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فصل فصل 11

انگار همیشه رفتن به سمت صندوق پستی مان بیشتر از برگشتنم طول می کشد. 
در این رفت وبرگشـت مسـیر یکسـانی را طـی می کنم و از کنار مـزارع و حصار 
می گذرم، اما با گام ها نمی شود فهمید چقدر دلم می خواهد زود به آنجا برسم. 

در اصل خواستن است که اهمیت دارد، نه فاصله. 
همه چیز در اطرافم شـروع به تغییر کرده اسـت. از میان سـبزی درخت های 
افرایی که کوه ها را پوشانده اند رنگ های قرمز و زرد و نارنجی همچون شکوفه هایی 
ریز بیرون می زنند. امروز صبح نفسم را به شکل ابری از دود دیدم. انگار باد بوی 
برف می دهد. وقتی گرمکنم را محکم دور خودم می پیچم، پاکت نامه به سینه ام 

فشرده می شود و مثل برگ های خشک خش خش می کند. 

اَندی عزیز، 
حدس بزن چی شده!

همیشه نامه هایم را با همین جمله شروع می کنم. نامه ها مثل پیامک نیستند 
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که آدم زود برود سر اصل مطلب. این طوری آدم زمان بیشتری انتظار می کشد. 
این انتظار از وقتی شـروع می شـود که جمالت را بر صفحه ای سفید می نویسم 
و در طول مسـیری که نامه از روی میزم تا صندوق پسـت می رود و تمام راهی 
که طی می کند تا به مرکز بازپروری استارشـاین در نیوَهمپشـاِیر برسـد، یعنی 
جایـی کـه اندی هـم می تواند قلم بردارد و جـواب نامه  ام را بنویسـد، همچنان 

منتظر هستم. 
به هرحـال نمی توانم بـه او پیامک بدهم، حتی با اینکه مامان و بابا این ماه 
برای تولدم موبایل خریده اند؛ البته از آن موبایل های سـاده که هیچ برنامه ای 
رویش نصب نمی شود و فقط شماره تلفن مامان و بابا و بهترین دوستم، مایا 
گونزالِس، در آن ثبت شـده اند. اندی دیگر شـماره ای نـدارد. موبایلش یکی از 
چیزهایی اسـت که از او گرفته  اند و تا وقتی کاری را که از او خواسـته اند انجام 
ندهد، پسـش نمی دهند؛ یعنی تا وقتی بفهمد چطور حالش بهتر شـود. »بهتر 
شـدن حال« احتمااًل مثل رفتن به سـمت صندوق پستی است؛ مثل اینکه آدم 
بدجـوری دلش بخواهد به جایی برسـد، اما هرچقـدر هم تالش کند باز حس 

آدمی را داشته باشد که از میان برگ های ریخته بر روی زمین می گذرد. 
بااین حـال مـن اندی را همان طور که هسـت دوسـت دارم، جـوری که کاله 
بیسـبالش را کـج می گذارد و درسـت در عرض دو دقیقه چـادر را برپا می کند. 
با اینکه دوازده سـالم اسـت و او به تازگی هجده ساله شده، وانمود می کند دارد 
با انگشـت اشـاره و شسـتش بینی ام را می قاپد. وقتی مرکز استارشـاین از او 

آدم جدیدی بسازد، بازهم همین کارها را می کند؟
مامان معتقد است که اندی، هرچند این را به زبان نمی آورد، اما دلتنگ خانه 
است. وقتی مادر انگشتانش را در هم قالب می کند و باالی بینی اش، جایی که 
حاال به خاطر سـنش خطی همیشـگی افتاده، ابروهایش به  هم گره  می خورند، 
به من می گوید: »دل اندی برای چیزهایی تنگ می شـه که ما قدرشـون رو هم 

نمی دونیم. براش از اون ها بگو«. پس من هم می نویسم: 
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وقتی داشـتم صورت سـانی رو برس می کشـیدم، عطسـه کرد. برای همین 
تمام لباسم پر از موی اسب و آب دماغش شد. 

چیزهایی را می نویسم که می دانم لبخند به لبش می آورد. اندی از وقتی اینجا 
را ترک کرده است دیگر خیلی لبخند نمی زند، اما همچنان عاشق لبخند زدن است. 
مدرکـش هـم این اسـت که تمـام نامه هایش همیشـه با چیسـتانی بامزه 

شروع می شوند. 

اسبهایمسابقهچیمیخورن؟

جواب را پنهانی و وارونه آخر نامه می نویسد که به خواندن ادامه بدهم. مجبور 
نیسـت چنیـن کاری بکنـد، چون من هـر کلمه اش را با همـان دقتی در ذهنم 
حفـظ می کنم کـه آب نبات های رازیانه ی خانگی پدرم را در دهانم نگه می دارم 

و سعی می کنم زود تمام نشوند. 

دوستدارت،
اندی

پ.ن:فستفود!

امـروز هوا روشـن و کمی سـرد اسـت. سـاقه های ذرت می لرزنـد و مثل دریا 
می درخشـند. البته هوا خوب اسـت، پس سـرم را باال می گیرم و پلک هایم را 
تـا نیمـه می بندم و به آبی آسـمان نـگاه می کنم. من در چنیـن صبحی متولد 
شدم. برای همین هم اسمم را گذاشته اند کِلر1. »کلر« در زبان فرانسوی یعنی 
»روشـن و زالل«. پـدر و مـادرم همیشـه می گوینـد: »از اول همین طور بودی و 

هنوز هم همین طوری هستی.«
1. Claire
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آن هـا نمی دانند وقتی در فکر اندی یا مدرسـه هسـتم یـا وقتی فکر می کنم 
چطور می شـود به جای فرسـتادن سـانی و َسـم به اسـطبلی جدید در انبار کاه 

خودمان مراقبشان باشم، چه آشوبی در دلم به پا می شود. 
اسب ها آنجا پرنده ها را نمی بینند. 

گنجشک هایی که بر فراز انبارمان اوج می گیرند، می توانند باالی ابرها بروند 
و بعـد به سـمت زمین شـیرجه بزنند. وقتی دل آشـوبه  می گیـرم، دقیقًا چنین 
حسـی دارم. حسـی که از جایی فرای من پایین می آید و زیر پوسـتم می خزد 

و همچون بال هایی لرزان است. 
دقیقًا نمی دانم وقتی گنجشـک های درونم ترکم می کنند، کجا می روند؛ اما 

حاال که اندی رفته، بیشتر و بیشتر به دیدارم می آیند. 
وقتی به صندوق پست می رسم، موهایم زیر چانه ام به هم می پیچند. آن ها 
را عقب می زنم و درِ فلزی را می کشم. جیرجیرکنان باز می شود و نامه را درون 
صنـدوق می انـدازم. بعد نوبِت کارِ محبوبم می شـود. اندی هم خیلی از این کار 
خوشـش می آمـد. خودش برایـم توضیح داده بود که باید با انگشـتمان پرچم 
قرمـز روی صنـدوق را بـاال بیاوریم تا آقای ماِیر که از وقتی مامان هم سـن من 
بوده بسته های پستی را از جاده های فرعی مان می رسانده، بداند باید توقف کند 

و چیزی را که داخل صندوق گذاشته ایم، بردارد. 
بابـا می گویـد مـن و اندی قباًل سـر اینکه چه کسـی پرچم را بـاال بدهد دعوا 
می کردیـم، امـا از وقتی یادم می آید اندی همیشـه می گذاشـت من این کار را 
بکنم. از کمر من را می گرفت و آن قدر بلندم می کرد که دستم به پرچم برسد. 
با اینکـه حـاال قـدم به پرچم می رسـد، هنوز هـم کمی روی نوک انگشـتانم 

می ایستم و بعد پرچم را باال می دهم. 
این  بار نوشته ام: 

اندی عزیز، 
حدس بزن چی شده! دلم برات تنگ شده!
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بابا که پای اجاق گاز تخم مرغ و سیب زمینی سرخ می کند، می پرسد: »به همین 
زودی برگشتی؟« نیازی ندارد رویش را برگرداند که بفهمد من در ایوان جلویی 

هستم و پا می کوبم تا گل والی مسیر ماشین رو را از چکمه هایم جدا کنم. 
»یه نامه فرستادم. اومده ام کالهم رو بردارم.« کاله را از سبد کنارِ در برمی دارم 

و تا روی گوش  هایم پایین می کشم. 
در اتاق نشـیمن، مامان صندلی اش را از جلوی میز عقب می کشـد. تازگی ها 
خیلی وقتش را آنجا می گذراند؛ معمواًل به کامپیوتر چشم دوخته است و دنبال 
کار می گردد، اما حاال داخل آشـپزخانه سـرک می کشد و انگشتش را به سمتم 

تکان می دهد و می گوید: »بهت که گفتم هوا سرده.«
دست هایم را باال می گیرم و می گویم: »احتمااًل این یه بار حق با شما بوده.«

مامان می خندد. بابا لیوانی قهوه  به او می دهد و مامان دست هایش را دور 
لیوان حلقه می کند. آه می کشد و خطوط پیشانی اش کمی از هم باز می شوند. 

می گوید: »دقیقًا همونی که می خواستم.« بابا گونه اش را می بوسد. 
»َای.« در را تا نیمه  باز می کنم و می گویم: »بعدًا می بینمتون.«
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بابـا می گویـد: »می دونیم نباید منتظرت بمونیم.« دسـتش را دراز می کند و 
انبر فلزی غذا را به سمتم می گیرد. من هم قبل از بیرون رفتن، برگه ی کالباس 
آویزان از انبر را می گیرم. صبحانه های روز شنبه همیشه عالی هستند، چون بابا 
درستشـان می کند تا بتواند دیرتر روی صندلی اتاق نشـیمن بنشیند و پشته ای 
از مقاالت تاریخ را تصحیح کند. می گوید برخالف خیلی چیزهای دیگرِ زندگی، 

غذا همیشه همانی می شود که انتظارش را دارد. 
البتـه مـن ترجیح می دهـم صبحانه ام را در فر گرم نگه دارم و سـر حوصله 
مسـئولیت های صبحگاهـی ام را انجـام بدهـم. در روزهای مدرسـه حتی وقت 
کافی ندارم که سـانی و سـم را با شـانه ی مخصوص و برس های نرم و سـفت 
قشـو کنـم یـا روی خارهای گیرکرده به دم هایشـان روغِن بچه بزنـم؛ اما انگار 

آخرهفته ها زمان کش می آید. 
حـاال می خواهـم حتـی زمان را بیشـتر هم کـش بدهم. از وقتـی مامان کار 
حسابداری اش را از دست داده است، یعنی از بهار گذشته که نمایشگاه ماشین 
کرولِر تعطیل شد، او و بابا نگران شده اند. بابا معلم است و تابستان ها تدریس 
خصوصـی می کنـد، اما انـگار درآمدش کافی نیسـت. جفتشـان می گویند نگه 

داشتن اسب ها دیگر چندان هم منطقی نیست. 
بابا می گوید متأسف است و مامان می گوید او هم از این کار ناراحت می شود، 
اما هنوز هم امیدوارند که قبل از زمستان آن ها را بفروشند. حتمًا والدینم متوجه 
نیستند که سانی و سم چطور من را سرپا و زنده نگه  می دارند. نمی فهمند وقتی 
یال اسب ها را می بافم، سم هایشان را تمیز می کنم و پاشنه هایم را به پهلوهای 
نرمشـان فشـار می دهم که سریع تر بروند و باد سرد در میان موهایم می پیچد، 

چقدر دلم آرام می گیرد. 
انبـار همیشـه گـرم اسـت. در سـکوت آنجـا فرو مـی روم، از ورودی بـزرگ و 
دل بازش که واگن حمل کاه و تراکتورمان را آنجا نگه می داریم، نوری خاکستری 
می تابـد کـه می گذارم چشـم هایم به آن عادت کند. درِ چفـت دار انبار به فضایی 
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مجزا باز می شود؛ جایی که اسمش را گذاشته ایم »اسطبل اسب« و دو طرفش 
جایگاه هـای اسـب هسـتند و انباری هم بـرای نگهداری زین وبرگشـان دارد. از 
پشـِت آن در صدای سـانی و سـم را می شـنوم که روی جای خوابشان جابه جا 
می شوند و خاک َاره ها را با ُسم های بزرگشان هل می دهند و روی  هم می ریزند. 
وقتی از کنار جایگاهشان رد می شوم، برمی گردند که رو به من کنند و سرشان 
را از باالی در بیرون می آورند. دسته ی موهای خرمایی روی پیشانی شان را در 
دستم می چرخانم و کف دست هایم را به پوزه هایشان می مالم. ریش هایشان 

پوستم را قلقلک می دهند. 
سم کمی بزرگ تر و البته دوست داشتنی تر از سانی است. وقتی به جایگاهش 
می روم که سطل غذایش را از روی قالب بردارم، کنار می رود، گوش هایش را جمع 
می کند و چشـم هایش را نیمه باز نگه می دارد. سـانی رفتارهای خاص بیشتری 

دارد. سر بزرگش را به باال و پایین تکان می دهد و کف دستم را بو می کشد. 
می گویـم: »بـی ادب نباش.« با شـانه ام هلش می دهم که کمـی کنار برود و 

بتوانم سطل غذای او را هم بیرون بیاورم. 
راستش جفتشان را دوست دارم. 

امروز با سم سواری می کنم. چند روز پیش سانی را با طناِب هدایت تمرین 
دادم. او را چرخانـدم و مجبـورش کردم یورتمه و چهارنعل برود. اگر به قدر کافی 
بدون زین با او تمرین نکنم، زودرنج و خجالتی می شود. وقتی آدم روی زمین 

بایستد و توجِه اسب را جلب کند، جلسات سوارکاری بهتر پیش می روند. 
البته خیلی راحت می شود تنبلی کرد و تمرین دادن سم با افسار را بی خیال 
شد. هرچقدر هم که روزهای به شدت شلوغ هفته ما را از مسیرهایمان در جنگل 
دور نگه می دارند، سم باز صبوری می کند. اگر هم نکند، برای راه رفتن فقط کمی 
تشویق بیشتر می خواهد. وقتی مایا به دیدنم می آید، دوست دارد با سم سواری 
کند. او نمی تواند در خانه ی شهری شـان اسـب نگه دارد، اما می گوید حاال که با 

من دوست است انگار خودش اسب دارد. 
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دفعه ی پیش به من گفت: »سـم بیشـتر به شـخصیت من می خوره. شرط 
می بنـدم درسـت مثل من دوسـت داره تا دیروقت بخوابـه.« بعد به عقب خم 
شد و با چشم های بسته وانمود کرد کورمال کورمال دنبال دکمه ی ساکت کردن 

زنگ ساعت می گردد. مایا همیشه می داند چطور من را بخنداند. 
گردوخاک را از روی تشکچه ی بافتنی و ضخیم زین کنار می زنم، بعد زین و 
لگام را درمی  آورم. هر قطعه اسمی دارد: شاخ، قاچ عقب زین، بند رکاب، تنگ، 
تسمه ی کله گیر، تسمه ی پهن، تسمه ی زیر گلو، دهنه. تسمه ی چرمی با قفل 

فلزی بسته می شود و درست سر جایش می افتد. 
سم دنبالم از جایگاهش بیرون می آید، پوزه اش درست کنار آرنجم است. وقتی 
بسـت های صلیبی دو طرف افسـارش را سـفت می کنم، روی پوست ضخیمش 
برس می کشـم. عجله می کنم، وجودم پر از لرزشـی اسـت که اصالً شبیه لرزش 
گنجشـک ها نیسـت. به جای اینکه احسـاس کنم دارم از هم می پاشم، خودم را 

دوباره جمع وجور می کنم. 
همان طور که اندی نشانم داده است، مشتم را آرام بین تشکچه ی زین و کمر 
اسـتخوانی سـم می برم و فضایی خالی  ایجاد می کنم تا چیزی به بدنش فشـار 
نیاورد. بعد بند رکاب را روی شاخ زین می اندازم، زین را باال می برم و آرام پایین 
می کشم، تنگی را که زیر شکم سم تاب می خورد، می کشم و محکم می کنم. بعد 
نوبـت لگام می شـود. دهنه را از بین دندان ها رد می کنـم و بندهای مهارش را در 

دست هایم می گیرم. 
باالخـره آماده ایـم و بیرون می رویم. به خاطر تاریکی انبار، نور آفتاب بیشـتر 
چشـم هایم را می زنـد. پلـک می زنـم تـا جلوی نور شـدید را بگیرم و سـم را به 
انتهای زمین سـوارکاری مان هدایت می کنم. فقط جلو و عقب زمین دیوار دارد 
و دو طرفـش فضـای باز اسـت، اما سـقفش تا حد زیادی جلـوی ریختن برف 
و بـاران بـه داخـل را می گیرد. میـدان سـوارکاری کوچکی داریم که زمسـتان ها 
می توانم تنهایی آنجا سـواری کنم، اما برای سـواری در مسـیرهای بیرون زمین 
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باید کسی را راضی کنم که همراهم بیاید، چون اجازه ندارم تنهایی چنین  کاری 
بکنم. از هیچی بهتر است. هر بار که سم را دور زمین سوارکاری مان می گردانم، 

می توانم ردپاهای قبلی مان را در آن مسیر ببینم. 
»سم، آماده ای؟« یک  بار دیگر تنگ را محکم می کنم، بعد پای چپم را در بند 
رکاب ثابت نگه می دارم و پای راسـتم را از روی کمرش رد می کنم. سـر جایم 

می نشینم. آماده ی رفتن هستیم. 
از روی زیـن خیلـی چیزهـا را می بینم؛ کمرگاه کوه ها، صندوق پسـتی که مثل 
نقطه ای کوچک در دوردسـت پیداسـت و پرچم قرمزش که اندازه ی سـر سـوزن 
اسـت. هرچیزی که روی زمین اسـت کوچک تر به نظر می رسد و اهمیتش کمتر 

می شود. شانه هایم عقب می روند، عضالتم تکان می خورند. دلم قرص است. 
پاشـــنه هایم را پاییـــن مـــی آورم، بندهـــای مهـــار را محـکــــم در دســـت های 
دستکش پوشم نگه می دارم، نگاهم را مستقیم به جایی می دوزم که می روم. هر 

کاری از من برمی آید. 
وقتـی سـم را بـه انبـار برمی گردانـم، مامـان را می بینـم که سـانی را قشـو 

می کشد. این اواخر موقع انجام کارهای روزانه ام بیشتر به انبار می آید. 
می گویـد: »آهـای کلر، گفتم بیام که هر دوتا اسـب رو با هـم تمرین بدیم. 
یه کم بزنیم بیرون و بریم جنگل. این جوری زودتر می تونی صبحونه بخوری.«
مامان می داند که برای صبحانه عجله ای ندارم. او هم به همان دلیلی اینجاست 
که من هسـتم، چون انبار آن قدر تاریک هسـت که ناپاکی را زیبا نشـان بدهد و 
آن قدر سـاکت هسـت که ذهنی  مشغول به فکر فرو برود. نگاه کردن به در و دیوار 
اینجا راحت تر از چشـم دوختن به صحنه ای درخشـان اسـت، چون مشـکالت در 

میان شیار الوار چوبی دیوارهایش می خزند و گم می شوند. 
کورسـوی امیدی در دلم احسـاس می کنم. شاید سوارکاری با سانی و سم 

به مامان یادآوری کند که آن ها باید همین جا بمانند. 
حتمًا مامان امیدواری ام را از گرما و سـرخی گونه هایم  فهمیده اسـت، چون با 
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مهربانـی می گویـد: »کلر، درباره ی این قضیه حرف زدیم. تا وقتی سـانی و سـم 
پیشمونن، باید ازشون نگهداری کنیم و این شامل تمرین دادنشون هم می شه.«

احسـاس می کنم گنجشـک ها به سـرعت به درونم هجوم می آورند و به دل 
امیـدوارم نـوک می زنند. گلویـم را قلقلک می دهند و حرف زدن را برایم سـخت 
می کنند. صدایی در درونم زمزمه می کند دارم هرچیزی رو که برام مهمه از دست 

می دم. هیچ وقت هم دوباره به دستشون نمی آرم. 
قرار نبود سـانی و سـم مال کس دیگری بشـوند. آن ها مال ما بودند. برایم 
اهمیتـی نـدارد که مامان می گویـد هنوز هم می توانم هروقت بخواهم با اسـب 

دوستش، مارسی، سواری کنم. این ها یکی نیستند. 
من من کنان می گویم: »من قباًل با سم توی زمین سواری کرده ام.«

مامـان می گویـد: »امـا احتمااًل سـواری طوالنـی ای نبوده. یه کم بیشـتر که 
ضرری نداره. بابا هم کلی برگه باید تصحیح کنه. هیچ وقت نمی تونم بِکشمش 

بیرون که بیاد اینجا. تو باهام می آی؟«
همیشـه دلـم می خواهد بـه جنگل بروم. این وقت سـال بهترین زمان برای 
رفتـن به جنگل اسـت، چون باالخره حشـرات رفته اند و بـوی رطوبت برگ های 
تازه همه جا پیچیده و با عطر تند درخت های سدر و کاج قاتی شده  است. وقتی 
هـوای تـازه ریه هایـم را پر می کند، گنجشـک های درونم را هـم آرام می کند. از 

فکرش خنده به لب هایم می آید و مامان متوجه می شود. 
»به نظرم این لبخند یعنی آره.« مامان گردن سـانی را نوازش و بسـت های 
صلیبی اش را باز می کند. »این دختر کاماًل آماده ست. تو هم آماده ای بریم؟«

مامان سـانی را به سـمت در هدایت می کند و من هم سـم را برمی گردانم تا 
دنبالشان برود. 

سـرم را کنـار گردنـش می برم و زمزمـه می کنم: »به نظرت انـدی کی می آد 
خونه؟ خیلی که طول نمی کشه، هان؟«

انگار یک عمر اسـت که اندی رفته، اما مامان توی تقویم شـرکت محصوالت 
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غذایـی کـه روی دیـوار انبـار چسـبانده اسـت، روزهـای نبـودِن انـدی را عالمـت 
می زنـد؛ بنابرایـن می دانم که در واقع فقط یک ماه از رفتن اندی گذشـته اسـت. 
بیست وهفتم آگوست بود که دنبال اندی از ماشین پیاده شدم و از پله های مرکز 
استارشـاین بـاال رفتـم، زبانم مثل تکه یخی شـده بود که حتی بـا آن همه گرمای 
تابسـتان هم نمی خواسـت آب شـود. کلماتم را در اعماق وجودم نگه داشته بود، 
امـا همه چیـز در درونـم، گلو و دنده ها و دل بی قرارم، سـر اندی فریاد می زدند که 
نرود. می دانسـتم چرا آنجاسـت. هفته ی قبلش خانوادگی نشسـته بودیم و به 
توضیحـات مامـان و بابا گـوش داده بودم. اندی خودش بـا صدایی گرفته برایم 
گفته بود که قضیه  چیزی مثل زیاده روی در مصرف داروسـت، همان دارویی که 
وقتی از روی ماشیِن برف رو افتاده و کمرش آسیب دیده بود، دکتر برایش تجویز 
کرده بود. آن موقع برای تسـکیِن دردش به آن دارو نیاز داشـت و مدتی طوالنی 
مقـدار زیـادی از آن را مصـرف کـرده بود. حرف درمانگـر را فهمیدم که گفت اندی 
مشـکلی دارد و بایـد کمکش کند. مشـکلش اعتیاد بود. یـادم آمد که نگاه اندی 
چقدر بی احسـاس شـده بود، شب ها دیر و دیرتر به خانه می آمد و بعضی وقت ها 
اصالً به خانه نمی آمد؛ اما این را هم می دانسـتم که اندی واقعًا این طور نیسـت. 
نمی توانسـت این طـوری باشـد. وقتـی در کـوه ِپِبـل اردو زدیم، بیسـکویت ترد و 
مارشـمالو و شـکالت تختـه ای آورد. بـدون کبریت آتش روشـن کـرد و ترکه ها را 

تراشید و نوکشان را تیز کرد. اندی نیازی به قرص نداشت. 
سـم بـا چشـم هایی خواب آلود نگاهـم می کند، گوش هایش خم شـده اند. 
آرام شـده اسـت. دسـت هایم را زیر پوزه اش می گیرم و او نفسش را به دستم 

می دمد و سبیل هایش کف دستم را قلقلک می دهند. 
جوابم را نمی دهد. 

هم در برابر اسب ها باید صبوری کرد و هم در برابر سؤال ها. 
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فصل فصل ۳۳

همین طور که سـم را به سـمت زمین سـوارکاری می برم، زنگ پیامک موبایلم 
به صدا درمی آید. می ایستم و به صفحه ی گوشی نگاه می کنم. 

مایا:چیکارهامیکنی؟

مایاست. وقتی با او حرف می زنم یا اینکه فقط به حرف هایش گوش می دهم، 
همان احساس آرامشی در دلم می نشیند که موقع انجام کارهای روزانه در انبار 
دارم. سرعتم را کم می کنم. گنجشک ها پروازکنان دور می شوند. موقع نوشتن 

جواب، بخارِ نفسم صفحه ی کوچک موبایل را می پوشاند. 

من:سواریتویجنگلبامامان.

مایـا از خوانـدن این جواب خوشـحال نمی شـود. اگر آخرهفته ها کسـی را گیر 
بیاوریـم کـه مـا را به خانه ی هم برسـاند، با هـم وقت می گذرانیـم. ولی امروز 
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نمی شود. بابا تا تصحیح آخرین مقاله »صندلی نمره دهی اش« را رها نمی کند، 
این کارش تا قبل از سرد شدن شام تمام نمی شود و مامان هم از قبل گفته که 
این آخرهفته باید تمام جست وجوهایش را برای پیدا کردن کار جمع بندی کند. 

مایا:چرانگفتیمنهمبیام؟!

من:ببخشید!فقطدوتااسبداریم،هاها...

خیلی وقت اسـت که من و مایا همدیگر را می شناسـیم. مامان هایمان با هم 
دوسـت هسـتند و وقتی بچه بودیم می گذاشتند جفتمان روی سم بنشینیم و 

بارهاوبارها ما را دور میدان سوارکاری می چرخاندند. 
حتی از همان موقع هم کاماًل با هم فرق داشتیم. البته نه در مسائل عمیقی 
که دوستی ها را محکم می کنند. فقط اینکه مایا عادت داشت تاتی تاتی به سمت 
هر بچه ای در زمین بازی برود و به زبان بچگانه اش با او صحبت کند، درحالی که 
من عقب می ایستادم و با شن های زیر سرسره بازی می کردم و به هرکسی که 

نزدیکم می شد چشم غره می رفتم. 
خوشحالم که مثل هم نیستیم. همان طور که مامان می گوید ما یک جورهایی 
همدیگر را کامل می کنیم. یک  بار مامان توضیح داد: »شما من رو یاد شیوه ی 
کشـِت همـراه1 باغبونی می ندازین؛ مثـل کاهو و گوجه فرنگی یا تربچه و هویج. 
اون قدر با هم فرق دارین که وقتی کنار هم قرار می گیرین، به شکوفایی همدیگه 

کمک می کنین و به هم فضای رشد می دین.«
من و سـم از کناره ی زمین سـوارکاری مامان را نگاه می کنیم که سـانی را با 
طناب هدایت تمرین می دهد. به سـمت پهلوی سـانی قـدم برمی دارد و طناب 

1. کشت همراه یعنی بعضی گیاهان را کنار هم می کارند. این کار باعث جلوگیری از آفات، افزایش رشد و حتی 
بهبود طعم گیاهان می شود.
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را می چرخاند که وادارش کند مسـیرش را تغییر بدهد. مامان از وقتی هم سـن 
مـن بوده با اسـب ها کار می کرده و به محـض اینکه اندی راه رفتن را یاد گرفت، 
به او هم درباره شـان آموزش داد. وقتی اندی بزرگ تر و سـر مامان شـلوغ شد، 
اندی به من آموزش داد. البته با اینکه خیلی تمرین کرده ام، همیشه از تماشای 
مامان چیزی یاد می گیرم. درس امروزم این بود که چطور به سرعت می گذارد 
طنـاب میـان دسـتانش آزادانه حرکـت کند تا سـانی را به چرخـش وادار کند. 

مغزش همیشه چند قدم جلوتر از ُسم سانی حرکت می کند. 
مامان طناب را جمع می کند که کوتاه شود و می گذارد سانی سرعتش را کم 

کند و بایستد. بعد می چرخد تا با او روبه رو شود. 
می گویم: »خسته به نظر می رسه.«

مامـان می خنـدد. »اینکه اصاًل چیزی نبود.« پوزه ی سـانی را نوازش می کند 
و او را از زمیـن سـوارکاری بیـرون و پیـش من و سـم مـی آورد. »فقط ذهنش 

مشغوله. این قدر کار ذهنی هرکسی رو از پا درمی آره.«
تا مامان طناب هدایت را باز  کند، سر جایم روی زین می نشینم. 

مامـان می پرسـد: »خـب، امـروز صبـح یـه نامـه ی دیگـه واسـه  داداشـت 
فرسـتادی؟« مامان به جای اینکه به من نگاه کند، با دقت به لگام سـانی خیره 
شـده اسـت و وانمود می کند دارد تسـمه ها را تنظیم می کند، اگرچه این لگام 

همیشه فقط تن سامی بوده و نیازی به تنظیم ندارد. 
»آره.« می داند سـراغ صندوق پسـتی رفته ام، مگر کار دیگری هم با صندوق 
دارم؟ چیـزی کـه واقعـًا می خواهد بداند این اسـت که در نامه چه نوشـته ام یا 
اینکـه فکر می کنم اندی در جوابم چه می نویسـد. امـا نمی خواهم به او بگویم؛ 

این نامه ها فقط بین من و اندی هستند. 
مامان واقعًا عاشـق مرکز استارشـاین اسـت. وقتی اندی را آنجا گذاشـتیم، 
تمـام راه برگشـت مـدام می گفـت: »اونجـا حـس خوبی بـه آدم نمـی داد؟« و 
»می دونم برای اندی عالی می شـه.« من پیشـانی ام را به پنجره فشـار داده و 
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چشم هایم را بسته بودم تا صداها محو شوند. بابا فقط در تأیید حرفش سرش 
را تـکان مـی داد، انگشـت هایش را محکم دور فرمان ماشـین گرفته بود. وقتی 
سـوار ماشـین بودیم، باران گرفت و بابا مجبور شـد برف پاک کن را روی دور تند 
بزند تا قطرات درشـت و اشـک مانند باران را پاک کند. یک  بار شنیدم که گفت: 
»یـه تیـری بود توی تاریکی دیگه. بیا امیدوار باشـیم به هدف بخوره.« اما فقط 

همین را گفت. 
مامان بندهای مهار سـانی را در دسـتش نگه می دارد، رو به من می کند و 
می گوید: »مطمئنم عاشـق اینه که ازت نامه  بگیره.« می خواهد به نامه  نوشـتن 
ادامه بدهم تا به اندی کمک کنم »حالش بهتر شود«، اما به نظرم اندی بیشتر 

از هرچیزی نیاز دارد به خانه برگردد. 
تمام امیدی که در صدای مامان هسـت گنجشـک ها را به درونم می کشـد، 
بال هایشان به دنده هایم می خورد و خش خش می کند. سم را به طرف جنگل 

برمی گردانم و می گذارم نور خورشید دوباره جلوی دیدم را بگیرد. 
خوش شانسیم که درست پشت کوه پبل زندگی می کنیم. اینجا مسیرهایی 
دارد که درست از وسط هشتاد هکتار جنگل مخلوط1 رد می شوند. مامان دوست 
دارد یادم بیندازد پیش از اینکه مادرش هم سـن من بشـود، این درخت ها در 
حال قد کشیدن تا آسمان بوده اند. می گوید درخت ها به آدم ها نشان می دهند 
کـه چقدر طول می کشـد چیزی رشـد کنـد و چقدر می تواند دوام بیـاورد؛ اما از 

اینکه چقدر زود از دست می روند زیاد حرف نمی زند. 
مامـان همین طـور کـه سـوار بر سـانی تکان تـکان می خورد، حـرف را عوض 
می کنـد و می گوید: »چه هوای محشـری! سـرده، اما نه زیـاد. آفتاب می تابه. 

برای سواری کردن بهتر از این نمی شه. موافقی؟«
اگرچـه سـانی گوش هایـش را چنان به جلـو تیز کرده کـه می توانم رگ های 
بیـرون زده اش را هـم ببینـم، مامـان جلـو می افتد. سـانی مثل سـم نیسـت و 

1. جنگل مخلوط منطقه ای است که درختان برگ ریز و سوزنی برگ کنار هم رشد و زندگی می کنند.
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نمی تواند به جایی که می رود و کسی که همراهش است بی تفاوت باشد. سانی 
دلش نمی خواهد تنها باشد و حتی وقتی اسب دیگری همراهش است، برایش 
سخت است جلو بیفتد. بعضی اسب ها دقیقًا همین طورند و داشتن مسئولیت 
عصبی شان می کند. سخت می شود این حالت را درست کرد، اما به نظرمان باید 

آن قدر با سانی تمرین کنیم تا بتواند کمی مستقل تر عمل کند. 
آن طرف چراگاه به سمت دسته ی درخت های کاج می چرخیم و از این مسیر 
بـه جنگل می رسـیم. سرسـبزی همه جـا را فرامی گیرد و بـا درخت های افرایی 
مخلوط می شود که رنگشان در حال تغییر است. نفسی عمیق می کشم و عطر 
شیرین هوا را استشمام می کنم. سم آهسته حرکت می کند و هر قدمش را آرام 
و سنجیده برمی دارد. در فضای بین درخت ها فرورفتگی هایی را درون گل والی 
می بینم که خیلی شبیه رد ُسم هستند. کمی به پایین خم می شوم، بعد سرم 
را تـکان می دهـم؛ یعنی ممکن اسـت همان باشـد که فکـرش را می کنم؟ این 
جنگل متعلق به ماسـت و نزدیک ترین همسـایه هایی که حیوان نگه می دارند 
کیلومترها دورتر زندگی می کنند. وقتی هم خودمان با اسب به اینجا می آییم، 
از الی درخت ها رد نمی شـویم. حتمًا یکی از آن گوزن های بزرگ به اینجا آمده 

است. ردپاهایش هم به مرور بزرگ تر شده اند. 
مامان سرش را به عقب برمی گرداند و می گوید: »سانی داره کارش رو خوب 
انجام می ده.« اگرچه گوش های سـانی هنوز هم به  جلو تیز شـده اند، می بینم 
سـرش را کمـی پاییـن انداختـه اسـت و در اطرافش سراسـیمه دنبـال چیزی 

نمی گردد که از آن فرار کند. 
بلند می گویم: »سم داره سعی می کنه عقب نیفته.« حرفم مامان را به خنده 

می اندازد. 
نـه دربـاره ی این حرف می زنیم کـه نبوِد اندی چه حالـی دارد و نه درباره ی 
اینکه اگر بود، او به جای مامان با سانی سواری می کرد. اندی فالسک کوچک 
را بـه شـاخ زین وصـل می کرد و این طوری می گذاشـت دزدکی مزه ی »قهوه ی 


