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 یسنده داخل سایت رمانکده به اشتراک گذاشته شده است ست خود نوااین  تاب به درخو 

 

 
یافت به اشررتباهش فکر  ند، اما از فکر نکردن  با اینکه دلیلی نمی

داد و هر از گراهی  ره فکر  یرافرت. آزارم میبره آن هم رهرایی نمی
ای  همه ممکن اسررت آن اشررتباه را مرتکب شرروند، لح ه   ردمی

آمد و ام سرراشش میباز هم خاطرهشرد، اما  دوباره خشرنود می
ی  ناری اتوبوس  داد. آن تکه از صرورتش  ه به شریشرهآزارام می

ام تکیه داد. گرمای  چسرربیده بود، را  ند و به صررندلی پشررتی
سوزاند و بدتر  راه، پاهایش را میبرخاسته از  ف اتوبوس و گرمی 

درد سررزمین  وهسرتانی  ه  های گرمش بود  ه بیشرتر باز آن  فش
  آن راخورد ترا  ویری  ره ا نون درونش بود.  ام میآبرا و اجردادی

بیرون آورد و زانوهایش را به پشرررت صرررندلی جلویی تکیه داد.  
تر شرررد براز بره این فکر  رد  ره هی  دلیرل پراهرایش  ره خنر 

وجود نردرد  ره دوبراره بره آن فکر  نرد. انسررران    ای ننردهقران 
جایزالخطاسرت و هر خطایی ممکن اسرت از او سرر بزند، اما باز ته  

 دلش آرامش نداشت. شاید به خاطر دوری از خانه بود.

از خرانره دور شرررده بود و این احسررراسررری  قردر  این اولین برار بود  ره 
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آورد. حس  می  به وجود ، ناشرری از شربت محیا اطرافش  ناشررناخته 
 نجکراوی ظریفی  ره داشرررت و برارهرا وادارم  رده بود  ره هر جور 

های  اما محدودیت ؛ ها را بشررناسررد شررده سررفر  ند و ناشررناخته 
 نون  ام، مان  شرده بود  ه این حسرش را ارضرا  ند. ا خودسراخته 

هجده سرالگی رسریده بود، آیا آرزویش ها  ه به بعد از گذشرت سرال 
ی نسربتا  شرد  در دانشرگاهی قبول شرده بود  ه فاصرله برآورده می 
برای اسررتقالل    ی فرصررت زادگاهش داشررت. در نهنش این زیادی با  

  رؤیاهایش ی تحقق   ه الزمه   بود  هایی نسبی و مجالی برای پیشرفت 
خفیفی  ه  تنگی دل ، جز مهیا بود  برای سرربقت از زمان   چیز همه بود.  

ی  ام بود. ا نون  ه درون اتوبوسرری جاده دوری از خانواده حاصررل 
پیمود، دوسرت داشرت تماشرایش روح  ویر را می خا سرتری و بی 

 ویر  ای از ی اتوبوس چسرباند. تجربه  ند. باز صرورتش را به شریشره 
رشم  توانسرت حدس بزند  ه هوایش گرم اسرت، علی نداشرت، اما می 

  نشرین دل ای  ه صرورتش را به آن چسربانده بود خن  و  اینکه شریشره 
 بود. 

را    چیزهی  ویر وسری  اسرت. انتها ندارد. م ل دریاسرت، اما موقر.  
های شریبی  ه تصادفی در سطح آن  به درونش راه نداده. جز بوته

شود وقتی  تر هم میاند. این پخش تصادفی، تصادفیپخش شده
  پرا ند.می ند و به اطراف های خار خش  را گلوله می ه باد بوته

 رد  ره چقردر  ویر خودخواه اسرررت. این موجود  خود فکر میبرا  
ی زنردگی  ردن بره   نرد و نره اجرازهحریص نره خود شررراد زنردگی می

ها هم م ل خود او  ولو شمگین. شراید این بوته دهد،دیگران را می
ی زندگی  ردن در  اجازه  راحتیبهشمگین و افسرررده هسررتند  ه  

؛ کس، شاید  ویر، موجود سخاوتمندیستیابند. یا برع اینجا را می
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مانند دریاست، اما با این حال روح زندگی در آن نیست. دریا شاد 
 ها جریان دارد.حیات  ترینبزرگخورد و درونش است. تکان می

  و البتره گرمرای  ف اتوبوس سرررردی حراصرررل از براد  ولر اتوبوس  
میان  های خشر  اتوبوس بود.  . بدتر از آن صرندلی ردانیتش می

. درسررت مانند  برقرار  ندتعادلی توانسررت  سررردی و گرمی نمی
توانسررت بگنجاند. گرمی و ع مت  ویری بود  ه در نهنش نمی

های بلند با  نهنش  ه پر شرده بود از سرردی و خنکی  وهسرتان
بال پرندگان در گوشررش نجوا  رده بود،    میان درآوازهایی  ه باد  

نبود با سررکوت  ویر و آوازی  ه باد هرگز نتوانسررته بود   درکقابل
های  در میران بالی وزیده و ایجراد  ند. ممکن بود زیر انبوه ماسررره

تودرتوی    هایداالنطالیی  ویر هم زندگی باشرد، یا چیزی شربیه  
ای  گاهی بوتهرا  شف نکرده است. گاه  هاآن ه هنوز  سی   رازآلود
دید  ه ریشره از خاک بر نده و با سررعت باد، سرطح  ویر را  را می
اند   ویر چگونه  ماننرد چه اسرررت  ه همره از آن فراری؛  پیمرایدمی

 است  ه هی  موجودی در آن نیست 

 رد. از انسرران دعوت  ها را طلسررم می ویر جادو داشررت. چشررم
 ند.  ویر، انتهای  ویر یا شرراید عدم  ویر.   یشتماشررا رد  ه  می

یرابرد   رام وقتی  انتهرای آن چگونره اسرررت  چگونره پرایران می
اتوبوس وارد آن شررد، خواب نبود  ه ابتدای آن را ببیند. از جایی  

ها  ت  ه زندگی باشرد و انسرانباید شرروع شرده باشرد. جایی هسر
شررود.  اند و بعد از آن  ویر آشاز میهایی سرراختهشررهرها و آبادی

جغرافیرایی  ره حیراتی در آن نیسرررت. این موجود، مغرورتر از آن  
  هزاران اسرررت  ه بخواهد  سررری را در حریمش راه دهد. بعرد از  
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ی ع یم؛ جایی  ه دیگر جایی  سررال هنوز هم با ره اسررت. با ره
ش یانردک برای پیردایسرررت؛ مراوراا. پرایران دنیرا. شرررروعی انردکن

شرررود و برازد.  ویر آشراز می م حیرات رنگش را میپرایران دنیرا.  م
یرابرد ترا بره انتهرا برسرررد. انتهرای  ویر، دنیرا پرایران یرافتره و ادامره می

  مراتب بهجایی اسرت  ه شاید شرود. آنجا باز  مرگ و تعفن آشاز می
امرا انتهرایش ؛  برارتر از  ویر براشرررد. آری،  ویر هم انتهرا داردمرگ

 م آشاز  جاسررت  شرراید انتهایش مانند آشازم اسررت. حیات  م
اند  ها را سراختهآب اسرت و مردمانی  ه آبادی  سرویشآنشرود.  می

های  اما چشرم؛  نهایت نیسرتو زندگی شرریان دارد.  ویر هرگز بی
مانند دریا و آسمان.  ؛ بیندانتها مین آن را بزرگ و بیانسا  سوی م

 شود. ویر محدود است و  شف می

صررردای جیو  ود ی تمرام تخیلش از  ویر را برای لح راتی فرو  
رو نگاه  رد. مسافران یا خواب  هریخت. فضا باز سا ت شد. به روب

آمد، جز  بودند، یا هندزفری درون گوشرشران. صردایی از  سری نمی
ی خفیف صرحبت راننده و شراگردم. پدرم  نار دسرتش به  صردا

خواب رفتره بود. خودم را جم   رد. دوبراره سررررم را بره چر   
  رانش برگرداند و محو  ویر شد.بی

فرو   رؤیایی ران به خوابی  شراید محدود  مغز انسران از تماشرای بی
برد و یاسرت  ه انسران از تماشرای  ویر لذت م  گونهاینرود و می

از دریرا و آسرررمران نیز. لرذت  نره لرذت نبود. تمراشرررای  ویر حس 
دیگری داشررت. دقیقا  مشررخص نبود. شرراید داشررتن آن حس 
مربوط به  ویر نبود و حسریسرت روهده از شربت و دوری از خانه،  

از    شیر به رانی  یا شررراید احسررراس تغزر در زندگی. تا به حال بی
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ای چیز جدیدی بود.   ران ماسرهآسرمان و دریا ندیده بود. این بی
هرای بلنرد آنربرایجران جور دیگر بودنرد. حس دیگری  وهسرررتران

نشرینی حس خوبی باشرد  ه به او  داشرتند و شراید برای هر  ویر 
 ران  ویر  های بلند صرعود  ند، همننان  ه برای او  شرف بیقله

 نمود.مطلوب می

زنردگی بهتر  این عین عبرارتی بود  ره از روی ترابلویی    »فرزنرد  متر،
در وسرررا  ویر خوانرد. احمقرانره بود. مگر روزی چنرد نفر از این  

گذرند  ه این تابلو را بخوانند  به این هم فکر  صرحرای خشر  می
 رد  ره آیرا  ویر هم فرزنردی دارد  این سررروالی بود  ره نهنش را  

ر  رد  ه  ویر فرزند دریاسررت.  تصررو طوراینشررد درگیر  رد. می
اما چرا  ویر  ؛ شرراید علت شررباهت  ویر و دریا را دانسررته باشررد

فرزندی نداشررت  اگر  ویر عبارت روی تابلو را خوانده باشررد و به  
 آن عمل  رده باشد قطعا  فرزندی نخواهد داشت.

 »مادرت پشت خا با تو  ار دارد. 

ه بود. تا نیم سراعت  این صردای پدرم بود  ه از خواب بیدار شرد
قبرل از آمردنش برادر  وچکش موی سرررر او را  شررریرده بود و 
بره   را  حق  مراننرد همیشرررره  هم  مرادرم  بود.  دعوایش  رده 

ام بود  ره شیبش  داده بود. دعوا سرررر عینر  آفترابی  تری وچر 
دانسرت  ه برادرم آن را برداشرته و از سرر بازیگوشری  زده بود. می

اما  ؛  بود بعدا  برایش پسرت خواهد  رد گمش  رده. مادرم گفته
رود روی چشرمانش باشرد.  دوسرت داشرت وقتی به دانشرگاه می

های روزانه شرده بود. بیشرتر از آنکه همین مشراجره  تنگدل حال  
های آخر آمدنش درگیر  با مادرم صررحبت  ند، نهنش به لح ه
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 شد.

از این    فرصررت نشررد به مادرم از  ویر بگوید. مادرم قبال  بارها
معنی بود. همه  ه  ها گذشرته اسرت و افکار دختر برای او بیجاده

زد و قرار نبود نهن شررلوشی چون او داشررته باشررند.  م حرف می
اما  ؛ گفتند او افسرررده اسررتبیشررتر به جایی خیره بود. همه می

داد.  را  سی گوم نمی  هایشحرف رد.  فکر نمی  گونهاینخودم 
آورد. برا  هرای روزانره دختران بره وجردم نمیهرا و حرافیشررروخی

اینکره براور داشرررت نیمی از او مرد اسرررت و نیم دیگرم زن، امرا  
مشررغول  گونهاینی مردها  داد. آیا نهن همه سرری اهمیت نمی

را بگوینرد  ره طرفرداری برای  اسرررت  و می خواهنرد چیزهرایی 
  استماع ندارند

ی  متعلق به نیمه  ام تنگی دل  رد. این  اگر پدرم نبود حتما  گریه می 
زنش بود  ه با شرنیدن صردای مادرم عایدم شرده بود. چرا او باید 

اند   گونه شرد  نصرف زن نصرف مرد  آیا همه این تقسریم می   گونه این 
لح اتی نقش  این باید عمومیرت داشرررته باشرررد. همه مایلند برای  

اما بهتر  ؛  جنس مخالف را بازی  نند. این شرراید طبیعت همه اسررت 
 رد. چره او بزرگ ی دخترم را درک می بود آن لح ره پردرم نیمره 

  تنرگ دل شرررده، امرا هنوز هم بره آشوم پردرم نیراز دارد؛ ا نون  ره  
امرا پردرم یر  مرد  رامرل اسرررت. زنی در وجودم نردارد. از ؛  اسرررت 

 نند؛ یا شراید پدرم هم از تماشرای ها را درک نمی  ه هرگز زن  ها آن 
 ع مت  ویر به وجد آمده است  

 رد  ه نتیجه آزمون سرراسرری اعالم شرده بود  به روزهایی فکر می
اشتیاق    رد. آن روزها، برگرفته از همانو او باید انتخاب رشته می
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مسرتقل شردن، مکان تحصریل برایش مهم نبود. مهم نبود جایی  
  زبان همخواهد درس بخواند سرررد اسررت یا گرم، مردمش  ه می

باشرد اما دور از خانه. جایی باشرد  ه    هر جاخودم باشرند یا نه. 
خواست پرواز  ند ای  ه ا نون میبتواند مستقل شود. م ل پرنده

شرود. این شرروعی بود برای تغزرات بزرگ بعدی.   و از قفس رها
تواند با این چند سررال  دانسررت  ه روح سررر شررش را نمیمی

مانند  ؛  تحصریل قان   ند. خانه و خانواده برایش تکراری شرده بود
از نقراطی از دنیرا    هاییمکرانآننره  ه در آرزوها داشرررت. عکس از 

 پرداخت.می  هاآنبه تماشای   هاساعت ه هر روز 

ام افتاد. دسرتانش ی دوران  ود یبرای لح اتی به یاد و خاطره
سرپرد و با آن  های مالیم می رد، گیسروانش را به نسریمرا باز می

داد  ره بردنش را لمس  نرد. برارهرا برا پراهرای دویرد و اجرازه میمی
ام  های پراللههای لطیف  وهسررتان و دشررتوی علفزاربرهنه ر

دویرده بود، گراهی زمین خورده بود و گراهی هم خرارهرایش بره  
بود حتی تصررورم در آن    بخشلذتپایش فرو رفته بود؛ برایش  

  ی اندازهبههای این  ویر  اتوبوس با باد مصررنوعی  ولر  آیا ماسرره
ی خوبی براشرررد.  برایرد تجربره  لرذت دویردن در  وهسرررتران بود 

 داغ و پاهای برهنه.  هایشن

ای توقف  روی ی  رسرتوران   نار جاده سررعت اتوبوس  م شرد و روبه 
پریرده برا یر  درخرت  هن خرا سرررتری در   رد. رسرررتوران زرد و رنرگ 

دسرررتش، وسرررا  ویر جرا خوم  رده بود. هر دو هم مرده بودنرد.  
هموار بود. از    رد می  رار    دیگر چیزی نبود. روبره رویش ترا چشرررم 

اتوبوس پیاده  ه شررد وزم باد گرم  ویر، سررردی بدنش را احاطه  
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؛   رد. براد گرم برایش ترازگی داشرررت. ترا بره حرال حسرررش نکرده بود 
 ام هم فرق داشت. مانند بادهای خن   وهستان نبود. حتی زوزه 

 پدرم از داخل رستوران آمد و گفت:

 »هوا گرم است. داخل بهتر است. بیا داخل. 

ی ی  سررتون  ه وسررا سررالن  ی  ولرآبی، از دیوارهجلوی درینه
مزاحمتی ایجراد نکنرد، سررره قفس    سهی بود، جرایی  ره برای  

 شریدند و هر از  ها جیو میچوبی پرنده آویزان  رده بودند. پرنده
های   وفتشرران به میله ولر میخواسررتند بپرند باد گاهی  ه می

هایی  ی  وچکی بود  ه درونش با  اشیقفس. پاهن آن حوضنه
هایی به رنگ سررفید، مزین شررده ی سرربز و منقش به گلبا زمینه

متحرک قرمزم شرررده بودنرد.    هراینقشبود. چنرد مراهی ریز نیز  
جای حوضررنه نامناسررب بود و بجای آنکه توازنی در سررازمان  

 رده بود.   تر زمخترا   امنابسرامانیوران ایجاد  ند، چر ین رسرت
هرای چوبی  ره مراننرد مسرررافران،  دیگر چیزی نبود جز صرررنردلی

پریشران دور میزها ریخته شرده بودند. شرلوغ بود و سرروصردای  
  ها  ویرنشررینو عرق     ردنیسررر جمعیت با بوی متعفن روشن  

خورد و تر هم شررده بود. پدرم شذای رسررتوران را نمیآزاردهنده
امرا برایرد بهرای میز را  ؛  شرذایی  ره از خرانره آورده بود را ترجیح داد

پرداخت. دختر شذایش را  امل نخورد و از پدرم خواسرت  ه  می
 بیرون باشد.

برم گرفرت.  می از جمعیرت دور شرررد و بره  براد  ویر دوبراره در
شررد. دوسررت نداشررت برگردد و دوباره سرروار    خیره هادوردسررت

توانسرررت ترا آن   رد  رام آزاد بود و میاتوبوس شرررود. آرزو می
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باید    چیزهمهرسررد. ها بدود. قطعا  آخرم به جایی میدوردسررت
ای  تر رفت و به دیوار فروریختهآشاز و فرجام داشته باشد.  می جلو

 ود جلب  رد:تکیه داد. صدایی پشت سرم، حواسش را به خ

 » ویر قشنگ است، نه  

دختر نگاهش را برگرداند و پسرررر جوانی را دید  ه روی سرررکوی 
 ویر خیره    هایدوردسرتسریمانی متصرل به دیوار نشرسرته و به  

 هنه و گشرادم   هایلباسای داشرت و شرده اسرت. پوسرت تیره
 الشری بدنش را پوشش داده بود. پسر باز گفت:

اسرت. هر مسرافر شریبی با دیدنش جذبش   انگیزوسروسرهر  » وی
 شود. می

 دختر پاسخ داد:

»آری  ویر زیباسرت، م ل دریاسرت، اما صردایی از خود ندارد. آرام 
 شود. هم می تر داشتنیدوست،  وزدنمیاست و گاهی  ه باد  

موق  از سرررال، برادهرا بیشرررتر  . این  وزدنمی»همیشررره هم براد  
 شوند. می

 دختر چیزی نگفت و پسر باز ادامه داد:

 ندارد. خش  خش ... .   چیزهی »از  ویر متنفرم. 

 دختر اما گفت:

شرروم.  ویر یکنواخت اسررت.  دارم عاشررقش می   م م»اما من 
چیزی ندارد. آرام. خیلی آرام. م ل  وه و دریا نیسرت  ه سرروصردا  

 داشته باشد. 
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ای سرا ت ماند و دوباره به حرف  پسرر محو دوردسرت بود. لح ه
 آمد:

 بخش است. گویند آرامش»اما دریا هم زیباست. همه می

 دختر گفت:

اما  ویر جور دیگر زیباسرت.  ؛ »شراید تو راسرت بگویی. زیباسرت
 ه تو در ش نخواهی  رد. چون همیشرره  نارت بوده. به    گونهآن

 ... حتما  اهل همین جایی  ای ردهآن عادت  

 پسر پاسخ داد:

اما ی   ویر دیگر. من در همان اتوبوسری هسرتم  ه  ؛  »اهل  ویرم
 . برای شفا... . بردمیتو هستی. مادرم مرا به حرم امام رضا  

 آزارم دهد و ادامه داد:  نگذاشت  نجکاوی دختر 

... نگاه دهدمیامام رضررا شررفایم  گویدمی»فلج هسررتم. مادرم 
 ی زیبا... .  ن... آن پرنده

  هاآنآورد به  زنی تقریبا  مسررن در حالی  ه ویلنری را با خود می
 :پسر گفتنزدی  شد و به  

هام شرل شرده ی »بیا پسررم، بیا روی چرخت بنشرین. یکی از پ
 بود دادم شاگرد راننده سفتش  رد. 

دختر  می عقرب رفرت و زن  ره متوجهش شرررده بود لبخنردی زد  
حا ی از قدردانی برای مصراحبت با پسرر فلجش. چر  پسرر  ه به  
راه افتاد پشرت سررم فریادهایی زده شرد و از مسرافران خواسرتند  

 سوار شوند.
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بتوانرد   واردترازه رد ترا آن پیرزن  پردرم برایرد جرایش را عو  می
شرریند. اهل همان  ویر بود و خیلی پیر. دسررتش از  ن نار دختر ب

 ویر جور    هرایآدمجنس مراسررره بود. زمخرت. جور دیگر بود.  
زنند. دیگرند. حرفشان جور دیگر است. با ی  زبان دیگر حرف می

 ه   انگارانگارنهنشرینند. وس هم راحت میحتی روی صرندلی اتوب
اند. دختر  می خودم را جم   ها از سرنگ سراخته شردهصرندلی

 رد. صدای خراشیده و شمرده شمرده پیرزن رشته افکارم را پاره 
  رد:

 گوید. »اهل اینجا نیستی،... سفیدی دستانت این را می

ه بود نگاهی انداخت  دختر به دسرتانش  ه روی زانویش پهن شرد
 و گفت:

 »اینجا دانشگاه قبول شدم. 

 ی تلخی  رد و گفت:پیرزن خنده

»در این  ویر  اینجرا جرای تو نیسرررت و برایرد بره همون جرایی  
  شی... . برگردی  ه تعلق داری... تو اینجا خیلی سختی می

  رد  ه:دختر با خود فکر می

ای از  ه باشررد  عده»شرراید سررن زیاد پیرزن مغز او را معیوب  رد
اند.  برای تحصرریل به جاهای بسرریار دورتر رفته  هایم السرریهم

و دیگری بره انگلسرررتران. حتمرا    بره تر یره رفتره  هراآنحتی یکی از  
سرررنوشررت من هم این بوده  ه مدتی اینجا درس بخوانم. اصررال   
شرراید من متعلق به همین  ویر باشررم و عضرروی از آن  باالخره  
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های زیادی  سرب  توانم تجربهی  تجربه بد نیسرت و می  عنوانبه
  نم. 

بود.  نگراهش بره پیرزن افتراد  ره برا دهران براز، بره خواب رفتره  
 خودم هم سرم را به شیشه چسباند و به بیرون خیره شد:

های  توانسررتم سرروار بر مو  بودم  ه می   بال سررب    قدر آن ... ام  » 
توانسرتم  پریشران باد گرم صرحرا شروم و تمام آن را فتح  نم.  ام می 

هرای  ویر را حس  نم... آنگراه پراهرایم را برهنره  نم ترا داشی شررن 
های نرم  دویدم... روی شرن می   ها  ران بی  ردم و تا  دسرتانم را باز می 

 دم آن را،  ویر را... .   ر شلتیدم و حس می  ویر می 
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به آرزویش رسریده بود، چه به میل خود یا برخالف آن؛ مهم نبود.  
مهم این بود  ره ا نون در  ویر اسرررت و افق، روبره رویش. آفتراب 

 ران  بی  سرویبه رد تا   شرید و از او دعوت میمهربانانه شرعله می
آشوشرش بدود. او هم م ل هر انسران دیگری مایل نبود برگردد و 

 پشت سرم را ببیند.

ی رسررریردن بره آرزوهرا. یرا  ای بود هیجرانی و برای او لح رهلح ره
توانسرت. چیزی شربیه توهم  خواسرت به چیزی فکر  ند یا نمینمی

 رد، فرصرررتی  بود و او در او  لرذت آن. بره چیز دیگری فکر نمی
ای داشررت  ه بیشررترین لذت را ببرد، اما  نداشررت و باید برنامه

 رد؛  لید طالیی را یافته  سررخت بود  ه در او  لذت چنین  اری  
هرایش را درآورد.  برد و همین را هم  رد.  فشبود. برایرد لرذت می

هرا را حس مراسررره  بخشلرذتداشی    خوبیبرهام  پراهرای برهنره
ام را به  مرم بسرت و گیسروانش را به دسرت  رد. روسرریمی
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نه  توانسرت دوید. همان گوباد سرپرد، دسرتانش را باز  رد و تا می
 .چند لح ه پیش آرزویش را داشت...   ه

ی  . همهتر  وچ بود و دیگری    تر بزرگها تمامی نداشت. یکی  تپه
از ی  چیز تشرکیل شرده بودند؛ ماسره. پیمودنشران تنها با    هاآن

 آنکه یعنی دوسررت داشررت بدود و ؛ یافتمعنی می  شرراناندازه
از قبلی   تر بزرگاما باز هم یکی بود  ه  ؛ تر است را  شف  ندمرتف 

، آرزوی دیگری هم  هراآنی  بود، و ا نون بعرد از تمرام  ردن همره
داشرت و آن آرزوی داشرتن بال بود تا آسرمان آبی  ویر را هم فتح 

 توانست راز ماورای  ویر را  شف  ند... ند. شاید می

   سهی هرایی بود  ره  مراننرد دانره؛  بودنرد و گرمهرا نرم  مراسررره
یافت. باز هم باید حس آن لح ه را برای  شرربیهی برایشرران نمی

امرا چگونره  مراسررره شررربیره  ؛  ام تعریف  نرددوسرررتران و خرانواده
بررای   چرگرونرره  را  نررم  رویرر  گررمری  در  دویرردن  چریسررررت  حرس 

د  شررربیره  انراطرافیرانش برازگو  نرد وقتی آن را هرگز تجربره نکرده
هم   هایشحرفمشرتاق شرنیدن    سهی  حتما  نیسرت.    چیزهی 

ای. در آن لح رات لرذت،  نخواهرد بود. آه. چره فکر عرذاب دهنرده
ای  ی  هنره نبود. در آن لح رهجرایی برای راه دادن افکرار آزاردهنرده

 رد. افکرارم را برا خشرررمی ریشررره  ره برایرد فقا بره لرذت فکر می
توجهی اطرافیرانش شرررسرررت و براز بره دیرار  گرفتره از خراطرات بی

ت  ه به چیزهایی فکر  ند  ه   ویرسرتان شرتافت. چه لزومی داشر
گیرند  او متصرور آزادیسرت و نباید فرصرتی  ه  آسرایشرش را می
 به سراشش نیاید را از بین ببرد.  هاقرنممکن است تا  

و   آرامیبه ه    و داغ داشررتنیدوسررتها. آن موجودات ریز  ماسرره
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ان باری   لطافتی  ه منحصررر به خودشرران اسررت از میان انگشررت
خواسرررت تمرام بردنش را برا آن ریزهرای   ننرد. میپراهرایش گرذر می

دراز  شرید. ابتدا به  مر    هاآنداشرتنی گرم، آشرنا  ند. روی دوسرت
ای به پاهن شلتید. چه حسرری  و بعد به شررکم. اند ی بعد از تپه

های بدنش  پایش را بیشتر برهنه  ها میان تودهدارد لغزم ماسه
هرا فرو برد. دسرررترانش را نیز فرو برد و درون مراسررره رد و آن را  

 رد دوسررتانش هم بودند. باهم  چشررمانش را بسررت. آرزو می
این لذت ع یم اشررباع شررده میانشرران به عدالت  خندیدند و می

 شد.تقسیم می

تپه را  شرف   ترین بزرگ خواسرت  و به سرمتی دوید. می   برخاسرت باز 
ی رفرت براز تپره امرا هرچره می ؛  جراهرای  ویر را ببینرد  نرد و از آنجرا دیگر 

یافت. خسرتگی برایش مفهومی نداشرت. از قبلی می   تر بزرگ دیگری، 
دویرد و انرد ی نیز بره زمین دویرد و برارهرا می براز روی دیگری می 

خندید.  اختیرار می  رد و بی ها را به هوا پرتاب می شلتیرد و ماسررره می 
آنکه   رده بود، بی  مکان نقل ای از آسررمان ه آفتاب مهربان، به گوشرر

دختر از آن آگاه شررود. انگار او نیز دوسررت داشررت خود را شررری   
 دوید تا به آن برسد. شادی دختر  ند و دختر انگار به سمتش می 

 رد. هوا   م آسمان  ویر را ترک میآفتاب ناامید از وصال دختر  م
 شررید. ا نون  ویری از  وزه میشررد و باد هم  متر زتر میتاری 

سرررکوت او را احراطره  رده بود. ایسرررتراده بود. بره اطرافش نگراه 
 رد و این شرراید نشررانی از پشرریمانی بود و پایان ی  لذت و می

 رانی  ویر  ره ترا همین چنرد لح ره  شرررد. بیآرزویی  ره تمرام نمی
داشررررت.   دیگرری  برایش حس  ا نرون  بود  لررذت  برایش  پیرش 
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شررود، یا چیزی شرربیه آن.  ویر خود را به   خواسررت ترسررناکمی
رفرت براز همران بود؛  ویر، و  رد. هر چره میتمرام نمی  ایگونرههی 

نهایت امتداد  رد، باز همان بود و تا بیبه هر سررمتی  ه نگاه می
بعردهرایش بیمی دنیرایی  ره همره  برخالف  یرافرت.  بود.   ران 

به همان ختم    جاهمهباری گرد بود.  تصورم،  ویر به شکل فاجعه
 شد.می

ی افتاد  ه بیرون رسررتوران او را دیده های پسررر جوانبه یاد حرف
ی آشاز بود. شراید همین جایی  ه او شرروع  رده بود، همان نقطه

باشررد، پس بهتر بود  ه نرود. ممکن بود به بیراهه برود. به عقب  
انتهرا. حتی ردپرایش هم محو  نگراه  رد، چیزی نبود. براز هم بی

ن بود  ره  ترین راه ایشرررده بود. او در وسرررا  ویر بود و منطقی
نبود  ره بره    چیزهی امرا  ؛  راهش را ادامره دهرد و بره طرفی برود

سررمتش برود، جز نور طالیی آفتاب. هرچه در اتخان تصررمیمش  
رفت. پس تر می رد خورشید پاهنبرای رفتن به سویی تأخیر می

حاصرل  هایش را تندتر  رد. دوید. تمامی نداشرت و دویدن بیقدم
های مزاحمش، دختر را خسرته  رد و به زمینش شرده بود. ماسره

خواسرت گریه  ند اما وحشرت از بر هم زدن سرکوت  ویر  زد. می
 ند  این سوالی  داد. او اینجا چه میاجازه چنین  اری را به او نمی

پرسرید. تنها پاسرخ مبهمی  قبل باید از خودم می هامدتبود  ه  
؛  بود  رؤیااتوبوس بود. در توانسررت پیدا  ند این بود  ه در  ه می

بیرون بیراید  طاقتش به سرررر آمد.    رؤیاتوانسرررت از  اما چرا نمی
 رد  است هرگز آرزو نمی  گونهایندانست  ه  ویر گریه  رد. اگر می

گفت لذت باید  وتاه باشرد و در او   ه وارد آن شرود. با خود می
 ...شودمیبدیل به نفرت ت وگرنهبه پایان پذیرد 
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 *** 

ها را باز  ند. باالی  توانسرت آن  سرختیبهچشرمانش سرنگین بود.  
ای  قدیمی بود. وسررطش به محیطی دایره  گلی اهسرررم سررقف  

ریزی داشرررت.   هرایترکشرررده بود و چهرار  نجش    دودانردود
 دوداندود دیوارهایی هم  ه سقف اتاق رویش ایستاده بود تیره و  

ی  ای از اتراق آینرهدر گوشررره  تر طرفآنو ترک خورده بودنرد.  می  
ی آن تکیه داده بود و پیرزنی  ه جلو آن با موهای  بزرگی به دیواره
به آنجا دانسرت آنجا  جاسرت و چگونه رفت. نمیسرفیدم ور می

  هاسرال آمده اسرت. خواسرت بلند شرود اما نتوانسرت. بدنش انگار 
حر تی  رخرت شرررده بود. پیرزن  ره بره آینره نگراه بود  ره از بی

ی فرتوت پیرزن برایش آشنا بود.   رد، رویش را برگرداند. چهرهمی
 او همان پیرزنی بود  ه در اتوبوس  نار او نشسته بود 

 اینجایم  مگر ما در اتوبوس نبودیم    »اینجا  جاست  من چرا

این را دختر برا ترس گفرت. پیرزن نگراهی بره او انرداخرت، جوری  ره  
گویی سرواالت دختر بارها قبال  برایش تکرار شرده. پاسرخی نداد،  

گلی  ی  اهی پیرزن ی   لبهبرخاسررت و از اتاق بیرون رفت. خانه
پهن و   هرایبرگدر دل  ویر بود و  نرارم یر  درخرت  هن برا  

سربز بوده و گرمی    هاسرتسرال رنگ سربز تیره  ه گویی   بشردت به
و از  لبه بیرون آمد. اینجا    برخاسرتآفتاب رنگش را مشردد  رده.  

 رد، حرداقرل اینکره چنرد  می برا  ویر چنرد لح ره پیش فرق می
امرا براز  ؛  ای  ره از آن بیرون آمرده بوددرخرت اطرافش بود و  لبره

نات همان  ویر بود و او موفق نشرده بود از آن خار  شرود. تنها 
 رم بود.به او سرگ  توجهبیامیدم همان زن پیری بود  ه ا نون  
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 »اینجا  جاست  من چرا اینجایم  

لرزید این را دختر در حالی  ه صرردایش هم مانند دسررتانش می
 رفت گفت:پرسید. پیرزن در حالی  ه به سمت چاه آب می

 »برو بخواب. 

 حالت تضرع آمیزتری در صدایش بود:  این بار

رفتم... اما  »ما سروار اتوبوس بودیم. تو  نارم بودی. من به خواب  
  بعدم... بعدم چه شد 

 پیرزن بدون آنکه سرم را برگرداند گفت:

افتراده اسرررت وسرررا   ردهو  ول  لر ه» ردام اتوبوس  آن اتوبوس انن  
  ویر  

از او شرررنیرده بود و آن را بره پرای   سرررروترهبی  هرایحرفقبال  هم  
یافت.  باید پاسررخ را می  این باراما ؛  بود  گذاشررته هولت زیاد او 

 گفت:  تر قاط 

 ی مسافران  جایند   »پس چرا ما اینجاهم  پدرم  جاست  بقیه

 پیرزن جواب  وتاهی داد:

 اند  »همه مرده

 گفت:  نانمنمندختر  

 ایم  »یعنی فقا من و تو مانده

 جواب داد:  تر  وتاهپیرزن باز 

 »نه  
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 را به هم فشرد و گفت: هایشدنداندختر  

ی شرروخی ندارم. اگر پدرم بفهمد  ه مرا اینجا  »نه   من حوصررله
 ت گران تمام خواهد شد. ای براآورده

وصرررلگی زیر لرب شرشری  حپیرزن چیزی نگفرت یرا اگر گفرت از بی
امرا پیرزن براز چیزی نگفرت. ؛   رد. دختر او را دیوانره خطراب  رد

بیرون آمد و به سرمت   دسرت  به  آرام به سرمت  لبه رفت و قابلمه
هرای خرار انبوهی بود  ره روی  آشرل رفرت. آشرل فقا از جنس بوتره

شرررده بودنرد. دختر دوبراره تعقیبش  رد. پیرزن امرا اخم    تلنبرارهم  
دختر را بدهد    هایسروال خواسرت جواب  درهم  شریده بود و نمی

 را بارها شنیده است.  هاآنجوری  ه انگار 

و   تر آرامبرا لحنی    این برارشرررروع  رد بره حرف زدن و    دختر براز
 :تر مهربان

ای  »گفتی اتوبوس تصرررادف  رده  پس چرا مرا بره اینجرا آورده
ای مادر من. باید  اما اشرتباه  رده؛  شراید قصردت  م  به من بوده

برگردم و  ردی من به هوم بیایم. من ا نون باید سرری   صربر می
  نم. گردد... خواهش میپدرم را ببینم. او دنبال من می

ی  وچکی از بزها به سررمت ها نگاه  رد. گلهپیرزن به دوردسررت
خواسرت  آمدند. پیرزن سررعتش را بیشرتر  رد و انگار میمی  هاآن

آمراده ورود گلره شرررود. دختر براز در اضرررطرابی بیشرررتر و دوبراره  
 ایستاد و گفت:  این بار  سوالش را پرسید. پیرزن

  چیز همرهای. اینجرا دیگر دنیرا نیسرررت.  »پردرت مرده. تو هم مرده
مررده هرم  مرن  دارد.  مرردهفررق  هرمرره  مریام.  چرگرونرره  ایرم.  خرواهری 
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 برگردی دختر احمق  

بیرون بیرایرد. پیرزن گفرت  ره او    رؤیرایشتوانسرررت از  چرا او نمی
اسررت  این تصررورم از مرگ نبود.    اما چطور ممکن؛  مرده اسررت

اما  ؛ این مانند خواب اسرت یا چیزی شربیه آن یا چیزی فراتر از آن
واهی پیرزن فرتوت    هرایحرفتوجره بره  نره در حرد مرگ. دختر بی

 گفت:

 ایم  ی ما مردهخواهی بگویی در ی  تصادف همه»یعنی می

به دختر    آن رادسررت بیرون آمد. هپیرزن داخل اتاق شررد و آینه ب
 داد و گفت:

 ام، قبل از تو... خودت را در آینه ببین. »من قبال  مرده

... اما چیزی در آینره امچهرهدید  اگر چرا باید خود را در آینره می
نبود. دختر جیو  وتاهی  شرید و آینه را به زمین انداخت. پیرزن  

 دن  رد و گفت:با صدای بلندی شروع به خندی

  نم خودم را درون آن پیدا  نم... هاست  ه سعی می»من سال 

 ی پیرزن در فضا پینید.دوباره صدای بلند خنده

 ... نه   ببین صورتم چروک شده   امشده»من خیلی پیر  

دانسرت  فری به پیرزن انداخت و پاسرخی نداد. نمیندختر نگاه مت
شرروخی    هااینی  چه  ند. دنیا برایش به تنگنا آمده بود. اگر همه

بود  ه باید هرچه زودتر    رؤیاای بود. اگر بود، شروخی بسریار زننده
 راهی برای رهایی از آن بیابد و اگر مرگ بود...

ی داغ  ی باد. ماسهآن. از زوزه  دوردستاز  ویر وحشت داشت. از  
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شرده بود. دیگر دوسرت نداشرت با پاهای برهنه   آزاردهندهبرایش  
نمود  و خوشایند می  بخشلذتبدود. چیزی  ه برایش  هاآنروی 

بره تنفر تبردیرل شرررده بود. دختر امرا نراامیرد از جسرررتن راه رهرایی 
ادف اتوبوس را نشانش  نشده بود و از پیرزن خواست تا محل تص

 دهد...

 *** 

آورد  ره از  جرا  همره جرای  ویر برایش نراشرررنراختره بود. بره یراد نمی
رفرت  ره  همران سرررویی می  شرررروع  رده بود. بره هر حرال برایرد بره

پیرزن اشررراره  رده بود. دویردن در این صرررحرای ع یم برایش  
آور بود. م ل  ویر سرابق نبود  ه با اشرتیاق به آن پا گذاشرت. رنج
ی حر رت را بره او  ربودنرد و اجرازههرای مراسررره پرایش را میتوده
لذت  شرانگرمی ردند  ه از  ها باز از او دعوت میدادند. ماسرهنمی
رفت به  هر چه دختر جلو می  اما تا  ی  لذتی نداشرت دیگر.؛  ببرد

شرررد. برا خود  هرای  ویر و ترس دختر افزوده میشل رت مراسررره
رود  اما ترس از   رد  ه مسررتقیما  به قلب  ویر میاحسرراس می

ی عجیب او را مجبور  رده بود  ه فقا پیش برگشرت به آن خانه
  سرختیبهرویش دید. آفتاب  ها را روبهی ع یمی از ماسرهبرود؛ تپه

توانسررت از باالی آن شررعله بکشررد. امیدوار شرردن به دنیای  می
توانسرت از  ویر رهایی  پشرت تپه احسراس خوبی بود  شراید می

 یابد.

داد. چگونره امکران داشرررت  ره او مرده هرای پیرزن آزارم می حرف 
ها باشد، باشرد باید او در آسرمان   گونه این باشرد  به همین راحتی  اگر  

 نه در این  ویر مرده. 
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دوسررت داشررت  ه تمام خاطرات  ویر را بعدها مکتوب  ند. آن  
تر و جذاب هایشحرفی عجیبش را  شرراید این  پیرزن و آن آینه

 ه دوسرتانش   هرچندام باشرد. گذشرته  هایحرفتر از  شرنیدنی
 نکنند.هم آن را باور  

رسرید. دیگر آفتاب  ویر داغ  ی شرنی می م به نوک قلهداشرت  م
انگیزی بود. براالخره  ی هیجرانوزیرد. لح رهنبود و براد مالیمی می

اما فقا همان را  ؛  ها را ببیندبه او  رسررید و توانسررت دوردسررت
ای، نه اتوبوسرری و نه  دید؛ دوردسررت  چیز دیگری نبود. نه جاده

وسرری  بود  ه اگر   قدرآنم ل هم بود. آنجا   جاهمهحتی تفاوتی.  
توانسرت به انتهای   رد باز نمیها هم راهپیمایی میروزها و شرب

شرد  آن برسرد. چه دلیلی داشرت  ه پیرزن به اینجا اشراره  رده با
دانست  ه ی  راه برایش باقی مانده دانست. فقا این را مینمی

 است، بازگشت 

گر پیرزن بود. گله نزدی  بود و  ای نشرسرته بود و ن اره دختر گوشره 
شرده    تر عبوس ی بزها را شرنید. پیرزن ا نون  صردای زنگوله  شرد می 

انگرار برا رفتن او چیز بزرگی را از   رد  ره می بود و جوری بره دختر نگراه 
 دست داده است. گفت: 

»همین طور آنجرا ننشرررین و عزا نگیر. برخیز و بیرا اینجرا... بزهرا  
 آیند. باید  مکم  نی تا شیرشان را بدوشم. ا نون می

 فت:پیرزن گ هایگفتهبه    توجهبیدختر  

 »اتوبوس  جا تصادف  رد  

 پیرزن گفت:
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 آید  ه من یادم بیاید ... مگر تو یادت میدانمنمی -

  ردی  ار میهپس اگه تو قبال  مرده بودی در آن اتوبوس چ -

 بیایم اینجا   خواستممی -

 دهی از  جا  چرا بیشتر توضیح نمی -

 چه از قبرستان، اصال  به تو  -

 پس چرا من را آوردی اینجا  -

 توانی انن برگردی.  سی مانعت نیست... .خب می -

 ی بزها اشاره  رد و گفت:بعد به گله

 »پسرم آمد. حتما  خسته شده. 

ی  توانسرت از آن پسرر  م  بگیرد. پسرر،  وتاه بود و پوسرت تیره می 
ها به ارث برده  ام را از ماسره مایل به زردی داشرت  ه به گمان زردی 

آ ررار  و دسرررتررانرش  روی صرررورت  هرم  هرنروز  حررال  ایرن  بررا  برود، 
ی  رار را از او  داشرررت. هر چره بود دختر برایرد چراره   سررروختگی آفتراب 

شرد. پسرر  رد شراید  ارسراز می این پسرر التماس می بخواهد. اگر به 
چراه آب رفرت ترا آب بیرون    طرف بره   پراهرد می زیرچشرررمی دختر را  

دیگر بود   طرف به بکشرد. سررم همیشه باال بود و در حالی  ه سرم 
 رد جوری  ه انگار منت ر اسرت چشرمانش چپکی به دختر نگاه می 

 رد  رفت و سرعی می مالمت  ند. تند راه می  دختر قیافه و تی  او را 
او دویرد و برا   طرف بره درنرگ  نکنرد. دختر بی   توجره جلرب نگراهش  

 اشتیاقی  ه اندک امید آزادی در آن بود، گفت: 

شرود برایم توضریح دهید  ه اینجا  جاسرت  مادرتان  ه  »آقا می
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ام اینجا. راه  آمده  چطوردانم نگفت. من... من اصرال  نمی  چیزهی 
برگشرررت را هم بلرد نیسرررتم. آقا  مکم  نید... من باید برگردم...  

  ارهای مهمی دارم. پدرم منت ر من است. 

 پیرزن نگاه تندی به دختر انداخت و گفت:

بینی  ه خسررته اسررت  تازه از راه رسرریده. انن هم  ه  »مگر نمی
 برد. شب است. صبح  ه شد تو را می

 پسر سرم را پاهن انداخت و گفت:

 رسیم. است. به جایی نمی  دیروقت»درست است،  

 دختر با چشمانی  ه بیشتر حالت التماس داشت گفت:

»امرا من برایرد همین امروز پردرم را ببینم. اگر او مرده براشرررد، برایرد  
  نم... . ی او را ببینم. خواهش میاجازه دهید جنازه

 *** 

هن نشرسرت و به شروب آفتاب خیره شرد. به گذشرته زیر درخت   
فکر  رد، اتفراقرات درون اتوبوس را مرور  رد. برایرد چیزی بره یرادم 

ی تصرادف. نه. ممکن نبود. تصرادفی در  ار نبود.  بیاید. از صرحنه
آن پیرزن او را دزدیرده اسرررت. حتمرا  چیزی بره خوردم داده و 

اما آن  ؛  رسریدش نمیآشرکاری به نهن  چیزهی مسرمومش  رده.  
بینرد  این هم  آینره... اگر نمرده پس چرا خودم را در آینره نمی

تر رفت. به  پیرزن اسررت... به  می گذشررته  هایطلسررمحتما  از  
گرذشرررت ترا موفق   رد  ره برایرد از سرررد  نکور میهرایی فکر میروز

از   رد.  شرود وارد دانشرگاه دلخواهش شرود. به مرگ هم فکر می
 رد  ه  ترسررید. این در باورهایش بود. ولی فکرم را نمینمی آن
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براشرررد. حراال  ره زمران مرگش فرا رسررریرده، حس دیگری   گونرهاین
اما باز در منطقش  ؛ شررد اسررمش را ترس گذاشررتداشررت  ه می

توانسررت قبول  ند  ه مرده اسررت. امکان نداشررت. او نمرده  نمی
توانست از تمام  د. فردا صبح زود می ر بود و باید این را ا بات می

توانسررت به پلیس اطالع دهد. اگر این  . میدربیاوردماجرا سررر  
مادر و فرزند او را دزدیده باشرند حتما  اجازه نخواهند داد  ه او از  

امرا چرا پیرزن اجرازه داده بود  ره او برود.  ؛  این  ویر خرار  شرررود
ا پیردا نخواهرد  رد. دنیرای  دانسرررت  ره راه فرار رشرررایرد هم می

او را ترسانده بود. اگر هم نمرده بود،    شدتبهعجیبی بود و همین 
او را خواهند  شرررت. دیگر مسرررافران را هم حتما  به    هاآنحتما  

. پدرم... تصرور  شرته شردن پدرم اند ردهطریقی سرر به نیسرت  
  رد.ام میدیوانه

کور، این اولین صررربحی بود  ره زود از خواب بیردار  از روز  ن  شیر بره
جایش نشرسرت و به    و سرر   برخاسرتشرد. پیرزن نبود و دختر  می

اما تا آفتاب زبانه نکشررید او بیدار  ؛ پسررر خیره شررد تا بیدار شررود
نشرد. آفتاب  ه بیدار شرد پسرر از اتاق بیرون آمد. دختر ا نون زیر  

ه سرمت چاه آب رفت و سرطل تلو بدرخت نشرسرته بود. پسرر تلو
مخصررروص چاه را رها  رد و خودم سررررم را داخل چاه  رد و 

ی سیاهی چاه شد. دختر نگاهش به پسر دوخته شده بود و خیره
امرا بیشرررتر از آن بز  ؛  پرورانردرهرایی از  ویر را می  رؤیرایدر سرررر  

ای توجهش را به خود جلب  رده بود  ه از اول صربح چشرم قهوه
از دختر برنداشررته بود. نگاه نافذی داشررت و عجیب و این برای  

عادت  ند. حر ت پسررر    هاآنخواسررت به  دختر عجیب نبود. می
 آشل نگاه دختر را متوجه خود  رد و رو به او گفت:  سویبه
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  »برویم  

رمق صرربحگاهی به او انداخت.  برگشررت و نگاه بی  آرامیبهپسررر  
یکی های آشل را  نار زد. بزها با اشرتیاق و یکیبعد قسرمتی از بوته

بیرون آمدند و به سرمت صرحرا روانه شردند. پسرر هم به دنبالشران 
بره راه افتراد و بره دختر اشررراره  رد ترا او را همراهی  نرد. دختر  

 ای اشاره  رد و گفت:ن بز قهوهبرگشت و به آ

 آید  »آن بز نمی

 پسر نگاه  وتاهی به بز لنگ انداخت و گفت:

آوریم تواند بیاید. بوته و خار از صرحرا می»پایش شرکسرته. نمی
 برایش. 

 دختر خندید و با تردید گفت:

 گردم  آوریم   من  ه دیگر برنمی»می

ی خوبی  ین شراید نشرانهپسرر جوابی نداد و به راهش ادامه داد. ا
 نبود. دختر باز پرسید:

 گردم، درست است   »من برنمی

گردد و دختر  ه  می  پسر چوپان، دختر را متقاعد  رد  ه او برنمی
 شده بود باز گفت:  تر آرام

 گفت. »مادرتان، دیروز چیزهایی می

 پسر باز چیزی نگفت.

 دختر گفت:
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گفت  ه قبال   ای   مادرت  ه میدار اسرت. تو هم البد مرده»خنده
دانی  ره اگر ام. خودت میگفرت  ره من هم مردهمرده  حتی می

مرا دزدیده باشید عاقبت خوبی نخواهد داشت. تو جوانی. دلم به  
اگر مرا بره شرررهر برسرررانی، از تو    دهممیسررروزد. قول  حرالرت می

ام  جایی برسرران  ه بتوانم با خانواده  شررکایت نکنم. فقا مرا به
 تماس بگیرم. 

 پسر  می سرعتش را  متر  رد و گفت:

  نی  »خودت چه فکر می

دختر با حرف نزدن از پسرر خواسرت تا توجیهش  ند. پسرر با صردایی  
 گفت:   تر آرام 

 »دستانت را بگذار در دستانم... . 

ترسری  ه مملو از سررنوشرتی  دختر  می از پسرر فاصرله گرفت و با  
 نامعلوم در لح ات آینده خواهد بود، گفت:

 نم راحتم بگذار. مرا به شرهر برسران... الاقل به  »نه. خواهش می
 جاده. 

 رد  ه  پسررر باز حرفش را تکرار  رد. دختر داشررت به این فکر می
؛  پسرر ممکن اسرت از او چیزی بخواهد  ه اصرال  باب میلش نیسرت

از ترس مادرم بوده. نبراید به   حتمرا  اما چرا دیشرررب  اری نکرد  
افتاد. تنها ی  راه  دسررت آن چوپان گندمی پوسررت بدقواره می

اما به  جا   می دوید تا مشرررف به  ؛  برایش باقی مانده بود. فرار
رفت. دختر رو به او پشرت سرر بزها راه می  توجهبیتپه شرد. پسرر  

به پسرر  رد و مواظب حر ات او شرد. آرامی پسرر  می امیدوارم  
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ی ایمنی از پسرر دور شرده بود، با صردایی   رد. دختر  ه به فاصرله
 بلند گفت:

 گویی   »هی  معلوم است چه می

تر تکرار  رد. حدسرش شرنود و باز بلندفکر  رد پسرر حرفش را نمی
ام  اند. اگر پسرر برای آزادیدرسرت باشرد. حتما  او را دزدیده باید

 رد   معلوم هم نیسرت  ه بعدم گذاشرت چه باید میشررط می
آنکه چشررم از جلوی  بی پسررر چوپانبه او اجازه بدهند  ه برود.  

 پایش بردارد گفت:

 »سعی  ن من را بزنی. 

 ده بود گفت:تر ایستادختر  ه همننان از او دورتر و محتاط

 »چرا باید این  ار را بکنم  

 پسر گفت:

توانیم همردیگر را لمس توانی مرا بزنی. من و تو نمی»چون نمی
 نیم. تو دیگر بردنی نرداری  ره لمس شرررود. تو ا نون فقا یر   

  امواسرتخوانیپوسرتتفکری. ی  اندیشره. ی  روح  ه از  البد  
 ادی نیست. جدا شده. دنیا اینجا م

 های پسر فکر  ند، گفت:آنکه بخواهد به گفتهدختر بی

بینم. ببین این منم. این پرایم اسرررت و این  »امرا من خودم را می
 دستم. 

ی  زمران برا سررروالش، بخرارهرایی از تفکرات مبهم، جمجمرهامرا هم
 رد. بعد به بدنش اشراره  رد. پسرر به عقب نگاه سررم را پر می
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 ببیند.  رد  ه چیزینمی

ی تو اسرت نسربت به خود و ، تصروری از گذشرتهبینیمی»آننه 
ی تو اسرت  ه دنیای اطراف،  بدن خود. تو نیسرتی. این اندیشره

 ند. من نیز عضرروی از این دنیا  من و بدن خودت را تجسررم می
 هستم. پس دیدن من هم منطقیست. 

 دختر گفت:

  لکی در  ار بود  »چرا من خودم را در آینه ندیدم  چه 

 پسر پاسخ داد:

 »هی   لکی در  ار نبود. 

 پسر سری تکان داد و باز ادامه داد:

تر با دنیای  راحت گونهاین»بهتر اسرت زودتر با مردنت  نار بیایی.  
پیرامونت  نار خواهی آمد... برای من هم سخت بود  ه باور  نم.  

 یعنی مجبوری باور  نی. ؛  ماما باور  رد؛  گویمآن اوایل را می

ای  ره دختر رویش بود رد شرررده بود.  ا نون از تپره  پسرررر چوپران
 و پشت سرم تعقیبش  رد. پاهن آمددختر آرام از تپه  

توانسرتی این  ار را بکنی. ا نون با فرار  »گفتم دسرتم را بگیر چون نمی 
را. من    هرایم حرف دهی. بهتر اسررت براور  نی  ردن، خودت را آزار می 

 گویم.  به تو دروغ نمی 

همننان    پسررر چوپاناما ؛  خیلی  م شررده بود آن دوی  فاصررله
توجهی به پشرت سررم نداشرت. دختر به او رسریده بود و سرعی  
 رد پیراهن پسررر را از پشررت سررر بکشررد. نتوانسررت. چیزی به  
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 دستش نیامد. پسر گفت:

 توانی لمسم  نی. »نمی

وا  ایسرتاد. دوباره دوید به سرمت  وها  سرر جایشدختر اند ی  
باز همان شرد  ه قبال    اما؛  پسرر و دسرتش را به سرمت او دراز  رد

 شده بود. پسر گفت:

 طور.   ای و من هم همین»این بدین معنی است  ه تو مرده

 امید زندگی دوباره  ه برایش مانده بود گفت: یماندهتهدختر با  

 باشد چه    رؤیا»اگر این ی  

 پسر گفت:

 بمانی. رؤیاباید در این  -

 مرده پدرم هم  -

 گفت.پیرزن این را می -

 بینم پس چرا روح او را نمی -

ی زیرادی  ، دنیرای بزرگی اسرررت. هر روز عردهاینجراشرررایرد ببینی.   -
 روند.آیند و میمی

 شود از اینجا بیرون بروی روند...  پس یعنی میمی -

آری، امرا نره بره جرایی  ره تو فکر  نی. مرأموران احضرررار روح...    -
 ننرد برای  آینرد و تو را احضرررار میمی  هراآنبرسرررد  وقتش  ره  

از آن خبر نردارد. هنوز     سهی رویم  ره  همیشررره. بره جرایی می
  سی نتوانسته از آنجا خبری بیاورد.
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 دانی را از  جا می هااینتو   -

اینجا، در این دنیا شای  است. همه   هاایندانیم. همه این را می  -
شرود  ه تا ابد اینجا بود.  د. باید درسرت باشرد وگرنه نمیگوینمی

 گویند دنیای بهتریست.در این  ویر. حتما  پایانی دارد. می

  رنگ خا سرتری م به خاک سرفت و نرم زیر پایشران  م  هایماسره
هرای  تر از جراهرای دیگر بود. بوترهشرررد.  می متفراوتتبردیرل می

شرد  ه  ی آب دیده میمی دورتر، جای بر هخشر  بیشرتر بودند.   
 خش  شده بود. پسر سرعتش را  م  رد و گفت:

مناسرب  شرانسرایهشرود نشرسرت. های بزرگ، می»زیر آن بوته
 است. 

دراز  شرید. دختر اما ننشرسرت و با   هاآنخود رفت و زیر یکی از  
 تردید و ناامیدی گفت:

 ام. »باید  ابت  نی  ه من مرده

 پسر گفت:

  ند. »گذر زمان  ار مرا راحت می

 دختر  ه دوست نداشت بنشیند، گفت:

ام را. آن اتوبوس. باید نشررانی از آن  »جاده را نشررانم بده. جنازه
 تصادف باشد. 

 پسر گفت:

 تواند از اینجا خار  شود. نمی  سهی »

 دختر با صدایی بلند و تهدیدآمیز گفت:
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دروغ گفتی. تو گفتی مرا برا خود از این    بره من. تو  گوییدروغ»تو  
 دنیا خار  خواهی  رد. 

 گفت:  آرامیبههای دختر نگاه  رد و پسر به اش 

 ردم ترا بتوانم توجیهرت  تو را برا خودم همراه می  جورییر »برایرد  
 نم و با تو حرف بزنم و متقاعدت  نم  ه دیگر آن نیسرتی  ه فکر  

ترا می ردم،  مم وقتی  ره  یعنی  اینجرا،  آمردم  وقتی  نیز  من   نی. 
شررود اما  شررد. حتی ا نون نیز گاهی باورم نمیباورم نمی هامدت

ام و این روح من است  ه در این  مردهزمان قبول  ردم  ه   مروربه
خواسررتم   ویر وحشررتناک سرررگردان اسررت. من هم مانند تو می

امرا نشرررد... برایرد بره اینجرا عرادت  نی. بره  ؛  برگردم بره دنیرای واقعی
. زمران و مکران معنی نردارد. من هر روز  امتکراریتمرام روزهرای  

 نم.  قبل را تکرار میشوم،  ارهای تکراری روز   ه از خواب بیدار می
دهد؛ با تکرار   شرود  ه زمان معنی خود را از دست میمی  گونهاین

ی چنین ات را پیردا  نی چون اجرازهتو هم سرررعی نکن  ره جنرازه
 اری را نداری... راسرتش را بخواهی من افتادم توی چاه و مردم.  
ه.  یکی هلم داد. مطمئنم. یکی من را هرل داد و انرداخرت توی چرا

از آن موق  تا ا نون، هر وقت هر چاهی  ه بیرابم، داخلش را نگراه 
ی باد است  ه  ام نیست. فقا زوزه نم اما هی  خبری از جنازهمی

؛   ندهست. اوایل آدم را عصبی می  جاهمهپیند. در عمق چاه می
آن عرادت می عرادت  امرا بره  دیگر...   نی. م رل خیلی چیزهرای 

 ... به تکرار. چیزهمه نی... به  می

 گفت: تریآرامدختر با صدای  

گویی دنبرال  به من می  وقتآنگردی،  ات می»تو هنوز دنبرال جنرازه
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 ام نگردم   جنازه

یش گذاشرررته هاچوپان، چیزی نگفرت و تکه چوبی  ه الی دندان
 دیگر چرخاند. دختر باز پرسید:  طرفبهبود را  

 »مادرت چگونه مرد  

 پسر گفت:

  ند من پسرم هستم. »او مادر من نیست. فکر می

سرررواالت دختر بیشرررتر هم ادامره داشرررت. برایرد تمرام راز ورود 
  چیز هی اما ؛   ردام به آن  ویر وحشتناک را  شف میناخواسرته

 نبود. جز اینکه به خود بگوید:

 یابد.  پایان می  زودیبهفقا ی   ابوس است  ه   هااینی  »همه

توانسرت داشرته باشرد.  ترین توجیهی بود  ه میاما این احمقانه
ای  اما انگار چاره؛  حتی خود نیز باور نداشررت  ه در  ابوس اسررت

نوعی مرگ قبول  ند.    عنوانبههم نداشرت  ه وضرعیت موجود را 
دانسرت از پسرر  شراید هم حق با آن پیرزن و پسرر باشرد. دیگر نمی

آشرکارا در میدان بود. جز اینکه   چیزهمهچه سروالی بپرسرد. گویا 
انبوهش را از خود    هرایسررروال بره نهن پریشرررانش پنراه ببرد و  

 بپرسد.

احسراس ترس  متری داشرت. از  در محیطی  ه ا نون در آن بود،  
دیرد و دیگر جراهرای آن  ویر بهتر بود. الاقرل اینکره چنرد بوتره می

 نشانی از حیات. هرچند به وسعت محدود.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

   فصل سوم:
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شردند و دختر  پشرت سررهم تکرار می معنیبیهای روزها و شرب

 رد؛ با آنکه هرگز آن را نخواسرته  م به وضر  موجود عادت می م
  ام همراهیآمد تا در چرای بزها  بود. روزها را با پسر به صحرا می

   نرد، تنهرا بره این دلیرل  ره سررراعراتی را از آن پیرزن دور براشرررد.
ویر را  شرف  ند توانسرت جاهای بیشرتری از   بخصروص آنکه می

هرا در  ویر راج  بره  و بهتر از را رد مرانردنش در آن خرانره بود. آن
سررگرمش   هاسراعتتوانسرت   ردند و این میصرحبت می  چیزهمه

ی جدید. شرراید بهتر اسررت نامش را زندگی  ند. زندگی و تجربه
نگذاریم. گذران وقت. این بهتر اسرت. در این دنیای جدید بسراط  

یف چیده شده بود و چیزی به نام آرزو و هدف وجود نداشت. تکل
دانسرررت. این  آنجرا فقا تکرار بود، تا زمانی  ه خودم هم نمی

 ویر برایش معنی دیگری داشرررت. زبرانش را فهمیرده بود و این  
تر شرده بودند   رد. بادهای داغ مالیمتر میزندگی را در آنجا سراده
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گفت  رد. او میهای پسرر فکر میرف. گاهی به حتر رامها  و شرن
 ه عادت خواهد  رد. قبول خواهد  رد  ه مرده اسرت و راهی جز  

را می فکرم  آننره  ره  از  زودتر  زمران،  گرذر  نردارد.  نیز   رد  این 
پرایبنردم  رد. پرایبنرد بره قبول اینکره هی  راهی برای خرو  از آن  

لش را آنجا آنجاسررت و باید خود و آما  سرررنوشررتش ویر ندارد.  
 گفت:بسازد. پسر جوان می

ی زندگی در اینجاسررت. زبان،  »باید زبان  ویر را فهمید. این الزمه
هایت را باید فراموم  رد و زبان و و رسرروم حتی گذشررته آداب

را یراد گرفرت. آننره در نهن داری، تمرام   آداب و فرهنرگ  ویر 
یندازی. نباید خاطرات و تمام تعلقات به گذشرته را باید به  ناری ب

ای و  ره هسرررتی، از  ردام خون در رگ تو  فکر  نی از  جرا آمرده
  وچرا چونبیجریران دارد، اینجرا برایرد قبول  نی  ره هر چره گفتنرد  

ات  ند و گذشرتهقبول  نی... اینجا  ویر برای تو نام مشرخص می
ی  همهدهد و آنکه زبان خودم را یادت می  تر مهمنویسرد و را می
ها زیر ن ر سررلطان  ویر، باد اسررت. این باد اسررت  ه به هر  این

های  ها و تودهبرد. تپهطرف وزید،  ویر را هم به همان سرمت می
 ند. این سررریاسرررت باد اسرررت. از  جا میبهبزرگ و  وچ  را جا

های ماسره ی  جا  هی دور تا به حال. نباید اجازه دهد تودگذشرته
. تخم همره براد در نهنرت خواهرد  بمراننرد...  را  این تفکرات  ی 

ی  آنکه خود بدانی، روزی خواهد رسرید  ه تو نیز همه اشرت. بی
 را مانند من قبول خواهی  رد.   هااین

را یراد گرفتره بود. حتی او  ره از جرای    هراایندختر نیز ترا حردودی  
از آن به    تر مهمسررردی آمده بود به گرمای  ویر عادت  رده بود و 
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 نرار    راحتیبره  چیزهمرهاینکره مرده اسرررت، عرادت  رده بود. برا  
آمد. مرده اسرررت. هی  آزادی ندارد و این برایش یعنی اینکه می

نیسررت  ه او را   چیزیهی ل نیسررت.  مسررئو  چیزهی در قبال  
نیسرررت  ره او را بره وجرد آورد. زنردگی همره    چیزهی بیرازارد و  

ی  یکنواخت اسرت و هی  ا ری از اجبار نیسرت. بقول پسرر، همه
  م در نهن دختر ریشه دوانده بود.مانند تفکراتی،  م  هااین

بود ا نون نیسررت. چرا باید گرما   آزاردهنده گرمایی  ه برایش ابتدا  
در آن    چیز هی  دانرد  برایش آزاردهنرده براشرررد وقتی  ره خود نیز می 

 ره بره اعمراق    مفهومی   آزاردهنرده؛  بمیرانرد دنیرا وجود نردارد  ره او را  
ای  ه در ادبیاتش حذف شرد.  نیسرتی سرقوط  رده اسرت. بد، وا ه 

اختیار تجربه  رد. آن  مرگی بود  ه بی  ی این تغزرات ناشرری از همه 
برایش رقم زد این بود  ه از وقتی  ه به رسرم آن   آننه دنیای عجیب  

عرادت  رد، هرگز دوبراره بره این فکر نکرد  ره چرا مرده اسرررت و چرا 
نباید به زندگی سابق فکر  ند. از ن ر او این نیز ی  دنیا بود. دنیایی  

بعرد از ورودم بره آن دنیرا، تنفر   هرا مردت  ره متفراوت بود و دختر،  
 سابق را نداشت. 

زد  ه انتهایش به آن دنیا ختم  پسرر همیشره از چیزهایی حرف می
. ی  چیزی  شرردمیناخواه به همان ختم  خواه  چیزهمهشررد. می

از سررا نان آن     دامهی   بود و تا آن لح ه  شررمول همهبود  ه »
 ویر، مشررابهی برای وصررفش نیافته بودند، اما هرچه بود چیزی  

شرررد و آن چیزی  می  ی جهرات آن دنیرا بره همران ختمبود  ره همره
نبود جز خود همان دنیا. هرگز پسررر در برابر این فلسررفه قد علم  

آن را نرداشرررت. دختر نیز این را از او فرا    جرئرتنکرده بود و یرا  
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. در عو  این تسررلیم چیزهایی  وچراچونبیتسررلیم    گرفته بود.
نیز عایدشران شرده بود. درد و شم را، هرگز جایی نبود در آن دنیا.  

 رد  ه بعدها در قبال  آرام بود و دختر نیز هی   اری نمی  چیزهمه
و از   شرردهریزیبرنامهآن  ار بخواهد پاسررخی بدهد.  ارها همه  
.  زدمیشردند، پیرزن شر  قبل نوشرته شرده بود. صربح زود بیدار می

آشرل بیرون می از  را  بزهرا  راه  پسرررر  بره  دختر  بره همراه  آورد و 
رسریدند به جایی  ه مانند همیشره بود. آنجا بزها  می  افتادند.می
پرداختنرد. شروب چریردنرد و آن دو برا یکردیگر بره مصررراحبره میمی
گشررتند و دمی از شررب را با  خانه برمی  سررویبه هاآنشررد و  می

خوابیردنرد بره امیرد فردایی  ره روز قبرل  گرذرانردنرد و براز میپیرزن می
 .را بدون  استی تکرار  نند

دختر، روزهرای اول بره هوای دنیرایی  ره از آن آمرده بود، گراهی  
 رد بره آن و موجودات آن، امرا حسررررتی ع یم  ره  ای میاشررراره

  پسرر چوپانیادآوری گذشرته را در دل دختر ایجاد و مقاومتی  ه  
های به   م از اشرررارتدختر  م شررردمی رد، باعث  در برابر آن می

ه حسرررت بزرگی بود  ه از چیزی حرف  گذشررته دسررت بکشررد. چ
بزنی  ه هرگز امکان رسریدن به آن نیسرت. آن دنیا، برایش چیزی  

 م آن را به فراموشی بسپارد. دنیای قبلی  آورد  ه  مبه ارمغان می
و با    هازمانی فاضرله و ا نون با گذشرت برایش شرده بود مدینه

رفتنرد  ره  یرای عجیرب میو قوانین آن دن  پسرررر چوپرانی  فلسرررفره
مدار ی را برای دنیای قبلی جور  نند  ه نشان دهند آن دنیا هرگز  

به    هاآندختر نیز،     ارفرامومی  وجود نداشررته اسررت. در حاف ه
 .شدندمیتبدیل  رؤیایی
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 ننرده بود  ره یکنواخرت و  سرررل   قردر آن این تکرار دنیرای جردیرد،  
بخصروصری نداشرت  ه دختر و تخیل  نجکاو آن، بخواهند    چیز هی  

حول آن بنرخنرد. برا آنکره مردت زیرادی از زنردگی دختر را شرررامرل  
تکراری بود  ه اگر قرار بود داسرتان آن را بنویسریم    قدر آن ما ا ، شرد می 

رهرا و برارهرا تکرار  نیم. پس گریزی اخیر را برا   چنرد سرررطر برایرد همین  
ای  ه از آن عبور  نیم. چه برای نهن  اونده   سرررعت به نیسررت  ه 

دختر آمده اسرت بهتر اسرت   بر سرر بخواهد بداند در این مدت چه  
برگردد و تمام سطرهایی  ه در وصف این زندگی بود را بارها و بارها  

 بخواند. 

 *** 

 رد. پسر فانوسری، اتاق   وچ  را  می روشرن میسروسروی چراغ  
ای از اتاق نشرسرته بود و به چراغ خیره شرده بود.  سری  گوشره

نمی و  یف  حرفی  گرذاشرررتره بود  را  نرارم  فرانوس  پیرزن  زد. 
 رد. پسرررر توجهی  ام را برا تعردادی لبراس و پرارچره پر میقردیمی

را دیرده بود.  نمی انگرار  ره قبال  برارهرا این صرررحنره  پیرزن   رد. 
مانند دعا بود.  ارم  ه تمام شررد به  ؛ گفتچیزهایی زیر لب می

درخشیدند های چشمش زیر نور چراغ میفانوس خیره شد. اش 
 گفت:هایش میو چیزهایی نیز میان زمزمه

بروم به حرم امام رضررا... قربانشررم شرروم... این    خواهممی»فردا  
گوینرد خیلی بزرگ اسرررت.  میآخر عمری برایرد حرم آقرا را ببینم...  

. گنبردم همره از  شرررونردمیدرونش گم    واردهراترازه ره    قردرآن
 نی وارد شرررهری را گرفتره. فکر می  جراهمرهطالسرررت. رنرگ طال  

  جرئت اند  ه  سرابیده  قدرآنای  ه همه از طالسرت.  فش را  شرده
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ی. تمیز اسرررت م رل آینه. آنجا خیلی  بگرذار درونش  نی پا به  نمی
 روم... بزرگ است و زیبا. قربانش شوم. ی  روز به زیارتش می

 ه این پیرزن دیوانه اسرررت. او  ه قبال  مرده، پس     رد می دختر فکر  
گویرد آخر عمری  اصرررال  او  ره اجرازه خرو  نردارد. پس چطور چرا می 

 خار  شود    خواست می 

   شودنمی»خار  

هرا بود  این صررردایی مرتعش، عجیرب و نو بود  ره دختر مردت
 زده پرسید:ن یرم را نشنیده بود. دختر تعجب

 د  چه  سی با من حرف زد   » ه بو

پیرزن نگاهی به بیرون خانه انداخت و بعد به دختر خیره شررد و 
   زنیمیگفت: »چت شده دختر  با خودت حرف  

 من حرف زد.  »یکی با

 رد  سری با او حرف زده اسرت.  سری  ه بیرون از  دختر فکر می
 گفت:  . پیرزنهاستآننفری جم  سه

 »در این دنیا، این چیزها عادیست دختر ابله  

 صدای نو باز گفت:

»الزم نیسرررت بلنرد صرررحبرت  نی. در دلرت صرررحبرت  ن. من 
 . شنوممی

با او    خواهدمیوح باشرد  ه  شراید ی  ر   ردمیدختر با خود فکر 
صرررحبرت  نرد. لزومی نردیرد  ره جوابش را دهرد. بره یکنواختی  

ام عادت  رده بود و ا نون همان عادت  ذایی، سرکوت را  زندگی
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 اما صدا باز شنیده شد:؛   رده بود تر بخشلذتبرایش  
  ند. »او هر از گاهی میل رفتن به حرم می

 دوباره بلندتر با موجودی ناشناخته حرف زد:دختر  

 »تو  ه هستی   

 نگاه پیرزن و پسر باز متوجه دختر شد. صدای ناشناس گفت:

 شنوم. »گفتم درون قلبت با من صحبت  ن. من می

دختر درون دلش نردایی داد  ره خود مطمئن نبود  راری عراقالنره  
 است یا نه:

 »خب بگو تو  ه هستی  

 احت گفت:صدا با خیالی ر

 »به بیرون نگاه  ن. 

 ره نگراهش   ای لنرگ دختر بره بیرون نگراه  رد. چیزی نبود. جز بز قهوه 
 .  رد می 

ای لنگ دارد با تو صرحبت   نم. همان بز قهوه»من هم نگاهت می
  ند  می

ترین بود.  امرا این عجیرب؛  در این مردت چیزهرای عجیبی دیرده بود
بره این هم عرادت خواهرد  رد. دختر در    زودیبرهدانسرررت  ره  می

 دلش گفت:

 »تا حاال ندیده بودم بزها صحبت  نند  

دانسرررت از طرف یر  بز عجیرب و صررردا  ره ا نون دختر می
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 سخنگوست صحبتش را ادامه داد و گفت:

آری این اسرم مناسرب اسرت.  ای لنگ  »تو نامم را بگذار بز. بز قهوه
 ای و هم بز  هم لنگ هستم. هم قهوه

 را ادامه داد:   رد حرفشمی ه نشخوار  در حالیبعد 

»آن پیرزن وقتی زنده بود بارها آرزو  رده بود  ه بتواند به مشرهد  
بنابراین  ؛  اما تا آخر عمر موفق نشرد؛  برود و حرم امام رضرا را ببیند

 ند  ه به این آرزویش برسرد. حتی آن روز  ز گاهی سرعی میهر ا
خواسررت به مشررهد برود اما موفق   ه سرروار بر اتوبوس بود، می

 نشد. 

 گفت:دختر  ه یاد گرفته بود چگونه در دلش صحبت  ند،

 »پس تو از تصادف من هم خبر داری   

 بز لنگ گفت:

 های شما را بشنوم. توانم حرف»من می

 نکند به پیرزن و پسر نگاه  رد و گفت:  توجهجلبدختر جوری  ه  

 شنوند  صدایمان را می  هاآن نی  هم صحبت می  هااین»با 

را جز خودشرران    هاآنای لنگ او را متقاعد  رد  ه صرردای  بز قهوه
خواسرت تا پاسرخی شرنود. دختر اما باز از او می س دیگری نمی

اما بز پاسرخ داد  ه دختر چیزی  ؛  ندچرا با او صرحبت می  دهد  ه
 از آن نفهمید:

 »درست فکر  ن  

 رد و اگر توانسرت متوجه شرود. مگر او درسرت فکر نمیدختر نمی
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درسرتی  درمورد اسرت آیا این بز صرالحیت آن را دارد  ه    گونهاین
 داد:را جور دیگر ادامه می هایشحرففکر او قضاوت  ند  بز اما  

خورند.  »نهنت را با چیزهایی مشرغول  ن  ه بدانی به دردت می
 چیزهای زودگذر نشو.   یبستهدل 

شررود  آن دنیا با    امبسررتهدل توانسررت  چه چیزی بود  ه او می
نبود  ه چیزی باشرررد  ه دختر به آن  تکراری بودنش   نه. ممکن 

 رد نباشرد اما شراید آن بز، به آن نادانی  ه فکر می؛ شرود  بسرتهدل 
اطالع بود.  و شرراید از چیزهایی خبر داشررت  ه آن دختر از آن بی

 داد:ای لنگ پاسخ میها را بز قهوهاین سوال 

شوند. می  بستهدل هایشان همیشره به تنها داشته  هاانسران»آری.  
 ای. آورده به دستتو اینجا، در این دنیا چیزهایی و  سانی را  

 دختر گفت:

 این دنیا شوم و موجودات درونش.   یبستهدل  نم  »گمان نمی

 رد  ه بیشتر برای دختر شریب بز باز اشاره به چیزهای دیگری می
 بود:

شرررود و دوبراره نراپردیرد هرای هر س آشرررکرار میروز نشرررانره  »هر 
آورنرد. و گراهی بیشرررتر دوام می  لح رهیر . گراهی برای  شرررودمی

مشغول   شدتبهآیند و گاهی وقتی  گاهی در خواب به دیدارت می
شرود دهند و نه می اری هسرتی. نه از قبل از آمدنشران خبری می

گشرت. درسرت مانند  بر خواهند  دوباره  ی   روند وفهمید  ه  ی می
درخشرد و باز از نگاهت ای میی  نور در تاریکیسرت. برای لح ه

ها، هوشریاری توسرت.  شرود. تنها انتخاب تو در برابر آنپنهان می
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 ها را دنبال  نی. باید بینا باشی و آن

از  دختر، چره چیزی می  دوپهلوی آن موجود    هرای حرف توانسرررت 
 عجیب سخنگو بفهمد: 

خواهی بگویی  من به این دنیا عادت  »من ورت چیسرت  چه می
 نم. منت ر احضرار شردنم هسرتم.  ام. دیگر به چیزی فکر نمی رده

من تمرام امیردم بره دنیرای بعرد از این جهنم اسرررت. لطفرا  راحتم  
 بگذار... 

خواسررت آن بز لعنتی  سررخنگو باز دختر جوابی نشررنید اما دلش می 
سرخن بگوید. بد حرف زده بود و این باعث شرد دوباره به روزهایی  

هم رفته  تر قبل فکر  ند  ه تازه وارد این  ویر شده بود. حتی به  می 
 رده بود  ره   انردازی دسرررت بود. بره وقتی  ره زنرده بود. بره جراهرایی  

نوعه بود. روزهای نخسرت؛ آن روزها در پی این بود به هر قیمتی  مم 
اما گذر زمان گردی سنگین بر آرزوهایش  ؛   ه شده از آنجا خار  شود 

خواسرررت ببینرد. بره دیرد و یرا خود نمی را نمی   هرا آن نشرررانرده بود و  
آنکره بردانرد بره آن  اطرافش نگراه  رد.  جرا بود  چره جرایی بود  ره بی 

از قسرمتی، سرقفی   خورده ترک عادت  رده بود. چهار دیوار  هنه و گاه 
بود و دری  ره نبود و بیرون را   ام دارنرده نگره  ره بردتر از چهراردیوار  

 ه   دادند به نام  لبه همه تشکیل فضایی را می   ها این  رد.  می آشکار  
در آن بوده بدون آنکه به آن فکر  ند  ه چرا آنجاست.    ها مدت دختر  

انتهاتر از بیرون از آن فضرا نیز وضر  به همان صرورت اسرت.  ویر، بی 
دختر در روزمرگی    شرود و می   تر بزرگ   روز روزبه  ند و  همیشره. رشرد می 

در آن. او  جا ایسرتاده  در جوار دو موجود   شرود می   تر  وچ  خود،  
ی او شررده و  اند روح هسررتند. به پسررر نگاه  رد  ه خیره  ه مدعی 
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ببینرد. سررربزه بود و    هرا مردت ام را بعرد از توانسرررت چهره ا نون می 
دماشی داشرت  ه از گرمای  ویر، اسرتخوان تر انده و بیشتر صورتش  

را داشرت و چشرمانش  ه   را پوشرانده اسرت. لبانش نیز همین وضر  
بود   رنگ هم شرررده و به گودی افتراده بودند. همره جای بدنش   پز آب 

 جز  ف دستش  ه صورتی بود. 

را  ها این زیادی  ه در آن  ویر بود    های زمان ا نون، بعد از گذشرررت  
ای  دید و قبرل از آن هرگز به آن توجه نکرده بود. چه تکرار ظالمانه می 
ارمغران آورده بود برایش  آن  ویر و آن سررررزمین  ره حتی بره   بره 
 نرد  امرا چرا ا نون بره این چیزهرا فکر می ؛  هم فکر نکرده بود   هرا این 
 زیر سر آن بز است.  ها آن ی  همه 

ام تغزر  شرد. باید حالت روحی  پسرر چوپانمتوجه نگاه  نجکاو 
زده. خودم را جم   رد و  رده براشرررد وقتی برا آن بز حرف می

نگراهش را بره  یف پیرزن دوخرت. نبرایرد  سررری را متوجره حرالرت 
ی چیزهایی  ه به دسرت آورده  رد. ممکن بود همهام میروحی

 بود را از دست بدهد. آرامش و تکرار.

 *** 

سرر را همراهی  ند، حداقل به  خواسرت پصربح روز بعد دلش نمی
ای صرحبت  ند و او  توانسرت با آن بز قهوهاین دلیل  ه شراید می

نرفتن او همراه پسر ممکن بود   اینکهرا مورد مواخذه قرار دهد. با  
نشررسررت  روزمرگی و عادات  ویر را برهم بریزد. زیر درخت  ه می

باد او را به تابستان    وزم باد خنکی را حس  ند. این توانستمی
برد. بره آشوم خرانره، دوسرررتران و هرای بلنرد میخنر   وهسرررتران
 رد آیا اشررتباهی از او سررر  ام... با خود فکر میسرررزمین مادری
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زده  ه به این ناگهرانی از دنیرا رفته بود یا شررراید همه همین جور  
میرند. چه اشتباهی  رده بود. چرا دنیا به او سخت گرفته بود.  می
خواهد  هنوز آرزوهایش را برآورده نکرده است. فرصت دیگر میاو  

و این حق اوست  ه این فرصت را داشته باشد. هنوز خیلی  ارها  
خواسرت بعد از دانشرگاهش بود  ه انجامش نداده بود. دلش می

بره چنرد سرررفر خرارجی برود. چیزی راج  بره جزایر زیبرای آسررریرای  
راوانی از آن جزایر در  ف  هرایعکسجنوب شررررقی شرررنیرده بود.  

ی شذاهای برزیل و مردمان دورگه یشرریفته امپیوترم داشررت. 
را برآورده نکرده بود  بعردم   هراآنامرا چرا  ؛  آمریکرای جنوبی بود

چه خواهد شرد  آیا دنیای بعدی بهتر از دنیای خودم اسرت  آیا 
اسرت، دلش  گونهاینتواند آنجا آرزوهایش را برآورده  ند. اگر  می
های احضررار را ببیند. شرراید خواسررت هرچه زودتر فرشررتهمی

احضرارم درد داشرته باشرد... اما پایانیسرت بر چیزی  ه اسریرم  
 شده بود.

 . اینکرده»تو اشتباهی  

ی اتاق گلی  دختر به سرمت صردا نگاه  رد و بز را دید  ه در سرایه
 رد و  نرد. بز نشرررخوار مینگراه میبره دیوار آن تکیره داده و بره او  

تفراوتی ادامره  تفراوتی بره او داشرررت و برا همران حرالرت بینگراه بی
 داد:

 »اگر هم اشتباهی  رده باشی، اینجا بودنت به خاطر آن نیست. 

دختر خود را عصبانی جلوه داد اما نه جوری  ه مصاحبت با آن بز  
 را از دست بدهد و گفت:
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خبر    چیزهمره  انگرار از  زنیمیحرف    هگونراین»تو  ره هسرررتی  ره  
خواهی بگویی  ره این تقردیر من بوده  ره اینجرا  داری ... حتمرا  می

 باشم  

 ای  ه اینجا باشی.شاید... شاید هم خودت انتخاب  رده -

 خواهی بگویی  ه تقدیر همه دست خودشان است  یعنی می -

  نی تو چه فکر می -

توانم تقردیرم را  انتخرابی در مردنم نرداشرررتم. پس نمی  من هی   -
 تغزر دهم.

ممکن اسرت... ممکن اسرت تو باعث نشرده باشری  ه السرتی    -
 اتوبوس تر یده باشد و ا نون مرده باشی و اینجا بیایی.

گویی. از من و از این دنیرا و از آن  دانی  ره نمیتو چیزهرایی می  -
اتوبوس تر یرده و همین براعرث  تصرررادف... تو گفتی السرررتیر   

توانی منکر شروی. لطفا  تصرادف آن شرده اسرت. درسرت اسرت  نمی
 دروغ نگو.

دانی. تو هم دانم  ه تو نمی گویی. من چیزهایی می آری راسرت می   - 
امرا نیرازی نیسرررت یکردیگر را از ؛  دانم دانی  ره من نمی چیزهرایی می 

 های خود آگاه  نیم. دانسته 

تر بردانم. این حق من اسرررت. نبرایرد بردانم  خواهم بیشرررمن می  -
روم و سررررنوشرررتم چه  چگونه مردم  پدرم چگونه مرده   جرا می

 خواهد شد 

دختر زیبایی هستی. اگر نمرده بودی، شیفتگان زیادی داشتی...   -
از سررنوشرت خبر ندارد. آه... چه     سهی اما گفتی سررنوشرت. 
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 ای ملموسیست رستگاری.وا ه

 و گفت:دختر خندید 

  ردم بزها هم به این مسائل فکر  نند. »فکر نمی

 رد و این  نگراه می  تفراوتبی رد و  بز  ره همننران نشرررخوار می
 هایش حرفهی  تناسربی با هم نداشرت،  هایشحرفنگاهش و  

 ادامه داد: گونهاینرا  

 ند. همه در پی اما فرقی نمی؛  »من فقا در  البد این بز هسرررتم
را بسررازیم.    مانآینده نیم  ه  رسررتگاری هسررتند. همه تالم می

حتی در این دنیرا. شرررایرد از اینکره یر  بز بخواهرد بره جم  شرررمرا 
 رستگاران بپیوندد، خرسند نیستی   

 د این بود:میزیادی زد و آننه  ه بز فه  هایحرفدختر  

به زدم  همه ام حرف می نیسررت. بنه  ه بودم با پرنده   گونه این »نه  
فهمیرد. یر  روز را می   هرایم حرف امرا تنهرا آن پرنرده  ؛  خنردیردنرد می   من 

از من خواست  ه آزادم  نم و من آزادم  ردم. پدرم شماتتم  رد.  
مرانرد. مرا بره او لطف گفرت  ره آن پرنرده بیرون از این قفس زنرده نمی 

 نیم. از ن ر مرا زنردان اسرررت امرا برای او  ام می یم  ره زنردانی  ن می 
خرانره اسرررت. من بنره بودم. گریره  ردم و وقتی فردایش دیردم گربره  

ام. هرچند خود  رده، فهمیدم اشررتباه بزرگی  رده   تکه تکه ام را  پرنده 
گفرت  ره زبران  گفتره بود  ره آزادم  نم. مرادرم می   بره من آن پرنرده  
ام. از آن به بعرد دیگر با ام و اشرررتبراه متوجه شرررده نفهمیرده  پرنده را 
گذشرت و من بزرگ شردم و دیگر حرفی    ها سرال ای حرف نزدم.  پرنده 

خواسررتم حیوان دیگری را بکشررم... . تو گفتی  نزدم با  سرری. نمی 
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شرررود زنی  اینجرا  ره نمی آینرده را بسرررازیم. از  ردام آینرده حرف می 
پنردارم  ره در این ن ا نون خود را آن پرنرده می آینرده را تغزر داد. م 

ی   ویر هسرتم. شراید از ن ر تو من زندانی باشرم، اما اینجا دیگر خانه 
ای نیسرت و  من اسرت. اینجا برای من امن اسرت. دردی ندارم. شصره 

 نرد. حر تی  دیر بره خرانره آمردنم شرررمراتتم نمی   بره خراطر  سررری مرا  
روم  ه بهای  دیگر به مدرسره نمی    نم  ه برای آن مسرئول باشرم. نمی 

آن  نکور باشرد  ه از قبول شردن و نشردن در آن بترسرم... آری من  
 ه اگر آزاد شروم به دنیا خواهم رفت و دوباره   مانند آن پرنده ؛  زندانم 

 رنج خواهم  شید و درد به سراشم خواهم آمد.  

آوازهای او گوم بز لنگ سررم را تکان داد و از او خواسرت تا به  
گفت  ه همواره  دهد. بعد شروع  رد به آواز خواندن. به دختر می

خوانرده اسرررت. بره این دلیرل همره او را  برای دوسرررترانش آواز می
دوسرت داشرتند و وقتی  ه مرده بود، دوسرتان از مرگش بسریار  

 شمگین شده بودند.

میلحر رره آواز  بز  طوالنی  دادن  هررای  گوم  جز  دخترر  و  خوانررد 
 ای نداشت. وقتی آواز او تمام شد گفت:چاره

زدیم... آهران... یرادم آمرد... تو  داشرررتیم راج  بره تو حرف می»
 خواستی زنده شوی... امتحان  ن  می

 دختر گفت:

ی من فقا در احضررار شرردن اسررت.  ام. آینده»چگونه   من مرده
  چیز همهبیایند. آنگاه    هاآنباید انت ار  شررید. انت ار  شررید تا 

 شود. تمام می
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 بز گفت:

 ای   »مطمئن هستی  ه مرده

 رمق پاسخ داد:دختر با حالتی بی

ام.  ام  ه مرده»هه... دیگر خیلی دیر اسررت آقای بز. من باور  رده
دهی.  داری مرا آزار می هایتحرف نم. تو با  دارم به آن عادت می

  گردانی.به روزهای اول، برم می

هرای آن بز نهنش را تکرانی داده بود. آیرا این را گفرت، امرا حرف
ممکن بود از ابتدا آن پیرزن و پسرر بدتر یب فریبش داده باشرند   

 ه هسرتند  آیا ا نون  ه اجازه یافته بود به چیزهایی    هاآناصرال   
خواهد ریخت    به همفکر  ند  ه قبال  اجازه نداشررت آرامشررش 

  نشررریندل هرایش برایش  تر برا او حرف نزد  حرفچرا این بز زود
هایش گوم دهد. امکان  شرده بود و دوسرت داشرت باز به حرف

 هایش وجود داشت؛ زندگی درست بودن حرف

هی   راری    هراآن»من مراننرد سرررربراز هسرررتم برای چوپران. بردون  
های  ها گاهی خواسرررتهتوانم انجام دهم. با این حال، چوپاننمی

 نم  ه از گله خار  بشرروم تا بتوانم  فهمند. من سررعی مییمرا نم
ی  ها اجازهاما چوپان؛ برسم  امموردعالقهزودتر از دوستان به شذای  
دهنرد و مرا برا چوب یرا سرررنرگ مجروح چنین  راری بره من نمی

ی زندگی در ی  گله عادی بودن است، مانند همه   نند... الزمهمی
امرا چره لرذتی دارد خوردن  ؛  نقش خود برازی  ننرد  و همره برایرد در

های خشر  و ترد  ویر  ه هنوز ریشره در خاک دارند...  ام  بوته
 پایم مجروح نبود. 



 فر بائو / وحید معینی   ■   62 
 

گفرت. دختر  ره هنوز زیر درخرت  هن لمیرده را آن بز می  هرااین
 گفت:

 گویی  را به من می هااینگویی  اما چرا  »چیزهای جالبی می

 بز گفت:

خواهم. گاهی اوقات دسرت خودم نیسرت. من در  البد  »عذر می
این بز لنگ هسررتم و هر چیزی  ه روح داشررته باشررد، به حرف  

  ند... . آید و اعترا  میمی

زیادی نهن دختر را    هایسروال بعد از مصراحبت با آن بز عجیب،  
  چیز همرهز آن برای مردتی از  مشرررغول  رده بود. نهنی  ره قبرل ا

ام را نداشرت و خالی شرده بود و راحت بود. شرلوشی دنیای قبلی
شرد. چرا آن بز گفته بود  ه نمرده است.  نمی  ردوبدل چیزی در آن 

وجودآمده در نهنش بود. بز  هترین سرواالت باین یکی از اسراسری
از او خواسرت تا مرگ را    دادمی ه ا نون خود را بیشرتر دانا نشران  

پاسرخ   ایندانسرت چه پاسرخی دهد جز  توصریف  ند. دختر نمی
 ای: لیشه

»من از آن دنیرایی  ره بودم بیرون آمردم و در این دنیرا هسرررتم.  
 ا نون دسترسی به جسمم ندارم. مرگ به تعریف من این است. 

 ای با خود فکر  رد و باز تعریفش را تعمیم داد:لح ه

. مرگ همین اسرررت. دیگر مجبور نیسرررتم از میران چنردین »آری
گزینه یکی را انتخاب  نم. اسرترس انتخاب و انت ار برای دریافت  

همه    هاایننیسرت  ه آزارم دهد.    چیزهی عواقب انتخاب ندارم. 
 ارمغان مرگ است. 
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 بز نگاهی به درخت انداخت و گفت:

ای هسررتند. زیرشرران   نیم درختان موجودات مرده»همه فکر می
میمی حرف  چیزهررایی  از  و  داریم  نشرررینیم  اطمینرران  زنیم  رره 

شررنود. درخت زنده اسررت و شررنوا. درخت با  آن را نمی  سهی 
سررکوت و سررکونش، زنده اسررت. زنده اسررت چون امید    همهآن

هرایش  و میوه  هرابرگد مراننر؛  دارد. امیرد برای او فصرررلی نیسرررت
نیسرت  ه با گذر زمان نیسرت شروند. امید دارد  ه دوباره بهار و 
تابسرتان خواهد آمد و میوه خواهد داد... اما از روزی  ه امیدم 

 از بین برود دیگر مرده است. 

 و تکانی به خود داد و باز نشست و ادامه داد:  برخاستبز  

دت را از دسرررت دادی. امیرد بره زنرده  »تو از وقتی مردی  ره امیر
شردن... البته در این راه تنها نیسرتی. هزاران روح  ه روزانه به این  

 ره امیرد   هراآن  انردانردک ننرد.  آینرد همین فکر را میسررررزمین می
 دهند. خود را از دست نمی
 ای وزم باد خنکی را احساس  رد گفت:دختر  ه برای لح ه

 خواهی زنده  نی  فقا با امید دادن  مرا می»ا نون تو 

 بز گفت:

دانم تو الیق زندگی هسرررتی.  اما می؛ »نه. من چنین قدرتی ندارم
هر  س ی  بار این فرصررت را دارد. اگر ناامید شرروی هرگز زنده 

 نخواهی شد. 

دختر از او پرسرید  ه آیا همه آن فرصرت را دارند  و بز پاسرخ داد  
 ه باید   چنانآن ه همه این فرصرت را دارند اما  متر  سری به آن  
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 رد  ره حتمرا  راه برگشرررت بره   نرد. دختر برا خود فکر میتوجره می
دنیرا راهی خطرنراک و یرا دشررروار اسرررت  ره  سررری بره آن توجره  

این سررزمین میلی به بازگشرت به دنیا را     ند. شراید هم ارواحنمی
داده بود باید راهی را بلد   بز لنگندارند. با این توضریحاتی  ه آن 

باشرد  ه به دنیای واقعی ختم شرود. دختر این را از او پرسرید و بز  
 پاسخ داد:

نراامیردیامرا دروازه؛  دانی»خودت هم می هرا  ی افکرارت را بروی 
 نم، اما نقش اصلی رو خودت باید ایفا  مکت میای. من گشروده

  نی...  نی. این تویی  ه به خود  م  می

ی دختر شرد. او هم راه  باز انبوهی از بخارهای افکار، وارد جمجمه
بازگشررت را بلد بود. این را آن بز گفته بود. شرراید راه بازگشررت 

؛  یسرتنددشروار اسرت  ه  لمات بشرری قادر به توصریف آن ن  قدرآن
شرررد احتمراال  راه نمرایران مراننرد یر  معمرا شرررده بود و اگر حرل می

فقا افکراری نرامطمئن بود و هنوز بره آن بز    هراآنامرا  ؛  شررردمی
 ای لنگ اعتماد نداشت. دختر از او دوباره پرسید:قهوه

 . درست است  ایمرده»تو هم  

 هی  شید و گفت: بز لنگ با این سوال دختر دیگر نشخوار نکرد. آ

ام.  اسرت... من بسریار باشرکوه مرده  انگیزشم»... داسرتان مرگ من 
 پندارند... . دانم دوستانم مرا قهرمان میا نون می

 وار پرسید:دختر با تعجبی خنده
 »جالب است  مگر شما هم قهرمان دارید  

 درنگ  رد و بعد گفت:  ایلح هبز  
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نفر بودیم. آواره از گرسرررنگی. از  وهسرررتان    وسرررهبیسرررتما »
دانسرتیم باید  جا برویم. به خاطر شذا آواره شرده آمدیم. نمیمی

 ردیم. آنگراه زمرانی بود  ره درنراهرا را در  بودیم. گراهی پرواز می
دیدیم.  وهسررتان دیگر امن نبود. در دشررتسررتان  آسررمان می

ر آن سا ن بودند.  هایی زده بودند  ه مردمانی از هر دیار داردوگاه
وحشررت   هاآنگفتیم. با اینکه از ها میدشررتسررتانی  هاآنما به  

ها سررازیر شرویم و دشرتسرتانی داشرتیم ناچار بودیم از  وهسرتان
 رد. فریاد بلندمان  شرویم. در دشرت  سری فریادمان را تکرار نمی

ها  شرنید گومها ما را نمیشرد و گومدر دشرت پهناور خفه می
.   ردمیشرنید.  وهسرتان تکرار سرکوت پهنای دشرت را می  فریاد

هرای خود   رد. صررردای فریراد مرا را در درههر چیزی را تکرار می
شرنیدیم. این بود معنی  رد و ما تکرار فریادمان را میهدایت می
 اتحاد ما:

 زندگی در دیاری  ه از آن آمده بودیم...

  جا همه ردند.  ها شوشا میآن روز در دشرت شوشا بود. دشرتسرتانی
رقصررریردنرد. گراهی هم از تفنگی تیری  لبراس رنگی بود. همره می

شرد. من انتخاب شرده بودم. من برگزیده بودم.  سری  شرلی  می
شرد من بودم. من بزشاله بودم.  شرادی می  همهاین ه باید قربانی  

جادویی    گفتند خاصیتخوردند و خونم را میگوشت مرا می  هاآن
ی  مرالیردنرد ترا مرایرهشرررده می راریدارد و بره مراشرررین سرررفیرد گرل

مفید   قدرایندانسررتم چرا خون من باید باشررم. نمی  خیروبر ت
 باشد.

شررد. ی موعود فرا رسررید. صرردای سرراز تندتر و تندتر میلح ه
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رقصررریردند.  های رنگی میماشرررین زیبرا آمد. همره دور او با لبراس
های تنومند مرا از زمین بلند  رد و باالی سرم  شتستانییکی از د

شد بیشتر می  لح هبهلح هها گرفت و به میان جم  رفت. شادی
شدم. دائم روی دست آن  من شدیدتر. داشتم خفه می اضطرابو 

ها برای  شرتن  رفتم. آن دشرتسرتانیدشرتسرتانی باال و پاهن می
برای خوردن    هاآنمن تدار ات زیادی دیده بودند و صردها نفر از  

مهم هسررتم.    قدراین  دانسررتمنمی ردند.  گوشررت من شررادی می
بودند. یکی هم بود  ه چیزی روی  ها بسریار عجیب  دشرتسرتانی

گرفت تا به حال  من و بقیه می  سویبه ولش داشت و دائم آن را 
بودم نردیرده  را  عجیرب  چیز  بود    دانسرررتممیامرا  ؛  آن  هرچره 

ای بعدتر  سری از  توانسرت مان   شرته شردن من شرود. لح هنمی
مرا    آن موق   ماشرین سرفید پیاده شرد و دیگری را از آن پیاده  رد.

زمین گذاشرتند و اند ی بعد سرردی چاقوی آن دشرتسرتانی را روی  
؛ شردم  ریزیخونگلویم حس  ردم. چشرمانم را بسرتم و منت ر درد  

 اما خبری نشد. یکی از جم  فریاد زد:

عروس ضررامن شررده  ه بزشاله را نکشرریم. جلو دوربین بزشاله را  
 نکشید.

فهمیردم آن چیز روی  ول آن دشرررتسرررترانی   آن موق و من ترازه  
دوربین اسرت و هم اوست  ه نگذاشت من قربانی شوم. او قدرت 

قدرتی  ه داشرتند از او    همهآنها با عجیبی داشرت و دشرتسرتانی
 شرتند. خیالم راحت بود. تا  ترسریدند و مرا تا وقتی او بود نمیمی

امرا این هم  ؛  وده بودم رد، من آسررروقتی دوربین بره من نگراه می
ها دوربین را فریب دادند از دشرتسرتانی  چند تازیاد طول نکشرید. 
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ها دوخت  ه داشرتند برای او  ی دشرتسرتانیو او نگاهش را بقیه
ای احسررراس  ردم از دوربین دور  ردند. لح رهمی  خودشررریرینی

ها  شروم. هرچه تالم  ردم خودم را از دسرت آن دشرتسرتانیمی
 م فرو ش  نجات دهم و به دوربین برسم موفق نشدم. صداها  م

احسرررراس  رردم  مری حرتری  نربرود.  خربرری  هرم  دوربریرن  از  و   ررد 
ی  شررتهفر  هاآناند.  و  شررته  ها او را هم فریب دادهدشررتسررتانی

نجرات مرا  شرررتره بودنرد و ا نون نوبرت خودم بود. براز سرررردی  
نگاه  ردم. هی    دوروبرمچاقو را احسررراس  ردم. به    ی نندهخفه

خبری از دوربین نبود. حتی در آسرررمران هم نبود. در همین فکر  
بودم  ه تمام وجودم پر شد از سردی همان چاقو. بدنم سرد سرد.  

  نی شده بودم... .من قربا

 

 

 

ی بز همواره به ی  صرورت بود، اما دختر فکر  رد او  با آنکه چهره
شمگین است. دختر از شم داستان و اندوه  شته شدن بز گفت. بز  

 ادامه داد:

شذاهایم را جدا    قاتی  هایریگ»راسرررتی به آن چوپان احمق بگو 
شروم و دندانم  ند. من وقتی زیاد گرسرنه باشرم متوجه ریگ نمی

 شکند. می

 *** 

روز به پایان رسرریده اسررت. روزی  ه مانند دیروز و روزهای قبل  
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تکرار نشرد و این اولین تغزر بزرگ در آن دنیای دختر بود. پیرزن  
و وقتی آمد ام پیدا نشررد تا حوالی شروب نیز سرررو له آن روز ه  

مند بود  باز از آرزوهایش گفت. اند ی بعد پسرر چوپان آمد. او گله
ریخته شررده اسررت. دختر امروز نبود و او    به هم ه چرا عادتش 

ام سرر نرود. دختر اما  احتماال  با  سری صرحبتی نکرده  ه حوصرله
طوالنی به چاه خیره    هایسررراعتزد  ه همیشررره به او طعنه می

  ند. چنیناینتواند  در شیاب او نیز می شود.می

 »ببینم شما این سر بریده را گذاشته بودید درون  یف من  

 ه از اتاق بیرون   در حالی تر از همیشره گفت و  این را پیرزن عصربانی 
آمد،  یفش را به سرمتی پرتاب  رد. دختر متعجب به پیرزن نگاه  می 

  رد. پیرزن باز گفت: 

  ردند.   وجوجست»مأمورها در راه  یفم را  

 بز گفت:

 ی خرو  از اینجا را ندارد. گوید. اون اجازه»دروغ می

 دختر در دلش گفت:

یعنی  ره از این دنیرا ؛  در اتوبوس بود »امرا وقتی من زنرده بودم او  
 خار  شده بود.  

 بز گفت:

»تو چره تصررروری از این دنیرا داری  قبرل از آنکره بمیری، درون  ویر  
ها بودند  ردند. ماشرین می  وآمد رفت زنده   های آدم بودی. درون آن  

بینی  ه هی  اما می ؛   ویری   درون همان و آن رسرررتوران. ا نون نیز  
 ای در آن نیست.  موجود زنده 
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 دختر پرسید:

خواهی بگویی  ه ممکن اسرت در این  ویر و حتی زیر  »یعنی می
   بینیمنمیاین درخت ی  نفر زنده نشسته باشد  ه ما او را  

ی بز چیزی نگفت  ه حرفش را تصرردیق  رده باشررد. این نشررانه
 دختر رسیده بود:خوبی نبوده. چیزهایی به نهن  

مرده   یعنی من  بودم   روح  دیردم  را  پیرزن  من  لح ره  ره  »آن 
 بودم  

در نهنش را برای بز آشرکار سراخت،    آمدهپیشدختر وقتی سروال  
اما بز قبال  چیز دیگری گفته بود.  ؛  تصردیق  رد  این باربز حرفش را 

برل از تر یردن  السرررتیر  اتوبوس تر یرده بود. برا این حرف بز، او ق 
 اعتمادی به بز گفت:اما چگونه  دختر با بی؛  الستی  مرده است

 را.   هاتناقضرا باور  نم   این   هایتحرف»انت ار داری  

شرد در  الم بز دید و نه  های تعجب و سرردرگمی را میتنها نشرانه
 بود:  خیال بیمانند همیشه   امچهرهام.  چهره

... عجیب اسررت. خودم هم به این فکر نکرده گوییمی»راسررت  
پیر  آن  زنرده بودی  وقتی  تو  اسرررت  را  بودم. چگونره ممکن  زن 

د. تو مرده بودی. آن لح ه  ه پیرزن  ببینی ... نه... نه. امکان ندار
 را دیدی مرده بودی. 

 ی آن دو را به هم ریخت و گفت:نتیجهپیرزن گفتگوی بی

  نم. »حاال  ه نتوانستم بروم حرم آقا، این بز را برایش قربانی می

ی گلی برا چراقویی بزرگ   ره از  لبره  در حرالیپیرزن این را گفرت،  
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ماند. آن  می  مهر سررربهمرد خیلی از رازها  آمد. اگر بز میبیرون می
گویرد یرا اینکره ترا حردودی از اتفراقرات گرذشرررتره خبر  بز یرا دروغ می

 بز دوید و گفت:  طرفبهداد. سری   دارد. باید نجاتش می

ی  ر خدا بخواهد دفعه»حتما  سررعادت نبوده  ه بروی مشررهد. اگ
 بعد... این بز را قربانی نکن. 

خواهم برای امام رضررا قربانش بشرروم، خون  »برو  نار دختر. می
 ام  بریزم. گناه  ه نکرده

 بز در نهن دختر گفت:

ام و دوبراره قرار نیسرررت بمیرم. آننره  »نگران نبرام. من قبال  مرده
بینی نمایشری اسرت از آننه انت ار آن را داری  ه بعد از فرود  می

در نهن متواتر    چیزهمرهچراقو بر گلوی من حرادث آیرد... اینجرا  
ای بعد باز، باز خواهم گشررت و آن  اسررت. قربانی  ه شرروم لح ه

 هان شما از من روی برگرداند. ای است  ه ان لح ه

 دختر پرسید:

می  هررایررتحرفتوانم  »نمی فقا  درک  نم.  از  را  را  این  خواهم 
درک  نم  ره بعرد از قربرانی شررردنرت دوبراره خواهمرت    هرایرتحرف

دیرد... آیرا تو یر  روحی   اگر روحی چگونره خود در روح دیگری 
 جای گرفتی  

 گفت:  بز  ه زیر پاهای پیرزن بود

خواهی اشرررتبراه فکر  نی، آری. گمران  ن  ره من نیز یر  »اگر می
براور  ن  ره من تصررروری    گونرهاینامرا اگر در پی حقیقتی  ؛  روحم

های  سراخته  قدرآنپرورانی و گاه هسرتم از آننه خود در نهن می
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یابم. عینیتی  ه حتی لمس نیز  شرود  ه عینیت مینهن قوی می
 ونش جاری. شود و خمی

 پسر جلو آمد و گفت:

خون ریخته شررود. بگذار  این موق  »شروب اسررت. شررگون ندارد  ه  
 برای فردا صبح.  

پیرزن پا از گلوی بز برداشررت و حرف او را تصرردیق  رد. بز لنگ 
. تکانی به خود داد و خود را به زیر درخت پیر  برخاسرت  سرختیبه

بز    هرایحرفی  لبره رسرررانرد. دختر لبخنردی بره او زد و بره  روروبره
 گوم داد.

شرب  ویر فرا رسریده اسرت. پسرر به دیوار خیره اسرت و گاهی  ه  
دهرد پسرررر برا چشرررمرانش او را  دختر خود را مشرررغول جلوه می

ای لم داده و و دختر گوشرررهپیمرایرد. پیرزن خوابیرده اسرررت  می
 نرد  ره  پراهرایش را بره دیوار تکیره داده و بره چیزهرایی فکر می

اما نه زیاد و پاسرری از شررب  ه  ؛  بود به آن فکر نکرده بود هامدت
و تا دختر خوابش برد آواز،    برخاسررتگذشررت باز صرردای آواز بز  

 پیمود.را می معنابی ویر  

 *** 

های طالیی ماسه شرد و گلولهنشرین میدر خاک ته  عتسرر بهخون  
گفت  ه  ویر چقدر تشنه است   رد. دختر در دلش میرا سر  می

بلعد.  آن را می  سررعتبهگذرد.   ه حتی از خون موجودات هم نمی
ای بود  ه دختر روز بعد دید. پیرزن چاقویش را  این اولین صرحنه

ود. بز گفته بود دوباره   شررد تا خونش پاک شررها میبه ماسرره
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به حالت اول باز خواهد گشرت و او خواهد توانسرت باز    چیزهمه
 او را ببیند. صدای پیری توجهش را جلب  رد:

تشرنه   گونهاین»آری...  ویر تشرنه اسرت، بسریار تشرنه. باد او را  
نرد. براد؛    را از اینجرا دور می  زابراران رده اسرررت. براد تمرام ابرهرای  

 سلطان  ویر. 

تواند به این صردا در قلبش پاسرخ گوید و دانسرت  ه میدختر می
شرراید ی  اتفاق عجیب دیگر و ی  همدم جدید دیگر  قبال   می  
عادت  رده بود  ه با موجودات عجیب سررو له بزند. حرف زدن با  

توانسرت او را به سمت زندگی دوباره ببرد  این موجودات شراید می
ای بود  ه از دیشررب خواسررت و این خواسررتهمین را میو او ه

تخمش در نهنش  راشرررتره شرررد و گراهی نیز برای مقطعی از آن  
  شید.خواسته دست می

 رد، روح بودن او  تر از قبل میشرراید تنها چیزی  ه او را شررجاع
فکر    گونهاینتوانست به او آسیبی برساند. الاقل او بود.  سی نمی

 پرسید: ناشناس رد. از صدای پیر و می

 »تو  ه هستی  

 صدای پیر آهسته خندید و شمرده شمرده گفت:

.  گودروغای   من همان بزم  بز  »به همین زودی مرا فراموم  رده
... این براال را نگراه اینجراام در  رالبرد این درخرت پیر.  فقا آمرده

  ن... 

هرای پی  در پینش درهم  یر نگراه  رد. شررراخرهدختر بره درخرت پ
ترنررهمری و  پریررم  پریرنریررد  مری  آرامریبررهی  لربرخرنررد ترکرران  خرورد. 
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 خوشایندی به لبان دختر نشست و گفت:

 »صدایت چه  لفت شده  

با صدای آرام و ضخیم    هابرگها و شدن شاخه  تنیدهدرهمصردای  
 ...داددرخت گوم دختر را نوازم می

  های سرال هاسرت  ه در این  ویرم...  »خوب من خیلی پیرم. سرال 
 ه    هاییسرال  ند.  حتی تصرورم را هم نمی   سهی طوالنی  ه  

بیا... بیا اینجا... بیا بنشرین زیر    این سررزمین، آباد بود و سررسربز...
ی من. این آرزوی من اسرت  ه موجودات بشرینند زیر برگ و سرایه

ی من اسررتراحت  نند. من خسررتگی  های من و در سررایهشرراخه
هاسرت  ه این  ار  ، سرال آورمدرمیو موجودات را از تنشران  هاآدم

روند و پرندگان می  ی من باالها از تنهمن اسرت. هر وقت  ه بنه
گرذارنرد، من لرذت  ننرد و تخم میهرایم النره میمیران شررراخره

های  آیند و شرراخهها مینشررینبرم... بعضرری اوقات هم  ویر می
های سررد و بخش شربهایم، گرمیبمرند تا شراخهخشر  مرا می

خشررر   ویر شررروند. این مزیت من اسرررت و اگر این مزیت را  
شوم. شرط زندگی در یعت اخرا  میمیرم. از طبنداشرته باشم، می

آیرد، تمرام طبیعرت مفیرد بودن اسرررت... امرا براد... او هر وقرت می
 ند مرا هم با خود  وزد، سرعی میلرزاند. هر طرف  ه میتنم را می

شرررکنرد... وای دوبراره  هرایم را میببرد. اگر مقراومرت  نم شرررا 
اقرت  شرررد... دیگر طر نرد... زوزه میوزد... گوشرررم را  ر میمی

 ندارم...  ام زودتر شب شود... 

آن نگراه    درپی  پی  هرای  دختر  ره بره درخرت تکیره داده بود و بره شرراخره 
  رد، گفت: می 
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 احتماال  درد دل ی  درخت پیر و فرسوده است.  هااین»

 درخت پیر باز نالید:

 آسوده باشم.  گذاردنمیگویم...  دهد... باد را می»آزارم می

 دختر گفت:

آیی  برو درون یر  جسرررم دیگر،  »چرا از  رالبرد درخرت بیرون نمی
بت  ح توانی همیشرره با من صررمی  گونهایناصررال  برو درون  ویر.  

  نی. یا در  البد همان بز. 

 ای بعدم و گفت:صرفهدرخت پیر لبخندی زد و 

، اعضررای این  ویر  ی ماسرره» ویر ی  جسررم نیسررت. هر دانه
ها سال پیش صد هاآناز جایی آمده. بعضی از  هستند. هر ماسه

 نی  امرا نگراه  ره می؛  ای هم ا نون زنرده هسرررتنردانرد و عردهمرده
یص  شرود تشرخ می  سرختیبهاند. مرده  هاآنی   نی همهگمان می

داد  دام زنده است و  دام مرده. من درون  البد  دم ماسه بروم   
فرسرتد تا گم شروم. اینجا و آنجا می  قدراینباد، سرلطان  ویر، مرا 

هرای  برد و گراهی هم تودهگراهی مرا از این توده بره آن توده می
  جرا همره نرد.  ویر زنرده نیسرررت. بوی مرگ  جرا میمراسررره را جرابره

 ... جاهمههست.  

پسرر  ه تا آن لح ه خواب بود از  لبه بیرون آمد. نگاهی به دختر  
 گفت: انداخت و به سمت چاه رفت. سرم را درون چاه  رد و

»نبراید نگران قربانی  ردن بز باشررری. او تا حاال چندین بار قربانی  
ما.  تواند او را بکشرد. درسرت مانند  نمی  چیزهی شرده اسرت. دیگر 

 بینی در چه دنیای بکری هستیم   می

، دختر را مخاطب قرار  پسررر چوپان   های حرف توجه به درخت پیر بی 
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 داد و گفت: 

»مواظب بام. خودت را باید آماده  نی  ه به ی  سررفر طوالنی 
رسرند می  زودیبههای احضرار روح بروی. باید عجله  نی، فرشرته

 خواستی زنده شوی  اینجا. مگر نمی

 پسر باز حرف زد و نگذاشت دختر پاسخی به درخت پیر بدهد:

 ام. نرسیده   دامهی »من آرزوهای بزرگی داشتم اما به  

 دختر به او گفت:

 برسی.  هاآن»امیدوار بام. شاید به  

 پسر با لودگی گفت:

»امیردواری   چره جرالرب  راسرررتش من هم امیردوارم بره یکی از  
 آرزوهایم برسم. 

 ای بعد باز ادامه داد:پسر دوباره به اعماق چاه خیره شد. لح ه

 »البته به تو بستگی دارد. 

 اد:دپسر ادامه  و  خواست تا بیشتر توضیح دهد دختر از او

توانیم  »ببین چره لزومی دارد  ره مرا اینجرا زنردگی  نیم  مرا می
 مستقل باشیم. 

 پسر تعجب  رده بود پرسید:  هایحرفدختر  ه از  

 شوم. چرا باید مستقل شویم  »متوجه من ورت نمی

 پسر با حالتی متفکرانه گفت:

ام.  ین موضروع فکر  ردم. تمام دیشرب را نخوابیده»من خیلی به ا
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های ما ها و خواسررتهتواند حرفما هردو جوانیم و آن پیرزن نمی
 توانیم زندگی  نیم اگر مستقل باشیم. را بفهمد. ما خیلی بهتر می

را از    هاحرفو این  نگاه  رد  ی او های احمقانهو نگاهدختر به پسر 
توانست داشته باشد.  حماقت او دانست. زندگی   چه معنایی می

هایی  ه اخیرا  به دست آورده آیا مهر ابطالی بود برای تمام داشته
.  پسرر چوپان  هایحرفبود  آری همین بود و این متناقض بود با 

ای بود  ه در ادبیات دختر  دگی  رد. این عقیدهشرد زندر آنجا نمی
 گذشت.ی  روز از تولد آن می

قرار اسرت  ه احضرار شروی. پس فکر    زودیبه»اما تو ی  روحی و 
نکنم این فرصرت  م، ارزم این را داشرته باشره  ه از این پیرزن  

 بیناره جدا شویم. 

صرمیمش را گرفته  اما او ت؛ دختر این را برای قان   ردن پسرر گفت
بود. روزهایی  ه با او به چرا آمده بود پسرررر در حال پرورم این  
ایرده بود  ره برا آن دختر زنردگی نویی را بنرا  ننرد  ره تمرامرا  موروث  

 فعلی بود. پسر گفت:  تکراریهمان زندگی 

هم مانده باشد به احضارمان، باز ارزم دارد.    لح هی »حتی اگر 
ارزم زندگی  ردن با شررررایا جدید و امید به آینده  ه احضرررار  
شررویم و در دنیای بهتری باهم باشرریم... اصررال  من... من تو را  

خواهم  ه در این فرصرت  م با هم زندگی دوسرت دارم... من می
  نیم. 

 ت:دختر با نیشخند سرم را پاهن انداخت و گف

توانیم همردیگر را لمس ایم. مرا حتی نمی ردم مرا مرده»گمران می
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 نیم. چره برسرررد بره اینکره بخواهیم برا هم زنردگی  نیم. واقعرا   
ای  ه در دنیای بعدی خواهیم  مسخره است  امید به آینده  آینده

سراخت  چه  سری از ماهیت آن خبر دارد  آیا احسراسراتت همین  
 ین دنیا داری  احساساتی خواهد بود  ه در ا

 پسر گفت:

نیرازی نیسرررت  ره همردیگر را لمس  نیم. همین  ره هم دیگر را  »
 دوست داشته باشیم  افیست. 

 تر  رد:را جدی لحنش  این باردختر  

بینم. دوسرت داشرتن و ازدوا  وقتی معنی »من هی  دلیلی نمی
دهرد  ره زن و مرد بتواننرد همردیگر را لمس  ننرد، برا هم  رار  می

اینکره   تر مهم ننرد برای زنردگی، برا هم شرذا بخورنرد، برا هم بخنردنرد و 
ای  ره معلوم براشرررد و دنیرایی  ره  امیرد داشرررتره براشرررنرد بره آینرده

 قرار است به آن دنیا بیایند...    ه  فرزندانشان

 پسر با اضطراب گفت:

روحمران    آنکرهتوانیم بعرد از  دانم... امرا مرا هم می»ادامره نرده... می
 احضار شد با هم باشیم و همدیگر را لمس  نیم. 

 »اما از  جا معلوم  ه دنیای بعدی م ل دنیای قبلی باشد  

داد اما  ید پاسررخ میاین سرروالی بود  ه دختر پرسررید و پسررر با
دانسررتند  ه دختر  توانسررت. هم دختر و هم پسررر هردو مینمی

تغزر  رده اسررت. اگر پسررر همین پیشررنهاد را قبل از تغزر دختر  
 رد. پسرر اما به دختر گفت  ه ممکن داد چه بسرا  ه قبول میمی

بتواننرد   هراآناسرررت دنیرای بعردی مراننرد دنیرای واقعی براشرررد و  
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 لمس  نند. دختر گفت:همدیگر را  

 نیم ترا بره دنیرای بعردی برویم. آنجرا تصرررمیم  »پس صررربر می
 گیریم. می

 »به تو گفته بودم  ه باید مواظب باشی. 

 درخت پیر باز ادامه داد:

شرود. وقتش به پایان »او ی  روح اسرت و خیلی زود احضرار می
 رسیده. 

 دختر گفت:

توانرد بره زنردگی م  ره می»چرا بره او هم  مر  نکنیم و بره او نگوه
 امید داشته باشد  

هایش  ه ا نون مانند دسرتش بود را تکانی داد  درخت پیر شراخه
 و گفت:

 خواهد. زیست  ه خود او نمیی»این چ

 پسر باز سر از چاه بیرون آورد و گفت:

 توانی راج  به پیشنهاد من فکر  نی. »حداقل می

الاقل لح اتی پسررر را از خود دور دختر جوابی داد  ه بتواند برای  
  ند:

 دهم  ه جوابم م بت باشد. »باشد، اما بهت قول نمی

 بعد از مدتی دختر باز گفت:

خواهم  توانم همراهیت  نم. می»امروز بسریار خسرته هسرتم. نمی
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 در خانه بمانم. 

 او آمد و گفت:  طرفبهپسر  

افتاده اسررت  من به تو عادت  »اما دیروز هم نیامدی. آیا اتفاقی 
 گذرد. ام. بدون تو سخت می رده

ای شرده دانسرت چه بگوید. دوسرت داشرت به هر بهانهدختر نمی
بمرانرد و برا آن درخرت پیر صرررحبرت  نرد. امیرد انرد ی یرافتره بود و 
منت ر بود هر چره زودتر بتوانرد از آن درخرت پیر  مر  بگیرد و از  

 ه مدتی به آن عادت  رده بود   آن دنیا خار  شررود. دنیای مرموز
ا نون براز شرررده بود مراننرد همران  ویر وحشرررتنراک روزهرای اول.  

 رد  ره اگر آن بز  دیگر تحملی برایش نمرانرده بود. گراهی فکر می
 رد.  فکر نمی  هااینلنگ به سرررراشش نیامده بود، هرگز دوباره به  

برود ریرخرترره  هرم  برره  را  آرامشرررش  ایر؛  برز  برود  رره  چریرزی  ن  امررا 
  رد.داشتنی میرا برایش دوست ریختگیدرهم

 دختر با حالت  رختی گفت:

امروز    واقعرا  توجره  نی. من    امخواسرررتره»امرا تو برایرد بره من و  
 توانم همراهیت  نم. نمی

 پسر گفت:

قربانی شدن   به خاطر »ممکن اسرت از من ناراحت باشری. یا شراید  
 گذراست.   هااین  یهمهای. بدان  شده  گونهاینآن بز  

حوصررلگی بیشررتری از او خواسررت  ه اجازه دهد تنها دختر با بی
بماند. پسررر چیزی نگفت و با بزها به سررمت صررحرا روانه شررد. 

 دختر زیر درخت نشست و به پیرزن گفت:
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ین  ام و حوصرررله ندارم. همین جا زیر هم»امروز بسررریار خسرررته
 خوابم. درخت می

پیرزن چیزی نگفت. چه صررردای او را نشرررنیده بود و درون اتاق  
سرررروصررردایی حاصرررل از به هم ریختن اشررریاا به گوم دختر  

 رسید.می

دختر به باالی سرم نگاه  رد و انبوه شاخساران درخت را دید  ه  
ی خنکی برایش  القول به هم چسربیده بودند تا سرایههمگی متفق
 درست  نند.

 ات را به من دادی. »ممنونم  ه سایه

ناپذیر  درخت تکان آرامی خورد. آهی  شرید و با اشرتیاقی وصرف 
گفرت عراشرررق این اسرررت  ره  این  رار را آرزویش دانسرررت. می

 ام لذت ببرند.موجودات از سایه

اند و من شادانه  »مانند مادری هسرتم  ه طفالنم سرر به پسرتانم گذاشته 
  نم.  تماشایشان می 

ام را بسرته بود تا  زن از اتاق بیرون آمد و مانند همیشره چنتهپیر 
گفت من روزها نخواهم آمد. هر روز صبح  به سفر درازی برود. می

گردد. درخرت پیر  ره  امرا شروب نشرررده براز برمی؛  گویردمیهمین را  
از بز دانا بود از این عادات عجیب    تر مسرنو   تر باتجربهگویا بسریار  

گفت. عاداتی  ه از وجهی مانند آرزو هسرررتند، اما  در آن  ویر می
. چه روزهای نخسرت این حر ات ارواح، برای دختر  نیافتنیدسرت

، چون خودم آن را  اندترسررناکگفت  ترسررناک بود. پسررر اما می
داد  ره دختر نیز مراننرد دیگر دهرد و او نویرد روزی را میانجرام نمی
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تکرار    قدرآنرا تکرار  ند.    ننده سرلارواح  ویر،  ارهای تکراری و 
 ننده نباشرررد و برایش عادتی شرررود. عادتی  ه نتوان   ه  سرررل

 از آن دل  ند.  راحتیبه

اما  ؛  این برای پسررر شرریرین بود. دختر نیز به آن عادت  رده بود
ی زوایای  یر  ه آن روز فرصرت مناسربی یافته بود تا همهدرخت پ

گفت. همان  پنهران  ویر را برای دختر آشرررکرار  ند چیز دیگری می
عادات؛ اما شرریرین نیسررت. این ن ر درخت اسررت. همه گرفتار  

امرا از فرط  ؛  . گرفترار تکرار و بیهودگی و نرداشرررتن هردفانردآن
نیسرت  ه     سهی رند و پنداوابسرتگی به آن، آن را شریرین می

  هراآنی تکرارنرد، بزدایرد.  این عقیرده را از آنران  ره درون این حلقره
ی خوبیسرت. بسراط تکلیف   نند  ه چه شریوههمه را محکوم می

چیده شده است با تکرار. تکرار  ارهایی  ه از قبل مشخص است.  
  به خاطر شررود و  سرری  اشررتباهش سرررزنش نمی  به خاطر  سرری  

شررهرتش مجبور نیسررت پاسررخگوی انهان مردم باشررد.  سرری  
لی پرداخت  ند و خورد  ه مجبور شررود به ازای آن پوشذایی نمی

  هااینآن شصره بخورد.    به خاطر شرود  ه  باالخره  سری عاشرق نمی
همه منطق محکمی اسررت  ه این ارواح  ویرزی در برابر آزادی و 

دهنرد، ارائره  پیشرررنهراد می  هراآنقردرت انتخرابی  ره دیگران بره  
منطقشرران برایشرران د  محکمیسررت  ه هرگز    قدرآندهند و می
 میدی را یارای نفون به آن نیست.ا

گفرت هر روز  ره  رارهرای تکراری روز قبرل را انجرام دهی  درخرت می
 ند. باید هوشریار بود  تر میمنطق تکرار شردنت د م را مسرتحکم

 سررانی  ه دسررت یاری به سررمتت دراز    سررویبهها را  و دروازه
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یاری  باز نگه داشررت. امید از سررویی خواهد آمد. هوشرر نند می
شریار اما ناه؛  شرود امید را بقاپی. از هر سرمتی  ه بیایدسربب می

 رود. ه باشی از سوی دیگر می

هایی  اوتسررها و از ق گفت. از تجربههای  هن میدرخت از قصرره
بوده    هراآزمونگفرت  ویر میردان   ره بره چشرررمش دیرده بود. می

بسریار دیده اسرت. بسریاری از نو شرروع  ردند.    هایملتاسرت.  
بنیاد شرهرها آشاز گشرت. مردمانی  ه متحد بودند و با همسرایگان  

تجراری    هرایراهطرح دوسرررتی ریختنرد و شرررهرهرا را آبراد  ردنرد.  
یکی به هم وصل شد و مردمان مانند مور در آن جاری شدند. یکی

اما  ؛  ایت انسررانهر شررهری  ه متولد شررد خود نمادی بود بر در
پایانی دارد. شرکوهمندترین شرهرها نابود شردند و ا نون    چیزهمه

هم بوده    پایپابه هادوسرتیو    هاقسراوت. اندآمدهمردمانی دیگر 
 است.

تا جایی  ه درخت   دور او پرسرید. بسریار دور هایگذشرتهدختر از  
 ه او باید از آن    هاییدرسپیر از داسرتان تولد خودم گفت و از  

 بگیرد:

 

. تنش محکم قردبلنرد بره دنیرا  ره آمردم، مرادرم را دیردم. او زیبرا بود و » 
ی مرادرم را بود و وقتی بره زمین خرا ی و چمن آلود نگراه  ردم تنره 

انداختره اسرررت.  می بعرد با برادرها و  دیدم  ه هزار چنرگ به آن  می 
؛   ردم ها بیشرتر از آنی بودند  ه تصرور می خواهرهایم آشرنا شردم. آن 

هرا حسرررادت  نم. مرادرم درخرت امرا این هرگز براعرث نشرررد بره آن 
ی ما هزاران برگ نوشررکفته آب و شذا سررخاوتمندی بود  ه به همه 
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گذشرت و من با شرد... روزها  داد و هرگز بین ما تفاوت قائل نمی می 
رِّگی   می عرادی و بحرث روزم  و خواهرانم   ردم  هرایی  ره برا برادران 
تر. از تکرار این شرردم، اما خسررته می   تر بزرگ گذراندم. من  زندگی می 
رِّگی  تر شردنم  . از اینکه را ت باشرم و جایی بمانم. از اینکه مسرن روزم 

 را ببینم و  اری نکنم. 

شرده اتفاق  ردم هوا  می سرردتر  روزی از روزها  ه احسراس می در  
ای از برادران  عجیبی افتاد. ناگهان مادرم تکان شرردیدی خورد و عده 

ی قوی مرادرم آمرد و تنره و خواهرانم روی زمین ریختنرد. براد تنردی می 
 رد. خواهرانم جیو زدند و برادرانم آشررفته شرردند. مادرم را خم می 

هایش را دید و اشر  چشرمش جاری  انداخت. بنه نگاهی به زمین 
ها این اتفاق برایش تکرار شرده و جز اشر  ریختن شرد. انگار سرال 

نردارد و آن روزهرا جوان بودم و نفهمیردم مرادرم آخرین  چراره  ای 
  ند تا فرزندانش روی خاک تشنه نمانند. هایش را می تالم 

 گفت:ریخت و میوزید. مادرم فقا اش  میباد باز می

 نترسید فرزندانم... من اینجا هستم...

آید و او  دانسررتیم  ه هی   اری از دسررت مادرم برنمیاما ما می
 دهد.فقا ما را دلداری می

ی ما  می آرام شرد. یکی از  آن سراعات سرخت گذشرت و خانواده
 از مادرم پرسید:  سنمهمبرادران  

وصررل باشرریم تا  مادر درسررت اسررت  ه ما تا آخر عمر باید به تو  
 اینکه ی  روز به زمین افکنده شویم 

 مادرم به او نگاهی انداخت و گفت:
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 چیز نترسید عزیزان من.تا من در  نارتان هستم از هی 

 یکی از خواهرانم گفت:

  و ا نوننمران افترادند روی زمین  اهر اران و خواما ما دیدیم  ه براد
آن پاهن هسررتند و شرراید زیر پای ی  انسرران یا ی  حیوان له  

 شوند.

 مادرم گفت:

هرایم   نم ترا وقتی موجودی بره بنره گرل من، من تمرام سررعیم را می 
 نزدی  شد او را بترسانم. 

 یکی دیگر از برادرانم گفت:

ات یرادگراری  امرا من یرادم اسرررت  ره روزی  ود ی آمرد و روی تنره
 نگفتی.نوشت و تو هی  

هق  ها فرو  رد... هقمادرم باز گریه  رد و سرررم را میان شرراخه
آن برادرم    ایعردههرا را شمگین  رد.  مرادرم و لرزم تنش تمرام برگ

هایش را سررزنش  ردند و همهمه زیاد شرد. مادرم باز با تمام رگ
ها پنهان بود.  اما هنوز سرم میان شاخه؛ ها شذا و آب دادبه بنه

دلم برای مادرم سرروخت. برای آن چشررمان زیبایش  ه برای  من 
 ریزد.هایش اش  میبنه

ام خسرررتره بودم. از اینکره  دانسرررتم چره  نم. از زنردگی بیهودهنمی
تاریخ سررنوشرتم را نوشرته و باید منت ر باشرم تا روزی باد مرا روی  
زمین بینردازد. روزی  ره دیگر نتوانم از آونردهرای مرادرم تغرذیره  نم.  

هایم زیر پای  ود ی خرد  شروم و اسرتخوان  رمقبیی  ه زرد و روز 
 شود... روزی  ه مادرم اش  بریزد...
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 به مادرم گفتم:

 شویم مادر ما چه زمانی شبیه تو می

 مادرم نگاهی به من انداخت. دستش را به سرم  شید و گفت:

 شوید.شماها شبیه من نمی

 همه تعجب  ردیم. من گفتم:

 مادر ما نیستی  مگر تو  

 مادرم گفت:

درسرت اسرت... ولی این اقتضرای طبیعت ماسرت. شرماها برگ  
هسرتید و سررنوشرتتان این اسرت  ه تا آخر عمرتان  نار من باشرید  

 و از من تغذیه  نید.

 یکی از خواهرانم گفت:

 شود. ه نسلت منقر  می  گونهاین

 مادرم تبسم  وچکی  رد و گفت:

هایم  ند  ه بتوانم تخمنیسرت عزیز من. باد  مکم می  گونهایننه 
هرا روزی جوانره  تخم  آن  .حراصرررلخیز پخش  نم  هرایخراکرا روی  

 شوند. م شبیه من میشوند و  مزنند و گیاهی میمی

 گفتیم: توأمهمه با ترسی  

 باد  

 مادرم گفت:

ترسرید... همیشره هم بد  او میآری عزیزان من. همان بادی  ه از 
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 خورد.نیست. گاهی به دردمان می

ام را تغزر دهم.  خواسرررتم زندگیای به نهنم زد. میناگهران جرقه
 ام پشت  نم. به مادرم گفتم:خواستم به گذشتهمی

 ی بعد با باد بروم  شود من دفعهمی مادر

 گفت:ناگهان همه سا ت شدند. مادرم چشمانش گشادتر شد و 

بروی    براد  نمی هره هره برا  من   بروی  وچولوی  من  ...  جرا  گویی 
 شوم  می  تنگت دل 

 گفتم:

خواهم برا براد سرررفر  نم.   نم مرادرم. من میمن شررروخی نمی
ترسرررم از اینکره بخواهم اینجرا بمانم تا ی  روزی زرد و پ مرده می

ام خواهم زندگیخواهم سرفر  نم... می. میبیفتمشروم و به زمین  
 هیجان داشته باشد.

 مادرم گفت:

د... اصرررال   گرذرنگو... اینجرا خیلی هم بهمران خوم می  جوراین
 ای برایتان تعریف  نم.اجازه بده داستان بامزه

 گفتم:

نرو. اگر واقعا  دوسررتم داری بگذار سرررنوشررتم را   طفرهمادر لطفا  
دهم یر  روز  متر زنردگی  نم امرا خودم انتخراب  نم. ترجیح می

 نباشد.  نندهخستهزندگیم تکراری و  

 مادرم گفت:

برد...  وحشررریسرررت... تو را برا خودم هرجرایی میامرا براد خیلی  
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 شاید ته ی  چاه تارک یا وسا ی  آتش سوزان... .

 گفتم:
 ه دوسررت دارم    هرجایی نم و اما من از جریان باد اسررتفاده می

 روم.می
 مادرم گفت:

 مگر تو پرواز بلدی 
 گفتم:

دهنرد ترا کران میرا ت  هرایشرررانبرال هرا چگونره  ام  ره پرنردهمن دیرده
 بتوانند از جریان باد استفاده  نند...

از او   ها با مادرم بحث  ردم تا باالخره او را راضرری  ردم وسرراعت
 قول گرفتم  ه پشت سرم گریه نکند...

*** 

وزید و من گاهی از  باالخره روز موعود فرا رسررید. باد بشرردت می
ام دم  ه زندگیاما به خود قول داده بو؛ شردمتصرمیمم منصررف می

ترسریدم. از روزهایی  ه  را متحول  نم. از تکرار روزهای سرخت می
من اشررکش را روی زمین    به خاطر باد مادرم را هراسرران  ند و او 

خواسرتم پرواز  نم. با  خواسرت آن روز را ببینم. میبریزد... دلم نمی
ا  خواسرررتم براالتر بروم و تمرام دنیرایی  ره در آن هسرررتم ربراد. می

رشم قولی  ه داده بود.  ها را ریخت علیببینم. مادرم آخرین اشر 
 مادر است دیگر...

مرا به باالی سررم برد و منت ر   آرامیبهو مادرم   باد شردت گرفت
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تر باد شرد. ناگهان خودم را سرب  احسراس  ردم. باد  جریان شردید
آلود مادرم را  چشررمان اشرر   لح هی برد.  مرا به هرسررویی می

 گفت:دیدم  ه می

سرررعی  ن زیراد زیر نور آفتراب نمرانی عزیزم... آب بردنرت خشررر   
 شود... مواظب خودت بام... .می

ور بودم ترا توانسرررتم تعرادلم را حف   نم و ر هوا شوطرههرا دمردت
هرا خودم را روی جریران براد شرررنراور  نم. دیگر ارتفراعم  مراننرد پرنرده

انگیز دیدم برایم شررگفتای  ه میی من رهزیاد شررده بود. همه
شررده بودند و   ی  دانه  یاندازهبهبود... تمام درختان و مادرم  ه  

تر شرده بود اما  رسرید. هوا مالیممی  ن ر   بهند نخی رودخانه  ه مان
گفت زیاد زیر نور آفتاب تر. یاد مادرم افتادم  ه میآفتاب سرروزان

زنردگی انتخراب  نم. سرررعی  ردم   نمرانم و جرای مرطوبی برای 
آمد. مناسرب می به ن ر ارتفاعم را  م  نم.  وه سررسربزی دیدم  ه  

در سرایه سرنگ  وچکی پنهان  ردم.    روی آن فرود آمدم و خود را
امرا هیجرانم همننران براال بود.  ؛  ام  رده بودهرای براد خسرررترهتکران
بودم امرا از  رارم پشررریمران هم نبودم. زیر    امخرانواده  تنرگدل  می  

بهره جستم   هاآنهای  سنگ دو دوست جدید پیدا  ردم. از تجربه
به زندگی هیجانی    هاآنام را برایشران تعریف  ردم.  و تمام زندگی
سررفر    جرئتخوردند و دوسررت داشررتند مانند من من شبطه می

ی  ند. مباح ه با  داشرررتره باشرررند تا زندگی یکنواختشررران تغزر 
 ی خوابم برده   نفهمیدمدوسررتان جدیدم به درازا  شررید و من 

 بود...

بیدار شردم. دوسرتان زودتر از   پرندگانصربح روز بعد با صردای آواز 
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ام  من بیدار شرده بودند. احساس سنگینی عجیبی داشتم. به ساقه
ر آن روهده شررد. چیزی شرربیه شده دنگاهی انداختم. باورم نمی

 ه    هاآنبود. با اضررطراب به دوسررتانم موضرروع را گفتم. یکی از  
 تر بود نگاهی به زخمم انداخت و گفت:مسن

 نترس  وچولو... جوانه است...

 گفتم:

 جوانه ... خطرناک است  

 خندید و گفت:

شررود  ه رشررد  نی و ی  روزی به  نه  وچولو... جوانه باعث می
 تبدیل شوی...درخت بزرگی 

گفت. قبال  هم دیده بودم  ه  شرد. مادرم چیز دیگری میباورم نمی
شروند خواهرانم بعد از رهایی از مادرم زرد و پوسریده میبرادران و 

 شوند... اما چگونه ...و به خاک تبدیل می

هایش را درون من دوسررتم توضرریح داد  ه مادرم مقداری از تخم 
بهتر ببرم و آنجا رشررد  نم و روزی به    گذاشررته تا با خودم به جایی 

هرای  درخرت بزرگی تبردیرل شررروم. درسرررت بود. ا نون معنی حرف 
هرای مرا برا خود بره جراهرای  گفرت براد تخم فهمم. او می مرادرم را می 

امرا او بره براد اعتمرادی نرداشرررت و مطمئن نبود  ره او ؛  برد دیگر می 
ی از هرایش را بره جرایی منراسرررب ببرد. پس منت ر بود یک تخم 

فرزنردانش این مرأموریرت را برایش انجرام دهرد و هم او بود  ره  
یافت. آری این »قانون راز  مسرررتحق زندگی دوباره و طوالنی را می 

یابند  ه لیاقت داشررته  بقا  سررت. تنها  سررانی فرصررت رشررد می 
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یاد گرفتم  ه برای پیشررفت   آن روز و شرجاعت و من   جرئت باشرند، 
باید رفت و سررفر  رد... باید خود را با باد برد نه به باد سررپرد. باد  

قوی نبود  ه سرررنوشررت مرا بسررازد. این خود من بودم  ه    قدر آن 
 ساختم.  سرنوشتم را می 

 درخت پیر، آه بلندی  شید و ادامه داد:

بلند  ردم دیدم در  ... زمانی اینجا دشرت سررسربزی بود. قد  ه  »
دشرت درختان زیاد دیگری هم هسرتند... اما ا نون... فقا منم و 

  ویر خش ... 
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درخشید.  ویر روشن ی شمالی آسمان میقرص  امل ماه در نیمه

های دور را دید. دختر هنوز بیرون  لبه  شرد افقمی  خوبیبهبود و 
با   رد. تمام روز را  زیر درخت نشرررسرررته بود و ماه را تماشرررا می

درخت پیر حرف زده بود و ا نون نهنش درگیر جای دیگری بود...  
 برام پشرررتبره یراد روزهرای خنر  ترابسرررتران  وهسرررتران  ره روی  

 رد. تماشررای ماه آرامش ها ماه را تماشررا میشرران سرراعتخانه
 رد و لذت رفتن تا آسرمان و حضرور در جایی  ه  سری نیسرت.  می

ی خوبی بود. زنده  ه بود با  آن شررب، ماه  امل بود. این نشررانه
نشررسررت. حس خوبی توأم با   امل شرردن ماه به تماشررایش می

 ره مراننرد خورشررریرد نبود و بره    داد. مراه آرامامیرد فراوان بره او می
به تماشرایش بنشرینند و لذت ببرند.    هاسراعتداد  همه اجازه می

 نورم سرشار از امید بود و بوی زندگی.

ی جلو  لبه  ه حکم درب آن را داشت،  نار  ی  هنهمدتی بعد پرده



 فر بائو / وحید معینی   ■   94 
 

چراغ به سطح  ویر افتاد. پسر در چارچوب   سوی مزده شد و نور 
 رد. درخت پیر تکانی خورد  درب ایسرتاده بود و به دختر نگاه می

 ت:و گف

 »آمده  ه جوابش را بگیرد. 

 دختر  می خودم را جم   رد. پسر  می جلوتر آمد و گفت:

»امشرب تمام  ویر روشرن شرده، م ل روز. ماه زیبا، چه ارمغانی را  
دانرد  ره مرا خود اینجرا مراه زیبرایی  امرا نمی؛  امشرررب آورده اسرررت

 داریم. 

ی پسرر سرر  و سرفید شرد و نتوانسرت دختر از تمجید شافلگیرانه
چیزی بگویرد. پسرررر براز چیزهرایی گفرت  ره دختر چیزی از آن  
نفهمیرد جز اینکره او منت ر پراسرررخ دختر اسرررت. آه. ا نون او  

ام را  شرررده اسرررت، جز آن تکره  ره زیبرایی  مزخرف  هرایشحرف
 رد. ا نون  ره راه  دور میتمجیرد  رد. چگونره برایرد او را از خود  

 خرو  از آن دنیا را یافته است. دختر گفت:

  ردم. »داشتم راج  به پیشنهادت فکر می

باز حالت احمقانه  ه به نن خودم متفکرانه بود را   پسررر چوپان
 به خود گرفت و گفت:

روم  می  زنم. من می»حق برا توسرررت. خلوترت را بره هم نمی
 . تو راحت بام و فکر  ن  تر طرفآن

 چاه رفت و به داخل آن خیره شد. درخت پیر گفت:  طرفبهبعد 

  ردی در این دنیا هم خواستگار داشته باشی  »هی  فکر می
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 گفت:ختر را شنید  ه مید  هایحرفخندید  ه می در حالیبعد 

  چیزهی و     سهی خواهم بره  خواهم فکر  نم. نمی»اصرررال  نمی
 امروزت...   هایحرففکر  نم... نهنم درگیر است...  

  رد، گفت:درخت پیر در حالی  ه سرفه می

آیند. می  زودیبههای احضرررار روح »وقت زیادی نداری. فرشرررته
خواهی زنده شروی. اگر می   اربهدسرت  هاآنز رسریدن باید قبل ا
 شوی. 

دختر از او راه را پرسررریرد و گفرت  ره برای شرررروع برایرد چره  نرد  
 داد: »تالم    ایاحمقانهدرخت پیر ا نون جواب  

 دختر متوجه حرف او نشد و گفت:

توانم متوجه شرروم  ه من چگونه باید زنده شرروم. اگر من »نمی
 ه دیگر جسررمم متالشرری شررده و احتماال  ا نون بعد از    اممرده

انرد. پس و روزهرا مرا در جرایی بره خراک سرررپرده  هرامراهگرذشرررت  
 چگونه باز من زنده خواهم شد  

 درخت پیر گفت:

نخواهی داشت. جز اینکه به  »اگر بمیری هی  راه برگشتی به دنیا 
 ما بروی یا اینکه جسرمت سرالم باشرد تا بتوانی دوباره به جسمت  

توانی برگردی. تمام این افراد  برگردی. اگر جسررم بمیرد، هرگز نمی
جسرمشران سرالم اسرت... . همننین نگران زمان    نوعیبهاینجا،  

را مالقرات نبرام. زمران اینجرا معنرای دیگری دارد. تو اینجرا ارواحی  
بعد از   هامدتقبل از تو و حتی  هامدتای  ه ممکن اسررت   رده

 اند. تو مرده
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 دختر آهی از سر حسرت  شد و ناامیدانه گفت:

 »پدرم چه  جسد او  جاست  

امرا چره اهمیتی  ؛  درخرت پیر ابراز ترأسرررف  رد  ره از او خبری نردارد
حال روح به هر  مرده اسرت  بدانند دختر چگونه   هاآنداشرت  ه  

 او اینجاست و حق برگشت را دوباره دارد. درخت پیر گفت:

دانم... شراید هم اهمیتی نداشرته باشرد... . لطفا  مرا ببخش »نمی
پاسرررخ دهم. این دنیا، دنیای    هایتسررروال توانم زیاد به   ه نمی
های آشرکاری هر روز برای همه  ها. نشرانهو نشرانه  هاسرتلیاقت

بینند و تنها ها را میوجود دارد و تنها بیناها هسرررتند  ه نشرررانه
گیرند. در این  هایشرران درس میهوشررمندان هسررتند  ه از دیده

بر دالیل آشرکاری    دنیا ارواح سررگردان زیادی وجود دارند  ه به بنا
ها آگاه شروند و هر روح و نباید از نشرانه  اندسررگرداندر این دنیا 

یابد و وارد  ها آگاهی یابد راه خرو  را میسرررگردانی  ه از نشررانه
ی خود را نیابد،  شرود و چون جسرم متالشری شرددنیای حقیقی می

شرود و تا ابد در گریز اسرت  ه به  ضرعیف می  هایانسرانوارد  البد 
هرا و  ره چرا نشرررانره  دسرررت مرأمورین احضرررار نیفترد. پس بردان

 های من آشکار نیست. باید بینا و هوشمند باشی... راهنمایی

 دختر پرسید:

   اندسرگردان»آیا این پیرزن و پسر هم ارواح 

ندانسررت    سهی   رد ودرخت از پاسررخ به این سرروال امتناع  
 :زدمیچرا. درخت از موجودات دیگری در آن سرزمین حرف  

...  تا نونهای دور . از گذشرررتهعجیبی اسرررت»آه... اینجا دنیای  
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انرد  ره هرگز هویتشررران  آمرده  بره وجودهرای جردیردی  موجودیرت
آشرکار نشرده اسرت. نیروهایی عجیب  ه مشرخص نیسرت چگونه 

از    هراآنگرذارنرد و گراه  نترل  انرد پرا بره این دنیرا میهآمرد  بره وجود
 شود. عهده خار  می

 *** 

ی واهی بره  لبره  حوالی ظهر همران روز پسررررک چوپران بره بهرانره
برگشررته بود. بعد از آن از دختر خواسررت تا باهم به جایی بروند.  

برخواهند گشررت. دختر    زودیبهو    نزدیکی اسررتگفت جای  می
اما چیزی  ؛ ای سرا ت ماندنگاهی به درخت انداخت و چند لح ه

 نشنید. پس از پسر پرسید:

 خواهی نشانم دهی  »چیزی می

 پسر  ه به راه افتاده بود گفت:

 »آری. سعی  ن پشت سر من بیایی. 

اما وا نشری ؛  ی درخت  هن انداختبه تنه نگاهینیمدختر دوباره  
از او ندید. با تردید پشرت سرر پسرر به راه افتاد و از او خواسرت تا  

رونرد. بخصررروص آنکره ترا آن لح ره بره  توضررریح دهرد  ره  جرا می
رفت  مهابا پیش می ویر نیامده بود. پسررر چوپان  ه بی طرفآن

خواهد  گفت آن بر ه عجیب اسررت و میاز ی  بر ه حرف زد. می
 ببینند. اآن رهر دو باهم  

هرا از زردی بره   رد. رنرگ مراسررره م تغزر میمحیا اطرافش  م
گراهرد. زمین زیر پرایش دیگر مراسررره نبود و خرا سرررتری می

ی  زمرانی آنجرا بر ره  دادمیبود  ره نشررران   ایخوردهترک  هرایخراک
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پرآبی بوده اسرت. پسرر چوبی در دست داشت و هر از گاهی آن را 
 رد. دختر علت را جویا شررد. پسررر  ها فرو میبین شررکاف خاک

 گفت:

هایت را در جایی  ه ردپای  »آرام پشررت سررر من حر ت  ن. قدم
ممکن اسررت    خوردهترکهای  من اسررت بگذار... . زیر این زمین

 ند و فرو بروی... شل باش

 دختر با تردید گفت:

 »اما ما  ه روحیم. نباید از آن بترسیم. 

 پسر گفت:

انرد و اینجرا شرق شرررده  هرایبراتالقام  ره ارواحی  ره در  »شرررنیرده
سررنوشرت شرومی برایشران رقم خورده. باید مواظب بود... حتی  

ای اسررت  ه مأموران احضررار درسررت  شررایعه اسررت  ه این تله
  هاییباتالقمانند آن  ؛  اند تا ارواح سررگردان را به دام بیندازند رده

دانیم. پراهرایرت را بره سرررمرت خراک سرررفرت نیسرررت  ره همره می
ای نداری جز اینکه ناله  نی و  شررد. گیر  ه افتادی هی  چارهمی

 از مأموران احضار طلب احضار  نی. 

تر نرمی خراک زیر  شرررد و دخرفتره بیشرررتر میرطوبرت زمین رفتره
رفتند رنگ   م  ه پیش می رد.  ماحسرراس می  خوبیبهپایش را  

شررد و این حاصررل مه شلی ی بود  ه در  هوا نیز خا سررتری می
فضرای آنجا بود. دختر با تردیدی  ه حاصرل از آمدن به این ناحیه  

 از  ویر بود، سرعت خود را  م  رد و گفت:

 بیاهم   »چرا باید به این جای خطرناک 
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 پسر باز قوت قلبی به او داد و گفت:

من گوم دهی خطرنراک نخواهرد بود. لطفرا    هرایحرف»اگر بره  
 ام... ببین اینجاست...  می دیگر ادامه بده. به آن بر ه رسیده

ی آبی نمایان بود  ه بیشررتر  چند قدم دورتر از پسررر چوپان، بر ه
مراننرد تکره یخی بره رنرگ خرا سرررتری بود ترا آب. اطرافش را چنرد 

شرررد صررردای  تر  ره  ی گرد مراننرد احراطره  رده بود و نزدیر بوتره
ها را توانسرت بشرنود. بعالوه صردای سرکوت ممتدی  ه  قورباشه

تر رفت  سرطح را د بر ه در فضرا ایجاد  رده بود. پسرر  می نزدی 
 به داخل آن خیره شد. دختر گفت:

آیم... چرا  نمی تر نزدی »چیزی داخل آن است  من بیشتر از این 
 ای  مرا به اینجا آورده

 رامی گفت:پسر با صدای آ

بینم. انگرار  سررری داخرل آن  »آری. من چیزهرای عجیبی در آن می
 است. 

 دختر از ترس خودم را عقب  شید و گفت:

 »اینجا ترسناک است. بهتر است برگردیم. 

خواسرت  اما انگار چیزی بود  ه می؛  خواسرتپسرر نیز همین را می
ه  رد و بیشررتر تماشررایش  ند. پسررر روی برگرداند و به دختر نگا

 گفت:

 »لطفا   می نزدی  شو. داخل آن را ببین... 

اما ممکن بود  ؛ به بر ه نزدی  شد  آرامآرامدختر با ترسری مضراعف 



  باائو / وحیاد معینی    ■    100 

 فر
 

هر  خواسررت با اسررتفاده از آن  ای باشررد  ه پسررر میاین بر ه تله
اما  شرف  ؛ را احضرار  ند به امید وصرال در دنیای بعدی  شراندوی

توانسرت راه گشرایی برای  گوشره و  نار آن  ویر وحشرتناک نیز می
او باشررد. دختر از پسررر خواسررت تا او عقب بایسررتد. پسررر نگاه 

 ای به دختر  رد و گفت:ناامیدانه

»به من اعتماد  ن. م ل همیشره  ه اعتماد  رده بودی. من فقا  
نشرررانرت دهم.  هردفم   را هم  این بود  ره جراهرای دیگر  ویر 

 ... دربیاییخواستم از یکنواختی می

تر  رد.  هرای او،  می خود را بره بر ره نزدیر توجره بره حرفدختر بی
روح  رده بود.  خا سرتری مه باالی بر ه، آب آن را خا سرتری و بی

ره به  دختر اما چیزی در بر ه ندید جز تصررویر خودم. پسررر دوبا
 بر ه نگاه  رد و با تعجب گفت:

...  دیدممی»عجیب اسرت. ولی همین انن من  سری را درون آن 
 مطمئنم. 

امرا چیزی در آن نبود جز  ؛  تر رفرتترس دختر  متر شرررد و نزدیر 
 انعکاس دنیای بیرون. پسر گفت:

»امرا من هر وقرت بره اینجرا بیرایم داخرل بر ره چیزهرای عجیبی  
   بینممی

 گفت و از بر ه دور شد. ناگهان دختر فریاد زد:  این راپسر  

 »اوه... من چیزهایی را در آن دیدم... 

تمام   و  اما باز چیزی ندیدند؛ پسررر سررری  به سررمت بر ه دوید
 محو شد. دختر گفت:  بارهی بهتصاویر 
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 »تو  می عقب بایست. 

آرام چیزهایی درون بر ه آشررکار  رفت. آرامپسررر چند قدمی عقب 
دید  ه  اما هنوز داخل بر ه را می؛ تر رفتشد. دختر نیز  می عقب

 ا نون آب آن شفاف شده بود. پسر گفت:
 نشده بود.  گونهاین»تا به حال  
 دختر گفت:

؛ دهردفکر  نم این بر ره راز خود را فقا بره یر  نفر نشررران می»
دو نفر به داخل آن نگاه  نند، تصرررویرم محو    زمانهمیعنی اگر 

 تا باز امتحان  نیم...  تر نزدی شود. بیا  می

 پسر گفت:

 ام. تو ا نون نگاه  ن. دیده آن رادرست است. من بارها  »

 م گیاهان بلند  ف آن  شرد و  متر میسرطح آب شرفاف و شرفاف
در آب   آرامیبره  سررربزرنگیهرای  مراننرد ریبون؛  گشرررتآشرررکرار می

ای به سرطح  های آب پرا ندهرقصریدند. چند لح ه بعد حبابمی
 آمدند.آن می

 »مواظب بام. زیاد نزدی  نشو... 

بینم... صرورتش خیلی سرفید  »من تصرویر ی  پسرر نوجوان را می
شرنوم... فکر  نمیگوید... اما صردایش را  اسرت و انگار چیزهایی می

 خواهد  ه  مکش  نیم.  نم از ما می

 پسر اما ن ر دیگری داشت:

 نیم تصرررویرم  براهم بره بر ره نگراه می  دونفری»پس چرا وقتی  
خواهرد اشفرالمران  نرد و بره درون آب شرررود  البرد میمحو می
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 نم. این ی  طلسم است. شاید ی  بکشدمان. من  ه گمان نمی
 تله... 

 ت:دختر گف

 گوید  ه از اینجا دور شوید. »شاید هم می

خواسرت چیزهای بیشرتری  اما این تمام ماجرا نبود. انگار بر ه می
داد. گویی بارها آن را به  نشران دختر دهد  ه به پسرر نشران نمی

 پسر نشان داده اما او سعی نکرده  ه راز آن را  شف  ند.

پرت  رد. پسر  ه  ناگاه دختر جیغی  شید و خود را به سمت پسر 
در  و   زناننفسحول شرده بود چند قدمی به عقب فرار  رد. دختر  

تر رفت و با ترس   ه روی زمین پهن شررده بود باز هم عقب حالی
 و لکنت گفت:

 »... آنجا را ببین... روی بر ه... 

 : افی از معر ه دور شده بود، با ترس گفت  یاندازهبهپسر  ه  

 ... چیزی آنجا نیست. بینمنمی»اما من چیزی 

 دختر گفت:

»چرا... ببین... مسرتقیم به من زل زده... روی قایق... آن زن روی  
 بینی. تر بیا میقایق... .  می نزدی 

دید و پسرر  ه از ترس از بر ه دور شرده بود  این را فقا دختر می
 توانست آن را ببیند.نمی

 بینم... نمی  چیزیهی »اما من 
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... یر  زن روی قرایق اسرررت. بره من زل زده بود...  رودمی»دارد  
 ببین باز هم سرم را برگرداند و نگاه  رد... 

قایق دور شررد و در مه سررطح بر ه  ه تا چند لح ه پیش    م م
 نبود، محو شد... دختر به اطراف نگاه  رد و رو به پسر گفت:

»تو ترا حراال او را نردیرده بودی  ترسرررنراک بود... چرا مرا بره اینجرا  
 آوردی  

 پسر گفت:

 قایق یا زنی ندیده بودم...   تا نون»اما من 

 دختر با اضطراب گفت:

 اینجا را دوست ندارم...   اصال  بهتر است برویم.  »

  نم... » م   ن... به من  م   ن... خواهش می

شرررد. دختر برا  این صررردای خفیف یر  زن بود  ره شرررنیرده می
 اضطراب به بر ه نگاه  رد و گفت:

 خواهد... »تو هم شنیدی  یکی از من  م  می

شرد  ه در مه خا سرتری  ای از قایق دیده میالههروی بر ه هنوز  
شرد. پسرر سررعتش بیشرتر از دختر بود و بدون اینکه به  محو می

؛  پشرت سررم نگاه  ند از بر ه دور شرد. دختر باز به بر ه نگاه  رد
تر، او را صردا  تر و رنجوراما صردا همننان ضرعیف ؛ اما چیزی ندید

  رد...می

  نم  مکم  ن... می...  مکم  ن...  مکم  ن... خواهش  »

 *** 
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ای دارد. در رسرتوران  ی وی ه»دنیا همواره برای هوشرمندان برنامه
شرررود...  دختر در  لبره  دینرا بهترین شرذاهرا برایشررران طبخ می

 نرد. این درخرت  هن اسرررت  ره  خوابیرده و بره بیرون آن نگراه می
 گفت...ای رها گشته و سخن میگویا از آزارهای باد لح ه

ی شرمالی آسرمان اسرت. دیشرب ماه  امل بود و ر نیمه»... ماه د
شرود. از نور ماه سرات  می  ایالعادهفوقشرب بعد از آن، نیروهای  
خوابنرد و ترا صررربح بره  سرررب انر ی  این شرررب را درختران نمی

های دور العاده اسرت. این نیروی ع یم از گذشرته. فوقاندمشرغول 
 ره    رهگرذری ننرد و برای هر  ا دریرافرت میگویرد و درختران آن رمی

 دمی بنشینند تعریف خواهند  رد.  هاآنی  زیر سایه

شرنید. فقا  اما او نمی؛  دختر دوسرت داشرت با درخت حرف بزند
؛  گرفرتگفرت. چیزهرای زیرادی بود  ره برایرد از او یراد میسرررخن می

اشررد. ماجرای  ها باما درخت همواره به او گفته بود پیگیر نشررانه
داد. چرا آن زن از او  م   بر ه و آن صرردای زن فکرم را آزار می

اما درخت پیر به  ؛ گفتها را به درخت میخواسرررت. باید اینمی
 گفت.می  هاداستانداد و او گوم نمی
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گردد. دختر بیدار اسرت اما از سرر پیرزن بیدار شرده و درون  لبه را می 

 نرد. برا او  متر  حر رات پیرزن را تمراشرررا می خورد.  جرایش تکران نمی 
خواهد.  شرناسردم. پیرزن خودم این را می زند و  متر می حرف می 

بد هم  به ن ر اما ؛  زند و دوسرت ندارد از او سروال شرود  م حرف می 
؛  ام بمرانرد. او را بره آنجرا آورده آیرد. بره او اجرازه داده  ره در  لبره نمی 

ل به این فکر نکرده اسررت. پیرزن چگونه او  اما چگونه  چرا تا به حا 
 شود. را به اینجا آورده است. او روح است و لمس نمی 

 شنود:بیرون  لبه، صدای درخت را می

را بره    هراآنپینرد و هرایم میدهرد... در میران شررراخرهبراد آزارم می»
تند... آه... خسرته شردم... سرالیان سرال اسرت  ه باد بوی  هم می

 دهد... دهد... باد آزارم میمرگ می

 دختر درون نهنش شروع  رد به صحبت با درخت:
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  نی  »چرا به آن عادت نمی

 درخت پیر  می آرام شد و گفت:

من ی بادها فرق دارد... یا شراید شرود. این باد  ویر با همه»نمی
توانم عرادت  نم بره آننره بره من تحمیرل  فرق دارم برا دیگران. نمی

 شود تحملش  رد. اما تحملش هم سخت است. نمی؛ شودمی

 درخت شاید مرده است:

   دیشب از تولدت به من گفتی... اما از مرگ... ایمرده»تو 

 درخت پاسخ داد:

ام. مرگ من وقتی اسرت   ه مرده  هاسرتسرال ام.  »آری من مرده
ی  ای سررایه ه محصررور این  ویر خشرر  شرروم و هی  جنبنده

 ه زمانی سررسربز بود،   مرا برنگزیند. من و این دشرت نشریندل 
 ایم.  ه مرده  هاستسال 

 دختر گفت:

بره تو بگویم. دیروز چیز عجیبی دیردم. »می خواهم چیز عجیبی 
را این پسرررر هم    هااینر محصرررور آن بود.  ی  بر ه...  ه ی  نف

اما من چیز دیگری دیدم و شنیدم  ه او متوجه آن نشد. ؛ بیندمی
و شرکسرته دیدم  ه سروار بر قایق روی بر ه    الشرانداممن ی  زن  

ای دیگر در ظلمات   نرد... او لح رهاسرررت و از من طلرب  مر  می
 شنیدم. و را میبر ه، محو شد و من فقا نجواهای ا

 درخت گفت:

داننرد. حتی  ی سرررا نین اینجرا این را می. همرهواردیترازه»تو یر  
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دانند ای از این موجودات  ویرزی، چیزهای بیشرتری از تو میعده
برای رهرایی از این سررررزمین، از تو یراری    هراآن.  دانینمی ره تو  

اسرت  ه در این سررزمین به    جویند. این نجواها هزاران سرال می
نیز میگوم می تو  را  رسرررد...  این  رهرا شررروی. همره  خواهی 

ای ناامید از آن  ی موجودات این سررررزمین. عدهخواهند. همهمی
ای بره دنبرال  انرد. عردهرا برگزیرده  اینجراانرد و زنردگی در  شرررده
ای به دنبال تقلب و فرار. قبال  هم گفته های آشرکارند و عدهنشرانه

 ی خرو  ندارند... بودم. همه اجازه

 آلود گفت:رفهسدرخت پیر باز با صدای  

ای. بهتر اسرت عجله  نی. قبل از   رده  تلف  افی وقت   یاندازهبه»
وع  ند، باید بروی. به سرخنان من گوم بده و راه  آنکه آفتاب طل

را بیاب. ی  نفر منت ر توسرت. ی  روح سررگردان. او ی  پیرمرد  
ام نیسرت. باید  گرفتار  ویر شرده و مجال رهایی  هاسرال اسرت  ه  

دین او را در دنیا ادا  نی تا راه بازگشررت به دنیا نمایان شررود...  
هرا بره دنبرال  . اینجرا خیلیمواظرب برام  سررری تو را تعقیرب نکنرد

 فرار هستند. 

 دختر پرسید:

 اما من  جا او را پیدا  نم  »

 درخت گفت:

بیاور. ا نون پسر را تعقیب  ن. وقتی    به یاددیشبم را  هایحرف»
به محل همیشرگی رسریدید ی  چاه بزرگ خواهی دید. سرعی  ن  

رود ام  ه سررر برود میخودت را به خواب بزنی. پسررر حوصررله
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  چهرارمیر   حردودشرررود. آفتراب  ره بره  سرررراغ چراه و محو آن می
. باید  آسمان رسید حر ت  ن. آنگاه جهت حر ت را خواهی یافت

باد به جهت یکسرانی   بعدازظهر سرعی  نی تا قبل از ظهر برگردی.  
  ند. می  دردسر نخواهد وزید و تو را دچار  

نگریسرت. پسرر رو به دختر  رد  پسرر تا آن لح ه به درون چاه می
 و گفت:

 »برویم  

دختر بره درخرت پیر نگراهی انرداخرت و از پسرررر خواسرررت ترا  می  
 .بیفتنددیرتر راه  

وزیرد. برادی  ره  براد  ویر، برا براال آمردن آفتراب، م رل هر روز گرم می
امروز برای دختر معنی دیگری داشررت. شرراید این اسررت معنای 

داد و آن زن  ره  امرا فکر آن بر ره براز هم آزارم می؛  هرانشرررانره
ن اسرت. دیگر احسراس ترس  متری نسربت به آن داشرت.  سررگردا

دختر اسرت    انت ارچشرماو طلب  م   رده اسرت و شراید ا نون  
گفرت همره اینجرا  امرا درخرت پیر می؛   ره برار دیگر او را در بر ره ببینرد

معنی بود. هر  س  دنبال فرار هسرتند. شراید احسراس ترحمش بی
 است  م   ند.باید به آن  سی  ه برایش مقدر 

جوید.  پسرر در حال و هوای دیگریسرت. او باز چشرمش  ویر را می
یرابرد هر روز دنبرال چراه جردیردی اسرررت و هر برار  ره چراهی را می

اما ناگهان دختر صرردایی شریب ؛ شررودبه آن خیره می  هاسرراعت
 شنید:

  ویر قشنگ است، نه   »
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 گفت:دختر بالفاصله به اطراف نگاه  رد و  

 »تو هم این صدا را شنیدی  

 اما پسر انگار توجهی نکرده بود. دختر گفت:

 »صدایی مانند صدای  ویر بود. 

 پسر گفت:

»من هم روزهرای اول  ره بره اینجرا آمرده بودم این صرررداهرا را  
 نی   م به آن عادت میاما  م؛ ی توستشنیدم. صدای گذشتهمی

 شنوی. و دیگر نمی

 دختر گفت:

شرررنیردم. ا نون  »اما من روزهای نخسرررتین هی  صررردایی نمی
 شنوم. می

 پسر گفت:

ای. قبال  هم بهرت گفتره بودم نبرایرد بره »تو این روزهرا عجیرب شرررده 
در    قدر آن  نند.  پریشانت می  ها آن هر سری و هرصردایی اعتماد  نی.  

 م دیوانه   نند  ه فکرت را تسررخیر  نند و بعد  م نجوا می  گوشررت 
 شوی. ی  روح پرخاشگر.  می 

 دختر دوباره نگاهی به اطراف انداخت و خطاب به پسر گفت:

 ها چاه ی  »چاهی  ه در آن افتادی را یادت نیسررت  تو به درون همه 
  نی.  نگاه می 

 پسر گفت:
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 »نه... دقیق یادم نیست. 

را گفت و سرری  به سرمت چاهی رفت  ه همیشره، به آن نگاه این 
  رد.می

 رد تا  به محل همیشررگی چرای دام رسرریده بودند. باید صرربر می
؛  گفت و بعد حر ت  ندآفتاب به آنجایی برسررد  ه درخت پیر می

اما  جا  درخت پیر چیزی نگفت. شراید هم مهم نیسرت. حتما  در  
 ه او را راهنمایی  ند و یا شرراید ای خواهد دید آن لح ه نشررانه

درخت پیر در  البد چیز دیگری ظاهر شرود و راه را نشرانش دهد.  
 . ردمیباید صبر  

. این موق  از سرررال، برادهرا بیشرررتر  وزدنمیهمیشررره هم براد  »
  .شودمی

 م  شرنید.  م همان صردای قبلی بود  ه باز آرام می   ی ادامه این صردا،  
بود و انگار از    جان  م صردای ازدحامی را شرنید  ه مانند صردای قبلی  

آمرد. دختر دراز  شرریرد و گوشررش را بره زمین  ف زمین بیرون می 
. پسررر راسررت جان  م چسررباند. صررداها بیشررتر شررد، اما همننان  

. صردای خاطراتش و گاهی نیز  ی خود بود گفت. صردای گذشرته می 
را در دنیا نشرنیده    ها آن شرنید  ه هرگز را می   ام خانواده صردای افراد  

 بود. 

به اطراف نگاه  رد. چیزی نبود، جز بزها و پسرر  ه محو تماشرای  
و نزدی  پسر رفت. انگار متوجه حضور دختر    برخاستچاه است. 

 نشد. دختر گفت:

شنوم. این عجیبیسرت. صرداهای عجیب دیگری نیز می»امروز روز  
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 اصال  عادی نیست. صداهای  ه خاطرات من نیست. 

اما پسررر حرفی نزد و هم چنان محو تماشررای چاه بود. دختر فکر  
شود.  به سیاهی چاه خیره می  هاساعت رد او دیوانه است  ه  می

اسررت و چیزی  اما پسررر انگار طلسررم  ؛ دوباره با پسررر حرف زد
اما جز  ؛ تر آمد و به داخل چاه نگریسررتشررنود.  می نزدی نمی

سررریراهی چیزی نبود. پسرررر همننران محو تمراشرررای همین  
تواند توجهش را جلب  هم نمی ایماواشرارهسریاهیسرت و دختر با  

 تر شد. ند. باز به چاه نگریست.  می نزدی 

نسرت بوی گیاهان تازه را از  تواتر بود و میهوای اطراف چاه خن 
آن اسرتشرمام  ند. حس آشرنایی برایش داشرت. هوا گویی برای  

ام  ی  آن  وهستانی شد. طراوت و خنکی  ه مجرای بینی و ریه
 م بخرار   رد.  م رد و هوای خنر   ره تنش را لمس میرا ترازه می

مانند این اسرت  ه درون این  ؛ آب مانندی سرطح چاه را پوشراند
وجود دارد. چیزی مراننرد قنرات    زیرزمینیهرای  فراوان آب  هرایچراه

مانند  ؛  رسداسرت. صردای  وهسرتان مانندی هم از آن به گوم می
صررردای  وه اسرررت. صررردای ممترد و سرررنگین  ره همواره در  

رسررد. چه   شرریده به گوم می  فل سررربهبلند و   های وهسررتان
اسرت. این هوا و این رایحه را دوسرت دارد. احسراسش را   انگیزدل 

از  نوازم می بعرد  ا نون    هرامردت نرد و دختر  در  ویر،  حبس 
شود و به  یابد. باز هم نزدی  میهایی از آشنایی محیا مینشانه

... ا نون دلیل خیره شردن پسرر  شرودمیآن خیره     رانبیسریاهی  
 انسان است... .  آرزوهای. چاه فهمیدمیبه چاه را  

بیند. سرریاهی مطلق چاه ا نون از خود اما تصرراویر مبهمی هم می 
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ای از مانند صدای همهمه و شلوشی عده ؛ دهد صداهایی را بیرون می 
 م رسرراتر  مردمان اسررت  ه چند لح ه پیش نیز شررنید. صرردا  م 

ای بعد  بیند و لح ه می های سررالنی آشررنا را شررود و دختر دیواره می 
واضح   رفته رفته خورد. تصویر پدرم  ه روی میزی نشسته و شذا می 

شرود و آشرنا. این همان رسرتوران در  ویر اسرت  ه دختر قبل از می 
به یاد دارد. تمام اجسرام    خوبی به مرگش آنجا بود. مردم درون آن را 

 هنره و چر ین آن و پردرم  ره تنهرا روی میزی نشرررسرررتره و شرذا  
 اما خودم نیست. ؛  خورد می 

 » ولر را بزن روی دور تند. هوا گرم است. 

دی  ه پشرت میز صرندوق رسرتوران نشرسرته، این را به یکی از  مر 
گوید. گارسررون جوان، دمپایی گشرراد و قرمزی به  می  هاگارسررون

 شرد به سرمت  ولر  پایش اسرت و در حالی  ه آن را به زمین می
گر دمپرایی گرارسرررون اسرررت و رفتن او را  رود. پردرم ن رارهمی
پاید. باد  ولر  ه شرردیدتر شررد، ناگهان قفس چوبی پرنده از  می

ی سرفید ی حو  خورد و شرکسرت. پرندهسرقف  نده شرد و به لبه
ی آن بیرون پرید و خودم را به لوسرتر رسراند.  ی شرکسرتهاز گوشره

  دارصررندوقای توجه مسررافران به صررحنه جلب شررد.  برای لح ه
 فریاد زد و گفت:

»گفتم جرای این قفس اینجرا نیسرررت... زود برام درهرا را ببنرد و 
 بگیرم. 

جی  گارسررون جوان در حالی  ه شرولند  نان به سررمت درب خرو
 دوید گفت:می
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 شود. باید جایش خن  باشد. می گرمازده»این پرنده 

ی مردم پرنرده را ترسرررانرد. برال زد و از درب اصرررلی  امرا همهمره
ای خن  از چاه بعد باز رایحه  ایلح هرستوران به بیرون فرار  رد.  

به بیرون تراوید و صرداها و تصرویر محو شرد و سریاهی درون چاه 
ای به  ار گشت. دختر  ه ا نون سرم را درون چاه  رده لح هآشک

 شرررد. دوبراره براد داغ  ویر بره  آیرد و خودم را  نرار میخود می
 خورد. پسر همننان محو است.صورتش می

 *** 

جای خودم اسرت. گله    سرر   چیزهمهدختر نگاهی به اطراف  رد.  
 چهارم ی تاب به   ران و باد داغ. آفهای انبوه و  ویر بیو ماسررره

  های سرروال وزد. دختر انبوهی از  تر میآسررمان رسرریده و باد تند
 رد. بره یراد  امرا نبرایرد خود را درگیر می؛   راوددرون نهنش را می

مرانرد ترا راه رفتن  درخرت پیر افتراد. ا نون برایرد منت ر می  هرایحرف
به سرمت پیرمرد  ذایی را بیابد.  می از چاه دور شرد. باید عجله  

 رد. ممکن بود پسرررر سرررر از چراه بردارد و تعقیبش  نرد. بره  می
ای  وچر  دویرد ترا  امرا چیزی نیرافرت. روی تپره؛  اطراف نگریسرررت

ی اما چیزی نبود. هی  نشانه؛ بیشتر به محیا اطرافش بینا باشد
عادی بود... شراید چاه و   چیزهمهخاصری  ه نشران از راه باشرد. 

اما چگونه  به  ؛  تصراویر درون آن. این حتما  ی  نشرانه از راه اسرت
آید  ه در رسرتوران قفس پرنده به زمین افتاده باشرد. یادم نمی

  های لح هت. تمام اما این ممکن نیسر؛  شراید آن را فراموم  رده
بره یراد دارد. خودم در صرررحنره نبود.    خوبیبرهقبرل از حراد ره را  

تصررویر چاه باید زمان دیگری باشررد. شرراید زمانی  ه او بیرون  
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رسرررتوران بود و با پسرررر فلج حرف زد این اتفاق افتاده اسرررت.  
 پسر فلج را به یاد آورد:  هایحرف

اما ی   ویر دیگر. من در همان اتوبوسری هسرتم  ؛  اهل  ویرم»...  
. برای شفا... فلج  بردمی ه تو هستی. مادرم مرا به حرم امام رضا  

 ن...   نگاه دهد... .امام رضرا شرفایم می گویدمیهسرتم. مادرم 
هم بد نیسرت. ببین چه پرندگان   قدرهاآنی زیبا...  ویر  آن پرنده
  دارد...زیبایی 

های آخر را به یاد آورد. تا خواسررت پرنده را ببیند  دختر باز لح ه
مادر آن پسررر آمد و نتوانسررت آن پرنده را ببیند. ولی آن پرنده،  

ی سرفید و زیبایی بوده اسرت  ه چند لح ه قبل  حتما  همان پرنده
صرحبت شردن با پسرر دیده بود. آن لح ه آزاد بوده اسرت و از هم

آن را دیده اسررت. چاه؛ چاه زمانی را نشرران   لح هی پسررر فلج 
امرا این چره  ؛  افتراده و او آنجرا نبوده اسرررت  ایحراد ره ره    دهردمی

توانسرت با آن پیرمرد داشرته باشرد  چیزی به نهنش ارتباطی می
 رسید.نمی

و پیمود  گنبدی شرکل را می روحبیآفتاب تندتر از همیشره آسرمان  
از قبل روی تپه ایسرتاده اسرت. باد پریشرانش   تر مضرطربدختر  
ای دیرده و نره راهنمرایی داشرررتره  ره   نرد و او هنوز نره نشرررانرهمی

ای   رد. به بر هبتواند راهش را به  مر  او بیرابد. چاه  مکش نمی
درخرت    هرایحرف ره دیرده بود و آن صررردای عجیرب فکر  رد. بره  

انی  ه دیشررب گفته بود. شرراید آن داسررتان  فکر  رد. به داسررت
 :گفتمیچیزی دارد. درخت پیر  

... به سخنان من گوم بده و راه را بیاب. ی  نفر منت ر توست.  »
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گرفتار  ویر    هاسررال ی  روح سرررگردان. او ی  پیرمرد اسررت  ه  
ام نیسرت. باید دین او در دنیا را ادا  نی تا  شرده و مجال رهایی

راه بازگشررت به دنیا نمایان شررود... . مواظب بام  سرری تو را  
 به دنبال فرار هستند.   هاخیلیتعقیب نکند. اینجا 

اما  ؛ درخت از او خواسررته بود به سررخنان دیشرربش گوم دهد
گفت باد باعث  داسرتان خوابش برد. میدیشرب بعد از گفتن آن  

رویش او شررده اسررت با آنکه باد آن روزها  ه این  ویر دشررت  
اما با این  ؛  سررسربزی بوده اسرت نیز باعث آزار مادر او بوده اسرت

حال او با اسرتفاده از باد بارور شرده اسرت. باد؛ سرلطان  ویر. او  
ری. باید با  خودم را با جریان باد به مقصرودم رسرانده بود... . آ

جریان باد حر ت  ند. این احتماال  راه چاره اسررت. یا الاقل در آن  
رسررید، هرچند درسررت  حل همان به ن ر میبرهه از زمان تنها راه

حال بهتر از ماندن در آنجا بود. در ضرمن درخت  به هر    هم نباشرد.
  آن موق جریان باد تغزر  ند. تا    زودیبهگفته بود ممکن اسررت  

 رد. به پسرر نگاه  رد  ه هنوز سررم در چاه اسرت.  باید عجله می
 وقتش  ند.  اتالفدوید تا جبران  باید می

ته شرد. دختر تردید  بعد از مدتی دویدن در  ویر، از شردت باد  اسر
 هرچند  رد  ه راه را درسرت آمده باشرد. روبه رویش چیزی نبود.  

شرد جهت آن را تشرخیص داد. باز  وزم باد  متر شرده بود اما می
هم جلوتر رفت. به سررمت باد. به پشررت سرررم نگاه  رد. چیزی  

نردارد.  یش نبود. این  ویر هرگز مرزی  روروبره ره    گونرههمراننبود.  
شرربیه هم اسررت. دختر  پریشرران، بارها گرفتار این    جایشهمه

یش سررزمین  روروبه  آرامیبهرود و  ویر شرده اسرت. می  قسراوت
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ی آن   نرد  ره مرزی برا  ویر نردارد. همره وچکی را  شرررف می
سررزمین مکشروف خود محصرور همان  ویر بزرگ اسرت. هی  جا  
مرزی ندارد. تمام این سررزمین را  ویر تشرکیل داده. خاک  ویر.  
خاک نرم  ه گاهی برای مدت  وتاهی به زمین سرفت و بایر و یا 

شررود. آشاز می  مرزبیباره  ویر  شررود و دوای مرده تبدیل میبر ه
این سرررزمین تنها ی  موجودیت شالب دارد. باد؛ سررلطان  ویر.  

انتهایی را   ه چه سرلطان قدرتمندیسرت  ه چنین مرز بی  راسرتیبه
تصرراحب  رده اسررت. حتما  مانند دنیای واقعی  ه دختر مسررافر  

خونینی با حکم   هایجنگانتها آنجا بود برای تصاحب این مرز بی
اسرت   درآوردهباد درگرفته و خاک مقدس  ویر را به تصراحب آن 

 ه ا نون حتی حاضرر نیسرت ی  وجب از آن خاک را به پادشراه 
 خاک از چه زمانی مقدس شد    راستیبهدیگری بدهد.  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل ششم:
 پیرمرد نویسنده 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
دختر برا اعتمراد بره آننره از درخرت پیر فرا گرفتره بود، همننران جلو  

سرروزاند. خود را به  و تحت امر باد می  رحمانهبیرفت و آفتاب  می
وزیرد او نیز هم سرررو برا آن  براد سرررپرده بود و بره طرفی  ره می

روی چیزهرایی دیرد. چیزهرایی شررربیره  رفرت. بعرد از مردتی پیرادهمی
های  اشذی بودند  ه تا صردها  برگ  هاآنن.   اشذ معلق در آسرما

چرخیردنرد. هزاران  راشرذ.  می  ره جلوتر  متر براالتر در آسرررمران می
شررد اطراف را  تا جایی  ه دیگر نمی رفت وزم باد شرردت گرفت

خاک های  نرههم دید. طوفان  ویر بود. خشرم باد؛ سرلطان  ویر.  
در گردبراد  ترا    رس  رنرگطالیی چنردین متر بره همراه  راشرذهرا 

های درخت پیر افتاد.  سررهمناک شررناور بودند. دختر به یاد حرف
ها را  داد. سرلطان  ویر،  اشذی دیگری از خود نشران میچهره  ویر 

شررد رویشرران چیزی  چرخاند  ه مشررخص نمیچنان در هوا می
 نوشته شده یا اینکه سفیدند.
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گشرت.  تر شرده بود. باید زودتر برمیو محکم  تر آرامهای دختر  قدم
اما قبلش باید  ؛  ی  ویر بمانددوسرت نداشرت بیشرتر در این نقطه

جلوتر رفت. تا جایی  ه پایش   سرختیبهدید. باز هم پیرمرد را می
در گرل شرررل مراننردی فرو رفرت. بره زیر پرایش نگراه  رد و بره روبره  

ی  شرده بود و روبه رویش ی  خانهرویش. زیر پایش خاک شرل 
سررای قدیمی بود. به ن ر در مقابله با  قدیمی  ه مانند ی   اروان

 طوفان جای امنی بود.

 *** 

 رد  ره آیرا اعتمرادم بره درخرت پیر جواب  داشرررت بره این فکر می
ها را درسرت آمده اسرت  ه توانسرته اینجا را  داده اسرت و یا نشرانه

سررت به زنده شرردن مجدد. صرردای  بیابد. او همننان امیدوار ا
سررررا بود و بره  هرای طوفران  متر شرررده بود. دختر در  راروانزوزه

تر چند ظرف سرفالی  طرفآن رد. قدیمی بود.  می  اطراف نگاه می
ی  هنره و گردگرفتره. تمرام  قرالینره  یر آنشرررکسرررتره و وسرررا  

را    سررراهای  اروانهای آن شررکسررته و درهم بودند. دیوارهپنجره
ها و  لماتی به رنگ سیاه نقاشی  رده  تماما  با زشال، نقش و نگاره

شکسته شده و گاه سوخته    هایچوبای از سالن را بودند و گوشه
سبز و شکسته  ه درخشش  تل انبار بود. زیر این الوار، چند  اشری

یش  ه ی  سرتون  روروبهخاصری داشرتند توجهش را جلب  رد و  
نگه داشته بود. انتهای راهرو نسبتا    زحمتبه، سقف را سفت بنیاد

شرد با دری شرکسرته  ه دائما   ، به اتاقی ختم میسررا اروانبزرگ  
شرد. راه رفتن دختر در راهرو باعث شرد صردایی از  باز و بسرته می

 داخل اتاق بگوید:

 »چه  سی آنجاست  
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ته بود او ی  نویسررنده های درخت افتاد  ه گفدختر به یاد حرف
 پیر است. این صدا باید صدای او باشد. دختر با تردید گفت:

 ام  ه به شما  م   نم. »من... من آمده

 رد  ره خود  تر میو دختر را مطمئن  صررردا  ره رنجور و پیر بود
 همان پیرمرد نویسنده است، گفت:

 » م    

 ای  رد و ادامه داد:خنده

 خواهد به من  م   ند   می»ی  ضعیفه 

  ه صدایش را بلند و ضخیم  رده بود گفت:  در حالیدختر  

ای، بهتر  ای  اگر سرررالیران پیش مرده»چنرد وقرت اسرررت  ره مرده
  نند. ها  ارهای بزرگی میاست بگویم  ه ا نون ضعیفه

از داخل اتاق    همصرداهایی مانند برهم سراهده شردن چوب روی 
ی آن به  الی در چوبی و شرکسرته. دختر آرام از البهبه گوم رسرید
سررا  هم وضرعیتی مشرابه دیگر جاهای  اروان آنجاداخل نگاه  رد.  

ای بود  ه پیرمرد نویسرررنده، پشرررت آن  داشرررت. فقا میز  هنه
نوشرت. او عینکش را برداشرت و به دختر خیره شرد. چیزهایی می

نمرایران بود. م رل این    یخوببرهام  آ رار فرام گرد عینکش روی بینی
هاسرت  ه عینکش را از روی چشرمش برنداشرته اسرت  بود  ه سرال 

و فقا نوشرته اسرت. صرورتش چرو یده، آویزان، الشر و اسرتخوانی  
بود. ابروهرایش امرا برد نبودنرد. لبرانش بر ا ر  هولرت سرررن همره  

ای داشررت. دسررتانش روی  مانند خطی مسررتقیم بود و رنگ تیره
شررد مانند این بود  می به دسررتید، اما وقتی خود ار  لرز اشذ می
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ها   ه راه رسرم  لمات را قبال  بارها و بارها رفته بودند و این رعشره
در هوا می را  روی  راشرذ  راه همران  لمرات  پیمودنرد. دختر  هم 

داخرل شرررد. پیرمرد نگراه  وچکی بره او انرداخرت و براز    آرامیبره
گار  ه قبال  از این مسافران زیاد دیده را به میز دوخت. ان چشرمش

 است.

 خواهی به من  م   نی  »پس تو آن  سی هستی  ه می

گفت و دوباره مشررغول شررد. دختر  ه با    این راپیرمرد الشراندام  
 تر هم شده بود گفت:ی پیرمرد داخلدیدن چهره

دانم برایرد چره  نم. این را تو برایرد بره من امرا نمی؛  »امیردوارم بتوانم
 بگویی. 

ای  رد، انگار  ه از دسرت دختر هی   ار بخصروصری  پیرمرد خنده
مجبور شرررد   هرای بعرد برا نگراه  نجکراو دختر نخواهرد آمرد و لح ره

 سخن بگوید:

به تو خواهم گفت. برو بیرون و یکی از    ا نونهم»بسررریار خوب.  
 آن  اشذهای معلق در آسمان را برایم بیاور. 

 دختر گفت:

 »فقا همین  یعنی یکی از این  اشذها را باید با خود ببرم  

 پیرمرد گفت:

 »آری... البته اگر توانستی  

آنکه به میز نگاه  ند،  را با پوزخندی تکان داد و بی سرررم  پیرمرد
به نوشررتنش ادامه داد. دختر نگاه شرر  آمیزی به پیرمرد  رد و 
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 آرام از اتاق بیرون آمد.

یش را  روروبه  سرختیبه رد.  ، طوفان باز شوشا میسررا اروانبیرون  
هرای  راشرذ معلق و امرا آننره هم نمرایران بود مشرررتی برگره؛  دیردمی

ی طوفران بود.  می جلوتر رفرت ترا جرایی  ره در  گرفترار در حلقره
میران معر ره گیر افتراد. نراگراه خود را میران موجی از  راشرذهرا و 

راحتش یرافرت و طوفران  ره مخلوطشررران می  هراشرررن  رد؛ 
ی  وحشرری و تودهمانند جنگی نابرابر بود میان باد  ؛ گذاشررتنمی

به    تندیبهدراز  رد.  اشذها   هاآن اشذها. دسررتش را به سررمت  
؛  شردند. تالشرش را بیشرتر  ردخوردند و از آن دور میدسرتش می

وارتر  اشذها را  حضرور دختر در معر ه، طوفان دیوانه  موازاتبهاما 
فرایرده بود.  امرا بی؛  رفرت. بره هوا پریردپینرد و براالتر میدر هم می

طوفران  راشرذهرا را براالی سرررر دختر برده بود و او هرچره تالم 
 رسید...ای نمیبه نتیجه   ردمی

دانرد. آری. حرال  دانرد  ره آن دختر نمیالبرد پیرمرد چیزهرایی را می
فهمیرد  ره راه برگشرررت بره همران آسرررانی نیسرررت  ره او فکر  می
ی ارواح برای خرو  همین یر  راه را دارنرد   رد. ولی آیرا همرهمی

اسرت باید معمای سرختی  گونهاینباید به پیرمرد  م   نند  اگر 
 افتد.فکر زنده شدن دوباره می  باشد  ه  متر  سی به

و   اسرررت  اتراق  دوبراره درون  او  بی  همپیرمرد  دختر  بره  توجره 
نویسرد. یا متوجه او نیسرت یا اینکه مشرغول به نوشرتن چیز  می

نیز برایش مقدور نیسررت.   لح هی   اتالفمهمی اسررت  ه حتی 
 دختر گفت:
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 دهد. شود. طوفان اجازه نمی»نمی

 توانی به من  م   نی. »دیدی  ه نمی

 دختر با ناامیدی گفت:

 ها را داشته باشی  خواهی یکی از آن برگه»تو می

را داشرته باشری. تو را مگر چه    هاآن»نه خنگ خدا  تو باید یکی از  
  سی فرستاده  

»من از طرف یر  درخرت پیر یرا یر  بز لنرگ، یر  چیزی شررربیره  
خواهد به من  م   ند  یسررت و چرا میاین... خودم هم دقیقا   

  ه برگردم. 

 پیرمرد نگاهی به دختر انداخت و گفت:

مرده ترازه  یر  روح جوانی  ره  و دنبرال  »اوه... پس تو هم  ای 
زدم... پس ی  بار دیگر هم به تو خواهم  برگشتی  باید حدس می

 گفت خنگ  

 دختر با حالتی  ه پاسخ تحقیر پیرمرد را بدهد گفت:

ام  ره وقتم را برا ارواح سررررگردانی مراننرد تو بگرذرانم.  نیرامرده»من  
دیگری جز آوردن یر     رارچرهام. بگو دقیقرا   برای  مر  بره تو آمرده

 برگ برای تو باید انجام دهم   

خواهی بره من  مر   نی برایرد بتوانی یکی »فقا همین  اگر می
واقعی ببری. اگر   هرای مرا برا خود بره دنیراینوشرررتره  دسرررتازاین

 بتوانی از این  ویر خار  شوی. 

ای، بار دیگر هترا خودت نوش هاآنشود... اگر  بینی  ه نمی»اما می



  باائو / وحیاد معینی    ■    128 

 فر
 

 بنویس و به من بده. 

نویسرررد.  را می  هراآنگفرت  ره تقریبرا  هر روز یکی از  امرا پیرمرد می
رود،  شرود و بخواب میاما هر وقت  ه خسرته می؛  سرال   هایسرال 

 گفت:برد. او میرا به یغما می  هاآنباد تمام 

نیسرررت. براز    هرایمنوشرررتره»هر صررربح  ره برخیزم هی  ا ری از  
  نم. نویسم و تکرار میمی

اما آیا باد اجازه خواهد  ؛  دختر از او خواسررت تا بار دیگر بنویسررد
را خار   ند  پیرمرد جواب مبهمی به این سروال داد  داد  ه او آن  

 و انگار خواستار این بود  ه دختر تالشش را بکند.

گوید. او  هایی در این  ویر سرخن می»درخت پیر همواره از نشرانه
های او   ند. ا نون هم  ه اینجا هستم با راهنماییام میراهنمایی

 اینجا هستم. 

برایرد این  راشرذهرا را دور از  »خرب این دوسرررت تو نگفتره چگونره  
 چشم باد، از این دنیا خار   رد  

ها  باید نشرانه گویدمی ند. »نه... او همیشره دوپهلو صرحبت می
هرایی حرف میزنرد  ره اگر راه خرو  را یراد  را دنبرال  نی. از گوم

 بگیرند، من نخواهم توانست به دنیا باز گردم. 

 تیز  رده بود گفت:های پهنش را پیرمرد  ه گوم

 های او به من هم بگو.   خب  می از راهنماییراستیبه»

»او داسرررترانی راج  بره تولرد خودم گفرت و همین مرا بره اینجرا  
 راهنمایی  رد. 
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  ها سررال پیرمرد با حالتی  ه گویا منت ر شررنیدن حرفیسررت  ه  
 گفت: نشنیده

 چه گفت  »نه نه نه... راج  به راه خرو   

دانم  »او هنوز چیزی راج  بره خرو  بره من نگفتره. فقا این را می
ی   ره برایرد یر  روح سررررگردان را از این دنیرا و  رارهرای نکرده

 ام نجات دهم. تکراری

دختر نگراهی انرداخرت بره پیرمرد و چشرررمرانش  ره مراننرد فرام  
عینکش گرد شرررده بود. بره یراد آورد  ره درخرت گفتره بود ارواح  
سررررگردان بره دنبرال یرافتن راه خرو  از اینجرا هسرررتنرد. اگر این  
پیرمرد به دنبال راه خرو  باشرد، چه  او سرالیان سرال اسرت  ه در  

دهد. زیاد دور از نهن  این  ویر است و تکرار مکررات او را زجر می
نخواهد بود  ه او نیز بخواهد راه را فرا گیرد و یا منت ر باشررد  ه  

ن خوفناک احضرار، به دنیای آخرت دمیده روحش توسرا مأموری
اما درخت پیر و دانا گفته بود  ؛ شود تا از این بالتکلیفی بیرون آید

تا دینشرران را انجام ندهند نخواهند توانسررت از این دنیا    هااین
ای را به تقلب رهایی یابند و این هر روح سررررگردان زجر شررریده

 دارد. دختر گفت:میوا

نجراترت   مطمئن» یرافرت و  را خواهم  راه خرو   من  برام  ره 
دهم. چون سررنوشرت تو به زندگی مجدد من دهم... قول میمی

 ی آن مضاف تالم خواهم  رد. رقم خورده و من برا

گفرت ترا پیرمرد راشرب بره تعقیرب او نبراشرررد. اگر هر روحی    این را
داد. این  بزرگی ر  می  یفاجعهگشرت  او به دنیا برمی  یواسرطهبه

 زد.را حدس می



  باائو / وحیاد معینی    ■    130 

 فر
 

مهمی بوده  ه     ارچه»چرا باید این  اشذ را به دنیا برگردانی  مگر 
 در این  ویر سرگردانی    هاسال آن   ر به خاط

   نویسیمی»تو هم  

 »هر از گاهی  ه حرفم را نفهمند. 

 پیرمرد خندید و گفت:

من اسرت... وقتی  ه    ینامهتوبهگویی... این تمام  »تو راسرت می
زنده بودم چیزهایی را نوشررتم. من ی  نویسررنده درباری بودم.  

هرای خود روی  خردان دربراری... امرا زمرانی  ره از نوشرررترهیر  تراری
ماننرد این  ؛  را نقض  نم، اجازه نیرافتم  هاآنبرگرداندم و خواسرررتم  

دهد. تهدید به مرگ شرردم. با این  باد  ه این اجازه را به من نمی
پنهران  ردم. این  تراب   آن راحرال من مخفیرانره  ترابی نوشرررتم و  

ی خودم هم از آن  هاسرررت و نفیس. حتی خرانواد  نویسدسرررت
اما هرگز به من فرصرت انتشرار آن داده نشرد و  تاب ؛ خبر اسرتبی

 سال از دید همه مخفیست.   هایسال 

یر    جرایبرهخواهی بردهی  »امرا ا نون بره من فقا یر  برگره می
  تاب  

ام  ه دسررت خا مرا  »این فقا اظهار ندامت من اسررت. خانواده
  نند. فقا  افیست آن را به بیرون ببری. می تأهدببینند آن را  

 نی ی  بار  سرررعی نمیدهد، چرا »ا نون  ه باد این اجازه را نمی
 دیگر آن را بنویسی  ا نون بنویس. 

امرا اجرازه برده  ره  ؛  گویی. این هم فکر خوبیسرررت»راسرررت می
 بنویسم. 
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»برایرد عجلره  نی. من برایرد قبرل از ظهر برگردم. من برا وزم براد بره  
 توانم برگردم. ام. اگر دیر شود هرگز نمیاینجا آمده

ر هم خوردن هزاران برگ  اشذ  رد. صرردای ب طوفان بیرون شوشا می 
ی خود را بره داخرل اتراق شرررد شرررنیرد. گراهی هم طوفران دامنره را می 
ریخت. انگار پیرمرد را به هم می   های  وزه  شرید و تمام  اسره و  می 

خواسرت آن  اشذ آخر را هم خواسرت او چیزی بنویسرد. می  ه نمی 
وزید و زوزه  شررید  ه چراغ فانوس  وچ    قدر آن به یغما ببرد. باد 

و    برخراسرررت بود. پیرمرد    روشرررن نیمره پیرمرد را خراموم  رد. اتراق  
ی پنجره را به هم های شرکسرته  رد لنگه پنجره رفت و سرعی    طرف به 

 آورد. 

، هرگز این چراغ خاموم   ه من اینجایم  هاییسرال »در تمام این  
رحم... هر وقت  نشرده بود. ببین این باد چقدر سرنگدل اسرت و بی

 شود و آن روز، روز آرامش من است.  ه ننویسم، طوفان قط  می

ت ر ادامره دهی. من هم  توانی در روشرررنرایی  نرار پنجره  رار»می
  نیم.   جاجابه نم میز را   م  می

 میز آمد و گفت:  طرفبهپیرمرد  ه پنجره را بسته بود  

»نره این براد اجرازه نخواهرد داد. بهتر اسرررت در تراریکی بنویسرررم.  
 هم تاری  نیست.   قدرهاآن

فرانوس   چراغ  فقا  نبود.  میز چیزی  روی  پیرمرد  امرا  خراموم. 
 گفت:

 جا برداشتی  »تو این  اشذا را از این

 دست نزدم.   چیزهی »نه... من به  
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 پیرمرد خم شد و تاریکی زیر میز را  اوید. دختر گفت:

نوشرتی  اما من بسریار  »من ورت همان  اشذی اسرت  ه انن می
 ام، دیگر هم وقت ندارم. باید قبل از ظهر برگردم. صبر  رده

 پیرمرد با نگرانی گفت:

دانم  جا رفت. آن اطراف را بگرد.  »من همین جا گذاشتمش. نمی
 شاید آنجا باشد. 

گشررت. باد بیرون  دختر هم تند در تاریکی اتاق به دنبال  اشذ می
گرذاشرررت  ره پنجره را براز  ننرد. برایرد ترا قبرل از   رد و نمیشوشرا می

ی  شرد به خانهموفق نمی  قتوهی ، وگرنه شراید  گشرتبرمیظهر  
آن پیرزن برگردد. تصررمیم گرفت دوباره تالم  ند، شرراید بتواند  
یکی از آن  راشرذهرای معلق در هوا را بگیرد. بره بیرون دویرد. هی   

بیشررتر از قبل شررده بود. احسرراس  رد    گردوشباردید.  جا را نمی
را دید.   هاآنشررد می  سررختیبهاند. حتی ها باالتر هم رفته اشذ

ی اتاق در هم شرکسرت و ی  هنهوزم باد شردیدتر هم شرد. پنجره
 رد یکی از آن  داخل اتاق ریخت. باید سرعی می  گردوشبارسریلی از  

طور  ره پیرمرد گفتره بود، براد جرادو    امرا همران؛   راشرذهرا را بگیرد
 اشذها به دسررت دختر    دانسررت  ه نباید آنداشررت. انگار می

چنگ  ؛ وتوانسرت مقاومت  ند. باد وحشری شرده بودبرسرد. نمی
برد    رد او را هم بره یغمرا میانرداخرت. شرررایرد اگر مقراومرت میمی

داخل اتاق دوید.    سررررعتبهچاره چیز دیگر بود. مقراومت نکرد و 
  نویسرررد.پیرمرد را دیرد  ره میز را  نرار پنجره گرذاشرررتره و تنرد می

 شده بود، گفت:  تر عبوسپیرمرد  ه از همیشه  
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 را به هم ریخت.   چیزهمه»باد 

 » اشذ را پیدا  ردی  

نویسرررم، درسرررت اسرررت  ره پیرم، امرا هنوز هم  »یکی دیگر می
حاضرررم  نم. این    تندیبهدهم  توانم تند بنویسررم... قول میمی

 یکی را دیگر به باد نخواهم داد. 

 دختر با نگرانی روی زمین نشست و گفت:

نمی دیگر  »امرا من  دیر شرررود  اگر    وقرتهی توانم صررربر  نم. 
 توانم برگردم. نمی

توانی برگردی. در ضرررمن  ای، مطمئن برام می»اگر ترا اینجرا آمرده
 فایده است. برگشتنت بدون این  اشذ بی

امرا ؛  دختر پیشرررنهراد داد  ره او هم  مکش  نرد ترا تنردتر بنویسرررد
گفرت برایرد دسرررتخا خودم براشرررد ترا پیرمرد قبرل نکرد. او می

بودن آن را تأهد  نند.   سرندیت آن آشرکار شرود و نزدیکانش اصرل
 پیرمرد گفت:

 ای  »راستی تو با  سی آمده

 »تنها آمدم. چطور مگر   

 »فکر  نم من ی  نفر را دیدم  ه بیرون بود. 

یکی از  راشرذهرا را از براد    خواسرررتممی»خوب آن من بودم  ره  
 بگیرم. 

  نم. تو... نگران نبام... حتما  من اشتباه می  شیر به»نه، 

 »به ن رت انن از ظهر گذشته است  
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 شود چیزی فهمید. و طوفان نمی  گردوشبار»در این 

 رد و دختر  باالخره  ار پیرمرد تمام شرد. طوفان همننان شوشا می
توانرد برگردد. پیرمرد  راشرذ را ترا  رد و بره  نگران بود  ره چگونره می

 دختر داد و گفت:

ی  ارها با توسررت.  اما بقیه؛ خیالم راحت شررد»ا نون تا حدودی 
توانی خیال مرا راحت  نی  انجام دهی، می  درسررتیبهاگر  ارت را  

را هم بگیر...    هرااینو مرا از این سررررگردانی ابردی نجرات دهی.  
 شاید بدردت خورد. 

گفت پیرمرد عالوه بر آن  اشذ، چیزهای دیگری نیز به او داد و می
ام ی  پیرمرد تنهاسررت  ه در وقت تنهایی هاینوشررتهدسررت

سررا بیرون  را گرفت و از  اروان  هانوشرتهدسرتنوشرته اسرت. دختر  
 سرا فریاد زد و گفت: آمد. چند قدمی  ه دور شد، پیرمرد از  اروان

به چه  سری بدهی. در ضرمن نیازی    آن راام  ه  »در  اشذ نوشرته
ها باور نخواهند از این دنیا چیزی به  سری بگویی. انسران  نیسرت
  رد. 

  گردوشبارهای  شرررد. در میان نره م از شررردت باد  اسرررته می م
 رد. از ظهر  رنگ آفتاب را دید  ه داشرت شروب میشرد نور  ممی

های درخت پیر افتاد  ه گفته بود  گذشرته بود و دختر به یاد حرف
 نرد.  جهرت براد دائمرا  تغزر می  بعردازظهر برایرد قبرل از ظهر برگردد و  

هرای  هم بود. براد پریشررران بود و هر از گراهی طوفران  گونرههمین
آورد. دختر راه را گم  رده بود، امرا در عو   خفیفی بره وجود می

توانسررته بود به هدفش برسررد و با این هدف امید داشررت  ه  
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بتواند برگردد و همین ترسرش را  م  رده بود. قبال  هم در  ویر گم 
توانسررت باز به جایی  شررده بود. این بار شرراید با  می درایت می

ها از او   رد، شرراید فرصررتدیر می  رد. اگر برسررد. باید عجله می
شرد و آنگاه  ه مأمورین احضرار روح در راه باشرند و به  گرفته می

هرای آن  دنبرال او  ره فرصرررت زنردگی دوبراره را از او بگیرنرد. حرف
؛  گفت زمان در این  ویر معنی نداردنویسرنده را به یاد آورد  ه می

 رد  و حس می رد ولو  م،  امرا او ا نون گرذر زمران را حس می
توانسرت زنده  رد نمینگرانی خود را از این گذر زمان. اگر دیر می

و این یعنی   بمرانرد و این یعنی گرذر زمران از ن ر او. پس زمران بود
ریزی  ی از قبل برنامههمه ی  حقه  هااینشراید او نمرده باشرد  و 

شرده اسرت و یا ی  خواب پینیده و طوالنی و یا شراید هم ی  
 اقعیت و

آن زمان  ه با پسرر چوپان هر روز  ار تکراری چرای گوسرفندان را  
  های صررحبت رد، زمان برایش معنی نداشررت. بار دیگر تکرار می

 رد، بلکه  پیرمرد را به یاد آورد. پیرمرد دیر رفتن او را سرزنش نمی
داد  ه توانسته بود به هدفش برسد. این برایش  به او دلداری می

ین معنی بود  ره زمران برایش مفهوم پیردا  رده بود. اگر هردف بره ا
ها او را به هدفش  شود. گذر لح هداشرته باشد، زمان ارزشمند می

  رد.تر مینزدی 

 *** 

شرد و دختر هنوز به جایی نرسریده بود. باید   م تاری  میهوا  م
گرفرت. حتی قبال  هم این  رار را  رده بود. نور  از آفتراب  مر  می

شرد و دختر به سرمت آن  تاب داشرت با سرطح زمین موازی میآف



  باائو / وحیاد معینی    ■    136 

 فر
 

شرد وزید و تنها صردای سرکوت بود  ه میرفت. باد دیگر نمیمی
ام  تر راه بود. سرایهشرنید. خسرتگی آن روز باعث شرده بود  ه آرام

شررد و محیا رنگش را با آن یکسرران داشررت تا افق  شرریده می
 م  د و همین او را  م رد. دختر نتوانسرررتره بود بره خرانره برگردمی
 تاریکی هوا.  یاضافهبهترساند می

ربود. درخت پیر حتما  به  ها نگاه دختر را میت  سرررتارهظهور ت 
می می مکش  خود  برره  دختر  بود  رره  امیرردی  این  و آمررد،  داد 

 ترین اصل هم از ن رم همین بود؛ داشتن امید.مهم

اسرت.    هضرمشیرقابلخورد. تصرورم برایش  اما اگر شرکسرت می
شروند. شراید روند زنده نمی ه در دنیا به  ما می  هاییآنی  همه

 ه سررالمند نیز    هاییجسررمهم به  ما نرفته. درخت پیر گفته بود  
  شرد چه بایدتوانند با تمهیداتی به دنیا برگردند. اگر موفق نمیمی
شررد آیا شررد  اگر احضررار می رد  آیا باید منت ر مأمورین میمی

رفرت یرا شرررایرد  پرایرانی بود برای ابردیرت او و آیرا بره جرایی بردتر می
 بهتر 

ی سرفید و بزرگی  ه روبه رویش ظاهر  تصرمیم گرفت  نار صرخره
شرده بود، اسرتراحت  ند. صرخره رنگ سرفید مایل به  رمی داشرت 

ی بزرگی  ه شرراید  نش داشررت و حفره ه آ ار تر ی جزئی روی بد
در  سنگیتختهجای امنی برای اسرتراحت باشد. با اینکه تا به حال 

 ویر ندیده بود. بسرریار خسررته بود و ترسرریده و حتی نای آن را  
نداشرت  ه از سرنگ باال برود تا بر محیطش چیره شرود. به سرنگ 

ده بودند و این  ها پررنگ شتکیه داد و به آسمان خیره شد. ستاره
نشان از این بود  ه پاسی از شب گذشته است. پیرمرد  اشذهایی  
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را عالوه بر آن  اشذ اصرررلی به او داده بود و گفتره بود  ه بدردم  
شرد آن را خواند.  اشذها  می  سرختیبهخواهند خورد. زیر نور ماه 

ی پیرمرد نبود. فقا دو برگره  ره  امرا... امرا آن رسرررالره؛  را براز  رد
شرده بود. بلند شرد و مقداری   نوشرتهچیزی شربیه داسرتان رویش 

از راهی را  ه آمده بود را برگشررت. آن  اشذ را گم  رده بود. تمام  
زحماتش به هدر رفته بود. درسرت حدس زد. باد. باد آن را ربوده  

 ر دیگر برایش مانده است.نخودردهاست و فقا دو  اشذ ب

ها ولو شررد. آری. باد؛ سررلطان  ویر  با ناامیدی  امل روی ماسرره
بیرون    سررا ارواناجازه نخواهد داد. چگونه باید آن  اشذ را از آن  

بیاورد. این منصفانه نیست. درخت پیر باید او را بیشتر راهنمایی  
را بیابد. حتی   حلراهسررت  آنجا بود و نتوان  هاسرراعت رد. او می
درخت پیر را به پیرمرد بگوید، او شرراید   هایحرفتوانسررت  نمی

های درخت  الی گفتهعو  راهنمایی  ردن دختر، راه فرار را از البه
ربود. دو  راشرذ دیگر را نگریسرررت. شرررایرد درون آن چیزهرایی  می

 مانند داستان بود...؛  باشد  ه به دردم بخورد

 

 

دور، در یکی از  شرررورهرای  وچر  دنیرا،    چنرداننره»در روزگراری  
روسرتایی  وچ  بود  ه شرغل بیشرتر مردم آنجا  شراورزی بود و 

شرررد  ره  امرا چنرد سرررالی می؛   ردنردمی  امرارمعرامبره این طریق  
شررده بود و همین باعث شررده بود  ه مردم در   سررالیخشرر 
آن روسرتا تصرمیم     دخداید. تا اینکه روزی  ی مالی باشرنمضریقه

گرفت دسرت به دامان جادوگر شرهر شرود. جادوگری  ه دیگر  سری  
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 به آن اعتقاد نداشت.

این بود  ه   حلراهجادوگر توانسرت مشرکل آن روسرتا را حل  ند.  
رای  اما ب؛  آن روسرررترا بیایند  طرفبه  زابارانوردی خواند تا ابرهای  

نیراز بره »انت رار  مردم بود  بره این طریق  ره هر موق     این  رار
اما مشرکلی وجود  ؛  بارید شریدند، باران میمردم انت ار باران می

شرد به مردم گفت  ه انت ار بکشرند، داشرت و آن این بود  ه نمی
 ردند و همین باعث  ی زیادی این موضروع را قبول نمیچون عده

نبود و    نترل قرابرلشرررد  ره براران نبرارد. در ضرررمن این انر ی  می
یز  ن  گونهاینامکان داشرت انسران نتواند نفسرش را  نترل  ند و 

ها  دانسرررتند  ه انت ار آنبنابراین مردم نباید می؛  باریدباران نمی
شررود. برای این  ار جادوگر شرراگردم را موظف  باعث باریدن می

هرا بگویرد  ره دعرا   رد  ره در آن روسرررترا مردم را جم   نرد و بره آن
 نند تا باران ببارد. سریاسرت جادوگر مو ر واق  شرد و مردم هر روز  

 ردند  ه باران ببارد  شردند و دعا میز روسرتا جم  میای ادر نقطه
  و ار سبها در آن روستا باران ببارد و و همین باعث شد  ه سال 

 مردم بهتر شود.

اما روزی شراگرد جادوگر  ه  سری از هویت آن خبر نداشرت بر ا ر  
ر  د  سررعتبه، جان خود را از دسرت داد. خبر مرگ او  سرانحهی  

 ردنرد  ره برا مرگ او دیگر براران  روسرررترا پینیرد. مردم فکر می
نخواهد بارید و همین باعث ناامیدی مفرط آن مردم شرد. از این  

بنابراین بار دیگر به سراغ  ؛ موضوع  سی خبر نداشت حتی  دخدا
امرا جرادوگر هم از آن روسرررترا رفتره بود. برار دیگر ؛  جرادوگر رفرت
بر آن روسرتا چیره گشرت و مزارع سررسربز    سرالیخشر ناامیدی و 
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اما مدت زیادی از آن ماجرا نگذشررته بود  ه اتفاق  ؛  خشرر  شررد
 عجیبی برای یکی از اهالی آنجا ر  داد.

هم فقیر    شردتبهروزی زنی  ه شروهرم را از دسرت داده بود و 
شرده بود به همراه ت  پسررم برای درخواسرت  م  به سرراغ  

اما آن مرد  روتمند هم  ه خود  ؛ یکی از  روتمندان آن روسرتا رفت
نرالیرد، از  مر  بره زن خودداری  رد. زن برا  از وضررر  موجود می

ام، در من ر همه  های آرد فراوان مرد در حیاط خانهدیدن  یسره
های آرد آن مرد خسرریس را  د و تمام  یسررهآرزو  رد  ه باران ببار

امرا نیرویی  ؛  خیس  نرد. هرچنرد  ره خود هم بیم نبراریردن داشرررت
عجیب  ه شرراید حاصررل فقر بود او را  می امیدوار  رده بود  ه  

 ببارد. مرد  روتمند نیشخندی زد و گفت:

 با مردن ناجی باران، امکان ندارد باران ببارد.

زا بره  ابرهرای براران  ن زن فقیر، چر امرا آن شرررب بره دلیرل امیرد آ
آمردنرد و براران شررردیردی شرررروع بره براریردن  رد و تمرام  حر رت در

در میان اهالی    سررعتبههای آرد آن مرد را خیس  رد. خبر   یسره
؛  روسرررترا پینیرد. مردم فکر  ردنرد  ره آن زن منجی براران اسرررت

آوردند تا او طلب باران  دسرته برای او هدایایی میبنابراین دسرته
از آن روسرتا رفت و زن فقیر  ه ا نون    سرالیخشر  نند. بار دیگر 

اند  خود بد آنکهبیبه خاطر ناامید نشرردنش  روتمند شررده بود،  
 رد و آنگراه منت رمی مرانرد ترا ببرارد. آن زن بره  طلرب براران می

نیروی ار ی عجیبی دارنرد  ره براعرث    هراآنفرزنردم هم گفرت  ره  
ها منجی باران شروند. پس پسررم هم همین راه را  شرود آنمی

 ها در ناز و نعمت بودند. ادامه داد و آن روستا سال 
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ای بگیرد. ربطی به  اشذی  یجهتوانسررت از داسررتان پیرمرد نتنمی
 ره براد بره یغمرا برده بود نیز نرداشرررت. برا خود فکر  رد  ره جرایی  
اشتباه  رده و همین باعث شده  ه دوباره در  ویر سرگردان شود. 

شرده بودند و جز صردای سرکوت   تر پرفروغتر و ها روشرنسرتاره
شررد تا اینکه این سررکوت  بار  ویر چیز دیگری شررنیده نمیمرگ
 شکسته شد و صدای تنومندی گفت:  آرامیبه

تا حدودی نیسررت و  هاشرربوزد. »باد؛ سررلطان  ویر، هر روز می
هرای انبوه مراسررره  ره  ریز  می آرامنرد. این نره  هرایطفلر این  
 شوند. جا می، جابههاسال 

؛  دختر از جای برخاسرت و به اطراف نگاه  رد. آری. درخت پیر بود
ی سرفید اما در  البد دیگر. تنها موجودیت شالب آن شرب، صرخره

 آن تکیه  رد و گفت:  و موقر بود. دختر به

»چره خوب  ره آمردی. بردون تو خیلی از  رارهرایم انجرام نشرررد. در  
 نتوانستم بکنم. واق  هی   اری  

 ی سفید گفت:صخره

 »اما تو تالم زیادی  ردی و خیلی از  ارها را انجام دادی. 

را خار   نم. پیرمرد    نوشرررتهدسرررت»با این حال نتوانسرررتم آن 
را به دسرت  سری در دنیای واقعی   اینوشرتهدسرتگفت باید  می

 اما باد اجازه نداد. ؛  برسانم

راه دیگری وجود دارد. نباید به خاطر عدم موفقیت در  »همیشررره 
ای و های زیادی  شررف  ردهی   ار، از ادامه باز بمانی. تو تجربه
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های ای  ه ممکن اسرت گاهی نشرانهچیزهای عجیب زیادی دیده
ها در گفتار من نصرریبت شررود. خواه این نشررانه  هاآنخوبی از 
 نباشد. 

ز چیز عجیبی دیردم. احسررراس  گویی. من امرو»آری راسرررت می
ی راه فرار را  یعنی من رایحره؛   نم بدانم راه خرو  از  جراسرررتمی

 حس  ردم. 

 ای  رد و گفت:ی سفید خندهصخره

»پس دیگر به من نیازی نداری... خوب اسررت. حاال بگو ببینم راه  
 خرو   جاست  

امی   ه صرورتش را به سرمت صرخره برد با صردای آر  در حالیدختر  
 گفت:

ها راه  من چاه به ن ر »باید آرام بگویم. شراید  سری بشرنود. چاه...  
 ... . اندخرو 

 »چگونه به این نتیجه رسیدی   

شرود. در ضرمن به آن خیره می  هاسراعت»از اینکه آن پسرر چوپان 
های سررزمینم را حس امروز  ه به آن نزدی  شردم بوی  وهسرتان

 ردم. خنکی و طبیعرت آنجرا. بوی گیراهران معطری  ره مختص  
 آنجاست نه این  ویر... 

 ی سفید آهی  شید و گفت:صخره

نیسرررت. چراه جرادو دارد. چراه جرذبرت    گونرهاین»دخترک بینراره...  
هرایی  ره بره مرذاقرت خوم آیرد. بو و ن هم برا شررریوه نرد. آمی

 نی با بو و احساسی  احساسی  ه تو از در  نار چاه بودن درک می
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اما هر دو جذب آن  ؛   ند، متفاوت اسرت ه آن پسرر از آن درک می
 شوید. می

 »یعنی چاه هرچه نشان دهد  ذب است  

 نی... حال بگو چه  اما بهتر است از آن دوری ؛ غ نیستور»نه... د
 چیزی در چاه دیدی  

یعنی وقتی  ره من آنجرا نبودم. در  ؛  »چنرد دقیقره قبرل از آن حراد ره
واق  جرایی را نشررران داد  ره اتفراقی افتراده بود و من آنجرا نبودم.  

ی سرفیدی  ه درون آن  ی  قفس پرنده افتاد و شرکسرت و پرنده
بود، رهرا شرررد... یعنی آن اتفراق افتراده  چراه حقیقرت را بره من 

 گفته  

ن متصررل اسررت و زیرزمینی زما  هایتونل»آری. چاه در واق  به  
گر  اما چون بیرون از چاه ن اره؛ دهد حقیقت استآننه نشان می

جرایی زمران بودی، آن لح راتی را خواهی دیرد  ره اتفراقی  جرابره
ای، ولی آن اتفاق مربوط به تو  افتاده و تو بیرون از آن حاد ه بوده

 بوده است. 

همین  البد   همیشره در   ام ایاسرت.   نشریندل »صردایت بسریار  
شررردم  ماندی. اگر تو ی  مرد واقعی بودی من عاشرررقت میمی
ی   نم. حفرهشرود از تنت باال بروم   می احسراس سرردی میمی

 آنجا تا صبح بمانم.  توانممیبزرگی در دلت داری.  

 ی سفید دوباره آهی  شید و گفت:صخره

ی سررمای شربانه  در برابر »آری... بیا... بیا ای دختر زیبا. من از تو 
  نم.  ویر محاف ت می
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ی بزرگ آن رساند.  دختر از صخره باال رفت و خود را به درون حفره
جای دنجی بود و وقتی داخل آن دراز  شررید آسررمان الجوردی و 

 پرفروشش را دید.  هایستاره

 »چرا گفتی بهتر است از چاه دوری  نم  

 گفت: تریآرامر با صدای رساتر و ی سفید این باصخره

در حضرررور تو رفترار دیگری دارنرد ترا در نبودت. حتی    هراانسررران»
عزیزترین  سرانت. ممکن اسرت چاه چیزهایی را نشرانت دهد  ه  

دانسررتی. تماشررای چاه از اشررتیاق برگشررتنت  م  هرگز نباید می
 خواهد  رد. 

ی گفته باشررد یا »م ال  ممکن اسررت  سرری پشررت سرررم چیزهای
خیانتی  رده باشرد  ه مربوط به من باشد  پسر چوپان همواره به  

 گفت درون آن به دنبال جسدم است  نگرد... اما میچاه می

 اشتیاقی برای برگشت ندارد.   ا نونهم»آری... شاید او 

 خواهد با من ازدوا   ند  این مسخره است. »او می

 ن آرام بام و بخواب... »پس مواظب او بام. ا نو

 

 

... عمر من خیلی بیشررتر از آن درخت پیر اسررت. خیلی بیشررتر.  »
سرال اسرت  ه اینجا هسرتم. گذر زمان، وزم باد،    هامیلیونمن 

گرمی روز و سرردی شرب تمام تنم را سراهده اسرت و ا نون پس از  
ام. ها از میان تمام برادران و خواهرانم تنها من ماندهگذشرت سرال 
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، به  هاآن شرردنتبدیلو    عزیزانممن هر روز شرراهد فرسررایش تن 
هم باید شراهد سراهده شردن خود باشرم...    ها بودم و امروزماسره

سرررنرگ بودم، امرا ا نون براد برا حر تی  تختره  ترینبزرگزمرانی من  
ریزد و گاهی تمام تنم را زیر انبوه  های ماسرره را بر سرررم میتوده
 ند. من شراید نماد اسرتقامت باشرم، یا نشرانی از  ها دفن میماسره

اند  ه  بالیی بر سرررم آورده  اما شررب و روز و بادهای  ویر ؛  تقدس
دیگر خود هم باور ندارم  ه زمانی نماد استقامت و پایداری بودم.  

 در ادبیات  ویر از مقاومت خبری نیست.

و   هاانسانها دیدم.  سال در این  ویر بودم و حاد ه  هایسال من 
بسریار موجودات عجیب روی تنم پا گذاشرتند و باال رفتند و گاهی  

اند و گاهی اعمال  ی من تنهایی خویش را عبادت  ردهدرون حفره
  چنداننههای خود را رویم ح   ردند. روزگاری و خاطرات و دیده

هرا و خونین و  ینره  هرایجنرگدور مقردس بودم و گراهی شررراهرد  
 ام.ام و جز آن  اری نکردهگر بوده... و من فقا ن ارههاعداوت

ام و این زخم روی تنم بر ا ر  شررده  روروبهگاهی با خشررم طبیعت 
من در برابر این خشرم اسرت. زخمی  ه به تن دارم و مرا   مقاومت

ام، با اینکه اما هنوز هم مقاومت  رده؛ ضعیف و رنجور  رده است
سرال    هایسرال شراهد مرگ تدریجی برادران و خواهرانم بودم. من 

هرا و دم برنخواهم  گر حراد رهنیز در این  ویر خواهم بود و ن راره
 آورد. باشد  ه روزی من نیز مغلوب  ویر و سلطانش شوم... 

 *** 

و گاه روشرنی آسرمان  هوای بیرون تغزر  رده اسرت. ابرهای تیره  
وزد.  می  آرامیبهرا فراگرفته. خبری از نور آفتاب نیسررت و باد نیز  
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روشنی اندک بیرون  می داخل حفره را روشن  رده و دختر ا نون  
چشرمانش باز اسرت و به آسرمان خیره شرده اسرت. آسرمانی  ه تا  

 به حال چنین نشده بود.

اما گویا ؛  امه خوابیده نم زمان بسریار زیادیسرت   »احسراس می
 هنوز هوا تاری  است. 

 ه گویی تازه از خواب سررحری بیدار شررده اسررت با   سررنگتخته
 تر شبیه صدای مرد تنومندی گفت:صدایی ضخیم

گویرد. تو مردت زیرادیسرررت  ره  »احسررراسرررت بره تو دروغ نمی
اما از دیشرررب اتفاقات بدی افتاده اسرررت. مأمورین ؛  ایخوابیده

بیایند آسرمان خشرن و   هاآناحضرار روح نزدی  هسرتند و هرگاه 
 شود. تیره می

 دختر با ترس از حفره بیرون آمد و گفت:

 »اما قرار نبود به این زودی بیایند... ا نون من چه  نم  

اند. امروز نوبت احضررار  برای تو اینجا نیامده  هاآن»صرربور بام. 
ارواح دیگریسررت. ا نون برخیز و عجله  ن. من نباید بیشررتر از  

 این مانعت شوم. 

 دختر پرسید:

 »مگر تو مانعم بودی   

 ی سفید گفت:صخره

 »از تن من باال برو. 

شرد از  اما می؛  دختر با اشرتیاق از صرخره باال رفت. زیاد بزرگ نبود



  باائو / وحیاد معینی    ■    146 

 فر
 

مانند  ؛  زدن باال بر تمام دشرت مسرلا شرد. صرخره دیگر حرف نمیآ
  هر  رالبردیهرای دیگر. آن موجود عجیرب  ره درون  تمرام صرررخره

رفت تا با او مصاحبت  ند، از  البد سنگ  وچ  رده و دختر به  می
اندیشررید  ه آیا او دوسررت اوسررت و خیرخواه اوسررت یا این می

های شررریرین  ازه داد هر س با گفتهاینکره به قول پسرررر نبراید اج
اشفرالش  نرد. آیرا زنردگی در دنیرای واقعی بهتر از این دنیراسرررت  

اما  ؛ تر اسررت. آری سررخت اسررتدانسررت  ه سررختاین را می
 هایش.خواست باور  ند  ه بهتر است، با تمام سختیمی

ای  یش دید، من رهروروبهدختر ا نون روی صررخره اسررت و آننه 
تر از جاهای دیگر  ویر بود، اما همان نیز عضرروی  بود  ه متفاوت

از  ویر بود و این عضرویت را از مردگی آن دانسرت. با اینکه خاک 
جران بود و گراهی  تر شرررده بود، امرا هنوز بی ویر انرد ی سرررفرت

ی این سرطح را  شرخم زده شرده بود. همه شردتبهقسرمتی از آن  
اند و جز تنه و چند  ه انگار سروخته  وتاهی پوشرانده بوددرختان   

 ی ستبر چیزی ازشان باقی نمانده است.شاخه

مانند باشی  ؛ از صرخره پاهن آمد و به سرمت آن سررزمین تازه رفت
شرده از  ویر؛    جزئیاما  نون  ؛  بود  ه زمانی آباد بوده اسرت و پربار
تر بود و دختر ا نون با خیال  خشرر  و بیجان. پیمودن آن راحت

ی  بپیماید، چون جایی بود  ه صرخره  آن راتوانسرت  تری میراحت
سررفید او را بدین مکان راهنمایی  رده بود. از دور جمعی را دید. 

  درون باغ هاآنتر  ه شد پنج نفر را دید. سه زن و دو مرد.  نزدی 
نشررسررته بودند و  شررکلبیضرریسرروخته به دور ی  میز سررنگی 

را    هراآنشرررد ترا    تر نزدیر مشرررغول حرف زدن بودنرد. دختر براز  
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 متوجه حضورشان  ند.

  تر نزدی او را دید، اما فقا به او خیره شررد تا دختر    هازنیکی از  
نیز او را دید و بقیه را از     ه شررد، یکی از مردها  تر نزدی شررود. 

 ه سررنش بیشررتر بود، دختر را    هازنحضررور او آگاه  رد. یکی از  
  رد و گفت:  ورانداز

»خواهران و برادران من، مهمران داریم. بهتر اسرررت جرایی بره او  
 بدهید تا بنشیند. 

 دسرتی پیشاما دیگر صرندلی خالی نبود  ه دختر بنشریند. دختر  
  رد و گفت:

 شوم. ی شما نمی»نه... من عجله دارم. مزاحم جلسه

خواهر و برادر    هراآن  یهمرهدختر برا نگراه اول متوجره شرررد  ره  
  در حالیرا   هاآنهای خرمایی داشرتند و  مو  همگی  هازنهسرتند.  

 ره برا روشن برق انرداختره بودنرد بره براال زده بودنرد. برادرهرا  ره  
با مویشرران رفتار    گونههمانموهایشرران بیشررتر مشررکی بود، نیز  

شرررده بود. انگرار خیلی بره    براال شرررانره رده بودنرد. همره براق و بره  
رسرریده بودند و دختر وقتی طرز نگاه و   شررانظاهریوضررعیت 

ها را دید، حدس زد  ه از افراد  پشررت صررندلی  هاآنشررسررتن ن
 معمولی نیستند.

یکی از برادرها با حالتی  ه انگار لودگی خاصری حاصرل از تمسرخر  
 دختر باشد، گفت:

توانیم بیشرررتر بانوی گرامی را مالقات  »اوه... حیف شرررد  ه نمی
  نیم. 
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 بود گفت:  یکی از خواهرها  ه لحن صدای برادر را به ارث برده

 »آشوم ما همواره به روی میهمانان باز است. 

ی جم  حرف او را تصررردیق  ردنرد و نگراهی بره حرالرت  بعرد همره
 تشکر به هم انداختند.

 گفت:  تر بزرگبرادر  

»آه خواهر، تو همواره مهربران بودی. این منراعرت طب  در خون  
 توست. الحق  ه شیر مادرمان گوارای تو باد. 

بود و انگرار در حرافی هنوز    تر  وچر یکی از خواهرهرا  ره از همره  
 ی بقیه نرسیده بود، گفت:به تجربه

 نرد.  از بهشرررت، بره فرزنردان خود افتخرار می  ا نونهم»مرادرم،  
  نیم. ی اجداد خود افتخار میهمانند ما  ه به همه

 خاصی گفت:و با شرور    برخاست  تر بزرگبرادر  

  هراآنمرا بره    تنهرانرهی برتری هسرررتیم.  نره  مرا از خرانواده  چرا ره»
  نند. افتخار می هاآن نیم بلکه دیگران نیز به  افتخار می

از شررادی  ف    همگیوقتی سررخنرانی برادر بزرگ به اتمام رسررید،  
نره بردرقره  ردنرد ترا دوبراره در جم   زدنرد و او را برا احسرررنرت و چه

آنان بنشیند. یکی از خواهرها  ه تا نون حرفی نزده بود، شتابزده  
 روی میز اشاره  رد و گفت:  هایلیوانبه  

»برادرهرا و خواهرهرا، آیرا بهتر نیسرررت  ره براز  می نوشررریردنی 
 بنوشیم  

نگاه  ردند.    تر بزرگیق  ردند و بعد به برادر  همه حرفش را تصررد
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 آمیزی  رد و گفت:ی شیطنتخنده  تر  وچ برادر  

 »جان برادر، ا نون نوبت توست. 

داری نزده بود، امرا همره بره حرالتی تصرررنعی برا اینکره حرف خنرده
را به    هادسررت ه   حالی  در و  برخاسررتخندیدند. برادر بزرگ باز  

ی تشکر از ی  جم  چندصدنفری باال برده بود، از جم  دور نشانه
 شد.

ی  سی داغ  ای جم  را آرام دید و قبل از آنکه باز چانهدختر لح ه
 شود، گفت:

»من بره دنبرال راه خرو  از اینجرا هسرررتم.  رارهرای مهمی دارم  ره  
باید در دنیا انجام دهم. من مانند شررما روح سرررگردان نیسررتم.  

توانم، دوباره زنده شرروم و زندگی جسررمم هنوز زنده اسررت و می
  نم. 

 گفت:  تر  وچ توجهی به او نکرد. برادر    هاآنی جم  چهارنفره

 نیرد... پردرمران. پردرمران  دانم بره چره فکر میه. خواهرانم می»آ
ی معمولی بود و ما مجبوریم  ی ننگ ما بود. او از ی  خانوادهمایه

 برادر بزرگمان را  ه شبیه اوست را تحمل  نیم. 

 گفت:  تر بزرگخواهر  

 رد  او همیشره مغرور اسرت. »دیدید  ه چگونه از خود سرتایش می 
دانرد، فقا ی مرا بیشرررتر می  نرد  ره انگرار از همره د می جوری وانمو 

 بودن.    تر بزرگ   ی واسطه به 

خنردیرد  ره می  تر  وچر همره حرفش را تصررردیق  ردنرد. خواهر  
 گفت:
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چرخرانرد  انگرار  ره مرا  را چگونره در هوا می  هرایشدسرررت»دیردیرد  
 زنیم. و  ف می  چهنهبرای او 

 آورد درمیهمه باز خندیدند و حتی خواهر وسررطی ادای او را هم  
 و باز بیشتر خندیدند.

را با   هایشحرفخسرته شرده بود، باز    هاآن  هایحرفدختر  ه از  
ی پیر گفرت و اینکره هرای دیگری تکرار  رد و از نویسرررنردهوا ه

اما آن جم   ه انگار فرصررت  ؛  خواسررته به او  م   ندچگونه می
برادر   شیراب  دادنرد    تر بزرگمنراسررربی در  ترجیح  بودنرد،  یرافتره 

ای  فرصرتشران را در باب برادر سرخن بگویند تا پاسرخ سروال  لیشره
با ظرفی پر از   تر برادر بزرگمه داشت تا اینکه داادختر و این وضر  

 بالفاصله گفت:  تر  وچ نوشیدنی به جم  اضافه شد. خواهر  

 شدم.  م نگرانت می»آه برادر، دیر  ردی و من  م

 گفت:  تر  وچ برادر  

  گونرهاینایم. لطفرا  مرا را  »در نبود مرادر، مرا فقا بره تو امیرد بسرررتره
 نگران نگذار. ما  ه پدر نداشتیم. الاقل تو پدری  ن. 

 رد و او نیز شرروع  رد به تعریف و ها را پر میلیوان  تر بزرگبرادر  
 ره    در حرالیو خواهرهرا. بعرد نشرررسرررت و    تمجیرد از دیگر برادر

  تر  وچر متوجره حرف برادر    زدمین ادانش  خنردی بره دیگر هملب
 گفت:شد  ه می

 »این دختر  ه ا نون مهمان ماست، به دنبال زنده شدن است. 

به دختر نگاه  ردند. خواهر بزرگ    آمیزتعجببا نگاهی  همگیبعد  
 گفت:
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 شدن هستی  »تو مگر در دنیا چه داشتی  ه به دنبال زنده 

 خواهر وسطی حرفش را ادامه داد:

 ی فقیری هستی. آشکار است  ه از خانواده  هایتلباس»از وض   

 گفت:  تر بزرگبرادر  

خواهی  تو می  وقتآن»حتی ما نیز به دنبال زنده شردن نیسرتیم.  
  به خاطر ای  افی زجر نکشرریده  یاندازهبهزنده شرروی  آیا در دنیا  

 فقر  

و    همرگریبعررد   او  ردنررد  برره  تحرقریرآمیزی  حررالینگرراه   رره    در 
 خوردند به تمجید و ستایش از یکدیگر پرداختند.می هانوشیدنی

 دختر گفت:

ام.  ام، چیزهای زیادی یاد گرفتره»اما من از وقتی به این دنیرا آمده
بگوهد. زندگی در آن دنیا سررخت اسررت،    شرراید شررما راسررت

اما من ؛  بخصروص برای ام ال من  ه به قول شرما فقیر هم هسرتم
 باید برگردم. 

 گفت:  تر  وچ برادر  

سروگواری    هاسرال ی بزرگی هسرتیم. همه در مرگ ما »ما از خانواده
 اند. با این حال ما هرگز به فکر برگشتن نیستیم.  رده

 :گفت  تر  وچ خواهر  

»آری، ما هرگز در پی زنده شردن نیسرتیم. این تقدیر ماسرت و ما 
 ایم. آن را پذیرفته

»هی  راه برگشرتی وجود ندارد. بهتر اسرت منت ر باشری تا به بهشرت  
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 یا جهنم بروی.  

 بهشت شد. یاد مادرمان افتادم. »آه. حرف از  

دوبراره تعریف و تمجیرد و تعریف از    تر بزرگبرا این حرف خواهر  
ها خوردند و خانواده و بزرگی منش ن ادشررران شرررد. نوشررریدنی

ته  شرید. این بار ظاهرا     شراننوشریدنیحرافی  ردند تا بار دیگر 
را ترک  ند و   هاآننوبت خواهر وسرررطی بود  ه جم  صرررمیمی  

و ادای او را درآورد و   برخاسررت  تر  وچ ترک او خواهر    محضبه
 همه باز خندیدند.

 گفت:  تر بزرگبرادر  

او بود. هم او بود  ره برا    هرایحمراقرت  بره خراطر »آه... تمرام زجر مرا  
را به    مانهسرتیآن شروهر طماعش تمام باغ ما را سروزاند و تمام  

 باد داد. 

همه او را تصردیق  ردند و او را محکوم و سررزنش. دختر  ه دیگر 
ی آنران را نرداشرررت، سرررعی  رد از  بیهوده  هرایحرفی  حوصرررلره

امرا جم     مصررراحبرت آنران برا خود تشرررکر  نرد و خرداحراف ی،
 ه ا نون فرصررت مغتنمی پیدا  رده بودند  ه در   آنان چهارنفری

ها  نند، حتی جایز  ام سرخنرانیشیاب یکی از اعضرای خود، درباره
 ندانستند پاسخ تشکرها و خداحاف ی دختر را بدهند.
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ی  دختر از جم  آن پنج خواهر و برادر  ره مردعی بودنرد از خرانواده

اعیانی هسرتند جدا شرده بود و راه باغ سروخته را پیش گرفته بود.  
دانست زمان  بزرگ بود  ه تمامی نداشت و با اینکه می قدرآنباغ 

زیادی از ترک آن صرخره نگذشرته اسرت، اما هنوز شرب اسرت و 
ام را ندارد. زمان سرا ن شرده. یی از چهرهآفتاب انگار قصرد رونما

ها، آسررمان  بود، سررردی  جای خود اسررت. فروغ سررتاره  چیزهمه
 ویر و انجماد باغ؛ تنها محرک آنجا، دختر اسررت  ه با چشررمانی  

خیره شرررده اسرررت و راه را    روروبرهمضرررطرب و  می نگران بره  
های   م صررخرهشررود و  مغ نیز محو میاپیماید تا جایی  ه بمی

شررروند. بعد از گذر  ردن از میان   وچ  و بزرگ سرررد راهش می
شرد، رفته بیشرتر می وچ  و بزرگ  ه تعدادشران رفته  هایسرنگ
 نورانی توجهش را جلب  رد...  هایچراغ

مانند شررهری بود. گاهی هم  ؛  هزاران شررعله در  ویر روشررن بود
 م   م ؛ وبودند  تر  وچ های  در مر ز شررعله تریبزرگهای  شررعله
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شرود. جا میای جابهها روی دسرت عدهمشرخص شرد  ه روشرنایی
 گر شد.دختر همان جا روی زمین نشست و ن اره

رسررد  ه مراسررم خاصرری انجام   ه هسررتند  به ن ر می هااین»
 د. دهنمی

ای گذاشررت و امیدوار بود صررخره  دختر دسررتش را روی صررخره
سررخن بگوید. سرررد بود و این یعنی او جانی ندارد. باید بین آن  

خواسرته و نه  ی سرفید میرفت. این را شراید آن صرخرهمردمان می
ای. ممکن اسرررت در میران آنران  افرادهبرادران  مالقرات آن خواهر و  

بتواند به او  م   ند و راه نجات پیرمرد نویسرنده   سری باشرد  ه  
هرا  را نشرررانش دهرد. از صرررخره پراهن آمرد. ا نون فقا شرررعلره

 رفت.رویش بودند و تنها همان بود  ه باید به سمتشان میروبه

آنجرا با همره جای  ویر فرق داشرررت. تا به حال چنین مردمانی را  
و   هایشرانلباس،  شرانقیافهندیده بود. مردمانش متفاوت بودند.  

ی زیادی  های تراشریدهها و سرنگشرد خرابهحتی رفتارشران. می
هرایی از خون  ره روی  گراهی لکرهاطراف آنجرا مشررراهرده  رد و گراه

ای  دارتر از آن مناظر، باشنهها پاشریده شرده بود.  می فاصرلهخرابه
ی خشر  هاها شراخهشرد زیر نور شرعله وچ  و خشر  بود  ه می

های آن  درختان را دید. روی بعضرری شرراخه  یشررکسررتهدرهمو 
  هاآنی بعضرری از  های سرربزی آویزان بود و در تنهدرختان پارچه

هرا  برگی آنچیزهرایی برا میخ حر  شرررده بود.  می درختران و بی
براغ را تنر   رده بود. برا این حرال، علی شم روشرررنی محیا، جرای  

 ر آن مخفی شود.مناسبی بود تا د

ی جاهای  ویر بود، اما مانند  تر و تودارتر از بقیهزمین باغ سررفت
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همه جای  ویر خشر  بود و تشرنه و این درختان  هن انگار  ه به  
های شرکسرته در بسرتر  ها و سرفال اند. ظرفآبی  ویر عادت  ردهبی

خون بودند    ها  ه گاه آششرته بهلباس هایپارهتکهباغ بود و حتی  
شرد در تن پیر و خشر  درختان جای خرام شرمشریر و و گاه می

هرای براریکی  ره احتمراال   ام رال آن را مشررراهرده نمود. حتی  رانرال 
اند، ا نون پر از خاک و سررنگ و های جاری بودهزمانی بسررتر آب

 ی ظروف شده بودند.های شکستهتکه

های باغ  یهصردای طبل بزرگی توجه دختر را به خود جلب  رد. سرا
گر آن مردمران  رد و دختر از همران جرا ن رارهدختر را مخفی می

بود. جوان تنومند و قدبلندی  ه روی بازوهایش چیزهایی نوشرته 
زد بره جم  مردم شرررده بود، از  می دورتر و در حرالی  ره طبرل می

زد و گاهی تندتر. پشرت نزدی  شرد. طبل را مداوم و آهسرته می
سررری متفراوت و در حرالی  ره چنردین زن  سررررم مرد پیری برا لبرا

 شد.اطرافش بودند به جم  نزدی  می

داشتند بر    به دسرت ه مشرعل    در حالیدسرته  ها دسرتهمردها و زن
گفتند. مرد   ردند و چیزهایی میهای فرضری حر ت میروی دایره

ی  مانند این بود  ه سررردسررته؛  هم وارد آن جم  شررد  سررال  هن
. آن مردم بره اطراف توجهی نرداشرررتنرد. این مراسرررم  هراسرررتآن

مدید به درازا  شرید و دختر  ه از وضر  موجود خسرته   هایمدت
 شود. تر نزدی تصمیم گرفت  می    شده بود،

های وحشرررتنا ی  ه در باغ دیده بود، این تصرررور را  تمام من ره
برایش خطرنراک    هراآنداشرررت  ره ممکن اسرررت رفتن بره میران  

 رد. او  ه روحی بیش نیست.  اما با این حال باید  اری می؛  باشد
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شررران را  شرررد  زبانترسرررید و نزدی  جم  آنان نمیچرا باید می
 رد. از  اما  سرری توجهی نمی؛ تر شرردفهمید. باز  می نزدی نمی

برود و   هاآنتوجهی به سرتوه آمد. تصرمیم گرفت به میان  این بی
درخواسرررت  مر   نرد.  می جلوتر رفرت ترا بره جم  آن    هراآناز  

فرق داشرت    لبه هاآنمردمان رسرد. با اینکه لباس و ظاهرم با  
 توجه نشان دهد.اما سعی  رد به این موضوع خود را بی

 ام تا از شما  م  بگیرم. »من آمده

ا نون توجه همه به او جلب شرد. همه ایسرتادند و نگاهشران به  
 ها فریاد زد:دختر دوخته شد. ناگهان یکی از آن

 »لیلیت... لیلیت...  

ها بسیار   ردند. زمزمه  ترسیده به دختر نگاه  همه با چشمانی باز و
 اری دیده باشرند. دختر نیز بیشرتر از آنان شرد. انگار  ه روح گناه

خورد و منت ر بود تا اتفاقی بیفتد اما نه  ترسرریده بود و تکان نمی
نراگوار  بعرد از مردتی همران پیرمرد  ره برا بقیره لبراس متفراوت  
پوشرریده بود، جلو آمد و با مردم عادی شررروع به صررحبت  رد.  

دانسرررت  ه او را  فهمید اما میهایشررران نمییزی از صرررحبتچ
آمرد و دعراهرایی  »لیلیرت  خطراب می  ننرد. پیرمرد  می جلوتر 

 م مردمان بیشرتری دور او جم  شردند و دختر در میان  خواند.  م
بودند، اسریر شرده بود.   به دسرتصردها زن و مرد  ه همگی شرعله  

ی  اما دلیلی برای ادامه؛  ترس تمام اعضررای روح دختر را فرا گرفت
امرا گویرا نفهمیردنرد. ؛  تقراضرررای  مر   رد  هراآنیرافرت. از  آن نمی

اجازه    و مردانی زنان سررعی  رد به سررمت پیرمرد برود اما حلقه
اما باز  ؛  بفهماند  هاآننداد و او دوباره سرعی  رد درخواسرتش را به  
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یافت؛  ی ترسرش میچیزی نگفتند. ا نون دالیل بهتری برای ادامه
 آن مردم   شیرمعمول رفتار  

 رد  ه حتما  نوعی جنون او را به میان این مردمان  با خود فکر می
شرد و شراید  شریده اسرت. اینجا آخر خا بود و باید احضرار می

  رد. فریاد زد:فکر می گونهاینقبل از آن است  او    ها مراسماین

»من باید برگردم.  ار مهمی هسرررت  ه باید انجام دهم.  سررری  
 منت ر من است و باید چیز مهمی به او برسانم... 

 *** 

دختر نگراهی بره اطرافش  رد و یرادم آمرد  ره آخرین برار در میران  
نبود.    هاآنای از مردم محاصررره شررده بود. ا نون خبری از توده

  هرایسرررنرگتخترهآنجرا چنرد درخرت  وچر  بودنرد و تمرام آنجرا را  
با خطی   هاآنصرراف و سررفیدی احاطه  رده بود. روی بعضرری از  

یکی از    طرفبهو   برخاسرتشرده بود. دختر   باسرتانی میخی ح 
مانند سرنگی  ه دیشب مالقات  رده  ؛  رفت. بلند بود هاسرنگتخته

شرررد محیا را بهتر دیرد و شرررایرد بره دردم بود. از آن براال می
خورد. همین گونره هم شرررد. جوان تنومنردی بره سرررمرت او  می
و  م  بگیرد. جوان به او رسید و توانسرت از اآمد. احتماال  میمی

پاهن آمد و از او خواسرت  ه راه را نشرانش    سرنگتختهدختر از  
 های دختر چیزی فهمید و نه دختر.اما نه مرد جوان از حرف؛  دهد

مرد جوان دختر متوجره شرررد  ره از او    یایمراواشرررارهبراالخره برا  
شرراید راه را بلد بود و ممکن بود  خواهد  ه او را تعقیب  ند. می

پیش   آن دو ره او از طرف درخرت پیر آمرده براشرررد. آنجرایی  ره  
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شرد. خیلی بیشرتر از قبل، تا  ها افزوده میرفتند بر تعداد صرخرهمی
رفتنرد  ه گویی به دسرررت بشرررر   سرررنرگتخترهجایی  ه میران دو  

راهی بره درون براز    هراآنچیرده شرررده اسرررت. از میران    چنیناین
شد. ابتدا مرد جوان وارد شد و از دختر خواست  ه او هم وارد  می

شرود. آن داخل تاری  بود و با مشرعل جوان روشرن شرد. دختر با  
 تردید وارد شد.

ها دیده بود.  مانند آننه در فیلم؛  مانند اتاقی مجلل و سررنگی بود
هرا برا خطوط و سرررنرگ بود و روی تمرام آن سرررنرگ  تمرام آنجرا از

  ها گلیمای نبود را با اشرکالی حکا ی شرده بود و جاهایی  ه نوشته
همگی    هراآنپوشرررانرده بودنرد  ره نقوم    هراییبرافرتدسرررتو  

گوناگون بود. حتی  ف اتاق نیز    هایرنگدار و با چهارگوم، زاویه
های  سیار بود. چیزی شبیه فرم. در تمام گوشهها باز آن دستباف

ها را نیز با  بود برای اتراق افراد. روی همان هاییسررنگتختهاتاق  
 رد  ه این اتاق باید  ها پوشررانده بودند. دختر گمان میدسررتباف

 نند یا جایی  ه در آن  جایی باشرررد  ه از مهمرانان اسرررتقبرال می
 گیرند.جلسه می

جروان مری  مررد  حررف  دخرترر  بررا  از  ؛  زدهرمرنرنرران  چریرزی  او  امررا 
فهمیرد. بعرد از چنرد دقیقره جوان مشرررعرل را در  هرایش را نمیگفتره

ها نشررسررت. سررنگدان قرار داد و خود روی یکی از تختهمشررعل
گر دهران او بود ترا  وا  ن رارهوفهمیرد. هرا دختر زبران او را نمی

گفت  ه  جوان چیزهایی میی آشرنایی شرکار  ند. مرد بتواند  لمه
توانسررت بفهمد. مرد باز  اما باز نمی؛ نمودگاهی برایش آشررنا می

 رد. او نیز مانند دختر عصرربی  را تکرار می هایشحرفتر  شررمرده



  باائو / وحیاد معینی    ■    162 

 فر
 

شررده بود. برخاسررت و روپوم خود را درآورد و باز چیزهایی به  
و   برخراسرررتگر بود. مرد جوان  دختر گفرت. دختر همننران ن راره

 دختر آمد. آرام و با تردید.  طرفبه

دانسرت  ه او قبال   اما می؛   رداین بار دختر احسراس خطر هم می
تواند به او آسرریبی برسرراند. مرد جوان  مرده اسررت و  سرری نمی
آمد. نگاهش با نگاه چند دقیقه قبل فرق  همننان به سرمتش می

ختر قفل شرده بود.   رد و روی تن دداشرت. چشرمانش حر ت نمی
های اتاق رفت. دیوار  دختر جیو  وتاهی  شرید و به یکی از گوشره

راهی بود    به دنبال زد و تند نفس میسرنگی مان  رفتن او شرد. تند
ای داشررت و آن این بود  ه  سرری   ه بتواند فرار  ند. قبال  تجربه

 تواند او را لمس  ند.نمی

سرتانش را گرفته و او را با  سرردی دسرتی را احسراس  رد  ه م  د
شرد  ه چرا آن مرد توانسرته بود او را   شرد. باورم نمیخود می

لمس  نرد. این مغرایر بود برا تمرام تجربیراتش در آن  ویر. مجرالی 
جسررت.  این چیزها فکر  ند. باید رهایی میدرمورد  نداشررت  ه  

امرا  سررری نبود و اگر بود حرف او را  ؛  فریراد زد و  مر  خواسرررت
ها  فهمید. تن بزرگ و قوی جوان و دیوار پشت سرم تمام راهنمی

شررد  ه بتواند فرار  ند. حتی چشررمان  را بسررته بود و مان  می
هم راهی برایش باز نکرد. شرراید ی  حمله به مرد    آلودماشرر 

 باشد... بخشرهاییتوانست  می

هایی  ه در درب ورودی ظاهر شردند  ه  اری  ند شرعلهقبل از آنک
ی مرد را روی تن دختر انداخت. خیلی سررری  چندین مرد  سررایه

سرری  سرر تع یم فرود   هاآنداخل اتاق شردند. مرد جوان با دیدن  
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آورد و چیزهرایی م رل التمراس بره زبران آورد. دختر  ره روی زمین  
ای امن رساند.  به گوشه زحمتهبو خود را   برخاستپهن شده بود 

یکی از مردهرا سرررری  چیزهرایی ورد مراننرد ادا  رد و دیگران روی  
مردم افزوده    یبر عده م  زمین زانو زدند. همهمه بسرریار بود و  م
یکی از    هرایحرف  این برارشرررد. مرد جوان دوبراره زانو زد ولی  

ای  ای بعد دختربنهار  رد. لح هپیرمردهای حاضرر در جم  را تکر 
را سوزاندند   هاآنها وارد شرد.  می از  و شراخه  هابرگبا انبوهی از  

و مرد جوان از میران دود آن چنردین برار عبور  رد. دختر بیشرررتر  
ده بود و شراهد اعمال آن مردمان بود و سرعی  رد دوباره با  یترسر

 رد و مشرغول هی  توجهی نمیاما این بار  سری  ؛  آنان حرف بزند
 اعمال خود بودند.

چند لح ه بعد، همه رفته بودند. اتاق  سرنگی ا نون خالی بود و 
شررد درب خروجی آن را با آتش بزرگی مسرردود  رده بودند. می

 ردند را شرنید. صردای آن مردان را  ه بیرون از اتاق مشراجره می
لندی  دختر چشررمان خیسررش را پاک  رد و خواسررت  ه نفس ب

اما هنوز در شروک آن اتفاق بود. این  ار شراید ؛  بکشرد تا آرام شرود
 رد  ه روی تخت سرنگی اتاق دراز بکشرد و به  بیشرتر آرامش می

توانسررت ماجرا را تحلیل  ند.  دیوار سررنگی اتاق خیره شررود. نمی
را تمرامرا   و علی  نهنش  آنکره آن جوان مشرررغول  رده بود  رشم 

 توانست.ند اما نمیخواست به آن فکر   نمی

های  ا نون او محبوس بود در آن اتاق و تنها راه خرو  هم با شعله
آتش بسرته شرده بود. به گمانش آن مرد مأمور احضرار روح باشرد 

 خواست مجازاتش  ند.و شاید مأمور عذابش  ه می
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 شود. ات بیشتر از آنکه به  مکت آید باعث دردسرت می»زیبایی

مانند صرردای ی  مرد تنومند اما  ؛ نویز داشررتصرردا رسررا نبود.  
 رد    وجوجستو اطراف را   برخاستزخمی بود و البته آشرنا  دختر  

 مانده بود گفت:  صدایشتهو با اندک شادی  ه  

 ن  جایی  آیی...اال ه می دانستممی»

 ی سنگینی  رد و گفت:دار خندهصدای نویز

»آرام برام دختر، من این براال هسرررتم... همران جرای قبلی دراز  
 بکش و آرام بام. مرا هم خواهی دید. 

دختر باز روی تخت سرنگی رفت و روی آن دراز  شرید و به سرقف  
امرا ؛  هراهرا و حکرا یاتراق نگراه  رد. پر بود از نقش  روشرررننیمره

شررربیره یر  حیوان  چیزی بود    هراآنترین  ترین و بزرگبرجسرررتره
 خا ستری.

 »ا نون با این نقش حرف بزن. این حیوان خا ستری. 

 ردم در این  ویر وحشررتناک  »حالم اصررال  خوب نیسررت. گمان می 
توانرد بره من دسرررت بزنرد... امرا... اینجرا برای من امن  سررری نمی 

 نیست. باید از این جهنم خار  شوم.  

اما  ؛  از اینجا خار  خواهی شرد  زودیبه»اگر تالشرت را بیشرتر  نی  
مجبورم به تو خبرهای بدی هم بدهم. روح تو مدت زیادیست  ه  

و ترازگی و طراوت روحرت از بین    بگرذرداینجراسرررت. اگر از وقتش  
برود دیگر هرگز قادر نخواهی بود برگردی. بهتر اسررت عجله  نی.  

ای. اگر نتوانسررتی  های خوبی یافتهبده. نشررانهبه سررفرت ادامه  
 دیگر فکر  ن.   هایراه اشذ را از آن رستوران خار   نی، به  
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 ست. قدیمی  سرای اروان»رستوران  اما من فکر  ردم آنجا  

ات بود.  نیسرت  ه در جهان مادی گونهآن»زمان در این سررزمین  
اینجرا هر س زمران خودم را دارد و روزهرایی  ره برای تو سرررپری  

شررود شرراید در دنیای معمولی ی  دقیقه و حتی ی  سررال  می
 ه دیدی ی  رسررتوران اسررت  ه وقتی به    سرررا اروانباشررد. آن 

آنجا پا نهادی صرردها سررال از قدمت آن گذشررته و متروک شررده 
 بود. 

»آه... من چقدر نادانم  چرا نتوانسرتم در نگاه اول متوجه شروم   
این همان رسررتوران محصررور در  ویر اسررت  ه قبل از مرگم آنجا 

های شکسته و سوزانده شده را دیدم  ه  بودم... من میز و صندلی
هایی از آن حو  را  گوشررره هاآنای تل انبار بودند و زیر  گوشررره

آن خورد و   یلبهز  ه قفسررره پرنده با  های سررربدیدم. با  اشررری
 شکست... اما چه اتفاقی برای آنجا افتاده  

»آن رسرتوران تصرویر آینده و صردها سرال بعد اسرت  ه متروک 
 مصرف. ای است، بیشده و خرابه

 گذرد  »یعنی ا نون صدها سال از آن حاد ه می

برای آن پیرمرد و نره برای تو؛ و تو وقتی؛  »آری آنجرا رفتی    امرا 
دید، رسررتوران را با همان حالتی دیدی  ه روح پیرمرد آنجا را می

 چون آنجا به تسخیر روح اوست. 

های دروشش صردها سرال اسرت  نوشرته  به خاطر »پس آن پیرمرد  
  ه سرگردان است. 

»ا نون بره این فکر  ن  ره برایرد از اینجرا رهرایی یرابی. اگر بره تو  
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مربوط اسرت شراید باور نکنی.   به همبگویم تمام حوادث این دنیا 
ای  ندارند. هی  حاد ه به همربطی   هاآننباید هم باور  نی. چون  

  را  هاآنشرود اما می  ؛ای دیگر مربوط نیسرتدر این دنیا به حاد ه
  چیز همهبه هم ربا داد. این به تفکر تو بسرتگی دارد. در این دنیا 

 دارد.   چیزهمهبستگی به  

ام  ه همیشره باید تالم  نم  و این باید  خوانده  ها تاب»من در 
اسررتفاده  نم  تو نیز این را    جاهمهدرسرری باشررد  ه احتماال  در  

امرا چگونره   تالمی هرای  توانرد احمقم من چگونره میگویی  
 جهان را دانا  ند   

 ها تصمیم بگیر  احمقدرمورد »هروقت دوباره به دنیا رفتی  

»چره راه دیگری را بیرابم برای خرار   ردن  راشرذ   چیزی بره نهنم  
 رسد  نمی

 »تالم  ن  

 تفاوتی گفت:دختر با حالت بی

»امیردوارم فکر نکنی  ره من هم احمق هسرررتم  من زبران این  
  نند   ه هستند و اینجا چه می  هاآن.  فهممنمیمردمان را 

 نقش باستانی روی دیوار گفت:

اینران مردمرانی هسرررتنرد  ره هزاران سرررال پیش بر ا ر جنرگ و »
  های سرال  نند. مهاجرت می  النهرینبینبه   سرالیخشر درگیری و 

اما  ؛  شوندگذار ی  تمدن بزرگ می نند و پایهسال آنجا زندگی می
دار آنان های آنان تا ابد نگهپایدار نیسرت و شرهر و آبادی  چیزهی 
خونین بر سرر تصراحب خاک   هایجنگها و همسرایه  هجومنشرد. 
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ها و ظلم و سررتم پادشرراهان همه و همه  ،  ینههانفرتمقدس، 
ی زیادی از ایشران شرد و بقیه یا فرار  ردند  هباعث  شرته شردن عد
 دیگر ملل. یا اسیر و مخلوط در

گیرند به وطن اصررلی خود  ای  ه فرار  رده بودند تصررمیم میعده
امرا در راه یکی از روحرانیون اع م از راه میرانبری حرف  ؛  برگردنرد

تصرررمیم    هراآنای از   رد. عرده ره مصرررافرت را نصرررف می زنردمی
دهند  ه  ی دیگر به آنان هشررردار میگیرند با او بروند اما عدهمی
حریروانررات  را و  خربریررث  ارواح  از  مرمرلرو  مریررانربرر  و   الرجر ررهعر ریرمه 

وحشریسرت. با این حال آن عده با رهبری آن روحانی پیر راه خود  
در راه برگشرررت نره گرفترار ارواح خبیرث    هراآنامرا  ؛   ننردرا جردا می

ی حیوانات وحشرری. بلکه در  ویر ع یمی  شرروند و نه طعمهمی
  ی همهتوانند از آن خار  شرروند و شرروند  ه هرگز نمیگرفتار می

 شوند.آنان بر ا ر تشنگی و گرما هالک می

ارواح آنان تا ا نون در این  ویر سرررگردان اسررت و هر روز خدای  
  شران اصرلی نند تا بتوانند به سررزمین  شرار  را عبادت میخود، » ی
امید خود را از دسررت   هاآنشرروند.  اما هرگز موفق نمی؛  برگردند

 ...اندمشغول داده و به  ار تکراری عبادت خدای خود  

  بسرترهم»لیلیت  نام زنی خیالی و زیباسرت  ه با مردان مختلف 
های این ملت  ند. این در افسررانهرا اشفال می  هاآنشررود و می

، زیبرایی و لبراس متفراوترت را دیردنرد، فکر  وقتی تو  هراآناسرررت.  
 ردند لیلیت هسررتی و وقتی  ه تو را با آن مرد جوان تنها دیدند 

دانند،  آن مرد جوان را مقصر نمی  هاآنین حاصل شد.  برایشان یق
ات او را اشفال  از زیبایی سرروااسررتفاده نند  ه تو با  چون فکر می
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اینکره او را مجرازات  ننرد تو را در این اتراق حبس   جرایبرهای و   رده
   اند رده

 دختر گفت:

 نند. ضرمن اینکه این  ت می»این افتضراح اسرت  حتما  مرا مجازا
 جور باید لمسم  نند. هدانند چمردمان می

   رد  ره تو لیلیرت »آن مرد جوان خود اشفرال شرررد و چون گمران می 
خواهی  دید  ه تو می هستی، تمام حر ات و رفتار تو را مانند این می 

 با او رابطه برقرار  نی   

نیسررت. من جز ترسرریدن  ار دیگری نکردم. این را   گونهاین»اما 
های مرا  بدانند. مخصروصرا  آن مرد جوان. آیا او التماس  هاآنباید 
 دید  نمی

 نی او   نرد. نه تو. وقتی تو التمراس میی لیلیرت فکر می»او درباره
   نی برای جذب بیشتر او.ت اهر می  ندمیگمان  

نبرایرد فکر  ننرد  ره من   هراآن»این یر  بیمراری محض اسرررت.  
ام.  ام زبانشران را  لیلیت هسرتم و برای اشفال مردان آنان آمده

 فهمیدم  ه این را به آنان بگویم. می

هرای  ف اتراق را جم   نی. آنگراه آن را  »سرررعی  ن  می از خراک
اما نه تا  ؛  درون آتش درب ورودی بریز. زبانشرران را خواهی فهمید

 ابد. 

  سررختیبهبزرگی بود و    سررنگتخته ف اتاق مانند همه جای آن،  
شد خاک جم   رد. دختر  می از خاک  ف اتاق را درون آتش می

بهتر اسرتنشراق   آن راریخت. صرورتش را به سرمت آتش برد تا دود 
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ها را  نگارهوهای دیگر اتاق رفت و تمرام نقش نرد. باری به گوشررره
رقصریدند را تماشرا  رد. حس آشرنایی داشرت می نور آتش ه زیر  

هایی از آشررنایی ها رگهونگاره. این نقشهانقشبه آنان. به تمام 
مرادر و   هرایبرافرتدسرررترا بسررریرار در    هرانقشداشرررتنرد و آن  

 مادربزرگش دیده بود.

آمرد. این مهرارت تو را   زودی بره »  آن مرد جوان بره اینجرا خواهرد 
طلبد  ه اعتماد آنان را جلب  نی... رفتار آن مرد نباید احسراسرت  می 

ی آن مردمان. چه؛ گاه این اشررتباه را بارها در  را تعمیم دهد به همه 
امرا من یقین دارم تو  ؛  دنیرای واقعی ممکن اسرررت مرتکرب شررروی 

جلرب  نی. بره خودت بسرررتگی دارد. بره توانی اعتمراد آن مرد را  می 
 اعتمادند.    های درگاه ها نگاهت. با نگاهت با او حرف بزن. چشم 

  رد، گفت:دختر  ه هنوز دور اتاق  طواف می

ای بجوینرد ترا رهرایی  . برایرد چرارهانردسررررگردانهم روح    هراآن»
 یابند. 

ها هزاران  »اینجا همیشره شرب اسرت، زمان توقف  رده و مشرعل
سرال اسرت  ه فروزان اسرت. امید مردم به طلوع دوباره خورشرید  
از بین رفته اسررت. گویا وقتی در تعقیب سرررزمین اصررلی خود  

اند. آن شرب  ویر شرده  قسراوت، در ی  شرب طوالنی اسریر  اندبوده
اند. امید  رگز طلوع خورشید را ندیدهاند و ههمه به هال ت رسیده

نیز در این مردم از همران شرررب مرده اسرررت و برا مرگ امیرد،  
را نجرات    هراآنچرخرد. اگر دوسرررت داری  هرای زمران نمیعقربره

 های زمان را به حر ت درآوری. بدهی باید عقربه

 نقش روی دیوار باز ادامه داد:
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یری این ملت هسررتم. من و نماد شررجاعت و دل  عنوانبه»...من  
 ها سرنگتخته ه روی این   هاسرتسرال دیگر برادران و خواهرانم  

 های سخنگوی داریم... ایم. ما سینهح  شده

 *** 

اتراق  رامال  تراریر  بود، آتش درب ورودی خراموم شرررده بود.  
امرا نقش ؛  فرصرررتی بود ترا بتوانرد از آن اتراقر  سرررنگی فرار  نرد

از آن مرد   آمرد. هرچنرد  سرررخنگو گفتره بود مرد جوان خواهرد 
این  می ببینرد.  را  گرفتره بود مرد جوان  امرا تصرررمیم  ترسررریرد، 

درخواسرت نقاشری باسرتانی بود  ه ا نون دیگر خاموم شرده بود  
گفت. مدتی منت ر ماند تا اینکه درب ورودی اتاق  و سررخنی نمی

مایان. نقاشی گفته بود  روشن شد و هیکل جوان در چارچوب در ن
 گفت: پس  زبانشان را خواهد فهمید.

توانم  »من لیلیت نیستم، شما نباید مرا اینجا زندانی  نید. من می
  مکتان  نم. 

 مرد جوان  می جلوتر آمد و گفت:

 »تو  ه زبان ما را بلد نبودی. پس چه شد   

 دختر ندانست چه جواب دهد و مرد جوان باز ادامه داد:

ه هر حرال روحرانی بزرگ بره مرا گفتره  ره تمرام اعمرال تو نشررران »بر
دهد  ه تو لیلیت هستی. او از ما داناتر است... در ضمن برای  می

توانسرتی از  اسرت  ه مردها را اشفال  نی و می  تو  ه خیلی راحت
 ای  اینجا فرار  نی، پس چرا مانده

 ام را با او حف   رده بود گفت:دختر  ه فاصله
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توانسررتم   ه می در حالیام. ه همین اسررت. دیدی  ه مانده»نکت
 ام تا  مکتان  نم. فرار  نم. مانده

 ای  ه به اهداف پلیدت برسی   »شاید مانده

 ردم. من از تو  »دیدی  ه وقتی تو اسررار داشرتی من ممانعت می
 ترسیده بودم. 

اعتمادم را به  دختر سرعی  رد چشرمانش را در نگاه او قفل  ند و 
گفت تا اعتماد او را بیشرتر جلب  ند و دسرت آورد. باید چیزی می

 او را متوجه اشتباه  ند. با این حال باز ادامه داد:

های چندین هزار  »من لیلیت نیسررتم. من شرراید دختری از نواده
خواهم  مکتان  نم... پس تو باید  سررال بعد شررما هسررتم  ه می

توانی بره مردمرانرت  مر   نی  ره از  ی مکم  نی. این تویی  ره م
سرررگردانی ابدی نجات پیدا  نند... من قصررد فریب تو را ندارم.  

های چشم و ابرو تو رو فریب من نه با حر ت خاصی و نه با اشاره
  نی. فکر می گونهاینندادم. این خودت هستی  ه  

 مرد جوان مدتی سکوت  رد و سپس گفت:

اینجرا، روحرانی پیر از سررررگرذشرررت مردانی را    »قبرل از اینکره بیرایم
خواهی بدانی چه بالیی  گفت  ه گرفتار لیلیت شرده بودند. میمی

 سرشان آمده  

 نی، چرا باز آمدی دانسرتی چه سررنوشرت بدی پیدا می»تو  ه می
 اینجا   

 مرد چیزی نگفت. دختر بالفاصله ادامه داد:

و   لیلیرت  بره  نیز  اعتقرادی    هرایحرف»تو حتی خود  پیرمرد  آن 
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خواهی برای همیشه اینجا،  نداری. باید به من اعتماد  نی. آیا می
 در این سرزمین وحشت سرگردان باشی  

 مرد جوان  ه مدتی سکوت  رده بود، گفت:

سراز  های آن پیرمرد اعتقادی ندارم. دعاهای او چاره»من به حرف
ردم این را براور  ی مگم. عرامرهنیسرررت. البتره این را فقا بره تو می

اسریر حماقت اوهم... شراید هم با این  ارم    هاسرتسرال ندارند. ما 
جز اراجیف    هایشحرفخواستم به اون پیرمرد خرفت بفهمانم  ه 

 نیست. 

»اگر بخواهی به من آسریبی برسرانی مسرلما  پیرمرد برنده خواهد  
. برایرد مرا  شرررد و بره همره خواهرد گفرت  ره من تو را اشفرال  ردم..

باور  نی. باید به پیرمرد نشرران دهی  ه من در  نارت بودم و تو  
 اشفال نشدی. 

مرد جوان با حالتی مشرکوک به چشرمان دختر نگاه  رد. مشرعلش  
 ای افکند و گفت:را به گوشه

خواهی بره طریق من در مردمران  »شرررایرد تو دشرررمن مرایی و می
 نفون  نی. 

 کار تکان داد و گفت:ی نفی آشدختر سرم را به نشانه

»شرما چه دارید  ه من شرما را فریب دهم  هزاران سرال اسرت  ه  
  آن   نید بر اید. ا نون نیز بر آن پافشراری میگرفتار حماقت شرده

  نید دارید. چیز  ه ندارید و گمان می

مرد  ره نگراهش معتمردتر شرررده بود، براز چیزی نگفرت. دختر نیز  
خواسرت به هر نحوی  ه شرده از دسرت آنان میگفت.  چیزی نمی
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ی دروشینی داده بود. نجرات  امرا بره آن مرد وعرده؛  رهرایی یرابرد
را نجات دهد. اگر دسرررتش رو  هاآنتوانسرررت    چگونه میهاآن
 شد.شد احتماال  برایش گران تمام میمی

 ام را شکست و گفت:ایمرد سکوت چند لح ه

 م   ار  نه»من باید چ

های خویش اسرت. چه باید بکند   ا نون دختر بیشرتر درگیر گفته
آن حیوان خا سرتری منقوم شرده افتاد. زمان    هایحرفبه یاد 

هرای زمران بره حر رت  برای اینران توقف  رده اسرررت. برایرد عقربره
توانسررت برای شررروع و جلب اعتماد بیشررتر مرد، از  درآید. می

 آرزوهای آن مردم بگوید:

دانم. باید جایی باشررد  ه فکر  نم. باید به من فرصررت  نمی»من 
 بدهی. 

تا باز هم بیشتر به    این فرصتی بود  ه دختر از مرد جوان خواست
 نجات خود از دست آن مردمان فکر  ند. مرد جوان گفت:   هایراه

هایت  ترند و حرف»اول باید از اینجا خار  شویم... پیرها خرافاتی
 امنی برویم.   جایبه نند... عجله  ن... باید  را باور نمی

مرد جوان از اتاق  سرنگی بیرون آمد و دختر پشرت سررم او را  
تعقیرب  رد، امرا این برار مواظرب حر راتش بود  ره جوان دوبراره بره  

های  وچ  و آن نواحی پر از سررنگ  لیلیت بودنش شرر  نکند 
برای دختر سرررخرت می را  راه رفتن  و  بود  برایرد بزرگ  امرا   رد، 

رفرت. ا نون  ره از درون  مرد پیش می  بزرگهرای  برا قردم  قردمبرهقردم
توانسرت فرار  ند. نقاشری باسرتانی  آن اتاق خار  شرده بود. می
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 رد شرراید دیگر میگفته بود مأمورین احضررار در راهند. اگر دیر 
 رد،   رد. آری، شررراید اگر فرار میهرگز مجرال برگشرررت پیردا نمی

توانسرت راهی برای خار   ردن آن  اشذ لعنتی از آن رسرتوران  می
 بیابد.

 راهی بود تا به مردمانم  م   نم.    ام ای»

این را مرد جوان در حالی گفت  ه برگشرت و با اشرتیاق خاصری به  
هرای نقراشررری گراه  رد. دختر دوبراره بره یراد حرفچشرررمران دختر ن

 م   ند. آن مرد جوان به او اعتماد    هاآنتوانسررت به  افتاد. می
 رد شراید آن مرد به دردسرر بدتری از این   رده اسرت. اگر فرار می
شرد. آن مرد به او اعتماد  رده بود و این  سررگردانی فعلی دچار می

 رد   امرا... چره برایرد می؛   ره او گفتره  دروشی بود  خراطر برهاعتمراد  
 مر   نرد. شرررایرد برایرد زمران را بره    هراآنتوانسرررت بره  چگونره می

 افی قوی باشررد   یاندازهبهحر ت درآورد. بازوهای این مرد باید  
ی قردیمی و ی یر  سررراعرت  هنرهزدههرای زنرگ ره بتوانرد عقربره

 را به حر ت درآورد.  زدهزنگ

 دختر به مرد گفت:

های بزرگ و »این حوالی باید ی  سررراعت بزرگ باشرررد با عقربه
 دانی آن  جاست  شاید جادویی و طلسم شده... تو می

 زنی. از چه حرف می  دانمنمی»ساعت   

و   اندمردهدختر به این فکر  رد  ه آن مردمان هزاران سرال پیش  
 دانند. آهی  شید و با حالتی نومیدانه گفت:از ساعت چیزی نمی

 سنجند. ای  ه با آن زمان را می»وسیله
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»وقتی  ره زنرده بودم، شررراهرد بودم  ره مردمرانم زمران را برا گردم 
اما  ؛ سرررنجیدندها و خورشرررید میحر ت سرررتارهروز و شرررب و 

 ام. گویی ندیدهچنین چیزی  ه تو می  وقتهی 

»امرا من برایرد زمران را بره حر رت درآورم. اینجرا برای تو و مردمرت  
زمان توقف  رده... به همین دلیل اسرت  ه همیشره شرب اسرت.  

 باید خود شماها هم  م   نید و بیشتر تو باید  مکم  نی. 

سرررال منت ر امداد شیبی بودیم و از خدای    هایسرررال »آری... ما 
اما ندانستیم  ه باید خود حر تی  نیم. این ما ؛  خود  م  گرفتیم

بودیم  ره برا انتخراب خود، راه خطرنراک  ویر را برگزیردیم. اشرررتبراه  
خودمان بوده اسرت. پس خود نیز باید تالم  نیم تا از سررگردانی  

 برون آهم. 

 رضایت بخشی بر لبان دختر نشست و گفت: خندلب

 »باید معجزه  نیم  

   درآوریم»اما ما چگونه باید زمان را به حر ت 

دختر جواب جوابی نداد. نهنش را هزاران سوال احاطه  رده بود.  
هرای   رد، از تجربرهتصرررمیم گرفرت در حرالی  ره مرد را دنبرال می

 بگوید.ام برای او گذشته

برای تو هم    آن راام. بهتر اسرت  داسرتانی را خوانده  بارهدراین»من 
 بخوانم. 

دوسررت تو چیزهای عجیبی نهفته اسررت. ما باید    هایحرف»در 
 نم این چیزیسررت  ه  امیدوار باشرریم به طلوع آفتاب... گمان می

 در داستان نهفته است. 
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داد.  ه بود.  ویر باز رویش را نشرران میها  م شررداز ترا م سررنگ
هرای بیشرررتر. هوا همننران تراریر  بود. مرد روی  این برار برا بوتره

 های نامعلوم خیره شد.سنگی  وچ  نشست و به دوردست

»داستانی  ه برایم خواندی بسیار نهنم را درگیر  رده. گفتی مردمان  
ن آن امیدوار  اند و وقتی به بارید ی  روسرتا منت ر بارم باران مانده 

اند، باران باریده اسرت. شراید این داسرتان زندگی مردمان من  شرده 
اما تنها این  افی نیسرت.  ؛ اسرت. باید امیدوار باشریم به طلوع آفتاب 

برایرد بین مردم برویم و تمرام مراجرا را برایشررران تعریف  نیم. برایرد 
خواهیم  مکشرران  نیم... اما روحانی بزرگ و  قانعشرران  نیم  ه می 

بره  عرده  از پیرهرا  مران    هرا آن دهنرد.  گوم نمی   هرایمران حرف ای 
به حرف آنان گوم    ترها جوان منجمردند و همواره   ها آن شررروند.  می 
 دهند.  می 

ای بعد با صررردای امیدواری فریاد  مرد جوان این را گفرت و لح ه
 زد:

برایرد معجزه   قول خودت  بره  برایرد معجزه  نیم ...  »فهمیردم... 
  نیم. 

 و ادامه داد:  برخاستمرد 

»مگر تو نگفتی قبال   ره زمران برایرت معنی نرداشرررت برا هردفمنرد 
 . درآمدشدنت، زمان هم معنی پیدا  رد  یعنی زمان به حر ت  

 دختر این بار بیشتر توجه  رد و از او خواست  ه باز ادامه دهد:

از   و  را بزنیم    هراآن»مرا برایرد بره میران مردم برویم و حرفمران 
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ت  می بره مرا، یعنی بره تو اعتمراد  ننرد. تو  بخواهیم  ره فقا مرد
امیردوارتر    گونرهایندهنرده را برازی  نی.  برایرد نقش یر  یراری

حر رت   بره  را  زمران  بتوانرد  انت رار  این  فکر  نم  بود.  خواهنرد 
 . دربیاورد

تواند شررب اینجا را روز  »یعنی من ورت این اسررت  ه انت ار می
  ند  

داسرررتان   وتاه پیرمرد نویسرررنده نیز جز این  »امیدواری مردم...  
 گوید. نمی

 دختر نیز به فکر فرو رفت و آن را با مرد جوان در میان گذاشت:

فهمم. من قبال  هم از »درسرت اسرت... ا نون معنی داسرتان او را می 
امرا آن پیرمرد این داسرررتران را ؛  ام ام  و راهم را یرافتره این  رارهرا  رده 
امرا هوشررریراری تو آن را از حرالرت ؛  داده اسرررت   بره من  رامال  اتفراقی  

ها را برایمان آشکار  رده است...  است و جهان نشانه  درآورده اتفاقی  
اما در آن داسرتان  ؛  در داسرتان پیرمرد، با امیدواری  مردم باران بارید 

یعنی اگر حتی تو نیز انت ار طلوع ؛ ی بود انت ار حتی ی  نفر هم  اف 
 نهایت به پایان خواهد رسید.  خورشید را بکشی، شب بی 

توانم چون از اصرل ماجرا خبر دارم و یادم اسرت در  نه... من نمی»
 شد، نباید از این  داستان گفته شده بود  سی  ه انت ار باران می

تواند باران بیاورد. این نوعی  خبر داشرته باشرد  ه امیدواری او می
آورد. امیدواری او آن زمان  می  به وجوداحسرراس عدم امیدواری  

 گر باشد. تواند معجزهاین نمیانت ار است و 

ای هم داشرررتم، امرا بره نهن خودم  »چگونره من قبال  چنین تجربره
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 نرسیده بود   

امرا قبلش صررردایی  ؛   ردنردگشرررتنرد و مردم را قران  میبرایرد برمی
 گفت:

 »صبر  نید... بگذارید بیشتر فکر  نیم. 

  هاآنگرفته بود به    به دسرتدر حالی  ه مشرعلی   سرال میانزنی 
 ه به دختر رسریده    در حالیدرخشرید و نزدی  شرد. چشرمانش می

 بود گفت:

 را شنیدم.   هایتانحرف»من تمام 

 مرد جوان سری  جلو آمد و گفت:

 »او لیلیت نیست. 

رمق شرده بود.  بود و تمام صرورت و لبش خشر  بی  سرال میانزن،  
 تر  ه شد، گفت:نزدی 

دانسرتم او لیلیت نیسرت. این شرماها بودید  ه  »من از ابتدا می
آورد. این تو بودی  گفتید او لیلیت اسرت و برای ما بدیمنی میمی

  ه خودت را به آن اتاق  شاندی. 

شرو ه شرده بود،    زن جلوی دختر زانو زد و گریه  رد. دختر هم  ه
 بر زمین نشست و از او خواست گریه نکند. زن گفت:

  ردم  ه دخترم در آن جنگ  شته نشد... اما... »همیشه فکر می

 شد، باز گفت:  تر آرامبعد از اینکه  می  

 ردم  ره دخترم  »من  ره تو را از آن معر ره فراری دادم. فکر می
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ها روح او را  د از سررال سررالمت به مقصررد رسرریده... اما حاال بع
ای  بینم. البته گمان  نم چند سرال بعد از آن معر ه  شرته شردهمی

انرد  ره  مجبورت  رده  هراآن...  هراآندخترم... هنوز هم زیبرایی...  
 را بپوشی    هالباساین 

خود و آن زن  رد و با ترحم گفت: »اما  هایلباسدختر نگاهی به  
  نی. نیستم... اشتباه می  من دختر تو

 و به چشمان دختر خیره شد و گفت:  برخاستزن  

. بره چشرررمران من نگراه  ن... تو   نمنمی»نره... نره... من اشرررتبراه  
 دختر منی. ببین چقدر شبیه منی  

گفت. به او  ربا هم نمیدختر به چشررمان خیس زن نگاه  رد. بی
سری از گذشرته چه خبر دارد  شراید شربیه بود. با خود اندیشرید  ه   
 آن زن جد اوست  دختر گفت:

از   تو این قسرررمرت  مرا را    هرایحرف»خوب معلوم اسرررت  ره 
 ای. من متعلق به زمان شما نیستم. نشنیده

 دختر را ادامه داد و گفت:  هایحرفمرد 

های ماسرت و قرار اسرت  ه ما را  درسرت اسرت، او شراید از نواده»
 نجات دهد... البته به  م  خودمان. 

 زن با تردید گفت:

من اسررت   البته من   هاینوهخواهی بگویی  ه این دختر از  »می
های من باشرد... از   ه او ممکن اسرت از نواده هم شر   رده بودم
 رفتارم فهمیدم... 
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در   مانرؤیایی»مطمئن هسرتم. دختر تو به سرالمت به سررزمین  
شررمال رسرریده و این دختر نیز فرزند اوسررت. خوشررحال بام  ه  

 هنوز نوادگانت در دنیا هستند. 

دختر نگاه دلسرروزی به زن انداخت و زن بالفاصررله او را به آشوم 
 شرید. قبال  آن نقاشری به او گفته بود  ه اگر چیزی را واقعا  بخواهیم  

این زن  ه او نیز یاد  مانند لمس و بغل  ردن  ؛  به آن خواهیم رسررید 
 گرفته بود چگونه باید لمس  ند. 

 مرد جوان جلو آمد و گفت:

 »مادر و دختر، وقت  م است. برویم... 

 *** 

 روحانی بزرگ با عصبانیت گفت:

  ردی او را از آن اتاق بیرون بیاوری    جرئت»چطور 

 مرد جوان گفت:

از خود ماسرت و »ولی برخالف تصرور شرما، او لیلیت نیسرت. او  
برای  م  به ما اینجا آمده. او باعث نشرده  ه ما اینجا سررگردان  

ی را د  شرویم. این خود ماهم  ه اینجا سررگردانیم. ما و اندیشره
 ما. 

روحررانری   حررف  امدسرررتریچروبپریررمررد  بررا  هروا  را  در  زدنرش 
 گفت:چرخاند و میمی

این را دیدیدم. اگر ما ی ما خواسررت تو را اشفال  ند. همه»او می
 می دیرتر رسررریرده بودیم، معلوم نبود تو انن  جرا بودی. مگر 
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 یادت رفته   

»نه این خود من بودم  ه او را به چشررم لیلیت دیدم و خودم به  
سرررراغ اون رفتم... در واق  این تو بودی  ره بره مرا براورانردی  ره او  

 لیلیت است. 

ی. او پلیرد اسرررت و گویدانی داری چره می»تو خودت هم نمی
برایمان دردسرررر درسرررت خواهد  رد. او تو را تسرررخیر  رده. به  
خودت بیا جوان. نگذار  ه خشرم خدایانمان بر سررت فرود آید...  

توانی برگردی و توبره  نی. آشوم مرا و هنوز دیر نیسرررت. می
 خدایان همواره به روی تو باز است. 

مره او را ببیننرد و برا  زنی  ره مردعی مرادری دختر بود جلوتر آمرد ترا ه
 صدای بلندتر از بقیه گفت:

سرال، ما فقا دعا    همهاین» سری  ه باید توبه  ند، تویی پیرمرد.  
اما هرگز اتفاق خاصرری نیفتاد. تو این  ؛  ردیم و دیگر هی  نکردیم

   رام  ایهرای مراسرررت را لیلیرت معرفی  ردی.  دختر  ره از نواده
 بگویم لیلیت    به توریش نداشتی تا من   همهاین

 م  شررردنرد.  م  دهرانبرهانگشرررتنیز    ایعردهای خنردیردنرد و  عرده
 همهمه شد و پیرمرد عصبانی گفت:

»سرا ت شرو. از  جا معلوم  ه تو نیز لیلیت نباشری و او تو را نیز  
باشرید  ه او لیلیت  تسرخیر نکرده باشرد  ای مردم... بدانید و آگاه  

اند  ند. این مرد و زن  ه آلوده شرردهاسررت. او شررما را اشفال می
 باید از این جامعه بیرون بروند... 

 مرد جوان گفت:
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های این دختر حقیقت  توانیم به شرما  ابت  نیم  ه حرف»ما می
لیلیرت نیسرررت، بلکره برای  مر  بره مرا آمرده... هر    تنهرانرهدارد. او  
بره او ایمران دارد، برا مرا بیرایرد و امیردوار براشرررد بره طلوع  س  ره  

توانیرد برگردیرد.  خورشررریرد. اگر خورشررریرد طلوع نکرد، شرررمرا می
 امتحانش ضرری ندارد... 

 یکی از میان جم  فریاد زد:

 »خشم خدایان چه  

»ما ا نون نیز گرفتار خشرررم هسرررتیم. هزاران سرررال اسرررت  ه  
م خردایران آن را از مرا سررررگردانیم. دیگر چیزی نرداریم  ره خشررر

 بگیرد. 

 پیرمرد گفت:

آن دختر پلید فرصررتی    گونهاینهای شررماسررت، »این هم از حقه
تواند به اهدافش برسرررد. نباید به او اجازه داد  یابد و بهتر میمی

 حتی با ما حرف بزند. 

گر بود، جلو آمرد و در حرالی  ره  دختر  ره ترا آن موق  فقا ن راره
  ردند، گفت:اه میهمه به او نگ

روم تا برای شرما روشرنایی روز را  »من پیش شرما نیسرتم. من می
بیاورم و شررب تاری  شررما را به روزی روشررن تبدیل  نم. باید به  

روم... هر  من اعتماد  نید، چون دشررمن شررما نیسررتم... من می
 س  ره مرایرل اسرررت دنبرال من بیرایرد و هر س  ره گرذشرررتره را  

 رگردان باشد. گزیند، بماند و سبرمی

 م  افتادند.  م  به راهدختر به مرد جوان و زن اشراره  رد و هر سره  
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 ای شد. صدایی از داخل جم  گفت:همهمه

 »صبر  نید... 

 و رنجوری از جم  جدا شد و گفت:  الشراندام،  سال میانمرد 

هرای این پیرمرد گوم دانم چنرد سرررال اسرررت  ره بره حرف»نمی
دهم. باید مدت زیادی از حماقتم گذشررته باشررد... اما این را  می
خواهم از این جهنم نجات پیدا  دانم  ه هنوز هم سرگردانم. میمی

 نم. حتی اگر خردایران خشرررمگین شرررونرد و مرا بره جهنمی بردتر  
 ام. ببرند. از انت ار خسته شده

ی از  ی دیگر  م عدهپیوسررت.  م  نفریسررهاین را گفت و به جم   
ی دختر همه  ها پیوسرتند. بعد از مدتی به اشرارهمردم به جم  آن
ای هنوز مانده بودند. مرد جوان  اما عده؛ ها رفتندبه سرمت صرخره

  ه جلو جم  بود، خطاب به دختر گفت:

»تا اینجای  ار  ه خوب پیش رفته. امیدوارم به نتیجه برسرریم...  
 اند. نیامدهای  اما هنوز هم عده

 دختر با امیدواری گفت:

رسرریم، حتی  »اگر قرار باشررد به رسررتگاری برسرریم همه باهم می
این مردم را    هرایرتحرفانرد... امرا تو برایرد برا   ره مرانرده  هراییآن

گشرت. بر خواهم  با روشرنایی   زودیبهامیدوار  نی و بگویی  ه من 
 ساز است. . این چارهامیدوار باشندباید بگویی  ه  

، دختر و آن  مرد جوان م جمعیت به همان جایی رسید  ه قبال   م
شرررد. آن  زن آنجا بودند. ا نون این دختر بود  ه از جم  جدا می

ی  مرد و زن و سرایر مردم روی زمین نشرسرته بودند و مرد با بدرقه
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جم  آنان آمد و برایشرران از امیدواری گفت. زن  می از  دختر به  
جم  دورتر شررد و دختر را نگاه  رد  ه مشررعل به دسررت میان  

 ناپدید گشت. هاسنگتخته

دختر، ا نون میان دو سررنگ بزرگ، نشررسررته اسررت، دوباره باید  
توانسرررت معجزه  نرد و اگر  رد. برایرد می رارهرایش را مرور می

 شد آن مردمان را نجات دهد.شاید هرگز موفق نمیتوانست  نمی

گذرد و هدف و پوچ میزده، زمان بیبا اینکه در آن سررزمین فل 
ای قبرل اسرررت، امرا بعرد از  ی بعرد همراننرد لح رهدر واق  لح ره

آنکره آن دختر و آن  ، بیفرسررراطراقرتهرایی دراز و گرذشرررت لح ره
ر را لمس  رد و دختر  هایی سررد دوم دختمردمان بدانند، دسرت

با اضرطراب از خواب بیدار شرد. چشرمانش را باز  رد و زن و مرد  
جوان را دید. محیا آن اطراف هنوز تاری  بود و اندک روشرنایی 

 بود. هاآنآن به خاطر مشعل 

 گفت:  با امیدزن آرام و 

 »من  ه امیدوارم هنوز... 

 مرد جوان گفت:

صررربح شرررود. مردم منت رند. باید  اری    خواهد»م رل اینکره نمی
  نیم. 

های شیرین امیدواری. دختر  لح ه  جایبهحماقت مردم و انت ار،  
هرا و جوابی نرداد و بره دنبرال زن بره راه افتراد. برایرد تمرام دلیرل

 رد. داسرتان گفته بود  ه حتی اگر ی  نفر ها را بررسری میامکان
هم منت ر باشد، زمان گذر خواهد  رد. چطور امکان دارد  ه از آن  
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خودم  جم  حتی ی  نفر هم منت ر نباشرد   شراید هم تقصریر  
شررد مردم را  ماند. از دور میخوابید. باید منت ر میبود. نباید می

 دید  ه در  ناری جم  شده بودند و احمقانه منت ر.

 مرد گفت:

 تر نرو... باید هنوز صبر  نیم. »دیگر نزدی 

شرد دلهره را در  خواند. میجمعیت م ل سرابق نبود.  سری دعا نمی
زد. شاید او  قرارتر از همه قدم میبی  دید. مرد جوان هاآنت  ت 

ی جم  به   م حوصله رد؛ به شکست.  مهم م ل خودم فکر می
 . یکی از میان جم  گفت:سرآمد

 گردد  »پس چرا آن دختر برنمی

 صدای دیگری گفت:

دادیم. نبرایرد فریرب هرای روحرانی پیر گوم می» رام بره حرف
 دیم. خوراین دختر را می  هایحرف

را نفی  رد و   هراآنمرد جوان  ره مردد مرانرده بود چره  نرد، حرف  
 گفت:

 نم  می دیگر امیدوار بمانید. من مطمئن هسرررتم  »خواهش می
  ه تا طلوع صبح چیزی نمانده است... 

ترسرریم مورد شضررب خدایان واق   »آخر تا  ی منت ر بمانیم  می
 شویم. 

دارم. احسراس من به من  »آری، باید برگردیم. من احسراس بدی
دروغ نخواهرد گفرت. نبرایرد بیشرررتر از این خردایران را خشرررمگین 
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  نیم. 

های ناامیدان را تصرردیق ی بیشررتری از مردم حرفبعد از آن عده
 ردند. مرد جوان هر چه سررعی  رد  ه مردم را از رفتن منصرررف 

 م همه راه برگشررت را در پیش گرفتند.  سررازد، موفق نشررد و  م
اهد ماجرا بود. باید اشرتباه بزرگی  رده باشرد. اگر موفق  دختر شر

ای برگشرت و به زن  ه  داد. لح هی بزرگی ر  میشرد، فاجعهنمی
 پشت سرم مشعل به دست ایستاده. زن گفت:

 »دیگر به مشعل نیازی ندارم... ا نون صبح خواهد شد... 

ای پرت  رد، زانو زد و بعرد مشرررعرل را خراموم  رد و بره گوشررره
.  زدمیگریسرررت. هنوز صررربح نشرررده و زن از امیرد آینرده حرف  

 ردند و باز  گشرتند و نگاهی میها گذشرت و مردم گاه برمیلح ه
 رفتند.می

های آن زن  ه ا نون او را دوست داشت،  توانست اش دختر می
ی  ویر دوختره  بره خراک تشرررنره  رهقطقطرههرا  را ببینرد. اشررر 

آفتاب بود  ه درخشرش زیبایی به   رنگطالییشردند و این نور می
 رد. دختر  داد. آفتاب پشررت سررر مادر طلوع میها میآن اشرر 

 م تیغره  فریرادی شررراد زد و زن را در آشوم گرفرت. آفتراب  م
رد جوان به  گشرتند، متوقف  رد. م شرید و جمعیت را  ه برمیمی

 سمت جمعیت دوید و فریاد زد:

 »دختر برگشت. او با خود روشنایی آورده است. 

 م  جمعیرت بره سرررمتی  ره مرد اشررراره  رده بود دویردنرد. آفتراب  م 
 ردند و باد را روشن  رده بود و همه به مادر و دختر نگاه می   جا همه 
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را پریشررران  آن دو وزیرد و موهرای  وزیرد، آرام می  ره ترا آن موق  نمی 
 را خاموم.   ها مشعل  رد و  می 

 *** 

 گفت:   نانزوزهصدایی  

را باز  نند و  هایشرانچشرم»ا نون  ه آنان را امیدوار  ردی، بگو  
ی  ی سرررفیردی را جسرررتجو و دنبرال  ننرد. آن پرنرده، پرنردهپرنرده

شرمالیسرت و ا نون از قفسری آزاد شرده و در  ویر    هایسررزمین
های سررد شرمالی پرواز خواهد  سررگردان. او به سرمت سررزمین

   رد...

گشت.  ،دختر به اطراف نگاه  رد و در پی صاحب صدای پرهشان
 شد گفت:صدا در حالی  ه دور می

»دوسررت قدیمی تو... من فرصررت زیادی ندارم. به سررفرت ادامه  
 بده و راز  ویر را  شف  ن... 

آیند و همگی به نور  دسرته به سرمت مادر و دختر میمردم دسرته
 اند. مرد جوان با خوشحالی گفت:مالیم آفتاب خیره شده

 جا را به روز تبدیل  ند. »این دختر توانست شب طوالنی این

 زدند. م مردم نیز از این حاد ه حرف میو  م

اما دیگر ؛ »ا نون من راهی را برای برگشرتتان نشرانتان خواهم داد
باید عجله  نید. چون جسرم نیسرتید  ه به شذا و آب و اسرتراحت  

ی سرفیدی باشرید  ه همین حوالی  نیاز داشرته باشرید  دنبال پرنده
 نرد ترا بره  ی شرررمرال اسرررت و سرررفر میزنرد. او پرنردهپرسررره می

خنکی برسد. او را دنبال  نید... او شما را به سرزمینتان   وهوایآب
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 ند. خواهد رسا

شررد، دیگر متوجه زبان  دور می  هاآناین را گفت و در حالی  ه از 
نمود و گاه شرررد، هرچند درک آن برایش آسررران میآنان نیز نمی

 شنید  ه برایش آشنا بودند.هایی میوا ه

امرا  جرا   آیرا ؛  داد رد و بره سرررفرم ادامره میبرایرد عجلره می
 گمش  نند های  ویر منت رم بودند  ه دوباره  شن
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  هاسررنگتختهها و شررد. صررخرهبرخالف انت ارم  ویر آشاز نمی

دید، گرمازده  ای میشرردند. هر از گاهی بوتهمی  تر بزرگبیشررتر و 
 شد.  مخفی  رده بود و سرک می  هاسنگی   ه خود را میان سایه

 تری داشت.صدای خفیف   هاسنگتر بود و میان باد آنجا خن 

زیادی بود  ه در این سررزمین گرفتار بود. روزهای نخسرتین مدت 
  بخشلرذتی دیردار  ویر. آن زمران  ره برایش  را بره یراد آورد. لح ره

هرا و امرا تکرار مکررات آن را برایش وحشرررتنراک  رد. تپره؛  بود
هست و آفتاب  ه هی   اری    جاهمههای تکراری. باد  ه پیمودن

ام را تغزر   ند. این  ویر چهرهسرتاده و نگاه می ند. فقا اینمی
ام زندگی نداد، حتی آن زمان  ه با آن پسرر سربزه و مادرخوانده

اما ا نون  ویر  ؛  هاآن رد. هر روز چرای بزها و معاشررررت با فقا  
ام را دگرگون  نرد. از وقتی سرررفر  رده بود،  خواسرررت چهرهمی

  هایسرنگتختها نون  ه میان   ؛ وتری دیده بودچیزهای متفاوت
قطور و سرفید گرفتار شرده اسرت. آری این همان  ویری اسرت  ه  
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نهایت بود. آیا  شررف  بی  یمنزلهبهزمانی وسررعت معنایش از آن 
 شده بود 

رفرت گراهی مجبور  هرا بزرگ بودنرد و صررراف. جلوتر  ره میسرررنرگ
اما  ؛  بگذارد و باال برود  هاآنی شرد دسرت روی تن سرردتر شردهمی

جایشرران محکم بود یا شرراید او وزنی نداشررت  ه با فتحشرران  
، یکی را یافت نوردیسررنگتأ یری رویشرران بگذارد. بعد از مدتی 

ا داشررت و وقتی آن را نیز زیر پا نهاد آخرین بود. این احسرراس ر
قبلی رسریده    از جاهایحدسرش را درسرت یافت. به جایی بلندتر 

اما  می هم متفاوت از  ویر قبلی.  ؛  مانند دشرتی بود خشر ؛  بود
اند ی    هایدرختو   هادرختنهخا ش  رمی رنگ و سرفت بود و 

داد. فکر  ر بود و  متر آزار میدرونش بود. صررردا و وزم براد  مت
 رد  ویر این چهره از خود را نشرانش دهد. او آن را با مرگ و نمی

تری در  شرد چیزهای زندهاما ا نون می؛  بود  تفسریر  ردهخشرکی 
مانند خاک  ه دیگر اسرریر باد نبود و درختانی هرچند  م  ؛  آن دید

صررری داشررتند و مانند  خشرر ، اما هنوز هم حیات مخت  گاهیو 
 درختان قبل نبودند.

رمق   م تعداد درختان و گیاهان  م  می سررعتش را بیشرتر  رد.  م 
شرد اما هنوز هم  م بودند، تا جایی  ه چشرمش به چند  بیشرتر می 

وسررا  وتنها ت  ی قبلی پیرزن،  توانسررت مانند  لبه خانه افتاد. نمی 
؛  شرردند. آنجا روسررتایی بود  ویر افتاده باشررد. حتی بیشررتر هم می 

ا نون با اشرتیاق   ها این مانند این بود  ه مترو ه شرده اسرت. با تمام 
پیمود. این شراید نشرانی از پیروزی او باشرد.  بیشرتری روسرتا را می 

اما هنوز خیلی زود  ؛  توانسرته اسرت جغرافیای اطرافش را تغزر دهد 
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توانسرت روح یا موجود سرخنگویی پیدا  ند تا  بود برای قضراوت. می 
 ی این روستا نیز بپرسد. از او درباره 

هرای  ویری بود  ره قبرل از مرگش  معمراری روسرررترا نیز مراننرد خرانره
هرا  وچر  و همره از جنس  راهگرل. همره   نرار جراده دیرده بود. خرانره

درخت سررسربز    هاآنی یکی از روروبهی  جا جم  بودند و گاهی  
  ی خانهصرراحب رد  ه  شررد. با خود فکر میو تنومندی دیده می

تری دارد. هم اوسرررت و تنها اوسرررت  ه  ای روح زندهچنین خانه
خا سررتری با درخت سرربز    هایرنگ  همهاینام را در میان  خانه

  هایآدمآراسرته اسرت. آنجا، در آن سررزمین عجیب، نیز تفکر این 
یش چند درخت و روروبهای را یافت  ه  شرراد، زنده اسررت. خانه

گیراه نراشرررنراختره قرد علم  رده بودنرد. هرچنرد بیمراری خرا سرررتری  
   م بلعیده بود، اما هنوز ماهیتشرراناطراف، سرربزی درختان را  م

درخت بودند،  می زنده و بیشرتر رنجور. نزدی  شرد.   هاآنبود و 
اما از شرکسرت سرکوت خبری  ؛  آورددرب چوبی خانه را به صردا در

تر از آنی بود  متروک  آنجاتق درب چوبی.  نشد جز همان صدای تق
تر رفرت. بوی   رد.  سررری داخرل نبود. داخرل ره تصرررورم را می

اشش را نوازم  رد. داخل آن روشرن رطوبت و طراوت خوشری دم
درونش مشررخص. ناگهان سررردی دسررتی را روی    چیزهمهبود و 
ام احسراس  رد. راهی جز دویدن به داخل خانه نداشرت. شرانه

 صدایی  ه خود نیز از فرار دختر پریشان شده بود، گفت:

 »نترس. من هستم... نترس... 

چهارچوب در نگاه  رد.    دختر  ه خود را به  نجی چسربانده بود به
توانسرررت  امرا چرا می؛  بود. براالخره روحی را دیرد  پسرررر چوپران
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 هر دو باهم زنده شده بود   آن دولمسش  ند  آیا 

 »مرا ترساندی. 

 »باالخره یاد گرفتم چگونه باید روحی را لمس  نم. 

  ردم... »چگونه یاد گرفتی ... من... من فکر می

اما دیگر نیازی به زنده شردن نیسرت. دیگر حتی  ؛  نشردی»نه زنده 
 توانیم بکنیم. همدیگر را لمس هم می

اما او لمس  ردن را بلد نبود. چگونه آن را یاد گرفته بود  پسرر به  
 پاسخ داد:  گونهایندر نهن دختر   ایجادشدهاین سوال  

خواسررتم  ، می خواسررت به تو تجاوز  ند »وقتی آن مرد عوضرری می 
 حسابش را برسم...  

 »پس تو تعقیبم  ردی  

»باید مواظب تو باشرم... نباید به هرجایی بروی. تو هنوز دسرت 
 نی  دنیرا را عو      رارچرهخواهی  ای. میاز لجراجرت برنرداشرررتره

 ای. با این  نار بیا.  نی  تو مرده

یاد  دختر عصربانی شرد و بدون اینکه به چشرمان پسرر نگاه  ند فر 
 زد:

 دانم چه  نم. »تو حق نداری مرا تعقیب  نی. من خود بهتر می

 نرد. فریرب  دانی چره خطراتی تو را در این دنیرا تهردیرد می»تو نمی
 نرد  ره بره دامرت  ام را دگرگون میهظراهرم را نخور.  ویر چهر 

  نم. بیندازد... بهتر است به من اعتماد  نی. من  مکت می
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   سهی نیرا خطرنراک اسرررت، نره اینجرا  ره  گفتی آن د»تو  ره می
گفتی اینجرا راحرت هسرررتی و زحمتی  توانرد لمسرررم  نرد. مینمی

 پردازی  بهایی برای زندگی در آن نمی

؛  شرود روحی را لمس  رددانسرتم  ه مینمی آن موق »آری گفتم. 
دانیم. تو بره  سررری نیراز داری  ره مواظبرت  امرا ا نون هردو می

خواهم دوبراره زنرده شررروم. براشرررد... نترس عزیزم. من هرگز نمی
را نردارم... تعقیبرت  ردم    مزخرفشهرای  تحمرل دنیرا و مسرررئولیرت

 خواستم مواظبت باشم. چون برایم مهم بودی و می

 »باید به من  م   نی. 

 اما... ؛   نم» مکت می

بعردا  حرف میدرمورد  » مهم ازدوا   برایرت  .  رابرت  ن  زنیم... 
 ام. دانم از آنجا خیلی دور شدههستم... مرا به آن بر ه ببر... می

از بیرون به گوم   سررالیمیانصرردایی شرربیه آواز خواندن مرد 
 رسید. پسر سری  خودم را به داخل اتاق انداخت. دختر گفت:

هرایی در آن  امرا انگرار روح؛   ردم این روسرررترا مترو ره اسرررت»فکر 
 هستند. 

»هیس... نبرایرد توجهش را جلرب  نیم. بهتر اسرررت همین جرا  
 برم. بمانیم. بعد تو را به آن بر ه می

خواهم برا او حرف  »نره... چرا برایرد توجهش را جلرب نکنم ... می
 بزنم. 

 مد بگوهم. اخوش هاآن»انگار مهمان داریم... بهتر است به  
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این را صرردای بیرون گفت و دختر بالفاصررله پسررر را  نار زد و از  
در    سرال میانخانه خار  شرد. اسرب قرمزی زیر درخت بود و مردی  

الی  ف پوتینش را  وحرالی  ره چوبی در دسرررتش بود و برا آن گرل
  رد به دختر نگاه  رد و گفت:تمیز می

 باست... و البته ی  مرد جوان. »مهمان ما ی  خانم زی

ای داشرت و نگاهش به ی  نقطه بود  صرورت اسرتخوانی و  شریده
چرخید. رنگ تمام موهای پرپشررت صررورت و سرررم  و  متر می

زد، تنها اسرررتخوان فکش بود  ه تکان  یکی بود و وقتی حرف می
 خورد، آن هم خیلی  م.می

 دختر گفت:

ر  ویر گم شررده بودم  ه  ی شررماسررت. من د»فکر  نم اینجا خانه
 اتفاقی این روستا و خانه را پیدا  ردم. 

»اوه... نگران نبام. این خانه جای دنجیسرت و من هم وقتی آن  
 ردم... من نیز گم در آن احسراس راحتی می هامدترا پیدا  ردم  

 ام. شده

،  درآوردنشرررسرررت ترا پوتینش را  بعرد در حرالی  ره روی زمین می
 گفت:

چسرربیده به پوتینم.    والیگل»هر روز این شررده  ارم. پاک  ردن  
امرا من هنوز امیردی دارم.  ؛  این اطراف هی  راه خروجی نیسرررت

 باید برگردم. خیلی از  ارهایم مانده است. 

 خواهی زنده شوی  حدسمم درست است  »یعنی تو نیز می
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ی آ نده  ای از پاک  ردن  فشرش دست  شید و با حس مرد لح ه
 گمش  رده است، گفت:  هاسال ای  ه  از پیدا  ردن وا ه

بود  ه این وا ه را از دهان  سی    هامدت»زنده  زندگی ... آه من  
 نشنیده بودم... اما بسیار دنبالش هستم... 

 بالفاصله و با تحکم گفت: پسر چوپان

 داریم  ه باید انجام دهیم. »ما باید برویم. ما نیز خیلی  ارها  

 دانید   »آیا شما راه زنده شدن را می

ی دختر  روروبرهاین را مرد در حرالی  ره ا نون ایسرررتراده اسرررت  
 گوید. دختر گفت:می

 خواهم زنده شوم. اما من می؛  دانم»راه را نمی

 پسر خندید و گفت:

ام زنده اینجا هسرتم. هنوز نتوانسرته  هاسرتسرال »زنده شردن  من 
شرما دوتا هنوز دنبال زنده شردن هسرتید. حتما  تو    وقتآنشروم. 

 ای. نیز تازه مرده

 ه در این سررزمین    هاسرتسرال ام. من »نه... نه... من تازه نمرده
 ه    هاستسال هسرتم. البته من و بهترین دوسرتم... این اسرب. ما 

 ام. های خوبی  سب  ردهیم. من سرنخ نگردم می

 دختر با اشتیاقی بیشتر سمت اسب رفت و گفت:

 ه به دنبال زنده  هاسررتمدت»این خیلی خوب اسررت... من نیز  
شردن هسرتم. احسراس خوبی به این مکان دارم. م ل  ویر سرابق  

 نیست. 



  باائو / وحیاد معینی    ■    198 

 فر
 

  شید، باز ادامه داد:بعد در حالی  ه دست به یال اسب می

نیز    هرایحرف»حتی   بقیره  تر امیردوار ننردهتو  سررررا نین  از  ی 
 اینجاست. 

 پسر گفت:

 خواستی به آن بر ه بروی  بهتر است زودتر برویم. مگر نمی»

 مرد جوان گفت:

ام. هم  دنبال آب هسرتم. هم خود تشرنه  هاسرتسرال »بر ه  من 
اما این اطراف آبی نیسررت.  می  ه دور ؛  بسررتهزباناین اسررب  

والی اسرررت  ره هی  تمرامی نردارد... اگر ممکن شررروی، فقا گرل
 آیم. باشد، من هم با شما می

ی عجیبیسرت و من ... آنجا بر هبیفتیم»پس بهتر اسرت زودتر راه  
 خواهم تمام ماجرای آن را به تو بگویم. می

ر گفت و خوشرحال بود  ه با  ناپذیاین را دختر با اشرتیاقی وصرف 
 ویر توانسررته بود ارواحی را ببیند  ه مانند خودم فکر   سررفر در

  نند. حتی این مرد  ه سالیان سال پیش مرده است.می

را    هراآنخواسرررت آن مرد  پسرررر جلو افتراد امرا انگرار دلش نمی
برا   ا نون  بخصررروص  ره  را    هرایشحرفهمراهی  نرد.  دختر 

ای بعد، در حالی  ه دختر  به زنده شردن  رده بود. لح ه  تر مشرتاق
های خود هسرتند،  گرم تعریف از تجربه  الشراندام  سرال میانو مرد  

 اند.هر چهار موجود به بر ه رسیده

 *** 
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  می به بر ه نزدی  شد و گفت:  سال میانمرد 

بترسرررم. مرا روح   ارسررروقرایقبینم از آن زن  »من هی  دلیلی نمی
 رساند. هستیم و  سی به ما آسیبی نمی

 دختر گفت:

 »شاید این ی  تله باشد برای به دام انداختن ما و احضارمان. 

رود به سرمت  نیسرت و می هاحرف، گوشرش بدین  قرمزرنگاسرب 
اما  ؛  تر از خودم اسررتد. صرراحبش اما تشررنهربر ه  ه آب بخو

وقتی جلو رفت و دسررتش را به سررمت بر ه  رد، تمام سررطح آن  
 جامد بود. چیزی شبیه شیشه و گرم. پسر خندید و گفت:

 دهد. نیا. این بر ه آبی به  سی نمی اینجا»من  ه گفتم 

 ند. اسررب،  دختر نیز ا نون  نار اسررب زانو زده و به آب نگاه می
اما قادر نبود آب بخورد.  ؛ مالیدام را به سررطح جامد آب میپوزه
 گفت:  سال میان مرد

 »انگار قرار نیست من و اسبم تا وقت زنده شدنمان آب بخوریم  

 دهید. »هه... شما هنوز هم به حماقت خود ادامه می

 او نکرد و گفت:  هایحرفاین را پسر گفت. مرد توجهی به  

 خواهم صبر  نم تا آن زن را ببینم. »می

ی قبرل هم مرا هر دو بره  توانم ببینم. دفعرهامرا او را فقا من می»
 اما فقا من او را دیدم. ؛ اینجا آمدیم

 گفت:  سال میان مرد
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 بینم. »مطمئن نبام... من هم چیزهایی می

بعد به دوردست بر ه و جایی  ه با مه، خا ستری شده بود اشاره  
  رد و گفت:

 بینم. می»من چیزی را آن دور 

مانند قایق اسررت... این خودم اسررت. همان  ؛  بینم»من هم می
 زن. 

 پسر خودم را عقب  شید و گفت:

 تر برگردیم. بینم  بهتر است زود»اما چرا من چیزی نمی

 مرد گفت:

 خواهی بگویی. بینی و نمی»شاید می

اعتمادی به پسرر انداخت. پسرر رو به دختر  دختر نگاهی از سرر بی
  رد و گفت:

دهم. این ممکن اسرررت ی  تله باشرررد.  »باز هم به تو اخطار می
 گردیم. بهتر است بر 

 مرد گفت:

 ترسم. خواهم بمانم. من از چیزی نمی»اما من می

 دختر به پسر نگاهی انداخت و گفت:

 توانیم فرار  نیم... اما من... »اگر خطری احساس  نیم می

 فت:مرد حرفش را ادامه داد و گ

خواهیم برگردیم. از این دنیرای تکرار و وحشرررت خسرررتره  »مرا می
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 ایم. شده

دختر با سرر حرف مرد را تأهد  رد. بعد مرد باز به قایق اشراره  رد  
ام را روی سررطح خورد. بعد چکمه ه آنجا ایسررتاده و تکان نمی

د آب گذاشرت و  می به آن فشرار آورد. دختر از این  ار او را  ممنج
  رد گفت:اما مرد  ه فشار را بیشتر می؛  داشت بر حذر

خوریم یا »یا انجماد این آب شررکسررته خواهد شررد و ما آب می
 شکند و من آن را خواهم پیمود تا به آن قایق برسم. نمی

»حتمرا  بره همین دلیرل اسرررت  ره آن قرایق آنجرا مرانرده و تکران  
 خورد. آب منجمد شده است. نمی

های سرطح بر ه  تصرمیم گرفت به تاریکی  الشراندام  سرال میانمرد 
روی آب پا گذاشرت و پیش رفت. دختر نیز    بااحتیاطبرود. آرام و 

 پایش را روی سطح آب گذاشت و گفت:

 آیم. »من هم می

 پسر گفت:

... من بیفتید»این حماقت محض اسررت. ممکن اسررت آنجا گیر  
 گردم... ه برمی  

 رفت، گفت:پای مرد پیش میدختر  ه ا نون پابه

گوید. شرراید اما ا نون چیزی نمی؛  خواسررت»او از من  م  می
 متوجه ما نیست .

 مرد گفت:

 های اسب حتما  او را متوجه ما  رده است .اما شیهه»
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 دختر گفت:

»شراید هم درون قایق  سری نیسرت. قبال  هم گفته بودم این بر ه  
اسرت... یا   مشراهدهقابلعجیب اسرت. ته بر ه فقا برای ی  نفر 

دانم... شرراید آن پسررر چوپان به من دروغ گفته باشررد... ته  نمی
بر ره یر  روح اسرررت. روح یر  پسرررر جوان و قردبلنرد  ره مراننرد  

 گوید .رقصد و چیزهایی میه میهرز ته بر    هایعلف 

 مرد گفت:

»وقتی روحی جایی گرفتار باشرد یعنی آنجا مرده اسرت. شراید این  
 خواهد  ه به فرزندم  م   نیم .زن مادر او باشد و از ما می

بعد هر دو صرردایی را شررنیدند. صرردای همان زن بود.    ایلح ه
 صدایی رنجور و آرام...

 ه باالخره  سررری به  م  من خواهد آمد...  دانسرررتم  »آه... می
 بیاهد... از تاریکی بر ه نترسید... . تر نزدی 

شررد و رنگ خا سررتری آن  ه از دور مه سررطح بر ه بیشررتر می
تر شردن،  می رنگ  رسرید ا نون با نزدی وحشرتناک به ن ر می

 داد.های سطح بر ه میباخت و جایش را به درختان و بیشهمی

 ای بعد دختر فریاد زد: هلح 

  ند. »صبر  ن... قایق حر ت می

نگراه  ردنرد. آب هنوز جرامرد بود و شیرقرابرل   زیر پرایشرررانهر دو بره  
آمرد. ا نون جز مره و تر میرشم انجمراد آب، نزدیر نفون. قرایق علی

ها و درختان چیز دیگری معلوم نیسرت. حتی ته بر ه  ه تا  بیشره
  هرایدسرررتشرررخص بود. زنی الشرانردام برا  ای پیش ملح ره
هایی سربز درون قایق نشرسرته و پوسرتی سرفید با رگه  خوردهترک
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  ند.است و به آن دو نگاه می
 مرد گفت:

 »چه  مکی از دست ما ساخته است  

 تر شده بود، گفت:زن  ه نگاهش ملتمسانه

 ه درون این بر ه شرق    هاسرتسرال دارم... عشرق من   ایشردهگم»
توانم به آن نفون  نم و او را نجات شرررده اسرررت و من هرگز نمی

 دهم. 

 دختر گفت:

امرا  ؛  گفرت»من پسرررری قردبلنرد تره بر ره دیردم  ره چیزهرایی می
 گویی  نتوانستم متوجه شوم. حتما  او را می

 زن با حالت اندوه باری گفت:

 ام.  ند... من او را  شته... او حتما  مرا نفرین می»آری

 ها  نجکاو شد و زن گفت:نگاه

ای  ه برای ازدواجمان گذاشررتم، او خود را به  »با شرررط احمقانه
  شتن داد. او عاشق من بود. 

 ی حرفش توأم با گریه بود:ادامه

  هایمشریرینی»او ی  ماهیگیر بود  ه عاشرق من شرد. من بهترین  
ام  های خوشرمزهخواسرتم خود را با شریرینیفروختم. میرا به او می

بره او نزدیر   نم... روزی  ره قرار شرررد برا او ازدوا   نم او در این  
 ه در این بر ه دنبال او    هاسرتسرال بر ه شرق شرد و از آن روز من 

ان  ام را نمایای چهرههسرتم. او مانند شربهی ته بر ه اسرت. لح ه
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دهد  ه او را نجات شرررود. بر ه اجازه نمی ند و باز ناپدید میمی
سررال من درون قایق و روی این بر ه دنبال او    هایسررال دهم...  

 ردند. الشر و ضرررعیف شرررده بودم... مردم مرا دیوانه خطاب می
 بودم و چشمانم دیگر سویی نداشت... 

 مرد گفت:

 انگیزیست... اما چه شد  ه مردی  »داستان شم

 زن گفت:

گذرد.  از آن ماجرا می  هاسرال »علت مرگم را یادم نیسرت... ا نون  
 اما ا نون... ؛  آن زمان این دشت سرسبز و پر از آبادی بود

 دختر گفت:

سرررگردانی... برایرد بتوانی    هرا سرررال »پس بره همین دلیرل اسرررت  ره  
 عشقت را ادا  نی  ...  

 این سوالی نبود  ه  سی بتواند جوابش را بدهد... زن گفت:

اما زمانی ؛ خواهم به او ا بات  نم  ه دوسرتش دارم»من فقا می
 ه او مرد من جوان بودم و زیبا. من زمانی مردم  ه پیر و شکسته 

امرا دیگر مرا  ؛  بینردقرایق میشرررده بودم. او هر روز مرا درون این  
 ام. خواهد... من او را  شتهنمی

را به اعماق بر ه ببرد.   هاآنزن پیشرنهاد داد تا سروار قایق شروند و  
بر ه را    رنگخا سرررتریهر سررره سررروار شررردند و قایق سرررطح 

رفت. تا جایی  ه به ی  شراهراه رسریدند و شرکافت و جلو میمی
گفت  ه پسرر  آب آنجا با سررعت بیشرتری جریان داشرت. زن می
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زد. او روزی خود  قبل از مردنش همیشره حرف از این شراهراه می
گفت از او خواسررته برایش  را در این ناحیه شرق  رده اسررت. می

وقتی نتوانسرته ماهی بگیرد خود  و   بیسرت ماهی بزرگ صرید  ند
هرای بزرگ صررریرد  نرد، امرا  را بره این شررراهراه زده ترا بتوانرد مراهی

 شدت زیاد آب او را شرق  رده است.

  رد گفت:مرد  ه اطراف را وارسی می

نهنم را    سروال »حتما  باید راهی باشرد... باید  می فکر  نم. چند  
دهد  ه درونش شررناور درگیر  رده اسررت. بر ه به قایق اجازه می

شرود. انگار رسرد منجمد میباشرد، اما پای ما  ه به سرطح آن می
 ه طلسرم شرده اسرت. آیا ممکن اسرت این طلسرم  ار آن روح ته  

 بر ه باشد  

دختر  ه محو مناظر  ف بر ه بود ناگهان صردای آشرنایی شرنید.  
 ام به سراشش آمده بود.آری. دوست قدیمی

 صدا گفت:

صردای مرا نخواهد شرنید...    سهی از تو    شیر بهابد   »ا نون و تا
 تواند این موهبت را داشته باشد. هر س می

 دختر گفت:

»فکر  نم درون  البد قایق هسررتی... اما آیا این مرد نیز با  سرری  
 گوید  او بسیار شبیه من است. سخن می

 قایق خسته گفت:

و ؛  دانم»این را من نمی راهنمرایی نردارد  امرا او دیگر نیرازی بره 
  اینکه مانند تو هوشرمند نیسرت اما شرجاع اسرت و مصرمم  رشمعلی
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و این روزی  مکش خواهد  رد. از دسرت من سراخته نیسرت  ه  
در نجرات این پسرررر و زن بره تو  مکی  نم.  مر  بره دیگران بره  

فهمیده اسرت و   قبل  هاسرال شرود. این را آن مرد زیانت تمام نمی
  ند. دریو نمی   سهی در  م  به  

 قایق تکان  وچکی خورد و گفت:

را  »گوم  ن... می مراهیگیر جوان  این  داسرررتران مرگ  خواهم 
 برایت تعریف  نم... 

ی  آنجرا چنردین سرررال اسرررت  ره بخرارهرایی شریرب از آن بر ره»...  
سرررد،  رآیرد. آنجرا همیشررره نجوایی بره گوم میمرموز بیرون می

گیرد و براز برا شرشررری خفیف  فریرادی آرام  ره زمرانی  وتراه او  می
شرود.  ای  ه با صردای اموا  آب یکسران میشرود، لح هخفه می

هاسرت  ه خوابیده و هرگاه  ه  آنجا در آن اعماق بر ه، یکی سرال 
آید و شررود، به خوابش میرود، او بیدار میماهیگیر به خواب می

 . ندمیبا او صحبت  

دانسرت چرا  تر از همیشره بود. نمیآن روز ماهیگیر جوان پریشران
خواسرت بخوابد  بود. دلش می آلودخوابآن موق  از روز  سرل و  

دانسررت  ه به  و تا خورشررید در آسررمان اسررت بیدار نشررود. نمی
رسرررد یرا نره. دختر زیبرایی بود  ره جوان مراهیگیر  عشرررقش می

نکرده بود حرف دلش را به او    رئتجاما هرگز ؛  عاشرقش شرده بود
دید و ها هر روز  ابوس وحشرتنا ی میبزند. تقریبا  از همان زمان

برا عشرررق نوپرایش   هرا رابوسخود هرگز مطمئن نشرررد  ره آیرا آن  
نره. انگرار  ره از اعمراق وجودم  سررری بره حریم    پیونردی دارد یرا

را برمال  ند شرد  ه او رازم انداخت و مان  میعشرقش چنگ می
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رفت به سراشش  ها هر بار  ه او به خواب میو این چنگ انداختن
 تر:رحمشدیدتر و بی  این بارآمد و می

آرام  ره روی هم میآن بر ره شلتنرد و ی  ردر شرررده برا امواجی 
آورند. هر حبابی  ه  یکی به سرطح آب میفریادهایی مبهم را یکی

هی از اصروات وحشرتناک را در  تر د با خود انبودر سرطح آب می
در بسرتر آن    هاسرتسرال پرا ند. فریاد پسرری قدبلند  ه  هوا می

آرامیده اسررت. این تصررویر  ابوسرری اسررت  ه ماهیگیر دائما   
تر شرده اسرت آب  رد عاشرقبیند. هر روز  ه او احسراس میمی

روز   و صداهای ته بر ه رساتر، تا جایی  ه آن  شدمیتر بر ه شفاف
ماهیگیر توانست چند  المی را با آن موجود ته بر ه صحبت  ند.  

او   انگرار  ره  زد امرا مراهیگیر نمیمی  هراییحرفگراهی  فهمیرد. 
اند. باز آن پسر ته بر ه حرف  نو ساخته  هایوا هها برای خود مرده
زد و مراهیگیر  ره پراهرایش را در آب انرداختره بود فقا گوم می
  درکقرابرلرفتره  هرا رفترهامرا سرررخن؛  گفرتداد و چیزی نمیمی
تو    سرویبههای بیشرتری  گفت: »ماهیشردند. پسرر ته بر ه میمی
زد.  اهیگیر باز حرفی نمیرانم تا امروز بیشرتر صرید  نی.  اما ممی

قالب   سررعتبهای بعد ماهی بزرگی در دام اوسرت. ماهیگیر  لح ه
 شرد. پسرر ته بر ه مو   وچکی  ام را از آب بیرون میماهیگیری

 به آب بر ه داد و گفت:

 »شکارت را به من بده. 

 ند. مو  بلند دیگری آب بر ه  ماهیگیر جز سکوت  ار دیگری نمی
ی جسررد ته بر ه نگاهی شرردهبزک  صررورتبه رد. ماهیگیر  را  در 

ی ته بر ه  انداخت و ماهی را آرام به آب تسررلیم  رد. پسررر مرده
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 هایش را با چند حبابی به سطح آب فرستاد و گفت:حرف

دهم در  را بره من بردهی، قول می  اتبعردیاگر قول دهی شرررکرار »
و بیشرتری به سرویت روانه  نم.    تر بزرگهای  هنگام صرید، ماهی

 من باعث پیشرفتم... 

 پسر ماهیگیر به سخن آمد و آرام گفت:

ام را بره تو بردهم، دیگر چیزی برای فروم  »امرا اگر شرررکرار بعردی
 نخواهم داشت. 

 آن فروشی نیست. -
 فروشم.هایم را میماهی -
خواهم... وقتی  ه ماه در آسرمان نباشرد او من آن دختر را می -

 ی ماه است او  ه زیباترین است...نمایاننده
 او  یست  -
 دختر شیرینی فروم. -
ام. او مال من هاسررت  ه عاشررق او شرردهاما... اما من مدت -

 است.
خواهد  تو  ه هنوز رازت را به او دانی  ه او تو را میاز  جا می -

 ای نگفته
هایش را به من ترین شرریرینیدانم. او همیشرره خوشررمزهمی -

 دهد.می
 هایش را بیشتر بفروشد.ی اوست تا شیرینیاین حقه -
مری - دروغ  مرینرره.  نرگرراهرش  در  مرن  مررا گرویری.  هرم  خروانرم  رره 

 نند. او را جسرتجو می همدیگر دوسرت دارد. نگاه ما همیشره  
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 منت ر من است تا روزی او را تصاحب  نم.

پسرررر تره بر ره تن بلنردم را مراننرد گیراهران تره بر ره تکرانی داد و برا  
 بانیت گفت:عص

ها قبل  من اسرت. من و او مدت  دخترعموی»بهتر اسرت بدانی او 
 از تو عاشق همدیگر بودیم. 

 ماهیگیر پاهایش را از آب بیرون  شید و گفت:

  ار  هخواهی چای. او را میاما تو  ه مرده»

 پسر ته بر ه فریاد  شید:

میرد و من بینردازی او هم می»احمق وقتی تو او را بره تره بر ره  
توانم به او برسرم. دنیای او اینجاسرت. سررنوشرتش. اینجا ته  می

 بر ه... 

 ماهیگیر گفت:

 دهم. »من او را دوست دارم. هرگز او را به تو نمی

 تر رفت و آرام گفت:ی ته بر ه  می به عقبمرده

مردگان ته بر ه    یشردهنفرین»باشرد... بگذار حقیقتی را بگویم. او  
 نی  بوی  شررروی بویش را حس نمیاسرررت. وقتی نزدیکش می

بره سررررنوشرررتش   روزروزبره نرد. او  ات میمراهی گنردیرده دیوانره
 شود... می تر نزدی 

 *** 

زنان از خواب  دو او فریا   ندمیآفتاب، پاهای انگار خیسش را داغ 
 شرررد و بره اطراف نگراهی  می  خیزد. بره پراهرایش دسرررتبرمی
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اتاقش نیسررت. قالبش را    یخوردهترکاندازد. چیزی جز دیوار  می
داشرررت. جوری  بر   آن راای تنهرا دید. به سرررویش رفت و  گوشررره

عجیب را دیده است...  نار  شیا  ند انگار  ه تازه آن نگاهش می
گوید و هر س به  ار  بر ه مردان زیادی هسرتند.  سری چیزی نمی
 ند و قالبش را در آب خود مشرغول اسرت. او هم همان  ار را می

 رد  هایش را تیز جسرردها  رده بود. فکر میاندازد. انگار قالبمی
ی  توانرد چیزی  ره در خواب ببینرد را تره بر ره بیرابرد. نفس عمیقمی

 شررید و به  ارم ادامه داد. دوسررت نداشررت خوابش را وارد  
 ا ر آن هستند. هااین ند. او عاشق بود. شاید   امواقعیزندگی 

  های خوشمزه...»... آهای شیرینی دارم... شیرینی

این صررردایی بود  ره عراشرررقش شرررده بود. برگشرررت و دختر  
دود. دختر لبخند  وچکی به  میفروم را دید. به سرویش شریرینی
 گوید:و می زنداو می

  هراآنهرایم تو را بره سرررویم جرذب نکرد   نگو  ره بوی شررریرینی»
 ترینند. خوشمزه

 پسر گفت:

 را به من بده تا بخورم و مطمئن شوم.  شانیکی»خیلی خوب...  

دختر شریرینی را به او داد. پسرر شریرینی را بو  رد و سررم را  می  
 دختر خم  رد. دختر خودم را عقب  شید و گفت:  سویبه

 ای    نی  دیوانه شده ار میه»چ

 دهد را می  هایتشیرینیببینم تنت هم بوی    خواستممی -
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 خواهی بگذار تا بروم.اگر شیرینی نمی -
ام. در عو   خرم. هنوز صررریردی نکردهقتی برگردی  می میو -

 دهم.هایت ماهی به تو میشیرینی
 باشد. اشکالی ندارد. -

بعد از آن، پاهایش را درون  فش گشراد و  شریرینی فرومدختر  
بر ه    سرویبهافتد. پسرر هم  می  به راه ند و می تر محکمام   هنه
اما تا اواخر آن روز نتوانسرت حتی ی  ماهی هم صرید  ند.  ؛  رفت

شرررود.  می  تر رحمبیگذرد و  ابوس ماهیگیر هرروز  آن روز هم می
  خاطربهام خواهد باور  ند  ه  م شردن صرید ماهیماهیگیر نمی

 آن جسد ته بر ه است. جسد بارها به او اخطار داده بود:

در خواب    سررررعتبهآلود بر ه  و مه  روشرررننیمرههای  ... صرررحنره
آیند. او مانند همیشره قالبش را در آب انداخته  ماهیگیر پدید می

اما ماهی نیسرت حتی موجودی جز صرورت  ؛  و منت ر صرید اسرت
شرررود. او همان  های آب نمرایان می ه از میران مو   ایپریدهرنگ

 گوید:یپسر مرده است. به نرمی سخن م

 »آیا امروز هم نتوانستی ماهی بگیری  

 .شویمیتو مان   -
معلوم اسررت به باهوشرری پدرت نیسررتی  تو مرد  روتمندی  -

 . چون اهل معامله نیستی.شوینمی
او معامله  ردنی نیسرت. او با  سری خواهد بود  ه به او تعلق  -

 دارد.
هستم. او را خوشبخت او متعلق به اینجاست و صاحب او من   -
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  ن.
خواهی  ره او را چگونره... چگونره این  رار را انجرام دهم. تو می -

 بکشم 
 امروز او را دیدی. -
 بینی تو ما را می -
های تیزچنگ نه... من جز آسرمان و آننه در آن اسرت و قالب -

 بینم.چیز دیگری نمی
 دانی او را دیدم پس از  جا می -
گویی. من وجودی از تو هسرتم. در افکار تو. خودت به من می -

ایم. دوست تو. من بیداری تو در هنگام خوابت هستم. ما سکه
تو روی سرکه و من پشرت سرکه. اینجا  سری به پشرت سرکه  

ها  بینی. نادان ند. همیشرره روی سررکه را میبندی نمیشرررط
 ه  گویند پشرت سرکه نحس اسرت. فکرم را بکن. ما با هم می

 نیم و بیشررتر لذت  باشرریم همیشرره بیداریم. بیشررتر  ار می
 نیم. ما ها عمر میبریم. با هم  ه باشرریم دو برابر انسررانمی

خوابیم. همیشرره بیداریم و آنگاه  ه در آسررمان فقا هرگز نمی
ریزیم ها بیدارند، ما برای روز  اری بعدی امان نقشره میسرتاره

 .مانپیروزی نیم برای  و فکر می
توانم حرفهایت را باور  نم. وقتی او را بکشرم شراید  چگونه می -

 توانم خودم را ببخشم.دیگر هرگز تو را نبینم. آنگاه هرگز نمی
من همیشره اینجا هسرتم. تا وقتی  ه تو ماهیگیری  نی. قول   -

 دهم.می
ی افکار پریشرران منی. تو را دههتو وجود خارجی نداری. تو زا -



 213   ■       / خیانت هشتمفصل   
 

 آورده است.  به وجودر زیبا در من عشق آن دخت
وجود خارجی ندارد. تمام آن دنیایی  ه وقتی بیداری    چیزهی  -

 ی تخیل توست. حتی آن دختر.ده نی زاهو در آن زندگی می
را حس می - دنیرا  آن  گرمیامرا من  را حس می نم.   نم. ام 

شررریرینی دختر  وقتی  من  امروز  بره  شررریرینی  داد میفروم 
ای دسرتش را حس  ردم. او گرم بود و زنده. خون بود و لح ه

ها را فقا خیال  توانم اینگوشرت. او وجود داشرت. چگونه می
 بدانم 

از  ود ی به ما آموختند »خواسرتن توانسرتن اسرت.  انسران به   -
رسرد. دیر یا زود. این قانون اسرت. حال هرچیز  ه بخواهد می

عنی دارد  وقتی  ره مراده  رابرت  چگونره این در دنیرای مراده م
شررود طال   ند. در دنیای ماده مس را نمیاسررت و تغزر نمی

امرا این  رار در دنیرای تخیرل امکران دارد. آیرا براور نرداری  ؛   رد
براور    هراآنانرد   سررراخترهمردان و زنران زیرادی از مس طال می

ی نهن اسرررت. پس وارد این تفکر  انرد  ره دنیرا زادهداشرررتره
هاسررت  ه حر ت اند. این اندیشررهد و طال سرراختهانشررده

 ننرد و رشرررد. وقتی تخیلرت را برارور  نی در تخیرل دیگران می
انرد نفون تخیرل  رده  هراآندوانی و در دنیرایی  ره  ریشررره می

 نی. این رمز موفقیت بزرگان را مطی  خود می هاآن نی و می
یرل جهران اسرررت. بره من اعتمراد  ن. من متصرررل بره منب  تخ

توانم تفکرات همه را بینم. میهسرتم. از آنجا دنیای همه را می
برایت روشررن  نم. وقتی با من متصررل به منب  تخیل جهان  
باشرری آینده را دیدن  ار سررختی نخواهد بود. افکار دیگران را 

مری آیرنرره  قرردرترمرنرردمررانرنررد  آنرگرراه  برود.  بریرنری.  خرواهری  ترریرن 
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 خواهی طال بسازی  نمی
 ننده اسرت. همیشره  هایت وسروسرهبگویم  حرف دانم چهنمی -

 ترین شوم.ترین و  روتمنددوست دارم بزرگ
ی آنگراه تمرام دخترهرای زیبرای ده مرال تو خواهنرد بود. همره -

  نند ی  روتمندی مانند تو افتخار میبه داشتن معشوقه  هاآن

 جسد ته بر ه باز ادامه داد:

ی تنش را حس  نی   نی  امروز توانسرررتی بوبره چره فکر می -
گنردیرده می مراهی  هرای  شررریرینی  برخالفداد  دیردی  بوی 

آور اسرررت  او نفرین  فنعبویش خودم چره بردبو و تخوم
شرده... او مانند گوشرت فاسردیسرت  ه به  امت تلخ خواهد  

 بود... او را به من بده.

ماهیگیر تا خواسررت حرف بزند صرردایی توجهش را جلب  رد. او  
شرد. فروم بود  ه از دور نزدی  میهمان صردای دختر شریرینی

 او رفت. دختر گفت:  سویبهپسر قالبش را رها  رد و 

 »قرار شد برای من ماهی صید  نی. 

دختر  می  ج  رد تا او را    سرویبهپسرر چیزی نگفت و سررم را  
ببوید. دختر دسرتش را به پیشرانی پسرر گذاشرت و او را دور  رد.  

 پسر گفت:

دهرد. چرا خودت را در این بر ره  »تنرت بوی مراهی گنردیرده می
 شویی  نمی

 دهم واقعا   من بوی ماهی گندیده می -
 گندد...تنت دارد می -
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توانم بیایم و اینجا خودم  اما اینجا مردان زیادی هسرتند. نمی -
 تر است.بر ه خلوت طرفآنرا بشویم.  

وقتی  ه هی    هنگامشرب نند. نه... آنجا پسرران ده آبتنی می -
 ماهیگیری نباشد بیا و در این قسمت بر ه خودت را بشوی.

 ترسم...اما من از تاریکی می -
را   هایمچشرمآیم. وقتی تو عریان باشری من من هم با تو می -

 دهم.بندم. قول میمی
 چه اسراری است  ه من اینجا خودم را بشویم  -
توانم مراهی بگیرم. جسرررد تره بر ره  هراسرررت  ره من نمیمردت -

هرا بره   نرد مراهی  تنیآبگویرد اگر زیبراترین دختر ده اینجرا  می
توانم ماهی بیشرتری صرید  شروند و من میسرویش جذب می

  نم.

 دختر با شرور پرسید:

 یباترینم   »من ز

 *** 

ای آرزو  رد  شررود. لح هماهیگیر با پریشررانی از خواب بیدار می
برخالف سرالیان    این بارشرد. صربح شرده بود و او  ام بیدار نمی

گذشرته هی  رشبتی نداشرت به ماهیگیری برود. دوسرت داشت باز  
 خواست بیشتر ببویتش دختر را ببیند. می

ی دیگر. او فقا دو مراهی  وچر   آن روز هم مراننرد تمرام روزهرا
فروم  خواسرت  ه به خانه برگردد اما دختر شریرینیگرفته بود. می

 او را صدا زد و گفت:
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 »دیروز وقتی برگشتم تو را ندیدم. از دوستانت سراشت را گرفتم. 

 هایت را به من بفروشی گرفتی  ه شیرینیسراغ من را می -
امرا اشرررتبراه ؛   شررری ردم انت رار برازگشرررتم را مینره. فکر می -

  ردم.می
  شیدم.فکر  ن انت ارت را می -
 پس چرا نماندی تا من بیایم  -
هاسررت چون نتوانسررتم ماهی صررید  نم تا به تو بدهم. مدت -

باید چه  نم.  ام  سرری    دانمنمیماهی صررید  نم.   توانمنمی
 باشد  ه  مکم  ند.

 ای مکث  رد و گفت:دختر لح ه

در   دیگری  چیز  دیرردم  را  تو  اول  رره  روز  فرق  رده.  »نگرراهررت 
ا نون چیزهرایی می را    شرررانمعنیبینم  ره  چشرررمرانرت بود. 

 ها چشمفهمم. برایم خوشایند نیستند... نگو  ه باور نداری  ه نمی
    گویندمیسخن با یکدیگر 

 قبل از اینکه پسر چیزی بگوید، دختر باز ادامه داد:

 شود و من باید به خانه برگردم. »هوا دارد تاری  می

 گویرد. ترس از نفرین چره می هرایشچشرررمدانسرررت  خودم می
شرردن و ترس از شررکسررت. آن دنیای ارواح باز داشررت در خواب  

 ر قالبش را در آب انداخت و گفت:گرفت... پس ماهیگیر شکل می

ای... خودت را به من نشرران بده.  »آهای... ای  سرری  ه ته بر ه
 خواهم برای همیشه این  ابوس را نابودت  نم. می
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. پسرر ته بر ه صرورتش  ریزودرشرتهای  سرطح آب پر شرد از حباب
 را نمایان  رد و گفت:

ام تا پایان هم خواهم  »من همیشررره با تو هسرررتم. از ابتدا بوده
آیم. با تو  شروم و سرراشت میماند. وقتی تو بخوابی من بیدار می

 نم. بهتر اسرررت عراقرل براشررری و بره  و معراملره می  زنممیحرف  
های عالی برسانم. هرگز فکر  گوم دهی تا تو را به مقام هایمحرف

 ام. رهایی از من نب

 نم. دیگر هرگز به او فکر ام. بویش را حس میاز او متنفر شرده -
 نخواهم  رد.

 خوب است. ا نون او را به من برسان. -
 چگونه او را به برسانم  -
را ببند و او را در این قسمت بر ه  ه عمیق است   وپایشدسرت -

 بینداز. از شر عشقش رها شو.
 توانم  سی را بکشم.اما... نمی -
نمینر - او شررردهادان،  عراشرررق  وقتی  ره  از  بفهمی  ای توانی 

 نی. عشرررق او مران  پیشررررفرت هرای  متری صررریرد میمراهی
 ماست. از شر او خالصمان  ن.

 های خوشمزه دارم... »...آهای شیرینی

 شناسم...این صدا را می -
 نه. این در تجسم توست. دنیا تخیل توست. به آن توجه نکن.  -
 شود.ما نزدی  می  سویبهصدا دارد   -
پزم. این را از پردرم  هرایم را برا عشرررق فراوان میمن شررریرینی -
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 ام.آموخته

فروم بود  ه از دور به ماهیگیر گفت. این صردای دختر شریرینی
 او رفت.  سویبهماهیگیر برخاست و 

 توانم ماهی صید  نم.اما من نمی -
 اشی. نی. باید عاشق  ارت بتو  ارت را با عشق آشاز نمی -
 . باید نفرین را از خود دور  نم.امشدهنفرینمن  -
 ها را از خود دور  رد.شود بدیبا عشق می -
دهرد. امروز صررربح بوی مراهی گنردیده  تنرت چره بوی خوبی می -

 دادی.می
. توأماندازد. من تجسررم  گاهی تصررورات ما را به اشررتباه می -

 ا نون تو خوابی... برخیز...

ماهیگیر از خواب پرید به اطراف نگاهی انداخت.  سی نبود... باز  
 به خواب رفت... . پسر ته بر ه گفت:

خواهی  . آیرا میدهردمی»دیردی  ره او فقا در خواب بوی خوبی  
 ازدوا   نی  در خواب با او 

بیراورم. راهنمرایم  ن. دیگر طراقرت این   اینجراچگونره او را بره   -
 های آشفته را ندارم.خواب

 دختر از جایی نامعلوم گفت:

هرا از تو دور خواهنرد شرررد. »برخیز. وقتی تو برخیزی تمرام بردی
وقتی خواب براشررری مجرالی خواهرد بود ترا ارواح بر ره تو را فریرب 

 دهند. 



 219   ■       / خیانت هشتمفصل   
 

 ه گفت:پسر ته بر  

دهند و های ما گوم می ه اسرت نا هسرتند به حرف  هاییانسران»
  هرای تحفرهاز دنیرای مراورا،    هراآن ننرد و مرا برای  از مرا اطراعرت می

 آوریم. ارزشمندی می
 دختر گفت:

وقتی من به خواب تو بیایم و بخواهم عشررق را یادت دهم این  »
شررود تا تو از خواب برخیزی و موجود پلید در  ف بر ه پنهان می

... بیدار  توأمایم و من سرطح عشرق  های مرا نشرنوی. ما سرکهحرف
بیدار شرو... بیدار شرو و  توأمشرو ماهیگیر... ا نون  ه من در بالین  

 دهد. ی خوبی میببین تن من چه بو
 ماهیگیر گفت:

 . ایشدهنفرین»تو 
 تر گفت:دختر با صدایی نگران

»این بوی خوب را حس  ن... این بوی من اسررت  ه در فضررای  
 بر ه پینیده... بیدار شو... . 
 پسر ته بر ه با تندی گفت:

نشرررانرت دهم... بیرا    هرامراهیبر ره. بیرا ترا شررراهراه    طرفاینبیرا  »
 ماهیگیر باهوم... بیا و قالبت را اینجا بینداز... 

ماهیگیر گرمی دسرت خیسری را حس  رد  ه او را محکم گرفته و 
فروم را دید. دختر   شرد. چشمانش را باز  رد و دختر شیرینیمی

ای سرفید پوشرانده بود و به او خیره شرده ام را با پارچهتن برهنه
 بود. پسر گفت:
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 اینجا  جاست  چرا من اینجا هستم  »

چشرمانت را بسرته بودی و به آن سرمت بر ه  ه عمیق اسرت  -
دانی آنجا خطرناک اسرت و نباید به آنجا رفتی. تو مگر نمیمی

 بروی.
 اما من در خواب بودم. -

 دختر لبخندی زد و گفت:

ی مرا  دروغ نگو... تو چشرررمرانرت را بسرررتره بودی  ره تن برهنره»
 نبینی... اما این خیلی عجیب است. 

 بود، گفت:  وبیداریخوابپسر هنوز  ه در  

 »چه چیز عجیب است  

 دختر جواب داد:

»دیشرب خواب دیدم  ه تو به من گفتی اگر اینجا تنم را بشرویم  
های بیشرتری صرید  توانم ماهیشروند و من میها جذب میماهی

دهرد.  گفتی  ره تنم بوی مراهی گنردیرده می نم و تن مرا بوهردی و  
آیی ترا مراقرب من براشررری. تو ا نون  حتی گفتی خودت هم می

 خودت هم اینجایی. 

 نم  دیدم با تو صحبت میدیدم... خواب میمن هم خواب می -
 خواستی عشق را به من یاد دهی.و تو می

 دختر  می سر  و سفید شد و گفت:

 »دیگر چه در خواب دیدی  

 پاسخ داد:پسر  
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از من خواسرت تا به    . اوخراشردمیی نهنم را  » سری دائم گوشره
اما...  ؛ ها را نشررانم دهداین قسررمت بر ه بیایم تا شرراهراه ماهی

این تو بودی  ره مرا از خواب نجرات دادی و نگرذاشرررتی بره آن  
 قسمت عمیق بر ه بروم. 

 عشق را یاد گرفتی  -
شلبه  ردی و این   م   نی بر ترسررتخاطر اینکه به من هتو ب -

 موق  شب اینجا آبتنی  ردی. تو معنی عشق هستی.
های روز اول اسررت. روزی  ه برای  هایت همان نگاها نون نگاه -

 اولین بار همدیگر را دیدیم.
ای هایی. تو آینهتو هم عاشق من بودی... تو تجسم تمام خوبی -

توانسرتم تو را  نه میبینم. چگوهسرتی  ه من تمامم را در آن می
 نابود  نم 

وقتی به گذشته بنگری، حبابی جز توهم نخواهی دید. توهمی   -
آلوده بره ترس از دسرررت دادن من. توهمی  ره خود سررراختره  

 بودی.
را   - او  وقتی در خوابم  تو میبینممیزنرده اسرررت.  آمردی و  ، 

هرا فرو   نرد و من در اعمراق آبدیردی چگونره مرا نفرین میمی
 وم. آیا دستی هست  ه به سویم دراز شود رمی

آیم و تو را از آب آری. من هسررتم... ای بهترین دلیلم. من می -
گذارم شرق شرروی. من  شررتی تو خواهم  آورم. نمیبیرون می

 بود. این شعار من است.
هرا رو بره زوال،  رونرد و حسهرا بره خواب میوقتی  ره چشرررم -

زمانی خواهد بود  ه  ای در آسررمان نباشررد، آن آنگاه  ه پرنده
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را    افکرارآینرد.  هرا میخیزنرد و بره خوابمردگران  ف بر ره برمی
ها چشرم به شرفافی تن  دهند. آنها را آزار میدرند و عاشرقمی

را طعمره  ننرد.    هراآنخواهنرد  انرد و میدختران روسرررترا دوختره
 ننرد... دختران زیبرایی  درنرد و تجراوز میحیرا نردارنرد. می  هراآن

 مانند تو نباید بعد از شروب آفتاب در بر ه آبتنی  نند.
ایسرت  وقتی تو باشری، گرمی وجودت، سرردی تن شرفافم را بهانه  -

ی تو تنم را در تیررس بیماران  اجازه برای گرم شردن. من چگونه بی 
 ته بر ه قرار دهم  

. ترا آن روز برای  ، هنوز اتفراق نیفترادهای هسرررتیتو حراد ره -
شرررکفتنرت صررربور خواهم بود... امرا چره  نم  ره از دسرررت  

رهایی یابم  پسرررعمویت سرروار بر ادعای عشررق    هایم ابوس
گوید تو را بیشرتر از هر سری دوسرت دارد. با  شرده اسرت. او می

او چره  نم  او مراننرد علف هرزیسرررت  ره هر شرررب از پس 
 شرررد. نرالره رویرد و ترا عمق وجودم قرد میمی  هرای منخواب
 طلبد. ند و تو را میمی

او فقا توهم اسرت. ی  تفکر  هنه، آشاز شرده از زمانی  ه تخم  -
 ردی  ه او مانند علف  عشرقت را درون من  اشرتی. گمان می

 شد. رقیب تو را در من میروید و عشق بیهرزی درون من می
ی وجود منی. بتاز از  تاز عرصرهتو یکه نیسرت عزیز من.  گونهاین

 باال و پاهن. بتاز...
آید. انگار هر بار خبری  او با چشرمانی آلوده به خون و اشر  می -

آورد. خبری برد... خبر نفرین من و از اعمراق اتفراقرات آینرده می
گوید آن دختر  دارد از پیوسررتن به تو. میمی  بر حذرتو. او مرا  
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و سررنوشرت من گره خورده اسرت. تو  هاسرت  ه با منسرال 
 خودت را به ما مپینان.

اعتمادیسرت. شر  و تردید به عشرق.  او فقا تفکر اسرت. او بی -
دیگر وجود نردارد  ره مرا را نفرین  نرد. بین دنیرای او و دنیرای مرا 
مرزهاست و او اسیر مرزها... من و تو فارغ از هر چیزی در این 

 بریم...دویم و لذت میمیها سوی مرزها، در دشت
بعرد از آن روز آفترابی و خوم در دشرررت، وقتی  ره آفتراب از   -

های  شرود و مردهی روسرتا آشرفته مین رها پنهان گردد، بر ه
آینرد و تو را از من آن بیردار خواهنرد شرررد و بره خواب من می

در آب بر ه بیندازم    بسرتهدسرتگوید تو را  نند. او میطلب می
 شرق شوی...تا 

وقتی شرب را در آشوم من باشری، خودت را مسرلح به سرالح  -
شروی   نی. آنگاه با هر بوسره تو بیدارتر از همیشره میعشرق می

 ها به نهنت نفون  نند.و هرگز اجازه نخواهی داد بدی
 نم.  ها را نابود میسررازی و من با آن بدیتو با من عشررق می -

 .دهممیرا بیدار... قول   پاک  افکارمردگان را خواب و 
 پس ا نون عشق را یاد گرفتی. -
 خواهم  ه با من ازدوا   نی آری... اما... ا نون از تو می -
ای تا فردا  من ی  شرررط دارم... ا نون  ه عشررق را فرا گرفته -

 شروب برایم بیست ماهی بزرگ صید  ن.

چنرد لح ره بعرد در تراریکی هوای بر ره، مراهیگیر، تنهرا، قالبش را بره  
  آب انداخته بود...
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بعد از تمام شدن داستان دختر در دلش و خطاب به قایق سخنگو 
 گفت:

»با این اوصراف، این پسرر خود شری  رده... نه اینکه خود را برای  
ام صرید ماهی به  شرتن داده باشرد... این پسرر خودم و آینده

زند... اما این زن بیناره  دیده  ه با خودم حرف میرا در بر ه می
 نرد برا شررررط خود براعرث مرگ ام را تبراه  رده فکر می ره زنردگی

 پسر شده است. 

 قایق دیگر سا ت شده بود.

 زن  ه از سکوت گروه به ستوه آمده بود گفت:

یم  »اگر نتوانم به او  م   نم تا ابد خودم و عشقم سرگردان خواه
  نم به من  م   نید. بود... خواهش می

  رد گفت:مرد  ه به چشمان گریان زن نگاه می

 ای به نهنم رسیده است، اما ریسکش باالست. احمقانه حلراه»

 را پرسیدند، مرد گفت: حلراهوقتی از او  

»برایرد قرایق را وا گون  نیم  این بر ره فقا روی مرایعش را بره این  
دهد. هرجا قایق باشرررد بر ه نیز مای  اسرررت و یق نشررران میقا

به آن نفون  نیم... بعد  ه باز پسرر را نجات دادیم قایق    توانیممی
 گردانیم. را به حالت اول برمی

 دختر گفت:

»اما این دیوانگی محض اسررت. ممکن اسررت تا ابد اسرریر بر ه  
 شویم. 
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 زن با خوشحالی گفت:

آید. شاید هم خطرناک باشد، اما من »این راه مناسربی به ن ر می
 نم. نیازی به شماها نیست... من بسیار  خودم قایق را وا گون می

 این به نهنم نرسید.   هاسال احمقم  ه  

 مرد بالفاصله گفت:

»نه...  ار ی  نفر نیسررت. باید دو نفر باشرریم  ه ی  نفر دنبال  
قایق را نگه دارد  ه شرق نشرررود. من باید  پسرررر بگردد و دیگری  

 دنبال او بگردم و تو نیز قایق را نگه داری. 

قایق،    هایحرفدختر به چشرمان خوشرحال زن نگاه  رد و به یاد 
 گفت:

تواند آن را نگه دارد. من »قایق سررنگین اسررت، ی  زن تنها نمی
 آیم. هم می

این را دختر گفرت و تصرررمیم گرفتنرد  ره قرایق را وا گون  ننرد. 
اند و آن را  قایق چوبی نشررسررته طرفی ای بعد هر سرره لح ه

 دهند تا قایق وا گون شود.تکان می

تر قایق وا گون شرد و هر سره زیر قایق ماندند. های شردیدبا تکان
بود. مرد  ای  جوری  ه باالی سررشران میان  ف قایق و بر ه فاصرله

آرام دسرتش را از  ف قایق برداشرت و بعد از آنکه مطمئن شرد آن  
 داشتن قایق را دارند به زیر آب رفت.دو توانایی باال نگه

 *** 

موفق شردند پسرر را از ته بر ه نجات دهند. آب آن بر ه نیز    هاآن
آمد. دختر  ه از اسریر نشردنش  در نبود روح آن پسرر، از انجماد در
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ه خوشررحال اسررت و هنوز امیدوار  ه بتواند زنده شررود، به  در بر  
 شده است گفت:  تر جوانزنی  ه انگار بیست سال  

 اید... »ا نون شما از سرگردانی رهایی یافته

 زن  ه بهتر است ا نون آن را پرنسس زیبایی بنامیم گفت:

رویم.  شویم و به دوردست بر ه می»من و عشقم سوار بر قایق می
 بر ه، جاهست  ه ما خاطرات زیادی داریم.  طرفنآ

برا آن دو عراشررق بود. ا نون  ره آنران از    هرا آن این آخرین دیردار  
گرفتنرد  ره چره  سرررگردانی رهرایی یرافتره بودنرد، خود برایرد تصررمیم می 

 سرنوشتی برای خود رقم بزنند. 

 دختر رو به مرد  رد و گفت:

راه زیرادی نیسرررت. برایرد بره یر  رسرررتوران    آنجرا»از این بر ره ترا  
 نیاز دارد. قدیمی برویم. آنجا پیرمردی هست  ه به  م  ما 

نزدی   ها آن پسرر چوپان  ه از اسرارت در بر ه ترسریده بود، با دیدن 
 آمد و گفت: 

 خواهم چیز مهمی به تو بگویم. »می

 خطابه دختر بود و دختر گفت:

 نم.  . بره من گفتی  مکرت میگودروغ»تو یر  روح ترسرررویی و  
 ولی نکردی. 

 پسر گفت:

تو  مر    ا نون هم  می»من بره  دیگر.  نره  س  و  تو  فقا   نم. 
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 ای. خواهم  م   نم  ه بدانی چگونه مردهمی

خورد، نگاهی به   ه بیشرتر از اسربش از بر ه آب می  سرال میانمرد 
 دختر انداخت و گفت:

 ای  دانی چگونه مرده»تو نمی

 دختر با ناراحتی پاسخ داد:

دانم چگونره شرررد  ره  نمی  »مرگ من مراننرد خوابی بود. خود نیز
گفت اتوبوسررری  ه   ردم میمردم. پیرزنی  ه قبال  با او زندگی می

 ام. ی دیگری مردهدر آن بودم تصادف  رده، اما من بر ا ر حاد ه

 بعد رو به پسر  رد و گفت:

 خواهی  مکم  نی  ه به راز مرگم پی ببرم  »چگونه می

 پسر با حالت تردیدی گفت:

  نم ولی به شرطی  ه تنها بیایی. می» مکت 

 دختر گفت:

خواهم به روح سرگردان دیگری  م   نم. ما با  م   »اما من می
هم توانسررتیم آن دختر و پسررر اسرریر  بر ه را نجات دهیم. ا نون  

 امید دارم  ه به آن روح نیز بتوانم یاری برسانم. 

تأهد  رد و ای سررر از بر ه برداشررته، حرف دختر را مرد  ه لح ه
 گفت:

خواهیم زنرده »چره اهمیتی دارد  ره چگونره مرده اسرررت. مرا می
 شویم. این هدف ماست. 

 دختر نگاه مأیوسی به مرد انداخت و گفت:
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 توانستم بدانم پدرم مرده یا زنده است. » ام می

ایم. در  نار  آب ندیده  هاسرتسرال »اشرکالی ندارد. من و اسربم  ه  
 مانیم. منت ر برگشت شما می داشتنیوستدی  همین بر ه

بعرد برا نگراهش دختر را امیردوار  رد  ره برود و در پی علرت مرگش  
 باشد.



 

 



 

 

 

 

 

 

 
  فصل نهم:

 تودرتو  ی هاداالن
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
خواسررتند برود پرسررید،  ی جایی  ه میوقتی دختر از پسررر درباره

هرا از  ی چراههرا گفرت و رازهرای آن. قبال  دربرارهپسرررر چوپران از چراه
ات را  گفت چاه گذشررتهمیراهنمایش چیزهایی شررنیده بود. او 

ام چه  توانست ببیند  ه گذشتهدهد. با این تفاسیر مینشان می
داد  ه  ای را نشرران میاما چاه حاد ه؛ بوده و چگونه مرده اسررت

دختر در آن نباشرد. آیا خواهد توانسرت زمان مرگ او را نیز نشران  
د دهد  این سروالی بود  ه نهن دختر را مشرغول  رده بود. باز یا

چراه    هرایحرف بیرون  از  گفتره بود چون  افتراد  ره  راهنمرایش 
گر بوده اسرت، چاه جایی را نشران داده اسرت  ه دختر نبوده  ن اره

گر بوده اسرررت. شرررایرد برایرد بره درون چراه و بیرون از زمران ن راره
اما این حماقت محض بود، حماقتی  ه با سرخنان پسرر  ؛  رفتمی

 به آن یقین پیدا  رد.

 ر گفت:دخت

چرراه دیررده»از  چرراه  در  را  چیزهررایی  نیز  من  گفتی.  امررا ؛  امهررا 
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 دهد. هایی  ه تو در آن باشی را نشان نمیحاد ه

 پسر گفت:

 تنها نه»قرار اسررت ما به داخل چاه برویم. اگر درون چاه باشرری،  
 گذشته بلکه زمان حال را نیز خواهی دید. 

 شدشن با این اوصررراف رفتن به درون چاه نباید از ن ر راهنمایش  
توانسرت علت  باشرد. چون زمانی را خواهد دید  ه خود باشرد. می

دید. خانواده و دوسررتانش  مرگش را ببیند. یا شرراید پدرم را می
 نیز بود. تنگشاندل را،  ه  

 پسر گفت:

میشرره به دشررت مرگ من بسرریار احمقانه بود. با دوسررتانم ه»
ی چاه تا  بوترهایی  ه از دهانه نشستیممیآمدیم و به  مین  می

آیند را شررکار  نیم. روزی یکی از شررکارهایمان به درون  بیرون می
 م  چاه افتاد. بین دوسررتانمان به شررانس بد خود خندیدیم،  م

بسیار شد و من شرط بستم  ه به درون چاه بروم و  بوتر   هاحرف
هایی به درون چاه شررکار شررده را بیرون بیاورم. قبال  بارها سررنگ

دانسررتیم  ه چاه خالی از آب اسررت و انداخته بودیم و همگی می
 پیش خش  شده است.  هاسال 

ی چاه رسراندم. دو من با شررطی  ه بسرته بودم، خود را به دهانه
ی بیرونی چاه تکیه دادم و ها را باز  رده و به دیوارها و دو دسرتپ

آرام از آن پاهن رفتم. وقتی به درون چاه رسرریدم، آنجا را تاری  
امرا  ؛  امرا  بوتر را یرافتم و سرررعی  ردم دوبراره بره براال برگردم؛  دیردم

ه  لغزیرد و من بره تره چرا  زیر پرایمی چراه  چنرد متری مرانرده بره دهرانره
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اما  ؛   ردم  سری مرا هل داده اسرتسرقوط  ردم... قبال  گمان می
  را دیدم.  چیزهمهوقتی به درون چاه رفتم 

 دختر گفت:

 »ا نون انت ار داری من با همین روم به درون چاه بروم  

 پسر گفت:

من دیدم  ه چگونه برای   در ضرمن ترسری.  ای. از چه می »تو قبال  مرده 
نجات آن زن خود را به بر ه انداختی. حال برای دانسررتن علت مرگ  

  نی   خودت ریس  نمی 

 دختر با تردید گفت:

 »چگونه باید از چاه بیرون آهم  

ی چاه ها را به دیوارهرویم. پاها و دست ه داخل می گونههمان »
. از این گذشررته، من هم  مکت  آهمدهیم و آرام باال میتکیه می

 توانیم همدیگر را لمس  نیم   نم. مگر یادت رفته  ه میمی

 *** 

دوباره طراوت و خنکی اطراف چاه را حس  رد و همان بوی آشرنا  
گفرت راهنمرایش افتراد. پسرررر می  هرایحرفو برار دیگر بره یراد  

دیگر اسرررت و   هرایچراهی  از همره  تر  وچر ی این چراه  دهرانره
هرا بره هم  گفرت تمرام چراهشرررود از آن پراهن رفرت. میتر میراحرت
 هاست.تودرتویی از چاه  هایداالنو زیر این  ویر،   اندمتصل

پسرررر از دختر خواسرررت  ره اول خودم برود و بعرد دختر آرام 
دانسرت مرده اسرت، اما تاریکی مطلق دنبالش بیاید. با اینکه می



 235  ■   تودرتو یهاداالن /   نهمفصل   
 

توانست  انداخت و اینکه آیا بعدم میچاه به وحشتش می  درون
 از آن بیرون بیاید 

پسرر چند متری از چاه را پیموده و دختر با تمام قوا پاهایش را به  
ی چاه اهرم  رده و بعد دسررتانش را تکیه به دیواره داد. با  دیواره

ترس و اسررترسرری  ه  نترلی بر آن نداشررت، توانسررت خود را در  
تر  دارد. بعد دسرت راسرتش را به پای راسرتش نزدی  دهانه نگه

 رد و از محکم بودن جای دسررت  ه اطمینان حاصررل  رد، پای 
تر برد و دوباره آن را محکم به دیواره فشرار داد.  راسرتش را پاهن

همین  رار را برا دسرررت و پرای چپش هم تکرار  رد. بره پراهن نگراه 
هنوز هم در دهرانره    را شرررل  رد.  هرایشدسرررت رد.  می  نمی

ی چراه وارد آورد.  ایسرررتراده بود و نیرازی نبود زور زیرادی بره دیواره
هم سررخت نبود.    قدرهاآنهمین هم  می از ترسررش  متر  رد.  

 نیفتاده هم آمده بود و اتفاقی   تر پاهنبخصوص آنکه چندین متر  
 بود.

اسررت تا اگر دختر   پسررر به انتها رسرریده اسررت و از آنجا مواظب
 شرد می  تر تاری رفت تر میافتاد جا خالی  ند. دختر هرچه پاهن

 تا اینکه لمس  ف چاه، دستانش را از دیواره  ند.

 پسر گفت:

»بهتر اسرت پیراهن مرا بگیری و آرام دنبالم  نی. سرعی  ن راه بروی و  
 ی  جا نمانی.  

فتاد. چاه هنوز تاری  بود  دختر چیزی نگفت و دنبال پسرر به راه ا
هرای براریر  بود  ره هردایتگر آنران بود.  هرای تونرلو تنهرا دیواره

وزید و زوزه  برخالف تصررورم، باد با شرردت بسرریار بیشررتری می
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 ها، خن  بود.اما برخالف باد باالی چاه؛  دادمی

پسرر بعد از آنکه مصرافتی را به جلو رفتند و تاریکی چاه  امل شرد، 
 گفت:

توانی زمان گذشررته را ببینی. این  ار  »وقتی درون چاه باشرری می
و حرفی نزنی.    جا بایسررتی  خیلی آسرران اسررت.  افیسررت همین

  هرزمانی م سریاهی مطلق چاه تو را در برخواهد گرفت و آنگاه   م
  ه در نهنت تصور  نی در آن خواهی بود. 

شریند و تمر ز  ند.  جا روی زمین بن  بعد از دختر خواسرت تا همان
داند پسررر  جاسررت،  دیگر صرردایی شررنیده نشررد. دختر  ه نمی

های   ند به لح همحصررور تاریکی ع یم چاه گشررته و سررعی می
آخر عمرم فکر  ند. اند ی بعد این از تاریکی  اسرته شرد و نوری  

ی  مراننرد از انتهرای راهرو ترابیرد. نور  ره  رامرل شرررد جراده  هرالره
ام  رده و بعرد برا تکرانی  ره  ویر  ره احراطرهخرا سرررتری را دیرد و   

 خورد خود را درون اتوبوس دید.

های آخر هدایت  ند. خودم  موفق شرده بود نهنش را به لح ه
را دید  ه روی صررندلی  نار پنجره نشررسررته و پدرم نیز  نارم  

ی سررمت راسررت اسررت. اتوبوس تازه راه افتاده اسررت و از پنجره
را ببیند. پدرم به دختر نگاه   توانسررت آخرین تصرراویر رسررتوران

  رد و گفت:

 »یادم رفت سیگار بکشم. 

 خیلی خوب است.  ام همیشه یادت برود.  اینکه»

 پدرم گفت:
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روم جلو پیش راننده. آنجا پنجره   شد. می»ببین راننده سیگار می
 گیرد. باز است و  سی ایراد نمی

دختر جوابی نداد و سررم را به شریشره چسرباند. پدرم دسرت به  
راننده رفت. دختر    طرفبهجیبش  رد و سریگارم را بیرون آورد و 

سرررم را برگرداند و پدرم را نگاه  رد. بعد خود را به سررمتی  ه  
نگاه  ند.    روروبهپدرم نشرسرته بود  شراند و سرعی  رد جاده را از 

دختر  ه ا نون درون چاه نشرسرته اسرت به یاد آورد آننه  ه آن  
 لح ه درون نهنش بود:

توانسررتم آن جلو باشررم  ه بتوانم تمام جاده و  ویر را  » ام می
 تماشا  نم. 

گر دختر درون اتوبوس اسرررت  ره  ن چراه، ن رارهروا نون دختر د
س به درون  ای باز اتوبومحو تماشررای  ویر شررده اسررت و لح ه

هرای انبوه جراده افتراد و تکرانی خورد. در ا ر این تکران و چرالره
  سرامسرونتقبلی یا شراید حوادث دیگر،  یف سرنگین   هایتکان

پدرم، از داخل  ابین باالی سررم لغزید و بر سرر دخترک بیناره  
ی مسرافران را متوجه حاد ه  رد.  فرود آمد. صردای برخورد، همه

شرد. مسرافری از    هومبیصرتی برای وا نش پیدا نکرد و دختر فر 
پشررت سرررم  ه افتادن دختر روی صررندلی را مشرراهده  رد به  

 م دیگران هم به معر ه رسریدند. راننده ایستاد سرمتش رفت و  م
و پردرم  ره حراد ره را نزدیر  محرل نشرررسرررتن دخترم یرافرت،  

اد شرد. آب روی   م همهمه زیبه سرمت معر ه دوید.  م  سررعتبه
صرورت او پاشریدند و در آخر راننده گفت  ه فرصرتی برای دور زدن  

  راهی بینندارد و بهتر اسررت او را با ماشررین دیگری به اور انس 
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 نزدیکی رستوران ببرد.

ی خود نگاه  ند  ه  ی بزک شرردهبه چهره  آنکهبیدختر درون چاه، 
ی از  گر چهرهبه  ما رفته یا دچار شده است به مرگی خفیف، ن اره

داند با دختر  ی پدر شررده اسررت  ه نمیتر شرردههمیشرره م لوم
 ننرد و دختر را از اتوبوس  ای  مر  میبیجرانش چره  نرد. عرده

ای نیز  . عدهرودجاده می طرفآن نند. پدرم سررری  به  خار  می
را بره    هراآن ننرد  ره چرا دور نزد ترا  درون اتوبوس از راننرده گلره می

 ننرد بره اور انس زنرگ  ای نیز سرررعی میاور انس برسرررانرد و عرده
 ره دختر    در حرالیبزننرد. پردر امرا منت ر  مر   سررری نیسرررت و  

بغلش اسرت به سرمت رسرتوران  ه در تصرویر چیزی از آن معلوم 
 آن دو  ه خیالشرران از رفتن  دود. مسررافران فدا ارنیسررت، می

راحرت شرررد، سررروار بر اتوبوس شررردنرد و این راحتی خیرال از  
ی خلوت  ویر  ی ماشررینی بود  ه برخالف آننه در جادهمشرراهده

 معمول بود از راه رسید و آن دو را سوار  رد.

 *** 

د دهپسررر درمورد اینکه چگونه باید از محیطی  ه چاه نشرران می
اما حدسش راحت بود  ه دختر باید  ؛  خار  شد، چیزی نگفته بود

گونه هم شررد. باز تاریکی   نهنش را درگیر چیز دیگری  ند. همین
ی  خواسرت بیشرتر از این چهرهچاه دختر را احاطه  رده، چون نمی

امرا خوشرررحرال بود  ره پردرم هنوز زنرده ؛  درهم پردرم را ببینرد
با زنده شردن دوباره خوشرحال  ند.  توانسرت پدرم را  اسرت. می

  ند.پدری  ه به احتماال  ا نون برای زنده شدن دختر تقال می

پیماید. او پسرر را صردا  تاری  چاه را می  هایداالنصردای دختر  
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شرررنود. پسرررر حتمرا  دوباره محو  اما جوابی نمی؛  میزند تا برگردند
مشرخص نیسرت. دسرتش   چیزهی نمایش چاه اسرت. در تاریکی 

امرا او نبود.  ؛  را بره اطراف پرتراب  رد ترا بتوانرد پسرررر را لمس  نرد
پسرررر آنجرا نبود و دختر فراموم  رده بود  ره از  ردام طرف برایرد  

تراریر  را پیمود. بردون آنکره   هرایداالنبرگردد ترا بره چراه برسرررد.  
یی از آن  به هرجا  راهیسررهبداند ممکن اسررت در ی  دوراهی یا 

 برود. آری. دختر نتوانست از همان چاه بیرون آید.  هاداالن

اما دختر توجهی نکرده ؛  داشرته بود  بر حذرراهنمایش او را از چاه 
تودرتوی زمان گیر  رده باشد    هایداالنبود. آیا ممکن بود درون  

چه  در این لح ه باز   رد  و اسربش را اگر گم می  سرال میانآن مرد  
اما صردایی نشرنید. این  ؛  راهنمایش را آرزو  رد. بارها او را صردا زد

و راهنمرایش را راهی بره آن نیسرررت. ممکن   انردعجیرب  هراداالن
اسرررت برای رفتن بره بیرون برایرد راز مهمی را دانسرررت و شررراید  

 مدام در حال گردم باشند.  هایراهسه و  هایدوراهو   هاداالن

می تر ش  نبررایررد  احمق،  پسرررر  نهنش آن  در  مرردام  این   رد. 
 ه سررعتش را درون داالن بیشرتر  رده بود تا    در حالیگشرت، می

آمد  ه راهنمایش گفته بتواند باالخره به چاهی برسرد. یادم می
این  بود، چراه راه دارنرد و مجرای    هرای داالنهرا همگی بره هم 
. شرررایرد این نیز دلیرل برادهرای خنکی بود  ره  انردعجیربزیرزمینی  

 پینید.می  هاداالندر   شدتبه

های نهنش را  ی خوشررایند دوباره داالنامیدواری؛ آری. این  لمه
شرررد. این را قبال  هم در  ویر تجربره  پیمود. هرگز نبرایرد نراامیرد می
هرا را  آن فرائق آیرد. ا نون نیز داالن رده بود و توانسرررتره بود بر  
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 پیمود تا بتواند راه خرو  از آن را بیابد.می

یش دید. سرررعتش را رو روبه شررد. نوری را شرراید داشررت موفق می 
ی چاهی به درون داالن تابیده  بیشتر  رد. نور آفتاب بود  ه از دهانه 

شرد. با خود تصرور  رد  ه   تر نزدی  شرد. چند نفر را نیز آنجا دید. می 
ترا   انرد چراه آمرده ممکن اسرررت آنران نیز ارواحی براشرررنرد  ره بره درون  

ی  ی خود را باز مرود  نند. وقتی به آن روشرنایی رسرید دهانه گذشرته 
قرابرل پیمودن نبود.    وجره هی  بره چراهی را دیرد  ره بسررریرار بزرگ بود و 

شررد پیرمرد تاسرری  ی روشررن ختم می انتهای داالنی  ه به آن دایره 
ی روشرن بودند، نگاه  نشرسرته بود و به چند نفر دیگر  ه درون دایره 

  رد. می 

 قبل از آنکه دختر چیزی بگوید، پیرمرد گفت:

توانی از این چراه براال  دانم  ره بره دنبرال راه خروجی. اگر می»می
را انتخراب  ن و پیش برو.    روروبره  هرایداالنیکی از    اگرنرهبرو،  

 تو را از اینجا خار  خواهد  رد.   هاداالنیکی از این 

انداخت و بعد خطاب به پیرمرد   روروبه  هایداالندختر نگاهی به  
 از جایش تکان نخورده، گفت:  هاسال تاس و فربه  ه انگار  

ام. یر  نفر برا من شرررده  دانم از  ردام داالن بروم. من گم»امرا نمی
با پوسررتی تیره و قدی    پسررر جوانام. او ی   بود  ه او را گم  رده

  وتاه بود. 

 پیرمرد گفت:

 »اینجا هر س راه خود را دارد. این را آن پسر به تو نگفته است   

 دختر گفت:
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شرود شرما  مکم  نید  اما راه من  جاسرت  می؛ »او چیزی نگفت
 را برگزینم    هانداال ه یکی از  

 :وادارد گفتپیرمرد با حالتی  ه دختر را به تفکر 

»این پنج نفر  ره درون دایره هسرررتنرد هر ردام تو را بره داالنی  
اند. اگر بتوانی تشرخیص  ی آن نشرسرتهروروبه نند  ه  هدایت می

  دام است، آن راهگشای تو خواهد بود.  هاآن  ترینبزرگدهی  

سرررفیرد،    هرایریشدختر نگراهی بره آنران انرداخرت. یر  پیرمرد برا  
با چشرررمانی ریز، ی  پسرررر    سرررال میان، ی  زن  مرد جوانی  

نوجوان الشرانردام و یر   ودک بور  ره بردون توجره بره همره برا تکره 
نباید به این راحتی باشرد  ه از    مسرئله ند. می  بازی هاییسرنگ

پرورانرد  ره  ظراهر آن پیرداسرررت. دختر چیز دیگری در نهن می
 ممکن است من ور او از بزرگی چیز دیگری باشد. پس گفت:

اما  ؛  اسررت  تر بزرگاین مشررخص اسررت  ه آن پیرمرد از همه  »
 ممکن است من ور تو چیز دیگری باشد. 

»بزرگی بره سرررن نیسرررت دختر جران. ا نون خوب گوم برده بره  
را    هرایحرف راه خرو   توانسرررت  آنگراه خواهی  پنج نفر.  این 

 بیابی. 

 دختر گفت:

از آن    شیر بره. فر   ن من راه را یرافتم. بعرد بره چراهی  صررربر  ن»
خاصری    جایبهچاهی خواهم رسرید  ه از آن آمده بودم. من باید 

 برگردم. لطفا  به من  م   ن تا بتوانم به همان چاه برسم. 

 گفت:  پیرمرد
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 »بهتر است به سخنان آنان گوم بدهی... 

 

 گفت: رد. زن میبا مرد جوان بحث می  سال میانزن  »

ی  شرررود، بره دنیرای مرادی و بره نحوهانسررران وقتی فرد بزرگی می
زنردگی  ردن، در واق  بره اشرررتبراهرات دیگران  راری نردارد. برای او  

جا   نند و بیمهم نیسررت  ه دیگران چگونه اشررتباه صررحبت می
 نند. من  ه بیشرتر از تو سرن دارم و شررایا خاصری  ه  رفتار می

تر از تو   ه دیدم وسرری  برایم به وجود آمده اسررت، باعث شررده
بینم و هرگز  ام. من دنیرا را جور دیگر میتر شررردهبراشرررد. براتجربره

گویم. من همیشره در خود هسرتم  راج  به برتری خود سرخن نمی
 نم، بجرای اینکره بیهوده سرررخن بگویم. حتی در جمعی  و فکر می

 نم. تو چگونره مرانم و بره آن توجهی نمی ره چنین براشرررد هم نمی
 ردی  ه خودسرتایی  نی  وقتی به اطرافت نگاه نکردی و   جرئت

 ما را ندیدی  

 گفت:  سال میانپیرمرد به زن  

گویی، پیداسرررت  ه خود هنوز  سرررخن می  گونهاینهمین  ه تو  
ای. تو اشرررتبراه آن جوان و بزرگی خود را بره ر  او  بزرگ نشرررده

و تو نیز     شری و اشرتباهش این اسرت  ه بزرگ نشرده اسرتمی
 فکر  ند.  امبزرگیاز آن است  ه به    تر بزرگچون بزرگ، فکرم 

  و چیزیداد  های آنان گوم مینوجوان در میان آن جم  به حرف
توجره بره  گفرت و  می دورتر از جم ،  ودک بور، همننران بینمی

  ... ردمیجم  با خود بازی  
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ای سرررا رت شرررد. پیرمرد تراس  ره مراننرد دختر  لح رهجم  برای  
 گر بحث آنان بود، رو به دختر  رد و گفت:ن اره

  ه شنیدی خواهی یافت.   هاحرف»آننه بخواهی از همین  

دختر برار دیگر بره آن جم  نگراه  رد. برایرد نهن خرا سرررتری و 
؛  ند رد تا بتواند راز آن جم  را نیز حل   پریشانش را باز  نترل می

هرای مفیردی  ره گراه راهنمرا و گراه آن پیرمرد  مراننرد تمرام داسرررتران
فرد    ترینبزرگنویسرررنرده برایش تعریف  رده بود. آیرا ممکن بود  
گشررت  اما این  همین پیرمرد تاس باشررد  یعنی باید راه را برمی

امرا در آن  ؛  روروبره  هرایداالنممکن نبود. چون او گفتره بود یکی از  
قطعا  فردی بزرگ نیسرتند.  هااینها زیاد اسرت.  جم  خودسرتایی

ای اندیشرره  رد  آن  ودک هم  ه  اری به جم  ندارد. برای لح ه
فرد    ترینبزرگ ه ممکن اسرت آن نوجوان  ه هی  سرخن نگفته  

 دهد. ند و فقا گوم مینگاه می  هاآنباشد. او  ه به  

 رد. این جم  او را بره یراد آن پنج خواهر و فکر میبرایرد بیشرررتر  
برادر انداخت  ه درون باغ سروخته نشرسرته بودند و خودسرتایی  

پشررت سررر   همگیی آن جم  مسررموم بود.  اما همه؛   ردندمی
 ردنرد. چره  سررری خرار  از این  خواهر و برادران خود بردگویی می

  روروبرهه برایرد آن  امرا را؛  جم  اسرررت  خودم و این پیرمرد تراس
 رد و  اری به بقیه نداشررت.  باشررد.  ودک بور همننان بازی می

فرد باید همان  ودک باشرد. او با آنکه   ترینبزرگای  رد.  اندیشره
توجهی ندارد. ممکن   هاآندر جم  اسرت اما در جم  نیسرت. به  

، اما او وقتش خوبی زده باشرد  هایحرفاسرت آن پیرمرد ریشردار،  
را با آن جوان و زن خودستا به هدر داده است. حتی این نوجوان  
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تلف می را  وقتش  بره  نیز  آنران گوم   هرایحرف نرد  ره  جم  
امرا آن  ودک؛ او بردون  ؛  دهرد، گرچره، حرفی هم نزده براشررردمی

 ند. گرچه،  ود ی بیش نباشرد. او آزاد  ، بازی میهاحرفتوجه به  
 دهد؛ بازی.سئولیتش را انجام میاست و م

دختر برار دیگر بره جم  نگراه  رد و برا این تفکراتی بره نهنش آمرد، 
امیردم فزونی یرافرت  ره راه خرو ، همران داالنیسرررت  ره  ودک  

یش اسرررت. بره پیرمرد تراس نگراهی انرداخرت و بره سرررمرت روروبره
 ودک رفرت.  ودک متوجره دختر شرررد و بره او نگراه  رد. انگرار  

خواسررت دختر بنشرریند و با او بازی  ند. دختر به چشررمان می
خواسرررت وقتش را برا  ودک بره هردر بردهرد.  ودک نگراه  رد. نمی

د.  ودک  یش شروروبهدسرتی به سررم  شرید و وارد داالن تاری  
باز مشرررغول بازی شرررد و دختر نیز چندین متر از داالن تاری  را  

شرد تا جایی  ه دختر وقتی به  رفته بیشرتر میپیمود. سریاهی رفته
های آن  پشرت سررم نگاه  رد، ا ری از نور ندید. صردای صرحبت

 نیز قط  شده بود. نفریپنججم   

 ند  ه ممکن اسرت    گذاشرت به این فکر این تنها امید بود  ه نمی
 رد  ه باز  راه را اشرتباه انتخاب  رده اسرت؛ و همان، او را وادار می

وزیرد و این  را گرچره تراریر ، امرا بپیمرایرد. براد  متر می  هراداالن
برایش تازگی داشرت. ممکن بود  ه نوزیدن باد یافتن راهی برای  

تا    شرردمیتر  نگباشررد  باز پیش رفت. داالن ت  هاداالنخرو  از 
اما طولی نکشررید  ه به  ؛ خم نیز بشررود  شرردمیجایی  ه مجبور  

  جا همهیش  شررید. با اینکه روروبهخورد. دسررتی به    بسررتبن
رسریده اسرت. سرری  به    بسرتبنتاری  بود اما واضرح بود  ه به  



 245  ■   تودرتو یهاداالن /   نهمفصل   
 

ای  اندیشره  ترینسرری عقب برگشرت. راه را اشرتباه رفته اسرت. این 
 بست به نهنش آمد.بود  ه بالفاصله بعد از  شف بن

اما چه اشررتباهی ممکن اسررت از او  ؛  دوباره به آن جم  فکر  رد
سررزده باشرد. انتخابش به گمان خودم بسریار هوشرمندانه بوده  

جایی را اشرتباه  رده باشرد. به پیرمرد نویسرنده فکر  اسرت. باید 
اما این امید  ؛  بود موفق شررود  نتوانسررته رد  ه در نجات آن نیز  

  هایحرفبود  ه هرگز نگذاشررت از تالشررش دسررت بکشررد و  
 ره راهنمرایش در هر  رالبردی بره نهن او تزریق    ایامیردوار ننرده

  رد.می

باشرررد.   ترینبزرگبه  سررری بود  ه   متعلقمیان آن جم ،   راه در
خود را درگیر خودسررتایی دیگران    نوعیبههمه خودسررتا بودند یا 

رهرا بود. آن  ودک بره    قیردوبنردهرا رده بودنرد، جز آن  ودک  ره از  
جم  توجهی نداشرت. سرعی  رده بود خود و نهنش را درگیر آن  
نراگهران  از جم  بود.  نکنرد. او نهنش بیرون  محیا و آن جم  
چیزی به نهنش رسرید. آیا ممکن بود راه چیز دیگری باشرد  راه  

ی آن نشرسرته اسرت، بلکه  روروبهدرواق  داالنی نیسرت  ه  ودک 
توانسررت با  آن  ودک اسررت. این یعنی اینکه آیا میراه در  ردار  

گونه    تمر ز فکر، خود را به درون  ویر و باالی آن برسررراند  همران
زمران تراریر  او را بره    هرایداالن ره بره قبرل از مرگش تمر ز  رد و  

آنجا هدایت  رد. جسررم در آن دنیا معنایی نداشررت. با یادآوری  
ی نهن  ش، آن دنیرا، چیزی جز سررراخترهراهنمرای دانرای  هرایحرف

 رد  داد و سرفر میسرا نانش نبود. اگر به نهنش امیدواری راه می
 توانست راه زنده شدن و زندگی را بیابد.می
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از آن   را خرار   برایرد خود  آن  ودک جواب آن معمرا بود.  آری، 
 رد.  محیا  نرد ترا بتوانرد خرو  شرررود. برایرد نهنش را خرار  می

  هرای داالنبرد  ره ابتردا از آن، وارد  چراهی می  برایرد نهنش را بره
 زمان شد.

 *** 

دختر ا نون با احسراس باد گرم  ویر و آفتاب سروزان، چشرمش را  
براز  رد و خود را براالی چراه یرافرت. موفق شرررده بود  ره خود را از  

افتاد  ه با اسرربش در    سررال میانخار   ند. به یاد مرد   هاداالن
 نویسنده بروند. پیرمردبر ه منت ر او هستند تا به مالقات دوباره  

 وقتی به بر ه رسید پسر را نیز آنجا دید. به او گفت:

 دهم  ه هرگز با تو جایی نروم. »دیگر به تو قول می

 مرد گفت:

»او تمام ماجرا را به من گفت. او تقصریری نداشرت. ظاهرا  در آن  
 نی به راه  شرررروع می  اختیاربیبندی،  چاه وقتی چشرررمت را می

 رفتن. 

 :پسر حرف مرد را ادامه داد و گفت

 ردم بعد از آنکه از تمر ز بیرون آیی من  نارت هسررتم  »گمان می
ویم. من ترا آن لح ره برا  و بره تو خواهم گفرت  ره چگونره خرار  شررر

 افتد. دانستم این اتفاق می سی به درون چاه نرفته بودم و نمی

 میل گفت:دختر با حالتی بی

این اسرت  ه راه من و تو جداسرت.    مسرئلهاین نیسرت.    مسرئله»
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 توانم با تو ازدوا   نم. من نمی

تند.  ای چیزی نگفمرد نگاهی به پسر انداخت و همگی برای لح ه
 دختر باز ادامه داد:

زیرادی بره من  ردی و من برابرت آن از تو    هرای مر »در این مردت 
امرا  مر  تو در جهتی بود  ره من خواسرررترار آن  ؛   نمتشرررکر می

خواهم در این دنیرا  نبودم. آرزوی من چیز دیگریسرررت. من نمی
؛  بمانم. شراید به قول تو ی  دنیای اسرت نایی و بدون زحمت باشرد

به همین    چیزهمهاما این خوب نیسررت. من اینجا آزاد نیسررتم.  
ام  ه برای زندگی ختم اسرت. من ا نون چیزهای زیادی یاد گرفته

  ند. ترم می ردن دوباره الیق

 پسر گفت:

های  »اما من نگران تو هسررتم. ممکن اسررت در دنیا متحمل رنج
نیایی  ه باید  زیادی شرروی. ممکن اسررت  سرری تو را آزار دهد. د
خواهی با این  برای زنده ماندن جنگید و دچار زحمت شرد. آیا می

 شرایا سخت به دنیا برگردی  

  فرسررراییطراقرتهرای  »من در دنیرای واقعی حتمرا  دچرار زحمرت
ام  اما این انتخاب خودم است. خود آزادانه انتخاب  رده؛ شروممی

 ر خواهم بود. پذیو در برابر رنج آن نیز مسئولیت

 مرد گفت:

اما به ن ر من ارزم زندگی  ردن را دارد.  ؛  »دنیا دار مکافات است
بخصرروص برای ما  ه این فرصررت اسررت نایی نصرریبمان شررد تا  

 تری به آن بنگریم. بتوانیم با دید گسترده
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ای، نزد  »بهتر اسررت ا نون  ه تصررمیم خود را برای ماندن گرفته
و   برگردی  را  پیرزن  تکراری  برایرد روزهرای  تو  نگرذاری.  تنهرایش 

 رویم. بگذرانی و منت ر احضار باشی. ما نیز به راه خود می

 هایی سا ت شد.این را دختر گفت و جم  برای لح ه



 

 

 

 

 

 

 

   فصل دهم:
 پیرمرد نویسنده مالقات دوباره با



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دختر تمرام اتفراقرات گرذشرررتره، مراجرای چراه و راه خرو  از آن و 

تعریف  رده و گفتره بود  ره    سرررال میرانعرداوت براد را برای مرد  
پیرمرد را از    هاینوشرتهدسرتدهد آن چگونه باد به او اجازه نمی

اند و ی پیرمرد ایسررتادهروروبهرسررتوران خار   ند. ا نون آن دو 
، امرا از طرفی خوشرررحرال از  ر پیرمرد شمگین از عردم موفقیرت دخت

 سماجت او برای زنده شدن   نوعیبهبازگشت دختر و یا 

او    هایحرفچیزهایی گفته بود و پیرمرد ا نون با    سرال میانمرد 
توانرد بره  مرد گفتره بود اگر زنرده شرررود می  ای یرافتره بود.امیرد ترازه

اما  ؛  جایی  ه او  تاب را نوشرته برود و آن را به نزدیکانش برسراند
ی مراجرا را نگفتره بود. آن درخرت پیر، سرررنرگ  دختر بره مرد همره

داشرررتره بود از    بر حرذرمقردس یرا قرایق یرا هرچیزی  ره بود، او را  
ارواح سررررگردانی  ره بخواهنرد بره دنیرا برازگردنرد، امرا آن مرد  ره  
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حتی با اینکه مرده اسرت و ی  روح، اما انر ی  سررگردان نبود. او 
شناخت. زنده  ه او می  هایآدمفراوانی دارد، حتی بیشتر از خیلی 

محیطش   تنهرانرهبره او اعتمراد داشرررت. برا سرررفر  ردنش در  ویر  
جردیردی را مالقرات  رده بود  ره    هرایآدمعو  شرررده بود، بلکره  

ی. اطمینان داشرت  ه آن مرد موفق  امید بیشرتری داشرتند به زندگ
گشررت. پیرمرد را  بر خواهد  خواهد شررد و روزی دوباره به زندگی 

توانرد براعرث زنرده شررردن نمی  هرااینی  نجرات خواهرد داد، امرا همره
 دختر شود.

 رد. برا اینکره آن مرد مهربران،  ا نون، دوبراره احسررراس تنهرایی می
 رد برای زندگی دوباره؛ چه،  می نرارم بود. او خودم باید تالم 

تر شررده از علت آمدنش به این دنیا آگاهی یافته بود و مشررتاق
 بود  ه پدرم را دوباره ببیند.

رفت رو به دختر  در حالی  ه به سرمت اسربش می  سرال میانمرد 
  رد و گفت:

خواهرد  »بهتر اسرررت برویم. دیگر اینجرا  راری نرداریم. تو هم نمی
شرویم زنده شرویم و من اطمینان دارم ما موفق می  نگران باشری.

و  رفرت  نویسرررنرده خواهیم  این  بره  مر   زنرده  ره شررردیم 
 دهیم. ام را نشر مینامهندامت

شرد، اما خودم... زنده شردن دختر چیزی نگفت. آن مرد زنده می
خودم در گرو همین بود  ره بره پیرمرد  مر   نرد. پیرمرد نگراه 

ت و دختر و مرد به همراه اسرب، راهی  تشرکرآمیزی به دختر انداخ
  ویر شدند.



 253  ■    پیرمرد نویسنده مالقات دوباره با/   دهمفصل    
 

 دختر به مرد گفت:

 ات  ند  »تو نیز  سی را داری  ه راهنمایی

 مرد آهی  شید و گفت:

دانم از چره  ام. آن اوایرل آری. میهراسرررت  ره مرده»من سرررال 
اما دیگر نیسرت.  ؛  ندگویی. ندایی هسرت  ه مرا راهنمایی میمی

 ند فقا برای مدت  وتاهی  ا را راهنمایی میشاید این  سی  ه م
های  ما مأموریت دارد و بعد از آن خود ما باید پیش برویم. سررال 

ی اسبم صدای دیگری بسیار گذشت و من جز صدای خود و شیهه
 نشنیدم. 

 نم. او همیشرره با ماسررت. حتی در  گمان نمی  گونهاین»نه. من 
دانم بره چره علتی، حضرررور او را بهتر  امرا اینجرا نمی؛  دنیرای واقعی

  قردرآنامرا  ؛  آیرد برای مرا ترازگی دارد نیم. او اوایرل  ره میدرک می
شرود. او   ند  ه بخشری از نهن ما میماند و با ما صرحبت میمی

 همواره با ماست. 

به جایی از سررفرشرران رسرریده بودند  ه احسرراس خوبی به آن  
داشرررتنرد. شرررایرد این فقا حس دختر بود. راهنمرایش  م بره  

رفت. شراید آن  آمد زود میآمد و هروقت هم  ه میسرراشش می
رسرررد  ه  رود و زمانی می م میگفت. راهنما  ممرد درسرررت می

ی زنده ماند و خودم، و تنها خودم اسرررت  ه باید برادختر می
  در بابتر بود  شرردن تالم  ند و شرراید حدس خودم درسررت

 گوید.راهنمایش و آن نیروی عجیبی  ه سخن می

یافت و از  ام را باز میبا اینکره با  مر   ردن به آن پیرمرد زندگی
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ی داسررتان ما با  آن نیز عاجز مانده بود، اما دختر رنجور و خسررته
شررت، دشررت پهناور را به امید  ی خود دااندک امیدی  ه به آینده

تنها نبود و  سری    این بارپیمود،  مکانی تازه و سررنخی راهگشرا می
  نارم بود  ه مانند خودم به دنبال حیات بود و نشاط.

بعد از مدتی چشرمشران به چاهی افتاد. نزدی  شردند. اطراف را  
ی  ر هاما چیزی نبود. در آن لح ره صررردایی من م مانند  ؛  اویدند

دید  ه  ی ی  عده آدم را میسرربازان به گوم رسرید. از دور سرایه
 شوند. برخاست و پشت چاه ایستاد.نزدی  می

 مرد خندید و گفت:

 »نیازی نیست بترسی. 

 دختر به او نگاهی انداخت و گفت:

 شناسی  را می هاآن»

 پاسخ داد:  آرامیبهمرد 

 . شناسمنمی»نه. 

 را قبال  هم دیده است.  هاآن رد  ه نشان دهد اما جوری نگاه می

 ویر داشررتند. وقتی به چاه رسرریدند    رنگهمو  یکدسررتلباس 
مشرخص شرد  ه ی  عده سررباز هسرتند. دختر منت ر ماند تا مرد  

اما او چیزی نگفت و دختر خود جلو رفت و ؛  صرحبت  ند  هاآنبا  
 گفت:

  نید  اما اینجا چه می؛  »شما سرباز هستید

صر شد و فرمانده گفت:   سی جوابی نداد. دختر باز مم
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 بینی ما سربازیم  »نباید هر سوالی را از ما پرسید. مگر نمی

 دختر گفت:

 ایم. »ما گم شده

 مرد بالفاصله بعد از او گفت:

 اید. خواهم. حتما  شما هم مرده»اما ما از شما فقا  م  می
 فرمانده  ه رنگ پوستش قرمز و سوخته بود گفت:

 ه ما هم نشان بده  »اگر  سی را زنده در این سرزمین یافتی ب

 ه از فرط خسرتگی به چاه تکیه داده    ایعدهسرربازها خندیدند و 
تر بود  ها را به هوا ریختند. یکی از سرربازها  ه مسرنبودند خاک

 گفت:

»مرا امیرد زیرادی داریم. امیرد بره زنردگی و روزی خواهرد آمرد  ره  
 باالخره یکی از ما زنده شود. 

بر  رد خود را خشرن جلوه دهد، اما بعدها  فرمانده  ه ابتدا سرعی می 
 ه ظاهرسرازی بیش نیسرت، حرف سررباز پیر را   آشرکار گشرت   همگان 

 تصدیق  رد و ادامه داد: 

ایم. هرگز ناامیدی در بین ما »ما امید را به سرربازهایمان یاد داده
 یکی از ما زنده شود. راهی ندارد. آری، روزی خواهد رسید  ه  

 دختر گفت:

 نیم و با  »ما نیز امیرد داریم. به همین دلیل اسرررت  ه سرررفر می
 زنیم. افراد گوناگون حرف می

 فرمانده به سمت اسب رفت و گفت:
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 ام. هاست  ه سوار هی  اسبی نشده»چه اسب زیبایی. سال 

 دختر افسار اسب را به فرمانده داد و گفت:  سفر هممرد 

 سوارم شوی. حیوان آرامیست.   توانیمی»اسب من است.  

فرمرانرده بره مرد نگراهی انرداخرت و برا یر  حر رت سرررری  خود را بره 
پشرت اسرب انداخت. سرربازها خوشرحال شردند و فریادها  شریدند.  

 فرمانده با شرور خاصی گفت: 

شروی به  و شرور آن وقتی سروار آن می  »اسرب حیوان مغروریسرت
مسرلا    چیزهمه ند... پشرت اسرب  ه باشری به  تو هم سررایت می

 . شویمی

  شیدند. فرمانده باز گفت:زدند و هورا میسربازها فریاد می

  سرواری اسربسررسربز  شرورم   هایدشرت»اگر دوباره زنده شروم، در  
 خواهم  رد... 

بعد آهی  شرید و از اسرب پیاده شرد و به سرربازان دسرتور حر ت  
 داد.

  دختر  ه محو شرور فرمانده و شررادی سررربازان شررده بود به مرد
 گفت:  سال میان

  سرفر هم  هاآنبینم. دوسرت دارم با  می  هاآن»من امید زیادی در 
 شوم. شاید چیزهایی ازشان یاد بگیریم. 

مرد چیزی نگفت و هر دو  نار صرف من م سرربازها به راه افتادند.  
 فرمانده گفت:

توانید با ما بیاهد. بعد از آن شرما به راه خود  ی راه را می»تا نیمه
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 خواهید رفت. 

 دختر گفت:

  نید  »چرا به ما  م  نمی

 فرمانده گفت:

نبرایرد از مرأموریرت مرا     سهی پی  مر  هسرررتیم.  »مرا خود در  
 خبردار شود. ما حاف  مناف  دولت بریتانیای  بیر هستیم. 

 مرد گفت:

اید و سررربازان انگلیس پیش مرده  هاسررال »حاال فهمیدم. شررما 
ها هسرررتیرد. شررراید ی  قرن پیش... لباسرررتان را من در عکس

 ام. دیده

 دختر گفت:

فقا   هااسربام. زمانی  ه دیگر بعد از شرما مرده  هایسرال »من 
 اند. گرفته هاماشینهستند و جایشان را    هااسطبلداخل 

 از سربازان با اشتیاق گفت: یکی

بگویی  ه ا نون این سرررزمین چگونه شررده اسررت     توانی می »پس  
 ی  قرن بعد...  

 فرمانده گفت:

ها معنا برای این شررقی بینیپیشگونه  ه قرار بود شرود     »همان
نردارد، امرا برای مرا آری. چون آننره در آینرده برای مرا خواهرد آمرد 

 ایم. آن است  ه خود در گذشته تعزن  رده
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 انداخت و با حسرت ادامه داد:  بعد بادی به سینه

های سررسربز سررزمینم موهایشران را  »ا نون دختر ان در دشرت 
دوند. پسرران تازه به بلوغ رسریده اند و می در باد پریشران  رده 

انرد. پرنردگران آواز هرا انرداختره برا پردرانشررران قالب بره رودخرانره 
فراز خواننرد و  می  پردران هرا پرواز می بر ره   بر   ننرد. مرادران و 

 نند و تالم، تا سرررزمینی بهتر داشررته باشرریم.  سررخت  ار می 
سررزمین ما ا نون مانند بهشرتی شرده اسرت  ه هر س آرزوی 

 آن را دارد.  

  رد و گفت:  سال میاندختر رو به مرد  

این    هرلح های برای آینده نداریم. ممکن اسررت  »ما هی  برنامه
 سربازها از ما جدا شوند. 

 با سردرگمی گفت:  سال میانمرد 

ام  ره مراننرد  ... برا اینکره تو را و این سرررربرازان را یرافترهدانمنمی»
دیگر در این  ویر نیسرررتیرد و امیرد بره زنردگی داریرد، امرا     سهی 

باشرد و   برنامگیبیام... شراید از  ا نون از جسرتجو خسرته شرده
های جدیدی را بر من آشررکار  شرراید از اینکه امید داشررتم تو راه

  نی. 

 دختر گفت:

 نم حتی به درد  »اما من چیزهای نویی در سرر دارم  ه گمان نمی
 ن هم بخورد. گفت

 مرد گفت:
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اسررررت   بهتر  ا نون  چیزهرا،    جرایبره»بگو.  این  بره  فکر  ردن 
 هایمان را به اشتراک بگذاریم تا زودتر به نتیجه برسیم. داشته

قبرل از آنکره دختر چیزی بگویرد فرمرانرده انگلیسررری  ره از همره جلو  
 ت:تر آمد و در جوار آن دو به راه ادامه داد و گفبود،  می عقب

توانسرتم  »اگر شرما انگلیسری بودید و حاف  مناف  بریتانیای  بیر، می 
آن راز ن امی را به شرررما نیز بگویم تا در وقت زنده شررردن آن را به 

 اطالع مقامات دهید.  

 با خنده گفت:  سال میانمرد 

  ردی، حتی اگر ما انگلیسی هم بودیم. »تو هرگز این  ار را نمی

 فرمانده با عصبانیت گفت:

 »امکان ندارد ی  انگلیسی، به دولت و مردمش خیانت  ند. 

مرد و دختر چیزی نگفتنرد و فرمرانرده مغرور، از جیبش دسرررتمرالی 
 ام را پاک  رد و گفت:بیرون آورد و با وسواس عرق پیشانی

ها. محاسرربات جاسرروسرران ما »ما در حال جنگ بودیم. با بومی
درآمرد و قشرررون یکی از خوانین قردرتمنرد جنوب اشرررتبراه از آب  

ی صرررد و ده نفر مرا را نرابود  رد. برا اینکره از دولرت مر زی  همره
هم از   هاآناما حتی  ؛ خواسرته بودیم این خوانین را سرر وب  نند

ی ما سرربازان در آن جنگ  . همهآمدندبرنمیی قشرون بومی  عهده
به اردوی مر زی   هاآن شررته شرردیم. حال اگر تا قبل از رسرریدن  

ی بزرگی ر   ها،  سرری نتواند خبر را مخابره  ند، فاجعهانگلیسرری
 خواهد داد. 

 مرد گفت:
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 »تمام سر ن امی شما همین بود   

 مرد انگلیسی گفت:

یکی از سرربازان گفتم و او    »هه... معلوم اسرت  ه نه. سرر را من به
از معر ره فرار  رد، ترا آن را بره گوم فرمرانردهران در اردوی مر زی  

چاب  خان، زودتر از او به    هایاسباما بیم آن را دارم  ه  ؛  برساند
 اردو برسند و یا آن سرباز را در راه دستگیر  نند. 

 دختر گفت:

یده اسرت   فرمانده  »از  جا میدانی  ه آن سررباز به مقصرد نرسر
 جواب داد:

»برای اینکره مطمئن شررروم برایرد تالم  نیم و یکی از مراهرا زنرده 
 شویم. این تنها راه ماست. 

 دختر باز پرسید:

ده نفر هسرتید، اما ا نون یازده نفر بیشرتر  »اما تو گفتی  ه صردو
 نیستید. 

نفر از سررربازان من  نودونهفرمانده با حسرررت گفت: »آه... آری،  
 ایم. اند و فقا ما ماندهاحضار شده

بعد رو به سرربازان خود  رد و بعد از نگاهی توأم با تشرکر از دختر  
 و مرد همراهش خواست  ه جدا شوند:

یم. امرا ا نون برایرد از هم جردا شرررو؛  خوبی بودیرد  سرررفرهرایهم»
 خواهید برسید. امیدوارم به آننه می

 دختر گفت:
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ی ما یکیسرت. اگر  نار هم باشریم، زودتر به نتیجه  »اما هدف همه
 رسیم. می

 فرمانده نگاهی به اسب انداخت و گفت:

  نم. »به شماها هرگز اعتماد نمی

 ره    در حرالیبعرد بره سرررربرازان دسرررتور داد زودتر حر رت  ننرد و  
 خواندند، از آن دو دور شدند... .آواز می  جمعیدسته

 بهار؛»

 دوباره خواهد آمد.

 دشت سخاوتمند؛

 دوباره از خواب زمستانی بیدار خواهد شد

  ند.را ارزانی مردمان می  هایشتحفهو 

 خورشید؛

 نمایان خواهد  رد. هاجنگلها و باز خود را از پشت  وه

 ، در گردم است.چیزهمه

  سرررر   هراخلقی جروزی نیسرررتنرد و روزی دوبراره از میران تمرام  
 آورند...برمی

 اما

 امید...

  ند.ی ماست  ه هرگز شروب نمیتنها داشته

 امید در گردم نیست... .
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 ماست. امید همیشه با 

 *** 

 دختر رو به مرد  رد و گفت:

می بوده»احسرررراس  اینجررا  قبال   همرران   نم  نزدیرر   اینجررا  ام. 
 روستاست. محل زندگی تو. 

 مرد گفت:

 هرچند ام.  »اینجا محل زندگی من نیسرت. من دائم در سرفر بوده
 ام. به این روستای متروک زیاد آمده

انرد. چیزی بود  ره  بود  ره این دو موجود برا یکردیگر بوده  هرامردت
 رد. چیزی مراننرد تالم برای زنردگی، را بره هم نزدیر  می  هراآن

حس  نجکاوی. یا شرراید چیز دیگری بود  ه تا آن لح ه دختر از  
خبر بود. نیراز بره تنهرایی داشرررت. نره بره خراطر اینکره بره تمرام آن بی

سراسری داشرت و آن دوری آن دوسرت تجربیاتش فکر  ند. بلکه اح
گشررت و او را  ام بود  ه هر از گاهی در  البدی ظاهر میقدیمی

 رد. ممکن بود ا نون  ه در  ویر با آن مرد اسرت او  راهنمایی می
گفت  ه  آید. یا شرراید آن مرد درسررت می متر به سررراشش می

  م او را ترک خواهد  رد.راهنما  م

د. به چیزهایی  ه ا نون به دسرت آورده ها فکر  ر دوباره به نشرانه
ام  بود. به روز نخستین  ه جایی ایستاده بود  ه تنها  ویر احاطه

 رد بیشرررتر درونش فرو   رده بود و مراننرد براتالق هرچره تقال می
ی  ویر را دگرگون  رده بود. این  اما با سرررفر  ردن چهره؛  رفتمی

 رد.  اره سرفر میی  دنیای عجیب بود و برای شرناختش باید دوب
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چیزهای جدیدی  شرف  رده بود  ه بسریار امیدوارم  رده بود،  
 هرچند بسیار دور از انت ار بود.

رفتند، این تنها جای آن  ویر بود  ه  آن دو به سررمت روسررتا می
 شد رفت.می

انصراف نیسرت  ه چیزهای زیادی  ه حقت اسرت بدانی را به تو  »
  نگویم.

ای  قبراق و جوان بود. دختر لح هوار ی  اسرب  این صردای شریهه
 و با خوشحالی گفت:  جا خورد

 بود  ه با تو حرف نزده بودم. آری... بسیار سردرگمم.  هامدت»

زد. آرام و تشنه و انگار خیلی چیزها  اسب با متانت تمام حرف می
دانرد. اسرررب از سررررزمین  دانرد  ره جز او  س دیگری نمیمی

از رازهرایی  ره گراه مراننرد  ش میهرا و رازهرایشرررگفتی گفرت. 
هرایی نوران، هردایتگر راه موجودات آن بوده اسرررت و گراه  چراغ
 مرموز  ه جز هوشیاران قادر به درک آن نخواهند بود.  قدرآن

  ها سروال ترین  پرسرید. از ابتداییزیادی می  هایسروال دختر از او 
دانسرررت در   ه نهنش را همواره درگیر  رده بود تا ا نون  ه نمی

ام با سررفر دگرگون شررده   جای آن سرررزمین قرار دارد  ه چهره
زد  ره انگرار این آخرین دیردار و اسرررت. اسرررب جوری حرف می

ی موجودات آن  آنران خواهرد بود. او از نهن و اراده  صرررحبتیهم
 :گفتمیگفت. او سرزمین می

شرده توسرا نهن و   وپرداختهسراختهتمام این دنیا تصرور اسرت.  »
پذیری زیاد آن.  افیست  افکار سا نان آن؛ و این است دلیل تغزر 
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ام را عو  خواهد  تصررورت از آن را تغزر دهی. آنگاه دنیا چهره
 رد... این دنیرا هرگز از ازل وجود نرداشرررتره و هرگز ترا ابرد نخواهرد  

اولین مسررافر بنا شررد.   هایقدمباری، نخسررت ار ان آن با    بود.
موجودیت گرفت و رشررد  رد. موجودات دیگری آمدند و با افکار  

  دیگری از آن را بنا  ردند...  یگوشهخود  

اسرررب، فهمیرده بود  ره تمرام  رارهرای او در آن    هرایحرفدختر از  
  های داالنتوانسررت   دنیا تصررور خود اوسررت. حتی به این طریق

دانسرررت  ره هی  روحی احتیرا  بره شرذا و زمران را ترک  نرد. می
امرا انجرام دادن آن مراننرد عرادتی بود  ره او از قبرل بره  ؛  خواب نردارد

آن دنیرا آورده بود. برا این حرال هنوز بسررریراری از معمراهرا برایش  
را نه اسرب برایش پاسرخی داشرت و نه    هااینحل نشرده بود و 

 ای رسیده بود.خود به نتیجه

 ی افکارم را پاره  رد و گفت:رشته  سال میانمرد 

ام.  »به روسرتا رسریدیم. مدت زیادی نیسرت  ه من آن را پیدا  رده
الی در برگرفتره و نره اسرررب  ورا گرل  جراهمره می  ره جلوتر برویم  
 ارد و نه خودم. توانایی پیش رفتن د

 دختر گفت:

»روزی  ه من پا به این سررزمین گذاشرتم تصرورم از آن ی   ویر  
ام  بینم.  ویر چهرهامرا ا نون چیزهرای دیگری می؛  انتهرا بودبی

بینم. قبال  هم دگرگون شرده و ا نون روسرتایی با درختان بیشتر می
متفراوتی از  ویر دیردم. جرایی  ره محرل  سررررزمین   امتراق هرای 

ع یم بود و مردمرانی متفراوت. حتی موجودات    هرایسرررنرگتختره
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اند. ابتدا پیرزن و پسرری دیدم  ه  نیز با سرفر  ردن من تغزر  رده
 م  ره پیش رفتم  امرا  م؛ هی  امیردی بره زنرده شررردن نرداشرررتنرد

 سران دیگری را یافتم. آن پیرمرد و آن سرربازها و  سران دیگر و 
از این مردمان به ی  اندازه   هر داما نون  نار تو هستم. امید در 
اند. بسریاری امید  هاند و در  ویر ماندنیسرت. بسریاری ناامید شرده

انرد ی دارنرد، مراننرد آن پیرمرد و ا نون تو  ره سررررشرررار از امیرد  
های خوبی برای من اسررت. من یاد همه نشررانه هااینهسررتی.  

یابم.  ام  ه با سرفر  ردن امید بیشرتری برای زنده شردن میگرفته
احسرراسررات بهتری سررراشم    رفتهرفته نم و رازها را  شررف می

 آیند. می

 مرد گفت:

ی آن سرربازان  ت  چهره»آری. درسرت اسرت. من امید را در ت 
اما هدف آنان  ؛  هم به هدف خود خواهند رسید  هاآندیدم. حتما  

 است    شانن امیآیا جز انجام مأموریت 

 دختر گفت:

انرد و بره سرررمتش »هر چره هسرررت بره آن ایمران دارنرد. برگزیرده
ی ما نیز هسررت. باید به  روند. برای تصرراحبش... این وظیفهمی

 سمتش برویم. 

 مرد با تحکم گفت:

 »به سمت زندگی  

 ادامه داد: تریآرامبعد باز با صدای  

 »اما بهتر است بیشتر تالم  نیم. 
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 دختر نیز حرفش را تصدیق  رد و گفت:

 ار شویم. »آری، ممکن است هر لح ه احض
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 گوید:ایستاده است و می  سال میانی مرد  روروبهدختر  

به گمانم هر مکان داسرتانی دارد. این روسرتا به حتم زمانی پر از  »
من در  ویر چنین جایی را   تا نونر حال  ه  بوده اسررت. به هاآدم

جنبشرررنرد، امرا  انرد و بیهرا مردهتر  خرانرهنردیرده بودم. برا اینکره تر 
براز   پیردا    هراییحرفگویی  گفتن دارنرد. من بردین یقین  برای 

 م  رنگ حیات را  م  تا نونام  ه از ابتدای سفرم در این  ویر   رده
توجیره    گونرهاینمرا خود را  دانم دلیلش چیسرررت، ا. نمیامیرافتره
 ام. ام  ه راه را درست آمده رده

یش  ه در این لح ه از حرف زدنشران را انگار چیزهای  روروبهمرد 
نگرد و عمیقا   داند به اطراف میتجربه میبیشررتری از آن دختر  م

 گوید: ند و میدر فکر است. او به اسب تیزپایش اشاره می

ین روسررتا را بهتر  شررف  نیم. چه راه خرو  از این  »بهتر اسررت ا
اما ای  ام در تمام  ویر  ؛   ویر متصررل به همین روسررتا باشررد

 آن آهم و اطراف را بررسی  نیم.   بر فراز وهی بلند بود تا 
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 دختر گفت:

»باید در روسرتا بگردیم و اطراف را وارسری  نیم. شراید رازی درون آن  
 باشد.  نهفته 

 مرد سوار اسبش شد و گفت:

الی اسرت و دیگر وام. آنجا فقا گلرا  امل گشرته  طرفی »من 
 نیست.   چیزهی 

 دختر باز گفت:

از یکردیگر جردا شرررویم و جرداگرانره هر ردام    دهممی»من ترجیح  
سررویی را  شررف  نیم. اگر رازی  شررف  ردیم باز به همین جا  

  نیم. های خود آگاه میو یکدیگر را از داشتهگردیم  برمی

روند.  ای بعد هر ی  به سررویی می هر دو این را قبول  ردند و لح ه 
هایش فکر بود تا به داشته  ای وی ه تنهایی همواره برای دختر فرصت  

 م رنرگ  نرد. رازهرایی  ره هنوز برایش نراشرررنراختره بود و ا نون  م 
آن همان علت مرگش اسررت. هنوز   ترین بزرگ باخته بودند. شرراید  

نتوانسرته بود بداند جسرمش  جاسرت. در یافتن زندگی دوباره آیا  
اهمیتی داشرررت  ه بداند آن  جاسرررت  اگر چنین اسرررت باید به 

امرا این انتخراب خودم بود.  ؛  گرذشرررتره برگردد و آن را وا راوی  نرد 
وقرت تلف   هرا این خواسرررت این را بردانرد. یقین یرافتره بود  ره  نمی 

ی   ردنی بیش نیسرت. حال با این تفکرات مبهمی  ه به درون  اسره 
سرررم راه پیدا  رده بود، دو راه برایش مانده بود: یا به دنبال جای 

 به دنبال راه خرو  از آن سرزمین.   جسدم باشد، یا 

رفت. باید در آن سررزمین  راهش را برگزیده بود. باید به پیش می
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شرد تا بتواند از  یافت و یا با فرد جدیدی آشرنا میچیز جدیدی می
او  مر  بگیرد و بره نویسرررنرده  مر   نرد ترا بتوانرد راه خرو  را از  

 دوستش بپرسد.

نبود. تا اینکره درب  چنرانیآنفرق   ها را از ن ر گذراند.ت  خانهت 
توجهش را جلرب  رد. داخرل    تر  وچر هرای  یکی از خرانره  برازنیمره
ی اتراق در دیگری بره حیرات  امرا چیزی نیرافرت. براز از گوشررره؛  رفرت

شد. درب را باز  رد. حیاط  وچکی بود  ه دو طرف پشت ختم می
آن نیز برا خرارهرایی   طرفیر پوشرررانرده بود و    گلی راهآن را دیوار  

ی  وچ  پوشرانده بودند. سررتاسرر حیات را  خشر  و چند درختنه
و فقا ی  گوشره از سرمت چ  خالی    هایی  اشرته بودندسربزی

بود  ره آنجرا را نیز دو نفر پر رده بودنرد. برا ورود دختر، پیرمرد و 
دختر    طرفبهو   برخاسرررتنردی خالی بودند،  پیرزنی  ه در آن نقطره
 ید گفت: اوی زرد دختر را میآمدند. پیرزن  ه چهره

 »آه... نه دخترمان نیست. 

 فرتوت بود و نای ایستادن نداشت گفت:پیرمرد  ه  

 آید. »دخترمان دیگر نمی

تر  ی منت ر و شمگین آن دو نگراه  رد و  می داخرلدختر بره چهره
رفت. پیرزن صررورت  شرریده و الشری داشررت. چشررمانش گودی  

انبوهی ختم    هرایچروکهرا بره  زیرادی داشرررت و همران گودی
جلو داشررت و وقتی حرفش تمام  دندان در    تاییسررهشررد. دومی
 شررید. تمام دسررتانش مانند  شررد دسررتی به دور دهانش میمی

تر و خاک همان روستا ترک خورده بود. پیرمرد اما با اینکه ضعیف 
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 متری داشرررت. موهرایش تمرامرا     وچروکچینبود، امرا    تر فرتوت
 بودند. جایشسر  همگی  هایشدندانسفید بود و مانند 

پیرزن به دختر نزدی  شرد و از او دعوت  رد  ه بنشریند روی قالی  
  وچکی  ه در حیاط انداخته بودند و گفت:

 ه متروک اسرت و  سری به آن پا نگذاشرته   هاسرتسرال »اینجا 
ای  چیزی برایرت بیراورم  اسرررت. تو شریبی. چرا بره اینجرا آمرده

 . ایخستهبخوری  حتما  

 بعد با عجله داخل شد.

 دختر گفت:

 ام. چرا باید چیزی بخورم  »من  ه مرده

 گفت: ریختمی به همپیرزن  ه داخل اتاق را  

راسرررت می اولین مهمرانمران  »آه...  تو  از مرگمران،  گویی. بعرد 
 هستی. 

 دختر گفت:

از این سررررزمین خرار  شررروم.   زودیبره»من عجلره دارم. برایرد  
 خواهم دوباره زنده شوم. می

 پیرمرد  ه گوشش را تیز  رده بود رو به پیرزن گفت:

 خواهد زنده شود  »او چه گفت  می

 ندی گفت:پیرزن با صدای بل

  ار به این چیزها داری  هخواهد زنده شود. تو چ»آری. می
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ی آخر را نشرنید و نگاهی به دختر انداخت و باز  پیرمرد انگار جمله
 را بشنود.  هایشحرفی دهان پیرزن شد تا خیره

 ی شرمساری  رد و گفت:پیرزن خنده

زار بار  شررنود. باید ی  چیز را ه»گوشررش سررنگین اسررت. نمی
 برایش تکرار  رد. 

 بعد باز گفت:

خوری برایرت بیراورم  تو مهمران مرایی. زشرررت »گفتی چیزی نمی
 است  ه ما پذیرایی نکنیم. 

 دختر گفت:

خورم. عجلره دارم مرادر. برایرد برگردم... امرا برایرد »نره. من چیزی نمی
  مکم  نید... ظاهرا  تنها سا نان این روستا شماهد. 

 پیرزن گفت:

»این روسررتا زمانی پر از مردم بود. آب آن  م شررد.  ار هم نبود.  
برای درس و  ار به شررهرها رفتند. بعدها دیگران    ترهاجوانابتدا  

ایم. مرا منت ر امرا من و این پیرمرد مرانرده؛  هم رفتنرد. همره رفتنرد
دخترمان هسررتیم  ه برگردد. او به شررهر دوری رفته اسررت. برای  

خوانردن. آنجرا هم ازدوا   رد. اگر مرا هم بره شرررهر برویم او  درس  
بنرابراین تصرررمیم گرفتیم بمرانیم.  ؛  دیگر مرا را پیردا نخواهرد  رد

 گفتیم شاید برگردد. 

 دختر گفت:

اید. دیگر او هرگز نخواهد آمد، تا زمانی  ه مانند  »اما شرررما مرده
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 شما بمیرد. 

به دور پاهای الشرم حلقه  پیرزن دستانش را به هم مالید و آن را 
  رد و گفت:

ایم  ایم بسریار انت ار  شریدهاما ما وقتی زنده بوده؛  دانیم»آری می
ایم... مرا امیرد  انت راریم. بره آن عرادت  رده  خومدل و ا نون نیز  

داریم. نره امیرد بره مرگ دخترمران برای دیردار مجردد او. بلکره برای  
فرزنرد عزیزمران همیشررره در    زیسرررتن در دنیرایی بهتر  ره در آن

  نارمان باشد. 

اگر   هراآنآمیزی بره  دختر نگراه ترحم  رد و برا خود فکر  رد  ره 
ا نون تمام آرزوی آن دو دیدار فرزندشران اسرت، در جوانی آرزوی  

چه بوده اسرت  اگر آن پیرمرد و پیرزن وقتی  ه هنوز جوان    هاآن
نکرده بودنرد مرده بر آیرا آرزوی دیگری بودنرد و ازدوا   اشرررنرد 
شرد چه  رفت و احضرار میداشرتند  اگر خودم به دنیای دیگر می

رسررد  بعد از آن  می  چیزهمهآرزویی داشررت  آیا آنجا انسرران به  
چیسررت  آیا آن آخرین اسررت  آیا اصررال  وجود دارد  ه آخرین  

 باشد 

ا  ا نون و در آن دنیای واهی، فرصتی برای فکر  ردن به این چیزه
 نداشت. پیرمرد گفت:

 »برو چیزی بیاور تا مهمانمان بخورد. 

 پیرزن نگاه تلخی به پیرمرد  رد و با صدای بلند گفت:

 . خوردنمیچیزی  گویدمی»

 بعد رو به دختر  رد و گفت:
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بیراورم  شررررایرد   خورینمی»حراال چیزی   آب  بیراورم   برایرت 
 خواهی برایت چای درست  نم  ای  میخسته

 دختر گفت:

خورم. خسرررتره هم نیسرررتم. فقا  »نره مرادر، گفتم  ره چیزی نمی
 دانید  بسیار عجله دارم. آیا شما راه خرو  را می

 پیرزن گفت:

گفت راه »از هر راهی  ه بروی از اینجا خار  خواهی شد. دخترم می 
امرا راه ؛  دانم ام. نمی رود. من  ره نرفتره بسررریرار زیرادی را ترا شرررهر می 

 طوالنی را باید بروی.  

زنردگی دنیرای    گیروداردختر برا خود فکر  رد  ره این پیرزن هنوز در  
گوید و چه  واقعی اسررت و اصررال  حواسررش نیسررت  ه او چه می

حیاط  ه دیواری نداشرت نگاه  رد. آنجا را   طرفآنخواهد. به  می
هرای خرار و چنرد درختنره پوشرررانیرده بودنرد و پشرررت آن  برا بوتره
 داشت. دختر به پیرزن گفت: تریمتفاوتی  من ره

 »آنجا  جاست  

گفرت انرداخرت و گفرت  ره   ره دختر می  طرفیآنن نگراهی بره  پیرز 
 م  ه مردم از آنجا اما  م؛  آنجا سرابقا  هالق روستاهان بوده است

ی رود. او گفت آنجا چشرمهاند دیگر  سری به آنجا نمی وچ  رده
اند، آوردههای دور از آنجا آب میآبی نیز وجود دارد  ه در گذشرته

شرده اسرت. دختر از او خواسرت تا به آنجا برود.   اما دیگر خشر 
 خواست دختر از آنجا برود گفت:پیرزن  ه انگار دلش نمی

 »آنجا چیزی نیست  ه بخواهی بروی. بیابان است. 
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یافت تا آن دوی  ای را میاما دختر باز مصر شد. باالخره باید بهانه
 تنها را رها  ند و برود.

 پیرمرد گفت:

 رود  خواهد ب»می

 پیرزن حرف پیرمرد را پاسخ نداد و به دختر گفت:

بودیم. حیوان   خانهصاحبداشتیم.   بروبیایی»ما زمانی برای خود  
امرا ا نون پیر و فرتوت  ؛  زیرادی داشرررتیم. آقرای خودمران بودیم

 ایم. شده

دختر بره او دلرداری داد و خبر از زنردگی بهتری در آینرده داد. برا اینکره 
آمده  امید به   به وجود دانسررت این امید بشررری از چه زمانی نمی 

ی روسرتا پرسرید. از اینکه در گذشرته چگونه دنیایی بهتر. از او درباره 
تا به همان روسر متعلق اند. آن دو   رده بوده اسرت. مردمانش چه می 

دانسرت  اند. پیرزن نمی های دور در آن زندگی  رده بودند و از گذشرته 
هرایش گفرت. از آن روزهرایی  ره بره از چره برایرد بگویرد. ابتردا از جوانی 

به درد دختر    دام هی   ها این اما ؛  بود   چیز همه قول خودم صراحب 
یرا اگر بردردم می نمی  او چیزی نمی خورد  پیرزن  دانسرررت خورد   .
گفت زمانی روسررتا  امال  خالی از سررکنه شررده اسررت و باز رونق می 

های دور  گرفته اسرت. داسرتان او مانند ی  افسرانه بود  ه از گذشرته 
  رد: روستا حکایت می 

ی آن  های بسریار دور، در روسرتا رسرمی بود  ه در همهدر گذشرته»
نادر بود. مردم آن روسررتا هر از گاهی در ی  نقطه از    هاسرررزمین

  نوشتندمیشدند و تمام گناهانشان را روی  اشذی  روستا جم  می
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را بره    هراعلف  ردنرد و آن  پنهران می  هراییعلف و آن  راشرذ را بین  
دادند تا بخورد. سرپس آن بز را در جوار درخت چناری  ه  بزی می

بز   شررریردنرد و تمرام مردان بره آن  ترا بود، بره بنرد مینزدیر  روسررر
ایسرتادند  نیز باید دورتر می  هازنتا بمیرد.    زدندمیسرنگ   گناهکار
 ردنرد ترا طعرام  شررردنرد. بعرد الشررره را رهرا میگر مراجرا میو ن راره

حیوانات وحشرری شررود. به این طریق، تمامی افراد آن روسررتا  
  بار گناهانشررانشررسررتند و بعد از مدتی  ه باز  یگناهان خود را م

انداختند تا گناهان را به  شرد آن را به دوم بز دیگری میزیاد می
 خورد حیوانات وحشی بدهند.

امرا روزی از روزهرا اتفراق نرادری افتراد. بزی را  ره بره بنرد  شررریرده  
ریزد و بودند نمرده بود و بعد از رفتن مردم آن بز توانسررته بود بگ

بره  ردخردا بود    متعلقبره گلره برگشرررتره بود. آن بز  ره    شریزهبر    بنرا
روزی در جشررن عروسرری دختر  دخدا قربانی شررد و میان سررایر  

به خورد مردم داده شرد. فردای روز عروسری، زن  دخدا   هاگوشرت
شرناخت و خبر را به    را  ه پوسرت و سرر بز قربانی شرده را دید، آن

 ا رساند. دخد

تمام گناهان مردم دوباره به خورد خودشرران    ی بزرگی بود.فاجعه
رفته بود. این اولین بار بود  ه این اتفاق افتاده بود و مردم عادی  

دسرت   هاآن ردند  ه این نشران از ی  اتفاق شروم دارد.  گمان می
به دامن حکیم روسرتا شردند. حکیم  ه سرالیان سرال از مردم روسرتا 
 نده شررده بود و در  یلومترها دورتر عزلت جسررته بود، با اصرررار  

گفته بود همگی    هاآنداد. او به    هاآنای برای عال   ای نسخهعده
به شررهری بندری بروند و سرروار  شررتی بزرگی   هم  اتفاقبهباید 
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شروند و مدت سره روز را روی دریا به گردم بپردازند. مردم ابتدا  
ی عجیب چیسرت اما وقتی همگی  دلیل این نسرخه دانسرتندنمی

روی دریرا رفتنرد و دریرازده شررردنرد فهمیردنرد  ره من ور حکیم چره 
 بوده است.

اما از شرانس بد یا خوب آنان در روز سروم خبر رسرید  ه  شرتی به  
برخورد  رده و سرورا  شرده اسرت. ناخدای  شرتی از   سرنگیتخته

های  وچ   همه خواسررت  شررتی را ترک  نند و سرروار بر قایق
ها  م بود. شوشایی شررده بود و همه به  اما ظرفیت قایق؛ شرروند

تر  تالطم افتاده بودند  ه زودتر سرروار قایق شرروند. مردها  ه قوی
و   هازنبودند از ترس مرگ زودتر سررروار قایق شررردند و بیشرررتر  

تفراوتی مردان، زنران و جرا مرانردنرد. برا این بی  تر ضرررعیف  ود ران  
در  شررتی سررورا  شررده التماس  نان منت ر   ماندهباقی ود ان  

امرا هی  مردی بره آنران  مر  نکرد و همره از ترس  ؛   مکی بودنرد
ها از معر ه دور شردند.  شرتی شرق شرد و تمام  مردن، سروار قایق

به    سررالمتبه  سرروارقایقمسررافرانش را به ته دریا برد و مردمان 
به روسرتا برگشرتند و برای همیشره    هانآ از آنسراحل رسریدند. بعد 

 داشتگان خود را فراموم  ردند.

 شرتی، مرگ نبود. بلکه آنان به ته دریا  شردگانشرقاما سررنوشرت 
 ره تمرامرا  از طال بود و مردانی   رفتنرد و آنجرا شرررهری طالیی یرافتنرد

سررا ن آنجا بودند  ه جنس پوسررت بدنشرران مانند طال برنزه و 
در   هاآنداده شرده بود و شرهامتشران مانند  وهی اسرتوار.    صریقل

ای و از آن شرررهر افسرررانره   سهی   ترا نونآن شرررهر مرانردنرد و  
  سا نانش خبری نیافته است.
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 رد؛  برای دختر تعریف می  وترابآباین حکرایتی بود  ره پیرزن برا  
برای دختر   گونهآنخواسرت  جوری  ه خود آن را باور داشرت و می

تعریف  نرد  ره او نیز آن را براور  نرد. دختر فکر  رد ترا از آن مرد  
اما وقتی  ؛  شناسندهم برای آن دو بگوید. شاید او را می  سواراسب

را نیراورده ترا چیزی بخورد و از او گفرت پیرزن گلره  رد  ره چرا او  
اسررتراحت  ند. این را نیز بیهوده یافت و سررعی  رد پیرزن را از  

 هایش منصرف سازد.تعارف

شراید تا آن لح ه مرد توانسرته بود چیز جدیدی بیابد. دختر نیز  
گشرررت ترا بتوانرد برا دوسرررت قردیمی و برایرد بره دنبرال جرایی می

اصررار داشرت  ه    راهنمایش صرحبت  ند. به بیرون رفت. پیرزن
خواسرررت و برا این  امرا دختر این را نمی؛  دختر قردری دیگر بمرانرد

هرای  گردد. دوبراره در  وچرهحرال بره آنران گفرت اگر بتوانرد برمی
روسرتا به گشرتن ادامه داد. این بار او بود  ه راهنمایش را صردا  

امرا هر برار  ره  ؛  توانسرررت برار دیگر برا او حرف بزنردزد. شرررایرد می
یابد  زند و دختر مجالی نمیشنود، فقا او حرف میرا میصدایش  

 ...این باراما ؛   ه سواالت انبوهش را از او بپرسد

ای.  شرف اینکه جسرمت  جاسرت به زنده »راه درسرتی را برگزیده
 شدنت  مکی نخواهد  رد. 

این صرردای راهنمایش بود  ه به درخواسررت او پاسررخ داده بود.  
وقتی بود  ه راهنمایش در  البدی نبود و از هر سرمتی  صردا مانند  

 مانند باد.؛ آمدمی

 دختر گفت:
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»من ا نون اینجایم. تو گفتی برای زنده شردنم باید به آن پیرمرد  
بینی  ره نتوانسرررتم. ا نون چره  نم  آیرا برایرد  امرا می؛   مر   نم

 ناامید شده و منت ر احضار روحم شوم  

 ای  رد و گفت:هوا رقاص بود خندهصدا  ه مانند 

»نه... هرگز ناامید نشرو. آن پیرمرد باالخره نجات خواهد یافت. از  
ا نون تا ابد  اما تنها آن پیرمرد نبود  ه احتیا  به  م  داشررت.  
تو با درایتت توانسرتی مردان و زنان زیادی را از سررگردانی نجات 

تو همننین به آن    دهی  ه هزاران سرال در  ویر سررگردان بودند.
لیراقت تو را برای زنده    هااینی  زن روی بر ه  مر   ردی. آیا همره

 دهد  شدن نشان نمی

توجره بود بره پیمرایش دختر، برا خوشرررحرالی و در حرالی  ره بی
 ها، گفت: وچه

»یعنی من ا نون الیق زنده شرردنم  من ورت این اسررت  ه برای  
  گونهایندادم ... اگر ت میزنده شردن باید روح سررگردانی را نجا
. بلکه  تنهاییبهام... البته نه است  ه من صدها روح را نجات داده

 . اند رده سان دیگری نیز  مکم  

 صدا باز اطراف دختر پینید و سوالش را تکرار  رد:

 »آیا تو الیق زنده شدن هستی  

 های خودت آری. »آری. طبق گفته

 درست است. من نیز به همین اعتقاد دارم. »

 نم ا نون باید زنده شروم و تو  »پس منت ر چه هسرتی  فکر می
 نیز باید  مکم  نی. 
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 صدا گفت:

 »چه تصوری از زنده شدن داری  

 دختر مردد ماند. صدا باز ادامه داد:

»احتمراال  همران تصررروری  ره از مرگ داشرررتی... طی یر  سرررری 
اما آن حوادث چه بود   سرری  ؛  در این دنیا یافتیحوادث خود را  

نمری دنیررا  این  میدر  نیز  خودت  نمیدانررد.  هم گویی  من  دانی. 
دانیم و آن داشرتن یا نداشرتن اما همگی ی  چیز را می؛  دانمنمی

امید در سرا نین این سررزمین اسرت. تو ابتدا  ه به  ویر آمدی با  
ناامید از زنده شدن بودند و تو   هاآنآن پیرزن و پسرر آشنا شدی. 

نیز با تلقین آنان ناامید شردی. تا اینکه مرا یافتی. من به تو امید  
 م  اند ی دادم. برخاسرررتی و برای زنده شررردن تالم  ردی و  م

امیرد یرافتی و مردمرانی را دیردی  ره امیردوارتر بودنرد. حتی جغرافیرا  
چره زمرانی    رد. ا نون بره من بگونیز بسرررتره بره امیردت تغزر می
 ای  تر شدهاحساس  ردی به زندگی نزدی 

 دختر با تردید پاسخ داد:

های مختلف حرف  »از وقتی  ه با تو حرف زدم. از وقتی  ه با روح
تر  ردند  ه  امید فراوان داشرتند و مرا مصرمم  هاآنزدم. بعضری از  

 در پی زنده شدن باشم. 

 صدای موا  گفت:

اما  ؛ گویی. از زمانی  ه با من حرف زدی»آری. شرراید تو درسررت ب
 گویم از زمانی  ه امیدوار شدی. من می

 ایستاد و گفت:  ایلح هدختر  
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توانم هی   اما من نمی؛  گویی درسررت اسررت ه می  هااین»تمام 
تو و زنرده شررردنم بیرابم. البتره  ره من   هرایحرفارتبراطی بین  

اما واقعا   ؛  رسرمامیدوارم و یقین دارم  ه به هرچیز  ه بخواهم می
برای    هاسررال دانم چه  نم  حتی آن مرد نیز  ام. نمیخسررته شررده

ای نرسریده اسرت. گاهی  زنده شردن تالم  رده اسرت و به نتیجه
یرابرد. برا اینکره م راه می نم انرد ی نراامیردی بره درون ره بره او فکر می

 اما او هرگز موفق نشده است. ؛  خود آن مرد  وه امیدواریست

 صدا گفت:

 ند و من امیدوارم »موفق نشرده اسرت، اما همواره تالم می 
  ه روزی موفق شود.  

 صدا باز ادامه داد:

 »تو از این دنیا چه تصوری داری  

 دختر گفت:

ام  ه این دنیا بر اسرراس تفکرات ما شررکل  گرفته»این را قبال  یاد  
گیرد. این دنیرا تصرررور مراسرررت از آننره در نهن خود از آن  می

ایم. با این اوصراف خود را توجیه  ردم  ه خسرتگی برایم  سراخته
معنیسرت و تصرور نهن من است و شاید نوعی عادت است  ه  بی

م تا  به همراه خود دارم. با خسررته نشرردن، تالشررم را بیشررتر  رد
 زودتر به هدفم برسم. 

 صدا گفت:

برا راه دادن امیرد بره نهنرت، انت رارت از دنیرا تغزر بود و دنیرا نیز  »
خا سرتری و   چیزهمهای هسرتی.  تغزر  رد. تو در سررزمین مرده
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ها، حتی نهنت. انت ار داری  منجمد اسرت. خاک، درختان و خانه
این    خوبیبرهامرا برای آن خود برایرد تغزر  نی و تو  ؛  دنیرا تغزر  نرد

 ار را  ردی. از ابتدا هدف مشررخص بود. هدف سررفر بود. اینکه 
مشرخص    وجههی بهاما ؛  یکجا نمانی. مردمان بیشررتری را ببینی

نبود  ره قرار اسرررت  ره را ببینی. در نهن خودت نگنجران  ره تمرام  
این حوادث را نوشرته بودند و روی خا خاصری قرار داشرت. تمام  
آن مردمران و اتفراقرات بر ا ر حراد ره بود و من نیز چیزی خرار  از  
تو نیسرتم. من درون تو هسرتم. به قول خودت ا نون در این دنیا،  

من تونلی هسرتم از درون تو به دنیای  شروم. بیشرتر احسراس می
امرا ؛  بیرونرت  ره از آننره آن بیرون حرادث گردد، مطلعرت گردانم

رود. همیشرره این ی  ی  چیز همیشرره روی ی  خا پیش می
قانون پایدار در این دنیاسرت  ه با امیدواری، دوباره زنده خواهی  

به  ی  می  اما راه آن به این راحتی نیسررت و دیدی  ه عده؛ شررد
شرروند... ا نون عجله  ی  می موفق میدنبال آن هسررتند و عده

آن پیرزن و پیرمرد احضرار شروند. از خطر    زودیبه ن. قرار اسرت  
 دوری  ن. 

 دختر با اضطراب گفت:

برایرد بردانرد  ره بره   سرروار اسرررب دانم برایرد  جرا بروم  آن مرد »امرا نمی 
ای در روستا برگردیم. او ممکن  روستا برنگردد. ما قرار گذاشتیم به خانه 

 است احضار شود...  

 صدا پاسخی نداد و دختر باز ادامه داد:

ام. آن  زیادی دارم  ه به جوابشران نرسریده  هایسروال »من هنوز 
 ... رازآلودهای  پیرزن و پسر چوپان. چاه
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 شد حرف دختر را قط   رد و گفت:دا  ه انگار دور میص 

»اگر قول بدهی  ه زنده شرروی مرا برای همیشرره درونت خواهی  
 داشت و اگر موفق نشدی منت ر احضار بام. 

دختر به انتهای روسرتا رسریده بود. دوسرت نداشرت بیشرتر در آن  
 رد  شرد. آن لح ه فکر میروسرتا بماند. باید هرچه زودتر دور می

 شد از دست مأموران. ه اهمیتی ندارد به  جا. فقا باید دور می

 *** 

راه را یافته باشررد و برای اینکه به    سررواراسرربممکن بود آن مرد  
اما اگر مأمورین احضرار  ؛  دختر نیز راه را نشران دهد به روسرتا برود

رفرت. آن مرد  آن مرد بره هردر می  هرایتالمدیردنرد تمرام  او را می
توانسررت او را بیرون از روسررتا ببیند  به او  م   رده بود. اگر می

راهنمایش   هایحرفتوانسررت تمام ماجرا را به او بگوید. یاد می
گفت امیدوار است به زنده شدن آن مرد. آری. ممکن افتاد  ه می

هایی بود  ه  همه تسررلی  هااین.  بیفتدنبود آن مرد گیر مأمورین 
داد. برا این حرال دختر بره راهش ادامره داد، امرا سرررعی بره خود می

  رد زیاد از روستا دور نشود تا بتواند مرد و اسبش را بهتر بیابد.

روسرررترا را همگی    طرفاین ره مرد نیز قبال  گفتره بود    گونرههمران
بود  مانند این  ؛  دادوی را نمیرالی پوشرانده بود و مجال پیادهوگل
خشر  شرده و زمین   تازگیبهای بوده  ه  سرالیان قبل آنجا بر ه   ه
زیادی از انت ار دختر گذشررت و   هایمدت رده اسررت.    آلودگلرا  

تر شرد. مرد و اسربش به  باالخره از دور سریاهی دید.  می نزدی 
ه سرمت آنان دوید و وقتی مرد او  رفتند. دختر بسرمت روسرتا می

را دید سروار بر اسربش شرد و به سرمتش تاخت. پاهای دختر پر  
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 الی و وقتی مرد او را دید گفت:وشده بود از گل

الی  ره پراهرا را بره  ونردارد. جز گرل  چیزهی ام.  »من آنجرا بوده
 . اندازدمیزحمت  

 دختر بالفاصله گفت:

های احضرار  »بهتر اسرت هرچه زودتر از اینجا دور شرویم... فرشرته
 روند تا دو روح را احضار  نند. و به سمت روستا می  اندراهدر 

مرد منت ر توضرریح دختر نماند و دسررت او را گرفت و سرروار بر  
اسرربش  رد و هردو از روسررتا دور شرردند. دختر  ه ا نون اعتماد  

مرام اتفراقرات را برای او تعریف  رد. مرد   راملی بره مرد  رده بود ت
نیز از تجربیراتش گفرت و اینکره در گرذشرررتره نیز بره نهنش خطور  

دشروار نباشرد  ه او   چنانآن رده اسرت  ه ممکن اسرت راه خرو   
 متصور است.

 دختر گفت:

»من قبال  هم بره چیزهرایی فکر  رده بودم. اینکره این دنیرا برا سرررفر 
این در نهنم    چنران آن امرا بره تو نگفتم.  ؛  یرابرد  ردن من تغزر می 
آمد  ه از ابراز آن نیز ابا داشرتم. شراید بهتر اسرت  بیهوده به ن ر می 

دلیلی مردم  ره  ی مردنم برایرت بگویم. من بره همران بی از تجربره 
مراننرد  ؛  آنکره بردانم مردم ا نون بره دنبرال زنرده شررردن هسرررتم. بی 

  چنیناین  م مرده بودم. الاقرل در تصرررور خود  رؤیرایی بود. من  م 
پنردارم. من دیردم  ره چگونره برا تکرار و روزمرگی براز بره چیزی را می 

ی بیشررتری از مرگ رسرریدم. وقتی وارد این دنیا شرردم حتی درجه 
تنفس هم برایم زجرآور بود. هوا داغ بود. بره من گفتنرد بره این 
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هرای زیرادی در  ویر   ردم. مردت    نم. عرادت هم وضررر  عرادت می 
ها و . این سرراعت تحمل قابل شررد و آرام می ام  م زندگی بودم و  م 

  لح هی  بینم  ه مرگ من  نم می ها به گذشرررته  ه فکر می لح ه 
ای  ه تلنگری به من زده نشررد به اعماق  نبوده اسررت. من تا لح ه 

 بیشرررتر شرق   لح ه به لح ه ماننرد دریایی بود  ه  ؛  رفتم مرگ فرو می 
ای دیدم و دنبالش  ه رفتم  ینکه بیدار شرردم. نشررانه شرردم. تا ا می 

پسرر ی آن پیرزن و های بیشرتری هم دیدم. خودم را از  لبه نشرانه 
احسرراس شررادی   لح ه به لح ه جدا  ردم و سررفر  ردم.    چوپان 

ی  دربراره  هرا آن  ردم. مردمران بیشرررتری را دیردم و برا  بیشرررتری می 
نده شدن حرف زدم. تا ا نون  ه  نار تو هستم و های ز زندگی و راه 
ام  ه زنده شردنم نیز درسرت مانند مرگم تدریجیسرت.  یقین یافته 

 آری... من در حال زنده شدن هستم.  

سروار  ه تا آن لح ه چیزی نگفت، افسرار اسرب را  شرید مرد اسرب
 و گفت:

یعنی مانند تو به آن شر  داشرتم.  ؛  دانممی»آری من نیز همین را  
ما از وقتی زنده خواهیم شرررد  ه تالم  نیم. مردمان بیشرررتری  
ببینیم و امید داشرته باشریم... اما ا نون تو نیز مانند من میدانی  
 ه هی  راهی وجود ندارد جز مراجعت به درون خود؛ و این یعنی 

 اینکه راه من و راه تو جداست. 

 دختر گفت:

 نم. هردو  فکر نمی گونهاینیعنی الاقل من ؛  نیسرت  »راهمان جدا
خواهیم زنرده شرررویم و وقتی در دنیرا همردیگر را ببینیم بره تو  می

 یقین حاصل خواهد شد  ه راهمان یکی بوده. 
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این را گفرت و از اسرررب پیراده شرررد. مرد نگراهی بره او انرداخرت و 
 گفت:

شردن هسرتم و  های زیادیسرت  ه در پی زنده»آری... من مدت
 هرگز مانند ا نون به زنده شدن امیدی ندارم. 

ی  ای بعد مرد و اسرب به نقطهای  شرید و لح هاسرب نیز شریهه
 سیاهی تبدیل شدند.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   فصل دوازدهم:
 بخشالهام ی ها وه

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
انگیز، چیزی نبود جز دختر  ا نون در آن نقطه از سرررزمین اعجاب
 رد. دیگر آزاردهنده نبود و  ه وزم باد متفاوتی را احسرراس می

خورد. آفتراب ی بردنش پی  میمراننرد نسررریمی خوم، میران توده
از همه احسراسری بود  ه داشرت  ه تا    تر مهممانند همیشره نبود و 

و   چیزهی آن مرد هم رفته بود.    آن لح ه هرگز نداشررته اسررت.
در آنجا نبود. در تشررابهی ظالمانه، شرربیه همان دنیایی    سهی 

امرا ؛  بود  ره ابتردای ورودم تجربره  رده بود؛ آنجرا نیز تنهرا بود
ا نون امید داشررت و این تنها دلیلی بود  ه تشرربیه این لح ه را  

 پنداشت.ورودم را ظالمانه می  یلح هبه  

رفت. برای  ا نون باید به سرررمتی می بخشزندگیبا این تفکرات 
اهمیتی نردارد  ره    چنرانآنای فکر  رد  ره او روح اسرررت و  لح ره

الی او را به زحمرت بینردازد و یا او را خسرررتره  نرد. باالخره آن  وگل
شرررد. هرچنرد هم  ره طوالنی براشرررد برایرد برایرد تمرام می  والیگرل
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ای و جرایی براشرررد  ره آن پرایران یرابرد. آری. این آخرین  نقطره
 رد. اسرررب تیزپرا او را  تصرررمیمش بود و برای آن برایرد عجلره می

بسریار از آنجا دور  رده بود. دختر با سررعت بیشرتری راه رفته را  
یی  ره بره عقرب هرادویرد و لح رههرایی بود  ره میبرگشرررت. لح ره

 رد ترا جرایی  ره پرای  انرداخرت و اطراف را وا راوی مینگراهی می
 احساس  رد. ترینرمخود را در زمین  

دید. های را د را میهایی از خانهنزدی  روسرتا بود و از دور هاله
تر  شرد و رفتن را برایش سرختبیشرتر می  لح هبهلح هالی وگل
یش جز افق چیزی نبود. سرررعی  رد سررررعتش را  رووبرهر رد.  می

ای برگشرت هم مقدور نبود. لح ه  قدرهاآناما برایش  ؛  بیشرتر  ند
و به عقرب نگاه  رد. روسرررتا محو شرررده بود و او در میان زمینی  

 های چسبناک بود.الیووسی  از گل

تر  الی پیش رفرت. وزم براد  می خنر ومردت زیرادی در آن گرل
هرا  متر  الیو م گرلتر رفتره بود.  مشرررده بود و آفتراب پراهن

توانسرت با سررعت بیشرتری پیش برود. تا  شردند و دختر میمی
جایی  ه باز زمین زیر پایش سررفت شررد و دختر توانسررت برای  

  هرایدشرررتو    هرامردت دیگری بردود. همننران همران بود. زمین
نهرایرت دختر تمرامی نرداشرررت و این دو بره  انتهرا مراننرد امیرد بیبی

خواسرررت در برابر  نمی   ردامهی جنرگ یکردیگر رفتره بودنرد و انگرار  
 دیگری  وتاه بیاید.

ای دختر احسررراس  روی بیهوده، برای لح رهپیراده  هرامردتبعرد از  
نهایت دشرت و ناامیدی خفیفی  رد. شراید در این جنگ، این بی

خواسرت پیروز شرود. آفتاب همننان آن سررزمین   ویر بود  ه می
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توانسرت  ی خرسرندی دختر بود  ه می رد و این مایهرا روشرن می
 یش است را ببیند.روروبهآننه 

 رد. آیا این تلقین بود  او  ه نباید خسرته  می  احسراس خسرتگی
ای بود و او  امرا چره تلقین قوی؛  اسرررت  گونرههمینشرررود. حتمرا   

توانسرت در برابر آن مقاومت  ند. او را به زمین زد و دختر از  نمی
ای روی زمین دراز  شرررید و نخواسرررته به  فرت خسرررتگی لح ه

 خوابی عمیق فرو رفت...

 

انگیز و پاسررخ داده اسررت، دنیای اعجاب  هایتلیاقته  »... دنیا ب
زا به پایان رسریده اسرت. این پایان رو تو خود برای او  باد وحشرت

 ... برخیز... برخیز ای بائو... ایساخته

دختر روی زمین دراز  شرریده اسررت و محو آسررمان آبیسررت  ه  
زنند. دختر به صدا  میصداهای گاه نزدی  و گاه عمیق با او حرف 

 پاسخ داد:

 . امخسته»بسیار  

 صدا باز دور و نزدی  تکرار شد:

  ... برخیز... برخیز ای بائو...»

 دختر گفت:

 »تو مرا چه صدا  ردی  

 صدا گفت:

 . گرددبرمی»بائو... یعنی بانویی  ه بعد از مرگ به زندگی 
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 تکانی به خود داد و گفت:دختر در خواب عمیق  

 . امنشدهای. من هنوز زنده »در انتخاب اسم  می عجله  رده

 صدا باز تکرار شد:

  ... برخیز... برخیز ای بائو...»

. چشررمانش هنوز سررنگین بود و خمار.  برخاسررتدختر از خواب 
رف زده  آمد. با  سری حیادم نمی  درسرتیبهخوابی دیده بود اما 

ام  م شرده بود. برخاسرت و اطراف را نگاه  رد.  می از خسرتگی
بود. باز راهش را ادامه داد و به سررمت افق رفت. داشررت به این  

توانرد در آن  فکر  رد  ره اگر روزی بتوانرد دوبراره زنرده شرررود می
آن    هاینوشررتهدسررترسررتوران وسررا  ویر، با اند ی جسررتجو،  

ها  ، دقیقهها انیهشد با  ند. زمان چیزی بود  ه میپیرمرد را پیدا  
 تصوری  ه قبال  از آن داشت.  برخالفهای آن بازی  رد،  و ساعت

هر چیزی را باید پایانی باشرد جز برای امیدم  ه باز با قوت قلب  
روی احسررراس دردی در  آن را یرافتره بود. ا نون از زیرادت پیراده

هرا را  هرا و زمینداد و لح رهامرا براز ادامره می   ردزانوهرایش می
ام  نوردید. آننه در چند لح ه بعد در برابر چشرمان خسرتهدرمی

حریررت بررایرش  عرلرم  ررد،  جرردیرردی  قرردم  سررررزمریرن   . برود...  آور 
 یش  شف شده بود.روروبه

 *** 

آمردنرد. آننره  ی آن دختر، بره ن ر میهرا، موقرتر از همیشررره وه
ها  ه تمام دشررت زیر پایش ای بود از  وهی او بود زنجیرهروروبه

و پایان سررزمین   زندگی  بخشالهامها،  را محاصرره  رده بود.  وه
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های  خواسرت زودتر به سرمت  وه ویری  ه اسریر آن شرده بود. می
شرررد. او درد را  بردود امرا درد پرایش مران  می  شرررتنیدادوسرررت

 رد و خسرتگی را. ا نون دختر شرق در باوریسرت  ه  احسراس می
 ند و خسررته  او دوباره زنده شررده اسررت. درد را احسرراس می

شرررود و برا امیردی  ره مخزن آن ترا ابرد تمرام نخواهرد شرررد بره  می
ه آسرمان رسریده  ه  های بلند و بشرود.  وهها روانه میسرمت  وه

زندگی در جریان اسرت و دختر  ه با وجود خسرتگی    هاآنپشرت 
 رود.باز به سمت آن می

شرد، مانند مرگش  آنکه خود متوجه شرود داشرت زنده میدختر بی
صرردا بود، اما فقا او دانسررت  ه راه زنده شرردنش،  ه آرام و بی

ازآلود و دشررروار  ر  هرایراهجغرافیرای خراصررری نبود، هی  خبری از  
رفت زندگی را  نیسرت، چه راه بسریار آسران اسرت. به هر سرمتی می

 آنکه بخواهد.  شرطبهیافت،  می

 

 »پایان  


