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شب چله بود و اوستا دکون کبابی را زودتر از موعد هرشب تعطیل ک+رد. کرک++ره را پ+ائین کش++ید و رو
رسید:شد پبه من که از خوشحالی قند تو دلم آب می

تون بری؟هتونی تنهایی تا خونـ می

گفتم:

 ـ آره اوستا کار امشب که نیس!

 او بت+ونه از م+نک+رد و تص++ور اینک+هزور جابج+ا میه  اوستا پیرمرد خمیده و لنگی بود که خودش را ب+
رسید. اوستا دوباره پرسید:رده مضحک به نظرم میمحافظت کنه یه خ

ـ انارها رو جا نذاشتی که ؟

ـ نه اوستا...

ـ پس برو ...ازپیاده رو و کنار دیوار برو... شب زیاد نشینی ها، صبح باید دک++ون رو ب++از کن++ی... ب++رو
شب چلت مبارک.

بارید. ریز و تند و یکنواخت. چه+رۀ ش++هر را ک+امل  ع+وض ک+رده ب+ود. پ+ا ک+ه رو برفه++اعجب برفی می
پشون کیف مییم پ خپرپ خواست گوله برف بازی کن++م ام++ا هیچک++ی ت++وکردم. دلم میذاشتم از صدای خپرپ

 کیس+ه ان+ار و دس+تخیابون نب+ود. زد ب+ه س+رم ک+ه ی+ه آدم برف+ی درس+ت کن+م ام+ا دس+تام پ+ر ب+ود. ی+ه دس+تم
: ی++ه س++یخ کب++اب کوبی++ده و ی++ه س++یخ گ++وجه لی نص++فپ ن++ون س++نگک. زی++ر ه++ر تی++ردیگ++رم ش++ام هرش++ب

بارید. برف خیلی شدید میشدنمی ریزش برف رو تماشا کنم اما کردممیرسیدم سعی برق که میچراغ
یم. زی+ر یک+ی از تیره+ای س++یمانی ایس+تادم و اناره+ا رو کن+ارپ تی+ر روذاشت به باریدنش خیره بش+و نمی
ه++ای بیش++مار ب++رفپیشونی گرفتم و تماشا ک++ردم. دونهها گذاشتم و دستم را مثل لبۀ کله پهلوی رو برف

تر دی++د. آس++مونشد اونها رو قشنگبرق میآمدند و توی میدون نور چراغتند و باشتاب بسوی زمین می
زد. ی+ه ذره ک+ه خی+ره ش++دم انگ+ار ای+ن م+ن ب++ودم ک+ه ب++ا هم+ون ش+دت ب+هشب اون بال بالها به زردی می

رفتم. خیلی لذت داشت. اونقدر نگاه کردم که گردنم درد گرفت و ح++س ک++ردم چی++زسمت آسمون بال می
 پ++ر از ب++رف ش++ده ب++ود. خیل++ی زی++اد ب++ود و،دمیسردی از طریق یقه زیر لباسم دوید. دست روی س++ر کش++

سرم رو خیس کرده ب+ود. برفه++ا رو تکون++دم و دس++ت دراز ک+رده کیس+ۀ ان++ار رو ب++ردارم ب++رای ی+ه لحظ++ه
گمش کردم.... برف کیسه رو پوشونده بود: عجب برفی....! با خود فکر کردم. یه خیابون را پشت سر

رس++یدم ب++ه ص++دای خن++ده و همهم++ۀ س++اکنینش حس++ودیمها که میرفتم و زیر پنجرهگذاشتم. از پیاده رو می
 ت+وش و مش++غول ش++کافتنب++ردمپن+اه می ب++ود و زود ه+انزدیکیشد. دوس++ت داش++تم خون+ۀ م++ا ه+م هم+ون می

شدم. اما تا خونۀ ما هنوز خیلی راه بود. موقع بهار تابستون پشت سر گذاش++تنانارها و بلعیدن اونها می
هایی که مشغول ب++ازی ب++ودن. ام++اها خیابون پر بود از بر و بچهاین راه مثل آب خوردن بود. اون موقع

ها صددرص++دوم++د ف++ردا مدرس+هاباری++د ه++م ش+ب چل+ه ب++ود و ه+م ب+ا ای+ن برف++ی ک+ه میامش++ب ه+م ب++رف می
ش++د. ای+ن یعن++ی بی++دار نشس++تن ب++ی انته++ای هم+ۀ اه+ل خ++انواده ب++ا ه++م. ه++ر ش+ب س++اعت ده اوس++تاتعطیل می
تونستم خودم رو به داس++تانهای ش++ب رادی++وجنبیدم میکرد امشب ساعت نهه. اگر یه خورده میتعطیل می

ر رزپ برسونم. خ+دا کن+ه ک+ه رادی++و ب++اطریش ش++ارژپ ش++ارژ باش+ه و ال داس++تان ش+ب را بای++د ب+ا خپرخپ++ر و زپ
گوش کنم.  حال یه خیابون دیگه رو هم پشت سر گذاشته و به دیوار طولنی پارک ش++هر رس++یده ب++ودم.

تونس++تم اون++ورش رو ب++بینم. درخش++ش و س++فیدی ب++رف پ++ارک رازحم++ت میدیوار پ++ارک کوت++اه ب++ود و بی
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روشنپ روشن کرده بود. درختهای کوتاه و بلن++د پ++ارک ی++ه دس++ت س++فید ش++ده ب++ودن. کاجه++ای پاکوت++اه ش++ده
افت++ادم ک+ه تقریب++ا  هم++ۀ م+ا ایهبودن مثل کله قندهایی که به ردیف روی یه خط چی+ده ش++ده باش+ن. ی++اد جمل

نوش++تیم : "...خواس++تیم زمس++تون رو توص++یف کنی++م، میکلس چه++ارمی ت++و انش++امون، وق++تی می هایهبچ
کنن++د."  ه++ر چ++ی نگ++اه ک++ردم نتونس++تم نش++انی ازدرخت++ان گردنبن++د بل++وری خ++ود را ب++ه گ++ردن آوی++زان می
ک+ه زی++ر ب++ار ب++رف کلف++ت و هاییهه++ایی ب++ا ش++اخگردنبن++د بل++وری ب++بینم. اونه++ا ی++ا کل++ه قن++د ب++ودن ی++ا درخت

شدند. به آخر دیوار پارک رس++یدم وهنوزکس++ی را ندی++ده ب++ودم. راه رفت++نتر میتر و خمیده و خمیدهکلفت
ک++ردن.شد. پاهام سردشون شده بود و دستهام مور مور میتوی برف یواش یواش داشت برام سخت می

. چه خوب که کتابهای مدرس++ه رو ت++و دک++ون گذاش++تم. آخ++هدادش رو نشون میاکیسۀ انار داشت سنگینی
 و ت++ا هش++ت ک++ه مدرس++ه ب++از می ش++د دک++ون رو مرت++ب می ک++ردم.پن++ج ص++بح دوب++اره ب++ه اونج++ا برگش++ته

که شامم رو لش پیچیده بودم خیس شده و از فرم خ++ارج ش++ده ب++ود. فک++ر ک++ردم روزن++امه را ایهروزنام
تونس++تم ت++و جی++ب ف++رو کن++م. کن++ارشد و میتوی کیسۀ پلستیکی انارها بچپونم اینطوری یه دستم آزاد می

پیاده رو نشستم و در کیسه پلستیک را باز ک++ردم ام++ا ت++ا خواس++تم ش++امم رو اون ت++و فش++ار ب++دم روزن++امه
پاره شد. پشیمون ش++دم و روزن++امه را دوب++اره ص++اف و ص++وف ک++رده و ب+راه افت++ادم. هن++وز ه+م کس++ی رو

داد. مثل  اینک++هتوی راه ندیده بودم. برف و س++کوت و تنه++ایی فک++رای عجی++ب و غری++ب ب++ه ذهن++م راه می
شد من ص++احب ی+ه ق++درت ج++ادوئی ب++ودم و ب+ا ی+ه بش++کونک و خون+دن ی+ه اج+ی مج++ی خ++ود را ب+هچی می

ش++دم و تی++ز ب+ه س++متخواس++ت گنجش++ک میشد هر موقع دل++م میرسوندم؟ یا اینکه چه خوب میخونه می
دور. ی+ه ج++ایی اون ک++ردممیکرد و خیس++ی کت++م را ح++س ! یواش یواش پاهام یخ میکردممیخونه پرواز 

ش++د.های خالی قرار داشت ش++روع میهای پراکنده که مابینشون زمینشد و خونه خیابون خاکی میدورا
خونۀ ما از اونها هم اونورتر بود. گذشتن از این منطقه برای من در شبهای زمستان همیشه با دله++ره و

ش++دند وق++تی ب+ه اونه++اعذاب همراه بود. توی بعضی از زمینهای خالی س++گهای ولگ++رد دور ه++م جم+ع می
آوردن++د.کرد و پارس کن++ان ب+ه س++مت م++ن هج++وم میرسیدم انگار بوی کباب همراه من دیوونشون میمی

ش+د و من+م س+ایه ب+ه. ی+ه وقت++ا کس++ی از اونج++ا رد میک++ردممیاما هرشب یه جوری از مهلک+ه نج+ات پی++دا 
خون++دم ک+ه ش++اید س++گهایذاش++تم ت++و جیب++م وبلن++د بلن++د آواز می ی+ه وقت++ا ی+ه قل++وه س+نگ می،رفتمش میاهسای

ومد. دوتاادویدم. اما امشب برف میولگرد فکر کنن منم یه آدم بزرگپ قهلچماقم و یه وقتا هم یه نفس می
دستام گیر بودن و هیچکی تو خیابون نبود. تازه برف هم+ه چ++ی را زی++ر خ++ود پنه++ان ک+رده ب++ود و س++گها
حتما  گشنه بودن. فکر عبور از اون منطقه عذابم میداد اما چاره چی بود؟ تو همین خیالت بودم که سر

ش++د.رون++د و ب++ا ای+ن وج++ود گ++اهی ک++ون ماش++ین ک++ج و مع++وج میو کلۀ یه ماشین پیدا شد. یواش یواش می
داد: عج++ب برف++ی ! ماش++ین نزدی++ک م++ن ک+هنور چراغهای ماشین ری++زش ب++رف را واض++ح ت++ر نش++ون می

رسید ایستاد. من بدو بدو جلو رفتم. پسر ج++وانی درز در جل++و را ب++از ک++رد و م+ن ص++داش رو ش++نیدم ک+ه
گفت :

ـ میشناسمش...شاگرد صادقیه ...کبابیه... بذار برسونیمش...گناه داره!

صدای دیگه ای از تو ماشین داد زد:

ـ هر کی باشه... ببند در رو بذار بریم .... بابام بفهمه تیکه بزرگم گوشمه.

من که حال کنار در جلو رسیده بودم جوانی که اصرار داشت منو برسونه رو ش++ناختم. پس++ر بق++الی ب++ود
نظ++م و چپ++رک و ک++ثیف ک++ه هم++ه اون رو حس++ن پیس++هک++ه در همس++ایگی کب++ابی دک++ون داش++ت. ی++ه بق++الپ بی

کردند. برای اینکه پشیمون نشن گفتم:خطاب می

ـ سلم آقا کندی. شب چلتون مبارک.
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راننده داد زد :

بم خونه نمی رسیم.... بابام اگه بفهمه ماشینو دزدکی برداشتم....ـ ببند درو .... اینجوری تا صه

جوونک نگاه معذوری به من ان+داخت و ب+دون اینک+ه ج+واب من++و ب+ده در رو بس++ت و ماش+ین ترت++ر کن++ان
دور شد. پشت سرشون با بغض و کینه از ته گلو داد زدم : 

ای دیگه...!... آقا کندی کیه؟ پسر حسن پیسههاهـ سگ تول

خواس++ت ب++هرس++ه... راس++تش دل++م ه++م نمیدونستم که داد زدنم بیهوده است و صدام ب++ه گوشش++ون نمی می
گوششون برسه آخه اونها قهلدر بودن و از اون جوونهای تهخس. ناراحت و سرخورده وناامید راه افتادم.

کرد که تنها نیس++تم ام++ا ی++ه ج++ائی ماش++ین ب+ه طرف++یتا مدتی نور قرمز چراغهای عقب ماشین دلگرمم می
پیچید و دوباره من شدم و ب++رف و ت++رس عب++ور از ای++ن منطق++ه. س++وزش س++رما رو ت++وی پاه++ا و دس++تها و

حس دلس++وزی و ترح++م نس++بت ب++ه ح++ال و روز خ++ودم درون++م ج++وونه. یواش یواش کردممیصورتم حس 
هاست و م++ن بای++د ت++اشون همین نزدیکیهاند و من تو خیابون که چرا همه خون که چرا همه خونه.زدمی

اون ته شهر بکوبم. که چرا همه یه اوستای درست و حس++ابی دارن و م+ن ی+ه اوس++تای پی++رو ک+ج و کول+ۀ
. ت++و دل++م بهتر باشه از خدا کمک بگیرم شاید اگر فکر کردمخواست یه ذره گریه کنم اما دلم میخسیس.

 من++و ت++وها رو دوست داری، و هر کاری از دستت برمیاد و شاگرد کبابیگفتم ای خدا اگه راست میگی
مون. بعد چشمام رو بستم و چن++د ث++انیه ص++بر ک++ردم وق++تی بازش++ون ک++ردمهیه چشم بهم زدن بذار در خون

 خ++دا ت++وک++ه  رو به آسمون زرد برفی شب داد زدم قرقر کنان ودریغ از یه سانتیمتر جابجائی! عصبانی
 هنوز این جمله را مزمزه نکرده بودم ک++ه از اون دور ی++ه س++یاهی را دی++دم ک+ه!هم بخاری ازت پا نمیشه

ومد.به سیاهی خیره ش++دم. خ++دایا چ++ی میت++ونه باش++ه؟ نکن++ه خ++دا قص++د دارهاسمت من میه لرزان لرزان ب
مون++د ک++ه آدم لبلی برفکه++ای تلویزی++ون ب++رای خ++ودشجریم++م کن++ه؟ س++یاهی مث++ل تص++ویری خی++الی می

رس++ید ک+ه ه+ر لحظ+هخ++ورد و ب+ه نظ++ر میسازه. نکنه خی++التی ش++دم؟ ام+ا ن+ه س++یاهی تک++ون تک+ون میمی
:کشیدم فریاد جلوتر میاد. با ترس و لرز و بلند بلند طوری که حتما  خدا صدام رو بشنوه

ری زدیم... ـ کوتاه بیا خداجون حال ما یه زپ

شد. نکنه خرس باشه؟ دیگه از ت++رس ج++رأت ق++دم ب++ر داش++تن را نداش++تم.جوری نزدیک می سیاهی همین
دوباره به سیاهی خیره ش++دم انگ++ار ی+ه چی++ز س+یاه و س++فید ب+ا ی+ه ذره فاص+له ب++الی س++رش ب+ا اون حرک+ت

دون++م چ++ه ج++وری ام++ا ب++رق، نمیره ک+ه داره روی دوپ++ا راه می با یه سر سیاه سفید،کرد. بخدا خرسهمی
دیدم. ای داد بیداد چکار کنم؟ ایک++اش ت++و دک++ون خوابی++ده ب++ودم. آب دم++اغم راه گرفت++هچشماش رو هم می

. ب++دتر از هم++ه اینک++ه وس++ط ای++ن معرک++ه ب++دجوری احتی++اج ب++هک++ردممیبود و تند تند با پشت آسیتنم پاکش 
 چن++د راه++ی گی++ر ک++رده ب++ودم :شاشیدن داشتم. با خودم گفتم بذار لاقل خودم رو راحت کنم ... اما می++ون

لرزی++دم از س++رما،از ت++رس ی++ادیگه راس++ت راس++تی می  با خرسه بجنگم یا اینکه اول بشاشم؟ حالدربرم،
ش++م بن++د دل++م رااز زور فش++ار مث++انه؟ فرق++ش چ++ی ب++ود؟  تص++ور اینک++ه الن ی++ه لقم++ۀ چ++پ خرس++ه می

ت++ونم ق++ایم بش++م. فک++ر ک++ردم ب++ه و هی++چ ج++ا نمیدر برم خدایا. همه جا یه دست سفیدهلرزوند. کجا باید می
هم+ه راه رو. ت++ازه س++یاهی خیل++یسمت دکون فرار کنم اما نه جونش رو داشتم و نه حوصلۀ برگشتن این

ل ش++اممن. یه هو به نظرم رسید ح++داقید که خرسها خیلی ازمن تندتر میدوداشتمنزدیکتر شده بود و حتم 
 رو نخوره، حال خودم جهنم. روی زمین نشستم و اول کیسۀ انارها رو زی++ررو قایم کنم که خرسه اون

برف تپوندم و بعد خواستم شامم را دفن کنم که صدایی آشنا گفت:

ـ عباس تویی .... عباس جون تویی؟
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بارید گفتم :با صدایی که ترس و دلهره و تعجب ازش می

ـ آره...!

بعد همونطوری که چمباتمه زده بودم به سیاهی خیره شدم که حال دیگه بالی سرم بود. سیاهی دوباره
گفت:

ـ بیا زیر پر چادر خودم مادر جون... خوب که پیدات کردم.

با شنیدن صدای مادر همۀ ترس و سرما از وج++ودم رخ++ت بربس++ت و رف++ت و هم++ۀ زور دنی++ا دوب++اره ب++ه
 شامم را زیر بغل زدم و رفتم زیر پر چادر مادر. آخ عج++ب ج++ای گرم++ی ب++ود ای+ن پ++ر.بازوهام برگشت

شد ریزش برف را از اونورش دی++د! آخ عج+ب ج++ای امن+ی ب++ود زی++ر ب+ال م++ادر. دیگ+هچادرنازک که می
 اونجا بود. چند قدم ک++ه ب++ه ط++رف خ++ونه رف++تیمتونست من رو بترسونه، آخه مادرهیچی و هیچ کس نمی

 از مادر پرسیدم:تکون میده دلم رو  همش هنوزایی که طنین شوق و شادی و خوشبختیبا صدا

ـ شب چله گرفتیم؟

ـ معلومه...

یادم انداخت ک++ه ت++وی برفه++ا ج++ا گذاش++ته ب++ودم. ب++ه پش++ت س++ر نگ++اه ک++ردم هاسم شب چله کیسۀ انارها را ب
 دیگه پیدا کردنشون محال بود. پرسیدم: عجب برفی!حتی رد پای ما را هم پوشونده بود.برف 

ـ ننه... انار هم داریم؟

ـ معلومه....

ـ رادیو باطری داره...

ـ معلومه....

ـ چرا همش میگی معلومه؟

. تو برفها گم بشیدونم ننه جون .... ترس داشتم که ـ نمی

طنین صدای مادر اما خیلی غم انگیز بود.

                                                                                                      پایان

٢٠١٢پاییز                                                                                                
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