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 ازدواج با قدسي، استخدام در وزارت فرهنگ و 1316تهران در سال حيات شيراز و کالج آمريکايي در 

سال اول .  احضار به خدمت سربازي1316-17آغاز تدريس در مدرسه شرافت خرمشهر، سال تحصيلي 

سرباز معمولي مي شود و در سال دوم به دليل تسلط به زبان انگليسي به عنوان مترجم خدمتش را 

 13خاموشي در بيمارستاني در شهر برکلي کاليفرنيا در ). 1319(ددر ستاد ارتش به پايان مي آور

  . 1377تيرماه 

پدرش تاجر بود، اما به دنبال شغل .  هجري خورشيدي در بوشهر بدنيا آمد1295صادق چوبک، در سال 

. در بوشهر و شيراز درس خواند و دوره کالج آمريکايي تهران را هم گذراند. پدر نرفت و به کتاب روي آورد

خيمه شب بازي " اولين مجموعه و داستانش را با نام .  به استخدام وزارت فرهنگ درآمد1316در سال 

بيشتر به توصيف مناظر مي ) 1328" (چرا دريا طوفاني شد " در اين اثر و .  منتشر کرد1324در سال " 

. ير کشيده مي شودپردازد، ضمن اينکه شخصيت هاي داستان و روابط آنها و روحيات آنها نيز به تصو

انتري که لوطيش مرده " اولين اثرش را هم که حاوي سه داستان و يک نمايشنامه بود، تحت عنوان 

" و " تنگسير " آثار ديگر وي که برايش شهرت فراوان به ارمغان آورد، رمانهاي . به چاپ سپرد" بود 

 فيلمساز معروف ايراني، در سال امير نادري،.  زبان ترجمه شده است18تنگسير به . بود" سنگ صبور 

جريان سيال ذهني روايت و بيان " سنگ صبور " در .  بر اساس آن فيلمي به همين نام ساخته1352

داستان از زبان افراد مختلف بکار گرفته شده است، اين اثر بحث زيادي را در محافل ادبي آن زمان 

، روز اول قبر )مجموعه هشت داستان کوتاه ( آخر چراغ : ديگر آثار داستاني چوبک عبارتند از. برانگيخت

وي . چوبک به زبان انگليسي مسلط بود و دستي نيز در ترجمه داشت). مجموعه ده داستان کوتاه( 

" ادگار آلن پو " اثر " غراب " شعر . به فارسي برگرداند" آدمک چوبي" را با نام " پينوکيو " قصه معروف 

" ين اثر منتشره اش هم ترجمه حکايت هندي عاشقانه اي به نام آخر. نيز به همت وي ترجمه شد

وی از اولين کوتاه نويسان قصه فارسي است و پس از .  منتشر گرديد1370بود که در زمستان " مهپاره 

محمد علي جمالزاده و صادق هدايت مي توان از او بعنوان يکي از پيشروان قصه نويسي جديد ايران 

.  جمالزاده بيشتر حکايت گونه و شبيه نويسندگان فرانسوي قرن نوزدهم بودفرم قصه هاي. نام برد

قصه هاي صادق هدايت هم فراز و نشيب بسيار داشت، گاهي از نظر فرم کامال استوار و بر اساس 

معيارهاي قصه نويسي جديد بود و گاهي هم در واقع همان حکايت نويسي، بود که با چاشني طنز 

استثنايي و بي بديل بود و از جهات مختلفي مورد توجه " بوف کور "  ميان البته در اين. همراه مي شد

گروهي آن را قصه اي روانشناختي و نو دانستند و پيشرفتي در فرم قصه نويسي ايران به . قرار گرفت

صادق چوبک متاثر از همين نظر بود و از همين جا آغاز . سوي قصه نويسي غربي، محسوب نمودند

در قصه هايش ذهن و روان قهرمانهايش را مورد توجه قرار داد و سعي کرد به شخصيت هايش وي . کرد

در . همين تالش براي عمق بخشيدن به شخصيت ها، بر نحوه بيان وي تاثير گذاشت. عمق ببخشد

سنگ صبور قصه را از زبان شخصيت هاي مختلف مي خوانيم، نحوه بياني که در قصه نويسي نوپاي 

وي براي بيان افکار ذهني هر يک از شخصيت ها ناگزير بود به زبان هر يک از .  تازگي داشتايران کامال

آنها بنويسد و اين خود به تغيير نثر در طول داستان منتهي شد که باز نسبت به ديگران پيشرفتي جدي 

در آثار چوبک هر شخصيت داستان به زبان خودش، زبان متناسب با فرهنگ و . محسوب مي شد

انواده و سن و سالش سخن مي گويد، کودک، کودکانه مي انديشد و کودکانه هم حرف مي زند، زن خ

زنانه فکر ميکند و زنانه هم حرف ميزند و بدين ترتيب هر يک از شخصيت ها به بهترين وجه شکل مي 

گيرند و شخصيت پردازي موفقي ايجاد مي شود که در بستر حوادث داستان، زيبايي و عمق 

وي در توصيف واقعيتهاي زندگي نيز وسواس زيادي داشت و اين نيز از . ندي به داستان ميدهدخوشاي

چوبک به سبب همين دقت نظر در جزئي نگري ها و درون بيني ها، . ويژگي هاي آثار وي است



آثار چوبک از سالها پيش مورد نقد و بررسي . رئاليست افراطي وگاهي حتا ناتوراليست خوانده اند

نويسندگان پيشرو " ، )رضا براهني" (قصه نويسي " رار گرفته و در کتابهاي مختلفي از جمله جدي ق

، )علي اکبر کسمايي"(نويسندگان پيشگام در قصه نويسي امروز ايران"و ) محمد علي سپانلو" (ايران 

ل تابستان صادق چوبک در اواخر عمر بينايي اش را از دست داد و در اواي. نوشته هايش تحليل شده اند

  .، در آمريکا درگذشت و بنا به وصيتش يادداشتهاي منتشر نشده اش را سوزاندند1377

به علت قصًه .  قصه11 شمسي چاپ اولين کتاب با عنوان خيمه شب بازي حاوي 1324در سال :آثار

دق به صا" اسائه ادب " در اين مجموعه . اسائه ادب ده سالي از انتشار اين کتاب جلوگيري مي شود

 شمسي انتشار دومين 1328در سال . مسعود فرزاد هديه شده است" بعدازظهر آخر پائيز " هدايت و 

 1329در سال . حاوي سه قصه و يک نمايشنامه" انتري که لوطيش مرده بود " مجموعه قصه با عنوان 

 1334در سال . شمسي چاپ قصه ها در نشريات مختلف و از نخستين دوره مجله سخن به بعد

" اسائه ادب " در اين چاپ . شمسي انتشار چاپ دوم خيمه شب بازي پس از ممنوعيت ده ساله

سفر به آمريکا براي شرکت در سميناري در دانشگاه . آمده بود" آه انسان " حذف و به جاي آن 

ترجمه . سفر به مسکو، سمرقند، بخارا و تاجيکستان به دعوت کانون نويسندگان شوروي. هاروارد

 شمسي ترجمه انتري که لوطيش مرده بود 1336در سال . يو اثر کارلو کولودي به نام آدمک چوبيپينوک

 شمسي ترجمه 1338در سال . 11توسط پيتر لوري و چاپ آن در مجله دنياي جديد نويسندگي شماره 

"  شمسي تهيه فيلم دريا بر اساس قصه 1341ادگار آلن پو در نشريه کاوش در سال " غراب " شعر 

، از مجموعه انتري که لوطيش مرده بود به وسيله ابراهيم گلستان و با "چرا دريا توفاني شده بود 

 شمسي چاپ رمان تنگسير که به قدسي خانم 1342در سال . شرکت فروغ فرخزاد که ناتمام ماند

 شمسي چاپ 1344در سال . اين رمان به زبان هاي مختلف ترجمه شده است. چوبک هديه است

انتشار کتاب روز اول قبر که به روزبه چوبک .  داستان کوتاه و يک شعر است8راغ آخر که حاوي کتاب چ

اين نمايش توسط دانشجويان . است" هفتخط " حاوي ده قصه و يک نمايشنامه . هديه شده است

 شمسي انتشار رمان سنگ صبور که 1345در سال . ژاپني دانشگاه شيراز به روي صحنه رفته است

 شمسي مصاحبه صدرالدين الهي با پرويز 1346در سال . به زادگاهش بوشهر هديه کرده استآن را 

"  شمسي چاپ نوشته اي از نصرت رحماني با عنوان 1348در سال ) درباره چوبک ( ناتل خانلري 

 شمسي تدريس در دانشگاه يوتا به مدت 1349در سال . در روزنامه آيندگان" درازناي سه شب پرگو 

 شمسي قبول دعوت براي شرکت در کنفرانس 1351در سال .  به عنوان استاد مهمانيک سال

چاپ برگزيده آثار چوبک به زبان روسي در . نويسندگان آسيايي و آفريقايي در آلماتا، قزاقستان شوروي

انتشار ضميمه اي در روزنامه اطالعات با عنوان ويژه صادق . مسکو توسط کميساروف و بانو عثمانووا

 شمسي نمايش فيلم سينمايي تنگسير به کارگرداني امير نادري بر اساس 1353در سال . بکچو

توسط پروفسور ويليام هناوي، استاد زبان فارسي دانشگاه " مسيو ايالس " ترجمه . نوشته چوبک

چوبک در اين سال خود را بازنشسته مي کند؛ بعد از مدتي راهي انگلستان مي شود و . پنسيلوانيا

در سال .  سالگي در لندن فوت مي کند79آقا اسماعيل پدر چوبک در سن . ه آمريکا مي رودسپس ب

 1368اين ترجمه در سال .  شمسي ترجمه سنگ صبور به انگليسي توسط محمد رضا قانون پرور1358

 1361 در سال 1359تر جمه روز اول قبر در سال . به وسيله انتشارات مزدا در کاليفرنيا انتشار يافت

 شمسي بزرگداشت چوبک در دانشگاه 1369. شمسي ترجمه برگزيده اي از آثار چوبک

، انتشارات نيلوفر، )ترجمه( انتشار کتاب مهپاره1370).  آوريل8 فروردين برابر با 19)(برکلي(کاليفرنيا

 شمسي اختصاص نشستي در کنفرانس مطالعات خاور ميانه در شهر پورتلند 1371در سال . تهران



. محمد رضا قانون پرور، فريدون فرخ، و محمد مهدي خرمي: سخنرانان.  به قصه نويسي چوبکآمريکا،

  . شمسي اختصاص بخشي از مجله ايرانشناسي به صادق چوبک1373در سال 
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در اداره روزنامه . نيوز بفروشد خواست روزنامه دیلی یحی یازده سال داشت و اولين روزی بود که می

فروختند چند بار اسم  ی تحویل روزنامه ها و چند تا بچه همسال خودش که آنها هم روزنامه میمتصد

دیلی نيوز را برایش تلفظ کردند و او هم فوری آن را یاد گرفت و به نظرش آن اسم به شکل یک دیزی 

داره و از ا! نيوز دیلی! نيوز  دیلی: چند بار صحيح و بی زحمت پشت سر هم پيش خودش گفت. آمد

  .روزنامه بيرون آمد

به هيچ کس توجه نداشت . نيوز دیلی! دیلی نيوز: زد فریاد می. به کوچه که رسيد شروع کرد به دویدن

کرد و مردم از او روزنامه می خریدند  فقط سرگرم کار خودش بود هر قدر آن اسم را زیاد تر تکرار می

اما همين که . وخت هنوز آن اسم یادش بودآمد و تا چند شماره هم که فر بيشتر از خودش خوشش می

بقيه پول خرد یک پنج ریالی را تحویل آقایی داد و دهشاهی کسر آورد و آن آقا هم آن دهشاهی را به 

آن را کامال فراموش . او بخشيد و رفت و او هم ذوق کرد دیگر هرچه فکر کرد اسم روزنامه یادش نيامد

  .کرده بود

باز . دومرتبه شروع به دویدن کرد. تاد و به کف خيابان خيره نگاه کردلحظه ای ایس. ترس ورش داشت

  .اما اسم روزنامه را به کلی فراموش کرده بود. هم بی آنکه صدا کند چند شماره ازش خریدند

کرد تا شاید اسم روزنامه را از یکی از آنها بشنود  خریدند نگاه می یحيی به دهن آنهایی که روزنامه می

گرفتند و  ه با قيافه های گرفته وجدی و بی آنکه به صورت او نگاه کنند روزنامه را میاما آنها هم

  .رفتند می

های همقطار خود را پيدا  کرد شاید یکی از بچه به اطراف خودش نگاه می. بيچاره و دستپاچه شده بود

ورجه کرد اما از آن  چند بار شکل دیزی جلوش ورجه. کند و اسم روزنامه را ازش بپرسد اما کسی را ندید

کردند و مثل اینکه  رو خيابان فوجی از دیزی های متحرک جلوش مشق می روی پياده. چيزی نفهميد

  .یکی دو بار هم اسم روزنامه در خاطرش برق زد اما تا خواست آن را بگيرد خاموش شد

 گرفته بود و به رفت بسته روزنامه را قایم زیر بلغش سرش را به زیر انداخته بود و آهسته راه می

. ترسيد چون اسم روزنامه را فراموش کرده روزنامه ها را ازش بگيرند می. داد پهلویش فشار می

خواست از چند نفر عابر بپرسد اسم روزنامه چيست  می. خواست گریه کند اما اشکش برون نيامد می

  .ترسيد کشيد و می اما خجالت می

پا گذاشت به دو و . و از سر و صورتش خنده فروریختناگهان قيافه اش عوض شد و نيشش باز شد 

  :فریاد زد

  !پریموس! پریموس

   .اسم روزنامه را یافته بود

  



  
  عدل

  

آشکارا دیده . ای توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسه زانویش خرد شده بود اسب درشکه

کاسه . شده و از آن خون آمده بوداش جابجا  شد که استخوان قلم یک دستش از زیر پوست حنایی می

اش   زانوی دست دیگرش به کلی از بند جدا شده بود و به چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفاداری

به طرف خارج _ آنکه از قلم شکسته بود _سم یک دستش .را به جسم او از دست نداده بود گير بود

  .شد خ گير بود روی آن دیده میای که به سه دانه مي برگشته بود و نعل براق سایيده

تمام بدنش توی آب گل . های اطراف بدنش را آب کرده بود آب جو یخ بسته بود و تنها حرارت تن اسب یخ

نصف زبانش از الی . های بينيش باز و بسته می شد پره. زد پی در پی نفس می. آلود خونينی افتاده بود

یالش به طور . شد آلودی دیده می هنش کف خوندور د. اش بيرون زده بود های کليد شده دندان

انگيزی روی پيشانيش افتاده بود و دو سپور و یک عمله راهگذر که لباس سربازی بی سردوشی  حزن

  .آفتاب گردان به سر داشت می خواستند آن را از جو بيرون بياورند تنش بود و کاله خدمت بی

  :یکی از سپورها که حنای تندی بسته بود گفت

انوخت نه . کنيم گيرم و شما هر کدامتون یه پاشو بگيرین و یه هو از زمين بلندش می مبشو میمن د

انوخت شما . دارد اینه که حيوون طاقت درد نداره و نمی تونه دساشو رو زمين بذاره یه هو خيز ور می

خيلی اون دسش . رو سه تا پاش می تونه بند شه دیگه. دم جلدی پاشو ول دین منم دمبشو ول می

  تونه رو سه پا واسه؟ چطوره که مرغ روی دو پا وایميسه این نمی. نشکسه

  :ای زیر بغلش بود و عينک رنگی زده بود گفت یک آقایی که کيف قهوه

ها باید چند نفر بشيد و تمام هيکل بلندش کنيد و  شود حيوان را اینطور بيرون آورد؟ شما    مگر می-  

  .رو بذاریدش تو پياده

  :ها که دست بچه خردسالی را در دست داشت با اعتراض گفت تماشاچییکی از 

  .باید به یه گلوله کلکشو کند. شه    این زبون بسته دیگه واسه صاحباش پول نمی-  

  :رو ایستاده بود و لبو می خورد و گفت بعد رویش را کرد به پاسبان مفلوکی که کنار پياده

  .بره اینو راحتش نمی کنين؟ حيوون خيلی رنج می آژدان سرکار که تپونچه دارین چرا -  

  :پاسبان همانطور که یک طرف لپش از لبویی که تو دهنش بود باد کرده بود با تمسخر جواب داد

گلوله اولنده که مال اسب نيس و مال دزه دومنده  حالو اومدیم و ما اینو همينطور !    زکی قربان آقا-  

وز قيومت و سوال جواب اون دنياشم کاری نداریم فردا جواب دولتو فرمایين راحتش کردیم به ر که می

  پرسن  که تو گلولتو چيکارش کردی؟ چی بدیم؟ آخه از من الکردار نمی

  :سيد عمامه به سری که پوستين مندرسی روی دوشش بوی گفت

ه فندق دواش ی. شه فردا خوب می. یاد بکشندش خدا را خوش نمی.    ای بابا حيوون با کيش نيس-  

  .موميایيه

  :تماشاچی روزنامه به دستی که تازه رسيده بود پرسيد

     مگه چطور شده؟-  

  :یک مرد چپقی جواب داد

  .من رهگذرم.    و اهللا من اهل این محل نيستم-  



  :کند جواب داد اش برای مشتری لبو پوست می لبو فروش سرسوکی همانطور که با چاقوی بی دسته

زبون بسته از سحر تا حاال همين جا تو آب افتاده جون . ش خورده سقط شده   هيچی اتول به-  

  :بعد حرفش را قعط کرد و به یک مشتری گفت... اینو.  هيشکی به فکرش نيس. کنه می

  :و آن وقت فریاد زد!... یه قرون

  .دم سيری یک قرون می! قند بی کپن دارم 

  :باز همان مرد روزنامه به دست پرسيد 

   صاحب نداره؟   حاال-  

  :مرد کت چرمی قلچماقی که ریخت شوفر ها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود جواب داد

درشکه . ارزه شه؟ پوسش خودش دس کم پونزده تومن می مگه بی صاحبم می.  چطور صاحب نداره-  

  . به نظر رفت درشکشو بذاره برگرده;چيش تا همين حاال اینجا بود

  :و دست آن مرد بود سرش را بلند کرد و  پرسيدپسربچه ای که دستش ت

  بابا جون درشکه چيش درشکشو با چی برده برسونه مگه نه اسبش مرده؟ -

  :یک آقای عينکی خوش لباس پرسيد

  فقط دستاش خرد شده؟ -

  :همان مرد قلچماق که ریخت شوفر ها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود جواب داد

  .د شدهگفت دندهاشم خر چيش می درشکه -

دنده هایش از زیر . شد از تمام بدنش بخار بلند می. آمد بخار تنکی از سوراخ های بينی اسب بيرون می

روی گردن و . روی کفلش جای یک پنج انگشت گل خشک شده داغ خورده بود. شد پوستش دیده می

ابدا . لرزید بدنش به شدت می. پرید بعضی جاهای پوست بدنش می. چند جای دیگر بدنش هم گلی بود

قيافه یک اسب سالم را داشت و با چشمان گشاد و بی . اش آرام و بی التماس بود قيافه. کرد ناله نمی

 . کرد اشک به مردم نگاه می

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 چرا دريا توفاني شده بود

 

 

اي بود آه گل  براق گنده زي نگفته بود آاآا سياهاش چرت زده بود و چي شوفر سومي آه تا آن وقت همه

اين سه . گل و شل سفيد شده بود سر و رويش از. هايش نشسته بود و لجن باتالق رو پيشاني و لپ

سحر توي باتالق گير آرده بودند و هر چه آرده  تن با آهزاد آه پاي پياده رفته بود بوشهر از پريشب

 .بشوند ق ردبودند نتوانسته بودند از توي باتال

 

رنجبرده اش آنار منقل وافور و  ي ي فرسوده سياه مانند عروسك مومي آه واآسش زده باشند با چهره

رختش چرب و . تا قلوه روهم چسبيده بود لبهايش مانند دو. چشمانش هم بود. زد بتر عرق چرت مي

رو موهايش گل و . هندي به پوستش چسبيده بود هاي فلفل موهاي سرش مانند دانه. لجن مال بود

 .بودند هر سه چرك و لجن گرفته. لجن نشسته بود

 

خورد مانند دهل توي  مي ي آاميون صداي ريزش باران آه شالق آش روي چادر آلفت آب پس نده

زدند  دوتاي ديگر هم آه با هم حرف مي آن. هر سه تو لك رفته بودند، آالفه بودند. خورد گوششان مي

گويي حرفهايشان تمام شده بود و . نشسته بودند ودند و سوت وآور دور همحاال ديگر خاموش شده ب

 .بگويند ديگر چيزي نداشتند به هم

 

. اما صدايش گم بود. زد مي گويي داشت با خودش حرف. خورد اما هنوز آهسته لبهاي عباس به هم مي

بعد سرش را مانند . دش هايش مي ديواره غلتيد و جذب آمد تو غار دهانش مي صدا آه از گلويش درمي

بعد صدا از . را از پاي منقل برداشت و گذاشت آنار آتش وافور. آدمهاي زنده از توي گريبانش بلند آرد

 :گفت توي گلويش بيرون آمد و

 

سونه راحت  جونمون نمي. خواد مي ريم تا ببينيم اين روزگار الآردار از جونمون چي اين يدونه بسم مي«

 «.شيم

 

آبله صورت الغر استخوان . خوابيده بود؛ روي چشم چپش ي مردمك بي نور چشمش شهيك خال آبي گو

. را گويي با شل ساخته بودند و هر دم ميخواست بيفتد جلوش تو آتش بينيش. اش را خورده بود درآمده

مانند اينكه به صداي دور اتومبيلي آه با ريزش . به آتش منقل خيره بود. بود اي هاش آالپيسه چشم

 .حواسش آنجا تو آاميون نبود. داد قاتي شده بود گوش مي انبار

 

مثل اين آه . هايشان باال آمده بود لجن تا زير شاسي. توي باتالق خوابيده بودند چهار تا آاميون خاموش

 تاريكي پرپشتي آنها را قاتي سياهي. همانجا سوت و آور زير شرشر باران خشكشان زده بود سالها

رفت  باتالق فرو مي هاي چهارپاره توي هاي باران مانند ساچمه دانه. ز باران آرده بودهاي ري شب و پف نم

آه چرم آهنه و آشخال توش  مانند ديگي بود. روي باتالق تاريكي و لجن گرفته بود. شد و گم مي

 .جوشيد مي



 

دند پايين توي شوفرها نيمي از عدل هاي يك آاميون را ريخته بو .هر چهار تا آاميون بارشان پنبه بود

اما آف آاميون را با چند عدل پوشيده . تو آاميون عقبي جا درست آرده بودند ها و براي خودشان لجن

 .زير پايشان نرم باشد بودند تا

 

اش روي  سر آوچك مكيده شده. آرد مي هايش درد تخم چشم. آرد عباس تو منقل به وافورش نگاه مي

 :آهسته مانند آنكه تو خواب حرف بزند گفت. بود گاهش داشتهآرد، انگار زورآي ن گردنش سنگيني مي

 

ببين . خيسونه آدم اينم نكشه چكار آنه؟ رطوبت مغز استخون آدم رو مي تو اين آب و هواي نموك اگه«

دونم اين چه  نمي. سوزه تنباآوش مثه چوب مي. يذره خاآستر نداره. ره هم وا مي سيگار چجوري از

 تو بندرعباس. گمونم مال رطوبته. شه شي مزش عوض مي ه سرازير ميآه از آازرون آ حسابيه

عباس آه منو  اآبرآقا بندرعباس آه رفتي؟ اي خدا خراب آنه اين بندر. اي داره دوني چه نعشه نمي

حاال هف آفن پوسونده  اگه اين ترياك نبود تا. ششماه زمين گير شدم. شش ماه روزگار آترمم آرد

اين دختر زبون . صيغه آرده بودم «شقو«ي ملوسي تو  عباسي دوازده سيزده سالهيه دختريه بندر. بودم

اول من . منم پيوك درآوردم. اونم پيوك گرفت .گشت مثه پروونه دورم مي. بسه مثه عروسك آبنوس بود

 .چرك آرد. رشته تو پاش پاره شد، پاش باد آرد. ديگه پا نشد .درآوردم، ديگه خوب شده بودم آه او افتاد

آخرش . شه گفتن فايده نداره خوب نمي بابا ننش مي. تونس پهلوش بمونه نمي داد آه آدم يه بويي مي

دواي  المسب دواي همه درديه مگه. هيچي واسيه پادرد از اين بهتر نيس. هنوزم جاش تو پامه من. مرد

 «.خودش

 

اي شده  اش از دود قهوه لوله سياه به فانوس بادي آه. سياه و شوفرهاي ديگر خاموش نشسته بودند

اآبر ته ريش . شد زد و تو لوله پخش مي مي اش باال ي فتيله دود تيزآي از گوشه. آرد بود نگاه مي

اش  آله. تر بود از سياه گنده. هيكلش گنده و خرسكي بود .سر و رويش لجن گرفته بود. خارخاري داشت

لبهايش از هم جدا بود و . يش تر بودي دهن و لبها هميشه گوشه. بود دهنش گشاد و تر. بزرگ بود

هاي  لپ. هاي چشمش چروك خورده بود گوشه. ي تنبان خوابيده بود، مثل ليفه خفت روي دندانهايش

 .هميشه در حال دهن آجي بود. صورتش بيرون زده بود چرميش از تو

 

ايش حرف خواست باز هم او بر دلش مي. اآبر باز گوشش پيش عباس بود حرفهاي عباس آه تمام شد

آهسته يك ور شد و دستش آرد توي جيب آتش و يك قوطي . باران منگش آرده بود صداي ريزش. بزند

آف  آمي بالتكليف به آن نگاه آرد، سپس با تنبلي و بي شتاب آنرا چندبار زد. بيرون آورد حلبي آوچك

 يك  بگيرد، نيشگانآن وقت با دو انگشتش مثل اينكه بخواهد جايي را . دستش و بعد درش را وا آرد

را گذاشت جلوش رو  قوطي. نيشگان تنباآو خوراآي از توي آن بيرون آورد و گذاشت زير لب پايينش

هاي  ي لبش پراند رو عدل از گوشه اش را جمع آرد و تف لزج زردي با فشار بعد با آيف لب و لوچه. زمين

آنوقت انبر را برداشت و .  جلوشدرآورد و ريخت بعد دست آرد تو جيبش و يك مشت شاه بلوط. پنبه

از ديدن بلوطها . چشمانش را باز آرد. خوردن آتش چرتش دريد عباس از صداي بهم. آتش ها را بهم زد

 :ي بي حالتي گفت خفه اخمش رفت تو هم و با صداي

 

قربون دسات آتيشا رو ويليون . بخوريم خوري؟ يبسي خودمون آم نيس آه بلوطم اينا ديگه چيه مي«



 «. آه بسكه فوت آردم آور شدمنكن

 

آن تو  بوي ترشاك پهن مانند. زد و آبش را قورت ميداد تنباآوي توي دهنش را يواش يواش مك مي اآبر

 .آرد مي اش را تو دهنش مزه مزه ي دبش و برنده مزه. اش دويده بود سر و آله

 

 :بود گفت همانطور آه سرگرم چسباندن بست. عباس وافور را از آنار منقل برداشت

 

بگو آخر پسر . خواست بره بوشهر مي دونم چش بود آه دايم نمي. آدم از آار اين آدم سر در نمياره «

بارون بزاري پاي پياده بزني بمشيله بري بوشهر؟ تو آه  واجب بود آه ماشين مردمو تو بيابون زير برف و

چيز  اين بي. شديم سيم رد ميب آردي آفتاب ميشد زنجير مي صب مي دو روز صب آرده بودي فردا هم

جور چمدونش  ديدي چه. مثه دل و ديوونه ها شده بود. حواس درسي نداشت .يه چيزيش بود. نبود

 «تو چي گمون مي آني؟. برد؟ گمونم هر چي بود تو همين چمدونش بود ورداشت با خودش

 

 :دلچرآي و اخم، لبهاي بهم آشيده، گفت اآبر با

 

خدا سر شاهده اگه هف پرآنه هند . من ديگه آهنش آردم .شناسه  رو نميهيچكه مثل من اين آهزاد«

اين همون آدمي بود آه . تو او رو خوب نميشناسيش. آني تر پيدا نمي ناروزن بگردي آدم از اين ناتوتر و

. هر چي آردن نتونسن بگيرنش. رو ورداشت و زد به آوه و آمر تفنگ امنيه . دولت بود سه سال ياغي

گرفتش  رييس قشون برازگون. دزي قول خودش دلش از تو آوه و آمر سر رفت اومد تو آبادي دلهآه ب بعد

آهزاد چجوري  اما نميدونم. خواس بكشتش مي. بستش به نخل و تو آفتابه خاك ريخت بست به تخمش

اين آدم دزيها آرده،  .حاال به حساب پشماش ريخته. اينجوري نبينش. زير سبيلش چرب آرد و ول شد

من آه ازش . چمدونش چه بود آني تو گمون مي. براي شوفرا ديگه آبرو نگذوشته. آدمها آشته

 «فهميدي؟ حاال. آنه قاچاق ترياك مي. ترياك بود. ترسم نمي

 

آه گاهي صاف وراست و گاهي  به دود فتيله. آرد ي چراغ بادي نگاه مي سياه خيره و اخمو به فتيله

خواست صبح  دلش مي. آمد خوشش نمي از حرفهاي آن دوتا. آرد يرفت نگاه م لرزان و پخش هوا مي

از . از آهزاد بد نگويند. تمامش از ماشين حرف بزنند روبي آنند و شان بروند زير ماشين گل بشود باز همه

 .بود اآبر بيشتر دلخور

 

هولكي و . ددا بيرون نمي اما دود. زد عباس لبهايش را به پستانك وافور چسبانده بود و آنرا مك مي

گويي بيرون زندگي ايستاده بود و زندگيش  .برد تمام نيرويش را براي مكيدن بكار مي. زد پراشتها مك مي

رفت تو گوشش و در آنجا  سخنان او مي. اآبر تعجب نكرد از حرفهاي. مكيد را چكه چكه از توي ني مي

ش تنها يك چيز برايش جدي در زندگي. فكرش پيش آار خودش بود .شد شد و همانجا گم مي پخش مي

با . شد هايش مثل بادآنك پر و خالي مي گونه. همين. بكشد و گيج بشود ترياك: بود ومعني داشت

. اينكه بست اولش باشد گل آتش را چند بار روي حقه ماليد و سرش را باال آرد حوصله تمام مانند

به زور بخواهد  گيري و گداگيري مثل اينكه تهدود را با گرف. لوله تنك دود از ميان لبهايش بيرون داد آنوقت

. آه تنباآو تو دهنش بود آرد بعد نگاهي به شوفري. چيز پربهايي را از خودش جدا آند، به هوا فرستاد

 :بعد به او گفت. گويي او را تازه ديده بود



 

 «!داد آه با خودش ترياك داشت و بروز نمي نگو «

 

 :و گفت دهم روي عدلهاي پنبه تف آر اآبر باز

 

. خوام دهن بدهنش بدم نمي من. مردآيه خيلي زبون نفهميه. خواد تو روش بياري حاال يه وخت نمي«

اين هميشه با خودش از شيراز و آباده  .ديدي از شيراز تا اينجا من همش ده آلمه حرف باهاش نزدم

همونجور . ره ميدن يا رنگيا بهش لي. خرن وبحريني ازش مي تو بوشهر عرباي آويتي. ترياك مياره بوشهر

اما ما . تو عربسون براي يه نخودش جون ميدن. ترياآم پيش اونا قيمت داره آه رنگ پيش ما قيمت داره

 تيرم شناسه و پاش بيفته براشون هفت هميه گمرگچيا و قاچاقچيا رو مي. او ازش مياد .تونيم نمي

به  .او آدم نيس. سوزه م واسش ميمن دل. آنم اما يه وخت خيال نكني من حسوديش مي. آشه مي

 «.نشدم ديدي از شيراز تا اينجا هم آلومش. همين سوز سلمون اگه من آدم حسابش آنم

 

هاي آتش  بود آه الي گل هاي آبي رنگي عباس چشمش به شعله. ديگر حرف نزد. اآبر برزخ شده بود

پيش . گرفت ز آنها سوخت ميماندنش ا آمد و براي زنده ها خوشش مي از آن زبانه. آشيد زبانه مي

 :آرد خودش فكر مي

 

اما حاال خودمونيم، تو . هر وخت يه سير ترياك باهام بود گير مفتش افتادم. پاترم من ازهمه بي دس و«

 آون و پيزي داري آه شش فرسخ تو گل و شل راه بيفتي چمدون ترياك آول بكشي از جلو چشم اون

سنگين   سپس با صداي«. قربون، بايد پاي لرزشم بشينه خوره، امنيه رد آني؟ هر آي خربزه مي

 :آلودش مثل اينكه ريگ زير زبانش باشد گفت خواب

 

اگه برج مقوم . تونس ردش آنه اگه آهزاد ترياك داشت با ماشين بهتر مي. چيزيه نه جانم عقلم خوب«

 «.آنن بيچارش مي بگيرنش

 

 :گفت سياه ذوق زده خودش را جمع آرد و خنده خنده

 

آنه آه جارچي خداش  مي قربونت برم، آهزاد اون از هفت خطاي آتيش پاريه آه انگشت آون قالغ«

راهه  هزار راه و بي. مونه مثه گورآن مي الآردار. خيال آردي اونقده هالوه آه از جلو برج رد بشه. گن مي

 از چليه آمون رسه تير گن دز آه بدز مي ترسه؟ مي مي از اون گذشته مگه آهزاد از امينه. بلده

 «.داره ورمي

 

 :و زخم زبان نگذاشت سياه حرف بزند، تو حرفش دويد و گفت اآبر با نيش

 

 «.آنه حاال آارش به جاآشي آشيده آهزادخاني آه انگشت آون قالغ مي البد خبر نداري همين«

 

 :بزرگي روي عدلها انداخت و گفت بعد تف

 



آبرو هرچي . خواد اسمش تو آدما بياري ديگه نمي .مرجون آاليه قرمساقي سرش گذوشته رفته. بله«

اين زيور فسايي چه گهيه آه آدم واسش . آبروريزي مترس بشونه هيشكي رو ديدي با اين. شوفره برده

مغز خر . حتم چي خورش آردن. اسيرش بشه و اينجور خودشو خرابش بكنه اينجور. اينكارا بكنه

 «.مردآه هوش تو سرش نيس. آنه آدم عاقل اينكارا نمي واال. بخوردش دادن

 

چشمانش مثل شاهي سفيد توي . آرد به صورت اآبر نگاه نمي. آرد مي سياه اخمو جلوش نگاه

 .اما لوطي بود. آهزاد آدم شري بود. او مربوط نبود به. زد صورتش برق مي

 

 :جويده جويده، گويي با ديگري بود و نه با اآبر، گفت بعد سرش را انداخت زير و

 

اينكه . اي داره آرده هرآي رو آه نگاه آني يه نم. گيرن همه مترس مي. پسنده مي ر دلي يه نگاريه«

 «.لوطيه. من بدي ازش نديدم. نشد عيب

 

 :گفت اآبر تحقيرآميز صدايش را بلندتر آرده

 

گم زيور  مي. مترس نگيره گم آني؟ نمي ي او شدي و ازش باال داري مي حاال تو هم لنگه آفش آهنه«

 افسار  درست بگير،. سرت بخوره حاال آب ريختي رو سرش نشونديش. ها نيس قابل اين دسك و دمبك

مرجون خودت برو آه تا پات از بوشهر  نه اينكه بدش دس. بزن سرش آه مرجون هر ساعت نبردش ددر

جش اونوخت تازه مثه ريگم پول خر. بكشه روش گذوشتي بيرون مرجون هر چي جاشو و ماهيگيره بياره

 «.آن

 

 :گفت ي نيشداري آرد و بعد خنده

 

 «.اينكه ديگه واسيه مامانش مترس نميشه«

 

. خواست پا شود برود جلو ماشينش رو صندلي شوفر بخوابد دلش مي. بود خف. سياه خلقش تنگ بود

 .آرد دست بردار نبود اآبر وقتي با آدم پيله مي. چه فايده داشت. بدهن اآبر بگذارد خواست دهن نمي

 :اآبر دوباره با زهرخند گفت. آرد آه پا شود برود داشت خودش را جمع مي

 

 دوني آهزاد به سيد ممدلي دريسي چه گفته؟ گفته بچيه تو دل زيور مال منه، يعني خان مي سياه«

. همچين حرفي بزنه حاال بيا آالمون قاضي آنيم اگه مغز خر به خوردش نداده بودند ميومد. مال آهزاده

 «غيرت داره؟ چيه تو دل زيور مال منه و بخواد براش سجل بگيره؟ اين آدمآه بگه ب

 

 :سپس پيروزمندانه بلند خنديد و گفت

 

 «بچيه تو دل زيور مال آيه؟ حاال آه تو اگه گفتي«

 

اعتنايي بيرون آورد ريخت  مكيده شده را با بي ي آنگاه انگشت آرد زير لبش و تنباآوهاي خيس خورده



 :بغل دستش و گفت

 

 تمام جاشوا و ماهيگيرا و شوفرا و. ننه يكي بابا هزار تا. دونم مال آيه آيه؟ من مي دوني مال نمي«

هر . عرباي جزيره با تمام.  جمع شدن اين بچه رو تو دل زيور انداختن«ظلم آباد« و «جبري«هاي  مزوري

 «.شريكم منم توش. ي موي سرش يكي ساخته هر دونه. بند انگشتش يكي ساخته

 

 :گفت بعد چشمانش را انداخت تو صورت سياه و با صداي تحريك آميزي

 

سياه در بياد چي جواب  خب حاال اگه. مرگ ما بيا راسش بگو. سياه خان تو چطور؟ تو توش دس نداري«

. هزار تا سياه پيش زيور رفتن .بتو چه. آنم تو تقصير نداري شوخي مي! نه! دي؟ نه آهزاد مي

اين رو بدونم، بازم زن صفت براش سجل  خوام مي. تو چه گناهي داري. سياهنها همشون  اي جزيره

 «گيره؟ مي گيره؟ اگه سياه دربياد بازم واسش سجل مي

 

. راه انداخته بود تكان نخورده بود هاي بلند اآبر و سر و صدايي آه از خنده. عباس تو ششدانگ چرت بود

. پشت چشمهاش نازك وقلنبه بود. زير آن پيدا بود ش ازلب پايينش آويزان بود و رشته دندانهاي ساختگي

ي  بيني تير آشيده. مكيد ابروهاش چسبيده بود و خونش را مي گويي دو تا بالشتك مار تو صورتش زير

 .مثل فانوس چين خورده بود. خورد هايش تكان تكان مي بود و پره باريكش رو لبهاش افتاده

 

خواست برود جلو  دلش مي. خواست گلوي اآبر را بجود دلش مي. خورد را مي سياه خونش خونش

. بود يك چيزي بود آه او را آنجا گرفته. اما باز همانجا نشسته بود. صندلي شوفر بخوابد ماشينش رو

ها  رو پنبه. بود اينجا گرم. خورد ي بغل دستش شكسته بود و باران مي شيشه. جلو ماشينش سرد بود

دودليش از ميان . نه مال اآبر. بود ماشين مال عباس. است همانجا بخوابدخو مي. جادارتر بود. نرم بود

بعد . آنار منقل لم داد. خواست بخوابد مي. داد مي ها فشار رفت خودش را با تمام سنگيني روي پنبه

 .سر و سينه و ساق پاهايش از زير پالتو بيرون بود. رويش آشيد طاقباز خوابيد و پالتو لجنيش را

 

گرمب گرمب رو چادرش . مثل اينكه آاميون زير باران ريگ دفن شده بود. گفت نمي  چيزيديگر آسي

سياه از آب   تو دل زيور ي اگر بچه. خيلي تو دلش خالي شده بود. سياه رفت تو خيال زيور. آرد مي صدا

مه را ول آنوقت آهزاد ه. بوده آرد آه آي فكر مي. دربيايد تكليف او چيست؟ او هم پيش زيور رفته بود

اي آه رفته  يادش بود آه آخرين دفعه. شر بود آهزاد. آرد اش مي گرفت و خفه ميكرد بيخ گلوي او را مي

چند ماه بود آه پيش زيور نرفته . اما حاال شكمش پيش بود .بود پيش زيور شكم زيور صاف و آوچك بود

اما چرا زيور . اما نه ماه آمتر بود. آمد اما هيچ يادش نمي. ماه و چند روز نه ماه، خيلي خوب نه. بود

شد به او  مي ي زيور سياه اما حاال اگر بچه. زايد به او مربوط نبود آه زن چند وقته مي. نگفته بود چيزي

ي  مثل موهاي بره اي آه پوست تنش مثل مرآب پرطاوسي براق باشد وموهاي سرش بچه. مربوط بود

اما اآبر گفته بود . داند مي اين را ديگر همه آس. استتودلي رو سرش چسبيده باشد مال باباي سياه 

ي تو دل زيور مال  آنوقت بچه. يكي ساخته هر تاري از موهاي سرش را. هر بند انگشتش را يكي ساخته

گويي يكي بيخ . آرد گلويش خشك شده بود ودرد مي .آتشي شده بود. ها اي اوست يا مال جزيره

ترس . زور آوشش آرد آه آمي تف قورت بدهد اما دهنش خشك بود هب .داد گلويش را گرفته بود زور مي

توي چادر خيس شده . آرد خيره به چادر آاميون نگاه مي. پريد سرش بيرون مي و بيزاري و زبوني از تو



چراغ  خورد و تو نور ي پشت آدم، توي سقف آن ليز مي هاي درشت آب رديف هم، مثل تيره چكه بود و

ي  گلوي تيرخورده يا خدايا به حق.  شايد بچه سفيد دربياد«: ش خودش فكر آردبعد پي. آرد بازي مي

 «.علي اصغر حسين آه بچه تو دل زيور سفيد بشه

 

 دوباره تنباآو زير. اش آند خواست بيچاره مي. تازه شكار خودش را پيدا آرده بود. نبود اما اآبر ول آن

 :اي گفت لبش گذاشت و با صداي آزاردهنده

 

ريزه تو  بره مي آنه مي هرچي آهزاد آاله آاله مي. دوشدش مي وشم مياد آه مرجون تا ميتونهاما خ«

آنه و از هر جا آه حالل حروم  هر چي قاچاق مي. خرج زيور بكنه دس مرجون آه به خيال خودش

 «.يار ده واسيه زلف آنه مي مي

 

بعد آنرا دوباره . تنباآوي زير لبش توسپس لبهايش را با آيف بهم فشار داد و آمي تف با فشار زور داد 

تفش را خورد و باقي را بشكل آب لزجي آه زرد بود  آمي از. اش ول داد پس مكيد و بويش را تو سروآله

 .دنبال حرفش را گرفت آنوقت. روي عدلهاي پنبه افشاند

 

فايده خونيه با سيدوني نشسن ديگه؟  شناسيش؟ از وختيكه تو سياه خان تو چن ساله زيور مي«

حاال پوست و استخوان . اونوخت زيور زيور بود. ديديش مي تو بايد زيور رو اونوختيكه من ديدمش. نداره

بينيش از  اين زيور را آه مي. اي بود اسمش ميرآقا بود باشي امنيه چار پنجسال پيش يه وآيل. شده

ا پيش پيش آارش اما خود ميرآق. دشتسون آه بفروشدش به عربهاي مسقطي فسا ورداشتش اوردش

 بيوه. اونا آارشون خريدن دختره. واسيه همين بود آه عربها نخريدنش. سوراخش آرد رو خراب آرد و

بعد دس به  .پلكيد چه دردسرت بدم، زيور تو دست ميرآقا انگشتر پا شد و واسيه خودش مي. خرن نمي

. رفيق جونجوني بود يرآقااين مرجون با م. بعد همه. اول رئيس امنيه دشتي خدمتش رسيد. دس گشت

تو مرجون . آرد بازار آبشون مي آورد بوشهر بدست همين مرجون تو براي اينكه ميرآقا هرچي قاچاق مي

خالصه ميرآقايي ماموريت بندر لنگه پيدا . آنه مي از او زنهايه آه سوار و پياده. شناسيش رو خوب نمي

 آنه اين زيور رو آشيد رو حسابش و حساب وآتابش صاف خواس با مرجون وختيكه مي. آنه مي

خودش ورداشتش بردش ساخلو اجير نومه ازش گرفت به اسم  فروختش به مرجون پنجاه تومن و

مرجونم يواشكي چند ماهي تو خونيه خودش تو محله . مرجون ي مرجون آه آب نخوره بي اجازه

 تا زد و زيور عاشق ميرمهنا شد و .اونوخت مخصوص بچه تاجرا و گمرآيا بود اما. بهبهونيها روش آار آرد

 و به صفيه عرب دو ساله اجارش «دوب«گندش آه باال اومد مرجون فرستادش آبادان تو  ترياك خورد و

 «. آبادان ديدمش«دوب«من دفه اول تو  .داد

 

 مثل اينكه صداها بال درآورده بودند و مثل خفاش. شنيد دور مي سياه اآنون ديگر صداي اآبر را از خيلي

دهنش باز . پريد گويي داشت تو هوا مي. سبك شده بود. آردند خوردند و فرار مي مي تو سر و صورتش

 .آرد آهسته خورخور مي. چشمانش هم بود. آشيد تندتند نفس مي بود و

 

*** 

 

لندلند  .آمد اش پايين مي باران مانند تسمه تو گرده. آهزاد رسيد بوشهر نصف شب گذشته بود وقتيكه



چنان تو دل خالي آن بود  رعد. اي بود هوا دوده. رفت هاي رعد از تو هوا بيرون نمي و دندان غرچهدار  آش

هاي پوالدين اريف از  باران مانند سيم ي هاي آلفت و پيوسته رشته. ترآيد آه گويي زير گوش آدم مي

 پرآف مانند  وجهاي گندهم. ي دريا را زير و رو آرده بود روده توفان دل و. آسمان به زمين آشيده شده بود

 .شد خورد و توي خيابان ولو مي و به ديوار بلند ساحل مي خاست  آوه از دريا برمي

 

آلود تو  يك چمدان آوچك خيس گل. انبار قوام پيچيد و نزديك آنسولگري انگليس رسيد آهزاد از پيچ آب

. بود مال شده يش خيس و لجنسر و رو. آرد سرش را انداخته بود پايين جلو پايش نگاه مي. بود دستش

گردنش لجن  هاي گوشش و توي الله. هر دو پايش برهنه بود. خيس خيس بود. رختهايش گلي بود

 .گذشته بود مثل اين آه لجن از سرش. شل و لجن باران تو سرش خيس خورده بود. نشسته بود

 

. بعد خنديد. «رسيدم«فت خودش گ آهسته تو تاريكي به. برابر آنسولگري آه رسيد دلش تند و تند زد

باران خورد تو صورتش و . دگل بيرق خيلي بلند بود . نگاه آرد«آوتي«آنوقت سرش را باال آرد و به بيرق 

هاي سرخ  اما در همان نگاه آوتاه و بريده فانوس. انداخت پايين زود سرش را. آب رفت تو چشمهاش

نور . ر باالي فرمن دگل بيرق جا داشتدو تا فانوس مسي يغو. بيرق ديد دريايي را توي آمر آش

ي  خانه ها تا از اين چراغ. آهزاد از ديدن فانوسها دلش خوش شد. رنگ خون تازه بود. بود ها سرخ فانوس

 :آرد پيش خودش خيال مي. زيور راهي نبود

 

وختيكه ميارنشون پايين نفتشون آنن هر يكيشون . هسن چقده آوچكن ببين اينا وختيكه باالي دگل«

از . مونن نه از اينجا مثه آتش سيگار نمي. مونن حاال مثه آتش سيگار مي. سالن ي هف هش قديه بچه

بود اينا  مگه يادت رفته وختيكه از بصره ميومدي شب. مونن  مثه آتش سيگار مي«غاوي«دريا، از تو  تو

ال ديگه حتم حا . هف هش سالن ي وختيكه ميارنشون پايين قد يه بچه. موندن مثه آتش سيگار مي

. حاال حتم زاييد. دونم روز؟ نمي شد چن. دو روز تو مشيله خوابيدم. خورد شنبه و يكشنبه باد مي. زاييده

مرجونم . آه مثه يه دونه گردو انداختم تو دل زيور ي خود من بچه. ريم شيراز با بچم مي. ريم شيراز مي

يكجوري سرش . من تا اونجا سر به نيسش آنمبايد بياد شيراز با  .بي او مزه نداره. بريمش شيراز مي

. خواد ديگه زيور جاآش نمي. حاال ديگه وختشه. گورش آنم آه خودش بگه آفرين بكنم زير آب و گم و

 «.شم من با اين زن صاف نمي. شه سگ آشش آرد، مثه آب خوردن مي. آسونه خيلي

 

 .يواش و از خود راضي خنديد باز هم

 

موجهاي دريا مثل قير آب شده در آش . جا روشن شد همه. ان باالي دريا پريداي تو آسم برق آج و آوله

هاي خالي آه آنار  بلم. رو دريا آشتي نبود. خورد زمين جوش مي حبابهاي باران روي آف. و قوس بود

هاي ترشيده دريايي تو هوا پر  بوي خزه. رفتند پوست گردو رو آب باال و پايين مي دريا بسته بودند مثل

 .زدند مي شدند و تا نور سرخشان سوسو ميان دريا فانوسهاي شناور دريايي با موجها زير و رو مي .دبو

 

 :باز آهزاد فكر آرد

 

من بچه رو خودم مثه . يه ساله با منه. آسي پيشش نرفته زيور خودش گفته يه ساله. بچيه خود منه«

زارم رو دلش زير دسم   هر وخت دس مي قربونش برم،. گه دوروغ نمي زيور بمن. گردو انداختم تو دلش



 «.خوره مي تكون

 

زير چهارطاقي . رفت راه مي تند و باشتاب. سوزاند هايش مثل ترآه مي رگه. رگبار تندتر شده بود

. لرزيد از صداي رعد چهارطاقي مي. بود چشمش به دريا. چمدانش را گذاشت رو سكو.  ايستاد«اميريه«

ميريخت و دستش را گرفت زير آن و آب زد  مثل دم اسب آب ازشبعد برگشت نزديك ناوداني آه 

با . ايش زير دستش مثل خارشتر بود ريش سنباده ته. ي شور لجن باتالق رفت تو دهنش مزه. صورتش

 :خودش گفت

 

 «.رسه نوبت او هم مي. آاشكي مرجون زهره ترك بشه. شه زهره ترك مي اگه اينجوري ببيندم«

 

 رفت زيور را مي. نزديك بود. رسيده بود. ي آنهمه راه رفتن از يادش رفته بودخستگ. بود ته دلش خوش

بو  گذاشت تو گودي گردن او و آنجا را آرد ودماغش مي گرفت تو بغلش و رو چشماش ماچ مي مي

گوشش آواز   و تو«بواي بوام«گفت  زد و يواش زير گوشش مي ي گوشش را ليس مي آشيد و نرمه مي

گذاشتش رو  آرد مي مي خوابيد و مثل عروسك بلندش داد و بغلش مي  جوابش ميخواند و او هم مي

اورد روي  ماليد ومي مي خوابانيدش روي خودش و با دست روي گودي پشتش خودش و دراز مي

رو پاهاش . شد شد و خودش ديرتر مي مي آرد و بعد او زودتر هاي سرينش و با آنجاش بازي مي قلنبه

ي او دوخته بود و  چشمش به در آوچه سياه چرآين خانه دنيايش زيور بود و. جهيد يرو زمين م. بند نبود

  .آنجا بهشتش بود

 

*** 

 

از ديدن او . بادي را گرفت تو صورتش آلودش در را روي او باز آرد و فانوس ي خواب مرجان با صورت خفه

نگاهي به مرجان . و آمد توخرسكي آهزاد مثل ياب هيكل گنده و زمخت و. از آهزاد ترسيد. يكه خورد

 .برگرداند انداخت و تندي رويش را

 

آلود بود،  صورتش سبز و پف. لرزاند ي سردي توي پهلو و پشت مرجان خليد و گوشت تن او را باد سوزنده

ي آبخوري با زغال چشم و ابرو  رو آوزه مثل اينكه. صورتش رنگ سفال بود. چشمان ريزي داشت 

 :گفت  را ديد خود به خودتا آهزاد. آشيده بودند

 

دير اومدي؟ زبون  چت شده؟ سي چه ايقده. آجا بيدي آه ايجوري ترتليس شدي؟ خدا مرگم بده«

عوضي آه نوم دوازده  وختي ري خشت بيد. بسيه دخترآو بسكي نوم تو برد سر زبونش مين درآورد

 «.ايموم بگه همش نوم تو تو دهنش بيد

 

 :رتش ول شد و با چاپلوسي گفتقباسوختگي تو صو ي بعد يك خنده

 

  .نگاش به چمدان تو دست آهزاد بود.  باز پوزخند زد«.زيور گرم بشو برو باال تو باالخونه توبغل«

 

 :گفت پيش خودش مي. با شتاب از پلكان باال رفت. محلش نگذاشت آهزاد هيچ



 

. تو جهنم سر در بياريهمچي ببرمت شيراز سرت زير آب آنم آه . ايجور حرف بزن پيره آفتار حاال«

 .خواد زيور ديگه جاآش نمي. دم ميندازمت تو دره تا سگ بخورت  هلت مي«بوآوهي«باالي  خودم از

 «.ديگه تموم شد

 

اتاق . سوخت  هفت، نيم آش مي بلور نمره تو اتاق يك چراغ پايه. آهسته در اتاق را هل داد و رفت تو

نور سرخ . ها لخت عور بود ديوارها و طاقچه. به دريا  روتنها همين يك در داشت ودوتا پنجره به آوچه

باالي اتاق . بوي تند دود پهن تو هواي اتاق ول بود. در آورده بود چرك چراغ اتاق را برنگ شكر سرخ

. لحاف رو سرش نبود. رنگي نمايان بود برآمدگي هيكل باريك الغري از زير لحاف بي رختخوابي پهن بود و

 .ل سفيدي بسته بودپيشانيش دستما روي

 

. شلوارش را هم آند و گذاشت دم در. پالتوش را آند چمدان را گذاشت زمين. آهزاد دم در ايستاد

بعد چمدان را برداشت و با تك پا به . زير شلوارش خيس بود .تمام پوست تنش خيس بود. سردش بود

صورتش . ازو خوشش آمد. آردبا احتياط سرآشيد و تو صورت زيور نگاه  رختخواب نزديك شده آهسته و

تو مهره پشتش پيچ . تنش لرزيد. نمك صورتش زياد شده بود و شور شده بود. بود جمع و جورتر شده

گرد  نور نارنجي. بعد رفت نزديك طاقچه و چراغ را باال آشيد. خواست فورا برود زير لحافش .نشست

 .بود اش رو رختخواب افتاده ي گنده پشتش به چراغ بود و سايه. اي روي اطاق نشست گرفته

 

روش به سقف اتاق . رفته بود اي رنگي فرو سر زن ميان بالش ارده. برگشت باز به صورت زيور نگاه آرد

لبانش . چشمانش هم بود. برشته بود رنگ گندم. تاسيده شده بود. رنگ صورتش عوض شده بود. بود

. آرد مزه مي  و داشت اخمش را مزهبود مثل اينكه چيز ترشي چشيده. قلنبه و بهم چسبيده بود

 .زاغي موهايش سياه سياه بود، رنگ پر آالغ

 

نه مثل چند روز پيش  .هاش بود مثل اول. شكم او آوچك شده بود. آهزاد ناگهان متوجه شكمش شد

 .نبود پهلويش آه. اما بچه آجا بود. آه تو دست و پاش افتاده بود

 

يك صليب با . رو زمين بود يخ آباب زنگ زده و يك آاسه آاچيتنها يك س. بچه پهلوي رختخواب هم نبود

 .نيل رو ديوار آشيده شده بود

 

. بيخ زبانش تلخ شد. دماغش سوخت. گلويش خشك شد و درد گرفت. آنجا نبود بچه. دلش ريخت پايين

خواست  مي. سوخت سرش داغ شده بود و بيخ موهايش مي. ترياك تو دهنش افتاده بود انگار يك حب

 .آند ريهگ

 

. خيالش بچه آنجاست. زد ي زيور پس مالحظه لحاف را از روي سينه هراسان خم شد و با خشونت و بي

اين زيور . طرف بالشي از گوشت افتاده بود دو قلم بازوي الغر و باريك اين طرف و آن. بچه آنجا هم نبود

 .بود

 

خورده به صورت  شت ماشي ترساو جان گرفت و يك جفت چشم در ي از تكان خوردن لحاف سر وآله



. لبانش درشت و برآمده و سياه بود، مثل گيالس خراسان. بود لبانش بسته. آهزاد دوخته شد

 .درخشيد ي اتاق مي تو نور مرده و سفيدش. چشمانش دريده بود

 

 هاي هايش و پره هايش از هم باز بشود دگرگون شد وگونه لب ي آنكه داغمه اما همانوقت اين صورتك بي

اش از هم باز شد و يك مشت خنده  هاي گوشه لبش و چاه چانه چال بينيش و پيشانيش و چشمانش و

بعد لبهايش به . مثل نيمه سيب ترشي آه گردي نمك رويش پاشيده باشند تو صورتش پاشيده شد؛

 :اي از تو گلوش بيرون آمد و صداي خلط گرفته زور از هم باز شد

 

 «تو آي اومدي؟«

 

 :اش پرسيد ان خشم ودستپاچگي رو زيور خم شد و با چشمان دريدههم آهزاد با

 

 «آو؟ بچه«

 

. تو پيشانيش ريخته بود ي تر و روغنيش موهاي بهم چسبيده. آهزاد هنوز خيس بود. زيور ازش ترسيد

سيري و پسي طرحش را  دل صورتش حالت نقاشي خشن و زمختي را داشت آه نقاش از روي سر

 .آمد دانست چه از آب در خواهد ش نميريخته بود و هنوز خود

 

زق  تويش زق. آرد اش درد مي تنه درد داشت، آمر و پايين. آوفته و خرد بود. زيور تكاني خورد آه پا شود

آنوقت درد . تر بود آن وقتيكه آبستن بود سنگين از. اي سنگين به آمرش بسته بودند گويي وزنه. آرد مي

دوباره خودش را ول آرد رو تشك و نيرويي را آه براي بلند  .آمداز تكان خوردن خودش بدش . نداشت

 :بعد با ناله پرسيد. از خودش راند و بيحال افتاد آردن خودش بكار انداخته بود

 

ننه گفت بچه تو اتاق پايين . مگه مرجون بهت نگفت؟ اينجا صداي دريا ميومد .تو آه بند دلم پاره آردي«

 گرفت آسودم آاش خدا جونم مي. سوزد تنم از تب انگار آوره مي. اونجابردش . و صدا تره باشه بي سر

 «.مثه حرمله. ببين چجوري مياد باالي سرم. آرد مي

 

اما باز با . هر چه نگراني داشت ازش گريخت. گل بگلش شكفت. شد اما راحت. آهزاد دلش سوخت

 :گفت همان خشني

 

 «.باال رم ميارمش ميهمين حاال . مرجون گه خورده به بچيه من دس زده«

 

 :زيور با ضعف و زبوني گفت

 

. من از تو بيشتر تو فكرم. ذاري؟ خيال نكن چرا سر بسرم مي. بميرم تو را بخدا بزار به درد خودم«

 يخورده حالم جا. تونم از جام پاشم اما نمي. تونم بمونم سروصداي تيفون و دريا نمي خودمم اينجا با اين

 «.ن عوض چش روشنيته آه مثه حارث اومدي رو سرماي. ريم پايين بياد مي

 



 :پرسيد بعد زود سرش را بلند آرد و. نشست پهلوي رختخواب و خم شد رو چشم زيور را ماچ آرد آهزاد

 

 «چيه؟«

 

 :اما با ناز و ذوق و لبخند گفت. بود خسته و آوفته. آرد زيور از باالي چشم به او نگاه مي

 

 تو صورت آهزاد «.با چششاي فنجوني و ابرو پيوس هموجور. ودتيه پسر آاآل زري شكل شكل خ«

هاي چشمش زير  قوس باريكي از باالي مردمك. خنديد آرد ومي مي خيره شده بود و از باال به او نگاه

 .بود هاي باالييش پنهان پلك

 

زير . سوخت مي ها و بينيش چشم. خواست هيچ چيز نمي. آهزاد ديگر آرزويي به جهان نداشت

سبك . شده بود از هم باز. خواست بخندد، مي خواست بگريد مي. شد ناگوشش سوزن سوزني ميب

گويي فورا به يادش آمد  .ي شل و ول لوسي تو صورتش دويد سرانجام نيشش وا شد و خنده. شده بود

 .آه چه بايد بكند

 

روي همه . ه را پس زدالي بقچ. از توش يك بقچه قلمكار درآورد چمدان را چسبيد و درش را باز آرد و

اش و تاش را باز  آهزاد آنرا گرفت تو دستهاي گنده. غليزبند چيت گل گلي بود چيزهاي توي چمدان يك

 از باالي غليزبند چشمانش. آنوقت با هر دو دست گرفتش جلو صورت خودش وتكان تكانش داد .آرد

 .آرده بود ل و ول لوس توش گيري ش زد، باز همان خنده اي تو صورتش برق مي هاي شيشه مانند مهره

 

. تلخ و دردناك بود. اي داشت خورده ي بيم چهره. زيور سرش را رو بالش يله آرد و به غليزبند نگاه آرد

درد آشكاري زير پوست . پريد چشمانش مي زير. پوست صورتش مانند پوست دمبك آش آمده بود

خواستند بهش  اي را داشت آه مي ي بچه چهره. داي بو تازه براه درد اما باز هم چشم. صورتش دويده بود

اما از ديدن غليزبند . اش پيشواز درد رفته بود جوشاندند و قيافه مي آمپول بزنند و سوزنش را جلوش

ي اريف  اما همين قيافه. ديد از زير غليبند چانه و دهن او را اريف و شكسته مي. آرد خيلي دوق. خنديد

 .بودشكسته براي او خود آهزاد  و

 

اي در آورد و با  ي اطلس ليمويي رنگ پريده يك پيراهن بچه آهزاد غليزبند را گذاشت آنار و باز از تو بقچه

بعد يك آاله مخمل بنفش . داد تو هوا تكانش مي. و به زيور نشانش داد هايش را گرفت دو دست آستين

 .وزي شده بودد  آاله گالبتون دوره. درآورد و به اونشان داد زمخت از الي بقچه

 

 :باال برد و خودش را لوس آرد و گفت زيور ابروهايش را

 

اومدي آه چه؟ شيراز پيش زناي شيرازي بودي؟ حقا آه آفتر  ايقده دير. تو هيچ تو فكر من نيسي «

 «.چاهه چاهي آخرش جاش تو

 

بعد . كيدهواي آنجا را م ي لب زيور و مثل شيشه بادآش آهزاد باز خم شد و لبش را گذاشت گوشه

درازآش آرد و سرش را گذاشت رو بالش  همانجا. تر توي گردنش و همانجا شل شد سرش را آورد پايين



 .اتاق بود تنش رو نمد آف. پهلو سر زيور خوابيد بيرون لحاف

 

جرقه زپرتوي مردني ازش بيرون زد  انداخت چند تا ي چراغ پايين رفته بود و مثل آدمي آه چانه مي فتيله

 . آرد و مردو پك پك

 

 :گفت مي آهزاد زير گوشش

 

گنديديه ناز تو رو نميدم صد تا  جون دل، دلت مياد به من اين حرفا بزني؟ زن شيرازي سگ آيه؟ يه مو«

 «.دم ي تو نمي آهنه تموم دنيا را به يه لنگه آفش. زن شيرازي بسونم

 

 :ا گرفتحرفش ر ي دوباره دنباله. سوزاندش داغي زيور مي. ته دلش شور ميزد

 

اگه براي خاطر تو . غير تو آي دارم من. الهي آه تبت بياد تو جون من. بواي بوام چه تب تندي داري«

خواسم زودتر بيام  لجناي مشيله گير آنم؟ مي نبود من اين موقع شب شش فرسخ راه ميوميدم آه تو

ي خراب شده جونم بگذارم  هدوم تو اين جاد تو نبود چرا مي من المسب اگه براي خاطر. هات بيارم رختك

يه ده تني قسطي . جاده مثه آف دس، پول مثه ريگ بيابون. آباد صالح رفتم جاده آف دسم؟ مي

جون . آني حاال عوضي آه بهم بگي آه زوئيدي بام دعوا مي. آشيدم جاآش نمي خريدم منت ارباب مي

 «زوئيدي؟ من بگو آي

 

 «. ظهري«: زيور آهسته و با ناز گفت

 

مثل خمير زير . تر شده بود بنظرش آمد شكم او نرم. دل زيور رو لحاف دستش را گذاشت روآهزاد 

 با خنده و. آمد از تپيدن دل او خوشش مي. زد زير دستش دل زيور تاپ تاپ مي. آرد مي دستش فروآش

 :آهسته تو گوشش گفت

 

 برد باالتر و گذاشت رو آنوقت دستش را ».آنه دوني جون دل؟ دل آدمم مثه دلكوي ماشين آار مي مي«

 :پرسيد. اند تر شده خيال آرد آوچك. بودند رگ آرده. تر بودند از هميشه سفت. پستانهاش

 

 «حاال شير دارن؟«

 

 «.زورش نكن. هنوز بچه ازش نخورده. درد ميكنه«: پچ آرد آهسته پچ زيور

 

. آشيد مي دار تن او را باال تو آيف بود و با لذت آش داري هرم تب. را تندي آشيد بيرون آهزاد دستش

باز دستش را برد زير لحاف  .آشيد زد هورت مي بو عرق و دود مانده سرگين و پيه آه از زير لحاف باال مي

درشت پستانش را ميان انگشتانش گرفت و  ي تكمه. داغ شد. تنش لرزيد. و دوباره گذاشت رو پستانش

دلش . شكمش سر داد و آورد گذاشت روي رم او بعد دستش را آورد پايين و روي. آن را خارش داد

زير . اما آنجا آهنه پيچ شده بود. گرفت را نيشكان مي هميشه آنجا. خواست آنجا را نيشكان بگيرد

آيفش آشيد لحاف را پس بزند . دلش تو غنج بود. آهسته خنديد. بود دستش يك قلنبه آهنه باال زده



. خودش را از رو لحاف سفت به زيور زور داد. لرزيد ميپشش داغ شده بود و  .خودش هم برود آن زير

 :آهسته به زيور گفت. آب بشود بريزد تو قالب زيور خواست دلش مي

 

 «امروز ظهر؟«

 

 «ها«: گفت زيور

 :آهزاد با دهن خشك و صداي لرزان پرسيد

 

 «شه؟ مي«

 

 .آرد پچ چآنوقت با پ. دست او را از روي رمش برداشت و گذاشتش باالتر رو نافش زيور

 

 «آاراس؟ حاال وخت اين. چقده هولكي هسي. من زخمم. مگه ديوونه شدي«

 

زيور رك به . آرد زق مي زق نورش مثل دنداني آه تير بكشد. دار سمجي اتاق را مهتابي آرد برق آش

برق چشم هر دو را . ي او پنهان بود وزآرده آهزاد چشمش توي انبوه موهاي. آرد سقف اطاق نگاه مي

 .سنگين آرده بود  غرغر دريا و آسمان هوا را مانند جيوه.زد

 

داد و تمام تنش با آن نوسان تكان  مي ي پستان او قل آهزاد انگشتش را مانند پاندول روي تكمه

دستش را باز آورد و گذاشت رو رم زيور و آهسته و  حوصلگي با بي. دلش هواي عرق آرده بود. خورد مي

 :گفت سمج تو گوشش

 

 «.امخو مي«

 

 :گفت زيور سرش را به طرف او رو بالش آج آرد و با مسخر

 

 «.ره مثه دريا ازم خون مي. مگه ديوونه شدي«

 

اش  به بچه. دستش را از آنجاش برداشت و گذاشت رو ناف او و تو فكر رفت. شد آنوقت آهزاد خاموش

  :پيش خودش خيال آرد. آرد مي فكر

 

 «ره؟ چرا مثه دريا ازش خون مي«

 

 .خواست بزند زير گريه مي. چشمانش هم بود. زير لحاف بوي ترشال خون خورد به دماغش وقت ازآن

يواش زير گوش زيور  اي تاب با صداي آوك دررفته همين وقت بي. انگار زيور را به زور از او گرفته بودند

 .خواند

 

 «خوت گلي، نومت گلن، گل آر زلفت، «



 «.نرقيه بنداز ري قلفت اي آليل «

 

 .گفت هيچ نمي. آرد يور به سقف نگاه ميز

 

 ي پستان او را آه تو انگشتانش بود زور داد و لوس آمي خاموش شد و بعد يك خرده تكمه آهزاد

 :لوسكي پرسيد

 

 «دي؟ خوابي؟ چرا جواب نمي«

 

هاي گرمشان  نفس. بينيش به بيني آهزاد خورد. او و تو تاريكي خنديد زيور سرش را برگرداند به سوي

 :زيور با نفس به او گفت. بوي گوشت هم را شنيدند. شد و صورت هم پخشت

 

 «بشنفي بازم سير نشي؟ گمونم اگه هزار بارم«

 

 :خواهش گفت ي گوش او چسباند و با شور و آهزاد دهنش را به الله

 

 «.بخون مرگ من. دلم خون نكن. برام بخون. بگو. شم نه سير نمي«

 

 :زيور خواند

 

 « قلفم طاليه،ار آليت نرقيه«

 «.آني، يي ال دو اليه ار ايخواي سودا «

 

آنجا . زير دل او، همانجا آه آهنه پيچ شده بود دوباره آورد گذاشت. آهزاد دستش را روي شكم او ليز داد

 :خواند. بود آهنه تحريكش آرده. را آمي نوازش آرد

 

 «وو دوتر وو ره ايري نومت ندونم،«

 «.بسونم بوسته قيمت بكن تازت«

 

 :آلودي جواب داد ي تب زيور اين بار با آرشمه

 

 «چه فويده داره؟ بوسمه قيمت آنم«

 «.انارو تا نشكني مزه نداره«

 

 :شوخي گفت گوش زيور را ليس زد و بعد بناگوشش را ماچ آرد و شوخه ي آهزاد با تك زبانش نرمه

 

 :دوباره خودش خواند. زد  دلش غنج مي«.خيلي لوندي .اي پتياره«

 



 «چشيدم، اشكنادم انارت مزش«

 «.سر شو تا سحر سيري زيش نديدم«

 «پاته، وو دوتر وو ره ايري خال پس«

 «.ارنخواي بوسم بدي دينم بپاته«

 

 :با پا پيش آشيدن گفت زيور با شيطنت و با دست پس زدن و

 

 «ار ايخواي بوست بدم بو دس راسم،«

 «.خوم تخت ايوايسم دس بنه سر مملم،«

 

 :گفت  دلخوري لوسي باد انداخت تو دماغش وآهزاد با

 

 «.بخون دوني خوشم مياد همو آه مي. خوام ديدي بازم اذيت آردي؟ اين نمي«

 

 :زيور با لجبازي سربسرش گذاشت و گفت

 

 «.زخمم نميشه منكه. چه فويده داره«

 

 :آهزاد با التماس گفت

 

 «.مرگ من بخون. دم هر چه ميخوي بگواگه دست بهت ز. بخوني خوشم مياد همون. بهت آاري ندارم«

 

 : اما فورا خواند «.نميشه سرم«: زيور گفت

 

 «ار ايخواي بوست بدم دلمو رضا آن،«

 «.مملم لنگم هوا آن دس بنه سر«

 

. دهن زير بناگوشش را قرص ماچ آرد خودش را سفت به زيور چسبانيد و با دماغ و. آهزاد آتشي شد

 و بريده بريده تو دماغي  بطرف خودش زور داد، خيس عرق بود و او رادستش را برد زير بغل زيور آه 

 :گفت

 

من . آاشكي تب و دردت بجون من ميومد. تو بواي مني. قربون چشمات برم الهي آه. ميرم برات مي«

مثه  هوا. داريم ميريم شيراز بچه رو ور مي. ميرم اگه تو ولم آني مي. از تو هيچكه ندارم تو اين دنيا غير

آنم و  آار مي من. آنم هرچي بخوي واست فراهم مي. توني زردآلو آتوني بخور حظ آن تا مي. هشتب

 «.آشم تو راحت آن زحمت مي

 

 .خنديد مي زيور سرش را آج آرده بود و باو

 



. با غرش تندر يكي شده بود صداي رميدن موجها. صداي تودل خالي آن رعد سنگيني اتاق را لرزاند

اي از شكم آسمان مثل قارچ  تندر تازه لرزيد آه ننشسته بود و غرغر آن تو هوا ميهنوز يك غرش فرو 

 .باريد بزمين مي مثل اينكه از آسمان حلب نفتي خالي. زد جوانه مي

 

 مثل  هاي پنجره را قايم تكان داد؛  شيشه شاه موجي سنگين از دريا به خيابان پريد و رگبار تند آن در و

 .شدند موجها روهم هوار مي. بيايد تو اتاق آند آه ا از جا مياينكه آسي داشت آنها ر

 

بعد خيال آرد . آيد پايين خيال آرد طاق دارد مي. راست نشست آهزاد وحشت زده از جايش پريد و

. دستپاچه تو تاريكي به جايي آه سر زيور بود نگاه آرد و خجالت آشيد. شده  پرت«رودك«ماشينش تو 

 :دش گفتي خو تبرئه آنوقت براي

 

خدا بداد اوناي برسه آه . دريا ديونه شده هر آي ندونه ميگه. بره بند دل آدم مي. عجب هوايه ناتويه«

تو را بخدا . رو از ريشه بكنه خواد خونه مثه اينكه مي .چه موجاي خونه خراب آني. حاال رو دريا هسن

تو از اين دريا و . آني ز فردا مي همش امرو  بريم شيراز، بريم شيراز،  هر چي ميگم بوشهرم شد جا؟

 «ترسي؟ نمي ها آسمون غرمبه

 

آهزاد آه . داد آهزاد گوش مي به صداي رعد و. آرد زيور خيره تو انبوه تاريكي سقف اتاق نگاه مي

 :اعتنايي گفت خاموش شد او با بي

 

 .هميشه هم دريا ايجوري ديوونه نيس. داره؟ از چه بترسم؟ باد و تيفون آه ترسي نداره نه چه ترسي«

  .گاهي وختي آه قران يا بچيه حرومزده توش ميندازن ديوونه ميشه

 

 .شدند هر دو خاموش

 

هاي آن تو ساحل   نم گشت تو دريا و پف خورد و برمي ي ساحل مي موجهاي سنگين قيرآلود به بدنه

و دل هوا بهم . مست آرده بودند و آسمان و دريا. و صداي خراب شدن موجها منگ آننده بود. پاشيد مي

و صداي رعد مثل چك تو گوش آدم . آورد مي و آسمان داشت باال. آرد و دل دريا آشوب مي. خورد مي

  .شدند موجها رو سر هم هوار مي و. پريد خورد و از چشم آدم ستاره مي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 توپ الستيكي

 نمايش در يك پرده

 

 

 آدمهاي نمايش

 آشور ميرزا محمد خان دالكي وزير

 مهتاب زن دوم او

 سرتيپ مهديخان ژوبين نژاد داماد دالكي

 (از زن اول(دالكي  پوران دختر

 (پوران شوهر(فرهاد ميرزا پينكي مديرآل وزارت پيشه و هنر 

 (برادر مهتاب(وسو سرهنگ شهرباني اسداهللا خان س

 (اول، شاگرد حقوق از زن(خسرو پسر دالكي 

 ننه خدمتكار

 حمزه پاسبان

 

 .خان دالكي وزير آشور تهران ساعت ده بامداد يك روز ارديبهشت ماه سالن خانه ميرزا محمد: سن 

ار بزرگ بلور يك ج. حاشيه دور سقف طالئي است. با ديوار و سقف گچي سبز رنگ اتاق بزرگي است

 زير پنجره پهن ديواري سوي بغل راديو يك تلفن. شمعهاي الكتريكي از سقف آويزان است تراش با

گردي است آه  سوك ديوار چپ و ديوار عقب عسلي. نور آفتاب از اين پنجره تو اتاق مي تابد. گذاشته

گلدان يك دسته گل  نتوي اي. رو آن گلدان ميناآاري بزرگي است آه رويش نقش و نگار چيني دارد

رو ديوار عقب، سوي . گذاشته شده ميخك و الله آاغذي آه بسيار بد درست شده و رو آنها گرد گرفته

دست راست اين . پرده مخمل سرخ افتاده چپ دري است آه باتاق خواب دالكي باز مي شود و رويش

. ن بكار نرفته ديده ميشودآه هنري در ساختن آ در، ميان ديوار عقب، گچ بري نماي يك بخاري ساده

اين طرف و آن طرف . روي آن يك آئينه، گذاشته شده روی طاقچه بخاري يك شال ترمه پهن است و

قاب خامه دوزي بد ساخت آه با پيله ابريشم و مرواريد بدلي روی  رو ديوار، دو تا, آئينه، آمي پائين

 آه باتاق ناهارخوري باز ميشود و سوي راست بخاري دري است. آويزان است مخمل سياه دوخته شده

دست راست در، تو سوك ديوار عقب و ديوار دست راست باز يك . آويزان است رويش پرده مخمل

ميان ديوار . آه گلدان و دسته گل آاغذي قرينه سوك ديوار چپ روي آن جا دارد عسلي ديگر است

  روي اين در هم پرده مخمل آويزان.است آه به راهرو و اتاقهاي ديگر و بيرون باز ميشود راست دري

 .است و اين عكس تنها زينت ديوار دست راست. باالي اين در عكس بزرگي ديده ميشود. است

جلوي بخاري  .ميان اتاق ميزگرد بزرگي است آه روي آن روميزي نرمه الآي خوشرنگي پهن است

شش صندلي از  دور ميزدورا. نيمكت بزرگي است آه روه اش مخمل گلدار لهستاني پشت گلي است

بخاري نفتي دستي  دو تا. آف اتاق يك تخته فرش آرماني عالي پهن است. سر نيمكت چيده شده

 .دست راست و دست چپ اتاق ميسوزد

تنها روي نيمكت جلو بخاري نشسته و دستهايش را زير پيشانيش  هنگامي آه پرده پس ميرود دالكي

گویي از دندان . الت درد و غم براست و بچپ تكان ميخوردو سر طاسش بح روي ميز گذاشته و خوابيده

پس از لحظه اي بناگهان، پنداري سوزني به تنش فرو رفته، با وحشت از . رنج ميبرد درد يا سر درد

سپس وحشت زده نگاهش . بلند مي شود و با ترس به عكس باالي در دست راست نگاه ميكند جايش



تماشاچيها نگاه  انند اينكه چيز ترس آوري در خاطرش مي گذرد بهاز روي عكس برمي گرداند و مات م را

 .ميكند

گوشتالود و چانه آوچك شلغمي آه رو  دالكي مردي است پنجاه ساله با قد آوتاه و صورت سرخ براق

آوتاه باال جسته و تابتايش مانند اين است آه  غبغبش چسبيده و چشمان ريز تخمه آدويي و ابروهاي

لباسش . بينيش عقابي و شكمش گنده است. خشك شده "نميشه. نه" اش عبارت هميشه تو قيافه

آه سر دست ها و يقه اش مخمل قهوه اي آار گذارده اند،  منحصر است بيك رب دوشامبر برگ نخودي

وحشت آور است آه گويي دارد فرود آمدن سقف را رو سر خودش  قيافه اش در اين هنگام چنان

آوتاهي بدر دست راست مي اندازد و سپس به چاالآئي آه از سن و   ونگاه تند. مشاهده مي آند

طرف پنجره دست چپ و بيرون سرك مي آشد و دوباره برمي گردد و مودب  سالش دور است مي دود

 .عكس مي ايستد و دست بسينه زير

قربان به خاك پاي مبارك  (دست به سينه مودب زير عكس ايستاده، نيم رخش پيداست): (دالكي)

فرزندان خودم را با دستم . مرتكب نشده ام قسم آه غالم خانه زاد تاآنون آوچكترين خالف و تقصيري را

خاآسار . اي ا زراه چاآري و غالمي منحرف شده باشم آفن آرده باشم اگر در اين دوازده سال ثانيه

ا آه ذات مبارك اراده منويات مبارك را نصب العين قرار داده و آنچه ر بي مقدار همواره آوشيده است آه

 به انبيا و اوليا و هفتاد و دو تن شهيد دشت آربال قسم آه اين بنده آمترين در. نمايد فرمايند اجرا

غالم ترحم  به زن و فرزندان صغير. هيچكاري آه زيانش متوجه وجود مبارك باشد دخالت نداشته است

در اين هنگام . ]مي آنم  بفرمائيد اطاعتهر چه. غالم تسليم صرفم) خيلي چاپلوس و خاآسار(فرمائيد 

مثل اينكه پي آسي مي گردد به  مهتاب زن دالكي از در دست راست با شتاب مي آيد تو ا تاق و

اما . هنوز خوشگلي خودش را دارد او زني است سي دو سه ساله آه. اطراف اتاق نگاه ميكند

هنوز چشمان .  قشنگ استصورتش اسباب. قشنگيش آمتر از آن است آه خودش خيال ميكند

خيلي خوب و با دقت . بلندتر است قدش از شوهرش. ميشي گيرنده اش دهن اهلش را آب مي اندازد

دالكي . نرم و نازك و ظريف است لباس پوشيده و بزك آرده و سر ش را درست آرده، اندامش

آو، اآبره [ ني و با يأسزير زبا. پنهان آند دستهايش را مي اندازد پائين ولي نمي خواهد چيزي از او

 پيدايش نشد؟

زنش گفته . تو خونه اش نبوده. معلوم نيس آدوم گوري رفته! نه) صداي بلند عصباني و با): (مهتاب(

راس  اينا يه روده. آسي چه ميدونه. آيا راس آيا دروغ. رفته از گل واسيه باباش دوا ببره همون ديشب

 .تود لشون نيس

سوخته يه هفته بودش پاش آرده بود تو  اين پدر. م زير آاسه يه نيمكاسيهمن اصال ميدونست): دالكي(

از روي بيچارگي دستش . (چه جوري هول بود يه آفش و مرخصي ميخواس، تو خودت ميديدي ديگه آه

 .منكه دارم ديوونه ميشم. چكار بكنم؟ تو يه چيزي بگو مهتاب جون حاال) را دراز ميكند به سوي مهتاب

اما اآبر چي؟ اگه با اآبره آار . ميگه با اآبره آار دارم. آژانه هنوز در آوچس .دونم واهللانمي): مهتاب(

. نكنه ديگه چرا نباس در آوچه روول. وختيكه ننه بش گفته بود اآبره امشب نمياد ميباس بره داشت

آژانه . مخانم بگ ننه رو فرستادم پرسيده اگه چيزي هس بگيد به. هي راه ميره هي تو باغ سر ميكشه

 گفته آقا خونس؟ .اونوخت بازم چند بار احوال شما را گرفته. گفته به خانم عرضي ندارم

 بود؟ ببينم ديشب تا آي در خونه) از ترس دل تو دلش نيست) : (دالكي(

البد تا صب . نميدونم بعدش. من خودم آه تا ساعت ده بيدار بودم و ديدمش راه مي رفت) : مهتاب(

 .ميره سر مهمين جوري گيج. ب خواب به چشمام نرفتمن آه ديش. بوده

 آخه جانم چرا همون ديشب بمن خبر ندادي آه فكري بكنم؟): دالكي(



 مگه بيكار بودم، بيخودي آك بندازم تو شلوارت آه چي؟ مثال اگر ديشب مي گفتم چكار مي :(مهتاب(

 .زنيحرفا مي) بيحوصله(آردي؟ فرار ميكردي؟ مگه راه فرارم سراغ داري؟ 

 راه فرار چي؟ آي ميخواد فرار آنه؟ ميگم يعني اگه. يواش حرف بزن جوني) وحشت زده) :(دالكي(

  .باالخره تلفني، چيزي. ديشب مي گفتي شايد تحقيق بيشتري مي آرديم

بعد صب سحر ننه ديده بودش . چه ميدونسم، به خيالم راس راسكي با اآبره آار داره من) : مهتاب(

 .ميخوره آدم از اين جور زندگي دلش بهم. آه. نگو تا صبح همونجا بوده. راه مي رفتهجلو خونه  بازم

 خب، حاال آي اينجاس؟) بي حوصله): (دالكي(

 .و آشپز آه دارن تهيه چلوآباب ناهار رو ميبينن ننه هس) بي عالقه): (مهتاب(

  شاد شدم؟ديدي چجور آبروم رفت و دشمن. نداشتيم آاشكي مهمون) با دريغ): (دالكي(

خدايا اگه ) را پرت ميكند روي صندلي دست راست بغل نيمكت با سستي و مغلوبيت خودش): (مهتاب(

چجوري ديگه سرمو پيش سر و همسر بلند آنم؟ بچه ها را چكارشون آنم؟  تو رو ببرنت من چكار آنم؟

 .التماس آردم مواظب آارت باش و يه وخت نكنه يه آاري دس خودت بدي چقده بت ازو

 قرآني آه بسينه محمد نازل شده آه اگر من تا حاال آوچك ترين خيال خيانتي در دلم بهمون): دالكي(

يك  آخه چطور. من يه امضارو با هزار ترس و لرز و مته بخشخاش گذوشتن مي آردم. گذشته باشه

 آنه؟ همچو بد ذات ولدالزنائي پيدا ميشه آه به ولينعمت و خداي خودش خيانت

 .خودش نميخواد آدم آه. آدم آه پيغمبر نيس؛ يه وخت ديدي از دس آدم در رفت) باشك(): مهتاب(

رفتي؟ چه گفتي؟ چكار  خوب فكر آن ممي جون تو اينهفته آجا.) مثل اينكه بخواهد حرف بكشد(

 آردي؟ با آيها بودي؟

 خطائي ازم هيچ. خدا خودش شاهده نه. نه) فكر مي آند چشمانش را به زمين مي دوزد و): (دالكي(

هيچ جاي . به مرگ بچه هام هيچ نبوده هيچي نگفتم. بنظرم نمياد هر چي فكر ميكنم چيزي. سر نزده

 .نرفتم نابابي

آه اون شب مهمون  توجشن اون سفارت خونه) مثل اينكه بخواهد به حافظه او آمك آند) : (مهتاب(

ميگم يعني تو . آه آلت گرم بود ه اومديبودي چيزي از دهنت در نرفته؟ آدم نابابي پهلوت نبوده؟ وختيك

 .باشه مستي چيزي از دهنت نپريده باشه آه آسي شنفته

. چيز بدين گفتم هيچ. نه) چند بار تفش را قورت ميدهد. چشمانش از وحشت باز ميشود): (دالكي(

د يعني چيز بدي وجو) گرداند يكه مي خورد و حرفش را مي. (همش از ترقيات روزافزون آشور گفتم

روي تمام آره زمين بگردي مملكتي به خوبي و  مثال تو خيال ميكني امروز. نداره آه آدم ازش حرف بزنه

ميشه؟ مگه اروپا غير از راه آهن و خيابان هاي آسفالت و  فراواني نعمت و نظم و امنيت ايرون پيدا

اين آشور را داره؟ هم داره؟ تو خيال ميكني هيچ جاي دنيا امنيت  ساختمانهاي عالي چيز ديگه اي

بكوري چشم ) با صداي رجزخوان و حماسه سرا(آدمكش تو فرنگ خوابيده؟  ميدوني چقدر دزد و

 تا آور شود هر آنكه نتواند. اينها را تحت سرپرستي قاعد عظيم الشان خودمان داريم دشمن، ما همه

 .ديد

آه آسي خيال بدي نتونه  طوري بپادمثال در همين جور حرفها هم آدم بايد زير و روي آار را ) : مهتاب(

حاال . خيلي دس به عصا راه بره آدم بايد. بهمين حرفا هم خيلي ميشه دسك و دمبك گذاشت. بكنه

 پشيماني؟ اصال چرا عاقل آند آاري آه بار آرد

بيرو نكه من از وختيكه . ميگم جوني من اينارو پيش تو) با چاپلوسي. از حرفش پشيمان شده): (دالكي(

اصال آو وقت؟ آو فرصت؟ ) آتشي مي شود) .م تا ميام خونه هم شده آلمه با آسي حرف نميزنممير

 مگه آلمو داغ آردن؟



حرف از دهن آدم . آدم وختيكه آلش گرم شد ديگه زبونش دس خودش نيس ميدونم، اما): مهتاب(

 .ملتفت نيس چي ميگه و آدم خودش. ميپره

چهره . پرمعني به صورت زنش نگاه ميكند ه نظرش آمده خيره وناگهان گويي چيز تازه ئي ب) : (دالكي(

مهتاب جون ميخوام يه ) سبزي پاك آني و چاپلوسي اش بيم خورده است و به زحمت نفس ميكشد، با

حاال هم اگه منو بگيرن ببرن هر . چقده تو رو دوست دارم توخودت مي دوني آه من. چيزي ازت بپرسم

تو همونوختاشم اگه دس منو مي گرفتي از خونه بيرون مي . مال توه ملك ورامين. چه دارم مال توه

از . من از خودم هيچ چيز نداشتم و هنوزم ندارم. و رختاي تنم از خونه برم آردي من ميبايس خودم

من مادر خسرو رو واسيه خاطر تو طالقش . ومدي تو خونيه من، خونيه من روشن شده وختيكه تو ا

افتخار . تسليمم اما من. وز بگيرن ببرن و بيندازند توهلفدوني تا استخونام بپوسهممكنه من رو امر .دادم

شايد . بچه هام نمي دونم چيه به مرگ. اما به قرآن نمي دونم چيه. البد خالفي ازم سر زده. مي آنم

تو چيزي مي ) با دودلي و بگم و نگم) حاال مي خوام از تو بپرسم. دشمن برام پاپوش دوخته باشه

هر چي ميدوني . من شوورتم. نميخواي بمن بگي ني؟ خبري داري؟ مثه اينكه تو يه چيزاي ميدونيدو

 .بذاره بگو گاسم راهي پيش پام

مگه از خودت شك داري؟  چه خبري؟ از آجا خبر دارم؟ چي هس آه من بدونم؟) تلخ و گرفته): (مهتاب(

 .پناه بر خدا

گفتي وختي از جشن سفارت خونه اومدم آلم گرم بود،  ميگم! نه جوني) چاخان و خرد شده): (دالكي(

  خواب حرفي زدم؟ تو چيزي از زبونم شنيدي؟ چيزي از زبونم پريده؟ چي گفتم؟ تو

هم چيزي گفته باشي من ميرم به آسي ميگم؟ اين مزد  اومديم تو) دلخور و خشمگين): (مهتاب(

 .ببره دسمه؟ مرده شورا ين دسه بي نمك منو

دهنت بيرون نپريده  چرا برزخ ميشي؟ ميگم يه وخت چيزي از. نه جوني)  حرفش ميدودتو): (دالكي(

 .داره و موش گوش داره تو آه ميدوني ديوار موش. باشه حرفي زده باشي مردم شنفته باشن

ديگه چي؟ من شش ساله تو خونيه . دسم اينم مزد. قربون همون لب و دهنت! آفرين) بيزار): (مهتاب(

حاال اين حرفا بم ميزني؟ اونوخت آه وزير نبودي   برات زائيدم، خوبت ديدم، بدت ديدم،تو دو تا شكم

. حاال يك آلمه حرف حسابي از دهنت در نمياد. اقال دلي داشتي اونوخت. خيلي از حاالت بهتر بودي

 آه تو خودت آنقدر آب زيرآاهي. بگم؟ من آه هيچ از آاراي تو سر درنميارم چي بود آه) آتشي ميشود(

يك  از آاراي بيرونت. تو تموم آاغذاي اداريتو از من پنهون مي آني. از آارت سر دربياره نميذاري آسي

ازش  من شش ساله زن تو شدم يك آلمه حرف سر راس آه آدم چيزي. آلمه به من چيزي نميگي

ارت يه سيگ همش رو قوطي. بفهمه از دهنت نشنفتم يه دفتر يادداشت از ترس من تو جيبت نميذاري

خدا خودش ميدونه اينا چي  .ازتم آه ميپرسم، ميگي نمره پرونده و آاغذ اداريه. چيزاي رمزي مينويسي

) صدايش را ميآورد پائين. (جاسوس ريخته مثل اينكه سر تا ته خونيه ما! خدا بدور. هستن آه مينويسي

بچه هام حرف روزونمو من بكسي بگم؟ من به مرگ  بگو ببينم ميخوام بدونم تو چي داشتي آه! نه

حاال ميام . اصال از وختي آه تو وزير شدي من حرف از يادم رفته .براي خاطر تو آه وزيري به مردم نميزنم

 ديگران بزنم؟ حرفاي تو رو ببرم به

سيگارم يادداشت ميكنم چيز بدي  اينهائي رو آه من رو قوطي) آتك خورده. آرام و محتاط): (دالكي(

بي آنكه به . (من نگفتم آه تو حرف منو بكسي ميگي .ميخوام تواداره يادم بياد. دارينواهللا آار ا. نيسن

ميگم يه وخت ها آه ميري خونتون، . آه جاسوس آدم نميشه زن آدم) حرف خودش اعتقاد داشته باشد

ي ديد. اسداهللا خان خيلي آدم خوبيه. چيزي از دهنت نپريده باشه. اينجا يا داداشت اسداهللا خان مياد

اما آدم وختي آه . اگه من نبودم حاال حاالها تو نايب اوليش ميموند. آمك آردم آه منم بش خيلي



 .چيزي بگه، جلو برادرشم آه باشه نبايد احتياط رو از دست بده ميخواد

آخه مثال چي؟ مگه از خود شك داري مرد؟ قباحت ) با جوش. راست مي نشيند رو صندليش): (مهتاب(

حاال ! ها)با دق دلي(وزير يه مملكتي هستي، تو ديگه نباس اين حرفا رو بزني . ذشتهگ سني ازت. داره

 مثل اينكه بخواهد تالفي(توم تمام اين شش سال خيال ميكردي من جاسوس تو هسم . فهمم مي

اين خسرو  توا گه راس ميگي و اينقده دس به عصا راه ميري برو جلو) حرفهاي او را سرش در بياورد

منكه از اين . ناباب راه ميره اونه آه با هزار آدم. ر آه هزار جور آتاباي عجيت و غريب ميخونهپسرتو بگي

يه . ميگفت خسرو خان خيلي بي احتياطي ميكنه همين چند روز پيش فرهاد ميرزا. حرفا سر در نميارم

 .سنگيني ميكنه سرش رو تنش. حرفاي ميزنه آه نبايد بزنه

 آجاس؟ ي ميگفت؟ خسرو چه آار آرده؟ راسي خسروفرهاد چ) دستپاچه): (دالكي(

صب زود پاشد . شير افتاده مثه اينكه از دماغ. بمن آه نميگه. من چميدونم) با بي اعتنائي): (مهتاب(

هنوز يك آلمه نگفتي تو دل . خشكه مگه ميشه باهاش حرف زد؟ آلش. رختاش تنش آرد رفت بيرون

بابا جون . بجونش آني به آدم صاف نميشه جون. ره ديگههر چه باشه بچيه شوو. آدم وا سرنگ ميره

 .افاده نداره يكي نيس بگه آتاب خوندن آه اينهمه فيس و

 چه آتابي؟ اين حرفا چيه مي زني؟) آنجكاو): (دالكي(

پوران  اينم آه ميگم، فرهاد جلو. گفتم آه من از آاراش سر در نميارم) گزنده و با شماتت) :(مهتاب(

من نميدونم او  .، نه بگي من از خودم درآوردم، ميگفت خسروخان داره روسي ميخونهخواهرشم ميگفت

 .نيس منكه سرم تو حساب. از آجا فهميده، آيا راس، آيا دروغ

با . دراز مي آند دستهايش را جلو. مثل اينكه بخواهد گريه آند صورتش تو هم مي رود): (دالكي)

من اگه بفهمم خسرو روسي  اين حرفا رو نزنين. حم آنينشما را به خدا مهتاب، به خسرو ر) التماس

امروز فرهادم نهار ) حرفش را عوض ميكند يكهو. (ميخونه خودم هر دو تا چشماشو با دس خودم درميارم

 مياد اينجا؟

 .آره) ميكند بزمين نگاه. گرفته): (مهتاب)

 ديگه آيا ميان؟): دالكي)

 .هميشه ميان هموناي آه: چميدونم) بي حوصله): (مهتاب(

خونش آژان گرفته باشه و  آدم در. حاال ديدي باز آج خلقي مي آني) آرام و آمي جدي): (دالكي(

اگه رفتم اونوخت ) سنگيني ميكشيد آه. (بخوان بگيرندش تو خونش هم اين الم شنگه ها بپا باشه

 .خبره هنوز نميدونين چه. قدرم رو ميدونين

بتو آار داشته باشه،  حاال از آجا آه آژان. زن آدم يجوريش ميشهخوبه خوبه اين حرفا رو ن): مهتاب(

 .آه بسر تو افتاده من نميدونم اين چه فكريه. شايد راس بگه با اآبر آار داشته باشه

خودت ميگي هي احوال منو از ننه  پس بكي آار داره؟ آي اينجا هس؟ مگه نه) با اطمينان): (دالكي(

تا حاال دم خونيه يه وزير آشيك ميده چكاري   بقول خودتون از سرشباز اون گذشته آژاني آه. گرفته

حاال . اينو بش ميگن تحت نظر. همچو آاري بكنه ميتونه داشته باشه؟ سگ آيه آه پيش خوديه

 ديدي چطور روزگارم سياه شد؟ (سخت خود باخته. (فهميدي؟ من تحت نظرم

ببينم مگه شهرباني ) برايش معمائي است ندمثل اينكه واقعا اين سوالي آه مي آ. جدي): (مهتاب(

 .دست وزارت آشور بود زير دس شما نيس؟ مثه اينكه شهرباني يه وخت زير

با تشويش و (مگه چطور؟ . سواست اما تشكيالت آن. چرا، هست) دندان رو حرف ميگذارد): (دالكي(

 چرا اينو ميپرسي؟) بدگماني

زودي برئيس شهرباني تلفن آن ازش . زارت خونيه توساگه شهرباني زير دس و هيچي، گفتم): مهتاب(



 .دربيار ته و تو آارو

) مياورد نزديك مهتاب سر شرا. (اي بابا تو را هم اينقدها ساده خيال نميكردم) وارفته): (دالكي(

شش ساله روي يه بالين  درسه آه زنمي و. افسوس آه نميتونم صاف و سرراس باهات حرف بزنم

 .نتونه با زنش حرفشو بزنه افسوسه آه آدم. تونم دلم رو پيشت واز آنمخوابيديم؛ اما نمي

يه چيزي هسش آه نميخواي به من  البد. مرگ من حرف بزن: ممي جون) خيلي نگران) : (مهتاب(

تو چرا . مرگ پرويز من به آسي نميگم آخه چرا نميتوني با من صاف و سرراس حرف بزني؟. بگي

 ميكني؟ من پنهونبدگموني و هميشه حرفاتو از 

من از تو ) نشان مي دهد قيافه اش درست بر خالف آنچه را آه ميگويد(فايده نداره ) مايوس): (دالكي(

اما هر دو با هم . وزارت آشور جداس شهرباني جداس،. من هيچي از تو پنهون نميكنم. خاطرم جمعه

 . نهارآيا ميان اينجا نگفتي امروز) حرف تو حرف مياورد. (همكاري ميكنند

گفتم داداشم اسداهللا . فرهاد و پوران مگه نگفتم؟ سرتيپ مياد پروانه و) با سر دل سيري): (مهتاب(

  .همين .اگر خسروخانم برگرده اونم هست. خانم بيادش

ديدي . رو نگفتيم چه خوب شد آه فرج اهللا خان و زنش. خوبه آه همشون قوم خويش اند): دالكي(

 چطور آبروم رفت؟

برئيس شهرباني تلفن آني، خوبه به سرتيپ تلفن  من ميگم حاال آه نميخواي) خيرانديش ():مهتاب(

آخه هر چي . شايد بشه ته توي آاررو در آورد. زودتر خبردار ميشن اونا قشونين و. شايد اون بدونه. آني

 .دومادته باشد

مه شايد بدترم بشه آه بفه اگه سرتيپ. هيشكي نميتونه آاري بكنه. فايده نداره) مايوس): (دالكي(

 .بهتر نشه

يازده ساله . سرتيپ مهديخان دومادتوه. اينقده بدبين باشه آدم خوب نيس) با دلداري و اندرز): (مهتاب(

چه ضرر . شما آه ديگه از هم رو درواسي ندارين. با هم يك جون دوق البيد .دختر تو پروانه خانم زنشه

اگر نميدونم بشم آه نگي يه ساعت ديگه . دوني آه ميدونهبزني و ازش بپرسي؟ اگه مي داره بش تلفن

 .بگو بش شايد چاره اي بكنه. مياد اينجا ميفهمه خودش

هر . خيلي خوب) حاليكه از الي صندليهاي دست چپ بطرف تلفن ميرود اميدوار ولي دودل در): (دالكي(

 .بگي ميكنم هر چه تو. چه باداباد

. نخير خانم ببخشيد! آلو! آلو.) ميگيرد گرد اما از دستپاچگي اشتباهگوشي تلفن را برميدارد و نمره مي(

  .عوضيه

 تمام بدنم. اصال نميدونم چم هست. مهتاب نمره رو بگير من حرف بزنم بيا) عاجز. گوشي را ميگذارد(

 .ميلرزه

) اوانهجدي و با اخم آنجك خيلي. با دلسوزي و ترحم پيش ميرود و نمره را با دقت ميگيرد) : (مهتاب(

گوشي را ميدهد به دالكي آه (صحبت آنن  حمداهللا توئي؟ تيسمار تشريف دارن؟ بگو خود تيمسار! آلو

سرش را روي آن خم ميكند، مهتاب پهلوي او  او هم آنرا قرص مي چسبد و به گوشش ميگذارد و

 (.ايستاده

آردي؟ زود آجا بود؟ پاشو چرا دير ) با خنده قباسوختگي(سالم، قربون تو  مهتي توئي؟! آلو): دالكي(

لبهايش ) تا تو برسي ميشه يازده. ده و نيمه. اما ميخوام تو زودتر بياي. هنوز آسي نيومده نه. بيا ديگه

. هيچ خبري نشده نه تو بميري،) تو گوشي مي خندد اما صورت همانطور قابل ترحم و واخورده است

بگو پروانه و بچه ها هم بعد بيا  . اينجا بتراشصورتت رو. نه جون تو همه خوبن. يك آار آوچكيت داشتم

 )ميگذارد گوشي را(همين حاال مياي ديگه؟ قربون تو؟ . نشون



 پس چرا بش نگفتي؟) آمي تند) : (مهتاب(

ميرود بطرف . (حاال ميادش اينجا. جوني تو تلفن آه جاي اين جور حرفا نيس آخه) با دلداري): (دالكي(

راه  مهتاب هم بدنبالش... ودش را باز هوار دررفتگي مي اندازد روي آنصندليهاي دست چپ و خ يكي از

 ) .ميافتد و رو برويش ميايستد

 .چقده گيجم. راس ميگي): مهتاب(

خبره؟  هي ميپرسيد، چه. از حرف زدنش معلوم بود آه يه چيزي ميدونه. گمونم يه بوئي برده : (دالكي(

 اتفاقي افتاده؟ خبري شده؟

تلفن تو ناراحتش آرده بود آه هي اصرارش  گاسم. خيال مي آني. نه) ديد و شكبا تر): (مهتاب(

 ديگه؟ گفت زودي ميادش. ميكردي بياد اينجا

 نشدی؟ تو خودت با آژانه روبرو) ناگهان نيم خيز ميشود(آره ): دالکی(

بعد . فته رفتهاکبر مرخصی گر هيچ معنی داره؟ ننه رفته دم در او گفته اکبره کجاس؟ ننه گفته): مهتاب(

بعد آژانه رفته اونطرف زیر چنار پای . گفته بله گفته بيدار شدن؟ ننه. آژانه پرسيده آقا هستن؟ گفته بله

گفت، من یواشکی رفتم تو باغ پشت کاج بزرگه وایسادم، دیدم  بعد که ننه اومد بمن. خيابون وایساده

. بعد دوباره رفتش اونطرف خيابان وایساد. اه کردکشيد و ازالی نرده تو باغ نگ آژانه باز اومد دم در گردن

 .منو ندید اما او

 .های من رحم کن به بچه. خدایا به تو پناه می برم) دستهایش را بلند ميکند): (دالکی(

تو که ازخودت خاطرت . سر دار نميره سر بيگناه پای دار ميره. خدا بزرگه. ممی جون غصه نخور): مهتاب(

 .بی آزار بودی تو هميشه مثه بره. سم ميخورممن باالی تو ق. جمعه

این ضرب المثل ها برای . دار رفته این حرفا دروغه، تا حاال هزار تا سر بيگناه باالی) عاصی): (دالکی(

وختی آدم . باشم؟ افسوس که نميتونم حرف بزنم خودم خوبه چند تا شونو دیده. دلخوشی احمقا خوبه

دهن آدم لق لق بزنه؟ فرق آدمی که حق حرف زدن نداشته  داره تونتونه حرف بزنه، زبون چه فایده 

تموم عمرم . مردشور این زندگی رو ببرن. زبون دارن اما نميتونن حرف بزنن باشه با خر و گاو چيه؟ اونام

 .خوش از گلوم پائين نرفت یه قلپ آب

. ور حرفارم نباس زدبه نظر من همينج .تو که هيچوقت عصبانی نبودی. ممی جون جوش نزن): مهتاب(

ميگی مرده شور این زندگی رو ببرن؟ خيليم زندگی  چرا. تو که از من فهميده تری. این حرفا بو می ده

 .ميکنی بيخودی خودتو ناراحت. خوبيه

اگه من برم شما کسی  اما من هميش دلم از این ميسوزه که. غلط کردم. راس ميگی) آرام): (دالکی)

می ترسم . ازت ساخته نيس تو هم که کاری. خسرو که بچه مدرسه اس. هرو ندارین ازتون توجه کن

 .گرگ ميون اینهمه) کمی مکث ميکند. (بچه هام تلف بشن

 کدوم گرگ؟) با تعجب): (مهتاب(

خيال می کردین زندگی به همين راحتی بود که من  کدوم گرگ؟ شما) جدی و حق بجانب): (دالکی(

نونی که من تواین خونه می آوردم از دس صد نفر گشنه دیگر   لقمهبراتون فراهم کرده بودم؟ همين یک

همين حاالس که ) خشمگين(چند پارچه آبادی بيخودی فراهم شده؟  خيال کردی همين. قاپ می زدم

ميافته و مثه جگر زليخا از هم پاشيده ميشه ومن باید توهلفدونی سگ  هر یک تکه اش دس یک نفر

جواهراتو قایم کردی؟ ببين، ممکنه برای تفتيش ! ببينم) اورد پائينآهسته مي صدایش را. (کش بشم

تنکيه  تا. بروز دادن همون و سر کوچه نشستن و گدائی کردن همون. مبادا چيزی بروز بدی. بيان اینجا

 ببينم، همونجا که خودم گفتم چالشون کردی؟. پاتم ميبرن

 .آره )مطيع): (مهتاب(



زمانه زیر و رو . نمی زنی برای جهاز دخترت دس بشون. ای روز مباداتوناین بر) آرام می شود): (دالکی(

در . (داشته باش به دو گل چشماتم اعتماد نکن اینو از من) به گریه ميافتد اما خودداری می کند. (داره

کف اتاق خيره می ماند گوئی چيزتازه ای یادش آمده  این هنگام چشمانش گرد می شود و به قالی

شاید ) مهتاب حالت او را درمی یابد. ای توصورتش وول می زند ت می ماند و ترس تازهلحظه ای ساک

 اس؟ موضوع آن مناقصه

 کدوم مناقصه؟) دستپاچه): (مهتاب(

 ...همون ... همون مناقصه) تو خودش است): (دالکی(

 .پس یه چيزی هس. آخه حرف بزن) هول خورده): (مهتاب(

گذشته ازین خيليای دیگه هم توش . آخه اون مال خيلی وخته) دخواب حرف ميزن گوئی تو): (دالکی(

 ...حتی. من بدبخت دالل مظلمه شدم. داشتن که به من از همشون کمتر رسيد لفت وليس

 حتی چی؟ :(مهتاب(

 .حتی هيچ. غلط کردم): دالکی(

 ...ميشه بی احتياطی کردی و کاری دس خودت دادی معلوم. پس یه چيزی هس) آرام): (مهتاب(

او مردی است . رخت سرتيپی از در دست راست می آید تو در این هنگام سرتيپ زوبين نژاد در(

خيلی شق . آبله رو و با چهره تاسيده، ترش متفرعن بر ما مگوزید همسن و سال دالکی، اما بلند قد و

 يرون می آیدو هميشه رو کلماتی که ازدهنش ب. حرفهایش تمامًا کوتاه و بریده است .و رق راه می رود

دالکی و  تو اتاق که می آید از وضع ساکت و سوت و کور. و رو غبغبش فشار ميآورد. سنگينی می دهد

پيش می رود و  دالکی جلو پاش پا می شود سرتيپ. اما بروی خویش نمی آورد. مهتاب یکه ميخورد

 ) .یکدست به دالکی و دست دیگرش را به مهتاب ميدهد

 چطوری؟ مهتاب جون خوبی؟ بچه ها خوبن؟! سالم ممد :(ژوبين نژاد(

 .چه حالی چه احوالی! ای) با ناز. پستانهایش را پيش می دهد شق و رق می ایستد و): (مهتاب(

. بچه هات خوبن؟ پروانه خوبه؟ بشين. الحمداهللا همه مون خوبيم) مهتاب می دود تو حرف): (دالکی(

 ) .خندند آنها هر دو توروش می. ه ميکندنژاد با تردید و پرسش به زن و شوهر نگا ژوبين(

. روزبروز تو دل بروتر می شه ممد تو ملتفت هستی که مهتاب) رویش را می کند بمهتاب): (ژوبين نژاد(

 )قاقاه می خندد. (رو مياد بی انصاف مثه قاليچه کاشی ميمونه هر چه پا ميخوره بيشتر

پروانه ! شما دیگه چی ميگين. ميکنه مسخرهسرتيپ همش . خوبه دیگه) به خودش ميگيرد): (مهتاب(

 .از دس این مردا که هميشه چش و دلشون ميدوه !واه! خانم ماشااهللا مثل یه تيکه ماه ميمونه، واه

باشه تا تالفيشو . تو، تو این هفته هفتصد تومن منو گزیدی) مهتاب با خوش خلقی به): (ژوبين نژاد(

با خنده و (هر چه پول داری باید بياری ميدون . شی منهدیگه روز سهراب ک امروز. سرت در بيارم

 ميدونی که؟. جواهرم گرو ور ميداریم ها ما) چشمک

پروانه خانم رو که هزار تومن منوبرده ! اوا) فراموش ميکند مصيبت را. با قيافه خيلی عادی): (مهتاب(

تازه ) دروغش آشکار است. (ختمبخدا من دیروز با) غم خود را فراموش ميکند) .نميگين؟ این پای اون در

 .ببازین باز از من بردین شما هر چه

ممد این مهتاب یک شانسی داره ) نشيند دالکی هم می. بلند می خندد و می نشيند): (ژوبين نژاد(

اونم با دو . پای رنگ و عجيب اینه که رنگو آورد مهتاب رفت. پریشب من فول آس داشتم. که عجيبه

. خيلی نقل داری) نگاهی پرمعنی به مهتاب می اندازد)  همچه چيزی ميشه؟هيچ. فکرشو بکن! ورق

 و اسداهللا خانم هم که ميانشون؟ فرج اهللا خان چطور؟ بنظرم امروز خيال داری ها؟ فرهاد

واسش از رشت مهمون رسيده و پروین داره از قوم خویشای دسه دیزیش  فرج اهللا خان. نه) : مهتاب(



 .کرهپ خيلی. پذیرائی ميکنه

. بخوره؟ ميوه داریم بيار مهتاب جون یچيزی نمياری مهتی) می خواهد زیر پای مهتاب را بروبد): (دالکی(

هنوز دم در . و با دلخوری بيرون می رود مهتاب در می یابد. (یه چای تازه دمم درس کنی منم بدم نمياد

 (نرسيده

نه مثل هميشه که تا . بيارن سر سفرهبده ظهری چلوکبابو دس دس  مهتاب جون دستور): ژوبين نژاد(

 (.مهتاب بيرون می رود. (تمام کبابها مثه چرم سفت ميشه و برنجش یخ ميزنه آدم مياد ببينه چه خبره

" چکارداشتی؟" چهره پرسش آميز خود را به صورت دالکی می اندازد و با همين نگاه می پرسد سپس(

 ) .و با چشم راست چشمکی به دالکی ميزند

 .من ساختس بنظرم کار) مأیوس): (یدالک(

 یعنی چه؟) مات و متعجب): (ژوبين نژاد(

تا حاال چند بار سراغ منو . دیشب تا حاال یه پاسبان در خونيه من گذوشتن نميدونم چيه که از) : دالکی(

 .ميکنه نه ميگه چکار داره نه در خونه رو ول. ظاهرًا ميگه با اکبره نوکر من کار داره اما. گرفته

 اکبره نرفته ببينه چی ميگه؟): ژوبين نژاد(

بنظرم اینم مخصوصًا . دو سه روزی برنمی گرده. دیشب رفته مرخصی آخه اکبره هم از): دالکی(

 .مرخصی نمی رفت این هيچوقت. فرسادنش

کاری داشته باشن چرا باید نوکر  آخه که چی؟ اگه خدای نخواسه با شما) با شگفتی): (ژوبين نژاد(

  دورش کنن؟شما را

. آدم مرموزیه. مهتاب ميگه به خود اکبره هم اونقدها اعتباری نيست آخه) جویده جویده): (دالکی(

 .منکه عقلم به جائی قد نميده. نميدونم واهللا) کند خودش را تبرئه می(

 آخه چرا؟. من نمی فهمم) کنجکاو متفکر و): (ژوبين نژاد(

 .منم مثه تو. واهللا نميدونم): دالکی(

 آخه یعنی چه؟) می خواهد ازاو حرف بکشد): (نژاد ژوبين(

 .به جائی نميرسه هر چی فکرش می کنم فکرم) : دالکی(

 .خوب فکر کنين ببينين چه بوده. نميشه یعنی واقعًا هيچ نبوده؟ بی چيز که) باور نميکند): (ژوبين نژاد(

مالحظه کارم که یقين دارم از طرف خودت که ميدونی اینقد  تو بميری خبر ندارم، یعنی من،): دالکی(

 .نزده من کوچکترین اشتباهی سر

البد یه چيزی هس . بياد کم کم فکرش کنين شاید یادتون. حاال عجله نکنين) مطمئن): (ژوبين نژاد(

 )مشکوک می شود چشمش را منتظر جواب به صورت دالکی می دوزد، سخت باو. جدی(

  مهتی واقعًا تو چيزی نشنيدی؟ ببينم. مطلقًا چيزی نيستبه مرگ داریوش ! چيز غریبيه) : دالکی(

آخه من چرا باید ) دارد پای خودش را کناربکشد با تعجب و مثل اینکه خيلی کوشش): (ژوبين نژاد(

 .جائی حرفی زدین یا کاغذی به کسی نوشتين چيزی بدونم؟ خودتون فکر بکنين شاید

کاغذهای خصوصی من از سالم و تعارف . مننوشت من سالهاست چيزی) آه می کشد): (دالکی(

 .دیگه چی بگم، با هزار احتياط ردشون می کردم کاغذای اداری هم که. معمولی تجاوز نميکنه

 خونه چيزی ازدهنتون در نرفته؟ تو) کامال بدبين): (ژوبين نژاد(

 .آخه چيزی نبوده) کمی تند) : (دالکی(

گذشته  اما من این عمری که ازم. د من مقصودی ندارمببين مم) کامال جدی و اداری): (نژاد ژوبين(

شما ارادت  الزم بگفتن نيس که من چقده به. ميدونم که غيرممکنه در این خصوص اشتباهی بشه

اند خيانتشان مسلم و  اما این موضوع ثابت شده که تا به حال هر کس رو دستورتوقيف فرموده. دارم



حاال . حتمًا علتی داره. نيس  که خودتون خيال می کنينمسئله شما هم به این سادگی. محرز بوده

 .کم یادتون بياد شاید فکر کنين کم. خودتونهم نمی دونين بنده چه عرض کنم

 داره؟ حاال که شما باور نمی کنين حرف زدن چه فایده): دالکی(

من هيچ .  ازاین قرارهنگو قضيه .اتفاقًا من پاسبان رو در خونه دیدم احترام گذاشت) متفکر): (ژوبين نژاد(

 .در این فکر نبودم

 ببينم نميشه از طریق ستاد اقدامی کرد؛ گمون نميکنی مؤثر باشه؟ .بله هنوز هم آنجاست): دالکی(

 .اتفاقًا رئيس ستاد هم به شما خيلی دوست هستند. بد که نيست) کمی تو فکر ميرود) :(ژوبين نژاد(

 .ميخواهيد یک تلفن بفرمائيد

. بدیش اینه که از خونه هم نميتونم بيرون برم .تلفن که صالح نيست. نه) و حرف او ميدودت): (دالکی(

چطوراست شما زحمتی بکشين واز طرف من ایشونو ) آمده مثل اینکه این فکر همان دم بنظرش(

 ...ببينين و

 که هيچ، ممکنهیه همچو کاری اصًال فایده نداره . استغفراهللا) فورًا. سخت یکه ميخورد) :(ژوبين نژاد(

 باالخره پروانه هم دختر شماس و بچه های منم بچه های خود. برای من هم اسباب زحمت بشه

قضيه دورتر  هر چه پای من از این. اصًال خوب نيس من دس اندرکار باشم) از جایش پا ميشود. (شمان

کالهش را از . (رای منب یعنی هم برای شما بهتره هم. باشه بهتره، اصال خيلی بهتره من اینجا نباشم

 ) !روی ميز برميدارد و آماده رفتن است

سرتيپ ما را در این موقع تنها نذارین به شما کسی کاری ) نيم خيز ميشود هول خورده): (دالکی(

 .یقين دارم سوءتفاهمی بيش نيس اصال من.نداره

خودش را به (ا این نيس موضوع تنه. اندازه اس شما که ارادت فدوی رو ميدونين تاچه): ژوبين نژاد(

وختی شما . این روماتيسم الکردار دس بردار نيس. نيس اصال امروز حالمم خوب) شغال مردگی ميزند

واقعًا . کسلم اما چون احضار فرمودین مخصوصًا خدمت رسيدم تلفن کردین می خواسم بگم امروز

 همانطور که ميفرمائين چيزی ولی انشااهللا. تلفن صداتون طبيعی نبود تو. خودمم یه چيزی حس کردم

 .شما آدم احتياط کاری هسين یقين دارم. نيس

زودتر بفرسين بيادش تا پيش از رفتنم دیده  اگه ممکنه خواهش می کنم پروانه رو) متأثر) : (دالکی(

 .باشمش

کم بعد کم . نظرم اینه که اصال حاال چيزی ندونه بهتره. هول ميکنه دخترتون پا بماهه): ژوبين نژاد(

 .شما هم نگران نباشين انشاءاهللا چيزی نيس .گوششو پر ميکنيم

مالقات هم برام ممنوع باشه و دیگر هيچ نتونم بچه هام  می ترسم) با شخصيت خرد شده): (دالکی(

 .رو ببينم

 به. این فکرها رو به خودتون راه ندین هر چه بيشتر فکر و خيال کنين بيشتر اذیت ميشين :(ژوبين نژاد(

هر چه . کنين کارها را هميشه به خود اوواگذار. کاری از دس بنده اش ساخته نيس. توکل کنينخدا 

نذارم پروانه و بچه ها بيان  برم. بهر صورت ما را بی خبر نذارین) عزم رفتن ميکند. (خيره پيش مياد

 و آنرا تکان افتاده بزور ميگيرد تو دست خودش دست دالکی را که به پهلوی(قربون تو . مزاحمتون بشن

 ) .ميرود تکان ميدهد و تند بسوی در دست راست

در . خدا می سپارم مهتی خان بچه ها را به شما و شما را به) پشت سر او داد ميزند): (دالکی(

 .حقشون پدری بکنين

خاطرتون جمع ) همچنانکه پس پس می رود. بسوی دالکی برميگردد رویش را می کند): (ژوبين نژاد)

مقصودم همين . ميکنم یک وخت توتحقيقات اسمی از ما نبرین اما خواهش. هی نميشهکوتا. باشه



 (.مهتاب با ظرفی پر از پرتقال مياید تو و از رفتن سرتيپ تعجب ميکند دم در که ميرسد. (مالقاته

 مهتی خان پس کجا رفتين؟ :(مهتاب)

اب رو هم روز دیگه انشاءاهللا سر چلوکب. نيس حالم خوب. به ممد خان گفتم) با بهانه): (ژوبين نژاد)

ببين مهتاب جون هر چی شد اگر صالح . دماغ ندارین عجالتًا شما دل و. فرصت ميائيم می خوریم

اما مواظب باش چيزی تو تلفن نگی که اسباب . بود تلفن بزن دونستی بمن خبر بده؛ اگه خبر خوبی

 )ودبا شتاب بيرون مير. (خبر نذار خالصه ما را بی. زحمت بشه

 !پس چرا رفتش) وارفته): (مهتاب(

 تاج و ستاره هاشو از! نمک نشناسا) تند و خشمناک(بيشرفا . مثه سگ ترسيد. نميدونم : ()دالکی(

 .حاال مثه روباه فرار ميکنه. دولتی سر من داره

 همش )ميرود ظرف ميوه را با دلخوری روی ميز ميگذارد. (دوازده ساله ات اینم رفيق و دوماد): مهتاب(

 .خودشونن تو فکر

بت نگفتم به تخم چشماتم  صد دفه. بله دیگه مردم اینجوریند) خشمگين و بيچاره پا ميشود): (دالکی(

 .دربياد اطمينون نکن؟ فکرشم نميکردیم که این مرد اینجوری از آب

. خوب بوده تو هميشه قلبت. خدا خودش درس ميکنه. حاال حرص و جوش نخور جونی): مهتاب(

 .اونم حق داره، ميترسه تو هچل بيفته. کی بدی نکردیبهيش

 آخه مهتاب جون آدم درددلشو بکی بگه؟ هر کی رو که) العاده متأثر و زهوار دررفته فوق): (دالکی(

. رسيدم من به قدرت هوش و فکر خودم از اندیکاتورنویسی به وزارت. ميبينی حسادت آدمو ميخوره

حق دیگرونو . کردم و خویشای خودم تا اونجا که دسم رسيده خدمتبهمه کس نميگم، اما اقال به قوم 

تو از همه کس بهتر ميدونی که من به  .اینم بقول تو دوماد و رفيق دوازده ساله آدم. گرفتم دادم به اینا

ببين، مبادا به این آدم اعتماد کنی ها، البته  دیدی چجوری گذوشت رفت؟. این آدم چقده خوبی کردم

این از اونایه که برای یه . تو هنوز نميشناسيش. گولشو نخور اما.  سر جنگ داشته باشنميگم باهاش

اگه سر حرف . مخصوصا نذار بو ببره که ما هنوز جواهرامونو داریم. ميزنه دونه دسمال قيصریه رو آتش

 .مبادا یه کلمه حرف از دهنت بيرون بياد. خيلی وخته فروختتشون شد بگو فالنی

پوران زن فرهاد ميرزا پينکی و خود فرهاد ميرزا و اسداهللا خانم سوسو، سرهنگ  در این هنگام(

یغور  پوران تازه عروس نوزده ساله ایست با هيکل مردانه. برادر مهتاب به ترتيب وارد ميشوند شهربانی

. کشتی بوده مثل اینکه تمام عمرش تو مدرسه ورزش کرده و قهرمان. و چشمان سياه درشت بی پروا

فرهاد مردی است  .خيلی بجاترست که او شوهر فرها باشد تا فرهاد شوهر او. تش گندمی استپوس

هيکلش الغر و مکيده . دارد چهل ساله بسيار ظریف و نازک نارنجی که لباس عالی خوش دوختی به تن

یک عينک دور . فورًا تو ذوق آدم ميزند چشمان سياه درشت و ابروان پاچه بزی شاهزاده ایش. است

راضی از زندگی و ترسوئی است که حتی نفس که  او از تيپ آن اقليت. طالی نازک بر چشم دارد

 .از زیر عينک با بدگمانی به دورور خود نگاه ميکند هميشه. ميخواهد بکشد اول فکرش را ميکند

اندام تریاکی وضعی است که استخوانهای صورتش بيرون زده و گردن  سرهنگ سوسو آدم الغر و باریک

مثل اینکه . قيافه احمقانه سبزی پاک کنی دارد. بادگيری فرنجش لق لق می خورد باریکش توی یقه

به  واقعًا لباس سرهنگی. خيلی توخالی و چاپلوس است. تصدیق کردن حرف دیگران آفریده شده برای

 .وارد سن که ميشود به حالت احترام دم در می ایستد. تنش گریه می کند

 .وارد سن ميشود بدو می رود وخودش را تو بغل پدرش مياندازد و ميزند بگریهبمحض اینکه  پوران

 ) .شوهرش ساکت بغل اولين صندلی دست راست می ایستد

آخه . دیگه چه جور سرمونو پيش مردم بلند کنيم. چه خاکی به سرم شد دیدی) با گریه بلند): (پوران(



 کردین؟ مگه شما چه

) پشتش را نوازش ميکند با دست آهسته(چيزی نيس ) نيش را ميبوسدپيشا! (بابا جون آرام): دالکی(

ضمنًا متعجب است که اینها از  او راآهسته مينشاند روی صندلی روبروی خودش و(جون من گریه نکن 

 شدید؟ شما از کجا خبر) به فرهاد ميرزا. کجا خبر شده اند

حاال سرهنگ به ما  خبرنداشتيم همينما ) شمرده و متأثر اشاره می کند به سرهنگ سوسو): (فرهاد(

 .خبر داد

 .شما از کجا خبر شدین) به سرهنگ): (دالکی(

 بعد هم که آمدم دیدم خود. قربان تيمسار به بنده فرمودند) دست پاچه ميشود): (سوسو سرهنگ(

 .واقعًا که چه پيش آمدهائی ميشه. حمزه پاسپان اداره سياسی دم دره

 (چشمانش را به آسمان ميدوزد(خودتون دیدین؟ واقعًا مال اداره سياسيه؟ ) وبازده ها مثل): (دالکی(

سرهنگ سوسو  .مهتاب بلند بلند گریه ميکند. پوران ميزند به گریه هيستریک. (خدایا تو خودت رحم کن

 ) .همانطور خبردار ایستاده وبه زمين نگاه ميکند

وری جون تو با این گریه ات دل همه را پ) پوران وسرش را روی او خم ميکند ميرود پيش): (فرهاد(

پوران گریه اش را ميخورد و . (چه توبيشتر بی تابی کنی باباجونت بيشتر ناراحت ميشه هر. ميسوزونی

 ) .هق ميکند هق

بمرگ همتون من کاری  واال. حتمًا سوءتفاهمی است. من حرفی ندارم) با گلوی خشکيده): (دالکی(

 .نکرده ام

این را بنده خدمتتان عرض کنم که پاسبان به  (اداری و چاپی. زبان باد کردهبا ): (سرهنگ سوسو(

حضرتعالی که بهتر مسبوقيد در اینگونه موارد و مخصوصًا در  خود. تنهائی هيچکاری ازش ساخته نيس

مانند جنابعالی، تنها یک افسر ارشد می فرستند تا با احترام به وظيفه  مورد شخصيت های برجسته

چون که شخصيت های برجسته مانند حضرت اشرف درواقع هيچوقت درمقام دفاع و  .داش عمل کن

 .بدهند آنها که دزد و جيب بر نيستند که بخواهند عکس العملی از خود نشان. آیند کشمکش برنمی

خنده قبا سوختگی  صورتش از هم بازمی شود و یک. گوئی ناگهان چيزی دستگيرش ميشود): (دالکی(

من باید تا چه اندازه ! آفرین .حاال ميفهمم. اسداهللا خان من تسليم تو هستم.) ددرش نقش ميبند

ام در خطر است شخصی مانند شما را که برادر  شکرگزار باشم که برای اینکار که آبروی خود و خانواده

به تمام حاضرین وحشت و بيزاری فوق العاده . (فرموده اند زن و دوست چندین ساله من هستيد مأمور

گوئی . و سرهنگ هم مات به آنها و دوروور نگاه ميکند. نگاه ميکنند همه به سرهنگ. ای دست ميدهد

لطف و بزرگواری دیگه از این باالتر .) اتاق هست که او از وجودش خبر ندارد سرهنگ دیگری هم در

باشه  ن غریبهبجای اینکه االن خانه من پر از افسر و پاسبا) چاپلوس و با شخصيت نابود شده) .نميشه

 .خدا را شکر. خدمتگارش واقعًا خواجه آنست که باشد غم. فقط برادر زن مرا برای جلبم فرستاده اند

 ...بنده غالم سرکار هستم. می فرمائيد چوبکاری. قربان اختيار دارید) با تته پته): (سرهنگ سوسو(

بهترین راه تسلی من . هم اقتضا کندشما نباید غير از این  نجابت. ازلطف شما ممنونم. آفرین): دالکی(

معلوم ميشه گناه من به آن اندازه ها که خودم فکر ميکردم . این کار کنند همان بود که شما را مأمور

لباس  از شما کی بهتر؟ االن. بفرمائيد قربون) خنده ای که ترس و دروغ و پستی ازش ميریزد با. (نيس

پيرهن پاک بمن  مهتاب جون زود بيا یه) اق خواب خودشبا شتاب می دود بطرف ات. (حاضرم. ميپوشم

 ) .مهتاب هم دنبال او ميرود. (بده

 ساله الغر و باریک و زردنبو؛ با چشمان سياه 22جوانی است  او. خسرو از دست راست می اید تو(

. شيدهبا ولنگاری لباس پو. مثل اینکه از همه چيز بيزاراست. و گرفته است چهره اش ماليخوليائی. گود



تو که ميآید بخودش مشغول . جلد کتاب است که جلد روزنامه ای رویشان گرفته شده توی دستش چند

در این  .آنکه اهميت بدهد که تو اتاق کيست یک راست ميرود بطرف رادیو و پيچ آنرا باز ميکند است وبی

. دلسوز و بامحبت است نمال پورا. مدت همه باو نگاه می کنند چهره فرهاد بيزاری و تنفر نشان ميدهد

کمی با رادیو ور می رود و  خسرو. مثل اینکه اصال آمدن خسرو را ملتفت نشده. سرهنگ مات است

موقع است که چشمان گریه آلود پوران  سپس بی آنکه جائی را بگيرد آنرا خاموش می کند و در همين

 ) .می اندازد او نگاه صاف و بی تأثری بصورت خواهرش. را ميبيند

اگه ميخواین ) می خندد به سادگی(پوری جون دیگه چته؟ بازم دعوای آب و زمين دارین؟ ): خسرو(

بشين وزميناتونو ميان رعيتاتون  تو و شوورت بيائين پيشقدم. راحت شين باید حرف منوقبول کنين

 ميره، کثافت و ناخوشی از سر رعيتاتون باال شما اینهمه زمين برای چی ميخواین؟ گند و. قسمت کنين

نونوار . و هر چه توش ميکارن مال خودشون باشه. چيزبکارن بياین هر تيکشو بدین بيه خونه وار توش

اونوقت اگه اشک بچشمتون اومد هر چی ميخوای بمن . درس بخونن بشن و زندگی کنن و بچه هاشون

ين وضعشون از حيوون ترا خدا خوب به سر و ریخت و زندگی این رعيتاتون نگاه کن .اصال کار قشنگيه. بگو

رو  شماها چطور راضی ميشين خودتون تو پر قو غلت بزنين اونوخت یه مشت آدم که تمام زحمتا .بدتره

ور خودش نگاه  فرهاد ميرزا مشکوک و ناراحت به دور و(دوش اوناس تو گند وکثافت و مرض وول بزنن؟ 

خيلی ناراحت تو . ميزند  پی پکسيگاری بيرون ميکشد و با خشم آنرا آتش ميزند و پی در. ميکند

 ) .خودش وول ميزند

 .اومدن ميخوان باباجونو بگيرنش. چه زمينه ببرن مرده شور هر) با بی حوصلگی) : (پوران(

یدقه گریه نکن ) با تندی(ميخواد باباجون رو بگيره؟ مگه چکارکرده؟  یعنی چه؟ کی) با تعجب): (خسرو(

 ) .ن و جلو او ميایستدميرود بطرف پورا) بگو ببينم چه شده؟

از دیشب تا حاال ) با هق و هق. جلو گریه اش را ميگيرد با دستمال اشکش را پاک می کند و): (پوران(

حاال هم عمو جون از شهربانی اومده . نميکنه؛ مبادا باباجون در بره یه آژان در خونه باباجون رو ول

ود و همانطور به حالت هق و هق به سرهنگ خشمناک از سر جایش پا ميش. (ببردش ميخواد بابا جونو

 .جون شما چرا اینقدر مرموزین؟ چرا مارو اذیت ميکنين؟ آخه یه حرفی بزنين عمو.) سوسو

 بابای تو. پوری جون تو جای دختر منو داری، من چه تقصيری دارم) دستپاچه): (سوسو سرهنگ(

 ...زه نميدینشما اجا. اصال این حرفایی که شما ميزنين نيس. ولينعمت منه

 شما نگفتين برای جلب باباجون یه افسر ارشد. چرا حرفتون پس ميگيرین) تو حرفش ميدود) :(پوران(

 !مياد

 باباجون کوشش؟) آتشی): (خسرو(

 .شهربانی داره لباس ميپوشه با عموجون بره): پوران(

. تمامش با ترس.  دارهزندگی مرده شور این زندگی رو ببرن؛ مرگ صد شرف باین) دیوانه وار): (خسرو(

آور نيس؟ شما چرا باید یک همچو  این خجالت) به سرهنگ. (تمامش کثافت. تمامش با وحشت و غم

 .باباجونه مأموریتی رو قبول کنيد شما که گوشت و استخونتون از

اینجا . باور نميکنه هيشکی. من این توهين رو دیگه نميتونم تحمل کنم) عصبانی): (سرهنگ سوسو(

معلومشون بشه که کی برای توقيف  نامردم اگه پام تو این خونه بذارم تا. جای موندن من نيسدیگه 

 )فورًا از سن بيرون ميرود. (مياد

بهمينش ميارزه؟ کی تو این خراب شده تأمين داره؟ آدم یک کلمه نميتونه ) و گزنده عصبانی): (خسرو(

یک  ای بابای من! وسکهای پهلوون کچليد اههمتون عر. بزنه و همتون مثل آدمهای مقوائی هسين حرف

. بگه از زنش آب خوردن ميخواس نيم ساعت فکر ميکرد چطوری بش. عمر ازسایه خودش می ترسيد



تا . نميشه وختی یک نفر صاحب مال و جون و زندگی همه است دیگه از این بهتر. این هم آخرش

 .چشمتون کور شه

. صاحب نداره واال باید زنجيرش کنند. است پسره دیوانه) دمثل اینکه با خودش حرف می زن): (فرهاد(

 .مياد چه مزخرف هائی از دهنش بيرون... قيم ميخواد

همتون مثه سگ از . کردین آقا خودتونو مسخره) با ریشخند آميخته با توهين ميدود تو حرفش): (خسرو(

همش . از برادرش ميترسهخواهر  .بچه از باباش ميترسه. زن از شوهرش ميترسه. همدیگه ميترسين

بکن، تو دانشکده تمام بچه ها خيال ميکنن  فکرش. این گنده. این زندگيه؟ این مرگه. ترس ترس ترس

معلم سر کالس ميترسه عقيده اش . چيه؟ بابام وزیره .یه نفر دهنش جلوم واز نميکنه. من جاسوسم

چونکه . دس بسينه واميسادینبودین و صب تا شوم جلوبت  کاهش همتون بت پرست. رو بشاگرد بگه

  .با چکمه رو سينه مردم نميکوبه بت الاقل آزارش به کسی نميرسه و

هيچ صالح نيس من اینجا . پوران جون من ميرم) پوران ترسيده و با صدای لرزان ميرود بطرف): (فرهاد(

نت باشی داره؟ تو اگه خيال ميکنی ميخوای پهلوی باباجو نگفتم این برادر تو مخش عيب. باشم

اما حق نداری از این حرفا . ميرم، بعد ماشين ميفرستم دنبالت بيا خونه تو بمون من. اشکالی نداره

 .کلمه جواب این پسره بدی دیگه نه من، نه تو اگه یک. بزنی

 یک همچو حالتی تنهاش بگذاری؟ توراضی ميشی بابا جونو تو): پوران(

من ميگم ! ال اال اله اهللا) زننده. حرفش را ميخورد) و همتو راضی ميشی فردا من) شمرده تر): (فرهاد(

فورًا با (مگه نميشنوی پسره چه مزخرفهائی ميگه؟ . بت ميگم صالح نيس بگو چشم، بعد قضایا رو

 (.ميرود عصبانيت از سن

اگه بابام بفهمه دق  .خسرو جون الهی من پيش مرگت بشم، این حرفا رو نزن) با دلسوزی): (پوران(

 .داره  تو مگه با خودت دشمنی؟ بخدا فرهاد راس ميگه که مخت عيب.ميکنه

لباس پاکيزه ای تن کرده  دالکی. دراین هنگام دالکی و مهتاب به ترتيب از در اطاق خواب ميایند تو سن(

مهتاب دستمال دستش . تکيده شده رنگش پریده و صورتش. و بر وقار و شخصيتش زیاد افزوده شده

 ) .است چشمانش از گریه سرخ. است فين فين ميکند

 تو هم آمدی؟ باباجون) متوجه خسرو می شود(پس فرهاد و سرهنگ کوششون؟ ) با تعجب): (دالکی(

اگه برای روز مبادا بدرد آدم نرسن  .انگار نه انگار که اینها هم با ما قوم و خویش اند. رفتنشون): خسرو(

 پس فایده شون چيه؟

او پيرزنی است شسته رفته و پاک و پاکيزه با چادر و .  خانه می اید توخدمتکار "ننه"در این هنگام (

 (.شلوار دبيت سياه که تا پشت پایش را گرفته چارقد و

ترس بر همه . (ميگه ميخوام خدمت آقا برسم. آژانه ميخواد بياد تو .خانم قربونتون برم) هراسان): (ننه(

 (ميشود مستولی

 تو چی گفتی؟): مهتاب(

 .تم برم خدمتشون عرض کنمگف): ننه(

 خدایا چکنم؟) فوق العاده هول خورده) :(مهتاب(

پس اسداهللا خان کجا . دیگه آژان قرار نبود بيا اینجا) ميدهد با دهن خشک تف خودش را قورت): (دالکی(

 رفت؟

 .گفت به من مربوط نيس رفتش): پوران(

البد رفته به آژانه دستور . توقيف مياد گفت من ميرم تا اونوخت معلومشون باشه که کی برای): خسرو(

 .نميشه آدم افيونی دیگه از این بهتر. جلب رو داده



قبول نميکنه؟ من داداش خودمو  نگفتم اسداهللا خان اینجور مأموریتارو) با هق و هق به دالکی): (مهتاب(

 .بفهمه خسرو خانم خوبه حرف دهنشو. بهتر می شناسم

عجب پس با منم مثل ) آورد بعد صدایش را پائين می(ت این حرفها نيس حاال وق) داد ميزند): (دالکی(

. پوران سخت به به گریه می افتد(ميفرستن؟  دزد و آدم کشا رفتار ميکنن و آژان معمولی برای جلبم

) خسرو مات بآنها نگاه می کند. چيزی نمانده به گریه بزند مهتاب بلند بلند گریه می کند دالکی هم

 چطوره من خودم برم نذارم آژانه بيادش تو؟) درمانده) اید رفتب. چاره نيست

 .بياد تو ببينيم حرف حسابش چيه نه بابا جون بذارید): خسرو(

 عيبی نداره بياد تو اطاق؟): دالکی(

شيون  مرگ یه دفه! شما چرا باید خودتونو سبک کنين. نه، چه عيبی داره گور پدرشونم کرده :(خسرو(

 دی نکردین چرا باید بترسين؟اگر کار ب. یه دفه

خدایا بتو پناه . ننه بگوش بياد تو. خيلی خوب بابا جون هر چی تو بگی (قابل ترحم. تسليم): (دالکی(

خسرو جون تو دیگه مرد خونه ای ميخوام با مهتاب خيلی خوشرفتاری ) بيرون می رود ننه. (می برم

یک  تاب جون بيا نزدیک ميخوام این آخرسریمه. سربسر هم نذارین. مهتاب جای مادر تورو داره کنی

کارد به استخوان . ناچاریه اینهم از) مهتاب نزدیک ميرود(چيزی بهتون بگم که شاید روزی بدردتون بخوره 

شماها رو برای استنطاق بردن مبادا،  شماها زن و بچه های منيد اگه یه وخت یک کدوم از. رسيده

هم بزنين و بخواهين خرده حساباتونو با هم صاف  کنين و برایمبادا چيزی به خالف هم بگين و بچگی 

مگه حقيقتش غير از ) عصبانی. (پرسيدن بگيد نمی دونيم هر چه ازتون. شما هيچ نميدونين. کنين

تو هم خسرو . مهتاب جون مبادا تو حرفی بزنی که برای خسرو بد بشه (آرام. (اینه؟ واهللا چيزی نبوده

اما این رو . از تو هم چيزهائی شنيدم که حاال وختش نيس صحبتشو بکنم. باش کمی مواظب حرکاتت

 دشمن. اما اونا به جوون رحم نميکنن. شاید هم از زندون بيرون بيام. عمر خودمو کردم بدون که من

نميتونی حرف  (کمی تند. (حرف نزن. جلو زبونتو بگير. اگه تو چنگشون بيفتی دیگه حسابت پاکه. جوونن

 نزنی؟

هر چه . دهن من ميگرده باید حرف بزنم تا این زبون تو. نميتونم حرف نزنم! نه) با سرسختی): (وخسر(

در . (بزنه پس فایدش چيه؟ باید برید انداختش پيش سگ آدم اگه با این زبون نتونه حرف. ميخواد بشه

 آبی پاسبانی می آید تو، او آدم دراز خيلی الغری است که لباس این هنگام در بازميشود و پاسبانی

عينک سياه درشتی رو چشمش است و مثل کورها . لبه پاسبانان به سر دارد زمان پوشيده و کاله دو

همينکه . ستا خط پاسبان یکمی روی بازویش دوخته. یک تپانچه به کمرش بسته. کند به آدم نگاه می

دهد   سالم نظامی میاتاق ميشود دم در پاهایش را بی حال و زهوار در رفته بهم می کوبد و وارد

است و  کور مانند بطرفی که دالکی. سپس فوری کالهش را ازسرش می قاپد و می گيرد زیر بغلش

تقصيرکار سرش را می  بعد مانند آدمهای. سپس به مهتاب و پوران و آخرسر به خسرو نگاه می کند

 (.اندازد پائين و ساکت می ایستد

درعين حال وضع وزیرمآبانه (چه فرمایشی داشتيد؟ . اضرمخب من ح) چاخان مالیم و خيلی): (دالکی(

 گوئی با ارباب رجوع سرسختی روبرو شده و می خواهد خردش کند و زورش نمی خودش را دارد و

 ).رسد

زاد باالتر از  قربان چه عرض کنم؛ شرمندگی غالم خانه) همچنانکه سرش زیر است): (پاسبان(

 .اینهاست که جسارت گفتنشو داشته باشم

من ميدونم که شخص شما . هيچ مانعی نداره. زود بگوئيد. نه، بگوئيد) سوختگی با خنده قبا): (دالکی(

 .باالخره هر کس وظيفه ای داره. ندارین تقصيری



خدا بسر . قربان همان لب و دهنتان) باز ميشود شاد ميشود و صورتش کمی از هم) : (پاسبان(

ایکاش بنده ) آهی ميکشد و با پوزش(آمدی است شده  يشپ. شاهده بنده کوچکترین تقصيری ندارم

 (.سرش را مياندازد زیر. (ازمن سر نميزد فدای شما شده بودم و یک همچو جسارتی

کسی از شما دلخوری نداره باالخره وظيفه مقدس ) خشم با معجونی از ترس و دلداری و): (دالکی(

.  بنده بخوبی به اهميت وظيفه آشنا هستمخود. اش عمل کنه است و آدم با وجدان باید به وظيفه

 .حاال بگو چه باید بکنم. مخصوصًا در مملکت ما. مقدس است وظيفه. وظيفه باید انجام شود

. بعضی اوقات برای انسون پيش آمدهائی ميکنه که هيچ انتظارشو نداره قربان) متأثر): (پاسبان(

رنبود اصال مزاحم نميشدم که الهی قلم پام خود بنده اگه پای زور واجبار تو کا مالحظه بفرمائيد

 )آه ميکشد( بشکنه

کمی خستگی . بفرمائيد بنشينيد بفرمائيد،) با دستش به نزدیک ترین صندلی اشاره ميکند): (دالکی(

 .در کنيد

دارید قربان، بنده اینقدرها هم بی ادب نيستم که پيش  اختيار) از جایش تکان نميخورد): (پاسبان(

 .بنشينم م جسارت کنم وولينعمت خود

شتابی که . راه رسيده اید باالخره از. نخير، بنشينيد کمی ميوه ميل کنيد) اصرار ميکند): (دالکی(

را می گيرد و او را که خيلی با  می رود دست پاسبان. (هستم. جائی نمی روم. منهم حاضرم. نيست

ان کشان می آورد روی صندلی می برميدارد کش احتياط و ترس ـ مثل اینکه جلوش چاله است ـ قدم

مثل . صورت او نگاه ميکند، چهره ترس خورده پستی دارد اندک زمانی هر دو خاموشند دالکی به. نشاند

از هيچکس . پاسبان به زمين نگاه می کند. از زبان پاسبان بشنود اینکه منتظر است حکم اعدامش را

 مثل این است که می خواهد برو بزند تو گوشحالت ایستادن خسرو . منتظراند همه. صدا درنمی آید

 ).پاسبان

دیشب . خالف عرض کنم قربان، نمکتان از هر دو چشم کورم کنه اگر) در حالت بگم بگم): (پاسبان(

گفتم قلم شی ای  .سرشب که اومدم هی چند بار دسم رفت که در برنم هی دسم عقب کشيدم

دل و زهله در زدن . همينطور صب هم که آمدم.  بزنیتو را چه گفتن که در خونيه وزیر مملکت در! دس

 .اما حاال دیگه ناچارم که عرض کنم. نداشتم

شما آدم وظيفه شناسی هستيد ما و خانم از شما . بله اینطور است) خيلی بيم خورده) :(دالکی(

 .من حاضرم. انشاءاهللا تالفيش را ميکنم. ممنونيم خيلی

کلفتی . بنده دهساله خونيه سرکار سرهنگ بلند پرواز خدمتکاره قربان، کنيز شما، عيال): پاسبان(

یه غالم زاده نه ساله ای . و پز ميکنه، هر جور کاری که بهش بگن ميکنه ميکنه، رخت ميشوره، پخت

دیروز غالم زاده داشته تو حياط خونيه جناب سرهنگ . تو دستشه و براش پادوی ميکنه دارم که او هم

ميکنه، و اونوخت  این توپو ور ميداره باش بازی. یه توپ پالستيکی رو زمين افتادهمی کرده ميبينه  بازی

همينطور که با توپ بازی ميکرده  دم دولت ارگ حضرت اشرف که ميرسه. غروبم با خودش مياردش خونه

تا حاال خانم جناب سرهنگ چه پيسی بسر این  حاال اگه عرض کنم از دیروز. یهو توپ ميافته تو باغ

توپ ناقابل هر چی اسناد بد بوده به سيده داده و دو تا  برای یه. ه عيال فدوی آورده خدا ميدونهسيد

چاکر سرشب . االهللا همين حاال توپو ميخوام ميگه توپ مال مردم بوده پاشو کرده توی یه کفش که

غيبش  ود اکبرخان بعداما خ. پيدا کنه بده و او قول داد توپو پيدا کنه. اکبرخان گفتم توپ اومدم اینجا به

شرفياب حضور  بعدش که ننه گفتش اکبرخان مرخصی رفته، بنده گفتم خودم. نفهميدم کجا رفت. زد

سيده نذوشته و من تموم  خدا شاهده خانم سرهنگ دیگه آبروئی برای بنده و. بشم و عرضم رو بکنم

 ...خود اکبرخان توپوکردم  شب تو رختخوابم فکری بودم در بزنم نزنم، چکار کنم؟ بنده خيال



. حالت غشی به او دست می دهد! (سوخته بسه مرتيکه پدر) با فریاد تو دل خالی کن): (دالکی(

مهتاب . زده صاف و مات جلو خودش را نگاه ميکند خودش را می اندازد رو صندلی و مثل آدم عادی برق

ی دود بطرف پدرش و خود را تو ميکند، پوران دیوانه وار م دست می گذارد رو قلبش و به صندلی تکيه

 ).وحشت زده از جایش می پرد و پس م یرود پاسبان. بغل او می اندازد

. بيا بریم جانم من توپت رو پيدا کنم بت بدم) برادری با محبت و. ميرود بسوی پاسبان): (خسرو(

 وول ميزنين تا ته، همتون یک مشت اسير و بدبخت مثل کرم تو هم از سر) سپس به پدرش نگاه ميکند(

 این شد زندگی؟ مرگ به این زندگی شرف. تو سرتونم که بزنن صداتون درنمياد .و از هم دیگه ميترسين

 .داره

 

  پرده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 چشم شيشه ای

 
 :چشم آماده بود و دکتر آن را تو چشمخانه پسرک جاگذارد و گفت

 .شد مثه اولش.حاال خوب شد. ببند, حاالببند, چشمتو بازکن,  بازکن-
 :سپس روکرد به پدر و مادر پسرک و گفت

 .مو الی پلکاش نمی ره.  ببينين اندازه اندازه س-
پدر و مادرش پهلويش .رپايه نزديک ميز دکتر ايستاده بودپسرک پنج ساله بود و صاف رو يک چها

پدر پشت سرش بود و روبه روی دکتر بود و کجکی به صورت بچه اش نگاه می .ايستاده بودند
ميان مطب ايستاده بود و پشت سر پسرش را می ديد و پيش نيامد که ببيند , مادر آن طرف تر.کرد
 .))رهاندازه اندازه اس و مو الی پلکاش نمی ((

حاال ديگر شب بود و مادر و پسرک چشم شيشه ای و پدرش تو خانه دور يک ميز نشسته 
سبيل سياه و کلفت مرد به روميزی .کودک شير خواره ديگری به پستان مادر چسبيده بود.بودند

 .يک وری به صورت پسرک چشم شيشه ای خواب رفته بود, پالستيک خم مانده بود و نگاهش
پدر گفت و پاشد از روی .)) مثه چشای ما شده.  ديگه چشات مثه اولش شدهعلی جانم حاال((

چشم شيشه ای .بچه زل زل تو آيينه خيره ماند. طاقچه يک آيينه کوچک برداشت و برد پيش پسرک
بعد ناگهان تو روی . رو آيينه زل زد, پهلو آن چشم ديگر که درست بود, او بی حرکت و آبچکان

به گونه , انش نم نشسته بود و به آنها نگاه نمی کرد و به گريبان خودمادرک چشم.باباش خنديد
 .کودک شير خواره اش خيره مانده بود

 ))مگه نه؟ مگه نه که چشای علی جان مثه روز اولش شده؟, مادر.((باز صدای پدر بلند شد
  و سرش را تکان داد و نور چراغ از پشت بار اشکمادرک تف لزج بيخ گلوش را قورت داد
 :لرزيدن گرفت و باصدای خفه ای گفت

 . آره مثه اولش-
 .سپس شتابان کودک شيرخوار را بغل زد و پاشد و اورا برد تو گهواره گوشه اتاق خواباند

پدر راه افتاد و رفت پيش پنجره و تو حياط نگاه کرد و مادر رفت پهلوی او تو حياط نگاه کرد و 
گرم زن را پشت سر خود حس کرد و با صدای اشک مرد سايه .حياط تاريک و خالی و سرد بود

 :خراشيده ای گفت
 .برو پيشش.تنهاش نذار. من ديگه طاقت ندارم-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اگه می تونی تو برو . من دارم می افتم:((زن صداش لرزيد و چشمانش سياهی رفت و ناليد
 .))پيشش

رو سبيل هاش گونه های او تر بود و چکه های اشک .و مرد برگشت و تو چهره زنش خيره ماند
 :زن گفت. ژاله بسته بود

 .اشکاتو پاک کن.  اگه اين جوری ببيندت دق می کنه-
 .وخودش به هق هق افتاد و سرش را انداخت زير و به پاهای برهنه خود نگاه کرد

 :آهسته دست زن را گرفت و گفت
 نديدی می خنديد؟.امشب از هميشه خوشحال تره. بيا بريم پيشش. نکن-

سينه و شانه های زن لرزيد و گريه اش را قورت .  و مفش را باالکشيد را پاک کردو چشمان خود
 .و هردو پيش بچه رفتند و باالی سرش ايستادند و به او نگاه کردند. داد

پسرک آيينه را گذاشته بود روی ميز و چشم شيشه ای خود را بيرون کشيده بود و گذاشته بود رو 
نی مرده اش رو آييينه وق زده بود و چشم ديگرش را کجکی باالی آيينه و کره پرسفيدی آن با نی 

خالی رو چشم , آيينه خم کرده بود و پرشگفت به آن خيره شده بود و چشمخانه سياه و پوکش
 .شيشه ای دهن کجی می کرد

 همراه
دو تا گرگ بودند که از کوچکی به هم دوست بودند و هر شکاری که به چنگ می آوردند باهم می 

يک سال زمستان بد شد و به قدری برف رو زمين .دند و تو يک غار باهم زندگی می کردندخور
چند روزی به انتظار بندآمدن برف تو غارشان ماندند و . گرسنه ماندند, نشست که اين دو گرگ

اما برف .خوردند که برف بند بيايد و پی شکار بروند, مانده الشه شکارهای پيش مانده بودهرچه ته 
برف هم دست .اما هرچه رفتند دهن گيره ای گير نياوردند. نيامد و آنها ناچار به دشت زدندبند 

بردار نبود و کم کم داشت شب می شد و آنها از زور سرما و گرسنگی نه راه پيش داشتند و نه راه 
 .پس

 :يکی از آنها که ديگر نمی توانست راه برود به دوستش گفت
 .يم به ده چاره نداريم مگه اينکه بزن-
 . بريم به اون آغل بزرگه که دومنه کوهه يه گوسفندی ورداريم در ريم-
کی آغلو تو اين شب برفی تنها می ذاره؟ رفتن همون و زير چوب .  معلوم ميشه مخت عيب داره-

 .چنون دخلمونو بيارن که جدمون پيش چشممون بياد. و چماق له شدن همون
 .ايد از اين چيزا بترسهشکم گشنه که نب.  تو اصال ترسويی-
 .و تکه گنده هش شد گوشش,  يادت رفته بابات چه جوری مرد؟ مثه دزد ناشی زد به کاه دون-



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بازم اسم بابام آوردی؟ تو اصال به مرده چکار داری؟ مگه من اسم بابای تو رو می آرم که ازبس -
 مرغ و خروساشو بپاد و برده بودش تو ده که, خر بود يه آدميزاد مفنگی دست آموزش کرده بود
 برد؟, دن تو پوستش و آبرو هرچی گرگ بوداينقده گشنگی بهش داد تا آخرش مرد و کاه کر

اگه آدميزاد امروزم به من اعتماد می کرد می رفتم باش . ازهمه دوناتر بود,  بابای من خر نبود-
 تو می خوای بزنی به بده يه همچی حامی قلتشنی مثه آدميزاد داشته باشيم؟ حاال.زندگی می کردم

 .برو تا سرتو ببرن ببرن تو ده کله گرگی بگيرن, ده
 .ديگه نمی تونم پا از پا ور دارم. من ديگه دارم از حال می رم-
 پس باهمين زور و قدرتت می خواستی بزنی به ده؟.مثه اينکه راس راسکی داری نفله می شی,  اه-
م تا زنده ام مرد و مردونه زندگی کنم و طعمه  می خواس.نمی خواسم به نامردی بميرم,  آره-

 .خودمو از چنگ آدميزاد بيرون بيارم
گرگ ناتوان اين را گفت و حالش به هم خورد و به زمين افتاد و ديگر نتوانست از جاش تکان 

دور و ورش چرخيد و پوزه اش را الی موهای پهلوش . دوستش از افتادن او خوشحال شد. بخورد
از کار دوستش سخت تعجب کرد و جويده , رفيق زمين گير.جای تنش را گازگرفتفرو برد و چند 

 :جويده از او پرسيد
 داری چکار می کنی؟ منو چرا گاز می گيری؟ -
پس دوستی برای کی خوبه؟ تو اگه نخوای يه . واقعا که عجب بی چشم و رويی هستی -

 فداکاری کوچکی در راه دوست عزيز خودت بکنی پس برای چی خوبی؟

 چه فداکاری؟ -

 .پس اقال بذار من بخورمت که زنده بمونم, توکه داری می ميری -

 منو بخوری؟ -

 مگه تو چته؟, آره -

 .آخه ما سالهای سال با هم دوس جون جونی بوديم -

 .برای همينه که می گم بايد فداکاری کنی -

 مگه گرگ گرگو می خوره؟.آخه من و تو هردومون گرگيم -

 .من شروع می کنم تا بعدها بچه هامونم يادبگيرن, ردهچرا نخوره؟ اگرم تاحاال نمی خو -

 .آخه گوشت من بو نا ميده -

 من دارم از نا ميرم تو ميگی گوشتم بو نا ميده؟.خدا باباتو بيامرزه -

 حاال راس راسی می خوای منو بخوری؟ -

 چرا نخورم؟, معلومه -



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .پس يه خواهشی ازت دارم -

 چه خواهشی؟ -

 . خوای بکنهرکاری می, وختی مردم, بذار بميرم -

من دارم فداکاری می کنم و می خوام .واقعا که هرچی خوبی در حقت بکنن انگار نکردن -
مگه نمی دونی اگه نخورمت الشت می .زنده زنده بخورمت تا دوستيمو بت نشون بدم

مونه رو زمين اونوخت الشخورها می خورنت؟ گذشته از اين وختی که مردی ديگه 
 .ی کنهگوشتت بو می گيره و ناخوشم م

 .اين را گفت و زنده زنده شکم دوست خود را دريد و دل و جگر اورا داغ داغ بلعيد -

يا هيچگاه گوشت مانده , اين حکاين به ما تعليم می دهد که يا گياهخوار باشيم: نتيجه اخالقی
      !!وريمنخ
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