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شب مهتاب
وقتي هواي نوشتن ميكنم
از ميان روياها ميآيي

خيس خيس.
ِ

نقطههاي آب

پشت قدمهايت
تا راه رفته را فراموش نكني.

خدا نصيب كافر نكند! قصه از همينجا شروع شد .مگر

چهچيزي نصيب «عمهمهوان» شده بود؟
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عمهمهوان آمد لب بام .ماه خيلي وقت بود باالي حياط

ما ايستاده بود و هيچجا نميرفت .پدرم همينطور كه

قليان ميكشيد سرش را گرفت طرف بام و گفت« :عليك
سالم ».مادرم از آشپزخانه ـ كه عمهمهوان روی بام آن

ايستاده بود ـ بيرون آمد .نه سالم و نه عليكي .ميدانستم
كه از او خوشش نميآيد .يكراست آمد پيش پدر و يواشكي

توي گوشش گفت« :حتم ميخواهد برايش نامه بنويسد.

بگو خواب است ».پدر سرش را آورد نزديك قليان ،كنار

گوش مادرم« :گناه دارد ،بيچاره دلش به همين چيزها
خوش است».

سرفه كردم که بدانند خواب نيستم .عمهمهوان گفت:

«اگر چاره بود ،صبح ميآمدم .فردا صبح زود يكي ميخواهد

برود خارجه ».چند ستاره ،شکلی مثل دم گاو درست کرده
بودند .پدر گفت« :آهان ،خدا را شکر! پس یکی فردا صبح

زود میرود خارجه؟» و چند تا پک دیگر به قلیان زد و
گفت« :گمانم بيدار باشد ،آهای قباد! قباد!» پچپچهای مادر

میرساندکه از حرف پدر خوشش نيامده؛ ولي عمهمهوان
بهموقع به او هم سالم كرد .مادر از ناچاري رفت طرف او كه
6

حاال نوك بام نشسته بود و من ترس برم داشت .عمهمهوان

عمهی ما نبود .عمهي خيليها نبود .وقتي عمهمهوان سرش

را آورده بود طرف زمين و داشت آهسته چيزهايي به مادر

ميگفت ،خودم شنيدم كه پدر گفت« :خدا نصيب كافر

نكند!» اولین بار بود که این جمله را از زبان پدرم شنیدم.
یعنی عمهمهوان دیوانه بود؟!

ناگهان ماه چرخيد و مثل سكهاي آمد طرف زمين.

عمهمهوان درخت كوچكي بود كه لحظهاي روي زمين بود

و لحظهاي توي آسمان .زمين و آسمان جايشان را عوض

كرده بودند و عمهمهوان ميان آنها گير كرده بود .ماه هزار
تكه شده بود .لحاف بهقدری سنگين بود كه خيال كردم
دارم خواب مرگ ميبينم .از زير لحاف كه بيرون آمدم

زمين زير پايم در ميرفت .به نخل آنطرف حياط نرسيدم؛

همانجا باال آوردم .مادر گفت« :خدا مرگم دهد!» و آمد.
پدر قليان را كنار گذاشت و خنديد .سرفهاي طوالني رفت
البهالي خندههايش.

ـ كوه كه نميخواهد بكند .دو كالم ميخواهد بنويسد؛
سالم و دعا...

عمهمهوان دستهايش را که حاال خيلي بلند شده
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بودند ،طرف آسمان گرفت« :خدا را شكر! دلم رضا نميداد

كه غريبهها برایم بنويسند».

گفتم« :آمدم ،آمدم ،االن ميآيم ».ولي عمهمهوان نرفت.

رفتم سراغ كيفم و گوشهي دفترم نوشتم« :خدا نصيب كافر

نكند!» هرچند باعجله نوشتم ،ولي باعث شد كه بعدها قصه
را با همين جمله شروع كنم .من حتی توی خواب هم چند
بار عمه را دیده بودم و او را مثل عمه و حتی مادر واقعی

دوست داشتم .توی یکی از خوابها ،من توی قاب عکسی

نشسته بودم و او مرا توی ده میگرداند.

از پلههاي سنگي ،كه سيخسيخ از دل ديوار بيرون آمده

بودند باال ميرفتم كه پدر گفت« :احتياط كن!»

دست گرفتم به يكي ديگر از سنگها و پا گذاشتم جاي

دستم .نگاه كردم به باال .عمهمهوان ايستاده بود و قدش بلند

شده بود ،آنقدركه انگار تا آسمان ميرفت .خدا نصيب كافر
نكند! دوباره هوا ،مثل اينكه كسي مرده باشد تاريك شد.

عنكبوتي شده بودم چسبيده به ديوار .نه باال ميتوانستم
بروم ،نه پايين .مادر گفت« :يا خدا!» و صداي پاي پدر آمد.
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مال پيشترها را نميدانم ،ولي پنج دفعه فقط من براي

عمهمهوان نامه نوشته بودم؛ يعني هربار كه يكي ميرفت

خارجه .قضيهي امشب اما جور غريبي بود .همين بود كه
تصميم گرفتم هرچه به خاطرم رسيد بنويسم.

واليت ما تا دريا فاصلهاش كوه بلندي است؛ كوهي مارپيچ

و بلند كه در ادامهي قصه شايد به آنجا هم برويم .توی کوه،
راهی باریک و مالرو است که اگر همینطوری بروی میرسی
به دریا .آن طرف دريا را ،هرجا كه بود ،ما ميگفتيم خارجه.

بيشتر مردان واليت ما براي خرج و مخارج زندگي ميرفتند

خارجه؛ مثل مرد عمهمهوان .البته مرد او خيلي سال پيش

رفته بود .دو برابر پيشتر از آنكه من به دنيا بيايم؛ شايد

هم كمي بيشتر .اين همه سال ،چند نامه برايش نوشته

بود؟ جواب اين پنج نامهاي را كه خودم نوشته بودم ،چرا

نداده بود؟! زنهایی که برایشان نامه مینوشتم وقتی جوابی
میرسید خودم را خبردار میکردند تا جواب را بخوانم .وقتی
هم مردشان برمیگشت برایم سوغاتی کنار میگذاشتند.

مرد عمهمهوان اين همه سال چرا نيامده بود؟! مگر نه

اينكه مردهاي واليت ،يك سال ميرفتند خارجه و شش

ماه ميآمدند واليت؟ خارجه پر از شکالت و پیراهنهای نو
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و ساعتهای مچی بود که مردها همراه خودشان میآوردند.
من دلم میخواست پدرم توی خارجه کار کند ،ولی مادرم

میگفت خدا را شکر که بابای تو همینجا کار میکند و

ناچار نیست به غربت برود .برای من خارجه غربت نبود،

خارجه پیراهن و شلوارهای نو و شکالتهای رنگ وارنگ و
عطرهای توی شیشههای رنگی بود.

همينطور كه چسبيده بودم به ديوار ،دست عمهمهوان

آمد .وقتي دستم را گرفت ميان زمين و آسمان بودم .مهتاب

كمي تكان خورده بود و آمده بود تا پشتبام.

كمكم ميفهميدم چرا عمهمهـوان ميآيـد پشتبام.

مهتاب ،خانههاي واليت را مثل قصر و برجهاي توي قصهها

كرده بود .پشتبامهای کاهـگلی مثل کرمهای شبتاب

میدرخشیدند .نخلهای توی خانهها بلندتر از همیشه شده

بودند .حتم تمام قصههای کتابها توی شبهای مهتاب
نوشته شدهاند.

دلم هواي شكالت خارجهاي كرده بود .عمهمهـوان

هروقت ميرفت سراغ صندوق قديمي كه قلم و كاغذ بردارد،
چندتايي برايم ميآورد .گفتم« :قلم و كاغذ داري؟»
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