
.......زير گنبد کبود! يکی بود يکی نبود  
 

.پای تلويزيون نشسته بود  که، من بودم و پسرم  
. گوشه سمت چپ بود، زيبا و خنده روعکسش پسرم منو صدا زد و اون رو نشون داد،  

  . بعدش حسوديم شد و باالخره نگران شدم،اولش خوشحال شدم
 

 نه واال،  با اون  عقلش   اون باشمن که نگران چشم زخم به خوندم و به تلويزيون کوف کردم، نه اييک وردی 
. نه واال، نگران نظر خوردن اين گوينده ها و اينا هم نيستم نشون داده که از اين حرفا جا نمی خوره  

  خدا و پيغمبر رو ميارن هيچ چشم زخمی بهشون کارگر نيست هر چی هم که از لباينا از بس شبانه روز اسم 
.ن هنر ببارهو لوچه هاشو  

 
شين هر چی هم می ميگم که يکی نيست به اينا بگه بابا تا شما اينقده شب و روز قربون صدقه خدا و پيغمبر "

 دکونتون رو  اجازه ميده شما از اون ور دنيا بيايين وين راهتون نمی دن، آخه کدوم آدم کاسبیايران ايران بکن
 از هر جای ديگه ش که اين  هی از خليج فارس بخونين يا که حاال که اينا کار ميکنن بزنين؟تو راسته  بازاری 

". پرست رو به رحم بيارين وطنکاسبای  
 
 خدا يک کاری کرد که  آخه تا آرزوکردم اونو ببينم اقبال خودم می ترسم که نظر بخورهازشانس و ، نه واال  

. اونم با اون خنده رويینما ببينم و توی جام جهاناون ر  
 

 ميگه هنر نزد ن يک ضرب المثلر ونيازای ما اختراع شده، چوين نذر ميکنم اين تلويزيون از هم اصال فک
 و ای خودم ديدم که موهاش بور بودمايرانيان است و بس و چون من خودم مخترع تلويزيون رنگی رو با چش

. درست شه تلويزيون نيازای ما باعث شده پس حتما نذرو " وقتی دانشکده بوديم اومد" چشاش آبی  
 

 نه که فکر  ،ويزای ديداری بگيرم " دوستم که با من قهر کرده "اوناز ستش من از وقتی که تصميم گرفتم را
همين يک عيب رو داره که تو مثل هر گل بی عيبی  "حاال برادرش " دوست من رودرواسی ، به زورنکني

،  بابانه ، يترسم خواهرشم به اون رفته باشهو م،  اونم از وقتی که اومده اون ور آبواسی قرار نميگيره رودر
د مثل اين که کدخدا و ده و يادم نميا " المثال   اما از اونجا که همچين يک خورده اين ضرببا طيب خاطر

ن ، صبح به صبح که ميام سر کار يک شمع توی اين سقا نداز می  من رو به ترديد"   توش داشتمرغابی
 که همه خاکیتويکنم که  شايد به عنوان يک ديفرانسيل کمکی بتونه منو از خونه ای که تو ده ونکه روشن م

.و بندازه تو جاده آسفالت  در آره اش بکس باد می کنم  
 

 بردم تو ديدم اين سپوره از پنجره ديروزهمين که شمع روشن کردم و دستم روونين، دحقيقتش رو بخواين ب
:  می کنه که داره قرقر  

 
.خدا ميدونه !اد درست بشهی اين مملکت می خوک  

 ولی اين مال وقتيه که خودم بخوام چيزی بگم  حرف ازسياست  بزنمميترسم  گوشامو تيز کردم چون که گرچه
.ولی بقيه که ريسک ميکنن بدم نمياد  

 
ن و از کاری که اچشن و اينطور چيزا، اونم برای چی چی نميدونم  همين توی تلويزيون آکهی گذاشتنش،مثال" 

شنا کنه، خودش آجشن و سرور خيلی خوشم اومد اما من ميگم بابا اهورامزدا خودش فرزنداشو با فرهنگ  کرد
 واز روبراه شد اينقدر مرده باد و زنده باد می گم که خود کوروش بياد تو خوابم يک کمی من هم وقتی اوضاع 

".نند صالح مملکت خويش خسروان دا، اآلن به من چهمن تشکر کنه و لی اآلن نه،  
 

: گفت اين آقا سپوره جوری که گوش به مصلحت کر شده من بشنوه خالصه  
  . دنيا کجاست و ما کجا
: گفت يواشکی گوش کردم ، يواشکی طوری که بتونم زيرش بزنم، برام جالب شده بود بازم  

 
ن آقا از ماشين  اونوقت اي، و از آلودگی نجات بدن روژوهانسبورگ اجالس زمين گذاشتن که زمينتا اونور دني

البد گاز کولرشم اليه اوزون رو !  با اين شمع هوای تهران رو آلوده تر کنهتاشمع روشن کنه تا   پياده ميشه 
.خراب ميکنه  



، کی بود  بعدش يکهو ميان که ها چی شد و چی نشد  می خوابنی بعدشم با خودش گفت مردم ميرن بيست سال
. کننجبرانبا شمع روشن کردن  اينجوری می خوان شون رو بيست ساله نوقت  تعلل و اکی نبود،و   

 
نذرم ادا   بگذار دامن خودش رو بگيرم و تا،م اين سپور نيست حضرت خضره  گفت، راستش انگار زد توخال

ه روشن گذاشتم نفهميدم چی جوری شمع رو روشن ونيم ولی من که حسابی نگران شده بودم، نشده ولش نکنم، 
.هم بارم ميکنه  ایديگهالبد اآلن يک چيز ک ذره ديگه لفتش بدم ي  گفتم وودر رفتم  

 
.رم ادا نشه و نذکار دستم بدنو رفيق نيمه راه اين امامزاده ها شدن معای نيمه روشن ترسم اين ش یمولی   

  
 که آدم "مار غاشيه "  ميگن تو جهنم مارايی هستن از دستم دررفت می خواستم بگم کهرشته کلوم!  جونخدا
  اولش اين که، منتها دوتا فرق دارهاين تلويزيونای فارسی زبونم همينجوره، پناه ميبره از دست اونا به اژدها

های توجيهی بهشت همه و اين کارا هم در راستای طرحاينا  ميگن می خوان يک بهشت بسازن برای 
دست خاله و خالوهای صد سال  باال ،ولغوز خوندنو پريدن به هم  بد گويی ی و بعدش هم اين که توسازيشونه

.بلند شدن ، يا با پيرهن کشی سر کوچه رو قرق می کردنکه دم غروب تو طاق درخونه شون می نشستنپيش   
 

. مجانی نيست توی مملکتی که آش نذريشم ،اونم بيشتر وقتا مجانی ؟ ميگم حيف زحمتی که ميکشن نيست من  
 

ه چ ماهواره نخريديم، از بس که تو اين مدت بآنتنودتراال من که راستی راستی تاسف می خورم جرا ز و
کوچه و خيابون، از وقتی ی جلودارشون نيست نه تو مدرسه و نه توی سهامون چيزی يادگرفتن، اصال هيچ ک

 به قول فرنگيا ، تا ليچار بار يارو ميکننه ميکنن هنوز يکی نشنفتن دهارو نگی فارسی زبون اين تلويزيونا
ی که به زبونشون بياد  گرفتن، تا بايکی بحثشون بشه هر چ، اصال کلی مبارزه سياسی ياددناگرسيو اگرسيو ش

روی يهودا رو سفيد بيچاره ر که انگا، طوری با اون رفتار ميکنن که  و هيچ وقتم کم نميارن  يارو ميکننبار
  . و می خواد بعد از دو هزار سال اون بنده خدارو از تاريخ بندازه بيرون باشهکرده

 
من شنيدم يکی از برادرا که کلی توی مجاب کردن آدما و عالقه مند کردنشون به معنويت صاحب امتياز 

 تو صيه  اصالن تلويزيونا آپ تو ديت ميکنه و با ديالوگ ايصطالحات بيگانه شناسيشو فرهنگ ا،انحصاريه
  . باشه گناه ندارهی منحرف هدايت آدما تمرين اگه به نيتنای لوس آنجلسی تلويزيوکرده که نگاه کردن

 
:شکايت ميکردن کهبچه هامون مارو بگو وقتی   

.يگاه کرديم و گفتيم ای بی تربيتا و ما بر وبر ن يارو اينجوری گفت و اونجوری کرد  
 
     . بد وبيراه باز شهمتلک و  زبونشون به شايد که بخونن فکر می کرديم کتاب ايرج ميرزا بديم 
 

هار جلد از  سه چ اينهمه نسال رو از نعمت ه بود و گرنه کم زود کارش رو شروع کرد دهخدا يکبنده خدا 
. دندون شکن اينا محروم نمی کرد اصطالحات نو نو  

 
, خالصه نميدونم چی بگم،   

 
حاال اون  !ن نه بابا اصال اين نذر و نياز کار غير اصوليه و من بايستی که کار اساسی تری بکنم، می بيني

يبی نداره پيغمبرای ما اون دنيا اگه مسجد اونطرفا نيست تو کليسا هم ع  "ه يک چيزی نذر کنه بايستی  بر
 واسه اين که ترقی کردم و تصميم گرفتم بجای چشم نخورميک وقت من که   " صاف ميکنن با هم اباشونوحس

:نذر ونياز کار اصولی تری انجام بدم و اون اين که   
 

ببرم، چه  از بين ناشی شده ن وکه فقط به فقط از بی محليای ارفتاری خودم رو گ و رنج و ريشه اين بی تابی
 جوری ؟

 
راه ورسمش رو اگه .  و هرروز يکيشون رو ميشکونم چهل تايیامروز ميرم يک شونه تخم مرغ می گيرم

 ر در مياد، براتون ارزونتمی خوره از ويزيتای اين دکترای روانشناس  به دردتون  ميگمون برات بعدا نبخواي
 با تا اون منو اينجوری دست کم بگيرهمنو چشم زد از حسوديش  که چشم هر کی که ينوندولی اين رو ب

.شکستن تخم مرغ می ترکه  



 
ولی از حق نگذريم اين مجريا و اينا سنگ تموم ميگذارن، دکتراشون که نگوو  نپرس به هر سوالی جواب 

.ميدن  
 

، تازه حرف بزنن بايستی برن غاز بچرونن کم راجع به غير تخصصشون  بيچاره دکترای تو ايران اگه يک  
 و تق و تاثير اون روی منظم شدن دندونالی اينا از زيبايی گرفته تا عمل ف وبازم يک عالمه شون بيکار ميمونن

 همه چيز اظهار  ساله ،خالصه برای17-16 اختالف زن و شوهر و قهر و آشتی دختر پسرای روانشناسی و
 خيلی هم تشکر امور به اصالح مياد و همه و و شکر خدا همه مريضاشونم به راحتی درمون ميشنميکنن نظر 
.ميکنن  

 
 توی دلمم هم  زده کرد و توبه ديشبم رو که ازاونسر مساله اصلی که منو نصف شبی خوابو بريم اما بگذريم 

ندوق گذاشتم و چهل تا هم به اون  توی صترانه هاشواصال سی دی ،  نگم و ننويسم به صبح نرسيده شکست
 یتو ن و ا ترانه هایاين سی دی از بس که " خوندم که هيچ وقت باز نشه تا هم ورد و جادو چهل ،قفل زدم

 م داشتنونشونی از اهم هر چی  " اين هير وبير که من به استنتاج منطقی نياز دارم آدم رو احساساتی می کنه
  . رو هم پاک کردم ش گ فايال  گشتم و حتی کوکيها و الگشتم و،  پاک کردم روی کامپيوترم

 
 مونده پيش اونکه هنوز چيزيش  اگه (و رو همتا اين نصف غررانگار سرنوشت مقدر کرده که اما چه فايده 

 نتونم بخاطر گر گرفت نسوزونمبعد از اين همه سال م و به آتيشی که نميدونم چی جوری راي اين وسط ن)باشه
. ه خودم رو حسابی جمع وجور کنم هم که شداون  

 
آخه اين رسم مروته تا دستی به سرو صورتش کشيد و خنديد من فکر کنم نکنه که می خواد من ببينمش و آگهی 

 تا من باشم  به حرف بياره و همم باز طاقچه باال بزاره بچزونه هم و می خواد هم منوتوی تلويزيون بهانه ست
.و بگم پيش اون کسيم  

 
که با اون زحمت و  خوندم که يک وقت شانسم چشم نخوره، آخه تا اومدم ببينم واسه چی دالرايی رو  من ورد

والبد بقيه اش  ميگه که از بيست دالر حقش يک دالر بهش ميدن  با همه پولداريشازه ت ومشقت بدست مياره
 داره و هر چی عربده کش و وب ور جرأت کنه چبا گرفتن اونا پولدار بشه وه که اين آقای بوش پسرهم ماليات

ر روحشون خبردار نبود و وقتی هم  سپتامب11  از حادثه هر چند که"گردن کلفت محله است رو هراسون کنه 
نصيحت می کردن که اين بوش پسر درس نقدر که از سر دلسوزی و ،ا جريحه دار شدبردارشد قلبشون خ

دربست بگذاره خط بگيره و رو دور اين محله شده که هم توی تاريخ  نام نيک  بجا گذاشتنعبرت بگيره و برای
. ديدم رفت،صرف آگهی کرده " تاريخ بياد داره سند دارن و مدرک که تا دست اينا  

 
 منو بچزونه هر جا سرک کشيديم ديديم پيش پای ما  بود اين آگهی کردنشم مثل ايران اومدنش بود انگار اومده

. بودرفته  
 

اده ها اگه منت بزارن و تو خواب کسی بيان تا بخوان دامنشون رو بگيرن ميزارن يم که امامزه بود ما شنيد
 پسرم ،که ميومدم جلو تلويزيوناگه  حاال تازه  ،مه بوديدا نکردپ که هنوز جرأت اين کارا رو ولی منميرن 

  واسه چی بود؟يب شدنش ديگه غ،ميگفت بابا برو کنار بزار تصوير بياد
 

  .منو می خواست در آره فقط بوی دماغ سوخته 
 

 هشتاد تا هم خودشون ميزارن روش که سرراست ه ايران، اينجا اگه بيست دالر کارکنمن ميگم اصال چرا نمياد
. و خريد وفروش نميشهدالری اصال به چشم ايرانيا نمياد  ميدن چون که کمتر از صد بهشصد دالروبشه   

 
 ؟  اگه صددالری کمتر برای فروش داشتنون فردوسی بزنينن تهرون سری به خياب ايندفعه اومدي، نهن ميگي

ست اين مجريا وگرنه تالفی اين  بدين دينگوشم رو بکنهر دو تا تو گوشم اصال ون خواست بزنين هر چی دلت
 اينجوری يک کاری هم برای اين مجريای تلويزيونای ، نگين که من نگفتم!ارو شما بايستی پس بدين هاحرف

. ، از من گفتن بودفارسی زبون کردين  
 

  آيدفتا که شبرو است او از راه ديگرگفتم که بر خيالش راه نظر ببندم      گ
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