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یاس به حضوروغیاب پاسخ میدهد،
گل میزند و از آن لذت میبرد
ای���ن ماجرای یاس اس���ت که خودش آن را برایم نقل کرده اس���ت .موقع
گوشدادن به این داستان ،تقریباً داشتم َکر میشدم ،باِاینکه نیم کیلو پنبه
توی گوشهایم فرو کرده بودم .راستش صدای یاس آنقدر گوشخراش
اس���ت که حتی وقت���ی با تُن صدای پایین و آهس���ته صحبت میکند ،حتی
سرنشینان هواپیمای جتی که حدود دههزار متر باالتر از سطح دریا و باالتر
از س ِر یاس هستند ،میتوانند صدایش را بشنوند.
حاال او دیگر تِنورخوان 1سرشناس���ی است که از قطب شمال تا جنوب،
آوازهی نام هنری ُپرشکوهش پیچیده ،ولی االن وقت این حرفها نیست،
اس���م قهرمان
چون همهی اینها را بارها و بارها در روزنامهها خواندهاید.
ِ
داستان ما یاس است و با همین نام در قصهی ما حضور دارد.
یکی بود یکی نبود .یک پسربچهی معمولی بود ،شاید کمی ریزنقشتر از
بقیهی بچهها ،بااینوجود از همان نخستین گریههای بدو تولد ،صدایی رسا
داشت.
هنگامی که یاس متولد ش���د ،مردم دهکده در دل ش���ب هراس���ان از
خواب پریدند ،چون میپنداش���تند صدای آژیر کارخانهها را شنیدهاند که
آنها را به کار فرامیخواند ،اما این فقط صدای یاس بود که همچون تمام
بچههای تازهمتولدشده میگریست تا صدایش رساتر شود.
خوش���بختانه یاس خیلی زود یاد گرفت از س��� ِر شب تا صبح بخوابد ،این
 .1تِنور به زیرترین نوع صدای مردان گفته میشود ،دامنهی آن بر اساس کلید ُسل از ن ُت دوی زیر خط اول
و ن ُت الی باالی خط پنجم است .این نوع تُن صدا در آواز مردان بسیار بااهمیت است .م.
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همان کاری بود که سای ِر آدمها ،البته بهجز روزنامهنگارها و نگهبانان شب،
انج���ام میدادند .اولین جیغش ،رأس س���اعت هفت صبح بلند میش���د:
درس���ت س ِر همان ساعتی که مردم میخواس���تند از خواب بلند بشوند و
بروند س ِر کار .از آن پس آژیرها بیمصرف شدند ،گوشهای افتادند و زنگ
زدند.
هنگامی که یاس ششس���اله ش���د ،به مدرس���ه رفت .معلم داش���ت
حضوروغیاب میکرد .همینکه به حرف «ی» رسید ،صدا کرد« :یاس!»
دانشآموز جدید مشتاقانه پاسخ داد« :حاضر!»
همان لحظه ،صدای انفجار مهیبی ش���نیده ش���د ،همچون آبش���اری که
ناگهان فرو بریزد :تختهسیاه درهم شکست و هزاران تکه شد.
معلم همانطور که دستش را به طرف خطکش میبرد ،سؤال کرد« :چه
کسی به تختهسیاه سنگ پرتاب کرد؟»
هیچکس پاسخ نداد.
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معلم گفت« :دوباره حضوروغیاب میکنم».
دوباره از حرف «الف» شروع کرد و به هر اسمی که رسید ،این سؤال
را پرسید« :تو سنگ پرتاب کردی؟»
بچهها وحشتزده پاسخ میدادند« :من نبودم! من نبودم!»
هنگامی که به حرف «ی» رسید ،یاسکوچولو هم بلند شد و با صراحت
پاسخ داد« :من نبودم ،آقای ُمع»...
اما فرصت نش���د تا واژهی «معلم» از دهانش خارج ش���ود و شیشهی
پنجرهها فرو ریختند .این بار معلم بهدقت کالس را زیر نظر داشت و مطمئن
بود که هیچیک از این چهل دانشآموز دست به سنگقالب نزده است.
معلم نتیجه گرفت« :حتماً یکی از بیرون این کار را کرده است .یکی از آن
پس���رهای بازیگوش که بهجای آمدن به مدرسه ،النهی پرندگان را نشانه
گرفته است .گیرش میاندازم ،گیرش میاندازم و گوشش را میپیچانم و
میبرمش کالنتری».
آن روز صبح همهچیز به همین منوال گذشت .صبح روز بعد ،معلم باز هم
حضوروغیاب کرد و دوباره به اسم «یاس» رسید.
قهرمان داس���تان م���ا ،درحالیکه با افتخار همهجای مدرس���ه را برانداز
میکرد ،پاسخ داد« :حاضر».
پنجرهها هم در جوابش گفتند :جیرینــــــگ!
شیش���ههایی که س���رایدار درست نیم س���اعت قبل ،از نو انداخته بود،
شکستند و افتادند توی حیاط.
معلم گفت« :عجیب اس���ت ،بدبختی ما درست زمانی شروع میشود
که به اس���م تو میرسم .فهمیدم پس���رم ،تو صدای فوقالعاده بلند و تیزی
داری ،صدایی که مثل یک گردباد ،هوا را به جریان میاندازد .برای اینکه
مدرسه و روستا خراب نشود ،از امروز ،تو باید با صدای خیلی آرام صحبت
کنی .موافقی؟»
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یاسکوچولو که از سردرگمی و شرمندگی سرخ شده بود ،اعتراض کرد:
«اما آقامعلم ،آخر اینکه تقصیر من نیست».
تختهسیا ِه نویی که سرایدار همین امروز صبح رفته بود و از مغازه خریده
بود ،پاسخ دادَ :ش َپلَـــــق!
معلم گفت« :بیا این هم نتیجهی حرفزدنت!»
وقتی دید که یکباره اشک روی گونههای یاسکوچولوی طفل معصوم
سرازیر شد ،از صندلیاش بلند شد ،به پسر نزدیک شد و دستی بر سرش
کشید« :پسرکوچولو ،خوب به من گوش بده .صدایی مثل صدای تو ممکن
است برایت دردسرساز شود یا برعکس ممکن است خوششانسی برایت
پیش بیاورد ،ولی فع ًال بهتر اس���ت کمتر از صدایت استفاده کنی .ازطرفی،
سکوت بهتر از بیمقدمهسخنگفتن است».
از آن روز به بعد ،یاس دچار عذاب وجدان شد .در مدرسه برای اینکه
دردس���ر جدیدی به وجود نیاورد ،همواره دهانش را محکم با یک دستمال
میبست تا حایلی باشد برای صدایش .صدایش اینقدر ُپرقدرت بود که
وقتی حرف میزد ،همکالسیهایش باید گوششان را با انگشت میگرفتند.
معلم ه���م تا ِّ
حد امکان ازش س���ؤال نمیپرس���ید .ازطرفی ،یاس یکی
صحیح تمام
از بهتری���ن دانشآموزها ب���ود و معلم مطمئن بود که او پاس���خ
ِ
پرس���شها را میداند .در خانه ،بعد از نخس���تین اتفاق (س��� ِر میز ،داشت
آنچه را که در مدرسه اتفاق افتاده بود ،تعریف میکرد که هر دوازده لیوان
افتادند و ُخرد و خاکشیر شدند) لبگشودنِ او ،بهشدت قدغن شده بود.
او برای اینکه هرچه توی دلش هست خالی کند ،باید به فضای بازی دور از
دهکده میرفت :به بیشهزار ،حاشیهی دریاچه و مزارع .هنگامی که کام ًال
مطمئن میشد تنهاست و فاصلهی بسیاری از پنجرهها و همشهریهایش
داردَ ،د َمر روی زمین دراز میکش���ید و دهانش را رو به زمین میگرفت و
شروع به آوازخواندن میکرد .چند دقیقهای نمیگذشت که زمین شروع
16

به لرزش میک���رد :موشهای کورِ ،کرمها ،مورچهه���ا و همهی موجوداتی
که زی��� ِر زمین زندگی میکردند ،تا کیلومترها پا به فرار میگذاش���تند ،فکر
میکردند زمینلرزه شده.
یاس تنها یک بار شرط احتیاط را فراموش کرد .یکشنبه بود و در زمین
ِ
حس���اس فوتبال برپا بود .یاس ی���ک بازیکن حرفهای
ورزش ،مس���ابقهی
نب���ود ،اما بازی کمک���م خ���ون را در رگهایش به جری���ان انداخت .همان
تیم دهکده با تشویقهای بلند هوادارانش دست به حمله زد( .من
لحظهِ ،
دقیقاً نمیدانم «دستبهحملهزدن» به چه معناست ،چون از بازی فوتبال
س���ر درنمیآورم :اینها چیزهایی بودند که یاس دقیقاً با همین واژهها برایم
نقل کرد ،اما البد ش���ما معنای آن را بهخوبی درک میکنید ،البته اگر جزء
خوانندگان نشریات ورزشی باشید).
هواداران فریاد میزدند« :یاال ،زود باشید!»
یاس هم از ته دل فریاد زد« :یاالااااا»...
ِ
سمت مهاجم مرکزی در
همان لحظه ،هاف َبک سمت راست ،توپ را به
ِ
قدرت نیرویی ناشناخته تغییر
نوک حمله پاس داد :اما توپ در نیمهی راه با
مسیر داد و از بین پاهای دروازهبان تیم مخالف وارد دروازه شد.
جمعیت فریاد زدندُ :
«گــــــل!»
یکی گفت« :چه ضربهای! دیدید چطور دروازه را باز کرد؟ عجب ضربهی
دقیق���ی بود .میلیمت���ری از کنار پای دروازهبان گذش���ت .بازیک���ن ما واقعاً
پاطالیی است».
اما یاس به خودش آمد و سریع فهمید ماجرا ازچهقرار است .با خودش
فکر کرد« :ش���کی نیس���ت که این گل با صدای من وارد دروازه شد .باید
خاموش بمانم ،وگرنه این که نشد ورزش! باید یک گل هم به تیم خودمان
بزنم تا با تیم مقابل مساوی شویم».
سرانجام در نیمهی دوم موقعیت مناسبی پیش آمد و تیم مقابل دست
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ب���ه حمله زد .در حالی که بازیکنها س���عی میکردن���د حمله کنند .یاس با
فریادش به آنها کمک کرد و توپ وارد دروازهی خودش���ان شد :میشد
حدس زد که یاس بعد از آن اتفاق ،از ته دل گریست .حتی پس از گذشت
چند س���ال ،وقتی آن صحنه را تعریف کرد ،ناراحت بود ،چون به من گفت:
«حاضر بودم یکی از انگشتهایم قطع میشد ،ولی آن ُگل را نمیزدم ،اما
این کار باید انجام میشد».
تیم خودش بازی را تمام
اگ���ر کس دیگری جای یاس بود همواره به نف ِع ِ
میکرد ،بله ،کسی دیگر ،اما یاس نه .او بیریا و پاک و همچون آب زالل و
شفاف بود .بهاینترتیب یاس نوجوانی شد نه خیلی بلندقامت ،بلکه خیلی
ریزنقشتر از حد معمول و بسیار الغر .نام یاس دقیقاً مناسب قد و هیکل
ظریفش بود و خیلی هم به او میآمد.
دیگ���ر یک دانشآموز نب���ود ،تازه برای خودش یک دهقان ش���ده بود و
میخواس���ت ی���ک دهقان بمان���د .هیچ ماج���رای خاصی درب���ارهاش نقل
نمیش���د ،اگرچه اتفاقات ناخوش���ایندی برایش پیش آمده بود که االن از
آنها باخبر میشوید.
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همسایهها نباید آگاه میشدند
که صدای یاس باعث ریختن گلابیها شده
یک روز صبح ،یاس به باغش سر زد و دید که همهی گالبیها رسیدهاند.
گالبیها اینجوریاند :بیآنکه شما باخبر شوید ،میرسند و میرسند تا یک
روز آمادهی چیدن میشوند .یاس هم یک روز صبح رفت تا به گالبیهای
رسیده که دیگر زمان چیدنشان شده بود ،سر بزند.
با خودش گفت« :حیف ،با خودم جعبهی میوه نیاوردم ،االن میروم خانه تا
جعبهی میوه و چوبدستی بیاورم تا محصول شاخههای باالتر را هم جمع کنم».
همان لحظه ،فکری به ذهنش رسید و هوس کرد کاری تازه بکند.
از خودش پرس���ید« :چطور اس���ت از صدایم برای چیدن استفاده کنم،
هان؟»
هنوز مردد بود که زیر درخت ایستاد و فریاد زد« :آهااااای! بریزید پایین!»
تاالپتولوپ ،تاالپتولوپ...
گالبیه���ا جوابش را دادند ،ب���اران گالبی بود که روی زمین میریخت و
اطرافش ُپر شد از صدها گالبی.
یاس رفت سراغ درختی دیگر و همان کار را تکرار کرد .هر بار که فریاد
میزد ،گالبیها انگار که منتظر این فرمان باشند ،از شاخهها جدا میشدند
و روی زمین میافتادند.
یاس حس خوبی داش���ت .با خودش فکر کرد« :اینطوری انرژی زیادی
صرف نمیکنم ،چرا زودتر به ذهنم نرس���یده بود که بهجای چوبدس���تی و
نردبان از صدایم استفاده کنم؟»
باغ کناری او را دید که
باغ میوهاش میگشت ،کشاورز ِ
وقتی یاس در ِ
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«به عقیدهی یک کرم ،عجیب است که
انسان کتابهایش را نمیخورد».
بخشی از شعر «کرمهای شبتاب»  /رابیندرانات تاگور
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