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فصل اول

بدبختِی العالج

صدای گریه و شــیوِن مردهــا و البته ُاناِث ِده، الی ِخرِخــر بیل ملعوِن نیچای 
گورکن که خاک منحوس را بر تِن ُاســتا می ریخت، سکوِت همیشگی دشت را 

بر هم می زد�
همان وقت بود که برای اولین بار از شب قبل تا آن لحظه به فکر افتادم که: 
از امــروز به بعد دیگر من چه کاره ام و حرف های چه کســی را باید تحریر کنم؟ 

آخر ُاستا مرده و برای همیشه از میان ما رفته بود!
دیشــب در آرامــش کامــل و در لحظه ای مثــل همه ی لحظه هــای دیگر 
درحالی که َشــبدر، بادبزن بزرگ حصیری را زیر ریش ُپرپشــت حنابسته ی او 
تکان می داد و ُاســتا هم مثل همیشه زیر لب ُغر می زد، روی ایوان خانه، مثل 

ِمّیت ولو شده بود و تمام!
برای آخرین بار که توی گورش سرک کشیدم، آخرین تّکه ی سفید کفنش 
به چشــمم آمد که هنــوز خاک آن را نپوشــانده بود��� و زمانی که پوشــاند، با 
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چشــم های تار و بی خوابی کشیده ام که از اشــک َتر و سرخ بودند به جمعیت 
عظیم تشــییع کننده نگریســتم� هرگز چنین تشــییع جنازه ای در ِده ســابقه 
نداشــت؛ همه – جز چند نفرکی - آمده بودند و بر ســر و رویشان می کوبیدند، 
جیــغ می زدنــد و هرکدام ســعی می کردند در ایــن عزای بزرگ، خودشــان را 

صاحب عزاتر نشان بدهند�
از مــرد و بچه و پیر و جــوان و البته ُاناث جمع بودنــد و در این غم عظیم، 

دست وپا می زدند؛ ولی مگر این ها دیگر ُاستا می شد؟
فکر کردم هرگز، دیگر هیچ چیز جای خالی او را پر نخواهد کرد و به زحمت 
لبه ی گور، جایی برای نشســتن پیدا کردم� دماغم را باال کشــیدم و فکر کردم 
اتفاقــًا از حاال ســخت ترین وظیفه بر دوش من اســت� با ایــن فکر چیزی در 
رگ هایــم به ُقل ُقــل افتاد که فهمیــدم از حاال به بعد من از همــه ی آدم گنده 

عوضی های ده مهم تر خواهم بود! 
همان جا لب گور، عزمم را جزم کردم تا از همین فردا یا شــاید هم امروز به 

همه شان بفهمانم مهم ترین شاگرد ُاستا بودن یعنی چه! 
وقتی خاک توی چاله باال آمد و هم ســطح زمین شــد، تول با پا به پهلویم 
کوبید و همان طور که زیرچشــمی نگاهم می کرد به ســمت ده به راه افتاد که 

یعنی پاشو بریم�
از تحکمــی که توی رفتارش پیدا شــده بود فهمیدم بــدش نمی آید که او 
از این به بعد مهم ترین شــاگرد ُاســتا به نظر برسد ولی کور خوانده بود� چیزی 

دستش نبود که���
مردِم پریشــان، پراکنده می شدند که من هم بلند شدم و خودم را تکاندم و 
به راه افتادم� باد تندی از چهار سو به دشت می وزید که خاک های غریبه را به 

ده می آورد� 
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با چشــم های تنگ، از کنار مسعود چاقوســاز که رد شدم، زیر لب با گلوی 
گرفته غّرید: »امشب عذاب می شه از نبوِد ُاستا؛ دعا کن امرو برسه به فردا���«

و تف غلیظی از توی بغضش وسط علف ها انداخت�
حرفش را با ســر تایید کردم کــه معرفت هم تفی انداخــت و دنبال حرف 

پدرش اضافه کرد: »توفانش که شده؛ خدا رحممو کنه که چی بشه�«
همان طور که به سمت ده برمی گشتیم به پشت سر نگاهی انداختم؛ دیگر 
کسی جز گورکن در گورســتان نمانده بود� مردها که همه در راه بودند و البته 

ُاناث هم از راه دیگری، از آن دورترها به ده برمی گشتند�
نگاهم را بــرای یک لحظه ی کوتاِه پرخجالت تــوی لباس ها و روبنده های 
مشکی چرخاندم و ُگَلک دختر مسعود خان را تشخیص دادم� با آن گیوه های 
صورتی، تندتند قدم برمی داشت و به  اندازه ی ماچه گوساله  ای نجیب سرش به 
زمین بود� انگار چشمش دنبال علف است و نه هیچ چیز دیگر� خیلی قشنگ 

بود مثل یک ُگل نشکفته�
مســعود چاقوساز زیرچشمی نگاهی خشمگین به من انداخت و سینه ای 
صاف کرد که ســریع چشــمم را درویش کردم و بعدش رو به من گفت: »حاال 

می خوای چه کنی، جابول؟«
می دانســتم که این ســواِل خیلی ها از من اســت؛ چه آن ها که به زبانش 
می آوردند و چه آن ها که زیرچشمی با حسرت و حسادت به موقعّیت خاص من 
پیش ُاستای مرحوم نگاه می کردند� راستش سوال من نیز از خودم همین بود! 
گفتم: »اگه عمری بشــه و عذاب امشب از سرمو رد شه، می خوام حرفای 

ُاستا رو سامون بدم� یادگاراش رو بنویسم که مباد از یادا بره�«
اســم ُاستا را که بردم، صدای ترکیدن بغضی از کمی عقب ترمان بلند شد� 
طالب نّجار بود که همه می دانســتند ارادت خاصی به ُاســتا دارد و از دیشــب 
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تا به  حال اســم ُاســتا که می آمد مثل ابر بهار می ترکید� تول هم مثل همیشه 
چسبیده به او راه می رفت� پسرعمو بودند�

برای این که دســِت کم تول و چند نفر دیگر بشــنوند، گفتم: »رسیدیم ِده، 
بعد ناهار، همه َجم َشن خونه ی ُاستا� کار واجبیه ها�«

اما وقتی کارواِن پر از حسرت و آِه مردم قبل از ظهر به ده رسید، فهمیدیم 
که ِده ما دیگر ده بشو نیست! توفان هر لحظه بیشتر می شد و در و پنجره های 

چوبی را به هم می کوبید و خاک توی حلقمان می کرد�
کوچه ها آن قدر خلوت بود که حتی ســگ های ول هم به سوراخ هایشــان 
خزیده بودند� از هیچ خانه ای بوی ناهار نمی آمد و البته ُاناث ده هم که معمواًل 
دنبال این مهلت هایند، به عزای ُاستا دستشان به دیگ و تنور نمی رفت! انگار 
َملک المــوت، این بار خودش روی ســینه ی ِده نشســته بود که نفســمان باال 

نمی کشید�
من بی درنگ از بقیه جدا شــدم و به اتاقم رفتم� بغضم ترکید وقتی عکس 
ُاســتا را از توی گنجه ی مخفی ام بیرون کشــیدم: »چشــم های چِپ عمیق، 
ابروهای قوســِی نصفه، ســر بّراق و طاس، دماغ پهن و گشــاد و لبخند زیبای 

ازدست رفته ای که چهار تا دندان سالِم جلویش را آشکار می کرد�« 
همیشه می گفت: »شما چار شاگرد، مثل این چار دندان منین�« و به من 

مخصوصًا می گفت: »تو این جلوییه ای که از همه بهتری�«
عکســش را بوســیدم و بوییدم� آیا چهره ی هیچ انســان دیگری، زیباتر و 
ماورایی تر از این وجود داشــت؟ توی دلم به گور ُمجیب تف انداختم که وقتی 
هنوز گوربه گور نشــده بود آن همه ُاســتا را اذیت کرد� چقدر با آن پســر نکبت 
بی شــرفش، َصَفــر، توی ده راه می رفتند و بر ضّد ُاســتا حــرف می زدند� علم 

بی انتهای او را زیر سوال می بردند و چهره ی ملیحش را دست می انداختند�
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برای َصَفر داشــتم��� امروز هم سر تشییع نیامده بود! هرچه بود پشت ما 
چهار شــاگرد ُاستا –  من و َدستاس و َشــبدر و تول – همه ی ده بودند و پشت او 
چهــار تا رفیق کــور و کچلش و الف های آن عــّکاس دروغگو - که خیلی وقت 

پیش تر حسابش را رسیده بودیم� 
همیــن چند الت بی کار و ول دیگر همراه صفر بودند که هر روز کنار قنات 
پایین دور هم جمع می شدند و به ناموس های ِده چشم می چراندند و پشت سر 
ُاستا حرف می بافتند� مردم چند باری مچ آن ها را گرفته و گوششان را پیچانده 

بودند ولی از آن جا که توبه ی گرگ مرگ است، دست برنمی داشتند�
در هر حال این بار فرق می کرد چون این بار خودم می خواستم به یاد ُاستا، 
یکی از آخریــن وصیت های او را انجام بدهم� باید مثــل همان عّکاس بی آبرو 
خونشــان را می ریختیم یا دســِت کم از ده بیرونشــان می کردیم تا دل ُاستا در 

گورش کمی خنک شود�
عکس ُاستا را با دقت الی چند تومار ُپر و خالی گذاشتم و زیر بغل گرفتم و 

از خانه بیرون زدم�




