
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بودند که در فاصله  ایمحلهدور ساکن  اریبس یهااز سال «هاموش»

که شمال و جنوب  یشهر تهران تا اتوبان یشمال یهااز تپه یکیدامنه 
ها بود مهاجران به شکل گرفته بود. سال کردیتهران را به هم وصل م

 یسُست ساخته شده در آن زندگ یهاها و خانهتهران، در آلونک
 یهاسال از هاآن محل به خاطر داشتند. یرا همه اهال هاش. موکردندیم

محل  یکوچک از اهال یهاموش محل بودند. نیا یاهال نِیدور همنش
ها و محله، شکار بچه موش یهاپسربچه یهاحیاز تفر یکیبودند.  یفرار

بود که  یزیر یهاغیج یها داخل آتش و لذت بردن از صداانداختن آن
در محله  یتر به راحتبزرگ یهااما موش ،شدیم دهیموجودات شن نیاز ا

شدن به  کیمحل از نزد گوشیباز یهاپسربچهو  کردندیرفت و آمد م
 یهاچشم ره،یت یاقهوه یبزرگ با موها یهاموش .داشتند وحشت هاآن
 دندیترسیها نمآدم دنیبود، از د فیق هیکه شب ییهاو براق و گوش زیر

 ها عادت کرده بودند.در کنار آدم آمیزمسالمتآرام و  یو به زندگ

 دایدر محله پ« خوارآدم یهاموش»سر و کله  شدیم یچند ماه حاال
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بودند، با  دهیموجودات را د نیمحل که ا یاز اهال یشده بود. چند نفر
اندازه گربه  یاها جثهموش نیا گفتندیم هاایمحلههمآب و تاب به 

در  زنندیو زُل م ستندیایم نند،کیها فرار نمآدم دنیدارند و با د
تکان  شانیجا از به طرفشان پرتاب نشود، یسنگ یآدم و تا وقت یهاچشم

 .خورندینم

 یهاموش نیشدن سر و کله ا دایاز گذشت چند ماه از پ بعد
ها نفر از آن ازدهی، از صد و هفده خانواده ساکن محله، صد و خوارآدم

ها در خانه نیرا فروختند و محله را ترک کردند. صاحبان ا شانیهاخانه
کرده بود،  رانیا بیرا نص یادینفت ثروت ز متیکه باال رفتن ق ییهاسال

 رانیکه ا یدوران یاز ثروت و خوشبخت یآمده بودند تا سهم انبه تهر
 یهاو شغل یکه از کارگر یخود کنند اما درآمد بینص، داشت« شاه»

کرد تا در  جادیامکان را ا نیها اآن یها شد، فقط براآن بینص یاهیحاش
 یهامحل استقرار کارگاه یاتوبان که زمان هیحاش صاحببی نیزم نیا

 ییها، شبانه خانهپارهتختهو  یبود ساکن شوند و با حلب بانساخت اتو
مواد مخدر و  عیکه به مرور به محل توز ییهاکوچک بسازند. خانه

 شد. لیتبد قیمتارزان فروشانتنسکونت 

حاضر به ترک  خوارآدم یهاموش دنیبا د یکه حت ییهاخانواده
در  دادیها اجازه نمبودند که درآمد اندک آن یمحله نبودند، مهاجران

مهاجران سه  نیا انیم در شوند. خانه صاحبمحله  نیجز ا ییجا
و القاعده به  ها که از دست طالبان. آنندکردمی یخانواده افغان هم زندگ

ها هم اما آن ،نداشتند خوارآدم یهااز موش یآورده بودند، ترس هپنا رانیا
 سرانجام محله را ترک کردند.

 یاخانواده یادهایفر یبا صدا 8518تابستان سال  یهااز شب یکی
« خاتون»و همسرش  «بینج. »ختیآرامش شبانه محله به هم ر ،یافغان

صاحب  گاههیچزن و شوهر  نیده بودند. ااز سه سال قبل ساکن محله ش
در  یکیبود که در آن نزد ینگهبان ساختمان ،فرزند نشده بودند. شوهر
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ها بودند. زن و آن همانیم بیاز اقوام نج یکیحال ساخت بود. آن شب 
 بیصاحب فرزند شده بودند، به خانه نج یجوان که به تازگ یشوهر

بودند که  کوچک خانه در حال گپ زدن اطیها در حآمده بودند. آن
قبل به دست  یقیدرباره افغانستان پخش کرد. خبر دقا یخبر ونیزیتلو
 اطحی داخل از را هاآنبود تا  یکاف ملهج نیبود و هم دهیرس ندهیگو
در کشور زادگاهشان به اتاق  دیجد گذاریبمبخبر  دنیشن یبرا

تنها ماند و  اطیتخت داخل ح ی، نوزاد روهابزرگآدمبکشاند. با رفتن 
کرده بود و منتظر  نیکم اطیکه از سر شب در گوشه ح یموش یبرا
 نینوزاد برود، ا سراغتا  دفراهم ش یخانواده بود، فرصت یغذا ماندهته

باغچه حفر کرده  ریکه در ز یو از تونل ردیرا به دندان بگ فیموجود لط
 زیرزمینیکه به النه  یو خم چیپتو در تو و پُر  یزهایبود، نوزاد را به دهل

 گرید یهاها با موشمنتقل کند و پس از مدت شدیم منتهی هاموش
 ند.ربخو ذیلذ ییغذا

 ریبدنش ز یوقت دی. شادیکودک را نشن یهاغیج یصدا کسهیچ
مادرش او را  کردیتصور م شد،یم دهیها جوبلند موش یهادندان

که چند ماه  یرا تحمل کرده بود تا جان یدرد کوتاه دی. شاکندینوازش م
هم  دیشا .کند میتسل نشیشده بود به جان آفر دهیقبل در کالبدش دم

نور  ریمواجه شدند و ز اطیاو در ح یخال یبا جا درمادر و پ یوقت
کردند، جان به  دای، حفره بزرگ کنار باغچه را پخانهصاحب قوهچراغ

 یهابود. اما ضجه دهیش را نشنمادر یهاکرده و ضجه میتسل نیجان آفر
 یهاکه خراش دندیرا د یها زنرا دم در خانه کشاند. آنمحل  یمادر اهال

شده بود و همچنان ناخن به صورت  جادیا اشرهچه یرو یقیعم
اما زن از  ،کرد زن را از جا بلند کند یجوان سع ی. مردکشیدمی

که موش از رساند  یاقدرتمند مرد فرار کرد و خود را به حفره یهادست
برسند از  سیپل مأمورانآمده بود. مرد عجله داشت قبل از آنکه  رونیآن ب

به  س،یدوست نداشت با سؤال و جواب پل نمحله فرار کند. مرد افغا
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 موتورخانهگرفتار قانون شود و کارش در  ییخاطر نداشتن مدارک شناسا
را از دست بدهد و دوباره مجبور به بازگشت به  یمجتمع مسکون کی

 افغانستان شود.

که در  یتخت مانده بود و کاله یرو یاکودک فقط جغجغه از
زود در محله دهان به دهان شد و  یلیباغچه افتاده بود. خبر خ یکینزد

مردم باز کرد:  یهایبه گوش نترنتیا قیچند روز بعد راهش را از طر
 «را ربودند و زنده زنده خوردند! یانوزاد خانواده خوارآدم یهاموش»

 نیا زیآن محل ن یهاخانه کیکارگران مجتمع در حال ساخت نزد 
نشان دادند.  گریخود به همد یهایرا در گوش لمیو ف دندیخبر را شن

 «آباد!موش» .کرده بود دایپ یامحله نام تازه

به مردم حمله کردند.  خوارآدم یهابعد باز هم موش یروزها در
 یمحل به فروش رفت و اهال یهاخانه ماندهیباق دهیتابستان به آخر نرس

 یشوند، با پول خوارآدم یهافرزندانشان طعمه موش ایاز آنکه خود  شیپ
و از  هیتهران ته هیحاش یهادر شهرک ییهاکه به دست آورده بودند خانه

« آبادموش»بود که لودرها به جان  از آن پس کردند. کشیاسباب همحل
 هایمیهمان زبانیکه از پنجاه سال قبل م ییهانیزم یافتادند و تمام

 یو رو کردند. پس از آن کولون ریشخم زدند و زیک ، ه شده بودندسرزد
 یفلز یزود تورها یلیدفن شد و خ لگردیخروارها بتن و م ریها زموش

کنترل  مداربسته یهادوربینمکان توسط  نیا دادمیکه نشان  ییبا تابلوها
 و هاآدممحله،  نیآباد را محصور کرد تا ادور موشدور تا  ،شودمی

 .ونددیمردم تهران بپ یبه خاطره شفاه شهیهم یبرا شیهااتفاق


