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  دفتر گنج
  

 ی ه بتواند به اندازهک وجود ندارد یزیچ چیم هیگو ی از من بپرسد، میسکاگر 
ه ک یه و جواهراتکا سیاد یالبته منظورم پول ز! ندک گنج آدم را خوشحال یکداشتن 

نم منظورم را بهتر ک ی میحاال سع. ستیخته شده باشند نی هم ریوه روک یکمثل 
 کوچک ی  دفترچهیکزنم  ین حرف مه دارم از آک ین گنجیراستش، ا.... ح بدهمیتوض

ن دفترچه را مادرم یه اکن را مطمئن هستم یست اما ایادم نیدرست . ادداشت استی
س ک، قرمز است و عی صد برگی ن دفترچهیجلد ا. دیم خریتابستان سال گذشته برا

 ی  دفترچهیکل فقط یاوا.  آن چاپ شده استی ب قرمز هم در چهار گوشهیچهار تا س
توانستم از  یا مثالً می! سمیام را بنو  مدرسهیها  آن مشقیتوانستم تو یه مک بود یعاد

 آن ی  بعد، دربارهیاما مدت... نمکا علومم استفاده یات یاضین ریآن به عنوان دفتر تمر
م رخ یه براک ین دفترچه تمام اتفاقاتی ایم گرفتم تویتصم.  گرفتمیگریم دیتصم

د ی بایار جالبکردم ک یر مکم را گرفتم فین تصمیه اک ی اولیروزها.... سمیدهد را بنو یم
 ی نندهکسل ک یها  برنامهی تماشایها به جا ها و ساعت توانم ساعت یباشد و م

اما مگر چقدر اتفاقات . نمکسم سرگرم ینو ی آن میه توک ییزهایون، خودم را با چیزیتلو
ها بچه بودن   وقتی من گاهدهد؟ به نظر یها رخ م       ما بچهی زندگید و جالب تویجد
 شما هم ین دفترچه را برای اول همی مطمئنم اگر چند صفحه. ننده استک سلک یلیخ

د و زودتر از دستم ید و برویاوری بیا  بهانهیکد یخواه ید و میشو ی میفرکبخوانم 
 ی س-ستیه در بکن ی ایبرا. نمک  ید اصالً تعجب نمینکار را بکن یاگر ا! دیخالص بشو

ن یشه به مدرسه رفتم و بعد از ایمن امروز صبح مثل هم:ام  اول آن فقط نوشتهی صفحه
  ... .ره شدم، به خانه برگشتمیها خ ه سه زنگ به دهان معلمک

اما . ام ردهک اضافه یرارک تیها ن جملهی را هم به ایگریت دی اهمیات بیالبته جزئ
حاال اعتراف . برد یا سر م ریسک هر ی ه حوصلهکت هستند یم اهمک قدر  ها هم آن آن
 ی ار خسته شدم و دوباره مجبور شدم مثل همهکن ی دو ماه از ا-یکیه بعد از کنم ک یم
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نم و تا یون بنشیزی تلوی جلو نهیدست به سنب یزم دردسر،به همراه ک مثبت و یها بچه
  !نمکننده آن را تماشا ک سلک یها آخر شب برنامه

ها   آنی چ وقت نشده دربارهیاما ه.  داردییها  خودش گنجی هم برا-نبی ز-خواهرم
ه به ک یبه نظر هر دختر. شناسم  یه مک است ین دختریتر بیعج. با من حرف بزند

 یچ وقت هم برایتاب و دفتر و هکمحض برگشتن از مدرسه مثل چسب، بچسبد به 
 راستش را!  استی عادیلیز خی چیکب بودن یب و غرید، عجیایرون نی از خانه بیباز

ه کدانم چرا دوست دارد  ینم.له زدن با او را ندارمک سروی اد حوصلهی زیکید من یبخواه
ا یس به دنیشور انگلک یه توکنید به خاطر ایند؟ شاکش از من پنهان ی رازهای همه

خدا را .  هستندی مرموزیها ها آدم یسید انگلیگو یمادرم م.  استیجور نیآمده است، ا
ها  یسین قدر مثل انگلیستم ایام و مجبور ن ا آمدهی به دن تهرانینم من توک یر مکش

 سال از من بزرگتر یکه کخاطر  نید به اینم شاک یر مکها هم ف  وقتیگاه. ب باشمیعج
 بد یلیمن خ.  به من نزندیچ حرفیش هیها و رازها ه از گنجکاست حق داشته باشد 

د چه یدان یگ داشتن نمخواهر بزر.  سال از من بزرگتر استیکنب یه زکشانس هستم 
سال از یکه کن یه شما هم به خاطر همکد یفهم ی مین را وقتیا.  استیدردسر بزرگ
وتاه ک ی خواهر وبرادری تمام دعواهایه توکد ید، مجبور بشویتر هستکوچکخواهرتان 

 از آنها یمکه تنها ک دارند یه خواهرکفهمند  ی میسانکن حرف من را فقط یا.دییایب
 ییها  عدالتی از آن بیکین یم ای گویشه میمن هم.  استیعدالت ی واقعاً ب.بزرگتر است

اما حاال هرچه . نمک یدا می آن پی برایحل جمهور شدم، حتماً راه  سیی ریه وقتکاست 
 ی تویحت. نمکنب را تحمل ی زیها نوق و ه نقکن ینم جز ایب ی نمیا نم چارهک یر مکف

ن تو یحس«: دیگو یرد میخواهد طرف من را بگ ی مادرم میمان، وقت ی هر روزیدعواها
 یکینم پسر بودن هم ک یر مکه فکن موقع است یهم» .ییایوتاه بک، بهتره تو یپسر

  !ا استی بزرگ  دنیها ی عدالتیگر از بید
. شوم ی میفرکنم ک یر مکنب فی زی سوزنیها غین دعواها و جی ای  دربارهی  وقت

. ندک ی سرم فرو میدفعه هزارتا سوزن را تویکه کنم ک یشد، احساس مک یغ می جیوقت
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 حرف بزنم و بهتر است دوباره به ی سوزنیها غین جی ای حاال هم دوست ندارم درباره
  .میها برگرد  گنجی هیقض

 ساختمان  مجتمع ما سه. مینک ی می زندگی مجتمع آپارتمانیک   ما در 
گر سبز ینار همدک یلیطرِمدار مستکت یوکسیه درست مثل سه بسته بکآساست  غول
 یها نجا دوستیمن ا. هاست ن آپارتمانی از ایکی سوم ی  ما در طبقهی خانه. اند شده

ن، ییمنظورم از پا. مینک ی مین با هم بازییشه آن عصرها آن پایه همک دارم یادیز
 خودشان یشان برا دامکدوستان من هم هر .  مجتمع استی باز جلوی محوطه

.  قرمز رنگش استی  دوچرخهتوسکاکه گنج کالً مطمئن هستم مث.  دارندییها گنج
.  بدهدیسک لحظه به یک ی برایست آن را حتیچ وقت حاضر نیه هکن ی ایبرا
دام طبقه؛ هر دفعه کدانم در  یدرست نم. ندک ی می ما زندگینارکتوس در مجتمع کاک

 ی  طبقهیل، گاه اوی  طبقهیگاه. آورد یرون می مجتمع بیها  از پنجرهیکیسرش را از 
 یتوس  از آن موجوداتکاکن یا. شود یدا میگر پیاش از طبقات د لهک هم سرویدوم، گاه

به محض ! اند ده شدهی وول خوردن آفریشوند و انگار فقط برا ی جا، بند نمیکه کاست 
اش  م، دوچرخهینک ی می محوطه فوتبال بازیه توکشنود  ی ما پسرها را میه صداکن یا

ند ک ی ما دوچرخه سوارکوچکن فوتبال یآورد تا دور زم یرون مینگ بکیار پیرا از تو
ه از او کن ی ایها هم برا بچه.  ما پسرهاید درست وسط بازیای هم به عمد، بیو گاه

 هم اسم یلید، خیراستش را بخواه. اند توس گذاشتهکاکرند، اسمش را یانتقام بگ
  م ظرفیم مثل سیود و موها سبزه بیمکمن هم اگر پوست صورتم .  استیمناسب

  .ن اسم صدا بزنندیه همه من را به اکدادم  ی، اجازه مییشو
 ی ما زندگیی باالی آنها درست در طبقه. گر از دوستان من استی دیکی یعل

 داشته باشم، با یارکمن هروقت با او .  اتاق من استیاتاق او درست باال. نندک یم
 اتاق باشد با یوبم و او هم اگر توک ی به سقف م پنج بار پشت سر همی جاروبرقی دسته

.  داردی مختلفیم معناهایزن یه مک ییها البته تعداد ضربه. دهد یپنج ضربه جوابم را م
ن هشت ضربه یا. میه هشت بارپشت سر هم به سقف ضربه بزنک است یز وقتین چیبدتر
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خته یا درس ومشق ریدن یک: هکن یا ای! میایرون بیدهد ب یمامان اجازه نم:هکن ی ایعنی
  ...توانم از جا جنب بخورم ی سرم و نمیرو

 یا ار نقرهک خودیکن آن، یتر اما مهم.  داردییها  خودش گنجی هم مثل من برایعل
 ی  تمام امتحانات مدرسه، نمرهیار تا حاال توانسته توکن خودیند با اک یاو ادعا م. است
تواند  یار هم مکند، بدون آن خودک یرخوان مثل او خیسکاما به نظر من هر . ردیباال بگ
آنها . است یمرتض ی تابخانهکتر،  ها جالب ن گنجیاما از تمام ا. ردیها را بگ ن نمرهیبهتر

تاب را در ک پنجاه تا - چهل یمرتض. نندک ی می اول آپارتمان ما زندگی در طبقه
ه ک ید وقتیگو ی ماو. دهد ی مجتمع اجاره میها ده و آنها را به بچهی چی چوبی قفسه

چ یالبته به نظر من ه. ندکس یا را تأسی دنی تابخانهکن یتر خواهد بزرگ یبزرگ شد، م
تاب او را کن چند جلد ی محله، همیها ها بچه  وقتیشود، چون بعض یوقت موفق نم

ها را  تابک ی تواند همه یچ وقت نمیاو هم ه. آورند یوقت پس نم چیرند و هیگ یامانت م
ب یاش تصو تابخانهکت در ی عضویه براک هم یا هر قانون تازه. ردی بگدوباره پس

رد ی او را امانت بگیها تابکه کشود  یدا می پیکیآورد و دوباره  ی دوام نمیلیند، خک یم
  !اوردیو بعد هم پس ن

 مجتمع دارند، فقط به یها ه بچهک ییها نهین تمام گنجید، از بی  راستش را بخواه
ست، اما ی نیز خوبیردن چک یه حسودکدانم  ینم، مک ی حسادت می مرتضی تابخانهک

ف داشته کی یلید خیتاب حتماً باکه داشتن آن همه کنم یب ینم، مک یرش را مک فیوقت
ه دوروبرتان کد ی بخوابی اتاقیک یها تو  دارد اگر شبیفکید، چه ینکرش را بکف. باشد

.  جالب باشدیلید خینم باک یر مکه فکمن !  و قصه باشدیلی،تخی علمیها تابکپر از 
 از آن یکی بخوابم، هرشب خواب ی اتاق مرتضیها تو بندم اگر من شب یشرط م

 ی تویآسا  غولیها  از مورچهیکیه یه شبکنم یب یمثالً خواب م. نمیب یها را م تابک
مم که شکام   جنگل خوردهیها  درختی رهیقدر از ش ام و آن  شدهمفی آسکزایاتاب ک

 کزایتاب اک یها تو ن مورچهیس اکع. رده استک بزرگ باد کنک بادیک ی زهبه اندا
ه قهرمان کنم ید هم خواب ببیشا.  هستندک چاق و وحشتنایلیخ. مف چاپ شدهیآس
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. نمکن سفر ی زمی ن نقطهیتر قیخواهم تا عم یام و م  شدهژول ورن یها  از از قصهیکی
 یبیب غرین عجیپوشم و با ماش ی لباس ضد حرارت میک خواب، ین هم توی همیبرا
 یکد یشا.... روم یتر م نیین و پایینم و پاک ین را با سرعت حفر میام، زم ردهکه اختراع ک

  .نمک  را اختراع بین دستگاهی واقعاً چنیداری بی بزرگ شدم، تویروز وقت
 ید بشود، خودمان تویه بابا شهکنیم قبل از ایردم بگوک ی، داشتم فراموش میراست

. آورم یاد نمی به یادیز زیاما از آن چ. می بزرگ داشتیلی خی تابخانهک یکن خانه یهم
ه با انقالب و مردم ک ییها آدم. د شدیه پنج ساله بودم بابا شهک ید؟ من وقتیدان یآخر م

ردند؛ کد یها را شه یلیار گذاشتند و خک، بمب یحزب جمهور دفتر یدشمن بودند، تو
ف یها را بعداً تعر نی ای البته همه... ر بودی من وزیبابا.  بودها  از آنیکی من هم یبابا
ن هم ی همیبرا. ام ادداشتم نوشتهی ی  دفترچهیزها را توین چیچون تمام ا. نمک یم

  .ه گنج من استکم یگو یم مهم است و مین قدر براین دفترچه ایهست ا
 یها تابکمامان تمام د شدن بابا، یگفتم؛ بعد از شه ی خودمان می تابخانهکداشتم از 

خت و ی وانت ریکد و آخر سر هم، پشت ی جعبه چیتابخانه را در آورد، توک یتو
 یه هم وقتکن ی اید برایرد؟ شاکار را کن یدانم چرا ا ینم.  مادر بزرگی فرستاد به خانه

شتر آن یه بکن ی ایبرا. آمده ی خوابش میده، هر شب بابا توید یها را م تابکآن 
رده و که ی گریلیه آن روزها، مامان خکزنم  یمن حدس م.  بابا بودندیاها بر تابک
د یگو یست و میاد ناراحت نیاما حاال ز. ش ما رفته بودهیه بابا از پک ناراحت بوده یلیخ

راستش را .  گفتیعمو علن را به یه اکدم یخودم شن. ندی خواب ببیآرزو دارد او را تو
ها   حاضرم تمام شبیحت. نمی خواب ببیه بابا را توک آرزو دارم یلید، من هم خیبخواه

اما . نمیم ببیها  خوابیکی ید، او را تویها بخوابم تا شا تابک ی ر قفسهی راهرو، زیتو
 یکی یس بابا را توکن عیتر  آن، قشنگی هستند و به جایتابخانه خالک یها حاال قفسه

 یتو. س مهربانکام ع گذاشتهس را کن عیمن اسم ا. میا تابخانه گذاشتهک یها فیاز رد
ش کنیقاب ع.  بزرگ را هم به چشم زدهکنیده و آن عی پوشکیقه اسیس، بابا کع
گرش خوشگل ی دیها سک عی د و مثل همهیآ ی بزرگ است، اما به صورتش میلیخ
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زها ی چیلیها خ  آدمی چشمهایاز تو.  و مهربان هستندی جدیلی بابا خیها چشم. است
ه، ما کن یا ای.  بودهیوشک  و سختی جدیلیه، بابا آدم خکن یالً امث. دیشود فهم یرا م
ن ی همیها را از تو نی ای د، همهیآ یادم نمی یادیز زیه چکمن .  دوست داشتهیلیرا خ

ه من ک یمثالً چندبار وقت.ندک ید میی من را تأیها تازه مامان هم حرف. فهمم یس مکع
ه چطور بابا کرده کف یمان تعریان برام، مامیا ردهک ی تنبلیارک یک ینب تویا زی

رون یر شد، صبح زود از خانه بیه وزک ید بابا از وقتیگو یمامان م. وش بودهک سخت
ار ک رویوزارت ن ید آن قدر تویگو یم. گشت یر برمی دیلیها هم خ رفت و شب یم
 ی توی  و خستهی جدیها ش خسته بود؛ درست مثل چشمیها شه چشمیه همکرد ک یم
ر بوده یه وزک ی مدتید بابا تویگو یم. زند ی هم میگری دیها  حرفیلیز بابا خا. سکع

شور کن ی متخصصکمک دوسال، توانسته با - یکیه در طول کآن قدر فعال بوده 
ه به ک بود یسانک از یکیه، بابا کن یبا ا. ش بدهدیها را افزا روگاهید برق نیخودمان، تول

ن مناطق دور ی از ایلین هم به خی همید و برارک ی توجه میلیمردم مناطق محروم خ
  .ا آب رساندیشد، برق  یه در زمان شاه اصالً به آنها توجه نمکافتاده 

جا  آن. خورد ی میرو به چه دردید وزارت نیدان یحتماً م. رو بودیر نی من وزی  بابا
رش را کف. نندک ی میزیر  برنامهیروگاه آب و سدسازیا نیروگاه برق و ی ساختن نیبرا
به خصوص .  داردی بدیری ساعت برق خانه در شب قطع بشود چه حالگیکد، اگر ینکب

 یک مامان از یاگر برق قطع بشود صدا! ون هم نشسته باشدیزی تلویاگر آدم جلو
ا ی» !نکدا ین، پسرم بلندشو چراغ قوه را پیحس...نیحس«: هکد یآ ی خانه درمی گوشه

 یدون ی اجاق گاز، تو نمیرو گذاشته بودم روت یبرکن، یحس....نیحس«: دیگو یم
د، اگر برق ینکرش را بکف. افتد یها م  خانهیه توک است ین فقط اتفاقیتازه ا» جاست؟ک

ل یها تعط ها و مدرسه ارخانهک! شود یران قطع بشود، چه قدر بد میا ای تهران یهمه جا
خالصه . شود یها قطع م ابانیها و خ  جادهی برق همه. شوند یار میکها ب آدم! شود یم

ه مواظب کست ین نیرو فقط همیار وزارت نکتازه، ! شود مثل شهر ارواح یهمه جا م
 همه یه براکنند ک ی میزیر جا برنامه جا سالم و مرتب باشد، در آن  همهیشک باشد برق
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شور هم برق ک ین جاهایروگاه بسازند و تا دورتری نشده، نیرسان ه هنوز برقک ییجاها
ن آب مردم هم ی و تأمی سدسازیرو برایها، در وزارت ن نیر از ایبه غ. دبرسانن
.  باشدیار سختکد یر بودن باینم وزک یر مکه، من فک نیخالصه ا. نندک ی میزیر برنامه

ه کن یدانستم، تا ا ی نمیادیز زیم چیا از بابایارها و کن ید من هم از ایراستش را بخواه
 همان روز بود یاصالً به خاطر ماجراها. یم چه اتفاقاتیگو ی محاال... اتفاقات آن روز افتاد

» دفتر گنج«: ادداشتم و اسم آن را هم گذاشتمی ی ه دوباره برگشتم سراغ دفترچهک
نم، مطمئن هستم شما هم به من کف ی ماجراها را تعریاما وقت. دینکد تعجب یاالن شا
ام، چه   آن نوشتهیه توک یزهاین دفترچه و چیه اکد یشو ید و متوجه میده یحق م
  . من مهم و با ارزش هستندیقدر برا
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  ر بودی من وزیبابا
  

ن یقاً طبق ای دقیعنی.  ماه بودید.  شروع شدی روز سرد و زمستانیکتمام ماجرا از 
ست روز قبل یام، شروع ماجراها مربوط به دو ماه و ب ام نوشته  دفترچهیه باالک یخیتار
ه شوفاژ اتاقم تمام کن یبا ا.  بودیکدار شدم، هوا هنوز تاری به از خوابکصبح . شود یم

ر پتو یردم و دوست نداشتم از زک یمدت داغ است، اما آن شب تا صبح احساس سرما م
خواندم و بعد  یشدم و نمازم را م ید بلند میاما قبل از روشن شدن هوا با. میایرون بیب

چراغ اتاقشان روشن . دار بودندیمان بنب و مایز. شدم ی رفتن به مدرسه می هم آماده
ن سروصدا یمترکشه داشت با یمثل هم. آمد ی آشپزخانه می مامان از تویبود و صدا

ه ک یارکن یاول. نار زدم و از جا بلند شدمکباالخره پتو را . ردک ی ما را آماده می صبحانه
م شوفاژ ی مالیاز گرما. ه رفتم طرف شوفاژ و پشتم را چسباندم به آنکن بود یردم اک

از همان . داشت ی بر مکیوچکخورد و موج  یان مک سرم تی باالی پرده. دلم قُنج رفت
نار زدم، که کپرده را .  پنجره باز مانده بودیحتماً ال. آمد ی اتاق میه سرما توکجا بود 

 یک. د بودیهمه جا سف! یده بود؛ آن هم چه برفیبرف بار. از تعجب شاخ در آوردم
 آدم یکانگار . شد یده نمی روبرو دیها ن و پشت بام ساختمانی زمیاه روی سی نقطه

حدسم . رده بودکد یا رنگ، همه شهر را سفی دنیک غول آسا و ی قلمویک با یوسواس
ه پنجره را ببندم، آن را تا به ک نی ایاما به جا.  پنجره باز مانده بودیدرست بود و ال

. راهنم، و پوستم جمع شدیر پید زیسرما خز. ابانیردم و خم شدم به طرف خکآخر باز 
د بود؛ ی جاها سفی هیابان روبرو، بقی خیها تو نی ماشیکبه جز چند ردّپا و رد الست

. ل هستندیها تعط ه امروز حتماً مدرسهکن بود یردم اکه ک یرکن فیاول! دید سفیسف
. شودالم راحت ی پنجره نشسته بود تا خی جلوی برفیانگشتم را فرو بردم تو

ل یها را تعط ه مدرسهکده ی برف باریا  ا به اندازهیه آکنم یخواستم مطمئن شوم و بب یم
ف، به بند ی تخفیمکده با یعمق برف بار. ننده نبودک ی راضیلیجه هم خیا نه؟ نتینند ک

 پنجره اتاقم ی جلویها برف.  نمانده بود تا هوا روشن شودیزیچ. دیرس یدوم انگشتم م



  ١١    نه روز بود ، نه شب                                                                                                     
 
 

ردم به سمت کردم و پرت ک بزرگ درست ی برفی  گلولهیک با آن، ردم وکمشت  را
ه ک یا برفی دنیک آپارتمان و ی جلویها  از درختیکی خورد به ی برفی گلوله. ابانیخ
پنجره را بستم و رفتم به . نییخت پای درخت نشسته بود، رک خشیها  شاخهیرو

  »!ن آقایر حسیبخ صبح«: مامان تا چشمش به من افتاد گفت. آشپزخانه
  »!لهیامروز تعط. گهی دو ساعت دیکی ید برایصبحانه را بگذار«: سالم دادم وگفتم

ه ک چه یعنیله؟ یتعط«: دیرد وبا تعجب پرسک کوچکش را یها مامان چشم
  »له؟یتعط

  ».دیفهم ید مینکرون رو نگاه یب«: گفتم
پزخانه  آشی ه به طرف پنجرهکن جور یباً بست و همیش را تقریها ن دفعه چشمیا

  ».رون چه خبرهیمگه ب«: دید پرسیچرخ یم
ه ک یاو هم وقت. نار بزندک پنجره را ی جلوی جواب مامان را ندادم تا خودش پرده

... یوا«ن بودیه گفت اک یزین چیرد و اولک تعجب یلید، مثل خود من خیشکپرده را 
  »!یا چه برف قشنگیخدا

 یلی خیی راهنمایها حال ما بچه! ده؟ی بود، اما چه فای قشنگیلیواقعاً هم برف خ
. نندکل نیها را تعط ده باشد، اما مدرسهیمتر برف باری پنج سانتیشود وقت یگرفته م

ون یزی تلوینب جلوینم، آن روز صبح هر چه قدر با زکالتان را راحت ید خیبگذار
دوار ی امیلیه خکمن . ه نشدک مدارس اعالم بشود، نشد یلید خبر تعطیم تا شاینشست

 یاما مجر! ر پتو و تا ظهر بخوابمیل بشود و دوباره بخزم زی تعطییودم مدارس راهنماب
! زینندگان عزیب«: گفت یبار م یکقه ی، هر ده دقکی، با لبخند زور زوریک ی هکموبور شب

م، تمام مدارس شهر تهران، امروز باز هستند و یردکه قبالً هم اعالم کطور  همان
  ».ها حاضر بشوند سالکد سر یز بای عزیها بچه
اما من .ردکن خبر را اعالم ی اکنم ی بینم آن روز صبح، هزار دفعه آن مجرک یر مکف
ن کم هر لحظه ممیردک یر مکف. میان بخورکون تیزی تلویم از جلوینب حاضر نبودیو ز

 اگر یردم حتک یر مکش خودم فیپ. س آموزش و پرورش عوض بشودییم ریاست تصم
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رد و باز هم یشود حرفش را پس بگ ی حاضر نمیک ی هک شبیرفتد، مجین اتفاق بیا
م، تمام مدارس شهر تهران، یردکه قبالً هم اعالم کطور  همان! زینندگان عزیب«: دیگو یم

  ».ها حاضر بشوند السکد سر یز بای عزیها امروز باز هستند و بچه
 یبرا. ندکام  ینن قدر عصبای جمله، نتوانسته بود ایکرار کس با تک چیتا به آن روز ه

ه ک یارکن یدم، اولی رسیت به مقامک مملی بزرگ شدم و تویم گرفتم وقتین تصمیهم
  !نندکون اخراج یزی را از تلوین مجریسم تا ای نامه بنویکه کن باشد ینم اک

س ی بوق سرویه صداکم ی به مدرسه رفتن شدینب راضی من و زیباالخره وقت
  ! بلند شدستاده بود،ی مجتمع ایه جلوکمدرسه 

ن جمله یا. آورد یاورد، پشت سرهم می آدم بد بیند وقتیگو یبزرگترها راست م
 ینیب  اصالً آدم خوشیبه نظر من عمو عل. ندک یرار مکام ت یشتر از همه، عمو علیب
رد و ک یون را هم روشن نمیزی تلوی من بود، حتیمثالً اگر همان روز صبح به جا. ستین

دانم  یم. افتاد به طرف مدرسه یرد و راه مک یتابش را جمع مکف و کی تمام، ینیبا بدب
رفت تا  یشد و م ی نمیل هستند، باز هم راضیها تعط ه مدرسهکشد  ی اگر اعالم میحت

ه دارم او از همه ک ییاز سه تا عمو! ندی مدرسه را ببی  خودش درِ بستهیها با چشم
ند تا ک ی میبیب و غری عجیهاارکنب ینم زک یر مک هم فییها  وقتیک. تر است بیعج
رسد،  ی به نظر نمیا ین جور آدم معمولید؟ او همیدان یم. اوردیام را در ب ی عمو علیادا

ه کند ک بییارهاک یکنب هم الاقل یاش زک.  و جذاب استی هم دوست داشتنیلیاما خ
  ! بشودی دوست داشتنیمکم و ینکن قدر با هم دعوا نیا

 یعنی چه؟  یعنی یارید بدبیدان یاصالً م.... گفتم یوز م آن ریها یاریداشتم از بدب
ها را  ده باشد، اما مدرسهیا برف باری دنیک، ی روز صبح از خواب بلند بشویکه ک نیا

االن ! تازه، آن روز هم روز دوشنبه باشد. ی به مدرسه بروینند و مجبور بشوکل نیتعط
ه ما کن است ی؛ فرق آن در ا دارندیگر چه فرقی دیم روز دوشنبه با روزهایگو یم

ه از فوتبال و ک برف و سرما هم یخوب معلوم است، تو!می دوشنبه ورزش داریروزها
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 و معلم ی باشها  روبوتی آموز مدرسه ه اگر دانشکبه خصوص . ستی نیورزش خبر
  !گریها د نی همیعنی یاریبله بدب! امده باشدیورزش هم آن روز به مدرسه ن

ف یم تا به وظایامد و ما مجبور شدی ن- معلم ورزشمان - یدی سعیآن روز آقا
ه کم یگو یام حاال م ا نه؟ اما اگر نگفتهیام  دانم قبالً گفته ینم!  مینکمان عمل   یروبوت

د یآ یادم میه ک یاما از وقت.  است پرتومیخوان ی آن درس میه توک یا اسم مدرسه
ه حق با ما کبه نظر من . ها ند مدرسه روبوتیگو ی مدرسه به آن میها  بچهی همه
ه کاز بس . زند یب حرف اول را می ما، نظم و ترتی  مدرسهیه توکنی ایبرا. هاست بچه
م احساس یرو یه راه مکاط مدرسه ی حیشه تویر هستند همیگ  مدرسه سختیها ناظم

ه او ک وجود دارد یآموز  سر هر دانشی باالی وجبیک ی م دو تا چشم در فاصلهینک یم
دانم  ینم! شود یش بسته نمیها کچ وقت پلیه هکند؛ دو تا چشم درشت ک یب میقرا تع

 یاما چندبار با دوستم عل.  ا نهیها وجود دارد   روبوتی  مدرسهیها تو ن چشمیواقعاً ا
 ی  مدرسهیها ها و معلم ه ناظمکم یحاال هم مطمئن هست. میا ردهکن را امتحان یا

 از یکیم ینیب یبعد هم م. شوند ی ما با خبر میها طنتین شیتر کوچکها از  روبوت
د یگو یگذارد و م یمان م  شانهیشود و دست رو ی میک به ما نزدیها با مهربان ناظم

ن یدرست از هم» . به مدرسه بزنندی سریکنت بگو ین عباسپور، فردا به والدیحس«
ل کوارها شی دیروم و یا اه را برداشتهی تخته سی پایها ه مثالً اگر گچکم یفهم یموقع م

 سرمان هستند، ما را لو یه دائم باالک ییها م، همان چشمیا دهیشکر را ی مدیآقا
  .اند داده

 تا زنگ یدی سعی آقای لهکه سروکم یدوار بودی آن روز؛ امیها یاری بدبی اما درباره
ازه د الاقل اجیایم اگر او بیردک یر مکف. اما نشد. دا بشودیه ساعت ورزش ما بود، پکدوم 

ح را ی زنگ تفریحت. امدیه نکامد یاما ن! مین فوتبال مدرسه، دو دور بدویدهد دور زم یم
 یکید یترس یم.ها بمانند السک ید تویها با ه بچهکها گفته بود  ر مدرسه به ناظمیهم مد
  ! به پا بشودیامتیز بخورد و آن وقت قیها ل  برفیها رو از بچه
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منظورم از . تر بود حوصله یتر و ب سلکالس ک یها  بچهی  از همهچمدانآن روز 
اش  ی گردن دوسانتی بزرگ روی لهکواقعاً هم اگر آن ! السمان استکچمدان مبصر 

 یبان  دروازهی او خوره. ص دادی بزرگ تشخی چمدان مسافرتیکشد اورا از  ینبود نم
 تا به ستدی دروازه بایاست و هر هفته منتظر است تا روز دوشنبه از راه برسد و تو

ند ک یالبته خودش ادعا م. بان مدرسه است ن دروازهیه بهترکند کالس ثابت ک یها بچه
 یچون اگر به صورت افق! د هم حق داشته باشدیشا. بان مدرسه است ن دروازهیه بهترک
تواند تمام چهارچوب دروازه  ی چمدان بزرگ، میکشد، درست مثل ک دروازه دراز بیتو

  !ندکرا پر 
ردن ک یم و به امر و نهینیالس بنشک یه توک  نیم جز ای نداشتیا رهزنگ دوم چا

دفعه چمدان یکه کم یدید. رفت یش می پیگریاما ماجرا جور د. میچمدان گوش ده
 ی؟ ادایسک چه یآن هم ادا! رد به ادا درآوردنکستاد و شروع یاه ای تخته سیجلو
تر مجتمع  نییوچه پاکتا  دو - پدر چمدانیعنی-یآقا مصطف. آورد یش را در میبابا

. آورد ی او را در میحاال هم چمدان داشت ادا.  داردی مغازه بزرگ قصابیک ما یآپارتمان
ه کشد  ی مغازه است، اما باورم نمی و توینار آقا مصطفکه کده بودم ی چمدان را دیگاه

ستاده بود و داشت به ی تخته ایجلو. ندک ین قدر خوب بتواند نقش او را بازیا
  ... . تئاتر بامزه بودیکادا درآوردنش . فروخت ی، گوشت می فرضیها یترمش

  »له؟یا فی یخواه ی راسته میآبج«
  »....اریخچال بی گوشت رو از ی پسر؛ اون شقه«
م، مطمئن باشه یردکپخ  وون رو پخین امروز صبح حیآقا پسر به مادرت بگو هم«
ار جلو، خودت بو ی خوشگلت رو بدماغ. ست  تازهی بره تازه ین جا میه از اک یگوشت

  »!ده یونجه می علف و یوون بویهنوز گوشت ح! شکب
دار فقط به درد   استخوانی گوشت تازه... لو استخوان بگذار آقا ببرنکیدو ! پسر«

  »...خوره یآبگوشت م
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. قدر شوخ و بامزه شده باشد نیم چمدان ایده بودیدام از ما ندک چیتا به آن روز ه
 را از ی فرضیها ت، گوشتکمی نیستاده بود و رویها ا ول و رو به بچهت اکمی نیجلو

رد و ک ی ترازو وزن میرد، روک ین می و سنگکگرفت، سب ی فروشگاه می فرضیشاگردها
 یاز بس خوب باز. ه بودکردنش معرک یه تئاتر بازکنم ک  یاعتراف م. داد یها م یبه مشتر

  .ردندک یت، او را تماشا مک و سایها چهارچشم ی همشاگردی رد همهک یم
 ید و فروخت و حسابیشکرون یخچال بی را از ی سه رأس گوسفند فرض ـچمدان، دو

 یاریاما بدب. ننده و خوب بودک سرگرم یلیز خیه همه چی قضین جایتا ا. ردک یاسبک
 ید پایها با  بچهی همه«:  گفت- چمدانین آقای همیعنی ـامل شد، مبصر ک یمن وقت
  »!ننک ی نقش باباهاشون رو بازان ویتخته ب
  !دام بابا؟ک : دلم گفتمیتو

 یاما وقت. ه واقعاً به سرش زده استکن یا ایند، ک ی میردم چمدان شوخکر کاول ف
نند، تمام ک یشان را بازیروند تا نقش باباها ی تخته می پایکی یکیها  ه بچهکدم ید

ه او که فقط پنج سالم بود کمن دام بابا؟ ک: دمیپرس یدائم هم از خود م. ردکخ یبدنم 
 یه بخواهم نقش او را بازکن یدانم، چه برسد به ا یز از او نمیچ چیمن ه. د شدیشه
ار که بابا خسته از سرک را به خاطر آوردم ی روزیکردم فقط کر که فک هم یلینم؛ خک

، دینب را بوسیه صورت من و زکن ینار در و بعد از اکفش را گذاشت کیبه خانه آمد و 
  ».کم پاریها رو بپوشون بر لباس بچه«: به مامان گفت

 یوقت. ردک یار مکشان  خانه  وزارتیه توک خسته بود؛ از بس یلیآن روز بابا خ
ر یز«: ه مامان به بابا گفتکن ی ایبدا. قدر خسته است ه چهکدم یش را برداشت فهمکنیع

  ».ردهک قدر پف  ت چهیها چشم
  ».نک، استراحت ی ببرکها رو به پار ه بچهکن ی ایپس به جا«: مامان گفت

ه بابا کم یه و گفتیر گریم زینب زدین حرف را زد، من و زیه اکن یمامان به محض ا
 ک خسته بود همه با هم به پاریلیه بابا خکن یباالخره هم با ا.  ببردکد ما را به پاریبا

  !درختآمد به جز چند تا  یادم نمی یادیز زی چک از خود پاریحت. میرفت
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باالخره هم . آوردم یاد مین خاطره را از بابا به ید، اما من تنها همینکد باور نیشا
اه برود و نقش ی تخته سید تا پای رسـام  ی شاگرد بغل دستیعنی -نوبت به پور محمد

ردم ک یت مچاله شده بودم و آرزو مکمی نیمن هم رو. ندک ی فرش فروشش را بازیبابا
 از یکیله کا سروی. شد تا زنگ بخوردکد آن قدر طول بردن پورمحمک ینقش باز

ه ک است ی چه مسخره بازیا«: هکشد کدا بشود و سر چمدان داد بی مدرسه پیها ناظم
از «: دیه بگوکن یا ای» ! به مدرسه بزنندی سریکنت بگو ی؟ فردا به والدیا راه انداخته

ن عباسپور مبصر ی حس توی و به جایستیالس نکگر مبصر ین لحظه به بعد تو دیهم
  ».شود یالس مک

: فتاد و چمدان گفتیها ن ن اتفاقیدام از اک چیچون ه! ندیاما چشمتان روز بد نب
  »!عباسپور، حاال نوبت توست«

  
له ک ی نب بچهیاورم و به قول زیم بکگران ی دیآمد جلو یه اصالً خوشم نمکمن هم 

 ی؛ جلویالی خی بابایکز  اکیش الی نمایک هستم، به سرم زد یا  دندهیکشق و 
 یک یتو! دینکرش را بکف. نمکره شده بودند اجرا یه به من خک یست جفت چشمیب

ت نشسته باشند و منتظر باشند کمیست جفت چشم پشت نی، بی هشت متر-اتاق هفت
  !ده استیچ وقت او را ندیباً هیه تقرکاورد ی را در بی نفریک یه آدم اداک

 پر از ی  حوضچهیک یانگار داشتم تو. اه به راه افتادمیبلند شدم و به طرف تخته س
 و یالس فقط علک یتو. ن شده بودندیم از زورِ خجالت، سنگیرفتم و پاها یگِل راه م

 تخته یه پاک نیبه محض ا. د شده استیدانستند بابا شه یه مکگر بودند ی دو نفر دیکی
ه از موضوع با خبر ک یفر سه ن-ن دوی همیها دم، چشمیها چرخ دم و به طرف بچهیرس

ن بود و داشتم به تمام ییقه سرم پای دو دقیکی. زد ی ذوقم میشتراز همه تویبودند، ب
 ی باباینم و نقشش را به جاک از آنها را انتخاب یکید یردم تا شاک یر مکا فی دنیباباها

 بعد هیآمد، دو ثان ی ذهنم می تویاما هر شغل. نمک یم  بازیها ی همشاگردیخودم، برا
  . مسخره استیلیخ. خود است یب: گفتم یم
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، ی، خبرنگاری، قنادیارمندک،ی، نجاریاطیقه، به خیدر عرض دو دق
ر کا فی دنیها ، و خالصه تمام شغلی، رانندگیل فروشی، آجی، معلمیجمهور استیر
ستاده یها ا  آنیه مثل مجسمه جلوکن یها از ا  بچهیم صداک مک. ه نشدکردم، اما نشد ک

« : خود باز شد و گفتم ه ناگهان دهانم خودبهکدانم چه شد  ینم. آمد ی، داشت در مبودم
 یتوانم نقش او را باز ید است و نمی من شهیحاال هم بابا. رویر نیر بود؛ وزی من وزیبابا
  » .نمک

 یزدم، جلو یگر حرف می دی لمهکخورم اگر دو  یقسم م.  شدمیدفعه احساساتیک
تو «: الس داد زدک از ته استخواناما شانس آوردم و . گرفت یمام  هیآن همه شاگرد گر

  »؟ی چیعنیر ی وزیدون یاصالً م
د یس نباک چیجا ه نیا! گه  یراست م«: چمدان هم طرف استخوان را گرفت و گفت

  ».دم ی ناظم میانضباط به آقا یواال اسمش رو به عنوان ب. دروغ بگه
احساس .  بودمی عصبانیلیان خاز دست استخو. ختیر یهم م الس داشت بهک

ن هم بود ی همیبرا. ندک ی تنم فرو میت الغرش را توینهای بیها ردم آن انگشتک یم
ر ی سیک است و ی الغر و استخوانیلیه خک نی ایبرا. ندیگو یها به او استخوان م ه بچهک

 السک خوب ی از شاگردهایکیها، او  نیگذشته از ا. شود یدا نمیر پوستش پیگوشت، ز
، باالخواهم در آمد و یه علکرد و شانس آوردم کام  ی عصبانیلیاما آن موقع خ. است

 جواب ی جدیلیش بلند شد و خی از جایه علکهمان موقع بود . جواب همه را داد
ه کدونم  یمن م. میه اونا هستیما همسا. گه ین دروغ نمیحس«: چمدان را داد و گفت

 بمب گذاشتن، یجمهور سیی دفتر ریها تو دانقالب ضیرو بوده و وقتیر نی، وزی علیبابا
  »...د شدهیجا بوده و شه ن هم اونی حسیبابا

دفعه یکه همه جادو شده باشند، کن حرف را زد، انگار ی ای علیدانم چرا وقت ینم
ه یه قضک نیبعد هم چمدان، بدون ا. ردندک راحت حرف او را قبول یلیت شدند و خکسا
  .ردم و رفتمکمن هم معطل ن» !ن سرجاتیور برو بشعباسپ«: ش بدهد، گفتکرا 
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  یسیدختر انگل
  

.  گنج برومی ه به سراغ دفترچهکر افتادم کن فیه دوباره به اکدرست همان شب بود 
س کچ ید هیشا. م از خجالت آب شده بودمیاید، آن روز تا به خانه بیراستش را بخواه

 زشت است یلیه خکدم یا، خوب فهمن ماجریاما خودم بعد از ا. ن موضوع نشدیمتوجه ا
 ی علیها  به خانه آمدم داشتم به حرفیبعدازظهر، وقت. دانم یم مکقدر  نیه از بابا اک
اده به خانه برگردم و منتظر یخواهم پ یه مکبعد از زنگ آخر به اوگفتم . ردمک یر مکف

 ید، وقتینکرش را بکف.  گرفته شده بودیحالم درست و حساب. مانم یس مدرسه نمیسرو
ها راه رفته   برفیم را از پا در آوردم، از بس تویها ها و جوراب فشکدم و یبه خانه رس

 افتادم، او هم با یاد علیبالفاصله به . بود شده بودندکم قرمز و ی پاهایها بودم، انگشت
  به منین راه علیدر ب.  او هم آمده بودین بال بر سرپاهایاده تا خانه آمد و حتماً ایمن پ
 یدگیه در حال رسک ینک یخونه باز  دفتر وزارتی نقش بابات رو تویتونست یم«: گفت

 اون رو در یتونست یا الاقل می.... هاست روگاهیا نی بزرگ و یها  از پروژهیکی یو بررس
  ».ی آب و برق نشون بدیها ا طرحی از سدها و یکی به یشکحال سر
ح یها توض  بچهید برای باحداقل. یت موندکه ساک یردک نیار خوبک«: گفت

  »...ردهکت خدمت ک مملیه حسن عباسپور چه قدر براک یداد یم
. شدم ی میشتر از دست خودم عصبانیشتر و بیزد، ب یها را م ن حرفی ای علیوقت

.  بدانمیادیز زیرده بودم از بابا چک نیچ وقت سعید من تا به آن روز هیراستش را بخواه
مان یچ وقت دوست نداشت از بابا برایچون ه. دانم ی مقصر من وسط مامان را همیالبته ا

ست ناراحت ینارمان نکه بابا ک نید ما از ایترس یه مک نی ایبرا. ندکف ی تعریزیچ
 ید شدن بابا را از ما مخفی شهی دو سال حت-یکیه تا کن بود ی همیاصالً برا. میبشو

هفتم ه بعد از کن است ید ایآ یمنب یاد من و زیه از آن روزها به ک یزیتنها چ. ردک یم
 بابا را ی د شد، هر وقت بهانهیه بابا شهک ی همان روزیعنی؛ 1360ر ماه سالیت
گر را هم خوب یز دی چیک. ه او به مسافرت رفته استکداد  یم، مامان جواب میگرفت یم
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نبود  یچ روزیباً هیتقر. آمد یمان مهمان م آورم، آن روزها پشت سرهم به خانه یاد میبه 
 یه خانه از مهمان پر و خالکدم یفهم یمن هم فقط م.  از مهمان باشدیه خانه خالک
ام  ین قدر حالیست؟ فقط ای چی براینهمه مهمان مهمان بازیدانستم ا یشود، اما نم یم
مان   به خانهیم وقتی عموهایحت! ستندی نی خوشحالیها ها آدم ه آن مهمانکشد  یم
 برد و به کنب را به پاری، من و زی بار عمو علیک.  دندرک ی نمیآمدند، خوشحال یم

ه یرد به گرکند، ما را بغل گرفت و شروع کمان ب قیا قای که سوار چرخ و فلکن ی ایجا
 یمکه کبعداً . استین آدم دنیتر  ناراحتیردم عموعلکر که فکرد که یآن قدر گر. ردنک

  .ه چرا او آن قدر ناراحت بودهکدم یبزرگتر شدم فهم
.  بدانمیشتری بیزهایم گرفتم از بابا چیه تصمک بود یاریاز همان روزِ بدب

ف یالس تعرک یها  بچهی  همهی او را بشناسم و بعد هم برایخواستم درست و حساب یم
 ییارهاکه بابا چه کن را یاما ا.  استیار بزرگ و پرافتخارکر بودن یدانستم وز یم. نمک

ن هم رفتم سراغ دفتر ی همیبرا. دانستم یه بود نمدیجا رس ه به آنکانجام داده بود 
سم ی دفتر بنوینم و همه را توکتوانم اطالعات جمع  یه مکجا کخواستم از هر  یگنج؛ م

  ... خودم نگه دارمیو برا
. تابخانه استک یه توکس بابا؛ همان که بخوابم رفتم سراغ عکن یشب، قبل از ا

س ک عیک. س بودک عیکم ی بابا فقط برااما.  دوست داشتم با خودش حرف بزنمیلیخ
د، اما ینکد باور نیشا. ردک یه اخم مکن یا ای. زد ی اوقات به من لبخند میه فقط گاهک

تابخانه کنار ک از ینم و وقتکس بابا نگاه کنم جرأت ندارم به عک ی میار بدکه ک یوقت
ن یه اکن است یالش ید چرا؟ دلیدان یم! رمیگ یوار میشوم، نگاهم را به طرف د یرد م

ن موضوع را به ی بار ایک! رسد ی به نظر می عصبانیلیس خک قاب عیها بابا تو جور وقت
دانم  ینم. ردنک یرد به امر و نهکشه شروع ی مثل همیسیدختر انگل. نب هم گفتمیز

ن یه اکآن روز . ندک اعتراف بیزیند تا به چکچرا دوست دارد آدم را جان به لب 
ا ناراحت باشد، پشتش را یتواند بخندد  یس بابا مکه عکفتم، و گفتم ش گیموضوع را برا

  »!نیست حسیتوحالت خوب ن«: رد و گفتکبه من 
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  »...یا وونهیه خودت دکد بگم یوونه شدم، بایه دک ی بگیاگه بخوا«: گفتم
  ».یفهم یتو نم«: گفتم. ره شدیم خیها  چشمیبرگشت و تو

  ».فهمم یشتر می بیلی خیکیاز تو «: گفت
  »ا ناراحت؟یس بابا خوشحاله کنم االن عی، بگو ببیگ یاگه راست م«: گفتم

د، یرس ی ناراحت به نظر میلیچون آن موقع بابا خ. ندکس بابا را نگاه کرد عکجرأت ن
ه او کمن مطمئن هستم . میردک ینب دائم با هم دعوا میه من و زکن ید به خاطر ایشا

 یلی هم ناراحت، اما مثل خیل است و گاه خوشحایس بابا گاهکه عکداند  یهم م
  .ندکه اعتراف ین قضیخواهد به ا یند، نمک ی میه از من مخفکزها یچ

رون یس بابا را برداشت و از اتاق بکعاقبت هم حاضر نشد جواب من را بدهد قاب ع
 یک یه آدم توک بد است یلیبه نظر من خ. سوزد ی او می دلم براییها  وقتیک. رفت

من مطمئن هستم اگر . ستندیجا ن ه بابا و مامانش اهل آنکا آمده باشد ین به دیشورک
ب نبود و دائم هم یب و غرین قدر عجیآمد، ا یا میران خودمان به دنین ای همینب تویز

آمد و آن وقت  یش میگر پیل دک مشیکاما آن موقع هم ! میردک یبا هم دعوا نم
! اورمیفرش را در بکنم تا کدا یش پیبرا یچه اسم» یسیدختر انگل «یجا دانستم به ینم

م دختر یه به او نگوکن ی ایها برا  وقتیلید و خیآ یت بدش مینها ین اسم بیاز ا
 مامان جرأت یوقت جلو چیالبته ه! دیایوتاه بکشود  ی دعواها مجبور می، تویسیانگل
ن ی به ادیایا بیس به دنی انگلیس توکد هر یگو یمامان م. مین را بگویه اکنم ک ینم

 یکدانم، اما واقعاً  ین را خوب میخودم هم ا.  استیسی انگلیکه او کست ی نیمعن
رم، مجبور یه از او انتقام بگکن ی ایآورد من هم برا یفرم را در مکنب، ی زییها وقت

  !نمکش ین اسم صدایشوم به ا یم
 یلیرد، چون درسش خیسانسش را بگی توانست لیکترونکال ی  بابا در رشتهیوقت

 از یکی یان ممتاز دانشگاه بود، از او خواستند تا توی از دانشجویکیخوب بود و 
ه ک بوده 1346نم سال ک یر مکف. ار استاد بشود و درس بدهدی مهم، دستیها ه دانشگا

 ی خواهم از بابا بدانم، همه ین قدر با عالقه مید ای دیمامان وقت. افتد ین اتفاق میا
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دانشگاه  ی پنج سال تو-بابا حدود چهار . سمیام بنو  ترچه دفیها را گفت تا تو نیا
ه درسش را کم گرفت  یبعد از آن تصم. داد یرد و درس مک یار مک فی شریصنعت

  .ه به انگلستان رفتین قضیبه خاطر هم. ردیش را بگیتراک دکادامه بدهد و مدر
گ و بابا بزرگ به د و مامان بزریآ یران میبار به ا یکس بود، یه در انگلکهمان موقع 

ه بابا کشود  ی مین جوریهم. ندک یبابا هم قبول م. ندکد ازدواج یه باکند یگو یاو م
ن یگردند تا به قول خودشان بهتر ی بابا می برایبزرگ و مامان بزرگ دنبال دختر مناسب

و شود  ی از اقوام مامان از ماجرا با خبر میکی روز، یک. نندکدا ی او پیا را برایعروس دن
. روند ی میند، آنها هم به خواستگارک ی میمامان را به بابا بزرگ و مامان بزرگ معرف

جور  و  زود جفتیلیز خیباالخره همه چ.  بودیسی زبان انگلیمامان آن موقع دانشجو
 با هم ازدواج یر و خوشیون، به خیزی تلوی تویها لمین فیشود و مامان و بابا مثل ا یم
گردد تا درسش را ادامه بدهد، اما  ی، بابا دوباره به انگلستان برمیبعد از مدت. نندک یم
  ....برد یرود و مامان را هم با خودش به لندن م ین دفعه تنها نمیا

  !ا آمده استی لندن به دنی تویسید چرا دختر انگلیخب، حاال متوجه شد
ن هم دم اگر میبخش یچ وقت نمیه هکن ی ایبرا! یم بدشانسیگو ین میه به اکمن 

  .آمدم ینب از آب در می مثل زیبیب و غری موجود عجیک
گرفته  ی بچه گربه بوده بغل میک ی ه هنوز اندازهکنب را  یمامان، ز! دینکرش را بکف
ن یا. برده ید با خودش به فروشگاه می خریا برایزده  ی لندن قدم میها  محلهیو تو

نند دوست یب ی را می نوزادیقتها و ه آدم بزرگکم ی بدانی ندارد، اما وقتیبیچ عیه
من مطمئن هستم . ندک یه فرق مینند، قضکاورند و نوازشش ی در بکلک او شیدارند برا
اند و با زبان   درآوردهکلکنب شی زیخ، آن قدر برای و ی چشم آبیها یسیآن انگل

 مثل هکاد گرفته یشتر نداشته، یه چند ماه بکن ینب با ایه زکاند   با او حرف زدهیزبان یب
ن هم با آن ی همی است و برای باهوشیلید، او دختر خیراستش را بخواه. ندکآنها رفتار 

 شانس یلیتازه خ. اوردیها را در ب یسی انگلیاد گرفته ادای بوده، کوچک یلیه خک
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 ی انرژیها ستمیت سیری مدی ش را در رشتهیتراک سال بعد، بابا دیکه حدود کم یآورد
  !ار شده بودی تمام عیسی انگلیکنب تا حاال یرگشتند، واال زران بی به ایگرفت و همگ

 هم زد یگری دیها  حرفیلیه به همراه بابا در لندن بودند، خکمامان از آن موقع 
  ... . آنها را نوشتمی ه من همهک

شست و من هم دوست داشتم از او چند تا  ی آشپزخانه داشت ظرف میمامان تو
 یها تمام شود و رفتم تو ردم تا شستن ظرفک نن هم صبری همیبرا. سوال بپرسم

 گردنبند یها  و دانهیی لباسشوینب هم آنجا بود و رفته بود باالیز. آشپزخانه
ن دختر اگر یا«:  دلم گفتمیتو. ردک ی نخ مک به تکه پاره شده بود، تکاش را  یحلزون

  »!زنه یر میهکنه پاهاش ین صاف بشی زمیرو
ن اون همه ین بی بی لندن بودی تویوقت! مامان«: مدیبدون مقدمه از مامان پرس

  »رفت؟ یات سر نم به حوصلهیغر
. ردک چشم به من نگاه ی د، سرش را باال گرفت و از گوشهین را شنی اینب وقتیز

  .ه را به او ربط بدهمیخواهم قض یه مکرد ک یر مکش خودش فیحتماً پ
  »؟یپرس ین رو میچرا ا! نه«: مامان گفت

ره،  یام سر م ه حوصلهک یکینهمه همزبون، من ین مجتمع و وسط ایا یتو«: گفتم
حوصله  ی بیلین، خی لندن بودی به همراه بابا تویردم حتماً وقتک یر مکداشتم ف

  ».گذشته ین و بهتون سخت میشد یم
ه برگردد و به من ک نیاچ و بدون اک اسیخت روی رییع ظرفشویمامان چند قطره ما

ست بهش یشور خودش نک شهر و ی توی آدم وقتیگ یه مکرو  ینیا«: ند گفتکنگاه 
اد گرفتن زبان سرگرم ی لندن خودم رو با یاما من تو. گذره، قبول دارم یسخت م

  »!گذاشت ی می آدم باقی برایتاره اگه وقت. ردمک یم
  »چه طور؟«: دینب پرسیز

انگلستان  یران فعال و پرمشغله بود، توی ایه توکن قدر یبابات هم«: مامان گفت
ا نه؟ اما باباتون قبل از یام  دونم قبالً بهتون گفته ینم. گرفت یقه هم آروم نمیه دقیهم 
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 یادی زیاسی سیها تیران فعالی ایل به لندن بره، توی تحصی  ادامهیه براکن یا
 از دانشجوها و یا ل داده بودن و با عدهکی تشی دانشگاه، جلسات مذهبیمثالً تو.داشت
ه انقالب ک یی از جاهایکید یدون یم. ردنک یت میم شاه فعالیانه بر ضد رژید، مخفیاسات

 دانشگاه درس یه توکجور  نیباباتون هم هم. ها بودن شه گرفت، دانشگاهیجا ر از اون
 انگلستان هم ی تویوقت.... داد یرد، مبارزاتش رو هم ادامه مک یس میا تدریخوند،  یم

 یارکه ی اون جا دائم ین هم توی همیبرا.  بودارهاش دست برنداشتهکن یم از ایبود
 لندن هم یتو. گذاشت یار نمیکها من رو هم ب  وقتیلیخ. ه انجام بدهکداشت 

باباتون هم با . ردنک یت می فعالیا به صورت علنیانه یم شاه، مخفی مخالف رژیها گروه
د شده بود، ی تبعسی به پارینیه امام خمکمثالً همون موقع . ها در ارتباط بود ن گروهیا

ن یرد و بک یر میثکد، تیرس یس میه از پارکشون رو ی ایها یها و سخنران هیاعالم
 مساجد لندن، ی دوبار تو-یکی یا ن، هفتهیر از ایغ به. ردک یم میگه تقسی دیدانشجوها

ل کیر قرآن تشی و تفسین اونجا، جلسات مذهبک سایها یرانی از ایکی ی ا خونهی
ه به محض کن بود ی مهم بود ایلی حسن خیه براک ییارهاکگه از ی دیکی. میداد یم
ر یرفت و از س ی به سراغش میاومد، باباتون فور ی به لندن میدی جدیه دانشجوکن یا

س با اون روبرو بشه رو ی انگلی تویرانیه این بود که ممک یالتکط و مشیاز شرایتا پ
 یلیگفت خ یم. ردک ی مکمک ن بود اون روکه ممک ییداد و تا جا یح میبراش توض

.... مینکن خودمون رو حفظ یت هم، فرهنگ و دکن مملی ایها تو یرانیه ما اکمهمه 
شه اونجا دور و برمون پر از هموطن بود و ی همحسن یارهاکن یه با اکن یخالصه ا

ران یم زودتر به ای  دوست داشتیلین، خیبا وجود ا. میردک ی میبیمتر احساس غرک
  .میبرگرد
 یه توکشنهاد شد یها به باباتون پ یسیل، از طرف انگلی آخر تحصیها دمه ماهای
د یتونه براشون مف یقدر م ه حسن چهکدونستن  یها هم خوب م یسیانگل. س بمونهیانگل
 یاناتکه هر امک خوب رو بهش دادن و گفتن یلیار خکه یشنهاد ین پی همیبرا. باشه
  »...ننک یه بخواد براش فراهم مکهم 
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 یها  از مهرهیکیم گردنبند را از سوراخ یه داشت نخ ضخکن جور ینب همیز
  »ا اومده بودم؟یاون موقع من دن! مامان«: دیرد پرسک یگردنبند رد م
 یان باالک آبچی شسته شده را تویها ه ظرفکجور  نیر آب را بست و همیمامان، ش

س ی انگلیمت توشنهاد اقایه به ما پکدرست همون موقع «: د، گفتیچ ی مییظرفشو
ران یه زودتر به اکخواست  ی دلم میلیمن خ. یشتر نداشتیداده شد، تو چند ماه ب

  »...نهکها را قبول  شنهاد اونیه وقت حسن پیم یدیترس یم و میبرگرد
  »آره؟...یردکخواسته بمونه و تو مخالفت  یحتماً بابا م«: نب گفتیز

انات ک بابات به خاطر امیه وقتیه که من نگران بودم کنه، درسته «: مامان گفت
ها   به اونین آخرش چه جوابیدون یدادن وسوسه بشه، اما م یه اونجا بهش مک یخوب
  »داد؟

  »!نه«: می با هم جواب دادیینب هر دوتایمن و ز
ها  داد، به اون یالتش رو ارائه میان تحصیه تز پاک یحسن همون روز«: مامان گفت

ت خودم کدم درس بخونم، تا برگردم و به مردم مملس اومیمن به انگل: هکگفته بود 
 یک یستم بعد از تموم شدن درسم حتی حاضر نیمتیچ قیحاال هم به ه. نمکخدمت 

  »! لندن بمونمیقه تویدق
  »...واال! نین و زودتر برگشتیه اونجا نموندک خوب شد یلیخ«: گفتم

  »؟یه شد، اما تو چرا خوشحالکخوب «: مامان گفت
ه سال یخب معلومه، اگه «: ردم و رو به مامان گفتمکنب نگاه یه ز ترس بیمکبا 

 بودم یسیه پسر انگلیاومدم و حاال هم  یا می لندن به دنین من هم تویگه اونجا بودید
  »...ه دخترینب ین زیو مثل ا

ن یی پایی لباسشوینب از رویه زک تمام نشده بود یهنوز حرفم درست و حساب
د، گردنبندش ین پریی پاییه از لباسشوکن یاما هم. ندکوع غ و دادش را شریجست تا ج
 آن پخش شد وسط یها رد و دوباره تمام مهرهکر ی گیی در لباسشوی رهیبه دستگ
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 او، برگشتم یها ردنک  غیغ و ویردم و قبل از جکت استفاده یمن هم از موقع... آشپزخانه
  .به اتاقم
تعداد ضربات را . دیوبک ی پا به سقف می  باال، با پاشنهی  دوباره داشت از طبقهیعل

 دو ییجاک: هک نی ایعنیازده ضربه ین یا. ع و پشت سرهمی سری ازده ضربهیشمردم؛ 
  !وبم؟ک یساعته دارم پا م

 پشت سرهم به سقف ی  اتاق برداشتم و دو ضربهی  را از گوشهی جارو برقی دسته
دن چهار یوبکاو هم با . م باالیآ یه االن مک نی ایعنین دو ضربه، طبق قرارمان یا. زدم

  .مانم یغامت را گرفتم و منتظر میپ: یعنیه ک منقطع جوابم را داد ی ضربه
 در را باز یاط رفتم و الی اتاق و با احتی ردم گوشهک را پرتاب یدسته جارو برق

. دمی دویرون گذاشتم و به سرعت به طرف در خروجیپا ب. نب نبودی از زیخبر. ردمک
ر داد یردن گردنبندش شده بود و از خکحتماً مشغول دانه . نب نشدی از زیباز هم خبر

شان   در خانهی جلویعل.  باال رفتمیکیها را دو تا  پله! ردن گذشته بودکداد  یو ب
  .ستاده بودیا

  ».تنها هستم. ستیس خونه نکچ یا تو، هیب! سالم«: گفت
ردم حتماً کر کف. ط اتاقتاب و دفترش ولو بود وسک. ی اتاق علیم تویبا هم رفت

  .اما خوشبختانه حرفش را هم نزد. مینکار ک یاضیخواهد با هم ر یم
وار و سُر یه داد به دکیرفت پشتش را ت» .ردمکدا یز جالب برات پیه چی«: گفت
  .نییخورد پا
  »؟یچ«: گفتم
  »؟یشتر بدونی از بابات بیخواست یمگه نم«: گفت
  »چه طور؟«: گفتم
د یندگان شهیران و نمای وزی زندگی ه مطالبش دربارهکغ دارم تاب سراکه ی«: گفت
  »...رهی هفتم تی گذار    بمبیشده تو

  »و؟کپس «: خوشحال شدم و گفتم
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 یش مرتضی پیبعد از ظهر. تاب رو دارمکه کگفتم سراغ دارم، نگفتم «: جواب داد
  »؟یدیه دک باباش رو یها تابک یها قفسه. شون  خونهیتو... بودم

  »دوم قفسه؟ک... دمینه ند«: گفتم
 اتاق یه توکه یا ه درست مثل قفسهک اتاق باباش هست یتاب توکه قفسه ی«: گفت
زنم  یاش حرف م ه دارم دربارهک رو یتابکن یا. ست تاب و جزوهکاونم پر از . خودشه
 ی باباش اجاره دادنیها تابکه کگه  ی می هست؛ مرتضیلکه مشیاما . دمیاونجا د

  ».ستنین
  ».میریگ یاش رو از باباش م خب اجازه«: گفتم
  ».گرده یگه هم بر نمیه ماه دیگه باباش رفته مسافرت و تا  ی میمرتض«: گفت
  »...نمک یاش م یفردا تو مدرسه راض«: گفتم
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  تابکسرقت 
  

 ک پفیلک مدرسه و ی م به بوفهی رفتیتاس ماه و یح به همراه علیزنگ تفر
 ی از دوستان خوب من و علیکیاو ! ردمک نیما معرف را به شی تاس ماهیراست. میدیخر

 ین اسم او را تاس ماهی ایبرا. نندک ی میتر از خانه ما زندگ نییوچه پاکآنها چند . است
 فروش است و نه ید، نه ماهینکالبته اشتباه ن. دهد ی می ماهیشه بویه همکم یا گذاشته

د چون به حمام ینک رکد هم فیشا! رده بخوردک سرخ یه ماهک دوست دارد یحت
شه یرود هم یه حمام مکست و از بس یجور هم ن نیاما ا. دهد ین بو را میرود ا ینم

لش را ی هم دلیسکشه با اوست و ی بد همین بویزند، اما ا یپوست صورتش برق م
: نمک یف می شما تعریه االن براکاند   قصه ساختهیک او یالس براک یها بچه. داند ینم

.  زشت بودهیلی خییای دری پریکم ی قدیلی خیها  در زمان-د یمج یعنی -یتاس ماه
گر او را مسخره ی دیها ین ماهی همید زشت باشد، برای نباییای دریچون پر

 ی تاس ماهیکه به کرد یگ یم می روز تصمیکه او ین قضیاند، به خاطر هم ردهک یم
رود و از  یگر می دیای به درییایردن و از درکند به سفر ک یپس شروع م! ل بشودیتبد
خواهد او  یخورد و از او م ی جادوگر برمی ماهیکدست آخر هم به . انوسیا هم به اقیدر

ند ک یند، اما فراموش مک یار را مکن ی جادوگر هم ایماه. ندکل ی تبدیرا به تاس ماه
 یکن هم هر صد سال ی همیبرا.  بماندیا او همان تاس ماهیه تا آخر دنکند ک بیارک

. شه با خودش داردی را همی ماهیشود، اما بو یل می تبدیگری موجود دیکاو به بار 
  ! آدم استیکه کمثل حاال 
تاب را به ما که کم ینک ی را راضیپس، مرتضی و چکه با پفک بود ی علی نقشه

  ».خوره ی گول مکه بسته پفی با یمرتض«: گفت. بدهد
  ».ستیام ن ین آدمینه بابا همچ«: گفتم

  »!ه بستهیخوره چه برسه به  ی هم گول مکه دونه پفیبا «: گفت یتاس ماه
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رده کش را یها دست.  آنجا بودیمرتض. اطی حی توی آبخوریکم تا نزدی رفتیسه نفر
لم یانگار داشت ف.  مدرسه زل زده بودی قواره  یب شلوارش و به ساختمان بی جیبود تو

 ی وقتیکه کشمرد  یسه را م مدریها د هم داشت پنجرهیشا! ردک ی تماشا میینمایس
 کوچکان ک تیک یحت. میردکاش  م و دورهی شدیک به او نزدیسه نفر! م نشده باشندک

 را ک پفیها  از بستهیکی. ه موضوع از چه قرار استکانگار خبر داشت . هم نخورد
  »؟یخور یم«:  و گفتمیگرفتم طرف مرتض

دو تا . ردک مشتش را باز رون آورد ویبش بیجوابم را نداد و دست راستش را از ج
 یردم و مرتضک نگاه یمن به مرتض.  مشتش بودی توک پفی  و مچاله شدهیت خالکپا

  » بابات از مسافرت اومد؟یمرتض«: اوردم و گفتمیم نک. یهم به تاس ماه
ره شد، ابرو ی صورت او خیده باشد، توی از او پرسین سؤال را تاس ماهیه اکانگار 

  ».ده ی میسکان، نه بابام به  یها، نه اجاره دادن تابکاون «: ادباال انداخت و جواب د
 با ما ین راحتیه به اکه از تمام ماجرا خبردار است و قصد هم ندارد کمعلوم بود 

 اون ی خودت رو، برایها تابک شب حاضرم پنج برابر یک یبرا«: گفتم. دیاینار بک
  ».تاب بدمک

  ».ردمک یار رو نمکن یه اگر هم نبود من اتاز.  بابام قفلهی تابخونهکدرِ «: گفت
  »... خودتهیها تابک ی  بابات قفل نداره، مثل قفسهی تابخونهک«:  گفتیعل

تازه . دم ی بابام رو اجاره نمیها تابکمن . ا نداره به خودم مربوطهیقفل داره «: گفت
  ».نیری مدرسه بگی تابخونهکن از ین بریتون یم

  »!ها افته یار تو هم به ما مک یقته ویباالخره ! یمرتض«: گفتم
 یه روزیاگه «: ند جواب دادکه به ما نگاه ک نیها  و بدون ا السکراه افتاد به طرف 

  ».نمک یگه میر دکه فیرد، اون موقع کر یها گ ش شما بچه خرخونیارم پک
اما قبل از . ندکاش ب  دوتا مشت حواله-یکیرد و ی جست زد تا او را از پشت بگیعل

  . او را گرفته بودی جلویه او دستش به او برسد، تاس ماهکن یا
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ز ی میتم را گذاشتم رویارت عضوک.  مدرسه رفتمی تابخانهکح دوم به یزنگ تفر
  ».خوام یش رو می و وزراییتاب دولت رجاک«: تابخانه و گفتمکمسئول 

  »؟یچ«: تابخانه گفتکمسئول 
  »...شی و وزراییدولت رجا«: گفتم
  ». امانت گرفتیکیوز صبح ن امریهم«: گفت
  »؟کی«: گفتم

ها رو  تابکن یا«:  دستش بود خاراند و گفتیه توک یارکدماغش را با ته خود
به هر حال ! دوم یامروز چه خبر شده نم. نهک یس نگاه هم بهشون نمک  چیمعموالً ه

  ». امانت گرفتشیکیست و امروز صبح یاالن موجود ن
  » بود؟یاسمش چ«: گفتم
ها ازتون مطلب خواستن؟ اگه عجله  ؟ معلمیچراعجله دار. ادی یم نمادی«: گفت

  »!ارهی یس برده باشه، پس مکن، هر کگه صبر ی دو هفته دیندار
 مدرسه ی تابخانهک به سالن ی سرسریز برداشتم و نگاهی میتم را از رویارت عضوک

 به یرا مرتضتاب که کبا خودم شرط بستم . رون آمدمیر و دمغ از آنجا بکانداختم و پ
 یعل. ردندکر من را کن فیآنها هم هم.  هم گفتمی و تاس ماهیبه عل. امانت گرفته است

  ».میریگ  یانتقام م«: گفت
  »؟یچه جور«: گفتم
  ».نمک یخبرت م«: گفت

 ید به مرتضی بایکیبه عالوه، .  دارمی مثل علیه دوستک خوشحال هستم یلیخ
  .ستیچ وجه درست نیند، به هک یه با ما دارد مک یارکه کرد ک ی میحال

دم تا یشک کرون سری اتاقم به بی شتر از صد بار از پنجرهیاز دم غروب تا شب، ب
 یچ وقت آن را تویه. نمی مجتمع ببی را جلوی مرتضی بابای ان قرمز و قراضهیکد پیشا
ن ید به خاطر ایشا. ابانینار خکگذاردش  یشه میند و همک ی نمکنگ مجتمع پارکیپار
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ند، چه برسد به ک یان دادن آن راهم نمکر تک فی حتیچ دزدیه هکمطمئن است ه ک
  !ه بخواهد آن را بدزددکن یا

 یتوس توکاک آن یست و به جاین نیدم ماشید یردم، مک یه پنجره را باز مکهربار 
رده کانگار مجبورش . ندک ی می آن سرما دارد دوچرخه سواری وجب جا و تویکهمان 
 همان چند متر یاپشنش فرو برود و مثل فرفره توکاله ک ی ابروها تویه تا باالکبودند 

 دلم یلیخ. ن دختره خل و چل استیه اکشدم  یم داشتم مطمئن مک مک. جا دور بزند
جا  خورد و دو ساعت تمام همان ین میزده زم خی آسفالت یه روکنم یخواست بب یم
 ی مرتضین خورد و نه از بابایس زمتوکاکاما تا آخر شب، نه . ندک یه میند و گرینش یم

  ! شدیخبر
د یابان را دیم جلو پنجره و خیایه بکن بود یارم همکگر ی سه شب د-بعد از آن تا دو

مامان هم .  نشدیچ خبریاما ه.  از مسافرت برگشته باشدی مرتضید بابایبزنم، تا شا
ن اسم ی به ایابتکدام از آنها کچ یها سرزده اما ه یتابفروشک سه تا از -گفت به دو

جا  روند از آن یابان انقالب میرده تا اگر آنها به خکم تلفن یگفت به عموها یم. اند نداشته
ه آدم ک است ییابان انقالب تنها جای تهران خید تویدان یآخر م. م بخرندیتاب را براک
  .ندکدا ی پیخواهد، به راحت یه مک را یتابکتواند  یم

نب یز.  روز بعدازظهر، تلفن خانه به صدا درآمد یکه کاالت بودم ین خی همیتو
  »!ار دارنکآقا پسر، با شما «:  داد زدییرایتلفن را جواب و از ته اتاق پذ

زد  ی حرف می جوریک. رده بودکش را عوض یصدا.  خط بودی آن سویتاس ماه
 ی خونه...ا خوین و بیبگذار زم... آب دستته ب..آ«: گفت. نت زبان داشته باشدکه انگار لک
  ».جاست نیا... ی هم ایعل! ما

  »؟یزن ی حرف میجور نیچرا ا«: گفتم
  »...منو نشناسه...س مک چیخواهم ه یم...یم«: گفت
  »!ی هستکیدم یه فهمکمن «: گفتم
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فقط ! یگ یراست م«:  حرف زد و گفتیرد و دوباره عادکش را درست یصدا
  ».خواستم خواهر و مادرت منو بشناسن ینم

  » شده؟یچمگه «: گفتم
. میپس منتظرت هست. مینک یف می برات تعریایه بکجا  نیا. داستانش درازه«: گفت
  ».خداحافظ

ستاده بود و داشت ینب پشت سرم ایزدم، ز یه داشتم با تلفن حرف مک یتمام مدت
اد ی، هنوز یسیدختر انگل«: می شدم و خواستم بگویفرک. داد یمان گوش میها به حرف

ه کن یدانستم هم ی دردسر نداشتم و می حوصله. اما نگفتم» ؟یتسی فالگوش ناینگرفت
 ی تاس ماهی دهد به خانه یند و مامان هم اجازه نمک یم، قشقرق به پا مین را بگویا

  .بروم
د تا یشک قه طول یپنج دق. تر از مجتمع ماست نییوچه پاک سه تا ی تاس ماهی خانه

رون آورد و با ی زود سرش را از پنجره بیلی خیه زدم تاس ماهکزنگ را . به آن جا برسم
. ب شده بودی عجیلیرفتارش خ. شان نگ خانهکی پاریه بروم توکرد کدست و سر اشاره 
 یتو.  محتاط رفتم تویلیه بدانم چرا، خک نین انداختم و بدون اییمن هم سرم را پا

نشسته هنه ک یلوی زیک یه روک افتاد یدفعه چشمم به علیکنگ کی پاری انتهایکیتار
  .د بلند شد و لبخند زدیتا من را د. خته بودیتاب رک یلکبود و دور و برش 

  ».میبش رو دادی ترتیمن و تاس ماه«: گفت
  » رو؟یب چیترت«: گفتم
  »ستن؟یتابا برات آشنا نکن یا«: ن و گفتی زمی رویها تابکرد به کاشاره 
  »!نه«: گفتم
 رو ی مرتضی تابخونهک«: فتدا شد و گی هم از پشت سرم پیماه  تاسی لهکسرو
  .دندین را گفت و هر دو تا باهم خندیا» .میردکغارت 
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زنند؟ با  ی چه دارند حرف می ه دربارهکج بودم یدند و من هنوز گیخند یآن دوتا م
.  هستندی مرتضی تابخانهک یها برا تابک آن ی  دم واقعاً همهیردم، دکه نگاه کدقت 
  »جاست؟ک ید مرتضاما پس خو! دی باحالیلیخ«: گفتم
  »!گرده یهاش م تابکاالن حتماً داره دنبال «:  جواب دادیعل

:  صورتم گرفت و گفتی را جلوشی و وزراییرجا دولتتاب ک، یتاس ماه
تابخونه امانت گرفته تا حال ما رو کتاب رو از کن ی ایمرتض. حدسمون درست بود«
  ».رهیبگ

  »ن؟یدیجا فهمکاما شما از «: دمیپرس
  »! مدرسهی تابخونهکن هم مهر یا.  اتاقش بودیتو «: گفتیعل

  »!ن؟یها رو بدون اجازه برداشت تابکن یه اکن ین بگیخوا ینم«: گفتم
م یه داشتکظهر ! رده؟کممون ی خودش آورده تقدیردکر کپس ف«:  گفتیماه تاس

دم، قبل یتاب تازه خرکگفت چند تا . می با هم بودیم، من و مرتضیگشت یاز مدرسه برم
تابا رو نشونم کداشت . من هم با اون رفتم. م نشونت بدمیا بری بیه به خونه برک نیز اا
ه کن یمثل ا. شیی دای د با هم برن خونهیه باکه مادرش اومد و گفت که کداد  یم

 پنجره ی رهیرفتم دستگ.  به سرم زدیرکه فیهمون موقع . ش بودییجشن تولد پسر دا
 تلفن یرون اومدم به علیه بکون جور بمونه، بعد هم ردم و گذاشتم همکاتاقش را باز 

خبر  ی ماجرا بین جاین تو رو تا ای همیبرا. یستیه تو اهلش نکدونستم  یم. ردمک
  »! شد؟یاش رو خودت حدس بزن چ هیخب بق! میگذاشت

 اتاق ی زنگ زد به من و گفت پنجره«:  گفتی حرف بزنم، علیا لمهکه کن یقبل از ا
من . میدیشکرون و بعد با هم نقشه یدم بیمن هم زود پر. ستنیه هم نخون.  بازهیمرتض

بعد . د تو اتاقی راحت پریلیهام خ  شونهی هم از رویماه ر پنجره قالب گرفتم و تاسیز
  »شد؟ ی چیدون یه میاما آخر قض. میها رو داد تابکب یهم ترت

  ».دی زدیه گندیه کمطمئنم «: گفتم
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ما « : گفت. ده شده بودندی هم چیه روک یتابکده  پانز- ده ی نشست رویماه تاس
! رونینگ مجتمع زد بکیهو از پاری. دا شدیتوس پکاک اون دختره ی لهکم، سرویگند نزد

ارم کهمون موقع . خورد ی میاش شده بود و داشت بستن  اون سرما سوار دوچرخهیتو
توس از کاک. ونریخواستم بپرم ب یستاده بودم و میتموم شده بود و تو قاب پنجره ا

  »!آقا پسرها، خونه مگه در نداره؟«: رد و گفتکج ک ما رد شد و سرش رو یجلو
  »!میچاره شدیب«: ردم و گفتمک را قطع یماه حرف تاس

  »!اد ناراحت نباشیز«:  گفتیعل
  »ال باشم؟یخ یشه ب ی؟ مگه میگ ی می داریچ«: گفتم

م تا یردک یکاون رو هم شر«: ام زد و گفت  آرام به شانهی ف دست دو ضربهک با یعل
  ».ادیش در نیصدا

  »د؟یردکار ک یچ«: گفتم
 ی حرف نزنه اون رو هم بازیسکاش رو گرفتم و گفتم اگه به  جلو دوچرخه«: گفت

ه ک یارکن یدونم ا ید نمینک یال میخ: اما دختره برگشت رو به ما دوتا گفت.... مید یم
ز یچ ه انگار از همهکزد  ین حرف میمچه... ه؟ی هم واقعیلیست و خی نید بازینک یم

 یشتر از بازی بیلی رو خی واقعیارهاکمن : آخر سر هم برگشت و گفت. خبر داشت
ن یتوس اکاکتا ! زنم ی نمیس حرفکچ ین به هینک یکدوست دارم اگه من رو هم شر

اون . نهک مونده باشه جمع یا گهیز دی تا اگه چی اتاق مرتضیمش تویرو گفت، فرستاد
حاال هم اگه به . رد و داد به ماکف اتاق جمع ک بود از یتاب درسک دفتر و یهرچهم 

  ».رهی خودش هم گی بزنه پای حرفیسک



  ٣۴    نه روز بود ، نه شب                                                                                                    
 
 

  توسکاک ی نشقه
  

اپشنم کر یتا به اتاقم برسم آن را ز. ر آورده بودمیه دنبالش بودم را گک یتابکباالخره 
توس بو ببرد کاکشتم  دوست ندایحت. ه بشودی متوجه قضیسکردم تا مبادا ک یمخف

 یک دوست داشتم یلید خیراستش را بخواه. ن ماجراها به من ربط داردی ای ه همهک
 ی و علیماه ه تاسک یارکن ی گرفته شده، اما به نظر من ایه حال مرتضکنم ی ببیجور

ر ی گییحال وسط ماجرا به هر!  بودی معمولیریگ  حالیکشتر از ی بیلیرده بودند، خک
  .دادم  یاش م د ادامهی باهکرده بودم ک

دم و با ولع شروع به یشک اتاقم دراز یال راحت تویتاب را دست گرفتم و با خک
تند و تند . شد یتاب مربوط به بابا مک 114 تا92 ی صفحه: ردمکخواندن فهرست آن 

 ی باً همهیتقر. تاب وجود نداشتک ی تویا ز تازهیچ چیبه نظرم ه.  آن را خواندمی همه
. ده بودمیا دوستان بابا شنیا عموها یتاب نوشته شده بود را از مامان ک یه توک یمطالب
 یکه یاما حاال انگار قض. م مهم نبودیها برا ن حرفیه اکن است یت اید، واقعیدان یاما م
ن یه اکدم یفهم ین را می؟ اما ایدانم چه فرق یدرست نم. گر داشتی دیها  با وقتیفرق

م مهم شده یده بودم، حاال برای بابا شنی نار دربارهکز گوشه و ه قبالً اک را ییها حرف
 ی گرفته و بعد هم بالفاصله تو18پلمش با را معدل یه بابا دکن یمثالً هم. بودند
 از یکینها را یه اکد یآ یادم می.  قبول شده بودهیکترونک الی  در رشتهی فنی دهکدانش
 سه – دو یه برایالبته قض. رده بودکف ینب تعری من و زین دوستان بابا برایتر یکنزد

 ی تر احسان به خانهک روز دیک. موقع من هنوز شاگرد دبستان بودم آن. سال قبل است
 یگفت آنها تو یم. ردکف ی ما تعریه با بابا داشت، براک یی از ماجراهایلیما آمد و خ

تاب هم کن ی ایتو.  بودندیالسکخواندند و هم یشهر درس م رستان در جنوبی دبیک
. ستدان شهدایم یک نزدییجا یک. رستان هدفیدب.رستان را نوشته استیاسم دب

الس ک دو ی را تویاضی سال چهارم ریآن موقع شاگردها«: گفت یتر احسان مکد
 یگر شاگردهایالس دک یها بودند و تو   الس شاگرد زرنگک یک. رده بودندکم یتقس
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ها هم جزو   شاگرد زرنگی  پنجاه نفره-لالس چهک همان یتر احسان توکبابا و د. تنبل
 ی فنی دهکور دانشکنک ی توین وقتی همیبرا. ز هوش بودندی درسخوان و تیشاگردها

ده قبول کن دانشی ایالس آنها توانستند  توکن دو نفر از یردند، فقط همکت کشر
ند، ه در آنجا درس بخوانکها آرزو داشتند  یلیآن موقع خ: گفت یتر احسان مکد. بشوند

 سخت یلیم بود، ورود به آنجا خک یلیرش دانشگاه خیت پذیه ظرفکن یاما به خاطر ا
  .بود

 یه توک یسکن عیه همیدرست شب. س هم از بابا چاپ شدهک عیکتاب ک یتو
ه ک دارد ی اخمیکش یها  چشمیباز هم انگار ناراحت است و تو. میا تابخانه گذاشتهک

ه ک را یینم، ورق زدم و آنجای تَخم بابا را نبه اخم وکن ی ایبرا. ترساند یمن را م
 ینوشته بود بابا آنجا هم دانشجو.  نوشته بود خواندمیزی دانشگاه بابا چی  دورهی درباره
 ی و مذهبیاسی سیارهاک دانشگاه یخوانده تو یه درس مکن جور ی بوده و همیزرنگ
ن یرد به خاطر ایگ یس مسانیه لک نیه بالفاصله بعد از اکبعد هم نوشته  رده، ک یهم م

 دانشگاه یار استاد تویه به عنوان دستکخواهند  ی بوده از او می خوبیلی خیه دانشجوک
دانشگاه (ف نوشته ی اسم دانشگاه شری پرانتز جلویبعد تو. ف درس بدهدی شریصنعت

امهر بوده یف، آری شریه قبل از انقالب اسم دانشگاه صنعتکن ی ایعنین یا). امهریآر
 مهم عوض یها و جاها ابانی خی باً اسم همهیگفت بعد از انقالب تقر یمامان م. است
شاه . خواستن ی مینجوریمردم ا«: ردند؟ گفتکها را عوض  دم چرا اسمی پرسیوقت. شد

ه مثالً کس حاضر نبود کچ ی هیم شاهنشاهی بعد از رژیه حتکرد کاون قدر به مردم بد 
  ». تابلو اون نوشته شده باشهیه روه اسم زن شاک قدم بزنه یابانی خیتو

  »!ابون؟یزنه سر خ یسه مینو یمگه آدم اسم زنش رو م«: گفتم
 ین جوریه اکم ی داشتیه شاهیما « : د و گفتی سرم و خندید رویشکمامان دست 

  »!گه مادریبود د
ار استاد بود و یف دستی دانشگاه شری تویه بابا چند سالکتاب نوشته بود ک یتو

گر ی دیارهاک یلیگذشت، خ یاش م سی سال از زمان تأسیکه تازه کن یا یآنجا برا
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ها ساخته  شگاهی مختلف دانشگاه مثل آزمایها رد تا قسمتک ی مکمکمثالً  . انجام داد
  .ردک ی میانداز بشوند و آنها را راه

ترا به انگلستان ک دک گرفتن مدریه براکم گرفت ی چهار سال بابا تصم-بعد از سه 
  ... .رده بودکف یم تعری آن موقع برای  دربارهییزهای چیکبالً هم مامان ق. برود

د یا ردهکاگر ن! دی مخمصه افتاده باشیه توکد یا ردهک یارک یکحتماً قبالً شما هم 
نم ک یر مکچون ف. دی من گوش بدهیها د، بعد به حرفینک بیطنتی شیکبهتر است 

به هر ! دینک داشتم، باور نیدم چه حالخوان یتاب را مک یم وقتیاالن هر چه قدر بگو
 ی آنها از دست من عصبانی ه همهکردم انگار ک یه نگاه مکتاب ک یها سکدام از عک

رده ک ی و علیماه ه تاسک بود یارکبه خاطر . دانستم یلش را هم خوب میدل. بودند
چ وقت به یاگر به خاطر من نبود، آنها ه. ن وسط مقصر بودمیخب من هم ا. بودند

 ی افهیردم، دائم قکتاب را جلو خودم باز ک یاز وقت. زدند ی دست نمی مرتضیها تابک
 یزند تو ی میاش نشسته و دو دست یتابخانه خالکه جلو کآمد جلو چشمم   ی میمرتض

 او بودم، ید، من هم اگر به جایراستش را بخواه. ندک یه میسرخودش و گر
 یکخورم تا  ی گنج مرا بردارد، قسم می چه نفر دفتریکمثالً اگر . شدم ی میجور نیهم

. سوزد ی می مرتضیه دلم براکن هم هست ی همیبرا! شود ی میه و زاریارم گرکهفته 
 آنها ی ه از خانهک اتاقم، صدبار جلو پنجره رفتم تا بفهمم یتاب را آوردم توک یاز وقت
 یها مد و چراغآ یس از آنجا نمک  چی هیاما صدا! ا نهید یآ ی می مرتضی هی گریصدا
ال راحت ی نداشت و با خیتیچ اهمی او هیه براید هم قضیشا. شان هم خاموش بود خانه

 شور یلیدانم، اما هر چه بود دلم خ ینم. ده بودی خودش و خوابیده بود رویشکپتو را 
ه یتاب هم از قضک ی تویها سک عیا و حتی مردم دنی ردم همهک یزد و احساس م یم

  !اند  با خبر شدهی مرتضیها تابکگور به گور شدن 
انگار اصالً !  ؟ییها ابوسکدم؛ آن هم چه ید یابوس مک. دمیشب را اصالً راحت نخواب

ت و درست جلو ی واقعی خواب بودند، تویه توک ییزهای آن چی خواب نبودم و همه
تاب کن یام و دارم هم ه وسط اتاق خودم نشستهکدم ید یم. افتادند یچشمم اتفاق م
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 یلیس بابا بود؛ آن هم خکتاب، عک یها  تمام ورقیتو. زنم ی را ورق میی رجای نهیابک
نم یها بب سک از عیکی ید تویزدم تا شا یمن هم تند و تند ورق م.  و ناراحتیعصبان

شتر ورق ی نبودند و تازه هرچه هم بین جوریشان ا دامک چیاما ه. ه بابا خوشحال استک
. دیرس یتب هم شده بود چند هزار صفحه و به آخر نمک .شد یتر م یزدم بابا عصبان یم
چ وقت تمام یت بابا هیها و عصبان تابکردم ورق زدن ک یر مکف. ده بودمی ترسیلیخ
تاب را ورق کنم و آن یشود و تا به آخر عمرم مجبور هستم همان جا وسط اتاق بنش ینم

دارم ی سرم و از خواب بی زود صبح شد و مامان آمد باالیلیه خکر کاما خدا را ش! بزنم
  .ردک

مامان با تعجب . دم طرف پنجرهیردم، از جا جستم و دوکم را باز یها ه چشمکن یهم
  »!ستی نیالت راحت باشه، امروز از برف خبریخ«: گفت

ادم افتاد یه کل دادم و تازه آن موقع بود ی به مامان تحوکی لبخند زوریکبرگشتم و 
  !می بگوریبه مامان سالم بدهم و صبح بخ

ه کنم ی را ببیه مرتضکانتظار داشتم .  نبودیچ خبرین، جلو مجتمع هم هییآن پا
ن یاما انگار ا! زند ی سر خودش می توی و دو دستی بازی آمده و نشسته وسط محوطه

هر . ردمک یال میه خک بود یتر از آن الیخ یشناختم و ب ی نمیدوستم را درست و حساب
 یمکن موضوع، یفتاده و همی نیاقل آن موقع اتفاق ناجوره الکآمد  یچه بود به نظر م

ر ی ختم به خین راحتیه ماجرا به همکدانستم  ینها، می ای با همه. ردکالم را راحت یخ
  .شود ینم

 هم ناراحت به ی مرتضیحت.  بودیز عادیها هم همه چ  روبوتی  مدرسهیآن روز تو
 یماه من، تاس. فتاده استی نیچ اتفاقیه انگار هکرد ک ی رفتار مید و طوریرس ینظر نم
د الاقل من یراستش را بخواه. میگرفت یگر فاصله میم از همدیتوانست ی هم تا میو عل
 سرمان یشه باالیها هم  روبوتی  مدرسهیم تویگو یه مک ییها ، از آن چشمیکی

 و یه به علکن هم بود ی همیبرا. ترسم ی میلینند، خک ی ما را میهستند و جاسوس
م و یروز بزنی در مورد اتفاقات دی حرفیکدم یترس یشدم و م ی نمیکاد نزدی زیماه است
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م، یزد ی ما حدس میه هر سه تاکجور  اما همان. ها برسد ه به گوش ناظمیوقت قض آن
 کمکتوانست  ی ما هم نمیارک ین مخفیآمد و ا یه درمی گند قضیی جایکباالخره 

  !ندک به ما بیادیز
اده یس پی جلو مجتمع از سروی من و علی مدرسه، وقتیلیظهر، بعد از تعط

 از یعل. د شدیدفعه رنگ صورت هر دو نفرمان سفیکم یدیه دک یزیم، از چیشد یم
ان ک دو تا پلی فاز گرفته باشد، رو ه من را برق سهکاده شد اما انگار یس پیسرو

ود و دو تا رده بک توقف یالنترکن ی ماشیکجلو مجتمع . م زده بودکبوس خش ینیم
ه انگار به کم یوب شدکخی در جا میطور. زدند یها حرف م هیمأمور هم داشتند با همسا

 اتاق ی  هم آنجا بود و پنجرهیمادر مرتض. میده بودیس، دو تا غول دی آن دو نفر پلیجا
از .  را درسته قورت بدهد، باز بودیه بخواهد من و علک یی هم مثل دهان اژدهایمرتض
 یالنترکن یاش دور ماش ه داشت با دوچرخهکتوس بود کاکا بدتر، ه نی ای همه

اب زنان و به سرعت به کد، ری را دیه من و علکن یتوس به محض اکاک. دیچرخ یم
  !مون رو لو داده ننه، همه لقِ بچه  دهنی دختره:  دلم گفتمیتو. طرف ما آمد
ا هول داد به بوس دستش را گذاشت پشتم و من ر ینی می نفر از تویکباالخره 

 یکتوس نزدکاک. توانستم قدم از قدم بردارم یپاهام سنگ شده بودند و نم. رونیطرف ب
 سبز و مسخره هم به چشم زده ی دودکنی عیک. ردک ترمز ی من و علیشد و جلو پاها

ن ییش پایها  چشمی از رویمک را کنیع.  گم شده بودکنیبود و تمام صورتش پشت ع
  »!دنیفهم...آقا پسرها«: رد و گفتکما نگاه  آن به یداد و از باال

  »؟یتو گفت«:  گفتیعل
 ین و هر چینک من رو اجرا ی د نشقهیحاال هم با! یلق خودت دهن«: توس گفتکاک

نن و ببرن کر یها اومدن دزدها رو دستگ سین، واال آقا پلیگم گوش بد یه من مک
  ».زندون
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 ی نقشه« :  گفتیاما عل.  بزنملمه هم حرفک یکتوانستم  یمن الل شده بودم و نم
؟ ی ما رو هم نجات بدیخواه ی نشقه، اون وقت میگ یتو هنوز به نقشه م! دومه؟کتو 

  »!میبر یف می تشرییم، هر سه تایر ی نمییم زندون، تنهایتازه اگه بر
تازه . فهمه یز نمیچ چیس هک چین، هی من گوش بدی اگه به نقشه«: توس گفتکاک

  ».ستمیا نیمنم زندون ب
  »؟یمگه هنوز ما رو لو نداد«: گفتم

 کیار کده یس نفهمک چیهنوزم ه!  آقا پسریلق خودت دهن«: توس دوباره گفتکاک
  ».بوده

، یم وجبی نی اما دختره. المان راحت شدی خیمکم، یدین را شنی تا ایمن و عل
 از  پنج سال-ه چهار ک ی دختریکه ک زور دارد یلیخ. آورد یفرمان را در مکداشت 

م ی نداشتیا اما چاره! شدک آدم نقشه هم بیند و تازه براک بیتر است، امر و نهکوچکآدم 
  .میش گوش بدهیها ه به حرفک نیبه جز ا
  »ه؟یات چ ل خب، نقشهیخ« :  گفتیعل
د بره تلفن بزنه به ینه، باکه بلده صداش رو عوض که نفر ی«: توس جواب دادکاک
  »...جا هستنکا تابکه اون ک و بگه ی مرتضی خونه

 ی  نقشهیلیخ! نن؟کر یان هر چهار نفرمون رو دستگیها ب سیبعدشم پل«: من گفتم
  »!یدیشک یخوب
تابا رو ک«: ستاد و گفتی ایاده شد و جلو من و علیاش پ توس باالخره از دوچرخهکاک

گه دنبال یها د سیه پلکن یم به شرط ایگ ی تلفن می پشت بوم   وبعد تویم رویبر یم
رن ینن و مک یخب بعدش هم اونا قبول م. میگ ی میتابا رو به مرتضک ینگردن، جادزد 

  ».دارن یهاشون رو برم جنس
  »هاشون رو؟ جنس«: د و گفتی خندیعل
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ن یتازه ا. زنن ی حرف مین جوری همیسی پلیها لمی فی  همهیتو«: توس گفتکاک
 طرف یا  حسابیه آدماینن با ک یر مکرسه و اونا هم ف یتر به نظر م ی واقعیلی خیجور

  ».هستن
ها حرف  هیها هنوز داشتند با همسا سیپل. ردمک نگاه یالنترکن یدوباره به ماش

 یسک یک دلم نبود و انگار یدل تو. نوشت ی میزیاغذ چک ی از آنها رویکیزدند و  یم
د از یم، بایه به خانه برسکن ی ایبرا. ام نهی سی  قفسهید رویوبک یفش مک  ی با پاشنه

اند و منتظر هستند تا  دهیز را فهمیردم آنها همه چک یر مکف. میشد یها رد م سینار پلک
ا غلط یخدا:  دلم گفتمیصد بار تو. نندکر یم و ما را دستگیشان بشویک نزدیمن و عل

 کمکم، خدا به ما ینک یمانیم احساس پشیردکه ک یارکمطمئن بودم اگر از ! ردمک
  .س بشودیست و رز دوباره رایند تا همه چک یم

  »!ا نه؟ید ی من موافق هستی خب حاال با نشقه«: دی پرسیتوس از علکاک
تابارو به کد اون یما باالخره با... ستیه بدم نکبه نظر «: رد و گفتک به من نگاه یعل
  ».مینک یارو مکن ین امروز ایم، پس همی پس بدیمرتض
تازَشَم، اگه «: رد وگفتک آنها، ها ید و توییش را به هم سایها ف دستکتوس کاک
  ».تونم تلفن بزنم ین من خودم میبخوا

  »س نشناسه؟کچ یه هک ینک عوض یحتماً صدات رو هم بلد« : گفتم
ه بلدم آقا ک یپس چ« : ش را فشار داد و گفتیها با دوتا انگشت شست، دو طرف لپ

  »؟!پسر
 یکار ه انگکرد ک عوض یش را طوریصدا! توسکاکن ی است ایبیعجب موجود عج

!  خوبهیلیخ«: من بالفاصله گفتم. زد یه داشت با ما حرف مکرزن بدون دندون بود یپ
  ».م پشت بامیبر یها رو م م و اونید یتابا رو مکب ی هم ترتیمن و عل... خود تو تلفن بزن
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   منی اچهیدر
  

ها را  تابک، یماه  و تاسیمن، عل. ش رفتیتوس پکاک ی ارها طبق نقشهک ی همه
بعد هم . می آنها را به پشت آپارتمان بردی م و همهیختیمان ر  مدرسهفکی یتو
 خبر داد و یها را به مادر مرتض تابک یرزن، جای همان پیتوس پشت تلفن با صداکاک

توس هم عضو گروه کاکه کاز آن روز به بعد بود . ر گذشتیه بدون سروصدا، به خیقض
م او را هم باخبر ینک بیا زهطنت تایم شیخواست یه مکما پسرها شد و هر وقت 

  !میردک یم
 بابا یه وقتکن یمثالً ا.  بابا بفهممی زها را توانسته بودم دربارهی چیلیتا آن روز خ

. شور خودمان انجام بدهدک مردم کمکارها را به کرد تمام ک ی میرو بود، سعیر نیوز
 برق و آب یها وگاهری از نیلیه در زمان شاه خکرد کف یم تعرید، مامان برایدان یآخر م

اما . میشه ما به آنها وابسته بودین هم همی همیساختند و برا ی ما میها برا یرا خارج
ه ک ییارهاک ی م گرفت تا همهیرو شد، تصمیر نیروز شد و بابا وزیه انقالب پکنیبعد از ا
شور کان و متخصصان یدادند، به دست دانشجو ی ما انجام میها تا آن روز برا یخارج
ها  ی بهتر از خارجیلیها خ   یرانیه ما اکتازه بعداً معلوم شد . دمان انجام بشودخو
ارها را کن یه اکن ی ایبابا برا. مینک یم و از آنها نگهدارینکروگاه درست یم نیتوان یم
 یلیروز شده بود، هنوز خیه انقالب پکآن موقع . ستدیها با یلیند، مجبور بود جلو خکب

 مخالف بودند، ینیه دوست داشتند شاه دوباره برگردد و با امام خمک از افراد ضد انقالب
. رد مخالف بودندک یه او مک ییارهاکردند و با ک یل درست مک بابا و دوستانش مشیبرا

 ی هم تویلیرد و خکن دردسرها، بابا با شجاعت با آنها مبارزه ی ای اما با وجود همه
  .ش موفق بودیارهاک

خوردند  یام وول م لهک یگر تویاماهنوز چند تا سؤال مهم د. دمیهمها را از بابا ف نیا
ن یب ای دفتر گنج به ترتیتو. نمکدای دوست داشتم جواب آنها را هم پیلیه خک

  .ها را نوشتم سئوال



  ۴٢    نه روز بود ، نه شب                                                                                                   

 

  رو شد؟یر نیه بابا وزکچه طور شد : اول
نستم دا ی می را تا حدودین سؤال دومیالبته جواب ا(د شد؟ یبابا چه طور شه: دوم

  ).ه هم باخبر بشومیات قضیه از جزئکاما دوست داشتم 
 ی دلم برایگاه! ردمکش یدای آشپزخانه پیشه تویمثل هم. اول به سراغ مامان رفتم

.  آشپزخانه باشندیشتر عمرشان را توید بیسوزد، چون آنها با یا می دنیها  مامانی همه
ن یتر نندهکسل کها از  نیردن خانه، به نظر من اکظرف شستن، غذا پختن، مرتب 

  .ا هستندی دنیارهاک
 ک پاین نشسته بودند و با هم سبزی زمی آشپزخانه روینب تویمامان و ز

دند حرفشان را یزدند، اما تا من را د ی حرف می موضوعیکداشتند در مورد . ردندک یم
من نب پشت سر ین زیباز ا«:  به من برخورد و گفتمیلیخ. ردند و ادامه ندادندکقطع 

  »!رد؟ک یبت میغ
د و یاش را چسب ه مامان شانهکد یاینب خواست بلند شود و دوباره به طرف من بیز

چرا «: ردند و مامان گفتکچپ نگاهم   با هم، چپیبعد هم دو نفر. جلو او را گرفت
  ».زد ی تو حرف نمی س دربارهکچ ی؟ هیزن ی تهمت میدون ی رو نمیزی چیوقت

انگار . زنه ی پشت سر آدم حرف مکیواشیشه ینب همی زنیآخه ا... دیببخش«: گفتم
  »...هاش رو بگه  آدم  حرفی روی تو جرأت نداره

ه فقط کم یگفت ی میزیه چیم یاالن هم داشت...  هم جرأت دارمیلیخ«: نب گفتیز
  ». نداشتیشد و به تو ربط یها م مربوط به خانم

ه من چه کشود  یمه خواهرم متوجه نکنم ک یها واقعاً احساس م  وقتیبعض
ه کند ک یر مکه آدم فکشود  یها م شان مربوط به خانمیها  گفت حرفیطور. میگو یم

دم ی دیوقت! میفهم یاند و ما مردها زبان آنها را نم ن آمدهیگر به زمی دی رهک یکآنها از 
 و به ی زود رفتم سر موضوع اصلیلیده است، خیفا ینب بیردن با زکه جر و بحث ک

  »؟ید ی بپرسم جواب میه سؤالی! مامان«: مامان گفتم
  »...اگه بتونم«: مامان گفت
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  »ر شد؟ی وزیخوام بدونم چه طور یم...  باباستی درباره«: گفتم
رو یر نیمن رو به عنوان وز:  روز بعدازظهر اومد خونه و گفتیک«: مامان گفت

  »...ردنک یمعرف
  »ردن؟که بابا رو انتخاب ک شد یخب چ«: گفتم

ها رو داد به   ترهی د به طرف خودش و دستهیشکها رو  یر سبزی زی زنامهمامان رو
ه حسن انتخاب ک شد یدونم چ یاد نمی من هم زیراستش رو بخواه«: نب و گفتیز

ه بعد از انقالب کدونم  یمن فقط م. یارها و دوستانش بپرسکد از همینها رو بایا. شد
ه عالوه بر تخصص، کگشتن  ی میی، دنبال آدمای مهم دولتیها  تمام دستگاهیتو

 و ید بهشتی با شهیکیخب اون موقع باباتون ارتباط نزد.  و مؤمن هم باشنیانقالب
التش در ینها، به خاطر تحصیر از ایبه غ.  داشتینیخم  طرفدار امامیاسی سیروهاین

ه به دست آورده ک هم یا  و تجربهی انرژیها  ستمی سیزیر  و برنامهیکترونک الی رشته
ه کست ی نیافکل ین دالی ای  همهینک یر مکخب ف. ار بودکن ی ای براید، فرد مناسببو

  »!ر بشه؟ی نفر وزیک
  »نه«: جواب دادم
، ینک تا آخر هفته صبر یتون ی، مین بدونیشتر از ای بیخواه یاگه م«: مامان گفت

  ».نجایان ایشنبه ب ه شب پنجکاش قراره  تر احسان با خانوادهکد
اما تا آخر هفته از راه برسد، . نمکه تا آخر هفته صبر کن یم جز ا نداشتیا چاره

 یاما همان شب وقت. میستک، شیتوس و علکاک کمکابان را با ی خی هی حاشیها چراغ
 جلو ی بازی م در محوطهی بخواهی وقتیشود وحت ی میکابان چه قدر تاریم خیدیه دک

اندازمان  م از پول پسیست، رفتی نیافک ی م، نور به اندازهینک یمجتمع فوتبال باز
 ما نصب یه آنها را براکم یدار آپارتمان گفتیم و با التماس به سرایدیدوازده تا المپ خر

 آدم ی  بچه! ها  ن به شما بچهیآفر«: دار آپارتمان هم خوشحال شد و گفتیسرا! ندک
  ».ستنکها رو ش ه زدن چراغک ییها لهک یگن، نه اون ب ی به شما میحساب
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: میم و هر دو نفر با هم گفتیردکگر نگاه  ی همدیها  چشمی توی، من و علبعد
  »! هستنیا لهک ی بیها ه بچهکواقعاً «

رد کها را نصب  م المپیردک کمک -دارمان ین سرای همیعنی - یغالمعلباالخره به 
 یکی یکیمان یه مادرهاکم یردک یآن قدر باز. میردک ی دست فوتبال بازیکو آن وقت 

  :ردند و داد زدندکرون یها ب  آپارتمانی ان را از پنجرهسرهاش
  » خونه؟ییای بیخوا یگه نمیشبم د! محسن«
  » ؟ی نداریاضیتو مگه فردا امتحان ر! جواد«
ومده یتا ن... شه ی میرد، االن بابات عصبانکخ یشام ... میدو ساعته منتظر تو! یعل«

  »!ا باالی بین خودت زودییپا
  »! ساعت چنده؟یدون یم... ازتون نگرفتنه کفردا رو ! ن یحس«

 یه توک -من و جواد . میردک ین فوتبال رو خالی زمک به تکها، ت  بچهی همه
 ین نفری آخر-شود  ی فوتبالش می هم ادعایلیند و خک ی می ما زندگینارکآپارتمان 

،  آپارتمانیردم، جلو در ورودک یه خداحافظکبا جواد ! می شدیال بازیخ یه بکم یبود
د سر یما پسرها با! ب بودی عجیلیخ. ردمک لحظه برگشتم و به پشت سرم نگاه یک

 پنج سال از ما -ه چهار کتوس کاکم، آن وقت یشد ی خانه حاضر میساعت هشت تو
  .ردک ی میسوار تر بود و تازه دختر هم بود، هنوز داشت دوچرخه کوچک

 به یزی چیکدوست داشتم . ی بازی  شدم و برگشتم به طرف محوطهیفرک
اپشنش فرو کاله ک ی ابروها تویباز هم تا باال!  بشودکه الاقل دلم خنکم یتوس بگوکاک

ر افتاده باشند، برق یه وسط بشقاب گکا یش مثل دو تا لوبیها رفته بود و فقط چشم
ستاده ینه ؟ مامان من االن پشت در اکه تو را صدا کست یس نکچ یه«: گفتم. زدند یم

  »...!نهکام رو ب لهکبگذارم و  خونه یتا پا تو
بعد . دین فوتبال چرخیامل دور زمک دور یکه با دوچرخه ک یجوابم را نداد؛ تا وقت

 یخوام باز یه مکگذاشت تا هر وقت از شب  یاگه مامان من بود م«: م شد و گفتیکنزد
  »...نمک
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  »ست؟یمگه مامانت خونه ن«: گفتم
 یکیاون «: د و برگشت و گفتین چرخیاش دور زم   دور با دوچرخهیکباز هم رفت 

  »! هستیکین یست، اما ایمامانم ن
  »؟یمگه تو چند تا مامان دار«: دمید؟ پرسیگو  یه چه مکآوردم  یاصالً سر در نم

  » سرده مگه نه؟یلیامروز هوا خ«: نار من نگه داشت و گفتکباالخره دوچرخه را 
ه او ک بزنم یخواستم حرف یمواقعاً هوا سرد بود اما ن» ! هم گرمهیلیخ«: گفتم
  .دیایخوشش ب
 هم مهربونه و اصالً یلی خونه ست و خیه االن توک یکی. من دو تا مامان دارم«: گفت

 یکوچک یلی خیه وقتکام دارم   گهیه مامان مهربون دی... گه بسهیردن دک یا بازیگه ب ینم
  ». تویجاست ؛ مثل بابا هنوز اون. بودم تو تفادص مرد، بعدشم رفت بهشت

 یه مادرش توکش سوخت یم تفادص، نه  تصادف؛ اما دلم برایخواستم بگو یم
  »جاست؟ک من ی بابایدون یجا مکتو از «: گفتم. بهشت بود
 باشه، خدا ی خوبیلی و خی مهربونیلیس آدم خکگه هر  ی مامانم میکین یا«: گفت
نها رو بابام یا. ردهک ی خوبیلی تو هم خیدوم بابا یخب من م. گه بره تو بهشت یبهش م

  »...بهم گفته
م گرفتم ین تصمی همیبرا. ندازمیاد مادرش بیتوس را کاکد یه نباکدانستم  یم
 حرف یگریز دی چیک ی توس دوست باشم و دربارهکاک آن، با یم و به جاک نیریحالگ
  ! داردی غم بزرگیلی مرده باشد، خیسک یکد، به نظر من اگر مادر یدان یآخر م. بزنم

  » دور بزنم؟یکات   با دوچرخهید یم«: مگفت
  »!دم ینع نم«: رد و گفتک باد کینک بادیش را مثل ماهیها لپ
ن سر یشتر ازایحوصله نداشتم ب...! آره ی خوشگله، ادا هم در میلیخ:  دلم گفتمیتو

ردم، کتوس کاکه پشتم را به کن یاما هم. به سرش بگذارم و برگشتم تا به خانه بروم
  »م؟ینک بیا یه بازی ییآ یم« : و گفترد کم یصدا 

  ».رم خونه یدارم م « :گفتم
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  »! پسرها بچه ننه هستنی دونستم همه یاز قبلنش م«: گفت
ال خانه رفتن یخ یند، بک یر مکه غلط فکنم که به او ثابت کن ی ایمجبور شدم برا

  »؟یا یچه باز«: گفتم. بشوم
  »؟ینیب یخته شده رو مین رابوی اونور خیه توکها  کاون آجرها و خا«: گفت
  »!نمیب یه مکمعلومه ...  تویچشم دارم چهار تا«: گفتم
  »! جوب آبیم تویزیها رو بر  اونی م همهیبر«: گفت
  » بشه؟یبعد چ« : گفتم
  »!ایه درین یشه ع یابون می خیاگه راه آب بسته بشه، بعدش تو«: گفت

 بود و نه یی نه سرباالابان مایگفت؛ خ یراست م. ردمکابان نگاه یبه سروته خ
ه آب کگذاشتند  یابان نمینار خک یها افتاد، جدول ی آن میاگر هم آب تو. ینییسرپا

پس به . ارزد یاش م  به تجربهین بازیردم اکر کش خودم فیپ. دوباره به جو برگردد
  ».موافقم«: توس گفتمکاک

  »نه؟یب ما رو نکیچیه هکمش ینک پر یه جوریه ک نیبه شرط ا«: توس گفتکاک
  »!می بزنیدونم قراره چه گند ی، خودم میخواد تو بگ ینم«: گفتم
 یم تویختیرو بود، ر ادهی پیپاره تو هک تیم ساعت بعد هر چه آشغال و آجرهایتا ن

  .میم و به خانه رفتیردک ی و هر دو خوشحال، از هم خداحافظیجو
ن نبود یواسم به ا افتاد؟ صبح اصالً حیه چه اتفاقکد ید حدس بزنید بتوانیخب شا

نب از ی به همراه زین وقتی همیبرا. میده بودیشک یا توس چه نقشهکاکشب را با یه دک
م، با یستیس مدرسه بایم تا جلو مجتمع منتظر سرویرون رفتی آپارتمان بیدر خروج

ه توانسته باشم با کشد  یخودم هم باورم نم! م ی روبه رو شدی خوشگلیلی خی منظره
قه یرده باشم دو دقک درست یخی ی اچهی دریکابان ی خیشغال، تو آجر و آیمقدار

اش  ف مدرسهکی. دا شدیاش پ  مدرسهی ف مسخرهکیتوس هم با کاک ی لهکبعد، سر و 
توس کاک. ردک یزان می از خودش آویپشت ولهکه مثل ک خرگوش بزرگ بود یکه به یشب
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ار ک چه ینیب یه مک: ن بودیمنظورش ا. لم دادی تحوکیجک لبخند یکد، یتا من را د
  !م؟یردک یخوب

. ان دادمکج و معوج را پسش دادم و سرم را تک ین لبخندهای از همیکیمن هم 
  ! هستمیم راضیردکه ک یارکه واقعاً از کن بود یمنظور من هم ا
، یخی ی اچهی دریکابان مثل یشتر از نصف خیابان را آب گرفته بود و بیسر تا ته خ

 یها تو  چرخیند، تا باالکابان ما عبور یه مجبور بود از خک ینیهر ماش. خ بسته بودی
ابان یم خیتوان یردم مکر کبا خودم ف! شد ی میلیق مستطی قایکرفت و مثل  یآب فرو م
 پرورش ی آن ماهی آپارتمان تویها م بماند و بعد هم با بچهیل بگذارکن شیرا به هم

 یکس مدرسه مثل یباالخره سرو. شد ی می باحالیلی خیحیز تفرک مریکحتماً . میبده
 نشده یقی و قایشتکچ یه تا به آن روز سوار هکش شد و من یدایابان پی از ته خیشتک

  !ردمکف کی یلکرون برود، ی بیخی ی اچهیس از دریبودم، تا سرو
 یارگرهاک.  نمانده بودیاچه باقی از دریزیم، چیه از مدرسه برگشتکبعدازظهر 

به .  بودک خشکابان هم خشیرده بودند و خک آب را باز ی آمده بودند و جویشهردار
ام   دفترچهیاچه را توی دریه ماجراکن بود یردم اکه ک یارکن یدم، اولیه رسکاتاقم 

 ی روزیکها  ن تجربهینم باالخره اک یر مکف! ادم نرودیچ وقت یات آن هیسم تا جزئیبنو
  !خورند ی به درد آدم میی جایکدر 
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  ر شد؟ی وزیطور  من چهیبابا
  

 یک هفته یدام از روزهاکچون هر . دا شدی هم پشنبه خانم پنج ی لهکباالخره سرو
مثالً .ام ردهکم یان تقسیها و آقا  خانمی  دارند، من آنها را به دو دستهیل مخصوصکش

ردن کار کر از یه به غکننده است کسل ک الغر و یلی مرد خیکه به یروز شنبه، شب
ه آدم ک چاق و پرخور هستند یها ه به زنیها شب شنبهیکاما . ستی بلد نیگریار دکچ یه
شنبه مثل  مثالً روز پنج. ها هستند ه به زنیها هم شب شنبه پنج.  دوستشان داردیخودیب

ها  لی عمو، خاله، عمه و خالصه تمام فامی ه دوست دارد تند و تند خانهک است ی زنیک
ن ید به خاطر ای هستند، شایلکن شی من ای لهک یها تو شنبه دانم چرا پنج ینم. برود

ه من و کن یا اید، یآ ی ما مهمان می ن روز به خانهی همیها تو شتر وقتیه بکباشد 
 ما ی احسان به خانه ییروز هم قرار بود دا آن . میرو ی مینب با هم به مهمانیمامان و ز

. ز دوردونه استیو عز دونه یک یکیچون مامان من . ستی ما نی واقعییالبته او دا. دیایب
ه از کتر احسان کشه ما به دیاما هم.  دارد و نه برادریه نه خواهر واقعکن ی ایعنی

.  استی الغر و مهربانیلی آدم خیکاو . مییگو ی میی بابا بوده، دایک نزدیها دوست
ادش یچ وقت هم یند و هک یاش حفظ م لهک یز را تویلم هم همه چی فیکمثل 

د هر یگو یه مامان مک خوبش است یلی خی ن حافظهیبه خاطر همد هم یشا. رود ینم
  .دی احسان بپرسیید و از داید، بهتر است بروید بپرسیخواه یه مک یا خاطره

شتراز نصف یالبته آن موقع ب.  ساعت هفت، زنگ خانه را زدندیکباالخره نزد
 انجام ی هم برای وقتگریاما د! دادم هنوز انجام نداده بودم ید انجام میه باک را ییارهاک

ردم و کدر را باز . زدند یه زنگ مک احسان و زنش بودند ییدادنشان نداشتم، چون دا
ن پاگرد، یی احسان از همان پاییدا. ندیایها باال ب ستادم تا آنها از پلهیهمان جا منتظر ا

ر زنش هم الغ. اپشنش گم شده بودک یه الغر است، توکاز بس . د سالم دادیتا من را د
، یپرس  احسان بعد از سالم و احوالییه آمدند، داکتو .  خودشی است اما نه به اندازه
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ه درست ک ی آن مبلی و روییرای اتاق پذیراست رفت تویکد و ینب را بوسیسر من و ز
  ... .ندینش یشه همان جا میهم.  به پنجره است، نشستیکوار و نزدی دی گوشه

 یبرا. را ندارم  یوه و چایردن مک تعارف ی د من اصالً حوصلهیراستش را بخواه
ن ی ایتو. ندک یارها را مکن ینب اید، زیآ یمان مهمان م  به خانهیشه وقتیهم هم نیهم
  .  استیرینظ ینب واقعاً خواهر بیارها زک

 یزیترش چه چ کوچکه برادر کد توجه داشته باشد ی خواهر خوب بایکبه نظر من، 
 جاها ینب فقط بعضیه زکف یاما ح! ندکارها را بکهمان شه یرا دوست دارد و او هم هم

  .مینکگر دعوا ید با همدیشتر اوقات بای است و بین جوریا
 ییها  حرفیک. گر حرف زدندی احسان و زنش، دو ساعت تمام با همدییمامان دا

ه داشت سر ک ما دوتا ی حوصله. خورد و نه به درد من ینب میه نه به درد زکزدند  یم
 از بابا بزنند تا من هم خودم ی وسط حرفشان، حرفیی جایک من منتظر بودم .رفت یم

 یاما هر چه منتظر ماندم خبر.  احسان بپرسمیینم وسط و سوالم را از داکرا پرتاب 
مامان هم . سندینو ی مییزهایها چه چ  روزنامهیه توکگفتند  ین می ای دائم درباره. نشد

ا نه؛ مامان من معلم زبان یدانم قبالً گفتم  ینم. ردک یف میاش تعر ه فقط از مدرسهک
واقعاً . دهد ی دخترانه درس می  مدرسهیک ی چند روز تویا  است و هفتهیسیانگل

ار بشوم و هر جور کم گرفتم خودم دست به یتصم. ها را نداشتم ن حرفی ای حوصله
نب یسان رو به ز احیینم، داکه خواستم دهانم را باز کن یاما هم. شده سؤالم را بپرسم

  ».ه مهر و جانماز به من بده، نمازم رو نخوندمی نب خانوم،یز«: رد و گفتک
 احسان را تنها ییه بعد از نماز خواندن، داکامد یاد بدم نینب بلند شد و من هم زیز

خواند به اتاق  ی ما نماز می  خانهیاو هر وقت تو. اورم و سؤالم را از او بپرسمیر بیگ
  .خواند یرود و نمازش را آنجا م یمان است م  آشپزخانهنارکه ک کیوچک

م رفت یه وضو گرفت، مستقکن ی احسان بعد از اییزدم دا یه حدس مکطور  همان
  . برش بلند شدک اهللا ای و صداکوچکسراغ همان اتاق 
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 اتاق یگردم، تو ی میزیه دنبال چکن ی ای ردم و بعد به بهانهکقه صبر یچند دق
احسان  یین اتفاق افتاد و دایقه بعد، همیدو دق.  تا نمازش تمام بشودرفتم و منتظر شدم

، شما ییدا«: دمیهو از او پرسیکه کرده بود ک جمع نیاش را درست و حساب هنوز سجاده
  »ر شد؟یه بابا وزک شد ی چیدون یم

ر کف. خوردند یتند و تند به هم م گفت و لبهاش مثل دو تا بال پروانه،  یر مکداشت ذ
گر ی دی قهی سه دق-ه دو کن ی ایام برا دهیه من چه پرسکنم اصالً گوش نداده بود ک یم

ر کامت به ذیخواهد تا صبح ق یجور م نیدم همی دیوقت. ر گفتنش ادامه دادکهمه به ذ
ر یه بابا وزک شد ی چیدون ی شما، مییدا«: دمیگفتنش ادامه بدهد، دوباره از او پرس

  »شد؟
: د و گفتیشک صورتش یف هر دو تا دست روکتاد و با باالخره سه تا صلوات فرس

  »ن اتفاق افتاد؟ی ای طور  چهیدون ی تو هنوز نمیعنی«
دونستش رو «: اورم گفتمیم نکه جلو او کن ی ایدم و بعد برایشک خجالت یمک یک

  » .خوام از شما هم بشنوم یدونم، اما م یه مک
 دوستش بودم یه عمریه ک  بگو تا من همیدون ین، اگه میخب آفر«:  گفتییدا
  »!ه چطور شدکدم ی نفهمیچ وقت درست و حسابیه من هم هکن ی ایبرا. بدونم

  »!؟یدون یه شما مک مامان گفت یول«: گفتم
د از همه ی باینک یر مکه تو فکاما نه اون جور ! دونم یمنم دونستنش رو م«: گفت

  ».زش باخبر باشمیچ
  ».خوام بدونم یها رو م همون«: گفتم

ه ین رو بگذار سر جاش و بعد هم یاول برو ا«: ، سجاده رو به من داد و گفتییاد
  »!نمکف یار تا برات تعری ترگل و ورگل بیان چاکاست

مون از  ییچا! رده باشهک ترگل و ورگل دم ینم مامان چاک یر نمکمن ف«: گفتم
  ».هاست اهین دونه سیهم

  »!ره پسییمنظور من هم همون چا«: د و گفتی خندییدا
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د و از همان دم در یگو ی را میا ییه چه چاکدم ی نفهمیآخر سر هم درست و حساب
 ترگل و یگه دو تا چا ی مییدا«: ردم و جانماز را به او دادم و گفتمکنب را صدا یاتاق، ز
  »!اریورگل ب
 یلیخ. نار ماک آمد ونشست ینی سی تویقه بعد، با سه تا چاینب هم دو دقیز

زند و  ی زنانه با مامان میها ه حرفکواستم مثل خودش خ یحرصم درآمد و م
م یخواه ی احسان مییمن و دا: می بگویسیگذارد من گوش بدهم، به آن دختر انگل ینم

  !می مردانه بزنیها حرف
توانستم  ی مردانه بود و نمیها باً وسط حرفی احسان تقرییچون دا.  نزدمیاما حرف

  !نمکحرفش را قطع 
 دفترم نشسته بودم و یف توی شری دانشگاه صنعتیه توک ه روزی«:  گفتییدا

 خسته و گرفته یلیادمه اون روز خی.  دفتریار بودم، حسن در زد و اومد توکمشغول 
  » بود؟ید چیدون یه زد مک ین حرفیستاد و اولیزم اینار مکباباتون اومد . بودم
  » بود؟یچ«: نب گفتیز

  »!یحتماً گفته خسته نباش«: من گفتم
... رو شدمیر نیمن وز:  مقدمه برگشت و بهم گفتی بیلیاون روز خ! نه «:  گفتییدا
 از تنم ینه تا خستگک یخواد با من شوخ یردم حسن مکر ک خسته بودم فیلیه خکمن 

س حالش گرفته که ید ید یمثالً اگه م. ردک یارها مکن یشه از ایآخه باباتون هم. در بره
 یشد و بعد هم سع ی میک وخنده بهش نزدی داره، اول با شوخیلکه مشیاست و 

اون روز هم من . نهک به طرف بکیمک یکاره و خالصه یه رو در بی قضیوتو رد تا تهک یم
تو : دم و گفتمی خندیلکن هم ی همیبرا. ر شدهیگه وز ی داره میه به شوخکردم کر کف
  !نی من ببی دو تا هم به جا– یکی، ینی ببی خوب بلدیها ه خوابک

ر یاز من خواستن تا وز. ستیار نک هم در یالیخواب و خ! گم  ی دارم میدج: گفت
گه هم همه ی دو ساعت دیکیردم و تا کمن باز هم حرفش رو باور ن...  دولت بشمیروین
ه کدم ی دیاما وقت! ذاره یه حسن داره سربه سرم مکن یز رو گذاشتم به حساب ایچ
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ار رو شروع کد یجا باکبه نظر تو از : دی پرسی جدیلی من و خینارک ینشست رو صندل
  .ت دارهی واقعی راستیه، راستیه قضکمتوجه شدم ... م؟ینک

ه ک ییارهاکشور و ک ی  اوضاع آشفتهی  با هم دربارهیلکم و یهمون روز نشست
رو ی استقالل وزارت نیه براک ییها حسن هم از برنامه. میرد، حرف زدک اون یشه برا یم

ه ازشون حرف ک ییها البته برنامه. زها گفتی چیلیرفته بود، خشرفت اون در نظر گیو پ
 ییارهاک از یکی. م گرفته باشهی اونا تصمی  مرتبه دربارهیکه ک نبودن ییزهایزد، چ یم
 دوروبرش، چه در زمان شاه و چه بعد از ی مذهبیها رها و دارودستهکه باباتون با همفک
ت ی وضعی نشستند و درباره ی می جلساتیتوه کن بود یداد، ا ی انقالب، انجام میروزیپ
ر دادن اوضاع ارائه یی تغی براییها ن خودشون هم برنامهیردن و بک یشور بحث مک
ه حسن رو به عنوان ک بودن یاسی و سی مذهبیها ن جلسهیقت همیدر حق. دادن یم
به ره، یرو رو به عهده بگیتونه با تمام توان امور وزارت ن ی داره و میه تخصصک یسک
ه ک وجود داشت ی اسالمی به اسم حزب جمهوریاون موقع حزب. ردک یگرون معرفید
بعدها هم .  از اونا هم باباتون بودیکی اون عضو بودن؛ ی از افراد سرآمد انقالب تویلیخ
 ی رو به عهده گرفتن، از اعضایتی دولت و دستگاه، مسئولیه توک یسانک از یلیخ
  .ن حزب بودنیهم

م گرفت به ی از افراد متخصص، حسن تصمیا گهی دی رت با من و عدهباالخره با مشو
 ییها ه طرحک رو ینه و تمام افرادکش برگزار یه همایه به وزارتخونه رفت، کن یمحض ا

 از یکیدر واقع . نهک برق و آب دارند، دعوت یها روگاهیت نی بهتر شدن وضعیبرا
 مختلف وزارتخونه یها تونن بخش یه مکه افراد مستعد و توانا رو کن بود ی ما ایها هدف

 اون ین جور هم شد و تویهم. نمک یین افراد شناساین همیرو سر و سامان بدن، از ب
 یها  از اونا قبالً شناخته شده نبودن، طرحیلیه خک یدیش، دانشجوها و اساتیهما
  . دادنیمهم

مثالً . ود هم موفق بیلیخ! رو شدیر نیه باالخره دوست ما هم وزکن جور شد یهم
ن یون ایتش رو مدیرو موفقی و هنوز هم وزارت ن-ه انجام داد ک ی مهمیارهاک از یکی
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، ین خارجی استفاده از متخصصیم گرفت به جایه تصمکن بود ی ا-ر و برنامه است کف
 خوب ین هم دانشجوهای همیبرا. نهکشور خودمون استفاده ک با استعداد یروهایاز ن 

 یها تی به عهده گرفتن مسئولیرد و اونا رو براکن ی گلچی فنیها  دانشگاهیرو از تو
 یروهایمون به ن ی، وابستگیه مدتیه بعد از ک شد ین طوریا. رو آموزش دادیوزرات ن
  ».دین رسک به حداقل ممیخارج
:  احسان گفتیی دست گرفت و رو به دای خودش را تویان چاکنب استیز

  »!تون سرد شد یچا«
  »رد؟ک یار مک ی شاه چی  مبارزاتش در دورهی، بابا تویی دایاستر«: بعد دوباره گفت

 مردم، من و ی اون موقع مثل همه«: د و گفتیشک نفس سر یکش را ی چاییدا
اما اعتراف . میردک یرد، مک انقالب یشه برا یم میردک یر مکه فک یارکباباتون هر 

 ی مخفیها تیا و فعاله ابونی خیشعار دادن تو!  هم داشتیه حسن سرِ نترسکنم ک یم
 هم یمک یلی خی ه عدهیردن، اما ک ی مردم می باً همهیارها رو تقرکن جور ی و ایاسیس

حسن هم .  رو به عهده  داشتنی مردمیروهایت نی و هدایه به اصطالح رهبرک بودن
 وجود داشتن ی مختلفیرهاک با طرز فی مختلفیها اون موقع گروه. ن آدما بودی از ایکی

 ی، توی اسالمیها  گروهی از سرآمدهایکیحسن هم . ردنک یت میه فعاله ضد شاک
 ید بود، حسن توسط افرادی امام در فرانسه در تبعیوقت. اومد یها به حساب م دانشگاه

ها و  یدار داشتن، سخنرانیشون دی فرانسه با ایتر بودن و تو یک نزدینیه به امام خمک
عنوان  ا بهی. ردک یها پخش م در سطح دانشگاهآورد و  ی امام رو به دست میها هیاعالم
ن یاوج ا. ردک یت مکها شر  تو اعتصابات دانشگاهی و مذهبی اسالمیها  گروهی ندهینما
 انگلستان تمام شد، یه درسمون توکن ی، بعد از ا1356ه سال ک بود یها هم وقت تیفعال
 یلیل خکمردم ش یت انقالبک، حر1357اون موقع به خصوص سال . میران برگشتیبه ا
د هر جور شده یه باالخره باکدونستن  ی مردم می گه همهی گرفته بود و دیتر یجد
ابون و ی خیشدن و تو یهاشون بند نم  خونهیگه مردم توید. م شاه سرنگون بشهیرژ

ه یها هم با تحصن و اعالم دانشگاه. انداختن ی به راه مییمای، راهپ وچه و  محلهکبازار و 
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ه یه حسن کها هم بود  ن تحصنی از ایکی یتو. ردنک ی میبانی پشتت مردمکاز حر
  »... . مفصل خوردکتک

زم و یگه براتون بری دیه چاید برم ید یاجازه م«: رد و گفتکنب حرف او را قطع یز
  »ن؟ینکف یش رو تعر هیبعد بق

 فرش هل دادم یانم را روکبعد هم است» .خورم ی نمیمن چا... خواد ینم«: من گفتم
  .د شدمی و من سرخ و سفکیخت تو نعلبی ریینصف چا. ییرف داط

اون سرد شده حسن «: د و با حرص گفتینب را برق گرفته باشد، از جا پریانگار ز
نب برگردد، یتا ز. اوردی بیه دوباره چاکرد و رفت کها را جمع  انکبعد هم است» !آقا
 یزیست؛ تا از او چ این جوریشه همیهم. لمه هم حرف نزدک یک. ت بودک ساییدا

ه انگار به قول کشود  یت مک سای جوریکها   وقتیبعض. زند ی نمیچ حرفیم، هینپرس
  !ستی باغ نیمعلم علوممان تو

 یب و نارنگی پر از سیوه خوری ظرف می چایه بعد برگشت، اما به جاینب دو ثانیز
لو کیه صد کرد یاد بگیوه چپه بشود تا یاش ظرف مکبا خودم گفتم . رده بودکو پرتقال 

فتاد و ظرف ین اتفاق نیاما ا. زدی نریمتری دو سانتیخور وهی میک یوه را تویم
 احسان فرود آمد و بعد هم یین من و دای بیا وهی می  بشقاب پرندهیک مثل یخور وهیم

 یکنب یز! گر به همراه چاقو، جلو سه نفرمان مستقر شدندی دی سه تا بشقاب پرنده
ها  بین سیردم حتماً اکر کبا خودم ف. دیداممان چک بشقاب هر ی پرتقال تویکب و یس

ه دلم کمن . میرحمانه آنها را بخور ید بی هستند و حاال ما باییها هم آدم فضا و پرتقال
 اول پوست - سنگدل هستند یلیه خک -نب یاحسان و ز ییاما دا. نمکار را بکن یامد این

ردند و که که تکد هم آنها را با چاقو تندند  و بعکچاره را ی گرد بیها ییآدم فضا
غ ین دو نفر داشتند جی دل ایچاره را توی بیا وهی میها یی آدم فضایصدا. خوردند

 دو تا یغ و داد آنها درست مثل صدای جیصدا! دمیشن ی راحت میلیدند خیشک یم
  !ده بشوندییگر سای همدیه روکسنگ صاف بود 
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گه ی دیاگه خسته شد«: ام زد و گفت  شانهیدفعه با انگشت رویک احسان ییدا
  »نم؟کف نیتعر

نه «: رون آمدم و گفتمیها ب ال بشقاب پرندهیردم و از خکحواسم را جمع و جور 
  ». دوست دارم بازم بشنومیلیخ

  »جاست؟کپس حواست «: نب گفتیز
ردم کر کف! یه قورت دادک است ییها ییحواسم به آن آدم فضا: میخواستم بگو یم
  .ام وانه شدهیه دکند ک یال میم، خی احسان بگوییجلو دان را یاگر ا

  »!ش شماستیحواسم پ«: گفتم
: رد و گفتکم نگاه یها رد، تو چشمیال خودش، حالم را بگیه به خکن ی اینب برایز

  »گفت؟ ی داشت می چیینم االن دای، بگو ببیگ یاگه راست م«
ه بابا و کد یگ ی، مییدا«: نب را ندادم و گفتمیردم و جواب زک یمن هم زرنگ

  »ردن؟ک یارک کتکجا ک شاه یسربازها
 تحصن ی ه برنامهیز از یهمه چ.  نبودیارک کتکل، یه در اون اوایقض«:  گفتییدا

م شاه اعتراض یه به رژکن ی ای برایاسیر سی و غیاسی مختلف سیها گروه. شروع شد
.  به تحصن بزنننن و دستکجا جمع  هیهاشون رو  ندهیم گرفته بودن نماینن، تصمک

قه با هم داشته ین بود اختالف سلکه ممکن ی مختلف با ایها اون زمان اغلب گروه
 با هم داشتن، اون هم مخالفت با که هدف مشتری اونها ی باً همهیباشن، اما تقر

اومد با هم  یش می پین هم تا فرصتی همیبرا.  بودی و سلطنتیومت شاهنشاهکح
  .شدن یمتحد م

م ی مختلف تصمیها گروه. ش اومدی بار هم تو تحصن وزارت علوم پهین اتفاق، یا
 ی ساختمان وزارت علوم همگینده از خودشون بفرستن تا تویگرفته بودن چند تا نما

 پارچه و یهاشون رو رو قرار بود اونجا جمع بشن و شعارها و خواسته. ننکبا هم تحصن 
  .دا بشهی پیید گوش شنوایسن تا شایارد بنوکپال
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 از یکی. ارم به صدا دراومدکه روز تلفن دفتر یاما. خبر بودم یه بیل من از قضیااو
 دارن یها از گشنگ ه بچهکار ی بردار بیتون ی رو میسکهر: گفت. دوستان باباتون بود

  !رنیم یم
ابون ی شاه سر و ته خیه سربازهاکرد و گفت کف یرو برام تعر  تحصن ی هیبعد قض

  .دن ی عبور و مرور نمی س هم اجازهکچ ی هوزارت علوم رو بستن و به
  م ؟ینکم بیتون یار مک ما چه یگ یخب حاال م: گفتم
ا به محل تحصن، ین و بکوجور   جمعکی غذا و خورایتون یاما تا م! دونم ینم: گفت

  .میه به اونجا غذا برسونکم ینکدا ی پیه راهید یبا
 دو تا از یکی. ار شدمکدست به ردم، بالفاصله ک را قطع یه گوشکن یهم، بعد از ا من

ه از چه یردم و گفته قضکارها خبر کن جور ی ایرد براک یه سرشون درد مکدوستانم رو 
اما مگه . زی میم رویختیهامون رو ر ردن و پولکهاشون  بی جیاونا هم دست تو. قراره
  !ست تومنی ب-شد؟ ده  یقدر م ش چه همه

رد؟ به هر کر ی نفر آدم رو سی س– ستیم بکشد ش ی چه طور م ن پولیآخه با ا
 یها  بچهی برایریز بخور و نمیه چیم ما یبه خودمون گفت. می هم نداشتیا حال چاره

 ی برایرکفه یگه هم ی دیها  گروهیم و حتماً طرفدارهاینک یگروه خودمون سر هم م
  .ننک یر افتادن میخونه گ وزارت  ساختمونیه توک خودشون یها سردسته
ه خروار یز، شد یهمون پول ناچ! ها ؟ د بچهیدیحمت خدا رو چه درم و رکاما 

ر یلو پنکیم یم مثالً نیگفت یم  و میرفت ی می و فروشگاهیدر هر بقال! کیخورا
ر، یلو پنکیم ی وزارت علوم متحصن هستن اغلب اوقات نیه توک یسانک یم برایخواه یم

  !گرفتن یچ، از ما پول هم نمی شد هیه مکلو کی یک
 غذا ی هی تهیوقت برا چیه تحصن برقرار بود هک ی چند روزیه توک بود یجور نیهم
 مردم با کمک تومن پول، اون قدر با یک. میها نشد لکن جور مشی و ایپول یدچار ب

  ...ه انگار صد تومن بودکشد  یت مکبر
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ل که مشی ساختمون وزارت علوم متحصن بودن یه توک یی اونای آذوقه برای هیته
ابون و ساختمون رو یها، خ یسربازها و گارد! گهیل دکه مشیوندنش هم بود و رس
 ییه وقتای یحت.  بشهیک به اونجا نزدیسکدادن  یرده بودن و اجازه نمکمحاصره 

 نخواسته یه خداکم یدیترس یم. ه اون تو چه خبرهکم یموند یخبر م یه بکشد  یم
ه کن بود ی ما با اونا ایراه ارتباطتنها . خبر بمونن یارن و مردم هم بی سر اونا بییبال

 ساختمون، خودشون رو یها ا پنجرهی پشت بام یبار از باال هین هرچند ساعت یمتحصن
ه اون ک ی مردمی هم فقط براییه وقتای. ردن به شعار دادنک یدادن و شروع م ینشان م

  .ستیه اوضاع اون قدرها هم ناجور نکدادن تا بگن  یون مکاطراف بودن دست ت
 یها ه به قول بچهکن بود ی مردم، تنها راه ایها کمک رسوندن غذا و یما براا
  ... بود؟کیحاال طرف ما ! مینکار ک، رو مخ طرف یامروز

جور قسم  م و صدیشد ی میکووال به سربازها نزد با هزارجور هول. می رژیسربازها
شه و  ی میم چیم و اگه نرسونیم به اونا غذا برسونیخوا یه فقط مکم یخورد یم

گه، یه ساعت دیضه و اگه تا یه االن اونجاست مرک یا مثالً فالنی. هاشون نگرانن خانواده
  .افته یدارو نخوره از پا م

! ن نبودنید یافر و بکگه یه دکخب اونا هم . میآورد یها رو م ن بهونهیه همکادمه ی
شت مردم ه نفر از جنس و گوی! ستیه نکوال یسرباز هم ه. ثرشون سرباز بودنکا

من  ه داشتن، منک یا فهی خدا هم اول به خاطر وظیها ادمه اون بندهی. ت خودمونهکممل
قه ینن، اما اغلب اوقات بعد از چند دقکردن ما رو منصرف ک ی میردن و سعک یم
م یم و بگذاریم، تا جلو ساختمون ببریه دارک یم و هر چیگذاشتن تا از اونا رد بش یم
  ...اد و برداره و ببرهی نفر از اون باال بیکت علوم تا اط ساختمون وزاری حیتو

دن هر یها و افراد طرفدار شاه د کی ساوایوقت. ها تموم نشد ین راحتیه به همیاما قض
دن،  یشن و بر ضد شاه شعار م ین جمع می از متحصنی به طرفداریشتریروز مردم ب
ه ک یی از روزهایکی ی توه روز چندم بود، اماکست یادم نیقاً یدق. ار شدنکدست به 

 از یکیدادن، از داخل  ین جمع شده بودن پشت بام ساختمون و شعار میمتحصن
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اد یزه و فریر یز به هم میهو همه چی.  شهی میراندازیرو، به طرف اونا ت  روبهیها خونه
 اطراف یها ابون و محلهی خیشه تو ی مییداره؛ غوغا ی، محله رو برمبرکا اهللا... برکا اهللا

ر ی تیالله ه استاد نجاتکفهمن  ی بعد مردم می قهیچند دق... ساختمون وزارت علوم
داد، همون جا هم گلوله بهش  ی پشت بام شعار میه روک بود یسانک از یکیاو ... خورده

  ...شه ید میمارستان برسونن شهی خدا رو تا بی نه و بندهک یاصابت م
ه متحصن هستن دست از ک یسانک یهالل د شدن نجاتیردن با شهک یر مکها ف یلیخ

ه کها بود  همون موقع. ننک ی مک راحت ساختمون رو تریلیدارن و خ یار برمکن یا
اما حسن . ادیرون بیفرستادن تا از ساختمون ب یغام میان باباتون هم دائم براش پیاطراف

ه کند جا مو ه قدم، پا پس نگذاشت و همونی یحت. ن حرفا بودیتر از ا تر و نترس مصمم
  . موند

 یابون هم سعیوچه و خکمردم . ده شدیچی پیلیه خی، قضیالله بعد از شهادت نجات
ها و  کیساوا. ن ملحق بشنیردن خودشون رو به ساختمون برسونن و به متحصنک یم

نترلش از دست اونا در کشه و  یم میدن اوضاع داره وخی دی شاه هم وقتیطرفدارها
ه دم دستشون بود به باد کس رو کن هجوم بردن و هر ه روز صبح به ساختمویره،  یم
 خورد تا باالخره تونستن از کتکر با چوب و باتوم یه دل سیحسن هم .  گرفتنکتک

  ...ننکرونش یاونجا ب
وچه و ک دانشگاه و ی همون روز، باباتون تویها؟ از فردا ن بچهیدیجاش رو دکاما 

ه باالخره کن ید و عقب ننشست تا اتر به مبارزاتش ادامه دا یتر و جد محله مصمم
  »... روز شد ویانقالب پ
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   تابستانی از روزهایکیغروب 
  

 یسته از آبجک دست و پا شیلی ماجرا را خی هیراستش، آخر ماجرا خوابم برد و بق
  ...د امایای احسان بییدم؟ تمام هفته منتظر بودم تا دایدانم چرا خواب ینم! دمینبم شنیز

 ینب برایز.  بودمی عصبانیلیدار شدم، از دست خودم خیه بکب صبح جمعه از خوا
 حرف ییم با دایه خوابت برد دو ساعت تموم داشتکتو «: ه دلم را بسوزاند گفتکن یا
 یم پرتقال توک شی تویرده بودک رو یخور وهی میاما تو مثل مجسمه، چاقو... میزد یم

  »!یده بودی خوابیبشقاب و همو جور عمود
تازه . ه من نشسته خوابم ببردکان ندارد کگذاشت چون ام ی سرم مداشت سر به

 ی نور وآنور چرخ بزنم، گوشهی رختخواب اید تویبا... ده هم صد ساعت یشک و دراز یافق
د موفق شوم ی سرم بشمارم، تا شای عالم را تویها رم و تمام ستارهیلحاف را گاز بگ

ها و تمام آن  وهی می سهکی یال، و توخچیرفتم سر . گفت ینب داشت دروغ میز! بخوابم
دام از آنها خراش هم ک چیم هک شیاما رو. ردمک ی را بررسی نارنجیها ییآدم فضا

ه پرتقال ی یردک یها رو جمع م وهیه مکشب یمامان، د«: دمیاز مامان پرس. فتاده بودین
  » پوستش داشته باشه؟ی رویمتریا دو سانتی یک یه پارگیه ک یدیند

 المپ یکه انگار داشت به کرد ک چشم، چپ چپ نگاهم ی  از گوشهیمامان طور
: گفت! ره بشودیم به نور آن خیتوانست مستق یرد و نمک یست مات نگاه میهزار و دو

  »؟یگرد ی میزین چی دنبال همچی چیباز چه خبر شده و برا«
 و  احسان خوابم بردهیی دایشب چهار زانو و نشسته جلویگه من د ینب میز«: گفتم

م به یمامان باالخره سرش را برگرداند و مستق» !شتمکها رو هم  یی از اون آدم فضایکی
 همون ییمنظورت از آدم فضا«: رد و گفتک نگاه -من   به  یعنی -ست وات یودو هزارالمپ 

  »آره؟... گهیه دیپرتقال زخم
  »!بله«: گفتم
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د پرتقال تو هم یشا! میردک یریها رو آبگ وهی نصف  میریوه گیشب با آبمید«: گفت
  »ن اونها بوده؟یب

ه مامان هم متوجه شد واز تعجب جلو آمد ک، ییچاره آدم فضایب:  تو دلم گفتمیطور
 و تب ینم سرماخوردکر کف... یگ یون میهذ«: ام گذاشت و گفت یشانی پیو دست رو

  »!یدار
  »!هیسین دختر انگلیر ایاش تقص  هم خوبه و همهیلینه، حال من خ«: گفتم

چاره ی بیی چه دنبال آن آدم فضایه براکد ی نفهمیمامان، آخرش هم درست و حساب
د تا یحاال با. تر شدم ین هم برگشتم به اتاق و از دست خودم عصبانی همیبرا. گردم یم

 یزهای احسان چه چییه داکد ید به من بگویدم تا شایشک ینب را میچند روز، منت ز
  .رده استکف ی او تعری بابا برای  دربارهیگرید

 دوبار - یکی! ه نشد کاورم نشد ینب را به حرف بیردم تا زک یارکتا جمعه شب، هر 
ده بود به یدم اما مثل چسب چسبیشک مختلف به اتاقش رفتم و منّتش را یها به بهانه

ام و چه   چه آمدهیه براکند یرد تا ببک سرش را بلند نیاش و حت یاضیتاب و دفتر رک
خوردند و از آن  یش جنب میها  لبییها  وقتیکرسم؟ فقط پ ی از او میزیچ
 هم ضرب یدائم، چند تا عدد را تو. شود ین اعداد و ارقام دارد غرق میه بکدم یفهم یم

دم تا به یشک یا به هر حال آن شب هر نقشه.  باغ نبودیرد و اصالً انگار توک یق میو تفر
  .ست خوردمکاورمش، شیحرف ب

 آن سرما، درست یصبح، تو. ردکر یی اوضاع تغ- روز شنبه یعنی - آن روز یاما فردا
س مدرسه یستادم اما از سرویابان اینار خکه جلو مجتمع و یقه و دوازده ثانیچهل و دو دق

ن طور یاما ا... یاری بدبیگر از آن روزهای دیکیبه خودم گفتم باز . ه نشدک نشد یخبر
ار خودشان را ک جاسوس یها بود و چشم یز عادیچ ها همه  روبوتی  مدرسهیتو. نبود

 اسمم را صدا زد و ینیه معلم دکفقط زنگ دوم بود ! ار خودمان را کردند و ماهم ک یم
 آنها را خودم جواب دادم و سؤال یتا ه سهکد یچهار تا سؤال از من پرس.  تخته رفتمیپا

ه از کل، تا ظهر به هر حا.  در آورد و بهم رساندکلکالس شک را هم استخوان از ته یآخر
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س مدرسه هم خبر داده بود ی سروی راننده. ر گذشتیز به خیم، همه چیگشت یمدرسه برم
  . دیآ ی برگرداندنمان نمیآمده و ظهر هم برا شی پیمهم یلیل خکمش یکش یه براک

ف کیشتر ی بیلیگردم، خ یا برمیروم  یاده به مدرسه میه پکن یها از ا  وقتیگاه
الش راحت باشد، هم من و هم یه خکن ی ای هر سال، برایدر ابتدا مامان یول. نمک یم
  .میس به مدرسه برویه با سروکند ک ینب را مجبور میز

اش  س مدرسهی سرویه از توکدم ینب را دیم، زیگشت ی به خانه برمی من و علیوقت
: دیشکغ یرد و جک باز یمک یکبوس را  ینی می شه  پنجرهیان داد و شکمان دست تیبرا
. دین پریینب از آن پایبوس متوقف شد و ز ینیست متر جلوتر میبعد هم ب. »75/19«
گران یخواهد آن را به رخ د یرد و میگ ی باال می ه نمرهکشه یه مثل همکدانستم  یم
ها را  ه سؤالکن یح دادن ایند به توضک ی برسد شروع میه به من و علکن یشد، همکب

 امتحانش را به معلم داده و حاال ی ه برگهک بوده  همین نفریطور جواب داده و اول چه
  !شدکغ بیابان جی خی دوست دارد تویهم از خوشحال

اش زد، فقط   از نمرهیگر حرفید و نه دیشکغ ید، نه جی رسی به من و علیاما وقت
  »د؟یگرد یاده برمیچرا پ«: گفت

الهم ک یواهخ ی سرد شده، میلیهوا دوباره خ«: گفت. ح دادمیمن هم ماجرا را توض
  » سرت؟یرو بدم بگذار

ا ابر ی دنیکر یردم؛ زکش نیدایاما پ. د گشتمیردم و دنبال خورشکبه آسمان نگاه  
 سردم شد و رو به یخودیب. دام طرف آسمان استکه ک معلوم نبود یفرورفته بود و حت

  »؟یگذار یچرا خودت نم«: نب گفتمیز
 آقا ی تو و علیها اما گوش. شه یمره و سردم نیگ ی گوشهام رو میمقنعه رو«: گفت

  ».قرمز شدن
دم یه دک یاش قرمز رنگ است و دخترانه، اما وقت یاله بافتنکدانستم  یه مکن یبا ا

  ».گذارم سرم یم... باشه بده«: مهربان شده، گفتم
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ن یی سرم و آن قدر پایرون آورد و خودش گذاشت رویف بکی یاله را از توکاو هم 
  .م را هم پوشاندی ابروهایدش تا رویشک

 ی بدونی خواهیم«:  گفتیدفعه برگشت و رو به من و علیکنب یقه بعد، زی دقیک
  »رد؟کف ی بابا تعری  دربارهییزهای احسان چه چییدا

  »!خوام  یه مکآره «: گفتم
 مهربان یخودیه بک است یی از آن روزهایکی ینب دوباره تویه زکمعلوم بود 

.  وجود داردیرعادی غیزی چیک عالم، ی دخترهای همه رفتار یبه نظر من تو. شود یم
  !تر بود ک نازیمک آنها ی نداشتند و فقط صدایچ فرقیاگر نداشت، آن وقت با پسرها ه

ه تو کن یراستش، بعد از ا « :رد و گفتک و بعد هم به من نگاه ینب، اول به علیز
ها  ه منافقک شد ی چ:دمیه من پرسکن ی ایبرا. اد حرف نزدی احسان زییخوابت برد، دا

ت موند و بعد کقه سای دو دقیکی هم ییدا...  بمب گذاشتن ؟ی دفتر حزب جمهوریتو
بعد هم من به تو نگاه . شه یدار می حرف زدن ما بیده، االن از صداین خوابیحس: گفت

ه خوابت چقدر ک بگم ییخواستم به دا یم. یده بودی خوابیجور عمود ه همونکردم ک
 ییه داکدم یاما فهم! یش یدار نمیم بیزی سرت بریه سطل آب هم روینه و اگه یسنگ

 یه با همون صداکن ی ایبرا. ن موضوع حرف بزنهی ای خواد درباره یره و نم یداره طفره م
تاب که ی، یخواد بدون ی دلت میلی مفصله، اگه خیلیانش خیجر:  ناراحتش گفتیلیخ

  »...تاب رو نوشتکاغذ اسم که یکه تی ی روبعد هم... نم، برو او رو بخونک ی میبهت معرف
  »ه؟یتاب چکاسم «: رد و گفتکنب را قطع یه من بپرسم، حرف زکن ی، قبل از ایعل
  »...گم حاال یم«: نب گفتیز

  » شد؟یخب بعد چ«: من هم گفتم
ست متر جلوتر ید و بید و غلتیسنگ غلت. ردکه سنگ را با پا شوت ک تیکنب، یز

سته ک، شیه به همراه علک مجتمع افتادم یها اد المپیدفعه یک .ر چراغ برقیخورد به ت
م و به یردکگر نگاه یدفعه به همدیکه افتاد، چون ین قضیاد همید ی هم شایعل. میبود
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ه چه کفقط گفت .  نگفتیا ز تازهیچ چیباًٌ هیبعدش تقر«: نب گفتیز. میهم لبخند زد
  »...د شدهیه بابا شهکطور باخبر شده 

  »ده بود؟یور فهمچه ط«: گفتم
 خونه مشغول ی تویی تابستون بوده ؛ دای از روزهایکی غروب یکنزد«: نب گفتیز

ه چه کگه  ی بابا می ده، راننده ی به تلفن جواب میوقت. زنه یه تلفن زنگ مکار بوده ک
ها با اون   وقتیلی بود و خیا  بامزهیلی بابا آدم خی گفت راننده ی مییدا.  افتادهیاتفاق
د یها شه یلیردن و خک یگذار ها بمب  گفته منافقین هم وقتی همیرد، براک یم یشوخ

ه و پشت کتر یدفعه راننده بابا بغضش میکه بعد، یاما چند ثان... شدن، باورش نشده
ست و تموم ی نیه شوخیه قضکفهمه  ی مییاز همون موقع دا. نهک یه می زارزار گریگوش

  ... .افته یه می به گرن طرف خطینه و اون هم اک یخ میبدنش 
 شده بود اما ک چشمهاش پر از اشیگفت، تو ینها رو داشت می ایاحسان وقت ییدا

دم ینها رو شنیه اک من هم یراستش رو بخواه. نهکه ی من گرید جلویشک یخجالت م
  »...ردمکه ی گریمکه ی

ونده و د می ماه تا عیک یکه نزدکن یبا ا«:  گفتیعل. میده بودیوچه رسکباً سر یتقر
  »ست؟ین جور نیا. ادی ی بهار می سرده اما بویلیهنوز هوا خ
: میم و هر دو تا با هم گفتیدیشک ینیق با بیه نفس عمی یینب، دو تایمن و ز

  ».ادی ی بهار می، بویگ یراست م«
ه به همراه مامان دومش داشت از مدرسه کم یدیتوس را دکاکجلو مجتمع، 

:  گفتی ده متری نب افتاد؛ از همان فاصلهیو زه چشمش به من کن یهم. گشت یبرم
  » باشن؟کیشون یا...  آقا پسریطور چه«

  ».نبهیاسمش هم ز... خواهرمه«: باً داد زدمیمن هم تقر
 طرف او   را به دستش. آمدنب یتوس هم از مامان دومش جدا شد و به طرف زکاک
  »!خوشوخت هستم یلیخ«: رد و گفتکدراز 
  ».منم خوشحالم«:  گرفت و دستپاچه گفتنب، دست الغر او رایز
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ا ی  من هم خوشوخت هستم،: ید جواب بدیگه با یمامانم م«: توس گفتکاک
  »! هستمیی مشتاخ آشنایبعدش هم بگ. خوشبخت هستم

 به دردسر افتاده بود و مثل ی، حسابی وجبیکتوس کاک یباز ه از زبانکنب یز
  »ه خانم؟یاسم شما چ«: گفترده بود، کج، هنوز دست او را ول نی گیها آدم
 آدم بزرگ ها را ی محترمانه ادایلید و خیشکرون یتوس دستش را باالخره بکاک

  »!م هستمیمن مر«: درآورد و گفت
ج به یست، متعجب و گی او چیواقعه اسم کم یبار باشد بشنو نی اولی، انگار برایمن و عل

  !میره شدیگر خیهمد
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  خواهر لجباز
  

ه به ک یشه هر فرصتیهم! رده بودک یال خودش دوباره زرنگی، به خیسیدختر انگل
ن دفعه هم زودتر از یا. تر از من است ه زرنگکند کخواهد به من ثابت  یاورد میدست ب

 و به دور از چشم من کیواشیده بود و ی احسان گفته بود خرییه داک را یتابکمن، 
 یه گاهک گفته بود، مامان هم به مامان. ده بودیالبته خودش نخر. خواند یداشت آن را م

دختر . ده بودینب خری زیرود، آن را برا یابان انقالب میتاب به خکد ی خریها برا وقت
 یار زرنگکن  یال خودش به ای خیه را به من نگفته بود و توی قضی حتیسیانگل
ه کند کش من و مامان و ادعا ید پیایتاب، بکخواست بعد از خواندن  یحتماً م! گفت یم
البته . داند ی م-د شد یه بابا شهک ی همان روزیعنی -ر ی هفتم تی زها دربارهی چیلیخ

ن ی ایبرا. تاب را قورت بدهد، من از ماجرا باخبر شدمک آن یها ه صفحهکن یقبل از ا
ه کن است یتاب خواندن او واقعاً مثل اکدهد، چون  یتاب را قورت مکم یگو یم
  .تاب را بخوردکخواهد آن  یم

 -فقط سه . شد یه دفتر گنجم داشت تمام مک لو رفت یتاب وقتکد ی خری هیقض
. دمیخر ی دفتر تازه میکد یه باک مانده بود و معلوم بود یم باقیگر برای دی چهار صفحه
 یه رفتم توکن یهم. نب بودی اتاق  زیمامان تو. شه رفتم سراغ مامانیپس مثل هم

اش   مدرسهیها تابک دفتر و ی را الیزی چیکرد و کنب خودش را جمع و جور یاتاق ز
 یلیاش خ یارک ین مخفیاز ا.  تختخوابش نشستیرد و بلند شد و رفت روک یمخف

 ی را از من مخفیزیه چکم ی هم ندارد به او بگویا دهیه فاکدانم  یاما م. دیآ یبدم م
 ب نشانیب و غری موجود عجیکگران یه خودش را به دکن ینب از ایبه نظرم ز. ندکن

ه کار را ین تخت نشسته بود و داشت چهار تا خییمامان، درست پا! ندک یف مکیبدهد، 
  .ندک ی ساالد پوست می خربزه بودند، برایک ی دام به اندازهکهر 

  ».ه دفترچه بخرمید یمامان، بهم پول بده با«: گفتم
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 یتاب بخرم، براک خواهرت یه رفتم براک امروز یگفت یخب زودتر م«: مامان گفت
  »دم؟یخر یتو هم م
  »؟یتابکچه «: دمیپرس

: دیشکغ ی دهان مامان را با دست گرفت و جیدفعه از پشت سر، جلویکنب یز
  »...نگو.. نگو... نگو«

 شدم یفرکند، ک ی را از من پنهان میزی چیکنب دارد یه باز هم زکدم ی فهمیوقت
 آن یست، البه ال هیمطمئن بودم هر راز.  اویها تابکرجه زدم به طرف دفتر و یو ش

تاب و که دستم به کن یدرست حدس زده بودم و هم.  شده استیها مخف تابکدفتر و 
د و به طرفم یشکا را یغ دنین جیرد و بلندترکد، دهان مامان را ول ینب رسی زیدفترها
ش چه خبر است، من را هل داد یها تابکر دفتر و یه بفهمم زکن یقبل از ا. ردکحمله 

د و دوباره برگشت یه جلد قرمز داشت از آن وسط قاپکتاب را ک یک وار ویبه طرف د
  .ردکتاب را بغل ک تخت و یرو

 سبز رنگ را به یها  خربزه-ار ی از آن خیکین گذاشته بود و یمامان هم چاقو را زم
  »!گه؟ید به جون همدیباز مثل موش و گربه افتاد«: زد یطرفم نشانه گرفته بود و داد م

نب یردم به طرف زک دست مامان بود جرأت نیه توک یسبز رنگاز ترس آن بمب 
ده  یبگذار خواهرت بخونه، بعد م.  هردو نفرتون گرفتمیتاب رو براک«: مامان گفت. بروم
  »!به تو

 یرده، براک ی احسان معرفییه داک را یتابکدم مامان آن یه فهمکتازه آن موقع بود 
 طول یها ردنک ی تمام حسودی به اندازه لحظه یک یفرم درآمد و توک. ده استیاو خر

رده بودم، از که من شروع ک را یا هیگذاشتم قض ید مینبا. ام شد ینب حسودیعمرم به ز
تاب نوشته ک آن یر توی اتفاقات هفتم تی زها دربارهی چیلیه خکن ید همیدزد یمن م

 نفر یکه کن بود یخواست از آن باخبر بشود، مثل ا ینب زودتر از من میشده بود و ز
ن دختر یترسوتر«: اوردم و داد زدمیطاقت ن! ده باشدی من را دزدیر و آرزوهاکف

  . اتاق خودمیرون آمدم و رفتم تویو از اتاق او ب» ...ای دنیسیانگل
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 را برداشتم و چند ضربه به سقف ی جاروبرقی دسته.  حالم گرفته شده بودیحساب
 نداشت یا دهیگر هم ضربه زدم، فای چند بار د.اما جواب نداد. دیاین بیی پایدم تا علیوبک

 یه توکنم یرون باشد و رفتم جلو پنجره تا ببید بیردم شاکر کف.  نشدیو باز هم خبر
توس سوار کاکفقط طبق معمول، . ا نه؟ اما آنجا هم نبودی است ی بازی محوطه
اشتم، اما  را ندیکین ی ای اصالً حوصله. دیچرخ ین فوتبال میاش داشت دور زم دوچرخه

فرمان . دهد یان مکم دست تیتوس براکاکه کدم یه خواستم پنجره را ببندم، دک نیهم
داد و  یان مکان تکش را مثل پرچم به طرف من تیها رده بود و دستکدوچرخه را ول 

  »؟ینک یخواد دوچرخه سوار یدلت م«: زد یداد م
  »...نییآم پا یاالن م«: دی حوصله بودم، از دهانم پری بیلیه خکن یبا ا دفعه، یک

 یکالبته . توسکاک ی  بودم و سوار بر دوچرخهی بازی  محوطهی بعد، توی قهیدو دق
 ی  دوچرخهیچون برا. ام  او شدهی ه سوار بر دوچرخهکن یدم از ایشک یم خجالت مک
زدم،  یاب مک ریه وقتکقدر بزرگ بودم  ودم بودم و آن شاخ ی غول بیک او مثل کوچک

  .شدند یده میی فرمان دوچرخه سای رهی دستگم بهیزانوها
ه از سرما کش را یها  و داشت دستین بازیستاده بود وسط زمیتوس، درست اکاک

  »! آقا پسری ناراحت هستیمک یکاالن «: گفت. دییسا یخ زده بودند، به هم می
  »؟یدیجا فهمکتو از «: بالفاصله دوچرخه را جلو او نگه داشتم و گفتم

ن فوتبال یه دور زمکن ی ای و به جایزن ی تو دلت حرف میه دارکن ی ایبرا«: گفت
  »!یچرخ ی دور من می، داریبچرخ

 یزنم و برا ی ناراحت باشم، با خودم حرف میلی خیا  از مسئلهیوقت. حق با او بود
توس دوباره کاک. شوند یگران متوجه موضوع میخورند و د یان مکم تیها ن هم لبیهم
  »؟ی ناراحت هستیحاال از چ«: دیپرس

ند، ک یر مک فیرد وقتکر ک فیمک. ح دادمی او توضیتاب و خواهرم را براک یماجرا
! اندازد یتوس مکاکاد یشتر به یرسد و آدم را ب ی سبزتر به نظر میمکپوست صورتش 

  »؟یریتاب رو ازش بگکن االن ی همیدوست دار«: گفت



  ۶٨    نه روز بود ، نه شب                                                                                                   

 

  »!ه دوست دارمکخب آره «: گفتم
 باهات - آدم بدها ی حت-ا ی دنی  همهیخوا یگه، اگه م یمامان دومم م«: گفت

 تو دختر یه آبجکست ین نیاما منظورم ا. ینک ید باهاشون مهربونیمهربون باشن، با
  »!میشناس یگر رو میما دخترها خوب همد نه،ک ی میه، اون االن داره باهات لجبازیبد

  »نم؟کار ک چه یگ یحاال م«: گفتم
 یگ یوقت بهش نم چیگه هیه دکن و بگو ک یخواه تخب برو ازش معذر«: گفت
 از یخودی بییه وختای، اما ما دخترها یزن ی نمیه تو حرف بدک، درسته یسیدختر انگل

  ».ادی ی بدمون میلی خییها ه حرفی
  »!نم؟ک یشک  منّتیگ ی میعنی«: گفتم
  ».هیست، اسمش مهربونی نیشک ن منتیاسم ا«: گفت

 ینگ و توکیم رفت به طرف پاری من گرفت و مستقن را گفت و دوچرخه را ازیا
ها  لسوفی مثل فی وجبیکن دختر یردم اکر کبا خودم ف. بش زدینگ غکی پاریکیتار

  !نب خودمان استیتر از ز بیب غری عجی زند و حتیحرف م
بعد هم . توس بودهکاکه حق با کد تا بفهمم یشکاد طول نید، زیراستش را بخواه

تر است کوچکه چند سال از من ک ی دختریکه چرا کدم یشک از خودم خجالت یلک
  !دانم یداند و من نم یزها را می چیلیخ

. ردمک ینب مهربانیتوس، با زکاکه به خانه برگشتم، به قول کنیآن شب به محض ا
 یب و نارنگیشد، پر از س یه مک ییوه را تا جایخواند، بشقاب م ی داشت درس میوقت
 یان چاک استیک بعد هم ی قهیدو دق.  زدم و نه اویل نه حرفاو. ردم و بردم به اتاقشک
  »؟یخور یچرا نم«: گفتم.ها دست نزده بود وهیهنوز به م. ش بردمیختم و برایر

  »!یاوردیه چاقو نکن ی ایبرا«: گفت
بعد هم رفتم و از !... بیاج به چاقو داره و نه سی احتینه نارنگ:  دلم گفتمیتو

طور با  ب بزرگ برداشته و همانی سیکدم یاما د. آوردمش ی چاقو برایکآشپزخانه 
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. اوردیفرم را دربکخواست  یرد و مک ی میدوباره داشت لجباز. زند یپوست به آن گاز م
  !نم ک یردم مهربانک ینار بشقاب و باز هم سعکچاقو را گذاشتم 

 او ند، دوباره بهکام ب ی عصبانیالبته مطمئن بودم وقت» ...گم یگه نمید«: گفتم
ن حرف یگر ایه دک، اما الاقل آن موقع به خودم قول داده بودم یسیم  دختر انگلیگو یم

  .را نزنم
  »؟یگ ی رو نمیچ«: گفت
  »!همون رو«: گفتم

  .د به دفتر مشقشیجوابم را نداد و دوباره چسب
  ». سرد شدییچا«: گفتم
  ».خورم یه سرد شده نمکحاال «: گفت

 هم دست یکین یاما به ا. ردمکش عوض ی را برایردم و رفتم چاک یباز هم مهربان
 دانه هم نداشتم، اما یک یالبته حت» ه بسته دارم؟یمن ... یخور ی مکپف«: گفتم. نزد

درست هم حدس زده . ن حرف را زدمیا... خورم ینم: دیگو یه مکچون مطمئن بودم 
  ».خورم ینه نم«: بودم و او هم جواب داد

 از یکی یحت. ش انجام دادمید برای رسیرم مکه فه بک یتا شب، هر جور مهربان
لم یردم آن فک ی میه سعکن یردم و با اکف یش تعریون را برایزی تلوی مزه ی بیها لمیف

  ! لبخند هم نزدیک ینب حتینم، زکف یش تعریدار برا  خندهیلیدار را خ هیگر
ردن ک یاند شده بودم و از هرچه مهربی خواب به اتاقم رفتم، ناامی برایشب، وقت

ر پتو ی زیکیدم و به تاریشک سرم یپتو را رو! خورد یا بود حالم داشت بهم می دنیتو
توس کاک. ده بودی فایب... ده بودیفا یب... ده بودی فایب: ره شدم و هزاربار با خودم گفتمیخ

ده یفا یب... ایتوس دنکاکن یتر غین و پرتیتر زشت... توس احمق دروغگوکاک... دروغگو
  ... .دنده، خودخواهیک لجباز، یسیدختر انگل... ده بودیفا ی ب...بود
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  ن زمانیسفر با ماش
  

 از یوقت! رش را نشان دادیده بود، صبح فردا تأثیچیم پیتوس براکاکه ک یا نسخه
. نار بالشم گذاشته بودکه کتاب بود ک یکدم، یه دک یزین چیدار شدم اولیخواب ب

 یپس باالخره دارو: با خودم گفتم. ده بودیه مامان خرک بود یتاب، درست همانک
نب با هم یه من و زکه طبق معمول کدانستم  ین را هم میالبته ا. ر نبودهیتأث ی بیمهربان
ه کبا خودم شرط بستم . ندک یحت مینب را نصیم، مامان دو ساعت تمام زینک یدعوا م

 ی مهربانیمک یکه با کست ی نیسکواال خواهر من . رده استکار را کن یشب هم همید
  .ده بودمیخواستم رس یه مک یزیه هر چه بود، من به چیبه هر حال قض! گول بخورد

 یک. ردم به خواندن آنکد شروع یتاب رسکه دستم به ک یا قهیباً از همان دقیتقر
 یتو. ال شدمیخ یتاب، درس و مشق مدرسه را بکدم به ینب، چسبیهفته درست مثل ز

 محوطه، یها تو ه با بچهک یون، وقتیزیخانه، جلو تلو یاط مدرسه، تویالس و حک
م و یها ده بود به دستیش چسبکتاب مثل دستکن یخالصه ا... میردک ی میباز فوتبال

دا یم را پیها  از سؤالیلیجه هم گرفتم و جواب خیالبته نت. ردمک یآن را از خودم دور نم
  .ردمک

 دوست یشد، حت یتر م ی و جدیم جدیه برایقض خواندم، یتاب را مکه کن جور یهم
 ید شدند هم اطالعاتیر شهیه در روز هفتم تک ی هفتاد و دو نفری داشتم در مورد همه

 یه شغل مهمکن آن هفتاد و دو نفر تنها بابا نبود ید، بیدان یآخر م. اورمیبه دست ب
 یها ندهی از نمایه بود و تعدادی قضائی س قوهییه رک ید بهشتیر، شهیچند وز. داشت

تاب را که کن یم گرفتم بعد از این تصمی همیبرا. د شدندیمجلس هم در آن روز شه
  ...نمکق ی در مورد آنها تحقیدرست و حساب خواندم،
تاب راه رفته باشد، آن کلمات ک تمام یه روک یا د تا مثل مورچهیشک هفته طول یک

م ی بعد هم تصم.ردمک حفظ یتاب درسک آن را هم مثل یها قسمت از یرا خواندم و بعض
 خودم یرده بودم براکوجور  ه جمعک ی اطالعاتکمکر را با ی روز هفتم تی گرفتم قصه
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الس کار درآمد، سر ک از یز خوبیام چ ه اگر قصهکالبته به خودم قول دادم . سمیبنو
دم را گذاشتم جلو خودم و یپس دفتر گنج جد. الس بخوانمک یها  بچهیانشاء آن را برا

  .نوشتنردم به کشروع 
 در جنوب شهر ی مذهبی  خانوادهیک در 1323حسن عباسپور سال : اول نوشتم

  )... مامان بزرگ و بابا بزرگیعنی(پدر و مادرش . ا آمدیتهران به دن
گر ی دی لمهک یک یار افتاد و حتکنام مغزم از ین دو خط را نوشتم، دیاما تا ا

ها دوست دارند از  لمهکه کنگار سم، اینو ی میزی چیوقت. نمکنتوانستم به آن اضافه 
ن ینم و هم اکر کتوانم همزمان هم ف یوقت نم چین هم هی همینند و براکدستم فرار 

 یامل توک دور یکام را  م گرفتم اول قصهین خاطر تصمیبه هم. سمیم را بنویرهاکه فک
  .سمینم و بعد آن را بنوکام مرور  لهک

ن زمان یخواستم با ماش یدوباره م.ا بستمم ریها دم و چشمیشکرفتم وسط اتاقم دراز 
 یعنیام  لهک یه توکن زمان  ین ماشیها سوار ا  وقتیمن گاه. ام به عقب برگردم یالیخ
ه دوست داشته باشم سفر ک یا هر زمانیشوم و بعد هم هر جا و  یرم است، مک فیتو
 خودم یبرااها یها و در  جنگلیا توینم ک یگر سفر می دیها ارهیمثال به س! نمک یم
ه ک یی جای  دربارهید اطالعات مفصلیشه قبالً بایالبته هم. نمک ی میگردم و باز یم
 ی پرت و پورتیزهایا چینم، داشته باشم، واالّ کن زمان به آن سفر یخواهم با ماش یم
نم یب ی نمیزیچ چیه اصالً هکن یا اید، یآ یالم می خی به موضوع ندارد تویچ ربطیه هک

ن یخالصه ا.  نوشتیزیشود چ ی آن نمیه روکشود  ید میاغذ سفک کیرم مثل کو ف
ه بخواهم ک یی است و با آن به هر جایدی مفیلی خی لهین زمان وسین ماشیه، اک
ه بابا هنوز ک بروم ییها م گرفته بودم به زمانین دفعه هم تصمیا! نم کتوانم سفر  یم

نم و ک یالم بازسازی خی دقت توز را بایچ توانستم همه ی میجور نیا. د نشده بودیشه
ده بودم و یشکه وسط اتاق دراز کن جور یپس هم. سمی دفتر گنجم بنویبعد هم تو

ردم به کلم شدم و شروع ک شیا رهین زمان دایرده بودم، سوار ماشکتمام عضالتم را شل 
 به سال یبیب و غریبا سرعت عج... یک... دو.. سه... چهار... پنج... وسکشمارش مع
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ن جا فقط توانستم یدر ا. ا آمده بودیه بابا به دنک بود یدرست روز. دمی رس1323
ون یزیه تلوک یدفعه مثل وقتیکبعد . نمیبزرگ و بابا بزرگ را بب  مامان یخوشحال
 - یکین ی ایه توک یی ماجراهای بعد همه.  شدکیز برفی نداشته باشد، همه چیا برنامه

 زود یلیم گذشتند و خیها  چشمیه از جلوی دو ثانده بودم در عرضیدو ماه از بابا فهم
از . دمید شد، رسی شهیگذار ه بابا بر اثر آن بمبک ی همان روزیعنیر، یبه روز هفتم ت

ن هم ی همیبرا.ن روز برسمین زمان شدم، دوست داشتم به همیه سوار ماشکاول هم 
رده کف یم تعریگران برایه دک ییزهایه خوانده بودم و چک یتابک کمکردم با ک یسع

  .نمکرم زنده ک فین روز را تویات اتفاقات ایبودند، با تمام جزئ
م یه آن موقع پنج سال و نکمن . 1360ر ماه یصبح روز هفتم ت.  زودیلیصبح خ

 یردم، خالکبه رختخواب مامان نگاه . تشنه بودم. دار شدمیشتر نداشتم از خواب بیب
 یمکبا . زدند یه داشتند با هم حرف مکآمد  ی آشپزخانه می او و بابا از تویصدا. بود
 یلیز خی آدم پنج ساله است همه چیوقت. ونوق از جا بلند شدم و به طرف در رفتم نق

ه به کن شده بود ی و سنگیوار بتونی دیکمثال درِ اتاق مثل !  رسد یتر به نظر م بزرگ
 به طرف آشپزخانه رفتم، ! در باز بود یه الکالبته شانس آوردم . ردمک ید بازش میزور با

دار یب«:  خوشحال و مهربان گفتیلیمامان تا چشمش به من افتاد به طرفم آمد و خ
 هم الغرتر، اما بابا یمکتر شده بود و  تر و قشنگ  جوانیلیمامان خ» زم ؟ی عزیشد

بابا دستش را . ده بودمیتابخانه دک یس مهربان توک عیه توک بود یلکدرست همان ش
  »ز من؟ی پسر سحرخیچه طور«: گفت.  بغلم و من را از مامان گرفتریانداخت ز

 از یه تشنگکردم کف کی بغل بابا بودم آن قدر یه توکن ید از ایراستش را بخواه
 ی رویها شهیه از رکت یکم را بردم به طرف صورت او و کوچک یدست ها. ادم رفتی

ش گرد شدند یها ن جور چشمیا. ردکش را باد یها بابا لپ.  مشتم گرفتمیاش را تو چانه
د و لپم را گاز گرفت و بعد هم من را گذاشت یبابا هم خند. ام گرفت خنده. تر و خوشگل

. ار دارمک یلیخ. ام جلو در منتظره د برم، رانندهیمن با«: ن و به مامان گفتی زمیرو
  ».ها به شهرستان برم  دو تا از پروژهیکی یشک سریا پس فردا براید فردا یشا
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ار ک یلک وزارت خونه ی؟ تویفرست ی نمیشک سریگرون رو برایچرا د«: امان گفتم
  »... دست و پات، اون وقتیخته جلویر

  ».ره یش نمی پیارکچ یت هکن وضع ناجور مملیواالّ با ا. د باشمیخودم با«: بابا گفت
ه کست یرون تا بفهمم منظور بابا چین زمان پرت شدم بی چند لحظه از ماشیبرا

ادم ی زود چند تا از اتفاقات مهم آن روزها یلیخ. لت ناجور استکوضع مم: دیوگ یم
رده بود و هنوز کشورمان حمله که در حدود نه ماه قبل، ارتش عراق به کن یاول ا. آمد

  . در دست دشمن بودی از مناطق مرزیلیهم خرمشهر و خ
ب به پا  مختلف آشوی شهرهایها دائم تو ن و ضد انقالبیه منافقکن یدوم ا

 صدر ی به اسم بنیه شخصکن یسوم ا. ردندک ی میارکتوانستند خراب یردند و تا مک یم
 ضد یا  از عدهیر به خاطر طرفداری قبل از هفتم تیجمهور بود، مدت سییه آن موقع رک

شور، کنار شده بود و کار برک از ینی امام خمیها انقالب و مخالفت با برنامه
 به خاطرم آمد و به بابا یگری دکوچکهم اتفاقات بزرگ و بعد ... جمهور نداشت سییر

  !د اوضاع ناجور استین قدر نگران باشد و بگویه اکحق دادم 
دار شده بود و ینب هم بیز. ن زمان شدم و به عقب برگشتمیدوباره سوار بر ماش

البته . ام گرفت ردم و خندهک تعجب یمکه ک شده بود کوچکآن قدر . زد یداشت نق م
 سال از من بزرگتر است، یکنب یه خودم پنج سال دارم و تازه زکادم افتاد ی یوقت

 خم شده بود و داشت بند ی چارچوب در خروجیبابا تو! ادم رفت یدن از یخند
ستاده بود، یه پشت سر ما اکارش تمام شد به مامان ک یوقت. بست یش را میها فشک

  »... رو منیها کنم عروسیار جلو ببیب«: رد و گفتکاشاره 
نب دو تا یبابا از صورت من و ز. نب را گرفت و برد طرف بابایمامان هم دست من و ز

نار در کفش را ازکیان داد و ک هر سه نفرمان دست تیرد و بعد هم براکماچ آبدار 
  .ردک یبرداشت و خداحافظ

به اده شد و ین پید از ماشیه بابا را دکن یهم.  بابا جلو مجتمع منتظر بودی راننده
ه به راه افتاد، بابا کن یماش. ن شدندی سوار ماشیبابا جواب داد و دو نفر. ردکبابا سالم 
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ه مثال فالن ساعت کح داد و گفت یاش توض ه آن روز داشتند به رانندهک را ییها برنامه
 در ید به دفتر حزب جمهوریه سر ساعت هشت باکدر آخر هم گفت ... جا باشندکد یبا
: رد و گفتک سرش مرور یها را تو  برنامهی راننده هم همه. وندابان سرچشمه بریخ
  »ردن؟ک را ترور یا  خامنهیروز آقاین دیخبر دار«

 دسته یکش گذاشت و ی پاهایفش را روکیبعد هم » ...دونم یم«: بابا جواب داد
  .رد به خواندنکرون آورد و شروع ی آن بیاغذ را از توک

  ». شدهی فقط زخمیا  خامنهیه و آقا بودیگن بمب صوت یم«: راننده گفت
 عقب مانده اداره را به خانه یارهاکه کها   وقت ی حواسش مثل گاهی بابا همه

ن هم جواب ی همیبرا.  دستش بودیه توک بود ییها آورد تا انجام بدهد، به ورقه یم
  .راننده را نداد

قرار ساعت هشت را ردند تا ک اداره دو سه بار به بابا تلفن یتو.  بودی گرمیلیروز خ
  »...آم یحتماً م. ادم هستی«: داد یبابا هم هر دفعه جواب م. ندازندیادش بی

هم راه افتادند به طرف دفتر اش آمد دنبال او و با  باالخره قبل از ساعت هشت راننده
هوا نه . ها خلوت بودند ابانی غروب بود و خیکنزد. سرچشمهابان ی در خیحزب جمهور

ن یبابا جلو ساختمان حزب از ماش! انگار نه روز بود و نه شب.  روشن بود و نهیکتار
گر ی دی قهیه تا چند دقکس هم خبر نداشت کچ یها آنجا بودند و ه یلیخ. اده شدیپ

ار گذاشته ک دفتر حزب بمب را یه توک ینیفقط منافق. فتدی بیقرار است چه اتفاق
ر کش خودشان فیو حتما پ قرار است رخ بدهد یا دانستند چه فاجعه یبودند م

شتر یران چند روز بی ای اسالمیومت جمهورکه بعد از منفجر شدن بمب، حکردند ک یم
ه در اداره ک یسانک از یلیخ. رندیتوانند اوضاع را در دست بگ یآورد و آنها م یدوام نم

 قرار بود در دفتر ی بودند و آن روز هم همگیشور دخالت داشتند، عضو حزب جمهورک
  .نندک یریگ میشور بحث و تصمک مسائل ی وند تا دربارهجمع ش

رد و بعد ک یپرس ه به سالن اجتماعات برود با چند نفر سالم و احوالک نیبابا قبل از ا
 یقرار بود در ابتدا آقا.  بودی خالی صندلییهنوز چندتا. هم به طرف سالن راه افتاد
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 سه -باالخره دو . امده بودیالن ناما هنوز به س. ندک مسائل روز صحبت ی  دربارهیبهشت
ست یساعت هشت و ب. ت شدک سالن بعد از چند صلوات سایقه بعد آمد و سر و صدایدق
 ی قرار بود درباره. وار نشسته بودی به دیک نزدیها ی از صندلیکی یبابا رو. قه بودیدق

 - یی رجایآقا.  بشودییها نده صحبتیجمهور آ سییطور ر نیشور و همکت اقتصاد یوضع
.  سالن بودی تو-جمهور انتخاب شد  سیی بعد به عنوان ریه مدتک یسک همان یعنی

ن دو نفر ی ای بعد، برای قهیچند دق. ی رفسنجانیرد و به آقاک یبابا داشت به او نگاه م
  .رون رفتندیش آمد و از سالن بی پیارک

به هشت و  یکساعت نزد.  شدی سخنرانی ستاد و آمادهیبون ای پشت تری بهشتیآقا
د به یما نبا«: رد و گفتک سالن بودند نگاه یه توک یسانک به ی بهشتیم بود و آقاین

نند و سرنوشت مردم ما را به ک یساز  ما مهرهیه دوباره براکم یاستعمارگران اجازه بده
  »...رندی بگیباز

ه ه انگار نک آن غروب یده شدند و تویه از آن جا شنک بودند یلماتکن  یها آخر نیا
 یباالخره بمب. دیچی پکی انفجار وحشتنایدفعه در تمام شهر صدایکروز بود و نه شب، 

  ... .د شدیگر شهی نفر دیکار گذاشته شده بود منفجر شد و بابا به همراه هفتاد و که ک
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  نه روز، نه شب
  

 لحظه یک یردم نتوانستم حتک یچون هر چه قدر سع. ار افتاده بودکانگار مغزم از 
ن زمان یگر سوار ماشی دوبار د- یکی یحت. نمکالم زنده ی خینفجار بمب را توپس از ا

 ییرای اتاق پذیه داشت توکبرگشتم و رفتم از مامان . شدم و دوباره به اتاقم برگشتم
  »د شده؟یه بابا شهک ی با خبر شدیمامان چه طور«: دمیخواند پرس یروزنامه م

نار کاش را بست و  مامان روزنامه. دا شدینب پی زی لهکهمان موقع دوباره سرو
 بمب ی دفتر حزب جمهوریشب به خونه تلفن زدن و گفتن تو«: گذاشت و گفت

با ... ن اونا نبودهیه حسن بکاما گفتند . د شدنیمنفجر شده و چند نفر از وزرا هم شه
چ یاما ه. میشد سراغ باباتون رو گرفت یه مکاز هر جا . می نگران شدیلین ما خیوجود ا

ها  ردن و روزنامهک شهدا رو اعالم یو اسامی رادیه فردا صبح توکن یتا ا.  ازش نبودیاثر
ن ی هم بحسن عباسپور: رد و گفتک هم همون موقع تلفن یسک یکهم نوشتن، 

  »...شهداست
: ردم و گفتمکنب نگاه یز چپ به چپ.  حالم گرفته شده بودیمکد یراستش را بخواه

ه منتظر کن ین را گفتم و بدون ایا» .ریا پسش بگی بیاخو یاگه م. رو خوندم تابک«
 از لحظات بعد از انفجار یزیردم چک یبرگشتم به اتاقم و دوباره سع نب بمانم، یجواب ز

 لحظه متوقف یک یاش رو رده بود و همهک ین زمان قاطیاما انگار دوباره ماش. نمیرا بب
اند، بدون   نشستهی حزب جمهور دفتریجا هفتاد و دو نفر تو ه آنکدم ید یم. شد یم
 یک نزدی همان صندلیبابا هم هنوز رو. لمه هم با هم حرف بزنندک یک یه حتکن یا
ه به یدرست شب.  صورتش بودی مهربانش، روی از آن لبخندهایکیوار نشسته بود و ید

  .س مهربانکم عیگو یه من به آن مک شده بود یسکهمان ع
اده بشوم، خسته شدم و به سراغ ین زمان بشوم و پیه دائم سوار ماشکن یباالخره از ا

ر ماه ی روز هفتم تی ها درباره نیشتر از ایه بک مهم نبود یلیبه نظرم خ. دفتر گنجم رفتم
ده یزها را فهمی چیلی بابا خی ه حاال دربارهکن بود یم مهم بود ایه براک یزیچ. بدانم
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پس . گران هم بخوانمی دی و براسمیام را بنو ال راحت قصهیتوانستم با خ یبودم و م
  .  نه روز بود نه شب: ردم و اسم قصه را هم گذاشتمکشروع به نوشتن 

   
  


