گفت و در نهایت خان داداش س���ری
تکان داد و گفت:
من فکر می ک���ردم کارش خوردن و
خوابیدن است ولی انگار فقط خوابیدن
بلد است!
زن داداش هم دوباره گفت:
همه عمو دارند و بچههای ما هم.....
 من آن شب آش خوردن آنها را تماشا
کردم و حتی خ���ان داداش را که در
حال زنگ زدن به دوس���تانش بود که
در شهرس���تان مورد نظر بتواند شعبۀ
دیگری از کارش را پی���دا کند را نیز
نتوانستم متقاعد کنم و با یک بیخوابی
دیگر فردا هم به اداره رفتم.تقریباً همۀ
حکمها برای رفتنم مهر خورده بود که
به اتاق آقای رئیس رفتم و مش���کالتم
را یکی یکی برای���ش تعریف کردم .از
بیخوابیهای خان���وادۀ خان داداش تا
کالس پرورش ان���دام نیما و دورههای
فالیگر زن داداش که باعث ش���د آقای
رئیس خش���مش بیشتر ش���ود و نامۀ
ام را مهر کند و من را از اتاقش
انتقالی
بیرون بیندازد!
وقتی همۀ کارها ردیف ش���د و بلیطها
تهیه شد و کالسهای نیما و رضا کنسل
ش���د و خان داداش یک جشن پایان
کار برای خودش گرفت و مادر محترم
خوشحال بود از اینکه در هرجا می تواند
کانون گرم خانواده را حفظ کند آقای
رئیس م���ن را به دفترش دعوت کرد و
گفت انتقالی کنسل شده و اص ً
ال وجود
نداشته و این یک مراسم تنبیه برای من
بوده که یاد بگیرم در جلس���ه ی کاری
نخوابم!
قطعاً هرکس دیگری بود از شنیدن این
خبر خوشحال می شد ولی من از ترس
منتقل کردن این خب���ر به خانوادهی
خان داداش به التم���اس آقای رئیس
افتادم که بگذارد من به مأموریت بروم
و در نهایت باز از اتاقش من را به بیرون
انداختند!
شب وقتی ساکهای خانوادۀ خان داداش
را بس���ته دیدم و با زبانی بریده و سری
خجل ب���ه آنها گفتم هم���ه چیز یک
تنبیه بود از خانۀ خان داداش درس���ت
مثل اتاق آقای رئیس به بیرون پرتاب
شدم تا تنبیه بشوم و یاد بگیرم کانون
گرم خانواده شوخی بردار نیست .خان
داداش در حالی که من را از خانه بیرون
انداخت می گفت:
می
این خواب بی موقع این همه به ما ضرر
و زیان زده است!
زن داداش هم سری تکان داد و ادامه
داد:
همه عمو دارند و بچههای من بیچاره
هم عمو دارند!...
من مان���دم و بیخواب���ی و واریز پول
کالس���های نیما و رضا و عذرخواهی
از همۀ دوس���تانی که ش���یما با آنها
خداحافظی کرده بود و وساطت به ادارۀ
خان داداش برای دوباره رفتن ایش���ان
به س���رکار و شرمندگی از مادر محترم
و ...یعنی یک جورهایی آش نخورده و
دهان سوخته!

داستان

سهراب تبری
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درست یادم نیست که کا ِر کی بود .ولی فکر
دریا را شیدفر انداخته بود توی کلۀ ما .یعنی
غیر از این نمی توانس���ت باشد .شیدفر بود
که همیش���ه نظر می داد .نظر می داد را من
های دیگر می گفتند که
می گویم .ولی بچه
شیدفر ،تز می دهد .مخصوصا علی گیلک روی
این نکته تاکید داشت .علی گیلک می گفت و
ها دست می گرفتند.
بچه
خودش دوست داشت شیدفر صدایش کنند.
می گفت چهارتا برادرند و همه شان هم این
جور اسمها را دارند؛ گیدفر ،گیو ،گودرز .خودش
هم که شیدفر بود .اسم خواهرهایش را نمی
دانستیم .نگفته بود که بدانیم .یعنی نپرسیده
بودیم که بگوید .البد ُگردآفرید یا فرانک بودند.
ای بودند.
هر چه که بود ،اس���مهای شاهنامه
گفت توی کالس اگرمرا حس���ین صدا
می
اسم شناسنامه منه .ولی
نداره،
عیبی
زنید،
ی
م
ِ
بیرون نه ،بیرون ،من شیدفرم .همان طور که
ُمراد ،جماله!
آن وقتها هنوز شیدفرمثل ما بود .مثل ما که
نه ،مثل خودش ب���ود .ما پدرمان ،خان نبود.
ش���هردار نبود .در قشالق و ییالق ،خانه سرا
های دیگر .ولی
نداشت .نه پدر من و نه پد ِر بچه
شیدفربا ما دوست بود .و این کم چیزی نبود .با
ما دوست بود چون که با ما مسابقه داشت .به
قول خودش؛ کورس گذاشته بود .من به گوش
خودم نشنیده بودم ولی جمال می گفت که
شیدفر گفته؛ ثلث بعدی از همه مان جلو می
زند و نزده بود .نتوانسته بود از ما جلو بزند .علی
گیلک می گفت :مگه شه ِر هِرته؟ همه چی که
ها باشه!
مال خان زاده
نباید ِ
آن وقتها هنوز ش���یدفر دانشگاهش را تمام
نکرده بود که برایش رنو  5بخرند و با مادرش
برود تهران و سری به کس و کارهای پدرش
پیچ
بزند و مدرکش را بگیرد و برگش���تنا س ِر ِ
درهو ...
ابتهاج ،چپ کند ته ّ
*
ت:
نوبت جمال بود .بهانه آورد .شیدفر گف 
جان َج ّدت
-می خوای بزنی زیرش ،خب بزن! ِ
بهانه نیار .بگو کالم پش���م نداره .بگو داداشم
چ���رخ زپرتی رو بده
به من اعتبار نمی کنه
ِ
دستم.
جمال خورد و باال نیاورد .علی گیلک از دهانش
ت:
در رف 
-دفعه دیگه جمال بیاره!
شیدفر پرسید:
-وسیله با کیه؟
ت:
علی گیلک گف 
ن!
-با م 
ت:
شیدفرگف 
- با تو! ...ببینیم چقد ما رو روسفید می
کنی؟
ت:
علی گیلک ،سِ ِورایستاد و گف 
-گفتم با من ،یعنی با من دیگه.
جمال که داش���ت با ُدم���ش گردو می
شکست ،پرسید:
-با کدوم االغ؟!

و دوست داشت ما بخندیم .نخندیدیم .خودش
ت:
پوزخند مانندی زد .علی گیلک گف 
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مال برادرش بود .ب���راد ِر مادری اش .یعنی
زن عمویش
پس���رعمویش .مادرش در اصل ِ
نمرد .کشته شد .شب پا بود.
بود .عمویش ُمردُ .
تمام سه ماه بهار را برای مردم ،شخم می زد و
نشا می کرد و آواخر تابستان می رفت نگهبان
شالیزار می شد .ش���بها می رفت فانوسها را
روشن می کرد و در چهارگوشه شالیزار آویزان
می کرد و خودش م���ی رفت باالی نپار می
نشست و پیت می زد .با چوب به پیت حلبی
های می کرد
های
روغن می زد .آواز می خواند.
و گرازها را رم می داد .آن ش���ب که باد تندی
ها را خاموش کرد ،علیمراد رفت
آمد و فانوس
ها را روشن کند .وسط شالیزار بود که
فانوس
گرازها رسیدند .چیزی به کمرش خورد و او
را انداخت و یک گله از رویش رد شدند .فردا
نارس شالی
جنازه علیمراد را میان خوشه
های ِ
ت:
پیدا کردند .علی گیلک گف 
- پدرم می گه از جوونیش گذش���ت و زن
برادرش را گرفت که اآلن مادرمه .ماد ِر هر دوتا
مون .یعنی من و مراد.

 می خوای بزنی زیرش ،خب
جان َج ّدت بهانه نیار.
بزن! ِ
بگو کالم پشم نداره .بگو
داداشم به من اعتبار نمی کنه
م
چرخ زپرتی رو بده دست 
ِ

مراد توی ش���رکت نفت کار می کند .شرکت
بنزین آقای
نفت که نه ،پم���پ بنزین .پمپ
ِ
پهلوانی .یک شبانه روز کار می کرد و دو روز
استراحت داشت .اتفاقاً یکی از آن دو روزش
خورده بود ب���ه ما که با آن برویم دریا .تا دریا
ت:
بیست کیلومتری فاصله داشتیم .جمال گف 
- سه ترک که نمی ش���ه ،من دوچرخه مو
میارم!
ت:
علی گیلک گف 
-ا ِ ِه ّکی! ...نمی شه.
جمال برایش شاخ آورد:
-مثل همیشه ...
ت:
شیدفر گف 
-کجاش مثل همیشه ست پرفسور؟! ...همیشه
یا هر کدوممون چرخ داشتیم و یا دو ترکه می
رفتیم .حاال سه تا مون می شیم خرگوش و
ت.
یکی می شه الک پش 
ت:
جمال ساکت شد .علی گیلک با خنده گف 
-الک پشت داره فکر می کنه!

هر وقت جمال ساکت می شد ،می دانستیم
که دارد نقشه می کشد .برای همین بود که
شیدفر به او می گفت؛ پروفسور .این کلمه را از
آقای پروانی یاد گرفته بود ولی یک کلمه اش را
نمی گفت .آقای پروانی دبیر ادبیاتمان بود .می
ت:
گفت؛ پروفسو ِر کم حافظه! جمال گف 

ن!
-با هم می رسیم .اونش با م 
ت:
شیدفر ،پُرتی کرد و گف 
ی!
-باز هم که داری چرت می گ 
ت:
علی گیلک گف 
-جمالی! مچلمون نکن .یه روز خواستیم زودتر
تر بریم دریا ،از دماغمون در نیار!
و راحت
**
علی گیلک اولش کم گاز می داد .هنوز از شهر
بیرون نرفته بودیم که گاز را تا ته گرفت .موتور
جگرش داشت در می آمد .شیدفر ،می ترسید.
وسط نشسته بود و من پشت سرش .طناب که
پاره شد ،جمال تعادلش بهم خورد و دوبار رفت
وسط جاده و برگشت کنارجاده و افتاد .علی
گیلک رفت جلوتر ایستاد .پایین آمدیم و به
طرف جمال دویدیم .ساق پایش را گرفته بود و
درد می کشید .طناب سه تکه شده بود و دیگر
ت:
به درد نمی خورد .شیدفرگف 
ن!
-بقیۀ راهو آقا رکاب می زنند و می آ
جمال درد داشت .قسمت زانوی شلوارش پاره
ِ
کشکک زانوش خون می آمد.
ش���ده بود و از
خاک���ی جاده غش کرده
دوچرخه اش توی
ِ
بود .جمال کمی خاک برداشت و روی زخم
هم خورد .زخمش
زانویش پاشید .چهره اش به
می سوخت .ناگهان از جایش بلند شد و شَ ل
شَ ل به طرف خاکی رفت .گفتیم حتما رفته
روی زخمش خاک بپاشد.
داشتیم به ش���الیزارهای روبرویمان نگاه می
کش���یدن چیزی را بر روی
کردیم که صدای
ِ
زمین شنیدیم .برگشتیم .یک میله گر ِد زنگ
ت:
زده را می کشید و می آورد .شیدفر گف 
-براش از هوا می باره!
میله گرد ،نازک بود و بلند .معلوم نبود جمال
زیر لب داشت به کی فحش می داد .با دندان
ت:
قروچه گف 
!!
-یه رکابی بزنم
همین طور که غر غر می کرد ،دو س ِر میله گرد
شکل عصا.
را خم کرد .به
ِ
ت:
شیدفرگف 
-از درد نمی دونه چیکار کنه!
جمال ،دوچرخه اش را بلند کرد و به خودش
ستون فرمان
تکیه داد و یک س ِرعصایش را به
ِ
ت:
دوچرخه اش گیر داد و گف 
- علی گیل! این سرشو بنداز به ترک بن ِد اون
ت ...
قراضه 
* * *
آلبوم عکس را ورق می زنم ،چشمم عدل می
افتد به عکس���های آن رو ِز دریا .تمام عکسها
مثل هم اند .ما چهارتا؛ من ش���یدفر جمال و
علی گیلک .ول���ی جایمان را عوض کرده ایم
وهر کداممان به نوبت روی زین س���وزوکی
 80نشسته ایم و فیگو ِر راندن گرفته ایم .فقط
توی یکی از عکسها کلّه ی یک اسب گوشۀ
راست آمده تو که آینه پیشانیش برق انداخته
س.
روی عک 
در صفحۀ آخ��� ِر آلبوم ،عل���ی گیلک کنا ِر
موتورایس���تاده و یک حلب رنگ جلوی
پایش است و یک فرچه در دستش .علی
گیلک با موتور ،کوچه به کوچه و خیابان
به خیابان رفته بود وتمام دیوارهای شهر
ها ،پشت بندش،
را رنگ کرده بود و بچه
ش���عارهای انقالبی روی دیوارها نوشته
بودند ...
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