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  سخنی با ش

  

  یگانه منجی جاندارانزادي آبه نام 

اي به چشم چنین نگاشته یمها غاز کتابآدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .بخورد و همگان را از این درخواست باخبر سازم

واسطه آن برخی را به خود  نیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا به
 بخواند، قشري را به آزادگی دعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و

  .افکارش را نشر دهد چنین ینا

واسطه رزمش تجارتی برپا دارد و این رزم پاك را  بر خود، ننگ دانست تا به
  .به ثروت مادي آلوده سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق 
 داشتم و اگر کسی یانب سخن را ساده و روشنهماره گسترده نباشد، زیرا که 

  .از آن مطلع نیست حال دگربار بازگو شود

انسان و یا هر  عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها بپا خواستم تا برابر ظلم
ت و هدف را هماره باقدرت تالقی داده است، فریاد ینام دیگري که غا



که داراي رهایی جاودانی . سازم برآورم و آزادي همه جانداران را فراهم
یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، 

  .ها است حیوانات و انسان

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا بر خود ننگ می
  .آزادي است قانون رهایی را نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم

توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
دگر چون گذشته براي نشر کتب از کاغذ استفاده نکرد، زیرا که این کاغذ 
از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات مرگ این جاندار و تخریب 

  .طبیعت را حادث گردد

هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها نگاشته گاه یچمن خود ه
حال چه از . ها بر کاغذ استام از ناشران کتب نشر ندادن این نگاشتههخواست

  .یرسان روي سودجویی و چه براي ترویج و اطالع

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این توان با بهرهامروز می
آزادگی  شما خود را مبلغ افکارجانداران واال ایستادگی کرد، پس اگر 

به قتل طبیعت دست  گاه یچمدد از این نگاشته نیز هشک بیدانید که بی می
اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید . نخواهید زد



توانید از فناوري بهره گیرید تا عام درختان می بهره از کشتار و قتلبی
  .گردد یمتکر و قابل حق کردارتان از دید من و دیگر آزاد اندیشان به

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

بر روي  آرامطاهره  ،سپید رنگ که با نور مهتابی روشن است در اتاقی
اشیا تنها همین تخت را در خود  هرگونهاتاق خالی از تختش نشسته است، 

و در صورت نیاز روي تخت را جاي داده و میزي که به همراه تخت است 
نیز در کنار تخت قرار دارد، جنس  اي طبقه سهکند، فایل کشویی  احاطه می

افزاید، تمام دیوارهاي  و بر سرماي فضا میفایل و میز از استیل است  ،تخت
خورد که  اي به چشم می اتاق سفید و تمیز هستند و تنها به رنگ سرخ نوشته

  تنزدیک به درب ورودي اتاق اس

  واال حضرتجاوید 

  ،ت باالي درب ورودي اتاق هک شده استاین نوشته درس
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شود، تنها  اي رو به بیرون نیست و هیچ نوري به داخل اتاق وارد نمی محفظه
ها در اتاق  جاي پنجرههمان نور سپیدرنگ مهتابی است،  ،نور در اتاق

ها در برابر پنجره خبري از پرده نیست  دیگر مکان برخالفموجود است اما 
در باشد،  آنآید تا نیازي به مهار  چرا که هیچ نوري از بیرون به داخل نمی

  اند تا از بیرون چیزي دیده نشود، برابر پنجره سدي قرار داده

، نگران برخاستدر همین حال و در میان همین اتاق بود که طاهره از تختش 
 آرامداشت،  را زیر نظر جا همهکرد،  نگاه می سو آنو  سو اینو مضطرب به 

د را به نزدیکی همان پنجره رساند، درست نزدیک به چهارچوب پنجره خو
را از داخل  سفیدرنگیدیوار برد و بعد از چندي دستمال  دست به نزدیک

به  حالی بی ي با پارچه نهان شده نور از میان محفظه آرامبیرون کرد،  دیوار
  ،آمددرون 

چشمی حفر شده بود تا بیرون را زیر  ي اندازه بهي کوچکی بود، تنها  محفظه
را زیر نظر گرفت و بعد از اطمینان از اینکه کسی  جا همهنظر بگیرد و طاهره 

نزدیک اتاق نیست و او تنها در این اتاق مانده است، چشم را نزدیک به 
  محفظه کرد و به بیرون چشم دوخت
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 بار اشکوزید و چشمان طاهره را  ي به بیرون نسیمی می از میان محفظه
 دانست به خاطر نسیم و تحرك بادها است و یا دلش از دنیاي کرد نمی می

توانست به  مان هم میاست، هواي بیرون را با چش آمدهاسیر مانده به تنگ 
ه را داشت، ب چیز همهدلش هواي  ،خورشید و ، نور آفتابدرونش ببلعد

چرخاند و خود  می سو آنو  سو اینمدام چشمانش را به  کرد مینگاه  جا همه
نگاه کرد تا چشمانش به دو پرنده  قدر آنکرد،  را در جهان رهایی تجسم می

کردند، هر از  جست و خیز می سبزرنگهاي  افتاد که بر روي چمن
از  کردند و بعد هاي هم را تمیز می زدند، بال چندگاهی نوکی به هم می

چشم دوخته بود  آناندوختند در حالی که طاهره به  چندي به هم چشم می
به او چشم دوختند و پرواز کردند، نگاهشان در هم تنیده شده بود و طاهره 

اي  که صداي سوت کر کننده پروازشان در آسمان چشم دوخت به رقص و
  او را به خود آورد

 حیدراو  آريي مردي را پشت محفظه حس کرد،  چشمان از حدقه در آمده
قد کوتاه و چشمان از حدقه بیرون زده که به  آندیوانه با  حیدربود، همان 

شد، او همواره در کمین بود و  زود شناسایی می گونه ایني عینکش  واسطه
اش همه  یشگییافته بود و باز با همان سوت هم ي خود را ي تازه حال طعمه

  کرد را از وجود بحرانی تازه با خبر 
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و به چشمان  کرد نمیطاهره بر سر جاي خود خشک مانده بود، هیچ حرکتی 
نسیم  آنپرواز و رقص پرندگان، جاي  آنچشم دوخته بود، جاي  حیدر

بود که او را به  حیدروار  هاي دیوانه نگاه آنخوش و مطبوع حال باز هم 
شت که دو تن از زیر بغل او گرفتند و او را کشان بلعید، چندي نگذ خود می

کشان به بیرون اتاق بردند، طاهره چشمانش را بست تا چیزي نبیند، اما 
برند  و را کشان کشان میدیگران، دیگر همراهان او را دیدند همه دیدند که ا

  دانستند چه سرنوشت شومی در انتظار او استو همه 

هم که  بار یکبراي بود  آمدهحصر در حداقل هر کس که در این سرا به 
شناخت،  هاي جنسی او را می ، فحشچشیده بود حیدرشده از گزند زبان 

هاي مکرر او را لمس کرده بود، شوك الکتریکی، لباس دیوانگان  بازجویی
هم  بار یکتحقیر و توهین همه را حداقل  ،ها زنجیرهاي اتاق، ضرب و شتم

و د حیدرکه بعد از شنیدن صداي سوت  که شده تجربه کرده بودند و حال
سرنوشتی در انتظار او  دانستند چه ند همه میبرد نفر طاهره را کشان کشان می

ست چه روزگاري را در پیش دارد از همین رو بود دان است و طاهره هم می
  طاهره چشمانش را بست و خود را بار دیگر به دستان تقدیر سپرد،که 
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وارد  حیدرن و از میان همراهان دور نشده بود چند گامی که طاهره از سال
هایشان بودند کرد  شد، رو به جماعتی که همه در بهت و حیرت بیرون اتاق

  :و گفت

، شورش گویم تاوان اغتشاش ام و باز هم می چندین بار گفته ،مردم، اي مردم
طلبان  دانم که میان شما مردم واقعی و اغتشاش پیچی سنگین است و میو سر

 اند خوردنکه در حال فریب  آنانها فاصله است، اما باز هم براي  فرسنگ
  گویم، می

ها براي شما است بهترین روزگار را ما به لطف  ترین مکان اینجا امن
نید و فریب پا نز ایم پس به سرنوشت خود پشت براي شما ساخته واال حضرت
  طلبان و دیوانگان را نخورید، شورش

توانستم طاهره را  سوراخ را بیرون ساختمان جستم، می آنچند روز پیش که 
ام و شما هم  نبوده گونه اینهاي شکنجه ببرم، اما من  به اتاق بسته کت
طلبان تفاوت قائلم، شما تصدیق  دانید، من میان مردمان و شورش می

پس گذاشتم تا در حین ارتکاب جرم او را دستگیر هاي من هستید،  حرف
  کنم،



 نی شهسواری ١٢

 

طلبان را نخورید و به  کنم، فریب اغتشاش گویم و تکرار می باز هم می
  پا نزنید سرنوشت خوش خود پشت

را از نظر  آنانکرد و یکایک زده بود  رو به جماعتی که بهت آرامبعد 
که  آنانیاد است و فهماند که حال زمان فر آنانگذراند، با چشم و ابرو به 

  :بودند به آرامی فریاد زدند رمق بی

  واال حضرتجاوید 

  :محکم فریاد زد و بلند گفت حیدر

  واال حضرتجاوید 

و رمق به  حال بیمجانین بود، اما  آناني  او با این فریاد در انتظار فریاد دوباره
  :با صداي بلند فریاد زد حیدرهاي خود رهسپار شدند و  درون اتاق

باید بدانید که تخطی از قوانین سرانجام دهشتناکی خواهد داشت تا چندي 
  دیگر از اوضاع طاهره هم با خبر خواهید شد

  .ها را گفت و از سالن بیرون رفت این
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هاي  هاي بلند، سالن دارالمجانین فضاي مخوف و سردي داشت، سقف
بازیابی و هاي  هاي انفرادي و شکنجه، اتاق هاي بسیار، اتاق بزرگ داالن

  ،عناوین بیشمار دیگر

ي فوقانی که محل اسکان  و اما طبقه ي همکف دارالمجانین بود این طبقه
خدوم  کارکنانروسا و معاونین دکترها و پرستارها و به کلی تمام 

  دارالمجانین بود،

ي همکف متشکل شده بود از بخشی براي بانوان در بند،  طبقه هاي بخش
، این واردها تازهن خطرناك و بخشی هم براي آقایان در بند، دیوانگا

تعریف شده بود  گونه ایناز همان ابتدا که مجانین به یاد داشتند  بندي بخش
، در مجموع مجانین آوردند نمیچیز دیگري به جز این را به خاطر  ها آنو 

اي  چیز زیادي از گذشته به یاد نداشتند و همواره خاطرات جسته و گریخته
  از اتفاقات در گذشته آمد میشان به خاطر

در گذشته، گذشته  صراحت از هر چهبا  نبود که آنانکسی در میان  گاه هیچ
  در هم و مغشوش از روزگاران پیشتر خاطرات است مطلع باشد،

و همواره در میان  اند بیشتر مجانین باور داشتند که در همین سرا زاده شده
 ،ها خیابان ،از بیرونیزي ، چاند ي سپیدرنگ نفس کشیدهایوارههمین د
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هر چه بود همین شد و  تداعی نمی آنانهواي تازه در ذهن  ،آزادي
  نور خورشید بود، ، دیوارهاي سپید، مهتابی و عدم وجودهاي بلند سقف

و  آوردند میرفت هر روز از دیربازان کمتر به خاطر  ذهنشان مدام تحلیل می
شد اما همه به اتفاق  بیشتر مغزشان انباشته از اتفاقات حال حاضر جهانشان می

  به یاد داشتند روزهاي پیشتر را

و  واال حضرتاز  ها آنبه یاد داشتند انقالب کبیر را،  آنان آري
منفوري در  ي هم که امروز چهره حیدردانستند، همین  هایش می رشادت

 ها کرده بود روزگاران پیشتر رشادت در آن ي مجانین داشت، میان همه
تحمل کرد تا انقالب به بار نشست،  ها را شکنجه روزهاي بسیار در انفرادي

ي مردم، هر که در این سرا به حبس بود  مردم، انقالبی به وسعت همهانقالب 
اي همگانی حکومت مردم بر مردم، آرمانی بزرگ براي مجانین که  با ایده

  ان رساندبار نشست و حکومت را به دست این نی بههاي بیشمارا با رشادت

هاي  هم یکی از انقالبیقرار داشت او  داوود ،امروز در نوك هرم قدرت
هاي  تاد، شوكکه رشادت کرد و به انفرادي اف ها آندیروز بود، یکی از 
ت او را از پاي بیندازد و حاال در نوك پیکان قدرت بر الکتریکی هم نتوانس

کرد اما همواره  و حاکمیت مردم را بر مردم نمایندگی می تخت نشسته بود
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هنوز حتی بعد از مرگ هم  واال حضرتقرار داشت،  واال حضرتي  زیر سایه
و  آنان ي هاین قدرت اسطور تاز یکهمیان انقالبیون بود او نخستین چهره در 

  ي کماالت بود صاحب همه

چگونه رهبري اعتراضات را به عهده گرفت و  که آوردند میمه به خاطر ه
ومت روزها یک گروه در صحنه ساخت تا حک آناز جماعت خاموش 

را از میان  آنانو ستم بود را به کنار زدند،  جور پیشینیان را که پر از فساد،
  دندنرا به تخت نشا واال حضرتفراري دادند و  دارالمجانین

 آوردند میها خبري در سر نداشت، تنها به یاد  و دوردست کسی از گذشته
به رهبري  کرد میفرمایی  حکم آنانها حکومتی بر  که در کمی دوردست

که رئیس روسا بود، او مردي خودکامه بر تخت قدرت بود که هر  مهدي
روزگار هم به  آني خود داشت، خاطرات از  عمل مجانین را تحت سلطه

نقیض بسیار به یاد مجانین  درستی در یادها نبود و مدام چیزهاي ضد و
شد به  پیشتر گفته می هاي رذالتم از سوي حاکمان فعلی از ، اما مداافتاد می

ند، چگونه کرد میناکی زندگی شرایط اسف در چه شد که می گوشزد آنان
بودند، هزاري کارهاي کردند که غرق در فساد  حکومت می آنانعواملی بر 

ند و خودشان بر تخت کرد میکردند زندگی را از مجانین دریغ  فاسد می
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بردند، همین فساد و ستم و  سلطنت چنبره زده از بهترین امکانات لذت می
 واال حضرتداشت تا به رهبري  آندیرباز بر  آنظلم بود تا جماعتی را در 

 ها آنمت مستکبران بود، شورش کنند، طغیانشان تنها براي برچیدن حکو
حکومت فاسد را به کنار بزنند و جماعتی از خودشان را  آنهدف داشتند تا 

  و شرط مجانین قید بی، استقالل بر خود حاکم کنند، حکومت مردم بر مردم

هاي حکومت ظلم را به پایین کشیدند و از میان  هم شد و پایه گونه همین 
ي دهان  اند جز نامی منحوس که لغلغهروزها هیچ به یاد نم آنبردند و از 

  و دیگران براي به یاد آوردن حکومت پر ظلم پیشین بود حیدرو  داوود

که این  آوردند نمیحکومت مجانین بر مجانین، درست به خاطر 
بود و یا حکومت مردم بر مردم، زیرا مردم لفظی بود  آنانشعار  ترین ابتدایی

را مجانین  ها آنهمه  آنمتداول شد، پیش از  واال حضرتکه بعد ظهور 
دادند، اما  کردند حتی خودشان هم به خود لقب مجانین می خطاب می

داد،  آنانرا تا مقام انسانیت باال برد و لقب مردم به  آنانبود که  واال حضرت
برخی بر این ادعا هم شک داشتند و خالصه که هر چه از پیشتر در میان بود 

ي  ی بود و کسی از واقع ماجرا با خبر نبود، مدام گذشتهمورد شک عموم
گفتند اما  شد، مدام برایشان از دورترها می خوانده می آناندیربازان به گوش 
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طرح کرده بودند، گاه مجانین بر این  داوودو  واال حضرتروایتی که 
را نداشتند که چیزي براي  آنند اما قدرت نفی کرد میمدعاها تشکیک 

هاي مریضی که هر بار با خوردن قرص  میانشان نبود به جز ذهنعرضه در 
  ماند رفت و در خود می بیشتر به انفعال فرو میاي  تازه

نگهبانی از امنیت عمومی بود، با قدي کوتاه چشمانی از حدقه  مأمور حیدر
را پوشانده بود، لقب او در میان مجانین  آن استکانی تهبیرون زده که عینکی 

واري به یاد داشتند،  ه بود، زیرا همه از او خاطرات دیوانهدیوان حیدر
و  کرد می گهگاه تشنجضرب و شتم و اعصابی متشنج،  ،رفتارهاي وحشیانه

برد همه را  به هر که در برابرش بود هجوم می آنافتاد و پس از  بر زمین می
 پراند از این رو کرد و چند لگد و مشتی هم می ها مستفیض می از باد فحش

کردند و بعد از این  دیوانه خطاب می حیدربود که از پیش از انقالب او را 
ي دیوانه بر او و هیبتش  دگرگونی و بر تخت امنیت نشستن بیشتر این واژه

  نشست،

نده بود رئیس را پوشا آنبا پیشانی و صورتی کشیده که ریشی بلند  داوود
 آنبر  مهديی پیشترها بر جایگاهی نشسته بود که کم دقیقاًروسا بود یعنی 

شده بود و پس از مرگ  واال حضرتتکیه زده و بعد از دگرگونی جایگاه 
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چیزي که مدام به (ي مردم  و این درد جانکاه عمومی براي همهدلخراش او 
  رسید، داوودبه ) شد همه از تازه واردان تا پیشکسوتان گفته می

ي فوقانی  حال پادشاه جماعت مجانین بود، همواره در اتاقش در طبقه داوود
دستورات  آنشد و پس از  ي اخبار مطلع می نشست و از همه می دارالمجانین

  کرد براي مثال طاهره، الزم را به زیردستان منتقل می

در حیاط دارالمجانین در حال گشت زدن بود براي اولین بار با  حیدروقتی 
در میان گذاشت  داووددیوار مواجه شد، بالفاصله موضوع را با  سوراخی در

شد  گونه اینو او دستور داد تا در حین ارتکاب جرم کسی را دستگیر کند و 
دیوار به انتظار نشست و سرآخر چشمان طاهره را  راخکه روزي را پشت سو

مله امنیتی به اتاق او ح مأمورینبه پشت محفظه دید و بر سوت خود دمید تا 
  کنند و او را دستگیر کنند،

دنیاي خاصی داشت، دوست داشت تا تمام اوامر از زیر نظر او  داوود
به بیرون، این خط بگذرد، براي مثال باز هم داستان طاهره و نگاه کردنش 

به  دانست که به بیرون نگاه کردن می مزي در برابر باورهاي او بود، اوقر
ي زیردستان اعالم  هاي تازه است و مدام به همه به آرمان سپردن دلمعناي 

خواهند با ترویج  اند، اینان می دشمن آنها عناصر بیگانه و از  که این کرد می
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امر کرد  حیدربود که به  گونه ایني ما را بر هم زنند،  افکار تازه نظم ساخته
کند هر  اش تا طاهره را چند روز در انفرادي نگه دارد، مدام بازجویی

به کار بندد تا عوامل خارجی و به خصوص دستیابی  اي که بلد است شکنجه
ستین مشخص شوداو به م  

به عنوان دشمن نام برده  آناز دیرباز از  واال حضرتقرصی بود که ستین، م
کند،  گفت این همان قرصی است که مردم را به اشرار بدل می بود، او می

  نظمی نخواهند بود کند که دیگر قائل به هیچ ا میرا با دنیایی تازه آشن ها آن

هم یکی دیگر از اعضاي حکومت  جواد ،واال حضرتو  حیدرو  داوودفراي 
، در کنار او حسن هم آمد میو به عنوان معاون به حساب بود ا دارالمجانین

ها همه کسانی بودند که در انقالب کبیر  کرد، این نقش مشاور را ایفا می
روزگاران بر ضد  آنهمه در  ها آنهاي به سزایی بازي کرده بودند،  نقش

ریزي  استبداد حاکم شورش کردند و حکومت مجانین بر مجانین را پایه
به جز پرستاري به اسم  د،دندوران بود را بیرون کر آنهر که از  ،کردند

  به اسم ناصر پزشکی روانمعصومه و دکتر 

را کشتند،  آنانبعضی از  آنکهي قدرت بیرون کردند، حال  همه را از دایره
پیروزي  دستاوردبه عنوان  دارالمجانینبعضی را به دار آویختند و در حیاط 
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ازیابی و هاي ب تا چند روز آویزان گذاشتند، بعضی را زیر شکنجه در اتاق
توانست بگریزد، از روزگار پیشترها  مهدياعتراف به انتقام سالخی کردند و 

علت که مجانین  آنهم به  آنتنها معصومه و ناصر باقی مانده بودند 
تنها یادگار روزگار  آنانها را کنترل کنند و  توانستند شرایط بیماري نمی

  ندشد موفق به مهار بیماري در میان مجانین می ،پیشتر

مانند دیگران در او که به  کی دیگر از ارکان حکومت تازه بود،محمد ی
ي حکومت نقش مهمی  بازي کرده بود اما حال در اداره انقالب کبیر نقش

ي  اي نشسته بود، هر چند که اتاقش در طبقه و بیشتر در کناره کرد میایفا ن
اي در  گران بود اما نقش عمده و در میان حکومت دارالمجانینفوقانی 

تحوالت نداشت و بیشتر به عنوان مشاور در بعضی عناوین از او استفاده 
داد  و دیگر حاکمان قرار می داوودکارهایی در اختیار  شد و گهگاه راه می

نامی هم وجود داشت که خیلی عالقه به حکومت کردن  اصغردر کنار او 
ي فوقانی و دور از دیگر مجانین  به مانند محمد در طبقهنداشت اما او هم 

ي حاکمان داشت، از طرف برخی  ي نزدیکی با همه و رابطه کرد میزندگی 
شد و خیلی از اتفاقات را  از مجانین او به عنوان مغز متفکر انقالب شناخته می

ي چندانی به این مطرح شدن نداشت و  دیدند اما او عالقه از چشم او می
  کرد هاي دیگر مخفی می شتر خود را در میان نامبی
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را پر  دارالمجانینبه جز این حاکمان تعداد زیادي مجنون سرتاسر عمارت 
کردند و در  هاي مربوط به خود زندگی می کرده بودند هر کدام در بخش

ي عمر و روزگار را در میان همین  حال حاضر چند صباحی بود که همه
دیدند  بود نه حیاط را می هواخورير نه خبري از ، دیگگذراندند میعمارت 

محکوم به زندگی در  آنانتوانستند بیرون را نظاره کنند،  ها می و نه از اتاق
دند و هیچ هاي بلند و فضاي سرد بو میان همین عمارت سفید با سقف

  شتنداي به بیرون ندا روزنه

شد،  برگزار می دارالمجانینهر سال در روزهایی مشخص مراسمی خاص در 
 آغاز واال حضرتها که با فریاد جاوید  یادبود روزهاي انقالب و رشادت

دادند که بیشتر  بزرگ هم سر می داوودشد و گهگاه جمعی فریاد جاوید  می
در انتهاي مراسم و در میان جمع اندکی بود هر چند که مجانین باور داشتند 

  شود، فریادها افزوده میهر سال بر تعداد و در عین حال بر زمان این 

دیگري  مراسم ،هاي انقالب جز این مراسم با شکوه تجدید میثاق با آرمان
نماد  آنبود،  واال حضرتروز وفات  بزرگداشت آنشد و  نیز برگزار می

جان مجانین را  ،ها رهبر کبیر انقالب که با رشادت آنایستادگی و مقاومت، 
نام مردم نهاد، او که در  آنان برد و بر انسانیت باالي  را تا مرتبه آنانخرید 
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گفتند،  می روز آنروز تلخ جان باخت همه را عزادار خود کرد، همه از  آن
از  ،ها و سامان شدن سر بیاز  ،ها از یتیم شدن ،ها از بر سر و صورت کوفتن
 آنو حکومتیان بیشتر به  گفتند میروز شوم  آنبدبختی و فالکت، همه از 

د اما به خاطر داشتن روز را خوب آندادند، بعضی از مجانین هم  بال و پر می
روز که  آنهاي انقالبیون از  جز حرف آوردند نمیبرخی چیزي به خاطر 

بی کم و کاست براي عزاداري بیرون رفت بر سر و  دارالمجانین  همه
خاك  به دارالمجانیني با برکت او را در میان حیاط  صورت کوفت و جنازه

شده  غدغن دارالمجانینسپرد، حال که چند صباحی بود استفاده از حیاط 
ي با  راهی مستقیم به مقبره اصغربود انقالبیون به اندیشمندي و راهکارهاي 

شکوه او زده بودند که در روز مشخص سال و دیگر روزها به عبادت 
و دل کنند و ها بریزند، با او درد  بروند و بر مزار پاك او اشک واال حضرت

و یاران با او تجدید میثاق کنند که این راه با شکوه را ادامه خواهند  داوود
  داد،

بیشترین چیزي بود که در  واال حضرتبغض و فریاد جاوید  ،ماتم ،ها اشک
  .رسید روز مشخص وفات او به گوش می
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ته هفته را هف آنشد،  اي با شکوه هم در تقویم انقالبیون یافت می و اما هفته
اي از شکوه و اقتدار، از ایستادگی و مردانگی  نامیدند، هفته دفاع مقدس می

از مقاومت و دفاع، بعد از به تسخیر در آوردن قدرت و تغییر حکومت و 
قدرت  گیري پساز طرف نیروهاي بیگانه براي باز  دارالمجانینساختارها در 

حمله آوردند تا  دارالمجانینبه صحن  ها آنهایی شد،  و حکومت تالش
شد، ریختند آتش  آوردهنیروي انقالبیون را از بین ببرند، از هر سو هجوم 

زدند، نیروهاي بسیار به صحن آمدند، اما این تازه انقالبیون بودند که با 
بودند که  آناننیروي کم و قدرت ایمان در برابر دشمنان ایستادگی کردند، 

تی و قیچی و هر چه در فضاي هاي دس با چوب ،ها ها و سرنگ با سوزن
  بود در برابر قواي بیگانه ایستادند دارالمجانین

 آنانبا دست خالی و رشادت دفاع کردند و سرآخر موفق به مهار حمالت 
مقاومت  فظ کردند، در این راه ایستادگی ورا ح دارالمجانینشدند و خاك 

خالی در  با دستان ،ها که از مجانین بر زمین ریخت، با شجاعت چه خون
ها رفتند  ها به جنگ تفنگ برابر زشتی مخالفان و دشمنان ایستادند، با سوزن

شربت  آنانشد و با عزت در برابر  دارالمجانینخونشان سنگفرش حیاط 
  شهادت را نوشیدند،
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کرد، چگونه همه را به ایستادگی و  آتشینی که نمی هاي نطقچه  واال حضرت
 آنروزها و  آنبرابر زورگویان ایستاد،  درکرد و چگونه  مقاومت رهبري می

 واال حضرتجنگ وحشتناك که از دفاع شروع شد به حمله ادامه پیدا کرد، 
ها  سخن دارالمجانیناز گسترش انقالب گفت، از بیرون رفتن از مرزهاي 

راند و قرار بر این بود که انقالبیون بعد از راندن دشمنان از خاك 
ها حمله کنند و این انقالب کبیر را به دیگر  جانیندارالمبه دیگر  دارالمجانین

نقاط گسترش دهند، اما نیروي قواي دشمن بسیار زیاد بود و این مهم را از 
هر چه روز به طول انجامید  2برد، بعد از بیرون راندن دشمنان که  میان می

عبور کنند راه به جایی نداشت،  دارالمجانینانقالبیون کردند تا از دیوارهاي 
قیچی بر کمر و چوب دستی در پشت از دیوارها باال  ،هاي در دست با سوزن

هاي سربی در  رفتند تا انقالب را گسترش دهند اما قواي دشمن با گلوله
برابرشان ایستاده بودند و همه را به کام مرگ و شهادت فرستادند، این تقال 

ي  زمین ریخت همه هاي بیشماري را به ونتا هفت روز ادامه داشت و خ
نام شهدا به خود گرفتند و سرآخر در قراردادي میان  ها از انقالبیون، کشته

  ي ایشان مقبول و جنگ خاتمه یافتاز سو ها آنحکومت  ،آنانو  دشمنان

روزها و هفت روز اداي دین به شهدا یادگار  آناي به عنوان یادبود  خاطره 
و در عین حال تعداد بیشماري از مجانین که شهید نام  براي انقالبیون شد
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ار مراسم برایشان هر ب ،ه خاك سپرده شدندب دارالمجانینداشتند و در حیاط 
ي دهان تمام انقالبیون شد، هر  لغلغه آنانهاي بسیار گرفته شد و نام  لیلو تج

و یاور همراه و یار  بودن، آنانو در کنار  آنانکس خود را به خویشاوندي با 
بودن تمثیل کرد و با این اوصاف به خویشتن و اعتبارش افزود و نام  آنان

  ي انقالب کبیر شد، پشتبانه ترین بزرگشهدا 

ها براي  ها و ارزش و واالترین قسم ترین بزرگ واال حضرتنام شهدا در کنار 
  .لقب گرفت دارالمجانینمجانین و انقالبیون و 

و  هواخوريدر میان برخی از مجانین چنین شایع بود که دلیل از میان بردن 
 دارالمجانینهمین به خاك سپردن شهدا در میان حیاط استفاده از حیاط 

باور داشتند که بعد از پایان جنگ دیگر کسی حق استفاده از  ها آنبود، 
 فرمود، این حیاط واال حضرت آنحیاط را نداشت، حکومت و در رأس 

ي با ارزش  است و ما با قدوممان پیکره دارالمجانینآرامگاه شهداي پاك 
  دهیم، یدر خاك را مورد آزار قرار م آنان

که کسی حق  به صراحت اعالم داشت آناز این رو قانونی وضع کرد و در 
شد که دیگر کسی  گونه ایناستفاده و پا گذاشتن در حیاط را ندارد و 

ر روز به حیاط برود و از هواي آزاد استفاده نتوانست در ساعات معینی د
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مگر در شرایط اضطراري و براي  بود که آمدهقانون چنین  آند، در کن
  کسی حق آمدن به حیاط را ندارد، دیگر اتفاقات مهم

این عقیده بسیاري از مجانین بود، اما در میان مجانین تعداد کمی نبودند که 
همه  آنکهپنداشتند و حال  معصیت میگناه و  هرگونهرا بري از  واال حضرت

ها  زشتی ترین بزرگ هواخوريباور داشتند که این از میان بردن ساعات 
پس از مرگ  داوودچنین نفرموده و  واال حضرتاست باور داشتند که 

حق امر کرده که دیگر کسی  چنین اینو به قدرت رسیدن  واال حضرت
شدن مجانین و انقالب دوباره  پروا بیرا  آنلیل استفاده از حیاط را ندارد، د

 داوودهایشان هم این بود که بعد از به قدرت رسیدن  دانست، سند حرف می
ود که ب داوودخل بستند، هر نوري را به داها را نیز کوفتند و  بود که پنجره

باور  آنانامر کرد اگر کسی به بیرون چشم بدوزد مستحق کیفر است، 
هرگز چنین نبوده است، اما باز هم  واال حضرتي داشتند در دوران زمامدار

بخش نخستین، یعنی  آندر میان مجانین افرادي بودند که باور داشتند 
و به دلیل  واال حضرتاستفاده نکردن از حیاط و ساعات هواخوري دستور 

و  داوودها به فرمان  ن پنجرهود و بخش دوم یعنی مهر و موم کردشهدا ب
، در مجموع که کردن مجانین از هر ایده و فکرر براي تثبیت قدرت و دو

ي  باور داشت، زیرا حافظه آنشد به طور قطع چیزي را اذعان کرد و به  نمی
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و کرناي حکومتیان همان  ر حال تحلیل رفتن بود و بوقمجانین هر روز د
قدر بلند بود که گهگاه هیچ براي تفکر به جاي  آنانقالبیون گذشته 

  .گذاشت نمی

جانین باور داشتند در دوران پیشین و قبل از انقالب کبیر زمانی که بیشتر م
هاي بیگانه قدرت گرفته بود و  بود و به نوعی از قدرت آنانحاکم بر  مهدي

کرد، مجانین حق هواخوري  حکومت مردم بر مردم را نمایندگی نمی
هاي تعبیه شده  آمدند در صندلی داشتند، هر روز در ساعتی معین به حیاط می

از هوا و چاي داغ  آنانو  آوردند مینشستند، پرستاران برایشان چاي داغ  می
ها باز بود، مجانین به  ردند، جز این باور داشتند که همیشه پنجرهب لذت می

کیفري سخت  گاه هیچ کردند، ستند و به بیرون نظاره مینش ها می پشت پنجره
ها همه باور داشتند  شد، اما در کنار این و یا ممنوعیتی براي دیدن لحاظ نمی

 مثالًاض رین اعترت ، بسیاري براي کوچکمهديکه در زمان قدرت داشتن 
ر دلیلی به به غذا یا به داروها یا براي ساعت بیشتر هواخوري و خالصه ه

هاي الکتریکی  را با شوك ها آنشدند،  کنجه سپرده میهاي بازیابی و ش اتاق
کردند، زنجیر به دست و  ، به تنشان لباس مجانین میآوردند میسر عقل 
 گونه اینکردند و  ایشان میه تنهایی رهها در اتاقی ب بستند و ساعت پایشان می

ایش شمایلی بر کسی از نام پیشینش مطلع نبود و یی کهواال حضرتشد که 
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و  آمده است، ی از نخست با چنین نامی مطرح بودساخته شده بود که گوی
ها را  هایی از حقوق مجانین گفت و دیوانه د، حرفصحبت از انسانیت کر

  را واژگون کنند، مهديصدا ساخت تا بشورند و حکومت  یکرنگ و یک

اي به  بود، ایده دارالمجانینحاکم  مهديدر دوران پیشترها همان روزها که 
بود،  واال حضرت دارش داعیهنام حکومت مجانین بر مجانین مطرح شد که 

عناصر بسیاري از دل مجانین را با همین ایده به خود جذب کرد  واال حضرت
 ،حسن ،داوود ،محمد ،اصغرگروهی انقالبی گرد هم در آمدند،  گونه اینو 

و خیلی از شهدایی که بعد از جنگ هفت روزه از دنیا رفتند دور  جواد
ها جذب نیرو از دل مجانین  این هسته گونه اینرا گرفتند و  واال حضرت

کردند و در حرکتی رعدآسا با هر چه در توان بود، آتش زدن، شورش 
فرو بردن همه  مأموریناران را بیهوش کردن و سوزن به جان اغتشاش، پرست

 دارالمجانینهر که در  ها آنرا بیرون کردند، بالفاصله بعد از بیرون کردن 
در  آنهاي شکنجه سپردند و پس از  هاي دار و اتاق باقی بود را به جوخه

قدرت به  گیري بازپسچشم به هم زدنی با نیروهاي خارجی که براي 
ها پس زدند  را هم با رشادت ها آنبودند رو در رو شدند  آمده انیندارالمج

حکومتی براي  آناندر قراردادي نیروهاي بیرونی قبول کردند که  گونه اینو 
ارو درمان مواره از نظر دخویش با قدرت مجانین بر مجانین دایر کنند و ه
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تازه  و دنیاي هم شد گونه همینپشتیبانی شوند و غذا و دیگر مایحتاج 
  مجانین شکل گرفت

دگرگون شد،  ها آنهاي بیشمار مجانین روزگار  اما با توجه به قرائت
و  ها را مهر ن شد، پنجرهرفت و غدغهواخوري و استفاده از حیاط از میان 

موم کردند و دیدن فضاي بیرون جرم محسوب شد، حکومت بیرون و 
یکی از ستین نام ماي دارو به  خارجیان همواره دشمن قلمداد شد و گونه

ي این اتفاقات به همین سرعت شکل  هاي دشمن محسوب شد، اما چرخه راه
  د،ر اتفاق هزاري اتفاق دیگر همراه کرنگرفت و با ه

ها  ی در دوردستدارالمجانین ،یکی از مصادیق خطرناك در برابر انقالبیون
، آمد میهاي بیشمار به حساب  ی که محل آشوب و درگیريدارالمجانینبود، 

را ندیده بود چرا که قطع مسلم  آنخبر خاصی نداشت و تا حال  آنکسی از 
اي  از مجانین توان خارج شدن از اینجا را نداشتند و هر مجنون تازه کدام هیچ

هیچ از  ،آورد اي را به خاطر نمی هیچ گذشته آمد می دارالمجانینکه به 
 دارالمجانیندانست و تمام جهانش از همان بدو ورودش به  دنیاي بیرون نمی

ي ارتباطات بیشماري که خودشان  گرفت، اما انقالبیون به واسطه شکل می
ی در دارالمجانین، از که دارند کردند طرح میم دارالمجانینهمواره با بیرون 
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سرنوشتی شبیه به همین  ، جایی کهگفتند ، دارالمجانین سرخ میها دوردست
و نفوذ ستین ي استفاده از م داشت اما با این تفاوت که به واسطه آنانعمارت 

دیدن فضاي بیرون و جوالن دادن در  آنانعوامل بیگانه و دشمن بر 
که با اغتشاش هر  طلب بدل شدند ها به مجانین شورش هواخوري و حیاط

سرخ  دارالمجانینو سرآخر به  و نظم را از میان بردند آوردهآنچه به دست 
تا  جمعی دستههاي بسیار پیرامونشان بود، از تجاوزات  صحبت بدل شدند که

  ها خوردن جان دیگر انسان

هاي داخلی، کشتار  فضایی مخوف که نام خون بر خود داشت، جنگ
ي از  ، مرگ هراس وحشت، دیوانگی همه و همه به واسطهناامنیو  ناآرامی

دانستند و  حاکم بود، انقالبیون عوامل این نا بسامانی را میمیان بردن نظم 
فوذي براي شبیه به د و سعی داشتند تا هر نبردن همه را براي مجانین نام می

  سرخ شدن را از میان ببرند، دارالمجانین

عواملی از جمله داروي مستین، عوامل بیگانه و خارجی، نفوذ دشمن، آزادي 
ه فضاي بیرونی و فکر کردن به بیرون در فضاي باز، چشم دوختن ب

  ،دارالمجانین
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به  آناي از  ها بود و هر روز نقل تازه سرخ بدترین کابوس دارالمجانین
سرخ زنی را بعد از  دارالمجانین آندر  مردي که مثالًرسید،  گوش می

به  تحرك بیو  آرامتجاوز زنده زنده خورد و وحشتی که مجانین را 
 دارالمجانینبه سوي پرستار و ناصر دکتر  آراما گذاشت ت اي وامی گوشه

سالپام بیشتري کنندپیش روند و خود تقاضاي ت  

بود، از لیست داروهاي بسیاري  واال حضرتي  تسالپام، داروي مورد عالقه
مصرف  دارالمجانینو حکومت اقتدار گرایش در  مهديکه در دوران 

، ي بسیاري داشت به تسالپام عالقه واال حضرت، را برگزیده بود آن شد می
از این  مهديي روح خبیث  دوران و به واسطه آنهر چند که باور داشت در 
و  حرکت بیقسط دارند تا مجانین را  آنشود و با  دارو به زشتی استفاده می

را هم صادر کرده بود اما بعد از به  آنمنفعل کنند و حتی دستور به تحریم 
عامل براي به نظم در آوردن  ترین بزرگشت که قدرت رسیدنش باور دا

مجانین همین استفاده مدام از تسالپام است، دارویی جادویی که مجانین را 
ماندند  می آرامکرد، همچون مومی بر دست انقالبیون  می آرامحرف شنو و 

ي درست بودن سخنان تکان  دادند، سرها را به نشانه ها گوش می به حرف
در برابرشان از امنیت به همت انقالبیون استفاده  آراماي دادند و از فض می
  کردند می
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گفت که  فواید این دارو میبرایشان از  آرامنیز  دارالمجانینناصر دکتر 
ها دور  را از زشتی آناندهد چگونه  هدیه می آنانچگونه آرامش را به 

قدر از  آندر برابر هر خطري باشد،  آنانتواند حافظ  ، چگونه میکند می
قرص را به دهان گذارند و  آرامگفت تا مجانین اغوا شده  فضایل تسالپام می
پایین دهند  آبرا با  آناش کنند، بعضی دوست نداشتند  زیر زبان مزه مزه

ي  ي جان بخش را بر دهان نگاه دارند و از مزه که دوست داشتند این مایه
  حیات بخشش لذت برند،

را  آنانخشی که بر مجانین داشت تا حد بسیاري ب آرامفراي تأثیر تسالپام 
داد این را  برداري می اي از فرمان احساس تازه آنانکرد به  گوش به فرمان می

 مجانینبرخی از  در دوران جنگ کشف کرد، آنجایی که واال حضرت
عاصی و یاغی شده بودند با تجویز ناصر در غذایشان مشت مشت، تسالپام 

 همان مجانین واال حضرتبه فرمان  د که فردا در جنگش گونه اینافزودند و 
ها رفتند،  هاي در دست به برابر گلوله ها را بستند و با سوزن یاغی چشم

ي  ها را ستبر کردند تا قلبشان پر از باروت شود و این شروع عالقه سینه
  به تسالپام شد، واال حضرتو حصر  حد بی
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که بسیار فرمان  ساخت میبی دردسر  و آراماي  دیوانه ،تسالپام از هر مجنون
هر احساس کرد  ز او احساسات را نیز دور میبردار بود و در عین حال ا

در طول دوران حکومتش فهمید، یعنی به واقع از  داووداین را  ،خاصی را
  دریافت، حیدرحرکات و رفتارهاي 

از قبل از انقالب نیز  ،ي او ي بسیاري به تسالپام داشت این عالقه عالقه حیدر
 آنانرفت و از  می دارالمجانینبا او همراه بود، او همواره به نزد پزشکان 

گرفت و  حرکات او را زیر نظر می داوودکرد،  پام بیشتر میدرخواست تسال
خورد و  دید چگونه قبل از رفتن به اتاق بازجویی چند عدد تسالپام می می

خت بر س از مهر تا ترحم از وجودش راحسادر میان شکنجه و بازجویی هر 
شود،  و خالی از هر هیجانی می احساس بیبندد و تا حد زیادي وجودش  می

درود فرستاد و استفاده  واال حضرتان رو ها را فهمید و بر بزرگی این داوود
ارزشی در میان مجانین کرد و به ناصر هر روز امر از این داروي مهم را 

را از این  ها آنوشد، واال تسالپام در میان مجانین بک شکرد تا به تبلیغ ارز می
را راغب به استفاده از این قرص کند و هر  آنانارزش واال با خبر کند و 

یافت  بیشتر طالب این قرص بود ارزش بیشتري می دارالمجانینکس که در 
  .شد و داراي اعتبار بیشتري بود تر شناخته می به نوعی انقالبی
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 آنهاي بزرگ میان انقالبیون که همواره از  ها یکی دیگر از ارزش فراي این
تماع آدمیان بود، یعنی گفتند وحشت از بیرون و اج سخن می براي مجانین

 واال حضرتها را  بیرون این فضا، این يها اجتماعی که مجنون نبودند، خیابان
ود که فضاي بیرون کرده ب گوشزدي مجانین  به کرار نقل کرده بود و به همه

روزهاي پیش از انقالب که  آندشمن مجانین است، در   دارالمجانیناین 
آورد جماعتی بودند که دم از بیرون رفتن از  کسی به وضوح به خاطر نمی

و دیگر  واال حضرتدر برابر  آناني  زدند، اما بنیه یم دارالمجانینحصار این 
 ترین بزرگه از همان نخست یی کواال حضرتانقالبیون بسیار کم بود و 

د و به همه گفت و ترسیم کر دارالمجانینها را بیرون رفتن از مرزهاي  دشمن
ي  همه مرگروز  دارالمجانینروز بیرون رفتن از این  هزاري خواند که

اي با تفنگ  مجانین است، برایشان تصویر کرد که بیرون از این مرزها عده
راحت شوند و  آنانشر مزاحم را به گلوله ببندند و از  آناناند تا  نشسته

 گونه اینهایش را در جنگ هفت روزه دید و  اعتبار حرف ترین بزرگ
باوري داشت  آنهایش محکم و استوارتر شد و هر که خالف  حرف
ت و دیگر گرف آرامسالپام فراموش کرد و یا ها را به دل خورد یا با ت حرف

به کرسی نشست و همه فهمیدند که  واال حضرتهاي  دم نزد که استدالل
تنها  آنانو  کشد نمیبیرون این مرزها جز مرگ چیزي انتظار مجانین را 
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هم کردند  گونه اینتوانند حکومتی از خودشان را حاکم بر خود کنند و  می
بعد از به قدرت رسیدن هر  داوودو باور بود که  نظریهدر تحکیم همین 

  ن از میان برد،اي را به بیرو  یچهدر

ها را مهر و موم کرد و استفاده از هواخوري را یا خود و یا پیشواي  پنجره
مندتر بر  تر و قدرت این باور مستحکم گونه اینبزرگ پیشین از میان برد و 

براي مجانین به معناي مرگ و  دارالمجانینجاي خود تکیه زد که بیرون از 
  .نابودي است

 دارالمجانینهمان نیروي بیگانه در بیرون مرزهاي  ،یکی دیگر از دشمنان
قراردادي  آنانبا ) ي همیشگی انقالبیون گفته( ناتوانیها که در اثر  بود، همان

را به عهده  آنانتأمین  مسئولیترا قبول کردند و  آناننوشتند و قدرت 
د در بند بمانن جا همیناز این مرزهاي مشخص بیرون نیایند  گاه هیچتا  گرفتند

مجانین  نابوديي قتل و  نقشه آنانگفتند  و همواره تأمین باشند، انقالبیون می
زنند دلیلش ترس از ایمان راسخ  را دارند و اگر حال دست به این کشتار نمی

هاي تیز  هم با دندان ها آنمجانین است اگر این ایمان را به کناري بزنند 
  شان خواهند کرد، تکه و پارهخواهند رسید و  آنانهاي  کرده به باالي جنازه
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داشتند  شد، انقالبیون بارها و به کرات اعالم می اما همه چیز به اینجا ختم نمی
گذارند تا  می دارالمجانینچکانی در اختیار  غذا و مایحتاج را قطره ها آنکه 

را در چنگال ضعف نگاه  ها آنهمیشه مجانین وابسته و نیازمند بمانند، 
فریاد دشمن خواندن بیگانگان در اذعان  همواره رو بود که دارند و از این می

به  تنگنا مایحتاجی که همیشه در وبود، غذاي کم، داروي کم، درمان کم 
  را ضعیف کند ها آنرسید تا  مجانین می

از رشادت و  آنانآمدند و براي  انقالبیونی که به صحن و در میان مجانین می
ا باید ایستادگی کنیم، باید در برابر این خواندند م گفتند، می ایستادگی می

  را به خاك بکوبیم، آنانبایستیم و کمر  ها نابسامانی

که بیگانگان هیچ غلطی نتوانند کرد،  واال حضرتهاي پوالدین  آه یاد جمله
وار مجانین در تصدیق اوامر  خواهیم کوفت و فریادهاي دیوانه آنانبر دهان 
گوش فلک را هم کر  واال حضرته باد و مرگ بر دشمن و زند واال حضرت

  کرد می

زدند، گاه  بسیار سر و کله میهمواره مجانین با تنگناهاي  از این رو بود که
اري فریاد در بستر بیم آنانرسید، گاه دارو نبود و  می آناني کمتري به غذا
ي  اي براي گذراندن زمان در میان نبود و همه کشیدند، هیچ وسیله می
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نشستند و  آراممجانین دریغ شده بود، اما باز هم انقالبیون  ها از سرگرمی
  هاي بسیار به وجود آوردند، سرگرمی

و دیگر انقالبیون،  داوودو  واال حضرتهاي بیشماري از بزرگی  نمایش
شد از جنگ و ایستادگی و  هاي بسیار که در میان مجانین نقل می داستان

مراسم بیشمار در تأیید و بزرگداشت جایگاه  تا پشتکار و تالش، مقاومت
ها در همین  ، انقالب و جنگ و دفاع مقدس، تمامی سرگرمیواال حضرت

باري به شکل  گرفت، اي می اما هر بار رنگ تازه راستا و با این مضامین بود،
کرد، گاه  ع میو بیشمار مجانینی را به دور خود جم آمد مینمایش در 
واند، گاه شعر بود و گاه خ راي دیگران از رو میشد و کسی ب داستان می

  .بردند می حظشد و دیگران  ترانه که به آواي یکی از مجانین خوانده می

تسالپام در میان مجانین و در عین حال عناوین بیشمار از  دریغ بیمصرف 
ست به هیچ اغتشاش و ها باعث شده بود که مجانین د دشمن و دیگر موضوع

 به فتاد،ا ا باز هم با این حال اتفاقاتی در گوشه و کنار میام شورشی نزنند،
، از این داوودي زیر پا گذاشتن قوانین برا امشعنوان نمونه طاهره و اقد

رفته بود،  فراتردست اتفاقات باز هم افتاده بود، حتی گاه کار از این هم 
به  اي به بیرون و حیاط گشوده بود و در حالی که مجنونی که از در دریچه
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دستگیر شد و سرنوشتی دهشتناك  حیدردرختی تکیه زده بود توسط 
پاي خود بایستد و همواره با عد از این اتفاق دیگر نتوانست براو بداشت، 

ین سرپیچی را با پاهاي رفت و تاوان ا سو  آندار به این سو و  دلی چرخصن
  ناتوانش داد،

از این دست در میان بود حتی حرکاتی دسته جمعی هم شکل  اتفاقیباز هم 
دیوانه ید طوالیی در سرکوب  حیدرمهار شد،  حیدرگرفت که همه توسط 

و حتی  کرد میاش گهگاه هر اتفاقی را در نطفه خفه  ي قوي و با شامه داشت
مکشوف و  حیدرخرابکاري هم براي  رؤیاي شایع بود که پیش از اتفاق،

  ستقابل دسترس ا

م سخت و سهمگین بود، بسیاري خود از همین رو بود که حتی فکر کردن ه
رفتند و از او  سپردند، داوطلبانه به سوي ناصر می را به دست تسالپام می

ند چرا که تسالپام این داروي کرد میتقاضاي تعداد بیشتري تسالپام 
عناوین (جادویی این راهگشاي عالم هستی این آخرین منجی مجانین 

ایش فراي دیگر کارکرده) در باب تسالپام واال حضرتطابی از سوي خ
گذاشت تا مصرف کننده فکر کند،  نمی ،کرد میقدرت فکر را نیز مختل 
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برد و ذهن را خالی از هر ایده و  قدرت تشکیل فکر را در ذهن از بین می
  کرد مینظري 

حضور داشت،  دارالمجانیني فوقانی  محمد شبیه به دیگران نبود، او در طبقه
تر از هایی معمول، زبانی مانند دیگر مجانین، کم لباس اتاقی محقر،

اش بیشتر شبیه به مجانین بود،  کرد و چهره اصطالحات انقالبیون استفاده می
 آنانرفت، با  بود، بیشتر به میانشان می ترین انقالبیون به مجانین نزدیک او

داد، به دلشان امید روشن  یهایشان گوش فرا م گفت، به درد و دل سخن می
ها و  کرد، حتی گهگاه در مراسم خصوصی و در میان مجانین از تالش می

مجانین که برخی ساخته اي ه زد، با خواسته ارهاي اشتباه انقالبیون دم میکرد
اما  گشود میجاي  آنانکرد و بیشتر بر دل  م موافقت میخودش بود ه

این را خویشتن هم به کرات در  قدرتی در اصالح و تغییر اوضاع نداشت،
  ،کرد میهاي خرد و کثیر مطرح کرد و تنها به درد و دل بسنده  میان جمع

او بودند، دوست داشتند تا به جمعشان بیاید، با  ي سپرده دلاي از مجانین  عده
دلشان را  آنسخن بگوید، برایشان بذر امید بپاشد و با آبیاري  آنان

ي پایین و به  به طبقه هرگاهاین رو بود که و نیلگون کند، از  رنگ خوش
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 هاي شکوائیهشدند و  اي کثیر جمع می دورش حلقه آمد میمیان مجانین 
  ند،کرد میکوچک و بزرگ 

آمدند و همواره  ي زیرین نمی به طبقه گاه هیچبر خالف او دیگر حکومتیان، 
فریادهاي  ي فوقانی سکنی داشتند، هرگاه هم نیاز به سخنرانی بود با در طبقه

ي زیرین جمع  ، طبقهدارالمجانیني مجانین به دور هم در صحن  همه حیدر
بود  داوودشدند و به فراخور موقعیت یکی از حکومتیان که بیشتر  می

برایشان از راهرویی که به شکل بالکن در میان عمارت بود سخنرانی 
  کرد، می

شد گفت که او بیشتر از  ي زیرین بود و به جرأت می همیشه در طبقه حیدر
پرستار و ناصر بیشتر از دیگران با او همه با مجانین در ارتباط است، بعد از 

محمد بود که با  آني بعدي از  مرتبه شک بیمجانین رو در رو بودند و 
  ،آورد میشور و هیجانی به بار  آمدنش

ي  تسالپام وظیفه، فراي تبلیغ مکرر از المجانیندار پزشک روانناصر دکتر 
را  آنبا تمام عالقه همواره  حیدراي که  دیگري نیز بر دوش داشت، وظیفه

  داوودقدسی داد یعنی گفتن از بزرگی و جایگاه  انجام می
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، چه واال حضرتاین سلطان با درایت و کماالت این نماینده و نائب به حق 
ناصر هم باید در دیدارهاي خصوصی با مجانین  ،گفتند میها که از او  مدح

، از بزرگی و درایتش از ها از پیشرفت ،گفت، از کارهایش می داووداز 
  ،واال حضرتاز روح شادمان  دستاوردها و

  تا به حال شده بود که در میان جمع مجانین کسی فریاد بزند،

  ،داوودجاوید حضرت 

این  گفتند میاست، اما برخی  حیدراین کار که بیشتر مجانین باور داشتند 
این صداي ناصر است و باز هم نظرات بیشتري در  قطعاًشناسند و  صدا را می

 آمد میبه میان  )داوودحضرت ( اما گهگاه این صدا و این خطاب میان بود،
انداخت و شمرده شمرده از  می غبغبکرد، بادي به  می آبرا  داوودو دل 

شد، گاه  گاه اشک در چشمانش جمع می گفت، می واال حضرتکرامات 
آویزان بود  دارالمجانینکه در سقف  واال حضرتوار به شمایل بزرگ  دیوانه
و  واال حضرتخواند، همه باور داشتند نام  و زیر لب وردي می کرد مینگاه 

ي جاوید  کند و برخی باور داشتند جمله درود بر روان پاك او را زمزمه می
ي زبان  اي که قرار بود کمی بعدترها لغلغه جمله واند،خ را می داوودحضرت 

  .شود دارالمجانینمجانین و 
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 آرامدر شرایطی که همه چیز  ،جنگ عبور از آن  بعد از انقالب و به دنباله
 واال حضرتبود، هر کس از انقالبیون به دنبال حرکتی بود، زمانی براي 

بر تخت  داوودنماند و جان به جان بر قضا و قدر تسلیم به دیار باقی شتافت، 
جایگاه نرفت و به دنبال  آنبه دنبال  اصغرو جانشینی او تکیه زد اما 

، دستاوردهایی که او براي جهان و دنیاي شتابان شد دستاوردهاي بیشتري
خواست تا  تري بود، می او به دنبال زندگی آسوده آريطلبید،  خود می

کسب کند، بهترین اتاق در آستان  دارالمجانینها را در این  بهترین لذت
رگیر رو به فضاي باز و درختان هدف نخستش بود، اتاقی نو دارالمجانین

ي  ها نداشتند، جعبه که دیگر اتاق سالنی بزرگ با امکانات بیشمارشمار، بی
انات تفریحی و ، قهوه ساز و دیگر امکساز چايجادویی بزرگ و رنگی، 

  رفاهی

دانستند اعتقاد  خیلی از مجانین که شانس او را براي جانشینی بیشتر می
ور داشتند که ه رفاه معامله کرده است و حال باداشتند که او جانشینی را ب

حضرت  آنجایگاه رفاهی او را ندارد اما قدرت از  دارالمجانینکسی در 
داد تا خود  داووداو زمام امور را به است، این مجانین باور داشتند که  داوود

ند و دلیل داشت ها آنلذت برد،  غنائمبه تخت شاهی در سایه بنشیند و از 
 داوودباعث به قدرت رسیدن حضرت  اصغرتراشیدند که خود  برهان می
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اینکه برخی باور داشتند که  مثالًهاي بسیار دیگري هم بود،  شد، اما دیدگاه
بوده است و نه کس  داوودجایگاه تنها در شأن حضرت  آنشایستگی 
نتوانسته که بکند و یا نظر قدرتمند  آنهم کاري جز تصدیق  اصغردیگري و 

دانستند و او را نیز  را داراي لذات و رفاه و ثروت نمی اصغردیگري که 
در بهترین  اصغرشمردند، اما هر چه که بود و نبود  خادمی در راه انقالب می

 دارالمجانینسکونت داشت و کمتر خود را درگیر اتفاقات  دارالمجانیناتاق 
کرد و حال  برداري می از خود پردههاي مختلف  نگاهکرد و تنها در بز می

در بعضی  آرامدر جایگاه رفیع خود به تخت بزرگش تکیه زده بود و  آرام
ي  گفت و خوش نداشت تا مرتبه را جاوید می واال حضرتاز مراسم نام 

اکراه داشت،  داوودضرت رسد و از گفتن ح واال حضرتایگاه به ج داوود
را در  داووداما با این حال شنیده بودند مجانینی که او هم جاوید حضرت 

  .خصوصی خوانده استو مراسم عمومی 

بیشتر به مسائلی  آنانشبیه به برادرانی دو قلو بودند که یکی از  جوادحسن و 
حسن و دیگري داشت چشم دوخته است یعنی  تبحر آندر  داوودکه 

دو به نوعی  آن، جوادتکیه کند یعنی  حیدردوست داشت تا به جاي 
مشاوران و در عین حال نایبان این دو مقام بودند گوي سبقت را در 

ولین بار حسن لفظ ربودند، حتی شایع بود که ا ان میچاپلوسی از دیگر
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را  داووداسم  گاه هیچاو  ود کهرا خوانده است و این باب ب داوودحضرت 
 جوادرسید که  کند در عین حال این هم به گوش می نمی بی حضرت ادا

او لقب خواند به  ارزش بسیاري قائل است او را شمشیر حق می حیدربراي 
حتی انقالبیون هم  کس هیچب بسیاري که در میان شیر کبیر داده است و القا

دیوانه را از دیرباز یدك  یدرحلقب  حیدرجایگاهی نداشت زیرا که 
  کشید و کسی حاضر نبود چیز دیگري او را خطاب کند می

ستود و  رفت او را می می حیدرکه به  هایی بدگمانیبا تمام  جوادحال با این 
کرد و به هر  او را دریغ نمی اي خواند و از هر مشاوره ستون انقالب می

  .هداف عالی انقالب یاري کندزد تا او را در راه پیشبرد ا مانی چنگ میریس

ر جاي خود حال دیگر همه چیز مثال دیرباز این انقالب نبود و هر چیز بر س
در میان بودند، پرستار و  هاي بیشماري براي تثبیت قدرتقرار داشت، نیرو

کرد  همان دو تن بودند اما تا چشم کار می دارالمجانینر سراسر پزشک د
از ارکان محکم  هرکدامتا امنیت را پاسداري کنند،  آمدهنیروهایی بر 

و  اصغربه همراهی حسن  داوودحکومتی داراي مشاورینی بود که رأس هرم 
اداره  واال حضرت انتهاي بیگهگاه محمد امور اصلی را با راهکارهاي 

با نیرویی چند صد نفره  جوادهاي  کردند و صادقی که به کمک مشاوره می
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فرمان بودند تا  چوب و سرنگ و قیچی و چاقو گوش بهتا دندان مسلح به 
  بایستند، ناامنیدر برابر هر اغتشاش و 

ها ساخته شده بود، مراسم به دنبال  هر کس جایگاه خود را داشت نظم
و این  داد میم اش را به درستی انجا هر کس وظیفه ،شد یکدیگر انجام می

دیگر  سرآمد دارالمجانینبرد، این  نظم ساخته جهان مجانین را به پیش می
مرتب از سوي انقالبیون گفته هاي جهان بود، این چیزي بود که  دارالمجانین

  کردند شد و مجانین تکرار می ها خوانده می به گوش شد می

بود، امنیت بدون  زبانزداي جهان ه دارالمجانیني  رفاه در میان همهي  رتبه
آموزشگاهی براي دیگر و امید به زندگی در صدر،  رقیب در پیش، شادي

یار ي پیروزي بود همه در اخت چه شاخصههر  درمجموعو  دارالمجانین
 آرامها نهفته بود و مجانینی که  تدبیر انقالبی انقالبیون و به دارالمجانین
گاه در خواب، گاه  ،نگیندند و از صبح به شام را گاه در گگذرا زندگی می

  گذراند و هماره در سکوت می فکري بیدر 

پر بود از شعارهایی که به رنگ سرخ نوشته شده بود،  دارالمجانینسرتاسر 
  مرگ بر دشمن،

  ها، نابود باد خیابان



 نی شهسواری ٤٦

 

  است، دارالمجانیناز بین برود هر چه بیرون از 

  ،واال حضرتجاوید 

  ،کبیر داوود زنده باد

  پاینده نظم انقالبیون،

  تسالپام رها بخش همگان

انقالبیون را به  دارالمجانینرایت وین بیشماري که قدرت و تحکیم و دعناو 
ي مجانین دور هم جمع شدند و  در همین حال بود که همه ،رساند نظرها می

  پیش از خواب بلند فریاد زدند،

  نظم انقالبیون،باد ، پاینده کبیر داوود ، زنده بادواال حضرتجاوید 

 هرکداما تسالپامی که ود این را گفتند و بب آناناین شعار هر روزه و واجب 
هایشان که باز دوباره بخوابند  ها و میان تخت گذاشتند رفتند در اتاق  به دهان

ستحکام قدرت و نظام اي در ا و دیرتري بیدار شوند که صبح و فریاد دوباره
  .ودجریان شانقالبیون در 



  

  

  

  

  

  

از  صرفاًدانست  لرزید، نمی مدام دست و پایش میسرد بود،  هوا برایش
هاي مدام اندامش شده است، با  سرما است و یا ترس هم چاشنی این لرزش

اتاق حصر ي توانی که در بدن داشت خود را پیش به سوي  این حال با همه
د اشتباهی از سمت او بودند یتی در اطرافش مترصامن مأموربرد، دو  خود می

مهمانش کنند و یا او را حداقل هل دهند، اما طاهره زیر بار  اي تا چند ضربه
خواست خود را به سالمت و در نهایت بردباري و  رفت و می این خفت نمی

اش را  مقاومت به سلولش برساند، چند باري در طول مسیر قواي تحلیل رفته
 اش د اما باز هم همت درونیاز دست داد و تا چند گامی افتادن بر زمین رسی

  مانع از افتادنش شد و دست و پاي خود را جمع کرد،
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اي را به اسارت به سر برده  انداخت، چند هفته سو نگاه می آنبه این سو و 
اي به دارالمجانین داده بود، با خود فکر  بود و مدام در خیالش سیماي تازه

شرایط و فضاي حاکم بر دارالمجانین تغییر  ،در این روزها حتماًکرد  می
دانست این احساس تغییر و این امید مدام را از  ه است، خودش هم نمیکرد

ي چه چیز در دل زنده نگاه داشته است، اما وجود پر قدرت  کجا و به واسطه
کرد، اما پاسخ بدي هر بار بر  این احساسات را همواره در خود لمس می

  شنید، احساسات خود می

ي پیش، بیماران  فضاي حاکم بر دارالمجانین بد بود خیلی بدتر از چند هفته
ها دراز به دراز افتاده  بر زمین و روي تخت هوش بیبسیاري که منگ و 

ها تکانی هم  زدند، بعضی ها چرت می بودند، برخی بر روي صندلی
 ها بر جاي خود خشک مانده بودند، در همین حال خوردند و مثال مرده نمی

  :و هوا بود که طاهره زیر لب گفت

  .اند و این سرزمین ارواح است مجانین مرده

او را به  حیدربه درب سلول رسید، درب را برایش باز کردند و طبق دستور 
داخل اتاق بردند و درب را از پشت بر روي او بستند، گویی زمان انفرادي 
او کماکان ادامه داشت، خبط بزرگی کرده بود، یکی از قوانین بزرگ 
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برهم زدن نظم به انقالبیون را زیر پا گذاشته بود، او تمام تالش خود را براي 
  کار بسته بود و سر به طغیان داشت،

ن است، این را مدام همگان رون از دارالمجانین است غدغیدیدن هر چه ب
عدول بود، یکی از دشمنان  غیرقابلشنیدند، این قانونی قدسی و  می

هایی که در  بود و انسان  فضاي بیرون دارالمجانینسرسخت مجانین 
افتاد،  داوودزیستند، یاد سخنان حضرت  هاي این سراي مقدس می دوردست

 ترین بزرگاشت او نماد بصیرت در مجانین بود، او چه کیاست و سیاستی د
ها بود و باز هم  ین انسانتر ترین مجانین بود، نه فراتر از مجانین او الیق و الیق
فهمیدند، حضرت  رفت تا اجر و بزرگی او را دیگران می ه به فراتر میباید ک

  :فرمود می گونه این

 ها آنبیرون از این دارالمجانین هر چه که هست براي نابودي ما است، 
اند تا ما نباشیم و فراتر از این  ها اندوخته اند، راه کنند، فکرها کرده ها می هزینه

  دیوارها به معناي نابودي و مرگ است،

متري دیوارها  به دیوارها چشم دوخت، با خود اندیشید، حقا چند سانتی
است، به دیوارها دست کشید، رنگ تازه بر دیوار را لمس تر شده  ضخیم

کرد، دوباره دیوار را سفید رنگ کرده بودند، شاید سفیدتر از سابق، شاید 
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بعد از پوشاندن  آناي افزوده بودند، شاید بیشتر از  ي تازه هم بر دیوار الیه
از نو کردند و باز  گچیوار را دوباره سیمان کردند دوباره سوراخ، روي د آن

قدر قطر دیوار  آنهاي چوبی افزودند و  رنگ کردند، شاید بر دیوار، دیواره
اند تا دیگر با هیچ جسمی قابل نفوذ نباشد، شاید بتن کردند و شاید  را افزوده

قدر ضخیم شده است که دیگر هیچ راهی به بیرون نداشته باشد، اما با  آن
صورتش را به جاي پنجره  مآراره رفت، ها طاهره به نزدیک پنج ي این همه

اشت چسباند، بعد به آرامی دستانش را طوري به که هیچ نور و نمایی ند
رها ي رهایی و ارتباط با جهان بیرون را که پیشت روي دیوار کشید تا نقطه

خود را به نزدیکی سوراخ پیشترها  آرامبجوید، بعد از جستن  حفر کرده بود
شده بود نزدیک کرد، چشم را بر جاي یمان و بتن پر که امروز با گچ و س

تقریبی چسباند، چند بار چشمانش را در حالی که بسته بود به محفظه مالید و 
بر جاي خود خشک ماند، در ذهن تصاویر بسیار ساخت، از بازي  آرام

وزش باد را بر ها، در همین حال بود که  پرندگان تا رقص باد بر چمن
جاري شد و از میان چشمان  اشک چشمانش آرامچشمانش حس کرد، 

داد، در میان  اش به بیرون ریخت، این باد به چشمان او دستور باریدن می بسته
را دید، با همان  حیدراین رقص باد و باران چشمانش بود که ناگاه در ذهن 

، اش استکانی تهبزرگ و  زیر عینک آمدهبزرگ و از حدقه در  چشمان
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چشمانش را باز کرد تا به این کابوس خاتمه دهد، چشمانش بسته شد اما 
خروشید تا نبیند تا  آبو به  جوشیدقطرات باران زمین را پر کرد، چشمانش 

دوره را به فراموشی  آنروزگار به یاد نیاورد و خاطرات تلخ  آنهیچ از 
و به پیش خورد  فرتوتش را می تن ،ده بوده درد بر جانش النه کربسپارد ک

کرد براي چند صباحی از خوردن باز  رفت، آنگاه که فراموش می می
ایستاد اما به محض به یاد آوردن دوباره خوردن جانش را از سر  می
  .کرد دار می گرفت و جانش را زخم می

در حالی  داوودهاي پوالدین و بزرگ دارالمجانین باز شد، حضرت  دروازه
ها به  نشسته بود سراسیمه از صداي دروازه خودکه بر تخت سلطنتش در اتاق 

  :و فریاد کشید آمدخود 

  ها است، ، چه کسی پشت دروازهحیدر، حیدر

پیچید و صادقی که بر روي   صداي فریاد حضرت در سراسر دارالمجانین
به سرعت یکی از  حیدرمقر دیدبانی تکیه داده بود را به خود آورد، 

  :زیردستانش را صدا زد و گفت

نزد حضرت برو و به ایشان عرض کن تا چندي دیگر شرفیاب خواهم شد و 
گزارش کامل را به ایشان خواهم داد، بعد دوباره به محل استقرار خود غرق 
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ي  همه حیدرها چشم دوخت، به فرمان  شد و با دوربین در دست به دروازه
و به بودند تا بالفاصله با دستور ا باش آمادهامنیتی در حالت  مأمورین

در  مأمورها دید که دو  ها حمله کنند، اما بعد از باز شدن دروازه دروازه
حالی که پسري بیست و چند ساله را در دست داشتند وارد شدند و بعد از 

هاي  به سرعت از دروازه ،مشایعت کردن او به داخل داالن ورودي
  ها را به سرعت به پشت خود بستند، دارالمجانین خارج شدند و درب

بود زیرا  غیرمعقولهاي دارالمجانین  این ساعت از روز براي باز شدن دروازه
با شنیدن اولین  حیدرکه ساعت آوردن غذا در دارالمجانین مشخص بود و 

صداهاي مشکوك خود را به مقر دیدبانی رسانده بود هر چند که این مقر 
کند، اما همواره مأموري در حال انجام وظیفه داشت که هر حرکتی را رصد 

امور را زیر نظر داشته  رأساًداد تا خود  ترجیح می حیدردر موارد مشکوك 
ها باز شد و اتفاق عجیبی نیفتاد و حال  هم دروازه بار اینباشد، به هر حال 

برساند و گزارش کامل  داوودخود را به نزد حضرت  حیدربود تا  آننوبت 
ز این رو نزد حضرت رفت و ، ادها را به سمع و نظر ایشان ابالغ کندرویدا

  :اعالم کرد مقدمه بی
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خیالتان جمع باشد همه چیز تحت کنترل ما است، مورد خاصی ، واال حضرت
ارالمجانین منقل کردند و اتفاق اي را به د نبود، دشمنان دوباره بیمار تازه

  اصی براي عرض نیست،خ

با شنیدن  داوودرا چه خطاب کرده است، اما  داوودحواسش نبود که  حیدر
کرد و در نگاه  مستانه به او چشم دوخته بود، به او نگاه می واال حضرتلفظ 

اي داشت، چه نگاه  دید چه صورت برازنده و چشمان او هیبت خود را می
هاي بسیار  اي داشت او معناي جذابیت و کمال بود، با نام سرکش و جسورانه

پسندید، اما حال  بیشتر میسلطان بصیرت را  ،کردند، اما خود او را خطاب می
 ترین بزرگبود و شاید این  خورده گرهنامش  واال حضرتبا نام و یاد 

، به هر حال با شنیدن این نام بر جانش آمد میدستاوردها برایش به حساب 
اي به خود گرفته بود و دیگر پس از ادا شدن این نام چیزي از  حالت مستانه

از شوکت و شکوه مستانه به چشمان را نشنید، در فضایی  حیدرهاي  حرف
بر  آنس نگاه و انعکا آنچشم دوخته بود و تنها به تصویر خود در  حیدر

  :رو به او گفت حیدرهاي  ، بعد از اتمام حرفخیره شد استکانی تهعینک 

  نگرانی نیست؟پسرم جاي 

  :با صدایی رسا و مملو از اعتماد گفت معطلی بیبالفاصله و  حیدر
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  نه سرورم

رساند و دستی بر سر او کشید و اجازه  حیدرخود را به نزدیک  داوودبعد 
مرخصی را به او داد، حال در این احساس مستی و منگی هر دو شریک 

برد و  در مستی به سر می واال حضرتبا شنیدن نام  داوودبودند هم حضرت 
  ها قرار گرفته بود، که حال مورد لطف و عنایت واالترین انسان داووديهم 

داالن را به سمت درب ورودي و اصلی دارالمجانین طی  ،بیمار تازه وارد
دانست این آخرین دیدار او با فضاي بیرون و هواي آزاد است،  کرد، نمی می

برایش فضاي این داالن ترسناك بود، دیوارهایی نیمه و  ها ایني  اما با همه
مانده است و یا  هگون اینکه مشخص نبود به دلیل نداشتن مصالح الزم  ناتمام

بیرون براي انقالبیون، اما بیمار تازه  راهی است براي از یاد نبردن فضاي
ي فکرش را معطوف این فضا و  در شوك بود که همه ها اینبیشتر از 

کند، او بیشتر از هر چیز از به یاد نیاوردن خاطرات و  آیندهاتفاقات ندیده در 
اي پاك شده بود، هیچ به  ر و خاطرهبرد، ذهن او از هر فک اش رنج می گذشته

آورد، حتی به یاد نداشت اسمش چیست، حتی چه جانداري  خاطر نمی
اي از  الهمتعلقاتش دور شده بود و حال در ه ي دنیا و است، او از همه

را  نست که باید این راه به پیش رودا دانی وامانده بود، تنها میاناآگاهی و ن
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 گوشزدبه او  آورد میا که مدام از زمانی که به خاطر به اتمام برساند زیر
تعلق  آنبه سرایی که به شده بود که باید راه در برابر را به پایان رساند تا 

  ،برسیم یمدار

، این تنها دارایی او از خاطرات و آورد میاین جمالت را مدام به یاد 
رفت و راه را به ، باید به پیش وز و تمام اتفاقات در جهانها، از دیر گذشته

اي هم  کرد، هیچ تصور و چهره اتمام رساند، مدام در ذهنش باال و پایین می
 آورد میبست، از همان ابتدایی که به خاطر  در برابر دیدگانش نقش نمی

هایی که  ي صورتشان را پوشانده بودند، با کاله کسانی را دیده بود که همه
که تفاوت چندانی با هم  آنانشت، دا تنها چشمان و بینی را بیرون نگاه می

هر چه  گفتند باید نداشتند و حتی صداهایشان هم شبیه هم بود، به او مدام می
ي  برد و به درستی پیمود که این سرنوشت و آیندهدر برابر است را به پیش 
  تضمینی هر کسی است،

 برد، حال در این او به در دروازه رسیده بود و چندي در انتظار به سر می
هایی بود که در کالهی سیاه پوشانده  لحظه در انتظار دوباره صورتک

  اي گرفت رنگ تازه حیدراند اما انتظارش به دیدن  شده
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مردي کوتاه قد، با شکمی بزرگ، چشمانی از حدقه بیرون زده به همراه 
روبرویش ایستاده بود، به محض اینکه  ،عینک ته استکانی، او در برابر درب

  بزرگ بود، سؤالجسم در برابر چشمانش  آنشد برایش به او نزدیک 

  ؟چیست آن

دست و پا دیده  چشم و ابرو، آورد میکه به خاطر  او براي اولین بار از زمانی
دانست که خود هم چنین شمایل و اجزایی دارد و یا نه اما با  بود، حتی نمی

را  حواس او حیدربیشتر از هر چیز دیگري عینک بر چشمان  ها ایني  همه
د که دست دراز کرد و به نزدیک عینک متوجه خود کرد، از همین رو بو

متري با رسیدن به عینک فاصله داشت که دو  برد، هنوز چند سانتی حیدر
پیکر دستان او را از پشت پیچیدند و به زمین کوفتند، در حالی  غول مأمور

است  آمدهکی او پیچید، صادقی را دید که به نزدی که از درد به خود می
  :ي او نزدیک کرد و بلند فریاد زد صورتش را به صورت بر خاك مانده

  سختی خواهد داشت، فرما است و تخطی از قوانین عواقب اینجا قانون حکم

  :زد بعد با تأکید بیشتر رو به بیمار تازه وارد فریاد

  فهمیدي؟



 داراملجانین ٥٧

 

صدایی رسا و پیچید با  یش به خود میها یمار که از درد فشار دادن دستب
  :بلند فریاد زد

  ، رهایم کنیدآري

را از کنار او دور کرد و بعد به بیمار  ها آن مأموراناي به  با اشاره حیدر
چشم دوخت، چشم  حیدردستور داد تا برخیزد، بیمار از جایش بلند شد و به 

از  اصالًدر چشمان او دوخته بود و در انتظار شنیدن قوانین بود، شاید هم 
لحظه به یاد  آنآورد و تنها در  دانست و چیزي به خاطر نمی هیچ نمیقانون 
بود که باید جواب مثبت دهد تا از این شر رهایی یابد، شاید این  آورده

  بود، غریزي کامالًرفتار او 

  :به تندي گفت حیدر

اگر  مخصوصاً، به چشم دیگران زل نزن، قانون اول را همین نخست بدان
  مقامی واالتر از تو داشته باشند، ها آن

ات بروي، اوقات زیادي داري تا قوانین را یک به یک  خانه تازهحال باید به 
  بیاموزي، از بودن در کنار انقالبیون بیاموز و لذت ببر
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 بیمار تازه وارد را به بخش مأموردو  این را گفت و از کنار او گذشت،
  .واردها راهنمایی کردند تازه

رسید او مدام فریاد  در بخش مردان به گوش می ،جوادصداي فریادهاي 
جله خود را به بخش مردان عبا دستپاچه و  حیدر، خواند را می حیدرزد و  می

ي دیوار  را دید که یکی از بیماران را به گوشه جواددر اتاقی  رساند و
دایش در داخل اتاق ص حیدرکوبد، با دیدن  بانده و مدام به گوشش میچس

  :را به سرش انداخت و فریاد زد

یید و اینان بیاي فساد این جاسوسان و عوامل دشمنان شده است،  اینجا خانه
اند، چه  هاي ما برآمده ها و آرمان ر پی نابود کردن انقالبرا دریابید، اینان د

برند و در  ایم که اینان خون شهداي ما را به تاراج می ساکت نشسته
  فروشند، سادآلود خود میهاي ف خانه تجارت

ار ذلیل شده و بیم آنو  جوادکرد حواسش را به  در حالی که سعی می حیدر
شدن  برآشفتهعطوف کند بیشتر دوست داشت تا دلیل بر دیوار چسبیده م

 غیرقابلرا بفهمد، او دوست داشت تا همیشه نفر نخست باشد، برایش  جواد
فهم بود که کس دیگري جز او جاسوسی را دستگیر کند، از خرابکاري با 

  پسندید، خبر شود و داشتن رقیبی براي خود را به هیچ وجه نمی
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  :کرد و گفت جوادرو به 

  دانیم؟ هایت چیست، چه کرده که ما نمی گیري دلیل این معرکه

  :گفت جواد

  بنگر ها آنو خودت به ام، بگیر  امروز در میان اتاقش این اوراق را جسته

نقش و نگاري رنگ بسته  ها آني سفید رنگ که بر  تعدادي برگه آنبعد از 
  :ریخت و ادامه داد حیدربود را در برابر 

اند تا فرهنگ  ، اینان آمدهاند دشمن، اینان مزدوران اند بیگانگانعوامل  ها این
  ...اند تا  ما را از بین ببرند، آمده

ها دوخته مانده بود، تصاویر دهشتناکی بود،  نقاشیدر میان  حیدرچشمان 
درختان سر به آسمان کشیده، تصویر پرندگان در حال پرواز، نقش ماه بر 

  آسمان، طلوع و غروب خورشید و فضاحات دیگر،

گفت، خود  برآشفته شده بود و مدام زیر لب به خود فحش و ناسزا می حیدر
ز این ماجرا چیزي نفهمیده و کرد که چگونه ا را احمق و کودن خطاب می

  گذاشته است جوادمیدان را در اختیار 
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این عوامل و جاسوسان را بشناسند، باید  داوودفریاد زد، باید حضرت  جواد
 رابر اینان ایستادگی نکنیم چه بهگذرد، اگر در ب بدانند چه بر روزگار ما می

هر روز پربارتر و  هاي اینان را بسوزانیم گرنه ، باید ریشهآمدروزمان خواهد 
  تنومندتر خواهند شد،

  :گفت جوادرو به  آلود غضببا نگاهی  حیدر

  او را به من تحویل بده تا همه چیز را با حضرت در میان بگذارم،

  :و فریاد زنان گفت آمدبه میان حرفش  جواد

وضوع را به ایشان گوش زد کنم، د به حضور حضرت برسم و مباید خو
  اندست و باید همه چیز را بدا ابزرگ م داوودرت حض

بشري در  هاي هر بنی اي بلند گفت که گوش را به مرتبه داوودحضرت 
ساختمان دارالمجانین تیز شود و خود حضرت هم این صدا را بشنود در 

و  آمدهمین گیر و دار بود که حضرت به روي ایوان مشرف بر طبقه پایین 
  :گفت

  باال بیایید حیدرو  جواد
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فی بود تا فضا ساکت شود، از کسی سخنی به میان نیاید و همین گفته کا
به بارگاه  تر سریعها به این فکر کنند که خود را هر چه همه در سکوت تن

  برسانند واال حضرتملکوتی 

تر  تر و با شکوه نورانی داوودي حضرت  امروز چهرهخواند،  به دل می حیدر
راند در  از تن صداي ملکوتی حضرت در دل سخن می جوادشده است و 

 هایش دست دشمن را به که با نقاشیهمین بین حسین همان بیمار خاطی 
ها او را به  شد و نزد پله کشیده می جوادي  به وسیلهدارالمجانین رسانده بود 

  باال عمارت و نزد حضرت رفتندي  طبقهدو به  آنسپرد و  مأمورچند 

  :ده شمرده رو به هر دو گفتو شمر آرامحضرت 

  ها چیست؟ چه شده است، دلیل این جنجال

  :به سرعت گفت جواد

در تدارك جنگی  آناناند،  دشمنان به سرتاسر دارالمجانین نفوذ کرده
ي  براي نابودي همه آناناند، این جنگ نرم  بزرگ و فرهنگی با ما برآمده

هاي ما است، امروز هم یکی دیگر از ابن عوامل را دیدم و باز روز  ارزش
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دیگر جمع دیگري سر برخواهند آورد، براي مهار اینان به نیروي بیشتري 
  نیاز به پیشگیري نیز داریم آناننیاز داریم، ما فراتر از مبارزه با 

د و عرق شرم از پیشوانش به در حالی که سر را به پایین انداخته بو حیدر
  :کرد و گفت داوودچکید رو به  زمین می

  کاري از من بوده است مرا عفو کنید کم واال حضرت

ر جمعی دو نفره و باز هم از زبان اینبار د واال حضرتره شنیدن نام دوبا
  :کرد و گفت حیدرمستانه رو به کرد، داوود  را دیوانه می داوود، حیدر

تو  آريتو برترین ضعیفانی،  ،ترین عامرانی تو صادق ،مردانیین تر تو خادم
مان را تقویت  هیچ قصوري از تو سر نزده اما باید که جبهه ،بهترین انقالبیانی

ها را بررسی  سخن خواهیم گفت و فکر و ایده مفصالًکنیم در این باب 
  خواهیم کرد

حال زمان با چشمان به او فهماند  داوودخواست چیزي بگوید که  جواد
  :فرمود داوودسخن گفتن نیست، همه ساکت بودند که ناگهان حضرت 

  اند؟ اینبار چه شده است چه خطایی کرده

  :به سرعت گفت جواد
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اینبار نقش زدند و فردا شعر خواهند سرود و چندي بعد نمایش اجرا خواهند 
  جهانمان را خواهند بلعید ها ایني  کرد و سرآخر همه

  :گفت داوودرو به  جواد

  دستور شما چیست با خاطی چه کنیم واال حضرت

  :گفت داوود

او را براي مدتی به بخش بیماران خطرناك بفرستید، تسالپام بیشتر، به ناصر 
د، ما به کن که باید بیشتر از این وقت بگذارد، بیشتر تالش کن گوشزدهم 

  یم دادخوارگان زمان نخواه مفت

 داوودورت را به نزدیکی دستان ص ،چشم بلندي گفت حیدری که لدر حا
رو  داوودزد و با احترام بسیار از اتاق خارج شد، بعد  آناي بر  برد و بوسه

  :گفت جواد

  اي انجام دادن دارم،برو کارهاي بسیار برتو هم بیرون 

اي دیگري سروده بود و در انتظار چیزهداستان  ،در حالی که به دل جواد
بهتر دیگري بود با بهت از اتاق خارج شد و چندي بعد حسین را به بخش 
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کرد تا بیشتر با  گوشزدبیماران خطرناك برد و او را تحویل ناصر داد و به او 
  ز تسالپام را تا جایی که ممکن است باال ببرداو کار کند، دو

سته بود، او ، در اتاقی زنی به نامم زینب نشدر میان بخش بانوان دارالمجانین
ین چند روز اخیر بارهاي بسیاري به نزد ناصر فرستاده شده بود و طی در ا

 ، او در این روزها مدام به گوش عناوینهاي بسیاري قرار گرفته بود مراقبت
اران از تسالپام براي درمان و سالمتی بیمبسیاري شنیده بود، از ارزش واالي 

اي بزرگ انقالبیون، ه و ایده داوودبزرگی و منش واالي حضرت 
ي روشن و هزاري سخنان دیگر و حال در  آینده ،هاي روزافزون پیشرفت
 حالجیکرد همه چیز را در ذهن  ي موضوعات فکر می به همه آراماتاقش 

 آناناین عناوین را بجوید و به هاي بسیار میان  خواست تا رابطه کرد می می
جست، همین  ر و سامان دهد اما راه درستی براي این برقراري ارتباط نمیس

ي پیش به همت خودش و تقاضاي بسیارش دو قرص دیگر  چند دقیقه
جویده بود،  آباي  را بی جرعه آنانتسالپام از ناصر گرفته بود و مستانه 

ي  مزه آنبا خود  آورد میي تسالپام را زیر زبان  طعم دیوانه کننده
اي  بود تا به تقاضاي دوباره آنکرد و باز بر  صرف میالعاده را دوباره  قخار

تسالپام بیشتري به دست آورد از این رو دیگر هیچ توانی براي جمع و جور 
ي تقاضاي تسالپام به  کردن افکار در دلش نمانده بود و مدام از شاخه
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او دو راه رسید مدام در این هزارتویی که براي  می داوودبزرگی و شکوه 
ل ین حایافت، در هم رسید و هیچ راهی به بیرون نمی ساخته بود به راهی می

  خواند به درب سلولش کوفت یدر حالی که زیر لب مدام وردي م

  :و زیر لب خواند آرامبعد از چندي مأمورینی درب را گشودند، زینب 

  پروردگار عالمیان است، داوودحضرت 

دانستند چه کنند، از این رو  م دوختند، نمیشوکه و مات به او چش مأمور دو
  برسد، او حال را فراخواندند تا به بالین سر بی حیدربه سرعت 

به ي لبانش نقش بسته بود،  رنگی بر گوشه ورد او را شنید، لبخند کم حیدر
ي فوقانی جایی که  دستور داد تا آماده باش به ایوان طبقه مأمورینیکی از 

درخشید چشم بدوزد و با آمدن  می آنبر  داوودحضرت  اوقات بعضی
خود را نزدیک دهان زینب برد تا  آرامایوان او را خبر کند، بعد حضرت به 

  ي پیشترها بود دوباره جمالت را بشنود جمله همان جمله

  پروردگار عالمیان است داوودحضرت 

  :به گوش زینب خواند آرام
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ن در میان بگذار، از آنچه را با دیگرا آنراستی و حقیقت نزد تو است 
را نیز به این معرفت و حقیقت آشنا کن  آناندانی با دیگران سخن بگو،  می

  هاي تو زیباتر خواهد شد که جهان با دانسته

در  آمدهبه روي ایوان  داوودفهمید که حضرت  حیدر مأموري  با اشاره
  و عملی کردن راه برخاستنهمین حال به گوش دختر خواند که حال زمان 

مأموریت داري را به سرانجام  آنحق و تعالی است برخیز و آنچه براي 
  برسان

خود را به بیرون اتاق رساند و به سوي ایوان  برخاستاز جایش  آرامزینب 
مشرف بود، بعد با  آنبر  داوودرفت، جایی که دیدگان واالي حضرت 

  :صداي بلند فریاد زد

  پروردگار عالمیان است داوودحضرت 

او این را گفت و به خاك نشست و جایگاه رفیع حضرت را ستایش کرد، 
لبخندي  داوودهمگان در دارالمجانین به او چشم دوخته بودند، حضرت 

ي لبانش نقش بسته بود و صورتش تا حد بسیاري سرخ شده  بر گوشه آرام
ا نیم تنه خم شد و در و ت آمداز اتاق او بیرون  حیدربود، در همین هنگام 

امنیتی کار  مأموریني  ي کمی از او همه برابر حضرت کرنش کرد به فاصله
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او را تقلید کردند و این مسابقه در تقلید به بیماران دیگر نیز سرایت کرد و 
 آرامکرد دستانش را  در حالی که عرق را از پیشانی پاك می داوودحضرت 

  نددر آسمان تکان داد و همه فریاد زد

  پروردگار عالمیان است داوودحضرت 

زدند  و فریاد می آمدهدر این میان از صدا و هیاهوي همگان که به بیرون 
ي نوظهور آشنا  دیگر انقالبیون نیز به ایوان خود را رساندند و با این صحنه

و دیگران کرنش  حیدربه تقلید از  آنکهشدند هیچ در برابرشان نبود جز 
  کنند و چندي از حضرت فاصله گیرند که او جایگاه قدسی داشت،

که کرنش  آنانهر کس خود را به خضوع و سجود تکریم رساند و آخرین 
زیر لب ندایی را  بود که مدام اصغرشد  کنان در برابر حضرت خم می

 داوودخواند که حضرت  می گونه اینباور داشتند او  تراخواند بیش می
غر و لندهاي او پروردگار عالمیان است اما بعضی هم بودند که این وردها را 

  دانستند، می داوودجایگاه رفیع  از جایگاه خویش و

گشتند  بازمی هاي خود یش آنگاه که همه به اتاقستاو بعد از پایان نمایش 
ي انقالبیونم چشم دوخت به ویژه  و به چشمان همه آمدها باال  از پله حیدر

 آرامها گفت و  سخن آنانکرد بعد با لبخندي به  که مات به او نگاه می ادجو
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اي به دستان حضرت زد تا باز هم جهان انقالبیون و  در انتها بوسه
اي از گوشه و کنار  دارالمجانین ادامه داشته باشد و به فردا باز صداي تازه

  .شنیده شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

سش را مدام به تو حبس در اتاق دیدبانی به انتظار نشسته بود، نف حیدر
شدند، مدام  داد، دستانش خیس عرق می دهانش را قورت می آبرد و ک می

اش نشسته بود و  کرد، عرقی سرد بر پیشانی دستانش را با شلوارش پاك می
گوید،  کرد، خیلی مشخص نبود چه می زیر لب وردي را تکرار می دائماً

فرستاد، شاید نام خدا را  درود می داوودد بر روح واالي حضرت شای
خواند و شاید ترکیبی از درود فرستادن بر خداوند بزرگ و حضرت که  می

  کرد، ي پرودگار عالمیان بود را زمزمه می همان نام تازه

ي پنجره تکیه داده بود دوربین شکاري را با  در حالی که به لبه پراضطراب
کرد و با هر زحمتی که بود از لغزش دستان و لرزهاي  مهار می یکدست
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دوربین را براي چندي به پایین گذاشت و لیوان کرد،  گیري میجلو آنمدام 
خواست با مدد  آبی را که روي میز در کنارش بود یک نفس سر کشید، می

از چشمان سرخش به هایش  رون خود را که زبانهیخ آتش د آباز این 
امنیتی را به حالت آماده باش  مأموریناي  زد مهار کند، با اشاره بیرون می

داده بود، سه تا سه تا  بدیلی بیو   آرایش تازه آناندرآورد، از چندي پیش به 
هایی در انتظار فرمان او بودند، در میان دیوارهاي نیمه کاره میان  در گوشه

به  ر کمینفاصله و د باکمی درب ورودي دارالمجانین ، پشتحیاط پشت
ي تاقک دیدبانی، پشت درب ورودسرکش میان باغ، زیر ا پشت تنها درخت

تاالر دارالمجانین و خالصه در جاهاي مختلفی از ساختمان ایستاده بودند و 
  بودند، حیدرهمه گوش به زنگ و آماده عملیات در نظر 

به آرامی چند سرفه کرد و گلویش را صاف کرد، بعد با استفاده از  حیدر
فرمان داد تا در  مأموراني  کوچکی که در دست داشت به همهبلندگوي 

جاهاي مورد نظر کمین کنند و با صداي فرمان او عملیات را نهایی کنند، 
دند ي احترام پا چسبان به نشانه مأمورانسخنرانی کوتاهش تمام بعد از خاتمه 

خواهند دعا کنند و در پایان  ها را رو به آسمان بلند کردند گویی می و دست
  فریاد زدند،
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  زنده باد استقالل، پروردگارا امداد

دوباره چشم به میان دوربین شکاري برد و نگاهش را معطوف درب  حیدر
بود که روزها برایش  شروع عملیاتیورودي دارالمجانین کرد، دیگر زمان 

ها کرده بودند تا این عملیات بزرگ را به  زي شده بود، تالشری برنامه
  سرانجام برسانند،

  نام عملیات، عملیات تحکیم بود،

حکومتی که  مأموراندرب ورودي دارالمجانین باز شد و طبق معمول 
  غذا را داشتند وارد دارالمجانین شدند،ي آوردن  وظیفه

طبق معمول عادت داشتند تا چند گامی را به داخل بردارند و بعد از  ها آن
ي  هاي بزرگ غذا را به زمین گذاشته و از محوطه عبور مسافتی کوتاه دیگ

طبق عادت وارد شدند، گام اول و دوم را  ها آندارالمجانین خارج شوند، 
دیدبانی  از میان اتاقک حیدربرداشتند و در میان گام سومشان بود که ناگاه 

  فریاد زد

  داوودپروردگار باد   زنده
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حکومتی که شوکه شده بودند بر جاي خود خشک ماندند و تاب  مأمورین
ها  در بیرون درب آناندیگر از  مأمورربوده شد، چند  آنانهر حرکتی از 

ي این رفتار روزمره و  هم به واسطه ها آنکشیدند، اما  را می آنانانتظار 
خودرو مذبور نشسته بودند، ضوع اهمیت نداده و در تکراري خیلی به مو

ي  نام تازه( داوودها زمان الزم را به گروه فدائیان حضرت  ي این غفلت همه
هاي اصلی  داد تا در چشم به هم زدنی دروازه) امنیتی دارالمجانین مأمورین

هاي غذا  ی را که با دیگحکومت مأمورینببندند و بالفاصله دارالمجانین را 
زمین خوردند و  ها آنبه زمین زنند، دست خشک بر جاي مانده بودند  در

شتافتند و در چشم به هم  آناندارالمجانین به باالي سر  مأمورینیک به یک 
هاي مشکی بزرگ رنگ  را دست و پا بستند بر سرشان کیسه آنانزدنی 

  کشیدند و به سمت دارالمجانین هدایت کردند،

رب ازه به خود آمدند و فهمیدند که دحکومتی داخل اتومبیل ت مأمورین
خبري نیست از این رو بود که  آناندارالمجانین بسته شده است و از دوستان 

به سرعت خود را به پشت درب دارالمجانین رساند و با مشت  آنانیکی از 
بر درب کوفت، چندي نگذشت که بلندگوهاي بیرون آسایشگاه روشن شد 

  :در محیط بیرونی دارالمجانین پیچید حیدر و صداي
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، آگاه باشید و صفت بیو رویان دشمنان نظم و انقالب جهانی ما، اي دی
  ها ترین انسان صداي انقالب مجانین است، انساناین انید که بد

 واال حضرتي این صداي پروردگار جهانیان است، این صداي سخنگو
نائب به حق و  ،خدا بر زمیني  آیت و نشانه داوودحضرت  ،بزرگ مرتبت

  است شدگان راندهحقیقت پروردگار با شما مرتدان و 

را براي احقاق  آنانو ما  آمدهدو تن از شما دیورویان به چنگ حق در 
باید که شروط  آنانایم، براي رهایی  مان به چنگ آورده حقوق پایمال شده

ول قرار گیرد، این پیام را به واالتر از خودتان به امر ما یک به یک مورد وص
در اختیارتان  آنانکنندگانتان برسانید و بگویید که زمان زیادي براي آزادي 

  نیست

حضرت حق صبر چندانی نخواهد کرد زودتر با ولی و صاحبان خود به 
هاي ایشان  در آیید تا در ازاي خواسته داوودحضرت  جناب عالیحضور 

  خود را به در بریدافراد 

یا خدا، یا ( سخنرانی خود را به پایان رساند و فریادهاي بلند گونه این حیدر
حکومتی را سخت  مأمورینبه کرات از دارالمجانین بلند شد و ) داوود

با خودرو از محیط  آور سرسامبه سرعتی  آنانپریشان احوال کرد، 
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را به گوش فرماندهان دارالمجانین دور شدند تا گزارش مبسوط این مدعا 
  خود برسانند،

را به چشم دید و بعد از دورشدنشان از  آناناین رفتن و دور شدن  حیدر
و فداییان  مأمورینجاي خود در اتاق دیدبانی بلند شد در حالی که مدام 

امنیتی  مأموریندادند به سمت اتاق حضرت رفت  شعار می داوودحضرت 
حکومتی را نیز با چشم و دستان بسته به سمت اتاق حضرت  مأموردو  آن

  بردند تا گزارش کار را به حضرت دهند

 جوادي باال باز شده بود به جز  در همین حال درب اتاق انقالبیون در طبقه
 مأمورینگیري داشت و مخلصانه با لباس  که خود در این نقشه حضور چشم

ومتی نقش داشت باقی حک مأمورینجان به کف حضرت در دستگیري 
دانستند و مات و مبهوت به بیرون درب  انقالبیون از این جنجال هیچ نمی

رفتند و در عین حال به  بند راه می ها که با چشم و به گروگان آمدهها  اتاق
دو به همراه  آنرفتند چشم دوختند و  که متکبرانه راه می حیدرو  جواد

  شدند داوودها وارد اتاق حضرت  گروگان

تکیه داده بود،  آن  حضرت بر تخت خود نشسته بود و دستانش را به لبه
  :گفت با وارد شدن حیدر
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و به سرعت خود را به دستان حضرت رساند و بر  واال حضرتزنده باد 
 حیدرهم با تکرار حرکات  جواداي کوتاه  اي زد، به فاصله دستانش بوسه

ي دیگري میانشان رد و  او رساند هنوز جمله همپاییخود را در این رقابت به 
اداي احترام و رفتار معمول  هیچ بیوارد اتاق شد،  اصغربدل نشده بود که 

  :گفت داوودبراي حضرت 

  این چه کاري است که کردید؟ معناي این نمایش چیست؟

  اید را براي چه به گروگان گرفته ها آن

هجوم برد،  صغراست به سمت خوا چشمانش سرخ شده بود می حیدر
 آراماش را در میان همان اتاق بجود اما خود را  خواست تا خرخره می
تنها  آراماز ابتدا چیزي به زبان نیاورده بود و  داوودهنوز حضرت کرد،  می

اي کوتاه  داد که صداي درب بلند شد و به فاصله ها گوش می به حرف
  محمد و حسن هم وارد اتاق شدند،

  :رو به حضرت کرد و گفت حسن با سیمایی بشاش

ي ما است،  حکیم دانایان، زنده باد فرزانه کریمان این تدبیر تازهزنده باد 
  اند، اي کرده درود بر این گوهر واالي میانمان که باز تدبیر تازه
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  اي زد، ها را گفت و بر دست حضرت بوسه این

 داوودمحمد چیزي نگفت و با درودي مختصر که همان درود بر حضرت 
از جاي برخاست،  داووداي خزید در همین حین،  هود داخل شد و به گوشب

و شمرده شمرده رو به انقالبیون گفت، ما اینبار بر دشمنان پیروز  آرام
  در اختیار ما است آنانخواهیم شد اهرم فشار 

  :به میان حرفش پرید اصغر

ندند، شاید شاید خاك اینجا را به توبره بب آناناما این چه اهرم فشاري است، 
  زنده به گور کنند خانه دیوانهما را در این 

را در چند گامی خود  حیدرخواست حرف بزند و ادامه دهد که  باز هم می
دهد، به قدري محکم دستانش را فشرد  دید که با دست دستان او را فشار می

  گرفت، آرامدستانش سرخ شد و ، پوست که به رنگ خون

  :گفت جوادرو به  داوودحضرت 

این دشمنان را به اتاق حصر ببر تا جلسه را تشکیل دهیم، همه حق دارند تا 
  بندي درستی برسیم آرا و نظرات خود را منتقل کنند، ما باید به جمع
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بر تخت نشست و با  داوودحضرت دو گروگان را بیرون برد و  جواد
شینند تا ي دست به همه فهماند که باید در برابر تخت او بر زمین بن اشاره

ي انقالبیون نقشی ایفا کنند،  ي او را بشنوند و در تصمیم تازه سخنان حاکمانه
که  اصغرو  حیدرهمه به سرعت و با اشارت او بر زمین نشستند به جز 

را دوباره به دست فشرد و او را  اصغردست  حیدرنزدیک به هم بودند، 
  وادار به نشستن کرد

  :مودفر گونه این داوودهمه نشستند و 

آوردیم  ین اهرم فشاري به دست میهایمان باید چن ما براي رسیدن به خواسته
  و حال چنین نیرویی در اختیار ما است

  :و زیر لب گفت آراممحمد 

  این اهرم فشار است؟

  :فریاد زد داوود

  چیزي بفهمم آنسخنت را بلند و رسا بگو طوري که من هم از 

  :محمد این بار بلندتر گفت
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  ي عکس دهد کنید که این اهرم فشار نتیجه فکر نمی آیاسرورم 

ي سخن گفتن خواست و با تأیید  با نگاهی به حضرت از او اجازه حیدر
  :حضرت گفت

ي عکس دهد، شاید که خاك دارالمجانین به توبره  شاید که نتیجه آري
کشیده شود، راه انقالب ما نیاز به جانبازي دارد و این انقالب نیازمند از 

  خوارگان شتگان است نه مفتخودگذ

  :و گفت آمدبه میان حرفش  اصغر

برادر میان این جانبازي و دیوانگی حدي قائل شو، میان شجاعت و حماقت 
  ایم قرار دادهمرزي بگذار این دیوانگی است ما به دهان شیر خود را 

  :حضرت که عصبانی بود فریاد زنان گفت

ام هر که فکر  اینجا جمع نکردهخوانی  سرایی و نوحه من شما را براي البه
ترسد راه در پیش روي او  کند این کارها خطرناك است و از جانش می می

رف و سخن ست به حتم، انقالبی بودن تنها به نام نیي شما هس است، با همه
اي که راه  در این راه توان ماندن ندارد به بیراهه نیست به عمل است، هر که

  کند راه بندد فرض می
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هایی  خواهم تا خواسته خاتمه خواهد داشت، من از شما می جا همینائله این ق
هر  آناني این اهرم فشار از  که از حکومت دارید را بیان کنید تا به واسطه

  خواهیم را بگیریم چه می

  :با هیجان بسیار گفت حیدرگفت که  همه ساکت بودند و کسی چیزي نمی

ار را طلب کنید قاتل خونخو آن را بخواهید، مهدياز دشمنان  واال حضرت
مش تا انتقام خون یاران را از او باز ستانیم در ثانی شاید او تا به دار بسپاری

خیال بازگشتن و فرمانروایی بر این خاك را در سر داشته باشد، از نظر من 
  ها درخواست او و دار زدنش است بهترین خواسته

  :و شمرده گفت آرام اصغر

به دار آویختن او عالجی بر دردهاي ما نخواهد بود، با کشتنش چیزي از 
به این دارالمجانین باز  گاه هیچدردهایمان کم نخواهد شد در ثانی او 

نخواهد گشت او جان و زندگی خود را از اینجا نجات داده است از چه رو 
  خیال برگشتن خواهد داشت؟

اي که به ما  بودجه مثالًباشیم،  هاي مادي داشته خواسته آنانما باید از 
بتوانیم ساخت و ساز کنیم، پیشرفت  آني  اختصاص دهند تا ما به واسطه
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تا بتوانیم از  تقاضاي تجارت آزاد کنیم آنانکنیم، قدرتمند شویم، ما باید از 
  این دارالمجانین مکانی براي کسب ثروت و قدرت بسازیم

  :مکثی کرد و گفت اصغربر سخنان  داوود

  :کرد و گفت اصغرظر هر دوي برادران خوش است، بعد رو به ن

  ما را مشورت ده گونه ایناز تو همین انتظار را دارم اخوي 

  :گفت طمأنینهو  آراممحمد 

ي جادویی داریم، ما نیاز به رادیو داریم ما  از نظر من حضرت ما نیاز به جعبه
اشیم، ما باید با بیرون از این دیوارها ارتباط عی داشته بباید لوازم ارتباط جم

و رادیو  تلویزیون ها آنتلفن و تلگراف بخواهید، از  ها آنبرقرار کنیم، از 
بخواهید سینما دایر کنیم، دستگاه چاپ بگیریم تا هم اوقات تفریح براي 

ر ابرقر اي دوسویهمجانین بسازیم و هم در کنارش با جهان بیرون ارتباط 
  کنیم

  :زنان گفت غرغرآلود بود و  خشم ودداو

  ي ما است، چه نیازي به این سم کشنده است بیرون دشمن همه
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  :ي حرفش را گرفت و اضافه کرد دنباله جواد

ما به انحطاط کشیده خواهیم  گونه اینما را مسموم خواهند کرد و  آنان آري
  شد

و با لوندي خاصی که مختص خودش بود رو به  آمدحسن به میان حرفش 
  :گفت داوود

یان هدیه دهیم، خواهیم این انقالب بزرگ را به جهان ما نمی آیاپروردگارا، 
ه جهان را به بودنمان به ماندمان به باورمان همرنگ خواهیم ک نمی آیا

ذلیل شدن که رفیع ما نیازمند این ارتباط هستیم نه براي  اعلیحضرتسازیم، 
که براي صدور انقالب با برکتمان  آنانهاي  شدن نه براي واردات ارزش

  تاب عالمبراي روشن کردن چشم جهانیان به این خورشید 

  :همه فریاد زدند

  یا خدا داوودیا خدا یا  داوودیا خدا یا  داوودیا 

براي  روز انقالبیون به پایان رسید و در این جلسه نگاه جمعی آني  جلسه
 هایی رسیدند و در پایان به توافق ها آنشد،  رنگ همهایی یکسان  خواسته

، ها را مشخص کرد عناوین خواسته حیدربه هم فکري  داوودجلسه حضرت 
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 داوودو  حیدرهاي  بعد از همین جلسه شاید چند دقیقه بعد از پایان صحبت
صداي بلندگوي نیروهاي حکومتی تمام فضاي دارالمجانین را پر کرد، در 
ابتدا نظر بر به توپ بستن دارالمجانین داشتند، اما با مشورت از باال چنین 

ها  هاي مذاکره براي آزادي گروگان صادر نشد و دروازه آناندستوري براي 
رکز بود را با هاي خود که بر سه بخش کلی متم باز شد، انقالبیون خواسته

  حکومتیان در میان گذاشتند

  ي او به دست انقالبیون و محاکمه مهديباز پس دادن  - 1

بین کاال  خرید و فروشهاي ارتباطی براي تجارت  باز شدن راه - 2
  دارالمجانین و جهان بیرون

جعبه جادویی، رادیو، (در اختیار گذاشتن وسایل ارتباط جمعی از قبیل  - 3
  ...)تلفن و

ها به طول انجامید در ابتداي امر با بلندگوها و از طریق  مذاکرات ساعتاین 
در جریان بود اما به پیشنهاد  حکومتی مأمورینو یکی از  حیدرفریادهاي 

طرف مذاکره کننده از سوي  ،در حیاط دارالمجانین ادامه پیدا کرد حسن
اشت و حکومتیان سرهنگی مسن بود که فرماندهی این عملیات را بر عهده د

از طرف انقالبیون حسن به این وظیفه گماشته شد با اینکه سرهنگ بسیار 
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 گاه هیچط برقرار کند اما به صورت مستقیم ارتبا داوودراغب بود تا با 
و پروردگار جهانیان با موجود  واالحضرتشدند که  یون راضی نمیانقالب

و با  کالم شود از این رو حسن به مذاکرات رفت پستی چون سرهنگ هم
  دست پر در آخر بازگشت

را قبول  مهديگروه حکومتی با دو شرط موافقت کردند اما باز پس دادن 
به بیرون مرزها گریخته است و دست  مهدياذعان کردند که  ها آننکردند، 

بسته او را در اختیار دارالمجانین قرار دادن غیر قانونی و غیر ممکن است این 
 داوودي مذاکرات جمعی از انقالبیون را خوشحال و سرمست کرد اما  نتیجه

او را  جواد، شایع بود که ندسوخت در آتش عصبانیت می حیدرو بیشتر از او 
گشته گرفته  ها می الی که با چاقویی به دنبال گروگاندر اتاق حصر در ح
باور داشت در ازاي  حیدرکند، زیرا  آرامتا او را  آوردهاست و نزد حضرت 

  ها ریخته شود یکی از گروگان باید خون مهديخون کثیف 

ي فوقانی  در طبقه داوودهر چه که بود و نبود در انتها در حالی که حضرت 
دو گروگان را  حیدرحسن و  جوادبود هیئتی متشکل از دارالمجانین ایستاده 

را  ها آني مجانین  به پیش بردند در پیشگاه حضرت و در برابر دیدگان همه
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به زمین کوفتند و با تهدید وادار به پا بوسی حضرت کردند و حضرت دست 
  را مورد عفو بزرگی خود قرار داد، آنانکشید و  آناناي بر سر  ملوکانه

رادیو  تلویزیونچندي چمدان چند  در ازاي همان هیئت سه نفره آناز  بعد
حکومتی  مأموریناختیار  را در آمدهزبان بند دو گروگان  آن... تلفن و 

ها پر از پول بوده است اما کسی در انتها از سرنوشت  دادند، گویی چمدان
ي احترام پیپ شخصی خود  با خبر نشد، بعضی گفتند سرهنگ به نشانه آنان

هدیه دهد اثبات این مدعا از پیپی در  داوودا به حسن داده تا به حضرت ر
شد، برخی  دستان حضرت بود که از فردا مدام در دستانش دیده می

ها اشیاي قیمتی از قبیل عصا و پیپ بوده است زیرا  گفتند داخل چمدان می
گرفت که به وقار و جذابیتش  پس عصایی هم به دست می آنحضرت از 

د و نرسید این ه بود و نبود هر چه به هر کس رسیهر چافزود  ابر میچند بر
ي مجانین ایستاد و  در پیشگاه همه واال حضرتقائله نیز به پایان رسید و 

  رفت آرامشامگاه را خوش گفت او گفت و 

  :فریاد زد حیدر

  یا خدا داوودیا خدا یا  داوودیا 
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ها رفتند همه  فریاد زدند و با فریاد به سوي اتاق صدا یکي او همه  به پشتوانه
  گفتند می

  .پاینده و جاوید باد داوودحضرت پروردگار جهانیان 

بود تا بخشی از این رادیو و  آنروز به دنبال  آنمحمد از فرداي 
داده شده از سوي حکومتیان در اختیار مجانین قرار گیرد که با  هاي تلویزیون

ي انقالبیون قرار گرفت در این اتفاق یکی از  سرسختی و مخالفت همه
 داووددر جلسات خصوصی با حضرت  قدرتمند ناصر بود، او مدامناراضیان 

گفت که این رادیو و  حال در مجامع عمومی انقالبیون میو در عین 
ها براي مجانین است، تأثیر به سزاي تسالپام که از  سم ترین بزرگ تلویزیون

ي این شیطان  و مطیع ساخته است به وسیله آرامك و هایی پا مجانین انسان
ي او بیشتر از مستین وحشتناك است براي مجانین مخرب  که حتی از دیده

خواهد کرد، حضرت به  پروا بیو  طغیانگررا  آناناست، این داروهاي سمی 
صدا بود اما جانب  و یک یکدلو همواره با او  کرد میهاي او فکر  گفته

گرفت، محمد ادعا داشت که ما براي رضایت مجانین هم  محمد را هم می
 آنانهاي  باید کارهایی بکنیم همین وسایل ارتباط جمعی یکی از خواسته

  را به درستی طی کند، آنانتواند اوقات فراغت  است که می
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 آناناجتماعات داشتند که در سالن  هایی تلویزیونمجانین پیش از انقالب 
بهره جویند هر چند در  آنتوانستند از  نصب شده بود و در ساعاتی مقرر می

اش حساسیت و  و دار دسته مهدياز سوي  آنانها و پخش  انتخاب برنامه
در اختیار  آنشد اما در مجموع زمانی براي تماشاي  دقت فراوانی خرج می

جانین به رهبري گرفت اما در پی انقالب و شورش م مجانین قرار می
  ی سوزانده شدشکسته شد بعض ها تلویزیوناین  واال حضرت

ها آواي شیاطین است از  اینو خوانده بود که د فرمان داده بو واال حضرت
در میان سالن اجتماعات در یکی از روزهاي  حیدراین رو بود که خود 

را یک تنه  دارالمجانین تلویزیون ترین بزرگانقالب در تظاهرات سراسري 
سر  واال حضرتفریاد یا  تلویزیوني مشتعل  به آتش کشاند و در باالي جنازه

ي این تفاسیر هر چه محمد درخواست کرد نتوانست تا  با همه ،داده بود
را جذب کند و او را به این منطق همراه سازد که این  داوودآراي حضرت 

تر به پیش  آسودهوسایل ارتباط جمعی اوقات فراغت مجانین را بهتر و 
  خواهد برد،

و  آنانکه با مجانین داشت همواره از حال  پیاپیمحمد در دیدارهاي 
رفتن به  آنانهاي  ستهدانست یکی از خوا هایشان با خبر بود می درخواست
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هاي وحشتناك و رادیکال انقالبیون  اما با این مخالفت هواخوري است،
اي  ي مجانین کار عبث و بیهوده دانست که در میان گذاشتن این خواسته می

است از این رو بود که در این باب حرفی را مطرح نکرد و همه را به کلی 
  ي اسرار قلبش سپرد به صندوقچه

در  آنکهبا  اصغروسایل ارتباط جمعی یک به یک میان انقالبیون تقسیم شد، 
اش  داشت اما باز هم طلب یکی دیگر کرد و با خواسته تلویزیونیاتاقش 

او براي  در جذب را داوودمخالفتی نشد برخی از انقالبیون این رفتار 
دانستند زیرا او مغز متفکر این انقالب به شمار  همراهی با انقالب می

خواست این یار  نمی داوودکارهاي او همواره راهگشا بود و  رفت، راه می
ب ي انقالبیون تا حتی پرستار صاح غار را به سادگی از دست دهد، همه

  و رادیو شدند اما در تلگراف و تلفن شرایط به طور دیگري بود، تلویزیون

هم در  آنوجود داشت که  دارالمجانینتلگراف یک عدد در سرتاسر 
قابل استفاده بود تلفن هم براي  داوودي حضرت  اختیار عموم با کسب اجازه

 در نظر گرفته شد و یکی دیگر که باز هم با کسب اصغرو  داوود حیدر
شد و  میانشان تقسیم غنائم گونه اینشد  ي حضرت قابل استفاده می اجازه

  هم با خبر نشد آنها و حتی اجزاي راستین  کسی از سرنوشت چمدان
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روز در پی طریقتی بود تا راهکارهایی براي صادرات و  آناز فرداي  اصغر
واردات با جهان بیرون بیابد از این رو تقاضاي خرید چوب و لوازم نجاري 

 آني زیرین و در میان مجانین کارگاهی دایر کرد که در  کرد او در طبقه
کاالهاي با ارزش و زینتی بسازند، او در این راهکار ثابت قدم بود،  ،با چوب

خرید  هاي آموزشی می گرفت کتاب رها با جهان بیرون در ارتباط قرار میبا
به بهترین  اختیار کرد و کارگاه خود را مجهزکرد چوب  ابزار کار تهیه می

ها را از کجا به  پول مگان این بود که او اینبزرگ ه سؤالها کرد،  وسیله
سنجیدند و  ها می دانها را با همان چم بیشترا این پولاست  آوردهدست 

وده است و وتمندترین انقالبیون از دیرباز ببرخی باور داشتند او ثر
به همراه داشته و حال  دارالمجانیناي پر از اشرفی از دیرباز در  صندوقچه

هر رو که در پیش بود  ن براي اندوختن ثروت بیشتر است بهزمان هزینه کرد
به پیش رفت و کارگاه با شکوهش را تأسیس کرد و به برخی  اصغرروزگار 

  از مجانین شغل داد

قائله بدینجا خاتمه نیافت هر کدام از انقالبیون به دنبال تأسیس فضایی براي 
زد، خود بر آمدند، حسن دست به تأسیس کارگاهی براي ساخت کفش 

دایر کند، هواي اتومبیل  هاي پاالیهتوانست کارگاهی در راه ساخت  جواد
بود تا آزمایشگاهی براي ساخت دارو بسازد و معصومه را در این  آنناصر بر 
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و بر  آمدر بر در تدارك نیروهاي امنیتی بیشت حیدرکار همراه خود کرد، 
اي براي  ، ابزار تازهمتحدالشکلهاي  اي داد، لباس رنگ تازه ها آنساز و کار 

ز چندي به دایر حتی او پس ا ...و  باطومك برقی، حفظ امنیت از قبیل شو
نظامی از قبیل به ساخت ادوات  آنکردن کارگاهی مشغول شد که در 

  ،و شوك بپردازد باطوم

هاي دیرباز تفنگی ساخته که قادر به شلیک  ها و آمپول گفتند او از سوزن می
محمد بیشتر با مجانین است،  مؤثردر برد صد متري است بسیار کشنده و 

هاي شعر داشته باشند  اي برپا دارند، همایش هاي تازه نمایششد تا  همراه می
دار هنر انقالب شوند همه به کارهاي مختلف مشغول شدند و از این  و سکان

که هرجی بر  آنو مجانین بستري در طرناك پس به جز بخش بیماران خ
با خبر  داوودشدند اما کسی از کارهاي  ل به کارمجانین مشغو باقی نبود آنان

در اختیار او  دارالمجانیني اختصاص یافته براي  گفتند بودجه نبود، برخی می
گفتند او تمام فکر و ذکر را در راه صدور انقالب گذاشته  است، بعضی می

 دارالمجانینهاي بیشماري بیرون از  است، بعضی اذعان داشتند او کارگاه
ا صرف همین ها ر بودند و بودجه بین خوشدایر کرده است بعضی 

در حد حدس و  چیز همهدانستند اما هر چه که بود  هاي داخلی می کارگاه
  رفت نمی آنماند و فراتر از  گمان باقی می
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ي مرموز به دورش همه صاحب شغل و کارگاهی شده  و هاله داوودجز 
بودند و روزگار  آمدهبر  دارالمجانینگیري  بودند و در پی پیشرفت و قدرت

  در پیش حضور دیدگان بود جانیندارالمي  تازه

چندي از این روزگاران نگذشته بود که محمد خود را به بخش بیماران 
  خطرناك رساند،

ها بسته شده بودند،  وار، بیمارانی که با غل و زنجیر به تخت فضایی دیوانه
دادند، بعضی اوقات به تن و جان خود ضربه  زدند، عربده سر می فریاد می

 آنبود، محمد بر  آنانخراشاندند و باز تسالپام بیشتر عالج کار  زدند، می می
روز نخست  شده بود تا از سرنوشت حسین با خبر شود، او از همان

دانست که او در ازاي کشیدن نقش و نگار محکوم به بخش بیماران  می
خود  داوودخطرناك شده است، با هماهنگی ناصر و بدون اجازه از حضرت 

حسین رساند، او را با زنجیر به تختی را به بخش بیماران خطرناك و به اتاق 
به  آرامکرد،  یبسته بودند، دست و پاهایش در بند بود اما حرکت خاصی نم

  جا خشک مانده و به سقف چشم دوخته بود

  :محمد باالي سرش نزدیک به تخت نشست رو به او گفت

  حالت چه طور است حسین جان
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حسین در حالی که چشمانش هنوز بر سقف دوخته شده بود با صدایی خفه 
  :گفت

  بینی؟ نقش بر سقف را می

  :محمد پاسخ داد

  نه در سقف چه نقش بسته است؟

  :سین گفتح

دانی  می آیاهاي بلند و صورت کشیده،  مرد قدسی است با ریش آنتمثیل 
  نام او کیست؟

  :گفت آراممحمد 

  دانی کیست؟ دانم؟ تو می نه نمی

  :حسین با لرزشی که در دست داشت بریده بریده گفت

  شناسی؟ او پروردگار عالمیان است، او را نمی

  :محمد گفت
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  بزرگ است داوود واال حضرتاو  آري

  :حسین آهی کشید و گفت

  ین تمثیله تسالپام دارم براي درك بیشتر امن نیاز ب

  ...براي در کنار او بودن براي 

هاي شدیدي خورد زنجیرها را تکان داد و فریاد  این را گفت و ناگاه تکان
  :زد

ي  تسالپام، تو را به خداوندي خدا به من تسالپام دهید توان دیدن چهره
  ا ندارمقدسی او ر

محمد سراسیمه از جاي برخاست تا به بیرون رود که درب اتاق باز شد و 
ناصر وارد شد بدون هیچ حرف و گفتار با محمد به باالي سر حسین رفت و 

 جوید زیر ها را می قرص آرام آرامدو قرص تسالپام را به او داد، حسین 
  داد با لذت فرو می آورد میدندان 

  خورد؟ عدد تسالپام می روزي چند: محمد رو به ناصر گفت
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ي جهان است، تسالپام ناب  این تسالپام معجزه تا 20بیشتر از : ناصر گفت
  ها است ي انسان رهایی بخش همه واال حضرت

  شود او را با خود ببرم؟ می: محمد گفت

توانم چنین  او را به من سپرده است و نمی حیدرهرگز، : ناصر به تندي گفت
مرا توبیخ خواهند کرد، در ثانی او در حال بازیابی و  حتماًکاري بکنم 

  اش تمام نشده درمان است هنوز دوره

تسالپام را به او بخورانم در ثانی من  20دهم روزي  اما قول می: محمد گفت
دارم که ایشان خرسند خواهند شد اگر در این  واال حضرتاي براي  هدیه

  نام تو را هم خواهم برد در روز موعود حتماًکار با من همراهی کنی 

نه عزیز من این شدنی نیست اگر او را ببري و مصیبتی به بار : ناصر گفت
  بیاید من بیچاره خواهم شد

  اي به خود گرفت و با خشم به او گفت ي تازه محمد چهره

از خاطرت رفته است من که هستم، من نیز یکی از همان انقالبیون  آنکهمثل 
  تواند این تمرد تو باعث مکافاتی از سوي من شود، می ،هستم

  :ناصر که کالفه بود گفت
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ام،  شما اما من نیز کم براي این انقالب خدمات نکرده آنباشد انقالب از 
  سازد تابعانی می گونه اینمن است که از این یاغیان  آساي معجزهاین درمان 

  :محمد به تندي گفت

حال دو راه داري یا در راه من شریک شوي و در انتظار پاداش بنشینی و یا 
  در انتظار مجازات من باشی حیدربه ترس 

  ناصر دست و پایش را جمع کرد و گفت

  تسالپام را فراموش نکن 20 روزيباشد او را ببر اما 

محمد با حسین از بخش بیماران خطرناك بیرون رفت، به کارگاه خود 
گذاشت و  ر روز بیست تسالپام و گاه بیشتر در اختیار حسین میرسیدند، ه

با هم گفتند و سر آخر تمام گفت و  چیز همهزد از  مدام با او حرف می
را به  داوودها روزي شد که حضرت  شنودها سر آخر تمام در کارگاه بودن

  ایوان کشاندند و تمثیلی بزرگ در برابرش نقش دادند

ز جذبه و قدرت، مردي روحانی ی تصویري عظیم اتمثیلی با شکوه و روحان
 داوودتصویر حضرت هایی بلند و صورتی کشیده، گویی  سی، با ریشو قد

وه دوباره پیکر بسته و نمایان شک آناست، گویی  آمدهت که به سخن اس
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ها از برابر تمثیل به کنار رفتند همه بر جاي خویش مات  شده آنگاه که پرده
که از شکوه  انین تا تمام انقالبیون حتی حیدريمجو مبهوت ماندند، از 

  بر پاي استوار نماند و بر خاك نشست داوودتصویر حضرت 

  :بلند بلند داد سخن داد دارالمجانیني زیرین  محمد رو به همه از همان طبقه

این مرتبه و شأن شما است که از  ،ها انساناي بزرگ جایگاه  ،واال حضرت
 گونه اینخت همه را فرمانبردار خواهد کرد و هر یاغی تابعی خواهد سا

  شکوه شما را به تصویر خواهد کشید

 طغیانگريحسین دیرترها است این همان روح اي برادران بدانید این همان 
را تصویر کرد اما حال  دارالمجانیناست که فضاحت به بار آورد و بیرون از 

 گونه ایناست و  آگاه شدهبه عظمت و شکوه انقالب و سرور انقالبیون 
نقش بر تمثیل واال گوهرمان را نقش داده، این از برکت و شکوه 

  تاب ما است خورشید عالم واال حضرت

  :به گوش حسین وردي خواند و حسین رو به جماعت گفت آرامبعد 

عالمیان است بپرستید شاه شاهان است، پروردگار  آنجایگاه پرستش تنها از 
  را که نائب خداوند بر زمینیان است داوودحضرت 
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خود به خاك نشست و به تبعیت از او همه بر خاك نشستند جایگاه رفیع 
در آسمان  آرام آرامرا ستودند و حضرت دست را باال برد  داوودحضرت 
  تکان داد

دهد چه  همه نگاه بر دستان او دوختند و دیدند چه حکیمانه دست تکان می
کند و چه واال است این جایگاه  فکر میچه با بصیرت دوزد  عالمانه نگاه می

  .رفیع پرستیدن

گ این درگاه اه محمد رفت و یکی از نقاشان بزرحسین به کارگ آنپس از 
ها و از  هها از شکو ها از جنگ ها از انقالب از رزم نظیر بیشد تا تصاویر 

  کیست آند و همه بدانند که این جایگاه واال از واالیی حضرتان نقش بند

با اشارتی به محمد  داووددر انتهاي همان مراسم با شکوه بود که حضرت 
باز خواهد بود  دارالمجانینفهماند که دستش براي پرورش همگان در این 

اي جداگانه  هاي بسیار در اختیارش قرار خواهد گرفت ردیف بودجه قدرت
یگران به برایش در نظر خواهد گرفت و بسیار از کارها را بی هماهنگی د

پیش خواهد برد، در پایان همان مراسم بود که ناصر بیشتر فهمید، دانست که 
چه باید بکند و دیگران چه برایش نخواهند کرد، دانست که او هم در این 

ي این انقالب  انقالب نقش و سهم خواهد داشت و باید خود را به خزینه
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ي مجانین و در  همه تر کند تا غنیمت بیشتري کسب کند، با نگاه به نزدیک
ها در اختیار او است  قدرت ترین بزرگدست نگاه داشتن تسالپام فهمید که 

  .و چگونه به هر خواسته خواهد رسید تواند بکند میها که  و او چه

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

تغییر کرد، یک روز معمول بود که حال و هواي دارالمجانین به کلی  عرص
  ز مجانین به نام سجاد بود،این تغییر یکی اعامل 

که  آرامسجاد یکی از مجانین جوان در بخش مردان بود، جوانی ساکت و 
قش خاصی در انقالب ها کار خاصی نکرده بود، او هیچ ن در طول این مدت

هم تأثیر به سزایی بازي نکرده بود اما  آنو در اتفاقات بعد از  ایفا نکرده
ي قدرت گیري انقالبیون مورد  جانین در این دورهمي  طبق معمول همه

در کل دارالمجانین شخصی  تقریباً، ندقرار گرفته بود حیدرلطف و عنایت 
ي  ر و دستهو دا حیدرشد که حتی شده یک بار مورد التفات  پیدا نمی

دار  انقالبیون قرار نگرفته باشد، از این رو او نیز به مانند دیگر مجانین زخم
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باشد  اي خاص ك ایدهدر تداربخواهد کار خاصی بکند و یا  آنکهبود، اما 
  شد، به کلی منتفی اعالم می

و در فضاي عمومی  آمدهسجاد طبق معمول هر روز از بخش مردان بیرون 
بعد از ظهر  آندر میان دیگر مجانین به انتظار گذر روز نشسته بود که در 

عجیب ورق دنیایش به یکباره برگشت، کالفه و ناالن بود، از این گذر عمر 
رفت،  سو راه می آنهراسید، سر در گم به این سو و  در بطالت و پوچی می

ي  ي مشخص و معتبري برایش وجود نداشت، در این بازي تازه هیچ برنامه
کار و  هاي از دسته کدام هیچمانده بود، عضو  کاله بیدارالمجانین سرش 

هاي کار  کار کرده بود اما روش اصغرکسب نشده بود، مدتی براي کارگاه 
کار کشیدن بدون هیچ پیشرفت و  آنانمدام از  گونه اینپسندید،  را نمی آنان

شد و تنها  ، هیچ به دنیایش افزوده نمیآمد میاعتال برایش سنگین و سخت 
نجام دهد، از همین رو بود مجبور بود تا در ساعات بسیار از روز کار فراوان ا

  پس از مدتی دیگر به محل کارگاه نرفت که

در میان  حیدرموضوع را با  اصغراین نرفتن براي او پیامدهایی داشت، 
از او و  اصغرهاي شدید بینشان، اگر  ي کدورت نگذاشت، شاید به واسطه
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اي که داشت  چیزي گفته بود با توجه به قدرت فزاینده حیدر رفتارش براي
  گرفت، حقا سرنوشت شومی در انتظار سجاد قرار می

به تهدید سجاد  جواددر میان گذاشت و  جوادموضوع را با  اصغراما 
پرداخت، چندي او را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد، چند روزي او را در 

کرد که دوز  گوشزدبه ناصر بین بیماران خطرناك هم بستري کرد و 
انگاري  ها با سهل ي این تسالپام را به ویژه براي او زیاد کند، اما در پایان همه

او را به دست فراموشی سپرد و حال سجاد براي مدتی بود که بی انجام 
  کرد، کاري در بین مجانین وقت صرف می

رفت به  یسو م آنحاال سجاد در این بعد از ظهر شوم مدام به این سو و 
ي  اي بود تا راهی براي به در بردن روزگار بجوید، اما همه دنبال دریچه

شد، سجاد رفت و در  ها رو به نیستی و پوچی در برابرش گشوده می دروازه
اي از سالن اجتماعات دارالمجانین سرش را مدام به دیوار کوفت،  گوشه

المجانین طبیعی و بود و چنین رفتاري در دار رمق بیو  آرامضربات سر او 
شد، از همین رو بود که کسی او را جدي نگرفت اما این  معمول تصویر می

خواند یک  کوفتن سر به دیوار با وردهایی همراه بود، او مدام چیزي را می
کوتاه و بریده بریده بود اما با  ،کرد صدایش در ابتداي امر صدا تکرار می
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ب آهنگ کوفتن سرش به دیوار و ها هم ضر فاصله گرفتن از شروع این ناله
هم صدایش رو به باال اوج گرفت و در چندي به یکباره بدل به سجادي شد 

ي مجانین در  گیري کرد او رو به همه که به میان مجانین راه یافت و معرکه
  :حالی که به ایوان باالي دارالمجانین چشم دوخته بود فریاد زد

  داوودحضرت اي شاه شاهان، اي پروردگار عالمیان، 

هواخوري داریم، ما ایم، ما نیاز به ساعتی براي  ما را دریابید، ما به ستوه آمده
خواهیم، دلمان براي دیدن خورشید، اسمان، ابرها، ماه لک  هواي آزاد می

  زده است

  تاب ما را دریابید اي پادشاه بزرگ عالمیان، اي خورشید عالم

گفت و بعد از چندي اشک از چشمانش لبریز شد، این گفتن او  گونه ایناو 
ندد، او که مجنون از میان جمعیت مجانین به او بپیو کافی بود تا آرمان نیز

ی مشخص از بخش بیماران تازه وارد به ذر زمانتازه واردي بود بعد از گ
 غریزهمردان منتقل شده بود و حال در این بعد از ظهر شوم، از روي بخش 

  :گفت گونه اینبه سجاد پیوست و در کنار او ایستاد و 

  خواهیم، ما هوا می
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آمدند، تعداد  ها آناو این را گفت و از دل جمعیت مجانین تعدادي به کنار 
شد در همین میان آرمان  رو به فزونی بود و مدام به تعدادشان افزوده می

  :فریاد زد

  دارهوا هوا هوا

  تو حق به جان دیدار

او این را گفت و جماعت چنین شعار را تکرار کرد، حرکت وحشتناکی 
 آنروزهاي با شکوه بعد از  آن، بعد از آمد میبراي انقالبیون به حساب 

ي قبلی در  شورهاي انقالبی نخستین بار بود که مجانین به یکباره بی برنامه
ي رایج ها هم بر علیه نظم و ارزش آندادند،  کنار هم جمع شده و شعار می

  در میان انقالبیون،

صداي مجانین رو به آسمان رفت و فریادها بلند و بلندتر شد، همه از هوا و 
هایشان از حصر و به زندان ماندنشان و این  هواخوري گفتند از تنگی نفس

  فریادها کافی بود تا انقالبیون را به صحنه بکشاند،

ا دندان مصلح بود به امنیتی قدرتمند و منظمی که ت گروهبه همراه  حیدر
ي  میدان اجتماعات گام گذاشت سجاد و آرمان در میان مجانین و در حلقه
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شد او اختیار  نزدیک می ها آنبا کمی فاصله به  حیدراصلی قرار داشتند و 
 داوودتام داشت تا هر حرکت الزم را در این وانفسا انجام دهد، به جز 

ها  بودند و صحنه آمدهدارالمجانین  ي فوقانی انقالبیون به ایوان طبقهي  همه
  کردند، را تماشا می

ي  ي کارزار شدند و به فاصله به همراه نیروهاي امنیتی وارد صحنه حیدر
هاي خود پراکنده  کوتاهی جماعت را متفرق کردند، همه به سمت بخش

هاي الکتریکی جماعت را به وحشت انداخت و  شوك باطومشدند، ضربات 
هاي مورد نظر خود پیش برد، این  ه را به سوي بخشهر کس از سویی را

 دقیقاًتظاهرات رسیدند، ي مرکزي  ها ادامه داشت تا به هسته متراکم کردن
جایی که سجاد و آرمان قرار داشتند به جز سجاد و آرمان تعداد دیگري را 
نیز دستگیر کردند و همه را با هم به سمت بخش بازیابی و حصر منتقل 

ي بودجه تازه اختصاص یافته به  اي بود که به واسطه خش تازهاین بکردند، 
ساخته شده بود، این بخش در منتها  داوودبه فرمان  حیدردارالمجانین توسط 

اي داشت،  علیه بخش بیماران خطرناك ساخته شده بود و ساز و کار تازه
در زیر زمین بود، اما تمام صداهاي بخش بیماران خطرناك را به  آنبیشتر 

  داد خود جاي می
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ي  در گذشته چنین بخشی تعبیه نشده بود و به جز اتاق حصري که در طبقه
فوقانی دارالمجانین قرار داشت بیشتر زندانیان به بخش بیماران خطرناك 

مجانین وجود داشت و اي براي دارال شدند، اما حال ساز و کار تازه منتقل می
 آناین بخش تازه براي زندانیان عقیدتی تعبیه شده بود تا در صورت لزوم از 

  بود آنو حال بهترین زمان براي استفاده از استفاده شود 

ي  ي این بعد از ظهر شوم به پایان رسید، همه در چشم به هم زدنی قائله
ي مرکزي  هسته هاي خود بازگشتند و بخشی از مجانین سرخورده به بخش

وجود داشتند دستگیر و به بخش  آنکه سجاد و آرمان در نوك پیکان 
ها  بازیابی برده شدند، بعضی از مجانین باور داشتند که در این درگیري

ها دو سویه  هم دخالت کرده هر چند که این تفسیر و تحلیل ،محمد انقالبی
و  آمدهفوقانی به زیر ي  بود، برخی باور داشتند که او براي سرکوب از طبقه

و اند  دیده باطومخوردند که در دستان محمد هم  قسم می آناناز این رو 
ي زیرین  کردند او به طبقه شتند اذعان میقرار دا آنانبرخی که در برابر 

 آنو در برابر نیروهاي امنیتی براي دفاع از مجانین ایستادگی کرده و  آمده
  است آوردهدر را از دست نیروهاي امنیتی  باطوم
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هر چه که بود نکته مشخص و قابل اذعان این بود که محمد در میان 
به جز حضورش  ي پایین و در میان جمعیت دیده شده و تظاهرات در طبقه

  اند، مجانین دیده در دستش را نیز باطومی

به  داووداین جمعیت هنوز زمان زیادي از رفتنشان نگذشته بود که حضرت 
کردند، انقالبیون تحمل رو به رو  ، همه بهت زده به هم نگاه میآمدایوان 

شاید بیشتر از همه در بهت و  داووداي را نداشتند و  شدن با چنین صحنه
آمد که ناگاه جمعی در  بیرون نمی کس هیچاسیر مانده بود، صدا از  حیرت

  میان سالن اجتماعات به سرکردگی ناصر بیرون آمدند

آمدند  ي او راه می به پشتوانه آنانحضور داشت و  نآناناصر در پیشگام 
  :ناصر فریاد زد

  یا خدا داوودیا خدا یا  داوودیا 

  :او این را گفت و جمعیت ادامه داد و بعد از چندي دوباره فریاد زد

  هوا هوا هوا خار

  خدا هوادار داوود
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کردند و  به صحن با صداي بلند شعارها را دنبال می آمدهجمعیت بیرون 
زدند بعد از گذشت زمان کوتاهی نه فقط همان جمع به سرکردگی  فریاد می

صدا شدند و در انتها حضرت  هم ها آنبا  تمام دارالمجانین تقریباًناصر که 
  :خطابه کرد گونه این داوود

تا ما  آمدهاند، اینان  مدهها آ و دالوران، اینان به جنگ ارزشیاران همراهان 
  اند را خار کنند، اینان هستی خود را به دشمن فروخته

  :جماعت فریاد زد

  مرگ بر دشمن، مرگ بر دشمن

  :حضرت ادامه داد

فروشند و  کنند ما را می می دار خدشهاستقالل ما را  ،اینان به هواي هوا آري
  دهند جهانشان را به تاراج می

ي  ت یافته بود از همان زاویهت معترض فراغجماع که تازه از بازداشت حیدر
  :دور فریاد زد

  خواه میدان جنگ است اینجا داوودشاه  داوود
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با غروري  داوودامنیتی به تبعیت از او شعارش را تکرار کردند و  مأمورین
  :اي بیشتر ادامه داد مضاعف و روحیه

در هاون خواهند  آبتا ما زنده باشیم این دشمنان به هیچ نخواهند رسید و 
  کوفت

ها ادامه پیدا کرد و  خطابه کرد و حرف داووددوباره جمعیت شعار داد و 
ي شعارها بود باالخره به  یا خدا که محور همه داوودجماعت با شعار یا 

  .ي سجاد و آرمان نیز شروع شد ها رفتند و دنیاي تازه بخش

موفق به گرفتن  با اصرار بسیار جوادبازجویی سجاد بود و  مأمور حیدر
از پیشترها  حیدربراي  شده تعریفي  بازجویی آرمان شده بود، وظیفه

  د و بی فوت وقت به سوي سجاد رفتمشخص بو

ها گوش را کر  ها، فریادها، شیون در اتاقی که صداي بیماران خطرناك، ناله
  :شروع کرد گونه اینکرد در حالی که سجاد را به صندلی بسته بودند  می

  تو را تحریک کرده است مادر به خطاچه کسی 

ي مادر  هاي رکیک بسیار دیگري هم داد اما طنین کلمه هر چند که فحش
اي از  در گوش سجاد پیچید به یاد مادرش افتاد، اما او که هیچ خاطره
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رش کیست و حال با دانست ماد آورد، نمی به یاد نمی گذشته نداشت، هیچ
کرد  سیماي مادر را در دل مجسم میشدن نام مادرش مدام چهره و  آورده

  :به یکباره گفت حیدراز این رو بود که در برابر فریادهاي وحشتناك 

  مادر

  :گفت آرامرو به سجاد  حیدر

اي، شما  مادرت تحریکت کرده است، راستش را بگو چگونه تحریک شده
  کردید روابطی را دنبال می گونه اینهمیشه 

ي  ود در گودي چشمانش به دنبال واژهچشم دوخته ب حیدرسجاد به چشمان 
  ي افکار را از دست داد، گشت که با ضربتی به گوشش رشته اي می تازه

جان و تنش لرزید  آنسرد بر سر و صورتش ریختند، آبی که از سرماي  آب
شروع به ضرب و شتم کرد بیشتر سیلی  حیدرسرد،  آببعد از ریخته شدن 

کوفت و بعد  بر سر و صورت او میزد، ضربات را یکی پس از دیگري  می
ریخت، بعد  سرد بر سر و صورت او می آبي زمانی کوتاه دوباره  از فاصله

از چند بار تکرار این داستان در حالی که از سر و صورت و بینی سجاد خون 
  :تکرار کرد آرام حیدرریخت  به زمین می
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  چه کسی تو را تحریک کرده است مادر به خطا

  :کرد با صداي ناالن گفت ریخت، ناله می اشک میسجاد به سختی 

  دانم دانم، هیچ از تحریک نمی نمی

  :ده شمرده به گوشش خواندو شمر آرام حیدر

یشتر با تو کرده است از همان کارها تحریک همان کاري است که مادرت پ
کردي،  دیگر مجانین را هم تحریک می آیاکه بیشتر دوست داري، راستی 

کردند، راستش را به من بگو چگونه بیشتر  تو را تحریک می آنانشاید هم 
  شوي کردند با چه وسیله و بیشتر چه اندامی تحریک می تحریکت می

  :ریخت فریاد زد زد و اشک می سجاد حق حق می

  تو را به خدا راحتم بگذار توان حرف زدن ندارم

  :عامرانه رو به سجاد کرد و گفت حیدر

  خواهی از من بخواه هر چه میخداي جهانت حال من هستم 

ن هشتاد ضربه امنیتی فرما مأموریناین را شمرده شمرده به او گفت و به 
  شالق به کف پاهایش را داد
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شد و درد تا عمق مغز  او کوفته می جان بیضربات یک به یک به پاهاي 
شد و هوش و حواسش را از  حال بیکرد، چند باري  استخوانش رسوخ می
و  آمدسردي بر سر و صورتش دوباره به حال  آبدست داد اما با پارچ 

هاي شالق تمام شده بود به روي  ضربات تکرار شد، در حالی که ضربه
  :ادامه داد حیدرصندلی نشانده شد و دوباره 

  چه کسی تحریکت کرده است مادر به خطا

  :گفت آرامو  حالی بیبا رف نداشت سجاد در حالی که توان زیادي براي ح

  دانم نمی

  :فریاد زد حیدر

خواهی به  ي سر و کله زدن با تو زبان نفهم را ندارم، میزمان زیادي برا
خواهی به  بیماران خطرناك قرار بگیري، می عنوان گوشت قربانی در اختیار
دانی که چه با تو خواهند کرد،  باشی، می آنانمدت چند روز مورد تحریک 

  هاي امنیتی هم تحریکات خوبی را بلدند آید بچه خوشت نمی آناناگر از 

  :زد گفت در باالي سرش گام می که بعد در حالی
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خواهم  خواهم زمان زیادي را براي تو خرج کنم من به سرعت پاسخ می مین
کنم، اما  خرج می حال اگر دوست داري زمان بیشتري خرج شود برایت

هایت  توانم از بیضه است، می رؤیتي بسیاري در پیش ها هنوز برنامه
آویزانت کنم، یا براي مثال داغت کنم نشانه دارت کنم یا انگشتانت را ببرم 

  ...یا 

من است پس بهتر است پاسخ دهی،  اینجا عمر و جان و هستی تو در اختیار
امل تحریک را مطرح کن و در امان بمان، ناصر هم اکنون در انتظار تو ع
  خواهی را نمی ها این آیا ،ست، تسالپام آرامش و آسایشا

  :سجاد کالفه و دردمند گفت

گویید درست است، حق  دانم هر چه شما می اما به خدا هیچ از تحریک نمی
  شما است شما بگویید تا من هم بدانم آناز 

ي سجاد  کرد در برابر صندلی شکنجه در حالی که سینه را صاف می حیدر
  و شمرده شمرده به او گفت آرامنشست و 
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توان با تو موضوعات بسیار را مطرح کرد  خب حاال جاي صحبت داري می
ام اگر درست و به جاي رعایت جاه کنی به  برایت داستان خوبی نوشته

  درجات باالیی به جز آرامش خواهی رسید

فرداي همان روز تظاهرات و بعد از ظهر  دقیقاًفرداي همان روز اعترافات و 
ي  سجاد در سالن اجتماعات بر روي صندلی نشانده شد و همهشوم بود که 

د هاي او گوش دهند، سجا تا به حرف مجانین و انقالبیون محیط را پر کردند
  :دار شروع به سخن گفتن کرد شمرده شمرده و دنباله

دارالمجانین را فروخته و خود را در ما عوامل دشمنان و بیگانگانیم، ما دنیا و 
  ایم، اختیار دشمنان گذاشته

  :بخشی از مجانین به سرکردگی ناصر فریاد زدنددر همین بین 

  خیانت خیانت خیانت خیانت

  :جاد ادامه دادشارت دست حضرت همه ساکت شدند و سبا ا

قسط نابودي  آنانها پشت کردیم و مزدور دشمنان شدیم،  ي ارزش ما به همه
پیوستیم تا جهان پر  آنانجهان ما را دارند و وامصیبتا که ما در این ننگ به 

  ارزش و واالیمان را نابود کنیم
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  دوباره همان جمعیت پیشین به همراهی دیگرانی از مجانین فریاد زدند

  جنایت خیانت اعدام باید گردد

صداي شعارها بلند و فریاد زنان بود و همه با دست نشانه به سوي سجاد رفته 
  :گفت داوودبا اجازه از حضرت  حیدربودند و تقاضاي اعدامش را داشتند، 

هاي شوم بسیار داشتند  اي پروردگار جهانیان این مزدوران نقشه واال حضرت
هاي خود  تا به زشتی آمدهو براي نابودي ما از هیچ فروگذار نبودند حال 

  اعتراف کنند، ولی امر ما دستورتان براي مجازات اینان چیست؟

باز هم جماعت بالفاصله فریاد اعدام باید گردد را تکرار کردند و محمد در 
  :میان همین فریادها با حضرت سخن گفت

، اینان خبط دشاه جهانیان اي پروردگار مردماناي خورشید عالمتاب، اي پا
اند بخشش  اند اما حال که تقاضاي عفو کرده ود را فروختهکرده و خ

  ي خود را شامل حال اینان کنید، ملوکانه

کرد تا تقاضاي عفو کند،  در همین حال با چشم و ابرو رو به سجاد اشاره می
ها  کرد و با این دنیا و این نمایش فرسنگ اما سجاد در جهان دیگري سیر می

  :او ایستاده و ناگاه حضرت داد سخن دادچسبیده به  حیدرفاصله داشت، 
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خدایگان است  آنبا خبریم اما بخشش از  آنانما از زشتی و مزدوري  آري
، او را خواهیم ي و بخشش ابديو ما به پیروي از جایگاه واالي خداوند

  بخشید

که کالفه شده بود با ضربتی سجاد را نقش بر زمین در حالت سجود  حیدر
به  آراماخت و به سرعت به گوش او نزدیک شد و اند داوودرو به حضرت 

  :گوشش چنین خواند

آنچه گفتم را بخوان که اگر نخوانی اینبار کاري با تو خواهم کرد که در 
  آرزوي اعدام این روز بنشینی

 آمدهدر  داوودسجاد در حالی که به خاك و در سجده در برابر حضرت 
  :بود بلند و رسا گفت

  پروردگار عالمیان است داوودحضرت 

  :فریاد زداو این را گفت و جماعت 

  یا خدا داوودیا خدا یا  داوودیا 

بسته شد و ادامه نیافت اما آرمان به حصر و زندان  گونه ایني سجاد  پرونده
تمام حواس را  حیدرها رفت زیرا  اش از خاطره بود و پرونده آمدهدر 
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ي نمایش بزرگی را روي صحنه گیر معطوف به سجاد کرد و با این اعتراف
اش به اصرار  برد و به کلی خاطرش از آرمان پاك شد، آرمان و پرونده

گیري به سلول انفرادي سپرد و  به دستانش افتاد و او را براي اعتراف جواد
 ،دوزي هاي بسیار در باب کارگاه کفش ي مشغولیت به واسطه يبعد از چند

ها در سلول انفرادي ماند و در  ها و ماهاو را از خاطر برد و به درازاي روز
ها شنیده  حبس دوران گذراند تا باز به جایی ندا و صداي او از اعماق زندان

  .شود

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 بزرگداشتدارالمجانین در شرف گذشتن بود و کم کم زمان  روزهای
اي بود تا در  اي در حال تدارك برنامه رسید هر دسته انقالب با شکوه فرا می

رو سپید شود و این ارزش واال را  داوودو حضرت  واال حضرتبرابر انقالب 
  قدر بداند،

گذشت تا روز موعود فرا رسد، روز پیروزي  روزها یکی پس از دیگري می
انقالب شکوهمند، از گوشه و کنار دارالمجانین، مجانین به سرکردگی 

بودند تا حق این مطلب بزرگ را به جاي آورند و جایگاه  آنبزرگانی بر 
  رسید از موعود فرپیروزي را جشن بگیرند سر آخر رو رفیع این
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ي فوقانی تختی بزرگ و با شکوه  زرگ دارالمجانین در طبقهبر ایوان ب
را بر خود حمل  داوودي با شکوه حضرت  تدارك دیده شده بود که پیکره

کند دیگر انقالبیون حق نشستن در کنار این واال گوهر را نداشتند و ایستاده 
دوختند، مراسم از دو سو با دو حرکت مختلف در برابر  به مراسم چشم می

  شد آغازان همه دیدگ

یکی به از دو سمت دو گروه مسلح و قدرتمند و با شکوه رژه رفتند 
هایی  با لباس آمد میروي امنیتی دارالمجانین به حساب نی حیدرفرماندهی 

شوك الکتریکی  باطومهایی مدرن و با شکوه اعم از  ، اسلحهمتحدالشکل
ي بیهوشی و غیر،  آور، اسلحه سوزنی با برد بیشتر از صد متر، ماده گاز اشک

هاي متحدالشکل دیگري  که لباس آمدنیرویی تازه تأسیس بر  آناندر برابر 
 شد ثالش در دارالمجانین یافت نمیهایی تازه و نو که م به تن داشت با اسلحه

ن ارتش منظم ر در اختیار ایسوزنی نبود اینبا تفنگدیگر خبري از 
 جوادي تجارت آزاد توسط  هاي سنگین گرم قرار داشت که به واسطه تفنگ

اي داده بود  ي حضرت رنگ و بوي تازه خریداري شده بود او به ارتش تازه
ي  رژه ها آنارجی بود، انقالب و دفاع در برابر دشمنان خ صدوراش  و وظیفه

با پا چسباندن و ند داد مینظا مسال داوودرفتند و در برابر حضرت  هماهنگی 
  یا خدا داوودها را به آسمان بردند و فریاد زدند یا  در انتها دست
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کننده بود و  مدهوشنقالبیون انین و ااین شکوه دو جانبه در برابر دیدگان مج
و معرفی این  نظامیانی یآرا کرد، بعد از صف چشمان را به خود خیره می

به  جوادنیروي تازه وارد دارالمجانین که در طول همین مدت کوتاه توسط 
  ریزي شده بود نوبت به حسن رسید، پایه داووددستور 

زنان و مردان مجانین وارد صحن انقالب شد حسن به همراه جمع کثیري از 
ایی ه هاي بیشماري را روي صحنه برد، نمایش و در برابر دیدگان همه نمایش

در  آناز شکوه و عظمت و اقتدار انقالبیون در جنگ هفت روزه، بعد از 
ها جز تجلیل کوتاه از  باب شکوه و عظمت انقالب که اینبار بیشتر نمایش

بیشتر محوریتش در باب شکوه و عظمت حضرت  واال حضرتجایگاه 
ي شوم اخیر هم روي پرده  فتنه آني  بود، حتی چند نمایش درباره داوود

ي دشمن و  ي مخفیانهت و جماعتی را به وجد آورد در باب کارهارف
حتی برخی باور داشتند در این نمایش به  ها آناك کارهاي وحشتن

که نوك  اصغرهاي دیرین هم انگ زده شده به ویژه به محمد و  انقالبی
ها یک به یک به روي صحنه رفت و   ین اتهامات بودند، این نمایشپیکان ا

  انقالب را به رخ همگان رساندشکوه و عظمت 
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مجانین را به گرد  بت به محمد رسید که جمع کثیري ازبعد از این اتفاقات نو
را در برابر دیدگان  یهاي با شکوه ها نقاشی با تمثیل ،دبو آوردهخود در 

اي از بزرگی و شکوه  العاده هاي فوق همگان به نمایش در آورند، نقاشی
ز مبارزه و ایستادگی از روزهاي انقالب از انقالبیون از روزهاي جنگ ا

هایی که از سنگ  ، پیکرهداوودهاي بیشمار از حضرت  و تمثیل واال حضرت
صویر را ت داوودي قدسی و نورانی حضرت  تراشیده شده بود و چهره

  کرد، می

را به نماي فرشتگان با  داوودهاي بسیاري داشت گاه حضرت  تصاویر شکل
سمان کشیده و گاه در او را در حالی که دست بر آ، گاه آورد میبال در 

ي زمین را به دست گرفته، گاه تصویري از او به نمایش در  حالی که کره
در برابر  هاي جنگی به تن کرده و در جنگ در حالی که لباس آمد می

کند و  و گاه در حالی که به یکی از مجانین کمک می دشمنان ایستاده است
  کشد می نآنادست نوازش به سر 

ها در برابر دیدگان همگان نقش بسته شد و  ها و تمثیل یک به یک نقاشی
اش کرده و  تربیت شده گروههمگان دیدند که چه کارها محمد به همراهی 

  و یا خدا در سراسر دارالمجانین طنین انداخت داوودشعارهاي یا 
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اقعه زمان و آندر آخر نوبت به ناصر رسید، ناصري که روزهاي بسیار بعد از 
صرف کرده بود و در میان مجانین زمان سپري کرده بود تا براي این روز 

مراسم در شأنی را پدید آورد، بیشتر این ایده در روزي که در  بزرگداشت
کنار یکی از بیماران بود در ذهنش شکل گرفت آنگاه که براي اولین بار 

  زینب را دید

ناصر براي  ر یکی از روزهاگیر بود، وقتی د و گوشه آرامزینب دختري 
اش اثرات  و بزرگی واال حضرترفت تا با او در باب  دیدار با او به اتاقش

واالي تسالپام و انقالب شکوهمند صحبت کند، متوجه شد او در خلوت 
، همین جرقه نویسد میگوید، گاه شعرها را بر جان و تن خود  خود شعر می

  .ه شدباعث اتفاقات امروز در این جشن با شکو

  :کرد آغاز گونه اینزینب به روي صحنه رفت و 

  

  اي نور بتابان که همه تشنه بر آنیم
  

  همه هیچ همه گم به نهانیم ما بی تو
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  اي ماهبود همه امر تو  گر هست ز جان
  

  خدا مسلم آنیم داوودتو  اي شاه
  

یا خدا در آسمان بلند شد و صورت حضرت را گلگون  داوودفریادهاي یا 
  :کرد هنوز زمانی نگذشته بود که زینب ادامه داد

  

  بود آنبود و از  آناین جام جهان هر چه در 
  

  دیدار خدا رو خجالنیمبهر تو و 
  

  باش نفس هست هوا هر چه دلت خواستتو
  

  این بودن تو بهر نفس سینه از آنیم
  

گاه از  ،دیگري در مدح و ثناي حضرت خواندشعرها را یکی پس از 
ها و  از جنگ آنهم گفت اما به اختصار از انقالب و شکوه  واال حضرت
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چندي دیگر از  آنبزرگی اما محور بیشتر اشعاري که زینب خواند و پس از 
و بزرگی و جایگاه واالي او بود  داوودرا خواندند حضرت  ها آنمجانین 

  مراسم به پیش رفتاین اشعار یک به یک خوانده شد و 

همین هم  آن به آخر مراسم حضرت تنها براي گروهی لب به سخن گشود،
  :فرمود گونه این آنانبه  داوودگروه ناصر و اعضایش بود 

  تان آفرین، چه اشعار ناب و خوش وزنی، آفرین به این ذوق و سلیقه

در دل ناصر به لرزه بیفتد، واي که به  آبین تعریف و تمجید بس بود تا هم
ها او  کرد به جایگاه و بزرگی به رسیدن به واالترین جایگاه همه چیز فکر می

ب نیامده و حال از انقالبیون به حسا گاه هیچتر بود زیرا که  از همه بی توان
را دید افق روشن ، وقتی براي اولین بار زینب کرد باید که جبران می

گفت و گاه از هواي  خویشتن را در اشعار او یافت که گاه از درخت می
ه ها را شنید و ب گفت و گاه از لبان خار، او این آزاد گاه از یار و عشق می

به این تسلیم کننده ایمان آورد او  قدرت تسالپام به این داروي حیات بخش
راه راست و طرقی کشاند و  د بهکر مؤمنبه قدرت همین ایمان زینب را نیز 

  هاي طرقی را در برابرش باز کرد پله گونه این
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به  واال حضرتام پام مداوم با خواندن هر ثانیه نروزي چهل عدد تسال
 تشاش از کرامتش از جایگاهش از قدوست و الهی گوشان زینب از بزرگی

و سرآخر این  م مهمان جانش شدمدام تسالپا این زینب تازه را پدید آورد،
  :باشد گونه ایني زینب  که اولین جمله بود آنران روزگا

  اي جان و جهان راه خداي من و تو داوود
    

  ي تو عشق و جهان من و تو به در خانه
  

خواست رسید به آنچه در آرزویش بود  ناصر این را شنید و به هر آنچه می
لهی حضرت وهبت امورد م گونه اینرا ساخت و  ي خود رسید و جایگاه تازه

  قرار گرفت

هم اجازه سخنرانی خواست ایستاد و رو به همه  اصغربه آخر مراسم بود که 
  :کرد آغاز گونه این

و  واال حضرتدانیم، ما همه از بزرگی  ما همه جایگاه واالي انقالبمان را می
را پاس بداریم که به ما  آنانبا خبریم و باید که جایگاه رفیع  داوودحضرت 
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به  آناند و باید به کنار  اند ما را به این مقام واال رسانده انسانیت تحفه داده
  فکر پیشرفت و آبادانی نیز باشیم

ر ادامه دهد که خواست بیشت تمام نکرده بود و می هایش را حرف اصغرهنوز 
یا خدا بلند شد و جماعت به تبعیت از او ادامه  داوودفریاد یا  حیدراز سوي 
نش را به نشست و حضرت داوود دستا اصغردر ادامه دادند تا ق دادند آن

اسمان تکان داد همه مبهوت حرکات دست او بودند که ناگاه لب به سخن 
  :گشود

که چنین مراسم با شکوهی را ترتیب  سپاسگزارمي عزیزان و دوستان  از همه
 اند این نهایت شکوه و سربلندي ما انقالبیون است که پاسداري چنین داده

ي جهان از برکت این انقالب  روزي همه آنکهکنیم به امید  انقالبی را می
  روز با شکوه آند به امید نبهره برند و از نادانی جهالت دور شو

  بود فریاد زدند جوادبا پایان دادن به سخنانش جمعیتی که به سرکردگی 

  ها مرگ بر خیابان

تها مطابق معمول شعارهاي و در ادامه همه این شعار را تکرار کردند و به ان
یا خدا خاتمه یافت و این  داوودبسیار دیگري تکرار شد و به آخر به شعار یا 
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اي را در  روز با شکوه انقالبیون نیز به پایان رسید، همه در حالی که وظیفه
ها بر عهده داشتند به  این روز با شکوه از اجرا تا تدارکات و تمیزکاري

را خواندند  داوودها نام  بازگشتند و به میان تختهاي خود  ها و سلول اتاق
یا خدا بارهاي بسیار از  داوودکردند یا  برخی مدام در خواب هم تکرار می

سرتاسر دارالمجانین گزارش رسیده بود که بسیاري در خواب با این فریاد 
شعار پوالدین به  این کنند میرا تکرار  آندر خواب شوند یا مدام  بیدار می

بدل شده بود حتی در هنگام خوردن  ي مجانین اصلی از زندگی همهبخش 
یا خدا و  داوودزدند یا  غذا و یا در حال گرفتن تسالپام باید که فریاد می

یا  داوودیا  فریاد بیگرفت و به کسی  اصر بر این موضوع بسیار سخت مین
 داوود ها خواب بودند داد و حال در حالی که همه در اتاق خدا تسالپام نمی

اي را  ته گریختهدر اتاق خوابش بر روي تخت با شکوهش صداي جس
زنند با شنیدن  شنید که مجانین نام با شکوه او را در کنار نام خدا فریاد می می

ها با  این آواي لذت بخش چشمان را بست و خویشتن را بر تمامی آسمان
و هر چه  ها ي آدمیان فرشته تاجی به سر و عصایی در دست دید که همه

برند و در برابر  ن و یکرنگ میاو خدا را یکسجاندار بر جهان است نام او 
  .پرستند اش به خاك افتاده و او را می بزرگی



  

  

  

  

  

  

دارالمجانین در پی گذر بود و حوادث یک به یک از پس هم  روزگار
برپا بود، باید که کارها رونق   اي در دارالمجانین گذشتند، دنیاي تازه می

 زبانزدکرد و  گرفت باید که این سراي انقالبیون پیشرفت می بیشتري می
شد، چرا که آرزوي صادر کردن این انقالب شکوهمند به  همگان می

 داوود آنبود و پس از  واال حضرتسرتاسر کشور و جهان همواره در سر 
  کرد، نیز این آرزوي بزرگ را به دل هر بار زنده می

اما راه رسیدن به این آرزوي بزرگ در گام نخست بسته به قدرتمندتر شدن 
ي نخست قدرتمند  دانستند که باید در وهله می ها آندارالمجانین داشت، 

شان دست پیدا کنند، دو جبهه  به آرزوي بزرگ زندگی آنشوند و پس از 
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و  اصغربود که یکی را  آنانمختلف در راه این قدرتمند شدن در برابر 
  کرد، راهبري می داوودري را دیگ

انین هر روز باور داشت که باید از نظر نظامی و امنیتی دارالمج داوود
جهان نشر دهند  قدرتمندتر شود و با تکیه به این قوا انقالب شکوهمند را در

ي وجود باور داشت باید از نظر  ري وجود داشت که با همهو در برابر او اصغ
اقتصادي دارالمجانین قدرتمند شود و با تکیه به این بنیه انقالب را به سراسر 

ر هم جاري و ساري بودند وت در کنااین دو نگرش به ق کشور صادر کنند،
کرد، زیرا هر  و کسی از دو طرف مخاصمه در کار دیگري خللی وارد نمی

القول بودند که راه رسیدن به صادرات انقالب  دو باور بر این موضوع متفق
در قدرتمندي است که با هر دو راه قابل دستیابی است و چه بهتر که این دو 

  پیش روند، مسیر متضاد در کنار هم به

راه ثروتمند شدن باز شده بود حال در این دارالمجانین مرتبط با جهان بیرون 
هایی که دایر کرده بودند سعی در رونق این اقتصاد داشتند  و همه با کارگاه

زد و هر بار بر جستن  درجا نمی گاه هیچدر این زمینه بسیار کوشا بود  اصغر
دن پول به دارالمجانین را بگشاید و از هاي سرازیر ش تا راه آمد میراهی بر 
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هیچ فروگذار نبود در همین اوصاف و در میان همین ثروتمند کردن 
  اي روبرو شد، دارالمجانین بود که با راه تازه

به جایی که تمام روز  آمدروزي یکی از مجانین در کارگاه به اتاق کار او 
ت، بیشتر زمانش را با پرداخ می را به تلفن کردن به بیرون از دارالمجانین

کارهاي تازه  راه آنان، گاه از گذراند میمردمان بیرون از دارالمجانین 
زد، گاه در پی  گرفت، گاه براي فروش محصوالتش چک و چانه می می

اي براي رونق کارگاهش بود و خالصه هر بار به طریقی  پیدا کردن ابزار تازه
بود تا این اقتصاد تازه پا را گسترش دهد، در یکی از همین  آندر پی  اوالً

بود که یکی از مجانین به  اصغردار  روزها و در میان همان اتاق تلفن
در حال رایزنی با یکی از مردان دور از  اصغرو طبق معمول  آمدارش دید

  اي از ثروت به سوي دارالمجانین سرازیر کند، دارالمجانین بود تا دریچه

از او اجازه نشستن خواست  اصغرن وارد شده به اتاق با خضوع در برابر مجنو
  به او گفت تا زودتر حرفش را بازگو کند و برود، میلی بیبا  اصغرو 

مجنون که دست و پایش را گم کرده بود، بدون هیچ طفره رفتنی سر راست 
  :سر موضوع اصلی رفت گفت
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رالمجانین دارم، این را تازه به اي متمول در بیرون دا خان، من خانواده اصغر
دهم از  ام، اگر بگذارید تا از دارالمجانین خارج شوم قول می خاطر آورده

  پول بسیاري بگیرم و تقدیم شما کنم ها آن

خشک بر جاي ماند و با استرس بلند  باره یکها به  با شنیدن این حرف اصغر
ون نگاه کرد، شد و به سمت درب ورودي رفت، درب را باز کرد و به بیر

را  ها آنهاي  که مطمئن شد کسی بیرون درب نیست و حرف آنبعد از 
اش را پاك کرد، بعد دوباره  گوش نداده نفس راحتی کشید و عرق پیشانی

به روي صندلی خود برگشت و در حین نشستن به مجنونی که سرپا در برابر 
ی خشن رو به استوار با صدایچشم دوخت، بعد محکم و میز او ایستاده بود 

  :او گفت

  اي؟ مردك دیوانه با خود چه فکر کرده

  ؟کنی میاي به من  شرمانه اي که چنین پیشنهاد بی مرا چه فرض کرده

از این موضوع چیزي بدانند چه به  حیدرو یا  داووددانی اگر حضرت  می
  ؟آمدروزت خواهد 

  :مجنون در حالی که دست و پایش را گم کرده بود با دستپاچگی گفت
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تر و واالتر از همگان در این  تر و بزرگ دانم، اما شما فهیم سرورم می
دارالمجانین هستید، شما سرآمد همگان هستید و همه بر این دانش شما 

  خورند، ، به باهوشی شما قسم میاند معترف

  :گفت میلی بیانداخت و با  غبغببادي به  اصغر

  ات کیست؟ دانی که خانواده چاپلوسی بس است، تو از کجا می

اش هیچ به یاد ندارد، تو چگونه به چنین  کس در این بیغوله از گذشته هیچ
  اي؟ ات رسیده معانی در گذشته

خاراند رو به  مجنون در حالی که دست بر سرش گذاشته بود و سرش را می
  :گفت اصغر

ام و در پی  ام، بسیار اندیشیده شاه، من در این مدت بسیار فکر کرده اصغر
ام،  ي خود شده ها و این زمان بسیار موفق به کشف گذشته دیشهتمام ان

  ي تماسشان را نیز به خاطر آوردم، ام را به خاطر آوردم، شماره خانواده

  :و گفت آمدبه سرعت به میان حرفش  اصغر

  جز این خانواده چه؟
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  ؟اي آوردهچیز دیگري نیز به خاطر  آیا

  :انداخت گفت باال میهایش را  مجنون در حالی که لبان و شانه

  ام ام به یاد نیاورده حضرت دانا، هیچ جز خانوادهنه 

هایش سرخ شده بود، با لبخندي که به لب داشت  در حالی که گونه اصغر
  توانی به دارالمجانین کمک کنی گفت، چه قدر می

  :تابی و شتاب به سرعت گفت مجنون با بی

بخواهید، هر چه دستور شما باشد به هر قدر شما امر کنید، هر چه قدر شما 
  ي منت خواهم گذاشت دیده

شمرد در حال تدارك بیرون  ها را می دسته پول  در حالی که دسته اصغر
چید براي خود  نقشه میو کرد  بردن تعدادي از مجانین بود با خود فکر می

گرفت، هر چه  هایی در نظر می شد و برایشان سهم همدستان بیشمار قائل می
دانست درآمد بیرون بردن  رساند چرا که می د باید این راه را به خاتمه میبو

ي یک سال کار کردن و سوددهی  یک مجنون از دارالمجانین به اندازه
کارگاهش در این بیغوله است، پس هر چه همت داشت به کار بست و در 
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زونی ي این کسب تازه قدرت دارالمجانین را ف این راه پیروز شد تا به واسطه
  .تاز دارالمجانین شود دهد و یکه

کرد و هر کس  ي دارالمجانین هر کس نقشی را بازي می در این رهروي تازه
ساخت، حسن هم از این قائله عقب نماند و  براي خود از این نمد کالهی می

ها و شد آمدها در این  ین رفت و آمدراهکار خود را به پیش گرفت، در ا
با یکی از دوستان پیشین ناصر آشنا شد، او ولین بار بود که براي ا

شناختند و او را به عنوان  بود، در شهر همه او را می حاذقروانپزشکی 
ي خود قبول داشتند، او مبدع و مخترعی در فن خود  اي در حرفه نابغه

، گاه داروهاي آورد میاي پدید  هاي تازه شد و هر بار درمان محسوب می
ي درمانی و در این حرفه حرف اول را در کشور ساخت، گاه متدها تازه می

  زد می

از دوستان سابق ناصر بود روزي توانست با  این روانپزشک بزرگ و توانا که
اي  اش را با او در میان بگذارد، خواسته حسن در ارتباط قرار گیرد و خواسته

  رك و صریح با سودي دو جانبه براي هر دو طرف معامله،

هاي بسیار قرار داشت که  اي پایاپاي بود، در سویی پول این معامله آري
توانست به قدرت دارالمجانین و در عین حال به قدرت حسن در  می
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دارالمجانین بیفزاید و در برابرش روانپزشکی مبدع و کاشف که نیاز به 
باز را  ها آناش را امتحان کند،  متدهاي تازه ها آنبیماران روانی داشت تا بر 

اش  زه ساختهآزمون کند، داروهاي تا آنانکارهاي درمانی را بر  شناسد، راه
تر کند، شاید هم  را درمان و یا دیوانه ها آنبخوراند و در انتها یا  آنانرا به 

اي به  ها هیچ مداخله مردند و رنج کشیدند و در عذاب ماندند، اما این ها آن
به شدت  آنرف گنجانده شده در دو ط ي دو سر سود نداشت که این معامله

  بودند آنراضی و در پی گسترش 

ي حسن شد تا هر از چندي بیماري را از  ي تازه این ارتباط شروع حرفه
هاي مختلف تسلیم روانپزشک زبده کند و در ازایش مبلغی را کسب  بخش

ها ساخت و ساز در کارگاه خواهد بود، هم حسن و هم  کند که پول سال
ع از این معامله راضی بودند و دیگران هم موضوع حائض روانپزشک مبد

هاي گوناگون  بیمارانی که به فرجام آنآمدند حتی  اهمیتی به حساب نمی
در راه اعتال و بزرگی  آنان هر چه بود تفاوتی نداشت کهرسیدند،  می

 آنکردند درست مثل  انقالب کبیر جانبازي می آندارالمجانین و واالتر از 
هاي  یش از انقالب به راه آرمانجنگ چند روزه و یا پ شهدا که در

  .جانبازي کردند واال حضرت
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شد و این قدرت برایش ثروت  قدرت بزرگ دارالمجانین محسوب می حیدر
کرد  هاي بسیار از خواص این جامعه دریافت می گاه باج آفرید میبسیار هم 

شد که به  میگاه با بزرگانی رو در رو  ،براي سکوت براي از یاد بردن
ي دنیایشان را به او ببخشند و در برابرش تا  مهحاضر بودند هي خبطی  واسطه

او  آمدالسکوت اولین راه در  خواهی و حق پایان عمر مسکوت بمانند، باج
کرد، اما کار تنها به اینجا ختم  بود که برایش ثروت هنگفتی را دست و پا می

ر میان مجانین شایع بود این راه از دیگران پیشی گرفت، د در نشد و باز هم
قدر لفت  کند، آن ها را به گروه امنیتی وارد می در ازاي پول بعضی حیدرکه 

ي مجانین در آرزوي  و لیس در این ارگان حکومتی زیاد بود که همه
 کرد میها را بیشتر  جایگاه باال و پایین بپرند، پس همین گمانه آنرسیدن به 

گذارد و از این راه کسب  رسیدن به این مقام را به مزایده می حیدرکه 
گیري دارالمجانین و  اي براي خود و واالتر از خود براي قدرت درآمد تازه

  انقالب کرده است،

مد در پیش هاي دیگري هم براي کسب درآ راه حیدرها  فراي این راه
ي او به پیش  و اراده ر این دارالمجانین به اذنهر کار د تقریباًداشت، 

که در  آنشد، چه  رفت، هر مجنونی که از در دارالمجانین بیرون می می
در ازاي پول به اسارت  آنکهازاي پول به آزادي رسیده بود و چه 
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، باز هم بیشتر و بیشتر هر که در این بود آمدهدر  حاذق روانپزشکی
اخودآگاه به اش ن خواست تا کاري بکند یک سره کرده دارالمجانین می

اي این مسیر را براي او هموار  الزحمه با دریافت حق حیدررسید و  می حیدر
کار به  آنهر چند برایش مهم بود که کار در پیش چیست، اگر  کرد می

زد حقا با دریافت مبلغی راه را  اي نمی و انقالب لطمه داوودمنافع حضرت 
گذاشت تا به قدرت دارالمجانین با کسب ثروت افزوده شود و خود  باز می

انقالب  گرامیداشتدر این راه قدسی نقشی بازي کند و به راه بزرگی و 
  .اي با ارزش شود مهره

 داوودفرمان  ي قدرت اصلی براي اهداف برون مرزي بود، او به واسطه جواد
باید با هر راه که شده انقالب را به بیرون  این مقام را کسب کرده بود و

اخبار  آنانه رفت ب هاي دیگر می ي دارالمجانینکرد، به سو صادر می
هاي نظامی و مادي  کمک آنانکرد به  را تحریک می آنانرساند  می
و در کنار  وندندبپیرساند و در کنارشان بود تا به این انقالب شکوهمند  می

  این آرمان بمانند،

شد،  هایی بود که برایش اختصاص داده می از راه بودجه جوادبیشتر درامد 
گرفت و از دادن  هاي بسیاري را براي این صادرات در نظر می بودجه داوود
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ها در برابرشان همین  دریغ نداشت زیرا که باالترین ارزش جوادها به  این پول
  بود، صادر کردن انقالب

ي زندگی  بهانه آنانبه  آورد میرا سر ذوق  ها آناین صادر کردن انقالب 
داد تا با عزمی راسخ در این کارزار قرار گیرند و راکد نباشند،  کردن می

نظامی به قدرت  پیشینو هر بار از بار  کرد میهاي انبوه را دریافت  مال جواد
  قدرتمندتر از دیروز شود،شد تا نظام هر روز  یاش افزوده م و قدرت مادي

بود تا به  مأمور جوادشد،  به همینجا خالصه نمی جواداما تمام درآمدهاي 
رد با دشمنان برود در این فضاي بیرون دسترسی پیدا کند و گهگاه به نب

غنیمت جنگی او و  آمد میبه دست  آنانپیروز شود و هر چه مال از  نبردها
، در آمد میبه حساب  جواددوم درآمد اش بود پس این هم راه  دار و دسته

قدرت و نفوذي داشت و  هم در بخش داخلی دارالمجانین جوادها  کنار این
 گاه هیچها  رسید درست است که این رسیدن ذ به مال و مکنتی میبا این نفو

و جایگاه و قدرتی اما هر چه بود براي او هم مقام  قابل مقایسه نبود، حیدربا 
به انقالب  آنهاي گوناگون کسب درآمد و واالتر از  ا به راهت آورد میبه بار 

  .و حضرت و صادر کردن این مسیر کمک کند
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ها در  تردیگر نه مانند پیش آشناي این روزهاي دارالمجانین کهناصر این نام 
ي  ، او خود را تا درجهبود ها و صدا که در متن اصلی اتفاق سر بیکنار و 

برد و به این اریکه خود را رساند و در این وادي قدرت انقالبیون ابتدایی باال 
طلبی هم گام را به پیش نهاد تا براي خود تاج و تختی فرهم آورد، او براي 

  اولین گام در این راه پر فراز و نشیب دست به وارد کردن مستین زد

ي روح  مستین این زهر هالهل این دشمن انسان و انسانیت، این یاغی کننده
و حال  واال حضرتها که از دیرباز به زبان  دشمن ترین بزرگو این مجانین 

بارها شنیده شده بود، اما ناصر این قرص را وارد  داووداز زبان حضرت 
  آور در اختیار مجانین گذاشت، را به بهایی سرسام آندارالمجانین کرد و 

ر به هاي ناص رفته بود یکی از مشتري اصغرمجنون که به درگاه  آنروز،  آن
، در واقع او اولین مشتري ناصر براي اولین مستین وارد شده آمد میحساب 

ي از دست رفته را به  به دست او بود، او مستین را خورد و بخشی از حافظه
ئل بود و به هر کس در فروش مستین حساسیت بسیاري قا دست آورد، ناصر

ضرت و انقالب ها در کنارش برایش از واال بودن ح داد ساعت می آنکه از 
ویز مستین چند برابري تسالپام هم تج گفت و براي از بین بردن اثر هم می

کرد، در مجموع هراس داشت از اینکه بخواهد بیش از حد مستین در  می
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اختیار مجانین بگذارد اما فروش همان مقدار محدود مستین هم براي او در 
  قب نماند،ي قدرت از دیگران ع ایرهآمدي کسب کرد تا در این د

در کنار فروش مستین او به فروش تسالپام هم دست زد، در این راه آزادي 
قدر مست به این  در دارالمجانین را آن عمل بیشتري داشت، بعضی از مجانین

توانست در  باشند و آنگاه می آنبر طالب چندین برا آنانکرد که  دارو می
این کار جاي خود را در دل ام بیشتر دهد با تسالپ آنانازاي گرفتن پولی به 

ست و پا کرد زیرا جماعت د م بیشتر باز میحضرت و دیگر انقالبیون ه
  کرد ي بیشتري تربیت می بسته

در کنار دارالمجانین باز هم راه فروش تسالپام در برابرش باز بود، کافی بود 
به هاي اطراف ارتباط برقرار کند تا با فروش تسالپام  تا با دیگر دارالمجانین

تجارتی واال براي خود پدید آورد که نه تنها انقالبیون از او خرسند  ها آن
هاي صدور انقالب صدور تسالپام به  شوند بلکه باور بیاورند که یکی از راه

  ها است دیگر دارالمجانین

کار دیگر براي کسب ثروت داشت، او کارهاي حکومتی  اما محمد یک راه
تا  کرد میفروخت برایشان راهی باز  مجانین میو نزدیکی به انقالبیون را به 

تازه وارد به مسندهاي حکومتی دست پیدا کنند و از این راه هم نیروهاي 
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فتن رکرد و هم در عین حال درآمدي براي خود و قدرت گ تزریق نظام می
، او مسئول فرهنگ این انقالب کبیر بود و باید کرد میانقالبیون دست و پا 

داد تا هنرهاي انقالب را براي صدور  اري را پرورش میهاي بسی که گروه
این ارزش پر رنگ و قدرتمند کنند، برخی در دارالمجانین باور داشتند که 

هاي هنري در دارالمجانین را نیز به بهایی در اختیار مجانین  او جایگاه
  هاي حکومتی راه پیدا کنند، گذارد تا زودتر به دریچه می

ي امور هنري در اختیار محمد، شعر  نظام بود و همهرها در خدمت تمام هن
نمایش تصویرگري همه و همه در اختیار او بود و باید ماهانه و ساالنه تعداد 

به  آنانکرد حال شاید چندي از  بیشماري هنرمند تقدیم این انقالب می
که ارزش تسالپام و  آنانداشتن پول در این راه وارد شدند اما چه بسیار از 

فتند نمایش بازي شعر گ چنان آنرا شناختند و  داوودب و حضرت انقال
به  واال حضرت آنو واالتر از  داوودراشیدند که حضرت کردند و تصویر ت

گور خود لرزید و در برابر این هنر سر تعظیم فرود آورد که یکپارچه 
  .سرایی زیبایی انقالب و ارکان این انقالب است مدیحه

ي امور  ي انقالبیون و مجانین بر همه ، این حضرت بزرگ و واالي همهداوود
ي این  ماندهدید و فر این رهبر با بصیرت همه چیز را می کرد میرسیدگی 
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دانست بودجه را چگونه و براي چه  میها بود،  وسکشتی در اعماق اقیان
ارتباط با  اش با  د، او با مدد از روح انقالبی و قدسیاموري باید که هزینه کر

ها همواره دانست که چگونه باید نعمات در  جهان واالتر و در فراز آسمان
قرار دهد تا امنیت دارالمجانین را حفظ کند، دانست باید تا چه  حیدراختیار 

قرار دهد تا این انقالب شکوهمند را به دیگر  جوادبودجه در اختیار حد 
را به پیش برد تا همگان  ي خود نقاط گسترش دهد، چگونه رهبري داهیانه

زیر چتر آسایش او قرار گیرند منافع انقالب در سراسر جهان حفظ شود و 
ترین راهبران جهان  همگان چگونه به مرحمت او زندگی کنند او با بصیرت

ها را همه انقالبیون و مجانین بارها برایش گفتند و بارها در میان  بود این
برایش  ها بزرگداشتها و  ان جشنمیها در  تظاهرات در میان گردهمایی

  خواندند که چه نعمت واالیی به جهان هستی است

گذراندند، از هیچ تفریحی لذت  مجانین روزگار سختی می آنکهحال 
شد،  داده نمی ها آنبردند، هواي آزادي نداشتند، غذاي درستی به  نمی

ه نشده بود، اما داد ها آنپزشک و پرستار در اختیارشان نبود و هیچ از رفاه به 
جهان مادي  آناز ها ظواهر و  ها که هیچ ارزش و معنایی نداشت، این این

هایی غیر قابل روئیت قرار  در دوردست آنبود، دنیا در جایی واالتر از 
 دانستند، جایی که اش بیشتر از همه می و دار و دسته داوودداشت، جایی که 
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زندگی  آنانبه  آنرساندند و در  می آنباید همه را به زور و جبر به  آنان
را تلف کرده و به بدبختی  آنانزندگی این دنیاي  آنکهد حال بخشیدن می

رتر از آنجا رایی دواند چه ارزش که جهان حقیقین و راستین در س سوق داده
ر و زیباتر و بود در جایی که قابل روئیت نبود و هزاران بار از این جهان بیشت

  .تر است طوالنی

تر شده است، نه تنها هواي  تر و بدبوتر و بد رخ ارالمجانین از همیشه کثیفد
ها از دست  ي کارگاه آزادي نیست که همان هواي درونی را هم به واسطه

ه کسی اند، بو و دود همه جا را پر کرده است، دیگر ناصر براي درمان ب داده
را به  آنانکند تنها  زند، او تنها وظیفه دارد تا براي مجانین موعظه سر نمی

ها مجنونی از درد به خود بپیچد  بشوراند، اگر ساعت آنتسالپام و خوردن 
تري دارد، هواي  باشد، ناصر کارهاي مهم آنکسی نیست که فریادرس 

ها همان  نبودن هیچ تفریح، هماره همان تکرارها همان نمایش ،نامطبوع
صویر حضرات است، آوازها همان شعرها و همان تصویرها، همه و همه ت

گوید و از جنگ از پایمردي و از ایستادگی همه براي  همه از انقالب می
چ ها هی دهد به روزي دور و در دوردست روزگاري دورتر است همه امید می

ین دنیا در میان یست، هیچ از رسیدن به آرزوها در ااز این دنیا در میان ن
  قابل لمسهایی غیر  تی است به دوردستنیست و همه حوال
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ي روز را  در دیربازي همه آنانمجانین مجبورند از صبح سحرگاه کار کنند، 
ها بروند  گذراندند، اما حال باید ساعات بسیاري را به کارگاه به استراحت می

اش در  هم به بهایی ناچیز و اندك که همه آنو کار سخت انجام دهند، 
ي خبطی باید در اختیار  شود، گاه به واسطه همین دارالمجانین هزینه می

ان شود و هر کس دند ي نیاز به ناصر داده می قرار گیرد، گاه به واسطه حیدر
ها هیچ از غذاي خوش و هیچ از  د، فراي اینرا به دست آور آنتیز کرده تا 

درست خبري نیست و باز هم نبود فضاي باز همه را بیمار  ساعات استراحت
  و کالفه کرده است

 آنتوانند تصویري از  آورند، نمی مجانین دیگر هیچ از خورشید به یاد نمی
در دل هم بکشند و باید در این دارالمجانین از هر چه بیرون و به دنیا است 

  تپد، ها می ها براي دنیاي دوردست وداع گویند اما دل

در یکی از همین روزها در جشنی که به تازگی برپا شده بود براي  آنکهبا 
مجانین به صحن آمدند و فریاد  داوودبزرگداشت از جاه و مقام حضرت 

ادند، گفتند مرگ بر هر چیز که ها سرد آخر فریاد مرگ بر خیابان زدند به
ادند با نقش دشترشان به دل تصویر ماه را دارالمجانین است، اما بیاز بیرون 

د و آنگاه که فریاد کردند به یاد ستارگان اشک ریختن بازي عشقخورشید 



 داراملجانین ١٤٣

 

دادند به دل ماه و  که بیرون از دارالمجانین است را سر می مرگ بر هر چیز
قابل تکریم  ها آنرا قلم گرفتند که ... ها و دریا و  خورشید و ستارگان و کوه

و در کنار  آمد میاید به میان صحن و معناي زیبایی بودند اما این جماعت ب
با بادي به  داوودداد تا به انتهاي مراسم  یا خدا سر می داوودهم فریاد یا 

به اتاق و ي ردایش را به دست گرفته  دنباله حیدردر حالی که  غبغب
همه از انقالبیون و مجانین در برابرش به خاك بیفتند و کرنش  رود، می

  .کنند

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

مجانین دیگر  ي باره یکتظاهرات  آناتفاق بعد از ظهر شوم و  آناز  از بعد
شد، شرایط در آرامش  خبري از اعتراضات در صحن دارالمجانین دیده نمی

اي در  ها و غر و لندهاي مجانین چیز تازه نسبی بود و به جز گاه و بیگاه ناله
  میان نبود،

بین بود، مدام ناصر وظیفه داشت تا  واقعه بیشتر زیر ذره آناز سجاد بعد 
احوال او را کنترل کند، به او تسالپام بیشتري بدهد و تمام رفتار و کردار او 

واقعه دیگر هیچ طراوتی به جانش  آنرا زیر نظر بگیرد، سجاد هم بعد از 
نگی باقی نمانده بود، شکسته و پژمرده از صبح تا شام زمان را به م

شد و هیچ از جهان  ها خیره می گذراند، بیشتر اوقات به افقی در دوردست می
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کرد، حتی  فهمید گویی در این دنیا و میان مجانین سیر نمی پیرامون هم نمی
دید و همه چیز جهان برایش  دارالمجانین را هم به همان شکل همیشگی نمی

  اي از ابهام و توهم داشت، هاله

ها بدل شد، اما حسین  رهوتی از گفتن و شنیدنت و بسرنوشت سجاد به سکو
 داوودرا در درك انقالب و حضرت  آنانو زینب در راهی گام نهادند که 

، اي از او بدل شدند شدند و به ذرهدر این مقام قدسی ذوب  آنانذوب کرد، 
ها از همگان پیشی  در این شعر گفتن هر روزگفت  زینب مدام شعر می

رسید و  می داوودگرفت، در مراسم شعرخوانی به حضور حضرت  می
ي واال او را  داد که همگان مرتبه از مقام قدسی او داد سخن می چنان آن

کردند، برخی باور داشتند این قدرت سرودن از سوي خدا به  درك می
را از این مقام واال با خبر زینب تنفیذ شده تا مدح حضرت کند و همگان 

  سازد،

شد و به  هاي چوبی شکیل می تابلوهایی با قابنب مبدل به یگاه شعرهاي ز
 آنگشت، گاه ورد زبان خواص و عوام بود و  سرتاسر دارالمجانین نصب می

ها از  کردند، گاه در ابتداي عرایض انقالبیون و در خطابه را با خود تکرار می
بهره به هر حال زینب از چنان جایگاه رفیعی در نظام شد و  استفاده می آن
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جایگاه را داشتند، دوست داشتند خودشان را  آنبرد که بسیاري حصرت  می
جا دهند و از برکات این محبت و دوستی  داوودحد به دل حضرت  آنتا 

شد،  شعرا هر روز افزوده می ینبود که به تعداد ا گونه اینرند و بهره ب
هر چه در اختیار داشتند در مقام چاپلوسی به جنگ یکدیگر  ینی که بامجان
و نگار در معیشت  نقش خوشآمدند و براي دستیابی به این دیباي  می

  پرداختند، بودن به جنگ می واال حضرت

 تقریباًحسین هم از سوي دیگر به جایگاه رفیعی دست یافته بود، او 
شد،  ست او محفوظ میترین آدمان به محمد بود، به نوعی دست را نزدیک

تراشید، نقش و نگارهاي بسیار از  کشید و می اي می هر بار تمثیل تازه
ي روشن و  از شکوه و بصیرتش از نگاه به افقش از آینده داوودحضرت 

هایی  گاه از محمد هم تمثیل ها ایندیگر، در کنار  انتهاي بیهزاري عناوین 
ویر بیشتر در محافل رساند اما این تصا کشید، او را به جایگاه رفیعی می می

شد تا در میان  هنرمندان حکومتی به نمایش گذاشته می خصوصی و به نزد
  عموم مجانین،

هاي ساخته به دست او در سرتاسر دارالمجانین نصب  و پیکره ها تمثیل
افتادند  ها شکوه و عظمتش به خاك می برابر این تمثیلشد، گاه بعضی در  می
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این بزرگ  واال حضرتکردند، تصویر روح قدسی  را پرستش می آنو 
قیام و انقالب این ریشه و  ي کننده شروعاین  تعالی باريمرتبت، این روح 

شد به سرتاسر دارالمجانین  هاي او ساخته می ها، تمثیل اصل تمام باورمندي
نشستند، در  بسیاري از مجانین در برابرش به خاك می شد و نصب می

هاي  کرهکنارش رهبر با خرد و با بصیرت این یگانه منجی مجانین، پی
گرفت و حسین در کنار  قرار می موردتکریمشد و  نصب می باشکوهش

محمد هر روز پیشرفت و جایگاهش مورد رشک بسیاري در سراسر 
  .گرفت دارالمجانین قرار می

، به آمدبعد از ظهر به حصر در  آناتفاق و  آنان، آرمان بعد از اما آرم
ي روزها را به تنهایی فکر کرد، به همه چیز دنیا  زندان انفرادي نشست و همه

روزگار پیشترش، به دارالمجانین به  م دوخت، به روزگار در اسارتش، بهچش
ما مصیبت ا واال حضرتبه  داوودمجانین به انقالب و انقالبیون، به حضرت 

 آنآورد، هیچ از  را به خاطر نمی ها اینپیشتر از  چیز هیچآنجا بود که 
بود، همه دورترها در برابرش نبود، همه چیز به دست فراموشی سپرده شده 

شد،  رساند، کالفه می و این ندانستن او را به دیوانگی می چیز تیره و تار بود
ي این ضربات چیزي از گذشته  کوفت تا شاید به واسطه گاه سر به دیوار می

دورترها به  آناو هیچ از  بود چرا که ثمر بیو  نتیجه بیرا به خاطر آورد، اما 
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که در این دارالمجانین چه به سر او  آورد مییاد نداشت، اما به درستی به یاد 
اند،  که چگونه همه به بند در آمده آورد میآید، به خاطر  و دیگر مجانین می

سلب شده است، به یاد  ها آنجرأت هیچ کاري را ندارند، حقوق ابتدایی از 
را  ها اد استفاده کند، تمام چاپلوسیتواند از هواي آز که حتی نمی آورد می

را به یاد آورد، نیروهاي امنیتی  داوودبه خاطر آورد، این مقام و جاه حضرت 
همه و همه را به خاطر آورد، با خود عهد کرد که نباید در رفتار وحشیانه 

ها ساکت ماند، نباید به سکوت همه چیز را در خود حل کرد،  برابر این ظلم
ها سوار شوند و هر آنچه به خیال  به گرده ها آننباید دوباره سر فرود آورد تا 

  طلب کنند، آناندارند از 

کس  همه او را از خاطر بردند، هیچروز که او را به حصر در آوردند  آناز 
از او هیچ به یاد نیاورد، حتی سجاد هم که در کنار او بود حتی او که آرمان 

بعد از ظهر شوم دید هیچ از او به یاد  آنحامی خود در  ترین بزرگرا 
  نداشت او را به کلی فراموش کرد،

د شکنجه قرار در همان روز او را به اتاق بازجویی برد، قدري او را مور جواد
بود که مقاومت او  آنداد تا چیزي بگوید بعد با توسل به سلول انفرادي بر 

بریزد، او به قدرت تنهایی بسیار باور داشت و عقیده داشت با  هم بهرا 
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ت و لگدي نکرده کابل و شالق و مش توان کاري کرد که هیچ انفرادي می
صر و انفرادي فرستاد اما است، پس با توجه به این اعتقاد راسخ او را به ح

وقوع اتفاقاتی براي دارالمجانین و وابسته به مسائل خارجی او را به کلی از 
نبود تا به او  مأمورنسپرد، ناصر هم  کس هیچآرمان دور کرد و او را به مسئله 

و کاري نداشت و از همین رو بود که آرمان به دهد، کسی به اتسالپام ب
ها و  مزاحمی چون تسالپام توانست ساعتچ هیتنهایی و در سکوت بدون 

روزها فکر کند و همه چیز را در برابر دیدگان بگشاید، به همه چیز ریز شود 
  ي مسائل را از نظر بگذراند، و همه

هاي  در یکی از همان روزها و در میان همین فکرها بود که ناگاه دروازه
ها، حال با  ، همان نور سفید رنگ مهتابیآمدسلولش باز شد، نور به داخل 

توجه به این روزها که او حتی از دیدن این نور مصنوعی هم محروم بود، 
نور مهتابی برایش بدل به نور پر فروغ خورشید شد، هواي مدفون و خفه در 

ها شد و با استشمام این هوا  دارالمجانین برایش مبدل به هواي آزاد در جنگل
و به  آمدبا نور خورشید ساخته به ذهنش از سلول بیرون  با نسیم در خیال

مجانین بازگشته بود  آزاد بود حال او دوباره به میان بخش منتقل شد، حال او
  توانست همه چیز را از نو سرآغاز کند، و می
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نشست و  وي میشد، ناصر به ک بعد از آزادي هر روز به نزد ناصر برده می
گفت که اگر او  گفت، می می داوودحضرت نقالب و ها از بزرگی ا ساعت

ها  تیمارستان ملعون در دوردست آننباشد چه روزگاري خواهیم داشت، از 
داد که اگر دست از  گفت، به آرمان هشدار می اش می و امنیت از بین رفته

اي از  یم شد و هر بار داستان تازهکوم خواهمح آنانپا خطا کنیم به سرنوشت 
داد، به آخر جلسات هم چند تسالپام از جیب  می انقالب براي او شرح

را  ها آنگذاشت و آرمانی که با ولع بسیار  کرد و در اختیار او می خارج می
برد، تنها کافی بود تا ناصر چند گامی از درب اتاقش فاصله  به دهان می

، او در این مدت از شر تسالپام دبگیرد تا او هر چه خورده را بیرون بریز
تواند  ین مخدر و افیون مید و فهمیده بود که بدون در بند بودن به اآسوده بو

ي عهدها به خود قول داد که به هیچ روي  کر کند، پس در کنار همهبهتر ف
  .تا زنده است دیگر تسالپام نخورد

از انقالبیون و  هرکداماي که در دارالمجانین رخ داد و   بعد از اتفاقات تازه
سابق دست به عناوین دیگري براي بدست آوردن  حکومتیان به جز کارهاي

ها  پول زدند، نارضایتی میان مجانین بیشتر و بیشتر شد، دلیل این نارضایتی
ي تعدادي از مجانین بود که با در اختیار گذاشتن مبلغی به  به واسطه اکثراً

نزد ناصر دسترسی به مستین پیدا کرده بودند، چندي از مجانین توانسته بودند 
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اي به جامعه و دنیایشان داشته  هاي تازه این نزدیکی و خوردن مستین حس با
کردند که در دل مجانین هم وجود  به موضوعاتی اشاره می ها آنباشند، حال 

داشت اما کسی جرأت گفتنش را نداشت، شاید مستین این جرأت را به 
  تر باز کرد،را به این اتفاقات بیش ها آنداد و یا شاید این مستین چشم  ها آن

که آتش تندي در این امور داشت مهدي نام داشت، مهدي  ها آنیکی از 
یکی از کسانی بود که به ناصر نزدیک شد و با در اختیار گذاشتن مبلغی 

ها را خورد و هر بار سخن  توانست به تعدادي مستین دست یابد، او مستین
هایش  در خلوت و براي یکی از هم بندي بار یکاي به مجانین زد،  تازه
  :گفت گونه این

هاي ممنوعه  اند، ناصر قرص این حکومتیان دارالمجانین را به فساد کشیده
کند و  ما را معامله می فرستد، حسن مجنون به بیرون می اصغرفروشد،  می

  اند جمع کرده آبهاي پر  در این آبشخور براي خود کوزه هرکدام

  :جمعی چند نفره از مجانین گفتر دیگر د بار یک

ما نیاز به هواي تازه داریم ما باید ساعاتی را به هواخوري بپردازیم و یک 
  :روز دیگر در جمعی بیشتر از مجانین فریاد زد
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ي  دارند از جمله جعبه آنانخواهیم ما نیز باید به تفریحاتی که  ما آزادي می
عدالت و برابري انقالب  براي ی داشته باشیم، ماویی و رادیو دسترسجاد
  ایم، یم و حال چه برداشت کردهکرد

 گونه این و آمد میهایی تازه به میان مجانین  اي و با حرف او هر بار به چهره
 در فضاي دارالمجانین گونه ایننون او تنها مج راند، هر چند که سخن می

دیگران  که از آني  ، شاید به واسطهآمد مینبود اما بیشتر از بقیه به چشم 
  گفت تر سخن می جسورانه

در کنار او بسیاري دیگر هم آمدند و هر بار از مشکالت دارالمجانین گفتند، 
یدا کرده بودند، هر شان کسانی بودند که از طریق ناصر به مستین دست پ همه

از  ها آنظر قاطع میان مجانین بود اما برخی هم باور داشتند که چند که این ن
هایشان هیچ دخلی به مستین و هیچ  و حرف آمدهظلم و فساد دربار به تنگ 

  قرص دیگري ندارد،

  :هاي معترضان فضاي دارالمجانین پر شده بود از حرف

  چرا باید تا این حد کار کنیم، این کار بی جیره و مواجب براي چیست

  رود ها به جیب چه کسانی می سود این کار کردن
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  شود متی براي چه کاري صرف میي حکو این بودجه

  چرا ما مجانین از هیچ رفاهی برخوردار نیستیم

  هواي آزاد چرا از ما دریغ شده است،

  تا به کی باید در این اسارت بمانیم و حتی هواخوري از ما دریغ شود

خنان و جمع ي ما را خشکانده و هر روز به تعداد این س فساد حکومتیان ریشه
  د،ش معترضان افزوده می

شد و یکی از  آغازاي  ناگاه در یکی از روزهاي تاریک دارالمجانین جرقه
و فریاد زد، ما طالب  آمدمهدي بود به صحن  اتفاقاًهمین مجانین معترض که 

  مان هستیم حقوق از دست رفته

نین شروع به شعار دادن کردند، فریاد زد و جماعتی از مجا گونه ایناو 
 ها آن ترین پرقدرتترین و  سید اما عجیبر ش میشعارهاي بسیاري به گو

، مهدي تازه ظهور کرده را کسی به حکومت بود مهديشعار بازگشت 
روساي سابق بر دارالمجانین یاد  از همان رئیس آنانخطاب نکرد که 

به  وانقالبیون  از این شعار برانگیخته شد، از جملهبهت بسیاري  کردند، می
  واال حضرتویژه 
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وارد صحن هایی بزرگ و تا دندان مسلح  با گروه جوادبه همراهی  حیدر
 آنانشروع به قلع و قمع کردن را تار و مار کردند و  شدند، همه  دارالمجانین

کردند،  رفتند هر که در برابر بود را نقش زمین می ، به پیش میکردند
  ،ها را دستگیر و قائله خاموش شد جماعت را متفرق کردند و اصل کاري

ي چند روز تعدادي  صلهختم نشد، دوباره به فا جا همینبه ي ماجرا  اما همه
  :دیگر از مجانین شروع به فریاد در صحن دارالمجانین کردند، شعار دادند

  مهدياي تو خانه را شستیم برگرد 

  مهدياي تو جاي تو چشم است برگرد 

  :زدند شد گاه مجانین فریاد می شعارها یک به یک اضافه می

  ونمان را شیشه کردند و به ماخ

  اي واي از شما ،فروشند این همان خون است می

گفتند از فساد حکومتی از  هایشان می شعارها بسیار بود از همه چیز و خواسته
و هر چه که به فکر  مهديهاي از دست رفته از بازگشت حکومت  آزادي

  و فریاد آتش داد آمدها را گفتند و حضرت به ایوان  رسید، این مجانین می
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چکید با صداي بلند  اش سرخ و برافروخته بود از چشمانش خون می چهره
  :فریاد زد حیدرو  جوادرو به 

  بکشید این اشرار پست را

هاي سنگین و  به همراه یارانش تفنگ جواداین فرمان آتش کافی بود تا 
از قافله  کهآنهم براي  حیدرگرم را برون کنند و مجانین را به گلوله ببندند، 

عقب نیفتد به یارانش فرمان کشتار به سالح سرد داد و حمامی از خون 
و میدان را دارالمجانین را فرا گرفت، هر کس جانش را به آغوش کشید 

ونین خود را از صحنه دور کردند و میدان خالی ترك کرد همه با تنی خ
رات جمع ین تظاهشد، تنها اجساد بیشماري از مجانین به زمین باقی ماند در ا

ند و تعداد بسیاري هم به اسارت در آمدند از کثیري از مجانین کشته شد
ضات روز نخست مهدي در اعترا مهدي بودند،مشهورترین زندانیان آرمان و 

و تعداد کشته شدگان از  آمدخونین دوم به اسارت در  و آرمان در تظاهرات
اعالم کرده بود که اذعان  حیدرشد، دو نفر را  نفر تخمین زده می 80تا  2

همان  شخصاًخود  حیدرداشت یکی به دست عوامل خارجی کشته شده و 
خاطی خود فروخته و جاسوس را به سزاي عملش رسانده است و آمار 

شد اما هر چه  هشتاد کشته هم توسط برخی از مجانین میان دیگران پخش می
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خون از  قدر آنکه بود بوي خون تمام فضاي دارالمجانین را پر کرد، 
به زمین ریخته بود که صحن دارالمجانین تا چند سانت از خون پر  گناهان بی

شد و روزهاي بسیار انقالبیون زمان صرف کردند تا محیط دارالمجانین را 
  .به شرایط سابق بازگردانند و رد خون را از در و دیوارها پاك کنند

قالبی برگزار شد همه به ي مهم و فوري سران ان بعد از این اتفاقات جلسه
 گونه این حیدرنشسته بود به زمین نشستند و  داووددور صندلی که حضرت 

  :جلسه را شروع کرد

ایم تا در برابر حمالت  ، امروز گرد هم آمدهرزمان برادران همراهان و هم
تا دنیاي ما را به هالکت و نابودي  آمدهدشمن ایستادگی کنیم، این دشمنان 

ي  اند تا همه اند تا دنیاي ما را به نیستی و نابودي برسانند، آمده برسانند، آمده
ایم و شهیدها به راهش تقدیم  ها داده هایی که ما در راهش خون ارزش
را لگدمال کنند، امروز روز مبارزه و جنگ است، پس باید به پا  ایم کرده

  ...خواست و 

چشمانش سرخ شده بود و از کوره در رفته بود داشت  حیدردر حالی که 
حضرت  آمدهداد که با دست باال  هایش را به حالت فریاد ادامه می حرف
  :فرمود گونه اینها خاموش شد حضرت  در میان صحبت داوود
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هاي عملی و اجرایی خود را  حل ام تا راه امروز شما را به نزد خود فرا خوانده
و حکومت ما زیر فشار است و ها بشنوم، امروز نظام  ین ناآرامبراي مهار ای
هاي جدي و  حل ر انتظار راهي ما است، د به معناي نابودي همهاین نابودي 

  درست شما هستم،

  :گفت داوودکرد رو به  اش را صاف می در حالی که سینه اصغر

را در خلوت خدمت شما  آناي براي مهار اینان دارم که  حضرت من ایده
  عرض خواهم کرد

  :رو به او کرد و گفت میلی بیبا  داوود

شود  اي نداریم و کسی در میان ما نخودي محسوب نمی ما صحبت محرمانه
  خواهی را بهتر است حال بگویی هر چه می

  :در حالی که خاضعانه به حضرت چشم دوخته بود گفت اصغر

ت اما بگذارید تا در خلوت خدمتتان تمام فرمایشاتتان مثال همیشه حق اس
  عرض کنم

ي تأیید سر تکان داد و با نگاهی گذرا به بقیه چشم دوخت،  به نشانه داوود
  :گفت جواددر همین بین 
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ها را  حضرت باید تعدادي از سران این اغتشاش را به دار بسپارید، باید این
ن حرفش پرید و بکشید تا بقیه حساب کار دستشان بیاید، ناگاه محمد به میا

  :گفت

بیشتر به  ها آنزنید، کشتن و معدوم کردن  این چه حرفی است که شما می
کند، فکرها و  میها بزرگ  را در قلب ها آنبیشتر  افزاید، محبوبیتشان می

تر  کند و اینبار چه بسا محکم ماند و دوباره سر باز می هایشان پا برجا می ایده
  دارتر و ریشه

  :بسیار کالفه بود گفتدر حالی که  جواد

فتان را در جمع بزنید به جاي توانید حر اگر شما هم رازي ندارید و می
کارتان را در اختیار عموم بگذارید، محمد  خوانی براي من بهتر است راهرجز

  :به سرعت گفت

گویم باید به برخی از  است، من می ها آنهاي بیشتر به  يدادن آزادنظر من 
  شوند آرامي عمل بپوشانیم تا  هایشان جامه خواسته

  :با پرخاش فریاد زد حیدر
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تر کنیم تا به  تنها همین کارمان مانده است که این جماعت را وقیح
یی برایمان مان بخندند، دیگر با این کار چه ابرو هاي داشته و نداشته ریش

سی از ما حرف شنوي خواهد داشت و در کنار باقی خواهد ماند، چه ک
  حکومت کنیم آنانبه  توانیم ن ضعف نشان داده چگونه میبا ای ها ایني  همه

  :گفت باره یکحسن به 

 ها آنخالص شویم،  ها آنما به میانمان خائنین داریم باید از شر  واال حضرت
  ،اند دشمنعوامل بیگانگان و  آناندهند و  راه و کار به اینان نشان می

ک بر جاي خود مانده داد خش دهانش را قورت می آبناصر در حالی که 
را چشم در چشم برابر خود دید، نفسش باال و پایین  داوودبود که حضرت 

  :رفت، حضرت گفت نمی

  ناصر تو چیزي نگفتی نظرت را بگو

  :اش نشسته بود گفت ناصر در حالی که عرق سردي به پیشانی

  تسالپام است طغیانگريتسالپام، دواي درمان این 

  :حسین گفت
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ي همیشگی  ویهایم، مگر تا امروز این ر م ندادهتسالپا ها آنبه مگر تا به حال 
  کار جدید بگو اخوي این همان کارهاي سابق ما است ما نبوده است، راه

را باالتر ببریم باید در اختیار من نیروي بیشتري  آنباید دوز : ناصر گفت
در نظم و امنیت این دارالمجانین  حیدرو  جوادقرار بگیرد من هم همتاي 

  هستم من نیاز به همراهانی دارم تا بیشتر مجانین را آموزش دهم، مؤثر

ها  هاي بسیاري میان انقالبیون رد و بدل شد و سرآخر بعد از ساعت حرف
بحث و گفتگو این نشست هم به پایان رسید، بعد از این جلسه بود که 

گان مجانین به زمین نشستند ر برابر دیدشد، جمعی د آغازبیون کارهاي انقال
اعترافات وحشتناکی  ها آنو از روابط خود با بیگانگان و دشمنان گفتند، 

بودند تا این نظام  آنگفتند، با تحریک بیگانگان بر  کردند، برخی می می
هاي هاي هنگفت گفتند که نیرو از پول ، برخیکن کنند را ریشه مقدس

ه بود، برخی از کودتا گفتند، برخی از نقشه خارجی در اختیارشان گذاشت
شدند که مستین به گفتند، برخی در اعترافات متذکر  داوودقتل حضرت 

کرده است، برخی از  یاغی گونه اینرا  آنانان رسیده و گاز بیگان ها آن
توهین به جایگاه او، بیشتري  از گفتند واال حضرتفرآلود در باب باورهاي ک

 بوده است مهديها  آمدند و اعتراف کردند که پشت تمام این شلوغی
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، حتی برخی جاي او را هم در )ي دارالمجانین همان رئیس الروساي گذشته(
روح  اعالم کرد جوادتر که  مهم آنهمین نزدیکی دارالمجانین لو دادند و از 

، اعترافات یک به یک در صحن رك واصل کرده استمنفور او را به د
شد، برخی اعدام شدند و برخی به مرحمت و بزرگی  دارالمجانین اقامه می

یگري از مجانین در تظاهرات هم بخشوده شدند، تعداد د داوودحضرت 
ها تا هفت روز در  هاي دار سپرده شدند و جنازه بدون اعتراف به جوخه

را بوي تعفن فرا گرفت، برخی  جا همهماند و  آندارالمجانین و صحن اصلی 
ها باقی ماندند و برخی آزاد شدند، سرنوشت مهدي و آرمان هم  در زندان

اي  یکی زندان طویل مدت بود و دیگري آزادي بدون اعتراف و چهره
شد، مهدي آزاد شد و  نائلآزادي قهرمانانه که بدون پست کردن خود به 

د تا باز هم جهان دارالمجانین مان باز هم روانه زندان و سلول انفرادي شآر
اي ترسیم  بگردد و هر بار برایشان دنیاي تازه آنانادامه داشته باشد تا روزگار 

  .شود

  

  



  

  

  

  

  

  

شد تا با  داوودوارد اتاق حضرت  اصغراز روزهاي بعدي بود که  در یکی
او به همفکري و مشورت بنشیند، در طول این چند روز مدام زمان مورد نظر 

پر  ها آندو با هم رو در رو شوند و اوقات براي هر دوي  آنرسید تا  فرا نمی
دستور کار انقالبیون دارالمجانین بود، اما به  االجلی ضربکارهاي بود و 

انقالبی در اتاقی به خلوت با هم  ي اصلی فرا رسید تا دو چهره آنانتها زمان 
اي براي رویارویی با مجانین دست و پا  هاي تازه نشست کنند و بتوانند راه

  .کنند

  :کرد آغاز گونه ایندر برابر حضرت کرنشی کرد و  اصغر
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اي را به کار  وقعیت فکرهاي تازهن ما باید براي فرو نشاندن این مجا داوود
  نیست، گشا گرههاي سابق  ببندیم، راه

  :و گفت آمدبه میان حرفش  داوود

دیگران در میان بگذاري تا هم روال کارها  کارها را بین توانستی این راه نمی
  زنده نکنی آنانزودتر پیش رود و هم بدگمانی را میان 

  :گفت اصغر

بود اما من باید در ابتدا این عناوین را با تو در  حلی راههم  آندرست است، 
خواستی این عناوین  نمی اصالًد کردم، شای و تو را مطلع میگذاشتم  میان می

دیگري براي عملی شدنشان در پیش  حل راهدیگران مطرح شود و یا شاید  با
  گرفتی می

  :گفت اصغربود به  حوصله بیبسیار  آنکهبا  داوود

  کارت با من سخن بگویی توانی از راه حال زمان در اختیار تو است می

  :به سخن گفتن کرد به سرعت شروع اصغر



 نی شهسواری ١٦٤

 

ام به  کارهایی در ذهن پرورانده من براي سر و سامان دادن به این اوضاع راه
امروز و در این شرایط نا به سامان با همان ترفندهاي گذشته  ،نظر حقیر

  تا حدودي بازي کرد آنانتوان مجانین را تحت کنترل داشت باید که با  نمی

که ما نیاز به نیروي امنیتی دیگري هم  براي نخست این را باید به تو بگویم
  داریم،

این دو نیروي امنیتی قابل روئیت هستند و کارایی الزم را براي پیشگیري 
 آمدهتوانند ما را در برابر این اتفاقات پیش  مسائل ندارند، این نیروها تنها می

مصون دارند و در ثانی در بعضی مباحث ما نیاز به نیروي امنیتی داریم که 
  مرنگ جماعت باشد تا اهداف ما را پیش ببرده

به این اتفاقات تازه دایر کردن نیروي  پیروزمنديکار من براي  اولین راه
دو نیروي سابق اما اینبار نا محسوس با لباس  آناي است در کنار  امنیتی تازه

  شخصی و به شکل جاسوس در میان مجانین

ها به ما یاري برسانند و  بحراناز توانند در پیشگیري  ها می این لباس شخصی
یا اگر ایده و فرمانی داشته باشیم به طور نا محسوس در میان مجانین باب 

  کنند
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  :و گفت آمدبه میان حرفش  داوود

  ...هاي بیشتر است و اما دایر کردن نیروي امنیتی دوباره باز هم مستلزم هزینه

  :و گفت آمدبه میان حرفش  اصغر

ها با چند برابر سود به جیبمان باز خواهد گشت و من  هزینهمطمئن باش این 
  هاي دایر کردن این نیرو را به گردن بگیرم خود حاضرم تمام هزینه

  :حرفش را برید و گفت داوود

  آید ها بر می ي هزینه نیاز به چنین کاري نیست، انقالب از پس همه

  :ادامه داد اصغر

وقتی از نیروي امنیتی تازه تأسیس صحبت کردم یکی از دالیلش فرستادن 
نیرویی به میان مجانین بود براي شناسایی ما نیاز داریم تا از میان این 

بفرستیم تا  ها آنناراضیان یارگیري کنیم، ما نیاز داریم تا نیرویی به میان 
 آنگاها ما صحبت کند و ب ها آنرا به ما اطالع دهد، از اسرار  ها آناخبار داغ 

توانیم با وجود  خواهیم، می کاري بدهیم که خود می راه آنانخواستیم به که 
کاران را  توانیم خیانت را شناسایی کنیم، می طلب آشوبهاي  او چهره

  هایمان خواهیم رسید به خیلی از خواستهبشناسیم و مطمئن باش 
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ادامه  اصغردوخته بود  راصغچشم به لبان  آرامساکت و  داووددر حالی که 
  :داد

و کرنا به همگان از خشونت و خشونت  بوقما باید تبلیغ کنیم باید در 
ي ها ستیزي بگوییم باید این اصل خشونت را به اصلی بر خالف تمام ارزش

  جاري میانمان بدل کنیم

  :گفت داوود

  ...اما ما 

  :ادامه داد اصغراش را کامل کند که  هنوز نتوانسته بود جمله

ي معترضان را  ما باید این خشونت را محکوم کنیم و باید چهره
تصویر کنیم که پایگاهی میان مجانین پیدا نکنند، ما باید این  طلب خشونت

گیري و عمومی شدن در هم بشکنیم، بدان که  ها را قبل از شکل پایگاه
را در این خشن  توانند ما اند می نیروهاي امنیتی نا محسوس که از دل مجانین

  جلوه دادن معترضین یاري برسانند

  :ادامه داد اصغرچشم دوخته بود و  اصغرمات و مبهوت به لبان  داوود
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ما باید مردم را از  آنکهها دو اصل دیگر باید رعایت شود یکی  در کنار این
ي بی ما یعنی نابودي یعنی بدبختی یعنی  بترسانیم، آینده نامعلوماي  آینده

تصویر دارالمجانین سرخ را بیشتر و بیشتر پر رنگ کنیم،  آنباید فالکت، 
ي آرامش و امنیت موجود را بدهکار به ما هستند،  د که همهباید مجانین بدانن

اي که هیچ از  را به غولی چند سر بدل کنیم، در جامعه ا باید این امنیتم
  ها شود آزادي نیست باید که امنیت بدل به واالترین ارزش

  :ادامه داد اصغرستایید که  را به دل می اصغرداد و نبوغ  سر تکان می داوود

به فکر  قدر آنها باید  فقر، این هم عاملی براي سکوت این مجانین است، این
روزگار ساده و زنده ماندن خویش باشند که دیگر فکرها را از سر دور 

تا حدي نگاه داشت این موي باریکی است، این فقر را باید  داوودکنند، اما 
فقیر کنیم که یاغی شوند  قدر آنرا  ها آنکه خالف خود حرکت نکند، اگر 

در فقر  آناني بودنمان هم به ملکوت خواهد پیوست اما نگاه داشتن  پرونده
هاي غذایشان راه دیگري براي خاموشی  معطوف کردن افکارشان به سفرهو 

  است ها آن

  :گفت اصغرکرد که  را تأیید می اصغرهاي  داد و حرف سر تکان می داوود
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 آنها دوست دارم موضوع دیگري را بدانی  ي این جان در کنار همه داوود
که دیگر راه  زگاري برسیماگر به رو ي جایگزین و نهایی است، ما هم برنامه

را در  آنکاري از حال بجوییم و  باید براي خود راه ماندن نداشته باشیم
  ي دهیمي اسرارمان جا صندوقچه

که مبهوت بود با لبانی در هم کشیده و چشمانی در هم و بر هم  داوود
  :گفت

  یعنی چه؟

  :گفت اصغر

ي حالمان داشته باشیم که اگر  جان ما باید یک جایگزین براي رویه داوود
بر آمدند راهکار و برنامه تغییر را از خود ما قبول  مان نابوديمجانین براي 

محمد تصویر خوبی از اي خارج از ما نگردند، براي مثال  کنند به دنبال برنامه
خود در میان مجانین ساخته است، از نظر من او را تشویق به بهتر ساختن 

کند بر خالف سیاست  هایی که می گو که تمام صحبتخود بکن به او ب
دارالمجانین باشد، او حال هم داراي پایگاه کوچک اجتماعی  موجود در

تواند در روزگار بحران به کمکمان  است اگر این تصویر به او داده شود می
  ...تواند بیاید می
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در کنارش نشسته  اصغردر حالی که هایش در هم رفته بود  که اخم داوود
  :گفت مهري بیو بعد با  یستد بود با چشم و ابرو به او فهماند که در برابرش با

  و شاید بتوان کارهایی کرد کنم میهایت فکر  ي حرف درباره

نگاه کرد که انگار قسط بیرون کردن او را داشت و  اصغربعد طوري به 
به سرعت سري تکان داد و به سوي درب رفت تا خارج شود که  اصغر
  :گفت اصغربا صدایی گرفته رو به  داوود

  اي ردهچیزي را فراموش نک آیا

و دستش را بوسید و با غر و لندهایی که  آمد داوودبازگشت به سوي  اصغر
را با دریایی از افکار تنها  داوودکرد از درب اتاق او خارج شد و  می

  .اي به کار بندد ي دارالمجانین تدابیر تازه گذاشت تا براي آینده

  

  

  



  

  

  

  

  

  

یافته بود و به میان مجانین بازگشته بود، همه او را زندان خالصی از  مهدی
دیدند، قهرمانی بزرگ و اصیل که از چنگال ددمنشان   در شمایل قهرمانی می

به او سوءظن  افته است، هر چند جمعی هم بودند کهبه دلیري رهایی ی
  داشتند

  که چگونه به دار آویخته نشده؟

  چگونه اعترافی نکرده؟

  زندان نگاه نداشتند؟چگونه او را به 
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هاي به سمتش باز  ي نگاه بود و با همه آمدهها، اما او  و هزاري از این استدالل
کرد باز هم از دردهاي حاکم بر  و موعظه می آمد میهم به جمع مجانین 

  خواند، دارالمجانین می

در یکی از همان روزهاي بعد از آزادي بود که در جمعی از مجانین شروع 
  کرد، به سخنرانی

  ید،نخواهید در این دیوانگی روزگار بگذرا مردمان تا به کی می

  خواهید خود را اسیر دستان این دیوانگان بگذارید؟ تا به کی می

  ها ساکت باشید؟ عدالتی خواهید در برابر این بی تا به کی می

هاي کثیفی به جیب  چه پول دانید این انقالبیون طاهر در برابر شما می آیا
  ؟زنند می

از  آناناید  دانید در این روزگاري که شما براي نان شب به تنگ آمده می آیا
  برند؟ هایی لذت می چه موقعیت

  :و گفت آمدحسین به میان حرفش 
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اي، طلب عفو کن  گویی، تو دیوانه شده ها تأثیر مستین است تو کفر می این
  پوشی کند شاید که حضرت از گناهت چشمو تسالپام بخور 

  :فریاد زدمهدي 

اند و برایتان هزاري  شما را مشتی مجنون منگ فرض کرده ها آندیوانگان 
تا  خواهید خود را در این حماقت آلوده کنید کی میبه تا  بافند اباطیل می

  خواهید خود را در این مرداب به چنگ غرق شدن بسپارید کی می

  :گفت گونه اینو  آمدزینب به میان حرفش 

  زشتی خودش چون خار دیدهر کس به  ،زشت رو

  عالم تاب نیدخار اینان هیچ بر خورشید 
  

وار رو  زد با اعصابی کالفه و دیوانه مهدي دیوانه شده بود و مدام فریاد می
  :اطراف نشسته بودند کرد و گفت انبه طاهره و سجاد که در هم

مدتی است به خاك و خون  گونه ایناند که  اینان را ببینید، اینان چه کرده
خواهند  اند، همه چیز را براي خود می هاي ما را مکیده اند، اینان خون نشسته

...  
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به او نزدیک  حیدرداد از دور نیروهاي امنیتی  که داشت ادامه می گونه همان
ي دارالمجانین دور کردند و او هم به جایی  شدند و او را با خود از صحنه

بودند، در  آمدهبند در  ن دیگري چون او بهو بیشمارا فرستاده شد که آرمان
  و شرکا حیدرانتهاي بخش بیماران خطرناك، زندان تخصصی 

 گونه اینبعد از بردن او زینب با حالتی مغرورانه به میان مجانین رفت و 
  :گفت

  ما در این دنیا یکی خورشید از خود داشتیم

  تار دید آنهر کسی با خار چشمان خودش 

  خورشید هیچی از سفیهان جاي نیست لیک بر

  او به عالم نور تابد نور او را شاه دید

مایی کرد که را رون داوودبعد از خواندن این شعر حسین تمثیلی از حضرت 
سر جماعتی از مجانین دست بر تختی تکیه زده بود و با دستانش به 

 این تصویر نمایان شد و زینب اشک ریخت به فراخور از او کشید، می
ها بلند و بلندتر شد و به  جمعی دیگر هم اشک ریختند و صداي گریه
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ه کرنش در برابر تصویر حضرت ش ناصر با صداي بلند مجانین را بآخر
  فراخواند و همگان به خاك افتادند و واالیی او را پرستش کردند

از همان دیرترها از همان روز اعتراض جمعی از معترضان به بند در آمدند، 
وردند، ناسزا شنیدند، تنشان را داغ کردند، برخی را از سقف شالق خ

آویزان کردند، برخی را از صبح به شام و از شام به صبح کتک زدند و چه 
دار سپردند، برخی را در برابر عوام به خاك  هاي جوخهرا به  آنانبسیار از 

ی بازار نشاندند تا به کارهاي نکرده و کرده اعتراف کنند و این بازار به داغ
ساخته به دست عوامل   ها در جریان بود و حال در این ندامتگاه دستگیري

میان هم مهدي به  آنبودند که در   جمع بیشماري باز به بند در آمده حیدر
  خورد و هم آرمان چشم می

فرستادند و او را در سکوت و تنهایی به  هر بار آرمان را به اتاق انفرادي می
رنگ با  ها سر عقل بیاید و هم د تا از سر این تنهاییکردن حال خود رها می

هایی هم براي  اما در کنار این سلول انفرادي ساعتجماعت انقالبیون شود 
  وجود داشت استنطاق

ها و پاهاي  آرمان به صندلی بسته شده بود، توان هیچ حرکتی نداشت، دست
هی بزرگ حوالی دستگا آنرا از پشت به صندلی بسته بودند تنها در  او
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نشسته بود،  حیدراش  به چند گامی کرد و حواس او را به خود جلب می
  :رو به آرمان کرد و گفتو طمأنینه  آرامخیلی 

  ؟اي آوردهاز کجا مستین 

  چه کسی مستین در اختیارت گذاشته است؟

ق گشود که صاد بود و لب از لب نمی آرمان به چشمان او چشم دوخته
اش را با همان لحن تکرار کرد و دوباره سکوت  ي گذشته دوباره جمله

همان جمله را با همان لحن تکرار کند  حیدرآرمان ماجرا را ادامه داد تا باز 
  این بار هم آرمان سکوت کرد

 بعد دو گیره آمدبه سمت صندلی او  آراماز جایش بلند شد و  حیدر
ا برداشت و بر روي بدن آرمان الکتریکی که از دستگاه آویزان بود ر

  گذاشت و دستگاه را روشن کرد

هاي  خورد، مدام در حالی که به صندلی بسته شده بود تکان ارمان تکان می
دستگاه  حیدربا صندلی نقش زمین شود که خورد و نزدیک بود  سختی می

گذشت زمان اندکی که آرمان  اموش کرد، به محض خاموش شدن و بارا خ
  :اش را تکرار کرد حالت خلسه بیرون آید دوباره جمله آناز 
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  ؟اي آوردهاز کجا مستین 

کرد، در حالی که  هاي کوچکی در پاهایش احساس می رمان هنوز تکانآ
ي توان صورت بلند کرد و  صورتش به زمین دوخته شده بود دوباره با همه

  چشم دوخت و چیزي نگفت حیدربه چشمان 

ها را به بدن او چسباند و این کار  روشن کرد و گیرهدوباره دستگاه را  حیدر
همان بازخورد را از آرمان در براي چند بار تکرار شد و در انتها هر بار 

  پاسخش دید

و شمرده شمرده  آرامبعد از اعمال این رفتار دوباره به سرجایش نشست و 
  :گفت

  اي؟ از سوي چه کسی اجیر شده

کرد که  اش نگاه می دقه بیرون آمدهچشمان بزرگ و از حآرمان داشت به 
دام شد، م ها تکرار می سیلی اول را به صورتش لمس کرد، اما این سیلی

افزود بعد از زدن  وار به تعدادشان می انهکرد و دیو ضربات را تکرار می
  :ضربات پیاپی اینبار با لحنی تندتر رو به آرمان گفت

  اي مادر به خطا؟ از سوي چه کسی اجیر شده
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را در دل مرور و  آنرا به گوش شنید و چندباري  حیدرآرمان زنگ صداي 
  ي پررنگ در افکارش خطا بود، خطا هتکرار کرد کلم

  این خطا از چیست؟

فریادها نهفته نیست، مدام خطاي این فریادها چیست، چرا هیچ توانی در این 
گاه چند آویخت که نا ي خطا می را به ذهن با در آمیختن کلمه ها سؤالاین 

  ي دیگر به صورتش نشست ضربه

  :زد فریاد می حیدر

  مستین از کجا آوردي؟ چیز همه بی ناموس بیزنم،  هایت دارت می از بیضه

  رساند؟ یاري میرا  چیزها همه بیچه کسی شما 

باز آرمان به دریاي  کشید و زد و فریاد می گفت و گهگاه ضربه می او می
ضرب و  چیزان همه بیزد، خطا را حال با  شد و دست و پا می ذهنش غرق می

هیچ نداریم، هیچ برایمان باقی  آريهستیم،  چیز همه بیکرد، ما  تقسیم می
  اند، کرده چیز همه بیاند، ما را  نگذاشته

کالفه او را با صندلی به زمین کوفت،  حیدرآرمان در افکارش غرق بود که 
طعم گس ود و غرق در خون شده بود، صورتش محکم به زمین خورده ب
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توانست صورتش را باال بیاورد، تمام  چشید و نمی خون را در دهان می
  وزنش به روي صورتش مانده بود،

  :اش زد و بعد با فریاد گفت چند باري ضربه به جان بر زمین مانده حیدر

عقل  کاري تو را سر دانم چه راه بیاورم، می چیزت همه بیدانم چه به روز  می
  آورد می

بر  آنکهاز اتاق خارج شد، با  حیدربر روي زمین ماند و  آرمان در حالی که
دید باز هم در دل و خیال   زمین مانده بود و جاري شدن خون را بر زمین می

ي  کرد، به مجانین به انقالبیون به دارالمجانین به همه به روزگارشان فکر می
بودنشان، به خطاي راهشان و در میان  چیز ها، به بی همه ها و شنیده گفته

به جلو رود راه را  اش را دید که به پیش می همین افکار خون بر زمین مانده
ماند، به او چشم دوخت و باز به ذهن همه را دوره  برد و بر جاي نمی می

بودنشان را و این خون بر زمین مانده را  چیز همه بی ،کرد، خطا بودنشان را
چگونه مجانین حاضر به گذشتن از جانشان خواهند بود، چگونه خون به 

بالند و  خونشان بر زمین بر خود می کنند و از ریختن یخته را نگاه میزمین ر
به همراه  حیدراین گذر افکار طولی نکشید که  از ستایند، خویشتن را می

  جویی شدچندي وارد اتاق باز
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میزي برابرش گذاشتند، بوي گندي کل آرمان را دوباره نشاندند و اینبار 
رنگی  در حالی که لبخند کم حیدرفضاي اتاق بازجویی را فرا گرفته بود و 

  :ي لب داشت گفت گوشه

  دانم تو را چگونه بشکنم، می

یز در کنارش دستور داد تا ظرفی را در برابرشان به روي م مأمورانبه یکی از 
و به پشت آرمان  برخاستبگذارند و با گذاشتنش خودش از روي صندلی 

  رفت،

  ظرف حاوي مدفوع بود،

تمام فضاي اتاق بازجویی را پر کرده بود، آرمان حالت تهوع  آنبوي تهوع 
  داشت و ناخودآگاه روي ظرف باال آورد

  :به گوشش خواند آرامبا صداي  حیدر

اي تناول کنی، بخور از آنچه حق تو  توانی از آنچه خود برون داده حال می
در میان است، این را گفت و سر آرمان را به میان ظرف مدفوع کرد، آرمان 

اي بشاش او را هر بار بیشتر فرو  با چهره حیدرظرف کثافات مانده بود و 
ات آستین و دستانش داد و گهگاه از کثاف کرد، هر بار او را بیشتر فشار می می
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کرد، بعد از چند بار تکرار  شدند، اما باز این کار را تکرار می نجس می
اي کوفت، هر چه در ظرف  با لگد به میز میانشان ضربهآرمان را رها کرد 
  و بر روي صندلی در برابر او نشست بود به زمین ریخت

  :با لبخندي به لب گفت حیدرصورت آرمان غرق کثافات بود و 

  کسی مستین در اختیارت گذاشته است؟ چه

  کنی؟ براي کدام نیروي خارجی کار می

آرمان چشمانش را بسته بود، دوست نداشت چشم باز کند و دنیا را ببیند، اما 
  او را به خود فرا خواند حیدرباز هم زنگ صداي 

ن پاك بود و آستین و دستانش را با لباس آرما برخاستهاز صندلی  حیدر
  :کرد تکرار می آرامها را  این جمله ر حال پاك کردن،کرد و د می

  این حق شما از زندگی است، نجاست باید که به نجاست بازگردد

آرمان حق را به دریاي افکارش فراخواند و باز به خطا خواند باز برایش از 
اش غرق در  بی همه چیز بودن گفت و باز همه را تکرار کرد خون ریخته

ها را  ان گذراند و چشمهمه را به چشم در برابر دیدگکثافت شدنش همه و 
  :با فریاد گفت حیدرچشم دوخت،  حیدرنگاهی خیره به  گشود و با
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  اي آوردهگویم مستین از کجا  می ناموس بی چیز همه بیزبان نفهم، 

  :گفت آرامآرمان در حالی که لبخندي به لب داشت 

  آرمان

  :فریاد زد شنید با پرخاش کالفه صدایش را نمی حیدر

  گویی مادر به خطا چه می

  :آرمان تکرار کرد و اینبار بلندتر گفت

  آرمان

دیوانه شده بود با حرص از جاي برخاست و او را زیر مشت و لگد  حیدر
ها و  قدر به سر و صورتش کوفت که نه تنها دستانش که لباس آنگرفت 

کردن  هوش بیبدل شد و بعد از  او ي جانش به کثافت خوانده از جان ههم
آرمان به کتک بسیار در حالی که تنش غرق در کثافات بود از اتاق خارج 

  داد تنها گذاشت شد و آرمان را در اتاقی که بوي تعفن می

و خود را از خوابی طویل بیدار  برخاستآرمان بعد از چندي از بیهوشی 
ه است، دانست که خطاي د که چگونه ارمان به دلش زنده شددید، دی
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اند، دانست که چگونه از  شده چیز همه بیدنیایشان چیست، دانست که چرا 
شند یدار باتا ب هخون خواهند گذشت چگونه از جان خود هم خواهند گذشت

به میان  برخاستنو همه را به نام خویش و در نامش خواند، هر بار بعد از 
خواند و  میلند نام خود را فرا ذهن فریاد آرمان سر داد، گهگاه با صداي ب

  کرد آرمان، کرار میت

  کرد و آرمان برایش همه چیز دنیا شد، هر چیز را به آرمانی بدل می

، باز هم او را به باد کتک آمدبه سراغش  حیدرروز باز هم  آنبعد از 
آویزانش هم کرد، هر چه دل تنگش خواست با او روا داشت و به  گرفت،

، باز به کثافات ان شنید و باز دیوانه شدن از ارمها فریاد آرما پایان تمام کرده
وار او را کتک زد و باز به دنیایش جایی پیدا نکرد، هر  غرق ماند و باز دیوانه

ش نبرد و سرآخر تمام و باز راهی به پی آمدتر از پیش به بالینش  بار کالفه
شد که به تشخیص ناصر او را به بخش بیماران  آنردها این زد و خو

از دست داده بود و  آنانکنند، زیرا او تمام مشاهیر را از ظن خطرناك منتقل 
ي آرمان براي گفتن نداشت همین امر کافی بود تا ناصر  کرار واژههیچ جز ت

را مجاب کند که او عقل خود را از دست داده و هیچ توان ندارد و با او 
ن این معترضان بهترین کارها براي انقالب و شکسته شد اصغرمشورت از 
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شد که بعد از چندي او را به میان مجانین  آننقالبیون بود و قرار بر ا
 عنصري سستتا همگان بدانند این معترضان چه موجودات  بازگردانند

  .شد هستند و به انتهاي رویارویی با نظام چه عاید عوام خواهد

فضاي حاکم بر دارالمجانین بود هر  ها رفت و این مهدي هم به زیر شکنجه
گذراند  افتاد باید دورانی را به حصر می یتی میکس که به دست نیروهاي امن

شد یا به  کرد و در انتها یا به اعتراف قانع می ها را تحمل می باید شکنجه
بود اما مهدي هم بعد از چندي باز  حل راهکردند و یا اعدام  اجبار آزادش می

  .میان مجانین باز گشتآزاد شد و به 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

داشت، دیرزمانی  در فضاي تاریک و ساکت دارالمجانین گام برمی آرمان
هاي بسیار را تحمل کرده بود و حال  بود که از میان مجانین رفته بود، شکنجه

به یاد  ها آندر این دوري و تنهایی همه را از خاطر برده بود، هیچ از 
در این قفس به که همچون خود او  آنانآورد از این مجانین در بند، از  مین

  بودند، آمدهحصر در 

گرداند،  سو می آنداشت و صورت به این سو و  در میانشان گام برمی آرام
فاصله گرفته است، به چشمان  آنانکرد تا چه حد با دنیاي  با خود فکر می

بود، گهگاه چشمانش غرق اشک  آرامطاهره چشم دوخت، چه ساکت و 
دیوانه شده بود، نه حرفی براي گفتن داشت داد،  شد و ناله و فغان سر می می
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دار داشت که به فضایی در  و نه گوشی براي شنیدن، تنها نگاهی دنباله
  ها بدوزد و دنیاي بیرون از این دارالمجانین را تصویر کند، دوردست

ه پیش رفت و در برابرش سجاد را دید که آرمان باز قدم برداشت باز بیشتر ب
زد او هم به درد طاهره  دار نشسته بود، هیچ حرفی نمی بر روي صندلی چرخ

ي دنیاي پیرامون  آرمان بود، او هم از همه همدرد آريمبتال شده بود و 
ي دنیاي را از او ربوده بودند و  بریده بود، هیچ برایش باقی نمانده بود و همه

به جهانی  ها آنها خیره بماند،  دست توانست به افقی در دور حال تنها می
تر از این  کردند، دنیا را بیشتر و بزرگ فراتر از دارالمجانین نگاه می

دیدند و آرمان هم به افقی در دوردست  هاي ساخته در برابرشان می قفس
زندگی  آنزندگی را بتوان جست، بتوان در  آنکرد، جایی که در  نگاه می

 آناناینان ربوده بودند و مردگی به بود که زندگی را از  زمانی دور کرد،
پیشکش کرده بودند و زنده ماندن در این فضا برایشان ترسیم همان مردگی 

  .بود

شد بودند مثال حسین و زینب  ي مجانین به طاهره و سجاد ختم نمی اما همه
تصویر  ونهگ آنکه نقش دهند که بکشند که شعر بسرایند و باز جهان را 

ها از این رفتار و  اند، بودند کسانی که از این بودن کنند که دیگران خوانده
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هاي  رسیدند که آرزویش را داشتند، لباس از این دنیاي به جایگاهی می
، انگشترهاي جواهر نشان، زیردستان هاي نقره ، النگوان طالیین، تاجباعظمت

خاص، مورد توجه بودن،  ي اجتماعی و اعتبار، شاگردهاي بیشمار، طبقه
احترام و هزاري عناوین بیشمار دیگر و حال مستانه در این روزگار به 

  زدند، دست و پا می آنآرزوي بدست آوردن بیشتر از 

  زیر لب باز خواند آرمان، آرمان، آرامآرمان از همه گذشت و 

که او دیوانه  دانستند قسم شده بودند، همه می دیگر همه به دیوانگی او هم
اند و حال در چه حال و  و او را چه کرده آوردهشده است، به سر او چه 

کرد که مهدي  زیر لب آرمان را تکرار می آرام آرامکند، او  هوایی سیر می
  :وارد جمع مجانین شد با صداي بلند رو به همه گفت

اینان به ي ما را خواهند فروخت،  اید که اینان همه نشسته آراماي مجانین چه 
ما را به حراج خواهند گذاشت، اینان ما را به بیرون این  اصغرسرکردگی 
ها خواهند کرد، اي دیوانگان به خود  فرستند و بر ما آزمایش میدارالمجانین 

  ي دنیا را از دست خواهیم داد، آیید که به خاموشی ما همه

وانه شدند، دی آناناي را به خشم آورد و بیدار کرد،  فریادهاي مهدي عده
 ان پر خشم شدها وجودش اما با شنیدن این جمله تعدادشان خرد و حقیر بود،
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تا کنون کسی از فروش مجانین چیزي به میان نیاورده بود اما این گفتن 
 آنانبه خشم آورد، گویی  گونه اینگویی کافی بود تا جماعتی را  ،مهدي

 بهپیش رفتند و همه جا را وار به  هایی بودند که دیوانه در انتظار چنین حرف
ها را شکستند، آتش به پا  ها را به زمین کوفتند، تخت زدند، صندلی هم

  کردند و فضاي دارالمجانین را به شورش بدل کردند،

گذشت تا نیروهاي امنیتی وارد صحنه شوند  يدر کمال ناباوري زمان بسیار
نشاندند، شعارشان اوضاع را به خشم و دیوانگی تا جایی که توانستند  آنانو 

  :هم یک چیز بود

  دیوانگان برپا

  جاه آريپس گیر 

شکستند،  ها را می دادند و تخت کشیدند، شعار می د و آتش میدادن شعار می
زدند، در طول تمام این اتفاقات  دادند و نظم عمومی را بر هم می شعار می

داد، هر بار  اش را ادامه می اي نشسته بود و ورد همیشگی به گوشه آرامآرمان 
ها به او  و همین باعث شد که در میان حضور امنیتی آورد میهمان را به زبان 

مظنون نشوند و از کنارش بگذرند، اما مهدي و دیگر هوادارانش را دستگیر 
  و به میدان حصر بردند،
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داد  گونه اینو  آمدبه ایوان عمارت  غراصها  بعد از فرو نشاندن این درگیري
  :سخن داد

تا امنیت را از  آمدهینان ، ااند دشمناند، اینان از  بیگانهمردمان، اینان عوامل 
اند، بدانید و  شما بگیرند، این شروران براي نابودي امنیت شما به میدان آمده

  آگاه باشید که دشمن براي نابودي ما دندان تیز کرده است،

  اید؟ دارالمجانین سرخ را از یاد برده آیا

خواهم تا به  است، از شما یاران می آمده آناندانید چه به روز  نمی آیا
انقالب گوش دهید که با خبرهاي بسیار  دلیرمرد، این جوادسخنرانی برادر 

  است، آمدهدارالمجانین سرخ به پیش ما از سوي 

با  جوادخالی کرد،  جوادها را گفت و سکوي سخنرانی را براي  این اصغر
  :اي عبوس و جدي شروع به سخن راندن کرد چهره

هاي دارالمجانین به کمین نشسته  ها، بدانید که دشمن پشت دروازه انسان
خواهند همان روزگاري را به ما ارزانی دهند که دارالمجانین  می ها آناست، 

 مأمورکند، من که در این روزگاران  دست و پنجه نرم می آنسرخ با 
 آمده آنانانم چه به روز د ها هستم می سوي دارالمجانین آناجرایی در 
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دانم چه  درند، من می یکایک خویش را می آناندانم که  است، من می
به زنان  جمعی دستهدانم که مردان  دهند، من می بالیایی را به پشت سر می

ان را به ام که هر کس قدرت بیشتري دارد دیگر کنند، من دیده تجاوز می
  بردگی و اسارت برده است،

  از امنیت خود ناراضی هستید؟ آیا

  مبتال شوید؟ آنانخواهید به سرنوشت  می آیا

در  آنانبدانید که دشمن براي ما همان روزگار را فراهم داشته، بدانید که 
  انتظار غفلت ما هستند،

اقش یا خدا سر داد و حضرت از ات داوودفریاد یا  حیدرجماعت به کوشش 
دو بر ایوان عمارت مهدي را به پیش  آنبیرون نیامد، بالفاصله بعد از حضور 

  :آوردند و او در اعترافی کوتاه به همه گفت که

داده است اغفال شده و با تحریک دشمنان خارجی توسط مستینی که دشمن 
ریزي کرده است و بعد بالفاصله تقاضاي عفو از  این آشوب را برنامه

صحنه دور شد، به فراخور او چندي دیگر از عوامل  حضرت کرد و از
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اغتشاش اعتراف کردند و به آخر مراسم محمد به روي ایوان رفت و 
  :کرد آغازرا  نطقش گونه این

  :فرمود هماره می واال حضرت

دانستند  قدر میواال حضرت آنها است،  ي تمام زشتی خشونت شروع کننده
براي ما به همراه خواهد داشت، اینان که به دام خشونت افتادن چه نهایتی 

تا  آمدهاند، اینان  یان بردن نظم آمدهو خشونت طلبند، اینان براي از م دیوانه
خواهند دارالمجانین ما را به خشونت سوق  کن کنند، اینان می امنیت را ریشه

  دهند، ما طالب امنیت و رئوفت هستیم،

در اغتشاشات به خاك  بعد در حالی که تعداد بسیاري از مجانین حاضر
دانستند که تا ساعاتی دیگر  بود و همه می جزءشانافتاده بودند و مهدي هم 

رفت و دستی به سر و صورتشان  آناناعدام خواهند شد، محمد به نزد 
  :با خشوع گفت داوودکشید، بعد با اداي احترامی به جایگاه واالي حضرت 

اي دارد، به  امروز مخلصت از تو خواسته ،حضرت اي واال گوهر جهان ما
مرهمت و بزرگواري  دت این حقیران را ببخش که تو مبدأوفاي وجو

  دهیم، نیکی و آرامش هدیه می آنانهستی، اینان خشونت کردند و ما به 
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در حالی که شمایلش به خوبی دیده  داووددر همین میان بود که حضرت 
  عرایض محمد را تصدیق کرد و با دست آمدشد به نزدیک ایوان  نمی

  :محمد در حالی که به خاك افتاده بود فریاد زد

  ، یا خداداوودیا 

ي جماعت به فراخور و پشتبانی از او همین شعار را فریاد زدند و  و همه
روز آزاد شدند و به دارالمجانین  آن تظاهرکنندگاني   همه گونه این

  .بازگشتند

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

باز هم نام خود را هر بار تکرار کرد و در فضاي سرد و تاریک  آرمان
دارالمجانین و به میان مجانین راه رفت، هر بار با خود همان عناوین را دوره 

خواند که خطاي مجانین از چیست،  کرد، همان عناوینی که او را به خود می
توانند از جان و جهانشان بگذرند،  شدند و چگونه می چیز همه بیچرا اینان 

اي رفت که براي  ي عناوین را دوره کرد، به دیدار طاهره همهباز با خود 
اش را پرداخت، به یاد عطش  استشمام هواي آزاد دیوار را کند و هزینه

جماعت مجانین افتاد که براي هواي آزاد براي دیدن ماه و خورشید  پایان بی
  ان چه آرزوها که به دل پروراندند،و ستارگ
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دست برد و راه را پیش خواند، او هم به آرمان هم به همان آرزوي جمعی 
ي نگهبانان  پیش رفت تا نسیم را بر صورتش حس کند، روزها را به نظاره

اند  و شدها را زیر نظر گرفته آمدنشست که چگونه در تمام ساعات تمام  می
بیند، با ي ماه را  نکند، مبادا کسی چهره لمس که مبادا کسی هواي آزاد را
 آنچشم دوخت با خود خواند که در اش  خود دوره کرد، به گذشته

ي روشنی از هواي آزاد دارد، چه چیز از خورشید و ماه  دیربازان چه خاطره
به ذهنش باقی مانده است و دانست که هیچ جز همان روز آوردن با ماشین 

کوتاه تا ورودش به دارالمجانین در برش نیست، او مسیر  آنحمل بیماران و 
که  آندانست پیش از  اش را از یاد برده بود، نمی همه چیز از جهان گذشته

کس در دارالمجانین  به دارالمجانین فرستاده شود چه کسی بوده است، هیچ
اش در ذهن داشته باشد، در یکی از  ي روشنی از گذشته نبود که خاطره
به گوشش  آرامد که به بالین طاهره رفت به کنار او نشست و همین روزها بو

  :خواند

  آوري؟ ات چیزي به یاد می از گذشته

افتاده بود و توان هیچ عملی نداشت اما  آراماي  در گوشه حرکت بیطاهره 
ره یده است از این رو پرسشش را دوبادانست که حرف او را شن آرمان می
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سکوت پاسخش نگفت آرمان اینبار رو به او اره به تکرار کرد و طاهره دوب
  :گفت

  بلعیدي چه احساسی داشتی؟ آنگاه که نسیم را می

اي را  طاهره در حالی که گلویش خشک بود و توان ادا کردن کامل جمله
  :گفت آرامنداشت 

  آزادي

اي نو به دریاي افکار آرمان وارد شده بود، اینبار از چیزي شنید  اینبار واژه
اش بداند، پس همان شب خودش را به  ت بیشتر دربارهکه دوست داش

بتنی دارالمجانین رساند جایی که در دیدرأس نزدیک یکی از دیوارها 
امنیتی نبود و به پشت دیوار هوا تازه را احساس کرد، دست بر  مأمورین

اش برد با خود خواند احساس  ها را به درون سینه دیوار کشید و هوا میان بتن
اش شده بود  ما برایش قابل درك نبود، این کار بازي چند روزها ،رهایی را

رفت و از پشت دیوارها  هر شب در ساعتی معین به پشت دیوارهاي بتنی می
کرد در این بین  کرد و از این هوا استشمام می هوا و فضاي آزاد را ترسیم می

هم کالم  آنانرفت و با  و در میان همین روزها گهگاه هم به بالین مجانین می
میان نبود او دیگر نه یک کالم آرمان پیشترها در  آنشد، دیگر خبري از  می
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گذاشت، یکی از چیزهایی  هاي بیشماري را با دیگران در میان می که حرف
که گفت به سجاد بود در یکی از همان دید و بازدیدهاي مرسوم که براي 

  :خود تبدیل به عادت کرده بود رو به سجاد گفت

  د تو دوري از تسالپام استدواي در

اش را به  اي او بر سر سجاد آونگ زد و تکان خورد، هر بار جمله این جمله
  ذهن تکرار کرد و باز از نو خواند،

آرمان ادامه داد که من هم با دوري از تسالپام توانستم جهان را قدري بیشتر 
  از آنچه هست بشناسم،

ندي از تسالپام تا براي چهایش را شنید و با خود عهد کرد  سجاد حرف
شد که سجاد هم بعد از چند روز حرف زد و زبان  گونه ایندوري گزیند و 

  آمداش به فعالیت در  در دهان اسیر مانده

ها  آرمان یک شب بیشتر از دیربازان خطر کرد و در امتداد یکی از پنجره
شانده شده بود سوراخی حفر دست انقالبیون با چوب و سیمان پوکه به 

ها زمان برد اما  سوراخ بدون سر و صدا ساعت آنکرد، حفر کردن 
ون را به درون اي از نسیم بیر ی کوچک شد که ذرهسرآخرش سوراخ
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هایش بلعید  داد، دهان به نزدیک حفره برد و هواي بیرون را به درون ریه می
بیرون را دید، چیز  آنز اي چشمان را به حفره چسباند و ا بعد از چند لحظه

توانست جهان  دید اما باز هم می قابل دیدنی نبود، جز سیاهی چیزي را نمی
خواست را  توانست چیزهایی که دلش می بیرون را تجسم کند، باز هم می

ببیند، حال زمان زیادي بود که او لب به تسالپام نزده بود، از این داروي 
هاي  یشتر خیال کند، دروازهتوانست ب مهلک دوري گزیده بود و می

اي در فضاي تاریک پدید  توانست تصویر تازه خیاالتش باز شده بود و می
آورد، به روز آمدنش نظر انداخت، به همان روز نخستین که از ماشین حمل 

کرد به نگاه  می بود، به هوایی که صورتش را نوازش آمدهبیماران بیرون 
و حصر بر دل  حد بیاریکی ر این تانداخته بود د کوتاهی که به خورشید

بال و پر بخشید، اما این گذر در خیال  آنماه دیرترها را نقش داد و به  نقش
تمه نیافت و نور خورشید را بر صورت لمس کرد، سوختن بدینجا خا

فضا  آنوار  از نور مستقیم آفتاب، چشمانی که در تاریکی برهوت صورتش
کرد، خویشتن را در میان  اس مینور زرد رنگی را به پشت چشمان احس

اند و به پیش  بیشمارانی دید که در میان نور آفتاب به حرکت در آمده
  روند، در میان همین افکار بود که صدایی او را به خود آورد، می
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هایی که بر  امنیتی بود، به سرعت با سنگالخ مأمورینصداي پاي یکی از 
شد به فرداي همان روز دوباره به  زمین بود سوراخ را پوشاند و از آنجا دور

همتایی و منحصر  نزد مجانین رفت، برایشان از زیبایی خورشید گفت، از بی
کند، از نسیم و باد و  به فرد بودنش، از ماه تابانی که شب را روشن می

ها، برایشان از جهان  چال ها از بلعیدن هواي بیرون از تمام سیاه نوازش صورت
هایش  ه زندگی جریان خواهد داشت، طاهره حرفدورترها گفت، آنجا ک

ها باز هم  زد، بعد از پایان موعظه شنید و اشک در چشمانش حلقه می را می
داشت تا تسالپام نخورند و به  آناز مضرات تسالپام خواند و مجانین را بر 

ها به سراسر دارالمجانین گفت تا  از حفر کردن سوراخ ها آنخود بیایند، به 
آزاد را استشمام کنند تا باز به خود بیدار شوند و به فرداي همان  باز هواي

اي توانست به  دار که در گوشه روز بود که سجاد دیگر نه بر صندلی چرخ
دیرترها را  رؤیاهاياش به صورت ماه چشم بدوزد و تمام  سوراخ حفر کرده

ان قلب در میان تصویر ماه بسازد، به او چشم بسپارد و با نداي ماه بر آسم
ها به جان دارالمجانین جاي گرفت  اش را جال بخشد و بسیار سوراخ سوخته

دارالمجانین وارد صحن تاریک و سرد  جاي جايتا نسیم کوچکی از 
  دارالمجانین شود و مجانین را دوباره به خود بیدار کند،



 نی شهسواری ١٩٨

 

فضاي دارالمجانین را به پیش برد، در یکی از روزها که  باره یکاتفاقی 
شد تا اجناس تازه  مأموردر حال کار کردن بود  اصغرآرمان در میان کارگاه 

هاي مربوط به خود قرار دهد، این کار یکی  در بخشبه دارالمجانین را  آمده
رفت اما اینبار با اتفاقی این کار همیشگی و  از وظایف او به شمار می

کراري به اتفاقی نو در زندگی او بدل شد، در همان حالی که داشت ت
کرد با تکه کاغذي روبرو شد، تکه  هاي خود منتقل می اجناس را به بخش

نامه را در کاغذي که میان اجناس جا داده شده بود به سرعت دست برد و 
توانست از کارها  آنکهجیب گذاشت و باز به کار خود مشغول شد، بعد از 

کاغذ را به دست گرفت  ،اغت یابد در فضایی دور از تمام هیاهوهاي کارفر
  :را خواند آنو 

   به نام آزادي یگانه منجی جانداران 

  ها را یک به یک خواند و در ذهن تکرار کرد واژه

طاهره و دیگر مجانین به نام  ،سجاد ،آزادي همان احساس مشترك میان او
ي  ها، این نام واال که یگانه منجی جان همه  شود این نوشتن او سرآغاز می

  جانداران است، چه قدر برایش خواندن این کلمات شیرین بود،
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بود تا  آمدهاش به تقال  ي ذهن آشفته دوباره در ذهنش انقالبی به پا بود همه
میان نور آفتاب را برایش شرح ان در ي همان بودن در کنار بیشمار ادامه

دهد، دوباره تصویر کند، دوباره آفتاب تند بر پیشوان چشمانش را رسم 
کردند را به تصویر بکشد که  کند، دوباره تعداد بیشماري را که حرکت می

  زدند، هاي گره کرده در اسمان فریاد می مشت

  فریادشان چه بود؟

  آزادي

  جانداران

  جان؟

صف انبوه در برابر  آنرشید نور خو آنروز و  آنست اما تصویر دان نمی
شد و در تکرار  چشمانش بود که هر بار از نو در برابرش سرآغاز می

  توانست تمام اجزاي تشکیل دهنده را به کنار هم بگذارد نمی

  به نام آزادي یگانه منجی جاندارگان

  اید آزادگان، خویشتن را از یاد برده
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دانیم روزي در  ایم و می حصارها به بند در آمده آندورتر از  ما نیز چون شما
  کنار هم آزادي را به دست خواهیم آورد

خواست برایش  کرد می قدر کوتاه که آرمان را کالفه می آنکوتاه بود،  نامه
بیشتر بنگارند، به او بیشتر بگویند، او را بیشتر روشن کنند، اما همین چند 

  پایانی سوق دهد ی بود تا او را دوباره به افکار بیخط در برابرش بود و کاف

  ؟اند کیستآزادگان 

  را کسب کرد؟ آنتوان  آزادي این یگانه منجی کجا است و چگونه می

چه کسی در حصر است و به یاد ما در حصر ماندگان آرزوي آزادي 
  کند؟ می

بود که در  گونه اینها ذهنش را درگیر خود کرد و  باز هم دریایی از پرسش
ي داستان را  اولین فرصت به نزد مجانین از وجود این نامه سخن راند و همه

  خواند، آنانبراي 

ي آزادگان جال  ي نامه گوش فرا دادند و خویشتن را در جامه همه به خطابه
ز کردند دم زدند، گهگاه پروادر آسمان ق شادمانانِاحوال  آندادند، همه در 
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د به رقص در آمدند، به آزادي سالم گفتند و این و در میان ماه و خورشی
  هایشان فرا خواندند یگانه منجی را به صحن پر حصر زندگی

نیز تکرار شد، یکی را سجاد پیدا کرد و دیگري  آني دیگر بعد از  دو نامه
 آنها مثل همین نامه کوتاه بود در هر دوي  مریم، متن نامهرا دختري به نام 

بودن و در کنار هم  یکرنگدگان و آزادي بود از ها صحبت از آزا نامه
ها را مجانین دست به  خواند، نامه ماندنشان و دوباره همه را به خویش فرا می

ها دیگر اجناس به  دست گرداندند و با هم مرور کردند، اما بعد از این واقعه
تمام بارها را مورد شد، انقالبیون  همین سادگی وارد دارالمجانین نمی

کشیدند چیزي که  بیرون می آناي را از میان  دادند و هر نامه بازرسی قرار می
بود که یک روز حسن در میان  گونه ایننبود، داستان  آندر دیرباز خبري از 

و دیگر  حیدرو  داوودنامه را به اختیار  آناي برخورد کرد و  بارها با نامه
  بود گونه یناانقالبیون قرار داد نامه 

  به نام آزادي یگانه منجی جانداران

آزادگان برخیزید و طغیان کنید که ما در انتظار شما هستیم براي نابودي این 
  خواهیم از شما مدد میدیورویان 

  .آزادگان امروز روز رهایی همه جانداران است
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ز ا ،ها باور داشت که دیگر دارالمجانین داوودنامه تفسیرهاي فراوان داشت، 
و این را ي اینان برسند  خواهند تا به مرتبه اش مدد می او و رهبري داهیانه

دانست، اما در کنار این باور، باور دیگري  نوعی طلب مدد از انقالبیون می
گر  دانست و شروع ها را کار عوامل دشمن می هم وجود داشت که این نامه
اي وضع شد که  ن تازهانگاشت، از این رو قانو طغیان و نافرمانی مجانین می

شود مورد بازرسی قرار گیرد اگر  هر باري که از بیرون دارالمجانین وارد می
سوزانده شود،  آنبود به محضر حضرت رسانده و پس از  آناي در  نامه
ها نشد و مجانین هیچ از سرنوشت این  بود که دیگر خبري از نامه گونه این
غازین برایشان کافی بود تا باز به هاي آ ها ندانستند اما همان نامه نامه

  هاي کوچکشان افزوده شود دانسته

مریم و بیشماري از  ،آرمان ،سجاد ،طاهرهحال دیگر در این حال و هوا 
از احساس  آنانبودند تا با دیگر مجانین صحبت کنند، با  آنمجانین بر 

خواند، از  را به خود فرا می آنانشیرین آزادي بگویند، از این گوهر واال که 
ها از زندگی بیرون از این  ستهاي پر فروغ در جهان دورد زیبایی آن

کشاند از  را به بند و زنجیر می آنانحصارها، از تسالپام وحشتناك که 
ن و انصارش که در برابر هاي ناصر و اعوا کارهایی براي مقابله با موعظه راه

خورشید واقعی  م حضرت داوود تصویري خورشید خوانده شده به نا چهره
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به آزادي و هواي آزاد بود از  هایی که رو ترسیم کنند، از حفره را
کارهایی براي به خود رسیدن و داشتن هدفی واحد و هر روز بر تعداد  راه

نه با فریاد و شعار نه  و کرنا، بوقشد که نه در  این آموزگاران افزوده می
هاي دو نفره  مند که در خلوت و در جمعها چیزي بفه طوري که امنیتی

  .خواند را به خود فرا می آنانشد و  بینشان سخن رد و بدل می

نه نگه داشتن ومتیان سیاست گرسدر همین روزگاران بود که از سوي حک
مان اعمال شد، اوضاع اقتصادي در دارالمجانین به شدت به خرابی مرد
مجانین براي مقابله با انقالبیون ي دارال بود که بودجه آنرفت، صحبت از  می

ز سی کاالي دارالمجانین را بیرون ااز بیرون دارالمجانین قطع شده است، ک
مت است، برخی در دارالمجانین خرد و اوضاع اقتصادي رو به وخا اینجا نمی

و دار و  جوادهاي  ي ماجراجویی ر داشتند که تمام این اتفاقات به واسطهباو
 اند که جهان بیرون ها فتنه بسته دیگر دارالمجانینقدر در  آناش است،  دسته

گیري  ي قدرت دریغ کرده، برخی باور داشتند به واسطه آنانهر رونقی را از 
خواهد با این  دارالمجانین است که بیرون از دارالمجانین به ترس افتاده و می

ري ترفند در برابر پیشرفت دارالمجانین سدي علم کند، باورهاي بسیا
ها  اما بیشتر از تحلیل شد ین اقتصاد شکست خورده مطرح میپیرامون ا

بود که زندگی مجانین از آنچه در پیش بود بدتر و  آنموضوع قابل اهمیت 
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توانستند با  زدند، نمی سر و کله می ،آببدتر شده بود، دیگر با مشکل غذا و 
بیشتري کار وعده غذایی شکم خود را سیر کنند، مجبور بودند تا ساعات 

کنند تا شاید غذایی در انتهاي این کارهاي بسیار کسب کنند و شکم خود 
خشم که در روزي  آنرا سیر کنند، این فقر همه گیر ادامه پیدا کرد تا 

  مجانین را برون داد

طالب نان بودند،  ها آناي به صحن آمدند و فریاد گرسنگی سر دادند،  عده
رفتند، در همین میان  به پیش می آرام آرامدادند و  فریاد براي نان سر می

قدر  ، آتش زدند و تخریب کردند، آنها را شکستند خی آمدند و باز تختبر
دردمند ساختند که دیگر صداي فریاد نان مجانین هم همه جاي را آشفته و 

 جوادبه همراهی  آمدپیش  نرسید در عوض تمام فریادها، حیدري به گوش
له بست، برخی دیدند همانان انین را به گلوکه با نیروهاي تا دندان مسلح مج

زدند، همانان که از تظاهرکنندگان و مجانین بودند با گلوله  که آتش می
اي را غرق  زا آتش کرد عده هاي آتش دیگران را به رگبار بستند، سوزن

  خون بر زمین افکند و باز به خون قائله ختم شد

بر دار آویختند به میان صحن دارالمجانین آویزان کردند تا  ها را جنازه
  هاي سربی است  مجانین بدانند پاسخ نان برایشان گلوله
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بار  آمد میحسن به ایوان  بار یکهاي دیرباز تکرار شد،  دوباره همان داستان
همه خشونت را  اصغرزد و بار دیگري  ناصر حرف می بار یکدیگر محمد 
گفتند، مدام از  می تظاهرکنندگانهمه از خشن بودن کردند،  محکوم می

شورانند تا امنیت  گفتند، از آنانی که اینان را می دشمن بیرون دارالمجانین می
اي پر از ترس  گفتند، آینده دارالمجانین برهم خورد، از دارالمجانین سرخ می

خون کشیده خواهد شد، از و دادند که دارالمجانین به خاك  را نوید می
 داوودامنیتش هیچ به جاي نخواهد ماند، همه از تدبیرها و بزرگی حضرت 

گفتند که چگونه دارالمجانین را اداره کرده است، چگونه به این  سخن می
اي گفته  جماعت بیشمار امنیت ارزانی داده است و هر بار داستان تازه

  شد، می

شتر به مجانین رفت، بی ترس در میان دارالمجانین هر روز بیشتر به پیش می
است، خشونت چگونه دامن  ها آناي در پیش و برابر  گفتند که چه آینده می

تر  ي معترضان را خشونت طلب را خواهد گرفت، هر بار چهره آنانیکایک 
که با شمشیر و تیغ به  طلب آشوبهایی  کردند، چهره از دیرباز ترسیم می

 ، مزدوران آنانگانگانبا جیره و مواجب از بی ،جان همگان خواهند افتاد
دارالمجانین را اند تا دارالمجانین را به بی ثباتی و بی امنیتی سوق دهند،  شده
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اند از  ها انقالبیون بافته رخ بدل کنند و هر چه در این سالبه دارالمجانین س
  بین ببرند،

مدام همه چیز در تکرار بود، همه چیز در همان روال گذشته به پیش 
 آورد میخورد، فقر بر مجانین فشار  اي رقم نمی رفت و هیچ اتفاق تازه می

شد و به سرعت به خشونت کشیده  تظاهرات کوچکی براي نان به پا می
ز افتادند، پس ا هاي سربی بود و تعدادي که بر زمین می شد، پاسخ گلوله می
شد و خشونت  می آغازها از نو  یافت دوباره سخنرانی ها ادامه می داستان آن

اي  ها بود، انذار عموم براي آینده شد ترس رکن اصلی سخنرانی نکوهیده می
هاي پیشترها، اعترافات اجباري،  دور از امنیت و آرامش، هر بار همان داستان

ها  و بخشش داوودت حضرت ها، مرهم ها و دوباره سخنرانی ها، زندانی اعدام
  ها ها دوباره اعدام ي این در کنار همه و

بود تا به ناصر میدان بیشتري داده  آنهاي حکومتی  یکی دیگر از سیاست
کرد و  هر روز براي مجانین موعظه میشود، او به همراهی بیشمارانی 

هاي خصوصی مجانین  کرد به محفل هاي بیشماري برگزار می سخنرانی
زد و در کنار خوراندن  در دیدارهاي انفرادي سر می ها آنبه  ،رفت می

که  ترین چیزي کرد از با ارزش تسالپام فراوان برایشان از امنیت موعظه می



 داراملجانین ٢٠٧

 

، داوودو آرامش تحفه از سوي حضرت  در جهان حاضر است، همین امنیت
ي ناصر هم  کرد، یاران کارآزموده ها یک به یک ادامه پیدا می موعظه

و همان دوز مربوطه تسالپام را به  ندکرد هاي او را تکرار می ملهیکایک ج
  یافت، خوراندند و هر روز این دید و بازدیدها فزونی می مجانین می

شد و هر  هایی از گوشه و کنار شنیده می هر بار در مجالس مختلف موعظه
شد، دوباره  بار براي مجانین از تسالپام و ارزش واالیش سخن رانده می

کشید  خواند، حسین نقاشی می شد، زینب شعر می هاي انقالبی برپا می جشن
این روزها کردند، در  ها از امنیت برپا می آمدند و نمایش ها می دیگر گروه

نمایش دارالمجانین سرخ هم یکی از ابزار قدرتمند در میان بود، تصویرها 
 آنهاي  از دردها و رنج آنانهاي فراوان از روزگار بی امنیتی  اشعار و نمایش

ها شعري سروده از زبان زینب بود که  تصویرگريترین این  پناهان، مهم بی
سراییده شده بود،  داوود اي خطاب به در شعر مذکور از زبان دختر بچه

خواست تا او را از چنگال دیورویان  دختر با عجز و التماس از حضرت می
روز  آنرهایی بخشد، این شعر خوانده شد و بسیاري اشک ریختند و فرداي 

به همراه تعدادي به سوي دارالمجانین سرخ  جواد داوودبا دستور مستقیم 
عا شد همان المجانین بیاورند که ادرتوانستند دختري را به داروانه شدند و 

اش به خاطر  دختر مذکور است، هر چند که دخترك هیچ از گذشته
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ي فراوان و تزریق داروهاي غیر ها ي رنج گفتند به واسطه نداشت، اما می
  از به این فراموشی دچار شده است،مج

کی از یاي در حال وقوع بود  بازار دارالمجانین داغ بود و هر روز اتفاق تازه
  اتفاقات را مهدي رقم زد، آن

و فریاد جنگ سر داد، او باور داشت که  آمدمهدي به میان جمع مجانین 
دیگر باید در برابر انقالبیون مسلحانه ایستادگی کرد، باید جواب تیرهاي 

اي را به  عده عمومرا به تیرهاي سربی پاسخ گفت، او با تهییج  آنانسربی 
قسم شدند که دیگر طلب حق خود را با  ي خود کشاند و برخی همسو

  :ي سربی کنند، در همین میان بود که سجاد رو به مهدي سخن گفت گلوله

  ات از این حکومتیان چیست؟ خواسته

  :مهدي با صدایی رسا و فریادزنان گفت

  خواهیم باید خود به مجانین حکومت کنیم حکومت اینان را نمی ما دیگر

  :هوادارانش فریاد زدند

  نه به دیوانه همین شاه همین راهدیوا
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  :سجاد گفت

  ي قدرت است؟ ات قبضه تمام خواسته آیا

  :مهدي گفت

خواهیم کسب خواهیم کرد، اما  کنیم و هر آنچه می ما قدرت را قبضه می
  نخست باید قدرت را قبضه کنیم

  :و گفت آمدطاهره به میان حرفش 

قدرت دست به اسلحه ي روشنی ندارید و تنها براي  یعنی حال هیچ خواسته
  خواهید برد

  :مهدي با پرخاش گفت

  خائنان ترسویان و ظالمان سرنوشتی یکسان خواهند داشت

  :نصارش فریاد زدندو به فراخور او عوان و ا

  خون به زمین ریزد از این مفت نفس خار

  مظلوم و همه خائن بر دارظالم و 
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فضا دور شدند، حال دارالمجانین بخشی داشت که به  آنشعار دادند و از 
ها  گیري باور و خواست نی که در پی شکلفکر جنگ مسلحانه بود و دیگرا

  کردند، تالش می

رفتند همه با هم سخن  سجاد دوباره به میان مجانین می آرمان، طاهره،
گفتند از آرزوهایشان حرف زدند، هر بار تصویر زندگی آزاد را نقش  می
لوت از ماه و خورشید و آسمان گفتند و هر بار تصور از دند، هر بار به خدا

اي از آزادي داد،  زندگی کردن را شرح دادند، هر بار یکی تصویر تازه
هاي بسیار میانشان رنگ و بو  آزادي این یگانه منجی جانداران به تعریف

و براي دیگران از آزادي در ذهنش  خاست برمیگرفت، هر مجنون 
  گفت، می

یکی تصویر کرد که تصورش از آزادي چشم دوختن به ماه است، یکی 
بیند، یکی تصویرش  تصور کرد که آزادي را در زندگی برابر با دیگران می

از آزادي نبودن هیچ حضرت و واالیی بر جهان بود و اینان با هم حرف 
  زدند،

گفتند ادي و بزرگ در تنهایی و به جمع از آزهاي کوچک  هر بار به جمع
ها را صرف کردند، از معایب  تعریف گذاشتند، آرزوها و خواسته آنبر 
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تسالپام حرف زدند، هر قرص و دارو و افیون را نهی کردند و از معایبش از 
خن دادند و هر کس از آنچه ی فکر و به بند در آمدن خرد داد سکوتاه

  اندیشید گفت

و زنده بودن تشریح کرد و آزادي را به جان یکی از مجانین  ،به جمع بار یک
این را واالترین گوهر به دنیایشان خواند، این گفتن او در میان مجانین تکرار 

 بود که مجانین یکایک را جان گونه اینشد و هر بار بیشتر به پیش رفت و 
تر  خوش آهنگ آنگشت و از  خطاب کردند، این کلمه به مجانین هم بازمی

  ،همدیگر را خطاب کنند گونه ایناستند بود و خو

هاي به   ها هر بار در گوشه و کنار دارالمجانین کنده شد و هر بار جان حفره
آنچه را آزادي خواندند به نظاره ها  در دارالمجانین به پشت حفره آمدهبند 

ها  نامه آنها  ي این ها بلعیدند، فراي همه نشستند و هواي آزاد را به درون سینه
منجی جانداران، آزادي، برایشان با ارزش و واال بود اما هر ها یگانه  جمله آن

  ي هزارتوي معنا داد کس تفسیر خود را از این واژه

نه به میدان  آناني روزگارشان سخن گفتن بود، گوش کردن بود،  کلید همه
آمدند، نه فریاد زدند و خواستند به ابتداي راه تنها بگویند و بشنوند، تنها با 

ها را با  ها، آمال، آرزوها، آرمان و هدف گذارند، تنها خواستههم در میان ب
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به راهش  آنهم دوره کنند، به ابتداي راه به ارزشی یکسان برسند و پس از 
 وز و در جاي جاي دارالمجانین آزادگانیبود که هر ر گونه اینگام بردارند، 

بسیار بودند که در کنار هم به سخن گفتن مشغول شدند، لقب آزادگان را 
گر کسی کردند، دی هم خطاب می گونه اینرا پسندیدند و گهگاه خود  می

در تنهایی به افقی خیره نشده بود، هر چه در فکر داشت را به زبان آورد و با 
  دیگران مطرح کرد

ها شناسایی شد،  ها به بند در آمدند، حفره در این بین بسیاري از جان
 مأمورینادند و اینان به دست را دیگرانی لو د آنانهاي کوچک  محفل

ها جاري شد اما در جاي نماند و به  هاي بسیار بر زمین سپرده شدند، خون
اي دفن شد  پروراندند، اگر حفره به دل آرزو می آنانپیش رفت، حال دیگر 

دوباره چندي دیگر سر برآورد، اگر محفلی لو رفت دوباره محفل دیگري 
به سخن نشستند تا با هم  و در جاي جاي دارالمجانین آزادگان برپا شد

  بگویند و از هم بشنوند،

همه در این گفتن شریک بودند و همه به کنار هم از آنچه خواستند گفتند و 
ها،  ي زندان ي مشقات با همه ها با همه با هم یکی شدند و این گفت و شنیدن
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اي  ت و هر روز با ریشهها، بخش بیماران خطرناك ادامه داش شکنجه
  رفت، استوارتر به پیش می

بود و بیشتر اتفاقات  طلب خشونتوه ها بیشتر تفکر انقالبیون به گر فراي این
  .دیدند و کمتر به سوي اینان حواس معطوف کردند می آنانرا از جانب 

سپرده به او هر روز قدرت بیشتري  گروه مهدي به همراهی مجانین دل
اي به انقالبیون بزنند و  ي تازه توانستند هر روز ضربه می ها آنگرفت،  می

را کمتر و کمتر کنند، از این رو بود که ترس به  ها آني قدرت  ریشه
کردند، از خطرها  هاي انقالبیون افتاد، هر روز با هم نشست برگزار می دل
و بندي واحد برسند  جمع کردند تا به ها را با هم بررسی می حل گفتند، راه می

  آرایی کنند، صفاین نیروي تازه وارد  در برابر

رویش هر روز در پی راهکاري بود تا  مهدي به همراهی مجانین دنباله
ي تازه نفسش را مسلح تسخیر خود در آورد و بتواند نیروها را به  خانه اسلحه

 ، شوك الکتریکی و حتی سالح گرم کند،باطومهاي برد باال،  به آمپول
ها را یک به یک بررسی  حل ردند، راهک ریزي می ها برنامه ساعت ها آن
کردند تا بتوانند به این کلید موفقیت راه پیدا کنند، در این راه  می



 نی شهسواری ٢١٤

 

هایی که کشیدند چندي با نیروهاي  هاي بسیار هم کردند و در نقشه جانبازي
  راهی به پیش نبردامنیتی روبرو شدند که باعث کشته شدنشان شد و 

در جمع انقالبیون به  حیدرکی از همین روزها و این احواالت بود که در ی
  :رو به همه گفت گونه اینو  آمددر  نطق

اینان   برادران، امروز باید جواب این دیوانگان را با خشونت دهیم، باید ریشه
اگر را برکنیم، باید به این خودفروختگان مجال نفس کشیدن هم ندهیم، 

ي  ي همه ندي به من دهید در چشم برهم زدنی ریشهزمام امور را براي چ
  اینان را خواهم خشکاند،

ي شورشیان چرا آزادانه در حال جوالن دادن  همین مهدي این سرکرده مثالً
  اعدامش کرد، مألعاماست، باید او را به تیغ تیز سپرد و در 

  :و گفت آمدبه میان حرفش  اصغر

شورشی هوادارش چه خواهی کرد، اما اخوي، اگر او را بکشی با جماعت 
  اگر طغیان کردند، اگر دیگر به هیچ راهی خاموش نشدند، چه خواهی کرد؟

  :پاسخ گفت حیدر
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همین نوع تفکرات مسموم شما آقایان بوده است که ما را به این بحران 
کشانده، جواب این دیوانگان، تنها سالح گرم است، او را بکشید و 

وله ببندید، قائله به سرعت خاتمه پیدا خواهد شورشیان هوادارش را به گل
چشم دوخت تا پاسخی  داوودگفت و به حضرت  گونه این حیدرکرد، 

  پاسخ بگوید، آنانبود که به نداي  آناز  تر حوصله بیبگوید، اما حضرت 

  :گفت حیدري سخنان  حسن در ادامه

شما چه دستوري دارید، ما همه گوش به فرمان شما و  واال حضرت
  ي شما هستیم داهیانهکارهاي  هرا

حضرت در حالی که سرش پایین بود و مدام با انگشتر در دستانش بازي 
  :گفت طمأنینهو  آرامکرد،  می

  .تر است نزدیک حیدرنظر من با 

با  حیدرهمه سکوت کرده بودند و کسی چیزي براي گفتن نداشت که 
  :زد فریاد می تقریباًدلیري 

دهم در  ، قول میسپاسگزارماز این موقعیتی که به من دادید  واال حضرت
چشم بر هم زدنی این قائله را خاموش کنم و پاسخ اعتماد شما را بدهم، بعد 
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از گفتن این خطابه به سوي حضرت رفت و بر زانوانش نشست، بعد دست 
زد، حضرت هم با دست دیگر  آناي بر  حضرت را به دست گرفت و بوسه

  ش کشید،دستی بر سر

 اصغرکردند،  به هم نگاه می جوادو  اصغرانقالبیون ساکت بودند و تنها 
ین موضوع را فهمید، شد ا شمانش میو از سرخی چ بسیار خشمگین بود

  :بالفاصله رو به حضرت گفت اصغر

  توانم با شما خصوصی صحبت کنم؟ می آیا داوودحضرت 

ي تأیید پاسخ  تر از همیشه بود با سر به نشانه حضرت در حالی که بی تفاوت
 داوودگفت، در همین حال یک به یک انقالبیون به پیش پاي حضرت 

اي بر دستانش زدند و به سرعت از اتاق خارج شدند در همین  افتادند و بوسه
  :به آرامی گفت جوادرو به  اصغربین بود که 

است، تو را به خدا، تو را به روح کار ما  همان راهحال زمان اجرا کردن 
  دهم که اشتباه نکن قسمت می واال حضرت
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را  اصغرهاي  که مملو از اعتماد بود به اشارت سر حرفاي  با چهره جواد
در اتاق بود  داوودبه همراه  اصغرمصمم از اتاق خارج شد، حال تأیید کرد و 

  و با او شروع به سخن گفتن کرد

  :گفت حیدرفاصله بعد از بیرون رفتن از اتاق به بال جواد

مرا در رکاب خود  آیابرادر، دوست دارم در این راه همراهت باشم، 
  پذیري؟ می

  :و لبانش به هم کشیده بود گفت ی که ابرواندر حال حیدر

اي، شما خود رهبر هستی شما  چه شده است که ما را به عنوان راهبر پذیرفته
  دیگران بودنرا چه به در رکاب 

  :زد گفت می حیدربا نیشخند و در حالی که به پشت  جواد

  ایم، اینبار هم رهبري شما سعادتی براي ما است ما همیشه در رکاب شما بوده

  خواهی چه کنی؟ ات چیست، می برنامه حیدر

  :گفت حیدر
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اول برادري خود را ثابت کن بعد تقاضاي ارث و آتشت خیلی تند است، 
  يمیراث بکن اخو

  :گفت حیدراي بشاش رو به  باز هم با چهره جواد

  هایت را بدانم شاید بتوانم کمکی بکنم حل دوست دارم راه

  :گفت حوصلگی بیبا  حیدر

توانی  می جا همانارشد صحبت کنم،  مأمورینخواهم با  باشد به اتاقم بیا می
کار درستی داشتی در میان بگذاري، هر چند که  حلم را بدانی و اگر راه راه

  ما را به خیر تو امید نیست

به اتاق فرماندهی امنیت  جوادو  حیدربعد از گفتن این جمالت بود که 
رفتند و با فرماندهان گروه امنیتی سخن گفتند  حیدرداخلی، یعنی همان اتاق 

به بحث نشستند و بعد از خروج تمام  جوادو  حیدرها  بعد از پایان صحبت
و  اصغرهم  سوتر آنتاقی هم به بحث و جدل ادامه دادند در افرماندهان باز 

ي اطالعات به مشکالت دارالمجانین فکر  بودند که در حال مبادله داوود
  جستند، کردند و راه کارهاي تازه براي امور می می

  :گفت داوود
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به  گونه ایندانم باز از چه روي  ، حال نمییها تو هست یمسبب این دیوانگ
  کنی ادعا می و اي خلوت من آمده

ه ادام داوودسکوت کرده بود و گویی چیزي براي گفتن نداشت و  اصغر
  :داد می

در حال دروي محصولی هستم  گونه اینمن به افکار تو بال و پر دادم و حال 
  اي، که تو کاشته

به صحن  گونه اینبودند، چه زمانی  پروا بیکجا این دیوانگان تا این حد 
کارهاي تو است،  راهها همه از  زدند، این آمدند و دست به خشونت می می

  خواهی چه چیز به تو هدیه دهم گردي، می حال به دنبال چه می

  :گفت حیدررو به  جواد

کنی  فکر نمی آیابه نظرت کشتن مهدي آشوب را بیشتر نخواهد کرد، 
  بریم بهره می آنرا در خفا بکنیم بیشتر از  کار اینحداقل اگر 

  :گفت حیدر

برسانیم تا دیگران حساب  به اسارت و هالکت مألعامهرگز، ما باید او را در 
را بکنند، همان راهی که من از ابتدا به دنبالش بودم، در حالی که  کار خود
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و این سرآخر این مماشات  اید اشات بودهانت همواره به دنبال ممدوستو تو 
  است

  :گفت جواد

کند و  تر می اما اخوي به این فکر کن که این رفتار تو جماعت را جریح
اي  توانیم در برابر همه بایستیم، اگر در این دارالمجانین دیگر دیوانه نمی

  نباشد به چه کس حکومت خواهیم کرد

  :با تندي رو به او گفت حیدر

بر در خاك ماندگان، بر مردگان حکومت کنیم بهتر از این  بر مردگان،
ي ما باشند و به ما حکومت کنند، آنانی که در جستجوي  است که بر گرده

مرگ ارزانی دار که در این آرزو  آنانمرگ هستند را دریاب و به 
  سوزند می

رفت و زمین و آسمان را به زیر پاي خویش در  به هوا می آرام آراماي  دشنه
از او واالتر و  کس هیچفروخت که  بود، بر خویشتن فخر می آورده

ها به بودن و حرکات او  ارزشمندتر نخواهد بود که همه چیز جهان که جان
دانست که چه نیروي عظیمی را در خویش به جا گذاشته  بسته است، می
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دانست که اگر بخواهد جان را دریافته و نجات داده است و  است، می
که اگر بخواهد واالترین گوهر زندگی هر جاندار را از او گرفته دانست  می

کرد که از او  آنو  آمداست و حال که در آسمان بود هر بار به دستی در 
  خواستند و باز به خود بالید،

خواست و بار دیگر به آرزو رساند  چه را هدیه می آن، هدیه گرفت بار یک
و پرواز  آمدتر به آسمان در  نهدر طلب مرگ است و هر بار خودستایا آنکه

هایشان  چاکان که هدیه دادند جان هاي سینه بر سینه آمدکرد و به آخر فرود 
به پیش رفت و هیچ  آرامسوختند و باز دشنه  را که در آرزوي مرگ می

  توان خاموش کردن و ایستادنش نداشت

 ي چندین متر در دو اتاق دو تن به خون در چشم برهم زدنی به فاصله
نشستند در خون خود غلتیدند و جهان را بدرود گفتند، حضرت جانش را 

سوخت به  در آرزوي مرگ می آنکهاش کرد و  هدیه به دوست گذشته
  آرزویش رسید و جان داد

یش را جمع کرد همه را تا دندان مسلح به سرعت نیروهاي امنیتی خو جواد
هاي از  را دستگیر کرد همه را به زندان حیدربه پیش برد و نیروهاي امنیتی 

پیش تعیین شده فرستاد تا برایشان در دورزمانی سخنرانی کند، بعد به دستان 
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مأمورینش سالح گرم داد و همه را در صحن دارالمجانین قطار کرد، بعد از 
  بود که خویشتن به صحن رسید و با فریاد همه را به پیش خواند آن

ي فوقانی و مجانین در صحن زیرین  ون در طبقههمه پیش آمدند انقالبی
ها باال رفت و در ایوان ایستاد، همه مات و مبهوت به  از پله آرامآنگاه خود 

داشتند و  حیدرکردند، همیشه توقع این کار را از  سو نگاه می آناین سو و 
 مبهوتانِجماعت را جمع کرده بود، همه در حالی که  جوادحال در غیبت او 

و  آرامري را دیدند که کردند، اصغ ینگاه م داووداتاق حضرت  به درب
بر ایوان  آرامو  آمد، او داوودشد، از اتاق حضرت  از اتاق خارج می طمأنینه

  :کرد آغازخطابه را  گونه اینرو به عموم  جوادایستاد و  جواددر کنار 

ایم،  م شدهید که امشب یتیو انقالبیون، آگاه باشید و بدان رزمان همهمراهان، 
ایم، در حالی  ایم، ما دیگر بی یار و همراه مانده همه چیزمان را از دست داده

  :شد گفت که اشک چشمانش جاري می

  اند حضرت را کشته

چشمان گریانش را پاك کرد و  جوادکردند که  به هم نگاه میزده  همه بهت
  :تر ادامه داد مصمم
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طلبان به نیروهاي امنیتی دارالمجانین نفوذ کردند و در  شورشیان و خشونت
مرتبت را با دشنه از  بزرگ واال حضرتو  حیدراي از پیش تعیین شده  نقشه

  پاي در آوردند

ریختند  زینب و دیگر مجانین معدودي اشک می جماعتی متشکل از حسین،
  :ادامه داد جوادو 

تا خاطیان را شناسایی کنیم و این  آوردهما تمام نیروي امنیتی را به حصر در 
نیرو را تسویه کنیم، انتقام خون این دو انقالبی پاك را خواهیم گرفت، حتی 

عام تمام نیروهاي امنیتی تمام شود، پاسخ این فتنه خون  اگر به قیمت قتل
  است

اي این خطابه چه شعاري دانست در از در حالی که جماعت مات بود و نمی
  :گفت جوادبفرستد 

دانیم، اما همراهان  ایم و این را می و سامان مانده سر بی آريایم،  ما یتیم شده
ناکامی همراهی شاه داریم که ما را در این  اصغراي به بزرگی  ما پدر خوانده

  خواهد کرد، او یگانه منجی زندگی ما خواهد بود

  :که رو به جماعت گفتبعد از گفتن این خطابه بود 
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  واال آنراه خدا شاه،  اصغرشاه،  اصغر

در میان ایوان  اصغراو گفت و بعد از چندي همه شعار را تکرار کردند و 
  :گفت آرام

شریک  آنکه همه در  گونه آنبریم، بهتر از دیربازان،  انقالب را به پیش می
  و سهیم باشند

در شکوه و  آنن رسید و پس از اي انقالبیون به پای ه رهبر تازهمراسم معارف
به خاك سپرده  حیدرو  داوودرت جالل و جبروت با حضور همه حض

ها  ده شد، بسیاري سخنرانیسرو آناند، بسیاري شعرها در وصف شدن
  ها ریخته شد و مراسم سوگواري به نهایت شکوه برگزار شد، کردند، اشک

آخرین دیدار کننده با  اصغرردند که ک انقالبیون مدام با خود دوره می
را نداشت، محمد با  آنبوده است اما کسی جرأت بازگویی  داوودحضرت 
اش برود و با خود  گفت باید براي عرض تبریک به دست بوسی خود می

گفت باید براي  کرد، حسن مدام به خود می بهترین فرصت را دوره می
اري بود تا راهی بجوید و ناصر در پی راهک اصغرحضرت نزدیک شدن به 

شاه بدهد و در این رقابت از یکدیگر پیشی  اصغراولین عنوان را به 
بعد از گذشت چندي همه چیز به دست فراموشی  گونه اینگرفتند و  می
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بار افزوده شد، هر  حیدرو  داوودسپرده شد اما هر روز بر بزرگی حضرت 
اي  عر تازهچرخید، هر کس شن شان دهان به دها اي درباره هاي تازه داستان
و گفتند که با همان چاق می حیدرهاي  سرود، از دالوري می اننشپیرامو

توانسته  حیدربیشمارانی را به هالکت رسانده، تعداد خائنین بسیار بوده و 
را بکشد و در آخرین لحظه کسی او را  آنانیک تنه بیشت از بیست نفر از 

  از پشت به ضرب چاقو کشته است،

بسیاري باور داشتند که قاتل حضرت در همانجا خشک شده است و نتوانسته 
 ها آنمجانین هم بودند که از مرگ  ها اینبه راهش ادامه دهد، اما در کنار 

افتادند،  می حیدري  راضی و خشنود بودند، برخی به یاد رفتارهاي وحشیانه
 گونه اینکردند و  داد تصور می ن به قتل میرا در حالی که فرما داوودبرخی 

کردند، برخی در ذهن باور داشتند که کسانی  می آرامخود را  آنانبا مرگ 
  دارالمجانین هستند،اند قهرمانان بزرگ این  را کشته آنانکه 

به رگبار بسته  آناناري از نیروهاي امنیتی بعد از چندي کشته شدند، بسی
آویختند تا درس عبرت شدند برخی را اعدام کردند و به سر در دارالمجانین 

  ر امنیتی سپردند،دیگدیگران شود و برخی را بعد از مدتی به گروه 



 نی شهسواری ٢٢٦

 

ها دعواي درون حکومتیان است و  باور داشتند که این مجانینبسیاري از 
گذاشتند مدام برایش استدالل و دلیل  بسیار بر این مدعا صحه می

  خواستند همه را بر این ادعا مجاب کنند تراشیدند و می می

ي سابق خود  دارالمجانین با تمام اتفاقات تازه باز هم در همان شکل و رویه
 و دیگرانی که خود را آزادگان و گاه جانن در حال پیشرفتن بود، آرما

سخن  آنسخن گفتن با هم بودند و در پی  کردند مدام در حال خطاب می
آزادي فراي این دیوارها و  آنها حال به آرمانی واحد رسیده بودند و  گفتن

تنها آرمان خود را رهایی از چنگال  ها آنحصر در این زندان بزرگ بود، 
است  آنخواستند به جایی راه یابند که زندگی در  می این زندان پنداشته و

گیري بود  تنها به فکر قدرتجماعت مهدي وجود داشت که  ها آندر کنار 
خواستند حکومت را تغییر دهند، نیروهاي در قدرت را عوض کنند و  می

گروه دیگري متشکل از  ها آنها را تغییر دهند، در کنار  ساختار زندگی
 و بر جاي خود بماند،که دوست داشتند قدرت به تثبیت زینب و حسین بود 

بیشتر به دوران طالیی صدر انقالب بازگردند و زندگی در اوج کمال  ها آن
  روزها را باز هم تجربه کنند آن
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را به کنار  آناني  در حال پیدا کردن راهی بود تا همه جوادبه همراهی  اصغر
را خاتمه دهد، هر  آمدهش هم زیر یک چتر در آورد و آشوب و جنجال پی

شد که  متوجه می جوادتا شروع به خطابه کند،  آمد میبه ایوان  اصغربار که 
گیرد، کسان بسیار کمی حاضر  از سوي بسیاري مورد لعن و دشنام قرار می

هایش براي کسی مورد  بودند تا شعارهایی به نفع او دهند و بیشتر صحبت
داد که  یی میکارها راه جوادهاي خصوصی با  در نشست اصغرارزش نبود، 

حل  کارهایی شبیه به همان راه راه تقریباًونت داشت، بیشتر رنگ و بوي خش
خواست که با این طناب خود را به اعماق چاه بیندازد، او  نمی جواداما  حیدر

داشته باشد، هر بار فکر خواست این سه نیرو را در کنار هم و متشکل  می
 آناناش خطر جدي براي  فهمید که آرمان و دار و دسته کرد و می می

کرد و به هر جریان  آرامشود به سادگی  ندارند، حسین و زینب را هم می
دارند، همان راهکار فراوانی به محمد  بستگی دل آنانرساند در ثانی 

اش  شاه، اما نیروي مورد بحث را حقا مهدي و دار و دستهپیشترهاي اصغر
توانستند در چشم بر هم  امکان بلواي و شورش را داشتند و میانست که د می

ن مدت بیشتر به محمد زدنی همه چیز را تغییر دهند از این رو بود که در ای
ه جمع مجانین برود و برایشان صحبت کند به ویژه به سوي گفت تا ب می

  اش مهدي و دار و دسته
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خواهند  اند و می ه دنبال قدرتب آنانمحمد در این رفت و آمدها فهمید که 
کند همین  می آرامرا  آنانهایشان به کرسی بنشیند و تنها چیزي که  حرف

ي  پیشنهاد کرد که با سرکرده جواددیده شدن و مطرح شدن است، محمد به 
باز  جوادشد و  گونه اینهایش را بپرسد،  صحبت کند و از او خواسته آنان

  هایش افزوده شد ختهوهم به اند

گفت، به درد و  سخن می آنانرفت و با  محمد هر روز به میان مجانین می
اي روشن را تصویر  داد، برایشان آرزوهاي زیبا و آینده هایشان گوش می دل
کرد و همواره به جمعشان بود، زینب و حسین هر روز بیشتر از گذشته  می

بود که با  نآگر  ها بیان ستاییدند و بیشتر شعرها و تمثیل بزرگی او را می
ها با وجود  توان به دوران صدر انقالب دست یافت، در کنار این محمد می

هم به  آنانمهدي و حکومتیان رد و بدل شد و هاي بسیار میان  محمد صحبت
شده بود و همه فکر  آرامنشستند و همه چیز  آرامشروطی مصالحه کردند و 

است و بعد از گذر کردند که آرامش کامل به دارالمجانین بازگشته  می
روزهاي بسیار باالخر صلح و امنیت در دارالمجانین حاکم شده است به 

  تا با مجانین صحبت کند آمدبه ایوان  اصغرهمین بزرگداشت بود که 
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ایستاده بود که مسبب آرامش این روزهاي  جواديدر چند گامی او 
  :کرد آغاز گونه اینرو به مجانین  اصغردارالمجانین بود 

  م و باید که این امنیت را پاس بداریمکنی امروز در کمال امنیت زیست میما 

  :فرمودند می واال حضرت

  تنها راه پیشرفت آدمیان زندگی به امنیت است

دانستند، ایشان براي زندگی ما در تمام ایام  حضرت همه چیز جهان را می
  نیازیم، اند و ما از هر چیز دیگر بی راهکار داده

  باشیم آنو باید مدافع  آمدهکه امنیت به سختی به دست باید بدانیم 

هم براي او شعاري نداد و تمام مدت به او و بیشتر از  بار یکجماعت حتی 
دشنه در برابر دید همگان  باره یکبه  جوادکه  ندچشم دوخته بود جواداو به 

  فرو برد اصغررا از پشت به جان 

تکانی خورد و بعد از چندي به زمین افتاد، خون بدنش به  آرامشاه  اصغر
ریخت اما کسی از انقالبیون را مبهوت نکرد به جز حسن که با  زمین

  چشمانی از حدقه بیرون زده به صحنه چشم دوخت
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  :خواند گونه ایننزدیک شد و به گوشش  اصغري  به جنازه جواد

قادر به انجامش نبودم اما  هگا هیچاین کار را بسیار به دل مرور کردم، اما 
 بار یکهاي خودت این جرأت در من زنده شد، حتی  بدان که امروز به گفته

بخواب که  آرام حیدرو  داوودهم نام مرا در این پیروزي نبردي، به کنار 
  آید وجود شمایان هیچ به کارمان نمی

ن و در برابر مجانی برخاست اصغربعد از گفتن این جمالت به گوش  جواد
  :سخنرانی کرد

ن بزرگ شب یکی از دشمناباشید که ام آگاه، بدانید و رزمان همهمراهان و 
  برداشتیم،در لباس دوست را از میانمان 

وخت به سزاي که در این برهه از زمان خویشتن را به بیگانگان فر اصغر
یگانگان فروخته است، نید که او چگونه خود را به بعملش رسید، باید بدا

دست داشته و این  حیدرو  داوودکه او در شهید کردن حضرت  بدانیدباید 
هاي شوم را کشیده است، باید بدانید که اگر فسادي در این بارگاه  نقشه

  عملی شده از شر او است، باید بدانید که او بدترین آدمیان بود،
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باید بدانید که او خشونت را در برابر مجانین علم کرد، دستور کشتار داد و 
بسیاري را به خاك و خون کشید، باید که بسیاري بنگارند و بدانید که او با 

امنیتی  مأمورینما چه کرده است، اما او باز هم دستیارانی دارد و با اشاره به 
  حسن و ناصر را به زمین کوفتند،

  :رو به جماعت گفت جوادبود  آمدهدر حالی که زبان هر دو بند 

پزشکان  را به روان ها آندانید  می آیافروشند،  می دانید مجانین ما را می آیا
  کنند، آنانخواهند با  هر چه میواگذار کرده تا 

  است آوردهدانید که چه کسی مستین به میان مجانین  می آیا

  و به سزاي عمل خود خواهند رسید اند کاران خیانتاینان 

دو به زمین خوردند و سر از بدنشان بریده شد، در  آنبعد با اشارت دست 
 آرمان، طاهره،ریخت  حالی که خون از ایوان به صحن دارالمجانین می

ها را براي از  هاي دارالمجانین رفتند و درب سجاد و یارانش به سوي درب
  میان بردن تکان دادند،

  :با صداي بلندتر فریاد زد جواد
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را بخشی از زندگی خواهیم گرداند، ما عدالت ما انقالب را به صدر خود باز 
  شما خواهیم کرد،

خواهیم تا ما را به  ما به رهبري واال چون محمد نیاز داریم ما او را می
  پیروزي و شکوه برساند

  خواهیم تا با همراهانش امنیت به ما هدیه دهد، ما مهدي را می

  مجانین بشناساند،با جادوي زبانش تسالپام را به خواهیم که  ما زینبی می

  خواهیم که به هنرش ما را در اقتصاد قدرتمند و بزرگ کند، ما حسینی می

از دیدنش به شور  داوودو حضرت  واال حضرتما راهی را خواهیم رفت که 
  بیایند، ما دارالمجانین را به سراي عدالت و امنیت خواهیم رساند

  گفت و جماعت بیشماري از مجانین فریاد زدند جواد

  ش به سوي دیدارپی

  نگهداررهبر ما 

 جوادمحمد را به روي دستان کشیدند و تا ایوان باال بردند و محمد به کنار 
  :کرد نطقشروع به  آرام
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  ما است، آنپیروزي از 

یا محمد یا خدا سر دادند و همه  وار فریاد او این را گفت و جماعت دیوانه
  جاي دارالمجانین از شور پر شد

خواستند  کوفتند، می می آنآرمان و همراهان به نزدیک درب ایستاده و بر 
و خواستند تا از این دیار بروند  یباز شود، م آناناي براي رفتن   تا دریچه

ي پر از خون و جنایات خواستند، از دنیا چشم نبینند، میدیگر اینان را به 
شاید باید که دوباره  نبود و آناناینان دور شوند شاید دیگر توان بودن با 

خواب برخیزند دور هم از این  آنانگفتند تا  هایشان می خواندند و به جمع می
  در آیند آنانو به کنار 

ها باز  مجانین را به اتاقبا اشارت سر به گروه مهدي فهماند که باید  جواد
کردند و همه را پس از چندي  آغازابتدا از آرمان و یارانش  آنانفرستند و 

ها راندند، بعد از رفتن مجانین محمد به اتاق حضرت رفت و  داخل بخش به
تا  دارالمجانین نصب کردها را به دیوارهاي  به همراهی مهدي جنازه جواد

  عبرت گیرند آنرا بشناسند و از  کاران خیانتهمگان سرنوشت 

بعد از تمام اتفاقات همه به اتاق حضرت در آمدند تا اولین نشست 
سو و در صحن دارالمجانین  آندر حکومتیان بعد از اتفاقات تازه برپا شود 
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بودند با هم شروع  ها که دیگر بیشترشان آزادگان ها مجنون ل اتاقهم از داخ
 ندهآیبه صحبت کردند و ترتیب نشستی را دادند که در کنار هم براي 

  تصمیم بگیرند

محمد در حالی که حسین و زینب دورش را گرفته بودند و سپري در برابر 
  :دیگران برایش ساخته بودند گفت

را فرا بگیرد و از امروز روزگار  باید تغییرات بنیادین دارالمجانینهمراهان، 
شود، ما این دارالمجانین را به محل عدالت و امنیت بدل  آغازپیروزي ما 

  م کردخواهی

  :خواند گونه ایناو این را گفت و زینب 

  هر نور در این دور زمان گر به میان بود

  از لطف چنین شمس به پنهان و نهان بود

  تردید آمدهحاال که خود شمس میان 

  بود آنخدا پیش و بر در کار نباشد که 

  :ي او حسین فریاد زد به پشتوانه



 داراملجانین ٢٣٥

 

  یزدان محمد شاه یزدان، محمد شاه یزدان، محمد شاه

همه به پشتیبانی از او این شعار را تکرار کردند و یکایک انقالبیون تازه وارد 
ي واالي  و گذشته به پیش آمدند و در برابر محمد به خاك نشستند و مرتبه

نشست چند باري به دل به  در حالی که به خاك می جواداو را پرستیدند، 
د به دست نیاورده و در خود لعن فرستاد که چرا این جایگاه قدسی را خو

کسري از ثانیه بر فکر واالي خود صحه گذاشت که او این انقالب و این 
  حکومت را با این از خودگذشتگی نجات داده است

بحث در گرفت همه به اتفاق باور داشتند که دیگر  در میان آزادگان
توان در این دارالمجانین زندگی گذراند و این صحن به خون و  نمی

نیست و تنها راه براي  آنغرق شده و هیچ راهی براي برون رفت از خشونت 
  رهایی دور شدن از این فضا است

  :سجاد گفت

را با خود همراه  ها آنما باید جز خود همه را از این مرداب بیرون بریم و 
  کنیم

  :و گفت آمدطاهره به میان حرفش 
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  منظورت از همه کیست؟

اند را هم به حساب  داده آنانتمام این مجانین که خود را به دستان  آیا
  آوري می

  :سجاد گفت

صحن پر خون برویم و زندگی گویم، باید همه با هم از این  همه را می آري
  را در دوردستانی بجوییم

  :آرمان گفت

باید که همه با هم باشیم، اما اینان به سوداي همین که به دست  آري
را با خود  آنانتوان  اند، این نهاي آزادي همینان است و نمی زندهاند  آورده

  همراه کرد

  :سجاد گفت

خواهی آزادي را تنها براي خود نگاه داریم و خویشتن را از این  می آیا
  مرداب برهانیم

  :طاهره در پاسخ به او گفت
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ادند اند آز به دنیایی که ساخته آنانآزادي ما با اینان چه بسیار متفاوت است، 
  و ما آزادي را به دوردستی به دست خواهیم آورد

  :آرمان گفت

 آناندرست راه همین است، اما باید باز هم نداي آزادگی را به میان  آري
که مسخ شده به این  آناندر میان بگذاریم، شاید تعدادي از  آنانبدمیم و با 

 آنانجهان  دیگر آنزگار دیدند ند، اما اگر آزادي را در همین روراه پیوست
  ي ما به نقض آزادي خواهد انجامید است و هر کرده

ها باور پیدا کردند که بعد  ي جان این گفت و شنودها ادامه پیدا کرد تا همه
از در میان گذاشتن با دیگران باید که از این دارالمجانین بروند و زندگی را 

و متحد تري بجویند و براي این کار باید همه در کنار هم  در دوردست
ن از آزادي و آرمان روز به نزد همه رفتند و با همگا آنباشند، از فرداي 

از همانان که در گروه مهدي بودند و حال نیروي امنیتی  گفتند، اندکی
که آرزوي رسیدن  آنانپیوستند، برخی دیگر از  آنانشدند هم به  خوانده می

زدند هم به  جایگاه واال قدسی داشتند و جاي به پاي حسین و زینب میبه 
همدل و همراه شدند،  آنانبودند هم با  تفاوت بیپیوستند و برخی که  آنان
قدر به میان همه رفتند تا هر که بود را بیدار کنند و هر که باور به آزادي  آن
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شد تا به  آنمیم بر فراي این دنیاي دارالمجانین داشت را بیدار کردند و تص
کنند که به دل ایمان و آرمان  آنو در کنار هم  روزي معین همه با هم

  .اند خوانده

ها به صحن  جان آزادگان و ي همه همروز موعود فرا رسید، همه در کنار 
 ها آنهاي دارالمجانین راه بردند،  آمدند و با همراهی هم به سوي دروازه

ها  این قفس و به آزادي زنده است و دروازه زدند زندگی دورتر از فریاد می
دادند، از این هیاهو و شور انقالبیون به ایوان آمدند و محمد  را تکان می

  :فرمود نطق گونه این

  خواهید؟ آزادي می آیااید،  به دنبال چه آمده

  خواهید از هواي آزاد استفاده کنید؟ می آیا

ها را برایتان مهیا خواهم  آزاديي  بدانید که همهام،  من تازه به کار نشسته
  کرد،

هاي  خواهم که جعبه خواهم که ساعات هواي آزاد برایتان دایر شود، می می
خواهم که نمایش بسازید، شعر بگویید،  جادویی برایتان نصب کنند، می
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عالقه دارید، هر چه در سر  آنکاري را بکنید که به  آنتصویر بکشید، 
  شما است آناید از  پرورانده

  :ها بود که زینب خواند بعد از گفتن این

  آزاد رها از دل یزدان به برون داد

  یزدان به زمین است و همان راه نشان داد

  راد آنهر چیز به دل داري و هر فکر در 

  تو که شاه به تو تحفه گران داد آناز 

حسین فریاد یا خدا یا خدا سر داد و همه در برابر محمد به خاك افتادند، اما 
  :کردند که طاهره خواند شب بازي را نگاه می ها ایستاده این خیمه انج

  آزادي و این حس رهایی که دل ما است

  عشق و هدف کز دل ما راه برون خواستاین 

  از تحفه و از پیشکش و خلق و خدا نیست

  این جنگ و به فریاد برون قلب و دل ما است
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بیشتر به هم نزدیک شدند از وجود  بعد از خواندن این شعر بود که آزادگان
ها بایستد و همگان  خودشان سپري بزرگ و عظیم ساختند تا در برابر زشتی

ها کوفتند تا برون روند و هر آنچه  تر به دروازه را در امان دارد و محکم
  به دست گیرندرا اند  آزادي خوانده

بر ایوان فریاد  و آمداي در هم و آشفته از کنار یاران به پیش  محمد با چهره
  :زد

شکنید، بعد  دست مددگر را می سپاسانِشما بدکارگان الیق هیچ نیستید و نا 
  ور کرد، حمله آنانهاي امنیتی را به سوي  گروه جوادبا فرمان به 

ها  ها به پیش رفتند و با چوب و دشنه و حتی تفنگ سنگین و گرم جان امنیتی
پیوستند و برخی به روي  به آزادگان آنانش کشیدند، برخی از را به آت
ها به زمین ریخت و  آتش گشودند، حمام خون هم به پا شد، جنازهدیگران 

ها از  ها شکست و جان ها دروازه با آتش سوزانده شد اما به آخر تمام تالش
ها بود که همه به بیرون  دارالمجانین بیرون رفتند، بعد از باز شدن دروازه

  شتافتند، می

گفت، دیگر نه نوشتار بود  و با همگان سخن می آمد میزاد به درون هواي آ
هاي بر جهان بود و نه  هاي جان و نه کتاب، نه داستان بود و نه شعر نه حرف
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 را غلو شده دانست آنرا دروغین خواند،  آنرا رد کرد،  آنهیچ که بتوان 
ي  چهره گفت، خورشید زد، اینبار ماه بود که سخن می آنو هزاري انگ بر 

داد،  ها را نوازش می حقین برون داده بود، هواي آزاد و نسیم بود که صورت
بود تا همه را بشوید و تطهیر کند، هیچ نبود جز  آمدهاینبار باران به پیش 
خواند، یکایک به نجواي  راند و همه را به خود فرا می آزادي که سخن می

ا را گشودند و از ه آزادگی پاسخ گفتند، نیروهاي امنیتی هم تفنگ
  هاي دارالمجانین بیرون رفتند، دروازه

خواندنش  دیوانه میو مجنون بود  ،هر که در دارالمجانین بودکه  آنبعد از 
تري به  نماند، جز همانان که در دوردست کس هیچبه بیرون قطار شد و 

، و نسیم، باران و نور خورشید هوا ي فوقانی نشسته بودند، و طبقهباالي ایوان 
هاي باز پیش رفتند و همه جا را فرا گرفتند به وجود  ماه و ستارگان به دروازه

هم سخن  آنانهاي واال هم نشسته بودند رسوخ کردند و با  که به طبقه آنان
  گفتند

نواخت  گفت و باد برایش می باز هم زینب شعر خواند اما اینبار او شعر می
ه هر چه او بشنود و هیچ نگوید کقدر نواخت تا زینب به گوش بسپارد از  آن

ي او بود، حسین نقش بسته بود اما اینبار  نواي عاشقانه آنبافتن او تقلید از 
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برایش نقش داد، دریا را مجسم کرد، کوه را نشانش داد و هر چه زیبایی به 
ید چگونه نقش درخت پیر برایش عرض اندام کرد، دطبیعت بود همان 

د پس خاموش شد و به دنبالش رفت، چندي ان دارند و چگونه ترسیم شده
ها  نگذشته بود که همه طبقه فوقانی را هم خالی کردند و به دوردست

  به میان دارالمجانین نبود کس هیچشتافتند و 

، جامه و دیبا را بر کند، فریاد زد من آمدمحمد دیوانه شده بود به ایوان 
من سجده کنید که آزادي خداي شما دیوانگانم مرا بپرستید، بر جایگاه رفیع 

  ي من است، و هر چیز دنیا به اذن و اراده

دانست چه کند، برایش هیچ  کرد و نمی کمی دورتر به او نگاه می جواد
دیبایی به جاي نمانده بود و با حسرت به دنبال جستن زمان کوتاهی بود که 

  ي سنگین خداوندي را به تن کند، خرقه بار یکحتی شده 

آزادگان، ها،   د و تاریک در میان سکوت بر جاي بود و جاندارالمجانین سر
ها مجانین و حتی دلباختگان همه از آنجا دور شدند و خواستند در  امنیتی

باور دارند  آناند و به  آنچه خود تفسیر کرده آزادي، از طعم تري دوردست
  بچشند،



 داراملجانین ٢٤٣

 

و و هر ي جاد ها در میان جعبه ي روزنامه به فرداي همان روز بود که همه
  خبرنگار این را بلند و در اذعان خواند

کودتا به بعد از در دارالمجانین که در این سالیان  آمدهآزادگان به حصر در 
هیچ از  آنکهو کسی از سرنوشتشان خبري نداشت، باالخر با  آمدهحصر در 

از دارالمجانین گریختند و خویشتن را به دانستند  هاي خویش نمی گذشته
  رساندندآزادي 

هاي بیشمار رسید و همه را خواند همه را  در همین بین بود که محمد به نامه
 آنها که بر  نوشته آنم ین مدت از همه دور نگه داشت، تمادر ا داوودکه 

  نقش بسته بود

  به نام آزادي یگانه منجی جانداران

تا از آزادگان خود را دریابید و به پاخیزید که اینان شما را به بند کشیده 
  ذات خویش دور شوید،

نده است، به وجودتان دانیم این احساس رهایی به جان شما ما اما ما که می
  سرکش است،
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ایم و آرزویمان دوباره فریاد زدن است،  آزادگان ما چشم به راهتان مانده
تابد به خیابان بیاییم و فریاد  دوباره در حالی که نور خورشید به پیشوانمان می

به فرجامش در دارالمجانینی به حصر در آییم،  آنکهآزادي سر دهیم، حال 
هم خواهیم خواند و تکرار  مان را بدرند و هیچ از خود ندانیم، اما باز گذشته

  از ما است و ما از آنیم آزاديخواهیم کرد که 

فهمید و به  خواند و بیشتر از گذشتگان می ها را یک به یک می محمد نامه
  ستود که جاي بر پاي خداي گذاشت و دانست را می داووددل 

ي براي همگان و واالتر از خدا بودن نیست که آزاد هیچ براي فردیت انسان
  .است ها آنجمع در 
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