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 درباره نويسنده
  

: فرزند آقا اسماعيل بازرگان همسر.  در بوشهر١٢٩۵تيرماه : سالشمار زندگي صادق چوبک تولد
تا کالس سوم در : آموزش ابتدايي.)  ش١٣٢۶(و بابک .)  ش١٣٢٣(روزبه : فرزندان). ١٢٩۶(قدسي

نقل مکان به شيراز، تحصيل در مدارس شفاعيه، باقريه، سلطانيه و ) ١٣٠٣(مدرسه سعادت بوشهر 
 ازدواج با قدسي، استخدام در وزارت فرهنگ و آغز ١٣١۶حيات شيراز و کالج آمريکايي در تهران در سال 

سال اول . احضار به خدمت سربازي ١٣١۶-١٧تدريس 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 

 ١٣خاموشي در بيمارستاني در شهر برکلي کاليفرنيا در ). ١٣١٩(در ستاد ارتش به پايان مي آورد
  .گان مراجعه آنيدبراي اطالعات بيشتر به بخش شاعران و نويسند.١٣٧٧تيرماه 
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 توپ الستيكي   
  صادق چوبك    

       
   نمايش در يك پرده

  
 
 

  آدمهاي نمايش
 

 ميرزا محمد خان دالكي وزير آشور
 مهتاب زن دوم او

 سرتيپ مهديخان ژوبين نژاد داماد دالكي
 )از زن اول(پوران دختر دالكي 

 )شوهر پوران(فرهاد ميرزا پينكي مديرآل وزارت پيشه و هنر 
 )برادر مهتاب(اسداهللا خان سوسو سرهنگ شهرباني 

 )شاگرد حقوقاز زن اول، (خسرو پسر دالكي 
 ننه خدمتكار
  حمزه پاسبان

  
 

 .سالن خانه ميرزا محمد خان دالكي وزير آشور تهران ساعت ده بامداد يك روز ارديبهشت ماه: سن 
يك جار بزرگ بلور . حاشيه دور سقف طالئي است. اتاق بزرگي است با ديوار و سقف گچي سبز رنگ
ر پنجره پهن ديواري سوي بغل راديو يك تلفن زي. تراش با شمعهاي الكتريكي از سقف آويزان است

سوك ديوار چپ و ديوار عقب عسلي گردي است آه . نور آفتاب از اين پنجره تو اتاق مي تابد. گذاشته
توي اين گلدان يك دسته گل . رو آن گلدان ميناآاري بزرگي است آه رويش نقش و نگار چيني دارد

رو ديوار عقب، سوي . و رو آنها گرد گرفته گذاشته شدهميخك و الله آاغذي آه بسيار بد درست شده 
دست راست اين . چپ دري است آه باتاق خواب دالكي باز مي شود و رويش پرده مخمل سرخ افتاده

. در، ميان ديوار عقب، گچ بري نماي يك بخاري ساده آه هنري در ساختن آن بكار نرفته ديده ميشود
اين طرف و آن طرف . ست و روي آن يك آئينه، گذاشته شده طاقچه بخاري يك شال ترمه پهن ايرو

 يرو ديوار، دو تا قاب خامه دوزي بد ساخت آه با پيله ابريشم و مرواريد بدلي رو, آئينه، آمي پائين
سوي راست بخاري دري است آه باتاق ناهارخوري باز ميشود . مخمل سياه دوخته شده آويزان است

 دست راست در، تو سوك ديوار عقب و ديوار دست راست باز يك .و رويش پرده مخمل آويزان است
ميان ديوار . عسلي ديگر است آه گلدان و دسته گل آاغذي قرينه سوك ديوار چپ روي آن جا دارد
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روي اين در هم پرده مخمل آويزان . راست دري است آه به راهرو و اتاقهاي ديگر و بيرون باز ميشود
 .و اين عكس تنها زينت ديوار دست راست است. ي ديده ميشودباالي اين در عكس بزرگ. است

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

دورادور ميز شش صندلي از . نيمكت بزرگي است آه روه اش مخمل گلدار لهستاني پشت گلي است
دو تا بخاري نفتي دستي . ش آرماني عالي پهن استآف اتاق يك تخته فر. سر نيمكت چيده شده

 .دست راست و دست چپ اتاق ميسوزد
هنگامي آه پرده پس ميرود دالكي تنها روي نيمكت جلو بخاري نشسته و دستهايش را زير پيشانيش 

ي از دندان يگو. روي ميز گذاشته و خوابيده و سر طاسش بحالت درد و غم براست و بچپ تكان ميخورد
پس از لحظه اي بناگهان، پنداري سوزني به تنش فرو رفته، با وحشت از . ا سر درد رنج ميبرددرد ي

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

 .ه ميكندتماشاچيها نگا
دالكي مردي است پنجاه ساله با قد آوتاه و صورت سرخ براق گوشتالود و چانه آوچك شلغمي آه رو 
غبغبش چسبيده و چشمان ريز تخمه آدويي و ابروهاي آوتاه باال جسته و تابتايش مانند اين است آه 

لباسش . تبينيش عقابي و شكمش گنده اس. خشك شده" نميشه. نه"هميشه تو قيافه اش عبارت 
منحصر است بيك رب دوشامبر برگ نخودي آه سر دست ها و يقه اش مخمل قهوه اي آار گذارده اند، 
قيافه اش در اين هنگام چنان وحشت آور است آه گويي دارد فرود آمدن سقف را رو سر خودش 

ن و نگاه تند و آوتاهي بدر دست راست مي اندازد و سپس به چاالآئي آه از س. مشاهده مي آند
سالش دور است مي دود طرف پنجره دست چپ و بيرون سرك مي آشد و دوباره برمي گردد و مودب 

 .و دست بسينه زير عكس مي ايستد
قربان به خاك پاي مبارك ) دست به سينه مودب زير عكس ايستاده، نيم رخش پيداست): (دالكي(

فرزندان خودم را با . كب نشده امقسم آه غالم خانه زاد تاآنون آوچكترين خالف و تقصيري را مرت
. دستم آفن آرده باشم اگر در اين دوازده سال ثانيه اي ا زراه چاآري و غالمي منحرف شده باشم

خاآسار بي مقدار همواره آوشيده است آه منويات مبارك را نصب العين قرار داده و آنچه را آه ذات 
 و هفتاد و دو تن شهيد دشت آربال قسم آه اين بنده به انبيا و اوليا. مبارك اراده فرمايند اجرا نمايد

به زن و فرزندان صغير . آمترين در هيچكاري آه زيانش متوجه وجود مبارك باشد دخالت نداشته است
. هر چه بفرمائيد اطاعت مي آنم. غالم تسليم صرفم) خيلي چاپلوس و خاآسار(غالم ترحم فرمائيد 

ر دست راست با شتاب مي آيد تو ا تاق و مثل اينكه پي آسي در اين هنگام مهتاب زن دالكي از د]
او زني است سي دو سه ساله آه هنوز خوشگلي خودش را . مي گردد به اطراف اتاق نگاه ميكند

هنوز . اسباب صورتش قشنگ است. اما قشنگيش آمتر از آن است آه خودش خيال ميكند. دارد
خيلي خوب . قدش از شوهرش بلندتر است. دازدچشمان ميشي گيرنده اش دهن اهلش را آب مي ان

دالكي . و با دقت لباس پوشيده و بزك آرده و سر ش را درست آرده، اندامش نرم و نازك و ظريف است
آو، اآبره [ زير زباني و با يأس. دستهايش را مي اندازد پائين ولي نمي خواهد چيزي از او پنهان آند

 پيدايش نشد؟
زنش گفته . تو خونه اش نبوده. معلوم نيس آدوم گوري رفته! نه) صداي بلندعصباني و با ): (مهتاب(

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

ده بود تو اين پدر سوخته يه هفته بودش پاش آر. من اصال ميدونستم زير آاسه يه نيمكاسيه): دالكي(
از روي بيچارگي دستش . (يه آفش و مرخصي ميخواس، تو خودت ميديدي ديگه آه چه جوري هول بود

  .منكه دارم ديوونه ميشم. مهتاب جون حاال چكار بكنم؟ تو يه چيزي بگو) را دراز ميكند به سوي مهتاب
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اما اآبر چي؟ اگه با اآبره آار . ميگه با اآبره آار دارم. آژانه هنوز در آوچس. نميدونم واهللا): مهتاب(

. ديگه چرا نباس در آوچه روول نكنه.  برهداشت وختيكه ننه بش گفته بود اآبره امشب نمياد ميباس
آژانه . ننه رو فرستادم پرسيده اگه چيزي هس بگيد به خانم بگم. هي راه ميره هي تو باغ سر ميكشه

 گفته آقا خونس؟. اونوخت بازم چند بار احوال شما را گرفته. گفته به خانم عرضي ندارم
  آي در خونه بود؟ببينم ديشب تا) از ترس دل تو دلش نيست) : (دالكي(
البد تا صب . بعدش نميدونم. من خودم آه تا ساعت ده بيدار بودم و ديدمش راه مي رفت) : مهتاب(

 .سر مهمين جوري گيج ميره. من آه ديشب خواب به چشمام نرفت. بوده
 آخه جانم چرا همون ديشب بمن خبر ندادي آه فكري بكنم؟): دالكي(
ي آك بندازم تو شلوارت آه چي؟ مثال اگر ديشب مي گفتم چكار مي مگه بيكار بودم، بيخود): مهتاب(

 .حرفا ميزني) 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(

 . خره تلفني، چيزيباال. ديشب مي گفتي شايد تحقيق بيشتري مي آرديم
بعد صب سحر ننه ديده بودش . من چه ميدونسم، به خيالم راس راسكي با اآبره آار داره) : مهتاب(

 .آدم از اين جور زندگي دلش بهم ميخوره. آه. نگو تا صبح همونجا بوده. بازم جلو خونه راه مي رفته
 خب، حاال آي اينجاس؟) بي حوصله): (دالكي(
 .ننه هس و آشپز آه دارن تهيه چلوآباب ناهار رو ميبينن) بي عالقه): (مهتاب(
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 ديدي چجور آبروم رفت و دشمن شاد شدم؟. آاشكي مهمون نداشتيم) با دريغ): (دالكي(
خدايا ) با سستي و مغلوبيت خودش را پرت ميكند روي صندلي دست راست بغل نيمكت): (مهتاب(

 پيش سر و همسر بلند آنم؟ بچه ها را چكارشون اگه تو رو ببرنت من چكار آنم؟ چجوري ديگه سرمو
 .آنم؟ چقده بت ازو التماس آردم مواظب آارت باش و يه وخت نكنه يه آاري دس خودت بدي

بهمون قرآني آه بسينه محمد نازل شده آه اگر من تا حاال آوچك ترين خيال خيانتي در دلم ): دالكي(
آخه چطور يك . و مته بخشخاش گذوشتن مي آردممن يه امضارو با هزار ترس و لرز . گذشته باشه

 همچو بد ذات ولدالزنائي پيدا ميشه آه به ولينعمت و خداي خودش خيانت آنه؟
 .آدم آه خودش نميخواد. آدم آه پيغمبر نيس؛ يه وخت ديدي از دس آدم در رفت) باشك): (مهتاب(
آجا رفتي؟ چه گفتي؟ چكار خوب فكر آن ممي جون تو اينهفته .) مثل اينكه بخواهد حرف بكشد(

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

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

توجشن اون سفارت خونه آه اون شب مهمون ) واهد به حافظه او آمك آندمثل اينكه بخ) : (مهتاب(
ميگم يعني تو . بودي چيزي از دهنت در نرفته؟ آدم نابابي پهلوت نبوده؟ وختيكه اومدي آه آلت گرم بود

 .مستي چيزي از دهنت نپريده باشه آه آسي شنفته باشه
. هيچ چيز بدين گفتم. نه)  قورت ميدهدچند بار تفش را. چشمانش از وحشت باز ميشود): (دالكي(

يعني چيز بدي وجود ) يكه مي خورد و حرفش را مي گرداند. (همش از ترقيات روزافزون آشور گفتم
مثال تو خيال ميكني امروز روي تمام آره زمين بگردي مملكتي به خوبي و . نداره آه آدم ازش حرف بزنه

ه؟ مگه اروپا غير از راه آهن و خيابان هاي آسفالت و فراواني نعمت و نظم و امنيت ايرون پيدا ميش
ساختمانهاي عالي چيز ديگه اي هم داره؟ تو خيال ميكني هيچ جاي دنيا امنيت اين آشور را داره؟ 

بكوري چشم ) با صداي رجزخوان و حماسه سرا(ميدوني چقدر دزد و آدمكش تو فرنگ خوابيده؟ 
تا آور شود هر آنكه نتواند . د عظيم الشان خودمان داريمدشمن، ما همه اينها را تحت سرپرستي قاع

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

حاال . آدم بايد خيلي دس به عصا راه بره. بهمين حرفا هم خيلي ميشه دسك و دمبك گذاشت. بكنه
 آاري آه بار آرد پشيماني؟اصال چرا عاقل آند 

بيرو نكه من از . جوني من اينارو پيش تو ميگم) با چاپلوسي. از حرفش پشيمان شده): (دالكي(
اصال آو وقت؟ آو ) آتشي مي شود. (وختيكه ميرم تا ميام خونه هم شده آلمه با آسي حرف نميزنم

 فرصت؟ مگه آلمو داغ آردن؟
حرف از دهن آدم .  گرم شد ديگه زبونش دس خودش نيسميدونم، اما آدم وختيكه آلش): مهتاب(

 .و آدم خودش ملتفت نيس چي ميگه. ميپره
چهره . ناگهان گويي چيز تازه ئي به نظرش آمده خيره و پرمعني به صورت زنش نگاه ميكند) : (دالكي(

 مهتاب جون ميخوام) اش بيم خورده است و به زحمت نفس ميكشد، با سبزي پاك آني و چاپلوسي
حاال هم اگه منو بگيرن ببرن . توخودت مي دوني آه من چقده تو رو دوست دارم. يه چيزي ازت بپرسم
تو همونوختاشم اگه دس منو مي گرفتي از خونه بيرون مي . ملك ورامين مال توه. هر چه دارم مال توه

از . وزم ندارممن از خودم هيچ چيز نداشتم و هن. آردي من ميبايس خودم و رختاي تنم از خونه برم
من مادر خسرو رو واسيه خاطر تو طالقش . وختيكه تو ا ومدي تو خونيه من، خونيه من روشن شده

افتخار . اما من تسليمم. ممكنه من رو امروز بگيرن ببرن و بيندازند توهلفدوني تا استخونام بپوسه. دادم
شايد . مرگ بچه هام نمي دونم چيهبه . 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. دوني؟ خبري داري؟ مثه اينكه تو يه چيزاي ميدوني نميخواي بمن بگي

  .بگو گاسم راهي پيش پام بذاره
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چه خبري؟ از آجا خبر دارم؟ چي هس آه من بدونم؟ مگه از خودت شك ) تلخ و گرفته): (مهتاب(

 .داري؟ پناه بر خدا
تي از جشن سفارت خونه اومدم آلم گرم ميگم گفتي وخ! نه جوني) چاخان و خرد شده): (دالكي(

 بود، چيزي از زبونم پريده؟ چي گفتم؟ تو خواب حرفي زدم؟ تو چيزي از زبونم شنيدي؟ 
اومديم تو هم چيزي گفته باشي من ميرم به آسي ميگم؟ اين مزد ) دلخور و خشمگين): (مهتاب(

 .دسمه؟ مرده شورا ين دسه بي نمك منو ببره
چرا برزخ ميشي؟ ميگم يه وخت چيزي از دهنت بيرون نپريده . نه جوني) دودتو حرفش مي): (دالكي(

 .تو آه ميدوني ديوار موش داره و موش گوش داره. باشه حرفي زده باشي مردم شنفته باشن
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ديگه چي؟ من شش ساله تو خونيه . اينم مزد دسم. قربون همون لب و دهنت! آفرين) بيزار): (مهتاب(
ئيدم، خوبت ديدم، بدت ديدم، حاال اين حرفا بم ميزني؟ اونوخت آه وزير نبودي تو دو تا شكم برات زا

. حاال يك آلمه حرف حسابي از دهنت در نمياد. اونوخت اقال دلي داشتي. خيلي از حاالت بهتر بودي
تو خودت آنقدر آب زيرآاهي . چي بود آه بگم؟ من آه هيچ از آاراي تو سر درنميارم) آتشي ميشود(

از آاراي بيرونت . تو تموم آاغذاي اداريتو از من پنهون مي آني. اري آسي از آارت سر دربيارهآه نميذ
من شش ساله زن تو شدم يك آلمه حرف سر راس آه آدم چيزي ازش . يك آلمه به من چيزي نميگي

همش رو قوطي سيگارت يه . بفهمه از دهنت نشنفتم يه دفتر يادداشت از ترس من تو جيبت نميذاري
خدا خودش ميدونه اينا . ازتم آه ميپرسم، ميگي نمره پرونده و آاغذ اداريه. يزاي رمزي مينويسيچ

صدايش را ميآورد . (مثل اينكه سر تا ته خونيه ما جاسوس ريخته! خدا بدور. چي هستن آه مينويسي
حرف بگو ببينم ميخوام بدونم تو چي داشتي آه من بكسي بگم؟ من به مرگ بچه هام ! نه) پائين

. اصال از وختي آه تو وزير شدي من حرف از يادم رفته. روزونمو براي خاطر تو آه وزيري به مردم نميزنم
 حاال ميام حرفاي تو رو ببرم به ديگران بزنم؟

اينهائي رو آه من رو قوطي سيگارم يادداشت ميكنم چيز بدي ) آتك خورده. آرام و محتاط): (دالكي(
بي آنكه به . (من نگفتم آه تو حرف منو بكسي ميگي. يخوام تواداره يادم بيادم. واهللا آار ادارين. نيسن

ميگم يه وخت ها آه ميري . زن آدم آه جاسوس آدم نميشه) حرف خودش اعتقاد داشته باشد
اسداهللا خان خيلي آدم . چيزي از دهنت نپريده باشه. خونتون، يا داداشت اسداهللا خان مياد اينجا

اما آدم . اگه من نبودم حاال حاالها تو نايب اوليش ميموند.  بش خيلي آمك آردمديدي آه منم. خوبيه
 .وختي آه ميخواد چيزي بگه، جلو برادرشم آه باشه نبايد احتياط رو از دست بده

 

  
 

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

! ها)با دق دلي(وزير يه مملكتي هستي، تو ديگه نباس اين حرفا رو بزني . سني ازت گذشته. داره
مثل اينكه بخواهد (ي من جاسوس تو هسم توم تمام اين شش سال خيال ميكرد. حاال مي فهمم

توا گه راس ميگي و اينقده دس به عصا راه ميري برو جلو اين ) تالفي حرفهاي او را سرش در بياورد
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منكه . اونه آه با هزار آدم ناباب راه ميره. خسرو پسرتو بگير آه هزار جور آتاباي عجيت و غريب ميخونه
 روز پيش فرهاد ميرزا ميگفت خسرو خان خيلي بي احتياطي همين چند. از اين حرفا سر در نميارم

 .سرش رو تنش سنگيني ميكنه. يه حرفاي ميزنه آه نبايد بزنه. ميكنه
 فرهاد چي ميگفت؟ خسرو چه آار آرده؟ راسي خسرو آجاس؟) دستپاچه): (دالكي(
صب زود پاشد . افتادهمثه اينكه از دماغ شير . بمن آه نميگه. من چميدونم) با بي اعتنائي): (مهتاب(

هنوز يك آلمه نگفتي تو دل . مگه ميشه باهاش حرف زد؟ آلش خشكه. رختاش تنش آرد رفت بيرون
بابا جون . جون بجونش آني به آدم صاف نميشه. هر چه باشه بچيه شووره ديگه. آدم وا سرنگ ميره

 .يكي نيس بگه آتاب خوندن آه اينهمه فيس و افاده نداره
 چه آتابي؟ اين حرفا چيه مي زني؟) اوآنجك): (دالكي(
اينم آه ميگم، فرهاد جلو پوران . گفتم آه من از آاراش سر در نميارم) گزنده و با شماتت): (مهتاب(

من نميدونم . خواهرشم ميگفت، نه بگي من از خودم درآوردم، ميگفت خسروخان داره روسي ميخونه
 .م تو حساب نيسمنكه سر. او از آجا فهميده، آيا راس، آيا دروغ

با . دستهايش را جلو دراز مي آند. مثل اينكه بخواهد گريه آند صورتش تو هم مي رود): (دالكي(
اين حرفا رو نزنين من اگه بفهمم خسرو روسي . شما را به خدا مهتاب، به خسرو رحم آنين) التماس

امروز فرهادم ) ميكنديكهو حرفش را عوض . (ميخونه خودم هر دو تا چشماشو با دس خودم درميارم
 نهار مياد اينجا؟

 .آره) بزمين نگاه ميكند. گرفته): (مهتاب(
 ديگه آيا ميان؟): دالكي(
 .هموناي آه هميشه ميان: چميدونم) بي حوصله): (مهتاب(
آدم در خونش آژان گرفته باشه و . حاال ديدي باز آج خلقي مي آني) آرام و آمي جدي): (دالكي(

اگه رفتم اونوخت ) آه سنگيني ميكشيد. (ونش هم اين الم شنگه ها بپا باشهبخوان بگيرندش تو خ
 .هنوز نميدونين چه خبره. قدرم رو ميدونين

حاال از آجا آه آژان بتو آار داشته باشه، . خوبه خوبه اين حرفا رو نزن آدم يجوريش ميشه): مهتاب(
 .كريه آه بسر تو افتادهمن نميدونم اين چه ف. شايد راس بگه با اآبر آار داشته باشه

پس بكي آار داره؟ آي اينجا هس؟ مگه نه خودت ميگي هي احوال منو از ننه ) با اطمينان): (دالكي(
از اون گذشته آژاني آه بقول خودتون از سرشب تا حاال دم خونيه يه وزير آشيك ميده چكاري . گرفته

حاال .  اينو بش ميگن تحت نظر.ميتونه داشته باشه؟ سگ آيه آه پيش خوديه همچو آاري بكنه
 ديدي چطور روزگارم سياه شد؟) سخت خود باخته. (فهميدي؟ من تحت نظرم

ببينم مگه شهرباني ) مثل اينكه واقعا اين سوالي آه مي آند برايش معمائي است. جدي): (مهتاب(
 .زير دس شما نيس؟ مثه اينكه شهرباني يه وخت زير دست وزارت آشور بود

با تشويش و (مگه چطور؟ . اما تشكيالت آن سواست. چرا، هست) دان رو حرف ميگذارددن): (دالكي(
 چرا اينو ميپرسي؟) بدگماني

زودي برئيس شهرباني تلفن آن . هيچي، گفتم اگه شهرباني زير دس وزارت خونيه توس): مهتاب(
 .ازش ته و تو آارو دربيار

) سر شرا مياورد نزديك مهتاب. (خيال نميكردماي بابا تو را هم اينقدها ساده ) وارفته): (دالكي(
درسه آه زنمي و شش ساله روي يه بالين . افسوس آه نميتونم صاف و سرراس باهات حرف بزنم

 .افسوسه آه آدم نتونه با زنش حرفشو بزنه. خوابيديم؛ اما نميتونم دلم رو پيشت واز آنم
د يه چيزي هسش آه نميخواي به من الب. مرگ من حرف بزن: ممي جون) خيلي نگران) : (مهتاب(

تو چرا . آخه چرا نميتوني با من صاف و سرراس حرف بزني؟ مرگ پرويز من به آسي نميگم. بگي
 بدگموني و هميشه حرفاتو از من پنهون ميكني؟

من از تو ) قيافه اش درست بر خالف آنچه را آه ميگويد نشان مي دهد(فايده نداره ) مايوس): (دالكي(
اما هر دو با هم . شهرباني جداس، وزارت آشور جداس. من هيچي از تو پنهون نميكنم. عهخاطرم جم

 .نگفتي امروز آيا ميان اينجا نهار) حرف تو حرف مياورد. (همكاري ميكنند
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گفتم داداشم اسداهللا . مگه نگفتم؟ سرتيپ مياد پروانه و فرهاد و پوران) با سر دل سيري): (مهتاب(
 . همين. روخانم برگرده اونم هستاگر خس. خانم بيادش

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

من ميگم حاال آه نميخواي برئيس شهرباني تلفن آني، خوبه به سرتيپ تلفن ) خيرانديش): (مهتاب(
آخه هر . شايد بشه ته توي آاررو در آورد. دتر خبردار ميشناونا قشونين و زو. شايد اون بدونه. آني

 .چي باشد دومادته
اگه سرتيپ بفهمه شايد بدترم بشه آه . هيشكي نميتونه آاري بكنه. فايده نداره) مايوس): (دالكي(

 .بهتر نشه
ازده ساله ي. سرتيپ مهديخان دومادتوه. آدم خوب نيس اينقده بدبين باشه) 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 . داره بش تلفن بزني و ازش بپرسي؟ اگه ميدوني آه ميدونه

 .بگو بش شايد چاره اي بكنه. ديگه خودش مياد اينجا ميفهمه
. خيلي خوب) وار ولي دودل در حاليكه از الي صندليهاي دست چپ بطرف تلفن ميروداميد): (دالكي(

 .هر چه تو بگي ميكنم. هر چه باداباد
 
 

 
 
. نخير خانم ببخشيد! آلو! آلو.) گوشي تلفن را برميدارد و نمره ميگرد اما از دستپاچگي اشتباه ميگيرد(

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

 .ميلرزه
) خيلي جدي و با اخم آنجكاوانه. م پيش ميرود و نمره را با دقت ميگيردبا دلسوزي و ترح) : (مهتاب(
گوشي را ميدهد به دالكي آه (حمداهللا توئي؟ تيسمار تشريف دارن؟ بگو خود تيمسار صحبت آنن ! آلو
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او هم آنرا قرص مي چسبد و به گوشش ميگذارد و سرش را روي آن خم ميكند، مهتاب پهلوي او 
 .)ايستاده

چرا دير آردي؟ زود آجا بود؟ پاشو ) با خنده قباسوختگي(مهتي توئي؟ سالم، قربون تو ! آلو): دالكي(
لبهايش (تا تو برسي ميشه يازده . ده و نيمه. اما ميخوام تو زودتر بياي. نه هنوز آسي نيومده. بيا ديگه

. بري نشدهنه تو بميري، هيچ خ) تو گوشي مي خندد اما صورت همانطور قابل ترحم و واخورده است
بگو پروانه و بچه ها هم بعد بيا . صورتت رو اينجا بتراش. نه جون تو همه خوبن. يك آار آوچكيت داشتم

 ).گوشي را ميگذارد(همين حاال مياي ديگه؟ قربون تو؟ . نشون
 پس چرا بش نگفتي؟) آمي تند) : (مهتاب(
ميرود بطرف . (حاال ميادش اينجا. يسآخه جوني تو تلفن آه جاي اين جور حرفا ن) با دلداري): (دالكي(

مهتاب هم بدنبالش ... يكي از صندليهاي دست چپ و خودش را باز هوار دررفتگي مي اندازد روي آن
 .)راه ميافتد و رو برويش ميايستد

 .چقده گيجم. راس ميگي): مهتاب(
 ميپرسيد، چه هي. از حرف زدنش معلوم بود آه يه چيزي ميدونه. گمونم يه بوئي برده) : دالكي(

 خبره؟ اتفاقي افتاده؟ خبري شده؟
گاسم تلفن تو ناراحتش آرده بود آه هي اصرارش . خيال مي آني. نه) با ترديد و شك): (مهتاب(

  گفت زودي ميادش ديگه؟. ميكردي بياد اينجا
 ؟يتو خودت با آژانه روبرو نشد) شوديز ميم خيناگهان ن(آره ): يدالک(
.  گرفته رفتهي؟ ننه رفته دم در او گفته اکبره کجاس؟ ننه گفته اکبر مرخص دارهيچ معنيه): مهتاب(

ر چنار يبعد آژانه رفته اونطرف ز. دار شدن؟ ننه گفته بلهيگفته ب. ده آقا هستن؟ گفته بلهيبعد آژانه پرس
 سادم،ي رفتم تو باغ پشت کاج بزرگه وايواشکيبعد که ننه اومد بمن گفت، من . سادهيابون واي خيپا
ابان يبعد دوباره رفتش اونطرف خ.  نرده تو باغ نگاه کرديد و ازاليدم آژانه باز اومد دم در گردن کشيد
  .دياما او منو ند. ساديوا
  

١٣٢٦صادق هدايت و صادق چوبك در ميگون،    
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 . من رحم کنيبه بچه ها.  برميا به تو پناه ميخدا) کنديش را بلند ميدستها): (يدالک(
تو که ازخودت . رهيره سر دار نمي دار ميگناه پايسر ب. خدا بزرگه.  جون غصه نخوريمم): مهتاب(

 .ي آزار بوديشه مثه بره بيتو هم. خورمي تو قسم ميمن باال. خاطرت جمعه
 ين ضرب المثل ها برايا.  دار رفتهيگناه باالي حرفا دروغه، تا حاال هزار تا سر بنيا) يعاص): (يدالک(

 يوخت. تونم حرف بزنميده باشم؟ افسوس که نميخودم خوبه چند تا شونو د.  احمقا خوبهيدلخوش
 که حق حرف زدن نداشته يده داره تو دهن آدم لق لق بزنه؟ فرق آدميآدم نتونه حرف بزنه، زبون چه فا

تموم عمرم .  رو ببرنين زندگيمردشور ا. تونن حرف بزننيه؟ اونام زبون دارن اما نميه با خر و گاو چباش
 .ن نرفتيه قلپ آب خوش از گلوم پائي
. نجور حرفارم نباس زديبه نظر من هم. ي نبوديچوقت عصبانيتو که ه.  جون جوش نزنيمم): مهتاب(
 يم زندگيلي رو ببرن؟ خين زندگي مرده شور ايگي چرا م.يده تريتو که از من فهم.  دهين حرفا بو ميا

 .يکني خودتو ناراحت ميخوديب. هيخوب
 يسوزه که اگه من برم شما کسين ميش دلم از اياما من هم. غلط کردم. يگيراس م) آرام): (يدالک(

  ترسميم. سي ازت ساخته نيتو هم که کار. خسرو که بچه مدرسه اس. ن ازتون توجه کنهيرو ندار
 .نهمه گرگيون ايم) کندي مکث ميکم. (بچه هام تلف بشن

 کدوم گرگ؟) با تعجب): (مهتاب(
 بود که من ين راحتي به همين زندگي کرديال ميکدوم گرگ؟ شما خ)  و حق بجانبيجد): (يدالک(

گر ي آوردم از دس صد نفر گشنه دين خونه مي که من توايک لقمه نونين يبراتون فراهم کرده بودم؟ هم
ن حاالس که يهم) نيخشمگ( فراهم شده؟ يخودي بين چند پارچه آبادي هميال کرديخ.  زدمياپ مق

 سگ يد توهلفدونيشه ومن بايده ميخا از هم پاشيافته و مثه جگر زليک نفر ميک تکه اش دس يهر 
 شي تفتين، ممکنه براي؟ ببيم کرديجواهراتو قا! نميبب) نياورد پائيش را آهسته ميصدا. (کش بشم

ه يتا تنک.  کردن همونيبروز دادن همون و سر کوچه نشستن و گدائ. ي بروز بديزيمبادا چ. انينجا بيا
 ؟ينم، همونجا که خودم گفتم چالشون کرديبب. برنيپاتم م

 .آره) عيمط): (مهتاب(
 رو ر ويزمانه ز. ي زني جهاز دخترت دس بشون نميبرا.  روز مباداتونين برايا)  شوديآرام م): (يدالک(

در . (نو از من داشته باش به دو گل چشماتم اعتماد نکنيا)  کندي ميافتد اما خودداريه ميبه گر. (داره
ادش آمده ي يزتازه اي چي ماند گوئيره مي کف اتاق خي شود و به قالين هنگام چشمانش گرد ميا

د يشا) ابدي يدرممهتاب حالت او را .  زندي توصورتش وول مي ماند و ترس تازه اي ساکت ميلحظه ا
 موضوع آن مناقصه اس؟

 کدوم مناقصه؟) دستپاچه): (مهتاب(
 ...همون... همون مناقصه ) تو خودش است): (يدالک(
 . هسيزيه چيپس . آخه حرف بزن) هول خورده): (مهتاب(
گه هم توش ي ديايلين خيگذشته از.  وختهيليآخه اون مال خ) زندي تو خواب حرف ميگوئ): (يدالک(

 ...يحت. من بدبخت دالل مظلمه شدم. ديس داشتن که به من از همشون کمتر رسيللفت و
 ؟ي چيحت): مهتاب(
 .چي هيحت. غلط کردم): يدالک(
 ...ي دس خودت دادي و کاري کردياطي احتيشه بيمعلوم م.  هسيزيه چيپس ) آرام): (مهتاب(
 است ياو مرد. د توي آي م از در دست راستيپين نژاد در رخت سرتيپ زوبين هنگام سرتيدر ا(

 شق يليخ. ديده، ترش متفرعن بر ما مگوزي، اما بلند قد و آبله رو و با چهره تاسيهمسن و سال دالک
د ي آيرون مي که ازدهنش بيشه رو کلماتيو هم. ده استيش تمامًا کوتاه و بريحرفها.  روديو رق راه م

 و يد از وضع ساکت و سوت و کور دالکي آيمتو اتاق که . آورديو رو غبغبش فشارم.  دهدي مينيسنگ
 رود و يش ميپ پي شود سرتي جلو پاش پا ميدالک.  آورديش نمي خوياما برو. خورديکه ميمهتاب 

 .)دهديگرش را به مهتاب مي و دست ديکدست به دالکي
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 ؟ بچه ها خوبن؟ي؟ مهتاب جون خوبيچطور! سالم ممد): ن نژاديژوب(
 .ي چه احواليچه حال! يا) با ناز.  دهديش ميش را پيد و پستانهاستي ايشق و رق م): (مهتاب(
. نيبچه هات خوبن؟ پروانه خوبه؟ بش. ميالحمداهللا همه مون خوب)  دوديتو حرف مهتاب م): (يدالک(
 .) خندنديآنها هر دو توروش م. کنديد و پرسش به زن و شوهر نگاه مين نژاد با ترديژوب(
.  شهي که مهتاب روزبروز تو دل بروتر ميممد تو ملتفت هست) کند بمهتاب يش را ميرو): (ن نژاديژوب(
 ) خندديقاقاه م. (اديشتر رو ميخوره بيمونه هر چه پا مي ميچه کاشي انصاف مثه قاليب
پروانه ! نيگي ميگه چيشما د. کنهيپ همش مسخره ميسرت. گهيخوبه د) رديگيبه خودش م): (مهتاب(

 .دوهيشه چش و دلشون مين مردا که همياز دس ا! واه! مونه، واهي ماه مکهيه تيخانم ماشااهللا مثل 
شو يباشه تا تالف. يدين هفته هفتصد تومن منو گزيتو، تو ا)  به مهتابيبا خوش خلق): (ن نژاديژوب(

با خنده و (دون ي مياريد بي بايهر چه پول دار.  منهيگه روز سهراب کشيامروز د. ارميسرت در ب
  که؟يدونيم. م هايداريرم گرو ور مما جواه) چشمک

پروانه خانم رو که هزار تومن منوبرده ! اوا) کنديبت را فراموش ميمص. ي عاديليافه خيبا ق): (مهتاب(
تازه ) دروغش آشکار است. (روز باختميبخدا من د) کنديغم خود را فراموش م. ( اون درين پاين؟ ايگينم

 .نين باز از من برديشما هر چه بباز
 داره يک شانسين مهتاب يممد ا) ندي نشي هم ميدالک. ندي نشي خندد و ميبلند م): (ن نژاديوبژ(

اونم با دو . نه که رنگو آورديب اي رنگ و عجيمهتاب رفت پا. شب من فول آس داشتميپر. بهيکه عج
. ي نقل داريليخ)  اندازدي به مهتاب مي پرمعنينگاه(شه؟ ي ميزيچ همچه چيه. فکرشو بکن! ورق

 انشون؟ فرج اهللا خان چطور؟ي ها؟ فرهاد و اسداهللا خانم هم که ميال داريبنظرم امروز خ
ش يزي دسه ديشاين داره از قوم خويده و پرويفرج اهللا خان واسش از رشت مهمون رس. نه) : مهتاب(
  . پکرهيليخ. کنهي ميرائيپذ
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. اريم بيوه داري بخوره؟ مي مهتياري نميزيچيمهتاب جون )  مهتاب را بروبدير پاي خواهد زيم): (يدالک(
هنوز دم در .  روديرون مي بيابد و با دلخوري يدر ممهتاب . (ادي منم بدم نمي تازه دمم درس کنيه چاي

 )دهينرس
شه که تا ينه مثل هم. ارن سر سفرهي چلوکبابو دس دس بيمهتاب جون دستور بده ظهر): ن نژاديژوب(

 .) روديرون ميمهتاب ب. (زنهيخ ميشه و برنجش ينه چه خبره تمام کبابها مثه چرم سفت مياد ببيآدم م
 پرسد ين نگاه مي اندازد و با همي ميز خود را به صورت دالکيسپس چهره پرسش آم(
 .)زندي مي به دالکيو با چشم راست چشمک" ؟يچکارداشت"
 .بنظرم کار من ساختس) وسيمأ): (يدالک(
  چه؟يعني) مات و متعجب): (ن نژاديژوب(
ال چند بار سراغ تا حا. ه من گذوشتنيه پاسبان در خونيشب تا حاال يه که از ديدونم چينم) : يدالک(

 .کنهيگه چکار داره نه در خونه رو ول مينه م. گه با اکبره نوکر من کار دارهياما ظاهرًا م. منو گرفته
 گه؟ي مينه چياکبره نرفته بب): ن نژاديژوب(
نم مخصوصًا يبنظرم ا.  گردهي برنميدو سه روز. يشب رفته مرخصيآخه اکبره هم از د): يدالک(

 . رفتي نمي مرخصچوقتين هيا. فرسادنش
د نوکر ي داشته باشن چرا باي نخواسه با شما کاري؟ اگه خدايآخه که چ) يبا شگفت): (ن نژاديژوب(

 شما را دورش کنن؟
. هيآدم مرموز. ستي نيگه به خود اکبره هم اونقدها اعتباريآخه مهتاب م) دهيده جويجو): (يدالک(
 .دهي قد نميلم به جائمنکه عق. دونم واهللاينم)  کنديخودش را تبرئه م(
 آخه چرا؟.  فهمميمن نم) متفکر و کنجکاو): (ن نژاديژوب(
 .منم مثه تو. دونميواهللا نم): يدالک(
  چه؟يعنيآخه )  خواهد ازاو حرف بکشديم): (ن نژاديژوب(
 .رسهي نمي کنم فکرم به جائي فکرش ميهر چ) : يدالک(
 .ن چه بودهينين ببيخوب فکر کن. شهيز که نمي چيبوده؟ بچ ني واقعًا هيعني) کنديباور نم): (ن نژاديژوب(
ن دارم از طرف يقينقد مالحظه کارم که ي ايدوني من، خودت که ميعني خبر ندارم، يريتو بم): يدالک(

 . سر نزدهين اشتباهيمن کوچکتر
 هس يزيه چيالبد . اديادتون بيد ين شايکم کم فکرش کن. نيحاال عجله نکن) مطمئن): (ن نژاديژوب(
 ) شودي دوزد، سخت باو مشکوک مي ميچشمش را منتظر جواب به صورت دالک. يجد(
 ؟ يدي نشنيزي واقعًا تو چينم مهتيبب. ستي نيزيوش مطلقًا چيبه مرگ دار! هيبيز غريچ) : يدالک(
د يآخه من چرا با)  خودش را کناربکشدي کوشش دارد پايلينکه خيبا تعجب و مثل ا): (ن نژاديژوب(
 .ني نوشتي به کسيا کاغذين ي زدي حرفيد جائين شاي بدونم؟ خودتون فکر بکنيزيچ
 من از سالم و تعارف ي خصوصيکاغذها.  ننوشتميزيمن سالهاست چ)  کشديآه م): (يدالک(

 . کردمياط ردشون مي بگم، با هزار احتيگه چي هم که دي اداريکاغذا. کنهي تجاوز نميمعمول
  ازدهنتون در نرفته؟يزيتو خونه چ) نيکامال بدب): (ن نژاديژوب(
 . نبودهيزيآخه چ)  تنديکم) : (يدالک(
 که ازم گذشته ين عمرياما من ا.  ندارمين ممد من مقصوديبب) ي و اداريکامال جد): (ن نژاديژوب(
س که من چقده به شما ارادت يالزم بگفتن ن.  بشهين خصوص اشتباهيرممکنه در ايدونم که غيم

انتشان مسلم و يف فرموده اند خيموضوع ثابت شده که تا به حال هر کس رو دستورتوقن ياما ا. دارم
حاال .  دارهيحتمًا علت. سين ني کنيال مي که خودتون خين سادگيمسئله شما هم به ا. محرز بوده

 .اديادتون بين کم کم يد فکر کنيشا. ن بنده چه عرض کنمي دونيخودتونهم نم
 ده داره؟ين حرف زدن چه فاي کني نمحاال که شما باور): يدالک(
چ يمن ه. ن قرارهيه ازاينگو قض. دم احترام گذاشتياتفاقًا من پاسبان رو در خونه د) متفکر): (ن نژاديژوب(

 .ن فکر نبودميدر ا
  مؤثر باشه؟يکني کرد؛ گمون نميق ستاد اقداميشه از طرينم نميبب. بله هنوز هم آنجاست): يدالک(
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.  دوست هستنديليس ستاد هم به شما خياتفاقًا رئ. ستيبد که ن) رودي تو فکر ميکم): (ن نژاديژوب(
 .ديک تلفن بفرمائيد يخواهيم
. رون برميتونم بينه که از خونه هم نميش ايبد. ستيتلفن که صالح ن. نه) دوديتو حرف او م): (يدالک(
شونو يواز طرف من ان ي بکشيچطوراست شما زحمت) ن فکر همان دم بنظرش آمدهينکه ايمثل ا(
  ...ن وينيبب
  

  
  
 
چ، ممکنه يده نداره که هي اصًال فايه همچو کاري. استغفراهللا) فورًا. خورديکه ميسخت ): (ن نژاديژوب(
 خود ي منم بچه هاي باالخره پروانه هم دختر شماس و بچه ها. من هم اسباب زحمت بشهيبرا

ه دورتر ين قضي من از ايهر چه پا. س من دس اندرکار باشمياصًال خوب ن) شوديش پا مياز جا. (شمان
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کالهش را از . ( مني شما بهتره هم براي هم برايعني. نجا نباشمي بهتره من ايليباشه بهتره، اصال خ
 !)آماده رفتن استدارد و يز برمي ميرو
 ي کارين به شما کسين موقع تنها نذاريپ ما را در ايسرت) شوديز ميم خيهول خورده ن): (يدالک(

 .سيش ني بين دارم سوءتفاهميقياصال من .نداره
خودش را به (س ين نيموضوع تنها ا. ن تاچه اندازه اسيدوني رو ميشما که ارادت فدو): ن نژاديژوب(

 شما يوخت. سيسم الکردار دس بردار نين روماتيا. سيصال امروز حالمم خوب نا) زندي ميشغال مردگ
واقعًا . دمين مخصوصًا خدمت رسي خواسم بگم امروز کسلم اما چون احضار فرمودين ميتلفن کرد
 يزين چيفرمائي انشااهللا همانطور که ميول.  نبوديعيتو تلفن صداتون طب.  حس کردميزيه چيخودمم 

 .ني هسياط کاري شما آدم احتن دارميقي. سين
ده يش از رفتنم ديادش تا پين بي کنم پروانه رو زودتر بفرسياگه ممکنه خواهش م) متأثر) : (يدالک(

 .باشمش
بعد کم کم .  ندونه بهترهيزينه که اصال حاال چينظرم ا. کنهيدخترتون پا بماهه هول م): ن نژاديژوب(

 .سي نيزينشاءاهللا چن ايشما هم نگران نباش. ميکنيگوششو پر م
چ نتونم بچه هام يگر هي ترسم مالقات هم برام ممنوع باشه و ديم) ت خرد شدهيبا شخص): (يدالک(

 .نميرو بب
به . نيشيت ميشتر اذين بيال کنيشتر فکر و خين هر چه بين فکرها رو به خودتون راه نديا): ن نژاديژوب(

هر چه . نيشه به خود اوواگذار کنيکارها را هم. سي از دس بنده اش ساخته نيکار. نيخدا توکل کن
ان يبرم نذارم پروانه و بچه ها ب. ني خبر نذاريبهر صورت ما را ب) کنديعزم رفتن م. (اديش ميره پيخ

رد تو دست خودش و آنرا تکان يگي افتاده بزور مي را که به پهلويدست دالک(قربون تو . مزاحمتون بشن
 .)رودي راست م در دستيدهد و تند بسويتکان م

در .  سپارمي خان بچه ها را به شما و شما را به خدا ميمهت) زنديپشت سر او داد م): (يدالک(
 .ني بکنيحقشون پدر

خاطرتون جمع )  روديهمچنانکه پس پس م. ي دالکي کند بسويش را ميگردد رويبرم): (ن نژاديژوب(
ن يمقصودم هم. ني از ما نبري اسمقاتيک وخت توتحقيکنم ياما خواهش م. شهي نميکوتاه. باشه
 .)کنديپ تعجب ميد تو و از رفتن سرتياي پر از پرتقال ميرسد مهتاب با ظرفيدم در که م. (مالقاته

 ن؟ي خان پس کجا رفتيمهت): مهتاب(
گه انشاءاهللا سر يچلوکباب رو هم روز د. سيحالم خوب ن. به ممد خان گفتم) با بهانه): (ن نژاديژوب(

 شد اگر صالح ين مهتاب جون هر چيبب. نيعجالتًا شما دل و دماغ ندار. مي خوري مميائيفرصت م
 که اسباب ي تو تلفن نگيزياما مواظب باش چ.  بود تلفن بزني بمن خبر بده؛ اگه خبر خوبيدونست

 )روديرون ميبا شتاب ب. ( خبر نذاريخالصه ما را ب. زحمت بشه
 !پس چرا رفتش) وارفته): (مهتاب(
تاج و ستاره هاشو از ! نمک نشناسا) تند و خشمناک(شرفا يب. ديمثه سگ ترس. دونمينم : )يدالک(

 .کنهيحاال مثه روباه فرار م.  سر من دارهيدولت
همش ) گذارديز مي مي رويوه را با دلخوريرود ظرف ميم. (ق و دوماد دوازده ساله اتينم رفيا): مهتاب(

 .تو فکر خودشونن
صد دفه بت نگفتم به تخم چشماتم . ندينجوريگه مردم ايبله د) شودياره پا مچين و بيخشمگ): (يدالک(

 .ادي از آب دربينجورين مرد ايم که ايکردينون نکن؟ فکرشم نمياطم
. شه قلبت خوب بودهيتو هم. کنهيخدا خودش درس م. يحاال حرص و جوش نخور جون): مهتاب(
 .فتهيترسه تو هچل بياونم حق داره، م. ي نکردي بديشکيبه
 رو که ي بگه؟ هر کيآخه مهتاب جون آدم درددلشو بک) فوق العاده متأثر و زهوار دررفته): (يدالک(
. دمي به وزارت رسيسيکاتورنويمن به قدرت هوش و فکر خودم از اند. خورهي حسادت آدمو مينيبيم

گرونو يحق د. دمده خدمت کري خودم تا اونجا که دسم رسيشايگم، اما اقال به قوم و خويبهمه کس نم
 که من به يدونيتو از همه کس بهتر م. ق دوازده ساله آدمينم بقول تو دوماد و رفيا. نايگرفتم دادم به ا
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 ها، البته ين آدم اعتماد کنين، مبادا به اي گذوشت رفت؟ ببي چجوريديد.  کردمين آدم چقده خوبيا
ه ي يه که براين از اونايا. شيشناسينمتو هنوز . اما گولشو نخور. گم باهاش سر جنگ داشته باشينم

اگه سر حرف . ميمخصوصا نذار بو ببره که ما هنوز جواهرامونو دار. زنهيه رو آتش ميصريدونه دسمال ق
 .اديرون بيه کلمه حرف از دهنت بيمبادا .  وخته فروختتشونيلي خيشد بگو فالن

زا و اسداهللا خانم سوسو، سرهنگ ري و خود فرهاد مينکيرزا پين هنگام پوران زن فرهاد ميدر ا(
غور يکل مردانه يست با هيپوران تازه عروس نوزده ساله ا. شونديب وارد مي برادر مهتاب به ترتيشهربان

.  بودهينکه تمام عمرش تو مدرسه ورزش کرده و قهرمان کشتيمثل ا.  پرواياه درشت بيو چشمان س
 است يفرهاد مرد. باشد تا فرهاد شوهر او بجاترست که او شوهر فرها يليخ.  استيپوستش گندم

کلش الغر و يه.  به تن داردي خوش دوختي که لباس عاليف و نازک نارنجيار ظريچهل ساله بس
نک يک عي. زنديش فورًا تو ذوق آدم مي شاهزاده اياه درشت و ابروان پاچه بزيچشمان س. ده استيمک

 نفس که ي است که حتي و ترسوئي از زندگياضت ريپ آن اقلياو از ت.  نازک بر چشم دارديدور طال
 .کندي به دورور خود نگاه مينک با بدگمانير عيشه از زيهم. کنديخواهد بکشد اول فکرش را ميم

رون زده و گردن ي صورتش بي است که استخوانهاي وضعياکيک اندام تريسرهنگ سوسو آدم الغر و بار
نکه يمثل ا.  داردي پاک کنيافه احمقانه سبزي ق. خوردي فرنجش لق لق ميريقه بادگي يکش تويبار
 به يواقعًا لباس سرهنگ.  و چاپلوس استي توخاليليخ. ده شدهيگران آفريق کردن حرف دي تصديبرا

  .ستدي ايشود به حالت احترام دم در ميوارد سن که م.  کنديه ميتنش گر
  
  

  
 

. هيزند بگرياندازد و مي رود وخودش را تو بغل پدرش ميشود بدو مينکه وارد سن ميپوران بمحض ا
 .)ستدي اي دست راست مين صندليشوهرش ساکت بغل اول

آخه . ميش مردم بلند کنيگه چه جور سرمونو پيد.  به سرم شدي چه خاکيديد) ه بلنديبا گر): (پوران(
 ن؟يمگه شما چه کرد
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) کنديبا دست آهسته پشتش را نوازش م(س ي نيزيچ) بوسديش را ميشانيپ! (بابا جون آرام): يدالک(
نها از يجب است که ا خودش و ضمنًا متعي روبروي صندلينشاند روياو راآهسته م(ه نکن يجون من گر

 د؟يشما از کجا خبر شد) رزايبه فرهاد م. کجا خبر شده اند
ن حاال سرهنگ به يم هميما خبرنداشت)  کند به سرهنگ سوسويشمرده و متأثر اشاره م): (فرهاد(

 .ما خبر داد
 .نيشما از کجا خبر شد) به سرهنگ): (يدالک(
دم خود يبعد هم که آمدم د. ه بنده فرمودندمسار بيقربان ت) شوديدست پاچه م): (سرهنگ سوسو(

 .شهي ميش آمدهائيواقعًا که چه پ.  دم درهياسيحمزه پاسپان اداره س
) دوزديچشمانش را به آسمان م(ه؟ ياسين؟ واقعًا مال اداره سيديخودتون د) مثل وبازده ها): (يدالک(

سرهنگ سوسو . کنديه ميد بلند گرمهتاب بلن. کيستريه هيزند به گريپوران م. (ا تو خودت رحم کنيخدا
 .)کندين نگاه ميستاده وبه زميهمانطور خبردار ا

ه ات دل همه را ين گري جون تو با ايپور) کندي او خم ميش پوران وسرش را رويرود پيم): (فرهاد(
خورد و يه اش را ميپوران گر. (شهيشتر ناراحت مي باباجونت بي کني تابيشتر بيهر چه توب. يسوزونيم

 .)کندي هق مهق
 يواال بمرگ همتون من کار.  استيحتمًا سوءتفاهم.  ندارميمن حرف) دهي خشکيبا گلو): (يدالک(

 .نکرده ام
ن را بنده خدمتتان عرض کنم که پاسبان به يا) ي و چاپيادار. با زبان باد کرده): (سرهنگ سوسو(

نگونه موارد و مخصوصًا در ير اد دي که بهتر مسبوقيخود حضرتعال. سي ازش ساخته نيچکاري هيتنهائ
فه ي فرستند تا با احترام به وظيک افسر ارشد مي، تنها ي برجسته مانند جنابعاليت هايمورد شخص

چوقت درمقام دفاع و ي برجسته مانند حضرت اشرف درواقع هيت هايچون که شخص. اش عمل کند
 . از خود نشان بدهنديس العملستند که بخواهند عکيب بر نيآنها که دزد و ج. ندي آيکشمکش برنم

ک خنده قبا ي شود و يصورتش از هم بازم. شوديرش مي دستگيزي ناگهان چيگوئ): (يدالک(
د تا چه يمن با! نيآفر. فهمميحاال م. م تو هستمياسداهللا خان من تسل.) بنددي درش نقش ميسوختگ

 مانند شما را ير خطر است شخص خود و خانواده ام دينکار که آبروي اياندازه شکرگزار باشم که برا
 يزارين وحشت و بيبه تمام حاضر. (د مأمور فرموده اندين ساله من هستيکه برادر زن و دوست چند

و سرهنگ هم مات به آنها و دوروور نگاه . کننديهمه به سرهنگ نگاه م. دهدي دست ميفوق العاده ا
گه از ي ديلطف و بزرگوار.)  خبر ندارد هم در اتاق هست که او از وجودشيگري سرهنگ ديگوئ. کنديم
نکه االن خانه من پر از افسر و پاسبان ي ايبجا) ت نابود شدهيچاپلوس و با شخص. (شهين باالتر نميا

. واقعًا خواجه آنست که باشد غم خدمتگارش.  جلبم فرستاده انديبه باشه فقط برادر زن مرا برايغر
 .خدا را شکر

 ...بنده غالم سرکار هستم. دي فرمائي ميچوبکار. ديار داري قربان اخت)با تته پته): (سرهنگ سوسو(
 من ين راه تسليبهتر. ن هم اقتضا کندير از ايد غينجابت شما نبا. ازلطف شما ممنونم. نيآفر): يدالک(

کردم يشه گناه من به آن اندازه ها که خودم فکر ميمعلوم م. ن کار کننديهمان بود که شما را مأمور ا
 بهتر؟ االن لباس ياز شما ک. د قربونيبفرمائ) زديري ازش مي که ترس و دروغ و پستيبا خنده ا (.سين
رهن پاک بمن يه پيا يمهتاب جون زود ب)  دود بطرف اتاق خواب خودشيبا شتاب م. (حاضرم. پوشميم

 .)روديمهتاب هم دنبال او م. (بده
اه يک و زردنبو؛ با چشمان سي الغر و بار ساله٢٢ است ياو جوان. د توي ايخسرو از دست راست م(

. دهي لباس پوشيبا ولنگار. زاراستيز بينکه از همه چيمثل ا.  و گرفته استيائيخوليچهره اش مال. گود
د بخودش يآيتو که م. شان گرفته شدهي روي دستش چند جلد کتاب است که جلد روزنامه ايتو

 ت ي آنکه اهميمشغول است وب
ن مدت همه باو نگاه يدر ا. کنديچ آنرا باز ميو و پيرود بطرف راديک راست ميت سيبدهد که تو اتاق ک

سرهنگ مات . مال پوران دلسوز و بامحبت است. دهدي و تنفر نشان ميزاري کنند چهره فرهاد بيم
 آنکه ي رود و سپس بيو ور مي با راديخسرو کم. نکه اصال آمدن خسرو را ملتفت نشدهيمثل ا. است
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او نگاه . نديبيه آلود پوران را مين موقع است که چشمان گري کند و در هميرد آنرا خاموش مي را بگيجائ
 .) اندازدي بصورت خواهرش مي تأثريصاف و ب

ن يخواياگه م)  خنددي ميبه سادگ(ن؟ ين داري آب و زميگه چته؟ بازم دعواي جون ديپور): خسرو(
تاتون يان رعيناتونو مين وزميشقدم بشين پيئايتو و شوورت ب. نيد حرف منوقبول کنين بايراحت ش
ره، يتاتون باال مي از سر رعين؟ گند و کثافت و ناخوشيخواي مي چين براينهمه زميشما ا. نيقسمت کن

نونوار . کارن مال خودشون باشهيو هر چه توش م. زبکارنيه خونه وار توش چين بيکشو بدين هر تيايب
 يخواي مياونوقت اگه اشک بچشمتون اومد هر چ. ونن کنن و بچه هاشون درس بخيبشن و زندگ

ن وضعشون از يتاتون نگاه کنين رعي ايخت و زندگيترا خدا خوب به سر و ر. هياصال کار قشنگ. بمن بگو
ه مشت آدم که تمام ين اونوخت ين خودتون تو پر قو غلت بزنيشي ميشماها چطور راض. وون بدترهيح

رزا مشکوک و ناراحت به دور و ور يفرهاد م(ت و مرض وول بزنن؟ زحمتا رو دوش اوناس تو گند وکثاف
 يليخ. زندي پک مي در پيزند و پيکشد و با خشم آنرا آتش ميرون مي بيگاريس. کنديخودش نگاه م

 .)زنديناراحت تو خودش وول م
 .رنشيخوان باباجونو بگياومدن م. نه ببرنيمرده شور هر چه زم) ي حوصلگيبا ب) : (پوران(
ه نکن يدقه گري) يبا تند(ره؟ مگه چکارکرده؟ يخواد باباجون رو بگي مي چه؟ کيعني) با تعجب): (روخس(

  .)ستديايرود بطرف پوران و جلو او ميم(نم چه شده؟ يبگو بب
  
  

   
 

شب تا حاال ياز د) با هق و هق. رديگيه اش را مي کند و جلو گريبا دستمال اشکش را پاک م): (پوران(
 اومده يحاال هم عمو جون از شهربان. کنه؛ مبادا باباجون در برهيه آژان در خونه باباجون رو ول نمي
شود و همانطور به حالت هق و هق به سرهنگ يش پا ميخشمناک از سر جا. (د بابا جونو ببردشخوايم

 .ني بزنيه حرفين؟ آخه يکنيت مين؟ چرا مارو اذينقدر مرموزيعمو جون شما چرا ا.) سوسو
 تو يبابا.  دارميري، من چه تقصي دختر منو داري جون تو جايپور) دستپاچه): (سرهنگ سوسو(
 ...نيديشما اجازه نم. سين نيزني که شما ميين حرفاياصال ا. نعمت منهيول
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ه افسر ارشد ي جلب باباجون ين برايشما نگفت. نيريگيچرا حرفتون پس م) دوديتو حرفش م): (پوران(
 !اديم
 باباجون کوشش؟) يآتش): (خسرو(
 .يپوشه با عموجون بره شهربانيداره لباس م): پوران(
. تمامش با ترس.  دارهين زندگي رو ببرن؛ مرگ صد شرف باين زندگيشور امرده ) وانه واريد): (خسرو(

ک همچو يد يس؟ شما چرا باين خجالت آور نيا) به سرهنگ. (تمامش کثافت. تمامش با وحشت و غم
 .د شما که گوشت و استخونتون از باباجونهي رو قبول کنيتيمأمور

نجا يا. کنهي باور نميشکيه. ونم تحمل کنمتيگه نمين رو دين توهيمن ا) يعصبان): (سرهنگ سوسو(
ف ي توقي براين خونه بذارم تا معلومشون بشه که کينامردم اگه پام تو ا. سي موندن من نيگه جايد
 )روديرون ميفورًا از سن ب. (اديم
تونه يک کلمه نمين داره؟ آدم ين خراب شده تأمي تو ايارزه؟ کينش ميبهم)  و گزندهيعصبان): (خسرو(

 من ي بابايا! د اهي پهلوون کچليهمتون عروسکها. ني هسي مقوائيزنه و همتون مثل آدمهاحرف ب
 بش يکرد چطوريم ساعت فکر ميخواس نياز زنش آب خوردن م. دي ترسيه خودش ميک عمر ازساي

تا . شهين بهتر نميگه از اي همه است ديک نفر صاحب مال و جون و زندگي يوخت. ن هم آخرشيا. بگه
 .ور شهچشمتون ک

. رش کننديد زنجيصاحب نداره واال با. وانه استيپسره د)  زندينکه با خودش حرف ميمثل ا): (فرهاد(
 .اديرون مي از دهنش بيچه مزخرف هائ... خواديم ميق
همتون مثه سگ . نيآقا خودتونو مسخره کرد) دود تو حرفشين ميخته با توهيشخند آميبا ر): (خسرو(

. ترسهيخواهر از برادرش م. ترسهيبچه از باباش م. ترسهياز شوهرش مزن . نيترسيگه مياز همد
ال يفکرش بکن، تو دانشکده تمام بچه ها خ. ن گندهيا. ن مرگهيه؟ اين زندگيا. همش ترس ترس ترس

ترسه يمعلم سر کالس م. رهيه؟ بابام وزيچ. کنهيه نفر دهنش جلوم واز نمي. کنن من جاسوسميم
نه ين و صب تا شوم جلوبت دس بسي کاهش همتون بت پرست بود.ده اش رو بشاگرد بگهيعق
 . کوبهينه مردم نميرسه و با چکمه رو سي نميچونکه بت الاقل آزارش به کس. نيساديوام

نجا يس من ايچ صالح نيه. رميپوران جون من م) رود بطرف پوراني لرزان ميده و با صدايترس): (فرهاد(
 ي باباجونت باشي پهلويخواي ميکنيال مي داره؟ تو اگه خبين برادر تو مخش عينگفتم ا. باشم
ن حرفا ي از اياما حق ندار. ا خونهيفرستم دنبالت بين ميرم، بعد ماشيتو بمون من م.  ندارهياشکال
 .گه نه من، نه توي دين پسره بديک کلمه جواب اياگه . يبزن
 ؟ير تنهاش بگذايک همچو حالتي بابا جونو تو يشي ميتوراض): پوران(
گم يمن م! ال اال اله اهللا) زننده. خورديحرفش را م( فردا منو هم يشي ميتو راض) شمرده تر): (فرهاد(

فورًا با (گه؟ ي مي پسره چه مزخرفهائيشنويمگه نم. گميا رو بت ميس بگو چشم، بعد قضايصالح ن
 .)روديت از سن ميعصبان

اگه بابام بفهمه دق . ن حرفا رو نزني، اش مرگت بشمي من پيخسرو جون اله) يبا دلسوز): (پوران(
 .ب دارهيگه که مخت عي؟ بخدا فرهاد راس ميتو مگه با خودت دشمن. کنهيم
 تن کرده يزه اي لباس پاکيدالک. ند تو سنيايب از در اطاق خواب مي و مهتاب به ترتين هنگام دالکيدرا(

مهتاب دستمال دستش . ده شدهيده و صورتش تکيرنگش پر. اد افزوده شدهيتش زيو بر وقار و شخص
 .)ه سرخ استيچشمانش از گر. کندين مين فياست ف

 ؟يباباجون تو هم آمد)  شوديمتوجه خسرو م(پس فرهاد و سرهنگ کوششون؟ ) با تعجب): (يدالک(
 روز مبادا بدرد آدم نرسن ياگه برا. ش اندينها هم با ما قوم و خويانگار نه انگار که ا. رفتنشون): خسرو(

 ه؟يده شون چي فاپس
زه با چادر و ي است شسته رفته و پاک و پاکيرزنياو پ. د توي ايخدمتکار خانه م" ننه"ن هنگام يدر ا(

 .)ش را گرفتهياه که تا پشت پايت سيچارقد و شلوار دب
ترس بر همه . (خوام خدمت آقا برسميگه ميم. اد تويخواد بيآژانه م. خانم قربونتون برم) هراسان): (ننه(
 )شودي ميستولم
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 ؟ي گفتيتو چ): مهتاب(
 .گفتم برم خدمتشون عرض کنم): ننه(
 ا چکنم؟يخدا) فوق العاده هول خورده): (مهتاب(
پس اسداهللا خان . نجايا ايگه آژان قرار نبود بيد) دهديبا دهن خشک تف خودش را قورت م): (يدالک(

 کجا رفت؟
 .سيرفتش گفت به من مربوط ن): پوران(
البد رفته به آژانه دستور . اديف مي توقي برايرم تا اونوخت معلومشون باشه که کي من مگفت): خسرو(

 .شهين بهتر نميگه از اي ديونيآدم اف. جلب رو داده
کنه؟ من داداش يتارو قبول نمينجور مأمورينگفتم اسداهللا خان ا) يبا هق و هق به دالک): (مهتاب(

  .ف دهنشو بفهمهخسرو خانم خوبه حر.  شناسميخودمو بهتر م
  
  

  
 

عجب پس با منم مثل )  آوردين ميش را پائيبعد صدا(س ين حرفها نيحاال وقت ا) زنديداد م): (يدالک(
.  افتديه ميپوران سخت به به گر(فرستن؟ ي جلبم مي برايکنن و آژان معموليدزد و آدم کشا رفتار م
)  کنديخسرو مات بآنها نگاه م. ه بزندي نمانده به گريزي هم چي کند دالکيه ميمهتاب بلند بلند گر

 ادش تو؟يذارم آژانه بچطوره من خودم برم ن) درمانده(د رفت يبا. ستيچاره ن
 .هيم حرف حسابش چينياد تو ببيد بينه بابا جون بذار): خسرو(
 اد تو اطاق؟ي نداره بيبيع): يدالک(
ون يه دفه شيمرگ ! نيد خودتونو سبک کنيشما چرا با.  داره گور پدرشونم کردهيبينه، چه ع): خسرو(
 ن؟يد بترسين چرا باي نکردياگر کار بد. ه دفهي
ا بتو پناه يخدا. اد تويننه بگوش ب. ي تو بگي خوب بابا جون هر چيليخ) قابل ترحم. ميتسل): (يدالک(
 ي خوشرفتاريليخوام با مهتاب خي ميگه مرد خونه ايخسرو جون تو د)  روديرون ميننه ب. ( برميم
ک ي ين آخرسريخوام ايک ميا نزديمهتاب جون ب. نيسربسر هم نذار.  مادر تورو دارهي مهتاب جايکن
کارد به استخوان . هينهم از ناچاريا) روديک ميمهتاب نزد( بدردتون بخوره يد روزي بهتون بگم که شايزيچ
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 استنطاق بردن مبادا، يک کدوم از شماها رو برايه وخت يد اگه ي منيشماها زن و بچه ها. دهيرس
ساباتونو با هم صاف ن خرده حين و بخواهي هم بزنين و براي کنين و بچگي به خالف هم بگيزيمبادا چ

ر از يقتش غيمگه حق) يعصبان. (مي دونيد نميدن بگيهر چه ازتون پرس. نيدونيچ نميشما ه. نيکن
تو هم خسرو .  خسرو بد بشهي که براي بزنيمهتاب جون مبادا تو حرف) آرام. ( نبودهيزينه؟ واهللا چيا

ن رو ياما ا. س صحبتشو بکنميدم که حاال وختش ني شنيزهائياز تو هم چ.  مواظب حرکاتت باشيکم
دشمن . کننياما اونا به جوون رحم نم. اميرون بيد هم از زندون بيشا. بدون که من عمر خودمو کردم

 يتونينم)  تنديکم. (حرف نزن. ريجلو زبونتو بگ. گه حسابت پاکهي ديفتياگه تو چنگشون ب. جوونن
 ؟يحرف نزن

هر چه . د حرف بزنميگرده باين زبون تو دهن من مي تا ا.تونم حرف نزنمينم! نه) يبا سرسخت): (خسرو(
در . (ش سگيد انداختش پيد بريه؟ بايدش چين زبون نتونه حرف بزنه پس فايآدم اگه با ا. خواد بشهيم
 ي پاسباني است که لباس آبي الغريليد تو، او آدم دراز خي آي ميشود و پاسبانين هنگام در بازميا

 رو چشمش است و مثل کورها ياه درشتينک سيع. ه پاسبانان به سر داردده و کاله دو لبيزمان پوش
نکه يهم. ش دوختهي بازوي رويکميستا خط پاسبان . ک تپانچه به کمرش بستهي.  کنديبه آدم نگاه م
 دهد ي مي کوبد و سالم نظامي حال و زهوار در رفته بهم ميش را بيشود دم در پاهايوارد اتاق م
 است و ي که دالکيکور مانند بطرف. ر بغلشيرد زي گي قاپد و ميازسرش م کالهش را يسپس فور

 يرکار سرش را مي تقصيبعد مانند آدمها.  کنديسپس به مهتاب و پوران و آخرسر به خسرو نگاه م
  .)ستدي اين و ساکت مياندازد پائ

رمآبانه يضع وزن حال ويدرع(د؟ ي داشتيشيچه فرما. خب من حاضرم)  چاخانيليم و خيمال): (يدالک(
 ي خواهد خردش کند و زورش نمي روبرو شده و مي با ارباب رجوع سرسختيخودش را دارد و گوئ

 .)رسد
 غالم خانه زاد باالتر از يقربان چه عرض کنم؛ شرمندگ) ر استيهمچنانکه سرش ز): (پاسبان(
 .نهاست که جسارت گفتنشو داشته باشميا
دونم که شخص يمن م.  ندارهيچ مانعيه. ديزود بگوئ. ديگوئنه، ب) يبا خنده قبا سوختگ): (يدالک(

 . دارهيفه ايباالخره هر کس وظ. ني نداريريشما تقص
خدا بسر . قربان همان لب و دهنتان) شودي از هم باز ميشود و صورتش کميشاد م) : (پاسبان(

کاش بنده ي ا)کشد و با پوزشي ميآه( است شده يش آمديپ.  ندارميرين تقصيشاهده بنده کوچکتر
 .)رياندازد زيسرش را م. (زدي ازمن سر نميک همچو جسارتي شما شده بودم و يفدا

فه مقدس ي نداره باالخره وظي از شما دلخوريکس)  و خشمي از ترس و دلداريبا معجون): (يدالک(
 .فه آشنا هستميت وظي به اهميخود بنده بخوب. فه اش عمل کنهيد به وظياست و آدم با وجدان با

 .د بکنميحاال بگو چه با. مخصوصًا در مملکت ما. فه مقدس استيوظ. د انجام شوديفه بايوظ
. چ انتظارشو ندارهيکنه که هي ميش آمدهائي انسون پي اوقات برايقربان بعض) متأثر): (پاسبان(

ام بشکنه  قلم پيشدم که الهي زور واجبار تو کارنبود اصال مزاحم نميد خود بنده اگه پايمالحظه بفرمائ
 )کشديآه م(
 ي خستگيکم. دينيد بنشيد، بفرمائيبفرمائ) کندي اشاره مين صندليک تريبا دستش به نزد): (يدالک(

 .ديدر کن
ش يستم که پي ادب نينقدرها هم بيد قربان، بنده ايار دارياخت) خورديش تکان نمياز جا): (پاسبان(
 .نمينعمت خودم جسارت کنم و بنشيول
 که يشتاب. ديده ايباالخره از راه رس. ديل کنيوه مي ميد کمينير، بنشينخ) کندي ماصرار): (يدالک(
 با يليرد و او را که خي گي رود دست پاسبان را ميم. (هستم.  رومي نميجائ. منهم حاضرم. ستين

 ي مي صندلي آورد رويدارد کشان کشان مينکه جلوش چاله است ـ قدم برمياط و ترس ـ مثل اياحت
.  دارديکند، چهره ترس خورده پستي به صورت او نگاه مي هر دو خاموشند دالکيندک زمانا. نشاند
از .  کندين نگاه ميپاسبان به زم. نکه منتظر است حکم اعدامش را از زبان پاسبان بشنوديمثل ا
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 خواهد برو بزند ين است که ميستادن خسرو مثل ايحالت ا. همه منتظراند. دي آيچکس صدا درنميه
 .)وش پاسبانتو گ

شب يد. قربان، نمکتان از هر دو چشم کورم کنه اگر خالف عرض کنم) در حالت بگم بگم): (پاسبان(
 ي ايگفتم قلم ش. دمي دسم عقب کشي چند بار دسم رفت که در برنم هيسرشب که اومدم ه

له در زدن دل و زه. نطوريصب هم که آمدم هم. ير مملکت در بزنيه وزيتو را چه گفتن که در خون! دس
 .گه ناچارم که عرض کنمياما حاال د. نداشتم

د ما و خانم از شما ي هستيفه شناسيشما آدم وظ. نطور استيبله ا) م خوردهي بيليخ): (يدالک(
 .من حاضرم. کنميش را ميانشاءاهللا تالف. مي ممنونيليخ
 يکلفت. واز خدمتکارهه سرکار سرهنگ بلند پريال بنده دهساله خونيز شما، عيقربان، کن): پاسبان(
 يه غالم زاده نه ساله اي. کنهي که بهش بگن ميکنه، هر جور کاريشوره، پخت و پز ميکنه، رخت ميم

ه جناب سرهنگ ياط خونيروز غالم زاده داشته تو حيد. کنهي ميدارم که او هم تو دستشه و براش پادو
کنه، و اونوخت ي ميداره باش بازيوپو ور من تيا. ن افتادهي رو زميکيه توپ پالستينه يبي کرده مي ميباز

 ينطور که با توپ بازيرسه هميدم دولت ارگ حضرت اشرف که م. اردش خونهيغروبم با خودش م
 بسر يسيروز تا حاال خانم جناب سرهنگ چه پيحاال اگه عرض کنم از د. افته تو باغيهو توپ ميکرده يم
ده داده و دو ي اسناد بد بوده به سي توپ ناقابل هر چهي يبرا. دونهي آورده خدا ميال فدويده عين سيا

چاکر سرشب . گه توپ مال مردم بودهيخوام مين حاال توپو ميه کفش که االهللا همي يتا پاشو کرده تو
بش ياما خود اکبرخان بعد غ. دا کنهيدا کنه بده و او قول داد توپو پيپ. نجا به اکبرخان گفتم توپياومدم ا

اب حضور ي رفته، بنده گفتم خودم شرفيبعدش که ننه گفتش اکبرخان مرخص. فتدم کجا رينفهم. زد
ده نذوشته و من تموم ي بنده و سي برايگه آبروئيخدا شاهده خانم سرهنگ د. بشم و عرضم رو بکنم
 ...ال کردم خود اکبرخان توپوي بودم در بزنم نزنم، چکار کنم؟ بنده خيشب تو رختخوابم فکر

.  دهدي به او دست ميحالت غش! (که پدر سوختهيبسه مرت)  کنيد تو دل خالايبا فر): (يدالک(
مهتاب . کندي برق زده صاف و مات جلو خودش را نگاه مي و مثل آدم عادي اندازد رو صندليخودش را م
 دود بطرف پدرش و خود را تو يوانه وار ميکند، پوران ديه مي تکي گذارد رو قلبش و به صندليدست م
 .)رودي پرد و پس م يش ميپاسبان وحشت زده از جا.  اندازديبغل او م

. دا کنم بت بدميم جانم من توپت رو پيا بريب) يبا محبت و برادر.  پاسبانيرود بسويم): (خسرو(
ر و بدبخت مثل کرم تو هم وول يک مشت اسياز سر تا ته، همتون ) کنديسپس به پدرش نگاه م(
ن ي؟ مرگ به اين شد زندگيا. اديسرتونم که بزنن صداتون درنمتو . نيترسيگه مين و از هم ديزنيم

 . شرف دارهيزندگ
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