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

ي يحاشيه دور سقف طال. با ديوار و سقف گچي سبز رنگ اتاق بزرگي است
زير . هاي الكتريكي از سقف آويزان است شمع  بزرگ بلور تراش باميك جا. است

نور آفتاب از اين پنجره . گذاشته پنجره پهن ديواري سوي بغل راديو يك تلفن
گردي است كه رو آن  يوار چپ و ديوار عقب عسليک دسو. تابد تو اتاق مي

گلدان   توي اين.گلدان ميناكاري بزرگي است كه رويش نقش و نگار چيني دارد
يك دسته گل ميخك و الله كاغذي كه بسيار بد درست شده و رو آنها گرد 

اتاق خواب ه رو ديوار عقب، سوي چپ دري است كه ب. گذاشته شده گرفته
دست راست اين در، ميان . پرده مخمل سرخ افتاده شود و رويش دالكي باز مي

ر ساختن آن بكار نرفته كه هنري د بري نماي يك بخاري ساده ديوار عقب، گچ
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روي آن يك  روی طاقچه بخاري يك شال ترمه پهن است و. شود ديده مي
 رو ديوار، دو تا, ينيينه، كمي پاياين طرف و آن طرف آ. ينه، گذاشته شدهيآ

دوزي بد ساخت كه با پيله ابريشم و مرواريد بدلي روی مخمل سياه  قاب خامه
ري دري است كه باتاق ناهارخوري باز سوي راست بخا. آويزان است دوخته شده

دست راست در، تو سوك ديوار عقب . آويزان است شود و رويش پرده مخمل مي
كه گلدان و دسته گل كاغذي  و ديوار دست راست باز يك عسلي ديگر است

است كه به  ميان ديوار راست دري. قرينه سوك ديوار چپ روي آن جا دارد
 روي اين در هم پرده مخمل آويزان.  باز ميشودراهرو و اتاقهاي ديگر و بيرون

و اين عكس تنها زينت ديوار . باالي اين در عكس بزرگي ديده ميشود. است
  .است دست راست
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رنگي پهن  ميان اتاق ميزگرد بزرگي است كه روي آن روميزي نرمه الكي خوش
دار لهستاني  ش مخمل گلا هيجلوي بخاري نيمكت بزرگي است كه رو. است
كف اتاق . شش صندلي از سر نيمكت چيده شده دورادور ميز.  گلي استپشت

بخاري نفتي دستي دست راست  دو تا. يك تخته فرش كرماني عالي پهن است
  .سوزد و دست چپ اتاق مي

تنها روي نيمكت جلو بخاري نشسته و  رود دالكي هنگامي كه پرده پس مي
و سر طاسش بحالت  خوابيدهش روي ميز گذاشته و ا  هايش را زير پيشاني دست

رنج  ي از دندان درد يا سر درديگو. خورد درد و غم براست و بچپ تكان مي
ي بناگهان، پنداري سوزني به تنش فرو رفته، با وحشت از ا پس از لحظه. برد مي

. كند شود و با ترس به عكس باالي در دست راست نگاه مي بلند مي جايش
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گرداند و مات مانند اينكه چيز  عكس برمياز روي  زده نگاهش را سپس وحشت
  .كند ها نگاه مي تماشاچي گذرد به آوري در خاطرش مي ترس

لود و چانه آ گوشت دالكي مردي است پنجاه ساله با قد كوتاه و صورت سرخ براق
 ش چسبيده و چشمان ريز تخمه كدويي و ابروهاي كوچك شلغمي كه رو غبغب

. هن«ش عبارت ا ند اين است كه هميشه تو قيافهش مانتاي كوتاه باال جسته و تاب
لباسش منحصر . ش عقابي و شكمش گنده استا بيني. خشك شده» نميشه
ي ا ش مخمل قهوها ها و يقه ه سر دست کدوشامبر برگ نخودي يك ربه است ب

آور است كه گويي دارد  حشت وش در اين هنگام چنانا ند، قيافها كار گذارده
در ه كوتاهي ب نگاه تند و. كند  سر خودش مشاهده ميفرود آمدن سقف را رو

 دود دست راست مي اندازد و سپس به چاالكي كه از سن و سالش دور است مي
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ب و طرف پنجره دست چپ و بيرون سرك مي كشد و دوباره برمي گردد و مود
  .عكس مي ايستد سينه زيره دست ب

    )ت رخش پيداسدست به سينه مودب زير عكس ايستاده، نيم): (دالكي(
زاد تاكنون كوچكترين  بان به خاك پاي مبارك قسم كه غالم خانهقر

فرزندان خودم را با دستم كفن . ما مرتكب نشده خالف و تقصيري را
راه چاكري و غالمي از ي ا كرده باشم اگر در اين دوازده سال ثانيه

 مقدار همواره كوشيده است كه خاكسار بي. منحرف شده باشم
العين قرار داده و آنچه را كه ذات مبارك   مبارك را نصبمنويات

به انبيا و اوليا و هفتاد و دو تن شهيد دشت . نمايد اراده فرمايند اجرا
هيچكاري كه زيانش متوجه  كربال قسم كه اين بنده كمترين در

غالم  به زن و فرزندان صغير. وجود مبارك باشد دخالت نداشته است
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هر چه .  غالم تسليم صرفم)اپلوس و خاكسارخيلي چ(يد يترحم فرما
  . كنم مي يد اطاعتيبفرما

 در اين هنگام مهتاب زن دالكي از در دست راست با شتاب مي آيد تو ا تاق و

او زني است سي دو . كند مثل اينكه پي كسي مي گردد به اطراف اتاق نگاه مي

از آن است كه ش كمتر ا اما قشنگي. هنوز خوشگلي خودش را دارد سه ساله كه
هنوز چشمان ميشي . صورتش قشنگ است اسباب. كند خودش خيال مي

خيلي . بلندتر است قدش از شوهرش. ش دهن اهلش را آب مي اندازدا گيرنده
 خوب و با دقت لباس پوشيده و بزك كرده و سر ش را درست كرده، اندامش

خواهد  ولي نميين يندازد پاا هايش را مي دالكي دست. نرم و نازك و ظريف است
  : زير زباني و با يأس. پنهان كند چيزي از او

  »كو، اكبره پيدايش نشد؟«
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. معلوم نيس كدوم گوري رفته!  نه)صداي بلند عصباني و با(: مهتاب
رفته ازگل واسيه  زنش گفته همون ديشب. ش نبودها تو خونه

اينا يه . دونه كسي چه مي. آيا راس آيا دروغ. باباش دوا ببره
  .راس تود لشون نيس هرود

 اين پدر. كاسيه دونستم زير كاسه يه نيم من اصال مي: الكيد
سوخته يه هفته بودش پاش كرده بود تو يه كفش و مرخصي 

از (. چه جوري هول بود ديدي ديگه كه خواس، تو خودت مي مي

  مهتاب جون حاال)كند به سوي مهتاب روي بيچارگي دستش را دراز مي
  .شم منكه دارم ديوونه مي. ه چيزي بگوچكار بكنم؟ تو ي

گه با اكبره كار  مي. سآژانه هنوز در كوچ. دونم واهللا نمي: مهتاب
كه ننه بش  وختي اما اكبر چي؟ اگه با اكبره كار داشت. دارم
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ديگه چرا نباس در . گفته بود اكبره امشب نمياد ميباس بره
ننه رو . هكش هي راه ميره هي تو باغ سر مي. نكنه ول كوچه رو

آژانه گفته . خانم بگم فرستادم پرسيده اگه چيزي هس بگيد به
. اونوخت بازم چند بار احوال شما را گرفته. به خانم عرضي ندارم

  ه آقا خونس؟گفت
 ببينم ديشب تا كي در خونه) از ترس دل تو دلش نيست(: دالكي

  بود؟
من خودم كه تا ساعت ده بيدار بودم و ديدمش راه : مهتاب

من كه ديشب . البد تا صب بوده. دونم نمي بعدش. رفت مي
  .ره مي همين جوري گيج سرم. خواب به چشمام نرفت
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دادي كه  نمن خبره آخه جانم چرا همون ديشب ب: الكيد
  فكري بكنم؟

مگه بيكار بودم، بيخودي كك بندازم تو شلوارت كه  : مهتاب
ردي؟ ک كردي؟ فرار مي گفتم چكار مي چي؟ مثال اگر ديشب مي

  .زني  حرفا مي)بيحوصله(مگه راه فرارم سراغ داري؟ 
راه فرار چي؟ كي .  يواش حرف بزن جوني)حشت زدهو(: یدالك
گفتي شايد  ديشب مي گم يعني اگه خواد فرار كنه؟ مي مي

  .باالخره تلفني، چيزي. كرديم تحقيق بيشتري مي
 دونسم، به خيالم راس راسكي با اكبره كار چه مي من: مهتاب

جلو خونه راه مي  بعد صب سحر ننه ديده بودش بازم. داره
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آدم از اين جور زندگي دلش . آه. نگو تا صبح همونجا بوده. رفته
  .خوره مي بهم

   خب، حاال كي اينجاس؟)بي حوصله(: دالكي
و آشپز كه دارن تهيه چلوكباب ناهار   ننه هس)بي عالقه(: مهتاب
  .بينن رو مي
ديدي چجور آبروم . نداشتيم  مهمون كاشكي)با دريغ(: دالكي

  شاد شدم؟ رفت و دشمن
كند روي صندلي دست  را پرت مي با سستي و مغلوبيت خودش(: مهتاب

چجوري   خدايا اگه تو رو ببرنت من چكار كنم؟)راست بغل نيمكت
ها را چكارشون  ديگه سرمو پيش سر و همسر بلند كنم؟ بچه
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ارت باش و يه وخت التماس كردم مواظب ك كنم؟ چقده بت ازو
  .نكنه يه كاري دس خودت بدي

قرآني كه بسينه محمد نازل شده كه اگر من  ون همبه: دالكي
من يه . گذشته باشه ترين خيال خيانتي در دلم تا حاال كوچك

. كردم خشخاش گذوشتن ميه امضارو با هزار ترس و لرز و مته ب
 به شه كه ي پيدا ميييك همچو بد ذات ولدالزنا آخه چطور

  كنه؟ نعمت و خداي خودش خيانت ولي
 آدم كه پيغمبر نيس؛ يه وخت ديدي از دس )شك با(: مهتاب

مثل اينكه بخواهد حرف (. خواد خودش نمي آدم كه. آدم در رفت

رفتي؟ چه  هفته كجا  خوب فكر كن ممي جون تو اين.)بكشد
  ها بودي؟ گفتي؟ چكار كردي؟ با كي
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خدا خودش .  نه)كند فكر مي دوزد و چشمانش را به زمين مي(: الكيد
 كنم چيزي هر چي فكر مي. ي ازم سر نزدهيهيچ خطا. شاهده نه

هيچ . هام هيچ نبوده هيچي نگفتم به مرگ بچه. اد بنظرم نمي
  .نرفتم جاي نابابي

جشن اون   تو)مثل اينكه بخواهد به حافظه او كمك كند(: مهتاب
 دهنت در كه اون شب مهمون بودي چيزي از خونه سفارت

ت گرم ا  لهكه ك نرفته؟ آدم نابابي پهلوت نبوده؟ وختيكه اومدي
مستي چيزي از دهنت نپريده باشه كه  گم يعني تو مي. بود

  .باشه كسي شنفته
.  نه)دهد ش را قورت مي فچند بار تُ. شود چشمانش از وحشت باز مي(: دالكي
. همش از ترقيات روزافزون كشور گفتم. نگفتم چيز بدي هيچ
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 يعني چيز بدي وجود نداره كه )رداندگ یيكه مي خورد و حرفش را م(
روي تمام كره  كني امروز مثال تو خيال مي. آدم ازش حرف بزنه

زمين بگردي مملكتي به خوبي و فراواني نعمت و نظم و امنيت 
هاي  آهن و خيابان شه؟ مگه اروپا غير از راه مي ايرون پيدا

هم داره؟ تو خيال  يا  چيز ديگههاي عالي آسفالت و ساختمان
دوني  كني هيچ جاي دنيا امنيت اين كشور را داره؟ مي مي

با صداي رجزخوان و حماسه (آدمكش تو فرنگ خوابيده؟  چقدر دزد و

ها را تحت سرپرستي  اين كوري چشم دشمن، ما همهه  ب)سرا
  .ديد تا كور شود هر آنكه نتواند. لشان خودمان داريما قاعد عظيم

ها هم آدم بايد زير و روي كار  مثال در همين جور حرف: تابمه
همين حرفا ه ب. كه كسي خيال بدي نتونه بكنه را طوري بپاد
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خيلي دس  آدم بايد. شه دسك و دمبك گذاشت هم خيلي مي
 حاال اصال چرا عاقل كند كاري كه بار آرد. به عصا راه بره

  پشيماني؟
 جوني من اينارو پيش تو) لوسيبا چاپ. از حرفش پشيمان شده(: دالكي

م خونه هم شده آ رم تا مي كه مي كه من از وختي بيرون. گم مي
 اصال كو وقت؟ كو )آتشي مي شود(. زنم كلمه با كسي حرف نمي

  مو داغ كردن؟ هفرصت؟ مگه كل
ش گرم شد ديگه زبونش ا هآدم وختيكه كل دونم، اما مي: تابمه

 و آدم خودش. هپر حرف از دهن آدم مي. دس خودش نيس
  .گه ملتفت نيس چي مي
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پرمعني به صورت  ي به نظرش آمده خيره وي ناگهان گويي چيز تازه(: دالكي

 كشد، با ست و به زحمت نفس ميا چهره اش بيم خورده. كند زنش نگاه مي

خوام يه چيزي ازت  مهتاب جون مي) سبزي پاك كني و چاپلوسي
حاال . رو دوست دارمچقده تو  دوني كه من خودت مي تو. بپرسم

مال  ملك ورامين. هم اگه منو بگيرن ببرن هر چه دارم مال توه
گرفتي از خونه بيرون  وختاشم اگه دس منو مي تو همون. توه
من از . و رختاي تنم از خونه برم بايس خودم كردي من مي مي

مدي تو واز وختيكه تو ا. خودم هيچ چيز نداشتم و هنوزم ندارم
من مادر خسرو رو واسيه . ه من روشن شدهخونيه من، خوني

ممكنه من رو امروز بگيرن ببرن و . خاطر تو طالقش دادم
افتخار . تسليمم اما من. هلفدوني تا استخونام بپوسه بيندازند تو
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به . دونم چيه اما به قرآن نمي. البد خالفي ازم سر زده. كنم مي
دوخته شايد دشمن برام پاپوش . دونم چيه هام نمي بچه مرگ
تو چيزي ) با دودلي و بگم و نگم(. خوام از تو بپرسم حاال مي. باشه

 مي دوني؟ خبري داري؟ مثه اينكه تو يه چيزاي ميدوني
دوني بگو گاسم  هر چي مي. من شوورتم. خواي بمن بگي نمي

  .بذاره راهي پيش پام
 چه خبري؟ از كجا خبر دارم؟ چي هس كه )تلخ و گرفته(: مهتاب

  . مگه از خودت شك داري؟ پناه بر خدا من بدونم؟
گفتي وختي از  گم مي!  نه جوني)چاخان و خرد شده(): دالكي

خونه اومدم كلم گرم بود، چيزي از زبونم پريده؟  جشن سفارت
  خواب حرفي زدم؟ تو چيزي از زبونم شنيدي؟ چي گفتم؟ تو
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هم چيزي گفته باشي من   اومديم تو)دلخور و خشمگين(: مهتاب
گم؟ اين مزد دسمه؟ مرده شورا ين دسه بي  به كسي ميرم  مي

  .ببره نمك منو
گم يه  شي؟ مي چرا برزخ مي.  نه جوني)دود تو حرفش مي(: دالكي

دهنت بيرون نپريده باشه حرفي زده باشي مردم  وخت چيزي از
داره و موش گوش  دوني ديوار موش تو كه مي. شنفته باشن

  .داره
. دسم اينم مزد. بون همون لب و دهنتقر!  آفرين)بيزار(): مهتاب

يدم، يديگه چي؟ من شش ساله تو خونيه تو دو تا شكم برات زا
حاال اين حرفا بم ميزني؟ اونوخت كه  خوبت ديدم، بدت ديدم،

اقال دلي  اونوخت. وزير نبودي خيلي از حاالت بهتر بودي
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آتشي (. حاال يك كلمه حرف حسابي از دهنت در نمياد. داشتي
. ارم بگم؟ من كه هيچ از كاراي تو سر درنمي  چي بود كه)شود مي

از كارت سر  ذاري كسي تو خودت آنقدر آب زيركاهي كه نمي
از كاراي . كني تو تموم كاغذاي اداريتو از من پنهون مي. بياره در

من شش ساله زن تو . گي يك كلمه به من چيزي نمي بيرونت
 بفهمه از ازش شدم يك كلمه حرف سر راس كه آدم چيزي

دهنت نشنفتم يه دفتر يادداشت از ترس من تو جيبت 
. يسينو سيگارت يه چيزاي رمزي مي همش رو قوطي. ذاري نمي

خدا خودش . رسم، ميگي نمره پرونده و كاغذ اداريه ازتم كه مي
مثل اينكه سر ! خدا بدور. نويسي دونه اينا چي هستن كه مي مي

بگو ! نه) ينيآورد پا ش را ميصداي(. جاسوس ريخته تا ته خونيه ما
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كسي بگم؟ من ه من ب خوام بدونم تو چي داشتي كه ببينم مي
هام حرف روزونمو براي خاطر تو كه وزيري به  به مرگ بچه

اصال از وختي كه تو وزير شدي من حرف از يادم . زنم مردم نمي
  ديگران بزنم؟ حاال ميام حرفاي تو رو ببرم به. رفته

 ي رو كه من رو قوطيي اينها)كتك خورده. تاطآرام و مح(: دالكي
. واهللا كار ادارين. كنم چيز بدي نيسن سيگارم يادداشت مي

من نگفتم كه تو حرف منو بكسي . اداره يادم بياد خوام تو مي
كه   زن آدم)بي آنكه به حرف خودش اعتقاد داشته باشد(. ميگي

 يا ها كه ميري خونتون، گم يه وخت مي. شه جاسوس آدم نمي
. چيزي از دهنت نپريده باشه. اينجا داداشت اسداهللا خان مياد

كمك  ديدي كه منم بش خيلي. اسداهللا خان خيلي آدم خوبيه
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اما . موند اگه من نبودم حاال حاالها تو نايب اوليش مي. كردم
چيزي بگه، جلو برادرشم كه باشه نبايد  خواد آدم وختي كه مي

  .احتياط رو از دست بده
 آخه مثال چي؟ مگه )با جوش. نشيند راست مي شا رو صندلي(: مهتاب

وزير يه . گذشته سني ازت. از خود شك داري مرد؟ قباحت داره
! ها )با دق دلي(مملكتي هستي، تو ديگه نباس اين حرفا رو بزني 

كردي من  توم تمام اين شش سال خيال مي. فهمم حاال مي
هاي او را  فحر مثل اينكه بخواهد تالفي(جاسوس تو هسم 

اگه راس ميگي و اينقده دس به عصا راه  تو) سرش در بياورد
اين خسرو پسرتو بگير كه هزار جور كتاباي  ميري برو جلو

. ناباب راه ميره اونه كه با هزار آدم. خونه عجيت و غريب مي
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همين چند روز پيش فرهاد . رمآ منكه از اين حرفا سر در نمي
يه حرفاي . كنه حتياطي ميا بيگفت خسروخان خيلي  مي ميرزا

  .كنه سنگيني مي سرش رو تنش. زنه كه نبايد بزنه مي
گفت؟ خسرو چه كار كرده؟   فرهاد چي مي)دستپاچه(: دالكي

  كجاس؟ راسي خسرو
مثه اينكه . گه بمن كه نمي. دونم  من چمي)ييبا بي اعتنا(: مهتاب

صب زود پاشد رختاش تنش كرد رفت . شير افتاده از دماغ
هنوز يك . خشكه ش هشه باهاش حرف زد؟ كل مگه مي. يرونب

هر چه باشه بچيه . كلمه نگفتي تو دل آدم وا سرنگ ميره
بابا جون . شه بجونش كني به آدم صاف نمي جون. شووره ديگه

  .افاده نداره همه فيس و يكي نيس بگه كتاب خوندن كه اين
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   چه كتابي؟ اين حرفا چيه مي زني؟)كنجكاو(: دالكي
.  گفتم كه من از كاراش سر در نميارم)گزنده و با شماتت(: بهتام

گفت، نه بگي  پوران خواهرشم مي گم، فرهاد جلو اينم كه مي
 .خونه گفت خسروخان داره روسي مي من از خودم درآوردم، مي

منكه سرم . دونم او از كجا فهميده، آيا راس، آيا دروغ من نمي
  .نيس تو حساب

هايش را  دست. بخواهد گريه كند صورتش تو هم مي رودمثل اينكه (: دالكي

 شما را به خدا مهتاب، به خسرو رحم )با التماس. دراز مي كند جلو
خونه  من اگه بفهمم خسرو روسي مي اين حرفا رو نزنين. كنين

حرفش را  يكهو(. خودم هر دو تا چشماشو با دس خودم درميارم

  نجا؟ امروز فرهادم نهار مياد اي)كند عوض مي
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  . آره)كند مي زمين نگاهه ب. گرفته(: مهتاب
  ديگه كيا ميان؟: دالكي
  .هميشه ميان  هموناي كه.دونم ميه  چ)بي حوصله(: مهتاب
آدم . كني  حاال ديدي باز كج خلقي مي)آرام و كمي جدي(: دالكي

خونش آژان گرفته باشه و بخوان بگيرندش تو خونش هم  در
 اگه رفتم اونوخت )كشد سنگيني مي آه(. ها بپا باشه اين الم شنگه

  .خبره دونين چه هنوز نمي. دونين قدرم رو مي
. شه ش مي جوريه خوبه خوبه اين حرفا رو نزن آدم ي: مهتاب

تو كار داشته باشه، شايد راس بگه با ه ب حاال از كجا كه آژان
كه بسر تو  دونم اين چه فكريه من نمي. اكبر كار داشته باشه

  .افتاده
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  پس بكي كار داره؟ كي اينجا هس؟ مگه نه)با اطمينان(: يدالك
از اون گذشته آژاني . گي هي احوال منو از ننه گرفته خودت مي

تا حاال دم خونيه يه وزير كشيك  قول خودتون از سرشبه كه ب
 يه تونه داشته باشه؟ سگ كيه كه پيش خود ده چكاري مي مي

 حاال فهميدي؟ .گن تحت نظر اينو بش مي. همچو كاري بكنه
ديدي چطور روزگارم سياه  )سخت خود باخته(. من تحت نظرم

  شد؟
 )ي استيبرايش معما كند مثل اينكه واقعا اين سوالي كه مي. جدي(: مهتاب

ببينم مگه شهرباني زير دس شما نيس؟ مثه اينكه شهرباني يه 
  .دست وزارت كشور بود وخت زير
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 اما تشكيالت آن. هست چرا، )گذارد دندان رو حرف مي(: دالكي
   چرا اينو ميپرسي؟)با تشويش و بدگماني(مگه چطور؟ . سواست
. اگه شهرباني زير دس وزارت خونيه توس هيچي، گفتم: مهتاب
  .دربيار يس شهرباني تلفن كن ازش ته و تو كارويره زودي ب
. كردم  اي بابا تو را هم اينقدها ساده خيال نمي)وارفته(: دالكي

تونم صاف و سرراس   افسوس كه نمي)ورد نزديك مهتابآ مي را سرش(
شش ساله روي يه بالين  درسه كه زنمي و. باهات حرف بزنم
 افسوسه كه آدم. ت واز كنم تونم دلم رو پيش خوابيديم؛ اما نمي

  .نتونه با زنش حرفشو بزنه
يه  البد. مرگ من حرف بزن:  ممي جون)خيلي نگران(: مهتاب

توني با  آخه چرا نمي.  به من بگيخواي چيزي هسش كه نمي
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مرگ پرويز من به كسي  راس حرف بزني؟ من صاف و سر
 تو چرا بدگموني و هميشه حرفاتو از من پنهون. گم نمي
  كني؟ مي

 گويد اش درست بر خالف آنچه را كه مي قيافه( فايده نداره )مايوس(: دالكي

ون من هيچي از تو پنه.  من از تو خاطرم جمعه)دهد نشان مي
اما هر دو با هم . وزارت كشور جداس شهرباني جداس،. كنم نمي

كيا  نگفتي امروز) وردآ حرف تو حرف مي. (كنند همكاري مي
  .ميان اينجا نهار

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

  .همين. ستبرگرده اونم ه
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چه خوب شد كه . اند خوبه كه همشون قوم خويش: دالكي
  ديدي چطور آبروم رفت؟. رو نگفتيم خان و زنش هللا فرج

يس ه ريب خواي گم حاال كه نمي من مي) خيرانديش(: مهتاب
شايد اون . شهرباني تلفن كني، خوبه به سرتيپ تلفن كني

د بشه ته توي شاي. شن زودتر خبردار مي اونا قشونين و. بدونه
  .دومادته آخه هر چي باشد. كاررو در آورد

اگه . تونه كاري بكنه هيشكي نمي.  فايده نداره)مايوس(: دالكي
  .بفهمه شايد بدترم بشه كه بهتر نشه سرتيپ
. اينقده بدبين باشه  آدم خوب نيس)با دلداري و اندرز(: مهتاب

ه خانم يازده ساله دختر تو پروان. سرتيپ مهديخان دومادتوه
شما كه ديگه از هم رو . دنقالب با هم يك جون دو. زنشه
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بزني و ازش بپرسي؟  چه ضرر داره بش تلفن. درواسي ندارين
دونم بشم كه نگي يه ساعت  اگر نمي. دونه دوني كه مي اگه مي

  .ي بكنها بگو بش شايد چاره. فهمه مياد اينجا مي ديگه خودش
هاي دست چپ بطرف  كه از الي صندلي حالي اميدوار ولي دودل در(: دالكي

. كنم بگي مي هر چه تو. هر چه باداباد.  خيلي خوب)رود تلفن مي
 .)گيرد مي رد اما از دستپاچگي اشتباهيگ دارد و نمره مي گوشي تلفن را برمي(

  .عوضيه. نخير خانم ببخشيد! آلو! آلو
. ممهتاب نمره رو بگير من حرف بزن  بيا)عاجز. گذارد گوشي را مي(

  .لرزه مي تمام بدنم. دونم چم هست اصال نمي
 خيلي. گيرد رود و نمره را با دقت مي با دلسوزي و ترحم پيش مي(: مهتاب

ي؟ تيسمار تشريف دارن؟ يحمداهللا تو! آلو) جدي و با اخم كنجكاوانه
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دهد به دالكي كه او هم آنرا  گوشي را مي(صحبت كنن  بگو خود تيمسار

كند، مهتاب  سرش را روي آن خم مي گذارد و ش ميچسبد و به گوش قرص مي

  .)پهلوي او ايستاده
 چرا )با خنده قباسوختگي(سالم، قربون تو  ي؟يمهتي تو! آلو: دالكي

. هنوز كسي نيومده نه. دير كردي؟ زود كجا بود؟ پاشو بيا ديگه
. تا تو برسي ميشه يازده. ده و نيمه. خوام تو زودتر بياي اما مي

 )خندد اما صورت همانطور قابل ترحم و واخورده است گوشي ميهايش تو  لب(
نه . ت داشتم يك كار كوچكي. هيچ خبري نشده نه تو بميري،

ها  بگو پروانه و بچه. صورتت رو اينجا بتراش. جون تو همه خوبن
 گوشي را(همين حاال مياي ديگه؟ قربون تو؟ . هم بعد بيانشون

   .)گذارد مي
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  را بش نگفتي؟ پس چ)كمي تند(: مهتاب
جوني تو تلفن كه جاي اين جور حرفا   آخه)با دلداري(: دالكي
هاي دست چپ  صندلي طرف يكي ازه رود ب مي(. حاال ميادش اينجا. نيس

راه  مهتاب هم بدنبالش... و خودش را باز هوار دررفتگي مي اندازد روي آن
  .)ايستد افتد و روبرويش مي مي

  .چقده گيجم. گي راس مي: مهتاب
از حرف زدنش معلوم بود كه يه . ي بردهبويگمونم يه  :دالكي

خبره؟ اتفاقي افتاده؟ خبري  پرسيد، چه هي مي. دونه چيزي مي
  شده؟
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تلفن تو  گاسم. كني خيال مي.  نه)با ترديد و شك(: مهتاب
گفت . كردي بياد اينجا ناراحتش كرده بود كه هي اصرارش مي

  ديگه؟ شآد زودي مي
  نشدی؟  تو خودت با آژانه روبرو)شود ز میيم خيگهان ننا(آره : دالکی
چ معنی داره؟ ننه رفته دم در او گفته اکبره کجاس؟ يه: مهتاب

ده آقا يبعد آژانه پرس. اکبر مرخصی گرفته رفته ننه گفته
بعد آژانه . گفته بله دار شدن؟ ننهيگفته ب. هستن؟ گفته بله

ه  بعد که ننه اومد ب.سادهيابون واير چنار پای خيرفته اونطرف ز
سادم، يواشکی رفتم تو باغ پشت کاج بزرگه وايگفت، من  من

الی نرده تو باغ نگاه  د و ازيکش دم آژانه باز اومد دم در گردنيد
  .ديمنو ند اما او. ساديابان وايبعد دوباره رفتش اونطرف خ. کرد
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 به. برم ا به تو پناه میيخدا) کند ش را بلند می های دست(: دالکی
  .های من رحم کن بچه

گناه پای دار  سر بی. خدا بزرگه. ممی جون غصه نخور: مهتاب
من باالی . خودت خاطرت جمعه تو که از. ره سر دار نمی ره می

  .آزار بودی بی شه مثه برهيتو هم. خورم تو قسم می
 گناه باالی ن حرفا دروغه، تا حاال هزار تا سر بیي ا)عاصی(: الکید

خودم . ها برای دلخوشی احمقا خوبه المثل ربن ضيا. دار رفته
. تونم حرف بزنم باشم؟ افسوس که نمی دهيخوبه چندتا شونو د

دهن آدم  ده داره تويوختی آدم نتونه حرف بزنه، زبون چه فا
لق بزنه؟ فرق آدمی که حق حرف زدن نداشته باشه با خر و  لق

ن يدشور امر. تونن حرف بزنن زبون دارن اما نمی ه؟ اوناميگاو چ
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يين خوش از گلوم پا ه قلپ آبيتموم عمرم . زندگی رو ببرن
  .نرفت

. چوقت عصبانی نبودیيتو که ه. ممی جون جوش نزن: مهتاب
تو . ده ن حرفا بو میيا. م نباس زدجور حرفار نيه نظر من همب

ن زندگی رو يگی مرده شور ا می چرا. تری دهيکه از من فهم
  .کنی می خودی خودتو ناراحت  بی.هيام زندگی خوب لیيببرن؟ خ

ن ياما من همش دلم از ا. غلط کردم. گی  راس می)آرام(: دالکی
. ن ازتون توجه کنهياگه من برم شما کسی رو ندار سوزه که می

. سيازت ساخته ن تو هم که کاری. اس خسرو که بچه مدرسه
 همه نيون اي م)کند کمی مکث می(. هام تلف بشن ترسم بچه می

  .گرگ
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   کدوم گرگ؟)با تعجب(: تابمه
ن يال می کرديخ  کدوم گرگ؟ شما)جدی و حق بجانب(: دالکی

ن راحتی بود که من براتون فراهم کرده بودم؟ يزندگی به هم
آوردم از دس صد  ن خونه میيا نونی که من تو ک لقمهين يهم

چند پارچه  نيال کردی هميخ. زدم گر قاپ میينفر گشنه د
ن حاالس که هر ي هم)نيخشمگ(شده؟ خودی فراهم  آبادی بی

خا از هم يافته و مثه جگر زل می ک نفرياش دس  ک تکهي
 ش رايصدا(. کش بشم هلفدونی سگ د توي بانم شه و ده میيپاش

ن، ممکنه يم کردی؟ ببيجواهراتو قا! نمي بب)نييورد پاآ آهسته می
بروز دادن . زی بروز بدیيمبادا چ. انيب نجايش ايبرای تفت
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ه پاتم يتنک تا. ی کردن هموني سر کوچه نشستن و گداهمون و
  نم، همونجا که خودم گفتم چالشون کردی؟يبب. برن می

  .آره )عيمط(: مهتاب
برای جهاز دخترت . ن برای روز مباداتوني ا)شود آرام می(): دالکی

افتد اما  ه میيبه گر(. ر و رو دارهيزمانه ز. زنی نمی دس بشون

داشته باش به دو گل چشماتم اعتماد  از مننو ي ا)کند خودداری می
ره می يکف اتاق خ ن هنگام چشمانش گرد می شود و به قالیيدر ا(. نکن

 ای تو ماند و ترس تازه ای ساکت می ادش آمده لحظهيتازه ای  زيی چي گو،ماند
د موضوع آن ي شا)ابدي مهتاب حالت او را درمی. صورتش وول می زند

  اس؟ مناقصه
   کدوم مناقصه؟)اچهدستپ(: مهتاب
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  ...مناقصه ...  همون مناقصه)تو خودش است(: دالکی
  .زی هسيه چيپس .  آخه حرف بزن)هول خورده(: مهتاب
. لی وختهي آخه اون مال خ)زند خواب حرف می ی تويگو(: دالکی

داشتن که به  سيل گه هم توش لفت ويی دآ يلين خيگذشته از
. ل مظلمه شدممن بدبخت دال. ديمن از همشون کمتر رس

  ...حتی
  چی؟حتی : مهتاب
  .چيحتی ه. غلط کردم: دالکی
اطی يشه بی احت می معلوم. زی هسيه چي پس )آرام(: مهتاب

  ... کردی و کاری دس خودت دادی
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. د تويپی از در دست راست می آيرخت سرت نژاد در نيپ زوبين هنگام سرتيدر ا
ده، يآبله رو و با چهره تاس او مردی است همسن و سال دالکی، اما بلند قد و

ش تماماً يها حرف .لی شق و رق راه می روديخ. ديترش متفرعن بر ما مگوز

نی يسنگ ديآ رون میيدهنش ب شه رو کلماتی که ازيو هم. ده استيکوتاه و بر
د از وضع ساکت و سوت يتو اتاق که می آ. آورد ش فشار می و رو غبغب. دهد می

دالکی جلو پاش . آورد ش نمیياما بروی خو. خورد که میيدالکی و مهتاب  و کور
گرش را به يکدست به دالکی و دست ديرود و  ش میيپ پيشود سرت پا می

  .دهد مهتاب می

ها  چطوری؟ مهتاب جون خوبی؟ بچه! سالم ممد: نژاد نيژوب
  خوبن؟
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چه !  ای)با ناز. دهد ش میيش را پيها پستان ستد ويشق و رق می ا(: مهتاب
  .حوالیحالی چه ا

هات  بچه. مي الحمداهللا همه مون خوب)دود مهتاب می تو حرف(: دالکی
د و پرسش به زن و شوهر ينژاد با ترد نيژوب(. نيخوبن؟ پروانه خوبه؟ بش

  .)خندند وش می رها هر دو تو آن. کند نگاه می
 ممد تو ملتفت هستی که )مهتابه کند ب ش را میيرو(: نژاد نيژوب

چه کاشی يانصاف مثه قال بی. شه  بروتر میروزبروز تو دل مهتاب
  )قاقاه می خندد(. اديرو م شتريخوره ب مونه هر چه پا می می

  همش مسخرهيپسرت. گهي خوبه د)رديگ به خودش می(: مهتاب
ه يپروانه خانم ماشااهللا مثل ! نيگ گه چی میيشما د. کنه می
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ش و شه چين مردا که هميز دس اا! هوا! مونه، واه که ماه میيت
  .دوه دلشون می

ن هفته هفتصد تومن ي تو، تو ا)مهتاب با خوش خلقی به(: نژاد نيژوب
گه روز يد امروز. ارميشو سرت در ب باشه تا تالفی. دیيمنو گز
با خنده و (دون ياری ميد بيهر چه پول داری با. کشی منه سهراب

  دونی که؟ می. ها  ميدار جواهرم گرو ور می  ما)چشمک
پروانه خانم !  اوا)کند فراموش می بت رايمص. لی عادیيافه خيبا ق(: مهتاب

غم خود را ( ن پای اون درين؟ ايگ رده نمی رو که هزار تومن منو
 تازه )دروغش آشکار است(. روز باختمي بخدا من د)کند فراموش می

  .نين باز از من برديبباز شما هر چه
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ن ي ممد ا)ندنشي میدالکی هم . ندينش خندد و می بلند می(: نژاد نيژوب
شب من فول آس يپر. بهيک شانسی داره که عجيمهتاب 

اونم . نه که رنگو آورديب ايپای رنگ و عج مهتاب رفت. داشتم
نگاهی پرمعنی ( شه؟ زی میيچ همچه چيه. فکرشو بکن! با دو ورق

ال داری ها؟ يبنظرم امروز خ. لی نقل داریي خ)اندازد به مهتاب می
  اهللا خان چطور؟ ون؟ فرجِش انينم هم که مو اسداهللا خا فرهاد

ن يده و پرويواسش از رشت مهمون رس اهللا خان فرج. نه: مهتاب
 لیيخ. کنه ی میيراياش پذ يزيشای دسه ديداره از قوم خو

  .پکره
زی يچيه  مهتاب جون )ر پای مهتاب را بروبديخواهد ز می(: دالکی

ازه دمم درس ه چای تي. اريم بيوه داريبخوره؟ م اری مهتیينم
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هنوز . رود رون میيو با دلخوری ب ابدي مهتاب در می(. اديکنی منم بدم نم

  )دهيدم در نرس
بده ظهری چلوکبابو دس دس  مهتاب جون دستور: نژاد نيوبژ
 نه چه خبرهياد ببيشه که تا آدم مينه مثل هم. ارن سر سفرهيب

مهتاب (. زنه خ میياش  شه و برنج ها مثه چرم سفت می تمام کباب

اندازد و با  ز خود را به صورت دالکی میيآم چهره پرسش سپس، رون می روديب
و با چشم راست چشمکی به دالکی (چکارداشتی؟  : )پرسد ن نگاه میيهم

  ) زند می
  .من ساختس  بنظرم کار)وسيمأ(: دالکی

  عنی چه؟ي) بمات و متعج: (نژاد نيژوب
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ه يه پاسبان در خونيشب تا حاال يد ه که ازيدونم چ نمی: دالکی
گه  ظاهراً می اما. تا حاال چندبار سراغ منو گرفته. من گذوشتن

گه چکار داره نه در خونه رو  نه می. با اکبره نوکر من کار داره
  .کنه می ول
  گه؟ نه چی میياکبره نرفته بب: نژاد نيژوب

دو سه روزی . شب رفته مرخصیيد آخه اکبره هم از: دالکی
 چوقتين هيا. نم مخصوصاً فرسادنشيم ابنظر. گرده برنمی

  .رفت مرخصی نمی
 ه با شمات آخه که چی؟ اگه خدای نخواس)با شگفتی(: نژاد نيژوب

  د نوکر شما را دورش کنن؟يکاری داشته باشن چرا با
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گه به خود اکبره هم  مهتاب می  آخه)دهيده جويجو(: دالکی
 )کند ه میخودش را تبرئ(. هيآدم مرموز. ستياونقدها اعتباری ن

  .ده ی قد نمیيمنکه عقلم به جا. دونم واهللا نمی
  آخه چرا؟. فهمم  من نمی)کنجکاو متفکر و(: نژاد نيژوب

  .منم مثه تو. دونم واهللا نمی: دالکی
  عنی چه؟ي آخه )او حرف بکشد خواهد از می(: نژاد نيژوب

  .رسه ی نمیيبه جا هر چی فکرش می کنم فکرم: دالکی
 ز کهيچ چ نبوده؟ بیيعنی واقعاً هي )کند  نمیباور(: نژاد نيژوب

  .ن چه بودهينين ببيخوب فکر کن. شه نمی
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دونی  خودت که می عنی من،يری خبر ندارم، يتو بم: دالکی
ن ين دارم از طرف من کوچکتريقينقد مالحظه کارم که يا

  .نزده اشتباهی سر
 دين شايکم فکرش کن کم. ني حاال عجله نکن)مطمئن(: ژادن نيژوب

چشمش را منتظر جواب به . جدی(زی هس يه چيالبد . اديب ادتوني

  .)شود مشکوک می اوه دوزد، سخت ب صورت دالکی می
. ستيزی نيوش مطلقاً چيبه مرگ دار! هي يبیز غريچ: الکید
  دی؟يزی نشنيمهتی واقعاً تو چ نميبب

 دارد پای خودش را کنار لی کوششينکه خيبا تعجب و مثل ا(: نژاد نيژوب
 دين شايزی بدونم؟ خودتون فکر بکنيد چي آخه من چرا با)کشدب

  .نيا کاغذی به کسی نوشتين يی حرفی زديجا
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کاغذهای . ننوشتم زیيهاست چ  من سال)کشد آه می(: دالکی
کاغذای . کنه خصوصی من از سالم و تعارف معمولی تجاوز نمی

  .اط ردشون می کردميگه چی بگم، با هزار احتيد اداری هم که
  دهنتون در نرفته؟ زی ازيخونه چ  تو)نيکامال بدب(): نژاد نيوبژ

  .زی نبودهي آخه چ)کمی تند(: دالکی
اما . ن ممد من مقصودی ندارمي بب)کامال جدی و اداری(: نژاد نيژوب

ن يممکنه در اير دونم که غ ذشته می گن عمری که ازميمن ا
ا شم س که من چقده بهيالزم بگفتن ن. خصوص اشتباهی بشه

ن موضوع ثابت شده که تا به حال هر کس رو ياما ا. ارادت دارم
مسئله . شان مسلم و محرز بوده انتياند خ ف فرمودهيتوق دستور

حتماً . سين نيکن ال میين سادگی که خودتون خيشما هم به ا
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. ن بنده چه عرض کنميهم نمی دون حاال خودتون. علتی داره
  .اديادتون بيکم  ن کميد فکر کنيشا

  داره؟ دهين حرف زدن چه فايحاال که شما باور نمی کن: دالکی
دم احترام ي اتفاقاً من پاسبان رو در خونه د)متفکر(: ن نژاديژوب

  .ن فکر نبودميچ در ايمن ه. ن قرارهيا ه ازينگو قض. گذاشت
ق ستاد يشه از طر نم نمیيبب .بله هنوز هم آنجاست: دالکی

  اشه؟کنی مؤثر ب اقدامی کرد؛ گمون نمی
س ستاد هم ياتفاقاً رئ. ستي بد که ن)رود می تو فکر میک(: نژاد نيژوب

  .ديک تلفن بفرمائيد يخواه می .لی دوست هستنديبه شما خ
نه ياش ا بدی. ستيتلفن که صالح ن.  نه)دود تو حرف او می(: دالکی

ن فکر همان دم ينکه ايمثل ا(. رون برميتونم ب که از خونه هم نمی
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از طرف من  ن وياست شما زحمتی بکش چطور )آمده بنظرش
  ...ن وينيشونو ببيا

ه همچو کاری ي.  استغفراهللا)فوراً. خورد که میيسخت (: دنژا نيژوب
برای من هم اسباب زحمت  چ، ممکنهيده نداره که هياصالً فا

های  های منم بچه باالخره پروانه هم دختر شماس و بچه. بشه
س من دس ي اصالً خوب ن)شود ش پا می از جای(. شمان خود

ه دورتر باشه بهتره، يقض نيهر چه پای من از ا. اندرکار باشم
 عنی هم برای شما بهتره همي. نجا نباشميلی بهتره من اياصال خ

  !)دارد و آماده رفتن است ز برمیياش را از روی م کاله(. برای من
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تنها ن موقع يپ ما را در اي سرت)شود ز میيخ مين هول خورده(: دالکی
ء ن دارم سويقي اصال من .ن به شما کسی کاری ندارهينذار

  .سيش نيفاهمی بت
. اس  اندازه چه ن تايدون شما که ارادت فدوی رو می: ن نژاديژوب

 اصال امروز )زند خودش را به شغال مردگی می(س ين نيموضوع تنها ا
. سيسم الکردار دس بردار نين روماتيا. سين حالمم خوب

کسلم اما چون  خواسم بگم امروز ن میين کردوختی شما تلف
ه يواقعاً خودمم . دمين مخصوصاً خدمت رسياحضار فرمود

ولی انشااهللا . عی نبوديتلفن صداتون طب تو. زی حس کردميچ
شما آدم  ن دارميقي. سيزی نين چييفرما همانطور که می

  .نياط کاری هسياحت

 

۵٠                                                                                                         توپ الستيکی                                              

زودتر   روکنم پروانه  اگه ممکنه خواهش می)متأثر(: دالکی
  .ده باشمشيش از رفتنم ديادش تا پين بيبفرس

نه که اصال ينظرم ا. کنه هول می دخترتون پا بماهه: ن نژاديژوب
شما . ميکن شو پر می کم گوش بعد کم. زی ندونه بهترهيحاال چ

  .سيزی نين انشاءاهللا چيهم نگران نباش
 القات هم برام ممنوع مترسم  می)ت خرد شدهيبا شخص(: دالکی

  .نميهام رو بب چ نتونم بچهيگر هيباشه و د
شتر فکر ين هرچه بين فکرها رو به خودتون راه نداي: دنژا نيژوب

کاری . نيخدا توکل کن به. نيش ت میيشتر اذين بيال کنيو خ
 واگذار شه به خود اويکارها را هم. سياش ساخته ن از دس بنده

ر صورت ما ه هب )کند عزم رفتن می(. اديش ميره پيهر چه خ. نيکن



 

۵١                                                                                                         توپ الستيکی                                              

تون  ان مزاحميها ب نذارم پروانه و بچه برم. نيخبر نذار را بی
رد تو دست يگ افتاده بزور می دست دالکی را که به پهلوی(قربون تو . بشن

  .)رود می دهد و تند بسوی در دست راست خودش و آنرا تکان تکان می
ا و شما ها را به شم خان بچه  مهتی)زند پشت سر او داد می(): دالکی
  .نيدر حقشون پدری بکن. سپارم خدا می را به
همچنانکه پس پس . بسوی دالکی کند ش را میيگردد رو برمی(: نژاد نيژوب
 اما خواهش. شه کوتاهی نمی.  خاطرتون جمع باشه)رود می
مقصودم . نيقات اسمی از ما نبريتحق ک وخت تويکنم  می
 تو و آيد رفی پر از پرتقال میمهتاب با ظ رسد دم در که می(. ن مالقاتهيهم

  .)کند پ تعجب میياز رفتن سرت
   ن؟يخان پس کجا رفت مهتی: هتابم
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. سين حالم خوب.  به ممدخان گفتم)با بهانه(: نژاد ينژوب
م آيي گه انشاءاهللا سر فرصت میيچلوکباب رو هم روز د

ن مهتاب جون هر يبب. نيدماغ ندار عجالتاً شما دل و. ميخور می
بود  ر صالح دونستی بمن خبر بده؛ اگه خبر خوبیچی شد اگ
زی تو تلفن نگی که اسباب ياما مواظب باش چ. تلفن بزن

  .)ودر رون میيبا شتاب ب. (خبر نذار  خالصه ما را بی. زحمت بشه
  ! پس چرا رفتش)وارفته(: مهتاب
 نمک )تند و خشمناک(شرفا  بی. ديمثه سگ ترس. دونم نمی: دالکی

حاال مثه روباه . دولتی سر من داره هاشو از تارهتاج و س! نشناسا
  .کنه فرار می
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وه را با يرود ظرف م می(. ات دوازده ساله ق و دومادينم رفيِا: مهتاب
  .خودشونن  همش تو فکر)گذارد ز میيدلخوری روی م

. اند يجور نيگه مردم اي بله د)شود چاره پا میين و بيخشمگ(: دالکی
نون نکن؟ فکرشم يشماتم اطمبت نگفتم به تخم چ صد دفه

  .اديدرب جوری از آب نين مرد ايم که ايکرد نمی
خدا خودش درس . حاال حرص و جوش نخور جونی: مهتاب

. شکی بدی نکردی هيبه. خوب بوده شه قلبتيتو هم. کنه می
  .فتهيترسه تو هچل ب اونم حق داره، می

 ن آدم درد آخه مهتاب جو)العاده متأثر و زهوار دررفته فوق(: دالکی
. خوره نی حسادت آدمو میيب می دلشو بکی بگه؟ هر کی رو که

 سی به وزارتيکاتورنويمن به قدرت هوش و فکر خودم از اند
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شای خودم يگم، اما اقال به قوم و خو همه کس نمیه ب. دميرس
گرونو گرفتم دادم يحق د. کردم ده خدمتيتا اونجا که دسم رس

تو از همه  .ق دوازده ساله آدمي رفنم بقول تو دوماد ويا. نايبه ا
دی يد. ن آدم چقده خوبی کردميدونی که من به ا کس بهتر می

ها،  ن آدم اعتماد کنیين، مبادا به ايبب جوری گذوشت رفت؟ه چ
تو . شو نخور ول گاما. گم باهاش سر جنگ داشته باش البته نمی

ه دونه دسمال يه که برای ين از اونايا. ش شناسی هنوز نمی
مخصوصا نذار بو ببره که ما هنوز . زنه می ه رو آتشيصريق

لی وخته يخ اگه سر حرف شد بگو فالنی. ميجواهرامونو دار
ن ير اد(. اديرون بيه کلمه حرف از دهنت بيمبادا . تشون فروخت

رزا و اسداهللا خانم سوسو، ينکی و خود فرهاد ميرزا پيپوران زن فرهاد م هنگام
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عروس نوزده  پوران تازه. شوند ب وارد میيتاب به ترتبرادر مه سرهنگ شهربانی
نکه يمثل ا. اه درشت بی پروايغور و چشمان س يکل مردانهيست با ه يا ساله

پوستش گندمی . کشتی بوده تمام عمرش تو مدرسه ورزش کرده و قهرمان
فرهاد مردی  . باشد تا فرهاد شوهر اودلی بجاترست که او شوهر فرهايخ. است

ف و نازک نارنجی که لباس عالی خوش دوختی به يار ظرياله بساست چهل س
بزی  اه درشت و ابروان پاچهيچشمان س. ده استيکلش الغر و مکيه. دارد تن

نک دورطالی نازک بر چشم يک عي. زند فوراً تو ذوق آدم می ش ای شاهزاده
ی است که حتی نفس که يراضی از زندگی و ترسو تيپ آن اقلياو از ت. دارد
 نک با بدگمانی به دورير عياز ز شهيهم. کند خواهد بکشد اول فکرش را می می

اکی وضعی ياندام تر کيسرهنگ سوسو آدم الغر و بار .کند ور خود نگاه می
ری يبادگ قهيکش توی يرون زده و گردن باريهای صورتش ب است که استخوان
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 نکه برایيل امث. کنی دارد افه احمقانه سبزی پاکيق. خورد لق می ش لق فرنج

واقعاً . لی توخالی و چاپلوس استيخ. ده شدهيگران آفرطق کردن حرف ديتصد
شود به حالت احترام دم  وارد سن که می. کند ه میيبه تنش گر لباس سرهنگی

  . ستديدر می ا
ودش را تو بغل پدرش  خو می رود وه دشود ب نکه وارد سن میيبمحض ا پوران

ن صندلی دست راست يهرش ساکت بغل اولوش. هيزند بگر اندازد و می می
  .ستديا می

گه چه جور يد. چه خاکی به سرم شد دیي د)ه بلنديبا گر(: پوران
  ن؟يکرد آخه مگه شما چه. ميش مردم بلند کنيسرمونو پ

دست  با(س يزی ني چ)بوسد اش را می شانیيپ(! بابا جون آرام: دالکی

آهسته  او را(نکن ه يجون من گر) کند اش را نوازش می پشت آهسته
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ها از کجا  نيب است که اضمناً متعج نشاند روی صندلی روبروی خودش و می
  د؟يشد  شما از کجا خبر)رزايبه فرهاد م. اند خبر شده

م ي ما خبرنداشت)کند به سرهنگ سوسو شمرده و متأثر اشاره می(: فرهاد
  .حاال سرهنگ به ما خبر داد نيهم

  .نيا خبر شد شما از کج)به سرهنگ(: دالکی
مسار به بنده ي قربان ت)شود دست پاچه می(: سوسو سرهنگ
ان اداره بحمزه پاس دم خوديبعد هم که آمدم د. فرمودند

  .شه يی ميآمدها شيواقعاً که چه پ. رهاسی دم ديس
ه؟ ياسين؟ واقعاً مال اداره سيدي خودتون د)ها زده وبا مثل(: دالکی

. ا تو خودت رحم کنياخد: دوزد چشمانش را به آسمان می(
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سرهنگ  .کند ه میيمهتاب بلند بلند گر. کيستريه هيزند به گر پوران می(
  .)کند ن نگاه میيبه زم ستاده ويسوسو همانطور خبردار ا

 پوری جون تو )کند سرش را روی او خم می پوران و شيرود پ می(: فرهاد
ابی ت شتر بیيب چه تو هر. سوزونی ات دل همه را می هين گريبا ا

خورد و  اش را می هيپوران گر(. شه شتر ناراحت میيکنی باباجونت ب

  .)کند هق می هق
حتماً سوءتفاهمی .  من حرفی ندارم)دهيبا گلوی خشک(: الکید

  .ام بمرگ همتون من کاری نکرده واال. است
ن را بنده يا )اداری و چاپی. با زبان باد کرده(: سرهنگ سوسو

چکاری ازش يی هي به تنهاخدمتتان عرض کنم که پاسبان
گونه  نيد در ايا حضرتعالی که بهتر مسبوق خود. سيساخته ن
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مانند  های برجسته تيموارد و مخصوصاً در مورد شخص
فرستند تا با احترام به  ک افسر ارشد میيجنابعالی، تنها 

های برجسته مانند  تيچون که شخص .اش عمل کند فهيوظ
ام دفاع و کشمکش مق چوقت دريواقع ه حضرت اشرف در

ستند که بخواهند يبر ن بيها که دزد و ج آن. نديآ برنمی
  .بدهند العملی از خود نشان عکس
شود و  صورتش از هم بازمی. شود رش میيزی دستگيی ناگهان چيگو(: دالکی

م تو يخان من تسل  اسداهللا.)بندد خنده قباسوختگی درش نقش می کي
د تا چه اندازه شکرگزار يمن با! نيآفر .فهمم حاال می. هستم

در خطر است م ا کار که آبروی خود و خانواده نيباشم که برای ا
ن ساله من يشخصی مانند شما را که برادر زن و دوست چند
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ای  اری فوق العادهيزن وحشت و بيبه تمام حاضر(. اند فرموده د مأموريهست

 ها و دور  آنو سرهنگ هم مات به. کنند نگاه می همه به سرهنگ. دهد دست می
اتاق هست که او از وجودش  گری هم دريی سرهنگ ديگو. کند ور نگاه می و

چاپلوس و (. شه ن باالتر نمیيگه از اي لطف و بزرگواری د.)خبر ندارد

نکه االن خانه من پر از افسر و ي بجای ا)ت نابود شدهيبا شخص
 .اند باشه فقط برادر زن مرا برای جلبم فرستاده بهيپاسبان غر

  .خدا را شکر. رشکاخدمت واقعاً خواجه آنست که باشد غم
می  چوبکاری. ديار داري قربان اخت)با تته پته(: سرهنگ سوسو

  ...بنده غالم سرکار هستم. دييفرما
ن ير از ايد غيشما نبا نجابت. لطف شما ممنونم از. نيآفر: دالکی

 ورن راه تسلی من همان بود که شما را مأميبهتر. هم اقتضا کند
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ها که خودم  شه گناه من به آن اندازه معلوم می. ن کار کننديا
 )زدير ای که ترس و دروغ و پستی ازش می خنده با(. سيکردم ن فکر می

. حاضرم. پوشم لباس می از شما کی بهتر؟ االن. د قربونييبفرما
 هيا ي مهتاب جون زود ب)دود بطرف اتاق خواب خودش با شتاب می(
  .)رود مهتاب هم دنبال او می(. هرهن پاک بمن بديپ
ک و ي ساله الغر و بار22جوانی است  او. د توآي سرو از دست راست میخ(

نکه از يمثل ا. و گرفته است یيايخولياش مال چهره. اه گوديزردنبو؛ با چشمان س

جلد کتاب  توی دستش چند. دهيبا ولنگاری لباس پوش. است زاريز بيهمه چ
د بخودش مشغول يآ تو که می. شان گرفته شده رویای  است که جلد روزنامه

و و يرود بطرف راد ک راست میيست يت بدهد که تو اتاق کيآنکه اهم بی است و

زاری و يکنند چهره فرهاد ب او نگاه میه ن مدت همه بيدر ا .کند چ آنرا باز میيپ
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مثل . سرهنگ مات است. محبت است دلسوز و با مال پوران. دهد تنفر نشان می
رود و سپس  و ور میيکمی با راد خسرو. نکه اصال آمدن خسرو را ملتفت نشدهيا

موقع است که چشمان  نيکند و در هم رد آنرا خاموش میيی را بگيآنکه جا بی
 صورت خواهرشه تأثری ب او نگاه صاف و بی. نديب آلود پوران را می هيگر

  .)اندازد می

ن؟ ين داري زمگه چته؟ بازم دعوای آب ويپوری جون د: خسرو
 د حرف منوين باين راحت شيخوا  اگه می)خندد می به سادگی(

تونو آ نيزم ن ويبش قدم شين پييايتو و شوورت ب. نيقبول کن
ن برای چی يهمه زم نيشما ا. نيتاتون قسمت کنيان رعيم

ره،  تون باال میآ تيکثافت و ناخوشی از سر رع ن؟ گند ويخوا می
و هرچه . بکارن زيچ وار توش ه خونهيه ن بيشو بد هکين هر تيايب
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نونوار بشن و زندگی کنن و . کارن مال خودشون باشه توش می
چشمتون اومد هر ه اونوقت اگه اشک ب. درس بخونن هاشون بچه

را خدا خوب به سر و ت. هياصال کار قشنگ. خوای بمن بگو چی می
وون ين وضعشون از حيتاتون نگاه کنين رعيخت و زندگی اير

ن يو غلت بزنن خودتون تو پر قُيش شماها چطور راضی می. بدتره
 و ه مشت آدم که تمام زحمتارو دوش اوناس تو گندياونوخت 

ور  رزا مشکوک و ناراحت به دور ويفرهاد م(کثافت و مرض وول بزنن؟ 

زند و پی  کشد و با خشم آنرا آتش می رون میيگاری بيس. کند خودش نگاه می

  .)زند ناراحت تو خودش وول میلی يخ. میزند در پی پک
اومدن . نه ببرنيچه زم شور هر  مرده)حوصلگی با بی(: پوران

  .رنشيخوان باباجونو بگ می
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ره؟ مگه يخواد باباجون رو بگ می عنی چه؟ کیي )با تعجب(: خسرو
رود  می( نم چه شده؟يه نکن بگو ببيدقه گري )با تندی(چکارکرده؟ 

  .)ستديا بطرف پوران و جلو او می
با هق و . ردگي اش را می هيجلو گر کند و با دستمال اشکش را پاک می(: پوران

کنه؛  نمی ه آژان در خونه باباجون رو وليشب تا حاال ياز د) هق
حاال هم عمو جون از شهربانی اومده . مبادا باباجون در بره

شود و همانطور  ش پا میيخشمناک از سر جا(. ببردش خواد بابا جونو می

نقدر يجون شما چرا ا عمو.) ت هق و هق به سرهنگ سوسوبه حال
  .نيه حرفی بزنين؟ آخه يکن ت میين؟ چرا مارو اذيمرموز
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 پوری جون تو جای دختر منو داری، )دستپاچه(: سوسو سرهنگ
ی ين حرفاياصال ا. نعمت منه ولی بابای تو. ری دارميمن چه تقص
  ...نيد شما اجازه نمی. سين نيزن که شما می

شما . نيريگ  چرا حرفتون پس می)دود و حرفش میت(: نپورا
  !اديم ه افسر ارشدين برای جلب باباجون ينگفت

  ؟ش  باباجون کوِش)آتشی(: خسرو
  .یشهربان پوشه با عموجون بره داره لباس می: پوران
ن زندگی رو ببرن؛ مرگ صد شرف ي مرده شور ا)وار وانهيد(: وخسر

. تمامش با وحشت و غم. ستمامش با تر. زندگی داره نه ايب
د يس؟ شما چرا بايآور ن ن خجالتي ا)به سرهنگ(. تمامش کثافت
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د شما که گوشت و يتی رو قبول کنيک همچو مأموري
  .باباجونه استخونتون از

تونم  گه نمیين رو دين توهي من ا)عصبانی(: سرهنگ سوسو
گه جای موندن من ينجا ديا. کنه باور نمی شکیيه. تحمل کنم

شون بشه که  معلوم ن خونه بذارم تاينامردم اگه پام تو ا. سين
  .)رود رون میيفوراً از سن ب(. اديف ميکی برای توق

ن خراب ي تو اهارزه؟ ک ش می ن هميبه) و گزنده عصبانی(: سروخ
بزنه و همتون  تونه حرف ک کلمه نمیين داره؟ آدم يشده تأم

وون های پهل همتون عروسک. نيی هسيهای مقوا مثل آدم
. ديه خودش می ترسيسا ک عمر ازي ای بابای من!  اهيدا  يکچل

کرد چطوری  م ساعت فکر میيخواس ن از زنش آب خوردن می
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ک نفر صاحب مال و جون و يوختی . ن هم آخرشيا. بگه بش
تا چشمتون کور . شه نمی ن بهتريگه از ايزندگی همه است د

  .شه
صاحب . است وانهيسره دپ) زند نکه با خودش حرف میيمثل ا(: فرهاد

ی از يها چه مزخرف... خواد م میيق. رش کننديد زنجينداره واال با
  .اديم رونيدهنش ب

 آقا خودتونو )دود تو حرفش ن میيخته با توهيشخند آميبا ر(: خسرو
زن از . نيترس گه میيهمتون مثه سگ از همد. نيکرد مسخره

ز برادرش خواهر ا. ترسه بچه از باباش می. ترسه شوهرش می
ن يا. ن مرگهيه؟ اين زندگيا. همش ترس ترس ترس. ترسه می

کنن من  ال میيها خ بکن، تو دانشکده تمام بچه فکرش. گنده
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. رهيه؟ بابام وزيچ .کنه ه نفر دهنش جلوم واز نمیي. جاسوسم
کاش . اش رو بشاگرد بگه دهيترسه عق معلم سر کالس می

 نه وايبت دس بس ن و صب تا شوم جلويبود همتون بت پرست
با چکمه  رسه و چونکه بت الاقل آزارش به کسی نمی. نيساد یم

  .کوبه نه مردم نمیيرو س
 پوران جون من )پوران رود بطرف ده و با صدای لرزان میيترس(: فرهاد

ن برادر تو ينگفتم ا. نجا باشميس من ايچ صالح نيه. رم می
ی خوای پهلو کنی می ال میيداره؟ تو اگه خ بيمخش ع

ن يرم، بعد ماش می تو بمون من. باباجونت باشی اشکالی نداره
اگه . ن حرفا بزنیياما حق نداری از ا. ا خونهيفرستم دنبالت ب می

  .گه نه من، نه توين پسره بدی ديکلمه جواب ا کي
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ک همچو حالتی تنهاش  يشی بابا جونو تو راضی می تو: پوران
  بگذاری؟

حرفش را ( ... ی فردا منو همش  تو راضی می)تر شمرده(: فرهاد

س بگو چشم، يگم صالح ن من می!  ال اال اله اهللا)زننده( ).خورد می
ی يها شنوی پسره چه مزخرف مگه نمی. گم بت می ا رويبعد قضا

  .)ودر می ت از سنيفوراً با عصبان(گه؟  می
ن يش مرگت بشم، اي خسرو جون الهی من پ)با دلسوزی(: پوران

تو مگه با خودت . کنه ابام بفهمه دق میاگه ب .حرفا رو نزن
  .داره بيگه که مخت ع دشمنی؟ بخدا فرهاد راس می

 دالکی. ند تو سنآي ب از در اطاق خواب میين هنگام دالکی و مهتاب به ترتيدرا

ده يرنگش پر. اد افزوده شدهيش ز تيای تن کرده و بر وقار و شخص زهيلباس پاک
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. کند ن میين في دستش است فمهتاب دستمال. ده شدهيتک و صورتش

  .است ه سرخيچشمانش از گر
متوجه خسرو (شون؟   پس فرهاد و سرهنگ کوش)با تعجب(: الکید

  تو هم آمدی؟  باباجون)می شود
نها هم با ما قوم و يانگار نه انگار که ا. شون رفتن: خسرو

شون  دهيرد آدم نرسن پس فاه داگه برای روز مبادا ب .اند شيخو
  ه؟يچ

رزنی است شسته رفته و ياو پ. د توآي خدمتکار خانه می »ننه«ن هنگام يدر ا

  .ش را گرفته اه که تا پشت پایيت سيشلوار دب زه با چادر و چارقد ويپاک و پاک
گه  می. اد تويخواد ب ژانه میآ.  خانم قربونتون برم)هراسان(: ننه
  .)دشو می ترس بر همه مستولی. (خوام خدمت آقا برسم می
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  گفتی؟  تو چی:هتابم
  .مگفتم برم خدمتشون عرض کن: ننه

  ا چکنم؟ي خدا)فوق العاده هول خورده(: مهتاب
گه آژان قرار نبود ي د)دهد می با دهن خشک تف خودش را قورت(: دالکی

  پس اسداهللا خان کجا رفت؟. نجاياد ايب
  .يسگفت به من مربوط ن رفتش: پوران
  باشه که کی برایشون رم تا اونوخت معلوم گفت من می: خسرو

ونی يآدم اف. البد رفته به آژانه دستور جلب رو داده. اديف ميتوق
  .شه نمی ن بهتريگه از ايد
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 تاروينجور مأموريخان ا  نگفتم اسداهللا)با هق و هق به دالکی(: مهتاب
خسرو . شناسم کنه؟ من داداش خودمو بهتر می قبول نمی

  .بفهمه ام خوبه حرف دهنشو خان
ش را  بعد صدای(س يها ن ن حرفي حاال وقت ا)زند د میدا(: دالکی

کنن  کشا رفتار می  عجب پس با منم مثل دزد و آدم)آورد ن میييپا
. افتد ه میيپوران سخت به گر(فرستن؟  می و آژان معمولی برای جلبم

خسرو مات . ه بزنديزی نمانده به گريچ کند دالکی هم ه میيمهتاب بلند بلند گر
 چطوره من )درمانده(. د رفتيبا. ستيچاره ن) کند میآنها نگاه ه ب

  ادش تو؟يخودم برم نذارم آژانه ب
  .هيم حرف حسابش چينياد تو ببيب دينه بابا جون بذار: خسرو
  اد تو اطاق؟يبی نداره بيع: دالکی
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د يشما چرا با. بی داره گور پدرشونم کردهينه، چه ع: خسرو
اگر کار بدی .  دفههيون يش ه دفهيمرگ ! نيخودتونو سبک کن

  ن؟يد بترسين چرا باينکرد
. لی خوب باباجون هر چی تو بگیيخ )قابل ترحم. ميتسل(: دالکی
 )رود رون میيب ننه(. تو پناه می برمه ا بيخدا. اد تويش به گويننه ب

لی يخوام با مهتاب خ ای می گه مرد خونهيخسرو جون تو د
سربسر هم . مهتاب جای مادر تورو داره رفتاری کنی خوش

ک ي ن آخرسریيخوام ا ک میيا نزديمهتاب جون ب. نينذار
ک يمهتاب نزد(دردتون بخوره ه د روزی بيزی بهتون بگم که شايچ

شماها زن و . دهيکارد به استخوان رس. هيناچار هم از ني ا)رود می
شماها رو برای  ک کدوم ازيه وخت يد اگه ي های من بچه

 

٧۴                                                                                                         توپ الستيکی                                              

ن و بچگی يی به خالف هم بگزياستنطاق بردن مبادا، مبادا چ
ن خرده حساباتونو با هم صاف ين و بخواهيهم بزن ن و برایيکن
د يدن بگيپرس هر چه ازتون. نيدون چ نمیيشما ه. نيکن

زی ينه؟ واهللا چير از ايقتش غي مگه حق)عصبانی(. ميدون نمی
مهتاب جون مبادا تو حرفی بزنی که برای خسرو بد  )آرام(. نبوده
از تو هم . باش سرو کمی مواظب حرکاتتتو هم خ. بشه

ن ياما ا. شو بکنم س صحبتيدم که حاال وختش نيی شنيزهايچ
رون يد هم از زندون بيشا. عمر خودمو کردم رو بدون که من

اگه تو . جوونن دشمن. کنن اما اونا به جوون رحم نمی. اميب
. حرف نزن. ريجلو زبونتو بگ. گه حسابت پاکهيفتی ديچنگشون ب

  تونی حرف نزنی؟ نمی ) تندکمی(
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 ن زبون تويتا ا. تونم حرف نزنم نمی!  نه)با سرسختی(): خسرو
آدم اگه . خواد بشه هر چه می. د حرف بزنميگرده با دهن من می

د يد بريه؟ بايدش چيبزنه پس فا ن زبون نتونه حرفيبا ا
د تو، يمی آ شود و پاسبانی می ن هنگام در بازيدر ا(. ش سگيانداختش پ

 ده و کاله دويلی الغری است که لباس آبی پاسبانی زمان پوشيو آدم دراز خا

اه درشتی رو چشمش است و مثل کورها به ينک سيع. لبه پاسبانان به سر دارد
کمی روی يتا خط پاسبان ه س. ک تپانچه به کمرش بستهي. کند آدم نگاه می

حال و زهوار در  بیش را يشود دم در پاها اتاق می نکه وارديهم. ش دوختهيبازو

سرش  ش را از دهد سپس فوری کاله کوبد و سالم نظامی می رفته بهم می
است و سپس به  طرفی که دالکیه کورمانند ب. ش ر بغليرد زيقاپد و می گ می

 

٧۶                                                                                                         توپ الستيکی                                              

رکار يتقص های بعد مانند آدم. کند مهتاب و پوران و آخرسر به خسرو نگاه می
  .دستيا ن و ساکت میيياندازد پا سرش را می

شی يچه فرما.  خب من حاضرم)چاخان لیيم و خيمال(: دالکی
ی با ارباب رجوع يگو رمآبانه خودش را دارد وين حال وضع وزيع در(د؟ يداشت

  .)رسد خواهد خردش کند و زورش نمی سرسختی روبرو شده و می
 قربان چه عرض کنم؛ شرمندگی )ر استيهمچنانکه سرش ز(: پاسبان

شو داشته  نهاست که جسارت گفتنياز ازاد باالتر  غالم خانه
  .باشم

چ مانعی يه. دييزود بگو. ديي نه، بگو)سوختگی با خنده قبا(: دالکی
باالخره هر . نيندار ریيدونم که شخص شما تقص من می. نداره

  .ای داره فهيکس وظ
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 قربان همان )شود باز می شود و صورتش کمی از هم شاد می() : پاسبان
. ری ندارمين تقصيبسر شاهده بنده کوچکترخدا . تان  و دهنبل
اش بنده فدای  ک ای)کشد و با پوزش آهی می(آمدی است شده  شيپ

سرش را (. زد ن سر نمی ماز ک همچو جسارتیيشما شده بودم و 
  .)رياندازد ز می

 کسی از شما دلخوری )خشم با معجونی از ترس و دلداری و(: دالکی
د به يآدم با وجدان بافه مقدس است و ينداره باالخره وظ

فه آشنا يت وظيخود بنده بخوبی به اهم. اش عمل کنه فهيوظ
مخصوصاً در . مقدس است فهيوظ. د انجام شوديفه بايوظ. هستم

  .د بکنميحاال بگو چه با. مملکت ما
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ی يآمدها شيبعضی اوقات برای انسون پ  قربان)متأثر: (پاسبان
خود بنده اگه  دييفرمامالحظه ب. چ انتظارشو ندارهيکنه که ه می

شدم که الهی قلم  بود اصال مزاحم نمی ناجبار تو کار پای زور و
  .)کشد آه می(. پام بشکنه

 د،يي بفرما)کند ن صندلی اشاره میيتر کيبا دستش به نزد(): دالکی
  .ديکمی خستگی در کن. دينيد بنشييبفرما

ده د قربان، بنيدار اري اخت)خورد ش تکان نمیياز جا(: پاسبان
نعمت خودم جسارت  ش ولیيستم که پيادب ن قدرها هم بی نيا

  .نميبنش کنم و
. ديل کنيوه ميد کمی مينير، بنشي نخ)کند اصرار می(: دالکی

. م حاضرم همن. ستيشتابی که ن. ديا دهيراه رس باالخره از
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لی يد و او را که خيرگ را می رود دست پاسبان می(. هستم. روم ی نمیيجا

دارد کشان کشان  برمی نکه جلوش چاله است ـ قدمي ترس ـ مثل ااط ويبا احت
صورت او  اندک زمانی هر دو خاموشند دالکی به. نشاند آورد روی صندلی می می

نکه منتظر است حکم يمثل ا. کند، چهره ترس خورده پستی دارد نگاه می
کس چياز ه. کند ن نگاه میيپاسبان به زم. از زبان پاسبان بشنود اعدامش را

ن است که يستادن خسرو مثل ايحالت ا. منتظرند همه. ديآ صدا درنمی
  .پاسبان خواهد برو بزند تو گوش می

تان از هر دو چشم کورم   قربان، نمک)در حالت بگم بگم(: پاسبان
شب سرشب که اومدم هی چند يد. خالف عرض کنم کنه اگر

 گفتم قلم شی. دميبار دسم رفت که در برنم هی دسم عقب کش
. ر مملکت در بزنیيه وزيتو را چه گفتن که در خون! ای دس
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اما . دل و زهله در زدن نداشتم. نطوريهم صب هم که آمدم
  .گه ناچارم که عرض کنميحاال د
فه شناسی يشما آدم وظ. نطور استي بله ا)خورده ميلی بخي(: دالکی
اش را   انشاءاهللا تالفی. ميممنون لیيد ما و خانم از شما خيهست

  .من حاضرم. کنم یم
ه سرکار يساله خون بنده ده اليز شما، عيقربان، کن: اسبانپ

شوره،  کنه، رخت می کلفتی می. سرهنگ بلند پرواز خدمتکاره
ه ي. کنه کنه، هر جور کاری که بهش بگن می و پز می پخت
تو دستشه و براش پادوی  ای دارم که او هم زاده نه ساله غالم
ه جناب سرهنگ ياط خونيه داشته تو حزاد روز غالميد. کنه می

ن يا. ن افتادهيکی رو زميه توپ پالستينه يب کرده می می بازی
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کنه، و اونوخت غروبم با خودش  می داره باش بازی يتوپو ور م
 رسه دم دولت ارگ حضرت اشرف که می. اردش خونهيم

حاال . هو توپ میافته تو باغيکرده  نطور که با توپ بازی میيهم
سی يتا حاال خانم جناب سرهنگ چه پ روزيض کنم از داگه عر
توپ  هيبرای . دونه ال فدوی آورده خدا میيده عين سيبسر ا

ده داده و دو تا پاشو کرده يناقابل هر چی اسناد بد بوده به س
گه توپ  خوام می ن حاال توپو میياالهللا هم ه کفش کهيتوی 

برخان گفتم ک ا نجا بهيچاکر سرشب اومدم ا. مال مردم بوده
اما خود اکبرخان . دا کنهيدا کنه بده و او قول داد توپو پيپ. توپ
بعدش که ننه گفتش . دم کجا رفتينفهم. بش زديغ بعد

اب حضور بشم و يشرف اکبرخان مرخصی رفته، بنده گفتم خودم
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ی برای يگه آبرويخدا شاهده خانم سرهنگ د. عرضم رو بکنم
 تو رختخوابم فکری بودم ده نذوشته و من تموم شبيس بنده و

  ...کردم خود اکبرخان توپو اليدر بزنم نزنم، چکار کنم؟ بنده خ
حالت (! سوخته که پدري بسه مرت)اد تو دل خالی کنيبا فر(: دالکی

 اندازد رو صندلی و مثل آدم عادی برق خودش را می. غشی به او دست می دهد

ست می گذارد رو قلبش مهتاب د. کند زده صاف و مات جلو خودش را نگاه می
دود بطرف پدرش و خود را تو بغل  وار می وانهيکند، پوران د می هيو به صندلی تک

  .)ودر پرد و پس می ش میيزده از جا وحشت پاسبان. اندازد او می
م جانم من يا بريب) برادری با محبت و. رود بسوی پاسبان می(: خسرو

تا ته،   از سر)کند ه میسپس به پدرش نگا(. دا کنم بت بدميتوپت رو پ
ن يزن ر و بدبخت مثل کرم تو هم وول میيک مشت اسيهمتون 
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. اديتو سرتونم که بزنن صداتون درنم .نياترس گه میيو از هم د
  .داره ن زندگی شرفين شد زندگی؟ مرگ به ايا

  
  پرده
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