محيا نورمحمدي

دبيرستان شهيد عراقي ١

سﻦ١٥ :

چهره اي خ شك و بي حالت دا شت .قدي بلند و ﻻغري بيﺶ از حد كه آن روزها عادي بود .يك ،محقق ،دان شمند يا ﻓقﻂ يك مرد

كنجكاوي مﻌمولي بود؛ هيﭻ كس پاسخي نداشت شايد كسي به او اهميت نمي داد.

آن مرد نامﺶ رادويﻦ به مﻌني سخاوتمند و جوانمرد بود .سي سال پيﺶ زماني كه  ٤يا  ٥سال دا شت باﻻخره اتفاق اﻓتاد  .مادرش

به اتفاق چند محقق و كارشناس ديﮕر بر پروژههاي عﻈيﻢ كار ميكردند .پروژه اي ممنوعه كه قرار بود تا زمان نتيجه دهي آن كسي

از وجود داشـــت با خبر نشـــود يك روز قبل از ظهر مادرش عصـــباني به خانه آمد ،با عجله دنبال چيﺰي ميﮕشـــت .او دنبال چه

بود؟رادويﻦ آن زمان جوابي برايﺶ نداشت اما حاﻻ ﻓكر ميكرد كه پاسخ رامي داند.

سر شان كﻼه رﻓته بود .پروژهاي كه قرار بود براي احياي ﻃبيﻌت با شد اما با د ستكاري هاي شان به يك ﻓاجﻌه جهاني تبديل شد.

مادرش در تمام مدت بلند بلند حرف ميﺰد  》:هيﭻ متوجّه نبوديﻢ آنها رو دست زدند ،هميﻦ حاﻻ بايد برويﻢ .متوجهي رادويﻦ؟《

پس از گذشت سالها همچنان چهره مضطرب و پري شان مادرش را خوب به خاﻃر داشت .او زني درستكار و باهوش بود ،اما مرتكب

ا شتباهي بﺰرگ شد ؛همه آنها شدند .مادرش او  ،به سرعت او را خان شان دور كرد .رادويﻦ تﻌجب كرد كه چرا پدرش به همراه آنها

نمي رود .مريﻢ ،مادر رادويﻦ در جادههاي برونشهري ايﻦ ﻃرف و آن ﻃرف تر است او را پياده كرد.

اخريﻦ تصوير مادرش را در بيابان به خاﻃر مي آورد .او ناراحت و سردرگﻢ بود .رﻓت و ديﮕر هيﭻ وقت برنﮕشت .گفته بود كه ميرود

،بﻌضي كارهاي ناتمام را به سرانجام برساند ؛اما انفجار هرگﺰ اجازه ديدار دوباره مادر و ﻓرزند را نداد.

پس از انفجار كه صـــاحبنﻈران به آن حادثه لقب آخرالﺰمان داده بودند باعث از بيﻦ رﻓتﻦ آب ايﻦ مايﻊ حياتي براي تمام جانداران

زميﻦ شد ،به حالتي كه تمام اقيانوسها خشك شد .بﻌدها ﻓهميدند سرگروه پژوهﺶ يكي از اعضاي گروهي بود كه آب مصنوعي را

اختراع كردند ،مردم چارهاي جﺰ قبول كردن شــرايﻂ نداشــتند .خيلي مهﻢ بود !و حتي اگر به دســت آوردنﺶ به قيمت بندگي و تا

حدي بندگي ايﻦ گروه ماﻓياي باشد ،آنها به هدﻓشان رسيدند!

در اﻓكار خودش بود به گذشته مبهﻢ و آينده نامﻌلوم كره خاكي مياندي شيد كه ناگهان با برق چيﺰي يكي از قفسه هاي كتابخانه به

خودش آمد .خﻢ شد تا ببيند ايﻦ شيء براق و مجذوب كننده چيست ،اما ﻓقﻂ چيﺰي مكﻌب شكل و چند تار مو روي آن مواجه شد

؛ به محض اينكه چ شمﺶ به آن مكﻌب شي شه شكل اﻓتاد ،سر جايﺶ خ شكﺶ زد  .چيﺰ مﻌنيداري نبود ؛اما ظاهر رادويﻦ چيﺰ

ديﮕري نشان ميداد .از خانه تا كتابخانه ،از كتابخانه تا پناهﮕاه ،همينطور قدم زد تا چه به نتيجه اي برسد .خودش مي دانست حتي

اگر كل زميﻦ را هﻢ ﻃي كند ،باز اﻓكارش احمقانه اســـت .يﻌني كه چه ؟ بايد نفر اب را باز مي گرداند اما چه كاري بايد انجام دهد؟

اﻓكار همينطور در مغﺰش صدا ميكردند .با خود زمﺰمه كرد :انﻌكاس نور در شيشه.

در ايﻦ  ٣٠سال صبح ها پس از ديﮕري سﭙري مي شدند ،در ست ايﻦ روز قبل روز قبل تر .يك تنا سخ بيپايان  .رادويﻦ چ شﻢ

هايﺶ هماننده كســي كه با ﻓكري از خود بيخود شــده ،باز كرد .نكته اي ﻓهميده بود شــروع كرد به حرف زدن با خودش  :وقتي
مادرم مرا به آنجا برد ،تنها بود ،با ماشيﻦ پدربﺰرگ رﻓتيﻢ  .در دستﺶ يك پالتو .........يا شايدم .......نه نه همان پالتويي كه پدر برايﺶ
گرﻓته بود .پالتو قهوه اي با خﺰ هاي زرد.

ناگهان لبخندي بر لب هايﺶ نقﺶ بســت .به خاﻃر آورد كه پريروزش  ،وقتي كه در باغچه قدم ميﺰد پايﺶ به يك شــاخه خار دار

گير كرد  .مادرش او را به خاﻃر بي دقتي اش تنبيه كرد .اصــﻼ ﻓكر نمي كرد كه روزي به درد ها لبخند خواهد زد .بله گذشــتﮕان
ﻓقﻂ استخوان اند .به ياد پروانه ها اﻓتاد كه بي جهت بال و پر مي زدند.

قدري مردد بود ؛اخر تصميﻢ گرﻓت به جايي برود كه مادرش او را به خالﺶ سﭙرده .جايي حوالي سمنان.

《+اينجا كامﻼ دگرگون شده !كوچكتريﻦ شباهتي به گذشته ندارد》.

از خانه قديمي كه با پدر و مادر در آن زندگي مي كرد تا آن بياباني حدود ســه ســاعت راه بود  .زمان رس ـيدنﺶ از خانه جديد در

تهران تا اينجا حدوداً سه ساعت و نيﻢ راه بود .با ح ساب ايﻦ مدت زمان ها ناگهان جرقهاي در ذهنﺶ رو شﻦ شد .خود را به يك
پناهﮕاه محلي رساند و م شغول جمﻊ بندي چند م سئله به ﻃور همﺰمان شد .سﻌي مي كرد ،چيﺰي به خاﻃر بياورد .ماجرا را از اول

مرور كرد :مادرش ناگهاني به ﻃور غير مﻌمول حوالي ظهر  ،شايد هﻢ بﻌد از ظهر به خانه آمده بود .بلند بلند از اينكه سرگروه پروژه
سرشان كﻼه گذاشته است ،شكايت مي كرد .بﻌد هﻢ رادويﻦ را با خودش به جايي امﻦ برد.

با خودش گفت》:او به شدت ترسيده بود !از شخصي يا اتفاقي ،شايد هﻢ احساس گناه مي كرد《.

وقتي او مرا ر ساند ،خبري از پالتو نبود .اما موقﻊ راه اﻓتادن پالتو را در د ست دا شت.چرا بايد با خود پالتو دا شته با شد؟ آن هﻢ در

اواخر ارديبه شت كه تهران گرم مي شود .با خودش زمﺰمه كرد 》:مﮕر ايﻦ كه زير آن چيﺰي پنهان كرده بود  .سند ،اﻃﻼعات يا هر
چيﺰي كه ديﮕران نبايد از وجودش باخبر مي شدند .آيا كسي ما را تقﻌيب ميكرد؟ مادرم چه چيﺰي را پنهان كرده ؟

چهره اش كمي رنگ روح گرﻓت  .با ايﻦ حال هنوز هﻢ چيﺰي به ياد نداشت .علت اي تﻌييﻦ كننده و مهﻢ! حدود سه ساعت از خانه

تا محل آخريﻦ ديدار ﻓاصــله بود .ايﻦ بار با حالتي كامﻼً مســرور گفت 》:خداي مﻦ !چه حماقتي! .《.............كمي صــدايﺶ را پاييﻦ
آورد و ادامه داد 》:با توجه به ساعت مچي كه مادرم در دست چپ بسته بود ،وقتي به آنجا رسيديﻢ ساعت ﻃرﻓهاي  ٦ميشد .انفجار
ساعت  ٦:٤٠اتفاق اﻓتاد و حتي اگر پرواز هﻢ مي كرد در  ٤٠دقيقه نهايتاً به خانه خانه خدا بيامرز هﻢ ميرسيد《.

ميرسيد .انفجار شﻌاع كمي را كامﻼ نابود كرد ،اما تاثير كلي بر آبهاي سطحي زميﻦ داشته》 .پس چرا برنﮕشت ؟《

رادويﻦ ايﻦ جمله را با حالتي كودكان و ملتمسانه ادا كرد.

او تكرار كرد 》:تو همينجا بمان ،تا خاله ات برسد .تو همينجا مي ماني 《.مادرش ان موقﻊ با حركت انﮕشت سبابه دست چپ اشاره

كرد .ايﻦ حالت امر كردن عاديست؛ اما در شرايﻂ كنوني چيﺰي به اسﻢ عادي وجود ندارد.

او خودش را به نقطه كه مادرش تركﺶ كرده بود رساند و از آنجا كه جاده بياباني بود تقريباً بكيرو دست نخورده مانده بود  .درست

جاي مادرش اي ستاد و خودت  ٤ساله اش را ديد كه روبرويﺶ اي ستاده خاﻃره دا شت او انﮕ شت سبابه د ست چﭙﺶ را كمي مايل
گرﻓته و آن را حركت ميدهد .چند بار حركت را تكرار كرد تا به ياد بياورد كه مادرش ميتوانست دست آزادش را تكان بدهد .اما در
آن هنﮕام پالتو را از د ست چپ به د ست را ست داد تا ايﻦ حركت را با انﮕ شتﺶ ن شان بدهد  .ا صﻼ چرا قبل از پياده شدن رانرا در

ماشـيﻦ نﺰاشــت؟ تكان دادن يك انﮕشــت مﮕر چقدر ضــرورت داشــت ؟ خورشـيد به نيمه رسـيده بود و تقريباً كمي از ســاعت يك
ميگذشــت .رادويﻦ اﻃراﻓﺶ را جســتجو مي كرد و تنها چيﺰي كه پيدا كرد يك تكه كاغذ بود كاغذي كه روي آن به درشــتي》 تو

بايد تغييري ايجاد كني《 نو شته شده بود رادويﻦ كاغذ را بوكرد.بوي مادرش را ميداد آن را در جيبﺶ گذا شت .كمي شك دا شت
چون كاغذ كامﻼ نو بوده.

بﻌد از مدت ها ق صد دا شت كه به محل ايام كودكي اش بازگردد .حاﻻ آزماي شﮕاه محققان جوان مكاني منا سب براي حيوانات شده
بود .وارد مكان هاي قرنطينه ،شــدن ملﺰم به همراه داشــتﻦ مدارك خاص ـي بود كه خوشــبختانه رادويﻦ از ايﻦ حيث ﻓردي كامل و

موجه محسوب ميشد.

در زنگ زده را باز كرد و بﻌد از ورود ،در ناگهان از جا در آمد و اﻓتاد .با خودش گفت 》:به منفورتريﻦ مكان جهان خوش آمدي《.

مســـتقيماً به ســـراغ محل كار پدر و مادرش رﻓت  .چيﺰي در آنجا انتﻈارش را مي كشـــيد .حال و هواي اتاق او را به ياد مادرش

انداخت .در آخريﻦ ديدار شان مادرش مداوم ايﻦ ﻃرف و آن ﻃرف نﮕاه مي كرد و آخريﻦ حركتﺶ هﻢ تكان دادن انﮕ شت سبابه اش

بود.

نﮕاهﺶ به دستﮕاهي شبيه ﻓشارسنج يا چيﺰي شبيه به ايﻦ خورد  .درست نمي دانست آن دستﮕاه چي ست .عقربه هاي دستﮕاه او

را به ياد انﮕشــتان مادرش انداخت .او با اشــاره جايي را نشــان داده بود  .ســﻌي كرد كمي از غبار روي دســتﮕاه بكاهد  ،تاعقربهها

نمايان شود اما غبار پاك كﻦ ن شدند و به د ستهايﺶ چ سبيدند  .با ديدن د ست هايﺶ ،به ياد د ست هاي پدرش ،چند روز قبل از
حادثه اﻓتاد .با دستاني خاكي كه بﻌد از ساعت اداري به خانه برگشته بود و سراغ مادرش را مي گرﻓت.

صبح روز بﻌد پس از شب سختي بيدار شد  .سﻌي دا شت ببيند ساعت چند ا ست .ساعتﺶ را پيدا نكرد .كمي كه دقت كرد ديد

هيﭻ چيﺰ سرجايﺶ نيست .اما در اصل خود او بود كه در جايﺶ قرار نداشت .با كنجكاوي وصل ناپذيري به

اﻃراف نﮕاه مي كرد .اتاق به شدت سرد بود؛ اما سرما چيﺰي از كنجكاوي اش كﻢ نمي كرد .ناگهان نﮕاهﺶ متوجه زني شد كه به او

زل زده ميﺰند .چشمان رادويﻦ از تﻌجب نﺰديك بود بيرون بريﺰد .چشمانﺶ پر از اشك شد و با حالتي اندوهﮕيﻦ زمﺰمه اي نوحه وار
سر داد 》:پس از ايﻦ همه سال! آخر چرا؟.《......

زن با صدايي گرﻓته شخ صي را صدا زد و رادويﻦ را در آغوش گرﻓت .پيرمردي بلند قد به سمت آنها آمد و به جمﻌ شان اضاﻓه شد

وبا حالتي آميخته از ا شك شادي و به آرام تريﻦ شكل ممكﻦ انﮕار كه با خودش حرف بﺰند ،زمﺰمه كرد 》:پ سر ما برگ شته! ميبيني
مريﻢ؟《.

ميﻼد و مريﻢ با حالتي كه پدر و مادر ها به كودكان خردسال شان نﮕاه مي كنند ،به رادويﻦ خيره بودند .همه در سكوتي عميق به

سر مي بردند  ،تا اينكه مريﻢ ناگهان گفت :مﻦ ميدانﻢ ،ذهنت مشغول است .اگر كاري كه از تو ميخواهيﻢ انجام دهي ،جواب همه

سوال هايت را پيدا مي كني .تو بايد به يك غار ................رادويﻦ حرﻓﺶ را قطﻊ كرد  .با حالتي بيﻦ خشﻢ و بغض ﻓرياد زد 》:پس كه

اينطور! حاﻻ هﻢ كه سر و كله شان پيدا شده براي ايﻦ است ؟《.

ماريﻢ كه ديﮕر اشكﺶ درامده بود سﻌي كرد برايﺶ توضيح دهد 》:ﻓكر كردي اينجا چه كار ميكرديﻢ؟ ما كاري نكرديﻢ چون ﻓقﻂ

نيﻢ ساعت از همه اتفاقات گذشته .ميدانﻢ ،اما باور كﻦ كه هميشه به ﻓكر تو بوديﻢ.
رادويﻦ گيجتر شده بود .اما دستكﻢ حاﻻ ميتوانست مأموريت را بﭙذيرد.

پيرمرد با لحﻦ گرم گفت  》:يك سوال ،ﻓقﻂ يك سوال مي تواني بكني《.

رادويﻦ يك عالﻢ سوال دا شت چرا اينجا ست؟ .......شما اينجا چه ميكنيد؟ ........ولي ناخودآگاه پر سيد 》:چرا بﻌد از ايﻦ همه سال

آمده ايد؟ تا به حال كجا بوديد؟《.

ميﻼد همچنان لبخند داشت 》:در يخبنداني ميان اتفاقات ،جايي كه نﻈﻢ ندارد و موقﻌيت كلمه اي تﻌريﻒ نشدست《.
سرش را به ﻃرف مادرش چرخاند و گفت 》:پس به خاﻃر هميﻦ پالتو را برداشتيد《.

مريﻢ لبخند بﺰرگي زد و گفت 》:ﻓقﻂ يكي!《.

با ايﻦ چند جمله  ،رادويﻦ به نتيجه دلخواه نرسيد  .حاﻻ ديﮕر براي ﻓكر كردن دير شده بود .او در وسﻂ غار قرار داشت .از خودش
پرسيد 》:چرا سوالي بهتر نﭙرسيدم؟ چرا نﭙرسيدم .........چرا نﭙرسيدم .......خودتان چرا به غار نميرويد ؟ 《.

يك سوال واقﻌا بيان صاﻓي ا ست  .سرگرم نتيجهگيري بود كه صداي در سرش گفت :اينجا چه مي خواهي؟ ابتدا به صدا توجهي
نداشت  .صدا دو مرتبه در سرش ﻃنيﻦ انداز شد  :در اينجا چه مي خواهي؟ دنبال چه ميﮕردي؟ مﮕر با تو نيستﻢ؟
رادويﻦ متﻌجب شده بود .با صدايي لرزان گفت 》:تو كي هستي؟ مﻦ ديوانه شدم ؟《.

صدا گفت 》:مﮕه نميشنوي؟ پشت سرت را بيﻦ!《.

رادويﻦ با ترس و لرز برگشت .و خودش را مقابل دو گربه بﺰرگ و پشمالو ياﻓت .پرسيد 》:شما كي هستيد؟ گربه ها كه.........گربه ها

كه حرف نميزنند ! اصﻼ گربه اي وجود ندارد 《.

گربه ﻻغرتر گفت :گربههاي جهان شما ،ما متفاوت هستيﻢ》.

گربه ديﮕري به صورت دارويﻦ اشاره كرد و گفت 》:شبيه پدر هستي ،بله كامﻼً!《.

گربه ﻻغرتر با چاﻻكي مخ صوص حيوانات شكارچي به اﻃراف خود نﮕاه مي كرد .شايد اح ساس خطر كرده! كمي به ﻃرف رادويﻦ
نﺰديك شد و زير گوشﺶ چيﺰي گفت و سﭙس چيﺰي به دستﺶ داد  .بﻌد به سرعت ناپديد شدند .رادويﻦ با تﻌجب دستانﺶ را باز

كرد و با همان مكﻌب چهارگو شي شي شه مواجه شد .البته با تفاوت چون ايﻦ بار يخ مكﻌب شكل در پو ش شي قرار دا شت كه آب

نشود.

او به سمت ورودي رﻓت اما وردي م سدود شده بود  .چند ساعت سﻌي قلوه سنگ در جلوي غار بر دارد  .اما نتوان ست .هر راهي را
امتحان كرد؛ دريﻎ از كوچكتريﻦ نتيجه  .سﻌي كرد از آن خاك ستر و كاغذهاي مخ صوص كه مادرش داده بود ا ستفاده كنند.؛ ولي

نشــد .با گذشــته چندي همچنان ســرش را به ايﻦ ﻃرف و آن ﻃرف بهره چاره مي چرخاند .مانند حيواني كه در تله گير اﻓتاده .بلند
بلند با خودش حرف مي زد ،مثل ديوانﮕان .چند دقيقه مي خنديد و بﻌد ميگري ست .پس از يك روز قبل كمي آرام تر شده بود ،باز

هﻢ در پي چاره مي گشت.

روز دوم عاقبت همانند ســـربازي كه در جنگ از پشـــت به كمرش تير خورده ،دو زانو به زميﻦ اﻓتاد .هميﻦقدر نمايشـــي! آخريﻦ

واكنﺶ دراز كشيدن جنيني و آخريﻦ تصويري كه ديديد سقﻒ غار بود .ساعتها ميگذشت و مريﻢ نﮕران به او خيره شده بود .مثل

هر مادري ناراحت بود ،خيلي ناراحت .ميﻼد كنارش نش سته بود و به موهاي خرمايي كه كمي از انها سفيد شده بود  ،به چ شمهاي
مشــكي كه اكنون ديﮕر پلك نمي زدند ،نﮕاه ميكرد .او ديﮕر پا به ســﻦ گذاشــته بود وشــيطنت كودكياش را نداشــت  .اما آن دو
پســرشــان را همان كودك كنجكاو و بازيﮕوش مي ديدند .ميﻼد ســﻌي كرد مريﻢ را آرام كند ،با انكه خودش خوب مي دانســت

ﻓايدهاي ندارد.

ميﻼد چند ثانيه به مريﻢ و چند ثانيه به رادويﻦ مينﮕريســت ،انﮕار كه ش ـيفت داش ـت  .هيﭻ كدام را واضــح نميديد چشــﻢهايﺶ

ماﻻمال از ا شك و قلبﺶ چاك چاك شده بود .مريﻢ به حال ناتواني و التماس اﻓتاده بود و همي شه پيرتر به نﻈر مي ر سيد .ناگهان

پيرمرد با دســت به مريﻢ اشــاره كرد ،او نيﺰ مانند يك ربات تحت ﻓرمان ســرش را بلند و نﮕاهﺶ را متوجه رادويﻦ كرد .رادويﻦ با

ناباوري به آنها نﮕاه كرد و با صدايي آرام رو به آنها گفت 》:شما چه كار كرديد؟《.

سرش را برگرداند و دوباره به سقﻒ غار خيره شد .سﭙس به دست هايﺶ نﮕاه كرد و چشﻢ هايﺶ را بست و سيﻼبي از اشك راه

انداخت .همﺰمان با صــداي آرامي ادامه داد 》:مي دانيد چه كار كرديد؟ آينده مردم .......زندگي آنها به آن تكه يخ بســته بود و شــما

چيﺰي به ايﻦ با ارزشي را به خاﻃر مﻦ هدر داديد! مني كه بﻌد از سي سال تازه متوجه داستان شدم! مﻦ 《...........

مادرش ميان حرف او و پريد و با لحني ميان بغض و اشك و ﻓرياد زد 》:تو چه توقﻊ داشتي ؟ نﻈارگر مرگ تو ميبوديﻢ ؟《..........

مريﻢ بي مقدمه به سكوت ﻓرو رﻓت .رادويﻦ متوجه سكوت شد .به چهره پيره آنها نﮕاه كرد  .هر به جايي نﮕاه ميكرند ،.به رادويﻦ
؟ نه ان دو به كﻒ غار مينﮕريستند .دو دانشمند پير و پسرشان ،هر سه به رودخانه اي كه كنار رادويﻦ شكل گرﻓته بود خيره بودند.

پايان

