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- به میدون آزادی برسیم، باقی اش کاری نداره.
یزدان گفت و دس��ت احم��د را گرفت تا از خیابان رد ش��وند. 
احمد همیش��ه موقع ردش��دن از خیابان ترس  داشت. به خصوص 
ح��اال ک��ه دودل بود. از خیابان جمهوری رد ش��دند و انداختند تو 
خیابان روانمهر. هنوز نمی دانست حرف های یزدان را باور کند یا نه. 
یزدان هیچ وقت گتره ای حرف نمی زد. هرچه می گفت انجام می داد. 
نرس��یده به خیابان جمالزاده جلوی آپارتمانی قدیمی و چهارطبقه 
ایستادند. مرتضی از توی قاب پنجره که دیدشان، دست تکان داد. 
چه��ار طبقه را به دو آمد پایین. لقم��ه ی صبحانه را که مادرش به 
زور چپانده بود توی دس��تش گاز می زد و با کوله پشتی آویزان به 
طرفشان می دوید. از سنگینی کوله، کت و کولش رمبیده بود. سالم 
کرد. احمد کوله ی بزرگش را روی پش��تش راس��ت و ریس کرد: 

گاهــــــی از واقعیــــت فـــرار کن!
فصــل 1
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»حاال چرا این جوری می دویی؟ مگه قراره بریم مدرسه؟«
مرتضی، ش��اکی از یادآوری مدرسه، لقمه توی دهانش ماسید: 
»از ش��ر سلطانی خالص می ش��یم  ها.« به لقمه اش گاز زد. یزدان 

گفت: »چی می خوری؟«
- نون و سوس��یس. معلوم نیست تا کی بی غذا بمونیم. خواستم 

تکمیِل تکمیل باشم.
احمد نگران نگاهش کرد: »کمتر بخور. یه وقت دل درد بگیری 

اونجا دکتر و این چیزها دم دست نیست ها!«
مرتضی شاکی شد: »به تو چه؟ شکم خودمه.«

احمد غرولند کرد: »از ما گفتن. تازه اونجا کلی پیاده روی داریم.«
مرتضی رو کرد به یزدان و گفت: »پیاده روی چی؟!«

یزدان بی حوصله گفت: »خب راست می گه. هنوز کلی راه مونده. 
خوردن رو بذار واسه وقتی رسیدیم.«

انداختند تو خیابان جمالزاده و رفتند باال تا سر خیابان آزادی. آن 
طرف خیابان، برای چند تاکسی دست بلند کردند اما تا خواستند 
سوار شوند مسافرهای گنده تری بودند که هجوم بردند و صندلی ها 
را اش��غال کردند. آخرسر مجبور ش��دند با اتوبوس بروند. یزدان 
هنوز دلش شور می زد. نمی دانست نقشه شان چقدر عملی است. دو 
روز پیش نقشه ی فرار را برای احمد و مرتضی رو کرده بود. حاال 
هر سه تو راهِ رفتن بودند. نمی دانست چه مرگش شده اما همه اش 
فکر می کرد ش��اید راه حل دیگری برای این مشکل وجود داشت. 
مرتضی می گفت این تنها راهی اس��ت که شاید بتوانند چند روزی 
از این مخمصه خالص ش��وند. بد بالیی سر سلطانی آورده بودند. 
برای همین، می خواست پوستشان را بکند. اول فقط بساط خنده و 

مسخره بازی بود. فکر نمی کردند موضوع این قدر جدی شود. فکر 
می کردند فوقش چند روز توبیخ شوند. نهایتش یک تعهد کتبی یا 
حتی شفاهی. تا اینکه سلطانی پای خانواده را وسط کشید: »فردا با 

ولی تون بیاین مدرسه تا تکلیفتون رو معلوم کنیم.«
اَه... از دس��ت این ولی ها و حساس��یت های الکی ش��ان. گرفتار 
دفتر مدرس��ه می شدی یا کالنتری محل، فرقی نداشت. درنهایت 

آبروی شان را برده بودی.
 پریا گفته بود اتوبوس های هش��تگرد گوش��ه ی میدان آزادی 
ایستاده اند. گفته بود تو میدان هشتگرد تاکسی برای طالقان هست. 

اما هرچه گفته بود برای چه می پرسد جوابی به اش نداده بود. 
آخ... طالقان... طالقان... عجب پاییزی داشت طالقان. درخت ها 
حتم��اً س��رخ و زرد و نارنجی بودند، همه ش��اد و س��رحال، فقط 
شب های سردی داشت. باید فکری برای شبشان می کردند. احمد 
که مثل همیش��ه با امکانات کامل آمده بود. حتی زیر ش��لوارش 
ش��لوار کش باف گرمی پوشیده بود که توی گرمای ظهر اول آبان 
عرقش را حس��ابی درآورده بود. هنوز مانده بود تهران سرد شود. 
مرتضی دو کیسه خواب از انباری تو پارکینگ خانه شان کش رفته 

بود. ولی هنوز یکی کم داشتند. 
ربع س��اعت طول کش��ید تا اتوبوس راه افتاد. از میدان آزادی 
بیرون نرفته بودند که احمد زد به پیشانی اش: »آخ... دوربین یادم 

رفت!«
مرتضی باحرص گفت: »دوربین برای چی؟ مگه می ریم اردو؟«

احمد ساکت شد. مرتضی ادامه داد: »پتو خیلی واجب تره.«
احم��د مظلوم نگاهش کرد: »تو که دوتا کیس��ه خواب آوردی. 
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یکی اش واسه من.«
ش��یطنت مرتضی گل کرد: »اون رو آوردم واسه یزدان. تو باید 

واسه خودت یه فکری بکنی.«
احمد مظلوم شد: »من پول ندارم بابا!«

یزدان تازه یاد جنایتی که کرده بود افتاد. کارت پول بابا را کش 
رفته بود و دویس��ت هزار تومان از عابربانک س��ر کوچه برداشته 
بود. رمز کارت را بلد بود، هزار و س��یصد و شصت  و هشت، سال 
ازدواجش ب��ا مامان. نگاهش به پنجره های دراز به  دراز خانه های 
اکبات��ان بود که احمد گفت: »یعنی س��لطانی ام��روز زنگ می زنه 

خونه هامون گزارش بده نرفتیم مدرسه؟«
ی��زدان حرف نزد. مرتضی خندی��د و گفت: »االن همه خبردار 

شدن. واسه همین گوشی ام رو روشن نکردم.«
احمد گفت: »واس��ه خودم و یزدان دوتا ایرانسل جور کردم. از 

این جایزه ای ها بود.  کسی شماره شون رو نداره.«
مرتضی گفت: »به ام زنگ بزنین شماره هاتون بیفته.«

احمد شماره گرفت و گفت: »یکی از اون کیسه خواب ها رو به ام 
می دی؟«

   
تو میدان هشتگرد، یک تاکسی نارنجی لکنته منتظر مسافر بود 
برای طالقان. چش��م احمد که به تاکسی افتاد، بی اختیار سوت زد: 

»شوووش... این مال ِکیه؟«
یزدان باالخره خندید: »به س��ن من و تو قد نمی ده. باید واس��ه 

دهه ی شصت باشه.«
راننده صدا یش��ان را ش��نیده بود. گفت: »پنج��اه  و نه. با همین 

خونوادمه از خرمشهر رسوندم تهرون.«
ی��زدان جلو رفت و مؤدبانه س��الم کرد: »آقا ما می خوایم بریم 

طالقون.«
راننده شصت سالی داشت. خوب وراندازشان کرد. مرتضی مثاًل 

خواست زرنگی کند: »می ریم تفریح.«
راننده شک کرد: »خودتون سه تا؟!«

یزدان گفت: »می ریم خونه ی بابابزرگم. تو گورانه. روستای گوران.«
راننده دس��تی به سبیلش برد و گوش��ه ی آن را جوید و گفت: 

»بلدم. سه تایی نمی ترسین؟ چرا بزرگ تری باهاتون نیست؟«
یزدان صدایش را صاف کرد: » بابابزرگم می آد دنبالمون.«

رانن��ده مکث کرد. ب��از قد و باال یش��ان را برانداز ک��رد: »بابا 
مامان هاتون نگران نیستن تنهایی فرستادنتون؟«

احمد گفت: »ما که دیگه بچه نیستیم.«
راننده در ماشین را باز کرد: »بشینین. اگه پاسگاه تو راه گیر داد 

خودتون باید جواب بدین ها. از ما گفتن.«
نشستند و راننده با س��رعت گاز داد. خودش را می کشت بیشتر 
از شصت تا نمی رفت. شصت  و یک می شد ماشین می افتاد رو ویبره. 
بچه ه��ا از ترس دس��تگیره و پنجره را چس��بیده بودن��د و بی اختیار 

می خندیدند.
تو گردنه های طالقان، تازه حال و هوا عوض ش��د. یزدان داشت 
خوش خوش��انش می ش��د. چه فکر بکری بود این فرار. دس��ت کم 
می توانست باز طالقان را ببیند. چرا بابا تصمیم گرفته بود گوران را 
ول کند بیاید تهران؟ آن هم اول جوانی! تهران چه کوفتی داش��ت 
که بعد از بابا، عموها و عمه ها هم آواره ی آنجا شده بودند؟ حاال از 
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سرای درندشت بابابزرگ فقط چند اتاق خشت و گلِی خرابه مانده 
بود. بقیه ی زمین ها را عمه ها و عموها کرده بودند ویال برای تفریح 
تابستان. کاش کلید خانه ی عمه کتی را کش رفته بود که شب جای 
گرمی داشته باشند. آن قدر بی هوا نقشه شان را عملی کرده بودند که 
حاال نمی دانست شب کجا بروند. همه اش تقصیر آقای سلطانی بود.

افتاده بودند تو سراش��یبی و پیکان حسابی کم آورده بود. احمد 
یواش دِر گوش یزدان گفت: »یعنی تا حاال فهمیدن؟«

یزدان لب و لوچه ای آمد و گفت: »نمی دونم، ولی بی خیال.«
مرتضی شنیده بود. گفت: »هنوز هیچی نشده جا زدی؟«

احم��د محلش نگذاش��ت. به یزدان گفت: »اگ��ه معلم فیزیکه 
این قدر گیر نداده بود...«

مرتضی گفت: »اون که کوتاه اومد، سلطانی ول کن نبود. نمی دونم، 
مدرسه که مدیر داره ناظم چی  کاره اس؟«

یزدان گفت: »آخه بار اول و دوممون نبود.«
احمد انگار خودش را دلداری بدهد گفت: »هرچی فکر می کنم 

می بینم چاره ی دیگه ای نداشتیم.«
مرتضی باالخره به نفع او حرف زد: »آره بابا... بس��ه دیگه توپ 

و تشر!«
راننده رفته بود تو کوکشان. گفت: »جور استاد، به ز مهر پدر.«

احمد گفت: »من پدر ندارم آقا.«
قیافه ی راننده رفت تو هم. آهی کش��ید و گفت: »خدا رحمتش 

کنه. خدا مادرته برات نگهداره.«
احمد صدایش را پایین آورد و گفت: »بابام نمرده. رفته. خارجه. 

خیلی ساله.«

ی��زدان ناراحت نگاهش را از او دزدید و به بیرون خیره ش��د. 
از دور دریاچ��ه را دید که آبی بود و کم آب. تابس��تان ها آن قدر 
پرآب می ش��د که نگو. دوباره یاد پدربزرگش افتاد. اگر زنده بود 
حاال انتظارش را می کشید. تازه بعدازظهر دستشان را می گرفت و 
می آوردشان کنار دریاچه. یا با جیپ کروکی اش می بردشان سد. او 
که رفت، مادربزرگ هم تنها شد و مجبور شد دربه در تهران شود. 
هیچ کس توی طالقان نمانده بود که دلش را خوش کند. هرچند 
با این فرار اگر آش��نایی هم مانده بود نمی توانس��تند خودی نشان 

بدهند. مجبور بودند قید طالقان را بزنند. 
تو همین فکرها بود که راننده زد روی ترمز. با دس��ت پاس��گاه 
انتظامی را نش��ان داد: »اونجا پاسگاهه. یادتون باشه پرسیدن کی 

هستین و کجا می رین، باید راستشه بگین. منم فقط مسافرکشم.«
با س��الم و صلوات از پاسگاه رد شدند. تازه طالقان شروع شد. 
هرچه به دریاچه نزدیک تر می ش��دند حالش��ان خوش تر می شد. 
راننده هم باالخره دس��ت از سر رادیو برداشت و موزیک بندری 
گذاش��ت. درخت ه��ا زرد بودند و نارنجی و قرم��ز و تک و توک 
سبز رنگ  و رو رفته. آسمان آن قدر آبی بود که باورشان نمی شد. 

مرتضی به شوخی گفت: »عین آسمون تهرونه.«
طالق��ان فقط یک خیابان اصلی داش��ت. همان جا بازارش بود و 
هر مس��افری می آمد از آنجا می گذش��ت. راننده تو میدان اصلی 
نگهداش��ت: »اینجا تاکس��ی برای گوران س��خت گیر می آد. ولی 

وایسین...«
احمد گفت: »می شه خودتون ما رو برسونین؟ کرایه اش هرچی 

بشه می دیم.«
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یزدان ادامه داد: »فقط یک دقیقه وایس��ین من برم یه امانتی از 
اون مغازه داره بگیرم. آشنای بابابزرگمه.«

دروغ می گفت، اما احمد و مرتضی به روی خودش��ان نیاوردند. 
جنگی پرید رفت تو اولین مغازه، یک پتوی بزرگ کت و کلفت و 

کمی خوراکی خرید و بیرون آمد. 
   

یک و دو ظهر رس��یدند گوران. آفتاب داغ و خوشی می تابید. 
کنار رودخانه ی گوران روی تخته س��نگ ها نشستند. نسیم خنکی 
که می وزید، سردشان می کرد. کیک خوردند با آب میوه. اما هنوز 
گرس��نه بودند. مرتضی هرچه خوردنی آورده ب��ود رو کرد. یک 
بس��ته پنیر و چند نان و چهار ساندویچ سوسیس که دور از چشم 
مامانش آماده شان کرده بود. احمد گفت بهتر است همه را نخورند 
و برای شامشان هم نگهدارند. برای مرتضی سخت بود ولی ترس 
از گرس��نه خوابیدن مجابش کرد. هنوز رن��گ آفتاب نپریده بود، 
یزدان گفت باید راه بیفتند سمت روستا. می خواست هرچه زودتر 

خانه ی پدربزرگش را پیدا کند که شب بی سرپناه نمانند. 
از راهی پیچ  در پیچ باال رفتند. از باران شب پیش، راه گل و شل 
بود اما نه آن قدر که به پر و پا یش��ان بپیچد. برگ  درخت ها زمین 
را به رنگ زرد و نارنجی آس��فالت کرده بود. با موبایل احمد چند 
عکس یادگاری گرفتند و دوباره باال رفتند. مرتضی غر می زد که چرا 
هرچه می روند نمی رس��ند. احمد بی خیاِل او هی با موبایلش عکس 
می گرفت. مرتضی س��رش غر زد: »تو که این قدر عکس می گیری 

شارژر موبایلت رو آوردی؟« احمد قاطع گفت: »آره. تو کیفمه.«
یزدان باتردید گفت: »ولی اونجا برق نداره!«

برق از سر بچه ها پرید. یزدان خجالت زده نگاهشان کرد: »فکر 
کنم بش��ه از خونه ی عمه کتی اینا برق بگیریم. منتها باید بپریم تو 

بالکنشون. اونجا برق داره.«
مرتضی باز غر زد: »سرما رو چی کار کنیم؟«

یزدان گفت: »چوب جمع می کنیم. خونه ی بابابزرگ شومینه ی 
قدیمی داره.«

مرتض��ی عصبانی و با تمس��خر گفت: »منظورت از ش��ومینه 
سوراخیه که تو سقف دودکش داره؟«

یزدان چیزی نگفت. احمد به دفاع از او گفت: »هر س��ه تامون 
می دونستیم قراره کجا بیایم مرتضی. االن وقت دبه کردن نیست.«
- به جای این دیوونه بازی ها می نشستیم سر درس و مشقمون.

احمد باالخره شاکی شد: »نه که تو فیثاغورث بودی؟ مثل اینکه 
اول تو رو توبیخ کردن!«

- خب کردن که کردن. دنده ام نرم مثل بچه ی آدم درسم رو 
می خوندم.

- می گم دبه کردی! 
یزدان گفت: »می شه این قدر کل کل نکنین؟« 

خانه ی پدربزرگ گوشه ی باغی بود آن سر روستا. باغ آن قدر 
دست نخورده بود که شکل جنگل شده بود. احمد اول کمی  ترسید 
اما از ت��رِس رجزخوانی های مرتضی به روی خودش نیاورد. خانه 
گلی بود اما هنوز قش��نگی هایی داش��ت. نصفه بالکن��ی دل باز که 
نرده ی چوبی داش��ت و مقرنس کاری لبه ی طاقی اش چشم بچه ها 
را گرف��ت، هر چند ویالی عمه کتی از وس��ط دو ش��قه اش کرده 
بود. اتاق بابابزرگ هنوز دس��ت نخورده مان��ده بود. چهارقفل بود 
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و نمی ش��د بازش کرد. از آن قفل های قدیمی که خدا می دانست 
کلیدش چه زمانی و کجا به فنا رفته بود. اما در چوبی مطبخ قفل 
کوچکی داش��ت که یزدان زرنگی کرده ب��ود و کلیدش را از توی 
خنزر پنزرهای مادر کش رفته بود. کلید را تو قفل زنگ زده زورکی 

چرخاند و با فشاری بازش کرد. مطبخ و اتاق به هم راه داشتند.
- این هم سرپناه واسه امشبمون. 

- قراره تا کی بمونیم؟
این را احمد پرسید. یزدان مردد نگاهش کرد. مثاًل آمده بودند 
چند روز گم و گور ش��وند شاید خانواده ها و مدرسه از خر شیطان 
پایین بیایند و فرصتی دوباره به ش��ان بدهند. خودشان هم درست 
نمی دانس��تند چه جور فرصتی، اینکه درس خوان تر از قبل بش��وند 
ی��ا با تنبلی و لودگی و وقت هدردادن هایش��ان کن��ار بیایند؟ بعد 
از چند روز اگر برمی گش��تند فقط زهر چشمی حسابی انتظارشان 
را می کش��ید وگرنه مدرسه هنوز س��ر جایش بود و بابا و مامان ها 
همچنان می خواس��تند بچه هایشان نمونه باش��ند که این سه عمراً 

نبودند. 
یزدان پایش را که از آس��تانه ی مطبخ داخل گذاش��ت تصمیم 
گرفت فعاًل به این چیزها فکر نکند. سرمایی دور و دراز انگار توی 

درزها و پستوها رخنه کرده بود. 
مرتضی گفت: »چوب از کجا بیاریم؟«

یزدان به اتاق تاریکی آن سِر باغ اشاره کرد: »انبار هیزم اونجاس. 
نفت و این چیزا هم باید باشه.«

رفت به اتاق بابابزرگ تا دس��ت به کاِر مرتب کردن اتاق شود. 
مرتضی و احمد دویدند سمت انبار. می ترسیدند همین یک نموره 

آفت��اب هم بپرد. از بخت خوبش��ان توی طویله فانوس زنگ زده و 
چراغ گردس��وزی پیدا کردند. هنوز شب نشده، هم روشنایی به راه 
بود و هم کوره ای که یزدان به اش گفته بود ش��ومینه. ولی سرمای 
الکردار امان می برید. پتوی بزرگی را که یزدان خریده بود انداختند 
روی خودش��ان و دور بخ��اری کز کردند. ش��ام خ��ورده نخورده 
چشم هایشان سنگین شد. اول احمد خوابید. توی خواب با خودش 
حرف می زد و دست مرتضی سوژه می داد که فردا دستش بیندازد. 
مرتض��ی هنوز آخرین تکه های نان و تن ماهی را که یزدان از بازار 
خریده بود دندان می زد. ته قوطی را هم نان کشید و خورد. پتو را 
دور احمد کشیدند و خودشان رفتند تو کیسه خواب ها و خوابیدند.



نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعکس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینکه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

به امید دنیایی سبزتر و سالم تر


