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 داکتر دندان و مشکل دندان ها                                    
بودی همی ظلم و بیداد، داکتری  یکه در آن ناکجا آباد، در آن سرزمینی که فرمان می راند یآوردند

گرفتی. دندان می ساختی، دندان می کشیدی، صاف کاری همی  فرا و بیره و االشه که علم دندان

میکردی و پاک کاری  و برمه کاری و پُرکاری و این کاری و آن کاری. گاهی دندان می کشیدی و 

می ساختی. دندان سازی و دندان کشی و دندان شانی و دندان پُری و دندان پاکی و برمه هگاهی هم 

 بودی. همیکار او ها کاری دندان

روزی روزگاری در یک کلینیک دندان سازی مصروفیتی داشتی و درآمدکی که نه سیخ بسوختی و 

 نه هم کبابی.

آمدی، دندان روی جگر همی گذاشتی و صبر خدا همه کردی و همی آنگاه که روزگار بر وی تنگ 

 کشیدی.همی کردی و با وجدان آسوده نفسی اندر همی حق و حالل در کیسه  کمائی

را اما سرنوشت، کسی از سر نوشتی و راهی جنگ و جدال و کشمکش و زد و خورد  کآن داکتر

کردی و دیگر او را نه غم دندان بودی و نه هم درد دندان. دندان های داکتر سالِم سالم بودی همی ش 

 نبودی.می و او را دغدغه ای از آن بابت 

شدی و طوفان شدی و آن داکترک دندان، مشاور شدی و گذشتی و باد شدی و باران همی روزگاری 

همراه شدی و هم سنگر شدی و عاقبت وزیر شدی و چند چیزک دیگر، اما دندان های او همچنان 

سالم، محکم و پابرجا بودی. طوفانهای شدید و باد ها و باران های موسومی هرچند مو های سر و 

نداشتی و هیچگونه می اما هیچ کرم خوردکی  بودی، دندان هایشهمی رویش او را سپید کرده 

 نداشتی.می  دغدغه ای از بابت  دندان و درد دندان 

از تاک نشان ماندی و نه در آن آوردی که نه همی آن ناکجا آباد را اما روزگاری به روزش روزگار 

دندان های  در لندن و پاریس و واشنگتن یدندان ما را که سال یکی دو بار کهم از تاکنشان و داکتر

بار  رکردی و پاک کاری  و ترمیم کاری و محکم کاری و نیز روز سه چهاهمی نازنینش را سپید 

کردی و فالس و ده ها نوع ویتامین دندان و استخوان و همی کردی و مسواک و خالل همی بُرس 

رترک که  از آن دیار کمی دوسخت ناگوار  کردی؛ خبری رسیدی همی االشه و بیره و کومه استفاده 

دیری بودی آنرا زورآوری در چنگال همی داشتی و در آن مهد واال پشه ای را بدون اجازۀ آن زور 



نبودی؛ خبری که آن می آور و زور دار و زورمند و زورگو  و زور خو و زورمند یارای پریدن 

 آمدی.همی داکترک ما را سخت گران 

فرستادی به آن داکترک دندان ما که  همی آن زور آور و زوردار و زورگو و زور خو، پیامی 

متوجه دندان هایش باشدی که دیر یا زود آن دندان های سپیدش را خواهی شکست و سی و دو 

 ش خواهی آورد.ومدندانش به حلق

بودی همی آن زورآور فریاد بر همی کشیدی که دندان های داکترک دندان را که بجان او تیز کرده 

کشیدی، اما او واضح  می نساختی که اگر داکترک ما گرگ درندۀ همی  خواهیبیرون به کمک خدا 

 .کبودی، پس خودک اش باید یا انگک همی بودی یا بنگک و یا هم کلوله سنگ

شدی و لرزۀ خفیفی بر اندام نحیفش مستولی همی داکترک ما را ترس فرا همی گرفتی، وحشت زده 

سر تا پایش خیره همی شدی، با صد ترس و لرز دهان گشتی. در مقابل آئینۀ قدنما ایستادی، بر همی 

همی گشادی و برای لحظاتی به دندان های سپید، سالم، صحتمند و محکم خود که کوچکترین کرمی 

 براز دل پر درد را در آن راهی می نبودی، خیره همی گشتی، دقایقی به فکر فرو همی رفتی و آهی 

 کشیدی و هیچ نگفتی.همی 

داشتی و دو درجن موتر های ضد گلوله همی ت حفظ جانش یک درجن بادیگارد داکترک ما که جه

رسیدن به پیشگاه او بایستی از شش دربند امنیتی همی گذشتی، اکنون درمانده بودی که  برایو 

بادیگارد برای دندان هایش از کدام سرزمین باید اجیر همی کردی تا شب و روز و بالوقفه از دندان 

او حفاظت همی کردی تا آسیبی به آنها نرسیدی و آن زورآور و زور داِر و زورگو  های سپید و سالم

آوردی و سی و دو همی ی حمله کناچاپ از کدام سوراخکدام شبکی کردی تا مبادا همی را مهار 

 دندان او را درهم همی شکستی.

و دست به  گشتیهمی گذشتی و داکترک ما را خواب و خور حرام همی چند روزکی از آن اخطار 

دامان انگلیس و امریکه بردی تا چارۀ کار همی کردی و سر آن زورآور و زورگو و زورخو را به 

 گونه ای زیر بال اش همی کردی تا آب ها از آسیاب ها بر افتادی.

مشاورین انگلیس و امریکه و روسیه و چین و...، باهم کله به کله همی شدی و به داکتر ما توصیه 

ر نخستین قدم و تا اطالع بعدی یک اخطارک شدید به آن جنگ آورک و جنگ طلب همی کردی تا د

خود همی شناختی و پا از گلیم خود فراتر  می و حدود و جنگ گره و جنگ زده بدهدی تا مگر حد 

 اشتی.ذنگ



همان بودی که داکترک ما در مقابل یک جمع غفیر از وزیر و سفیر و والی و جوالی و...، در مقابل 

های تلویزیونهای داخلی و خارجی و ده ها خبرنگار و گزارشگر از تربیون حکومت دوسره و  کمره

با تائید کشور های متذکره و کله شورانی سفرای فرستاده شده، با شور و هیجان خطاب به رفیق 

 شفیق سابقه فریاد بر همی آوردی:

وجه دندان های خود هم باشم "... یک تکلیف دگه هم ده ای وخت به مه متوجه شد که مه باید مت

داکترک ما  کنایتاً به آدرس آن زور آور پیام همی فرستادی که از دندان که کسی بی خبر نکشه...". 

های خود فقط جهت صرف غذا استفاده همی  کردی  و نه برای پاره کردن  و دریدن کدام انگک و 

 بنگک و گلوله سنگک ای.

و اما این ناکجا آباد را اوضاع و احوال چنان کردندی که حتی داکتر دندان را دندان در دهان امن و 

نداشتی  و می ندانستی که امشب یا  فردا شب یا شبک دیگری  می امان نبودی و تا فردا اطمینان 

همی دندان های سالم و سپید و صحتمند و مستحکم او را در دهان بشکستندی یا یکه یکه در 

آوردندی، او مجبور و مکلف بودی تا متوجه دندان های خود همی بودی تا مبادا  در یک صبح 

صادق که از بستر نرم و گرم بر همی خاستی، یک دندان در کله اش نباشدی، آنگاه در کدام سورخ 

و سنبه ای  دنبال انگک و بنگک و کلوله سنگکی باید همی گشتی. دندان سالم هم عجب نعمتی 

 دی!بو

اما وای از آن زورآور و زورگو و زور خو که " به کمک خدا"، سی و دو دندان یار گرمابه و 

گلستان اش را در یک چشم برهم زدن همی کشیدی و دندان در کله اش می نگذاشتی. دیموکراسی 

 وارداتی مگر شاخ داشتی یا دم؟!

 


