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مقدمھ
بھ جان عزیزتان ھیچ گونھ قصد وغرضی چھدرنگارش این کتاب،بندهء حقیر نویسندهبا سالم 

واصوال خاک زیرپای ھرچی  دکترو پرستار و مامور راھنمایی و رانند گی ھستمنداشتم و

.جاد تفرقھ و نفاق بین زن وشوھرھا  ندارم ایی برایصدق

پرتا براخواندید وخوشتان نیامد ، فوری فرتی کتاب را بھ داخل سطل زبالھچھاگراوائل کتاب

.سایر داستانھا را بخوانید ،یک کمی صبر داشتھ باشید. نفرمایید 

تاریضخانھ  نامیده می شودمریض و مدر فصل  اول کھ . دارای دو فصل است چھاین کتاب

.جایی کھ جان داشتم از دکتر وپرستارھا غیبت کردم  

اقشاردر اینجا باید مردانھ اعتراف کنم کھ قشر محترم اطبا و پرستاران از زحمت کش  ترین 

.قشر محترم نمی کاھد اعتبار  و ارزش این ازجامعھ می باشند و چرندیات  من 

کھ شاید گاھی اوقات سھل انگاری شده ، افراد معدودی می باشندآن چھ در این جا مضحکھ

.انجام می دھند  

.در فواید کاله ایمنی داد سخن داده امدر فصل دوم از ھردری سخنی گفتھ ام ابتدا

قابل توجھ مسئوالن محترم راھنمایی و رانندگی جھت پاک نمودن خالفی اتومبیل بنده بھ

....شماره پالک 

را بھ یاد امواتچھادامھ جھت غافلگیری اموات محترم بھ آرامستان سری زدم و این کتابدر

.متبرک نمودم و در پایان بھ ماه عسل رفتم 

.   امیدوارم کھ خوشتان بیاید  
محمد جواد: نویسنده  





عروس  و داما د

دارد اماوشتان دیر و زودوز وزش در گاست کھخروس بی محلیحادثھ و بیماری 


.سوخت وسوز ندارد البتھ صدای اقا خروسھ صبح در می آید 

سر و یکردن موبند شانھاگرخدای ناکرده کالغ نا خوشی بر شانھ تان نشست در قید و

بدون ترس بھوآراستگی سر و وضع تان  نباشید بند کفشتان را ببندید و بدون فوت وقت

.بروید مراکز درمانی 

از کادری مھربان و تعداد زیادی چرخبال و آمبوالنس فوریتھا با بھره گیری این روزھا

.خود را سریع و سیر بھ با لین بیماران می رساند 

گرچھ گاھی عروس کھ رفتھ گالب بیاورد آمبوالنسش الی ترافیک گیر میکند وگاھی قصد

زیر پای داماد محتضردر گل می ماند وعلف بین راه چرخ چرخباشدارد گل بیاورد اما

.سبز می شود 

یم گفتھ اند سیلی نقد بھ از حلوای نسیھ و اگرخودتان با پای خودتان بھ مراکزدرمانی د از ق

:بھ قول حافظ . بروید زودتر می رسید

زحد می برد شیوه بی وفایی عروس جھان گرچھ در حد حسن است 





مدارک مورد نیاز

ھنگامی کھ بھ خیریت و میمنت دارید بھ بیما رستان یا درمانگاه  می روید باید مدارک

.را بھ ھمراه ببرید تا پذیرش شوید و درمان شوید اصلی

بیمار بدون مدارک شناسایی اصلی بھ خربی پاالن می ماند کھ پشت درھای بستھ در گل 

.می ماند 

رزو عصر می کنند ، حتی ھنگامی آمردم عصر ما کھ روزشان را با در حال و ھوای 

اشتباه نکنید این .کھ در خیابان راه می روید ممکن است بھ مدارک اصلی نیاز پیدا کنید 

پول ، پارتی ، پررویی کھ . مدارک اصلی کارت ملی ، شناسنامھ و دفترچھ بیمھ نیستند 

.آچار فرانسھ زندگی امروز می با شند بھ سھ پ معروف ھستند مدارک اصلی و 





خواب ناز

.افتاددرمانگاه شدم چشمم بھ سطل زبالھ وسط سالننیمھ ھای شب با حالت تھوع شدید وارد

.سرم را داخل سطل کردم و عقده ام را سر سطل بیچاره استفراغ کردم 

. ن درمانگاه دکتر و پرستار دیدم اگر کسی در سر حسن کچل مو دید من ھم در ای

متفرقھمحل استراحت پرستاران  ورود افراد: روی یکی از درھا افتاد چشمم بھ نوشتھء

.ممنوع  

داخل اتاق صدای نعره یک خرس از.گوشھایم را تیزکردم . خبری نشد.رفتم و آرام درزدم 

تنبانم رو کھ گل پام افتاده . ورده بود خرسھ رفتھ بود و پرستاربیچاره روخ. بھ گوشم خورد 

.نبود جای بچھ تر و از بچھ خبری . بود باال کشیدم وبھ قصد کشتن خرسھ پریدم توی اتاق 

بھ خواب زمستانی .چندین بار صدایش زدم . پرستار رو باال افتاده بود و خرناز می کشید

رفتم جلو و مشغول تکان دادن پرستار . این راحتی ھا ھم بیدار نمی شد فرو رفتھ بود و بھ

بگذار بانوسلطان: دستم رو گرفت و گفت . می بینھ بود داره خواب رنگیمعلوم. شدم 

. بخوابیم کسر خواب داریم 

شد سرنگ و آمپول را از من گرفت و با غضب پرستار با چشمان پف کرده از اتاق خارج

.برو بخواب : گفت 

و بھ طرف وارد درمانگاه شد کھ با ریسمان گاوی را بھ دنبال خودش می کشیدمرد چاقی

.مگھ نگفتم برو بخواب : پرستار اخم کرد و گفت . پرستار رفت  





.داداش خوابی منم صفر قلی گاو رو آوردم آمپول قا نقاریا ش رو بزنی : مرد گفت 

منتظر پرستاربودم کھ بیاید ،اب داشتمطرضدر حالیکھ دمر روی تخت خوابیده بودم و کمی ا

دستشکھ نیمھ خواب بود تلو تلوخوران درحالیکھ سرنگ بزرگی درپرستار. وآمپولم را بزند 

. بود وارد شد 

توانستم فقط. اما دیر شده بود متوجھ اشتباه پرستار شدم . وحشت تمام وجودم را پر کرد 

اومدم بلند شم کھ پس کلھ ام .فت وتشک را سوراخ کرد تیرپرستاربھ خطا ر. م ھجا خالی بد

.نصف شبی منو زابرا کردی حاال بازی ھم در می آری : رو گرفت و گفت 

.پرستار کھ گوشش بدھکار نبود تیر خالص رو شلیک کرد ! .اون آمپول من نیست: گفتم 

چی ودیگھ نفھمیدم چشمم تیره وتارشد.دادم بلندشد آتش ھفت رنگ ازکلھ ام شعلھ ورشد 
.شد 

.شلوارش روبکش پایین : پرستارسرنگ بھ دست بھ سمت گاو رفت و روبھ صفرقلی گفت

این آمپولی  کھ  ! تنبونش کجا بود ،این گاوه! خنده ای کرد وگفت داداش خوابی صفر قلی

.آ مپول گاو من بزرگ بود ،دستتھ  کوچیکھ مال گاو من نیست

ودکترو پرستاربیمارستان مشرف شدیداگھ یھ زمانی بھ درمانگاه یا! نصیحتاز من بھ شما

بدید خوابشان  بیدارشان کنید  ، اجازهپا برھنھ ند وید وسطداشتند ، فرتیخواب تشریف 

شماسرمن اومداگھ بیدارشان کردید وھمین بالیی کھ سر. بفرمایند استراحت کنند تجدید قوا 

.د کھ نگفتم ھم اومد نگی







روشھای جدید


االن ھم مشغول شستشو و. من جراح ومتخصص مغز واعصاب از دانشگاه کالیفرنیا ھستم 

. استریل کردن دستھایم ھستم 

آقای دکتر بیمار چھ مدتی  باید  بیھوش : صدای متخصص بیھوشی رو میشنوم  کھ می گھ 

.دیقھ ای مخش رو پیاده و سوار می کنم باشھ ؟  جواب می دم یک ربع ، من ده

با خودم میگم  مردک احمق این ھمھ با من کار کرده ھنوز نمی دونھ کھ من ده دیقھ ای  یھ 

.مغز عمل می کنم 

وارد اتاق عمل می شم ھمھ چیز آمادس ، پرستارھا دور تخت بیمار کھ بیھوش شده ایستادن

نوک متھ دلر رو روی! خاموش می کنم ھو ھو ھو دلر رو برمی دارم و چند بار روشن و 

. سر بیمارقرار می دم و آماده شکافتن جمجمھ می شم 

.زیاده روی کردم ،جشن تولد مادر بزرگمدردیشب. آخ دل پیچم دوباره شروع می شھ 

!  .بیرون می آم  ،  یھ راست می رم  تو دستشویی .  بھ طرف در اتاق عمل می دوم 

وبھ کھ مھندس سازنده بیمارستان شعورش رو داشتھ کھ بخشھای مرتبط باید در کنارخیلی خ

. ھم باشن 

یکی این آفتابھ : آب قطع شده آفتابھ رو ازالی در بیرون می فرستم و داد می زنم ! اکھ ھی 

.رو پر کنھ 

ریل  کردن وقتی از دستشویی  بر می گردم  اولین  کاری  کھ  انجام می دم  شستشو و است





!راستش رو بخواید دستھای ما پزشکھا ھمیشھ تمیزه ! اما  آب قطع . دستھاست 

یک ربع بیھوشی بیمار تموم شده. از خیر شستن دستھا م می گذرم وارد اتاق عمل می شم  


!مثل بز کوھی روی تخت نیم خیز شده محترموبیمار

بزنم متخصص بیھوشی بیاد ؟آقای دکتر زنگ : یکی از پرستارھا می گوید 

. نھ : می گم 

پزشکی نصف علم اصوال. یھ راه ابداعی برای کارھا داریم ما پزشکھای جدید ھمیشھ

. اینھ کھ بتونی حواس بیمارتون رو پرت کنی 

و می خواھم شما رو با یک روش جدید و بدون دردمی گم عزیزم من دکتر گالیلھ ھستم 

.ھشت ، شش، ھفت ، چھار، پنج ، یک: فا بھ چشمھای من خیره بشید بی ھوش کنم ، لط

یھ اعتراف برای شما خوانندهء عزیز بکنم اون ھم اینھ کھ من از دوران ابتدایی ریاضیم

.ضعیف بود و از ھرچی عدد و رقم متنفرم 

بیمار مبارکپرستار کھ پشت سر بیمار ایستاده با فرمان من کپسول بیھوشی رو بھ مالج

.محترم می کوبھ  وبیمار با آرامش ھر چھ تمام تر بیھوش می شھ 

.حاال من می تونم جراحیم روشروع کنم 





ھمراه بیمار



پدرم  امروز عمل جراحی  انجام  داده و من بھ عنوان ھمراه  بیمار در کنار تخت  پدرم

ه پرستاری داخل سالن می روم واز پرستاری سرم پدرم تمام شده ، بھ ایستگا. ایستاده ام 

.کھ آنجا نشستھ ، می خواھم  کھ زحمت کشیده و سرم پدرم را بکشد 

.برو چند دقیقھ دیگر می آیم: پرستار لبخند می زند و وقتی سماجت مرا می بیند می گوید 

ر دیگریبھ ناچاربھ سراغ پرستا. اما من ھرچھ صبر می کنم از پرستار خبری نمی شود 

رسمپرستارھابینکھ اصالمتوجھ می شوم . می روم ، اما از او ھم خبری نمی شود 

و ھمینکھ پرستار طبق دستور پزشک سر وقت سرم  و آمپول . کھ سرم را بکشند نیست

بیمار را تزریق می کند لطف و بزرگواری کرده و دارای وجدان کاری باال ست ، بھشت

کشیدن سرم جزء وظایف کاری. ان چھ ربطی بھ پرستار بنده ء خدا دارد و دوزخ  بیمار

.پرستار نمی باشد 

.ھمراه یکی از بیماران سرم پدرم را می کشد 

اصوال قبل از بستری شدن بیمار ، باید کمکھای اولیھ  و تزریق و پانسمان بھ ھمراه بیمار

بیمار را پانسمان تعویضشیدن سرم وبیمار، کارکگردن خوردآموزش داده شود تا ھمراه

.انجام دھد

، خروپفپرید بودھر چی چراغرنگ ازرخ ،ندزدکھ خاموشی شب ھنگامیآخرھای

ھمھ بلند شد مریض ھای محترم روی تخت ھاشون بھ خواب ناز رفتند در حالیکھ  خواب

ن رفتند شاید خواب پرستار ھا ھم بھ اتاق مخصوص استراحتشو. سالمتی  رو می دیدند 





. بیمارستان بدون مریض رو ببیند 

من ھر چی  سعی  کردم  روی صندلی  بخوابم  نتونستم  بھ ناچار رفتم روی تخت و کنار

.پدرم خوابیدم ، این جوری بھ پدرم کامال نزدیک بودم و می تونستم بیشتر مواظبش باشم 

مار:فریاد زدم . شدم احتماال مار نیشم زده بود نیمھ ھا ی شب ناگھان ازسوزش پشتم بیدار

. آروم باش منم آمپولت رو زدم : پرستار گفت 

.نفس  راحتی  کشیدم  و از اینکھ از مار خبری نبود  خدا رو صد ھزار بار  شکر کردم 

.من ھمراه بیمارم ، مریض این بغل دستیھ : گفتم 

نگویم بھ وجدان کاری پرستاران ، ھمانھا کھ در دل کھ آفرین در پایان این قسمت دلم نیامد 

اکثریت این.شب از خواب واستراحت خودشان می زنند و بھ فکر سالمتی بیماران ھستند 

.....قشر دارای وجدان کاری باال ھستند و شاید تعداد معدودی 





یک اشتباه سھوی

ن کنار تخت بیمار ایستاده ام و قصد دارم  بیمار را بھ من نظافتچی  بیمارستان ھستم  اال

بیمار مردی  نتراشیده  نخراشیده  با بینی بزرگ و سبیل  بلند است  کھ . اتاق عمل ببرم 

.  قصد دارد بینی اش را عمل کند  تا بینیش قلمی و سر باال شود 

ھا یش برای اعزام بیمار باالی سر بیمار مشغول نوشتن داروھا و توصیھجراح زیبایی

موبایلم زنگ می خورد ، بنگاھی  مسکن. بھ اتاق عمل می باشد ومن باید منتظر بایستم 

بنویسم  قبل  از ام پیدا کرده و من باید آدرس رین قیمت براانھ اجاره ای ارزاخاست یک

.ھ خودکار دست جراح زیبایی می افتدچشمم ب! شوداینکھ تلفن قطع 

شما رو کارداره ، دکتر ،آقای دکترتلفن ایستگاه پرستاری: کنم ومی گویم بھ دکترمیرو 

بدید من براتون نگھادکتر جان کاغذ و خودکار ر: گویم میقصد خروج از اتاق را دارد

.دارم 

اصوال ما نیروھای خدماتی  مظلوم ترین و در عین حال . بنویسم انم آدرس راحاال می تو

.ده ترین موجودات شاغل در بیمارستانھا ھستیم ، ما چشم و چراغ بیمارستانیم پیچی

آن زمانھا مخصوصا.ھستیم بیمارستانچشم درآمدهء ھرگروه ازماچشم ھای یکی ازروسای 

کھ ازدوربین ھای مدار بستھ و تجھیزات فعلی خبری نبود ما نورون ھا وتارھای عصبی

. بیمارستان بودیم 

.بھ دستور جراح  برانکارد حامل بیمار را بھ طرف اتاق عمل می برم ،بگذریم





بین راه کبری خانم نظافتچی بخش زایمان را در حال انتقال یک خانم بھ طرف اتاق عمل

شوھر بیمار قدم زنان در کنار برانکارد ، زنش را دلداری می دھد و می گوید . می بینم 

.عمل منتظر تو و کوچلومون ھستم ، اصال نترسی عزیزم من جلو در اتاق 

حاال کبری وارد رمپ .معلومھ از اون مردای زن ذلیلھ کھ آبروی ھر چی مرد رو برده 

مخصوص برا نکارد کھ سراشیب است می شھ ، من ھم پشت سرش برانکارد بھ  دست

.نھ اشدن خوارد رمپ می شم ، فرصت خوبیھ برای خواستگاری از کبری و خبر پیدا 

نیم مترشان اگر چھ دو بیمار کھ سواربرانکارد ھستند صحبتھای ما را می شنوند و دھان

.باز شده است 

.من وکبری کھ مشغول  حرف  زدن ھستیم  یک  لحظھ  از برانکاردھا غافل می شویم 

.می کنندمحکم  بھ دیوار برخورد،برانکاردھا  بھ سمت پایین بھ راه می افتند و پا یین

من و کبری  بھ سراغ . خصوصی ما  رو گوش نکنند حرفھایدباشنآنھاتا ،بھ جھنم

اینجا یک اشتباه. و  برانکاردھا را بھ سمت اتاق عمل می بریم برانکارد ھا می رویم 

کوچک صورت می گیره  من بیمار کبری رو می برم  و کبری بیمار من رو بھ سمت

کبری بیمارمرد را تحویل اتاق عملی.ھردو وارد اتاق عمل می شویم .اتاق عمل می برد 

کھ برای زایمان آماده شده می دھد  و من برانکارد حامل بیمار زن را تحویل اتاق عملی 

.کھ برای جراحی بینی آماده شده می دھم 

قائلاز آنجا کھ پرستارھای اتاق عمل و مسئول بیھوشی بین بیمار و میز وصندلی فرقی





.نیستند متوجھ اشتباه ما نمی شوند 

جراح زیبایی  بھ  بالین زن بیمار کھ . از این بھ بعد اتفاقات اتاق عمل را حدس می زنم  

کھ بیھوش می باشد می رود وبا تعجب می بیند کھ بینی بیمار قبال عمل شده و احتیاجی بھ

.و سیبیلھای جارو توالتی خبری نیست ندارد و از آن دماغ  باد کرده  خرطومی جراحی 

متعجب است کھ چطور باد بینی بیمار تھ نشین شده و بھ  شکمش سرایت کرده  کمی بھ

بعد از کمی تفکر بھ این نتیجھ .  مغزش فشار می آورد اما چیزی دستگیرش نمی شود

ا همیرسد کھ آن مشخصاتی کھ در ذھنش است مربوط بھ شخص دیگری است و او اشتب

.بینی زن را عمل می کند ،جراح. می کند 

.نگون بخت حاضر می شود بیماردکتر زنان و زایمان بر بالینمدر آن سوی میدان خان

.پشت ابرمخفی نگھ داشتھ است ن خورشید ھویت و جنسیت بیمار را چو،اکسیژنماسک 

خانم دکترھرچھ.ی کندپزشک کھ ازباد بینی بیمارش متعجب شده است بیمارراسزارین م

.با چراغ قوه نوزاد را سراغ می کند جای بچھ تر و از بچھ خبری نیست  


خانم  دکتر کھ از تعجب کم مانده شاخ درآورد در جستجوی بچھ ، تمام دل و قلوه وقلب و

.کلیھ بیمار را بیرون می کشد اما از بچھ خبری نیست 

شوھر زن بیمار بھ . اتاق عمل خارج می شود خانم دکتر کھ آمپرش روی ھزار رفتھ از 

.دنبال دکتربھ راه می افتد و وضعیت زنش و جنسیت فرزندش را جویا می شود 

درھمین. اما از حرفھای خانم دکتر کھ باخودش ھم قھر است چیزی دستگیرش نمی شود 

لذا بھ بخش.وشوھر خروج زنش را نمی بیند فاصلھ زن ومرد بیماررا بھ بخش می برند






.ھمسرش روی تختش خوابیده و ملحفھ را روی سرش کشیده است . می رود 

مرد ھمسرش را بغل می کند وقربان صدقھ ھمسرش میرود اما ازدیدن مرد کریح المنظر

مرد بیمار با لنگ کفش بھ جان آن دوی  بخش زنان با دیدنپرستارھا. شوکھ می شود 

.کتکشان می زنند ندمی افتند و تا می خور

زن ومرد بیمار مجددا راھی اتاق عمل. سر انجام زن بیمار در بخش جراحی پیدا میشود 

البتھ بھ ھنگام ترخیص ھر یک از این . می شوند و این بار بھ درستی جراحی می شوند 

دو بیمارباید ھزینھ دو عمل جراحی مختلف را بپردازند و کارمند قسمت ترخیص ،اشتباه

شده و بیمارستان سھل انگاری کرده و کال از این جور حرفھا سرش نمی شود و تاھزینھ

.کمال دو عمل جراحی را نستاند ول کن معاملھ نیست تمام و





کاله  ایمنی

و کاله ایمنی را قابلمھ ای می دانستمتا چند روز پیش فواید کاله ایمنی را نمی دانستم

اسباب خنده دوست و،شبیھ آدم ھای فضایی می شویم کھ ھرگاه آنرا بھ سر بگذاریم

سوپا پھا یش  زیر زنجمان بھ کار می افتد زودپزی کھ زیر برق آفتاب تابستان ،.آشنا 

وسیلھ ای کھ پاسپورتم بود برای. و مخ ومالجمان چون بادمجان پختھ ، از کارمی افتد 

حاالمی فھمم چھ موجود نازینی است این کاله ایمنی ،حاال. بھ نام پلیس عبور از مانعی 

در رختخواب ،سر سفره ء. حتی یک لحظھ ھم این بزرگوار را از خودم دور نمی کنم 

.غذا ، زیر دوش حمام ، خالصھ ھمھ وھمھ جا قدم عزیزش برسرم جای دارد 

انم کھ چھ قدر فایده دارد ومھرش موضوعی کھ باعث شد قدراین بزرگوار را بدانم و بد

:قرار از دلم ببرد ، ازاین قرار بود کھ بھ حضورتان عارضم 

چند روزپیش وقتی بھ خانھ آمدم ھرچھ عیال مربوطھ را صدا زدم از دیوار صدا درآمد

. از پامیسا خانم ،زن گرام بنده جوابی شنیده نشد 

ھ بخت النصر ثانی ، کاردش می زدی خونشخدا بھ دور پارمیسا خانم ، تبدیل شده بودب

.در نمی آمد و کم مانده بود خونم را بریزد 

و ازشام ھم خبری نبود سرد بھ سر می بردیمبعد از چند ساعت کھ در وضعیت جنگ

صوتی شکست و مرابھ شیوه ء دیوارباالخره پارمیسا خانم با فریادش دیوار سکوت را 





زنم با بمب ھای خوشھ ای سرزنش تمام عیوب داشتھ.ش ھایش گرفت زیربمباران سرزن

.وجودم  را بھ سرم می کوبید و گاھی از الفاظ غیر مجاز ھم استفاده می کردنداشتھو

. آرزو می کردم  الاقل یکی از اعضای سازمان ملل آنجا بود ومیانجی می شد

:جیھ حمالت نا جوانمردانھ اش گفت بعد از اتمام حمالت حرفی و ھوایی ، پارمیسا درتو

ھمین ھمسایھ مان آزیتایاد بگیرکھ چھ کارھایی برای زنھاشون می کننداز مردای دیگھ

خانم ھردفعھ کھ از مسافرت برمی گرده شوھرش اقا عزیز مراد گاو و گوسفند جلو پاش 

؟قربونی می کنھ ،  توبی لیاقت تا حاال شده جلو پای من یھ مورچھ بکشی

.دلم بھ ھرچی مرد زن ذلیل مزور ، صد ھزار لعنت ریز ودرشت فرستادم یتو

ھرچی بھ عیال عزیزگفتم کھ عزیزمراد قصابھ و گاو و گوسفندھایی  کھ جلو آزی جونش

بھ دارمی کشھ ، گوشش بدھکار نبودبرای فروشقصابیی دیگھ تومی کشھ یھ ساعت

.کھ نبود 

مورد عالقھ ھمسرپا شنھ بلند وکفشسرد ،نگجت برچیدن فردای آ ن روز در جھ

این کفش دارای  پاشنھ ء  فوالدی. را بھ عنوان ھدیھ برای  وی  خریدم  سر گنده ام

.سی سانتی   بود ومن پیشترھا خریدش را بھ دالیل امنیتی ممنوع کرده بودم 

تنھا عایدی من این بود کھ. مد خرید کفش ھم افاقھ نکرد و عیال مربوطھ ازقھر درنیا

برای نگریستن بھ صورت مبارک ھمسرم می بایست سرم را با زاویھ صد درجھ بھ 

.درست شبیھ حالتی کھ قصد داشتم بھ یک آسمان خراش نگاه کنم . سمت باال نگھ دارم 

ری صبح بھ سمت میدان دام  رفتم  و یھ گوسفند کاکل  ز. باالخره دلم را بھ دریا زدم 
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با قیف بی انصافھا سھ برابر وزن گوسفند ننھ مرده ،. خوشگل  وناز انتخاب کردم 

بیچاره شکمش مثل مشکھ شده بود وموقع. آب نمک بھ حلق اون بنده خدا ریختھ بودند 

مثانھ و! و ھم بستھ بودند تا وزنش کم نشھ راه ادرارش ر. راه رفتن تلو تلو می خورد 

باز کردم تاراه ادراش رو . ه و نای و مری گوسفند بیچاره یکی شده بودند روده و معد

. جلو چشمش باز بشھ 

روسری  و پیراھنی را کھ . تکھ ای تور بھ سر گوسفند بستم  . حاال زمان  تزیئنات بود 

.برای زنم ھدیھ خریده بودم بھ تن بع بعی پوشاندم 

کاله ایمنی رو .درست شبیھ  نشستن یک انسان .دم بع بعی رو سوار ترک موتورم کر

بھ سربع بعی گذاشتم تا خدای ناکرده اگھ تصادفی پیش اومد،خودم بھ درک گوسفند عزیز

.آخھ خدا تومن پولش رو داده بودم ،آسیبی نبینھ

پلیس چھارراه با. بھ چھار راه رسیدیم . گوسفند از موتورسواری حسابی لذت می برد 

وقتی با ھمسرتون قصد دارید بھ جایی برید بھتره ازوسایل نقلیھ عمومی: من گفت دیدن 

. استفاده کنید ، دو ترکھ سوار موتور شدن خطرناکھ ، بفرمایید 

. چشم ممنون جناب سروان : در جواب گفتم 

کھ این تنھا راھی بود. در دلم بھ این نقشھ ء ماھرانھ ای کھ کشیده بودم  آفرین می گفتم 

ننھ مرده بھمی توانستم  گوسفند را با موتور بھ خانھ ببرم ، بدون اینکھ موتور و گوسفند 

.پارکینگ منتقل بشوند 

سر راه پروین خانم ، اواکس. بعد از یک ساعت موتورسواری ، بھ محلھ خودمان رسیدیم 





از تعجب چشم ھایش چھارتابا دیدن من. محلھ را دیدم کھ در حال رد شدن از خیابان بود 

.پروین خانم بالفاصلھ با موبایلش مشغول مخابره خبر شد . از آیینھ موتور نگاه کردم . شد 

ازخوشحالی آب زیر پوستم . احتماال بھ ھمسایھ ھا خبر می داد کھ من گوسفند خریده ام

.کردم  اما سر تیتر خبر پروین خانم چیزی نبود کھ من فکر می . نمی گنجید 

و چون از موتور پیاده شدم و کاله ایمنی را از سر گوسفند برداشتم. بھ در منزل رسیدم 

گوسفند کھ از.گذاشتمکاله را بر سررا بگیردو پایمکاله جلو دستنمی خواستم  

.موتورسواری خیلی خوشش آمده بود روی موتورلم داده بودودلش نمی خواست پیاده شود 

عاشقشپارمیسا اگھ می دیدش حتما . م نازشده بود مثل خانم ھا ی کالس باالشده بودھرچقد

. می شد 

صدای پارمیسا را شنیدم کھ با عصبانیت گفت کیھ ؟ . زنگ در حیاط را زدم 

منم عزیزم تشریف بیار ببین کی  اومده ؟: گفتم 

.االن میام خدمتتون _ 

.ره دوران قھر ھم تموم شد با خودم گفتم خدا رو شکر باالخ

اوضاعاما. دلم آب شد قند توی . لبخند می زد جلو در ظاھر شد پارمیسا در حالیکھ

. آن طوری نبود کھ من فکر می کردم 

پاشنھ ء آن پارمیسا در یک چشم بھ ھم زدن تغییر ماھیت داد و در عین غافلگیری با

کوبید کھ صدایش تا ھفت خانھ آ ن طرف ترکفش کذایی چنان ضربھ ء محکمی بھ سرم 

حوردو جینبود وگرنھ االن یکبھ سرمخدا رحم کرد کھ کاله ایمنی. ھم شنیده شد 





.بھشتی بھ عقد بنده در آمده بودند 

بھ او زنگ زده بود و گفتھ بودجزجگر زدهعلت خشم پارمیسا این بود کھ پروین خانم

ی  با موھای  بور و فرفری سوار ترک موتورش کرده ،  حووفرنگشوھرت یھ زن

.سرت آورده

بھ شما ھم . بعد از این حادثھ حتی یک لحظھ ھم کاله ایمنی را از خودم دور نمی کنم 

!کھ برای یھ جایی تون خوبھ چرا. تما از کاله ایمنی استفاده کنید توصیھ می کنم ح





مراسم تدفین

من صدایاین. خاطراتشون بھ جا می مونھ می رن آدم ھا از اون ھا فقط

دوش مردم داخل قبرستان بھجنازه بر روی. است کھ جلو جنازه می خوانم 

ابد یش در حال حرکت است و در جلو ، پسران مرحوم در حالسمت سرای 

. حرکتند ومرده مرده گریھ می کنند 

یکی ازمردان نیک روزگار از دست ما رفت مردی سخاوتمند: می دھم ادامھ

، درامر خیر وبرقراریو مستمندان را می گرفت ضعفادست ونیکوکار کھ

.صلح و صفا ید طولی داشت این آقا مصطفی 

من ھم میدانم آب ازدست مصطفی نمی چکید ،درتعجبم.نیش مردم بازمی شود 

، این بابا از پشت د ست شیطان را بستھ بود ،اما من دادچطوربھ عزراییل جان

باید خوبیھای میت را بگویم حاال اگرمرحوم ملعون است وخوبی ندارد گناه من  

چیست ؟

جنازه راباالخره مردمو کول مردم باال رفتھ اماآقا مصطفی یک عمر ازسر

.ماز می شوند مردم صف می کشند و آماده ن. زمین می گذارند روی

مردم با دیدن . جل الخالق ، مصطفی  کفن  پوش نیم خیز می شود و می نشیند 

این صحنھ دوتا پا دارند ، دو تا پای دیگرھم قرض می کنند و ھر کدام بھ سمتی 

.فرار می کنند 

این ملعون خصیص جان بھ عزراییل.جناب عزراییل ھم حریف این مصطفی نشد 
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.د ، فقط چند ساعت سنگا لیزاسیون  شده بود نداده بو

.این ملعون چند باردست منو توی پوست گردو گذاشتھ بود و پول منو خرده بود 

امروز از صبح من االف این بابام ،از بس  کھ پشت بلند گو شعر خواندم  گلویم   

.حاال کھ ماھی بھ دمش رسیده ، این مصطفی داره موش می دوانھ. پاره شد 

آقا. بود ضربھ ای  بھ سر میت محترم  کوبیدم با آ جری کھ روی زمین افتاده 

. مصطفی دراز بھ دراز افتاد 

اینجا آرامستان است ھر کس کھ اینجا می آید باید آرام بگیرد وگرنھ آرامش را

. بھ او می بخشیم 

مش ،پشت میکروفن فریاد می زنم حضار عزیز تشریف بیاورید ، خودم کشت

جای نگرانی نیست ، میت االن آماد ست ، خواھشمند م جھت ادامھ مرسم تدفین

.تشریف بیاورید ، درست نیست میت روی زمین معطل بماند 

.و بھ این ترتیب مراسم تدفین بھ خوبی وخوشی ادامھ پیدا کرد 
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ماه عسل

ج کرده ایم  و قصد داریم ماه عسل با ماشینمن و پارمیسا خانم بھ تازگی با ھم  ازدوا

مدل باال و خارجی پدر پارمیسا بھ شمال برویم واالن درجاده چالوس ھستیم و پارمیسا

.کامال با احتیاط و با سرعت مطمئنھ و رعایت قوانین در حال رانندگی است 

دھندمیمدام بوق می زنند وچراغ. پشت سرما صف طوالنی ازماشینھا ردیف شده اند

. ھرکدامشان کھ سبقت می گیرند با دست اشاره ای می کنند 

منکھندادهاجازهخودش رانندگی می کند وپارمیسااینکھراستش را بخواھید از

االن  بھترین موقعیت برای منصرف  کردن  پارمیسا  و. کنم  د لخور ھستم رانندگی

.رانندگی خودم می باشد 

.ھر چی ژیان و پیکان و موتورگازی بود از ما سبقت گرفت: قیر آمیزی گفتم با لحن تح

.رسرعت مجازدراین جاده صدکیلومتره حد اکث:پارمیسا با آرامش ھرچھ تمامترجواب داد 

.روی این تابلوھا یھ چیزی برای خودشون نوشتن ، شما چرا جدی می گیرید _

ماشین صفر کیلومترخارجی:گفتم . رفتھ استحوصلھ ام حسابی سر. چند دقیقھ می گذرد 

.، پس کی میخواھید بھش گاز بدید ؟ پدرتون بھتربود برای شما تراکتور می خریدگرفتید 

عزیزم یھ:گفتم . این حرفھا ھم فایده ندارد باید فتیلھ ء سرزنش ھایم را باال ببرم ! نھ خیر

یھ کمی  فشارش بدید ثواب داره ،چیزی سمت راست ،زیر پاتون ھست بھ  نام  گاز اگھ  

!رانندگی شما منو بھ یاد تراکتور رانی ف ف می اندازه  
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سرزنشھای من کھ شبیھ بمباران  یمن توسط سعودی  بود  باالخره جواب  داد وپارمیسا 

آخ جان تمام عمرم ، آرزویم این بود کھ با یک ماشین مدل. بھ رانندگی من رضایت داد

.انندگی کنم با ال ر

سبقت . باید دویست و پنجاه کیلومتر را پر کنم . تا جایی  کھ  گاز می خوره  گاز دادم 

سبقتھ ، مجاز و غیر مجاز ھم نداره ، الیی می کشم در حد اللیگا ، آخ باید یھ زنگ بھ

. بروبچ بزنم خبر بدم 

او بدھکار نیست گوش من بھ  نصیحت ھای. ترس در چشم ھای پارمیسا موج می زد 

.ھنگام رانندگی نباید با آقای راننده صحبت کنید :گفتم 

بر خرمگس معرکھ لعنت ، گشت. نمی دانم ازکجا سروکلھ ء گشت نامحسوس پیدا شد 

.زھی خیال باطل ، گازش رو گرفتم . از من می خواست کھ در کنارجاده توقف  کنم  

.بفرستند برای صاحب ماشین ، منوسنھ نھ من کھ صاحب ماشین نیستم ، قبضشون رو

بھ اولین ایستگا ه پلیس راه کھ رسیدم ، نامردھا جلویم را گرفتند ، راه فرار ھم نداشتم 

ماشین را بھ پارکینگ بردند ، گواھینامھ ام  فقط بھ اندازه ء یک  انگشت  سوراخ شد 

بعالوهء یک  برگ  جریمھ ءپونصد شونصد نمرهء منفی ھم بھ بنده  الطفات  فرمودند 

. میلیونی بھ عنوان کادوی عروسی 

ونبودن طرفعزیزان راھنمایی رانندگی عشق جریمھ اند کاری بھ مقصربودنالبتھ این

. ھم ندارند 

ازماشین تولید شده گرفتھ تا کالغ روی آسمان برای ھمھ جریمھ می نویسند  من با این 
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.جای خود دارم ھمھ تخلف ریز ودرشت کھ

رانندگان یاغی ، اشتباھا تشا ن را زیر فرش ما موران راھنمایی رانندگی جارو میکنند

نظر پارمیسا اینھ کھ بھ جای ماشین ، من باید بھ پارکینگ منتقل می شدم ھرچی جارو

.را آب وتاب دادم جارو میوه نداد ، نظر پامیسا عوض نشد 

ایستادن ، سوار اتوبوس شدیم تا ماه عسل مان را  ادامھ بعد از یک  ساعت کنار جاده

.شب اتوبوس برای غذا و استراحت مقابل یکی ازرستورانھای بین راھی ایستاد. دھیم 

من داخل رستوران ، تنھایی حسابی. پارمیسا کھ مثل برج زھر مار شده بود پیاده نشد 

.، نزدیک بود خودم را خفھ کنم جشن گرفتم و سھ چھار پرس غذای مختلف زدم بر بدن

وقتی صدای بوق اتوبوس.برای رفتن ھم عجلھ ای نداشتم آخھ پارمیسا داخل اتوبوس بود 

. تلو تلوخوران بھ طرف اتوبوس رفتم . رو شنیدم رضایت دادم 

بغل دستی کسی پایین نیست ؟  با خودم: صدای شاگرد راننده را شنیدم کھ فریاد می زد 

.آفای ما پایینھ صبر کنید تا بیاد : ن پارمیسا می گھ گفتم اال

درحالیکھ دست تکان . با کمال تعجب اتوبوس بھ راه افتاد ھر چی داد زدم فایده نداشت 

. می دادم  شروع بھ دویدن کردم اما بھ گردش ھم نرسیدم 

بھ راننده بگومن جا موندم ، : گفتم . در حالیکھ نفس نفس می زدم بھ پارمیسا زنگ زدم 

داد زدم ھرچی پول جیبم بود خرج کردم پول. بھ من ربطی نداره : پامیسا گفت . وایسھ 

.ندارم ، سردمھ ، اتوبوس رو نگھدار 

ضمنا باید تعھد ! عزیزم پیاده بیا پات بازبشھ: با خونسردی ھرچھ تمام تر گفت پارمیسا 

.ایی ورانندگی عمل کنی بھ قوانین راھنمازاین بھ بعد بدی کھمحضری
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در حالیکھ. القصھ چشمتون روز بد نبینھ ، بعد از یک ھفتھ پیاده روی بھ تھران برگشتم 

.می چرخید و تھران بزرگ در نظرم ترھان شده بود مبارکمھمھ چیز دور سر

ھراین بود داستان ماه عسل من کھ بھ علت رعایت نکردن قوانین راھنمایی و رانندگی ز

.مار شد 

توصیھ می کنم شما قوانین راھنمایی و رانندگی را رعایت کنید تا بھ سر نوشت من دچار

.   میل خودتان ، از من گفتن بود . نشوید 
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سخن آخر

ید یک لیوان آب بخورید حتماً  این سخن معروف را شنیده اید کھ ھر وقت عصبانی شد

بندهء نویسنده بھ شما توصیھ میکنم ھروقت کھ دلتان غمناک شد وچشمتان نمناک ،حال

ھندوانھ نوش جان بفرماییدوبھ شکرانھ این ھمھ نعمت کھ خداوندبھ شما ارزانیایتکھ 

نزدیکان،است بھ دیگران نیکی کنیدمنظورازدیگران نزدیکا نتان نیست بلکھ منظورنموده

.اشد بعالوه افراد غریبھ میب

زبان قلمم صفحھء دلم را سوراخ کرد   روزگار رویاھایم را در خاک کرد

محرم سال ھزاروسیصد و نود وچھار             محمد جواد

پایان


