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بی رمق   زدن های  نفس  نفس  صدای  گرفت.  آغوش  در  مریک    را  پدر، 
برداشت،  نان  مقداری  بود  شده  هراسان  مادر  می  کرد.  آشفته  را  پدر  مریک ، 
درون پارچه سفیدی گذاشت و حمکم گره زد. باعجله به دنبال آهنا دوید. پله ها 
را یکی یکی پاینی آمدند. وقتی به بریون خانه رسیدند. مادر کاسه ای که روی 

سکوی بریون خانه بود، داخل حیاط گذاشت و در را حمکم بست. 

توی این روستا رسم بود که کاسه ای سفالی روی سکوی پشت در بگذارند 
می گذشت،  آنجا  از  گرسنه  رهگذری  یا  و  غریبه  اگر  که  بود  معنی  به این  و 
نبود  کاسه ای  سکو  روی  واگر  شود  پذیرایی  و  برود  خانه  آن  به  می توانست 

یعنی کسی در این خانه نیست. 

داخل کوچه کسی نبود. بعد از گذشتن از داالن های روستا به یک مکانی 
رسباال رسیدند که پشت آن قربستاِن روستا و پشت قربستان هم جاده اصلی 
رسیعرت  هرچه  که  می  کرد  دعا  لب  زیر  مادر  رسیدند.  جاده  به  باالخره  بود. 
می رفت  تاریکی  به  رو  کم  کم  هوا  بربد.  شهر  به  را  آهنا  و  شود  پیدا  ارابه ای 

ونگرانی پدر برای پیدا شدن  ارابه بیشرت می شد. 
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پنهانش  درد  از  نشان  او  خسته  چهره  و  نداشت  صورت  به  رنگ  مریک  
می داد. به نگاه نگران پدر زل زد وگفت: »پدرقول می دم زود خوب شم، من 

دوباره می تونم راه برم نگران نباش«. 

دیگر  سمتی  رابه  رسش  رسیع  وخیلی  عزیزم!  البته  گفت  دستپاچه  پدر 
چرخاندتا مریک  متوجه اشکهایش نشود. 

باالخره صدای چرخ های یک ارابه سکوت جاده را شکست. مادر با عجله 
به وسط جاده دوید و داد زد: » آهای! وایسا لطفا! وایسا... !«

ارابه ران توی آن تاریکی، که انتظار مسافری را نداشت کمی ترسید. دهنه 
اسب ها  را کشید. اسب ها  شیهه ای کشیدند و چند مرت جلوتر ایستادند. پدر با 

زمحت جلو رفت وسالم کرد. 

»سالم پدر جان! مقصدتان کجاست؟ -

» پرسم بیامر است، سمت شهر می رویم«.  -

»سوار شوید!« -

آهنا با عجله توی ارابه نشستند، پدر نفس راحتی کشید و خوشحال بود که 
دیگر جمبور نیست روی پاهایش بایستد. 

ارابه ران  گفت: »حتام به مطب دکرت آزاد می  روید«. 

پدر کمی آرام شده بود. تکان های ارابه انگار مالشی بر عضالت خسته اش 
بود. 

»بله مهینطوره«.  -
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و  می  پرداخت  بیامران  مداوای  به  شهر  در  که  بود  دکرتی  تنها  آزاد  دکرت 
معموال مهه بیامرانش از روستا های اطراف بودند. دکرت باجتربه وخیلی پریی 
بود. خیلی ها می گفتند او سال های پیش از ما هبرتان را دیده و با آهنا حرف زده 

است، بعضی ها می گفتند او دست شفا دارد. 

ارابه ران  شالق را بر اسب ها فرود می  آورد تا رسیعرت به شهر برسند. 

مادر بقچه کوچکی مهراه خود آورده بود. کمی نان از بقچه  بریون آورد. 
مقداری به مریک  داد. مریک  که میل  به خوردن چیزی را نداشت از خوردن 

طفره می  رفت، ولی باالخره با ارصار مادر، کمی از نان را با ناراحتی جوید. 

لقمه نان  را که قورت داد خیالش راحت شد مقداری از باقیامنده نان را تکه 
کرد و بقیه نان ها را با مهان پارچه ای که درونش بود به سمت پدر و ارابه ران  
مشغول  هم  آهنا  می  کند.  رفع  را  گرسنگی  ولی  نیست  تازه  وگفت  گرفت  

خوردن شدند. 

ارابه ران  پرسید: »بیامری پرستان چیست؟«

 پدر و مادر مریک  که انگار جواب درستی برای جوان  نداشتند به هم نگاهی 
کردند. پدر با بی حوصلگی جواب داد: »خودمان هم  درست نمی دانیم«. 

ارابه ران  که کنجکاو شده بود گفت: »نمی دانید؟«

پدر آهی کشید و گفت: »این قصه رس دراز دارد«. 

هوا کامال تاریک وکمی رسد شده بود. پتویی کف ارابه بود، مادر در حالیکه 
موهای مریک  را نوازش می کرد به آرامی پتو را روی مریک  کشید. 

ارابه ران  که نتوانست کنجکاوی اش را پنهان کند دوباره سکوت راشکست 
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وگفت: »باشنیدن ماجرای شام شایدکمکی هم از دست من بربیاد«. 

باگوشه نگاهی که به چهره پدر کرد فهمید توانسته است  او را راضی کند. 
پدر که انگار یادآوری خاطرات ذهنش را مشغول کرده بود گفت: »ماروستای 
انبوهه که  با درختان  از روستا جنگلی بزرگ  رسسبز و زیبایی داریم. خارج 
زیبایی این روستا را دوچندان کرده است. اهالی روستا ساده و صمیمی هستند، 

توخوشی وناخوشی مهیشه  کنارهم هستیم. کسب و کار خوبی هم داشتیم. 

کار اهالی روستا چیه ؟  -

هفت  - درخت  وشریه   صمغ  فروش  اونم  و  دارن  پیشه  یه  مهگی 
ریشه است. 

 آهان! حاال فهمیدم پس شریه درخت هفت ریشه از این روستا  -
میاد ؟ 

وشریینیه.  - شکالت  کردن  درست  برای  چاشنی  هبرتین  بله! 
این روستا  از مردم  این چاشنی رو  اطراف  قنادی های شهر های 

می گرین. 

چه درخت پربرکتی! عجیبه که تاحاال این درخت رو ندیدم! -

پدر ادامه داد: »درخت هفت ریشه قدمت هزارساله داره و این درخت تا 
هفت آبادی دورتر زیر زمنی  ریشه دوانده و متام شاخه های این درخت مملو از 

شریه سفید رنگیه که عطر وبوش کمرتجایی پیدا می شه«. 

 تکان های شدید و صدای قرچ قروچ چرخ های ارابه پدر را از گفتن ادامه 
حرف هایش باز داشت. اسب ها شیهه ای کشیدند و ایستادند. ارابه ران  گفت 
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انگار مشکلی پیش اومده. 

ارابه ران  پیاده شد. مادر که با تکان های شدید ارابه از خواب بیدارشده بود 
بانگرانی گفت: »چه اتفاقی افتاده؟« پدر گفت: »مریم  پاینی تا ببینم«. 

یکی از چرخ های ارابه در چاله ای افتاده بود و شکافی الی چرخ اجیاد کرده 
بود. پدر گفت: »حاال تکلیف چیست؟«

 ارابه ران  گفت: »چیز تازه ای نیست. من به این اتفاق ها عادت دارم. نگران 
نباشیدخیلی زود تعمری می شه«. 

به کمک نیاز دارید؟  -

بله. ممنون می شم اگه به اسب ها آبی بدین تا نفسی تازه کنند.  -

البته! -

پدر آب ظرفی را که در ارابه بود در سطلی رخیت و جلوی اسب ها گذاشت. 
ارابه ران  خیلی رسیع وسایلی خرده ریز را از ارابه بریون آورد و مشغول تعمری 

چرخ شد. 

صدای جغد ها از البه الی درختان جنگلی که در اطراف جاده بود به گوش 
می رسید. تاریکی جاده کمی مادر را می  ترساند و در دل می  گفت ای کاش این 

چرخ ها زودتر تعمری شوند. 

کند.  تعمری  را  چرخ  توانست  چی  ارابه  ساعتی   گذشت  از  بعد  باالخره 
وسایل را دوباره در ارابه جاسازی کرد و گفت خب حاال می  توانیم برویم. 

پدر خدا قوتی به اوگفت وسوار ارابه شد. 
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ارابه ران  شالقش را درهوا تکانی داد و داد زد هی! حرکت کنید. اسب ها 
چشم  بود.  شده  سنگنی  هایش  پلک  پدرکه  کردند.  حرکت  به  رشوع  دوباره 

هایش را بست واز فرط خستگی خیلی زود به خوابی عمیق فرو رفت. 

نزدیکی های صبح بود که ارابه ران  پدر را صدا زد و گفت بیدارشید آقا! 
نزدیک شهر شدیم. 

پدر با صدای او بیدار شد و کمی  بدنش را کش و قوس داد و نگاهی به 
اطراف  انداخت. مریک  هنوز خواب بود مادر هم با صدای ارابه چی بیدار 

شده بود. 

روبه  شام  نمی  تونم  برگشت  برای  خسته اند،  اسب ها   « گفت:  چی  ارابه 
روستا بربم«. 

پدر گفت: »ماهم عجله نداریم. شاید یکی دو روزی اینجا بامنیم. خوشحال 
می شیم برای برگشتن به روستا با شام مهسفربشیم«. 

مهسفرای  امیدوار م  »خوبه  گفت:  و  داد  تکان  رسی  تایید  برای  ارابه ران  
خوبی باشیم«. 

از دروازه شهر گذشتند و خیلی زود به مطب دکرت آزاد رسیدند. هیچ رفت 
و آمدی در شهر نبود. کوچه ها خلوت بود. باالی مطب تابلویی نصب شده 
بود ودر کنار در زنگوله ای آویزان بود. پدر زنگ را به صدا در آورد. بعد از 
صرب  آمدم.  گفت  و  رسید  گوش  به  پریمردی  رسفه های  صدای  کوتاه  مدتی 

کنید. 

 درچوبی نه چندان بزرگی با صدای جری جریی باز شد. پریمردی قد بلند 
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باموهای سفید و ریش دراز جلوی در ایستاد. سالم کردوگفت بفرمایید. 

پدر سالمی کرد و گفت: »پرسم ناخوش شده«. 

دکرت: »خب! پس خودش کجاست؟«

پدر رسیع جواب داد: »پشت ارابه خوابیده«

خیلی خب! می تونید بیاریدش داخل.  -

پدر به کمک ارابه ران  مریک  را جابجا کرد وبرروی دوشش انداخت واز 
ارابه پاینی آمدوبدنبال پدر به داخل مطب  از  ارابه ران  خداحافظی کرد. مادر 

رفت. 

مهه دیوارهای مطب با رنگ سفید و سبز، رنگ آمیز ی شده بود. مطب که 
در واقع مهان منزل دکرت هم بود دو اتاق تودرتو داشت. یکی خمصوص دکرت 
آزاد ودیگری خمصوص بیامران بودکه یک پنجره بزرگ داشت و زیر پنجره یک 
ختت آهنی با تشک و ملحفه سفیدبه چشم می  خورد. باالی ختت روی دیوار 

یک قفسه پر از شیشه های کوچک وگیاهان دارویی بود. 

آن  روی  را  مریک   که  ختتی  کنار  به  کردو  تن  بر  سفید  روپوشی  آزاد  دکرت 
با تعجب دکرت را نگاه می  کرد سالم کرد و  خوابانده بودند رفت.  مریک  که 
دوباره به چهره دکرت خریه شد. دکرت جواب سالم او را داد و گفت: »خب! 

بگو ببینم چه اتفاقی برای شام افتاده جوان کوچک؟«

دکرت  آقای  گفت  عجله  با  مادر  بزند  حرفی  که  آمد  خودش  به  تا  مریک  
پاهاش! لطفا پاهاشو ببینید و رشوع به گریه کرد. 

 پدر گفت: »آرام باش زن«. 
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 دکرت گفت لطفا پاهاتو  نشونم بده. پدر به مریک  کمک کرد تا دکرت بتواند 
پاهای مریک  را معاینه کند. 

دکرت تا پای مریک  را دید گویی از چیزی ترسیده باشد گفت: » خدای من 
ممکن نیست!«

دکرت  بودند  منتظر  و  کردند  نگاه  او  به  تعجب  و  نگرانی  با  مریک   و  پدر 
توضیحات بیشرتی بدهد. 

دکرت عینکش را از روی میز  برداشت و با دقت به پاهای مریک  نگاه کرد و 
زیر لب گفت باالخره کار خودشو کرد. 

پدر گفت: »دکرت! چی شده؟ لطفا حرفی بزنید!«

مادر که از تعجب دکرت شوکه شده بود گفت: »چه بالیی رس پرسم اومده؟«

پاهای مریک  از زانو تا انگشتانش سیاه شده بود و گویی با مایعی مانند قری 
سیاه و مثل چوب خشک شده بود طوری که نمی توانست پاهایش را خم کند. 

دکرت که آشفته به نظر می رسید چند قدمی راه رفت و گفت: »این از عهده 
من برنمیاد«. 

با التامس به دکرت گفتند: »ما  انداختند و   پدر و مادر مریک  نگاهی به هم 
فقط مهنی  یه پرس رو داریم! خیلی برامون عزیزه! لطفا نجاتش بدید! شام هر 

دستوری بدید به روی چشم می ذاریم«. 

 دکرت روی چهار پایه ای که گوشه اتاق بود نشست و آه بلندی کشید، به فکر 
فرو رفته بود و مدام دستش را به ریش هایش می کشید. 


