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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]برگرفته از سایت:[ اخبار روز

  ۲۰۰٨ژوئیه  ۱۵ - ۱٣٨۷تیر  ۲۵تاریخ:[ ]

 

 "حدیث هول قیامت"

 ها در سرزمین مسلمینتصاویری از روز و روزگار بهائی

 فریبا مقدم

خوای همه رو نجس کنی؟" مچاله و ها حق ندارن از شیر آب عمومی استفاده کنن. میدونی بهائیبیشعور احمق! نمی

از زیر روپوش مدرسه،  گردد. چند دست کوچکشنود. بر میرود. صدائی از پشت سر میای میبغض کرده به گوشه

 اند.های آب را به سویش دراز کردهقمقمه

 محتسب است و شیخ و من صحبت عشق درمیان

 ن پخته یکی و خام دواز چه کنم مجابشا

 "العینطاهره قره"

 

 "وقاحت به شادی گشاده دهن"

 کالس تعلیمات دینی –سال سوم –دبستان مهر آئین -(۱۹۶۹) ۱٣۴٨ 

دراز، یک کالس چهل نفره با دو ردیف نیمکت، در هر ردیف پنج نیمکت و برهر نیمکت چهار در ته یک راهروی 

 .دختر بچه

اش را پوشانده معلم مرد است، با قدی متوسط و هیکلی به غایت استخوانی و الغر وبا ته ریشی که صورت استخوانی

اش را هولناک کرده شتهای دراز و استخوانیاست. دکمه پیراهنش را تا به آخر بسته است. دو انگشتر بزرگ عقیق انگ

رود و به است. چشمهای ریزی دارد. مژه ندارد ویا اگر دارد از دور پیدا نیست. مثل ژنرالها در میان نیمکتها راه می

 کند. سکوت و انتظار!دقت تک تک دختران را ورانداز می

پرسم حاال کتاباتون را ببندین باید حفظ باشید از همه می"یادتون نره هفته آینده سه تا آیه قرآن رو که براتون خوندم 

خوام در مورد یک فرقه ضاله باهاتون حرف بزنم و بهتون هشدار بدم. ولی اول بگین خوب گوشاتون را باز کنین می

 "ببینم توی این کالس کسی بهائی هس یا نه؟"

ریز جثه با موهای بلند طالئی که محکم با کشی  زنند به دخترکیها چشم زل میگردد. دهسرها به نیمکت آخر برمی

های عرق آرام آرام از کلفت آن را به عقب کشیده است. صورتش یکپارچه سرخ است. سرش کامال پائین است. قطره

 زند. سکوت و دیگر هیچ!اش. هیچکس حرفی نمیریزند روی یقه سفید روپوش مدرسهاش میچانه

اله پر از گناه و کثافتکارین. رسمشون اینه که تمام برادرها و پدرها شبها میرن سراغ دهد: "این فرقه ضمعلم ادامه می

 خواهرها و دختراشون و اعمال گناه و زشت انجام میدن. اصال این وظیفه دینی شون هس."
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ق کرده اند و بهت آلود و خشمگین و پر از تحقیرمعلم عرگردد. این بار چشمها حیرت زدهسرها دوباره به عقب برمی

 و صورتش سرخ شده، گوئی شهوتی شبانه او را به هیجان آورده است.

کند که وی را ببلعد. لبانش آرام تکان دخترک قوز کرده، سرش همچنان پائین است، انگار عاجزانه به زمین التماس می

 زند.خورد. مثل اینکه با خدا حرف میمی

 آید.درمیدهد و زنگ مدرسه به صدا انگار خدا جوابش را می

☻☻☻☻☻ 

 "اندشب نهادانی از قعر قرون آمده"

رود ها با نظم و ترتیب باال میآیند. زنجیرها و قمهاز انتهای خیابان، عزاداران، حسین حسین گویان قدم قدم به جلو می

 شود. از سرهای برخی خون بیرون زده است. اعضای جلوی دسته حرارت و شورها و سرها کوفته میو به شانه

 دهندحسینی بیشتری از خود نشان می

 جمعیتی به تماشا ایستاده است

رسند مردی از میان جمعیت به افتد. اواسط خیابان که میدسته عزاداری بعد از توقفی کوتاه دوباره به حرکت می

آورد و با میایستد چند تکه سنگ از جیبش بیرون دهد. مرد   میرود و خانه ای را به او نشان میسراغ سردسته می

کند. در چشم بهم زدنی اکثریت عزاداران به فریاد "بد بابی" و "سگ بابی" به طرف یک دِر آهنی آبی رنگ پرتاب می

 شوندی در سنگ ها تلنبار میپردازند. تا میانهسنگباران خانه ی درآبی می

 کنندمیآید و گروهی هیجان زده درمراسم سنگ پرانی شرکت جمعیت تماشاچی به وجد می

شوند و دوباره حسین حسین آید کسی خانه باشد. عزاداران خسته میچراغهای خانه خاموشند. از بیرون به نظر نمی

 شوندافتند و از محله دور میگویان به حرکت می

توان برق چند چشم و سماجت شمعی لرزان خورد. از درزهای در مینوری کم سو از کنار دِر آبی رنگ به چشم می

 در ترس تاریکی و وقاحت عربده و گرد و خاک دید را

☻☻☻☻☻ 

 "بر آتش سوسن و یاس"

  محله باغ گل -(۱۹۷۶) ۱٣۵۵

شناسند، محله باغ گل. عطر گلهای نرگس و یاس و محمدی، تمام محله را در طول سال تمام محله را به نام باغش می

باغ جوی آبی روان است و درختهایی که انگار سر کند. این باغ همیشه و در تمام سال گل دارد. در وسط پر می

های موی سبزی در دل آنها جاودانه خانه کرده است. باغبانی که به نقد جوانی زنده گی باغ را ضمانت کرده و رشته

 سپید را به نصیب برده است، نگهدار دائمی این باغ است

اکبرخرد و خاکشیر های هللابا کلوخ و سنگ پارههای خلوت مردم شیشه –ظهر بعد از نماز جمعه، در محله باغ گل

شود. اهالی محل، برخی بهت زده، تعدادی از سر تفنن، برخی از سر تعصب، در کوتاه زمانی از خانه هایشان می

روند. جماعت در گویند و به طرف باغ میاکبر و مرگ بر بابی میآیند. جماعتی پر از جوش و خروش، هللابیرون می

گویند. از آن میان چند نفری با هیاهوی اکبر را بلندتر میهای خصومت، هللارسند و از حنجرهای به باغ میهچند دقیق

 کنند"مرگ بر بابی" باغ را سنگباران می

ریزد با سردسته اشان مالئی است فربه با عمامه سفید و ریشی پرپشت. در حالیکه عرق از سر و صورتش می

 زندکند و باغبان را صدا میمی ای جمعیت را ساکتاشاره

 دهدصدائی ترس مرده از پشت در جواب می

زنه. منم که مسلمونم. به این باغ خواین از من؟ صاحب این باغ اینجا نیس فقط سالی یک بار سر میآخه چی می"

 چکار دارین؟
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 "شکنیمبیا بیرون وگرنه در رو می"

 گویدایستد و میپیر الی در میشود. چهره وحشت زده باغبان دِر باغ باز می

 "گفتم که صاحب باغ اینجا نیس"

 گویدمال با خشم به او می

 "کنی. این باغ نجسه و ننگ محلهسوزی چون برای بهائی کارمیکشی؟ تو توی آتش جهنم میاز خودت خجالت نمی"

 گیردلعنت بر بابی" و "مرگ بر سگ بابی" دوباره باال می"

 آوردهللا به باغ هجوم میزند. خلقا به کناری میمال با خشم باغبان ر

 شوددر چشم به هم زدنی تمام محله از دود یاس و نرگس وگلهای محمدی پُرمی

☻☻☻☻☻ 

 "حدیث هول قیامت"

  محله سعدی -(۱۹۷٨) ۱٣۵۷

گفت، ش میااش از ِسِر ضمیِر کهنگیای قدیمی که رنِگ رخسار زهوار در رفتهدر انتهای یک کوچه دراز در محله

اند. روی ی دو طبقه ایست با دِر چوبی ِ رنگ و رو رفته و دو پنجره که حصیرهائی کج و معوج آن را پوشاندهخانه

 .هللا، ایستاده استساله، سبزه رو، با قرآنی در دست، در هراس رسیدن حزب ۱۷پشت بام جوانی 

است، خون تشنه و خشم آلود، به جلوی خانه ی دو طبقه های سر راه را به آتش کشیده ی بهائیحزب هللا که چند خانه

 رسدمی

کند و با صدائی رسد. قرآن را باالی دست بلند میآید و به لب بام میهای ترس زده جلو میجوانک از پشت بام با قدم

 :گویدبلند و بریده می

 ".خوردقسم میبه این قرآن قسم ما بهائی نیستیم اشتباه گرفتین"و به تمام مقدسین یک نفس 

 افتد. مرّدد است!هللا به شک میحزب

گی بگو یا علی هاس. اگه راست میزند: "به ما گفتن که اینجا خونه بهائیمردی قوی هیکل و ریشو از پائین فریاد می

 کنه"و بپر پائین. اگه مسلمون باشی علی حفظت می

 رودهای لعنت بر بهائی حزب هللا از دیوار خانه باال میعربده

گذارد. به انبوه زنگیان مست جوانک خشکش زده، عواقب سوختن خانه را با اثرات شکستگی دست و پا، به ترازو می

 پردبندد و میریزد، چشم میکند، دلش ُهری مینگاهی می

ز شود. جوانک بر زمین افتاده است. خون از پیشانی و دست و پایش روان است. حزب هللا هنوحزب هللا ساکت می

 خیزدمردد است و خموش. جوانک خون آلود برمی

 رودحزب هللا به سراغ خانه بعدی می

☻☻☻☻☻ 

 "ها از شرم به گور پناه بردندو گاهواره"

   هاقبرستان بهائی –گلستان جاوید )۱۹٨۰( ۱٣۵۹

روند. هیچ ساله میان سنگ قبرهای شکسته و خرد شده راه می ۵ساله و دخترکی  ۹یک زن نسبتا جوان و یک پسر 

ای ویرانگر بر گورستان گذر کرده است. تکه سنگهای "شادروان" و سنگ قبری سالم نمانده است. گوئی زلزله

پاید اند. زن دست دخترک را گرفته و می"مرحوم" و "ناکام " به دور از صاحبانشان در جای جای گورستان پراکنده

 کندکند. چند ردیف آنورتر پسر صدایش میبه روی قبری پای نگذارد. به دقت تمام قبرها را نگاه می که
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 ".مامان فکر کنم قبر بابا رو پیدا کردم. من این درخت باالی قبرش رو خوب یادم میاد

 .گردددورتر پیرزنی به دنبال قبر پسرش می

☻☻☻☻☻ 

 کوبدآنکه بر در می"

 "ستبه کشتن چراغ آمده ا

  دفتر مدیر –دبیرستان مدرس  )۱۹٨۱ (۱٣۶۰

پسری دراز قد، سبزه رو، با عینکی قطور پشت در دفتر آقای مدیر منتظر و مضطرب ایستاده است. از پشت شیشه 

بیند. آقای مدیر با ریش سیاه پرپشت و هیکلی فربه پشت میزش نشسته است. دبیر ریاضی با داخل اطاق را می

اندازد و جوان عینکی را غمگینانه جدل با آقای مدیر است و هر از گاهی نگاهی به بیرون میحرارت مشغول بحث و 

ای به رود و جمالت پراکندهگوید. صداها باال میگردد و برآشفته چیزی به مدیر میکند و دوباره برمیورانداز می

 خوردگوش پسر می

نوابغ سرمایه این مملکتن این جوان توی ریاضی نابغه هس  "آقای مدیر شما را به خدا کمی منطق داشته باشین این"

 چطور میشه از تحصیل محرومش کرد؟

 دهدمدیر با عصبانیت جواب می

"این مملکت اول به مسلمون واقعی و با ایمان نیاز داره تا نابغه، نابغه اگه کافر و مرتد و بهائی باشه، اصال نباشه "

 افیه یه توبه نامه بنویسه و مسلمون بشهکنه کبهتره، اگه واقعا مغزش کار می

 شوندها به "نابغه" نزدیک میبیرون گروهی از همکالسی

 "هی نابغه واسه چی سر کالس نمیای االن امتحان شروع میشه آخه ما از رو دست کی مسئله حل کنیم؟"

ِکسل و متحیراست و مغموم. نگاهش  خواند. دبیر ریاضیای "نابغه" را به داخل میشود. با اشارهدِر اتاق مدیر باز می

کند، آرام گوید. عینکش را صاف میگوید. "نابغه" ساکت است. چیزی نمیجای دیگریست. مدیر چیزی به "نابغه" می

 کنداندازد و ترک درس و دفتر میها و حیاط مدرسه میآید نگاهی به همکالسیبلند میشود و از دفتر بیرون می

☻☻☻☻☻ 

 گی را"چه گونه گرسنه

 تر از نان شماگرم

 باید پذیرفت"می

  بخش تدارکات –اداره دارائی )۱۹٨۱ (۱٣۶۰

 کندکند. اولین پرونده را باز میها را مرتب میرئیس بخش پرونده اخراجی

 مذهب: بهائی –سال ۵سابقه  –مجرد –۱٣۲۰متولد  -نام: پریچهره درخشنده

سال پیش استخدامش کرده بود. یادش  ۵شناسد. خودش رود. خانم درخشنده را به خوبی میقیافه خانم رئیس در هم می

زد انگار که قرار بود وزیر مملکت آید که موقع مصاحبه، خانم درخشنده چنان با شور و شوق و شنگولی حرف میمی

کرده و برای مدت سالگی در خانه خیاطی می ۱٣نده از سن بشود. بعدها از سایر کارمندان شنیده بود که خانم درخش

سال تنها نان آور مادر و دو برادر و خواهرش بوده است. در عین حال تنفری که از خیاطی داشت و عذابی که از  ۲۲

و کرده که اگر روزی به جهنم برود به جای سوزاندن درآتش جهنم، اکشید زبانزد همگان بود. همیشه شوخی میآن می

 کنندرا برای ابد به خیاطی کردن محکوم می

 "دارد. " میشه لطفا به خانم درخشنده بگین بیاد دفتر منفرستد و تلفن را بر میخانم رئیس زیر لب لعنتی بر دنیا می
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 داندچند لحظه بعد خانم درخشنده مقابل خانم رئیس نشسته. نگران، عصبی، مغموم. می

مامورم و معذور از باال به من حکم اخراج شما را دادن تنها راهی که داره اینه که با انجمن "خانم درخشنده من واقعا 

نویسن که شیعه اثنی عشر آوردین و مذهبتون را محکوم اسالمی اداره تماس بگیرین خودشون براتون یه توبه نامه می

کنه. همه میدونن این حرفها الکی هس اور نمیها را بزنن . هیچکی این توبه نامهکنین بعد هم توی یه روزنامه میمی

 و زورکی"

 دهدشود. سا کت است. خانم رئیس ادامه میصورت خانم درخشنده یکهو چروکیده می

"من میدونم که چقدر این شغل برای شما مهمه. اگه میشه با چند کلمه حرف دهن اینا رو بس چرا که نه؟ حرف باد 

زند. خانم رئیس داشته باشه. تازه کی به چند تا حرف مسلمون شده؟ تلفن زنگ میهواست. آدم باید توی قلبش ایمان 

 دارددهد و تلفن را برمیشماره تلفن انجمن اسالمی را به خانم درخشنده می

 آیدخانم درخشنده مبهوت و رنگ پریده است. از دفترخانم رئیس بیرون می

گوید حرف باد هواست کند. خانم رئیس راست میب و کتاب میشود. حسادر اتوبوس به تلفن انجمن اسالمی خیره می

کی با چند تا نوشته توی روزنامه شیعه شده. مذهب هیچگاه نقش مهمی توی زندگیش نداشته و خدا هم که هیچوقت 

و چندان لطفی بهش نکرده چه برسه به پیغمبراش. اما، از طرفی ،اگه توبه نامه بنویسه چی میشه؟ برادر و زن برادر 

ها، ها، پسر خالهها، دائیشمارد. خالههای فامیلها را یکی یکی میکنن. شماتتاش که حتما طردش میخانواده

 ها، و مادرش!دخترخاله

 :گویدکند. به مادرش میشود. در خانه را باز میرسد. پیاده میاتوبوس به ایستگاهش می

 ".باید چرخ خیاطی را از انباری بیرون بیاریم

☻☻☻☻☻ 

 "غم نان اگر بگذارد"

 دفتر انجمن اسالمی –بخش بازنشستگی –اداره آموزش و پرورش )۱۹٨۲( ۱٣۶۱

 کننداز بلندگو اعالم می

 "۱۹شماره "

ای گل و گشادی به تن پوشاند. مانتوی سرمهکشد و موهای سفیدش را کامال میاش را به جلو میروسری ۱۹شماره 

 .روددارد. آرتروز دارد. لنگان لنگان به پیشخوان می

 "این شماره را بگیر برو آخر راهرو، دفتر انجمن اسالمی"

 افتددوباره لنگان به راه می ۱۹شماره 

ها های اخراجیردی قوی هیکل با ریشی پر پشت و سیاه، پشت میز نشسته است. پروندهدر دفتر انجمن اسالمی، م

 کندرا باز می ۱۹تقریبا تمام میزش را پوشانده است. پرونده شماره 

کنی و اسالم میاری، یا حقوق تکلیف شما معلومه. یا باید توی روزنامه آگهی بزنی که فرقه ضاله بهائی رو محکوم می

 ما قطع میشهبازنشستگی ش

هام "آخه حاج آقا، من پنج ساله که بازنشسته شدم بعد از سی سال کار کردن. شوهرم مسلمونه و حج رفته. بچه

 "مسلمونن. هیچوقت هم پامو توی هیچ تشکیالت بهائی نذاشتم و"

 پرد توی حرفشحوصله میحاج آقا بی

ای نداره. وقت چونه زدن ندارم. اگه اند راه دیگهبهائیات "به هر حال توی خانواده بهائی متولد شدی تمام خانواده

 "خوای حقوقت قطع نشه باید توبه کنی و توی روزنامه بنویسی"می

 رسدآید. آشفته و پریشان و گیج و منگ به نظر میاز دفتر بیرون می ۱۹شماره 
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ها چی؟، خیالش از ر بزنه؟، آبجی"اگه بنویسم داداش که حتما خیلی ناراحت میشه، یعنی بازم خونمون میاد بهم س"

های کنن، بچهکنن و تنهاش نمیذارن، ولی بقیه شون؟ حتما طردش میسه تاشون راحته، هیچوقت ولش نمی-جانب دو

 شه!مونن؟ چه مصیبتی میهاش؟ چند نفر براش میخواهراش، برادراش؟ بقیه فامیل

 "اگه حقوقم قطع بشه چی؟"

کرده و روی پای خودش بوده، از اینکه دستش پیش کسی، به قبل از ازدواج کار می آمده حتیتا اونجا که یادش می

 :بنددویژه شوهرش، دراز باشد بیزار است. تصویری در ذهنش نقش می

 ".میشه صد تومن بدی اصال پول ندارم

 "کردی؟خوای چکار صد تومن؟ چه خبره؟ سر گنج که ننشستم! هفته پیش صد تومن بهت دادم، چکارش می"

کشد. عرقش را نشیند. نفس عمیقی میانگار که سیلی محکمی خورده باشد روی نیمکت توی راهرو می ۱۹شماره 

 گرددبندد. برمیاش را محکم میکند. روسریپاک می

 "حاج آقا، واسه مسلمون شدن به کدوم روزنامه باید آگهی بدم؟"

☻☻☻☻☻ 

 "جرم این است"

  زندان عادل آباد )۱۹٨٣( ۱٣۶۲

سال دارد. پیشانی بلندی دارد با چشمانی درشت و نافذ و صورتی مغرور و لبخندی دلپذیر.  ۱۷نفر آخر گروه است. 

 زیباست

توان در هیچ جای صورتش نشان کرد. انگار دارد بی خیال به کشد. هیچ رد پائی از ترس را نمینوبتش را انتظار می

 دهدکند. به جلو هلش میجری میاش خواهر زینب را خیالیرود. بیمهمانی می

 "ها اون دنیا منتظرن بهشون درس اخالق بدیبجنب، جون بکن، بچه بهائی"

 نوبتش رسیده است

گذارد. پیش از آنکه خواهر زینب فرصت کند با پوزخندی به مرگ و ریشخندی به خواهر زینب، بر چهارپایه پا می

 شودزند و صدایش آرام آرام در فضای زندان پر میناب میای بر طاندازد. بوسهخودش طناب را برگردنش می

 "َهل َمن ُمفَّرجا "

 کشدو خواهر زینب چهار پایه را از زیر پایش می

☻☻☻☻☻ 

 "خدای را از چه هنگام این چنین

 آیین مردمی

 از دست

 "اید؟"بنهاده

 درس ریاضی –کالس دوم نظری –دبیرستان شهید قربانی )۱۹٨۵( ۱٣۶۴

ای سیاه که چندین شماره از اندازه سرش ست کوتاه قد و تقریبا چاق با مقنعهشاگرد دارد. معلم خانمی ۴۵کالس 

نویسد. شاگردها با عجله قبل از اینکه خانم معلم تر است. بسرعت روی تخته سیاه فرمول پشت فرمول میبزرگ

 نویسندفرمولها را پاک کند آنها را در دفترهایشان می
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ای است. یک صندلی بیرون از کالس، بطور مورب در راهرو گذاشته شده است. دختری با مقنعه قهوهدِر کالس باز 

بیند را با عجله توی دفترش بیند. هرچه میروی آن کامال نیم خیز شده، از بیرون تنها نیمی از تخته سیاه را می

 نویسدمی

دیر حق حضور در کالس و نشستن در کنارهم ست و طبق دستور خانم ماجازه ورود به کالس را ندارد. بهائی

 ها و احتمال تماس بدنی با آنان را نداردکالسی

☻☻☻☻☻ 

 "ی کت بسته به مقتل بردنچیره دستانی در حرفه"

  زندان اوین )۱۹٨۷( ۱٣۶۶

برد. یک تخت در ته اطاق است. مردی خون آلود روی تخت افتاده است. صورتش بازجو او را به اطاقی می

 ناپیداست. پاهایش مثل دو تا بادکنک قرمز باد کرده است

ها جاسوس اسرائیل هستن مسئله خیلی ساده هس.یا یه خوب گوش کن که من وقت تکرار ندارم برای ما همه بهائی

تونی بری زندانت رو بکشی نوشته بهت میدیم که امضا کنی جاسوس اسرائیل هستی اونوقت دیگه کاریت نداریم و می

 کنی. تصمیمت رو بگیر"سرنوشت این مفلوک روی تخت رو پیدا می وگرنه

 تحمل مرگ را دارد، تحمل درد را نه

 کندنویسند. امضا میبرایش می

 کنندها چاپ مییک هفته بعد خبر اعدام یک جاسوس اسرائیل را در روزنامه

☻☻☻☻☻ 

 " نتوان ُمرد به سختی که من اینجا زادم

  فروشی عدالتخواربار  )۱۹۹۰( ۱٣۶۹

کند. احضاریه ای از جانب کمیته محل در دست دارد. امروز آخرین صبح در مغازه را باز می ۷مثل همیشه ساعت 

 ست که باید خود را به کمیته معرفی کندمهلتی

سال است که از اداره کشاورزی پاکسازی شده. بعد از چندین سال دستفروشی و کارگری و نقاشی ساختمان و  ٨

 سال است که این مغازه را باز کرده است ۴ت سازی و رانندگی، کابین

 ها را اصال نداردست. حوصله مشتریعصبی

 رودبندد. به کمیته میظهر در مغازه را می

 "اسمتون"

 "هللا شریف زادهرحمت"

 "شغل؟"

 "دارکارمند پاکسازی شده سابق االن هم مغازه"

 "مذهب؟"

 "بهائی"

 "ی؟جواز کسب از کمیته دار"

 "نخیر فقط جواز از شهرداری دارم

 "تونین جواز خواربارفروشی داشته باشینشهرداری بیخود کرده به شما جواز داده شما بهائی هستین و نمی

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 "آخه چرا؟"

 "تونین چیزی که خیس میشه به مشتری مسلمون بفروشینطبق قانون اسالم شما نمی"

 "مثال مثل چی؟"

 "و یا مثل پنیرکه توی آب هس، ماست،

اشان کند باید از همسایهبرد. فکر میرود دنبال اسم قاچاقچی که آدم آنور مرز میشنود. حواسش میدیگر چیزی نمی

 تلفنش را بگیرد

☻☻☻☻ 

 از دیو و َدد ملولم و انسانم آرزوست"

  دبستان رهرو )۱۹۹٨ (۱٣۷۷

ای به طرف تنها شیر آب مدرسه هجوم سیاه و سرمههای هوا داغ و دم کرده است. زنگ تفریح است. دخترکها با مقنعه

 آورندمی

خورد. هنوز خنکی آب را کامال های خنک آب به صورتش میکند. اولین قطرهرسد. شیر را باز میبه شیر آب می

 شودحس نکرده بود که دستی سنگین و محکم بر سرش کوبیده می

 خانم مدیر است

 "خوای همه رو نجس کنی؟ندارن از شیر آب عمومی استفاده کنن می ها حقدونی بهائیبیشعور احمق! نمی"

 رودای میمچاله و بغض کرده به گوشه

 گرددشنود. بر میصدائی از پشت سر می

 اندهای آب را به سویش دراز کردهچند دست کوچک از زیر روپوش مدرسه، قمقمه

☻☻☻☻☻ 

 و حکایت همچنان باقیست

*********** 

 فریبا مقدم

 ۲۰۰٨ی جوال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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