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 پیشگفتار ناشر: 

 
 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست

 
 هرگز دل من زعلم محروم نشد

 نگرماکنون که به چشم عقل در می
 

 زاسرار که مفهوم نشدکم ماند  
 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 
 

ايی که ناخواسته عطا فرمايی و هر نیازمندی را به بخشندهای ، همتاای دانای بی
مگر اينکه نااليق باشد و آن عنايت را به باژگونه از دست ، نیاز گردانیعدالت بی

بر مطالعه کتاب در هنوز نیاز ، دهد. در عرصه پیشرفت تکنولوژی در هزاره سوم
شحالیم شود. از اين بابت خوکنار استفاده از منابع کامپیوتری و اينترنت احساس می

کشور قدمی هر چند کوچک  دانش و فرهنگ، توانیم در جهت اعتالی علمکه می
 برداريم.

 
 و من اهلل التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان
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 مقدمه
 هستندها دوست واقعی ما انسانها کتاب :کتاب خواندن را دوست دارم

 زيادی سرک کشیدمهای بارها و بارها به کتاب
 اما

 بچرخاند را به شدت حس کردم رفتار هايمان در کمبود کتابی طنز که مارا
 اين کتاب را نوشتم برای دل خودم

 عالقه به خنديدن دارند و برای کسانی که
 هیچوقت خنده را فراموش نکنید

 و به ياد داشته باشید اين کتاب صرفا برای خنده است
 هرچه که باشد هردويشان را دوست دارم

 شودمی مادرم را که با گذشت هرسال صورتش پیر و پیرتر
 مادرم را که همیشه در کناری در افکارش غرق شده و با خود حرف میزند

 را که هیچوقت مرخصی نداردمادرم 
 شودنمی بازنشسته

 همیشه و همیشه با من است
 مادرم را دوست دارمها به دور از تمام شوخی

 پدرم را که از خستگی حواسش به هیچ کجا جمع نیست
 شودمی پدرم را که دستانش هر روز زبر و زبرتر

 شودمی کمرش با گذشت زمان خم و خم تر
 ش است دوست دارمپدرم را که خیلی زحمت ک

 

 ، پدرها، تقدیم به همه بزرگترهای خانه مادر ها

 هاو پدربزرگها مادربزرگ
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 بخش اول: مادربزرگ من فضایی است

 بخش اول
 ماردزبرگ من فضایی است

 و خیلی سال پیشها از قديم
 شايد بگويم دوران کودکی

 شود کهمی باورتان
 ترسیدممی من از مادربزرگم 

 ترسممی هنوز هم
 می پرسید چرا؟

 از آخرين خاطرات کودکی ام که در گوشه خاطراتم است
 آيدمی همین قدر يادم

 که دفعه اولی که من عقل درست و حسابی داشتم 
 و

 فهمیدم چی به چیهمی تازه
 به خانه مادربزرگ رفتیم
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 از همان کودکی وزن سنگینی داشتم
 که باز کردنددر را 

 بوسیدمی جوری صورتم را
 کندمی انگار مزه مزه

 شل و ولهای دهان بی دندان و لب
 کشیدمی من آنچنانهای را بر لپ

 آمدمی و از مزه اش آنقدر خوشش
 توانستند نجاتم دهندمی که فقط پدر و مادرم

 البته پدر را فاکتور میگیريم
 چون انگار نه انگار
 مزه مزه و رهايی حاال بعد از ساعتها

 تا مینشستیم داخل پذيرايی
 انواع شیرينی و کلوچه و کشمش و نخودچی

 گذاشتمی بود که به زور بر دهانم
 مادرم همیشه میگفت

 دلیل چاق شدن تو اينه که از يک تا سه سالگی ات همسايه مادربزرگت بوديم
 بگذريم

 گذاشتمی را بردهانمها مادربزرگ وقتی کلوچه
 گفت:می رزان خودبا صدای ل

 بخور عزيزم گوشت بشه به تنت -
 صبر کنید

 دهدمی نکنه از قصد اينقدر خوراکی به من
 تا چاق بشم
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 اونجوری که هر دفعه هم مزه مزه میکنه
 تازهبا اين وزنم

 هر وقت منو میبینه
 میگه:

 چقدر آب رفتی عزيزم بیا يه چیزی بخور االن غش میکنی -
 نیست؟بنظر شما خیلی مشکوک 

 فقط مادربزرگ من اينجوريه يا همه اينجوری ان؟
 کردم مادربزرگ من يک موجود فضايیهمی فکرها اول

 رسهمی که به من خیلی
 تا وقتی خیلی سنگین شدم منو بخوره

 يکم که بزرگتر شدم
 اينجورينها و فهمیدم همه مادربزرگ

 هستنديک گروه مخفی آدم خور ها تازه کشف کردم که مادربزرگ
 کنندمی و جلساتی با هم برگزار

 و تصمیم میگیرند چه چیزهايی به نوه هايشان بدهند 
 که چطور چاق و چله شوند

 شايد رئیس هم داشته باشند
 آورندمی و در مهمانی هايشان چندتايشان نوه هايشان را

 خورندمی و با هم
 کنندمی و اونوقته که از نوه تعريف

 یدارای به به چه نوه -
 خیلی خوشمزه ست -
 گفتی چیا بهش دادی که بخوره؟ من هم به نوه م بدم -
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 آخر مادربزگ من تا حاال به من نگفته بیا بريم بیرون
 يکبار گفت که بیا زيرزمین کمکم کن وسايل را جابجا کنم

 هستمها داند که من زرنگ تر از اين حرفنمی اما
 بپزد خواهد مرامی حتما زيرزمین با آن ديگ بزرگ

 در زير زمین يک ديگ بزرگ دارندها چون همه مادربزرگ
 از همان جا هم راهی به جلسات مخفی خود دارند

 روممی همیشه که به زور پدر و مادر به خانه شان
 بینم که سرکوچه با يک عصا منتظر نشستهمی مادربزرگ را

 زندمی بیند لبخندیمی مرا که
 را میبینم همان لبخند را میزنمکه من وقتی غذايی که دوست دارم 

 تازگیا هم که بزرگ شده ام
 گويد بیا برويم با هم خانه همسايه هامی هر دفعه

 بايد سرو سامانت بدهیم
 زند اما می کمی رمزی حرف

 فهمممی من
 می خواهند مرا برای خوردن آماده کنند

 شوممی چون دارم بزرگ
 شودمی و گوشتم کم کم تلخ

 هرگز گولشان را نمیخورممن هم زرنگ و 
 و اصال تا آخر عمر سروسامان نمیخواهم

. 
 عزيز و دوست داشتنیهای فقط برای خنده تقديم به همه ی مادربزرگ
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 پدرسوخته: بخش دوم

 بخش دوم
 پدرسوخته

 دانم دفعات زيادی آن را شنیده امنمی
 ذهنهای جالبی در گوشههای شنوم جمالت و داستانمی هربار که اين کلمات را

 کنندمی من پرواز
 ايد که اولین بار چه شد که به يک نفر گفتند پدرسوختهتا به حال باخودفکر کرده 

 مردم هرروز و هرروز از اين کلمه و کلمات مانند آن استفاده میکنند
 بدون اينکه يکبار بپرسند: آخر اينه که میگوئیم يعنی چه؟

 چه شد اصال که اين کلمه در فرهنگ ما جا افتاد؟ -
 ولی من اينگونه نیستم

 میشنوم در اعماق ذهنم به دنبال معنی آن میگردمرا که ای من هر کلمه
 تابارها و بارها آن را در ذهنم ببینم

 به نظر شما من به چه چیزهايی فکر میکنم؟
 يک بار که پای تلوزيون نشسته بودم
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سريالی نمايش میداد که در آن مرد تنومندی از اتاقی بیرون آمد و صورتش را به 
 ديگری کرد و گفت:

 وردمپدرش را درآ -
 همان لحظه از جای خود بلند شدم

 يعنی چگونه پدرش را درآورده
 کردمی به پدرم نگاه کردم که در گوشه خانه با تلفن همراهش بازی

 اگر پدر مرا هم دربیاورند چه؟ -
 اصال چطوری اينکار را میکنند؟ -

 آورندمی حتما مانند شعبده بازهايی که از کالهشان خرگوش در
 آورندمی دارند که از داخلش پدر طرف را درای وسیله -

شود بهرحال کار و زندگی می بیند ناراحتمی و آن وقت پدرطرف که اين صحنه را
 دارد ديگر

 شودمی اينطوری از کارهايش پشیمان، و اورا دعوا میکند
 تمخصوصی الزم اسهای برای اينکه بتوانیم پدر کسی را دربیاوريم حتما آموزش

 آورندنمی سینمايی هستند هم پدر کسی را درهای ی که در فیلمجادوگر هاي
 تازه فکرش را بکن چه وسايل عجیب و گران قیمتی برای اين کار الزم است

 
  -میخواهید در آينده چه کاره شويد؟ –در همان روزها معلم به ما انشاء داده بود که

 من هم انشاء را اينگونه نوشتم:
-  

 گويندمی خانواده و خیابان بارها شنیده ام کهآقای معلم من در 
 کاری نکن که پدرت را در بیاورم

 آورندنمی اما هیچوقت پدرم را در
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 توانندنمی چون
 آخر کار بسیار سختی است

 اينکار را میکنندها فقط در فیلم
 دهند تا کسی راز اين کار را ياد نگیردنمی و البته آن را نشان

 هم هست وبايد مراقب بود اين کار خیلی خطرناکی
 يک بار که عمويم را پلیس دستگیر کرده بود

 پدرم به پاسگاه پلیس رفت
 وقتی که برگشت

 مادرم از او پرسید چه شده
 پدرم جواب داد:

 اونها هم شکايت کرده اند، پدر فالنی را درآورده -
 حتما در زمان درآوردن پدرفالنی اشتباهی کرده و پدرش آسیب ديده

 اينکه پدرش را درآورده اند ناراحت شده استيا از 
 خوب هر انسانی حق و حقوقی دارد و ما بدون اجازه نمیتوانیم پدرشان را دربیاوريم

 ولی با اين حال من بسیار دوست دارم در آينده پدر ديگران را دربیاورم
 اينطوری در محله همه به من احترام میگذارند

 ادی بازی کردمزيهای و شايد هم يک روز در فیلم
-  

 شروع کردند به خنديدنها با تمام شدن انشاء همه ی بچه
 آقای معلم با لحنی آرام گفت:

 تو همین االن هم پدر منو درآوردی -
 اما من که با پدر آقای معلم کاری نداشتم

 حتی او را نديده ام

www.takbook.com



کار کودکاهن  اف

01 

 نکند آقای معلم از من شکايت کند
خواسته رازهای درآوردن پدر ديگران را  شايد وقتی حواسم نبوده کاری کردم و نا

 روی آقای معلم پیاده کرده ام
 شروع کردند به خنديدنها برای همین هم بچه

 شودمی راستش را بخواهید به من حسودی شان
 چون هیچکدام آنها تا حاال نتوانسته پدر آقای معلم را دربیاورد

 و من استعداد آن را دارم
 لبخند گفت )توپدر منو هم درآوردی( آقای معلم با لحنی آرام وبا

 پس او پدر خود را خیلی دوست دارد
 و وقتی پدرش درآمده خوشحال شده که پدرش را ديده

 پدرش راضی بودههای او از نصیحت
 تواند به پدرش سر بزندنمی آخر به خاطر کارهای زياد و مدرسه

آيم و دوباره می علمحتما وقتی در اين کار ماهر شدم اول از همه به سراغ آقای م
 آورممی پدرش را در

 گويندمی تازگیا هم مردم خیلی به هم پدرسوخته
 مگر میشود پدر همه شان سوخته باشد

 آيدمی بیچاره پدرها که اينقدر بال سرشان
 شايد چندين سال پیش که من در خاطر ندارم

 يکی از بزرگان شهر عروسی يا مجلس بزرگی گرفته است
 را دعوت کردهو همه ی مردم 

 آنجا هم زنی که از دست شوهرش عصبانی بوده
 اندازد و هرچه پدر در آن سمت هست رامی آتشی به سمت مردانه مجلس

 سوزاندمی
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 چقدر خوش شانس بوده اند که حتی يکی شان نسوختهها مادر
 شايد همه شان باهم دست به يکی کرده اند 

 که يک جماعت را پدرسوخته بسازند
 هم بايدها خودت فکر کن برحسب اتفاق هم که شده يکی از مادرآخر شما 

 سوختمی
 چون تا آنجايی که در ياد دارم

 گفت:می معلممان يکبار در کالس
هرکشوری چندنفر کشته بسیار عادی است چه های ارتشهای در همه رزمايش -

 برسد به جنگ
 چه بخاطر جنگحاال مادرها 
 چه ناخواسته

 ن را بسوزانندبخواهند همه پدرا
 سوخت ديگرمی حداقل يکی دونفر از بین خودشان هم بايد

 شما با من موافق نیستید؟
 حاال از مساله سوختن پدران خودمان بگذريم

 پدران پدرانمان چگونه سوخته اند؟
 زدمی آخر يکبار شنیدم که پدرم فردی همسن خود را پدرسوخته صدا

 اين مردها چه مردمان بیکاری اند
 قدر بیخیال هستندچه 

 آورند يا میسوزانند و میروندمی که در هر زمانی درشان
 اگر بخواهم تاريخی حساب کنم

 يک بار اسکندر پدر همه را سوزانده
 يک بار هم چنگیز خان مغول زحمت اين کار را کشیده
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 حتما يک فاصله زمانی خاص دارد
 مثال هر صدسال
 يا دويست سال

 کشدمی سنگین را بردوشيک نفر بار اين مسؤلیت 
 کار خیلی سختی است

 تا پدر همه را بسوزانیای اگر به من بگويند که تو انتخاب شده
 عمرا اگر قبول کنم

 نه اينکه بترسم
 اما کار خیلی سختی است

 فکرش را بکن
اسکندر چقدر در میان مردم جستجو کرده تا کسانی را پیدا کند که با او پدر همه 

 را بسوزانند
 اند؟آنها پدر خود را هم سوزانده يعنی

 شود نمی نه
 شوندمی چنین کسانی کم پیدا

 مگر اينکه زن آن مردان را به عنوان سرباز استخدام کرده باشد
 تا شوهران خود را بسوزانند

 اين هم غیر ممکن است
 پدرم میگفت:

 اخالق زنان معلوم نیست و هرلحظه به فکر چیزی هستند -
 فکرش را بکن

 درحال سوزاندن شوهرشزنی 
 به يکباره دلش بسوزد
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 آتش را خاموش کند
 بعد دوباره يادش بیايد ده سال قبل شئهرش سرش فرياد کشیده

 بعد دوباره نظرش عوض شود و آتش را روشن کند
 واقعا افتضاحی میشود

 اما من زن نیستم که بدان اين حرف درست است يا نه
 تباه استگويم اشمی ولی اگر نظر من را بپرسند

 شود در لحظه نظرت صدبار عوض شودمی آخر مگر
... 
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 بخش سوم: جلسات سری

 بخش سوم
 جلسات رسی

 از وقتی که در ياد دارم يا يکجورايی کمی فهم داشتم

 گويند که واقعیت نداردمی می شنیدم که اطرافیانم چیزهايی را به هم

 فهممنمی منظورشان را

 دهندمی کارهای عجیب و غريب زيادی انجامها بزرگ تر

 آيدمی يک بار يادم

 پدرم چند روزی در خانه خواب بود

 و در اواسط يکی از خواب هايش رئیسش به تلفن همراهش تماس گرفت

 گفت:می تلفن را که برداشت با صدای خواب آلود

 بله آقای رئیس -

 کار میکنم شماهای باورکنید شبانه روزی روی پروژه

 از خستگی نا ندارم
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 شود که پلک روی پلک نگذاشتممی چندروزی

 فکر میکنم پدرم بهترين شغل دنیا را دارد

خوابیدن و دراز کشیدن و تماشای ها شرايط کاری اش ساعتترين چون سخت

 تلويزيون است

 گذاردنمی پس چگونه پلک روی پلک

 ولی اينقدر میخوابد

ستان پدرم تماس گرفته بود گوشی تلفن را به من داده يک بار هم که يکی از دو

 بود

 گفت:می و

 هرکسی که بود بگو پدرم در خانه نیست -

 گفتم پدرجان تو که اينجا هستیمی هر چه

 کردنمی باور

 هربار میگفت بگو من اينجا نیستم

 نباشد؟، چطور میشود وقتی جلوی چشمانم ايستاده و بامن حرف میزند

 چیزهايی شنیده ام راجب خطای ديد

 شايد هم پدرم هم در آن وقت يک سراب بوده

 زيادی میکنمهای من اشتباه

 بینممی با اينکه پدرم نیست اورا

 بینم که نیستندمی حتما بايد به دکتر مراجعه کنم و بگويم چیزهايی را

 توانم واقعیت را ببینمنمی هر کاری هم میکنم

 در کتاب دينی مان خوانده بودم
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 توانند واقعیات را ببینندنمی کسانی که خیلی سنگدل و بد هستند -

 مگر چه کاری کرده ام که آدم بدی شده ام

 کنندمی پدر و مادرم زياد با هم بحث

 کندمی گويد حق با تو است و معذرت خواهیمی آخر هم پدرم همیشه به مادرم

 آخر پدرمن

 تصمیم درستی نگرفتیيا ای تو که میدانی هیچوقت درست فکر نکرده

 چرا بحث میکنی؟

 بنظرم مادرم يک فیلسوف يا دانشمند است

 چطور میشود همیشه حق با او باشد

 مگر اينکه نظر من درست باشد

 کندمی اما پدر لجبازی دارم که آخر کار خودش را

 در جنوب شهر روز جمعه تعطیل است يا نهای يک بار که بحث داشتند که مغازه

 تعطیل است مادرم میگفت

 اوايل پدرم قبول نداشت

 آخر بحث قبول کرد و گفت حق با تو است همسرم

 ولی روز جمعه که شد پدرم به جنوب شهر و آن مغازه رفت

 آخر هم تعطیل بود

 دانمنمی من واقعا

 جزو بزرگ شدن است؟ها يعنی اين کار

 يعنی وقتی بزرگ شوم هیچکدام حرف هايم با کارهايم يکی نیست؟

 شودمی مگر
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 گويد:می فامیل دورمان که همیشههای مثل حرف

 پول اصال مهم نیست و چرک کف دست است -

 رودنمی ولی همیشه سرکار است و حتی يک روز در ماه هم مرخصی

 اصال بازی و تفريح هم ندارد

 گیردنمی لباس هم که سه سال يکبار

 ريزدمی نکند همه پول هايش را در سطل زباله

 طور استحتما همین 

 آيدمی او از پول بدش

 کند حقوقش را دور میريزدمی و هرچه کار

 ولی

 رود؟می پس چرا سرکار

 نشینندها میکوچه مان دم در يکی از همسايههای هرروز صبح زن

 کنندمی اگر جلسه شان خیلی سری باشد آن را در تاريکی هوا برگذار

 کنندمی میکنند يا تمیزآورد و با هم خرد می به نوبت يکی شان سبزی

 آورندمی شايد هم يک سبزی است و هرروز همان را

 چقدر سبزی میخورند که هرروز سبزی برای تمیز کردن دارندها مگر همسايه

 جلسه شان هم خیلی رسمی است

 خواهدمی و اجازه ورود

 دهندنمی مردها را که اصال راه

 دهندنمی من را هم بعنوان پسربچه راه

 خواست وارد جلسه شان شودمی ت يکبار که عمه اميادم اس
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 مادرم ضمانتش را کرد و برايش اجازه ورود گرفت

 را تمیز میکنندها به محض شروع جلسه به ظاهر سبزی

 میخوانندای اما در ابتدا قسم نامه

 کنندمی وبه ابداع کننده اينگونه جلسات ادای احترام

 از جلسه به بیرون درز نکندای در قسم نامه شان ذکر میکنند که کلمه

 اگر از جلوی آنها در هنگام جلسه رد شويد

 شوندمی در آن لحظه ساکت

 و همه همزمان به شما خیره میشوند

 کنندمی به طوری که شما را از اينکه از جلويشان رد شديد پشیمان

 من هم چندين بار برای راهیابی به جلسه شان تالش کرده ام

 بودهکه موفقیت آمیز ن

 امامن تسلیم بشو نیستم

 بزرگ دم در خودمان گذاشته بودمای کوزه

 شودمی و چون نمیدانستم جلسه درب منزل ما چه روزی برگزار

 نشستم تا جاسوسی شان را بکنممی هرروز صبح تا ظهر داخل کوزه

 روزها طول کشید و خیلی سختی کشیدم

 ولی آخر زحماتم به نتیجه رسید

 در ما شدباالخره نوبت دم 

 داخل کوزه بودم و از خوشحالی کم مانده بود منفجر شوم

 ديدممی آن ور آبی نفس هايم راهای قلبم تند تند میزد و شبیه فیلم

 کمی که گذشت هوا خیلی گرم شده بود
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 از صبح زود داخل کوزه بودم

 خسته و خواب آلود

 گرم هم که بود

 يک چرت کوچک زدم تا بیايند

 چیکار میکنی؟حمید اين داخل  -

 پاشو حمید اينجا جای خوابیدن نیست

 چی شده مامان؟ -

 مگر اينجا جای خوابیدنه؟، گردممی يک ساعته دنبالت -

 کرديممی داشتیم بازی -

 از کی اينجايی؟ -

 نمیدونم شايد چند دقیقه -

 دست هاتو بشور بريم ناهار بخوريم، پاشو بیا بیرون، باشه -

 از جايم پريدم تا کلمه ناهار را شنیدم

 شوکه بودم

 آخر آدم ناحسابی چه وقت چرت زدن بود

 و صبرت را ازبین بردیها تمام تالش

 خوابمنمی دفعه بعدی

 يک روز گذشت

 وقتی به حیاط آمدم ديدم کوزه دم در نیست

 مادرم را صدا زدم و پرسیدم کوزه کجاست

 اوهم پاسخ داد:
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 تم کوزه راببرد زيرزمینبرای اينکه ديگر داخلش نروی به پدرت گف -

 نبینم ديگر داخل کوزه بروی

 اين هم شانس ماست ديگر

 حتما شک کرده اند که جاسوسی شان را کرده ام

 برای همین کوزه را جابجا کرده اند

 گذاشتندنمی درب خانه ی ما جلسهها چون تا مدت

 روی سری ماندن محتوای جلسه شان خیلی حساس اند

 جلسه شان سردربیارممن که نتوانستم از 

 به خاطر پسر بودنم هم امیدی به راهیابی ندارم

 را به حال خودشان بگذارمها پس همان بهتر است آن

 در اين جلسات هر تصمیمی که بگیرند

 ما مردها توان تغییر دادنش را نداريم

 پس چرا خودم را برای چیزی اذيت کنم که غیرقابل پیشگیری است

 ريت که شکست خوردمبه هرحال در اين مامو

 آورممی بزرگی بدستهای اما در آينده موفقیت

 و به جامعه ی مردان خدمت خواهم کرد

 شايد من هم سازمان و جلساتی برای مردان ابداع کردم

 ماندها و نامم تا ابد بعناون يک قهرمان در ياد
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 عجیبهای رفتار: چهارم بخش

 بخش چهارم
 عجیباهی رفتار

 آيد اوايل کمی برايم سخت بودمی يادم

 اما به تازگی عادت کرده ام

 کودکی بیش نبودم

 شدممی شد زير سر مادرم حاضرمی ظهر که

 کردممی و ديوانه وار کلماتی را تکرار

 من گرسنمه... -

 والی آخر

 زدندمی گذشته تا کودکان اين حرف راهای دانم در قرنمی تا آنجايی که

 کردندمی مادرانشان سريع چیزی برايشان آماده

 اولیه هم وقتی کودکی اين حرف را میزدهای حتی در زمان انسان

 نهايت تا دو ساعت بعد مادرش حداقل يک دايناسور برايش شکار میکرد
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 اما اکنون و وقتی عصری شده که من بر روی زمین زندگی میکنم

 تا به مادرم اين را گفتم

 ر چشمی به من انداخت و دوبارهسرش را داخل تلفن همراهش بردنگاهی زي

 يک ساعت گذشت...

 بازهم زير سرش رفتم 

 البته اينبار به سخن آمد

 بعدش به تو غذا میدهم، بگذار گشتی بزنم -

 اما بازهم در جای خود ماند و به صفحه تلفن همراهش خیره شد

 شاخ دار باشدهای اين هم بايد از اين دروغ

 شود يک جا ايستاد و گشت زدمی مگر

 نمیخواهد به من غذا بدهد بهانه میاورد

 شايد ناز میکند

 حتما میخواهد بخاطر زحماتش و کاری که برای من میکند

 از او خواهش کنم و تشکر کنم

 بازهم يک ساعت ديگر گذشت

 ولی انگار خبری نیست

 حتما فراموش کرده

 بازهم من

 وبازهم حاضر شدن در آشپزخانه

 و مادری که عکس العملش اين است

 بذار ببینم چندتا اليک خورده، فرار نمیکنم، بروبازی کن پسر -
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 اليک چه چیزی را خورده؟

 دانید؟می شما

 شايدغذايی که مادرم برايم پخته را اليک خورده است

 اگر اينطور باشد چیکار کنم؟

 حاال امروز را تحمل کنم

 چی؟اگر فردا هم غذايمان را خورد 

 مامان میگفت فرار نمیکند

 جنگدمی حتما بااليک

 دهدمی او حتما شکستش

 به راه افتاد گرسنگی بویها خالصه که بعد از ساعت

 مادرم صدايم زد

 وقتی سر سفره نشستم

 چیپس هارا دانه دانه برروی بشقاب چید

 تاآمدم شروع کنم

 صدايش درآمد

 مگر از کوه آمدی، صبرکن پسر -

 بگیرم برای استوری بذارم بعد بخور بگذار يک عکس

 استوری!!!

 شايد يک جور ادويه است

 مادرم میخواهد غذا خوشمزه تر شود

 ولی چیپس خانگی نهايتش کمی نمک برايش کافی است

 جورديگر فک نکم خوشمزه شود
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 بهرحال بعد از اضافه کردن استوری چیپس هارا جوری خوردم

 که تا بحال بشقاب اينجوری صاف نشده بود 

 در همان حال بودم که باز باالی سرم آمد

 گوشی را باال گرفت

 و بلند گفت

 من و دستپختی که هیچکس توان مقاومت جلويش را ندارد -

 خالصه که من از مزه استوری چیزی نفهمیدم

 شايد چون گرسنه بودم مزه اش را نفهمیدم

 و گذار نبود و غذا را زود پختيکبار که مادرم در گشت 

 استای می گويم کمی هم استوری بزند تا ببینم چه مزه

 ديشب وقتی پدرم از سرکار آمد

 با خوشحالی گفت فردا را مرخصی گرفته ام تا در خانه استراحت کنم

 البته برای ما زياد خوشحال کننده نبود

 چون اولین کاری که کرد ساعت شش صبح بلند شد

 را روشن کرد و صدايش را تا آخر زياد کردتلويزيون 

 دهدمی اخبار نشانای آخر نمیدانم ساعت شش صبح کدام شبکه

 که فقط روزنامه بودها فکر کنم آن زمان

 اعضای خانواده آرامش زيادی داشتند

 شدمی دوساعت گذشت و مگر اين اخبار تمام

 در رستورانی در غرباز کشته شدن موشی در جنوب آفريقا تا مردی که در غذايش 

 مو پیدا شده است

 آوريدمی را از کجاها اين خبر
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 اصال پدر من

 اين چیزها در زندگی ما چه تاثیری دارد

 داديممی تا ساعت نه صبح همینگونه خود را در تشک تکان

 ولی با آن سروصدا خواب نداشتیم

 که صدای پدر درآمد

 خوابیدیم روم پس شما تا ظهرمی هرروز که من سرکار -

 خوب بهتر است بیدار شويم

 البته بیدار که بوديم از شش صبح

 تا ما بلند شديم

 رفت دراز کشید و چشمانش رابستای پدر به گوشه

 نیم ساعت بی حرکت بود

 فکر کردم حتما خواب رفته

 کنترل تلويزيون را برداشتم

 صدايش را کم کردم و شبکه سريال را زدم

 صدای پدر درآمد ظهر شده بود کههای نزديک

 شبکه تلويزيون را عوض کردای کدام پدرسوخته -

 آخر خواب رفته بوديد، من -

 زود باش بزن تا اون خبر رد نشده، داممی ـنخیر . من داشتم گوش

 ولی بابا دويا سه ساعتی هست که خوابیدی و من شبکه را عوض کرده ام -

 يگبزن د، همین االن عوض کردی، با من لج نکن پسر -

 چقدر هوا سرد شده اون کولر را هم خاموش کن -

 وسط تابستون و لنگه ظهر -

www.takbook.com



کار کودکاهن  اف

11 

 حرف نباشه همین که گفتم -

 

 خوب کاری نمیشه کرد بهتر است بروم و با تلفن همراه مادرم بازی کنم

 بعد از پنج دقیقه ...

 پسر از صبح نشستی پای اون تلفن -

 نمیخوای بهش ده دقیقه استراحت بدی؟

 بح تا شب با اون تلفن اينطوری ور میری؟هر روز ص

 اينقدر با تلفن همراه بازی کردی به کجا رسیدی؟

 آخه بابا تازه گرفتم -

 يعنی میخوای بگی من دروغ میگم؟ -

 باشه -

 

 بهتره برم بیرون

 

 بعد از لباس پوشیدن درب درخانه

 پسر صبح تا شب بیرون میری چیکار؟ -

 آخه بابا -

 میری مواد بخری؟نکنه معتاد شدی  -

 معتاد که نشدی؟

 کردممی بايد از اول رفیق هات رو کنترل

 ای خداااا -

 برو دوتا نون بگیر سريع هم برگرد خونه، حرف نزن -
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 و ساعت هشت شب...

 بخوابید ديگ -

 چراغ هارو خاموش کن پسر من فردا سرکارم

 سروصدا هم نکنید

 روز کم منو اذيت نکرديد 

 
 زارهنویسنده: علیرضاه

www.arhezareh.ir 
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