نویسنده این داستان جوان آیکن است .متولد  .4291از  5سالگی شعر و داستان نوشته و تا االن که مرز
هشتاد را هم پشت سر گذاشته مهچنان می نویسد .دلیل این مهه نوشنت را خودش در گفتگویی خواندنی
چنین دانسته :مههی ما آدم ها به داستان «نیاز» داریم .جایزه هم کم نگرفته؛ از جایزه ادگار آلن پو تا
جایزه لوییس کارول .برخی از داستانهای کوتاه و رمانهاش در لیست مطالعه اجباری بسیاری از مدارس
انگلیسی و امریکایی قرار دارد .داستانهاش اغلب پررمزو رازند و درباره دنیاهایی دیگر ،تا خواننده جمالی
پیدا کند از وضعیت فعلی اش جدا شود و به آجناها سرک بکشد ،بلکه چیزهایی بیابد که در اینجا نیست یا
منییابد.

طاقمناهای سبز
جُوان آيكِن /ترمجه امريمهدی حقيقت

برای افسون شدن سه چیز الزم بود؛ مثل پخنت كیك كه آدم ختممرغ و آرد و شكر الزم دارد .یکی اینکه
باید باران میآمد ،دوم اینکه روزش باید مجعه بود ،شب قبلش هم من باید آن «خواب» را میدیدم.
برای مهني ،پنجشنبهها هر كاری از دستم برمیآمد میكردم تا خواب را ببینم .مثال توی كتابقصههای
عكسدار ،به عكس جنگلها و درختها نگاه میكردم ،یا مثال مینشستم به مغزم فشار میآوردم
خوابهای قبلیام یادم بیاید .بعضی وقتها این كارها فایده داشت ،بعضی وقتها هم نداشت.
خواب هر وقت خودش میخواست به سراغم میآمد .اینجور هم نبود كه هر وقت بیدار بشوم ،یادم مانده
باشد .اما اگر شب قبلش واقعا خواب را دیده بودم ،میفهمیدم ،چون بعدش خیلی آرام بودم ،و آن روز ،مهه
چیز بر وفق مرادم پیش میرفت.
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من هنوز كه هنوز است ،گاهی خواب را میبینم ،و از این بابت خیلی خوشحامل.
آهان ،شرط چهارمی هم بود كه یادم رفت بگومي ،و در واقع از مهه مهمتر است .برادرم برَن هم بایست
آوازش را میخواند .آوازش این بود:
وقيت از هم جدا میشیم
تنهای تنها می شیم
می پرسیم از خودمون
واسه چی جدا می شیم

با خودم فکر می کنم
به غم دوری تو
می شه بازم یه روزی
ببینیم مهدیگه رو

من می گم که عشق و درد
هیچ کدوم مرگ ندارن
من می گم که این دوتا
مهیشه موندگارن
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ما رو مثل موج آب
می برن به ساحال
ساحالی دور ِ دور
پیش ماهی خوشگال

با خودم فکر می کنم
به غم دوری تو
می شه بازم یه روزی
ببینیم مهدیگه رو

برادرم برن خودش شعر را گفت و برایش آهنگ ساخت .آهنگش خیلی ساده است .در واقع ،هفت تا نت
بیشتر ندارد .دفعه اول كه بشنوید ،خیال میكنید راحت یادتان میماند .این هفت تا نت یك بار پشت سر هم
میآیند و می روند ،بعد دوباره از اول تكرار میشوند .برادرم بهاش میگفت آهنگ فوگ .آوازش را
میخواند و نرم نرمك گیتارش را هم میزد ،جوری كه آدم با شنیدنش پلی را میدید پوشیده از پیچك .هم
میشد پل را ببیين ،هم پیچك را .اما بعدش چیزی یادت منیآمد .هیچوقت.
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برادرم برن ،هم كالرینت میزند هم پیانو هم گیتار هم سازدهين .یا هبتر است بگومي «میزد» ،قبل از این كه
خامن باسيبِ پري ،مهسایه بغلیمان ،آن هم قشقرق به پا كند.
تا چند حلظه دیگر ،ماجرای او را هم تعریف میكنم.
اما اول این را بگومي كه وقت آواز برادرم چه اتفاقی میافتاد.
مهه چیز از وقيت شروع شد كه من حدودا شش سامل بود .زیر میز آشپزخانه نشسته بودم و داشتم با یك دانه
بلوط و یك تكه نخ بازی میكردم ،كه برن یكهو زد زیر آواز و این شعر را خواند .من هم یكهو دیدم دیگر
زیر میز نیستم؛ وسط خیابان ایستادهام.
خیابان كارسل ،جایی كه ما توش زندگی میكنیم ،سرباالیی است ،و مهیشهی خدا ،باد توی كوچه
پسكوچههاش زوزه میكشد و كوران میكند .خانههای حمل ،شكل برشهای كیك هستند؛ یعين جلوشان از
پشتشان هپنتر است .بني هر دو تا خانه ،یك در چويب است و پشت هر در چويب هم داالين است تنگ و
تاریك .این درها مهیشه بستهاند .مردم زیاد با داالنهای خانهشان كاری ندارند .بعضی از درها را تا حاال
ندیدهام باز باشند .من قبال پیش خودم خیالبايف میكردم كه این داالنها سر از كجا درمیآورند -كوه،
صحرا ،قصرهای باشكوه و از این جور چیزها.
بله ،میگفتم كه داشتم به آهنگ برن گوش میكردم كه یكهو دیدم توی خیابان ،پشت در خانه خامن باسيب
ایستادهام .به سرعت به طرف درِ داالنِ خانهاش رفتم ـ میتوانستم راه بروم.
چفت در را باز كردم .در باز شد و من رفتم تو .داالن باریكی بود كه سرتاسر دیوارهاش را خزه گرفته بود
و یكراست به یك جنگل بزرگ و پر دار و درخت میرسید .و عجب جنگلی! درختها به بلندی دكلهای
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برق بودند؛ شاخههاشان خم شده بودند و مثل طاقمناهای سنگی سقف كلیسا به هم میرسیدند؛ نوك
شاخهها جوری توی هم رفته بود كه منیشد فهمید كجا شاخه این درخت متام شده و كجا شاخه آن یكی
شروع شده.
آهنگ برادرم برن مرا جلو برد و برد ،تا وسطهای جنگل .راحت و نرم و تند پیش میرفتم ،مثل داركوبها
كه تند و تند به درخت نوك میزنند .میدانستم كه دارم به قلب جنگل میروم .از دور فضای باز و روشين
میدیدم و مطمئن بودم آنجا با یك چیز خیلی عايل روبهرو میشوم.
اما به آن جا نرسیدم؛ چون آهنگ برن متام شد و من ـ در یك چشم به هم زدن ـ دوباره برگشته بودم زیر
میز آشپزخانه ،پیش بلوطم.
به برادرم گفتم «دوباره خبونش برن!» او هم دوباره خواند اما من از سر جام تكان خنوردم ،و خیلی زود
فهمیدم كه این اتفاق ،بیشتر از روزی یك بار منیافتد؛ و كمكم اینها را هم فهمیدم كه حتما باید روز مجعه
باشد و باران بیاید و شب قبلش هم خواب را دیده باشم.

اما خامن باسيب ِ مهسایه كه انگار روزبهروز از ما بیشتر بدش میآمد ،بنا كرد به غرغر درباره آهنگ برن.
میگفت حتمل این مهه سر و صدا را ندارد .این حرفها مال بعد از وقيت بود كه پدر رفته بود توی كار نصب
دزدگري برای خانههای مردم .اولني دزدگري را ـ برای امتحان ـ توی خانه خودمان نصب كرد .آن روز ،برن
كه از مدرسه رسید ،منیدانست روی صفحهكلید كوچك دزدگري چه مشارهای را بزند .برای مهني به حمض این
كه پا گذاشت توی خانه ،صدای دزدگري بلند شد .و چه صدای بلندی دارد این دزدگري! آدم میترسد هر
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آن ،دندانهاش از جا كنده شود ،یا سقف خانه سوراخ شود .در مديت كه برن داشت دور تا دور خانه دنبال
تكهكاغذی كه مشاره رمز دزدگري روش بود میدوید ،متام زنبورهای خامن باسيب ،از كندوی باغچه پشت
خانهاش ،فرار كردند .زنبورها به شكل یك مارپیچ بزرگ یا یك گردباد شدید بريون آمدند و برای مهیشه از
آنجا رفتند.
حاال میتوانید بفهمید خامن باسيب چرا اینقدر با ما بد بود؛ با این كه ما اصال تقصري نداشتیم ،و تازه پدر از
او عذرخواهی هم كرد .حيت پیشنهاد داد برایش زنبورهای جدید خبرد .اما خامن باسيب گفت الزم نكرده؛
گفت خودش زنبورفروش ِ آشنا دارد .زنبورفروش ،شبانه با یك كامیون سیاه برایش زنبور آورد .خامن باسيب
خیلی بداخالق است .بعضیها میگویند خامن باسيب جادوگر است.
من مهیشه چشمانتظار مجعهها بودم تا برن به خانه بیاید .چون آن موقع بود كه او آوازش را میخواند و من
هم به مست جنگل پرواز میكردم .البته بعضی وقتها؛ نه مهیشه .بعضی وقتها الزم بود هم آواز خبواند هم
آهنگ بزند ،بعضی وقتها فقط خود آواز برامي كايف بود.
من آرزو داشتم بتوامن به وسط جنگل برسم ،اما هر بار ،آوازش درست چند حلظه مانده به رسیدمن متام
میشد.
مهیشه به برن میگفتم«:كاش شعرت یككم طوالينتر بود .كاش عوض هفت تا نت ،نه تا نت داشت!» ويل
او میگفت شعر و آهنگ خودش میآید ،مثل دَرآمدن یك شاخه گل ،كه هر جوری دربیاید ،باید مهانجور
قبولش كين و باهاش كنار بیایی.
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با مهه اینها ،من آن یكی دو سال ،آنقدر به جنگل رفتم كه كمكم جنگل را مال خودم میدانستم ،و مطمئن
بودم باالخره یك روز ،هر طور شده ،به قلب جنگل میرسم.
گذشت .مدرسهها باز شد و من شاگرد مدرسهای شدم .پدرم هر روز مرا با ماشني باری ِ خودش میرساند.
خامن باسيب بدجنستر شده بود .میگفت زنبورهای جدیدش به پای زنبورهای قبلی منیرسند .بعد هم گفت
از این به بعد ،برن حق ندارد در خانه آهنگ بزند ،چون اعصابش را ندارد .برن هم جمبور شد برود خانه
دوستش اوستني مورگان ،كه با خانوادهاش بريون شهر زندگی میكردند .آنجا دیگر مهسایهای نبود كه مدام
غرغر كند ،و برن راحت بود.
برن به پدر میگفت« :واسه «هاو» سختتره ،چون دلش برا آوازم خیلی تنگ میشه».
تنگ میشه!؟ من حالِ كسی را داشتم كه هوایی را كه برای نفس كشیدن میخواهد ،ازش گرفته باشند .تا
قبل از رفنت برن به خانه مورگان ،برن آخر هفتهها میزد و میخواند و خامن باسيب حرصش درمیآمد و
گرومپ گرومپ به دیوار خانه مشت میكوبید.
پدر میگفت« :به هر حال آدم جمبوره با مهسایهها كنار بیاد .اونا هم حق و حقوقی دارن».
به این ترتیب ،تنها كار برن این بود كه وقيت میآمد ،روی دوچرخهاش ،توی خیابان ،سازدهين میزد .بعد
هم كه نزدیك خانه میرسید ،آهنگِ وقيت از هم دور میشیم را بلندبلند میزد تا من از پشت شیشه بشنوم.
و گاهی وقتها مهني بس بود كه مرا با خودش بربد به جنگل .مثل برگی در طوفان ،در هوا چرخ
میخوردم و از در خانه خامن باسيب میگذشتم و به جنگل میرفتم.
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توی این جنگلی كه میگومي ،پرندهها آواز میخوانند ،زنبورها وزوز میكنند ،گل هم تا دلتان خبواهد مهه
جا درآمده ،مثال پامچال ،كه پای درختها درمیآید و زنبورها باالشان پرواز میكنند .وزوز زنبورها مثل
بادی است كه الی سیمهای برق بپیچد .آن وقتها ،گاهی از خودم میپرسیدم نكند این زنبورها مهانهایی
باشند كه دزدگري ما از باغ خامن باسيب فراریشان داد.
ما هیچ وقت از دزدگري استفاده منیكنیم .اما پدر میگوید از این چشمیهای قرمز و سبز كوچولو كه خیلی
دوستانه در گوشه اتاقها چشمك میزنند خوشش میآید.
ويل باور كنید مهني دوچرخهسواری برن و سازدهين زدنش توی خیابان هم خامن باسيب را عصباين میكرد.
پدر میگفت« :توی رگهای خامن باسيب ،عوض خون ،اسیده انگار».
مادر میگفت« :طفلكی .دمل براش میسوزه».

یك روز برن ،مثل مهیشه ،سوار دوچرخهاش شروع كرد به سازدهين زدن ،كه خامن باسيب ،پنجره طبقه باالی
خانهاش را باز كرد و یك پارچ آب رخيت روی برن( .من تازه از وسط آشپزخانه رسیده بودم جلوی در
چويب خانه خامن باسيب ويل هنوز در را باز نكرده بودم ).شاید خامن باسيب میخواست فقط كمی خیسش
كند ،اما قضیه جدیتر شد .آب سردی كه روی سر و صورت برن رخيت ،باعث شد برن از مسريش منحرف
شود و با دوچرخه ،یكراست برود توی شكم كامیون بزرگی كه از سرازیری پایني میآمد .كامیون ترمز كرد
و سُر خورد و كوبید توی در خانه خامن باسيب ،و متام بارش كه  42تن خالل سیبزمیين منجمد بود ،كف
پیادهرو پخش شد.
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برن و دوچرخهاش یك جایی زیر آن بار سنگني یخزده مانده بود.
بعد از مديت برن را بريون كشیدند ،به بیمارستان بردند و در خبش مراقبتهای ویژه بستری كردند .برن به
هوش منیآمد ،دكترها هم هیچكاری از دستشان ساخته نبود .آواز حمبوب من توی وجود برن حبس شده
بود ،و هیچ راهی نداشت كه بريون بیاید.
دكتر اصلی بیمارستان ،بعد از سه هفته گفت «متأسفانه دیگه امیدی ندارمي».
فقط یك بار گذاشتند برن را ببینم .روی ختت خوابیده بود ،یك سری شلنگ و لوله هم بهاش وصل بود؛ سرم
و سوند و این جور چیزها؛ بیشتر شبیه دزدگري شده بود تا آدم .انگی ،خواهر اوستني مورگان ،مرا با ویلچرم
برد ،اما تا چشمش به برن افتاد بغضش تركید و زد زیر گریه  -انگی و برن دوست صمیمی بودند .جمبور
شدمي زود برگردمي .از خودم میپرسیدم یعين ممكن است آهنگ حمبوب من توی سر برن مهني طور بچرخد
و بچرخد ،و نتهاش مثل قطرههای باران ،پشت سر هم بیایند و بروند؟ از اتاقش كه بريون آمدمي ،در دمل
پیغامی برای برن فرستادم« :برن! به آوازت فكر كن .آوازت یادت نره .شاید كمكت كنه ».اما هیچ جوايب از
برن نیامد.
راننده كامیون زیاد صدمه ندیده بود .اما مدیرهای كارخانه سیبزمیين ،به شدت از دست خامن باسيب
عصباين بودند .خامن باسيب هم درست مهانقدر از دست آنها عصباين بود .چون سیبزمیينها كندوهای
زنبورهای تازهاش را پرت كرده بود زمني و كار مهه زنبورها را ساخته بود( .مثل اینكه خامن باسيب كندوها
را درست پشت در چويب داالنش نگه میداشته ).به این ترتیب ،هم رؤسای كامیون میخواستند به دادگاه
شكایت كنند ،هم خامن باسيب.
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خامن مورگان به مادرم میگفت« :صدمهی واقعی رو مشاها خوردهین .با اون پسرتون كه طفلكی بني مرگ و
زندگی دست و پا میزنه ،و این پسر كوچولوی معلولتون ،مشاهایید كه باید به دادگاه شكایت كنید».
مادر میگفت« :دادگاه برمي كه چی؟ چه دردی از ما دوا میشه؟ مگه دادگاه میتونه پسرهامون رو خوب
كنه؟»
من احساس میكردم اگر كسی آهنگ برن را برایش بزند ،اگر برن بتواند آن را بشوند ،ممكن است گره از
كارش باز شود و به دنیا برگردد .و پیش خودم میگفتم كاشكی آهنگش یادم میآمد ،اما آهنگ هم مثل
خوابام  ،هر بار ،قبل از اینكه یادت بیاید ،از دستت درمیرود.
تا اینكه یك روز ،خامن مورگان غافلگريم كرد.
گفت« :شوهرم فكری به سرش زده».
آقای مورگان معلم موسیقی برن بود.
خامن مورگان به مادرم گفت« :اون نشسته آهنگ پسرت رو نوشته .قراره مجعه بعد ،توی رادیو اجراش كنن.
شوهرم میخواد از دكتر اجازه بگريه یه رادیو ترازیستوری بربه تو خبش و روشنش كنه ،بلكی برن بتونه
اون رو بشنوه».
مادرم با شك و تردید ،سرش را به عالمت نه تكان داد« :اون هیچی منیشنوه».
من كنج آشپزخانه روی ویلچرم نشسته بودم و به دو تا چیز فكر میكردم .یك :وقيت آهنگمان از رادیو
پخش میشود ،باید بتوامن دوباره جنگل را ببینم .البته فقط اگر شب قبلش خواب را ببینم .وای خدایا!
خواهش میكنم ،خواهش میكنم دوباره خواب ببینم!
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و فكر دیگرم :كاشكی بتوامن به قلب جنگل برسم .اگر برسم ،شاید آنجا چیزی پیدا كنم .شاید بتوامن از
آنجا با خودم چیزی برگردامن كه به برن كمك كند ،آزادش كند ،او را به خانه برگرداند.
از پدر و مادرم خواهش كردم ،اصرارشان كردم ،التماسشان كردم اجازه بدهند وقيت آقای مورگان با رادیو
به بیمارستان میرود ،من هم دنبالش بروم .اما قبول نكردند.
پدر گفت« :میتوين تو خونه گوش كين .تو آشپزخونه .انگی مورگان هم میآد پیشات».
مجعه آن هفته باران آمد .چه باراين! برای زنبورها آب و هوای بدی است .آنها از كندوهای گرم و نرمشان
بريون منیآیند.
من شب قبلش خواب را هم دیده بودم .برای مهني امید داشتم .مثل هر دفعه یادم منیآمد چه خوايب دیدهام،
اما آرامش بعدش را كامال حس میكردم.
انگی ساعت سه رادیو را روشن كرد.
صدایی گفت« :اینجا رادیو كاملو .نوای دشتها و درهها .در ابتدا ترانه زیبایی بشنوید كه شعر و آهنگش
كار یك پسر نوجوان است و رابني پرایس ،خواننده مشهور و حمبوب ،آن را اجرا كرده ».میدانستم رابني
پرایس یكی از دوستان آقای مورگان است .او آواز برن را خیلی خوب و با آرامش خواند .هنوز سه تا از
نتها از رادیو بريون نیامده بود كه من را با خودش برد .از در خانه خامن باسيب گذشتم ،از داالن رد شدم و
به جنگلم رسیدم .و این بار ،یكراست به قلبش رفتم.
آنجا چیدیدم؟
برادرم برن را دیدم زیر طاقمناهای سبز .جایی بود آرام و پر نور.
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برن به من گفت« :جای ما اینجاست ،هاو .هبترین جای دنیا .حاال دیگه میدومن چرا مهیشه دلت
میخواست بیای اینجا .ويل هنوز نوبتت نرسیده .یك روز میرسه .يبتايب نكن».
بعدش ،در كمال تعجب ،خامن باسيب را دیدم .اما خیلی كوچك شده بود .مثل بچهها .مات و مبهوت ،دور و
برش را نگاه میكرد؛ انگار از تعجب خشكش زده باشد هی به طاقمناهای سبز باال سرش زل میزد ،بعد به
زنبورهایی كه البهالی گلهای پامچال چرخ میخوردند ،و زیر لب با خودش میگفت« :منیدونستم.
منیدونستم اینجا اینجوریه .اون هم درست دیوارِ به دیوار خونهام».
بعد آهنگ برن متام شد ،و من با قلب شكسته ،از جنگل كشانده شدم بريون و برگشتم به زندگی خودم،
خانه خودم .انگی توی دریای اشك غرق شده بود ،سر گذاشته بود روی میز ،و تلفن آشپزخانه داشت زنگ
میزد.
با ویلچر رفتم جلو و گوشی را برداشتم.
صدای پدرم گفت« :متأسفانه خرب بدی برات دارم .برن آهنگش رو شنید .چشمهاش رو وا كرد و به مهه ما
لبخند زد .بعد چشمهاش رو بست و از دنیا رفت».
که این طور.
خیلی غصهام گرفت ،اما نه با متام وجودم .چون توی دمل میدانستم برن كجا رفته؛ و چون مطمئن بودم،
دلیلی برای غصه خوردن نداشتم.
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چه خوب است كه میدامن برن كجاست .یك روز باالخره میروم پیشش .تازه بعضیوقتها كه آهنگش از
رادیو پخش میشود ،باز فرصت دارم یك حلظه او را ببینم .البته اگر شب قبلش خواب را دیده باشم ،و مجعه
هم باراين باشد.
یك چیز خیلی عجیب دیگر.
بعد از تلفن پدر ،انگی و من مديت به بريون پنجره خريه شدمي .آمسان سیاه شده بود ،انگار كه طوفان خاك به
شهر نزدیك میشد.
اما طوفاين در كار نبود .زنبورها بودند؛ زنبورهای قبلیِ خامن باسيب كه داشتند به كندوهاشان برمیگشتند .اما
برای خامن باسيب دیگر دیر شده بود .چون بعدش فهمیدمي او درست مهان حول و حوشی كه آهنگ برن از
رادیو پخش میشد ،بر اثر سكته قليب از دنیا رفته بود .گویا هیچ قوم و خیش نزدیكی هم نداشت و توی
دنیا ،تنهای تنها بود .زن بینوا .برای مهني مراقبت از زنبورهاش را پدر بر عهده گرفت .حاال زنبورها در
حیاط پشيت خانه ما زندگی میكنند .چه موجودات نازِ پشمالویی! وز وز كه میكنند آدم یاد صدای تار
میافتد .من به آنها رسیدگی میكنم -كاری است كه توی ویلچرم خوب از عهدهاش برمیآمي .برایشان متام
اتفاقايت را كه افتاده تعریف میكنم .بعضی وقتها یکخرده از خوابام را هم برایشان میگومي ،البته اگر
چیزی یادم بیاید.
میشود گفت بیشترش دربارهی برگشنت به خانه است.
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