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 یآزاد شاعر بزرْگ آن ادی

 (پانزده) امیا دفتر از یبرگ

  

 

 یروزانه یهاادداشتی نیع دیآیم یپ در چه آن! دوستان

 نیا در. یآزاد شاعر درگذشت تلخِ یروزها آن در است من

 امافزوده یزیچ ییجا اگردر و امنبرده دست چیه هاادداشتی

 استفاده کروشه از امکرده حذف را یاجمله ییهالیدل به ای

. امآورده امنوشته زمان آن را هرچه باطن و ظاهر. امکرده

 آب از یگرید طور نوشتم، یم حافظه یرو از امروز اگر دیشا

 امیروز آن رفتار و تیشخص که دمیند سزاوار اما آمد،یم در

 .کنم "رُتوش" را

 

 چهارم زنگ. هستم کجا دانستمینم یحت خواب، منگِ. دمیپر جا از. زد زنگ تلفن صبح ۴ به ربع کی ساعت مرداد، ۳ ،۱۳۷۹ سال

 یبتیمص چه یوا...  مُرد شاملو...  رفت شاملو...  شاملو...  اکبر": گفت هیگر هقهق با. بود بهارلو محمد. برداشتم را یگوش خورد که

 پدر جان، ممد": گفتم دلم تو. زدم خی. گذاشتم را یگوش و دادم اشیدلدار. خبرداده اشبه پارسا دکتر که گفت. "... یوا... 

 فاصله نیا در. "ستین ساخته من از یکار که ساعت نیا در ،یبده من به بعد ساعت سه-دو را خبر نیا شدینم یعنی ده،یآمرز

. "رفت شاملو بخواب، ریبگ" گفتم "شده؟ چه": دیپرس یجیگ جیگ و بود دهیپر خواب از ما یگووگفت و تلفن یصدا از هم نسترن

 ۵/۷ ساعت از. نبرد خوابم صبح تا من اما. برد خوابش و گذاشت را سرش. امگفته چه بفهمد که بود آن از ترخسته بودم مطمئن

 یخارج یهارسانه و هایخبرگزار و یداخل مطبوعات یبرا یسردست یمتن همراه را خبر و شدم کاربه دست فوت خبر اعالم یبرا

 تانیبرا که است گذاشته شما یبرا یغامیپ که گفت خواهرش دختر. نبود خودش. زدم زنگ یکابل( رجیا) به بعد.  کردم فکس

 یخط چند همان همراه را متن. بود جنازه عییتش ساعت و شاملو یهابچه و دایآ یامضا و درگذشت خبر فکس متن. کنمیم فکس

 ای یخبرگزار چیه بایتقر ظهرازبعد ۱ ساعت تا. فردا یشماره در چاپ یبرا کردم فکس "بهار" ی روزنامه به بودم نوشته خودم که
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-گفت    شاملو بار و کار و تیشخص یدرباره هایخبرگزار نیا از یاریبس با. باشد مانده خبریب گذشتْدر خبر از که نبود یاروزنامه

 .کردم گوو

 تدارک است قرار که گفتند. یمحسن دانیم یحوال شد،یم لیتشک یاجلسه یآباددولت( محمود) منزل در ۲ ساعت ظهرازبعد

 دانا، سیرئ) رانیدب ئتیه یاعضا از از یتن چند بر عالوه دمیرس یآباددولت یخانه به یوقت. نندیبب را شاملو کریپ عییتش مراسم

 زین و گشتیبرنم تاشب و بود رفته لوشان به پرونده کی به یدگیرس یبرا ایگو که زرافشان یمنها یکابل ان،یشیدرو سپانلو،

 معموال ،کهیمجاب جواد شاعر، ایگو و ونیزیتلو یصدا خوش ی-ندهیطائمه،گو یگودرز اکبر یعل: بودند هم گرید نفر چند( یبهبهان

 یجنازه عییتش یتجربه. دارد را شاملو یمعنو پسر حکمِ واقع در که نقاش اسپهبدِ رضایعل و شود،یم داشیپ مواقع طور نیا فقط

 خود تا را جنازه شد قرار. آمد کارمان به یلیخ شد، منجر "بهتران ما از" دست به جنازه یمصادره به و بود تلخ اریبس که یریگلش

 یآباددولت اثنا نیهم در... و کنند تیهدا را انیجر مردم خود میبگذار شد قرار م،یاورین رونیب آمبوالنس از وجهچیه به گورستان

 وحدت تاالر درِ جلوِ از را عییتش مراسم که کردند شنهادیپ و گرفتند تماس ارشاد ریوز یمهاجران دکتر یآقا! ها بچه": گفت آمد در

 یبرا که را یریگلش یدعا هم مجلس آغاز در و میکن برگزار تاالر نیهم در هم را بزرگداشت گفتند شانیا ضمن در. میکن شروع

. ستین سکوت یجا دمید. نگفت یزیچ مخالفت به نه و موافقت به نه کس چیه. افتاد نیسنگ یسکوت. "میبخوان نوشته هنرمندان

 یرودک تاالر": گفتم "د؟یامخالف چرا دییبفرما شودیم": گفت برافروخته یآباددولت. "مخالفم من": گفتم و باال بردم را دستم

 از بدتر ،«وحدت» اندگذاشته اشیجا به اندبرداشته را یقشنگ آن به اسم ،یرودک است، یامصادره هم اسمش یحت است، یدولت

 کارها نیا ،یخوان دعا به میبرو که میهست آقا قبر سر خوانروضه ما مگر گذشته، نیا از کرد؟ نیتوه اتیادب ذات به شودیم هم نیا

 شما آقا، حضرت": دیکش نعره نیخشمگ و آورده دهان به کف یآباددولت. شد پا به یتوفان که "است گانهیب شاعر آن روح با

 دولت با تماس طور هر با من ست،ین یدولت ناشران یهیاتحاد حال هر به": گفتم "؟ ستین یدولت شده خراب نیا یکجا دییبفرما

 گرید":که داد صلوات را ناشر چه هر مادر و است ناشر چه هر جان به دیکش فحش یآباددولت که "مخالفم رفتن دولت تیبل ریز ای

 میبگذار را وحدت تاالر کرده، است ناشر چه هر پدر گور است، خون است ناشر هرچه از دلم من نگوکه هاشده فالن فالن مادر نیاز

 یآباددولت. "سرافرهنگ فالن یتو میبرو باشد نه؟ هیاتحاد": گفتم. شد مغلوبه جنگ که "...؟ دزد مشت کی یپستو یتو میبرو و

 دارند، نظارت هانیا به مردم جاها یلیخ در هاروز نیا کمدست نه،": گفتم "ستند؟ین یدولت سراهافرهنگ دییفرمایم یعنی" :گفت

         . "بلرزد گور در آدم آن جان دینگذار شود،یم خوانده چه برنامه اول در دارند کار چه رند،یگیم را شانپول سراهافرهنگ

 تو ،یگیبمعصوم": دیکش نعره ظیغ با آمد در دوباره. مخالفم من فقط که( کردیم القا طور نیا راستش ای) کردیم فکر یآباددولت

 مخالف من فقط چون. نگفتم یزیچ و!( بود بیعج یلیخ که) کردم حفظ را امیخونسرد. "یکنیم شقهشقه را کانون نیا باالخره
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 را مذاکرات و بود نشسته یزیم پشت یاگوشه در که کانون یمنش برزگر( دیجمش) یحت بودند، مخالف یآباددولت جز همه نبودم،

   نگاه که بود جانیا .کردندیم لُندلُند لب ریز فقط ندیبگو را نظرشان صراحت با کهنیا یجا به منتها کرد،یم ادداشتی

 وحدت تاالر با صدصددر من": گرفت صحبت یاجازه اشرفیعل. داشت "برو" انیشیدرو حرف. کردم انیشیدرو به یاخواهشگرانه

. کردند آشکار را شانمخالفت هم اسپهبد و یکابل سپانلو، ،یمجاب گرید حاال. "میریبگ را دانشگاه کی سالن میبرو است بهتر مخالفم،

 شد برگزار اگر یول مخالفم، هانیا و وحدت تاالر در بزرگداشت مجلس یبرگزار با من": گفت سپانلو. بود ساکت چنانهم داناسیرئ

 با حق راستش": گفت. آورد فرود را کنندهتمام یضربه اسپهبد صیبوصیح نیهم در "!خوانمیم شعر رومیم کردند دعوت من از و

 دنید با شاملو م،یکردیم نگاه ونیزیتلو از را آن گزارش و کردندیم عییتش وحدتر تاال جلوِ از را یحاتم یعل که یروز. است اکبر

 همچو کی از مرا یبگذار مُردم من که یوقت اگر کنمیم اتنینفر الدنگ، کن گوش: »که دیکوب من یزانو بر خشم با هاصحنه آن

 بزرگداشت مینیبب آقا چ،یه عییتش مراسم": که کرد قُلْت اِن باز بعد یالحظه اما. نگفت یزیچ گرید محمود. "کنند عییتش ییجاها

        ندارد یکار گفت یگرید دانشگاه، کی در گفت یکی کرد، برگزار پارک کی در شودیم را مراسم گفت یکی. "میریبگ کجا را

 و چاک رهنیپ و برگشت لیموبا با و خوابش اتاق به رفت برافروخته یآباددولت که م،یریگیم را تهران ییرایپذ سالن نیتربزرگ

        و شکسته یهایصندل آن با دانشگاه بعله،": که کرد "رِله" را دایآ یهاصحبت و گرفت تماس دایآ با زانیرعرق و دهیپر رنگ

 دانشگاه در من پسر است؟ قراضه دانشگاه یهایصندل دیگویم یک": گفت رفته، در کوره از اشرف،یعل که "چهوچه و اشقراضه

 جانیا در. گرفت شانخنده یکرمانشاه یلهجه آن با اشرفیعل ی مانهیصم و ساده انیب از همه که "ستین طورنیا هم چیه است،

 هیثان چند که "گرید کن بس اند،مخالف تیاکثر ینیبینم مگر نکش، داد قدر نیا خدا به را تو محمود": گفت یحوصلگیب با سپانلو

 .ماند مسکوت موضوع هم بعد و شد سکوت

 فقط اگر بفرستد، یکابل یبرا سد،یبنو را متن سپانلو شد قرار. سدیبنو را درگذشت یهیانیب متن یک که نیا به دیرس نوبت بعد

 یکسان چه که نیا سر بر میآمد. یینها شیرایو و حیتصح یبرا میشو جمع همه وگرنه کند اشرفع خب که داشت یشیرایو مشکل

( یهیاطالع نه و) امیپ هم انیشیدرو کند، افتتاح را مراسم اشسخنان با یآباددولت قرارشد. بخوانند شعر و بزنند حرف مزار سر بر

. او با کانون رابط و بوده شاملو اول یدرجه معتمد یکابل": گفتم .کردم شنهادیپ را پارسا( خسرو) دکتر و یکابل من. بخواند را کانون

 دییتا شدت به هم اسپهبد) نداشت قبول او از شیب را کس چیه شاملو و او یجانجان دوست هم و بوده شاملو پزشک هم پارسا

 کراوات و وپُز دَک هم و دارد ییغرا یصدا هم: ردیبگ عهده به را مراسم یاجرا و یگردانندگ( داناسیرئ) برزیفر دادم شنهادیپ(. کرد

 ازش حتما یول ستین یسخنران اهل دایآ که دانمیم گفت یکابل. ببافد هم به خوب را مربوطنا و مربوط تواندیم هم و ییبجا

    کهنیا شوند،یم چه هاجوان پس": گفت انیشیدرو. کند تشکر حضورشان خاطر به مردم از و دیایب برنامه آخر در که میبخواه
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 یآباددولت. بخوانند خطابه ای شعر جوان نسل از یندگینما به برزگر دیجمش و یسار فرشته که کردند موافقت همه. "شودینم

 نیا بنابر ام،رفته یاحد ختم مجلس به نه و امگذاشته گورستان به پا نه عمرم سراسر در من": گفت سپانْ. کرد شنهادیپ را سپانلو

 یحافظه سپانلو": گفت یآباددولت. "هاپوستر یبرا دیبده شنهادیپ شعار تا چند دوستان": گفت اسپهبد. "دیکن معاف را یکی من

 فیرد همسر پشت را شاملو یهاشعر از تکه چند سپانلو و "سندیبنو هابچه بگو شاملو یشعرها از شعار تا چند سپانْ دارد، یخوب

 که "دارد ها زیچ جور نیا و برکت و تبرک توش که هم نیا": گفتم یپرتحواس با من"! تو نام باد متبرک" بود اشیکی که کرد

 را نیهم وگرنه بود تلفن به حواسش لحظه آن در محمود که بود ارمی بختْ. "است شاعر خودِ شعر! برداردست بابا": گفت سپانلو

 بعد ساعت دو یکی اصال بابا": گفت یکابل. بود مانده نحلیال بزرگداشت یجا یمسئله یول. شدیم چاققال و دادیم قرار بهانه

 .میکرد موافقت همه. "ستیچ استداللش مینیبب کینزد از و دایآ شیپ مهرشهر میبرو

 و میکرد دایپ را یدنج یگوشه. بود ایب و برو حال در یآدم دست هر از و بود شلوغ یحساب. شاملو منزل میدیرس که بود ۸ ساعت

 و مردد دفن یجا مورد در ضمن در. بود هرکه حاال -بود بیغا مخالفِ و حاضر مخاطبِ موافقِ دایآ. بود یکابل با کامال حق. مینشست

 :گفت دایآ. بودند نشسته ما با هم روس،یس و اووشیس شاملو، پسران و امیخ مسعود ان،یکانون ما بر عالوه جاآن. بودند میتصمیب

 حرف باهاش توانمیم شهیهم ام،کینزد اشبه من م،یکن خاک مانخانه یباغچه نیهم در را احمد خواهدیم دلم باشد من به اگر"

 روسیس البته. بود زهرا بهشت هنرمندان یقطعه به نظرشان شاملو یپسرها و امیخ مسعود. "گذاردینم دولت ندیگویم یول بزنم،

 مُفت «هنرمندان یقطعه» و زهرا بهشت که بود نیا بند در تنها شاملو، گرید پسر اوش،یس. گفتینم یزیچ و بود ساکت اغلب

 ؟«هنرمندان یقطعه» کدام": گفتم. است شده داده هاکار یهمه بیترت گفته و گرفته تماس یمهاجران دکتر گفتند. شودیم تمام

 زنده شاملو اگر. «هنرمندان یقطعه» اندگذاشته را اسمش و یحکومت غیتبل و شینما یبرا جاآن اندبرده ینشیگز را آدم مشت کی

 و ندهیپو و یمختار شیرفقا کنار در خواستیم دلش. کنند خاکش ییجا همچو در که دادینم رضا دلش که دارم نیقی بود

 هم را شاملو قیرف یزادهیعل غزاله خواننده، بنانِ طاهر، امامزاده گورستان نیا در شما، یکینزد نیهم در. کنند خاکش یریگلش

 با شد، مغلوبه جنگ باز. "شود لیتبد یردولتیغ و مستقل یهاسندهینو و یحساب یها-آدم مزار به جانیا دیبگذار. اندکرده خاک

 نشست، دلم به حرفش موافقم، آقا نیا حرف با من": گفت دایآ سرانجام. دیخواب زودتر غائله و نبود یآباددولت جانیا که تفاوت نیا

 را اشهیبق آره، اگر ؟است تمام خانم، دایآ" :گفتم. "...بود هم احمد اگر دیشا. هانیا به سپارمیم را کار اند،کانون هانیا حال هر به

 موافق است ینتیط خوش آدم که هم امیخ دمید. "من جانب از دیمختار د،ییبفرما ندارم، که تعارف بله،": گفت دایآ. "ما به دیبسپار

 بگذار هست دستت آب دامنت، به دستم جان، یعل": گفتم. کردم تلفن اطیخ یصداقت به رفتم چسب و تر و نکردم معطل است،
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: گفت یمشهد نیریش یلهجه با یصداقت. "خدا به را تو نکن معطلش شاملو، یبرا کن جور یمختار و ندهیپو کنار قبر کی ن،یزم

 ."بَبَم نباش نگران چیه شاملو، یبرا دهم یم جان و سر چشم، به یآ"

 جلسه داناسیرئ منزل در فرداپس(. بودم یکابل نیماش یتو من) میشد تهران یراه و رونیب میآمد شاملو منزل از شب ۵/۹ ساعت

. بود آماده دهندگانتیتسل یاسام و جنازه عییتش به مربوط یهیاطالع و کانون یهیاعالم شنبهسه فردا. تدارک یجلسه م،یداشت

 .میکرد مخابره جهان سراسر یهایخبرگزار و یداخل مطبوعات به را همه

 هم اسپهبد یساعت از بعد و یمجاب( یبهبهان و سپانلو یمنها) کانون رانیدب ئتیه یهابچه بر عالوه داناسیرئ منزل یجلسه در

 امکان که بود شده یزیربرنامه و قیدق چنان نداشت، نقص کارها یِدهسازمان. بود آورده را شاملو بزرگ یهاپوستر اسپهبد. بودند

 را رانیا سندگانینو کانون امیپ متن میخواست انیشیدرو از. کند دایپ یدسترس جنازه به ما موافقت بدون بتواند یاحد نداشت

. "است یحزب یهاهیاعالم هیشب که امیپ نیا": گفت یمجاب. خواند را متن اشرفیعل. بدهد دارد ینظر یکس انایاح اگر تا بخواند

 اشلحن ست،ین تند شیمحتوا البته": گفت و دیکش پس یکم یمجاب م،یکرد اعتراض که ما. کرد دییتا را نظرش هم یآباددولت

 رانیدب ئتیه اگر نبود، که رانیدب ئتیه عضو از،یپ ته نه و بود ازیپ سر نه نداشت، یربط شانیا به البته که "است بهمان و فالن

 از یحساب یکابل که "است یاسیس ست،ین یفرهنگ متن نیا": گفت هم آخر دست. اندکاره چه شانیا ستین معلوم است موافق

 در دانستمیم اگر گفتیم که یشاعر یدرباره هم آن دییگویم استیس از ،یمجاب یآقا دییگویم دیدار چه": که رفت در کوره

 خاک «آبادلعنت» در را جسدم کردمیم تیوص شود،ینم ختهیر شانخون ناکسان دست به و شوندینم تلف مردم امجنازه عییتش

 و "د؟ییگویم شاعر نیا یدرباره دیدار. «آبادلعنت» لفظِ نیهم با اند،رفته جهان نیا از سرخ یگلوها با که هاآن کنار در کنند،

 بعد و "؟دینیبب را هاپوستر دیخواهیم": گفت و شکست را سکوت اسپهبد. آمدینم در صدا یاحد از. شد سکوت. دیترک بغضش

 .میانداخت ریز را هاسر ما و دیترک بغضش یکابل باز که داد شینما یکی یکی را هاپوستر

 حافظ ،یموسو گراناز) باشند داشته جلسه داناسیرئ منزل در تدارک یها بچه با داناسیرئ و زرافشان ظهرازبعد شد قرار سپس

 عییتش روز همه ها،بچه": گفت زرافشان میشو جدا هم از کهنیا از شیپ. بکنند را هانیتمر نیآخر و...( و ییبابا رضایعل ،یموسو

 و ماه مرداد تو حاال وقت آن ام،نزده کراوات عمرم به من خدا، به را تو نه": گفتم. "دیبزن کراوات و دیبپوش شلوار و کت جنازه

 "شلوار؟ و کت و کراوات

 و جوان نگارروزنامه کی به. میداد را کارها بیترت نشده جمع تیجمع تا اول. مهررانیا مارستانیب جلو صبح ۷ ساعت شنبهپنج

 چاپ شانروزنامه در کانون خرج به تا میداد بود نفر ۸۰۰ به کینزد که را دهندگانتیتسل فهرست پناه،نیزر دهیسپ مند،عالقه
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 سه را آمبوالنس گرداگرد. کند اعالم را جنازه عییتش آغاز گوبلند حامل وانت یرو و دیایب که میخواست یآباددولت از بعد. کند

 گرید که بود چنان هاعکاس موجِ موجْ. بود گل غرق آمبوالنس سقف. بودند گرفته محاصره در جوان یهابچه از فشرده فیرد

  . میده جا وانت در مینتوانست را صدمش کی یحت که بودند آورده گل دسته قدر آن. شود ادهیپ وانت از یآباددولت مینگذاشت

 از یشعر و کرد طلب را شاملو شعر کتاب جلد کی بعد و دینفهم ازش یچیه کسچیه که خواند یاآشفته مُطنطن متن یآباددولت

 راه وانت که دهد انجام وارونه را یکار هر که بود کرده لج ما با محمود انگار. نبود شاملو یهاشعر نیبهتر از شکیب که خواند شاملو

 ؟یبریم سر یدار مگر! یاوهو" :گفت راننده شاگرد به برزیفر که رفتیم تند یکم وانت. دنبالش به هم تیجمع لیس و افتاد

         و خواندند،یم سرود خواندند،یم شعر و کردندیم تند قدم گاه افتادند، راه وانت دنبال گُله به گُله تیجمع لیس. "ترواشی

 یکی بعد(. خواند بد اریبس و) خواند ینامربوط شعر باز یآباددولت. میبخوان شعر که خواستند هم سوارانوانت ما از ریمس یهاوسط

 یاعضا یهمه. گرفت دم ما با هم تیجمع و شعر خواندن به میکرد شروع هم من و( انیگر) یکابل ،یچیچا برزگر، زرافشان، ،یکی

     رضا تیجمع مگر یول میبرو دامادریم تا مارستانیب جلو از که بود نیا قرارمان اولش. من جز بودند، زده کراوات رانیدب ئتیه

 در که داد زرافشان دست به ییبایز اریبس متن تیجمع انیم از یکی. "میبخوان شعر میخواهیم د،یبرو د،یستینا": گفتندیم. دادیم

 را متن شمرده و محکم یلیخ هم ناصر که "میشو همراه شاعرمان با آرام آرام دیبگذار رفتن، یبرا دیدار یشتاب چه" بود آمده آن

 خالصه و خواندندیم سرود زدند،یم کف کردند،یم هیگر خواندند،یم شعر که طورنیهم مردم. گرفت اوج تیجمع یهیگر و خواند

 فقط نبود قرار مگه شد؟ یچ گهیم هیتیامن اروی نیا": که وانت یگوشه دیکش مرا برزیفر که میبود گذشته ردامادیم از. بود یامتیق

 را مردم جاهمان از هااتوبوس همت، بزرگراه میرسیم میدار نذار، محلش کن، ولش" :گفتم "د؟یریم دیدار کجا باشه؟ ردامادیم تا

 بار ریز اصال محمود و داشت را "وارطان"خواندن یتقاضا یه تیجمع که جاآن خصوص به) بود یعصب یآباددولت. "کنندیم سوار

 ذلّه تیهاغرغر با را ما باش، داشته معرفت عمو": گفت و داد یوانت به یچرب انعام برزیفر. میستادیا همت( بزرگراه)سر(. رفتینم

 افتاده پا از و خسته یآباد دولت. "کنم غرغر که باشم یک سگ من دکتر، یآقا نکند تانکم یبزرگ از خدا": گفت یوانت. "یکرد

 خراب مبادا باال، بده را کانون گل دسته رضا،": گفتمیم یچیچا به یه من. گرفت شیها دست انیم را سرش و وانت یتو نشست

 سر ییبال چه که دارد یتیاهم چه ریو و ریه نیا یتو بردار، دست جدّت سر را تو اکبر" :که آمد در شیصدا یآباددولت که "!شود

 دارد دوست یلیخ را شاملو هم که دانستمیم "!گرفتم سرسام سروصدا همه نیا از شوم،یم وانهید دارم بابا د،یآیم کانون گل دسته

 .دهند یم دستش کار باالخره رو چپْ عده کی امروز کندیم فکر هم و کندیم یمیتی احساس شاملو مرگ با و

 قهیمض به آمدیم مزار تا یسپارخاک یبرا که یتیجمع یریگلش یماجرا برعکس خوشبختانه و میبود گرفته اتوبوس دستگاه ۱۲۰

 امامزاده تا یکابل نیماش با هم و بردارد را یلیوسا هم یکابل تا غرب شهرک طرف میرفت و میدیچیپ همت( بزرگراه) سر. افتادینم
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      از یبانمک یهانقل که بود هم اسپهبد رضایعل ما نیماش در. میرفت دیپرا کی با را گورستان تا غرب شهرک از. میبرو طاهر

. میشد بر روده خنده از ما که کرد فیتعر را شاملو یهاماجرا از یاچشمه چند. داشت اشیها-یشوخ و شاملو یهایکارنیریش

 اتاقک در که یکس میدیرس که کرج یعوارض به. "}..{ که نییپا میآمدیم ونک دانیم از میداشت روز کی" که کرد فیتعر رضایعل

 طرف. "آره": گفت تعجب با یکابل "؟ شاملو یآقا یبرا دیرویم دیدار" :گفت و ما به کرد رو گرفتیم پول و بود ستادهیا یعوارض

 به و "...  که دینیب یم": گفت یعوارض مامور. "خُب میبرو هم با ایب هم شما آقا": گفت اسپهبد. "دیکن یخال هم را ما یجا": گفت

 .کرد اشاره یعوارض ودستگاهدم

 و جوان و جوان موجِ) بود مردم دستان در جنازه بعد یقیدقا. بودند اوردهین در آمبوالنس از را جنازه هنوز میدیرس که گورستان به

 ریز یآباددولت که میکرد مراقبت فقط. ختیر هم به هاامیپ از یبخش و هایسخنران جز هایزیربرنامه یهمه شیبوکم(. جوان

 استثنا بدون ما یهمه سپس و کند حرکت تابوت جلو توانست قدم چند فقط!( ما یبرنامه مطابق) دایآ. نشود تلف مردم یپاودست

. بود نُشور شورِ که قتایحق. شدینم قطع "! رانیا یا" سرود! برد را تابوت تیجمع. میشد پرتاب ییسو به کیهر تیجمع فشار از

    موج تیجمع از گورستان. زیانگشور و بود کوتاه همه( یمجاب مثال) دوتا یکی جز ها،یسخنران. شد شروع هایسخنران باالخره بعد

 یبرا شکوه با یعییتش: بودند کرده توتهیب گورستان آب بزرگ مخزن یرو ای بودند شده زانیآو برق چراغ یرهایت از هایبعض. زدیم

 .بود یآزاد و یشاد و شعر ی جشنواره نبود، جنازه عییتش. بزرگ و حشمت با یشاعر

 بیگیمعصوماکبر 


