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 دریا آخر دنیا است؟

 خراسان رضوی -احمدیسهیل 

 

د.موج بازی می کنماسه های کناره ساحل  بارضا دست رحیمه را رها می کند و خودش را روی زمین می اندازد.

رضا می رود ودستش را می .رحیمه دستمالی از کیفش برمی دارد و به طرف دریا به لبه ی کفشش می خورد

 کنی....ای بی شرف...کشد وبر سرش داد می زند:بچگه...بی شرف... گل بازی مِ

رحیمه به دوروبرش نگاه می کند.چشمش به نازنین میافتد که پشت جمعیت روی شن ها نشسته است.به 

 د.ده به دست نازنین میاو را طرفش می رود وبا دستمال دست و صورت رضا را تمیز می کند و

قایق رو از دور دیدی بیای پیش مه....قایق بیاد م حواس تو باشه دخترکم....بیا دست رضا رو بگیر...بچِ -

 ....بفهمیدی؟تو رو کنهپیدا  یشه اوقت اسماعیل جان هم نمی تونهشلوغ م

می دهد را نشان دریا نازنین سرش را تکان می دهد و رضا را کنار خودش می نشاند.دست رضا را می گیرد و 

و می گوید:رضا جان...عزیزم...اونجی رو نگاه....تا دور ...دور ...دورست آب... اینجه دریا ی ..یادته همیشه مگفتی 

 دریا کوجیه؟

 آخرش ه؟نکنه دریا آخر دنیاست؟آخرآخررتر دیده نمیشوَ،چرا هیچی اواواو خُوهر  -

 هن دست رضا را می گیرد ومی گوید:ید.د که به طرف ساحل می این می خندد وچشمش به قایق می افتنازن

 دی ...زودی باش...بدو...بدو......بفهمِ.م آلمانبعدی رو مِرِ م یونان.رِ..مِم او طرف دریا .رِ ...با اووو قایق مِبرادرجانم

 جان... ستش را می گیرد وآرام می گوید:مادرنازنین به طرف رحیمه می رود ود

د و ش می کشرسبه صورت نازنین نگاه می کند.دستی بررحیمه سرش را برمی گرداند و با چشمان اشک بار 

مسجدی که روبرویشان قرار دارد را نشان می دهد ومی  وبا دست گنبد  را آرام زمزمه می کند. ذکری

 لتو یاد حرم نیوفتاده...دلتو تنگ نشده؟گوید:نازنین جانم...دِ
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می  و دستی بر ریشش دکنار قایق می ایست قایق به کنارشان می رسد.مردی سیاهیدهد. نازنین سر تکان می

هر .با دست به عقب هل می دهد مرد.مردم کاروان به طرف قایق هجوم می برند.کشد و سیگار را روشن می کند

د روی آب رد و دست نازنین را می گیرد و از شینند.اسماعیل داخل قایق می ایستمی ن دوسه نفر داخل قایق

چند جلیقه را از پالستیک مرد سیاه  می کند و کنار خودش می نشاندش و سپس رحیمه و رضا را رد می کند.

 سیاهی در می آورد وپخش می کند.

 ایی همه چیز ته زندگی به ما نرسید...جلیقه هم روش -

 چیزی نیه اسماعیل جان...به حق امام رضا به سالمت مِرسیم... -

به مرد خیره می شود ودر گوش اسماعیل می گوید:آقاجان ایی مرد سیاه قرار مارو تا آلمان ببره؟  نازنین

 اسماعیل سرتکان می دهد ومی گوید:ها همی قاچاقچی

به ساحل  نگاه  می کند.موج دریا روی ردپای مردم پهن می شود.قایق تکان  تکان می خورد و موتور  نازنین

نین د.نازبقیه هم بلند صلوات می فرست رحیمه لواتشن می شود.با صدای صقایق با صدای گوش خراشی رو

 فرستن؟مثه ایی که زور میزنن..ری یه جوری صلوات می نا چِوش رحیمه می گوید:مامان جان..اییدر گ

 هرکی از یجا گوید:مسخره نکن...اینا... درآمده را مرتب می کند و ششال رحیمه ، موهای نازنین را که از زیر

 گپ می زنه... تن عربن....هر کی هم به لهجه خودخوو نشسمده...او خانواده که پشت آقاتاو

د که دورتر روی دریا پرواز می د.چشمش به چند مرغ دریایی می افتبه دوروبر قایق نگاه می کننازنین 

یعنی اینا واهر جون... کنند.دست رضا را می گیرد و مرغان را نشانش می دهد .رضا می خندد ومی گوید:خُ 

 ه...؟ه حیاط داشتیمِهمو مرغایی که تَ 

رن...اویکی رو ببین اوه اوه ماهی پرن... روی آب مِز نمی کردن....اینا رو ببین...مِاون مرغا پروا برادَرُمنه... -

 گرفته داره پرواز می کنه...
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دارین ..خدا  خوبیمی کشد و می گوید:دختر و پسر  نازنینزن مسنی که کنار نازنین نشسته است؛دستی بر سر

یترانه مدشاطی دخترتان...همیشه از خاطرات بچگیم که می اومدم داشتم شبیه سبط  هم یه حفظشان کنه...أنا 

  أبدا ورتش نسیم مدیترانه بخوره..بهش می گفتم...همیشه دوست داشت یه روز بیاد وبه ص

سر می خورد.رضا خودش را روی رحیمه می اندازد ومی روی چین چروک گونه اش چندقطره اشک 

 خوام باال بیارم...خورم ...مِ....مثه وقتایی که چیپس وپفک زیاد مِدِه بَه حالمِ گوید:مامانی مِ 

   اسماعیل با اخم به رضا نگاه می کند ومی گوید:زشته....زور به دل خو نیار....کل قایق رو میخوای به گند بکشی؟

ورت می دهد وبه دوروبر نگاه می کند.قایق ران از کنار موتور بلند می شود و درحالی که به آب دهانش را ق

اُبال  ایی بچه تان عادت دریا نداره؟..خوب می آید ومی گوید: ورحیمه موج های دریا نگاه می کند وبه طرف رضا

 بخوابنین رو کف قایق ...بگیر بخوابه بُالنتی و تهوعش خوب میشه

دراز می کشد.نازنین ،رضا را قلقک می دهد  روی کف قایق ن پایشان را جمع می کنند ورضاپیرزاسماعیل و 

 وبا خنده می گوید:داداش کوچولو چیشده؟

رضا لبخندی می زند و چشمانش را می بندد.نازنین سرش را روی شانه رحیمه می گذارد وبه دریا نگاه می 

 صدای باال  و باال می آیند وبه لبه قایق موتوری می خورند. کند.تا دوردست دریا را می بیند.موج های دریا

 رحیمه به سختی می شنود که دعا می خواند.

یادمه بنت عمم به فلسطین اومدن...اونا ساکن شام بودن....از بچگی همیشه وقتی به شام می رفتیم  -

خواستیم ما دو تا رو ببره خیم امن و اون باهم بازی می کردیم ..تا ایی که اونا یه بار اومدن تل ربیع از 

روی آب انداخت اخیم دریا ...اون ماهی گیری می کردی وقتی فلسطین بودیم...اون روز وقتی قایق رو 

ارو زد و روی آب شناور شدیم...حال بنت عمم بد بدتر شد..روی تور های ماهی گیری باال اورد... از پ و

 خداکنه بچه تان مریض نشهنه مدیترانه بیرونمون کردن...اون زمان منم از دریا بدم اومد...تا اینکه کرا
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رحمیه دستی بر سر رضا می کشد وبه لب های خشک پیرزن نگاه می کند و می گوید:نه خانم جان چیزی 

  نیس...بچم خوب میشه ایشااهلل به حق امام رضا خوب خوب می شه...

وید( ایی روزا که دمشق جنگ ..دوس داشتم دخترم شماها از حرم امام ضا اومدین..هی ...)آرام تر می گ -

آخر عمری که دیگه حرم بی بی جانه نمی تونوم ببینم ...می رفتم مشهد  و همون جا میمردم...ولی 

 حیف بچه هام خسته شدن ...دلشون میخواد جای راحتی برن

می وزد.نازنین به قایق صلیب سرخ که دوردست  می گذرد نگاه  ابرهای سیاه از دور دیده می شنوند.باد خنکی

 امام رضا رو مِشناسین؟می زنین؟نگپ انم...شما کجایین؟ به زبون ما اَدِل می کند ومی گوید:خ

بنتم ..من از سوریه اومدم...ولدم خدا بیامرز مسافر میبرد ایران و مسافر می اورد دمشق...یه چند باری  -

شدم ولی خاطره ی حرم علی به موسی  رو فراموش نکردم ..یه عالمه کبوتر دور تا  باهاش اومدم...پیر

..بعدا تو چی فکر کردی مگه میشه علی بن دور حرم پرواز می کردن ...گنبد حرم امام رضا جمیله

 موسی رو نشناسم؟

 م خدا پیغمبر نمیشناسن....رِخانوم...شنیدم که اینجی که ما مِ آخه -

ریزد وقایق تکان تکان می خورد.رضا با گریه بیدار می شود.رحیمه بغلش می کند ومی  موجی روی قایق می

یا رد می شیم...هی اگه مشهد بودم انشااهلل به حق امام رضا جان از درگوید:چیزی نیه آقاپسر مه...گریه نکو....

 چیز میزی خیرات می کردم...گریه نکن جانم...چیزی نیس...

مشهد...مشهد...مشهد..بسه رحیمه بسه...دیگه ما مشهد نیستیم....دیگه جایی نیم که فردای ای طفال  -

بدتر از ما نباشه خوش تر نیه....بسه...امام رضا امام رضا خوتو بکشتی چی شد؟ چن بار نذر کردی آخر 

دوا درمون نداشت چی شد؟ بشین داداش خدابیامرزمه یادخو بیار...از باال داربست بیافتاد...خرج 

 ...فکرمی کنی چی بالیی سر دخترش که همسن وقواره نازنین میاد...هان؟
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ساله مثه  15وبا آه می گوید:هی..روی زانوانش می گذارد اسماعیل کوله پوشتی را از کنار پایش برمی دارد و 

 ..هیکار کردم کل داروزندگیم همینای.. خر

را می گیرد.موج ،دستش را خیس می کند.به صورت رضا نگاه می نازنین خم می شود و دسته ی کناری قایق 

 کند ومی گوید:ههههه یخ...یخه...

ق بنت غرق میشی...نمیبنی قای خودش می نشاندش ومی گوید:نکن  پیرزن ،شانه ی نازنین را می کشد وکنار

 ام ...باال پایین میره پرتت می کنه

می وزد.نازنین دستانش در جیب مانتو می کند ومی وباد سردی  ابرهای سیاه روی آسمان پخش میشنوند

 گوید:مادرجان...مگه االن برج شش نیه؟شهریور که هوا گرم؟

یسان  فرق نداره...هوا این روزاهم سرد میشه...بیاین ...کنار دخترکم...بنتی ...برا دریا ربیع و جمادی ون -

 هم بشینیم..گرم تر میشیم....

را بغل می کند وسرش را روی کوله می گذارد وبه پیرزن نگاه می کند.باد سرد به گونه  نازنین ،کوله پوشتی

 هایش می خورد و چشمانش را می بندد.صدا های مبهمی را می شنود.

 یا امااااااااااااااااااااااام رضا ... -

ی خوردو با موج قایق تکان شدیدی منازنین چشمانش را باز می کند وخودش را در بغل اسماعیل می اندازد.

بلندی باال و سپس روی آب می افتاد.آب از هر طرف در قایق سفید رنگ می ریزد.صدای جیغ رضا میان داد 

 وفریاد مردم در قایق گم می شود.

چیه داد میزنین...هی مردک خجالت بکش مثه زنا جیغ جیغ می کنی.. خفه...چهار تا موج وتکون  -

قایق رون...سرعت موتور بیشتر کن...ایی نیم ساعتُ زود تر برسیم تکون قایق ایی قدر ترس داره؟..هی 

 ودت از دست اینا راحت شی هم ما ..ایی همه آدم از ایور رد کردم به جرمن مثه اینا ندیدمهم خ
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 مچ بندی را درمی آورد و دستش را در کیفش می کند و پیرزن دستی بر موهای رضا می کشد ومی بوسدش

د زمانی افتادم که مشهداومده که زد ،یا ..با حرفاییآقاتمی گوید:ایی شاب....رد وبه طرف نازنین می گیو

گفت خوب شدن مهم نیس مهم دل آدمه که شاد باشه،ایی مچ بند رو از مشهد آقام  یبودم...آقام همیشه م

 برام خرید،بگیر،مال تو

روی مچ بند قرار دارد.رحیمه دستی نازنین مچ بند را می گیرد وبه آن نگاه می کند.تعداد زیادی نگین کوچک 

 بر سر نازنین می کشد وبه چشمان درشتش زل می زند ومی گوید:دخترم...تشکر کن از خانم...

نازنین زیر لب ،ممنون می گوید.پیرزن لبخندی می زند ومی گوید:دختر خوبی تو...تو خیلی شبیه بسطی 

ما نمی ریخت اینجا نبودم... او وقت ایی مچ بند  ..شاید  نه حتما اگه بمب های طیاره های جنگ روی مدینه

 رو نوه ام می بست... و او...

ی مجیغ می زند و نازنین به آسمان نگاه می کند.قطرات طوفان با شدت بر گونه اش با صدای رعد وبرق ،رضا  

ش بندد.صدای دوستش فاطمه در گوشچشمانش را می خورند.سرش را پایین می اندازدو خمیازه می کشد.

 بارون میاد،شر شر،پشت خونه هاجر....می پیچد: 

زمزمه می کنند وآرام اشک می را رت های رنگ پریده پیرزن و رحیمه زل می زند که دعایی نازنین به صو

 طرف قاچاقچی قدم برمی دارد. ز کنارش بلند می شود وبهریزند.اسماعیل ا

 بتمرگ ،بشین... -

قدمی قاچاقچی با موج دریا  گوشه قایق پرت می شود.قاچاقچی اسماعیل از بین ساک ها قدم برمی دارد وچند 

سرش را باال می آورد.موج دریا و قطرات طوفان به صورتش می خورد و می گوید:هی چی مرگته از او ور بلند 

 ن بخوره چیزی شه؟هان؟شدی وسط طوفان میای ایی ور ،به عقلت نمیرسه با قدمات قایق تکون تکو

 تو با ایی صدای نکرت چرا چارتا جلیقه بیشتر با خودت نیاوردی هان؟ -
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نازنین دوستش را روی گوشش می گذارد وخودش را روی پای رحیمه می اندازد و نفس عمیقی می کشد وبا 

دست زنم،هیچی هم  خود می گوید:موجا میان باال وباال...ماهی ها میان باال باال روی آب ومیشه به پولکشون

بزرگی دیده میشه،تازه با جیغ رضاجان پری های دریایی رنگین کمان نیه...بارون قطع مشه واووقت واه چه 

 میان کنار قایق ،میان که رضاجان داداش کوچلو نترسه

 نازنین سرش را باال می آورد وبه چشمان رحیمه زل می زند ومی گوید:مامان مگه امام رضا مارو،زائر هاشه

 نجات نمیده؟

  شنوچی میگی؟بلن تر بگو!گوشامه نمِ -

شنو..مگه نه؟مایی که ازش خیلی خیلی دوریم؟آرره مادر مممااااامااان میگم امام رضا جان دعای مارو مِ -

 جان؟

رحیمه سرش را تکان  می دهد وقطرات اشک و باران صورتش را خیس کرده است وبا صدای بغض دار می 

 یا آقاجانرم اور دریا .....انشااهلل تو ..رضا همه انجی مِگوید:ها دخترکم 

اسماعیل کنار رحیمه می نشیند وکوله را تکان می دهد ومی گوید:رحیمههههههه مگم امدادی چیزی هم که 

 نمیاد ایی قایقم چن تا تکون دیگه بخوره غرق مشه...ته ایی ساک اگه چیزمیز مهم نیه ول کنم؟

 نا لباسای ته آب برن چه خاکی بر سر خو زنیم؟،مرد ته ای شافیلی نزن -

 لباس میدن بما...م کمپی مرگی اه...اینجی رو ردکنیم مِرِ -

 دون.رضا ،نازنین وبقیه در آب می افتد  و برمی گرددوبا موج دیگر کج میشوقایق با موجی باال باال باال می آرود 

رد گ باال می رود.اسماعیل ،دست نازنین را می دست وپا می زنند وحباب های سفید از کنارشان به طرف قایق

زند وخودش را به کنار قایق میرساند و دو دستش را روی  طرف باال هلش می دهد.نازنین دست پا می به و

قایق می اندازد ونفس عمیقی می کشد.باد می وزد و به زور داد می زند:یخ زدم...چی آب تاریکه په کو ماهی 

 ها؟



8 
 

 نزن خو بگیر ایی قدر گپ راردختر بیا دست بِ -

 باباجان کو مامان رحیمه...کو پیرزن؟ -

نازنین دو دست رضا روی قایق می اندازد ودر گوشش می گوید:داداشی ، چی شده؟ایی قدر گریه کردی صداتو 

 باال نمیای

صدای فریاد مردم حواسش را پرت می کند.مردی ریش داری داد می زند:پس کو قایقای امداد ترکیه ..مگه ته 

 چن تا قایق غرق شده رو نجات دادنهمی هفته اخبار نمیگن 

رحیمه و اسماعیل به سطح آب می رسند.رحیمه نفس می کشد ومی گوید:یا خدا ..یااااااااااا خدا نازنین ،رضا 

 رو شکرت...اسماعیل جان کو ایی پیرزن ...بچه هایی هم ته ایی قایق نبودن کمکی کن خدا ناینجی

 اسماعیل نفس تفس می زند ومی گوید:ول کن ههههه ههه او سنگین چاق ول کن

اره یزی دنازنین چشمانش را می بندد وگوش هایش را تیز می کند وبا خود می گوید:فکر کنم یه قایقی چ

 آّبی ایی چن ثانیه خوردم ..اه چی شوره دریا چقدر میاد ایی ور..های های

 ه ...او پیرزن ،نگاه او ور قایق داره دست وپا میزنه...نِاسماعیل اسماعیل اَ -

اسماعیل سرش را پایین می اندازد ونفس نفس می زند ومی گوید:انشااهلل خدا هم او رو هم مارو نجات 

 ههه به حق امام رضا میده...ههه

روی قایق می اندازد واز قایق باال می رود.قایق زیر پایش تکان تکان می خورد.قدم برمی  رحیمه خودش را

 م پیش تو ....خانم جان...رسُدارد وداد می زند:خانم ...شامی ...حالی مِ

زن احمق بیا پایین تو شنا  ..باد می وزد ومانتوی خیسش را تکان تکان  می دهد.اسماعیل داد می زند:احمق

 گیرم..مِ بلد نی بیا ایی ور خوتو بنداز به عقب هم عین آدم
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نازنین به دوربر نگاهی می اندازد.مردم به دوردست خیره شده اند.پرچم سفید وسرخ از دور دیده می شود.قایق 

زیر پای رحیمه سُر می خورد و رحیمه در آب پرت می شود.اسماعیل خودش را در آب می اندازد وداد می 

 ییییییییییمه زند:رحیییییییییییییی

قایق صلیب سرخ به نزدیکی نازنین وبقیه می رسد.با صدای جیغ وفریاد مردم ،نازنین سرش را برمی گرداند و 

 جان..ا حلقه می زند و داد می زند:مادر جان ...آقادست راستش را دور کمر رض

 اندازد.الستیکی کنار قایق صلیب سرخ کنارشان موتور را خاموش می کند و ده،پانزده الستیک را در آب می

،رضا روی الستیک می اندازد.چشمانش را لحظه ای می بندد وچهره ی رحیمه  رضا و نازنین می افتاد.نازنین

 نه می بینی میان باال..واسماعیل را تجسم می کند وبا خودمی گوید:چیزی نیه دختر..اَ

طرف دیگر قایق غرق شده را نشان می امدادگری به طرفشان میاید والستیک را می کشد.نازنین با دستش آن 

آبن...اونجی...چرا بهم زل زدی؟حرف مه نمیفهمی؟ای....اونجا ه و مادرم وپیرزنی تَد:آقا ...پییَرمه دهد ومی گوی

 بروووووووووووووووووو

امدادگر الستیک را به طرف قایق صلیب سرخ هل می دهد وبه آن طرف قایق غرق شده شنا می کند.امدادگر 

.رضا با دستش طناب کناره قایق را ا وسپس نازنین را درون قایق میاورددستش را دراز می کند ورضدیگری 

می گیرد و جیغ می زند .نازنین ،دست رضا را می گیرد وبا خود می گوید:خدایا امام رضا ...خدا مامان وبابامه 

 ..خواهشا خدایا... ی آلمانحت پیدا شن قول میدم دگیه شیطونی نکنم...خواهشن.. اصال با حجاب میمونم

آب تکان می خورد وامدادگر از باصدای جیغ وفریاد رضا،بقیه مردم به طرفشان می ایند وبه دریا زل می زنند.

 آب بیرون می آید و سرش راتکان می دهد.صدای گریه وناله رضا در صدای موتورقایق گم می شود.

 

 پایان


