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روزی ز سر سنگ 
عقابی به هوا خاست ���





»یک هواپیما پیدا شده که با خودش نفر جمع می کند و از اینجا می برد به یک 
جای دیگر� خیر بنگرد� مرده و زنده را می برد�« 

مادر سر صبح زنگ زده بود که این خبر را بدهد� گوشت و کارد و تخته را در 
آشپزخانه رها کرده بودم که جواب تلفنش را بدهم� تلفن بوی گوشت قرمز گرفته 

بود� گفتم:
»چه جور آدمی سوار می کند؟«

باشد  پاک کرده  لبه ی چادر گلدار خانگی اش  با  را  انگار آب چشم هایش  مادر 
گفت: »مهاجرْ آدم�«

آشپزی  داشتم  خواب  توی  بودم�  دیده  خوابی  چه  قبلش  شب  آمد  یادم  بعد 
می کردم� تکه های بال یک هواپیما را توی روغن سرخ می کردم� انگار تلویزیون 
سفارش کرده بود مهاجرین بال سرخ شده ی هواپیما بخورند� برای سالمتی شان 
خوب است� در همان حین خوردن بال هواپیما، دندان جلویی از جایش لق شد 
و افتاد� بدون دردسر� سراسیمه به اطراف چنگ انداختم که دندانم کجاست� چرا 
افتاد؟ مگر سر جایش نبود؟ حاال چکار کنم؟ پیش کدام دکتر بروم؟ یادم نمی آمد 
که در خواب شب بود یا روز� اگر خواب آن شب تعبیر می شد چه؟ اگر واقعا یکی از 
اطرافیانم به خاطر خواب من می مردند چه؟ کسی به جز مادر باقی نمانده بود� شاید 
درباره ی خودم تعبیر می شد� دندان از من بوده، شاید مرگ به جان خودم می افتاد 
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و به مادر کاری نداشت� در خواب معلوم نبود که دنداِن لق از کجا آمده بود� نکند 
حرف های همسایه ی مادر راست از آب درمی آمد؟ 

زن همسایه همیشه می گفت: 
»اگر در خواب یا بیداری ببینی دندان جلویی ات بیفتد یعنی کسی از نزدیکانت 
به زودی زود می میرد، عزیزی از آدمیت درمی آید و بدل به دندان می شود� این 

حقیقت دارد�« 
مگر نزدیکان آدم به یک دندان بسته  بودند؟ زن اصال هوش و گوش نداشت� 
من هم از صبح خرافاتی شده  بودم� تا آن سن که به این اراجیف اعتنا نکرده  بودم، 
از آن به بعد هم نمی کردم� حاال چون خواب من بوده دلیل بر راستی اش نمی شد� 
یادم آمد که در خواب صدایی شبیه کوفتن به قفل در می شنیدم� بعد صدای غرش 
هواپیما� انگار کسی دستپاچه شده بود و نمی توانست در را باز کند و داخل شود و یا 
در را ببندد و از آن جایی که هست بزند بیرون� نمی فهمیدم� این ساختمان همیشه 
امن و امان بود� هیچ دیوانه ای آن جا ساکن نبود� گمان هم نمی کردم دزد باشد� 
پلک هایم سنگین می شد اما دوباره صدا به سرم می کوبید� ناچار بیدارم کرد� در 
خواب و بیداری بلند شدم و به کنار پنجره  رفتم� درخت دم در خانه تکان می خورد� 
نفهمیدم دزد بود یا کس دیگر، خودش را انداخته بود روی شاخه ها� به چشم دیدم 
که فرار کرد و تا انتهای خیابان دوید� توی تاریکی دیدم که چندین نفر دیگر توی 
کوچه به سمت خیابان می دویدند و کیسه هایی دستشان بود� دوباره هواپیمایی از 
باالی سر خانه رد شد� مثل همیشه که هواپیماهای مسافربری از اینجا رد می شدند 

و تا کامال دور نمی رفتند صدای غرش آن ها گوش آدم را پر می کرد�
صبح که از خواب بیدار شدم با خودم گفتم نباید دروازه و پنجره ی خانه را ابدا 
باز می گذاشتم� اگر دروازه را باز می کردی حشرات به داخل خانه می آمدند� آن جا 
ساکن می شدند� دست هایشان را می شستند و غذا تَیار می کردند� خیلی چیزها از 
بیرون به داخل خانه می آمد؛ سرمای زمستان� اخبار بد� هواپیما� بال های هواپیما� 
از فکر خواب شب قبلم بیرون آمدم� مادر هنوز پشت تلفن بود� ناگهان غصه ی 
تنهایی ام را خوردم� تنهایی من در این خانه و تنهایی مادر در شهری دیگر� زبان 
در دهان چرخاندم که از پشت تلفن چیزی به مادر بگویم؛ فهمیدم دندانم لق شده 
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است� دلم لرزید� بوی سوختگی پیاز به دماغم خورد� دیگر مطمئن شدم این خواب 
شوم می خواهد راست شود� دندان جلویی ام فهمیده بود که وعده ی رفتن از اینجا 
گرفته ام� لق شده بود، انگار بی تاب شده بود؛ مثل خودم� با زبان دندان را به عقب 
و جلو می بردم� مادر حواسم را جمع کرد� باید پیش دندان پزشک می رفتم� نباید با 
دندانم بازی می کردم� باید خوشحال می بودم که بعد از سال ها هواپیمایی چیزی 

پیدا شده و کار نیکی می خواهد بکند� مادر از پشت تلفن ادامه داد:
»دست تکان بده که من و تو هم برویم با همین هواپیما� امروزها و فرداها از 

روی خانه های شهر رد می شود�«
باشد مادر� هولم نکن� گیج شده بودم� ِکی بروم تکلیف گوشت های مانده در 
آشپزخانه را معلوم کنم، ِکی بروم به هواپیما دست بدهم که رد نشود� مادر داشت 
متقاعدم می کرد که این فرصت خوبی است� من را از اینجا ببر� حاال مادر بود که 

می گفت من را از اینجا ببر� 
تلفن را قطع کردم و به آشپزخانه رفتم� از جلوی آینه رد شدم� دندان را دیدم 
که شیطنت کرد� حاال وقتش نبود� حاال که هواپیمای خیر دیده ای آمده بود روی 
آرام  کاش  بود�  زده  زنگ  با دست های خودش  مادر خودش  که  حاال  سر شهر� 
می گرفت� کاش نمی گذاشت حرف زن همسایه راست شود� از جلوی آینه کامال 
رد شدم� دندان اما از زیر زبان این سو و آن سو می رفت� این دندان دشمنی گرفته 
بود با رفتن من و مادر� مادر پاک قرارم را گرفت� نفهمیدم چطور غذا را بار کردم� 
که  دویدم  انگار�  دیدم  هواپیما  سایه ی  کردم�  نگاه  را  خانه  پنجره ی سمت چپ 
ببینم چیست� پرده را کنار زدم� هواپیمای بسیار بزرگی را دیدم که روی بدنه اش 
اعالمیه ی جمع آوری مهاجرین را چسبانده بود� پس خودش بود� از باالی خانه مان 
رد شد� به پهنای آسماِن خدا� از صدایش شیشه های خانه ها لرزید� کفترها مثل 
همیشه که هواپیماهای مسافربری عادی از اطراف خانه ی ما رد می شدند، از روی 
سیم برق جلوی ساختمان یک نفس پرواز کردند و پراکنده شدند� گوش هایم را 
گرفته بودم و چشم دوختم که از دید دور شود و تا پشت کوه ها برود� وقتی دور شد 
و صدایش کم شد دستم را از روی پرده ی گوش هایم برداشتم� پنجره را بستم که 
بروم به مادر خبر بدهم وسایلش را جمع کند� حس می کردم باید خانه را ترک کنم� 
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باز از روبروی آینه رد شدم� این بار خودم را نگاه نکردم� دست و پایم می لرزید� 
اما اگر می خواست اتفاق بیفتد بند به این گریزها نبود� خودم هم می دانستم� اگر 
من از آینه رویم را برمی گرداندم، آینه خودش به دنبالم می آمد، صورتم را به من 
نشان می داد و می گفت که خوابت را برایت تعبیر می کنم� با خودم گفتم تا آن 
زمان هر چقدر در توانم باشد فرار می کنم؛ به آشپزخانه، به بالکن، به هواپیماهای 
به کارش  کاری  نکنم�  لمس  را  دندان  اصال  باید حواسم می بود که  مسافربری� 
نداشته باشم� آن روز و فردا و پس فردایش را رد کنم، آن وقت من و مادر به 
هواپیما می رسیدیم و از آن شهر می رفتیم� دیگر هر چه می خواست بشود، می شد� 
بعد به آشپزخانه رفتم� اضافه ی سبزی ها را ریختم دور� تکه گوشت اضافه را اما 
خواستم بگذارم توی یخچال� صدای غرش هواپیما مدام از دور و نزدیک می آمد� 
صدای همهمه ی جمعیت، باز و بسته شدن در و بوق ماشین زیاد شده بود� با اینکه 
شمار مهاجرها توی محله ی ما خیلی کمتر از محله ی مادر بود، اما به نسبت زیاد 
صداهایی می شنیدم که انگار دنبال هواپیما هستند که بروند� در همین افکار بودم 
که یک لحظه انگار زمان ایستاد� یکی از تکه گوشت های داخل دیگ را بردم به 
دهانم که مزه ی آن را بچشم� آن زمان وقت تکه گوشت  نبود که به سمت دهان 
برده شود� چون کم مانده بود که من و مادر به هواپیما برسیم و سوارش شویم� 
لحظه ی به دندان کشیدن گوشت انگار هزار بار جلوی چشمانم تکرار شد� هر بار 
خودم را می دیدم که گوشت را به دهان می برم و خوشحالم� زیر پایم را نمی بینم� 
به تلفن صبحگاهی مادر فکر می کنم و گوشت را به دندان می کشم که نمک و 
پیش چشمم می بینم�  را  و خودم  تاب می خورد  دوباره سرم  بسنجم�  را  روغنش 
مثل صحنه ای که می خواهی از اتفاق افتادن آن جلوگیری کنی اما از دسترس تو 
بیرون رفته است و برنمی گردد� گوشت دندان را از جایش َکند� اطرافم را پاییدم� 
به سقف خانه و ساعت دیواری نگاه کردم� انگار دنبال مقصر می گشتم� به طرف 
آینه دویدم� سیاه شده بود� فقط آینه روشن مانده بود� صورتم را نزدیک آینه بردم� 
آینه صورتم را با دو دست به هم فشرد و خواست که آن چه اتفاق افتاده بود را به 
من نشان بدهد� دندان سر جایش نبود� آن که از همه جلوتر بود، در حال بازی، 

شکسته بود و افتاده بود� 
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تا چند لحظه تکان نمی خوردم� یک دستم را به آینه تکیه دادم� با دست دیگرم 
لبم را کشیدم باال و به جای خالی دندان خیره شدم� این تنها یک دندان نبود� 

خواب بودم یا بیدار؟ 
بود� خانه دور سرم می چرخید� دسته ی  ناگواری  تلفن زنگ خورد� حتمی خبر 
را گرفتم و جواب دادم� همسایه ی  تلفن هنوز بوی گوشت قرمز می داد� دماغم 

مادر بود: 
»مادرتان مُرد� همین االن� حالش خوب بود ولی افتاد و مرد� در خانه تان باز بود 

و آمدم داخل، دیدم چادر سیاه به سر افتاده است گوشه ی خانه� دختر بیچاره�«
بعد گریه کرد و پشت سر هم می گفت: »دختر بیچاره�«

را حس  تلفن  قرمز  بوی گوشت  دیگر  بودم�  برداشته  دماغم  از روی  را  دستم 
نمی کردم� با اینکه می دانستم کار خودم را کرده ام اما خودم را به نفهمی زدم و 

گفتم:
»من که کاری نکردم، چرا مُرد؟ مادرم زنده بود� امید داشت� دنبال هواپیما بود�«
زن همسایه جواب داد: »َالبَد تقصیر تو باشد� اگر نه که مادرت زنده و سر حال 

بود� مشکل تویی�«
مشکل من هستم� من راه رفتنم مشکل است� مادر یک مشکل به دنیا آورده بود� 

من و دندان هایم که بی موقع خراب و لق می شویم دلیل اصلی مرگ او هستیم�
»من کاری نکردم� دندان لق ام افتاد ولی�«

زن همسایه دوباره حرف های تکراری اش را گفت: 
»دندان که بیفتد، چه در خواب و چه در بیداری، عزیزت می میرد� بدل به یک 
دندان می شود و لق می شود و می افتد و می میرد� بعد تو تنهاتر از قبل می شوی و 
نمی توانی سوار هواپیما بشوی و از همه جا می مانی� همه ی این ها را بارها به تو 

می گفتم دختر جان� اما تو خیال می کردی دروغ می گویم�«
آواز  بخت سیاه من  درمورد  دوتایی  بودیم�  و زن همسایه یک صدا شده  من 

می خواندیم:
»���بعد تو تنهاتر از قبل می شوی و نمی توانی سوار هواپیما بشوی و از همه جا 

می مانی�« 
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»���بعد تو تنهاتر از قبل می شوی و نمی توانی سوار هواپیما بشوی و از همه جا 
می مانی�«

»���بعد تو تنهاتر از قبل می شوی و نمی توانی سوار هواپیما بشوی و از همه جا 
می مانی�«

�������
زن همسایه بعد گریه اش گرفت و آوازمان قطع شد� زمان متوقف شده دوباره 

شروع به حرکت کرد� 

لق شده  مادر  نداشتم�  دندان  خندیدم�  آینه�  جلوی  رفتم  کردم�  قطع  را  تلفن 
بود�  نچسبیده  لثه ام  به  مادری  خندیدم�  دوباره  بستم�  را  خنده ام  بود�  افتاده  و 
خون ریزی کرده بود و چپه شده بود� خدا می داند تا آن موقع چند تا آدِم مهاجر 
سوار هواپیما شده  بودند� برنامه ریزی من خوب نبود� اگر تکه گوشت را به دهان 
باال  داشتیم  هواپیما  پله های  از  و  بود  زنده  مادر  نمی افتاد،  دندانم  و  نمی بردم 
می رفتیم� گم اش کن� باید فکری به حال جنازه شان می کردم؛ هر دوتایشان، هم 

دندان و هم مادر�
لباس هایم را پوشیدم و راه افتادم به طرف خانه ی مادر� دندان را بین راه توی 
سطل آشغال انداختم� سوار قطار شدم و در ایستگاه آخر پیاده شدم� مسیر کوتاه 
شده بود به چشمم� از دور صدای غرش هواپیما می آمد� مردم در تب و تاب  و 
چمدان به دست در حال دویدن بودند� زن ها روسری هایشان را سفت می کردند 
و دست بچه های خردشان را محکم گرفته  بودند و به سر خیابان ها رسیده بودند� 
همه شان مهاجر بودند� از چهره هایشان قابل تشخیص بود� شبیه همدیگر بودیم؛ 
از آمدن هواپیمایی  نزده� متعجب  با صورت های آب  هراسان و در حال دویدن، 

مخصوص به این شهر، اما خوشحال� 
دروازه ی خانه ی مادر باز مانده بود� آن را پس زدم و کفش هایم را در آورم� زن 
همسایه دروازه اش قفل بود و روی آن پارچه ی سفیدی انداخته شده بود� گویی 
خیلی پیش تر از اینجا رفته و به هواپیما رسیده بود� مادر، چادر سیاهش بر سر، 
از  خالی  کامال  خانه  بود�  من  لق  دنداِن  کفاره ی  این  خانه�  گوشه ی  بود  افتاده 
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آدم های زنده به نظر می رسید� باید مادر را از اینجا بیرون می بردم� آرزو داشت سوار 
آن هواپیما بشود، اما نتوانست� حاال من می خواستم او را با خودم ببرم تا الاقل 
مُرده اش به هواپیما برسد� در حالی که دهانم پر از خون شده بود، مادر را بلند کردم 

و به زیر بغل  زدم� خیلی خرد معلوم می شد� اندازه ی یک بچه� 
را محکم نگه داشته  بودم�  بیرون  رفتم� مادر  از خانه  را  پوشیدم و  کفش هایم 
شاید به هواپیما می رسیدم� اگر تند می رفتم می رسیدم� اما مسیرش را نمی دانستم� 
باید حواسم می بود همین که از باالی سرم رد شد دست تکان بدهم� بیرون که 
آمدم انگار دنیا جور دیگری شده بود� کوچه و خیابان به چشمم نا آشنا بود� مگر 
آن جا محله کودکی من نبود؟ چرا هر چه پیش تر می رفتم مردم و دیوارها به نظرم 
غریبه تر می شدند؟ می ترسیدم که به پشت سرم نگاه کنم، مبادا خانه مان را هم گم 

کرده باشم؟ من و کجا و نشانی خانه کجا� 
از دست  آسمان نشان می داد که نزدیک غروب است� غروب برای من زمان 
دادن نشانی ها بود� در آن لحظات، به موجود سیاه کوچکی که زیر بغلم زده  بودم 
فکر می کردم� گاهی شبیه مادر معلوم می شد، گاهی شبیه یک آدم سیاه پوش� 
گاهی یک زن چادر سیاه پوش� در آغوش نور شمعی� از دور منبع آب غول پیکر 
شهر پیدا بود� من و مادر داشتیم به منبع آب نزدیک می شدیم� جنازه ی مادر توی 
بغلم تکان می خورد و نمی توانستم محکم آن را نگه دارم� نگران بودم که هیچ 

وقت به هواپیما نرسیم� 
از باالی سرم هواپیمای بزرگ دارد رد می  شود� آسمان بین  ناگهان دیدم که 
سرخی و زردی در نوسان بود� هواپیما به باالی سر من و جنازه ی مادر نزدیک  شد� 
دلم می خواست کله ام را توی پیراهنم پنهان کنم که چشم هایم هواپیما را نبیند� 
می دانستم که نجات دهنده است اما از هیبت بزرگ آن ترس داشتم� هر چه کله ام 
را فرو می کردم در یقه ام جای نمی شد� مادر وقتی زنده بود از هواپیما نمی ترسید� 
حاال هم انگار تنها از من می خواست که او را به مقصد برسانم� اما دختر از همه 
جا بی خبرش نشانی مقصد را از یاد برده بود� هر چند دقیقه هواپیما می رفت و باز 
از باالی سرم رد می شد� اگر قرار می بود هر بار از بزرگی اش بترسم که هیچ وقت 
نمی توانستم دست تکان بدهم تا فرود بیاید و من سوار شوم� چرا هیچ مهاجْرآدم 
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دیگری را پیدا نمی کردم� به این زودی همه شان سوار شده  بودند و فقط من و 
جنازه ی مادرم جا مانده  بودیم؟ 

از پشت سرم صدای غرش می آمد� چشم هایم خوب نمی دید� هواپیما به باالی 
سرم نزدیک شد� نزدیک بود روی سرم بنشیند� چرا هر لحظه از بزرگی اش کم 
و کمتر می شد؟ نکند به قدر پشه می شد؟ نه ُخرد نشو� تو باید هواپیما می ماندی� 
بنشیند� حاال  بود که روی سرم  مانده  بود� هواپیما کم  تار  شده  و  تیره  بینایی ام 
نشسته بود� بعد بین ما جنگ  شد� می خواستم دهان باز کنم و بگویم که ما را هم 
سوار کن� ما مهاجریم� اما هواپیما شبیه پرنده ی سفیدی شده بود که تند تند روی 
سرم بال بال می زد و توقف نداشت� گویی از چیزی عصبانی بود� خرده پرهای 
هواپیما روی زمین می ریخت� دستم را به بال هایش نزدیک کردم� آن را لمس 
کردم� به آن زبان زدم� آنقدر به بال هواپیما نزدیک  شدم که می توانستم زبانم را 

روی سطح آن بکشم�
دیگر خسته شده بودم� تا گردن توی پیراهنم به زور جای شده بودم� هواپیما 
دوباره لحظه به لحظه بزرگ می شد و به اندازه ی اصلی اش بر گشت� از باالی سر 
من و مادر اوج  گرفت و باال رفت� توی آسمان گم شد� آن وقت هر چه فریاد زدم 
دراز کردم� هواپیما هم  را  نمی شنید� دستم  مرا  نداشت� هواپیما صدای  فایده ای 
نشانی خانه مان را نمی دانست� پس چرا از باالی سرمان رد شد؟ چرا فقط خواست 

مرا بترساند؟ 
از چه ترسیده بود که بال بال می زد؟ 

دیگر هواپیما از باالی سرمان رد نشد اما گاهی از دورها پیدا بود هنوز� به دکل های 
برق رسیده  بودیم� 

از چند تا آدم غیر مهاجر سراغ هواپیما را گرفتم� بهت زده به من و جنازه ی 
مچاله شده در زیر بغلم نگاه کردند و با نیم رخ خود جواب دادند: »تو کی هستی؟«
گفتم: »نمی دانم� داشتم آشپزی ام را می کردم که این زن، که می بینید مُرده اش 
برویم�  که  بیا  گفت  و  زد  زنگ  بود�  زنده  وقت  آن  است،  مادرم  است،  بغلم  در 
هواپیمایی پیدا شده و می خواهد هر چه مهاجْرآدم است جمع کند و ببرد با خودش؛ 
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که شهر خالی شود و ما هم به یک سرایی برسیم�«
مردم گفتند: »کدام هواپیما؟ به کجا می برد؟ از طرف کدام دولت؟«

گفتم: »نمی دانم���«
مردم سرم قهر کردند که: 

»همین دیگر� مشکل تو این است که نمی دانی� هیچ چیز نمی دانی� نمی دانی از 
کجا آمده ای� چطور آمده ای�«

یا بعضی دیگرهایشان می پرسیدند:
هواپیما  خود  می بری اش؟  کجا  به  می کنی،  حمل  را  جنازه  یک  داری  »چرا 

کجاست؟« 
گفتم: 

»شاید هواپیما توی جنگ کشته شده باشد، چون از خانه که بیرون آمدم بین 
من و هواپیما جنگ شد کمی� من از بیخ دیوار راه می رفتم که به جنگ دیگری 

برخورد نکنم�« 
مردم گفتند: »تو همیشه از کنار راه می روی، که به چیزی برخورد نکنی�« 

مادر هر لحظه خردتر می شد� آنقدر که دیگر زیر بغلم نبود و مثل یک کیسه ی 
خرید در دستانم می ماند� صدای غرش هواپیما از دورها می آمد� هر قدم که جلوتر 
می رفتم مادر بیشتر آب می شد� به سر خیابانی رسیدم� باالخره آدم های مهاجر را 
دیدم که شبیه خودم بودند� صف های طوالنی تا انتهای خیابان درست کرده بودند 
نوبت سوار هواپیما شوند� صدای موتور و بوق ماشین نمی گذاشت درست  به  تا 
بشنوم که آن ها بین خود چه اخباری از هواپیما دارند� یک هو چیز سیاه رنگی از 
دستم افتاد روی زمین� مادر بود� مثل آب روان شده بود� نسیم به آن خورد و سطح 
آن لرزید� روی سطح مایع را فوت کردم� یک آن خشک  شد� بعد موتورسوار پر 
سرعتی از روی آن رد  شد و مادر دیگر وجود نداشت� او بدل به هیچ شد و به 

هواپیمای مهاجرین نرسید� 
بودند  منتظر  اطراف  آن  که  مهاجرینی  نزدیک  شد�  هواپیما  غرش  صدای 
دسته های ساک هایشان را محکم تر گرفتند� من مادر را رها کردم� از روی آسفالت 
خیابان بلند شدم و شلوارم را از خاک آن شهر تکاندم� با قدم هایی وارفته خودم را 


