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شب بود و ماه و اختر و شمع و من و خیال
سکوت در  رفته  فرو  اتاق  گوشۀ  در 
پدر آمدم  چشم  به  خیال  عالم  در 
اندکی سپید او شده بود  موی سیاه 
یاد آمدم که در دل شب ها هزار بار
از خود برون شدم به تماشای روی او
چون محو شد خیال پدر از نظر مرا

  

خواب از سرم به نغمۀ مرغی پریده بود
بود  دیده  مرا پیش  رفته  رؤیای عمر 
کز رنج چون کمان قِد سروش خمیده بود
از افق شب دمیده بود گویی سپیده 
دست نوازشم به سر و رو کشیده بود
کی لذت وصال بدین حد رسیده بود

اشکی به روی گونه زردم چکیده بود 
                                         

»سهراب سپهری«
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در  که روحش  پدرعزیزم  روح جاودانۀ  به  کنم  تقدیم می  را  قصه  این 
آسمان ها سروش و همواره خواهد درخشید... .

و

برای تو ، مادربزرگ خاطرات زندگی، مهر انگیزم.
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فصل اول

تابستانی که سرد گذشت

همیشه دوست داشتم از هر چیز، چند تا داشته باشم. نمی دونم چرا؟! 
ولی خب، به کم  قانع نبودم. البته بزرگ تر که شدم، فهمیدم همچین 

بی دلیل هم نبوده؛ پسر کو ندارد نشان از پدر... .

بابام عاشق بچه بود. واسه همین هم مامانم بعد از به دنیا اومدن داداش 
بزرگه ا م، اصغر، هفت تا پسر دیگه هم به دنیا آُورد تا این جوری هم بابام 
رو به آرزوش برسونه و هم اصغر رو از تنهایی دربیاره. یه  جورایی اصغر ، 
گردن همه مون حق داشت؛ بیشتر از همه هم من،که ته تغاری خونواده 
بودم. خیلی ها میگن بچۀ آخر که باشی، دیگه تو میشی عزیز ُدردونه و 
بقیه هم بله قربان گوت، ولی من معتقدم بچۀ آخر که باشی، تو میشی 

زیردست و بقیه هم کارفرمات :

حسنعلی اونجا نرو! حسنعلی این کار رو نکن! حسنعلی مواظب باش! 
اینجا  حسنعلی  چاهه!  اونجا  حسنعلی  بخون!  رو  درس هات  حسنعلی 

راهه! حسنعلی! حسنعلی! حسنعلی... .

بعضی وقت ها دوست داشتم اسمم یه چیز دیگه بود؛ زیاد که صدات 
از  یکی  مدرسه  توی  یه بار  میشی.  زده  اسم خودت هم  از  بزنن، حتی 
بچه های تازه وارِد کالس، بین اون همه دانش آموِز خپل و کله تراشیده، 



10 باغ پدری .............

 : گفتم  ناخودآگاه  منم  پرسید.  ازم  رو  اسمم  و  من  سمت  کرد  روشو 
محمود !

دلم  میفتم  لحظه  اون  یاد  وقتی  هنوزه  که  هنوزم  چرا؟!  نمی دونم   
ُخنک میشه و پِقی می زنم زیر خنده.

توی  مظلوم تر  همه   از  یه جورایی  و  بود  ما  چهارمی  داداش  محمود، 
خونه، همون ؛ نه حرفی می زد و نه کاری به کار کسی داشت. بیش تِر 
وقتا سرش گرم کتاب خوندن بود و از قضا، همین سرگرم بودنش هم 
باعث شده بود تا  کمتر کسی توی خونه، اسمش رو صدا بزنه. یه وقتایی 
بهش حسودی می کردم. چون بر عکس محمود، من همیشه تو دبه های 
رنگ گوشه و کنار باغ دنبال کفشدوزک بودم و به همین خاطر هم اسمم 

مدام،  ِورد زبون ها. 

یه جورایی محمود، تو الک خودش بود و من، دنبال الِک بقیه.

گفتم الک!

باری که اسم الک به گوشم خورد، درست موقعی بود که به  اولین 
صرف شام، خونۀ سرهنگ کوالبی دعوت شده بودیم. شاید باورتون نشه 
اما من اون شب برای اولین بار، قرمِز آلبالویی رو با رنگ الِک ناخِن ماه 
تابان، شناختم. اصال همون جا و همون شب بود که فهمیدم چقدر به 
نقاشی عالقه مندم. با این که می دونستم اون الک سوغاتی بود که از یه 
سرباز آمریکایی به سرهنگ کوالبی و بعدش هم به ماه تابان رسیده بود، 
اما منم نامردی نکردم و کلش رو یک جا، خالی کردم روی قالی. این، 
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اولین و آخرین شاهکار هنری من در زمینۀ نقاشی بود. 

از بعد همین ماجرا بود که تصمیم گرفتم  به خودم بیام و بشم دقیقا 
یکی مثل محمود : سر به زیر و سر تو الک ؛ اگرچه در عین تالش های 

شبانه روزی، در نهایت شدم یه سر به هوای نسبتاً دست و پا چلفتی.

بگذریم...

رو صدا  یکی مون  مامان می خواست  وقتی  معموالً  گفتم؛  داشتم می 
بزنه، اسم هامون رو اشتباه می گفت. محمد رو اکبر صدا می زد و احمد 
رو علی. این وسط تنها اسمی که همیشه درست می گفت حسنعلی بود، 

اسم من!

من عاشق مدرسه بودم؛ البته نه به این خاطر که می تونستم  توش 
درس بخونم و به قول بابام کلی چیزای خوب و مفید یاد بگیرم، نه! فقط 
و فقط به این خاطر که مدرسه ، تنها جایی بود که می تونستم  توش 

خودم باشم و کارایی رو که دوست دارم، انجام بدم.

وسط حیاط مدرسه مون یه درخت سیب بزرگ بود که من اسمش رو 
گذاشته بودم رامنه. اسم عجیبی بود؛ شاید به خاطر همین بود که اخم 
های هرکسی که برای اولین بار  این اسم رو می شنید، درجا می رفت تو 
هم و برای چند ثانیه همین طور مبهوت، خیره می شد به تخم چشمام. 

با این وجود، رامنه برای من قشنگ ترین و خاص ترین اسم دنیا بود.

باألخره هر جوری بود کالس اول رو پشت سر گذاشتم. 
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بابام بهم قول داده بود که اگه معدلم خوب بشه، برام یه آب پاش می 
خره؛ البته ، این چیزی بود که خودم ازش خواسته بودم.

اگرچه معدلم خیلی خوب نشد، ولی خب ، بابام به قولش عمل کرد 
همون  داد   هدیه  بهم  که  اولین چیزی  کاشان،  رسیدیم  که  همین  و 

آب پاشی بود که خودم ازش خواسته بودم.

هر سال تابستون بعد از تموم  شدن امتحان ها بابام کلی خرت  و  پرت 
جمع می کرد، می ریخت عقب ماشین و بعدش هم من و سادات رو سوار 
می کرد و با خودش می برد باغ چنار. می گفت جای قشنگیه، ولی من 
بیشتر از همه به خاطر اون تابی که به درخت توت گوشۀ باغ بسته شده 

بود می رفتم، تا تماشای قشنگیای به قول بابام،  بی نظیر اون باغ! 

یه بار اون قدر تاب خوردم و باال رفتم که از پشت کله پا شدم و افتادم 
توی باغچه. خیلی شانس آوردم؛ دقیقاً پنج سانتی متر اون  طرف تر از 
جایی که سرم فرود اومد ، یه تخته سنگ خیلی بزرگ بود . واقعا هیچ 
معلوم نبود که اگه به جای خاک، روی اون تخته سنگ چند کیلو گرمی 
فرود میومدم ، چه بالیی سرم میومد. به قول سادات، خدا به بابام رحم 
کرد؛ وگرنه که اگه اتفاقی برای من میفتاد ، مامانم نه تنها تا آخر عمر 
دست از سر کچل بابام بر نمی داشت، که قورمه قورمه اش هم می کرد. 

اینو بعد ها یه شب علی، قبل این که بخوابیم دِر گوشم گفت. 

قول   به  و  این حرف هام  از  فهمیدم که سخت جون تر  بعدها  اگرچه، 
معلممون آقای آواره، بیدی نبودم که با این باد ها بلرزم.



13 باغ پدری .............

بعد از  اون اتفاق، چند بار دیگه هم از روی تاب افتادم و از بد روزگار ، 
سرم  هم دقیقا به همون تخته سنگ بزرگ خورد، اما خب، چیزیم نشد 
؛ فقط چند دقیقه ای از درد به خودم  پیچیدم و بعدش هم سعی کردم 
تا خودم رو برای چند ساعتی از جلوی چشم بابام دور کنم؛ من مطمئن 
بودم که اگه بابام قضیه رو می فهمید، اول از همه اون تاب رو از درخت 
توِت گوشه ی حیاط باز می کرد و بعدش هم برای همیشه من رو از لذت 
تاب بازی، محروم ! البته، بیشتر از ترس سادات و قسمی که سر جون 
من خورده بود؛ وگرنه که خودش همیشه بهم می گفت : "مرد، با زخم 

هاشه که مرد میشه! "

مامانم من رو خیلی دوست داشت، حتی از محمد و علیرضا هم که 
خیلی درس خون تر از من بودن ، بیشتر. بهم می گفت نمکی خونواده.

همین یه دونه صفت کافی بود تا محمود و قاسم رو بندازه به جون 
من. 

چیز  یه  به  فقط  و  فقط  شدم،  کله پا  درخت  روی  از  وقتی  اون روز 
فکر می کردم : مدیر مدرسه مون! تقریباً میشه گفت از شش روزی که 
می رفتیم مدرسه، پنج روزش رو توی دفتر ، پیش اون بودم. اونقدر که 
اگه یه روز نمی دیدمش، دلتنگ خودش و اتاقش و خط کش روی میزش 

می شدم !

این اواخر، دیگه حتی اون هم از من قطع امید کرده بود؛ این رو خود 
امید بهم گفت. یه روز که مثل همیشه پشت در اتاق مدیرمون فال گوش 
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ایستاده بوده، این حرف رو از دهن مدیر می شنوه و بعدش هم به سه 
سوت نکشیده، صاف میاره میذاره کف دست من. امید بچۀ خوبی بود؛ 
هم درسش از من بهتر بود و هم بازیش توی تیم گل کوچیک محله. 
البته، چیزی که بیشتر از همه رفاقت من با امید رو محکم  می کرد، نه 
نمره های بیستش توی درس ریاضی بود و نه شوت های بی نقصش توی 
فوتبال، بلکه اسمش بود. آره ، اسمش ! همین که مثل من حسنعلی 

نبود، خودش کلی خوب بود، دیگه امید که جای خود. 

چیزها  اون  از  یکی  گرفتم.  یاد  زیادی  خوب  چیزهای  بابام  از  من 
شرط گذاشتن بود. به قول سادات، من هم عین او بابای خداخوب کرده ام، 

شرطی شده بودم.

این خصلت، چنان تو پوست و گوشت و خون من ریشه دوونده بود که 
دیگه حتی توالت رفتنم هم با کلی اما و اگر همراه شده بود.

من می دونستم که سادات روی یه سری چیزها مثل همین نجس و 
پاکی ، وسواس داره. واسه همین هم خیلی وقت ها سعی می کردم تا از 
این خصلتش به نفع خودم و نقشه های نسبتاً شومم استفاده کنم. من 
آدم شلخته ای بودم و برعکس محمد که همهء کارهاش روی قاعده و 

قانون بود، خیلی اهل نظم و قانون نبودم.

آخرین باری که بابام رفته بود اصفهان ، یه جفت دمپایی آبِی الک 
پشتی برام سوغات آورده بود. این، دومین خاطرۀ نسبتاً شیرین من از 
الک بود. خاطره ای که باعث شد تا من برای اولین بار با رنگ آبی آشنا 
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بشم. سادات اونو همراه خودش آورده بود به باغ چنار تا حساب منو از 
این  از  بود که دیگه  قرار شده  اعضای خونواده جدا کنه.  بقیۀ  خودشو 
به بعد، وقتایی که می خوام برم دستشویی  دمپایی الک پشتی های 
خودمو پام کنم. راستش رو بخواین، من خیلی دوسشون نداشتم ؛ واسهء 
همین طبق عادت همیشگی ، پا می کردم تو کفش بزرگ تر ها و جای 
پوشیدن دمپایی الک پشتیاِی سایِز بیست و شیشم ، دمپایی سفیداِی 
سایِز چهل و چهاِر بابا و ساداتو می پوشیدم و باهاشون به دستشویی می 
رفتم. این کارم باعث شده بود تا به قول بابا، خون سادات رو به جوش 
بیارم. البته، این اواخر بخاطر قولی که از سادات برای خریدن دفترچه 
ترها می  پا تو کفش بزرگ  تر  یادداشت بنفش گرفته بودم، دیگه کم 
کردم و به همون دمپایی الک پشتی های آبِی خودم، رضایت داده بودم. 

شاید اگر امید نبود ، من هم صاحب خیلی چیزها نمی شدم.

امید، تموم شرط های الزم برای رفاقت با من رو داشت. یکی از اون 
شرط ها که اتفاقا خیلی هم برای من مهم بود، از دیواِر راست باال رفتن 
از  البته، یه چشمه هایی  این کار تبحر خاصی داشت و  امید توی  بود. 

هنرش رو به من هم یاد داده بود؛ 

شاگرد  نه تنها  که  دادم  نشون  دیوار،  روی  از  کله پاشدنم  با  هرچند، 
خوبی نیستم، بلکه ُعرضۀ این جور کارها رو هم اصاًل ندارم.

بخاطر بی استعدادیم، زانوی پای راستم  آسیب بدی دیده بود. چاره ای 
نداشتم جز اینکه درد وحشتناکش رو برای چند روز تحمل کنم؛ تحمل 
درد، از برگشتن به تهرون، اونم تو آفتاب سوزان تیر ، خیلی بهتر بود. 
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آخه می دونین، یه جورایی من از گرما متنفر بودم. برای همین، موندن 
تو باغ پدری، اون هم به هر طریق ممکن رو به رفتن به تهرون، ترجیح 

می دادم.

چند روزی بود سادات همچین بگی نگی توی خودش بود و کمتر هم 
با من حرف می زد. همین مسئله باعث شده بود تا من،  نگراِن موندنمون 
توی باغ بشم. به قول بابام، سادات  دنبال یه بهونۀ کوچیک می گشت 
تا بار و بنه رو جمع کنه و بعدشم مستقیم برگرده تهرون. کافی بود تا 
ماجرای افتادن من از روی دیوار همسایه رو بشنوه؛ اون وقت همین یه 
باغ، آمادۀ رفتن به  دونه دلیل کافی بود تا صبح چمدون بسته، َدم در 

تهرون باشه.

چاره ای نداشتم جز این که برای چند روز، همون پسری باشم که 
سادات و بابا آرزوش رو داشتن. البته، تا حدی هم همون شدم.

اگرچه، باورش برای خودمم سخت بود!

 اون سه روز، اونقدر پسر آروم و بی شّروشوری شده بودم که حتی بابام 
هم یکی دو بار اسمم رو  به اشتباه ، محمد صدا زد. برای من که اسمم 
مثل یه کابوس شده بود، شنیدن اسم اسطورۀ خونواده، اونقدر به نظرم 
خوشایند اومد که انگار  وسط ظهر تابستون، یه کاسه آبگوشت پُرروغن 

اون هم با دوغ تگری خورده باشم. 

میشه گفت تو خونوادۀ ده نفرِی ما ، درس خون تر و آروم تر از محمد 
اصاًل پیدا نمی شد. البته، ناگفته نماند که من هم یه جورایی مثل محمد، 
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گل سر سبد خونواده بودم ؛ با این تفاوت که محمد توی درس و مشق 
نمونه بود و من توی آتیش سوزوندن! 

به قول سادات، همین که می تونستم ظرف نیم ساعت اون و بابام رو 
نصف جون کنم، یعنی نخبگی ؛ پس از این لحاظ من و محمد خیلی 

شبیه به هم بودیم؛ به قول دوست بابام:

 »جو در َی قالب1«.  

بودم،  افتاده  گیر  توش  از شرایطی که  رو  بود خودم  باید هر طوری 
امید  خالص می کردم. همیشه وقتی توی مدرسه خرابکاری می کردم، 
اولین کسی بود که به دادم می رسید. کاش اآلن هم بود و کمکم می کرد.

به هر طریق، هر جوری که بود، گذشت.

 خودم هم باورم نمی شد که من، حسنعلی، فرزند آخر خونوادۀ اربابی، 
سه روِز تموم ، بی اون که حتی کوچک ترین صدایی ازم دربیاد، تونسته 

بودم درد وحشتناک پام رو تحمل کنم!

فقط  بود  نگه  داشته  آروم  رو  من  روز  سه  اون  توی  که  چیزی  تنها 
و فقط یه چیز بود ؛ دختِر همسایه. پای حوض آبی وسط حیاطشون 
نشسته بود و داشت با دقت هرچه تموم رقص ماهی های توی آب رو 

تماشا می کرد.

یاد آب پاشم افتادم. توی حیاط، زیر درخت توت جا گذاشته بودمش. 

  1 یک اصطالح کاشانی به معنای شبیه بودن بسیار زیاد دو نفر به یکدیگر
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شاید بهتر بود تا به جای آب پاش، با ماشین یا موتوِر اسباب بازی خودم 
رو سرگرم می کردم، ولی خب، چون به قول بابام هیچ کدوم از کارهام 
شبیه به بچۀ آدمیزاد نبود، بازی کردنم هم با همه فرق داشت. از این 
لحاظ شاید بشه گفت که من، حسنعلِی ته تغاری،  شبیه به هیچ کس 

نبودم، حتی امید.

معجزه  یه جورایی  رو   من  زندگی  تو  آب پاش  وجود  سادات  البته 
می دونست و همیشه هم می گفت:

»لطفی که این آب پاش در حق ما انجام داد، هیچ پارک و شهر فرنگی 
نمی تونست انجام بده«. البته، خودم هم بعدها به همین نتیجه رسیدم.

اواسط تیر بود و جشن باران خواهی نزدیک. همسایۀ روبه رویی ما یه 
مرد میانسال بود به اسم »جواهربابا«. 

ازش  هم  باغ چنار  محله ی  و کل  بود  مرد خیلی خوبی  بابا  جواهر 
تعریف می کردن. من از جواهربابا چیزهای خوب زیادی یاد گرفته بودم. 
بود.  دنیا  کالس  جذاب ترین  برام  جواهربابا  خیالی  قصه های  شنیدن 
همیشه پیش خودم فکر می کردم که ای کاش اون جای آقای خرامان، 
معلم فارسی مون، توی مدرسه بهمون درس یاد می داد. این جوری شاید 

من هم به عالم شعر و شاعری عالقه مند می شدم و به قول بابام :

 " وارِث هنر غریب نهفته در این شهر! "

 البته ، من خیلی سر از معنی این جمله ای که بابام همیشه تکرارش 
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خودشیرینی  محض  و  اجبار  روی  از  بیشتر  و  نمی آوردم  در  می کرد، 
حفظش کرده بودم.

 خالصه این که من، جواهربابا رو خیلی دوست داشتم، حتی از آقای 
مثاًل  جواهرباباست،  اسمش  چرا  نمی دونستم  فقط  بیشتر.  هم  خرامان 

اصغر بابا، محمد بابا یا حتی علی بابا نیست؟! 

عجیب تر این که اسم خواهرش هم عزت آقا بود! من تا قبل از دیدن 
سبیل  مردای  اسم  فقط  »عزت«  که  می کردم  فکر  جواهربابا  خواهِر 
َچخماقیه. هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم که  یه روز ، یه خانوم رو 

با این اسم ببینم.

بار اولی که جواهربابا اسم خواهرش رو بهم گفت، اونقدر خندیدم که 
از حال رفتم و با ضربۀ محکِم جواهربابا توی ُگرده ام ، جا اومدم.

باران خواهی  مراسم  تو  شرکت  برای  که  بود  موقع ها  همین  پارسال 
رفتیم روستای بَُزک؛ البته، اسم اصلی روستا برُزک بود و بُزک اسمی 

بود که من خودم روش گذاشته بودم.

 هنوز، مزۀ آشی که اون  روز خوردم زیر زبونمه.

جواهربابا یه وانت سرخابی رنگ داشت که عین چشماش ازش مراقبت 
می کرد. یادمه اون  روِز حساس، ماشین بابا خراب شده بود و هرچی هم 
وانت  با  تا  مجبور شدیم  آخرش  نمی شد.  روشن  زد،  می  استارت  که 
جواهربابا بریم بُزک. من عقب وانت نشستم و تا خود بُزک از پریشونی 
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موهام توی باد کلی کیف کردم.

 اون روز رؤیایی برای من تبدیل به یه خاطرۀ موندگار شده بود. واسه 
همین هم، برعکِس سال های قبل، لحظه شماری می کردم تا امسال هم 

هرچه زودتر، اون روز خاص فرا برسه.

برای عملی شدن نقشه ام، فقط یه راه داشتم؛ نرفتن!

درس  بیشتر  ساعت  نیم  سومم  ثلث  ریاضی  امتحان  برای  که  َمنی   
نخونده بودم، حاال مجبور بودم تا دو روز کامل بشینم گوشه ی خونه ، 

یه بند فکر کنم و نقشه بکشم.

تنبیه شدن، بهترین راه حل بود. باید کاری می کردم تا سادات و بابا از 
دستم عاصی بشن. این جوری می تونستم یه روز کامل تو باغ تنها بمونم.

بابام آدم دیرجوشی بود و کمتر از سادات عصبانی می شد، ولی همین 
که یه چیزی عصبیش می کرد، دیگه هیشکی جز خدا جلودارش نبود.

وقت ها  بیشتِر  که  بود  هم  انار  درخت  تا  چند  شاه توت  جز  باغ  توی 
انارهای شیریِن دونه یاقوتی می داد. بابام، روی این درخت ها خیلی بیشتر 
از درخت شاه توت حساس بود. واسه همین هم هر روز کلی از وقتش رو 

صرف آبیاری اون ها می کرد. 

یا نرسیده بودنش هم خیلی کاری  انار بودم و به رسیده  من عاشق 
برام  تاج عروس می دیدم،  با  قرمز خوشگل  یه کرۀ  نداشتم. همین که 
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رو  یه جایی که هیچ کس من  و  از شاخه می چیدم  رو  اون  بود؛  کافی 
نبینه، می نشستم، قاچش می کردم و با لذت هرچه تمو م تر  می خوردمش؛ 
هرچند بیش تر وقت ها چیزی جز هستۀ سفید نصیبم نمی شد، اما خب 
، همین که از شاخه می چیدمشون، حسرت دلم برمیومد و خالصه این 
نبود؛  با دووم  لذت بردن خیلی هم  این  البته،  که کلی کیف می کردم؛ 
چراکه بعدش چنان تنبیهی می شدم که تا سه روز، حق نداشتم جلوی 
بابام آفتابی بشم. با همۀ این حرف ها ، نوبرکردن  هیچ کس، مخصوصاً 
انار پاییزه، اون هم وسط میوه های گل درشت تابستون، یه جور عجیبی 

دلچسب بود.

رو جمع  بنه  و  بار  می شد  که  آخرین جمعۀ شهریور  غروب  همیشه 
می کردیم و بعدشم با کلی »اِنا اَنزلناه« راه میفتادیم سمت تهرون. درس 
باغ رو توی   زیبایی  نتونیم  این سال ها  تا  بود  باعث شده  و مشق من 

پاییز، تماشا کنیم. 

انار هم برسه به تهرون  من که چشمم آب نمی خورد حتی یه دونه 
بشه، چند  بقیه  دونه یاقوتی سهم  انارهای  اون  اینکه  از  قبل  ، همیشه 
تاش رو از شاخه می  چیدم و یه جایی تو همون ماشین، زیر صندلی، 
مبادا  تا  می کردم  مراقبت  ازشون  تهرون  خود  تا  و  می کردم  قایمشون 

دست کسی جز خودم ، بهشون برسه. 

بابام همۀ درختای انار توی باغ رو خیلی دوست داشت، ولی درخت 
تِه باغ رو از همه بیشتر. 
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من هم نامردی نکردم و برای عملی شدن نقشه ام، دقیقاً رفتم سراغ 
همون یه درخت.

نمی کرد.  زندگی  توش  که هیچ کس  بود  زمین سرسبز  یه  باغ  پشت 
پرت  باغ  داخل  از  می خوردم،  که  رو  نارسی  انارهای  پوسِت  همیشه 
می کردم همون جا. این جوری، هیچ کس جز من و کالغ های روی درخت 

از این ماجرا بویی نمی برد.

 شاید زمیِن همسایه بهترین دوست اون روزهای من بود؛ دوستی که 
بدون هیچ منتی اشتباهاتم رو تو خودش پنهون می کرد و نمیذاشت تا 

کسی ازشون با خبر بشه.

خرمالو  درخت  همه  اون  با  همسایه  باغ  که  می کردم  فکر  همیشه 
می تونه دنج ترین و خلوت ترین و قشنگ ترین باغ دنیا باشه؛ هرچند 
معلوم نبود تا حاال چند نفر مثل من پوست های انارشون رو پرت کردن 

اونجا و باغ رو هم عین اتاق من و علیرضا، به هم ریخته و کثیف.

بابا همیشه می گفت:

 اون باغ نحسه. حتی اسمش هم تلخی میاره، دیگه پاگذاشتن توش 
که بماند.

ولی نظر من با بابام خیلی فرق می کرد؛ به نظر من که اون باغ یکی از 
قشنگ ترین جاهایی بود که آدم می تونست توی عمرش رفته باشه. این 

رو از درخت های خرمالوی سر به فلک  کشیده اش هم می شد فهمید.
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کاًل انگار بابام با هر چیز خوبی توی دنیا مخالف بود. چیزهایی که برای 
من، عین یه خواب، شیرین و دوست داشتنی بودن؛ درست مثل خوردن 
همین انارهای نارِس توی باغ که چیدنشون از شاخه قدغن اعالم شده 

بود.

این دفعه ولی با همیشه فرق می کرد؛ حاال دیگه بزرگ ترین انار امسال 
باغمون تو دست های من بود و تنبیه شدنم هم، حتمی.

برعکس همیشه، این دفعه انار رو بردم تو اتاق، رو طاقچه، کنار عکس 
پدربزرگ گذاشتمش؛ کاری که سال ها بعد، بدون اینکه بدونم از من یه 

شاعر اهل ذوق ساخت.

سیب  توش  که  داشت  کشاورزی  زمین  یه  جواهربابا  چنار،  نزدیک 
زمینی می کاشت. بابا بیشتِر وقت ها لیوانش رو برمی داشت و با همون 

تُنبوِن پاش، با جواهربابا می رفت سر زمین.

سادات از این کار بابا خیلی حرص می خورد و همیشه هم باهاش دعوا 
می کرد و می گفت:

عقل  جو  یه  هنوز  ولی  شده،  زیاد  بدتری. سنت  هم  از حسنعلی  تو 
نیومده تو کله ات.

مگه من چه مشکلی داشتم که بابا حتی از منم بدتر بود؟!

این سؤالیه که تا همین امروز هم بی جواب مونده.
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هر روز عصر، قبل از غروب خورشید، بابا با همون یه دونه لیوانی که 
با خودش برده بود سر زمین ، برمی گشت توی باغ و خسته و کوفته 
خودش رو مینداخت روی تخت گوشۀ ایوون . این کار بابا، باعث شده 
بود تا هر روز یه خروار خاک روونه ی تخِت گوشه ی ایوون بشه و در 

نهایت هم کل ایوون، ِگلی و کثیف.  

این، همون چیزی بود که مامان سادات رو خیلی اذیت می کرد. یه بار 
وقتی بابا، زیر طاق آهنگ2 ، کنار حوض، روی تخت خوابش برده بود، 
سادات بی سروصدا و بدون اینکه بابا از خواِب ناز بیدار بشه، رفت کنار 
تخت و لبه های تنبونش رو طوری قیچی کرد که حتی اگه می خواست 

هم، دیگه نمی تونست بپوشدش.

نگاهش  یواشکی  داشتم  و  بودم  ایستاده  پشت ستون  اون  موقع  من 
می کردم.

از  تونستم   رو می  لحظه ی طالیی داشت  اون  تو  مامان  حسی که 
لبخند قایم شده پشت پلک هاش بفهمم؛ چرا که درست مثل همون 
حسی بود که من، موقع چیدن انارهای نارس از شاخۀ درخت داشتم. 

انگار دلش، حسابی از کاری که کرده بود خنک شده بود.

یه گلدوِن خالی کنار حوض بود که بابا می خواست توش شمعدونی 
مطبخ،  توی  داشت  هم  سادات  و  بود  شده  سنگین  بابا  خواب  بکاره. 
آبگوشِت ناهار رو بار می ذاشت. منم از فرصت استفاده کردم و رفتم کنار 
حوض تا دونه های اناری رو که خورده بودم، بریزم توی گلدون؛ به خیال 

  2   طاق آهنگ : یکی از کهن ترین طاق هاست که از حرکت یک چفد بر روی دو 
دیوار هم راستا )موازی( به دست می آید.
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خام خودم، من هم می تونستم صاحب یه درخت اناِر دونه یاقوتی بشم. 
فکر می کردم با کاشت دونه ها، منم می تونم تا سال بعد صاحب یه 

درخت بزرگ، با کلی میوه های َملَس و خوشمزه بشم. 

کنار انبار، یه دبۀ نقره ای نفت بود که از وقتی نفتش تموم شده بود، 
به عنوان چارپایه ازش استفاده می کردیم. رفتم و تا بیدارشدن بابا، روی 

اون دبه نفتی نشستم.

یه ساعت گذشت.

دلم عین حلزوِن گوشۀ باغچه بهم می پیچید.

بلندگوی مسجد روستا داشت اذون ظهر پخش می کرد که یهو، صدای 
داد بابا هم بلند شد.

ازش خواهش  و  بابا می دوید  دنبال  سادات همین جور مالغه به دست 
می کرد تا کاری به کار من نداشته باشه. هول کردم و از روی دبه نفتی، 
انار خیلی  بلند شم که همون موقع، پوست  اومدم  ایوون شدم.  پخش 

محکم خورد توی  لُپم:

مگه بهت نگفتم اینا هنوز کالن، نرسیدن! ِد آخه زبون نفهم، پس چرا 
حرف تو اون کله ات فرو نمیره! چند بار باید یه چیزی رو بهت گفت، 

هان؟

این اولین باری بود که بابام رو این قدر عصبانی می دیدم. بغض کردم 
و با چشم و ابرو به سادات فهموندم که هر جور شده، بابا رو راضی کنه 



26 باغ پدری .............

تا کاری به کارم نداشته باشه.

سادات این کار رو خیلی خوب بلد بود. یه حاجی می گفت و خالص. 
عین آب روی آتیش ، معجزه می کرد.

هر جوری بود، بابا رو کشوند داخل و راضیش کرد تا دست از سر پُر 
موم برداره.

من همون جا توی ایوون موندم و تا آروم شدن اوضاع، هیچ حرفی نزدم. 
وقت ناهار که شد ، سادات اومد توی حیاط و سینی آبگوشت رو گذاشت 

جلوی پام.

»چی شد؟ بابا خوابید؟«

هفت تا بچه بزرگ کردم عین دستۀ گل. صدا از نداشون در نیومد. 
نمی دونم کجای کارم می لنگیده که تو یکی این جوری تخس و سر به 
آخه  انار!  سر  هم  حاال  می خوردیم،  حرص  تاب  سر  بود  تا  شدی.  هوا 
بچه جون، ِکی می خوای حرف باباتو گوش کنی؟ هان؟ کی؟! اصاًل همش 
تقصیر این باباته که من هرچی می گم بریم تهرون به روی مبارکش هم 

نمیاره. صبر کن... درستش می کنم.

»نه مامان. تو رو خدا!«

 از روی سینی پریدم اون طرف و دامن سادات رو سفت چسبیدم:

»غلط کردم. نریم تهرون. قول میدم دیگه هرچی بگی به حرفت گوش 
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کنم. اصاًل فردا نمیام. خودم خودم رو تنبیه می کنم، خوبه؟«

سادات سرم رو بلند کرد، تو چشمام خیره شد و گفت:

حاال خودت رو ناراحت نکن. فقط حسنعلی، به همون خدای احد و 
واحد اگه فقط یه بار دیگه آتیش بسوزونی ها، من می دونم و تو. این دفعه 

خودم جای بابات تنبیهت می کنم.

بعدش هم یه ماچ به پیشونیم کرد و رفت.

گیج شده بودم. تا قبِل این از ترس تنبیه شدن به خودم می پیچیدم و 
حاال از ترس تنبیه  نشدن. باید تا دیر نشده بود یه کاری می کردم؛ کاری 

که کمک کنه به موندنم  توی  باغ و نََرفتنم به بُزک.

همین طور نجویده نجویده غذام رو خوردم و بعدشم دست به سینه، 
نشستم کنج اتاق تا ببینم بابا، باألخره چه حکمی برام صادر می کنه.
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هنوز خورشید کامل باال نیومده بود که یهو عین جن زده ها، از خواب 
پریدم.

بابا، مثل روزهای دیگه رفته بود ته باغ و همین طور که به رادیو گوش 
می کرد، میل می زد. دست و صورتم رو شستم و سریع رفتم پیش مامان.

همین  می کرد.  آماده  رو  صبحونه  داشت  و  بود  مطبخ  توی  سادات، 
طور که با پشت ساعد چشمم رو می خاروندم، رفتم پیشش و  خیلی 

مظلومانه پرسیدم:

»مگه نمیرین بُزک؟«

چه زود بیدار شدی! سالِمت رو هم که البد  گربه خورده. بیا... بیا این 
سینی رو بردار ببر سر سفره!

سینی بزرگ و البته سنگین بود. بدون این که چیزی بگم، فقط ظرف 
پنیر رو برداشتم و رفتم. وقتی برگشتم، سادات هنوز سینی به دست 

فصل دوم

رویای نیمه شب تابستان
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جلوی مطبخ ایستاده بود و داشت باتعجب بهم نگاه می کرد. منم خیلی 
موقرانه، از داخل سبد یه تیکه نون بزرگ َکندم و گذاشتمش گوشۀ لُپم.

سادات، زیر لب یه ال اله اال ا... گفت و بعدشم غر غر کنان، سینی رو 
برد سر سفره. همون طور با دهن پر داد زدم و گفتم : 

 »یعنی نمیریم مراسم؟«

 همین که به اینجا ختم شد، برو خدا رو شکر کن. تو فعال مواظب باش 
شست پات نره تو چشمت ، رفتنت به مراسم پیشکش.

لقمۀ نون تو گلوم گیر کرد. این، بدترین تنبیِه کل زندگیم بود.

با عجله  برای خودنمایی، ظرف شیر رو گذاشتم سر سفره و بعدش 
پریدم توی حیاط. جواهربابا اومده بود َدم در و داشت با بابا حرف می زد:

 خالصه که من دارم میرم.

یعنی کجا می خواست بره!

همین طور پابرهنه دویدم سمت دِر ورودی باغ تا ببینم اوضاع از چه 
قراره.

از خونۀ سرهنگ کوالبی صدای همهمه می اومد. همین باعث شد تا 
مقصدم به ابتدای باغ رو به انتها تغییر بدم. گوشم رو چسبوندم به دیوار 

و تا روشن شدن موضوع برش نداشتم.
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»نه! مگه میشه؟«

 تا من مشغول فضولی کردن بودم، بابا هم رفته بود دستشویی. این، 
بهترین فرصتی بود که در اختیار داشتم؛ یه فرصت طالیی. پس تا دیر 

نشده بود باید ازش استفاده می کردم. 

به لطف عادت بابا، دِر باغ بیشتِر وقت ها باز بود. بابا معتقد بود که اینجا 
امنه و هیچ کسی هم  جرأت نمی کنه بدون اجازه وارد شه! 

این که بابا چرا این کار رو می کرد خیلی مهم نبود. این که این کارش 
چه جوری، اونم تو حساس ترین لحظۀ زندگی اومده بود به کمکم، مهم 

بود.

باغ رفتم  از  باز کردم و بعدشم بی سروصدا،  الی در رو خیلی یواش 
بیرون. 

جواهربابا  با  داشت  خودشم  و  بود  در  دم  کوالبی  سرهنگ  شورلت 
صحبت می کرد.

رو  نقشه ام  نتونم  من  تا  بود  داده  به دست هم  انگار همه چیز دست 
عملی کنم.

خودم رو پشت ماشین جواهربابا قایم کردم و تا سرهنگ گرم صحبت 
با جواهربابا بود، پریدم عقب ماشیِنش.

نگاه گوسفندی که با طناب به نردۀ عقب ماشین بسته شده بود، حتی 
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از نگاه های بابام هم سنگین تر بود.

بهش یه لبخندی زدم و بعدشم همون جا کنارش دراز کشیدم.

نور از البه الی برگای سبز درخت خرمالو به صورتم می تابید و چشمام 
رو قلقلک می داد. حاال دیگه من تنها نبودم و یه دوستی به نام ببعی هم 

پیدا کرده بودم. دوستی که قرار بود تا خود بُزک برام آواز بخونه.

چند دقیقه ای گذشت...

ترس اینکه جواهربابا من رو ببینه و بخواد از ماشینش پیاده ام کنه، 
حتی یه لحظه هم راحتم نمی ذاشت.

می ترسم،  چیزی  از  وقت  هر  همیشه  که  بود  داده  یاد  بهم  سادات 
بریزم  رو  ترسام  همۀ  صلوات  تا  سه  فرستادن  با  و  ببندم  رو  چشمام 
دور. من هم همین کار رو کردم و تا سوار شدن جواهربابا ، ِهی صلوات 

فرستادم.

باألخره راه افتادیم. اون قدر خوشحال بودم که احساس می کردم تو 
اون لحظۀ به خصوص، خوش شانس ترین بچۀ رو زمینم.

رفته  و هوا هم  نزدیک می شد  به وسط آسمون  آروم آروم  خورشید 
رفته، گرم و گرم تر. آرنجم رو روی پیشونیم گذاشتم و زیرچشمی به 

دوست جدیدم ببعی که کنارم لَم داده بود، نگاه می کردم.
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ماشین ایستاد. 

رقص  به  نسیم  همراِه  که  زیتون  درخت  شاخه های  جز  هام،  چشم 
دراومده بودن، جای دیگه ای رو نمی دیدن.

ببعی از جاش بلند شد و چنان بَع بَِع بلندی کرد که برای چند لحظه، 
رویایی که توش غرق بودم رو گم کردم.

صدای سرهنگ کوالبی رو می شنیدم که داشت با جواهربابا در مورد 
جای پارِک ماشینش حرف می زد.

سرم رو آروم بلند کردم و از الی نرده های وانت، طوری که کسی من 
رو نبینه، بیرون رو نگاه کردم. جواهربابا روبه روی سرهنگ ایستاده بود و 
داشت با دست هاش، روی کاپوت ماشین، ُکروکی جایی رو  که سرهنگ 

باید ماشینش رو پارک می کرد، می کشید.

با یه چشمک از دوست جدیدم ببعی خداحافظی کردم و بعدش سریع 
از ماشین پریدم پایین.

همه چیز به چشمم آشنا می اومد. از درخت های زیتون گرفته تا جوی 
آبی که وسط کوچه جاری بود و صداش ترس رو از آدم دور می کرد.

دِر خونۀ مه لقا خاتون چهارطاق باز بود و مثل پارسال، کلی آدم تو 
دنبال  آدم  همه  این  بین  باید  من  حاال  می کردن.  رفت و آمد  خونه اش 

آشنایی می گشتم که برام غریبه بود.
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َسرور، دختر مه لقا خاتون، همۀ بچه ها رو دور خودش جمع کرده بود 
و داشت باهاشون »اتل  متل توتوله، گاو حسن چه جوره« بازی می کرد. 
دوست داشتم من هم برم پیش اون ها و باهاشون بازی کنم، اما نه، کاری 
که به خاطرش با کلی زحمت از چنار به بزک اومده بودم، هزار بار مهم تر 

از اتل متل بازی کردن با بچه ها بود.

دیگه. هر کسی  یه طرف  و زن ها هم  بودن  نشسته  یه طرف  مردها 
مشغوِل انجاِم یه کاری بود؛ یکی چایی می خورد و سیگار می کشید، یکی 

هم تسبیح می چرخوند و با بغل دستیش حرف می زد.

البته، مهمون های ویژه که از شهرهای دیگه اومده بودن، جاشون از 
بقیه سوا بود.

 پشت خونه یه مهمون خونۀ کوچیک بود که مه لقا خاتون، مهمون های 
ویژه اش رو  اون جا اسکان می داد.

پارسال، ما هم رفتیم همون جا.

باید تا اذان ظهر صبر می کردم. موقع هم زدن دیگ حلیم، همه جمع 
می شدن توی حیاط و باهم دیگه دعای بارون رو می خوندن.

بیچاره سادات! البد تا حاال دلش هزار راه رفته بود.

انار توی حیاط خلوت نشسته بودم که  غرق فکر و خیال زیر درخت 
یهو ببعی رو آوردن کنارم. اولش ترسیدم و فکر کردم جواهرباباست، ولی 
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وقتی دیدم اون نیست، اون قدر خوشحال شدم که انگار از درس ریاضی 
نمرۀ بیست گرفته بودم. ببعی رو همون جا، به شیر آب کنار باغچه بستن 

و رفتن.

از اینکه دوباره دوست جدیدم رو می دیدم، خیلی خوشحال بودم.

و  مهر  این  منم  می کرد.  بع بع  مدام  و  بود  شده  خیره  من  به  ببعی، 
محبت خالصانه اش رو بی جواب نذاشتم و با علف های توی باغچه، تا 
یه حدی جبران کردم براش. تو باغچۀ مه لقا خاتون کلی علف و گیاه 
خوشگل سبز شده بود. من هم همش رو َکندم و دادم دوست جدیدم، 

ببعی بخوره.

دلم براش می سوخت. این آخرین ثانیه های عمرش بود که داشت کنار 
من سپری می  کرد.

کاش می تونستم یه کاری کنم براش و نذارم تا قربونیش کنن، ولی 
خب آخه چه جوری ، اون هم وقتی این همه آدم از دور و نزدیک، برای 

تماشای قربونی شدن اون و خوردن گوشتش به این جا اومده بودن ؟!

زیر پنجره  باز شد. من دقیقاً  غرق فکر بودم که پنجرۀ مهمون خونه 
نوِن  ظرف  ببینه،  رو  من  اینکه  بدون  خاتون  مه لقا  بودم.  نشسته 
گنجیشک ها رو ریخت کف حیاط و بعدش هم محکم پنجره رو بست. 
حاال سِر من، شبیه لونۀ پرنده ای شده بود که جای چوب، با نون کپک زده 

تزیین شده بود.
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رفتم کنار باغچه ، شیر آب رو باز کردم و سرم رو گرفتم زیر آب تا 
موهام رو بشورم. ببعی هم تشنه اش شده بود و مدام بع بع می کرد. هر 
چی سرش رو چرخوند، نتونست آب بخوره. جوری طناب رو به گردنش 
بسته بودن که حتی اگه می خواست هم نمی تونست هیچ حرکتی بکنه.

نگاهش دلم رو ریش ریش می کرد. بدون اینکه حتی یه ُقُلپ آب هم 
بخورم، شیر رو بستم.

گرۀ کوری بود و باز کردنش هم سخت!

 بعد از کلی زور زدن ، باألخره تونستم گرۀ طناب رو باز کنم.

ببعی سرش رو کرد زیر شیر آب و منتظر شد تا قطره آبی که با ناز 
داشت از شیر می چکید، بیفته تو دهنش.

 هنوز قطره نچکیده بود که شیر رو براش باز کردم.

دلم نمی او مد باز با طناب ببندمش و گوشۀ باغچه زندونیش کنم. با 
رو  این ساعت های آخر عمرش  بذارم  تا  باشه  بهتر  خودم گفتم، شاید 

همین طور آزادانه بچرخه و کیف کنه واسۀ خودش.

نیم ساعتی به همین شکل گذشت تا باألخره سر و کلۀ اصغر آقا، نوکر 
مه لقا خاتون، تو حیاط خلوت پیدا شد.

شانس آوردم؛ اگه من رو می دید، حتماً گوشم رو می پیچوند و بعدش 
هم حسابی به خاطر بازکردن طناب ببعی، تنبیهم می کرد.
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اصغر آقا بدون اینکه کسی رو ببینه، دوون دوون رفت به سمت توالت و 
در رو هم محکم پشت سر خودش بست.

از دوستم ببعی که  بهترین موقع برای فرارکردن، همین لحظه بود. 
می دونستم آخرین باره که می بینمش خداحافظی کردم و رفتم به سمت 

دِر اصلی باغ.

هرچی نگاه کردم، ندیدمش. حتماً هنوز تو اتاق بود. داشتم می رفتم 
اتاق اومد بیرون. بدون  از  اتاق که یهو جواهربابا دیگ به دست  به سمت 
اینکه من رو ببینه، سرم رو برگردوندم و از البه الی جمعیت خودم رو 

رسوندم به حیاط خلوت.

ببعی، هنوز توی باغچه زیر درخت مو ایستاده بود.

به یه چشم  به هم زدن همه چیز برام سیاه شد. نفسم رو حبس کردم و 
بدون اینکه به پشت سرم نگاه کنم، چند قدم رفتم عقب تر.

خودش بود، با همون پیراهن!

اون قدر ذوق زده شده بودم که نزدیک بود جلوی اون همه آدم غریبه 
و آشنا کنترلم رو از دست بدم و شلوارم رو خیس کنم.

پلک راستم مرتب می پرید و نمی ذاشت تا با خیال راحت نگاهش کنم.

دستم رو بردم باال تا بزنم سِر شونش که یهو از جلوی چشمم غیب 
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شد. دست مامانش رو گرفته بود و داشت از البه الی جمعیت رد می شد.

گل گلی  چادِر  باد،  که  کنم  نگاهش  خواستم  برگردوندم،  رو  سرم 
بی بی ناز رو زد زیر گوشم. تا اومدم چادر رو از روی صورتم پس بزنم، 

اون رفته بود.

بی بی ناز، مامان بزرگ سحرناز بود. سادات می گفت که شوهرش توی 
جنگ با شوروی کشته شده بوده و همین هم باعث شده تا اون خیلی 
همۀ  از  بی بی ناز  من  به نظر  البته،  بشه.  و شکسته  پیر  از سنش  زودتر 

زن هایی که اونجا بودن هم جوون تر بود و هم خوشگل تر.

با اینکه من هیچ وقت مامان بزرگم رو ندیده بودم، ولی همیشه پیش 
خودم فکر می کردم که اگه اون اآلن زنده بود، قیافه ای شبیه به بی بی ناز 

داشت.

دختر  فقط  و  فقط  داشت،  اهمیت  برام  که  چیزی  تنها  نبود.  مهم 
، حسابی  ناب  لحظۀ  اون  تو  گم کردنش  که  چرا  بود.  کوالبی  سرهنگ 

حالم رو گرفته بود.

باغ مه لقا خاتون خیلی شلوغ بود. همه دور دیگ حلیم جمع شده 
بازی کردن  از  دست  هم  بچه ها  حتی  می خوندن.  دعا  داشتن  و  بودن 
کشیده بودن و اومده بودن کنار دیگ تا مراسم رو از نزدیک ببینن، ولی 

راستش من اصاًل حوصله اشو نداشتم.

بود.  شده  سنگین  خواب  از  چشمام  و  بود  افتاده  قار و قور  به  شکمم 
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دوست داشتم برم توی اتاق و کلی خوراکی های خوشمزه بخورم، ولی 
خب ، نمی شد.

می تونستم از همین فاصله بوی خوش خورشت نخود خاله ای رو که 
مه لقا خاتون بار گذاشته بود، حس کنم.

همۀ  پارسال  اما  نبودم،  گوشتی  غذاهای  اهل  خیلی  من  اینکه  با 
گوشت هایی رو که توی بشقابم بود، یه نفری خوردم و تازه دنبال بقیه 

اش هم می گشتم.

گرمای آفتاب داشت صورتم رو می سوزوند، ولی چاره ای نداشتم جز 
اینکه دوباره برگردم حیاط خلوت و همون جا استراحت کنم.

رفتم زیر پنجرۀ مهمون خونه و کنار آجرها دراز کشیدم.

طناِب دور گردن ببعی باز شده بود و کنار باغچه افتاده بود. بیچاره 
ببعی! کاش هیچ وقت قربونی نمی شد.

همون طور که به طناب گوشۀ باغچه خیره شده بودم، چشمام رو بستم 
و به خوابی شیرین فرو رفتم.

اون قدر شیرین، که بی اون که متوجه شده باشم چند ساعتی رو در 
خواب ناز به سر برده بودم.

چشم هام رو که بازکردم، همه جا ساکت شده بود.
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من به لطف نسیم خنکی که موهام رو به رقص در آورده بود، از خواب 
ناز پریدم و متوجه شدم که شب شده.

 باورم نمی شد!

اینکه کوچک  بدون  وقت،  این همه  بود که من  آخه چطور ممکن   
ترین سروصدایی بیدارم کنه، آروم خوابیده باشم و حتی متوجه غروب 

خورشید هم نشده باشم؟!

چراغ مهمون خونه روشن بود و نورش مستقیم می خورد توی چشمم.

کارتن ها رو پس زدم و از جام بلند شدم. همه جونم با خاک یکسان 
شده بود. از حیاط خلوت دراومدم و دوون دوون رفتم به سمت دِر اصلی 

باغ.

دیِگ حلیم، وارونه وسط حیاط افتاده بود و دورتادورش هم ظرف های 
کثیف ، تو یه سینی مجمع3 چیده شده بودن. 

تقریباً همۀ مهمون ها رفته بودن و هیچ کس هم به غیر از من توی 
حیاط نبود.

بیچاره مامان سادات! البد اآلن وجب به وجِب روستا رو برای پیدا کردن 
من گشته بود.

 3 ُمْجَمَع: در گویش گنابادی یعنی سینی بزرگ و مدور
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جز  فایده ای  هیچ  بقیه  چشم  جلوی  از  خودم  پنهون کردن  دیگه 
بدترشدن اوضاع نداشت؛ رفتم پشت در و با کلی ترس و لرز زنگ در 

رو زدم. 

چند دقیقه بعد، در باز شد و سحرناز روبه روی من ایستاد.

از اینکه اون وقت شب اون  هم تنهایی پشت در خونه شون سبز شده 
بودم، اون قدر متعجب شده بود که بدون اینکه حتی یه کلمه هم حرف 

بزنه، برگشت داخل و دِر خونه رو هم محکم به روم بست.

دستم رو گذاشتم روی زنگ و تا بازشدن دوبارۀ در ، همین-طور فشار 
دادم.

لب صلوات می فرستاد،  زیر  در حالی که  مه لقاخاتون  بعد،  دقیقه  چند 
اومد و در رو  برام باز کرد.

با خودم گفتم که البد اون هم مثل سحرناز من رو نمی شناسه، ولی 
خب، این جوری نشد و خداروشکر مه لقا خاتون من رو شناخت: 

»حسنعلی! تو اینجا چیکار می کنی این وقت شب؟«

بدون اینکه جوابش رو بدم، سرم رو انداختم پایین و عین گاو مش 
حسن رفتم داخل خونه.

ساعت حدود نُه شب بود که اصغر آقا از بیرون برگشت. رفته بود تا 
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غذاهای اضافه اومده از مراسم ظهر رو بین اهالی روستای پایین پخش 
کنه.

مه لقا خاتون زن خیلی مهربونی بود. تموم اون نیم ساعتی که خونه شون 
مهمون بودم، اونقدر از من پذیرایی کرد و خوراکی های خوشمزه بهم داد 
که دیگه وقتی بر می بر گشتم باغ چنار، احساس می کردم  مثل یه فیل 

، چاق و ُگنده شدم.

تو جیب هام پر از آبنباتای خوشمزه ای بود که سحرناز بهم داده بود. 

اصغر آقا پشت فرمون رانندگی می کرد. من هم کنار دستش آبنبات 
می مکیدم.

نیم ساعت بعد، چنار بودیم.

پِیکان  دِر  آقا  اصغر  بود.  ایستاده  آدم  کیپ تا کیپ  خونه مون  در  دم 
جوانانش رو قفل کرد و طبق سفارش مه لقا خاتون، دست من رو گرفت 

برد تا دم در خونه مون.

فانوس  ما؛ یکی  بودن دم در خونۀ  اهالی چنار جمع شده  انگار کل 
دستش بود، یکی چوب و یکی هم چماق.

فکر کنم اهالی ، کل روستا رو برای پیدا کردن من گشته بودن.

سادات دِم در خونه نشسته بود و داشت آب قندی رو که عزت آقا به زور 
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بهش می داد ، می خورد. بابا هم کنارش ایستاده بود و داشت دونه های 
تسبیحش رو باال و پایین می کرد.

 همه با دیدن من طوری از جاشون پریدن که انگار جن دیده بودن.

سادات همین که من رو دید، لیوان آب قند رو انداخت روی زمین و 
دوید سمتم.

بین اهالی روستا پچ پچه شد. هر کسی یه چیزی می گفت، ولی سؤال 
بیشترشون یه چیز بود؛ اینکه من تا اون  وقِت شب کجا بودم!

سادات چادرش رو باز کرد و من رو بغل کرد. در اون لحظۀ به خصوص، 
زیِر چادرش برام امن ترین جای دنیا بود.

رو  لبش  پوست  که  همین طور  و  جیبش  گذاشت  رو  تسبیحش  بابا 
می جوید، رفت سمت اصغر آقا.

دیگه نفهمیدم چی شد. بابا دستش رو گذاشت روی شونۀ اصغر آقا و 
بعدشم اون رو تا دم ماشینش همراهی کرد.

من همچنان زیر چادر سادات بودم و از همون جا داشتم به همه چیز 
نگاه می کردم.

عزت آقا تو چارچوب در نشسته بود و داشت خرده های لیوان شکسته 
رو از روی زمین جمع می کرد.
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اینا  پنجرۀ خونۀ عمو مشتی  روبه روی  مو،  زیر درخت  جواهربابا هم 
ایستاده بود و داشت با عمو حبیب، کدخدای چنار، اختالط می کرد. 

چند دقیقه بعد، همه به فرمان عمو حبیب رفتن و کوچه رو خلوت 
کردن.

از زیر چادر بیرون آوردم و به چشم های مامان سادات  من سرم رو 
دو  عین  چشماش  بود،  کرده  گریه  بس  از  مامان!  بیچاره  شدم؛  خیره 

تاکاسۀ خون شده بود. 

با این که می دونستم به خاطر اتفاق امروز تنبیه سختی در انتظارمه، 
اما به روی خودم نیاوردم و سعی کردم تا با بی-خیالی جوری وانمود کنم 

که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده.

سادات  و  من  که  این شد  دیگه  برنگشت.  بابا  منتظر شدیم،  هرچی 
رفتیم داخل خونه و عزت  آقا هم به دنبالمون.

چند دقیقه بعد، بابا با جواهربابا اومد توی باغ و بعدشم رفت دقیقاً زیر 
درخت شاه توت، روی تخت نشست.

جواهربابا، هر کاری کرد نتونست تا بابا رو راضی کنه بیاد داخل خونه. 

بابا، خیلی بیش تر از اون که فکرش رو می کردم عصبانی بود. اون قدر 
که همین طور یه سره با سبیلش بازی می کرد و تسبیح توی دستش 

رو می چرخوند.
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 من، پشت پنجرۀ اتاقم ایستاده بودم و از همون جا هم  داشتم بابا رو 
تماشا می کردم.

بعد از یه ربع حرف زدن، جواهربابا باألخره موفق شد تا بابا رو راضی 
کنه بیاد داخل خونه.

عزت آقا یه پارچ شربت گالب درست کرد و با چهار تا لیوان گذاشت 
لب طاقچه . بعدش هم کلۀ کچل من رو ماچ کرد و ازم خواست تا برم 

بشینم کنار سادات.

روم نمی شد تو چشم بابا نگاه کنم.

صدای قِژقِژ در بلند شد. بابا چفت درو باز کرد، یا اهلل  گفت و بعدش با 
جواهربابا اومد توی خونه.

 من سرم رو انداختم پایین و زیرچشمی به یخ توی پارچ که داشت 
آب می شد، نگاه کردم.

بابا تسبیحش رو درآورد و درحالی که ذکر می گفت، نشست کنار من. 
چند لحظه ای همین طور آروم و بی سروصدا گذشت.

هیچ کس ،  هیچ چیز نمی گفت؛ حتی عزت آقا که همیشه کلی حرف 
برای گفتن داشت.

تا اینکه باألخره جواهربابا این سکوت رو شکست و با خاطراتش از زِن 
جنگی ، فضا رو عوض کرد.
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جواهربابا یکی از قدیمی ترین ساکنین روستا بود. برای همین همه رو 
از پیر و جوون می شناخت؛ از سرهنگ کوالبی گرفته تا عمو حبیب و 
آق  جعفر چناری و ماه تابانی که هنوز هیچ کس،جز خود جواهر بابا، ندیده 

بودش.

جواهربابا از بچگی توی این باغ بزرگ شده بود؛ به قول خودش، نوکری 
باغ  این  که  می گفت  و  می کرد  تعریف  همیشه  بود.  کرده  رو  خیلی ها 
قبل از رفتن ما به اونجا، شبیه به  یه قصر بوده. اون از همون بچگی 
توی همین باغ کار می کرده و خرجی خودش و خونواده اش رو هم از 
همین طریق در می آورده. پونزده سالش بوده که مامانش وبا می گیره و 
می میره. از همون موقع بوده که یاد می گیره روی پای خودش بایسته و 

تنهایی از پس همۀ کاراش بربیاد.

این جمله رو من بیش از ده بار از عزت آقا شنیده بودم و هر بارم می 
گفتم:

- آخی، عجب مرد خوبی!

بین اون همه اتفاق، شنیدن خاطرات زن جنگی لطف دیگه ای داشت. 
اونقدر شیرین و بامزه بود که حتی بابا رو هم با اون همه اخم و تخم 

می خندوند.

به گفتۀ جواهربابا، زِن جنگی، اسم زن غالم زغال، نوکر ارباب حبیب 
چناری بوده که با شوهرش غالم، توی  یه اتاق کوچیک تو همون باغ 

زندگی می کردن.
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چیزی که قصۀ زندگی زن جنگی رو اینقدر برای همه جذاب و شنیدنی 
می کرد، رفتارش با بچه هایی بود که بی اجازه سرک می کشیدن توی باغ.

از  هم  قدش  و  داشته  درشتی  هیکل  جنگی  زن  جواهربابا،  به گفتۀ 
شوهرش غالم، یه  بیست سانتی  متری بلندتر بوده. همین ویژگی باعث 
شده بوده تا تنبیه اون با تنبیه  دیگران ، زمین تا آسمون فرق داشته 
باشه. کافی بود چشمش به یه بچه بیفته، اون رو سر و ته مینداخته روی 

شونه اش و بعدش هم تا خود خونه می زده پشتش.

کاًل  دیگه  که  بودیم  شده  جواهربابا  خاطرات  شنیدن  سرگرم  اونقدر 
اصل ماجرا رو که من بودم، فراموش کرده بودیم. 

عزت آقا ، لیوانا رو پر از شربت کرد و بعدشم گرفت جلوی تَک تَکمون.

اولین کسی که لیوان شربتش رو تا ته خورد، من بودم. تیکه های یخ 
و  دهنم  توی  کردم  وارونه  رو  لیوان  بودن.  مونده  باقی  لیوانم  ته  هنوز 
شروع کردم به جویدن یخ ها. زبونم بی حس شده بود و دندون هام هم 

بدجور تیر می کشیدن.

که  شدم  لذتی  غرِق  و  کردم  فراموش  رو  همه چیز  لحظه،  یه  برای 
همه مون رو درگیر خودش کرده بود. به  خیالم همه  چیز کم کم داشت به 
روال عادی خودش برمی گشت و خاطرۀ تلخ اون روز هم به یه خاطرۀ 

شیرین تبدیل می شد.
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آخرای مرداد بود.

و  بودن  برنگشته  فرنگ  سفر  از  هنوز  دخترهاش  و  کوالبی  سرهنگ 
جواهربابا هم همچنان مشغول مراقبت کردن از عزت آقا بود.

دکترهای زیادی رو برای معالجه برده  بودن باالی سرش، ولی خب، 
فایده ای نداشت؛ عفونت تموم جونش رو پُر کرده بود. دلم براش تنگ 

شده بود.

ازش  اونقدر  نمی کنم؛  فراموش  دیدمش  که  رو  اولی  روز  هیچ  وقت 
ترسیده بودم که رفته بودم توی زیرزمین و خودم رو ازش قایم کرده 

بودم.

عزت آقا، زن زبر و زرنگی بود؛ با اینکه چهل سال بیش تر نداشت، اما 
چهره اش خیلی زودتر از اونی که باید، پیر و چروکیده شده بود.

جواهربابا دیگه مثل قبل حوصله نداشت و بیش تر  وقتش رو توی 
خونه، پیش عزت آقا می گذروند.

با این اوصاف، من همچنان سرگرم آب پاشم بودم و روز و شبم رو با 

فصل سوم

در چند قدمی پاییز
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همون یه دونه اسباب بازِی موجود، می گذروندم.

و  بزرگ  روز به روز  و  زد  جوونه  کوچیکم  گلدون  باألخره  که  این  تا 
چیزی  گلدونم  دربارۀ  ، کسی  خودم  جز  نداشتم  دوست  شد.  بزرگ تر 
بدونه. برای همین، یه جا کنار درخت شاه توت قایمش کردم  تا کسی 

چشمش بهش نیفته.

تو گلدون کوچیکم هم بذر سیب کاشته بودم و هم انار؛ حاال این که 
کدومش قرار بود زودتر سر از خاک در بیاره، اهلل اعلم!

این جمله رو از آقای خرامان یاد گرفته بودم؛ تیکه کالمش سر همۀ 
کالس ها همین بود.

مدام خیره می شد به پنجره و زیر لب شعرهای قشنگ قشنگ می خوند 
برای خودش. تهش هم عینک ته استکانیش رو از چشمش برمی داشت و 
در حالی که با پشت آستینش اشک چشمش رو پاک می کرد، می گفت: 

اهلل اعلم!

اونقدر که یه بار همه مون به اشتباه وسط امالمون نوشتیم:

روباه پیر در کمین گوسفندان نشست و اهلل اعلم.

برای  هم  و  اون  برای  هم  بود.  شده  تنگ  براش  دلم  به خیر.  یادش 
دیوارهای مدرسه مون که پر شده بود از یادگاری های خرچنگ قورباغه ی 

من و امید.
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پیدا شد؛  باغ  توی  اکبر  و  احمد  که سروکلۀ  بود  اول شهریور  شنبۀ 
احمد مرخصی سربازی گرفته بود و اکبر هم اومده بود سحرناز، دختر 

مه لقا خاتون رو ببینه.

بهشون گفته بودم که هر وقت اومدن باغ ، با خودشون یه کتاب شعر 
قشنگ هم برای من بیارن.

احمد، پسر کتاب خونی بود و همیشه هم پول تو جیبی هاش رو می داد 
نداشتم  و  داشتم  چی  هر  که  من  برعکِس  می خرید.  کتاب  و  روزنامه 

می دادم به صفدرعلی و ازش تمر آلوچه و لواشک می گرفتم.

 داداش اکبر از وقتی اومده بود، همش تو خودش بود و کمتر با کسی 
حرف می زد.

سادات می گفت:

 اینا همش تقصیر عشقه. یه کم که بگذره، میفته از سرش.

من اصاًل نمی دونستم عشق چیه! ولی به نظرم هر چی که بود، چیز 
عجیب و قشنگی بود.

تا  باغ  بود توی  اومده  این که کل یه هفته ای رو که احمد   خالصه 
خبرهای  داشت  همش  و  بود  روزنامه  توی  سرش  دائم  ببینه،  ماهارو 
آتش بس جنگ رو  مرور می کرد. شاید بخاطر همین بود که بابا بهش 

می گفت:
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 تو باغی، ولی اصاًل تو باغ نیستی!

با همۀ این تفاسیر، تنها کسی که حرفش پیش بابا خیلی بُرو داشت، 
همون احمد بود. من هم از این توانایی احمد سوء استفاده کردم و ازش 
خواستم تا هر جوری هست، بابا رو راضی کنه تا اجازه بده دوباره طناب 

رو  به درخت توت ببندیم.

همین هم شد...

با کلی اما و اگر، بابا باألخره راضی شد و اجازه داد تا دوباره تاب بازی 
کنم.

دوست داشتم وقتی سوار تاب میشم، اونقدر باال برم که بتونم حوض 
پر از ماهی وسط باِغ سرهنگ کوالبی رو تماشا کنم.

گلدون  بودم.  اولم  جای  سر  هنوز  من  و  می گذشت  تندتند  روزها 
کوچیکم خشک شده بود و درخت های باغ همسایه هم پر از آفت.

احمد ولی بگی نگی همچین حالش از همۀ ماها بهتر بود و به قول بابا، 
کبکش خروس می خوند.

یکی از رفیق هاش توی پادگان یه کار نیمه دولتی براش پیدا کرده بود 
اونجا مشغول به  بره  تابستونی  از تعطیالت  تا بعد  و ازش خواسته بود 

کار شه.

باألخره، پنج شنبه شب از راه رسید.
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قرار بود تا مه لقا خاتون و دخترش سحرناز، بیان باغ چنار و شام رو 
مهمون ما باشن. دیدن دوبارۀ سحرناز و مامانش مه لقا خاتون، اون هم 

بعد از اون شب به یاد موندنی، می تونست کلی هیجان انگیز باشه.

سادات اونقدر غذاهای خوشمزه پخته بود که من دوست داشتم همش 
رو  دندون  باید   ، به قول سادات   . نمی شد   ، ولی خب  بخورم،  یه جا  رو 

جیگرم میذاشتم و تا رفتن مهمون ها ، جلوی خودم رو می گرفتم.

اون شب به من خیلی خوش گذشت.

سحرناز کلی باهام بازی کرد و مه لقا خاتون هم برام یه عالمه از اون 
قصه های قشنگش رو تعریف کرد. برای من که خواهر نداشتم، حضور 

سحرناز مثل یه معجزه بود.

سحرناز، نقاش خیلی خوبی بود. هنوز هم که هنوزه، نقاشی سیاه قلمی 
رو که اون  شب از صورتم کشید نگه داشتم و قایمش کردم توی کمد، 

البه الی لباس هام.

ساعت ، حوالی یازده شب بود که اصغر آقا ماشینش رو آتیش کرد و 
با مه لقا خاتون و سحرناز، راهی شد... .

که  کسی  تنها  شاید  می رسید.  نظر  به  همیشه  از  بی قرارتر   ، اکبر 
می تونست حالش رو بفهمه، من بودم. 

پنج روزی همین طور سخت و بی روح گذشت تا اینکه باألخره زنِگ 
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در به صدا در اومد. اصغر آقا بود. یه پاکت نامه داد دست بابام و خیلی 
زود هم رفت.

من هیچ  وقت نفهمیدم که توی اون نامه چی نوشته شده بود، فقط 
می دونم که از بعد از  اون نامه، دیگه ما هیچ وقت نه رنگ سحر ناز رو 

دیدیم و نه رنگ مامانش، مه لقا خاتون رو... .

به جاش اکبر رو می دیدم که عین یه  قناری، کنج اتاقش کز کرده 
بود؛ نه چیزی می گفت و نه حوصله ی شنیدن حرف های کسی رو 

داشت.

مرخصی احمد تموم شده بود و با اتفاقی که افتاده بود، اکبر هم خیلی 
دِل موندن توی  باغ رو نداشت.

شهریور به نیمه رسیده بود که اکبر و احمد برگشتن تهرون.

دلم برای جواهربابا تنگ شده بود؛ از بعِد مریضی عزت آقا، دیگه اصال 
نمی دیدیمش.

هوا کم کم داشت خنک می شد. آب حوض خالی شده بود و جاش رو 
به برگای زرد درخت توت داده بود.

من هنوز هم حواسم پیش انارهایی بود که فکر می کردم رسیده ترین 
انارهای دنیان، ولی بابا همش می گفت که نه، اونا هنوز نرسیدن!

قرار بود تا جمعه برگردیم تهرون.
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با اینکه گلدونم خشک شده بود، ولی نمی دونم چرا هنوز به جوونه 
زدنش امید داشتم. سر ظهر ، وقتی سادات و بابا خواب بودن، یواشکی 

رفتم ته باغ و گلدون رو همون جا خالی کردم.

یه   و  باال  برم  دیوار  از  شده  که  هم  بار  آخرین  برای  داشتم  دوست 
سرکی به خونۀ سرهنگ کوالبی بکشم، ولی خب ترس ، این اجازه رو 

بهم نمی داد.

و  بود  خیلی خوشحال  تهرون  برمی گشتیم  داشتیم  اینکه  از  سادات 
به قول خودش توی دلش عروسی بود؛ خب البته حقم داشت. چون اینجا 
هیچ دوست و آشنایی نداشت و حوصله اش خیلی سرمی رفت. بر عکس 
من که اینجا برام شده بود همه چیز و اصاًل نمی تونستم ازش دل بکنم.

باألخره غروب لعنتِی آخرین پنجشنبۀ شهریور از راه رسید. 

جمع کردن  برای  دیگه ای  وسیلۀ  آب پاش  دونه  یه  همون  جز  من 
نداشتم. کوله پشتیم رو برداشتم و آب پاشم رو انداختم توش.

هوا ابری شده بود. چند دقیقه بعد، سوار ماشین شدیم و راه افتادیم 
به سمت تهرون.

من صورتم رو به شیشۀ سرد ماشین چسبونده بودم و با حسرت ، به 
برِگ درخت هایی که روی زمین ریخته بودن، نگاه می کردم. نمی دونم 

چرا بهشون می گفتن برِگ زرد پاییزی، وقتی رنگشون قهوه ای بود!
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به خودم قول داده بودم که اگه یه روز بزرگ شدم و تونستم مثل آقای 
خرامان شعر بگم، یه شعر در وصف پاییز بنویسم و هر جوری شده توش 
رنگ واقعی برگ های پاییزی رو به همه بشناسونم؛ رنگی که انگار چشم 

هیچ کس جز من نمی دیدش.
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فصل چهارم

غربتی به سپیدی برف

نفهمیدم چی شد. صبح چشم هام رو باز کردم دیدم توی اتاقم الی 
پتو پیچیده شدم. صبح حدود ساعت هفت رسیده بودیم تهران. هنوز 
پامون به تهران نرسیده، دلم برای چنار و باغ و انارهای نارِس روی شاخه 

تنگ شده بود.

 بابا رفته بود تعویض روغنی تا روغن ماشین رو عوض کنه و مامان 
هم رفته بود توی آشپزخونه تا خورشت سبزی ناهار رو بار بذاره. علیرضا 
مثل همیشه سرش توی درس و کتاب بود و داشت تست های کنکور 
اما هنوز  اینکه دو سال توی کنکور رد شده بود،  با  پزشکی رو می زد. 
انگیزه اش رو برای قبولی توی بهترین دانشگاه ایران از دست نداده بود؛ 
البته، این جمله ای بود که  خود ِ علیرضا هر جا که می نشست به همه 

می گفت. اونقدر که دیگه حتی من هم حفظ شده بودمش.

تنها چیزی که حالم رو بهتر می کرد، یه چیز بود: موضوع انشا.

حاال دیگه تعداد زیادی موضوع داشتم برای نوشتن و نیازی هم نبود 
تا هر دفعه سر زنگ انشا کلی به خودم بپیچم و بخوام انشاهایی که امید 
برام می نوشت رو ، تازه اون هم غلط غولوط سر کالس بخونم. به خودم 
قول داده بودم که  اولین انشام رو راجع  به جواهربابا بنویسم و دخترش 
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جواهر، که تا اون روز تقریباً هیچ کس جز خود جواهربابا ، نه اون رو دیده 
بود و نه جایی که دفن شده بود رو؛ دومیش رو راجع به عزت آقا بنویسم 
و دست های پینه بسته اش، که پشتش کلی قصۀ جورواجور خوابیده بود؛ 
اما سومیش رو دوست داشتم راجع به سرهنگ کوالبی بنویسم؛ مردی 
که حاال فهمیده بودم پشت چهرۀ همیشه عصبانیش چیزی جز مهربونی 

نبوده و نیست. 

با اطالعاتی که عزت آقا بهم داده بود، می تونستم کلی در مورد سرهنگ 
دست  به  اونم  دوم،  جهانی  جنگ  توی  قطع شده اش  دست  و  کوالبی 
شوروی ها ، بنویسم. دستی که نبودنش هیچ وقت سرهنگ رو از ادامه 
ی کار و زندگیش محروم نکرده بود و برعکس ، بهش انگیزه ای داده 

بود که تونسته بود از اون ، یه مرد شیک و موفق بسازه.

حاال دیگه هیچ وقت از زنگ انشا فرار نمی کردم و دوست داشتم همه 
ی زنگ ها ، زنگ انشا  بود.

باید می نوشتم.

تا  که  دیگه  خیلی های  از  و  سحرناز  از  اکبرم،  داداش  از  ازسرهنگ، 
پیش از این حتی فکرش رو هم نمی کردم که یه روزی ، بشن قهرمان  
انشاهای من. حاال من بودم و کلی آدم جدید که دائم توی ذهنم وول 

می خوردن.

با خودم تصمیم گرفته بودم که هر جوری شده درسم رو بخونم و منم 
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مثل دختر سرهنگ کوالبی، برم فرنگ. برای من که تا اون روز هیچ جا 
رو جز تهران و کاشان ندیده بودم، تصور فرنگ رفتن مثل خوردن برف با 

مربای آلبالو، اون هم تو چلۀ تابستون بود.

جز  می کنم  فکر  می کردم؛  پیدا  راه حل  یه  فرنگ رفتنم  برای  باید 
بود  که شده  هم  مدتی  برای  نداشتم.پس  دیگه ای  چارۀ  درس خوندن، 

دست از بازیگوشی برداشتم و چسبیدم به درس و مشقم.
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فصل پنجم

بهار نارس...

همه چیز با کتابی که احمد برام خریده بود شروع شد. من اون موقع 
بچه بودم و خیلی از غزل و قصیده سردر نمی آوردم. کتاب رو می بردم 

پیش آقای خرامان و ازش خواهش می کردم تا برام شعر بخونه. 

یادش بخیر! هنوز هم که هنوزه وقتی یاد چهرۀ مظلومش پشت عینک 
ته استکانیش میفتم، خنده ام می گیره. 

از اینکه تونسته بودم تو رشتۀ مورد عالقه ام، ادبیات، درس بخونم ،  
خیلی خوشحال بودم.

من و محمود یه جورایی هنجارشکن خونواده بودیم؛ چون نه ریاضی 
خونده بودیم و نه تجربی؛ محمود، عاشق سینما بود. نزدیک کوچه بِرلَن 
، یه سینما بود  به اسم الله. محمود بیشتر وقتش رو اونجا می گذروند؛ 
با  هم  رو  من  و  من  دنبال  مدرسه  در  دم  اومد  هم  دوبار  یکی   ، البته 
اکران  بازیگوشی هام موقع  از  فکر کنم  اون جا، ولی خب،  برد  خودش 
فیلم، حواسش حسابی پرت شده بود و همینم باعث شده بود تا  تصمیم 

بگیره دیگه هیچ وقت من رو همراه خودش به سینما نبره .

چیز  هر  از  نقاشی  و  شعر  و  نبودم  سینما  شیفتۀ  او  مثل  من  خب، 
دیگه ای تو دنیا برام با  ارزش تر بود.
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باید صبر می کردم تا نتایج کنکور کارشناسی اعالم بشه.

دو سه سالی می شد که نرفته بودیم باغ پدری. آخرین باری هم که 
بود.  جواهربابا  خواهر  عزت آقا،  ختم  مجلس  تو  شرکت  برای   ، رفتیم 
صبح رفتیم و شبش هم برگشتیم. برق کل روستا قطع شده بود و جز 
خونۀ سرهنگ کوالبی هیچ کدوم از خونه های اهالی روستا، برق نداشتن. 

همه چیز فرق کرده بود؛ آدم ها، خونه ها، کوچه ها ، حتی درخت ها !

فقط دوتا چیز بود که بعد از گذشت این همه سال هنوز همون جور 
بی تغییر مونده بود : خونۀ ما و خونۀ سرهنگ کوالبی اینا ؛ درست عین 
ده سال پیش . حتی خونۀ جواهربابا رو هم خراب کرده بودن و به جاش 
درخت کاشته بودن. کاًل غربت عجیبی روستا رو گرفته بود و همین هم 

باعث شده بود تا هیچ چیز حتی آدم ها ، مثل سابق به نظر نیان.

من دلم بیشتر از همیشه برای جواهربابا تنگ شده بود؛ برای خاطراتش 
از زن جنگی و ماشیِن همیشه خرابش.

از  اهالی روستا می گفتن که از وقتی خواهرش مرده، تاب نیاورده و 
و  شده  ون  روستای  یوسِف  امام زاده  خادم  موقع  همون  از  رفته.  اونجا 

همون جا هم زندگی می کنه.

 باید هر جوری بود پیداش می کردم و باهاش حرف می زدم. شاید اآلن 
بیشتری  جذابیت  برام  اون  حرف های  شنیدن  بودم،  شده  بزرگ تر  که 

داشت. 
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یاد درختی که ده سال پیش کاشته بودم، افتادم.

بعد از چند دقیقه خیره شدن به دِر زنگ زدۀ باغ، قفل در رو باز کردم 
و رفتم داخل.

همه چیز مثل قبل بود؛ حوض، درخت شاه توت، درخت انار و درخِت... 

که  باغمون  توی  داشتیم  سیب  درخِت  یه  ما  حاال  نمی شد!  باورم 
شاخه هاش، دیوار همسایه رو رد کرده بود.

همون  بود،  روبه روم  که  درختی  ببینمش.  نزدیک  از  تا  باغ  ته  رفتم 
رؤیایی بود که  کودکیم رو باهاش گذرونده بودم.

عجیب بود! انگار دیگه هیچ انتهایی برای باغمون وجود نداشت؛ همۀ 
زمین های پشت باغ رو خراب کرده بودن و به جاش تیرچه بلوک کار 

گذاشته بودن.

رامونه دقیقاً چسبیده به مرز دیوار خونۀ ما و سرهنگ کوالبی ، سبز 
شده بود؛ حاال، این رامونه بود که این فاصلۀ ده ساله رو شکسته بود. 
کاش همۀ َمرزها همین قدر راحت شکسته می شدن؛ فقط با یه درخت 

سیب !

با کلی ترس و لرز  یه روز امید کتاب آقای خرامان رو دزدیده بود و 
آورده بودش پیش من.
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تو مدرسه شایعه شده بود که الی کتاب آقای خرامان یه عکس هست 
که اون هر وقت چشمش بهش میفته ، اشک از چشماش جاری میشه 

و بعدش هم کتاب رو می بنده. 

هرچی کتاب رو باال و پایین کردیم، هیچ عکسی پیدا نکردیم. فردای 
اون روز، با امید قرار گذاشتیم تا یه کم زودتر بیایم مدرسه و کتاب رو از 

همون جایی که برداشتیم ، بذاریمش سر جاش.

تـو بــه مـــن خندیدی و نمی دانستی

مـــن به چه دلهره از باغـــچۀ همســـایه

ســــیب را دزدیدم...

نه  خرامان  آقای  اشک های  دلیل  فهمیدیم  ماها  تا   گذشت  سال ها 
عکس، که این شعر بوده؛ شعری که از خوندنش غرق خاطره های تلخ 
و شیرین گذشته ها می شده؛ شعری که حاال دیگه من رو هم درگیر 

خودش کرده بود.

وسایلم رو گذاشتم روی ایوون و رفتم یه کم هوا بخورم.

به قول عزت آقا، کاش نه فرنگستونی بود و نه آدم فرنگ رفته ای.

 آدم که فرنگی بشه، حتی یه وقت هایی با خودش هم احساس غریبی 
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می کنه. همینه که میگن غربت ، خیلی سخته.

سوار ماشینم شدم و راه افتادم به سمت مشهد اردهال.

رو  اون سهم  زودتر  باید هرچه  و من  بود  اولین سیب سهم سهراب 
بهش می رسوندم.

وسط هفته بود و جاده ها خلوت. ضبط ماشین رو روشن کردم و تا 
خود اردهال به داستانی که نویسنده اش ناشناس بود، گوش کردم:

مرد ،  در حالی که پالتوی پوسیده ای به تن داشت، سوار دوچرخۀ قراضۀ 
پدرش شد و به سمت مقصدی که خودش هم نمی دانست کجاست، به 

راه افتاد.

بیست دقیقه بعد، رسیدم مشهد اردهال. دِر ماشین رو قفل کردم و 
سراسیمه رفتم به سمت سهراب. این اواخر، چشمام به نور حساس شده 
بودن. عینک آفتابیم رو از جیب مخفی کتم در آوردم و گذاشتمش به 

چشمم.

باورنکردنی بود؛ انگار همه چیز تازه داشت شروع می شد!

پای راستم رو از روی زمین بلند کردم و با پشت پاچۀ شلوارم روی 
کفشم رو پاک کردم. هنوز چند قدم بیشتر نرفته بودم که ایستادم سر 

جام. دنبال یه بهونه می گشتم تا برگردم سمت ماشین.

کلید دستم بود و دِر ماشین رو هم قفل کرده بودم.
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آقای خرامان  اینکه کتاب  از  بعد  یه هفته  افتادم.  یاد دوران مدرسه 
رو گذاشتیم سرجاش، مدیر مدرسه که بو برده بود  چیکار کردیم، هر 
دومون رو احضار کرد دفترش. من خیلی ترسیده بودم؛ برعکس امید که 

انگار اصاًل نمی دونست ترس ، چیه !

یه ماه بعد، آقای خرامان برای همیشه از اون مدرسه رفت. 

ساعتم رو نگاه کردم و بعد از کلی کلنجاررفتن با خودم، به راهم ادامه 
دادم. 

مـــن بــه تو خنـــدیدم

چــون کــه می دانســـتم

تو به چه دلهره از باغچــۀ همــسایه

 ســیـب را دزدیـدی...

بوی عطرش همه جا رو پر کرده بود. پام گیر کرد به سنگی که جلوش 
بود و سیب از دستم افتاد.

بچه که بودم خیال می کردم رامونه همون ُرمانه و ُرمانم همون ُربان... 

تنها یادگار جواهربابا از دخترش جواهر، همون یه دونه ُربان قرمزی 
بودکه عزت آقا اون رو سال ها به سینه اش سنجاق کرده بود. 
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می گفتن زن جواهربابا موقع تولِد جواهر سِر زا میره و خود جواهر هم 
چندروز بعدش به خاطر زردی تو همون باغ اربابی می میره؛ البته، این جور 
مواقع هرکسی یه حرفی می زنه و جز خدا هم هیچ کسی نمی دونه  که 

حقیقت چیه.

سرش رو برگردوند و زل زد تو چشم هام. سیب ، درست جلوی پای 
اون افتاده بود. 

من هم مثل بقیه ، همۀ حرفایی که از عزت آقا شنیده بودم رو باور 
کردم تا اینکه اون روز،  اتفاقی که نباید، افتاد. 

زیرزمین  توی  که  عکسی  همون  شد؛  شروع  عکس  یه  از  همه چیز 
باغمون پیداش کرده بودم و بعدشم ته باغ ، کنار درخت توت ، خاکش 

کردم؛ درست، جای درخِت سیب اآلن... .

بـــغض چشــمان تــو لیــک

لـرزه انداخـت به دستان من و

ســــیب دندان زده از دست مــــن افتاد بــه خـــاک

دل مـــن گفت بــــرو

چون نمی خـواست بـــه خاطر بسپارد

گریــــۀ تلخ تـــو را... 4 

 4. حمید مصدق
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ازش دیده  به همون عکسی که  ماه تابان. درست شبیه  بود:  خودش 
بودم. 

اون  روز توی زیرزمین باغ قایم شده بودم و از ترس اینکه بابام کتکم 
نزنه، چند ساعِت تموم رو تو همون تاریکی گذروندم و نذاشتم تا هیچ 
صدایی ازم در بیاد. اون روز داشتم برای اولین بار، چیزایی رو می دیدیم 
که تا پیش از این حتی نزدیک شدن بهشون هم برام ، قدغن اعالم شده 

بود.

هر  پشت  که  عتیقه  تقریباً  قدیمی  وسیلۀ  کلی  و  بودم  من  حاال 
کدومشون یه راز خوابیده بود. 

ماه تابان، لبخندی بهم زد و سیب رو از روی زمین برداشت. دوست 
داشتم ساعت ها همون طور بهش خیره می شدم و همۀ شعرایی رو که تا 

اون لحظه از حفظ بودم، براش می خوندم. 

دِر صندوقچه قفل بود. کلی زور زدم تا باألخره تونستم با چکشی که 
زیر پله ها بود، بازش کنم. تو صندوقچه کلی عکس بود، بعضی هاشون 
رو می شناختم، بعضی ها رو هم نه؛ مه  لقا خاتون، جواهر بابا و... . حتی 
بین  بودن.  عکس ها  از  تا  چند  تو  هم  خانواده اش  و  کوالبی  سرهنگ 
شبیه  اصاًل  انگار  می درخشید؛  خاصی  یه جور  ماه تابان،  آدم،  همه  اون 

هیچ کس نبود، حتی خود سرهنگ!

امشــب ای ماه به درد دل مـن تسـکینـی
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آخـر ای مـاه تـو همـدرد مِن مسـکینـی5

سیب رو با حاشیۀ شالش پاک کرد و بعد هم مثل گل ، بوش کرد؛ 
کاری که من خودم همیشه انجام می دادم. لذت نگاه کردن و بوییدن 
سیب سرخ  از خوردنش خیلی بیشتر بود و نگاه ماه تابان ، حتی از اون 

هم لذت بخش تر...

من از بچگی عاشق سیب سرخ بودم... می بینین؟ اونقدر زیباست که 
آدم می تونه ساعت ها بهش خیره بشه و از دیدنش هیچ وقت سیر نشه.

این اولین بار بود که صداش رو می شنیدم؛ شبیه به صدای مادرم بود.

کاش می تونستم ذوقم رو بروز بدم و بهش بگم که چقدر خوشحالم از 
اینکه حرف دل من رو زده، ولی خب، نمی شد. فعاًل باید خودم رو کنترل 

می کردم تا هیچ خطایی ازم سر نزنه.

سرم رو انداختم پایین، لبخند مالیمی زدم و گفتم: دقیقاً.

شاید این اولین حرف مشترک من با دیگری بود. انگار زبونم قفل شده 
بود. یاد اکبر افتادم. حاال می تونستم بفهمم تو تموم این سال ها چرا هر 

وقت اسم سحرناز می اومد زبونش می گرفت و می رفت توی خودش.

بفرمایین.

دست و پام رو گم کرده بودم. انگار هیچ قانون نوشته شده ای نبود که 
تو اون لحظه بهم کمک کنه. گرفتن یا نگرفتن،مسئله این بود!

 5. شهریار
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خیره شدم به سیب توی دستش و گفتم:

برای  باشه  بوده.  انتخاب کرد. البد سهم خودتون  این سیب شما رو 
شما.

لبخند ملیحی زد و با یه تشکر ساده از پیشم رفت. کاش می تونستم 
نمی شد.  ولی خب،  نره،  اونجا  از  بخوام هیچ  وقت  ازش  و  دارم  نگهش 
هیچی به ذهنم نمی اومد. نمی دونستم باید چیکار کنم، حداقل تو اون 

لحظۀ خیلی خاص.

یکی دوماه بعد مرگ عزت آقا، بابا تصمیم گرفت یه سر و سامونی به باغ 
بده و بازسازیش کنه. همون موقع بود که کل وسایل توی زیرزمین رو 
بار زد عقب یه وانت آبی و بعدشم ُمفت فروختشون به یه سمساری تو 
کاشون. از همون موقع بود که تنها حلقۀ وصل من و ماه  تابان قطع شد 

و کل تاریخی که دنبالش بودم، مفقود.

اون  روز توی زیرزمین ، یه دستبند نقرۀ پُرزرق  و  برق دیدم که انگار 
هیچ جایی نداشت و اونم عین من حیرون و سرگردون مونده بود؛ نه توی 
صندوقچه جا داشت و نه کنار بقیۀ وسایل. برای خودش یه گوشه ای تنها 
افتاده بود روی زمین و داشت من رو دید می زد. نگین روی دستنبند 
، اونقدر زیبا بود که برقش حتی تو اون تاریکی هم چشم هام رو می زد.

آره، خودش بود!

 این همون دستبند نقرۀ کف زیرزمین بود تو دست ماه تابان.
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هنوز به ماشینش نرسیده بود که دویدم سمتش و گفتم:

لطفاً صبر کنین... کارتون دارم.

ماه تابان بی اونکه بدونه، قدم هاش رو درست جایی گذاشته بود که من 
از دیدنش ، مات و مبهوت شده بودم. روی قبر نوشته شده بود: محمد 

آقا َوردهاری.

 باورش برام خیلی سخت بود.

جواهر بابای بیچاره! انگار سال هابود کسی هوای خونه اش رو نکرده 
بود .حدأقل، حجم غباری که سنگ قبرش رو پوشونده بود که این رو 
می گفت. خواستم بشینم کنار قبر و خاِک روش رو پس بزنم که یادم 
به نظر  تا غریبه  اولین دیدار، دو  توی  بود  بهتر  افتاد. شاید  ماه تابان  به 
برسیم تا دو همسایۀ قدیمی. رفتم روی قبر ایستادم و درحالی که دستام 

می لرزید، گفتم:

من...من...من یه نقاشم...

این ، بی  ربط ترین چیزی بود که می تونستم توی اون لحظه  به زبون 
بیارم؛ جمله ای که  بعدها، تبدیل به یه راه چاره شد.

دیدن اسم جواهربابا روی اون سنگ قبر حالم رو دگرگون کرده بود. 
واسه همین گیج شده بودم و نمی دونستم که چی باید بگم. ناخودآگاه 

گفتم:
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 می تونم برای نمایشگاه هفتۀ بعدم ازتون دعوت کنم تا تشریف بیارین؟ 

 نمایشگاه؟! کدوم نمایشگاه؟    

وای نه ، خدای من ! باز داشتم خرابکاری می کردم و اوضاع رو از اینی 
که بود، وخیم تر . این، دردسرسازترین دروغی بود که گفتم.

لبخندی زد و گفت:

 می دونستم.

جا خورده بودم. برای یه لحظه، انگار زمان و مکان رو گم کرده بودم. 
ادامه داد:

 فقط یه هنرمند می تونه راز این سیب رو خوب درک کنه، چون من 
فکر می کنم همۀ موجودات هستی، حتی این سیب، به راحتی می تونن با 

آدم ها حرف بزنن و شنوندۀ درددل هاشون باشن.

زبونم بند اومده بود. ماه تابان اونقدر خوب حرف می زد که آدم دوست 
داشت ساعت ها بشینه پای صحبت هاش و بدون حتی کلمه ای حرف زدن، 

فقط نگاهش کنه.

محمود اون موقع  تازه مدیر یه مدرسۀ سینمایی شده بود و واسه ی 
خودش هم کلی برو بیا پیدا کرده بود. تنها کاری که تونستم بکنم ،  این 
بود که آدرس حوزۀ هنری، همون محل کار محمود رو ، بنویسم روی 

یه کاغذ و بدم به ماه تابان.
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بعد از اینکه بابا زیرزمین رو خالی کرد، دیگه هیچ وقت چشمم نه اون 
صندوقچۀ قدیمی رو دید و نه اون دستبنِد تنها رو.

بابا می گفت که همۀ اون وسایل رو یه جا فروخته به یه سمساری توی 
کاشان، ولی نمی دونم چرا من هیچ وقت باورم نشد و همیشه هم فکر 
می کردم که یه کاسه ای زیر نیم کاسه است؛ زیرزمینی که حتی اجازه 
نداشتیم از کنارش رد بشیم، چطور ممکن بود یه شبه، اون هم ُمفت، 

فروخته شه به یه غریبه؟!

نوشته  تماسش  اسم و شماره  یه کارت که روش  از کیفش  ماه تابان 
شده بود، درآورد و بهم داد : ماه تابان کوالبی.

بزرگ ترین  و  بهترین  از  اون، مدیر یکی  بود.  باورنکردنی  خدای من! 
گالری های تهرون شده بود.

 چند روز بعد از اینکه اکبر برگشت تهرون، جواهربابا خبر آورد که 
هم  هیچ کس  و  رفتن  کاشان  از  همیشه  برای  سحرناز  و  خاتون  مه لقا 
با طلوع، نوه خالۀ مامان  نمی دونه که کجا. چند سال بعد، وقتی اکبر 
سادات، نامزد می شد، خبر رسید که سحرناز با یکی از نقاش های معروف 
ازدواج کرده و تو همون شهر  اصفهان به اسم محمود خان اسکندری 
هم داره زندگیش رو می گذرونه. بابا، محمود خان رو می شناخت و می 
گفت که از هم خدمتی هاش تو دوران سربازی بوده که البته ، بخاطر 
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عقاید چپی که داشته ، سال ها میفته توی زندان و به جایی که هیچ 
کس نمی دونسته کجاست، تبعید میشه. بعد پنج سال هم که از زندان 
آزاد میشه ، یه حجره تو همون میدون نقش جهان اصفهان اجاره  می 
کنه و توش مشغول نقاشی کشیدن میشه. بابا ، هیچ وقت از محمود خان 
خوشش نمیومد و همیشه هم وقتی اسمش به زبون میومد ، اخماش رو 
می کرد تو هم. حاال این که چرا مه لقا خاتون یه دونه دخترش رو داده 
به محمود خان 45ساله و نه داداش اکبر من ، سوالیه که تا همین امروز 
هم ذهنم رو درگیر کرده.شاید این قدر که من به این مسئله فکر  کردم، 
دادش اکبر حتی یادش هم نمیومدکه یه روزی، عاشق این دختر بوده.

دیدم،  کارت  اون  روی  رو  ماه تابان  اسم  وقتی  ولی  چرا،  نمی دونم 
ناخودآگاه یاد سحرناز افتادم و نقاشی سیاه قلمی که از چهره ام کشیده 
بود. پدر سحرناز، یکی از ساواکی های فراری زمان پهلوی بوده ، که تو 
یکی از حوادثی که  اون سال ها اتفاق میفته ، مجروح و بعدش هم برای 
همیشه  مفقود میشه. از همون روز به بعده که مه لقا خاتون با یه بچه 
توی شکمش آواره و مجبور میشه به کاشان سفر کنه.این رو جواهر بابا 
تو همون بچگی بهم گفته بود و بعدش هم ازم خواسته بود تا با هیشکی 
در میونش نذارم ؛ چون این طوری هم سر جواهر بابارو به باد میدادم و 
هم باعث می شدم تا خودم یه کتک اساسی بخورم. حاال کم کم داشت 
چیزهایی از گذشته دستگیرم می شد که تا پیش از این حتی خوابش 
رو هم نمی  تونستم ببینم.چیزهایی که می تونست ربط زیادی به زیر 
زمین و وسایل توش داشته باشه. وسیله هایی که یک شب برای همیشه 
، تاریخ اون باغ و زیر زمین رو تو خودش مدفون کرد و هیچ کس هم 
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نفهمید چرا !

انگار همین دیروز بود  افتاد.  تابان ، سوار ماشینش شد و به راه  ماه 
که من به جرم تماشای یواشکی ماه تابان از باالی دیوار ، کله پا شدم و 
سه روز کامل رو توی رختخواب گذروندم. چقدر دلم هوای اون روزهارو 
کرد.کاش ، هنوز هم می تونستم سوار تاب بشم و تمام غصه هام رو توی 
! از اون روزها  بادی که موهام رو نوازش می کرد، رها کنم. اما حیف 
خیلی  سال بود که می گذشت و من هم دیگه تب و تاب دوران کودکی 

رو نداشتم.

رو  خودم  سریع  و  شستم  رو  جواهربابا  قبر  ماه تابان،  بدرقۀ  از  بعد 
که  بودن  کسانی  تنها  روستا،  اهالی  شاید  رسوندم.  چنار  روستای  به 
می تونستن تو فهمیدن حقیقت بهم کمک کنن.حاال دیگه کم کم داشت 
باورم می شد که جواهر، دختر گم شده ی چنار، همون ماه تابان ، دختر 

سرهنگ کوالبی بوده . 

مفقود  زیرزمین،  شبۀ  یه  خالی شدن  صندوقچه،  او  توی  عکس های 
شدن قبر جواهر ، سیب دادن رامونه و آخر سر هم دیدن ماه تابان بعد 
از دوازده سال، اون هم تو یه همچین شرایطی، می تونست عجیب و سر 
آغاز داستان متفاوتی باشه. حاال، من بودم و کلی سؤال بی جواب که هر 

چی زمان بیشتری می گذشت، من رو گیج و گیج تر می کرد. 

و تازه ، این اول ماجرا بود...
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ادامه دارد...

پایان جلد اول

                                                            غزاله یراقی

                                                             بهار 1397 
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