشه لزم شايد ما و مظنونهاست؛ بازجويی ما شغل که کرديد تصديق خودتون شنما  اما،رئيسپليس:

بگيري. کار به تشر و تهديد
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 در جسنمی و روانی خشونت دائنمی روش يک دربارهی کنیم. ما نی صحبت روش دو یکی ی درباره     ماديوانه:

هنمراهه. درو!غها از وقيحی و نقيض و ضد نايش با که میکنيم صحبت زندانهامون
بپرسین. بسيجی برادر نبودي. از اطاق در ما گرفت صور ت خودکشی که زمانی حتی  اما،دوم: بازجوی

میکشند.) بهجلو را بسيجی بازجو، و (رئيس                     

زد.  دار رو خودش خودش محاربه که وقتی بودند کرده ترک رو اطاق دو هر عاليجناب. اونها    دُرسته،بسيجی:
 و زده رو بب يه چاشنی که آتشافروز ببگذار يه بگيد هم میتونيد شنما میکنه؟ ثابت رو چيزی چه     اينديوانه:

نبوده. اونا بب انیفجار زمان چون بیگناهه، گذاشته رستوران يه در رو اون
داره. دوم تعبير به اشاره بسيجیمون برادر البته. اما شايد، اولی تعبير  بادوم: بازجوی
    چی؟!ديوانه:

میگيرند.) بهچنگ را پروندهای و پريده (هرسه                     

دوم.  تعبيردوم: بازجوی
میخواین؟ رو دومی تعبير    کُدومبسيجی:

رو.  اونرئيسپليس:
اوليه! تعبير دومي اون     نه،بسيجی:
کجاست؟ دومی تعبير اولي  خُبدوم: بازجوی

    اينجا.بسيجی:

میدهند.) ديوانه به را پرونده (هرسه،                            

تعبير. دوميهرسه: 
داره. وجود وقايع دوبارهنويسی يک      بنابراين،ديوانه:

اصلح. کنمی  يکرئيسپليس:
     بله؟!ديوانه:

کردي. تصحيح اون... گیفتيم، در که رو بازپرسی واقعی زمان  مارئيسپليس:
رو؟     درو!غهاديوانه:

 گیفته قبل ً   که نينمهشب تقريبا ً بهجای شد توم هشت ساعت در انحراف. جلسه  ... اُم... استراتژیرئيسپليس:

بود. شده
برديد؟! پيش چهارساعت رو هنمهچيز     شنماديوانه:
رو. خودکشی زمان استثنای  بهدوم: بازجوی
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 چهار باشه. چون نیتونسته تعييکننده عامل انحرافمون استراتژی که کنيم ثابت میخواستيم  مارئيسپليس:

بود. اومده خودش به کامل ً نويسه وبلگ که ساعتی چهار بود، فاصله خودکشی و مصاحبه ميان ساعت
 به نويسه وبلگ   افسردگی، آغازين دورهی از  اينجا. بعدمیخواند.) و آورده بيرون پرونده از (ورقههايیبسيجی:   

اومد. خودش
نکرد. خواهره داستان به توجهی اصل ً  اونرئيسپليس:

نگرفتش. جدّی اصل ً  اوندوم: بازجوی
میگيد؟ درو!غ میکنيد، بازی نقش شنماها که اين از بود آگاه حقيقت در اون که، اينه     منظورتونديوانه:

 دقيقا ً.رئيسپليس:
 بیمعنی اون برای هم شنما درو!غهای نگرفت، هم پشیزی به رو شنماها بازجويی اصل ً اون که جا اون از     پسديوانه:

بود.
 دقيقا ً.دوم: بازجوی
گیفتيد؟ بهش رو اونها چرا     پسديوانه:
کرد. شوکش  خُبدوم: بازجوی
بازپرس؟ جناب شنماست، زد. حرف لبخند بلفاصله و کرد؟     شوکشديوانه:
بود. آروم و ساکت  اوندوم: بازجوی
هان؟ طناب؟ طرف پريد چرا     پسديوانه:

میآيند.) بهنظر مبهوت و گيج ها (آن                          

 قاضی ازجنمله شده. هرکس، بنا غش اين روی تون مدرک و حرف تام شد؟ چی مَصب بد غشِ     پسديوانه:

 کُشته؛ کنترل غيرقابل غش اين بدليل رو خودش بدبخت جوشی که کرده تأکيد اوليه بازرسی در مربوطه

میدين.  پيچش ناگهان شنما و
کنيم؟ سرمون بر خاکی چه حال  پسرئيسپليس:

اومده.  دخلموندوم: بازجوی
بدین. نشونمون راهی  يهرئيسپليس:

 پليسش ضربهخوردهی شهر ت از که اونچه نا ت برای بايد دولت شدم؟ فرستاده اينجا من میکنيد فکر     چراديوانه:

بده. نشون خودی مونده باقی
خودی؟!  چهدوم: بازجوی
 بشيد، ديگرون عبر ت باعث که بيارند سرتون به بليی چنان گرفتند تصنميم دادگستری وزير و کشور     وزيرديوانه:

بديد. نشون راهی و بکنيد معجزهای شنماها که اين مگر
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بکنن؟! گرگها خوراک رو ما که باشه نیتونه اين منظورشون  اونهادوم: بازجوی
کردم. کشور اين فدای رو زندگيم  منپليس: رئيس

سياسته.  ايننیکنند. در  ت احنمقانه جانیفشانی برای هم گُوز يه     اونهاديوانه:

کردي. عنمل مشخصی دستورا ت طبق بر فقط  مادوم: بازجوی
 سرکوبگر نيروهای کارگيری به گر توجيه بتونيم ما اون در که کنيد ايجاد رو اتسیفری نوع بايد     دقيقا ً. شنماديوانه:

دُرسته؟ گیفتند، شنما به که چيزيه اون باشيم. اين  تری بزرگ
بودند! ما مشوق خيلی  اونهادوم: بازجوی

میکنه. تهديد رو عزيزمون اسلمی کشور کافرها اين  کثافا ترئيسپليس:
میره! بي از داره عزیز     اسلمديوانه:

رفيق. میکنم، مراجعه شنما زُلل و شیفاف غرايز به میشد. من عنمل  بايدرئيسپليس:
رفیق؟!!شده)  تیز های گوش دوم: (با بازجوی

رفیق؟!!بسیجی:    (مکانیکی) 
چطور؟!!دوم:  بازجوی
داد. نيرو بايد رو طور: جامعه     اینديوانه:

میکردي؟ اشتباه ما  آيارئيسپليس:
 خیفه بکوب، رو تظاهرکنندگان خانهاشغالگرا، معتادها، مستها، چپها، خدا، و دين دشنمن     هوچیگرا،ديوانه:

 کن، پروندهسازی میتونی تا کن؛ تبعيد و جنمع رو اجتنماعی فعالن کن، نیفوذ اتاديهها مبارزان ميان کن؛

 مُرده. کسی کرده، افراط خيلی کسی يه میره، در دستت از کنترل ناگهان بده... اما، صيقل رو گلولهها

 کنه. سر سقوط يا کنه فراهم سر بده، قربانی بايد کشور من خدای و میخوان، سر مردم و هياهو، و خشم

میخواهيد؟ چاره و راه من از شنما شلخته! و زالوهای شنما
 البته... البته...استغاثه) (باپليس:  رئيس

میکشد.) پايي را آن و دويده دار طناب بهسوی (ديوانه                 

جهنم! شيد! به     گُمديوانه:
 چی؟!دوم: بازجوی
شنما. دوی     هرديوانه:

 غيرمکنه.رئيسپليس:
 راهتون رختخوابشون به میکنند. هنمسراتون تُف صور تتون تو شده. بچههاتون خراب      سابقهتونديوانه:

نیدن...
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نيست. منصیفانه  اينرئيسپليس:
شديد! شديد. گُم رها تنها نیکنند. شنما معامله باهاتون ديگه بار و کار     اهلديوانه:
مینويسيم! رهبرعريضه به داشتی. ما ما برای رو نقشه اين اول از است. تو شريرانه خيلی  ايندوم: بازجوی
 تخم به رو رئيسجنمهورش و رهبر شنما که هنمونطور گیره، نی هم تخنمش به رو تون عريضه و شنما     رهبرديوانه:

 رو آخر حرف خودشه. منافع منافع فکر به کسی هر زده بَختک سرزمین اين نیکنيد. در حساب هم تون

 تونستند تا ش خونواده و برهنه پا قزّاق اون بگیر: دیروزش رو اخیرش سالِ نود هشتاد میزنه. هنمین

 آتی سردارهای  ایندهد.) می نشان را (بسیجی فرداش و درازها، دامن این امروزش و بردن، و چاپیدن

گیرید.  می وسواری شدید هاش خلق کُولِ آل مثل تون ... هنمه اش
میکنی! محکوم رو ما مردانه ناجوون تو  ولیدوم: بازجوی
میکنه! محکوم رو شنماها شنما، دار خنده و مردانه ناجوون      درو!غهایديوانه:

 تو نه، اما نگیفتم؟ من کارگردانها، به بده رو فيلم سناريوی نکردم؟ کردم، اخطار تو به  منبازجو) (بهرئيسپليس: 

میگیفتی. میدادی، نشون دنيا به رو بیمعنیا ت فضولیهای بايد
 صورتت تو مادر ت رفقا ت، و دوستان دارکوب؟ حاجی کنی زندگی آبروريزی اين با میتونی      چطوریديوانه:

میکنند. تُف زمي رو میخندند،
کرده! شروع حال از کيانی  آره... درسته! حاجیدوم: بازجوی

میافتد.) زانو روی بر و میکند تسبيح شمارش به شروع (بازجو            

بیآبرو!  بیشرف، کرمهای      خودکشیديوانه:
نيست. عادلنه نیکنم. اين  منرئيسپليس:

ببرين! پناه فراموشی دنيای به قربانیتون پی مونده. در باقی که شايستهايست چيز تنها اين     عادلنه؟ديوانه:
میگه!  راستدوم: بازجوی

میرود.) بال صندلی از چرخیده، دار طناب طرف (به                   

ببخش.  رو من بانو، کنم. خديجه تنمل نیتون رو سرشکستگی اين  مندوم: بازجوی
داره! وجود ديگهای  نه! نه! نه! راهرئيسپليس:

میجوشه؟ وجودش تو غشی حالت که کنی حس      نیتونیديوانه:
اُاُاُهو... اُهو  اُهوافتد.) می گریه دوم: (به بازجوی

گردن.) به طناب حلقهی انداخت آستانهی در میخورد، تاب و (پيچ           
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رهايی. بزرگ خيز      يکديوانه:
کردم. پيداش من باش، نداشته کردم! ترس پيداش  من(ناگهانی)رئيسپليس: 

رفتم! من میترسم، بترسم، بخوام اگهدوم:  بازجوی

میکشد.) پايي و زده چنگ را جو باز گرفته، را طناب پرشی با (رئيس         

سوم! تعبير  يهرئيسپليس:
سوم؟! تعبير      يهبسيجی:

شد؟!     چیديوانه:

بسازي. سوم تعبير يه حال هنمي  بايدرئيسپليس:

میرم. به ساختيم! بذار تاپاله کُپه يه اول دوتای از  مادوم: بازجوی

 اقرارنامهی يک ما شنما، ی پیامبرانه بصير ت از برخورداری پناه عاليجناب. در داري احتياج شنما کنمک به  مارئيسپليس:

مینويسيم. سوءاستیفاده غيرقابل
 مزخرف!دوم: بازجوی

میکنم.  خواهشرئيسپليس:

دارکوب! حاجآقا اينجا، تلش. برگرد ... آخرين خُب  خيلیکند.) می تفّکر به  (تظاهر   ديوانه:
نیتون. من طناب) از نيمهآويزان (هنوزدوم:  بازجوی
میگيری!      سرگيجهديوانه:

آقام؟ حاج نیميری، يا میميری     بالخرهبسيجی:
نیکنم.  فکر (سرافکنده)دوم: بازجوی

برگردد.) بازپرس تا میکند کمک (بسيجی                          

 را (پروندهبابندیم...  رو گُهخانه این در بدید اجازه جلوتر میکنیم. ولی، شروع اول از بسیارخُب،دیوانهه:     

کنیم.  شروع اول از رو چیز هنمه بعد  ومیبندد)

میدهد.)  او به قرصی و میاندازد اش شانههای روی بر پتویی میافتد. بسیجی زمین بر گریان (بازجو

 یا من، و حاجی تو که طوریه این مطلب بنابراین شود، گیفته نیتواند شد، گیفته اول: آنااچه نکتهیرئیسپلیس: 

 خودش اما کشید، رو سیگارش آخرین کرد: مظنون بازی رو کوچک حقّهی یا درو!غ ما، نیابت به شخصی

 رو روحیهاش که داد رو فرصت این ما به شب. بنابراین، نینمه نه و بود هشت ساعت هنوز چون نزد، دار رو

بدیم.  زدن دار برای قانعکنندهای انگیزهی بهش و کنیم اطو رو چروکها و چین بدیم، تغییر
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 داد. تکون واقعا ٌ تورو شد، دُچارش پسره که سرخوردگیای وضعیت میدون، من ولیپلیس)   رئس دیوانههه:    (بههه

کنی! روفو خوای می دائنما که هنمینه برای
 داد؟  تکونرئیسپلیس:

سردارِآتی؟ پِهن، تو ودیوانه:    
    عالیجناب؟بسیجی:

 خوردی؟ تکون تودیوانه:    
خوردیم. تکو مون هنمه خوردم. ما تکو من    تکون؟بسیجی:

آره.  شدم، متأسف من  ورئیسپلیس:
 گذاشتید؟ ش شونه رو دستی بیاختیار      ودیوانه:

نیآد.   بهخاطرمرئیسپلیس:
 پدرانه؟ ژست      یهدیوانه:

) میخواهد. تأئید بسیجی از سر با (دیوانه                                 
محکم!  نه هم خیلی  ...خیلی سرش تو ش، شونه رو نه دیدم. اما من گذاشت، دست     ایشونبسیجی:

     میبینید! دیوانه:
میگه...  اون اگه  باشهرئیسپلیس:

 میزند) چانهاش روی (تلنگریباازجاو...   جناب زدید چونهاش رو آقامنشانه تلنگرِ یه شنما  وبازجو) (به    دیوانه:

زدید؟! کیانی حاجی صور ت تو که اونی مثل این. یا مثل
اما...  میکنم، ناامید رو شنما که  متأسیفمدوم: بازجوی

 چرا؟ میکنید. میدونید ناامید رو من شنمادیوانه:     
نه. دوم:  بازجوی

 چه شنما برای این باود! و هم کودکیاش خاطرا ت تو هنوز بود، شده نویس وبلگ هرچند پسر، این که چوندیوانهه:    

 میده؟ معنی
 نیدون. دوم: بازجوی
 داشتید. کوکی، بازی اسباب چوبی اسب یه بودید، مُپلی تُپل مامانی کوچولوی بچهی که     فکرکنید. زماانیدیوانه:

 نداشتید؟
داشتم.   چرادوم: بازجوی
... و زین و یراق با     کاملدیوانه:
کشید.  می هم شیهه که عربی اسب یه  آره،دوم: بازجوی
...! خوب     چقدردیوانه:
رفت.  می هم یورته واقعا ً  اوندوم: بازجوی
 ...؟ کا تی ... پی کا تی     اینطوری: پیدیوانه:
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آره... شعف)  (با دوم: بازجوی
    عالییه. چطوری؟دیوانه:
... کا تی ... پی کا تی  پیدوم: بازجوی

داشتم.  یکی   منهمرئیسپلیس:
بکشیم.  شیهه و بریم یورته ها، بچه کنیم بازی بذارید      پسدیوانه:

 بسیجی رود؛ می یورته اش، بازجوی و کشد می شیهه اسلمی جمهوری پلیس رئیس شعف، با (هردو            

پیوندد! ) می گاه شکنجه جشنِ به ها، هستی این جنس از مخلوطی های صُوت با نیز،
 وغوغائی        تاخته و چرخیده گاه شِکنجه دورِ به جملگی کار، سوار نقش در آورده، روی بازی به هم (دیوانه            

 نفس دیوانه لظاتی، از بعد گهذارنهد. سهپس، می نایش به را شده شِکنجه و گر شِکنجه ذهنیّت کرده، پا به

کشد.)  می را اشان دهانه زنان
 خوشی از چشنماتون بازی، این تو میبندم شاگیفتآوره... عجیبه! شارط باچههاا... چاقدر ببخشید ولی،دیوانه:     

 محبت، غیراز چیزی شنما  تونه می شه، می میشد، چطور ! آخاه زنه می برق ... هانوزهام زد می برق

 هرچه و هستم که بپذیراین یعنی باشید، داشته گری اسلمی جنون ازاین فرار هستی، از انسان، از ستایش

 بازی، هنمجنس خدائی، بی ای، بیگانه نامسلنمونی، اوئی، توئی، منم، قاطرم، مرا: اسبم، بپذیر هستم که

 که شعری، موجی، سنگی، نُتی، حُسینی، ای، فاطنمه فروغی، یزیدی، عُقابی، ای، پروانه ای، فاجره

 جوون این به نسبت تونستید می تا شد می کاری شد، می چیزی تا کنم چه حیاته؟ زیبائی، تامش

 بودید، خودتون که جوانه این جوون، این باشید؟ داشته یگانگی حسِ  هنمدردی، احساس نویس وبلگ

 که میدون یقین از بیشتر من بنابراین، شده؟ حَک آگاهتون نینمه ضنمیر در بچگیتون، دوران ضنمیر در که

 از دوباره بیند، می را بازجو سکوت ( چهونزدید.  چونهاش به محبتبار تلنگر یه بازجو، جناب شنما

 حس را بازجو و رئیس باختِ دیگر سوی واز آمده، اش خوش نهایت بی بازی از سوئی از که، بسیجی

 داره حقیقت ،کنی می فکر چی توخواهد.)  می تائید گرفته، قرار او کنارِ در آشکارا، اکنون، و کرده

 سردار؟

 حاج بیچاره آخ آخ ... آخ دومی تلنگر، یه زد. اولی زد. دوباارهام دیدم. اون عاالیجناباا. مان داره حقیقتبسیجی:   

کیانی!  آقام
بعد؟!     ودیوانه:
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 یه بود شده پسره حال و سر، پشت از بگیرم... اینطاوری رو کافر پسره پای و دست گیفت من به بعد    وبسیجی:

بود.  بوکس... بهدرک... حقّش کیسه
 اسم با رو اون نگیر... و جدّیش پسرم گیفتید: بایفرماایید... بایفرماایید، شنما  میبینید. وبازجو) (به    دیوانه:

زدید.  صدا کودکیش
نکردم. صداش من  مطنمئنا ًدوم: بازجوی
بشه...  تلخ اوقات که نکن     کاریدیوانه:
باشه.دوم:  بازجوی

  زیادیبسیجی) به (اشاره تون احنمق کلنمه. این به کلنمه کنیم، یادداشت شاه. باذارین نی طوری  اینرئیسپلیس:

 و میز پشت اونا، بشین(آمرانه) افاتاده!  دیگ تو حلیم هُولِ از هم و ترسیده، میکنه. هاام چربش

پِهن!  کن، یادداشت

مینشاند.)  میز پشت را او داده، بسیجی به قلمی و ( کاغذ                 

پسرم...  بیا راه گیفت: حال  حاجیرئیسپلیس:
پسرم...  بیا راه  حال(مینویسد.)   بسیجی:

نباز...  رو نگیر... خود ت خود ت   بهرئیسپلیس:
...    نباز رو خود ت ... نگیر خود ت بهنویسد.)  می و نگرد می دیوانه به آمیز بسیجی:   (پرسش

دیگه...  پسره دلداری... اما به کردید شروع بعد   ودیوانه:  
بود.  نعش یه دیگه پسره دلداری... دلداری... اما به کردید شروع بعد وبسیجی:   

 خیفه! رئیسپلیس: و دوم بازجوی
 خیفه!!! (مینویسد)   بسیجی:

بزنه!  دار رو خودش خودش تا کردید آویزون رو نعش حال     ودیوانه:
نونه.  باقی گلوش روی اثری تا کردیم آویزون پاهاش از رو نعش حال وبسیجی:   
پاهاش؟! عجب... ازدیوانه:    
پاهاش؟!  عجب... ازمینویسد): و کرده تکرار (آتومات   بسیجی:

عزا! سرود خوندن! یه به کردید شروع سرآخر     ودیوانه:
عزا؟! سُرود  خوندن؟! يهرئیسپلیس:

 شنما میتونست  ديگهای چيز چه چنينی، اين خودمونی و گرم اتسیفر يه خلق با بیمعنيه؟ اين     الابته... آياادیوانه:

بياره! هارمونی يه به رو چهارتا بخشید به تا، سه
بکنيم. رو کار اين نیتونيم واقعا ً ما  عاليجناب،رئیسپلیس:
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 ... اول اطانمينان. آره قابل آلترناتيو اونجااسات. تانها میکنم. طاناب اميد ترک شنماها از ناخوناي. مان      پااسدیوانه:

 نیتوني کدومشون هيچ روی شنما از کدوم هيچ و ديگه، يکی ديگه، يکی بعد میسازيد، داستان يه

 میکنه؟ باور رو شنما حرفای کسی گی! چاه بیعُرضه شاهکار يک هم داستان سه هردو و کنيد، توافق

 ناداره. ناه انسانيت از نشانهای ترين کوچک داستانهاتون بودن، آشغال بر علوه زيرا هايچکس. چارا؟

 قلب يه خدا خاطر  باهمینوازند.) شیپور و سنج و (طبل افاسوس. باخونايد درد. ناه خانده. ناه گارماا. ناه

 به گذاشتند، جا به شبزندهداریهاتون در درو!غهاتون که چرکينی غدّهی ماوراء که بديد نشون انسانی

 خهوانهدن بهه شهروع (گهروهکنند. باخونايد!  بااور که بادياد چايزی ماردم باه باشه، ديار خيلی که ايان از تاپه. قابل

 رو شنما کنند، فراموش رو تون قلّبی های اُسطوره و  قلّبی حقايق شايد ها آن و  باخونايدمیکند.)

 همراهی را متهمشان مرد عزای سُرودِ جمهوری، پُليس از شرير مسلمان مرد ... سهه  آریببخشند!

 بخونید!بخشند. آرامشی و شادابی را ساعاتش ترين تاريک تا میخوانند او همراه میکنند،
مظلوم حسین  امشبهرسه:   
مظلوم حسین امشب            
 است خواهران مهنمان            
است خواهران مهنمان             
نیزه نه سرش فردا              
نیزه نه سرش فردا              
است غلطان خون و خاک در              
است غلطان خون و خاک در              
شهید! حسین! ... یا یا              
شهید! حسینِ یا              

 لذ ّت یِ ساله سه و شصت پیرمردِ برای عزا ی نوحه دادید، سر ناله خوندید، که ...! اونچه ... نه خُروشد.) نه دیوانه:      (می

 مرتکب های وفائی بی و ها رذالت برای مغیفر ت باگم: دردِ بهتره باود! یا قدر ت جنگِ درگیر ی چشیده زندگی

 براتون ده، می تون ... ناا ت خوام می من که انادازید! اوناچه می یزید گردن به که بود، تون خودتون ی شده

 واقعا ی ساله سه و بیست جوونِ برای خاطره سُرودِ عزا، سُرودِ تون، ببخشنِ مردم باشید وار امید آره، می رستگاری

بخونید: طور این ها.! بنابراین، جانی شنما دستِ اسیر بود مظلومی
مظلوم ستاّر امشب             
ستّارمظلوم امشب             
است خاوران مهنمان             
است خاوران مهنمان             
قصّه تو نامش فردا             
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 قصّه تو نامش فردا             
است زبان هرچی وردِ             
است زبان هرچی وردِ             
شهید! ستّار! ... یا یا             

شهید! سّتارِ یا                
 داخلِ در شمعی اکنون، و پژمُرد؛ می تدریج به موزیک صدایِ و عزا سُرودِ و نور تا خوانند می دوباره و دوباره و              

 قتل ،67 تابستان شدگانِ کُشته های نام صدائی که آن ضمن شود، می روشن آهسته، آهسته دار، یِ حلقه

دهد. می آوااز را دیگران و سبز، جنبشِ ای، زنیره های
1392 بستان تا                                                                                                          
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