
های کبابی ((اختهذغالگی مزهبه خوش:)) یک پیشنهاد خوب  

شلوغ و پُر سر و صدا بود.از گفتگو خبری نبود و این فقط صدایاختۀ کبابی،مانند همیشه،کافۀ ذغال  

ای از کافه،برخورد چنگالها و چاقوها و بشقابها به همدیگر بود که توی سالن کافه میپیچید.در گوشه  

پشت اینقرار داشت.اختۀ کبابی ذغاله،دو روزنامۀ تاخورده و یک بشقاب دو فنجان قهوروی یک میز:  

فنجان قهوه حلقه کرده بود و اختار نشسته بود و دستش را دور یکی از دودر یک طرف،آقای ذغالمیز:  

بیرون کشیده بود و از پنجره،فضایهایش را دَرهمسعی داشت،از اندک گرمای بدنۀ فنجان لذت ببرد.شانه  

های کبابیاختههای لذیذ ذغالگان نشسته بود و تکّهاختهدیگر،آقای ذغال کافه را تماشا میکرد.در طرفی  

پشتِ هم،با اشتها پایین میداد. را  

کشه وُاَختُرگه زخمی،زوزه میجا،خشک و پُر سر و صداست.از اوله صبح،باد مثه یه ذُغالزمستونایه این-  

کوبه.تویه دَر و دیواره این کافه می با تمومه قدرت،خودش رو  

اختار نگاهی انداخت و بعد دوباره بهای از خوردن دست کشید و به آقای ذغالگان لحظهاختهآقای ذغال  

دارد با خودشهای این کافه،اختانهد دیگر ذغالاختار هم ماننخوردن ادامه داد.او فکر میکرد که آقای ذغال  

 حرف میزند.

یه.شلوغییه کافه-  

اشتنهآورد و نگاهی به اطرافش انداخت و نیمگان با تعجب سرش را از روی بشقاب باال اختهآقای ذغال  

اختار نزدیک کرد.به طرف آقای ذغالرا از روی میز   

طعمی دارد.ولی شما مطمئن هستید که دارید با های کبابی خوشاختهاوه،خب آره.اینجا ذغال-  

ام؟!یا من دچار اشتباه شده؟!بنده صحبت میکنید  

اش را که دیگر سردگان سُراند و قهوهاختهروی چهرۀ آقای ذغالاختار نگاهش را از پنجره به ذغالآقای   

نفس سَر کشید.شده بود،یک  



اخمَک نداره.عجیبه.خیلی عجیبه.پوسته تو ذغال-  

من.اوه،خب آره.من اهل  حاال دیگر مطمئن شدم که روی صحبت شما با بنده است.آه خدای -  

 جنوب هستم.

بینمجا،بازم مییه چیزی تویه این کافه خیلی عجیبه.بعده گذشته این همه سال،حاال که دوباره برگشتم این-  

هاشون.اینبینم.حتا تو قیافهن.هیچ تغییری نمیهایه این کافه مثه قدیما شبیه به هَمَاختونهیه ذغالکه همه  

هایهدارن.این کُالهاخبیله دستهاخلَند و ذغالاخبور با موهای ذغالاخمَق و ذغالذغالئیا هنوزم اختهذغال  

شه.مینه و هرگز از سرشون جدا نمیاختافکایی هم که مخصوصه این سرزئیه ذغالاختهذغال  

اوه،خب آره.اینجا همه این شکلی هستند.البته هیکل چاق را یادتان رفت اشاره کنید.همینطور-  

اختافکاییدار دارید و نه کاله ذغالاخبیل  دستهاخمَک فراوان.خود شما هم با اینکه نه ذغالذغال  

تان باچهره و حتی به نظر من بیش از اندازه الغر هستید و به کلی شکل لباس پوشیدن و آرایش  

اهل  اینشما هم اخمَک روی پوستتان هست.اما باز هم ذغالهای این کافه تفاوت دارد،اختانهذغال  

 اطراف هستید؟!

هایه زیادی رو دیدم.اینجا رو گشتم.کافهشه گفت همهش از این شهر رفتم.میوقت پیآره.یعنی بودم.خیلی-  

.گیبردارت نیستن.تو راست میشن.دستباز جلوت سبز میئی،هرجایه این دنیا هم که باشی،هاختهایه ذغالکافه  

جام.تَهِ دنیا هماخمک دارم.مشخصه که اهله اینرویه صورتم کُلی ذغالش هرجایه این دنیا هم که باشم،تَه  

خاطر همین هم مناخمک نداری رو پوستت.بهذغالگردونن تو همین کافه.اما تو نه.تو میکه برم،باز بَرم   

هااینکه قیافه و شکله حرف زدنت مثه کنی.هرچندهایه تویه این کافه فرق میاختونهکنم که با ذغالفکر می  

یه کورسویه امید رو بازی کنی.شاید.کوچولو که داری.شاید بتونی نقشه، هرحال یه فرقهشده باشه،اما به  

اش را میخاراند.گان خیره شده بود و چانهاختهاختار به چهرۀ بُهت زده و گیج آقای ذغالآقای ذغال  



شُـشُـشُـشُما را دُدُدُرست نـنـمیفهممم.اووووه،خُـخُـخُـب آره.ووولـی،مَـمَـمَـمَـنظور -  

اخمقه این کافه،باهوشی.هایه ذغالاختونهئَم خوب متوجه شدی.تو برعکسه ذغالچرا اتفاقن.خیلی-  

-افتادی.یه پیشنهاده خوب برات دارم.البته قبلش الزمه که خودت رو جمعمِن نمیوگرنه که به مِن  

ه حرفایه من گوش کن.و جور کنی.یه نفسه عمیق بکش و خوب ب  

شاناز روی میزپِچِۀ حرفهایش،گان نزدیک کرد.پِچاختهآقای ذغال اختار سرش را به طرفآقای ذغال  

تَلَق کردن فنجان و نعلبکی معلق میان هوا و دستان لرزانالی تَلَقبلند شد و آمد و پیچید و گُم شد البه  

میز آنها عبور میکرد. اختانۀ سرمایی،که در همان لحظه،از کناریک ذغال  

*** 

کنی؟!اخلَطی میشه بگی دقیقن داری چه ذغالمی-  

نویسم.دارم داستان می-  

اخبوسیه کبابی،تویه ذغالاختهیه ذغالهایه کافهاخمَتاختار با اونیفُرمه ذغالگان وآقایه ذغالاختهآقایه ذغال  

ئی را پیدا کردهاخلوس،روزنهو تیره و پُفکیه ابرهایه ذغال پراکندههایه نشسته بودند.نوره خورشید،از میانه الیه  

اختار سقوط کرده بود وهایه آقایه ذغالاخبوس رَد شده بود و صاف رویه گونهیه ذغالبود و از دِله شیشه  

داد.بخشی را به او انتقال میاحساسه گرمایه لذّت  

یه دیگه بخام تا تویه نوشتنه داستانماز یه نویسنده یه کهئیاخمقانهکاره ذغالدونم در کُل می-  

که بهشریکی.این پیشنهاده تو بود یه من تویه این ماجراههرحال تو هم به اندازکنه،اما بهکمکم   

بازم یهخاست انجامش بدم.اما خب،ها دلم میمن دل و جرئته نوشتن رو بخشید.کاری که سال  

 مشکلی هست.

گاناختهئی بودند تا آقایه ذغالله کافیدالیه،نویسینهایه تکنیکه داستاتویه َتلهادن اضافه وزن و گیرافت  



یه دله پاییز هم عرق بریزد.میانه  

تو اآلن،دقیقن،کجایه داستان گیر کردی؟!-  

یه ماست،که حتمن بایدمانانهاختهگامه لحظات و اتفاقاته ذغالبهاین داستان،ثبته تصاویره گام-  

هایهدونم مکانمن نمیجاست که مثلن:بمونه.اما مشکل اینوانه اختهذغالخه این شهر تویه تاری  

ئی از شهرطور باید تصویرکنم.آوردنه اسامیه خاص تویه داستان،ممکنه تصویره منفیشهر رو چه  

 رو تویه تاریخ ثبت کنه.

بایه کبابی،اختهیه ذغالبنویس:کافهزئیات،خیلی کُلی.مثلن طوری که هست تصویر کن.بدونه جخب همون-  

هایه دنیاست.ترین کافهترین و باکیفیتترین و معتبریه شهر واقع شده است،یکی از شلوغکه در حاشیهاین  

هستیم.هایه این کافه اختونهه ذغالیه جمعیتانهیسال هئی که شاهده افزایشبه گونه  

هایه دیگه شباهت داشته باشه.یگه،تویه داستانهایه دخب این تصویر،ممکنه با تصویره مکان-  

یهاختمانانهماناش و محله رُخ دادنه اتفاقاته ذغالاختهتویه پیدا کردنه ذغالوقت،نسالیه آینده،اون  

اخرانهدچاره ذغالخوره.با این کار حتا احتمال داره که نسالیه آینده،بست برمیا به بُنهاون  

یَت بشن.اختیذغال  

هااون مکان:مثلنتکنیکایه جدیدتر استفاده کن.مثلن...کنی.خب از ش میداری زیادی شلوغهدیگه -  

کن. رو نقاشی  

اما من نقاشی بلد نیستم،تو بلدی؟!-  

ئی.این رو بفهم لطفن.البته یه کاره دیگه هماختهم،نه یه نقاشه ذغالمن نویسندهجان!اخمقذغالخیر!نه-  

ش رویه کاغذ.یو بچسبون یت عکس بگیرمورده نظره از مکانهتونی انجام بدی:می  

تابه،باعث شدهت میکنم اون نوری که داره مستقیمن رویه مُخهاختار،من فکر میآقایه ذغال-  



اخلیله شهر واخرویه قدیمی و ذغالت نرسه.با این کار باید قیده ذغالاختون به مغزهکه ذغال  

اخلّیه نسالیه آیندهیَته ذغالاختیذغالتر:و از همه مهمانه جنوبیه خودم گاختهخاندانه ذغال  

به کُلی بزنم. رو  

کشید.اختار جیغ میگان حسابی از کوره دررفته بود و تقریبن داشت تویه صورته آقایه ذغالاختهآقایه ذغال  

اخبوس را نگاهیرخ به شیشه چسبانده بود باال آورد و عقب و جلویه ذغالاختار سرش را که نیمآقایه ذغال  

.گان فرو برداختهیه آقایه ذغالانداخت و چهره در چهره  

گانه جنوبیت واختهیه ذغالاختهاخلیله شهر و و اون ذغالاخرویه قدیمی و ذغالاخنَت به تو و اون ذغالذغال-  

یهاختیدم تویه همهشخصه ذغالشون رو.من به اخلَند بگیرن همهاخلّیه نسالیه آینده.ذغالیَته ذغالاختیاون ذغال  

ت باشهگران رو جلب نکردی.باره آخرهتر از این حواسه دیاینایی که گفتی.حاال هم صدات رو بیار پایین تا بیش  

اختاغ!زنی.ذغالکه سَره من داد می  

کرد ئَش رویه هم را تمامهایه فشرده شدهنمایشه چشمانه سرخ و دنداناختار،که آقایه ذغالبعد از این  

خره آبه دهانش راگان توانست که باألاختهگان بلند شد،آقایه ذغالاختهیه آقایه ذغالو از رویه سینه  

بدهد و نفسه عمیقی بکشد. پایین  

خاستمصرفن میگزینه بهتری براشون انتخاب کردم.هرحال دیگه مهم نیست.خودم جایبه-  

 نظره تو رو هم بدونم.

گان خیره شد.و دراختههایه آقایه ذغالکَجی را رویه لبش نشاند و به تخمه چشماختار لبخنده آقایه ذغال  

اختار شبیه عالمته سؤال شدهیه آقایه ذغالکرد که چهرهگان فکر میاختههمین زمان بود که آقایه ذغال  

 است.

طوریکردم.این اخته استفادهیه ذغالاخته،از واژههایه ذغالآره.من به جایه تمامه واژهخب چیه؟!-  

ئییَته نسالیه آینده خدشهاختیشه و هم به ذغالخرویه این شهر و خاندانه من حفظ میاهم ذغال  



گزین کنم.مون رو جایاسامی شیم.مجبور شدمین وسط من و تو فدا میکه اشه.هرچندوارد نمی  

اخبانیخودمون رو ذغال مانیم.مااختهاخفات هم داره.اما ما ذغالهرحال هر کاره بزرگی ذغالبه  

فقط و فقط به خاطره نسالیه آینده.کنیم،می  

خایم انجام بدیم فقطاین کاری که ما میکنی؟!ئی برایه خودت قِرقره میهاختصبر کن ببینم.داری چه ذغال-  

مونه،همین.من اصلنکنندهیه کِسلاخمقانهگیه سالمه ذغالئی به زندهاختهتزریقه یه هیجانه کوچیکه ذغال  

ئیهااختهت،تو به جایه ذغالوقفهمم.اونیَته نسالیه آینده نمیاختیاخمانانه و ذغالت رو از حرکاته ذغالمنظوره  

یهاختهیه مشهوره ذغالاخته استفاده کردی؟!یعنی حتا به جایه اسمه کافهاز ذغالکه من گفتم،در طوله داستان،  

اصلناخنَت به تو.آخه چرا؟!اووووه.ذغالیه کبابی استفاده کردی؟!اختهالذغ یه مشهورهاز کافهکبابی هم،  

اخته؟!اصلن چرا ذغالیه؟!چ ت از این کارامنظوره  

تونه برایه مناخته میکه،همین ذغالاز این نماست.جدااختهیه جورایی ذغال اختهخب،ذغال-  

-م.ضمنن،اگه ما ذغالاختهعاشقه ذغالمن دونی؟!املن شخصی هم باشه.آخه مییه کیه مسئله  

-اخوانه نکنیم،پس کی میها از خودمون ننویسیم و خودمون رو تویه تاریخه این شهر،ذغالاختونه  

اختیَقت رو آشکار کنه و به دسته نسالیه آیندهکی و ک ی قراره ذغالخاد این کار رو انجام بده؟!  

یاشونها از دسته من خارجه.بعضیکنترله بعضی واژهست.هرچند که اختهاخته،ذغالذغالبرسونه؟!  

دونم درکدن.نمیه تغییره شکل میاختگیرن و به ذغالثیر میئیه دیگه تأاختههایه ذغالاز واژه  

ش برایه ماآخر نباشیم،همین.دوست ندارم روسیاهیخام که بیاما من فقط میکنی یا نه؟!می  

یه این داستانم و این قدرت رو دارم کهکن که من نویسندههرحال این رو هم فراموش نبمونه.به  

گزین کنم.ئی رو که دلم بخاد جایهر واژه  

یه کبابی را رویه صورتش کشید و خودش رااختهیه ذغالخمته کافهااختار،کالهه اونیفرمه ذغالغالآقایه ذ  



اختار انداخت و سرش راآقایه ذغالگان هم نگاهی به اختهاخبوس رها کرد.آقایه ذغالرویه صندلیه ذغال  

 تکان داد و مشغوله نوشتن شد.

*** 

گاناختهاختار و آقایه ذغالمانه تُرش حرکت کرد،آقایه ذغالاختهاخبوس،از ایستگاهه ذغالهنگامی که ذغال  

-بانکه ذغالرویه یه کبابی،درست روبهاختهیه ذغالهایه کافهاخمتهایه ذغالبا اونیفرمکه پشت به خیابان،  

شد دید.اخغوبه صادراتی ایستاده بودند را میهایه ذغالاخته  

ئی رو بهاختهخای یک هیجانه کوچیکه ذغالپرسم،مطمئنی که میرایه باره آخر ازت میگان،باختهآقایه ذغال-  

ممکنه ما رو بهت تزریق کنی؟!از عواقبه این تزریق باخبری؟!کنندهیه کِسِلنهاخمقاگیه سالمه ذغالزنده  

-اخگیر کنن و به ذغالمان،ذغالاختهاخوَندیه شهره ذغالجرمه اغتشاش تویه سنت و فرهنگ و آرامشه ذغال  

مطمئنی؟!یه بوداده بفرستن،اختهدانه ذغالاخ  

-ش باهات میمن وقتی به تو گفتم قبوله،یعنی تا آخرهار یه چیزی رو خوب برات روشن کنم:بذ-  

م.مثلن قراره چه اتفاقی رُخ بده که بدتر از وضعیته اآلن نباشه؟!شم ایستادهچیزهمونم.پایه همه  

یه کبابیاختهیه ذغالآخر باز سر از کافهگی فکر کردم،دستهمن هربار به این عواقبی که تو می  

دونمها چیزی که من میاون فکر کنم.تن هخام حتا یک ثانیه هم به عواقبدرآوردم.دیگه هرگز نمی  

این هیجانه کوچیک رو هرچه زودتر تزریقش کنم.فقطکه:انجامش بدم،اینه و اآلن دوست دارم  

تری انتظاره ما روهایه بزرگدونم که این تازه شروعه کاره و تزریقهمین.و این رو هم خوب می  

هیجا دیگه از هیچ کافهشون سراغ دارم.اونکشه.یه جایه عالی رو هم برایه عملیاتی کردنهمی  

یهجا خودش یه کافهچون اوندونی چرا؟!بینی.مینشونی هم نمیترین ئی،کوچکسرپوشیده  

ها رو تموم کن و بیا تا دیرتر از ایناختُرک.حاال لطفن این حرفبزرگه سَربازه.شهره بزرگه ذغال  



ش کنیم.نشده،این تزریقه کوچولو رو عملی  

یه چشمرو را با گوشهداده پیادهشان در امتراست و چپه اختار،سَمتهگان و آقایه ذغالاختهآقایه ذغال  

شانهئیهایه بندداره قهوهشان محکم کردند.دستی رویه کیفنگاهی انداختند و کالهه اونیفرم را رویه سَره  

اخغوبه صادراتی راههایه ذغالاختهه بانکه ذغالشان آویزان بود،کشیدند و به سمتهایهکه رویه هر دو شانه  

 افتادند.

!ها رویه سردست-  

ست.این یه سرقته مسلحانه-  

ئی بزنیم.خایم به شما صدمهحرکته اشتباهی نکنید.ما نمی-  

ن بشینن رویه زمین.ئی که ایستادهدارن و تویه همون نقطهشون نگهحاال همه دستاشونو رویه سره-  

خزانه بیاد سمته ما. فقط کلیدداره  

هایه کلیدداره خزانهگان را برداشت و رویه شانهاختهیه آقایه ذغالهایه رویه شانهاختار کیفآقایه ذغال  

گان چشمکی زد واختهاخلَحه را پشته کمره کلیددار چسباند و برایه آقایه ذغالیه ذغالآویزان کرد.لوله  

یه اصلیه بانک راه افتاد.ه خزانهبه سمت  

شان.حرکتهپاییدهزیرچشمی میو بود ها گرفته اختانسمته ذغالا به اخلحه رگان،ذغالاختهآقایه ذغال  

آمدهاش باال میکرد.هیجان از رگهایه بدنش احساس میاخلولتَکه ذغالسریعه هیجان را تویه تَک  

ش سوخت و مثله یکباره سینهکه یکرسید،ش میفشرد و به مغزهو تمامه بندبنده بدنش را درهم می  

یه سرخ،رویه زمین پخش شد.شده یه لِهاختهذغال  

راهی از میانهزور،اخفی،که بهاخموره ذغالره ذغالمحکم به سَاخلحه،اختار از پشت،با ذغالذغالآقایه   

کوبیدگان رسانده بود،اختهیه آقایه ذغالجمعیته متراکم باز کرده بود و خودش را به بدنه نقشه زمین شده  



گان خم کرد.اختهبرداشت و خودش را رویه بدنه پخشه زمینه آقایه ذغالواقعیه او را یه اخلحهذغال و  

همه چی تمومه.ما موفق شدیم.پاشو،پاشو!گان!اختهتموم شد.با توئَم،ذغالخره د،پاشو،پاشو!باألهِی پسره ب-  

یه واقعی رااخلحهخالی کرد و ذغالهایه سرریزه از پول،ه سنگینه کیفهایش را از باراختار شانهآقایه ذغال  

گان بلند شد و ایستاداختهجانه آقایه ذغالاخفی هُل داد.از کناره بدنه نیمه اخموره ذغاله ذغالبا دست به سمت  

 و دستانش را باال گرفت.

مانی هستیم.من دارم مانند شما حرف میزنم.این یکاختهما هم مانند شماها ذغالاوه،خب آره.خوب نگاه کنید:-  

هامان هم مصنوعی است.اخلحهگی بود.فقط به اندازۀ تزریقِ یک هیجان کوچک.حتی این ذغالهاختسرقتِ ذغال  

.شوداخلَف میهش میکنم،دوستم دارد ذغالاخبوالنس کنید.خواتر درخواست یک ذغالاختهلطفاً هرچه ذغال  

 

 

:اختۀ کبابی(تیر کافۀ ذغالخاپرست)ذغالاختهاختُر ذغالذغال  

اختانی مجرب واخجه و عدم حضور نیروی ذغالمتأسفانه به علت کمبود ذغال  قثقققثالل  

هااختانهها و باال رفنت تعداد ذغالاختانهو نبودن فضای کافی برای نگهداری ذغال  

اختۀ کبابیاخرارهای متعدد از کافۀ ذغالدر این مدت شاهد ذغالدر سالهای اخیر،  

اخلولین مربوط تقاضای همکاری بیش از پیش رابودیم.بنده همینجا از ذغال  

اخلولین محرتم،دیگر شاهد چنین اتفاقاتکه با یاری ذغالخواستارم.امیدواریم   

هایدر سطح شهر نباشیم و آرامش مانند همیشه به میان خانواده ایاخواریذغال  

مان بازگردد.اختهصمیمی و با فرهنگ شهر زیبای ذغال  

 



*** 

و سایۀ سیاه و سردش اخلوس پوشاندهاخمیش را،ابرهای تیره و بارانی ذغالاختُرگ و ذغالآسمانِ ذغال  

مان انداخته است.اختهروی صبحِ پاییزی اهالی شهر ذغال را  

اختۀ کبابی،مثل هرصبح،شلوغ و پر سر و صداست.صدای برخورد قاشقها و چنگالها و بشقابهاکافۀ ذغال  

هایازحصارهای پوشیده هسالن اصلی کافه میپیچد و به پنجرو فنجانها و نعلبکیها به همدیگر،درون فضای   

پیچیهای داالن توخالی سقفِ گنبدی شکلِ میانِ پیچپوالدی میخورد و بازمیگردد،درون  اخجیریذغال  

،زده و سرگردان و گرسنه و لخت رااختانهای وحشتذغالفه،که تصویر نقاشی آخرالزمانی از:سالن اصلی کا  

 در حال جویدن گوشت یکدیگر،به نمایش میگذارد.

اختۀ استوایی و دو روزنامه،با طعم ذغالدونفره،که روی آن دو فنجان قهوه، کافه،پشت میزیای از در گوشه  

هایاختانهاختانه،آرام،مثل دیگر ذغالیکی تاخورده و دیگری بازمانده روی صفحۀ حوادث،قرار دارد،دو ذغال  

اند.کنار پنجره،نشستهاین کافه،  

-پریده و لرزان و بیرهم کشیده است و سعی دارد،دستان رنگهای باریکش را دشانهها:اختانهیکی از ذغال  

،اش راقهوهاختانۀ دیگری هم:دارد.ذغال جانش را که دور فنجان حلقه کرده با داغی بدنۀ فنجان گرم نگه  

جرعه،سر میکشد و به روزنامه نگاه میاندازد.جرعه  

از دور فنجان باز میکند و روی شیشهحلقۀ دستانش را ای که طرف راست میز نشسته است:اختانهذغال  

میکند و چیزهایی مینویسد: ها  

از تویه جاش بیرون بیاد.اماقدر سرد،که حتا خورشیدم حاضر نیست شه.اونهوا هر روز داره سردتر می-  

خودش رو بیرون بکشه و رویهز دله این ابرایه خاکستری و وحشی،یک قطره بارون که بخاد ادریغ از   

صورته این شهر بباره. سر و  



شیشه ها میکندروزنامه را تا میزند و روی ای هم که طرف چپ میز نشسته:انهاختذغال  

 و چیزهایی مینویسد:

مانند یکمیشه خشک و پُر سر و صدا است.باد،اوه،خب آره.زمستانهای اینجا،ه-  

این خودش را توی در و دیوارزخمی،زوزه میکشد و با تمام قدرت، اختُرگ ذغال  

 کافه میکوبد.
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