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3 طبل کوچک من  
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  بوم بوم بوبوبوم-
 

چقدر کيـف مـي دهـد وقـيت         . امني جان ج! چه صدائي 
اصـًال  . حال مي دهـد   ! داي طبل خودت را مي شنوي     ص

حـاال کـي    . حرف ندارد . طبل من هبرتين طبل دنياست    
نشسته ام تو اتاق که هنوز      . شب مي شود تا بروم    

پـيشِ    . کاش اينجا بود  .  بابا مي دهد   بوي سيگار 
يـک  ! زياد که نه  .  مي کردم   خودم و باهاش بازي   

ش مـي   از تفنگ بازي بـد    . کم باهام بازي مي کرد    
مي کرد و من هم ديگر بدم مي         آمد و حالش را بد    

 . از تفنگ که بابای مرا ديوانه کـرده اسـت          آيد
 گوشه و زل مـي      يکمي نشست   . نيستاينجا  حيف که   
سـيگار الي   . ئی که  منی دانسـتم کجاسـت       زد به جا  

سرش را تکان تکان مـي داد و        . دستش دود مي کرد   
 مي خـورد     مهش غصه  .دمل مي سوخت آنطوري مي ديدمش     

و باباي آدم که غصه خبورد مـا مهـه ناراحـت مـي              
از وقتی زورکی بـردنش مـن ديگـر خوشـحال           . شومي

 و بابـا منـی      نيستم  و دمل براش يک ذره شده است        
طبل را گذاشتم زير     !داند دمل براش تنگ شده است     

دمل مـي خواهـد بـروم تـو         . پتو تا کسـي نبينـد     
کـه طبـل    خيابان و بزمن به طبلم تا مهه بفهمنـد          

باهام دوست مي شـوند و هـر        بچه ها حتمًا    . دارم
خانـه امـان تـا بـرومي         يند اينجـا درِ   روز مي آ  

کوفت هم مني دهـم     ! که نيست   زور  . مني روم . بازي
 که  رسولمهش مي روند سراغ     . وهاربچه پر . دستشان

مامـان  . امـروز خريـدم   . من هم دارم  . طبل دارد 
. ابش کنـد  ش و دست کسي مني دهم تا خـر        برام خريد 
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4 طبل کوچک من  

براش پرياهن مشکي خريـد و      مامان  .  هم بود  شيرين
 امـروز کـه     . مهش می خنديد   اينقدر خوشحال شد که   

شانس آوردمي بچه ها تـو      . رفتيم کسي ما را نديد    
کاش بابـا   . البد رفته بودند هيئت   . کوچه نبودند 

واي . حيف شد . بود و مي ديد طبلم چقدر ناز است       
ه آب؛ ختـم مـرغ      دلِ  مهـ   . من هـم طبـل دارم     . خدا
 رسـول حيت  به    . به هيچکس مني دهم تا بزند     . کباب

. بـا مشـت مـي زمنـش       . مي زمنش و اگر حرف زد باز      
يـد  آبدم مي    .زير شکمش . مي زمن به آجناش    هدوبار

راه کـه مـي     . گامبو. برود گم بشود دماغو   . ازش
 .رود شکمش تکان تکان مي خورد

 
 
 
 
 

فقـط   .د مثل زهنائي که ني ني تو شکمشـان دارنـ         
امشـب مـرا    .  بدهـد  زو پـ  بلد است قيافه بگـريد      

بـه  . مي مريد از حسودي   .  کوپ مي کند   ببيند حتما 
من چه؟ چرا مهش خودش بايد تو دسته بزند؟ من هم           

 دسته  . هم که شده امشب مي زمن       رسول از جل . مي زمن 
 مـي    انگار براي خودش و باباش اسـت کـه نوحـه          

مامان ! هيئتهوا تاريک مني شود تا بروم       . خواند
.  خانه بگذارم بريون    مني گذارد شب پام را از       که

  شيرين خودش و .  کاري به کارم ندارد    اما تو حمرم  
دلت که بگريد مي آئي تو خيابـان و         . هم مي آيند  

وقـيت  کوچه و مي بيين مهة مردم دلشان تنگ اسـت و            
 کـه منـي     رسـول  ويل   !مهه با هم هستند کيف مي دهد      

؟ بچه ها را با هـم قهـر         گذارد ما با هم باشيم    
 مي ايستد کنار باباش و جل مرا در        رسول   .مي کند 

. ي خواهد آمنوقع بـزمن تـو دهـنش        مي آورد و دمل م    
تـو  بلش که انگـار خـودش فقـط         چني مي زند به ط    مه

ببينم ! طبل دارم هم  حاال که من    . طبل دارد دنيا  
پوز بدهد؟ روش کم مي شود و اگـر          باز مي تواند  

امـروز صـبح    !  حاال ببني  ! نکردم جلو بچه ها کنفش   
. اولـش گفـت نـه     . به مامان گفتم برام طبل خبرد     

 باشد براي بعد و گريه که کردم دلش سوخت و بـا           
شيرين .  هم دوراست  يهم رفتيم سر خيابان که خيل     

 از مش کـل عبـاس عمـو         .را هم با خودمان برديم    
. مامان گفت گران باز است پـدر بيـامرز        . خريدمي

ه گذاشت؟ مامـان گفـت خـري نبينـد          يعين سرمان کال  
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5 طبل کوچک من  

اينقـدر خوشـحامل    . هر چه چانه زد کم نکرد     . اهلي
خدا رحم کرد بچه ها ما را       . شدم که نگو و نپرس    

دوست داشتم طبل را بردارم و بروم تـو         . نديدند
 به کسي چه؟ حمکـم بـزمن      . خيابان و يک دل سري بزمن     
 :به طبل و حمکم و حمکم تر

  بوم بوم بوبوبوم-
مش . ه مجع مي شدند دورم و کيف مي کردند        آنوقت مه 

. کل عباس عمو گذاشتش تو گوني و داد دست مامان         
پرسيد حال بابا چطور است؟ بتو چه؟ گران        ! تازه
از وقتی بابا را که بردند حاال دل مهه مـی           ! باز

آنوقت که بـود کسـی      . سوزد و حالش را می پرسند     
يد منی آمد خانه ی به ديدن بابا که سيگار می کش          

طبل را خـوب شـد گذاشـتش تـوی          . و غصه می خورد   
اگر کسي ما را مي ديد سه سوت مـي رفـت            . گونی  

انگار مي  ! خوب بزند .  مي زد  رسولزيرامب را پيش    
خدا . يک بارهم طبلش را نداد تا بزمن      . ترسم ازش 

 تو دسته   امشب. کند زودتر شب بشود و بروم هئيت      
 .بزمنطبل مي خواهم 

 
 
 
 
 

گفـت باهـام حـرف      رسـول   . م قهرند  بچه ها باها  
 کـه   رسـول . را دوست دارنـد    رسول.به درک . نزنند

اگر بفهمند مـن    . طبلش را بيشرت دوست دارند    ! نه
هم طبل دارم بـا کلـه مـي آينـد سـراغم و آدم               

هـر  . کوفت هم مني دهم دستشـان     . حسابشان مني کنم  
مـن هـم مـي      .  اينـها  رسول  کوچه ی  روز مي روند  

قهر قهـر تـا     . باهاش قهرم . ديگر مني روم  . رفتم
بـا  . مبريد يک کلمه حرف مني زمن باهاش      . روز قيامت 

چشـمش  . خوب کـردم  . زير شکمش . لگد زدم به آجناش   
. ننه ها گريه مي کرد     مثل بچه   . کور زور نگويد  

 ه ی  مهه را مجع مي کند تو کوچـ        هاز وقيت طبل خريد   
رئـيس بـازي    . خودشان  و خرسواري مي گريد از مهه       

زورم ازش  . نيسـت که  رئيس من   . ي آورد م     در  
از سر کوچه تا ته کوچه بايـد سـواري          .بيشرت است 
مـي   خم مي شوند و او هم با آن شکمش        . اش بدهند 

 :پرد رو دوششان
تنـدتر بـرو     . . .راه بيفت ديگـه   . . .  هوش   -

 !طبل منی دم ها
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6 طبل کوچک من  

 اوی  . . . اوي کمرم.  چقدر سنگيين تو-
 ي دم بزني اصال طبل من!چی؟ مبن گفتی -
  باشه باشه-

پـا  . قرمز خون مي شد وقيت مي خواست بلند بشـود         
 هم طـبلش را مـي داد بـه          رسول. برهنه مي دويد  

خودش . عباس و او هم مني گذاشت کسي دست هبش بزند         
. وقيت بر مي گشت خـيس عـرق بـود         . هم دست مني زد   
 هم مي پريـد پـائني و مـي          رسول. نفس نفس مي زد   
 :داد کمي بزند

 !خرابش نکين ها.  بزن عليبيا -
 آخ جان.  باشه -
 
  بوم بوم بوبوبوم-
 
  بس کن خراب شد-
 تو رو خدا . . . رسول يکبار ديگه -
 بايد يکبار ديگـه سـواري       . . .  ساکت بابا     -

 ام بدي
 
 
 
 
 
 تو خيکي هسيت!  خسته شدم  آخه -
 ديگه هبت طبل مني دم.  . .  خيکي پدرته-

 :رسول  رضا خنديد و رو کرد به
 باباش الغر مردني مني تونـه        . . .  ها ها ها     -

 ! هکجاش خيکي. راه بره
 : چپ نگاه عباس کردعلي چپ

  تو خفه کرم خاکي-
ديگر مني داد دستشان    . ديگر متام شد  .  مهني اينقدر 

و به مهديگر فحش مي دادند و مامان بفهمـد فحـش            
 مي کند و چنـد بـار         دعوام. دادم کتکم مي زند   

قول دادم  !  فت نبينم حرفهاي بدبد بزني ها     هبم گ 
 : بعد رو مي کرد به بقيهرسول.حرف بد نزمن

 !  کي مي خواد طبل بزنه! نوبت کيه؟-
 بيا سوار من شو. رسول من -
 !رسول  من چي -

جـواد  . ابراهيم بود که داشت باهاش قهر مي کرد       
 :جلو آمد و ابراهيم را هل داد عقب
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7 طبل کوچک من  

بيـا  . . . ت خودمـه    نوب . . . .  گمشو ببينم  -
 کومل

 نگـاه مـي     رسـول ابراهيم دستش را پس زد و بـه         
 :کرد
 نه ؟ ديشـب خانـه مـا         ه ما با هم فاميليم مگ     -

 ؟ رسولنه. بودند
 نوبت ابراهيمِ . راست مي گهآره  -
  مي دي بيشرت بزمن؟-
 !مني دم ها!  زرنگي-
  باشه بيا-

روش که بـا هـم      من و کو  .  من فقط متاشا مي کردم    
مهـه  .  باباي من دوست اسـت     باباش هم با  . يمدوست

اشان خيس عرق مي شـدند و نفـس نفـس زنـان مـي               
 رسـول مـن و    . فرداش دعوا شد  . رفتند خانه اشان  
بعد . براي خسرو که مريض است    . با هم دعوا کردمي   

. خـوب کـردم   .  که به بابام فحش داد زدمـش       رسول
 منـي     خـوب  مامان گفت خسرو مريضـي بـدي دارد و        

 خسرو رفتند امـامزاده     ن با مامانش و   ماما. شود
 .تا دعا کنند

 
 
 
 
 
 

بعد که آمد بـرام تعريـف       .  هم رفته بود    شيرين
کرد براش دعا کردند تـا خـوب بشـود و مامـانش             

. مامان هم براي بابا گريه کرد     . خيلي گريه کرد  
 و بابای من هم سامل سامل بشود        خدا کند خوب بشود   

م بغلـش و    و برگدد خانه پيش ما و مـن هـم بپـر           
دهنش را که بوی سيگار می دهـد را صـدبار مـاچ             

مهش سرفه مي کند و از دهنش خـون مـي           خسرو   .کنم
 گامبو گفـت يـک کـم بزنـد           رسول هر چه به  . آيد
 :هبش گفت بايد سواري اش بدهد. حسود. نداد

 !رسولمي دي يک کم بزمن .  خراب مني کنم خبدا-
  بعداول بايد خرم بشي.  خفه-
 ! تومن من که مني-
  چرا مني توني؟-
 مريضم!  آخه زورم زياد نيست-
اگـه طبـل مـي خـواي بايـد          ! به من چه  . باش  -

 خرسواري بدي
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8 طبل کوچک من  

 :عباس کنارش ايستاده بود
 دماغشو بگريي غش مي کنه!   نگاش کن-
 ! تو گامبوئي آخه-
بدو  . . . گمشو مني دم هبت   !  مسخره    به من گفيت   -

 از کوچه ی ما برو بيرون 
 ه الکي گفتم نه ن-
  پس بشني-

الغر مردنـي   ! خيلي جان دارد  . خسرو هم قبول کرد   
من و کوروش ايستاده بودمي يک گوشـه و حـرص           .است

مي کردم کـه بـا       هردوتاشان را متاشا  . مي خوردم 
 :هم حرف مي زدند

 آها  . . .  برو پائني تر-
خسرو قشنگ نشست و دوتـا کـف دسـتش را چسـباند             

 :زمني
  بشني-
  هوش-
 مامان جان. ومل کن. آي کمرم. وي اوي ا-
 
 
 
 
 
 
 ! پاشو برو ديگه-
 به بابام مي گم.  ومل کن-

.  و مهينطور نشسته بود رو دوشش       ول کن نبود   رسول
. بچه هـا خنديدنـد    . خسرو پ پ پخي زد زير گريه      

 :صورتش خيس شد
 آي مامان جان.  ومل کن-
 . . . ها ها هـا     . . . نفس بکشه    جون نداره    -

 ی خوادطبلم م
 ! کی هبش طبل می ده. . .  غلط کرد -

 :رفتم جلو و ايستادم کنارش
 مگه کرم داري؟.  ولش کن بذار بره-
 ساکت شو بابا  تو -

پريدم جلوتر و بـا مشـت زدم تـو          . حرصم در آمد  
. حمکم زدم و آي گفت و از دوشش آمـد پـائني           . دلش

خسرو را که ول کرد دو دسيت هلش دادم و عقب عقب            
 نيفتاد زمـني بـا آن شـکمش تـا دمل خنـک              رفت ويل 

 :بشود
 !می زمنت ها . . .  ! مرض داري-
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9 طبل کوچک من  

 !چي کارش داري؟ کوري مريضِ .  خودتي-
 راست مي گي خودت خرم شو! فضويل!  بتو چه-
  خر خودتي-
اگـه بـه    !  بزن مي زمن تو دهنـت هـا        حرف درست   -

 !بابام نگفتم
 انگار مي ترسم ازش.  برو بگو-
  دم هبت طبل مني-
 خودم مي خرم.  نده آقا-
 انگار پول داره!  هه-
  دارم پس چي؟-
  خبري مني ذارم تو دسته بزني-
 !مگه دسته مال مشاست.  غلط مي کين-
اصال هر کي خبواد با آرش حرف بزنه باهاش         .  آره -

 قهرم
 
 
 
 
 

 نـه   ،به بچه ها گفت ديگر باهام نه بازي کننـد         
.  شده بودند  بچه ها تازه شري   . نزنند. حرف بزنند 

 :عباس سينه آمد برام
کتک مـی   ! حرفم می زنی    طبل نداري   !  چته جوجه  -

 خوای؟
  تو دسته بايد بزنهرسول فقط -

 :کوروش هم جلو آمد و زل زد تو چشمهاي عباس
 !کري مي خونيرک!  چيه عباس- 

 از اينکه کنارم بود خوشحال بودم که اگر دعوا         
 و فرار   زنيممهه اشان را مي      بشود تنها نيستم و   

خسرو با گريه کمـرش     . جلم در آمده بود   . می کنيم 
.  رو کرد به مـن و خنديـد         رسول .را گرفت و رفت   

از بس  .  مي خندد صورِت چاقش چني مي افتد        هر وقت 
 :مي خورد

 برو باباي ديوونـه ات    ! م شدي آرش خان    حاال آد  -
 . . . ها ها ها  . . .  خوب کنور
تون هسـت اون شـب      بچه ها ياد  !  راست مي گه ها    -

بـدو مـي    ن با زير شلواري بـدو       وچطوري تو خياب  
 . . . ها ها ها ! کرد و خودشو می زد

و  بچه هـا رو دنبـال مـي کـرد         .  راست مي گه   - 
  ها ها ها . . . لولو خور خوره

 :مهه خنديدند
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10 طبل کوچک من  

  باباش خِل بچه ها-
. . . خدا رحم کرد بردنش ديوونه خونه       .  آره   -

 ها ها ها
 :لو و دنگ؛ زدم تو گوشش و دادکشيدبدو رفتم ج

  آي ننه جان- 
 به بابام گفيت؟ . زهره مار-
 ديوونه بچه -
 مي کشمت بي تربيت.  پدرته-

. يکهو آمد يقه ام را بگريد که لگد زدم به آجناش          
ال شد  دو. چه عرعري مي کرد   . خوب کردم . زير شکمش 

.  کردن و دمل خنک شـد      و نشست و بنا کرد به گريه      
ست از پشت بزندم که کـوروش گـردنش را          عباس خوا 

بچــه هــا . مــا فــرار کــردمي. گرفــت و زدش زمــني
سـرعتمان  . ويل به مـا نرسـيدند     . دنباملان کردند 

 .رفتم خانه و قامي شدم تو اتاقم. زياد بود
 
 
 
 
 

شـانس  .  هم خواب بـود     شيرين  مامان محام بود و     
آوردم که مامان تو محام بود و واال مي فهميد که           

 .، کتـک مـی زد     ي بدبد زدم و دعـوا کـردم       حرفها
ــه اش  ــت خان ــم رف ــوروش ه ــرفتم . ک ــد روز ن چن

 و با هم بـازي      کوروش مي آمد خانه ما    . آنطرفها
بزرگ که شدم   .  آجبي اش هم مي آمد     ميرتا. مي کردمي 
ينـد  مهيشـه مـي آ    . م با ميرتا عروسي کنم    مي خواه 

خانة ما و ما هم مي رومي خانة آهنا و از بابـاش             
ما بـا هـم بـازي مـي         .   که سبيلو است   مي ترسم 

مامانش االن آمده خانة ما تا بـه مامـان          . کنيم
دمل مي خواهـد مـيرتا      . خودشان نيامدند . کمک کند 

حتما خوشحال مـي    . بيايد و طبلم را نشانش بدهم     
 و طبلم   بابا اگر بود حوصله ام سر مني رفت       . شود

بـی  . را نشانش مي دادم و با هم مترين مي کـردمي          
ب حـالش را جـا مـي        امشـ .به بابام فحش داد    ادب
 دارند آش نذري  . بوي آش تو اتاق هم آمده     . آورم

زهنا هم  . مامان براي بابا آش نذر کرد     . مي پزند 
از . لباس سـياه تنشـان اسـت      . آمدند کمکش کنند  

هـم نشسـته    شيرين  . پشت پنجره دارم مي بينمشان    
باد . نده ا  روشن کرد   زير ديگ بزرگ   کنار آتش که  

 هـم    آش مامان دارد .  را کج و کوله مي کند      شعله
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11 طبل کوچک من  

 .زيرش آتش روشن  کردنـد     . ديگ بزرگ است  .مي زند 
مـي           ميرتا دارد ظرفهـا را جاجبـا         ماماِن
 ؛يعين مامان نـذر کـرد     . البد آش آماده شده   . کند

چرا بايـد چيـزی     !  خوب می شود   بابا برمي گردد؟  
 همل يـک ذره شـد     د! نذر کرد تا يکـی خـوب بشـود        

کيف مي دهد بابا االن بيايد تـو حيـاط و           . براش
 :از آجنا صدا کند

 !کجائي بابا!  آرش-
دهـنش را کـه     . من هم بروم بريون و بپرم بغلـش        

هزار تا ماچش مـي     . بوي سيگار مي دهد را ببوسم     
! مامان هم بگويد خرس گنده باز لـوس شـدي         . کنم
آجنـا پـر    .  بردنش تيمارستان  !حيف که مني آيد   ويل  

که  ويل بابا    چقدر ديوانه دارمي؟  .  است از ديوانه 
ــود ــه نب ــردنش ! ديوان ــه ب ــردم کوچ ــي . م زورک

پلـيس هـا هـم      . انداختنش تو آمبوالنس و بـردنش     
مثـل فـيلم هـا راسـتکي        . تفنگ داشتند .  بودند
. هر چه گفتم باباي مرا نربيد گـوش نکردنـد         .بود

بابـاي مـن    . بابا هم مثل بچه ها گريه مي کـرد        
تـو  ! بابا که تقصري نـدارد    . تدنياسهبرتين باباي   

مي  آدمهاي تو سرش با هم جنگ     . سِر بابا جنگ است   
ترياندازي مي کنند و    . کنند و مهديگر را مي کشند     

. بابا مي ترسيد که آنطوري داد و بيداد مي کرد         
را  دمل مي خواهد کله اش را باز کنم و مهة آدمها          

 بزمن و بگومي چرا با هم جنگ مي کنند؟
 
 
 
 
 
 

 مي رومي بـه     شيريني يکبار من و مامان و       هفته ا 
از بـس غصـه مـي       . خيلي الغر شـد   . الغرشد. ديدنش

مامان گفت سيگار را کـم      . خورد و سيگار مي کشد    
بابا خنديد و گفت سـيگار پابـه پـاي مـن            . کند

مگر . رفيق تنهائي ام سيگار است    . دارد مي سوزد  
بابـا  . سيگار با آدم رفيق مي شود؟ من منـي دامن         

 مامان هـر روز مـي رود        .گشت ازش مي پرسم   که بر 
شبها که مي آيد تنش بوي عرق مي دهـد و           . سِرکار

بزرگ  کـه شـدم      . دمل مي سوزد براش که خسته است      
من کار مي کنم و پـول در مـي آورم تـا مامـان               

مهـة   تـا    خـواهم بشـوم دکـرت      مي   .نرود کار کند  
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12 طبل کوچک من  

باباهاي دنيا که تو سرشـان جنـگ اسـت را خـوب             
مامان مجعه هـا کـه      .  مني گريم ازشان   پول هم . کنم

تعطيل است ما را مي برد پيش بابا و ازآجنا هـم            
مي بردمان پارک و يک عامل تاب بازي مي کنـيم و            

مي  مهه از بابا مي ترسيدند و فرار      . سرسره بازي 
مـن  . انگار لولوخورخـوره ديـده بودنـد      . کردند

وقـيت کـه صـورتش      . مي ترسـيدم    ازش   بعضي وقتها 
رگ گردنش بـاد مـي کـرد و مـي زد            . شدي  م قرمز
چشمهاش گشاد مي شد و به يـک جـا زل مـي             . بريون
 بلنـد بلنـد داد      .آدم مي ترسيد نگاهش کند    . زد

مي کشيد و فکر مي کردم مهه مردم دنيا صـداش را            
با کف دست مـي زد      . مي شنوند از بس داد مي کشد      

چنگ به  . و صورتش و خودش را کبود مي کرد        به سر 
مـي  . مـي افتـاد   . زد و دراز مي کشيد    موهاش مي   

سـرش را بـه هـر       . دور خودش چرخ مي خورد    . نشست
 از تـرس جيـغ مـي زد و          شيرين. طرف پرت مي کرد   

مامان مي  . مچاله مي شد يک گوشه و گريه مي کرد        
 : بغلش مي کردوپريد 

    آروم باش بيژن . . .بيژن؛ آروم باش عزيزم -
 مـن هـم     .بابا او را هم پرت مي کرد کـف اتـاق          

مـي  . مدگريه ام مي گرفت بابا را آنطور مي ديـ         
و  ترسيدم بروم جلو بغلش کنم و هزارتـا ببـومسش         

مامان موهاش پخش و    . بگومي اينقدر خودش را نزند    
بلند مي شـد و بابـا را        . صورتشپال؛ مي رخيت رو     

 :بغل مي کرد که داد مي کشيد
قرص خوردي  . خدايا رحم کن  . عزيزم. . .  بيژن   -

 ! جانبيژن
 :بابا يکهومثل غوهلاي تو فيلم داد مي زد

 
 
 
 
 
 
خشـاهبا  . قرص ها تو خشاب   . محله کنيد . قرص؛ قرص -

.  . .  تو کله  قرص ها . بزنيد. محله کنيد . توکله
 دراز بکش. نزنش. نکشش.  آي خدا سرم

دسـتم بـه    . . . تـو رو خـدا    .  بيژن آروم باش   -
 بشني بيژن. دامنت خدا

  له کن مح.  وطن از دست رفت-
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13 طبل کوچک من  

بـه  . اينطوري که مي شد حرفهاي بدبد هم مـي زد         
زل مـي زد تـو چشـمهاي آدم و          . مهه فحش مي داد     

. بلند بلند فحش مي داد و من خجالت مـي کشـيدم           
از جنگ بدم مي آيد که باباي مرا ديوانه کـرده           

جنگ چند تا بابا را تو دنيا ديوانه کرده         . است
ه را  است؟ حتما جنگ خـودش ديوانـه اسـت کـه مهـ            

 جنـگ مـي     هآدم گنده ها براي چ    . ديوانه مي کند  
کنند؟ جنگ حاال راست مي گويد بيايد باباي مـرا          

مي تواند؟            . که ديوانه کرده خوب کند    
 عکـس .  جنگ کـرد   هبابا رفت جبهه و مني دامن با ک       

تفنگ دسـتش   . ايستاده روبروم . ش رو تاقچه است   ا
 جلوتر مـي    .دارد نگاهم مي کند   . مني خندد . دارد

سـر و   . روم و مي ايستم و زل مي زمن تو چشـمهاش          
. نوک تفنـگ رو بـه زمـني اسـت         . صورتش خاکي است  
بچه اش را مني کشد؟ تري بـه کسـي           باباي آدم که    
. کاش بابا تو عکـس مـي خنديـد        . مني زند تو عکس   

يـک بـار بابـا      . وقيت مي خندد خيلي دوستش دارم     
.  تو کوچه  با زير شلواري رفت   . حالش خيلي بد شد   
هرکـاري کـرد بيـاوردش تـو        . مامان حريفش نشـد   

درست .  ماه وسط آمسان بود    .زورش نرسيد . نتوانست
ستاره ها در آمده بودنـد و بـرق         . باال سر بابا  

 بـدو   شـيرين مـن و    . کوچه خلـوت بـود    . مي زدند 
 :تو کوچه داد مي زد. رفتيم دنبال بابا

دمشـن آمـد تـو      .  آهاي فـرار کنيـد      . . . محله -
 ششـ نک. . . کمکـش کـن   . محله کن سرباز  . . . کخا

 نامرد
مامـان   .دو دسيت خودش را مي زد     . خودش را مي زد   
ود و هر کاري مي کرد بگريدش مني        بچادر سرش کرده    

 زير لب بابـا بابـا مـي گفـت و            شيرين. توانست
مهه از  .  خودم ترسيده بود   زبدتر ا . گريه مي کرد  

 در نگامهـان    زهنا از الي  . خانه هاشان آمدند بريون   
بعضي ها کله اشان را از پنجره کرده        . مي کردند 

. بودند بريون و انگار داشتند فـيلم مـي ديدنـد          
در گوشي چيزي مي گفتند     . بچه ها هبم مي خنديدند    
 مـي                      و خنده مي کردند و دمل     
 .خواست مهه اشان را بزمن
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14 طبل کوچک من  

 
ي  چادر از سر مامان سر مي خـورد و دوبـاره مـ            

کسـي  . مردها بابا را دور کردنـد     . کشيد رو سرش  
بابا دور خودش چـرخ مـي خـورد و          . نزديک مني شد  
قرمز خون شده بود و دمل مـي سـوخت          . فحش مي داد  

 :م شده بودآدکوچه پر از . براش
  خدا نصيب گرگ بيابان نکنه-
 کـه   از دسـت بنـده کـاري      .  خدا خودش شفا بده    -

 ساخته نيست
 خودش رو داره مي کشه.  يکي کمکش کنه بابا-
 نفله شد بنده خدا.  يکي بربدش دکرت-
فعال نـزديکش نشـو      . . .  دکرتش اون باالست آجبي    -

 ديدی خودت هم رفتی خدمت پروردگار
ا برو جلو؛ من هـم      مش. . .   آقا جلوش رو بگري      -

 .پشت سرت مي يام
خودت بـرو راسـت     . داداشمن يکی نوکرمت    ؟  ! من   -

 مي گي
بـرمي جلـو خودمـان      .  زده به سيم آخر      تو منريي   -

  خداوکيلیجانباز برگشتيم
. محله کردند . بچه ها را برب عقب     . . .  آي محله  -

بـرو  . . .  اجنبی ها وطن رو گرفتند       فرار کنيد 
 آي خدا. توپ. جلو
کک کسي  . . .  شده    اين هم درد بي درمان مملکت      -

 مني گزههم 
. .  . زندگي را زهره مارمان کـرد ايـن بابـا          -

 اعصاب منانده براي ما
کم بدخبيت داشتيم اين هـم      .  شده فکر و خيال ما     -

 اضافه شده
 :مامان رفت جلو دستش را حلقه کرد دور کمرش

خـدايا خداونـدا    .  بيژن جان آروم باش عزيـزم      -
  . . .بيــژن . . .  آ. . . نــه شــدموديگــه ديو
 بشني عزيزم

م مامان هـ  . ساکت شد . بابا تو چشمهاش نگاه کرد    
 بابـا   .صورتش از گريه خيس بـود     . نگاهش مي کرد  

. صداش تو کوچـه پيچيـد     . يکهو زد تو گوش مامان    
موهاش معلوم شد و مـن مهـش        . چادر از سرش افتاد   

. مامان چادر را تند کشيد سرش     . خجالت مي کشيدم  
خـون از گوشـه     . خودش هم مثل چادرش گلوله  شـد       

 . لبش راه افتاد
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15 طبل کوچک من  

 
 

يکي از  . کف کرده بود  . مي کشيد  بابا هنوز داد    
 .مـي کـرد     کـه گريـه     گرفت   مامان را     دست زهنا

.  با چادر خون دور لبش را پاک کـرد         .بلندش کرد 
داغ داغ  . رفتم سراغ مامـان و دسـتش را گـرفتم         

 :بود دستش
 مي ترسم. . .  مامان؛ ماماني -
! .. . يا چـرا    آه خدا . . . نرتس  .  نرتس مامان  -

 بيژن جان !تاکی خدا! فقط بگو چرا 
بابا چرخي زد   . مهه پا برهنه آمده بودمي تو کوچه      

مامـان  . بي حال افتاد و مـي لرزيـد       . و ولو شد  
 :گريه مي کرد. رفت نشست باال سرش

عزيزم؛ خدايا تاکي؟ تـا کـي زجـر         .  بيژن جان  -
 پاشو بيژن جان! بيژن. بکشه

من هم رفتم نشستم کنار مامان که خيلـي دوسـتش           
دست بابـا را کـه مـي        . وزددمل براش مي س   . دارم

 :لرزيد گرفتم تو دستم و بوسيدم
آبــروي مــا رفــت . . . بابــا جــون!  بابــائي-

 پاشو بابا جون. دوستت دارم بابا. بابائي
 : هم آمد نشست کنارم و دست بابا را گرفتشيرين

 !بابا جوني. . .  بابائي -
 :يکي از زهنا گريه اش گرفت

بچـه   . . . بده  خدا شفاش رو    . م اهلي مبري.  اوف -
 هاش دارن زار می زنن

 :مامان رو کرد به مردها
ايـن هـم قلـب      . . . آدخموار نيست خبدا  .  نرتسيد -

 يکي کمک کنه بربمش دکرت. داره
آمنوقع .  دو نفر آمدند کمک بابا تا بلندش کنند       

مـک  کحاال که ديدند غـش کـرده آمدنـد          . نيامدند
شـتنش  بغلش کردند و گذا   . يکي ماشني آورد  . مامان

  و ماشـني راه افتـاد    . مامان هم نشسـت   . تو ماشني 
. مامان گفـت بـرومي خانـه      . ما رفتيم خانه  . رفت

بـا هـم    .  را گـرفتم و بـردمش خانـه        شيريندست  
مني دامن سـاعت چنـد      . رفتيم تو اتاقم و خوابيدمي    

 :بود که ديدم يکي صدام مي کند
 !خوابي بابا!  آرش-

د ديـدم   بعـ  .اولش فکرکردم دارم خواب مي بيـنم      
چشـمهام را بـاز     . مي دهـد     يکي دارد هلم    ! نه

کردم و تا ديدم بابا نشسـته بـاال سـرم از جـا              
 :پريدم
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16 طبل کوچک من  

 سالم!  بابائي-
  سالم بابا جان-
 
 
 
 

دهنش بوي سيگار مي    . ش کردم  ا پريدم بغلش و بوس   
سـرم را   . بابا هم دست مي کشيد به موهـام       . داد

 :به سينه هاش چسباند
 ! خوب شدي بابا-
 ره عزيزم آ-
 ! ديگه مريض مني شي بابا-
  نه-
 ! قول مي دي بابائي-
 شام خورديد؟.  آره پسرم-
  نه-

 اشـکم را پـاک    بابا با کف دسـت      . صورمت خيس بود  
 :کرد
  گريه نکن بابا-

م را بگـذارم    ردمل مي خواست سـ    . مهربان شده بود  
 :رو زانوهاش و خبوامب

  دوستت دارم بابا-
  من هم دوستت دارم-

تم از اينکه مريض است و آنطوري مي کند تو           نگف
ترسـيدم ناراحـت بشـود و       .  مي کشم   مردم خجالت 

تو بغلش بودم که مامان از آشپزخانه       . غصه خبورد 
 :آمد بريون

. پاشو بيا کمکم کن شام خبـورمي      ! خرس گنده !  وا -
 !لوس شدي ها

 .بلند شدم تا به مامان کمک کنم      . خنده ام گرفت  
 و تـا بابـا را ديـد بـدو            از خواب پاشد   شيرين

 :پريد بغلش
  سالم-
 گامبوي خودم. عزيز دمل. . .  سالم دخرت گلم -

از . ش کـرد   ا سسرش را چسباند به سينه اش و بـو        
 :مي شنيدم که باهاش حرف مي زد تو آشپزخانه 

 ! دخرت بابا کيه-
  من-
  خوشگل بابا کيه-
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17 طبل کوچک من  

 
 
 
 
  من-
  دماغوي بابا کيه-
  آرشئی بابا-

 : جا داد زدماز مهان
 خودتی  . . .  آهاي -

. بابا هم غـش غـش خنديـد       . مامان خنده اش گرفت   
مامان . کرد و خوردمي  درست    ختم مرغ نيمرو   مامان  

دودش . بابا سيگار روشـن کـرد     . سفره را مجع کرد   
 مامان موهـاي طالئـي اش را مجـع          .را فوت مي کرد   

هروقت موهاش را اينطوري مي کنـد       . کرد پشت سرش  
من و ميرتا بـا هـم عروسـي         . وشگل مي شود  خيلي خ 

 .کنددرست  کردمي هبش مي گومي موهاش را مثل مامان         
تو دمل از خـدا خواسـتم       . رفتم نشستم کنار بابا   

بابا که آدم را مـي بوسـد کيـف مـي            . خوبش کند 
 :خيلي بد است آدم بابا نداشته باشد. دهد
  بابائي امروز ما رو مي بري پارک؟-

 :و بابا خنديد ايران پرسيد ازش 
 بيا با هم برمي بابائي.  راست مي گه-

مامان آمد نشست پيش بابا که  داشت سـيگار مـي            
 :کشيد

 باشه براي بعد.  بابا حالش خوب نيست بچه ها-
 ! من مني خوام-
 بابا حالش خوب شده.  برمي ديگه مامان-

 :دي و به سرم دست  کشزدبابا لبخند 
 ؟ از کجا مي دوني خوب شدم ديگه-
  به خدا گفتم تو را خوب کنه-
  کي گفيت؟-
 مهين االن گفتم. تو دمل گفتم.  االن-
 ولش کن.  پس هيچي-
  چرا بابائي؟-
 ما دهسال آزگار دارمي التماس مي کنيم و خـربي           -

  دقيقه هم نشده که دودعای تو حاال . نشد
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18 طبل کوچک من  

شايد خدا از دعاي بچـه      !  خدا را چه ديدي آقا     -
 !د؟ها دلش به رحم آم

 رو  چرا خيلي چيزها را بايد بندازمي     .  هي بابا  -
  خدا ظلم مي کنه ی گردن خدا؟ بنده 

مامان بلند شد و از رو تاقچه پالستيک قـرص هـا            
به من گفت يک ليوان آب      . را آورد و نشست کنارش    

رفتم از آشـپزخانه آوردم و دادم دسـت         . بياورم
 :نماما

 !پاشو قرص خنوردي ها.  پاشو بيژن جان-
 مني خوام. حامل خوبِ .  ول کن منيژه-
 توروخدا.  . . نشد عزيزم.  اذيت نکن ديگه-
 ومل کن.  بابا به خدا من ديوونه نيستم منيژه-
اي؟ ايـن حرفهـا چيـه        کي گفتـه ديوونـه    !  وا -

 بيژن؟
بابا بلند شد نشست و تکيه داد به پشيت و پاهاش           

 :را مجع کرد و برد تو شکمش
مهسايه ها؛ مهـه چشـمها داد        تو مردم؛ تو در و       -

ديگه . مي زنه که ديوونه ام و مهه ازم مي ترسند         
 !راستش. خسته شدم منيژه

  راستش چي؟-
 ! منيژه-
 ! جان-
.  راستش؛ ديگه از تو و بچه ها خجالت مي کشـم           -

دمل مرگ مي خواد    . شرمندة مشام . فقط مي خوام مبريم   
 مرگ منيژه

نطوري نگو  اي. مردم غلط مي کنند   .  بس کن بيژن   -
 و هبت افتخـار     تو مهيشه شوهر مين   . دمل درد مي ياد   

 . می کنم
 :مامان رو کرد به من

  پاشو بچه را برب تو اتاقت-
  خوامب مني ياد-
  خوام بيدار باشم مامانيمي -
 بريد بچه ها.  الزم نکرده-

.  مامـان گفـت بـرومي خبـوابيم        .مي خواستم نـروم   
ــيرين ــا ش ــردم آن ات ــي زد ب ــر م ــه غ ق و  را ک

  شيرين .خواباندمش رو ختتش و برق را خاموش کردم       
ديدم خـوامب   . من هم دراز کشيدم   . درازکشيده بود 

 .شنوممني برد و دوست داشتم حرفهاي آهنا را ب
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19 طبل کوچک من  

 
دمل بـراش   .  تا حبال بابا اينطوري حرف نزده بود      

 .تـر خـوب بشـود و برگـردد        زودخدا کنـد    . سوخت
ا يک کم باز    ر  که خوابيد پا شدم رفتم در      شيرين

بابا دراز کشيده   . کردم و از الي در مي ديدمشان      
. بود و مامان سرش را گذاشته بـود رو سـينه اش           

بابا به موهاش دست مي کشيد و به يک جا زل زده            
 :بود
 ! منيژه-
 بگو عزيزم.  جان-
  دوستت دارم-
  من هم دوستت دارم-
  چقدر؟-
 دنيای  اندازه -
گـه ازت خجالـت مـي       دي.  منيژه  شرمنده ام خبدا   -

دارم از تـو مـي      .  مـي کشـه      رو غـريت   دمر. کشم
جنگِ  لعـنيت اراده رو از       . دستِ خودم نيست  . پوکم

 ارزش وطن بيشرت    .آدم مي گريه و بي اختيار مي شي       
 منـي    منـت  از مهه اين حرفهاست و من رو سـر کسـي          

مني دومن تا   . عيتضديگه خسته شدم از اين و     . ذارم
 ته باشهکي مي خواد ادامه داش

. خواهش مي کنم  .  اين حرفها رو ديگه نزن بيژن      -
 جنگ متوم شد رفت پي کارش

 وقتـی   .اثرات جنگ هنوز مانـده    . متوم نشد .  نه -
داره . اثراتش مانده پس جنگ داره زندگی می کنه       

دمل .  بـذار حـرف بـزمن      . جنِگ لعنتی . نفس می کشه  
مـا بـراي ايـن      . پاره شد اينقدر خودخوري کردم    

 خاليق ندانه؛ خالق که مي دانه       .نگجيم  مردم رفت 
 حـاال مـا را بـه چشـم          !هيچ چشم داشيت نداشـتيم    

 اين دل آدم رو درد می آره .ديوونه مي بينند
 خودتو خايل کن عزيزم.  بگو-
چه گنـاهي کردنـد     .  مي سوزه  م دمل براي بچه ها    -

 !که بايد تو آتيش من بسوزند؟ منيژه
  جان و منيژه-
روح و  . ها رو حقري مـي کنـه      جنگ آدم !  مي داني  -

يکي مي ياد   . روان آدمها را رو دستکاري مي کنه      
بـي هـيچ دليلـي      . به ناحق جنگ را شروع مي کنه      

تـو نـدامن    . چون کرم خون ريزي و زورگـوئي داره       
تـو  . خيلي ها کشته مي شن     کاري اين آقاي زورگو   
انساهنائي که مي   . مي مريند  جنگ انساهنا مفت مفت     

 . زندگي کنندبا هم  و تونستند منريند
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20 طبل کوچک من  

 
 
 
 
 
 

مبب؛ مخپاره؛ جت؛ شليک    . سرم يه هوئي مي شه جبهه     
 زمخي ها؛ نعش تکه پاره شـدة بـرو           تانکها؛ ضجه 

مهه تو سرم مثل وحشي ها تري اندازي مـي          . بچه ها 
 جنگ فقـط خـراب    . ديگه مي ترسم  . مي ترسم . کنند

 ،حاال با اين مهه بـدخبيت     . مني تونه بسازه  . مي کنه 
.  از اينه که مردم به ما مـي گـن ديوونـه            دردم

آقايون هم ککشون مني گزه کـه تـو فقـر و بـدخبيت              
  . دارمي تلف مي شيم

بـراي ايـن مـردم کـه        !  براي کي جنگيدي بيژن    -
 !براي کي بيژن! مي زنه پوزخند به هرچيزي 

مــن رفــتم بــراي .  عزيــز نــه اينطــوري نگــو -
. ارممبارزه کردم چون به سرزمينم اعتقاد د      .وطن

تا وطن نباشـه؛ مهـوطن چـه معـين اي داره؟ اگـر              
امروز کسـي آدم حسـامب منـي کنـه بـاز دل چـرکني               

نـه  . فقط نگران آيندة بچـه هـام هسـتم        . نيستم
مســتاجر هــم . نــه در آمــدي دارم. کــاري دارم

فک و فاميل   . قوم و خويشام که ومل کردند     . هستيم
تو اين شهر غريب بي کس زنـدگي        . هاي تو مهينطور  

 !زندگي سگي هم ديدن داره نه.  کنممي
 راست مي گي.  آره-
  تو کارخانه اذيت که مني شي؟-
ويل امهـييت منـي     . چشم چرون مهه جا هست    .  نه بابا  -
 .دم
از عـرق صـورتت     .  برسونه و آه خدا فقط مرگم ر     -

 به من هم مي گن مرد؟. شرم دارم
تا زنـده ام بـاز عـرق مـي          .  آروم باش عزيزم   -

باهات تـا   . بچه هام  از عشق   . توريزم؛ از عشق    
مثـل  . عمر دارم زندگي مي کنم چون دوسـتت دارم        

تـو بـراي مـن      . روز اول که تو دانشگاه ديـدمت      
 من دوستت دارم بيژن. فداکار تريين

  من هم دوستت دارم-
بعد مامان لبش را گذاشت رو لب بابـا و مهـديگر            

مامان دراز کشـيد روی بابـا و        را بوس کردند و     
رند با هم کشيت مي گريند ترسيدم و در را          داديدم  
. خرخر مـي کـرد     شيرين. رفتم دراز کشيدم  . بستم
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21 طبل کوچک من  

بابا و مامان مني دامن چـه کـار         . خواب خواب بود  
صداشـان تـا    . مي کردند که نفس نفـس مـي زدنـد         

پتـو را کشـيدم رو سـرم و         . اينجا هم مـي آمـد     
چرا بابا خوب مني شود؟ آدمهاي کله اش        . خوابيدم

 خواهند با هم جنـگ کننـد؟ خسـته منـي            تا کي مي  
  .شوند؟ البد تو سر بابا پراز خون شده است

 
 
 
 
 

يعين آش نذري مامان بابا را خوب مي کند؟ به من           
ول کـن   . گفت جـائي نـروم و آش را تقسـيم کـنم           

من خدا خدا مي کنم شب بشود و بـروم تـو            . بابا
تو اتاق  .  را کم کنم   رسولدسته طبل بزمن تا روي      

زهنا تو حياط با    .  کنار مامان است   شيرين .تنهام
هم حرف مي زنند و مني دامن چه مي گويند کـه غـش              

حتمـًا  . بوي آش تو اتاق هم آمـده      . غش مي خندند  
مهه تو کوچه فهميدند که دارمي آش نذري درست مـي           

يند و مامـان بـه      آ مي    کنيم و خودشان با کاسه    
 ! اينها ندهـد   رسولفقط به   . مهه اشان آش مي دهد    

تفنگ از دستش   . بابا تو عکس به من نگاه مي کند       
مني داني هـر کـس      . کن چرا مني افتد؟ خدايا خوبش    

بابا نداشته باشد دلش مهيشه مي گريد و غصـه مـي            
خيلـي  .  باباي مـن هبرتيـن بابـاي دنياسـت         خورد؟

قويل نکرد و مـا را بـرد         آن روز بد  . باحال است 
مـان  ا لباس متيز تن   .پارک که شلوغ بود و غلغله     

 شيرين. مامان گفت بپوشيم و خوشحال بودمي     . کردمي
خودش را فقط لوس مي کرد براي بابـا و جلـم             که  

هـوا  . مامان هـم خوشـحال بـود      . را در مي آورد   
خـودش بـه    . دل بابا باران مي خواست    . ابري بود 
 :مامان گفت

  خدا کنه بارون بياد منيژه-
مامان سر بلند کرد و بـه ابرهـاي سـياه نگـاه             

 :دکر
 حاال چرا هوس بارون کردي؟!  وا-

 و پک کـه     کربيت کشيد . بابا سيگار گذاشت رو لبش    
دودش را  . زد چشمش تنگ شد و چني افتاد تو صورتش        

از دمــاغ داد بــريون و زل زد بــه چشــمهاي آبــي 
 :مامان
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22 طبل کوچک من  

 تو هيچ وقت مني فهمي چـه        و بارون در بيابون ر    -
بـراي  . بـارون بـراي غريبـه هاسـت       . لذتي داره 

عاشـق  جبهه  تو  . ائي که قلندر روزگارند خامن    اوهن
م زير شر شر    ساعت متام مي نشست    چند   .بارون بودم 

.  رو از کلـه ام پـاک کنـه         بارون تا فکِر جنـگ      
 .مثل خودش. پاک. مغزم را بشوره و پاکم کنه

 حتما مي ياد با اين هوائي کـه مـن دارم مـي              -
راسيت چرا ديگه شعر مني گي؟ مثـل روزهـاي          . بينم
سيت خمـم را    خوا! نشگاه؟ يادت مي ياد آن روزها     دا

ندي و گفتم اين آقا پسـر       برام شعر مي خو   ! بزني
هـا هـا    . . . ! مي خرب ندار   و ما    نکند پروفسورِ 

 مي خوام ديگه شعر بگي بيژن. يادش خبري. ها
ما . شعر را که فعال دارم زندگي مي کنم        . باشه -

 . زندگيی شدمي سوژه 
 
 
 
 
 

  بسرايدآه؛ کسي مرا کمي
 من اينجامي

 در گوشه اي از قلبم
 که ايستاده هر روز

                        مي مريم
 کسي مرا کمي بسرايد

 حال کردي؟ من در آوردي بود -
  بابا بيا ديگه-
  بدو بيا بابائي-
معذرت مي خوام بچه    . يادم رفته بود  .  اي واي  - 
 ها

ف بابا دستمان را گرفت و بردش طر      . مامان خنديد 
. بچه هاي ديگر داشـتند بـازي مـي کردنـد          . تاب

رفت نشست رو نيمکت که رنگ      .  ما مامان نيامد با  
يکـي از   .  داشت نگامهان مي کـرد     .زده بودند  زسب

 : جيغ زدشيرين .پريدم گرفتمش. تاهبا خايل شد
  بابا اول من-
 بيا بشني.  کوفت-

 :بغلش کردم تا بشيند
  حمکم بگري-
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23 طبل کوچک من  

اش را صاف دراز کرد رو به       چنگ به زجنري زد و پاه     
بچه ها دنبال هـم مـي کردنـد و جيـغ مـي              . جلو
 :زدند

 بابائي خودش هلم بده.  تو بروعقب-
پرکشيد . بابا آوردش عقب و هلش داد     .  رفتم عقب 

رفت هوا و دوباره برگشـت آمـد عقـب کـه بابـا              
کيـف   شيرين. دودسيت هلش داد و باز فرستادش هوا      

.  باز تـابش بدهـد     و مي خنديد و مي گفت      مي کرد 
. من هم رفتم  . خسته که شد گفت برومي سرسره بازي      

بابا رفت عقب تا سـيگار بکشـد و بـه مـن گفـت               
.  باشد که خودش را لوس مي کـرد        شيرينحواسم به   

از باالي سرسره دست تکان مي داد بـراي بابـا و            
. مامان و مامان هم باي باي مي کرد و مي خنديد          

 . سر خورد آمد پائني شيرين
 
 
 
 
 

از باال ديدم که سيگار از الي انگشت بابا افتاد          
. چشمهاش که گشاد شد دمل رخيت      .زمني و دود مي کرد    
فـت  ر. از مهان باال مي ديدمش     .رگ گردنش باد کرد   

داد .  زمـين  حرکت کند که تلو تلو خورد و افتاد       
 :زدم
 با . . . با  . . . ! مامان-

حـدس زدم   دمل شور مي زد و      .  زود سر خوردم پائني   
 فهميدم آدمهـاي    .بابا دوباره حالش بد شده است     

ند و دارنـد مهـديگر      ه ا تو سرش جنگ را شروع کرد     
بلند داد کشيد و آي که      . داد کشيد . را مي کشند  
هـر  . زبامن بند آمد  . پاهام شل شدم  . گفت الل شدم  

نرتسـم  ! باباي من اسـت ديگـر     . که باشد مي ترسد   
د بـاال و حمکـم       دستش را بر   وقيت حالش بد مي شود؟    

 :مامان بدو آمد و بغلش کرد. کوبيد تو صورتش
قرص ها رو   . بشني. آروم باش ! چيه عزيزم !  بيژن -

 تو رو خدا بيژن! آوردي بيژن
خشاهبا . قرص ها محله کردند تو خاک     . قرص.  قرص   -

 آي فرار کنيد محله کردند. تو قرص
 مردم مجع شده بودند دور برمان و نگاه بابا مي          

بچه ها بـازي را ول کردنـد و پشـت سـر             . کردند
. پـارک شـلوغ شـده بـود       . مامانشان قـامي شـدند    
بابا دور خودش مي چرخيـد      . دوباره خجالت کشيدم  
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24 طبل کوچک من  

. مـي پريـد   . و داد مي زد و مامان حريفش مني شد        
رو به مردم نشـانه مـي گرفـت و مـثال            . مي نشست 

از جنگ بدم مي آيد که باباي مرا        . شليک مي کرد  
ش خـدا کنـد آدمهـاي تـو سـر         .  است کردهديوانه  

مهه با هم يکدفعه مبريند و خيال ما راحـت          .  مبريند
اگر مني مريند چرا با هم دوست منـي شـوند؟           . بشود

 :فقط باباي سامل مي خواهمخدايا من 
 بشني بيژن جان.  بيژن آروم باش عزيزم-
تانک قـرص   . سنگر بگرييد پشت خاکريز   .  محله محله  -

  خداشهيد آ. کشته شد. نشآي بي شرف نز. آورد
 طـرف   د دست ايران را گرفته بودم تا فرار نکنـ        

. گريه مي کرد و من داشتم ديوانه مي شدم        . بابا
کسي منـي رفـت جلـو تـا         . مهه با هم حرف مي زدند     
ــد  ــل کن ــا را بغ ــيدند ازش . باب ــي ترس ــه م  .مه

 :نامردها
 يکي کمک کنه.  بيژن آروم باش عزيزم-
 
 
 
 
 
 يکي بره بگريش. کرد بابا خودشو ناقص -
مني بيين زن و بچـه      .  خدا  ی بنده.  برو جلو آقا   -

 هاش ترسيدند؟
مي زنـه هفـت در      . طرف شوته .  خودت برو داداش   -

 هشت بر مي گردمي جان داداش
جيگر نداری بری   . . . ترسوئی  عجب  .  ها ها ها   -

 نگاش کن.  ها ها ها. . . جلو 
ا خودش رحم   خد. هنا مهه ناقص شدند   وجو.  مبريم اهلي  -

 کنه
 خدا را خوش مني ياد.  يکي بره کمکش کنه بابا-

کسـي جلـو    . مهـه را مـي شـنيدم      .  فقط حرف زدند  
دور . مهه از بابـا مـي ترسـيدند       . هيچکس. نيامد

کرده بودند بابا را و متاشا مي کردند که چطوري          
بابـا خـم شـد و تکـه سـنگي           . خودش را مي زنـد    

 :اخايل دادندپرت کرد طرف مردم و مهه ج. برداشت
 بابا ايـن يـه ختتـه کـم        . . . يا حضرت عباس     -

  داره 
 مواظب باش عمو. . . يا حسين  -

 : سرشخودش دراز کشيد و دستش را گذاشت پِس
 پرتش کن.  آهاي نارجنک بده-
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25 طبل کوچک من  

 . مامان تو خاک نشسته بود و داشت گريه مي کـرد          
من هـم گريـه      . زير لب بابا بابا مي گفت      شيرين

 صـداي شکسـنت   .  خورد به شيشة ماشني    سنگ. ام گرفت 
زل زد به   . شنيد بلند شد ايستاد    تا   ش را بابا  ا

مامان زود رفـت دسـتش را       . روبروش که شلوغ بود   
 :گرفت

 بشني عزيزم. تو رو خدا.  بيژن بشني-
صـورتش  .  گردنش بيشرت بـاد کـرد و زد بـريون          گ ر

 :مثل لبو. قرمز شد
زدي به سـيم آخـر       . . . بابا طرف پاک خل شده     -

 !مشيت ها
بابا آسايش  . جنگ متوم شد و اينا ول کن نيستند        -

 اه. ندارمي تو مملکت
خدا خودش به اين بـدخبتا رحـم        .  خدا شفاش بده   -

 کنه
 خدايا  رحم به بچه هام کن.  بيژن جان-

تا ديدمش  . از الي مردم آمد جلو    . صاحب ماشني آمد  
 يقـه   .سبيل کلفت؛ قد بلند؛ مو فرفـري      . ترسيدم

سينه اش را مـي      پرياهنش باز بود و موهاي سياه       
هـردو تـا دسـتش را       . اخم هاش تو هم بود    . ديدم

 . مردم مجع شده بودند. مشت کرده بود
 
 
 
 
 

مـان   ا عمو سهراب بيايد و کمک    خدا خدا مي کردم     
باباي کوروش سـامل اسـت و       . ش زياد است  زور. کند

لـيس  از پ .خوش حبالش که باباش را مهيشه مي بينـد        
. هيچکس نيامد جلو کمـک بابـا      . ها هم خربي نبود   

مامان دستش را گرفته بود و مي کشيد        . بدجنس ها 
فاميل هام که منـي آينـد خانـه         . و بابا مني آمد   

ما؟ خودم شنيدم يکبـار کـه بابـا نبـود دائـي             
 زن اين خل و چل شـدي؟         که مهران گفت ديوانه اي   

 گفـت   مامان هم . طالق بگري خودم خرجت را مي دهم        
دوستش دارم و دائي مهران هـم       . بتو ربطي ندارد  

برادر نداري و مامـان هـم گفـت         . گفت چشمت کور  
مامان بابـا را ول     . از اولش نداشتم  . باشه آقا 

 :کرد و رفت جلوي آن آقا که شبيه دزدها بود
. حـالش خـوب نيسـت     .  آقا تو رو خـدا شـرمنده       -

 خسارتشو مي دم
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26 طبل کوچک من  

هـر پدرسـوخته اي     مگه شهر هرِت      !  يعين چي خامن   -
 شـد و ول کـن       مبياد بزنه به مال مردم؟ جنگ متو      

 نيستيد؟
 چرا فحش مي دي آقا؟ خبدا جنـگ مـا رو ول منـي               -
 خسارتش هر چي شد مي دمي آقا. ببخش. هنک
 گردن گلفيت مي کنه؟.  ِد ول کن آجبي-

بابا يکهو چنگ زد و يقه مرد را گرفت و کشـيدش            
 :جلو
 ش کن سربازدستگري. اسري.  اسري گرفتم-
 ومل. برو ننه ات رو اسري کن     .  ِد ومل کن خل و چل      -
 ناکارت نکردم   تاکن
 اي خدا ول کن. آروم باش.  ول کن بيژن-
 !الشت نکردم ها  ول کن تا آش و-

. مي ترسيدم بابا را بزند    . قلبم تند تند مي زد    
دهـنم خشـک شـده      . آب دهنم را زورکي قورت دادم     

و دمـاغش و پـوخ صـدا        بابا با کله کوبيدت   . بود
 :ش که سفيد اخون پاشيده شدرو لباس. ددا
 ! بی پدر  منو مي زني . . .  آي ننه جان-
 چي کار کردي؟. . . تو . . .  بيژن -

ش چوب آورد و مامان پريد  ا ماشنيزآقا رفت ا
 :ايستاد تا جلوتر نيايد

  مريضِ  آقا خجالت مني کشي؟ کن ول-
  مرديکه  . . .  منو مي زني بي پدر-
 تو رو خدا ول کن آقا.  يکي کمک کنه-
  
 
 

دو دسيت مامان را هل داد عقـب و جلـم در آمـد و               
 مـي   متاشـا فقط  .  دعوا کند   يکي نرفت تا با آقا    

 :خوني بود سرو صورت آقا. کردند
  نشونت مي دم جنگ يعين چي؟ االن -
  ولش کن آقا زورت به بيچاره ها مي رسه-
 گريه؟ مرد نيست جلوشو به ي-
ضعيف گري  . شغالي چرا فحش مي دي؟ آ      مرديکه عوض  -

 منک نشناس   آوردي؟ براي کي رفت جنگيد؟ براي مشا        
  ترسوِ  براي اين مردم!ها

 :آقا به گلوي مامان چنگ زد و فشار داد
 بی تربيت . . .  ومل کن -

 با لگد زد زير       که آقا  تا بزندش بابا رفت جلو    
 : افتاد باباشکمش و

 ! خفه ات مي کنم ها . . .  ب  گمشو عق-
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27 طبل کوچک من  

کـه داد و    را    و آقـا    موقع پليس هـا آمدنـد      مهني
بيداد مـی کـرد دسـتگير کردنـد و بـا خودشـان              

. بـا بابـا کـاري نداشـتند       . دمل خنک شد  . بردند
ديدند موجي است ولـش کردنـد و بـه          ! داشتند که 

مامان گفتند ديگر تکرار نشود و اين دفعـه مـي           
پليس ها به   .  را بربند  ترسيدم بابا . برنش زندان 

بابـا نالـه مـي      . خلوت شد . مردم  گفتند بروند   
مامـان دسـتش را گرفـت و بـردش          . بلند شد . کرد
مهاجنا کـه خـودش نشسـته       .  نشستيم رو نيمکت   ،عقب
 :تازه حالش داشت جا مي آمد. بود
 سرم. . . آي تنم.  آي منيژه-
 االن مي رمي خونه.  آروم باش-

! مني رفـت کـه    . وش گرفت بابا رفت د  . رفتيم خانه 
. مامان به زور لباسش را در آورد و بـردش محـام           

يکسـاعت تـو    . خودش هم رفت تو و با هم برگشتند       
ش  ا ريش. وقيت آمدند بابا خوشگل شده بود     . بودند

هـر دو   . ش را زد   ا حتما مامان ريش  . را زده بود  
.  نـرفتيم  شيرين  من و   . تا بوي صابون مي دادند    

ت جلو  ي آورد گذاش  مامان چا . گرفت خوابيد شيرين  
خبار مـي   . ي داغ بود  چا. براي من هم آورد   . بابا
. شـام حاضـري بـود     .  بابا سيگار روشن کرد    .کرد

. بـاهم خـوردمي   . سيب زميين سرخ کرده با ختم مـرغ       
رعـد و   . نشسته بودمي که يکهو آمسان بوم؛ ترکيـد       

برق زد و بابا از خوشحايل از جاش پريـد و بـدو             
 .ياطرفت ايستاد تو ح

 
 
 
 
 

باران تند مي   .  سيگار را انداخت تو جا سيگاري     
. خودش رفـت  . مامان گفت نروم  . من نرفتم . باريد

. اين و بابا با هم نشستند تو حياط زير باران           
داشـت مـي    . بابا تو باران خنده دار شـده بـود        

          دور خودش چرخ مي خـورد و مـي خنديـد و           . رقصيد
بـا  . مامان هم مي رقصـيد    . يدم چه مي گفت   مني شن 

هم رقص مي کردند و مـن مـي خنديـدم و خوشـحال              
خـدا کنـد    . بودم از اينکه بابا حالش خـوب شـد        

من هم دوست دارم زير باران      . مهيشه باران ببارد  
. رقص براي دخرتهاسـت   . رقص که بلد نيستم   . برقصم

آب از سر و صورتشان چکه مي       . خيس خيس آمدند تو   
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28 طبل کوچک من  

هـر دو   .  خيس شده بود   خيسوهاي مامان که    م. کرد
با حولـه سـر و صورتشـان را خشـک           . مي خنديدند 

و با   ي آورد مامان رفت سه تا استکان چا     . ردندک
 سيگار روشن کرد و مامـان گفـت         بابا. هم خوردمي 

رفتم خوابيدم و ديگر از     . ي خوردم بروم خبوامب   چا
الي در نگاه نکردم و مي دانستم دارنـد بـا هـم             

من هم بزرگ شدم با مـيرتا عروسـي         .  مي گريند  کشيت
ی چرا امروز با مامـانش نيامـد خانـه          . مي کنم 

هـوس آش   . منـي دامن چـرا    . ما؟ کوروش هـم نيامـد     
آدم . حيـف . جاي بابا خايل  ! چه بوئي دارد  . کردم

. انگار هيچکس را نداري   . بدون بابا دلش مي گريد    
هر چه گفتم باباي مرا نربيد گـوش        .به زور بردنش  

روزش . چند شب بعد دوباره حالش بد شـد       . نکردند
غروب که آمد کلي چيـز      . مامان رفته بود سر کار    

. ميـوه؛ ختـم مـرغ؛ سـبزي؛ پفـک         . خريد براي ما  
مهـه چـي خريـد و بـه         . دوبسته سيگار براي بابا   

بابا گفت حقوق گرفتم و ديدم پـول آورد گذاشـت           
بابا سرش را خـم کـرد و        . پيش بابا و گفت بگريد    

من بودم مهـه را بـر مـي         . مني دامن چرا  . شيدآه ک 
ــوراکي       ــراي خــودم خ ــتم و مــي رفــتم ب          داش

مامان هرچه گفت بابا سـرش را بلنـد         . مي خريدم 
سيگار روشن کرد و ديدم دست بابـا مـي          . مني کرد 

مامان حريف نزد و رفت تـو       . مامان هم ديد  . لرزد
.  خـوردمي  پفک مـي    داشتيم شيرينمن و   . آشپزخانه

. هـي آه مـي کشـيد      . خنورد. به بابا گفتيم خبورد   
بابـا  . مامان آمد باال سرش و گفت شام چي خبـورمي         

را قلقلک داد و بابا دستش را گرفت تو دسـتش و            
مامان اينقدرسر به سـرش     . گفت سربه سرش نگذارد   

مهه خنديدم و بابـا     . گذاشت که بابا آخرش خنديد    
مـي   ي کيـف    خيلـ و مامان آدم وقـيت مـي خندنـد          

. خوشحال بودم از اينکه مامان حقـوق گرفـت        .دهد
خودش نديـد   . مامان پوهلا را گذاشت تو جيب بابا      

 ! که
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29 طبل کوچک من  

مـن هـم    . چيـزي نگـومي    من ديدم و گفت به بابـا      
ســيگارها را داد دســت بابــا و او هــم . نگفــتم

گذاشت بغل پشيت و من هم بـزرگ شـدم سـيگار مـي              
 مامان و مهه با هم      شام خومشزه اي درست کرد    . کشم

 مي دانسـتم بابـا      .باران من من مي باريد    . خوردمي
رفت تو   شام که خوردمي بابا   . تو دلش خوشحال است   

سـرش  . داشت قـدم مـي زد     . ديگر مني رقصيد  . حياط
تند پک  . پائني بود و سيگار تو دستش دود مي کرد        

مامان داشـت   .  خواب بود  شيرين. مي زد به سيگار   
صداي شري آب تا اين اتاق هم        ظرفها را مي شست و    

. دوست داشتم بابا را از اينجا ببيـنم       . دمي آم 
 مـي رفـت؛      اين سر حيـاط    از. دمل براش مي سوخت   

ور طسرش مهـان  . مي رفت و بر مي گشت     . آنطرف حياط 
. بـدم مـي آيـد     . از جنگ بدم مي آيد    . پائني بود 

چند تا از باباهاي دنيا را      . لعنيت. بدم مي آيد  
رده اسـت؟خدا نکنـد بابـاي آدم        جنگ ديوانـه کـ    

آنوقت بايـد غصـه خبـوری و گريـه          . ديوانه بشود 
مـي   قطـره هـا   .  باران تند تـر شـده بـود        .کنی

هـا کـردم    .  مي افتادند پائني    و خوردند به شيشه  
بريون . شيشه مه گرفت  .  ها کردم  باز هم . رو شيشه 

معلوم نبود و بابا پشت مه مني دامن چه کـار مـي             
کس بابا را کشيدم رو شيشـه       ع. گم شده بود  . کرد
ازتو نقاشي ديدم بابـا زانـو زده و سـرش را             و

يکهو از  . چسبانده به موزائيک حياط که خيس بود      
 :داد زدم. زد بصورتش.  و داد کشيدجا پريد

 . . . مامان بابا -
 : مامان پريد رفت تو حياط؛تا داد زدم

 بيژن. کجا مي ري. . .  بيژن -
. . . رص هـا ترکيدنـد      ق.  منفجر شدند   ها  قرص -

 کنيد. . فرار 
بابا در حياط   . فهميدم باز جنگ تو سرش شروع شد      

مامـان بـدو آمـد      . را باز کرد و رفت تو کوچـه       
مـن هـم    . برهنه رفت دنبالش   چادر سرش کرد و پا    

 : پنجره را باز کردیيک. خواب بود شيرين. رفتم
دهن ما را سـرويس     . ول کن نصف شيب جان مادرت       -

بدخبت بيچـاره ای شـديم       چهي حضرت عباس کردي تو   
 ! ها
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30 طبل کوچک من  

 
 

 :پنجره را بست
 آروم باش عزيزم.  بيژن-
آي قـرص هـا تـو       . . . آهاي محله کردند    .  قرص -

 خشاهبا تو کله. خشاب
. دور خودش چرخ مي خورد    . وسط کوچه ايستاده بود   

انگار مي زد تو    . دستش را تو هوا پرتاب مي کرد      
 بابا هوار مي کشـيد و       .گوش يکي که ما مني ديدمي     

 :مي زد به سر و صورتش
محلـــه . فـــرار کنيـــد. . .  ســـرباز بـــزنش -

 فرار. . . کردند 
 !  عجب گيری کرديم اينجا خونه گرفتيم ها -
ش ينبابا بـرب  . . .  يک روز آسايش ندارمي اينجا     -

 .ديوونه خونه خيال مهه راحت
 بـريون و نگامهـان      مهه از خانه هاشان آمده بودند     

بچه ها باز درگوشي حرف مـي زدنـد و          . کردندمي  
 باران مي باريـد و خـيس        .به من نگاه مي کردند    

مامان بابا را بغل کـرده بـود زيـر          . شده بودمي 
 :مي رقصيدند  باران و کاش با هم 

پريم کردي پـري    . . .  بيژن بيا برمي خونه عزيزم     -
 آروم باش عزيزم. آ بيژن جان. شده

يـدم ماشـني پلـيس مـي        از دور د  . صداي آژير آمد  
 :هر کي چيزي مي گفت. آمبوالنس هم پشت سرش. آيد
  خدا خودش رحم به بچه هاش  کنه-
خل مهه  هنا  وجو.  اهلي خري نبينه باعث و باني جنگ       -

 و چل شدند
 مهه موجي آجبي.  ايران شده ديوونه خونه-
 خدا آخر عاقبت اين مردم رو خبير کنه  -
  بدهخودت شفاش روخدايا  -
يکي حتمـا   . شينها آمدند جلوي بابا ايستادند    ما

مامان بابا را ول کـرد      .  به پليس ها تلفن کرد    
صـداي  . بابا دور خـودش مـي چرخيـد       . و رفت عقب  

. نگاه آهنا مـي کـرد     به  آژير که شنيد ايستاد و      
 پلـيس   .چشمهاش گشاد شده بود و نفس نفس مـي زد         

از آمبـوالنس هـم     . ها تفنگ راستکي دستشان بـود     
 :کرتها پياده شدند و بابا را بغل کردندآقا د

 ومل کنيد اجنيب ها. کمکم کن. اسري شدم منيژه -
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31 طبل کوچک من  

 
ايسـتاده بـود يـک      . حريف نزد . مامان هيچي نگفت  

گوشه زير باران و نگاه بابا مي کرد که تو دست           
بابا سر چرخاند و به مامـان       . آهنا اسري شده بود   

 :زل زد
. بگو عزيزم . مبگو سامل . اسري شدم . . .  منيژه   -

 بگو ومل کنند
بابـاي تـو را     ! گريه ندارد . اشکم در آمده بود   

بابـاي مـن    مني گريد؟    بردارند بربند تو گريه ات      
دکرتهـا  . ازمهه مهربان تر اسـت    ! که ديوانه نيست  

به زورمي خواستند بندازنش تو ماشني و بابا منـي          
الي دستهاشان دست و پـا مـي زد و داد مـي             . رفت
قطره ها کوبيده   . م خيس خيس شده بود    موها. کشيد

رو کرد  . مي شد تو سرم و موهاي بابا هم مهينطور        
 :به من

. . . بگو ومل کنند  . . . بابائي. . .  آي آرش    -
آرش . بگو دوسـتم داري بابـا     . بگو من خومب بابا   

 جان
 :شنيدم يکي با پليس حرف مي زد

خدا بر سر شاهِد دملان بـراش مـي         .  جناب سروان  -
مريضي . مهه ازش مي ترسند   .  اما چاره نيست   .سوزه

 االن هم که مي بينيد؟. اش وقت و بي وقت نداره
  مشکلش چيه؟-
 ديگه زده به سيم آخر قربان.  موجيه قربان-
 !چند درصِد؟ -
 ! جان؟-
 ! کري؟ گفتم چند درصِد-
 مالحظه بفرمائيد قربان  . . .رصد قربان د صد-
 حمکـم بگـريش در      .برو تو ماشـني   .  آروم باش آقا   -

 نره
 !ی دارهزورچه .  هلش بده تو ماشني ديگه-
 بگـو   . . . منيـژه جـان     . من خـومب  .  ومل کنيد  -

 بگو دستگريم نکنند. . . خومب 
مامان جوابش را مني داد و دمل مي خواست برود مهه           

را کشيد جلـوتر     چادر. نرفت جلو . اشان را بزند  
رد شانه هـاش کـه لرزيـد فهميـدم دا         . رو صورتش 

مهـه  . بابا را نزديک ماشني کردنـد     . گريه مي کند  
 :خيس شده بودند

  بندازش توديگه-
  زودباشيد آقا-

www.tabarestan.info

 

       
ستان 

تبر
 

 



32 طبل کوچک من  

. مني خوامي خبورميت که پدر بيامرز     .  برو تو ماشني   -
 حمل را رخييت هبم

 
 
 
 
 

دوتـا دسـتاش    .زل زد ج کرد و به من       ک بابا گردن 
 : را ستون ماشني کرد و مني رفت تو

بگو . آرش بگو مرا نربند بابا    . . .   آرش جان    -
 ومل کنيد. بگو دوستم داري بابائي. ساملم بابا

  برو تو -
 کمک. . . ن . . . ه جا . . .  منيژ -
  هلش بدين تو-

بدو رفتم جلو و دست بابا را گرفتم تو دسـتم و            
دسـتش داغ داغ    . مـي زدم   زار  . گريه مـي کـردم    

 مثـل دهـنش   . داغي دست بابا را دوست دارم     . بود
 :که مهيشه بوي سيگار مي دهد

تـو رو   . . . ولش کن عمو  .  باباي منو ول کنيد    -
 آ باباجان. . . خدا عمو 

بگو حامل خوبـه    . نرتس عزيزم . ومل کنيد .  آي جان  -
 ومل کنيد آرش جان. بابا

 :هلم دادند عقب
  بينمبدو.  برو بچه پيش مامانت-
  عمو تو رو خدا-
  گفتم بدو عقب-

.  تـو آمبـوالنس    ددند و انداختن  بابا را بلند کر   
بابا لگد مي زد بـه      . درش را از پشت قفل کردند     

 :در
آرش . منيـژه .  منيژه تو رو خدا تنـهام نـذار        -

 بابائي. جان
   به بچه هاش رحم کن  خدايا -
هيچ تنابنده اي به اين درد گرفتـار        ،   خدايا   -

 نشه
ماشي پليس آژير   . ماشني بوق که زد مهه رفتند عقب      

بچه .  نورش کوچه را رنگي رنگي کرده بود       کشيد و 
ماشني که  . ها جلو آمدند تا توي ماشني را ببينند       

برگشـتم و بـه مامـان       . راه افتاد بابا داد زد    
سـرش را خـم     . سر و صورتش خيس بـود     . نگاه کردم 

 :بدو رفتم پيشش. کرد و ديدم شانه هاش لرزيد
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33 طبل کوچک من  

 تـورو . بابا رو دارن مي بـرن مامـان       !  مامان -
 انيخدا مام

مـن نـرفتم و     . به سرم دست کشـيد و رفـت خانـه         
ــني  ــال ماش ــادم دنب ــو داد .افت ــا از آن ت           باب

 :مي زد
 
 
 
 
 
ــد . . . آر- ــو نربنـ ــو منـ ــا . ش بگـ آرش  بيـ

 ش . . .آر . . .  بابا
ــائي - ــد   . . .  بابـ ــو ول کنيـ ــاي منـ بابـ

 با. . .  با آ. . . نامردا 
. م شـد  آمبوالنس گاز داد و رفـت تـو خيابـان گـ           

صداي بابا هم گـم شـد کـه انـدازة           . نرسيدم هبش 
بابـاي مـن    . نامردها.  بردنش .دنيا دوستش دارم  

چه کار کند که تو سرش جنگ       . هبرتين باباي دنياست  
 مبـرو . است؟ انگار بابا خودش گفت که جنگ بشود       

ببينم مامان اينها چه کار مي کنند؟ مـيرتا هـم           
ش نشـان   طبلم را هبـ   . نيامد تا با هم بازي کنيم     

در . زهنا دارند آش مي ريزند تو کاسـه       . مي دادم 
تـو   حياط باز است و مهسايه ها با کاسه مي آيند         

هم شيرين   .و مامان با مالقه آش مي ريزد براشان       
آش نذري يعـين بابـا      . نشسته و دارد آش مي خورد     

ويل چـه   . را خوب مـي کنـد؟ دمل تنـگ شـده بـراش            
 مـي بـرم     خـودم ! نيسـت خبـورد    که   خودش  ! فايده
 :زمنبيک کم طبل . خسته شدم تو خانه. براش

  بوم بوم بوبوبوم-
صـرب کـن شـب      ! چه صدائي . صداش تو اتاق مي پيچد    

 :مي دهم شان بشود نشان
 !آرش. . .  آرش -

اول طبلم را جا    .بروم بريون . مامان صدام مي کند   
مهـه سـر مـي       .نه با خودم مـي بـرمش      . بدهم بعد 

 : سالم مي دهم.چرخانند و نگاهم مي کنند
  کجائي پسر؟ تو اتاق چي کار مي کين؟ معلوِم-
  سالم خاله-
 طبل خريدي خاله؟.  سالم آقا آرش-
  آره-
  کي خريده برات؟-
  مامان-
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34 طبل کوچک من  

. زهنا آمده اند تو حياط ما و دارند آش مي برند          
شـان   ا مهـه دسـت   . بچه ها هم مي آيند و مي روند       

 :کاسه است
  قبول باشه منيژه جان-
 خدا قبول کنه. . . ي ممنون خيل-
  خدا شفاش بده-
 
 
 
 
 
  سالمت باشي-
  خاله به من هم آش بده-
  کاسه رو بده به من-
  آقا آرش حالت خوبه؟-
  آره-
مـي  . ادم مي شي آرش؟ دخرتم عاطفه مال تـو        دام -

 خواي؟
 مي خوام چي کار؟! زرنگي!  اهه-
چـرا منـي    . پدر سوخته چه کالسـي مـي ذاره       !  وا -

 !به اين خوشگليخواي؟ 
مـي خـوام چـي      . . . عاطفه دماغوء .  برو بابا  -

 کار
 کوفت بگريي آرش . . . ها ها ها ! . . . چی؟ -
 به دخرتم مي گي؟! کوفت گرفته رو نيگا!  وا-
  پس کي رو مي خواي آرش؟-

او هم مثل مامـان     . به مامان ميرتا نگاه مي کنم     
نگـاهم مـي    . دارد آش تقسيم مي کند    . خوشگل است 

 : مي زند او هم لبخند. خنده ام مي گريد. کند
  بگم؟-
  بگو-
 ِ  مي خوام با ميرتا عروسي کنم-

. من مني خنـدم   . مامان هم مي خندد   . مهه مي خندند  
 مامان ميرتا؛ خاله سـتاره اخـم        !نگفتمکه  الکي  

 :مي کند و زل مي زند به من
صـرب کـن    !  پس زاغ دخرت خوشگلِ  منو مي زني آره         -

 مي گم گوشهاتو بربه. باباش بياد
يک قيافه اي دارد    . از باباش مي ترسم   . واي خدا 

 :"مي خورد  مرا بگريد! که
. الکـي الکـي عروسـي کنـيم       .  الکي گفتم خاله   -

 !باشه خاله
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35 طبل کوچک من  

. بايد برم پـيش بابـاش     .  چي؟ الکي؟ نه مني شه     -
 من رفتم خامن ها

 ش اببخش.  صرب کن ستاره جان-
 ! ی باشهراستک . . .  نه راستکي خاله-
 
 
 
 
 
 

 :مهه غش غش مي خندند و مامان کمر راست مي کند
بيـا آش   . بيا مامـان  .  اذيت نکنيد پسر خودمو    -

 خبور
ويل اگـر بـرود بگويـد       . خيامل ديگر راحت مي شود    

 :آب دهنم را قورت مي دهم. چه؟ مي ترسم ازش
  خاله خاله-
  جان و خاله-
  منو بگريه مي خوره! به عمو نگي-
   . . .  کوفـت بگـريي آرش      . . .ها هـا   چي؟ ها    -

 ها ها ها
 بيا آش خبور.  نه مامان جان کاري نداره باهات-

 :نشسته رو پله ها و دارد َآش مي خورد شيرين
   خاله به من آش ندادي-
  بيا عزيزم-
  خامن قبول باشه-
 سالمت باشی -

مي . تمدسمي ريزد و مي دهد      مامان تو بشقاب آش     
قاشـق  . آش داغ اسـت   . شيرين ر کنا ينمشروم  مي    

. بر مي دارم  و فـوت مـي کـنم تـا سـرد بشـود                
. طبل کنـارم اسـت    . مهينطوري خبورم دهنم مي سوزد    

بچه ها به طبلم نگـاه مـي کردنـد و           . مهه ديدند 
. خاله ها کـه کيـف کردنـد       . هدلشان حتمًا آب شد   

آتش چقدر قشـنگ اسـت؟      . هوا دارد تاريک مي شود    
رش؛ هم گرم بشـوي و هـم        دلت مي خواهد بشيين کنا    

حـال  . خدا کند چهارشنبه سوري برسـد     . نگاهش کين 
. اين هـم از آش    . مي دهد وقيت از رو آتش مي پري       

 دلش  !پس بابا چي؟  . خومشزه بود . مهه اش را خوردم   
م را  خواست طـبل   شيرين. خبواهد چه؟ بيچاره بابا   

بلـد  .  خراب مي کند  . ندادم هبش .  بزند بردارد و 
روم پيش مامان که    ب  تا د مي شوم  بلن. نيست بزند 

 :نشسته و دارد آش مي خورد
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36 طبل کوچک من  

  ! ماماني-
 !چيه مامان.  جان-
 !  خوب مي شهش بابا با اين َآ-
 
 

 بعـد   . خـوردش   مي ش و  برد تو دهن    مي قاشق آش را  
. مهامشـ د تـو چ   نـ زمـي    و زل     مي کنـد   سر بلند   

انگار درياست  . چشمهاي آبي مامان را دوست دارم     
 :تو چشمهاش

باعث . شايد دل خدا به رحم آمد     . ي دومن پسرم   من -
  خدا خودش شفاش رو بده . و باني جنگ خري نبينه

  اهلي آمني-
 ! مامان-
  خبواد چي؟شدلش َآ!  بابا گشنه اش نباشه-
 بچه دلش پيش پدرشِ . مبريم براش.  اوف-
 نباش  نتو نگرا . خودم مي برم براش   .  نه مامان  -

 سري شدي ؟. پسرم
  آره-

ي گردم عقب و مي ايستم يک گوشـه و مـي زمن             بر م 
 :به طبلم

  بوم بوم بوبوبوم-
 بدو مي آيد طـرفم      شيرين. صدا مي پيچد تو حياط    

مني دهم و او هـم      . و مي خواهد دست بزند به طبل      
 :جيغ مي زند

 ! بگو بده منم بزمن . . . مامان-
 د نيسيتتو بل. ول کن.  خراب مي کين-
  آرش؛ بده مامان-
 مي کنه خراب -
  گفتم يک کم بزنه-

 :گردن کج مي کند و دمل مي سوزد براش شيرين
 !خراب نکين ها. يک کم بزن. . .  بيا-
  باشه-

 : مي زند به طبل
 بوم بوم بوبوبوم -

حمکم مـي زمن تـا      . از دستش مي گريم و خودم مي زمن       
 :بابا هم بشنود. يا بپيچدصداش مهه جاي دن

 بوم بوم بوبوبوم -
ي دهد وقـيت صـداي طبـل خـودت را مـي             چه کيفي م  

امشـب تـو    . حـاال خبـور   !  مني داد بزمن   رسول! شنوي
مهـني امشـب روت را کـم مـي          . دسته نشانت مي دهم   

 .کنم
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2 
 
 
 

دمل براش تنگ   . اذان متام شده و ياد بابا افتادم      
 مي کند؟ خوابيده يا شعر مـي         االن چه کار  . شده

م قبـول   هـ  گويد؟ مامـان گفـت شـعر بگويـد و ا          
آدمهاي تو سرش هنـوز بـا هـم مـي جنگنـد؟             .کرد

مهديگر را تري باران مي کنند؟ بابا کـه جنـگ را            
دوست ندارد پس چرا آدمهاي تو کلـه اش بـا هـم             

مامـان  . دوست مني شوند؟ خدايا بابام را خوب کن       
کـه بـه مامـان گفـت آش         ! که آش نذري پخت براش    

 کي بابا بر مي گردد؟ آدم بابـا نداشـته         بپزد؟  
مهـه لبـاس    . باشد تنها مي شود و ازمهه مي ترسـد        

تو من می روم    . من هم پوشيدم  . پوشيده اند  سياه
 بايد کلي راه بروي     . که مردم مجع می شوند     مسجد  

 مـرا   رسـول . تا برسي آجنا که مهيشـه شـلوغ اسـت         
هـوا ابـري     .به جهنم . می ميرد از حسودی   ببيند  

. کيـف مـي دهـد     . است و خدا کند بـاران بيايـد       
ديـدم  . کبارباران باريده بود و رفتم تو حياط      ي

چشمهام را بستم و مثل بابا      . کسي نگاهم مني کند   
 سرم را اين طرف و آنطرف     . ه رقصيدن شروع کردم ب  

مثـل بابـا و دمل تنـگ بـود از           . پرت  مي کـردم    
دور . کـي بردنـد   وراينکه باباي مهربـان مـرا ز      

ويل داد منـي زدم کـه مـردم         . خودم چرخ مي خوردم   
خيس خيس شـده    .همند و بگويند ديوانه شده است     بف

. پابرهنه بـودم  . کيف مي کردم زير باران    . بودم
ويل . دستهام را باز کردم تا باران را بغل کـنم         

چشـمهام را کـه بـاز       . باران مرا بغل کرده بود    
. کردم ديدم مامـان هـم کنـارم دارد مـي رقصـد            

قشنگ مي رقصـيد و پاهـاش را        . چشمهاش بسته بود  
لباسـش  . حمکم مي زد زمني تـو آب      .  يد زمني مي کوب 
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38 طبل کوچک من  

ان بلنـد مـي     دستهاش را رو به آمسـ     .يس شده بود  خ
کرد و چرخ مي خورد و تـو دمل گفـتم ؛ تـو دلـش                

چـه مـي دامن؟ بعـد       . دارد با خدا حرف مـي زنـد       
سرش را خم کرد و داشت مـي افتـاد          . مامان نشست 

 دسـت گذاشـتم رو شـانه        .نفس نفس مي زد   . تو آب 
 :بودهاش که خيس 

 ! ماماني-
 . . .بيژن جان آ  . جان جان   .  آ جان و ماماني    -

 بيژن
من هـم   . جيغ زد و حمکم بغلم کرد و گريه مي کرد         

 مـي آمي تـو      دامشب بـاران بيايـ    . گريه ام گرفت  
اينقدر مي رقصم تا خـدا بابـام        . حياط مي رقصم  
البد بچه ها رفتنـد     . کوچه خلوت است  .را خوب کند  

 . ه کسي طبل مني دهمب. من هم مي روم. هئيت
 
 
 

 و ميرتا کـه مـي        و شيرين  فقط به کوروش و خسرو      
 بزرگ کـه شـدمي بـا هـم          . مي دهم  خواهد زمن بشود  
سـهراب  را دوسـتم       باباش عمو .  عروسي مي کنيم  

من هم دوستش   . مهيشه براي من شکالت مي خرد     . دارم
خوش حبـال مـيرتا و      . دارم ويل يک کم مي ترسم ازش      

هرشب پيش آهناست و با هم      . ارندکوروش که بابا د   
کي بـود بابـا را      ! تازه! من نه . بازي مي کنند  

. ش ا مجعه بود که رفتيم پيش    . هفته پيش  ديدم؟ دو 
گفـتم  . مامان سر کار نرفت   . شيرينمن و مامان و   

بسته سيگار بـراي بابـا       دو. که مجعه ها مني رود    
 پشـت    شيرين .تيمارستان که رسيدمي ترسيدم   . خريد

ويل بابا کـه    . مي شد و مامان گفت نرتسيم     مامان قا 
آدمهـاي تـو کلـه اش ديوانـه اش          ! ديوانه نيست 

نشستيم زير درخـت رو نيمکـت تـا بابـا           . کردند
 : حوصله ام سر رفته بود.بيايد

 ! مامان-
  چيه پسرم-
  پس کي مي ياد؟-
  دندون رو جيگر بذار مي ياد-
 ! مامان-
  باز چيه-
 ! مبونه بابا تا کي بايد تو زندان-
  زندان چيه؟-
 مهه مثل زنداني ها لباس دارن. گه ايناهاش دي-
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39 طبل کوچک من  

 .اينا مريض اند.  نه عزيزم-
  چرا بابا فرار مني کنه از اينجا؟-
 !رار براي چي    ف   حالش که خوب شد بر مي گرده؟       -

 !جلوش اين حرفها نزني ها
  باشه-
  بابائي اومد-

ي قوز کرده مـ   . خودش بود .  بدو رفت طرفش    شيرين
منـي دامن بـه چـي       . سرش پائني بود  . آمد رو به ما   

لبـاس راه   . مامان از جاش بلند شد    . فکر مي کرد  
 چقــدراينجا .مثــل زنــداني هــا. راه تــنش بــود
ش سـفيد    ا ريش گذاشته بـود و ريـش      ديوانه دارمي؟ 

غلـط  !ويل بابا از ريش بدش مي آمد کـه        . شده بود 
 خودم مي آمي  . مي کنند به باباي من  زور بگويند       

 بــه مــي زمن. مــي دهــم  از اينجــا فــراري اش 
 . زير شکمشان تا مبريند. آجناشان

 
 
 
 

بغلـش  . بابا خـم شـد و ايـران را بوسـيد          ! آها
من هم رفتم جلو    . بابا با مامان دست داد    . نکرد

خـم شـد و     . دسـتش داغ بـود    . و باهام دسـت داد    
دهـنش را دوسـت دارم کـه مهيشـه بـوي            . مشدبوسي

 :فتهبم گ. سيگار مي دهد
 ! مرد شدي ها-

مامـان گفـت    . بابا هم لبخند زد   . خنده ام گرفت  
 :رفتيم نشستيم رو نيمکت. برومي بشينيم

 دمل برات تنگ شد بابا -
  خوبي؟. دل منم تنگ شد بابائي-
  آره-
  تو چطور ماماني؟-
 !کي مي خواي بيائي خونه.  منم خومب-
  مي يام بابا-
  دوستت دارم بابا-
  دارم من هم دوستتون-

 : مامان نگاه کرد بابا به
  تو چطوري منيژه؟-
 ي؟بخودت خو.  منم خومب آقا-
   من؟ هي -
  چرا هي؟-
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40 طبل کوچک من  

بـي  .  مـي ريـزم     فرو مثقال مثقال .  حرف ندارم  -
 .خيالبي . دارم متوم مي شم. صدا فرو مي ريزم

شـاخه هـاش رو پـائني       . دسـرمان درخـت بـو     ال   با
 :آويزان بود

 ! ديگه چه خرب منيژه-
فِ   مهه چي رديـ   . نگران هيچي نباش  . يزمهيچي عز  -

 آقا
 يعين چي؟ يعين مـن ديگـه از مشـا و اون زنـدگي               -

 !نيستم منيژه؟ آه مردها چه زود فراموش مي شن
 
 
 
 
 
 
مني گم  . اينطور فکر نکن عزيز   !  چي مي گي بيژن    -

 که ناراحتت نکنم
. بگي مي فهمم هنوز منـو مـي خـواي           برعکس تو  -

مـن  . چشم بـراه مـين    . موش نشدم فرا. دوستم داري 
پنهون مي کين کـه چـي؟ متـوم فکـر و            . مهمم برات 

فکـر کـردي مـن      . ذکرم پيش مشاست به خدا منيـژه      
 مني دومن چي از مشا و بچه هـام                    اينجام

 مي گذره؟
. چشم به راهت مـي مـومن      .  من مهيشه دوستت دارم    -

اين مهه راه آمدم براي چي؟ براي تو        . برام مهمي 
 به پات نشستم. ن مي خوامتچو
  مي دومن عزيزم-
بـرج اجـاره خونـه       دو.  مي خواي بدوني؟ باشه    -

دارم جون  . هيچي. قسط باد کرده رو دستم    . مونده
 .من هم قطره قطره دارم مي چکم. مي کنم

  پس با هم متوم مي شيم-
 طفلک بچه ها.  آره-
  هنوز سرکار مي ري؟-
. ه هم نيسـتيم   بيم.  ديگه جوامبون کردند  .  آره -

بايد خـاک تـو سـرم       . خدا نکنه بچه ها مريض شن     
 .کنم

به موهاي ژوليده اش دسـت      . بابا سرش را خم کرد    
 :کشيد و ناله کرد

 دمل الل شد؛ نه زبومن!  چي بگم-
 سرنوشت اين بود بيژن جان.  ول کن-
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41 طبل کوچک من  

 سرنوشـت مـا     .سرنوشتمان ايـن نبـود    . نه!  هه -
و حـاال مـي     اري شـده خـامن      بدخبت بيچاره ها دستک   
ام رحم کنـه    هخدا به بچه    . ذارن رو حساب تقدير   

 که تو آتيش ما دارن مي سوزن
 خدا بزرگ.  ول کن-
  . براي پولدارا بزرگ.  خدا براي ما نه-
 ! هبت مي رسن اينجا-
پرسنل اينجا هم بـدخبت     .  اي بابا مي لونبونيم    -

 !راسيت منيژه. تر از ما
 بگو عزيزم -
 دم به شعر گفنت دوباره جدي شروع کر-
 
 
 
 
  جدي؟-
تا يکماه ديگه فکر کنم بتومن کتـاب        .  باور کن  -

 چاپ کنم
  امسش رو چي گذاشيت؟-
  زمزمه هاي مرد خاکسرتي-
 يکي از شعرهاتو خبون برام! بابا شاعر.  جالِب-
 آها. بذار يادم بياد.  باشه-
  هي شاعر؛-

 سراغمان را ديگر از آئينه نگريمي
  کنيم را باورگم شدمنان

 چون
 ديگر

 سايه ها هم مبا پشت کرده اند
 حريان مانده اند سايه هاي لرزان

  در کوچه هاي خواب زده
  بيهوده مشتاب

 هي شاعر؛
 قرهنا فاصله ست 

                     بني ما
 بايد 

  دست تکان دا د
  آهنم

  براي مهيشه
 ! چطور بود منيژه-
 مرصي شوهر شاعرم.  خوشم آمد-
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42 طبل کوچک من  

خسـته  . فقـط يکـم   . م با ما بازي کرد    بابا يک ک  
من هم بزرگ شدم شعر مي گـومي        . دوستش دارم . بود

 .و براي ميرتا مي خوامن
 
 
 
 
 

صورت و چشمهاش را که مي ديـدم دمل         .   مثل بابا 
موقع خداحافظي بـاز بـراي      . خيلي مي سوخت براش   

ما هم گـوش    . مامان شعر خواند و او هم گوش داد       
د و با هـم مـي رفتـيم         کاش بابا اينجا بو   .کردمي
مردم تو خيابان چـادر زده      . حيف که نيست  . هئيت
هـر کـه از راه      .  دارد یم بزرگ َلهئيت ما عَ  . اند

مامـان  . من هم بوسش مي کـنم     . مي رسد مي بوسدش   
ويل .  به من مي دهد     ازش مهگفت ببوسم و هرچه خبوا    

. چرا باباي مرا خوب نکرد؟ ديگر بوسش منـي کـنم          
 سبز پوش اسـت و يـک عـامل          علم. با خدا هم قهرم   

 گـره هـا     .پارچه هبش گره زدند که باز نشده است       
بـرق  ؟  !را که باز می کنـد کـه مـا منـی بينـيم             

جلوي مغازه ها مردها نشسته     . خياباهنا روشن است  
. بچه ها مي دوند و از کنارم رد مي شـوند          . اند

آي کيـف مـي دهـد       .شانس آوردم خنوردند به طـبلم     
حالش جـا   .  که طبل دارم    آجنا باشد و ببيند    رسول

. مي آيد و ديگر کور کوري مني خواند براي هيچکس         
 :جا بزمن اصًال هبرت است از مهني

 بوم بوم بوبوبوم -
تو خر سواري مي گـريي از بچـه هـا؟           . جامني جان  

 زدم  !اذيت مي کين؟ حاال بيا و ببني که طبـل دارم          
دسـته انگـار بـراي      . دمل خنـک شـد    ! تو پوزت نه  

 مـي زمن بـه طـبلم و         . هم امشب مي زمن    من. آهناست
دارم مـي رسـم بـه هئيـت         . صداش مهه جا مي پيچد    
بچه هـا دارنـد آجنـا مـي         . خودمان که مسجد است   

االن صداي طبل مرا مي شنوند و مي آينـد          . چرخند
رسـول  .  گفتم؟ دارند نگاهم مي کنند     يديد. پيشم

 هوا سردتر   به من چه؟  . باشد. يعين آمده؟ مني دامن   
آب دمـاغم   . کاش لباس گرم تنم مـي کـردم       شده و   

بچـه هـا    . مي رسم به مسـجد     .دارد راه مي افتد   
نکنـد مـي خواهنـد بقيـه را خـرب           . رفته اند تو  
  جلوي مسجد ايستاده اند     از مردها  کنند؟چند نفر 

مـي  .  مني زمن   به طبل  ديگر. و با هم حرف می زنند     
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43 طبل کوچک من  

چشمم به علم مـي افتـد کـه         . روم تو حياط مسجد   
باهاش . ه است و پارچه گره خورده هبش      سبز پوش شد  

. هروقت بابام را خوب کرد بوسش مـي کـنم         . قهرم
 :بچه ها آمده اند دورم

 !طبل خريدي!  آرش-
  دزديدي؟-
 خريدم بابا . . .  نزن  حرف -
 
 
 
 
 
 
 
  دروغ نگو-
 مامامن خريد.  خبدا-
  راست مي گي بگو از کي خريدي؟-
  از مش کل عباس عمو -
. فقط اون طبل داره اينجـا     .  مي گه  راست.  آره -

 مي دي يک کم بزمن؟
 دست نزن.  گمشو عقب-
 . بده ديگه.  خراب مني کنم-

چشـم  .  اسـت  رسـول دوست جان جاني    . رضا مي گويد  
چـپ چـپ    . مهه را اذيـت مـي کنـد       . ندارم ببينمش 
 :نگاهش مي کنم

 !زرنگي.   کوفت هم مني دم-
  پس مني دي؟-
 مگه زوِر؟.  نه خريم-
 اگه گذاشتيم تو دسته بزني. لتو مي گريم حا-
 !دسته مگه برای مشاست. . . برو بابا  -
 !من!  آرش من بزمن-
 باهام قهر کردي؟.  مني دم-
بچـه هـا مهـه بـا آرش         . باهات دوستم .  نه خبدا  -

 مي دي؟ حاال . ديگه دوستيم
  باشه-
  بده-
 صرب کن مي دم هبت . االن نه-

 : مي گذاردرضا ول مني کند و سر به سرم
 کور خوندي.  مني ذاره بزنيرسول که -
 ! که نيست دسته مال پدرش-

 :ابراهيم رضا را هل مي دهد عقب
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بـا  ما  .  غلط مي کنه   رسول.  به تو ربطي نداره    -
 !مگه نه بچه ها. ش دوست شدمي ديگهآر
 من باهات دوستم آرش.  آره-
  من ديگه باهاش قهر نيستم-
 امشب کم مي شه  رسول روي-
  آرشآفرين. آره-
 ! تو دسته بزني ها-
  . بزن آرش يک کم -

 مي زمن به طبل و صداش تو حياط مي پيچد و خوشم            
ديگر کسـي   . مي آيد از اينکه مهه نگاهم مي کنند       

 کـم شـد     رسـول روي  . خوش حبـامل  . باهام قهر نيست  
 :کوروش و ميرتا هم آمده اند. باالخره

 طبل خريدي اي ول بابا.  سالم-
 ؟کوروش قشنگِ . مامامن خريد.  آره-
 !پس امشب تو دسته مي زني نه. دمت گرم.  آره-

 : رضا مي پرد تو حرفمان
   .  مني ذاره رسول. نه بابا-

 :کوروش هلش مي دهد عقب
 مي زنيمش.  غلط مي کنه-
 ! باباش هست ها-
 باباي من هم هست.  باشه-

.  هنـوز   نيامده رسول. زهنا و مردها مهه آمده اند     
خدا کند نيايد و مـن تـو دسـته          . مني دامن کجاست  

يد مي آ  از مردها که دوست باباست جلو     يکي  . بزمن
 :و به سرم دست مي کشد

  چطوري آرش؟ خوبي عمو؟-
  آره-
  بابات خوبه؟-
 . بله-
 ! نيامده نه-
  نه-
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45 طبل کوچک من  

 چه بالئـی سـر      هي روزگار  . . .   هي بيژن جان   -
 آدما می آره

ضا جلو مـي آيـد و بـه عمـو           ر. نوچ نوچ مي کند   
 :نگاه مي کند

 !عمو باباش موجيه ها -
مشت مي زمن تو دلش و کوروش هم مـي زنـد تـو               با

 :گوشش
   آي -
  موجي پدرته-

 :ش را مي گريد و مي کشد اعمو گوش
بـي  !  از ايـن حرفهـا بزنـی هـا          ديگه نبينم    -

 تربيت
 غلط کردم. . .  اوی اوی گوشم -

. دمل خنک شد  . ه مي رود  ولش مي کند و رضا با گري      
فرهاد هم مي آيد و با مـا دسـت مـي دهـد و از                

هـم آمـده     شـيرين . اينکه طبل دارم خوشحال است    
از رسول خربی   . پيش ما و گفت با مامان آمده است       

روش را کـم مـی      . منی دامن کجاسـت   . نيامده. نيست
دوست دارم ميرتا زمن بشود و براش شعر خبـوامن          .کنم

. الن سينه زنی شروع می شـود      ا. و او هم گوش کند    
مهه ی مردها آمده اند و حـيط مسـجد شـلوغ شـده              

مـيرتا  . البد مريض اسـت   ! خسرو نيامده چرا؟  . است
 :به طبلم دست می کشد

  بده يک کم بزمن آرش؟-
 ! اول يه قولی هبم می دی-
 چی؟-
  به هيچکس منی گی؟-
 بده بزمن ديگه. . .  باشه -
 ی کنیاول قول بده قبول م!  زرنگی-
 ! خوب چی-
 ؟! هر وقت بزرگ شديم من و تو عروسی کنيم-
بـه  . . . مـن منـی خـوام       . . . لوس  ! بی ادب  -

 بابام می گم
 ! می گی-
  آره می گم-
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46 طبل کوچک من  

 
 آها. . .  پس منی دم بزنی -
 حاال بده ديگه. . . باشه منی گم !  ببين-
 ! اول بگو با هم عروسی کنيم-
  شديمهر وقت بزرگ. . .  باشه -
   حاال بيا بزن -

 :حمکم می کوبد به طبل که مهه نگامهان می کنند
 بوم بوم بوبوبوم -
 اوناهاش. . .  آرش بابای روسل آمده -  -
 ! کو-
  اوناهاش ديگه-

. خودش است . می بينمش . به پشت سرم نگاه می کنم     
کتابچـه دسـتش    . پارچه سبز انداخته دور گـردنش     

 :مهه هبش سالم می دهند. است
  سالم حاجی-
  السالم و عليک-
  ياهللا حاجی-
  اهللا يارت-
  چطوری حاج حممد؟-
  شکر خدا-
  حاجی به صف بشيم-
  مهه آمدند؟-
  بله حاجی ما حاضريم-
آمـاده شـيد    . . .  اجرتون با آقا امام حسين       -

 تا باران نگرفته
 :ابراهيم می رود پيش اش

 ! عمو رسول نيامده چرا-
 
 
 
 
 بريد به صف بشيد. . .  جان  منی دامن پسر-
 ! پس کی طبل بزنه-
 کسی نيست. . .  منی خواد -
  چرا عمو آرش می تونه بزنه -
 ! آرش کيه ديگه-
  اوناهاش-

قلبم می ريزد و خدا خـدا       . با دست نشامن می دهد    
 :می کنم قبول کند

 خراب می کنه. . .  منی خواد -
  نه می تونه عمو-
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47 طبل کوچک من  

 باشه بچه. . .  ای بابا -
 

بعـدًا  .  نيايد  رسول خدا کند . قبول کرد . آخ جان 
مهه طرفـداري مـرا     . حسود خان . بفهمد دق مي کند   

. به مهه طبل مي دهـم تـا بزننـد         . آفرين. کردند
بـه  . مفتکي بزنند به طبلم   . خرسواري هم مني گريم   

کاش بابا بـود و مـي       . ميرتا بيشرت از مهه مي دهم     
االن ا  حتمـ . بيچـاره بابـا   . ديد که طبل مـي زمن     

 که رفتـيم    اسيگار مي کشد و شعر مي گويد و بعد        
مردهـا مجـع شـده      . ش براي مامان مي خواند     ا پيش

 گفـت حلقـه     رسولاند تو حياط و حاج حممد باباي        
يکـي يـک    . بزنند دور علم و کنار هـم بايسـتند        

هم يک ذره مي خورد و       او ليوان آب هبش مي دهد و     
ا ايستاده  زهنا پشت مرده  . مي دهد ليوان را بربند    

ايستاده ام و تـو      رسول   من هم کنار باباي   . اند
 ميرتا روبـروم ايسـتاده و       .گوشم گفت خراب نکنم   

 : داد مي زندرسولباباي . دست تکان مي دهد
  بر حممد مصطفي صلوات-

مردهـا يـواش يـواش مـي        . مهه صلوات مي فرسـتند    
 :چرخند دور علم

 حمکم  سينه بزن.  اجرتون با آقا سيدالشهدا-
باران من من مي بـارد رو       . ي جان جامن.  نيامد سولر

. بابا اگر بود کيف مي کرد تو اين هـوا         . سرمان
 : شروع مي کند به خواندن رسولباباي

 
 
 
 
 
 
 
بشنو ايـن     آخر اي عمو جان                                    -

 آه و فغان
 بر زنـان    چون تو سقائي عمو                                    

 و طفلکان
              بر ايـن            جرعه آبي رسان                   

 لب تشنگان
 از    آه و واويــال بلنــد                    

 حرمي بيکسان
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48 طبل کوچک من  

من هم مي زمن به طبلم و چقدر کيف مـي دهـد آدم              
به مـيرتا نگـاه مـي       !صداي طبل خودش را مي شنود     

 :کنم و تو دمل به خدا گفتم خوبش کند
  بوم بوم بوبوبوم-

زير بـاران   . دارم گرم مي شوم   . ديگر سردم نيست  
ــتاده امي ــا. ايس ــم   مرده ــد دور عل ــي چرخن . م

مـي   دستهاشان با هم مي رود باال مي آيـد پـائني          
 :شيند رو سينه هاشان و يکصدا داد مي زنند

  حسني حسني حسني جان-
  بوم بوم بوبوبوم-

 دمل مـي    !که نبـودم   زد؟ من    آي بود اينطوري حمكم   
مـي  منـي دامن چـه      . بچه ها اشاره مي کنند    . ريزد
بر مي گردم و بـه پشـت        . موهام خيس شده  . گويند

کي آمد کـه    .؟ خودش است  !رسول. سرم نگاه مي کنم   
شـيب  بـل دي  طبلش بزرگرت و نـوتر از ط      . شمن نديدم 

 و مـي    ه با آن شکمش ايسـتاد     بزرگ و قشنگ و   .است
 :زند به طبلی که تازه خريده است

  بوم بوم بوبوبوم-
 :مردها يکصدا جواب مي دهند

 سني حسني جان حسني ح-
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 زير باران که تند شده و     .  تو حياط   ام  ايستاده
چشمهام را بسته ام و دارم مي       . مي ريزد رو سرم   

پاهام را حمکم می    . دور خودم چرخ می خورم    . رقصم
درست . کومب زمين، تو آب و دست هام را باز کردم         

. نقدر مي رقصم تا بابا خوب بشـود       اي. مثل بابا 
کاش متام مردم دنيـا زيـر       ! شايد مامان هم آمده   

باران، برقصند تا باباهـائی کـه جنـگ آهنـا را            
. خيس خيس شده ام   . ديوانه کرده است، خوب بشوند    

 چرخ مي خورم دور خودم و پاهـام         .پابرهنه هستم 
ديگر طبل منـي زمن و فقـط        . را حمکم مي کومب تو آب     

بابا خودش گفت   . آهنم تو باران  .  برقصم مي خواهم 
زيرباران رقصيدن کيـف    . باران براي غريبه هاست   

شايد مامان هم کنارم دارد مي رقصـد و         . مي دهد 
من هم تـا بـاران مـي بـارد مـي             .گريه مي کند  

بابـا خـوب بشـود و        اينقدر مي رقصم تـا    . رقصم
زيـر  . بابا را اندازه ميرتا دوست دارم     . برگردد
رانی که بابا هم دوستش دارد و مامان        با. بارامن

دوسـت دارم   . هم مهينطور و ميرتا هم دوسـتش دارد       
باران ببارد و من برقصم و شايد بابا هـم دارد           

    ! زير باران می رقصد
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