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مقدمهمقدمه

جم یکی از چهارنام قدیمی ایران عزیزاست.

کشورشگفت انگیز ایران زادگاه موجودات جادویی و ماورایی است که 

در هیچ جای دنیا نظیری ندارد و به چشم نیامده.

وقتش  به  اما  نرسیده  ثبت  به  جهان  در  که  شگفت انگیزی  روستاهای 

به سوی دهان  را  انگشت  را خیره می سازد و  تمام چشم ها  جادویش 

می برد.

مردم بااستعدادی که هنر دستانشان قوانین علم را می شکند و سازه های 

شگفت انگیزی پدید آورده اند،مردمی که بدون هیچ چشم داشتی علم 

و هنرشان را  عرضه می دارند.

داستان کتاب، زندگی پرفرازونشیب پسری دوازده ساله به نام قاسم ُسر 

است که در یکی از روستاهای کوچک استان بوشهر زندگی می کند.



قاسم زندگی کامال معمولی دارد.

ین دوستش بزها را به کوه می برد اما ناگهان  او هر روز به همراه بهتر

و  برمی دارد  ویک نواختش  یبا  ز زندگی  وسط  از  اورا  سرنوشت  دست 

وسط معرکه  ی آتش می گذارد،آتشی که اگر قاسم دیر بجنبد خانواده اش 

را نابود می سازد،قاسم مجبور به انتخابی وحشتناک است...

یک نکته ی مهم:هویت و نام  تمامی افراد غیرواقعی است و فقط در 

دنیای خیالی من و شما قادر به زندگی هستند؛لطفا دنیای انها را خراب 

نکنید.
Այս գիրքը նվիրված է իմ կյանքի հերոս Հաջ Ահմադ 

Մոթուսալյանի



سخن نویسنده:سخن نویسنده:

دوره گرد جلد اول مجموعه ی قصه های سرزمین جم است و اگر با 

استقبال خوبی روبه رو شود جلدهای بعدی نیز چاپ می شوند.



فصلفصل11

باد و  گیاهان وحشی، وزش مالیم  بوی خوِش  پرندگان،  آواز  صدای 

صدای بزهایی که باهم بازی می کردند خیلی دل چسب و بی نظیر است 

نمی توانستم  یرا  ز بودم  متنفر  بشدت  تمامی شان  از  لحظه  این  من  اما 

درست تمرکز کنم.

از فرط عصبانیت دوست داشتم خودم را بزنم، هر بار که نوبِت بازی 

من می شد باد شدت می گرفت و سنگم را به طرفی پرت می کرد.

یدن بودند. یرچشمی نگاهی به بزها انداختم؛ همه شان مشغول چر ز

وقتی از بزها مطمئن شدم، توجهم را به امیر دادم، بازی نوبت او بود.

یزه ی  یخت، سنگ ر نزدیک بهم ر با احتیاط سنگ ها را روی زمین و 

یزه را به هوا  یر لب چیزی گفت و سنگ ر خوش دستی را انتخاب کرد، ز

یع دوتا از سنگ های روی زمین را برداشت اما  پرتاب کرد و خیلی سر
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سنگی که به هوا پرت کرده بود به سرعت پایین آمد و به سرش برخورد 

کرد1.

 بلند گفت: »آخ.«

قهقهه ای از ته  دل زدم، قیافه اش خیلی دیدنی شده بود.

فرفری اش  موهای  بین  از  را  سنگ  و  رفت  من  به  چشم غره ای  امیرو 

بیرون آورد.

دستم را دراز کردم تا سنگ ها را از جلوی او جمع کنم، درهمین حین 

با خنده گفتم »باختن که بد نیست! َمرد.«

از عمد کلمه ی آخرم را کشیدم تا بیشتر حرص بخورد.

پنج سنگ را در یک مشتم گرفتم و فشردم، همین که خواستم بازی را 

شروع کنم ناگهان صدای جیرجیر بلندی در کوه پیچید.

به امیرو سؤالی نگاه کردم.

او شانه ای باال انداخت و با بی خیالی گفت: »باید برویم.«

همیشه از این صدای لعنتی که معلوم نبود از کجا می آید بدم می آمد.

روز اولی که صداها را شنیدم فکر کردم صدای حیوان یا پرنده ای است 

اما امیرو برایم توضیح داد که این صدا، از زمان پدربزرگ پدرش موقع 

غروب آفتاب در کوه می پیچد و هیچ انسانی نباید بعد از شنیدن این 

صدا در کوه بماند، البته من هنوز هم درک نمی کنم که یک صدا چگونه 

می تواند خطری برای ما ایجاد کند.

یر لب ناسزایی  سنگ هایی را که در مشتم بودند، به طرفی پرت کردم و ز

گفتم.
1-قطور:بازیمحلیاستانبوشهرکهباپنجسنگانجاممیشود.
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گفت:  کش داری  لحن  با  بود،  خوشحال  من  عصبانیت  از  که  امیرو 

»چرا عصبی می شوی؟! َمرد.«

یع باش، باید  از جایم بلند شدم و بی توجه به طعنه اش گفتم: »یاال، سر

بزها را جمع کنیم.«

روستا همراه  در  که  تنها کسی  ین دوستم،  تنهاتر البته  و  ین  بهتر امیرو 

من بود.

و  دیدم(  را  او  زودتر  من  )البته  دیدیم  یا  در کنار  را  همدیگر  بار  اولین 

صورت  و  سیاه  فرفرِی  موهای  کرد  جلب  را  توجهم  که  چیزی  اولین 

سبزه اش بود.

پسری ساکت و مظلوم که همیشه از عبدلو و نوچه اش-نخودو- کتک 

می خورد.

آن روز هم در حال کتک خوردن بود که من سعی کردم نجاتش بدهم 

یف هیکل بزرگ عبدلو نشدم و او هم که منتظر فرصت بود تا  ولی حر

می توانست من را زد.

 خوشش نمی آمد و من را اجنبی صدا می زد چون که 
ً
عبدلو از من اصال

ما از جایی دیگر به این روستا آمده بودیم و از همه مهم تر آیین ما بود، 

خانواده ی من برخالف سایر افراد روستا زرتشتی بودند، اما این باعث 

نشده بود که مردم روستا از ما بدشان بیاید )البته به جز عبدلو و نخودو(.

بعد از همان روز امیرو از من خوشش آمد و عهد کردیم که تا پای جان 

با همدیگر دوست بمانیم و تنها مرگ بتواند ما را جدا کند.

دست از مرور خاطراتم برداشتم و حواسم را به بزها دادم.

امیرو بلند شد تا بزها را با کمک هم جمع کنیم.
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بزهایی را که پراکنده شده بودند، در گله آوردیم و شروع به شمردنشان 

کردیم، امیرو بزهای خودشان را می شمرد و من هم بزهای خودمان را.

رچال، َبرچال و…. ُدم سرخ؟«
َ
لوس، هوِل سیاه، گوش دراز، ک

َ
»ا

هرچه چشم چرخاندم ُدم سرخ را ندیدم.

 در آن مشهود بود به امیرو گفتم: »امیرو، 
ً
با صدایی بلند که نگرانی کامال

ُدم سرخ نیست؟!«

کنارم آمد و با لحن مضطربی گفت: »خوب دقت کن، شاید قاتی گله 

شده!«

چیکار  حاال  »نیست،  نالیدم:  بیچارگی  حالت  با  و  رفتم  بزها  وسط 

کنم؟!«

کوه  داخل  »شاید  داد:  ؛جواب  نداشت  من  از  کمی  دست  که  امیرو 

رفته!«

یک می شد، یکی از ما دوتا باید گله را به روستا می برد و  هوا داشت تار

دیگری هم باید ُدم سرخ را پیدا می کرد.

ُدم سرخ بزغاله ی ما بود و با این حساب من باید پیدایش می کردم.

از وسط بزها بیرون آمدم و به امیرو گفتم: »تو گله را به روستا ببر تا من 

ُدم سرخ را پیدا کنم و برگردم.«

امیرو گفت: »اگر بخواهی می توانم منتظرت بمانم.«

خیلی دوست داشتم قبول کنم ولی او باید گله را می برد.

لبخندی زدم و جواب دادم: »نه! تو گله را ببر، به پدرم چیزی نگو.«

باشه ای گفت و گله را حرکت داد.

پشت به او کردم و قدمی برداشتم که صدایم زد: »قاسم!«
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»َبنِدغول  گفت:  شوخی  به  کردم،  نگاهش  سؤالی  و  برگشتم  سمتش 

نرو، نمی خواهم شام امشب آن ها تو باشی.«

ه دل من خالی شد، به زور لبخندی زدم و چیزی نگفتم.
َ
او خندید، اما ت

امیرو هم دیگر چیزی نگفت و رفت.

در عرض چند دقیقه با گله غیبش زد.

به اطرافم نگاه کردم، هیچ کسی غیر از من آنجا نبود.

حاال دیگر تنهای تنها شده بودم.

به سمت کوه رفتم و بلند داد زدم: »ُدم سرخ کجایی؟!«

ُدم  با صدای من،  باشم  داشته  توقع  که  باشم  باید خیلی خوش خیال 

سرخ پیدایش شود.

ورودی کوه سه تا راه بود که از هم جدا شده بودند.

چپ  سمت  داشت،  نام  موتومور  که  می رفت  جایی  به  راست  سمت 

از بقیه بود مستقیم به وسط کوه  یک تر  بار هم بندغول بود، وسطی که 

راه داشت.

معلوم نبود بزغاله ی شیطون از کدام راه رفته!

تصمیم گرفتم از راه کوه بروم، درهرصورت خطرش از بقیه کمتر بود.

اولین قدم را هنوز َبرنداشته بودم که ناگهان صدای َبع َبع ضعیفی آمد.

از خوشحالی بال درآوردم.

گوش هایم را تیز کردم تا جهت صدا را تشخیص بدهم.

صدا بدون قطع شدند از سمت چپ می آمد، از بندغول…
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یکی فرو رفته بود.  غروب کرده و کوه در تار
ً
خورشید کامال

گاه به لرزه افتاده بودند. دست هایم ناخودآ

باالخره عزمم را جزم کردم و با قدم های لرزان سمت بند غول رفتم.

منطقه  این  نزدیک  حتی  تنهایی  شب،  نداشتند  جرأت  آدم بزرگ ها 

بشوند، چه برسد به بچه ای هم قد و قواره ی من و...تنها.

وارد بندغول شدم.

 ترسناک نبود 
ً
با احتیاط نگاهی به اطرافم کردم، برخالف تصورم اصال

یک و آرام بود. مثل تمام بخش های کوه تار

با صدای لرزان طوری که خودم هم به زور می توانستم بشنوم شروع به 

صدا زدن ُدم سرخ کردم.

صدای بع بع آرامی از پشت سنگ بزرگی آمد که از من فاصله ی کمی 
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داشت.

امیدوار سمت سنگ دویدم و دورش چرخیدم: »دم سرخ اینجایی؟!«

چیزی نبود.

دوباره با دقت نگاه کردم ولی بی فایده بود.

از  بلند  تر  بار  این  بع  بع  صدای  که  نشستم  تخته سنگ  روی  سردرگم 

دفعه ی قبل، کنار درخت تنومندی جلوتر از من می آمد.

قطع  صدا  رسیدم  کنارش  اینکه  به محض  ولی  دویدم  درخت  سمت 

شد.

بزغاله ی شیطون من را دست انداخته بود.

بهت علف  روز  تا چند  کنم  پیدایت  »اگر  زدم:  داد  بلند  با عصبانیت 

نمی دهم!«

برای بار سوم صدایش آمد.

این بار صدا از سمت غاری وسط کوه می آمد.

یر لب گفتم: »این دفعه دیگر نمی توانی از دستم فرار  لبخندی زدم و ز

کنی!«

بندغول خیلی دور شده  از ورودی  را نگاه کردم  بی اختیار پشت سرم 

بودم.

صدای بع بع حواسم را سرجایش آورد.

به غار نگاه کردم، از آن فاصله داخلش مشخص نبود.

با دقت به صدای بزغاله گوش دادم که ناگهان با به یادآوردن موضوعی، 

لبخند از لبم پاک شد و ترس تمام وجودم را گرفت.

عجیب بود که همان بار اول متوجه این قضیه نشده بودم.
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بزغاله می آمد صدای  بار که صدای  دم سرخ زنگوله داشت، چرا هر 

زنگوله اش نمی آمد؟

 از کجا معلوم آن صدا، صدای ُدم سرخ بود؟!
ً
اصال

صدای َبع َبع بلندتر از دفعات قبل شد، انگار از تمام کوه صدا می آمد.

قدمی به عقب رفتم، مغزم شروع به تحلیل کرد.

چرا هر بار که به صدا نزدیک تر می شوم دورتر می شود؟!

دستانم یخ کرده بود.

صدا یا کسی که صدا را از خودش درمی آورد، می خواست با من بازی 

کند و من را سمت غار بکشاند.

َبع َبع َبع َبع َبع َبع

ترس اجازه ی فکر بیشتری را به من نداد و بدون معطلی سمت ورودی 

رفتم.

َبع َبع َبع َبع َبع َبع

صدا بلندتر و نزدیک تر شد، انگار که اسمم را صدا می زد.

 توجه ای به صدا نکردم و با تمام توانم 
ً
یه ام گرفته بود اما دیگر اصال گر

دویدم.

*****

درآوردن دست  از صدا  بود،  پنهان شده  یکی غار  تار در  که  موجودی 

برداشت و فرار کردن پسر را با لذت تماشا می کرد.

 همان چیزی بود که او می خواست، 
ً
پسر خیلی ترسیده بود و این دقیقا

لبخند بدجنسی زد.

 در سیاهی شب گم شد، او عقب تر رفت و با 
ً
زمانی که پسربچه کامال
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صدای بلند خندید.

باشد  خوش شانس  خیلی  باید  پسربچه  بود،  کردن  اذیت  قصدش 

چون که او امشب گرسنه نبود!
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وقتی که توانستم روستا را ببینم، ایستادم.

خم شدم و دستانم را به زانو گرفتم.

نفسم به سختی باال می آمد، از کوه تا روستا را بدون حتی ذره ای توقف 

دویده بودم.

چنددقیقه ای را در همان حالت ماندم تا حالم بهتر شود.

هنگامی که نفسم جا آمد، آرام آرام سمت خانه رفتم.

االن دیگر ترس چند دقیقه قبل را ندارم بلکه از پدرم می ترسم.

رو به روی در حیاط قدیمی و چوبی ایستادم.

جرأت رویارویی با پدرم را نداشتم.

روی زمین نشستم.
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می توانستم خانه نروم و شب را تا صبح بیرون بمانم،بلکه پدرم کمی 

آرام شود و دعوایم نکند.

میدانم که کتکم نمی زند اما در عوض داخل انباری حبسم می کرد و 

این از کتک بدتر است.

درگیر افکار ضد و نقیضم بودم و تمام راه های ممکن را بررسی می کردم 

که ناگهان در حیاطمان باز شد و امیرو بیرون آمد.

یکی نشسته بودم من را ندید. به خاطر اینکه در تار

یر لب با خودش تند تند حرف می زد، َدِر حیاط را بست که صدایش  ز

زدم.

»قاسم،  پرسید:  تردید  با  کرد،  نگاه  بودم  من  که  جایی  به  و  برگشت 

خودت هستی؟!«

بلند شدم و جلوتر رفتم تا من را بهتر ببیند.

خیالش راحت شد و با لبخند سمتم آمد: »تا االن کجا بودی؟!«

به شوخی ادامه داد: »فکر کردم شاِم امشب عروسی شان شدی!«

با ناراحتی جواب دادم: »کاش همین طور که تو میگویی می شد!«

دوباره روی زمین نشستم و با بغض حرفم را ادامه دادم: »دم سرخ را 

پیدا نکردم، نمی دانم چطوری به خانه بروم؟!«

ی  ضربه  دست  با  باشد  آمده  یادش  مهمی  مطلب  انگار  که  امیرو 

بهت  رفت  قاسم،یادم  وای  گفت:»ای  و  زد  اش  پیشانی  به  محکمی 

بگم.«

برات  خوب  خبر  یه  »پسر  گفت:  هیجان  با  و  نشست  من  روی  روبه 

دارم.«
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_چه خبری؟!

_دم سرخ داخل طویله است.

با تعجب گفتم: »چی؟ چطور ممکنه؟ من که پیدایش نکردم.«

یف ماجرا کرد: »بعدازاینکه از تو جدا شدم گله را به  امیرو شروع به تعر

روستا آوردم، بزهای شما را تحویل پدرت دادم، خیلی نگرانت بودم، 

یع برگردم تا در مورد تو سؤالی نکند اما پدرت دستم را  می خواستم سر

گرفت و پرسید: »چرا دم سرخ زودتر از گله برگشته؟« منم مثل تو خیلی 

تعجب کردم، ولی سعی کردم سؤالی نپرسم تا قضیه گم کردنش را لو 

ندهم.«

با خوشحالی گفتم: »االن دم سرخ داخل طویله است؟«

امیرو سرش را به نشانه بله تکان داد.

همین االن  »تا  گفت:  ای  خسته  بالحن  و  داد  بدنش  به  کش وقوسی 

خسته  خیلی  می کردم،  جابجا  علف  پدرت،  کمک  تو  جاِی  به  داشتم 

هستم.«

ذهنم سمت صدای داخل کوه رفت، نمی خواستم به این فکر کنم که 

گه سمت غار می رفتم چه بالیی سرم می آمد. آ

امیرو دستش را جلوی صورتم تکان داد و گفت: »کجایی؟ میگم من 

خانه  توهم  بمانم،  گرسنه  و  بخورند  شام  می ترسم  بروم،  خانه  به  باید 

برو.«

بلند شد و لباسش را تکان داد.

آرام گفتم: »امیر، بابت همه چیز ممنون.«

خندید و گفت: »تو چرا حرف های خوبت را یواش میگویی؟!«
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خنده ام گرفت.

دستی برایم تکان داد: »فردا می بینمت.«

-خدانگه دار.

با رفتن امیرو، از جایم بلند شدم، لباسم را با دست تمیز کردم و سمت 

خانه رفتم.

به  زمان  می خواست  دلم  داشتم،  عجیبی  حس  شدم  خانه  وارد  وقتی 

عقب برمی گشت و بر ترسم غلبه می کردم و… وارد غار می شدم.
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مثل هر شب، شام، نان و شیر  غذایمان بود.

ین غذایی را که تا االن خورده ام، پارسال، مرغ آب پز بود. بهتر

را  خرجمان  تنهایی  به  نمی توانست  پدر  بودیم،  فقیری  خانواده ی  ما 

دربیاورد، به خاطر همین برادر بزرگ ترم، مادرم و من، هرکدام به کاری 

مشغول بودیم.

پدر  دورتادور  برادرهایم  و  خواهرها  همیشگی  روال  طبق  شام  از  بعد 

حلقه زدند تا برایشان نقالی کند.

به  را  شغل  این  اجدادش  از  او  بود،  نقالی  پدرم  موردعالقه ی  کار 

را  یبایش در هنگام داستان سرایی هر شنونده ای  ز بود، لحن  برده  ارث 

مجذوِب خود می کرد، مردم روستا عاشق داستان  هفت خوان رستِم او 

بودند.
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ما همگی شاهنامه را در کودکی حفظ کرده بودیم.

فرهنگ  شاهنامه،  که  دارد  عقیده   و  می کند  افتخار  شغلش  به  پدرم 

گرانبها  میراث  این  از  شکل  ین  بهتر به  باید  ما  و  ماست  گذشته ی  و 

نگهداری کنیم و به همین دلیل اسامی فرزندانش را براساس شاهنامه 

ید، ُرهام و منیژه. ید، بیژن، کاوه، ماه آفر انتخاب کرده: سیاوش، گردآفر

تنها من بودم که اسمم با بقیه فرق داشت و معلوم نبود چگونه این نام 

را برای من انتخاب کرده اند.

را  کسی  چه  داستان  امشب  »خب  می گوید:  و  می زند  لبخندی  پدر 

بگویم؟«

بچه ها شروع به حرف زدن کردند، هرکس چیزی می گفت و همهمه ای 

در اتاق به راه افتاد.

برادر بزرگم-سیاوش، از جایش بلند شد، بقیه را ساکت کرد و گفت: 

»پدر، داستان من را بگویید.«

بچه ها با صدای بلند اعتراض کردند.

سیاوش بادی به غبغب انداخت و ادامه داد: »داستان سیاوش از بقیه ی 

بخش های شاهنامه جذاب تر است، مگر نه پدر؟!«

پدر سرش را تکان داد و برخالف انتظار سیاوش گفت: »نه! در اصل 

داستان هفت خان رستم دل چسب تر است اما چون ما اینجا رستم نامی 

یم از سیاوش شجاع شروع می کنیم.« ندار

سیاوش لبخند غرورآمیزی می زند و کنار بقیه می نشیند.

آهی کشیدم، خوش به حالش…

سیاوش نام شخصیتی محبوب در شاهنامه، فردی دلیر که از آتش جان 
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ر برد و مایه افتخار پادشاه ایران زمین شده بود.
َ

سالم ِبد

با یک دست  را  نقالی اش  نقره ای رنگ  و  کوتاه  بلند شد، عصای  پدر 

چرخاند و دست دیگرش را به کمر زد و با صدای بلند شروع کرد:

 به نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشه برنگذرد

 چنین گفت موبد به شاه جهان/ که درد سپهبد نماند نهان

 چو خواهی که پیدا کنی گفت وگوی/ بیاید زدن سنگ را بر سبوی

که هرچند فرزند است ارجمند/دل شاه از اندیشه یابد گزند

.… 

به خواهر و برادرهایم نگاه کردم، بااینکه بیشتر از هزار بار این داستان ها 

اول  بار  گویی  که  می دادند  گوش  مشتاقانه  چنان  ولی  بودند  شنیده  را 

است تابه حال چنین چیزی می شنوند.

حواس  تا  می گفت  اشتباه  به عمد  را  داستان  جاهای  از  بعضی  پدر 

بچه ها را بیازماید و بچه ها یک صدا همگی با هم اشتباه او را اصالح 

می کردند.

تنها کسی که ساکت و دور از جمع نشسته بود و با حسرت به آنان نگاه 

می کرد من بودم.

روز اولی که معنای داستان های شاهنامه را درک کردم به یاد آوردم.

همان روز بود که فهمیدم نام من در شاهنامه نیست.

یه می کردم. تا چند روز فقط گر

برادر هایم، من را مسخره می کردند و به همین دلیل پدر و مادرم آن ها 

را تنبیه کردند، اما برای من کافی نبود، من شخصیتی را که هم نامم بود 

می خواستم تا با آن فخر بفروشم.
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از آن روز به بعد هر وقت بچه ها دور پدرم جمع می شدند تا برایشان 

نقالی کند من بی صدا از آن ها دور می شدم.

ین سروصدایی به بیرون اتاق رفتم. این بار هم بدون ایجاد کوچک تر
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یر نور ماه ِبل می زد. مادر ز

اسم مادرم آروا بود هم نام یکی از فرشتگان باستان.

آرام کنارش نشستم و زانوهایم را بغل کردم.

یفش که ماهرانه جاِمشی2 را درست می کردند  در سکوت به دستان ظر

خیره شدم.

»چرا ناراحتی؟!«

یع حال من را می فهمد. چه خوب است که سر

لب ورچیدم و با دنیایی از غم و اندوه در جواب سؤالش گفتم: »پدر 

شاهنامه می خواند.«

قضیه را فهمید، کارش را متوقف کرد و گفت: »اگر این، تو را اینقدر 

2-جارو
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ناراحت می کند می توانم به واستَر )پدرم( بگویم که دیگر نقالی نکند.«

یع گفتم: »نه این کار را نکن، درست است که  سرم را باال آوردم و سر

 دوست ندارم شادی بقیه به خاطر من از بین 
ً
ناراحت می شوم ولی اصال

برود.«

تو خیلی  »پسرم!  لبخند گفت:  با  و  کرد  نوازش  مهربانی  با  را  گونه ام 

خوش قلب هستی.«

یفش خوشحال شدم، دوست داشتم بیشتر با مادر حرف بزنم که  از تعر

یه خواهر شیرخواره ام-منیژه-آمد. ناگهان صدای گر

یع از جایش بلند شد و سراغ منیژه رفت. مادر خیلی سر

نفس عمیقی کشیدم و همان جا روی زمیِن سرد به پشت خوابیدم.

دیگر  جوری  ماه  اما  بود  یزودرشت  ر ستاره های  از  پر  صاف،  آسمان 

خودنمایی می کرد.

آن  از  چندتایی  خودم  خیال  به  تا  کردم  دراز  آسمان  سمت  را  دستم 

ستاره های درشت و درخشان را بگیرم.

توجهم به پشت دستم جلب شد.

ماه گرفتگی قرمزرنگی که از زمان تولد با من بود.

یرا تمامی  پدر می گفت این نشانه ی خوش اقبالی من در زندگی است ز

مردان بزرگ و سرشناس، ماه گرفتگی قرمز دارند.

دستم را به صورتم نزدیک تر کردم جالب بود ماه گرفتگی می درخشید.

لبخندی زدم، خوب است، منم ستاره ای درخشانی دارم.

به یک باره دور ماه گرفتگی ام خارش گرفت، شروع به خاراندنش کردم 

که ناگهان چیزی محکم به شکمم خورد.
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نیم خیز شدم که سنگ کوچکی از بدنم پایین افتاد.

سنگ را در دست گرفتم.

به حیاط، جایی که سنگ به طرفم پرت شده بود نگاه کردم.

نور ماه حیاط را کمی روشن کرده بود.

نار، پیکری ایستاده بود.
ُ
دورتر از من کناِر، درخت ک

با سوءظن بلند پرسیدم: »ِهی، کی آنجاست؟«

یر نور ماه قرار گرفت. یبه چند قدمی جلو آمد و چهره اش در ز غر

برادر کوچکم -رهام- بود که با لبخند کجی من را تماشا می کرد.

اخم هایم درهم رفت: »تو به من سنگ زدی؟«

چیزی نگفت اما لبخندش عمیق تر شد.

من که جواب سؤالم را گرفته بودم با لحن تهدیدآمیزی دوباره گفتم: 

»دفعه ی آخرت باشد که به من سنگ می زنی.«

رهام با تمام شدن حرفم به صورت غیرطبیعی بلند خندید.

پشتش را به من کرد و سمت طویله دوید.

یر لب گفتم: »پسره ی دیوانه« از جایم بلند شدم و ز

وارد خانه شدم.

پدر نقالی اش را تمام کرده بود و در مورد کار با سیاوش حرف می زد.

که  بودند  زواردررفته ای  تشک های  انداختن  مشغول  نیز  خواهرهایم 

چندین و چند سال بود در خانه ی ما مهمان بودند.

خانه ی ما برای ده نفر خیلی کوچک و تنگ بود، تنها چهار اتاق داشت 

که یکی را آشپزخانه کرده بودیم و سه تای دیگر اتاق خواب بود، یکی 
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برای پدر و مادرم، یکی دیگر که پشت خانه بود برای خواهرانم و آخری 

که کنار آشپزخانه بود و به حیاط راه داشت، اتاق من و چهار برادرم بود.

یا اجازه بگیرم که در کمال  به آشپزخانه رفتم تا از مادرم برای شنا در در

تعجب رهام را در کنار او دیدم.

ید و با تعجب از رهام پرسیدم: »تو چطور اینقدر زود  ابروهایم باال پر

آمدی که من متوجه نشدم؟!«

مادر که مشغول درست کردن چیزی بود بجای او جواب داد: »پسرم 

جایی نرفته، او تمام وقت در کنار مادرش مشغول کمک کردن بود.«

رهام که سعی داشت منیژه را آرام کند به مادرم لبخندی زد و پشت سر 

او، از کنار من گذشتند.

تمام حرفایی را که قصد داشتم به مادرم بگویم فراموش کردم.

نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد.

سردرگم و گیج از آشپزخانه بیرون رفتم.
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بین رهام و بیژن )برادر دومی( روی تشک خوابیدم، کاوه )برادر سومی( 

کنار بیژن دراز کشیده بود و سیاوش که از همه ی ما بزرگ تر بود باالی 

َسِر، ما خوابید.

داشتند،  روشن  پوستی  و  بود  تیره  قرمز  موهایشان  پدر  مثل  برادرانم 

موهایشان  بود.(  قرمز  موهایش  )رنگش  ید  آفر ماه  به جز  خواهرانم 

هم رنگ موی مادرم قهوه ای روشن بود، اما من این وسط موهای صاف 

پشتی داشتم که هم رنگ چشم هایم سیاه بود. و پر

پدر فانوس را خاموش کرد و بیرون رفت.

چنددقیقه ای گذشت تا رهام آمد و سرجایش خوابید.

آرام صدایش زدم:  من که طاقتم طاق شده بود سمت او چرخیدم و 

»رهام؟«
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سمت من برگشت و جواب داد: »بله«

پرسیدم: »تو امشب سمت طویله رفتی یا نه؟«

گفت: »نه چرا باید بروم.«

_رهام و قاسم صداتون در نیاد وگرنه هردویتان را بیرون می اندازم.

همین حرف سیاوش کافی بود تا دهانم را ببندم و چیز دیگری نگویم، 

 دوست نداشتم بیرون بخوابم.
ً
اصال

 
ً
آدم ها خصلت خوبی که دارند این است، در مورد چیزهایی که اصال

ازش اطالعی ندارند کمتر فکر می کنند.

شب، خواب دم سرخ را دیدم که با سرعت به سمتم می آمد اما وقتی 

نزدیکم شد، تبدیل به رهام و بعد به پدرم و کم کم بزرگ و بزرگ تر شد، 

آخر سرهم شبیه خودم شد.

صبح که از خواب بلند شدم از خواب دیشبم هیچ چیز یادم نمی آمد.
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امیرو با دهان باز به من زل زده بود.

با اخم گفتم: »این طوری نگاهم نکن، هر چیزی که گفتم عین حقیقت 

است.«

باالخره دهانش را بست و گفت: »باورش سخت است، اینکه میگی 

رهام بیرون بوده و یهو داخل آشپزخانه ظاهر بشه...«

سرش را تکان داد: »یک چیزی این وسط ناجور است، شاید رهام بوده 

و خواسته شوخی باهات کنه و شاید هم...«

حرفش را ادامه نداد.

با کنجکاوی پرسیدم: »شاید چی؟«

یون  امیرو بهم نزدیک شد و با صدای خیلی آرامی گفت: »شاید اهل پر

بوده.«
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با گیجی گفتم: »اهل چی چی؟«

را  اسمشان  بلند  صدای  با  نباید  آرام تر،  »هیسس،  گفت:  تند  امیرو 

صدا زد.« بعد با همان صدای آرام قبلی ادامه داد: »ننم میگه زمان های 

بزها  کردن  پیدا  برای  می کردند،  گم  را  بز هایشان  که  چوپان هایی  قدیم 

به بندغول می رفتند آن ها صدای بز را می شنیدند اما همین که به صدا 

نزدیک می شدند صدا دورتر می شد پدرم می گوید این صدا، صدای بز 

نبود بلکه صدای اهل زمین است آن ها می خواهند انسان را به خانه شان 

بکشانند و دل وروده ی آدم را دربیاورند و به بچه هایش بدهند تا بخورد، 

دلشان  جا  هر  و  دربیایند  کنند  اراده  که  شکلی  هر  به  می توانند  آن ها 

بخواهد بروند، آن ها...«

باعث شد  امیرو خورد و  به سر  از کنار من رد شد،  به سرعت  چیزی 

حرفش را ناتمام بگذارد، در عوض جیغی کشید که موهای تنم را سیخ 

کرد.

امیرو خودش را به طرفی پرت کرد.

بااینکه ترسیده بودم اما از جیغ امیرو خنده ام گرفته بود، بلند شدم و 

چیزی را که به سرش خورده بود برداشتم.

یزه ی کوچک و گردی بود. سنگ ر

یزه را نشانش دادم  سمت امیرو رفتم، بیچاره خیلی ترسیده بود، سنگ ر

و گفتم: »ببین چگونه برای همچین چیِز کوچکی ترسیده ای.«

یر لب می گفت که تشخیصش سخت بود. امیرو تند تند چیزی را ز

دستش را گرفتم و بلندش کردم: »حالت خوبه؟«

جواِب درستی به من نداد.
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دستم را جلوی صورتش تکان دادم و پرسیدم: »میشه به  من بگی داری 

یر لب چی میگی؟« تند تند ز

باال آورد و همان طور که زمزمه می کرد  به نشانه ی سکوت  را  دستش 

توی صورتم فوت کرد و بعد دور خودش به صورت دایره وار فوت کرد.

وقتی که کارش تمام شد با بی حوصلگی گفتم: »االن دلیل این کارهای 

مسخره ات را بهم بگو.«

با ترس گفت: »دیگه درباره ی آن ها  امیرو که رنگ به چهره نداشت، 

حرف نزن خواهش می کنم.«

خواستم دهانم را باز کنم و چیزی بگویم ولی منصرف شدم.

بااینکه هزاران سؤال در ذهنم در حال گردش بود جلوی خودم را گرفتم 

تا حرفی نزنم، نمی خواستم بیشتر از این بترسانمش، دلیل ترسش هنوز 

برای من مبهم بود.

تمام روز امیرو اطراف خودش را نگاه می کرد و درحالی که همه جا را 

یر نظر داشت، لب می جنباند. ز

روستا  سمت  به  را  گله  دیگر  هرروز  از  زودتر  امیرو  اصرار  به  روز  آن 

حرکت دادیم و من هیچ اعتراضی نکردم.

وقتی که گله را به خانه بردم مادرم از اینکه زودتر از همیشه آمده بودم 

تعجب کرد اما چیزی نگفت.

او  کنم ولی  ازش سؤال  زمین  اهل  یا  یون  پر اهل  در مورد  کردم  سعی 

همش طفره می رفت.

یمن هستند،  اهر نیستند،  پری  آخرسرهم عصبی شد و گفت: »آن ها 

دیگه در موردشان حرفی نزن.«
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نمی دانم چرا همه از آن ها اینقدر می ترسند، مگه حرف زدن در موردشان 

چه ایرادی دارد؟!
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صبح مثل هرروز دیگر بعد از صبحانه گله را حرکت دادم و راهی کوه 

شدم.

امیرو هم گله شان را زودتر از من حرکت داده بود و منتظرم ایستاده بود، 

حالش مثل دیروز نبود، سرحال بود انگار که اتفاقی نیفتاده بود فقط ِگِله 

یا نبرده و او هم عهد  می کرد از اینکه پدرش او را همراه خودش به در

یا را سفر  کرده بود وقتی که بزرگ شد لنجی برای خودش بخرد، تمام در

کند و جزایر و بنادر دوردست را ببیند، این تماِم رؤیای امیرو بود.

بقیه روزها نداشت، دلیلی هم  با  امیرو هیچ فرقی  از نظر  امروز  شاید 

نداشت که فرقی داشته باشد او همراه دوست صمیمی اش داشت گله 

را به کوه می برد و عصر هم برمی گشت.

اما من جوری دیگر بودم، در تأیید صحبت های امیرو فقط سر تکان 
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می دادم.

ذهنم به شدت درگیر فکری بود که از صبح آزارم می داد.

هرلحظه  را  من  و  بود  آمده  باال  وجودم  اعماق  از  رفته رفته  که  فکری 

مصمم می کرد که انجامش دهم.

یر سایه ی درختی روبه روی هم نشستیم. روی زمین ز

امیرو دستش را توی جیبش برد و کیسه ای را درآورد، باذوق روبه من 

گفت: »اگه گفتی این چیه؟!«

بی حوصله جواب دادم: »نمی دانم«

امیرو که متوجه لحن و وضعیت آشوب و درهم من نشده بود گفت: 

ینی  شیر زن عمویم  بودیم،  رفته  شب نشینی  عمویم  خانه ی  »دیشب 

درست کرده بود.«

تک خنده ای کرد و ادامه داد: »وقتی کسی حواسش نبود من قایمکی 

ینی ها برداشتم و برای تو آوردم.« چند تا از آن شیر

دستش را سمتم دراز کرد و گفت: »بگیر، از همان هایی است که خیلی 

دوستشان داری.«

از دستش گرفتم و تشکر کردم.

دوباره در فکر فرورفتم.

یادی ترسو بود، پس امکان نداشت  امیرو دوست خیلی خوبی بود اما ز

همراهیم کند.

باید نقشه ی درست وحسابی بکشم.

دوروبرم را نگاه کردم تا بهانه ی خوبی پیدا کنم.

چند تا بز از گله جداشده بودند و همین برای من کافی بود.
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ینی بود، به او گفتم: »امیر، پشت سرت را  امیرو در حال خوردن شیر

نگاه کن.«

نالید: »ای  با دیدن بزها  بی خبر از همه جا پشت سرش را نگاه کرد و 

 حوصله ندارم این همه راه را بروم.«
ً
وای، من اصال

نمی دانم چطوری به ذهنم رسید که گفتم: »منم حوصله ندارم این همه 

را  بزها  باید  اون  باخت  هرکسی  کنیم  بازی  گل یاپوچ  بیا  بروم،  را  راه 

بیاورد، نظرت چیه؟«

امیرو با روی باز قبول کرد.

همیشه او بازی را می برد و دلیلی نداشت که نگران بشود.

امیرو سنگ خیلی کوچکی را از روی زمین برداشت و پشتش را به من 

کرد.

بعد از چند دقیقه برگشت و دست های مشت کرده اش را جلوی من 

گرفت و گفت: »یاال رفیق، زود باش، انتخاب کن.«

من آدم خوش شانسی نبودم ولی االن مطمئنم بودم که می برم.

نیازی به فکر کردن نداشتم.

چشم هایم را بستم و پشت دست چپش ضربه ی آرامی زدم.

امیرو دستش را باز کرد و به شانسش لعنت فرستاد.

لبخندی زدم و گفتم: »یاال رفیق، برو بزها منتظرت هستند.«

یر لب چیزی گفت که نشنیدم، با اکراه بلند شد و رفت. امیرو ز

به اندازه ی کافی از من دور شد بلند  رفتنش را تماشا کردم، زمانی که 

شدم و سمت بندغول رفتم.

گرفت،  خنده ام  جرئتم  این همه  از  خودم  شدم  بندغول  وارد  وقتی 
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مطمئن بودم اگر شب بود این طور شجاعانه قدم برنمی داشتم.

َبند در سکوت فرو رفته بود، االن بهتر می توانستم همه چیز را ببینم، آرام 

شروع به حرکت کردم.

به سنگی که صدای دم سرخ از پشتش می آمد نگاه کردم، ترک  داشت 

و از بین شکافش علف بیرون زده بود.

حواسم به پشت سرو دوروبرم بود.

از سنگ رد شدم و به درخت رسیدم.

ین درختی که در کوه  نار3 برگ هایش خشک شده بود، بیشتر
ُ
درخت ک

نار است.
ُ
وجود دارد درخت ک

از درخت هم گذشتم و چند قدمی غار ایستادم.

یرورو شد، ترس در وجودم داشت جان می گرفت اما دوباره آن  دلم ز

با من بود سراغم آمد و ترسم را  یبی که از صبح  احساس عجیب وغر

نابود کرد.

نتوانستم در مقابل آن احساس ناشناخته و سرکش مقاومت کنم و به 

غار نزدیک تر شدم.

دهانه ی غار خیلی بزرگ نبود اگر خیلی خودم را جمع وجور می کردم 

می توانستم واردش بشوم.

سرم را داخل غار بردم و دوروبرش را بررسی کردم.

نگاهم به کف غار افتاد.

یر خاک های نرِم غار چیزی می درخشید. ز

بااحتیاط فراوان انگشتم را بهش زدم.

3-درختِسدر
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می ترسیدم حیواِن خطرناکی باشد، وقتی مطمئن شدم حیوان نیست از 

یر خاک درش آوردم. ز

سرم را بیرون آوردم و مقابل نور خورشید گرفتمش.

یز آبی داشت و روی سنگ ها  یب که سنگ های ر گردنبندی عجیب وغر

شکل های مختلفی کشیده شده بود، وسط آن دایره ی خاکستری که از 

بقیه کمی بزرگ تر بود و معلوم نبود جنسش از چیست، دلیل برق زدن 

گردنبند همین دایره بود.

به صورتم نزدیک کردم که متوجه ی خط خوردگی های نامفهومی روی 

دایره شدم.

من که از این چیزها َسرَدر نمی آورم، بهتراست به پدر نشانش بدهم، 

تغییر  را  زندگی مان  آن  فروختن  با  بتوانیم  و  باشد  قیمتی  گردنبند  شاید 

بدهیم.

یر لباس هایم پنهانش کردم. با این فکر، گردنبند را در گردنم انداختم و ز

دیگر ماندن را جایز ندانستم و از غار دور شدم.

هنوز پایم را از بندغول بیرون نگذاشته بودم که صدای امیرو را شنیدم 

که در حال صدا زدن من بود.

بهش نزدیک تر که شدم گفتم: »من اینجا هستم.«

یهویی  هستی؟  کجا  »معلومه  کشید:  راحتی  نفس  و  برگشت  سمتم 

غیبت زد.«

به دروغ گفتم: »چند تا بز از گله دور شدند، منم رفتم و آوردمشان.«

سرش را تکان داد و چیزی نگفت.

یر سایه درخت، همان جای قبلی نشست، کنارش نشستم. ز
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به خاطر دروغی که به او گفته بودم عذاب وجدان داشتم، حاضرم قسم 

بخورم که اگر نمی ترسید، واقعیت را بهش می گفتم.

یف کن، خانه ی عمویت  از دیشب تعر صدایش زدم و گفتم: »امیرو 

خوش گذشت؟«

یف کردند. انگار منتظر همین حرفم بود تا شروع کند به تعر

با لبخند بهش نگاه کردم، شاید این طوری حداقل عذاب وجدانم کم 

بشود.

برعکس من، امیرو خیلی عمو، دایی، خاله و عمه داشت و هر شب 

خانه ی یکی از آن ها برای شب نشینی می رفتند.

به نظرم، باید بهش خوش بگذرد.

در  فامیلی  هیچ  من  چون که  می کنم  حسودی  امیرو  به  اوقات  گاهی   

روستا ندارم.

من  و  نمی زنند  حرفی  والدینشان  مورد  در  هیچ وقت  مادرم  و  پدر 

هیچ وقت آن ها را ندیده بودم.

با  بروم،  آن ها  از  یکی  خانه ی  شب  هر  که  بود  این  آرزوهایم  از  یکی 

و  بردارم  خوشمزه  ینی های  شیر آن  از  قایمکی  کنم،  بازی  بچه هایشان 

مثل  و  کنم  بحث  امیرو  با  شیطنت هایم  مورد  در  و  بیاورم  امیرو  برای 

همیشه من فقط شنونده نباشم.

یف در مورد بچه های عمویش گفت: »امروز به خانه ی  امیرو بعد از تعر

یف کند.« ما بیا، مادرم داستان جالبی را می خواهد برایت تعر

_چه داستانی؟

_داستان روباه و کالغ.



41دوره گرِدعجیب

_شنیده ام.

یبا  پیرزن و االغ ز نبود، خب داستان  امیرو اخمی کرد و گفت: »یادم 

چطور؟ مطمئنم نشنیده ای.«

کمی فکر کردم و گفتم: »آره این یکی را نشنیده ام.«

امیرو دست هایش را بهم کوبید و با شادی گفت: »پس امروز خانه ی 

ما میایی.«

لبخندی زدم و چیزی نگفتم.



فصلفصل99

قبل از اینکه خورشید غروب کند، گله را به روستا آوردیم.

بزها را سمت خانه فرستادم و خودم همراه امیرو به خانه شان رفتیم.

خانه ی امیرو خیلی بزرگ تر از خانه ی ما بود، طویله شان از حیاطشان 

جدا بود.

گفت:  تعجب  با  امیرو  بود،  افتاده  ماهیگیری  تور  حیاطشان  گوشه ی 

»چرا تور ماهیگیری پدرم اینجاست؟«

به من نگاه کرد و پرسید: »نکنه برگشته؟«

با بی اطالعی گفتم: »نمی دانم.«

یادی بود. او سمت خانه دوید، کنار در خانه کفش و دمپایی های ز

من و امیرو با تعجب وارد خانه شدیم.

یده وسط خانه خوابیده بود و مردم دورش  پدر امیرو با صورت رنگ پر
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حلقه زده بودند.

امیرو با نگرانی از جمعیت گذشت و سمت پدرش رفت.

پدر امیرو موهای فرفری و سیاهی شبیه به امیرو داشت.

که  کرد  اشاره  و  داد  تکان  برایم  دستی  داشت  نام  ناصر  که  امیرو  پدر 

پیشش بروم.

حال  »چطوری؟  گفت:  او  دادم،  دست  باهاش  و  رفتم  سمتش  آرام 

پدرت خوب است؟«

_بله ممنون.

یف کن چه اتفاقی برات افتاد.« یکی از مردها بلند گفت: »ناصرو تعر

با این حرف غلغله ای در اتاق افتاد، هرکس چیزی می گفت:

_ناصرو تو چطور زنده ماندی؟

_بوسلمه4 چطور به شما برخورد؟

_نکنه اژدهایی چیزی بوده؟

_ببین خدا چقدر بزرگ است، چطور نجاتش داد.

یف کن، بوسلمه را دیدی؟ چه شکلی بود؟ _ناصرو تعر

…

پدر امیرو که در مرکز توجه بود با هیجان گفت: »شب بود، همه خدمه 

کشتی دورهم جمع شده بودیم و حرف می زدیم که ناگهان صدایی آمد 

یا افتاد، همه با هول و وال به لبه ی کشتی رفتیم که دیدیم  انگار یکی در در

مردی در آب دست وپا می زند، اول فکر کردیم یکی از کارگرهای تازه کار 

4-بوسلمهیابوسالمههیوالیافسانهایاستکهدرشبهایتاریکبهکشتیهاحملهکردهوملوانانو
مسافرانکشتیهاراباخودمیبردوازگوشتوخونآنهاتغذیهمیکند.
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است که غرق شده، یکی از جاشوها )کارگر کشتی( خودش را در آب 

انداخت اما به محض این که به مرد نزدیک شد، یهو مرد دهانش رو باز 

یا بردش.« کرد و زبان درازش را دور جاشوی بیچاره کرد و داخل در

در چهره ی همه  ترس  او گوش می دادند،  به حرف های  با دقت  مردم 

پیدا کردی؟ سراغ شما  پیرمردی گفت: »تو چطور نجات  نمایان بود، 

نیامد؟«

بیشتر  یا  در از  بیشتر می شنیدم  اگر  بشنوم،  را  داستان  بقیه ی  تا  نماندم 

یبایی اش خیلی خطرناک است. یا برعکس ز می ترسیدم، در

امیرو بلند شد و گفت: »قاسم کجا می روی؟ بمان ادامه داستان پدرم 

را گوش کن.«

از بین جمعیت رفتم، او هم دنبالم آمد، گفتم: »نه می ترسم دفعه ی بعد 

یا هم نشوم.« نزدیک در

امیرو دستم را گرفت و گفت: »برای شام بمان، مادرم َمَجک5 درست 

کرده، خیلی خوشمزه است.«

_از مادرم اجازه نگرفتم ممکن  است دعوایم کند.

راحت  هرجور  »باشه،  گفت:  دانست  بی فایده  به  را  اصرار  که  امیرو 

هستی، فردا می بینمت.«

از او خداحافظی کردم و سمت خانه رفتم.

یک شدن بود. هوا در حال تار

کنم  مشغول  را  فکرم  اینکه  برای  آمد،  ذهنم  در  امیرو  پدر  حرف های 

دستی روی گردنبند کشیدم و آرزو کردم گران قیمت باشد.

لوک(درستمیشود،بینهایتلذیذومقویاست.
َ
5-غذاییمحلیبوشهریکهازباداموحشی)ا
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آواز  لب  یر  ز و  می زدم  قدم  آرام  می کردم،  خیال پردازی  خودم  برای 

می خواندم.

آوازی که مادرم، زمانی که بچه بودم به من یاد داده بود:

منم ماهم توِی آسمانی/منم ستاره میشم دورت می گیرم

گه تو ستاره بشی دورم گرفتی/منم ابر میشم رویت می گیرم آ

گه تو ابر شدی رویم گرفتی/من باران میشم تنت را می شورم آ

گه تو باران شدی تن من را شستی/منم سبزه میشم َسر َدر میارم آ

گه تو سبزه شدی َسر درآوردی/منم… آ

صدایی به جز از صدای آوازم باعث شد ساکت بشوم.

صدای پچ پچ آرامی می آمد

گوش هایم را تیز کردم تا بفهمم از کجا می آید.

صدای پچ پچ از سمت خانه ی قدیمی می آمد که سال ها بود کسی در 

آن زندگی نمی کرد و این باعث شده بود که کنجکاو بشوم تا بفهمم چه 

کسی صحبت می کند.

خانه قدیمی فقط چند قدم با من فاصله داشت.

یک لحظه فکر کردم که شاید بچه بروک6 باشد و بخواهد من را بترساند، 

اما این فکر فقط برای همان یک لحظه بود.

خانه   سمت  صدایی  ین  کوچک تر ایجاد  بدون  پاورچین پاورچین، 

خرابه رفتم.

دیوارهای حیاط خراب شده بودند و راحت توانستم واردش بشوم.

6-درباورمحلیمردمانبوشهربچهبروکموجودیقدبلند،سیاهوپشمالوباچشمانیسرخاستکه
درمکانهایمتروکوخلوتحضورداردوسراغبچههایفضولوبازیگوشمیرودوآنهارامیترساند.
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نگاهی به دوروبر انداختم، حیاط خانه پر از برگ خشک و زباله شده 

بود.

درچوبی خانه از بین رفته بود و فقط کمی از آن سالم مانده بود.

یزند. دیوارهای خانه نیز ترک خرده بودند و هرلحظه امکان داشت فروبر

بود و  نامفهوم  بازهم  اما  بود  به قبل واضح تر شده  صدای مرد نسبت 

نمی توانستم بفهمم چه می گوید.

داشت،  زمین  با  کمی  ارتفاع  که  رفتم  خانه  پنجره های  از  یکی  سمت 

روی پاشنه ی پایم ایستادم و بااحتیاط به داخل خانه نگاه کردم.

مردی قدبلند با موهای قهوه ای روشن پشت به من داشت با شخصی 

حرف می زد.

از مردم روستا نیست و  کت وشلوار سیاهی تنش بود که نشان می داد 

تازه به اینجا آمده.

پاچه شلوار و آستین کتش خاکی شده بود.

تا مخاطبش را  به پنجره نزدیک تر کردم و سرم را داخل بردم  خودم را 

ببینم.

پس از تقالهای فراوان تازه فهمیدم غیر از من و او، کس دیگری آنجا 

نیست و آن مرد با دیوار حرف میزند!

صدایش گرفته و خسته بود، انگار که سال های سال استراحت نکرده: 

»مطمئنی اینجا زندگی می کند؟«

گوش هایم را تیز کردم تا جواب سؤالش را بشنوم اما فقط صدایی آرام 

شنیدم که باعث شد گوشم درد بگیرد.

انگار کسی سوت می زد.
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دلم برای مرد سوخت بی شک دیوانه ای بیشتر نیست.

آخر کدام آدم عاقلی با دیوار حرف میزند؟

سری از نشانه ی تأسف تکان دادم و تصمیم گرفتم که او را تنها بگذارم.

من  سمت  به  یع  سر مرد  ناگهان  که  درآوردم  پنجره  داخل  از  را  سرم 

چرخید.

کارش باعث شد هول بشوم و سرم به گوشه ی پنجره بخورد.

 بلندی گفت: »کی آنجاست؟«
ً
مرد با لحن نسبتا

صدای قدم های آرامش را می شنیدم، از پنجره فاصله گرفتم تا بروم که 

محکم زمین خوردم، انگار کسی محکم مچ پایم را کشید.

سعی کردم بلند بشوم اما پایم دوباره به عقب کشیده شد، به پشت سرم 

نگاه کردم که چیزی ندیدم، با وحشت و هراس لگدی در هوا انداختم 

و بلند شدم.

صورتم پر از گردوخاک شده بود اما توجهی نکردم، با سرعت سمت 

کوچه دویدم.

صدای مرد را از پشت سرم شنیدم که داد زد: »ِهی پسر، بیا اینجا.«

معطل نکردم و خودم را از آن خانه دور کردم، مگر خر، مغزم را گاز زده 

بود که حرفش را گوش بدهم؟

قلبم از ترس تند تند می تپید.

وقتی به خانه رسیدم ایستادم تا کمی حالم بهتر شود.

با دست ضربه ای آرامی به پیشانی ام زدم: »تو از اون دیوانه تر هستی، 

آخر سرت را به باد می دهی.«

در حیاط باز بود، صدای بزها می آمد.
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وارد حیاط شدم، مادر و کاوه داشتند بزها را سمت طویله می برند.

به کمکشان رفتم و سه تایی بزها را داخل طویله کردیم، مادر در طویله 

را بست، از او پرسیدم: »بزها را دوشیدی؟«

جواب داد: »دوشیدم، اما کم.«

از  بعد  ساعت  یک  تا  بزها  دوشیدن  خاطر  به  هرروز  نگفتم،  چیزی 

غروب خورشید گرفتار بودیم.

وقتی که دخترها سفره ی شام را انداختند تازه فهمیدم که چرا مادر شیر 

بزها را کم دوشیده است.

او برای شام سنگ تمام گذاشته بود و ماهی پخته بود، درست است که 

مزه اش خیلی خوب نیست اما از نان و شیر خیلی بهتر است.

مادر امشب خیلی مهربان شده بود.

دهانمان  در  خودش  دست های  با  و  می گرفت  لقمه  ما  تک تک  برای 

می گذاشت.

حتی برای سیاوش که همیشه خود را بزرگ تر و بعد از پدر، مرد خانه 

دهانش  در  را  لقمه  او  غرغرهای  به  بی توجه  و  گرفت  لقمه  می دانست 

گذاشت.

سیاوش با اخم لقمه را جوید و گفت: »مادر این کارها یعنی چه؟ مگر 

من بچه هستم؟«

برخالف چهره ی اخمو و درهمش، چشم هایش می خندید.

مادر خیلی خوب بود شاید من هم زمانی که بزرگ شدم با دختری به 

مهربانی او ازدواج کنم.

از فکرم خجالت کشیدم، من هنوز خیلی بچه هستم.
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به خانواده ام نگاه کردم و از خنده هایشان دلم آرام گرفت، آخر من چه 

ین شبی است که در کنار آن ها با خوشحالی  می دانستم که امشب آخر

تا  می کردم  متوقف  را  زمان  می دانستم  اگر  شاید  می خندم  دل  ته  از  و 

بیشتر نگاهشان کنم و چهره ی خوشحال هرکدامشان را در ذهنم ثبت 

کنم…

جدیدی  قصه ی  امشب  می خواند  شاهنامه  که  شب  هر  برخالف  پدر 

غیر از داستان های شاهنامه گفت.

یف کرد. او داستان آشنایی و ازدواجش با مادر را تعر

لحنش  و  بود  مادر  به  خیره  نگاهش  می کرد  صحبت  که  مدت  تمام 

برخالف همیشه جدی و محکم نبود بلکه با عشق حرف می زد.

زمانی که داستان پدر تمام شد، دیدم که مادر سرش را پایین انداخت 

پاک  انگشت  با نوک  بود  را که گوشه چشمش  قایمکی قطره اشکی  و 

کرد، لبخند ساختگی زد و سرش را باال گرفت، انگار که اتفاقی نیفتاده 

بود، دست هایش را محکم بهم کوبید و گفت: »خب بچه ها، داستان 

امشب راهم شنیدیم، االن دیگر موقع خواب است.«

بودم  دست تنها  چون  کنم،  پهن  را  تشک ها  که  بود  من  نوبت  امشب 

ید دلش به حالم سوخت و به کمکم آمد. گردآفر

سیاوش  تهدیدهای  لطف  به  خوابیدند،  هم  کنار  سکوت  در  پسرها 

کسی جرئت نمی کرد حرفی بزند.

آرام بین رهام و بیژن دراز کشیدم.

من  اما  نداشتند  خواب  به  تمایلی  و  بودند  باز  جغد  مثل  چشم هایم 

مجبور بودم بخوابم تا بتوانم فردا صبح، سرحال گله را به کوه ببرم.
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چشم هایم را روی هم گذاشتم که ناگهان چیز سردی را روی قفسه ی 

سینه ام حس کردم.

نفس  گردنبند  یادآوردن  به  با  بعد  اما  کردم  باز  را  چشم  هایم  ترس  با 

راحتی کشیدم.

یادم رفته بود که به پدر نشانش بدهم.

یر سرم گذاشتم. به پهلو چرخیدم و دستم را ز

 در موردش با او صحبت می کنم.
ً
امشب که گذشت فردا حتما

نفهمیدم ِکی چشم هایم گرم شد و به خواب رفتم.
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بین خواب وبیداری احساس کردم دارم می لرزم.

آنقدر خوابم می آمد که سعی کردم توجه ای نکنم اما لرزش بدنم بیشتر 

شد انگار که کسی من را تکان می داد.

بدون اینکه چشم هایم را باز کنم با صدایی گرفته گفتم: »مادر، خواهش 

یع بلند بشوم.« می کنم بزار کمی بیشتر بخوابم، قول می دهم سر

وقتی که جوابی نشنیدم، به خیال اینکه مادر به من اجازه ی خواب داده 

است دوباره به خواب رفتم اما طولی نکشید که تکان خوردم.

صاف نشستم، بدون اینکه چشم هایم را باز کنم، با غرولند گفتم: »آخه 

چرا هرروز صبح باید من به کوه بروم؟ یک بارهم کاوه و بیژن بروند، 

خسته شدم.«

وقتی که  اما  بدهد  جوابی  تا  ماندم  منتظر  ثانیه  چند  و  کردم  سکوت 
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صدایی نشنیدم یکی از چشم هایم را باز کردم و به جای مادر، رهام را 

روبه رویم دیدم.

یک بود و این یعنی هنوز صبح نشده بود. اتاق تار

اخم کردم و از او پرسیدم: »چیشده؟«

بدون اینکه چیزی بگوید، همان طور خیره نگاهم می کرد.

فکری کردم و با تردید گفتم: »دستشویی ات می آید؟«

سرش را به نشانه ی بله تکان داد.

پوفی کردم و پتو را از رویم کنار زدم.

رهام کنار در ایستاد و بدون هیچ عکس العملی و حتی کلمه ای حرف 

نگاهم می کرد.

بلند شدم و با بداخالقی گفتم: »نمی توانستی من را بیدار نکنی؟«

به برادرها اشاره ای زدم و نگاهشان کردم: »چرا یکی از این ها را بیدار 

 باید...«
ً
نکردی؟ حتما

نتوانستم حرفم را تمام کنم، دهانم همان طور بازماند.

خون در رگ هایم یخ زد.

خدای من! باورم نمی شود.

امکان نداشت! سمت چپ من، رهام غرِق خواب بود.

همان طور ایستاده بودم، حتی جرئت نداشتم سرم را بچرخانم و به در 

اتاق نگاه کنم.

با صدای قیژقیژ در اتاق، اشک هایم بی اختیار بر گونه هایم چکید.

بعد از چند دقیقه باالخره توانستم تکانی به خودم بدهم و سرم را سمت 
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در بچرخانم.

کسی نبود، انگارنه انگار چند لحظه پیش شخصی اینجا ایستاده بود.

یر پتو بردم. روی تشک دراز کشیدم و سرم را ز

ید. بدنم از این همه هیجان و ترس می لرز

شاید خیاالتی شده بودم اما در خانه باز بود و این یعنی توهمی در کار 

نبود.

َبرهم  پلک  لحظه ای  حتی  بودم  نتوانسته  زد  صدایم  مادر  که  زمانی  تا 

بزنم.

یر پتو درآمدم و بلند شدم. ترسم تا حدودی از بین رفته بود، از ز

همه برادرهایم بیدار شده بودند و از اتاق بیرون رفته بودند به جز رهام 

که هنوز خواب بود.

قلبم تند تند به قفسه ی سینه ام می کوبید اما این بار نه از ترس بلکه از 

نگرانی بود.

کنار رهام نشستم و آرام صدایش زدم: »رهام؟«

حرکتی نکرد، تکانش دادم و بلندتر از دفعه ی قبل گفتم: »رهام؟«

با التماس دوباره تکانش دادم و گفتم: »رهام، داداش، بلندشو.«

ید. صدایم می لرز

گفت:  همه جا  از  بی خبر  و  شد  نمایان  در  چارچوب  در  مادر  قامت 

»قاسم بلندشو، گله را حرکت بده، ظهر شد.«

مکث کرد و با تعجب پرسید: »چرا چشم هایت قرمز شده؟!«

با نگرانی گفتم:  به سؤال مادر،  تمام حواسم پیش رهام بود، بی توجه 

تکان  می زنم  صدایش  هرچی  چرا  نمی شود؟  بیدار  رهام  چرا  »مادر، 
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نمی خورد؟«

مادر بدون اینکه دمپایی اش را دربیاورد، وارد اتاق شد.

 خوابیده.«
ً
گفت: »منظورت از اینکه بیدار نمی شود چیه؟ حتما

درحالی که سعی می کرد نگرانی اش را پنهان کند من را کنار زد و پتو را 

از روی رهام کشید: »رهام جان، پسرم، بلندشو صبح شده، عزیزم...«

مادر که صدازدن را بی فایده دید شانه های او را گرفت و محکم تکان 

داد و با ترس گفت: »رهام، بلندشو، رهام جان.«

بلند جیغ کشید و پدرم را صدا زد.

پرسید: »چیشده؟ چرا جیغ  تعجب  با  و  یع رساند  را سر پدر خودش 

کشیدی؟«

یه شانه های رهام را رها کرد و گفت: »واستَر، رهام چرا بیدار  مادر با گر

نمی شود؟ چرا بچه ام تکان نمی خورد؟«

بچه ها بیرون اتاق جمع شده بودند و سرک می کشیدند.

پدر داخل اتاق شد و سعی کرد مادر را آرام کند: »عزیزم خودت که 

یه ندارد،  خوب می دانی، رهام چقدر خوابش سنگین است، این که گر

آرام باش االن بیدارش می کنم.«

روبه روی مادر کنار رهام نشست و سعی کرد او را بیدار کند اما رهام 

بازهم تکان نخورد.

بیدار  »دیدی؟  زد:  ضجه  و  گذاشت  پاهایش  روی  را  رهام  سر  مادر 

نمی شود، رهامم، پسرم، عزیز دلم، مادر بیدار شو، التماست می کنم، 

رهام جان، بلندشو.«

یه مادر دیگر از کسی صدا درنمی آمد همگی از فکری  جز صدای گر



55دوره گرِدعجیب

که در سرمان بود وحشت داشتیم، نمی خواستیم باور کنیم که رهام مرده 

است، لحظات خیلی بدی بود که ناگهان رهام چشم هایش را باز کرد و 

همه را غافلگیر کرد.

 جوری نفس می کشید که انگار از غرق شدن نجات پیداکرده و هوا 

بهش نرسیده است.

یه هایش خندید و  مادر با دیدن چشم های گشاد و متعجب او بین گر

صورت رهام را بوسه باران کرد.

پدر که دست کمی از او نداشت نفس راحتی کشید، با لبخند خم شد و 

سر رهام را بوسید و گفت: »بفرما، من می گویم خواب این بچه سنگین 

یه زاری کن، ببین چگونه همه را ترساندی.« است، آن وقت تو گر

هیچ وقت فکر نمی کردم از دست دادن یکی از اعضای خانواده اینقدر 

این  در  و  نمی زند  قلبم  که  کردم  حس  لحظه  چند  برای  باشد،  سخت 

دنیا نیستم ، برای چند لحظه مرگ را با چشم های خودم دیدم و لمسش 

کردم.

دستم را به صورتم کشیدم که تازه متوجه اشک هایم شدم.

پدر دست رهام را گرفت و بلندش کرد، روبه مادر با لبخند گفت: »بچه 

را نترسان آروا، بهتراست بلند بشوی و صبحانه  برای پسرت درست کنی 

اما قبلش از ایزد مهربان تشکر کن.«

 ،
ً
»حتما داد:  تکان  را  سرش  بود  شوق  سر  از  یه اش  گر االن  که  مادر 

»
ً
حتما

مادر بلند شد تا برود ولی حرکت بعدی رهام، نه فقط او را بلکه همه 

را شوکه کرد.
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سیاهی چشم های رهام باال رفت، دهانش مثل ماهی باز شد، دستش 

یدن کرد. از دست پدر جدا شد، کف اتاق افتاد و بدنش شروع به لرز

هیچ کس قدرت نداشت عکس العملی نشان بدهد، با جیغ گوش  خراش 

یع دست وپاهای الغر رهام  مادر، پدر زودتر از همه به خودش آمد و سر

یع تکه چوبی بیاور.« را گرفت و روبه من گفت: »سر

حرف پدر را شنیدم ولی قدرت اینکه بلند بشوم و بروم را نداشتم گویی 

به زمین چسبیده بودم، نگاهم روی رهام قفل شده بود.

یع باش.« پدر داد زد: »سر

یادش به خودم آمدم و سمت در دویدم اما سیاوش زودتر از من  با فر

دست به کار شده بود و تکه چوب را پیدا کرده بود.

من را کنار زد و وارد اتاق شد.

او  دندان های   بین  را  چوب  و  درآورد  رهام  دهان  از  را  انگشتش  پدر 

االن حالش  نیست،  »نترسید، هیچ چیزی  بقیه گفت:  روبه  و  گذاشت 

خوب می شود.«

به اطرافم نگاه کردم.

ماه  ید و  بودند، گردآفر اتاق کز کرده  از  با ترس گوشه ای  بیژن  و  کاوه 

یه می کردند. ید کنار در آرام آرام گر آفر

تحمل دیدن این وضعیت را نداشتم، من حاضر بودم خودم را فدای 

خانواده ام کنم اما آن ها آسیبی نبینند.

یه کردم. از اتاق بیرون رفتم و خودم را رها کردم، بلندبلند گر

برادر عزیزم جلوی چشمان من با مرگ دست وپنجه نرم می کرد و من 

هیچ کاری نمی توانستم انجام بدهم.
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صدایی تق تق در حیاط آمد.

 امیرو بود، بیچاره خبر نداشت که در خانه ی ما چه اتفاقی افتاده 
ً
حتما

و به همین خاطر دنبال من آمده بود.

با آستین لباسم، اشک هایم را پاک کردم و سمت در حیاط رفتم.

اینکه  بدون  کنم،  را صاف  کردم صدایم  باال کشیدم وسعی  را  بینی ام 

بیایم، خودت  در را باز کنم گفتم: »امیرو، من امروز نمی توانم به کوه 

تنهایی برو.«

خواستم بروم که دوباره در زد، انگار حرف های من را نشنیده بود.

دوباره گفتم: »امیر، من امروز نمی آیم، خودت برو.«

اما او بی توجه به حرف های من باز کارش را تکرار کرد.

عصبی در را باز کردم: »چرا نمی فهمی...«

حرف در دهانم ماسید، این هم از دومین اتفاق غیرمنتظره امروز.

روبه روی من مردی با چهره ای جدی قرار داشت که کت وشلوار مشکی 

به  چشم هایی  با  داشت،  قهوه ای  موهاِی  لباسش  برخالف  بود،  تنش 

رنگ آبی که هیچ چیز را نمی توانستی از آن بفهمی به من نگاه می کرد و 

بعد با لحن گرفته ای پرسید: »ایست واستَر ُسر، اینجا زندگی می کند؟«

او چطور اسم کامل پدرم را می دانست؟

به نشانه ی بله سرم را تکان دادم، گفت: »برو بهش بگو احمدنرسسیان 

می خواهد او را ببیند.«

یده؟« چینی به ابروهایش داد و پرسید: »چرا رنگت پر

جوابی بهش ندادم، در عوض در را رویش بستم.

قلبم در دهانم آمده بود، او من را نشناخت چون که من را نتوانسته بود 
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ببیند.

او همان مردی است که در خانه خرابه ی روستا با دیوار حرف می زد.

یبه  با پدرم چه کاری می توانست داشته باشد؟ این مرد غر

سمت خانه رفتم تا حرفش را به پدر بگویم.

ید و بی هوش روی تشک خوابیده بود. رهام دیگر نمی لرز

یخت. مادر دست او را گرفته بود و اشک می ر

و  کند  صبر  که  می خواست  او  از  و  می داد  دلداری  مادر  به  هم  پدر 

همه چیز را به زمان بسپارد.

وارد اتاق نشدم از همان جا صدایش زدم: »پدر؟«

بدون اینکه نگاهم کند گفت: »امروز نمی خواهد به کوه بروی.«

_پدر کسی بیرون با شما کار دارد او گفت...

_برو بهش بگو امروز نمی توانم نقالی کنم.

_اما او…

_مگر وضعیت برادرت را نمی بینی برو بگو نمی توانم امروز به قهوه خانه 

بیایم.

»پدر،  گفتم:  کالفگی  با  کنم،  تمام  را  حرفم  نمی داد  اجازه   
ً
اصال

و  است  منتظرت  احمدنرسسیان  بگویم  شما  به  گفت  یبه ای  غر مرد 

می خواهد ببینتت.«

با  و  کرد  نگاه  من  به  شد،  منصرف  که  بگوید  چیزی  خواست  پدر 

چشم های گرد شده، پرسید: »کی؟«

_احمدنرسسیان.
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یع بلند شد و از اتاق بیرون رفت. سر

با  فقط  یخت  نمی ر اشک  دیگر  بود  شنیده  را  ما  گفت وگوی  که  مادر 

اضطراب، رفتن پدر را تماشا کرد.

من هم دنبال پدر بیرون رفتم، خیلی دوست داشتم بفهمم آن مرِدعجیب 

با او چکار دارد.

پدر آنقدر عجله داشت که یادش رفته بود دمپایی هایش را بپوشد.

در حیاط را باز کرد.

یبه که به دیوار تکیه زده بود صاف ایستاد و سمت پدر برگشت. مرد غر

چند ثانیه در چشمان پدر نگاه کرد و بعد سرش را خم کرد و با لحن 

متفاوتی گفت: »سالم واستَر«

 انتظارش را نداشتم.
ً
پدر جوابی نداد اما کاری کرد که اصال

یاد زد: »احمد« یبه را در آغوش کشید و با خوشحالی فر او مرد غر

یبه که االن می دانستم نامش احمد است آرام به پشت پدر ضربه  مرد غر

زد و با لبخند کم رنگی گفت: »هنوز هم نمی توانی احساساتت را کنترل 

کنی.« مکثی کرد و ادامه داد: »از دیدنت خوشحالم برادر«

برادر؟ یعنی این مرد برادر پدرم بود؟ محاله ممکن است، آخر چگونه 

این دوتا برادر هم دیگر هستند درحالی که هیچ شباهتی بهم ندارند.

با به یاد آوردن وضعیت خودم و برادرهایم که آن ها موهایشان قرمز تیره 

بود و من مشکی، کمی هضم این مسئله برایم راحت شد.

شاید من به عمویم رفته بودم!

پدر قدش تا شانه های او می رسید به خاطر همین احمد کمی خم شده 

بود.
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پدرم شانه های احمد را بوسید و از او کمی فاصله گرفت و با بغض 

گفت: »دلم برایت خیلی تنگ شده بود.«

می گویی،  »راست  افزود:  خجالت  با  و  انداخت  پایین  را  سرش  بعد 

هنوز هم نمی توانم احساسم را کنترل کنم.«

احمد دستش را روی شانه ی پدر گذاشت و لبخندی زد: »شاید همین 

باعث شده که اینقدر مهربان باشی و تغییر نکنی.«

نیستم،  یفی  تعر هم  »آنقدرها  گفت:  و  رفت  کنار  راهش  سر  از  پدر 

بفرما.«

احمد به آرامی وارد حیاط شد.

آن ها هنوز متوجه من نشده بودند.

پدر از او سؤال می کرد و احمد هم با حوصله جوابش را می داد، هنوز 

چند قدم راه نرفته بود که متوقف شد.

چیزی  خواست  بود  شده  متعجب  برادرش  ناگهانی  توقف  از  که  پدر 

بپرسد که احمد به نشانه ی سکوت دستش را باال آورد.

سرش پایین بود و اخم کرده بود انگار داشت به چیزی گوش می داد که 

ما آن را نمی شنیدیم.

اتفاقی  »اینجا  پرسید:  پدر  از  و  آورد  باال  را  سرش  ثانیه  چند  از  بعد 

افتاده؟ یک لحظه احساس کردم که...«

با جیغ زنی حرفش ناتمام ماند.

پدر با ترس به خانه نگاه کرد و گفت: »آروا«

یع سمت خانه دوید اما احمد برخالف او آرام قدم برمی داشت. سر

یع خودم را به  من که از جیغ مادرم نفس در سینه ام حبس شده بود سر
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اتاق رساندم.

کنارش  نرفته،  داخل  که  است  عجیب  بود،  ایستاده  اتاق  در  کنار  پدر 

ایستادم و به داخل اتاق نگاه کردم.

خدای من! انگار که خواب می دیدم، نمی توانستم تشخیص بدهم که 

صحنه ی مقابلم واقعی است یا نه؟

رهام به صورت عمودی بین زمین و هوا معلق شده بود، چشم هایش 

بسته بود و دست هایش از هم باز بودند.

مادر گوشه ی اتاق ایستاده بود و دستش را جلوی دهانش گرفته بود.

بچه ها به او چسبیده بودند و با دهان باز و چشمان وحشت زده به رهام 

نگاه می کردند.

 خارج از توان ما بود.
ً
این دیگر واقعا

شدن  نزدیک تر  با  پیچید،  فضا  در  نامفهومی  زبان  به  صدایی  ناگهان 

صدا، به عقب برگشتم.

زبان می آورد  بر  را  آرام درحالی که کلمات عجیبی  قدم های  با  احمد 

اینکه  بدون  او  رفتم،  کنار  راهش  سر  از  می شد،  نزدیک  داشت  ما  به 

و  ایستاد  رهام  روی  روبه  و  شد  اتاق  وارد  کند  متوقف  را  خواندنش 

صدایش را بلندتر کرد.

رهام  بدن  به  که  نامرئی  بندهای  ناگهان  و  گرم شد  یک هو  اتاق  هوای 

یده شدند و رهام محکم روی زمین پرت شد. وصل شده بودند، بر

یر بدنش نبود استخوان هایش خرد می شد. بی شک اگر تشک ها ز

با صدای مهیب افتادنش همگی از حالت بهت خارج شدیم.

احمد سمت او رفت و بدنش را بررسی کرد تا مطمئن شود شکستگی 
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ندارد.

مداوا  را  پسرم   
ً
لطفا نالید: »احمد،  بیچارگی  از  و  رفت  او  پدر سمت 

کن.«

روی  را  اشاره اش  و  وسطی  انگشت  گرفت،  را  رهام  چپ  دست  او 

مچ رهام گذاشت، با لحن خونسرد و آرامی گفت: »درد او درد جسم 

نیست.«

پدر که منظور او را نفهمیده بود با گیجی گفت: »چی؟«

احمد نگاهی به بچه ها انداخت و خطاب به پدر گفت: »بچه هایت را 

بیرون ببر، آن ها ترسیده اند.«

نتوانستم بفهمم که  بیرون کرد و من  یع همه را به عالوه ی من  پدر سر

آن ها چه گفتند.

مادر ما را به اتاق برد و برایمان صبحانه آورد اما هیچ کس لب به غذا 

نزد.

خودش هم به گوشه ای خیره شد و در فکر فرو رفت.

حواس پرتی  با  که  زدم  صدایش  دوباره  نشنید،  که  زدم  صدایش  آرام 

گفت: »جانم پسرم؟ چیزی گفتی؟«

یبه برادر پدر است؟ _مادر، این مرد غر

_نه.

با تعجب گفتم: »اما من خودم شنیدم که پدر را برادر صدا زد.«

مادر در جایش جابه جا شد و گفت: »پدرت و احمد دوستان قدیمی 

برادر  به یکدیگر  به قدری هم دیگر را دوست داشتند که  هستند، آن ها 

می گفتند ولی برادر واقعی هم دیگر نیستند.«
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نفس راحتی کشیدم، چه خوب شد که عمویم نیست، فکرش را بکن، 

این مرد دیوانه عموی من باشد؟ محال است.

بیرون  اتاق  از  قدیمی اش  دوست  همراه  به  پدر  تا  نکشید  طول  خیلی 

بیایند.

مادر همین که چشمش به آن ها افتاد، باعجله سمتشان رفت.

پدر قبل از اینکه او چیزی بپرسد گفت: »حالش خوب است تا قبل از 

ظهر به هوش می آید.«

مادر که دلش آرام نگرفته بود وارد اتاق شد تا رهام را ببیند.

پدر با شرمندگی رو به دوستش گفت: »شرمنده که هنوز نرسیده برایت 

دردسر درست کردم.«

برادر من  تو  باشی،  نیست شرمنده  و گفت: »الزم  زد  لبخندی  احمد 

هستی، االن هم برای من شیر داغ بیاور تا من بروم و وسایلم را از بیرون 

بیاورم.«

 تا تو برگردی من شیر را برایت 
ً
پدر سرش را تکان داد و گفت: »حتما

گرم می کنم.«

احمد نگاهی به ما انداخت و رفت.

پدر باعجله سمت آشپزخانه رفت تا برای دوستش شیر گرم کند.
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احمد از داخل چمدانش صندوقچه ی کوچِک آبی رنگی را درآورد و 

بعد آن را باز کرد و سمت ما گرفت.

از چیزی که می دیدیم دهانمان باز مانده بود، حتی پدر هم نمی توانست 

شرفی هستند؟!«
َ
تعجبش را پنهان کند، با حیرت گفت: »احمد این ها ا

احمد صندوقچه را به سمت پدرم گرفت و جواب داد: »نه این ها شن 

هستند.«

پدر صندوقچه را از او گرفت، سیاوش پرسید: »چی؟ شن؟«

پارسال  شن!  »بله  گفت:  و  داد  تکان  بله  نشانه ی  به  را  سرش  احمد 

 جزیره از 
ِ

اتفاقی گذرم به جزیره ای افتاد و مشاهده کردم که تمام ساحل

یبا پوشیده شده است7.« این شن های ز

7-جزیرههرمز،جزیرهایکوچکازتوابعشهرستانقشمدرخلیجفارسکهشنهایساحلآننقرهای،
طالییوسفیداست.
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پدر پرسید: »می توانم بهش دست بزنم؟«

_بله.

پدر با احتیاط چهار انگشتش را بین آن شن های نقره ای رنگ و درخشان 

باشند!  شن  این ها  که  نمی شود  باورم   
ً
»اصال گفت:  شگفتی  با  و  برد 

یبا هستند.« خیلی ز

احمد روبه ما گفت: »بچه ها شما هم می توانید امتحانش کنید.«

پدر صندوقچه را سمت ما گرفت و یکی یکی امتحان کردیم.

وقتی  که نوبت به من رسید، دستم را دراز کردم و شن ها را بین انگشت 

اشاره و سبابه ام گرفتم.

شن های  این  روی  دارم  که  می کردم  تصور  بود،  خوبی  خیلی  حس 

رؤیایی راه می روم و شعر می خوانم.

سیاوش با آرنج به پهلویم ضربه  زد و آرام طوری که فقط خودم بشنوم 

تا حاال همچین چیزی  انگار  کافی است،  دربیاور،  را  گفت: »دستت 

ندیده.«

انگار خودش چند  که  از حرفش حرصم گرفت، جوری حرف می زد 

باری به آن جزیره سفر کرده.

دستم را کشیدم اما مقداری شن به انگشت هایم چسبیده بود.

احمد صندوقچه را در چمدانش گذاشت و جعبه ی چوبی را درآورد.

جعبه را باز کرد و آن  را روی زمین گذاشت.

جعبه پر از خاک های سرخ بود.

پدر با تعجب پرسید: »این ها دیگر چه هستند؟«

_این ها را از همان جزیره آورده ام، خاک های قرمزرنگی که قابل خوردن 
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هستند8.

پدر با حسرت گفت: »خوش به حالت احمد، تو به همه جا سفر کردی 

و خیلی چیزها دیده ای.«

احمد با لحن گرفته  و آرامی گفت: »نه واستَر، اشتباه نکن، سفر همیشه 

خوب نیست، برای سفر کردن باید از هر قیدوبندی رها باشی و تا آخر 

عمرت...تنها.«

ادامه داد: »بهتراست یک روز دیگر در مورد سفر بحث  مکثی کرد و 

کنیم.« به ما اشاره ای کرد و گفت: »نمی خواهی فرزندانت را با من آشنا 

کنی؟ من حتی نام آن ها را نمی دانم.«

بزرگم، سیاوش است و شانزده  از سیاوش شروع کرد: »این پسر  پدر 

سال سن دارد، زمانی که بچه بود او را دیده بودی، یادت می آید؟«

احمد به سیاوش نگاه کرد و گفت: »بله یادم می آید.«

سیاوش لبخندی زد.

ید که چهارده  ید اشاره کرد و گفت: »دختر بزرگم، گردآفر پدر به گردآفر

ادامه داد: دختر  ید گرفت و  سال سن دارد.« دستش را سمت ماه آفر

ه سال سن دارد و این دوتا )منظورش کاوه و 
ُ
ید که ن دومی من، ماه آفر

بیژن بود.( که ساکت، کنار هم نشسته اند، بیژن و کاوه هستند و یازده 

سال سن دارند.

احمد پرسید: »دوقلو هستند؟«

_بله اما به جز ظاهرشان دیگر هیچ شباهتی به هم ندارند، بیژن برعکس 

کاوه خیلی غذا می خورد.

8-جزیرهایهرمزمعدنخاکسرخخوراکیوبیشازهفتادکانیدیگراستکهدرهیچجایجهان
نمونهایندارد



67دوره گرِدعجیب

همه خندیدند، بیژن اعتراض کرد که پدرم گفت: »اما پسرهای خیلی 

خوبی هستند.«

نگاهش  بعد  و  کند.«  حفظشان  برایت  »خدا  گفت:  لبخند  با  احمد 

روی من چرخید و گفت: »واستَر، این یکی را یادت رفت معرفی کنی.«

پدر نگاهی به او کرد و بعد نگاهی به من، رفتارش جوری بود که انگار 

پسرم  »این  گفت:  آخر  در  بزند،  می خواهد  که  حرفی  از  داشت  تردید 

قاسم که دوازده سال سن دارد.«

احمد بدون اینکه نگاهش را از من بگیرد پرسید: »تو دین زرتشت را 

بلدی؟«

را  دین  بقیه  ید،  گردآفر و  »به جز سیاوش  داد:  به جای من جواب  پدر 

کامل یاد نگرفته اند، آن ها هنوز کوچک هستند.«

بعد از حرف پدر، اتاق در سکوت فرو رفت، از نگاه های دوست پدر 

معذب شده بودم.

باالخره خودش سکوت را شکست و دوباره از من پرسید: »می توانم 

پشت دستت را ببینم؟«

دستم را به طرفش بردم که گفت: »این نه آن یکی دستت را بیاور.«

با تعجب به پدر نگاه کردم و دست چپم را به سمتش دراز کردم.

داشتم،  عجیبی  حس  ید،  لرز لحظه ای  برای  بدنم  گرفت،  را  دستم 

با  بود،  سرد  شدت  به  و  یده  پر رنگ  الغرش،  و  کشیده  انگشت های 

بچگی  »از  پرسید:  آرام  و  کرد  نوازش  را  ماه گرفتگی ام  اشاره  انگشت 

روی دستت است؟«

پدر دوباره به جای من جواب داد: »آره، از...«
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خودش  بزار  »واستَر،  گفت:  جدی  و  ید  پر حرفش  بین  یع  سر احمد 

حرف بزند.«

دستم را از دستش درآوردم و گفتم: »بله مادرزادی است و همیشه با 

من است.«

لبخندی زد و گفت: »باالخره توانستی خودت یک جمله حرف بزنی، 

کم کم داشتم به این فکر می کردم که نکند الل باشی!«

صدایی گفت: »بچه های من، همه شان سالم هستند و می توانند حرف 

بزنند.«

همه به جز احمد به مادر نگاه کردیم.

نگاه  احمد  به  و  بود  ایستاده  وحشتناکی  اخم  با  در  چارچوب  در  او 

می کرد.

با  حق  خانم،  »بله  گفت:  احترام  با  مادرم،  تند  لحن  برخالف  احمد 

کند،  حفظ  برایتان  خدا  ید،  دار باهوشی  و  سالم  بچه های  شماست، 

نمی خواستم ناراحتتان کنم.«

مادر با لحن تندش گفت: »اما تو به پسر من، الل گفتی؟«

یع بحث را پیچاند و از  پدر که دوست نداشت قضیه ادامه پیدا کند سر

مادر پرسید: »آرواجان، حال رهام چطور است؟«

مادر جوابی نداد.

احمد بلند شد و آرام گفت: »من باید بروم.«

برای ماندن  بلند شد و گفت: »احمدجان، تو که جایی را  یع  پدر سر

 اینجا بمان.«
ً
نداری، لطفا

احمد دستش را روی شانه ی او گذاشت و با لبخند گفت: »ممنون از 
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لطفتت واستَر.«

پدر که با لبخند احمد از ماندن او خیالش راحت شده بود روبه سیاوش 

گفت: »پسرم، همراه آقا برو و روستا را نشانش بده.«

سیاوش ازخداخواسته بلند شد و گفت: »چشم پدر.« و همراه احمد 

بیرون رفت، کاوه و بیژن هم دنبال آن ها رفتند.

پدر کنار مادر رفت و با دلخوری گفت: »از تو انتظار این کار را نداشتم، 

تو خودت خوب می دانی که ما چقدر به او مدیون هستیم، او جان رهام 

را نجات داد.«

حالت چهره ی مادر تغییر کرد، اخم هایش از بین رفت و با بغض گفت: 

»من بچه هایم را دوست دارم و نمی خواهم هیچ کدام شام را از دست 

بدهم، دوری از آن ها برای من خیلی سخت است.«

_این چه حرفی است! قرار نیست اتفاقی بیافتد، نگران نباش.

با کشیده شدن پیراهنم حواسم از آن ها پرت شد.

یر گوشم زمزمه کرد: »بیا بیرون برویم.« ید با اخم ز گردآفر

یز خندید و دنبالش رفت، من هم پشت سرشان بیرون  یزر ید ر ماه آفر

رفتم.

آن   با  چیزی  مورد  در  بود  ایستاده  حیاط  گوشه ی  پسرها  همراه  احمد 

سه تا صحبت می کردند.

ید با کنجکاوی پرسید: »آن ها چیکار می کنند؟« گردآفر

ید بی خبر گفت: »نمی دانم، بیا پیش آن ها برویم.« ماه آفر

یع گفتم: »نه من مطمئنم آن ها در مورد چیز خوبی حرف نمی زنند  سر

بیایید پیش رهام برویم.«
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ید سری از نشانه ی تأسف برایم تکان داد و رفت. گردآفر

ید خندید و به من گفت: »خیلی پسر بدی هستی.« ماه آفر

ید را درآورد. و ادای گردآفر

خندیدم و همراه او سمت بقیه رفتم.

بلند   
ً
نسبتا برگ های  با  ساقه ای  بدون  سبزرنِگ  گیاه  مورد  در  آن ها 

گوشتی با لبه های دندانه دار حرف می زدند.

احمد از سیاوش پرسید: »این گیاه را چه کسی اینجا کاشته؟«

یدم، او  سیاوش جواب داد: »من این را چند ماه قبل از یک تاجر خر

 قابل خوردن نیست و مزه ی 
ً
به من گفته بود که خوردنی است اما اصال

زهرمار می دهد، خیلی تلخ است، پدرم چند بار خواست آن را از بین 

ببرد اما من نگذاشتم چون فکر می کردم شاید روزی میوه بدهد.«

ید آرام گفتم: »مرد تاجر هم فهمیده تو یک احمق  یر گوشم ماه آفر ز

به تمام معنا هستی.«

ید دستش را جلوی دهانش گرفت و بی صدا خندید. ماه آفر

و گفت:  را گرفت  گیاه  آن  برگ های  و  زانوهایش نشست  روی  احمد 

ین پسر، کار خوبی کردی که نگذاشتی پدرت این را از بین ببرد.« »آفر

سیاوش مثل او روی زانوهایش نشست و حرکتش را تقلید کرد، برگ 

دیگری از گیاه را در دست گرفت و متفکرانه پرسید: »چرا؟«

احمد که انگار سؤال او را نشنیده بود گفت: »برایم یک چاقو بیاور.«

سیاوش بدون اینکه خودش را تکانی بدهد به کاوه دستور داد تا چاقو 

یع رفت. بیاورد و  او هم سر

سیاوش دوباره پرسید: »چاقو را برای چه کاری می خواهید؟«
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احمد خیلی کوتاه جواب داد: »خودت به زودی می فهمی.«

پدر همراه کاوه آمد و چاقو را به احمد داد، بعد کنار ما ایستاد تا ببیند 

دوست عزیزش_دیوانه_چه کاری می خواهد انجام دهد.

ید که مایع بی رنگ لجزی از  احمد آرام یکی از برگ های بلند گیاه را بر

یدگی آویزان شد، او برگ را به صورت افقی برش زد و از بین آن،  محل بر

ماده بی رنگی را جدا کرد.

بلند شد و بدون اینکه نگاهش را از آن ماده بگیرد گفت: »اسم این گیاه 

مزه  برخالف  و  دارد  فوق العاده ای  دارویی  زرد9 است، خاصیت  صبر 

تلخش به عنوان ماده غذایی مصرف می شود.«

پدر گفت: »اما من امتحانش کردم، قابل خوردن نیست.«

باز  را  پدر گفت: »دهانت  به  و  آورد  باال  را کمی  ماده  با چاقو  احمد 

کن.«

_چی؟

_دهانت را بازکن.

پدر دهانش را باز کرد، احمد بااحتیاط ماده را در دهان او گذاشت و 

گفت: »بخور«

تلخ  هم  »خیلی  گفت:  و  شد  درهم  چهره اش  جوید،  را  ماده  پدر 

نیست.«

خیلی  بیرونش  به  نسبت  درونش  »تلخی  گفت:  و  زد  لبخندی  احمد 

گیاه  این  است  آفتابی  و  گرم  روستا  این  آب وهوای  چون  است،  کم 

برای  بود،  را دیدم دو سال پیش  باری که صبر زرد  ین  رشد کرده، آخر

لطافت  برای  شهر  در  جوان  خانم های  است،  عالی  سوختگی  درمان 
9-آلوئهورا
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استفاده می کنند،  گیاه  این  مایع  از  و موهایشان  پوست  و درخشندگی 

همچنین خوردن این گیاه سوءهاضمه را برطرف می کند، برای معالجه 

صرع مفید است، خون را تصفیه می کند و هزاران خواص دیگر دارد.«

به سیاوش نگاه کرد و ادامه داد: »اگر این مرد جوان اجازه بدهند من 

حاضر هستم این گیاه را با پرداخت پول بخرم.«

پدر که گیج شده بود پرسید: »مگر این چقدر ارزش دارد؟«

یادی دارد. _برای یک داروساز ارزش ز

پدر خودش را جمع وجور کرد و گفت: »الزم نیست بابتش پول بدهی، 

به عنوان هدیه، از ما قبول کن.«

این  اما صاحب  تشکر کرد و گفت: »ممنون واستَر،  احمد محترمانه 

گیاه تو نیستی!« از سیاوش پرسید: »خودت چه نظری داری؟ حاضری 

این را به من بفروشی؟«

یع گفت: »بله باکمال میل.« سیاوش لبخند بزرگی زد و سر

احمد از جیب کتش چند سکه درآورد و به سیاوش داد.

با دیدن سکه ها چشمانش درخشید و گفت: »همه ی این ها  سیاوش 

برای من است؟«

دارویی  گیاهان  تا  ببری  کوه  به  را  من  که  بدهی  قول  باید  تو  اما  _بله 

بیشتری پیدا کنم آن وقت بیشتر از این به تو پول می دهم.

با خوشحالی گفت:  از سکه ها بگیرد  را  اینکه نگاهش  سیاوش بدون 

»عالیه، قول می دهم شما را به کوه ببرم و تمام گیاهان دارویی را برایتان 

پیدا کنم.«

 که! جفتشان دیوانه هستند آخر کدام آدم عاقلی بابت چند تا گل 
ً
واقعا

و گیاه این همه پول می دهد.
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امروز روز دومی است که دوست پدر، خانه ی ما مهمان است.

او شب ها باالی سر رهام می نشیند، کتابی را با احترام طوری که انگار 

چیز ارزشمندی است در دست می گیرد و آرام به زبان عجیبی از روی 

آن می خواند، شاید همین باعث شده بود که حال رهام بهتر شود.

امیِر بی معرفت حتی  نرفتم، خیلی کالفه شده بودم،  به کوه  امروز هم 

سراغی از من نگرفت، میدانم با او چکار کنم.

 سمت آشپزخانه پیش مادر رفتم.

با  افتاد  من  به  چشمش  همین که  می کرد،  درست  ناهار  داشت  مادر 

من  کمک  به  تا  کن  صدا  را  دخترها  برو  جان،  قاسم  گفت:  خستگی 

بیایند، معلوم نیست هر دوتایشان از صبح کجا رفته آمد.

باشه ای گفتم و از آشپزخانه بیرون رفتم.
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سمت اتاق دخترها رفتم، در اتاقشان نیمه باز بود و صدای پچ پچشان 

می آمد.

گوشم را به در اتاق نزدیک کردم تا بتوانم صدای شان را بشنوم.

لب هایم  روی  باشد  »حواست  گفت:  ید  آفر ماه  به  آرام  ید  آفر گرد 

یع باش تا مادر نفهمد.« نگذاری، سر

_باشه، هولم نکن خودم می دانم چیکار کنم.

آرام در اتاق را ُهل دادم، با دیدن صحنه ی روبه رویم اول متعجب شدم 

یر خنده زدم. اما بعد بلند ز

و  بودند  زده  را  زرد  صبر  گیاه  بی رنگ  مایع  صورتشان  به  دخترها، 

لب هایشان را به شدت روی هم فشار می دادند تا وارد دهانشان نشود.

ید با دیدن من خواست حرفی بزند که آن مایع در دهانش رفت،  گردآفر

ف کردن.
ُ
یع شروع کرد به ت چهره اش درهم شد و سر

با خنده  دادم،  که جاخالی  کرد  پرت  را سمتم  دمپایی  لنگه  ید  آفر ماه 

گفتم: »بیچاره ها، شما هم دیوانه شدید.«

از  »قاسم،  گفت:  به سختی  کند  استفراغ  بود  مانده  کم  که  ید  گردآفر

جلوی چشمم دور شو تا بالیی سرت نیاوردم.«

شانه ای باال انداختم و گفتم: »باشد، فقط مادر گفت که به آشپزخانه 

بروید و کمکش کنید.«

اتاق را بستم و دوباره خندیدم، مطمئنم اگر دوست پدر چند روز  در 

دیگر اینجا بماند تمام روستا را دیوانه می کند.

نگاهم به پدر افتاد که کنار در طویله ایستاده بود.

دوروبر را نگاه کردم، کسی نبود، سمت پدر قدم برداشتم.
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با او حرف  ین موقعیت است که در مورد دوست دیوانه اش  االن بهتر

بزنم.

یر لب شعر می خواند و هنوز متوجه ی من نشده  سمتش رفتم، پدر ز

بود.

روبه روی او پشت به در طویله ایستادم و صدایش زدم.

پدر که معلوم بود امروز سرحال است نگاهم کرد و گفت: »بله پسرم؟«

_پدر من باید حقیقتی را به شما بگویم.

_خب بگو.

خانه   در  پیش  روز  چند  »من  گفتم:  یواش  و  آوردم  پایین  را  صدایم 

و  می زد  حرف  دیوار  با  که  دیدم  شمارا  دوست  اتفاقی  روستا  خرابه ی 

یع ازآنجا فرار  ازش سؤال می کرد، البته او من را نتوانست ببیند، من سر

کردم.«

می کنم  فکر  من  »پدر  دادم:  ادامه  ببینم،  را  واکنشش  تا  کردم  مکثی 

یاد خوب نیست.« دوست شما حالش ز

صدایی از پشت سرم گفت: »پس آن بچه ی فضول تو بودی؟!«

یع سمت صدا برگشتم، دوست پدر پشت سرم در چارچوب طویله  سر

یک دستش  ایستاده بود، به خاطر قدبلندش خودش را خم کرده بود، در

بزغاله ی مشکِی کوچکی بود.

نمی دانم چرا از او می ترسیدم.

با دستپاچگی گفتم: »من فقط داشتم ازآنجا رد می شدم، اتفاقی شمارا 

دیدم.«

توجیه  را  فضولی ات  نیست  »الزم  گفت:  و  آورد  باال  را  دست آزادش 
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ت 
َ

َسرِکش حس  آن  برابر  در  نمی توانی  تو  که  می دانم  خوب  من  کنی 

برای دانستن مقاومت کنی.« از چارچوب در درآمد و ادامه داد: »فقط 

یک چیز، چرا فرار کردی؟ من که کاری با تو نداشتم.«

یزه ای که جلوی پایم بود لگد آرامی  سرم را پایین انداختم، به سنگ ر

زدم و گفتم: »ترسیدم، فکر کردم دیوانه ای چیزی هستید و ممکن است 

ید.« بالیی سرم بیاور

بلند خندید و بین خنده هایش گفت: »احمد، پسرم تو را خوب  پدر 

شناخته.«

گفت:  و  گرفت  خنده اش  جلوی  یع  سر که  کرد  او  به  نگاهی  احمد 

»خب، البته هنوز به هوش و دانایی تو پی نبرده و نفهمیده چه جواهری 

هستی.«

یف بیخود نکن، برو توی  احمد بزغاله را در آغوشش انداخت: »تعر

معلوم  زبان بسته  حیوانات  دهم،  نشانت  را  بزهایت  مشکل  تا  طویله 

نیست در این مدت چقدر زجرکشیده اند.«

پدر سری تکان داد، از او گذشت و وارد طویله شد.

احمد روبه من گفت: »حرفی را که می زنم خوب آویزه گوشت کن.«

سرش را پایین آورد و روبه روی صورت من گرفت، با جدیت گفت: 

و  می کنی  درست  دردسر  خودت  برای  وگرنه  کن  فضولی  »کمتر 

خانواده ات را هم در مشکل می اندازی.«

آن  از  بود  آشنا  خیلی  نگاهش  شد،  خیره  چشم هایم  به  ثانیه  چند 

نگاه هایی که دوست داری تا ساعت ها بهش زل بزنی و راز درونش را 

کشف کنی.
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پاره  بود  دوخته  هم  به  نگاهمان  که  را  رشته ای  شد  باعث  که  زد  پلک 

به  ضمن  »در  گفت:  مرموزی  باحالت  و  کرد  بلند  را  سرش  بشود، 

حلیایش، دیوار نگو، خوشش نمی آید، با آن لگدی که به کتفش زدی 

به اندازه کافی از دستت شاکی است.«

سمت طویله رفت.

یر لب گفتم: »دیوانه.« ز

چی  »شنیدم  گفت:  کند،  نگاه  را  سرش  پشت  و  بایستد  اینکه  بدون 

گفتی.«

ید، عجب گوش های تیزی دارد. ابروهایم باال پر

وارد طویله شد.

 حلیایش دیگر 
ً
از حلیایش چه بود؟ اصال سرم را خاراندم، منظورش 

چیست؟

خیلی آدم عجیبی است، همین عجیب بودنش او را برای من ترسناک 

کرده.

وقتی کسی دستم را می خواند و کنجکاوی های بچگانه ام را فضولی 

یزی ازش بدم می آید، احمد هم جزء این دسته  می نامند، به صورت غر

است.



فصل فصل 1313

بعد از سه روز باالخره امروز صبح بزها را از طویله درآوردم تا به کوه 

ببرم.

بزها با دیدن من سروصدا کردند و سمت در هجوم آوردند.

حیوانات بیچاره معلوم بود خیلی گرسنه شان است و مثل من دلشان 

برای کوه تنگ شده.

گله را از روستا بیرون بردم.

امیرو بیرون روستا با گله اش منتظرم ایستاده بود. )پدر به او خبر داده 

بود که من امروز به کوه می آیم.(

نزدیکش شدم و مشت محکمی به بازویش زدم که آخش درآمد.

گفتم: »چرا این چند روز دنبالم نیامدی؟«

بازویش را مالش داد و گفت: »من که مثل تو بی معرفت نیستم، دنبالت 
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یبه ای گفت که تو تا چند روز به کوه نمی آیی.« آمدم اما مرد غر

و  مشکی  شلوار  باکت  قدبلند  مردی  »منظورت  شد:  گرد  چشم هایم 

چشم های آبی است؟«

امیرو فکری کرد و گفت: »چشم هایش را یادم نیست اما کت وشلوار 

تنش بود و قدش بلند، خالصه شباهتی به مردهای روستا نداشت، مگر 

کیه؟«

یف می کنم.« گله را حرکت دادم و گفتم: »به کوه رسیدیم برایت تعر

با من هم قدم شد: »خب االن بگو، خوشت می آید من را اذیت کنی؟«

با لبخند سرم را تکان دادم و گفتم: »آره، خوشم می آید.«

تا کام  تا زمانی که به کوه نرسیدیم من الم  امیرو خیلی اصرار کرد اما 

حرف نزدم.

وقتی که به کوه رسیدیم همه چیز را برایش گفتم.

امیرو بعد از شنیدن حرف هایم باذوق گفت: »خوش به حالش، من هم 

آن جزیره خیلی   
ً
بگردم، حتما را  دوردنیا  و  بشوم  او  مثل  آرزو می کنم 

قشنگ است، فکرش را بکن.«

اینکه  به جای  عاقل  آدم  هستید،  دیوانه  همگی  »شما  گفتم:  اخم  با 

زمانش را صرف گشتن کند می تواند تاجر شود و پول دربیاورد.«

امیرو سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: »زندگی یعنی سفر 

اما  آورد  دست  به  هرزمان  در  می شود  را  پول  جهان،  عجایب  دیدن  و 

نمی شود در هرزمان به سفر رفت.«

دستم را سمتش دراز کردم و باحالت تمسخر گفتم: »امیرجون، االن 

یع.« برای من پول به دست بیار، سر
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چیزی نگفت، دستم را جمع کردم و گفتم: »دیدی؟ پول داشته باشی 

یر پاهایت است، اما وقتی نداشته باشی کسی تو را آدم حساب  دنیا ز

نمی کند.«

 با من مخالف بود، او سفر را به هر چیزی ترجیح 
ً
امیرو نظرش کامال

می داد.

یدند، ما دوتا هم در مورد سفر و پول  بزها در کوه باز می کردند و می چر

بحث می کردیم، آن قدر غرق حرف بودیم که یادمان رفته بود قطور بازی 

کنیم.

وسط بحث امیرو به پشت سرم اشاره کرد و پرسید: »قاسم، اون برادرت 

نیست؟!«

_برادرم؟

چرخیدم و سمت جایی که اشاره می کرد نگاه کردم، سیاوش و احمد 

داشتند وارد کوه می شدند.

پدرت  دوست  است  همراهش  که  مردی  »آن  پرسید:  دوباره  امیرو 

است؟«

_بله خودش است.

_به نظرت چرا اینجا آمده اند؟

برای  سیاوش   
ً
حتما بدانم،  »چه  دادم:  جواب  بی حوصلگی  با 

از  کند،  پیدا  برایش  دارویی  گیاهان  تا  آورده  کوه  به  را  او  ینی  خودشیر

هرچه آدم چرب زبان است بدم می آید.«

_چه عالی، پیش آن ها برویم؟

تند گفتم: »نه چه دلیلی دارد؟ مگر بیکار ه ستیم؟ توهم سرت را پایین 
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بیاور تا نبینتمان.«، خودم هم سرم را پایین آوردم.

امیرو سرک کشید و خندید: »بیخودی تالش نکن، آن ها دارند سمت 

ما می آیند.«

یر لب ناسزایی گفتم. ز

چند لحظه بعد آن ها کنار ما رسیدند.

قرار  ما  ایستاد و سایه اش روی  باالی سرما  احمد  باال گرفتم،  را  سرم 

یر سایه اش  گرفت، باوجود او دیگر نیازی نبود دنبال درخت بگردیم تا ز

بشینیم.

از فکرم خنده ام گرفت.

احمد گفت: »سالم پسرها.«

با  من  برعکس  امیرو  اما  بدهم  را  تا جوابش  ندادم  به خودم  زحمتی   

لحن گرمی گفت: »سالم آقا، کجا می روید؟«

سیاوش با خودپسندی به جای او جواب داد: »من، آقای نرسسیان را به 

کوه آورده ام تا گیاهان دارویی را نشانشان بدهم.«

گیاه شناسی کرده  را صرف  تمام عمرش  انگار  که  طوری حرف می زد 

بود، حاال خوب است من می دانم به خاطر پول این کارها را می کند و 

دور آقای نرسسیانش می چرخد.

امیرو باذوق گفت: »چه عالی، من هم می توانم با شما بیایم؟ خواهش 

می کنم.«

این بار احمد خودش جواب داد: »البته که می توانی بیایی.«

امیرو با خوشحالی تشکر کرد.

یع تر این مردک از روستا برود، من نمی دانم  دلم می خواست هرچه سر
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چرا بقیه اینقدر شیفته ی او می شوند.

با حس سنگینی نگاهشان سرم را باال آوردم.

همگی به من زل زده بودند، اول تعجب کردم اما بعد متوجه منظورشان 

 قصد ندارم با شما بیایم.«
ً
شدم و گفتم: »اوه نه من اصال

سیاوش پوزخندی زد و با طعنه گفت: »تو پیش بزهایت بمان ممکن 

است بترسند.«

سعی کردم حرفش را نشنیده بگیرم.

امیرو صدایم زد، می دانستم منظورش چیست، برخالف میلم گفتم: 

»برو، من مراقب بزها هستم.«

احمد چیزی نگفت.

رفتنشان را آنقدر تماشا کردم که از نظرم محو شدند.

یدم، به این قضیه دیگر فکر نکردم، من تنها  به دوروبرم نگاه کردم، لرز

شده بودم.

االن می فهمم که چه اشتباهی کردم و با آن ها نرفتم.

تمام مدت حس می کردم کسی نگاهم می کند، سرم مثل جغد در حال 

بیافتد آن وقت دیگر  اتفاق ساده ای  چرخش بود، فقط منتظر بودم یک 

یک لحظه ام اینجا نمی ماندم...

چند ساعت گذشت تا باالخره از دور پیدایشان شد.

یب بود. دستشان پر از گل های عجیب وغر

به کمکشان نرفتم، منتظر ماندم تا خودشان نزدیک بشوند.

گیاهان داخل  اینکه  بدون  نداشت  رفتن  راه  نای  از خستگی  که  امیرو 

با نفس نفس گفت: »جایت خالی،  دستش را زمین بگذارد نشست و 



83دوره گرِدعجیب

مکان هایی رفتیم که تا حاال هیچ آدمی گذرش به آنجا نیفتاده بود.«

زمزمه کردم: »پس چطور گذر شما افتاد؟«

احمد که در چهره اش هیچ اثری از خستگی نبود، ایستاده به من گفت: 

»بهتراست گله را حرکت بدهی و به خانه ببری.«

با تعجب گفتم: »چرا؟ هنوز که روز تمام نشده؟«

سیاوش که از خستگی صورتش هم رنگ موهایش شده بود با عصبانیت 

به من توپید: »تو چرا حرف گوش نمی دهی؟ خوبی بهت نیامده؟«

احمد برخالف لحن او، آرام گفت: »گله را بیار، امیر همراه ما به روستا 

می آید، فکر نکنم خیلی دوست داشته باشی تا شب خودت تنها اینجا 

بمانی.«

بدون اینکه منتظر جوابی بماند، رفت.

سیاوش سمتم آمد و یکی پشت گردنم زد، قبل از اینکه اعتراض کنم، 

ید: »یاال، گله را حرکت بده وگرنه می زنمت.« با لحن تهدیدآمیزی غر

پشت سر احمد رفت.

دستم را پشت گردنم کشیدم، نامرد بدجور زد، هنوز داشت می سوخت.

امیرو از جایش بلند شد و گفت: »قاسم، می خواهی چیکار کنی؟ من 

بروم؟«

یر کفشم دررفت و  یزه ای ز با عصبانیت از جایم بلند شدم که سنگ ر

باعث شد سکندری بخورم.

امیرو که معلوم بود به زور جلوی خنده اش را می گیرد با نگرانی گفت: 

»چیشد؟«

داد زدم: »چیزی نشد، تو هم دنبال دوستانت برو.«
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_تو چیکار می کنی؟

_بزها را جمع می کنم و می آیم، چکار می توانم بکنم.

باشه ای گفت، پشت به من کرد و رفت، اما من دیدم که شانه هایش در 

حال تکان خوردن بود.

از دست سیاوش عصبی و ناراحت بودم.

یبه می فروشد و سرش  آخر کدام آدمی برادر خودش را به یک مرد غر

داد می زند و تهدید به کتک می کند؟

دلم می خواهد وقتی که بزرگ شدم آن قدر بزنمش تا دلم خنک شود، 

»اورمزد«  کاش  نمی رسد،  بهش  زورم  و  هستم  بچه  االن  که  حیف 

مهربان کمی از آن هیکل درشت عبدلو را به من می داد.

بزها را جمع کردم و به روستا بردم.

یا برد. امیرو با اصرار من را به در

ید. یا باد وحشتناکی می وز کنار در

روی ساحل در کنار هم نشستیم.

یا اشاره کرد و گفت: »قسم  امیرو به یکی از کشتی های شناور روی در

می خورم، یک روز یکی از این ها مال من بشود.«

با خونسردی گفتم: »مطمئنم که به آرزوی دست نیافتنی ات می رسی.«

با اخم پرسید: »تو چرا فکر می کنی من نمی توانم یکی از آن کشتی ها 

را داشته باشم؟«

ینش پول است.« شانه هایم را باال انداختم: »هزارویک دلیل که مهم تر

_پول به دست می آید.

_بله اما به سختی.
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امیرو بلند شد و پیراهنش را درآورد و به من که قصد نداشتم لباسم را 

تا کشتی ها شنا  دربیاور، می خواهم  را  پیراهنت  »یاال،  بیارم گفت:  در 

کنیم.«

_نه ممنون، من همین جا می مانم، تو برو، فقط یک چیز؟

_چی؟

_وقتی به کشتی ها رسیدی، دستی برای من تکان بده.

خندیدم.

با لبخند پیراهنش را توی صورتم پرت کرد که گرفتم، گفت: »باشه، من 

شنا می کنم و دست هم برایت تکان می دهم توهم من را ببین تا چیزی 

یاد بگیری.«

برایش شکلکی درآوردم.

یا  من هیچ وقت نتوانستم شنا یاد بگیرم همیشه به محض این که آب در

در دهانم می رفت، خودم را گم می کردم.

یرآب  امیرو چند بار سعی کرد شنا را به من یاد بدهد اما همین که سرم ز

می رفت دهان و دماغم پر از آب می شد.

یا دوید و خودش را داخل آن پرت کرد و بلند داد زد:  امیرو سمت در

»وای خدای من، چقدر آب سرد است.«

پیراهنش را روی پاهایم گذاشتم، دستم را دور دهانم گرفتم وداد زدم: 

»امیرو، سرما می خوری.«

یا  در هستم،  یا  در بچه ی  من  »نترس،  گفت:  و  زد  چرخی  آب  توی 

یض نمی کند.« بچه اش را مر

دهانت  در  داغ  آب  مادرت  و  افتادی  خانه  در  »وقتی  گفتم:  لب  یر  ز
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یخت آن وقت بازهم می توانی از این حرف ها بزنی؟ بعید می دانم.« ر

به پشت روی آب  دراز کشید و دست وپاهایش را از هم باز کرد و گفت: 

»قاسم، عالی است.«

باحسرت نگاهش کردم این حرکت را هیچ وقت یاد نگرفتم، خوش به 

حال امیر.

صداِی به غیراز صدای من و امیرو گفت: »نخودو این بچه اجنبی را 

یا هم نمی شود.« ببین که از ترس نزدیک  در

با این حرف صدای خنده ی نخودو بلند شد.

چشم هایم را محکم روی هم فشار دادم.

چقدر از صاحب این صدا متنفر بودم.

عبدلو کنارم با قلدری ایستاده بود.

من  پاشو  ازاینجا  یاال  اجنبی،  »ِهی،  گفت:  دماغی اش  تو  صدای  با 

می خواهم بشینم.«

حاضرم قسم بخورم که قصدش فقط اذیت کردن من بود نه نشستن.

اینجا  باید   
ً
حتما همه جا،  »این  گفتم:  و  انداختم  اطراف  به  نگاهی 

بشینی.«

لگدی به پهلویم زد و داد زد: »همین که هست، یاال پاشو.«

از جایم بلند شدم، بااینکه هم سن بودیم اما هیکلش چند برابر من بود.

امیرو از همان جایی که بود داد زد: »ِهی، اذیتش نکن.«

 حساب تو را هم می رسیم، 
ً
نخودو جواب داد: »تو یکی ساکت، بعدا

چند روزی کتک نخوردی، زبان باز کردی.«

پدرم  وقت  آن  می کنم  غرق  را  خودم  کنید  اذیتش  »اگر  گفت:  امیرو 
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دودمانتان را بر باد می دهد، خودتان خوب او را می شناسید.«

عبدلو و نخودو خندیدند، نخودو داد زد: »یاال خودت را غرق کن، 

یع باش.« سر

او را ُهل دادم و با اخم گفتم: »می فهمی چه میگویی؟«

به ما دست  به چه حقی  را گرفت و گفت: »توِی اجنبی  یقه ام  عبدلو 

یا، برو پیش آن پدر مو قرمزت داستان بگو.« می زنی؟ تو را چه به در

دهانم را باز کردم تا چیزی بارش کنم اما با صدای وحشت زده ی نخودو 

حواسم پرت شد.

یا او را  یا نگاه کردم، امیرو داشت دست وپا می زد و موج های در به در

به این طرف و آن طرف می بردند.

عبدلو من را محکم ُهل داد، با صورت روی شن ها افتادم.

یع باش، ازاینجا باید برویم، بدو.«  روبه نوچه اش گفت: »نخودو سر

هردویشان مثل ترسوها فرار کردند.

یا رفتم و داد زدم: »امیر، تحمل کن االن می آیم« بلند شدم، سمت در

یا  بدون این که یادم باشد شنا بلد نیستم، پیراهنم را درآوردم و وارد در

شدم.

 خودت را نگه دار، االن نجاتت می دهم.«
ً
با نگرانی داد زدم: »امیر، لطفا

امیرو دیگر دست وپا نمی زد، به صورت برعکس روی آب شناور بود.

جلوتر رفتم، آب تا شکمم آمده بود.

یاد زدم: »امیر، امیر چرا سرت را باال نمی آوری؟« با وحشت فر

فاصله ی کمی باهاش داشتم، سعی کردم دستش را بگیرم که پاهایم از 

یرآب رفت. روی سنگ لیز خورد و سرم ز
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اما جز آب چیز دیگری در دستم  را بگیرم  هرچه تقال می کردم چیزی 

نمی آمد.

دهانم را طبق عادت برای تنفس باز کردم که آب قلپ قلپ وارد دهانو 

یا داشتم فاصله می گرفتم که ناگهان دستی وارد  یه ام شد، از سطح در ر

آب شد، بازویم را کشید و باال آورد.

یا می سوخت. گلویم به خاطر قورت دادن آب شوِر در

آب  تا  دهد  فشار  را  سینه ام  کرد  سعی  و  برد  ساحل  کنار  را  من  امیرو 

بیرون بیاید: »چرا یک هو کله پا شدی؟«

َپسش زدم، نیم خیز شدم و سرفه کردم، با هر سرفه ای که می کردم آب 

یخت. از دهانم بیرون می ر

با نگرانی گفت: »قاسم، حالت خوب است؟ من آن کار را کردم تا آن 

دوتا اراذل، تو را ول کنند، فکر نمی کردم تو باور می کنی.«

حا...لم  تا...  کن...  »ص...بر...  گفتم:  یده  یده بر بر سختی  به 

...خوب... شود ...آن ...وقت... خودم... غر...قت... می کنم.«

ین رفیق دنیا هستی.« خندید و بغلم کرد: »تو بهتر

یر لب ناسزایی بهش گفتم که خنده اش شدت گرفت. ز

بلد  که شنا  تو  »بگیر سرما می خوری،  داد گفت:  به دستم  را  پیراهنم 

یا می اندازی؟« نیستی چرا خودت را در در

از وجود  تا  را چک کردم  یع گردنم  از دستش کشیدم و سر را  پیراهنم 

گردنبند مطمئنم بشوم که در کمال تعجب متوجه شدم عالوه بر اینکه 

تکان نخورده خیس هم نشده، عجیب تراز آن این بود که امیرو در مورد 

 آن را ندیده.
ً
گردنبند سؤالی نپرسید انگار که اصال
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حالم بهتر شده بود، گفتم: »به خاطر توِی احمق بود، فکر کردم داری 

 برای نجاتت می آمدم.«
ً
غرق می شوی، اگر می دانستم عمرا

یم  نگذر حق  از  »اما  گفت:  شیطنت  با  و  انداخت  باال  ابرویی  امیرو 

خوب امروز آب خوردی.«

از حرفش خنده ام گرفت.

بعدازاینکه لباس هایم را عوض کردم وارد اتاق شدم.

احمد وسط اتاق نشسته بود و در مورد گیاهانی که امروز از کوه آورده 

به حرفش گوش  با پدر حرف می زد و بچه ها هم مشتاقانه  بود داشت 

می دادند.

و  باشم  مشتاق  آن ها  مثل  کردم  سعی  و  شدم  جمعشان  وارد  به اجبار 

گوش بدهم.

پنبه ای بود را برداشت و  پر شاخه که داری ظاهِر سفید  احمد گیاهی 

برای شکم درد و خارش خوب است،  گفت: »این گیاه، هلپه است، 

نیرو  نیز استفاده می شود،  همچنین برای رفع درد ناحیه قلب و سردرد 

دهنده است اما مزه اش خیلی تلخ است از صبر زرد هم تلخ تر است، 

ینی خورده شود.«  باید همراه چیز شیر
ً
حتما

فراوانی و  برگ های  برداشت که  را زمین گذاشت و گیاه دیگری  هلپه 

رک های پشمی سفید و سبز متمایل 
ُ
دسته ای داشت و در سطحی از آن ک

به خاکستری پوشیده شده بود.

خشک کردن  از  بعد  است،  تلخ  مور  نامش  گیاه  »این  گفت:  احمد 

بیماری های  و  خشک  سرفه های  برای  کنید،  استفاده  آن  از  می توانید 

معده خوب است، همچنین برای عقرب گزیدگی، مقداری برگ های 
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ید10.« تازه آن را بکوبید و روی زخم بگذار

پدر گفت: »احمدجان دستت درد نکند که مقداری از این گیاه ها را به 

ما می دهی اما...« سرش را خاراند و ادامه داد: »اما من نمی توانم نام 

همه ی این ها و خواصشان را به خاطر بسپارم.«

یع گفت: »پدر من همه را یاد گرفتم نگران نباش.« سیاوش سر

 عجیب است، ما این همه سال 
ً
پدر بهش لبخندی زد و گفت: »واقعا

نشنیده  گیاهانی  همچین  مورد  در  حاال  تا  اما  می کنیم  زندگی  اینجا 

بودیم.«

احمد گفت: »بله تمامی این ها نعمت خداوند متعال هستند، خدا اگر 

 درمانی را هم داده، فقط باید به او توکل 
ً
هر دردی به انسان داده متقابال

کرد و از امیدش ناامید نشد.«

سیاوش پرسید: »خدا کیست؟«

پدر با دست موهای او را نوازش کرد و با لبخند گفت: »پسرم نام دیگر 

اهورامزدا، خدا است.«

معلوم نبود این ها تاِکی می خواهند حرف بزنند.

بلند شدم که پدر صدایم زد، جواب دادم: »بله؟«

_کجا می روی؟

با تعجب گفتم: »خب، می خواهم بخوابم.«

_صبر کن باهات کار دارم.

دوباره نشستم.

به  بهتره همگی  به بچه ها گفت: »خب، االن موقع خواب شده،  پدر 
10-تمامگیاهاننامبردهدررشتهکوههایاستانبوشهروروستاهایشقابلرویشاستووجوددارند،

اینگیاهانتوسطافرادمحلیبرایبیماریهایزیادیاستفادهمیشود.
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اتاق هایتان بروید.«

بچه ها بی حرف بلند شدند و بیرون رفتند.

و  پدر درجایش کمی جابه جا شد  بزند،  را  پدر حرفش  تا  بودم  منتظر 

گفت: »پسرم، امروز خوب بود؟«

پدر  نداشت  سابقه  است؟  سؤالی  چه  دیگر  این  ید،  پر باال  ابروهایم 

چنین سؤالی بپرسد.

جواب دادم: »بله خوب بود.«

یا چطور؟ باامیرو به تو خوش گذشت؟ _در

_بله خوش گذشت.

یم؟ _تو می دانی من و مادرت چقدر شماها را دوستت دار

 شاخ درآوردم، با تعجب گفتم: »بله پدر، می دانم، 
ً
با این حرفش رسما

اما این دیگر چه سؤال هایی است که می پرسی؟«

چگونه  را  آن  نمی دانست  اما  بزند  می خواست  حرفی  انگار  که  پدر 

بگوید دستش را در هوا تکان داد و گفت: »چقدر هوا گرم است.«

بعد با کالفگی به احمد گفت: »خودت بگو، من نمی توانم.«

با تعجب به احمد نگاه کردم، او بلند شد و جدی به پدر گفت: »کار 

خودت است.« و بعد با قدم های بلند از اتاق بیرون رفت.

من  به  می خواهی  چه  شده؟  چه  »پدر  گفتم:  و  شدم  نزدیک   پدر  به 

بگویی؟«

دستم را گرفت، در چشمانم نگاه کرد و با مهربانی گفت: »پسرم، من 

خیلی دوستت دارم، اما... اما.«

با کنجکاوی گفتم: »اما چی؟«



سفر  به  احمد  با  مدتی  یک  باید  »تو  گفت:  و  کشید  صداداری  نفس 

بروی.«

وا رفتم: »منظورتان چیست؟ من چرا باید با او بروم؟«

یع گفت: »پسرم این به نفع خودت است، خودت زمانی که بزرگ تر  سر

شدی دلیلش را می فهمی.«

اشک در چشم هایم جمع شد و با بغض گفتم: »خب االن بهم بگو، 

بدی  حرف  داده ام؟  انجام  بدی  کار  من  می فرستی؟  او  با  را  من  چرا 

زده ام؟ کسی چیزی گفته؟«

_نه معلوم است که کاری بدی انجام نداده ای، تو پسر خیلی خوبی 

هستی و این را همه می دانند.

او  با  را  یختند: »خب پس چه؟ چرا من  ر گونه هایم  اشک هایم روی 

ید؟« می فرستید؟ نکند دیگر من را دوست ندار

من  »پسرم  گفت:  مهربانی  با  و  کرد  نزدیک  صورتم  به  را  دستش  پدر 

باش  بروی، مطمئن  باید  تو  اما  دارم  دارم خیلی هم دوستت  دوستت 

روزی که دلیل این کارم را بفهمی به من حق می دهی.«

بین  شدم،  بلند  و  درآوردم  دستش  از  را  دستم  بردم،  عقب  را  سرم 

یه هایم گفتم: »نه من نمی خواهم شمارا ترک کنم.« گر

یع به بیرون اتاق دویدم، نسبت به صدازدن های پدر بی توجه بودم،  سر

یا دویدم. از خانه بیرون رفتم و سمت در
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یا طوفانی شود. ید و همین باعث شده بود که در باد تندی می وز

سنگی  صخره های  به  را  خود  بی رحمانه  سیاه،  و  بزرگ  موج های 

می کوبیدند.

یا انگار عصبانی بود یا شاید هم مثل من دلش گرفته بود؟ در

یا خیره شدم، به جز نور لنج و کشتی ها  زانوهایم را بغل کردم و به در

چیز دیگری قابل مشاهده نبود.

هوا سرد شده بود، خیلی وقت بود که روی شن ها نشسته ام.

هر وقت که حرف های پدر را به یاد می آوردم بغضم می گیرد.

پدرم از آن دسته آدم هایی نبود که به خاطر پول دست  به هر کاری بزنند 

یا اینکه فرزندش را با پول معامله کند، حداقل خیالم راحت است به 

خاطر پول نمی خواهد من را همراه دوستش بفرستد.
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آرام  با آن  را  تا خودم  پیدا نمی کنم  قانع کننده ای  هرچه می گردم دلیل 

 چرا سیاوش را با او نمی فرستد؟ چرا من؟
ً
کنم، اصال

یا بر صورتم پاشیده نمی شد مطمئنم می شدم  اگر قطرات موج های در

تمام این اتفاقات خواب است و دارم کابوس می بینم.

با صدای قدم هایی که آرام بر شن ها برخورد می کرد، به پشت سرم نگاه 

کردم، سایه ی قدبلندی داشت به من نزدیک می شد.

کنارم نشست، سعی کردم به این فکر نکنم که از کجا فهمیده من اینجا 

هستم.

 
ً
بگیرد، گفت: »قبال یا  در از  را  نگاهش  اینکه  بدون  دقیقه  از چند  بعد 

احساس  یا  در کنار  همیشه  داشت،  یا  در می کردم  زندگی  که  جایی 

یا من را یاِد مادرم می اندازد، همان قدری  می کردم مادرم با من است، در

یا متنفر هستم، دوستش دارم.« که از در

یه کرده بودی؟«  طوالنی پرسید: »گر
ً
سکوت کرد بعد از زمان نسبتا

دماغم را باال کشیدم و جواب دادم: »نه.«

یه نکردی.  معلوم است که گر
ً
_کامال

خیلی دوست داشتم به او بگویم دهانش را ببند ولی خودداری کردم و 

دهان خودم را بستم.

دوباره گفت: »ناراحت نباش، اگر دوست نداری با من بیایی می توانی 

نیایی، اجباری در کار نیست، این فقط یک انتخاب است که به خودت 

بستگی دارد.«

سمتش چرخیدم و با هیجان گفتم: »جدی می گویی؟«

نگاهم کرد، لبخندی زد و گفت: »من هم خیلی دوست ندارم با پسر 
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فضولی مثل تو همسفر بشوم.«

 به خودت هم نگاهی بیانداز.«
ً
لبخندم عمیق تر شد و گفتم: »لطفا

به خودش نگاه کرد و گفت: »خب من که چیزیم نیست؟«

با شیطنت گفتم: »آن قدر مثل دوره گردها این شهر به آن شهر رفته ای 

که مخت جابه جاشده.«

یز کرد وجدی گفت:  خودم به حرفم خندیدم، احمد چشم هایش را ر

یادی رو بدهی، همین می شود.« »وقتی که به بچه ز

خنده ام را قورت دادم و گفتم: »ببخشید.«

یا نگاه کرد و آرام گفت: »من فردا ازاینجا می روم.« دوباره به در

با خوشحالی گفتم: »چه عالی«

یع از حرفم خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم. اما سر

بدون اینکه حرفم را به رویم بیاورد زمزمه کرد: »من و واستَر، دوست 

دیگری داشتیم، او از ما دوتا خیلی بهتر بود، خیلی بامعرفت و مهربان 

بود، هیچ کس در دنیا نبود که از او کینه به دل داشته باشد همه عاشقش 

بودند.«

با تعجب پرسیدم: »کی بود؟«

احمد از جایش بلند شد وبی توجه به سؤال من گفت: »بلندشو، باید 

به خانه برگردی، هوا سرد شده، ممکن است سرما بخوری.«

بلند شدم، به پشت لباسم شن های ساحل چسبیده بود.

خودم را تکان دادم و همراه او به خانه رفتم.

من  ولی  نمی دانم  را  او  حال  نزدیم،  حرفی  هیچ کداممان  تمام مسیر 

خیلی خوشحال بودم از اینکه قرار نیست خانواده ام را ترک کنم.
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یک بود. وقتی که به خانه رسیدیم همه جا تار

احمد کنار در اتاق ایستاد و گفت: »همه خواب هستند، برو، کسی به 

جز من و پدرت در مورد امشب چیزی نمی داند، توهم به کسی نگو.«

_باشه.

داخل اتاق شدم، او در اتاق را بست و رفت.

لبخند از روی لبم کنار نمی رفت، روی تشکم بین بیژن و رهام خوابیدم، 

شک ندارم فردا روز بهتری خواهد بود.



فصل فصل 1515

اسمم مدام در گوشم تکرار می شد، انگار که کسی دهانش را به گوشم 

چسبانده بود و بدون نفس کشیدن صدایم می زد.

با خواب آلودی سرجایم نشستم و بعد از چند دقیقه توانستم آن صدا را 

تشخیص بدهم، صدای مادر بود که از فاصله ای دور من را صدا می زد.

ین بار در را بست. در اتاق باز بود، یادم آمد، احمد آخر

بلند شدم.

به خوبی  را  جلویم  نمی توانستم  می شدند ،  باز  سختی  به  چشم هایم 

ببینم کورمال کورمال سمت در رفتم و گفتم: »بله مادر؟«

از من خواست که بیرون بیایم.

باد سردی به صورتم خورد که باعث شد بلرزم، با پاهای برهنه بیرون 

رفتم، چشم هایم را با دست مالیدم: »مادر کجایی؟«
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بدون اینکه او را ببینم، گفت: »من اینجا هستم پسرم، بیا اینجا.«

»کجایی؟  بود:  گرگ ومیش  هوا  رفتم،  صدایش  سمت  قدمی  چند 

نمی توانم ببینمت.«

جوابی نداد.

یده بود، با چشم دنبالش گشتم. خواب از سرم پر

نار )سدر( ایستاده بود، بلند گفتم: »مادر تو کنار 
ُ
سایه ای کنار درخت ک

درخت هستی؟«

یع اینجا بیا. ین پسرم، بله سر _آفر

سمتش حرکت کردم و گفتم: »شما آنجا چیکار می کنید؟«

جوابی نداد.

بیا  نپرس،  سؤال  »اینقدر  گفت:  عصبی  که  پرسیدم  را  سؤالم  دوباره 

یع باش.« اینجا، سر

یک متری اش متوقف شدم و با تردید گفتم: »مادر، چرا خودت را نشان 

نمی دهی؟ چرا تو نزدیک نمی آیی؟ من نمی توانم صورتت را ببینم.«

عصبی تر از قبل گفت: »اینقدر سؤال نپرس، بیا.« به سرعت لحنش را 

عوض کرد و با مهربانی گفت: »تو پسر خوبی هستی و به حرف مادرت 

گوش می دهی، بیا پیش من عزیزم.«

از جایم تکان نخوردم، با دقت نگاهش کردم، صورتش مشخص نبود 

مثل یک سایه ی مبهم بود، اما قدش...قدش خیلی بلندتر از مادرم بود 

شاید سه متری بود.

مادرم  تو  »نه  گفتم:  و  دادم  قورت  را  دهانم  آِب  رفتم،  عقب  قدمی 

نیستی.«
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با لحن تندی گفت: »هستم، هستم.«

بشنوم،  می توانستم  زور  به  هم  خودم  که  صدایی  با  ید،  می لرز بدنم 

گفتم: »نیستی.«

یک  در و  اینجا.«  بیا  »هستم،  شد:  دورگه  و  کلفت  صدایش  ناگهان 

چشم به هم زدن سمتم دوید.

پاهایش به طرز وحشتناکی درهم پیچ می خورم و نزدیک می شد.

به خودم آمدم، مغزم فرمان حرکت داد و با وحشت سمت خانه دویدم.

حتی برنگشتم پشت سرم را نگاه کنم فقط می دویدم.

عجیب بود که تا االن من را نگرفته بود.

هنوز پایم را در اتاق نگذاشته بودم که دستی مچ پایم را کشید و محکم 

زمین خوردم، خواستم داد بزنم ولی صدایم در گلو خفه شد.

یاد بکشم نتوانستم انگار حنجره ام ازکارافتاده بود. هرچه سعی کردم فر

با وحشت لگد انداختم و سعی کردم داد بزنم.

داشت من را به بیرون می کشید.

اما  کردم  پرت  اتاق  داخل  را  خودم  و  گرفتم  محکم  را  در  چارچوب 

دست هایش هنوز دور پاهایم  بود.

یع روی سینه ام نشست. بی توجه به تقالهایم بدنم را چرخاند و سر

صورتش را نزدیک صورتم کرد و خرناس کشید.

اشک هایم باعث شده بود که صورتش را تار ببینم.

با صدای وحشتناکی کنار گوشم گفت: »مگه نگفتم بیا؟«

آرام دستانش را دور گردنم حلقه کرد، سعی کردم دست وپاهایم را تکان 
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اما بدنم قفل شده بود، حتی نمی توانستم انگشت هایم را تکان  بدهم 

بدهم.

سخت تر  هرلحظه  برایم  کشیدن  نفس  کرد،  تنگ تر  را  دستش  حلقه 

می شد، صدایش در گوشم پیچید: »تو یکی از ما هستی و به ما تعلق 

داری، به زودی قربانی خواهی شد.«

صدایش در ذهنم ِاکو می شد.

یک لحظه احساس کردم می توانم خودم را تکان بدهم و از آن حالت 

آزاد  را  گردنم  کردم  سعی  و  بردم  دستانش  سمت  را  دستم  درآمده ام، 

کنم ولی زورش از من بیشتر بود، ناگهان دستش شل شد و از فرصت 

استفاده کردم، با نیرویی که نمی دانم از کجا در بدنم آمده بود دستم را 

دور گردنش حلقه کردم و فشار دادم.

فشار دست او از دور گردنم برداشته شده بود وهمین باعث شد، بهتر 

بتوانم خفه اش کنم.

چشم هایم را بسته بودم و با تمام توانم گردنش را فشار می دادم.

نبودم،  نمی دانم آن لحظه چه جوری شده بودم، فقط می دانم خودم 

دلم می خواست گردنش را بشکنم، کنترلم را ازدست داده بودم، خونم 

به جوش آمده بود هرچقدر حلقه دستم تنگ تر می شد لذت عجیبی در 

یر می شد. وجودم سراز

با صدای جیغ بلندی به خودم آمدم و چشم هایم را باز کردم.

صدای خس خس ضعیفی باعث شد با دقت به فرد مقابلم نگاه کنم، 

رهام صورتش قرمز شده بود و گردنش بین دست های من بود.

را گرفت و روی من  را عقب کشیدم، رهام گردنش  با وحشت دستم 
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افتاد، به سختی می توانست نفس بکشد.

یر بدنش خودم را بیرون کشیدم. از ز

چشم هایم از حدقه داشتند بیرون می زدند، من چیکار داشتم می کردم؟

دیوانه می شدم، شاید هم  داشتم  آن هیوال کجا رفت،  ...پس  او  چرا 

دیوانه شده ام؟

پس این صداهایی که هنوز در گوشم بود چه؟

نگاهم به پدرومادر و بقیه افتاد.

وحشت زده  چشمان  با  و  بود  گرفته  دهنش  جلوی  را  دستش  مادر 

لحظه ای به من و بعد به رهام نگاه می کرد.

پدر طوری نگاهم می کرد که انگار من را نمی شناخت.

از طرز نگاهشان ترسیدم.

پدر بی توجه به من سمت رهام آمد و کنارش زانو زد.

دهانم را باز کردم تا از خودم دفاع کنم: »من...من...«

پدر داد زد: »کافیه.«

اولین بار بود این طوری با عصبانیت سرم داد می کشید.

با درماندگی سمت مادر رفتم، درست نمی توانستم حرف بزنم، انگار 

زبانم بند آمده بود: م... ما. مادر...م... من...

یر شد و سرش را تکان داد. اشک  از چشم هایش سراز

پدر رهام را بغل کرد و بلند شد، رهام هنوز خس خس می کرد.

یه هایم  یه زدم، دوباره سمت پدر رفتم و بین گر یر گر طاقت نیاوردم و ز

گفتم: »پدر، من.«
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بدون اینکه نگاهم کند دستش را باال آورد و سرد گفت: »چیزی نگو، 

خودم همه چیز را دیدم، تو برای اینکه نروی داشتی برادرت را ...«

حرفش را تمام نکرد و بیرون رفت.

او بود، گفتم: »مادر، الاقل  امیدم  تنها  به مادر نگاه کردم،  التماس  با 

به  خودت  تو  نکردم،  را  کار  این  من  که  بگو  بهش  بگو،  یک چیزی  تو 

 به پدر بگو که تقصیر من 
ً
من می گفتی من پسر خوش قلبی هستم، لطفا

نیست.«

مادر چیزی نگفت و بیرون رفت.

پشت سرش بچه ها یکی یکی بیرون رفتند، فقط سیاوش ماند.

از چهره اش هیچ چیز را نمی توانستم بفهمم، فقط به من نگاه می کرد.

با کمی امید سمتش رفتم و دست به دامنش شدم: »داداش، تو حرف 

من را باور می کنی؟ تو میدانی که من این کار را نکردم.«

با  من  نیست،  دانستن  به  »الزم  گفت:  بی رحمانه  و  زد  نیشخندی 

خفه  را  رهام  داشتی  روانی  یک  مثل  تو  که  دیدم  خودم  چشم های 

را دیوانه خطاب کردی که در  بقیه  افزود: »اینقدر  با نفرت  می کردی.« 

آخر خودت دیوانه و جانی شدی.«

عصبی داد زدم: »چرا نمی فهمی؟ من فکر کردم اون...«

ید و بلندتر از من داد زد: »فکر کردی چی؟ ها؟ من خیلی  بین حرفم پر

جز  سال ها  این  همه ی  در  نمی فهمی!  که  تو یی  می فهمم،  هم  خوب 

عذاب چیز دیگری برای ما نداشته ای، همیشه باعث ناراحتی پدرومادر 

شده ای، هر اتفاقی که برای خانواده می افتد تقصیر توست، وجود تو، 

و  کنی  لطف  می خواهم  ازت  است،  اضافی  ما  خانه ی  در  تو  حضور 
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ازاینجا بروی و دیگر برنگردی، بیشتر از این دیگر زجرمان نده، هیچ کس 

نمی خواهد تو اینجا بمانی.«

مقابل چشم های بهت زده ی من با قدم های بلند بیرون رفت.

باورم نمی شد او این حرف ها را بزند.

هیچ وقت نتوانستم دلیل تنفرش را نسبت به خودم بفهمم.

یه کردم. روی زمین ُسر خوردم، سرم را روی زانوهایم گذاشتم و گر

 چه می توانستم کنم؟
ً
من باید چیکار می کردم؟ اصال

قصد  از  من  می کنند  فکر  همه  نمی کرد،  باور  را  من  حرف  هیچ کس 

می خواستم رهام را خفه کنم.

برادرت صدمه  به  نخواستی  تو  که  می دانم  گرفته گفت: »من  صدایی 

بزنی.«

سرم را باال آوردم، روبه روی من احمد ایستاده بود.

زمزمه کردم: »دانستن تو چه فرقی به حال من می کند.«

بلند شدم و بهش گفتم: »آره،  زد  با فکری که در ذهنم جرقه  ناگهان 

همین است.«

با امیدواری گفتم: »پدرم حرف تو را قبول  احمد منظورم را نفهمید، 

می کند، تو دوستش هستی.«

احمد که انگار چیزهایی فهمیده بود، گفت: »خب؟«

_خب تو برو بهش بگو من نمی خواستم رهام را خفه کنم، بگو تقصیر 

، التماست می کنم، بهش بگو.
ً
من نیست، لطفا

در چشمانم نگاه کرد، نمی توانستم بفهمم که در ذهنش چه می گذشت، 

با لحن آرامی گفت: »به فرض که واستَر حرف من را قبول کرد اما بعدش 
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چی؟«

منظورش را نفهمیدم، ادامه داد: »اون موجود تو را رها نخواهد کرد، 

مطمئنم این بار اول نیست که سمتت می آید و اذیتت می کند، من هم 

حضورش را حس می کنم، همان لحظه ای که برای بار اول وارد خانه تان 

به  می خواهد  رهام،  کردن  اذیت  با  او  کردم،  حس  را  حضورش  شدم 

خواسته اش برسد.«

_خواسته اش؟

_بله اما این را بدان که خواسته اش چیِز خوبی نیست.

_مگر تو می دانی چه  می خواهد؟

سرش را تکان داد و گفت: »نه نمی دانم اما من این موجودات را خوب 

به  تن  تو  اگر  نمی شوند،  نزدیک  انسان  به  بی دلیل  آن ها  می شناسم، 

خواسته شان ندهی خانواده ات را اذیت می کند یا آن ها را می کشد، آیا 

تو می خواهی خانواده ات را از دست بدهی؟«

را  یع گفتم: »نه معلومه که نمی خواهم، من خانواده ام  بدون فکر سر

دوست دارم.«

را  آن ها  تو  که  است  خوب  خیلی  »این  گفت:  و  زد  گرفته ای  لبخند 

این طوری دوست داری، اما این را بدان بودن تو کنارشان ممکن است 

بزند، هرچه قدر زمان بگذرد و بزرگ تر بشوی آن ها را  به  آن ها آسیب 

بیشتر به خطر می اندازی.«

_چرا؟ من که کاری نکردم؟ چرا باید به من و خانواده ام آسیب بزنند؟ 

من حتی نمی دانم آن ها چه هستند.

_هیچ کس تا زمانی که با آن ها روبه رو نشوی دلیلش را نمی داند.
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بیایی  با من  اگر  ادامه داد: »اما  را گرفت و  مکث کوتاهی کرد، دستم 

یم، من قول می دهم اتفاقی  این طوری با هم جلوی اذیتشان را می گیر

از آن ها  با من هستی و  تا زمانی که  نیافتد  برای خودت و خانواده ات 

دور، هیچ اتفاقی برای هیچ کدامتان نمی افتد.«
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کمتر از یک روز فرصت داشتم تا با همه کسانی که در زندگی ام هستند 

برای همیشه خداحافظی کنم.

من خواسته ای احمد را قبول کردم، چون دیگر راهی نداشتم، هیچ کس 

جز او حرفم را باور نکرد.

نظرم  و  بشوم  احساساتی  نمی خواستم  نمی زدم،  حرف  خانواده ام  با 

عوض شود البته آن ها هم بعدازآن اتفاق خیلی تمایلی به حرف زدن با 

من نداشتند، رفتارشان طوری بود که انگار می خواستند هرچه زودتر من 

ازآنجا بروم یا شاید هم من این طور حس می کردم!

همه ی این ها به کنار، نمی دانستم چطوری به امیرو بگویم که می خواهم 

ترکش کنم.

*****
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روی خاک های نرم ساحل در سکوت کنارهم نشسته بودیم.

یا آمده بودم حتی خوابش را هم نمی دیدم که  دیروز که برای شنا به در

یا بیایم. فردایش برای خداحافظی با دوستم دوباره به در

او  برای  می شود.(  رهام  به  مربوط  که  آنجایی  )به جز  را  قضیه  تمام 

یف کردم، اول خیلی سؤال می پرسید اما بعد وقتی که حرف اصلی ام  تعر

را زدم ساکت شد و تا االن چیزی نگفته است.

یادی نداشتم سعی کردم تا  بااینکه زمان داشت می گذشت و فرصت ز

زمانی که خودش بخواهد حرف بزند، چیزی نگویم.

دوست داشتم زمان متوقف می شد و من تا ابد کنار امیرو می نشستم و 

یا نگاه می کردیم. به در

یا را ببینم ِکی  یا آرام بود و برق می زد، نمی دانم بار دیگر که این در در

است؟

پرسید:  کند،  نگاهم  اینکه  بدون  و  شکاند  را  سکوتش  باالخره  امیرو 

»بعد از تو چه کسی بزهایتان را به کوه می آورد؟«

اگر این سؤال را در موقعیت دیگری می پرسید از ته دل می خندیدم و 

ل هستی، آخر این چه سؤالی است.«
ُ

بهش می گفتم: »پسر، تو خیلی خ

اما نخندیدم، خوب می دانستم این سؤال احمقانه اش چقدر غم انگیز 

است، من او را خوب می شناختم.

آرام جواب دادم: »نمی دانم.«

سیاوش  از  من  بگم  االن  »از  گفت:  پرخاشگر  اما  بغض  با  دفعه  این 

خوشم نمی آید از آن دوتا دوقلوها دل خوشی ندارم.«

یه گفت: »من فقط دوست دارم با  سمتم چرخید، بغضش ترکید و با گر
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تو به کوه بروم، تو ...«

یختند،  ر پیراهنش  روی  بر  اشک هایم  کردم،  بغلش  و  نیاوردم  طاقت 

بزرگ  زود  خیلی  که  بده  قول  »بهم  گفتم:  نلرزد،  صدایم  کردم  سعی 

بشوی و لنج برای خودت بخری و دور دنیا بگردی.«

یه هایش خندید  از من فاصله گرفت و مشت آرامی به شانه ام زد، بین گر

و گفت: »حالم از این ابراز احساسات بهم می خورد.«

جدی گفتم: »قول بده.«

_تو که می گفتی من به این آرزو نمی رسم؟

با اصرار گفتم: »قول بده امیر.«

_قول می دهم.

»نمی شود  گفت:  غمگین  کرد،  پاک  را  اشک هایش  دست  پشت  با 

نروی؟«

_نه باید بروم.

_می شود من هم با تو بیایم؟

_نه.

_قول می دهی برگردی؟

_نه نمی توانم، شاید هیچ وقت هم دیگر را نبینیم.

یخت: »این چه حرفی است؟ این طوری نگو دلم  اشک هایش دوباره ر

یا می رویم.« می شکند، تو دوباره برمی گردی و باهم به کوه و در

یر لب گفتم: »شاید.« ز

یا بروم، من به خاطر تو هرروز صبح  _خیلی سخت است بدون تو در

به کوه می آیم.
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سعی کردم جلوی اشک هایم را بگیرم: »برای من هم سخت است، اما 

باید تحمل کنیم، زمانی که بزرگ شوم شاید برگردم.«

_از االن منتظر آن روز می مانم، از االن دلم برایت تنگ شده.

دارد می گذرد،  را مهار کنم: »وقتم  تا بغضم  دادم  را قورت  آب دهنم 

 اذیتم نکن، در مورد چیز دیگری صحبت کن.«
ً
لطفا

همان  از  این  »بیا،  گرفت:  سمتم  و  درآورد  چیزی  جیبش  توی  از 

ینی هایی است که دوست داری.« شیر

با لبخند گرفتم و گفتم: »بازهم قایمکی برداشتی؟«

لبخندی زد و گفت: »آره.«

امیرو در مورد همه چیز حرف زدیم، برای چند ساعت، همه چیز را  با 

فراموش کردم.

به خورشید نارنجی نگاه کردم و گفتم: »امیرو، من دیگر باید بروم.«

 وقتی به کوه می رفتیم و 
ً
آهی کشید و گفت: »چقدر زود گذشت، قبال

دعا می کردیم زمان بگذرد اینقدر زود نمی گذشت، اما االن...«

بلند شدم، خواست بلند بشود که گفتم: »نه همراهم نیا.«

_چرا؟

_نیا.

خودت  مراقب  فقط  نمی آیم،  »باشه،  گفت:  و  نپرسید  دیگری  سؤال 

باش، من را فراموش نکن.«

امیرو  به  انداختم،  کوه  به  نگاهی  آخر  بار  برای  بزنم،  حرف  نتوانستم 

پشت کردم و سمت خانه رفتم.

یه نکنم اما نتوانستم و تا  خیلی سعی کردم جلوی خودم را بگیرم تا گر
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یختم. زمانی که به کوچه مان رسیدم فقط اشک می ر

بار منتظر من ایستاده  احمد مثل روز اول به در تکیه زده بود، اما این 

بود.

با آستین لباسم پاک کردم،  اینکه نزدیکش بشوم اشک هایم را  قبل از 

یه هایم را ببیند. نمی خواستم دوباره گر

»تا االن کجا  در گرفت و گفت:  از  را  تکیه اش  افتاد،  به من  چشمش 

بودی؟ خیلی دیر کردی دارد شب می شود.«

 تندی جواب دادم: »نا سالمتی دوستم است و شاید تا 
ً
با لحن نسبتا

خداحافظی  یه  با  که  نداری  توقع  ببینمش،  دوباره  نتوانستم  عمر  آخر 

باید برایش توضیح بدهم که چرا ترکش می کنم.«  ساده تمامش کنم، 

زمزمه کردم: »هرچند به دروغ هم باشد.«

سری تکان داد و گفت: »حق باتوست، االن که می توانیم برویم؟«

سمت در حیاط رفتم و گفتم: »نه باید با خانواده ام خداحافظی کنم.«

به آرامی گفت: »بهتراست نروی.«

از  او  شدم،  داخل  و  کردم  باز  را  حیاط  در  نکردم،  گوش  حرفش  به 

را  تنهایی، شهر و روستاها  را  او تمام عمرش  خانواده چه می دانست، 

دوره کرده بود، چه می دانست خانواده و دل تنگی یعنی چه؟

از کنار برادر و خواهرهایم گذشتم، چند قدمی اتاق پدرومادر ایستادم، 

امیدوارم  یر لب آرام زمزمه کردم: »خداحافظ پدر، خداحافظ مادر،  ز

همیشه سالم باشید.«

قطره اشک سمجی از گوشه ی چشمم چکید.

دستم را روی سینه ام گذاشتم و خواستم برایشان دعا کنم که چیزی در 
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گردنم تکان خورد، آهی کشیدم، این قدر درگیر اتفاقات بد شدم که یادم 

رفت این را به پدرم نشان بدهم.

با  بتوانند  شاید  تا  بدهم  خانواده ام  به  را  او  گرفتم  تصمیم  یک لحظه 

فروشش پولی به دست بیاورند اما این تصمیم مثل یک شهاب دنباله دار 

از  که  من  گذشت،  ذهنم  گوشه ی  از  می گذرد  به سرعت  آسمان  از  که 

والدینم چیزی نداشتم، می توانستم این را نگه دارم تا هرزمان که نگاهش 

می کنم یاِد روستا و خانواده ام بیافتم.

چند دقیقه همان جا ایستادم، امید داشتم حداقل یکی شان در اتاق را 

باز کند و جواب خداحافظی ام را بدهد اما اتفاقی نیافتاد.

سرم را پایین انداختم و راهی را که آمده بودم، با قلبی شکسته برگشتم.

این بار به بچه ها نگاه نکردم، نمی خواستم نگاه ترحم آمیزشان را ببینم.

قبل از اینکه از حیاط خارج بشوم مکثی کردم، برگشتم و برای بار آخر 

نار انداختم و برای همیشه ازآنجا 
ُ
نگاهی به خانه، طویله و تک درخت ک

بیرون آمدم.

احمد با مشاهده وضعیتم گفت: »گفتم که به نفعت است نروی.«

دلم می خواست دِق دلی ام را سر کسی خالی کنم و چه کسی بهتر از او 

که با حرف هایش داشت عصبی ام می کرد.

با عصبانیت داد زدم: »اینقدر حرفت را تکرار نکن، آخر تو از خانواده 

چه می دانی؟ تویی که تمام عمرت را دوره گرد بودی و یک جا نماندی از 

خانواده چه می دانی که در موردش با من حرف می زنی؟ تو...تو فقط.«

دنبال کلمات مناسبی می گشتم تا او را وصف کند آخر سرهم گفتم: 

»تو فقط یک آدم تنهای بی احساس دیوانه ای.«
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 چه گفته ام.
ً
سرم داغ بود و نفهمیدم اصال

او بی تفاوت نگاهم کرد و با همان لحن سردش به آرامی گفت: »خب 

خالی شدی؟ حاال راه بیافت.«

لجم گرفته بود، توقع داشتم حداقل عصبانی بشود و سرم داد بزند اما 
او این کار را نکرد.

دنبالش راه افتادم.

چمدانش را به طرفم گرفت و گفت: »بگیر.«

با تعجب گفتم: »چی؟«

_این را بگیر.

چمدان را توی بغلم انداخت.

یع قبل از اینکه چمدان به زمین بیافتد گرفتمش، سنگین بود، گفتم:  سر
»قرار است همین جوری پیاده برویم؟«

_باید تا خارج از روستا پیاده برویم.

»آقای  پرسیدم:  دوباره  بشوم،  هم قدم  او  با  تا  کردم  تندتر  را  قدم هایم 
نرسسیان، می توانم یک سؤالی بپرسم؟«

با لحن بامزه  ای گفت: »فضولی هایش شروع شد.«

خنده ام گرفت و گفتم: »آقای نرسسیان، بپرسم؟«

گفت: »من را آقای نرسسیان صدا نزن.«

با تعجب گفتم: »پس چه بگویم؟« با تردید ادامه دادم: »احمد؟«

ایستاد، نگاهم کرد و با لبخند کجی گفت: »نه این طوری پررو می شوی 
و از من حساب نمی بری.« 

فکری کرد و گفت: »بگو استاد، آره به من بگو استاد.«
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ید: »استاد؟« ابروهایم باال پر

ین، حاال سؤالت چه بود؟« راه افتاده و گفت: »آفر

ادامه دارد...


