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 پیکا

 خراسان رضوی -احمدیسهیل 

 

 ایی رو از کجا گرفتی  پسر؟_

 زل می زند.  ،به راننده که از آیینه به او نگاه می کنند.و پنجره را می بندد علی سرش را باال می اورد

 روبر مِشهَد که ندیدوموایی جور جانورایی ایی د_

 علی دستی بر سرپیکا می کشد ومی گوید:اسمش پیکا...یه حیوونیه شبیه خرگوش و موش..

 راننده فرمون ماشین را می چرخاند.

 ؟ایی حیوون بچه خرگوش و موش؟مثل قاطرِ_

 .. کا...یه نوع حیوون که شبیه اونایهنه...پی_

 بابا دستش را از پنجره بیرون می برد ودر هوا تکان می دهد ومی گوید:

 م...ههههه وُبشنِ وم که باز حرف جک وجونوردُتا اینجا ایی همه راه نیومِدهاتمون  آقا راننده...از_

 ای می زند ودستش روی شانه راننده می کشد.راننده با لبخند نگاهی به پیکا می کند ومی گوید: بابا قهقۀ

 .. ناشکری نکن مرد...هرکی زائر آقا نمیشه_

 یعلی سرش را روی لبه ی پنجره می گذارد. به آسمان نگاه می کند.:)پیکا..ایبابا دستی بر پیشانی اش می کشد.

 ور آسمونی دیدی؟...چه خاکستری(ج

پیکا می کشد:)اِ...تو چرا سردته؟(علی  سر پیکا خودش را روی زانو علی جمع می کند.علی دستی روی موهای

سرش را خم می کند و از کنار کله پیکا به دوروبر نگاه می کند.:)به چیه زل ،روی صندلی جابه جا می شود.

..چه سوالیه از خودم می پرسم....باز داداش میثم می بود..یه چیزی  نیومدی؟مشهد توتا حاال راستی ؟پیکازدی...

ه قول داداش میثم مشهد خیلی بهم می گفت ..بهم می گفت که....آها تکیه می گفت...یاد داداشی به خیر ب

 کِلوُن 

 ...کنار اون سوییت آپارتمان نگه داریِکم جلوُتر آقا راننده_
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 پایش را روی ترمز می گذارد وآرام  فشار می دهد.کنارآپارتمان نگه می دارد.راننده سرش را تکان می دهد.

 

می کند.دستی بر سر پیکا می کشد.پیکا دندان درآن فرو دستش را  علی زیپ ژاکتش را تا نیمه بازمی کند و

آدم  مملو ازهایش را بهم می زند.علی لبخند موزیانه ای بر صورتش دارد.به دوربر نگاه می کند دوطرف خیابان 

هایی است که به سوی حرم می روند.چشمش به پرنده ای می افتاد که کمی جلوتر کنار ستون برق نشسته 

است.یاد حرف داداش میثم می افتاد که می گفت توی مشهد به این پرنده ها ،موسی تقی می گویند.علی 

ی تقی کسی راه نمی رود.دست بابا زیپش را می بندد.چشمانش برق می زند.به دوربر نگاه می کند.اطراف موس

ی علرا رها می کند .به طرف پرنده می دود .روی پرنده می پرد.پرنده با جست از الی دستانش بیرون می رود.

 نگاهی به پرنده می اندازد.پرنده درحالی که به چشمان علی نگاه می کند پرواز می کند ومی رود.

 بچه جان...گناه دار ..._

ورت می دهد.بابا کنارش می رسد ومی قآب دهانش را  اومی گذرد وسرش را تکان می دهد. ی از کنارعلیعابر

 را نمی کنی... اایی جورکار از،...تو شهر گوید:ایجا مگه دشتِ

ی متی بر شلوارش می کشد به طرف بابا بابا با اخمی که بر صورت دارد قدم برمی دارد.علی بلند می شود.دس

 ردمت مشهددد می گوید: ایی پرنده ها که ناراحت شن...آقاشونن ناراحت می شه... اوُدود.بابا بدون آن که برگر

 که آقا رو ببینی نه اینکه ...استغفراهلل.. 

 علی سرش را پایین می اندازد و به کفش هایش نگاه می کند.

 یا آقا یا آقا ...رضا رضا جان...._

 آن طرف خیابان به طرف حرم می رود.ر نگاه می کند.هیئتی بوسرش را باال می آورد وبه دور

 ؟بابا ایی هیئت چیه اینجا_

 علی اینا مثل ما از شهرستونی جایی میان...حاال خواستن تا دم حرم سینه زنان بزن.._

علی چشمش به گلدسته حرم می افتاد.غرق نگاه به گلدسته می شود.گلدسته ای یک دست طالیی.پلک می 

 سرش را باال می آورد.به گونه های استخوانی بابا نگاه می کند.زند.صدای ناله بابا را می شنود.

 بابا ..چی شده...؟_
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 بابا دستش را در جیبش می کند و دستمالی در می آورد وچشمانش را خشک می کند.

یاد چهل سال قبل افتادُم....هر روز از دم بیمارستان تا اینجا می اومدوم تا با آقا حرف زنم....روز آخری که _

 قرار بود بریم دهات همی جور هیئتی توی خیابون بود...

 دو مرد از کنارشان می گذرد.نگاهی به زیر گذر حرم می اندازد.

 بابا...هر کی چیزی بخواد از آقاوووامام رضا بهش می ده؟_

صدایش در شلوغی دور حرم گم می شود.به چند قدمی در های ورودی حرم می رسد.زیپش را باز می 

به نگهبانانی می افتاد که مردم را بازرسی می کنند.به صورت بابا نگاه می کند.می ترسد به بابا کند.چشمش 

بگوید که پیکا را دزدکی با خود آورده حرم.صدای تالوت قرآن به گوش می رسد.آسمان آرام آرام به سرخی 

د.بابا می ایستاد و می رود.دختر بچه ای از کنارش می گذارد.با پالستیکی در دست به طرف خادم می رو

 دستش را روی قلبش می گذارد وشروع به خواندن اذن دخول می کند.

 ول می دمق آقا...میشه سمورمُ ببرم...داخل حرم....مواظبم...ازدستتم نیافته..._

خادم دستی بر سر دختر می کشد وبا لبخندی که بر صورت دارد می گوید:دخترکوچولو...نمی تونی سمورآبی 

 حرم ببری...نمی تونی...تو ...توی 

دلش خالی می شود.بابا دست علی را می کشد.علی دستش را داخل جیبش ورت می دهد.قعلی آب دهانش را 

 می برد وپیکا را درمی آورد.نگاهی به گوش های گرد پیکا می اندازد.

 یا امام رضا...یا امام رضا...یا امام رضا جانم...._

نگاهی به دوربر می اندازد.پشت سر بابا به طرف خادمی که بازرسی می هیئت به طرف در حرم می آید.علی 

 کند می روند.به پیکا می گوید: می رم جای اون آقاهه تو رو نشون می دم که توی جیبم جا می شی...

به دو قدمی خادم می رسند.ناگهان چند نفری از هیئت که عقب عقب می آیند به کمرش می خورند.علی 

یکا از دستش بیرون می پرد وبه طرف در می رود.درحالی که به طرف پیکا می دود داد می تکان می خورد وپ

 زند:پیکا...پیکا

 ...ری می ری...گم می کجابابا به سرعت دست علی را می گیرد ودر گوشش داد می زند:

 افتاد....بم بابا پیکام...پیکام از دستُ_
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 بابا با دهانی باز می گوید:مگه اورده بودیش؟

ی حیران به دوروبر نگاه می کند.بابا به طرفش می آید.:)بچه جان...فکر نکردی نمی تونی ببری توحرم؟...( عل

 بابا زل می زند. درون چشم رنگنقطه های قهوه ای علی دستی به سرش می کشد ویه 

 ریزت به هیچ کدوم از داداشات نرفتی....خب کدوم ور رفت... بایی جستِ_

 رم....از الی پا ها رفت...بابایی....رفت توی ح_

ف می ایستاند.خادم یکی یکی مردم را بازررسی صبابا دست علی را می کشد وبه طرف در ورودی می برد.در 

 می کند.نسیم سرد می وزد.بابا دو دستش را روی شانه علی می گذارد.

 پسرخوب...چرا اشک می ریزی...؟_

علی با دستش اشک هایش را پاک می کند.از کنار خادم می گذرد. وارد حرم می شود.در حالی که هق هق 

که به طرفش می آید.همیشه بی بی جان می گفت:) تو قدت به بابات می می کند چشمش به بابا می افتاد 

 ترای لوث شهری...ابرو های گره زده به طرفش می آید ومی گوید:گریه نکن...مثه ایی دخ با  باباره( 

 بابا دست علی را می گیرد وبه خود می برد.

 به چی گریه می کنی...یه جونور زشت بدریخت بود دیگه...قیافه خر ازیی بهتر..._

 علی می ایستاد.لحظه ای صدای اذان را می شنود.:)بابا خب پیکا گم شده... بیا پیداش کنیم...

 .چی پیدا کنیم....توی حرم به ایی بزرگی.._

 به ایی خادما...بگیم....خب تو فیلما نشون می ده بچه ای چیزی گم میشه ..اینا پیدا می کنند_

 چه آدم! نه یه جونور به قد موشیچه آدم !....بیپسرجان ب_

 علی سرش را پایین می اندازد.هر لحظه چند نفر دسته جمعی از کنارشان می گذرد.

 ))الاله اال اهلل....((

 ...چی نمیشهبریم....نماز شروع شد...اینجا وایسی هیبچه جان بیا _

 علی در حالی که گریه می کند پشت سر بابا به راه می افتاد.هر از گاهی به دوربرش نگاه می کند.
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 ))اللهم صل علی محمد وآل محمد....اللهم صل علی محمد وآل محمد...اللهم صل علی محمد وآل محمد...(( 

هد.تسبیح را کنار مهره می گذاردوبمی دهد.موهای دستش را زیر آستینش قایم می کنبابا آستینش را پایین 

 به نقطه ای خیره می شود.علی دوپایش را بغل کرده و علی نگاه می کند.    

 فکر نمی کردم ایی قد گریه کنی _

 آقا جان خوب چیکار کنم نمی تونم فراموش کنم _

 ه گیرمیاریخب بچه جان میریم دهمون تو چهارتا دیگ _

نسیم خنکی می وزد. علی نگاهی به آسمان می اندازد چند تکه ابری در آسمان دیده می شود علی به نگاهی

 ابرو های پرپشت بابا می اندازد.  به 

م پابوسی آقا که سالمتی  هبابا جان من می دونم چرا ایی وقت سال اونم خیلی با عجله اومدیم مشهد واس _

 آقا داد...یادمه همی شش ماه قبل بود او روز عصر...  نو

... 

ایند و می  طرفشرا نگاه می کند.چند گوسفندی به علی دستمال رااز دور پیشانی اش باز می کند.به دور تا دور صح

از علف های کناردرخت که روییده است می چرند.از زیر سایه درخت بر می خیزد.   چند قدم برمی دارد وبه طرف  

پیکا که کنار جوی آب نشسته است می رود.پیکا هر از گاهی سرش را    باال می آورد ودوروبر را نگاه می کند.علی ک

نار پیکا می نشیند .دستش به آب می زند وآب روی پیکا  می چکاند.پیکا موهایش را پف می کند وبه صورت علی ن

 گاه می کند.

رو می توسبزوار مگفت تو سرعتت او قدر زیاد که از ده مون تا :)پیکا...حاجی قندی او روز یادتِ چی گفت؟..

بری...ای یروز بشه فرار کردنتو ببینم...چی جالب!....نه ..فرار نه...فرار نکنی...به جای فرار بری تا یه پیامی    نی

 به کسی بدی.

 بع...بعهه_

ی که می خندد دستش را درآبگوسفندی به طرفشان می اید.پیکا خودش را درون جو می اندازد.علی در حال

با دست دیگرش کمی از پشم های گوسفند رامی کند وصدای گوسفند درمی کند وپیکا را بیرون می آورد.   

 گوشش می پیچد.        

 :)چی ترسیدی....یه گله گاو بیاد طرفت یا یه عالمه آدم ببینی ...حتما ..ههه..هههه(
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علی مشتی ماسه بر می دارد وبلند می شود.به دور وبر نگاه می کند.چشمش به دره ای می افتاد که کمی آن

 طرف تر از چراگاه است.   

 بعععععععععععع_

 صدای گوسفندی که طرف دره می شنود او را هراسان می کند .به طرف وسط گوسفندان می رود.

 خب...حاال اینا رو بشمورم..یه دو..سه_

حظه می پرد به هوا تا گوسفندان دوروبر را ببیند.:)پیکا...یه دوتا فکنم کمه...وای...( علی هراسان در حالیهر ل

که آب دهانش را غورت می دهد به طرف دره می رود.چهره عصبانی بابا و داداش رضا جلوی چشمش می آ 

کنار جوی ودرخت میدیگر که گرداند وبه گوسفندان ید.عرق کرده است.به کنار دره می رسد.سرش را برمی 

روی تخته سنگ های کناره درپایش راکند.چشمش به پیکا می خورد که به طرفش می آید.نگاه می   چرند 

 ه می گذارد.

 بععععععععععع_

گوسفندی کمی پایین تر به درختی گیر کرده است.آرام آرام پایش را روی صخره های پایینی می گذارد.صدا

شنود.پلک می زند.پایش را روی تخته سنگی بزرگی می گذارد.به چند قدمی  گوسفندفریاد عقابی را می  ی 

 رسیده است. 

 اینجا چیکار.................................._

چد.چند متر پایین تر از درخت کنار صخره ای می افصدای پرت شدنش به پایین تخته سنگ در دره می پی

رخت می دود.ان قدر تند می دود که ماسه ها از زیر پایش پرت می پیکا با پا های کوچکش به طرف د  تاد.

 کنار درخت رد می شود.به طرف کلبه می رود.از کنار کلبه تا ده را زیادی نیست...  شوند.از

 بابایی...همی پیکا بود که اومد پیشتون....اون واسه من تا دم روستا دویید...._

 کشد.آه می کشد.دستش را روی شانه علی می گذارد. بابا دستی به ریش های کم پشت چانه اش می

 هممت...از او روزای سخت تا حاال یادم رفته بود...این جونورنبود چی میشد او وقتحاال می فَ_

 صدای مداحی در چهارسوی صحن می پیچد

 اول برنامه ی امشب دلمون رو ببریم بارگاه حضرت زینب....{ }خوب چه زیباست
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لی می کشد ومی گوید:آدم وقتی که بخواد چیزی بدست بیاره که واسش خیلی مهم بابابا دستی به صورت ع

از کسی بخواد که کاردون...من چهل سال قبل شب میالد هم بود...بلند شدم یه نفس از دم بیمارستان     ید

انو  نشستم.تا اینجا دویدم...خیابونُ...چهارراه همه رد کردم...رسیدم دم حرم روبروی بست جنوبی حرم چهارز

بود....گفتم یا امام رضا یه هفته ظهر شب میام حرمت...بذار ایی دعای دل کوچیکمو برآورده کن.   وقت اذان 

 نشه....     ..بی بی کور

بابا سرش را پایین می اندازد وآرام هق هق می کند.علی سرش را برمی گرداند.به گنبد امام رضا نگاه  خیره م

می دهد.صدای هیاهوی حرم را دیگر نمی شنود.نور نارنجی رنگ گنبد چشمش ی شود.آب دهانش را غورت 

 را می زند.سرش را تکان می دهد.دو دستش را روی زمین استوار می کند.پلک می زند.

ات فکر کنم....آخه من کوچیک تر ازامام رضا...االن چن ساعته اومدیم حرمت...تا حاال یه لحظم نخواستُم به_

ی چیزی داشته باشم...همیشه حرف ز شما میشه یاد گنبدت میافتم که می درخشه ولی مشکلونم که بخوام 

حاال کار به ایی گنبد و گلدسته ندارم...من بچم....یه پسر بازیگوش....هیچ حیوونی ازدستم نیس که آزار ندیده

رتونه...میشه به خدپرنده های مشهد تا دیگه..مو می دونم که ایی شهر مال شماست..ایجا هم قص    باشه...از 

 متکاراتون بگید پیکا مو بهم بدن؟

علی سرش را روی زانوی بابامی گذارد.چشمانش را می بندد وآرام گریه می کند.تصویرپیکا با آن  پوست نارن

 جی رنگش جلوی چشمش می آید.

 

 بابا آرام سر علی را تکان می دهد.

 علی...علی بلن شو....نماز_

می کند.به دوروبر نگاه می کند.با دستش چشمانش را پاک می کند.از روی تخت علی آرام چشمانش را باز 

 بلند می شود.

 بابا..امروز می ریم...ده مون؟...خب پیکا که پیدا نشد؟_

بابا با حوله دستانش را پاک می کند ودر حالی که آستینش را پایین می زندمی گوید:پیدا شدن پیکا چیز غیر 

 ممکن..فراموشش کن..
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دست علی را می گیرد وبه دنبال خود می کشد.علی چشمانش را می بندد.احساس می کند که پیکا لباسش  بابا

نجره به بیرون نگاه می کند.آسمان از پرا می کشد.سرش را تکان می دهد از پله های آپارتمان پایین می آیند.

 ابری است.

 میره حرم یه آرزویی داره....توچی؟علی...تو لحظه ای که اومدیم مشهد نگفتی دعات چیه....هر کی _

علی سرش راپایین می اندازد سکوت می کند.از در هتل بیرون می روند.چشمش به نانوایی می افتاد که در 

می ترساندش.علی به بابا نگاه می کند که بن نقطه ای در نگاه می نانوایی را باز می کند.صدای رعد وبرق 

 به گنبد حرم چشم می دوزد.صدای رعد وبرق هر لحظه بیشتر می شود. کند.به مسیر نگاه بابا نگاه می کند.

امام رضا..امروز میام خداحافظی....دلم توایی یه سال هیچ وقت نشکسته بود...ولی االن تنهای تنهام..نمی شد _

برم دهمون  آرزوم رو از تون بخوام...همه خانوادمون...گوسفندا...هم محله ها...رفقا خوبن جزمن... دیگه امام رضا

هیچ وقت یادم نمی ره...روزهایی که یه گوشهه بشینم تا گوسفندا رو بچرند...تنهایی...بدون یه حیوونی به اسم 

 پیکا

حس می کشد که سرش خیس می شود.دست بابا را رها می کند .کف دستش را زیر باران می گیرد.یاد لحظه 

ام می بارد.کفتری کنار پایش نزدیک ستون می نشیند.از هایی می افتاد که پیکا را خیس می کرد.باران آرام آر

آدم های کمی به طرف حرم کنار کفتر می گذرد.کفتر بال هایش را جمع می کند.به نزدیکی حرم می رسد.

 می روند.صدای ریزش باران برخیابان حکم فرماست.

 اهلل اکبر اهلل اکبر..._

 

 رواق بیرون می آیند.علی چشمش به دو جوان می افتاد که عکس می گیرند. از با پله برقیبابا وعلی 

 یحیی...زیر عکس بنویس...منو سعید یهویی تو حرم_

دو پسر در صحن می پیچد.بابا نگاهی به علی می اندازد.آهی می کشد.از کنار ورودی بست طوسی  صدای قهقۀ

 می گذرند.بابا با دستش گنبدی را به علی نشان می دهد.

 علی اون گنبدو می بینی...؟_

 کدوم بابا...کدوم؟_

 همون گنبدی که دورش پراز درخت...چند کفتر دوربرش پرواز می کنند...._



9 
 

 پیکا درخت خیلی دوس داشت....همیشه می خواست از درختا باال بره...._

 پسرجان...بس کن ...هی تو فکر او حیوونی..فردا ازصبح با حیوونا سروکار داری_

می گذرند.پلک می زند.چند پرنده در _بین بست طوسی و طبرسی_ار ساختمان هاسی در حال کاراز کن

صدای نقاره زنی آسمان پرواز می کنند.علی نگاهی به آسمان می کنند.آسمان آرام آرام رو به روشنی می رود.

نزدیکی  ی افتاد.بهچشم علی به کبوترانی می افتاد که هر لحظه در آسمان بیشتر می شوند مبه گوش می رسد.

دسته ای از کبوترها کنار ستون برق فرود می آیند.علی دست بابا را فضای سبز کنار مقبر طبرسی می رسند. 

رها می کند ومی ایستاد.بابا آهی می کشد وبرمی گردد.تعداد زیادی کبوتر روی زمین فرود می آیند.علی به 

بوتران دور پیکا به زمین نوک می زنند.چشمان علی برق کبوتران خیره می شود.چشم علی به پیکا می افتاد.ک

 لی می بیند روی زمین می افتاد.پلک می زند.امی زند.زیر پایش را خ

 هی اونجا رو....._

 دست های مردم به طرف کبوتران می آیند.

 برین کنار...آقا ..خانم...کنار برید...._

می روند.کنار خادمی می ایستاد وکنار گوش می ه طرف خادم ها چند خادم به طرف پیکا می آیند.بابا ب

 گوید:آقا ...ای پیکا مال بچه مِ...اینا...

علی سرش را باال می آورد وبه آسمان نگاه می کند.دسته ای از کبوتر ان به طرف گنبد پرواز می کنند.علی 

علی  آورد وکنار گوشبلند می شود وکنار پیکا می نشیند وپیکا در دست می گیرد.خادمی سرش را پایین می 

 می گوید:پسرم...بهتر بلن شی...وگرنه ایی مردم پوست حیوونتُ می کنن...ایی یه معجزست..

علی پیکا بر می دارد وگنبد نگاه می کند.چند کبوتر دورتادور پرچمی که برفراز گنبد است پرواز می کند.لبخند 

 می نشیند.علی بر صورت 

 

 پایان........

 

 


