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 پوررضا

 ژانر:

  طنز

 لحن گفتار: اول شخص

 یادب ریبافت اثر: غ

 

 :خالصه

هست، که من  یداستان کوتاه در خصوص خاطرات نیا

سن،از پدر بزرگم که چند  نیتا به ا یاز کودک

 عمرش رو داد به شما نوشتم. شیماه پ

که از داشتن و فهم و شعور زبان زد همه  یرمردیپ

 بود.

مثل  کردم،یم یسع یلیاش که من باشم خنوه البته

 .شدیاون باشم اما نم

 .یبشنو از و پس

*********************************** 

 میشاه بابا

 

 پر معنا بود! اتنگاه»

 پر بها بود. سخنت

 ها بود.گنج تجربه رفتارت

 نکن! یحکمران میبرا یگفتیم ،یبود اگر

 ام!افراشته یکه من سلطنت رایز
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  ،یکه بود اگر

 یخودت را با ارزش بدان، با هر اشتباه یگفتیم

 نلرز و جبران کن!

 !یستیحاال که ن اما

 شده! نتیجانش امعمه

 زندیتفاوت که او زخم زبان م کی با

 «.یگفتیُدر ِّ کالم م تو

 

 یحاج خشم

 

پدر  م،یمن و داداشم بچه بود یوقت ادیم ادمی

دوستمون  یلیبزرگم االن دوست نداشته باشه خ

 داشت.

 .کردیم فیتعر میکردیکه م ییکارها از

 یزیتر چاز گل نازک وقتچیپشتمون بود و ه شهیهم

 .گفتیبهمون نم

آروم بود و بزرگ خاندان بودنش به ابهت  یلیخ

 .کردیاضافه م ادشیز

 کی یتر نگفتن، توو از گل نازک یآروم نیا اما

 یتر گفتن و ناآرومبه از گل نازک لیروز، تبد

 شد!

که  ییکوچولو یرنگ ونیزیتلو یو داداشم جلو من

و  مینشسته بود داد،یداشت جومونگ رو نشون م

قابلمه  یاز تو میکردیمنگاه  لمیکه ف طورنیهم
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که توش برنج بود و ما اون رو به دو قسمت  یبزرگ

 .میخوردیبا هم برنج م م،یکرده بود میتقس

بهش پا قرص  دیبود که با یزیغذا چ میتقس نیا

 .میکردیم

 !میکردیبهش عمل م دیبا دیبا یعنی

مواظب بودم تا داداشم از خط وسط، با قاشقش  من

 !کردیکار رو م نیو داداشمم هم ادین طرفنیا

 یجزو اومد،یدونه برنج هم به سمت من م کی اگه

و قابل برگشت  اومدیبه حساب م مییغذا راثیاز م

 نبود.

فقط  کردم،ینگاهش م یعاشق جومونگ بودم و وقت من

 !کردمیبا چشمام نگاه نم

 گوش و دهن و دماغ و گردو و... هم وسط بود. یپا

حواسم به غذام و داداشم، که درحال قاچاق  اصال

 خودش بود نبود. نیمن به زم نیبرنج از زم

غذام رو  هیتموم شد، سر برگردوندم که بق یوقت

 !ستین دمیبخورم، د

تا چک زدم تو  شیداداشم گرفتم و پنج، ش قهی از

 صورتش.

 شتریچند ازم بزرگ بود؛ اما قدرت من ازش ب هر

 بود.

 کردن. هیکرد به گر شروع

نشسته بود و  یتشک کنار بخار یبابام رو حاج

 .کردیمون منگاه

 دیکرد، رفت دراز کش هیداداشم گر کهنیاز ا بعد

 .دیخودش کش یو پتو رو هم رو



 داستان کوتاه شاه بابا 

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران

www.taakroman.ir 

5 

 یهاو وعده و رشوه دیکشینازش رو م یبابام ه حاج

 ! مثال:دادیقلنبه سلمبه م

 شمیاالن پا م سایوا نم،یبغل آقاجون بب ایب -

 .ادیحالش جا ب زنمشیم

به اون  دمیبهت پول م اینکن بچه گلم، ب هیگر -

 .دمینم

 یصدا د،یکشیچه قدر حاج بابام نازش رو م هر

 .شدیم شتریداداشم ب هیگر

جا شد و با حاج بابام تو جاش جابه کهنیا تا

 گفت: یبلند و عصب یصدا

 !وهینهر دو تون گ-

بلکه  ومد،ین گهیداداشم د هیگر یتنها صدا نه

هامون نفس یشد و صدا دهیهمه اهل خونه بر یصدا

 .ومدیهم در ن

داره که  یبد یلیحس خ لیشدن جلو فام عیضا

 اش کردم.تجربه

********************************* 

 !میمهر و محبت عظ

 

هم نه  یلی. خمیو بزرگ شد میبزرگ شد م،یشد بزرگ

من و داداشم  نیکه ب میها! فقط چهارده سال داشت

 افتاد. ییجدا

و  میکردیکه سر غذا با هم دعوا م یمن و اون نیب

 .میزدیخودمون و سوپاسا و کاکرو جا م

 شیکه من بازم پ جاستنیمثبتش ا یخب نقطه اما

 موندم. میحاج
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پدربزرگ و مادربزرگم  شیپ نییطبقه پا هاشب

 یزیچ ایافتاد  یتا اگه اتفاق دم،یخوابیم

 الزمشون شد به دادشون برسم.

هم  ییرفتم مسواکم و زدم و دستشو شهیهم مثل

 پتو. ریرفتم و جاهامون رو انداختم و رفتم ز

 زایچ نیداشتم که عاشق جن و ا یاسکل قیرف هی

هاش شکوفا حرف نیبود و هر روز ذهن ما رو با ا

 .کردیم

تا ساعت دو چشم رو هم نذاشتم،  ازدهیساعت  از

 مدت بعد باالخره خوابم برد. هی یول

 شدم! دارینفر از خواب ب هیداد  یصدا با

زده بود،  رونیکه از جاش ب ییهارو با چشم جاهمه

 یزیچ تونستمی! اما اصال نمکردمیبرانداز م

 نبود. ری. صدا بود؛ اما تصونمیبب

خودش  یکه رو دمینفر رو د کیروم  یجلو ناگهان

 انداخته بود. اهیچادر س هی

داشتم، انگار روم بختک افتاده بود و هر  یبد حس

بود  دهیمثل کنه بهم چسب کردم،یچه قدرم حرکت م

 .کردیو ول نم

رفتم جلو و با دست اون  یبازیوحش یبعد کل خالصه

 که من رو ترسونده بود و هول دادم. ینفر

 .نیبلند "زارت" افتاد زم یلیخ یدفعه با صدا هی

و کمرم خورد  دمیشش دور سکته زدم و عقب پر پنج،

 .واریبه د

 از جام بلند نشده بودم. هنوز
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 ینور جلو نیبه زم زیچ ایافتادن اون کس  بعد

 چشمم فوران کرد.

ساعت سه صبح  میکه حاج ونهیزیتلو دمیکردم د دقت

 باز کرده بود و به قول خودش منتظر اذان بود.

گفته پدر  نود و نه بود و به ونیزیتلو یصدا

باال نبرده تا من  ادیو ز ونیزیتلو یبزرگم"صدا

 نشم". تیاذ

 نشدم! تیهم اصال اذ من

زده شم کنم و جن یقلب ستیکم مونده بود ا فقط

 .نیکارم، مغزم هم سکته کنه و فقط هم یبرم پ

پتو و تا صبح از  ریرفتم ز تیاز سر عصبان گهید

 اون جم نخوردم. ریز

 میموضوع رو به حاج خوردم،یداشتم صبحونه م یوقت

 کردم و اون گفت: فیتعر

رو صورتت، گفتم  وفتهیم ونیزینور تلو دمید-

پارچه انداختم، تا تو رو  یرو صندل ینش تیاذ

 آزار نده.

قابل وصف بود  ریمن تو اون زمان، غ یخوشحال

 المصب.

******************************* 

 مذهبیکمد ب

 

بودم و  دهیخواب نییباز هم طبقه پا شهیهم مثل

 پدربزرگم نبود! یاز جن و مهربون یخبر یسر نیا

ساعت  دمیرس یاز دانشگاه اومده بودم و وقت تازه

 بود. ۱۰
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بزرگم رو انداخته من و خودش و مامان یجا میحاج

 ازش ممنون بودم. یلیبود و خ

 ام رفت.قربون صدقه یاومدم کل یوقت

 :مثال

 !یر بزرگ شدماشاهلل چقد -

 ،یبزرگ شو َدرس ت و بخون و پول الزم شد نیآفر -

 فقط بهم بگو.

 .کردمیداشتم کف م یکه از خوش منم

 .میدیخواب میحرف زدن باالخره گرفت یکل بعد

از توش جاها رو  میدر کمد رو که حاج البته

رفته بود ببندم و در کل به  ادمیبرداشته بود و 

 که بازه! اوردمیروم ن

. چشمام زنهیداره حرف م یکی دمیشب بود، د نصف

 باز کردم. کمیرو 

رو به  یاگهید هیسا هیبود؛ اما  کیتار جاهمه

 .زدیو حرف م خوردیروم تکون م

 :گفتیم

کلم  ؟یکمد رو ببند نیدر ا یریمیپدر سوخته، م -

 یپسره ذارمیدر م یبشه تو رو ال شیزیچ هی. دیپوک

 خر!

 شدم گفتم: بلند

 ؟یدیفوش م یرو دار یک ؟یحاج شدهیجونم چ -

عادت کرده بود و  یکیدفعه چشمام به تار نیا

 .نمیو بب میحاج تونستمیم
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بود و اخماش به هم دست داده بودن  یعصبان صورتش

 .کردنیم یو داشتن روبوس

 شده باشه! یزیگفتم نکنه چ دم،یلحظه ترس هی

 بلند گفت: یدفعه با صدا هی

 زیشده! چ یاحمقت کنم که به جز چخاک تو سر  -

 یپس آخه تو به چه درد ،یستیبلد ن یاگهید

ات در زدهشپش بیات و از جپول مدرسه ؟یخوریم

 دم؟یمن م ای یاریم

 گفتم: ناراحت

 ؟یذاریرو سرم منت م یدار یچرا نصف شب یحاج -

 شده؟ یخب بگو چ

صورتم خورد  دمشیند ،یدر کمد رو باز گذاشت -

 کبود شد.

من که  یتو خودت جاها رو انداخته بود یحاج -

 ست؟ین ادتینبودم، 

! دمیرو نم تیماه شهر هیرو حرف من زر نزن.  -

 .یدر کمد رو باز بذار یتونیبازم م نمیبب

هو به  کیپتو تا  رینگفتم و رفتم ز یزیچ گهید

 رو نده. میسرش نزنه پول دوماه شهر

مواقع چقدر من به  نیتو ا کردمیلحظه فکر م اون

 !خورمیدرد م

 رهایبه گردن گرفتن تقص یکل من و برا در

 .دنییزا

****************************** 

 خواهد گفت؟ یچ یچ فیوسیبه  خایزول
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 الیسر کیَ  میمون جمع بود و داشتجمع میو حاج من

 عاشقش بود. میکه حاج دمیدیو م یخفن

 ن؟یفکر کرد ی" پس چامبریپ وسفیبه نام" یالیسر

نگاه  دیعصر جد مینشستیما م نیکنیم فکر

 یجزو گهیو مختار د وسفیمن،  زینه عز م؟یکردیم

 شده بودن. مونیاز زندگ

رو  شیدیس میرفتیم دادینشون نم ونمیزیتلو

 !میکردیو حال م میدیدیم مینشستیم م،یگرفتیم

دوتا  نیکه حد عالقه نوه و بابابزرگ به ا خالصه

 مون به زنامون نبود.اندازه عالقه ال،یسر

 گفت: میحاج

 .ریبگ ادی نیبش -

 :گفتم

 رو؟ یچ -

 یکه ندار یخوب افهیواال ق گه،یکردن و د یدلبر -

نمه خوبه! از نعمت خدا استفاده  هیاخالقت  یول

چه  وسفی ینیبیکن! مگه نم یکن، برو دلبر

 داره؟ یخوشگل یهاعاشق

 دیخدا بهم ام شهیعاشقتم! هم قدرنیمن ا میحاج -

چشه؟ تازه دختره َنَوَتم  میبعدشم، نس یدیم یزندگ

 بهتر؟ نیاز ا یچ گهیهم خوشگله. د یلیهست، خ

 .شیریتو نبود، من بهت گفتم بگ قهیاون که سل -

گرفتم  میتصم شمیم عیدارم زارت و زارت ضا دمید

 .نمیرو بب لمیف نمیبش
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خوش ساکت بودن رو  یتموم شد و دهنم رو باالخره

 .دیبه خودش د

و  یدارزندهبه شب یدیشد! بابابزرگم عالقه شد شب

 شدیداشت و چون روش نم ونیزیکردن از تلو ادی

و  شدیدوست دارم، از ساعت سه بلند م لمیبگه ف

 :گفتیم کردیرو نگاه م شیطور که شبکه نماهمون

 منتظرم اذون بگه که برم نمازم رو بخونم. -

 دهیقربونت برم، فدات بشم، اذون ساعت سه م آخه

 ؟یکنیم سیدهن منم سرو یشیکه تو پا م

حرفا پر بود و به کتفشم حساب  نیگوشش از ا اما

 .کردینم

نود و نه  زانشیکه م ونیزیتلو یصدا دمیشب د نصف

تا  کردینم ادیبود و به گفته خودش" صداش رو ز

 نشم" در اومد. تیاذ

بالش بردم و با دستم روش فشار دادم  ریرو ز سرم

 داشت. جهیکارم نت نیتا صداش به گوشم نرسه، ا

دارم تکون تکون  دمیبرده بود که د خوابم

با  میحاج دمی. چشمام رو باز کردم دخورمیم

 نیکه بلند بشم، از ا دهیپاهاش داره قلقلکم م

 کارش خندم گرفت.

 :گفتم

 شیزیافتاده؟ حاج ننه چ یاتفاق ؟یجونم حاج -

 شده؟

 بلند شدم رفت تو جاش نشست و گفت: دیکه د نیهم
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 ده،یکه مثل خرس خواب لینه بابا! دختر اسماع -

من کره، اما اون بدتره، هرچقدر صداش زدم  یگوشا

 نشد. داریب

 ؟یکارم داشت یآهان خب، حاج -

 گفت: مشتاق

 ایبه زولخ وسفی نیبگو ا ایآره پسر گلم! ب -

 .گهیم یداره چ

داشتم برات  شیسه ساعت پ نیمن که هم یحاج -

 آخه. کردمیم فیتعر

بگو، مگه جونت  اینمونده، حاال باز هم ب ادمی -

 اد؟یدر م

 اصال تو جون بخواه. ینه، حاج -

 نیسوم یرو برا امبریپ وسفی الینشستم و سر و

بار در روز براش ترجمه کردم و بعد تموم شدن، 

 بهم داد! دنیه خوابباالخره اجاز

*** 

 شده بود و خواب مونده بودم. رید امدانشگاه

که در و بستم، سکوت همه جا رو  نیشدم و هم حاضر

 فرا گرفت.

 در حساس بود. ادیز یبزرگم به صدا پدر

 نشد! یزی! چنیشما نگران نباش خب

 باز افتاد گردن خودم. میماه شهر هی فقط

******************************** 

 پاشو نون بخر
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 هم داستان شبمه! یسر نیا

 !نیکنیکه فکرش رو م یزیتر از چمتفاوت اما

شده و با حواس جمع،  زیر ییبابام با چشما حاج

زده بود به من، چنان  روم نشسته و چنان زلروبه

 یاخالفکار حرفه کیبه  سیزل زده به من که پل

 !زنهیزل نم قدرنیا

 ؟یباور کن یخوایبه خدا من خوابم چرا نم آخه

از من بود که زود دست به  کیحرکت کوچ هی منتظر

 کار بشه و بگه:

پولم  هیبرو نون بخر بق ؟یشد داریعه، هامان ب -

 .اریب

 .وفتهیاتفاق ب نیا خواستیاصال دلم نم اما

از بس قالب زده بودم و کار کرده بودم،  روزید

به خودم  یجونم از گوشم در اومده بود و حت

گوشم  خیخطر ب ی. ولدادمیشدنم نم داریاجازه ب

 بود!

. تکون نخور هامان، تو خوردمیتکون م دینبا

 .یتونیم

 خدا توکل کن. به

خوندم و ثوابش رو به خودم  یالکرستیآ چندتا

 فرستادم.

 . یکیپروردگار روز روشن و ظلمت تار یا ا،یخدا -

 !یهست یتیجهان و گ دگاریکه آفر ییتو یا

سر فراز  یخواب مصلحت نید ه، تا از ا یاریرا  من

 .میآ رونیب
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 .نیالشاغلرب ای نیآم

جواب نده  دینذر پنج تن کنم، فکر کردم شا گفتم

 دینذر دوازده تن و هفتاد و دو شه نیبه خاطر هم

کربال کردم و مثل مجستمه اصال از جام  یدر صحرا

 تکون نخوردم.

 یاما من و بکشن هم تو تر،یم یلیم هیبگو  تو

 .خورمیمتر هم َتکون نم یلیم مین تیموقع نیا

نشه چشمام  دهیکه د ینامحسوس به طور یلیخ یلیخ

به جلو خم شده و  میحاج دمیرو باز کردم و د

 یطور که دستاش و رو هم گذاشته و با چشماهمون

جلوترم  واشی واشی زنه،یم دیکاووشگر من رو د

 .ادیم

 کاریچ نتتیخاک بر سرت، اگه بب یبستم. ا زود

 خب المصب؟ یکنیم

 حبس شده بود. نمیتو س نفس

انداختم تا  نیکناره دماغم خارش الزم شد، چ هوی

 هیدوست فقط  یجون هرک ،یحداقل کم بخاره. د  حاج

 پلک بزن!

 نگران خودتم به موال. من

 :دیرسیحرفا که به گوشش نم نیخب، ا یول

. پاشو برو نون یشد داریب نمیبیعه هامان! م-

 .اریپولمم ب هیبق ریبگ

جواب  شترینذرها ب مایقد کنم،یجالب! احساس م چه

 .دادیم

********************************* 

 بال یروز ب کیَ 
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 .اومدیم یزیچ هی یصدا

مبل کنار  یحاج بابام رو دمیو باز کردم د چشمام

 .کنهیم شیُگل نشسته و داره دست کار

 هیکه  یهندونه بود. در حد هیشب یُگال نیا عاشق

به اندازه  اطیکه تو ح یدرخت کاج به اون بزرگ

 فاتحش رو خوند!  یعمر نوح سن داشت و با اره برق

 دنیبه قول خودش" جلو رس کهنیبه خاطر ا اونم

 نور به ُگل رو گرفته بود"

دست و  د،یمن رو د یجام بلند شدم. اونم وقت از

پاش رو گم کرد و دست از فرم دادن به گل 

 برداشت.

 .میصبحونمون رو خورد میرفت باهم

و جمع کردم و بابا بزرگمم رفت جام  پاشدم

 .رونیب

داره در رو باز  واریبندر دمیچند لحظه د بعد

 .کنهیم

حقم داشت! االن که تابستون بود،  چارهیب خب

 منطقه ما برف اومده بود.

هر روزمون چهار  شناسه،یبهار نم زییپا اصال

 فصله!

در رو باز  بارهیدر برف م به زدهیوسط س مثال

 به مقصد. میکه برس میزنیتونل م لیبا ب میکنیم

 ستادیا یبا سرعت جت اومد کنار بخار میحاج خالصه

 تا خودش رو گرم کنه.
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 شهی"زارت" شدمیکه د زدمیرو به شارژ م میگوش

 شکست. یبخار

 هی میآب دماغ حاج م،یلحظه به هم نگاه کرد هی

 و ترکونده بود. یقطره افتاده بود رو بخار

 :گفتم

که گند زد به  لهییمگه آب دماغت گازو یحاج -

 ؟یبخار شهیش

 :گفت

رو  تی! گوشگهیتوعه د ریتقص نیتو حرف نزن، هم -

 .دینرس یبه برق، گاز به بخار یزد

و با جون و دل قبول کردم.  لیو با کمال م حرفش

 منه! ریتقص یچهمه گهید گهیراست م

 زیطرف که پربا شارژر برداشتم بردم اون میگوش

 ُگل بود. کیبرق داشت و نزد

با گلدونش"زارت"  یلحظه ُگل به اون بزرگ همون

 گلدونم شکست! ن،یافتاد رو زم

 رینداشتم، تقص یجون خودم من باهاش کار به

 در آورد! یباز یخودشه غش

 زد تو گوشم گفت: میحاج هوی

تا  رونیپاشو برو ب ؟یخواستیرو م نیهم ا،یب -

 .یمن رو هم نشکوند

 گرفت. ابتید میحاج یاز شدت باهوش مغزم

 

****************************** 

 شودیم کوکارین یحاج
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بود  زایچ نیو ا میبود. حدودا ساعت سه و ن شب

 خاموش شد! ونیزیتلو دمیکه د

افتاده؟  میحاج یبرا یکردم! نکنه اتفاق تعجب

که  دمیاز جام بلند شدم و بابا بزرگم رو د یفور

 .شهیداره به کمک عصا بلند م

زده،  شیدارزندهاز شب نیخودت کمک کن! ا ایخدا

 افتاده؟ یچه اتفاق یعنی

 کردم. صداش

 ها؟ -

شده؟ تو رو خدا بگو، من طاقتش رو  یزیچ یحاج -

 دارم.

 گالب به روت. رمیدارم م ؟یدیتو هنوز نخواب -

از من  یخوب تیذهن یلی. خدمیکش قینفس عم هی

 شدم. لیبه آقاشون جنتلمنه تبد گهیداشت االن د

 .یآهان، موفق باش -

بعد برگشت و شروع  قهیدق کی. دمیگرفتم خواب و

 به حرف زدن کرد:

 .شدیکه چ نیدونیآره، نم -

شده  داریما ب یبزرگم که از سر و صداها مامان

 بود گفت:

 شده؟یچ -

 شروع کرد: میحاج

 "نیبخون یترک ظیقسمت و با لحجه غل نی"ا
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 سیکه داشت از پشت بوم پ دمیآره! مختار رو د -

 ! برگشتم گفتم جونم عمو؟کردیم سیپ

 :گفت

سرش رو  طرف،نیا ادیاش م_ جومونگ داره با نوه

از پشت بهشون خنجر  نایا انیگرم کن من با ک

 !میزنیم

عشق اول و عشق دوم، من و قرار داده  یدو راه تو

 بودن.

 به خدا کردم و گفتم: رو

 یبه کس وقتچیمن ه یدونیتو که م ا،ی"خدا -

 بهم نشون بده" یراه هی. خودت کنمی*نت نمایخ*

 . حاج ننم رو نگاه کردم.ستادیا نجایا

 :دیننم پرس حاج

 ؟یشد وونهینکنه د یریمرد؟ سر پ ریشده پ یچ -

 رسه؟یبه بچه بزرگت م نیکدوم زم یریبم

 گفتم: یعصب

 ؟یآورد ریتو هم وقت گ ه،یچه حرف نیننه اعه  -

ت.  با اون بچه استغفرهللا  

 :گفت

 دیعقلش رو از دست داده، آدم با ینیبیمگه نم -

 هاش باشه.تو هر لحظه به فکر بچه

 گفتم: میبه جوک ننم رو به حاج توجهیب

 ش؟یبق یخب حاج -

 تو جاش نشست و رو به من ادامه داد: رفت
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مردان َاَنَججوس"آنجلوس" دارن  دمید هویآره،  -

 فیوسیهشت نفرن، بعد  دمیسمتم، دقت کردم د انیم

 گفت: رونیاومد ب تیجمع نیاز ب

 یشده جلو یبر تو وح م،یاما از نزد خدا آمده -

 "یرینبرد جومونگ و مختار را بگ

 شدم. کوکارانیاز ن یشد که منم عضو یطورنیا و

 نه بابا! -

خوب و  یلیخالصه که خواب خ ؟یفکر کرد یپس چ -

 کنه. شترشیبود! من که خوشم اومد، خدا ب یخفن

و چرا زودتر  نیا امورزه،یپدرت و ب نیالعالم رب

 یدانستن زیهمه چ نیا ریمن که کمرم ز ؟ینگفت

 شکست آخه المصب.

 صورتش و جمع کرد و گفت: ننم

ما رو اسکل کرده  ینصف شب ره،یبم خوادمینم-

 .کنهیم فیداره خواب تعر

بودم  دنمیمن هنوز تو کف اون همه استرس کش اما

 وزن کم کردم. لویشصت ک قهیدق هیکه تو 

داشته باشه و  تیکه گفته واقع یینایا دمیترسیم

 بزنن. خونیبه خونمون شب

 

 :سندهینو سخن

دار نبود، اما خنده ادیز نیا دونمیم دوستان

 ادیذره هم ازش کم و ز هیبود و اصال  یکامال واقع

 شد. مزهیب یکمی نمینکردم و فکر کنم سر هم

 نیداغش دار ازیکردن پ ادیز یبرا یادهیا اگه

 .نیبهم بگ شمیممنون م
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******************************** 

 !دیکن یرا غارت م لیکه آج یکسان یا

 

 یهاتوسط مهمون هالیدر خطر افتادن آج یعنی د،یع

 جو!فرصت

 زا،یچ نیبزرگم عالوه به جومونگ و گل و ا بابا

 داشت. یارادت خاص یبه بادوم هند

 یقدر بادوم هندهر چه شد،یم دیاگه ع یعنی

 یتا تسلط کاف بودیخودش م یجلو دیبا د،یخریم

 بهش و داشته باشه.

شهرمون  یهااز بزرگ یکینوروز بود و چون ما  دیع

زده  خونیمثل قوم مغول شب ینصف آباد م،یبود

 بودن خونمون.

بابامم اخماش تو هم بود و اگه آزاد بود،  حاج

 یدور بادوم هند یسپر دفاع هیهمون لحظه 

 .دیکشیم

 :دمیبار ازش پرس هی البته

ها رو بخوره، نه بادوم یکس یذاریتو نه م یحاج -

 ؟یاش داشتنگه یچ یپس برا ،یخوریخودت م

 ؟یدونی! مگه نمگهید شیبه خاطر با کالس -

که  اوردمیبه رو خودم ن دونستمیچون منم نم خالصه

 نشه. ایر

 هیبار  کی قهیهر چند دق م،یسفره نشسته بود سر

سر سفره دراز  نینفر از اون سر سفره تا ا

رو  یبادوم هند کردیو تموم تالشش رو م دیکشیم

 شد؟یبرداره، اما مگه م
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 هیو با  دیکشینامحسوس ظرفش و عقب م یلیخ میحاج

 :گفتیم لکسیخنده ر

 !ن؟یداریچرا بر نم گهید نیتعارف نکن، بردار -

 میحاج دیرسیگنج م نیهم به ا یاگه دست کس یحت

دور اشهد  هی دیکه با نداختیبهش م ینگاه کیَ 

 .خوندیم

که  رشکوریبه اسم م میدار یاهیهمسا هیما  آقا

و صدا  یاسم به اون بلند دیکشیمون نمچون حوصله

نگفتن  دی" . دقت کنشکوری"ممیگفتیبهش م میبزن

 .شهیحرف"ر" باعث خالصه بودن و آسون گفتنش م

 !آره

هم  یلیچون بزرگم بود و خ شکوریآقا م نیا

کننده آجر بابابزرگم رو پرتاب یخونسرد، نگاها

 .کردیبه کتفشم حساب نم

 یکی. بشیتو ج نداختیتا م شیباال ش نداختیم دوتا

 یو روبوس یدنید دیع یتو اومد یبگه حاج ستین

 مرد گنده؟ هیکارها چ نیآخه ا

 ممیحاج دن،یدیم ونیزیکوچولوها داشتن تلو بچه

 سرگرم کارتون بود. 

و  اومدیاحمق م یلیکور بود که به نظر خموش هی

 گذاشته بودنش. یینمایبود، به عنوان س دیچون ع

نگاه به من  هیو  شکورینگاه به م هی هوی میحاج

 :دیکرد و بلند پرس

 ه؟یچ یچ وونیهامان اون ح -

 :گفتم

 *چانیاون کور س یحاج -



 داستان کوتاه شاه بابا 

 

 تک رمان معتبرترین کتابخانه مجازی ایران

www.taakroman.ir 

22 

 ؟یچ -

 .چانیکور س چانیکور س -

 ؟یچ -

 دیبگم که شا شیگرفتم اسم فارس میتصم باالخره

 بشنوه، گفتم:

 کور.موش -

 ؟یچ -

 ؟یمگه اسکل کرد یبابا حاج یا

 نفهم موشه کوره موشه کور. وونیح نیبابا ا -

 شکور؟یم -

تو دستش  هایکه بادوم هند شکوریبرگشت و به م و

 بودن نگاه کرد، ابرو باال انداخت و گفت:

 .شکوریم یسازیکارتونم م نمیبیم -

 میو داشت واریبه د میمثل جغد سر چرخوند مونهمه

 .میشموردیسازنده رو م یهااتم

فقط  ایها تو همه اجسام هستن اتم نیدونستیم اصال

 م؟یدونستیجمع م هیمن و بق

 

 *کور= کور

 =موشچانیس

 واریداره اما روم به د گهید یمعن چانیس البته

 گفت. شهینم

********************************** 

 ریماهواره َجوگ
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 راستش منم دقت نکردم! ن؟یکرد دقت

 زنهیاز دور چراغ زرد م خواد،یدقت کردن نم اصال

 کیَ روشن ،  ونیزیو تلو یکیخونه  یریم یکه وقت

 .دهیم یگریخفن و ج یهالمیف

خونمون  ونیزیکه ما تو تلو ییهاانگار شبکه المصب

 !جاستنیکه ا ستین یاون میدار

به کتفمم  خوامیم یخونه مادربزرگم، من ه مثال

همون رو  نمیبش شمیحساب نکنم اما آخرشم مجبور م

 نگاه کنم.

که سر  میاز اقوام دورمون رفته بود یکی خونه

 و ننه بزرگمم اومده بودن. میو حاج میبزن

نوه  کرد،یآدم حال م دادیم یلمیف هی شینما شبکه

دوتا  میکنار و رفت میو دده هم تعارف و گذاشت

وسط حال و کنترل به  میدیدراز کش میبالش آورد

چان داشت به  یکه جک میبود ییهادست غرق َفنِّ 

 .زدیم فشیحر

 هی میتموم نشد، حاج لمهیف نیگذشت ا یمدت

 کرد و آروم گفت: سیپسیپ

 ده؟ینشون م لمایف نیهامان، تو خونه  تو هم از -

 چطور؟ ،یآره حاج -

 :گفت

 خوابن،یشب م کیساعت  شهیهم نایا م،یپاشو بر -

 .میزشته مزاحم خوابشون باش
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جا انداختن و  هیهمشون  دمیبر گردوندم د سر

 مالحظه،یچقدر ب دن،یپتو و خواب ریرفتن ز

 .تیتربیب ی  تایتربیب

خداست، پس کو؟ من  بیگفت مهمون حب امبریپ خود

 نه. گهیم میبا ادبن حاج یظاهر نایا گمیم

و  نهیبش نیگفتم"بره تو ماش میحاج به

 ."امیبزرگم با خودش ببره منم بمامان

 رفت.  رونی" باشه" و از خونه ب گفت

 فشیکه کث ییخاموش کردم و ظرفا ونیزیتلو منم

 .رونیهم شستم و اومدم ب میکرده بود

. نهیرو بب لمیبرسه و ف میکه حاج روندمیم یسرعت

هاش بود، از ساعت سه بعد از ظهر البته هنوز وسط

 یقبل از ظهر هنوز کار خاص کیتا ساعت  مینشست

 دن.انجام نداده بو

 :دیپرس میحاج

 !؟یلگد بزن یمثل جک یتونیهامان تو هم م -

 بزنه. تونهیلگد و که خرم م ،یآره حاج -

 مثال من نشنوم گفت: آروم

 !یکن اهمونیخرا رو س شیپ یبلد نباش دمیترسیم -

 نگفتم. یزیمقصد چ تا

روشن کردم،  ونیزیخونه تلو میو رفت میشد ادهیپ

مرد و  هیرفته بود ماهواره رو قطع کنم و  ادمی

 هم بودن. سیتو ف سیزن ف

پا  نمی! حاال من بشایشبکه عوض کردم، ب زود

 نایا میاالن حاج ده،یماهواره شنگول منگول م

 نشون بده. یخود خوادیاومدن خونمون م
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خوبش  هی تونستمیو نم کردمیها رو عوض مشبکه یهع

 کنم. دایو پ

بزن  لمیف هی ی. مجبورآوردیرو هم نم هایمل شبکه

 گفتم: میکردم و به حاج دایپ ینیبزن چ

اومده  نیچان ُمرد ا یچان ، جک یبچه جک نیا -

 .رهیگیانتقام م

اما چشمتون روز بد  د،ی"باشه" و نشست د گفت

 شدن،یم کیمرد و زن که داشتن به هم نزد نه،ینب

 .شدمیم کینزد ونیزیمنم داشتم به تلو

و ننه بزرگمم دست رو دست گذاشته بودن و  میحاج

 .رفتنیشده جلوتر م زیر یبا چشما

 گفت: میبزنم شبکه بعد، حاج خواستمیکه م نیهم

 .شهیم یآخرش چ مینینزن بب -

 جان؟ -

 بگه؟ یچ خوادیم نمیجان و زهرمار، نزن بب -

 بگه. یچیه خوادینم نیچان ا یبه روح جک یحاج

 ناگهان گفت: میبودن، حاج دهیبه هم رس گهید

 کنن؟یم کاریدارن چ نایا -

 یکردن دارن روبوس یباهم آشت ،یحاج یچیه -

 .کننیم

 گذشت. ریرو شکر به خ خدا

 

 :سندهینو سخن
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رو نوشتم که  یشد. همون اتفاقات مزهیب شرمنده

نمه  هیفقط  کممیو کسر و چون  کمیرخ داده ب

 اضافه کنم. گهید یزایناخوشم حال نداشتم چ

داستان  هیتا چند روز بعد که  دیبود حالل کن بد

 کنم. یاوک گهید

 .دیو بهم بگ نظراتتون

********************************** 

 کوشسخت یگدا

 

ها، همون بال بخنده یبه هرچ زادیبودم آدم دهیشن

 .ادیبه سر خودش م

 چه پولداره! ها ها ها ها!... اروی نیا

 نمه دقت کن: هی خندمیمن االن دارم بهش م ایخدا

 هاهاهاها. -

هزار  یبخند یبد کیتو اگه به  ،یچیه شد؟یچ

بالها  تی. ماشاهلل نادیبرابر همون بال سر خودت م

 .رهیخ شهیهم

 :گهیرو شونت م زنهیم ادیم مثال

 گهیکه د شتیداداش اومدم خودم و چتر کنم پ -

 !یبخند یزیبه چ یغلط کن

و  سریب یلیو خ میبود نیو دوستم سوار ماش من

 من. یخونه میرفتیم میصدا داشت

بود و  میطبقه باالتر از خونه حاج هیبنده  خونه

که انگار خودش خونه نداشت  میهمه دوران حاج

 من تنها نباشم. شیاصال! اومده بود پ
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 ایو چهار  ستیکه مرد مثال ب دمید میراه بود تو

َکج! داره از  یبا دست و پا یاو پنج ساله ستیب

 .شهیرد م ابونیخ

 خونم. میو رفت میدیبهش خند کمی واریبه د روم

 .دمیرفتم اتاق خوابم و خواب اومد،یخوابم م چون

*** 

 کیکنم از عصر گذشته بود چون هوا داشت تار فکر

نفر  هیکه انگار  اومدینفر م هیداد  ی. صداشدیم

 .کردیم یبه انجام کار قیرو تشو گهید

ننم هم  نه،یفوتبال بب تونهیکه نم میحاج خب

 !ه؟یخوابه، پس ک شهیهم

از پنجره  میعه! حاج دمیرفتم و د رونیاتاق ب از

 :زنهیداد م

 یطرف، تو از منم َکرترطرف! بابا اوناسکل اون -

 المذهب.

 شده؟یچ یحاج -

رفتم دم پنجره و همون پسره دست و پا کج و  و

طرف و اون طرفنیصاف و سالم داره ا یلیکه خ دمید

 !دوهیم

 گفت: میحاج

پول رو  تونهینم یحت نیا م،یقد یگدا هم گداها -

 کنه؟ یزندگ خوادیم یچطور ره،یبگ

و انتظار  یتو از دو طبقه پول انداخت یحاج -

 رتش؟یبره بگ یدار

. مگه من بهش گفتم رهینگ ره،یبگ تونهیخب نم -

دوران ما از شصت طبقه هم براش پول  یگدا ره؟یبگ
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باال و  دیپریم یمثل مرد عنکبوت ینداختیم

 ! مردم چقدر تنبل شدن.گرفتیم

 حرفش تکون دادم و گفتم: دییتا یو برا سرم

 حاال چند تومن هست؟ -

 ،یزیچ یبگه پنجاه تومن خوادیکردم االن م فکر

 اما...

 هزار تومن. -

 یبرا کشهیاون داره خودش و م ؟یحاج یگیم یچ -

 هزار تومن؟

 پسره تنبل. اده،یاز سرشم ز -

 رفت و نشست. داد زدم: و

 داداش خودت و پاره نکن، فقط هزار تومنه. -

 داد زد: اونم

 هزار تومن هم هزار تومنه. -

 ادامه داد! و

 لمیف میپنجره رو بستم و نشستم با حاج منم

 .دمید

تا  کنمیساختمون کار م هیکه من تو  شیروز پ چند

و خوش  پیمرد خوشت هیپول جمع کنم،  میعروس یبرا

که با کت و شلوار داره به سمتم  دمید لیاست

 . ادیم

 بهم و گفت: دیرس

 پوررضا؟ یآقا -

 بله؟ -
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 ادته؟یمن رو  -

 .یکارمکه صاحب گنیم هیبق ینه واال، ول -

 زد و گفت: لبخند

کرد که من بفهمم  یدرسته، پدربزرگ شما کار -

 ی! من وقتستیهم آسون ن قدرانیپول درآوردن ا

 هیهوا گرفتم، مثل  یرو رو یاون پول هزار تومن

 یگذاشتم که بهش خطر بمیج یبا ارزش تو زیچ

 زده بودم. مینرسه، چون براش از سالمت

هزار تومن هلک  یکه برا یینکنه تو همون گدا -

 ؟یبود

 رو شونم و گفت: زد

 مرد بود. یلیخ تیحاجدرسته!  -

 هیبود، همه ما یسرکارگر یبرا یخوب یهم پارت خب

نشدم، بهم  یچیه دمیمن که بهش خند یبرا یننگ

 شد. یچهمه دیخند

***************************** 

 شلوار خفن کی

 

 گفت: یساکت بودند که ناگهان َمن همه

مالقاتم  نیمثال اومد گه،ید دیبابا حرف بزن -

 .نیتون غمبرک گرفتهمه

 یادیزر ز یلیهمون موقع احساس کردم که خ یول

 زدم.

جز من  زدیحرف م خواستیدلش م یبا هرک همه

 بدبخت!
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بودن  دهیشصت نفر که نصف خاندان بودن چپ حدود

 .رفتیهم م یمتر یتو اتاق و صداشون تا س

فعالش  حیکمان با نشان بس یتیدر باز شد و م هوی

هم با  شونیوارد اتاق شد. همه به سجده رفتن و ا

 .دیکشیبه سرشون دست م یمهربان

 زیورا؟ مگه نگفتم چ نیبه به نوه گلم، از ا -

 بر ندار خطرناکه؟ نیسنگ

دستور داده  میافتادم که حاج یاون روز ادی هوی

ور و  نیکمرم ا یرو، رو مانیس سهیبود دوتا ک

به جونم غر  شدمیسته مخ یاون ور بکشونم و وقت

 .زدیم

 و گفتم: رونیهپروت اومدم ب از

 یغم بزرگ هیآره، اصال به حرف شما گوش ندادن  -

 .یشما خال یام جا داد، جا*نهیس* یرو رو

که اومدم  یکف کرد ال،یخیرو ب هانیحاال ا -

 مالقاتت؟

 .دیترک امگهید سکیاز شدت ذوق د ؟یحاج هیکف چ -

 گفت ساکت باشن. هیکنارم نشست و به بق اومد

 گفت: بلند

که خوشت  دوارمیآوردم، ام هیهد هیمن برات  -

 .ادیب

به درد کمرم تو جام نشستم و مشتاق به  توجهیب

بزرگش در  بیرو از ج یزیچ هیدستاش که داشت 

 .کردمینگاه م آوردیم

 هست حاال؟ یچ یحاج -
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آورد و جلو  رونیب یشلوار کرد هیشب زیچ هی هوی

 صورتم گرفت و گفت:

 کیکمر، با  سکی! شلوار مخصوص دنید ییرید ید -

آخه  وفته،یدور کمرت شلوارت ن یک ش آپشن که ببند

 گشاده. کمیکمرش  ،یدونیم

 تو چشمام جمع شد و گفتم: اشک

 من؟ یبرا نیا یمطمئن یحاج -

 یباشه؟ البته برا یمال ک یخواستیآره، پس م -

رو  دشیجد هیکهنه شده رفتم  گهید دمیمن بود، د

 رو دادم به تو. نیگرفتم و ا

 شده. بمینص یکردم چه افتخار بزرگ فکر

 دستم گرفتم و گفت: تو

 خوره؟یم یبه چه درد یک ش و شلوار کرد نیحاال ا -

باهاش  یتونیشلوار همه کارست. م نیماشاهلل ا -

 زیرو تم تینیب یسرما خورد ،یهات رو خشک کندست

 یلیو خ یریدسته قابلمه که داغ کرده رو بگ ،یکن

 .گهید یزایچ

 یزیچ هی دیاالن با ؟یکنیم یشوخ یدار یحاج -

به درد کمرم بخوره نه دستام و خشک  یآوردیم

 کنه.

 رو آوردم برات برو خدات و شکر کن. نیهم -

که خدام رو هزار مرتبه شکر کنم!  رمیاالن م -

 .پوشمایو تو خونه م نیمن ا ،یفقط حاج

 ،یاصال امکان نداره بذارم تو خونه بپوش -

 .پوشنیم نایمد شده همه از ا هایتازگ

 که بغض گلوم و گرفته بود گفتم: طورهمون
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بپوشمش  رونی! بهیشلوار ریآخه ز نیا یحاج -

کنم که شلوارم بالون  یتو کفشم سنگ جاساز دیبا

 نشه من و ببره باال.

رو  نینره ا ادتیبکن، فقط  یدوست دار یهرکار -

 .یاگهیآوردم و نه کس د هیمن برات هد

زنگم نزد. من، دل کندم از  هیرفت، رفت،  و

 اش.همه

********************************* 

 کدوم عاشق شده؟

 

 نه؟ گهیعاشق شده رفته زن گرفته د یباالخره هرکس

 بود؟ یمگه عشق و عاشق هامینه! قد خب

خودش  رفتیپسره م دادنشیهم بود به پسره نم اگر

 خواستنیو به قول خودشون مثال م زدیم شیرو آت

 .رنیوجدان بگخونواده دختره عذاب

وجدان نه تنها خانواده عروس عذاب بلعکس

که  کردی! بلکه دخترش رو زودتر عروس مگرفتینم

 سراغش! ادین یروح عاشق قبل

 .میدور پوکر بش کیمون الزمه همه نجایا

کرده بود که رفتم  ریموضوع ذهنم رو درگ نیهم

 و ننم نشستم و گفتم: میخونه و وسط حاج

 ؟یچطور عاشق ننه شد ،یحاج -

موهاش گم  نیبرد باال که ب ییرو تا جا ابروهاش

 جبار؟ ایگفتم  یشد! خب مگه چ

 :گفت
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عاشق  امیبامزه؟ من ب یگیجوک م یدار ؟یچ -

 ات بشم؟ننه

 ش؟یپس چطور گرفت ،یشیم یحاال چرا عصبخب  -

زانوش و  یتو جاش نشست و دستش رو گذاشت رو محکم

 ُپرابهت گفت:

 ات عاشق من شد.ننه -

 بابا! وجدانن؟ پس ننم اومد تو رو گرفت؟ نه

رو به خودش نگفتم که ناراحت نشه،  هانیا البته

 بهتره بگم که من مرحوم نشم! ای

 یدرشت و حرص یبه ننم که داشت با چشما رو

 گفتم: کرد،یبابابزرگ رو نگاه م

شوهرت رو  یرفت یعاشق شد دمیبه ننمون! شنبه -

 !یگرفت

 ین یاول که بابا ؟یکنیزر زر م یدار یچ -

فکر کردم گداست اومده تو خونمون  دمیو د ونتیقل

 بمونه.

 هیشد. خواستم  یجانیباال! موضوع ه دیپر آبروم

و با  دیبپرسم که بابابزرگ وسط پر گهیسوال د

 بلند گفت: یصدا

 شنوم؟یمن نم یگیم یدار یچ -

بود.  نیگوش پدربزرگم سنگ گفت،یم راست

 مادربزرگم با داد دم گوش من گفت:

 .ییخونمون فکر کردم گدا یاومد یوقت گمیم -

! گدا اون داداشته که پنجاه تومن رو هنوز یچ -

که اومدم  اومدیمن ازت خوشم م یکنینداده! فکر م

 نیننه بابام زور کرده بود که آخر ت؟یخاستگار
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 یرو بندازن به من، وقت لیاسماع دهیدختر ترش

 .ی! االن بهتر شدیزشت بود یدختر دماغ هی دمتید

خوشگل بود  یلیبودم خ دهیمن عکس ننه رو د یول

 که!

شده، از اونا که  زینمه چ هی تیکردم وضع احساس

 ها از اونا. شهیدعوا م

 به گونه فشنگ مانند از خونه خارج شدم. پس

 ی. چخندنیو م گنیگل م دمیساعت بعد رفتم د مین

 !یگیم

 کردن؟یدعوا نم نایا االن

و  دهیداره مختار رو م دمیکه دقت کردم د بعد

 .کنهیننم ترجمش م

 !ثانستیهدف خب کی یاهر خنده پشت

******************************** 

 نشکست پس؟ تییَاه! جا

 

 میخبر دارم، از ند ریکه بنده حق ییاونجا تا

 دیبا ن،یوالد ن  یو والد نیُمد بوده والد میقد

 شون داشته باشن.به بچه و نوه یارادت خاص

که ارادت  دیتوجه داشته باش زیو مادر عز پدر

داشتن فقط زدن و له کردن کبود کردن و بادمجون 

 !ستیو گوجه کاشتن رو صورت بچه ن

 نمه محبت هم توش موجوده. هیخدا  به

من اشتباه  دیشا ای ن؟یباور کن نیخواینم چرا

 !کنمیم
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من بوده و نه  یکه ارادت داشتن فقط برا ممکنه

 .گهید یهابچه

بودم. سر  کیزیف یبه طول شما، من دانشجو عرضم

بودم و  یبازشتنیدرحال تفکر و ان یامسئله هی

 .خوردمیهم م یخی یبستن

از جاش پاشده داره کپسول رو که  میحاج دمید

 !کنهیم یو دست کار مینفسش آورده بود یتنگ یبرا

 برسه. یکی نیبه داد ا خدا

 دستم بود گفتم: یطور که بستنرفتم و همون جلو

 ؟یکنیم کاریچ یباز دار یحاج -

باز؟ دارم  یگیکردم که م یمگه من تا حاال کار -

 .کنمیکپسول و درست م یجا

مظلوم  یدیانجام م امیاصال تو مگه کار ،یحاج نه

 جونم؟

و چند تکه  رونیکمک عصاش بلند شد و رفت ب به

کپسول تا کج  ریآورد تا بذاره ز یسنگ و کاش

 نشه.

 :گفتم

 ی. حاجکنمیولش کن خودم بعدا درست م یحاج -

 غلط کرد. گهید الشیخیب

 رو درست کنم. نیا دینه من با -

 گفتم؟یم یچ گهیمن د خب

که خواستم برگردم  نیرو گذاشتم دهنم و هم یبستن

درحال  ویبه وزن هشتاد کل یمتر میکپسول دو و ن

 افتادن بود.
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 ضیچون مر ممیرو تازه عمل کرده بودم و حاج کمرم

 کپوس رو نداشت. ستادوندنیبود، توان ا

 هی. آخرش به شدیمنجمد م یبست یخیداشت از  دهنم

 رونیرو توف کنم ب یکه بستن دمیبزرگ رس میتصم

 .دهیتا به مغزم نرس

. شدیکردم بلندش کنم اما نم یکردم و سع توف

و  زیعقب و من و کپسول عز دیکش گهید میحاج

 .میشد نیپخش زم میحاج

 رشیرو کمرم بود، خودم رو به زور از ز کپسول

که داشت خودش  مینگاه به حاج هیو  رونیب دمیکش

 کردم. تکوند،یرو م

 ندارم که بگم. یزیچ گهیمن د ا،یخدا

 هو گفت: کی

 نشکست پس؟ تییَاه، جا -

 برم بکشنم؟ یخوایم -

 جاش بلند شد و گفت: از

 دفعه بعد. شاهللینه ا -

 

 :سندهینو سخن

خوشتون  دوارمیشاه بابا رو به اتمام، ام داستان

 اومده باشه.

بال  کمیبود اما من  تیها بر اساس واقعپارت همه

خدا  یکه حاج ییاز حرفا یو پر دادم و بعض

داستان، زاده  نیا یکه زد مثال آخرها امورزمیب

مرگم  یهم در آرزو نقدریا میذهن خودم بود و حاج

 نبود.
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********************************* 
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#15  

 یداریخواب و ب

 

بودن  دهیصف کش میحاج ینفر نصف خاندان، جلو شصت

براشون  میکه حاج یبه داستان جانیو داشتن با ه

 .دادنیگوش م کرد،یم فیتعر

 داستان نبود، خوابش بود. -

 دیدیم یادیخواب ز هایآره! خوابش بود. تازگ آره

من کامال برعکسش  کردیم فشیو هروقت هم برام تعر

 .دمیدیرو م

 خواب مردان هم چپ باشه. دوارمیهنوز ام البته

 بود: دهیبار د کی مثال

 از دوران کهن" یا"تکه

داشتم شخم  نیبا تراکتور رفته بودم سر زم -

 کرد. ریگ یزیچ کیزن به شخم دمید هوکیکه  زدمیم

رو درست کردم،  رشیگ نکهیشدم و بعد ا ادهیپ

تا خمره که توش لبالب پره طالست  شش پنج دمید

 شخم زنن. ریز

عمل  یآخر عمر ؟یکنیبه پول فکر م ادیز یحاج-

 کن. کین
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خجالت  پره؟یترش مزر نزن، آدم وسط حرف بزرگ -

 برو مثل داداشت باش. ؟یکشینم

ناگهان به داداشم افتاد که دستش رو تا  چشمام

نگاش  میدار دیآرنج تو دماغش برده بود. د

به کتفشم حساب نکرد و  یو حت شیکار قبل م،یکنیم

 گفت:

 خجالت بکش! -

 .ینیریتو چقدر ش المصب

 ادامه داد: میحاج

من بابات  سایوا ره،یگیم ادیترش آدم از بزرگ -

 .نمیرو بب

 افتم،یمن به دامنت م ،ییگوشاهنامه یبه جا یحاج

دوست  ایکه نه بچه، من مال دن یگفتیفقط م

 ندارم.

 .نهیآخرش هم ادبیباباجون ولش کن، آدم ب -

 و شل کردم و گفتم: شمین

مگه آدم  یداداش. حاج یآخ که چقدر راست گفت -

ترش که رو حرف بزرگ یو کس تیتربیو ب ادبیب

 یواجب هست که ضامن داداشش برا ایآ پره،یم

خونش هم  دیخاطر خربه یونیلیم صدیگرفتن وام س

 بشه؟

 .شهینه که نم -

باال انداختم. واال همه عادت دارن من رو  ابرو

خراب  م،یجمع خراب کنن، اما من چون پسر خوب یتو

 بهش. زنمیاتفاقا گند م کنم،ینم
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نگفت و رفت تو کنج خلوت خونه  یزیچ گهید داداشم

 .ختیخودش اشک ر یبرا

 :گفتم

 من اشتباه کردم، خوابت رو بگو. یحاج -

 لیو با ب نیآره، تراکتور رو بردم کنار و زم -

 یلیها رو در آوردم و رو ترکندم، همه خمره

 ،یخمره رو دادم فالن هیگذاشتم و برگشتم خونه، 

هم دادمش ننت که  هیدادم به عموت، بق میکیاون 

اما  ،ینفر بود نیها پخش کنه. تو آخربچه نیب

 دم.ینوبتت که شد از خواب پر یچون شانس نداشت

خودت  اد،یم شیپ ادیز زایچ نیاز ا ،یباشه حاج -

 رو ناراحت نکن."

رو  شیبود که زنگ میخواب حاج یماجرا نیاول نیا

شکوفا کرد. از اون موقع به بعد هر شب خواب 

 . دیدیم

 یو برعکس خواب کنهیسرش رو شونه م دیخواب د مثال

 زه،یریو شپش م کنمیدارم شونه م دمیکه من د

 !زهیریداره از موهاش طال م

 :گفتیم نیکه همه دورش جمع شده بودن، همچ امروز

. ادیگاو م یصدا یآره، احساس کردم از انبار -

که سرما خورده  یگاو الغر مردن هیعه!  دمیرفتم د

! براش هیتو انبار مردیداشت م یود و از گشنگب

ننتون  کردمیآب و غذا بردم و داشتم نازش م

! از جام پاشدم رفتم تو نمیاش رو ببنذاشت ادامه

از در  نهاما دمیبودم د یتو راه انبار ،یانبار

که گشنشه؛ اون موقع  گهیو م ادیم رونیانبار ب
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اومده که اگه به  یاز طرف خدا برام وح دمیفهم

 .میشیراحت م رهیمیم رهیگیندم م یزیهامان چ

راز خفن  هی ،یریهر عمل خ ریز گفتنیم شهیهم

برام گوشت  میآخه چرا حاج گمیپنهونه. م یعیضا

 گوسفند گرفته بود!

******************************** 

 و من اونور یریم نوریتو ا

 

 ها،یطنزها و شاد ست،ین نیریش یزندگ شهیهم

 .شهیآرامش ختم م کیباالخره به 

خاندان که  یهابود که مادربزرگم و نصف زن قرار

مردهاشون سر کار بودن، باهم ارتش جمع کنن و 

 آقا. ارتیبرن مشهد ز

نمه ناخوش  هیمنم ببرن اما هم حال من  خواستنیم

 بود. دهیکه رو تشک خواب میبود، هم حال حاج

رو  میحاج دادیرگم دلش رضا نمکه مادربز اولش

 یبره، اما وقت تیوضع نیتنها بذاره و تو ا

گرفت همراه  میباهاش موافقت کرد، تصم میحاج

 بره. هیبق

که بابابزرگم  میحاج کیکه دوتا نوه کوچ ادمهی

اشون عاشقشون بود هم قرار بود با من و عمه

 بمونن. 

به  نشونیب یقابل وصف ریعشق غ هی یو حاج هابچه

 دیجلوش با یامروز یهاوجود آورده بودن که عشق

 سجده کنن.
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پول در  میحاج ه،یقبل رفتن مامان بزرگ و بق شب

 آورد و داد به مامان بزرگ و گفت:

ها تا خرجش رو خورد خورد بده بچه نایا ا،یب -

 کنن.

 گرفت و گفت: یبزرگم به شوخ مامان

 .گهیخودت بده د ؟یمن چرا بدم حاج -

 لبخند زد و گفت: هی میموقع بود که حاج اون

 .ورنیو من ا یریتو اونور م -

 لحظه ساکت شدن، مامان بزرگم گفت: هی همه

 .هارمیمن نم یبگ ینطوریاگه ا -

منم  یریکردم. تا تو نم ینه بابا برو، من شوخ -

 .رمیمینم

بعدش کاروان به راه افتاد. به مدت ده روز  روز

 مشهد بودن.

خوب  یومده بود و تمام تالشمون رو براا امعمه

 .میکردیم میشدن حال حاج

دکتر  میکه حالش بدتر شد و مجبور شد یوقت تا

 باال سرش. میاریب

********************************** 

 نیاما هم مارستان،یب نشیببر دیدکتر گفت که با

پاشد نشست و  دیشن مارستانیکه بابابزرگم اسم ب

 گفت:

از ارث محرومتون  مارستانیب نیببرمن رو  -

 !کنمیم
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 مینه به خاطر ندادن ارث، حاج م،یماهم نبرد خب

متنفر بود و هر وقت اونجا  مارستانیواقعا از ب

 انداختیراه م دادیداد و ب شدیم یو بستر رفتیم

خونه  نیخراب شده ببر نیمن رو از ا گفتیو م

 خودم.

 ورنیو از ا میانداخته بود یبخار یرو جلو جاش

ور هم گاز کپسول که بهش سرم وصل بود و از اون

بهش  یهمه چ دیدیم کهنینفسش رو آزاد کنه. از ا

دستش رو  یبود و سُُرم رو یعصبان میوصل کرد

! اون و یو ک   یچطور دونمیو نم کردیم یکاردست

 متعجبکه خود دکتره هم  رونیب دیکشیم یجور

 .شدیم

 یخوابه، رفتم جلو دمینگاه کردم د یحاج به

و با  دادیکه نشون م یلمینشستم و ف ونیزیتلو

نشه، اما انگار  داریوقت ب کیکه  دمیکم د یصدا

 منتظر فرصت بود! میحاج

دست به  یفور نمیبب لمیکه سرم و چرخوندم ف نیهم

 . دیکش رونیکار شد و سرم و از دستش ب

 دمینه، د ایشده  داریب نمیبر گردوندم بب سر

 از جاش بلند بشه. خوادیم

 رفتم کنارش و گفتم: یفور

حالت خوب  یخوایچرا نم ه؟یچ کارهانیا یحاج -

 ؟یکجا بر یخوایبشه؟ م

گذاشت و خواست از در  جوابیرو هول داد و ب من

که تعادلش رو از دست داد و کم مونده  رونیبره ب

 که گرفتمش. نیبود بخوره زم
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آخه؟ زمستونه، برف  یکجا بر یخوایم یحاج -

 .هایخوریسرما م یبر رونیاومده، هوا سرده، ب

 نباشم! زیتم رمیمیم یوقت خوامینم -

******************************** 

ناراحت بودم، هوا واقعا سرد بود، بهش گفتم 

" با خورهیاالن سرما م مشیبریشب م نهیبش ادی"ب

 کمک من اومد و نشست.

رو  شیبراش آب مرغ آورد، چون دندون مصنوع امعمه

در آورده  کردیم تیاش رو اذلثه کهنیا یبرا

 یلیخ میو حاج میبد عاتیما میمجبور بود م،یبود

 .اومدیهم خوشش م

نخورد! نصف شب بود که از خواب  دفعهنیا اما

 ایحموم  مشیباشه ببر داریشدم تا اگه ب داریب

بدم بخوره  یزیچ هیرفته باشه  ادشیاگه حموم از 

 گشنه نمونه.

. رفتم کنارش، دستش زنهیداره حرف م دمید پاشدم

نفر  هیرو بلند کرده بود و داشت انگار به 

 .کردیاشاره م

 گفت: ناگهان

 ؟یستادیطور خوشگل واجا اونچرا اون ا،یخدا -

 و راحتم کن! ریجونم رو بگ ایب

ام رو صدا کردم و بهش گفتم، گفت "که عمه زود

 ! "دهیرو د لیعزرائ یحاج

که اون حرف و  یبغض کرده بودم، از وقت گهید

 .گفتیم یزیو نه چ خوردیم یزیگفته بود، نه چ

********************************* 
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جونم به  یبا من حرف بزن یخواینم یحاج -

 قربونت؟

نگام  نیو باز کرد و غمگ شیآب کیکوچ یهاچشم

 کرد.

 یادیتکون ز گهیشکمش برد و د یو به زور رو دستش

 نخورد.

 م،یحاج یدو زانو نشسته بودم و کنار جا یرو

 .کردمیرو کم م میداشتم تب حاج

حموم،  مشیمجبورمون کرد ببر یصبح سوخت،یم داشت

حموم کرد و همراه من که تو  تشیخودش با اون وضع

 منتظرش بودم، به داخل خونه برگشت. خی یراه رو

 بودم. مونیخورده بود، پش سرما

زنگ زده بود حال احوالش رو بپرسه و  بزرگمامان

 .ستیخوب ن ادیمن هم بهش گفته بودم که ز

 ادیدلش نم ده،یخواب د هیبزرگ گفته بود که  ننه

 بود: دهیخواب د گفتیبمونه، م نیاز ا شتریب

دامنم و  یحرف چینشسته بود و بدون ه یحاج -

 گهیکه برگرد. هامان من د گفتی. انگار مدیکشیم

که بمونم. قراره فردا بعد از ظهر راه  کشمینم

 .میوفتیب

 هم بهش گفتم: من

 شهیو پا م شهیخوب م یحاج ن،یعجله نکن ادیز -

 .خندهیو م گهیم میبا شما مثل قد

 .ارهیدووم ب تونستینم میحاج اما

نکرده بره و من  ییبودم که خدا نینگران ا اشهمه

 .میبمون ششیام و دوتا بچه پو عمه
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رو داشتم که  نیبود و ترس ا یکال خال مونمحله

 بره؟ هابیمثل غر مینکنه حاج

******************************** 

جان من!  یهم بمون حاج گهید کمی دن،یرس یحاج

 .دنیرس نیبب

و در  دمیپر یدر زدن اومد و من با خوشحال یصدا

 رو باز کردم.

اشون چشماشون لشکر آدم پشت در بودن و همه هی

 بود. یاشک

و  شیغم بسته و ر یمن رو با اون چشما یوقت

نتونستن خودشون رو نگه دارن  دنید یداعش لیبیس

 کردن. یو زار هیگر یسر حاج یو رفتن خونه و باال

مرده؟  میکار رو کنن، مگه حاج نیا اومدینم خوشم

 نمه حالش ناخوشه. هیفقط 

و  ختیر یخوریاز آب سقاخونه تو قاشق چا مامانم

 .زدیلبخند هم م کرد،یم هیطور که گرهمون

تنها نبودم،  گهیکامال راحت شده بود. د المیخ

 نبود. بیتنها نبود، غر میحاج

*** 

حالش بهتر نشده  میامن و امان بود، حاج یچ همه

 بود، اما بدتر هم نشده بود.

طبقه  هیراحت رفته بودم خونه خودم،  الیخ با

کن خراب بود و چون آبگرم م،یباالتر از خونه حاج

گرفتم خودم  میبرن حموم تصم خواستنیها مخانوم

 درستش کنم.
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رفته بودن مشهد، من  لیو فام لیکه ا یاهفته چند

که  ییار و همه پوالهم نتونسته بودم برم سرک

و سرم زدن و فالن و  مارستانیب یداشتم هم برا

 بهمان خرج کرده بودم.

 یخال بینداره، ج یهم بشه خب به من ربط ترخراب

 درست کنه؟ ارمیرو ب یمن برم ک حالیو ب

 یصدا دمیکردنش بودم د یکارکه درحال دست خالصه

 .ادیقدم زدن م

 که... نیعه! ا دمید دمیچرخ

 ! خوشحال به سمتش رفتم و گفتم:میکه حاج نیا

نبود تنها  نییپا یباال؟! کس یچرا اومد یحاج -

 وضعت آخه قربونت برم؟ نیبا ا یاومد

 لبخند زد و گفت: هی

 ؟یکردیم کاریچ یحاال که اومدم، داشت -

 دنیبا د هیبه هوش اومده و بق میحاج کردمیم فکر

 معجزه از حال رفته بودن. نیا

کن رفتم و سمت آبگرم یقابل وصف ریغ یخوشحال با

که خراب بود رو بهش نشون دادم و گفتم که  ییجا

 .وفتهیباعث شده آب سرد از کار ب نجایا

 :گفت

 گهی! من دیخورد یدرد هیباالخره به  نمیبیم -

 برم هامان، مواظب خودت باش. دیبا

 .ستین یحاج دمیچرخوندم د سر

 داشت المصب. یچه سرعت عمل میماشاهلل حاج دم،یخند
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 نیفقط سوالم ا ن،ییرفته بود طبقه پا یفور یلیخ

 و باال رفته؟! نییهمه پله رو پا نیا یبود چطور

 دمیطبقه همکف و خواستم در رو باز کنم د دمیرس

و دستمال تو دستش از خونه  یاشک یعموم با چشازن

 .رونیاومد ب

پس  هیاز گر زدیذره حرف م هیبود که اگه  معلوم

 .افتادیم

 خنده گفتم: با

که  یزده شدشده؟ نکنه تو هم شوک یعمو، چعه زن -

 شده؟ داریب یحاج

 حاج آقا رفت هامان. -

********************************* 

اش و گذاشتم . ادب مدب همهدیلبخند رو دهنم ماس

 کنار و با داد گفتم:

رو  یاالن حاج نیمن هم ؟یکنیزر زر م یدار یچ -

 بکش کنار. نم،ی! بکش کنار ببدمید

از  یبترسه فور ایکنه  هیگر دونستیکه نم عمومزن

 در کنار رفت. یجلو

 خونه غمناک و گرفته بود. یخونه شدم، فضا وارد

طور که همون د،یکه من رو د نیبزرگم هم مادر

 گفت: کردیم هیگر

رفته، هامان تاج سرم رفته،  یک نیهامان، بب -

 هامان آقام رفته.

به  دم،یرو االن د میمن حاج ؟یگیم یدار یننه چ -

کرد و  یخداحافظ یاومد باال، فور دمشیموال االن د
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من  یکه حاج نیبگ نیخوای! چرا منییاومد پا

 مرده؟

 دمشیکش تیپخش شده بود، با عصبان یحاج یرو عموم

 و داد زدم: ورنیا

 ؟یاش کنتو خفه یخوایهم م رهینم -

 کردم: صداش

 یتونی! تو نمگنیدارن دروغ م نایا نیبب ،یحاج -

قرار بود بعد  ؟یبر یچ ی. آخه برایبر شمیاز پ

. چرا رو یمشهد آخه حاج میما بر نایاومدن ا

 ؟یستیایحرفت نم

بار  کیسرم هنوز داشت در هر چند لحظه  قطرات

 .ختیریم

رفته  ممیحاج گهید ستادیایم یوا ختنشیر اگه

 بود.

 زدم: داد

تکون بخور پاشو  ار،یب نهییزار نزن، عمه آ -

 .اریب نهییآ

در حد انفجار بودم،  گهیکنن، د دایپ نتونستن

 ...یچ ایکنم  هیگر دونستمینم

 رونشیب تونستمیگلوم رو گرفته بود اما نم بغض

 کنم.

 شیخوایکنم. م دایپ نهییهامان نتوسنتم آ -

 کار؟یچ

 یدر و در یبلند شدم و رفتم جلو یحرف چیه بدون

اش رو قطعه هیداشت و با دستم شکست و  نهییکه آ

 .میبرداشتم و دوباره رفتم باال سر حاج
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 گرفتم: میحاج ینیب ریز

 تو رو خدا نفس بکش. یحاج -

 چرا؟ ای. چرا؟ خدادیکشینفس نم اما

بزرگم چندتا پارچه آورد و از وسط جر داد  مادر

 کرد. میو به چند قسمت تقس

و دور زانوش بست،  شیکیو دور سرش بست.  شیکی

 پاش بست. یرو دور انگشتا یکی

مه  شهیکار نکرد. رو ش گهید ستاد،یسرم ا قطرات

رفت! خم شدم و سرش  مینبود. عه! حاج مینفس حاج

 .دمیرو ب*وس

 .ریعمرت بخ ؟ی! رفتیعه حاج -

************************************ 

 پدربزرگ رفت!

 کم رنگ شد. هایعطر شمعدان

 .دیآینم زیعز کی یهازدن نفسنفس یصدا گرید

تشک و بالشت  یاو رو یهاشاهد لم دادن یکس گرید

 .ستیمعروفش ن

 شهیهم یو برا دیخر یاخودش خانه یبرا پدربزرگ

چرا  دانمیرا از ما جدا کرد اما، نم اششیزندگ

اش را فراموش کرده سرد پالتو و کاله یهوا نیدر ا

 است؟!

اسپرت، چمدان مدارک و  یکفش ها ،یگاریس ریز

 را! شیهالباس یهمه
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چند قاب عکس جا مانده، و  نیاش فقط همچهره از

شناسنامه که صفحاتش با مهر "باطل شد" ورق  کی

 .خوردیم

که  ییجاتو! پشت پنجره، همان یهادست قراریب

 تو اند. یهادست قراریکبوترها ب

 .ستین دنتید یبرا یابهانه چیه گرید

 ،یگرسنگ یشده با پا ختهیر یهاگندم یزمان چیه

به ارمغان نخواهد  شانیعطر دستان تو را برا

 آورد.

 !نه

 مهم نبودند! شور تو مهم بود. هادانه

از هرم  کشاند،یها مپنجره یکه تو را به پا یعشق

سرد زمستان  یدر هوا یتو بود که کبوتر یهانفس

 .گرفتیجان دوباره م

 دیهستم که کبوتران از کجا با نیمن در فکر ا و

 !رند؟یبگ ادیتو را  دیجد یراه خانه

 

 بابام! حاج

 !یسََنن َکج اولد ولومی

 انیپا

 یگرام ادشیشاد و  روحش

 نیبود میکه همراه من و حاج ممنون

    میچمنتون

 


