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 صحنھ بیرونی
 

شود  خیابان کم عرضی منتھی می در انتھای کوچھ باریکی کھ بھ
ای سر  درشکھ دو اسبھ. کنند چند پسر بچھ الک دولک بازی می

پسرکی از پلھ . ندبر طرفش ھجوم می ھا بھ پسر بچھ. ایستد کوچھ می
صدا  رود و بوق درشکھ را بھ چی باال می کوتاه کنار درشکھ

زند و  چی با شالق آھستھ پشت دست پسرک می درشکھ. آورد درمی
شکی میرزا، جوان و بلند باال، با سرداری ِم. او را بھ پایین میراند

ی  ِمجری. شود و کاله پوست فلفل نمکی، از درشکھ پیاده می
 مشھدی خداداد از درشکھ بھ بیرون ُھل داده است، بزرگی را کھ

مشھدی خداداد، پیر و پوشیده در . گذارد گیرد و بر زمین می می
ھای کھنھ، کاله نمدی و َارخاُلق رنگ و رو  شلوار َدبیت سیاه، گیوه

 ، باربندطناب دور چمدانی کھ در. آید ایین می، از درشکھ پ رفتھ
د و چمدان را روی زمین گشای  می راپشت درشکھ بستھ شده

. اند ھاش شلوغ کرده ھا دور و َبِر درشکھ و اسب پسر بچھ. گذارد می
ھای کنجکاوی سر  از میان درھای نیمھ باِز یکی دو خانھ، چشم

ھا  سر و کول بچھ چی با شالق آھستھ بھ درشکھ. پایند کوچھ را می
. ندرا ای می ھا را از اطراف درشکھ برای چند لحظھ زند و آن می

میھن، پوشیده در چادر مشکی و پیچھ باال زده، ِفرز و چابک، از 
باال کمک میکند کھ از  آید و بھ دده ھای کوتاه درشکھ پایین می پلھ

باال، چاق و سنگین، با چادر ُکدری کھ  دده. درشکھ بیرون بیآید
، نفس  صورتش را قاب گرفتھ کھلچکیھایش افتاده و  روی شانھ

. پردازد چی را می جرت درشکھمیرزا ُا. گذارد میزنان پا بر زمین 
گذارد و با دو دست پول  چی شالقش را روی زانوانش می درشکھ

اش  لب و سپس بھ پیشانی گیرد، پول را بھ را از دست میرزا می
میرزا ِمجری را . گذارد اش می کند و در جیب جلیقھ نزدیک می

مشھدی خداداد کھ . شود دارد و پیشاپیش زنان وارد کوچھ می برمی
. شود ھا روان می کند از پی زن بھ زحمت چمدان را حمل می

ی آن  ھا چاالک، از پی آید، یکی از پسربچھ حرکت درمی درشکھ بھ
اندازد، خود را باال  دود، بھ تیرک پشت درشکھ دست می می

 درشکھ .خوَرد میکشد، زانوھا را در دل خم میکند و سواری می
ایستد وکوبھ در را  قابل خانھ امیرالتّجار می میرزا م.دور می شود

 ھمسایھ ھای سرھایی کھ از خانھ. شود دِر خانھ گشوده می. کوبد می
وارد خانھ  ابتدا میرزا و سپس زنھا. روند بیرون آمده، پس می

 .شوند می
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 )صحنھ اول(

  
 ای در خانھ امیرالتّجار اتاق اجاره

 

میرزا . شوند الی میمیرزا و امیرالتّجار وارد اتاق نیمھ خ

ی تا  میان اتاق، قالی. گذارد ِمجری را در گوشھ اتاق می

چند دست رختخواب باز نشده در یک طرف . ای است خورده

 ی تاشوی ی چوبی و دو سھ صندلی اتاق، و یک جا لباسی

 .شود روسی در سمت دیگر دیده می

 مبارک است انشااهللا. خوش آمدید -: التّجارامیر

 .شکرم امیرالتّجارمت -: میرزا

جاره انشااهللا از ا. از اجاره کردن مطبعھ کھ رضایت دارید -: امیرالتّجار

 .این اتاق ھم راضی باشید

 ھ بیشتر اوقات درمن ک. مھم رضایت ھمسرم استالبتھ،  -: میرزا

 .چاپخانھ ھستم

عیال بنده حاجیھ خانم،  .خواھد بود ایشان ھم راضی -: امیرالتّجار

را تنھا  یشانا.  ھمدم عیال شما خواھد بوددوست و. ستخانھ نیصاحب

 . گذارد نمی

میھن . اهللا گویان قرآن بھ دست، بھ درون اتاق میآید باال بسم َدده

از امیرالتّجار . گوید شود و سالم می ی او وارد اتاق می از پی

 .رود ھا کنار می برابر زن
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دانست کھ  نمی یھ خانمحاج -) میرزا  رو بھ،ھا نز پشت بھ : (امیرالتّجار

کھ  گرمابھ، نیست  اند بردهصبیھ را . آورند م امروز تشریف میعیالتان ھ

 . ھستمستخدمالبتھ . کمک باشد

 .تنھا نیستیم .شریف باشید صاحب ت-)امیرالتّجار رو بھ (: میھن

میرزا  - ) در حال خروج از اتاقھ کندآنکھ بھ میھن توج بی: (امیرالتجّار

ھرچھ خواستید  .شماست ق، کھ ھمھ خانھ متعّلق بھاین اتانھ تنھا ! جان

مت مرحوم ابوی عیال سرکار، من خد )کند مکث می. (م کنید امطلع

 .داشتم ارادت

 .یشان شنیدم از ا اّول بار نام شما را ھمیادشان بھ خیر، -: امیرز

میرزا و . دھد کند و سر تکان می میھن با اندوه تبسم می

میرزا در را پشت سر . ق بیرون میروندامیرالتّجار از اتا

دارد و روی  اش را برمی میھن چادر و پیچھ. بندد می

باال  دده. کند ای کھ کنار اتاق است آویزان می ی چوبی جالباسی

ای  دستھ. پیچد دارد و دور کمرش می اش را برمی چادر کدری

 بیرون زده بھ زیر لچک لچکاز موھایش را کھ از 

از میان . کند تاخورده را میان اتاق پھن میقالی . برد فرومی

آورد  ی کوچکی بیرون می اسباب و اثاث خانھ، جاروی دستی

طرف  ھا را بھ رختخواب. کشد و قالی را آرام جاروب می

گشاید و  میھن بند کمر را از دامن بلندش می. دھد دیوار ُسر می

یمویی پوشیده در زیرجامھ تافتھ ل. آورد آن را از پاھا بھ در می

 ململ سفیدش را کھ زیر سنجاق چارقد رنگ، شاد و سرخوش

 از چارقدزند،  کند، در اتاق چرخ می گلو بستھ شده باز می

 را در ھوا چارقدن  میھ.خورد ھا ُسر می روی مویش بر شانھ

می  شعر تاب می دھد، بھ دور خود می چرخد و زیر لب

 .خواند
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 ره رو بھ رو چھ ھره بھتو چ گر نظر افتدم بھ   : میھن

 مو نکتھ مو بھ  تو را نکتھ بھشرح دھم غم

قا؟ خیلی چھ خبر شده دختر آ -) کند  با تعجب میھن را نگاه می : (دده باال

 . خوشالون خوشالونتھ

ده باال او را تشر خندد، د میھن بھ گفتھ دده باال از تھ دل می

با   راھا دھانش میھن مثل بچھ. اش را خفھ کند  خندهزند کھ می

آورد، خمیده  ادا درمی. خندد  و آھستھ میدستھایش می پوشاند

ناگھان انگار چیزی بھ . رود و پاورچین بھ سمت دیگر اتاق می

ای کھ در گوشھ اتاق است  نشیند و از میان بقچھ یادش آمده، می

 .آورد تارش را بیرون می اط سھبا احتی

. دتر برگرد خانھمشدی خداداد، زو -)  بیرون بھاز پنجره: (دده باال

 ھمچی. مونھ خانم جان ھم بگو کنیزت تا َدم غروب کنار دختر آقا می بھ

 .کھ کارم تموم شھ روونھ میشم

با خوشحالی . چرخد تار را در بغل گرفتھ در اتاق می میھن سھ

 ۀسمت راست طاقچ  درزند و آن را  میآنای کوچک بر  بوسھ

 بھ عقب یقدم. دگذار  میقرار دارددر شمال اتاق بزرگی کھ 

راضی، بھ . کند روی طاقچھ نگاه میبر تار   و بھ سھمی گذارد

ی کوچکی را از   اسلحھ شکاریرود و سمت دیگر اتاق می

قرینھ  کشد و بھ روی لولھ آن دست می. آورد  بیرون میچمدان

 .گذارد را سمت چپ بر روی طاقچھ میتار، آن  سھ

خوشا بھ حال  -) کند اه میبا تعجب و تمسخر میھن را نگ: (ده باالد

مبارکت . بنده شکرگزار خدایی واهللا. میرزا کھ بھ این مختصر دلخوشی

ی خودتان باشد، اما بعد از این جا، دیگر باید بھ فکر تھیھ منزلی برا

 .امّید خدا باشد، بھ
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تار و اسلحھ روی طاقچھ  متوجھ سھ. میرزا بھ اتاق برمی گردد 

ای را کھ در دست دارد کنار  دهپرون. زند لبخند می. شود می

 ِمجری روی زمین میگذارد

قا خواستی  دیگر آ  ُخب این ھم استقاللی کھ می-) میھن رو بھ(: میرزا

این امیرالتّجار ھم مرد بدی . خودمان خودمان ھستیم و .ی نداریباالسر

ھای روباه  نیست، گرچھ قدری اختالف عقیده داریم، معذالک از این آدم

ھرچھ . زنند نیست خورند و سکھ قلب می نرخ روز می ن بھصفتی کھ نا

 . چاپخانھ است و ھم صاحبخانھھست فعًال کھ ھم مالک 

اما وقتی . مبارک است انشااهللا -) کند اثاث اتاق را مرّتب می : (دده باال

 . خانھ از خودتان داشتھ باشیدزاق و زوق راه انداختید دیگر باید

خودش را برای میرزا . اندازد ایین میبا شیطنت سرش را پ : (میھن

 دست و پایم ،آیم ای می خانھ اجاره این اّول بار است کھ بھ -) کند لوس می

 . ام کردهرا گم 

گیرد و بوسھ  با مھربانی دست او را بھ دست می میرزا 

کند،  ھا را نگاه می باال زیر چشم آن کوچکی بر آن میزند، دده

 میرزا دست میھن را رھا میکند

.  . . دستم باز نبود تا خانھ مستقّلی اجاره کنم . کنی جانم عادت می -: میرزا

 )خدچر بھ دور خود می. ( . . شاید در آینده  

 گردی؟  بھ دنبال چیزی می -: ھنمی

 ای را کھ دستم بود کجا گذاشتم؟ ھدانم دوسی نمی. بلھ -: میرزا

 کاری داری؟.  کنار ِمجری. آن جا گذاشتی-: میھن

رزا با کلید بزرگی قفل در آھنی ی ِمجری را می گشاید، می

برگھ کاغذی از آن بیرون می آورد و در داخل پرونده می 

 دور پرونده کش می اندازد و آماده رفتن می شود. گذارد
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یک خروار کار ناتمام مانده .  باید برگردم چاپخانھ)با عجلھ (-: میرزا

 . با من ندارید، بروماریاگر ک. دده باال کھ این جاست. روی دستم

 .یم اخواھی بروی؟ ما این جا غریب نیامده می -)با قھر(: میھن

کنم شب زودتر  سعی می. روم برای ھمیشھ کھ نمی -) با خنده : (میرزا

 . برگردم

من . کارت برس برو بھ. برو آقا جان، برو -) حوصلھ بی: (دده باال

رتا ِخرت و ِپرت را  چھاھستم، اثاث زیادی کھ ندارید، با کمک ھم این

طرف میھن  بھ (. مشدی را می فرستم نون و پنیری بگیرد.کنیم جمع می

 .)گزد کند و لبش را می ، اخم میگردد برمی

. رود طرفش می میرزا بھ. گرداند ی از میرزا برم رویمیھن

ھای او را بھ دست بگیرد اما میھن با دلخوری  خواھد دست می

کند و از اتاق  یرزا خداحافظی میکشد، م دست خود را پس می

 مشھدی خداداد. گوید میھن زیر لب چیزی می. شود خارج می

باال گوشھ چادری را  دده. زند  بھ در میسرفھ می کند و تقھ ای

اندازد و بھ میھن  کھ بھ کمر بستھ، کج و کولھ روی سر می

در را تا میانھ باز . کند کھ از مقابل در کنار برود اشاره می

گیرد و با پا در را  ند و سماور را از مشھدی خداداد میک می

گونی گذارد، از درون  سماور را در سھ کنج دیوار می. بندد می

ی ورشوی زیر سماور، قوری و چایدان را  ، سینیی بزرگی

چند دست پوشاکی را کھ . کند چای َدم می. آورد بیرون می

میھن . ویزدی کنار اتاق میآ روی رختخواب مانده، بھ جالباسی

مرّدد . کند تار و اسلحھ نگاه می بھ سھ. رود طرف طاقچھ می بھ

 با دده باال. نشیند گردد و بر لب درگاه پنجره اتاق می برمی

کاری کوچکی  آینھ خاتم ،تأسف سر تکان میدھد و از صندوق

 روی  نفس اش راآورد،  بیرون میگردد را کھ روی پاشنھ می
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ش آن را تمیز می با گوشھ چادر و بیرون می دھد آینھ صفحۀ

ی را از  قرآن کوچک.میان طاقچھ می گذارد را آینھ. کند

بوسد و مقابل آینھ  ، آن را میای چرمی درمی آورد کیسھ

ِگردسوز پایھ بلند روسی را کھ از صندوق بیرون . گذارد می

 .کند  سرگردان بھ میھن نگاه می نمیداند کجا بگذارد،هآورد

 .روی طاقچھ نیست  جای طپانچھ کھھ دختر آقا،جسارت - :دده باال

 می  اتاقبھ سمت طاقچھآورد،  یخندد، شکلک درم میھن می

جا می  چمداندارد و در   برمیآناسلحھ را از روی  و رود

گیرد و  باال می  ِگردسوز را از ددهخوش و سرحال، .دھد

دیوار  خده بھچند ُم. گذارد جای اسلحھ، سمت چپ طاقچھ می بھ

. باال است زیرچشمی مراقب دده. دھد  زیر طاقچھ تکیھ میاتاق

رود و زیر لب  ھا َور می باال َدمق و دلخور با خرده اثاث دده

ای را زمزمھ  میھن لبخند زنان، زیر لب آرام ترانھ. زند ُغر می

اش را کھ پشت سر در انتھا  دو رشتھ گیسوی بلند بافتھ. کند می

گذراند و روی سینھ   سر میاند، از باالی ھم گره خورده بھ

با انگشتانش . کند ھای گیسو را از ھم باز می بافتھ. اندازد می

 .کشد وھای باز شده را شانھ میم

کن  باال؟ کمک را ھمین طور معطلی ددهچ -) با طنز و شوخی: (ھنمی

سمت اتاق  ھا رو این راستی چطوره رختخواب. این وسایل را بچینیم

  است طاقچھ رویای کھ بر  آینھ مقابلپاسخ،تظار ان ھن بیمی ! (بگذاریم؟

 )کند یت خود را در آن تماشا میبا رضا. گرداند آینھ را می. ایستد می

 . . . دانم قبلھ کدام سمتھ مین -

و با  کند ش را بھ نظافت اتاق سرگرم میدلخور و َدَمق، خود: (دده باال

بت بھ خیرت خدا عاق - )دھد ، سمت راست اتاق را نشان میحرکت سر
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نونت نبود، آبت نبود، خونھ جدا کردنت چی بود؟ خانم . کنھ دختر آقا

 ی سرت نبودن، کھ بودنجانت باالی سرت نبود، کھ بود، برارھات باال

 سرت ھات باالی زن داداْش عفریتھ -) آورد شکلک درمی : (میھن

 .  . . نبودن، کھ بودن

  خانھ؟ چقدر این بندۀ خداھ و این آخھ آن خان- )با شماتت : (دده باال

 .میرزا را در فشار گذاشتید

مگر خودت نگفتی وقتی زاق  -) اعتنا باشد بی کوشد شوخ و  می (:میھن 

و زوق راه انداختیم باید خونھ از خودمون داشتھ باشیم؟ این ھم قدم 

 کند و تصویر خود در آینھ نگاه می شود و بھ ای ساکت می لحظھ (.اولش

. دیگھ جای ما توی آن خانھ نبود -) زند خود حرف میآرام، گویی با 

. انگار من سھمی از آن خانھ نداشتم. اش اھانت ھمھ. اش سرکوفت ھمھ

آخ اگر آقا . انگار پدری کھ این خانھ را باقی گذاشت فقط پسر داشت

 . . . ایش را سِر من بلند کندکرد صد میجرأت جانم زنده بود، کی 

 بیا - )دھد لحن کالمش را تغییر می. ریزد ان میچای در استک : (دده باال

اش تقصیر   ھمھ بخدا. چای تازه دم استن میھن جان، بنشینبنشی

 مرد کھ زن گرفت باید فکر و. آدم صبور و بردباریست. میرزاست

 . حواسش پی زن و زندگیش باشد

میرزا کجا بود تا بفھمد من توی آن خانھ چھ  -) نشیند می : (میھن

اند کھ پاک  ھاشان شده ھام چنان آلت دست زن داداش.  . .حیف . کشیدم می

ھا را  میرزا کجا بود، حاال کجاست؟ اسباب. برادری را فراموش کردند

 . ده نچیده، خانھ را ترک گفتھچی

. گذارد ریزد و مقابل میھن می چای در استکان می دده باال 

دھان ای قند در  حّبھ. گیرد استکان چای خودش را بدست می

 نوشد ای می گذارد و با طمأنینھ جرعھ می
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 نگارا و سیاسّیون ھا و جریده ویسمیرزا بن. تا بوده ھمین بوده -: دده باال

خدا آقاجانتان را بیآمرزد، او ھم ) کشد آه می . (مال مردمند، نھ مال خانھ

 دل خانم جانتان تکان اما تا زنده بود نگذاشت آب در. اھل قلم بود

 . بخورد

 . مسجد حرام است نھ رواست بھخا چراغی کھ بھ -: ھنمی

اصًال . رسید ھمھ جانب می بھ. ھا نیست نھ، َنقِل این حرف -: دده باال

داد برارھاتان با کنیزتان  اجازه نمی. داشت حرمت زن را زیاد نگھ می

خشت گذاشتید، شما را  از روز اّول ھم کھ شما پا بھ. بلند صحبت کنند

عزیزتان میان، آنقدر از جانت، صد قرآن دردور . فتمساوی پسرھا گر

 برارھاتون را ھمین کارھاش. زدند دختر آقا کھ ھمھ صداتان میداشت 

 . دختری را ھْم سر خود ببینندتاب نداشتند. مخالف شما کرده

اش را با  نوشد و قطره اشک لغزیده روی گونھ میھن چای می

 میھن نیست، نرم باال حواسش بھ دده. کند سر انگشت پاک می

 گردسوز قرینھ تار کھ روی َرف بھ نوشد و بھ سھ نرم چای می

 .کند قرار دارد نگاه می

تان خون  کردید، خانم جان تار می تا وقتی مشق سھ -) با لبخند: (دده باال

ن تفتگ اما وقتی آقا جانتا. گفت خورد اما روی دستور آقا ھیچ نمی می

  تانان شکار دیگر صدای خانم جان بردتدستتان داد و ھمراه پسرھا

 -) زند ندد و روی ران خود لطمھ میخ باال با صدای بلند می دده . (درآمد

مانھ آخر ز" :کشید روزی کھ با پرنده شکار برگشتید، خانم فریاد می

 بشود ر کھ یکبارهُباش را ھم ِب گیس": گفت تان می آقا جان  و بھ".شده

را ، چرا این دختر  مرد صیغھ کن برواگر باز ھوس پسر داری. پسر

: گفت خندید و می آقا جانتان ھم می -) میھن رو بھ  (".کنی ناباب می

ھول شده . بیند ھای میھن را می باال اشک دده (". . . ھای فرنگی زن"

. خدا مرا بکشد! ای وای دختر آقا -) گذارد استکان چای را بر زمین می
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. کنی غریبی می. ارھا شگون نداردکنی؟ این ک گفتم کھ بخندی، گریھ می

تا ! پاشو دختر جان) کوشد حال میھن را عوض کند ر میگیج و ندانم کا (

خانھ غیر  ساختی؟ عادت بھکردی، چرا یکھو قنبرک  ص میکھ ترّقحاال 

ھم بگذاری میرزا از خودش خانھ  چشم بھ. شود درست می. نداری

. شود  پاگیر خانھ ھم میوقتی زاق و زوق راه انداختید، دیگر. گیرد می

. شب داره میاد. خودت ببر دستی بھ. حاال پاشو صورتت را بشور

 میرزا تو رو این شکلی ببینھ؟  در خانھ جدید، خواھی شب اول می

خونھ میآد،  ھا وقتی میرزا بھ شب -) کند ھایش را پاک می اشک  (:میھن

 . بینھ خستھ است کھ من رو نمیآنقدر 

پی قمار و دوای . ُخب کار میکنھ خستھ است -) بر خودمسلط  : (دده باال

از ! ببین میھن جان. کار کنھمرد باید . تلخ و ِفسق و فجور کھ نمیره

 خانم .شب داره میآد، باید زودتر برگردم. ای یگھ تو خانم خانھ دامشب

 . راه منھ جانت چشم بھ

باال  هھا خود را در بغل دد مثل بچھ کند و  خودش را لوس می: (میھن

 . نرو دده باال، تنھایی سختھاز پیشم  -) اندازد می

 اندوھش را .بوسد ش را میسرمیھن را در آغوش میگیرد و : (دده باال

ای مّلت بیایید دختر آقا را ورانداز  -) پشت لبخندی تصنعی می پوشاند

چرا این طور دل نازک شدی؟ میرزا ! تو دِل شیر داشتی دختر. کنید

مگر خودت اصرار . رفت تا از آن خانھ نقل مکان کردیددل تو راه  بھ

نداشتی کھ از دست زن برارھات خالص بشی؟ کار و وضع میرزا را 

 ! نستی، پس حاال ھم پاش واستادا ھم کھ می

باال بیرون  میھن بھ خود آمده، ِفرز و چابک از آغوش دده

کند، با پاھای گشاده و یک  آید، با حالتی شوخ، اخم می می

ایستد، با سرانگشتان سبیل  باال می  بھ کمر مقابل ددهدست

 کند دھد، صدایش را کلفت می  را تاب می خیالی
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 ). خندند ھر دو می(. ه باالایستادم دد. ایستم  البتھ کھ پاش می- :میھن

. حاال شدی دختر آقا! مرحبا -) کشد راحتی مینفسی بھ  : (دده باال

. برارھات مالک منن. ام ونھمیدونی کھ من جزو خشت و آجر اون خ

 قضا نمازم ھم. دست منھ گیر، چشمش بھ زمینخانم جانت ھم فالج و 

 چند روزی بھار. زنم بِھت سر می. گذارم می اما ھول نکن، تنھات ن،شده

این روزا . شاید بتونم دختر برارم رو بیارم َدم دستت باشھ. میرم والیت

ن نیست، زمانھ ام. بسپارنددست کسی   والیات دل ندارن دختر بھمردِم

 .روزگار بدی است

رالتّجار پوشیده حاجیھ خانم ھمسر امی. خورد در می  بھ ایتقھ

ھ دست دارد ک ای را بھ ی نقره ریز، سینیدر چادر کدری گل

 .کاسھ آشی در میان آن است

 خواھید؟  مھمان نمی -: یھ خانمحاج

چھ . ن سر چشمقدمتا. صفا آوردید حاج خانم -) با خوشحالی : (دده باال

 . بھ موقع آمدید

دھد و با میھن  باال می کاسھ آش را بھ دده  (. چشمت بی بال:حاجیھ خانم

گرمابھ، نرسیدم رفتھ بودم  -) کند م و احوالپرسی و روبوسی میسال

 . پخت و پز کنم

. خانمدستتان درد نکند حاجیھ . ت آب گرمّحِص -) با خوشرویی : (میھن

 .خوردیم حاضری می.  نبودیما شمراضی بھ زحمت

قابلی . این ھم حاضری است. سالمت وجود -) با محبت: (حاجیھ خانم

 . شما ھم مثل خواھر من. ردندا

) میکشدر کند و بھ س  باز میش را از دور کمرخوشحال چادر (: دده باال

ر بال این دختر ما را زی. الھی زنده باشید. تان کند حاج خانم خدا حفظ -

 .یدھم بگیر
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ماشااهللا کّلی .  کندش ام، خدا حفظ  من چھ کاره- )بالبخند : (حاجیھ خانم

. وصف ھنرھایش را، وصف جمالش را. وصف دخترآقا را شنیده بودیم

 کھ بھ اهللا باهللا، جمالش الُحوُل وال ُقَوتًا .ولی شنیدن کی ُبَود مانند دیدن

 ).خندند ھرسھ زن می (.  . . دید  ھمکمال است، باید ھنرھاش را

نور . آید تار می  صدای نواختن سھ.شود صحنھ تاریک می

تھ بر روی میھن نشس. کند صحنھ را روشن میوار میانھ  دایره

 .تارش را در بغل گرفتھ و قطعۀ کوتاھی می نوازد زمین، سھ
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 )صحنھ دّوم(
 

 چاپخانھ
 

 چراغ کم نوری کھ از سقف آویزان است، داخل چاپخانھ

میزی مستطیل شکل، و چند . کوچک را روشن کرده است

ی لھستانی در سمت راست، یک دستگاه چاپ سربی،  صندلی

میرزا جلیقھ . و چندین بستھ کاغذ در سمت چپ چاپخانھ است

ای  بھ دّقت بستھ. بھ تن دارد، و عینک پنسی بھ چشم زده است

 خم دو کارگر جوان روی دستگاه چاپ. بندد را با نخ قند، می

میرزا بستھ . ریزد یکی روی صفحھ چاپ مرّکب می. اند شده

دو بستھ دیگر، کنار دیوار کند و آن را روی  بندی را تمام می

ای وصل است از  ساعتش را کھ بھ زنجیری نقره. گذارد می

گشاید بھ  اش بیرون میکشد، دِر ساعت را می جیب جلیقھ

ساعت را بندد و  میاندازد، درش را  صفحھ آن نگاھی می

کتش را از روی میخی کھ . برد می دوباره در جیب جلیقھ فرو

پوشد، خستھ و خمیده بنظر  دارد و می دیوار کوبیده شده برمی بھ

اش را از چشم  با ھر دو دست بھ دقت عینک پنسی. رسد می

. گذارد گیرد، آن را در جیب روی سینھ کتش می برمی

ھ مرکب بر کارگری ک. چشمانش را با سرانگشت میمالد

 . کند ریزد بھ او نگاه می میصفحھ چاپ 
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صفحھ بھ خودش .  نیستمرّکِب این بار مرغوب! میرزا -: کارگر اول

 . گیرد نمی

 صفحھ کھنھ شده، واّال مرّکب ھمان مرّکب -) با تمسخر (:کارگر دوم

 .ھمیشگی است

. شود ھرچھ ھست باید این کارھا تمام -) با لحن خشک و جدی (:میرزا

 . برسددست افرادی کھ گفتم  ھا ھم باید ھمین امشب بھ ن بستھای

. ایم ما ھم خودمان را عّالف کرده -) بھ کارگر دوم آھستھ  (:کارگر اول

سر چی نیست بر ُبنھ خود ھستند، ما معلوم دیگران مشغول بستن بار و 

 . ایم جان خود را گرو گذاشتھ

  میرزا.شود خاموش میافتد،  رزا میمی بھچشم کارگر اول 

گیرد و از او روی  سرعت نگاه از نگاه کارگر برمی بھ

 گرداند برمی

خبر . دارد ھا را برمی ھریک از ما سھ نفر یکی از این بستھ -: میرزا

آن کھ بھ کارگرھا نگاه کند،  بی. (باید تا فردا صبح پخش شده باشد

ا ھامان ر در ضمن، فکر میکنم ما قبًال سنگ) کند ای مکث می لحظھ

کسی شما را بھ این کار مجبور نکرده . ھا را گفتھ بودیم واکنده، گفتنی

رو  (.ھمین حاال خودتان را کنار بکشیداگر رضا نیستید از . است

چ، بگیر در این کار نان و آبی کھ نیست ھی. صحیح است )کارگر اول بھ

 .و ببند و مرگ ھم ھست

 گاھی آدم شک منظوری نداشت میرزا، -)  شرمندگیبا (:کارگر دوم

حرف حّق  م نیستاصًال معلو. اوضاع بیرون خیلی خراب است. کند می

 .زند را کی می

ھا را  آن کھ جوابی بھ کارگر دوم بدھد، یکی از بستھ میرزا بی

 .شود آماده خروج از چاپخانھ میدارد و  برمی

    دارید میروید میرزا؟- )با تعّجب: (کارگر دوم
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شما ھم بعد از پخش . کنیم شب زودتر تعطیل می بلھ، ام-) خستھ: (میرزا

کسی  اگر در کوچھ و خیابان بھ. ھا بروید استراحت کنید اعالنیھ

برای حفظ جان خودتان ھم کھ شده . برخوردید، ھمھ چیز را حاشا کنید

در صورت . ھا در این محل مطلع شود نباید بگذارید َاحدی از چاپ آن

 . لزوم کوچھ غلط بدھید

ا خنده و شوخی کتشان را کھ فرنچ کھنھ سربازی کارگرھا ب

ھریک . پوشند است از زیر میز ماشین چاپ برمیدارند و می

  را بھ دست میگیردبستھ ای

 سور و ساتی راه دانستیم امشب زودتر مرخصیم،  اگر می- :کارگر اول

 .انداختیم می

کند و لبخند  کارگر دوم با شیطنت کارگر اول را نگاه می

دِر چاپخانھ میخورد، میرزا و  ای کھ بھ  صدای چند تقھبا. میزند

ھم نگاه  ای بھ لحظھ. شوند کارگرھا برجای میخکوب می

ای را  میرزا بستھ. اند ھرسھ وحشت زده و بالتکلیف. کنند می

کند و با اشاره سر  کھ در دست دارد زیر ماشین چاپ پنھان می

ان جا مخفی از کارگرھا میخواھد دو بستھ دیگر را نیز در ھم

میرزا او را متوقف . یکی از کارگرھا بھ سمت در میرود. کنند

امیرالتّجار ھمراه . گشاید کند و خود با احتیاط در را می می

کارگرھا سالم . شود مردی بازاری و میانھ سال وارد می

 .کشند ھا را جلو می و صندلیگویند و میز  می

 ھا؟  طرفطور از این چ! ناب امیرج -) با لبخندی تصنعی : (میرزا

عبور  از کوچھ -) میرزا مرد بازاری و رو بھ با اشاره بھ  (:امیرالتّجار

 .کرده باشیم  عرض سالمیگفتیم. سوزد کردیم دیدیم چراغتان می می

وردید، ِملک و آصفا .  سالم از بنده است-)  شدهبر خود مسلط: (میرزا

 .محّل خودتان است
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شھرت فعًال کھ  -)  رو بھ مرد بازاریرخوش و خندانس (:امیرالتّجار

ع را ایشان طب "دای حقیقتن. "  ما را رونق دادهجریده میرزا محّل کار

حسن خان توتونچی از  ایشان ھم آشیخ )میرزا رو بھ. (کنند و نشر می

با ھم آشنا شوید، در این گفتم بدنیست . ان نازنین ما ھستندمسلک ھم

 .  داریمپشتیبان فسا احتیاج بھروزگار وان

مرد بازاری دستش . دھند یرزا و مرد بازاری با ھم دست میم

 . ساید اش می پیشانی ستھ بھکند و بعد آھ را بھ لبش نزدیک می

 - )میرزا بھرو . ند کھ بنشیندک میبھ مرد بازاری تعارف  (:امیرالتّجار

ماه است سھ . کنی  را با کار خیلی خستھ میخودت! میرزا جان

زودتر از این  آقا جان مرد عیالوار. ایم  ندیدهیک َدم شما راایم و  ھمسایھ

 .ا باید دِر دّکانش را تختھ کندھ

ھم  چھ باید کرد؟ -) کند چای بیآورد ر اول اشاره میکارگ بھ  (-:میرزا

 .دھد لمان کفاف خرجمان را نمیکار زیاد است و ھم دخ

 .، نایاب استکوچھ نرسیده  بھتان کھ  ماشااهللا جریده-: امیرالتّجار

این روزھا جراید، اّول بھ دّوم نرسیده . زیاد دل خوش نکنید -: امیرز

 . رد کسی چوب الی چرخش بگذارد دولت دوست ندا.توقیف است

مرد بازاری مشتی پستھ از جیب کتش بیرون میآورد و 

شود، یکی از کارگرھا زیر  مشغول پوست کندن و جویدن می

 .گذارد دستی مقابل او می

مرِض مزمن اجتماعی . انگیزی پیش آمده وضع مخاطره -:  بازاریمرد

 -)میرزا رو بھ. (حّدی رسیده کھ ناگزیر از بحران سختی است ایران بھ

 .پا بود غوغایی بر چھ  بھارستاناید امروز در شما کھ حتمًا شنیده

 

صدای جار و جنجال و داد و فریاد . شود صحنھ تاریک می

ورد چوب و سنگ بھ درھا و صدای برخ. شود شنیده می
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صدای پای چند نفر کھ نفس زنان . ھا میآید شکستھ شدن شیشھ

نور کم رنگی در میانھ صحنھ روی یکی از کارگرھا . دوند می

چرخاند و  افتد کھ چوب بلندی را باالی سر گرفتھ و می می

نور . شود  نور خاموش می"زنده باد جمھوری: "زند فریاد می

ی را بھ دور گردن افتد کھ ُلنگ  دیگر میی روی کارگرکم رنگ

فرار . نظامیان آمدند": کشد پیچد و در حال دویدن فریاد می می

 "مرده باد جمھوری: " فریاد میزند کسی"کنید، نظامیان آمدند

 صدای شلیک چند گلولھ "مرگ بر سردار سپھ، مأمور اجنبی"

. دزن کسی از درد فریاد می. پیاپی فریادھا را خاموش میکند

ھمان . شود صحنھ روشن می. شود ای خاموش می صدای نالھ

  .چاپخانھ، ھمان افراد

 

خودمان ما . جسارت است -) گذارد چای روی میز می (: کارگر اول

بھ عینھ چیزھایی دیدیم کھ حتی ھنوز از یادآوریش . امروز آنجا بودیم

با خنده و  (.انده بود زیر دست و پا نفلھ شومچیزی نم. لرزد انداممان می

گفتند  ودند و میآورده ب ُکره خری را ھم وسط معرکھ -) لودگی

 .جمھوریت است

بلھ،  -)  شود کند، کارگر ساکت می خشمگین بھ کارگر نگاه می (:میرزا

رو بھ  (. جا ماند تعدادی کشتھ و چند تن زخمی بھ. فتنھ بزرگی بود

 .شد منتشر خواھد فردا. ایم خبرش را نوشتھ -) امیرالتجار

  حرفای اجیر شده میان مردم عده -) کند پستھ تعارف می(: مرد بازاری

حرف،  کنند بھ گمان می. خواھیم رّیت میاند کھ ما جمھور و ُح انداختھ

 کھ نھضت، ھمان الحق )خندد می. (د شدجمھور َبَدل خواھ سلطنت بھ

 .نھضت ِحمار است
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 عارف جان ھم ،دان یخواه موسیق شاعر تجدد - )با تمسخر ( :امیرالتّجار

 .   برپا کردهمجلس ساز و آواز افتخار جمھوری  بھکھ

کارگرھا . کند ھا نگاه می آن ظ بھمیرزا با غی. خندند کارگرھا می

ھا را  کند کھ بستھ  میرزا بھ آن ھا اشاره می.ساکت می شوند

 بردارند

ھا را  کارگرھا بستھ  (.اید چھ ھستید؟ امشب مرخص معطل -:) میرزا

دانید  می -) میرزا رو بھ امیرالتّجار. شوند از در خارج میدارند و  میبر

ای را خام  ُحّب وطن عده. این کارھا از سِر خلوص نّیت است! امیر

عارف . دانند ن مّلت رنج کشیده می ای یکرده سردار سپھ را ُمنجی

او یک وطن پرست واقعی است و . است آنان ۀقزوینی ھم از جمل

چیزدیگری مطلب . ی دیگران جداست ت طلبی از فرصکار او. الغیر

 .است

 سریع بھ دھان یکند و با حرکت ھا را بدقت پوست می پستھ (:مرد بازاری

دست  شما کھ قّوه متفّکره دارید و قلم بھ -) جود از و تند میاند می

 ؟ اید  برای آینده وطن چھ فکر کرده. مطلب را روشن بفرماییداید گرفتھ

سردار سپھ ! کار نیستیم جناب شیخ بی -) ی فرو خوردهشمخبا : (میرزا

 .  اجنبی استمأمور

 .یمدان  این را کھ ما ھم می-) با تمسخر: (امیرالتّجار

سردار سپھ  گویند می. دانیم لبتھ کھ ما ھم می ا-) با لودگی: (مرد بازاری

 . تجّدد طلب است

خواھی ساکت  تجّددشود شریعت خواه بود و در برابر   نمی - :امیرالتّجار

ب کار آمد حجاھ از قماش کسانی است کھ وقتی روی سردار سپ. نشست

 .از سر زنان برخواھد داشت

ریزد، بھ امیر و میرزا  مشتی پستھ در زیر دستی می(: رد بازاریم

زن با مرد  گویند می - )کنند  را رد میش دست، ھر دو.کند تعارف می
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در سیاست دخالت کنند، آخر کدام گویند زنان ھم باید  می. برابر است

دھد؟ شعور ب  بھ دست ُمشتی زن بی راُمسلمی حاضر است سرنوشتش

ھا در رشت حکم   بلشویک.جان شما) جود پستھ می( زمانھ غریبی است 

ھای  زن. اما کار خدا رو ببینید. اند زنان، روگشوده بیرون بیایند کرده

روبستھ نبودند، حاال الحالی کھ در غیر این موقع ھم چندان  معلوم

 .الخالقین آیند َجّل یرون میروبستھ ب

در شمال   و، سردار سپھ خواب جمھوریت میبینددر مرکز -: امیرالتّجار

ھا  ھر طرف راهاز . کنند ان و مال مردم تعّدی میج ھا بھ ھم سوسیالیست

 . اند بھ روی مردم بیچاره بستھرا 

گویید؟ آن کھ   سخن عوام میشما چرا! امیر -) کالفھ و عصبی: (میرزا

سوسیالیست ھم کند و خود را   مال مردم تعّدی میجان و در گیالن بھ

. خواھد بلشویِک واقعی را خراب کند خواند، مزدوری است کھ می می

خواھد میان مردم اختالف کلمھ و نفاق بیندازد تا بتواند میرزا  می

 . برداردم ایرانی است از میانکوچک را کھ یک قّوه ثابت قد

کند و  وست میای پ شود، پستھ جا می اش جا بھ روی صندلی: ( امیرالتّجار

خبرید کھ ھم اکنون  بی! خونسرد باشید میرزا جان -) گذارد در دھان می

قصد  میھمانان ناخوانده روسی و قفقازی و غیره، تنکابن را گرفتھ بھ

 روند؟ تصّرف مازندران پیش می

. شما در مازندران عالقھ ِملکی دارید! ب امیرجنا -) با تمسخر  (:میرزا

ھا بیش از ھرچیز بیم خسارت  دست بلشویک از افتادن این ایالت بھ

 .یرودتان م شخصی

 باید دو  بندهچرا. فرض کنیم چنین باشداصًال  -) خونسرد : (امیرالتّجار

 مات خود را پیشکش آقایان کنم؟ دستی حاصل زح

 -) شود و تقریبًا فریاد میکشد اش بلند می یبا غیظ از روی صندل  (:میرزا

 را توان جان رعیت را گرفت و خود حاصل کدام زحمات؟ چگونھ می
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 -) نشیند کوشد آرام باشد، دوباره می می(مالک آن ھمھ آبادانی دانست؟ 

 .، مالک ھم ھستھرکھ جان َکْند. اما این دوره، دوره دیگری است

 مشتی پستھ از جیب . شودمرد بازاری می خواھد میانجی 

کتش درمیآورد در زیر دستی می ریزد و آن را مقابل امیر و 

خودش مشغول . ھر دو دستش را رد میکنند. میرزا میگیرد

 .شود ھا می پوست کندن و جویدن پستھ

شما . پیاده شوید با ھم راه برویم! میرزا جان آرام باشید - :بازاری مرد

آیا واقف . زنید سینھ می  بھلشویک رااش سنگ سیاست ب ھم کھ ھمھ

 وقتی دیدند سوسیالیستی ایران ھا ھم دستشان را رو کردند؟ نیستید آن

دست آن مقاصد خود را مقابل سیاست انگلیس پیش  قّوتی ندارد تا بھ

اش زھر برای این مّلت بیچاره  ببرند، ھمان راھی را رفتند کھ نتیجھ

 را کھ از یکی تسبیح شدست ھر دو. (ھا ھم با سردار سپھ ساختند آن. بود

برد، و با دھان ُپر فریاد  آویختھ و در دیگری مشتی پستھ است باال می

 .عت اسالم در خطر استشری! آقایان -) کشد می

 بلشویک، یک سیاست سیاست روسِ  -) سعی می کند آرام باشد( :میرزا

. شود کھ ما از داخل، کار خودمان را نکنیم باعث نمی. خارجی است

ھمیشھ اجنبی او را بر سر دو راه . چاره این مّلت بی ) تکان میدھدسر(

 . شود چاه ختم می  کھ ھر دو بھدو راه. گذارد می

در حال حاضر  -) مرد بازاری ھم. خیزد از جای برمی : (امیرالتّجار

.  فعًال کھ خواست ما یکی استخداشکر . آب زد گدار بھ نباید بی

 .ی سردار سپھ سرنگونی

 .ست از دو مقولھ جداگانھاما خواست ما بلھ،  -) تاب بی  (:میرزا

سمت در   ھمان طور کھ بھدھد و با میرزا دست می : (امیرالتّجار

نیاز   دیگراین مطبعھ بیش از ھرچیز  باشد بھمیرزا، حواستان -) رود می

 . داریم
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 )صحنھ سّوم (
 

 رای در خانھ امیرالتّجا  اجارهاتاق
 

  پھن شده بر روی تشکچھ  بغل گرفتھ و سھ تارش را درمیھن

کند و گاه  تار را کوک می ھ گاه س.زیر طاقچھ نشستھ است

ای بھ در اتاق   تقھ. بھ ُمخده تکیھ میدھد.نوازد حوصلھ می بی

گذارد و  میپشت مخده  ساز را  ھول شده میھن.می خوَرد

 میرزا. ھایش لغزیده، بھ سر میکشد اش را کھ بر شانھ روسری

کند و با   روسری را رھا می میھن،تاق می شودوارد ا

سمت  بھَپر و بال درآورده با شادی . خیزد خوشحالی برمی

 .میرزا میآید

دلم از آمدی، ود چھ خوب کردی کھ ز! زود آمدی میرزا جان -: میھن

 .تنھایی پوسید

بوسھ میزند و گیرد و بر صورتش  را در آغوش میمیھن  (:میرزا

ی   برگردم، از پیباید ببخش،  مرا!نازنینم) کند یه مشرمنده بھ او نگا

 . کاری آمدم

 و بطرف میگیرد میرزا با شادمانی دست او رااعتنا بھ گفتھ  بی

ظرف غذایی را  ، اندشکش میز کوچکی کھ کنار اتاق است می

ی میرزا  دارد و جلو صورت و بینی از روی میز برمی

 گیرد می
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 .م درست کردم، تو را بخدا بمانخودکوکوی سبزیست، !  بو کن-: میھن

با حسرت دستش را   (.خیلی ھوس کوکو کرده بودم.  بخورکمی از آن

   . . . نکندگفت  حاجیھ خانم می) کشد شکمش میروی 

بشقاب را از . گذارد ای کوکو برمی دارد و در دھانش می تکھ

میھن را در آغوش . گذارد گیرد و روی میز می دست میھن می

بوسد، دستش را بر روی   صورتش را میت و و دسکشد می

 .اندازد گذارد، میھن سرش را پایین می شکم میھن می

من ھیچ وقت از بابت نداشتن بچھ ! عزیز دلم! میھن جانم - :میرزا

گذارد، صورت او را باال  دستش را زیر چانھ میھن می(ای نکردم  گلھ

 م؟ھ اای داشت آیا ھیچوقت گلھ! نبھ من نگاه ک) گیرد می

اگر .  . .اما . نھ، نداشتی - )اندازد سرش را پایین میبا خجالت  : (میھن

 . ماندی ، تو بیشتر در خانھ میبچھ داشتیم

صحبت این   نھ عزیز من،-) گیرد ره در آغوش میمیھن را دوبا: (میرزا

. داشتن یا نداشتن بچھ ربطی ندارد  غیبت من از خانھ بھ. چیزھا نیست

خودت را با فکرھای  از ھمھ چیز مھم تری، ی من برا تودانی کھ می

بزودی ھمھ چیز درست خواھد شد، . کار من زیاد است. پوچ خستھ نکن

چشم میرزا بھ  (ورم آ ی این روزھا را درمی با ھم میرویم سفر، تالفی

کند، کتاب را از  را رھا میمیھن . میافتدکتابی کھ روی طاقچھ است 

 این چیست؟) بدارد، با تعج  برمیروی طاقچھ

 .  کتاب-) خونسرد : (میھن

اما آن را از کجا . البتھ -) دھد تفاوت نشان می خود را بی : (یرزام

 .ۀ ممنوعھ است، نسخ ابراھیم بیک استۀای؟ سیاحتنام آورده

 .ھای خودت در چمدان بود ان کتابمی -) اندازد شانھ باال می (: میھن

 ی کنار اتاقھا ابای از میان رختخو میرزا با شتاب مالفھ

  پیچد بیرون میکشد و کتاب را در آن می
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الزم نیست از این ) با تحّکم . (راموش کردم، آن را جا گذاشتمف - :میرزا

ن بکنی، کارمان ممکن است صحبتش را با این و آ. ھا بخوانی کتاب

 . شود مشکل می

میرزا با تعجب ( کار ما چیست کھ مشکل بشود؟ -) با تمسخر: (میھن

 خواندم ) و لحنش را تغییر می دھدخندد میھن می. کند یھن را نگاه میم

آه . (کشد دلسوز، چھ می از نداشتن یک حکومت تا ببینم این مّلت بدبخت

تن یک َدم ھای بدبخت از نداش دانست ما زن کاش یکی ھم می) کشد می

 . کشیم آزادی چھ می

موھایش را نوازش آرام، دوباره میھن را در آغوش میگیرد و  (: میرزا

 ۀخان ات کرده، اصًال چرا مدتی بھ جان دلم، شاید تنھایی خستھ -) دمیکن

 حاال نخواستی سر ِملک. روی؟ آن جا خانھ تو ھم ھست ات نمی پدری

 .ی دارد قھری سرانجام آشتیبھرحال ھر . ای است ت باشی امر علیھدها

 .دلم شور تو را میزند

مگر  -) آغوش میرزا بیرون میکشدخود را از با عصبانیت  : (میھن

خواستم  راستی می. دیگر حرفش را ھم نزن. آن خانھ ببرند مرده مرا بھ

 )کند  نگاه می رامیرزا کنجکاو میھن. (مطلبی را با تو در میان بگذارم

ام کرده است بھ ھمین دلیل  گویی، تنھایی و بیکاری خستھ درست می

ما دختر بچھ زیاد است، میدانی در محلھ . قصد دارم در خانھ تدریس کنم

. سھ بروندمدر دھند کھ دخترھا ھم مثل پسرھا بھ والدینشان اجازه نمی

 .   خودم سواد یادشان میدھمبیایند این جا، منتوانند روزھا  ھا می آن

ی ما توّجھ  نگذار زندگی. نھ، نھ، از این کارھا نکن -) نگران (: میرزا

 ما در این جا )گردد نبال چیزی مید در ِمجری بھ. (کسی را جلب کند

روی  ش بھا خانھ م امیرالتّجار خوشش بیاید کھ دِرکن مستأجریم، فکر نمی

 . این و آن باز باشد
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ف شرع بکنم کھ خواھم کار خال مگر می -) دلخور و عصبی  (:میھن

اش باید   ھمھ.خستھ شدم )کند  بلند میصدایش را(امیر خوشش نیاید؟ 

گویی یا چھ کسی از چھ کاری خوشش  کھ تو چھ میصبر کنم تا ببینم 

 .  . .توانم  من نمی.  . .ید آ آید یا نمی می

کند و در   را تا می برمی دارد، آنمیرزا کاغذی از ِمجری

و گیج، گیرد،  کتش میگذارد، بستھ کتاب را در دست می جیب

 .سخن میھن را قطع می کند

من ھرچھ . شود راه می بھصبر کن، اوضاع رو عزیز دلم کمی  -: میرزا

اگر ھم نیامدم، نگران .  آمدخانھ خواھم امشب دیر بھ. زودتر باید برگردم

باورم کن وقتی ! با کسی ھم در باره این موضوعات صحبت نکن. نشو

 .کل اوضاع سیاسی درست شد، مشکالت زنان ھم حل خواھد شد

بدون  زامیر. کشد  میھن خود را کنار میمیرزا بھ سمت میھن میرود،(

 ). رود یرون میخداحافظی، از اتاق ب

 و دارد کوبد و قدمی بھ دنبال میرزا برمی زمین می با غیظ پا بھ (: میھن

 بری؟   کتاب را چرا می-) فریاد می کند

ھای کنار دیوار  میھن ًدمغ و دلخور خود را روی رختخواب

ای بھ در  لحظاتی بعد تقھ. کند انگار گریھ می. اندازد می

 میھن سرش را .زند خورد، حاجیھ خانم میھن را صدا می می

کشد  دارد، دستی بھ مو و رویش می از روی رختخواب برمی

کند، حاجیھ خانم با یک دست  حوصلھ در اتاق را باز می و بی

ی  بچھ کوچکش را بغل گرفتھ، و با دست دیگر چرخ خّیاطی

 ای است کھ بھھمراه او زن ُمحّج. کند کوچکی را حمل می

 .شوند اتاق میاست، زنان وارد سخت رویش را گرفتھ 

خواھید؟ دیدم میرزا آمد و  تنھایی دختر آقا؟ مھمان نمی -: حاجیھ خانم

 . رفت
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فشارد  د و در بغل میبچھ را از حاجیھ خانم میگیر با خوشحالی (: میھن

 دارید؟ خیاطی . شینیدبفرمایید بن. ی کاری آمده بود از پی -) بوسد و می

 بلھ، صدیقھ خانم ھمسایھ - )دھد زن ُمحّجبھ را نشان می(: جیھ خانمحا 

 در ۀی نو سیسمونی بھ سالمتی. قدری دوخت و دوز داشت. ماست

 .گفتم کمی کمکش کنیم. کند  میراھش را آماده

 . بھ روی چشم- )سرش بھ بازی با بچھ گرم است: (میھن

 .چشمت بی بال -: صدیقھ 

 تو را ھم تدارک  بچۀی ا بزودی سیسمونیبھ امید خد -: حاجیھ خانم

 .بینیم می

صدیقھ با تعجب او را . زند میھن بچھ بھ بغل در اتاق چرخ می

  کند نگاه می

مبارک . بنشینیدبفرمایید ) رو بھ صدیقھ( ھرچھ خدا بخواھد -: میھن

میرزا ھم بھ .  چادرتان را بردارید، مردی در خانھ نیست.است انشااهللا

 . گردد رنمیھا ب این زودی

بچھ را در ھوا   خنده،  با میھن.کند تر می ش را محکمحجابصدیقھ 

  :خواند ھد و با طعنھ و تمسخر مید تاب می

    کند   آب جلوه  بھ دل را د و دار نقاب :میھن

 نقاب کند چھره بی  اگر باهللا  نعوذ               

چندی پیش از ن، میھن جا -) ره میرودچشم ُغبھ میھن  (:حاجیھ خانم

 )کنند ھا بساط خیاطی را پھن می زن (آمد اتاقتان صدای ساز می

 .انستم میرزا نوازنده ھم ھستد نمی

 .  نھ، میرزا بلد نیست ساز بزند-) با بدجنسی (: میھن

 ........ پس -) با تعجب : (خانمحاجیھ 

 ........  یعنی -) با تعجب (: صدیقھ
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مرحوم از کودکی نزد . زنم ساز میلھ، من ب -) با خوشحالی : (میھن

 دستم قدری ،اما مدتی است تمرین ندارم. کردم پدرم مشق موسیقی می

 . ند شدهُک

یعنی شنیده . ندیده بودم زنی ساز بزند! عجب -) با تعجب : (حاجیھ خانم

 پس -) ھدد میحرفش را تغییر .... (ھای  بودم کھ در مجالسی کھ خانم

 تار مال توست؟  این سھ

 زن نجیب -) کند تر می ش را محکمحجابپیچد و  خودش می بھ  (:یقھصد

 ! این کارھا را چھ بھ

ساز زدن کھ زن و  -) کند حرف صدیقھ را قطع میبا دلخوری  (: میھن

کند، با  موضوع صحبت را عوض می سعی می کند . (مرد ندارد

 کھ ای را ای از بانوان، جریده راستی شنیدید چند روز پیش عده )ھیجان

فروختند و علیھ زنان سخن پراکنی  ھا در میدان توپخانھ می پسر بچھ

ا خریدند و ھمھ را آتش کردند، با مقداری جزوات َمکر زنان یکج می

 زدند؟ 

ھم  پیچد، ھردو بھ خودش می زند، صدیقھ بھ بھ صورتش لطمھ می

   کنند نگاه می

  از کجا میدانی؟  این چیزھا را تونھ، -: حاجیھ خانم

خواست  خیلی دلم می -) سؤال حاجیھ خانم، با ھیجان  بھاعتنا بی (: یھنم

اما میرزا . زدم میانشان بودم و من ھم آن جزوات را آتش می

 ..... گذارد نمی

ھا در  من از جرأت این زن -) کند حرف میھن را قطع می: (حاجیھ خانم

 .  ندارندانگار مردی باالی سر. عجبم

 -) شود کند و مشغول دوخت و دوز می تر می حجابش را محکم(: صدیقھ

. الکاتبین است کرامالحالی ھستند کھ حسابشان با  علومھا زنان م این

 .حجابی کشد برای بی ان َپر میاستغفراهللا دلش
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میھن بچھ را روی پتویی کھ کنار بساط خیاطی پھن است 

 .خواباند، ھیجان زده و لجباز بھ نظر می آید می

 ھای بسیار محترمی ھستند و  از خانواده اکثرشان اتفاقًا- :میھن

ھفتھ پیش منزل . اند رأی ھا ھم اما مردانشان با آن.  شوھر دارندشانبیشتر

 .ن بانوان را در آن جا دیدمچند تن از آ. خویشی مولودی دعوت داشتم

 

ھا ھمراه با  صدای ھمھمھ زنان و بچھ. شود صحنھ تاریک می

گ جرنگ النگوھایی کھ بھ صدای تشْت زنی، و صدای جرن

 دست می  جمعیزنان بطور. شود شنیده میخورد،  تشت می

نور کمرنگی بر مرکز صحنھ . خوانند مولودی می زنند و

وار بر  تابد، نور، کم کم پر رنگ میشود و دایره تاریک می

تابد کھ آھستھ از جای  روی زنی پوشیده در چادر مشکی می

 صدای کوبش .گیرد ر برمیو یکباره حجاب از سخیزد   برمی

ھا  شوند و ھمھمھ شود، زنان خاموش می تشت آھستھ می

 .خوابد می

 

 عذر مولودی آمدمدعوت بھ   از این کھ بی خواھران عزیزم- :زن 

است، فکر کردم فرصت خوبی اما دیدم جمعتان جمع . خوام می

کنیم برای  ما گروھی ھستیم کھ سعی می.  با ھم آشنا شویماست تا

این روزھا ھیچکس بھ ھیچکس . مشکالت زنان قدمی برداریمرفع 

تر  ھا از مردھا ھم خراب وضع ما زن. نیست، قانونی در کار نیست

 .ھ یکدیگر مشکالتمان را حل کنیمکمک ب ید باما با. است

  شما کی ھستید؟ -) درھم: (نز  چندصدای

 خواھید برای ما چھ بکنید؟  می-

  ؟دانید درد ما را شما چھ می -
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مان مشکالت مشابھ داریم، ریشھ ھمھ  ھمھ. من ھم مثل شما زنم - :زن

خرافاتی کھ بھ ما . سوادی و جھل و خرافات است مشکالت ھم در بی

مرد . قبوالنده زن نیم انسان است، پس باید مطیع و ُمنقاد مرد ھم باشد

 یکطرفھ ،آورد تواند ھمسرش را کتک بزند، بر سرش َھوو بی می

  بعد ھم بگوید، خدا و پیغمبِر خدا، بچھ را از او بگیرد بدھدطالقش

 ...گفتھ، قانون شرع گفتھ 

زنان  آخرین جمالت زن میان ھمھمھ . بھ ھم میریزدولودیم

نشیند و از یک  ور میزن در دایره ن. شود مجلس شنیده نمی

آورد و میان زنان پخش  تعدادی اعالمیھ درمیکیسھ متقالی 

 صحنھ بھ حالت قبل. شود محو می و نور کمرنگ. کند می

 . ھمان افراد. ھمان اتاق. آید درمی

 

. ھمان خانم گفت کھ در میدان توپخانھ چھ رخ داد -) با ھیجان: (میھن

ری اعالنیھ و گفت، مقدا سِر آخر ھم موقعی کھ مولودی را ترک می

 .نشریات پخش کرد

خواھد بچھ را از زمین  حاجیھ خانم می. کند چھ گریھ میب

گیرد، بھ  شود، بچھ را در بغل می ردارد، میھن از جا بلند میب

ای را  رود، از پشت آینھ گردان، کاغذ تا کرده طرف َرف می

کند،  میپاھا را دراز . نشیند  میدوباره روی زمین. دارد برمی

خواباند و   می انداز و بچھ راروی آن پتو را روی پاھایش می

 . ایدگش کاغذ را می. دھد تاب می

 

گیرد،  قرار می» زن«دایره نور روی . شود صحنھ تاریک می

با » زن«آید،  ھا در مولودی می صدای ھمھمھ زنان و بچھ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30

کند و مفاد اعالمیھ را با  عالمت دست ھمھ را ساکت می

 :خواند ای بلند برای آنان میصد

  

ھا تحّجر و خواِب  پس از قرن! خواھران و نسوان محترم ایرانی": زن

منّورالفکر، نوای خوش خواھان و افراد  پایمردی آزادی بھروز غفلت، ام

زن تا دیروز . رسد بھ گوش می و برابری زن و مرد از ھر سمت آزادی

اما امروز . دانستند او را در ردیف اطفال و سفیھان می. کنیزی بیش نبود

کھ در کّلیھ ممالک راقیھ، زنان ھمدوش مردان در کارھای اجتماعی 

اھمّیت و موقع خویش پی  خود بیاییم و بھ کنند، ما نیز باید بھ فعالّیت می

پا خیزید و با پاره کردن احکام ُرقّیت و  خواھران عزیز بھ. ببریم

 ".باشید ستھ برابری با مردان میی خود نشان دھید کھ شای بندگی

 و گفتگوی زنان مجلس صدای ھمھمھ. شود نور صحنھ کم می

 . تشت اوج میگیردوبش کود، صدایش میاز سر گرفتھ 

 

  ما آمدید؟ََشما چطور بھ مجلس  -: ) درھم (صدای زنان

 .خواھند حجاب از سر زن بردارند یھایی است کھ م او از قماش ھمان -

 . اند ھا بلشویک  این-

 . کافرند. اند ھا بابی این  -

 . بیرونش بیاندازید-

 .دار سپھ علم کردهسر این ھا را -

 

شود و بر روی  تر می دایره نور وسیع. ھمان مجلس مولودی

متمرکز  ش را از سر برمی داردی نازک میھن کھ چادر کدری

  برمی خیزدیشمیھن از  جا. شود می
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. شودبگذارید کمی چشم و گوشمان باز . د بزنشبگذارید حرف  - :میھن

 .شود و شنیدن کھ دنیا آخر نمیبا گفتن 

 . شود ن متمرکز میره روی زدایره نور دوبا       

 ممنونم دخترم -) رو بھ میھن. ایستد سرگشوده میان صحنھ می: (زن

 ما نھ .درد دل کنیم ھا باید با ھم حرف بزنیم، ما زن) رو بھ زنان دیگر(

 ھم بابی ھست ھم اما میان ما. ویک، نھ شریعت خواهبابی ھستیم، نھ بلش

ھدف ما ترویج . سلمانھم ارمنی ھست، ھم کلیمی و ھم م. بلشویک

ھا پیش از این کھ مشکل  ما زن. مسلک سیاسی یا مذھب خاصی نیست

 عنوان زن با مذھب و سیاست داشتھ باشیم، باید از دردھای یکدیگر بھ

ھا، برده و بنده قوانینی  ما زن.  داریماتی خرافما جامعۀ. خبر باشیم

بر جان و مال بھ ھمین دلیل است کھ . اند ھستیم کھ مردان وضعش کرده

خوشبختانھ مردان . اندازند ھا را بھ جان ھم می زن تسلط دارند و حتی آن

خبرند، پیشرفت زنان در کشورھای راقیھ با منورالفکری ھستند کھ از 

ما . ما باید بھ زن و مرد، ھردو آگاھی بدھیم. اما تعدادشان قلیل است

ھای انجمن  کالس بھ. خواھیم مثل زنان غربی حق انتخاب داشتھ باشیم می

داری، ھنر و بھداشت   ما نشریھ ماھانھ داریم، بھ زنان تعلیم بچھ .ما بیایید

کشد و  میای را بیرون  از یک کیسھ متقالی نشریھ چند برگھ . (دھیم می

 .......یط دنیا ما شما را از شرا) کند میان زنان پخش می

 در میان ھمھمھ و اعتراض زنان محو و نور، صدای زن 

 . شود مرنگ و خاموش میک

 

امیرالتّجار از مقابل در .  اتاق اجاره ای برمی گرددصحنھ بھ

حاجیھ خانم ھراسان . کند گذرد، داخل اتاق را نگاه می می

اضطراب حاجیھ  اعتنا بھ میھن بی  .زند صورتش لطمھ می بھ

  ا.بندد شود و محکم درب اتاق را می خانم از جای بلند می

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 32

 .رفتم نسوان میخواست بھ انجمن  می خیلی دلم -: میھن

 گوید؟ آقاتان چھ می - )با نفرت: (صدیقھ 

آقای منّورالفکر بنده با ھمھ کارھای من  -) با تمسخر و تحقیر ( :میھن

. گوید بعدًا، بعدًا انجمن نسوان بروم، می خواھم بھ گفتم می. مخالف است

ھ حاجی (.شود وقتی اوضاع سیاست درست شد وضع زنان ھم درست می

ھا سواد یاد  دختربچھ خواھم بھ گویم می می) خانم بچھ را از میھن میگیرد

 درست شد، وضع زنان ھم یسیاسگوید نھ، نھ، وقتی اوضاع  دھم، میب

 ..... گوید نھ، نھ  بخوانم میخواھم کتاب  شود، می درست می

 میھن ھجسارت -) کند حرف میھن را قطع میوحشت زده : (حاجیھ خانم

گاھی ھم . داند  راستش امیر ھم این کارھا را برای زن عیب می.جان

گیرد، عیال میرزا بلند  ابراز کرده کھ عیال میرزا درست رو نمی

حاال ھم کھ دید .  . . خندد، عیال میرزا ِال است، عیال میرزا ِبل است می

 اصًال تو.  . . خدا نکند بداند کھ ساز ھم میزنی. خوانی برایمان اعالنیھ می

زا ھم آدم نجوش گوشت تلخی این میر. زندگی باشد باید بیشتر سرت بھ

 . است

من حرفی ندارم، اما .  خودش استھای کار یھمھ حواسش پی -: میھن

 .ی این اتاق  در چھار دیواریمن آزادم اما. گذارد من ھم نفس بکشم نمی

) کند پیچد و حجابش را محکم می سیسمونی بچھ را در بقچھ می : (صدیقھ

 کند؟  آقاتان ھیچ ھوس بچھ نمی.بچھ نگذارد ای را بی خدا ھیچ خانھ -

بچھ  گوید بی ھم میدھد، گاھی  دانم چیزی بروز نمی نمی -: میھن

 .تریم راحت

 . تظاھر می کند–) با طعنھ : (صدیقھ

 .ِر من زن بیآوردضا نیست س ر-) با لجبازی : (میھن

 . دوام نمی آورد. موّقتی است-: صدیقھ 
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میھن جان اگر میل داشتھ باشی یک بار  -) کند مداخلھ می: (اجیھ خانمح

کند، ضرر کھ  معاینھ می. دھم بھ زیور خانم، مامای خودم نشانت می

اصًال از کجا معلوم، شاید تو ھیچ عیب و عّلتی . دستش شفاست.  . . ندارد

 . . شاید میرزانداشتھ باشی، 

ھم  شود مرد  مگر می. اج خانمزنی ح ھا می  حرف- )با تعجب  (:صدیقھ

زن زمین . معیوب باشد؟ خدا مرد را خلق کرده کھ صاحب نسل باشد

البشر تکثیر  د تا نسل اممرد بکارد و زن ھم بزای. زیر ِکشِت مرد است

 .شود

 ھا را بزرگ و تربیت کند؟ بچھچھ کسی قرار است  -: میھن

. کنیم  بزرگ میھا را ھر طور ما را بزرگ کردند، ما ھم آن -: صدیقھ

گویند زنان باسواد  ھی می. شود، توکل بھ خدا بچھ خودش بزرگ می

انید سواد، زن را فاسد د نمی. دداری چھ ربطی بھ سواد دار شوند، بچھ

 کند؟  می

 کند؟  چرا سواد مرد را فاسد نمی - ) و تمسخرخشمبا (: میھن

بتھ سواد او ال. استغفراهللا، مرد مرد است، عقل و شعور دارد -: صدیقھ

العقل  ن ناقصاما ز. افزاید کند کھ ھیچ، بر کماالتش ھم می را فاسد نمی

 .رد، دیگر مطیع مرد نخواھد بوددا ھوا برش میاندک سوادی  است، بھ

  صاحِب علم و کماالت شدند؟ چگونھنمردا -: میھن

. صلوات بفرستید، غائلھ را ختم کنید -) دهکروحشت : (حاجیھ خانم

اگر ) رو بھ میھن  (ما دیگر باید برویم. ھایی شنیدیم ھ حرفنمردیم و چ

نده جلوی ھایی این جا برقرار است، مرا زنده ز امیر بفھمد چنین حرف

 .کند خورشید کباب می

 

میھن . کنند صدیقھ و حاجیھ خانم بساط خیاطی را جمع می 

زنان . شود خواھد بچھ را بغل کند، حاجیھ خانم مانع او می می
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میھن . کنند رشرو بدون خداحافظی اتاق را ترک میتلخ و ُت

نشیند، صورتش را با  سرگردان می. شود کالفھ از جا بلند می

شود، ساز را از باالی َرف  دوباره بلند می. پوشاند  میھادست

حوصلھ  نوازد، بی ای می لحظھ. کند دارد آن را کوک می برمی

میھن بھ . ردخو چند تقھ بھ در می. گذارد ساز را روی رف می

با . سرعت چادر بر سر می کند و الی در اتاق را باز می کند

.  پوشیده در چادر سیاه، لحظھ ای مکث می کندزنیدیدن 

 می دعوت بھ مجلس مولودی آمده بود،  کھ بیناگھان زنی را

 .او را بھ اتاق می آوردمیھن با سرخوشی  .شناسد

َشَرف فرمودید صفا سالم خانم، ُم -) با تعجب و خوشحالی (: میھن

  مرا چطور پیدا کردید؟آوردید، بفرمایید، بفرمایید تو، منزل

ای را کھ زیر چادر دارد کنار در  کیسھ. شود وارد اتاق می نز

گیرد و روی  میھن آن را از او می. دارد چادرش را برمی. میگذارد

  .نشیند  زن روی تشکچھ کنج اتاق می.کند جا لباسی آویزان می

متوجھ شدم کھ بھ . ھمان روز در مولودی آدرستان را پیدا کردم -: زن

. ای نداشتم بخشید کھ سر زده آمدم، چاره کارھای ما عالقمند ھستید، می

 راستی اسمتان چیست؟

 . سم من میھن استا. قدم بر چشمم گذاشتید -: میھن

بھ در و دیوار و رف نگاه با خوشرویی . (دارید اسم زیبایی چھ -: زن

 نوازد؟ تار می چھ کسی سھ) ندک می

 .تعلیم دیدماز کودکی . من -: میھن

 ! مرحبا-: زن

نوازد گوش   اما کسی میل ندارد صدای سازی را کھ زن می- :میھن

 .زنند د زنان آن کاره ساز میگوین می. کند
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 کھ دیمندسعادت. ساز زدن ھنر است.  ُخزعبالت گوش نکنید این بھ -: زن

 مرد خوشبختی است کھ ھمسری چون شما تانشوھر. توانید بنوازید می

 . دارد

  اسم شما چیست؟–) با کمرویی (-: میھن

ھرکس نامی روی من گذاشتھ، . ھا اسم دارم ؟ راستش ده! اسم من-: زن

 مھستی، ،پوراندخت، آذرمیدخت، ِاستر، فاطمھ، شھربانو، زینب، رابعھ

شما ... لھ، قمر  ژاندارک، پروین، شمس، ژا بلقیس،جھان، بازھم ھست؛

چھ . تر است پسندید برایم انتخاب کنید، امن توانید اسمی را کھ می ھم می

 اسمی روی من می گذارید؟

 ... قرة العین -)  با خنده،مردد: (میھن

 ھمین حاال قرة العین از شما دعوت می کند کھ .قبول. عالی است -: زن

 از تھ منزل یکیمجالس ما بیایید، سازتان را ھم بیاورید، ھر ھف بھ

شما زن آگاه و شجاعی . ما بھ پیوندید شویم، شما ھم بھ  جمع میخواھران

 . ھستید

دانم شوھرم اجازه  خواھد، اما نمی خیلی دلم می -) با خجالت : (میھن 

 . خواھد داد یا نھ

 "ندای حقیقت"روزنامھ . نگار است ام کھ شوھر شما جریده شنیده -: زن 

 ؟ کند را او طبع و نشر می

 .  بلھ درست است- :میھن

  مخالف فعّالیت شما باشد؟ مردی ھمچوچطور ممکن است -: زن

گذارد،   مرد مھربان و خوبی است، بھ زن احترام میھمسرم -: میھن

وقتی گوید  می.  نداردھای نسوان  با انجمن موافقتیاما در حال حاضر

 .زنان ھم درست خواھد شدوضع  د،وضع سیاست درست ش

. کند  است اما در این باره اشتباه میرالفکریمنّوشوھر شما مرد  -: زن

،  درست نشود، نیمھ دیگر کھ وضع نیمی از جامعھ، یعنی زنتا وقتی
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میرزا آقاخان کرمانی .  بسازد بھ تنھاییتواند جامعھ را  نمییعنی مرد

عالم انسانیت بھ سر حد کمال نخواھد رسید مگر این کھ زن ": فرماید می

 ."در تمام شئون با ھم برابر باشندد و مر

من تفاوتی بین زن و . حرف شما حرف دل من است -) با تردید: (میھن

 .مرد نمی بینم

 ند تا ببینھا نباید دست روی دست بگذارند زن . تفاوتی ھم نیست- :زن

راه ما سخت و دشوار . اند دیده شانمردان سیاستمدار چھ خوابی برای

ازند، َاسف کھ اند  سنگ می سر راھمانه ُجھال،قشّریون و یک عد. است

ایم،  مان نوشتھ ھا را در نشریھ ما این.  ھمراه استدولت ھم با اوباش

چند . شود کار علنی کرد نمی. ھمین دلیل کار توزیع آن مشکل است بھ

 کھ یکی از خواھرھای ما را شناسایی کرده بودند، در  اراذلیروز پیش

 . قصد کشت او را زدند ردند و بھکوچھ بن بستی غافلگیرش ک

  ُمرد؟ چھ بھ سرش آمد؟-) با وحشت (: میھن

اعتقاد  با  حاال.کمکش آمدند اھالی محل بھ. حالش خوبست  نھ،-: زن

 . کند میری فعالیت بیشت

خواھم با  ی کاری ساختھ است؟ من ھم م چھاز من -) با اشتیاق  (:میھن 

 . شما ھمکاری کنم

از . (فردا روز پخش نشریھ است. ای شروع کنید از کار ساده -: زن 

  پخشفردا روز )آورد ای نشریھ بیرون می درون کیسھ متقالی دستھ

 توانید این بستھ میشما . کار باید در یک ساعت انجام شود. نشریھ است

 . رابط ما بدھید را بھ

 . وماما من اجازه ندارم بھ منزل کسی بر -: میھن

فردا نزدیک ظھر بھ بازارچھ . زل کسی برویدمن الزم نیست بھ -: زن

ای، زیر چادرتان پنھان  این بستھ را ھم در کیسھ. نزدیک منزلتان بروید

خوِد . حجره اول نھ، حجره دوم، پارچھ فروشی سید کاظم است. کنید
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ریشی  سید برای ناھار میرود منزل، شاگردش جوانک سبزه رویی کھ تھ

خورد و حجره را   ھمان جا غذا میگذارد، در دارد و عرقچین سر می

برادر پارچھ ململ  ": یلی عادی جلو بروید و بگوییدخ. باز نگھ میدارد

  شما بگویید."ھرچھ میل شماست"گوید  او باید ب"متری چند است؟

خواھر ما این جا پارچھ ارزان " او باید بگوید ."تر بھتر  ارزانھرچھ"

 آن وقت مطمئن ."د، خریداریم پارچھ مرغوبی دارینداریم، اما اگر شما

او تحویل بدھید و خیلی سریع  بستھ را بھ. شوید کھ او رابط ماست می

 . روبنده و پیچھ داشتھ باشیدفراموش نکنید حتمًا. بازار را ترک کنید

 مان حاجیھ خانم بروم؟ حبخانھور است با صا چط-: میھن 

  بھ کارھای زنان عالقمند است؟آیا ایشان -: زن

ای ندارد، اما شوھرش امیرالتجار  او از خود رأی و عقیده -: میھن

 .یار مخالف این کارھا استبس

اصًال بھتر است کسی از . ھیچ وجھ صالح نیست با او بروید  بھ-: زن

خالف است، بھ دانید شوھرتان ھم م این مطلب مطلع نشود، حتی اگر می

 .یدای را بزرگ نکن دهھوده کار سا بی. او ھم چیزی نگویید
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 )صحنھ چھارم(
 

 چاپخانھ
 

. رود یرزا خستھ و تکیده میان فضای کوچک چاپخانھ راه میم

امیرالتّجار بر روی صندلی کنار دستگاه چاپ نشستھ است و 

. سکوت سنگینی میان آن دو برقرار است. گرداند تسبیح می

 .شکند  را امیرالتّجار میسرانجام سکوت

برابر بھارستان ھ چگونھ واعظ قزوینی را در شنیدید ک -: امیرالتّجار

 تیر بستند؟ بھ

 . رسد  بلی، خبرھمکاران زود می-) دھد یشان، سر تکان میپر (: میرزا

 اید؟ ی است، شما چھ فکری کردهزمانھ بد -: امیرالتّجار

 

دارد و مقابل  ای را از روی میز برمی میرزا ورقھ چاپ شده

نور صحنھ . خواند ار کاغذ را میامیرالتّج. گیرد امیرالتّجار می

صدایی . مانند حرکت می امیرالتّجار و میرزا بی. شود کم می

 :خواند مفاد اعالمیھ را می

االول اجیر شدگان و  شب گذشتھ، دھم ربیع! موطنانھ" :صدا

خودفروشان اجنبی پرست، دست از آستین بیگانھ بیرون آورده، یکی از 

واعظ . شھادت رساندند بوم را بھپرستان و حارسان این مرز و  وطن

 از "نصیحت قزوین "قزوینی، شاعر، نویسنده، مدیر و سردبیر روزنامھ 

جملھ رادمردانی بود کھ گفتن را بر خموشی ارجح دانست و تکّدر 

از این روی . خوار اجنبی را فراھم نمود خاطر سردار سپھ، این جیره
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فروختگان از پای دست خود مدتی آواره در وطن بود تا سرانجام بھ

اما راه او را رادمردانی کھ جان و مال خود را در راه حفظ . درآمد

یادش خجستھ . خواھند داداند، ادامھ  شرف و ناموس وطن داو گذاشتھ

  ."باد

امیرالتّجار اعالمیھ را روی میز . شود صحنھ روشن می

شود و چند قدمی در اتاق  از روی صندلی بلند می. گذارد می

 . ایستد گردد و مقابل میرزا می ناگھان برمی. رود راه می

سر  بینید کھ بر می. کنید با آتش بازی می! میرزا -) آرام(: امیرالتّجار

اطالعی  سردار سپھ ھم از ھمھ فجایع اظھار بی. آورند مخالفان چھ می

سیاست بلشویکی روس ھم در حال حاضر عدم دخالت و . کند می

چیزی . خاموش بمانیدشما ھم مدتی . رعایت سکوت را ارجح دانستھ

 . ننویسید

 روس چیز  یسیاست خارجی. امیر، قبًالگفتم -) خستھ : (میرزا

. توان االن ساکت بود نمی. دیگریست، عقاید بنده و امثال من، چیز دیگر

دھد و از سوی دیگر با  خواھی سرمی سردارسپھ از یکسو ندای آزادی

. بندد ھا را می ن ُرعب و وحشت، دھانقتل و َجرح امثال واعظ، با افکند

 . فریبد لوحان را می  سادهآمده و لباس میش در او گرگی است کھ بھ

. یدلوحان باش شما ھم مدتی جزو ساده -) با تحّکم : (امیرالتّجار

 . صالحتان است بھ

تّعظ پس چرا شما واعِظ غیرُم. بسیار عالی است -) با تمسخر (: میرزا

. اند جمعی از تّجار در سفارت انگلیس اجماع کردهاید؟ میدانید  شده

پا کرده،  دستور نظمیھ در فضای مدرسھ نظام چادر بھ ای ھم بھ عده

خواھید خود  اگر می. خواھند سرگرفتن تاج کیانی را برای این قزاق می

 . تفرصت خوبی اس. را بفریبید، بشتابید
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ی  من در پی. وییدگ  می سخندو پھلو! میرزا - )عصبانی : (امیرالتّجار

تان خواستید من  شما محّلی برای طبع و نشر جریده. ی شما ھستم سالمتی

خدمت مرحوم ابوی . ھم محل و ھم وسایل را در اختیارتان گذاشتم

م در تشخیصم امیدوار. شما را ھم از او دانستم. عیالتان ارادت داشتم

 . خطا نکرده باشم

 بنده از شما محل کار .مان کم نشودن از سرتا سایھ -) با تمسخر : (میرزا

  رداختم، از مکنونات جریده زود پ یا دیراجاره کردم، مبلغ اجاره را ھم

توطئھ  خواھید؟ دولت جراید را محکوم بھ ید، دیگر چھ می اھم کھ مطلع

مرگ . خوریم عایدی در کار نیست، از جیب می. گوییم کند، ھیچ نمی می

 وعظ و خطابھ اما دیگر امانم از. ستبینیم، باکی نی را رو در رو می

 . شما و امثال شما بریده است

خود  بھ! میرزا -) آرامتر. نشیند دوباره روی صندلی می: (امیرالتّجار 

دانند کھ شب  اید؟ ھمھ می اید سر خود را در برف کرده کبک شده. بیایید

 . یدگویی از عواقب کارتان مطلع نیست. ھا کار شماست  و اعالنیھ ھانامھ

 !تان؟ کنید یا برای چاپخانھ  میبرای من دلسوزی -) با تمسخر : (میرزا

کشد،  از روی صندلی برمیخیزد، نفس بلندی می   امیرالتّجار 

زند،  گرداند، طول و عرض چاپخانھ را قدم می تسبیح می

 زند   میسرش پایین است و شمرده حرف

 و نھ دلم برایم مھم استنھ مطبعھ . یچ کدامحقیقتش برای ھ -: امیرالتجار

خوب میدانم کھ تعّلق . ید اشما مردی عاقل و بالغ. سوزد برای شما می

میخواھید در خدمت مردم باشید، بسیار . باشد، مختارید. سیاسی دارید

ھیچ در خدمت خانھ و عیالتان ھم ) ایستد مقابل میرزا می (خوب است، 

 ستید؟ ھ

  منظور؟-) خورد جا می: (میرزا

 کند دوباره شروع بھ قدم زدن میمسلط بر خود  تّجار امیرال
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وضع ایشان ابراز نگرانی  دیشب حاجیھ خانم نسبت بھ -: امیرالتجار

ام با  شنیده. و خودسر استعیال شما جوان . گوید بیراه ھم نمی. کرد می

امروز ظھر ھم خودم ایشان را در . ھای نسوان رفت و آمد دارد انجمن

 . کرد رد حجره سید کاظم رد میشاگ ای را بھ تھبازارچھ دیدم کھ بس

گویید؟ چطور او را  میچھ  -) کلی خود را باختھ است بھ : (میرزا

 شناختید؟ 

بنده خود را نسبت . زدم  زاغ سیاھشان را چوب می-: امیرالتّجار

دوباره مقابل . (دانم ھرکسی کھ در منزل من زندگی کند مکّلف می بھ

 اطالعید؟ از کارھای ایشان بیواقع  ما بھآیا ش) ایستد میرزا می

 .  روح من ھم خبر ندارد-) افتد داغان روی صندلی می (: میرزا

بیراه  روید، ایشان را ھم بھ راه خطا می! بینید میرزا می -: امیرالتّجار

 . کارھای شما رضا نبود ود، بھاگر ابوی مرحومشان زنده ب. کشانید می

کار و زندگی من ن چیست؟ اصًال چرا در منظورتا -) برآشفتھ (:میرزا

 کنید؟ دخالت می

شما  ام تا بھ  آمدهصراحت بگویم میرزا،  بھ- )مسلط و پیروز (:امیرالتّجار

حال کھ سیاست، شما را از ھمھ چیز غافل کرده است . پیشنھادی کنم

شما بپردازم تا عیالتان را مطلقھ  ھزار تومان وجھ نقد بھ حاضرم مبلغ ده

 .زوجّیت خود درخواھم آورد  بھنده ایشان راب. کنید

. زنید از دھان خود بزرگتر حرف می! امیر -) کشد فریاد می (: میرزا 

 ھمین جا رسوایتان  نبودام تان خورده  و نمکی کھ در خانھحّق نان اگر بھ

از چھ زمان حارِس جان زنان . ی شما از حد گذشتھ پروایی بی. کردم می

اید ھرکھ زر در کیسھ و زور در بازو دارد،  ردهاید؟ گمان ک شھر شده

جای این کھ عیال دیگران را بخرید، پولتان را  اوست؟ بھِ  ورُدور، ُد

 بر مال حرام این مّلت بیچاره کنید و چشم ناپاکتان را صرف خدمت بھ

 .ببندید
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کار زیاد فکرتان را مختل . روید خیلی تند می! میرزا -: امیرالتّجار

 .ھا کار کیست ن چیست و شب نامھدانند مرامتا ر میھمھ شھ. کرده

 .این بھ خود من مربوط است -: میرزا

جان خودتان رحم  کنید، بھ مال من رحم نمی بھ -) با تحکم: (امیرالتّجار

آید ھمھ  خدا را خوش نمی. جان عیالتان رحم کنید  بھ الاقلکنید، نمی

 .ت کنیم و شاھد سقوط او باشیمسکو

تا  . از این جا بروید–) دارد مت امیرالتجار خیز برمیسھ ب(: میرزا

 .بالیی بر سرتان نیآوردم از این جا بروید

بنده جز . دهتفاھمی پیش آم وءس گمانم ب-) مالیمی لحنبا  (:امیرالتّجار

ھا  خانھ شھر چنان ناامن است کھ شبانھ بھ.  قصد دیگری ندارم،نّیت خیر

ِاسکان شما در . کنند سیرت می ن بیریزند و زنان را مقابل مردانشا می

کم ارادت بھ مرحوم ابوی تنھا بھ ح. خانھ من، از ابتدا کار غلطی بود

یک بار عاقل ) ایستد ی میرزا ممقابل. ( قبوِل وروِد شما کردمتان زوجھ

کنید و ھم با خیال  ھم پولی دریافت می. باشید و پیشنھاد مرا قبول کنید

 عزادار و عیالتان ھم پیش از آن کھ. یدرو ی مقاصد خود می آسوده پی

 .  سر و سامانی خواھد گرفتود، یا خدای ناکرده گمراه شبیوه

شما . ی مقاصد خود بروید من نخواھم گذاشت شما پی! نھ، امیر -: میرزا

 فرض کردن ی عوامجا  و بھحال عیال بنده جای غصھ خوری بھ ھب

لنگد؟ امروزو فردا  پای سیاستان می.  برداریدقدمی بھ خیر ،مردم

کنید تا وضع معلوم شود؟ بسیار خوب، از پولتان در راه خیر استفاده  می

اید؟  بیمارخانھ، یا یک مسجد ساختھآیا تا بھ حال یک مدرسھ، . نیدک

کنم پایتان را از زندگی من  بھ شما اخطار می) امیرالتجار آماده رفتن(

 . کنیم  اتاقتان را تخلیھ می ودنبال جا میگردم ھمین فردا بھ. بیرون بکشید

 بسیار ُخب میرزا -) بھ سمت در می رود: (امیرالتّجار

 گویم  می  َبالغ است با تو شرِطمن آن چھ 
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  پند گیر ُو خواه مالل خواهماز سخن تو

 

. کوبد ھم می کند و در را محکم بھ امیرالتّجار چاپخانھ را ترک می

شیشھ بھ . کند پرت میمیرزا با نفرت، دوات جوھر را پشت سر او 

 .شود خورد و جوھر ھمھ جا پخش می در می
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 )صحنھ پنجم(
 

 ای در خانھ امیرالتجار  اجارهتاقا
 

ناگھان . خواند زند و نشریھ زنان را می میھن در اتاق قدم می

میھن ترسیده، . شود  گشوده می با فریاد میرزا بھ شدتدِر اتاق

خود  آن کھ مجال تفکری بھ میرزا بی. برد میکنج اتاق پناه  بھ

کند و نشریھ را از دستش بیرون  طرف میھن حملھ می بدھد، بھ

دھد، صورتش بھ  میھن تعادل خود را از دست می. کشد می

. شود خون جاری میاز گوشھ لبش . تیزی کنار طاقچھ میخورد

. اندازد میرزا بی اعتنا بھ میھن، نگاھی سرسری بھ نشریھ می

بر سر . ا عصبانّیت آن را مچالھ میکند و بھ گوشھ ای میندازدب

 میھن فریاد می کشد

م آوردی؟ کاری کردی کھ دیگر ھر  چھ بر سردانی می!  میھن-: میرزا

دلم . کند توی روی من بایستد و یامفت بارم کند ناموسی جرأت می بی

 . ام دهآبرو ش دارم، پاک بیراه در خانھ  خوش بود کھ زن سالم و سر بھ

برد اما میھن با چابکی خودش را از   میھن حملھ می میرزا بھ

 .ایستد کشد و سر پا می زا عقب میدسترس میر

من ھم دلم خوش بود کھ شوھر  -) کشد میان گریھ فریاد می (: میھن

ای  ھ مثل حیوان افتادهام ک اصًال مگر من چھ کرده. منّورالفکر دارم

 جانم؟ بھ

تو میدانی کھ من تحت  -) کوبد ھایش را بھ ھم می شتعصبانی م : (میرزا 

از آن گذشتھ من با انجمن نسوان موافقتی . چھ موقعیت خطرناکی ھستم
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میھ پخش ھا رفت و آمد داری و اعال ندارم، آنوقت بدون اجازه من با آن

 کنی؟ می

با موھای آشفتھ و صورت زخمی و خونی بھ زحمت خود را  (: میھن

اگر آزاری بھ  بھ روح پدرم قسم - )با گریھ و فریاد. ددار  نگھ میسر پا

من ھیچ کار . من برسانی، این سقف را بر سرت خراب خواھم کرد

جا ھستی تا از تو خطایی نکردم، کھ مستوجب خشم تو باشم، تازه، ک

 اجازه بگیرم؟

دستش . کوبد پیچد و بھ دیوار مشت می میرزا بھ خود می

 درآمده، صورتش را با دو از پای. شود زخمی و خونی می

 .رود  می اوبھ سمتام، پوشاند میھن آر دست می

این کار خالف شرع . خواھم بھ انجمن نسوان بروم بلھ می -: میھن

صدای ا ھمزدی چر ی زن و مرد می است؟ تو کھ َدم از آزادی و برابری

 . بگذار برایت توضیح بدھم) با مالیمت( ای؟ اوباش و اراذل شده

ھمین امروز باید این . توضیح الزم نیست -) زند و را کنار میا: (میرزا

ردم چھ خطایی ک.  نیست در این خانھدیگر جای ما. اتاق را تخلیھ کنیم

ات  خانھ پدری  جدیدی پیدا کنم، باید بھتا محل. کھ بھ دل تو راه رفتم

 .مانم چند روزی منزل دوستانم میبرگردی، من 

طرف َرف  کنان بھ میھن گریھ. گوید میرزا اتاق را ترک می

. کند گرداند و خودش را در آن نگاه می رود و آینھ را می می

. شود لحظاتی بعد حاجیھ خانم با احتیاط در میزند و وارد اتاق می

میھن خود را در آغوش حاجیھ  .آید طرف میھن می  محبت بھبا

بھ  کند، حاجیھ خانم  اندازد و با صدای بلند گریھ می خانم می

 زند  مھ میورت خود لطص

خدا  )زخم صورت میھن را می بیند (؟ این جا چھ خبر است-: حاجیھ خانم

از . نشاند میھن را کنار سماور می  (. ببین با دختر آقا چھ کرده. کشدمرا ب
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آن را از آب سماور . میان سینھ لباسش دستمال کوچکی بیرون میکشد

) نالد  میھن از درد می.گذارد یکند و روی زخم صورت میھن م خیس می

م را  امیر رفت و آمد. ترسم بھ سراغت بیایم خدا میب !ام میھن جان شرمنده

  شده؟مگر چھ. ن جا برویدگفت باید از ای میرزا می. قدغن کرده است

درد سر  دت را بھخو. برو حاجیھ خانم، برو -) کند گریھ می (: میھن

 . نیانداز

. ام خواھد کرد را این جا ببیند تکھ تکھاگر امیر م. میروم -: حاجیھ خانم

توانیم  آن جا می. تو ھم بیا.  خاناکبر وم گرمابھ حاج میرزا علیر دارم می

روم بعد تو  اول من می. پاشو اسباب حمامت را جمع کن. کمی حرف بزنیم

 .بھتر است سوا، سوا برویم. ابی

بوسد و با عجلھ اتاق را ترک   میھن را می صورتحاجیھ خانم

. نالد افتد، می ھا می رمق کنار رختخواب میھن بی. کند می

آید، میھن  خانھ می لحظاتی بعد صدای باز و بستھ شدن در

خستھ و درمانده . دھد ھا تکیھ می رختخواب سرش را بھ

کوشد  گشاید و می سپس چشم می. رود ای از حال می لحظھ

ھا تکیھ  رختخواب رود، دوباره بھ برخیزد، سرش گیج می

 سرفھ  صدای بھ. پرد جا می در، از ای بھ با صدای تقھ. کند یم

کند و بر سرش  ، ھراسان چادر نمازش را پیدا می امیرالتّجار 

میھن رویش را . زند در تقھ می امیرالتّجار دو باره بھ. کشد می

 .کند  و در اتاق را نیمھ باز میگیرد می

 حاجیھ خانم و نزل، دیدمکاری داشتم آمدم م. ه سالم ھمشیر- :امیرالتّجار

 . فتم شاید نزد شما باشندھا نیستند، گ بچھ

خیر، این جا  - )با صدایی ضعیفپوشاند،  رویش را بیشتر می : (میھن

 . اند گرمابھ شریف ندارند، رفتھت
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 ر با فشاِر دست مانعخواھد در را ببندد، اما امیرالتّجا میھن می 

 .شود  میبستن در

 تشریف دارند؟ . با میرزا داشتمھم  عرضی - :امیرالتّجار

 .  ھم خانھ نیستمیرزاخیر  - )خستھ: (میھن

داخل اتاق  د و قدم بھگشای ر را مید. ( قراری دارم با ایشان-: امیرالتّجار

بھ  . (مانم ای منتظرش می چند لحظھ. شود حتمًا حاال پیدایش می) گذارد می

 ؟ کھفرمایید  اجازه می)آید یمیان اتاق م

 ) کشد کالفھ چادر را بیشتر بھ روی صورتش می ناچار و(: میھن

 .دارید، منزل خودتان استاختیار -

میھن با تردید، . دھد نشیند و بھ مخده تکیھ می امیرالتّجار می

. ریزد نشیند و چای می پشت بھ امیرالتجار کنار سماور می

 تامیرالتّجار نشریھ زنان را کھ مچالھ شده میان اتاق افتاده اس

 .دارد برمی

چھ . خوانید میی نسوان  بھ بھ، نشریھ آزادی -) با تمسخر: (امیرالتّجار

اند؟   چھ خوابی برای مردان دیده ما متجددخبری در آن است؟ ُمخدرات

  اند؟ ھا آثار ضالھ دانید این میآیا 

 مقابل را استکان چایسینی ی ( .العی ندارماط -) ترسیده (: میھن

 . د آوردهحتمًا میرزا با خو) ردگذا امیرالتّجار می

پس ) دارد چای را برمی  (.کھ این طور! عجب - )با تمسخر : (امیرالتّجار

 آیید؟  ا دیگر بھ کلبھ فقرا نمی راستی، ھمشیره، چر!شما اطالعی ندارید

کردم شما رفت و آمد  گمان می -) تر شده کمی راحتبا تعجب،  (: میھن

 .اید کردهحاجیھ خانم را با بنده ممنوع 

چھ کسی . رمایید خانمف م لطفی میی؟ من؟ کک) مھربان: (امیرالتّجار

 چنین چیزی گفتھ؟

 .این طور شنیدم -) مردد : (میھن
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 حاجیھ  از کھ شنیدید؟ نکندین اباطیل راا - )زند پوزخند می : (امیرالتّجار 

 .فرزند کوچک ما شیفتھ شماست. ازدس  از خودش می چیزی گفتھ؟خانم

امیرالتّجار بھ لطف و . ر اندکی از صورت میھن کنار رفتھ استچاد (

 .  ما دلباختھ شماییمھمھ) کند میھن نگاه می بانی در صورتمھر

 .  ا حفظش کندخد. طفل نازنینی است -) زند شرمگین لبخند می ( :میھن

راستی این -) گذراند ا از سر تا پای میھن مینگاھش ر : (امیرالتّجار 

 . شود پیدا کرد  است؟ میرزا را ھم نمیروزھا چھ خبر

  جناباطالعم بی) کند تر شده حجابش را اندکی باز می راحت : (میھن 

ت اش را از کّلی ِصّح بھ. اصًال آرام و قرار ندارد. گوید  چیزی نمی.امیر

 .دست داده است

البتھ او . پذیر ھم نیست نصیحت. اشتباه می کند.  خطاست-: امیرالتّجار 

داند، اما جرم شما چیست؟ چرا شما را موقوف  ار خودش را میصالح ک

 ز حوائج ابتدایی زندگی کرده؟ ا

دانم، این روزھا  نمی -) بھ امیرالتّجار اعتماد کردهنرم شده و: (میھن

 .دخو و عصبی شدهتن.  گذاشتشود سر بھ سرش نمی

جام شاید سران. شاید پای زنی در میان باشد) بدخوییبا  : (امیرالتّجار

 میرزا ھوس اوالد کرده است

میرزا بھ من  . این حرف ھا در میان نیست نھ،– )خوردهجا  (:میھن 

 .وفادار است

شما در این کنج خانھ از کجا با این قطعیت  -) با تمسخر : (امیرالتّجار

 .حق اوست. ی مرد نیست  وفایی بی؟ تازه این اطالع دارید

 -) کند گفتگو را عوض میشود، موضوع  بلند میکالفھ،  (: میھن

 تاکند  دست دراز می  ( اجازه بدھید چای تازه َدم بریزم.تان سرد شده چای

 .  خیلی نگران میرزا ھستم من)سینی را بردارد
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و من فقط نگران شما  -) گذارد دست روی دست میھن می : (امیرالتّجار

 . ھستم

 !جناب امیر -) کشد ش را پس میوحشتزده دست(:: میھن

لرزید؟ روز پیش   می چراچرا وحشت کردید؟ -) با تمسخر( :رالتّجارامی

، اما اینک حری از تھّور تصّور کردمکھ در بازارچھ دیدمتان، شما را َب

 .اید بنگاه ترس شده

 . کنم تکلیف میرزا عمل می ن بھم )جا خورده : (میھن 

اطالع  یاو از کارھای شما ب. گویید دروغ می -) با تحکم  (:امیرالتّجار 

 .شما ھم ھمینطور.  پاک بیراھھ می رود.است

پیچد و از جای  خود می میھن کالفھ، چادر را محکم بھ

 شود و دست میھن ی او بلند می یامیرالتّجار از پ. خیزد برمی

کوشد تا دست  میھن می. گیرد را از روی چادر در دست می

 چادر از صورتش. خود را از دست امیرالتّجار بیرون بکشد

 شود رود و زخم و شکاف گوشھ لبش دیده می کنار می

 .خواھش می کنم! از این جا بروید امیر) کالفھ: (میھن

 میرزا شما را کتک زده )کنجکاو بھ سمت میھن میرود: (امیرالتّجار

 است؟ 

امیرالتّجار را نگاه ھ کوششی در پوشاندن خود کند، آن ک بی: (میھن

 بتواند دست روی من بلند کند ھنوز کھ  کسی)زخند می زندکند، پو می

 .از مادر زاده نشده

 دارد و  برمیسمت میھن قدمی بھ  و ھیجان زده مجذوب(: امیرالتّجار 

داند چھ جواھری در خانھ  میرزا نمی) کشد  او را در آغوش میناگھان

تان را در گرو ھیچ  شما ھم با کارھای جسورانھ، جوانی و زیبایی. دارد

 آینده تانتوانم برای  می.خواھم ی شما را می خیر و خوبی من .اید گذاشتھ

  . من خاطرخواه شما ھستم.ببینمبھتری تدارک 
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ود را از آغوش امیرالتجار بیرون کوشد خ بھ خود آمده، می: (میھن

اگر از این جا نروید، آنقدر . ناسالمتی عیالوارید. رھایم کنید -) بکشد

 .  باخبر شوند ھمھم تاکش فریاد می

، چادر از کشد  را بیشتر در آغوش میخود، میھن  بھمسلط  (:التّجارمیرا

. کنید قال میھوده ت بی -) بوسد  را میصورتش و میگیردبرسرش 

تر  براستی کھ ھرچھ خشمگین.  در خانھ نیستیکسخودتان گفتید کھ 

میرزا قدر شما را ! مھرانگیزم. کنید شوید، چھره زیباتری پیدا می می

ھر . خواھم ھاست کھ خاطِر شما را می مدت. دانم ما من میا. داند نمی

  .بینم را میشب خوابتان 

   

. شود ھای امیرالتّجار رھا می میھن در شوکی ناگھانی در دست

. شود  روی زمین پخش میشانھ ھایش ُسر می خورد وچادر از

در امیرالتّجار او را محکم . در او تالشی برای مقاومت نیست

 .  در اختیار خود دارد وآغوش گرفتھ
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 )صحنھ ششم(
 

 ای در منزل امیرالتّجار  اجارهاتاق
 

 

. یده استمیھن در رختخوابی کھ در کنار اتاق پھن شده خواب

. کند  نشستھ و موھای او را نوازش میباال، باالی سرش دده

وسایل معاینھ دکتر داخل یک سینی و در روی میز کنار 

میرزا . کند  دو دوا را با ھم مخلوط میدکتر،. رختخواب است

ر شود و از دیدن آن چھ د پریشان و شتاب زده وارد اتاق می

سمت میرزا   دده باال با شتاب بھ.خورد گذرد یّکھ می اتاق می

 زند آید و آھستھ با او حرف می می

خدایی بود کھ . کجایی مرد؟ عیالت دارد از دست میرود - :دده باال 

ز صبح بھ دلم برات شده بود کھ حال این دختر خوب اصًال ا. رسیدم

 را  مادرھزار کار داشتم رھا کردم آمدم این جا کھ این غریب بی. نیست

تان  ی پی. سوخت وقتی رسیدم مثل کوره می. بینم  روز حال وبھ این

 . ی حکیم فرستادم پی.  نبودید.  پیداتان نکردندفرستادم،

 حال ھمسرتان خوب ! جناب میرزا- )دھد با میرزا دست می : (دکتر

دوایی آماده کردم کھ باید روزی چھار نوبت، ھر نوبت یک . نیست

. اگر تبشان پایین نیامد یک قاشق را دو قاشق کنید. قاشق بھ ایشان بدھید

 .ا افاقھ نکرد ُحکمًا خبرم کنیداگر دو

گیرد، مقداری از آن را در  باال دوا را از دست دکتر می دده

کوشد تا سر میھن را بلند کند و  ریزد و بھ سختی می قاشقی می
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کند و در کیف  دکتر وسایلش را جمع می. دوا را بھ او بخوراند

 .گذارد اش می دستی

ی ھمسرم  ی دکتر چھ شده؟ ناخوش- )رو بھ دکتر  ج و پریشانگی : (میرزا

 از چیست؟ حصبھ ندارد؟

ید صبر کرد و اثر با. عالمت حصبھ در ایشان نیست. دانم نمی -: دکتر

اگر تا فردا حالشان . دانم عارضھ میکربی است یا نھ نمی. دوا را دید

ھای شدید و  گاھی ھم شوک. تجزیھ داد بھتر نشود، باید خونشان را بھ

زخم (ایشان رسیده؟  آیا خبر بدی بھ. شود ناگھانی موجب چنین حالی می

 آیا اتفاقی افتاده؟ این چیست؟ ) کند گوشھ لب میھن را دوباره معاینھ می

فکر نمی کنم . اطالعی ندارم - )کند باال نگاه می هپریشان بھ دد(: میرزا

ر آن زخم ھم در اث.  امروز کمی حرفمان شد فقط.ه باشدد شخبری

دکتر حالش خوب ) با نگرانی(. ف استاصابت صورتشان با لبھ َر

 شود؟ می

 .ا دیدید صبر کرد و اثر دوا ربا -) آماده خروج : (دکتر 

. ستم خالی استد.  . . ام دکتر شرمنده -) کند او را ھمراھی می : (میرزا 

 .کنم القدم را تقدیم می  حّقانشااهللا نوبت بعد

فردا ھمراه با دادن خبر . من از شما چیزی مطالبھ نکردم -: دکتر 

روزھا این . تان را برایم بیاورید ای از جریده ی ھمسرتان، نسخھ سالمتی

 . یا را داردحکم کیم

 . اگر تا فردا زنده ماندم، چشم. لطفتان کم نشود - )باخستگی (: میرزا 

 

میرزا . کند دھد و اتاق را ترک می دکتر با میرزا دست می

  مو و صورتنشیند و خستھ و از پا درآمده کنار رختخواب می

 دست میرزا با زخم گوشھ از تماس. کند میھن را نوازش می

میرزا ترسیده . لرزد  درد کشیده، می، گویی میھندھانش
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یک باره از جا بلند . گزد کشد و بھ دندان می دستش را پس می

دارد و  از روی میز کنار اتاق قلم و کاغذی برمی. شود می

 .باال آماده رفتن است  دده.شود مشغول نوشتن می

برگردم،  من امشب باید.  این دخترانِ  تو و ججانِ ! میرزا - :دده باال 

 . مانم یم و چند روزی پیشش میاما فردا میآ

! باال دده) دھد باال می کند و بھ دده  را تا میکاغذ( !صبر کن - :میرزا

 فقط بھ  و این نامھ رایرالتّجار بروسر راھت بھ اتاق ام. دستت درد نکند

. ین جا باش حتمًا ا ھم فردا صبح. بگو فوری است.دهب دست خودش

 .  بھ سالمتبرو. برو

میرزا . کند  کاغذ را میگیرد و اتاق را ترک می با تردیدباال دهد

شود و  خم می. نشیند بندد و دوباره کنار میھن می دِر اتاق را می

گشاید و بھ  ای چشم می میھن لحظھ. بوسد آھستھ او را می

 . افتد ھایش برھم می دوباره پلک. کند میرزا نگاه می

آھستھ .(ر خوب شوزودتترا بھ خدا ! محبوبم! نازنینم  عزیِز- :میرزا 

 .کنم مرا ببخش اطر کاری کھ میخ بھ!  جانمیھن! میھن) صدایش میزند

 در عالم خواب و بیداری است بلند  کھمیھنمیرزا از کنار 

کف دستش  با مشت بھ. رود شود و کالفھ در اتاق راه می می

ای را از  کاغذ مچالھ شده. گوید زیر لب ناسزا می. کوبد می

میرزا ثابت . کند آن را باز می. آورد ب شلوارش بیرون میجی

نور کمرنگی روی او قرار . شود صحنھ تاریک می. ماند می

 . گیرد می

 خواند صدایی متن نامھ را می

ھایی کھ  ھا و اعالنیھ نامھ امشب یکی از کارگرھای شما با ھمھ شب"

. ا انکار کندطبق قرار قبلی او باید ھمھ چیز ر. دستش بود لو رفتھ است
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اش مناسب نیست و دیگر بھ کارش ایمانی  اما ظاھرًا وضع روحی

 ". . .شما در مخاطره ھستید. مقاومت زیادی از او انتظار نمیرود. ندارد

  

فشارد و آن را در جیبش  میرزا کاغذ را در مشتش می

چند لحظھ بعد کالفھ، دوباره آن را از جیبش بیرون . گذارد می

رکز می شود و میرزا نور روی او متم. واندخ آورد و می می

 .ماند ثابت می

 خواند صدایی متن نامھ را می

ھایی کھ  ھا و اعالنیھ نامھ امشب یکی از کارگرھای شما با ھمھ شب "

. طبق قرار قبلی او باید ھمھ چیز را انکار کند. دستش بود لو رفتھ است

رش ایمانی اش مناسب نیست، و دیگر بھ کا اما ظاھرًا وضع روحی

. شما در مخاطره ھستید. مقاومت زیادی از او انتظار نمیرود. ندارد

میرزا . ھمین امشب باید خود را بھ کاروانسرا سنگی در قم برسانید

حسن خان قافلھ ساالر ترتیب فرار شما را بھ خارج از مملکت داده 

زنده شما . سعی نکنید از خود شھید بسازید. این یک دستور است. است

نھا، باید از ھمین امشب، ت. تان رای تشکیالت مھمتر است تا مردهب

 ."مملکت خارج شوید

  میھن رختخواب کناردوباره. گذارد مھ را در جیب میمیرزا نا 

 را در  اونشیند و دست  میرفتھ است،فرو  خواب عمیقی بھکھ 

 . بوسد گیرد و می یدست م

چیز  ی جز خوبھرگز.  مرا ببخش! جانمرا ببخش میھن -: میرزا

چاره . کنم، مرا ببخش بھ خاطر کاری کھ می. ام برایت نخواستھدیگری 

بخاطر خودت زودتر . بودنم فقط درد سر برای توست. دیگری ندارم

 .کنم مرا ببخش  بابت کاری کھ میاز. خوب شو
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پوشاند و بھ  میرزا روی میھن را می. خوَرد د تقھ بھ در میچن 

یرالتّجار پوشیده در عبای نازکی ام. گشاید عجلھ در را می

میرزا . رسد سرخوش و شاد بھ نظر می. شود وارد اتاق می

مردھا رو بھ صحنھ و پشت . کند ھای تاشو را باز می صندلی

 .نشینند ھا می  میھن روی صندلیبھ

 . رند؟ دیدم حکیم آورده بودیدعیالتان کسالتی دا -) با تعجب  (:امیرالتّجار

 چیز مھمی نیست، کمی تب دارد، - )ونسرد باشدکوشد خ می: (میرزا

 .شود  دوا داده است، خوب میدکتر،

.  شما را بھ من رساندمرقومھ دده باال ُخب میرزا،.  انشااهللا- :امیرالتّجار

 ش است؟اید؟ کار خیری در پی احضارم فرموده

روزگار . دانم از کجا شروع کنم نمی - )پیچد بھ خود می درمانده : (میرزا

ام، ِحبھ و دیناری  خودتان واقفید از آن چھ تا بھ حال کرده. یبی استغر

جز عدالت و سعادت مردم بھ چیز دیگری . ام نفع شخصی نبرده

ھای درازی کھ در ھمان چاپخانھ کوچک،  چھ شب) کشد آه می (نیندیشیدم 

تک سرفھ (ھ تکثیر کردم، و با ھمان وسایل اندک، جریده و خبرنام

 .انی و صّحت ام از دست رفتجو ھمھ )کند می

 میھن کھ در  سمت بھسرش را(ھم خود را نابود کردید و  -: امیرالتّجار 

 . زندگیتان راھم)  می چرخاندرختخواب افتاده

ن چھ کردم ایمان من بھ آ -) اش را حفظ کند کوشد خونسردی می (: میرزا

 . داشتم و دارم

. اید  ھم کھ سر عقل نیامده ھنوز- )مغرور و مسلط بر خود : (امیرالتّجار

 خواھید؟  زا، از من چھ میبگذریم میر

گویی از گفتگوی دو مرد بھ ھوش آمده . خورد میھن تکان می 

 .رالتّجار توجھی بھ او ندارندمیرزا و امی. است
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الجبار ھمین امشب مطلع شدم کھ با. گذرانم دوره سختی را می - :امیرز 

 .باید وطنم را ترک کنم

میرزا و امیرالتّجار سرگرم گفتگوی . غلطد ایش میمیھن در ج

 . ستند و توجھی بھ او ندارندخود ھ

. سرانجام این شتر َدِم دِر خانھ شما ھم خوابید -) با تمسخر : (امیرالتّجار 

.  ھستید کھ وطن را ترک کنیدآن قدر کردید تا کھ لو رفتید و حاال مجبور

 اختھ است؟  از دست من چھ کاری سدانم ما ھنوز نمیا

بینید کھ عیالم ناگھانی بیمار و بستری  می -) شکستھ و پریشان: (میرزا

. دیناری بابت خرج خانھ نیست. دیناری بابت حکیم و دوا نیست. شده

 کمتر ،با نبودن پول. تان را بابت ماه گذشتھ نپرداختم ھنوز کرایھ خانھ

من بھ آن . ار کندشود کھ معاملھ، بھ اعتب کسی نظیر شما یا دکتر پیدا می

ی مرحومش  اگر ابوی. کنم ایمان دارم اما از بابت ھمسرم بیمناکم چھ می

ھا کھ سر سوزنی  ی نداشتم، اما با وجود اخوی در قید حیات بود، نگرانی

عِد من چھ بر سر دانم ب اند، نمی بھ او لطف ندارند و او را متروک دانستھ

 او خواھد آمد؟ 

بستھ سخن چرا سر ! میرزا - ) نادانی زدهخود را بھ(: امیرالتّجار

تادن گویید؟ آیا مرا این وقت شب احضار کردید کھ از بابت عقب اف می

 کرایھ خانھ عذرخواھی کنید؟

. دانید منظورم چیست  میخوب! امیر -) ِلھ شده از پا درآمده و (: میرزا

 ، من پیشنھاد گذشتھتمانھ را چو نکو بنگری ھمھ پند اس زبھ مصداقِ 

بینم و آن   میشما را کھ زمانی زندگیم را تباه کرد، امروز احسان کامل

 .پذیرم را می

چھ ) با تمسخر (کھ این طور؟ ! عجب - )کشد نفس بلندی می : (یرالتّجارام

اما میرزا جان من آن روز مبلغ گزافی بھ شما . زود سِر عقل آمدید

 . نخواھد بودیش آمده مبلغ ھمانحاال با وضعی کھ پ .پیشنھاد کردم
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نشیند و  ھوش آمده، نیمھ خیز روی دو زانو می میھن کامًال بھ

   . می کندھ گفتگوی میرزا و امیرالتجار گوشب

 ....  سوء تفاھمی پیش آمده امیر -) کالفھ (:میرزا

حجابی  عیال شما َدم از بی - )کند  میرزا را قطع میکالم (:امیرالتّجار 

کند، اوالدش  اعالنیھ پخش می. و شد داردزند، با انجمن نسوان آمد  می

اگر ھنوز خریدار او . شود، حاال ھم کھ بیمار و بستری است ھم کھ نمی

ن مبلغ پیشین اما بدانید کھ مبلغ، ھما. باشم، دیگر محض وجود شماست

 .نخواھد بود

 دو روی ھوشیار، با سر و مویی آشفتھ در رختخواب برمیھن 

تّجار و میرزا بر خود امیرالنشیند و از گفتگوی  زانو می

 . لرزد می

پولتان را . کسی از شما مطالبھ پول نکرد! امیر -) عصبانی : (میرزا

من فقط نگران تنھایی ھمسرم ھستم و در . برای خودتان نگھ دارید

خواھم با خیال آسوده  می. ای ندارم سالمت اخالق و رفتارش ھم ُشبھ

ید کھ من او را مطلقھ کنم در ھر صورت رضا ھست. کشور را ترک کنم

 شما او را بھ عقد خود درآورید؟ تا 

حاجیھ خانم بھ . بلی، کاِر خانھ زیاد است - )اعتنایی با بی  (:امیرالتّجار

 . کمک احتیاج دارد

اگر روزی زنده بھ این خاک . قولی بھ من بدھید -) از پا درآمده : (میرزا

 .  . . حتمًا او را طالق دھید برگشتم،

 .  . .تا آن روز  -) پیروز  (:رالتّجارامی

 . ردھا بھ او توجھی ندارندم. خیزد میھن از جایش برمی

  . بان باشیدخام، با او مھر ُو  من جوان استعیال -: میرزا

زن سست بنیاِد خودسری عیال شما  - ) تغّییر تحقیر وبا: (امیرالتّجار

 . است
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باس درھم کامًال میھن از خود بیخود، با سر و موی آشفتھ و ل

ایستد، از خشم صدایی حیوانی از گلویش  ھوشیار بر پا می

میرزا و امیرالتّجار یکھ خورده و ترسیده بھ . آید بیرون می

میھن با حرکتی سریع اسلحھ کوچک . گردند سمت او برمی

 محکم کشد، اسلحھ را  بیرون میچمدانشکاری را از درون 

 میرزا و سوی ھ ب ھای لرزانش گرفتھ و آن را دستدر 

 .گیرد رالتّجار نشانھ میامی

و زن ) امیرالتّجاررو بھ  ( خام،  من زن جوان ُو- )رو بھ میرزا  (:میھن

کارتان   امروز خوب بھ اما مثل این کھ خودسری ھستم؟نیاد ُوسست ب

 . خورم می

  .کشد  خود را کنار میامیرالتّجار وحشت زده

اما ) آید سمت امیرالتّجار می بھ ! (رتکان نخو - )کشد فریاد می  (:میھن

 . ھا است کھ میگویی  بیش از اینبھای من

 باشد، ھر چھ بگویید - )کشد خود را بھ گوشھ دیوار می : (امیرالتّجار 

 .پردازم می

 ! میھن خودت را بپوشان - )سرگشتھ (: میرزا 

ا  او مر- .)رود اعتنا بھ گفتھ میرزا با نفرت بھ سمتش می بی : (یھنم

بری و او بساط  می فروشی؟ تو جان خود را بھ در َخرد و تو ھم می می

) کشد ناگھان فریاد می . (ی استرسودمعاملھ ُپ. کند عیشش را رنگین می

 ؟نمی پرسد نظر مرا کسیدر این وسط 

 خرید و فروشی در.  مرا ببخش میھن- )شرمگین و وحشت زده ( :میرزا 

 .ی توست خواھی خیرکنیم از بابت  ھرچھ می. کار نیست

 شما دستخوش اسلحھ را کنار بگذارید،! ھمشیره -) ملتمس : (امیرالتّجار

 . ھستیدتب و التھاب

 .  من ھمشیره تو کثافت نیستم- )کشد التجار فریاد می رو بھ امیر (:میھن 
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خرید و فروشی در کار ! کنی میھن اشتباه می - )با مھربانی (:میرزا

ھمین ! اسلحھ را بده بھ من) کند ن دراز میدستش را بسوی میھ(نیست 

من نگران . امشب مطلع شدم کھ در خطرم و باید کشور را ترک کنم

 .خواھم تنھا رھایت کنم نمی. متوا

 تنھا ھاست کھ مدت! میرزا - )زند  دست میرزا را پس می،مسلط (: میھن

ز ھ قادرم اشناسی و نمیدانی ک  مرا نمیبھ ھمین خاطر. ای رھایم کرده

ی بھ و احتیاج) امیرالتجاربا اشره بھ ( برآیم، عھده اداره کردن زندگی ام

 . ی فاسدی ندارم چنین حامی

میرزا و میھن و امیرالتّجار . کوبند  خانھ را بھ شدت میدِر 

 . کنند مردد و نگران بھ ھم نگاه می

  کیست؟- )زده وحشت (:امیرالتّجار

 . اند ام آمده ای دستگیریبر.  آمدند- )سرگردان ھراسان و (: میرزا

 او را میھن. خاطر و خوشحال لبخند میزند ه امیرالتّجار آسود

 .برد  ھجوم میشسمت شود و بھ مھابا از جا کنده می  بی.می بیند

!  فرارش بده- )گیرد اسلحھ را مقابل صورت امیرالتّجار می  (:میھن

و گذارم ت  نمیھیچ قیمتی  بھ!زود باش فرارش بده) فریاد می کشد (

 .شادمان شوی

 . ه می شوددیکوب شدت   بھدِر خانھ 

 ! در را باز کنید - )با تحکم (:داص

بینید   چگونھ فرارش دھم؟ می- ) رو بھ میھنگیج و ترسیده : (امیرالتّجار 

  .اشان دولتیمکھ در محاصره فّر

. ، از راه پشت بامنمیدانم، از راه آب انبار -) از خود بیخود : (میھن

 .جلھ کنع

. تو خودت را بھ خطر میانداز. من میمانم! نھ میھن -) مصمم : (زامیر

 .از فردای تو نگرانم )آید بھ سمت میھن می(
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 )با اطمینان. (ی من نیستند ھا در پی آن -) کند او را متوقف می (: میھن

اما اگر تو . خوب میدانم فردایم را چگونھ بسازم. نگران من ھم نباش

فرارش ) رو بھ امیرالتجار. ( ایمان داری باید فرار کنیھنوز بھ راھت

اسلحھ  با ھمین  دولتی بیفتددست فراشان  اگر بھخاک پدرم قسم بھ! بده

 .کنم سوراخ سوراخت می

 

میرزا . عصبی، میرزا را بھ سمت در اتاق میراند، امیرالتّجار

میھن . کند رانداز میایستد، ستایشگرانھ میھن را ب ای می لحظھ

لبخندی محو بر لبان میرزا نقش . ره نگاھش می کندخی

امیرالتّجار خشمگین او را پی . شود از اتاق خارج می. بندد می

 شده وشصداھای بیرون خام. شود نور صحنھ کم می. کند می

 .گیرد تار اوج می  نوای سھ.است

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال  در س انتشارات سندباد، توسط لس آنجلس،این کتاب نخستین بار در
 . بھ چاپ رسید شمسی1383 – میالدی 2004
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