
 «ی کاوهآینده»

 اویس دلبری

 

 مان نبود.دید، علت صمیمتاینکه آینده را می

 بودیم؛ از وقتی یکدیگر را دیدیم صمیمی شدیم. وجورجفتباهم  شد کهی میبود و نزدیک دوسال کاوهش اسم

من هم برای او اینچنین  داشتن هیچ دوست دیگری نداشتم؛کافی بود که حس نیاز برای برایم کاوه آنقدر 

 گواهِخوابی، رفتارمان باهم از صدجور همگفتم دوستش دارم، گفت دوستم دارد، بهش نمیبودم. بهم نمی

 مان بود.هایتری برای پیوند قلبقوی

تر او یک برادر کوچک .ندهایمان یک محله فاصله داشتخانه. خواندیمم بودیم و برای کنکور میکالس یازده

 بچه بودم.من تک داشت اماهم 

 کاوه. بودتر ام در پیدا کردنشان از سگ قوی. شامهدادممیهای غیرمعمولی را تشخیص من خیلی خوب انسان

کردم، هرچه بیشتر یار غار بودیم. هرچه بیشتر اعماق کاوه را وارسی می. ّمان بهم وصل بوددمرا تشخیص دادم. 

 شدم.می زد، بیشتر در او غرقبرایم حرف می

هایش الی گوشت صورتش خندید، چشموقتی می لرزید.، غبغش میدویدوقتی می. شکالتیپوستتپل بود و 

قرص مصرف  گودی کمر داشت. صرع داشت و دیدم. کاوهترین تصویر عمرم را میشدند و من بامزهمخفی می

کردی باالتر از دیدی حس میها را میمرد. موهایش پر کالغ بودند و وقتی آنمی پزشک دارویکرد. بیمی

کردم برای بدست آوردن کاوه، داد. احساس میی خدا هم بوی عرق میموهای کاوه رنگی نیست. همیشه

، و تا عرق کردنش بخاطر فکر کردن زیاد استگفت ترین کار همین تحمل بوی عرقش است. به من میسخت

 خندید.خواستم باور کنم، میمی

مان، د؛ فقط هم به من گفته بود. او دیده بود در کالسی افراد را ببینهایی از آیندهتتوانست قسممی کاوه

بود پدرم سرطان خواهد گرفت؛ و گرفت. گفت  مشخص کرده .ی آتی خواهند مرد؛ و مردندوهفتهدونفر در د

 شود؛ و شد. پدرم درمان می

ت دیدن آینده چه احساسی دارد؛ چطور به این قدرت رسیده، چه تاوانی برایش پس داده و تا کی گفبهم نمی

 من هرگز اما حساسیتی نشان نداده بود، درمورد این چیزها نپرسم،که نگفته بود وقت او هیچهمراهش هست. 

 م؟دخورچه دردی می دوستم چیست، بهبهترین ط قرمز فهمیدم خنمی، کندآنکه تصریح پرسیدم؛ اگر بینمی

سحر  خواند،ورد نمی رفت،بام راه نمیها در پشتکاوه انگشترهای قلنبه نداشت، با اجنه در ارتباط نبود، شب

دانستم نداشت؛ عین ما بود و در ما بود اما جزوی از ما نبود و من فقط می مار یهو مهر قورباغهآهو و بزاق  مِو س



گفت دوست دارد زندگی را لمس کند، کرد. میاصال اهل مطالعه نبود؛ بیشتر اوقات را فکر می را. چیزهااین 

 .کتاب بخواند وچهار ساعتهها، بیستعین این چهارچشمیمزه کند، ببوید، نه اینکه مزه

شناس بود . آدمخواند اما شاعر بودگو بود، شعر نمیخواند اما قصهاما بلد بود، قصه نمی خواندکاوه چیزمیز نمی

و  پخش کندکرد؛ نه اینکه موسیقی کالسیک دانست با هرکس چطور رفتار کند. بیشتر روز را فکر میو می

نشست روی صندلی اتاق می های هندی روی زانوانش بگذارد، نه،هایش را عین مرتاضچهارزانو بنشیند و دست

 کرد.زد هم فکر میمی کرد، حتی وقتی حرفکرد؛ توی راه مدرسه فکر میو فکر می

بار گفته کن. یکگوشبسیار منفعل بود و حرف برعکس برخوردش با جامعه، اش رفتار عجیبی داشت؛با خانواده

اش بدانند چه دانست اگر خانوادهد. میوشتر می، کاوه هم معذبشودتر میهرقدر پدرش با او مهربانبود که 

مهربان  ساخته بودشدند. پدر با تصوری که از پسرش وس و دلسرد میمایدهد، بشدت از او رهایی انجام میکا

 سابید.اش، و این موضوع روحش را میبود، نه با خود واقعی

 اش، بخاطر آرام کردن وجدان خودش بود.مداری کاوه با خانوادهاخالق

 خردادکه ده  گفت و ای برد، یک روز زنگ تفریح دست من را گرفت و گوشهکه گذشت اردیبهشتیهمین 

فکر کنم خواست  .بغض کرداما خودش  ،به من کوبید ای به صورتم کوبید؛مقدمه هیچبی حقیقت را مرد! خواهی

گفت  ماندیم.رفتی و بیشتر دوست میدیرتر میگفت کاش می سریع پلک بزند که بغضش را نبینم اما... .

گفت کاش زودتر  .بود دیشب فهمیده م؛بمیر چطور قرار است دانستنمی .ی مرگ بکنخودت را آماده

 .فهمیدمی

افسرده پذیرفته بودمش. تر زد ترسی نداشتم از مردن، خیلی قبلبا من حرف زد که نترسم؛ حرف هم نمی

فراموش شدن هم لذت خودش  .آغوشم را برای پوچی باز کرده بودم؛ امبیشتر عمر نکرده سالهجدهکه  منبود

هایم را طوری تنظیم کنم که توانم چشمحاال که از مرگ راه گریزی نیست، الاقل میبا خودم گفتم  را داشت؛

 .را ستایش کنند او

رفتیم، گاهی برای شام، گاهی های مختلف بیرون میبه بهانه گرفت.، بیشتر سراغم را میخرداداز آن روز تا ده 

 . خواهم ببینمت، همینگفت میبستنی، گاهی قدم زدن، و گاهی فقط می

تر از او بود و خیلی الغرتر، عین خودم پوست و استخوان بود، به چندبار هم برادرش را با خودش آورد. کوچک

شان را نشان دست راست ساعدگرفتگی موقع دو برادر ماهتان از پرورشگاه هستید، آنگفتم یکیشوخی می

 شان است.گرفتگی، مهر برادریگفتند که این ماهدادند و میمی

سوار بگو تا باهم خواهی شب قبل از ده خرداد، کاوه مرا برد شهربازی. گفت امشب، شب توست؛ هرچه می

. من از او خواستم اگر ممکن است به قبرستان برویم. کاوه حسابی تعجب کرد. توضیح دادم که امشب بشویم

خواهد. دلم آرامش و سکوت آنجا را می  



از کجا آمده  متمدن نها حرف زدیم؛ این حیوادرمورد خلقت آدمکردیم و به قبرها نگاه می رفتیم همانجا.

را  دنیاییداشت؟ آیا باید انتظار  ددرمورد خدا حرف زدیم، راجع به دنیای بعد از مرگ، آیا وجو بود؟

اوه هم حتی ک ؟کردی حیاتش را آنجا سپری میوقتی قلبم از تپش افتاد، روحم ادامهکشیدم که می

ماند.دانستم جوابش را، راه زیادی تا رسیدن به کمال باقی نمیگفت اگر میدانست؛ مینمی  

بو نبود؛ خاصیت دیدار آخر موقع خداحافظی، بغلم کرد؛ برای بار اول و آخر. تا حاال عرق کاوه آنقدر خوش

ترین خواهی به صمیمیی میام گذاشت و لبخند زد؛ از آن لبخندها که وقتدست بر شانهدانم. بود؟ نمی

نشیند.هایت می، روی لبدیدار به قیامتدوستت بگویی   

هایم را با این رفتم روی تخت خواب. چشم نامه نوشتم،صیتمنتظر بودم و  وقتی شب شد. رسید. خردادده 

لحظه، در  خاطراتم، از کودکی تا آن های قبل بستم که آگاه بودم دیگر باز نخواهند شد.تفاوت نسبت به شب

هرحال چندثانیه مثل نوار فیلم از روبرویم رد شد. بالشم را بغل کردم و اشک ریختم؛ ترسی نداشتم اما به

.شده بودمسخت بود؛ هنوز نرفته بودم اما دلتنگ   

عزرائیل صبح فردا مثل هرصبح، با صدای مادرم بیدار شدم. یک لحظه با خودم گفتم چقدر خوب است اگر 

 کشیدم؟ آیا پیشگویی کاوه برای اولین بار غلط بود؟ از جا بلند شدم. چرا نفس می م بزند!مثل مادر صدای

. صبح هم طبیعی بود. طبیعی از خواب پا شدم، عین یک صبح ه بود. طبیعی طی شدشب کابوس ندیده بودم

مدرسه رسیدم،  ، صبحانه خوردم و لباس پوشیدم. وقتی بهآخر کالس نیمکتروی معمولی، منتظر دیدن کاوه 

کرده هایم را تیز کردم. مدیر با چشمان پف. نزدیک شدم و گوشاش کرده بودندها دورهمدیر را دیدم که بچه

 ها را که پیش از ورود من پرسیده بود پاسخ داد:سوال یکی از بچه

 «.بخاطر صرع»

ند فرزندش در جنگ کشته دامثل مادری که میدست مدیر ایستادم و سراسیمه جمعیت را کنار زدم و بغل

 ، خیلی آرام پرسیدم:کندخواهد باور مینشده اما هنوز 

 «؟کسی مرده»

 صدایی یکدست از جمعیت برخاست:

 «کاوه.»

تنها دوست دانست که هایی تسلیت گفتند. چه کسی نمیام خزیدند و دهانهایی از پشت به روی شانهو دست

 ؟هم هستیم

کامال تار  نگاهماز اشک، خیس کردم. ی کاوه دویدم. زمین پشت سرم را هها را پس زدم و به سمت خاندست

وسط همان  ی کاوه ایستادم و در زدم، یکهوکردم. وقتی روبروی خانهرا از روی حافظه طی می مسیربود و 



د و با برادر کاوه را دیدم که در را باز کر؛ اختیار بیرون زدهاحساس کردم آب دهانم بیافتادم و تشنج کردم. 

ی توانم چیزهایی را از آینده، حس کردم میسعی کرد سرم را باال بگیردعجله باالی سرم چمباتمه زد. وقتی 

ایم و به یک مان را باال زدههناآستین پیرای باریک، در کوچه هنگام،شب ای که من و او،آینده ببینم... . او

 گوییم:می همزمان ،کندکه با تعجب نگاه می تپل قدکوتاه یبچهپسر

 «.مونهگرفتگی مهر برادریاین ماه»

 1400دی 


