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  پشت اتاق عمل با خانواده منصور اسانلو
  

  
               م مهرماه هشتاد و ششنهبيست                                                                                          یاميرنوشابه 

  
   

 کارگران شرکت واحد، عاقبت روز گذشته همراه یکايس سنديمنصور اسانلو، رئ

 قرار یمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحي چشم به بیجراح  یبرا یتينماموران ام

وند يپجه يد منتظر نتينک بايد و ايان رسيپا  به یعمل به خوب نيبه گفته پزشکان ا.گرفت

  .دي آی میم که در پيکرده ا  ی کوتاهی گفت و گویوو خواهرپشت اتاق عمل با همسر. بود

: دي گویست، سخن مي او نی صدایشگي که همیپروانه، همسر منصور اسانلو با اضطراب

 ی اسانلو را برایو حاال آقاده کرد ي ها فایباالخره نامه نگار. ميهست پشت اتاق عمل "

  ."اند  چشم چپش به اتاق عمل برده یجراح

نگهبان : "د کهي گوین را ميد، اما اي تواند بگوینم" یتيل امنيدال"مارستان را به ياو اسم ب

  ."شان هستنديها با ا

. هوشيب  است و  تخت عملیحاال او رو. پاره شد" یريش، موقع دستگيدو سه ماه پ"شبکه چشم چپ منصور اسانلو 

   د؟د گریا به زندان باز مي ماند یمارستان ميدر ب

   .ت کننديد دستور دکتر را رعاي هم بایيمقامات قضا. نديد بگويـ دکترها با

شده،  مارستان آورده ي عمل به بینکه همسرش برايد که حاال بعد از چند ماه از اي گوین را خانم اسانلو در ادامه ميا

   . کندیم" یاحساس راحت"

برادرش که   به همسر یاري یاو که برا.  خواهر منصور هم در آنجاست، همان طور که مادر خانوادهفرشته اسانلو،

و حاال او را برده   معده کرده یزيخونر"د که ي گویمارستان آمده از مادرش هم ميبه ب"  پاستیدو روز است رو"

   ." استراحت کندی تا چند ساعتیاند کنار

م يها دست . من هم معده ام درد گرفته. گري است دینطوريپشت اتاق عمل ا. ميهمه اضطراب دار: "دي افزای میو

   ."شد  ین مي سنگیلي پردازد خی که برادرم میمتيد، واال قي نکشیيناي لرزد؛ باز خدا را شکر که کار به نابیم

خاطر  به "ش و حاال يفته پتا دو ه. هيده بود؛ همان طور که مادر و بقيم برادرش را نديخانم فرشته اسانلو دو ماه و ن

   ." او خوشحال استیسالمت

   :اما

   . مضطرب بودمیليـ هفته گذشته خ

  ـ چرا؟

   .دميـ چون خواب د
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  ؟یـ چه خواب

   .ن دادگاه به ان دادگاهيبه تالش افتادم از ا. دار شدم راه افتادميصبح که ب. دم در همه زندان ها باز شدهيـ د

   . رسدیان ميگر که عمل به پاي ساعت د٤د صبر کرد تا يحاال با

    چهار ساعت بعد  

   :دي گویهمسرش م.  خانواده منصور اسانلو هم زنده تر است هم شادیصدا

   ."هوش است هنوزيب. دهي تخت خوابیرو.رون آمدهياز اتاق ب"ـ 

  ـ و دکترها چه گفته اند؟

   .وند بوديجه پيد منتظر نتياگر بيم، ديـ گفتند عمل را انجام داد

 پروانه ی توان از صداین را ميا. نخواهد شد" نايناب" تواند حرف بزند، اما چشمش ینم" االن"منصور اسانلو 

   .ديفهم 
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