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سید احمد موسوی

پيرمرد وسط باغش ايستاد و با چشمان خستهاش تمام درختان را از نظر گذراند.
درختاني كه در فصل محصول پربار بودند و حاال ،در بعدازظهر يكي از آخرين روزهاي پاييز
برگهاي خود را به سرعت از دست ميدادند .روي زمين و داخل جوي آبي كه از وسط باغ
هاي لهيده و برگ درخت بود.
گذشت پر از ميوه
مي
پيرمرد تمام ميوههاي باغ را پيشكش رهگذران و مسافراني كرده بود كه از كنار باغش رد
ميشدند و از همه بيشتر ،براي دختري كه خيلي دوستش داشت برده بود و با اصرار فراوان
خواست كه با پاهاي خودش به باغ بيايد و هر چه دلش می خواهد ميوه بچيند.
از او مي
قدر كه پاييز هم تمام شد و هيچ ميوهاي بر درختها نماند.
اما او نيامد .آن
پيرمرد همه روزهاي گذشته را چشم به راه آمدن او بود.
دخترك با آن بلوز قرمز رنگ ،دامن بلند سياه ،چشمهايش كه درخشش لرزاني داشت و
داشت ،هميشه جلوي چشمانش بود و لحظهاي
طرز راه رفتنش كه گامهاي ناهماهنگ برمي
محو نميشد.
در نظر داشت تا قبل از فرارسيدن برف و سرماي زمستاني براي او يك سرپناه درست كند.
هرچند او دختر ايل بود و به زندگي زير سقف عادت نداشت.
هر بار كه به باغ ميآمد خاطره پنج سال پيش برايش زنده ميشد ،روزي كه براي اولين بار
دخترك را ديده بود،
اي كه مشرف به باغ پيرمرد
اي ايلياتي آمدند و باالي تپه
يك روز گرم تابستاني بود كه خانواده
بود ،چادر زدند.
آن روز باغ ديوارهاي بلندي داشت و پيرمرد حرص زيادي ميزد تا از درختان باغ و
هايش محافظت كند.
ميوه
روي ديوارهاي باغ شاخههايي نوك تيز و ّبرنده چيده بود تا هيچ كس هوس باال رفتن از
رفت ،قفل
ديوارها را نكند .تنها راه ورود به باغ ،در چوبي و كوتاه آن بود كه وقتي به خانه مي
بزرگي به آن ميزد.
باغ تنها سرمايه زندگياش بود.
به سبب آبياري منظم و زحمت زيادي كه ميكشيد ،ميوههايش مشتريان زيادي داشت و
اي در شهر بخرد
كرد تا مغازه
انداز مي
آمد كه همه را پس
هر سال پول خوبي به دستش مي
و باقي عمرش را در آسايش زندگي كند.
اي كه آن خانواده ايلياتي چادرشان را باالي تپه برپا كردند،
به همين خاطر از همان لحظه
مراقبت از باغ را بيشتر كرد.
به چوپانهاي روستا سپرد كه براي چند ماه يك سگ خوب به او بدهند و ميگفت كه اينها
آورد كه ايلياتيها زمان
اند ،دليل هم مي
ايلياتي نيستند مواظب باشيد كه براي دزدي آمده
كوچ مشخصي دارند و جاي تعجب است كه چرا اين موقع از سال ،وسط تابستان به اينجا
اند.
آمده
اي كه آب آن از گوشهاي
دخترك ايلياتي عصر همان روزي كه آمده بودند ،به بهانه چشمه
شد ،تا نزديك ديوار باغ آمد و برگشت.
وارد باغ مي
هوا بود و چشمش
اي در دست ،راهش را كج كرد و از در چوبي باغ وارد شد .بي
روز بعد با دبه
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به ميوههاي نزديكترين درخت ،كه ناگهان پيرمرد را مقابل خود يافت ،با چشمهايي كه از
فرط عصبانيت سرخ شده بود.
دخترك فقط نگاه كرد و سر به زير انداخت ،جوابي نداشت كه بدهد .پيرمرد بر سرش فرياد كشيد
ت.
و از باغ بيرونش كرد و به خيال برگشتن دوباره او ،تا نيمه شب در باغ ماند و به خانه نرف 
روز بعد هم به زنش سپرد كه غذاي هر روزش را به باغ بياورد .آن روزها فصل برداشت گالبي
هايي بود كه هر سال براي خريد
هاي گالبي چيده شده درون باغ ،منتظر مشتري
بود و جعبه
توانست باغ را ترك كند.
ميوههايش ميآمدند به همين خاطر حتي براي لحظهاي نمي
شد .ولي صبح سومين روز ،در
ها دو روز ادامه داشت و پول خوبي نصيبش مي
فروش گالبي
حالي كه تعدادي از جعبههاي گالبي هنوز روي زمين بود و درختها هم ميوه داشتند ،پيرمرد
كه براي كاري بيرون از باغ رفته بود با گامهاي تند و پرشتاب برگشت .صورتش برافروخته
بود و حالت عادي نداشت.
زده كارگرهايي كه
از اتاقك چوبي داخل باغ تبر كهنهاي را برداشت و جلوي چشمان حيرت
آنها را براي ميوه چيني به باغ آورده بود ،در چوبي باغ را درهم شكست و از بين برد .بعد از
كارگرهايش خواست به جاي ميوه چيني ديوارهاي باغ را تخريب كنند و از ميان بردارند.
همان روز هم دستمزدشان را داد و گفت كه ديگر نيازي به آمدنشان نيست .بعد خودش
دست به كار شد و از جاده اصلي راهي تا درون باغ كشيد.
نه به خاطر ُغر زدنهاي زنش كه مدام نفرين ميكرد و ميگفت:
كنه ،بدبخت ...اون
تو يزيد هستي ...فقط يزيد يه دختر هشت ساله رو از باغ بيرون مي
"
دختر..."
 به خاطر دخترك اين كار را كرد تا او هر وقت كه دلش خواست ،آزادانه ،از هر سو به باغ
بيايد.
بهترين درختان باغ را به نامش كرده بود و هر بار كه به شهر ميرفت براي او عطر ،جوراب،
كرد يك دختر نوجوان را خوشحال ميكند،
روسري ،شكالت و هر چيزي كه فكر مي
ميخريد و از او ميخواست كه از قهر كردن دست بكشد و به باغ بيايد.
اما دخترك ديگر نميآمد.
پيرمرد هر روز كه كارش تمام ميشد ،مينشست و ساعتها به جايي كه يك زمان در چوبي
كرد.
باغ آنجا بود نگاه مي
آيد و دستش را به طرف ميوههاي
ميخواست دوباره دخترك را ببيند كه از همانجا به باغ مي
درختان دراز ميكند.
خواست او را به تاكستان كوچكي كه در انتهاي باغ داشت ببرد و با هم انگور بچينند.
مي
اش را ببيند.
ميخواست او را مانند عزيزترين نوهاش در آغوش بكشد و خنده
ميخواست همه گلهاي باغ را جمع كند و در دامن او بريزد.
شد.
پنج سال بود كه دخترك ديگر به باغ نميآمد و روزهاي پيرمرد به اين صورت سپري مي
اين اواخر پس از يك دوره بيماري ،چشمانش گود افتاده بود و سرفههاي خشك امانش را
بريد.
مي
هركس براي برطرف شدن بيماري پيرمرد توصيهاي به او ميكرد ،اما هيچ كس نميدانست
كه او چه غصهاي در دل داشت.
فشرد.
دخترك مريض بود و اين قلب پيرمرد را مي
وقتي او را از باغ بيرون كرد نميدانست كه مريض است .چند روز بعد كه فهميد ،يك سبد
ت.
از بهترين گالبيهاي باغش را برداشت و به ديدن او رف 
مادر دخترك از چادر بيرون آمد و با صدايي لرزان گفت:
"اينا رو براي دختر من آوردي؟"
بعد پيرمرد را پشت چادر برد و روي زمين جايي را به او نشان داد كه از خاك تازه ريخته شده
به وجود آمده بود .انگار زمين را كنده و دوباره پر كرده باشند ،كمي برآمدهتر از زمينهاي
اطرافش بود و روي آن هم يك سنگ بزرگ و تعدادي سنگريزه چيده بودند.
ها را همانجا گذاشت و روزهاي ديگر نيز هر چه
آن روز زانوهاي پيرمرد سست شد .نشست و ميوه
كرد.
نشست و گريه مي
گذاشت و دور از چشم روستاييان مي
برد همانجا مي
براي دخترك مي

