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 القلم•° هو°•

 

 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰: آغاز

 ۱۴۰۰/۲/۱۸: پایان

 ی: ادب نثر 

 

 :خالصه

 !اندازدیها مو ناقوس ترس، لرزه بر اندام آیدیخطر به صدا در م زنگ 

 است!« ینَاشوُزشت در کم ید؛باش مراقب»

در  یتانسان شوند،یم یدار خود ب یها از خواب خرگوشدر آن هنگام که راز  و
و عشق در  کشدیسر به فلک م اعتمادییب  آرامد،یساز مدست یهاتابوت

از کلمات رقصان،  یانبوه  یاناو در م شود؛یتار و پود محبت، مدفون م یانم
 !گرددیمستغرق م

به درون  فام،یریکاغذ نازک ش  یبر رو یسیکه با لغزاندن خودنو  اینویسنده
داستانش منتخب  هاییتنجات شخص یخود سفر کرده و برا یقصه

 .شودیم



 

 
5 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

  

است که  یرانیا یهادر اسطوره یاَاشوُزشت نام جغد افسانه یابهمن  مرغ»
در   یشهباشد؛ اشوزشت که ر  یزدانفرشتگان و ا  یاریگر تا    یداهورامزدا او را آفر 

واژه  یناز ا یجغد بوده است. در اوستا بخش ینیدارد، نام د ییاوستا یاواژه
اشوزشت، دوستدار  واژه یمعنا یبترت ینادوست داشتن است. به یبه معنا

است. الزم به ذکر است که جغد نماد شوم، نحس و  یزگاریو پره یپاک 
 .«باشدیم یبدشگون 

 

که دوست  یشخص ترینیینها ی،اجغد افسانه ینآخر  َاشوُزشت: آخرین
 دلداده. ین  بازپس شود،یو دوست داشته م داردیم

 

 

 ها:فصل سر 

 

  ییفصل اول: آشنا -

  یشگیهم ی  فصل دوم: نحس -

 از فرزندان محبت  اییهفصل سوم: هد -

 ییفصل چهارم: جدا -
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 فصل پنجم: رفتن، رستن و بازگشتن!  - 

  آیدیفصل ششم: او م -

  یننشفصل هفتم: دل -

 خاطرات  یانم یفصل هشتم: نبرد -

 فصل نهم: انهدام دل  -

 ها قصه یایبا دن یرینش یفصل آخر: وداع  -

 

 

 

 :مقدمه

 یعاشقانه یهاکاغذ، برآشفت و لب به سخن باز کرد. از نامه  یاز دلتنگ  قلم
که  یکسان  یبازمانده ین  بازپس یاند. قصهگفت که ناتمام مانده ایینویب 

. قلم، پژواک یدرا به سمع رسان شوندیو دوست داشته م دارندیدوست م
 یس  . آن خودنویدکش یر ها را به تصواشوزشت یبازمانده ینآخر  ینآگغم

 !یدادگان دل ترینییکه نگهبان نها  یی! از توینمنشاز تو گفت دل یسخوشنو

*** 

 !«شوندیم یمنخوش هایزدهمینس گاهی»
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 یر را به ز امیختهو لجام گس گونینارنج  یموها یم،از سرما زدهیخدستان  با 
ها را پشت گوش انداختم. از آن یافرو فرستادم و دسته رنگمیآب  یروسر 
آن   یرو  یانداختم که با خط ناخوش و مشک   یو زرد  یمیقد  یبه تابلو  ینگاه 

 نوشته بودند:

 «یشونیپماه خرازی»

شدم و با شتاب  یرا هول دادم. وارد خراز اشاییشهزدم و درب ش لبخندی
 یشرا دچار تشو یگرم خراز یو سرد، فضا رحمیب  یدرب را بستم تا هوا

 نسازد!

 !یشونیپسالم ماه -

شده  یاهس یکسبز؛ ل هاییکاش  یدنکش  یبه من مشغول ت  توجهیهم ب  هنوز 
 بود! یفیاز شدت کث

 ها! جواب سالم واجبه -

و زردرنگ   یگچ   یوار را به د  ی. ت یستبه من نگر   یدرا آرام بلند کرد و الق  سرش
جا خوش کرده بود،  یوار د یکه گوشه اییبرق  یداد و به سمت بخار یهتک

 رنگ،یخاکستر  خرابیمهدار نچرخ یصندل یکرد و رو یادتر رفت. آن را ز
به   توجهیماند. ب   یرهرنگ نشست. منتظر به من خ  یاو قهوه  یچوب   یز پشت م

آن قرار دادم. با دستم   یرفتم و دستان سردم را باال  یبرق   یاو، به سمت بخار
رنگم نشسته بود،   یاسیو بافت    یفمظر   یهاشانه  یکه رو  یدرنگیسف  یهابرف

با لرز  خورد،یو مرتبم به هم م یدسف یهاور که دندانطپاک نمودم و همان
 گفتم:
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 !زنییم یخ یبمون  یرونکه ب  کمیهسرده ها... یلیخ یروناون ب - 

 یکه رو اییگرفتگ مرا به ماه یو توجه یدزرد و نازکش باال پر  ابروهای
 یکما ساکن شده؛ ل یبود که در محله یبود جلب کرد. چند سال اشیشانیپ

بلندش   یشانیپ  یکه رو  اییگرفتگ ماه  یلو به دل دانستیش را نماسم  یکس
 !یدندنام یشانیپهنقش بسته بود؛ آن را ما

 دخترک؟ خواییم یچ  -

بود که  یجور یشانیپشد. اخالق ماه یدادر چشمانم هو یخوشحال برق
 ینبود و ب  یو منزو یر گها ارتباط برقرار کند. گوشهانسان  یگر با د توانستینم

 گفت؛یاش رفت و آمد داشتند؛ تنها با من سخن مکه به مغازه  یکسان   یهمه
کرده   بندییرهال جسیانم یشانیپماه یکه کلمات را برا  ییکم! گو  یلیاّما خ
 بودند!

 کاموا... .  -

در حدقه چرخاندم؛ انگار که منتظر نگاهم کرد. چشمانم را با حرص  دوباره
 یرنگ و نازکش را تکان دهد و با صدابنفش یهااگر لب شد،یزحمتش م

 زمختش از من بپرسد:

 ی؟چه رنگ  -

باز هم از من سٔوال  ماند،یبودم اگر تا خود صبح هم منتظر م مطمئن
 کار شدم و گفتم:بهسبب خودم دست ینبه هم پرسید،ینم

 شال ببافه! خوادیام...معمه یا...بر خوامیم یاسورمه -
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 یچانه  ام،یکوتاه و مربع  یهاکردم و با ناخن  یمنتظر نگاهم کرد. اخم  دوباره 
 گردم را خاراندم.

 باشه! یمآهان...جنسش چطور باشه؟!...خب...اوم...ضخ -

از  یز که لبر   اشیاهو س یفلز  یسرش را تکان داد و به سمت قفسه حرفبی
گوناگون، انواع کاموا،  هاییبندمختلف و رنگ  هاییز ها در ساانواع دکمه

 مو و...بود، رفت. هاییرهگ  ی،رنگ  یهامهره

حرکت کردم.  اشیچوب  یز قرمز رنگ فاصله گرفتم و به سمت م یبخار از 
 هاییکارکنده  یگذاشتم و سرانگشتانم را رو  یز م یرا رو امیگندم  یهادست
ماه، قلب  ید،خورش ینقاش یشتر ب یز م یحک شده رو هاییقاش. نیدمآن کش

و با استهزا  یدمو چشم و ابرو به همراه دو قطره اشک بودند! خند یرخوردهت
 گفتم:

 !کشییم ینقاش خوبیلی...تو هم خیشونیپماه گمیم -

به من انداخت. با هراس آب دهانم را قورت دادم و  یو نگاه بد برگشت
از چشمانش به  یکیو ترسناکش گرفتم؛ البته  یمشک  یهانگاهم را از چشم

 رنگ بود! یدکه داشت، سف  اییماریب یلدل

را در بغلم انداخت و کارت عابر بانک را از دستم گرفت. نگاهم به جا  کاموا
بود، برخورد کرد. دستم را  یز م یکه رو  یاشده یکارو خاتم رنگییطال یقلم

 یس. دربش را باز کردم و با تعجب به خودنوبه سمتش بردم و آن را برداشتم
 .یستمکه در آن بود، نگر   یاشده کارییننگ
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 یه؟فروش ینا - 

 را از من ستاند. یرا به دستم داد و با اخم جا قلم کارت

 نه! -

 ی گفتم و جا قلم را سر جا  یشدم. »باشه«ا یرهخ یباز یسکرده به خودنو  بغ 
نسبتًا  یفکاموا را از او گرفتم و در ک  یحاو یمشما یاولش گذاشت. با ناراحت 
 یو ساده یمیقد ی،اقهوه یفرو بردم. به مانتو امیکوچک، چرم و طوس

 یر که ز  یدرنگشکوتاه و لخت سف  یشدم و نگاهم را تا موها  یرهخ  یشانیپماه
نگاه کردم و  دشیپنهان بود؛ باال بردم. به صورت سف اشیانسکافه یروسر 

 .یدماش را شنزمزمه  یکردم. تا به سمت درب رفتم، صدا  «ی»خداحافظ   یرلبز

 ... .یستاوا -

درشت و چاقش   یکلو به طرف او برگشتم. ه  یدمرا باالتر کش  امیآب   گردنشال
را به  یو جاقلم یستادا یمروآمد. روبه یرونرا تکان داد و از پشت دخل ب

 انداختم. یسمتم گرفت. با تعجب به آن نگاه 

 !یست؟ن یفروش یمگه نگفت  -

 اش را خاراند.چروک و مچاله شده یبلند و پهنش، گونه یمهن یهاناخن با

 دخترک! یکادو برا  یهکادو باشه...  تونهی...اما میستن یفروش -

رنگارنگ کار  هاییناش نگبدنه یکه رو  اییمشک  یسزدم و خودنو لبخندی
 کردم و با ذوق به سمت درب حرکت کردم.  یشده بود را از او گرفتم. تشکر 
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رو که  یزیامکان وجود داره؛ چ ینا یشهنره...هم یادترو  یزیچ یهفقط  - 
 !یسیو از نو بنو ی...پاک کنیاشتباه نوشت 

 - ییفصل اول: آشنا -

 

 ...اندیدهنم کش هایمشعر »

ساز دست  ییهاه و کلمات در اعماق چشمانم، در تابوتاعتصاب کرد  هایمحرف
 !اندیدهآرم

 کنم؟!  یفبا تو توص ییرا پس از آشنا یمحال و هوا چگونه

 ی؟که به زبان سکوت، مسلط هست   یاها به زبان چشم آیا

 یادرا  آن توانندیتنها عاشقان م ست؛رحمییقدر»سکوت« زبان ب که چه  آه
 !یرندبگ

 ....گوش کن... هیس

 !« یبشنوسکوتم را  یادهایفر  یتو هم بتوان  شاید

*** 

 !یی؟سالم؛ عمه کجا -

 .یدمشن یراییرا از پذ صدایش

 .جامینمن ا -
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 یساعد دستم قرار دادم. با پوزخند یرا درآوردم و آن را رو رنگمیاسی بافت 
 هاییاز سقف و گو  یزانآو  یلبم نقش بسته بود، نگاهم را از لوسترها  یکه رو
براق و  یهاپله یخان که رومانندش گرفتم و به چشمان سرد سهرابالماس

 شدم. یرهبود، خ یستادها یدرنگ سف

 !ی؟کجا بود  -

گران  ینیماش هاییقال حرکت کردم. از  یراییبه او به سمت پذ توجهبی
 شانیمتق

نشسته و مشغول  یاسیمبل  یقرار گرفتم که رو یاعمه یروو روبه کردم  گذر 
 یمفر  ینک آوردم و به ع یرونب یفمشفاف را از ک یبود. مشما یچا یدننوش

 شدم. یرهقرمزش خ

 گرفتم...رنگش خوبه؟  یاسورمه -

مبل  یعسل یز مگل  یقرار داد و آن را رو اشیرا در نعلبک  یچا ینیچ استکان
 شد. یرهاز من گرفت و با لبخند به کاموا خ را یلونگذاشت. نا

 دستت درد نکنه...آشوبم! -

 گرفتند. با تشر رو به او گفتم:  یبا هم ُکشت  ابروهایم

 من دلنوازم... . -

 را باال آورد و با خنده گفت: دستش

 نشو دلنواز! یباشه...عصبان  -
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به اصطالح   یصدا  یک را تکان دادم و به عقب برگشتم تا به اتاقم بروم؛ ل  سرم 
 !یستاد»پدرم« مرا از حرکت ا

 !ی؟کجا بود  یدمپرس -

و  یاقهوه یهاقرار گرفتم. سرم را بلند کردم و به چشم یشو جلو برگشتم
 شدم. یرهاو خ احساسیب 

 بگم که کجا بودم؟! یدچرا با -

 اش گرفت.رگ و مردانهرا در دستان بز  هایمشانه

 چون پدرتم! -

جدا کردم. فکش فشرده  یمهارا از شانه یشهاو دست یدمخند تمسخرانه
شلوار  یبرا در ج یشهادر کنترلش داشت؛ دست یکه سع  یشد و با عصبان 

شدم.   یرهخ  یدشسف  یراهنکوچک پ  یفرو برد. به دکمه  اشیاو پارچه  یخردل
. سرم را بلند گرفتمیقرار م یشهاشانه یر ا زقدش بلند بود و من  قد کوتاه ت

 صورتم کنار زدم. یمواجم را از جلو یکردم و موها

که پدرش اون رو به خاطر   ی. به داستان دختر کنمیفکر م یلیروزا خ ینا -
 یهست...و هر چ  یادن یکه تو ییهانحس بودنش رها کرد...به خرافات

 یخوب   یگوهااطرافم، قصه  یهاکه آدم  برمیم  یپ  تر یشب  کنم،یفکر م  تر یشب
 هستن!

خنک شده و لبخند  یمن بودم که با دل ینرا با درد بست و ا چشمانش
 ها حرکت کردم تا به اتاقم بروم.به سمت پله یروزمندانهپ
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اتاقم را باز کردم. وارد اتاق  یو چوب  یدگذشتم و درب سف  یلطو یراهرو از  
گردن و بافت و شال یدمکش  یدادم. پوف   یهش تکاشدم و به در بسته رنگ یآب 

پرت کردم.   یوتر،رنگ کامپ  یدار و مشک چرخ  یصندل  یدسته  یرا رو  امییکاموا
و المپ  رخاندمگذاشتم و نگاهم را دورتادور اتاق چ یعسل یرا رو یفمک

 .یایدب یرونب اشیکیرا روشن نمودم تا اتاق از تار یارشته

 یزدهمینو دلبر، س  یباز  یسبا آن خودنو  تر یع ه سر را داشتم که هر چ  ینا  شوق
 را شروع کنم! یسمکه قرار بود، بنو  یداستان 

 یرو  یآوردم. دست   یرونب  یفمو دفتر ساده و صد برگ را از ک  یلبخند جا قلم  با
! یدمخشکم را از شدت ذوق به دندان کش  یشهو هم  یو لبان گوشت   یدمآن کش
شغل را  یناست که اسم ا یفح یلی! البته خیسندگی؟بهتر از نو یچه شغل

 یبا جادو یسنده! نویجادوگر  ییمبهتر است به آن بگو یم؛بگذار یسندگینو
که در   یسالح  ین! قدرتمندتر کندیکلمات و رقصاندن قلم در دستش جادو م

به هر جا که  توانییهاست، »قلم« است. با قلم مانسان یدست همه
 ! هایالها و ختمام ناممکن  یانم  یت؛دور از واقع  ییجا  ی  حت   ی،برو  خواهییم

عجول  یکمکان مناسب و آرام شروع کنم؛ ل یکداشتم نوشتن را در  دوست
که داشتم بر احساس دوست داشتنم   یریناپذ یفبودن و ذوق و شوق توص

زدم   ی! لبخندیسمغلبه و مرا وادار کرد که حداقل دو پاراگراف از داستان را بنو
گذاشتم.   گلیلقرمز و گُ  ییچهقال ینشستم. دفتر را رو ینزم یروو چهارزانو 

نقش  یمهاچشم یجلو ید،قرمز ع یماه  یر تصو یاشدم. لحظه یرهخ یبه قال
افتاد و شروع به شنا کردن   یبا شتاب در حوض قال  یبست و جان گرفت! ماه 

را داشت. از   یتازگ   یحال و هوا  یز کرد! امروز هجدهم اسفندماه بود و همه چ
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ها را مردم یها جلوبانیاکه در خ یروزیف یسمنو و سنجد گرفته تا حاج  
 !نواختیآهنگ م یشانو با دف، برا گرفتیم

ارباب خودم سالم عليکم...ارباب خودم سر تو باال کن...ارباب خودم منو نيگا   -
چرا  ...ارباب خودمیبه ما کن...ارباب خودم بزبز قند یکن...ارباب خودم لطف 

 خندی؟ینم

. من هم یدمبلند خند یو با صدا یختمر یرونرا ب یدممرتب و سف هایدندان
 یگونم به مشک بودم؛ البته اگر که پوست گندم  یروز ف  یپا حاج   یکخودم    یبرا
 رنگ بدهد! ییر تغ

 از سرم بپرد! هایالفکر و خ ینتکان دادم تا ا یمهاچشم یرا جلو دستم

را در دستانم  یسموضوعات بود؟! خودنو یناچه وقت فکر کردن به  حال
 رنگ دفترم، لغزاندم. یآب  هاییکشبا خط یدکاغذ سف  یفشردم و آن را رو

اند؛ نشسته یخسته که در انتظار منج  یپردرد و رنج با مردمان  سرزمینی»
ها بود؛ انسان یانکردن در م یجا مشغول زندگ از همه خبر یکه ب  اییمنج 

 یلشانهرجور که م ینشاننوعان و سرزمبه تمام هم وجهتیکه ب   ییهاانسان
که امروزه حالش   ینیزم  یو کره  پردازند؛یم  یبه زندگ   ینزم  یدر کره  کشدیم

 یرهزنج  یک و    یمما به هم مرتبط هست  ی! همهبینید؟یندارد! م  یچندان   یفتعر 
از هم گسسته شود، آن  یر زنج ینکه ا  یو امان از آن روز یماداده یلرا تشک
را   یادن  یبزرگ   یو نحس  افتدیم  یتیگ  ینبخت ساکن  یَاشوُزشت رو  ییهروز سا

 در برخواهد گرفت!«
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شدم. جوهر سرتاسر برگه پخش شد  یرهرنگ قلم ختعجب به جوهر بنفش با 
چه؟!  یعنیو در خودش حل کرد!  یدغول، بلع یک را مانند  یمهاو تمام نوشته

 یقهل فروختن جنس ُبنُجل به مردم نبود! با گذشت چند دقکه اه  یشانیپماه
مانند  دفتر بزنند! از  یرونچشمانم از شدت تعجب کم مانده بود از حدقه ب

 یمکرد و به پاها  روییشپ  ی! جوهر بنفش رنگ از قالجوشیدیچشمه، جوهر م
 ییگو  یک خوابم رفتم؛ لتخت ی. با ترس، عقب رفتم و با شتاب به باالیدرس
 ساز نبود!کار 

 به دادم برسه! یکیکمک!   -

بود و حس  زدهیخ یم. دست و پاهاکوبیدیم امینهخودش را به س قلبم
! تا گردن در یستجا بند ن یچخأل هستم و دستم به ه یکدرون  کردمیم

و داستان بود، به هم خورد!   یسندهبار حالم از هر چه نو  ینجوهر فرو رفتم و ا
و  هاتهاز نوش یانوسیدر حال غرق شدن بودم؛ من غرق شدم در اق ینکو ا

 یدنپر  یکه احساس کردم، روحم از جسمم برا  یاکلمات رقصان! در لحظه
را  امیخاکستر  هاییهر یژن،آماده شده، درست در همان لحظه، رنگ اکس

بودن  یقو ی! ادعایمهست یبیجها چقدر موجودات عکرد! ما انسان  یصورت 
را به هم بچسبانند،   مانینیب  یهاپره  یقهاگر تنها به مدت دو دق  یکل  کنیم؛یم

 !شویمیتلف م هوایییاز ب 

 یچارهگذاشتم. ب امینهس یقفسه یو دستم را رو یدمکش یقیعم نفس
را  یمهاکم مانده بود، مچاله شوند! چشم  اکسیژنییکه از ب   ینمنازن یهاشش

اّما کبود  یبه صورت گندم ی. دست یدمباز کردم و با تمام وجودم هوا را بلع
 یشرا سر جا  لمزدم، حا  یمهاکه به گونه  یآرام  یلیو با چند س  یدمام کششده
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که به سمت چشمانم هجوم آورده بود، باعث شد پلک  یادیآوردم! نور ز 
 یو عار یز تم  ی،طوس  یم،بلند  ضخ  ینآست  یراهنپ  یبزنم. دستم را رو یمحکم

 یگونه، جاام، کنکاششده  یرانو ح  یا! چشمان قهوهیدماز هرگونه جوهرم کش
با  ینیماش ییچهاطرافم را رصد کرد. به ناگه چه شده بود؟! آن قال ی  جا
 یساتاقم چه شد؟ آن خودنو رنگ یالجورد یینهرز قرمزفام و زم یهاگل

 یمبل  رنگیریطور شمخمل  یچهبرفت؟! نگاهم پار   یبه کدام سو  یسنوخوش
شده را با   یکارآن نشسته بودم را لمس نمود! تاج صدف رنگ منبت  یکه رو

 را با استرس قورت دادم. انمام لمس نمودم و آب دهزده یخسر انگشتان 

ام به دستان شده گرفته شد. چشمان گرد شده  یکارمنبت  یهااز چوب  نگاهم
تند گشت و قلب ناخلفم با  یمهانفس میتماند. ر یرهخ امیو گندم یفظر 
ها را دو چندان کرد. دستانم را باال آوردم و به آن  یشهاشدت تپش  قرارییب 
چه  ودنویسمکجا رفت؟ خ  رنگمیآب  هاییکششدم. دفتر ساده با خط یرهخ

 !کنم؟یچه م جاینا یکل یسم؛داستانم را بنو یادامه یدشد؟! من با

آن دو  یبرخورد. به سر تا پا یبچرخاندم که نگاهم با موجودات عج سر 
دستم را به  یناگهان  یمیبودند؟! با تصم یچه موجودات  یگر د هاین. ایستمنگر 

 یهاآهسته با قدمبلند شدم. آهسته یممبل گرفتم و از جا یدفامسپ یدسته
 یو فشار  فتگر سستم را در بر    یزانوها  یم،هاشان رفتم. دستلرزان به سمت
 یهابار سٔوال ینصدم یها وارد کرد. و باز هم برارا به آن یادنه چندان ز

 جاین! ایستم؟ذهنم را محاصره کرد. چه شده؟! من چرا در اتاقم ن پاسخ،یب 
 !کنم؟یچه م
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نگذاشتند و با وجود  یمبرا یتاب و توان  یگر گونه دگستاخ هایسٔوال 
 ییلهها از زندان ذهنم آزاد گشت و به وساز آن یکیکه داشتم،   اییخوددار
 .یدپر  یرونزبانم، ب

 کجاست؟!  جاینا -

 یکمان هفت رنگ بود، پوست   ینبزرگ که رنگشان مانند رنگ یار بس چشمان
نازک و کم قطر داشتند؛   یمتر بود و ده پا  یک   یدکوتاه که حدودًا شا  یقد  ی،آب 

 به تن داشتند! یهاول یهابه انسان یهشب یدرست به مانند هشت پا و لباس

 از آن دو، مشکوک گفتم: یکیخشکم را از هم باز کردم و رو به  یشههم لبان

 راستش رو بگو! یه؟مخف یندورب -

 یدهرا د ییهاآدم یزیونشده بودند. در تلو یرهمانند ماست فقط به من خ به
 ینا یدشا کنند؛یو مردم را سرگرم م یدهپوش یبودم که لباس عروسک 
پوش باشند. آب دهانم را قورت دادم. عروسک  یهاموجودات، همان انسان

 ایشانکردم نگاهم به پاه  یزانو زدم و سع یشانشان، جلوبه خاطر قد کوتاه
ام، زده  یخشان بردم و با انگشتان  برخورد نکند! دست سردم را به طرف صورت

بود درست مثل  یف! پوستش نرم و لطیدمها را محکم کشاز آن یکی یگونه
 نوزادان!

 کنی؟یاستفاده م یاز چه کرم ی،فسقل ینمبگو بب ی،دار یتو چه پوست  -

 گفت:  یاز هم باز شد و با کنجکاو لبانش

 !یست؟چ یگر کرم د  -
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 شدم. یرهو مبهوت به دهانش خ مات 

بودم؛ مرا  یدهز آن جورها که تا به حال نشنبود؛ ا یجور خاص یک  صدایش
. نکند خواب انداختیبود؛ م ییها آدم فضاکه در آن هایییمیشنان یاد
 !یاگانه! چه خواب مسخره و بچهیگر! مطمئنًا خواب بود ددیدم؟یم

 چه خبر است؟! جاینا -

بلند شدم و دنبال صاحب صدا گشتم.  یمنازک از جا یار بس یصدا یدنشن با
 یر صورتم آمد رد دست را دنبال کردم و سرم را به شدت به ز یجلو یدست 

 .ینمبب یو لباس صورت  یدبا پوست سف یاانداختم تا توانستم دختر بچه

تر از آن دو موجود کوتاه  یتر، حت متر هم کوتاه یک کوتاه بود از   یلیخ قدش
 اشیقدکوتاه! به لباس صورت  یلیها خآن یادم قدبلند بو یلیمن خ یا ی،آب 

عشق   یما در بچگ  یها بود که دست کم همهنگاه کردم ، از آن لباس
 یین. پابودکه از قضا پف هم   های! از آن لباس پرنسسیمرا داشت یدنشپوش

 امیقلم ینی  به ب پیچیدند؛یکه به هم م ینمرا بب یشهالباسش توانستم پا
لخت  یموها یول آمدیباد نم ینکهنگاه کردم؛ با ا یشموهادادم و به  ینیچ

. چشمانش مانند خوردندیدر حال حرکت بودند و تکان م اشییو طال
که   ینیبلند قامت را بب یهادرخت توانستییشمال بود در آن م یهاجنگل

 یدی. پوستش از شدت سفبردیطرف و آن طرف م  ینرا به ا  یشانهاباد برگ
که   یبه خون! تنها مشکل یبود و لبان نازکش از شدت سرخ  یهبه ماست شب

بود.  اشییتاکم قطر و ده یو پاها مزخرف یدختر بچه داشت صدا ینا
ها داشتم. با به بچه صیخا یکه عالقه  یراز یرم،خود را بگ ینتوانستم جلو
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را پر کرده بود؛ دستم را به  که ذهنم  یضیضد و نق یهاهمان ترس و سٔوال 
 را ناز کردم. یشطرف سرش بردم و موها

 !یقدر نازکوچولو! تو چه  یآخ  -

 گفت:  یتبه خود گرفت و با عصبان یابه کمر شد. حالت طلبکارگونه دست

را دارم! اگر بخواهم حساب کنم من  یتانکوچولو؟ من مجموع سن جدها  -
 ها هزار سال، سن دارم.ده

 یشهم فشار دادم، صدا  یمرتبم را رو  یهادندان  یشصدا  یوبارهد  یدنشن  با
و  کشیدییتخته م یرو یز نوک ت ییلهوس یک  یابود که انگار با گچ  یجور
 .آوردیرا به وجود م یدلخراش یصدا یک 

 استهزا چشمانم را در حدقه چرخاندم. با

 آدم بزرگ بودن رو دارن؟  یکه ادعا  یهست   ییهانه بابا؟ نکنه تو از اون بچه  -

 ییندرخشان تز  یدهایکه با صدف و مروار اشیپادشاه  یسمت صندل به
 یآن نشست. سرم را باال گرفتم و به اطرافم نگاه  یشده بود؛ رفت و رو

 یعنیتمام وجودم را در برگرفت.  یاشورهدر دلم نشست، دل یانداختم. ترس
هستند؟!   یموجودات واقع  یناقصر و    ینا  یعنی!  یست؟خواب ن  هاینا  یهمه

امکان ندارد، تمام  ینام؟! نه، نه! اافتاده یر تک و تنها گ هاینا ینمن، در ب
 .رسدیم یانبه پا یخواب است و به زود یکفقط  هاینا

صورت  یدرون قصر  گویی داخل کارتون  یکه در بچگ   یی! قصرهایبودم؛ قصر 
از  یزانآو یها. از لوستر کردیمیذوق م یو کل دیدیمیم یندرالس یا برفییدسف
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! دختر بچه به حرف یبزرگ و شاهنشاه  یار بس  یهاجنس طال گرفته تا پنجره 
 آمد.

 یسکه خودتان با آن خودنو  یایی! دنیدهست  هاییفضاآدم  یایشما درون دن  -
 !یداخلق کرده

را  شانییپاهشت یاگر پاها یم؟دار ییفضا! اصاًل مگر ما آدمها؟ییفضا آدم
! جدا از خوردینم هاییفضابه آدم یشانهاکدام از چهره  یچه یرم؛فاکتور بگ

که من   یابودم؛ اصاًل قصه یدهرا وسط نکش هاییفضا یموضوع، من پا ینا
 ین! به گمانم ادنبو هاییفضاآدم یبه نوشتنش داشتم، درباره یمتصم

 یهاحرف  ینبنده گول ا  کهینگرفتن مرا دارد؛ قافل از ا  یدختربچه قصد به باز
 ! خورمیطور را نممزاح

 کنی؟یم یشوخ  -

 گفت:  تفاوتیرا به طرف پنجره برد و ب  دستش

 .یندازیب ینگاه  توانییم -

 یمتگران ق  یدهانم را با هراس قورت دادم، به طرف پنجره رفتم و پرده آب
 یرهخ نیروبود؛ کنار زدم و به ب یزانآو یاقوتو  یدرا که از هر طرفش مروار

 شدم.

بودم؛ به  یدهکجا ند  یچکه در ه  یمحض یاهینگاه کردم، س یاهآسمان س به
 یبه کره یشدم که شباهت خاص یرهرنگ خ یو شکننده و آب  یفظر  یگو
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که از آن  یباییز یبود. گو ینزم یداشت، نه! شباهت نه! خود کره ینزم 
 .رسیدیدور کوچک به نظر م یفاصله

 هایارکآن س  یر شفاف که ز  هاییک سرام  یو با ُشک همان جا رو  یدلرز  پاهایم
 یمبهتر است بگو یاها من فرسخ یعنیفرود آمدم.  شد،یم یدهها دو ستاره

چه خبر است؟!   جاینام فاصله دارم؟! او خانه  ینزم  یاز کره  یسال نور  ینچند
نکند تمام مرده؟!  یا م! زنده هستیت؟در واقع یاهستم  یالمن در خواب و خ

 یالکنند؟! من در البه یهتنب یارا درست کردند تا مرا مسخره  هاینا
به اتاق خودم  خواهمیام؟! مگم شده امیدوران کودک  یفانتز  یهاداستان

کند؟   یدار خواب، ب  ینکه مرا از ا  یستن  یبمانم! کس  جاینا  خواهمیبرگردم. نم
. دستم را به صورت یدمصورتم د لویرا ج رنگییبراق و صورت  یهاکفش
شدم. دستم را به  یره. سرم را بلند کردم و به دختر بچه خیدمدارم کشتب

 کمرم زدم و طلبکارانه گفتم:

عمل  تونمیفضا م یهستم...پس چرا تو هاییفضاآدم یایدن یاگه من تو -
 تنفس رو انجام بدم؟!

 یبه موها یاش نشاند و دست گانهگون بچهلبان کوچک، سرخ یرو لبخندی
 .یدکش  اشییمواج و طال

 یای! شما در دنیستیدن یواقع هایییفضاآدم ینشما درون فضا و ب -
 یندهو در آ  بینیدیکه م  هاییین...ایدهست ید،تان ساختکه در قصه  ایییفضا
 ندارند. یتقعدر وا یشهتنها داستان هستند و ر یهمگ  ید،د یدخواه

 اعصاب خرد ُکَنش ادامه داد: یبا آن صدا و
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 یم؟ما شما را چه صدا بزن یست؟نامتان چ - 

 یکو سرام یدسف یوار به د تر یشچه کنم؟ خودم را جمع کردم و ب یدبا حال
 هاینا  ی! من مطمئنم همهدادمیدلهره را به خودم راه م  ید. نبایدمشده، چسب

 .شومیم یدار ب یخواب هستند و به زود یک 

بردار!   هایتپردازییالخ  یندلنواز؛ چند بار به تو گفته بودم که دست از ا  آخ»
 !«یمهاپشت گوش انداختن حرف ییجههم نت ینبفرما؛ ا

نام من و من هنوز هم مستغرق در افکار  یدنهنوز منتظر شن دخترک
و خشکم را از  یآشوب؟ لبان گوشت   ایدلنواز   یم؟بودم! حال چه بگو  گرمیانطغ

 هم باز کردم و مردد گفتم:

 دل...آشوب هستم. -

 یبه ناگه کلمه یکنکنم؛ ول  یداشتم که خود را دلنواز معرف  یمتصم نخست
 !یداز دهانم پر  یرکی»آشوب« با ز

و زمزمه   یلب هج   یر اسمم را ز  یهاتک حرفتکان داد و با آرامش، تک   سری
 کرد:

 !یددار یباییم زآشوب! نادل -

با خود  یک کنم؛ ل  یح! اما من که دلنواز بودم! خواستم نامم را تصحآشوب؟دل
 یفشبه تعر  یاآشوب؟ توجه یادارد اگر نامم دلنواز باشد  یگفتم که چه فرق 
پهن کرده بود. به  یمبساطش را در گلو رحمییبا ب  خانمانینکردم. بغض ب 
کرد و دلش یمادرش را م راریقیچهارساله بودم که ب  یمانند دخترک 
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 رمان  کی

مرا در  یجور ناجور یبی،خودش برگردد. حس غر  یکه به خانه  خواستیم 
 برگرفته بود.

بود، کنار زد و دوباره سرش را  یختهصورتش ر یرا که رو اشییطال موهای
 چشمانش را گرد کرد و با تعجب گفت: دفعهیک تکان داد؛ اّما 

آمدنش را به ما داده  یوعده یینهکه آ   یدهست یآشوب؟ شما همان کسدل -
 بود. یدما خواه یبود! شما منج 

و  یبعج یهااز حرف یزیچ کهینکرد. با ا  یاکودکانه  یبعد با ذوق خنده و
در فشارش قآنو    یرمشنشد؛ اّما دوست داشتم در آغوش بگ  یرمدستگ  یبشغر 

 زبان بود!و بلبل یرینقدر شدختر، چه ینبدهم که بترکد! ا

در من رخنه نکرده   یادحس ترس، ز  یداشتم؛ ول  یبیرا کج کردم، حس غر   سرم
 یجادرا در من ا یادیبود که هراس ز یباقدر مهربان و زآن یشانهابود! چهره

 !کردینم

 یه؟اسم تو چ -

 نام من فلوراست. -

که حرف   اییینهبلند شدم و به آ  یمسرم را چرخاندم از جا ییصدا یدنشن با
 شدم! یرهخ زد؛یم

 من! یبانو یاییدب یک : نزدآینه
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حرف  ینهشدم. آ  یرهخ ینهو اطرافم را نگاه کردم و با تعجب، دوباره به آ  دور  
 یول کردم؛ی. احساس گرما میدتند شد و رنگم پر  یمها! نفسزد؟یم

 زده بودند! یخ یمهاانگشت

 !ی؟با من -

 بله بانو... . -

 یرا به زانوانم گرفتم تا مانع  یمهارفتم. دوباره دست  یکشلرزان نزد  یهاقدم  با
که ترک خورده و شکسته بود،  یمیقد یینهآ  یک ! شانیدنلرز یباشم برا

قدر کدر بود که و آن شدیم یدهتار عنکبوت و گرد و خاک د یشرو
مادربزرگم  یادمرا  یش! صداینیدرون آن بب خودت را توانستیینم
 گفتم:  یر را باال انداختم و متح یملرزان و گرفته! ابروها ییصدا انداخت؛یم

 !یدمرو هم د ینحرف بزنه که به لطف پروردگار ا ینهآ  یهبودم  یدهند -

 .یدانتخاب شد یانپروردگار جهان یاز سو یتیانجام مامور یشما برا -

موجودات همان  ینهم خواب نبودم و ا یدسخره! شاهم همان حرف م باز 
که مرا بترسانند و  خواهندیاند مشکل داده ییر هستند که تغ یمهادوست
تمسخر داشت؛ رو به  یچاشن یکه کم  یکردم و با تعجب  یکنند! پوف   یشوخ 

 گفتم:  یینهآ 

 نه بابا؟! یت؟مامور یانتخاب شدم برا یمن؟! من دست و پا چلفت  -

 یستید؟آشوب نمگر شما دل -

 پته گفتم:با تته زدههول
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 هان؟! دل...آشوب؟! آره خودمم! - 

 .یدنجات ما فرا خوانده شد یشما برا -

داشت،  ییمهارت بسزا یگریبود؛ در باز یدهانم را قورت دادم. هر کس آب
 ام!افتاده یر گ  هاییفضاآدم یایکه در دن  شدیکم داشت باورم مکه کم  یجور

 .یاییدب تر یک : ماکو و باکو نزدنهآیی

افتاد و صورتم جمع   یشانشدند، نگاهم به پاها  تر یک دو موجود به من نزد  آن
به  یار ها دور شدم. آن دو بسشد، ناخودآگاه چند قدم به عقب رفتم و از آن

 همسان بودند! یهاقلوکه دو  ییهم شباهت داشتند؛ گو

 ؟کدوم باکو  ینحاال کدومتون ماکو هست -

 داشت؛ دستش را باال برد. یتر ها که قد بلنداز آن یکی

 من باکو هستم بانو. -

 و من هم ماکو. -

 یباز یعیقدر طبکردند. چه یمیزمان با هم به سمت من تعظهم بعد
 !کردندیم

 کنید؟یرا قبول م یتمأمور ینشما ا یاآشوب، آ : بانو دلآیینه

 ی! اخمدهندیم  یمرا باز  تر یشب  م،گوییها نمبه آن  یچیچه؟! هر چه ه  یعنی
 را باال بردم. یمصدا یت،کردم و با عصبان

 !کنی؟یم یبا من باز یدار ی... به چه حق یرونب یازود ب یهست  یهر ک  -
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به دور و اطرافم انداختم و به فلورا که با  یجا را فرا گرفت. نگاه همه سکوت 
 شدم. یرهخ نگریست،یگرد شده از سر تعجب، مرا م  یهاچشم

 !یستن یشب یتیواقع ینا -

حرف را زد؛  ینبود، ا یدهکه به گوشم رس  یلحن ینتر که با مطمئن  اییینهآ  به
ز ا یکه دانشمندان داشتند، اصاًل سخن  یقاتیتحق یتمام ینگاه کردم. خب، ط 

چگونه  یدبا یرانبود. من  ح یامدهن یانبه م ینیسرزم یاموجودات  ینچن
 :یدمشده پرس یز ر یاو را باور کنم؟! با چشمان  یهاحرف

 شه؟یم یاگه قبول نکنم چ  -

 گشت!  یدتان بر خواهذهن شما پاک خواهد شد و شما به خانه -

 لرزان از غم گفت: یبا صدا فلورا

 .یدکن  بانو! قبول کنمیخواهش م -

که در اطرافم چه  فهممی. واقعًا نمیدمکش یقیو سردرگم، نفس عم کالفه
! یت؟ناجور بود! مأمور ی،و سرگردان بودم. حالم، جور ناجور یج! گگذردیم

ام؟! انتخاب شده یتانجام مأمور یهمه آدم من برا ینا ینچرا ب
 ولرا قب  یشانهابود. چطور است که حرف  یو فانتز   یباور نکردن   یشانهاحرف

 یاورم؟از کارشان سر درب تر یشکنم تا ب

 یرم؟من کجا م یتفکر کنم اّما...بعد از تمام شدن مامور یدبا -

 گشت.  یدخودتان بر خواه ین: شما به سرزمآیینه
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گذشته بود و  یاز مرز شوخ  یز همه چ یگر . دیدمرا به صورتم کش دستم 
ها را باور کنم آن یها! اگر حرفدادیرا م یقتحق یرنگ و بو یشانهاحرف

 ینی،کدام از فضانوردان و دانشمندان زم  یچ! مطمئنًا هخوردیبرنم  ییکه به جا
ت از دست بنده، یقبه حتم حق  یکنول  شدند؛ینم  یو شاک   گرفتندیرا نم  امیقه
 یساخته شده است نه برا یقتحق یکه باور، تنها برا  یراز شدند؛یم یر گدل
 ندارد! یو عقل یهوا زده شده و اثبات علم یکه رو  یمشت حرف  یک 

 بمونم؟ جاینا یشههم یبرا شهی...نمشهینم -

قلبتان گرفتار  یوندیپ یا یطناب  ییلهاگر که به وس ید؛بمان جاینکه ا  شودیم -
 باشد!

 پلک زدم و متعجب گفتم: تندتند

 یه؟منظورت چ -

 است مهربانو! یک نزد یار بس یندهآ  -

 گفتم:  یکوچک   یآمد؛ با کنجکاو یادم یزیچ دفعهیک فکر کردم و  کمی

 ینبده ا یحاومدم؟ خب توض یتانجام مأمور یمن برا گییاوم...مگه نم -
 یه؟چ یتمأمور

 بانو! یدباش یبالطفًا شک -

 وارییلخواب تخ  یک  یکنم؟! برا  یشهچه صبر را پ  یبرا  یدباشم؟! من با  شکیبا
ندارد؟ متفکرانه سرم را تکان دادم. دستم را به طرف  یقتدر حق یشهکه ر
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را لمس کنم اما  یکه بتوانم شکستگ  کردمیبردم؛ تصور م یینهآ  یشکستگ  
 و با ترس گفتم: یدمدستم را عقب کش یفرو رفت، فور یینهدستم داخل آ 

 !ی؟تو روح  -

 کرد.  یاخنده آیینه

زمان! شما  یای... دنستیگرید یایبانو! در پشت من دن یستممن روح ن -
که   یدانتخاب کن یدالبته با ید،برو یادن ینبه ا یتتانمامور یدنقبل از شن یدبا
 را! تانیندهآ  یا ینیدتان را ببگذشته  خواهیدیم

 یایاز دن  یکه خوانده بودم حرف   ییاهکجا بود؟! در تمام قصه  یگر زمان د  دنیای
 !گفتند؟یچه م هاینبود؛ پس ا یامدهن یانزمان به م

قرص  ینکها یاخور کرده باشند  یز رفت که نکند مرا چ ینفکرم به ا حتی  
 یها! دوباره با ناخنبینمیرا م یزهاییچ ینام که چنمصرف کرده ییزاتوهم

به پوست پشت دستم وارد کردم؛ نچندان آرام  یاضربه شکلمیکوتاه و مربع
فکر کردم،  ی! کممنگشت یدار خواب آشفته ب ینبود و من از ا نتیجهیباز ب  یکل

 وارش به سمتم آمد و گفت:و التماس یمردد بودم فلورا با چشمان جنگل

 توانمیم یدرا انتخاب کن یندهاگر آ  ید،را انتخاب کن یندهآ  کنمیخواهش م -
 نه... . یا یمبفهمم که ما زنده هست

 رو به فلورا گفت: یگر با لحن سرزنش آینه

 .یرندبگ یمخودشان تصم یدبانو فلورا، بگذار -

 به من گفت: بعد
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 یپدرتان در اتفاقات زندگ   یاکه آ   ینیدبب  توانیدیم  ید،اگر گذشته را انتخاب کن  - 
 !یدد یدرا خواه یندهآ  دیرا انتخاب کن یندهنه و اگر که آ  یاشما مقصر بوده 

 آرام گفت: باکو

 یدد  یکیرفت؛ مردن خودش را به دست ارباب تار  یندهکه به آ   یکس  ینآخر   -
 که به گذشته رفت... .  یکس  ینشد و آخر  یوانهو د

 با تأسف ادامه داد: ماکو

پنهان   یقحقا  یدنکه از فهم  ایینهکه به گذشته رفت، از فرط ک  یکس  ینو آخر   -
 ینکه ما را به ا  یشد، همان کس  یکیدلش افتاده بود، ارباب تاردر  اشیزندگ 

 فالکت انداخته!

جا به جا شدم. از  یشده بود! کم یچدر پ یچپ یز چقدر همه! چهیکی؟تار ارباب
که از قضا صاف هم بودند و به کمرم   یممدت، کف پاها  یطوالن   یستادنشدت ا

 درد گرفته بود. متعجب گفتم: کردند؛یفشار وارد م

 !یه؟ک  یگهد یکیارباب تار -

با  یقهرفت و بعد از چند دق یقصر را در بر گرفت. فلورا به سمت اتاق  سکوتی
و با لبخند  یستادشکل و سبز رنگ به طرفم آمد. کنارم ا یمخمل یاصندوقچه

 گفت:  یغمناک 

آمد درست مثل شما بانو!  جایننجات ما به ا یبرا یدختر  یش،ها پسال -
باران!  یفیو لط یها و به پاک گل  ییبوو به خوش یدخورش یباییبه ز یدختر 
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بود و راه رفتنش مثل   یز انگدل  یابانرودخانه در ب  یصدا  یدنمثل شن  یشصدا 
 درختان؛ آرام!  یهابرگ یالحرکت باد البه

 گرفته و لرزانش ادامه داد:  یبا صدا آیینه

نجات   یتفاوت که او برا  یننجات ما آمده بود درست مثل شما؛ اّما با ا  یبرا  -
نجات ما از دست او  یشده بود و شما برا یدهها برگز ما از دست شما انسان

 .یدشد یدهبرگز 

 یهابا تکان دادن سرش، حرف یانع یبه فلورا که با غم یر متح یچشمان  با
 ینو دوباره گوش به ا یستمنگر  کرد،یم ییدخورده را تأخاک ییینهآ  ینا

 سپردم. یبداستان غر 

نه از  یگر شده بود، د یوالبه ه یلزمان برگشت تبد یایاز دن کهیناو بعد از ا -
قدرت شده بود و   ییفته! او شیبود و نه از آن پاک  یخبر   یبدلفر   یآن چهره

همه را بر هم  یمرا شکست و زندگ  زد،یم یقدرت دست به هر کار یبرا
 !یختر

 را خاراندم. امیمواج و فرفر  یموها آلود،گیج

 وضع افتاد؟ ینکه به ا  یدد یدر گذشتش چ  یدم،نفهم یقاً من دق -

 گفت:  یگرفته و متأثر   یبا صدا فلورا

 یبرا  یمحکم  لیهر چه هست دل  یبه او چه گذشته است؛ ول  داندینم  یکس  -
 دارد. یشکارها

 باال انداختم. یمرتبم را کم ابروهای
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 کرده؟  یکار مگه چ - 

صورت کوچک  یها را از جلوو آن یدکش  اشییمواج و طال یبه موها دستی
 اش کنار زد.گانهو بچه

شهاب سنگ  ینکرده و همچن  یر را کشته و اس ینمهزاران هزار از مردم سرزم -
 .کندیم یتفرستاده و آن را هدا ینزم یکره  یرا به سو یبزرگ 

 ینسرزم یکدختربچه بود؛ چگونه امکان دارد که  یک! او ینش؟سرزم مردم
 ی اگر به گفته شود؟یبه نام او باشد؟! به عالوه، شهاب سنگ؟! آخر مگر م

شد؛  یمبرخورد کند که ما منقرض خواه ینبه زم یشهاب سنگ بزرگ  یینهآ 
 یناتوان   وعاجز    یدر وصف احوالم، کلمه  «ی! »شگفت یناسورهاانند دادرست به م

 بود.

 !کنه؟یم یتشهاب سنگ رو هدا -

 گفت:  یبا لحن ترسناک  آیینه

 انجام دهد. تواندیم یخطرناک  یدارد و کارها یادیقدرت ز یکیارباب تار -

 گفتم:  کالفه

 آورده؟ها رو از کجا قدرت ینمگه اون مثل من انسان نبود؟ پس ا -

 داده است. یهمحبت به او هد یها را ملکهقدرت ین: اآینه

گرفتار   یبتمص ینکردم که به ا  یچه گناه  یچارهمحبت؟! آخر من ب یملکه
 گناه؟!  ینشدم؟! آخر به کدام
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 اییمیمخمل سبز و کوچک را باز کرد و عکس  قد  یبا افسوس صندوقچه  فلورا 
 آورد و به من نشان داد. یرونسوخته بود؛ را از آن ب یآن کم یکه گوشه

 !ستیکیارباب تار ینا -

مانند  یشبود. موها یفقابل توص یر غ یباییشدم، از شدت ز یرهعکس خ به
شده   یرهخ  یدو چشمان  خمارش به خورش  کردندیپرندگان آزاد، در هوا پرواز م

آن  یو رو یدهبرگز  یرا به عنوان صندل اشیلبان گوشت  یبایی،بود. لبخند ز
 نشسته بود.

 یراز ایم،یدهنام یکیبود، بعد از آن اتفاق او را ارباب تار یز : اسم او دنفلورا
 در خدمت او هستند. یکیتار یروهاین

ها انسان ینتر و پاک یباتریناوقات ز یرا با بهت تکان دادم. گاه  سرم
عشقه  یاهام گبه ن یاهیشوند. گ یلشخص تبد ینتر به منفور  توانستندیم

 یرهذخ ییو مواد غذا  یو تمام انرژ  پیچدیوجود دارد که دور جفت خودش م
من اعتقاد دارم که »طمع« و  دهد؛یمقابلش م یاهاش را به گشده

دارند و درست به مانند عشقه،  یبیشباهت عج یاهگ  ینبه ا «خواهیزیاده»
 !کنندیرا به او منتقل م یو بد پیچندیدور قلب انسان م

 یباییکرم خورده است. ز  یبیباطنش مانند س یول یباست؛: ظاهرش زآیینه
 باطن است! یباییمهم ز دهد،ینم یلرا تشک یز ظاهر همه چ

در  یلسوا کردم،یو کهنه را کنکاش م یدسف یاهعکس س ینکه ا طور همان
قرار دادم و مردد از  ینمخمل یذهنم خطور کرد. عکس را در آن صندوقچه

 :یدمپرس یینهآ 
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 ی؟من باخبر یبابا یانکه...تو چطور...تو چطور از جر   گمیم - 

 .کنمیزمان محافظت م یایخوان هستم و از دنمن ذهن -

م خود یهم فشار دادم. کاش هر چه زودتر به خانه یرا رو امیگوشت  لبان
 را نداشتم. یشانهاحرف یدنطاقت شن یگر برگردم. د

 کنم؟  یکار چ یدآهان، خب حاال با -

 گفت:  یآرام و مطمئن یصدا با

زمان  یایگذشته، وارد دن  یا یندهو با گفتن کلمه آ  یدبه طرف من قدم بردار -
 !یدشو

ها دست از را انتخاب کنم، آن یندهاگر آ  یدگذشته؟! خب شا  یا یندهآ  باالخره
 خورده گرفتم:خاک یینهسرم بردارند! دستم را به طرف آ 

 .یندهآ  -

 زمان شدم. یایکلمه وارد دن  ینرا بستم و با گفتن ا چشمانم

نفر،  ینزمزمه و حرف زدن چند یو صدا یهخنده و گر  یصدا یدنشن با
 یمهااز شدن چشمشدم. با ب یرهچشمانم را باز کردم و مبهوت به اطرافم خ

 یدو تاک ساعت گرفت. شا یک ت یآن را صدا یها قطع شد و جاصدا
از   یستاده،ا  یهاگرفته تا ساعت  یجا بود از ساعت شنساعت در آن  هایلیونم
و  شدیها هر لحظه بلندتر مو تاک ساعت یکت یتا بزرگ! صدا یر بگ چک کو

 تحمل من کمتر... . یآستانه
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 یرویی! احساس کردم نیدمکش  یبلند  یغ را گرفتم و ج  یمهاگوش  یمهادست  با 
 ینهآ  یجلو ین،زم یپرتاب کرد! با شتاب رو یرونمرا از جا کند و به طرف ب

کرد مرا بلند   یرا گرفت و سع یمفرود آمدم و »آخ« گفتم. فلورا با هول بازو
با حرص   ینهکه سرم را در دست گرفته بودم رو به آ   یکند. بلند شدم و در حال

 گفتم:

 ینه؟ا گییکه م  یزمان  یایزمان، دن یایدن -

 گفت:  یبا کنجکاو فلورا

 اید؟یدهجا چه ددر آن -

 یهابچه ینام؟! امشت بچه قرار گرفته یک که چگونه مورد تمسخر   بینیدمی
 هستند که همتا ندارند! یاعجوبه یامروز

 رنگم را در حدقه چرخاندم و با تأسف به فلورا نگاه کردم. یاقهوه چشمان

 گفت:  یبا خونسرد آیینه

 اید؟یدهجا چه دبانو در آن -

 .یدمکش  پوفی

 !ینهم یدمفقط چندتا ساعت د یدم،ند یچی! هیچیه -

 یریبا لحن متح  یینه. آ یدکش  ینیدهانش گذاشت و ه  یدستش را جلو  فلورا
 گفت:

 !یدردار شدبرخو یروییشما از ن -
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ما را  توانییو م یتو قدرت دار یندبود که به من بگو ین! حال نوبت ابفرما 
 !یلیتخ یهارمان یندرست مثل ا ی؛نجات ده 

 !ی؟چ  یعنی -

که پادشاه زمان   یفقط زمان   یکنول  ینید؛را بب  یندهدر خوابتان آ   توانیدیشما م  -
را به شما  یرون ین...پادشاه زمان ایراز بینید؛یها را مخواب ینا یدندصالح د

 اعطا کرده!

 را در حدقه چرخاندم. چشمانم

 یرونب یاشبخشندست، چرا من رو از دن قدر ینپادشاه زمان که ا ینا -
 انداخت؟

 سرش را تکان داد. فلورا

 !یرندشما را در بر بگ خواستندیم یک تار یروهایچون ن -

 یمربع یهابودند را با ناخن ییدهرنگم رو ینارنج  یکه موها  ییجا ام،شقیقه
 گفتم:  یجام، خاراندم و گو کوتاه

نداره، پس  یشما خطر  یکه برا  ینفلور بانو...فرستادن شهاب سنگ به زم -
 ید؟رو شکست بد یکیارباب تار خواهیدیچرا م

 اشک در چشمانش جمع شده بود، گفت: کهیدرحال فلورا

 وابسته است.  ینبه زم  هاییما آدم فضا  یدارد! زندگ   یادیما خطرات ز  یبرا  -

 گفت:  یینهبپرسم که آ  یگریسوال د خواستم
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استراحت کنند. سفر   یتا کم  یدرا به اتاقشان ببر   یشانبانو فلورا...بهتر است ا  - 
 !ستیضرور یار استراحت بس ینخواهند داشت و ا یشرا در پ یبزرگ 

کرد و   یمی! فلورا تعظآمدیکلمه به مذاقم خوش م  ینقدر ااستراحت! چه آخ
از  یکیرا پوشاند و مرا به سمت  یینهرنگ، آ  یو زرشک  یمتقگران  یابا پارچه

 کرد.  یتها اتاق هداده

 بانو. یدبخواب یبهتر است کم -

ه بود ک یصورت  یز قدر همه چنگاه کردم. آن یبعد در را بست. به اتاق صورت  و
! چشمانم را که بستم، آرزو کردم که خوردیبه هم م  یحالم از رنگ صورت   یگر د

بودند و من در کنارشان  یبشوم. گرچه عج یدار ب یاتاق صورت  ینباز هم در ا
که در کنارشان باشم؛   ماّما باز دوست داشت  کردم؛یم  یبیاحساس دلشوره و غر 

خودم را  یت خستگ خواب بود! از شد یک فقط  هاینا یکه همه  یفح یول
موجودات   ینسرم قرار دادم و به ا  یر تخت نرم و گرم، انداختم. دستم را ز  یرو

 یبه طور شوند؛یو دلچسب م یز انگها چه دلاوقات خواب یفکر کردم؛ گاه 
به  گاهیچور شوم و هن خودم غوطهیو رنگ یرینش یایکه دوست دارم، در رو

اند، به نام »انسان« ساخته  ییکه موجودات دو پا  اییو خاکستر   یواقع  یایدن
 برنگردم!

 یکار را کرد؟! روز  ینچرا با من ا  یشانیپافتاده بود؟! ماه  یچه اتفاق   یراست   به
گوناگون، هر جور که دوست داشتم   یهابودم و خالق داستان  یسندهنو  یکمن  

ه خلق کرده ک  یخودم در داستان  ینک ا یک ل نوشتم؛یافراد را م یداستان زندگ 
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 ،ینا یسم؛ها را بنوآن تانمن داس کهینا یکه به جا  ییکردم! گو  یر بودم، گ 
 !کشندیم یتمرا به روا یها هستند که زندگ آن

به اطراف انداختم. باز   یسوزناک چشمانم را باز کردم و نگاه   اییهگر   یصدا  با
 یالو خ  خواب  هاینا  یهمه  کردمیبودم گمان م  یهم درون همان اتاق صورت 

 .کردمیاست؛ اّما اشتباه م

 یبه راست  کهینا داد؛یرا نشان م یز چ یکاتاق، تنها  ینشدن در ا بیدار 
 خواستمیبود! هنوز هم نم یز آمبنجل که نه، بلکه سحر  یشانیپماه یسخودنو

 نداشتم. یاچاره یکنباور کنم؛ ول

تخت نشستم و  یوار بر نرم! دلهرهشدیم تر یشهر لحظه ب یهگر  صدای
رفتم. در  یرونب یصورت  یز اتاق همه چ ینرا به پا کنم، از ا یمهاکفش  آنکهیب 
 یهاقدر گامبه دنبال صدا گشتم. آن یوانگانمانند د یضعر  یروراه ینا

به طرفش قدم  آرام. آرامیدمام را به جلو برداشتم که به اتاق فلورا رسبرهنه
رش زانو زدم و او را به طرف خود برگرداندم. شوکه به چشمانش برداشتم و کنا

 شدم. یرهخ

درختان درون  یهاناله یچشمانش در حال آتش گرفتن بود و صدا جنگل
 ی. سبز کردمیرا با تمام وجود حس م کشیدندیکه م یچشمانش و زجر 

بکر و درختان  یعتاز آن طب یگر شده بود و د یلچشمانش به خاکستر تبد
درون   ییدهنبود! درختان سر به فلک کش  یخبر   یشهاقامت درون چشمبلند  
 در حال قطع شدن! یادر حال سوختن بودند  یاش یهاچشم

 و غمناک گفتم: آرام
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 شده فلور بانو؟ یچ  - 

شفاف بود را برداشت و   یکه درون آن آب   یباز یالرزان بلند شد و کاسه  یتن  با
 یخواند و در کاسه فوت کرد! آب درون کاسه کم یدوباره کنارم نشست. ورد

 دلخراش را نشان داد. یاتکان خورد و منظره

! دادیها را نشان مکه در آن قتل عام درختان به دست انسان ایمنظره
 یانداختم. فلورا آه   یینکه انسان بودم شرم کردم و سرم را پا  یناز ا  یالحظه
 و شروع به صحبت کردن کرد. یدکش

نگهبان  یکی. یمهست یناز زم ینگهبان منابع هاییفضاکدام از ما آدمهر   -
نگهبان هوا، نگهبان خاک، نگهبان آتش   یها، برخ نگهبان آب  یگریها، دجنگل
 !ینزم یگر از منابع د یلیو خ

 مرده ادامه داد:و دل مشوش

 ر تیصحر   یتشانشدن جمع  یاددوستان ما بودند؛ اّما بعد از ز  یلها اواانسان  -
فاضالب  یختنمثل ر ییزدند...کارها یثروت دست به هر کار یشدند و برا
که امروز   یکار  یا یواناتآلوده کردن هوا، کشتن ح یا یاهاها و دردر رودخانه

... جنگل برمیآن رنج م  از و    دهدیهاست مرا آزار مکه سال  یانجام دادند؛ کار
 !ییزدا

 زد و گفت: یرا پاک کردم، لبخند هایشاشک 

 یهاهست که انسان یها هستم؛ اّما چند سالمن نگهبان و محافظ جنگل -
عذاب  یز کارشان مرا ن  ینبا ا سوزانندیو م کنندیناسپاس درختان را قطع م
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چشمانم  شوم؛یبروند من هم نابود م ینها از بجنگل یاگر روز دهند؛یم 
چروک و   جبه رنگ برف خواهد شد. پوستم از شدت درد و رن  یمو موها  یدسف
 !میرمیو در آخر م شودیم یر پ

 آشکار ادامه داد: یانداخت و با غم یینرا پا سرش

 درست به مانند تلما! -

 یه؟ک  یگهتلما د -

 دستانم را در دست گرفت و مرا بلند کرد. فلورا

 بانو؟ ینیدتلما را بب خواهیدیم -

 تند تکان دادم،م را تندسر  یکنجکاو  با

که خواند، دروازه   یبزرگ قصر رفت و با ورد  یدروازه  یو به سو  یدرا کش  دستم
 .ینماز قصر را بب یرونباز شد و من توانستم ب

بلند و درختان  یهاسبزه شد،یم یدهدر آن د کمانیینروشن که رنگ آسمانی
بود، نه؟! آدم  یبشکل و کوچک. عج یقارچ  یهارنگارنگ و کوتاه، خانه

نان  یبودند، برخ  یکوتوله که هر کدام مشغول انجام کار هایییفضا
اهان یبه گ کردند،یطناب پهن م یلباس رو بافتند،یم یقال یبرخ  پختند،یم

 یا! عدهپختندیذا مبزرگ غ یار بس هاییگ هم با د هایو بعض دادندیآب م
متعجب به من انداختند. فلورا  یکردند و نگاه   یمفلورا به او تعظ یدنبا د

 تکان داد و داد زد: یدختر  یدستش را برا

 سونا!...سونا! -
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 کرد.  یمیو به طرف ما آمد و تعظ یددست از کارش کش پوست،یاهس دختری 

 من! یبله بانو -

 اش گفت:و با لحن کودکانه یدکش  یقینفس عم فلورا

 ما آشنا شو! و با مهمان یر سونا جان سرت را باال بگ -

مانندش را  یبه من انداخت. لباس هند یسرش را باال گرفت و نگاه بد سونا
خاک، زدود و رو به فلورا با پوزخند  یز ر یهامرتب کرد و دامنش را از گرد

 گفت:

 است؟ یزادآدم یک مهمانتان  -

 رو به سونا گفت:  یبا مهربان   کردیبه من نگاه م کهیزد و درحال  یدلبخن  فلورا

 یآشوب است، منج فرق دارد، او بانو دل یگر د هاییزادبا آدم یزادآدم ینا -
 ما!

 کرد و سرش را تکان داد.  یبه من نگاه  یدفعه با مهربان  ینا سونا

 هیدد یواناتشدم، در چشمانش انواع و اقسام ح یرهچشمان سونا خ به
 ینبود ا یبکه عج  یزیکوچک گرفته تا وال بزرگ؛ اّما چ  یاز مورچه شد،یم

 !شدیم یدهد یدرنگیکوچک و بزرگ سف  یهااست که در چشمانش لکه

 تعجب گفتم: با

 ی؟هست  یواناتتو نگهبان ح -

 سرش را تکان داد. سونا
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 من! یبله بانو - 

 گفتم:  یدیشد یحس کنجکاو با

 ی؟زد یتکسبه چشمانت وا یه؟چ یچشمانت برا یتو یدسف یهالکه ینا -

 با غم گفت: سونا

و از چشمانم معلوم است من  یدطور که حدس زدمن...همان یبانو یر خ -
 هستم؛ اّما... . یواناتنگهبان ح

 آلود ادامه داد:و غم یدکش  یقیعم نفس

 رحمییها با ب دارد؛ انسان یگرید  یاندر چشمانم جر  یدسف  یهالکه  یناما ا  -
 یگر د یواناتح یب،تخر  ینو با ا کنندیم یبرا تخر  یواناتح هاییستگاهز
 یهاشکار  یلبه دل یا شوندیم کردن ندارند و منقرض  یزندگ  یبرا یستگاهیز
 .روندیم ینزبان بسته از ب یواناتح ینا رویهیب 

 اشیاپوست براق و قهوه  یو انگشتانش را رو  یدنسبتًا بزرگش را باال کش  بینی
 را کنار بزند. یشهادرشت اشک  یهاگذاشت تا دانه

ببر  یرانی،ا یر همچون، ش یواناتیانقراض ح یبرا بینیدیکه م ییهالکه -
 هاییلها، سمندر مازندران و فماموت یرلندی،ا یشمال یهامازندران، گوزن

ها به تباه انساناش یاست که با کارها یگرید گناهیب  یواناتو ح یقاآفر 
 .اندیدههالکت رس

قد کوتاهش، سرم را  یلکوچک و زمختش را در دستانم گرفتم و به دل  دستان
 گفتم:  یو خجل یخم کردم. با ناراحت  یینبه پا یکم
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 من واقعًا شرمنده و متأسفم! - 

 زد و گفت: یلبخند سونا

 !کنیدیفرق م یگر د هاییزاد...شما با آدمگویدیبانو فلورا درست م -

و  یدهکش  یشاندست از کارها هاییآدم فضا یاطرافم که نگاه کردم، همه به
 بودند! دورمان جمع شده

 ها دستش را باال برد و با کدورت گفت:از آن یکی

ها چشمانم هستم؛ اّما با اسراف کردن شما انسان  یرینش  یهامن نگهبان آب  -
 شدن است. یددر حال سف

 مند گفت:و نازکش را تکان داد و گله یده. لبان کشدستش را باال برد دیگری

له دارم. یایمن هم نگهبان خاک هستم و از مردم دن -  شما گ 

 به پا شد! یاهمهمه کمکم

 دارم. یهمن گال -

 دارم. یتمن شکا -

 من... . -

 را در هم کرد و با تشر گفت: یشهادستش را باال برد؛ اخم فلورا

 ساکت! -

 و فلورا با آرامش ادامه داد: یدخواب هاهمهمه
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 یشاننجات ما آمده...او ما را نجات خواهد داد. من به ا  یآشوب برابانو دل  - 
 دارم!  یناناطم

 :گفت  یرو به سونا کرد و با لبخند مهربان  بعد

 ی؟کن  یبانو تلما همراه  یما را تا خانه توانییسونا؛ م -

 .یمسرش را تکان داد و با هم به راه افتاد یعمط سونا،

 یاکه آ   دانستمیدور و اطرافم نشدم. نم  یذهنم مشغول بود که متوجه  قدر آن
نه؟ دلم  یامردم را نجات دهم  ینا توانمیو خرابکار م یمن دست و پا چلفت 

 یفراموش کنم؛ ول  درخشیدند؛یم  یشان را که از خوشحالچشمان  خواستیم
 ها باشم!دوست داشتم قهرمان آن یگر از طرف د

 یشانهاها و نوهبچه یمرا با ذوق و شوق برا یها قصهداشتم بعد دوست
از آن  اهمیتییکه اغلب با ب   یموضوع  کردمیفکر نم وقتیچکنند! ه  یفتعر 
ها از ما فاصله دارند. به شود که فرسخ یمردم تیباعث آزار و اذ گذشتم؛یم

 . فلورا در زد و گفت:یدیمرس یمیکوچک و قد  یاکلبه

 بانو تلما...من هستم فلورا! -

 .یدبه گوشم رس یاو خسته یر پ صدای

 داخل. یاییدب -

نگاهم به  یمباز شد. داخل که رفت یرجیریج یدر را هل داد و در با صدا سونا
افتاد! گمان کنم اگر او را از دور  پوشیدگوژپشت، کوتاه قد و سف یرزنپ
 از برف است. یاتوده کردمیفکر م دیدمیم
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 ینهشوم ینو هم شدیم یدهد یباز یار بس ایینهبود و در آن شوم یچوب  خانه 
 خانه شده بود. یادنه چندان ز ییباعث روشنا

 ساده و کوچک! یار بس یخانه یک 

لرزانش  یبه من انداخت و با صدا ی.تلما نگاه یمنشست ینزم یتلما رو کنار 
 گفت:

 ی؟آشوب هست تو...دل -

رنگش انداختم. دستم را در دستش گرفت و   یدبه موها و چشمان سف  نگاهی
 ادامه داد:

که   دانییقدر منتظرت بودم؟ مچه دانیی...میآشوب هست آره؛ تو خود دل -
 ی؟اتهرا منتظر خودت گذاش یرزنهاست من پسال

را رصد کردم. دستش را در  اشیدهمند و رنگ پر با چشمانم صورت گله کمی
لرزانش شروع به حرف زدن  ینگفتم. دوباره با صدا یزیدستم فشردم و چ

 کرد:

 بدهم... . یحرا توض هایز چ یلیخ یتبرا یدمن با یاحال که آمده -

 .یدرنگش کش یدکهنه و سف  یبه لباس ها یدست  یکرد و با وسواس  ایسرفه

رفت و بعد از  یمحبت خواه  یملکه یدار آشوب جان! تو به دبانو جان؛ دل -
گرفت؛ تو به  یخواه  یاز هر کدام امانت  ید؛د یآن پنج برادر را خواه 

 یتو را امانت دست کس  یتمامور  ی. نقشهکنییسفر م  یمختلف   هایینسرزم
 یسفر جنگ   ینن را به تو خواهد داد؛ در انه چندان دور آ   یهاام که در روز داده
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خواهد کرد که  یتو را همراه  یکس یتمأمور ینو در ا یرو دار یشدر پ 
 دارد و باطنش... . یباز یظاهر 

 و یدکش  یشبه گلو یکرد و دست   ایسرفه

 گفت:  یسخت  با

 ... .یبه او...اعتم...کشت...خواه  -

پودر شد و به هوا جسمش  بارهیک که در دستم بود سرد شد و به   دستش
 رفت!

فلورا و سونا آرام اشک  به او فرصت نداده بود تا حرفش را کامل کند. اجل
 و کالفه بودم، داد زدم: یاّما من به شدت عصبان  ریختند؛یم

 تلما! -

 آرام ادامه دادم: بعد

 آخه؟ یبگ  خواستییم یکنم؟ چ   یکار حاال من چ -

*** 

شده  یرهخ هاییفضاآدم یبگوشه نشسته بودم و به حرکات عج یک  آرام
 بودم.

احترام به مرحوم بانو تلماست؛ اّما من  یحرکات، ادا ینکه ا  گفتیم فلورا
به آن طرف؛   پریدندیطرف م  یناز ا  ی! ه دیدمینم  یگرید  یز چ  یجز رقص عرب 
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کوبم ب  ییبهم دست داد، دوست داشتم سرم را به جا  یجهکم احساس سرگکم 
 خالص شوم. یوانهقوم د ینو از دست ا

 یمهابه کلمه در گوش من و سونا، کلمه ینب یرا بستم. گفت و گو چشمانم
 شد. یپچشمانم تا یکیو در تار یچیدپ

 شد؟ طوریینسوال، بانو تلما چرا ا یهسونا  -»

 .یدسرخ شده بود، باال کش یهدماغش را که از فرط گر  یکم  سونا

 ینمنابع از ب ینپابرجا باشند؛ اگر ا ینهست که منابع زم ین عمر ما تا زما -
 یناز ب ینمنابع زم یمبرو یناگر ما از ب ی...ولرویمیم ینبروند ما هم از ب

 .کنندیم یداپ یگریما نگهبانان د یو به جا روندینم

 بود؟ یبانو تلما نگهبان چ  -

 او نگهبان هوا بود. -

 شده نگاهش کردم و ناالن گفتم: شوکه

 ... .ینزم یپس هوا -

 و داغدار حرف مرا کامل نمود. یدبغضش ترک سونا

 !«یستخوب ن ینزم یبله بانو! حال هوا -

*** 
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صورتم را   خوردم؛ینشسته بودم و با ولع غذا م  یغذاخور یز م یرو  کهدرحالی 
در دهانم را  یقمهشدم؛ ل یرهسبز و لزج مانند فلورا خ یجمع کردم و به غذا
 گفتم:  یدهچروک یقورت دادم. با چهره

 خوری؟یکه تو م  یهچ ینآخه ا -

 انداخت و گفت: یمن نگاه  یتزایهم صورتش را جمع کرد و به پ فلورا

 کنید؟یکه شما تناول م  یستچ ینکه ا  یمبهتر است من بگو -

 نگاه کردم و گفتم : یتزاعشق به پ با

 گاز بزن.  یهعشق  منه... ینا -

 اشینیب یدستش را رو یرا سمت فلور گرفتم که فور یتزاتکه پ یک  بعد
 و گفت: یدگذاشت و سرش را عقب کش

 ... .یداگر مرا مجبور نکرده بود -

 سبز رنگ اشاره کرد و ادامه داد: یحرص به آن غذا با

لم ینو از ا - تا به  دادمیوقت به ماکو دستور نم یچه ید؛خورده بود یکاسان 
 !یاوردشما ب یرا برا یژاپ ینبرود و ا ینزم

 گفتم:  یدو الق یدمدرون دهانم را جو یلقمه

 یز چه چ ینبخور بب یکم! یدومًا تو که هنوز ازش نخورد یتزا،نه و پ یژااواًل پ -
 هست. یخفن
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داشت،  سبز رنگ  یبه ژله یخودش که شباهت خاص یبه غذا ینگاه  فلورا 
 کرد.

 یشتر خودم را ب یمتشکرم بانو! اما من همان غذا یار از لطف شما بس -
 .پسندمیم

 گفتم:  یدرا تکان دادم و الق سرم

 .یباشه هر جور که خودت دوست دار -

و به سرفه  یدپر  یمدر گلو یینهآ  یصدا یدنزدم که با شن یتزابه پ یگرید گاز 
 گفتم:  یتپرت کردم و با عصباندر دستم را در ظرف  یتزایافتادم. تکه پ

 بخورم! یزیچ یه یدحاال اگه گذاشت -

کنار   یینهآ  یرفت و پارچه را از رو یینهبلند شد و به طرف آ  یشاز جا فلورا
 .یستادم. من هم بلند شدم و کنار فلورا ایدکش

 شادمان رو به من گفت: آیینه،

 وقت رفتن است بانو! -

 تعجب گفتم: با

 کجا؟!  -

 ید؟افراموش کرده یسادگ  ینرا به هم یت: مامورآیینه

 یزدم و درحال امیفرفر ینارنج  یها و موهابه لباس یگفتم و دست   «آهان»
 کالفه گفتم:  ینم،بب یینهخودم را در آ  کردمیم یکه سع
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کنم حمام   یکه م  یکار  ینبرگردم...اول یت! بذار از مأموریفیقدر تو کثَاه چه - 
 . ...یینهکردن تو هست آ 

 .یداش به گوشم رسلرزان و مقطع  یخنده صدای

 یتانعلت دوستتان را برا  ینبه هم  ید؛سفر برو  ینبه ا  توانیدینم  ییشما تنها  -
 .یدشو یتمامور یآوردم تا با هم راه  ینجابه ا

از صاف و صوف کردن خود برداشتم. با تعجب، آب دهانم را قورت  دست
 دادم و گفتم:

 دوست؟! کدوم دوست؟! -

بود؛  امینیزم یمیافتاد! او دوست صم یالرا چرخاندم که چشمم به فر  سرم
چشمش  کرد،یطور که به اطراف قصر نگاه م! همانکرد؟یچه م جاینا یک ل

و مرا بغل کند  یایدخوشحال شد. خواست به سمتم ب یدنمبه من افتاد و با د
ن شد! با یبعد پخش زم یو کم یستادا یشباکو و ماکو سر جا یدنکه با د
به سرعت به سمتش رفتم و اسمش را صدا زدم. دستانم را پشت  ینگران 

به صورت رنگ  یرا بلند کردم. دست  جانشیگردنش قرار دادم و سر ُشل و ب 
را از صورتش کنار زدم. حال  اشیالخت و قهوه یو موها یدمکش  اشیدهپر 
دارند! من واقعًا   یتو واقع  یستندخواب ن  هایننفر به او بفهماند که ا  یک   یدبا
 یالها که فر دارد؟! آن یدیمف ییدهدر کنار من چه فا یالحضور فر  دانم؛ینم

آشنا بودم. البته منصفانه  یاتشبا اخالق یمن به خوب  یکنول شناختند؛یرا نم
 ناپذیر یفتوص ی! بلکه شوق یراو ناراحت شدم؛ خ یدناز د یمکه بگو یستن

زالل  یهابه مانند قطره یماز سر و رو تعجبکرده بود و   قلب کوچکم را دوره



 

 
51 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

! یستن  یاجیاحت  یالاما هنوز هم اعتقاد داشتم که به وجود فر   بارید؛یباران م 
 گفت:  یینهبار رو به آ و تأسف یدکوب  اشیشانیپ یباکو با دستش رو

همراه با   یشانا  کهینباز هم بر ا روند،یاست که از حال م یبار  یندهم ینا  -
 یینه؟آ  یدآشوب به سفر بروند اصرار داربانو دل

 .یددوباره خند آیینه

کند؛ بودن   ییدهد و او را راهنما یدلگرم یزادبه آدم تواندیدوست خوب م -
 خواهد کرد. یاریآشوب کمک بسدر کنار بانو دل یالبانو فر 

*** 

درست کرده بود؛  یمانکه فلورا برا  اییچهگرد شده به در  ییهابا چشم فریال
 نگاه کرد و با ترس گفت:

 یر ! مگه از جونم سیاممن که نم  یم؟ملکه بر   یشتا پ  یمرد بش  یناز ا  یداالن با  -
 شدم؟

 لب گفت: یر با حرص ز فلورا

 دخترک گستاخ اصرار دارد! ینبر بودن ا یینهچرا آ  دانمیمن نم -

 یتهدا یچهرگذاشتم و او را به سمت د  یالرا با خنده پشت کمر فر  دستم
 کردم.

 .یمفلورا بانو...ما که رفت -
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در همان  یالو فر  یمرفت یچهو به سمت در یدمرا کش یالبعد هم دست فر و 
را باال زد و رو   یدشو سف  یاهس  ی  و شطرنج   یاپارچه  یراهنپ  هایینحال، آست

 به فلور گفت:

فلورا جون، حاللمون کن،   یم؛رفت  یماگر نامهربان بود  یم؛رفت  یماگر بار گران بود  -
 ات هم برام بذار تا برگردم... . خوشمزه هاییکااز اون سانلم یراست 

شدم.  یچههل دادم و خودم هم وارد در یچهرا به سمت در یالخنده، فر  با
 ینفلورا نگاه کردم و ا یملتمس و جنگل ی،بار به چشمان اشک  ینآخر  یبرا

 آغاز نمودم. یال،ه با فر را همرا یز انگداستان ناخواسته و شگفت

از   یصورتم گرفتم و به آرام  یرا باز کردم و به خاطر نور دستم را جلو  چشمانم
که به اطرافم دقت کردم؛ خودم را در جنگل سرسبز و   یبلند شدم. کم یمجا
 نکردم. یدااو را پ یگشتم ول  یال. با چشمانم دنبال فر یدمد یبزرگ 

 !یال؟فر  -

 اد زدم:برداشتم و دوباره د قدمی

 یال؟فر  ییکجا  -

 کنید؟یچه کار م جاینا -

بلند و  با لباس یبادختر ز یک برگشتم و چشمم به  یادخترانه یصدا با
کرده بود؛ افتاد که  یینرا تز  یدشسف یکه موها یفیو تاج ظر  رنگیمشک 

 کهیدرحال یال. فر آمدیرا محکم گرفته بود و به سمت من م یالدست فر 
 بکشد با حرص گفت: یرونداشت دستش را از دست آن دختر ب یسع
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بعدش هم تو  یومدم،ن یدزد یدستم رو رو ول کن! چند بار بگم که من برا - 
 ی؟هست  یدل یهشب قدر ینچرا ا

بردم؛ اّما  یپ یالدختر دقت کردم به صحت حرف فر  یچهره یکه رو  کمی
ن تفاوت داشت! با م یشبه من نبود؛ رنگ پوست و موها یههم شب یادز

چه خبر بود؟! چرا   جایننمودم؛ ا  یاش را بررسکردم با دقت تمام چهره  یاخم
 کم و یباً دختر تقر  ینرا از من پنهان کرده بودند؟! چرا ا یزیچ کنمیحس م

 و با َشک گفت: یستادمن ا یرومن بود؟! دختر روبه یهشب یشب

 ید؟اآمده یدزد یبرا -

بردم و او را از آن دختر جدا   یالبه طرف دست فر زدم و دستم را    یجیگ  لبخند
 کردم.

 .یماومد ینسرزم ینما از طرف بانو فلورا به ا -

 یست؟اسمتان چ -

 به آن دختر رفت. یاچشم غره فریال

خودم   ینامهمن که شجره  گفتم؟یاز خود صبح تا حاال داشتم برات داستان م  -
 رو که کف دستت گذاشتم آخه! یو دل

 به من انداخت. ینگاه  دختر 

 یست؟ک  یگر د یدل -

 را گرد کردم. چشمانم
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. اصاًل من ن... یدبرخورد کن تر یمیواقعًا! توقع داشتم با من صم یددار یولا - 
. 

باز شد و فلورا از داخل  یچهدفعه در یک که   زدمیطور حرف م ینهم داشتم
را  یالبا هول و استرس دست من و فر  کهیآمد و درحال یرونب یچهدر
 رو به آن دختر گفت: کشیدیم

 رخ داده است. یَاشوُزشت! اشتباه  خواهمیعذر م -

 .یدسرش کش یرا رو یفشبه فلورا انداخت و دست ظر  ینگاه  او

 به استراحت دارم. یاز فکر کنم ن -

 متعجب در گوشم گفت: فریال

 ُزشت؟ یچ  یچ  -

 گفتم:متفکر   یرلبکردم و ز  اخمی

 !دونمینم -

بسته   یچهپرت کرد و خودش هم با ما آمد و در  یچهرا در در  یالمن و فر   فلورا
 شد.

 !یمو در قصر فلورا فرود آمد ینزم روی

را به وجود آورده بود رفت   یچهکه با آن در  یبه سرعت به طرف دستگاه   فلورا
 گفت:  یبا کالفگ  کردیم یآن را بررس کهیو درحال
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کرده  یداپ یاتصال کنمیشده، گمان م گونهیندستگاه چرا ا نیا دانمینم - 
 سر از... . یدبرو یتاول مأمور یبه مرحله کهینا یشما به جا یرااست ز

ها به آن  یشروع به سرفه کرد. مشکوک نگاه   یو مصنوع   یبه طور ناگهان   آینه
 انداختم و گفتم:

 من بود؟! یهدختره شب ینچرا ا -

 آب دهانش را با سر و صدا قورت داد. فلورا

دستگاه خراب شده شما از راه   کهینا  یلبه دل  یست،ها نحرف  یناالن وقت ا  -
 شد. یدملکه محبت خواه ینوارد سرزم یگرید

 شدم. طلبکارانه گفتم: ینهکردم و دست به س  اخمی

 ره!بدونم که چرا اون دختر به من شباهت دا یداتفاقًا اآلن وقتشه...من با -

رنگش گذاشت و  یصورت  یز م یدستگاه را رو یت،کرد و با عصبان  یاخم فلورا
 گفت:  یحرص یبا صدا

بر  ی...لطفًا اصراریدبعدها متوجه شد ید...شایدهاآلن وقتش نرس گویمیم -
 !یدماجرا نداشته باش ینا یدنفهم

 گفت:   یعوض کردن بحث با لحن کنجکاو  یبه ما انداخت و برا  ینگاه   فریال

 ز کدوم راه؟!ا -

با لحن   یینهلبش نشاند. آ   یرو  یرا برداشت و لبخند بدجنس  یشهااخم  فلورا
 گفت:  یمرموز
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 چاله! یاهاز راه س - 

رفتم و  یال. به طرف فر خندیدندیو باکو و ماکو م زدیدست و پا م فریال
 دهانش زده بود را کندم. یکه فلورا رو  یچسب

 دختر. یر آروم بگ یقهدو دق -

 را گرفتم. یمهازد که گوش یغیج بالفاصله

 یاهما رو بفرستن تو س  خوانیم  کهینبابا مثل ا  یرم؟آروم بگ  یچ   یعنی:  فریال
ازش  یبشر  یچکه ه ییچاله کجاست؟ جا یاهس دونییچاله ها! اصال م

 اطالعات نداره! جا... .

 و غضبناک گفتم: یدمحرفش پر  وسط

 م دوباره با چسب اون دهانت رو ببندم.مجبور  یحرف بزن  یگهد کم  یهاگر  -

چاله  یاهو به طرف س یمبود ینهنشستم. ما در سف یصندل یبعد هم رو و
 .کردندیم یترا هدا ینه. ماکو و باکو هم سفکردیمیحرکت م

 گفت:  یهو با گر یدکوب  ینزم یرا رو یشپا فریال

بگم که من  یباشم، بابا به ک  خیالیکه من ب   یستقرار ن خیالی،یآخه تو ب  -
 رو دوست دارم.  یمزندگ

 بزنم که باکو گفت: یحرف  خواستم

 .یدیمبه مقصد رس یراز یم؛شو یادهپ یدآشوب، ما بابانو دل -

 بودند.  شانیلبه باکو و ماکو انداخت که مشغول جمع کردن وسا  ینگاه   فریال
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 گفتم:  یلحن متعجب با 

 یاین؟شما با ما نم -

 گفتند:  و ماکو باکو

 بانو. یر خ -

 افتاد. یهدوباره به گر  فریال

 یدآب کنن و گرنه چرا با یر دارن سرمون و ز یمتصم هاینگفتم، ا  یدید یاب -
 یان؟چاله ن یاهبا ما به اون س

 به باکو انداختم و مشکوک گفتم: نگاهی

 باکو؟ گهیدرست م یالفر  -

 با لبخند گفت: باکو

 یراز یم؛برو یگرید یجا ینبه جز زم توانیمیمن هاییبانو! ما آدم فضا یر خ -
 . یماطلسم شده یکیما به دست ارباب تار

 ناراحت ادامه داد: ماکو

نتواند  کسیچکرده است تا ه  یما را هم نامرئ  ییارهس یکیارباب تار یحت  -
 ید اها تاکنون نتوانستهاست که شما انسان  یلدل  ینبا ما در ارتباط باشد؛ به هم

 .یدما را کشف کن ییارهس

 دوباره با هم گفتند: و

 بانو! یدهفرا رس یوقت خداحافظ  -
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 ینامرئ  یکردند و با استفاده از دستگاه  یمیحرف تعظ ینبعد از گفتن ا و 
رفت و   ینهها و فرمان سفبا دو به سراغ دکمه  یالها فر شدند. بعد از رفتن آن

 ینکرد. با خونسرد  یحرکت   ینهسف  یفرمان را چرخاند؛ ول  یایمتا من به خودم ب
قرار  ینهدر سف ردیفکه به صورت   رنگییو خاکستر  یاپارچه هاییبه صندل

آن  یرا رو یماز پا یکیها نشستم و از آن یکی یگرفته بودند، نگاه کردم و رو
 گذاشتم.  یمپا

 یکحالت اتومات یرو رو ینهففکر کنم س یال،زحمت نکش فر  یخودیب -
 گذاشتن.

ها رفت و همه را شد و به سراغ دکمه یزدم که حرص یشخندیهم ن بعد
 افتاد. یامتحان کرد که چشمش به اهرم

کار شد و بهتر دستبلند شدم و خواستم به سمتش بروم، او زود ینگران  با
 .یداهرم را کش

به من  ینگاه  یدهشوکه و ترس یالخطر باعث شد رنگم بپرد و فر  یر آژ صدای
بلند شد.  یالمن و فر  یغخورد که ج یتکان وحشتناک  ینهانداخت! سف

 دستم را گرفته بود با التماس گفت: کهیدرحال

 !یکن دل  یکار  یه یکه دوست دار  یجون هر ک  یال،جون فر  -

 گفتم:  یبا برآشفتگ  یالهمان حال رو به فر  در 

 صدا نزن؟ یمن رو دل یگهمگه نگفتم د -

 گفت:  کالفه



 

 
59 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

جون سالم به  جاینبذار از ا یم؟هست یتیما االن تو چه موقع دونییاصال م - 
 اسمت صحبت کن. یعد دربارهب یمدر ببر 

رفتم  ینهبود به طرف دم و دستگاه سف یدهکه دستم را سفت چسب  طور همان
قرمز و بزرگ نظرم را جلب کرد.  یدکمه یکها انداختم که به دکمه یو نگاه 

 ترسان گفت: یالدستم را به قصد فشار دادن جلو بردم که فر 

 ها! دکمه باشه ینفکر نکنم ا -

 سوق دادم. یالرا به طرف فر  امیعصبان  نگاه

 از دست تو هست، مگ... . کشمیم یحرف نزن که هر چ  یکیتو  -

دکمه را فشار  یدیترد یچحرفم را خوردم و بدون ه ینهسف یدلزرش شد با
 قطع شد. ینهسف یر دادم که لرزش و آژ

 درست شد! یاب -

 خوشحال گفتم: یال،کف دستم را باال گرفتم و رو به فر   و

 بزن قدش! -

 :گفتیکه م  یچیدپ ینهزن در سف یک  یخواست دستش را باال ببرد صدا تا

خود را بسته  یهادر حال فرود است لطفًا کمربند ینه...هشدار...سفهشدار»
 !«یدفرود باش یو آماده

و  یدسرش کوب یرو یکی یالفر  بلند شد. ینهآور سفرعب یر آژ یهم صدا بعد
 ناالن گفت:
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 .یمبدبخت شد - 

 :گفتیدفعه م ینزن بلند شد که ا یبعد دوباره صدا کمی

 .«یدخارج شو ینهلطفا از سف ید...هشدار...شما در حال سقوط هستهشدار»

 بزنم که... . یحرف  خواستم

ا ترک ر   ینهسف  تر یع در حال انفجار است لطفا هر چه سر   ینه...خطر...سفخطر »
 .«یدکن

سطح   یو رو  یدترک یالشده بود. بغض فر   یقاط   یر خطر گفتن زن با آژ  صدای
 یدشصورت سف یاشک به پهنا یهانشست. قطره ینهسف ی  سرد و فلز 

 .رفتیم یینباال و پا یشگلو  یبکو س ریختندیم

رو مسخره نکنم، قول  یکس  دمیباشم، قول م یدختر خوب  یگهد دمیقول م -
 به همه کمک کنم... قول... . دمیم

تر قطع شود و بلند  یالفر   یآمد؛ باعث شد صدا  ینهکه از سف  یوحشتناک   صدای
باز هم  یطاز او نداشتم؛ اّما در آن شرا یکند. من هم دست کم  یهاز قبل گر 

غرور خود را حفظ کردم و ضعفم را نشان ندادم. چند لحظه بعد حس کردم 
 کج شد!  ینهسف

شد و ترس،   ی. ته دلم خالیدکش  یغیج  یالفر   ینه،با سقوط کردن سف  زمانهم
رنگ و  یانقره یسوزان، در وجودم زبانه زد. با شدت به بدنه یمانند آتش
 و... . یمبرخورد کرد ینهبراق سف
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 ینبه خودم انداختم. ب یچشمانم را باز کردم و نگاه  ی،اناله یصدا با 
 یشده بود! با صدا  یکرده و زخم  یر گ  یمپا  ینهسف  ی  او پارچه  یدسف  هاییصندل
 .یدآرومش به گوشم رس یرا صدا زدم که صدا یالفر  یاگرفته

 یی؟...کجایآخ...دل -

هم  یرا رو امیدهو خشک یحبس شد، لبان گوشت  امینهدرد، نفس در س از 
دردمند   ی،بلندتر   یدفعه با صدا  ینزدم. ا  یام چنگ برآمده  یفشردم و به گونه

 گفتم:

 ...کنار فرمون... .هایصندل یر ز ینجام،من ا یالفر  -

که دستش را به سرش گرفته بود؛ تلوتلو خوران به   یلحظه بعد در حال چند
 زده گفت:سمتم آمد و نگاهم کرد و بهت

 !یه؟چه وضع ینا -

 و پردرد گفتم: بریدهبریده

 ی...چه کارینمتا بب یار ب یرونب های...صندلینا ین...پام رو از بیاب -
 ...انجام بدم.تونمیم

 ها جدا کرد. یصندل ینرا از ب یمآرام پاآمد و آرام یکمنزد یاطاحت با

 زده گفت:وحشت یمپا یدند با

 خون اومده! -
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طره اشک از چشمانم فرو ق یک شدت درد چشمانم را بستم و ناخودآگاه  از  
ناخلف  اشک را با نوک  یو قطره یدمام کشگونه  یدستم را رو ی. فوریختر

اشک شده بود. با  یآن قطره یمتوجه یالفر  کهیناانگشتانم گرفتم؛ اّما مثل 
 غصه گفت:

 من بود! یر برات! همش تقص یرمبم -

 ادامه داد: لرزید،یم یشصدا کهدرحالی

 ی؟درد دار یلیخ -

که  یدچه د یمهادر چشم دانمیرا باز کردم و به او نگاه کردم؛ نم چشمانم
احساساتم را نشان  یادز کهینکرد. با ا یهو شروع به گر  یدبغضش ترک

کردم.   یک و او را به خود نزد یدمبار دستش را کش یناول یاّما برا دادم؛ینم
 م:. با خنده گفتیدمرا بوس اشیشانیخم شدم و پ

 کنی؟یم یهگر   یوقت تو دارشدم اون یمن زخم -

 دار گفت:را پاک کرد و غصه هایشاشک 

 یهگفته من دارم به خاطر تو گر   یبه دلت صابون نزن اصال ک  یالک  یر،نخ -
 هام!کم گرد و خاک رفت تو چشم  یه...فقط کنمینم یهمن که گر  کنم؟یم

 گفتم:  یزدم و با مسخرگ  یکج   لبخند

در  یینهسف ینا یتو یسوال...تو گرد و خاک  یه...فقط گییست ماره تو را -
 بینی؟یبسته م

 به من رفت. یاغره چشم
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 ...! یندار یاقتل - 

به اطراف انداخت و  یبلند شوم. نگاه  یمهم دستم را گرفت تا از جا بعد
 گفت:  زدهیرتح گشت؛یم ینهدنبال درب سف کهیدرحال

 پس در کجا رفت؟ -

شد. صورتم را  یکه خون   یدمکش  یمپا یو دستم را رو یدمکش  یقیعم نفس
 یدایشگشتم اما پ  ینهکردم و دنبال درب سف  ینگاه  ینهجمع کردم و به سف

 نکردم!

 چپ کرده! ینهاگر اشتباه نکنم...سف -

 و گفت: یدکش  ینیه یدهترس فریال

 یم؟کار کن  یچ  یدحاال با -

 را خاراندم. امیقهشق یم،هابا ناخن یشههم مثل

 !دونمینم -

 یم به جدال ابروها یکردم. نگاه   یاخم یم،در پا یدیبا احساس سوزش شد و
 یتا ساق پا  یدباال کش  یشلوارم را مقدار  یانداخت و با هول کنارم آمد. پاچه

 زرد شده گفت: یو رنگ  یدهزخمم با صورت چروک یدن. با دیندرا بب امیزخم

 ببندمش... . یدبا -
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از دامن بنفش رنگ و  یاو با دستان لرزانش، تکه یدکش یقیعم نفس 
. یردرا بگ  اشیزیرخون  یرا بست تا جلو  یمرا پاره کرد و با آن، پا  اشیاپارچه
 اش کردم.به صورت درهم ینگاه 

 ...!یافتم -

 .به من انداخت یرنگش نگاه  یاچشمان معصوم و قهوه با

 رو؟! یچ  -

 !یمخالص بش جاینچطور از ا کهینا -

در  یدچشمانش ستاره باران شده بود و ام کهیو درحال یدکارش دست کش  از 
 گفت:  زد؛یم یکیها موج مکز آن

 ی؟چطور -

ترک برداشته؛  اشیشهاشاره نمودم که ش یاکردم و با سر به پنجره  ایخنده
 خرد نشده بود. یکل

 و شادمان گفت: یده هم کوبدستانش را ب فریال

تا  یمپنجره رو بشکن ییشهبا اون ش یمکه بتون  یمبگرد یزیچ یهدنبال  یدبا -
 !یرونب یمبر 

 یالافتاد که فر   یکردم که چشمم به اهرم  یرا تکان دادم و به اطراف نگاه   سرم
 ام را رو به اهرم گرفتم.بود. انگشت اشاره یدهآن را کش

 رو شکست. یشهفکر کنم با اون بشه ش -
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فشار دادن، اهرم را از جا  یلنگان به طرف اهرم رفتم و با کمشدم و لنگ  بلند 
 دادم و با ابتسام گفتم: یالکندم. آن را به فر 

 !بوسهیکار، دست خودت رو م  ینپهلوان که ا یرشبگ -

 را از صورتش کنار زد و با عشوه گفت: اشییالط یشناز موها با

 به چشم. یا   -

 ی با صدا  یشهزد که ش  یشههم اهرم را عقب برد و با تمام توان آن را به ش  بعد
 یال. فر یماز آن رد شو یمقدر بزرگ بود که بتوانشکست! پنجره آن یبد
 را کنار زد و آرام گفت: هایشهش

 باشه؟ یاه بعد تو بندار  یخطر  ینمتا بب رمیاول من م -

 رفت.  یرونب  ینهبه کمک پنجره از سف  یالزدم و سرم را تکان دادم. فر   لبخندی

 ... .یادبا من ب یالاصرار داشت تا فر  ینهکه چرا آ   یدمحاال فهم -

 افتادم:  ینهحرف آ  یاد

 کند.«  ییدهد و او را راهنما یدلگرم یزادبه آدم تواندیخوب م دوست»

 .یدرس خوشحالش به گوشم صدای

 کمکت کنم؟  یا یایب تونیی...خودت میدل -

 لبم نقش بسته بود، گفتم: یرو یلبخند قشنگ  کهدرحالی

 .تونمینه...خودم م -
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نگاه کردم که  یالخارج شدم. به فر ینهو از سف یدمخودم را باال کش یسخت  به 
 یدمرس  یمروروبه  یشده بود. رد نگاهش را که گرفتم به منظره  یرهخ  ییبه جا

 شدم. یرهو مات و مبهوت به آن خ

 با تته پته گفت: یالشدم. فر  یرهو مبهوت به آن خ مات

 !بینمیبهشته؟ فکر کنم...دارم خواب م جاینا -

 گفتم:  یالو سردرگم رو به فر  یدمکش  یمهابه چشم دستی

 اّما حاال... . یفه؛و کث یک چاله تار یاهل سداخ کردمیفکر م یشههم -

را تندتند   یمهاتا مرز سکته رفتم! پلک   یدنشبه او انداختم که با د  ینگاه   بعد
درونم  یجاناز ه یکم  یدتا شا یدمکش  درپییپ یهاباز و بسته کردم و نفس

 سر و وضعم با خنده گفت: یدنبا د یالکم کند. فر 

 !یدی؟! نکنه جن دیه؟چ -

ُسم نفس   یدنانداختم که با ند  ینگاه   یشبه پاها  یعجن سر   یکلمه  دنیشن  با
شده بود. دستم را جلو  یرهبا تعجب به حرکات من خ یال. فر یدمکش  یراحت 

 او را لمس کردم و با بهت گفتم: یدبردم و صورت سف

 ی؟شد یشکل ینتو چرا ا -

که   رنگ ییلباس بلند و طال یدنبه خودش انداخت که با د یتعجب نگاه  با
دهانش گرفت. لبم به خنده باز  یو دستش را جلو یدکش  ینیبر تنش بود ه
 شد و گفتم:

 !یدیتازه صورتت رو ند -
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 دهانش برداشت و ترسان گفت: یدستش را از جلو سریع 

 زشت شدم نه؟ -

 و آرام گفتم: یدلبانم خشک یرو لبخند

 !یشد یدنه...درست...مثل...خورش -

 گفت:  یو با حال زار یدبه صورتش کش دستی

 ینم؟که با اون بتونم خودم رو بب  یندار یزیچ -

گشتم   یو صاف   یقلیرفتم و دنبال سطح ص  ینهسف  یحرف به سمت الشه  بدون
 یدمرا د اییینهتکه آ  هایشهخورده ش ی. رویندکه بتواند با آن خودش را بب

داشتم و به طرفش گرفتم. با بود؛ آن را بر  ینهسف یجلو ییینهکه مربوط به آ 
 و گفتم: یدمکه خند  یدرا از دستم کش ینههول تکه آ 

 آروم باش! مواظب باش دستت رو نبره! -

ام بلندتر شد و با همان خنده، او را خنده یبه من رفت که صدا یاغره چشم
 .یستمنگر 

شده  یدروشنش درست مانند خورش یاسخت بود؛ اّما چشمان قهوه باورش
 یدمثل خورش یقاً ها دقچشمانش بود؛ آن یدیدرون سف یدخورش ییبود، گو
 یره به چشمانش خ یها دوست داشت که ساعت یو گرم بودند جور ینوران 
و دلبر بود،  یوکه درست مانند کارتون د  رنگشیی! او با آن لباس طالیشو
 !نشستیبه دل م یبعج

 صورت سبزه و شفافش گذاشت و با ذوق گفت: یرو تپلش را انگشتان
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 !یوا - 

 . با تعجب گفت:یستمرا نگر  یرهخ یرهرا بلند کرد و خ سرش

 ی؟نکرد ییر شدم؟ چرا تو تغ یطور ین...چرا من فقط ایول -

 گفتم:  یدرا دور گردنش انداختم و الق دستم

کار   خواستیم  ینهآ   دونستم،یبه زور شوهرت بدن! از اولم م  خوانیم  یدشا  -
 تو رو با من فرستاد! ینهم یانجام بده برا یر خ

دستش را به طرفم دراز کرد که فورًا ازش جدا  «کشمتیبا گفتن »م فریال
تر شده بود، شروع به که دردش کم  امیزخم یو با پا یدمکش  یغیشدم و ج

ساق   یهاکردم، دامن لباسش را در دستش گرفته بود و با همان کفش  یدندو
ان تا یمهاخنده یصدا کردمی. احساس مدویدیرنگ دنبالم م ییبلند طال

را از  یهاخنده ینکند و ا  یبه ما حسود یا! نکند دنرسدیهم م ینزم یکره
را از  یهاو خنده هایخوشحال یحسود است؛ جور ،یادن گویندی! میرد؟ما بگ
 اند!وجود نداشته وقتیچه ییکه گو  ستاندیآدم م

 دادمیوقت به خودم زحمت نم یچجا که ورزش را دوست نداشتم و هآن از 
 یتموقع یناز ا یالنفس افتادم. فر ورزش کنم خسته شدم و به نفس یتا کم

. دستش را گرفتم یمها افتادسبزه  یرو  که هر دو  یداستفاده کرد و دستم را کش
بلند آن را  یهاکه کوه یرنگ  یو به آسمان آب  یدیمها دراز کشسبزه یو رو

 کردم.  یمحاصره کرده بود نگاه 
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 یهاکه با گل  ییهاسرسبز، سبزه یهاو با برگ یدهسر به فلک کش درختان 
نرگس  یهاگل  یم**س.ت کننده یشده بود! بو یینفراوان و از همه نوع تز 

آرامش بخش رودخانه به  یو صدا رسیدیو...به مشام م یو رز و محمد
 گوش!

به   ییاو، که حال رنگ طال  ی  الخت قهوه  یموها  یهارا به سمت دسته  نگاهم
 خود گرفته بودند، سوق دادم. سرش را به طرفم چرخاند و گفت:

تو  یشپ کهینتنگ شده؛ اّما از ا ییلمامان و بابام خ یدلم برا کهینبا ا -
 خوشحالم! نهایتیب  جامینهستم و ا

 آمد،یکم به سراغم م  یلیکه خ  یطنتیش یاز سر مهر زدم و با چاشن لبخندی
 گفتم:

 یشاهزاده  خواییها انتظار، م...باالخره بعد از سالیهم خوشحال باش  یدبا  -
 !ینیرو بب یدتسوار بر اسب سف

 گفت!  «یو »کوفت  زد یمبه بازو مشتی

 فکر کرد و کنجکاو، ادامه داد: کمی

 خانوادت تنگ نشده؟! یتو دلت برا -

 یار،داداشم دان یادسهراب و عمارتش افتادم! به  یادحرف به  ینگفتن ا با
 امیزندگ  یقافتادم که حقا یآن شب یاد، عمه مهتاب.  یر بابا ام ی،مامان پر 

 توانم یکه نه م  یکشانده بود، شب  جاینمرا به ا یآشکار شد، همان شب یمبرا
 آن را بد بنامم و نه خوب!
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و به  یمبلند شد یمانبا شتاب از جا یالمن و فر  یقشنگ  یدخترانه یصدا با 
 که... .  یمسمت عقب برگشت

! فهمیدیمینم یزیچ یچو ما از زبانش ه زدیداشت حرف م یز ر یک دختره
 گفت:  آرام یالفر 

 زنه؟یداره حرف م یبه کدوم زبون  -

 هم فشار دادم و متفکر گفتم: یرا رو لبانم

 باشه! یعرب  خورهیبهش م -

 کرد.  یز را ر چشمانش

 هست! ینه مغول -

 !ینیچ یدمشا -

 .ینه ژاپن -

 گفتم:  یالو کالفه رو به فر  یدمکش  پوفی

 ... .یسالحظه وا یه -

 رو به دختره گفتم: بعد

 !یدیس یا یکمسالم و عل -

 و با شک گفت: یدحرفم پر  یانم فریال

 !شد؟یاستفاده نم یونآقا یبرا یدیسوال...س یه -
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 گفتم:  آلودیجرا خاراندم و گ سرم 

 تو بهش بگو! دونمینم یزیچ یمن از عرب  -

 دختر را گرفت و او را تکان داد. یبه گردنش داد و بازوها یقر  فریال

 یزی...خب؟ جونم برات ُقل بشه که ما از صبح تا حاال چجاینبنت! ما ال ا  یا  -
 !یمازده ی... نحن قحط یمانحن گشنه یم؟که َاکل کن  یدار یزیچ یم؛اکل نکرد

 تاسف تکان دادم و گفتم: یرا به نشانه  سرم

 تره... .تو که وضعت از منم خراب -

 اشاره کرد. کردیبه دختر که با تعجب به ما نگاه م فریال

 !زنهیحرف م یداره خارجک  یدشا -

 گفتم:  یدرا باال انداختم و الق امشانه

 دفعه بذار من بگم... . ینا -

باشم صورت دختر را با  یالاز طرف فر  یمنتظر جواب  کهینهم بدون ا بعد
 رف زدن کردم.دستانم گرفتم و به سمت خودم چرخاندم و شروع به ح

رل جان، و  ینبب - ر یگ  َام پام  یآ  ی؟اوک  ییآر نات فضا ی...ویهانگر  یآر و 
ر یزخم لود اومده! م یشده؛ نگاه کن و  لود اومده  یگم؟م یچ  فهمییب   یعنیب 

س؟خون اومده  ر   ی  ر ما نات فضا... ما نات اهل ه یکانت   گاد!  ی...اوه مای 

از قبل به ما نگاه  تر یجکه گ یو دوباره به دختر  یدمبه صورتم کش دستی
رنگش   یرنگش درشت شده و لبان نارنج   یشیشدم. چشمان م  یرهخ  کرد؛یم
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 یشکه کنار پا  یسنگ  یرو یبا زار یالباز مانده بود. فر یاز شدت تعجب کم 
 :یدبود نشست و صورتش را رو به آسمان گرفت و نال

مون زبون نفهم رو جلو راه ین...چرا اهمه آدم ینا ینآخه قربونت برم...ب -
 ی؟انداخت 

 گفت:  یدهانش را باز کرد و با پرخاشگر  دختر 

 ساکت باش! -

 گفت:  خورد؛یکه داشت حرص م  یدر حال یالشوک به طرفش برگشتم. فر  با

 ی؟گفت   یتو االن چ  -

 برگشتم. یالبه طرف فر  یجانه با

 به زبون ما صحبت کرد! -

 گفت:  یجانو با ه یدرا به هم کوب دستانش یبا خوشحال فریال

 !یستیآخ جون...شکر که زبون نفهم ن -

 .یدبه طرف دختر رفت و صورتش را بوس بعد

 !یستیکه زبون نفهم ن  یمرس -

اش را پاک کرد صورت  سبزه  یجدا کرد و با حالت چندش  یالخود را از فر   دختر 
 وار گفت:و چندش

 !ید؟هست ینیزم -
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 گفت:  یبا شگفت  فریال 

 !یدی؟از کجا فهم -

 اش را جمع کرده بود، با حرص دهانش را باز کرد:که صورت  یدر حال دختر 

بزاق مبارکشان را هم به  زنند؛یکه بوسه م  یعادت دارند زمان  هاینیفقط زم -
 صورت طرف مقابل بچسبانند!

 - یشگیهم ی  فصل دوم: نحس -

 

 آیدیدست مفنجان قهوه به  یک که از َته    ی! سرنوشت یگر است د  ینهم  نحس»
 درونش است«  یهمان، قهوه یو به تلخ 

 

 نازک کرد و با ناز گفت: یپشت چشم فریال

 صورتت بچسبه! یدلت هم بخواد که بزاق من رو -

 یلب با چشمان  یر شده بود؛ ز یرهبه من خ یالبه حرف فر  توجهیدختر ب  اّما
 شده گفت: یز ر

 !ینحس -

آن کلمه  یدهگرد شده و نفسم با شن  یافرط تعجب به مانند سکهاز  چشمانم
به من گفته بود؟ حس  یزیاو، حال چه چ باز نگشت. یگر منحوس، رفت و د
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 یم،هاآن کلمه، در سراسر وجودم و بند و بند سلول  یدنو استرس از شن  یخفگ  
 و متعجب گفتم: یران. حشدیپخش م

 !ی؟چ  -

 ی؟نکرد ییر تو چرا تغ -

قدم  کهیتکان داد و درحال یباال انداختم. دختر سر  تفاوتییاز سر ب  یاشانه
 گفت:  داشت؛یبرم

 .یاییددنبال من ب -

با  یال. فر یمو پشت سرش به راه افتاد یمبه حرفش گوش داد یالو فر  من
 گفت:  یکنجکاو

 هست حاال؟ یاسمت چ  -

 جواب داد: کرد؛ینگاه م یشبه جلو کهیدرحال دختر 

 ... .یسمل -

فک  ینامهیکه تازه گرم گرفته بود شروع به حرف زدن کرد و کل زندگ   فریال
 کرد!  یسبه مل یمو با عشق تقد یختظرف ر یک را داخل  مانیلو فام

 یناول ینکرده بود. ا  یر لب گفته بود، درگ یر که ز  اییذهنم را آن نحس تمام
اده شده بود؛ بلکه از همان بدو تولد تا کلمه به من نسبت د  یننبود که ا  یبار
به من  یبار زمان  یناول ینحس ین! اگفتندیحاال هم به من نحس م ینهم

 یالچه؟! فر  یبرا اّماامروز؛  ینبار هم هم ینآمدم و آخر  یاگفته شد که دن
 گوشم آرام گفت:  یک دستم را گرفت و نزد
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 !یدیمرس - 

بود انداختم. اصال مگر   یمروکه رو به    یبه قصر بزرگ   یرا بلند کردم و نگاه   سرم
 یم؟قصر دار ینتر از ابا شکوه

 یبود و درون باغ بزرگ  یدنکه مثل الماس در حال درخش یدیسف قصر 
 یهم وسط باغ بود که کنارش تاب قشنگ   یباز  ینماآب  یک !  کردیم  ییخودنما

به تاب بود و جان  یک هم نزد یاشاهانه هاییو صندل یز ! مشدیم یدهد
! وارد قصر یدبش را نوش جان کن یعصرانه یک و  ینیبنش یشکه رو  دادیم
 !یفتدب ینزم یرو یالکم مانده بود فک من و فر   یمشد هک

 یمت،قگران  یهاجنس طال و فرش هاییواریو کاغذ د یچدر پ یچپ هایپله
 !یدا رها کنر  هاینا یچی،که ه  هاینو...حاال ا یچهار متر  یخورغذا یز م

که با  یاتخت شاهانه یرو ینبا لباس قرمز آتش یباییز نهایتیب  زن
ما را تماشا  ی،شده بود؛ نشسته و با لبخند مهربان  یینتز  یباز یهاسنگ 

و شروع به صحبت  یدو لختش کش یاقهوه یبه موها ی. زن دست کردیم
 کردن کرد.

 مسرورم! نهایتیب  ینماز آمدن شما به سرزم -

 لب با تمسخر گفت: یر ز فریال

 !شم؟یبگه دارم ذوق مرگ م شهیبگه مسرورم؟ نم یدحتما با -

 آن زن گوش کردم. یهاحرف یبه نشانه تأسف تکان دادم و به ادامه سری
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شماست...حال  یتمن شروع مامور ینمحبت هستم و سرزم یبنده ملکه - 
 !یبابانوان ز یدکن  یکه خودتان را معرف   خواهمیبهتر از شما م ییآشنا یبرا

 آشکار گفت: یبا شوق  فریال

 یبا؟بانوان ز -

دستانش را به هم  یالتکان داد. فر  ییدتا یمحبت سرش را به نشانه یملکه
 گفت:  یو رو به ملکه با خوشحال یدکوب

 رو بخورم! یگرتقربونت بشم عشقم، ج یوا -

بود؟!  یفسخ یجمله ینبرگشتم. اآلن وقت به کار بردن اشوک به طرفش  با
 که صورتش جمع شده بود با چندش گفت:  یملکه در حال

 !یدخوار باشکه آدم  خوردیبه شما نم -

 کنم.  یهبه سمت ملکه برگشتم تا او را توج فوراً 

 نشان دادن اوج عالقه هست!  یبرا  ینیزم  یجمله  یک  یننه، اشتباه شده، ا  -

 نشاند و متفکر گفت: اشیشانیپ یرو یاخم ملکه

 هاینیابراز محبت به شما زم  یرا برا  یحیقب  یهاجمله  ینکه چن  آیدینم  یادم  -
 داده باشم! یاد

 یدکردم و به پوست سف  یز . چشمانم را ریمکرد  یخودمان را معرف   یالو فر   من
 یها قاب گرفته بود؛ نگاه ًا بلندش آننسبت یهاکه مژه  اشیو چشمان مشک 

 آمد؛ مردد رو به ملکه گفتم: یادم یزیلحظه چ یک انداختم. 
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و  شهیم یدهمحبت هم نام یکه فرشته  یدهست یاشما...شما همون ملکه - 
 که پنج تا بچه داره؟  یو عاطفه هست؟ همون  یمسئول مهربان 

 با داد گفت: یالفر  ید؛بگو یزیملکه چ کهیناز ا قبل

 یقد و باال ی،اله یصورت ناز بش ی،مامان  یهاناخن ینتا بچه؟ تو با اپنج -
چه خبرته عمو؟ بابا دست  ی؟آورد یاپنج تا بچه به دن یکتکمر بار  یایی،رو
 ینیزن زم  یکبارز    یتو نمونه  کنم،یبهت افتخار م  ی،! سر بلندمون کردیزادمر 

! هر دیینم سبزیقرمهچرا بو  دونمی! فقط نمیهست  یمیشاز نوع نسخه قد
 .دییگل و گالب م  یبو کشمیبو م یچ 

 یباق  یمکه برا ییآبرو یته مانده ینزدم تا حداقل هم یالبه فر  ایسلقمه
غرغرو بود! ملکه  یرزنپ یک دختر، درست به مانند  ینگذاشته بود را نبرد. ا

 سوق داد. یالو نگاه مهربانش را به چشمان فر  یدخند

 یدها سفر خواهکه به آن  هاییینو سرزم ینسرزم ینا یدرا بخواهراستش  -
ها از آن  یکیدارد و   ییهاتفاوت  کردیدیم یکه شما در آن زندگ   ینیکرد با زم

 شد! یدنخواه یر پ یدچاله قرار دار یاهکه در س  ینشدن است! شما تا زمان  یر پ

 گرفت و با افتخار ادامه داد:  نفسی

ثروت، صداقت،  یهابنده پنج تا فرزند دارم به نام و اّما بله درست است؛ -
ها رفت و آن  یدخواه  هایشانینبه سرزم  یبوفا و عشق که شما به ترت  یرت،غ

 .کنیدیرا مالقات م
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 یصاعقه از جنس نگران   یک همچون    یبیعج  یز شد، چ  یرهکه به من خ  هنگامی 
 و با تعجب و بهت زمزمه کرد: یددر چشمانش درخش

 ید؟انکرده ییر شما چرا تغ -

نقش بسته  امیشانیپ یرو یزیکه اخم ر  یرا باال انداختم و درحال هایمشانه
 بود؛ گفتم:

رو  یناز ا یالگذاشتم، فر   ینسرزم ینا یکه پام رو تو  یموقع یول دونم؛ینم -
 موندم. طوریینمن هم یبه اون رو شد؛ ول

 کرد و به طرفم قدم برداشت.  یز را ر چشمانش ملکه

 !یستین یگر د یهاتو مانند انسان -

که به لطف پروردگار،   یستیانسان ن یند! فقط کم مانده بود به من بگوشگفتا
 اضافه کردند! یاتمرا هم به خصوص ینا

 داد: ادامه

در راه است  یشوم یواقعه یا ی،تو فرق دار یاهست  یز نشانگر سه چ ینا -
 ...نه امکان ندارد.کهینهم ا یا

 آن نشست آرام گفت: یبه سمت تخت رفت و رو یهم با آشفتگ  بعد

 داشته باشم! یصحبت  یشگوبا پ یدبا -

 که تا آن موقع ساکت بود گفت:  ملیس

 !یشگو؟پ -
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 انداخت. یتکان داد و به من نگاه  یسر  ملکه 

 است. یبعج نهایتیدختر ب  ینا -

 گفت:  فریال

 یبه؟بدبخت عج ینا یکجا  -

 لب با حرص گفتم: زیر 

 !یبدبخت خودت  -

 .یدبلند بود؛ کش یار که بس  اشیلخت و مشک  یبه موها یدست  ملکه

 کند؛یم ییر چشمانش تغ یدآ  یم ینسرزم ینچشمانش! هر کس به ا -
آشوب قرار است که درون قلب دل یاهیس یروین یکنشان دهنده  یناّما...ا
 برود! یناز ب تر یع هر چه سر  یدکه با  ینحس یک دارد؛ 

تر لحظه سردرگمبهو لحظه دادمیگوش م  یشانهاو متعجب به صحبت گیج
شده، دست از سر من  ینمنحوس و نفر  یکلمه  ینا ی. تا چه زمان شدمیم
افتاده بود و راه  امی! مانند بختک به جان زندگ داشت؟یحال برم یشانپر 

 نداشتم. یاچاره

. االن کشیدیطرف و آن طرف م  ینرا در دست گرفته بود و محکم به ا  امچانه
 یرزنپ ینبود که ا یهو هشت ثان یستو ب یقهساعت و پنج دق یک درست 

زمختش  یهاام را در دستچانه یشگو،خرفت که اسمش را گذاشته بودند پ
رد که کیبه چشمانم نگاه م  یو جور  ُبردیمبه چپ و راست    یگرفته بود و ه 

 کند!  یغن یماوران خواستیم ییگو
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 ینبه ما غذا داده بودند؛ وگرنه به علت ضعف در دستان ا  یشگواز آمدن پ  قبل 
ام فرسا چانهطاقت  یساعت و خرده  یک ! بعد از گذشت  شدمیم  یهوشب  یرزنپ

 را رها کرد و رو به ملکه، متفکر گفت:

 !یرعادیهغ ین..ابله درسته. -

 یاچشمان قهوه  شودیخودش بود و هفت جد و آبادش! آخر مگر م  غیرعادی
به  یرعادیاز مردم جهان از آن برخوردار بودند؛ غ یمیکه حدودًا ن  یاسوخته
 با آن چشمانش بود! یشگوجادوگر پ ینا یرعادیغ یاید؟حساب ب

داشت و لباس بلند   اییدهچشمش سبز بود. کمر خم  یکو   یچشمش آب   یک 
 در دستش داشت. اییچوب  یبر تن کرده بود و عصا یاهیو س

داد  یدبرفیرا به دست سف یسم یببود که س یدرست مانند آن جادوگر  او
! البته فکر نکنم در یرزنپ ینمظلوم بودم در چنگال ا یدبرفیو من هم آن سف

قوم ظالم   ینست او مرا از د  یایدب  یدسوار بر اسب سف  یشاهزاده  یتموقع  ینا
 نجات دهد!

 بود، گفت: یشکه در صدا  اییبا نگران  ملکه

 دختر... . ینا یعنی -

 یانداخت. جادوگر پس از اندک   یرا خورد و ملتمسانه به جادوگر نگاه   حرفش
 صبر، مردد گفت:

 !ترسیدیمیکه ازش م  یهدختر همون دختر  ینبله؛ ا -

 گفت:  ها انداخت و سردرگمبه آن ینگاه  یجگ  فریال
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 ید؟هم به ما بد یحیتوض یه زحمتیب  شهیم - 

و زبرش که در  یبلند جوگندم یبه موها یزردش، دست  یهابا ناخن جادوگر 
ها را کنار زد. سرش را تکان داد و شروع و آن  یدشده بود، کش  یختهصورتش ر

 به صحبت کرد.

از دو جنس  ینحس به ما خبر دادند، دختر  یاز آمدن دختر  یشها پسال -
ها خبر ندارد، از آن یکه کس هایییروبا ن ی! دختر یو بد یمتفاوت...خوب 

دختر   ینخطرناک باشد...البته اگر کنترل نشود. ا  یلیخ  تواندیکه م  هایییرون
 و فرشته هست! یطاناز جنس ش

 را در هم قفل کرد و به طرفمان قدم برداشت. اشیدهکش  یهاانگشت ملکه

که پدر و مادر دختر چه   دانیمی...نمیماطالعات اندک را دار ینما فقط هم -
 .یگر د هاییز چ یلیو خ یستهستند و اسم آن دختر چ یکسان 

 و گفتم: یدمکش  یپوف  کالفه

 داره؟ یبه من چه ربط  هاینحاال ا -

اش خوردهکرم  یهاش نشاند که دندانلبان کبود  یرو  یلبخند بدجنس  جادوگر 
 شد. یاننما

 آشوب!دل یکه آن دختر شوم تو باش  زنیمیما حدس م -

 .یدحرف، شکمش را گرفت و بلند خند ینا یدنبا شن فریال

ک  -  یسرجات ما خودمون رو ینگفتن برو بش  یشتینرو نگاه کن به ان یناا ی،د 
 !کنیمیم یقتحق یبس
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 و با تأسف گفتم:بهش انداختم  ینگاه  پوکر  

 بود خانم مهندس! یوتوناون ن -

 از سر ندانستن باال انداخت. یاسرش را خاراند و شانه فریال

 باهوش هستن! یلیخ کننیفکر م یناا کهینمهم ا کنه؟یم یحاال چه فرق  -

. یدهم ساب یرو یترا با عصبان یشهارا در آوردم که دندان یشحرص ادا با
 ملکه با ترس آب دهانش را قورت داد و آرام رو به جادوگر گفت:

 یم؟دختر چه کن ینحال با ا -

 گفت:  یبا لحن مرموز جادوگر 

و  یریموجودش را بگ یعصاره یندازیم،ب اییشهاو را در دستگاه ش توانیمیم -
که در عصاره هست، هم  یروییو با ن یزیمبر  اییشهش یدرون استوانه

 !یمنگه دار یمنخودمان را ا ینحس ینو هم از ا یمببر  ینرا از ب دشمنانمان

 فکر کرد و متفکر گفت: یکم  ملکه

و جانش را از دست  رودیم یشگیآشوب به خواب همبانو دل طور یناما ا -
 .دهدیم

 گفت:  گرییتو با لحن حما یستادا یمچشمانش گرد شد و جلو فریال

 یبرو عصاره ی،و دو کروموزوم یس یرزنپ یام رد بشاز جنازه کهینمگر ا -
 !یشهتو ش یز خودت رو بر 



 

 
83 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 یرهبه من خ یکه طور  یبو غر  یبعج یرزنآن پ یهاگوش دادن به حرف  با 
از حدش را گذرانده  یشقلبم ب دارد، ضربان یشده بود که انگار با من دشمن

از  یرهو ت یفاما کث ین،را داشتم که در تنگ بلور یهمچون ماه  یبود و حس
 یار اخت  که  شدینفس بکشد! کاش م  تواندیافتاده است و نم  یر لجن گ  یاهیس

 یها خوددارحرف یلیخ یدندست خودمان بود و از شن یمانهاگوش
 گفت:  یترا کنار زد و با عصبان یالفر  یش. به سمتم آمد و با عصاکردیمیم

 دختر جان. گذرمیتو هم م یازهالزم باشد از جن -

 گفت:  یادبگذارد؛ ملکه با فر  یمبازو یجادوگر خواست دستش را رو تا

 است! یکار نامرد  ینا ید،نه...صبر کن -

 و آرام ادامه داد: یدکش  نفسی

جانش به خاطر منافع  خواهمینجات ما آمده و من نم یآشوب برابانو دل -
 !یشگوجناب پ یدتان بازگرده خانهب توانیدیم یفتد،خودمان به خطر ب

 یتحما  ییهسا  یر که به جانم افتاده بود، توانستم ز  یآشوب از آن همه دل  بعد
 با ذوق گفت: یالبکشم. فر  یقیعم محبت نفس یملکه

 که دورت بگردم ملکه جونم... .  یا -

 را سمت جادوگر کرد. یشرو بعد

 .یبر  تونییشد؟ حاال م یتحال -

شدم. رنگ   یرهخ  یرنگ اتاق را باز کردم و به اتاق مجلل و سلطنت   یاقهوه  درب
 یخواب بزرگ کمرنگ بود. تخت  یو آب  یاسی یهارنگ  یباز ترک یشتر اتاق ب
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کوچک و   یهااز بالشت یآن انواع  یکه رو  خوردیم به چشم یوار د یگوشه 
در  یدرنگیسف ور خواب را تدور تا دور تخت شد،یم یدهد رنگیبزرگ بادمجان 

مرا هل داد و زودتر  یال. فر کردیبر گرفته بود و حس آرامش را به آدم القا م
 از من وارد اتاق شد.

 کنی؟یحمله م جور ینکه ا  یمگه خودت اتاق ندار -

 گفت:  یباال انداخت با لجباز ابرویی

مال تو  یاتاق  خوشگل رو به تو دادن... نگاه کن حت  یستقبول ن یننوچ، ا -
 .یستره داره مال من نداره، قبول نپنج

 گفتم:  یفتهبه سرتاسر اتاق انداختم و خودش یکردم. نگاه   ایخنده

تر رو به هم اتاق خوشگل و بزرگ  یدخب باالخره قراره من نجاتشون بدم. با  -
 من بدن!

 و کالفه گفت: یدکش  یپوف  فریال

 تا چه حد؟ یض...تبعیه  -

سرش  یر دستش را ز یال. فر یمتخت افتاد یو هر دو رو یدمرا کش دستش
 گذاشت و به طرف من برگشت.

 !ی؟دل -

و زرد  یدیسرم گذاشتم و به طرفش برگشتم. در چشمان خورش یر را ز دستم
 ماندم. یششدم و منتظر صدا یرهخ اشیبه نارنج  یلمتما
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 هان؟ - 

 بار گفت:کرد و تٔاسف  نوچی

 خانوادت تنگ نشده؟ یتو دلت برا ،ینگفت  گمی...میگهد ادبییب  -

 و ناالن گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 ینیمن زم دونمیهست؟ نم یاصاًل خانواده چ  دونمیراستش...من نم -
 ینحس یر پدر و مادرم، پروانه و ام کردمیفکر م یروز ! تا دییفضا یاهستم 

. منه و اسمش سهرابه یاومد و ادعا کرد که پدر واقع یمرد یههستن، بعد 
و  بودهفرشته  شونیکیو پدر و مادرت  یستین ینیتو زم گنیاالن هم که م

 شدم... . یج! واقعًا گیطانش یگرید

 را مقطع کرده بود، گفت: یهاو با همان خنده که نفس خندید

 ها! کنییدست پدر و مادر عوض م یههر سال  -

کردم.   یگرفتم و اخم  یمرتبم به باز یهالبم را با دندان یمرده هایپوست
 بلند شد. یشاز جا یعرا بکشم؛ سر  یشدست بردم که موها

 مگه دستم بهت نرسه! -

درآوردم و به  یمرا از پا امیدار و مشک پاشنه یهاحرص خم شدم و کفش با
سمتش پرتاب کردم که زود از اتاق خارج شد و در را بست و کفش با در بسته 

 برخورد کرد.
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تخت انداختم. بالشت کوچک و نرم را در بغل  یو خودم را رو یدمکش  یپوف  
لبانم نشانده  یرو یالفر  یشهکه مثل هم  یاتاق با لبخند یکیگرفتم و در تار
 شدم. یرهبود، به سقف خ

*** 

 کل  دانای

 

 یبه سمت اتاق قدم برداشت و درب اتاق را باز کرد و وارد شد. به دخترک   آرام
کرد تا دخترک را   یادستانش اشاره یر زد و به ز یکه خواب بود لبخند ترسناک 

 !شدینم یدار ب هایراحت  ینقدر خسته بود که به ابردارند. دختر آن

دستانش  یر ا زآرام به سمت اتاق شکنجه رفت و درب را باز کرد ت یهاقدم با
 بتوانند دختر را به اتاق ببرند.

آشنا نا یجا یک زلزله شده چشمانش را باز کرد که خود را در  کهینحس ا با
آن انواع چاقو، داس   هاییوار که در سقف آن طناب  دار و در د  یاتاق   یک !  یدد

از خون   ییهاقطره  یوار د  ی! روشدیم  یدهسرد و گرم د  یهاو سالح  یر ت  ی،خون 
. قلبش مانند بوداو را سکته داده  ینو هم خوردیخشک شده به چشم م

که   کردیو او هر لحظه فکر م کوبیدیم اشینهخود را به س پناه،یگنجشک ب 
جا آن یالنه کرده بود تا کم یشدر گلو خانمانیعمرش است. بغض ب  یآخرا

 استراحت کند!
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دهانش را گرفت!  یجلو یبزرگ  بزند؛ اّما دست یغ را باز کرد که ج دهانش 
از همان اول هم به  ! یدجادوگر رس یز انگنفرت یدست را دنبال کرد و به چهره

 گفت:  یکرد و با لحن ترسناک   یانداشت. خنده یاو حس خوب 

 مردن باش! یآماده -

خالص شدن، به چهار سوسک که البته  یبرا یشهابا وجود تمام تالش بعد
زورشان   یداشتند؛ ول  مترییمودند، نگاه کرد. قد نب  یکلیدرشت ه  یهاسوسک 

بزرگ   یار به سوسک داشتند؛ اّما از سوسک بس  یبیها شباهت عجبود. آن  یادز
از دست او  یادیآشوب را بسته بودند. کار زدل یتر بودند. دست و پاو گنده
 را که بلد بود، بخواند! ییها و وردهاتمام دعا کهینجز ا آمد؛یبر نم

بعد استوانه   یانداختند و در استوانه را بستند.کم  یااستوانه  یرا درون لوله  او
شد و  یز ت یشبرا یر بدبو پر و همه جا کدر شد. نفس مانند شمش یبا گاز
 یهانفس  ینکه دارد آخر   مانستیم  یرا خراش داد! به مانند شخص  یشگلو
است.  ماندهمرگش ن هاییهثان ینتا آخر  یزیو چ کشدیخود را م یزندگ 
و خال محض  یکه در حال خفگ   کردیروز را نم یندر دلش تصور ا وقتیچه

 یاتح یادامه یرا داشت که انگار داشت برا یهمچون ُگل یهست، حس بد
و  کردیاز پژمرده شدن، تمام تالشش را م یریجلوگ یو برا یدنو نفس کش

 شد.یسوب مو پوچ مح فایدهیآن همه استقامت و کوشش باز هم ب 

گرفت و   یش. دستش را به گلویدکوب  یشهاش به شبسته یهابا همان دست
کف استوانه افتاد   جانیبعد ب  ی! کمشدینفس بکشد؛ اّما نم یکرد کم  یسع
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و چشمانش با وجود  یدبود که د یزیچ ینآخر  یالمتعجب فر  یو چهره 
 بسته شد. یادمقاومت ز

*** 

 یتموقع ینشب بهتر  هاییمهانداخت. ن یکه در دست داشت نگاه   یپر  به
 شناختینه وقت را م  یطنتآشوب بود. شکردن دل  یتحرص دادن و اذ  یبرا

 و نه مکان را!

 یدنبا د یکنآشوب را باز کرد؛ ولشکل اتاق دل یفام و چوب  یادرب قهوه آرام
به خودش آمد؛ قصد رفتن به  یکم  کهیناو شوکه شد. بعد از ا یخال یجا

شد. صدا مانند   کوبیخم  یشسر جا  ییصدا  یدنش را کرد که با شناتاق خود
 !کوبدیم یزیبا مشت به چ یبود که کس ینا

. در یدرنگ رس یدو سف یمیدر قد یک شد، رد صدا را دنبال کرد تا به  کنجکاو
و خشک   یدو لبان سف  یدهتوانست صورت رنگ پر   یمه،باز بود و از همان ن  یمهن

آشوب گره خورد و با بسته شدن در چشمان دل . چشمانشینددوستش را بب
 .یختدر دلش فرو ر یزیآشوب چچشمان دل

که پشت به او مشغول دستور دادن   یدباز کرد؛ جادوگر را د تر یشدر را ب کمی
 هم فشار داد. یرا رو یشهاکرد و دندان  یبود. اخم یببه چهار موجود عج

به ذات  یاز همان اول پ یرازده نشد؛ زجادوگر چندان هم شگفت یدند با
آرام  کشت،یشده بود و تا او را نم یکفر  یخراب او برده بود؛ اّما بدجور

 !شدینم
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 یو صدا مجسمه سر یداشت، لرزان و ب  یتعصبان یچاشن یکه کم  یترس با 
کنار در را برداشت و به سمت جادوگر به راه افتاد و با تمام قدرت با مجسمه 

افتادن جادوگر، چهار موجود   یشد. با صدا  ینکه پخش زم  یدسرش کوب  یرو
و آب دهانش را با ترس  یدشکل به سمتش برگشتند. رنگش پر  یسوسک 

ها به سوسک  یاز جک و جانورها وحشت داشت. نگاه  یشهقورت داد. هم
 ینو کوچک واهمه داشت؛ چه برسد به ا یز ر یهاداخت، او از سوسک ان

شکم شش  یدنناگهان با د بزرگ که حدودًا دو برابر او بودند!  یهاسوسک 
 لب گفت: یر و ز یدخند یز ر یز شان رتکه

ها هم شکم شش تکه دارن فکر کنم سر بفهمن که سوسک   ینیزم  یاگر پسرا  -
 بذارن! یابونبه ب

به  یو خواستند به سمتش حمله کنند که قدم یدندکش دییافر  هاسوسک 
. با دستش چند یردغش کردن خود را بگ  یکرد که جلو  یعقب برداشت و سع

به حتم مرگ دوستش  رفتیآرام به صورت خود زد؛ اگر او از حال م یضربه
 باال گرفت و گفت: یستبود! کف دستش را به نشانه ا یقطع

سُتپ... . -  ا 

 .ستادندیا یشانجا سر 

 یام؟به فضا م یزاتمن بدون تجه یدچندش فکر کرد یهاشما سوسک  -

شدند و سرشان را به نشانه مثبت به   یرهبه هم انداختند؛ بعد به او خ نگاهی
 تکان دادند. یینسمت پا
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 !یگهد یدخب اشتباه کرد - 

 طور ادامه داد:دامنش برد و همان یر را به ز دستش

مرغ تا  یر از ش یشهاون هم یره؛به سفر نم یدست خال وقتیچه ینیزم یه -
 خوب؟ یپسرا ی! اوک یبرهرو با خودش به همه جا م یزادجون آدم

را از  یحرکت، اسپر  یک زد و با  یشخندیرا باال انداختند که ن هایشانشانه
 دنش داد و گفت:به گر  یو قر  یدکش  یرونلباسش ب یر ز

روزها درست شده...تار و مار، محافظ پر  ینهم یکش براحشره یاسپر  -
 قدرت!

افتادند و به خود  ینزم یبعد چهار سوسک رو یرا فشار داد و کم یاسپر  سر 
 ها زد.از آن یکیبه  ی! لگدیچیدندپ

بهتر بود،  تونیوجب یمن یکلبگم همون ه یدکه با  پرسیدیاگر نظر من رو م -
 !یدسوسکه که شما برد یهر چ  یبروآ 

 یدنغش کردن خود را در هنگام د یباالخره توانسته بود که جلو کهینا از 
رفته بود که در چه   یادش  ییخرسند بود و گو  یار بس  یرد،جانوران و حشرات بگ

آشوب را به خاطر آورده باشد، دل یتقرار دارد. انگار که تازه وضع یتیموقع
 یفاصله نگرانی،برداشت و با ترس و  موردیب  هاییوقت ُکش یندست از ا

 یتوضع یدنرا به صفر رساند. با د یااستوانه اییشهخود تا آن ش
را با فشار به  یشهزرد شد با دستان لرزانش، ش یو کم یدرنگش پر دوستش
شده  خورد؛ اما نشکست! هول ینزم یبد یهل داد که با صدا ینطرف زم
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. دستش یدرقص از با عشوه و ن اشینیب یر ز یبد یدرب ظرف را باز کرد که بو 
آشوب را از دل بد را کنار بزند. یبو ینا یصورتش تکان داد تا کم یرا جلو
و فشار دادن  یآب و تنفس مصنوع  یدنو پاش یلیو با س یدکش  یرونظرف ب

و  یدکش  یقیاو را به هوش آورد! نفس عم یگر و هزار جور کار د ینهقفسه س
در  یناز ا یشدهد و دوستش را ب ینآرام خود را تسکقلب نا یکرد کم  یسع

 معرض استرس قرار ندهد.

 ی؟ازنده -

 بلند شد و گفت: یشرفت و از جا یاچشم غره آشوبدل

 هم روحم هست! یننه ُمردم ا -

 کرد و گفت:  یاآشوب، خندهصورت دل یدنبا د فریال

 رو نگاه کن! شیافهق یوا -

 و گفت: یدبه صورتش کش یدست  نگران

 مگه صورتم چشه؟ یالفر  یوا -

 خودش را گرفته بود تا نخندد؛ گفت: یکه جلو  یدر حال فریال

! فقط   یستچشم ن -  یچ  فهمییکوچولو رنگ پوستت سبز شده؛ م  یهگوش 
 !یبروکل کلم  ینهوسبز! ع گم؟یم

مرده و جادوگر  یهاگرد شده نگاهش را از سوسک  یبا چشمان  آشوبدل
 و گفت:  یدصورتش کوب  یسپارد. با دستش رو  یالشده گرفت و به فر   هوشیب 
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 !یوا - 

وارد اتاق شد و به  یمهکه ملکه سراس یدخند یشتر دوباره با شدت ب فریال
 که درحال به هوش آمدن بود نگاه کرد؛ گفت:  یجادوگر 

 !کنید؟یچه خبر است؟! شما در اتاق شکنجه چه م جاینا -

 آشوب گفت:بلند شد و رو به دل یشبا درد از جا جادوگر 

 !یدمن! مراقب خودتان باش یبانو کشد؛یمرگ انتظار شما را م -

رد بعد  یکه همان طور متعجب به جا  یهشد. چند ثان یبخواند و غ یهم و 
 آشوب به خودش آمد و گفت:دل کردند؛یجادوگر نگاه م یخال

 ملکه! رنگ پوست من سبز شده! یوا -

 رو به او زد و مطمئن گفت: یلبخند ملکه

 ییدبگو  کهینآماده خواهم کرد فقط به شرط ا  یدمنوش  یتبرا  یستن  یمشکل  -
 در نبود من رخ داده است! یچه اتفاق 

 لب گفت: یر زانداخت و  یُمرده نگاه  یهابه سوسک  و

 ... .یمها کردجنازه ینبه حال ا یفکر  یک  کهینالبته بعد از ا -

*** 

 دیدیآشوب را مدل  ینگاه کرد. از داخل گو  یو به گو  یدکوب  یز م  یرا رو  مشتش
هم فشار داد و به  یرا رو یشها. دندانکردیم یآشوب او را کفر و لبخند دل

 شد. یرهخجادوگر  ییدهترس یعقب برگشت و به چهره
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 من... . یدارباب باور کن - 

که در دست او بود؛ حرفش را خورد و با وحشت آب   ییچاقو  یدنبا د  جادوگر 
که در   یاو دسته نقره یباز یو براق بودن چاقو یزیدهانش را قورت داد! ت
 !کردیم یبه جادوگر دهان کج  یدست ارباب بود؛ بدجور

آشوب، مرگ انتظار خودش را دل یکرده بود؛ به جا  ینیب یشاشتباه پ گویی
 در ذهنش گذشت. یزی! چکشیدیم

 .«ماندمیکاش به ملکه وفادار م  ای»

استوار به سمت جادوگر رفت.   یهاتر گرفت و با قدمرا در دستش محکم  چاقو
. جادوگر یدگردن او کش یوار روزد و نوک چاقو را نوازش یلبخند مرموز

 گفت:  ید،لرز یم کهیدرحال

 ... .کنمیارباب خواهش م -

 را باال برد. یشابرو یتا یک 

 خواهش نکن! -

 بود گفت: یدنطور که مشغول چرخو همان یدجادوگر چرخ دورتادور 

 یدنفهم ین! افهمیدییم یدکه نبا دونییرو م هایییز متٔاسفم، تو...چ -
 یامضا کرد! درست همون روز یشت پوق یلیتو...سند مرگت رو خ جاییب 

 !کنندیفکر م یهکه بق  یستمن یمن اون  یدیکه فهم

چاقو   درنگیو ب   یستاداو ا  یرا به جادوگر نداد و جلو  یحرف   یچزدن ه  یاجازه
از آن خون به  یو مقدار یدپر  یرونفرو برد! خون با جهش ب یشرا در گلو
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 ینزم ی. جادوگر رویختاز صورت او ر یمین یپراکنده رو یهاصورت قطره 
 گرفت.  ابعد همه جا را سکوت فر  یافتاد و شروع به خرخر کردن کرد! کم

 یرونرا پاک کرد. چاقو را از گردن جادوگر ب اشیپشت دست صورت خون  با
 یخون   ی  پهنا  یاش را روبه آن انداخت! انگشت اشاره  یو با لذت نگاه   یدکش

آرام به سمت ! آرامیدرون دهانش فرو برد و مکو بعد انگشتش را د  یدآن کش
 هایشیقربان  ییدهپوس یهارنگش که با استخوان یتخت شاهانه و مشک 

 یز م یو نازک را از رو اییشهنشست. جام ش یشدرست شده بود؛ رفت و رو
 .یدرا نوش  یشکرد و محتوا  یک برداشت و در دست گرفت؛ آن را به لبانش نزد

 یانداخت و همان طور که با جام  در دستش باز یشآن پا یرا رو پایش
انداخت.  یاش نگاه و کاخ وحشتناک یاهسرتاسر س هاییوار به د کردیم
که با تمام  هایییشده بود. قربان  یینتز  هایشیقربان  یبا َسرها یوارهاد
 یهادردناک و شکنجه یهاگرفت و با روش یها را به بازآن رحمییب 
که جادوگر هم به آن اضافه   هایییها را به هالکت رساند! قربان آن  فرسااقتط

 یزشانگکاخ  منحوس و نفرت  یبرا یگرید یینشده و قرار بود َسر جادوگر تز 
 باشد!

شد  یرهخ یَسر  خالییو سرها چرخاند و به جا یوارهارا دورتادور د نگاهش
که فقط   ایخالییشده بود. جا  یینتز   یمشک   یهاکه با خون و استخوان و گل

روزها جور   ینکه ا یشخص خاص است. شخص یک و فقط متعلق به َسر 
 بآشودل یبرا خالییکرده است! آن جا  یر ذهن او را به خود درگ یناجور

 آشوب!َسر دل یبود! برا
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 -از فرزندان محبت  اییهفصل سوم: هد - 

 

 سوت و كور یكوير   در »

 صبور هایبتمصبا اين  یميان مردم در 

 از مرگ محبت، مرگ عشق صحبت

 از مرگ انسانيت است. گووگفت

 مرده بود، آدمیت

 ¹چه آدم زنده بود!« گر 

 

*** 

 آشوبدل

 

 ناراحت بود، گفت: یار بس کهیرا به دستم داد و درحال دمنوش

بهتر است که هر چه زودتر  یست،شما ن یبرا یمناسب یجا جاینا یگر د -
 .یدرا شروع کن یتمأمور

قورت دادم که صورتم از  سرهیک را  آن یاتلبانم گذاشتم و محتوا یرا رو جام
 .یدمکوب  یز م یو لزج بودن آن جمع شد! با حرص جام را رو یبدمزگ 
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 بود؟! یچ  یگهد ینشگفتا...ا - 

 زد و مهربان گفت: یباییلبخند ز ملکه

 آب دهان تمساح! -

 .یداز خنده ترک یالگرد شد و فر   چشمانم

 مگه تمساح آب دهان داره؟! -

 ینزم یشکمش گذاشت و رو یدستش را رو یالدفعه فر  ینحرفم ا ینا با
شده بود!   یکه از شدت خنده، اشک از چشمانش جار  یدقدر خندنشست، آن

 گذاشت.  یشپهلو یاش را خورد و دستش را روبه او زدم که خنده یلگد

 !یه؟چ -

 و اشاره گفتم: یماا با

 ی؟ذره آبرو برام بذار یه ینست حاال اگه تو -

 بلند شد. یشو از جا یدکش  پوفی

 و لبانش را تکان داد: یدرنگش کش یلخت و مشک  یبه موها یدست  ملکه

 .یدرفت، پس آماده باش یدفرزندم ثروت خواه یبه خانه -

 :یدکنجکاو پرس  یالرا تکان دادم و فر  سرم

 ریم؟یم یک    یقاً دق یدببخش -
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حرف به سمت من قدم برداشت و دستم را در دستش گرفت و  یب  ملکه 
 بود را در دستم کرد. یاقوتآن سنگ  یکه رو  یباییانگشتر ز

اعتماد  یانگشتر به هرکس ینانگشتر است؛ اّما ا ینراه تو در ا ینقشه -
 کن که راه را به تو نشان دهد!  ی! کارکندینم

 !ی؟چه جور -

 گفت:  یدتوجه به من، الق بی

در صورت لزوم به تو جواب خواهد داد و هنگام  یکه از او بپرس  یر سواله -
 !کندیقرمزرنگ از خود منتشر م یزنان نورخطر به صورت چشمک 

 و با ذوق گفت: یددستانش را به هم کوب فریال

 چه خوشگله! یوا -

خودش را مانند  یالفر  یدبه سر او کش یرفت و دست  یالبه سمت فر  ملکه
 ملکه شد. یس کرد که باعث خندهملو یهاگربه

 !یدر ارتباط باش یگرانذهنت با د یقاز طر یدادم که بتوان  یبه تو هم قدرت  -

 و با تعجب گفت: یستادصاف ا فریال

 ی؟نوازش به من قدرت منتقل کرد ینبا هم -

 سرش را تکان داد. ملکه

 .یددستانش را به هم کوب اش،یشگیدوباره و به عادت هم فریال

 ریم؟یثروت م یبه خونه یک    یملکه، نگفت  گمیخوب! مچه  -
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 گفت:  ینسبتا بلند یاز ما فاصله گرفت و با صدا یکم  ملکه 

 حاال... . -

شد و با شتاب به سمت  یخال یمانپا یر کلمه از دهان او ز  ینخارج شدن ا با
گفتم و دستم   ی! آخ یمبرخورد کرد  ینسطح سفت زم  یو رو  یمسر خورد  یینپا

سرش گذاشت  یبلند شدم. دستش را رو یمرا به کمرم زدم. به زحمت از جا
 و با درد گفت:

 فرستاد؟یپسرش م یما رو به خونه یزاد،مثل آدم شدینم یعنی -

 به او انداختم. اییوانهاندر دعاقل نگاه

 !یستندن یزادها که آدماون یزاد،آدم گییم یخودت دار -

 .یدکوب  اشیشانیپ یکف دستش رو  با

 ها! گییراست م یوا -

فرود  اییدهبه اطراف انداختم، در جنگل و کنار درخت سر به فلک کش نگاهی
با  یشو صدا خواندیآواز م یدرخت  یافتاده یشاخه یرو ی. بلبلیمآمده بود

بود و  یمانپاها یر ز یبلند یهاشده بود. سبزه یختهقارقار کالغ آم یصدا
را نوازش  امینیخاک ب یبودند. بو یدهدرختان چسب یسبز به تنه یهاخزه

 .یدبه گوشم رس یاکلفت و مردانه  یداد و همان لحظه صدا

 !یدمن، خوش آمد یشی  درو یبه خانه -

 شدم. یرهو به آن مرد خ برگشتم
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بود. ساده و بدون تجمالت، درست  یدهپوش یاساده ید،بلند، سف لباس 
 با بهت گفت: یالبودم. فر  یدهکه تا به االن د  یس کسان برعک

 !ی؟تو ثروت  -

صورتش  یرو اشیابلند و قهوه یاز موها یارا تکان داد که طره سرش
 شد! یرهها را با دست کنار زد و با لبخند به من خآن یخت،ر

به  یبودن؛ بلکه از نظر پختگ  یر بود، حدودًا چهل سال داشت، نه از نظر پ زیبا
. چکیدیم یشاز سر و رو یها مانند بود و مثل مادرش مهربان هل سالهچ

که دوست  کردیآنچنان آدم را مجذوب خود م یرش،چشمان به رنگ کو
 !یگرم و مهربان نگاه کن  ی  و به آن دو گو ینیبنش یداشت 

 آشوب؟بانو دل -

 گفتم:  زدهیرتح کردم،یبراندازش م کهیبه سوالش درحال توجهبی

 که... .  کردمیفکر م -

و کوچک وسط جنگل به  یمیقد یآرامش، قدم برداشت و به سمت کلبه با
 راه افتاد.

 !یاییدبا من ب -

 ی. کلبهیمو وارد کلبه شد  یمپشت سر ثروت قدم برداشت  یالدر دست فر   دست
ها بلند پارکت یرجیر ج یصدا داشتیمیکه بر م  یبود؛ اّما با هر قدم یزیتم
خوب  یکوچک و بزرگ روشن شده بود و بو  یهامان با شمع . اطرافشدیم
 .رسیدیبه مشام م یچا
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و ثروت از ما جدا شد. نگاهم را دور تا  یمنشست یدیمبل نرم، گرم و سف روی 
که   یکوچک چوب   یپنجره  یگردش دادم و در آخر رو  یو نقل  یچوب   یدور کلبه

. فرش شدینم یدهدر کلبه د یاف اض یلوسا گونهیچشدم. ه یرهجا بود، خآن
خواب، اتاق  اتاقدر وسط هال پهن بود و خانه جز دو تا  یاو کهنه یاقهوه

به  یچا یکی،قرمز و پالست یگل گل  ینیبعد با س ینداشت. ثروت کم یگرید
 یاو پارچه  یدفاممبل  سف  یرا به دستمان داد و رو  هایسمت ما حرکت کرد. چا

شده   یرهخ  یو مشک   یمیقد  ی،سنگ   یینهبه شوم  کهیما نشست. درحال  یجلو
 از ذهنم گذشت: یابودم، لحظه

 است.« یشاندرو یاش مانند خانهالحق که خانه گوید؛یدرست م ثروت»

 «یریمش یدون»شعر از جناب فر -1

 ی قدر عطر چا! آنیدماستکان بردم و با تمام وجود بو کش یک را نزد امبینی
خارج  امینیبو از ب ینبود که دوست داشتم تندتند نفس بکشم تا ا یز انگدل

 نشود.

بود که  یاریباران خورده بود. نه! به مانند عطر  تن  یخاک  یبه مانند بو شاید
و عطر تنش را به جان   یدیها به او رسو بعد از مدت  یها در فراقش ماندسال
 د!کر   یفتوص شودیرا نم یشبو دانم؛ی! نه نمیدیخر 

ناخواسته!   ی  چا  ینو مدهوش شدم از عطر و طعم ا یدماز آن را نوش  ایجرعه
 یال! فر کردندیم یقام تزرآرامش به جسم  رنجور و خسته یلوک یلوک ییگو

 ییاش خودنمابر بدنه یچکپ یهااز گل ییهارا که طرح رنگیریاستکان  ش
 قرار داد و گفت: ینعلبک  یرو کرد؛یم
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 جناب ثروت؟! - 

 پاسخ داد: یرد؛نگاهش را از من بگ آنکهیب  ثروت

 بله؟! -

 اشاره کرد. یاستکان چا به

 !کنیمیاستفاده م یها از چاکه تنها ما انسان  کردمیراستش فکر م -

 شد. یرهخ یشزد و به چا یلبخند ثروت

است که  یعیطب ینو ا یمهست یک نزد یار ها بسما پنج برادر به انسان یر،خ -
 ها باشد!انسان یهشب یز مان نو خوراک یزندگ 

هم داشت، دوباره  یکنجکاو  یچاشن یکه کم  یکه با تعجب  یمتکان داد سری
 ادامه داد:

کرده است! اگر   یر شما را به خود درگ یسوال کنمیآشوب، حس مبانو دل -
 !یدبپرسهست  یسوال

 یرهخ  یچا  یهافاصله دادم و به بخار  رنگمیو صورت  یرا از لبان گوشت   استکان
 شدم.

 یچا  ینا  یدبگ  شهیسوالم م  یدنفقط قبل از پرس  گویید،یبله شما درست م  -
 خوش بوئه؟ قدر ینچرا ا

 زد و سرش را تکان داد. لبخندی

 بهشت است . یچا ی،چا ینا یراز -
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 :یمبا تعجب تکرار کرد یالو فر  من 

 بهشت؟ یچا -

 .یدکش  یقیعم نفس

نگهبان  ثروت، صداقت، وفا،  ی  هافرشته یم،بله... بهشت! ما فرشته هست -
 ...!یرتعشق و غ

 .یدمبه صورتم کش یشدت تعجب دست  از 

 خشکم را از هم باز کردم. لبان

 .پس...  یدهست که اگر شما واقعًا ثروت هست ینشگفتا...سوال من ا -

 اشاره کردم و سردرگم ادامه دادم: یمتکم ق  هاییلکلبه و وسا  به

 یکلبه  ینشما و ا یهامواجه بشم؛ اّما لباس یانتظار داشتم که با قصر بزرگ  -
 کوچک... .

 .یدرا فهم منظورم

 هست؟ یثروت، ثروتمند و تجمالت  یبه شما گفته که فرشته یچه کس -

 یم تصور داشت  یم،اش بشنودرباره  یزیچ  یا  ینیماو را بب  آنکهی! ب گفتیم  راست
 طالست! یهاکه او غرق در پول و سکه

 گفت:  یبا کنجکاو فریال

ها اون  یبه خواسته  خوانیها از شما پول و ثروت مانسان  یبعض  یچرا وقت   -
 کنید؟ینم یدگیرس
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 را کج کرد. سرش 

ها ثروت را از من آن یراجواب سوالتان در خود سوالتان نهفته است؛ ز -
 کنندیفقط درخواست م  ینه از خداوندگار بخشنده! به عالوه برخ   خواهندیم

به  یدنبه ثروت ندارند! به نظر شما رس یدنرس یبرا یکوشش گونهیچو ه
 است؟! یر ها بدون تالش امکان پذخواسته

 !یمگفت  و با خنده »نه« یمم انداختبه ه ینگاه  یالو فر  من

 یروتخت  یانداختم و آرام رو رنگیبه تخت زهوار در رفته و فلز نگاهی
 یرانرنگ و ساده را کنار زد و ح یکرم یپرده یالآن نشستم. فر  فامیاسی
 گفت:

 باشه؟ یر که ثروت، فق  کردییفکرش رو م یچه -

 لب، کالفه گفتم: یر و ز یدمکش  یقیعم نفس

 باز بشه! ییجاها ینپام به چن یکه روز  کردمیمن اصال فکرش رو هم نم -

آدم  کنیم؛یم یزندگ  یمکه دار یمها هستفقط ما انسان کردمیگمون م -
 وجود نداره! ییفضا

 ... . طور ینمنم هم -

*** 

 یال. فر یمصداقت قدم برداشت یو به سمت خانه یمکرد  یثروت خداحافظ  از 
با لحن  کرد؛یکه به درختان بلندقد و پربار و پر شاخ و برگ نگاه م  یدر حال

 گفت:  یمانیپش
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 !ریمیکردم که گفتم خودمون م  یعجب اشتباه  - 

 چرا؟! -

 به من انداخت. نگاهی

 یی؟هست؟ چه جک و جونورها یجنگل چ  یتو دونییخب تو م -

 و با خنده گفتم: خندیدم

 !یگهد خورنمونیم یانفوقش م -

. دستش را گرفتم و با لحن کردیلب غرغر م یر و ز یدسرم کوب یدستش رو با
 گفتم:  گرییتحما

 نگران نباش! -

مخوف  یاد. جنگل زیمزد و دست در دست هم در جنگل قدم برداشت لبخندی
 .دادیترسناک نشانش م یرا در بر گرفته بود؛ کم که آن  ینبود؛ اّما سکوت 

نور  یآسمان کاماًل معلوم نباشد و به طبع جلو شدیدرختان باعث م بلندی
 یخاّص   یها را پوشانده بود؛ جلوهآن  یکه تنه  ییها. خزهگرفتیرا م  یدخورش

شاخ و برگ  یاللجبازانه از البه ید. نور  خورشدادیبه قامت بلند درختان م
 یرونخود ب  یکیتار  از جنگل    ینا  یکم  شد؛یو باعث م  کشیدیدرختان سرک م

 !ینمرنگ و با طراوت را ببخوش یهاو من بتوانم سبزه یایدب

 .دادیقبل م  یباران را در لحظات   یدنبار  ید  خاک، نو  یها و بوبودن سبزه  نمناک
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کردن، دل  مرا   یرا بر تن کرده و چه راحت با دلبر  یچادر  سبز  ییگو  جنگل 
 یارودخانه  هایکینزد ینکه در ا  دادیرا م  ینرودخانه مژده ا  یبرده بود! صدا
با  یمانپاها یر در ز یدهخشک یهاخش برگخش یصدا یبوجود دارد. ترک

 !درا به وجود آورده بو نظیرییب  یقیرودخانه، چه موس یصدا

 هایینقاش یناز بهتر  یکیچشمانم  یرووجود داشت؟! روبه ینبهتر از ا مگر 
 یعتو طب  پیچیدیگوناگون م  یهاعطر گل  امینیخداوندگار واالمقام بود و در ب

 !نواختیم یدر گوشم آهنگ زندگ  یبا لوند

شده بود،  یک که هوا تار ییجااز آن یدیمجنگل رس یهاکه به وسط کمی
با ترس   یال. فر یمو به راه افتاد  یمکه ثروت به ما داده بود را آتش زد  یمشعل

 شد و لرزان گفت: یکبه من نزد

 شنوی؟یرو تو هم م شنومیکه من م  ییهااون صدا یدل -

 به اطراف انداختم. یتعجب نگاه  با

 کدوم صدا؟!  -

 در چشمانش جمع شد. اشک 

 !یبو غر  یبعج یهانفس زدن! صدانفس یصدا -

باال انداختم و   ینف   یاطرافم گوش دادم. سرم را به نشانه  یهادقت به صدا  با
 گفتم:  تفاوتیب 

 !فهممینم یزیمن چ -

 نشست و با بغض گفت: ینزم یرو یلجباز با
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 !دارمیقدم هم برنم یک  یگهمن د - 

 .یستادما یشو جلو یدمبه صورتم کش دستی

 !یشد یاالتیخ یدشا -

 زد. یغ و ج یدکش  یرونب یشهادندان ینرا از ب هایشناخن

 زنه،ینفس منفر داره کنار گوشم نفس  یک  کنمیاحساس م  گمیدارم بهت م  -
ام که فرق بچه قدر ینا کنییفکر م یعنی ی؟شد یاالتیخ گییوقت تو ماون
 فهمم؟یرو نم یتو واقع یارو ینب

 گرفتم و با تشر گفتم:  امیقلم ینیب یرا جلو دستم

 یدنهمه فهم یکه زد  یغیج ینهم نباشه با ا ی! چه خبرته؟ اگر کسیسه -
 !یمهست جاینما ا

اما دلم  کردم،یرا حس م ینگاه  ینی! خودم هم سنگگفتیم راست
جنگل درندشت با   ینا  یباور کنم که تو  خواستمیکه باور کنم! نم  خواستینم
و  یمهستند، تنها هست یچه شکل دانستیمینم ی  که حت   یموجودات  سرییک 

 ی؛ حت سرمان خواهد آمد ییچه بال یگر د ییقهدق یک  ی  که حت   یستمعلوم ن
را از  ینداشتم به انگشتر در دستم که به صورت چشمک، نور قرمز  وستد

 ینملکه گفته بود در هنگام خطر ا یندازم،نگاه ب کرد،یخود ساطع م
 یرا هم به فراموش  ینا  یحت   خواستمیو م  دهدیالعمل را از خود نشان معکس

 بسپارم.

 فک... . یبه چ  ی: دارفریال



 

 
107 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 دانستمیگشت. خوب م  یرهقطع شد و با وحشت به پشت سرم خ صدایش 
 به عقب برگردم و...چشمانم را بستم . ترسیدمیکه چرا ساکت شده! م

 :یچیددر گوشم پ یالآرام و لرزان فر  صدای

 !یز...ز...زامب -

داشتم پس  یده! من ندچرخدیدور سرم م یاقطع شد؛ حس کردم دن نفسم
 .ینمآن موجودات را بب کهنیبه حال ا یوا افتادم؛یم

 متر یچند سانت  یصورتم به فاصله یروبهرو یقاً را باز کردم و دق چشمانم
 شده! یرهکه به چشمانم خ  یدمرا د یدرنگیچشمان سف

برخورد کردم! به عقب  یزیو چند قدم به عقب رفتم که به چ یدمکش  جیغی
 محاصره کرده بودند. اهیتادورمان را زامب. دور یدمبرگشتم و دوباره او را د

که تا بناگوش پاره شده   یلبان  ید،خورده، چشمان سف یهبخ یهاو پا دست
 یدهپاره و در  یهاو لباس  دادیسبز که نشان از فاسد بودن آن م  یبودند، پوست 
شان را به سمت جلو گرفته بودند و ترسناک بودند. دستان نهایتیشده که ب 

به گوشم  شانخر کردنخرناس و خر  یصدا یقوز داشت و گاه  یپشتشان کم
 !رسیدیم

 هایاز زامب یکی یدمبا شتاب به سمتش برگشتم که د یالفر  یغج یصدا با
 را نشان داده بود. اشیشگیدستش را گرفته و او هم واکنش هم

حس کردم تنها شدم و ترسم   یالغش کرده بود! با از حال رفتن فر   ...! بلهغش
عبور  امینیاز ب یو نفس به سخت  کشیدیم یر ت امینهشد. س تر یشو ب تر یشب
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است.  یمان حتماگر من هم از حال بروم، قطعًا مرگ دانستمیم کرد،یم 
شدن . با قفل داو را به درخت بستن یبه سمتش رفتند و با طناب  هایزامب

دور گردنم؛ به خودم آمدم و دستش را گرفتم تا کمتر گردنم را فشار  یدستان 
و با قدرت  یدکش  یدهد. به پشت هلم داد و به درخت برخورد کردم. خرناس

دستش برداشتم و مشت نسبتًا  یگردنم را فشرد! دستم را از رو یشتری،ب
با  یشد و زامبخارج  رنگی یاهزدم که از دستانم نور س اشینهتخت س یآرام

درخت در  یشتاب به عقب رفت و به درخت پشت سرش خورد و شاخه
 یدهپاش یرونبدنش به ب یشکمش فرو رفت و موجب شد که جوارح داخل

 شود!

ام را از آن منظره مشمئز کننده گرفتم و به دستانم نگاه کردم، جمع شده  صورت
قابل مشاهده بود؛  انیشهادنده یالغر بودند و از شدت الغر  هایگر چه زامب
 یننبودم که بتوانم با همچ  یها هم قوقدر من آن  آید؛یم  یادمکه    ییاّما تا جا

صورتم را جمع کردم و از او رو   به عقب پرتاب کنم!  ینچن  ینرا ا  یکس  یرویین
 یبگذارم که فاجعه یمناسب یگرفتم و به سمت مشعل رفتم تا آن را در جا

کوچک جاساز کردم. تا چند قدم   یدو درختچه  ینرخ ندهد. آن را در ب  یگرید
 ینبه زم امینیافتادم. ب ینزم یبرخورد کرد و رو یبه سنگ  یمبه عقب رفتم پا

بلند شوم  یمگفتم و خواستم از جا  ی! آخ یداز درد بر  برخورد کرد و نفسم یگل
را درست در صورتم احساس کردم. چشمانم را که باز کردم  ینفس یکه گرما
دورم را  هایزامب وار،یرهبعد به صورت دا یو کم یدکش  یادی! فر یدماو را د

 احاطه کردند!
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که در  هایباز زام یکیبلند نشوم؛  ینرا گرفته بودند تا از زم یمو پا دست 
داشت، در کنار من نشست و دستم را گرفت و داس را درست  یدستش داس

 افتادم! یهو به گر  یدمکش  یغیکنار دستم قرار داد؛ ج

 یهکم گر   یلیخ یبودم و در لحظات ترس و ناراحت  یاغلب، دختر شجاع  من
که   یموجودات  ید؛و تصور کن یدمن بگذار یاّما شما خودتان را جا کردم؛یم

 یک نزد یبا فاصله یترا در واقع یدبود یدهد اییانهرا هاییعمر در باز یک 
 !یست؟ن اکها قصد کشتن شما را داشته باشند؛ ترسنو از قضا آن ینیدبب

را  یشد و گون  یک به ما نزد کرد؛یرا در پشتش حمل م یها که گون از آن یکی
. حال فکر یزدبر  ونیر ب یاتشگذاشت و آن را برعکس کرد تا محتو  ینزم یرو
 چه بود؟ یدر گون  کنیدیم

 یداخل  یهاصدها دست، پا، چشم و انگشت، مغز، اندام  یوارونه کردن گون   با
سبز رنگ که متعلق به  یهاکبد، معده و روده یه،شکم از جمله، قلب، کل

 ین! رنگ سبز نشان از فاسد بودن و کپک زدن ایختر یرونبودند ب هایزامب
 فضا را پر کرده بود! یبد یار بس یبوو  دادیاعضا م

 ینتر . حال به هم زنیرمها بگرا از آن یمکردم کمتر نفس بکشم و رو  سعی
کرد   یداپ  یانشانرا در م  یبودم. دست   یدهبود که در کل عمرم به چشم د یزیچ

 ی! زامبیدداس به دست داد و عقب کش ی  شد؛ آن را به زامب یک و به من نزد
 باال گرفت. ادستم گذاشت و داس ر  یر دستم را گرفت و دست  فاسد را در ز

دستم را  خواستندی! مگذردیدر سرش م یز که چه چ  یافتمدر  یعسر  خیلی
 بزنند! یوندآن دست را به دستم پ یشقطع کنند و جا
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ها خالص شوم؛ اّما تعداد آن  یوانهموجودات د  یناز دست ا  یدکردم تا شا  تقال 
 یدآمده! شا  یالسر فر   ییکه چه بال  دانستمینم  ید و من تنها بودم! حت بو  یادز
 که کار مرا تمام کردند؛ به سراغ او بروند.  ینبعد از ا خواستندیم

ببرد و دستم را قطع کند؛  یینرا که باال گرفت و خواست با شتاب به پا داس
گرفته بودند!   را یمزدم که پاها یبه کسان  یرا به کار بردم و لگد یرویمتمام ن
 خیز یمو من بتوانم غلت بزنم و ن  یزدها برهم بر امر باعث شد؛ اتحاد آن  ینهم

 امینارنج  یکردم که از پشت موها  یدنشوم. با فالکت بلند شدم و قصد دو
 افتادم!  ین. تعادلم را از دست دادم و به زمیدرا گرفت و کش

 کوبیدیم امینهن سدرو پناهیب  یو ترس مانند گنجشک  یجاناز شدت ه قلبم
با جرئت   توانستمیو علف خشک شده بود؛ م  آبیب   یابانو سقف دهانم مثل ب

قطب جنوب برابر بود!  یبا سرما یمانگشتان دست و پاها یکه سرما  یمبگو
 نفس افتادم!بند آمد و به نفس امیهگر 

ل   یکه کم  یدمها چنگ زدم و خودم را جلو کشو سبزه  ینزدم و به زم  جیغی گ 
که سرم   یدو محکم کش یچیدرا دور دستش پ یمرفت. موها یمهاناخن یر ز

دستش گذاشتم و  یعقب رفت و از شدت درد چشمانم را بستم، دستم را رو
 ایهرا از حصار دستانش رها کردم! چار  یمبه آن وارد کردم و موها یفشار

 .دادمیرا نجات م یالخودم و فر  ییتنها به یدنبود. با

کردم بلند شوم که موفق هم شدم. دستم را جلو بردم و داس   یاز همه سع  اول
و شروع   یدمداس را چسب  ینکرد! دو دست   یشکه رها  یدمرا به طرف خودم کش

را از کجا آورده   یروهمه ن  ینا  یف،بدن ضع  ینبا ا  دانمی! نمیمبه کشمکش کرد
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را درآوردند   انمخصوص خودش  یصحنه، صدا  ینا  یدنبا د  هایزامب  یگر بود! د 
به من  تر یشهم ب یدشا ی؛زامب یستور شدند و حدودًا بو به من حمله

 بکشم! یرونکه داس را از دستش ب  گذاشتندیبودند و نم یدهچسب

بودند  یدهبه من چسب هایبود؛ زامب یبد یلیخ یتموقع یم؛جا شدجابه کمی
و داس هر لحظه ممکن بود در شکمم فرو برود! دستم را باال گرفتم و با تمام 

 که... .  یدمزور و قدرتم داس را به طرف خودم کش

افتاد؛  ینزم یجدا شد و به هوا رفت و رو هایاز زامب یکیبعد سر  ایلحظه
 قرار گرفت! یمپاها یو درست جلو یدغلت

خون  یایدر ینجاا یدشاهرگ با یدنبر  یلدل که به  ییداآلن با خود بگو شاید
 یک  یختناز ر  یغدر  یسر از تن جدا شده بود ول  کنید،یباشد؛ اّما نه! اشتباه م

از آب است به خود   یرونکه ب  یقطره خون! تن بعد از جدا شدن سر مانند ماه 
 بعد آرام گرفت. یو کم یدلرز

مورچه هم  یک م به آزار  یحت  یشده بودم، از بچگ  یرهو مبهوت به آن خ مات
! گر چه یع فج  یشخص را کشتم، آن هم به روش  یک بود؛ اّما امروز من    یدهنرس
قتل   یننداشتم چون ا  یاحساس عذاب وجدان   یادناراحت بودم؛ اّما ز  کهینبا ا
 ها قصد جانم را داشتند!نبود و به عالوه آن یعمد

شدند و به طرفم حمله کردند؛  تر یصحنه وحش ینا یدنبا د هایزامب سایر 
کردم   یدستان لرزانم که داس را سفت و سخت گرفته بودند، باال آوردم و سع

شان تر از کشتنسخت یتها در واقعاز خودم دفاع کنم؛ گمان نکنم کشتن آن
 باشد! اییانهرا هاییدر باز
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 هایکیدر همان نزد یاسب یصدا یسه نفر را کشته بودم که متوجه تقریباً  
دسته  یر و شمش یدپر  یینپا یدیپوش با عجله از اسب سفشنل یشدم! فرد

را باال آورد و   یر را از غالفش درآورد و به طرف ما به راه افتاد.شمش  اشیانقره
 ینرا به ا  یر شمش  انهکرد و ماهر   یدندرست در کنارم قرار گرفت. شروع به جنگ

! دادیها نمبه آن را یدنفرصت نفس کش یو حت  کشیدیطرف و آن طرف م
رنگش  یبلند و چرم  مشک  یهاو چکمه رفتیاش به هوا مبا هر پرش شنل

ل ینزم یبا هر قدم رو  یمین یدم. به خودم آمدم و دانداختیرد م ینرم و گ 
 نبرد است. ولرا به هالکت رسانده و سخت مشغ هایاز زامب

! یدمتنومند بلوط د  یت بسته به درخ  جان،یگشتم و او را ب   یالهول دنبال فر   با
! یدمدورش را باز کردم و او را در آغوشم کش یهابه طرفش رفتم و طناب

بعد  یقرار دادم؛ کم اشینیب یو جلو یدمخوشبو را چ یهااز سبزه یاطره
گرفته   یو به هوش آمد. خودش را از من جدا کرد و با صدا  یدلرز  یشهاپلک 

 گفت:  یغ در اثر ج

 شده؟ یچ  -

و نفس را   دادیآزارم م  یفتد،ب  یاو اتفاق   یبرا  کهین. فکر ایدمکش  یراحت   نفس
 زدم. ی. لبخندکردیمانند خنجر، برنده م یمبرا

 !یستن یخاص یز چ یچی،ه -

 ییبعد چشمانش گرد شد و به جا  یاانداخت؛ لحظه  یبه اطراف نگاه   ساکت
 یشکه کم و ب  یدمپوش رسماند. رد نگاهش را که گرفتم به آن فرد شنل  یرهخ

به طرفم برگشت و  یالبود! فر  یستادهها اجنازه یانکارش تمام شده و در م
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صورتم را در دستانش گرفته بود و به چپ و راست  یبا نگران  کهیدرحال 
 گفت:  یبا نگران  کشید،یم

 قدر ینچرا ا  ی؟بعد از من چه کار کرد  ی؟که نشد  یتو حالت خوبه؟ زخم  ینمبب  -
 ای؟یختهبهم ر

بزنم!  یکه حرف  دادیو اجازه نم پرسیدیو پشت سر هم سوال م تندتند
 دستانش از صورتم جدا کردم و در دستم گرفتم.

ام سالم و سرحال جلوت نشسته بینی،ینشده؛ خودت هم که م یخاص یز چ -
 !یه؟چ یبرا یهمه سوال و نگران  ینا یگهد

 و با بغض گفت: یدرفت و سرم را در بغلش کش یینباال و پا یشگلو  سیبک 

 نتونستم مراقبت باشم. وقتیچه -

کک   یهاگونه  یدانه درستش رو یهاو خود را از او جدا کردم؛ اشک  خندیدم
 یتر بود و از همان بچگ بزرگ یسال یکاز من  یالشد. فر  یجار اشیو مک 
مواظبت کند؛ اّما به و از من  یاوردتر را در بخواهر بزرگ یداشت که ادا یسع
 کردیه غش میشها داشت همکه از موجودات و جک و جانور   یاییفوب یلدل

بدجور ترسانده   هایییز چ  یناو را از چن  یخاطر بود که در دوران کودک   ینو به ا
 بودند!

 یمانهاهمراه خودم بلند کردم، لباس یز شدم و دستش را گرفتم و او را ن بلند
کرده   یملکه با خود چه فکر   دانمیبود؛ من نم  یسلطنت بلند و    یهاهمان لباس

لباس   یک  ید؟جنگ  هایوالبا ه  شودیم  یمامان   یهالباس  یناست؛ آخر مگر با ا
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! آخر مرا چه دادیآزار م مرا یار به تن داشتم که بس یبلند ارغوان  یار پف و بس 
 یراهنپ یک  توانمیهمت کنم، تنها م یلیها؟! من اگر خجور جامه ینبه ا

گانه متنفر بچه  یهالباس  ینکه به شدت از ا  یرامردانه و شلوار راسته بپوشم؛ ز
 بودم!

 لب گفت: یر شد و ز یرهغم به من خ با

 برات انجام بدم...ببخش! یکار  تونستمیکاش م  -

 :یدمگرد شد و متعجب پرس  چشمانم

 !ی؟گفت   یزیچ -

کان داد و به پشت سرم رو به باال ت یزد و سرش را به نشانه نف  یتلخ  لبخند
انداختم؛  یبود نگاه  یستادها یکمانکه نزد  یپوششد! برگشتم و به شنل یرهخ

 قرار گرفت... . یمانروجلوتر آمد و روبه یقدم

 رنگشیلیلباس بلند و ن  ینم؛اش را ببشنلش را برداشت که توانستم چهره  کاله
 یو بلند  یمشک   یهاچکمه  شد؛یم  یدهو مخمل مانندش د  یدرنگ شنل  سف  یر ز

روشن بودند، تضاد  یهااز رنگ  تر یشکه ب یشهابود؛ با لباس یدهکه پوش
 داشت! یجالب

کوتاه و   یهاناخن یدندوباره انگشت به دهان گرفت و مشغول جو فریال
 :یدپرس یشد. با کنجکاو شکلشاییرهدا

 !ید؟هست یشما ک  ید؛ببخش -



 

 
115 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

پرپشت و  ینازک؛ ول یابرو یتا یک شدم.  یرهو شفافش خ یدصورت سف به 
 گفت:  یرا باال انداخت و جد اشیخاکستر 

ها که مادر از آمدن آن  یدباش یصداقت هستم، و فکر کنم شما همان بانوان  -
 گویم؟یبه من خبر داده بود؛ درست م

به  یکه به سمت اسبش رفت و آن را گرفت. دست  یمرا تکان داد سرمان
بسته بود،  یها را محکم دم اسبه آنک  اشیبلند، لخت و خاکستر  یموها
 و رو به ما گفت: یدکش

 !یاییدبا من ب -

و جلوتر از ما به راه افتاد. مشعل را برداشتم. از  یدرا کش یدشاسب سف بعد
 یهاشدم؛ درست مثل بال یدرنگشبزرگ و سف یهابال یپشت متوجه

 نرم و بلند! یهافرشتگان، پر از َپر 

که صداقت   یآرام جور  داشتیم؛یم  ن طور که قدم بر رفتم و هما  یالفر   نزدیک
 :یدممتوجه نشود، از او پرس

 صداقت چرا بال داره؛ اما ثروت نداره؟ ینا گمیم یال،فر  -

 و چشمانش را گرد کرد. یدکش  یدناز ناخن جو دست

 که ثروت هم بال داره؟!  یواقعًا متوجه نشد یعنیحواست کجاست؟!  -

 تعجب گفتم: با

 شگفتا...مگه بال داشت؟! -
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 تأسف تکان داد. یبه نشانه سری 

 ینزم  خواییچطور م  یحواس پرت   ینتو با ا  دونمیمعلومه که داشت! من نم  -
 !یرو نجات بد

 گفت:  یبزنم که صداقت با لحن خشک  یحرف  خواستم

به تان حواس ید؛بحث نکن قدر ینبال هستند. بهتر است ا یها دارافرشته -
 تان باشد!اطراف

 یو تا خانه یدکش  یقینفس عم یز ن یالاو باز ماند و فر  یگوش  یز از ت دهانم
 ما رد و بدل نشد! یانم یحرف  یچصداقت ه

صداقت که  ینو نه به ا شدیلبانش پاک نم یبه ثروت که لبخند از رو نه
محبت باشد! محبت به   یپسر ملکه  یناست! اصاًل فکر نکنم ا  یخشک و جد

 مرد عصا قورت داده کجا؟! ینکجا و ا  یو دلسوز یمهربان  نیا

 یقصر مادرش! خبر   یبزرگ؛ اما نه به بزرگ   یباً قصر تقر   یک  یدیماش رسخانه  به
و بدون برگ و  یدههم از درختان سرسبز و با طراوت نبود، چند درخت  خشک

 تایستسر جمع ب شمردمیکه اگر م شدیم یدهرنگ د یاهس یبا چوب  یوهم
که داشتند   گوییبه طرف آسمان بود.    شانیدهو خشک  یز ت  یهاکه شاخه  بودیم

دهد!   یشان را مرمت تشنه  هاییشهتا ر  کردندیآب م  یااز خداوند طلب جرعه
ها در انتظار بود که سال  یاترک برداشته  ین  تنها زم  شد؛ینم  یدههم د  یاسبزه
دور تا دور قصر و درختان را محاصره باران بود. حصار خار مانند  یهاقطره

 !دادیجا نمرا به آن یاهیبغر  یچورود ه یکرده و اجازه
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 یدش. صداقت به سمت اصطبل رفت تا اسب سفیمحصار خاردار عبور کرد از  
اما   یباو توانستم بهتر قصر ز یمقصر شد  یک نزد یالجا بگذارد و من و فر را آن
بود؛ اّما به خاطر گرد و  یدبلند که سف ر یاقصر بس یک ! ینمو سرد را بب یک تار
 یم. وارد قصر شدیدرسیبه نظر م یکه آن را در بر گرفته بود؛ خاکستر   یخاک 
خاک در  یرا از آن خودش کرده و گردها یوارهاد یهاعنکبوت گوشه یهاتار 

و  کردیم ییخودنما یدینازک و سف یهاها پارچهمبل یهوا رقصان بود. رو
 یهاست کس. معلوم بود که سالینمها را ببکه رنگ آن  شدیم ینمانع از ا

 یبرخالف قصر ملکه که چراغان   شدم. متوجه  یدهقصر نکش  یبه سر و رو  یدست 
و تنها   یک کوچک ثروت که با نور شمع روشن است؛ قصر صداقت تار  یو خانه

هست که   یدیورشنور خ  ینیم،را بب  یگر هم د  یمما بتوان  شدیکه باعث م  یزیچ
 !تابیدیاز پنجره به داخل قصر م

 وار گفت:کرد و زمزمه  یک را به گوشم نزد اشیلبان صورت  فریال

نداشته  ینور یچباشه و ه تاریک   یک تار یگهد یرتغ یخونه ترسمیمن م -
 !یدنور خورش ی  باشه؛ حت 

 .یدمخند ریز ریز 

 !کنیمیو به هم نگاه م ایستیمیم یکیتار یتو هایوانهآره، ما هم مثل د-

با  آمدیکه به طرفمان م یکه صداقت درحال یدبگو یزیخواست چ فریال
 گفت:  یبدخلق 

 !یدبرو یتانها! بهتر است به اتاقیدساکت باش توانیدیشما نم کهینمثل ا -
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افتاد و با لحن نه چندان   یها چروک را جمع کرد که کنار آن  یشهاچشم  فریال 
 گفت:  یادوستانه

 اتاقمون کجاست؟ -

 .یدکش  اشیبلند خاکستر  یمهلخت و ن یبه موها دستی

 پشت بام! یرو -

 یهارنگش که مژه  یخیسرم را تکان دادم و به چشمان سرد، پر ابهت و    ناباور 
 انداختم. یها را قاب گرفته بودند، نگاه آن یدشکوتاه و سف

به ما  شهینم یدادو تا دونه اتاق پ یدرندشت  ینقصر به ا ینا یتو یعنی -
 ی؟بد

 نشاند. یدشلبان سف یرو یکج   لبخند

 !یدها را ندارآن یاقتها لاّما شما انسان شود؛یم یداشدن که پ یدااز پ -

 دستش را به کمرش زد و با حرص گفت: فریال

نت خجالت بکش، اصاًل به تو هم م -  فرشته؟ گنیاز س 

ها طور که به سمت پلهدستش انداخت و همان  یرا در آورد و رو  اشیآب   شنل
 گفت:  یدالق رفت،یم

 !یدکن  یرا سپر  یشب خوب  یدوارمام -

 داد زد: یتبا عصبان یالدفعه فر  این
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تو   یکه رو  یاسم  یف! حینبرد  یاز مهمان نواز  ییبو  یچتو ه  یه؟چ  دونییم  - 
 گذاشتن!

 زد. یدرار حرص یرا به عقب پرتاب کرد و قهقهه سرش

 کند؛یرا روشن م ینسرزم ینکه ا  یستن یدخورش ینور ستاره یندر ضمن ا -
 مادر است! یبه نام ستاره یانور  ستاره ینبلکه ا

 چشمانم دور شد. یاز جلو و

 انداختم. ینگاه  یتششتم و به صورت قرمز شده از عصبانبرگ یالطرف فر  به

 !خوری؟یحرص م یچرا الک  -

 یز نبودم که با هر چ یدو برابر شد. من آدم یتشمن، عصبان یخونسرد از 
 یقی. نفس عمآوردیزود، جوش م یار بس یالشوم؛ اّما فر  یعصبان  یاساده
 و با حرص گفت: یدکش

 پشت بوم کجا هست حاال؟! ینا -

 باال انداختم. خیالییاز سر ب  ایشانه

 .یم! بهتره خودمون دنبال پشت بوم بگردشهیگرم نم  یاز صداقت که آب  -

 تکان داد و دستم را گرفت. سری

 باال... . یطبقه یمبر  یدپس با -

چند  یدیم،باال که رس یبه طبقه یم؛ها باال رفتآرام از پلهگفتم و آرام  «باشه»
 توانستیمیم کهیناز ا یدم،د تر یشهم ب یدتا شاچهارده یااتاق حدودًا پانزده 
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 یم،صداقت نتوانست یلبه دل یول یم؛ها شب را صبح کناز آن یکیامشب در  
 یقی عم  یهاپشت سرهم نفس  دبار از داد زدنم چن  یریجلوگ  یکالفه شدم و برا

 شود! کاسته  یزمناچ یتتا بلکه از مقدار عصبان یدمکش

و  رفتیکه به سمت باال م  شدیم یدههم د یگرید یهاطبقه، پله ینا در 
وجود دارد! باز هم به سمت باال  یز ن ینطبقه باالتر از ا یک که   دادینشان م

بلند بود و ما   یار ها بسبود و ارتفاع آن  یفیها گرد و خاک و کثپله  یرو  یم؛رفت
نفس باعث شد؛ نفس ینو هم یمبردار یتر بلند یهاگام شدیمیمجبور م

 .یمبزن

گذاشتم و خم شدم.   یمهازانو  یدستم را رو  یاز شدت خستگ   یدیمباال که رس  به
 یو با صدا یددستانش را به هم کوب اش،یشگیبه عادت هم یالفر 
 گفت:  ایزدهیجانه

 کردم.  یداشپ یاآها...ب -

کشاند   یو کرم رنگ   یرا گرفت و مرا بلند کرد و با زور به سمت درب فلز   امشانه
و با  ینمتوانستم پشت بام را بب یمو با چند ضربه آن را باز کرد؛ وارد که شد

 کردم.  یاخنده یخوشحال

 شگفتا... . -

 یم،همه تعجب بگو یندر برابر ا توانستمیکه م  یاتنها کلمه یمثل هر زمان  و
 »شگفتا« بود و بس!

 گفت:  یو با ناراحت   یدلبانش خشک  یبعد لبخند رو  یزد؛ اما کم  یلبخند  فریال
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 یم؟بخواب یچ  یحاال رو - 

 انداختم. یشده، نگاه  یمانس ینو به زم یدمبه سرم کش دستی

 ی؟کن  یداپ یزیچ یتشک  یین،طبقات پا یهااز اتاق یکی یتو تونییم ینبب -

 .یامپس من رفتم؛ زود م گی؛یآره راست م -

 یبام رفتم و دستم را رولبخند رفتنش را تماشا کردم. به سمت انتها بشت با
. ینمرا بب یینشدم تا بتوانم پا یلمتما یینبه پا یآن گذاشتم. کم یهانرده

از   یخال  یهابرخورد کرد که دور تا دور آن را گلدان  رنگییآب   ینگاهم به حوض
گرفتم.   ییننگاهم را از پا وگل در بر گرفته بود. با وحشت، چشمانم را بستم 

 یایو به خاطر فوب رفتیم یجارتفاع داشت! سرم گ ینچه قدر از سطح زم
که در   اییدهپوس ی  صندل یکه داشتم حالم ناجور شده بود. با لرز رو  یارتفاع 
 شدم. یرهجا بود، محتاطانه نشستم و به آسمان خآن

 یا  یاسورمه  هاییهمادر    یزیچ  یک نبود؛    یاهآسمان س  یشب بود ول  کهینا  با
 یادیز یهاتفاوت دیدیم،یم ینکه ما در زم یو با آسمان  زدیم یرهت یآب 

 یاها در آن ستاره توانستیمینم وقتیچکدر بود و ه ینداشت، آسمان زم
آن   یگاه   شد؛یم  یدهد  تیبه راح  جایناّما در ا  ینیم؛ها را ببو کهکشان  هایارهس

ها با عشوه و ستاره یو گاه  گرفتیرنگ در بر م یرقصان  ارغوان  یهارا هاله
 ییو از جا  کردندیم  یانها طغآن  یز مواقع ن  یدر برخ   زدند؛یچشمک م  یدلبر 

! با گفتندیدار مدنباله یهابه آن، ستاره ینکه در زم  رفتندیم یگر د یبه جا
ث شد؛ افکار و خودم را بغل کردم؛ آن سوز باع یدمکه آمد لرز یسوز سرد

 بروند! ییسرکشم پراکنده شوند و هر کدام به سو
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 یالچاق فر   یکنول  ؛میزهیزهبعد قامت ر  یشدم، اندک   یرهو به در خ  یدمکش  پوفی 
 یدار بغل زده بود در چارچوب درب پد یر از تشک و پتو را ز یکه کوه   یدر حال

کردن   یداد از پها را از او گرفتم و بعاز آن  یمیشد. به قصد کمک بلند شدم و ن
مان را به تشک و بالشت و تن  خسته  یمها را پهن کردمناسب، با هم آن  یجا

 .یمو پتو سپرد

با  یالآسمان گشتم. فر  هاییبایسرم گذاشتم و دوباره محو ز یر را ز دستم
 گفت:  یلحن ناراحت 

 یه؟چ دونییم -

 کردم.  نگاهش

 !یه؟چ -

 مکث کرد و بعد متاسف ادامه داد: کمی

 !گیریمیرو از خودمون م ییهالذت چه کار  یمدار دونیمیها نمما انسان -

 !ی؟مثاًل چ  -

 .یدپر حسرت کش نفسی

پشت بوم  یها توشب یشهها که بچه بود هماون زمان گفتیمامانم م -
شون واسههاش هنبود آسمون و ستار  یزیونها که تلواون موقع  خوابیدن؛یم

تا بتونه باز هم  گذروندیهر روز رو به عشق شب م گفتیبود. م یزیونتلو
 ... .ینهرو بب هایارهاز س یدرخشان و بعض یهاستاره

 زد و ادامه داد: تلخندی
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و تا خود صبح به  انداختنیشون تشک مپشت بوم کوچک خونه یرو - 
که پشه بود؛   ییهامانتازه ز   زدنیحرف م  یو از هر در  کردنیآسمون نگاه م

 ... .خوابیدنیاز جنس تور م یچادر یتو

 شکلم خاراندم. یمربع یهارا با ناخن امیقهعادت، شق یزدم و از رو لبخندی

 کردن؟یم یکار چ اومدیبرف م یشگفتا! وقت  -

 زد و آرام زمزمه کرد: لبخندی

نبود؛ شال  یدنخواب یبرا یمناسب یجا یگهو د شدیپشت بوم پر از برف م -
که   ییهازمان  گفتیم  افتادن؛یها مبه جون برف  یلو با ب  پوشیدندیو کاله م

 رفتیو دور از چشم مامانش به پشت بوم م  یواشکی  اومدیسرد بود و برف م
مامانش متوجه  کهبعد  ینهها رو ببتا ستاره خریدیو سرما رو به جون م

 یو مامانم به خاطر سرما دافتایراه م یدرست و حساب  یدعوا یک  شد؛یم
 خونه بمونه! یتو یکه چند روز  شدیو مجبور م خوردیسرما م یاد،ز

 را باال انداختم و با حسرت گفتم: هایمابرو

 مامانت حق داشت... . -

 انداختم و ادامه دادم: یآسمان ُپرستاره نگاه  به

 !یازش چشم بردار تونیی! نمکنهیانگار آدم رو طلسم م -

 .یدکش  یانداخت. آه  یفام نگاه  یارا جمع کرد و به آسمان سورمه لبانش

 یمقد یاون آسمون ُپرستاره آریم؛یم ینسر زم ییچه باال یمدار دونیمینم -
که فقط آدم رو به سرفه  یآسمون کدر و پر از دود و آلودگ  یه حاال شده



 

 
124 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 یبعد یهاها رو از نسللذت ینذره اذره یمهامون دارما با کار  اندازه؛یم 
 دونییم یدم؟رو ند نآسمو یتو یهامن تا حاال ستاره دونییم گیریم؛یم
 بینم؟یبار هست که دارم م یناول

 را تکان دادم و سرگردان گفتم: سرم

امشب تموم بشه!   خوادیدارم؛ اصاًل دلم نم  یبیحس عج  طور،ینمن هم هم  -
حس   ینها سر برسه و ااز پشت کوه رحمیمادر ب  یستاره ینا خوادیدلم نم

 ببره! ینرو از ب یرینش

که دوباره به سراغم آمده بودند؛ تنها   یزپارا بست و مرا با افکار گر  چشمانش
 گذاشت.

 یلیکه او مرا با خ  یراتشکر کنم؛ ز یشانیپاز ماه یدبرگشتم، با ینبه زم وقتی
 آشنا ساخت. هایز چ

کردم دوباره به   یزدم و سع یکردم و غلت   یاخمکه به چشمانم خورد   ینور با
که   یالیرا از هم باز کردم، به فر   یمهاگفتم و پلک   «یخواب بروم اّما نشد؛ »نچ 

 زدم! یانداختم و لبخند ینگاه  دید؛یداشت خواب هفت پادشاه را م

و تاب خورده بودند. دهانش   یچبه هم پ  یشرا در بغلش گرفته بود و موها  پتو
 بود! یع آب دهانش جارباز و به طب

رفتم، سکوت  یینها پابلند شدم و تلوتلو خوران از پله یمرا کنار زدم از جا پتو
به سمت پنجره  یدمکش  اییازه. خمدادیقصر نشان از خواب بودن صداقت م

که وسط باغ   یفام را کنار زدم و به حوض  یدسف  یو تور  یدهپوس  یرفتم و پرده
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کنم! با  یز را تم خودم یبا آن کم توانستمیم یدانداختم؛ شا یبود، نگاه  
ام صورتم جمع شد که به فضا آمده بودم، حمام نرفته  یاز زمان   کهینا  یادآوری

 یکاش  یاطاز ح  یمیزدم و ن  یرونو با عجله به سمت باغ حرکت کردم. از قصر ب
به آب لجن شده   یدیو زدم و با ناامکردم. کنار حوض زان  یرا ط   رنگیشده آب 
سبز  یهاشدم؛ خزه یرهشناور بود، خ حوضآب  یکه رو  یخشک  یهاو برگ

 یبرا یکه آب مناسب  کردمیدور تا دور حوض را در بر گرفته بودند و گمان نم
 وشو باشد!شست

باالخره  کردم؛یآن را مرتب م یدو به قصر نگاه کردم؛ با یدمکش  یقیعم نفس
 دادیقلقلکم م  یو حس وسواس بدجور  یمرا در آنجا بگذران  یچند روز  قرار بود

زدم و به طرف  اییطانی! سرم را تکان دادم و لبخند شیفتمتا به جان آن ب
 قصر حرکت کردم... .

 یز از قصر را تم یمیاز ن یشتوانستم ب ی،از گذشت زمان نسبتًا طوالن  پس
 .یمنما

پخش شدم   هایک سرام  یپرتاب کردم و خودم هم رو  هایک را کف سرام  کهنه
انداختم   ینزم  یو رو  یدمرا که به سرم بسته بودم با حرص کش  یاو تکه پارچه
ام دادم به بدن خشک شده یکردم. کش و قوس  یشده نگاه  یز و به قصر تم

 امارنجین  یشانپر   یبه موها  یبلند شد! دست   یمهااعتراض استخوان  یکه صدا
 یبلند شدم. کهنه را هم برداشتم و آن را در جا یماکراه از جاو با  یدمکش

ام را دور تا طور که دستم را به کمرم زده بودم نگاهخودش قرار دادم و همان
 دور قصر چرخاندم.
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 یهاها را به سطل زباله انداخته بودم؛ گوشهرا در آوردم و آن  یدهپوس  هایپرده 
را از حصار   درپیچیچنامعلوم و پ  یهاطرحشده و زرد رنگ با    یواریکاغذد  یوار د
به خدمت   یکردم؛ حساب   یز تم  یز را ن  یکیسرام  ینعنکبوت در آورده و زم  یهاتار 

بودم و همه جا را  رسیده یفکث یهاو ظرف یو طوس ینیماش یهافرش
 یمهارا بر لب یتو لبخند رضا زدیبرق م یزیکردم. قصر از تم یریگردگ

 !نشاندیم

 یدهد یساعت  هایوار د یرو یهنوز در خواب بودند و حت  یالو فر  صداقت
وجود ندارد که بخواهند  یچاله زمان  یاهندارد؛ درون س ی! البته تعجبشدینم

 ها فقط شب و روز را دارند!کنند؛ آن  یریگآن را اندازه

در دست   یو کمان   یر انداختم. ت  یصداقت به خودم آمدم و به او نگاه   یصدا  با
اش کمرنگ و گرد شده  یبود و با چشمان آب   یدهرا پوش  اشیشنل آب  داشت و

 .کردیبا تعجب به اطراف نگاه م

 !یدبلد هست یز ن یگر د یهاکار   یکارها به جز خرابشما انسان کهینمثل ا -

شگفتا  یهم فشار دادم. جا یرا رو یدممرتب و سف یهاکردم و دندان  اخمی
 سوز بود!مانو نبودنش، خان یخال یار گفتنم بس

 حمام نداره؟! جاینا -

رنگش را  یخیرا باال انداخت و چشمان گرد و  اشینازک و طوس ابروهای
 گردتر کرد. با تعجب گفت:

 !یست؟چ یگر حمام د -
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 پلک زدم و با بهت گفتم: تندتند 

 .کنیمیم یز که در اون خودمون رو تم  ییحمام! جا -

 .یدکش  یدشسف به صورت دستی

 ! یمبه نام حمام ندار یمکان  جاینما در ا -

 دهانم را قورت دادم و متعجب گفتم: آب

 کنید؟یرو از خودتون پاک م هایپس چطور آلودگ  -

سرم را چرخاندم و آرام سالم کردم و با حالت  یالآلود فر خواب یصدا با
 سرش  یکاله شنلش را رو  کهیدرحال  خیالییشدم؛ با ب   یرهبه صداقت خ  یسوال
 گفت:  تفاوتیب  گذاشت،یم

 در آبشار! -

 .یددستانش را به هم کوب یبا خوشحال فریال

 ی؟جا ببر ما رو به اون شهیپس م -

 گفت:  یدمنتظر ما انداخت و الق یهابه چشم ینگاه  نیم

 ... .یر خ -

 گفت:  یارفته یلتحل یبا صدا یالغرق شد و فر  هایمکشتی

 !یمدار یاز ما واقعًا به حمام ن ی؟آخه واسه چ  -

 کرد و با نفرت گفت:  یاخنده تک 
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هم  یدو با یدو نجس هست یفها کثشما انسان ید؛داشته باش یاز هم ن یدبا - 
 !یدتا خودتان را پاک کن یدباش یدنبال مکان 

 :یدمداد کش ی،شد و عصبان  یز م لبر صبر  یکاسه

 یم؟مگه ما با شما چه کار کرد یه؟ها چمشکل شما با ما آدم -

 گفت:  ینهم که انگار صبرش تمام شده بود، خشمگ او

باشد...پس   ید؟بدان  یددوست دار  ام؟گونهینکه چرا با شما ا  پرسیدیم  یددار  -
 !گویمیم

 انداخت. یارا در آورد و به گوشه اشیو مخمل یآب  شنل

 رود؛یم ین! صداقت دارد از برومیم ینمن دارم از ب هایزادخاطر شما آدم به
و پا افتاده دروغ  یشمسائل پ یبرا یو حت  یافتهشما رواج  یندروغ ب

 یتا...از ده کلمه دوازدهیستن  یصداقت   یگر ! دخوریدیقسم دروغ م  گویید؛یم
 !شودمی یشتر ب یکارو روز به روز کذب و پنهان باشدیآن دروغ م

 یکرد. با صدا  یدنرا در دهانش گذاشت و شروع به جو یشهاناخن فریال
 آرام گفت:

 !یستکه دروغ ن  یکاراّما...پنهان -

 .یدچرخ یالطرف فر  به

 هاست!شروع دروغ یکنول یست؛ن -

 انداخت. یینلبانش را به هم فشرد و سرش را پا فریال
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 آرام زمزمه کرد: صداقت، 

را به وجود  واژه ینکه ا  بینمیها مرا از چشم شما انسان هاینا یمن همه -
 !یوستیدپ یقترا به حق آورده و آن

 یاها دروغ گفته بودم و لحظهبار  امیمرا به فکر فرو برد در زندگ  هایشحرف
 که... .  کردیهم به ذهنم خطور نم

 یهر کار اشتباه  یکردن، تهمت زدن و برا  یع را ضا یقتل، حق کس یبرا ما
دروغ گفتن عذاب وجدان  یوقت برا یچاّما ه گیریم؛یعذاب وجدان م

مگر دروغ   یول  یم؛اآن در رفته  یر بوده از ز  یمصلحت   کهینو با گفتن ا  یمانگرفته
قدر آن ینیع! یم؟ا! پس چرا دچار عذاب وجدان نشدهیست؟ن یکار اشتباه 

 شده؟! یکذب گفتن عاد  یمانبرا

 گفتم:  یبا ناراحت شدم و  یک به صداقت نزد کمی

 من متأسفم! -

 و مغموم گفت: یدکش  یانداخت و آه  یینرا به پا سرش

 بانو! یستیمتأسف باشند تنها تو ن یدکه با  ییهاآن -

شده بود؛ انداخت و  یرهخ ینامعلوم یکه ماتم زده به نقطه  یالیبه فر  نگاهی
 متأثر ادامه داد:

آرام پر و بال گرفته و به آرام شود؛یدروغ کوچک شروع م یک از  یز همه چ -
 !رسیدیاز منافعتان نم  یلیکه بدون آن به خ  شودیم  یلتبد  یزندگ   یالزمه  یک 

*** 
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در گوشم  یونناله و ش یو صدا بردیطرف و آن طرف م ینرا به ا یمموها باد 
 دیدمیکه م  ینیمز   ینبودم؛ اّما ا  ینانداختم؛ در زم  ی! به اطرافم نگاه پیچیدیم
از هم گسسته   پارچه،یک   ینو تار شده و زم  یرهنبود. آسمان ت  یشگیهم  ینزم

 ینشان را در همزجه  یصدا  لیهم از مردم نبود و  یو خبر   زدیبود! پرنده پر نم
 یهاها و خانهبرداشتم و به ساختمان ی! قدمکردمیاحساس م هایکینزد
مچاله شده با تعجب نگاه کردم!  یهاقطع شده و خودرو یهادرخت یران،و

ترک برداشت   یمپا  یر ز  ین  زم  بارهیک حس کردم و به    یمپا  یر را ز  یناگهان لرزش
 من با شتاب در آن دره سقوط کردم! وکرد   یجادرا ا یقیعم یو دره

 یکیاّما قصر در سکوت و تار  یدم؛را باز کردم و خود را در قصر فلورا د  چشمانم
! سونا، ماکو، باکو و شدیم یدهها شمع در اطراف قصر دفرو رفته بود و ده

 یدور تابوت   وار یرهرا به تن داشتند و دا  یدیفلورا، لباس سف  ین  سرزم  ی  اهال  یگر د
 افکنده بودند! یر و محزون سرشان را به ز ینو غمگ یستادها

نگاهم به صورت سمت تابوت رفتم و کنار آن نشستم و درش را باز کردم که    به
بود! ناباور  یبهار یهاو تن پر از آرامش فلورا افتاد که غرق در گل یدهرنگ پر 

او بردم که تا دستم به  یدسف یسرم را تکان دادم و دستم را به سمت موها
 ینبه ا یکه با شگفت   طور انها برخورد کرد؛ پودر شدند و به هوا رفتند! همآن

، دور مچ دستم گره خورد و با شتاب دست فلورا کردم؛یمنظره نگاه م
 یجنگل یآن دو گو یشهانتظار داشتم مثل هم کهینچشمانش را باز کرد. با ا

رنگ برخورد کرد! با ترس خودم را عقب  یدسف یاّما نگاهم با چشمان  ینمرا بب
قدر آن ید؛و مرا به سمت خود کش گرفتتر  او دستم را محکم یول یدم؛کش
تابوت  یبود ول یبفتادم و درب تابوت بسته شد؛ عجکه درون تابوت ا  یدکش
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! خواستم رفتمیدر آن فرو م  یشتر و ب  یشتر انگار انتها نداشت و من هر لحظه ب 
کردم و   یزبانم قفل شده بود. احساس خفگ  ییگو  یدرخواست کمک کنم؛ ول

 :یدمرا شن ازمزمه مانند فلور  یصدا

 .یدشده؛ زمان اندک است...ما را نجات ده یر د -

 یلیکه شهاب سنگ خ  یدمرا د  ینزم  یرا باز کردم و در آن خالء، کره  چشمانم
دستم را جلو بردم  یاز آن قرار داشت؛ با نگران  یکم  یار بس یدر فاصله یبزرگ 

 یوجود خارج  ییدستم از آن عبور کرد؛ گو یکنول یرم؛تا شهاب سنگ را بگ
 یهبرخورد کرد و بعد از گذشت چند ثان  ینعد شهاب سنگ به زمب  ینداشت! کم

به  ینزم یهاو منفجر شد؛ تکه یختاز هم گس یبه طور باور نکردن  ینزم
 یمشت سنگ باق  یکتنها  یبت،پر از ه یاطراف پراکنده شدند و از آن کره

 یبزرگ  ینبه ا ینزم ی،شهاب سنگ  شودیمگر م آمد؛یماند! با عقل جور در نم
 ببرد؟ یناز ب را

دست به   یف،ضع  یگو  ینها فقط به خاطر اما انسان  کنمیفکر م  یکه وقت   آخ
! مگر شودیوجودم پر از تأسف و شرم م زنیمیم یمانهاجنگ کشتار هم نوع

 یزیپس ما به دنبال چه چ یست؟پهناور ن یان،خداوندگار عالم ین  زم
 گردیم؟یم

خود  یایکشاند و از رو  یواقع یایروحم را به درون دن یالدار فر زنگ  صدای
 امیشانیسرد پ  یبلند شدم؛ عرق   یمرها شدم! چشمانم را باز کردم با شتاب از جا

لرزان  یبا دست  یالدورم را گرفتند و فر  یالرا در برگرفته بود. صداقت و فر 
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 یابان  و ب یدماز آن را نوش یابرد. جرعه امیدهآب را به طرف لبان خشک یوانل 
 صداقت سوق دادم. یشکردم. نگاهم را به صورت پر از تشو  یرابرا س یمگلو

 چه خبره؟! جاینا -

 و آرام گفت: یدکش  ینفس راحت  یآسودگ  با

 !یداز شما پرس یدها را باخبر  -

زد و با  ینگاه کردم که لبخند یالشکل فر  یدیبه چشمان خورش یجیگ با
 چشمان نگرانش به من نگاه کرد.

 یتهاو دست و پا  یاز هوش رفت   دفعهیک تو    یول  زدیم؛یحرف م  یمما داشت  -
 !یومدیتو به هوش ن یمکرد  یسرد و نبضت کند شد؛ هر کار

 .یدمبه سرم کش دستی

 که... .  یدمخواب د -

 یشانپر  یال،دادم فر  یحها توضآن یبرا یاز تا پ یر که تمام ماجرا را از س  وقتی
 گفت:

 باشه؟! یتنکنه واقع -

 .یدکش  یشبه موها یدست  صداقت

 ! یدداشته باش  یدارند؛ بهتر است با بانو فلورا تماس  یتدر واقع  یشهها رخواب  -

 دستش را به سمت صداقت گرفت و با هول گفت: فریال

 رو بده؟ یلتاون موبا زحمتیپس ب  -
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 :یدچشمانش را گرد کرد و با تعجب پرس صداقت 

 !یل؟موبا -

 دستش را تکان داد. الفری

 ...!یگهآره د -

 گفتم:  یالرو به فر  یمهاخنده یانو در م خندیدم

 ندارن! یلکه موبا  هاینا -

 زمزمه کرد: یجیو با گ یدکوب  اشیشانیپ یرو بر 

 !یریم؟تماس بگ یآهان...آره ندارن...خب با چ  -

به عقب  یبا ترس قدم یالکه فر   یمشد یرهخ یالو صداقت مرموز به فر  من
 برداشت و مشوش گفت:

 !ید؟شد یره...به من خجورین چرا...ا -

 زدم. لبخندی

 !یمبا فلورا ارتباط برقرار کن تونیمیبه کمک تو م -

*** 

 و با حرص گفت: یدکش  پوفی

 !شهینم -

 کردم.  اخمی
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 تمرکز کن. یشتر بشه! ب یدبا - 

 و نازکش را تر کرد. یزبانش لبان صورت  با

 به حالت نشستن داره! یبستگ  یدخب، شا یلیخ -

نشست؛   یمبل کرم  یرا جمع کرد و چهار زانو رو  یشهاتکان دادم که پا  سری
اش را به گذاشت و انگشت شست و اشاره  یشهازانو یرا رو یشهادست

 تمرکز کند. یشتر کرد ب  یهم چسباند؛ چشمانش را بست و سع

 شد و آرام گفت: یک ن نزدبه م یکم  صداقت

 دفعه جواب خواهد داد؟ ینبه نظرتان ا -

بود   ییدهو مواجم رو  ینارنج   یکه موها  ییدرست جا  ام،یقهعادت، شق  یرو  از 
 شدم. یرهخ یالرا خاراندم و دوباره به فر 

 !خورهیمن که چشمم آب نم -

مبل به  یبا َسر از رو یایمشد و تا به خودم ب یلبه جلو متما یکم  یالفر  سر 
 یمچهنشست؛ دستش را به کمرش زد با ن یشافتاد! بلند شد و سر جا یینپا

 گفت:  یتعصبان

 !یگهد شهی...نمیشهم گیدیشما م یشهنم گمیمن م یه  -

در دلم روشن  یدام یانداختم که با حرف صداقت کورسو یینسرم را پا ناامید
 شد!

 بشود قدرت را به شما منتقل کند! یدشا -
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نسبتًا   ی. با صدایدبه هم کوب  یو دستانش را با خوشحال  یدپر   یشاز جا  فریال 
 گفت:  یبلند

 آره خودشه... . -

از  یادیسرم گذاشت؛ احساس کردم حجم ز یآمد و دستش را رو نزدیکم
در  وار یوانهزده بود و قلبم د یخوارد بدنم شد! نوک انگشتان دستم  یرویین
 . دستش را برداشت.کوبیدیم امینهس

 فکر کنم قدرت رو بهت منتقل کردم. -

ارتباط  ،یتکان دادم و چشمانم را بستم تا بتوانم با فلور چشم جنگل سری
شدم.  یرهچشمانم را باز کردم و به او خ ید،کش  یالکه فر   یغیبرقرار کنم؛ با ج

 شدم. یرهجب به او خ. متعینمبنش ینزم یکرد رو  یو کار یددستم را کش

ات بچسبون بعد پاهات رو جمع انگشت شست رو به انگشت اشاره ینبب -
 کن!

 فامم را باال انداختم و متعجب گفتم: یپهن و مرتب نارنج  یابرو یتا یک 

 کنه؟یتمرکز م یشبه افزا یکمک   -

 چاقش گذاشت. یچانه یر را ز دستش

 !برهینه فقط کالس  کار رو باال م -

 یقیبه نشانه تأسف تکان دادم و دوباره چشمانم را بستم و نفس عم سری
 یکه صدا  یدنکش یبار تکرار کردم. طول یندر ذهنم اسم فلور را چند یدم؛کش
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 یشهازدم و به حرف ی. لبخندیچیدسرحال و بشاش او در ذهنم پ یشههم 
 گوش سپردم.

 ید؟اکه با من تماس گرفته  یدآشوب؛ باور کنم خودتان هست: بانو دلفلور»

 آره خودمم! -

 گفت:  ینگران  با

 ید؟کار کرد  ینافتاده که اقدام به ا یاتفاق  -

 یندادن ا  یحکه توض  گفتیبه من م  اییرا به هم فشردم؛ حس قو  هایمپلک 
 خواستینمهم دلم  یاز طرف  شود؛یخواب به فلور باعث بدتر شدن ماجرا م

 یناز ا یزتر که صداقت ت  دانستمیخوب م یم؛که در حضور صداقت دروغ بگو
 .شودیمتوجه م یع سر  یلیهاست و خحرف

 رو به راهه؟ دلم براتون تنگ شده بود! یز حالتون خوبه؟ همه چ -

 :یچیداش در ذهنم پمعصومانه صدای

به آسمان   ینمزماز مردمان سر   یلیبعد از رفتن تو خ  یول  یم؛ما هم خوب هست  -
 !یستقدرها هم خوب ن. اوضاع آنیوستندپ

 :گفتیکه م  یچیددر گوشم پ یفرد یز تمسخرآم یزمزمه

 تو!« ی  ...تو...شومیها شد...تو باعث مردن اوننحسی»

 شد! یداشده، پ یننفر  یآن کلمه یگرفت. باز هم که سر و کله  نفسم
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راحت شد؛  یالمخب...حاال که از خوب بودن حال شما مطمئن شدم و خ - 
 ی؟هست که نزده باش یحرف  کنم؛یارتباط رو قطع م

 یخوب   یار تنگ شده بود؛ کار بس  یتانمان براما هم دل  یمبگو  خواستمیبله؛ م  -
 فقط ل... . یدکه با ما تماس گرفت  یدکرد

 .یدمحرفش پر  میان

 ی؟فقط چ  -

 و آرام گفت:کرد   ایخنده

شهاب سنگ   کنمیکه من مشاهده م  طور ین. ایدتر دست به کار شوفقط زود  -
 قرار دارد!« یناز زم یکینزد یدر فاصله

قدر استرس داشتم که متوجه نشدم چطور با فلور دهانم را قورت دادم آن  آب
 کردم!  یخداحافظ 

 یدهترس یدم،چرخیبا هول دور خودم م کهیبلند شدم و درحال یماز جا سریع
 گفتم:

هر چه زودتر  ید... بایمموند جاینا یکاف  ی...به اندازهیالپاشو! پاشو فر  -
 !یمبرسون یانرو به پا یتمأمور

 .یدمرا گرفتم و کش دستش

 !یگهپاشو د -

 به جلو نهاد. یقدم صداقت
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 حالشان خوب بود؟ - 

 را جمع کند و در همان حال پاسخ دادم: یلرا مجبور کردم که وسا فریال

 یلتبد یتخواب به واقع ینکه تا ا  کنهیحالشون خوب بود اّما عقل حکم م -
 !یفتیمنشده راه ب

 یم؛ صداقت قرار گرفت یروروبه مانیلتکان داد؛ پس از جمع کردن وسا سری
 منتشر  یرنگ  یآب  یما قرار داد از دستش نور یکف دستش را باال آورد و جلو
. یدمد یباییبعد خود را کنار آبشار ز یو کم یمشد و ما در آن نور قرار گرفت

 :گفتیکه م  یدمصداقت را شن یصدا

و  یدمرا تحمل کرد کهینکه گفته بودم؛ آوردم. از ا  یرا به همان آبشار شما»
 یدناام گاهیچکه ه  خواهمیسپاسگزارم؛ از شما م  یدام را سر و سامان دادخانه
منتظر  هایکینزد ینبه نام صداقت در هم یباشد که شخص ادتانیو  یدنشو

 !«ینیدبرچ یانشماست تا دروغ را از م

کرد و به سمت   یاخنده یالشدم. فر  یرهزدم و به آب پاک و زالل خ لبخندی
 آن رفت و دستش را در آب فرو برد.

 قدر ُخَنکه.چه -

رها شد و  یگرفت! برگ  یسبز فام درختان را به باز یآمد و موها نسیمی
او را در  یایدرفتم و تا به خودش ب یالافتاد. به سمت فر  یمپا یدرست جلو

 گفت:  یو با آشفتگ  یدکش  ینیآب هل دادم! ه

 لباسام! یوا -
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دستم را جلو بردم که از  یمانیو با پش یدمو کوچکم را گز  یلب صورت  خجل، 
. در آب افتادم. نفسم از یدبه طرف خودش کش یز ا نفرصت استفاده کرد و مر 

 .یدمآب، گرفت و به خود لرز یسرد

 !کنی؟یم یکار شگفتا...چ -

 و گفت: یدرا پر از آب کرد و به صورتم پاش مشتش

 بود! یتالف  -

نگاه کردم؛ سوز  کردیچکه م یمانهااز لباس درپییکه پ یآب  یهاقطره به
 انداخت. یبه اطراف نگاه  یالفر  .یدمکه به خودم لرز  یدوز یسرد

 یم؟کن  یکار خب...حاال چ -

را مشت   یمهاکبود و سردم را به هم فشردم. دست  یهارا بستم. لب  چشمانم
که از دهانم   ینسبتًا گرم  یدهانم گرفتم و »ها« کردم. هوا  یها را جلوکردم؛ آن

 گرم شدم.  یآمد را در حصار انگشتانم گرفتم و کم یرونب

 تنم باشه. یلباس درست و حساب  یک  دشیکاش م  -

 ییرا باز کردم و به او یمهانکردم؛ چشم یافترا در یحرف  یچه یالاز فر  وقتی
شدم. رد نگاهش را گرفتم و  یرهخ کرد؛یرا نگاه م یاکه مات و مبهوت گوشه

از آن  یعالمت جغد درج شده و کاغذ یشرو یدم؛رس ینسبتًا بزرگ  یف  به ک
دستم کاغذ را لمس   تابود؛ به طرفش قدم برداشتم و کاغذ را جدا کردم    یزانآو

 به َاشوُزشت.« یم: »تقدیچیددر اطراف پ یامردانه یکرد؛ صدا
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با ترس  یالنکردم فر  یداتا دور اطرافم را نگاه کردم؛ اّما صاحب صدا را پ دور  
و نگاهم   یددستان تپلش را به دندان کش  اییرهدا  یهاکنارم آمد. دوباره ناخن

 به انگشتان کوتاه و چاقش جلب شد.

 یست؟اسم َاشوُزشت برات آشنا ن -

 تکان دادم. یسر  متفکر 

 جغده! یبه معنا دونمی! فقط میدمشن ییچرا...انگار جا -

 یرنگ بلندش را از جلو ییشده و طال یسخ یرا تکان داد و موها سرش
 یانو کاغذ را از م  یستبه من نگر   اشیدیصورتش کنار زد. با چشمان خورش

 ستاند. امیدهو کش زدهیخ یهاانگشت

 کجا.  دونمینم یول طور؛ینمنم هم -

 یتکه کاغذ معمول  یک نکردم؛    یافت  یزیچ  یو رو کردم؛ ول  یر را با نگاهم ز  کاغذ
آورد.   یرونو از آن چند دست لباس را ب  یدرا کش  یفک  یپز  یالو کرم رنگ! فر 

را  یخوشرنگ  یراهن. دامن و پکردمیها نگاه مباال رفته به لباس یبا ابروها
 یناخم کرده بودم! ا بدجور شد؛ اّما من  یرهها خآورد با ذوق به آن یرونب

ما به   دانستیهر که هست م  یفک  ینمشکوک بود؛ صاحب ا یلیموضوع خ
 !آییمیآبشار م ینا

 یا با وجود موهاسرم ینسرد بود و ا یار . هوا بسیدیمرا پوش هالباس
 .شدیم یر تحمل ناپذ مان،یسخ
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 یخاص یهاکه در تنم جا خوش کرده بودند نگاه کردم؛ لباس  ییهالباس به 
 یر که ز  یدسف یشرتت یک رنگ و  یشلوار راسته و کت چرم مشک  یک نبودند. 
شاد و  ییهمتناسب با روح یالفر  یهالباس ی! ولین. همرفتیکت م
 گبزر  یهابا برگ یرنگارنگ  یهاآن گل یکه رو  یدسف یاش بود، دامنسرزنده

شده و جالب   یآن درختان کاج نقاش  یکه رو  یدسف  یراهنپ  یکو    شدیم  یدهد
مدام تکان  یشهالباس یرو یهادرختان و گل یهابود که برگ ینجاا
کرد و به خودش   ! دستانش را از دو طرف باز رفتندیو به اطراف م خوردندیم

 نگاه کرد.

 هست! ییفکر کنم جادو -

. دست یختاز لبانم گر   یکس  یپا  یر شکستن چوب ز  یدنزدم که با شن  لبخندی
 کردم.  یتو او را به پشت سرم هدا یدمرا کش یالتپل فر 

 ها! ینترس -

 گفت:  زدهیمرا گرفت و محکم فشار داد و ب دستم

 بترسم؟ یچ  ینه...برا -

 یاتفاق  ینتر از من بزرگتر بود با کوچک  کهین! با ایگر بود د طور همین
 .ترسیدیم

 شگفتا... . -

 به زبان آوردم! دلیل،یرا ب  امیداشتنتکه کالم دوست یشگی،به عادت هم و
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به  یادیکه جادوگر قصد کشتن مرا داشت؛ شجاعت ز  یآن روز ییدبگو شاید 
بود و  یدبع یالجسور بودن از فر  ینا یم؛در جواب شما بگو یدخرج داد که با

ها فقط به خاطر نجات دادن جان من از او نشان داده شد؛ وگرنه که تا مدت
 !دیدیخواب جادوگر را م نهاد؛یهم م یرا رو یشهاتا چشم

ها را برگ یبعد شخص  ی. کمیمشد و باعث شد ما به عقب برو  تر یک نزد  صدا
و خودش را پشت قامتم،  یدکش  یغیج یالما ظاهر شد. فر  یکنار زد و جلو

 به آن شخص انداختم و سرم را کج کردم. یپنهان کرد. نگاه 

 باشه! هایمثل اون زامب خورهی! بهش نمیالفر  یرونب یاب -

شدم   یرهخودش را نشان دهد. به آن شخص خ  یالرفتم و گذاشتم که فر   کنار 
 و با َشک گفتم:

 ید؟ستشما...جناب وفا ه -

 شد. یکزد و به ما نزد لبخندی

 من! یبله بانو -

دو متر و  یدداشت؛ شا یبلند یار تکان دادم و به او نگاه کردم. قد بس سری
اش را مردانه چهره اشیرهپهن و ت یهاابرو ی،و عقاب  یدهکش  ینی! بیاخورده

داشت؛ گر  یسازگار اشیدهورز یکلبا ه یار ابهت بس ینو با ابهت کرده بود؛ ا
 یهااش از آن چهرهکاسته بود! چهره  یزانم  ینچه لباس بلند و زرد رنگش از ا

 یدهدر هنگام گذر کردن د ینزم هاییابانها در کوچه و خبود که بار  یمعمول
 !یمبود
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 .یدمن خوش آمد یبه خانه - 

 یرهوفا خ یرا خاراند و به صورت سبزه اشییطال یانبوه موها یانم فریال،
 و با تعجب گفت: شد

 کدوم خونه؟!  -

فرود   یاشد و در خانه  یخال  یمانپاها  یر ز  یحرف به طور ناگهان   ینا  یانپا  بعد
 !یمآمد

مونده،  یگهد یفقط دوتا یسمپارت و بنو ینفسفر سوزوندم تا تونستم ا کلی
-648314تا :کردم گفتم پنج یو عشق! هووف عجب اشتباه  یرتغ

d18ae5246291866d416d447f52bdf0bf: 

 

 یهاو مانند خانه یبادنج و ز یخانه یک شدم.  یرهبه اطرافم خ یشگفت  با
 یچکجا را پر کرده بود و گل پ همه یاس ی! بویاهو گ مادربزرگ پر از گل

 یچوب  یزیخانه سبز رنگ بود و م هاییوار ! دکردیم ییخودنما یوار د یگوشه
داشت که  قرار  هایوار د یرو یبزرگ  یها. پنجرهشدیم یدهدر وسط هال د

 کشیدیآن سرک م یالآن را گرفته بودند و نور از البه یجلو یدسف یهاپرده
بودند؛  یزانکه از سقف آو  یپرنور یهاگرچه لوستر   کرد؛یو خانه را روشن م

ها قدر . خانه متوسط بود و آنکردندیم ینتام یخانه را تا حد کاف  ییروشنا
بلند  یهارا از در  ینداشت! ا یادیز هایاّما اتاق سید؛ر یهم بزرگ به نظر نم

 یهاشاخه  یرو  رنگ ییطال  ی. بلبلیدمآن بود؛ فهم  یهاکه در گوشه  رنگییرهو ت
درون قفس  یبابلبل ز ینبود که ا  یب! عجخواندینشسته بود و آواز م یاهیگ
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ام بلند همعد دادیداد و ب  یصدا یدکه به مشامم رس  یانان تازه ینبود. با بو 
کردم خودم را مشغول    یببرم؛ سع یادبودنم را از  گرسنه  کهینا یشد و برا

کنجکاو   ید،د یاهانگ  یرا رو امیرهنگاه خ یها کنم. وفا وقت نگاه کردن به گل
 گفت:

 .یدعالقه دار یعتو طب یاهانمعلوم است که شما به گ -

 یار برخالف من، او بس یندازد؛ها ببه آن یها رفت تا نگاه به سمت اتاق  فریال
 یاسانسور یاه! به سمت گیردخودش را بگ یجلو توانستیکنجکاو بود و نم
 لمس کردم. یمهااش را با نوک انگشترفتم و برگ  پهن

 !یمها هستبه اون یهها شبرو دوست دارم. از نظر من ما انسان یاهانبله؛ گ -

آن  یرو ینهو با طمأن یدکش  یرونب یز م یر رنگ را از ز یرهو ت یچوب  دلیصن
 اش قرار داد.چانه یر نشست؛ دستش را ز

 چطور؟! -

کوتاه و بورش   هاییشو ته ر یدههم فشار دادم و به صورت کش  یرا رو  لبانم
 اشاره کردم. یاس یشدم. به بوته یرهخ

هاشون، رفتارشون، هاشون، نگاهها خوشبو هستند؛ حرفاز انسان یبعض -
 محبت...! یاعتماد، بو ی...بویدهم یخوب  یبو

 ام را به سمت کاکتوس گرفتم.اشاره انگشت
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 یطدارن...درست مثل کاکتوس...در شرا یهم ظاهر  سفت و سخت  هایبعض - 
ها پناه به اون  یهبق  شنیو باعث م  کنندیسخت ظاهر استوارشون رو حفظ م

 تظاهره...تظاهر به محکم بودن! یکفقط  ینا کهینببرند غافل از ا

انداختم و مغموم  یخوار نگاه ونوس  حشره یاهو به گ یدمکش  یقیعم نفس
 زمزمه کردم:

 هستند در لباس بره...!  یهم گرگ  هایبرخ  -

برگش نشست که به  یحرکت کرد و رو یاهبه سمت گ یگسلحظه م همان
صدف بودند بسته شدند و   یهاآن که درست مثل کفه  یهابرگ یطور ناگهان 

 آرام ادامه دادم: یشد. با صدا یدهبلع یاهمگس توسط گ

و در  خوریمیها رو ماون یظاهر  یباییراحت گول ز یلی! ما خینمثل ا -
 !شیمیدچار م هیچار مگس ب ینبه سرنوشت ا یتنها

و لختش   یابلند، قهوه  یبه بلبل زرد رنگ نگاه کرد. نگاهم به سمت موها  وفا
 شد. یدهکش

 هاست؟مانند انسان یز بلبل ن ینبه نظر شما ا -

 :یدماندم تا خودش بگو ساکت

مواظبش بودم...بعد  یخود آوردم و چند روز  یشبالش شکسته بود؛ او را پ  -
من برگشت! به من اعتماد   یشکردم؛ اّما دوباره به پ  بالش، او را رها  یماز ترم

و تا به اآلن به  یرمرا نگ اشیوقت آزاد یچبستم که ه یمانکرده بود؛ با او پ
 است. بستهاو وا یپرنده به آزاد یک یعهدم وفا کردم. زندگ 
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 زدم و حرفش را ادامه دادم: لبخندی 

 ها... .درست مثل ما انسان -

 .یمسرمان را به طرف او چرخاند یالفر  یصدا با

 زنید؟یحرف م یچ  یشما درباره -

 احترام گفت: یتبلند شد و با نها یشاز جا وفا

 من؟ یها مورد پسند واقع شدند...بانواتاق -

 گفت:  ین. با تحسیدکرد و دستانش را به هم کوب  یاخنده فریال

 !یدار یب خو ییقهسل -

 .یدها کشاز اتاق یکیبه طرف من آمد و دستم را گرفت و به سمت  بعد

 رو بهت نشون بدم. ینا یاب ی؛دل یوا -

 انداخت. یر و سرش را به ز یدبه گردنش کش یبا لبخند دست  وفا

 یلمن خوراک را آماده خواهم کرد تا م کنید؛یتا شما اتاقتان را انتخاب م -
 !یدکن

دستم را از حصار دست  کردمیم یکه سع یو درحال میدرا عقب کش سرم
 با تعارف گفتم: یاورم،ب یرونب یالفر 

 !یستبه زحمت ن یازیممنون؛ ن یلیخ -
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را  اشیبه نارنج  یلبه من زد. چشمان زرد و متما یاو سقلمه یستادا فریال 
 گرد کرد و آرام گفت:

 ام!من گرسنه یست؟به زحمت ن یازین یچ  یعنی -

 خشکم را جمع کردم. یشهو هم یرا خاراندم و لبان گوشت  امشقیقه

 تعارف بود. یهفقط  -

شکلش را باال انداخت و شکل   یپهن و کوه   یرا به کمرش زد. ابروها  دستش
 را به خود گرفت. یاطلبکارگونه یلو شما

 ها! شهینوع دروغ حساب م یک  یتعارف الک  -

 افتادم و متفکر گفتم: امیناخن مربع یگوشه  یدندان به جان پوست مرده با

 . به نظرت صداقت از من ناراحت شد؟کنمینم  یتعارف الک   یگهآره درسته؛ د  -

را به  اشاییرهافتاد. ناخن دا ینآن چ یهارا جمع کرد که گوشه چشمانش
 ها شد.آ  یدندهان گرفت و مشغول جو

اش حرف اتاق رو بهت نشون بدم؛ بعدًا درباره ینا یابفکر نکنم...حاال  -
 .زنیمیم

 .یمرا تکان دادم و با هم به راه افتاد سرم

 ینتر شد! کلمات در وصف چنچشمانم از حد معمول بزرگ  یماتاق که شد  وارد
 عاجز بودند. با لکنت گفتم: اییدهپد

 ... .یلی...خی...خ...خ ین...ایشگفتا! ا -
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 گفت:  زدهیجانبراقش نگاهم کرد و ه یشهبا چشمان هم فریال 

 !ی؟چ  یلیخ -

 فرستادم. یرونرا به ب نفسم

خوفناک،  یبا،ز یز،هست؛ شگفت انگ یچ  دونمی...نمدونمی...نمیلیخ ینا -
بسازم که  یدجد یکلمه  یک  اشیفتوص یبرا ید. فکر کنم بایستن هایننه ا

 اتاق باشه! یندرخور ا

کنار زد   افتادند؛یچشمانش م یبلند شده بودند و رو یه کمرا ک هایشچتری
خوشحال، دستانش  کرد،یتر مرا برجسته اشیتپل یهاکه گونه  یو با لبخند

 .یدرا به هم کوب

ل چطوره؟ - شگ   ُوح 

 کردم و متفکر گفتم:  یز را جمع و چشمانم را ر لبان

 ی؟چ  یعنیوحشگل  -

. چشمان زردرنگ و دیرا به رخم کش یدشمرتب و سف هایدندان
 .زدیبرق م یاز شدت خوشحال اشیدیخورش

 وحشتناک و خوشگل هست؛ خودم ساختم! به نظرت خوبه؟ یب  ترک -

 !ید...شادونمینم -

اتاق  یک کردم.  یاطرافم را بررس ترییقحرف با نگاه دق یناز گفتن ا بعد
بود!  یینههمه و همه از آ  یک،کمد، سرام  ی،صندل یز،م یوار،! جنس داییینهآ 
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افراد   ییهمتناسب با روح  ی. اتاق دیدییخودت را م  کردییهر جا را که نگاه م 
 !یفتهخودش

خود را  یرا باد کرد؛ با دستانش چانه یشهاشد. لپ یک نزد یوار به د فریال
طرف و آن طرف چرخاند و خودش را نگاه کرد. به سمت  ینگرفت و به ا

قدر . چهیدمرنگ کش  یاو نقره  یپشم  ی  روتخت   یتم را روخواب رفتم و دستخت
خود شوم و  یآن باعث شد از خود ب  ینشستم؛ اّما نرم یاطنرم بود! با احت
 یدنساعت خواب یمشود. آخ! گمان کنم با ن یدنبه دراز کش یلنشستن تبد

 یابشتابد! با عطسه  یباق   یار محو شود و به د  امیتخت، تمام خستگ   ینا  یرو
رفته بود  یادمرا تکاندم؛ اوه!  یمهابلند شدم و لباس یماز جا یع دم سر که کر 

گرفته شد؛ با حسرت به   دجور دارم! حالم ب  یتحساس  یپشم  یهاکه به پارچه
باز  خوابیدمیبود؛ اگر کل روز را م جور ینهم یشهخواب نگاه کردم. همتخت

 بود. یر ناپذ یو خستگ  یبرخالف من پرانرژ یالفر  یهم خسته بودم؛ ول

 سمتش رفتم و با تعجب گفتم: به

 کنی؟یم یکار چ یدار -

 چشمانش اشاره کرد: یر را جمع کرد و به ز اشینازک و صورت  لبان

 نبودن! هاینکاش ا  -

 اش کردم و اخم کردم.کمرنگ   یهابه کک و مک  نگاهی

 چرا؟! -

 گفت:  یرا کج کرد و با ناراحت  سرش
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 چون من و زشت کردن... . - 

 دستش خودش را نشان داد: با

 !گیرهینفسم م یرمکه شده قوز باال قوز... دو قدم که راه م  امیچاق  -

 زدم و مهربان گفتم: یتوُپر بود. لبخند یهم چاق نبود؛ فقط کم زیاد

 !ینهم هیادمساحتت ز کمیهاز نظر من فقط  ی؟گفته چاق   یک   -

 کرد و مشکوک گفت:  اخمی

 !کنی؟یمسخره م -

هم به  یلیکه خ یها بامزه شدکک مک  یناتفاقًا با ا ی؟انه چه مسخره -
 !یادم یدتو پوست سف اتیقرمز و تپل یهالپ

 زد. ییدندان نما لبخند

 ...آره؟یها رو نزدحرف ینمن که ا یخوشدل یواسه -

 را در دستم گرفتم. دستانش

 آره. -

نشست. او  امیشانیپ یرو یکه اخم  یدشد و صورتم را بوس یزانگردنم آو  از 
 یدستم را رو یطور که با حالت چندشرا با زور از خودم جدا کردم و همان

 گفتم:  یبا چندش کشیدم،یصورتم م

 آخه! کنییم یتچرا اذ یاد؟من از ماچ بدم م دونییمگه نم -
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 .یدوفا به گوش رس یهمان لحظه صدا در  

 وارد اتاق شوم؟ توانمیبانو...م -

چارچوب  درب قرار گرفت. سر   یانوفا در م  ید  بعد قامت رش  یگفتم و کم  «بله»
 زد. یلبخند یر به ز

 آماده کردم! یاعصرانه یتانبرا -

 سرش را تکان داد. فریال

 ی؟هست  یخجالت  قدر یندستت درد نکنه؛ فقط چرا تو ا -

و با عجله از اتاق خارج  حرفیوفا رنگ گرفت و ب  یهاگونه  یدهنکش یهثان به
 شد! به سمتش برگشتم و مالمتش کردم.

 آخه؟! یدار یکارشچ -

فاده درحال یسف با  با ناز گفت: رفت،یم یروناز اتاق ب کهیو ا 

 !یادخوشم نم هایاز خجالت  -

 وردم.تمسخر، تکه کالمم را به زبان آ  یو با استهزا و از رو خندیدم

 شگفتا! -

 یرهخ آمدند؛یکه از آن باال م  ییهارا در دستانم گرفتم و به بخار  یر ش لیوان  
از سرما به خود   یمو داشت  یمکه در جنگل بود نشسته بود  یقیشدم. داخل آالچ

فرزندانش  یهاهر چه به خانه یسرد نبود؛ ول یاد! قصر ملکه زلرزیدیمیم
 !شدیم یشتر و ب یشتر سرما ب ینا شدیم،یم یکنزد
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 تانینیهوا دستان و ب  یکه از شدت سرد  یدداشتم. تصور کن  یحس و حال  چه 
گرم و نان تازه در   یر ش یوانل یکبزند و قرمز شود؛ و در همان لحظات  یخ

ها برف مانند عروس یدنکه بر اثر بار  پوشیدسف یعتدستتان باشد و به طب
ا را هر روز با یرو یناست نه؟ من ا یاییا رو! از نظر شمیباش یرهشده بود؛ خ

 !دیدمیم یتچشمان خودم در واقع

داغ  ییشهبه ش تر یشام را بزده یخ یهاو انگشت یدمنوش یر از ش ایجرعه
 خیالیینشسته بود و با ب  یصندل یراحت رو یلیخ یال،چسباندم. فر یوانل

مانند قطب جنوب  ینجاانگار که ااش مشغول بود؛ انگارنهبه خوردن عصرانه
که   یدمکه در خود جمع شده بودم. وفا را د  یسرد است؛ درست برعکس من

به  ییپتو  کهیبعد درحال یخارج شد و به طرف ما حرکت کرد. لحظات   از خانه
که از آن   ین شد و پتو را به دست من داد. با چشما  یقدست داشت وارد آالچ

 خورد،یبه هم م یمهاطور که دندانبه او نگاه کردم و همان چکیدیتشکر م
 لرزان گفتم:

 سپاس! -

 اشینیو آن را تا ب  یدشال گردنش را پوش  یر،را تکان داد و آرام و سر به ز  سری
تبر، با  یدنها برداشت. با دکنار از آن گوشه یو تبر  دسته قرمز  یدباال کش

 گفتم:طلبکارانه  

 ی؟درخت قطع کن خواییم -

 بود. یرو و خجالت قدر کمکه چه  یسرش را تکان داد؛ وا دوباره

 چرا؟! -
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 آرام گفت: یصدا با 

 یشتریدرخت عمر خود را کرده است؛ اگر او را به حال خود بگذارم زجر  ب  ینا  -
 !کشدیم

دتر رفت تا آن را از آنچه که هست خر  یگفتم و او به سمت تکه چوب   آهانی
کردم و از او   یالتا شده را از هم باز کردم و رو به فر  یتر کند. پتوو کوچک 

 :یدمپرس

 خوای؟یپتو نم -

 گذاشت.  یشآن پا یرا رو پایش

 !یستنه؛ سردم ن -

صورتم  یاز آن را رو یقرار دادم و قسمت  یمهاو پتو را دور شانه یدمکش  پوفی
 معلوم بود! امینیکه فقط ب  یجور یدم؛کش

*** 

شده بودم. شمعدان  کوچک را برداشتم و از اتاق   خوابیشب بود و ب   هاینیمه
 یحرکت کردم. درب را هل دادم که با صدا  یالخارج شدم و به سمت اتاق فر 

. درب را به حالت یدمرا د یالغرق در خواب فر  یباز شد و چهره یرجیریج
 یدم؛هال شن فرا از طر  ییقبل برگرداندم و خواستم به عقب برگردم که صدا

راک  یصندل یجلو رفتم و نگاهم به وفا برخورد کرد که رو یبا تعجب کم
کوچک و بزرگ  در اطرافش آن را به   یهاکه شمع   ینشسته بود و با نور کم
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 که رو به  اییصندل یتم و روقدم برداش خواند؛یوجود آورده بودند؛ کتاب م 
 بود نشستم. یشرو

شدم  یفیظر  ینک ع یکردن کلمات کتاب بود؛ متوجه  یمشغول حالج  سخت
کردم و  یمصلحت  یرا قاب گرفته بود. سرفه رنگشیاقهوه یهاکه چشم

 کنجکاو گفتم:

 جناب وفا؟! -

باال   سرش را  آنکهیکتاب نگرفت و ب   یهاخونسردش را از نوشته  یشههم  نگاه  
 گفت:  تفاوتیب  یاورد،ب

 بله؟! -

 گفتم:  یرا خاراندم و با کنجکاو اششقیقه

 خونید؟یم یچه کتاب  -

 گفت:  یداش بدهد، القدر حالت نشستن ییریآن که تغ بدون

 !یخیتار -

 گفتم:  یزدم و با خوشحال لبخندی

 نگاه بندازم؟ یه شهیم -

از  یادیم؛ اّما با حجم زحرف کتاب را به سمتم گرفت. آن را باز کرد بدون
 یمبرا  یکه کم  یدمرا د  یرو شدم! عالمت روبه  یبو غر   یبها و کلمات عججمله

عالمت   یبود! با کنجکاو  یفآن ک  یکه رو  یآشنا بود؛ عالمت جغد، مثل عالمت 
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 یکلمات را وارس  اوانهطور که کنجکهمان کلمه را به وفا نشان دادم و همان  یا 
 رو به او گفتم: کردمیم

 نوشته؟! یچ  جاینا -

 انداخت. یمعمول نگاه

 جغد! ینآخر  -

 شدم. یرهگفتم و دوباره به کتاب خ  آهانی

 نوشته شده؟ یبه چه زبان  -

 .یدکش  یقینفس عم کالفه،

 !یبه زبان چال -

 را باال انداختم و سرم را تکان دادم. ابروهایم

 !یه؟چ یگهد یزبان چال -

 گفت:  حوصلهیو ب  یدکش  یشهابه مو دستی

و  یمها مسلط هستماست! ما به تمام زبان ینسرزم یج  زبان را ی،زبان چال -
 !یمحرف بزن توانیمیم یبه هر زبان 

 گفتم:  ینتحس با

 وب و البته جالب!قدر خشگفتا...چه -

 :یدمنگفت. کتاب را به دستش دادم و پرس چیزی
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 ید؟هست یها راضشما از انسان - 

 بله. -

 گفتم:  یکالفگ   با

 ی؟ندار یتیشکا یچه یعنی! یحرف قدر کمچه -

 زد. لبخندی

را انجام دهد؛ اگر من  یبرد که بتواند کار یکس یشپ یدرا با یتشکا -
انجام  یگریکار د  توانیدیم ی،جز دلدار یارا نزد شما بازگو کنم؛ آ  هایمیهگال
 ید؟ده

را از چشمانش جدا کرد و  ینکنداشتم که بزنم. ع یحرف  یعنیشدم؛  ساکت
 یصندل یدسته یکه کنارش بود قرار داد؛ دستش را رو یکوچک  یز م یرو

حال  چشمانم دور گشت! تا به یگذاشت و بلند شد و کتاب به دست، از جلو
 ینا یقدر مرا قانع نکرده بود. وفا! شخص مرموز، آرام و خجالت  ینا یکس

 من! یروزها

*** 

 گوش سپاردم.  یالفر  یهاام زدم و همزمان به حرفبه لقمه گازی

 بمونم!  جاینا  یشههم  یگرفتم برا  یمتصم  کهین...خالصه اگفتمیآره داشتم م  -

را با  یمو گلو یدمکش یقیعم و به سرفه افتادم! نفس یدپر  یمدر گلو لقمه
 فشردم. یمهادست
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 ! پس پدر و مادرت؟یگی؟م یدار ی! چ ی؟چ  یعنی - 

 گفت:  یز آمزد و تمسخر  پوزخندی

 !یستنن امیها پدر و مادر واقعاون دونیی...تو که بهتر از همه مخیالیب  -

 با هم به جدال پرداختند. امیپهن و نارنج  ابروهای

 تو رو بزرگ کردن. یول -

بلند کرد و نوکش را  ینزم یرا از رو یدرخت  یشکسته یشد و شاخه یز خ نیم
ها خط  ینکه ا  یدهوا کش  یرو  یفرض  یهادر آتش فرو برد و سپس با آن خط

 بعد محو گشتند! یاشدند و لحظه یدهدر آسمان د یبا نور سرخ فام

 !یبمون  جاینا خواییباشن...تو هم مخب بزرگ کرده  -

 کردم و با تشر گفتم:  اخمی

خودم پس زده شدم؛ اّما تو از  یمن از طرف خانواده ی؛تو با من فرق دار -
 !یپرورشگاه بود یهمون اول تو

و از  یدمکش  یکرد. پوف   یبه من انداخت و دوباره با آن شاخه باز ینگاه  نیم
کرد و   یبه سمتش گرفتم؛ تشکر آرام  حرفیدر آوردم و ب   یگرید یاسبد لقمه

 به خوردن مشغول شد.

و از  یمقصد رفتن کرد یم؛که در جوار جناب وفا گذرانده بود  یاز چند روز پس
درخت قطور و  یک  استراحت نزد یو برا یم. حال در جنگل بودیماو جدا شد

َکم   یدو د یکی. هوا هنوز روشن بود و از خوردن به تاریماسکان کرد یتنومند
. چشمانم را یمراحت به استراحت پرداخت یالپس با خ یم؛نداشت یهراس
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کرده   بندییرهمن خواب را ج  یکه برا  یی. گوآمدیبستم. خواب به چشمانم نم 
 ستیافکار  یبرا  یکه به سرم زده بود؛ فرصت مناسب  ایخوابییب   ینبودند و ا

 به چنگ آوردن ذهنم را دارند. یالهستند و خ ینر لحظه در کمکه ه

دستم چشمانم را باز کردم و به آسمان   یرو یزیاحساس حرکت کردن چ با
 یرو  یرنگ   یاهعنکبوت س  یدنانداختم. به دستم نگاه کردم که با د  ینگاه   یرهت

ران از حشره و جانو یادپرت کردم؛ ز ینزم یام در هم شد و آن را روآن چهره
از  یاکه خواب بود انداختم و لحظه یالیبه فر  ی! نگاه ترسیدمیکوچک نم

 ذهنم گذشت.

 بود.« یغش کردنش حتم دید،یرو م ینا یالفر  اگه»

 و آرام اسمش را صدا زدم. یدمرنگش کش ییطال یموها یرا رو دستم

 ولم کن... . -

 گفتم:  یزدم و با مهربان  لبخندی

 !یمخواب موند کهینشو؛ شب شده...مثل ا یدار ب -

و  یداش چشمانش را مالبلند شد؛ با انگشتان اشاره یشاز جا رمقبی
 آلود گفت:خواب

 !یمادامه بد تونیمینم یگهشب شده، د ی؟کار کن  یچ  خواییحاال م -

 به خود چسباندم. یشتر که از وفا گرفته بودم را ب  یاو وارفته یمیقد ژاکت

! یمها بشها و شغالشام  گرگ خوایی...تو که نمیفتیمراه ب یممجبور -
 خوای؟یم
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رنگم گرفت و به چشمانم   یژاکت  نارنج   یبزرگ و چوب   یرا از دکمه ها  نگاهش 
بلند شدم و ادامه  یمکردم و از جا  یا! خندهیدسوق داد و از ترس به خود لرز

 دادم:

 .یفتپس راه ب -

 قرچ و قروچش بلند شد. یداکه ص  یدهم ساب یرا رو هایشدندان

 !شهیهات خراب منکن بچه...دندون -

را باال  یمابرو یتا یکبرگشتم و  یالرا خاموش کردم و به طرف فر  آتش
 یآمد! لبخند  یروناز شدت سرما بخار از دهانش ب  ید،که کش  یانداختم. با هوف 

آوردم و  یرونب هایمیبرا از ج یتمزدم و دستان زبر و قرمز شده از حساس
دستانم را در  یمطلوب  یگرما  یالحظه یدهانم گرفتم و »ها« کردم. برا یجلو

 بر گرفت و حالم را دگرگون کرد!

 !ینامرد یلیخ -

 قدم برداشتم و با خنده گفتم: یندازم؛به او ب یآنکه نگاه  بدون

 .دونمیخودم م -

 شد. یکدو به من نزد با

 تند راه نرو! قدر ینا -

در افکار افسار  یشهسرعتم کاستم. مثل هم یو مقدار یدمکش یقیعم نفس
 یناست؛ ا یستادهاز حرکت ا یالور بودم که متوجه شدم فر غوطه امیختهگس

 . به عقب برگشتم.یدمفهم یشهاقدم یرا از قطع شدن صدا
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 شده؟! یباز چ  - 

 شده بود؛ دستش را تکان داد و داد زد: یرهخ ییکه به جا  یهمان حال در 

 .یالحظه ب یه -

بردم. به  ینبود را از ب مانیانکه م  یارا در حدقه چرخاندم و فاصله چشمانم
 اشاره کرد و آرام گفت: یشروروبه

 .ینرو بب جاینا -

شاخ و برگ درختان   یالکه گفته بود؛ چرخاندم و از البه  ییرا به طرف جا  سرم
 .یدمرا د ینور

 !یک کوچ  یلیخ یدهکده یهدهکده هست... یهفکر کنم  -

شدم. دستش   یرهخ  ینوران   یبه آن نقطه  یشتریرا تکان دادم و با دقت ب  سرم
 را گرفتم.

 شب به ما جا و مکان دادن! یه یحداقل واسه ید...شایمبر  یاب -

 .یمحرف به سمت دهکده به راه افتاد یند از گفتن ابع و

و  یو به فانوس مشک  یدمقرار داشت کوب یدرب چوب  یرا که رو یفلز  یکوبه
 ییشدن دمپا  یدهاز کش  یکه ناش  یلخ لخ   یشدم. صدا  یرهدرب خ  یرو  یمی  قد
آرام باز شد؛ اّما و چند لحظه بعد درب با آرام  یدبود به گوشم رس ینزم یرو
 !یامدن یرونآن ب از  یکس

 داخل؟ یامب تونمی...میدببخش -
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 برگشتم و مردد گفتم: یالبه طرف فر  یدم؛نشن صدایی 

 داخل؟ یمبر  -

ها را آن وقفهیافتاده بود و ب  اشاییرهدا یهاکه به جون ناخن طور همان
 با استرس گفت: جویدیم

 خوار نباشن؟از کجا معلوم آدم -

درب هر   یقناس که رو  یو رنگارنگ ول  یگلکاه  یهااطراف نگاه کردم. خانه  به
و  زدیهم پر نم پرنده یخلوت بود و حت  یادیبود. ز یزانآو یکدام فانوس

قرار داشت و با  یی. دهکده در ارتفاع باالرسیدیبه گوش م یرجیرکج یصدا
ارتفاع نسبتًا  ینو به خاطر ا یمرسانده بود جاینه اهزار مشقت خودمان را ب

! کردیمیرا تحمل م یادیز یسرما یمو داشت باریدیسرمان م یباال، برف رو
درب   یاز ال  یموجود  چاق   یهو منتظر شدم. بعد از چند ثان  یدمدوباره به در کوب

اش را خودش را نشان داد. نور فانوس به صورتش خورد و توانستم چهره
به طور کامل   یشهاکه چشم  شدیم  ینا  ز مانع ا  اشیدهورقلمب  یها. لپینمبب

. به خاطر حجم یدمدو چشم، دو خط صاف را د یبه جا یجهباز شود و در نت
او  یاهو س یفنخود بود و صورت  کث یکاش، لبانش قد ها و غبغبهلپ یادز

 یباً پوست تنش تقر  ی،. به سبب آلودگ زدیحال آدم را بر هم م یجور  ناجور
 یپوست  یبرد که او دارا یپ توانیدقت م یکم با یکنشده بود؛ ول یاهس

 یرهخ یزشت یهاکردم و با تعجب به گوش  یز سبزرنگ است! چشمانم را ر
 یپاره ینتنگ و کوتاه و همچن یهاشد. لباس یدهکش  یینشدم! نگاهم به پا

 ینهم در ا آن اشیکلیدرشت و ه یهوجه مناسب قد و قوار  یچاو به ه
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و آن  پوشاندیکه به زور شکمش را م  اشیراهناز وضع  پ یننبود! ا یخبندان 
به شلوارک ماننده بود! پشت دستش را به  تر یشهم از وضع شلوار که ب

 گفت:  یو با لحن بد یدکش  اشینیب

 یش؟فرما -

تم را گرفت و محکم در دس  یالها را چه به لحن الت؟ شگفتا! فر پسر بچه  اوه،
انداختم و رو به پسرک  اشیدهبه رخسار رنگ پر  یدستش فشرد! نگاه 

 گستاخ، با لبخند گفتم:

 شناسی؟ی...اون رو مگردیمیم یرتبه نام غ یدنبال فرد -

 یشهاو با ناخن یدکش  اشیدهبه هم چسب یبه موها یکرد و دست   ایخنده
 را خاراند. اشیقهشق شد؛یم یدهها چرک دآن یر که ز

 گی؟یمجنون رو م یرت  غ -

 به همان پسر، گفت: یهجلو آمد و با لحن شب یکم  فریال

 .گردیمیم یرتآره دنبال جناب غ یندارم؛ ول یمجنونش رو که اطالع -

که با خودم گمان   یدبعد چنان خند  ینگاه کرد؛ ول  یالاول با بهت به فر   پسرک
دلش گرفته  یگفته است؟! دستش را رو  اییفهلط یاجوک  یالکردم نکند فر 

 یینشکمش باال و پا یهم تلنبار شده یرو هاییبود با هر خنده، چرب 
خم   یمقدار  ببینمتر او را واضح  کهینا  ی! دستم را به کمرم زدم و برارفتندیم

 ها را گرفتم و طلبکار گفتم:شدم. ژست معلم

 !یمهست...خب بگو ما هم بخند یخنده دار یز اگر چ -
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 به من نگاه کرد. یخنث  یارا خورد و با چهره اشخنده 

ل رو جناب خطاب م -  کنین؟یاون ُخل و چ 

 .یدشکلم با تعجب باال پر  یو هالل ینارنج  ابروهای

 شگفتا بر تو! خل و چل؟! -

 گفت:  خیالبی

که مثل  ید...البته مواظب باششیدیمتوجه م یدکه کنارش بمون یآره؛ کم -
 !یداون نش

قدم به عقب برداشت و دستش   یک   یالدستانش را باال آورد و »پخ« کرد! فر   و
رفتم و با  تربیتیب  یبه طرف پسر بچه یتقلبش گذاشت. با عصبان یرا رو
 !یچاندمگوشش را در دستم گرفتم و پ  آمد؛یکم به سراغم م  یلیکه خ  یتیعصبان

 ...ولم کن...اشتباه کردم.ی...آ یآ  -

افتاد. گوش  ینزم یرو اییهجور که مشغول ادب کردن او بودم سا همان
شدم. شباهت   یرهخ  یهپسرک را رها کردم و سرم را باال آوردم و به صاحب سا

را سرش  یرنگ قرمز  یُگل ُگل  یتفاوت که روسر  ینبه پسر داشت با ا یادیز
. دامن دبودن یختهر یرونب  یشهالپ  کرده و آن قدر سفت بسته بود که تمام

را در هم فرو برده بود و با   یشهابه تن داشت و ابرو  یبلند  ینآست  یراهنو پ
 .کردیغضب به من نگاه م

 مامان! -
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توپ  ینو همچن ینیچ یندامن چ یبعد کنار مادرش قرار گرفت و گوشه و 
 گفت:  یچغلفشرد و با  اشیرا در دستان  کوچک و تپل یدشقرمز و سف ی  توپ

 !کردیم یتداشت من رو اذ -

بتان را اآلن مادرم حسا گفتیکه در دلش م  ییزد؛ گو یبعد لبخند مرموز و
مادرش که سه برابر ما بود و به  یکل! آب دهانم را قورت دادم و به هرسدیم

غضبناک   یکلفت   یکردم. با صدا  ینگاه   گرفت؛یدر چارچوب درب قرار م  یسخت 
 گفت:

 بله؟! -

 چشمانش را درشت کرد و پشت من قرار گرفت. فریال

 جنا... . یآدرس خونه -

نازک کرد  یبود انداخت؛ پشت چشم یدنخند یکه آماده  یبه پسرک  نگاهی
 و ادامه داد:

 .خوایمیرو م یرتغ یآدرس خونه -

 زده بودند را باال آورد. یرونآن ب یهادست زمختش که رگ زن

 جاست.ونا -

کوچک وجود داشت اشاره کرد.   یکه در آن دهکده  یاخانه ینبه ُپر نورتر  و
پسرش را  یراهنپ ییقهبپرسم که  یگریسرم را چرخاندم و خواستم سوال د

با تعجب به در نگاه   یال. فر یدو در را محکم به هم کوب  یدگرفت و به عقب کش
 کرد.
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 چرا در رو بست؟! ینا - 

پر نور حرکت کردم و  ینستن، باال انداختم و به سمت خانهاز سر ندا ایشانه
 گفتم:  یدالق

 .یمکن  یدارو پ یرتغ تر یع هر چه سر  ید...بایمبر  یاب -

 .یمرا در دستش گرفت و قدم برداشت ینمآست یگفت و گوشه  ایباشه

 .یمباز بود. آن را به طرف جلو هل دادم و وارد شد یمهن در 

 یست؟خونه ن یسالم؛ کس -

 یبود؛ نگاه کردم. کم یزانو سقف آو یوار که به در و د  یبیعج یهادستگاه به
 یدنکش  یزنگ بلند شد. طول  یبرخورد کرد و صدا یبه نخ  یمجلوتر رفتم که پا

آرام به عقب برخورد کرد. آرام  یوار از کنار گوشم گذشت و به د یزیکه چ
 یالیگرفت! به فر   سمفرو رفته بود؛ نف یوار که در د  ییچاقو یدنبرگشتم و با د

 شدم. یرهکه رنگ به رو نداشت، خ

 اوه...سالم! -

. کاویدیاطراف را م ییدسته طال یصاحب  چاقو یدند یبرا یصانهحر  نگاهم
رنگ   یاکاله بزرگ و مسخره از جنس فلز  نقره  یک   یدم؛که از او د  یزیچ  یناول

لخت   ییقرار داشت. موها  هایکوتاه شده به سبک مصر   ییموها  یبود که رو
 یار و بس یدهتک مبه قرمز! اندا یلما یارنگ قهوه یز؛تعجب برانگ یو به رنگ 

که در   یسبز  بندیشبرادرانش بود. پ یر تر از ساداشت و قامتش کوتاه یفینح
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براق   یف  گرد، ظر   ینک. عینمرا بب  یشهاکه لباس  شدیم  ینتن داشت؛ مانع از ا 
 رنگش برداشت. یاچشمان سورمه یرا از رو اشیاو نقره

 ید؟ام شدبپرسم که چرا بدون اجازه وارد خانه تونمیم -

است؛ شک داشتم و  یرتاو واقعًا غ یاآ  کهینبزند؛ به ا یحرف  کهیناز ا قبل
که سکوت مرا   یالشده بود. فر تر یششک ب ینحال با لحن سخن گفتنش ا

و به حرف  یدکش  یرونب یصشحر  یهارا از چنگال دندان یشهاناخن ،یدد
 آمد.

 ید؟هست یرت...شما جناب غیدببخش -

اش را مرتب هاییو چتر  یدبه قرمزش کش یلمتما یاقهوه یبه موها دستی
 کنار زد.

 آره خودمم. -

 کرد و ادامه داد:  یز را ر چشمانش

 ویم؟گی...درست میدآشوب هستو فکر کنم شما دل -

رنگش را پشت گوشش نهاد و با  ییلخت و طال یزد و موها یلبخند فریال
 گشت.  یرهو گردش به او خ یاچشمان گربه

 هست و... . یالنه؛ اسم من فر  -

 به من اشاره کرد و گفت: و

 آشوبه.هم دل ینا -
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شکل را که به کمک انبر دست گرفته بود و از آن بخار   یاظرف استوانه  غیرت، 
را از  یمشک  یهاشعله گذاشت. دستکش یرو یاطرا با احت زدیم یرونب

فام نقره  ینک اش، عآورد و سرش را تکان داد. با انگشت اشاره  یروندستانش ب
رَدش را ب  یمو فر   و کدرش چسباند. یابه چشمان سورمه یشتر گ 

 خوشبختم! -

 را خاراندم و با تعجب زمزمه کردم: امشقیقه

 .طورینما هم هم -

خواستم به آن دست بزنم که با  یطرف ظرف قدم برداشتم و با کنجکاو به
 .یدمکار دست کش  یناز ا یرت،داد  غ یدنشن

 نه...دست نزن! -

 گفتم:  یشدند و با لحن بد یز با هم گالو ابروهایم

 !ی؟چ  یشگفتا...برا -

که در دستش بود؛ را فشار داد   یکنترل  یهااز دکمه یکیو  یدکش  یراحت  نفس
ظرف را که  یآمد. دست  فلز  یرونب یفلز  یاش دست کاله یهان از باالو ناگ
 بنفش بود برداشت. یمحلول ی  حاو

 وقت... .اگر با دست برخورد کند آن ماند؛یم یدمثل اس ینچون ا -

 را به چپ و راست تکان داد و چند بار تکرار کرد: سرش

 فاجعه! -
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 یادیتعجب دوام ز  ین. ایمدشده بو  یرهمات و مبهوت به کاله خ  یال،و فر   من 
آن را گرفت. به ربات  خدمتکار که مشغول جارو   یجا  ینداشت و تعجب بعد

 به آن اشاره کرد و متعجب گفت: یالانداختم. فر  یبود؛ نگاه  یدنکش

 !یه؟چ ینا -

بود؛  یشهاجور که سرگرم محلولبه روبات کرد و همان یینگاه گذرا غیرت
 گفت:  تفاوتیب 

بودن من در ساخت روبات،  یقهرمان بسازم؛ اّما ناش یک ازش  خواستمیم -
 بشود! یلتبد یچ نظافت یکباعث شد که به 

سرش را تکان داد و به سمت روبات رفت و دستش را به طرف آن  فریال
 لبش نشاند. یرو یگرفت و لبخند

 یه؟هستم؛ اسم تو چ یالمن فر  -

 دست داد. یالخشک با فر  یلیمکث، خ ینبا زحمت و چند روبات

 ...هستم.یلمن...دن -

 یهافاصله برد؛یکه به کار م یکلمات  ینداشت و ب یقطع و وصل صدایش
بود. چشمانش متشکل از دو چراغ بزرگ بود که با هر حرف زدن   یادیز  ی  زمان 

از ما  ی! قدش کمکردیاز خود ساطع م یو نور قرمز  شدیروشن و خاموش م
 یکشبار اً و نسبت یرا دور کمر فلز  یرنگ  یاچرم و قهوه بندیشتر و پکوتاه

 بسته بود.

 کردم و کنجکاوانه گفتم:  یرتبه غ رو
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 مجنون؟ گنیشما بهتون م ایهیهچرا همسا - 

 پرداخت و در همان حال، با تمسخر گفت: یزیچ یبه بررس یکروسکوپم با

 !امیوانهد یک ها من چون از نظر آن -

 ام را گرد نمودم.سوخته  یاپهن و مرتبم را باال انداختم و چشمان قهوه  ابروهای

 خب چرا؟! -

 گرفت و سرش را باال آورد.  یکروسکوپرا از م اشنگاه

 .فهمییم یاگر به دور و اطرافت دقت کن -

حکم  ینجااش بود؟ البته خانه که نه، ااز دور و اطرافم، خانه منظورش
 یهاها و مدلتا انواع ماکت  یر رنگارنگ بگ  یهارا داشت. از محلول  یشگاهآزما

که   یاجرام یگر و ستارگان و د یشمس یمنظومه هایییارهکوچک و بزرگ س
در  یکر غول پ یهاها و دستگاهاز تلسکوپ ینداشتم. انواع  ییها آشنابا آن

بزرگ که از سطح  یار بس یکتابخانه  یک و  شدیم یدهخانه د یهاگوشه و کنار 
داده بود هم در طرف  ینازک و قطور را در خود جا یهاتا سقف، کتاب ینزم
 قرار داشت. یگرید

 بودن! بیعج یلیخ هایههمسا ینا -

 کرد.  یاهام اشاره کردم. سرش را تکان داد و خندهبعد به گوش و

 طرد شده! یهاها غول هستند...غولآن -

 را کج کردم و متعجب تکرار کردم: سرم
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 طرد شده؟! یهاشگفتا...غول - 

 خودشون رانده شدن! یناز سرزم یکیها به دست ارباب تاربله، اون -

 چرا؟! -

 .یداز کار کش دست

 نکردن. یچون با ارباب همکار -

 نکردن؟! یچرا همکار -

 گفت:  حوصلهیو ب  یدکش  پوفی

 دست به قتل بزنن! یناز ا تر یشدوست نداشتن ب کهینا یلبه دل -

 خب چرا... . -

 گفت:  یتو با عصبان یدحرفم پر  وسط

 تا من کارم رو انجام بدم؟ یساکت بش شهیم -

 توانستیقدر سرش شلوغ بود که نمآن یعنیزدم و ساکت ماندم.  پلکی
شان روبات، سرم را به طرف یدنخند یرا جواب دهد؟! با صدا یمهاسوال

 چرخاندم.

 هاها...ها...هاها... . -

و  مویسر ب  یدستش را با محبت رو یال! فر خندد؟یمگر روبات م اصالً 
 یکاناپه  یخودم را رو  حوصلهی. ب خندیدیقاه مو ربات قاه  کشیدیم  اشیفلز 

 انداختم که ناگهان کاناپه به حرف آمد. یزرشک 
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 ید؟دار یلم یچ  - 

و نه  یداشت نه دهان  یبلند شدم و به آن نگاه کردم. نه چشم یماز جا فوری
آب دهانم را با ترس قورت دادم و با  زد؟یپس چطور حرف م ی؛گوش
و مواجم   ینارنج   یکه موها  ییدرست جا  امیقهشق  امیکوتاه و مربع  یهاناخن

 بود را خاراندم. ییدهرو

 !ی؟چ  -

 آ... . یک،قهوه، ک ی،بانو؟ چا یددار یلم یچ  -

 که به او زدم حرفش را خورد.  یلگد با

 آخ... . -

جلو رفتم  یرا در کنم. کم امیو خستگ  ینمراحت بش توانستمینم یحت  دیگر 
 یمپا یر که ز  یاآوردم و وزنه یینبرخورد کرد. نگاهم را به پا یزیبه چ یمکه پا

 بود را مشاهده کردم.

 شلوغه؟ ینقدر خونه ا ینَاه چرا ا -

 با عجله گفتم: یال،بهم دست داد! رو به فر  ینفس تنگ  احساس

 .گردمیزود بر م رم؛یم یرونمن چند لحظه ب -

بخواهد جوابم را بدهد از روبات  یابه من بندازد  یه نگا کهینبدون ا فریال
 :یدپرس

 شی؟یخسته نم دییکه انجام م  یهمه کار ینبا ا یچطور ی...نگفت یراست  -
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 یشهانگاه کردم. با دم و دستگاه  یرتجواب روبات نشدم و به غ  یدنشن  منتظر  
 .کردیمخلوط م یرا با محلول آب  یمشغول بود و محلول زرد

 کشیدیدر قلبم زبانه مکه آتش   یی. گویددر وجودم سرک کش یبیعج حس
 !یستممهم ن یکس  یکه برا  ی! حس حسادت! حس  حسشدیور مو شعله

اتفاقات دور از  ینزدم و سردرگم شروع به قدم زدن کردم. از ا یرونب خانه از 
با  یمپا یجلو هاییزهربود؛ کالفه بودم. به سنگ  یدهرا بلع امیکه زندگ   یذهن

جلوتر رفتند و بعد ساکن  متر یزدم که چند سانت  یآلودم لگدگل  یهاکفش
 شدند.

 دختر... . یه  -

 انداختم. یو به طرافم نگاه  ایستادم

 !ی؟بله؟! با من -

 صدا آمد. دوباره

 .جاینا یاآره؛ ب -

 و سردرگم گفتم: یدمزدم و دور خودم چرخ پلکی

 ی؟کجا هست   یبگ  شهیکجا؟! م  -

 ... .درخت یر ز -

را  یو گرد یاهمجنون با دقت نگاه کردم و توانستم موجود س یددرخت ب به
همان مادر  ینا یدمشدم فهم یککه نزد  ی. کمینمداده بود بب یهکه به آن تک
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 ییاچهها نشستم و به دربرف یپسرک است. به طرفش رفتم و کنارش رو 
 شدم. یرهبود؛ خ یمانکه جلو  یازده یخکوچک و   یلیخ

 آشوبه؟اسمت دل -

 .آمدیم یرونو دهانم بخار ب ینیاز ب کشیدم؛یکه م  یهر نفس با

 بله. -

 خوبه! -

 .یدکش  اشینیچ ینبه دامن چ یتر کرد و دست را محکم اشروسری

 !یرو بدون  هایز چ یلیخ یدپس با -

 :یدمکردم و سرم را به طرف او چرخاندم و با َشک پرس  یز را ر چشمانم

 !ی؟مثاًل چ  -

به  شودینگاه معصومت باعث م یمعذورم...از طرف  هایز چ یلیاز گفتن خ -
 ! یمرا به تو بگو یقتقولم عمل نکنم و حق

شده   یزبرش زندان   یموها  یکه ال  یهاسکوت و به برف  ینشدم و در ا  ساکت
 بودند؛ نگاه کردم.

از پشت به تو خنجر خواهند زد  یضعف تو هست! به زود یاعتماد، نقطه -
 !یدچش یتو درد آن را خواه و 

بار لحنش  یک  ینبود؛ عالوه بر ا یمصنوع  یشرا کج کردم. تمام کارها سرم
 !یانهبار عام یک و  شدیم یادب 
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 یستی؟تو مادر اون پسر ن کنمیچرا احساس م - 

 زد و مرموز گفت: لبخندی

 !یستمچون ن -

 یمو خواستم خودم را به عقب بکشم که سر جا یدقلبم به هزار رس ضربان
 یینتز   یسرد  یهارا عرق  امیشانیپ  ی. در آن سرما رویدخشک شدم و رنگم پر 

دستم که در حصار دستان   یرو  یجهو در نت  یدهکش  یینکرده بودند! نگاهم به پا
 آن زن بود قفل شد.

 کنی؟ی...کار می...چ یدار -

شد. درست   ینآمد و نازک و دل نش  ونیر ب  یکرد و از آن زمخت   ییر تغ  صدایش
 !یوراد هاییندهمثل گو

 !یهست  یدختر باهوش -

 .شدیگرم م  یگر بار سرد و بار د یکناخوش بود. تنم  حالم

 ی؟هست  یتو ک  -

 عوض شد و مرموز گفت: صورتش

 !یستاکه قرار است؛ تو را نجات دهد...چ  یکس  -

 کار دارم!  یلیدختر خ ینمن با ا چیستا؟
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 یها را در بر گرفته بود؛ نگاه آن یکه خط چشم  مشک   اشین عسلچشما به 
بلند شدم و به طرف   یمو از جا  یدمکش  یرونانداختم. فورًا دستم را از دستش ب

او  یدنخانه قدم برداشتم. در همان حال سرم را به عقب برگرداندم و با ند
از   مترییسانت   یس  یو برگشتم که او را درست در فاصله  یدمکش  ینفس راحت 
 .یدمو به عقب پر  یدمکش  یغی! جیدمصورتم د

 خوای؟یم یاز جون من چ  -

لبش   یرا رو  یترسناک   یخندهو    یدرنگش کش  َیهلخت و س  هاییسبه گ  دستی
 نشاند.

 ! خواهمیخودت را م -

کردم و با   یابود، اشاره یدسف یگریو د یاهها ساز آن یکیکه   یشهابال به
 استهزا گفتم:

 بهت اعتماد کنم؟ یانتظار دار یهست  یچه موجود یستتو معلوم ن -

 را تکان داد: اشیمشک  یهاآمد و لب جلوتر 

 و فرشته! یطانش یام! دورگهدورگه یک من  -

 سرش بود؛ گرفت.  یکه باال  یرنگ   ییطال  یاش را به طرف حلقهانگشت اشاره  و

 .یهست  یبه من چه که تو چ  -

تر برداشتم. با دو کنارم قرار گرفت و را بلند یمهارا به کنار هل دادم و گام او
 گفت:  یرانح زد،ینفس مجور که نفسهمان
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 !ی؟لجباز هست  قدر ینتو چرا ا - 

 !یستبه تو مربوط ن -

 بهت کمک کنم. خوامیم -

 ندارم. یاجبه کمکت احت -

 اشینهرا گرفت و مرا به سمت خودش برگرداند. دستم را تخت س امشانه
 و او را از خود دور کردم. یدمکوب

. ..شهی! لحن حرف زدنت هر لحظه داره عوض میستیتو با من رو راست ن -
. 

 باال آورد. یمرا به نشانه تسل دستانش

رو بهت بگم. من با هزار  یمهم هاییز چ یسر  یه یدبا ینخب؛ بب یلیخ -
 اومدم! جایندردسر فقط به خاطر تو ا

که به کمرش بسته شده   یریرنگش و غالف شمش  یاهکت و شلوار چرم و س  به
 بود؛ نگاه کردم.

 !یطانیش یک تو  -

 شکلش را در هم فرو برد. یکوه   یمرتب و مشک  ابروهای

 تر یشب یشهم ی  اوقات حت  ی! گاه یستندبد و منفور ن هایطانهم ش یشههم -
 ها اعتماد کرد.به اون یگراناز د
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 یمهابند بند انگشتانم در آمد. دندان یهامشت کردم که ناله یرا جور دستم 
 گفتم:  یفشرده شده، با لودگ  یو با فک  ییدمهم سا یرا رو

 ... .یستانخانم چ ینبب -

 زد. یو لبخند کج  یدحرفم پر  وسط

 ...! یستاچ -

 گفتم:  یرا در هوا تکان دادم و با تند مزاج  دستم

 یر تقد تونهیوقت نم یچو ه یطانهش یطان،خانم، ش ینبب ی؛حاال هر چ  -
 بده! ییر خودش رو تغ

 گفت:  یشخندچشمان خمارش به من نگاه کرد و با ر با

 !یکه به من اعتماد کن  شییمجبور م یروز -

 شدم و محکم گفتم: یرهخ اشیدهو رنگ پر  یدصورت سف به

 وجه...! یچبه ه -

 مواجه شدم. یال. به سمت عقب برگشتم و با فریدمرا شن ییهاقدم صدای

 زنی؟یبا خودت حرف م -

 گفتم:  متعجب

 ... .یننه با ا -
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او شوکه شدم! دهانم   یخال  یجا  یدنبعد به طرف آن دختر برگشتم؛ اّما با د  و 
 یمها. گوشآمدینم  یروناز من ب  ییصدا  یچو ه  شدیباز و بسته م  یمانند ماه 
 .رفتیم یاهیو چشمانم س کشیدیسوت م

تند  طرف صورتم احساس کردم؛ به خودم آمدم. تند یک که   یحس سوزش با
بودم که از  یفرستادم. مانند کس هایمیهو به ر یدمهوا را با تمام وجودم بلع

 یعنیام، مورد عالقه یجز کلمه یزیچ یچکرده بودند! ه  یغ را در یژناو اکس
 یهالب یاناز م «تا»شگف یروز، واژه یکاگر  یی! گویاوردم»شگفتا« به زبان ن

سرم را در  یال! فر رسیدیروزم به شب نم شد؛یخارج نم امیو صورت  یگوشت 
 و مشوش گفت: یدآغوش کش

 .کنییکم نگرانم مکم  یشده؟ حالت خوبه؟ دار یچ  -

بگذارم. خودم را از او   یاندر م  یالموضوع را با فر   ینا  یدکردم که نبا  احساس
 جدا کردم و با انکار گفتم:

 خوبم. یست؛ن یزیچ -

فکر او  خواستمیو نم دادیمن آرامش م از هر موقع به یشتر مهربانش ب نگاه
 .یرممنبع پر آرامش را از خود بگ ینرا مشوش کنم و ا

خودت   خوادیدلم نم  یچهست که ناراحتت کرده بهم بگو... ه یاگر موضوع   -
 !یکن  یترو اذ

 کردم بحث را عوض کنم.  یژرف  محبتش زدم و سع یایدر ینبه ا لبخندی

 کجاست؟  یرتغ -
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 .یفتموادارم کرد که راه ب یدرا گاز گرفت. دستم را کش لبش 

دل نگران شد و گفت   یرتغ  ی؛اومد  یر رفت بهت بگم. چون د  یادم...یوا  یا    -
 دنبالت. یامکه ب

 شدم. یرهخ یخال یرا تکان دادم و دوباره به عقب برگشتم و به آن جا سرم

 شده! یبرفتارت عج گردی؟یم یدنبال کس ینمبب -

 ه کردم و با هول گفتم:او نگا به

 ! من؟! نه... .ی؟ک   -

تلما در  کهینبه آن دختر نداشتم. به خصوص ا یچرا حس خوب  دانمنمی
 یبدلفر  یبه من از حضور شخص یماریو در بستر ب یزندگ  ینلحظات واپس
 کرده بود که به او اعتماد نکنم!  یدخبر داده و تأک

 

*** 

 را باز و بسته کردم.ها بردم و آن ینهشوم یکرا نزد دستانم

 خوای؟ینم یزیچ -

 شدم. یرهاش خگندمگون  یچهره به

 ام.خسته ینه...فقط مقدار -

 به چشمانش چسباند. تر یشاش را بگرد و نقره  عینک  
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 .یدرب استراحت کن یزدهمینباال، سمت چپ، س یدر اتاق طبقه تونییم - 

. مداد را به طرف گوشش یخترا برهم ر  اشیمصر   یرا خاراند و موها  سرش
 یکرد. کم  یآن جاساز و شروع به خواندن کتاب قطور یبرد و در قسمت باال

آرام  ید؛را باال کش یبعد نگاهش را از کتاب گرفت و با سرنگ محلول سبزرنگ 
محلول   گ آورد. با سرن  یرونرا از آن ب  یرفت و موش خاکستر  یبه سمت قفس

 بدن موش کرد و منتظر ماند. یهارا وارد رگ

دلخراش گرفتم. بدن موش کاماًل   یصحنه  ینرا جمع کردم و چشم از ا  صورتم
 یبرا هایشآزما ینو ا گذردیچه در سرش م دانمیشده بود! نم یمتالش

 رنگ ییطال  هاییلهباال به راه افتادم و دستم را به م  یبه سمت طبقه  یست؟چ
 یرتغ یخانه ایلرنگ وس یباً گذر کردم. تقر   یچدر پ یچپ یهاو از پلهگرفتم 

. صداقت برادران درست برعکس هم بودند  ینبود. ا  ییو طال  یداز سف  یبیترک
سبز و سرزنده، ثروت  یهاسرد و افسرده، وفا از رنگ  یهااش از رنگ خانه
او بهتر   یهیقگرم و آرام بخش و فقط عشق مانده بود؛ گمان کنم سل  یهارنگ 
 باشد. یهاز بق

 ... .یالفر  -

 را چرخاندم و دوباره او را صدا زدم. سرم

 یی؟کجا  -

 بله؟! -

 .یدمد یو او را درحال خارج شدن از اتاق  یدمسمت راست چرخ به
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 !ی؟کجا بود  - 

 گفت:  خیالیرا باال انداخت و ب  ایشانه

 .یلدن یشپ -

 .گویدیآن روبات را م یدمفکر کردن فهم یکم  با

 !کردی؟یم یکار اون چ یشپ -

 ... .ینمرفتم اتاقش رو بب -

و ادامه   یددستانش را به هم کوب  شدیکه ذوق زده م  یهادر زمان  یشههم  مثل
 داد:

 ... .یم یوارها،که اتاقش از جنس فلزه؟ د  شهیباورت م -

 حوصله گفتم: یو ب  یدمحرفش پر  وسط

 جا هستم.من اون  یداشت   یاز سمت چپه...اگه کار  درب  یزدهمیناتاق من س  -

 و چشمانش گرد شد. یدپر  رنگش

 !یزدهمین؟حاال...چرا س -

 را به کمرم زدم و طلبکارانه گفتم: دستم

 یرون؟ب یزیخرافات رو از ذهنت بر  ینشگفتا...مگه قرار نبود ا -

را  اشیگلدامن  گل یانداخت و با انگشتانش گوشه یینسرش را پا شرمنده
 کهینبه ا یز کم خودم هم نکم  یم،گرفت. اگر بخواهم راستش را بگو  یبه باز
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 ینکبود که ا  یناز ا  یر آورده بودم! اگر غ  یمانعدد نحس است؛ ا  یک   «یزده»س 
 یدم و در داستان آمینم ینسرزم ینداستان، به ا یزدهمینبه خاطر نوشتن س

ناراحتش کرده بودم   کهین! از اشدمیکه خودم آن را شروع کرده بودم، غرق نم
 یتر بود؛ روکه قدش از من بلند  ییشدم. به سمتش رفتم و از آن جا یعصبان 

 یطنتکرد و با ش  یا. خندهیدمرا بوس  اشیشانیبلند شدم و پ  یمانگشتان پاها
 گفت:

داره که  ی! آخه مگه ماچ چ یدهعب کنییکه سال تا سال ماچ نم  ییاز تو ینا -
 یاد؟تو ازش بدت م

 را جمع کردم و از او فاصله گرفتم. صورتم

 !یهلوس باز -

 یبساط نهار و شام را پهن کرده بود؛ نگاه  یطنتها شچشمانش که در آن به
 انداختم و بدجنس گفتم:

دلش   شب، جن  یهاموقع   یننفر بهم گفت ا  یه  یادمه...یبخواب   یریبهتره بگ  -
 !خوادیم روییادهپ

و در همان حال که به سمت اتاقم   یدمو دستپاچه شد. خند  یداز سرش پر   برق
 گفتم:  یرا افتادم، با لحن ترسناک 

 شبت خوش! -

*** 
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را باز کردم.   یمهاو پلک   یدمدور گردنم از خواب پر   یحلقه شدن دستان  سرد  با 
قرار داشت؛  یک وحشتناک صورتش ماس یکه رو یمروفرد روبه یدنبا د

کردم او را از خود   یچشمانم گرد شد. مچ دستانش را گرفتم و فشار دادم. سع
 یختهگر   هایمهم توان از دست یداز من بود. شا یشتر دور کنم؛ اّما زورش ب

. احساس یچیدپبدنم    یهاتک سلولشد و در تک شروع    یبانماست! درد از گر 
 یلگد یمشده! با زانو یشهتر از همکند  ینتر و هم چنکردم ضربان قلبم محکم
لبانش خارج و به طبع فشار  یناز ب یاکنترل شده  یبه شکمش زدم که ناله
 یتر شد. او را به عقب هل دادم که از روکم  نوایمیدستانش از دور گردن  ب 

 افتاد و در خودش جمع شد. ینتخت به زم

 یبانمبه گر  یاز تخت انداختم. دست  یینبلند شدم خودم را به پا یت سخ با
کبود   هوایییام را که از ب چهره توانستمیو به سرفه افتادم. خوب م یدمکش

 یشده بود؛ تصور کنم! با درد آب دهانم را قورت دادم. اآلن زمان  وقت ُکش
 !یستشخص ک ینکه ا  فهمیدمیم یدنبود؛ با

و دستش را به کمرش گرفته بود. خودم را  پیچیدیدش ماز درد به خو هنوز 
را در دست گرفتم. همزمان با »آخ« گفتنش،   یشو با خشم موها  یدمجلو کش

رفت و به  یجاش سرم گچهره یدنصورتش برداشتم. با د یماسک را از رو
و  ستب یخاو  یدنمور مور شدند. تنم از د یمها. انگشتان دستیدمخود لرز

 کار او عاجز شد. ناباور لب زدم:مغزم از درک  

 تو؟! -
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مرا به  یآرام یو با ضربه یچاندکرده بود پ  یر گ  یشرا که در انبوه موها دستم 
 پرت کرد. یاگوشه

 ی؟! تعجب کردیه؟چ -

را نداشت!  یاتفاق  یچمات و مبهوت بودم که مغزم توان پردازش ه قدر آن
و سرگشته به درب   یرهطور خزد. من همان  یروناز اتاق ب  یکرد و فور  یاخنده
نگاه کردم. اتاق با تمام  آمد؛یبه چشمم م یشهتر از همکه بلند یدیسف
 ی! صدازدندیبدجور به من پوزخند م  هایوار و د  چرخیدیدور سرم م  یلشوسا

 یبرا یو کار شدیسرم آوار م یرو یبا صندل یشهاو زمزمه یز م یز تمسخرآم
 !آمدیستم بر نمشان از دخفه کردن

قرار داشت چنگ زدم و خودم   ینزم  یرا که رو  یسلطنت   ییچهقال  یمهاناخن  با
 یانداختم. گوشه یرونرا به بالکن رساندم. درب آن را باز کردم و خود را به ب

را  یشانمپر  یو موها یدوز یمیچنبره زدم و زانوانم را در بغل گرفتم. نس یوار د
 وادار کرد! یدنبه رقص

احساس کردم. سرم را چرخاندم و به  امیکیرا در نزد یجغد یهوهو صدای
را در  یمنشبالکن قرار داشت؛ نگاه کردم. نگاه بد یحصار فلز  یاو که رو

برود و من را با حال خرابم   جاینقصد نداشت از ا  ییبود و گو  یدهچشمانم کوب
 .ییطال یهاو رگه یدسف یبا پرها یتنها بگذارد. جغد

هشدار   ینا  دانستمیو اآلن خوب م  دادیگرد و براقش انگار هشدار م  چشمان
 است! امیدر زندگ  یوجود چه کس یبرا
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را با انگشت   یشام قرار گرفت. دستم را به طرفش بردم. جاشانه  یزد و رو  پر  
 ینزم یبه سرم زد. او را رو یآن جا گرفت! فکر  یکرد و رو  یضام تعواشاره

 هایمیدندو  یزدم. صدا  یرونالکن خارج شدم و از اتاق بگذاشتم و با عجله از ب
او  یخال یرا باز کردم و با جا یالزده درب اتاق فر و شتاب یچیددر سالن پ

 مواجه شدم!

 کار رو با من نکن!  ینا کنمینه...نه...خواهش م -

راه آمده را برگشتم و به سمت اتاقم حرکت کردم. خودم را  یدهخم یکمر   با
 یگر گرفتم. بغض  چترباز بار د  یمهااب کردم و سرم را با دستتخت پرت یرو

»اشک« اجاره  اشیشگیدوست هم یفرود آمده و چشمانم را برا یمدر گلو
 جا بگذراند!کرد تا امشب را آن

شور  آن،   یهابعد قطره  یااشک را در چشمانم احساس کردم و لحظه  جوشش
 یادداد و فر   ینه،. مثل ککردیم  ینیدر دلم سنگ  یزیپوست  صورتم را سوزاند! چ

نبود و  یز انگرعب یماتاق، برا یکی  تار یگر ! دیکنترل شده، تنفر با طعم ناباور
 یدگانمهم فرو بردم و د  در را    یسمخ  یها. مژهرسیدیبخش به نظر مآرام  یکم
فرو بستم و  کرد،یم یز دندان ت امیزندگ  یکه هر لحظه برا  هایییکیتار یرو
 را سر و سامان َدَهم. امیدهکردم ذهن شور  یسع

*** 

بار بود که سرم را در آب حوض کوچک   یندهم  یبار، نه دو بار، بلکه برا  یک  نه
و  یدمکش یقی. نفس عمآوردمیو دوباره باال م بردمیفرو م یرتغ یخانه
 یشمعدان   یهابودند؛ کنار زدم. به گل  یدهرا که به صورتم چسب  یسمخ  یموها
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 یا. قطرهختماندا یپهن سبزشان نگاه  یهاشدم و به برگ یرهحوض خ یرو 
بگذرد و راه خود  امیشانیعبور کند؛ از پ یمجنگل موها ی  الآب توانست از البه

 لرزانم ادامه دهد. یرا تا چانه

نه  یهارا از پشت پنجره حس کردم. بلند شدم و با قدم یالنگاه فر  سنگینی
را به صفر رساندم.   یرتغ  ی  گلکاه  یحوض و خانه  ینب  یار، فاصلهچندان استو
به  یو امروز یکبزرگ، ش یار بودنش دو طبقه داشت و بس یگلبرخالف کاه

 !رسیدینظر م

صدا به گوشم  ینمرغ و خروس روحم را نوازش داد. چند روز بود که ا صدای
! حساب و کتاب  زمان و مکان از دستم دانمیماه؟ دو ماه؟ نم  یک بود؟    یدهنرس

 خودش را به من رساند. یبا نگران  یال! فر کردمیم یدر رفته و احساس پوچ 

 !ی؟خوب  -

انتقال دادم! از هال   جوابیب   یهاسوال  یرا کنار زدم و سوالش را به متروکه  او
نشستم   یرتغ  یچهار نفره  یغذاخور  یز م یگذشتم و وارد آشپزخانه شدم. رو

رساندم. کنارم نشست و با  هایمیهتازه را با عشق به ر یرینینان و ش یو بو
 شد. یرهبه حرکاتم خ یکنجکاو

 مگ...آخ... . زنی؟یچرا حرف نم -

 انداختم. یبدنش قرار داشت نگاه  یزدم و به دستش که رو پوزخندی

 کنه؟یدرد م -

 بود. یده! درد امانش را بر یدرا بست و لب گز  چشمانش
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 آره. - 

 ب... . یتخت افتاد یکه تو از رو  ی...جوریحق دار -

 و متعجب گفت: یدحرفم پر  وسط

 تخت افتادم؟ یاز رو دونییتو از کجا م -

 :یدمرا باال انداختم و با تمسخر پرس ابروهایم

 دونم؟یمن از کجا م -

 کردم و ادامه دادم:  ایخنده

 کردی؟یم یکار اتاقم چ یتو یشبد -

 گذاشت.  یشانیمپ یرا رو دستش

 .یحالت خوبه؟ تب که ندار ی؟نکنه سرما خورد ینماتاق تو؟ بب -

 .یدمرا عقب کش سرم

 انکار نکن. -

 گرد شد.  اشیاو گربه یدیخورش چشمان

تخت خودم   ی! من از رویومدماصاًل به اتاق تو ن  یشبرو انکار نکنم؟! د  یچ   -
 افتادم.

 کردم.  ز یرا ر امیدهو کش یاقهوه چشمان

 ی؟اتاقت نبود یتو یشبپس چرا د -
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 باال انداخت. خیالییاز سر ب  ایشانه 

که نفس   ی. از تخت افتادم و به شدت درد گرفت؛ جوریگهد  گمیخب دارم م  -
ها سوال ینبهم بده...ا ییتا دارو یرتغ یشبرام سخت شد. رفتم پ یدنکش
 یه؟چ یبرا

 لب، آرام گفتم: زیر 

 .یستن یزیچ -

داغ  یهارنگارنگ و نان  هاییرینیپر از ش  ینیبا س  یرتو غ یلحظه دنل  همان
 یهاگفتند. سرم را تکان دادم و به چشم  یوارد آشپزخانه شدند و سالم بلند

 ...!ینگاه کردم. لعنت به شکاک  یالمعصوم و صادق فر

که به   ی. از زمان یدمکردم و با تمام وجودم بو کش یک نزد امینیرا به ب نان
بتوانم   شدی. کاش مکردندیجلوه م  تر ینآمده بودم، بوها در نظرم دلنش  جاینا
 یوقت بو یچکنم. ه  یفتوص یتاننان  ساده را برا ینا یابو کم نظیر یب  یبو

م از آن را در دهان ایتکهخود نکرده بود.  ییفتهاندازه مرا ش یننان به ا
تا  دادندیاجازه را م ینظالم به من ا یهاکاش کلمات و جمله  یگذاشتم. ا  

 یفبگنجانم! بافت لط  یشانهادل  یاننان، در م  یناحساسم را پس از خوردن ا
 را بچشم! یرشطعم دلپذ یگر بار د کرد؛یداشت و مرا وادار م یو ُترد

اور بود؛ نگاه آن شن یرو یگل  سرخ   یقرمز و شفافش که غنچه یبه چا فریال
هم   یلانگار که با خودش در جنگ و جدال بود. دن  خورد؛ینم  یزیو چ  کردیم

و نان را کنار گذاشته و »روغن«  یرینیاست، ش یآهنآدم یک که   ییجااز آن
را به  شیرینی یزبینانهسوق دادم که ر یرتی. نگاهم را به غکردیم یلم
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را فوت  یشآرام چاو پس از خوردن آن، آرام یمتقس ی،مساو یهاقسمت 
است که به غذا  یاز آن دسته افراد یرت. گمان کنم غنوشیدیو م کردیم

درست به مانند من! حال احترام گذاشتن به غذا چگونه  گذارند؛ی»احترام« م
 یری،گکه نه قابل لمس است و نه قابل اندازه  یزیبه چ شودیاست؟ مگر م

 احترام گذاشت؟!

جز خود ناممکن! اگر ما در هنگام غذا   یست،ناممکن ن  یهاندر ک  یز چ  یچه  بله،
 یلیآن را نه خ  یم،نباش  یصخوردنش حر   یبرا  یم،کن  یتخوردن سکوت را رعا

به آن »آداب«   یگرانکه د  ییکارها  یاریو اگر بس  یمکن  یلگرم م  یلیسرد و نه خ
کدام از ما   یچه ید؛ شایمو از نظر من احترام نام دارد را انجام ده گویندیم

 !یمنشو «یبه نام »چاق  یادچار عارضه

معجزه است! اگر ما  یک موضوع، من اعتقاد دارم که »احترام«  یناز ا جدا
 یم؛احترام بگذار  یادن  یهابه قانون  ینو همچن  یگرانبه د  یمنظور یچبدون ه

 قابل تحمل  یزندگ   یاحترام خواهند دانست و اندک   یقما را ال  یز ها نمتعاقبًا آن
هستند و  تر یاز ما قو یشهاو قانون یادن یم. در واقع بهتر است بگوشودیم

! آیدیمان بر نمجز احترام از دست یکار یم؛هست یفضع کهینا یلبه دل
 یرا برعکس گرفته و به جا  یر است که شمش  یمانند آن سرباز  یابا دن  یدنجنگ
 !کندیم یا هر ضربه، همواره خودش را زخمب یف،حر 

 یران مواقع در ذهنم حکم یکه برخ  ییافکارها ینا یدم؛کش یقیعم نفس
بلند  یز م  یندارند! از رو  یکه درمان   مانندیم  یالعالج   یماریب  یک مثل   کنندیم

 ینا یفکر کردن درباره یگفتم. بهتر است به جا «یشدم و »نوش جان 
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 امزندگیباشم که بدجور طناب    یکور  یموضوعات مسخره، دنبال باز کردن گره 
 زده گفت:بلند شد و هول یشبا شتاب از جا یالرا مسدود کرده است. فر 

 یری؟کجا م  -

از  وقتیچبرود؛ ه ینکردم، هنوز به او اعتماد نداشتم؛ اعتماد که از ب  اخمی
تر از قبل به دست سخت یلیبار دوم، خ یو برا شودیذهن انسان پاک نم

 یباق  یشههم یبرا یشاّما جا شود؛یکه خوب م  یقی. مانند زخم عمآیدیم
 .ماندیم

 .گردمیمبر  -

 یدمسرعت بخش  یمهارا ترک کردم. به قدم  یرتغ  یکلمه، خانه  ینبا گفتن ا  و
ل  یو از کنار جاده رودخانه بود گذشتم. سراغ همان درخت  یکه رو  یو پل یگ 

انداخته بود. به  یینرا به پا یشهارفتم که با خجالت شاخه یمجنون  یدب
 دادم. یهتک رختبه د ینهانداختم و دست به س ینگاه  یمن زدهیخ ییاچهدر

 ...خودت رو نشون بده!جاییینا دونمیم -

ظاهر شد. مثل  یمبعد جلو یو کم یچیدبلندش در گوشم پ یهاخنده صدای
چشمش قابل  یک نصف صورتش افتاده و تنها  یرو یشهمان شب، موها
را گرفتم.   اشیقهرا از درخت برداشتم و    امیهتک  یدهنکش  یهمشاهده بود. به ثان

 دستانم گذاشت. یدستانش را رو

 اوه...چه خشن! -

 :یدمکردم و با خشم پرس  یز را ر چشمانم
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 کردی؟یداخل  اتاق من چه کار م یشبد ی؟هست  یتو دنبال چ  - 

 . دستانش سر خورد و کنار بدنش قرار گرفت.یدخشک لبخندش

 !یشب؟...اتاق تو؟! دیتو -

 را ناباور تکان دادم. سرم

 !یکن  یالکه خودت رو مثل فر   یدروغ نگو! اون کار تو بود...تو فقط قادر -

دم به عقب رفت. را از حصار دستانم آزاد کرد و چند ق اشیقه. یدپر  پلکش
 یشهو رنگش از هم  لرزیدیم  هایرزن. دستانش مانند پیدکش  یشبه گلو  یدست 
. آب دهانش را قورت داد و وحشت زده زمزمه رسیدیبه نظر م تر یدهپر رنگ 
 کرد:

که   یدنها دنبالت هستن...فهمفرار کن؛ خودت رو نجات بده! اون جایناز ا -
 من اومدم سراغت، برو...فقط برو!

 شد. یدام ناپدزدهبهت یهاحرف در مقابل چشم ینبعد از گفتن ا و

 

*** 

شکستن ناخن و به هم خوردن  یناخنم را به دندان گرفتم و صدا یگوشه
. به شکستیآور اطرافم را مبود که سکوت خفقان یزیتنها چ یمهادندان
شده  یرهخ کرد؛یرا به خود جلب م ایینندهکه در آسمان چشم هر ب  یمهتاب 

 مانمه یک از حضور  یدو نو یدناالن درب بالکن به گوشم رس یبودم. صدا
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 یختهبا هم آم  یمهاناخن و دندان  یو صدا  یشهاقدم  یداد. صداناخوانده را   
 و غم را به گوشم رساندند. به سمتم آمد. ییشدند و آواز تنها

 مزاحم که نشدم؟ -

 ان پرستاره نگرفتم و همان جور به او گفتم:را از آسم چشمانم

 .یاومدن انتخاب کرد یرو برا ینه...اتفاقًا زمان خوب  -

توجه به حرفم  یداد و به سمت من برگشت. ب  یهبالکن تک اییلهحصار  م به
 :یدپرس یبا کنجکاو

 رو بهت بگم. هایز چ یلیزود؟ من هنوز وقت نکردم خ قدر ینچرا ا -

 نداختم.به او ا ینگاه  نیم

 مثاًل؟! -

 .یختبه لبان نازکش آو یکج   لبخند

 مجنون! یرت  غ یگنچرا بهم م کهینمثاًل ا -

 یموها یو منتظرم از چشمان کدرش گرفته شد و به تماشا تابیب  چشمان
 نشست. اشیختهبه قرمز و برهم ر یلمتما

 یفقط برا یرتغ کنیدیهست که فکر م ینها امشکل شما انسان -
وطن،  تونهیناموس م یناوقات ا یگاه   یست؛ن طور ینا کهیناموسه...درحال

 باشه! یگهد یهااز ارزش یلیاعتقادات و رفتار و خ ین،سرزم

 و مغموم گفتم: یدمکش  آهی
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 .یمها اشرف مخلوقات؛ اّما منشٔا تمام مشکالت جهان هستما انسان - 

 کرد.  اخمی

صداقت و وفا رو از  یرت،که عشق، محبت، غ یدبود ییو البته...تنها کسا -
 ید. اگر شما نبودیدپخش کرد یها رو در تمام هست و اون یدپروردگار گرفت

 !یمکه...ما هم نبود

 گوش دادم.  یشهابه حرف یشتریدقت برا باال انداختم و با  ابروهایم

بودم. قصرم رو رها کرده   یهستم ناراض  یرتنگهبان غ  ینکهاز ا  یش،ها پسال  -
سرگرم کردم و  یشاومدم؛ خودم را با هزاران هزار اختراع و آزما ینجاو به ا

من رو خوشحال   هایتموفق  ینا  وقتیچکار موفق هم شدم؛ اّما ه  ینالبته در ا
 چرا؟ دونیینکرد. م

 یر نشسته بودم، برداشتم و ز یشکه رو  اییصندل یدسته یرا از رو دستم
 ام قرار دادم.چانه

 نه... . -

 یدن،عشق ورز یبرا یکی یم،شد یدهآفر  یانجام کار یما برا یچون همه -
...و من یاآباد کردن دن یاخراب کردن  یبرا یگریکردن، د  یفداکار یبرا یکی

قلب  تونهینم ینجز ا یکار  یچبه وجود آمدم؛ ه یرتاز غ یپاسدار یهم برا
 !تپهیهدفم هست که م یمن رو خوشحال کنه! قلب من برا
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از  فروغشیچشمان ب  زد؛یحرف م «یرت»حفاظت از غ یکه درباره  هنگامی 
لبانش  ینو شکفته رو یاو لبخند مانند غنچه شدیتر مروشن یشههم
 .نشستیم

 بخند گفت:کردم که با ل  ایخنده

 ی  طور که مقر اصلهاست؛ همونلب  یخنده رو  یگاه! بخند که جاینهآره...هم  -
 اشک، چشم و محل سکونت  عشق، درون قلبه...!

اش داده بود، نگاه کردم. جلوه یشهتر از همصورتش که نور مهتاب روشن به
اله هفده س  یاشانزده   یهابچهتر و به پسر وجب از من کوتاه  یک   یباً قدش تقر 

 .نشستیدر دلم م یبعج هایشیفماننده بود؛ اّما توص

 ی؟به رفتن گرفت  یمتصم یزود ینکه چرا به ا  یحاال نگفت  -

 در آوردم.  یها را از خشک آن  یدادم و کم  یخشکم را به لطف زبانم مرمت   لبان

 ...درسته؟یخلق شد یرتاز غ ینگهبان  یکه برا  یتو گفت  -

 را تکان داد و باعث شد دوباره ادامه دهم: سرش

نجات  یبرا یدمن هست؛ با یتماه ینشدم...ا یدهنجات آفر  یمن هم برا -
 دست نگذارم.  یتمام تالشم رو کنم و...دست رو یگراندادن د

 زد. یمحزون  لبخند

 .ینش  یدناام  وقتیچکن ه  ی...سعشهیتر متو سخت  یتبعد از عشق، مأمور  -
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مخصوص به  هاییالو در سکوت شب، هرکدام با فکر و خگفتم  «باشه» 
 .یمخودمان، آسمان شب را تماشا کرد

*** 

طرف و  یناتاق که با هر وزش باد به ا یرنگ  تو یدسف یبالکن و پرده یبرا -
 .شهیدلم تنگ م یرهاون طرف م

 و با محبت گفت: یدخند غیرت

 .یاییب جاینبه ا توانییم ی،هر موقع خواست  -

 گفت:  وار یطنتزد و ش یرتبه غ یو چشمک  یددستانش را به هم کوب فریال

 ها! قشنگه یلیت خخونه یممنونم از لطفت؛ ول -

 .یدبه گردنش کش دستی

 کردم آن را مدرن بسازم.  یسع -

 را تکان دادم. سرم

 معلومه. -

حساب و کتاب شده، به سمتم حرکت کرد. دستان  یهابا قدم دنیل
 را در دستانم گذاشت و خجل گفت: اشیو آهن احساسیب 

 ...شماست.ی...براینا -

را در کف دستانم حس کردم. چند قدم به عقب رفت و با  یزیچ سردی
چشمان چراغ مانندش، به من نگاه کرد. دستم را باال آوردم و به پالک و 
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یزنج  شکل،   یو قلب  یبا پالک فلز   یر زنج  یک شدم.    یرهاده بود؛ خکه به من د  یر 
 .کردیچشمانم به سمت چپ و راست حرکت م یجلو

 گفتم:  یشگفت  با

 !یه؟چ ینا -

اش که قطع و گرفته  یافکنده و صدا یرا در هم قفل کرد و با َسر  دستانش
 مردد گفت: شد؛یوصل م

...درست یتانرا برا ینااّما... ید؛هست هاین...بهتر یق...شما الدانمیم -
 .ید...داشته باشیادگاریکردم...چون دوست دارم...از من 

کج   یز ساده که پالک  قلب مانندش ن  ی  انقره یر نگاه کردم؛ زنج یر به زنج دوباره
 یشتر را ب یگرفت   یگرانکه از د  اییهکدام هد  گفتند،یو کوله بود. اگر به من م

. اگر چه کردمیو پالک را انتخاب م یر زنج ینا شک یب  ی؛از همه دوست دار
 تر یشب یراباارزش بود؛ ز ایمبر  یکل زد؛یساده و قناص بودنش در ذوق آدم م

بدون   یلاّما دن  یریم؛بگ  اییهکه هد  دهیمیم  یههد  ینا  یها برامواقع ما انسان
تمام شب را با عشق نشسته  اشیو فلز  یبا دستان سه انگشت  یانتظار یچه

 یقلب  یچاو ه  یینهاست که درون س  یدر حال  ینگردنبند بسازد و ا  یمبود تا برا
 !تپدینم

که ما را وادار به دوست داشتن و دوست داشته   یستقلب ن  یندانستم، ا  حال
! من امروز کندیمحبت است که عشق را خلق م ینبلکه ا کند؛یشدن م

 !یابمتار و پود  محبت، عشق را ب یانتوانستم در م
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زدم. تمام محبتم را در سر انگشتان   اشیمهربان   یایحجم از در  ینبه ا  لبخندی 
دستم جمع، و سرش را نوازش کردم و چشمانم را بستم. متوجه شدم   یزدهیخ

 یک را    یشو جا  یستن  یو آهن  یاز آن سطح سنگ   یدستانم خبر   یر ز  یگر،که د
کردم. سرم را   باز چشمانم را  یال،فر  یدنکش  «یننرم گرفته! با »ه یار بس یز چ

 !شود؟یشدم. چطور ممکن است؟! مگر م یرهخ یلباال آوردم و به دن

ُسر خورد و به  یشموها یکه دستم از رو  یابلند و بلندتر شد؛ به گونه قدش
گرد   یبا چشمان  یالماجرا بود و فر  ینگر ابا تعجب نظاره یرتافتاد. غ یینپا

 !دز ینفس مقلبش گذاشته و نفس یشده دستش را رو

ها نگاه به آن یصورتش گرفت و با چشمان  اشک  یرودستانش را روبه دنیل
 کرد.

 من...من... . -

 یر و ز یدخند یرتشدم. غ یرهچند قدم به عقب رفتم و دوباره به او خ ناباور 
 گفت:  یلب با مهربان 

 !بخشدیم یمحبت است که به موجودات، زندگ  ینا -

 یرتاشاره کرد و رو به من، ح یلو به دن یددرخش یالفر  یدیخورش چشمان
 زده گفت:

 شه؟ی...باورت میننگاه کن...بب -

نبود؛ نگاه کردم. او »جان«   یآهنآدم  یگر که د  اییآهن. به آدمشدیباورم نم  نه؛
 یشانشکوتاه و پر   ی،لخت، مشک  یبه انسان شده بود! موها یلگرفته و تبد
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 ین،و همچن شده و قامت  بلند باال، پوست سبزه یختهبلندش ر یشانیپ یرو 
 بود. یدهبخش یاش ابهت خاصبه چهره اشیچشمان خاکستر 

و  یختگر   اشیدار و مشک انبوه مژگان تاب ینشفاف و گرد  اشک از ب یقطره
و با  یدخند یه،گر  یان. میددستش لغز  یک پوست صورت  صاف و  یرو

است که  یاخنده، خنده ینبهتر  اش، لبان من هم به خنده باز شد.خنده
 باشد. یهبا اشک و گر  یختهآم

را در  یلدن یرت،به سمتم آمد. دستانم را گرفت و در دستانش فشرد. غ فریال
 !یستمردانه گر  یرت،در آغوش غ یجاناز شدت ه یلو دن یدآغوش کش

رخ داده، به سمتم  یکه چه اتفاق   یدبه خودش آمد و فهم یکم  کهیناز ا پس
 صورتم نشاندم. یرو یکرد. اخم  یمتعظ یمجلو آمد و

 یمکه چگونه تشکر کنم. شما مرا به تنها آرزو  دانمیآشوب، واقعًا نمبانو دل -
 .یدرساند

 جا خوش کرده بود؛ به او گفتم: امیشانیپ یکه رو  ییهاهمان اخم با

از »پروردگارت«  یر غ یکس  یجلو وقتیچه ی،از من تشکر کن خواییاگه م -
 !یارفرود ن یمسر تعظ

 .یدبه گوشم رس اشیننشمردانه و دل یرا تکان داد و دوباره صدا سرش

 داد. یدرا نجات خواه یامن مطمئن هستم که شما دن -

رو به  یال. فر یدمآن کش یرو یرا به گردنم بستم و دست  یر زدم و زنج لبخندی
 من گفت:
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 یم؟بر  - 

 .یدمکش  یقیعم نفس

 .یمبر  -

قدم برداشتم و با هر قدم، از  یالفر  یشانه به شانه ی،از خداحافظ  بعد
 .یمکوچک، دور و دورتر شد  یدهکده

. درختان بلند یمو به وسط جنگل رفت  یمدور و دورتر شد  یلو دن  یرتاز غ  کمکم
 یهامادر را گرفته بودند و بلبل ینور ستاره یجلو رحمییبا ب  یشهمثل هم

 .خواندندیدرخت، آواز م یاشاخه یزردفام، رو

جلو  یپس چرا هر چ  هاست؛یکینزد ینعشق هم یکه گفت خونه  یرتغ -
 شن؟یها کمتر مدرخت رویمیم

 یبزنم که چشمم به انگشتر در دستم خورد. از انگشترم نور آب  یحرف  خواستم
 ها رفت.رنگ خارج شد و به دوردست

 !یه؟چ ینا -

 سوق دادم و سرگردان گفتم: یالرا به فر  نگاهم

 !کنهیاشاره م ییجا یهفکر کنم داره به  -

راه رفتن؛   یو بعد از کم  یمبه راه افتاد  کردیکه انگشتر اشاره م  یطرف مکان   به
خاردار در بر گرفته بود.   هاییمکه دورتادور آن را س  یدیمرا د  یباغ نسبتًا کوچک 
باغ را دو  یباییشته شده و زپرتغال و...کا یب،نارنج، س یهادر آن درخت
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رفت و  یناز ب بارهیک به  شدمیکه از انگشتر خارج   یچندان کرده بود. نور 
 خاموش شد.

 یم؟حاال چه کار کن -

 را خاراند. اششقیقه

 داخل؟ یمبر  -

 شک گفتم: با

 باشه. یصاحب  باغ ناراض یدشا -

 .یدرا کش دستم

عشق باشه... اگر  یخونه جاینا یدشا یم؛بمون جاینکه تا شب ا  تونیمینم -
 .گردیمیو بر م کنیمیم یهم نبود از صاحبش عذرخواه 

خاردار را که   یماز س  یااز طرف من باشد؛ گوشه  یمنتظر واکنش کهینبدون ا  و
و با هم وارد باغ  یمو از آن عبور کرد یمفرسوده شده بود؛ باال زد. خم شد

و روحم را  یچیدام پ. عطر بهار نارنج در شامهیمجلوتر که رفت ی. کمیمشد
 دادیشان مبودن  رشو کوچک، نشان از ت  یدهسبز  نرس  هاییبنوازش داد. س

ترش در سرم افتاده بود. دهانم را جمع   هاییبو بدجور هوس خوردن آن س
دوختم   یمپا  یر بلند ز  یهاگرفتم و به سبزه  یبهشت   هاییوهکردم. چشم از آن م

 باغ نشوم! ینصاحب ا یکنترل کردم تا بعدها شرمندهو خود را  

 سالم. -
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به او سالم کرده بود نگاه کردم. دست   یالکه فر   یرا برگرداندم و به شخص  سرم 
گر ما شد. باال رفته نظاره یو با ابروها  یدها کشها و گلاز آب دادن به درخت

و بود؛ گذاشت  یکشکه نزد یکوچک و سبز رنگ  یز م یپاش را روآب
آورد و به  یرونب یشهارا از دست یبان مخصوص باغچه یهادستکش
 مان حرکت کرد.سمت

 اومده؟ یشپ یمشکل -

 با استرس گفت: جوید،یناخنش را م کهیدرحال فریال

 .گردیمیبه اسم عشق م ینه...فقط دنبال کس -

 گویید؟یپدرم را م -

 تعجب گفتم: با

 پدرتون؟ -

 .یچیددر گوشم پ یامردانه صدای

 زنی؟یحرف م یآذرماه؟! با چه کس -

 ی  جوگندم یبا موها یانسالیرا به سمت صاحب صدا چرخاندم و مرد  م سرم
که به تن   یکه لباس بلند قرمزرنگ   یدممتانسب و سرحال د یکلکوتاه و ه
. با شدیم یدهد یباییز ی  سلطنت  یهانقش ییلباس با رنگ طال یداشت. رو

 یرهانداخت و منتظر به دخترش خ  یالبه فر  ینگاه   یمن  رنگشییچشمان کهربا
 شد. آذرماه به ما اشاره کرد.

 مان شدند.بدون اجازه، وارد خانه هاینپدر؛ ا -
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 من زودتر دست به کار شدم و گفتم: ید؛بگو یزیچ یالفر  کهیناز ا قبل 

 .گردیمیدنبال  عشق م -

 شد. تر یک به ما نزدو  یدکش  یدشسف به محاسن بلند و یدست  َمرد

 ید؟دار یبنده عشق هستم؛ با من کار -

 را پشت گوشم انداختم و خوشحال گفتم: رنگمیفر و نارنج  یاز موها ایطره

 آشوب هستم و... .. من دلیماز طرف...مادرتون اومد -

 ادامه داد: فریال

 .یالمو منم فر  -

 شد. یرهبه ما خ یزد و با خوشحال یعشق برق  چشمان

 .یاییددنبال من ب ید؛ام خوش آمدبا شما خوشبختم؛ به خانه ییآشنا از  -

 :یداعتراض آذرماه به گوشم رس صدای

 !شناسیمیرا نم هاینپدر...ما ا یول -

 کرد و با تشر گفت:  یاخم عشق

 آذر؟! -

انداخت. همراه با  یبه ما نگاه  ینهو با ک یدکوب  ینزم یرا رو یشپا آذرماه
باغ بود،  یاناش که در مو به سمت خانه یمدنبال عشق به راه افتاد یال؛فر 

 گوشم گرفت و متعجب زمزمه کرد:  یک سرش را نزد یال. فر یمحرکت کرد
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 مگه عشق هم بچه داره؟ - 

 از سر ندانستن باال انداختم. ایشانه

 ... .یول دونم؛ینم -

 درش رفت و در همان حال، با حرص گفت:پ یکاز ما جلو زد و نزد آذرماه

است؟! در ضمن؛   ادبیینوع ب   یک صحبت کردن    یکه در گوش  دانیدیشما نم  -
 من دختر عشق هستم!

زود جوش آورد و با  یشه،مثل هم یالگفتم اّما فر  «یدیلب »ببخش زیر 
 گفت:  یتعصبان

 دور از شأن دختر عشق یستادنکه فال گوش ا دونییحتمًا شما هم نم -
 هست؟!

 با پوزخند از کنار او رد شد. یالآذرماه از تعجب باز ماند و فر  دهان

قرمزرنگ، نه  هاییروانیبا ش یآجر  یخانه یکدرست وسط باغ بود.  خانه
داشت.   یبزرگ   یار بس  یهانو ساخت بود و پنجره  یباً بزرگ بود و نه کوچک، تقر 
 .یستاددرب خانه را باز کرد و کنار ا

 .ییدبفرما -

 یبود؛ به طور وحشتناک   یزیکه به چشمم خورد، تم  یزیچ  یناول  یم؛که شد  وارد
معطر، اطراف را در  یهاشمع  یو بو زدیبرق م یزگیخانه از شدت پاک یهمه

 یهان طرحآ   یرا پوشانده بود و رو  یوار د  ی،قرمز رنگ   یواریبر گرفته بود. کاغذ د
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 ینی  و ب یدرا در آغوش کش مَتنَ  ی،مطبوع  ی. گرماشدیم یدهد ییطال ی  سلطنت  
 خود قرار داد. یترا مورد عنا امزدهیخ

 ...آذرماهم؟!ینیدبنش -

 به سمت پدرش رفت و گفت: آذرماه

 بله پدر جان؟! -

 .یدبه صورت دخترش پاش یمهربان  لبخند

 کنی؟یرست مد یرتدلپذ یهااز آن دمنوش یمانبرا -

 گفت:  یع چشمش گذاشت و مط یرا رو دستش

 چشمانم! یبه رو -

ل مانند و پسته  یحرف، ما را ترک کرد. رو  ینبا گفتن ا  و  یرنگ  گوشه  یامبل ا 
و  یتور یرا بست. پرده . عشق به سمت پنجره رفت و آنیمنشست یوار د

 به خانه بتابد. ترییشتا نور ب یدرا کنار کش یدسف

 یکیچاله بود؛ اّما ارباب تار یاهو گرما در س یمادر منشأ انرژ یستاره ی،روز -
است که، اگر  ینهم یاز قدرت آن را گرفت تا شهر خود را بسازد. برا یمین

 یمهسرد و ن  یباً تقر   جاینسابق را ندارد و ا  یانرژ  یول  تابد؛یمادر م  یچه ستاره
 است. یکتار

 أسف گفت:با ت فریال

 که نکرده!  ییچه کارها یکیارباب تار -
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 افتاد. ینچشمانش چ یکرد که گوشه  یاخنده عشق 

 .یداو آشنا شو هاییهنوز مانده تا با غارتگر  -

 و چروکش انداختم. ینپر از چ یشانیبه پ نگاهی

 سوال داشتم. یهمن  یدببخش -

 شد. یرهگرفت و به من خ  یالرا از فر  نگاهش

 بگو دخترم! -

 گرفتم و متفکر گفتم:  نفسی

تا به  یاند؛ ولزده یخاز سرما  هایاچهو در بارهیاز باغ  شما؛ برف م یرونب -
 یرفت. به عالوه، من تو ینهوا از ب یبرف قطع شد و سرد یماومد جاینا

 ینها، اونم داخل اکه امکان رشد اون  یدمرو د یتابستون  هاییوهتون مباغ
 !یرممکنهگفت...غ  شهیم ییآب و هوا یطشرا

رنگ که  ییطال ینیس یکآمد و با  یرونلحظه آذرماه از آشپزخانه ب همان
 کار شده بود به سمتمان حرکت کرد.  یزیر یدهایآن مروار یهادسته یرو

 که من جواب سوال بانو را بدهم؟  دهیدیپدر اجازه م -

 داد؛یمان مها را به دستکه دمنوش  یسرش را تکان داد و آذرماه درحال  قعش
 شروع به سخن گفتن کرد.
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خاطر، خانه از حضور   ینپدر من عشق است و به هم  دانیدیطور که مهمان  - 
که  یادر هر خانه یمو وجود اوست که گرم شده؛ در واقع بهتر است بگو

 !زندیدر آن موج م ز ین یمیت»عشق« باشد؛ مسلمًا گرما و صم

 یشرا از او گرفتم و به محتوا رنگ یریو ش ینیچ یوانرا تکان دادم و ل سرم
انداخت و شروع   اشیواننگاه کردم. آذرماه کنار پدرش نشست. قاشق را در ل

 به هم زدن کرد.

 است. یاهیدمنوش، دمنوش گ ینا -

جمع شده  ینداشت با صورت  یدل خوش یاهیگ یهاکه از دمنوش فریال
 :یدپرس

 ی؟بد یحش توضدرباره تر،یشکم ب  یه شهیم -

 .یدرا باال انداخت و دست از هم زدن کش یشابرو یتا یک  آذرماه

 یاست و شما درباره ینیزم یاهگ یک گاو زبان،  گل یاهاست...گ یبعج -
 دانید؟ینم یزیآن چ هاییتخاص

. یدمنوش  یآن کم  یاتکردم و از محتو  یک را به لبانم نزد  یوانکردم و ل  ایخنده
 یوانبه آن اضافه کرده باشد. ل  یز نبات ن  یبود؛ گمان کنم مقدار  یریناش شمزه
 بود قرار دادم و گفتم: مانیکه جلو  اییچوب  یز گل م  یرا رو

 یزهاییچ  یهها رو گرفته...دمنوش  ینا  یجا  اییگهد  هاییز االن چ  دونی؛یم  -
 ... .یگهد هاییدنیاز نوش یلینوشابه، دلستر، قهوه، نسکافه و خ مثل،

 کرد و کنجکاو گفت:  اخمی
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 یست؟چ یگر نوشابه د - 

 ام قرار دادم.چانه یر را ز دستم

 رنگ و گازدار. یاهس یدنینوش یه -

 نگاه کرد. یالگفت و به فر   «آهانی»

 ینتمام بدن و همچن یآور، مقوگرم و نشاط یعتطب یدارا یاهگ ینا -
 بخش است.آرامش

 یوان. عشق لیدکش یقیگرفت و نفس عم یوانل یرا باال اشینیبعد ب و
 قرار داد و با محبت گفت: یز م یرا رو اشیخال

مخصوص  یهادوست دارد. هر روز دمنوش یار را بس یاهانآذرماه  من؛ گ -
 یدنو عالوه بر نوش نشینیمیهم م و عصرها کنار  کندیخودش را درست م

 !کنیمیبا هم مشورت م یماکه در آن روز انجام داده  ییکارها  یها؛ دربارهآن

 ینآن زد. با ا یرو یادست لرزان پدرش را در دست گرفت و بوسه آذرماه
به   یلتبد  هایزود  ینکه فکر نکنم به هم  یآتش  ید؛کارش، دلم را به آتش کش

 دوختم. یندو گرفتم و به زم بارم را از آنسرتخاکستر شود! نگاه ح

. کردیور مشعله یشتر،بود که آتش قلبم را ب یسه حرف، مانند نفت  ین! اپدر
بود.  ینشدم؛ نگاهش غمگ یرهخ یالینشست. به فر  یمبازو یرو یدست 

فرو  یماش گذاشتم. دستش را در موهاشانه یچشمان را بستم و سرم را رو
 برد و ناراحت زمزمه کرد:

 ها...! یغصه نخور -
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معجزه  یک یمبرا ام،یدختر در زندگ  ینهم فشار دادم. وجود ا یرا رو لبانم 
 است؛ معجزه!

 ی! سرم را از روچرخدیعشق دور سرم م یاحساس کردم خانه ایلحظه
 به سرم زدم.  بلند کردم و دستم را یالفر  یشانه

 تو؟ حالت خوبه؟ یشد یچ  -

 یکحرف به    ینا  یچیدکه در قلبم پ  یدیبا درد شد  یکنبزنم؛ ول  یحرف   خواستم
 یالزانو زد. فر   یمپا  یر مبل بلند شد و ز  یاز رو  یشد. عشق با نگران   یل»آخ« تبد
انداخت  نوشید؛یرا م اشیاهیکه خونسرد، دمنوش گ  یبه آذرماه  ینگاه بد

 با َشک گفت: و رو به من،

 ی؟شد طوریینها ادمنوش یننکنه به خاطر ا -

قلبم را   یکس  یی! گویدگفتم. نفسم بر   ی«ا»نه  یرا باال انداختم و به سخت   سرم
 امینهچنان خودش را به س ،یچهماه ین! افشردیدر مشتش گرفته بود و م

را  یادن یهادرد ی! انگار همهپیچیدیکه از درد، تمام تنم به هم م  کوبیدیم
که  ییقلبم جاساز کرده بودند! تا جا یهاتک سلولتک  یالجمع و البه

 یبرا هاتابییب  یننداشتم. پس ا یقلب یوقت عارضه یچمن ه دانستم،یم
با  نگاه کرد و یال! عشق به فر آید؟ی! نکند خسته شده و خوابش میست؟چ

 گفت:  یدلواپس

 داشته باشد! یاز به استراحت ن یکم  یدکه بلند شود. شا  یدکمک کن  -
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حلقه کرد. تن   یمهاتند سرش را تکان داد و دستانش را دور شانهتند فریال 
سپردم. هنگام  یالفر  یتگر حما یهامبل کنده و به دست یام از رومچاله شده

 ینورد! نگاهم را گرفتم و به زمآذرماه خ  یهالب  یرفتن چشمم به پوزخند رو
از  یکیمرا به  تم؛که داش یتیوضع یلو به دل یمشدم. از سالن گذشت یرهخ

تخت نشستم و لباسم را در مشتم فشردم.   یبردند. رو  یینپا  یطبقه  یهااتاق
نگاه کردم؛ طفلک! او را هم ترسانده بودم.  یالفر    یشانیپ یرو یهابه عرق

به سرم  یکرد. دست   یمسرم را تنظ یر تخت گذاشت و بالشت ز یرا رو یمپاها
 زد. نار به صورتم را ک یدهچسب یو موها یدکش

 اآلن حالت چطوره؟ -

من   یاز سو  ی. انگار منتظر  جواب مثبت کاویدیصورتم را م  یچشمانش اجزا  با
 کهینهم که شده، سرم را تکان دادم. عشق بعد از ا او یخوشدل یبود. برا
 آسوده گفت: یالو با خ یدکش  یقینفس عم ید،را امن و امان د یز چ یهمه

 .گذارمیپروردگار را سپاس که حالتان خوب است. پس من شما را تنها م -

رفت.  یرونزد و از اتاق ب یکردم. لبخند مهربان   یرا تکان دادم و تشکر  سرم
از تخت نشست. با  یاو بسته انداخت و گوشه یاهبه درب س ینگاه  یالفر 

 گفت:  یآرام یصدا

 به خوردت داده؟ یزیدختره...آذرماه...چ یننکنه ا -

 کردند؛یبا هم دعوا م یادیبود که ز یشدند، چند روز یز با هم گالو ابروهایم
 دارند! یهبه تنب یاز ن یگمان کنم کم
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 !ی؟مثاًل چ  - 

 با َشک گفت: یهماند و بعد از چند ثان ساکت

رد یی،دارو ی،اوم...مثاًل، زهر  -  .... ییدعا ی،و 

 برد؛ ناباور سرم را تکان دادم. ماتم

 قضاوت نکن! -

 بزند که کف دستم را باال بردم و غضبناک ادامه دادم: یحرف  خواست

نگو  یزیًا چلطف ی؛بد یلها به من تحوچرت و پرت ینباز از ا خواییاگر م -
 و من رو به حال خودم بذار!

و چشمانم را بستم؛ اگر  یدم. پشت به او خوابیستچشمان دلخور مرا نگر  با
مرا  اشیدیقطعًا چشمان جادوگر و خورش شدم؛یم یرهبه او خ یناز ا یشتر ب

 یگر داد که د یندرب، نشان از ا یخورد و صدا ی. تخت تکان کردیمجذوب م
 .یدمقلبم کوب یور ندارد. دستم مشت کردم و رودر کنارم حض یالیفر 

هم  ینبه قلبت، ا ی  حت  ی؛اعتماد کن یبه کس یدآشوب! گفته بودم نباآه دل -
 راه بشه! یمهن یقگرفته که رف  یم»نامرد« شده و تصم

 شدم. یرهچشمانم را باز کردم و به او خ یش،صدا یدنشن با

 ی؟تو هنوز دنبالم -

 زد. یهش برق نگا ی  کرد و عسل  ایخنده

 با خودم عهد بستم که مراقبت باشم...از من نخواه که عهدم رو بشکنم. -
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مرتب و  یهاو دندان یدقلبم زدم. دوباره خند یرو یگریحرص مشت د با 
 دختر، خوش خنده و البته مرموز بود! ینقدر ا! چهیدرا به رخم کش یدشسف

 !یعیهاّما طب کنی؛یرو تحمل م یادیدرد ز یدار دونمیم -

 شدم و با اخم گفتم: یز خ نیم

 !یعیه؟طب یچ  یعنی! یه؟منظورت چ -

آن زده شده بود را باال آورد و آرام  یرو یرنگ  یبلندش که الک مشک  ناخن
 .یدام کشگونه  یرو

 موضوعات نکن...!  ینا یر مغز کوچکت رو درگ -

بود،  یناز ا یر باخبر است؛ اگر غ هایز چ یلیداشتم که او از خ یقین یگر د حال
 .زدیگونه مصمم حرف نم  ینا

 ...! یستاچ -

 گذاشت.  اشینیب یرا رو انگشتش

 !یاستراحت کن یمقدار کنم،یم یه...بهت توصیشه -

تخت  یو خودم را رو یدمکش یشد. پوف  یدحرف ناپد ینبعد از گفتن ا و
را  یمعادت نکرده بودم. پاها امیدر زندگ  اشیانداختم. هنوز به حضور ناگهان 

درد   ینچند لحظه از ا  یحداقل برا  خوابیدمیاگر م  یددر شکمم جمع کردم؛ شا
 .شدمیفرسا آسوده مطاقت
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صدا  ینکه ا  یرا از هم گشودم و به کس یمهاپلک  ای،یلهافتادن وس یصدا با 
 کرده بود؛ نگاه کردم.  یجادرا ا

 کنم.  یدارتان...قصد نداشتم که بخواهمیمعذرت م -

بلند شدم. گر چه هنوز در اعماق قلبم درد  یمزدم و به احترام او از جا لبخندی
درد   توانستمیحالم بهتر شده بود و م  یاّما کم  کردم؛یو سوزش را احساس م

 را تحمل کنم.

 !یارهم یهم کسل یدنخواب یاد. زشدمیم یدار ب یدبا یگهنه...د -

 اتاق بود؛ گفت: یریمشغول گردگ که  طور همان

 ینبه هم یامده،وقت است که مهمان ن یلیما خ یبرا ید؛راستش را بخواه -
 نامرتب است. یخاطر، اتاق مقدار

 ینبود، فقط در بعض یفها هم نامنظم و کثقدر به اطرافم انداختم؛ آن نگاهی
کوچک   یمطالعه یز م یکاتاق  ی.گوشهشدیم یدهها گرد و خاک دقسمت

انواع  یوار د یقرار گرفته بود. رو یاآن چراغ مطالعه یوجود داشت که رو
 کشیده یر را به تصو «یعت»طب یشترشانکه ب دیدمیم یباییز هایینقاش

به چشم  یاماهرانه هاییخطاط  ها،ینقاش ینا یالهم البه یبودند و گاه 
 تر یاتاق را هنر  یگذاشته بودند که فضا  اییمیقد یمگل  ین،زم ی. روخوردیم

بخش و صد البته از رنگ آرام یشهاساده که رنگ  یار اتاق بس یک کرده بود. 
من رنگ  یال،فر  برخالفشده است.  یلتشک یآسمان  یام، رنگ آب مورد عالقه

را  یها فقط رنگ صورت رنگ  یاز همه یالدوست داشتم. فر  یار را بس یآب 
 متنفر بودم. یو من از صورت  پسندیدیم
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ها به گوشم گنجشک   جیک یک ج  یو درب آن را باز کرد. صدا  یدرا کنار کش  پرده 
 کنم.  یههد هایمیهتازه را به ر یبروم و هوا یرونکه به ب  شدی. کاش میدرس

 ید؟که در باغ کوچکم قدم بزن  یددوست دار -

 شادمان شدم و گفتم: یدم؛ام رسزود به خواسته قدر ینا کهینا از 

 چرا که نه... . -

 کنار تخت اشاره کرد.  یز م به

 .یدکن  یلتان را معصرانه یدپس اول با -

تخت نشستم و  یانداختم. رو یکوچک بود؛ نگاه   یز م یکه رو  ایینیس به
 یکآب پرتقال و  یوانل یک را  یاتش. محتویدمرا به طرف خودم کش ینیس

را برداشتم و آن را از   یک . کاپ کدادیم  یلساده و بدون خامه تشک  یک  کاپ ک
 یم؛ بویدبردم و بو کش امینیرا به طرف ب یکجدا کردم. ک اشیرینپوست ز

 ی. به نصفهیدماز آن زدم و آرام جو  ی. گازدادینم یاخاص و مجذوب کننده
 یک. کاپ کآمدیم  یرونتوت بشاه  یشدم که از وسط آن مربا  یرهخ  یک ک  یگر د

داشت! با پخش شدن طعم  یاکه چه مزه  یوا جا؟ینآن هم در ا ی؟توت شاه
 ! یرندرا در آغوش بگ  یگر هوس کردند که هم د  یمهازبانم؛ پلک   یمربا رو  یرینش

 ید؟اش را دوست دارمزه -

قهر   یمها! پلک امینشدن   یفاحوال توص  یانبود، م  یتیعشق مانند پاراز  صدای
 یو از آن خلسهرا باز کردم  یمهاآمدند! چشم یرونکردند و از آغوش هم ب

 آمدم. یرونساخته بود؛ ب یمبرا یکتکه ک یککه   یرینیش
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 رو درست کرده؟ یککاپ ک  ینا یبپرسم که ک  تونمیبله...م - 

 و کامل به طرفم برگشت. یدپنجره کش ییشهکردن ش  یز از تم دست

 به کمک هم، آن را پختند! یالآذرماه و بانو فر  -

از  یکه دل خوش  یالشدم. فر  یرهه او خب یو با شگفت  یدندباال پر  ابروهایم
به محاسن   یدست   پخت؟یم  یک آذرماه نداشت؛ حال دور از چشم من، با او ک

 و ادامه داد: یدکش  یدشسف

 داشتند. یادیبپزند؛ اصرار ز یک با آذرماه ک کهینبر ا یالبانو فر  -

 کجاست؟  یالاآلن فر  -

 با آذرماه، در آشپزخانه مشغول گپ و گفت هستند. -

بود که آذرماه َسم به  یدهترس یالفر  زنم،یلبم باال رفت؛ حدس م یگوشه
اصرار داشت که خودش هم کنار آذرماه  یبا لجباز ینهم یخوردم دهد؛ برا

 باشد!

را تکاندم و  یمهابلند شدم. لباس یمو از جا یدمپرتغال را با عجله سر کش آب
 گفتم:  یینمابا لبخند دندان

 است!حاال نوبت  قول شم -

*** 

. آن را به سمتم یددرخت چ یشاخه یرا از رو یرا باال برد و نارنج  دستش
 گرفت و مهربان گفت:
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 و مهربانم! یبادختر  ز ینارنج هم برا ینا - 

 یلیبه اصطالح او خ شدی؛یم اشیفتهکه ش کردیبا احترام رفتار م قدر آن
پدربزرگ خوش قلب و با محبت  یاپدر  یک بارز  یجنتلمن بود! عشق، نمونه

 است.

 را از او گرفتم. نارنج

 سپاس! -

 هایشی. او از دوران جوان یمزد و در کنار هم شروع به قدم زدن کرد لبخندی
و من هم مشغول کلنجار رفتن با پوست    گفتیمراقبت از باغش م  یو چگونگ 

 و سفت  نارنج بودم. یمضخ

 یاتکه درنگیت نارنج را کندم و ب نه چندان بلندم، پوس یهاکمک ناخن  به
صورتم در هم فرو رفتند  یشده را در دهانم فرو فرستادم. اجزا  یاناز نارنج  عر 

در دهانم  یز را ن یگر د یهاهمچنان با استقامت، تکه یو مچاله شدند؛ ول
به هم  یشتر را ب هایم. سرم را به چپ و راست تکان دادم و پلک انداختمیم

اگر  دانستمیدر ترش بود! آب دهانم به راه افتاد؛ مفشردم. آخ که چق
و  کردمیاز هرگونه نارنج م  یدرختان  باغ را عار  یبرود؛ همه  یشپ  طور ینهم
 را از دست بدهم! امییتا حس چشا خوردمیم یوهم ینقدر از اآن

 را دوست دارد. جاتیمانند شما، ترش یز آذرماه ن -

 یز انداختم. به سمت م یآلودم را از هم باز کردم و به او نگاه اشک  هایچشم
 و گفت: یدرا کنار کش یدسف یوسط باغ رفت و صندل
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 دخترم. ینبنش - 

نارنج را از حصار  یکنده شده  یهانشستم و پوست یچوب  ید  سف یصندل روی
 گذاشتم.  یز م یدستانم رها کرده و رو

 !یدشما ازدواج نکرد کردمیفکر م -

 زد و با غم گفت: یمحزون  لبخند

 عشق، عاشق نشود؟ شودیمگر م -

 یحتوض یمعاشق شدنش برا یاز ماجرا یشتر ب یکردم و اجازه دادم کم  سکوت
 دهد!

 ام...! من عاشق  »هوس« شده -

 از تعجب باز ماند. دهانم

 هوس؟! -

 وار ادامه دادم:کردم و سرزنش  اخمی

ها، هوس هم وجود داره؟ چون از عشق یبعض یکه تو  ینههم یپس برا -
 خود  عشق، عاشق هوس شده؟

 را آرام و شرمنده، تکان داد. سرش

 اشیو صورت  یدهلبان کش یآرام روشد و لبخندش آرام یرهخ یانقطه به
 .یدخشک



 

 
217 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

رنگش  یاهبلند و س یاو شوم! دلم، به تار تار  موها ییفتهحق داشتم که ش - 
 چشمانش ذره ذره، حل شدم. یگره خورد و در خاکستر 

 ادامه داد: ینو غمگ یدکش  آهی

او با  یر من عاشق شدم؛ اّما او هوس داشت. از کنارم رفت چون...چون تقد -
 یدند  یبرا وقتیچشده بود؛ بعد از رفتنش؛ ه  ینبودن عج یطانو ش  یاهیس

 ماند! یمآذرماه براکه به او داشتم؛ تنها   ی! از عشق یامدآذرماه ن

 ام قرار دادم و دوباره سرزنشش کردم.چانه گاهیهرا تک دستم

عشق شما از همون اول  یطان؛و اون از جنس ش یدشما از جنس فرشته بود -
 اشتباه بود! یههم 

 را به چپ و راست تکان داد. سرش

 خالف افکار و رسم واگر بر  ی  حت  یست؛اشتباه ن یک  وقتیچنه...عشق، ه -
 حس است. ینترو مقدس ینتر باشد؛ باز هم پاک یانتاطراف یهارسوم

 :یدمنال یگذاشتم و با کالفگ   یز م یرا رو سرم

 درک کنم! تونمینم -

. یستمسرم را بلند کردم و با تعجب به او نگر  یدم؛از او نشن یحرف  وقتی
 لبانش نقش بسته بود. یرو یحیمل یچشمانش، بسته و لبخند

 ید؟هنوز هم هوس رو دوست دار -
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 یحت   کشد؛یعاشق اگر واقعا عاشق باشد؛ هرگز از معشوق خود دست نم  یک   - 
 کرده باشد!  وفایییاگر معشوق به عاشق ب 

 را تکان دادم و کنجکاو گفتم: سرم

 !کنید؟یهاتون رو باز نمحاال چرا چشم -

 گفت:  مقدمهیرا باز کرد و ب  چشمانش

 !شویدیها عاشق نمشما انسان -

 کردم.  یدنو ناخودآگاه شروع به خند یدندباال پر  ابروهایم

 پس چطور... . -

 باال آوردن دستش ساکت شدم و به او گوش سپردم. با

 .شودیقلب شماست که عاشق م ینا -

 به سمت باال تکان دادم. ینف  یرا به نشانه سرم

هست که خون رو به  یچهماه یک قلب فقط  کنم؛یفکر نم طور ینامن  -
 .رو نداره ییتوانا ین. اون چنکنهیبدن پمپاژ م یاعضا

 .یختر یمبرا یچا یگذاشت و کم  یمرا جلو لیوانی

 که »روح« داشته باشد!  شودیعاشق م یقلب زمان  یکندرست است؛ ول -

که مرا   ییهاتعجب ینشگفتا از ا. یدباال پر  امیپهن و نارنج  ی،هالل ابروهای
 محاصره کرده بودند!
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 روح؟! - 

 قرار داد. امیقند را کنار نعلبک  یدسف هایحبه

. به دهدی»جان« م یچهماه ینروح شما درون قلبتان متمرکز شده و به ا -
 !شودیکه جان داشته و زنده باشد؛ عاشق م  یطبع کس

 و متفکر گفتم: یچاندمرا دور انگشتم پ یماز موها ایطره

 !یست؟در واقع زنده ن یست؛پس هر کس که عاشق ن -

 گون و نازکش نشاند و سرش را تکان داد.  یلبان کالباس یرو لبخندی

 !یقاً دق -

 شدم. یرهشناور بودند؛ خ یچا یکه رو  یگل سرخ   یهابرگگل  به

 عاشق نشوند. ها،یممکنه بعض یول -

ش به محاسن  یشهگمان کنم عادت داشت که هم  ید؛کش  یشهایشبه ر  دستی
 دست بکشد!

 یلیو خ یزندگ  یعت،طب یا،عاشق در یم،ما عاشق هست یامکان ندارد! همه -
 ...!یگر د هاییز چ

 به او نگاه کردم که آرامش گفت: گیج

ها تان به آنبا چشم قلب  شوند؛ینم  یدهد  یجور مسائل با چشم ظاهر   ینا  -
 !یدفکر و نگاه کن

 ام خاراندم. یشگیرا به عادت هم اششقیقه
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 !ی؟چطور - 

 را در هم فرو برد. یشهاگذاشت و انگشت  یز م یرا رو دستانش

مان را مورد عالقه یبو دهیم،یگوش م یکه به آواز خوش یچرا هنگام -
و  کشیمیدر آغوش م داریمیرا که دوست م یفرد کنیم،یاستشمام م

 یمانهاچشم  کنیم؛یآرزو م  یاکه به درگاه پروردگار دعا    یو در مواقع  بوسیمیم
 بندیم؟یرا م

نکردم. به  یداپ یبسوال عج ینا یبرا یپاسخ مناسب یفکر کردم؛ ول کمی
 باال انداختم و او بالفاصله با لبخند ادامه داد: یاسبب، شانه ینهم

مان را ما چشمان شوند؛یها با چشم  باز، درک نمحس ینتر قشنگ  یراز -
 .کنیمیها را لمس ممان آنو با اعماق قلب بندیمیم

 سرم را فشردم. یمهازدم و با دست یکج   لبخند

 فکر نکنم، چون... . هایز چ ینبه ا دمیم یحترج -

 ادامه دادم: یجگ  زدم و امیقهآرام به شق یام چند ضربهانگشت اشاره با

 که منفجر بشه!  ترسمیم -

 امیظاهر  ی. چهرهیددهانش گرفت و آرام با ناز و ادا خند یرا جلو دستش
شدم. آخر مگر،  یرهبه او خ یبود؛ اّما در باطنم، با حالت چندش ی  کاماًل خنث 

 گونهینا ی،جو گندم یبا موها یکلیدرشت ه ینمرد، آن هم مرد به ا یک 
 و قابل لمس بود! یف! چقدر عواطف و احساساتش، لطخندد؟یم
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 یدهباشد، حال فهم  توانیم  یکه رنگ عشق چه رنگ   کردمیاوقات فکر م  گاهی 
هم  یاآسمان  یکه به الجورد  یاخون باشد  یبودم که ممکن است به گلگون 

لجن  ی  سبزآب  یفروزان به هنگام ظهر داغ تابستان! گاه  یدخورش یبه زرد
! شودیم یدهخشک د یمهو ن یفکث  هاییاچهدر یکه در گوشه کنارها  یمانند
 دانم؛ی! نماییشهقلب ش یک درست مثل  ست؛رنگییعشق به رنگ ب  یدشا

 رنگ است!باشد؛ خوش یکه »عشق« هر رنگ   دانمیرا م ینتنها ا

 

*** 

 یدهکه فهم  یو آذرماه بزنم. از وقت  یالبه فر یسمت آشپزخانه رفتم که سر  به
 .سوختیم یشدلم برا یدم؛ آذرماه بدون مادر، بزرگ شده کمبو

 بهتر است که سرت در کار خودت باشد! -

 یگوش سپردم. صدا یشانهاو با تعجب به حرف یستادما یوار د یگوشه
 .یدمرا شن یالفر  ی  عصبان 

 !خارهیتو تنت م کهینمن سرم تو کار خودم هست؛ اّما مثل ا -

را  ینفقط ا ی،نسبت به من حساس هست  قدر ینکه تو چرا ا  دانمیمن نم -
 نداشتم! یآشوب نقشبدان که من در بهم خوردن حال دل

 قرا... . -

ندانستم و وارد آشپزخانه شدم.  یز را جا یسادنگوش وافال یناز ا بیشتر 
 !فشردیآذرماه را در دستش گرفته بود و م  یخورد که چانه  یالیچشمم به فر 



 

 
222 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 دم؟!مزاحم ش - 

 یابه طرفم، تنه  نگاهیمن  یک آذرماه را رها کرد و بعد از انداختن    یچانه  فریال
 به من زد و از آشپزخانه خارج شد.

 کرد؟!  جوریینچرا ا -

باال  خیالییاز سر ب  یابه آن زد. شانه یبرداشت و گاز کوچک  یقندان شکالت  از 
 گفت:  یدانداخت و الق

 من چه بدانم؟ او دوست توست. -

 ینو ا کردیانداخت. از کنج چشم به آدم نگاه م یبعد با غرور به من نگاه  و
! در چشمان یخدمتکار او هست  کردییبود که احساس م ینگاه کردن جور

نبود. مسلمًا   یز تعجب برانگ  یمبرا  یرنگن  ینو البته ا  دیدمیرا م  یرنگسبزش ن
 یالغر  صورتاست!  کارییبو فر  یلههوس باشد، پر از ح یکه زاده  یکس

 ییهاز بق  یششچشمانش گود و کبود بود. دندان  ن  یر ز  یداشت و از شدت الغر 
بود؛ آذرماه  یدسف یهابال ی. برخالف عشق که دارازدیبلندتر م یشهادندان
 !یستاچ یهابه بال یهشب ییهاداشت؛ بال یو مشک  یدسف یدورنگه یهابال

اش نداشت. چهره یتضاد جالب  اشیدهسرخ رنگش با پوست برنزه و کش  لبان
 اش،یف. برعکس صورت نحنشستیها بود که اصاًل در دل آدم نماز آن چهره

دست  یک. دادیاز ورزشکار بودن او م داشت که نشان اییدهبدن توُپر و ورز
رانه کوتاه  پسیباً بلوندش تقر  یبه تن داشت و موها یو شلوار ورزش یراهنپ

از کنارم  یشخندینازک و زردش را باال انداخت و با زدن ن یشده بود. ابروها
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 یصورت  جذاب  یرم؛کوتاهش را فاکتور بگ یو موها یعقاب  ینیرد شد. اگر ب 
 نبرده بود؟! ییکه از ادب و نزاکت بو  یوقت  یده؛چه فا یکنداشت؛ ول

در آخر او را در همان اتاق   گشتم که  یالرفتم و به دنبال فر   یرونآشپزخانه ب  از 
کردم. وارد اتاق شدم و به سمتش رفتم. پنجره باز بود و باد   یدارنگ پ یآب 

مانند   اشیکک و مک   یها. گونهکردیوادار م  یدنرا به رقص  اشییطال  یموها
اش را ناخن یگوشه  هایقرمز بود و با حرص، پوست یتگل  سرخ، از عصبان

 یوقت  دانستمیبا اخالقش آشنا بودم و م خوبیلی. خکشیدیبه دندان م
ناخن خوردن   یاپوست لبانش    یدنباشد؛ شروع به جو  یموضوع   یر فکرش درگ

 .کندیم

برداشتم و به طرفش رفتم.  یخواب، دستمال کاغذکنار تخت یز  م یرو از 
مرتب و  یهادندان نیارا از م یشهاو با آرامش انگشت یستادمکنارش ا

انداختم و با تأسف  یخون  یهابه انگشت ینگاه  یدم؛کش یرونب یدشسف
و با  یدکش  یقیها به کمک دستمال کردم. نفس عمشروع به پاک کردن آن

 گفت:  تحساد

 ها! یدختره...آذرماه بش ینا یکنزد ینمنب یگهد -

 کردم.  یز را ر چشمانم

 بپرسم چرا؟ تونمیوقت مشگفتا...اون -

 گفت:  یلجباز با

 !گمیچون من م -
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 کردم و با تمسخر گفتم:  ایخنده 

 وقت! یه ینه بابا؟! تعارف نکن -

 .یدشد. به سمت تخت رفت و پشت به من دراز کش  یرهبه صورتم خ  ناراحت

 یه؟چ یها براکار   ین! ای؟! بچه شدیال؟فر  -

 را فشرد و لجباز گفت: یشهاکف دستش گوش  با

 رو بشنوم!صدات خوامینم -

 گفتم:  معترض

 !یال؟فر  -

 .یدسرش کش یرا رو پتو

 ! برو با همون آذرماه جونت!یاراسمم رو به زبونت ن یگهد -

از  یشهتخت نشستم. هم یو کنارش رو یدمام کشآشفته یبه موها دستی
 کردمیچون احساس مکنم؛ متنفر بودم   ییدلجو یارا بکشم  یناز کس کهینا

 یلفرق داشت! من به دل یالفر  یموضوع برا یناّما ا افتد؛یغرورم به خطر م
 ستدو یجهکه داشتم، آداب معاشرت را بلد نبودم و در نت یاخالق خاص

بدم کنار  یهادوستم بود و با تمام اخالق یناول یالهم نداشتم! فر  یمیصم
 .یختمرا با دستم بهم ر شیو موها یدمسرش کش ی! پتو را از روآمدیم

 کنی؟یم ینکنه به آذرماه حسود -

 گفت:  یاگانهشد. با لحن  بچه  یرهبه من خ  یترا باز کرد و با عصبان  چشمانش
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که ازشون بهتر هستن. مگه  کننیم یحسود ییها به کسا...آدمیر نه خ - 
 آذرماه از من بهتره؟

 گفتم:  آمد،یکم به سراغم م  یلیکه خ  یطنتیرا جمع کردم و با ش لبانم

 صد در ص... . -

آب دهانم را قورت دادم و حرفم را اصالح  یال،فر  ینآتش یهاچشم یدند با
 کردم.

 صد در نه صد! -

 و پتو را از دستم گرفت. یدکش  پوفی

 در رو هم پشت سرت ببند. زحمتیب  یرون،ب یرفت  -

 گفتم:  یناراحت  با

 ناز تو رو بکشم! ید...همش من بایتر از منانگار نه انگار تو بزرگ -

بلند شدم و از اتاق   یماز جا  حوصلهینکردم، ب   یافتاز طرف او در  یپاسخ   وقتی
 یتاو را اذ  یزیچ  ییگو  فهمیدم؛یرا نم  یالفر   یرفتارها  ینا  یلرفتم. دل  یرونب
داشت و  یاگانهبچه یاتر بود؛ اّما رفتارهاز من بزرگ کهین. با اکردیم
 یت،دوران طفول مانکه از ه یبود، درست برعکس من یادز هایشیطنتش

گوناگون   یهااوقاتم را صرف خواندن کتاب  یشتر بودم و ب  یآرام و ساکت   یبچه
 !کردمیم

 یالبرد، از فکر و خ یهااز اتاق یکیکه دور دهانم نشست و مرا به   یدست  با
 آمدم و شروع به دست و پا زدن کردم. یرونب
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 اتاق را بست و به سمتم برگشت. درب 

 داری؟یچرا دست از سرم بر نم -

 شد. یرهبه من خ مضطرب

هام که امشب تو رو با خودشون ببرن...خوب به حرف  یدنواست نقشه کش  -
 !کنییفرار م جاینحاال از ا ینگوش کن؛ هم

 گفتم:و طلبکارانه   یستادما ینهبه س دست

 گی؟یبه من راستش رو م یاز کجا معلوم که دار -

 . دستم را در دستش گرفت و محکم فشرد.زدیدو دو م اشیعسل چشمان

 ...!بینمیمرگ رو اطرافت م یهاچرا هاله دونمینم -

بود و  یستادها یمهنوز رو به رو یستابه صدا در آمد و ناگهان باز شد. چ درب
بودند. قامت آذرماه در چارچوب در ظاهر شد و با   دستانم در دستانش گرفتار 

 شد! یرهبود؛ خ یستادها یستاکه چ  ییشده به جا یز ر یهااخم و چشم

 :یداز من پرس یبا کنجکاو کرد؛ینگاه م یستاکه به چ  طور همان

 ید؟استراحت کن خواهیدینم یستید؟آشوب؛ خسته نبانو دل -

را در  اشید و چشمان عسلهم فشر  یو نازکش را رو یلبان مشک  چیستا
 گفتم:  یظزدم و با غ یحدقه چرخاند. لبخند

 .کنمینم یاحساس خستگ  یممنون؛ ول یلیخ -
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که در بند  یمهابه دست یزد. نگاه مشکوک  یینماو دندان یزور لبخند 
 بودند؛ انداخت. یستاچ یهادست

 !زدید؟یحرف م یبا کس -

 اشیبلند و مشک  یهاکه ناخن  ییشد؛ گو یشتر دستانم ب یدستانش رو فشار 
 .یچیددر ذهنم پ یستاچ ی. صدابردیرا در کف دستم فرو م

 بگو، نه« بهش»

و سبز رنگش  ینب یز شدم. با چشمان ر یرهرا باال گرفتم و به آذرماه خ سرم
 .کردیم یاتاق را بررس یگوشه گوشه

 بگو نه.« ی؟هست  یچ  منتظر »

 پرسی؟یم یچ  یبرا -

 کنج لبش نشاند. چشم از اتاق گرفت و به من نگاه کرد.  یج ک  لبخند

 !یدهست یگو با کسوحس کردم که شما در حال گفت -

 هم فشار دادم و با خشم گفتم: یرا رو هایمدندان

 .یاشتباه حس کرد یر،نه خ -

 گفت:  یکرد و با لحن بد  یاهاشار  یمانهادست به

مزاحمتان  یناز ا یش. من هم بیداستراحت کن یاست؛ لطفًا کم یروقتد -
 !شومینم
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برود؛ بدرقه کردم.   یرونکه از اتاق ب  یرا تکان دادم و با نگاهم او را تا زمان   سرم 
را  یمهادست یرا کسب کردم؛ فور یکاف   یناناز نبود  آذرماه اطم کهینبعد از ا

 گفت:  یو او را به عقب هل دادم. عصبان  یدمکش  یرونب یستااز دست چ

 !رییتند م یدار یلیخ یگهد -

رفتم و دستم را به قصد خفه کردنش باال بردم که دستم را گرفت و آرام  جلو
شدم. مرموز  یرهخ اشیبراق و عسل یهاگفتم و به چشم «ی. »آخ یچاندپ

 زمزمه کرد:

 یحرو برات توض یز ! آروم باش؛ همه چیبش یموننکن که بعدًا پش یکار -
 .دمیم

 شباهتیکه ب   یبا لحن  ینهتخت نشستم. دست به س  یصله گرفته و رواو فا  از 
 ها نبود، گفتم:به طلبکار 

 من آرومم! بگو. -

 و کنارم نشست. یخترا با دستانش بهم ر اشیاهلخت و س یموها کالفه،

 یطلسم جور  ینطلسم شدم، ا  یکیبه دست  ارباب تار  یشوقت پ  یلیمن خ  -
دست  یزیبه چ تونمیو من هم نم ینهمن رو بب تونهینم یهست که کس

اّما  بینی؛یتو هم من رو نم کردمیروح هستم! فکر م یکمثل  یباً بزنم؛ تقر 
 ینداره. برا یریتو تٔاث یطلسم رو ینهست که متوجه شدم ا یچند وقت 
تا  یسراغت اومدم تا هم من به تو کمک کنم؛ هم تو به من کمک کن همین،

 بشم! خالص یتوضع یناز ا
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را در لحنش و نه  یاّما نه التماس دیدم؛یرا در اعماق چشمانش م درماندگی 
. محکم و با صالبت کنارم کردمیاحساس م یشهارا درون چشم یَنم اشک 

 !گفتینشسته بود و از روح بودنش سخن م

 ی؟چرا طلسم شد -

 گفت:  احساسبی

 دست دادم!طلسم از  ینم رو هم همراه با اچون حافظه دونم؛ینم -

 گفتم:  متفکر 

 ی. حتمًا بودنت برادهیرو بدون فکر انجام نم یکار  وقتیچه یکیارباب تار -
 اون دردسرساز بود!

 باال انداخت. یاشانه تفاوتییب  با

 !یبر   جایناز ا  یدامشب با  ینتو هم  کهین. مهم ایستفعاًل مهم ن  هایز چ  ینا  -

 به او انداختم و مشکوک رو به او گفتم: یشکاک  نگاه

 دونی؟یرو از کجا م هایز چ ینتو ا -

اّما  ید؛بگو یزیچشم  چپ و راستم در گردش بود. خواست چ ینب نگاهش
 مکث گفت: یسکوت کرد و با کم

 !فهمییرو م یز همه چ یبه زود -

ز و چرمش را در دستم گرفتم و مانع ا یکت  مشک   یبلند شد. لبه یشجا از 
 جلو رفتن او شدم.
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 .یستجواب من ن ینا - 

نهفته بود،  یکه در آن رمز و راز  یشده بود، با لحن یرهکه به جلو خ  طور همان
 گفت:

ماجرا را  ینا یگریجور د یدبا گهیم یرتاجازه ندارم که بهت بگم. تقد -
 رو عوض کنم! یرتتقد تونمیمن نم ی؛بفهم

 افتاد. نییلباسش سر خورد و به پا یاز رو دستم

 که از دستت بدم!  خوامینم ی؛برو، تو تنها راه نجات من جایناز ا -

 بودم. یانموقت بود که تنها راه نجات  اطراف یلیانداختم. خ یر را به ز سرم

 باشه... . -

با  یر د یلیخ کهینرو شدم. مثل ابهاو رو یخال یرا باال آوردم و با جا سرم
 یدحال با یدم؛سوزناکم کش یهابه چشم یاو موافقت کردم. دست  یخواسته

از طرف آذرماه   یسٔوال و جواب   ین،باشم تا بدون دردسر و همچن  یادنبال نقشه
 !یمخانه خارج شو یناز ا یالو عشق؛ همراه با فر

 زدم. بارییطنتفکر کردن، لبخند ش یاز کم بعد

 .یدمفهم -

 شدم. یرهخواب بود؛ ختخت کنار   یز م یکه رو  یآب  یوانبه ل و

رنگ کرم  یوار د  یکه رو  اییینهرا برداشتم. به سمت آ   یوانبلند شدم و ل  یمجا  از 
ها آن یفرو بردم و کم یوانرا به زور در ل یمهابود؛ رفتم. انگشت یزاناتاق آو
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را نمناک  یمموها یو جلو یدمصورتم پاش یآب رو یکردم. مقدار  یسرا خ 
کردم تا نامرتب جلوه   لرا ش یمچسباندم. بافت موها امیشانیکردم و به پ
 ها را کج و معوج کردم.و آن یدمکش  یمهابه لباس یدهد. دست 

 یدبراق و سف یها یک سرام یرفتم و پتو را رو یخواب چوب سمت تخت به
 یرا مچاله کردم. به طرف پنجره رفتم و پرده یاقهوه ی  انداختم. روتخت 

 یدمکه آمد به خودم لرز  یرا کنار زدم و آن را باز نمودم. با سوز سرد  یانسکافه
و چند لحظه منتظر  یدمخواب دراز کشتخت یپنجره کنار رفتم. رو یو از جلو

را محکم در دستانم فشردم و خودم را  یوانکه گذشت؛ ل  یقیشدم. بعد از دقا
 زدن آماده کردم. یغ ج یابر 

برود؟! چشمانم را بستم   یینپا  یتا طبقه  یشبزنم که صدا  یغ ج  یچه جور  باید
جک و جانور   یدنرا در هنگام د  یالزدن  فر   یغ ج  یهااز مدل  یکیکردم    یو سع

 به خاطر آورم!

 یرو  یشهاشکست و تکه  یآوررعب  یانداختم که با صدا  ینزم  یرا رو  لیوان
 پخش شد. ینزم

 ، سه... .دو یک، -

سرم   یشیتخت نشستم. به حالت نما  یو رو  یدمکش  یبلند  یباً تقر   یغ بعد ج  و
در چشمانم، اشک بنشانم؛ اّما   یکردم کم  یگرفتم و سع  یمهادست  یانرا در م

. کردندیگذر نم  امیدهخشک یهاها اعتصاب کرده بودند و از چشماشک  ییگو
او استاد  یراز ؛کند  ینقش باز توانستیم یعیطب یلیبود خ ینجاا یالاگر فر 

 است! یگریباز
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با  یالبرخورد کرد. فر  یوار به د یبد یکه درب باز شد و با صدا  یدنکش طولی 
 خواب زانو زد.کنار تخت  ین،زم یشتاب به سمتم قدم برداشت و رو

 شده؟! یچ  -

 ی. وابود  یکاماًل واقع  یمهاترس در چشم  ینشدم. ا  یرهنگاه ترسانم به او خ  با
 نقشه بوده... . یک هاینبفهمد، تمام ا یالکه اگر فر 

اّما آذرماه در چارچوب درب قرار  یستاد؛ا یالبه اتاق آمد و کنار فر  یز ن عشق
 داد. یهتک یوار و خونسرد به د ینهگرفت و دست به س

 گفتم:  امیلرزان و ساختگ  یصدا با

 یداآلن با  ین! گفت همشهیم  یر دوباره فلورا به خوابم اومد و گفت که داره د  -
 !یمبر  جایناز ا

! من مجبور بودم؛ اّما خوب شود؟یدروغ محسوب م یک حرف من  ینا آیا
باشد که در  یادم. شودینم یهمسخره توج هاییلدل ینکه دروغ با ا  دانمیم

 کنم!  یخواه وقت از صداقت عذر  اسرع

 پاچه گفت:بلند شد و دست یشاز جا یعسر  فریال

 !ریمیم جاینحاال از ا ینخب...هم یلیخ -

رفت و چند قدم  یالبه فر  یاداد و چشم غره ینرا چ اشیعقاب  ینیب آذرماه
 جلوتر آمد.

رفتن مناسب  یرونب یوقت شب، برا ینا روید؟یم جاینچه که از ا یعنی -
 !یستن
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 زد. یو به من لبخند»سکوت« باال آورد  یدستش را به نشانه عشق 

 یباق  یحرف  یگر د ید؛حرکت کن یدحاال با یناگر بانو فلورا گفتند که هم -
 .یدداشته باش یشرا در پ یسفر خوب  یدوارم! امماندینم

 برخورد کرده بود! نکند متوجه شده باشد؟! یمنطق  چقدر 

*** 

 .کشیدیم ینزم یرا رو یشخسته و کوفته پاها فریال

 آخه چرا؟! -

 تر گرفتم و با اخم گفتم:را باال مشعل

 غر نزن...از گفتنش معذورم! قدر ینا -

 .یدکش  پوفی

 .یادمن خوابم م -

فقط و فقط درخت بود و بس!   کرد؛یانداختم. تا چشم کار م  یمبه جلو  نگاهی
به استراحت داشتم. درخت تنومند با  یاز خودم هم بدجور خسته بودم و ن

 اشاره کردم. و به آن یدمرا د یو بزرگ  پهن یهابرگ

 .یمبخواب جاینباشه، پس ا -

 انداخت. یر به درخت کرد و سرش را به ز نگاهی

 یست؟ن یزیچ ی،خوارآدم ی،سوسک  ی،عنکبوت  ی،...مطمئنگمیم -
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گفتم. مشعل را خاموش کردم که دوباره با   «ییرا به سرم زدم و »وا دستم 
 گفت:  اییلحن شاک 

 !ترسمیمن م خب؟!  یهچ -

 درخت پهن کردم. یر آورده و ز یرونام برا از کوله یبزرگ  یپارچه

 اعصاب من ورزش نکن! یرو قدر ینبخواب! ا یر بگ -

 به حرفم، متفکر گفت: توجهبی

 چون جن داره! یدرخت بخواب  یر ز یدکه نبا  یدمشن ییجا یهمن  -

 آمد. یرونکه به خاطر سرما به صورت بخار از دهانم ب  یدمکش  هوفی

مشت  یه کهین! واسه ایهمه درس خوند ینا یکه واسه چ   دونمیمن نم -
چون احتمال داره  یددرخت خواب یر ز یدشب نبا ی؟مردم بد یلخرافات تحو

 ! یمخفه بش اکسیدیدوجود کربن یلبه دل

 !یم؟بخواب خوایمیپس چرا اآلن م -

 .یدمرم کشبه س دستی

 !یموسط جنگل بخواب یمکه بر   یتوقع ندار یم؛چون مجبور -

که پهن کرده بودم؛   یاپارچه  یرا در آورد و آرام رو  یشهانگفت. کفش  چیزی
و به ماه  درون  یدمسرش گذاشت. کنارش خواب یر و دستش را ز یددراز کش
 شدم. یرهآسمان خ
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ها اّما، اون  گیریم؛یم  اییههد  محبت،  یگفته بود که از پنج فرزند  ملکه  ینهآ   - 
 ندادن! یهکه به ما هد

 به او انداختم و گفتم: نگاهینیم

 !یگهد یمخب گرفت -

 یم؟گرفت  یچ  یقاً دق یبگ  شهیم -

 .یدمآسمان کش یرو اییفرض یهارا باال بردم و با انگشتانم خط دستم

 دادند! یهرو هد یتها به ما انساناون -

 گوش داد.  یمهابه حرف یشتریطرفم برگشت و با دقت ب به

ها رو از اون  یکیهستند! اگر ما    یتعشق، انسان  یرت،ثروت، صداقت، وفا، غ  -
 مون رو انسان گذاشت.اسم شهیدر واقع نم یم؛نداشته باش

 اعتراضش بلند شد. صدای

 یست؟ثروت نداشته باشه، انسان ن یاگر کس یعنی -

 آرام گفتم: ی،از مکث کوتاه  پس

 یا،دن ینما در ا هایییدارا یعنی! ثروت یستمنظور از ثروت، تنها پول ن -
 ! یگهد  یزهایچ  یلیو خ  مونیتشخص  ین،د  ید،مثل، خانواده، عقا  هاییییدارا

 تعجب گفت: با

 ما؟! یت  شخص -
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 را تکان دادم. سرم 

ا فرق هانسان ییهاز با بق شنیکه باعث م  هایییژگی! ویتمونآره؛ شخص -
 !مونیقهسل یامثل، رفتار  یزهاییچ یه. یمباش یز و متما یمکن

 کرد و دوباره من ادامه دادم:  سکوت

به عهدمون  یم،صداقت داشته باش یم،دادن که چطور عشق بورز یادبه ما  -
و پا افتاده باعث  یشپ یکارها  ین! همیمباش هامونییمواظب دارا یم،وفا کن

ها رو شکست و اون یمدر مقابل دشمنامون مقاومت کن یمکه بتون شنیم
 !یمبد

 گفت:  یازدهو با لحن ذوق خندید

 !یرو بگ  یزیچ یهرفت  یادت یول -

 شدم. یرهخ اشیسمتش برگشتم و به صورت مهتاب  به

 !ی؟چ  -

 را گرفت و با محبت گفت: دستام

 محبت هستند! یزاده ها،ینا یهمه کهینا -

 لبانم شکفت. یوآرام ر آرام لبخند

 ی؟دل یهچ دونییم -

 !یه؟چ -
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اگر دنبال  یم،مون محبت کنکه به شغل  یهکاف  یماگر ما به دنبال پول هست - 
به ما وفا  «یارکه » خوایمیاگر م یم،محبت داشته باش یدبا یمعشق هست

 .یمبه اون مهر بورز یدداشته باشه با

 را فشار دادم و با لبخند گفتم: دستش

باعث  یگرانمحبت کردن به د طور ینو هم شهیمتولد م یرتغ با محبت، -
 دروغ گفتنش کم کنه! یزاناز م یابه ما دروغ نگه  یااون فرد  شهیم

 را رها کرد. دستم

 .یر شب به خ -

ناراحت است؛ اّما  یزیکه از چ  دانستمیو م کردمیرا حس م یشصدا لرزش
نخواهد  یکه از من دلدار  یاست تا زمان  ینغمگ یکس  یگرفته بودم وقت   یاد

اوقات انسان  یبا خودش خلوت کند! گاه  ینشوم و بگذارم کم یک به او نزد
 یگراند یبازگو کردن آن برا یرااز مسائل را با خودش حل کند؛ ز یلیخ یدبا

مورد سوءاستفاده قرار  یینهبلکه زم شود؛ینه تنها باعث سرزنش شدن م
که تنها راه نجات خودمان از   یمرا بدان  ینا  ید! ما باکندیفراهم م  یز گرفتن را ن

کار  موردیب  هاییجز دلسوز یگرانو از د یممشکالت، فقط خودمان هست
 !آیدیبر نم یگرید

که نشان از   یالنامنظم  فر  یهافرستادم و به نفس یرونرا مانند آه به ب نفسم
 یهبا مشکالت گر   یاروییرو  یقدم برا  ینگوش سپردم. اول  داد؛یکردن او م  یهگر 

ها آن یداست و با یمان اضاف نمک در بدنچند قطره آب ینکه ا  ییاست؛ گو
 هایبه انسان دارد، برخ   یدوم بستگ   ی. مرحلهیمتا سبک شو  یزیمبر   یرونرا ب
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 یگر د یو بعض آوردندیم یرو یریگدارند؛ به گوشه یفیلط اییهکه روح 
راه   ینتر شدن خطرناک «یرگدو، »گوشه ینا ینکه از ب شوند؛یم یعصبان 

او را به  یدناراحت است نبا یکه کس  بینیمیم یمقابله با مسائل است. وقت 
مان را در نگاه یمانهاو حرف گیریمدستانش را ب ید! بایمحال خود رها کن

 یستکه تنها ن  یابدیکار ما در م  یناو از ا  یم؛شو  یرهو در سکوت به او خ  یزیمبر 
 یانسان  ی! تجربه به من نشان داده؛ وقت یمدر کنار او هست شهیو ما هم
 یمشت چرت و پرت  یکاست؛ مرهم دردش، »سکوت« است؛ نه  یناندوهگ
 !یمذارگیم یشان را دلدارکه اسم

. آخ که باز هم افسار  افکارم از دستانم یدمکش  یسرم گذاشتم و آه   یرا رو  دستم
افکار  گستاخ بکنم تا به  ینبه حال ا یهر چه زودتر، فکر یددر رفته است. با

 نشوم! یهتشب هایوانهد

*** 

 دادم و از او جلو زدم. یالرا به دست فر  پشتیکوله

 یم؟کجا بر   یدحاال با -

 به انگشتر کردم و کالفه گفتم: نگاهی

 !گهیانگشتر بگه که نم ید. بادونمینم -

و باعث شد توقف کنم. به سمت او برگشتم و به چشمان  یدرا کش لباسم
 .یدمشدم و خند یرهترسانش خ

 !یال؟فر  ترسییم یباز از چ  -
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 گفت:  یآشنا نبود! با لحن معصوم و غمناک  یمبرا یگر د چشمانش 

 از خودم! -

 

 - ییفصل چهارم: جدا -

 

 !ستیبیروزگار عج روزگار،»

و دم  یده*نت« دیاکه کشته شدن »اعتماد« را به دست »خ**  ییهاشب چه
 نزده!

و ساکت  یدهشکسته را د یهاخراش  دلگوش یادهایکه فر ییروزها چه
 مانده!

 تفاوتیو باز هم ب  یدهرا که نشن یجان سوز یهاُپر سوز و آه یهاناله چه
 مانده!

 !ستیبیروزگار عج روزگار،

 !زنی؟یزجه م یچه کس برای

ندارد تا  ایینهروزگار س کهینقافل از ا ی؟تا دل روزگار را بسوزان  کنییم ناله
 یرگذار او تاث یرو یدرد و فغان  ی،خون، اشک، آه  یچدر آن بتپد! ه یقلب
 ... .یستن
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شده از چشمانت را درون خفا  یجار هاییدرا خفه کن و مروار هایتزجه 
 !یز بر 

 !«شوندیم یرابتو س یهاکه با اشک   ستییهااز تشنه یز لبر  روزگار 

 

بلند  یمصورتم گرفتم و از جا یخورد دستانم را جلو یمهاکه به چشم  ینور با
و غرق در  یختهصورتش ر یرو یشانداختم که موها یالیبه فر  یشدم. نگاه 

کردم چشمان  یشدم. سع یرهاش خخواب بود. کنارش نشستم و به چهره
بود.   نگرم و سوزا  ید،که مانند خورش  یطر آورم، چشمان را به خا  اشیدیخورش
که از   یدو بگو یایدبه خوابم ب ید! چرا او بایست؟چ امیدهکه د  یخواب  یر تعب

 یسرمان رها شد و رو یاز درخت باال یدهبرگ خشک یک! ترسد؟یخودش م
برگ   یدنو آن را از خودش کنار زد. با د  یدپر   یشصورتش افتاد. با ترس از جا

 قلبش گذاشت. یو دستش را رو یدکش  یقینفس عم

 ها! یدمهوف...ترس -

را  یآب  یگرفت. دستم را جلو بردم و کوله را از کنارش برداشتم. بطر   امخنده
که در آن بود؛ دست و صورتم   یآوردم و با آب  یرونکه از عشق گرفته بودم، ب

کرد و من هم مشغول   یگرفتم. تشکر   یالا به طرف فر را شستم و بعد آن ر 
 ی. ستارهیمافتاد  راهو به    یملقمه گرفتن شدم. بعد از خوردن صبحانه، بلند شد

 یهاابر   یشهکرده بود و مثل هم  یغ خود را از ما در  ینور و گرما  رحمانهیمادر، ب 
. جنگل میاز راه را رفته بود یمین یباً او را محاصره کرده بودند! تقر  یاهس

 ی. صدارسیدندیتر به نظر مها بلندها و سبزهتر شده بود و درختمخوف



 

 
241 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

از قبل  تر یک تار یو آسمان، مقدار کردیرا به آدم القا م یها حس بدقورباغه 
به   توجهیبه صورتم برخورد کرد؛ اّما ب   یآب   یهاشده بود. احساس کردم قطره

 آن، قدم برداشتم.

 !یادفکر کنم داره بارون م -

 گفتم:  تفاوتیبه آسمان انداختم و ب  نگاهی

 نه. -

 گفت:  یقرار گرفت و با نگران  جلویم

 !یمنش یستا اگر بارون اومد خ یریمپناه بگ ییجا یه یانکن! ب یلجباز -

 نگرانش انداختم. یبه چهره نگاهی

 !یفتیمراه ب ید...باآیدیگفتم که، بارون نم  -

 یزیکرد و چ یدننم شروع به بارتر رفتم. باران نمکنارش گذشتم و جلو از 
 نگذشت که شدت گرفت!

 یمانپا یر ! زدیدمیم ینسرزم ینباران را در ا یدنبود که بار بارییناول این
ل جمع شده بود و تا ز ل فرو رفته بود یر  گ   یاد،! وجود رطوبت  زیمزانو در گ 

 .کردیسخت م یمانرا برا یدننفس کش

 !یمفکر کنم گم شد -
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مادر خود را  یابان،را داشتم که در خ یا. حس بچهیختدر دلم فرو ر چیزی 
! آب دهانم را با صدا قورت یردکمک بگ  یکه از چه کس  داندیگم کرده و نم

 محض بود. یقتیکه حق  یرا انکار کردم. حرف  یالدادم و حرف فر 

 !یمنه، ما گم نشد -

درختان سر به فلک  ینا یانما م ی؛نبود! آر شیب یبیحرف  من، تکذ این
 شد؛یآسمان م  یدنشان مانع از درست دو بلند قامت که شاخ و برگ یدهکش

 یموها یالسر خورد؛ از البه امیشانیپ یاز رو یآب  ی! قطرهیمگم شده بود
بود. حس  دهاز آب ش یسخ یمانافتاد. سر تا پا ینعبور کرد و به زم یمابرو
. با هر چرخیمیدور خودمان م یمبلکه فقط دار رویم؛ینه تنها جلو م کردمیم

 یمانپاها  یر که در ز  یآلود گل  شاالپ شاالپ  آب  یصدا  داشتیمیکه بر م  یقدم
به هم خوردن   یمان رسوخ کرده و صدا. سرما به تنشدیوجود داشت بلند م

شد   یکبه من نزد  یالفر ته شده بود.  یخُشرُشر آب، آم  یبا صدا  یمانهادندان
که   یدر حال یباش یگراند گاهیهقدر سخت است که تکو دستم را گرفت. چه

بودن سخت و  یقدر تظاهر به قو! چهیدار گاهیهبه تک یدیشد یاز خودت ن
که دور خودم   اییمحکم ؛ اّما ساختگ   یوار  د  ینآور است! کم مانده بود اخفقان

ا نشان داده و داد بزنم؛ آره، ما گم و ضعفم ر  کندبودم در هم بش یدهکش
 یهاو خم جاده  یچپ  یانجنگل  درندشت؛ بلکه ما در م  ین! نه فقط در ایماشده
دوران  یخفته ین  در سرزم ی،پوشال یهاعشق یانوسدر اعماق اق ی،زندگ 
 . از همانیماگم شده  بافیم؛یکه به هم م  ییهادروغ  یتارها  یالدر البه  ی،کودک 

 !یمکه ما گمشدگان هست  یم! بهتر است بگویماول هم گم شده بود

 گفتم:  یتو با عصبان یدمکش  یرونرا از دستم ب دستش
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 ییداره چه بال  ینمبه من نچسب! بذار بب  قدر ینا  کنی؟یگونه رفتار مچرا بچه  - 
 !یادسرمون م

 یدشرا در هم ک  یشهاگران تمام شده بود. ابرو  یشحرف من، برا  ینکه ا  گویی
سمج آب را از صورتش کنار زد. دستش را جلو آورد  یهاو با دستانش قطره

 ینزم ینداشتن  تعادل، رو یلو مرا هول داد! چند قدم به عقب رفتم و به دل
ل به صورت و لباس و  یدمکش ایمه. دستم به چشمیدپاش یمهاافتادم. گ 

 .یدرس دادش به گوشم یآلودم را از هم باز کردم. صداگل  یهامژه

 یادن یتو کنییخودخواهه که فکر م یتو یر تو هست! تقص یر همش تقص -
 یهمه کنیی! فکر مدیینم یتاهم یو به کس یفقط خودت وجود دار

غرور  ینحق حرف زدن ندارن! حالم از ا یگرانهات درست هستن و دحرف
 !خورهیبهم م شهیم تر یشو ب تر یشت که هر لحظه داره بمسخره

مرا با  گونهینا یوقت کس یچگوش دادم. ه  یشهاو با بهت به حرف آرام
بلند شدم   یماز جا  یمانرا فشرد، پش  یمرو نکرده بود. بغض گلواشتباهاتم روبه

! یداش گذاشتم که خودش را به عقب کششانه  یو به طرفش رفتم. دستم را رو
 یدهکه د  خوابیآشنا نبود؛ درست مثل    یمبه چشمانش نگاه کردم. نگاهش برا

 گفت:  یبودم! با لحن مرموز

 تونهینم یخوبه که کس یلیخ ینا کنم؛یاوقات فکر م ی...گاه دونییم -
 مون رو بخونه!ذهن

 :یدمکردم و پرس  یز شد. چشمانم را ر یرهبه پشت سرم خ و

 معلوم هست دا... . -
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دم و حرفم ناتمام ماند. حس کر  یچیدسر و گردنم پ ییهدر ناح یدیشد درد 
 یهاو نه شالق قطره شنیدمیرا م یینه صدا یگر ! دکشدیسوت م یمهاگوش

 رفت و... . یاهی! چشمانم سکردمیتنم حس م یباران را رو

 

*** 

 کل  دانای

 

 !ینم؟که برگردم به سرزم  تونمیاآلن م -

را باال انداخت و با چشمان خمار و  یشبه سمت او برگشت. ابروها آرامآرام 
 .یستسبزش او را نگر 

 کن!  یشهصبر پ یفعاًل زود است، کم -

 .یداش لرزدر چشمان دختر جمع شد و چانه اشک 

 .یاّما تو به من قول داده بود -

بود. سرش را به عقب   یجور خاص  یشهاکرد. خنده  یابلند و مستانه  یخنده
 یباً در اتاقک  تقر  یشهاقهقهه ی! صداخندیدیبلند م یو با صدا انداختیم

طور بودند! همان  یدنحال خند  که صدها نفر در   ییگو  شد؛یمنعکس م ی،خال
اتاقک بود،   وسطکه    یازدهو زنگ   یفلز   ی  به سمت صندل  زدیکه نفس نفس م

 یاز رو یبیگذاشت. س یشآن پا یرا رو یشنشست. پا یشرفت و رو
 یو بو یرینبه آن زد. طعم  ش یبود برداشت و گاز یز م یرو که  ایخورییوهم
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رو دو چندان  اشیو خوش یچیدقرمز و درشت در دهانش پ یبس یبهشت  
 شکنجه انداخت و خونسرد گفت: یهاو دستگاه هایر به زنج یکرد. نگاه 

 !یممان بزنقول یر که ز  یماجازه را دار یناوقات، ا یگاه   -

 و با ترس گفت: یدبه خود لرز دخترک

 .یستن یکار خوب   یناّما ا -

 یت...دلم برادانییم یول کنی؛ینبودنش را تو مشخص نم یاخوب بودن  -
 !یبرگرد ینتکه به سرزم  دهمیاجازه م ینهم یبرا سوزد،یم

سال  یناش آن هم بعد از چندخانواده یدنخوشحال شد. تصور د دخترک
 !کردیوادار م یدنتپ قلبش را به تندتر  ی،دور

گاز زده را در هوا   یبرا به طرف دخترک پرتاپ کرد و دختر با هول، س سیب
لبانش   یاش را از روزدهکرد لبخند ذوق  یانداخت. سع  یینگرفت و سرش را پا

 سخت بود. یار او، مهار کردن احساسات بس یپاک کند؛ اّما برا

 سوخت؟ یتچرا دلم برا دونییم -

 شد. یرهبه او خ اشیشگیهم یوبا کنجکا دختر 

به منافع خود،  یدنرس یهستند که برا یافراد، کسان  ینتر چون بدبخت -
 !زنندی*نت میادست به خ**

آتش گرفته بودند و کباب  یدل  دخترک را مانند مارشمالو، باال گویی
 .سوزاندندیاو بدجور، دل را م یها. حرفکردندیم



 

 
246 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 *** 

صورتش  یکرد دستش را جلو  یزد و سع یرا از هم گشود. پلک  هایشپلک 
را  یشهاکرده بود. از کنج چشم، دست  یر گ  ییدستش به جا ییاّما گو یرد؛بگ
گردنش بود که   یرو  یابسته شده بودند. قالده یمحکم  هاییر که به زنج  یدد

 بچرخاند! یز نتواند گردنش را ن ی  او حت  شدیباعث م

 بود. «یالنش آمد »فر که در ذه  یاسم اولین

 .یالفر... -

را  یکفش  یشدن پاشنه یدهکوب  یبعد صدا یدرب بلند شد و کم یغ  ج صدای
چشمانش قرار گرفتند.   یجلو  یرنگ   یچرم و مشک   یها. چکمهیدشن  ینزم  یرو
و به آن شخص   یاوردسرش را باال ب  توانستیکه نم  کردیقدر گردنش درد مآن
اش را در بر گرفت و سرش را با شتاب به سمت چانه  یشود. دست  سرد  یرهخ

در  ینشدن  یفتوص یترق و تروق  گردنش بلند شد و درد ی. صدایدباال کش
 لبیر سبز رنگ برخورد کرد و ز  ی. نگاهش با دو گویچیدکمر و ستون فقراتش پ

 با بهت گفت:

 تو؟! -

آن نشست. دستانش   یورفت و برعکس ر   یزد. به سمت صندل  یپوزخند  زن،
 اش قرار داد و با تمسخر گفت:چانه یر را ز

 !ی؟آره...من! تعجب کرد -
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متنفر   یاز کس  ینچن  ینشد؛ او تا به حال، ا  یدار آشوب پددر چشمان دل  نفرت 
تر بسته بود و لحظه به لحظه بزرگ  یلهدر دلش پ  ینهک  یشم،نبود. مانند کرم ابر 

 بلکه هتل پنج یست؛دهد، دل که ن یجارا در خود  «ینهکه »ک  ی! دلشدیم
 است! یاطینش یستاره

 

*** 

 آشوبدل

 

کند؟ احساس کردم درون   یکار  ینبودم! چگونه توانسته بود با من چن گیج
 یدر باطن داشتم برا  یشده بودم؛ ول  یرهخأل هستم. در ظاهر تنها به او خ  یک 

و  نمودمیمرور م ییک یکیمان را طراتخا گرفتم؛یام عزا ماحساسات ُمرده
 .کردمیشان دفن مکوچک   یهاها را در قبر آن

دل شکستن، هنر است!  یست؟دل شکستن هنر ن گوید،یم ی! چه کسآوخ
 آن را فراگرفته بود! خوبیلیکه او خ  یهنر 

 یف! زبان افکارم از توصیدیمشن یمانشکستن قلبم را هر دو یکنم صدا  گمان
کلمه درست کردن و جمله ساختن دارد؛   یحرف برا  ۳۲ماجرا قاصر است؛    ینا

 .دهدیم یلمجمله را تحو یک اّما فقط 

 !«یآشوب؛ رکب خورددل یخورد رکب»

 سالم. -
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 او نگاه کردم و جوابش را ندادم. به 

 !یکرد  یر که بدجور گ  بینمیم -

 ینو ا کردیانداختم و چشمانم را بستم. تمام عضالتم درد م یینرا پا سرم
 بود. یدهو قالده امانم را بر  یر زنج

 بهت گفته بودم اعتماد نکن...نگفته بودم؟! -

 :یدمهم فشار دادم و با خشم غر  یرا رو هایمدندان

 ی؟خالص کن هایر زنج ینمن رو از ا تونییسرزنش کردن م یبه جا -

 ها را لمس کند!گذاشت؛ اّما نتوانست آن  هایر زنج یو رو را باال آورد دستش

 تونمیو کمونم م یر و ت یر رفته؟! تنها با شمش یادتندارم!  یمن وجود خارج  -
رو شکست! به  یمضخ یر زنج ینا شهینم یر رو لمس کنم که با شمش یلوسا

دست  یلبه وسا تونمیم کنه؛یم یداپ یشکه قدرتم افزا  یعالوه...فقط مواقع
 بزنم!

 گفتم:  یتعصبان با

 ی؟سرزنشم کن خواییم ی؟پس چرا اومد یاداز دستت برنم یحاال که کار -

تأسف تکان داد  یبه نشانه ی. سر یستمرا نگر  اشیبا چشمان عسل چیستا
 وار گفت:و سرزنش

 هستم که تنهات گذاشت و رفت. یمیتبهتر از اون دوست به اصطالح صم -

 دادم. ینیچ امیقلم ینیو به ب یدما در هم کشر  هایماخم



 

 
249 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 اون مجبور بود. - 

 .یدخند آرام

 !کنییم یاز اون طرفدار یکه هنوزم دار  یقدر ابله هست چه -

و حال   یچیدبار در ذهنم پ ینهزارم یبرا یالفر  یهامن ابله بودم. حرف آری
 تر کرد.خرابم را خراب

 یبردند و در پرورشگاه  ینبه زم دند؛یپنج ساله بودم که من رو دزد تقریباً »
 یمن رو به فرزند یلی،به نام جواد و ل یگذاشتند؛ چند سال بعد، زن و مرد

اتفاق  یک اتفاقات، تنها برحسب  ینشما. ا ییههمسا یمقبول کردند و ما شد
که فرزند   دونستمیم لشده بود و از همان او یزیرنبود؛ بلکه از قبل برنامه

که امروز   دونستمیم ی  خواهم شد؛ حت  یو دوست چه کس یخوانده چه کسان 
 !«دهیرخ م یچه اتفاقات 

خانواده و  یشپ تونمینم یوردم،ن جاینکه تو رو به ا  یمن گفتند تا زمان  به»
 یپل یک  ی؛بود یلهوس یک من فقط  یبرم...من مجبور بودم! تو برا ینمسرزم

 .«رسوندیم میواقع یکه من رو به خانواده

کرده بود نشان از   ییر رفتارش، طرز سخن گفتنش، همه و همه تغ نگاهش،
و تا مغز استخوانم نفوذ  یچیددر بدنم پ ی. درد بددادیم یشهاصحت حرف

مرا نگاه  یشدم. با چشمان خونسرد یرهخ یستاکردم و به چ یاکرد. ناله
آمد و دستم یود، قطعًا به کنارم مب  جاینا  یال! اگر فر گفتینم  یزیو چ  کردیم

که به تمام   یفکه نبود! ح  یفح ی»حالت خوبه؟« ول گفتیو م گرفتیرا م
 مان پشت کرده و رفته بود!خوب یروزها
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اّما بهت   ی؛دار  یشرو در پ  یسخت   یروزها  شه؛یکم شروع مدردهات داره کم  - 
 آزادت کنم. منتظرم باش. جاینکه از ا  دمیقول م

کرده بودند و   یسرا خ امیشانیدرشت  عرق، پ یهاشد. دانه یددوباره ناپد و
 یاحساس کردم. سرم را با سخت   یمپا  یرا رو  یزیچ  ی. نرمزدمینفس نفس م

موش،  یدنبود. با د یمکه کنار پا  یدمرا د یرنگ  یاهس یانداختم و موش یر به ز
و پشت   زدیم  یغیا بود؛ ججینا  یالم. حتمًا اگر فر افتاد  یهو به گر  یدبغضم ترک

 کنند!  یوانهمرا د یشها! گمان کنم قرار بود خاطرهشدیم یممن قا

 یرهبود؛ خ یزانکه از سقف آو  یاسوخته یمهرا باال گرفتم و به المپ ن سرم
 المپ شباهت داشت! ینشدم. چه قدر حال و روز اآلن من، به ا

است؛ تمام جانم درد   یدهبه او مواد نرس  یکه چند روز  یزدم. مانند معتاد  داد
 یهاناله  کردمیکرده بودند. احساس م  یبند  یرهج  یمنفس را برا  یی! گوکردیم

دور سرم  یف،و کث یگچ  یوارهای! دشنومیم یز بدنم را ن یهاسلول
از  یآب وقت  یهاکه قطره  یکند شده بود به طور  یمو زمان برا چرخیدندیم

 ینتا به زم کشیدیطول م هایقهدق شدند؛یسرم جدا م یباال سقف سوراخ
بلند  یاز صدا شنیدم؛یرا م یازنده یر غ یاهر نوع موجود زنده  ی! صدایفتندب

و تعداد دفعات  امینهقلب در س یدنکوب  یکوچک گرفته تا صدا  یهامورچه
 !یمهاپلک زدن

درب، با جهش   یالالبه  باز شد و نور از   یرجیریج  یزده با صدازنگ   ی  فلز   درب
اّما با بسته شدن درب، ناکام ماند و به اتاقک  سرد و کوچک  ید؛به داخل پر 

درآورد؛ گمان  یزی،و یز و ی. المپ قطع و وصل شد و از خودش صدایدنرس
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اّما فکر  د؛خاموش شو یشههم یکه برا  خواستیعمرش بود و م یکنم آخرا 
او را از رفتن باز  شود؛یتر و سردتر متنها یشهاگر برود، اتاقک از هم ینکها
 !داشتیم

 گونه است؟حالت چه -

 یگ  بود و د یچیدهدور تنم پ یچک هم فشار دادم. درد مانند ُگل  پ یرا رو لبانم
 کرد!  یز صبرم را لبر 

 یاد؟سرم م ییداره چه بال -

! یدبلند خند یها با صدارا به عقب انداخت و درست مثل جادوگر  سرش
! یستصورتش گرفت و گر   یاش قطع شد. دستانش را جلوبعد خنده  یالحظه
داشت   اییدو قطب  یت! او شخصآوردیو دلم را به درد م  لرزیدیم  یشهاشانه
 !هداز خودش نشان د  یچه واکنش  یدبا  هایییتکه در چه موقع  دانستیو نم
 بود! یمار ب یک »آذرماه«  ی؛آر

اش را در دهان فرو برد و را پاک کرد و انگشت شست و اشاره هایشاشک 
و بلند قامت وارد اتاق شدند و به   یکله  یزد. درب باز شد و دو فرد قو  یسوت 

 ینشان بود و مانع از اصورت یرو یرنگ  یسمتم حرکت کردند. نقاب مشک 
شده  تهکه به من بس هایییر ف غل و زنج. به طر ینمها را ببکه آن شدیم

افتاد؛  ینزم یرو جانمیها را باز کردند. تن خشک شده و ب بودند؛ رفتند و آن
ها را کنار بزنم و فرار به خودم دهم و آن یرا نداشتم که تکان  ینقدرت ا یحت 

 کنم!
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 ی. آذرماه با همان خونسردیدندرا گرفتند و مرا به عقب کش بازوانم 
 .کردیداده بود و ما را تماشا م یهتک یوار به د ینهدست به س اشیشگیهم

به قفس وصل کردند  یانداختند و دربش را بستند. طناب  یدر قفس  بزرگ  مرا
قفس کز کرده بودم و لبان  خشکم از   ینمودند. گوشه  یزانو آن را به سقف آو

 رس از ارتفاع! ترس! ت ی؛. بللرزیدندیترس م

 اآلن حالت چطور است؟ -

رنگ  قفس را  یمشک  هاییلهم یبان  حال و احوالم! شگفتا! گر  یناز ا شگفتا
 ینا  یاگر که به جا  شدیآذرماه، در دست گرفتم و فشردم. چه م  یبان  گر   یجا
بود و جانش را  یمهاگردن  آذرماه در دست جان،یسرد و ب  هاییلهم
 دارد! ین هم، حد! منفور بودستاندم؟یم

 !ید؟انداخت ینچرا من رو داخل ا -

معلق بود و  ینهوا و زم  ینبرخورد نکند. قفس ب  یینکردم، نگاهم به پا  سعی
 را رصد کند! یینام، لجوجانه اصرار داشت که پانگاه ناخلف

 !یشدن هست  یل. تو درحال تبدیمرفت بگو یادمآه... -

 افتاد. یینقفس سر خورد و به پا هاییلهدستانم عرق کرد و از م کف

 !ی؟چ  یعنی ین...اینا -

 زد و با غرور کاذبش مرا نگاه کرد. پوزخندی

 ... .یبه زود کهینا یعنی -
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جلوتر آمد و دستش را باال آورد. قفس را هل داد و باعث شد قفس در  کمی 
تا  یدمهوا به چپ و راست حرکت کند! آب دهانم را قورت دادم و لب گز 

اش که همان آذرماه به خواسته  شد؛یاگر بلند م  یرابلند نشود؛ ز یغمج  یصدا
را  هایماخنبدتر بود! ن یماز ننگ هم برا ینو ا رسیدیترساندن من است؛ م

را به وجود آورد   یناهنجار  یکه صدا  یدمقفس کش  ی  و فلز   یرینسطح ز  یرو
 کرد.  یختنم را س یو موها

 َسرت از تنت جدا خواهد شد! -

 یمدار خارج شد. پاهاکرد و از اتاقک به همراه آن دو فرد نقاب  یبلند یخنده
 یا. به نقطهیدمخواب ی،سطح سرد و فلز  یو به پشت، رو یدمآرام کشرا آرام 

 یهاشدم. درد تمام شد و حال نوبت سرما بود! دندان یرهاز سقف قفس خ
ضربات،   یننمانده بود که از شدت ا  یزیو چ  خوردندیمحکم به هم م  یدمسف

 ترک بر دارند.

 «یبود یلهوس یک من  یفقط برا تو»

 پیچیدیدر ذهنم م  یال،فر   ین  سنگ  یهابار بود که حرف  ینچندم  یبرا  دانمنمی
 یشتر مشت حرف از من ب  یک بودم که قدرت    یده. حال فهمکردیو قلبم را له م

که به هم  یستندپراکنده ن یهاکلمات تنها چند عدد حرف ی؛است! آر
. کلمات ندنوع سالح هست یک بلکه کلمات  شوند؛یم دار یو معن چسبندیم

 ی  زدن، حت   یلیس  یاقدرت دارند؛ قدرت نابود کردن، نوازش کردن، مشت زدن  
 لگدمال کنند!  یشان،پاها  یر درآورده و ز  ینهرا از س  یرا دارند که قلب  ینا  ییتوانا
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 یلتبد ین،به زم یدهنرس آمد،یم یرونکه ناخواسته از چشمانم ب  هاییاشک  
کردم چشمانم را   یسع  ! کردیتوقف م  یمهاگونه  یو رو  شدیم  یخاز    یبه بلور

 خواب غرق کنم. هاییکیببندم و خودم را در تار

*** 

 !ی؟چ  یعنی -

 دهانم گرفت. یگفت و دستش را جلو  «هیسی»

 !یکن  یدانجات پ یتا بتون  یکن  یمراحل تکاملت رو ط  یدبا -

دستانم سبز شده   یکه به جا  یرنگ   ییطال یهابا رگه  یدسف یهابه بال  نگاهی
دهانم بردارد؛  یرا از رو یفشبود؛ انداختم. سرم را کج کردم تا دستان ظر 

 :یدمغر 

 هستن؟ دستام کجا رفتن؟! یچ  یگهد هاینا -

 شد؛یکه کالفه م یعادت داشت وقت  یارا در حدقه چرخاند؛ گو چشمانش
که چشمانش را  یاهشو س یمبچرخاند. به خط چشم  ضخچشمانش را 

را تکان داد و  اشیو مشک  یدهکش  یشدم. لبا یرهخ داد؛یتر جلوه مدرشت
 مرموز گفت:

 !یستیتو انسان ن -

 یال. دستانم را مانند فر دانستمیداشت و من نم  یعجب هوش  یستا! چشگفتا
چون  یدم،را به هم کوب یمهابال یمالبته بهتر است بگو یدم؛به هم کوب
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شده بود! صورتم را کج و کوله کردم و با  یدپدنا یبه طور ناگهان  یمهادست 
 رو به او گفتم: یمسخره باز

 هستم خانم دکتر؟! یحاال من چ  یدی؟از کجا فهم یوا -

اگر  شک ی! ب نگریستیبود. لبانش را جمع کرده و مرا م یکاماًل خنث   صورتش
و  ینتر بروم؛ او سرزنده یسهکه از خنده ر کردیم یبود؛ کار جاینا یالفر 

خنده از لبان کوچک   هایدر سخت   ی  و حت  شناختمیبود که م  یدختر  ینتر شاد
و خاطرات  سمکه چرا ا دانمی! نمشدیاز چشمان براقش پاک نم یو شاد

 .شدیاز ذهنم پاک نم یالفر 

 هاست؟حرف یناآلن وقت ا -

 ام را در حدقه، به گردش در آوردم.سوخته یاو قهوه یدهکش  هایچشم

 یمن با چ  ید؛خار یمپاها یاهاست؟! خب اگر دستم پس وقت کدوم حرف -
 اون رو بخارونم؟

 گفت:  خیالیفاصله گرفت و ب  یقفس کم از 

 با نوکت! -

 یرونکه کم مانده بود از کاسه ب  یاتر کردم، به گونهدرشتم را درشت چشمان
از حد معمول  یکه چشمانم کم گفتیبه من م اییحس قو یک بپرند. 
 اند!تر و گردتر شدهبزرگ

 یه؟چ یگهشگفتا...نوک؟! نوک د -

 داد و ترسناک گفت: اشینیبه ب چینی
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وقت  و اون یادها نوک ماون یجا ی؛و دهانت رو که از دست بده  ینیب - 
 داد! یمهلکه فرار ینتو رو از ا شهیم

صورتم   ینبود که رو  یدست   یف،به صورتم بکشم؛ اّما ح  یدست   خواستیم  دلم
 زمزمه کردم: لبیر ز آلود،یجشود! گ یدهکش

بشه، فقط قرار بود؛  جوریین. قرار نبود اشمیم یوونهعجب! گمونم دارم د -
 !نجات بدم یرو از مرگ حتم هاییفضا

 دار...َاشوُزشت!خدانگه -

مرا  یگر ام بار دزدهزنگ  یبودم؟ حافظه یدهکلمه را کجا شن ین! ااشوزشت؟
 از قبل شدم. تر یجنکرد و گ یاری

انداختم و  یکرده بود؛ نگاه   یینرا تز  یوار د یهاکه گوشه  یعنکبوت  یهاتار  به
؛ گوش بود هایکینزد ینکه در هم  یسوسک  یهاتکان دادن شاخک  یبه صدا

 ارتباط برقرار کنم؟! یواناتبا ح توانمیکه م  کردمیسپردم. چرا حس م

 

*** 

 کل  دانای

 

لخ لخ  یبعد، صدا  یاو کرم رنگ زد و منتظر ماند. لحظه  یبه درب فلز  ایضربه
. یدشان شنخانه یاطح یشده یمانسطح س یرا رو ییشدن دمپا یدهکش

ل درآمده بود؛ هر ماه بزرگ  یکم  کهینزد. پس از ا  یلبخند تر شده و از آب و گ 
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 گذراند؛یها مکه در جوار آن  یو بعد از چند روز زدیبه پدر و مادرش سر م 
ها سر که به آن  شدیم یاّما حاال حدودًا ده سال گشت؛یبرم یندوباره به زم

 نزده بود.

 یکه پاها  یرنگ  یو آب  یکیپالست هایییدمپا یرو یالباز شد و نگاه فر  درب
شد   یدهماند. نگاهش به باال کش  یرهو چاق مادرش را در بر گرفته بود؛ خ  یدسف

خال  یگذر کرد و رو  یزرد و صورت  یهابا گل یو دامن بلند  مشک  یراهنو از پ
و کوچک مادرش  زکنا یهالب مادرش متوقف شد. لب یو کوچک  باال یز ر

 تکان خورد:

 !یال؟فر  -

را باز و بسته کرد و در آغوش گرم مادرش فرو  یسشدار و ختاب هایمژه
 رفت.

 ی؟باور کنم خودت  -

و چروک   یگوشت   یهامادرش بلند کرد و لپ  یافتاده  یهاشانه  یرا از رو  سرش
 پشتش در هم فرو رفت.  کم  یمادرش قرمز شد و ابروها  یها. گونهیداو را بوس

 باور کن. -

 یالم؟...فر یبرگشت  یچطور -

 زده گفت:زد و غم یلبخند تلخ  فریال

 برگشتم. کهینمهم ا -
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ها مژه  یسیخ  ینشآست  یهاو با لبه  یدکوچکش را باال کش  یمهن  ینیب  شهدخت 
بشاش  دخترش را  یتر بتواند چهرهو چشمان چروکش را گرفت؛ تا راحت

 .یندبب

. یدشهدخت را گرفت و او را به عقب کش یشانه ییبزرگ و پر مو دستان
 مادرش بود؛ گرفته شد و باالتر رفت. یهاشانه یکه رو  یاز دست نگاهش 

 بابا! -

بر  یالبه سمت فر  یبود و قدم یستادهطور، محکم و با صالبت اهمان پدرش
اّما فقط خدا  کرد؛یغرور خود را حفظ م ید! بایگر . مرد بود دداشتینم
 تک دخترش تنگ شده است. یقدر دلش براکه چه  دانستیم

 دختر! یکرد  ییر تغ -

به  یالو فر  کردیاو را دختر خطاب م زد؛یرا به اسم صدا نم یالفر  گاههیچ
جلو رفت و دستانش را دور  یبود. کم یپدرش، راض یهادختر گفتن ینهم

ستبر او قرار  یینهس یپهن و استوار پدرش حلقه کرد و سرش را رو یهاشانه
 داد.

 بابا فراز... . -

بگذارد؛ اّما دستش مشت  یالدار فر کمر قوس  ید تا رودستش را باال آور  فراز 
 شد و کنار بدنش قرار گرفت.

 !یایدختر؟! قرار بود زودتر ب یکجا بود  -
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رنگ پدرش، پاک کرد و  یاو سورمه ینخ  یراهنرا با پ اشیقلم ینی  ب فریال 
، قرمز شده اشک  ی  سرش را باال آورد. پوست  حساس صورتش از شدت شور

 ی  دسته موتور هاییلاش را باز کرد و به سبکرده. چشمان پفسوختیو م
 شد. یرهپدرش خ

 ین؟رو نزد هایلسب ینشما هنوز ا -

ل شود و او قائ یبرا یادیاحترام ز شد؛یخشک و مغرور پدرش باعث م رفتار 
 او را »شما« خطاب کند!

 رو دوست داره! هامیلمادرت، سب -

 گفت:  یکرد و با لودگ   یاخنده فریال

 !یننبود یلذلبابا...شما که زن -

را در دستش  یالکرد و گوش فر   یکه تا آن لحظه ساکت بود؛ اخم  شهدخت
 .یچاندگرفت و پ

 ی؟ما دخالت کرد یهاتو کار  یومدهباز ن -

 سرش را کج کرد و با درد گفت: خندید؛یور که مطهمان فریال

 آخ مامان! -

را رها کرد. دستانش را به کمرش زد و  یالزد و گوش فر  یلبخند شهدخت
 طلبکارانه گفت:

 ی؟تا خود صبح پشت در بمون  خواییم -
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زمان تپلش داد و هم یکلبه ه یو شهدخت تکان  یددستانش را کوب فریال 
 درب کنار رفتند. یهم از جلو شوهرش را گرفت و با ییقه

را با  شانینقل یکوچک  خانه  یاطح یشد و گوشه گوشه یاطوارد ح فریال
 چشمانش رصد کرد.

 یشان انداخت. صدابه تاب  بسته شده به درخت انار  در خانه نگاهی
وسط  یز کوچک و تم  ی،. به حوض آب یچیددر گوشش پ اشیبچگ  یهاخنده

شد.   یرهشده بود؛ خ  یدهقرمز، چ  یرز و شمعدان   یهاکه دورتادور آن گل  یاطح
 یاطکرد و باعث شد؛ چشمانش را به سمت ح  یدلبر  اشینیخاک در ب یبو
بود؛ سوق دهد.   یوار د  یکه گوشه  ییخانه و آب و جارو  یشده  یمانس و سیخ

دند که رفتند و وارد خانه شدند؛ اجازه دا یاطشهدخت و فراز با لبخند از ح
به دور  یکند. نگاه   یداشته باشد و رفع دلتنگ  یبا خود خلوت  یدخترشان کم

به سمت  وقپدر و مادرش، لبانش کش آمد و با ذ یدنو اطراف کرد و با ند
و دستش را بلند  یستادا یشنوک انگشتان پاها یدرخت انار حرکت کرد. رو

درشت و  ییوهم اش توانست بهکرد. تنها نوک انگشت  کوتاه و تپل  اشاره
دارد.  یز دردسرها را ن یندرخت برخورد کند؛ کوتاه بودن قد، ا یقرمزرنگ رو
بود؛ به  هایوهم اشقرا دوست نداشت؛ او ع هایوهآشوب که مبرعکس  دل

 یر انار ز هاییاقوتسفت   یمهبود که استخوان ن ینخصوص انار! عاشق ا
اش جمع شد ! لب و لوچهیچدملس انار در دهانش بپ یو مزه یایددندانش ب
 از درخت سرسبز و پر برگ، نگاه کرد. یزانبه انار آو یو با ناراحت 

 یال . فر یدبه سمت انار حرکت کرد و آن را از درخت چ یفیالغر و نح دست  
 یفضع هاییل! به سبیدخندان برادرش رس یدست را دنبال کرد و به چهره
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 یل و سب یشوقت کرده بود؛ ر یانداخت؛ او ک  یلب او نگاه  یو سبز رنگ باال 
 !یاورد؟درب

 بزرگه؟! یآبج  یچطور -

تر شده بم یآمده و کم یرونب یاز آن نازک  یشداشت! صدا ییچه صدا اوه؛
کرد   یارا باال انداخت و به انار در دست فرزاد، با نگاهش اشاره یشبود. ابرو

 و با اخم گفت:

 .ینمن انار رو بده بباو -

 گفت.  ی»نوچ«ا فرزاد

 انار رو بهت دادم! ید...بعد شایماچ به آق داداشت بد یه یداول با -

به فرزاد  یتگل انداخت. با عصبان یشهاچشمانش گرد شد و لپ فریال
انار را به پشت  ی،شد و دستش را به سمت انار  برد که فرزاد با زرنگ  یکنزد

 انداخت. یالسر فر 

 فرهاد! یرشبگ -

به عقب برگشت و به فرهاد  یال. فر یدو انار را در هوا غاپ یدبه باال پر  فرهاد
و کنار فرزاد  یدرا کش یالفر  یشد. فرهاد به جلو آمد و لپ تپل و گوشت  یرهخ
 ها گفت:دستش را به کمرش زد و طلبکارانه رو به پسر  یال. فر یستادا

 ! اگر به مامان نگفتم!کنید؟یم یتها چرا من رو اذشما دو قلو -

اش زد. به گونه یآرام یلی  دستش را به سمت صورت  خود برد و س فرهاد
 رو به فرزاد گفت: یرا نازک کرد و با لودگ  یشصدا
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 ... .گهیاآلن به مامانش م یوا - 

خودش را به غش   یشی،سرش گذاشت و به حالت نما  یهم دستش را رو  بعد
 ید؛کوب  ینزم یرا رو یشبا بغض پا یال. فر دستان فرزاد افتاد یکردن زد و رو

 ی. فرهاد از رویستاشک در چشمانش حلقه زد و به انار در دست فرهاد نگر 
 تشصور رفت و  یالدستان فرزاد بلند شد و کمرش را صاف کرد. به سمت فر 

 گفت:  یو با دلتنگ  یدرا بوس اشیشانیرا در دستانش گرفت؛ پ

 قدر دلم برات تنگ شده بود!که چه  دونیینم -

تن  او را به جان  یدستانش را دور بدن الغر برادرش حلقه کرد و بو فریال
خوشبو بود! انار را  یت،قدر عطر امنو چه داد؛یرا م یتامن ی. تنش بویدخر 

 و از او جدا شد.داد  یالبه دست فر 

 !خوامی! منم بغل می؟فر  یپس من چ  -

 گفت:  یانازک کرد و رو به فرزاد با لحن بچگانه یپشت چشم فریال

 !بغلیبغل ب  ینهم ی...برایدیتو انار من رو دزد -

 انداخت. یو نازکش را جمع کرد و به درخت نگاه  یدهلبان کش فرزاد

 شی؟یم یراض ینم؛برات بچ یگهد یکیاگر  -

 گفت:  اییدهمکث با لحن کش یشد و پس از کم ینهدست به س فریال

 !یدشا -
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را از   یگریو انار د  یدو به سمت درخت رفت. دستش را کش  یدکش  یپوف   فرزاد 
 درخت، جدا کرد! یهادست

 ... .یاب -

 یبلند  یار انداخت. قد بس  یبا ذوق انار دوم را از فرزاد گرفت و به او نگاه   فریال
 .رسیدیاش مشانه یر تا ز یالفر داشت و 

 سرت رو خم کن! -

 یزدهیرونآمده و ببر  یگونه یالزد و سرش را خم کرد. فر  یلبخند فرزاد
الغر و قد بلند بود و فرهاد  یار . فرزاد بسیدو عقب کش یدبرادرش را آرام بوس
تر بود. کوتاه  یداشت؛ اّما قدش نسبت به برادرش کم یعیاندام خوب و طب

لبان   ی،سوخته، پوست گندم  یابه هم بودند؛ چشمان قهوه  یهشب  یار ا بسهآن
 هایییلکه به پدرشان رفته و سب  یدبلند و رش  یرنگ، قد و باال  ینازک و صورت 
به هم  یهشب یهالباس یشان را سبز کرده بود. حت لبان یباال یکه به تازگ 

و  یدهپوش یلجن یندار سبز رنگ با شلوار جدکمه یراهنهر دو پ پوشیدند؛یم
فرهاد  یباال شانه زده بودند. موها مترا مرتب، به س شانییخرما یموها
 .ریختیچشمانش م یموج داشت و رو یکم

 فرزاد کرد و با تعجب گفت: یشکسته شده یبه ابرو ینگاه  فریال

 شده؟! جوریینابروت چرا ا -

 به فرهاد زد و با خنده گفت: یآرام ی  پس گردن  فرزاد

 شاهکار فرهاده! -
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 یرون ب  یشرا از پا  اشیها لجنتأسف تکان داد و کفش  یبه نشانه  یسر   فریال 
. سوپ یدرقص اشینیسوپ استخوان، در ب یکه شد؛ بو آورد. وارد خانه
و معروف شهرشان بود؛ شهر کهن! از انواع  یمحل یاستخوان، غذا

سوپ با  ینداشت. ا اییو رنگ زرد و آبک  شدیگاو درست م  یهااستخوان
خوشبو از  هاییهانواع ادو ینداشت؛ اّما با همکار یکه رنگ و لعاب خوب ینا

داشت،  نظیرییو...طعم ب  یکاهل، فلفل قرمز، پاپر  ین،جمله زردچوبه، دارچ
 هاییسبز  یخود، کم یتشهدخت خانم با ابتکار و خالق کهینبه خصوص ا

 .کردیم به آن اضافه مه یز معطر مثل گشن

شان و کوچک  ینقل یبا خنده وارد خانه یال،و فرهاد هم پشت سر فر  فرزاد
انداخت و  ینگاه  شانیمیرنگ و قد یعسل یهابه مبل ینگاه  یالشدند. فر 

که در هال پهن بود گذاشت و   ینرم یباً قرمز و تقر  یقال یهاگل  یرا رو یشپا
ترک برداشته سوق داد. فرهاد  ینرد و همچنز  ی،گچ   یوارهاینگاهش را به د

 را روشن کرد. یدو سف یاهکوچک و س  یزیونمبل تک نفره لم داد و تلو یرو

 فوتباله؟ -

 به فرزاد کرد و سرش را تکان داد. ینگاه  فرهاد

 .شهیشروع م یگهساعت د یمن یه -

 یمیدق یغکه تبل  یزیونیبه تلو یاقکنار برادر خود نشست و با اشت  یز ن فرزاد
 شد. یرهخ داد؛یرا نشان م یک آدامس ش

به آشپزخانه انداخت. شهدخت مالقه به دست  ینگاه  یمهال گذر کرد و ن از 
 یز م هاییاز صندل یکی یبود و فراز رو یستادهسر فراز ا یدر آشپزخانه، باال
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بسته بود و با دقت   یبنفش رنگ   یشبندیشان نشسته و پچهار نفره  یغذاخور 
 .کردیرا خورد م هایاز پ

 !یستبرابر ن یکهبا اون ت یکهت ینتر خورد کن. نگاه کن...امرتب کمیه -

را شانه کرد.  شیلسب یشهاو با پنجه یدرا باال کش اشیعقاب  ینیب فراز 
و با مالقه، پشت دست فراز  یدکش  یبلند  یغ حرکت، ج  ینا  یدنشهدخت با د
 قرار داد! یترا مورد عنا

 تو مرد! یفیقدر کثچه -

را که از  یشهاچاقو را در بشقاب پرت کرد و با انگشتان بزرگش، اشک  فراز 
 یازیشده بود را پاک کرد. دستان پ یجار اشیاشکل و قهوه یچشمان ژاپن

 و با خنده گفت: یدکش  اشیراه راه  ی  شلوار یر را به ز اشیو اشک 

 زن! شهیتر ممزهباشه، خوش تر یفغذا کث یهر چ  -

چشمانش  یاش را از جلوزرد و پف یبه کمرش زد و موها یدست  شهدخت
 کنار زد.

 رو خورد کن! یازتساکت باش...پ -

 چشم خانم. -

 یهابه کلکل یالرا برداشت و دوباره مشغول خورد کردن شد. فر  چاقو
 و به سمت اتاقش رفت. یدپدر و مادرش خند یشگی  هم

ها درب نداشتند! کدام از آن  یچدرب نداشت؛ خانه سه اتاق داشت و ه  اتاقش
و پر از عروسک باشد؛ اّما  یکوچک که بود؛ دوست داشت که اتاقش صورت 
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 یک از آن  یاقرمز داشت که گوشه ییچهاتاق کوچک با قال یک فقط  
. حال که بزرگ شده بود؛ از نظرش شدیم  یدهد  یرهخواب از جنس چوب تتخت
 اشی. عروسک بزرگ مو وز وزآمدیو جذاب به چشم م  یبااتاق ز  یلوسا  تمام

شد. آن را در  یرهخ یفشخواب بود؛ برداشت و به صورت کثتخت یرا که رو
 یبغل گرفت و به سمت پنجره رفت؛ پرده را کنار زد و پنجره را باز کرد. باد گرم

 یل،ن، هر وساکه  هر زد و به شهرش فکر کرد؛ ش  یصورتش را نوازش کرد. لبخند
 رفت؛یها مو از خاطر   شدیم  یمیقد  ین،رسم و رسوم و...که در کره زم  ید،عقا

 !کردندیو مردم شهر از آن استفاده م آمدیبه شهر کهن م

شد.  یرهاش بود خپنجره یروکه روبه  ی توت   کرد و به درخت  یز را ر چشمانش
ده پنجره را رها ز ! هولچیندیم درخت است و توت  یباال  یاحساس کرد کس

کرد   اعتنایییشهدخت هم ب   یهارفت. به صدا زدن  یرونکرد و با دو از اتاق ب
 یابانو وارد خ دهو از خانه خارج ش یدپاره را پوش هایییو به سرعت دمپا

 شد. دستانش را مشت کرد و طلبکارانه به سمت درخت توت قدم برداشت.

بخورد. آن درخت توت را  قرمز و خوشمزه یهاحق نداشت از آن توت کسی
 یهاکاشته بود و به طبع، او مالک توت  یابانکنار خ  اشیدر دوران کودک   یالفر 
 !آمدیبه حساب م یرین،ش

 و سرش را بلند کرد. یستاددرخت ا کنار 

 تا حسابت رو کف دستت بذارم! یینپا یادزد...ب یآها -
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دندان  یالدرخت متوقف شد. فر  یهابرگ یالآن شخص، البه حرکت 
 تکان خورد و از آن یدرخت زد. درخت کم یبه تنه یکرد و لگد  یاقروچه

 افتاد.  یینقرار نگرفته بود؛ سر خورد و به پا  یدرست   یشخص، جا  یکه پا  ییجا

 آخ... . -

 یرهرنگ آن فرد، خ  یمردانه و آب   یهادستش را به کمرش زد و به لباس  فریال
 شد.

 !ینهت  دزدان همتو یسزا -

 ینگذاشت و صورت خود را از زم  ینزم یجوان دستان قدرتمندش را رو مرد
را  اشیاو پارچه ینفت  یشلوار آب  یآرام بلند شد و خاک روجدا کرد. آرام

گوشش بود؛   یهاآن تا نصفه  یلخت و بورش که بلند  یبه موها  یتکاند. دست 
گرد شد   شمانشمرد جوان؛ چ  یدنبا د یالها را به باال فرستاد. فر و آن  یدکش

 گفت:  یو با شگفت 

 !یونا؟ -

در آن چال  یالگشت و دل فر   یانراستش نما یزد که چال گونه یلبخند یونا
 دفن شد! یق،عم

 !یی؟کوچولو  یوناتو همون  -

 یهادر چشم  اشیمشک   یهاشدند و چشم  یدهاش در هم کشمردانه  ابروهای
 گره خورد.  یالفر  یدیخورش

 !یستمکوچولو ن  یگههستم؛ اّما د یونا -
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 یالاش را به سمت فر انداخت و دستان مشت شده یر سرش را به ز پسرک 
 گرفت.

 !یه؟چ ینا -

 گفت:  ینآرام و مت یونا

 یارید؟کف دستاتون رو جلو ب  شهیم -

دستانش را جلو آورد. و مرتبش را باال انداخت و کف  ییطال یابروها فریال
قرار گرفت و  یال،فر  یدباال دستان تپل و سف یونا یدستان مشت شده

 باز شد. یشهامشت

 ییدهو قرمز از حصار انگشتان کش یصورت  ید،درشت و سف یهااز توت بارانی
 افتادند. یالفر  یهادست یرها شدند و رو یونا

و  کردندیم یکوبیقلبش پا یهابود؛ سلول یعروس یال،در قلب فر  گویی
 !رقصیدندیم

 منه؟ یبرا هاینا -

آرامش به گوش  یفرو برد. صدا یبانشدر گر  یشتر و سرش را ب یدلب گز  یونا
و  ینینشاز هم یکس یچآن چنان آرام، باوقار و با متانت بود که ه ید؛رس
به شعر و ادب، عالقه داشت و به  ی. از کودک شدیبا او خسته نم یصحبت هم

از بر  اشعرا ر  یگر و د یبزرگ، حافظ و سعد یفردوس یشهرها یطبع، همه
 بود!
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 ی،در کودک   ینم؛بب  یگهبود که قراره رخسارتون رو بار د  یدهاز اهل محل خبر رس  - 
 ینم،براتون توت بچ یبا خودم گفتم کم ید؛داشت یخاص یها عالقهبه توت

 !یرهآروم بگ یر،حق یتا دل بنده یدبزن یلبخند و یدکن  یلطف  یدشا

خود گمشده   یالخ  یرین  ش  یچنان در خلسه  یالدرآوردن، چگونه بود؟! فر   بال
 یازده شده بود که با لبخند پهن و ذوق یونامواج چشمان  یایو غرق در در

 توت  یرا رو  یدشها را برداشت و در دهانش گذاشت. دندان سفاز توت یکی
ه نمود؛ شهد ش  یدهدرشت و رس توت در دهانش سرسره   یرینگذاشت و آن را ل 

 شد. تر یرینو ش یرینکرد و لحظاتش ش  یباز

 یدهر جور که دوست دار  یدالبته...توت، نشسته بود؛ گر چه شما مختار هست  -
 !بودیبهتر م شستیدیاّما اگر اون رو م ید؛کن  یلها رو متوت

پرت   ی،واقع  یایو او را در دن  یدکش  یرونب  یالاز خواب و خ  را  یالفر   یونا،  حرف
 یشب  یرینی  و او را به سرفه انداختند. ش  یدندپر   یشتوت در گلو  یهاکرد. تکه

 وجود دارد! یز ن هایییتلخ  یدر زندگ  ینهم یبرا زند؛یاز حد، دل آدم را م

باال  «یست»ا ییدستش را به معنا یالشد که فر  یکنزد یالنگران به فر  یونا
پرپشت و بورش گرفت.   یهاو نم اشک را از مژه  یدکش  یشبه گلو  یآورد. دست 

نازک کرد و  ی. پشت چشمیستادرا با چند سرفه صاف کرد و محکم ا  یشگلو
 گفت:  یظبا غ

 برم...خانواده منتظر هستن. یدبا یگهممنون از لطفت؛ من د -
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آب دهانش را  یونادور شد.  یونابه راه افتاد و از  یمحکم یهابعد با قدم و 
داد و با  یه. به درخت تکیدکش  اشیدهپر به صورت رنگ  یقورت داد و دست 
 شد. یرهاز آن گذر کرده بود؛ خ یالکه فر   یریحسرت به مس

شکلش، فشرد و  یلیمستط یهاانار را با انگشتان پهن و ناخن پوست
 سرخ آن را له کرد. هاییاقوت

به انار   یبا وسواس  شست؛یها رو مبار، ظرف  یندوم  یبرا  کهیدرحال  دختشه
 نگاه کرد. یال،در دستان فر 

 ه بترکه!انار  ینبه حالت اگر ا یوا -

کرد و با  یک نزد اشیو صورت  یدهو انار را به لبان کش یدبا ناز خند فریال
ب انار را پوست آن را سوراخ کرد. لبانش را جمع کرد و آ  یزش،ت یهادندان

 آن بسته شد. ی. انار را از دهانش فاصله داد و چشمانش از شدت ترشیدمک

 چه طرز خوردنه؟ ینآخه ا -

زرد  یآب را بست و کهنه یر و چشمانش را باز کرد. شهدخت ش یدکش  پوفی
 کرد.  یز تم یزبینیرا با ر یغذاخور یز را برداشت و م یرنگ 

 قشنگ و قابل تحمله! یکشکوچ  هاییخوشدل ینبه هم یزندگ  -

 دوباره با ذوق گفت: یقهشد و پس از چند دق ساکت

 خوشحالم! یلیمامان...من خ دونییم -
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را به دندان گرفت و با تأسف و حرص   رنگشیلبان ب   یپوست مرده  شهدخت، 
را بغل کرده بود   یز سطح م  یریشی،سخت و س  یکرد. لکه  یز را تم  یز م  یشتریب

 .شدیو از آن جدا نم

و  یناراحت  ی،دلتنگ  ی،بدبخت  یی،*نت، تنهایاخوشحالم که، خ** یلین خم -
 ی،طعم خوشبخت  وقتیچنبودن، ه هاینوجود داره؛ چون اگر ا یتیدروغ در گ

 !چشیدیمینم یصداقت رو درست و حساب  ی،شاد

را با  یشهارا در حدقه چرخاندم و دندان اشیاچشمان قهوه شهدخت،
 هم ساباند. یحرص رو

 به من کمک کن. کمیهحرف زدن،  یفلسف  یجابه  -

 به حرف مادرش ادامه داد: توجهیب  فریال

ها وجود نداشتند؛ شعور شعور، مسرورم! اگر کممن به خاطر وجود افراد کم -
 .گذاشتندینم یاپا به دن هایمها و فهباشعور  گاهیچه

نگاه  اش به آنشده یز کرد و با چشمان ر  یک نزد یز سرش را به م شهدخت
بعد شهدخت موفق به  یبه انار انداخت. کم ینگاه  حوصلهیب  یالکرد. فر 

 ی،لکه پاک کن یاددر المپ یتکسب موفق  یلپاک کردن آن لکه شد و به دل
 لبانش نقش بست! یرو یازدهلبخند ذوق

 کار بد کردم!  یهمامان...من  -

اش را به سمت چشمان گرد و چروک مادرش، سوق داد. شهدخت خسته  نگاه
 گفت:  یسرش را باال آورد و با خوشحال
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 !ینآفر  - 

 و به سرفه افتاد. یدپر  یشدهانش در گلو آب

 مامان؟! -

شد.  یرهنشست و به دخترش خ یمیو قد یچوب  هاییاز صندل یکی روی
 ر دست گرفت.اش را دو چانه یدبه صورت نرم و تپل او کش یدست 

 !یانجام داد یکار بد  یخوبه که قبول دار یلیخ ینا -

و با سرعت   یدندغلت  یشهاگونه  یاز چشمانش رها شدند؛ رو  اشک   هایقطره
 یبلند شد و جلو  یگذاشت. از صندل  یز م  یانار را رو  یالاز هم سبقت گرفتند. فر 

قه کرد و مادرش زانو زد. دستانش را دور بدن پهن و چاق مادرش حل یپاها
 یگلو گل زکنا یراهنپ یشهانرم او گذاشت. اشک  یهاشانه یسرش را رو

که صورتش   یرا گرفت و در حال  یالفر   یهاکرده بود. شانه  یسشهدخت را خ
 جمع شده بود؛ او را از خود جدا کرد.

درخت آلبالو به  یکاش هنوز هم بچه بودم و تو به خاطر کار َبَدم با شاخه  -
 بشم. یهتا تنب زدییهام مکف دست

 یالفر  ییقه یکه رو  یماست  یدسف یکرد نگاهش را از لکه  یسع شهدخت،
بود که  یندخترش گوش بسپارد. حال وقت ا یهاو به حرف یردبود؛ بگ
 تر رفتار کند.مادرانه یرا کنار گذاشته و کم اشیوسواس

درخت   یهتفاوت که وجدانت شاخ  ینبا ا  شی؛یم  یهتنب  یاآلن هم دار  ینهم  -
 رو در دست گرفته.
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را با دخترش  یتا مطلب مهم یدماند و شهدخت فرصت را مناسب د ساکت 
 بگذارد. یاندر م

 یوناپسرش،  یاومده بود تا تو رو برا جاینامروز قبل از اومدن تو، گلناز به ا -
 کنه!  یخواستگار

 ییز بلند شد و خواست چ  یشرا گرد کرد و با شتاب و تعجب از جا  چشمانش
 برخورد کرد. یز م یکه ناگهان دستش به انار رو  یدبگو

 یصندل  یاز رو  یتافتاد. شهدخت، با عصبان  ینزم  یو با شتاب به رو  یدغلت  انار 
 بلند شد و همراه با کهنه به سمت انار رفت و کنار آن زانو زد.

 !ی؟زد یچه گند ینبب -

 قرمز آب انار نگاه کرد. یپراکنده یهاو به قطره یدلبانش را گز  فریال

 .یدببخش -

 زد و گفت: یغیبا حرص ج شهدخت

 .کنمیآخر من از دست تو سکته م -

 ها انداخت و با دقت مشغول پاک کردن آن شد.لکه یرا رو کهنه

 شده؟! یچ  -

گلگون شده   یگر زرد را که د  یشد. کهنه یرهرا باال آورد و به شوهرش خ  سرش
 داد. یهتک یز م یچوب  هاییهبه پا یپرت کرد و با خستگ  یالبود؛ به طرف فر 

 بپرس! یدچشم سف یدختره یناز ا -
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سر و  یرا گرفت و آن را از رو از کهنه یابا نوک انگشتانش گوشه فریال 
 صورتش جدا کرد.

 !کنهیشلوغش م یمامان الک  -

 یخود را شانه زد. دست  یفر و مشک  یکه در دستش بود؛ موها  یابا شانه فراز 
 و گفت: یدکش  هایشیلبه سب

 ها رو نداره!خشونت ینانار ناقابل که ا یهخانم... گهیراست م -

صورتش   یالکرد. فر   یبلند  یگرفت و عطسه  اشیعقاب   ینیب  یرا جلو  دستش
پدرش به گوش کلثوم خانم،  یعطسه یجمع شد؛ او مطمئن بود که صدا

را با انگشتان شست   اشینیبود. فراز، آب ب یدهرس  یز شان نفضول  ییههمسا
 .یدکش  اشیشلوار یر را به ز یفشاش گرفت و دست کثو اشاره

 حساس نباش! قدر ینا یگه،خانم؟ آها...آره د گفتمیم یخب...داشتم چ  -

ماست  یقرمز، لکه یهالکه ین. نگاهش بخوردیخون شهدخت را م خون،
 ییفراز در گردش بود. دمپا یشلوار یر و ز یفدست کث یال،فر  ییقه یرو

رنگش را از پاهاش درآورد و به سمت فراز پرتاب کرد.  یو صورت  یکیپالست
 زنش گوش داد. یهاداد و با ترس به نعره یفراز جا خال

خونه، موهات رو شونه نکن! چند بار  یآخه مرد...مگه بهت نگفتم که تو -
 !یشلوار یر ز دستمال استفاده کن نه از زبهت بگم، موقع عطسه کردن ا

 اعتراض فرهاد بلند شد. صدای

 .یمما فوتبالمون رو نگاه کن یدَاه...اگه اجازه داد -
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به   یرا به طرف مادرش سوق داد. فراز با دستش عالمت   اشیدهنگاه ترس  فریال 
هر چه زودتر  یدبا یالمعنا بود که فر  ینعالمت به ا یندخترش نشان داد و ا

تر نشود. آرام سرش که هست خراب  ینیبرود تا اوضاع از ا  یرونآشپزخانه ب  از 
 .شداز آشپزخانه خارج  ینپاورچ ین،را تکان داد و پاورچ

 یونا،نرود.    یروناش به بخنده  یدهانش گرفت تا صدا  یدستش را جلو  ناباور،
دختران شهر کهن در انتظار  یکه همه یآن پسر خوش پوش و با وقار

 یدکش  یکرده بود؟! آه   یخواستگار  یالاو بودند؛ امروز از فر   یاز سو  نگاهییمن
 زمزمه کرد: یرلبو ز

 بود. جاینهم ا یکاش دل  -

 

*** 

 آشوبدل

 

تنها چند ساعت  یباً روز! تقر  یچ! هگذشت؟یشدنم م یلروز از تبد چند
 قرن به من گذشته بود. ینچند یچند ساعت، به اندازه یناّما ا گذشت؛یم

 .یپس باالخره آماده شد -

 یو مشک  یفلز  هاییلهقفس را باز کرد و با دستانش مرا از حصار آن م درب
 آورد. یرونب

 در دستانم محصور است؟! یااشوزشت افسانه یناآلن آخر  یعنی -
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چه  یتموقع ینبدتر  دانیدیشدم. م یرهچشمان گرد مانندم به او خ با 
اّما  ید؛که زبان، دهان، صدا دار یهستند؟! از نظر من زمان  هایییتموقع
 !آیدیبه حساب م یتموقع ینبدتر  ید؛حرف بزن توانیدینم

که در حال تالش است   دیدمیرا م یبودم؛ اگر انسان الل ینزم یکه رو  وقتی
دهد؛ او را مسخره  یحتوض یانشو اشاره به اطراف یمارا با ا یتا موضوع 

 .کردیرا تحمل م هایییکه چه سخت   فهممیحال م یک ل کردم؛یم

 یبه جغد  یلانسان بود؛ اآلن تبد  یک   یشکه تا چند روز پ  یآشوب، کسدل  من؛
و  یستکه کامل ن  یشده است! جغد یو خاکستر  ییطال یهابا رگه یدسف
 پرواز کردن را ندارد! ییتوانا

...فقط قبل از یداشته باش یمالقات  یکیبا ارباب تارتا  یدهوقت آن رس یگر د -
 !ی؟بزن  یندار یرفتن، حرف 

ساکت شد و منتظر ماند. اگر با نوکم به سر و صورت او ضربه بزنم و  کمی
و  یااشوزشت افسانه ینبه آخر  یلچشمان سبزش را از کاسه درآورم؛ تبد

 یانم کرد و با تمسخر در  یبلند ی! خندهشوم؟یجغد قاتل م یناول
 گفت:  بریدهیدهبر  یش،هاخنده

حرف زدن را ندارد؛   ییکه توانا  یوانیح  یک رفت تو    یادمچه شد؟!    یدیاوه، د  -
 .دانییرا فقط تو م ینهم داشته باشند! ا یدالبته شا

 !یمحرف بزن تونیمیمعلومه که م -
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حرف را  ینو ا رفتیراه م ینزم یکه رو  یرنگ  یادرشت و قهوه یمورچه به 
ها، مورچه یهاانداختم. مسخره است؛ اّما من صحبت یزده بود؛ نگاه 

 !شنومیرا م یواناتح یهمه یمها و بهتر است بگوها، عنکبوتموش

و بلوندش   مترییشش سانت   یاکوتاه پنج    یموها  یرا رو  یفشالغر و ظر   دست
 و با پوزخند گفت: یدکش

 هستم؟! آن هم جغد؟! یوانح یک ا وگو ب...من مشغول گفتشودیباورم نم -

و مرا درون قفسم پرت کرد. درب آن را بست و از قفس  یدکش  یقیعم نفس
به  یو براق درب اتاق گذاشت و نگاه  یفلز  یدسته یدور شد. دستش را رو
 زد و از اتاق خارج شد. یمن انداخت؛ لبخند کج 

درجه   ۲۷۰را تر بود. سرم تر و بزرگدرشت یگر د یهابه نسبت جغد امجثه
در نظرم کوچک به  یروز که تا د  یچرخاندم و به پشت سرم نگاه کردم؛ اتاق 

شده بود. سرم را به حالت اول  یخانه یک یامروز به بزرگ  رفت؛یشمار م
را  یتپا که  یتا زمان  گویندیشدم. م یرهبرگرداندم و به قفس بزرگ خود، خ

 ی،اند؛ قدم نزن ها قدم گذاشتهکه آن یو در راه  ینکن یگراندر کفش د
! من امروز به طور یها را قضاوت کنو آن یشان را درک کنحال توانیینم

را با تمام وجودم  یشهاتک کلمهجمله مواجه شدم و تک  ینبا ا یوحشتناک 
ها آن  یستند؛مجرم ن  ل،ال  یهاکه انسان  یدمفهمحاال    ی؛لمس و درک کردم. آر

به عقب برگردم   توانستمیارتباط برقرار کنند. کاش م  یگرانبا د  توانندیتنها نم
فرو  یشانهادر قلب یز ت یرا که مانند خنجر  یزمآمتمسخر  یهاو تمام خنده

برگردم  امیآپارتمان  یو خانه ینبه زم توانستمی. کاش میرمپس بگ رفت؛یم
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 یاورمب رونیرا از قفس ب نوایمیمرغ عشق کوچک و ب  تاو به طرف اتاقم بروم  
انجام داد؛ گرفتن  توانیکه م  یتیجنا ترینیفرا به او ببخشم. کث  اشیو آزاد
ام؛ پرنده مرتکب شده یکرا در حق  یتجنا ینآزادگان است و من، ا ی  آزاد

آلود هستند و مانند حسرت یهامشت حرف یک فقط  هاینکه ا  یغااّما در
 !افتندیم یبه جان آدم هخور 

 بشه. طور ینقرار نبود ا -

ها را محاصره کرده پر رنگ آن  یکه خط چشم  اشیرا به چشمان عسل  نگاهم
 بود؛ سوق دادم.

 .کشیمیم یگهد ینقشه یه...پس یپرواز کن تونییحاال که نم -

 

 -فصل پنجم: رفتن، رستن و بازگشتن!  -

 

 رفت! یدبا گاهی»

که  یرا حس کنند...تا از قفستا که دنبالت بگردند تا وجودت  یبرو باید
 !یساختند رها شو یتبرا یگراند

 !شودیاز بودنت حس م یشتر ب یلینبودنت خ یخال جای

 ...کنندیبودن را درک نم هاآدم

 ها« را ندارند؛پردازش »بودن ییتوانا مغزشان
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به چنگ آوردن  یهاست؛ براو دار نبودن یر فکر و ذهنشان در گ تمام 
 هاست!نبودن

 خانمان سوز است. یچه کس ینبودنت برا یتا بفهم یروب باید

 ...مانییدر خاطرها نم یکه باش  همیشه

 به مانند من!  درست

 

*** 

 یها در آسمان خاکستر شدم. کالغ  یرهبود؛ خ یمروکه روبه یاهیکاخ س به
. درختان رسیدیخراششان به گوشم مو گوش یز ت یو صدا کردندیپرواز م
 شانیاقهوه  یهابودم؛ ناگهان خشک شدند و تنه  یدهراه د  ینکه در ب  یسرسبز 
سوخته بودند   هاها و چمنشده بود. سبزه  یلتبد  یدهو خراش  یدسف  یهابه تنه

 .درخشیدیباتالق م یندر ب یاهو کاخ، مانند الماس س

و  آمدیم  یرونب  یبزرگ   یها. از باتالق، حبابیمدرختان مرده عبور کرد یانم  از 
و داد هزاران نفر را در باتالق  یغ ج ی. صداترکیدندیم یهبعد از چند ثان

نوع قتلگاه است.  یک باتالق   ینکه ا  گفتیبه من م  اییحس قو  شنیدم؛یم
 یناز سطح زم یدیاکاخ که ارتفاع ز  اییشههمان لحظه، پنجره بزرگ و ش

را به سمت خودش  امیجغدنگاه  ی،ادخترانه یغ ج یداشت؛ باز شد و صدا
 چرخاند.
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پنجره را گرفته   یو با دستانش لبه  یزانآو  ین،هوا و زم  یناز پنجره، ب دختری 
بلندش در هوا   یار زرد و بس  یبه تن داشت و موها  یریو حر   یدبود. لباس سف

بود؛ از پنجره  یدهپوش یاهیس یهاکه دستکش ی. ناگهان دست رقصیدیم
 جانیب  دستانسر دختر را از تنش جدا کرد!  ی،براق  یر آمد و با شمش یرونب

افتاد و در باتالق فرو رفت.  ینبه زم یدخترک، پنجره را رها کرد و از بلند
تن را  یرا گرفته بود؛ سر ب  یو خون  ییطال ی، موهاپوشدستکش یهادست

 و پنجره بسته شد. یدبه داخل کش

کوچک   ی؛ انداختم. آن قفس بزرگ را با قفسکه در آن بودم  یبه قفس نگاهی
 ینا یدنکرده بودند. آذرماه که قفسم را در دستش گرفته بود؛ با د  یضتعو

قفس زد و  رنگییطال هاییلهچند ضربه به م اشیدهصحنه، با انگشتان کش
 ترسناک زمزمه کرد:

 داشت! یجز سرنوشت آن دختر نخواه  یتو هم سرنوشت  -

انداخت و تن کوچکم را به به عقب رفتن وادار کرد.  یادر دلم لرزه حرفش
 یهامشت، کلمه یکنگران، سرگردان، سرگشته، تنها  یران،وحشت، ترس، ح

فرود  یمسر تعظ یبودند و در برابر حس و احوالم با شرمندگ  معنییچرت و ب 
 !آوردندیم

 یها. دو نگهبان با چهرهیمشد یک رنگ کاخ، نزد یبزرگ و مشک  یدروازه به
دروازه  یشان بود؛ جلوکه در دستان  یزیبلند و ت هاییزهبا ن یح،منفور و قب

دروازه  یبود. جلو یواناتح  یهااز چهره  یبیترک  یشانهابودند. چهره  یستادها
 کردند.  یمتعظ نان،پوش به نگهباو آذرماه و آن دو فرد نقاب یستادیما
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 یچشم  یکو با همان    یدو درازش را باال کش  یلیسمت راست، دماغ ف  نگهبان 
فرو رفته و از آن طرف سرش   یریاو، ت  یگر که داشت ما را نگاه کرد. در چشم  د

از سر و چشمش عبور   یر وا داشت! ت  یمنظره مرا به شگفت  ینزده بود؛ ا  یرونب
که مغزش   صیراست مغزش را سوراخ شده بود! مگر شخ ییمکرهکرده و ن

 !ماند؟یم سوراخ شود؛ زنده

بزرگ   یهازد. دندان  یهیقرمزش را به سمت من حرکت داد و لبخند کر   چشم
اش لبان کبود و خراش برداشته یالکردند و از البه ییو نامرتبش خودنما

و با لحن   یدکش  یاهشبراق و س  یبافته شده  یبه موها  یگشتند. دست   یاننما
 گفت:  یحیقب

 یشاشوزشت را برا یند، آخر اگر بفهم شودیخوشحال م یلیارباب خ -
 !یداآورده

. یدکوب  ینزم یرا رو یزهداشت؛ ن یتر درشت یکلدوم که قد بلند و ه نگهبان
نگاه کردم. کچل بود و   اشیو زخم یخط نگاهم را باال آوردم و به صورت خط

برخوردار نبود و  ینیسه چشم، از ب ینبرخالف ا یسه عدد چشم داشت؛ ول
! گمان دهد؟یمرا به تفکر وا داشت که او چگونه عمل تنفس را انجام م  ینهم

 را کنار بگذارم! یستو ز یزیک ف یمی،مسائل، ش یدکنم با

 سور و سات بزرگ در راه است! یکپس امشب  -

 به باتالق انداخت و با حسرت گفت: یاول، نگاه  نگهبان

گوشت او   توانستیمیباتالق انداخت، وگرنه م  که ارباب، آن دختر را در   یفح  -
 !یمو کباب کن یدهکش  یخرا به س
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آن را در  یاو قهوه یاش که لباس پشمشکم برآمده یدستش را رو دومی، 
 و با خنده گفت: یدبرگرفته بود؛ کش

 وقت است؛ دلم هوس کباب انسان کرده! یلیآخ که خ -

الف چرخاندم. آذرماه که از تنم را حرکت دهم؛ سرم را به مخ کهینا بدون
 یزیانگبود؛ رو به نگهبان کرد و با لحن وسوسه یبحث، ناراض ینا یادامه
 گفت:

 .یدرس یدزودتر به بساط سور و سات خود خواه ید؛دروازه را باز کن یناگر ا -

کردند   یابودند؛ اشاره  یدکل  نگهبان   یکه باال  یو به نگهبانان   یدندخند  نگهبانان
 یو دروازه با صدا یدبه گوشم رس یر قفل و زنج یرا باز کنند.صداتا دروازه 

 باز شد. یبلند

ها به راه پوشاز ما وجود داشت. آذرماه و نقاب یکینزد یدر فاصله کاخ
. یستادیمرنگ ا یاهس یهاپله یروشدند و روبه تر یک افتادند و به کاخ نزد

ها ها از پلهپوشباال آورد و بدون نقاب  یستا  یآذرماه کف دستش را به معنا
سکوت بلند قصر را  اه،و بلند آذرم یمشک  یهاتق چکمهتق ی. صدایمباال رفت

 در هم شکست.

شدم. قطرات  یرهکه از استخوان درست شده بود؛ خ اییتخت پادشاه  به
 یتن، رو  یب   یهاتابلو، سر   یبه جارا بغل کرده بودند و    هایوار گلگون خون، د

 شده بود. یخکوبم هایوار د
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 یننازک و دلنش  یصدا با صدا  ینبعد ا  یو کم  یدبه گوشم رس  ییهاقدم  صدای 
 شد. یبترک یادخترانه

 یشآن تا مچ پاها یرنگ و موج دارش که بلند ییخرما یبود؛ موها خودش
لبخند   ینش بود؛ اّما الب  یبودم؛ رو  یدهکه در عکس د  ی. همان لبخندرسیدیم

! لبخند، تنها یمما هزار نوع لبخند دار  ی،ها داشت. آربا لبخند در عکس تفاوت
 یهاحرف ی،اساده دپشت لبخن یگاه   آید؛یلبان به وجود نم یدگی  بر اثر کش
شده  یمقا زارییمواقع، پشت لبخند، نفرت و ب  ینهفته است. بعض یاناگفته

شدن درد و غم،  یاننقاب است تا از نما یموارد، لبخند نوع  یو در برخ 
 کند.  یریجلوگ

 یراهن! پبینمیو تنفر را م  ینهآتش ک  یز،دن  یبایو فر   یبادر پس آن لبخند ز  من
اش، به تن داشت. صورت سبزه یرنگ  یدار و شلوار مردانه و مشک دکمه

 .شدینم یدهد یورآالتیز یچگردنش، ه  یابود و در دستان  آالیشیب 

 !ی؟پس باالخره اومد -

کرد تا درب قفس را   یاها اشارهپوشبه نقاب اشیدهو کش یفانگشتان ظر  با
باز کنند. به طرفم آمد و دستانش را به درون قفس برد. بالم را گرفت و مرا 

 یفقدر سخت است که ضعگذاشت. چه  اشیدهاّما ورز  یف؛ظر   یهاشانه  یرو
 ر از افراد زورگو و مستبد باشد.و اطرافت پ یو ناتوان باش

 گرفت.  ییاژدها  یشده  یده. دستش را به سمت َسر بر یمرفت  یوارهاطرف د  به

مر  یاافسانه یاژدها ینآخر  ینا -  آوردم. یکاهست. اون رو از ا 
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 جلوتر رفت. کمی 

کور،   ینپرنده، شاه یمونشاخ، متک  ققنوس، اسب ینآخر  یمرغ،س ینآخر  -
 ... .یو پر  یاییدر یپر 

 شده بود. یینرفت که با گل، استخوان و خون، تز یَسر  یگاهسمت جا به

مر   یاموجودات افسانه  ینتوست؛ تمام ا  یابد  یگاهجا  ینا  -  یا،استرال  یکا،رو از ا 
 یاو سرور تمام موجودات افسانه  یاَاشوُزشت افسانه  ینآوردم. تو آخر   یقاآفر 

و  شهیقدرت من کامل ممجموعه... ین! با اضافه شدن َسر تو به ایهست 
 هام له کنم!کل جهان رو در مشت  تونمیم

 قرار داد. یچوب  یتخته یبرداشت و رو یشهاشانه یاز رو مرا

 پرواز رو نداره! ییکه توانا  یاشوزشت  ینآخر  -

 سرم گرفت. یاش را درآورد و آن را باالبرنده شمشیر 

جادوگر از  یس،سونا، تلما، مل یال،فر نبود! فلورا،  یشب یانقشه هاینتمام ا -
 یحتو ترج یاتو منافع خودشون رو به ح یجغد بودن تو خبر داشتند و زندگ 

 ینسنگ به طرف زمکه با کشتن تو باز هم شهاب  دوننیها نمدادند؛ اّما اون
رو هم گول زدم تا  ها...من اونشنیکشته م  هاییو آدم فضا کنهیحرکت م

 !یارمتو رو بدست ب

! جنگل زبان؟یرینمظلوم و ش یدگرگون شد. فلورا؟! آن دختربچه حالم
را به خاطر آوردم؛ چطور ممکن بود که در آن چشمان معصومش   یشهاچشم

 یرنگن یبا،ز یاکه ممکن است در پشت چهره یدمباشد؟! حال فهم یرنگ ن
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ها و به افسانه رویمیم یننکنم از ب کنم، اگر  یکار یدباشد! با یدهآرم 
 !پیوندیمیم

با خودت  یشگون و بدبخت  یک ذاریی...هر کجا که پا میتو نحس هست  -
اومدنت، مادرت ُمرد و پدرت از غم از دست دادن مادرت،   یا! با به دنآورییم

گرفت تو رو خفه کنه که  یمتصم یکه خواب بود یوقت  یدر سه سالگ 
 نهو پروا یرحسینکوچک ام  یازه نداد و تو وارد خانوادهت اجمهتاب...عمه

 !یشد

 ادامه داد: یینماو با لبخند دندان یدکش  یقیعم نفس

رو از دست   شییورشکست شد و تمام دارا  یرحسینکه البته با اومدنت...ام  -
 یملکه  یشهم به پ  یتلما ُمرد و وقت   ها،ییفضا  ییارهداد! با پا گذاشتن در س

 ی...مرگ و بدبخت ی! تو شوم هست بینی؟ی...جادوگر کشته شد! میمحبت رفت 
تا  یکشته بش  اید! تو بیسرنوشتت رو عوض کن تونییشده و نم ینبا تو عج

 تو پاک بشه! یمنیاز بد یادن

من، بر طالع  یالد! میاوردمن یانمکه بر سر اطراف  ییها! من منحوس، چه بالآخ
مشمئز کننده را  یکلمه  ینا گونه،ینافتاده که ا یصورت فلک  یننحس کدام
 !چسبانند؟یتنگ اسمم م

 !«یپرواز کن ید...بایستن ایچاره»

افتادم که با صراحت به او گفتم من  یزمان  یادبود.  یستاچ یصدا این
 یندر ا توانستمیم یحال تنها کس یکل کنم؛یبه تو اعتماد نم وقتیچه

 و فرشته. یطانش یبود! همان دختر دورگه ستایبه او اعتماد کنم؛ چ یطشرا
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 !«تونمی...من نمشهنمی» 

 و مرموز گفت: خونسرد

 .«شهی...میرو دفن کن تونمیاگر که نم شه،می»

! یستادراه ا هاییمهدر ن یکنبا شتاب به سمت گردنم حرکت کرد؛ ول شمشیر 
و نور  یختر یینبود. سقف پا یستادهزمان ا ییثابت شده و گو یز چ یهمه
 گوشم را نوازش داد.  یامردانه ی. صداییدچشمانم تا یبه سو یدیشد

 آشوب؟!دل -

 .یدمرا د  یدرشت مرد  یکلآن قامت بلند و ه  یالنور که دقت کردم در البه  به

 بله؟! -

او دوست  ی؛است؛ اگر خودت را با آن وفق کن یتمام نشدن  ی»زمان« واژه -
تو نخواهد شد!   یبنص  یزیجز حسرت چ  ی؛کن  ید و اگر از او دورتو خواهد ش

 یادر دفتر خاطرات دن ی. دوست داریر را بگ یمتزمان را از دست نده...تصم
که با  دیفر  یافرد بزدل و ترسو  یک ! ی؟باش یرا برعهده داشت  یچه نقش
 و از نقاط ضعفش، نقاط قدرت ساخت؟! یدجنگ یشهاضعف

را به  یایشکه دن یکه او پادشاه زمان است؛ کسبردم  یتفکر، پ یکم با
برگشت و نور  یشبودم! زمان به کار افتاد؛ سقف سر جا یدهد یینهآ  ییلهوس

 یمشده بود. تصم  یعاد  یز،از پادشاه زمان نبود و همه چ  یخبر  یگر قطع شد! د
را به هم زدم.   هایملو با  یختمر  یرونرا از ذهنم ب  یمنف   یهارا گرفتم. تمام فکر 

 یگرانکه د یاشوزشت  ینمن بودم به پرواز درآمدم! آخر  ینبعد، ا یالحظه
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در ذهنم  یستاچ آمیز ینتحس یپرواز کند. صدا تواندینم کردند؛یگمان م 
 .یچیدپ

 !«آفرین»

 ها«توانمی»نم ینتنها ا یم؛نبود یفضع گاه،یچما ه گفت؛یدرست م چیستا
 !یمکه موفق شو  گذاشتندیو نم  کردندیلطنت مبودند که بر ذهن و قلب ما س

 :یددستش را به طرفم دراز کرد و غر  یتعصبان با

 .یریداون رو بگ -

 یرونبزرگ کاخ منحوس ب  یهام را به هم زدم و از پنجرههول و وحشت بال  با
پرواز کردن نداشتم؛ به صورت  یو الزم را برا یکاف   ییکه توانا  ینرفتم. خاطر ا

 یار و هوا بس  ترسیدمیاز ارتفاع هم م  ینکهبه خصوص ا  کردمیپرواز م  یگزاگز
برخورد  ینکردم نگاهم به زم  ی! سعدیدمیجز پرواز نم یابود اما چاره یک تار

که نگهبانان به   هایییرهو ت هایزهباشم؛ اّما ن یمروبه روبه یرهنکند و فقط خ
 نگذاشته بود. یمهوش و حواس برا کردند،یطرفم پرتاب م

 طرف... . یناز ا -

بود و با   یدنسرعت در حال دو  ینبا آخر   یمرونگاه کردم که روبه  یستاییچ  به
 یم و راه را برا کردیکمک م کردم،یکه در هوا پرواز م یتمام توانش به من

 .ساختیم یاننما
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تعادلم  یدم،د ینخود را از سطح زم یافتاد و فاصله ینزم نگاهم به ایلحظه 
ل  ینزم یرا از دست دادم و رو نفس زنان کنارم زانو نفس یستاافتادم. چ یگ 

 زد و با دستانش مرا گرفت و بالم را نوازش داد.

 ! پرواز کن!ی؟هست  یمنتظر چ  -

را به . سرش دادیاّما خود را خونسرد نشان م رقصید؛یدر چشمانش م ترس
به پشت سرش انداخت. در ذهنم با  یینگاه گذرا یطرف عقب برد و با نگران 

 او ارتباط برقرار کردم.

 «ترسمیارتفاع م از »

 گفت:  یرانگرد شد و ح  چشمانش

 .یپرواز کن ید! تو بای؟شد یوانهد -

از کنار بالم رد  یریشد. همان لحظه ت تر یک و نزد یک نگهبان نزد یادفر  صدای
هم فشار داد و با حرص پشت سر   یشد؛ اّما به من برخورد نکرد. لبانش را رو

 .یدکش  پیدر یو پ یقعم یهاهم نفس

 شو! یتبه خود واقع یلخب...پس تبد یلیخ -

به  یازیگرد بودند و ن امیرا گرد کردم، گر چه خود چشمان جغد چشمانم
 درشت کردنشان نبود.

 !«شه؟یم مگه»

رنگ  یشهشد. صورتش هم یرهرا تکان داد و دوباره به پشت سرش خ سرش
 است. یدتر سف یشهاز هم کردمیاحساس م یک بود؛ ل یدهپر 
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پدرم با خودش تفنگ   پرداختیم،یم  یحکه با خانواده به تفر   یزمان   آیدیم  یادم 
 ینو البته در ا کردیپرندگان را شکار م یحیو به صورت تفر  بردیم یشکار

را داشتم   ین هم با او هم دست بودم. امشب، من حس همان پرندگان م  ینب
تمام تالشش را کرده بود تا هرگونه   یکه قرار است شکار شوند! حال روزگار جاف 

 یتها را مورد آزار و اذبگذارد که آن یکسان   یاموجودات  یکه شده مرا جا
 ام!قرار داده

و  یبه خودت برگرد تونییباز هم م کهینا یعنی ین...ایشد یلتو تبد -
 نداره! یممانعت 

تنگ بود و   یشجا  یراز  دادم؛یو به او حق م  کوبیدیم  امینهکوچکم در س  قلب
 یبپرد! چشمانم را بستم و سع  یرونکوچک ب  یینهس  یناز ا  خواستیدلش م

وقت بود او را به  یلیکه خ یرا به خاطر آورم، خود امیکردم خود واقع
اندم، دوست خویم  یلیتخ  یهااوقات که داستان  یسپرده بودم. گاه   یفراموش

 خواستم،یحال تنها خودم را م یکنآشام شوم؛ ولخون یا ینهداشتم که گرگ
رنگم  ینارنج  یآن موها یباشم! دلم برا یگراندوست نداشتم که مثل د یگر د

شان رنگ   بودن و  یو از وز وز  زدمیم  ها را با خشونت شانهکه هر روز صبح آن
 یهاگونه  یام، براو قد نسبتًا کوتاه  یپوست گندم  ی! برازدیناالن بودم؛ پرپر م

 یدلتنگ بودم. قطرات درشت اشک باز هم جا امیزده از الغر یرونب
 ... .یک نکرده بودند؛ ل یدارنگم پ یااز چشمان قهوه یتر مناسب

. یستم! فورًا چشمانم را باز کردم و به خود نگر کند؟یم یهمگر جغد گر  لیک 
شکلم   یصورت قلب  یو سردم را رو  یفآشوب! دستان ظرمن بودم، دل  ینا  یآر
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 ینتسک  تابمیکردم خودم را با تمام وجود حس کنم تا قلب ب   یگذاشتم و سع 
 .یابد

 یشهو هر کس خودم را دوست دارم. هم یز از هر چ تر یشب کردمیم حس
را از  یمانهاداشته یا شدیمیگرفتار م  یبتیحتمًا به مص یدود؛ باب گونهینهم

 !یمدار ییبهاگران  هایییکه دارا  یمتا بفهم یمدست بده

 .یفرار کن...وقت ندار -

البته   یدیم؛نامعلوم دو یبه سمت مقصد  یستارا تکان دادم و همراه با چ  سرم
کامل قدم   ینانا اطمب  یستاکه چ  یرامن، نامشخص بود؛ ز  یمقصد تنها برا  ینا

 .داشتیبرم

در  یشهاکه بال داشت با بال یستا. چزدمینفس منفس یدنشدت دو از 
 یک»پرواز« لذت بخش است؛ ل کردمیفکر م یشههم کرد،یآسمان پرواز م

در  یافراد یشهبه همراه ندارد؛ چون هم یزیبودم جز دردسر چ یدهحاال فهم
را از  آن خواهندیپروازتان را ندارند و م یدنوجود دارند که تاب د تانیزندگ 

 !یرندشما بگ

 اشاره کرد و در ذهنم گفت: ییجا به

 «یمجا بر به اون باید»

 .فهمیدیرا تکان دادم، گر چه او از آن فاصله، تکان دادن سرم را نم سرم

 کردم.  یداجاست...اشوزشت را پآن -
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زدنشان به گوش  یادفر  یاوقات صدا یاه پشت سر ما بودند و گ هنوز  
به پشت سرم انداختم.  یبودم، نگاه  یدنطور که در حال دو. همانرسیدیم

که در دست داشتند، دنبالم   یو کمان   یر و ت  یزهپوش با مشعل، نچهار نگهبان زره
 دایبا ص یبیشباهت عج ینزم یرو هایشانینکوبش پوت  ی. صداکردندیم

 یبرا یبود و لباس مناسب زدهیخ یمداشت. دست و پا امینهکوبش قلبم در س
 یراهنپ  یک شدم، فقط    یلکه به خودم تبد  یفصل زمستان به تن نداشتم. وقت 

 یبه تن داشتم و رو  یادامن ساتن نقره  یک و    یدسف  یر بلند از جنس حر   یار بس
 قرار گرفته بود. ی،رنگ  ییشنل طال یمهاسر و شانه

شان را رو به آسمان بلند کرده و سرشان خم بود، گمان خشک دستان  درختان
بودند، شرمنده و سرافکنده  ینکاخ خون یندرختان ا کهینها از اکنم آن

ام درآمد و تا برهنه یاز خجالت پاها یآلود به خوب گل ینهستند. زم
 یاجاساز کرد. نه سبزه یمهاانگشتان و ناخن یالخود را البه توانست،یم

 ییهر چه بود و نبود را سوزانده بودند. برف هم گو ی؛وجود داشت و نه ُگل
سر   یو با تمسخر رو  یرمقرار بگ  یتیموقع  ینمنتظر بود تا من  بدشانس، در چن

 ام بخندد!نداشته یشو به ر یزدو کولم بر 

و فرصت پردازش را به مغز  شدیچشمانم رد م یبه سرعت از جلو یز چ همه
 یقیکم بود که موس یانوییپ یا یتار گ یک . تنها وجود دادینم نوایمیب 

 یلترسناک و خشن تبد  یلمف  یکمرا به   یبعج  یرا بنوازد و زندگ   یوحشتناک 
 کند!

 ...بپر!«رسیدیم»
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 یبود؛ با چشمان  یمروبهکه رو  یادره یدنبا د یدم،شتاب به سمت جلو دو با 
به  یکردم و کم  یستدره ا یهاباز مانده، درست در لبه یگرد شده و دهان 

کردم   یرا بلند کردم و با حرکت دادنشان، سع یمهاشدم؛ دست یلجلو متما
 تعادلم را حفظ کنم.

 که دره هست!«  جااین»

 گفت:  اییفرود آمد و با لحن دستور کنارم

 !یبپر  یدبپر...با -

 : یدمقب هل دادم و با غضب غر را به ع او

 ی؟من رو گول زد یسادگ  ین! به همی؟کرد  یتو هم به من نامرد -

نگفت. به خط چشم  یزیهم فشار داد و چ یرا رو اشینازک و مشک  لبان
را مورد محاصره قرار داده بود،  اشیعسل یبایچشمان فر  یشهکه هم  یمیزخ
 شدم. یرهخ

 کردم؟!! آخه من چرا به تو اعتماد  یوا یا -

به پشت سرش انداخت و بعد از چند لحظه به سمت من برگشت.  نگاهی
 یاآ  گفتم؛یکه با خودم م  کردیرفتار م یدختر، جور ینخونسرد و آرام بود؛ ا

دسر با  یک ! برعکس او من مانند داند؟یترس م یا یاز نگران  یزیواقعًا او چ
که  یبودم؛ دسر  یجانه ی  با چاشن یطعم وحشت، استرس، غم، دل نگران 

و نابود کردن آن،   یستبود و بر ن  یصحر   یار خوردن آن بس  یبرا  یکیارباب تار
 !کردیم یپافشار
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 کردم!  یدایشپ - 

برخورد  یلیف را به سمت صاحب صدا چرخاندم و با همان فرد  دماغ   سرم
 در دستش بود.  یو کمان   یر از من قرار داشت و ت یتر چند م یکردم. در فاصله

را گرفت و با هل مرا به سمت خود برگرداند.  یفمظر  یهاشانه چیستا
همچون »اخم« را به وجود  یاواکنش داده و فرآورده یگر با هم د یشابروها
 آوردند!

 ی؟شد یر ! مگه از جونت سپریی! چرا نمی؟! کدوم نامردگی؟یم یچ  -

 یزید جدا کردم و لبان خشکم را از هم باز نمودم. تا خواستم چرا از خو او
که  ییها. حرفیچیددر تمام بدنم پ یدیسوخت و درد شد یمپهلو یم،بگو

 یایبه نوک زبانم به عقب برگشتند و در دن یدهنرس یم،خواستم به او بگو
آوردم و  نفس، دستم را باال یناگفته به خاک سپرده شدند! با تنگ  یهاحرف

برخورد کرد و به عمق  یچوب  یر گذاشتم؛ نوک انگشتان سردم به ت  یمپهلو یور 
 بردم! یماجرا پ

 یو چشمه  یر به ت  یسوق دادم. با ناباور  یستاچ  یرا به چشمان عسل  چشمانم
را در چشمانم  یرانش. نگاه حکردیشده بود، نگاه م یکه از بدنم جار  یخون 

قفل کرد و چند بار پشت سر هم سرش را به چپ و راست تکان داد. خون 
جلو برد و  او گلگون کرده بود. دستش ر  یدهلباسم را بلع یدیسپ یوال،مانند ه

سوراخ  یپهلو ی. دستم را رویدکش  یرونب امیخون  یرا از پهلو یر با شتاب ت
 یهالبانم خارج شد و دندان  ینب  با درد از   یاکنترل شده  یغ ام گذاشتم. جشده
قدر بدبخت هستند! هرگاه که ها چههم فشردم. دندان یرا رو یدمسف
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آنان هستند که جورمان را  اتنه یم؛آلود هستدرد یا یحرص ی،ناراحت، عصبان  
 !زنندیو دم نم کشندیم

 لجباز...! -

به  جهیبه اعصاب و در نت یمهاو حرف او را توسط گوش یایمبه خودم ب تا
 ی قفسه یکنم؛ دستش را رو یرا هج  یشهاتک کلمهمغزم برسانم و تک 

 یجهبه عقب رفتم و در نت یگذاشت و مرا به عقب هل داد. چند قدم  امینهس
 در اعماق دره فرو رفتم. یبلند یغ با ج

 

*** 

 کل  دانای

 

که   یو رعشه به تن هر موجود یچیدآشوب در فضا پآور دلرعب یغ ج صدای
اش، بعد نوبت سکوت بود که با پوزخند مسخره یجا بود، انداخت. کمدر آن

کند. نگهبانان،  یاستعمارگرش در جنگل حکمران  یبکشد و با خو یبلند یادفر 
 .تندانداخ یشدند و به اعماق آن نگاه  یک نفس زنان به دره نزدنفس

 پرت کرد! یینخودش را به پا -

 و کالفه گفت: یدکش  مویشیبه سر ب  یدوم دست  اننگهب

سر ماست که از بدنمان جدا   ینسر او... ا  یبه جا  گذارد؛یارباب ما را زنده نم  -
 خواهد شد.
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 .یدبود، کوب هایکیکه در همان نزد  یسنگ  یرو یشبا پا اولی، 

 !کردیمیاشوزشت پرت شود...سرش را از تنش جدا م کهینکاش قبل از ا  -

به دره نگاه کرد، چه   یفاصله گرفت و با بهت و ناباور  یاز نگهبانان کم  چیستا
تا  کردیچه م یدکرده بود؟! تنها راه نجات خود را از دست داده بود! حال با

طلسم  ینرا نداشت که او را از سر ا یکس  یگر برگردد؟ د اشیبه خود واقع
افتاده بود،   یگل  ینزم  یکه رو  اییخون   یر جات دهد. ناخوش احوال بود؛ به تن

 گشت؟یبه عقب برم  یز چهمه  یاآ   کرد،یانداخت. اگر خود را سرزنش م  ینگاه 
 مسلمًا نه!

 من...من چه کار کردم؟! -

داشت که  یدقدم به عقب رفت و دوباره به دره نگاه کرد؛ هنوز ام چند
بودند و به  یالفقط گمان و خ هایناّما ا یاید؛ب یرونآشوب از اعماق دره بدل
 !پیوستندینم یقتحق

 یگذاشت و سع  اشیقهشق یتند و مقطع شد. دستانش را رو هایشنفس
 آشوب ارتباط برقرار کند.کرد با دل

 نه! ی...واشهی...نمشهینم -

 خواستیم  ییکرد، گو  یدنقدم به عقب برداشت؛ برگشت و شروع به دو  چند
! دویدیفقط م  یران،ها رفت و سرگشته و حجا فرار کند. به وسط درختاز آن
 . کردیبرخورد نم  یزیو به خاطر روح بودنش به چ  شدیها رد مدرخت  یناز ب
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دور خودش  یوانگانمانند د یستاد؛قلبش گذاشت و ا یرا رو دستش 
شده   یزندان   خأل  یکدرون    کردیکه چه کند. حس م  دانستیو نم  چرخیدیم

 یازمندشدست ن گرفت؟یکه او را نجات دهد. از که کمک م  یستن یو کس
و  شنیدیرا م یشکس نه صدا  یچ! هکرد؟یبلند م اییکدام منج   یرا به سو
مخمصه، تنها  یناز دست ا یستان چ. نجات دادکردیرا حس م ورشنه حض

با  توانستیآشوب نمجز دل یستابود و چ یر آشوب امکان پذبه دست دل
 ینآشوب در دره افتاده است؛ ابرقرار کند. حال که دل یارتباط ذهن یکس

 آن وجود دارد. یآشوب امکان برقرارشده و تنها از طرف دل طرفهیک ارتباط 

*** 

 یشد. به کودک  یرهخ مصرفیاش به آن دو موجود ب چشمان سرخ شده با
هم فشار داد.  یکه عروسکش را از او گرفته بودند. لبانش را رو  مانستیم

 یقلبش از کار افتاده بود و خون حاو ییپوست صورتش کبود شده و گو
 !کردینقاط بدنش، پمپاژ نم ی  را به اقص یژناکس

تون بدن یاجزا یر رو بخونن و با سا یزل خداحافظ که غ  یدهاتون بگبه َسر  -
 وداع کنن!

و  یانقره یو حرف او را کنکاش کنند؛ دسته یایندآن دو به خودشان ب تا
شکلش که به کمرش بسته شده بود؛ در حصار انگشتان   یمار  یر درخشان شمش

 و یبلند یادرا از غالف در آورد و با فر  یر اش قرار گرفت. شمشو سبزه یدهکش
 حرکت، دو سر را از دو تن جدا نمود! یک با 
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شده  یکسرام ینزم یقلیسطح صاف و ص یرو یکه،مانند توپ چهل ت سرها 
افتادند و از غم از  ینزم یها رورفتند. تن یقل خوردند و هر کدام به طرف 

 یلبه یرو یشه! لبانش را مانند همیستند»خون« گر  یشان،دست دادن سرها
 خون ی  . طعم شور، گس و آهنیدآن کش  یقرار داد و زبانش را رو  یر شمش  یز ت
و به عقب برگشت. نگاهش  یدکش یقیزبانش پخش شد. نفس عم یرو
او  یبود، ترس! آر یزیدنبال چ ییگو  کاوید؛یچشمان آذرماه را م یصانهحر 
حساب  یها. با قدمیندرا در چشمان آذرماه بب یدیترس و ناام خواستیم

را آرام  یر او قرار گرفت. شمش یروبه طرف آذرماه رفت و روبه شده و شمرده
 گردن او گذاشت و غضبناک زمزمه کرد:  یرو

 یر ...شیاریفورًا اشوزشت رو زنده برام م  ی،سرت رو داشته باش  خواییاگر م  -
 !ی؟فهم شد

 گفت:  حالییبا ترس آب دهانش را قورت داد و با ب  آذرماه

 چشم سرورم. -

 

*** 

 :یدر دستانش گرفت و سردرگم نالرا د سرش

 چطور ممکنه؟! امکان نداره! -

را   یابرق رفت و المپ رشته  یز خواب بلند شد و با شتاب به سمت پر تخت  از 
 یرو  یدهپرسه زد. به سمت دفتر آرم  یروشن نمود. نگاهش دور تا دور اتاق آب 
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ن از آ  یاتاق، اثر  یجا یچرا برداشت. ه یسقرمزرنگ رفت و خودنو یقال 
   دل ینبرگشته بود و هم یبه حالت عاد یز جوهر بنفش رنگ نبود؛ همه چ

 دفتر را دنبال کرد: یها! نگاهش، نوشتهآوردیبه درد م یشتر دخترک را ب

فرار نموده و  هایک قصه، از دست ارباب تار یآشوب، دخترک جغدنماو دل -
 !گرددیخود بر م یواقع یایبه دن یستاچ ییلهبه وس

 ییگو  یک کاغذ لغزاند؛ ل  یرا رو یس! خودنوشدیم طور ینا یدچه؟! نبا یعنی
 امکان نداشت! یگر جوهر آن خشک شده و نوشتن ادامه داستان د

 ی را رو یسبلند شد. دفتر و خودنو یشسرش را تکان داد. از جا یناباور با
 یرونبرهنه از اتاق ب یبا پاها یشهاصندل یدنگذاشت و بدون پوش  یعسل

ها، ها را مورد نوازش قرار داد؛ بعد از پلهتک پلهتک  یشنگشتان پاهارفت. ا
لمس شوند.   دختر   یبود که توسط پاها  رنگ یاو قهوه  یچوب   یهانوبت پارکت

غش کرده بودند و با هر قدم او، به باال و  یشهاشانه یرو یشانشپر  یموها
شد.  یرهس بود، خالما هاییکه پر از گو  ی. به لوستر زردرنگ رفتندیم یینپا

و  یخاکستر  یسلطنت  یهاو که طرح ینیماش ییچهنگاهش را به طرف قال
نگاه کرد. او در عمارت   یراحت   یهابزرگ و مبل  یز مداشت، کشاند. به گل  یاسی

 !کرد؟یبزرگ و درندشت سهراب چه م

 !یزم؟عز  خواستییم یزیچ -

. گر چه دهانش یستمبل نشسته بود، نگر  یاش که روو به عمه برگشت
شد. مردد  یرهخشک بود؛ اّما باز آب دهانش را قورت داد و در چشمان او خ

 گفت:
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 امروز...امروز چند شنبه بود؟! - 

 یابه دخترک زد و دوباره مشغول به بافتن، شال گردن سورمه یلبخند زن،
به  یز ن یزادو آدم یبافتن هاییلمثل م یرو؛ زندگ  یکیو  یر ز یکیرنگ شد. 

 یل ها تبدکه آن  کندیو رو م  یر ها را زقدر انسانآن  یمانند نخ کامواست؛ زندگ 
 تر!و مرغوب  یباز  افتنیتر، بهر چه جنس کاموا محکم  شوند؛یم  یبافتن  یک به  

 .شنبهیک  -

 سردرگم با انگشتانش مشغول به شمردن شد. دختر،

 !ی؟و چه روز ی...چه ماه شنبهیک جمعه، شنبه،  -

بلند شد و  یش. از جایستنگاهش را باال آورد و با تعجب، او را نگر  مهتاب
دار دختر گذاشت و با تب یشانیپ یبه طرفش قدم برداشت؛ دستش را رو

 :یدپرس ینگران دل

 ی؟ندار یاز ن یزی! چیزم؟حالت خوبه عز  -

و  و کک یدهدستان چروک یبه عقب برداشت و دستش را رو  یقدم  آشوبدل
 جدا نمود. اشیشانیها را از پاش گذاشت و آندار عمهمک 

 ی؟از چه ماه  یچه روز -

 را باال انداخت و با ترحم گفت:  اشیتونیشده و ز  یکاردست  یابروها  مهتاب

 هجدهم اسفند...چطور مگه؟! -
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شد و  یقبدنش تزر هاییاختهدر  یدیبست؛ ضعف شد یخآشوب دل تن 
داد.   یهرا گرفت و او را به خود تک  یشهاشانه  ی. مهتاب با نگران یدلرز  یشپاها
سرش   یدر هال بود؛ قرار داد و باال  یرنگ   یاسیو    یمبل راحت   یآشوب را رودل
 .یستادا

رها  یدپفش کش  یبه موها  دستی را از   اشی_دودیتونیز  یدرشت موها یو ف 
 یلی که مستط را اشیمقرمز و زخ یمفر  ینکبلندش کنار زد. ع یشانیپ یرو

 یشتریکرد و با دقت ب  تر یک روشنش، نزد  یلیخ  یاشکل بود؛ به چشمان قهوه
 گفت:  یبا دلسوز یرلبشد. ز یرهآشوب خبه دل

 یش! حساب روز و شب از دستش در رفته...عمه پیچارهب یآخ...دختره -
 !یزکممرگت بشه عز 

رشد کرد و  بارهیک در دلش جوانه زده بود؛ به  یشوقت پ یلیکه خ  ایغصه
و   یرینهدوست د  یادگاریبه درخت شد! او فرزند برادر کوچکش و تنها    یلتبد
 یهم برا  یداش دل بسوزاند؛ بابرادرزاده  یهم برا  ید»مارال« بود؛ با  اشیمیقد

 دختر  دوست مرحومش دل بسوزاند!

 یینباال و پا یشگلو یبک سداد.  یهمبل تک گاهیهسرش را به تک آشوبدل
 .گذردیکه اطرافش چه م  دانستیو نم شدیم

 بود؟! یالهمش خواب و خ یعنی...یعنی -

 یهاکه کرد؛ چروک یمهتاب گرد شد. با اخم ی  کوچک و بادام چشمان
 کردند.  ییخودنما یشتر صورتش ب
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 آشوب جان؟! - 

 شد. یرهرا باز کرد و به او خ فروغشیچشمان ب  آشوبدل

 نم عمه؟جا -

و  یدکش  اشیریبه صورت شل و وارفته از سر پ  یمردد و سردرگم دست  مهتاب
 یهاناخن یکه رو یقرمزرنگ  یهادست راستش به جان الک یهابا ناخن

 ها را با فشار از جا در آورد.از آن یبودند، افتاد و قسمت  یدهدست چپش آرم

 . .به سهراب بگم.. یستکه اگر حالت خوب ن  یگم...میگمم -

 یار اش بسانداخت. از واکنش برادرزاده یر را قطع کرد و سرش را به ز حرفش
جر و بحث نداشت؛  یبود و حوصله یر آشوب فکرش درگ. دلترسیدیم

 یدگیها رسبه آن تر یع هر چه سر  یدوجود داشتند که با یگریمشکالت د
 .کردیم

که به خاطر   یاهمون لحظه یقاً من ُمرده، عمه! دق یوقته که برا یلیاون خ -
عمه...من  یستداد! اآلن وقتش ن یگهد یخانواده یهنحس بودنم من رو به 

 استراحت کنم. یکم  خوامیم

از  یشده به آرام یر درگ یآشوب با فکر ناچار سرش را تکان داد. دل مهتاب،
ا برگشت و به اتاقش اش راه آمده ر برهنه یبلند شد و دوباره با پاها یشجا

 رفت.

را احساس   یو درد  کشیدیم  یشپهلو  یبار بود که دستش را رو  ینچندم  برای
 بار بود! ینهزارم یبرا ید! شاکرد؟ینم
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. کردندیتر مو او را کالفه رقصیدندیمستانه در ذهنش م پاسخ،یب  سواالت 
 یوارهاید  ییچه شد؟! گو  بارهیک همه مدت در خواب بود؟! به    یناو در ا  یعنی

 یش! فضا برافشردندیرا گرفته بودند و م یبانشگر  ی،اتاق با بدجنس
 تحملش کند. توانستیآور شده بود و نمخفقان

که به صورتش   یباد گرم و آرام ی  رفت و آن را باز کرد. حت  سمت پنجره به
افتاد، شتابان به سمت  یزیچ یادراه کند. زد؛ نتوانست حالش را روبه یلیس

 یفرا از ک اشیرنگ بود، رفت و گوش یو آب  یکه کنار تخت فلز  اییعسل
 آورد. یرونب اشیمداد ساده، چرم و نوک

بعد  یاها گذاشت و آن را لمس کرد؛ لحظهاز دکمه یکی یرا رو انگشتش
 بوق در اتاق حاکم شد. یصدا

 بله؟! -

 مامان... . -

 گفت:  کرد،یم یهکه گر   یو درحال یدمادرش ترک بعض

 دلنوازم! -

 تخت نشست. یرو حالیآرام و ب  آشوبدل

 جانم؟! -

آشوب از . صورت دلیستو دوباره گر  یدرا با قدرت باال کش اشینیب پروانه
 مادرش گوش سپرد. یهاجمع شد و به حرف ینی،ب یدنکش  یصدا

 حالت خوبه؟ -
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 آره. - 

 گردی یصبح که شد فورًا بر م ی...اآلن که شبه؛ ولیگمهت مدارم ب یچ  ینبب -
 !یاون عمارت بذار یپات رو تو خوامینم یگه...دجاینا

 یها. لبدادیو دستور را م یتعصبان ید،تند تهد یمادرش، بو هایحرف
 هم فشرد و آرام گفت: یرا رو اشیگوشت 

 باشه... . -

و  یدکش  یبابت دخترش راحت شده بود؛ نفس راحت  یالشخ ییکه گو  پروانه
 کرد.  یاتک سرفه

 ...صبح منتظرت هستم ها.کنمیخوبه، پس من قطع م -

تماس را قطع   ی،نثار مادرش کرد و پس از خداحافظ   یگری»باشه« د  آشوبدل
که ناگهان نگاهش   یدرا کش یفشک  یپانداخت و ز یفشرا در ک ینمود. گوش

 در دستش بود برخورد کرد! که  یابه انگشتر نقره

در برگرفته  یدرخشان  هایینسرخ و دو طرف آن را نگ یاقوتانگشتر از  سنگ 
 باشد! یمتکه گران ق  خوردیبزرگ بود و به آن م یباً بود. سنگ انگشتر تقر 

پس   ید؛محبت به او بخش یبود که ملکه ییانگشتر همان انگشتر راهنما  این
خودش بازگشته  ینیزم یاینبود! او به دن یالآن اتفاقات خواب و خ یهمه

سنگ با مگر شهاب خواستند؟یها از او کمک نمچه؟! مگر آن یبود؛ اّما برا
 یشب مانآشوب را به ه! پس چرا دلکرد؟یحرکت نم ینقدرت به طرف زم

 بودند، باز گرداندند؟! یدهکه او را دزد
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 *** 

را مرتب کرد و از  شرنگیو آب  یساعدش قرار داد. شال پشم یرا رو کیفش
دوازده نفره نشسته  یغذاخور یز م یرفت. مهتاب و سهراب رو یینها پاپله

. خدمتکارها با هول مانند پروانه دورشان کردندیم یلبودند و صبحانه م
ها جه به آنتوی. ب کردندیداشتند، فراهم م یاز و هر چه را که ن چرخیدندیم

پدرش مانع از حرکت کردن او   یگرفت که صدا  یشعمارت را در پ  یراه خروج 
 شد.

 !یری؟کجا م  -

زبان  یهم فشار داد تا از جلو یرا رو اشیو صورت  یگوشت   یهالب آشوبدل
به عقب برگردد و به صورت مغرور  کهین. بدون ایردرا بگ اشیختهافسار گس
 پاسخ داد: یشود، با لحن سرد یرهپدرش خ

 ام!خانواده یشرم...پب خوامیم -

بنفش  یاز صندل یتو با عصبان یدکش  یششبه صورت بدون ر یدست  سهراب
 ی شد و صدا یدهکش  ینزم یرو یفلز  یبلند شد که صندل یغذاخور یز رنگ م

 را به وجود آورد. یگوش خراش

 !جاستینتو ا یاخانواده -

را کرد خودش را آرام کند و خشمش   یرا بست و سع یشهاچشم آشوبدل
را  یشاز چا یاو جرعه یددر دهانش را آرام جو یفرو بنشاند. مهتاب لقمه

 اشیابه چشمان قهوه یشتر را ب اشیلیقرمز و مستط یمفر  ینک . عیدنوش
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 از  ییهابا طرح یریش ینعلبک  یرا رو رنگ یریو ش ینیچسباند و استکان چ 
 رو به برادرش گفت: گرییانجیقرار داد و با م یاهگل و گ

 !یرهجلوش رو نگ یسهراب بذار بره...من بهش قول دادم که کس -

 یظاهر  یو با خونسرد یدلبش کش یانگشت شستش را به گوشه سهراب،
در کتش   کسیچنشست. اگر چه زودجوش و غلدر بود و حرف ه  یصندل  یرو
رف او ح یرو توانستیو نم بردیاز خواهرش حساب م یار اّما بس رفت؛ینم

لبش نشاند و به عقب  یرو اییروزمندانهآشوب لبخند پبزند. دل یحرف 
مرتب و پرپشتش را باال برد و نگاه آرام و  یابروها یتا یک برگشت. 
با  یپدرش انداخت. پس از خداحافظ  یسرخ شده یبه چهره یخونسرد

اوقات  یشتر که ب یدشسف یمیقد ینرفت و سوار بر ماش یرونمهتاب، به ب
ب بود، شد و آن را روشن نمود و به سرعت، عمارت درندشت سهراب را خرا

 ترک کرد.

 

*** 

 آشوبدل

 

باز شد. آن را  یکیت یرا در قفل فرو بردم و آن را چرخاندم. در با صدا کلید
را رصد کرد؛ به  ینگ شدم. نگاهم دور تا دور پارک یاطآرام هل دادم و وارد ح

پارک کرده بودم. در را بستم و به درخت   یرونرا ب  ینجا نبود؛ ماش  کهینا  یلدل



 

 
306 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

انداختم. جلوتر  ینگاه  یممان نآپارتمان هفت طبقه یاطح یسرسبز گوشه 
زدم و تا  یپوزخند کرد،یبه من نگاه م یکه با بدجنس  یرفتم و به آسانسور

 ها باال رفتم.واحد دو، از پله

 یستادمدرب خانه ا ی. جلویچیدپ یلوو ط یضدر راهرو عر  ییهاقدم صدای
 یو خاکستر  یاو زردفام و شلوار پارچه یر حر  یراهنبه پ یو با وسواس، دست 

جا کردم. انگشتم را به طرف ساعدم جابه یچرمم را رو یفو ک یدمرنگم کش
ام لمس دهز یخرا با سر انگشتان  یدرنگکوچک و گرد سف  یزنگ بردم و دکمه

 بلبل وفا انداخت. یادو مرا  یچیددر فضا پ یدبلبل مانن ینمودم. صدا

 یافته ییفکر کنم! تازه رها ینشانبه سرزم یدها فکر کنم؛ نبابه آن ید! نبانه
مانند تمام هم سن و  یدخودم برگردم؛ من با یعاد یبه زندگ  یدبودم و با

 ادامه دهم! امیبه زندگ  یمهاسال

و به  دهندیرا از دست م یاتشانها را فراموش کنم چه؟! مسلمًا حکه آن  اگر 
از   یخشانتازه ممکن است در دفتر تار  شوم؛یها نممن قهرمان آن  یگر عالوه د

 .یدمکنند! کالفه دستم را به سرم کش  یادترسو  یک من به عنوان 

 اصاًل به من چه؟! -

 چارچوب آن قرار گرفت.لحظه درب باز شد و قامت بلند مامان در  همان

 همه وقت؟! ینا ی...کجا بودیداشت  یر تأخ یقهو سه دق یستب -

 سالم. -



 

 
307 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

پاشنه بلند، چرم و  یهاشد. کفش یرهرا تکان داد و منتظر به من خ سرش 
ها جوراب  یر و کوتاهم را ز  یمربع  یهادر آوردم. ناخن  یمرنگم را از پاها  یمشک 

را مورد   نوایمی. باد، انگشتان ب یدمکش  ونیر ها را برنگم زدم و آن  یکرم و تور
. انگشتانم را باز و بسته کردم داستقبال کر   یها به سردقرار داد و از آن  یتعنا

شد که وارد خانه  ینبه جلو برداشتم که مامان مانع از ا یگفتم. قدم  و »آخ«
 شوم.

 !ی؟تا اآلن کجا بود یدمپرس -

 را از او گرفتم. یمگفتم و رو  نوچی

 برم! یرونرو ندارم از عمارتش ب  ینداده بود که من حق ا  یر خان باز گرابسه  -

را باال انداخت و از چارچوب درب کنار رفت  اشیاقهوه یتاتو شده ابروهای
 امینیوورجه در بنخود سبز پخته شده با ورجه یو گذاشت به داخل بروم. بو

 و دستانم را گرفت. یدمرا در آغوش کش یکرد. گخانه  یباز لییل

 برو لباست رو عوض کن. -

سه اتاقه و کوچک  یخانه یقدر دلم برارا تکان دادم و جلوتر رفتم. چه سرم
 ی،اکرم رنگ و پارچه یهامبل یدنتنگ شده بود. دلم با د مانیمیو صم
 قرار یتاپ افتاد و ب شش نفره به تاپ یغذاخور یز م ی،اکرم قهوه  یهافرش

رنگ  یاستخوان  یها یوار جور که به د. همانکوبیدیم امینهخودش را به س
با شتاب به سمتم حرکت کرد و خودش   یرنگ   یاهموجود س  یک   کردم؛ینگاه م
 راستم چسباند. یرا به پا
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 دلنواز... . - 

 کوچکش زانو زدم.  یپاها یو جلو یدمذوق خند با

 !یبه! سالم مرد کوچک و...جنگلبه -

َرش   یمهدار و نموج  یبه موها  یبا هم دست دادند! دست   اشیمشک   وهایابر  ف 
 کنار زد. دلخور گفت:  اشیاچشمان درشت و قهوه یها را از جلوو آن یدکش

 !یه؟من کجام جنگل -

تر کرده گرد و تپلش را بامزه  ید،و بلندش که صورت، سف  یختهبهم ر  یموها  به
 بود، اشاره کردم.

 !کنی؟یرو کوتاه نم هاجنگل ینچرا ا -

 .یدکوب  ینزم یرا رو یشو با حرص پا یدبرچ لب

 !یتر باکالس جوریینا یگه...مدهیمامان اجازه نم -

 یهاشدم. مانند پسربچه یرهخ اشیرا جمع کردم و به چشمان عصبان  لبانم
را از  اشیموج لجباز و موج یتخس شده بود و هر لحظه با دستش موها

 ینگردنش بود و نشان از ا یتا رو یش. موهازدیچشمانش کنار م یجلو
 !یدهها دست نکشاست که به آن یچند ماه  دادیم

 !یمضحک شد -

 شد. یرهرا با تعجب گرد کرد و به پشت سرم خ چشمانش

 !ی؟چ  یعنیبابا مضحک  -
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 یبه من زد و با خوشحال یشدم و به عقب برگشتم. بابا لبخند مهربان  بلند 
 گفت:

 !ی؟اومد -

کم پشت و  یو »سالم« کردم. به موها یدمپاش یشبه رو یلبخند متعاقباً 
شدم. لبخند   یرهخ  شد،یم  یدهد  یدسف  یتارها  اشیقهکه از کنار شق  اشیمشک 
 زد. یاخسته

 !یخوش اومد -

که به   اییو نوک مداد یو شلوار ورزش یدسف  یشرتو الغرش، ت یفتن نح  به
 تن داشت، نگاه کردم.

 ممنون. -

 یمیها هم صمقدر مان آناما رابطه  یم؛دوست داشت  یار را بس  یگر هم د  کهینا  با
هستند و از بغل  ییبابا یها در کودک است؛ دختربچه طور ینهم یشهنبود! هم
از  شوندیتر مبزرگ یکم کهیناّما هم خورند؛یتکان نم یشانپدرها
چه او پدر  ر مستقل باشند. گ کنندیم یو سع گیرندیفاصله م یشانپدرها
قهرمان  یکدر ذهنم  یشهاو هم کند،ینم یفرق  یمبرا یک من نبود؛ ل یواقع

 است!

 !ی؟چ  یعنی...مضحک یبابا نگفت  -

کلمه  یندانستن ا یکه بر رو یار آب دهانم را قورت دادم و به دان ترسان
 شدم. یرهخ کرد،یم یپافشار



 

 
310 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 حرف رو بهت زده...بابا جان؟! ینا یک   - 

 یطانیرا باال انداختم. لبخند ش یمانداختم و نامحسوس ابرو یار به دان نگاهی
 گفت:  یزد و با چغل

 دل... . -

بابا در هم رفت و با  یهادلنواز؟! اخم یدبگو خواستی! میستادا قلبم
 :یدپرس یکنجکاو

 دل؟! -

لبان و صورتش را جمع کرد.  یبه من انداخت و به طور مصنوع  ینگاه  دانیار 
 شکمش گذاشت. یخم شد و دستش را رو

 !کنهیآخ بابا...دلم درد م -

را باال انداخت و تا خواست لب  اشیپشت و مشک کم  یبا تعجب ابروها بابا
 گفت:  یرینشخود برگشت و با لحن ش  یبه حالت عاد  یار به سخن باز کند؛ دان

 حاال خوب شد! -

که باز و بسته   یار دان یاقهوه یهاو نگاهم را به چشم یدمکش  یقیعم نفس
به او  یستن یکیبه چشمک داشتند، سپاردم.  یو شباهت خاص شدندیم

کار را  ینچرا ا یچشمک بزن  یدچگونه با دانییکه آخر تو که نم یدبگو
 !کنی؟یم

 خندان ما دوتا انداخت. یابه چهره ینگاه  یجگ  بابا



 

 
311 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 !یر؟ام - 

 را به طرف آشپزخانه چرخاند و جواب مامان را داد. سرش

 بله؟! -

 ... .یالحظه ب یه -

 .یدکش  یدشسف هاییشبه ته ر یبا دستان چروکش دست  بابا

 .گردمیاآلن برم -

 یمضخ یراهنپ یار را تکان دادم و او به سمت آشپزخانه حرکت کرد. دان سرم
شد. با   یک و به من نزد  یدرا باال کش  اشیرا مرتب کرد و شلوار ل  اشیو نارنج 

 زردم را در دستش مچاله کرد. یراهنپ یدستان کوچکش گوشه

 !ینمبب یینپا یا...بیآها -

زانو زدم. دستش را به  یشپا یرا با تأسف تکان دادم و دوباره جلو سرم
 کمرش زد و طلبکارانه گفت:

 !دی؟یبهم م ینکردنم...چ  یبه پاس چغل -

 .یختمرا به هم ر یشو موها یدمبه سرش کش یدست  یو با مهربان  خندیدم

 تو؟! یگرفت   یادها رو از کجا حرف ینا -

 مان اشاره کرد.نسبتًا بزرگ یزیونرا جمع کرد و به تلو لبانش

 داشت زحمت... . یگفت به پاس گرام  یزیونتلو یآقاهه تو -
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 گفتم:  یو با کالفگ  یدمحرفش پر  میان 

 !خوای؟یقدر مخب باشه...چه یلیخ -

 ام گذاشت و قلدرمآبانه گفت:شانه یرا رو دستش

 !رسونهیم یتقدر که دست و دلبازهر چه -

 یکوچک و خاکستر   یدست   یفرا باز کردم. ک  یفمک  یپو ز  یدمکش  یحرص  نفس
 کردم و به طرف او گرفتم.  یدااسکناس پاره پ یک رنگ را درآوردم و 

 !ین؟فقط هم -

 استهزا چشمانم را در حدقه چرخاندم. با

 ی! خب دست و دلبازرسونه؟یم یتهر قدر که دست و دلباز یمگه نگفت  -
 !یگهد رسونهیقدر رو م ینمن هم

 کرد و لجباز گفت:  ای«نوچ»

 !دونه؟یمضحک رو م یمعن یبه نظرت مامان  -

 را در بغلش انداختم. یدست  یفغضب ک با

 چشمام دور شو! یبردار...فقط از جلو خواییقدر که مهر چه -

. خونسرد به او یدکش  یرونرا گرفت و از آن سه اسکناس ب یفک  ییپررو با
گذاشت   اشینهس  یتش را رورا از دستش گرفتم. دس  یدست   یفشدم و ک  یرهخ

 گفت:  یکرد و با لودگ   یمو تعظ

 !یدیممنونم ل -



 

 
313 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 به سمت اتاقش رفت. کردیبپر مبپر  کهیبعد خوشحال و خندان درحال و 

تر از سنش رو نگاه کنه و بزرگ  هاییلمبچه ف ینچندبار به مامان گفتم نذار ا  -
 !یارهآدم جلوش کم م...زبونش دو متره؛ اشیجههم نت ینا یابخونه! ب کتاب

 بلند شدم و با حرص ادامه دادم: یمزدم و از جا یمرا به زانو دستم

 بزرگ شه! کهینبه حال ا ی...واکنهیم یاز آدم اخاذ یپنج سالگ  یتو -

که در   یپز را درون نخود فرو بردم و آن را باال آوردم. به نخود آب چنگال
 یینجمع شده، سرم را پا  یشدم. با صورت   یرهفرو رفته بود، خ  یشکمش چنگال

سبز رنگ و پخته شده برخورد کرد.  هاییانداختم که نگاهم با کلم بروکل
ن که م  ییواقع شدم و به جا یجاتسبز یمورد محاصره کردمیاحساس م

 ها قصد داشتند که مرا ببلعند!جان کنم؛ آنها نوشآن

 !یخوب  ینبچه...غذا به ا یار ادا و اطوار در ن قدر ینا -

که   شومینم ینمن گفتم بد است؟! صد البته که خوب است و منکر ا مگر 
غذا الاقل نمک هم   یندارد؛ اّما ا  یاریبس  هاییتبرخالف رنگ و لعابش، خاص

که   گفتیم یندارد که دلم را به آن خوش کنم! گر چه مامان با لحن مطمئن
 یات، مزهیجکه جز طعم تلخ سبز  یاضافه کرده؛ اّما وقت  یز به غذا، نمک ن

 حرف او را باور کنم؟! یدبا کند،یرا نوازش نم امییچشا یهاغده یگرید

ذا با هم دعوا کردند؛ اگر چه فکر غ ینرا از شدت طعم تلخ و گس ا ابروهایم
را غذا گذاشت!   یکلم بروکل  ینکنم که بتوان اسم چند دانه نخود سبز به عالوه

 :یدمنال
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 مزه نداره! - 

به من نگاه کرد.  اشیچند لحظه با چشمان شاک  یرفت و برا یاغره چشم
. آوردیسرش را هم باال نم یدرحال غذا خوردن بود و حت  یبابا با خونسرد
 یقیچشمانم را رها کرد و توانستم نفس عم ییقهمامان  یننگاه خشمگ

 بکشم.

 هست. یسالم یغذا کهینمهم ا -

پخته شده  یجاتتر از سبز است! اصال مگر سالم گونهیندرصد که به هم صد
 بود. روزها کاغذ و خودکار را طور ینهم یشه! مامان همیم؟و بدون نمک دار

و در آخر  یادداشتو هر چه را که خورده و نخورده بود؛  گرفتیدر دست م
 ی! روزاشدمصرف کرده ب یاز حد کالر  یشکه مبادا ب  کردیحساب و کتاب م

 خورده باشد! یجاتاز سبز  یر غ یغذا یانبود که ورزش نکرده 

 یپلت  یهاو نخود سبز   یَکله فرفر   هاییبه کلم بروکل  مانییغذا  یهاوعده  تمام
همه راه   ینبابا جهان که ا  یچاره. بشدیپونه ختم م  یا  یحانسبز ر  یهابا برگ

 یاش باق کرده بود تا در جوار پسر، عروس و دو نوه  یرا از اهواز تا تهران ط 
 یرهبودند، خ یدهمامان آرم ابکه درون بشق  یجاتیعمرش را بگذراند. به سبز 
هستند و با التماس از مامان   یستندر حال گر   هایشدم. حس کردم کلم بروکل

 که دست از سرشان بردارد!  خواهدیم

افکار مسخره اجازه داده بودم تا در مغزم جوالن بدهند،  ینبه ا کهینا از 
شدم که با لب و  یرهلبانم نشست و به بابا جهان خ یرو یکوچک  یخنده
 .کردیاش نگاه مبه بشقاب دست نخورده یزانآو یلوچه



 

 
315 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 پدر؟! خوریدیچرا غذاتون رو نم - 

! خب معلوم پرسی؟یاست که م  یچه سوال  ینا  یدنبود به مامان بگو  یکی  آخر 
سوال و  یگر د کهینکاماًل واضح و روشن است؛ ا  خورد؛یاست که چرا غذا نم

 جواب ندارد!

 زد: یمهربان به مامان انداخت و لبخند  یجهان نگاه  بابا

 ندارم...عروس! یلم -

 کرد.  یک به او نزد یشتر کرد و بشقاب را ب  یاخم مامان

 یلیخ یدکه کلسترول و قند خون دار ییشما یغذا برا ین! اشه؟یمگه م -
 !یدهمف

آن را  میلییرا در دهانش انداخت و با ب  یاز بروکل یاجهان به ناچار تکه بابا
آن طرف دهانش پرت کرد و به زور قورتش   طرف و  ینکفش به ا  یمانند لنگه

 زد. یبه من کرد و لبخند یداد. نگاه مظلوم

شکمو بود؛ اّما  یلیخ کهینهم با ا یار . دانیدمپاش یمهربان او لبخند یرو به
 .کردینم یجور غذاها عادت داشت و اعتراض ینمانند بابا به ا

 !ید؟غذا خسته شد ینپدر...نکنه از ا یگمم -

شد و با ذوق سرش را تکان  یرهجهان با چشمان درخشان به مامان خ بابا
قرمرفام مامان دوخته   یانازک و رز خورده  یهابه لب  تابمیداد. نگاه منتظر و ب 

 .یدآب نوش یاقرار داد و جرعه یشد. با آرامش چنگال را درون بشقاب خال

 !کنمیدرست م یگهد یز چ یهباشه پس...فردا  -
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سبز  هایییموادغذا ینامکان نداشت که مامان از ا یستم؛و نگر تعجب به ا با 
 رو به بابا جهان گفت: یزد و با مهربان  یرنگ، دل بکند! لبخند

 خوراک اسفناج چطوره؟ -

 یکه رو  رنگییآب   یسفره  یهاشد و دوباره به گل  ی! به ناگه بادمان خالشگفتا
نجات ما، منقرض شدن  . گمان کنم تنها راهیمگشت  یرهپهن شده بود، خ ینزم

 است! یجاتسبز 

ها آب را بستم. دستکش یر گذاشتم و ش  یشرا سر جا اییشهظرف ش آخرین
 پرتاب کردم. یز م یاز دستم کندم و رو یترا با عصبان

 چند بار بگم؟! نه... . -

 گفت:  یو با لجباز یدکوب  ینزم یرا رو پایش

 !زنمیم یغ پارک ج یماگه نبر  -

اش کارساز نبود مسخره  هاییدهم تهد  یگر،پسر، لوس بود! د  ینکه چقدر ا  آخ
که درون   یرنگ  یدسف یخچالبه  ینهسبهنداشت! دست یرنگ  یمبرا یشو حنا

 دادم. یهآشپزخانه بود، تک

 !زنییم یغ دوست دارم بدونم که چطور ج یلیخ -

زد. دهانش را باز کرد تا از آن  اییطانیو لبخند ش یددرخش چشمانش
رنگش را بکشد که بابا جهان وارد آشپزخانه شد و با تعجب هفت هاییغ ج

 نگاه کرد. یرهخ یار به دان

 پسر جون؟! کنییم یکار چ یدار -
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 یکرنگ بابا جهان گرفت و به او نزد  یاو قهوه  یچوب   ینگاهش را از عصا  دانیار  
رنگ   یدو سف  ینخ   ی،ادکمه  یراهنپ  یگوشه  یدش،شد. با دستان کوچک و سف

و  یداش لرز. از شدت بغض چانهیدکش ییناو را مچاله کرد و به سمت پا
 مغموم گفت:

 .برهیپارک قرار گذاشتم؛ اّما دلنواز من رو نم یبابا بزرگ...من با سورنا تو -

 گفت:  یرشلرزان و پ یانداخت و با صدا یبه من نگاه  یجهان با گنگ  بابا

 !یه؟سورنا ک -

 حرص چشمانم را در حدقه چرخاندم. با

...آقا بدون اجازه با اون قول و قرار گهیرو م یمونکنار ییهپسر همسا -
 من! عمرًا اگه بذارم بره پارک! یگذاشته...اونم با گوش

 شد. یدهبا سرزنش در چشمانم کوب اشیاکرد و چشمان قهوه  اخمی

 !یا...کوتاه بیتر دلنواز تو بزرگ -

را باال  اشیمشک  یشدم. ابروها یرهخ یار و به دان یدمکش یپوف  یکالفگ  با
آورد.  یرونزبان کوچک و سرخ رنگش را از دهانش ب یانداخت و با گستاخ 

و با  یدکش  انداختیم یالفر  یادکه مرا   رنگشییفر و طال یبه موها یدست 
 گفت:  اییروزمندانهلحن پ

 ها! ینکن یر ز دآماده بشم...دلنوا یرمپس من م -
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کنم.   یریجلوگ شانییهم فشار دادم تا از هر گونه اضافه گو یرا رو هایملب 
به  یمان نشست و دست چهار نفره یغذاخور یز م یصندل یبابا جهان رو

 .یدپر دردش کش یهازانو

 !ُکشهیدرد من رو م ینآخر ا -

 ادامه داد: یگفتم و او با مهربان   ی»خدا نکنه«ا فوراً 

 موندم! یواریچهار د ینا ی...خسته شدم از بس که تویاممن هم با شما م -

 را تکان دادم و نگران گفتم: سرم

 بابا جهان! یستشما خوب ن یبرا جاینا یآلوده یهوا یول -

 باال انداخت. خیالییاز سر ب  ایشانه

 ست.آلوده یشهشهر که هم یهوا -

 ییندهنه به گرد و غبار، بلکه به آال  یک ست؛ لدهآلو  یشهشهر هم  یهوا  درسته؛
 آلوده هست. «ییبه نام »تنها یمسموم و خطرناک 

خودت در   یعنی  ییکنارت نباشد؛ نه! تنها  یکه کس  یستن  یمعن  ینبه ا  تنهایی
باشد. حال، دلم   یگر د  یاّما دلت جا  ی؛باش  یتازدحام جمع  ینو ب  یگرانکنار د

! یامدن ینکرد و با من به زم  یخس بود؛ لجبازجا مانده بود! چه کنم؟! دلم ت
 نداشت. تنمانده بود و قصد برگش یبعجا ینهمان جا، در آن سرزم

 یر شکم مرا س  ی،مشت سبز   یک! اصاًل مگر  یگررا خوردم، گرسنه بودم د  بغضم
و الحق  خوردمیغذا، بغض م یبه جا ینهم ینداشتم، برا یا! چارهکند؟یم

 ُکن است!  یر شکم س یار که »بغض« بس
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 یباً تقر  یاز آشپزخانه خارج شدم و با گذر کردن از راهرو یحرف  هیچبی 
رنگم به راه افتادم  یگرفتم. به سمت اتاق آب   یشمان، راه اتاقم را در پکوچک 

دادم.  یهو کرم رنگش را باز کردم. درب را بستم و به آن تک یو درب چوب 
و به کاغذ  فتهبود، گر  یزانکه از سقف آو یاخاک خورده ینگاهم از پنکه

 آن نوشته بودم: یرو یدوخته شد که با خط خوش اییخطاط 

نما، مانع از پرواز کردن تو، بر مشت دلقک انسان یک  یمسخره یدعقا نگذار »
 شود.« یتفراز آسمان آرزوها

 ینقاش تابیانداختم. من ب  یبود، نگاه  یوار د یکه رو ایینقاش تابلوهای
را به  یمشک  یها را با هم مخلوط کنم و قلموبودم که رنگ  ینا تابیبودم، ب 
 بوم به رقص در آورم. یآغشته کرده و رو رنگ 

و کوچکم رفتم. درب  یو به طرف کمد لباس یدمسرم کش یدستم را رو کالفه،
شده بودند،  یدهکه مرتب و منظم درون آن چ  ییهاآن را باز کردم و به لباس

 یهااز لباس یاتوده کردم،یرا که باز م یالفر  یکمد لباس  یشهنگاه کردم. هم
 یشلختگ  یادبا  دی! لبخنریختندیم ینو چروک از آن به زم یچیدهبه هم پ

برگشته است؟   یناآلن کجا بود؟! نکند که به زم  یعنیلبانم نشست؛    یرو  یالفر 
بلند   یاسورمه  ینخ   ید با شتاب، مانتوباش  جاینممکن است او ا  کهینبا فکر ا

 .یدمرا برداشتم و پوش  یدمسف  یاهو س  ینخ   رنگ و شال  یمشک   یو شلوار راسته

 رفتم و از راهرو گذشتم. یروناتاق ب از 

 !ی؟بابا جهان آماده شد -
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در  ینرنگ زم یرهپارکت ت یرنگ بابا جهان رو یاقهوه یعصا یدنکوب  صدای 
 .یچیدفضا پ

 من خوبم؟ یندلنواز...بب -

و اتو  یدسف یراهنبابا جهان نشست. پ رنگیکت و شلوار طوس  یرو نگاهم
 ییقهدست، مشغول مرتب کردن  یکبود و با  یدهکتش پوش  یر ز اییدهکش

 گفتم:  یجیزدم و با گ یآن بود. لبخند

 ... .یادیپارک رفتن ز یه یبرا کنمی...اوم...فکر میخوبه؛ ول یلیخ -

بزند   ی. خواست حرف یدلبان بابا جهان خشک  یرا ادامه ندادم. لبخند رو  حرفم
 با تعجب گفت: آمدیم یرونکه از آشپزخانه ب  یکه مامان درحال

 !ی؟کجا به سالمت   -

 جهان به سمت مامان برگشت. بابا

 !یست؟عروس، لباسم خوب ن -

 گفت:  ینیب یز لبانش را جمع کرد و با ر مامان

 !نه خوبه -

آمد تا نگاهش به بابا جهان افتاد با خنده به طرفش  یروناز اتاقش ب بابا
لباس بابا جهان گذاشت و به او در مرتب کردن  ییقه یرفت. دستش را رو

 آن کمک کرد.

 آقاجون! یشد یپچه خوشت -
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مثل پارک،  یمکان  ی. مسلمًا کت و شلوار براکردمیها نگاه متعجب به آن با 
 د.اصاًل مناسب نبو

 یبراقش را از جاکفش  یهابه طرف درب رفت و کفش  یجهان با خوشحال  بابا
 در آورد و رو به من با ذوق گفت:

 دلنواز. یگهزود باش د -

 به زحمت از خانه خارج شد.  اشیدهرا تکان دادم و بابا جهان با کمر خم  سرم

 لباسش که... . یول -

وش کنترل را فشار داد. روشن، خام یرنگ نشست و دکمهمبل کرم یرو بابا
 شد. یختهبابا آم یمرد با صدا یمجر  یصدا

هست که  یبار یناول ینافسرده شده... ا کمیه ی،بعد از مرگ مامان گل -
 .بینمیچشماش م یرو تو یشاد

کنار مبل  یکوچک و چوب  یز مگل یرا رو یدسف یاز سرکه یز ظرف لبر  مامان
گذاشت و کنار بابا نشست. ظرف را در بغلش گرفت و برگ کاهو را به سرکه 

 آغشته کرد.

 ها! یریبگ یبهداشت  یر غ هاییخوراک  یار دان یبرا ینمدلنواز نب -

 زد و با اخم رو به بابا ادامه داد: یاسرکه یاز کاهو گازی

 دستشه!  یطال تو  و مامانش تا آرنج  یهکه دختره دماغش عمل  یلمهبزن اون ف  -

 تأسف تکان دادم و داد زدم: یابه نشانه سری
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 ... من رفتم ها!یاردان - 

کلنجار   اشیکاپشن نارنج   یپکه با ز  یدرحال  یار اتاق با شتاب باز شد و دان  درب
 گفت:  یبا کالفگ  رفت،یم

 اومدم. -

 یمها. با پنجهیدماش کشدار و آشفتهموج  یبه موها  یطرفش رفتم و دست   به
 ها را شانه زدم.آن

 !کنی؟یچرا موهات رو شونه نم -

 .یدو بزرگش کش یاکاپشن پنبه  یپکرد و دست از دعوا کردن با ز  اخمی

 حوصله ندارم! -

 یرا از جاکفش  یمانهالباسش را بستم. کفش  یپگفتم. خم شدم و ز  ای«نوچ»
از مامان و بابا از خانه   یرنگمان برداشتم و با خداحافظ   یو مس  یکوچک و فلز 
 .یمخارج شد

 :یدپرس یکرد و با فضول  یاخم یار سوم را زدم. دان یطبقه یدکمه

 باال؟! ریمیم یمچرا دار -

 به آن وارد کردم. یرا در دستم گرفتم و فشار دستش

 کار دارم.  -

 یدنکش یصدا نیدو مانند شن یچیددر گوشم پ کالمیب  یقیموس صدای
 یختنم را س  یها، موهاناخن  یر گچ در ز  یر و گ  یگچ   یوار د  یرو  یبلند  یهاناخن
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ما را  یدنبودم که رس  یزن   یضرب گرفتم و منتظر صدا  ینزم  یرو  یمکرد! با پا 
 سوم اعالم کند. یبه طبقه

 سوم. یطبقه -

به خود دهد  یماندم که درب آسانسور زحمت  ینو حال منتظر ا یدمکش  پوفی
 کنم.  یافتدر یخبر  یالمو کنار برود تا من بتوانم از حال فر 

 باز شد. یزیآمو درب با پوزخند تمسخر  یدلرز یکم  آسانسور 

به  ی. نگاه یمو از آن اتاقک کوچک و مرموز خارج شد یدمرا کش یار دان دست
م. قدم برداشتم. زنگ را فشار داد  یالفر   یواحد انداختم و به طرف درب خانه

دفعه در گذشته غرق نشدم و  ینا یبلبل گوشم را نوازش داد؛ ول یصدا
 خاطرات را نبش قبر نکردم.

 یآشفته یبعد چهره یو کم یچیدکوچک پ  یچرخاندن قفل در فضا صدای
 نگاهم قرار گرفت. یررسدر ت یالمادر فر 

 ...به دادم برس! یدلنواز خوب که اومد یوا -

 باال به من هم منتقل شد. یتسرابا  یروسیاو مانند و آشفتگی

 !ی؟شده خانم افخم یچ  -

 گفت:  یو با حواس پرت  یددارش کشبه چشمان نم دستی

 داخل... . یاسالم، ب یوا یا -

 انداختم. شانیک سوت و کور و تار یبه خانه ییگذرا  نگاه
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 ... .یممنون ول یلیخ - 

 اشاره کردم و با استرس ادامه دادم: یار دان به

 .ییجا یمبر  یدبا -

تق و توق   یرا تکان داد و با دلشوره قولنج انگشتانش را شکست. صدا  سرش
 .یدانگشتانش، روحم را سوهان کش یهاشدن استخوان ییدهسا

 ی؟دار یخبر  یالاز فر  -

 ! تق

 چطور مگه؟! -

 ! تق

شدم  یدار و صبح که ب ید...شب خوابیستن یتا حاال ازش خبر  یشباز د -
 نبود!

 ! تق

 اقوام. یرفته خونه یدشا -

 ! تق

ها هر جا سردخونه ها،یکالنتر   ها،یمارستانتمام ب یم،جا خبر دادنه به همه -
 !یمنکرد یداپ یالاز فر  یاّما اثر  یم؛با آقا جواد گشت ی،که فکرش رو کن

 ! تق
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 بگم...! یچ  - 

 شد. یدهقولنج انگشتش مانند پتک در سرم کوب ینآخر  ی! صداتق

 ی؟دار یازش خبر یدمپرس -

 یشده سازییهکه در آن قرار دارم شب  یتیموقع ینکجا بود؟! فکر کنم ا  برزخ
کجاست؟! از نظر من  یادن یجا ینتر ترسناک دانیدیبرزخ است! م

که   کنندیم یکه شما را وادار به کار  ستییمنطقه، درست جا ینتر ترسناک
 !شومیبه دروغ گفتن وادار م ینک ! و من ایدندار یلیبه آن م

 !دید؟یخبر نم یسچرا به پل -

 سرش گذاشت. یرو یرا با درماندگ  دستش

 !کنمیساعت نگذشته...من تا اون موقع دق م ۲۴هنوز  -

! بیندیرا به چشم نم  یالرنگ فر   وقتیچشبانه روز که سهل است؛ او ه  یک  تا
 کنند.  را تحمل یداغ بزرگ  یدکه با  یزن و مرد ینا یچارهب

 یدبا یسرطان؛ ول گوییدیحتمًا م یست؟چ یضیمر  ینبدتر دانیدیم حال
خبر مرگ  ی،افخم ی! اگر خانم و آقاستخبرییمرض، ب  ینعرض کنم بدتر 

به  یاّما وا یایند؛موضوع کنار ب ینتر بتوانند با اراحت یدرا بشنوند شا یالفر 
 خبرییب  یضینده! مر ز  یااست  که مرده  یو ندان  یباش خبر یب  کهینحال ا

ذره تاب و توان را تان شده و ذرهمانند سرطان آرام و مرموز وارد فکر و ذهن
 !ستاندیاز شما م
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 یام دکمهکردم. با ذهن مشوش شده  یرا تکان دادم و از او خداحافظ  سرم 
 یقیرا فشار دادم و درب آسانسور بسته شد. دوباره همان موس ینگپارک
 به حرف آمدن زن خوش صدا! یو انتظار برا کالمیب 

*** 

 یاریدر خودم مچاله شدم. به دان یشتر و ب یدمو قرمزم را باال کش زدهیخ بینی
گردن شدم. شال یرهپارک، نشسته بود، خ یمکت  ن یرو ینهکه دست به س

و با  یدکوچک و چال دارش باال کش  یچانه یگش را تا روو سبزرن ییکاموا
 رو به من گفت: یخودپسند

 ترها شدم؟!اآلن مثل بزرگ -

ُتُنک و  یکه ابروها  یقرار داد و با اخم کوچک  یشپا یکیآن  یرا رو پایش
 یو مشت آرام  یدمشد. خند  یرهرا در برگرفته بود، با غرور به جلو خ  اشیمشک 

 .کوچکش زدم  یبه بازو

 ها خوبه؟! ما آدم بزرگ  یای! مگه دنی؟ها بشمثل آدم بزرگ  یچرا دوست دار  -

 لباسم را در دستش گرفت. یرا جمع کرد و گوشه لبانش

و  یدانجام بد تونیدیم یدکه دوست دار  یها هر کارچون شما آدم بزرگ -
 شما خوبه؟! یای...به نظرت دندهیبهتون دستور نم یکس

 یها توپ بازکه با خنده با پسربچه  یو به بابا جهان  یدلبانم خشک یرو لبخند
بود و جز چندتا سرسره و تاب  خراب و  یاشدم. پارک  ساده یرهخ کرد،یم
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 یشهاداشت و قد سبزه  یادیز  یهادرخت  یول  شد؛ینم  یدهد  یزیچ  یدهپوس 
 از حد معمول، بلند بود. یشب

 تونیینم یکه واردش نش ی! تا زمان یبیهعج یایها...دنآدم بزرگ یایدن -
 !یدرکش کن

بزرگ  یبگرمم گرفتم و در ج  یمهرا در دستان ن اشزدهیخکوچک و   دست
شدم و  یرهو کنجکاوش خ یافرو بردم. به چشمان قهوه امیاسورمه یراهنپ

 متفکر ادامه دادم:

از  یفیقدرتمندها ساخته شده...اگر بفهمن که ضع یفقط واسه یادن ینا -
قدرتمندها هستن که دستور  ینا یادن ینا ی...توکننیگردونه خارجت م

 .کننیهم اطاعت م هایفو ضع دنیم

 دستش را نوازش کردم و آرام گفتم: یانگشت شستم پوست نرم رو با

قشنگه؛ اّما   یلیخ  از دور   یز خوبه...همه چ  یلیها از دور خما آدم بزرگ  یایدن  -
تمام  یواله یک وقته که مثل اون ی،بهش نگاه کن یک از نزد کهیناز ا یوا

ها، ما آدم بزرگ یایبهش فکر نکن؛ دن یاد...زبلعهیرو م یتخاطرات کودک
 !یستاصاًل خوب ن

 یار؟دان -

دست در دست   ی،و بور  میزهیزهتعجب سرم را به عقب برگرداندم. موجود ر  با
 یدکش  یرونب یبمدستش را از ج یبا خوشحال یار مادرش به سمت ما آمد. دان
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را گرفت و با هم  یار کاپشن دان  یو به طرف سورنا قدم برداشت. سورنا گوشه 
 ها حرکت کردند.به سمت تاب

 سالم. -

 یسبز روشنش را لبنان  یبود. روسر  یفیالغر و نح یسالمش را دادم. زن  جواب
به سر کرده بود. دستم را جلو آوردم و با  یو بلند یته و چادر مشک شکل بس

 او دست دادم.

 ید؟شما مادر سورنا هست -

 بله. -

با  یر ز. سربهیدمکش یرونرا تکان دادم و دستم را از دستان سردش ب سرم
که به زور   یآرام ی. با صداکردیم یدستانش باز یدو سف یدهانگشتان کش

 خجل گفت: شنیدم،یم

 تا برگردم. یدمواظب سورنا باش شهیکار دارم...اگر م  یراستش من کم -

 زدم. لبخندی

 بله حتمًا. -

نشستم  یصندل  یگفت و با عجله از من دور شد. دوباره رو  یممنون«  خیلی»
 وزید،یکه م  یباد سرد  پیدر یپ  هاییلیو با دستانم خودم را بغل کردم تا از س

 در امان باشم.

بابا  هاییو چشمم به فوتبال باز یار سورنا و دان یو دادها یغ ج یپ گوشم،
 ... .یالملبش بود؛ اّما امان از فکر و خ یجهان و لبخند رو
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 یشرفتکه هر لحظه پ  یعلم ینها را خفه کنم! کاش اآن توانستمیم کاش 
با آن بشود  بسازد تا ییدارو یمکان  یکدر  یی،جا یک  ی،روز یک  کند،یم

که اسمش را   اییچهتکه ماه یک چرا  دانمیداد! من نم ییر احساسات را تغ
که   اردبا ما د ایی! مگر چه پدر کشتگ شود؟یجانمان م یگذاشتند »دل« بال

ادا و  ینا یوقت با همه! آنشود؟یم تابیو ب  یمار هر روز، تنگ، عاشق، ب
لجبازتر؟! تمام  ین! آخر، عضو از ایمها انتظار دارد که با هر ساز او برقصاطوار 

بدن است؛   یخودش فرمانروا  یالبه خ  شود؛یاز »دل« شروع م  یماندردسرها
 یالو فکر فر  سوزانمیم هاینسرزم آناّما کور خوانده! من تمام خاطراتم را از 

 .کنمیم یرونرا از سرم ب یستاو چ

 یازده یهارا به طرف پسربچه یتوپ یشدم که با خوشحال یرهبابا جهان خ به
ها رو به بچه یزی! نگاهش به من برخورد و چکردیساله پرتاب م یزدهس یا

شد و بابا جهان با لبخند  یزانپسرها آو یبعد لب و لوچه یاگفت؛ لحظه
داد و  تکیهو سرد  یفلز  یمکتبه طرف من حرکت کرد. عصا را به ن یمهربان 
 ن نشست.کنار م

 !کنه؟یفکر م یمن به چ  یآخ...نوه -

 در خودم جمع شدم. یشتر و ب یدمکش  یقیعم نفس

 نبود. یخاص یز چ -

 فشار داد. یها را کمو آن یدکش  یشبه زانو دستی

 خواد؟یم یاآلن دلم چ  دونییم -
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اش شدم. لرزان و گرفته یصدا یدوباره یدنرا باال آوردم و منتظر شن سرم 
 یر غ  یکم  یشها جمع شده بود و صدااز دندان  ینداشتن برخ   یلدهانش به دل

 .رسیدیواضح به گوشم م

 پفک! -

 یار و با تعجب بس بریدهیدهو چشمانم گرد شد. بر  یدپر  یمدهانم در گلو آب
 گفتم:

 !ی؟چ...چ  -

لبان جمع شده   یالنگاه کرد و از البه  امیرا صاف کردم. به چشمان اشک   گلویم
 !یدبه »پفک« به گوشم رس یهشب ییو چروکش آوا

البته در  کند؟یها رفتار مبچه یه! نکند مرا به تمسخر گرفته؟! چرا شبعجب
ها رفتار شخص، به بچه رود،یخواندم که هر چه سن باالتر م یامقاله یک 
دا از طلب پفک کند! ج یگرانکه از د  گونهیننه به ا یکل شود؛یم تر یک نزد
م؛ رسمًا مرا با یدمجاز خر یر غ یموضوع، اگر مامان بفهمد که خوراک  ینا

همت کنم، از ترس مامان تنها  یلی! اگر خفرستدیم یباق  یار اتوبوس به د
مورد   یکه باز هم درست و حساب   یرمبگ  یبابا جهان آب معدن   یبرا  توانستمیم

 قبول مامان نبود!

که سوار تاب شده بود و سورنا با  یاریگرد شده به دان یهاهمان چشم با
 شدم. یرهخ داد،یقدرت او را هل م

 پس مامان... . -
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باال  خیالییرا از سر ب  یشهاشانه یرا قطع کرد و با لبخند با نمک  حرفم 
 انداخت.

 ! یمکه ما بهش بگ  فهمهیعروس م یزمان  -

فرو بردم و آسترش را  یبمفکر کردم. دستم را در ج یرا جمع کردم و کم لبانم
 گفتم:  یآوردم و با لودگ  یرونب

 نبود. یکه پول  ینا یتو -

 و باال گرفتم. یدمکش  یرونفرو بردم و پول را از آن ب  یبمج یکیرا در آن    دستم

 هست. یکی ینا یتو یول -

 ادامه دادم: یشدم و با نگران  بلند

کرفس و کلم بنفش به  یساالد ساقه ماهیک اگر مامان بفهمه...تا  یول -
 !دهیخوردمون م

 نگران نباش! -

 زدم. لبخندی

سر  یه خوامی...میامب یر د کمیهبابا جهان ممکنه من  ی...راست یستمنگران ن -
 بزنم! یشونیپبه ماه

 کرد و متفکر گفت:  اخمی

 یگه! دبار کرد و رفت یشههم یعصر برا یروز د یشونیپ! ماهدونی؟یمگه نم -
 !یستن جایناش امغازه
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حال،   یک دهد؛ ل  یحماجرا را توض  یمبرا  یشانیپداشتم که ماه  یدام  ید؛خواب  بادم 
 !رسیدیرفته بود و دستم به او نم

خلوت   یابانکوچک به راه افتادم. از خ  یدور شدم و به سمت مغازه  یمکتن  از 
 یشانیپماه یبسته یبه خراز یبست گذشتم و به آن سرش رفتم. نگاه و بن
شده و  یدهمغازه کش یعباس آقا بود، انداختم. کرکره یکنار مغازه  یقاً که دق

به   ی. نگاه یدمکش  ماز سر غ  یآه   داد؛یبابا جهان م  یهانشان از صحت حرف
رنگ با فونت  یآب  یهاتهقرمز رنگ انداختم و نوش یرنگ و رو رفته یتابلو

 درشتش را خواندم.

 و برادران« یعباس یمغازه»

 نقشش را دنبال کرد. یز زرد و ر یهاجلوتر رفتم و نگاهم نوشته کمی

 جز اصغر« به»

صورت   یمطبوع   یگذاشتم و آن را هل دادم. گرما  اییشهدرب ش  یرا رو  دستم
 .یدکشمهربان در آغوش   یرا مانند مادر یمقرمز شده از سرما

 سالم. -

به  یو پشت دخل نشسته بود؛ دست  یکیپالست یصندل یکه رو دار،مغازه
 .یدکش  رسید،یآن تا شکمش م یکه بلند  اشیو مشک  یفرفر  هاییشر

 !یرهبفرما همش -

 یرهخ یزرد رنگ  یگچ   یوارهایتکان دادم و به د یدنفهم یرا به نشانه سرم
کردم و  یز ها نصب شده بود. چشمانم را رآن یرو ییهاشدم که برگه
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شما دوست  ی! حت یمندار یهاول را خواندم: »نس یدکاغذ سف  یرو یهانوشته 
شدم. »جنس فروخته شده،  یرهکاغذ خ  ین!« چشم چرخاندم و به دومیزعز 

 .«شودیپس گرفته نم

باز  یمدت  یقدم برداشتم. درب مغازه برا یپسپفک و چ یهاسمت قفسه به
 هویییک اّما با بسته شدن  ید؛به فضا سرک کش یسرد با فضول یهوا شد و

 درب، ناکام ماند.

 سالم پدرجان. -

 یانقضائ   یخو تار  یدتول  یخپفک را برداشتم و مشغول کنکاش کردن تار  یبسته
 شدم که چندان هم معلوم نبود!

 ...پسرم. خوامیم یارشور خ -

 یشدم. آقا یرهخ یگرد و ته استکان   ینک با ع یرمردیعقب برگشتم و به پ به
بود؛ اّما به خاطر حجم   «ی»عباس عباس  اشیلیدار که در اصل اسم و فاممغازه

را  یکوچک و مسافرت   ییینهملقب بود؛ آ  «یشوبه »عباس ر هایشیلسب یادز
کنار  گوشتیکردن خال  یو دستکار هایشکنار گذاشت و از شانه زدن ر

 .یددست کش اشینیب

 به چشم. یا   -

را برداشت. به سمت سطل  ییو مشما یدرا پوش اشیکیپالست هایدستکش
شده، جا  یکاش  ینزم یسبز رنگ، رو یوار د یرفت که گوشه یارشوریخ یفلز 

 خوش کرده بود.
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سطل را  رنگ،ییو طال یتر گرفت و درب فلز را در دستش محکم مشما 
 ی. فضایدبا عشوه و ناز رقص امینیب یر ز یارشور خ یز ترش و ت یبرداشت. بو

 بو پر کرده بود و باعث شد آب دهانم جمع شود. ینکوچک مغازه را ا

و  ینچند هاییمرژ خیالیبودند؛ وگرنه ب  یفیکث  یارشورهایکه خ  یفح تنها
 .خریدمیو شور م  ینمک   هاییارشور از آن خ  یو کم  شدمیمامان م  یچندساله

 یره؟هم ش یهپول چرک کف دسته...نظر شما چ گنیم هایلیخ -

که   یوا  ینگاه کردم. ا    یشورسبز رنگ گرفتم و به عباس    هاییار از آن خ  چشم
مشهور بود و تا مغز   یما عباس به پرحرف   یرسمًا بدبخت شده بودم! در محله

 !نشستیآرام نم  داد،یانجام نم  یآن ورزش صبحگاه   یو رو  خوردیآدم را نم

 ندارم. ینظر  -

بنشانم؛   یشحرف بتوانم فک پر جنب و جوشش را سر جا  ینبودم با ا  امیدوار 
 باطل! یالخ یاّما زه 

 گفته چرت گفته!  یواهلل به نظر بنده که هر ک  -

است که مگر من از او  یناست آن هم ا یتسوال حائز اهم یک  جاینا اآلن
رنگ  یاهو س یفدر آب کث یچنگ  یشنظر خواستم؟! با دستان بزرگ و پر مو

 هایارشور . آب شور از خیدرا باال کش هایارشور از خ یدرون سطل زد و مقدار
 اسقرار داد. عب یترا مورد عنا یشده و خاک  یکاش ینچکه کرد و زم

 اشیمیقد  یسنگ   یانداخت و به طرف ترازو  یزر فر   یرا درون مشما  یارشورهاخ
 رفت و مشغول محاسبه شد.
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مرطوب کننده و صابون و  یرهپولداره م ی...هر ک گفتمی...داشتم میگهآره د - 
دستش هم چرک   یگهوقت د...اونخرهیم  یمارک و خارجک   ییشودست  یع ما

 .دارهیبر نم

تمام شدن   یو درشتم را در حدقه چرخاندم و برا  یاقهوه  یهاچشم  یکالفگ   با
 بود!او تازه گرم گرفته  یاگو  یک کردم؛ ل  ییدبحث مسخره، حرفش را تأ ینا

بود،   یشرا که متعلق به ده سال پ  یدشرا در دستانش گرفت و سررس  خودکار 
 نوشت. در آن یزیباز کرد و چ

 پول داره، احترام داره...آبرو داره...عزت داره! یهر ک  -

 یآن مهر کمرنگ رو یدنو دست از جو یدمتأسف دستم را به صورتم کش با
زحمت  قدر ینکه شما ا حاال ید،بگو یستن یکیپفک برداشتم.  یبسته

پرنگشان   یکم  کوبید؛یم  ییمواد غذا  یهابسته  یرا رو  یخو مهر تار  کشیدیم
 !ینیمها را ببآن یمتا بتوان یدکن

 خندان گرفت و با اعتماد به نفس گفت: یرمردمشما پول را از پ یشور عباس

 پدرجان؟! گمیدرست نم -

نصب شده بود، انداختم. عباس  یرمردپ یهاکه به گوش  یبه سمعک  نگاهی
روز خوشحال و خندان   یک ! اگر  کردیشنوا هم رحم نمبه ناشنوا و کم  ی  آقا حت 
 آمدی؛یم  یشوعباس ر  یبه مغازه  یقهو دو دق  شدییاز خانه خارج م  یو راض

و  دادمیوشو آن چنان مغزت را شست یقهمرد پرحرف در عرض دو دق ینا
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و نفرت،  یو ناراحت  یتیاز نارضا یبارکه با کوله  زدیکننده م  یدناام یهاحرف 
 !کردییمغازه را ترک م

بخواهم به  کهینرو به راه نبود، چه برسد به ا یعاد یطخودم که در شرا حال  
 هم گوش دهم! یشوعباس ر یفها و به قول مامان، اراجگله

دو بسته پفک برداشتم که چشمم  حوصلگییو ب  حالییو با ب  یدمکش  پوفی
 افتاد. هایبستن یو رنگ و رو رفته یدسف یخچالبه 

 .دارمیبرم یچندتا هم بستن یه -

 !یره...مغازه مال خودته هم شبفرما -

بدون دندان هم  ینداشت؛ اّما لبخند حت  ینگاه کردم. دندان  یرمردلبخند پ به
 یدندان  یگر که د  زنیمیلبخند م یها زمان افسوس که ما انسان یول یباست؛ز

 یگر که د  کنیمیمسائل مختلف م یر درگ یقدر خودمان را در جوان ! آنیمندار
و صد  یوا یا   ینیم،بیم زنیم،ی. تا چشم به هم مرودیم یادمانرا  یدنخند

! یماهوس لبخند زدن کرده ینک و ما ا یختهر یمانهاافسوس که تمام دندان
 !بینمینم یرا بر لب یلبخند یچاند؛ امروزه هکرده  بندییرهلبخند را ج ییگو

رفتم که با غرغر،  یو ساده برداشتم و به طرف عباس یشکالت  یتا بستن چهار 
با همان   یرمرد. پدادیکت و شلوار پوش م  یرمردلرزان پ  یهامشما را به دست

 بودند! یرینها شو پدربزرگ لبخند از مغازه خارج شد؛ آخ که چقدر مادربزرگ

 شه؟یقدر مچه -
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که دور گردنش انداخته بود را برداشت و با آن  یاز و چهارخانهقرم ُلنگ 
اش را پاک نمود! البته حق دارد که بلند و بر آمده یشانیپ یعرق رو یهادانه
 یشرتبه ت  یسرما عرق کند. دست   ینو پرحجم، در ا  یفرفر   یهمه موها  ینبا ا

پاکت کوچک   اشایو پارچه  ینفت   یشلوار آب   یبو از ج  یداش کشسبز و ساده
 آورد. یرونرا ب یگار س

 !یقابل شما رو نداره آبج  -

و حال به من   زدیحرف م  یاز پول و پولدار  یشچند لحظه پ  ین! تا همعجب
اگر بدون پول دادن،   شودیقدر دلم خنک مقابلت را ندارد؟! آخ که چه  گفتیم

»قابل مرا ندارد!«؛  یمبگو یشهااش را ترک کنم و در جواب سوالمغازه
 ... . با استهزا گفتم:یکنول

 یشه؟قدر مچه -

سرد بود؛ دوست  یار رفتم. حال که هوا بس یرونرا به او دادم و از مغازه ب پول
 یک ند و به بدنم نفوذ ک هاییاختهتک سرما در تک  ی،داشتم با خوردن بستن

 شوم. یلتبد یخیآدم 

را در دستم گرفته بودم، با لبخند  یزر شفاف فر  یکه مشما  یدرحال یابانخ کنار 
 به گوشم خورد. یزنگ تلفن یکه صدا  داشتمیقدم برم

 یرونب  یرمحر   یراهنپ  یبو کوچکم را از ج  یلمس  یو گوش یستادمگوشه ا  یک 
 ینبود! به صفحه گونهینزنگ تماس من ا آیدیم یادمکه   ییآوردم. تا جا

چه  یصدا برا یناّما ا خورد؛یمن زنگ نم یخاموشش نگاه کردم؛ پس گوش
چراغ   یر ت  بری،ا  یمهآسمان ن  ی،و سنگ   یخاک   ینبود؟! سرم را باال آوردم و به زم
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زده زرد رنگ و زنگ  یوسککوچک و بزرگ نگاه کردم تا به ک  یهابرق و مغازه 
 تلفن زنگ زد؟! یوسک به ک شودیمگر م یکل آمد؛یجا م! صدا از آنیدمرس

تعجب به سمتش رفتم و دستم را دراز کردم. آرام تلفن را برداشتم و به آن   با
انداختم. نکند در آن بمب، کار گذاشته بودند تا مرا ترور کنند؟! چشمانم   ینگاه 

ترور کردنم بزنند؟!  دست به یدگرد شد و به عمق حرفم فکر کردم؛ آخر چرا با
فکر و عقلم را مختل کرده  است! رسماً  یشوعباس ر یر افکار تقص ینا یهمه

 !ها؟یباز یجگ  ینوگرنه مرا چه به ا

پرتاب شوند.  یرونها مسخره به برا به چپ و راست تکان دادم تا فکر  سرم
 : یدمپرس یکردم و با کنجکاو  یک را به گوشم نزد یتلفن مشک 

 الو؟! -

 .یداز پشت تلفن به گوشم رس یخششخ صدای

 آشوب!دل -

 بگذارم که با التماس گفت:  یششدم و خواستم با ترس تلفن را سر جا  حیران

 قطع ن... . -

 :یدمو غر  یدمحرفش پر  یاندهانم را قورت دادم و با خشم م آب

هم هست؟! من تازه از دستتون خالص  یآشوب افتاد که دل یادتتازه  -
 !گردمیجا برنمبه اون وقتیچه یگهشدم...د

*** 
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 یدادم و کنار بابا جهان نشستم. با مهربان   یار را به دست سورنا و دان  هابستنی 
چوبش   ید؛کش  یرونبا روکش شکالت را باز کرد و آن را ب  یلیوان  یبستن  یبسته

 یزدم و چوب بستن  یصورتم قرار داد. لبخند کمرنگ   یرا جلو  یرا گرفت و بست 
 بسته است، گرفتم. ینهرا از دستان لرزان پ

 ممنون! -

 یکو  یدسف یهااش، دنداناز اندازه یشب یزدم و با سرما یبه بستن گازی
رنگ پفک فرو برد. چهارتا   ینارنج   یدستم را شکنجه دادم. دستش را در بسته

 ها را در دهانش چپاند!آن یها همهآورد و مانند بچه یرونپفک ب

خاص و عام   یکه مسخره  دانستمیبابا جهان بود و خوب م  یرو  هایلیخ  نگاه
اش گوشه لبان خشک و چاک برده  آمیز یتبه لبخند رضا  هایناّما تمام ا  یم؛شد
اش را در دهانش فرو برد و . با دهان پر، انگشت شست و اشارهارزیدیم
 .یدمک

 گلم!  ینوه گرفتی،یهم م یکاش آب معدن   -

 که چه شود!  یپفک و آب، وا یبترک یدم؛به سرم کشرا با تأسف  دستم

ها چندتا پفک برداشت و دوباره با آن یدکش  یرونرا از دهانش ب انگشتانش
 گرفت.  یمو جلو

 خوری؟یم -

اوقات بابا جهان  یکردم، خودم را آرام کنم! گاه  یرا بستم و سع چشمانم
 .شدیتحمل م یرقابلغ یلیخ
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 جرمتون نشم! یک شر  دمیم یحترج - 

 یرا تکان داد و دستش را از مقابل صورتم برداشت و گذاشت که نفس سرش
 یبعج یلینگاه کردم. رفتارش خ اشیتازه کنم. به صورت غرق در خوشحال

 شده بود، نکند...!

 کردم، ادامه دادم:  یک به او نزد  یشتر و خودم را ب  یدمبه طرفش چرخ  ینگران   با

 ید؟رو خورد یمرتونآلزا یهابابا...قرص -

 یشهابه لثه  یدهچسب  یهازد که پفک   یبه من انداخت و لبخند  خیالییب   نگاه
 شد. یاننما

دوست  یلی! اون پفک خیاد؟چرا نم یُگل  یدختر جون؟! راست  یهچ یمر آلزا -
 داره!

ی  !یوستمپ یچارگان! علنًا به جمع بدادیداد ب  ا 

قرار دادم.  اشیاسیو  یکیپالست یبسته یرا آرام رو یزرد شد و بستن رنگم
 :یدمنال یصالبا است

 وقته ُمرده! یلیکه خ  یُگل...مامان یول -

 پفک را در بغلم انداخت. یتعصبان با

 .یادم یدختر! اآلن گل یر حرف دهنت رو گاز بگ -

بابا جهان هم به  یمر کم بود؛ آلزا  ییافکار و آن تماس کذا ی،ذهن هایدرگیری
در  هاییکه با بستن ییو سورنا یار به دان یدیها اضافه شد. با ناامآن



 

 
341 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

شدم. حرف دهانم را گاز  یرهخ دویدند،یسبز، م یهاچمن یشان رودست 
 نم؟شد. حال چه ک یاندر قعر چشمانم نما ی! عجز و درماندگ یرم؟بگ

 

*** 

 

بود و چند  ینن سر سنگکه کرده بودم با م  یهنوز هم به خاطر کار مامان
 .کردینثارم م یاو چشم غره گشتیبه طرفم برم بار یک لحظه 

هم با وجود   یار . دانکردیبابا جهان بهتر شده بود و در اتاقش استراحت م  حال
 که بخوابد.  خواستیو نم کردیخسته بودنش، استقامت م

 بزن کانال دو... . -

 شدم. هیر خ کشید،یرا هورت م یکه چا  ییبابا به

 !ی؟چ  یبرا -

 لپش فرستاد. یدر دهانش را به گوشه قند

 اخباره! -

رنگ، فشار دادم.  یاهس یدکمه یرا تکان دادم و انگشت شستم را رو سرم
مان که نسبتًا بزرگ یزیونمرد در قاب تلو یمجر  یر کانال عوض شد و تصو

 مان بود، قرار گرفت.شکل یو چوب  یدرنگسف یز م یرو
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 مان،یو بلور اییشهش یخور یوهمبل کرم رنگمان لم دادم و از م یرو تر بیش 
فرو بردم.  اشیام را درون پوست نارنج کوتاه یهابرداشتم. ناخن ینارنگ 

را کندم.   یاز نارنگ   یاانداختم و تکه  یدست   یشکنده شده را درون پ  یهاپوست
بازش  یمهن یهاگرفتم و با خنده به چشم  یار دان حالیصورت ب  یآن را جلو

 شدم. یرهخ

 ی؟بخواب  رییبخور...چرا نم یاب -

آب دهانش را که  اش،ییرنگ لباس کاموا ینارنج  ینو با آست یستادا صاف
 ینارنگ   یشده بود، پاک کرد. دستم را به طرف صورتش دراز کردم و تکه  یجار

 را به دهانش فرو فرستادم.

 که برام قصه بگه!  یستن یآخه کس -

کالم از دستم در   یرشته  ی،مجر   یهاحرف  یدنکه با شن  یمبگو  یزیچ  خواستم
 رفت.

به  یکر سنگ غول پشهاب ینا ماهیبهشتارد یلکه تا اوا  شودیم ینیب پیش»
 برخورد کند!« ینزم

 یهاافتاد. چشمان ناباورم، عکس  یدست   یشپ  یاز دستم رها شد و رو  نارنگی
را  شدندیم یرنویسکه ز ییهاسنگ را کنکاش و نوشتهشهاب یاماهواره
 .کردیم یحالج 

 یم؛ آن ندار  یرا درباره  یاطالعات   یچبزرگ است و ما ه  یار سنگ بسشهاب  این»
 برخورد نکند!« ینزم یکه به کره  یدواریمتنها ام
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سبز رنگ با  ی!« که جلدیمباش ینگاهش را از کتاب »چگونه آشپز خوب  مامان 
 یریرنگ و لعاب داشت، گرفت و با تعجب به تصاوخوش  یعکس انواع غذاها

 یگرد شد و دست   اشینگاه کرد. چشمان مشک  شد،یپخش م یزیونکه از تلو
 وردهرا به خاطر آ  یزیکه تازه چ ی. مانند کسان یدکش اشیشراب  یبه موها

 رو به بابا گفت: یرتباشد، با ح

 داره؟! یتسنگ واقعشهاب ینپس ا -

 یجیرنگ بابا را در برگرفت؛ با گ یاهپرپشت و س یم،زخ یابروها ی،کوچک   اخم
 :یدپرس

 !ی؟پر  دونییتو از کجا م -

کاشته   یها. ناخنیدکش  اشیصورت   یهاقرمز با خال  یراهنبه پ  یدست  مامان
 .یدها را جواش را به طرف دندانش برد و آنشده

 گفتمیکردن...همش م  یاطالع رسان  یمجاز یفضا یراستش...راستش تو -
 سنگ منقرض شدن!شهاب یکهم با  یناسورهاکه دا

کردم حواسم را   یتند شده بود. سع یمهانفس یتمدهانم را قورت دادم؛ ر آب
 نبود!  یر پذامکان  یک گوش نسپارم؛ ل  شانیهاکنم و به حرف  ییمعطوف به جا

 !یم؟ما هم منقرض بش ینزم ی...ممکنه با برخورد شهاب رویعنی...پس -

 کرد.  ییدبا تکان دادن سرش، حرف بابا را تأ مامان

 !یادهز یلی...اّما احتمالش خستیهفرض یک  ینالبته ا -

 زمزمه کرد: یرلبز یرانشد و ح یرهخ یزیوندوباره به تلو بابا
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 جالبه...! یلیخ - 

 :یدمرا در دهانم انداختم و با تعجب پرس ینارنگ  تکه

 جالبه بابا؟! یچ  -

و زرد  یمصنوع  یهامبل و گل یز  مگل  یکه رو  یو به گلدان  یدکش  یقیعم نفس
 شد. یرهبود، خ یدهرا به دوش کش یرنگ 

 بذارن! ینپا به زم اییگهممکنه بعد از انقراض ما...موجودات د کهینا -

که به   کردیبود که او امروز به من زنگ زده بود و التماس م ینا یبرا پس
 ینپس از ما به زم یموجودات  کهین! فکر اگفتیفضا برگردم. بابا درست م

 تیوسط حائز اهم ینکه ا  یموضوع  یک و جالب بود؛ ل یبعج یلیخ یایند،ب
داشت.   دوجود دارد، از قبل هم وجو  یشههم  ین،زم  یاست که کره  یناست، ا
 یتلر ه یا! آ یدهرا که نشن هاییینها و نفر و چه آه یدهرا که ند ییهاچه ظلم

ها را از آن خود مغول توانست تمام ثروت یز چنگ یارا بخرد؟ آ  یاتوانست دن
ها آن ی! همهیچهآخر چه شد؟  یافتند؟دست  یزیظالمان به چ یاکند؟ آ 

 ینک. ایدبه ثبت رس اریخ،بارشان در دفتر تنفرت یو خاطره یادمردند و 
که از نام  ییهاو مدارس پر شده از کتاب گذردیسال از مرگشان م ینچند
 کندینم یفرق  یدم،. و من حال فهمکنندیشان مو سرزنش برندیم یادها آن

 یاست، جور  ینتنها مهم ا  ید؛سف  ی،خاکستر   یاه،باشد؛ س  یکه انسان چه رنگ 
 یهاو نه مورد خطاب سرزنش یمشو واهیکه نه مجبور به عذرخ  یمکن  یزندگ 
 !یریمقرار بگ یگراند

 گفتم:  یار را با تأسف تکان دادم. با بغض رو به دان سرم
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 !گمی...پاشو خودم برات قصه میپاشو داداش - 

خوابش کنار تخت  یعسل  یز م  یرا روو کتاب قصه    یدمرا تا گردنش باال کش  پتو
 ییخواب روشن شده بود، نگاه گذراگذاشتم. به اتاقش که در اثر نور شب

را به روح و  یاالعادهآرامش فوق رنگ،یآب  یرنگ شده یوارهایانداختم. د
کمد! در گوشه   یز،، میبود. روتخت   یاتاق، آب   ینا  یز . همه چکردیم  یقروانم تزر
از کوچک تا  شد؛یم یدهد یبازاسباب هاییناز ماش یهم انواع  یشکنارها
 بزرگ.

 !یاداّما من هنوز خوابم نم -

دارش فرو و موج  یاآشفته، قهوه  یسوانرا در گ  یمهانشستم و انگشت  کنارش
 بردم.

 !یکن بخواب   یسع -

وش شد و با غصه بود، به ناگه خام یاننما یکی،چشمانش که در آن تار برق
 .یدلب برچ

...صبح، عصر، خوابینیم یشهها هم...شما آدم بزرگیادمن از خواب بدم م -
! من عصرها رو دوست ندارم چون تنها خوابین؟یها مشب! اصاًل چرا عصر 

 !شمیم

شده بود و  یرهبلندش، خشک شد. مغموم به من خ یموها یالالبه دستم
رنگ با  یآب  یاز روتخت  یانقطه ی. نگاهم رودلرزییدارش از غم مچال یچانه
 زردش قفل شد. یهاستاره
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هاشون رو خوابهمه رخت  شد،یعصر م  ی! وقت یستینگران نباش...تو تنها ن  - 
رو دوست نداشتم؛  یدناّما من خواب خوابیدن؛یو م کردنیپهن م ینزم یرو
صحبت هم یا ینبود که با من هم باز ی. کسشدمیتنها م ینهم یبرا

کردم،   یر گ  یمزندگ  ینقطه  ینعصرتر   یبشه...حاال هم که بزرگ شدم، باز هم تو
 عصره! یلیوقته که واسه من عصره...خ یلیخ یاآلن زندگ 

اش سوق دادم. نم چشمانم را با انگشت شست و را به چشمان بسته نگاهم
ارج شدم. بلند شدم. به طرف درب رفتم و از اتاقش خ  یمام گرفتم و از جااشاره

بود و نشان از خواب بودن مامان و بابا را  یکیخانه غرق در سکوت و تار
 یخودم را رو  ،کوچک گذشتم و به اتاق خودم رفتم. خسته  ی. از راهرودادیم

بود؟ در  یتیگ  ینا یکجا  یالشدم. حال فر  یرهتخت انداختم و به سقف خ
تنگ  یشبراقدر دلم حالش خوب بود؟ چه ی؟چه کسان  یشکدام گوشه؟ پ

 !هایشبازییجو گ یطنتش هایش،یشوخ  یمان،هاخنده یشده؛ برا

افکارم پراکنده شدند و نتوانستند ببارند!   یَابرها  ی،زنگ خوردن گوش  یصدا  با
 یخوابم بردم؛ گوشکنار تخت  یکوچک و چوب   یز خم شدم و دستم را به طرف م

 اش نگاه کردم »عمه« بود.را برداشتم و به صفحه

 بردم. یمهارا به طرف گوش یسبز رنگ اتصال را لمس کردم و گوش یدکمه

 بله؟! -

 جان. سالم آشوب -

 ین؟شده زنگ زد یزیسالم عمه...چ -
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 .یچیدمکث، در گوشم پ یبا کم صدایش 

 !جاینا یافردا ب -

 را در هم فرو بردم. هایماخم

 !ی؟چ  یبرا -

 لرزان شد و با استرس گفت: صدایش

 یرحسیناز پروانه و ام خوادیتو...م یسهراب امروز رفته بود دنبال کارها -
 کنه!  یتشکا

 کردم.  اییحرص یاگرد شد و خنده  چشمانم

 ! نکنه واسه گرفتن من؟!ی؟واسه چ  -

 .یدنامطمئنش به گوشم رس صدای

 اوم...آره!  -

 ینشستم. با لحن عصبان  امیخواب مشک تخت یشدم و چهار زانو رو خیر نیم
 :یدمتمسخر هم داشت، غر  ییهاکه رگه

زحمت نکشه! من هر جا که  خودییب  یعمه جون...بهتره به داداشت بگ  -
 اون! یاز خونه یر غ یی،هر جا کنم؛یم یزندگ  کشه،یم یلمم

 آشوب... . -

و با  یدمپر  یک حرفش بپرم؛ ل یانه ماست ک یکار بد دانستمیم کهینا با
 گفتم:  حوصلگییب 
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 .یادعمه من خوابم م - 

 گفت:  یناراحت  با

 !یر! شب بخیباشه...خوب بخواب  -

 یشرا سر جا یتماس را قطع کردم. گوش یتگفتم و با عصبان بخیریشب
 یام؛ چه زمان طاقتم را از دست داده یگر گذاشتم و سرم را در دستانم گرفتم. د

فکر کردن به او، آزارم  ی  حت  شوم؟یمرد خودخواه خالص م ینااز دست 
 !دادیم

ک   !چ 

 و در آغوش گرمش فرو رفتم. یدمخودم کش یرو تر یشرا ب پتو

 !چک 

پر شده بود، فرو  یشهکه از پشم ش  یدمزدم و صورتم را در بالشت سف غلتی
 بردم.

 !چک 

 ام، فشار دادم.نبض دارم را با انگشت سبابه و اشاره هایشقیقه

 !چک 

 !آمد؟یصدا از کجا م  ینسرم کنار زدم. ا  یو با شتاب پتو را از رو  یدمکش  پوفی

 !چک 
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گچ   یدنکش  یصدا یصدا، به اندازه ینزدم؛ ا یچنگ  یدم_سفیاهس یروتخت  به 
به  ییود! گوآور بعذاب یمبرا ین،زم یرو یز ت یفلز  یدنکش  یا یاهستخته یرو

 یدمآلودم کشبه چشمان قرمز و خواب  ی. دست کردیروح و روانم خدشه وارد م
 صورتم کنار زدم. یرا از رو یشانمپر  یو موها

 !چک 

! بدون گرفتمیآرام نم کردم،یصدا را خفه نم ینکالفه شده بودم و تا ا  دیگر 
رفتم   یرون. از اتاق ببلند شدم  یماز جا  یشام با تشوساده  یهاصندل  یدنپوش

خانه   یوارهایبه د  وار یوانهکوچکمان را متر کردم. د  یام راهروبرهنه  یو با پاها
آن صدا بودم. چشمانم را بستم و با دقت به   یوجوو در جست  کردمینگاه م

 صدا گوش دادم.

 !چک 

کردم!   یداپقدر رفتم و رفتم تا خودم را در آشپزخانه  را حرکت دادم و آن  پاهایم
 یر آب را محکم کردم. صدا، از آن  ش یر رفتم و ش ینکبه سمت س یتبا عصبان

چک چک   یصدا  قدر ینا  یعنی  یکدرست آن را نبسته بودند؛ ل  ییآب بود که گو
»عجب« مطمئنًا  گویم! اگر برسید؟یبه اتاقم م اشینآب بلند بود که طن

فاصله  یار با اتاق من بس ! آشپزخانهدهندیمرا مورد تمسخر قرار م «یب»عجا
ناممکن  یباً آب از آشپزخانه به اتاقم، تقر  یهاقطره یصدا یدنداشت و رس

 بود!

 یرهها خآشپزخانه گرفتم و به سقف  ییرنگ ظرفشو  یانقره  ینک را از س  امتکیه
 گرفته بودند؟!  یشدم. چه خبر است؟! نکند بدون اطالع دادن به من، عروس
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چلچراغ در  ینبودند! کلمه یشب یخانه، توهم قفس یدنقبل از د هاچلچراغ 
سخن  اشیگوشه نشسته بود و از عاجز   یک برابر آن، شرمنده و سرافکنده 

 کهینروشن بودند، مثل ا  یخانه بدون استثناء، همگ   یها! تمام المپگفتیم
آن را  حداقلالمپ، نسوخته بود تا  یکدلشان به حال  ی  خانواده گرام، حت 
 خاموش بگذارند!

برق   یزهایو سرم را با تأسف تکان دادم. به سمت پر   یدمکش  اییحرص  نفس
 یها، نگاه ها را خاموش کردم. بعد از خاموش کردن المپآن  یکییکیرفتم و  
بالکن  یام را به درب باز شدهو توجه یدوز یبه اطرافم انداختم. سوز یاجمال

 یهاکه شعله ایریرم را چرخاندم و به بخامان، جلب کرد. سنسبتًا بزرگ
 شدم! یرهتا آخر روشن بود، خ اشیآب 

اند که تمام بسته  ینکمر به ا  یزم،عز   ی! نکند خانوادهی؟خبر شده اول صبح   چه
 را به درک واصل کنند؟ ینزم یمنابع کره

 چرا؟! یگه...آخه تو دیپر  ...اصاًل عاشقتم مامانییجوصرفه ینبه ا یوالا -

به داخلش انداختم؛  یگذر کردم و به طرف بالکن رفتم. نگاه   یراییسالن پذ  ز ا
به اطالعتان   یداست؛ با  یاهکه پر از گل و گ  ید! حتمًا گمان کردیفدلباز بود و کث
که با   یمخالف بود و درست برخالف من یاه! مامان با گل و گیر برسانم که خ

ها جز اعتقاد داشت که آن وا زد؛یبرق م یها، چشمانم از خوشحالگل  یدند
 ندارند! یگرید یز چ یفی،حشرات و کث یدتول

شده و  خراب یلاز زباله، وسا یز داشت و لبر  یادیکم عرض اّما طول ز  بالکن،
. درب را بستم آمدیبه حساب م  یبالکن ما، انبار  ییجورا  یکگرد و خاک بود!  
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شده بود، رفتم. که در هال نصب    یرنگ   یدار و مشک دودکش  یو به سمت بخار 
 را کم کردم. یشهاخم شدم و شعله

 ینبعد ا یو کم یچیددر خانه پ هایپچرخش قفل و به هم خوردن کل صدای
 قرار گرفت. یبود که در چارچوب درب ورود مامان

 اشیگردن طوسدر آورد و شال یشرا از پاها اشیتونیکوتاه و ز  هایچکمه
 شت.گذا  مانیامبل پارچه یدسته یرا رو

 !کنی؟یکار م  یچ  یسالم...دار -

 کردم.  یاو با دستم به اطراف اشاره ایستادم

آب بازه، در بالکن   یر ش  یدمشدم، د  یدار چه خبر بود؟! صبح که ب  جاینمامان ا  -
 چراغونه...!تا آخر روشنه، خونه چل یبخار یبازه، شعله

ستش را که پر از در د هاییک باال انداخت و پالست خیالییاز سر ب  ایشانه
گوشت   ها،یوهم ی،ماکارون  ی،اهم از انواع روغن، رب گوجه فرنگ  یدهاییخر 

 گفت:  یدگذاشت و الق  یغذاخور یز م یو...بود؛ رو

 !یگهبوده د یاز خب چه کار کنم؟! البد ن -

 :یدمرا گرد کردم و با تعجب پرس چشمانم

اونم  یم،ها دارالمپ یبه روشن کردن همه یازی! مثاًل ما چه نیاز؟شگفتا...ن -
 کنه؟یازشون استفاده نم یکه کس  یدرحال

را عوض کند رو به من با   یشهاتا لباس رفتیکه به سمت اتاقش م  درحالی
 حرص گفت:
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 یاری؛رو در ب یبرق بابا یادا کهینا یاعصاب من راه نرو...به جا یرو قدر ینا - 
 رو سر جاشون بذار! هایدرو بشور و خر  هایوهبرو م

شباهت   یبرق هست؛ به بابا  ینهر کس به فکر منابع زم  یعنی!  ی؟برق ! باباشگفتا
 دارد؟! چه مسخره!

 کجا رفتن؟  یهبق -

 .یدمدادش را از اتاق شن صدای

 خوش بگذرونن! یامروز جمعه بود؛ رفتن کم -

آوار شده بودند؛ نگاه کردم.   یز،م  یکه رو  یدهاییخر   یلگفتم و به س  ی«آهان»
 یم؟را بشو هاینا یهمه یی،من به تنها یدبا

 ها را خاموش کردم.برق رفتم و آن یزهایبه طرف پر  حرصی

 !یه؟چ یکارها برا  یندلنواز...ا یشد یجور یهامروز  -

 کردم.  یاجور باز گذاشته بود، اشارهکه همان  یآب  یر و به ش یدمکش  پوفی

 آب رو ببند! یر اون ش کنمیمامان خواهش م -

و زرد رنگ را از  یکیپالست یهارا بست و دستکش یر با تعجب ش مامان
 داد. یهتک ییشوظرف یلیبراق و است ینک آورد و به س یروندستانش ب

خان سهراب یاز خونهکه  ی...از موقعشمیرفتارت نم یمن واقعًا متوجه -
 !یستیمثل قبل ن یگهد کنمیشده...حس م یبرفتارهات عج ی،برگشت 



 

 
353 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 یغذاخور یز م یچوب  یصندل یو رو یدمکش  امینارنج  یبه موها یدست  کالفه 
 یخنکا  یرا به سطح سرد آن چسباندم تا کم  امیشانیمان نشستم. پچهار نفره

 م را آرام سازد.دارم برخورد کند و حال نامعلومآن، به صورت تب

 ... .دونمینم -

 یین. سرش را پایستمنشست. سرم را باال آوردم و با چشمانم او را نگر  کنارم
 یز،م یسطح صاف و چوب  یاش روکاشته شده یهاانداخته بود و با ناخن

 .کشیدیم اییفرض یهاخط

 چند روز بهت بد گذشته! یناستراحت کن...ا کمیه -

 را در دستانم گرفتم. یفشرا تکان دادم و دستان سبزه و ظر  سرم

*** 

 الو؟! -

 .یداز پشت تلفن به گوشم رس یخشخش صدای

 آشوب!دل -

 بگذارم که با التماس گفت:  یششدم و خواستم با ترس تلفن را سر جا  حیران

 قطع ن... . -

 :یدمو غر  یدمحرفش پر  نیادهانم را قورت دادم و با خشم م آب

هم هست؟! من تازه از دستتون خالص  یآشوب افتاد که دل یادتتازه  -
 !گردمیجا برنمبه اون وقتیچه یگهشدم...د
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 لرزانش قلبم را به لرزه درآورد. صدای 

که مقصرم...اّما از شما   دانمیکه اشتباه کردم...م  دانمی...مکنمیخواهش م -
 !یدگوش بسپار  میهاکه به حرف  خواهمیم

حق  ینکردم خودم را آرام کنم؛ به هر حال او ا  یو سع یدمکش  یقیعم نفس
 را داشت که از خودش دفاع کند.

 خب، بگو! یلیخ -

 .دادیکردن او م  یهو نشان از گر  یچیدپ یدر گوش اشینیب یدنباال کش صدای

 بینی؟یبه اطرافت نگاه کن...چه م -

 گفتم:  یکردم و با حالت تهاجم  اخمی

برو  تر یع کردن اطرافم رو ندارم...سر   یفتوص یفلورا بانو...من حوصله ینبب -
 سر اصل مطلب!

 گفت:  یآرام یصدا با

که در  یچشمانت! به درخت  یرودرست روبه جاست،یناصل مطلب هم -
 است، نگاه کن... . یتروروبه

 انداختم. یسرسبز نگاه را باال آوردم و به درخت متوسط و  سرم

 !ی؟خب که چ  -

برف و  کهیدرخت در فصل زمستان، درحال ینکه چرا ا  یدیاز خودت نپرس -
 شکوفه داده؟! شود،یاز آسمان رها م یخبندان
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درخت  یهاشاخه یگوشهکه گوشه  ینقش یز رنگ و ر یصورت  یهاشکوفه به 
 ینهم در ا فه؟! آنشکو گوید؛یشدم! فلورا راست م یرهکرده بود، خ  یینرا تز 

 گفتم:  یو متعجب رفته یلتحل یاسفند؟! با صدا یلسرما؟! آن هم در اوا

 چرا؟! -

 .یدکش  آهی

 رود،یم یرو به گرم یروز از د یشتر »چرا« وجود ندارد! هوا هر روز ب یگر د -
ها . درختزنندیها زودتر از موعود جوانه مشکوفه شود،یها زودتر آب مبرف

. یستن تأثیر یهوا ب  یرو ینو ا شودیم یادز اکسیدیدکربنکه قطع شوند؛  
...به یدبرس  ینالاقل به خاطر بقا به داد زم  یچ،آشوب، به خاطر من که هبانو دل

 !یدها برگردقصه یایدن

*** 

 را به طرفم گرفت. یبس یتکه

 گلم؟!  ینوه یچرا تو فکر  -

 لبانم نشاندم. یرو یرنگ گرفتم و لبخند کم  اشیدهرا از دستان چروک سیب

 !دونمیهم تنگ شده...درست نم یددلم گرفته...شا کمیه -

که او بدون   ییدحال با خود بگو  ید،زد. شا  یگاز  یبرا تکان داد و به س  سرش
را  یعارضم به نگاهتان که دندان مصنوع  زد؛یگاز م  یبدندان چگونه به س

 !یگرد دندانییب  یروزها نیهم یاند؟ براچه ساخته یبرا
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که در  یقرمز  یبس گرفتم و به تکه یدشسف هاییاز دندان مصنوع  چشم 
 دستم بود، نگاه کردم.

 تنگ شده؟! یچ  یدلت برا -

 یو بو یرینشش ی. مزهیدمآرام جورا در دهانم انداختم و آرام سیب
که   یزیونیعوض نمود. به تلو یتا مقدار ی،را کم یمحال و هوا یشبوخوش

 ینزم یرو یچشم دوختم. همگ  داد،یمامان را نشان م یمورد عالقه یلمف
 صوالً . مامان و بابا ایمداده بود یهتک یمیقرمز و قد هایینشسته و به پشت 

 یکخانواده را به هم نزد یهادل ین،زم یداشتند که نشستن رو یدهعق
هفت نفره،  یهاو مبل یغذاخور یز جود مبود که با و یلدل ینبه هم کند؛یم

 .نشستیمیم ینزم یباز هم رو

 تنگ شده...!  یگلمامان یخونه یدلم برا -

 گفت:  یدستم گذاشت و با مهربان  یرا رو دستش

 اومد! یدع یوقت  ید...شارویمیجا مروز با هم به اون یه -

 .یدمکش  یندبل  ییازهدهانم گرفتم و خم  یزدم. دستم را جلو  یخوشحال  لبخند

 برو استراحت کن. یاداگر خوابت م -

 یم. دستم را به زانوهایدماش را بوسشده و جمع  یدهچروک یشدم و گونه خم
که در مسائل و مشکالت   ییمامان و بابا یار،بلند شدم. رو به دان یمزدم از جا

 یمانگفتم و از کنارشان گذشتم. از راهرو  ای«یر غرق شده بودند، »شب بخ  یلمف
 یوارهاییگذر کردم و به د  ود،شده ب یدهرنگمان پوشو کرم یسلطنت  یکه با قال
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 ییشده بود، نگاه گذرا یختهآو یشانرو یعتبا موضوع طب ییکه تابلوها 
از سقف را روشن   یزانآو  یااتاقم را باز کردم و المپ رشته  یانداختم. درب چوب 

 نمودم.

را داشت، رفتم و دربش را باز  یحکم انبار یشتر سمت بالکن کوچکم که ب به
 امیچرم و عسل  هاییبالکن را با صندل  رنگ یو آب   یکیپالست  هایییکردم، دمپا

قرار  اشیمحافظ فلز  یشدم. دستانم را رو یفمکردم و وارد بالکن کث  یضتعو
 شدم. یرهدادم و به آسمان شب خ

 !ینامرد یلیخ -

 گفتیبه من م اییهم فشار دادم. حس قو یرا رو امیو گوشت  یصورت  لبان
هم، مانع از  یها به روکه لبانم با چشمانم مرتبط هستند و فشار دادن آن

 ! با غم لب زدم:شودیاشک از چشمانم م یخنر

تا مجبور به  یکارها رو کرد ینا ی...تو همهیدم...تازه فهمینامرد یلیخ -
آب آشپزخونه به اتاقم برسه؟ وگرنه   یر ش  یصدا  یدبرگشتن بشم؛ وگرنه چرا با

مسائل   یننسبت به ا  یشهکه هم  یمن  یمشت چراغ، برا  یک چرا روشن بودن  
بون زنگ بخوره یاکنار خ  یوسک دفعه ک یه یدبودم، مهم باشه؟ چرا با خیالیب 

 ی؟و تو با من حرف بزن 

رنگ، زدم. به  یاهزنگ زده و س هاییلهبه م یشت و م یدمکش  یاخسته نفس
 شدم و دوباره مغموم گفتم: یرهچشمک زن، خ یاستاره
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! من باختم...بدجور هم باختم! باشه، یاومدم بگم که...آره...تو برنده شد - 
و البته شما  یهتا بق شمیم یمن قربان  دم؛یو شما رو نجات م گردمیمن برم

 !یدزنده بمون

من  یداشتم. مسلمًا هر کس جا یتندتر شده بود و حس بد یمهانفس ریتم
قاعده   ینزنده بمانند و من هم از ا  یگرانتا د  یردکه بم  خواستیبود؛ دلش نم

 یرفت که با شهامت خود را در جلو یمستثنا نبودم! فکرم به سمت کسان 
 یندگانآ  یبقا ورا نجات داده  یگرانها گرفتند تا جان دو خمپاره یرهاباران ت

به سمت مردان و زنان کوچک و بزرگ   امیختهرا حفظ کنند. افکار افسار گس
ها و و چند سال در کتاب ینرفت که چند یبه پا و اسلحه به دست  ینپوت
خود، خود را  یلها با مو خوانده بودم؛ آن یدهرا د یشانهاداستان هایلمف

ر و اجبار! هنوز که هنوز به زو من یکشان کرده بودند؛ لکشور و مردم  یقربان 
 ! مغزم عاجز و زبانم قاصر است.کنمیها را درک نماست، آن

 ینک زدند و ا  یدست به فداکار  یگانگاننجات کشورشان از دست ب  یبرا  هاآن
. حال کردمیکار را م ینا ینزم یکره یکشورم؛ بلکه برا یمن، نه تنها برا

ما درواقع  یوطن اصل ت؛یسشهر ن یابودم که »وطن« تنها کشور  یدهفهم
تار   یانبه دنبال »عشق« در م یافتیم،تکامل    یم،که ما به وجود آمد  ستییجا

عهد و  یگر هم د یانو م یمرا آموخت یرتصداقت و غ یم،و پود محبت گشت
را  هایمانییکه در آن دارا ییجا یم،که به هم وفادار بمان یمبست یمانپ

مان منتقل آن را به فرزندان و نوادگانو نسل به نسل و قرن به قرن    یمشناخت
 ینا یگر،از هر موضوع د جداجدا از بحث رنگ، نژاد و زبان و  ی،! آریمکرد
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 یفظر   ی،آب   یما هست و خواهد بود. گو  یقیاست که »وطن« حق  ینزم  یکره 
 دارد! یاریبه  یاز و ن یستکه امروزه حالش چندان خوب ن  یاو شکننده

 امشب! ین...من رو برگردون...همیممفلورا...من تسل -

رنگم رفتم.  یآب  هاییکشداخل اتاق برگشتم و به سمت دفتر ساده با خط به
که   یدوارمرا برداشتم. ام رنگ ییجقه طالبته یهابا طرح یمشک  یسخودنو

و  یدمکش یقینوشتن داشته باشد! نفس عم یبرا یدفعه جوهر  ینا
 رنگ دفترم لغزاندم. یریکاغذ ش  یورا ر  یباز یسخودنو

 .«گرددیآشوب به نزد فلورا بر مدر آخر دل و»

 روی یشپ یمجوهر بنفش رنگ در تمام صفحات پخش شد و تا پاها دوباره
نکردم و با آرامش خودم را به   ینینشبا ترس عقب  یگر تفاوت که د  ینکرد با ا

 دست جوهر سپاردم.

 من واقعًا متأسفم! -

 یمهاو چشم  یدمکش  یقیرا لمس نمود. نفس عم  یدسرد و سف  یکسرام  پاهایم
 یکاو را نگاه کردم، گر چه هنوز هم دوستش داشتم؛ ل یرا باز کردم. با دلخور

 بودم! یر دلگ اشیاز او و خودخواه 

 من هم متٔاسفم! -

 :یدگرد شد و با تعجب پرس  اشیجنگل چشمان

 چه؟! یشما برا -
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قصرش  یصورت  یوارهایبه د ییهم فشار دادم و نگاه گذرا یرا رو لبانم 
 انداختم.

 *نت کردم!یاخودم متٔاسفم که با اعتماد کردن به تو به خودم خ** یبرا -

اش شده یپور و گ یانداخت و با دامن صورت  یر و خجل، سرش را به ز شرمنده
 کرد.  یباز

 حالتان چطور است بانو؟! -

او هم   کهینا  یادآوریاّما با    ید؛شمانم درخششدم. چ  یرهخ  ینهو به آ   برگشتم
لبم  یکه قرار بود، رو  یو لبخند یستادما یمهم دست بود؛ سر جا یگرانبا د
 را گردن زدم! یندبنش

 خوبم...ماکو و باکو کجا هستن؟ -

 دفعه فلورا با لبخند جواب داد: این

 فرستادم. یتمأمور یک ها را به آن -

 :یدمرو به او پرسرا تکان دادم و با اخم  سرم

گل سرخ، قرمز بود؛ اآلن چرا   یک لبات قباًل مثل  یده؟رنگت پر  قدر ینچرا ا -
 !یده؟و سف یدهخشک

 و مغموم گفت: یددارش کشبه چشمان نم دستی
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 یو توانستم رو  یدناخوش احوال هستم؛ اّما حال که آمد  ی...کمیستمهم ن  - 
تان را تلف وقت ید؛هر چه زودتر برو یدحالم بهتر است...با ینمماهتان را بب

 !یدنکن

را در برگرفته بود، رفت و از  یوار د یکه گوشه  اییو چوب  یطرف کمد صورت  به
را تر   اشیدهآورد. با زبانش، لب خشک یرونرا ب  ساز یچهآن دستگاه در  یکشو

 .یدکرد و خند

دستگاه، شما را برگردانم؛ البته آن را درست  ینقرار است با استفاده از ا -
 !کندینم یدشما را تهد یام و خطر کرده

چقدر به او   ترسید؛یم  یچهدر  ینرفت که از ا  یالیو فکرم به سمت فر   خندیدم
فلور از دست او  یاید؛که ترسش را کنار بگذارد و با من ب  یماصرار کرده بود

 !چسباندیتاخ را تنگ اسمش مو راه به راه لقب دخترک گس خوردیحرص م

مرا  گاهیچقدر خوب است که خاطراتش هستند و گاه و ب  یست؛که او ن  حال
دارم  یقینبه وجود آمده بودند؛  یقتل دلتنگ  ی! خاطرات برااندازندیاو م یاد

 بودم!  یدهبه هالکت رس یمن به دست دلتنگ  ینککه اگر خاطراتش نبودند، ا

حرف، قرار گرفته  یساکت و ب  ی،صورت  یز م یروکه   ایینهو به آ  یدمکش  آهی
و  یمشک  ی،قاب فلز  یشدم. به طرفش رفتم و سر انگشتانم را رو یرهبود؛ خ

. یدمرا به هم مال امیخاک  ی. انگشت شست و اشارهیدمکش  اشیگرد و خاک 
کردم تا   یلبان خشکم را غنچه کردم و انگشتانم را رو به دهانم گرفتمم و فوت 

 ها را مطهر سازم! آن یاز هرگونه خاک و گرد

 دفعه ساکت شده؟! یهساکت نبود؛ چرا  قدر ینا ینهآ  -
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 فایدهیدهد؛ اّما ظاهرًا ب   یاش را سر و سامان گرفته  یکرد تا صدا  یاسرفه  آینه 
 بود.

 شماست! یبدجور شرمنده ینهبانو! آ  ستیاز شرمندگ  -

 ی کردم دلم را با او صاف کنم؛ مطمئنًا اگر من هم جا  یزدم و سع لبخندی
 یها خاطره. بهتر است قبل از مرگم، آنکردمیکار را م ینها بودم، همآن

 از من داشته باشند! یخوش

 !ینهراحت باش آ  یستم،از شما ناراحت ن یگهمن د -

 است. یدهآشوب، وقت رفتن فرا رسآماده کردم...بانو دل را یچهخب، در -

 یمشک  ییچهگذشتم. به طرف در  ینهرا رو به فلورا تکان دادم و از کنار آ  سرم
داشت، رفتم. فلور ناراحت بود و  یرهبه دا یهشب یلیکه شکل و شما یرنگ 

زانو زدم. دستان  یشپاها یو جلو یستادما یشروبه. رولرزیدیاش مچانه
 وچک و گرمش را در دستانم گرفتم و آرام گفتم:ک

که بتونم شما رو نجات   یدوارمگرفتم...ام  یاد هایز چ یلیخ یهمن از شما و بق -
 بدم.

 ی هاتا قطره  یدم. لب گز یستدستش را دور گردنم حلقه کرد و گر   یبا ناراحت   او
 جلوه ندهند! یفو مرا ضع یایندن یرونناخلف اشک از چشمانم ب

بلند شدم؛ بدون نگاه انداختن به  یمرا از گردنم جدا کردم و از جا دستانش
فشرده   یفام چرخاندم و با گلو  یو فلور، نگاهم را دورتادور آن قصر صورت   ینهآ 

 یچهدر یروکردم. روبه  یها خداحافظ گرفته از آن  یشده در اثر بغضم با صدا
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را به  یژن. اکستممحض آن فرو بس یاهیس یو چشمانم را به رو یستادما 
 گذر کردم.  یچهام فرستادم و با غم از درمچاله شده هاییهدرون ر

بود که  یاداده بود و نگاهش به همان دره یهتک یکردم. به درخت   نگاهش
به او   توجهیمرا در آن انداخته بود. من چقدر بد بودم که ب   یشوقت پ یلیخ
هم به ذهنم، فکر او و  بار یک  ی  انم! حت بم یندر زم یشههم یبرا خواستمیم

نگذاشت که  وخطور نکرده بود! او مرا از دست ارباب، نجات داد  یتشوضع
ام؟! چرا بد شده قدر ینشوم و حال من با او چه کرده بودم؟! من چرا ا یقربان 

 یمبودم، تصم  یلزبان زد فام  یکه در مهربان   یام؟! من! منخودخواه شده  قدر ینا
ها داستانم مردم را نجات دهم تا بعدها قهرمانشان شوم و آن ینا داشتم که

 امیزندگ  یبو بم و فراز و نش یر در ز ی! ک  ؟کنند  یفشان تعر فرزندان یرا برا
در وجودم رشد کرده و قد  یانسان  یچگونه خو یدمغرق شده بودم که نفهم

 !شانیکنند نه منج   یادانسان    یناز من به عنوان منفورتر   ید! آه که بایده؟کش

برف   یرنگم رو  یبلند و مشک   یهاشدن چکمه  یدهکش  یطرفش رفتم. صدا  به
و او را به خود آورد. فورًا بلند شد و  یچیدها پدرخت ییدهخشک یهاو برگ

ها، شلوار راسته و دارش از چکمهو تب یبه سمت عقب برگشت. نگاه عسل
گذر   ودم،ب یدهپوش یدمسف یراهنپ یکه رو  امیکاپشن چرم و مشک   ،یاپارچه

 ییدر هم فرو رفت. گو  یشهاو اخم  یدکرد و در چشمانم قفل شد. لبانش لرز
 .کردیحضور مرا باور نم

 اش گذاشتم.شانه یزدم و دستم را رو ینیغمگ لبخند

 اومدم! یاومدم...ول یر ...ددونمیم -



 

 
364 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 شد. یرهو دوباره به من خ یدکش  به صورتش یدست  یجیگ  با 

 !گردییبرنم وقتیچه یگهفکر کردم...د -

فرو بردم. شرمنده بودم،   یبانماش برداشتم و سرم را در گر شانه  یرا از رو  دستم
 بدجور شرمنده بودم!

شده بود...آذرماه در به در  یعصبان  یلیخ یکیبعد از رفتنت...ارباب تار -
 !گردهیدنبالت م

جا   یمدر گلو  یسرطان   یتوده  یک . بغض مثل  یدمدردمندم کش یبه گلو  دستی
 خوش کرده بود.

 یخودم به قصرش بروم و خودم رو قربان   یبا پا  یدانجام بدم؟! با  یدچه کار با  -
 کنم؟!

 گرد شد.  چشمانش

 معلومه که نه! -

 و متعجب گفتم: یدندگم باال پر رن یمرتب و نارنج  ابروهای

درست   یز ...فلور گفت که با مردن من به دست ارباب، همه چی! ولی؟چ   یعنی  -
 !شهیم

 یدیهم فشرد. سف یرا رو یدشسف یهادندان یتکرد و با عصبان اخمی
را   یفمظر   یهاشانه  یتگلگون گشت و با عصبان  بارهیک به    اشیچشمان عسل

 تکان داد. یدر دستانش گرفت و مرا کم
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...اون دونهیرو نم یزهاچ یلیاومدم؟! فلورا خ یچ  یمن برا کنییفکر م - 
 ... .دونهینم یچیه

 راستم را در دستش گرفت و به انگشتم که انگشتر در آن بود اشاره کرد.  دست

رو به تو داده؟!   یاقوتانگشتر    ینمحبت ا  یکه چرا ملکه  یتا به حال فکر کرد  -
 یبرگردون  امیانگشتره! تو قراره من رو به خود واقع ینراه تو داخل ا ینقشه

 !یبش یقربان  ذارمیو من هم نم

راحت بود  یالمحال خ ی،بل یم؛، اگر بخواهم راستش را بگوبه او زدم لبخندی
 را دارم، جانم در امان است! یستاکه چ  یکه تا زمان 

 !دونی؟یرو از کجا م هاینا -

 یرا رها کرد. به آسمان الجورد  یمهاباال انداخت و شانه  خیالییاز سر ب   ایشانه
 انداخت و آرام گفت: یرنگ نگاه 

آلود، و لجن یفکث ییاچهبه در یک جنگل، نزد یتو...دونمیخودم هم نم -
قبل از هر  ینهم یدر ذهنم بود! برا یز چشم باز کردم و از همون اول همه چ

 کنم!  یداتبه دنبالت گشتم تا پ یکار

 یشهاکم ستارهکه کم یاز او، منم به آسمان  یدرا تکان دادم و به تبع سرم
 شدم. یرهخ شدند،یم یاننما

 یم؟کار کن  چه یدحاال با -

زمان به و شروع به قدم زدن کرد؛ منم دنبال او به راه افتادم و هم یدکش  آهی
 گوش دادم.  یشهاحرف
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 راه رو به ما بده! یتا انگشتر بهت اعتماد کنه و نقشه یممنتظر بمون یدبا - 

 

*** 

و در فکر فرو رفتم. من   یدمسرخ رنگ انگشترم کش  یاقوت  یانگشتانم را رو  سر 
وقت به  یچسخت است، گاه ه یاعتماد بس ی،! آرکنمیانگشتر را درک م

! اعتماد گرددیبرنم  گاهیچه  یگر *نت، دیاهم پس از خ**  یو گاه   آیدیوجود نم
را با  یوانل ایناگر  یو گوارا؛ ول یفآب است؛ پاک، لط یوانل یکبه مانند 

ل مخلوط کن  یمقدار ل   ین! اشودیاستفاده م  یرقابلغ  ی،بل  د؟شویچه م  یمگ  گ 
 و آن زندیاعتماد م ییشهبه ر یشهت رحمیی*نت است که با ب یاهمان خ**

 !آوردیدر م یرا از پا

به  ی»خواب« اعتصاب کرده بود و گذر یکبود و وقت استراحت؛ ل شب
 یمغرق شده بود یالیدر فکر و خ یک ! هر انداختینم یستاچشمان من و چ

 !اندیشیدیمیمان مآخر و عاقبت و به

 یو آن را لمس کردم. صدا  یدمبود، کش  ینزم  یکه رو  یخاک   یدستم را رو  کف
که به آن   یبه درخت  ی! نگاه نواختیم یباییآهنگ شب را به ز یرجیرکج
 یناز زم یباً تقر  هایشیشهکه ر  یکهن  یدانداختم. درخت ب یم؛داده بود یهتک
 هنوز استوار بود. یکنآمده بودند؛ ول یرونب

 یستاو مطمئنًا چ  ترسیدمیکه ممکن بود در جنگل باشند نم  یجک و جانوران   از 
 بود... . جاینا یالاگر فر  یول ترسید؛یهم نم
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روشن شده  یمان،روکه روبه  یو به آتش یدمدارم کشتب یشانیبه پ دستی 
با مهارت به کمک دو تکه   تایسجمع کرده بودم و چ  یزمشدم. من ه  یرهبود؛ خ

کم رو به قدرها هم سرد نبود و کمسنگ، آتش را روشن کرد؛ گر چه هوا آن
تن  یو کم یدربایوجود، برف نرم نرمک م ینباز هم با ا یرفته بود؛ ول یگرم

 .کردیمان را سرد مخسته

 بهت نگفته؟ یزیهنوز چ -

 فتم.آوردم و در مشتم گر  یرونام برا از انگشت انگشتر 

 نزده! یحرف  یگهکه صبح زد...د  ینه...جز همون حرف  -

. با یدکش  یرونآتش فروزان ب یانرا از م یرا تکان داد. خم شد و چوب  سرش
 اییفرض  یهاداشت، خط  یز چمن ن  یکه کم  یخاک   ینزم  یچوب، رو  یز نوک ت
 لب آرام زمزمه کرد: یر و ز یدکش

و  شودیم یدار خود ب یمادر از خواب خرگوش یستاره دم،یدهو به هنگام سپ -
 !تاباندیم ی،که دار  یارا بر خواسته یقتنور حق

 سمتم برگشت و سردرگم گفت: به

 !اندازه؟ینم  یکس  یادانگشتر تو رو به    یصدا  فهمی؟یتو منظور انگشتر رو نم  -

آتش   یانگشتر را در انگشتم فرو بردم تا آن را گم نکنم. دستانم را جلو  دوباره
. سرم را باال بردم و یاینددر ب  یها باز و بسته کردم تا از خشک آن  یگرفتم و کم
 دفعهینها، اشب یگر نگاه کردم، برخالف د ماهیو ب  ستارهیبه آسمان ب 

 .کردمین ییو خودنما زدیماه چشمک نم یبرا یاستاره
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 یدهزن بود که نشن یه ینبود...فقط صدا یخاص یانگشتر صدا یصدا - 
 باشه! یکه متعلق به زن جوان   خوردیبودم...بهش م

 یخسته است؛ ول دانستمیغرق شد. م یشگفت و دوباره در فکرها  ای«آره»
 یستاچ  یال،بگذارد، برخالف فر   یمکه تنها  خواهدیمانده و نم  یدار به خاطر من ب

با من هم کالم  یادمرموز بود و ز یماست، گر چه هنوز هم برا ییفرد باوفا
 !شدینم

 و مواظب هستم! یدمم یدبانیاستراحت کن...من د -

 یر را دراز کرد؛ دستش را ز یشسرش را تکان داد. پاها ی،تعارف  یچه بدون
. یدمجنون خواب  یدبلند درخت ب  ییهسا  یر سرش گذاشت و پشت به من، در ز

با شلوار گشاد   ینخ   یادکمه  یراهنشدم. پ  یرهخ  اشیم مشک تما  یهابه لباس
 از  یقسمت  یشهکه هم یاهشلخت و س یموها یینی! قسمت پایاو پارچه

بلند  یهاو به چمن یختهر ینزم یرو پوشاند؛یاز صورتش را م یمیها نآن
دختر کار  یناعتماد به ا دانستمی. نمزدندیبوسه م ین،در زم ییدهرو

به  توانستیبود که م ینداشتم، او تنها کس یااّما چاره یر؛خ یا ستیدرست 
 من کمک کند.

 

 - آیدیفصل ششم: او م -

 

 ...آیدیم او»
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 خرامان!باصالبت و خرامان  آرام، 

 ! شنومیقلبم م یهارا در کوچه پس کوچه یشهاقدم صدای

 !ستیدر قلبم چه آشفته بازار ینک ا و

و با  شکندیام را مقفل دل  آشوب شده یکه کس ستیبار ینتنخس این
 !داردیاش، قدم برماز سکنه یخال هاییاباندر خ خیالییب 

 ... .یکنم وقت   چه

 !ست؟ینقاش یباترینبر دلم، ز یشهاکفش  رد

 ... .یوقت  یمبگو چه

 !ست؟یقیموس ینآواتر  خوش یش،هاقدم صدای

 !زندی»عشق« است که قدم م ینا آری،

 باصالبت و خرامان خرامان!« آرام،

 

*** 

 یستی؟گرسنه ن  -

 یاز هوا یو کم یدمکش اییازه. خمیدمرا با انگشتانم به هم مال هایمپلک 
 یرنجورم فرستادم. سرم را باال آوردم و موها هاییهدم را به رصبح یتازه
 یمین یبود که رو یجور یششده در صورتش نگاه کردم. حالت موها یختهر
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حصار و  در رنگش که  یاز دو چشم عسل یکیبودند و تنها  یختهاز صورتش ر 
 .ینمبب توانستمیفامش بود را م یو مشک  یمضخ یهاچنگ خط چشم

 !یاری؟غذا ب خواییآره...گرسنه که هستم؛ اّما از کجا م -

 رنگش را تکاند. یلباس مشک  یبلند شد و خاک رو یشجا از 

 ...جغدک!شهیم یداپ یوهچندتا م یهجنگل  یاالخره توب -

من  ینکرد که رو یداپ ینبهتر از ا یبود؟! نام یچه اسم یگر د ین! اجغدک؟
 بگذارد؟ جغد کوچک؟! شگفتا!

 اسم صدا نزن! ینمن رو به ا یگهد -

نشسته بودم،  ینزم یکه به صورت چهارزانو رو یزد و به من پوزخندی
 انداخت. نگاهییمن

 بمون... . جاینکنم...تو هم  یداپ یخوراک  یکم  یرممن م -

و پرپشتش را باال انداخت و مرموز ادامه   یمشک   یابرو  یتا  یکمکث،    یکم  با
 داد:

 جغدک! -

شدم. از  یرههم فشار دادم و به رفتنش خ یرا رو یمهاشدت حرص، دندان از 
 یستاصاًل خوب ن  ین. ایامدوجه، خوشم ن  یچمن نهاده بود؛ به ه  یکه رو  ینام

دارند؟ مثاًل خوب است   یچه مشکل  یمانهامگر اسم  یم؛هم نام بگذار  یکه رو
 بنامم؟ یستکرا چ یستاکه من هم چ
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مادر، که مادرانه  یچشمانم گرفتم و به ستاره ی. دستم را جلویدمکش  پوفی 
 گشتم.  یرهخ تابید،یم ینشخود را به سرزم ینور و گرما

و  شودیم یدار خود ب یمادر از خواب خرگوش یستاره دم،یدهبه هنگام سپ و»
 !«تاباندیم ی،که دار  یارا بر خواسته یقتنور حق

 یرونام؟! انگشتر را از دستم ببر خواسته  یقتنور حق  یدناو چه بود؟! تاب  منظور 
ها، آخر به دام آوردن یرونب ینبه خاطر ا یآوردم، مطمئن بودم که روز

 شده ینوع وسواس یک چه کنم؟ دچار  یک ل کنم؛یو انگشتر را گم م افتمیم
تا نقشه  کردمیم کاشآن را با نگاه کنجکاوم، کن جای  یبودم و هر لحظه، جا

 .یابمرا ب

ق افکارم، نجات داد. با شتاب در فضا، مرا از غرق شدن در اعما  ییصدا  پیچیدن
 ام ینهدر س تابم،یبلند شدم و خودم را به درخت چسباندم. قلب ب  یماز جا

درخت فرو  یکوتاهم را در تنه  یهاشوره گرفته بودم. ناخنو دل کوبیدیم
 یستاکه با چ  یبر من  ایرفت. نکند آذرماه بوده باشد؟ و  ییبردم و فکرم به سو

 !حواس؟یو ب   احتیاطیب   قدر ینال او نرفتم. آخر آدم امخالفت نکردم و به دنب

تکان خورد و  یقرار داشت؛ کم یددرخت ب یکه جلو  یسبز رنگ و بزرگ  یبوته
 خود داد. یدر آن سو ی،نشان از بودن شخص

دلم قرار دهم؟   یصدا را کجا  ینجنگل چه کنم؟! حال ا  ینو تنها در ا  یکه  من،
کوچک   ی  دلگرم یک  خواهم؛یم اییاریندارند؟!  یمن تمام هاییچرا بدبخت 

 یچه  ی،آر  دهد؟یم  یاریمرا    یرا! چه کس  زدهیخدل  ناخلف     ینکه گرم کند، ا
 !یده  جات»خودت« را ن توانییکه م  یتنها »خودت« هست  ینکس! ا
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دلم را  یفش،ضع ی! ناله هاکشیدیدرد م یکس  ییناله بود. گو یک مثل  صدا 
 کهینا  یلبه دل  یدبه کمک داشته باشد چه؟! با  یاز ن  یاگر کسبه درد آورده بود!  

جانم در خطر است او را به حال خود رها کنم؟ من به خودم قول داده بودم 
 یر ز  یدنبا  دهد،یم  ولکه به خودش ق  یرا کنار بگذارم؛ کس  هایمیکه خودخواه 
و نداشتن  دهدیاعتمادش را نسبت به خودش از دست م یراقولش بزند؛ ز

 فاجعه! یک یعنیاعتماد به خود، 

لرزان  ییهاهراسم را گرفتند و باعث شدند، با قدم یجا یو کنجکاو تعجب
 به طرف بوته قدم بردارم! 

 جاست؟!اون یک   -

بوته  یهابرگ یتر کرد. دستم را روناله قطع شد و من  نگران را نگران صدای
قرمزش عبور   یهاگل  هاییغ ت  یالکنار زدم. از البه  یها را به سخت گذاشتم و آن

سمت   یاستخوان   یگونه  یرا رو  یفیبوته رفتم. سوزش خف  یکردم و به آن سو
خراش  یچپم احساس کردم. دستم را باال آوردم با اخم، سر انگشتانم را رو

دستانم برخورد کرد.  رنگ ی. نگاهم به پوست گندمیدمبوته کش هاییغهت
 آمد؛ینم یکرده بود. خون   یرا نقاشپشت دستانم  یو قرمز  یمواز یهاخط

و حواسم را معطوف   یدمحسرت کش  یاز رو  یشده بود. آه   یدهاّما قرمز و خراش
 به اطرافم کردم.

 بود. یمروروبه یکوچک   یار بس یدریاچه
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چند  یندر سکوت غرق شده و انگار نه انگار که تا هم یشهمثل هم جنگل 
را کر و دل سنگ را آب کرده   مردانه گوش فلک  یهاناله  یصدا  یش،پ  یلحظه
 بود!

 یگشت و گذار کردم؛ ول  ین،در زم ییدهپرپشت رو یهاعلف یاندقت در م با
شاخ و  ینکمک! نگاه سرگردانم را ب یو متقاض یاز هرگونه فرد زخم یغدر

را  یکس  یگذراندم؛ ول  یده،سرسبز درختان تنومند و سر به فلک کش یهابرگ
 نکردم. یداپ

سبز و  یهاپهن، خزه یهابرگ یزبینی،و با ر یستادمرا که ا ییاچهدر یلبه
 را تماشا کردم. یاچهآب در یور روغوطه ی  آب  یلوفرهایلزج، ن

 !یست؟ن جاینا یکس  -

از سرتاسر جنگل با عجز  ییهاآشوبدل ییدر فضا اکو شد؛ گو صدایم
 :گفتندیم

 !«یست؟ن جاینا کسی»

 یدیام باشد! با نااموارانهسٔوال  التماس  ینا  یگونبود که پاسخ  ای«ی»کس  لیک 
نگاه انداختم. عقب   یاچهو درشتم به آب در  یدهبار با چشمان کش  ینآخر   یبرا

به  دقتمیگرفتم که ناگهان نگاه ب  یشگرد کردم و قصد بازگشتن را در پ
 برخورد کرد. یاچهاز آب در یاگوشه



 

 
374 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

که   یا دور زدم تا به آن قسمت ر  یاچههراس آب دهانم را قورت دادم و در با 
 یشهشوم. کنار آب، زانو زدم و انگشتان هم تر یک نظرم را جلب کرده بود، نزد

 را در آن فرو بردم. امزدهیخ

گرد شده از سر تعجب، با هول و  یهابه آب نگاه کردم و با چشم دوباره
 یانشدم. م یاچهوارد در کوبید،یم امینهبر س تابانهیکه ب   یو قلب یدلواپس
بودم که  یشخص یغرق شده در آن، در جست و جو یهاها و برگعلف
 دلم را به درد آورده بود. یشهاناله

 روییششروع شد و تا کمرم پ یمپاها یفو ظر  یآب از مچ استخوان  ارتفاع
 یاچهرا که در در  یزدم و رد خون ها را کنار  کرد. با دستانم مانند پارو، آب و خزه

 گرفتم!  یش، در پبود یجار

داشت، ثابت ماند. با عجله   یادیز  یهاکه علف  یاچهاز در  یقسمت   یرو  نگاهم
 ها را کنار زدم.به آن قسمت رفتم و علف

آب شناور بود. بدون   یکرده و رو  یر ها گعلف  یالحدسم درست بود! البه  آری،
 یرونب یاچهشنلش را گرفتم و او را از در ینگاه کردن به صورتش، گوشه

امان از   یکرا متحمل نشدم؛ ل  یادیدر آب بود، وزن ز  کهینبه علت ا  یدم؛کش
 آمد... . یرونب یاچهکه از در  یوقت 

قرار دادم.  یدرخت  ییهسا یر و در ز یدمآلود کشگل  ینزم یاو را رو یسخت  با
ل را به وجود  یباراسف یتو وضع یدهچسب یشهاو لباس یمهاها به کفشگ 

نکرد و  یو باد سرد هم کم لطف  کردیآب چکه م یمهاآورده بود! از لباس
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آن مرد،   عیتبه وض  ینهو دست به س  یدمکش  یاز خجالتم در آمد! پوف   یحساب  
 شدم. یرهخ

چشمان  یهم داشتند، رو یکم  یکه بلند  گونشیلخت و براق مشک  موهای
. شدندیم یشهاچشم یدنشده بودند و مانع از د یختهبلندش ر یشانیو پ

 یدهاش از سر درد در هم فرو رفته و رنگ صورتش پر پرپشت و مردانه  یابروها
 ایهو قطره دادیبودن احوالش م  یمنشان از وخ یدشبود. لبان خشک و سف

را  دارشیهزاو یو راه چانه لغزیدیاش م یاستخوان  یو گونه یشانیآب در پ
 .گرفتیم یشدر پ

اش خشک شد. سرم را کج کردم شده و پاره پوره  یدهدر  یهالباس  یرو  نگاهم
شنلش  یشدم. به سمتش رفتم و به سخت  یرهخ اشیو خون  یزخم یو به پا

از شنل را پاره کردم. دست به کار شدم و  یاآوردم؛ گوشه یرونرا از تنش ب
سگ،   وییده بود؛ گش  یبه شدت زخم  یششلوارش را باال زدم. ساق پا  یپاچه
 یهارد دندان یبه خوب  یرااو را گاز گرفته بود، ز یادرنده یوانهر ح یاگرگ 

معلوم بود!  یشساق پا یگوشت سوراخ شده و زخم تازه یرو یوان،ح یز ت
از خون بترسم،  کهینخون گلگون رنگ، جمع شد. البته نه ا یدنصورتم از د
را کنار   یمهاتا افکار   دادم. سرم را تکان  کردمیم  یاحساس چندش  ینه! تنها کم

 بزنم.

از آن  یزیچ یگر که د  یدرنگششنل سف یرا با تکه یشباالتر از ساق پا کمی
کنم. لبان خشکم   یریآن جلوگ تر یشب یزینمانده بود، بستم تا از خونر  یباق 

ا زخمش ر  یپارچه، خون رو یهاتکه ییهزبانم تر کردم و با بق یلهرا به وس
 پاک کردم.
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 ایییدارو یاهانقدبلند، به دنبال گ یزارهاعلف یانبلند شدم و م یمجا از  
 زخمش را سرعت ببخشند. یامگشتم تا مراحل الت

زدم و  یکردم. لبخند یدارا پ یاهوگذار، باالخره گگشت یقهاز چند دق پس
 یدهها آن را پوشانکه خزه  یرنگ  یسنگ خاکستر  یسبز و پهن را رو یهابرگ

تا له شوند.  یدمها کوبآن یرو یگریسنگ د ییلهبودند، گذاشتم و به وس
زخمش   یها را در مشتم گرفتم و به سمت مرد رفتم. مرهم را رواز آن  یمقدار

 بستم. رنگش،یشنل آب  یپارچه ینگذاشتم و زخم را به کمک آخر 

 یراهنپ ینار رفتم. نگاهم روو ک یدمکش  یقیراحت شده، نفس عم یالیخ با
 یدکرده بودند، لغز   یینآن را تز  رنگییطال یسلطنت  یهاکه طرح  اشیمشک 

 یهاغرق در آرامشش ثابت ماند. من، در پس پلک  یچهره یو سپس رو
مند نبود! نگاهم از آن بهره  کسییچکه تاکنون ه  دیدمیرا م  یاش آرامشبسته
در   یمهااخم  یشاز لبانم پاک شد و به جا  اش را کنکاش کرد؛ رنگ لبخندچهره

 یهالباس قرمزرنگم، خون ینشدم و با آست یک به او نزد یهم رفت. کم
ها به پاک کردم. خراش زد،یم یرونصورتش ب یهارا که از خراش یکمرنگ 

قرار  یتعنا ردمو یبیاش را به طرز عج»چنگ« ماننده و پوست برنزه ی  جا
 ی  زده و حت  یرونب یهااش، گونهو مردانه یخوان است ینیب یداده بودند! رو

لخت و  ی. موهاشدیم یدهها دچنگ  یجا ینا دارشیهو زاو یفک مربع
 ینبود و مانع از ا یختهبلندش ر یشانیپ یرو یشانبه صورت پر  اشیمشک 

 یر؟خ یادارد  جودها وزخم ینهم ا اشیشانیپ یرو یاآ  ینمکه بب  شدیم

مرد  ینا یدوارمبلند شدم. ام یمزدم و جا یمها. دستم را به زانویدمکش  پوفی
 اش را از من نداشته باشد!خسارت شنل بر باد رفته یپوش، تقاضاخوش
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و  یلبان صورت  یناز ب یاخورد و ناله یتکان  یسشدار و خبلند، تاب های،مژه 
ت او که بهتر اس  گفتیبه من م یحس یکچرا؛ ل دانمینازکش خارج شد. نم

 یجا  یکه در همان لحظه متوجه  یدمبه صورتم کش  یدست   ی. با دودلیندمرا نب
 انگشتم شدم! یرو یاقوت،انگشتر  یخال

 یاز درون مثل کوره یک سرد بودم؛ ل یرونو بدنم سرد شد. از ب یز ر هایمچشم
انگشتر را هم  یک  ینگهدار یاقتبر من که ل یوا ی. ا  سوختمیآتش، م

 یبا نوکش رو چند دانه یکه در جست و جو  یانداشتم! مانند مرغ پرکنده
دست و  کفرا رصد کردم. سر انگشتان،   ینبا نگاهم تمام زم کوبد؛یم ینزم

 یامان از وقت  یک کنم؛ ل  یدااز آن پ یاثر  یدتا شا یدمکش  ینزم یرا رو یمپاها
 ی،که هست   ینتا تو از ا دهندیدست به دست هم م یتی،که تمام کائنات  گ

 امان! ی؛تر شوبدبخت

است؛ و  تر یدهپر رنگ  یشهخشک شده و مطمئن بودم که رنگم از هم دهانم
که رنگ   یراام برخورد کند؛ زبه چهره یستاکه نگاه چ  یاز زمان  یوا یدوباره ا  

 !دهدیرخسار از درون انسان خبر م

 یو چهره روییشلحظه، پبهظهافتاده بود و لح امیدر زندگ  یاریبدب آتش
نوشتند که  یبختم را با کدام مداد. بخت نگونکردیم تر یاهسرنوشتم را س

 پاک کردنش را ندارد؟! ییتوانا یکنپاک یچه

را باال  امینیمرد بلندتر شد و نشان از َتنگ بودن وقت داد! ب یناله صدای
را که کم مانده بود از   ییهااشک   آزرمیب   یهاو با نوک انگشتانم قطره  یدمکش

 و نابود کردم! یستشود، گرفتم و ن یچشمانم جار
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را چه بدهم؟!  یستاام؟! حال جواب چکه با انگشتر چه کرده  آیدینم یادم چرا 
 ... .ینک انگشتر مانده بود و ا ییگومنتظر پاسخ صبرانهیچقدر ب 

به اطراف انداختم. َمرد، نرم نرمک   یینگاه گذرا  یدانهادم و ناامرا قورت د  بغضم
که   ییرا با جا یکم غزل خداحافظ کم  یددرحال به هوش آمدن بود و من با
 انگشترم را گم کرده بودم، بخوانم.

 یدافکنده، راه آمده را برگشتم و دوباره به سمت آن درخت »ب یسر  با
غم را در  یکش نشستم و با غم زانوخن ییهسا یر حرکت کردم. ز «مجنونیب 

 .یدمآغوش کش

 :زدمیو داد م  کوبیدمیداشت که طلبکارانه دربش را م  یاکاش بغض خانه  ای

ی» دردمندم   یبه جز فشردن گلو  ی! تو کاریابغض کمرشکن؛ سر جدت کوتاه ب  ا 
 !«ی؟ندار

 سرم را بلند نکردم. یاز خجل یول یدم؛را شن یشهاقدم صدای

 ی؟دوست دار یماه  -

بود و  یاقوتمکردن انگشتر   یداکه اآلن دوست داشتم، پ  یزی! تنها چماهی؟
را با  اشیو چشم آب  ییبودم که عروسک موطال یابس! مانند دختربچه

 یزیو هر چ  ینتمام درختان، آسمان، زم  کردمیاند! احساس مربوده  رحمییب 
 یبه من پوزخند و به بخت َبَدم دهان کج  یستاخ با گ ید؛که فکرش را کن

 !کنندیم

 شده؟! یچ  -
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را شکستم؛   یهم فشردم و باالخره طلسم خجل  یاز استرسم را رو  یدهخشک  لبان 
 شدم. یرهخ نگریست،یکه با تعجب مرا م  ییسرم را بلند کردم و به او

که در وسط   ینسبتًا بزرگ   یکه در دستش بود، را باال آورد و به ماه   اییچوب   تیر 
 آن گرفتار بود، اشاره کرد.

 شکار کردم...جغدک خانم! یماه  -

 خواستیدلم م  ینک،آور نبود! احرص  یم»جغدک« گفتنش برا  یگر که د  شگفتا
 ینددر عوض به من بگو  یاسمم بچسباند؛ ول  یشر  یختا آخر عمرم، جغدک را ب

 ینزم یرا رو را که در شنلش گذاشته بود هایییوهشده. م یداکه انگشترت پ
 قرار داد.

 رو هم با همون آب رودخونه شستم... . هایوهم -

و متعجب  یدصورتم را کاو یابغ کرده یشده اعضا یز ر یهااخم و چشم با
 ادامه داد:

 افتاده؟! یاتفاق  -

به صورتم  یدست  یچارگیاتفاق! با ب یک باالتر از  یزیالبته اتفاق که نه؛ چ آری
 ینزم یآوردم. به صورت چهارزانو رو یرونغم را از آغوشم ب یو زانو یدمکش

که سرتاسر وجودم را در برگرفته بود، آب دهانم   یسرسبز نشستم و با حس بد
 را قورت دادم.

انگشتر را  دقتی،یکه بفهمد من با ب   یدر زمان  یستااست که برخورد چ ممکن
 کندیرا سرزنش ماست که اول م  ینمورد ا  ینکم کردم، دو مورد باشد. نخست
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را بلند کرده و بر سرم بکوبد   یشسنگ بزرگ کنار پا  زارییو بعد هم از شدت ب  
 یو بعد، از رو  شودیشرح است که نخست شوکه م  ینمورد هم به ا  ینو دوم

و با استفاده   داردیرا برم  یریاش قرار گرفته بود، تشانه  یکه رو  یردانیتنفر از ت
 یستاو تمام! در هر حال من به دست چ  گیردیه ماز کمان آن را به سمتم نشان
 اعتراف کنم! یدکشته خواهم شد؛ پس با

و من هم، مصداق   یچارهب  گویندیندارد م  یاکه چاره  یو به کس  یستن  ایچاره
 منحوس بودم! یکلمه  ینبارز ا

 جغدک! شهیم یز داره صبرم لبر  یگهد -

و  یستادها ینهس به مرموزش دست یدر هم بود و با همان چهره هایشاخم
 از طرف من بود. یپاسخ  یدنمنتظر شن

. من مرتکب یمرا به او بگو یز چگرفتم که همه  یمرا جزم کردم و تصم عزمم
 .پذیرفتمیآن را م یدخطا شده بودم و با

گوشم  را از صورتم کنار زدم و پشت رنگمیمواج و نارنج  یموها هایطره
 یفرفر  یطور که با انتهاشدم و همان یرهخ یابه نقطه هدفیگذاشتم. ب 

 مستأصل گفتم: کردم،یم یباز یمموها

 کنی؟یم یکار خب...اگه انگشتر گم بشه چ -

 یهااز هرگونه انگشترم، نگاه کرد. بال  یگرد شد و فورًا به دست  عار  چشمانش
 یر رفت. ت یینباال و پا یندبه ت اشینهسبسته شد و قفسه یدشو سف یاهس

گذاشت و چند قدم جلو آمد. آرام،   ینزم  یرا رو  یاو نقره  یپولک   یماه   یحاو



 

 
381 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 یزیصورتش چ  از شد؛    یرهواکنش فقط به دستم خ  یچکنارم نشست و بدون ه 
 .انداختیمرا به هراس م ینمعلوم نبود و هم

 یشششدم و نگاهم را به سمت دندان ن یرهسرش خ یباال ییطال یحلقه به
 بلندتر بود، سوق دادم. آرام لب زدم:  یشهادندان یهکه از بق

 .خوامیمن...من...عذر م -

و محاصره  یصورتش نقش بسته بود، آرام چشمان عسل یکه رو  یاخم با
را بست و سرش را به درخت  اشیو مشک  یمضخ شده توسط خط چشم

شد و دستان   یینباال و پا  یشگلو  یبک داد. س  یهککه پست سرمان بود، ت  یدیب
درآورد.  یشهها را از ررا گرفت و آن نوایب  یهاسبزه یباناش گر شدهمشت
 ها، اشتباه گرفته بود!مرا با سبزه یستاکنم که چ  نگما

 

*** 

 !ریم؟یکجا م  یمدار -

 یز ت  ر یبودند را با شمش  یمانکه در جلو  یپهن درختان   یهاو برگ  یز ت  هایشاخه
نزده بود  یبا من حرف  یگر . از آن روز، دزدیبا خشم کنار م اشییو دسته طال
داشتم؛  یاست. به شدت احساس بد یر که از من دلگ  دانستمیم یو به خوب 

 ندارم. همراهرا به  یزیجز دردسر چ کهینحس ا یاحس عذاب وجدان  یک 

 ریم؟یبدونم که کجا م یدنبا -
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بودنش را داد! از  یو نشان از عصبان  یداش به گوشم رسدندان قروچه صدای 
گردنم گذاشت   یر را ز یرشو با شتاب به سمتم برگشت. شمش یستادحرکت ا

 :یدو با خشم غر 

که خونت   دمیرو بهت قول م  ینصدات به گوشم برسه...ا  یگهد  بارهیک اگه    -
 دک!...جغریزمیم یر شمش ینهم ییلهو به وس جاینرو هم

بلند شدم و  یمنوک انگشتان پاها یدهانم را با استرس قورت دادم و رو آب
 یمتماس را با گلو ینتر کم  یرششمش یبرنده یزیتا ت یدمخود را به باال کش

که در   یاز هراس ینک پوستم، ا یکه رنگم گندم  دانستمیداشته باشد! خوب م
م را خونسرد نشان داشتم خود  یسع  یکنشده است؛ ول  یددلم افتاده بود، سف
 یداهو یستا،چ رنگیو عسل چشمان به خون نشسته یدهم تا ضعفم جلو

 نشود!

 آمد؛یخوشم م  یشهاچشم  یمکه از خط چشم پر رنگ و ضخ  یشههم  برخالف
بودند که به گردنم بسته شده و  یدارطناب ییگو  یشهادفعه خط چشم ینا

 !فشردندیرا م یبانمگر   ،یطانیش یهابا خنده

بود،   یطانسرش برخورد کرد. اگر چه او ش  یرنگ باال  ییطال  یبه حلقه  نگاهم
 !ماندینم یباق  یترس یفرشته هم بود؛ پس جا یکل

 .زنمیحرف نم یگه! باشه دشی؟یم یخب...حاال چرا عصب یلیخ -

و  یدمکش  یگردنم برداشت. نفس راحت   یرا از رو یر را تکان داد و شمش سرش
بود که مانع   یادقدر حجم شاخ و برگ درختان زه راه افتادم. آنپشت سرش ب
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همه جا غرق در  یباً ! تقر شدیم ینمادر به زم یستاره یسونور کم یدناز رس 
 .دادینم یصتشخ ینیبود و چشم، چشم را از ب یکیتار

 !یکهقدر تارچه -

 زنم؟حرف ن یگر گرد شد و لبم را گاز گرفتم. مگر قرار نبود که د  چشمانم

 .یدببخش -

مانند کلمات، لجام  یز اوقات، زبان ن یگفتم، باز که حرف زده بودم! گاه   «وای»
 یگر در برود؛ د یتفاوت اگر افسار زبان از دست آدم ینبا ا شوند؛یم یختهگس
 آن را رام کرد! شودینم

شد.  یکم رنگ گرفت و نوران بود، کم یستاسر چ یکه باال  رنگیییطال یحلقه
دقت   یگشت. با کم  یدار در هوا پد  ینوران   یبا روشن شدن حلقه، صدها نقطه

 یزیر  یتاب هستند. خندهشب  یهامتعلق به کرم  ینقاط نوران   ینکه ا  یدمفهم
به پا بود! به  سیکه در جنگل عرو  یی! گویستمها نگر کردم و با لذت به آن

 ی. آه رفتیاز هوش م یتو در نها شدیشوکه م هاینا یدنبا د یالحتم فر 
بودم؟ حساب روز و شب از دستم در  یدهچند وقت است که او را ند یدم؛کش

 یروز  یک خودم را هم فراموش کردم. فراموش کردم که    ی  حت   یگر رفته است؛ د
 ین ا کردمی. احساس مدمبو یسندهمن هم نو یسندگان،به مانند تمام نو

ام؛ هستم که در آن افتاده  یاست و من هم قند  یچا  یوانل  یک  داستان، مانند
و  زندیرا به هم م یچا ینا خورییبا قاشق چا یکه چه کس  دانمینم یول

 !کندیداستان، حل م یناز قبل، در ا یشتر من را ب
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آرام  یساخته بودند، فرو رفتم که ناگهان صدا یمکه افکارم برا  یاخلسه در  
. یمو مرا به خود آورد. با تعجب به اطراف نگاه کرد یچیددر فضا پ ییالال
را گرفت و به پشت خودش  امیمچ دست گندم یدش،با دست سف یستاچ

چه  الییال یصدا ینبود، من در امان بمانم؛ اّما مگر ا یفرستاد تا اگر خطر
 یمهاقدر گرم و سوزناک بود که با تمام احساسم چشمنداشت؟! صدا آ   یخطر 

 غرق شدم. کرد،یچکه م یشکه از صدا  یرا بستم و در غم

 یموها  یام و او با مهربان گذاشته  یگل  مامان  یپا  یکردم که سرم را رو  احساس
 یرینملحظات ش یادصدا مرا  ین! اکندیرا نوازش م امیمواج و نارنج 

 یدبلند و سف  برنج دانه  یرا که حاو  یمامان، قاشق فلز که    یلحظات   انداخت؛یم
را به دهانم فرو  آنقربان صدقه  یو با کل کردیم یهتشب یمابود، به هواپ

 !فرستادیم

 !یمبر  جایناز ا ید! باکنی؟یچه کار م یدار -

 یمبرا یز چ یچه یگر آمدم. د یرونب یستارا باز کردم و از پشت چ هایمچشم
 شده بودم. قدم برداشتم و به جلو رفتم. یپنوتیزممهم نبود؛ انگار که ه

 تله باشه! یه ید! شای؟شد یر از جونت س -

گوش هم ندادم. نگاهم را  ی  حت  یچ؛فکر که ه یستا،چ یهابه حرف ایذره
گشتم   یازنانه  یبه دنبال صاحب آن صدا  وار یوانهسرتاسر جنگل چرخاندم و د

 .خواندیم ییالکه با آه و سوز، ال
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پر از دردم...بخواب آروم تو آغوشم، نکن هرگز  تویب  ینالال الال گل زردم، بب - 
 یزمو بهار من...الال الال گل پونه، عز  ییز فراموشم...بخواب آروم کنار من، تو پا

 رفته از خونه.

مزاحم، گذشتم. مگر  یهاشاخ و برگ یانجلوتر رفتم و از م یکم آرامآرام 
 یکه صدا  ییهمه سوز و فغان خواند؟! گو  ینشعر ساده را با ا  یک ه  ک  شودیم

که حس   خواندیجهان بود! چنان غمناک م  یهااز تمام غم  یاآن زن، شالوده
 .کشدیم زجر آن جمالت،  یهاتک حرفاو به هنگام ادا کردن تک  کردمیم

 !ی؟هست  یتو ک  -

و  یکس  یدندو ی، صدابعد یاناگه تمام جنگل را سکوت فرا گرفت. لحظه به
 یستابه جلو بردارم که چ  یدرب آمد. خواستم قدم  یدنکوب  یپشت سرش صدا

را گرفت و به عقب کشاند. با اخم، دستان   امیکت چرم و مشک   ییقهاز پشت،  
 را از لباسم جدا کردم. یدشو سف یفظر 

 برم؟! ذارییچرا نم -

که   یکنار زد؛ اّما نه به قدر  یاز صورتش را کم یمین یشده رو یختهر موهای
دختر چرا دوست دارد که تنها   ینا  دانمی. نمینمبتوانم دو چشمش را با هم بب

که باکالس در چشم   خواهدیم  یدشا  یالچشمش معلوم باشد؟! به قول فر   یک
با حرف  یایدام بیلبان گوشت  یرو خواستیکه م  یجلوه کند! لبخند یگراند

 کرد و رفت!  او پرواز 

 جغدک؟ گمی...درست میتو دنبال دردسر  کهینمثل ا -
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 توانیجغدک را از مغزش پاک کنم، به جرئت م  یف  سخ  یکلمه  ینبتوانم ا  اگر  
قابل   یکم  گفت،یام! حداقل اگر به من اشوزشت مگفت که بنده شاهکار کرده

جغد شوم؟!  یدو پلنگ و ببر، چرا من با یر همه ش ینا ینتر بود. آخر بتحمل
 رفته است. هایشیگذران خوش یپ یشهشانس هم که مثل هم

 اشیقهانداختم و    اشیبلند، ساده و مشک   ینآست  یراهنپ  یهابه دکمه  نگاهی
که او را با   آیدینم یادم پوشید،یم یمشک  یشهدختر هم ینرا مرتب کردم. ا

از او نداشتم؛  یباشم! گر چه من هم دست کم یدهرنگ روشن د یهالباس
 یلباس  دستچند    یننداشتم؛ تنها هم  یبود که لباس رنگ   ینمشکل من ا  یکل

 .یمکرده بود  یدادر کنار آبشار، پ یالرا داشتم که آن روز به همراه فر 

 هست. یزن ک  ینکه ا  ینمحتمًا بب یدمن با -

به من نگاه  یتو با عصبانرا جمع  اشیشده از رژ مشک  یدهنازک و پوش لبان
اخالقش دستم آمده بود؛  یگر د یچید؛اش در فضا پدندان قروچه یکرد. صدا

 .فشردیهم م یرا رو اشیچارهب یهادندان شد،یم یهر موقع عصبان 

 !یکه تو تنها راه نجات من  یف...حیفح -

 مچهیبهم انداخت و جلوتر از من به راه افتاد. اگر من ن ییمرموز و گذرا نگاه
کردن  یداپ یشنهادخودم پ کهینشجاع بودم، او خود  خود  شجاع بود! با ا

 یاو دلهره  لرزیدیاز ترس م  یمباز هم زانوها  یکنصاحب صدا را داده بودم؛ ول
کردم و به سمت جلو قدم   لهبا ترسم مقاب  یشهمثل هم  یکدر دلم افتاده بود. ل

ل یچیددر فضا پ یمانهاشاالپ شاالپ  کفش یبرداشتم. صدا  یو نشان از گ 
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 یمهابه چکمه  یاقهوه  یهاحال، گل  کهینرا داد. با فکر ا  یمانپا  یر ز  ینبودن زم 
 سرتاسر وجودم را در برگرفت. یاست، صورتم جمع شد و حس بد یدهچسب

بکشم. گمان  یتوانستم نفس راحت  یم،آمد یرونکه ب  یهاشاخ و برگ ینب از 
 یهاها و شاخهبوته هاییغ ت یهاها و خراشتمان پر از زخمکنم تمام صور 
را از سوزن سوزن شدن و سوختن پوست نازک  یناست؛ ا درختان شده
 .یدمصورتم، فهم

از  یعار اییره! دایمنسبتًا بزرگ بود یرهدا یک اطراف نگاه کردم. ما درون  به
 ینو همچن شدیم یدهتنها سبزه د یهناح یننه گل، بوته و درخت! در اهرگو
 بود. ییدهرو یره،بلند و قطور که درست در وسط دا یار درخت بس یک 

تاب، توانستم زرد رنگ هزاران کرم شب  یهانور   ییلهچرخاندم و به وس  چشم
که به   ینمرا بب یستاچ یمضخ یهامحصور در خط چشم رنگیچشمان عسل

. سرم یدمشده بود؛ رد نگاهش را که گرفتم به همان درخت رس  یرهخ  یانقطه
 ! یدمبه باال کاو ییندرخت را از پا یآرام باال آوردم و تنهرا آرام 

 شدیم یدهد یمطناب ضخ یک از آن،  یاشاخه یو رو هایکارتنه کنده روی
که   دادیم ینز اا یدو نو خوردیحکم تاب را داشت. تاب تکان م یشتر که ب
تاب آواز  ینا یاو رو یش،پ یسراب نبود و در چند لحظه یک آن زن،  یصدا
 هاکاریدهکن  یشدم. دستم را رو یک. جلوتر رفتم و به درخت نزدسراییدیم

 ی رو  هاییادگاری  هاییو برجستگ   هایگذاشتم و آن را لمس کردم. فرو رفتگ 
 .رقصیدیو م کردندیکف دستانم گذر م  یر درخت ز یتنه

 اون باال رو نگاه کن! -
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اسم  دانستمیکه نم  یبلند یار درخت بس یهابرگ یانرا باال آوردم. از م سرم 
َسر درخت نصب   یکه رو  ینمرا بب  یباییز  یدرخت   یتوانستم خانه  یست،آن چ

روشن بود.  یشهارنگ که چوب یبزرگ و چوب  یدرخت  یخانه یک شده بود. 
 یباال  یخانه  اها تپله  یندرخت با چوب، پله درست کرده بودند و ا  یتنه  یرو

بزرگ و دلباز؛  یدرب داشت و چهار پنجره یک شده بود. خانه  یدهدرخت کش
در آن   یکه چه کسان   یمو بدان  ینیمبب  یزیبه کمک پنجره چ  توانستیمینم  یک ل

پنجره  یرو که از داخل خانه  یقرمزرنگ  یهابا گل یدسف یپرده یراهستند، ز
 .شدیما م یدنافتاده بود، مانع از د

 باال... . یمبر  یاب -

به عقب برداشتم و آب دهانم  ینگاه منتظرش را به چشمانم دوخت. قدم و
 قورت دادم. یچارگیرا با ب

 یکه چه کس  یستهم مهم ن یادز بینمی...مکنمی...حاال که فکر میگهنه د -
 رو خونده! ییاون الال

 شد و نگاه مرموزش را به صورتم کوباند! ینهبه س دست

 یاری؛موضوع سر در ب یناز ا خواستییم یشپ یچند لحظه ینتو که تا هم -
 جغدک!

مطمئن بودم که اگر صدها سال هم بگذرد، باز هم حس نفرتم نسبت به  من
 ی  نخواهد شد؛ حت  یالمثل فر  کسیچ. آه که هشودیدختر عوض نم ینا
بود که در هر   یناو ا  یمواظبم است. بد  یشهکه به قول خودش هم  یستاییچ
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درست  زد؛یم یهو کنا یشو ن آوردیحرص من را در م یطیحال و هر شرا 
 !خنداندیکه مرا م  یالیفر  کسبرع

حس دوست داشتنم  کهینبا ا یست،کس ن  یچبا ه یاسقابل ق یال،فر  اصالً 
اش در و خاطره  یادهنوز   یکنول یستم؛مثل قبل ن  یگر نسبت به او کم شده و د

را از  یالداستانم، فر  یزدهمینکه با نوشتن س  دانستمیمانده! اگر م یدلم باق 
 یا گرفتمینم ستشده را در د یکارآن قلم خاتم گاهیچدست خواهم داد؛ ه

 !کردمیقبول نم یهبه عنوان هد یشانیپآن را از ماه وجه،یچهم به ه یدشا

 !یه؟حاال نظرم عوض شده...مشکل -

 را باال انداخت. اشیپرپشت و مشک  یزد و ابروها پوزخندی

نظر من هم مثل تو عوض  یجغدک خانم...ول یستکه ن یمشکل -
 !یهمن کنجکاو شدم که بدونم اون زن ک یه؟چ دونییشد...م

ظر وگرنه به ن یرد؛انتقام گم شدن انگشتر را از من بگ خواستیاو م صددرصد
 یتمانموقع  ینک! ایست؟ن  یز موضوع، شک برانگ  یک  یهمه اصرار رو  ینشما ا

 یآن زن، پافشار یچهره یارتز یدفعه او بود که بر رو ینعوض شده و ا
 !کردیم

 !مونمیم جاینخب؛ تو برو...من هم یلیخ -

درخت  ی. مچ دستم را گرفت و مرا به سمت تنهیستادا یمروبهآمد و رو جلو
 .یدکش
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 یانو با هم به پا ریمی...با هم میمهمه راه رو با هم اومد ین...ما ایگهنه د - 
 .رسونیمیم

ور شده بود. دوباره بد موقع در وجودش شعله  ی،حس وفادار  ینکه چقدر ا  آه
درست   یکم، چهار متر ارتفاع داشتند! آرانداختم که دست  ییهابه پله  ینگاه 

 است؛ ارتفاع! نقطه ضعف منفور من!

فامش را در آن فرو برد.  یاهبلند و س یهاتنه گذاشت و ناخن یرا رو دستش
 یکنجکاو  یشده بودم و خودم را برا  یرهکه عاجزانه به درخت خ  یبرخالف من

اول نهاد و ماهرانه به باال  یپله یرا رو یشاو پا کردم؛یسرزنش م جایمیب 
 رفت.

 یهانرده یرا رو یشهاو دست یستادا یدرخت  یخانه یدرب ورود رویروبه
 یینبه سمت پا یکه دورتادور خانه را در برگرفته بود، قرار داد و کم  اییچوب 
شد و با   یرهبودم، خ  یینکه در پا  ی. از باال به منیندشد تا بتواند مرا بب  یلمتما

 تمسخر گفت:

 جغدک جان؟! یایچرا نم -

باور کنم که او  یعنیال؟! هم شد سؤ  ین! آخر اکهینا یلو به دل یراز چون،
 ! چه مسخره!ترسم؟یمن از ارتفاع م داندینم

! چشمانم را ینددختر ضعفم را بب ینکه ا  گذارمیآشوب هستم، نماگر دل من
درخت گذاشتم.  یتنه یام را روکردم و با حرص، دستان عرق کرده یز ر
 یناگهان  یلیکنند و دلشان، به طور خ  یمرا همراه  یچوب  یهاکه پله  یدوارمام

 دلشان شکسته شدن نخواهد.
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. کشدیافتاده و به زور خودش را باال م یر گ  یبودم که در باتالق  یکس  مانند 
درخت  یاقهوه یرا در تنه یمهاپرست ناخنچشمانم را بستم و مثل آفتاب

قرار دادم. پس از مشقت فراوان،   یچوب   یپله  یننخست  یرا رو  یمفرو بردم و پا
 را با کردم. یمهاآسوده چشم یالیبا خ

 .یدمبفرما...رس -

و بلندش خاراند و با استهزا   یمثلث   یهارا با ناخن  یدشو سف  یاستخوان   یگونه
 گفت:

 !یسوم ینگاه به خودت بنداز جغدک خانم...شما هنوز پله یه -

 یمرا برا یرکحکم دلقک س لبش نشانده بود، یکه رو یامسخره پوزخند
ادامه  یو با ترحم ساختگ  یدرا به دندان کش اشیلب مشک  یداشت. گوشه

 داد:

 کمک؟  یامب -

 را با حرص در حدقه چرخاندم. چشمانم

 .تونمی! خودم میر نه خ -

 .یدبه رنگ شب و لختش کش یبه موها یرا تکان داد و دست  سرش

 !یز ...جغدک عز یپس موفق باش -

 یستکچ  یست،هم به سخن گفتن تو ن  یازیبودم، هستم و خواهم بود؛ ن  موفق
که   یراز یم؛او بگو یرا رو در رو ینا توانستمیکه نم  یفو صد ح یفخانم! ح
ها را حرکت پله یک ممکن بود با  آمد؛یمدخترک دورگه بر  یناز ا یهر کار
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از  یاریاوقات بس ی. گاه یفتمب ینبه زم یچارگیبا ب یچارهبشکند و من ب 
 یلهها به وسآن  کهینخطرناک است؛ چه برسد به ا  یز ها گفتنشان در دل نحرف
و  یدمکش  یقیبرسند. نفس عم یگرانگرم گوشت در دهان، به گوش د  ۲۵۰

 چسباندم. یدرخت  یو روشن خانه یخودم را به درب چوب 

 قهرمان. یخوش آمد -

 هم نشان! ینخط و ا ینا نشانم،یم یشدختر را سر جا ینباالخره ا من

 یه؟چ دونییم -

 را تکان داد و متعجب گفت: سرش

 !یه؟چ -

و منتظر ماندم که صاحب   یدمکوب  یرا به درب چوب   رنگییو طال  یفلز   ایکوبه
 .یدبگشا یمانخانه درب را به رو

 یشها افزانمک   یزانگزارش سازمان غذا و دارو، گفته شده که م  ینطبق آخر   -
 گم؟یم یکه چ   دونیی...میافته

. سرش را با تأسف تکان داد و یستمرا نگر  تفاوتیینگفت و تنها با ب  چیزی
 بلند گفتم: یو با صدا یدمشد. دوباره کوبه را به درب کوب یرهبه درب خ

 خوایمیفقط م  یم؛ندار  ی...در رو باز کن...ما برات خطر یجا هست اون  دونمیم  -
 .یمچند سوال ازت بپرس

نواز زن در فضا گوش  یپس از آن صدا یک ل یامد؛ن ییصدا یهثان چند برای
 .یچیدپ
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 .دانمینم یزی...من چیدبرو جایناز ا - 

و از پشت آن با ما  یدهکه به درب چسب  ییبود؛ گو یک نزد یلیخ صدایش
 .گفتیسخن م

 .ینمتو رو بب خوامیچرا؟! من م -

 و مرا به سمت خود برگرداند. یددستم را کش چیستا

 کنی؟یاصرار م خودیی...چرا ب ینیمشکه ما بب  خوادیدلش نم یدشا -

 را برگرداندم. یمبه او نکردم و دوباره به طرف خانه رو توجهی

 .ید...معذورم...لطفًا مرا درک کنتوانمیمن نم -

از ما  کهینا یلبه دل یدچرا! شا دانمینم یکنول دیدم؛یزن را م ینا یدبا من
 .ورزمیبا او اصرار م یدار د یشده و رو یک من تحر  یاست؛ کنجکاو یفرار

به  ینهسبهداد و دست یهها تکبه نرده یستادادم. چ یهرا به درب تک سرم
 نشست. امنتیجهیب  یهامن و اصرار  یتماشا

 ینه...ول  یا  شناسییمن رو م  دونمیمحبت اومدم...نم  یمن...از طرف ملکه  -
 آشوب هستم.من دل

برگشتم. تا  یستا. سرم را از درب جدا کردم و به سمت چیامدن ییصدا یچه
 گفتم:  یگنها اشاره کردم و آرام و غمبه سمت پله یدیناام

 نداره... . یده...فایمبر  -
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 یدقفل و کل  یناگهان صدا  یم؛ها حرکت کردرا تکان داد. تا به سمت پله  سرش 
باز گشت. نور زرد رنگ   یرییرجج  یبعد، درب با صدا  یو کم  یدبه گوشمان رس

 و در هوا پرواز کرد. یدسرک کش یطنتدرب با ش یالاز البه

شده بود، سرش   یرهبه درب خ  یانداختم که با اخم متفکر   یستاییبه چ  نگاهی
آورد. با  یرونب اشیرا از غالف فلز  اشییدسته طال یرشرا تکان داد و شمش

 گفت:  یبه درب اشاره کرد و با لحن خشک  یر نوک شمش

 ... .یمبر  -

 درب گذاشتم و آن را هول دادم. یرا رو دستم

 ... .یساوا -

 اشاره کرد. یرشکه به شمش  یستمتعجب به او نگر  با

 .بود...  ی...اگه خطر یرماول من م -

منظورش را  یع را ادامه نداد و من بدون ادامه دادن سخنش، سر  حرفش
 یتکان دادم و پشت سر او وارد خانه یدنفهم ی. سرم را به نشانهیافتمدر

 کردمیم بینییشبلند و تنومند بود و به طبع پ یار . درخت بسشدم یدرخت 
ه، هم بود. خانه به شدت ساد طور ینبزرگ باشد و هم یباً تقر  یز که خانه ن

درست به   شد؛ینم  یدهدر آن د  یدیمدرن و جد  یز چ  یچبود. ه یز و تم یمیقد
 دهه پنجاه. یهامانند خانه

را در برگرفته بودند   یچوب   یوار شکل، دورتادور د  یقرمز رنگ و لوز  هایبالشت
نسبتًا کوچک   یخانه  یکو... نبود!    یغذاخور  یز م  یز،مگل  یز،از مبل، م  یو خبر 
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 یچوب  یسکوها یکه رو  یو کرم رنگ  یااستوانه ها شمع ده یقکه نورش از طر  
کردم تا بهتر بتوانم   یز ر راجلوتر رفتم و چشمانم  ی. کمشدیم ینبودند، تأم
 .ینمخانه داشت را بب ینکه ا  یتنها اتاق 

 !خواهید؟یچه م -

 را دورتادور خانه چرخاندم. یمهاو به دنبال صدا، چشم برگشتم

 جاست.اون -

که اشاره کرده بود، نگاه  ییشدم و به جا یرهخ یستاچ یت اشارهانگش به
تر کوچک  یمعمول یهااز آشپزخانه یکم یک آشپزخانه بود؛ ل ییکردم. گو

 .زدیم

 !ینیم؟تو رو بب ذارییچرا نم -

 یبعد صدا یآمد و کم یوانهم ل یدشا یابه هم خوردن بشقاب  صدای
 .یچیددلنوازش در گوشم پ

 شما دارد؟! یبرا یمانند من...چه سودبه  یکس  یدند -

همه راه را آمده بودم، آن هم فقط  ینما داشت؟ ا یبرا یچه سود یراست  به
وجود داشت   یز ن  یگرید  یز ساده؟! نه، گمان نکنم. به حتم چ  یکنجکاو  یک   یبرا

 بود! یدهکشان  جاینبخواهم به ا کهینکه مرا بدون ا

 یهازرد رنگ با ستاره یپرده یگوشه  یرش،جلو رفت و با شمش یکم  چیستا
آن  یشبود را کنار زد؛ اّما به پ یزانآشپزخانه، آو یکه به درب ورود  یدیسف

جلوتر  یکردم. کم  یشد. اخم یرهو به من خ یستادا یازن نرفت؛ فقط گوشه
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را به  شکف دست یستاچ یکنرفتم و خواستم که وارد آشپزخانه شوم؛ ول 
 گفت:  یباال آورد و با لحن سرزنشگر و آرام یستا یشانهن

 !ینش شیخصوص یماجازه نداده...وارد حر  یکه کس  یتا زمان  یر بگ یاد -

قدر در ماجرا کاماًل با او موافق بودم. من آن  یگر،د  یهادفعه برخالف دفعه  این
 ام.فراموش کرده یز ام که آداب را نغرق شده

 یم؟ت بر از خونهکه ما   یپس دوست دار -

شده بود.  یرهخ یننگاه کردم که به زم یستایی. به چیامدن ییصدا هیچ
و  بیندیاو را م  تواندیم  یروح است و نه کس  یک آمد که او    یادمبه    یالحظه
 یگرانانجام دهد و بودنش را به د  تواندیکه م  یرا بشنود؛ تنها کار  یشنه صدا

دهد! آه که  تکانها را دست بزند و آن یلاست که به وسا ینثابت کند، ا
 !ینندها تو را نباّما آن ینی؛را بب یگرانچقدر سخت است که تو د

 ها! یمرفت -

 یبعد صدا  یقدم زدن را نشان دهند. کم  یتا صدا  یدمکوب  ینزم  یرا رو  پاهایم
 .یدمردد زن به گوشم رس

 .یدصبر کن -

گشتم. پرده تکان خورد   یرهزردفام خ  یآن پرده  به  ینهسبهزدم و دست  لبخندی
 یرونب یدهاندام و تک یفعدد زن ظر  یکبه همراه  یچا یگلُگل  ینیس یک و 

 آمد.
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او،  یچهره یدنبا د یک مشتاقانه به دنبال صورت زن گشتند؛ ل هایمچشم 
نگاه من،  یدنشدم که با د یرهخ یستایی. به چیستادندا یر ناکام و متح

 باال انداخت. یدا القر  یشهاشانه

را  امینقش بر آب شد! حال من چگونه کودک کنجکاو درون  یمهانقشه تمام
 یانسان  یچکه ه  کنمیمکان آرزو م ینو در هم جاینبنشانم؟! هم یشسر جا
و به  یدمکش  ی! آه ستیکودک کنجکاو باطنش نشود که بد درد  یشرمنده

اش ماننده و چهره یمهاچشم ینب یسد یک که به   یمیو ضخ یروبند مشک 
اش قابل که از چهره  یزیآن روبند ظالم، تنها چ ییلهشدم. به وس یرهخ بود؛
 !آمدندیآشنا م یبودند که در نظرم بس اشییبود؛ چشمان آهو یترؤ 

 ... .ینبنش -

 یو قال ینزم یرفتم. رو یچوب  یوار حرفش گوش دادم و به سمت د به
و مخمل قرمز،   یااز جنس در با روکش پارچه  یک نشستم و به بالشت  یقرمز گل
معلوم نبود؛  یاپارچه یهادادم. با دستان لرزانش که به لطف دستکش یهتک
 گذاشت.  بکیقرار داد و از قندان چند حبه قند برداشت و در نعل  یمرا جلو  ینیس

 !ی؟که از نزد ملکه آمد  یفرمود -

زردفام  یدر کنار پرده هینسبهانداختم، هنوز هم دست یستابه چ نگاهی
تفاوت که   ینبا ا  کرد؛یبه ما نگاه م  ی  خنث   یابود و با چهره  یستادهآشپزخانه ا

 یحالت تدافع یگر،اش داش را در غالفش فرو برده و چهرهبرنده یر شمش
 نداشت.

 .یمآره...از طرف ملکه اومد -
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بلند، گشاد  یننشست. لباس آست ینزم یدورتر از من، رو یرفت و کم عقب 
طول  یششده بود و تا مچ پاها یکارآن منجوق یرنگش را که رو یو مشک 

 به اطراف انداخت. یداشت را مرتب کرد و نگاه متعجب

 !یم؟اومد -

 که داشتم، گفتم:  یانداختم و با َشک  یستابه چ یمردد نگاه

 ... .یمچون...ما دو نفر هست یماوم...راستش آره اومد -

 ادامه دادم: یاشاره کردم و با سخت  یستاچ به

 جز من. ینه،اون رو بب تونهینم یدختر...طلسم شده و...کس ینا -

خونسرد روبند  یلیبود. خ یبعج یار من بس یبرا یننکرد و ا یتعجب ایذره
 .یستبه من نگر  اشییانداخت و با چشمان آهو یینپا یشتر اش را بساده

 گویم؟یدرست م ست؟یستااو چ -

 یکنجکاو  یک تنها  ین! پس درست فکر کردم. ادانست؟یزن از کجا م این
 .یستمنهفته است که من از آن باخبر ن  یدار،د  یندر ا  یگانه نبود؛ بلکه رازبچه

 !دونی؟یتو از کجا م -

و کمر  اییشهگذاشت و توجه من به استکان ش  یمجلو یشتر را ب یچا سینی
که   یشهازن و چشم ینا قدر ینبود؛ جلب شد. چرا ا یاز چا یز که لبر   یکیبار
خوش  یصدا کردمی! چرا حس مزد؟یآشنا م یمتور آن روبند بود؛ برا یر در ز
 !ام؟یدهشن ییرا جا یشآوا
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 !یستاوقت بود که دنبالت بودم...بانو چ یلیخ - 

 یاش چهرهشده  یز آمد و کنارم نشست. با چشمان ر  یک با تعجب نزد  چیستا
 یکغرق شده بود، کاوش کرد؛ ل یمشک  یهااز پارچه یاییرا که در درآن زن 
داد که او با من  ینو نشان از ا یچیددر ذهنم پ یش. صدایدنرس اییجهبه نت

 برقرار کرده است. یارتباط ذهن

 !«دونه؟یاز کجا اسم من رو م اون»

 یاستکان داغ، حلقه کردم. مقدار  یک را تکان دادم و دستم را دور کمر بار  سرم
 تا خنک شود. یختمر یسوز و سرخ رنگش را در نعلبک لب یاز چا

 !دونی؟یرو م یستاتو از کجا اسم چ -

 گفت:  اییدهشد و با لحن ترس پاچهدست

 ... .دانمیکجا نم  یچ...از هیچه -

قع اش نشاند؛ کاماًل به مورژ خورده یهالب یگوشه  یستاکه چ  یکج   پوزخند
 ینپوزخند تمسخرانه و همچن  ینا  یدنبود؛ تنها افسوس که آن زن، سعادت د

 دلبرانه را نداشت!

 کرده با بچه طرفه؟!«  فکر »

و  ینیچ یدرون نعلبک  یچا یحواله یرا جمع کردم و فوت نسبتًا محکم لبانم
 نمودم. یککرده و آن را به لبانم نزد  رنگ یریش

 ی؟با بچه طرف  یفکر کرد -
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! ین؟دارچ ی. چایدمرا هورت کش  یچا خیالییگرد شد و من با ب   زن  چشمان 
ُلَپم  یخوشمان آمد! قند را گوشه یار ! بسیخوب  ییقهبه، شگفتا! چه سلبه

 یزینگاه کردم. انجام هر چ یرانبه زن متعجب و ح ینفرستادم و با تحس
و  ستا چنینینداغ، ا یخودش را دارد و روش خوردن چا ییقهروش و طر 

 بس!

 ...من تنها حدس زدم.یر ! معلوم است که خست؟یچه حرف  ینا -

دروغ  خواهیدیکنم؛ اگر م یحتنص یک یهمانشما را م جاینهم بگذارید
تا وقت ارزشمندمان و  یدالاقل در دروغ گفتن مهارت داشته باش یید،بگو

 ارزشمندتان، هدر نرود!

 کذب محضه...جغدک!«  یه این»

 ینکه ا دانمی! من نمیستککذب محض است، چ یک که  دانمیم خودم
است  یفرد نادان  یک مرا چه فرض کرده است؟! نکند تصور او از من،  یستاچ

 !خورد؟یرا م یکه گول هر دروغ و نادروغ 

 یدسف ینیرا در س یخال اییشهو استکان ش یختمر یرا در نعلبک  یاز چا نیمی
 ینفوت کردن شدم. از ب فام قرار دادم و دوباره مشغولبنفش یهابا گل
 یست. بد نیدمو هراسان زن را د یدهچشمان کش  ی،بلند شده از چا  یهابخار 

از کارم  یز دهم؛ مطمئنًا صداقت ن یمالخاطر دروغش، گوشاو را به یکه کم
 .شودیخرسند م

و از قضا  یدختر هست  یهوقته دنبال  یلیکه خ  یتو حدس زد یعنیشگفتا.. -
 و همراه منه؟! یستاستاسم اون دختر چ
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به مانند  یقاً ! دقدیدمیوجه شبه م یک  پوشیاهزن س ینو ا یبستن ینب من، 
 فندق، در حال آب شدن بود. یهابا روکش شکالت و تکه یلیوان یبستن یک 

کرده   یرا بدجور ابر  یشاش هوامسخره یهاسوخت! دروغ یشدلم برا کمی
 ی. البته که همهباریدیم یشعرق از سر و رو یهاان، قطرهبود و مانند بار 

 یمیک م  توانمینم  یمشک   یهاآن ملحفه  یر مبالغه است و مطمئنًا من ز  هاینا
فرو  هایشدروغکه او بدجور در باتالق   زنمی! تنها حدس مینمصورتش را بب

 .یستکجا بند ن  یچرفته است و دستش به ه

 .ینمشما را بب خواهمینم یگر ..د.یدبرو یرونمن ب یاز خانه -

 ی،جا بند بود؛ آر یک او دستش به  ام،یختهبرخالف افکار افسار گس گویی
 یگر د یدبهتر نبود که بگو یکنکردن و به طبع رها شدن از شر ما؛ ول  یرونب
 !یم؟دروغ بگو خواهمینم

 ... .یمندار یتو خطر  ی! ما براگی؟یچرا به ما راستش رو نم -

 شده بود، کردم و آرام ادامه دادم: یرهکه متفکر به زن خ  یستاییبه چ نگاهی

 ... .گردهیدنبالش م یکیکه ارباب تار  یآشوبم...همون کسمن...دل -

 از چشمانش رخت بربست و در فکر فرو رفت. هراس

 به شما اعتماد کنم. یآسان  ینکه به هم  یدفکر کنم...از من نخواه یدبا -

 یز زن با خود ن ینحاال به ما اعتماد کند؟! ا ینکه هم  یمما از او خواست آیا
 مشکل داشت!

 یم؟ت بمونخونه یتو تونیمیتا اون موقع م -
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به بودن ما   ی. ته دلش راضیدکش  یشهابه لباس  یفکر کرد و مردد دست   کمی 
 برخالف تصورم پس از چند لحظه مکث گفت: ینبود؛ ول

 ندارد. یمشکل -

از هر گونه شکالت   یخال  یکبه قندان پر از قند؛ ل  یو نگاه   یدمکش  یراحت   نفس
همه خساست  ینخشک بود! دو سه تا شکالت اانداختم. چقدر ناخن

 !خواهد؟یم

 ی؟شکالت ندار -

 ینقابل مشاهده بود و ا یمبرا یشهاچشم یقصورتش فقط از طر  حالت
 من و شناختن اخالق او بود. ینب یوار،د یکمشکل به مانند 

 ها...ازش اسمش رو بپرس!«سٔوال ینا یجا به»

 .شودیباهوش م یار بس یستااوقات چ یگاه   اوه،

 یه؟...اسمت چخوامیشکالت نم -

را برداشت و  ینیبلند شد. س یشرا به زانوان ناتوانش زد و از جا دستانش
 گفت:  ینشنشدل یبا صدا رفت؛یطور که به آشپزخانه مهمان

 یو اعتماد کاف  ینانکه هنوز نسبت به شما اطم  یراز یم؛نامم را بگو توانمینم -
 ام.را کسب نکرده

به  یز مان را ناسم  ی  حت   یدنبا  یم،اعتماد ندار  یکه به کس  یتا زمان   یعنی!  شگفتا
 تر!! چه مسخره! حال من او را چه صدا بزنم؟ زن؟! چه مسخرهییم؟او بگو
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. یختو براقش را در صورتش ر یمشک  یموها یشتر و ب یدکش  یپوف  چیستا 
نداشت؛ ساده بود؛   یاسرگرم کننده  یز چ  یچبه اطراف انداختم. ه  یدوباره نگاه 

 فراتر از ساده است. یزیخانه چ ینساده نبود. ا ی،سادگ  یندر ع یول

 کشید؛یرا باالتر م یشهاکه دستکش یآمد و درحال یرونآشپزخانه ب از 
 .یستادا یمانجلو

 ید؟استراحت کن خواهیدینم -

 وقت روز؟!« یناون هم ا استراحت»

 از او نداشتم. یتعجب کرده بود؛ من هم دست کم یستاکه چ  طور همان

 اآلن که روزه... . -

قرمزش را کنار زد. با  یهابا گل یدرنگسف یسمت پنجره رفت و پرده به
 یشب داد؛یشدم که آسمان پهناور شب را نشان م یرهخ یابه پنجره یرتح

 بدون ماه!

! ارباب یدهرنگ روز را به خود ند یگر وقت است که د یلیخ ینسرزم ینا -
در شب به سر  یشهکرده است. ما هم یغ مادر را از ما در یستاره یکیتار
 .بریمیم

 یککنم؛ ل یدادرخور احساساتم پ یاو رو کردم تا کلمه یر لغاتم را ز یدایره
انگشت   یستانبودند. چ یشب  یکلمات با آن همه قدرتشان در برابر من عاجز 

چه  یز شد. دن یرهخ یو درشت قال یز ر یهابه گل یرانبه دهان گرفت و ح
ترس را به  ها،اینبود. تمام  یاوردهن هاینسرزم ینکه بر سر مردم ا  ییبالها
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در  یشتر که خودم را ب  شدمیترم مبلکه مصمم یچ؛که ه  کردندیمن منتقل نم 
 را کف دستش بگذارم. یز که شروع کرده بودم؛ غرق کنم و حق دن  یداستان 

 

*** 

صبح شده بود   ییشده بود بر روح روانم! گو  یها، سوهان مرغ و خروس  صدای
که هنوز شب است؟!   یوقت   یچه صبح   یکنول  کردند،یها داشتند اعالم مو آن

و  یمضخ یرا به هم ماالندم. پتو یمهاز کردم و با انگشتانم پلک چشمانم را با
 یرو  یم،و سر جا  زدمآن کار شده بود را کنار    یپلنگ رو  یهاکه طرح  اییپشم

تر آن طرف یکم یستابنفش نشستم. چ یهارنگ با غنچه یاسیتشک 
رنگ تشک و تشک هم  یدبالشت سف  یسرش گذاشته و رو  یرا باال  یرششمش

و مرموز به نظر  ینهدر خواب هم دست به س یاب رفته بود؛ حت من به خو
. او شناختممیاو را ن یهنوز هم به حد کاف  ییهمه ماجراجو ین! با ارسیدیم

خود و  یاتتمام اخالق یدار د ینبا اول یالبود؛ فر  یالدرست برعکس فر
 نبود. گونهیناو ا یک ل کرد،یاش را بازگو مخانواده

 یننرم و همچن  یکرد، که از جا  یبمرغ و خروس آمد و مرا ترغ  یصدا  دوباره
 یخبر   یبلند شوم. هوا سرد بود، ول  یمدل بکنم و از جا  یمچسب پتودل  یگرما

. کت چرم رفتیم یرو به گرم یز قبل نبود و همه چ یهاها و برفاز آن باران
نه از اتاق بره یپاها ا. بیدمبرداشتم و آن را پوش ینزم یرا از رو امیو مشک 

 یاز نرم یکم  یمپاها یو خسته برهنه یهارفتم و گذاشتم که انگشت یرونب
 ببرند!  یضپوش فو قرمز رنگ آن زن روبند  یگلگل  یمی،قد  هاییچهو قال  یقال



 

 
405 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

کاکتوس گوشه   یهاپر از گل یهاکوچک گذشتم و به گلدان  یار بس یراهرو از  
نصب نشده بود،  یوار د یرو ییتابلو یچانداختم. ه ینگاه  یوار د یهاکناره
 کاکتوس بود.  یحاو یهاخانه پر از گلدان یکنول

گوش سپردم و نخست   سرایید؛یرا م  یکه آهنگ گرسنگ   نوایمیحرف شکم ب   به
 به سمت آشپزخانه حرکت کردم و پرده را کنار زدم.

 !یی؟پوش! کجاپوش...روبندخانم نقاب -

به  یارفته است. توجه یرونکه از خانه ب  داد،ینشان م ینو ا یامدن صدایی
که   یدیسف هاییخط سبز و با خط یسفره تابمیماجرا نکردم و نگاه ب  ینا
 یزیپاک نشده چ  یسبز   یبسته  یکپهن شده بود را رصد کرد. جز    ینزم  یرو
در همان   هاییهم نداشت و تمام مواد غذا  یخچالخانه    ینسفره نبود. ا  یرو

 داد،یم  یناجاق گاز هم نداشت و نشان از ا  ی  . حت شدیمو مصرف    یدالحظه پ
در   کهینهم ا  یا  خوردیخام م  یاخود را    یغذا  یهاول  یهاکه او به روش انسان

 !کندیآتش آن را طبخ م ییلهاز خانه به وس یرونب

نصب شده بودند؛ رفتم  هایوار د یکه در باال  یچوب  هاییوارید طرف کمد به
افتادم. بهتر بود  یستاحرف چ یادها را باز کنم، که از آن یکیو خواستم درب 

دخالت نکنم و بدون  اشیشخص یمکه خود زن اجازه نداده در حر   یتا زمان 
و به  یدمدست نزنم. ناکام و ناچار به سمت عقب چرخ یلشاجازه به وسا

 یاید؛که ب  یشدم. چطور بود تا زمان  هیر خ یکوه پونه و تره یحان،ر هاییسبز 
 یکیبزرگ و پالست یبشکه ییلهبه او کمک کنم؟ به وس یشدر کارها یکم
فاقد  ییآشپزخانه جا خوش کرده بود؛ در ظرفشو یکه در گوشه  یاز آب  یز لبر 
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سفره نشستم و مشغول  سر زدم و چهارزانو  یآب به دست و صورتم آب  یر ش 
 دم.بو شخوش هاییپاک کردن سبز 

قطور و سبز  یهارا از ساقه و پونه یحانر یهاگل  ینها و همچنو ُدم تره سر 
از انجام  یشهانداختم. هم یریها در سبد حصشان جدا نموده و آنرنگ 
 یادامروز با  یکنول آمد،یپاک کردن خوشم نم یاز جمله سبز  یهودهب یکارها

 یچهره یوبارهد دنید یپر از غصه و مشتاق برا یمامان با دل یو دلتنگ 
 یشها را پاک نمودم! حاضر بودم تا آخر عمر برااز آن یمین یباً مهربانش تقر 

 یغذاها طور ینو هم یمرا بشو هایشیوهها و مپاک کنم و ظرف یسبز 
تن نرم و آرام بخشش را   بار،یک تنها    بار یک را بخورم، اّما فقط    اشیجاتیسبز 

که به او نگفتم؛  ییهادارم تتتمام دوس یدر آغوش بکشم و به اندازه
م خورده چروکیب  یهاگونه ر   کنم!  یمهابوسه یگاهاش را جاو ک 

 ید؟شو یدار ب خواهیدیآشوب...نمبانو دل -

بلند  یمو از جا یدمکش  هایحانآن زن دست از پاک کردن ر یصدا یدنشن با
را به هم ماالندم. از سفره فاصله گرفته و وسط  امیخاک  یهادست شدم.

و  یستادما یقرمز و آب  یکزاکیز یهانازک با طرح ییچهقال یآشپزخانه، رو
 یشهاو با چشم  زندزرد را کنار ب  یهابا ستاره  یدسف  یمنتظر ماندم، تا آن پرده

را به  یمهاند چشمهستم! با لبخ یز به مانند خودش سحرخ یز که بنده ن  یند،بب
 کنار رفت.  . پرده آرامینمروبند پوشش را بب یپرده دوختم و تا چهره

 بانو ب... . -
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سفره بگذارم؛ از دستم رها شد و  یرفته بود آن را رو یادمکه   یحانیر یساقه 
. یستام نگر به صورت ماتم زده اشیدهپر رنگ  یافتاد. با چهره یقال یرو

به جلو  ی! چند قدمیمکه چه بگو  دانستم،یتند و مقطع شده و نم یمهانفس
 یدیضعف کرده و سردرد شد یمقرار گرفتم. دست و پاها یشرورفتم و روبه

 به سراغم آمد.

 تو...؟! -

 یدم،کرده بود و من فهم  یر تکان داد. بدجور در مخمصه گ یرا با ناباور سرش
گرفته   یها مرا به بازو آن یدمچرخیمدت تنها به دور خودم م ینکه تمام ا

 یشههم ید: »خورشکردمیحرف را درک م ینا یمعنا یبودند! حال به خوب 
 !«ماندیپشت ابرها نم

که به جانم افتاده بود؛   یترس یرو شده بود! با کم یمچه راحت دستش برا و
دوباره با هم به جنگ   یمشدم. ابروها  یرهاز هرگونه روبندش خ  یبه صورت عار

کاماًل آشکار   یمشد، که حال برا یاچهره یرایپرداختند و لحن تندم پذ ز یو ست
 شده بود.

 !ی؟تو...تو...چطور تونست  -

 یامرا به دام خودش انداخته بود. من درست به مانند همان بره یراحت  به
به جلو آمد. شدت تپش  یخود به سمت قصابش رفت! قدم  یبودم، که با پا

سفره   یرا رو  یمکه پهن شده بود؛ پا  یاه به سفرهشد و بدون توج یشتر قلبم ب
 یرا که حاو یاو قهوه یکیگذاشتم و به عقب رفتم. خم شد و سبد پالست

 ینزم یرا از دستش رها کرد و رو یر از ش یز رنگ و سطل لبر کرم  یهامرغتخم
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لرزان و  یو با صدا یدمچسب یوار قرار داد. دوباره به جلو آمد. با هراس به د 
که  یکه در بدن داشتم؛ بلند و رسا نام تنها کس یناتوانم و با تمام قدرت 

 :وردماز من محافظت کند را به زبان آ  توانستیم

 یستا؟چ -

رنده بُ  یر من هم شمش یستا. اگر به مانند چیستمن ییکه من فرد ترسو  البته
محافظت کنم. زن با هول به  ییاز خودم به تنها توانستمیداشتم؛ مسلمًا م

من از  یقد و جثه کهیندهانم گذاشت. با ا یشد و دستش را رو یک من نزد
 ایشهداشت و دست یادیاو زور ز یک تر بود، لاو بلندتر و درشت

حلقه  یفشرا دور مچ نح یمهارا صدا بزنم. انگشت یستاکه چ  گذاشتند،ینم
 داد زدم:  یکردم و سرم را به چپ چرخاندم و دوباره با سخت 

 !کنمیبه دادم برس...خواهش م یا...بیستاچ -

 

*** 

 کل  دانای

 

بعد   یزانو زد و کم  ینزم  یرا در کتف مرد فرو برد. مرد با درد رو  یر غم شمش  با
 ینشپوت  ی. خم شد و بند سبز لجنیافتدست    یروح ناآرامش به آرامش ابد

 یآرام روبلند شد. آرام یشزد و از جا ینتر بست. دستش را به زمرا محکم
 یر داشت؛ نوک شمشیکه برم  یراه رفت و با هر قدم  ینزم  یسوخته  یهاسبزه
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 یبه آسمان بود؛ آسمان   یره. نگاهش خکشیدیم  ینزم  یرا رو  اشیدسته مشک  
 داد،یروحش را آزار م یونناله و ش یغ،ج ی! صداباریدیکه از آن آتش م

 نوشته بودند! گونهینرا ا یرشبود. تقد یدناو محکوم به شن یکنول

گر نظاره فروغشیداد. چشمان ب  یهتک یاخانه یو به خرابه یستادا ایگوشه
شده؛ چه آتش توپ ن یزبانکه م  ییهاشد. چه خانه یگر نبرد قومش با قوم د

محافظت از  یکه برا یینشدند؛ چه مردها یتیمشبه  یک که  ییهابچه
 او! مبود، قو یزاقوم ست یر تقص هاینا یشان کشته نشدند؛ همهخانواده

 یانتسخت است، که مانند اطراف یلی. خکردیم ینیدر دلش سنگ چیزی
 یاست، که نتوان  ینتر از همه ا! و سختیفکر نکن یانت. مانند اطرافینباش
 خواستینبود، که دلش م  یکس  گاهیچ! او هینگه دار  یرا از خودت راض  همه
 اشادهافتخار خانو ییهما وقتیچ. هخواستندیم یگراننبود، که د یو کس

 یگر د یهاکه برخالف دل یدلش است. دل یر تقص هاینا ینبود و همه
 سنگ نبود! اش جنگ و جنسش از خواسته

و به پدر و لشکر قومش که مشغول نبرد بودند؛  یددست از جنگ کش آدام
طور که اشاره کرد و همان یااش به گوشهشد. مادرش با انگشت اشاره یرهخ

 بلند گفت: یبود؛ رو به آدام با صدا یرزنیمشغول شمش

چه  یدکه با دانی،یغمباد گرفته. آدام...خودت م سر یرهدخترک خ ینباز ا -
 !یکن

را در شکم  یر به خواهرش انداخت. شمش یسرش را تکان داد و نگاه  آدام
 یزیماند. چ یرهشده از شکم او خ یفرو برد و با لذت به خون جار یبشرق
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خودشان را  ینرا تصاحب کرده و وسعت سرزم ینشاننمانده بود، که سرزم 
 درونآن را به حرکت  یکرا در هوا چرخاند و با  یر از قبل کنند. شمش یادتر ز

به   یابه سمت خواهرش رفت و با مشت ضربه  یغالفش فرو برد. با سرخوش
 یهاسوخته قرار داد و به خانه یمهاو زد. سپر را کنار درخت ن ینزره فوالد

 دو قوم نگاه کرد. یانها و جنگ تن به تن مسوخته در آتش، جنازه

 دارد. یاج! پدر به تو احتروی؟یچرا به جنگ نم -

در مقابل  یدبا ید؟بگو توانستینگفت. چه م یزیساکت ماند و چ دختر 
شرمسار   یزاست؛ست  ییلهقب  یسدختر رئ  کهینکه از ا  ید،و بگو  یستدبرادرش با

 !زدندی*نت میااست؟ قطعًا گردن او را به جرم خ**

 حالم ناخوش است! -

درشتش را تکان داد و درست در  یکل. هیدبورش را در هم کش یابروها آدام
 یدختر در چشمان الجورد ییمقابل خواهرش قرار گرفت. چشمان آهو

 برادرش قفل شد.

 !ی؟تو...با جنگ مخالف  -

 یهم فشار داد، تا از گفتن هر گونه حرف  یسرخ رنگ و کوچکش را رو لبانش
رفته بود ماجرا را گ یآدام پ یکنکند، ول  یریجلوگ دهد؛یکه سرش را بر باد م
 .شدیآرام نم آورد؛یو تا از آن سر در نم

در مقابل سنت جد  خواهییماست! تو که نم ییرینهاّما جنگ سنت د -
 !یستی؟بزرگمان با
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در   یفیضع  یکه صدا  ید،بگو  یزیخشک دختر از هم باز شد و خواست چ  لبان 
دا، . چشمان دختر گرد شد و آدام با دقت به صدا گوش فرا داد. صیچیدفضا پ
او را  ید! مسلمًا بایبشانبازمانده از قوم رق ینآخر  یبود! صدا یزندگ  یصدا
 یچیدهپ لیک زد و خواست که قدم بردارد،  ی! آدام لبخند بدجنسکشتندیم

دستش مانع   یخواهرش به دور مچ مردانه  ییدهبلند و کش  یهاشدن انگشت
 از حرکت تو شد.

 !کنی؟یچه کار م -

 شد.  یرهرنگ برادرش خ  یبارش به چشمان آب و اشک   ییبا چشمان آهو  دختر 

 نوزاد! شنوی؟ینوزاد است. م یک  ییهگر   یصدا...صدا -

 :یدغر  یشد و با لحن بد ینهطلبکارانه دست به س آدام

 !یمنوزاد دو روزه هم نگذر یکاز  ی  خب که چه؟! پدر گفته؛ حت  -

که آن نوزاد   داد،ینش اجازه نمبا ترس آب دهانش را قورت داد. وجدا دختر 
را به حال خودش رها کند، تا به دست آدام کشته شود! مچ برادرش را رها 

بلند درختان به صورتش  یهاکرد. برگ یدنکرد و با شتاب شروع به دو
 ییهگر  یبا صدا ینزم یرو یشپاها یدنکوب یو صدا کردندیبرخورد م

و نامش را صدا  یدل خواهرش دونوزاد ادغام شد. آدام با خشم دنبا یفضع
خودش را گرفته  یمدخترک تصم یکنتا بلکه دست از کارش بردارد، ول زد،یم

که   خواست،یبه او افتخار کند؛ تنها دلش م یکه کس  خواست،ینم یگر بود. د
 خودش به خودش افتخار کند!
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شد بر  یشنل مانع یدن. کشیدخواهرش را گرفت و کش یپشت شنل مشک  از  
 که قصد پرواز داشت؛ پرواز بدون بال!  یسر راه دخترک 

 بچه است. یکفقط  ین! اکنمیآدام...خواهش م -

 یرانکه چگونه خواهر سرکشش را رام کند! اگر پ  دانست،یکالفه بود. نم  آدام
 کهینا  یا  کردندیم  یداو را تبع  یاقطعًا    بردند؛یم  یخواهرش پ  یمبه تصم  یلهقب

دردناک بود، که از  یلیآدام خ یبرا ینو ا نمودندیش جدا مسرش را از تن
خواهرش جدا شود. از غفلت برادرش استفاده کرد و شنلش را از دست او 

 یرهبرادرش خ یدارش به چشمان آب عقب رفت و با چشمان نم. عقبیدکش
از نوع برادرانه!  یدلواپس یک؛ دلواپس بود یککوتاه آمد، ل  یشد. آدام کم

گشت،   ییبه دنبال جا  تابانهیاش ب مادر با دل  آشوب شده یکمانند    دختر به
به مشامش  یسوختگ  ی. بودسوزناک بو ییهگر   یآن صدا یکه سرچشمه

و  تر یک صدا نزد داشت؛یکه بر م  ی. رد بو را کرد و جلو رفت. با هر قدمیدرس
که . آب دهانش را قورت داد و سرش را آرام بلند کرد. شو شدیم تر یک نزد

و فروزان  رحمیب  یهاشعله یانشد، که در م یرهخ اییچوب  یشده به کلبه
 داد،یو نشان م آمدیم یرونکلبه به ب  ینا ی! صدا از اندرون سوختیآتش م
 که... .

 کلبه است؟!  ینطفل در ا -

. دستش را دو یدبا هراس چشمانش را بست و دست خواهرکش را کش  آدام
 طرف صورت او گذاشت و مغموم شده گفت:

 برگشت. توانی...هنوز هم میمبرو یاب -
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کرده   یپنوتیزمه یانوزاد او را طلسم  یصدا ییدختر بدهکار نبود. گو گوش 
 بود!

 !شودی...نمتوانمیبروم...نم یدبا -

ها را از صورتش برادرش را در دست گرفت و آن  ییتگرانهمردانه و حما  دستان
از هم جدا شد. آدام هنوز هم پابرجا  یشانهاجدا نمود. عقب رفت و دست

! نامیدندیکه آن را بغض م یکس فشرد؛یرا م یشنفر گلو یک  یکنبود، ول
 یرهخ شبرادر بار به  ینآخر  یو برا یدنسبتًا کوچکش را باال کش ینیدختر ب
 شد.

دردناک بود. قلب آدام فشرده شد. آتش با پوزخند دخترک را  یار بس جدایی
قرمز  یهاشعله ینبعد ا ی. دختر نگاهش را از او گرفت و کمخواندیفرا م

 !یدندآتش بودند، که او را بلع یاغیرنگ و 

زانو   ینزم  ینجات نوزاد دشمنش خود را فدا کرد! آدام با درد رو  ی! او براآری
سوخته  یهابلندش قلب جنگل را به درد آورده بود! به سبزه یادهایزد؛ فر 
سوختن خواهرکش توسط   یر . تصوآوردیدر م یشهها را از رو آن زدیچنگ م
در  شآت یها. شعلهشدیچشمان براق از اشکش منعکس م یآتش رو

 یادخواهرش را فر  یزندگ  یندردآگ یانو پا رقصیدندیمستانه مچشمانش 
افسار  یهادر آن شراره یزپاگر  یمانند آهو یی! دخترک چشم آهوزدندیم

 یادقدر فر آن  خواستیسوخت. دلش م  یشتر دل او ب  یکنسوخت، ول  یختهگس
 رگبه سبب م یتیداد بزند، تا گ خواستیپاره شود؛ م یشبکشد، که گلو
 به تن کند! یاهو س یندعزا بنش خواهرش به
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غارق در آتش، سجده کرد و نام خواهرش را به زبان   یخانه  یجلو  ین،زم  روی 
 یشتر اتفاق بود. اگر از او ب  ینا  یاو مسبب اصل  آمد؛یآورد. از خودش بدش م

 !رسیدینم یانبه پا گونهینماجرا ا ینا گاهیچه کرد؛یم یتحما

 یانداد، که داستان هنوز به پا یناز ا یدو نو یدبه گوشش رس یاسرفه صدای
 یرونکوچک سر از خاک ب  یجوانه یک بلکه تازه شروع شده و مانند  یده؛نرس

 آورده بود!

 ید،را د یشخص یدهخم ییهلجباز اشک سا یپرده یانرا بلند کرد. از م سرش
 .آمدیم یرونآتش ب یانکه از م

افتاد و  ینو به سمت دختر رفت. دخترک به زمبلند شد  یششتاب از جا با
 یزبانیاو م هاییهاز ر یها به خوب دود ییمکرر کرد؛ گو یهاشروع به سرفه

 یچو به نوزاد کوچک  لحاف پ یداو را در آغوش کش حالیکردند. آدام جسم ب 
شده   یاهه و سیدشد. نوزاد انگشت کش  یرهکه در بغل خواهرش بود؛ خ  یاشده

آن  یگرفته و با گرسنگ   یدشکوچک و سف  یهادست یانرا در م از دود دختر 
را صاف   یشو گلو  زدینفس مطور که نفسگذاشت. دختر همانرا در دهانش  

 ستبر برادرش فشرد و با غم گفت: یینهسرش را به س کرد؛یم

را دور طفلش حلقه کرده و  یشهامادرش...مرده بود...اّما...دست -
بغل کنم...سر و صورت...مادر و که او را  گذاشت،ینم

ه...شده... .   پدرش...سوخته...و...ل 

 یک ل ید،گفت و به دستش را به سمت لحاف سف یسیلب ه یر ز آدام
 .یدباال کش تر یشنوزاد برد و آن را ب یشده یخاکستر 
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 ی؟نوزاد چه کن ینبا ا خواهییحال م - 

 یهابه خودش چسباند. بلور  یشتر خود را از آدام جدا کرد و کودک را ب دختر 
 یداش لغز پوست سبزه و سوخته یجدا شد و رو اشیاشک از چشمان مشک 

 از قبل سوزاند. یشتر و آن را ب

جمع  یرا فدا کرد. آدام با صورت  اشیبایینجات دادن نوزاد ز ی! او براآری
از آن سوخته و تاول زده بود؛  یمیشده نگاهش را از صورت خواهرش که ن

 گرفت.

کردن   یکودک زندگ   ینبا ا خواهمیاز اول شروع کنم...م خواهمی...میزندگ  -
 !یرمبگ یادرا 

بلند   یشداد. از جا  یهخواهرش را گرفت و او را به خود تک  یفظر   یشانه  آدام
خواهرش را پاک  یهاشد و دست دختر را دور گردن خود حلقه کرد. اشک 

آهسته از آن قرمزفام جدا کرد. آهسته یهاد و دستش را از آن تاولنمو
رد، که از بیم ییدختر و آن طفل را جا یددور شدند؛ آدام با ییکذا  یخانه

جز  یها سرنوشت آن صورتینا یر در امان باشند؛ در غ یزاقوم ست یراندست پ
 مرگ نخواهند داشت!

 م کرد!تا جان در بدن دارم؛ از تو محافظت خواه -

 

*** 

 آشوبدل
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و شش سال تمام از او مراقبت کردم.   یستها...پانزده ساله بودم. بآن موقع   -
 .پرسیدیو از پدرش سٔوال م کشیدیچشمانم قد م یهر روز جلو

 کرد و دوباره مغموم شده ادامه داد:  تلخندی

کنارش باشم شرمسار   کهین. از ایستماو ن یکه من مادر واقع  دانست،ینم -
ام است! هم سن بار چهرهاسف  یتکه بخاطر وضع  دانستم،یم  یبود و به خوب 

 یر ...زیههمسا یهاکردند و زن  یاش موجود من مسخره یلو ساالنش به دل
 یدند. جلوآور یدر م ییهامان...حرف و درباره نمودندیپچ مگوش هم پچ

که من مادرش   یافت،االخره درگرفت؛ پس...ب  توانیحرف مردم را هم که نم
 رفت... . یشههم یو از کنارم برا یستمن

شده از  یجار یهاشده اشک  یدوزو گل ید. با دستمال سفیستماو نگر  به
. او هم کردمیرا حس م یستانگاه چ ینیاش را پاک کرد. سنگسوخته یگونه

 ییبود. گوماجرا کاماًل تعجب کرده    ینا  یدنکه داشت از شن  ییبا آن همه دانا
، که در واقع کردیمیم یدشمن یمدت با کس ینکه ما در ا  شد،یباورمان نم

 دشمن ما نبود!

ها برخالف زبان که چشم  یراداشتم، ز  یمانو به او ا  گفتیچشمانش راست م
که خودش   ی...کسآمدیم  یشپ  جاینسٔوال ا  یک ل  گویند،یدروغ نم  وقتیچه

! بدجور ناراحت بودم. نه به یست؟زن گذاشته است در واقع ک ینا یرا جا
 یمادر ادرانهمادر باشد؛ م کهینکه بدون ا  یزن  ینخاطر خود، بلکه به خاطر ا

ها قصه یدبرفیسف یا یندرالس یبه مانند نامادر هایهم نامادر یشهکرد! هم
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 یکک...کوچ  یا یبزرگ باش ی؛نباش یا یکه مادر باش  کند،ینم ی! فرق یستندن 
در   یکه بد باز هم مهر مادر  یاکه باشد؛ خوب باشد    یزن هر جا که باشد؛ هر ک 

 دارد! یانجر  یشهارگ

 یاورم؟ب یچا -

 یواله یک که مانند   اییهم فشار دادم و نگاه گرفتم از سوختگ  یرا رو لبانم
زن شده بود.   ینکه در حق ا  یبستم از ظلم  و چشم  یدهاز صورتش را بلع  یمین

خاطر  و شش سال تر و خشک کردن تنها به یستتوانست بعد از بچطور 
. آه که چقدر دکه به خاطر او فدا شده بو  یااش او را رها کند؟! چهرهچهره

 جگرسوز است!

 یدکه نبا یرا ندارند؛ درست مثل آن نوزاد یدلسوز یاقتواقعًا ل هابعضی
را از  اشیباییز گاهیچ! اگر که تنها به فکر خود بود؛ هسوزاندیدل م یشبرا

 ندارد! ییمادران به فکر خود بودن معنا یایالبته در دن داد؛یدست نم

آوردن به آشپزخانه برود  یچا یرا تکان دادم و اجازه دادم، که به بهانه سرم
اخت که به اطراف اند  ییزد و پس نگاه گذرا  یخلوت کند. لبخند  یو با خود کم

کوچک خارج شد.  یراییاز پذ یشده از سر غم و شکستگ  یدهخم یبا کمر 
به  یبود. دست  ادهد یهتک یچوب  یوار را در بغل گرفته و به د یشهازانو یستاچ

نشستم. ماتم   یشروجلوتر رفتم. کنارش زانو زدم و روبه  یو کم  یدمصورتم کش
 .داشتیشده و از آن نقطه چشم بر نم یرهزده به جلو خ

! و من دوست داشتم فکر کنم؛ یشهتر از همبراق بود؛ براق اشیعسل شمانچ
هست، که با زور  یالجباز و کنترل شده یهااز سر اشک  یبراق  ینکه ا
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بغل کرده  یشها! دستانش را دور زانویزندبر  یروناز چشمانش ب خواهندیم 
در خودش   ینجن  یک گذاشته بود. مانند    یشزانوها  یرا رو  اشیمربع  یو چانه

 یز . من نرسدیبه آرامش م گونهینکه ا دانستم،یجمع شد و خوب م
اتاق را انتخاب کرده و در  ینقطه ترینیک تار یشهبودم. هم گونهینهم

که  یو به غم زدمیشده و سرد چمبره م یک سرام ینزم یآن رو یگوشه
 . فکر، فکر، فکر!کردمیداشتم؛ فکر م

 شد؟ یچ  یدید -

 یرو اشیبراق و مشک  یاز موها یمیرا تکان دادم و به صورتش که ن سرم
 شدم. یرهآن افتاده بود؛ خ

 آره! بدجور شروع شد و فکر کنم...بدجور هم تموم بشه! -

سرش   یباال  ییطال  یرا تکان داد. نگاهم به حلقه  اشیو مشک   یدسف  هایبال
فکر  یشهو پر بعضش شد؛ هم یباز یمهمان صدا یمهاماند و گوش یرهخ
زن را  ینکه ا  یاز وقت  یک است، ل یستاصدا از آن چ یباترینکه ز  کردم،یم
 بودم؛ نظرم عوض شد. یدهد

 !یه؟...پس کیستن ینبه نظرت...حاال که دشمن ما ا -

خشکم را از هم فاصله دادم، تا   یشهو هم  یمکث مردد لبان گوشت   یاز کم  بعد
به نوک زبانم   یدهها آن را نرسبرخورد استکان  یصدا  یدنبزنم، که با شن  یحرف 

 خفه کردم.
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خوشتان آمده بود و با خود گفتم، که دوباره آن را  یندارچ یآن روز از چا - 
 درست کنم.

و  به رقص در آمد و هر گونه فکر  امینیب یر ز ینگرم دارچ  یکنتند، ول بوی
درشت قند   یهاو حبه  ینعلبک   یآور را از من زدود! نگاه مشتاقم پجنون  یالخ

ام را جمع کرده و خودم را از دراز شده یکرد. پاها  یدایشانگشت و در آخر پ
دادم و  یهستا تکیدرست در کنار چ یوار و به د یدهکنار کش یستاچ یجلو

 چهارزانو نشستم.

که استکان  کردم،یبود و گمان م بنفش رنگ سه استکان یگلگل  ینیس در 
 که روح بود!  یستاچ یکنباشد، ول یستاسوم از آن چ

گرد شده   یدستش را به طرف استکان برد و آن را برداشت. با چشمان   خیالبی
 را به زبان آوردم: کردیم یگوشیکه در ذهنم باز  یو سٔوال یستماو را نگر 

 !ی؟استکان رو بلند کن ینا یچطور تونست  -

 به باال انداخت. خیالییرا با ب  یفشظر  یمهن یشانه

. فکر کنم که...قدرت یماومد جاینکه به ا  ی. از موقعتونمیچند روزه که م -
 اومدنمون کمتر شده! جاینبا به ا یکیارباب تار

 یمهبه صورت ن یدست  یز شدم. دن یرهبا استکان شفاف در دستش خ یرتح با
شد. لبان  یرهو کنجکاوش به من خ ییو با چشمان آهو یداش کشسوخته
ترس و وحشت  یکه چاشن  اییو نازکش را تکان داد و با موشکاف  فامینارنج 

 :یدرا داشت؛ آرام پرس
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 !کند؟یاستکان در هوا پرواز م ینچرا ا - 

 روحه! یهطور که گفتم...اون اوم...همون -

شد.  یرهتکان معلق در هوا ختکان داد و به اس یدنفهم یرا به نشانه سرش
 توانستمیبود و نم  یمن کاماًل عاد  یمن معلق نبود؛ برا  یاستکان برا  ینالبته ا
 تصور کنم. بیند؛یم یز دن ینکرا که ا یریتصو

رنگ   یریاز درب قندان ش  یز گذاشتم. دن  یمزانو  یرا برداشتم و آن را رو  استکان
شکالت با روکش  یک آن  را برداشت و از  فامیگل رز صورت  یهابا طرح

 یمروکه روبه  یبه شکالت   یاقبرق زد و با اشت  یمهاآورد. چشم  یرونقرمزرنگ را ب
 گرفته شده بود؛ نگاه کردم.

 منه؟! یبرا -

شکالت را از او گرفتم و آن را از روکش  یریناپذ  یفتوص  ی. با خوشحالخندید
 یدنجدا نمودم. با لذت آن را در دهانم انداختم و شروع به جو  اشینیومیآلوم

را به من منتقل   یو حس خوب   یچیدآن در دهانم پ  یو فندق   یرینکردم. طعم ش
بود و آن را به  درصدشارژ آن ده  یزانبودم، که م یکرد. مانند تلفن همراه 

 شارژ زدند، تا به نود و نه درصد برسد!

 هست. یچه کس یاصل کییازش بپرس، که ارباب تار -

رنگ را  یاو قهوه یرینش یام را به دهانم فرو بردم و رد کاکائواشاره انگشت
 آن پاک نمودم. یبا زبانم از رو

 هست... . یکیارباب تار یکه االن چه کس  گه،یداره م یستاچ -
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برداشت.  ینیس یگذاشت و استکان خود را از رو  یشقندان را سر جا درب 
 توانستمیشد. به جرئت م یدهکش اشییو آهو یمشک  نگاهم به چشمان

 یزیبه آن دن یادیها را داشت! اصاًل شباهت زچشم یباترینکه او ز  یم،بگو
 سازییهکه در کاخ بود؛ شب  یزیبودم؛ نداشت. البته آن دن  یدهد  یاهکه در کاخ س

 یدو با  یستک  دانستمیکه نم  ینفر خود را شکل آن کرده بود! کس  یکشده و  
 کنم.  یدارا پ او

که او از قوم   گویند،یشده است و مردم م یعاتیشا یکنول داند،ینم یکس  -
 !یزاستست

 ینگاه معنادار  یستاو چ  یدندرنگم با تعجب به باال پر   یمرتب و نارنج   ابروهای
و   یرمماجرا را بگ  یپ  یشتر ب  یدمعنا بود، که با  یننگاه به ا  ینبه من انداخت. ا

 بپرسم. یاز او سٔواالت 

که ارباب   جور ینهمون قوم تو هست...خب...ا یا یزاارباب از قوم ست یعنی -
 !شهیتو م یلفام

 ی. حال که ما چهرهیدکش  یینبا تٔاسف سرش را تکان داد و روبندش را پا  دنیز 
 داشت؟! ییروبند گذاشتن چه معنا ینا یگر د یم؛بود یدهاو را د

 یطلببه جنگ  ینسرزم یندر ا یزا. قوم ستیستن نمطمئ یدر واقع کس -
که او   کنند،یارباب مردم گمان م گرییوحش یمشهور است و به خاطر خو

 ...! یزاستهم از قوم ست

که در   دانستم،یشده بودم و نم یجرا تکان دادم و در فکر فرو رفتم. گ سرم
اکنون در چه  که آن طفل کجا رفته و  دانستم،ی. اصاًل نمگذردیاطرافم چه م
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! ما یرخ یاموضوع خبر دارند  ینملکه و فلور از ا ینه،آ  یال،است. فر  یتیوضع 
 یداستان   هاییتشخص  یدهینآ   ی  . حت یمخبر ندار  یندهاز آ   وقتیچها هانسان
که   دانستمیداستان کردم؛ نم ینکه شروع به نوشتن ا  ی! روزنویسیمیکه م

 یدهکش جاینو داستان به ا گیرمیماجرا قرار م یاصل یتشخص یخود جا
و از او بپرسم، که چرا آن  ینمرا بب یشانیپماه یروز یدوارم! امشودیم

 ینبه زم خواستی! دلم میفتمب کتفال ینرا به من داده، تا به ا یسخودنو
را خوب کنم.  ینشسرزم یدهم. حال فلور و اهال ییر برگردم و داستان را تغ

محبت   یپنج فرزند ملکه  یگر کنم، که د  یکنم. کار  یمرا ترم  ینهآ   هاییشکستگ 
را به دست آورد و دوباره به  اشیباییز یز . دنیرندقرار نگ یتمورد آزار و اذ

مادر، مادرانه نور خود  یا به جسم خود برگردد. ستارهیستکودکش برسد. چ
افسوس و  یک من بازگردد! ل یشبه پ یالمبتاباند و در آخر فر  هاینرا به سرزم

با وجود الک  ی  حت  شود؛یپاک نم وقتیچخودکار ه یصد افسوس که جا
از وجود آن معلوم است. اگر داستانم را با مداد  یباز هم آثار یر گغلط یدسف
را از  یگر د یحتنص یک. دادیرخ نم ییهااتفاق ینچن یدشا کردم؛یم روعش

که   یراز یسید،خود را با خودکار ننو یزندگ داستان  گاهیچه ید؛باش یرامن پذ
 معضل بزرگ است! یکپاک کردن آن 

را  ییهامهارت یدبا یکیشکست دادن ارباب تار ینو همچن یدنجنگ یبرا -
 آشوب!...بانو دلیریدبگ یاد

نگاه کرد و آرام سرش  یز به دن ینو با تحس یدخنکش را سر کش یچا چیستا
 امیمجعد، آشفته و نارنج  یاو ماند. موهارا تکان داد و منتظر سخن گفتن 

 شدم. یرهخ اشینازک و نارنج  یهامرتب را کردم و به لب
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 !یراندازیت یا یرزنیبه مانند شمش ییهامهارت - 

و کوتاهم  یو با ناخن مربع یدمشکلم کش یدستم را به صورت قلب یرتح با
 را خاراندم. امیاستخوان  یاز گونه یانقطه

 !ی؟چ  -

 

*** 

ام را دور صورتم قرار دادم. دستان عرق کرده یرورا باال آوردم و روبه شمشیر 
 تر کردم.محکم اشیچوب  یدسته

 طوری؟ینا -

صورتم باال آمده  یکیتأسف تکان داد و دستانم را که تا نزد یبه نشانه سری
 کرد.  یلمتما یینبه پا یها را کمگرفت و آن  یدشبودند؛ در دستان سف

رو  یر شمش ی. دستهیاریدستت رو باال ب قدر ینا یدجغدک جان...نبا نیبب -
 !یش داراندازه محکم نگه ینبه ا یستن یازیفشار نده. ن یادز

در دستان   یرا کم  یر و شمش  یدمخشکم را جو  یشهکنار لبان هم  یمرده  پوست
 تر گرفتم.آرام امیگندم

 خب...حاال به من ضربه بزن! -

 تعجب گفتم:گرد شد و م  چشمانم

 من؟! -
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 قرار گرفت و سرش را تکان داد. جلویم 

 آره...جغدک خانم! -

 یعنوان جغدک در هم رفتند و با فک  یدنبا شن امیو نارنج  یهالل ابروهای
 یآوردم. ابروها  یینسرم گرفتم و با شتاب آن را پا  یرا باال  یر فشرده شده شمش
کنار رفت   یم. از جلویستباال رفت و تمسخرانه مرا نگر  اشیپرپشت و مشک 

 با او اصابت کند. یر و نگذاشت، که شمش

 یناز ا تونیی...از باال ضربه نزن؛ فقط در مواقع خاص میر رو باال نگ یر شمش -
 .یروش استفاده کن

آن را ساخته  یز که دن  اییو آموزش یچوب  یر شمش یو با کالفگ  یدمکش  پوفی
 انداختم. ینزم یبود را رو

 یرزنینداره، که من شمش یپس لزوم ی؛هست  یشه. تو که همتونمیمن نم -
 !یرمبگ یاد

 یر دارد را چه به گرفتن شمش  یفلط  یهکه روح  یکارها؟! کس  ینمرا چه به ا  اصالً 
 توانم یهمت کنم تنها م یلی! من اگر خیزی؟خون و خونر  یدندر دست و د

فرو ببرم؛  یآن را در دل پرتقال خون  و یرمرا در دست بگ خورییوهم یچاقو
 و بس! ینهم

که   یر،بگ یادرفت؟  یهست، ول یشههم کردییمثل اون دوستت که فکر م -
با   یشهکه هم  ی. تنها کسیستن  یشگیهم  اتیدر زندگ   یگرانبودن و حضور د

 جغدک! یفقط خودت  مونه؛یتو م
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روزش شب   زد؛یاو اگر به من زخم زبان نم  یانگفتم و ساکت ماندم. گو  چیزی 
بلند و  یهاسبزه یاندر م یدهآرم یر آکنده از نفرت به شمش ی! با دلشدینم
 یر لبانش بود؛ خم شد و شمش یکه رو  یاشدم. با پوزخند مسخره یرهخ یرهت

داده بود؛  یهکه به درخت تک یزیبه دن یبرداشت. نگاه  ینزم یرا از رو
 یبه سمت خانه حرفیو ب  یدسرش کش یرا رو شایانداخت. شنل مشک 

 قدم برداشت. یدرخت 

بود  ییدهرو امیمواج و نارنج  یکه موها  ییجا امیقهکوتاهم شق  یهاناخن با
 یهنشسته و به درخت تک  ینزم  یکه رو  یروبندپوش  یز را خاراندم و به طرف دن

زدم  یمبه زانو را دراز کردم. آرنجم را یمداده بود؛ رفتم. کنارش نشستم و پاها
که مشغول   یدادم. به طرف او برگشتم و به تکه چوب  یهو سرم را به دستم تک

 گشتم.  یرهآن بود؛ خ یدنتراش

مادر جبران شود   یکه نبود ستاره  شد،یکنارمان بود و باعث م  یپرنور  فانوس
. جدا از ینیمرا بب یگر بود؛ همد یدهکه جنگل را بلع  اییکیدر آن تار یمو بتوان

چه  مانیمتر  یک که در   ینا یصموضوع نور جنگل در مه فرو رفته و تشخ
 یدهدرختان بلند و کش  هاییهبود! سا  یدشوار  یار وجود دارد؛ کار بس  یزهاییچ
نشان  یدگانمرموزتر به د یپر برگ و سبزه افتاده و فضا را کم ینزم یرو
 !دادیم

 !کنی؟یچه کار م یدار -

و  ییاش با آن چشمان آهوشده یدوزو منجق یشک پشت آن روبند م از 
. چشم از من برداشت و بدون پاسخ دادن به سٔوالم یستمرا نگر  یرشنظکم
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که در دستش   یابزار چاقو مانند ییلهچوب به وس یدندوباره مشغول تراش 
 داشت؛ شد.

 یاهششده و س یدوزدامن گل یچوب رو یهاو خرده تراشیدیم آرامآرام 
هم افسرده است؛  یدشا یا ینکه او غمگ  کردم،ی. احساس ممدندآ یفرود م
 یدنکه حالمان با د خواست،یبود و م یدهروبند پوش یشتر گرچه ب
که به اصرار   یدر همان چندبار یکنول یزد،به هم نر  یدششد هاییسوختگ 
لبان نازک   یهم رو  یجان لبخند کوچک و کم  ی  را برداشته بود؛ حت   بندشمن رو
 بودم! یدهرنگش ند یو نارنج 

 اسبه؟ یه ینا -

دامنش را تکاند.  یرنگ را از روچوب روشن یهارا تکان داد و خرده سرش
 ی. قسمت باال تنهکشیدیگردن بلند اسب م  یچاقو را رو و ماهرانه یباچه ز

 توانیدقت م  یبا کم  یکهنوز درست نشده بود، ل  یشآن درست شده و پاها
 کشو سر  یاغیاسب  یک اسب است.  یک  یچوب  یمجسمه ینرد، که اب یپ

کرده   یلو گردنش را به باال متما یستادها ینزم یرو یشکه به حتم با دوپا
با او هم صحبت شوم.  یشتر دوست داشتم ب یکنچرا، ول دانستمیاست! نم

 یندلش بدجور گرفته و ا دانستمیدوست داشتم حال بدش را خوب کنم. م
 گرفتهپناه   یو براق از اشکش که پشت آن روبند مشک  ییشمان آهورا از چ
 .یافتمبود؛ در

 ... .خونییم یقشنگ  هایییالال -
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معلوم نبود  یمضخ یشده  یدوزمنجوق  یااش به لطف آن پارچهچهره  حالت 
 با او ارتباط برقرار کنم. یکه نتوانم به راحت   شد،یباعث م ینو هم

 قرارییو او ب  یمکه تنها بود  ی. زمان خواندمیطفلم م یرا برا هاییالال ینا -
 .کردیم

رنگش معلوم سوخته و سبزه یمهو روبندش را باال داد. صورت ن یدکش  آهی
را محاصره کرده  اشیکه چشمان مشک   یسشدار و خحالت یهاشد و مژه

شده و قرمز پوست جمع  یشور اشک رو یهاد. قطرهبود؛ دلم را به درد آور 
 رفت. اشیمثلث  یبه سمت چانه یندردآگ یشد و با رقص یرنگش جار

 کنم.  یدات رو پروز بچه یهکه   دم،یبهت قول م -

را با چپ و راست تکان داد و به سمتم برگشت. با دستان دستکش  سرش
 ها وارد نمود.آنبه  یفیرا گرفت و فشار خف یفمدستان ظر  اشیدهپوش

سبب مرا  یندر کنار من شرمسار بود؛ به هم یاو از زندگ  ید. شاخواهمینم -
 یشبرگردم و لحظاتش را دچار تشو  اشیدوباره به زندگ   خواهمیرها کرد. نم

 سازم! 

پانزده  یدالن سفر کرده بود. به مانند صورت دخترک سوخته یار دلم به د گویی
 !سوختیاکنون منجات کودک دشمنش سوخت؛ دلم هم یساله که برا

بود؛  جاینا یالهم فشار دادم. به حتم اگر فر  یرا رو امیو صورت  یگوشت   لبان
 اشیهبلند گر  یبا صدا یشهو مثل هم انداختیرا به راه م اشیهبساط گر 
 !آوردیبه درد مسرم را 
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فکر حساب نشده و کاماًل   یک آمد؛    یددر ذهنم پد  یزیچ  یالآوردن فر   یادبه    با 
لبم را  یتمام شود! پوست مرده یز که ممکن بود به ضررمان ن  ایهویییک 
انداختم. اگر که...  یز دن یزدهافسرده و ماتم یبه چهره یو نگاه مردد یدمجو
. 

آدم  گفته شده  یمطور که از قدهمان یر؛ًا خبود؟ خب مطمئن یکار درست   یعنی
 ید البته با یست؟اّما خب چاره چ شود،ینم یدهسوراخ دو بار گز  یکعاقل از 

ام مخالفت کند. با خواسته یستاکه ممکن است چ  یرم،را هم در نظر بگ ینا
گرفتن کار   یم. تصمدمور شژرف افکارم غوطه یانوسسرم را تکان دادم و در اق

 یبه فانوس آب  یبود و دوباره اعتماد کردن هم دشوارتر! نگاه  یواردش یار بس
حلقه کردم. از  اشیفلز  یرا دور دسته امیدهو پرنور انداختم و انگشتان کش

 برداشتم. ینزم یبلند شدم و فانوس را هم به همراه خودم از رو یمجا

 خونه؟ یمبر  -

را برداشت و بلند شد.  تمامشیمهن یرا پاک نمود و مجسمه هایشاشک 
خاک پشت دامنش را تکاند و به خاطر قد کوتاهش سرش را باال آورد و به 

اش را باال شدهپشت و مرتبکم یشد. ابروها یرهبشاش من خ یچهره
 انداخت و متعجب گفت:

 چه شده؟! -

 م.و جلوتر از آن به راه افتاد یدمخند یسرخوش با

 شده! یکه چ   گم،یخونه م یدیمرس ی. وقت یستمعلوم ن یزیفعاًل چ -
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 ینکه در آن تمر  یکردم. از محل یدنبدون توجه به او شروع به دو و 
زود  یلیسبب خ یننبود؛ به هم یراه  یدرخت  یتا خانه کردمیم یربازیشمش

. چشمم به درخت بزرگ و یدمرس یاهاز هرگونه گ یعار اییرهبه همان دا
آن نشسته و مشغول پاک   یر درست ز  یستاخورد، که چ  یدرخت   یومند خانهتن

تازه کردم و با چند قدم کوتاه خودم را به   یبود. نفس  یرششمش  ییغهت  کردن
که ذهنم   یانشده حساب یهاقرار گرفتم. تمام فکر  یشروبهو رو یدماو رسان

مشتاقم به  یاو با چشمان قهوه یختمر یرونکرده بود را ب  یر را به خود درگ
 شدم. یرهو نازکش خ یلبان مشک 

 نه! -

ننشانم؛  یچه؟! من اگر حرفم را به کرس یعنیچشمان قاطعش نگاه کردم.  به
 !یستمآشوب ندل

 بپرسم چرا؟ تونمیم -

 ییغهطلبکارم انداخت و دوباره مشغول پاک کردن ت یبه چهره ینگاه  نیم
 شد. یبا دستمال سبزرنگ و سلطنت  یرششمش

 نه! -

 اشیتخس و گستاخ باز یهاقد مانند بچه یاو خورده یک با  کهینا مثل
زده و  یهآن سوار شده بود؛ تک یرو یدرخت  یکه خانه  یگرفته بود! به درخت 

 یدکه بگو  یست،ن ی. کسنمودیم ر یزترا تم یزشتم یر سخت و با دقت شمش
پارچه  را با آن تکه اشیغهت قدر ینکه ا  ی،چه کرد یر شمش ینآخر مگر تو با ا

نشسته بود؛ سرم را خم کردم تا بهتر از قبل  کهینا یل! به دلسابانی؟یم
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اش زانو زدم و جمع شده یپاها ی. جلویردنگاهم قرار گ یررساش در تچهره 
 نشستم. ینزم یآور روسبز رنگ و چندش یامانند قورباغه

 خب چرا؟! مسلمًا چهار تا چشم و عقل بهتر از سه تا چشم و عقله! -

 یر را باال آورد و آن را درست ز  یر . شمشیستکرد و با غضب به من نگر   اخمی
 یر شمش  باکیبراق و ب   ییغهت  یچشم  یر قرار داد. سرم را باالتر گرفتم و ز  یمگلو
اعتماد کرده بودم؛ هر  یستابه چ یچه حساب  یرو دانمی. من نمپاییدمیرا م

. کندیم یمگلو یهمانرا م اشییبراق و دسته طال یر شمش ینا شودیچه م
که از دهانش خارج  ینیبه کلمات خشمگ حوصلگییو با ب  یدمکش یهوف 
 گوش سپردم.  شد؛یم

با خودت  یچه فکر  کنی؟یتره رو هم حساب متو عقل و چشم اون دخ -
 الحق که عنوان جغدک برازندته!  ی؟دوباره بهش اعتماد کن  خواییکه م  ،یکرد

لبانم  یرو یستابه سبک چ یزیلبخند تمسخرآم یتموقع یندارد، که در ا جا
 یستکدهم. الحق که عنوان چ یلبنشانم و حرف خودش را به خودش تحو

زنان به بود؛ چشمک  یمگلو  یر که ز  یریشمش یست؟چ ددانییم یک برازندته! ل
 امزبان لج یکه اگر جلو  کند،یم یادآوریو با صراحت  زندیمن پوزخند م

 یراه  یباق  یار قرار داده و مرا به د یترا مورد عنا یمگلو  یرم؛را نگ امیختهگس
 !کندیم

. کردیاون کار رو نم وقتیچه شدیاگر مجبور نم شناسم؛یرو م یالمن فر  -
ما فقط سه تن  یول یاده،ز یکی... مطمئنًا تعداد افراد ارباب تاریادبذار با ما ب

 !یمهست
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 یلمتما یین. نگاهم را به پاکندینوازش م یکردم پوست دستم را کس  حس 
دستم بود؛   یرو  روییادهکه مشغول پ  یرنگ   یاهدرشت و س  یکردم و به مورچه

و  کردیله م یشپاها یر مورچه را ز ین! اگر بود؛ ایالخ یالفر  ی. جایستمنگر 
مناسب است،   هایییتموقع  چنینینا  یبرا  یکه چاق   گفت،یدر آخر با غرغر م

! و من هم یچاقت به هالکت برسان  یکله یر ز یدیرا د یتا هر جک و جانور
 :دادمیم یلجمله را به او تحو یک  یشهمثل هم

 !«یادهمساحتت ز ی..فقط کم.یستیتو چاق ن یالفر  -

مغزم  یو متروکه یکتار یو دفتر خاطرات ذهنم را به گوشه یدمکش آهی
قرار دادم و  یاز سبزه و خاک  یعار ینزم یرو یپرتاب کردم. مورچه را به آرام

 شدم. یرهکه غرق در افکارش بود؛ خ  یستاییدوباره به چ

 قبوله؟ -

بلند شد. خاک پشت شنل  یشابرداشت و از ج یمگلو یر را از ز شمشیر 
 گفت:  یدالق رفت؛یدرخت باال م یهاکه از پله  یرا تکاند و درحال اشیمشک 

 یاد؛یدختره خوشم نم ینرو بدون، که من از ا ینا یجغدک، ول خبیلیخ -
کن،   یادآورینباش! در ضمن بهش    یاون رو کشتم از من شاک   یرماگر با شمش

 که سالم بمونه!  کنم،ینم یننشه، چون تضم یککه به من نزد

ها بدهکار نبود. حرف ینگوشش به ا  یالعجب! البته فر  یمبگو توانمیم تنها
. لبانم را شدیو مشغول حرف زدن م گرفتیگرم م  یگرانبا د یعسر  یلیخ

انداختم. چطور است، که امشب  ینگاه  آزرمیب  یهاجمع کردم و به پله
 ینبهتر ا یست؛ن یادرخت بلندباال بخوابم؟ البته کار عاقالنه ینا یر ز جاینهم
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ها پله  ینرا صدا زده و از او خواهش کنم به من در باال رفتن از ا  یز است، که دن 
چهار  یاکه سه   اییدرخت  یکمک کند. سرم را با اسف تکان دادم و به خانه

 یکه چاشن  یلحنلب با    یر انداختم و ز  یفاصله داشت؛ نگاه   ینمتر از سطح زم
 تأسف داشت؛ زمزمه کردم:

 !ترسدیکه از ارتفاع م  یجغد -

درخت حک  یتنه یکه رو  یو کمان  یر قلب شکسته و ت یهارا از شکل نگاهم
درخت قرار دادم. دست  یقسمت برآمده یرا رو یمشده بود؛ گرفتم و پا

ورت تر گرفتم و آب دهانم را با استرس قرا محکم یز دن یپوش شدهدستکش
 که داشت؛ مرا به زحمت باال یو الغر  یفنح یار بس یدادم. به سبب جثه

نفس افتادم. از نظر گذاشتم و به نفس  امینهس یقفسه ی. دستم را رویدکش
 یدمکش  امیدهپر به صورت رنگ  یترس است! دست  ینمن ترس از ارتفاع بدتر 

عرق  یشانیبه پ یدست  یز در آوردم. دن یزبانم از خشک  ییلهو لبان را به وس
 صورتش انداخت. یو روبندش را رو یداش کشکرده

 !ترسیدمیمن هم از آتش م یروزگار -

را باال   ینارنج   یارتفاع برداشتم و با تعجب ابروها  یاز فکر کردن درباره  دست
 انداختم.

 !یش؟از آت -

پس چگونه در   ترسید؛یتکان داد. اگر او از آتش م  ییدتأ   یرا به نشانه  سرش
 نوزاد را نجات داد؟! یک دل آن رفت و جان 
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که آن را به هالکت   یده،شود؛ وقتش رس  تر ینگذار، که ترس تو از خودت قو  - 
 !یبرسان 

مهم  قدر ینا یترس کاماًل معمول یک که   کنم،یچه بود؟ من فکر نم منظورش
به  نگاهیمیو پس از انداختن ن یدکش یقیباشد! نفس عم یتو حائز اهم

خانه رفت.  یبه اندرون  یگریسخن د یچبدون گفتن ه امزدهیرتح یاچهره
 ایگهواره یصندل یرو ی،چوب  یهاجا در تراس کوچک در کنار نردههمان

قدر همه شدم. آن یرهخ یزاست ینسرزم یاهس پارچهیک نشستم و به آسمان 
 ینا دانمیچه شد! هنوز هم نم یدمرفته بود، که نفهم یشبا شتاب پ یز چ

که   یمن در داستان  کهینا یادارند  یوجود خارج  یاآ  بینم؛یکه م  یموجودات 
 یآن دخترک   یاآ   ؟که بود  یشانیپماه  یام؟ به راست خود خالقش بودم؛ غرق شده

که مانند خوره   یگر د  یهااز پرسش  یلیبه من بود؛ همزادم بود؟! و خ  یهکه شب
 یکنچند ساعت گذشته بود، ول دانمیافتاده است! نم به جان روح و روانم

. کردمینشسته بودم و به سرنوشتم فکر م یاماهواره یآن صندل یهنوز رو
را  هایز چ یلیکه داشت؛ خ  هاییت*نیاو خ** ییداستان با تمام غم، جدا ینا

و  رفتیمیبه مدرسه م یهفت سالگ  یابه من آموخته بود. ما از همان شش 
 یکدر حد  ی  حت  گاهیچه یک ل یم،داشت یاز هر نوع کتاب  واندیم؛خیدرس م

 یقو تفر جمع  یم،نداده بودند! ضرب، تقس یحتوض یمانرا برا یتجمله انسان
انسان بودن جرم است؛  ی! گاه یاموختیمرا ن یتآدم یکنول یم،را آموخت

نجات جان نوزاد دشمنش از اعماق آتش،  یلکه به دل  یزیدرست به مانند دن
 یهادر امتحان از ما فرمول کهینا یکاش به جا  یاش طرد شد! ااز خانواده
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از  شدیپر م یاوقت دنو آن خواستندیبخواهند؛ فرمول عشق م یزیک ف 
 !آمدیبدست م یشانهامحبت، مجهول یهیلکه به وس  ییهامعادله

ها افکارها وقت یخودم برگرداند. گاه ام نشست و مرا به شانه یرو چیزی
زدم و روانداز نازک و  ی! لبخندربایندیو خود را از خود م شوندیدزد م

 به تن سردم چسباندم. یشتر را ب یدسف ی،آب  یچهارخانه

 !یدید؟شما نخواب -

شدم. چشمان درشت،   یرهخ  اشیقرمز در اثر سوختگ   یکنول  ید،سف  یچهره  به
 ی. دست درخشیدیدارش مس آن مژگان بلند و تابدر پ اشییو آهو یمشک 

 ینسبتًا کوچک و چانه ینیو آن را تا ب یدکش  یاهشمرتب و س یبه ابروها
 شکلش ادامه داد. یمثلث 

 بینید؟یم یزیام چدر چهره -

 شدم.  یرهبه او خ  هایشیاش گرفتم، تا فکر نکند به خاطر سوختگ از چهره  نگاه

 !دهیو جاش رو به افکار م کنهیم یخواب فداکار اوقاتیگاه   -

 زد. یهها تکرا تکان داد و به نرده سرش

 هنوز در خواب است؟! یستاآن دوستت، چ -

 یتک اتاق خانه یپوش شدهپرده یرا به عقب برگرداندم و به پنجره سرم
 نگاه کردم. یدرخت 

 ... .شناسییز کجا مرو ا یستاکه چ  ی،تو هنوز نگفت  یآره! فکر کنم؛ راست  -
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 .یستهم فشار داد و با غم مرا نگر  یرا رو لبانش 

 ی؟جمع کن یمانو برا یبه اواسط جنگل برو توانیی. میمندار یزمه -

 ادامه داد: یاکرد و با لحن آرام و شرمنده  یک را به صورتم نزد سرش

 گذشته یهاکه در قرن ییاز آن ماجراها یااست، که ذره ینبرخالف قوان -
 یقبرسد، که شما از حقا یروز ید... شایاورماست را به زبان ب اتفاق افتاده
 !یدباخبر شو

شد. هوا مثل   یرهخ  یاو غم خود فرو رفت و به گوشه  یهم در الک افسردگ   باز 
 بلند شدم. یمبود؛ فانوس را برداشتم و از جا یکتار یشههم

 جمع کنم؛ فقط... . یزمه یرمباشه! پس من م -

قرار دادم  یصندل یدسته یبرداشتم. آن را رو یفمظر  یهاشانه یرا از رو پتو
 ها اشاره کردم.به پله یصالو با است

 ها!پله -

 یاالتیخ ییهباعث شد، که فرض یاداسب و داد و فر  ییههش یصدا پیچیدن
لبم را به  یوشهبلند شدم. گ یمرا برداشتم و از جا یر برود. شمش ینشدنم از ب
. بروم؟ اگر بروم ممکن است در یدمآن را جو یو پوست مرده یدمکام کش
شوم!  لفت یو اگر هم نروم ممکن است، که از شدت کنجکاو یفتمدردسر ب

در موضوعات مختلف   یدنو سرک کش  یرا در هنگام کنجکاو  یالحال فر   ینکا
 یالفر  یکنم، ولو کنجکاو نبود یگوشقدرها هم باز! من آنکردمیدرک م

گفتم و سرافکنده شدم از   یها را از پشت بسته بود! نوچ فضول یدست تمام
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صدا  شأشد و هراسان به سمت من اشیکنجکاو  یخواسته یمکه تسل  یمن 
و  یلبان صورت  یگوشه  یرو یدنمایمو مروار یدرفت! شدت فشار دندان سف

و نشان  یدبلندتر به گوشم رس یدنو دو یههش یشد. صدا یشتر خشکم ب یمهن
 بشتابد! یباق  یار به د امیحس فضول یداد، که قرار است به زود یناز ا

قدر قلبم آن  یدنکوب  یصدا  کردم؛یدهانم را با استرس قورت دادم. حس م  آب
آن را بشنود؛ درست به  تواندیبه طور کاماًل واضح م یبلند شده، که هر کس

درختان   ییدهدر هم چپ  یهاپر بار و برگ  یهاوتهب  یانمانند طبل و دهل! از م
در پشت پوست دستم   هک  یعبور کردم و خود را به آن طرفشان فرستادم. خار

فرو بردم، تا  یگر را در هم د یمجوجنگ  یعبور کرده بود را از جا کندم و ابروها
 یرا تکاندم، تا اگر جانور امیرا آغاز کنند. کت چرم و مشک  یاجنگ دوباره

 نقش بر آب شود. یشهابه آن را داشته باشد؛ نقشه یدنچسب یالخ

بود؛ پر از علف،  یشهرا دور تا دور جنگل چرخاندم. جنگل مثل هم نگاهم
 یموجود یک. چشمم به شدینم یدهد اییرعادیغ یز درخت، ُگل و برگ! چ

 بود. اخمم را برداشتم و با چشمان  یچیدهدر خودش پ  وار ینبرخورد کرد، که جن
 یرنگ که هر از گاه  یاموجود قهوه یک . یستمشده از سر دقتم به آن نگر  یز ر

به  ی! دست آمدیم یرونبه ناله از او ب یهشب ییو صدا دادیخودش را تکان م
 ام یقهشق یگوشه  امیمربع یهاو با ناخن یدمام کشو آشفته ینارنج  یموها

 یراحق داشت، که عنوان جغدک را تنگ اسمم بچسباند؛ ز یستارا خاراندم. چ
دختر؛ مگر از جان  یدکه به من بگو یست،ن یکیشق بودم و لجباز! که کله

 یو به بهانه گذارییپا م یخطرناک  یجاها ینکه به چن  ی،اشده یر خودت س
 ی؟آخر مگر تو امدادگر هست  گیری؟یرا م ییهر صدا یکمک کردن پ
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که مغزم را پر کرده بود؛   یضیسوالت ضد و نق یبرا یاذره یز ارزن ن یک  قدر  
رنگ قدم  یالرزان به طرف آن موجود قهوه یهاارزش قائل نشدم و با قدم

موجود  یک  ین! ایکه آر  دادم،یم یبرداشتم. در همان حال خودم را دلدار
 !منجاتش دهم و ترس را بر خود راه نده یداست و من با گناهیب 

توانست آن موجود را  امیدهشدم و چشمان درشت و کش شیککه نزد  کمی
هراس  یدهد. تعجب جا یصتشخ یبه مشک  یلمتما یاقهوه یتوده یک از 

. کنارش زانو زدم و سرش را در بغلم یدمرا گرفت و با شتاب به سمتش دو
 گرفتم.

نشست! چه بر سر  یمدر گلو خانمانیدر چشمانم جمع شد و بغض ب  اشک 
جنگل در حال جان کندن بود   یپا  یز آورده بودند؟! غزال گر   زبانیب   یوانح  ینا

در شکمش را نجات دهم!   یکه جان بچه  کرد،یو با نگاهش به من التماس م
در پس   انماز چشمانم را با پشت دست پاک کردم، تا بتو  یختهفرو ر  یهااشک 

شکمش فرو   یکنزد  یباً تقر   یر ! تینمبب  مادر را  یآهو  یناشک تن خون  یآن پرده
. یاورمب  یادر خطر بود! فورًا دست به کار شدم، تا بچه را به دن  رفته و جان بچه

که چشمان   داد،یوجدانم اجازه نم یک بود و من هم نابلد، ل یسخت  یار کار بس
رها کنم  انداخت؛یم یز دن یادمرا به  یار آهو را که بس یگونهالتماس ییدهکش
که بود   یو جان کندن  یبروم! با هر سخت  یزممشت ه یک جمع کردن  یو پ

بود؟! آهو  مادر یکه بچه ب   یوقت  یآمدن  یاآوردم، اّما چه به دن یابچه را به دن
 یانراحت، آسوده در م یالبا خ یداش را دکه بچه  یمرگ رفت و زمان  یتا پا
 !یدآرم لندباالب یهاسبزه
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 یدنرا کنار بزنم، که با د خاصیتمیب  یهاها اشک را باال آوردم تا با آن دستانم 
بلکه  یچ،شور پاک نشدند، که ه یهاآغشته به خونم آن قطره یهادست

 شد. تر یشب یز ن یختنشانشدت ر

 ... .ینمبب یساوا -

گلگون   یهابند آمد. انگشت  امیهو گر   یدبه گوشم رس  یقدم زدن شخص  صدای
جوک سال به   ینحلقه کردم. مدال بهتر   یرمشمش  یچوب   یور دستهام را دشده

از خود  یو آموزش یچوب  یر با شمش خواهدیکه م  ی! دختر گیردیمن تعلق م
 را بکشد! یدفاع کرده و در صورت لزوم کس

 یز چقدر همهصورتم گرفتم. آن  یرا جلو  یر به سمت عقب برگشتم و شمش  سریع
اش را بر سر براق و برنده یر گونه شمشچ یدمرفته بود، که نفهم یشتند پ
 نمود! یمتقس ینگون بختم فرود آمد و آن را به دو قسمت نامساو یر شمش

 !یآشوب! چقدر هم که از خود دفاع کرددل یزادمر  دست

 ...زود باش!ینمبلند شو بب -

بلند   یمکه به جانم افتاده بود؛ از جا  یاانداختم و با دلهره  یینپا  تر یشرا ب  سرم
نبود، که مرا نجات دهد!  یدفعه کس ینشدم. باز در دردسر افتاده بودم و ا

 یم احساس کردم. انگار گلو یمگلو یر را در ز یرششمش ینوک برنده یسرد
صاحبش بود،   یر تقص  تهباشد! الب  یر شمش  یغ ت  یگاهجا  یشهعادت داشت، که هم

َسر  به  یر،شمش ییله! به وسآوردیکردن کم نم  یرابکارو خ یکه از لجباز  یراز
به انگشت  یرهچشمم را زد. نگاهم خ یزیام را باال آورد. برق چافتاده یینپا

 کهینشدن ذهنم به سمت ا یلاز متما یشاش شد. پکوچک دست مردانه
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آشنا بودن   یام متوجهزدهذهن زنگ   است؛  یدهمرد انگشتر زنانه پوش  ینچرا ا 
 یمتعلق به من بود؛ انگشتر   یا! آن خاتم نقرهیسرخ شد! آر  یاقوتانگشتر  آن  

را که متحمل نشدم و  ییهاگم شدنش چه استرس و چه سرزنش  یکه برا
 ! آمدیاو هم در نظرم آشنا م  ییکه گو  دیدم،یمرد م  یک امروز آن را در دست  

 !کردی؟یکار م  یچ  یداشت  -

! یدر خاطرم نقش بست. نکند که او...؟ آر یمرد زخم یکاز  هاییصحنه
در ذهن  یو پوست برنزه و براقش به خوب  دار یههمان مرد بود. فک زاو

روشن و منتظرش در  یار بس یکارم حک شده است. چشمان شکالت فراموش
 یدن. آب دهانم را قورت دادم. حال که وقت ترسکردیچشمانم گشت و گذار م

لحن  یکه هر از گاه  ییشد؛ من هستم؛ نه اوطلبکار با یدکه با یکس د؛نبو
 یرا در هم کردم و دستم را رو یمها! اخمکوباندیرا بر سرم م اشیدستور
او  یگلو  یر ز یر بار نوک شمش ینا ینکگذاشتم و آن را از او ستاندم. ا  یر شمش

را  عجبشروشن و مت یدارش چشمان شکالت حالت یهابه رقص در آمد. مژه
 محاصره کرده بود.

 واقعًا درسته... . گرده؛یقاتل به محل جرم بر م گهیجمله که م ینا -

مرتب   یفشار دادم. ابروها  یشرا به گلو  یر شمش  یشتر کردم و ب  یز را ر  چشمانم
 نمودم. یلرا باال انداختم و حرفم را تکم امیو نارنج 

 !یدی؟جناب دزد...چرا انگشتر من رو دزد ینمبگو بب -
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فامم شد، که در انگشت سرخ یاقوتبه انگشتر  یرهآورد و خ یینرا پا نگاهش 
کنار   یشاز گلو یر عقب رفت، تا شمش ی. کمدرخشیدیکوچک دست چپش م

 :یدباال رفته تمسخرانه پرس  یگذاشت و با ابروها  یشگلو  یرود. دستش را رو

 تو هست؟! یبرا ینمگه ا -

 گفت؛یبود و با تمام وقاحت م  یدهداشت! انگشترم را دزد  ییپر رو  یرو  عجب
انداختم و دستم   یینبا طرح مار را پا  ییدسته طال  یر من است؟ شمش  یمگر برا

از حد حرف بزند و  یادرا به طرف او دراز کردم. با نگاهم به او فهماندم اگر ز
 ینهم ییلهام او را به وسیام نابلداز من بپرسد؛ با تم ییماورا یهاسٔوال
بودم؛ به درک واصل  یدهد ییآن را جا ییمار که گو یهابا طرح یر شمش

آورد و مردد آن را کف دستم انداخت.   یرون! انگشتر را از انگشتش بکردمیم
سرخش توسط سر انگشتان   یاقوترنگ و سنگ    یانقره  یبا لمس شدن حلقه

بودم، که آن را از  یامانند پرنده همن ب ینک ا .یدمکش  ینفس راحت  امزدهیخ
باالخره   هایاریآن بدب  یکه پس از تمام  شد،یقفس آزاد نموده بودند! باورم نم

به خصوص آن  یستاچ یچهره یدن. آه که دیابمراه را ب یتوانستم نقشه
 یا! خاتم نقرهستیدنیانگشتر بدجور د یدنپس از د ینشپوزخند تمسخرآگ

که در   یو کمان  یر دست راستم فرو بردم. نگاهم به ت یرا در انگشت انگشتر 
بود، که غزال باردار را   اییماند. پس او همان شکارچ  یرهدست چپش بود؛ خ

مادر را شکار  یآهو یک وضع در آورد. چگونه وجدانش اجازه داد، که  ینبه ا
 بود! رحمیب  رحمانه،یکند؟! چقدر ب 

 !یدبر دزد بودن قاتل هم هستکه عالوه  بینم،یم -
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. یدبه رخم کش یشتر گرد شد و شکالت گرم و روشن چشمانش را ب  چشمانش 
 یتر بتواند جنازهخم شد، تا راحت یاش را تکان داد و کمچهارشانه یکله

 کردم؛یکه دست به کمر و طلبکارانه به او نگاه م  یرا از پشت من  چارهیب   یآهو
ناباور سرش را به   ورنگش با انکار تکان خورد    یمردانه و صورت   یها! لبیندبب

 چپ و راست تکان داد.

 که اون بچه داره!  دونستمیمن...نم -

بمالد؟! چقدر از  یرهنکرده بود، که با آن سرم را ش یداتر پمسخره یناز ا دلیلی
و  یفکوچک، نح  یخم شدم و آهو یتنوع افراد متنفر بودم! با عصبان ینا

 گرمیتبلند کرده و آن را در آغوش حما  امیآمده را با دستان خون   یاتازه به دن
 .یدمکش

 !ید؟که اون رو بکش  یددار نبود؛ شما مجاز بوداگه بچه یعنی -

براق،   یاش موهااش را به باال انداخت. با دستان برنزهستبر و مردانه  هایشانه
کنار زد و کاله   اشیو شکالت  یدهچشمان کش یرا از جلو اشیلخت و مشک 

پهن و مرتبش را  ی،مشک  ی. ابروهایدکش  یینبه پا یشتر را ب اشیشنل مشک 
 شد. ینهدر هم کرد و دست به س

 !ینههم هایکار ما شکارچ   -

را در بغلش  ییدسته طال یر را با انزجار جمع کردم و با نفرت شمش صورتم
 شدم؛یشوم خارج م  یطور که از آن محوطهانداختم. به عقب برگشتم و همان

 گفتم:  یبا لحن بد
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 !یدتر و از کفتار هم منفورتر هستاز گرگ درنده هایشما شکارچ  - 

 ییاو گو یکن، ولکردم  تر یع را سر  یمها. قدمیدبه گوشم رس یدنشدو صدای
و در  رساندیقصد رها کردن مرا نداشت. با استقامت سرعتش را به سرعتم م

 .رفتیکنارم راه م

 !یه؟منظورت چ -

و در چشمان  زدینفس مو با شتاب به سمت او برگشتم. نفس ایستادم
که   دانستم،یم ی. او را شناخته بودم و به خوب شدیم یدهد یرتروشنش ح

نوک  یام. با خشم سرم را باال آوردم و روکجا مالقاتش کردهبار در  یناول
 یدشکوتاهم به قد بلند و رش یار تا بلکه قد بس یستادم،ا یمانگشتان پاها

 برسد!

به طرز فکر   یفقط بستگ   ینباشه آقا دزده! ا  تونهیم  هایز چ  یلیمنظور من خ  -
 و درک کردن شما داره!

قرار گرفت. چشمان  یمروو روبه یددوباره به راهم ادامه دادم. با شتاب دو و
 کرد و با َشک گفت:  یز رنگش را رخوش

 یو رو یدکش  یرونب یاچهکه من رو از اون در  یستی،ن ی! تو همون کسیه  -
 زخمم مرهم گذاشت؟

اش و با دست چپش آن را گرفت؛ هم زمان پاچه آوردیرا باال م یشبعد پا و
باره تعادلش را  یک اش را به من نشان داد. به زخم کهنه یو جا یدباال کش را

گذاشت   ینزم  یرا رو  یش! پایافتدب  ینزم  یاز دست داد و کم مانده بود، که رو
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وارانه تکان شد. سرم را تأسف یرهمشتاقش به من خ یاو با چشمان قهوه 
 هم کرد.گذشتم. دوباره سد راهم شد و منتظر نگا  یشدادم و از جلو

 !ی؟تو همون  -

 یو حدودًا به اندازه یدانگشترم را دزد کرد؟ی. چرا مرا رها نمیدمکش  پوفی
داستان عقب انداخت. حال داشت مغزم را  ینهفته مرا از تمام کردن ا یک 

 پرسید؟یسٔوال م یموضوع  ینچن یو از من درباره گرفتیبه کار م

 به حال شما داره؟ یچه فرق  -

و حال من   شودیاش سبز مو از قضا در النه  آیدیاز پونه بدش م  مار   گویندمی
 یکه او را شناور رو  یاالمثل بودم! کاش در همان لحظهضرب  ینمصداق بارز ا

 !کردمیم یشطور رهابودم؛ همان یدهد یاچهدر

 !یگهد پرسمیحتمًا فرق داره، که م -

 شدم. ینهرا در حدقه چرخاندم و دست به س چشمانم

 آره! من بودم. -

 .یدپر  یرونب یدشمرتب و سف یهازد و دندان یینمادندان لبخند

 یری؟بگ یاد یرزنیشمش خوایی...اوم...میآموزش یر اون شمش -

 رفتیطور که در کنارم راه مگفتم و دوباره به راهم ادامه دادم. همان  ایآره
 کرد.  که در دستم بود؛ اشاره  ییبه آهو
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 یداره، وگرنه از گرسنگ  یر به ش یاز اومده. ن یاآهو زودتر از وقتش به دن ینا - 
 .یابا من ب یرهآهو نم خواییاگر م جاستینمن هم ی. خونهشهیتلف م

چقدر هم که در پسرخاله شدن ماهر است! نگاه  یم؟ه بگواآلن به او چ من
 آورد؛یاز خودش در نم ییصدا یاحرکت  یچکه ه  یفینح یبه آهو یمردد

تکان  ییدتأ  یآن را به خودم چسباندم و سرم را به نشانه تر یشانداختم. ب
اش جلوتر از من به راه افتاد و مرا به خانه  یشنمادادم. با همان لبخند دندان

 یک یرا در خانه یمپا گاهیچکرد. اگر به خاطر بچه آهو نبود؛ ه ییراهنما
رنگ  یاپوست نرم و قهوه یوارانه رو! دستم را نوازشگذاشتمینم یشکارچ 
لبم نشست. دلم به حالش  یرو یو ناخودآگاه لبخند یدمکوچک کش  یآهو
ادامه  یو به زندگ  شودبزرگ  خواهدین مادر چگونه محال بدو سوخت؛یم

 توانمیدهد؟ من هر قدر که با او مهربان باشم و از او مراقبت کنم؛ باز هم نم
 یاهکوچک و س  یراه رفتن باالخره نقطه ی! بعد از کمیرممادرش را بگ یجا
 ینآن مرد نشان از ا یهاشدن سرعت قدم یشتر شد. ب یاناز دور نما یرنگ 
همان خانه است.   شد؛یمشاهده م  یبه خوب   ر که از دو  یاکه آن نقطه  داد،یم

بعد   یقیو دقا  شدیتر مکم بزرگ و بزرگنقطه کم  داشتیم؛یکه برم  یبا هر قدم
مشخص شد.  رنگمیرهچشمان ت یمتوسط از جنس چوب جلو یکلبه یک 
رختان و د یمربع یهابه قرمز پنجره یلمتما یاقهوه یهابا چوب یاکلبه
 یار بس  ینداشت، ول  یخاص  یباییمحاصره کرده بود. ز  اکه دورتادور آن ر   یکاج 

 یریگاز درختان کاج تا کلبه را با متر اندازه  یککه فاصله هر    ییمنظم بود. گو
را در قفل انداخت و درب را باز کرد. با ورودمان  رنگییطال یدکرده بودند! کل
ان ساختند! ینما  یمها به طور خودکار روشن شدند و اطراف را برابه کلبه چراغ
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کرد.  یزانو کوچک آو یوارید یلباسشنلش را در آورد و آن را به چوب 
خانه معلوم بود؛ داخل خانه هم به شدت منظم و مرتب   یرونطور که از بهمان
خشک شده؛ از سر گرفته تا دست، پا،  یواناتپر بود از ح یوارهاد یروبود. 

اده و دستانش را به هوا یستپا ا یرو یوار د یدر گوشه یر ش یکشاخ و... . 
غرش کند و در همان حال  خواستیم ییبرده و دهانش را باز کرده بود. گو

از  یز ن ییصدا ی  که در بغلم حت   یفینح یآهو یچارهاو را خشک کرده بودند! ب
. اسم کردمیاو بودم از ترس سکته م ی! البته اگر من هم جاآوردیخود در نم

! آخر یواناتقبرستان ح ییمبهتر است بگو ت؛خانه گذاش توانیرا نم جاینا
 یراحت   ینبه هم  یشکارچ  ینانگور بودند، که ا  یهاحبه  یا یر انج  یواناتمگر ح
انداختم و به   یینرا لمس کرد. نگاهم را به پا  یزیچ  یمپا  کرد؟یشان مخشک 

 ینیشدم. ب یرهپهن شده بود؛ خ ینزم یرو یچهکه به عنوان قال  یپوست پلنگ 
آن  یکه به سراغم آمده بود؛ از رو  یجمع کردم و با حس چندش ار  امیقلم

 بود! یخال یار بس یالرنگ فر  یالجورد هاییغ ج یکنار رفتم. جا

 گفت:  یبا لحن سرخوش رفت؛یسمت آشپزخانه م طور که بههمان شکارچی

 !یجیمو هو یهاسمت چ ینگفت  ی؛راست  -

 یدمکش  امینارنج  یبه موها یدگر چه بود؟! دست  یجیقاصر شد! مو هو زبانم
کم بود و مو   یستاشدم. جغدک گفتن چ یرهمواج آن خ یو با دقت به تارها

خودم  حوصلهیو ب  یدمکش  یهم اضافه شد! پوف  یشکارچ  ینگفتن ا  یجیهو
 بود؛کوچک خانه قرار گرفته   یراییکه در پذ  رنگییمبل چرم و مشک  یرا رو

وار گذاشتم و دستم را نوارش  ینزم یرا رو یفنح یانداختم. خم شدم و آهو
 .یدمسرش کش یرو
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 آشوب... .دل - 

که از   یکوچک   یدر دستش گرفته بود؛ از آشپزخانه یر ش یوانل یککه   درحالی
 که من نشسته بودم؛ معلوم نبود؛ خارج شد.  یسمت 

 !خورهیاز نظر من که اسمت اصاًل به خودت نم -

داشت. سٔوال  یپسرخاله شدن تبحر خاص یفشر  یمرد در حرفه ینا مطمئناً 
ها سانخواستم؟ چرا ما ان یبنده از او نظر  یامطرح است، که آ  جاینا

اظهار نظر  یدنشده؛ نبا یکه از ما سٔوال  یکه تا زمان   یم،درک کن خواهیمینم
 یوارهایو به د  فتمآمده گر   یاتازه به دن  ینگفتم و نگاهم را از آهو  یزیچ  یم؟کن

طرح آجر مانند داشت و رنگ  یواریگشتم. کاغذ د  یرهشده خ یواریکاغذ د
 ینکه ا  یت به مانند رنگ چوب به قرمز بود؛ درس یلمتما یاآجرها هم قهوه

به  یادیعالقه ز یشکارچ  ینکه معلوم است ا  طور ینکلبه از آن ساخته شد. ا
با مضمون شکار که   ییت و تابلوهایواناح  یهاکه تمام مجسمه  یرانظم دارد، ز

ها که ساعت  ییشده بودند. گو  یدهچ  ینصب شده بود؛ با نظم خاص  یوار د  یرو
 ها، تابلوهامجسمه ینب ینشسته و وقتشان را صرف متر کردن فاصله

انگار نه انگار که   زد؛یبرق م  یزگیخانه از شدت پاک  یو...کردند! همه  هایچهقال
 یها و لوسترهابه چراغ یلمرد است! البته برق زدن وسا یک  یخانه جاینا

 نبود. ربطیب  یز از سقف ن یزانآو

 هستم. یوبرزنرمنم آ  -

شدم.   یرهخ  یدشرش  یرا باال انداختم و به قد و باال  امیو کمان   ینارنج   ابروهای
ساده، مرتب و  یهااست. لباس یاننما یز ن یدنشدر لباس پوش یز نظم ن ینا
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و خشکم را جمع   یبود. لبان صورت   یها به رنگ مشک آن  یکه همه  یدهاتو کش 
 کردم و با استهزا گفتم:

 !یوبرزن؟آر -

. به آهو اشاره یستادولرم شده را به دستم داد و کنار مبل ا یر بزرگ ش لیوان
 شد. یرهکه بر لب داشت به من خ  یکرد و با لبخند

 .کنییکه تو فکر م  یمعروف  یوبرزننه اون آر یآره! ول -

بزرگ را باال آوردم  یوان. با تمسخر لیستادما یشروبلند شدم و روبه یمجا از 
 صورتش گرفتم. یو جلو

هست  یر از ش یز که لبر   اییشهش ینسنگ یوانل ینبا ا تونمیم یمن چطور -
 بدم؟! یر بچه آهو ش یهبه 

کنار رفت. نزد آهو   یمرا از دستانم ستاند و از جلو  یوانتر شد. لپررنگ   لبخندش
 را به خوردش داد. یر آرام شآرام یواننشست و سرش را باال گرفت و با آن ل

بشه!  یدانوزاد پ یر ش یشهم شخونه یکه تو  ی،. توقع ندارامیشکارچ  یهمن  -
 ها!نه مراقبت از اون هاست؛یوونکار من فقط کشتار ح

وجودم را در بر گرفت. لحنش  ی. حس بدنوشیدیرا م یر نرمک شنرم آهو
 یکز ا گفت؛یدر تمسخر داشت. درست هم م یشهچندان مناسب نبود و ر

 کندیم یر گرسنه را س یکه آهو  ینداشت. هم یادیانتظار ز یدنبا یشکارچ 
از پوست مار  یاشدم. پرده یرهخ یانسکافه یهاتعجب دارد. به پارکت یجا
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مادر به داخل   یستاره  یفنور ضع  یدنها را پوشانده و مانع از سرک کشپنجره 
 .شدیکلبه م

من    یکلبه برا  ینشدم! ماندن در ا  یزندان   یگرفت؛ احساس کردم در قفس  دلم
 یار بس کرد؛یم یلهپ یشبغض در گلو یواناتح ینا یدنکه با د ینازک دل

 یشکنار رفت و از جا  یشد؛ شکارچ  یر آهو س کهینفرسا بود. پس از اطاقت
 رچیشکا یک  یبلند شد. خم شدم و آهو را در بغل گرفتم؛ ماندن در خانه

 یجغد هستم و جا  یک من هم    کهیناست؛ به خصوص ا  یبزرگ   یار بس  یسک ر
از  یادر گوشه یو طوس ییطال یهابا رگه یدسف یجغد خشک شده یک 
 !ستیخال یار کلبه بس  ینا یوارهاید

 یصدا یکبه سمت درب حرکت کردم، ل یو زدن حرف  یخداحافظ  بدون
 نما شد.قفس کلبه یناش مانع خارج شدنم از انواز و مردانهگوش

 ماهرم. یرزنیمن در شمش -

به بنده دارد؟ نکند منتظر  یچه ربط  ینماهر باشد؛ خوشا به حالش! ا خب
و  یستادا یمروها! روبهکنم؟ چه حرف  یقشاو کف بزنم و تشو یاست، که برا

. یددر دهانش را به رخم کش دستیک و  یدسف هاییددوباره آن مروار
 یس  مامبودم؛ فرق داشت. او با لبخند ت  یدهکه د  ییلبخندش با تمام لبخندها

که در   زد،یلبخند م یکسان   یهدرست شب ریخت؛یم یرونو دو دندانش را ب
 !کنندیم یغدندان را تبل یر خم یک برند  یزیونتلو

 یافردا عصر ب یری؛بگ یاد یراندازیت یا یرزنیشمش یاگر دوست دار -
 ... .یدیمرو د یگهدبار هم یناول یبرا که  ییجاهمون
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 ی! آهوکردیخجالت را درک نم  یمرد واقعًا کلمه  ینابدا! ا  یمبگو  توانمیم  تنها 
! پوست گفت؟یکرده بود و حال چه م  یتیماش را  بخت برگشته را کشته و بچه

 فام یاهس  یو موها  درخشیدیالماس م  ینور درخشان لوستر پر گو  یر اش زبرنزه
 یرا از چشمان شکالت  اهمبود. نگ یختهبلندش ر یشانیپ یرو یز و براقش ن

قدم برداشتم و  یروشنش گرفتم و از کنارش گذشتم. به سمت درب چوب 
 گوش سپاردم.  یشزمان به صداهم

. یجونم رو نجات داد کهین. واسه اخانمیجتشکره هو یهفقط  ینالبته ا -
 ممنونم! یلیازت خ ینهم یا... و بر ینجات ند تونستییم

ی فکر  ی! وقت دادمیو تو را نجات نم شکستیم یمکاش قلم دست و پا ا 
ام؛ وجودم پر از قاتل تلف کرده یک نجات دادن  یکه وقتم را برا کردم،یم

آکنده از نفرت از  یهم فشار دادم و با دل یرا رو یمها. دندانشدیحرص م
 خارج شدم. یواناتآن قبرستان ح

به  توانستمیرفته بود؛ رفتم. نم ینمادر از ب یکه آهو  ییطرف همان جا به
خاک سرد درست در  یانخاطر او را در م ینکنم؛ به هم  یشحال خودش رها

ناتوان   یسرش بچه آهو  یبود؛ دفن کردم. دستم را رو  یدهکه آرم  ییهمان جا
آن  فاقات ینا یشدم. مسبب اصل یرهو با غم به خاک سرد و ظالم خ یدمکش

در وجودم سرک  یامانند چشمه ینهاست. بعض و ک رحمیب  یمرد شکارچ 
 یزم . قرار بود، که هیدم! بلند شدم و آهو را در آغوشم کشیدو جوش یدکش

 یبردم اصاًل برا یادرخ داده بود، که از  یبقدر اتفاقات عجآن یکجمع کنم، ل
 یهاخشک، سبزه  ایهانداختم. برگ  ینگاه   ینچه به جنگل آمده بودم! به زم
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 یدهرا پوشان ینبافت زمخوش  یرنگارنگ مانند فرش یهابا طراوت و گل 
 بودند.

چوب را  یهاتکه ینزم یاز رو یبغلم زدم و به سخت  یر تر در زرا محکم آهو
شدن   یدرا از ناپد  ینشده بودم و ا  یک نزد  یزاست  ینکم به سرزمجمع کردم. کم

 یداپ یشتر . سه تکه چوب بیافتمدر رنگ  یمادر در آسمان الجورد یستاره
و  یز ناچ یار بس  هکردن خان  گرم  ینغذا درست کردن و همچن  یبرا  یننکردم و ا

 یکیانداختم؛ گمان کنم اگر  یدهبه درختان سر به فلک کش یبود. نگاه  یناکاف 
 !افتدینم یها را بشکنم اتفاق خاصآن یهااز شاخه

و در  ینزم یهم فشار دادم و آهو را رو یرا به رو امیو صورت  یگوشت   لبان
 یمنوک انگشتان پاها یرفتم. رو یها گذاشتم. به طرف درخت علف یانم
 آن گرفتم. یو دستم را به طرف شاخه یستادما

درخت جدا گشت و در دستانم   یچک از بدنه  یو نازک با صدا  یاقهوه  یشاخه
 یاهت آهو برگشتم. چشمان سو به سم یستادما یمکف پا  یگرفت. رو  یجا

 یهاداشت. خز   یز دن  یبایبه چشمان ز  یادیز  یار شباهت بس  اشییرنگ و آهو
آن مرد   یکلبه  یمادر مانند لوستر پر گو  ینور کم ستاره  یر و کوتاهش ز  یاقهوه

با آن  توانستینگرفته بود و نم یاد! هنوز راه رفتن را درخشیدیم یشکارچ 
. با لبخند به طرفش رفتم و یستدبا ینزم یروو ناتوانش  یفضع یپاها

 یکودک   یرینبه دوران ش کردمیدستانم را به طرف او دراز کردم. احساس م
 !تنرم و کوچک من اس یبازآهو اسباب ینبرگشتم و ا
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کوچک را لمس کنند؛  ینرم آهو یتوانستند موها امزدهیخسرانگشتان  تا 
و دهانم   یدام بدرباره زهره  یک دور کمرم حلقه شد! به    ینیدستان بزرگ و سنگ

 و طلب کمک باز شد. یدنکش  یادداد و فر  یبرا

 کمک!  یست؟ن جاینا یکمک! کس  -

بودم؛   یشهگرم شد. به گمانم اگر ش  یگر بار سرد و بار د  یک و پا زدم. تنم    دست
و داد  یغبر اثر ج  یمترک بر داشته بودم! صدا  کهینا  یاشکسته و    یاتا به اآلن  

! یدکوب  ینزم یگرفته و دورگه شده بود. مرا بلند کرد و با شتاب بر رو  یدنکش
قدر در عجبم، که چه ینکمن ا وگذاشته بودند   یقلبم آهنگ بندر یبرا ییگو
 ! دستم رارقصدیم هایاست ماهرانه به سبک بندر امینهکه در س  یقلب ینا

ام؛ خارج شد. به هم فشرده شده یهالب یاناز م یبه کمرم زدم و آخ دردناک 
اعتراض  یگشته و کند و مقطع شده بود! صدا  یر شمش یزیبه ت یمنفس برا
و   گل  یان! چشمانم را باز کردم و صورتم را از مدنازکم بلند شدل  یهااستخوان

سمج اشک  یپرده یانها جدا نمودم. سرم را باال آوردم و از مو سبزه یال
! نکند گنجیدینم یز در مغزم ن ی  حت  یچ؛که ه  یتکه در واقع  یدم،را د یزیچ

جمع  یهااشک  امیزخم یها. با دستیدمسراب است؟! از ترس به خود لرز
 شدم. یرهبه او خ یرانرا پاک کردم و ح امیدهکش  مانشده در چش

 ... .ی...چ یگهت...تو...د -

 یمهانفس یتم! ریدنشست و دلم را به آشوب کش لبانش یرو یهیکر   لبخند
 یکه چرا از آن خانه  کردم،یتندتر شده بود و خود را سرزنش م  یاز حال معمول
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کنارم بود و از من محافظت   یشهمثل هم  یستاکاش چ  یزدم. ا  یرونب یدرخت  
 !کردیم

 ید؟ارا انجام داده یحآن کار قب یبه چه حق  -

 یدهپسند یا یحام، که قبمگر کار هم انجام داده یچاره! من بیح؟کار قب  کدام
پهن، ستبر   یکلبلند شدم. ه  یمباشد؟ آب دهانم را با ترس قورت دادم و از جا

و  یلبه زوج ف یشباهت خاص یفظر  یهابا شانه یدر برابر من یبتشو با ه
به صورت   یدهچسب  یهارا تکاندم و با کف دست گل  یمهافنجان داشت! لباس

 ی بارو وضع اسف  یدهچسب  یمها به صورت و موهارا پاک نمودم. گل  امیگندم
را صاف و استوار نمودم، تا  یمعقب رفتم و صدا یرا به وجود آورده بود! کم

 جلوه ندهم. یفزمخت و طلبکارش ضع یدر برابر چهره

 !یح؟کدوم کار قب  یقاً دق یدبگ شهی...جناب میزهآم...چ -

 یهمه ماجرا ینو حالت تهوع داشتم! ا خوردیم یچبدجور به هم پ دلم
سه ساعت واقعًا   یدشا  یاآن هم تنها در دو    یبموجودات عج  یدنگوناگون و د

 اشیحالم را بدحال کرده بود. فک بزرگش را به هم فشرد و با چشمان مشک 
که   یاشکسته شده یآورد و شاخهرا باال  اشی. دست چوب یستبه من نگر 

 در دستم بود را گرفت.

 !ست؟یزیچه چ ینا -

درخت را  یهم فشار دادم و با هراس شاخه یو خشکم را رو یگوشت   لبان
 کردم.  یمپشت کمرم قا
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 ... .یچیه - 

شانس سرکشم به کدام سو رفته است؟  دانمیکرد. من نم  یز را ر چشمانش
 گرفتیقرار نم یعروسک چوب  یکسر راهم  بر  گاهیچاگر من شانس داشتم ه

با آن کاله قرمز  یعروسک چوب  ینا یچهره ی. کمکردیو مرا بازخواست نم
 وزده داشتم. ذهن زنگ  یکه با او خاطرات  ییآشنا بود؛ گو یمرنگش برا

دراز و   ینیبا ب  یعروسک کوچک چوب   یک از    یریبه کار افتاد و تصاو  وارمیماه 
 رد شد. امزدهیرتچشمان ح یاز جلو اشجیغییغ ج یصدا

 !ی؟هست  ینوکیو! تو...تو...پینمبب یساوا -

بلند  ییقهجل یک شد.  یرهبه من خ اشیشد و با چشمان چوب  سینهبهدست
 کیویینوکرم قرمز به تن داشت و شباهت او به پو سبز رنگ با کاله بابا  یچرم
 بود! ینقابل تحس هایمیبچگ 

 !ینوکیوپ یهستم. پسرعمو جیووینمن پ -

، که بود یچه کس ینوکیو! مگر خود پینوجیو؟از تعجب باز ماند! پ دهانم
که کاماًل با   داد،ینشان م یندراز نبود و ا اشینیداشته باشد؟ ب یز پسرعمو ن

که من  یباور کنم، که در داستان  توانمیمگر م یکنمن روراست است، ول
شود؟! مثل  پیدا یز ن یکارتون   هاییتو شخص وکیوینپ یسر و کله نویسم؛یم
 یادز یز ن یبود و احتمال رخ دادن هر اتفاق  یبعجا ینسرزم جاینا کهینا

 است!

 کنی؟یم یش...شوخ  -
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 چوب را از دستم ستاند. یشکسته شده یشد و شاخه یکمن نزد به 

 کند؟یچوب در دست شما چه م  یشاخه  یندارم؟ ا  یمگر بنده با شما شوخ   -

 یهاداره نفس یگهرمان د ینا یکش داده شده؛ ول یادیز یگهد دونممی
 یچهار صفحه یاکردم تا سه   بینییشجور که من پو اون کشهیآخرش رو م

طول   ذارمیتر هم بشه اما نمکم  یا  تر یش...البته ممکنه برسهیبه اتمام م  یگهد
 بکشه!

 مبارک! یر،تأخ یبا کم عیدتونم

 یدکن  یک آن را ال یدشما با یر مشاهده پست ز برای

 

 خواستمینم یکام، لانجام داده یکار ناپسند  دانستمیمن من کردم. م کمی
 قبول کنم. یاباور 

 ...شکست!ینا -

 ینوکیوبه پ یادیز یار را با تمسخر باال انداخت. گرچه شباهت بس ابروهایش
تر و حدودًا چند درشت یکلشرنگ و ه یقاییآن آفر  پوست یکنداشت، ول

 بود! ینوکیوبرابر پ

 ید؟شکست یاشکست  -

 ینهشد! دست به س یز صبرم لبر  یگ کم دماجرا را گرفته بود و کم یپ زیادی
 گفتم:  ییشدم و با پررو
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 خودم شکستم! - 

 تأسف تکان داد و شاخه را به بغلم پرتاب کرد. یبه نشانه سری

 شوید؟یشما ناراحت نم یارا بشکند؛ آ  یتانپاها یادست  یکساگر   -

جز سکوت   یکردم. حرف حق جواب   یار انداختم و سکوت را اخت  یینرا به پا  سرم
 یمبرم  یاز شکن بود، که نچنان دنداناش آنگونهنداشت! الحق که جواب سٔوال

 کردم!  یداپ یبه دندان مصنوع 

به وجود آمده را  ینبتوانم جو سنگ یکم  یار بس یزانکه حداقل تا مآن برای
 بردم. یگرید یخاتمه دهم؛ موضوع را به سمت و سو

هم...شما رو هم پدر ژپتو درست کرده؟! -  ا 

. یدشان کشخشک   یتنه  یرو  اشیطرف درختان بلوط رفت و دستان چوب   به
. شلوار گشاد، زدیلنگ م  یز ن  یشپا  یطرز راه رفتنش به شدت خشک بود و کم

به  اشیبا کاله بزرگ، قرمز و باباکرم یناجالب یرنگش هارمون  یو آب  ینخ 
 داشت! یز ن یرنگ  یاپوست قهوه کهینوجود آورده بود به خصوص ا

نیرخ -  خواهر پدر ژپتو ساخته شدم! یتو؛! بنده توسط ج 

شود!  ایدپ یز ها نگوشه کنار   یندر هم یز ن یتام و جر  یمانده بود سر و کله کم
 اصاًل مگر ژپتو خواهر داشت؟!

 ییجورا یکنگهبان درختان جنگل است و  ینوجیوکه معلوم است؛ پ  جور این
که سر تا سر   یرتی! سرم را تکان دادم و با حشودیها محسوب مآن یلوک

گرم  یمنس یکشدم. به مانند  یرهوجودم را در بر گرفته بود به رفتنش خ
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 ی  . حت رفتزد و با شتاب از کنارم  یلیه صورتم سبود، که به ناگه ب یتابستان  
 گویندیاز او سٔوال بپرسم! م یشتر را نداده بود، که ب ینفرصت ا یرانبه من  ح

هراس بودم، که نکند   یندر ا  ینک و من ا  یستن  یخبر   یز ن  یتا سه نشود از باز
 یافتم،که در جور ینبرخورد کنم. ا یگریراه با شخص مرموز د یانباز در م

 یار درختان هم بس یاز قضا رو هبود، ک اییاخمو، جد یار شخص بس ینوجیوپ
 یو آهو را از رو یدمفامم کش ینارنج  یشانپر  یبه موها یحساس بود! دست 

مانند   ینکآمدنش تا ا  یاکه از زمان به دن  یناتوان   یآهو  یچارهبرداشتم. ب  ینزم
 یوان. آخ! حشدیم یدهطرف و آن طرف کش  ینبرنج به دست بنده به ا یگون 

خشک و  یهاخم شدن و جمع کردن چوب ر با یستزبان بسته! پس از ب
باالخره به  ینزم یرو یدهزردفام آرم یهاشاخ و برگ یانرنگ در م یاقهوه

 یبه سمت خانه  یر ناپذ  یفتوص  یجمع نمودم و با خوشحال  یزمه  یکاف   یزانم
ل  ینهر چه زودتر از شر ا یدحرکت کردم. با یدرخت  سر،  یرو یدهخشک یهاگ 

به سمت  گرمیانذهن طغ یراحت شوم. به طور ناگهان  یمهاصورت و لباس
ل ینزم یرو یالدست فر رفت، که به یزمان  ها فرو رفتم. همان افتادم و در گ 

آشنا گشتم. با  یالفر یاصل یتو من با ماه باریدیکه باران م  یریغروب دلگ
 یایم،*نت او کنار بیاهنوز نتوانسته بودم، که با خ** یدم؛کش  یآه  یالفر  یاد
گفته بودم، که به دنبالش   یستابه چ ینهم ی. برایمداشت یاز به او ن ما یکل

 مان باشد!همراه یتمأمور ینا یتا در ادامه یم،برو

را  یچوب  یهاام پلهگذاشتم و دستان عرق کرده  ینزم یرا رو هایزمو ه آهو
 ظالم! یهاپله ینن ماندم و المس نمود. دوباره م
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 یچوب   یخانه  یو دو تا با ترس و بدون وقفه باال رفتم. از اندرون  یکیرا    هاپله 
از  یامدهکه ن  داد،یم یو نشان از آن شخص سوم آمدیم یامردانه یصدا

رنگ و کدرم را با حرص در حدقه  یاحضور او هراس داشتم! چشمان قهوه
 یشدنش عصبان  باز درب از  یان را باز نمودم. گوروش یاچرخاندم و درب قهوه

مرد  یکبه اطراف نگاه کردم.  ی! با کنجکاویدکش یغ که بدجور ج یراشد، ز
 یهابا گل یقال یرو مترییسه سانت  یاکوتاه دو  یبا موها یکلدرشت ه

 زده بود. یهفام تکسرخ یمخمل یهاقرمز رنگ نشسته و به بالشتک  یمیقد

از هرگونه   یبشقاب فرق سرش عار  یک  یداشت و به اندازه  یکم  یموها  مرد
 یلوهشت ک یاداشت؛ حدودًا هفت  یز اضافه وزن هم ن یمو بود! انگار که کم
 یکردم و به دقت همه جا را بررس  یز را با تعجب ر امیدهناقابل! چشمان کش

درست در  و یدهاش را پوششده یدوزمنجوق یروبند مشک  یز ن یز نمودم. دن
را به  اشیشگیهم حالت هم یستانشسته بود. چ یمو یدمرد سپ یروهروب

بلندش  یشانیکه بر پ  یمانند طلبکارها با اخم ینهخود گرفته و دست به س
 است. یستادهسر مرد ا یباال یقاً نشسته بود؛ دق

 یرا از جلو  شانیلجباز فرفر   یرا مرتب کردم و تارها  امیمواج و نارنج   موهای
 یدرآوردم و کم یمرا از پا یو گل یفکث  یهاگونم کنار زدم. چکمهصورت گندم

با   یقرمز باف گلدست  یقال  یخسته و ناالنم توانست نرم  یبعد انگشت پاها
مرتب   یکامواها  ینرا لمس کند و در ب  رنگیریش  یینهپهن سبز و زم  یهابرگ

 ور شود.بافتش غوطهو خوش

 سالم! -
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بودند؛ که از سالم خالصانه  یز و دن یستاتنها چ ینبرگشت و ابه طرفم  هانگاه 
پهن و پرپشت   یمرد کچل با آن ابروها  ینا  یاام استقبال کردند! گوو صادقانه
که بدجور با هم در جنگ و جدال بودند؛ سالمش را به عنوان   اشیجوگندم

 ه یمن یشانو پر  واجم هاییشدبش سرو کرده بود! نگاهم از ر یصبحانه یک 
کوتاهش   یشانیرقصان در پ  یهاو چروک  ینگرفته شد و به سمت چ  یدشسف

مادر آفتاب سوخته شده  یکه بر اثر نور ستاره  اشیرهت یرفت. پوست سبزه
 در تضاد بود. یدشکوتاه سف  یبلند و موها یشبود؛ بدجور با ر

 !ید؟چه کار دار جاینو ا یدهست یبپرسم، که شما ک  تونمی! میدببخش -

منتقل شد.   پاسخیسٔواالت ب   یبه متروکه  یامدهماند و ن  جوابیهم سٔوالم ب   باز 
و خشکم را جمع کردم و بعد از انداختن نگاه کوتاه و  یبغ کرده لبان گوشت 

ل  یسرگرم باز یز به سمت دن ییگذرا  ییقه یرو خشک شده یهاکردن با گ 
 رنگم شدم. یکت چرم و مشک 

 رادرم هستند...آدام!ب یشانا -

 نوایو آن طفل ب  یز نبود، که به دن خیالییگذاران و ب همان پسر خوش آدام
! یدر امان باشند؟ آر یزاقوم ست یرانپ یر و شمش یغ کمک کرد، تا از دست ت

کار و دفعه ذهن فراموش ینگمان کنم خود خودش باشد! شگفتا، که ا
کنج لبان   هک  یحیشد! با لبخند ملراه ن یمهن یقنمود و رف اییاری وارمیماه 
رفتم. در کنار  تر یک تکان دادم و نزد یشده بود؛ سر یو کوچکم نقاش یصورت 
 مویییب   ییرهو به آن دا  یستادممعلوم نبود؛ ا  یگراند  یکه بودنش برا  یکارمن

 .یستمقرار داده بود؛ نگر  یتکه فرق سر آدام را مورد عنا
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 وقتم! شگفتا...خوش - 

داشت؛ سکوت  یمهاها و حرفکه سٔوال یقبل تنها جواب  یهامثل دفعه و
 شناختمیآدام را نم  یز دن  یفاتو تعر   هایفبود و بس. اگر به لطف توص  رحمیب 

سکوت او را درک   یاصاًل فلسفه  ینکا  یکنکه او الل است، ول  گفتم،یبه حتم م
 .کنمینم

به من بزند. من هم از فرصت استفاده نموده و از او   یآدام آمده بود که سر   -
 کردم.  یخداحافظ 

 ییلهو نگاهم از سر طاس آدام که به وس  یدباال پر   امیمرتب و نارنج   ابروهای
 شد؛یم یدهخانه د یهاکه در گوشه کناره رنگییریش یااستوانه یهاشمع 

روبند   یر پنهان شده در ز  ییآهو  یمشک   یهاگرفته شد و به چشم  درخشید؛یم
 ماند. یرهخ یز دن یو مشک  ینخ 

 !ی؟چ  یبرا یخداحافظ  -

شکلش  یطانیو ش یقلم یآن ابروها یر در ز اشیو مشک  ییآهو چشمان
شده و  یدوزپشت آن روبند منجوق یدرخشش به خوب  ینو ا درخشیدیم

 بود. یانفامش نما یمشک 

 ! آیمیمن هم با شما م -

 یا. شانهیستمنگر  یستاو با تعجب به چ یدباال پر  امیو نارنج  یهالل ابروهای
 یخانه رنگ یریش یینهبا زم یگلباال انداخت و به فرش گل تفاوتییاز سر ب 
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ست! بدون اشتها! چقدر هم خوشآید؟یچه، که با ما م  یعنیماند.    یرهخ  یر دن 
 !کندینظر ما را بخواهد؛ خودش، خودش را دعوت م کهینا

و از  یستادما یز دن یروبهرو یقاً دست به کمر شدم و جلوتر رفتم. دق طلبکارانه
تر بتوانم نشسته بود؛ سرم را خم نمودم، تا راحت ینزم یکه او رو  ییجاآن

 .ینمپنهان شده بود؛ بب یر تکه پارچه از جنس حر  یک آن  یر اش را که زچهره

 بپرسم که چرا؟! تونمیوقت ماون -

در حالت نشستنش بدهد؛ روبند را باال زد و استکان کمر   ییریتغ  کهینا  بدون
 نمود. یک نزد اشیرا به لبان نازک و نارنج  یچا اییشهو ش یک بار

آن را به اتمام   یدبا  یز ماجرا نقش داشتم...و خودم ن  ینکه من در شروع ا  یراز  -
 برسانم!

 یها براحرف یننداشت؛ پس ا یماجرا دست  ین! او که در اگفت؟یم چه
زبانم به گوش  ییلهها را به وسگرفتم، که سٔوال  ینبر ا یم! تا تصمیست؟چ
و  یدکچلش کش  یمهبه سر ن یآدام قصد رفتن نمود. دست  یابرسانم؛ گو یز دن

 اشکوتاهو   یلیمستط یهااز هرگونه مو را با ناخن یعار ییرهدرست آن دا
بلند شد. از  یشو از جا یدکش  اشیدر محاسن بلند و جوگندم یخاراند. دست 

. یستادما  یستاها در کنار چاز آن  ینسبتًا دور  یکنار رفتم و در فاصله  یز دن  یجلو
 یشروبهرفت و رو یز به سمت دن یاندازدبه ما ب ینگاه  کهینآدام بدون ا

 یشمان الجوردبلند شد و به چ  یشجا  ز به احترام برادر بزرگش ا  یز . دنیستادا
مزاحم محاصره شده بودند؛ نگاه کرد. آدام   یهاو چروک  ینآدام که توسط چ

پشتش را باال انداخت و دستانش را دو طرف صورت و کم  یدپهن، سف  یابروها
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را ُمهر کرد.  یز دن یدبلند و سف یشانیاش پبرادرانه یقرار داد و با بوسه یز دن 
هر بآن غبطه خوردم و  یز بود، که به حال دن یادزخواهر و برادر  ینا ینقدر م 

 یاتنها من فقط از دن یکتر کرد، لبرادر بزرگ یک داشتن  یدلم هوا یالحظه
و آن  ینهر روز از ا یطنتشکه با تمام ش  یاریبرادر کوچک داشتم. دان یک 
 رتاز سر حس ی! آه داردیبر نم یشهاکردن  یتو دست از اذ کندیم یاخاذ
به طرف ما به  ینگاه  یمن ی  بدون حت  یز از دن ی. آدام پس از خداحافظ یدمکش

 کردم؛یخارج گشت. درکش م یدرخت  یسمت درب رفت و با عجله از خانه
در   یز کردن آدام بفهمد، که دن  یببا تعق  یزاست  ینسرزم  یاز اهال  یکی  یاگر روز

از  چییو سرپ ت*نیاخ** یلبه دل یزاست یرانقطعًا پ کند؛یم یکجا زندگ 
ام شده یز با هم گالو ی! با ابروهاآویزندیها را به دار مآن یدستورات هر دو
بود، که چرا  ینا فهمیدمیکه از او نم  یزیشدم. تنها چ یرهبه رفتن آدام خ

و نه  یندارم؟! نه سالم یحضور جاینمن در ا ییکه گو  ،کندیرفتار م یجور
که نکند من هم به مانند   کردم،یشک م  دمکم داشتم به خو! کماییخداحافظ 

 هایینشست و نعلبک  یز ! دنیندمرا بب تواندیام و آدام نمروح شده یستاچ
 اییرهدا یانقره ینینازک را در س اییشهش یهاو استکان ییو دور طال یدسف

 یشو زانو ینطور که دستش را به زمگذاشت و همان  یسلطنت  یهابا طرح
 رو به من گفت: یدیبلند شود با لحن آرام و الق یشگرفته بود، تا از جا

رفتار  گونهینا ینهم ی. براآیدیها خوشش نم. آدام از زنیدمغموم نشو -
 !کندیم

 یهابا ستاره یدسف یاز طرف من باشد؛ پرده یمنتظر جواب  کهینبدون ا و
ها خوشش خانه رفت. اصاًل از زنزردفام آشپزخانه را کنار زده و به اندرون آشپز 
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براقش خوشمان  یاز او با آن کله یز ها نبه من چه؟ ما زن یاید؛که ن  یاید،ن 
 ابدا! ست؟یکرده؟ فکر کرده شخص مهم  ی. آدام با خودش چه فکر آیدینم

 شگفتا! -

 یشگفتا بود، که به اندازه یکه از زبان قاصرم خارج شد؛ کلمه  یاکلمه  تنها
طور که دهانش را باز کرده بود را خنداند. همان یستادار چخنده ییفهلط یک 

دسته  یر بود؛ شمش یدندر حال خند شنیدمیکه تنها من م  یبلند یو با صدا
 آورد. یرونب گشو برنز رن یاز غالف فلز  یشاژدها یهابا طرح ییطال

 اشکال ندارد جغدک! -

واقعًا  یالفر  رنگ یفسفر هاییغ ج یاز حرص بودم! جا یاتوده ینک من ا و
که   شد،یرنگش چنان قرمز م یدبود؛ صورت سف جاینبود. مطمئنًا اگر ا یخال

 !کردیم یدابه هلو پ یشباهت خاص اشیاقهوه یهاو مک  با آن کک 

 ی طور که با وسواس آن پارچههمان یزشتمسخرآم یهابا خنده چیستا
به طرف تنها  سابانیدیبراقش م یر شمش ییغهت یو سبزفام را روطور مخمل

 حرکت کرد. یز دن یدرخت  یاتاق خانه

 ی هااز شانه یکی یآمدم و تشت را رو یینپا یچوب  یهااز پله یسخت  به
 ینزم  یرا رو  یدفامجلوتر رفتم و خم شدم، تا تشت سپ  یقرار دادم. کم  یفمظر 

ها و دستم را به کمر دردمندم گرفتم. دوباره به سمت پله یستادمبگذارم. ا
به سمت تشت  واز آب را برداشتم  یز لبر  یکیو پالست ینسنگ یرفتم و بشکه

از هر  یو عار یخاک  ینزم یو بشکه را رو زدمینفس محرکت کردم. نفس
و من  یدبه اتمام رس پایانیراه ب  ین. باالخره اکشیدمیگونه سبزه و علف م
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و دستم را  یدمکش  یقی. نفس عمیدمجا بود؛ رسکه تشت در آن  یگاهیجا به 
 هاییو چتر   یدمبود؛ کش  تهبلندم نقش بس  یشانیپ  یکه رو  یعرق   یهابه دانه

وارانه دارم را کنار زدم و پشت گوشم انداختم. وزغو موج ینارنج  یبلند شده
بود؛ شروع  یکیسترنگ و پال  یدسف  یکه در بشکه  ینشستم و با آب  ینزم  یرو

گونه بود و به طبع، و شب  یکدرون تشت کردم. هوا تار  یهابه شستن ظرف
و بدون نقش و نگار نداشتم. سرم   اییشهش  یهاظرف  یرو  یو تسلط کاف   یدد

نگاه انداختم.  ماهیب  یک ل رنگ،یارا بلند کردم و به آسمان صاف و سورمه
به تن کرده  یاهبود و س ینبودن ماهش در سوگوار یکه آسمان برا ییگو

 یدارینرمک زمان د. گمان کنم، که اکنون عصر باشد و نرمیدمکش  یاست! آه 
 زد،یم یاددر درونم فر  یزیچ یکاست.  یدهفرا رس کارچیدوباره با آن مرد ش

آن   یو درخشان بکشم و به سو  اییشهش  یهاظرف  ینکه دست از ساباندن ا
حرف  یو اجازه کردیغرورم آن حس را سرنگون م یکنبم، ولبشتا یشکارچ 

 هاییریخود درگ ینگفتم و کالفه از شدت ا ی! نوچ دادیزدن را به او نم
گونم سرخ  یاقوتبه انگشتر    یبلند شدم. نگاه   یمگشتم و از جا  یمتسل  امیذهن

 ینا یر در غ یرم؛بگ یادرا  یرزنیشمش یدانداختم و عزمم را جزم کردم. من با
و کوچکم   ی! لبان صورت گیرمیو ارباب قرار م  یستاتمسخر چ  یبرا  یلیصورت دل

. کردمبه سمت جلو حرکت  یامورچه یهاهم فشار دادم و با قدم یرا رو
مردد   یکم  یبا آن شکارچ   یدار د  یبه دلم افتاده بود و برا  اییدهشور  یدلشوره

! به یایمخودم از پس خودم بر ب یشهمثل هم یدبا یست؛ن یابودم. چاره
 زالل حرکت کردم. یو به سمت آن رودخانه یدمسرعت بخش ییهاقدم

 باشه! یکار درست   یشکارچ  یناعتماد کردن به ا یدوارمام -
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ها در از انواع برگ یدهو پوش یگل  ینزم یرا رو یمرا خاراندم و پاها امشقیقه 
 یهاکم سبزهآمدم و کم رونیب اییره. از قسمت دایدممختلف کش یهاطرح
 شد. یاننما ینزم یرو

 یمنتظر آن صدا  یمهابه قدم جلو رفتم و نگاه سرگردانم به اطراف و گوش  قدم
نواز بود، تا آواز آب را بشنود! هوا هم به طبع روشن شده و گوش  یرودخانه
و درختان بلندباال  یلکه چندان به دل  یسرسبز یهامادر از پشت تپه یستاره

 یالو داغ خود را از البه تاخمعلوم نبودند؛ مادرانه نور گس یدهسر به فلک کش
آشنا  یمها براکم درختان و بوته. کمدادیشاخ و برگ درختان بلوط عبور م

 یدبه گوشم رس یادادند، که راه را درست آمدم. زمزمه ینگشتند و نشان از ا
زدم و با نگاهم آن  ینبود. لبخند گر یانآب طغ یبه نوا شباهتیکه ب 

 امیامورچه  یهابود را نوازش کردم. قدم  یاننما  ویمکه در جل  یزالل  یارودخانه
آب رودخانه و آواز پر مهرش حال   یدنکردم. د  یدنرا رها کرده و شروع به دو

 عوض کرده بود. یشهرا مثل هم یمو هوا

رودخانه بود  یبهکه ل یسنگ بزرگ  تخته یو رو یدمدست کش یدندو از 
 یدر آوردم و در آب فرو بردم. خنکا  امیمشک   یهارا از چکمه  یمنشستم و پاها

و  یدسرک کش یمگون پاهاو گندم یفظر  یهاانگشت یالالبه یریدلپذ
 یرا به فراموش یرزنیو فن شمش یرا از تمام جانم زدود! شکارچ  یخستگ 

بود!  یمروبهکه رو  یانخوردهبکر و دست یعتسپردم و مدهوش شدم از طب
 هایییک ها و پالستبود؛ تا به اآلن پر شده بود از زباله  ینزم  جاینمطمئنًا اگر ا

 .کشدیها طول مها قرنشدن آن یهکه تجز 

 !یمانسان بود یها کماگه ما انسان شدیم یچ  -
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 تعجب سرم را باال آوردم و نگاه کنجکاوم را دور تا دورم چرخاندم، تا صاحب  با 
نور  یر اش که زپوست برنزه یدنکنم. با د یدامردانه و آشنا را پ یآن صدا
 ینرنگش که در ب  ییو کهربا  یدهکش  یهاو آن چشم  درخشیدیمادر م  یستاره
که  یدم،فهم د؛پنهان بو اشیپرپشت و بلند مشک  یهااز مژه یانبوه 
 بلند شدم. یم. به رسم ادب از جاستیشکارچ 

 سالم! -

و   یو با طرح مارش را در غالف فلز   ییدسته طال  یر را تکان داد و شمش  سرش
 بود؛ فرو برد. یزانکه به کمرش آو  طرحشیب 

 خانم؟ یجهو یامبارزه آماده یبرا -

را از   یاو دن زدمیرا آتش م  هایجدست خودم بود تمام جغدها و تمام هو اگر 
 یقیاحت شود! نفس عمرا ر  یشکارچ  ینو ا یستاچ یالتا خ زدودم،یها مآن
 یو کوچکم را رو  یو دستم را از شدت حرص مشت کردم. لبانم گوشت   یدمکش

 .دکنن  یریزبانم جلوگ ییگوهم فشار دادم، تا از هرگونه گزافه

ها آن  یگونم کنار زدم و همهصورت گندم  یو مواجم را از جلو  ینارنج   موهای
سرم بستم، تا   یها را باالآن  یارا به پشت سرم جمع کرده و به صورت گوجه

 یرونرا از آب رودخانه ب یممزاحم نشوند. پاها یرزنیدر هنگام آموزش شمش
بلند و چرمم   یمهن  یها را در چکمهآن  یمکردنشان مستقآوردم و بدون خشک 

بلند  یمزدم و از جا یمرا بستم. دستم را به زانوها شانیپشت  یپفرو بردم و ز
براق و  یر که مشغول در آوردن شمش ییبه جلو نهادم و به او یشدم. قدم

 یشانیپ  یو کوتاهش را از رو  یمشک   یشان،پر   یشدم. موها  یرهبلندش بود؛ خ
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اش را باال انداخت. مردانه یپرپشت و هالل یبلندش کنار زد و ابروها 
 گفتم:  یقرار گرفتم و با لحن محکم و استوار یشروروبه

 ام... .آماده -

 

*** 

به دنبال زمان افتاده بود و زمان به سرعت و بدون  یادرنده یوانکه ح  گویی
ظالم به جلو  یهاو ساعت هایقهدق ها،یهها، ثان. لحظهگذشتیوقفه م

و چندبار به دور خود  ینکوچک و بزرگ ساعت چند  یهاو عقربه رفتندیم
به هم  یدتر ایبا مهارت ز هایر و شمش یشتر . قرارها روز به روز بگشتندیم

و  آمدیکه از پس خودش بر نم یآشوب آن دل ینک. اشدندیم یدهکوب
کرده   یداقدر مهارت پآن یرد؛را در دست بگ یر شمش یک  ی  که حت   توانستینم

با  امیمرد یونرا مد هاین! و تمام ابودیم یفده تن را حر  ییبود که به تنها
که آن را  ایالتیپوست برنزه و چشمان شک ی،براق و لخت مشک  یموها

را در غالف  امزاکییک ز ییغهبا ت یادسته نقره یر . شمشامیدهنام یشکارچ 
بلند خود را پاک نمودم. دوباره  یشانیپ یو برنزش فرو بردم و عرق رو یفلز 

لبان   یرو  یرنگ گشتم و لبخند کم  یرهخ  یوآر  فامییو کهربا  یدهکش  یهابه چشم
 یگر وقت بود، که د  یلیخ  رحمیب   شکارچینقش بست. آن    امیصورت   و  یگوشت 
 یساده است. به سادگ  یلیبرزن شده است. اعتماد کردن خ یومن آر یبرا
 آب خنک در تابستان! یوانل یک  یدننوش

 ... .یالحظه با من ب یه -
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 یرنگم را به پشت گوشم انداختم. ابروها یمواج و نارنج  یاز موها ایدسته 
. شگفتا! با او به یستمپرپشتم را باال انداختم و با تعجب او را نگر  و یهالل

زبانم  ییلهکجا بروم؟! دهان باز کردم و سٔوال مطرح شده در ذهنم را به وس
کنار رفت و   یماز جلو  یهمفیخودت م  یابه گوش او رساندم و او هم با گفتن ب

 یهاشروع به قدم زدن کرد. پشت سر او به راه افتادم و نگاهم را به درخت
 هاینداشتم. چه سخت  جاینکه در ا  هاییینبلوط سوق دادم. چه تمر  یآشنا

 یجیدرختان شاهد مو هو  ینا  یهاتک برگکه تحمل نکردم. تک   ییهاو بغض
سرسبز   یهاسبزه  ینک اتمن بودند! تک   یهاو حرص خوردن  یوآر  یهاگفتن

من بودند! و حال گرچه اعتماد  ییدانهناام یهاشاهد قدم یندر زم ییدهرو
در جدال با خود هستم، که تمام  یکننکردم، ول یداپ یورا نسبت به آر یکاف 

 یرونرا از دل کوچکم ب  هاینهکه در حقم شده و تمام آن ک  ییها*نتیاآن خ**
 !یختندآو یبانمها به گر که آن  یبند و دار از و آزاد شوم  یزمبر 

را کنار  ینهک تواندیاعتماد را معنا کند! نم خواهدینم امیدهد ینامرد قلب
. رودیم  یاهیسر هم شده و دلم رو به س  ینهکه آجر به آجر آن با ک  یرابگذارد، ز

که مرا در  اییشانیپو ماه یکیفلور، ارباب تار یال،خان، فر از سهراب ینهک
زمستان  یخود را فدا رختاند یزدهیخ یهاداستان خودم غرق کرد! برگ

 یهابرف یو رو افتادندیم یندرختان بلوط به زم یهاکردند و از شاخه
 !آرامیدندیآرام م یدفامسپ یشدهآب

از آن دور  یوآر طور یچوب  یکم کلبهنبود و کم دلیلیدرختان ب  ییآشنا این
 یمهاو در کنارش به قدم یدمسرعت بخش یمهاشد. به قدم انیها نمادست

که دور و اطرافم را گرفته   هایییاهیو س  هاینهک  ینقدر در فکر اادامه دادم. آن
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کلبه به ما! و شگفتا   یا  رسیدیمما به کلبه    یاآ   یدمبود؛ غرق شده بودم، که نفهم 
 د!بو یدکه از من بع  یالیمختص به فر  هایبازییجگ  یناز ا

 آشوب! -

 ینفرت از آن روز ینآمد، که به شدت از اسم آشوب تنفر داشتم و ا یادم
 کهینا یلخان به دلکه عمه به من گفته بود سهراب گرفت،یسرچشمه م
 ام ایینهتنفر روز به روز در قلب ک  ینو ا  یدبودم؛ مرا آشوب نام  اشیآشوب زندگ 

 یخودش در دلم قصر بزرگ  یراکه حال ب  یابه گونه رفتیآجر به آجر باال م
به آشوب   یهشب  یپژواک   یرانمح  یهاکه گوش  یساخته است. و شگفتا از آن روز

نمود و  یرانتنفرم را و یاش خانهبم و مردانه یکرد! صدا  یافتدر یورا از آر
پر  یادن خواهدیآشوب به دلم نشسته است، که دلم م یقدر واژهآن ینکا

 !آوردیم نبه زبا یوبرزنکه آر  ییهاشود از آشوب

 بله؟ -

 یغ تبل یدشو سف دستیک صاف،  یهاو دوباره با آن دندان زندیم لبخندی
گرم   یدر آن دو گو شومی! غرق مکندیدندان نداشته را م یر برند معروف خم

دوخته و منتظر  رنگشینازک و کالباس یهابه لب یمهاو چشم یشکالت 
 .شوندینوازش مگوش  یصدا یدوباره نیدشن

کوچک   یکلبه  یاش درب چوب با دستان بزرگ و مردانه  حرفینگفت و ب   چیزی
اعتراض خود را نسبت به حضورمان نشان  یدنکش  یغ را هل داد. درب با ج

ناباورم آشکار گشت. با روشن  یدگانکلبه در مقابل د  یبعد فضا یداد و کم
ضد و  یهاشده بودند؛ سوال یختهه سقف آوکه ب  یارشته یهاشدن المپ
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خطرناک مغزم را از کار  یروسیدوباره به سراغم آمدند و مانند و یضنق 
 هایییخشک شده؟! پس آن نقاش یواناتهمه ح انداختند! پس چه شد آن

که به  یاو کمان، گرز و تپانچه یر برفت؟! ت یبا مضمون شکار به کدام سو
و  گل  همه ینشتافت؟ شگفتا از ا یار بود به کدام د یزانآو ینخون یوارهاید
آالت شکار را پر کرده است! زبانم قاصر شد و  ینا یخال یکه جا یاهانیگ

 یکه رو  فامییآب  طور ینیچ یهارز در گلدان یهاگل  یهاساقه ینگاهم سبز 
. آب دهانم را با وجود کردیبودند را دنبال م یدهآرم یانسکافه یهاپارکت
کار متنفر بودم،   ینن که از ایکه در دهانم بود؛ قورت دادم و با ا  اییخشک 

کردم. به جلو قدم   امزدهیخو    یدهشروع به شکستن قولنج انگشتان کش  یکنول
 یاقهوه یوارهای. به سمت دیدمکلبه کش  یرا به اندرون  یرانمنهادم و تن ح

شده از  یقاشن یتابلوها یروشن از جنس چوب رفتم و سر انگشتانم را رو
کاسته   امیرانیح  یناز ا  یکم  یدتا شا  یدم،کش  بود؛  یختهآو  یوار که به د  یعتیطب

. و من در یستن یشب یقتیحق هاینا یشود و من  ناباور باور کنم، که همه
 !یستتلخ ن یقتحق یز ن یشهبردم، که هم یمکان پ ینلحظه و در هم ینهم

 ...جا چه خبره؟!ین...ایا -

چشمانش مستغرق   یشکالت   یانوسقرار گرفت و دوباره من درون اق  رویمبهرو
و به ناگه سر  یزمبر یوانداغ را درون ل یهاگشتم. دوست داشتم آن شکالت
 ام!خوار هم که شدهبکشم! چشمانم روشن باد! آدم

 شگفتا! -
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کلبه و   ییراتتغ  یرتح  که توانست بار   یاتنها واژه  یگریبه مانند هر زمان د  و 
 خوار شدن مرا به دوش بکشد؛ تکه کالمم شگفتا بود و بس!آدم ینهمچن

شد؛ من از غرق  یاننما اشیلبان نازک و کالباس یلبخندش که رو یدند با
مرد  ینبردم، که ا یپ ینو به ا یافتمنجات  رنگشییشدن در چشمان کهربا

 هست! یز ن نجاتیقبودنش، غر  یعالوه بر شکارچ  یشکارچ 

 باشم... . یشکارچ  خوامینم یگهد -

 گشتم.  امیسٔوال قبل  یبرا  یگریبه دنبال پاسخ د  امیجیبا گ  یشهمن مثل هم  و

 چرا؟! -

 یشتر که ب یگذاشت و با لبخند مهربان  جوابیسٔوالم را ب  یشهاو مثل هم و
 دانم،ی! من نمیدپر  یگر د یبه شاخه یااز شاخه دیدم؛یلبانش م یاوقات رو

 !بردیم یها چه سودسفسطه بافتن یناز ا یوکه آر

 یه؟عاشق چ یاوم...نظرت درباره -

 یکلمه بپرسد؟ آخر برا  ینا یبود، تا نظرم را درباره یدههمه راه مرا کشان این
بنشاند؟ لبان  یچه؟! سٔواالت مرا رد نمود، تا سٔوال مزخرفش را به کرس

 هایمند یمکه از آن قد  اییدهسخن باز کردم و عقو خشکم را به  رنگ یصورت 
 .یدمداشتم را به سمع او رسان

 !ستیشهکل  یز چ یهبه نظرم عاشق و عشق  -

اش در پهن و مردانه ی،مشک  یحرفم ابروها یدنکه با شن  یشیدم،خود اند با
ها اتفاق حاالت ینتمام ا یکنمنقبض شود، ول دارشیههم برود و فک زاو
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 ینتر شد. گمان کنم او پررنگ  لبانش پررنگ  یبلکه لبخند رو یچ،که ه  یفتادن 
 یمبرا ینو ا بودن لبخندیلبانش ب  گاهیچمرد استاد لبخند و لبخندهاست! ه

 است. یندخوشا یار بس

 باشم! هایشهکل  ترینیشهکل  خوامی...من مستیشهکل  یک اگر عاشق  -

عاشقان  ینتر عاشق خواستیم گفت؟ی. چه میستمبه او نگر  طورانهگیج
 یفیگرفتم و از قوز خف  اشیبه چه معناست؟! نگاه از چشمان شکالت   ینباشد؟ ا
 یرهخ  یانسکافه  یهابود؛ گذشتم و به پارکت  اشیو قلم  یدهکش  ینیب  یکه رو

هم قرار دادن  ام مشغول جور کردن و کنار زدهو زنگ  وار یماه  گشتم. ذهن
 .یدبه دستم رس یشهابود، که توسط حرف ییهاپازل

 ...تو... .یعنی -

ها را مرا شرمسار نکرد و پازل دفعهینها اکه برخالف گذشته  یاز ذهن شگفتا
 ییها*نتیاکه کورکورانه با وجود خ**  یاز من  یغاکنار هم قرار داد و در  یرکیبا ز

اعتماد کردم و حال من ماندم و  ختمششنایکه نم  ییبودم؛ به او یدهکه د
 !دادیمن نشان م بهرا  یزیانگغم یر که تصو  ی،اجور شده یهاپازل

 ینابود  یام دستور داد، که با عجله از آن مهلکهتفکر مغز خودخواه  یاذره  بدون
 ینام را از شرحه شرحه شدن به دست اتا قلب  چشم و گوش بسته یزم،بگر 

نجات دهم! و من چه ساده و راحت فرمانش را اطاعت گفتم! نگاهم   یشکارچ 
بزدل و  یک! مانند ودمو ناتوان فرار نم یفو مانند دخترک ضع یاوردمرا باال ن

داشتم؛  بودن را یقو یکه ادعا  یمن یفرار برا ینترسو فرار نمودم و چقدر ا
 یممغزم فرود آوردم و تسل یبه رو یمبود! سر تعظ ینآگدحشتناک و غم
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بلندش را به جلو  یهاام گامگشتم، که بدون خواست و اراده ییپاها 
 .شدیو دورتر م دور  یرانح ینماعاشق یو از آن شکارچ  انداختیم

نه سبزفام بلندباال،  یهانه سبزه گر،یانطغ یرودخانه ینه صدا دیگر 
گستاخم و نه آن درختان کج و  یپاها یر ز یدهخشک یهاخش برگخش
حالم را خوب   گذشتند؛یچشمان نمناکم م  یکه با شتاب از جلو  یبلوط   یکوله
و تن   شتندلرزانم خم گ  یها. زانونمودندیتر مبلکه داغان  یچ،که ه  کردند،ینم

 یاو چندساله  ینبغض چند  ینکار فرود آمد! و باالخره اجفا  ینزم  یناباورم رو
 یناول یکنگر خورده و لنگر انداخته بود؛ از هم گسست و من برا  یمکه در گلو

 !یستمبدبختانه گر  ام،یبدبخت  یبار برا

و ُمرده را  یدهخشک یهاچنگ انداختم و برگ  ینزم  یام روکوتاه  یهاناخن با
هستند؛  یها شکارچ آن کهینفشردم و با فکر ا ینمآگخشم یهادر چنگال

بخت  یو برا یدمکش یَونش هایدهدپودرشان کردم. زار زدم و مانند داغ
 ینا از که  یحس انزجار یام و براشده یاناحساسات غل یگونم، براشب

و باز ندانستم، که به چه خاطر  یستمام داشتم؛ گر شده یدار احساسات ب
 !گریمیم

! چه شد، که کمانش را جویمیاو نم یبرا یتر از شکارچ برازنده یکه نام  الحق
و کجا بودم، که او  یزه کرد و به سمت قلبم نشانه رفت؟! من در کدام سو

! دانمیرا در قفس عشقش انداخت و برفت؟ نم  امیدهتاب ندقلب آفتاب و ماه
داغ  یدر کوچه بازارها یا یشانشو پر  رنگیهس یهازلف یدر حوال یدشا

دانگ به که شش  یقلب یبه جنازه یدمرس یر بودم و د گونشییچشمان کهربا
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از  خبر یام مقابل من  ب زدهچشمان بهت یروروبه ینک نامش خورده بود. و ا 
 را قبول ندارم! یتشکه ماه  ست،یجا سندهمه

 یهاکه در قبرستان قلب یبر سر قبر قلب خشک و مغرور یدمرس دیر 
 یانوش دارو پس از مرگ قلب  یمبگو یدبا ینک است! ا دفن شده احساسیب 

 قرارییب  ییچهماه ینا دانمی! تنها مدانمیرا هم نم ینقبل از مرگ قلب؟ ا
 یدل  سرد و سنگ  یگر به لطف آن سوم شخص مفرد د تپد؛یم ینهکه در س

 !یستن سابق

 

*** 

 !خوابی؟ینم -

را در بند  امیانگشتر  که انگشت یفامو سرخ یاقوترا از انگشتر  نگاهش
محصور شده توسط آن خط چشم  یبود؛ گرفت و با چشمان عسل یدهکش
شد.  یرهام خسوخته یابه چشمان کدر و قهوه یشکل سٔوال یمو ضخ یدهکش

 یهم فشار دادم و پوست مرده یام را روگونهخشک  یشهو هم یلبان گوشت 
 .یدمکش  یدمدرنده و سف یهارا به دندان آن

 نه! -

طور غفلت یخود را به دست رودخانه یاالنهخو خوش یدنپرس یگرید سٔوال
 یالمطمئن بودم اگر که فر  آمد؛یاخالقش خوشم م ینخواب سپرد. از هم

که ناقافل زبانم به   داد،یو تاب م یچرا پ یشهاچنان سٔوالاو بود؛ آن یجا
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دردمند به خاک   یینهس  ینرا که در ا  یهر راز  کردیو بازگو م  شدیسخن باز م 
 ایینهخفته در قبرستان س  یسپرده شده! درست به مانند نبش قبر کردن رازها

 یهاوقت بود، که گونهو دم نزده! و آن یدهبه خودش د یپردرد یکه دردها
 ی. نگاهم روکردندیرا رسوا م یشهو من  عاشق پ گشتندیگونم سرخ مگندم
 یقفل  یستامن و چ  یرو  یدهآرم  یرهدو نف  گلبافت  یرنگ پتو  یرز گلبه  یهاگل

دارم زانوان ضعف  یشد. پتو را از رو  یدهکش  ینزم  یزد و به تشک پهن شده رو
. کز کردم و فکر کردم. فکر کردم یدمکش  یوار د یکنار زدم و خودم را به گوشه

را  یز احساسات نفرت برانگ ینرسم روزگار که نه؛ رسم قصه چگونه ا کهینبه ا
قلبم نشسته بودند و  یینهس ینما رواحساسات بختک  د؟بر سرم آوار کر 

نابود  یکه احساسات برا  یهمه زور ین! شگفتا از افشردندیرا م یبانشگر 
تنگ و سرد  یکه چقدر در آن گوشه  دانم،ی! نمدهندیبه خرج م یکردن آدم

 یمهاو اشک   وردخیبه صورتم م  یادر خودم جمع شدم. نور شمع استوانه  یوار د
آشوب امشب دلش تا در نگاهم فرو بروند و بفهمم، که دل  ساخت،یم  براقرا  

خودم به خودم برگشتم، که   ی! تنها زمان دانمیشده است! نم  یدهبه آشوب کش
 یهاقطره  ام را جلب کرد. آننازک پنجره توجه ییشهش  یرو  یاضربه  یصدا
با  امیاز الغر  زده یرونو ب یتخوان اس یهاگونه یشور را از رو یچهرهزشت
قرمز  ینیبلند شدم. ب یماز جا یاطپاک نموده و با احت یراهنمبلند پ ینآست

نامطمئنم را برداشتم.   یهاو به سمت پنجره قدم  یدمرا باال کش  یمشده از سرما
 یهاقرمز را کنار زدم و به برف یالله یهابا گل یبه نارنج  یلزرد متما یپرده
 یزانردرختان برگ  یها هم معلوم نبود. گاه فصل  ی  شدم. حت   یرهخ  ینزم  یرو
شده بود،   یادآور ها به من  تر قبل  یز دن  یک ! لیزانرآسمان برف  یو گاه   شدندیم

و در  یزانربه همراه باران یزانربرف یزاست ینسرزم یهازمستان یشهکه هم
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 ردنازک پنجره را مو  ییشهش  اییزهراست! دوباره سنگ   یزانراوقات برگ  یبرخ  
 یآن شخص پرتاب کننده یز قرار داد و الزم به ذکر است، که بنده ن یتعنا

خود قرار  یتمورد عنا کردم؛یزمزمه م لبیر که ز  هایییراهسنگ را با بد و ب
فوران کردن مذاب  یفشان بودم. البته به جاآتش یکبه مانند  یداً دادم. جد

 یکم یدنازک شده بودم و شا! دلکردیم گوناگون از من فوران یهاحس
ناکم را نم  یفر و نارنج   یها! مژهیشگیپعاشق  ییحهبا طعم اشک و را  یعصبان 
 ینها را از هم گشودم. اهم خواباندم و پس از کنترل کردن خود آن یبه رو

را در دستم مچاله کردم   پرده  ینخ   ی! پارچهی؟دخترک مو فرفر   ستیچه حال
کننده که عالئم  یوانهد یماریب ینا هجا با خود عهد بستم، ک ینو در هم

کنم و نگذارم، که   کنیشهاحساسات است را ر یشدن ناگهان  یانوجودش غل
 ینشاندم و به شکارچ   امیپهن و هالل  یابروها  یانم یدرآورد. اخم یمرا از پا

ه مرتبش را از پشت پنجره ب یهادندان یگر گشتم. بار د  یرهسنگ به دست خ
بدجور کودک درونش  ییدست تکان داد. گو برایم یجانو با ه یدرخم کش

تخس با آن لبخند مضحک  یهاشب مانند پسربچه یمهفعال شده که ن
که  یوا ی! ا  پردیم یینو باال و پا دهدیدست تکان م یمبرا اشیشگیهم

 است؛ البته به همراه یالدوم فر  ینخسه یوشدم! گمان کنم آر یچارهرسمًا ب
 !یلو سب یشر

 

 - یننشفصل هفتم: دل -

 



 

 
476 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

به  ینهدر س قرارمیدل ب  ید؛به دستم رس یتها! آن گاه که نامهنشینمدل» 
من  هاینامهیو ب  منیکه مگر ب   یی،و بگو یبخند یدکوبش درآمد! حال شا

! قلب من یرکه خ  یم،بگو  یدحال با  یده! و در جوابت من  شورتپد؟یقلب تو نم
 !«تپدینم یدنتپ یندر ع تویب 

 

رفتم. درب  یروننمودم و از اتاق ب گونمیچرم و زرشک  هاییدر آن صندل پا
شده توسط   یدهبلع  یبه خانه  اییو صدا باز کرده و نگاه اجتمال  سر یرا ب   یچوب 

شده  یدهچ هایوار د یهاکه در گوشه کناره  فامییریش یهاشمع  ینور کم سو
ام کرده  رفتم. دستان عرق یینا ترس و استرس پاها را ببودند؛ انداختم و پله

که به ناگه به   ییدر خود از شدت سرما ینهرا در هم فرو بردم و دست به س
از هر گونه دار  یعار ییرهدور داجانم نفوذ کرده بود؛ جمع شدم. نگاهم دورتا

 یآن پسربچه  یک گذراندم، ل  شد؛یم  یدهدر تنش د  یدیکه چادر سف  یو درخت 
 یدآه! شا ام؟یدهد یا! نکند رویدمرا ند دار یهزاو ک ا با پوست برنزه و فمردنم

 یادو  نشیندیات در خاطرم مچهره رومیداده بودم، که هر جا مواقعًا دل
! غرق در افکارم بودم و به آیدیم یادمرنگت با شرم در  ییچشمان کهربا

 یشانیپ یاوقات رو تر یشکه ب  یشانتپر  یلخت و مشک  یموها یهادسته
 ی چهره جایینقاش جا یک . مانند کردمیبودند؛ فکر م میدهبلندت آر 

که از در هم رفتن   اییکیتار یو قلم ذهنم را رو کردمیات را تجسم ممردانه
 ینیب یفو با ظرافت قوس خف رقصاندمیبه وجود آمده بود؛ م یمهاپلک 
باعث شد  امیشانیپ یرو زییبرخورد چ ی. سردکردمیم یمرا ترس اتیقلم
 یهاات پشت چشمچهره یاز هم گشوده شوند و به طبع طراح  هایملک پ
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 یمهن یشانیپ یرا رو امزدهیخ یشهام بر فنا رود! سر انگشتان همبسته شده 
بلند  هاییآن پاک نمودم. چتر  یبرف را از رو یماندهیو باق  یدمبلندم کش

 را زدودم.  هاآن  یکرده در تارها  یر گ  یهاام را پشت گوش انداخته و برفشده

شدم،  ییبه تو یرهرا در حدقه چرخاندم و خ امیدهخشک یهاشد؟! چشم چه
 شد؛یم یدهبرف د یدر دستت گلوله کهیدرحال آگینییطنتکه با لبخند ش

مانند  یز . نکند تو هم نانداختییرا باال م اتیپرپشت و مشک  یابروها
 یک اگر  ای؟سپرده یرا به فراموش یتها! نکند قرصی؟دار یمر جهان آلزابابا

طلب  یکیارباب تار یا یز از دن یدمن چه کنم؟ البد با ی؛دفعه هوس پفک کن
 پفک کنم!

 شگفتا! -

که تمام  یی! گوکردیشگفتا حالم را بهتر م یواقع به زبان آوردن کلمه در 
شگفتا قرار  یواژه یالبه صورت حرف البه هایمیو تمام ناراحت  هایتعصبان

کتفم حس  یرا رو یگرید ی! ضربهشدندیپرتاب م یرونو به ب گرفتندیم
 یککه   یاگو  وکه امشب به سرت زده   ییکردم حواسم را به تو  یکردم و سع

 ات کم است؛ معطوف کنم.تخته

راحت  یالبا خ تونمیم یگه! حاال دیادبه رنگ موهات م یدی؛پوش ینارنج  -
 !خانمیجصدات کنم...هو یجهو

دلنوازم،   یی! به عنوان مثال به من بگویصدا بزن   تر گونانهیفداشتم مرا لط  توقع 
 یقفل یجهو یواژه یکه زبانت رو  یغادر یکندلت، ول یباشم برا یاتا نوازنده

 برف  یتا مقدار ی،! خم شدیبرده بود یادرا از  یمتمال یزده بود و معن
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. یات بردارمردانه رنگ یاچرم و سورمه یهاکشرا با آن دست یدگونسپ 
نبود؟ تو با  یانصاف  یب  ی! کمیآن را نثارم کن یگر درست کرده و بار د یاگلوله

بلند و  یو پالتو یطوس ییگردن کامواچرم، شال یهاکشآن دست
 یسهقابل مقابه تن داشتم؛  یژاکت نارنج  یک که تنها   یبا من اتیخاکستر 

 !یر مسلمًا خ یم؟بود

برداشتم و آن را به  برف یمقدار یفماز دست به کار شدنت با دستان ظر  قبل
درست به صورتت برخورد کرد و  یکوچک برف   یسمتت پرتاب نمودم. گلوله

 یشروع  ینشد! و ا تر حالیدهو حال من شور تر یشانرا پر  یشانتپر  یموها
مقابل تو  ر که د  یو من یرا هوس کرد یبازپفک، برف یکه جا  ییتو یبود برا

 نبودم! یشب اییموفرفر یدختربچه

به آن  گویم،یم یننش! به تو دلیکه دلم را نبرد  یراز گویم،یتو دلبر نم به
 !ینشست   در دل  یبانهچه عج  کهینو عجب از ا  یدیخاطر که دلم را به من بخش

و  یآورد یرونب اتیخاکستر  یپالتو بیرا از ج فامیبزرگ و مشک  هایکمهد
 .یگذاشت   یم؛که با هم درست کرده بود  اییبرف چشمان آدم یرا جا آن

 خانم؟یجبذارم هو یبرف آدم یندماغ ا ی...چطوره تو رو جاگمیم -

 یککه اصاًل طرز برخورد با   یم،بگو یدبا یکل ی،خودت ندان  ید! شانشیندل
 آیدیم یادت. گویمیچرا؟ باشد؛ م گوییی! میانگرفته یادخانم متشخص را 

شدنت؛ با هم  هایشهکل ترینیشهکه قبل از کل ییآن روزها را؟ روزها
قدم  لهم در جنگ یبه شانه که شانه دمییدههمان سپ یم؟اگذرانده

در چشمان کدر و  محابایکه ب   یمادر یستاره ید. من از نور شدداشتیمیبرم
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و  یبهار یهاسبزه یاندر م ینزم یخسته شدم و رو رفت؛یفرو م امیاقهوه 
 هاییسبه گ ی! نگاه یسرخ الله نشستم؛ تو هم در کنارم نشست  یهاگل
را در  یتهاچه شد، که دست دانمیو نم یانداخت  امیو نارنج  طور یشانپر 

 هاییکه آن فرفر   ی،کرده بود  هوس  یا! گویفرو برد  امینارنج   یهاانبوه جنگل
فکر بودم،   ینلبم لبخند بود، اما در ا  ی! به رویچه بافتن  یکنول  ی،لجباز را بباف 
! یمخورده را از هم باز نماو گره یدهدر هم تپ یهازلف ینا توانمیکه چگونه م

 نوایمیب   یسر موها  یرا رو  یمیعظ  یچه بال  یبود  میدهانگار که خودت هم فه
! یداد یلمرا تحو یتنماتنها لبخند دندان یشهمثل هم یول ی،آوار کرد

ببافد؟ البته  یسگ  یدچگونه با داندینم ینمنشکه دل  یست،زشت ن گویم؛یم
گردنت را از ! شالها؟بازییک رمانت ین! اصاًل مرد را چه به ایستکه زشت ن

مان کج و کوله  یف بر آن را دور گردن آدم کردمی. گمان میبرداشت  ردنتگ  یرو
گردن را دور ناباورم شال یهابرخالف تفکرم و مقابل چشم یکنول ی،بگذار

 یگر؟. چه کنم دیبنشان   امیشانیپ  یرو  یاتا بوسه  ی،و خم شد  یگردنم انداخت 
کجا و آن قد و   یرمگیات قرار مشانهچهار  یهاشانه یر که تا ز  یمن  قد کوتاه 

بوسه  یمانهاشانه یکه رو  ییهابرف یانم کجا؟ شگفتا! من در   یدترش یباال
پهن درختان احساس   یهابرگ  یرو  یزدهیخ  یهاآن شبنم  یانو در م  زدندیم

 ی..نه! به سبب عشق .گونتیو طوس  ییگردن کامواکردم! نه به خاطر آن شال
 حس کردم! ی؛که نثارم کرد

 .یادخونه؟ خوابم م یمبر  شهیم -

! یاید؟و من خوابم ب  یرا مهر کن  امیشانیکه تو پ  شود،یبهانه بود! مگر م  خواب
! یختندچشمانت ر یجلو اتیلخت و مشک  یکه موها ی،تکان داد یسر 
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براقت به آشوب  هاییسشوم دلم را با آن گ یادآور هست، که دوباره  یازین 
تلخ و  عطر  یبه خودم چسباندم؛ بو تر یشگردن را که بنه؟ شال یا یدیکش

در هم فرو رفت و دست در دست   مانیها. انگشتیچیدپ  امینیات در بمردانه
قدم  یدرخت  یروز هجدهم اسفندماه با هم به طرف خانه یدر شامگاه برف 

و به نوزدهم  شودیهجدهم تکرار م ین! چه خوب بود، که هر روز ایمبرداشت
ها در کنار تو باشم! فصل یدر همه توانمیاست، که م یز انگ! چه دلرسدینم
 هم تابستان!   یدشا  یااست    ییز فصل بهار بود؛ امروز زمستان و البد فردا پا  یروز د

به چشمان  یرهغم عالم در دلم النه کرد و خ یز دن یدرخت  یبه خانه یدنرس با
دوباره  ی؛. دستانم را رها نمودکردیها را رصد مبراقت شدم، که پله یشکالت 
 یکتا به خانه بروم، ل ی،و منتظر ماند ینداشته را کرد یردندانآن خم یغتبل

 که از تو جدا شوم.  خواستم،یمن نم

 زمین؟یکره  یتو یاخوبه  جاینا یتو یبه نظرت زندگ  یوآر -

کنار   تر یشب یبود، که برا یسمانیممکن است مسخره باشد، اّما تنها ر سٔوالم
و با  یماند یرهنامعلوم خ یاشه. به گویفکر کرد یتو ماندن چنگ زدم! کم

 .یسٔوالم شد یگوپاسخ یتهمان لبخند دلربا

 داره، اما بهتره! یموجودات ترسناک  کهین...با اجاینا -

را خاراندم   امیقهزده کرد! طبق عادت شقاز جوابت، که کاماًل مرا شگفت  شگفتا
 :یدمو دوباره پرس

 خب چرا؟ -
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بود؛ به ناگه خشک شد و  اتگونهیالباسبر لبان ک یشهکه هم  یمهربان  لبخند 
 .یمستغرق در تعجبم سوق داد یرا به چهره اتیینگاه کهربا

موجودات ترسناک   ینمثاًل ا  یکیه؛ما همه ظاهر و باطنشون    یایدن  یچون تو  -
 و هم باطنشون! یههم چهرشون کر 

که از آن ما بود! حجم حرفت   یاییو شرمسار شدم از دن یدمرا فهم منظورت
را به خود ندادم!  یمخالفت  یچه یبود، که اجازه ینمن سنگ یچنان برا
تمامت را به اتمام  یمهانداختم و حرف ن یینشده نگاهم را به پامغموم
 .یدمرسان

رنگ  یهس یبا قلب یباز ی! ظاهر یستنن رنگ یک ها ما انسان یایدن یتو یول -
 !آلودینهو ک

 یها قدم برداشتم. تا دستم را به تنهو را ترک کردم و به سمت پلهت حرفبی
 یز چ یک مانع رفتنم شد.  یزیها را باال بروم؛ چدرخت گذاشتم، که پله یزخم

و هم دل  آفتاب و  دادیتو که همواره هم گوشم را نوازش م یبه مانند صدا
 را! امیدهماهتاب ند

 مراقب خودم باشم؟ -

بود؛ از  طور یشهداشت! کل یگرید یسٔوالت معنا ی؟خودت باش مراقب
. حرفت از آن دسته دهندیهم م یلبود، که معمواًل عاشقان تحو ییهاهمان
. شودیدوستت دارم گفته م یجمله یکه به جا ست،معنایییب  یهاحرف

گردنت که دور عطر شال یدرخت خشک ماند و دوباره بو یتنه یدستم رو
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که   بینم،یم کنم؛ی. حال که فکر میچیدپ امینیشده بود؛ در ب یچاندهپ نمگرد 
 شکالت چشمانت! یرینیاست! به ش یرینبلکه ش یست،اصاًل هم تلخ ن

 !یلیآره خ -

دردسرساز و  یشههم یمکه برا ییهارا برگرداندم و به سرعت از پله سرم
 یخانه ینگاه انداختن به تو به اندرون  یادون ذرهآور بود؛ باال رفتم. بعذاب
برخورد کند.   امیاستخوان   یهاگونه  یرفتم، تا نکند که نگاهت به سرخ   یدرخت 
 یالفر  یهاگونه  یرا رو اهبود؛ تاکنون تنها آن یبیعج یز گونه! چ  ی  گون سرخ

. شدیزده مخجالت  هایشیطنتو ش  هاییکه از فضول  ییهابودم. زمان  یدهد
 یتشک آب   یکه در هال رو  یزیبه دن  ی. نگاه یدمدارم کشبه صورت تب  یدست 

از کنار او  پاورچینینبود؛ انداختم و پاورچ یدهبابونه خواب یهابا طرح گل
 یرو شود! به سمت تک اتاق خانه  یشبرا  دستمگشته و    یدار گذشتم، تا مبادا ب

گرم   یپتو یر را در دست گرفتم و ز فامتیگردن طوسقدم برداشتم. شال یز دن
گردنت مرتب شال  یهاو به بافت  یدمغرق در خواب خز  یستایگلبافت کنار چ

 یندر کنارت بمانم؛ اگر که ا یشههم یبرا توانستمیم یدماندم. شا یرهخ
 به اتمام نرسانم! وقتیچداستان ناخواسته را ه

 

*** 

 یسفره فامیگلبه  هاییگلز گلرا در دست گرفتم و نگاهم ا یر نان و پن یلقمه
 یهابه چشم یرهگذشت و خ یز دن ییدهدضرب ینیجدا گشته و از ب یدسپ
و  یدمجو یمهاماند. به زور آن نان خشک را توسط دندان اشیمشک  ییآهو
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که   یآن روز  از زن مهربان بود!    ین. چقدر ایدمرا سر کش  ینیدارچ  یرینش  یچا 
و کنارش   کردیدرست م  یمهر روز برا  آید؛یمخوشم    یندارچ  یگفته بودم از چا
. گذاشتیرنگ را متلخ با روکش قرمز خوش یمهن یقلب یهااز آن شکالت

 یشد و با آرامش لقمه یمهابه عجله یرهخ ینشغمگ یشههم یهاچشم
را تر نمود و  کشو ناز  آرایشیکوچک درون دهانش را قورت داد. لبان ب 

 .یدگرفته و آرامش به گوشم رس  یصدا

 .یاورمب یتانتا برا یید،بگو خواهید؛یاگر م خواهید؟یم یزیچ -

 ییختهگر  یکردم و دسته یفرد ینمنشرا به َروش دل یدمسف هایدندان
که در صورتم افتاده بود را پشت گوش انداختم. و   امیو فرفر  ینارنج  یموها
قدر از لطف نشناس را مالمت کردم! آنمک بار در دل آن نوزاد ن  ینهزارم  یبرا
بر حسب  مانیز  یک یماگر بگو شد؛یبود، که شرمم م یدهبه من رس یز دن

از  یز لبر  یادن ینا ین؟نشدل دانییداشتم! م یسوءتفاهم با او دشمن
اند! هنوز نرفته از دل یکناند، ولکرده و رفته  وفایییکه ب   ست،هایییننشدل
 یز دن  ین  نشاند! به مانند دلنشسته یکوچک و احساسات   ییچهماه  یندر ا یز ن

و هفت بهار را گذرانده   یستحال ب  که  یرفتن نرفته بود! آن نوزاد  ینکه در ع
 .کندیم ییفرمانروا یز دن یهنوز هم در قلب مادرانه

 چشمینفر تشکر کردم. ب   یکبار از زحمات    یناول  یبه سخن باز کردم و برا  لب
 یامر باعث دور ینو هم امیدهد یفهزحمات را وظ یشه! همیگر و رو بودم د
دوست شدن با  یبرا یرغبت  یشد! سبب شد، که کس یگر د یهامن از انسان

 اهدافش با من بود و بس! یکه تنها برا  یالیمن نکند به جز فر 
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 ممنون! - 

زده را قدر آن قند فلک انداخت. آن یر و سرش را به ز یدکش  یینرا پا روبندش
هم زد، که به گمانم خود قند که  یدر چا خورییقاشق کوچک چا یلهبه وس

رنگ حل خوش یکمرنک؛ ول یدر آن چا یز چه بسا جد و آباد قند ن یچ؛ه
 شدند.

 !کنمیخواهش م -

! افسوس، که کنمیخواهش م  یدنداشت تشکر کردن و شن  یرینیحس ش  چه
 کشم نخورانده بودم!زحمت یپربه خود و مامان گاهیچحس را ه ینا

 یتنها بودم؛ نه! تنها نبودم. خودم بودم و دفتر رنگ و رو رفته گویمنمی
 یهامواقع اشک  یدر برخ  یدو شا یمیقد یک به همراه خودکار ب گونمیآب 

! یستمکه خودم را دارم؛ تنها ن  ی. تا زمان یستمام! من تنها نشدهسرکوب  یشبانه
. از کجا به کجا کشیدم  یکه من از من گرفته شود... . آه   یامان از وقت  یک ل

بودنم؟  ینیدوران زم یشبانه یبادهاساز تا غم یز دن یندارچ ی! از چایدم؟رس
 !شودیها که بر پا نمگفتن باز کند؛ چه غوغا  یالوگآه! اگر ذهن لب به د

که   یجانیه یکم  یدقرار دادم و با عجله و شا یا در نعلبک ر  یککمر بار  استکان
 یبلند شدم. با وسواس یماز جا گرفت؛ینشأت م یننشدوباره با دل یدار از د
به خارج   یمو تا تصم  یدممرتبم کش  یکن، ولو ساده  ینارنج   یهابه لباس  یدست 

 مرا  یستال متمسخر چیحتمخشن، سرد و    یشدن از آشپزخانه را گرفتم؛ صدا
که با   یخیبود! م یخبه مانند م یشهاکرد. حقا که حرف  کوبیخم یمدر جا

 ام فرو رفت.در قلب تازه عاشق شده رحمییب 
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جنگ با ارباب حرکت  یبرا یزاست ینآماده باش. امروز عصر به سمت سرزم - 
 .کنیمیم

سوخت!   امینارنج حرفش قلب نازک  یدنبلکه از شن  ی،چا  ی! نه از داغ سوختم
من، به خاطر وجود  یلمن، به دل یبرا گناه؟یجنگ؟! کشته شدن مردم ب 

کوچک آشپزخانه به   یکه از پنجره  یزدم! نه از سوز سرد یخمنحوس من؟ 
رزنم! از یوب! از نبودنت آریدمبساکه از فکر تو به خود لرز خورد،یصورتم م

و لبخند  یرینتش یشکالت  یهاچشم نیداز ند یرایت،گ یصدا یدننشن
 یرا که با سرد یشانیپ یمهربانت سردم شد. کف خنک دستم را رو یشههم

با فکر نبودنت  یژناکس دانمیدر تناقض بود؛ چسباندم. نم یمدست و پاها
به  بور را مج رمقیکه نفسم قطع شد، اّما هر چه بود من ب   یاقهرش گرفت 

کرد.   اشطورانهیخم  یهاحرف  ییدتأ  ینشانهام به  شده  ینتکان دادن سر سنگ
 یزرد را کنار زده و از آن گرداب نابود یهابا ستاره یدسف یبا خشونت پرده
 دشت! یکار من بود؛ نه کار آهو  یشههم یختنفرار نمودم. گر 

 یچند درخت بلوط تابستان  یدم. نفهمداشتمیرا برم یمهاچگونه گام نفهمیدم
داده تنها ! من  دلیننشتنها در فکر تو بودم دلمقابل چشمانم گذشتند. 

زهر است! باز  یبه تلخ  یمطعم نبودنت برا ینک را چشانده بودم و ا یتهابود
هم همان تفکرات   از سپرده شد. ب  گرمیانمن از من گرفته و به دست افکار طغ

 یکم  یالمن توانسته بودم با نداشتن فر   یدو هراس از نداشتنت! شا  یشگیهم
حاضر  یچه کس یاگر تو برو یک کنم، ل گزینشی را جا یستاو چ یایمکنار ب

باز شود، که  یبه قلب یشحاضر است پا یتو شود؟ چه کس یگزیناست جا
 ست؟یگریکه به نام د  ست؟یگریدر دست د یدشکل
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 یافتادهکه هنوز ن  یفاق باد از اتاز سر خشم! از سر ترس! از سر غم یدمکش  آهی 
مرتفع، نه   یهاپله  یی. نه زورگویستمهم ن  یمجز تو برا  یزیچ  یچه  یگر بود. د
و در آخر نه  یستاو تمسخرات چ یالفر  معرفتییآسانسور، نه ب  یگستاخ 

تنها با فکر کردن به  راباال راه بلند ینتو! ا یهاگفتن  یججغدک گفتن او و هو
که  یبزرگ  یمهن ی  چوب  ی. همان کلبهیدمات رسو باالخره به کلبه یمودمتو پ
 بلوط گرفته بود. ییدهکشدورش را درختان قددورتا

به گوشم   یادتفر   یبه آن بزنم؛ صدا  یادرب گذاشتم، که ضربه  یدستم را رو  تا
استرس به عقب برگشتم و دستم را مقابل چشمان  ی. با تعجب و کمیدرس
 یدنتدو یمادر مرا کور نکند! صدا یستاره آزرمیقرار دادم، تا نور ب  امیدهکش
و  یستادیمقابلم ا عدب ی. کمیدبه گوشم رس زد؛یکه اسم مرا جار م  یادتو فر 

 یگ و د  یزانوانت نهاد  ی. دست رویرا منظم کن  یتهانفس  یتمتا ر  ی،خم شد
 !یکرد  یز من  غارق در ترس و استرس را لبر صبر 

 گر!آشوب یجی  مو هو -

نبود؟! زحمتت  یطوالن  یمن نهاد یکه رو  یااسم مسخره ینا ی! کمشگفتا
! یی؟آشوب را بگودل یاگر که زبانت را تنها دو بار تکان داده و واژه شدینم

 یرا به پا ینا داری؛یدوست م یار بس یجکه هو ی،ترها گفته بودالبته قبل
 !کنمیم یار و سکوت را اخت گذارمیدوست داشتن م

 برات آوردم؟ یچ  ینبب -

. دوباره یام گرفت کرده  صورت تعجب  یرا جلو  یگلو دسته  یرا باال آورد  دستت
هوش از سرم پراند.   اتییو کهربا  یدهنما و برق چشمان کشهمان لبخند دندان
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سر و  یبه ناگه از کدام سو دانمیکه نم  یهم فشار دادم و قند یلبانم را رو 
 یی! ذوق کرده بودم! گوچرا؟در دلم آب شد! دروغ    یلوکیلوگشت؛ ک  یدااش پکله

 یاها فقط سه واژهآن  یانقصه پاک گشتند و از م  ینکه در ذهنم تمام کلمات ا
که   یگلتر بود. من، تو و دستهبامعنا یمها برابماند که از تمام جمالت کتا

 قرار داشت! ینمانب

 جور ین! به قول خودت در ایرا ندار یاحساسات تبحر کاف  یاندر ب دانم؛می
حال ممکن است مرا خوش  یزیکه چه چ  دانستی،یو نم  یوارد بودکارها تازه

که به   یمشت علف  یک درک، به خاطر  ینهم یلو به دل کردمیکند! درکت م
 به تو خرده نگرفتم! یکرد  یممگل، تقددسته یجا

گونانه بود. مشت علف اغراق  یک لفظ    ینا  یادیکم که نه، بلکه ز  کنمیم  حس
 یانشاخه گل رز قرمز در م یک ام. از نظر خودت کرده  انصافیی! فکر کنم ب یآر
 ی! البته به خوب یست؟عاشقانه ن  یادیروشن و با طراوت ز  یهاخرمن سبزه  یک 

که دور  فامیخسر  ی. آن روبان براق و نخ یکردنش برآمد ییناز پس تز 
 یز ن یقهسلالعاده بود! پس خوشخارق ی؛بود یچاندهگل پ  اش به شکلدسته
افشانم را به  یموها کوبید؛یم امینهکه از شدت شوق در س  ی! با قلبیهست 

 گل را از تو ستاندم.پشت گوش انداختم و دسته

 !یننشممنون...دل یلیخ -

 هایلمف یناز خود نشان دهم؟! مثاًل مانند ا یچه کنم؟! چه حرکت  یدبا حال
گرفته و بو   ینیگل را به طرف بپلک بزنم و دسته یپشت سر هم و به تند

اجازه  یمبلند و ضخ یهاهمه سبزه ینبکشم؟ اصاًل مگر علف بو دارد؟ مگر ا
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را در  اتتیشکال یهامشام برسد؟ چشم آن تک گل رز به یکه بو  دهند،یم 
 یر از قبل به خود درگ یشتر دارت مرا ببلند و تاب یهاو مژه یکاسه چرخاند

 یرا کم یتو صدا یطورت را صاف نمودمخمل یشنل خاکستر  ییقهکرد. 
عهد بسته   گویم؛ی، پرعشوه و ناز! م. درست به مانند دختر یکرد  و نازک  یک بار
 کنی؟تر  دادهامروز مرا دل یتکه با کارها  ی،بود

 دختر هستما... . کنمیحس م یننشدل گییکه م  جوریینا -

. یگفتن من داده بود  یننشگفتنت را با دل  یجیگرفت. تقاص مو ه  امخنده
 نگار صدا نکردم! یاکه تو را محبوب   ی،شانس آورد

 یننشدل یفرق داشته باشم. تو حق ندار یهبا بق ید! من بایگهد شهینم -
 ...باشه؟یاز من باش یر به غ یکس

و  یمانده بود یرانشدم، که ح ییبه تو یرهکج کردم و خ  یترا با مظلوم سرم
. تمام بردییفرو م اتیحالت و مشک خوش یمدام دستت را در موها

 !یحرکاتت را از بر بودم! کالفه بود

فقط ...یباش یکس  یجیکه مو هو  ی،حق رو ندار ینا وقتیچپس تو هم ه -
 من!

را  یکی ین! اهایبود یکتاتور تکان دادم. د ییدتأ یلبخند سرم را به نشانه با
با  یشاز پ یشام را پبه دست  باد افتاده یو موها ی. جلو آمددانستمینم

ام را سرخ شده یها گونه! مانند بچهیتر نمودحرکات دستانت نامرتب
 .یر کردیات اسبزرگ و مردانه یهاو دستانم را در دست یدیکش
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 یهاو دوباره با ورودمان به صورت خودکار المپ  یات کشاندبه داخل کلبه  مرا 
 یهمراه  اتیانسکافه یهاپرنور روشن شدند! مرا به سمت مبل یارشته
 چرم سپاردم. یهامبل ینام را به دست اگرفتهو من تن جان یکرد

 یگه؟د ینچدار  یچا -

را با  یسرم را تکان دادم. تو چا حرفیناز کردم و ب  یروش خودم کم به
در  کهینبو! اخوش ین  و من با دارچ پسندیدییم یمحمد یفظر  یهاغنچه
 مهم نبود؛ مگر نه؟ یادز یم؛تفاهم نداشت یچا

 یمکه مقابل پاها  یرنگ   یدود  اییشهبا ش  یچوب   یز مگل  یرا در کنارم و رو  چای
 .ینشست  امییروروبه یامبل نسکافه یو خود رو یبود؛ گذاشت 

 یدسف یهارا با توت یو تنها چا شدینم یداپ یات قند، شکر و شکالت خانه در 
دوست   داری؛یمن هم هر چه را که تو دوست م  داشتی؛یدوست م  یرینو ش
 !دارمیم

 .ینیم...هم رو ببیمنتون یچند روز ید...شایدشا -

براق گرفتم و واکنشت   فامیریدهانم را قورت دادم و نگاهم را از استکان ش  آب
 یمانپاها یر ز ییچهقال گونیآب  یهارا کنکاش کردم. نگاهت با شتاب از گل

 یدر تعجب داشت؛ جمع کرد  یشهکه ر  یتیرا با عصبان  یتهاآن کنده شد. اخم
 یز . چشمانت را راندیکوب  رنگ یدده و سپسا  ینعلبک   یو محکم استکانت را رو

 یشده یینباال و پا یبک س یدنرا نداشتم! تاب د ینت. تاب نگاه سنگیکرد
 یدیکش  اتیلخت و مشک  یهارا نداشتم! دوباره دست در آن دسته یتگلو
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رها شده  اتیشانیپ یرا که رو یشانتبراق و پر  یهاآن زلف یکرد  یو سع 
 .یاندازیبود؛ به باال ب

 !ی؟چ  یعنی -

 یها روآن یرینو شهد ش آمدیکوچک فرو م  یهاتوت یبا خشم رو دندانم
 چرا هنوز کامم تلخ بود؟! یک ل شد،یزبانم پخش م

که  یدارید یکارباب!  یدند ی...برایزاست ینبرم...برم به سرزم خوامیم -
 ممکنه به جنگ ختم بشه!

که   کردم،یاشک من بود، که لبالب چشمانم را پر کرده و فکر م ینکنم ا  گمان
 کردن؟  یهآلود شده! وگرنه مرد را چه به گر تو هم اشک  یهاچشم

و  یبروم دست به کار گشت  یرونکه از خانه ب. قبل از آنیشدم؛ بلند شد بلند
 .یتکانم داد یو کم یرا گرفت  یمها. شانهیراهم را مسدود کرد

 !یامممنم با تو  -

! دستانت یم؟کن  یلشگرکش  خواستیمیو تو؟ م  یز دن  یستا،من، چ  یال،! فر شگفتا
منصرف کنم.  ی؛که دار یاکردم تو را از خواسته یرا در دست گرفتم و سع

که به خاطر من جانت در   خواستم،یمن! نم  یآمدنت ناممکن بود! حدٔاقل برا
 .یافتدخطر ب

 !تونمی...نمیعنی...شهینم -

به همراه  یز تا او را ن کرد،یکه به مادرش اصرار م  ی،شده بود یاچهب مانند
همراهم   یز که تو ن  آمد،یمن هم بدم نم  ی؛خود به بازار ببرد! راستش را بخواه 
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! ینمتنب  یشههم  یو نبودت به از آن بود، که برا  یچند مدت دور  یکنول  ی،باش 
 بینیی. میافتدب یتبرا یممکن است اتفاق  یم؟ممکن بود؛ اوم...چطور بگو

را تنگ اسمت  یتنبودها ینک که ا ی،بود؛ شد یمچه راحت برا ین؟دلنش
 یبه تابلوها کرد؛یم یران حکم ینمانکه ب  یعوض کردن جو ی! براچسبانمیم

 اشاره کردم. ی؛بود یختهآو یوارهاکه به د  یاشده ینقاش

 ی؟بد یادبه منم  شهیوم... ما ی؟انجام بد تونییهم م یتو نقاش -

گو بود؛ نگاهم که سپاردم. زبانم دروغ یوارهارا از چشمانت گرفتم و د نگاهم
 نبود! کنندهیبتکذ

 آشوب! -

آشوبت هر  کهین! ببخش از اکردییم یمو آشوب صدا یشده بود یجد باز 
 یتها! ازت فاصله گرفتم و دستکندینگاهت طوفان به پا م یر لحظه در کو

نشسته بودند؛   ینعلبک   یکه رو  یخندان   یهاو توت  یبه چا  یرا رها کردم. نگاه 
 یوار اوضاع نابسامان؟! به سمت د یندر ا آمدیبه چه کارم م یانداختم. چا

که به خود   یانشان دادن نقاب خونسردانه  یعیطب  یرفتم و دستم را برا  یچوب 
که با آشوب   دانم،یفقط خودم م یول یدم،کش  هایتینقاش یگرفته بودم؛ رو

همان مو  کنم؛ی! حال که فکر میرا در دلم به پا نکرد ییهاگفتنت چه آشوب
 بهتر نبود؟ یجیهو

 اآلن... . ینهم ی؟بد یادم شهیم -

اتاقم را پر  یوارهایبودم و د یپا نقاش یک خودم  ینه انگار که خودم برا انگار 
 !کردمیدرهم و برهمم م یپر ول مامانبه ق هاییاز نقاش
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 .یاباشه! پس دنبالم ب - 

 !یوآر -

اسمت را به  یحرکت  یچکه بدون ه  ی،شد یرهخ یو به من یدباال پر  ابروهایت
ات بالفاصله به جدال با هم پرداختند پهن و مردانه  یزبان آورده بودم. ابروها

 .یبه خود گرفت  یاحالت طلبکارانه شدهینهو دست به س

 نبودم؟ ینتنش! مگه من دلیو؟آر -

! کنمینه! اصالح م  ی؛بود من عادت کرده یهاگفتن  یننشتو هم به دل  گویی
خاطر  وده! و من چه آسیمما به هم عادت کرده کرده بود یمبهتر است بگو

چون   ین،نشبه ترک نداشت! نگفتم دل  یازیکه ن  یادیمعتادت شده بودم! اعت
. دانمیم همرا خودم  ینکردن مهارت داشتم؛ ا ی! در تالف یجمو هو ینگفت 
مزه کردم. در مزه یرا خاراندم و حرفم را قبل از به زبان آوردن کم امیقهشق

 نامطمئن بودم. یگفتنش مقدار

 .یشگیتهم یاز همون لبخندها ی؟بخند شهیم -

 یحتملدل شده بودم و  را نداشتم. نازک  لبخندتیها و لبان ب اخم  یدند  طاقت
ها! مبادا فکر  بودم گونهینهم غرغرو و لوس! البته فقط در مقابل تو ا یکم
و در انتظار لبخند  دهمیم یستاچ یلرا تحو یفجمالت سخ ینکه ا ی،کن
. چه تصورتم از شدت انزجار درهم رف! شومیم ینشتمسخرآگ یشههم

 .رودینم یجو یک مان از عنوان آب یچبه ه یستاها! من و چحرف

 -خاطرات  یانم یفصل هشتم: نبرد -
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 یه؟چ دونییم -»

 !یه؟چ -

 یم،کن  یته حلق  ذهنمون و... و کار  یمانگشتمون رو فرو کن  تونستیمیکاش م  -
 !یارهخاطره هست رو باال ب یکه هر چ 

! اگه با کشهی! نبودنش؛ آدم رو ممونهیاشتباه نکن... خاطره مثل خون م -
 کن!«  یالاقل با خاطراتش زندگ  ی؛کن  یزندگ  تونییخودش نم

*** 

. شودیرا که به تو مربوط م یزیهر چ کنمی. خاطر نشان مآورمیم یاد به
. بار گذارمیقندان را در کنارش م و سپارمیرا به دست ذهنم م یدوباره چا

 یباست؛! و چه زکنیمیو با هم خاطرات را جارو م نشینمینزدش م یگر د
 یدم،رس  زی! به همان روگیردیمن و ذهنم صورت م  یانکه م  یخاطرات   یدتجد

رنگ  اتیبه لباس ساده و آب  یطنت! من با شکردییم یام را نقاشکه چهره
 یدن. با دیکرد  یدرا آغشته به رنگ سف امیج نارن یو تو موها یدمسبز پاش

جمله را به  یک و تنها  یرا باال انداخت  یتام ابروهاشده یدمواج سپ یموها
به  یلتبد ییز پا ین! و حاال امونهیم ییز موهات مثل پا ی. نارنج یزبان آورد

من همون   یزمستون بازم برا  یا  یباش  ییز من! تو...پا  یزمستون شده. مو فرفر 
 !خانمییجهو
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نه...در هر صورت   یا  یزیندارد از دلم برخ  یفرق   یچکه ه  ییبه مانند تو  درست 
 !یمن یننشدل

بلند شده از آتش سپاردم. چند روز   ینوران   یو نگاهم را به گردها  یدمکش  آهی
که   دانم،یفقط م دانم؛یکه ده روز؟ نم  یاروز؟ دو روز  یک  یدمت؟بود، که ند

تفاوت که تو  ینروزها هجدهم اسفندماه هست؛ با ا یگر نند دامروز هم ما
 .یستین

 ...جغدک!یفکر  یتو -

 یزارهاعلف یانتکه پارچه و م یک یکه رو  یزیگفتم و به دن  اییستشر ه با
 یدهخواب  یم؛زده بود  یمهکه دور آتش خ  یستاییتر از من و چآن طرف  یبلند کم

 در حرص داشت گفتم: یشهر یکه کم  یبود اشاره کردم و با لحن آرام

 خوابه؟ بینییآروم! مگه نم -

نشاند و با تمسخر  اشیمشک  یخوردهنازک و رژ  یهالب یرو پوزخندی
 یمصر   یبه موها  یرا در حدقه چرخاند. دست   گونشیعسل  یبادام  یهاچشم

از صورتش قرار  یمین یرو ها رااز قبل آن یشتر و ب یدفامش کششده و شب
 داد.

نفر  یهدلت رو به  کنمیجان. اوم...فکر مجغدک یفکر  یتو یلیخ یداً جد -
که   کنم،ی! نگو اشتباه میدهداره و قد کش یاکه پوست برنزه  ینفر  یه! یباخت 
 !شکنهیدلم م
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حسادت   یکم  یم؛باهوش بود و اگر بخواهم راستش را بگو  یادی! زیدمجا پر   از  
 یقاً بود، که عم یاش مانند گرداب استهزاگونه ی! چهرهیخترا برانگ من  حسود

و  چرخدیدور سرم م یادن کردمی. احساس مکشیدیمرا به داخل خودش م
اش مرا با پوزخند زننده یستا، تا چامشده یلخنک تبد یدنینوش یهمن به 
 جان کند!نوش

 یستاتا تاوان دست  کم گرفتن چ  زدند،یم  یلیبه صورتم س  یشهاقهقهه  صدای
چه بد رو شد! آب دهانم را با   کهینرا بپردازم! دستم رو شده بود و شگفتا از ا

 کنم.  یکردم لرزش دستانم را مخف   یاسترس قورت دادم و سع

ام کرده بودند. دهانشان را باز نموده؛ سرشان را به دوره هایستاو چ چیستا
اش مرا از گونهدوبلور  ی! زنگ صداخندیدندیبلند م یعقب انداخته و با صدا

 ینصورتم نگاهم را از دورتر  یکشاند و حرکت دستش جلو  یرونب هایمیالخ
 بود؛ جدا کرد. روشن یاندک  ساز یستاکه تنها با آتش چ  یکیجنگل تار ینقطه

 جغدک؟! ییبا توام...کجا -

را کنار  زندیمبال ام بالصورت ماتم زده یپرنده جلو یک را که مانند  دستش
 یدورنگه  یهاام ماند. بالباختهرنگ   یبه چهره  یرهخ  یشتریو با دقت ب  یدکش
 لبان کوچکش نشاند. یرا رو یرا تکان داد و لبخند کج  یاهشس ید،سف

 !ترسی؟ی. تو...تو ازم مینمبب -

 خواستمیکه م  یمن  اشوزشت نام ترسم؟یم یستامن؟! من از چ ی؟کس  چه
دست  باال  یار بروم؟ چه مضحکانه! خودش را بس یکیبه جنگ با ارباب تار

! اگر حداقل گذاشتینم  یبحث باق   یگرفته بود. اعتماد به نفسش هم که جا
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چاق  ببه خود لق گاهیچداشت؛ ه یالرا فر  یستااز اعتماد به نفس چ یمقدار 
است!   یادحتت زمسا یتنها کم  یستیتو چاق ن  یم؛تا من به او بگو  داد،یرا نم
از  یهامغرور و متمسخر! تحمل آدم یستک  چپ نگاهش کردم. چچپ

بلکه  کنم،یرا تحمل م یستااست؛ و من نه تنها چ یشاق  یار کار بس  یخودراض
 !نشانمیم یشاو را سر جا

 یت؟اکره  ییافهمن از تو بترسم؟! با اون ق -

و  هایهم ژاپن یدشابود!  هایابه کره یهشب یلیاش خچهره یم؛حق نگذر از 
 !ستیاز هم کار دشوار هاینا یصکه تشخ  ید،! اوم...حق بدههاینیچ

 یعسل یبار باز و بسته کرد و به خوب  ینرا چند اشیدهو کش یبادام چشمان
! دستش کنمیاحساس حسادت م  یادیز  ی. به تازگ یدچشمانش را به رخم کش

از صورت  یمیلختش ن یگذاشت و دوباره موها اشیمثلث  یچانه یر را ز
 نمود. یینرا تز  شکلشیقلب

 !یه؟چ یاکره  -

را  یاو کره یژاپن ینی،چ ینفرق ب یکم مانده بود، که نصفه شب  ینهم فقط
و چشمان  یدمرا به دندان کش امیو گوشت  یدهم. لبان صورت  یحاو توض یبرا

 کردم.  یز را ر امیاقهوه

 گمیبهت نم یمشخص یکارها  یتو یدنردن و سرک کشک  یبه خاطر فضول -
 هست! یچ  یاکره
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 ینزم  یکه رو  یبه من  یداد و نگاه بد  ینیچ  اشینیرا جمع کرد. به ب  صورتش 
 یرلبرا در بغل گرفته بودم؛ انداخت. ز  یمهاپوش شده نشسته بوده و زانوسبزه

انداخته بود را مرتب کرد و   یشپا  یر که ز  یاگفت و پارچه  خاصیتییجغدک ب 
 د.یاز او نداشتم؛ خواب یچندان  یکه فاصله  یپشت به من

به  امیچارهصورت مطمئنًا مغز ب ینا یر چه خوب بود، که کنجکاو نبود؛ در غ
 .شدیمنفجر م هایآن چشم بادام یکدر تفک یناتوان  یلدل

با  یهبمونه تا بق یدار ب یدبا یکی! پاشو! یده...راحت گرفته خوابینمپاشو بب -
 راحت بخوابن... . یالخ

به آن وارد کردم و تکانش   یبازوانش نهادم. فشار  یرفتم و دستم را رو  کنارش
 دادم.

 .یبد ینگهبان  یدتو با گم؟یدارم بهت م یچ  فهمییاصاًل م -

صورت خود   یجلو  تر یشرا ب  اشیمشک   یرا با خشونت پس زد و موها  دستم
 یتا صبح نگهبان  توانمیچه؟ من که نم یعنیخواب زد. و خود را به  یختر

خارج شده از دهانم   یفرستادم و به بخارها  یروندهم. نفسم را با حرص به ب
را   یتازه شکفته روح و روان هر کس  یهاگل  یماندم. صبح بهار بود و بو  یرهخ

شد و غبار  یهوا ابر  ید؛تا به غروب رس دفعهیک  یکنول گرفت،یم یبه باز
 ی. حال به شدت هوا سرد بود و نه روانداز نازک یدسرد زمستان همه جا را بلع

کفاف  کدامیچور است؛ هشعله یمکه جلو یو نه آتش یچیدهکه دورم پ
 یهم که شده است؛ قوز باال قوز! لج کرده بود و نگهبان  یستاچ ین! ادهندینم
همه که  ین؟نشدل بینییاستراحت کنم. م یآلود کمتا من خواب داد،ینم
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 یبه انگشترم انداختم و سر انگشتم را رو ی! نگاه یستندن یننشمانند تو دل 
 یگر روزها د  ینانگشتر! ا  یکه اعتماد نکن  ی،. حق داشت یدمسرخش کشان  یاقوت

 بینییبه ناگه م زنی؛ی! تا چشم بر هم مرداعتماد ک شودیبه اعتماد هم نم
که قرار  ی،آلود*نتیاآلود که نه، بلکه خ**زهر  یدورت پر شده از خنجرها

خارج شده   یزاست  یناز سرزم  کهینا  یلاست از پشت به تو برخورد کنند. به دل
ها قدرتش را به دست آورده بود و بعد از مدت یز مادر ن یستاره یم؛بود

دفعه او  ینستاره را حس کنم. مه همه جا را در بر گرفته و ا وعتوانستم طل
دل  ینقدر ا. چهدادیمادر را نم یستاره یرخسار نوران  یدند یاجازهبود، که 

را  ینزم ید  خورش یهوا شود؛یم یع وس یگر روز تنگ و روز د یککه   امقوارهیب 
 یسوزناک   الهایداغ تابستان چه ب  یهاکه در ظهر   یدیکرده بود! همان خورش

تنگ بود!   ینزم  ینبود! دلم برا  یشب  یابهانه  ید. خورشآوردیکه بر سرمان نم
بودند؛  ینغمگ هاییلمف یدنکوچکم که شامل مد، لباس و د  یهادغدغه یبرا
آلود حرص  یو غرغرها  یمهادندان  زدنیخدر اوج سرما و    یگاز زدن بستن  یبرا

و نمک   یاهسفلفل  یختنر  ی. براخورمیم  یکه چرا بستن  ینمبنا بر ا  یپر مامان
ام را به همراه اعتراض سوزناک معده  یشهردن آن که همنارنج ترش و خو  یرو

 تر شد.داشت؛ دلم کوچک و کوچک 

افکار شامل حال زارم شده بود و من  پایانیبار لطف ب  یناول ی! براشگفتا
آتش در آغوش سرما  ینوران  یدر کنار گردها دمیدهتوانستم از شامگاه تا سپ
 کنم.  یتوتهب فامیلیو نوازش گرم روانداز ن

چشمان خشک و دردناکم را  یام گذاشتم و کمزانوان جمع شده یرا رو سرم
 هم فشردم. یرو
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درد بود، تا آن را به دکتر نشان دهم.   یشدم؛ خسته بودم! کاش خستگ   خسته 
آن مرهم گذارم. کاش مرگ بود، تا در آغوشش به  یکاش زخم بود، تا به رو

. انگار که یستن خواهیمیگونه که ما مآن یز چ یچنبود! ه یکنخواب روم، ول
ما جز  رایکه ب فامییخاکستر  یهابا انسان یبه زندگ  یمامحکوم شده

. و باز هم من مانده بودم و آورندیبه ارمغان نم یگرید یزیچ یخستگ 
 یدندرا در آغوش کش  یگر هم د  رنگمیو نارنج   یهالل  ی. ابروهاهایمپردازییالخ

 یههد  ینمنشکه از دل  ییبا طرح اژدها  یادسته نقره  یر شمش  امزدهیخو دست  
 ینشانه تواندیقرمزم نم نگشتر ا یشدن ناگهان  یگرفته بودم را لمس کرد. آب 

 یک  یدنبر کمرم نشان از سر رس یزیچ یزیکه تباشد؛ به خصوص آن یخوب 
 مهمان ناخوانده را دارد!

از  دانمیآسوده خفته بود؛ نگاه کردم. نم یالکه با خ یستاییترس به چ با
رنگ و  یعسل یهاباره چشم یک به  یکنکه نه، ول  یامن بود؛  یخوش شانس

شدند. نگاهش  یرهاش باز گشتند و به پشت سرم خشده یدهچشم کشخط
 یر شمش یمضخ یام دسته. دست عرق کردهیددودو زد و رنگ از رخسارش پر 

نشناس هم از وقت یفشرد و دلهره یشتر را ب امزاکییک ز ییغهبزرگ با ت
آن دخترک جسور و شجاع  یستا،فرصت استفاده نموده و در دلم نشست. چ

ال گمان نکنم که پشت سرم است به هراس افتاده بود و ح  یشخص یدنبا د
و  توجود داشته باشد! چشمانش را با عجز بس یااز من در دن تر یچارهکه ب
 یستهم گمان نکنم بعد از ب  یز . او که روح بود؛ دنیدبه صورت خود کش  یدست 

 ماند؛یکه م  یزده باشد؛ پس تنها کس  یر دستش را به شمش  ی  و هفت سال حت 
و نفسم   رفتیکمرم فرو م  در   یشتر به لحظه ب  لحظه  یر شمش  یزیمن هستم! ت
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فر و  یو موها ردهک  یبلندم را نقاش یشانی. عرق سرد پشدیتر متنگ و تنگ  
هم فشردم و  یرا رو امیرا به صورتم چسبانده بود. لبان گوشت  امینارنج 
 را بلند کردم. یر شمش

 .امیدهاست که تو را ند وقتیلیاشوزشت! خ یاکم سعادت شده  -

 .یزمدوست عز  یکرد  شرفتیپ یلیخوب است. خ -

 ینارنج  یابروها یبود! رنگ اخم را رو یدو قطب یشپر روان ییوانهد یک  او
 ینکه خشمگ یرا باال آوردم. به مانند هر زمان  یر و شمش یدمو مرتبم پاش

 هم ساباندم. یرا رو نوایمیب  یهادندان شدم؛یم

 ... .یستمتو ن یز عز  طور ینمن دوست تو و هم -

 یهاسبزه  یرا از تنش درآورد و رو  اشینازکش را جمع کرد و شنل سرخاب   لبان
 نور ستاره انداخت. ییلهروشن شده به وس

 چه خبر است؟! جاینا -

 یهابه حالت یشدم، که با شگفت  یزیچرخاندم و قفل دن یرا کم نگاهم
که از   یاز شک  یشده بود. دو به شک بودم! و وا یرهمن و آذرماه خ یتهاجم

بر دلم افتاده بود! اگر اشتباه کرده باشم و او همان ارباب باشد چه؟ حرفم   یز ند
 جاینبود، که ما ا یدهبود، اما...اما آذرماه چگونه فهم یرمنطقیغ یکم  یدشا

خونم  یاز بو یمبگو یآشام هم نبودند، که با کمال سادگ خون یم؟هست
البته  یز؟از دنبهتر  یو چه کس جاستینا ی! به حتم جاسوساندیدهفهم

حس  یشه! همستیکیاو همان ارباب تار کنمیجاسوس که نه؛ من گمان م
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بار اشتباه کرده  یناول یو کاش که حداقل برا آمدیششمم درست از آب در م 
باشد. کاش که ذهنم خطا رفته باشد و کاش که چشمم لبخند آذرماه و سر 

 باشد! یدهرا سراب د یز دن یبه رو اشیواشکیتکان دادن 

ام گرفته  یکه داشت؛ قورت دادم و صدا  یدیشد  یدهانم را با وجود خشک   آب
 یگر؟کنم ددرآورد. چه   یرا از جا یمکه گلو  خواست،یرا صاف نمودم. بعض م

را تنگ کرده  یشجا نوایب  یگلو  ینکه ا  ییمشکل داشت! گو یمبا حضور گلو
 یز را ن یمصدا یسرد ینهوا سرد شد و ا یچگونه به طور ناگهان  دانمیبود. نم

کوباندم،   یزیمبتال کرد و من با اخم، با ترس و با خشم لحن سردم را بر سر دن
 سابق نبود! یز دن یمبرا یگر که د

 !کنمیعقب؛ من خودم حلش م ید. بر یستائل به شما مربوط نمس ینا -

 یآسان گشته بود؛ به آسان  یار من بس یبرا هایمیتکه کنار گذاشتن صم  انگار 
را باال آورد و   یر از دوم شخص مفرد به دوم شخص جمع. آذرماه شمش  یدنپر 

اش به من نشان داد، که به خوردهو الک یدهکش  یهابا تکان دادن انگشت
ارباب  بانبرد  یهدف من جنگ با آذرماه نبود! من برا یتش بروم، ولسم

 که خود دختر عشق است.  یبا آذرماه بجنگم! آذرماه  توانمیام؛ نمآمده

را  امییدسته اژدها یر رنگم را با زبانم تر نمودم و شمش یخشک و صورت  لبان
 ینارنج  یکه دور کمرم بسته شده بود؛ فرو بردم و موها  اشییدر غالف طال

 بستم. یاتا کمرم بود را به باال جمع کرده و گوجه شانیرا که بلند یشانمپر 

! ی...دختر عشق ییبا تو بجنگم! تو از جنس ما خوامیآذرماه...من نم ینبب -
 .یریو از ارباب فاصله بگ یهنوز هم وقت هست، که طرف ما باش
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! ییدگرا یاش به سرخ که پوست برنزه شده یزد. به طور یبلند یقهقهه 
مرتبش را  یهادلش گذاشته، سرش را به عقب برده، دندان یدستش را رو

. به سمت یداش تن جنگل را لرزانانهجادوگر   یهاخنده  یانداخته و صدا  یرونب
به  کرد. سرم را باال گرفتم و  یمرا مهمان گلو یرششمش یز ت ییغهجلو آمد و ت

 یمجا خوش کرده است؛ تصم  یمگلو  یبر رو  یر شمش  ینکه ا  یطور موقت تا زمان 
ام را که چهرهبدون آن توانستمیم ی  گرفتم، که آب دهانم را قورت ندهم! حت 

که   یاست! زمان  زرد شده امیحدس بزنم، که مانند زردآلو پوست گندم ینم؛بب
 ی ابدًا احساس ترس داد؛یم قرار  یترا مورد عنا یمگلو  یرشبا شمش یستاچ

 ... .ینک ا یکل دهد،یانجام نم اییرمعقوالنهکار غ  دانستمیکه م  یرانداشتم، ز

و لبان نازکش را جمع و  یدرا در هم کش یشهاکه تمام شد؛ اخم  هایشخنده
 کرد.  یز چشمان سبزش را ر

! من یاهستم؟ اشتباه کرده  ییک که بنده طرف ارباب تار  یاتو واقعًا فکر کرده  -
 ام!ارباب نبوده یمدر ت وجهیچبه ه

 امزدهیخ یاستخوان  یهاگونه یوار روبلند و بنفشش را نوازش هایناخن
 از شدت تنفر بسته شد. یمهاو چشم یدکش

 من مطمئنم که آذرماه با ارباب ارتباط داره! گه؟یداره م چی

 اییتماس ذهن ییلهخته و به وسخودش را وسط ذهنم اندا یستاچ دوباره
نداشتم، که  یمن حرف  یکنکه با من برقرار کرده بود؛ نظرش را گفت، ول

! اگر گویدیداشتم، که آذرماه دروغ م ینان! من هم اطمیدهم! آر یلشتحو
ت، گشیهمه وقت دنبال من م  ینا  یلپس به چه دل  یست؛به ارباب مرتبط ن
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 یشهاهم حق داشت! دروغ  یدباب دهد؟ شاار   یلکند و مرا تحو  یدایمتا که پ 
ها بساکه دروغ  کردم،ی! درکش میدحق داشت، که دروغ بگو  ید. شاگویمیرا م
. یمخوب هست یزندگ  یک دنبال  یشهها همهستند. ما انسان یرینش یلیخ

! ما گوییمی، که دروغ ماست ینهم یبرا یدراحت و بدون دردسر. شا یزندگ 
و به  یمرا دار یشانکه آرزو ،زنیمیرا م ییهاحرف یمانهامعمواًل در دروغ

صداقت با  یایکه دن  یراتلخ است، ز یقتحق گویندیخاطر است، که م ینهم
 یقتاست! حق  یرینش  اشیدروغ با تمام زشت   یایتلخ و دن  هایشیباییتمام ز

 یب و انکارش چهرهبا کذ غرا نشان داده و درو یابا صداقتش وجه زشت دن
 دردناک است! ینو چقدر ا پوشاندیرا م یادن یحقب

خودش   یکه آذرماه برا  یرینیش  یایرا باز کردم، تا دن  یمهاو چشم  یدمکش  آهی
 .ینمآلود اشک ببمه یساخته بود را از پشت پرده

 هستم! یکیچون...من خود ارباب تار یستم،بنده طرف ارباب ن -

است، وگرنه  طور ین! حتمًا همیآر گوید؟یشدم! نکند، که باز دروغ م شوکه
 نفهمد؟ امکان ندارد. یستاباشد و چ یستاهمه مدت در کنار چ ینا

 جغدک! گهیدرست م -

شدم، که نگاه  یرهخ یستاو با شتاب به عقب برگشتم و به چ زدهیرتح چنان
 .یدمو آذرماه را هم با تعجب به سمت خودم کشان یز دن

 ی؟چ  یعنی -
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صورتم   یروبهرو  یریانتظار با رد شدن شمش  ینا  یکنجوابش ماندم، ول  منتظر  
. آذرماه اعالم جنگ کرده بود و من به او گفته بودم، که تنها به یدرس  یانبه پا

حرفم عمل کنم.   به  یدبا  یقتحق  یدنو حال بعد از فهم  پردازمینبرد با ارباب م
 یبلند  یادمن و او با فر   یانم  گرا از غالف درآورده و آماده شدم. جن  یرمشمش
 آمدندیهم فرود م یبه رو یگریپس از د یکی هایر آغاز شد. شمش یدکه کش
 ییهاها و گنجشک ترس را بر اندام بلبل  یبه هم لرزه  یشانبرخوردها  یو صدا

. انداختینگل را برداشته بود؛ مآوازشان ج یصدا یشپ یچند ینکه تا هم
ها داشتند گرد  آن ییگرد و خاک بلند شد و گو  ینزم یرو یمانپاها با رقص

 ییها! و چه دحشتناک بود ضربهکردندیم  مانیقو تشو  زدندیکف م  یمانبرا
من که تنها  طور یدفاع  یهاو ضربه زدیکه آذرماه به قصد ُکشت به من م

! از ترسمی! من از خود می! آرآمدیفرود م اشییدسته طال یر شمش یرو
 دارم!  سهرا امیدلسوز

 ینزم یبر رو اشیمشک  یهاو رد چکمه یمانهانفس زدننفس صدای
بودم! انگار که تنها جسمم مشغول  یگرید یایدر دن ییزمان بود و من گوهم

و  وزیدیاد م! هنوز هم بکردمیم یر س یگرید یبود و خود در جا یرزنیشمش
 بلوط. درختان گرفتیم یرا به باز یمموها یلجباز و فرار یچنان تارهاهم
کرده بودند. هنوز   مانیماهرانه قد علم کرده و محاصره ینقاش یک چون هم

 یگر تفاوت که د  یننشسته بودند؛ با ا  یشانهاشاخه  یزردفام رو  یهاهم بلبل
زده بودم و ماتم  یجرا که گ  یمن ندکردی. تماشا مرسیدیشان به گوش نمنغمه
 یکها چطور از ضربه ینا دانمی! نمکردندیام مهم در دل مسخره یدو شا

از سه. فقط  تر یشو ب تر یشو از دو عدد به سه و ب یدعدد به دو عدد رس
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را بر سر  طورمیادگاری یر بار مجهولم بود، که با خشم شمش یکه برا  دانم،یم 
از حرکت  یرمافتاد، که شمش یچه اتفاق  دانمیکوباندم و باز هم نم  یرششمش
هنوز  یکنبود، ول یدهبه اتمام رس یرزنی! شمشردنخو یتکان  یگر و د یستادباز ا

و  پیچدیو م پیچدیو م پیچدیمانند ناقوس مرگ م یشاندر ذهنم صدا
ان گرد شده را دارم! نگاهم از چشم  یوانگید  یلرا که پتانس  یمن  کندیم  یوانهد

 بیندیو م رودی. مرودیم یینآرام به پاو آرام شودیو سبز روشنش گرفته م
 !دیدیم یدنبا گاهیچرا که ه یزیچ

بلند  یروشن شده یهاو با افتادنش به سبزه افتدیم ینزم یرو شمشیرم
 یکه رو ییها! اللهدهدیفام را مسرخ یهابا الله ینینشقامت افتخار هم

 است! یدهو لرزان من هم جوانه زده و قد کش یفدستان ظر 

را  یبود، که درد ینو بدتر از همه ا چرخیدیو آسمان دور سرم م زمین
بود؟!  یتازه جوانه زده از آن چه کس یهاالله ین! اکردمیاحساس نم

 و ادبش کنم! یچانمگوشش را بپ  خواهمیم

که   یوارانه رو به کسو سرزنش  ازمیاندرا به جدال با هم ب  یمهااخم  خواهممی
را  امیگلکه چرا دامان ُگل یم،گون است؛ بگوسرخ یهاالله ینصاحب ا

 یلداشت و به دل یآفتابگردان زردفام یهادامان من گل ی؟اکرده  تر گلییگل
در  یشهو هم داشتیبه شدت دوستش م یالگردانش فر آفتاب یزرد ینهم

ش برود، ل  ینابود، که به قول خودش    ینصدد ا دلم   ینکا  یک دامن بلندم را ک 
و دامان زرد  یچانماز قبل بپ یشتر را ب یکه گوش آن شخص خاط   خواست،یم

قرمز هم به آن اضافه شده است را   یرا که به لطف او حال الله  امیآفتابگردان 
! نگاهم از دامن بلندم گرفته یکرد  گونکه چرا دامنم را الله  یمنشان دهم و بگو
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نقاش چه ماهرانه  یهاالله ینماند. شگفتا! ا یرهشد و به لباس آذرماه خ 
 یماریب  یک ها لحظه به لحظه مانند  کرده بودند! الله  یاو را نقاش  یدسف  یراهنپ
! بلعیدندیآذرماه را م یراهناز پ ترییشب یهاو قسمت کردندیم یشرفتپ

اش که به ناگه مش گذاشت. پوست  صورت برنزهشک یرو راآذرماه دستش 
بود؛ مانند خار در چشمانم فرو رفت. لبان خشک و  ییدهگرا یدیبه سف

. یدند. لرزیدها به گوشم نرسآن  یاناز م  یپژواک   یکنرا تکان داد، ول  رنگشیگچ 
 یمکه آذرماه را تسل  یدند،قدر لرزآن رحمیب  یآن پاها گویم؛یرا م یشپاها
تو  یزانو زدنش به مانند طبل یالخره او را به زانو درآوردند! صداو با کرده
به  یرهچون پتک بر سرم فرود آمد! نگاهم هنوز خو هم یدهدر ذهنم کوب  یخال
 شوند؛یها بر سرم آوار مالله زدند؛یحرف م شانیها با سرخ ها بود. اللهالله
! و حال کشدیت مسو ناگهانو گوشم  رقصندیم خیالیها مستانه و ب الله
آذرماه   جانی! جسم ب برندیسرخ پودر گشته و آذرماه را با خود م  یهاگل  ینا

و به آسمان پرواز  شودیم رنگ یهس یهااز پروانه یبزرگ  یبه دسته یلتبد
ها سبزه  یانفرود آمد و م  ینزم  یکه چه موقع تن  ناباورم رو  یدم،! نفهمکندیم

به همراه  یز ها رفته و آذرماه را نکرد! الله  یمبا شرم و خجالت خودش را قا
در هوا  امینارنج  ی. هنوز هم موهاوزیدیخود برده بودند. هنوز هم باد م

و  یز و هنوز هم دن سراییدندی. هنوز هم پرندگان با غم مکردندیم یکوبیپا
باره چه مهربان گشته  یک به  ایستدر کنارم حضور داشتند. شگفتا! چ یستاچ
را دور  یشهاکه سرم را در آغوشش کشانده و دست کنیی! باور مبود
نشسته و  یمروروبه یز که دن  کنییحلقه کرده بود؟! باور م یفمظر  یهاشانه
من که باور  کرد؟یرا در دستانش گرفته و نوازش م امبستهیخ یهادست

 !کنمینم
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 !ینرا کرده بود دلنش یتچقدر صادقانه دلم هوا و 

تعداد دفعات   طور ینبار شد دو بار؛ دو بار به سه بار و هم  یکچگونه    دانمنمی
دست شستن   یچنان روو من هم  یدبار رس مینیستبه ب  یمهادست شستن

خاطر بود که با سنگ  ینبه هم یدشا آید؛یها خوشم نممسر بودم! از الله
را به   هایمسنگ دست  یدنو بعد از کش  کشیدمیدستانم م  یمتوسط و زبر رو
چنگ زده بودم، که  یمهاقدر به پشت دست! آنسپارمیدست آب م

 یختندر کنارم با فرو ر یگریقرمز شده بود! برداشتن سنگ د یشانهاپوست
ها را در آب رودخانه فرو بردم و دوباره آن  یمهاشد. دست  یمساو  یمهااشک 

نداشت.  ایایدها کردم و باز هم در خود شکستم! فهبه آن یرا شستم. نگاه 
 یفکث یدر نظرم بس شستم؛یها را مکه آن یادفعه مینیستبعد از ب

و با  یدم. لب گز دیدیکه چشمانم همه جا را الله رنگ م یی. گوآمدندیم
و شو نداشتند!  به شست یازین یمهاحرص سرم را در آب فرو بردم. دست

 .شدندیم یز تم یدکه بابود،   یمهاچشم ینا

. یاوردمن  یرونو من هنوز هم سرم را از آب سرد رودخانه ب  یدبه صفر رس  نفس
! از یدمو من هم بر  ید. نفس بر دیدمینفس تمام شد و من باز هم الله م

ها بودم. و ها و از خودم که مسبب به وجود آمدن اللهاز قصه یا،از دن ی،زندگ 
 یلقاتل تبد  یک م و به  یسته بودند که من، من نها چه خوب به من فهماندالله
 ییهانمک  یناز ا یکه نمک خورده و نمکدان شکسته و وا  یام! به کسشده

 !سوزانندیآخرش م یو جان را تا قطره پاشندیکه بر زخمم م

از کار افتاد و من همچنان در آب بودم. صورتم کبود شد و من  هایمدست
 یگر بار د  یمهابسته شد و گوش  یمها! چشمخواستمیسرخ را م  یهاگل  یقرمز 
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سوت  یخوب بود ها! جور یدنشان. دست به سوت کشیدندسوت کش 
غزل  خواستمیکه م  یا! در لحظهپاشاندندیکه مغز را از هم م  کشیدند،یم

نشست و مرا  امیقهبر  یدست  یم؛ها بسراقصه ینا با سرزمر  احافظیخد
و مرا از خفه شدن در آب زالل رودخانه نجات   یدهمچون لنگه کفش به باال کش
با  یکنهم آمد، ول یرا به ارمغان آورد. زندگ  یداد. نفس آمد و با خود زندگ 

 ی، که برادانستینداشت؛ نم یقهسل یآورد! زندگ  یهرا هد یدنخود زجر کش
 ما شد! یباعث بدبخت  ینآماده کند و ا یاچه تحفه یشهامهمان

بود، که شخص سوم  اییلیاز س  یسوختن ناش  یناز صورتم سوخت و ا  نیمی
نفس  یدنکه قصد بر   یمن یبود برا ییبه جا یلیام نشاند. و چه سگونه  یرو

خوراندن به من مرا در آغوشش  یلیخود را داشتم! شخص سوم بعد از س
! چه سوم یستو لرزان در آن آغوش پر محبت گر  پناهیآشوب ب و دلکشاند 
من آن سوم شخص را نشناسم؟  شودیبود. مگر م یدست و دلباز شخص

فقط  دید؛یآلود بود. فقط الله مکه مغزم الله  یی! گویدشا دانم؛یشناختم؟ نم
 .شناختیالله م

 !کردی؟یبا خودت چه کار م یداشت  -

 یک نشناسم، ل یمامان گل یبخش باران را در ناودان خانهپژواک روح شاید
که دزدکانه و دور از   ییهاشکالت یرینیش یدرا چرا! شا یتآهنگ زنگ صدا

 هایماه  یرا به فراموش داشتمیبرم اییشهاز قندان ش یپر چشم مامان
 یاداز  موهایباد را با م یباز ید! شاتوانمیعطرت را نم یرینیبسپارم، اما ش

 هاییفرفر  یانانگشتانت در م یرقص مهربانانه توانمیمگر م یکنببرم، ول
 را از ذهن پاک کنم؟ گونمینارنج 
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عطرت را به خاطر  یرینش یفشردم و بو یمهاکت چرمت را در مشت  ییقه 
دفعه من  ینا یکنول ی،کرد یسمخ یسپردم. دوباره شروع به بافتن موها

 یهادسته ینا یدبعدها چگونه با کهیندم. در فکر انگران گره خوردنشان نبو
که داشتند   ییهارا باز کنم؛ نبودم. فقط در فکر تو بودم و الله یدهدر هم تپ

 !رفتندیم ینو از ب گشتندیپژمرده م یکییکی

 مراقب خودت باش! تر یشب -

تو را شکالت  یندلنش یلبانم نشست. بهتر نبود به جا یرو لبخندی
بلکه  زدی،یتفاوت که دل را نم ین! با ایادز یلی...خیبود یرینش نامیدم؟یم

 !کردییقبل در دلم جا باز م یااز لحظه یشتر هر لحظه ب

که مراقب خودم باشم؟ آخه   ی،کن  یادآوریبه من  یشه...همشهیهستم. م -
 !رهیم یادماوقات  یگاه 

مهربانت   یشههم  یاش برداشتم و به چهرههپهن و مردان  یینهس  یرا از رو  سرم
 گاهیچکه ه  یدندان   یر برند خم  یغنما و تبلشدم. باز هم همان لبخند دندان  یرهخ

و من غرق گشتم در شکالت چشمانت.  یوجود نداشت! سرت را تکان داد
و مرا از  آمدمی ینبود، وگرنه چه کس یاشانس آورده بودم، که چشمانت در

 کشید؟یم یرونبزرگ و درخشانت ب یآن دو گو یانوساق

 !ی؟وضع افتاد ین. چرا به ایشتپ یامگفت، که ب  یستادوستت...چ -

 یرشکردن شمش  یز که ظاهرًا مشغول به تم  یستاییبه عقب بردم و به چ سر 
که  یرابود؛ نگاه کردم. گفتم ظاهرًا، ز یسبزفام سلطنت  یبا آن تکه پارچه

ندارم.  یخوب  یاست، که حال روح  یمن یتمام پنج حواسش پ دانستمیم
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 با. پلک برهم نهادم و یدکردن کش  یز سرش را چرخاند و دست از تم یستاچ 
جور تشکر از راه دور باشد!  یکپلک برهم نهادن  ینا یدخود گفتم که شا

بود   یدهصورتش کش  یکه روبندش را رو  یزیتکان داد و به دن  یسر   تفاوتیب 
 معلوم بود، که معذب است؛ نگاه کرد. و کامالً 

اطرافم را  یهاآدم یمن درست و حساب  یدمن اشتباه کرده بودم! شا شاید
مرا رها کرد و  زدم؛یم ینههمه سنگش را به س ینکه ا  یالینشناخته بودم! فر 

چطور   دانمیخوب شدن حال من نم  یبرا  یستاکه چ  ست،یدرحال  ینرفت و ا
 باشد. رمسخت در کنا یروزها ینده بود، که در اخبر دا یوو چگونه به آر

از  یشتر ممکن است که ب کنند؛یکه به ما ابراز عالقه نم  ییهااوقات آدم گاهی
را  یستاچ یشهدوستمان داشته باشند! من هم کنند؛یکه به ما ابراز م  یکسان 

. گفتیدرست م یستا! چیقرا به چشم رف یالو فر  دیدمیم یببه چشم رق
ها به آن  شودیان میگر از د  یشتر ب  یگاه   یستند؛بد و منفور ن  هایطانش  یشههم

 اعتماد کرد!

 !ینبود. ممنون که اومد یخاص یز چ -

 یدهند  یر لبان غ  یرو  گاهیچمختص به خودت که ه  یاز آن لبخندها  ی؛زد  لبخند
 بودم.

قد   یهاسبزه  یانکه م  یابابونه  یهادورمان را گلرودخانه بود و دورتا  کنارمان
که کنار رودخانه جوانه زده بود را   یبزرگ  یعلم کرده بودند؛ گرفته بود. بابونه

. یام نهادشده یسخ یفرفر  یموها یرا پشت گوش و رو و آن یدیچ
! یکه بود بود،شدم. چه خوب  یرهکردم و به چشمان خندانت خ یاخنده
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سرخ که نشان از  یهابلند شوم. الله یمتا از جا یو کمکم کرد یدستم را گرفت  
 ییخودنما امیدامن آفتابگردان  یهنوز هم رو دادند؛یخون قرمزفام آذرماه م

 ی. لباسم کمیرا در هم کرد یتهاو اخم یبه لباسم انداخت  ی. نگاه کردندیم
 بود! یسخ یادز یلیکه نه! خ  یبود؛ البته کم یسخ

 توانمیکار م  ینکه با ا  کردم،یخودم پاشانده بودم. گمان م  یآب را به رو  خودم
فامم سرخ یاقوت! انگشتر یمپاک نما امیاز وجود منفور آذرماه را از زندگ  یرد

ها و به دور دست کردیرا از خود ساطع م طور یالجورد یهنوز نور آب 
چه؟!   یبرا  یک ل  یم،جنباندیدست م  ید. انگار که وقت تنگ بود و بافرستادیم

کم نشده بود؟! مگر آذرماه همان ارباب   یاآذرماه از سر دن ینسنگ ییهمگر سا
بودم؟! گمان  اشیها در پنبود، که از همان آغاز داستان َاشوُزشت اییکیتار
 یکنبرگردم، ول ینبه زم توانمیو من م یدهرس یانکه قصه به پا کردم،یم

 یکارمنبت  یسکه آن خودنو  ت،خواسیت! باز هم مگفیم  یگرید  یز انگشتر چ
 !یرمبگ یام به لغزش درآورم و باز هم کلمات را به بازدفتر ساده یشده را رو

گرفتن کلمات تاوان دارد و کلمات   یکه به باز  یدم،نفهم  گاهیچلوح همن ساده  و
 !گیرندیشدنشان از من انتقام م یچهبه خاطر باز یبه خوب 

 ینبه من بفهمانند؟! هم خواهندیرا م  یزیَاشوُزشت نامم باز چه چ  جغدهای
 یشانبرا یستم؛نسبت به اطرافش ن تفاوتیو ب  خیالیآن دلنواز ب  یگر که د
. هنوز نگرندیها مها به دور دست. مترسک وزدی! هنوز هم باد میست؟ن  یکاف 

. هنوز هم بینمیم  رابار اعدام عشق  نفرت  ی. لحظهشنومیدروغ را م  یهم آوا
! هنوز هم سوزانندیعاشقانه را م یهاو نامه ُبرندیبر را َسر منامه یکفترها
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 یستنز یرانه! ودهمیها مو هنوز هم حق را به َاشوُزشت کندیم دادیظلم ب  
 هاست!انسان یاندر م یبهتر از زندگ 

 ییتنها! من به  یست؟ن  یجغدها دست از سرم بردارند؛ کاف   کهینا  یبرا  هااین
ها نگاه کرده و خود را به ظلم توانمیببرم! تنها م یشرا از پ یکار  توانمینم

اما محکوم بود به  یباست،ز یادانستن! جغد هم پرنده یسرزنش کنم برا
انسان   یکه گاه   گونهماندانستن جرم است؛ ه  یکه دانا بود! گاه   یراز  یی،تنها

 بودن جرم است!

 ... .خورییسرد سرما م یهوا ینکه با ا  جوریینا ی؟لباس با خودت آورد -

خرج  یمرا برا هایشینگران  ی. نگران حال من! تا به حال کسیبود نگران
 من با تو! یهاتجربه ینبود اول یریننکرده بود و چقدر ش

 !یچیهاما خب بهتر از ه یستن،آره! آوردم. گرم ن -

مرا رها نکرده بود.  ینمبا وجود دلنش ی  آذرماه حت مرگ  یهم غم و قصه هنوز 
 یتسرا یز او به من ن یمسر  یکه افسردگ   یی! گویز دوم دن یشده بودم لنگه

 کرد.

 روبندپوش... . -

حس  ی  قدر به او شک داشتم، که حت که آن یرازدم، ز یشصدا روبندپوش
و به احترام  سرش را باال آورد یز به ما اشتباه گفته! دن یز اسمش را ن کردمیم

انداخت.   یبه من نگاه   گونهیکرد و سٔوال  یز چشمانش را ر  یستاما بلند شد. چ
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بود؛ خوب  نگراننشده را لب زدم. نگاهش  یزیسرم را تکان دادم و آرام چ 
 دارم! یچه حس یز که به دن  دانست،یم

 چه شده؟! -

را که در دستم بود از شدت استرس فشردم.   یوو دست آر  یدمکش  یقیعم  نفس
. باهوش بود؛ یستمنگر یستابه چ یصالهم فشار دادم و با است یلبانم را رو

آلودم را خواند. اشک  یادر قعر چشمان قهوه یزندان  یهاحرف یع سر  یلیخ
زد و از  بود؛نشسته  یز بلندش با دن ییهسا یر که ز  یدرخت  یدستش را به تنه

 اشیشگیگرفت و کنارم طبق عادت هم یشراه مرا در پ بلند شد. یشجا
 .یستادا تفاوتیو ب  ینهدست به س

خودت  ینکه...که به سرزم خوامی...فقط...من ازت میستن یطور -
 !ییالبته بدون ما و به تنها یزا؛ست ین...سرزمیبرگرد

و چقدر من   یدیمشن  یمانشکستنش را هر دو  ی! قلبش شکست! صداشکست
 یآن روبند ساده یر بارش را که زاشک  ییبودم، که چشمان آهو شده رحمیب 

 فراموش کردم. درخشید؛یم فامیمشک 

لرزان از بغضش  گونینارنج  یهالب توانستمیم یک معلوم نبود، ل اشچهره
ها آن  یانهم م  یدیسف  یکه تارها  اشیلخت و مشک   یموها یارا تصور کنم.  

تعداد  ی  و حت  یدصورت سف توانستمیرا خاطرنشان کنم. م کردیم ییخودنما
از  یوا ورا ذکر کنم  رنگشیهس یهاچشم یهاو کناره یشانیپ یهاچروک
. عهد بسته بودم، که یابمرا ب  اشی! من قول داده بودم، که فرزند ناتنامیبدقول
ا رنگ اش را بسال چهره یو اند یستبرسانم و بعد از ب یانرا به پا یشهاغم



 

 
514 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

. به اشیکنم، اما چه کردم؟! شک کردم! شک کردم به افسردگ   یلبخند نقاش 
 یو همه  اشگناهییکرده بود. به ب   یفتعر   یمکه برا  یابیداستان مادرانه و کم

راحت   یلیکرد و خ  یمعرف   یکیبود که خود را ارباب تار  یآذرماه   یر تقص  هاینا
 رفت. ینهم از ب

 

*** 

 یدی؟رستو...چرا از آذرماه ت -

و  یخترنگش ر یو عسل یدهچشم کشخط چشم یرو یشتر را ب موهایش
 .یدرا باال کش اشینیب

نتونستم،   ینکم بشه. واسه هم  یرومکه ن  شه،یوجود آذرماه در کنارم باعث م  -
 که با اون بجنگم.

از آن منتشر   یطور که به انگشتر سرخم که نور آب کردم و همان  یز را ر  چشمانم
 متفکر پاسخ دادم: نگریستم؛یم شد؛یم

 یکیه؟که آذرماه ارباب تار  ی،حدس زد ینهم یپس...برا -

 یکه پشت سر هم از جلو  اییالییو  یهاسرش را تکان داد و به خانه  حرفبی
من!  وفاییب  یالفرشد. شهر کهن! شهر  یرهخ گذشتند؛یمان مچشمان
 هاییزرد، وانت   هاییوسک مدل بنز، ک  یمیقد  هایینماش  ها،یابانها، خکوچه

گوش   گویشانو با بلند  فروختندیو هندوانه م یزده، که سبز و زنگ  فامیآب 
 .دادندیرا م  ینزم  هاییمو ند  یمنشان از قد  یهمگ   کردند؛یمحل را کر م  یاهال
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خون کبوتر،   ی! رنگش به سرخ یاونه دارم چه هندونهبازار. هند  ور ینا  یاب  یآ   - 
 یبه شرط چاقو! صورتم را جمع کردم. آلودگ  یاقند...ب یرینیبه ش یرینیشش

کرده   یجادبود، که آن مرد نسبتًا فربه ا اییریگمعرکه ینمصداق بارز ا یصوت 
 است!

 ییراتکه امروزه تغ  ینیخودمان تنگ شد. همان زم ینزم یدلم برا ایلحظه
 ینترنتیا یز همه چ یست؛ن گونهینا یگر که د  یدهارا متحمل شده. خر  یادیز

 یکرا از پ  یدهایتبعد خر  یاو لحظه  کنییپرداخت م  کنی؛یشده. انتخاب م
سر و وضعمان در گوش   یدنمحل با د ی! خبرنگارهاگیرییم یلتحو  یموتور
. دادندیهم م یلتحو یبیو غر  یبعج یهاو نگاه کردندیم پچپچ یگر دهم
 یمهن یها! همان زنیگر؟د ستیها چه کسان که منظورم از خبرنگار   دانید،یم
و با هم  نشینندیشان مدرب خانه یجلو شانیگلگل  یکه با چادرها  کارییب 

 یخودش! چه دل خوش ایبود بر  ی! انجمنشنوندیم یبتو غ گویندیگل م
متناسب نبود. باز هم شانس آورده  یز مان نها! البته که سر و وضع داشتند آن

 رنگ یعسل  یپالتو  ینا  یکنخارج، ول  یدروح بود و به طبع از د  یستاکه چ  یمبود
بسته شده   یر اش به همراه غالف شمشلخت و ژل خورده  یبا موها  یوو بلند آر

 بنشانم؟ لمد یرا کجا اشیدهبه بدن ورز

بودن سرشان  یبود و مگر مردم شهر کهن امروز یاز نوع امروز یار بس تیپش
 شود؟یم

که درون   یشهاهندوانه یشتر فروش ب یبه همان مرد انداختم، که برا نگاهی
هم   یرا به فنا داده بود. کس  اشیصوت   یبودند؛ گلو و تارها  یدفامشوانت سف

دان که از خودت است! کاه  یست؛خودت ن  کاه که از   یدنبود، که برود و به او بگو
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ها و مطمئنًا گوش یک مهم نباشد، ل یشبرا یگراند یهاکر شدن گوش  یدشا 
 یوو آر یستا! راهم را از چیگر خودش مهم هستند د یبرا اشیصوت  یتارها

 جدا کردم و به سمت مرد فربه و سرحال به راه افتادم.

پرسه  یز مگس ن اشیوالرا درست وسط کوچه پارک کرده بود و ح وانتش
را در جوب   یشانها! مگر مردم عقل خود را از دست داده بودند، که پولزدینم

هم شرط چاقو! من که  را بخرند؟! آن یدهپالس یهاهندوانه ینانداخته و ا
 .کنمیگمان نم

 ! چندتا بذارم برات؟یرهشبه سالم هم -

 ینکبرده بودم؟ البد ا یدرنگکوچک و سف یهااز آن هندوانه یاسم من
 یهاهندوانه  ینا  یالمغزم به قول فر   یو کار کردن رو  یزبان با چرب  خواهدیم

 !یاندازدبدرد نخورش را به من ب

 یهکه   خوامیرو م یاخانواده ی. آدرس خونهخوامیسالم! من هندونه نم -
 دارن... . یالبه اسم فر  یدختر 

شده بود؛  یآن چخماق  یگوشهکه  اشیدسته موتور هاییلبه سب دستی
 یینهآ  یرا خاراند. لنگ قرمزش را از رو اشیدار و عقاب قوس ینیو ب یدکش

را پاک کرد. هوا گرم   اشیقهشق  یدرشت رو  یهاوانتش برداشت و با آن عرق
 هم هست. که از قضا فربه  ییاو یهم گرم بود برا یار بود. بس

خرج   وارییالع  یه؟چ  دونییم  یول  ی،آبج   گییکدوم خونواده رو م  دونمیم  -
 !شهینم یداره. نوچ! مفتک 
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حرکت   یناش را به هم ماالند. او انگشت شصت و اشاره  یدرا باال کش  اشبینی 
! مردک چاق با آن خواستی! اوم...فکر کنم پول مداد؟یرا نشان م  یزیچه چ
و جالبانه  یباو چه ز کردیم  یاز من اخاذ  اشیو کمان  یوستهبه هم پ  یابروها
به باج گرفتن  یادیز یکه عالقه  یافتادم. آن جنتلمن کوچک  یارمدان یادمن 

 یچرم  یهابه کفش  یرهدلم را تنگ خودش کرده بود. نگاهم خ  یارمداشت! دان
که به   ییها. کفشخوردیم امینیواکسش به ب یماند، که بو یزشو نوک ت

 یاورم؟! حال پول از کجا بآمدندیم و پاچه گشادش یاشدت به شلوار پارچه
 یشهادر آن گوشه کناره یداست! البته شا تر یهم خال یمن از خال هاییبج
 شود! یداپ یز تا شپش نسه یادو 

 یاز کنار صورتم گذشت. پول از کجا آورده بود یابزرگ و مردانه دست
دت به تا قد بلن ی،! خوشمان آمد! چه آقامنشانه! سرت را خم کردین؟نشدل

 من  قد کوتاه برسد.

 رو چه به خرج کردن؟! یجهست؛ هو یننشتا دل -

 کنم،ی! فکر مینبود یدهپالس یهاهندوانه ینبه ا شباهتیاز نظر من ب  حال
 یر . مرد ُلنگش را دور گردنش که زنجیها هست از ضدحال یانوسیکه تو اق

مرتبش را به  یهابود؛ انداخت و دندان  یزانبه آن آو  یاکوتاه و نقره  یم،ضخ
 یشتو ستاند و موها  ز پول را ا  ایگونهی. با حالت الت یختر  یرونشکل لبخند ب

 یشانیپ یکفترها ماننده بود را از جلو  یبودن به النه یرا که از شدت فرفر
 یو گرماده چه برق  یز آفتاب ت  ینا  یر رنگش در ز  یرهکوتاهش کنار زد. پوست ت

 !زدیم
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 دمت گرم داش! - 

اش را به سمت درب بزرگش را گرفت و انگشت اشاره ینیلنگش آب ب با
 گنجید؛یدر پوست خود نم  یحالکه از خوش  یبرد و در حال  خانه  یک رنگ  کرم

 ادامه داد:

از قسمتاش زنگ  یو بعض یهجونم واست بگه که...اون دره که کرم -
 .ینکه دنبالش  یهمون شخص یست...خونهزده

در  یستاگذشتم. چ  یر گاز کنار تو و آن مرد باج حرفیرا تکان دادم و ب  سرم
 .یمهم به سمت آن خانه حرکت کرد یکنارم قرار گرفت و شانه به شانه

 ...شهدخت هم مهمون باکالس داره ها!ینشوا! آره بب -

 که مهمون اوناست؟  دونی،یجون تو از کجا محاال کلثوم -

خونشون؟! نوچ نوچ نوچ! تو رو خدا نگاش کن؟  سمت رهیداره م بینیینم -
 ست؟یدهاون شهدخت ور پر  یکاسه یمن یر ز یاکاسه یهبهت گفتم  یدید

 ش کجا!مهمون فرنگ رفته ینکجا و ا  یششلوار یر وگرنه اون فراز با ز

هم با خود گفتند، که من  یدشا زدند؛یکه آرام حرف م  کردند،یگمان م  شاید
کارها  ینبه درد هم یز ت یهاداشتن گوش یکنول شنوم،یرا نم یشانصدا
 یجلو دانستم؛یکه اسمش را نم  یگر زن د یکنام با ! زن کلثومیگرد خوردیم

بودند و به  شستهواقع شده بود؛ ن یالفر  یدر کنار خانه یقاً اش که دقخانه
 ! دانمیبودند؛ نم  یو فراز مجهول چه کسان ! حال شهدخت  پرداختندیم  یفضول



 

 
519 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

رنگ   یابود! دامن ساده و سورمه  امیچارهب  یویمن هم که بدتر از آر  هایلباس 
ها آن یقرمز گل  یدر مقابل چادرها یدسف یابلند و دکمه ینآست یراهنبا پ
افتادم. بهتر  یزیچ یادرا هم داشت!  طور یفضول یهاحرف ینگفتن ا  یاقتل

 بگذارم. یانمرموزم در م یستایآن را با چ ام؛یدهرا ند یالکه فر   یبود تا زمان 

 !یشم؟پ یادکه ب  یگفت   یو! تو چطور به آریستاچ -

را خبر کرده بود؛   ینمروح شکلم دلنش  یستایکه چگونه چ  ینبود! ا  انگیز تعجب
 یشتر ختش را بو ل یمشک   یبزرگ را دارد! موها یار عالمت سٔوال بس  یک  یجا
از شدت نور ستاره   یاهشفرم و سخوش  ی. ابروهایختر  اشیچشم عسل  یرو

 شده بود؛ پاسخم را داد: یرهطور که به جلو خدر هم رفت و همان

شده بود، اما با اومدن آذرماه   یاد...امروز زشهیم  یادروزها ز  یمن بعض  یانرژ  -
 یهمه ینهم یکمکت کنم، برا تونستمی. منم که نمشدیداشت کم م

 رفتم! یوبرزنهام رو جمع کردم و به ذهن آرقدرت

هستم   یونشقدر مدکه چه  یم،بگو  یدبرقرار کرده بود. حال با  یتماس ذهن  پس
از او در دلم افتاده بود! چه خوب است، که دارمش! که  ینه؟! انگار که مهر یا

در ذهنم ساخته   یستاکه از چ  یوالییرا دارم! انگار آن ه  اشیپنهان   هاییتحما
 یآن مرد اخاذ تا خانه انتو یرفته است! فاصله ینبودم؛ پودر گشته و از ب

مرغ  یضربه زدم. صدا ینبود. دستم را مشت کردم و به درب فلز  یادز یالفر 
و پرورش  یدارخانه مرغ ینکه در ا  دادیم ینو نشان از ا آمدیو خروس م

باز  یژقیژیق یآن درب با صدا یسوت زدن آمد و در پ یخروس دارند! صدا
 ینبادبزن آن را تکان دادم. با ا مانندشد. دستم را به طرف صورتم بردم و 
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 یشهمانده بود، که مانند شگرم! کم  یگریروز سرد و روز د یک گرما چه کنم؟!  
 !یمترک بردار

 سالم! -

و آدامس را مانند لنگه کفش در دهانش چرخاند.  یداز سوت زدن کش دست
 کرد.  یتها را به باال هداو آن یدکش  اشییلخت و خرما یه موهاب یدست 

 کردم!   یداپرتقال پ یه ینبب یافرهاد! ب یهو -

! حتمًا یکیو نه عل یصفر بود! نه سالم یر ! آداب معاشرتش هم که زپرتقال؟
را   ادبی! فرهادنام آن پسر ب کرد؟یاشاره م  امیو فرفر   ینارنج   یبه موها  یدبا

 هم بودند! یه. چه شبیستباز به من نگر  یشن کنار زد و با

 !ی؟کرد  یدامحترمه رو از کجا پ یبانو ینفرزاد! ا -

را داشت؛ باال  یاز شکستگ  یها رداز آن یکیپهنش را که  یابروها فرزاد
 گفت:  یبازرا تکان داد و با مسخره اشیانداخت. لبان نازک و صورت 

 کردم؟  یدامحترمه! من شما رو از کجا پ یبانو -

 ینرا در حدقه چرخاندم. چقدر جلف! مگر من هم قد ا امیاقهوه هایچشم
! چطور است، که گوش کردند؟یم  یها بودم، که با من شوخ درآورده  یلتازه سب

از  یبار دوم دست  یو ادبشان کنم؟! برا یچانمرا هم بپ تربیتیدو پسر ب  ینا
 یهاو با سگرمه زدیباز کرد. مرا کنار  تر یششد و درب را بکنار صورتم رد 

 :یم. جا دارد، که به تو بگویشد یرهات به آن دو خدرهم رفته

 مرد! یرتتشگفتا بر غ -



 

 
521 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

قدر لوس دختر چه  ینکه ا  گفتند،ی. نمیگر چه بود؟ زشت بود د  دانییم  ولیکن 
 و جلف است؟

 شناسین؟ی. مگردیمیم یالبه اسم فر  یدنبال دختر  -

با آن لحن  یاگردنت ذوق کنم   یها و رگ برآمدهاخم یدنبا د دانمینم االن
 ین؟نشدل کردییات! حسادت مگانهحسود و بچه

شکلش که نشان از نوجوان   یمرغ   یشکسته داشت؛ صدا  یکه ابرو  یپسرک   آن
 سرش انداخت و شروع به داد زدن کرد. یرو داد؛یبودنش را م

 دم در کارت دارن. یاتپل؟ ب یی! کجایفر  یهو -

من  یالرفتند. فر  یگر با عشق در آغوش هم د امینارنج  یلفظ تپل ابروها با
نسبتًا  یابود! آن پسر فرهادنام ضربه یادمساحتش ز یچاق نبود؛ تنها کم

 نده گفت:فرزاد ابرو شکسته زد و با خ یابه شانه یمحکم

 خب... . َکنهیمون رو متپل؟ اآلن پوست یداداش! چرا بهش گفت  یوا -

 یالخشکم نشست. من مطمئنم که او فر   یشهلبان هم  یرو  یازدهذوق لبخند
متنفر است.  یار چاق به خودش بس یکه از نسبت دادن کلمه  یمن بود. کس

 یچیدانه پخ یآسفالت شده یاطح یرو ایییشدن دمپا یدهلخ کشلخ یصدا
کرد.   یدنشانفرزاد آمد و شروع به کش یبه سمت موها یو بعد از آن دست 

شدن  یدهتر درد کشسرش را خم کرده بود تا کم کهیو درحال یدفرزاد از جا پر 
 را حس کند؛ شروع به آه و ناله کرد. یشموها
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با همان   یمنظره بود و تو داشت   ینگر امشاهده  ینهسبهبا اخم و دست  چیستا 
...و اما کردییم یشانبراقت تماشا یبا چشمان شکالت  یت،نمالبخند دندان
 یهابودم که لپ یدبا پوست سف ییبه آن دخترک مو طال یرهمن...من خ

 خون بود. یتپلش از شدت حرص به سرخ 

به  یابرادرش بود و توجه یموها یدنمشغول کش یتکه با عصبان  دخترکی
 من! یال...فر یالبالب پر از اشک بودند؛ نداشت! فر که چشمان دلتنگم ل  یمن

 ینچند  یالفر   یآواآمدن پژواک خوش  یرونب  یبرا  امیلرزان و صورت   هایلب
 وفایییو ب  معرفتییرا که در ب  ییصدا نزدند او یک بار باز و بسته شدند، ل

ام را نبش دوباره خاطرات مرده کهینگشتم. از ا  یمانماهر بود. پش یاستاد
هنوز هم در  ایشگشتم. او چه داشت، که با تمام کاره یمانکردم؛ پش قبر 
شاد و خندان بود؛ من مانند او  یشه! او مثل همکشیدم؟ینفس م یشهوا

مان را از همان او هم مثل من دلتنگ بود؟ او هم خاطرات یعنینبودم اما! 
 .کنمی! گمان نمکرد؟یمرور م یکودک   یابتدا

 !یالفر  -

 یرهرا نثارم کند؛ به عقب برگشت و خ اشیدیکه نگاه خورشبدون آن فریال
آمده و داشت به طرف ما که  یرونماند، که از داخل خانه ب یگریبه پسر د

 یرونرا به ب  اشینفس حرص  یال. فر کردیحرکت م  یم؛بود  یستادهدرب ا  یجلو
 یراهنبه پ یبخت را رها کرد و دست فرزاد نگون ییخرما یفرستاد. موها

که حال در کنارش قرار گرفته   یرو به آن پسر  ی. با دلخوریدکش  اشیگلگل
 بود؛ گفت:
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 ! اآلن به نظرت من چاقم؟گنیم یبه من چ  یتدوتا قزم یننگاه کن ا یونا - 

 یزد که چال رو یبود؛ لبخند یونانامش  یاکه گو یو الغراندام یدهتک پسر 
 ییطال هاییبه چتر  یدست  یوناشد.  یاننما اشیو استخوان  یدسف یگونه

 تر کرد.و آن را مرتب یدکش  یالرنگ فر 

 شهرکهن! یبانو یباترین! زیمن هست  یالمعلوم است که نه. شما فر  -

 یادیشدم. ز یرهخ یبشانبه حرکات عج یکردم و با کنجکاو  یز را ر هایمچشم
 یچرا جور گذاشت؟ینم یالبغل فر  یر آب و رنگ ز خوش یهااز آن هندوانه

 ی! از آن طور رفتارهاانداختند؟یکه آدم را به شک م کردند،یرفتار م
 یهند! صدادیم  یلیل  یلها تحوکه معمواًل مجنون  ییهاناک! از همانچندش
 !اتیمصلحت   یهابا آن سرفه  یوآر  یزادمر مرا به خود برگرداند. دست  یاسرفه

 لبم داشتم.  یرو  یماند، که پوزخند  یبه من  یرهشد و خ  یدهبه ما کش  یالفر   هنگا

 خانم! یالفر  یانداخت  یشگفتا! باالخره به ما هم نگاه  -

! دستانش یالکمکه چگونه در آغوشم آوار شد. پس دلتنگ بود فر  نفهمیدم
 ایینهکنارم افتاده بودند اما! چه ک  جانیدورم حلقه شده بود؛ دستان من ب 

قدر دردناک بود ! نتوانستم! نتوانستم ببخشمش...و چهدانستمیودم و نمب
 که بغض داشتند.  یش،هاگفتن  یدل

 کهینببخش از ا  ی؟افتاد  یچه موجودات   یر همه وقت؟ گ  ینا  ی! کجا بودیدل  -
 نبودم! ببخش، که تنهات گذاشتم!
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ا من و او م یگر که د دانست،یام. نمشده ینچرککه دل دانست،ینم او 
که قصد دارند؛ ذهنم را   یآلودخاطرات بغض  ین. او خبر نداشت از اشویمینم

 یدی! دستانش را دو طرف صورتم گذاشت و با چشمان خورشیاندازندب  یهبه گر 
. نگاهش در بند چشمانم یستنگر  امیابه چشمان سرد و قهوه اشیو اشک 
اش است، که دور تا دور آن خانه رنگینگاه من در بند حوض آب  یکنبود، ول
محاصره کرده بود. دستم را گرفت و با شوق و بغض مرا  یشمعدان  یهارا گل

که  یمن دانستندیبودند. نم یرانکرد. برادرانش ح یتبه داخل خانه هدا
خواهرشان به  االخرهها فراق بشدم، که پس از سال ینهستم؛ سبب ا جاینا

 برگردد. اشیمادر ینسرزم

 یک نبود، ل  یشب  یحماقت   یال. فکر کردن به برگشتن فر گفتیدرست م  ستاچی
دستانم   یحالبه عقب برگشت. با خوش  توانینم  یگر کار از کار گذشته و د  ینک ا

اش شده  یماندلباز و س  یاطح  یکه گوشه  یرا رها کرد و به طرف درخت نارنج 
اال آورد. نارنج بلند شد و دستش را ب  یشپاها  یپنجه  یبود؛ قدم برداشت. رو

سوق داد. به سمتم  فروغمیو نگاه درخشانش را به چشمان ب  یدچ یدرشت 
 گذاشت.  امزدهیخآمد و نارنج را در دستان 

 یاه...اونم با فلفل سینرفته، که نارنج رو دوست دار یادمنگاه کن. هنوز هم  -
 و نمک!

 یستادهخانه ا که در کنار درب داخل  یتکان دادم و به زن تپل حرفیرا ب  سرم
را   اشیکیو پالست  یصورت   هایییشدم. دمپا  یرهبود و لبخند به لب داشت؛ خ

قدر بامزه بود! به طرفمان حرکت کرد. چه یتوپ قلقل یکبه پا کرد و مانند 
 !اشینیآلود و خال کنار بخصوصًا آن صورت گوشت
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 !کرد؟یم یفازش تعر  یالکه فر   یستین اییتو همون دل - 

 چه شد که مرا در آغوش گرفت! دانمیگفتم و نم  «بله»

و دستم را دور  یایدبه لبم ب یچاقش باعث شد، که لبخند یکلکوتاه و ه  قد
 کمر پهنش حلقه کنم.

 یکه رو  اییدهو خشک  یو من با لبخند مصنوع   گذشتیبه سرعت م  یز چ  همه
که   یشدم. به خصوص زمان   یمانگر ماجرا بودم. پشلبم نقش بسته بود؛ نظاره

! یدمنام داشت را شن یونا یااندام که گو یدهبا آن پسر تک یالفر  یخبر نامزد
 یوناکه   خواستم،یاز او م گفتم؟یچه به او م ید. حال بامن دلداده بود یالفر 

و  یستکه آخر و عاقبتش معلوم ن یاید،ب یرا رها کرده و با ما به سفر 
کردن و مسخره   یتدارد؟! فرهاد و فرزاد مشغول اذ  یکه چه خطرات   دانیم،ینم

اش   یبود؛ خاطرات سرباز  یالپدر فر   یابودند. آقا فراز که گو  یالو فر   یوناکردن  
مدل مو و  ی. شهدخت خانم دربارهکردیم وبازگ یننشدل یرا مو به مو برا

 یز و ر یبا چشمان عسل یستاو چ زدیسوپ گندم با من حرف م ییهطرز ته
بود، که ماتم زده بدون آن که متوجه باشم  یبه من یرهاش خشده

 یکه برا  یوناییو به  دادمیتنها سرم را تکان م گوید؛یخانم چه مشهدخت
خوب   یستا. چکردمینگاه م  پاشید؛ینمک م  یشانو رو  کردیانار دانه م  یالفر 
مرا  یراییگرم و گ  ییافتاده بودم. صدا یر گ  یابود! من در بد مخمصه یدهفهم

نجات  ینابود یمرا از مهلکه یگر . بار دیننشدل یبه خود بازگرداند. تو بود
 !یداد

 !یدببخش -
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که  یقرمز رنگ  یهارا از بالش اتیهکه تک ییساکت شدند و به تو همگی 
 گوش سپاردند.  ی؛بلند شد یتو از جا یبودند؛ گرفت  یوار د یگوشه

 یهکه از استرس رنگ به صورتم نمانده بود؛ هد یرا به من اتیشکالت  نگاه
لبان  یرو ی. لبخند کمرنگ یردآرام گ قرارمیتا دل ب  یو پلک برهم نهاد یکرد
 کردم.  یدستانم باز ینشست و با انگشتان عرق کرده امیصورت 

 ینا ید...حاال شایادکه با ما ب  یم،خانم بخوا یالکه از فر   یماومد ینا یما برا -
 !دونیمیبگم، که خودمون هم نم یدکه کجا...با  یاد،ب یشسٔوال براتون پ

 یاشاره کرد  داد؛یاز خود نشر م  ینور آب که در انگشتم    یسرخ   یاقوتانگشتر    به
 تر ادامه داد:و مصمم

 اییگهد یز انگشتر چ یناما ا یم،رو شکست بد یکیارباب تار یمما تونست -
 کنهیحرکت م  ینزم  ی. عالوه بر اون شهاب سنگ هنوز هم به سمت کرهگهیم

و آشوب ما ر . دلبرهیمادر هم هنوز در طلسم خودش به سر م یاو ستاره
 ینحل کردن ا برای یالاز شما و از فر  کهینا یبرا جاینا یایممجبور کرد، که ب
 .یریممشکل کمک بگ

در  یبتوانم کم ید. شایرا از دوشم برداشت  ینی. بار سنگیدمکش  یراحت  نفس
نجات بنامم؟  یصرف نظر کنم! چطور است که تو را فرشته یننشدل یواژه

 یکچون . همیدبه من رس یها تشنگ که پس از سال  یبود یتو به مانند آب 
که به   نآ   یزمستان که سرد  یدر اوج سرما  یسوز بودداغ و لب  یندارچ  یچا

! یرینقدر ش! همانیبود  یابه مثل نان خامه  ید. شاکردیمغز استخوان نفوذ م
 !ینمنشرم دلهمان قدر دلبر! چه خوب است، که بودنت را دا
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کوتاه و جلف   یمانتو یفبه پا شد. شهدخت خانم دست از تعر  ایهمهمه 
 ی. آقا فراز  رفتیغره مو به آقا فراز چشم  یدهشان کشفضول  ییهکلثوم همسا

اش چهارخانه یشلوار یر را به ز یفشکث  یهاکه پس از خوردن پرتقال دست
و  مردانه نابروا یونات! غره را هم داشچشم ینا یاقتبه گمانم ل کشید؛یم

که صورت  یبور هاییشبود و مدام به ته ر یدهرا در هم کش اشیدهکش
. نگران بود. فهممی. حالش را مکشیدیرا در بر گرفته بودند؛ دست م یاسبزه

قرار داشت. فرزاد و فرهاد با  یالدلواپس بود. در هراس از دست دادن فر 
 نگریستندیبودم؛ م  داختهان  یر که شرمنده و معذب سرم را به ز  یتعجب به من

 .کردیبا غم نگاهم م یالو فر 

موج   یکه در آن اشتباه کرد  یستابود و نگاه چ  ینسنگ  یمبرا  یار خانه بس  فضای
بلند شد و  یشبا خشم از جا یونا! کردیم تر ینسنگ یمفضا را برا ینا زد؛یم

 رو به تو گفت: یبه تند

 !یایدبا شما ب یالکه فر   دهم،یابدًا! من اجازه نم -

 یچه کس یونا. شگفتا! مثاًل یدندرا در آغوش کش یگر هم د امیهالل ابروهای
 ی! با آن قد و قوارهیرد؟بگ یمتصم یالفر  یبود، که بخواهد برا

 یالبار کند؛ فر   یدرا که نبا  یزید چ! تا دهانم باز شد، که بار او کناشیدندان خالل
را در دست   یونا  دستانبلند شد و    یدسف  یینهبا زم  یصورت فرش گل  یهم از رو

سپارد   یونا  یاو گربه یاهرا به چشمان س  اشیدیبار و خورشگرفت. نگاه اشک 
 و آرام لب زد:

 اتاق کارت دارم. یتو یالحظه ب یه! آروم باش. یونا -
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داشت  یکه درب صورت   یو با هم به سمت اتاق  یدپس از آن دستش را کش و 
را از صورتم کنار زدم. حاالت همه  امیدار و نارنج موج یحرکت کردند. موها

 یتحرف بودند تا مانند بمب از شدت عصبان یکمنتظر  ییبود و گو یتهاجم
 منفجر شوند!

! انگار که از دانستمیبه پا کرده بودم و نم یهمسان اسمم چه آشوب  درست
پف و  یبه موها یما تنها شهدخت خانم زودتر به خودش آمد. دست  ینب
کوتاهش را پاک نمود.  یشانیو عرق نقش بسته بر پ یدکش اشیتونیز

 را یچا ینیآورد و س یینبند طال بود را پادستانش را که تا آرنج پر از دست
درست  یگهد یکی یرممسرد شد؛ من  یبرداشت و با گفتن چا ینزم یاز رو

با  یمرا ترک گفت. حال من و تو مانده بود مانیو حرص ینکنم؛ جمع سنگ
 یبودند و آقا فراز  یگر پچ در گوش هم دکه مشغول پچ  ییفرزاد و فرهاد دوقلو

را  یفشکث  انو دست کردیجان مکه با ملچ و ملوچ پرتقال آب دارش را نوش
 !ماالندیمعروفش م یشلوار یر به ز

 یدهمحل رس یاش به گوش اهالچه بود که آوازه یگر د یرشلواریز ین...اببین
نکند، که تو شلوار اتو خورده و مرتبت  یننش! دلکنندیرا م یفشو همه تعر 

و  یموتور هاییلشکم جلو آمده و سب یکآقا فراز با  یهرا کنار گذاشته و شب
 !ی؟نامرتب شو

 یکه بو  کند،ینم ی! فرق ستیمن کاف  یبرا ی. تو فقط باشیستمهم ن البته
ندارد، که   ینه. فرق   یابرسد    یبقل  یهجورابت درست به مانند آقا فراز تا همسا

 یهاتا اضافه  یدستت را تا آخر حلقت فرو ببر   یار فرازطورانه بعد از خوردن خ
 ی؛! تو هر جور که باشکشیب  یرونب  یتهادندان  یاناز م  یارا که خورده  یاریخ
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ساده و  ی! نگاهم را دور خانهینینشمن دل یبرا ی؛شکل که باش هر  
بود با دو  یهم هشتاد متر  یدشا یاخانه هفتاد  یک چرخاندم.  شانیمیقد

قدر با قدر ساده؛ همان. همانانداختیثروت م  یخانه  یادفرش مثل  هم. مرا  
به  یخانم بلند شدم. نگاه  ختکمک به شهد یبرا یم. از جایز نظم و تم

نشسته بود؛ انداختم. تا  یاآلود در گوشهاخم یکه مانند قلدرها یستاییچ
. یستیبه من نگر  یو سٔوال یدیدامنم را کش یبردارم؛ گوشه یخواستم قدم

و چشمان  یدور صورت برنزه، لبان نازک و کالباس یک سرم را کج کردم و 
و عطوفت  یحجم از مهربان  ین. مگر انیدمرارا در نظر گذ اتیمهربان و شکالت 

آمپول احساسات  یکتو  ید! شایرد؟بگ یشخص جا یک در وجود  تواندیم
! لبان یکرد  یقها را به من تزراز آن  یمیکه ن  ی،قدر احساسات داشت ! آنیبود

 هم فشار دادم و آرام گفتم: یرا رو امیو صورت  یگوشت 

 .یالکمک مامان فر   یرمم -

و  یشان به ما نبود؛ انداخت که حواس ید، فرهاد و آقا فرازبه فرزا نگاهی
و  یدامن نخ  ی. گوشهیدیو خند ینثارم کرد یابامزه یچشمک  یپنهان 

لبم  یات روکه از چشمک دلبرانه  یو من با لبخند یرا رها کرد امیاسورمه
 فامستخوانیا یرنگ شده یوارهاینشسته بود؛ نگاهم را با شرم دور تا دور د

نداشت؛   یراییتا پذ  یادیز  یکه فاصله  یکوچک   یگرفتم و به سمت آشپزخانه
نگاهم را به  یبه درب آشپزخانه زدم و با کنجکاو یاحرکت کردم. ضربه

 ی،انقره  ینک شده، س  هیدو چ  ینبلور  یهاو ضربه  هایوانآن سپردم. ل  یاندرون 
رنگ،  یال طوسیخچسبز رنگ و  یوارهایشش نفره، د یزغذاخوریم

باال آورد   یارا لحظه  اشی. نگاه مشک دادندیم  یلکوچکش را تشک  یآشپزخانه
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آن را در بر گرفته بود؛  یهاکه چروک  یدشآلود سفبه صورت اشک  یو دست  
که وسط آشپزخانه   یکوچک   یزغذاخوریکردن م  یز . دوباره خودش را با تمیدکش

 نمود. پاکرا  یز ناچ یهابود؛ سرگرم کرد و به دقت لکه

 خواستی؟یم یزیچ -

لبان  یرو یشکل یمال. لبخند ماستخواستمینه! نم خواستم؟یم چیزی
 یشتر نشستم. صورتش را ب  یز م  یچوب   یصندل  یو خشکم نشاندم و رو  یصورت 
 یزدهفلک  ییشهنگاهش را دور تا دور آن ش یزبینانهکرد و ر  یک نزد یز به م

 گرداند.  یز م

 باهاتون صحبت کنم. خواستمیم -

را باال انداخت و لبان  اشیتونیز یشده یکارنازک و دست ابروهای
بود. از آن  هایمیاش از آن قدقرمزش را جمع کرد. چهره یرژخورده

ن نداد و به سمت ! امانشستندیکه در دل م  یلیباکالس و اص هاییمیقد
 هاییوانرفت و ل زدیبرق م یزیاش که از شدت تمآشپزخانه یانقره ینک س

ها را شسته بود؛ دستمال آن یشپ یرا که به گمانم چند اییشهش ایاستوانه
 آزار یکوچک و قطرات ب   یکردن و گرفتن چند لکه  و خود را با خشک  یدکش

 آب مشغول کرد.

 ینپنج سالش بود، که بخاطر هم یاچهار  یباً تقر بود.  یطونش یلیخ یالفر  -
 نشد! یداشپ یگهگم شد و د  یطنتشش

 کرد،یم  یزتر را تم  یز تم  هاییوانزردرنگ ل  ی. چنان با آن تکه پارچهیدکش  آهی
 یرجیریج یآزار دهنده یبلند شد. صورتم را از صدا هایوانل یغ ج یکه صدا
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آلودش بغض یهاحرف یگرفتم و به ادامه  آوردند؛یاز خود در م هایوانکه ل 
 درشتش همراه بود؛ گوش سپاردم. یهاکه با اشک 

تا بتونه  یت،مأمور یهشد و گفت، که مجبوره بره به  یداشبعد از ده سال پ -
 شیکهن بمونه. ما هم با اشک و آه راه   ینسرزم  یو تو  یشمونپ  یشههم  یبرا
تک   کهینمن دردناک بود؛ به خصوص ا  یبرا  یش. دوریمنگفت  یزیو چ  یمکرد

ن همه سال ی. حاال بعد از ایمنداشت اییگهدختر بود و جز اون دختر د
 !دارین؟ی...باالخره به خونه برگشته، اما شما باز هم دست از سرش برنمیدور

هم پر بود! به گمانم مرا با غول دوسر اشتباه گرفته   یلی! توپش ُپر بود. خشگفتا
دوباره دستان هم را در دست گرفتند و من با سر  امینارنج  یروهااست! اب

رنگ پهن کرم ییچهام را ماالندم. به قالو خسته یاانگشتانم چشمان قهوه
 هاییک از سرام  سمتیداشت و ق  یچکاز گل پ  ییهاکه طرح  ینیزم  یشده رو

که   دانست،یزن م ینشدم و در فکر فرو رفتم. ا یرهخ پوشاند؛یرا م یدسف
 ینکه ا دانست،یسر من آورده است؟ اگر م ییاش چه بالدختر نازپرورده

صبرم را کاماًل  یگهرفته بود و د یطرفه به قاض یک ! کردیخزعبالت را بارم نم
. یمکه چه بگو  دانستم،یبود و نم ردهبه من بر خو یادیکرده است. ز  یز لبر 

مادر نگران   یک   یالفر  هم که حرف نداشتند! چه خوب بود، که  یشهازخم زبان
 یشآن پا  یرا رو  یشپا  یدر حال  خیالیمن بود؛ ب   یپر دارد! مسلمًا اگر مامان

 :گفتیم کشید؛یرا سوهان م یشهاگذاشته و ناخن

 !شمیچه بهتر! از دستش راحت م -

 یدکن  یک آن را ال یدشما با یر مشاهده پست ز برای
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 د!به بنده داشتن یارادت خاص یشهمادر هم اصوالً 

به  یبا صورت جمع شده نگاه  یکناز حرص، ول یااز حسادت بود  دانمنمی
 بلند شدم. یمانداختم و از جا سابید؛یرا م هایوانکه هنوز ل  یخانمشهدخت

نجات ما  یبرا کنییم یتو هم هر کار دونمیناراحتت کنم. م خواستمینم -
 ن!آشوب جاهست، اما خب...دخترمم برام مهمه؛ دل ییهو بق

 ییدتأ یجان آخرش. تنها سرم را به نشانه ینبه آن جنگ اولش و نه به ا نه
از اتاق  یز ن یوناو  یالزمان با من فر تکان دادم و از آشپزخانه خارج شدم. هم
حال خوش یالها پرداختم. فر آن یخارج شدند. موشکافانه به کنکاش چهره

 یدنپر   یینبه باال و پا  عجا نبود؛ شرو  ینا  یکه اگر کس  دانستم،یبود و خوب م
 یکل  زد،یاش نگران مآرام بود. چهره  ی... . او هم انگار که کمیوناو اما    کردیم

اثر گذاشته و باعث شده، که  یشرو یالفر  یرینو گفتار ش یزبان انگار بلبل
نگاهم کند؛ از کنارم  کهینبدون ا یدالق یونابه نفع ما تمام شود.  یز چهمه
تکان دادم.  یالفر  یبرا گونهیرفت. سرم را سٔوال ذیراییشت و به سمت پگذ

. از یددرخش  یو گردش از خوش  یدینگاهش به من انداخت و چشمان خورش
کردم   ی. اخمیدکش  یکوتاه   یغ و ج یدرا گز  اشیشدت ذوق لبان نازک و گلبه

سمت   اش توجه همه را بهگانهبچه  یکارها  ینبا ا  خواهدیگفتم. م  «یسو »ه
کرد. با   یک و سرش را به گوشم نزد ید! دستانش را به هم کوبند؟ما جلب ک

 در گوشم گفت: زد؛یآشکارا موج م یکه آرام بود و در آن شوق   ییصدا

 باالخره ُمخش رو زدم! یدل -
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اش زدم و به شانه یآرام یگرد شد. ضربه امیاو قهوه یدهکش چشمان 
طرز  ینکه از ا دانست،یرا نثارش کردم. خوب م یبارمالمت یغرهچشم

 ادبییو باز هم در کمال ب  آیدیاصطالحات خوشم نم ینصحبت کردن و از ا
 !دادیکلمات را مورد استعمال قرار م  یندر مقابلم ا

 

*** 

 ینگاه   ی؛ه افتاده بودکه جلوتر از ما در جنگل پر دار و درخت را  ییبه تو  فریال
 :یدکرد و آرام پرس  یشد. با انگشتانش باز  یک نرمک به من نزدانداخت و نرم

 !ی؟گفت   یونابه  یآخر چ  یلحظه گمیم -

 یالمادر که از البه  یو سرم را باال گرفتم. به نور زرد ستاره  یدمکش  یقیعم  نفس
سرک  دانستمیکه بلندباال بودند و اسمشان را نم یپهن درختان  یهابرگ
 شدم. یرهخ کشید؛یم

چرا،  دونمینم کرد؟یهم درست م یجنگ  یلمخترع بود و وسا یرتغ یادته -
... واسه جنگمیمار م یهکه دارم با  یدم،خوابم د یتو یشچندوقت پ یول
 یجنگ   یلو ازش بخواد که برامون وسا  یرتغ  یشگفتم که بره پ  یونابه    ینهم

 رو درست کنه. یزهاچ ییهو بق یر مثل شمش

 لرزید؛یکه از ترس به خود م  یو درحال  یدرا باال انداخت. رنگش پر   ابروهایش
 آب دهانش را با سر و صدا قورت داد.

 حاال چرا مار؟! -
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فرو  ینزم رنگ یاپوشم، که در گل قهوهچکمه ینگفتم و تنها به پاها چیزی 
اهم را سپاردم. چه نگ آورد؛یچاالپ و چلوپ از خودش درم یو صدا رفتیم
بر بودن را داشت؛ عالوه یقو یکه ادعا  یآشوب که من دل  گفتم،یم گفتم؟یم

 ! مسخره بود!ترسد؟یارتفاع از مار هم م

 یه؟باهاته ک یشهکه هم  یپهاون مرده خوشت -

اش که به سمت تو گرفته به حرفش گوش دادم و به انگشت اشاره زمانهم
گل کرده بود و  اشیگرفت. رگ فوضول امشده بود؛ نگاه کردم. خنده

من   یتنها برا  یالاخالق فر   ین. البته ایاوردسر در ب  یز که از همه چ  خواست،یم
داشت و مدام   ر که در کنارم قرا  یستاییچ  یکه برا  کنمیدار بود. گمان نمخنده
را در  یشو با کج و کوله کردن صورتش ادا رفتیغره مچشم یالبه فر 

 دار باشد!خنده آورد؛یم

از همه جا جلوتر از ما راه  خیالیکه ب   ییهم فشار دادم و به تو یرا رو لبانم
معرفت  یشدم. اگر که قربان صدقه یرهخ سنجیدییو جوانب را م رفتییم

 یبه راست  یست؟ن یبازشوم؛ لوس گونتییو چشمان کهربا اتیو مهربان 
 ست؟یچشمانت چه رنگ 

 یشهلبخند هم  یدلم برا  یاکه زرد؟ لحظه  یاروشن    یاهقهو  ی؟شکالت   کهربایی؟
 یهچند ثان یتنگ شد. کاش برا اشیلبان نازک و کالباس ینقش بسته بر رو

 !یکن  امزدهیخنگاه  یهمانو نگاه گرما را م یبه عقب برگرد

 .یوئهآر یشاسم واقع یول ین،نشدل گمیمن که بهش م -



 

 
535 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

ور بودم که در افکارم غوطه  یز به منکرد و مرمو  یز را ر اشیدیخورش چشمان 
 ی. اگر در همهیستو با ذوق به من نگر  یدشد. دستانش را به هم کوب یرهخ

 یوام به آرخنگ به تمام معنا باشد؛ در کنکاش نگاه عاشقانه هایتموقع
. از قبل کشیدتأسف تکان داد و عقب    یبه نشانه  یسر   یستااست! چ  یشتینان

در کنارمان هست و  یستاشکل به نام چفرد روح یک گفته بودم که   یالبه فر 
 یستابه چ تر یشداشت که ب یبترسد؛ سع کهینا یاو به جا یدر کمال ناباور

که آسمان   یدمتنها فهم یکنول یم،چقدر راه رفته بود دانمیشود! نم یکنزد
ان از شده و نش یلدرشت تبد و یز ر یهابا ستاره یابه آسمان سورمه یدسف

از  یدکه مانند ب  یالیشدن هوا به خواست فر  یک. پس از تاردادیغروب را م
 یاپارچه  ینزم  یدرخت بزرگ رو  یک   یر و ز  یادر گوشه  لرزید؛یترس به خود م

و دورش جمع   یمهم آتش روشن نمود  یواناتدور شدن ح  یو برا  یمپهن کرد
 تفاوتییاز ب  یال،فر  یباختهدلتنگ و رنگ  گاه. دلم گرفت از غروب، از نیمشد
و به  یکه کنارم نشسته بود  یینشسته بود...از تو مانیروکه روبه  یستاییچ

! دلش را شکسته بودم. یزاز همه از نبودن دن یشتر و ب کردییآتش نگاه م
شک کردم.   اشیاز خود راندم و به وفادار  رحمییاو را با ب   کهیناز ا  یمانمپش

آن روبند ظالم پنهان  یر اش که زو با همان صورت گرفته و افسرده بودکاش 
و با دستان چروک  شدیم یرهخ کارشیمهن یشده بود؛ به همان اسب چوب 

 !تراشیدیاسب را م یالو لرزانش  یفظر 

 که انجام دادم... .  ییاون کارها یبه خاطر همه بخشی؟ی! من رو میدل -

 نه! -
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. حق داشت. یدماش فهمو رنگ زرد شده  یشدر جا  یدنرا از پر   ینخورد. ا  جا 
 که حال کنارش نشسته کجا!  اییقباًل کجا و دل ی  دل

سرک  ینگران  زد؛یمتفاوت بود اما! در نگاهش تأسف موج م یستاچ نگاه
به زبان آوردنشان را  یور بودند، که اجازهغوطه ییهاو حرف کشیدیم

 رش را به چپ و راست تکان داد و لب زد:س یبا دلواپس یستانداشت. چ

 کار رو نکن. ببخشش!  ینا -

که  یم،نبود! اگر من صد بار هم به او بگو گونهیناز نظر من بخشش ا اما
 !یده؟کلمه اعتقاد ندارد چه فا  ینکه دلم هنوز به ا  یوقت  یدمش؛بخش

 چرا؟! -

 یادز یل. دلحرفم را درک کند یبود، تا معنا یلدل یکبه دنبال  یالفر  حال
. مگر من در آن دانستیم یز را خودش ن  ینبود و ا یداشتم. کار او نابخشودن 
را داشتم، که همراهم باشد و کمکم کند؟ در همان  یزمان جز او چه کس

و رفته بود!  تهداشتم؛ گذاش یاجبه او احت یگر از هر وقت د یشتر که ب  یالحظه
 که... .  یمدهم و بگو یلشتحو یحیانتظار داشت، که لبخند مل ینک ا

...و گیرنیرو ازشون م یمونیفرصت جبران و پش یگراند یدنآدما با بخش -
 !یالفر  یرمرو ازت بگ ینا خوامیمن نم

که بود؛ او   یاز هر حس یکنول ی،هم از شرمندگ  یدبود و شا یریگاز دل شاید
که از ما قرار داشت؛   یانقطه  ینشد و در دورتر خود    یوادار به بلند شدن از جا
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 یرا رو یدسف یو روانداز نازک و ساده یددراز کش رنگ یزرشک  یپارچه یرو 
 سرش انداخت.

 خواهدیکه م دانستمیمن خوب م یکرا به خواب زده بود، ل خودش
 یکه همه از حرف   یارنگ از سر کند! گو  یدآن روانداز نازک سف  یر را ز  هایشیهگر 

دلشان  یبه طور ناگهان  یکه همگ   یرازده بودم؛ ناراحت شدند، ز یالکه به فر 
خودشان را به  یم؛که پهن کرده بود  یاپارچه یهاخواب کرد و در گوشه کناره

که خواب با   یما چهار نفر تنها کس یاندست خواب سپاردند. انگار که از م
اجازه  امیختهگس هم افکار افسار  یدچشمانش قهر کرده بود؛ من بودم. شا

 که استراحت کنم.  دادند،ینم

من نبودم! من  اآلن  یگر بود، که من د ینا کردیم یتماذ یار که بس چیزی
سال تمام   یو اند  یستناراحت بودم که ب  ینها داشتم با من سابق. از اتفاوت

! توانمیکه نم  یدمفهم یکندهم، ول ییر را تغ یانمتالشم را کرده بودم که اطراف
 یمست؛ براتازه  یریبگ برا هر وقت از آ   یالمثل ماه ضرب یگر و د  یدمفهم  یر د

باعث شد که من هم شوم  یدنفهم یر د ینو هم یدمفهم یر . دیستکارساز ن
هم   یدرنگ اطرافم و شا  یخاکستر   یهابه همسان آدم  یکیها...  مثل آن  یکی

پس  ید؛ده ییر تغ اطرافتان را یهاآدم یدکه با  کنید،یها! اگر فکر مبدتر از آن
ها عوض کردن آدم  ی. عمرتان را پایدده  ییر که خودتان را تغ  یدهوقت آن رس

 .شوندینم ییر خوش تغکه خودشان نخواهند دست  یها تا زمان آن ید؛ننشان

 آشوب؟بانو دل -
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درختان  یانکه در م  یکردم و به آن شخص  یز را برگرداندم. چشمانم را ر سرم 
 یننشکه دل یشدم. نور آتش یرهبود خ یدهاو را بلع یکیپنهان شده و تار

و در  ساختیآشکار م یمرا برا یینشروشن کرده بود؛ تنها از شانه به پا
 یز ر نجلو آمد و چشما یعاجز بودم. کم ست؛یاو چه کس کهینا یصتشخ
بر اندامم  یلرز رد؟کیچه م جاین. او؟! او اینداش را ببام توانست چهرهشده

مقطعم   یهابلند شدم. نفس  یمزد. با شتاب از جا  یخباره    یک نشست و تنم به  
 زبانم تر نمودم. ییلهرا سر و سامان دادم و لبان خشکم را به وس

 ... .جاینتو...تو...ا -

را  اشیالخت قهوه یسرخش نشاند و موها یلبان رژ خورده یرو لبخندی
 یشهو مثل هم  درخشیدیم  یکیباس قرمز و بلندش در تاربه عقب پرتاب کرد. ل

 .کردیرا به آدم القا م یمانند اسمش حس خوب 

 .یاییدب یک . نزدینمتوانستم شما را بب یگر چه خوب است که بار د -

را آرام  یمهاکردم قدم  یو به سمتش قدم برداشتم. سع یدمکش  یراحت  نفس
دار شدن خواب خشک باعث خدشه یهاخش برگخش یبردارم، تا صدا

بود، وگرنه به چه  یمسر  یزشآمکه لبخند محبت  یینشود. گو یهبق یرینش
و خشکم  یلبان صورت  یرو رنگییلبخند الجورد اختیار یمن هم ب  یلدل

قدر مهربان، ! همانینمنشبه تو بود دل یهچسباندم؟ چقدر حرکاتش شب
گرفتم   امزدهیخ یهارا در دست یفشو ظر یدفقدر با محبت! دستان سهمان

محبت و آرامشش باعث شد که از آمدن  ینهم یدو در آغوشش رفتم. شا
بود و  یدهنپرسم. اندامش کش یتعجب نکنم و سٔوال جاینبه ا اشیناگهان 
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اش حل شوم امر باعث شد، که من قد کوتاه در آغوش مادرانه  مینو ه  یفظر  
 گونمیو مواج نارنج   یشانپر   یموها  یوارانه رونوازشو او دستان پر مهرش را  

 بکشد!

 براتون تنگ شده بود! یلیدلم خ -

در آن  یشدم که نگران  اشیبه چشمان آب  یرهآمدم و خ یرونآغوشش ب از 
 در راه نبود! یافتاد. خبر خوب  یش. نگاهم به تشوزدیموج م

. یدخود کش یدبه صورت سف یدرشتش را بست و کالفه دست  چشمان
 !کردیاو سر خم م یشپ یدبرفیسف

 یما بعد از آن همه فراغ خبر خوش یدار د ینآشوب جان! متٔاسفانه در ادل -
 !یستن

 یگواه دردسر  داد؛ی. دلم گواه بد مدادیرا نم یخوب  یرنگ و بو نگاهش
 دوباره، که قرار است بر سرم آوار شود.

 شده؟! یچ  -

که  دید،ینم لرزد؟یکه دستانم م دید،ینم یم؟چه بگو یم؟حال  خود بگو از 
 یهانفس دیدیشده است؟ نم یوار باخته و همسان گچ د صورتم رنگ 
سوت  یمهاکه گوش  دیدینم گردند؟یباز نم یگر و د روندیگرم مسوءاستفاده

را تکان  اشیبان گوشت و ل زدیام و باز هم حرف مکر شده  ییو گو کشندیم
کرد   ینشمراعات احوال نابسامانم را کند؛ دستش را در آست کهآنیب  داد؟یم
بود را  یچاندهپ یدسف یینهشده با زم یدوزدستمال گل یکه ال  اییش یک و 
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شدند و او با صبر و حوصله   یک و مرتبم به هم نزد  یهالل  یآورد. ابروها  یرونب 
نفسم   یدنبتوانم بر   یدرون آورد. شایب  یفنرم و لط  یرا از حصار آن پارچه  یش

 بود؛ نسبت دهم! یدهدستمال آرم یکه رو  اییآن ش یدنرا به د

 -فصل نهم: انهدام دل  -

 

 ...یختدرهم فرو ر چیزی»

 !یچیدپ یشآور بود؛ صداکه سرسام  یسکوت  یانم در 

 م بود!گمانم دل  به

 قدرت داشتند... کلماتت

 توانستند دلم را به زوال بکشند« و

*** 

را با  یمکه غرق در خواب بود؛ قفل کردم. دوباره پاها  یالیترسانم را به فر نگاه
شان تنها شکستن یکوباندم. ناخن به دندان گرفتم و صدا  ینزم یرو یتمر
 یزوزه یالبته اگر صدا شکست؛یآور جنگل را مبود که سکوت خفقان یزیچ

 .گرفتمیبودند را فاکتور م یحوال ینکه در هم  ییهاگرگ

ها ! حرفیختمو من در خود فرو ر  وزیدیم  شرمیی. باد با ب کشیدیگرگ زوزه م
از قبل مرا به سمت  یشو کلمات ذهنم را در بر گرفته بودند و هر لحظه ب

 ینچندم  یبرا  دانمیمشت کردم و نم  یت. دستم را با عصبانکشاندندیم  یالفر 
حس نمودم. کف  لغزید؛یکف دستم م یرا که رو یعیما یبار بود، که گرم
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! جوشیدیم  یشدم که از سطح آن مانند رود  یبه خون   یرهدستم را باز کردم و خ 
 شدیم یدهسبز د یبا دسته یام خنجر شده یدست زخم یهاخون یاندر م
 قرار داشت. یدسف هاییننگ یشکه رو

ام را به سمت معده  یاتهجوم محتو  یگر وجودم را در برگرفت و بار د  ایدلهره
ام شده یدهاز ته چ یهاو به ناخن یدمدهانم حس کردم. لب به دندان گز 

 یترسناک از جلو یلمف یک محبت مانند  یملکه یهاشدم. حرف یرهخ
 اییقی. موسیچیدنددر گوشم پ یقیموس یکد و به همسان چشمانم رد شدن
 آمدینه! انزجارم م  آمد؟یم  امیهرا در دلم انداخته بود. گر   یکه رعب و وحشت 

را گرفت   امیاچشمان قهوه  یجلو  یزیگرفته شد! چ  یبه باز  یگر که بار د  یاز من
آز من نبودم، که با  ینمغزم بست. انگار ا یو راه فکر کردن را به رو

قرچ  یصدا یدنهم ساباند و درختان متمسخر را به شن یرا رو یشهادندان
موجب انهدام دلش  ینهآشوب نبود، که کدل ینو قروچشان دعوت کرد! نه! ا

را به سمت دخترک  یبایشآرام و فر  یهانبود، که گام یآشوب دل ینشد. ا
نه  یگر سرش نشست. د یکه غرق در خواب بود برداشت و باال اییچارهب

و نه چشمان  دصورت معصوم غرق در خوابش مرا از کارم منصرف کر 
ها بسته قصه یایدن یبه رو یشههم یاش که قرار بود برابسته یدیخورش

در  یگر را بار د یتک کلمات ملکهگرفتم و تک   یفمشود! خنجر را در دستان ظر 
 ام مرور کردم.هکردذهن قفل

 است! آذرماه زنده -



 

 
542 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 یدهکه او را بلع  ییهاخودم با چشمان خودم الله کهیزنده بود درحال آذرماه 
که جسم پودر   ییهامن پروانه یک ل کشید،ینفس م ینک . او ایدمبودند را د

 با چشمانم دنبال کرده بودم. کشیدندیاش را به دوش مشده

 در ارتباط است!هنوز هم با آذرماه  یالو فر  -

دفعه مثل   یندر ذهنم صدها بار منعکس شد. ا  یش! صدایالفر   یال،فر   فریال،
 یهاحرف یبه ادامه یع دفعه قبل انکار نکردم. باور کردم! باور کردم و مط

 گوش سپاردم.  ینشزهرآگ

 ببرد. یناز ب یشههم یارتباط را برا ینا تواندیخنجر م ینا -

ام بود و شده  ینچرک  و دل    هاینهکه فکر کردم ک  یزیدر آن لحظات به تنها چ  و
 بس!

 یینقلبش قرار دادم و چشمانم را بستم. با شتاب آن را به پا یرا باال خنجر 
که از کارم منصرف شدم و خواستم عقب بکشم؛   اییهثان ینآوردم و در آخر 

از حصار انگشتان  به دستم خورد و باعث شد که خنجر  یمحکم یاضربه
 هایزهسب یانافتاده و م ینزم یام خارج شده و به روو عرق کرده یدهکش
آن   یطور که چشمانم به روهم فشار دادم و همان  ی! لبانم را رویآرامددار بنم

گوش فرا دادم.   یالفر   پیدر یپ  هاییغ ج  یبار بسته بود؛ به صدانفرت  یصحنه
 یتشدم که با عصبان ییبه تو یرهباز کردم و خبار را اشک  یاقهوه یآن دو گو

زده بودم قدر از کار خودم تعجب. آنیددایو فشار م  یمچ دستم را گرفته بود
روانداز نازک را در بغل گرفته  یال! فر کردمیرا هم احساس نم یدرد ی  که حت 

به مادرش قول   کهیداده بود. ترسانده بودمش درحال  یهدرخت تک یو به تنه



 

 
543 

 رمان یککاربر انجمن   یشیقر یناَاشوُزشت | مب ینرمان آخر

 رمان  کی

 یداشتم. حس دختربچه  یبودم مانند چشمانم مراقبش باشم! حس بدداده  
مٔواخذه  ینشانجام داده و قرار است، که توسط والد یکه کار بد  یخطاکار
بار اشتباه کرده بودم! باز هم زود قضاوت کردم  ینهزارم ی! من برایشود! آر
 گونهینپهن گشته بود؛ گرفتار شدم و اما تو...تا به حال ا یمکه برا  یو به دام
ات همچون که صورت مردانه  آید،ینم یادمبودمت؟  یدهد یتوضع ینو در ا

و خوش  دار یهکه فک زاو  آید،ینم یادمشده باشد.  یهاز شدت خشم س یر ق
فشرده شده باشد. به  یگفتن به من  خاط   راهیاز بد و ب  یریجلوگ یفرمت برا

فام سرخ هاییرگتوسط مو اتیچشمان شکالت  یدیکه سف  آوردم،یاطر نمخ
هت شبایب  یکارم و ذهنم به ذهن ماه محاصره شده باشد. من فراموش

مهربان نبود؛ پر از شماتت   یگر ام؟! نگاهت دکه تو را اشتباه شناخته  یا  یست؛ن
و آن را  یدکر   یغ در یماننگاه پر تٔاسفت را از من پش ی  حت  رحمیب  یبود و تو

 یاقتاز من ل تر یشکه آن خنجر ب یی. گویسپارد یشمیبه خنجر دسته 
نداشت؛ اشکال از صاحبش بود،   یبود! آن خنجر که گناه   یقداشت! البته که ال

. او از من هراس داشت! من چه لرزیدیاز ترس م  یال! فر کردیم  یتشکه هدا
م به سمت وحشتش از اش فکر نکردم؟ ذهنزدهذوق  یهاکرده بودم؟ به خنده

موجودات نرفت؟ من نمک خورده و نمکدان شکسته بودم؟ چه کردم با 
 بر من! یوا یمن و تو بود؟ ا یانکه م  ییبا ما یالم؟فر 

و  کردیکه به عمق جانم نفوذ م  ییهاخودم را! سرزنش کردمیها مسرزنش
که بارم   ییها. از حرفیدمنفهم یز چ یچ. هرفتیمانند کارد در استخوانم م

 یالفر  یکه برا هایییداراز طرف ی؛کرد یممکه تقد ییهااز شماتت ی؛کرد
 بود.
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 کردی؟یچه کار م یآشوب تو داشت  - 

 !یگرکار کردم؟ آشوب آشوب به پا کرد د  چه

 ی؟رو بکش یالفر  خواستییتو م -

 !خواستی. ملکه مخواستیم هایمینه. کخواستمینم من

 بستم!مثل تو دل یخودم متٔاسفم که به آدم یراواقعًا ب -

در ذهن تو  هاوفایییب  ین. ادادمیو من حق را به تو م یبود متأسف
 !ینام داشت  یشکارچ  کهینبا ا ی؛. مهربان بودی! تو با معرفت بودگنجیدینم

رو  یکار ین! چطور قلبت اجازه داد که همچیستین یشب یتو خودخواه  -
 ی! تو...مو نارنج یشوتر رو نگرفته بودم که کشته بوداگه جل ی؟انجام بد

 من...آدم کشته بود!

 یدهشن  یالترها از خود فر را قبل  هاینداشتند. ا  ییرنگ آشنا  یمبرا  هایتحرف
 ینیآخر عقب نش یخاطر بود، که در لحظه ینبودم! قلبم اجازه نداد و به هم

 را خراب کرد. یز همه چ اتیحضور ناگهان  یککردم، ل

 ! مونمینم جاینلحظه هم ا یه یگهمن د -

گونت به صورت سرخ یدست  ین؟نشدل یجا زد یراحت  ینبه هم رفتی؟
رنگت  یلیو شنل ن یرا برداشت  یرت. شمشیرفت  یلتو به سمت وسا یدیکش
و  یام کردبار حواله ینآخر  یرا برا ین. نگاه خشمگیساعدت انداخت  یرا رو

 یدگانو در آخر در مقابل د ی. دور و دورتر شدیها نمودمرا به حال خود ر 
 یرهخ یرهت یها! نادم زانوانم را در بغل گرفتم و به سبزهیگشت   یدناپد اباورمن
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وار و مغموم افسوس  یستایلرزان و چ  یالماندم. توان نگاه کردن به صورت فر  
لکه را م یاز خودم دفاع کرده و پا یکه حت   داد،یرا نداشتم. شرم اجازه نم

 وسط بکشم!

که دلش   کند،یم یهگر   یخودم دل نسوزاندم! کس یکه برا  یرانکردم، ز گریه
 خواستیم  ینمنشنداشتم! دل  ینهدر س  یدل  یگریخودش بسوزد و من د  یبرا

دلم! و من در مقابل رفتنش مقاومت   ینه، بلکه از رو  ینزم  یاز رو  یزد؛که برخ
خروج را به  یاجازه گاهیچبان هزندان یک بود و  ی. او در دلم زندان کردمیم

 !دهدینم اشیزندان 

که کل شب را؟   یاساعت؟ دو ساعت  یکبه کار اشتباهم فکر کردم؟  قدر چه
مادر به  یام به اطراف جمع شد که نور پرشدت و داغ ستارهتوجه یتنها زمان 

صورتم گرفتم   یسوزاند. دستم را جلوگونم را  صورتم برخورد کرد و پوست گندم
شدم  یرهخ قدر آنشدم.  یرهخ درخشید؛یم یکه در آسمان آب   یاو به ستاره

. البته یختناخلف فرو ر یهاشد و اشک  یباران  امیاچشمان قهوه یکه هوا
مادر  ینفوذ نور ستاره یها فقط و فقط برااشک  ین! اکردمینم یهکه من گر 

که  یکار یخودم را برا خواستمیکه م ییگودر چشمانم بود و بس. 
 لرزید،یو نم  ترسیدیر نمیگد  یال! فر کردمیانجام دهم؛ شکنجه م  خواستمیم
از  ین،نششروع شد! ترس از نبودن دل هایمیدنو لرز هایدنحال ترس یک ل

هم مرهم بود و  یضًا؟نداشتنش...! چه کنم که بودنش درد بود و نبودنش ا
 دلم. یهم زخم رو

که همراه با  یام! حس دخترک جا مانده کهینداشتم. حس ا یبیغر  حس
مادرش دست در دست به بازار رفته بود و ناگهان بازار شلوغ شده و دست 
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آن  یانکه م  یاختربچهدخترک از دست مادرش جدا شده و امان! امان از د 
. زندیکه اسمش را صدا م  ست،ییآشنا  یو همهمه به دنبال صدا  یهمه شلوغ 
ها بتواند آن  یتا از رو  شود،یم  یرهخ  یگراند  یهاو به لباس  چرخاندیچشم م

تا مهر گمشده بر  کند،یم یهر کار یتکند. او در آن موقع یدامادرش را پ
بودم، که  یی گمشده در به در دنبال مانشود! و حال من   یدهکوب  اشیشانیپ
خودم را هم  ی  حت  م،شخص بود ینتنهاتر  یادن ینمن و او بود. من در ا یانم

ام اشک چشمانم بدون اجازه کرد؛ینم ینداشتم؛ اگر داشتم، که قلبم ناسازگار
 !نمودیو وجدانم مرا سرزنش نم ریختینم

 بلند شو... . -

بود؛  یستادها یمروکه روبه  یستاییچ ینرا چرخاندم و به چشمان غمگ سرم
 بابت راحت بود. یناز ا یالمو خ دیدیاو را نم یالشدم. فر  یرهخ

سبب سرزنشم  ینو به هم دانستیرا م یز ! او همه چدانستیم او
 او شدم. یونبار بود، که باز مد ینچندم یبرا دانمی...و نمکردینم

 بشه! طور ینا خواستمیشد؟ من نم یچ  یدید -

 نگاهم کند. یکرد با مهربان   ینشست و سع کنارم

به آن وارد کرد. نگاهم   یفیفشار خف  وارانهیترا در دستش گرفت و حما  دستم
داده و چشمانش را بسته بود.  یهرفت، که سرش را به درخت تک یالیفر  یپ

 ینی،و بب  یشو  یدار ب ببه گمانم خواب او را در بر گرفت. حق داشت؛ نصفه ش
 قصد کشتنت را دارد و... . یکه کس
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 یدیکه تو امروز د  یبهت گفته بودم، که دام برات پهن شده...اون شخص - 
 ارباب بود! یاز دار و دسته یکیمحبت نبود، بلکه  یملکه

شک کرده  یز ن خبر یاز همه جا ب  یکه به ملکه  یم،. بگویمچه بگو دانستمنمی
 گرشیتحما یشانه یام! سرم را رور من و ذهن فاسد شدهب یوا یبودم؟ ا

 ینبودم ا  یدهشدم. چرا نفهم  یرهها بود؛ خسبزه  یانکه م  یگذاشتم و به خنجر
به شکل  ت؛خنجر نقش بسته اس یشمی یدسته یکه رو  یدیسف هاییننگ

از سر افسوس  ی! آه امیاند؟! امان از حواس پرت مار در کنار هم قرار گرفته
بلند کرد. دستش را رها کردم و به سمت   یم. دستم را گرفت و مرا از جایدمکش
 دهدیکنم؟ اصاًل مگر شرم و خجالتم اجازه م  یدارشچگونه ب  ینک رفتم. ا  یالفر 

بود؛ برخورد کرد  ینزم یکه رو  ایهشکست یبه شاخه یمپا یم؟بگو یزیکه چ
و  یدیو با چشمان خورش یدپر  یشرا از خود درآورد. از جا یکچ یو صدا
شد و دستش را   یرهتر شده بودند به من خکه از حد معمول بزرگ  اشیدهترس
تند شده و  یهارا از نفس ین! اترسیدیقلبش گذاشت. از من م یرو
 یدنجو یانداختم و به صدا یین. سرم را پایدمفهم اشبریدهیدهبر 

! با یترس و نگران  یطدر شرا اشیشگیگوش سپاردم. کار هم یشهاناخن
 کردم و حرفم را قبل از گفتن در ذهنم مرور نمودم.  یباز  امیدهکش  یهاانگشت

 ... .یمبر  یدبا -

خودش کنار زد و سرش را آرام  یبا دستان لرزانش روانداز را از رو حرفبی
 خوردمیاگر که من گول نم  شدی. چه مدادیعذابم م  اشیساکت   ینتکان داد. ا

 کرد؟یمغزم را منفجر م یشهاها و حرف زدنبا غرغر کردن یشهو او مثل هم
 یمبرا  شانیههمسا  ایهلباس جلف دختر افاد  یترها دربارهمثل قبل  شدیچه م
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 یفاش را توصعمل کرده ینیو ب یص چشمان نخودو با حر  گفتیسخن م 
 زد؟یاش حرف ممورد عالقه یگر فالن باز یو از مقدار وزن تا اندازه نمودیم
خواهد شد، که تا آخر مانند   یحسرت   شود؛یکه گذشته شود خاطره نم  اییندهآ 

 د!مانیبا زمان  حال م یقشف یقرف یک 

 کنه؛یر که انگشتر داره اشاره مجو. اونیمچهارسنگ بر  ینبه سرزم یدبا -
 .شناسمیرو مثل کف دستم م  جاین! من اینهسرزم  ینمعلومه که منظورش هم

دار و درختان بود.  ینگاهش در پ یکن! ولییبا من حرف زده بود گو فریال
حسرت بخورد! و چه بسا  یوار پشت به من کرده و انگار به در گفته بود، که د

 که حسرت خوردند و دم نزدند!  یوارهایید

مشغول نمودم و  یلهم پشتم را به او کردم. خودم را با جمع کردن وسا من
 گفتم:  یآرام یبا صدا

 .ریمیجا مباشه پس! به همون -

 ییها. مثل همان زمانهایم. مثل همان قدیمهم من و تو تنها شده بود باز 
که به   یموقع یا یمشد هایبکه گرفتار زام  یاکه من به دست جادوگر افتادم 

 یم؛نبود ی! ما شاگردان خوب یمصداقت، عشق و وفا رفت یرت،ثروت، غ یخانه
و  یمم؛ عشق داشتی. صداقت داشتآموختیمیکه وفا را از وفا م یم،اگر بود
به دست   ی! من در امتحاناتم قبول نشدم؛ نمرات خوب کردیمیرا رها نم  یگر همد

 است! یاهام سهو افسوس، که کارنام یاوردمن

تلخ بود؛ کم  یکم  اشیدنیبود. نوش یدهسکوت را نوش یکنهم بود، ول چیستا
بدون آن  ید؛که او با بودنش نبود. نگاهم را که د  یده! و چه فاآوردیم یحرف 
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 یرد؛فاصله بگ اشیدیاز آن الق یدر حالت صورتش دهد و کم ییریکه تغ 
. کنارم قرار تسمتم قدم برداش به ینهسبهرا از درخت گرفت و دست اشیهتک

 سرم شلوغ بود؛ نگاه کرد. یلیکه مثاًل خ  یگرفت و به من

 .ینهست یبعج یلیها خشما انسان -

 یچشم  یر که ز  یالیراستم انداختم و نگاهم را به فر  یشانه یرا رو  پشتیکوله
 یستایکه چ  دانست،یم ینظر گرفته بود؛ سوق دادم. به خوب  یر حرکات مرا ز

 ینهم یشکل در کنارم قرار دارد و در حال مکالمه با من است؛ برا روح
 د.یر که حالت قهر را به خود بگ  داد،یاجازه نم اشیکنجکاو

 چرا؟! -

آشفته و مواجم را با دستانش  یشد. موها تر یک زد و به من نزد یپوزخند
سرم بست. چه   یباال  یاها را پس از مرتب کردن به صورت گوجهنگرفت و آ 

 یکصورتش افتاده و    یخودش رو  یکه موها  یمن داشت وقت   یکار به موها
 بود؟! یدهرا بلع اشیدار و عسلچشمچشم خط

 ... .ذارنیاما اسمتون رو معتاد نم کشید،ی. غم مکشیدیبا مهارت زجر م -

را در نگاه مغمومم  اشینگاه عسل یند کمرنگ من فاصله گرفت و با لبخ از 
را درآورد   یرشگفت و از من دور گشت. دوباره شمش  یباش دختر   یکوباند. قو

 یک، لقشنگ بود  یشهاکردن آن با تکه پارچه سبز شد. حرف  یز و مشغول تم
 ییها. جسمدیمکه به راه افتا  ید،نکش  یکه خود معتاد بودم! طول  یمن  ینه برا
نفس  یننشدل یکه از هم دور بود! دلم در هوا  ییهابه هم و قلب یکنزد
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 ینکند که اتفاق  کرد؟یچه م خورد؟یقصه بود؟ چه م ینا ی. کجایدکش 
 کرده باشد؟  گیرشیبانگر 

 ها به سراغش آمده باشند؟که الله  نکند

که ذهنت را  ییهاسٔوال یعنی یبه گمانم! دلواپس یبودم من؟ آر دلواپس
کرده؛ به دلت   یها سرکش. سٔوالیها ندارآن  یبرا  یو تو پاسخ   کنندیم  یر درگ

 یکنند، اما تو باز پاسخ   یداتا جوابشان را پ کنند،یو رو م یر رفته و آن را ز
و از  شویی؛ خرد مشکنییتر! مو مغموم شوییم تر حالیده! شوریندار

آن  یله تحوک  یست،ن یپاسخ  یگر بار د یبرا یک ل رسی،یبه اتمام م یدلواپس
 ...و چقدر دلواپس، من بود!یگر ده غارت یهاسٔوال

را  یاحال  پرنده ی؟شکارچ  ماندمیشکار تو م یشهاگر که تا هم شدیم چه
! از آن یوداشتم، که به قفس خود دل بسته بود. دلم به دلت گره خورد آر

 خواهییکه م  یهر کار ینک . اشوندیاز هم باز نم گاهیچکه ه  یکور  یهاگره
 یم ! پاهاستگره کور را که باز کردنش ناممکن ا ینانجام بده؛ باز کن ا

 پناهیی! و نگاهم...آه از نگاهم! ب امارادهیب   داشتندیخودمختار بودند. قدم برم
 .چرخیدیم ینآسمان و زم یانخودش. سرگردان و عاجز م یبود برا

 یستی؟تشنه نتو  یستاهست...چ رودخونه یه هایکینزد ینا -

خوشش  یالکه از فر  دانستم،یچشمانش را در حدقه چرخاند. م چیستا
اش بداند، که تشنه خواستیاو را خطاب کرده بود و م یالو حال فر  آیدینم

بودم در  یآشوب هم من دل یدهم خطاب نکرده بود! شا ید! شایرخ یاهست 
 ود!نشان دادن قهرش گفته ب یبرا یالکه فر   یستا،قالب اسم چ
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 .یمدار یاز به استراحت و خوردن غذا ن یکجاست؟ کم  - 

عوض  یمانحرفم تکان داد و جلوتر از ما به راه افتاد. جا ییدتأ یرا برا سرش
ابروان   ی. او بود که اخم رورفتیاو بود، که جلوتر راه م ینک شده بود انگار! ا

تخس   یرا کم  یدشنشسته بود و صورت تپل و سف  اشییو طال  یطانیمدل ش
 .دادیجلوه م

 یرنگ زرد را رو ییز است امروز! پا ییز چادر زرد به تن کرده بود. پا جنگل
را در دست گرفته و  یچیق یمتو با مال پاشاندیکوتاه قد شده م  یهاسبزه

 یشده و اکنون آماده یان. جنگل عر کندیدرختان را کوتاه م یلو سب یشر
 یکم  ییز . پاداست، که تنش را بپوشان  یدهخشک  یهاچادر زرد با طرح برگ  یک 
دارد! قرص خواب را درون هوا حل کرده و آن را به خورد همه  یطنتش یز ن
آمد   یدیهمه خسته و ناتوان باشم؟! باد شد  ینمن ا  یدوگرنه چرا با  دهد،یم

دامنم رفت و با ترس از  یر گرفت. به ز  یزرا به با امیو نخ  یاو دامن سورمه
 یدهشفاف آسمان را به قتل رسان یاهیکه آب   رنگییاهس زنیادفر  یابرها یدد

جنگل شود. پس   یهمانکه قرار بود م  یاز باران   ترسیدیبودند؛ پنهان شد. باد م
درختانش را کوتاه  یاش را جارو زده و موهاخانه ییز بود که پا ینهم یبرا

 کوچک!  یفسقل ی! اکرده بود

ام گرفت. سرگرم کردن ذهنم به کار رفته بودم؛ خنده یکه برا یهاتیتشب از 
و داغ دل  یدبود؛ به گوشم رس یکینزد ینکه در هم  یاآب رودخانه یصدا
 را تازه کرد! امیتشنگ 
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به  یالو فر  یستابه چ توجهیکه سرتاسر وجودم را در بر گرفته بود؛ ب   یذوق  با 
را به دست  یمپاها یار رودخانه گوش دادم و مدهوش شده اخت یصدا
پر جنب و جوش خورد؛ لبخند  یسپاردم. نگاهم که به رودخانه یمهاگوش
 رگیبز   یهابرخورد آب زالل با تخته سنگ   یدنلبانم نشست. د  یرو  یاخسته

از آب  یدهکه در وسط رودخانه بودند؛ آن چنان روحم را نوازش داد که ننوش
 شدم. بیراس

و به سمت رودخانه رفت.   یدحال دستانش را به هم کوبخندان و خوش  فریال
مچاله شده به جلف  یزده و با صورت  یهبه درخت تک ینهدست به س یستاچ
لبان رژ خورده و  یو با حرص پوست مرده کردینگاه م یالفر  هاییباز

 .جویدیرا م اشیمشک 

 ییهاسبزه یدادم و کنار رودخانه روتأسف تکان  یرا با خنده به نشانه سرم
خشک پوشانده شده بودند؛ زانو زدم و دستانم را کاسه   یخردل  یهاکه با برگ
 یها یهتازه را به ر یو هوا یدماز آب نوش یآب فرو بردم. مقدار یر مانند به ز

را باال   اشیشلوار مشک   شادگ  یکه پاچه  یالیبه فر   ی. نگاه یدمدردمندان کشان
 یرا در آب فرو برده بود؛ انداختم. خم شد و با دستانش مقدار  یشزده و پاها

گرد و درخشان آب مانند باران   یهاآب برداشت و به هوا پرتاب کرد! قطره
 اشییمواج و طال یمهن یموها یالبرخورد کردند و البه یدشبه صورت سف

 .یدرخرا بست و دور خودش چ اشیدی. چشمان خورشیدندرقص

 قدر خنکه!چه یوا -

*** 
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 چقدر خنکه! یوا - 

 یهاو اخم یشدن لبخندت جمع کرد یمخف  یرا برا اتیکالباس لبان
 .ینشاند اتیدهابروان مردانه و کش یرو اییمصنوع 

 آب! یتو یامکه ب  ی،کن  یبمن رو ترغ تونییها نمحرف ینبا ا -

را در  یتدست به کمر شده ادارا با استهزا باال انداختم و  امینارنج  ابروهای
از آب را به طرفت  یآوردم. خم شدم و دستانم را کاسه شکل کرده و مقدار

به عقب  یو با ترس قدم یصورتت گرفت  یپرتاب کردم. دستت را جلو
 ترسو! ی! ایبرداشت 

 قدر خوبه!قدر خنکه...چه. نگاه کن چهیگهآب د یتو یاب -

شده بود؛ اشاره کردم   یسکه حدودًا تا نصفه خ  امچینیینو چ  یددامن سف  به
 .یدملبانم پاش یخاص تو رو یاز جنس لبخندها یینماو لبخند دندان

شلوار  یو با نگاهت به اتو یتر کردرا مرتب اتیانسکافه یپالتو ییقه
 .یقاچ کردن هندوانه را داشت؛ اشاره نمود یلتانسات که به گمانم پراسته

شلوارم  ی. خط اتوشهیم یف! لباسم کثی؟آب باز یامب یتموضع ینمن با ا -
 !شهینابود م

زن نه  یک  یهابه خواسته یدنبا دانیینم کهینبر اعالوه ینم؟نشدل دانیمی
که   یتو کم یم؟تر بگو! واضحیتفلون هم هست  یز ن یکم  یالبه قول فر  یی؛بگو

 یها؟! کمبودن لباس یز ! مرد را چه به تمیاز اندازه نچسب هست  یشنه... ب
آلود شنا گل  یدخانهرو ینشو، که در آب ا یسبزفام یهاجلبک  ینا خیالیب 
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 یفکث  هاییفالفل فروش یشبود؛ تو را به پ ینزم جاین! مطمئنًا اگر اکنندیم 
 یطنت! با شیفح یول ی،ببر  یکه به عمق ماجرا پ  کردم،یم یو کار بردمیم

بلندت   یپالتو  یسوءاستفاده کردم. ناقافل لبه  اتیپرت به جلو آمدم و از حواس
 یتهدا یفکث یمهراکد و ن یو به سمت رودخانه یدمرا به طرف خود کش

را به  یدتصاف و سف یهاآن دندان یگر و بار د یدیکردم. شوکه شده خند
دلبرت است!  یهاآن دندان یبرا یمناسب یار لقب بس یدروار. میرخم کشاند

کردن خوشت آمده باشد؛ دستت را در آب کم رودخانه   یانگار که تازه از آب باز
صورتم   یبه رو  ی؛از آن را که با دستان بزرگت برداشته بود  یو مقدار  یفرو برد
 یخنده آغاز  ین...و ایدم! سرم را به عقب پرتاب کردم و از ته دل خندیپاشاند
رودخانه زالل نبود و  ینا کهین! با ایمکودک شده بود  یاکه گو  ییما یبود، برا
ل شباهت داشت، اما باز ا  یشتر آب آن ب تک که از تک   یم،من و تو بود  ینبه گ 
! یننشدل  کنییهم م  یجر زدن   ی. کمیمبا هم بودنمان استفاده کرد  یهالحظه

 یناتوان   اتیادستان کوچک و کاسه مانند من در مقابل دستان بزرگ و قابلمه
 پاشانییرا به سر و صورت من م  یشترینبودند! معلوم است، که تو آب ب  یشب

به تو   یگوش  یر را هم ز  یز چ  یه  نشین؛! دلیگرد  شوییو به طبع زودتر برنده م
 یتهاشدن لباس یفثتخس نگران ک یهامانند پسربچه کهینبا ا یم؟بگو
 یاندستان کوچکم در م  کهینبا ا  ترسی؛یکه از آب م  دهییو نشان نم  یهست 

و با  یمو فنجان هست یلو مانند ف شوندیم یددستان بزرگ و مردانه آن ناپد
که به مانند   خواهمیمن و توست؛ باز هم من م یانم هک  هاییکهینتمام با ا

 !شودینم یتکرار گاهیچست که ها اییشهشوم! عشق تنها کل یشهتو کل

*** 
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آمدم. قلبم  یرونسرم را به چپ و راست تکان دادم و از فکر ب یپرت حواس با 
که با   یالیو به فر  یدمکش  ی! آه یذهنم را هم تصاحب کرد ی  تو حت  یچ،که ه

شدم. در فکر و  یرهخ داد؛یرا در آب سرد و زالل تکان م یشپاها یخوشحال
از کنارم رد   تاببا ش  یور بودم که حس کردم موجود قرمز رنگ خود غوطه  یالخ

گرد شد   امیابرداشت و با خود برد. چشمان قهوه  ینزم  یرا از رو  یزیشد و چ
 که... .  جایننگاه کردم. ا ینو با بهت به زم

! وا -  !ینمبب یساا 

 یبه من یرهخ یرنگ ند کمتنها با لبخ یستاخشک شد و چ یشسر جا فریال
را سر آن موجود قرمز و چابک بلند کرده بودم، تا بلکه در  یمماند، که صدا

بلند شده و به دنبال   یمگرفتم و با عجله از جا  ین! دستم را به زمیستدبا  یشجا
که  داد،یگرد و تپلش نشان م یکل. قد کوتاه و هیدمآن موجود فرز دو

به چه درد  یپشت کوله  یک وا داشت، که  یفت مرا به شگ ینسال باشد و ابچه
نفس افتادم، با ورزش نداشتم؛ به نفس  یخوب   ییانهجا که م! از آنخورد؟یاو م
موجود دزد را ادب کنم!  ینا یدکردن در خون من نبود! با  ینینشعقب یکنول

کردم.   یادتر را ز یمهاسرعت گام وهم فشار دادم  یام را رولبان خشک شده
من هم با  کهینانداختم؛ غافل از ا ینگرفتم و او را به زم  اشیقهدستم را به 

ل یز ن ینو زم افتمیم یناو به زم  است! یفکث  یهاپر از گ 

 یبه خوب  یاقهوه یها. گلیدمآلودم کشگل  یهاگفتم و دستم را به مژه  ایَاه
گس آن را در  یمزه ی  بودند! حت  یدهرس یمانهابه حساب صورت و لباس

تمام سر و صورتمان  هایقاییو به گمانم به مانند آفر  کردمیدهانم حس م
بلند شود،   جایشرنگ شده است! خواست از غفلتم استفاده کرده و از    یاقهوه
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ها هستم! مچ دستش را در حرف  ینتر از اکه من زرنگ   دانست،یاو نم  یکنول 
که حال   یبا اخم به موجود قرمز   و  یدمبه بند کش  اندیدهکش  یهاانگشت  یانم

 یاش را به سمتم گرفت و صداشدم. انگشت اشاره یرهشده بود؛ خ یاقهوه
 یرونشد! دستش را از دستم ب  فجنگل مخو  انداز یناش طنکودکانه  یهاخنده

 یششد و پاها  یلدلش گذاشت. از شدت خنده به جلو متما  یآورد و آن را رو
ل کوباند! مسخره و دهانم   ینیکه در ب  یی! البته با آن گل و الکرد؟یام مرا در گ 

را در هم بکشم و  یمبودم. حال هر چقدر هم که ابروها یز دار نرفته بود؛ خنده
 !برندیم ینرا از ب یبتمها هگل  ینا یایم؛و خشن به نظر ب یکنم که جد  یسع

که   ییرا تا جا یمهابلند شدم و لباس یم. از جایستمنگر  یشهابه خنده القید
دراز کردم  یشزدودم. دستم را به جلو یالزج و قهوه یر از آن خم توانستم؛یم

 را تکان دادم. یمهاو انگشت

رو بده...زود باش  یپشت . کولهیمهست بگو ما هم بخند یدارخنده یز اگه چ -
 !ینمبب

 خواستیدلم م  یبیرز عج! به طشدمیمعلم م  یسنده،نو  یبه جا  یدکه با  الحق
 !ادبیدزد و ب  یبدهم! دختربچه یادشرا  یتو ترب یچانمکه گوشش را بپ

 ی بلند شد. انگشتان کوچکش را رو یشرا به دستم داد و از جا پشتیکوله
 ها پاک نمود.آن یها را روگل  یهاو قطره یدکش  یدشسف یهاگونه

ه رفتن کرد. کجا راحت شروع به را یالبه عقب برداشت و با خ قدمی
 شگفتا! کنم؟یدزد را رها م یک  یراحت  ینبرود؟! مگر من به هم خواستیم
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را از پشت گرفتم. به سمتم برگشت و  یفشو لباس کث یدمبه دندان گز  لب 
 .یستطلبکارانه مرا نگر  ینهدست به س

 !یمکار دار  یم؛! ما باس بر یگه. ولمون کن دیرو که گرفت  یتپشتکوله  -

مادر و  ینکه نقش ا دانم،یگونه نبود؟! من نمالت یحرف زدنش کم لحن
به  یدهتا حرف خوب و پسندسه یادو  یدنبا یست؟پدرها در خانه چ

الاقل به  یستید؛ن یتانهابدهند؟ اگر به فکر خودتان و بچه یاد یشانهابچه
 !یمرا تحمل کن تانیهاکه قرار است بچه  ید،باش ییفکر اعصاب ماها

 !ادبیکن...دخترک گستاخ و ب   یار وت رو اختسک -

هم فشار دادم و با حرص چشمانم را در حدقه چرخاندم.  یرا رو هایمدندان
 یک. مانند یدمکشان  یستاو چ یالدستش را گرفتم و به زور او را به سمت فر 

 یاید،تا همراه من ن کشید،یم ینزم یرا رو یشو پاها زدیغرغرو غر م یرزنپ
درخشان از  چشمانبا  یال! فر نزاکتیب  یدختربچه ینده بود اکورخوان  یک ل

. دستانش را با شوق به هم کردیدخترک را رصد م یقد و باال ی،حالخوش
زانو زد، تا بهتر بتواند صورت  یشو به سمت ما قدم برداشت. جلو یدکوب
آلود بودند ناز و نوازش کرد و با را که گل  اشیاقهوه  ی. موهایندرا بب  اشیتپل

 رو به او گفت: یمهربان 

 یه؟خانم خوشگله...اسمت چ ینمبب -

به عقب   یکرد و قدم  یلقرمز پوش لبان سرخ و کوچکش را به جلو متما  دختر 
 لختش جدا شود. یموها یاناز م یالبرداشت، تا دست فر 
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 !ی؟مگه فضول - 

 !یامروز یهابا بچه یرفتارشخو یهم سزا ینجان! ا یالفر  بفرما

 یالیزدم و به فر   یو نازکش خشک شد. پوزخند  یلبان صورت   یرو  یالفر   لبخند
 شدم. یرهخ یاورددل دختر را به دست ب کردیم یکه سع

 ... .یهباش! ما هم فضول. حاال تو بگو اسمت چ -

که به گمانم هفت سالش بود؛ باال رفت.   یدخترک  یو قلم یاقهوه ابروهای
 یو خمش داد و لبان سرخش را به مانند غنچه یچبه مژگان فر و پر پ یاب ت

 گل رز جمع کرد.

 .یننار -

برخوردار بود. با اخم دستش را از  ییباال یتبرخالف اخالقش از جذاب اسمش
دست راستش را با انگشتان دست  یو مچ قرمز شده یدکش یروندستم ب

چپش مالش داد. به گمانم دردش گرفته بود! و چقدر من ظالم بودم، که مچ 
 نعذاب وجدا یفشار انگشتانم قرار دادم. کم یر را ز یفشدست کوچک و نح

 بود؛ مگر نه؟ ییکار به جا

 یالو درخشان فر   یرهنگاه خ  یکل  آمد،یدخترک دزدنما خوشم نم  ینکه از ا  من
 ییآشنا یرنگ و بو یستااما...نگاه چ یستا...و نگاه چگفتیم یگرید یز چ

 را! ینبه نام نار یادخترک هفت ساله شناختیداشت. انگار که م

*** 

 ی؟بر  خواییکجا م  -
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به دور و اطرافش انداخت و با التماس رو به   یمضطرب و لرزان نگاه  نارینک  
 من گفت:

 ردم!ک  ی! من که معذرت خواه کنمیخواهش م -

به گمانم به  ی؟گستاخ را چه به عذرخواه  یامو قهوه یدختربچه ین! ااوه
گونه به التماس افتاده و دست به دامانم   ینادب شده بود، که ا یادیمقدار ز

 یرا باال انداختم. لقمه امینارنج  یگفتم و مغرورانه ابروها  یشده است! نوچ 
 یمانبرا  یستاشب سوم چ  رایکه ب  شدم،  یبه آتش  یرهرا گاز زدم و خ  یر نان و پن

اجسام را  توانستیکم به روال قبل برگشته و مروشن کرده بود. قدرتش کم
بتوانند او را  یگراند کهینبگذارد، اما ا یاز خود را به جا یلمس کند و رد

 یدهنجو  یا  یدهام شد. نان را جوبه لقمه  یرهکوچک با بغض خ  ین! ناریرخ  ینندبب
 که در دستش بود اشاره کردم.  ایقورت دادم و به لقمه

 غذات رو بخور! کنی؟یبه من نگاه م یچرا دار -

 یشغذا  یدننشست و در سکوت به جو  یستالبان چ  یرو  یلبخند مرموز  دوباره
 یکنول داند،یداستان و ماجرا را م ینادامه داد. من مطمئن بودم، که او ته ا

از او  یزیچ ینهم یل من معذور است، برااز بازگو کردن آن در مقاب
 ین! اتامنگنه قرار ندهم. شگف یاو را ال یالتا به قول فر  پرسیدم،ینم

را  یاتیگذاشته وگرنه من ادب  یر من هم تأث یرو یالفر  ییبانهاصطالحات عج
 دار؟یهکنا  یهاحرف ینچه به ا

 یه  هایکینزد  نیکه ممکنه هم  یدر حال  رهیم  یینلقمه از گلوت پا  ینچطور ا  -
 نشه؛ بخوابه؟ یدار ب وقتیچه کهینا ینفر با شکم گرسنه با آرزو
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تر از سن و سالش بود و الحق چه ناجوانمردانه دل نازکم را بزرگ  هایشحرف 
 یالیداغان شده به فر  یانداختم و با اعصاب  به درد آورد! لقمه را درون بقچه

شدم. چنان با  یرهمشغول مزه کردن آن تکه نان خشک بود؛ خ خیالیکه ب 
ا به او کباب ر   ونکند چل کردمیحس م یکه گاه   جوید،یاشتها آن نان را م

 دانم؟یام و نمداده

 کوفتت شد؛ نه؟  -

حرف حق نبود؛ مطمئنًا مثل  یالو حرف فر  یمبود یگرید یتکه در موقع  اگر 
! باز هم کردمیاو را مٔواخذه م  ییجاالفاظ نابه  ینبه کار بردن چن  یبرا  یشههم
نسبت به من الاقل   اشیبا وجود قهر و سرد  یالکه فر   ست،یشکرش باق   یجا

 د!زنیبه چشمان دلتنگم با من حرف م ینداختن نگاه بدون ا

از  یفلبان خشک و تن نح یدهکه ند  یی! به گمانم کوفتم شده بود. گویآر
را با تمام  شانیاز سر گرسنگ  یهاکه ناله  ییبودم. گو یدهرا د شانغذایییب 

تکه   یک خوشمزه به    یر باعث شد، که آن نان و پن  ینبودم و هم  یدهوجودم شن
 امیتینارضا  وجودو با    یدمکش  یشود! آه   یلدر نظرم تبد  ارزشیشک و ب نان خ

 تونییخب...م  یلیشدم و با گفتن خ  یرهخ  یستاچ  برانگیز ینبه چشمان تحس
 یر درگ یشآزاد کردم. دخترک ذهن مرا به حرف ها یمهااو را از بند ظلم ی؛بر 

نرم نرمک از ما دور و  کرد؛یم یباز لییل کهیحالراحت در  یالکرد و با خ
 دورتر شد.

اونا رو  یدبا شن؛یدرک نم یدنها با شنحرف یدنبالش؟ بعض یریچرا نم -
 !ینیبب
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بود.  یدهنشان یکه به ذهنم نفوذ کرده و حرفش را به کرس  یستاییاز چ امان 
 یرهمصممش خ  رنگ یچشم خورده و عسلشده به چشمان خط  یز با چشمان ر
 یهاسبزه یانو م ینزم یتن کنجکاوم را از رو یان ناگه یمتصم یکشدم و با 

 تر و تازه جمع و جور کردم.

 کجا؟!  -

بود؛  یدهمتعجب را که دست از خوردن کش یالفر  گردم؛یگفتن االن بر م  با
 یر و صدا دخترک شاد و خندان را که در ز سر یدست به سر کردم و آرام و ب 

 یبتعق داشت؛یرا برم اشگونهلییل یهاماهتاب و ستارگان روشن قدم
 کردم.

 ی! به کدام سویرین؟کودک ش ینا ترسیدیظلمات شب نم یاندر م چطور 
که گفته بود از تنها هم تنهاتر است؟! نگاهش به جلو بود و   ییاو رفتیم

 .کردیتر از قبل ممرا متعجب شده یندار و همهدف

نور ماهتاب  یر که در ز  یتاب شب یهاکرم  یدنبود؛ از د یگر اگر هر زمان د شاید
امشب وقتش نبود. وقتش نبود،   یکل  شدم،یشگفت زده م  کردند؛یم  یکوبیپا

 کرد؛یدرختان که به سر و صورتم برخورد م ییدهبرگ خمکه دل به شاخ و 
پر کنم! وقتش نبود  ار دسرد و نم یرا از هوا هایمیهر یننشدل یادبدهم و با 
و براقم فکر کنم. تنها وقت  یمشک  یهانرم به چکمه یهاگل  یدنکه به چسب

 ینام باشد که موها ینآن دخترک نار یبود که نگاهم فقط در پ ینا
 !رسیدیم یشتا زانوها اشیاقهوه
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را آزار  یشانمپر  یکه موها یزمان  یاد. انداختیم هایمیبچگ  یادمرا  چقدر  
. دویدمیم  یگلمامان  یآفتاب داغ و سوزان تابستان تا خانه  یر و ز  گذاشتمیم

مواجم   یکه باد عاشق موها  بردم،یم  یاز قبل پ  تر یشب  گذشت؛یهر روز که م
 کند؟  یرانندگ  یادز سرعتبا  یمو خم موها یچدر پ یدشده است، وگرنه چرا با

دخترک  یکه باد عاشق موها  کردم،یحس را داشتم! حس م ینهم ینکا و
 ینم باران روقدر گذشت؟! چقدر نمو تاب نداشت. چه یچکه پ  ییشده؛ موها

ام به توجه یزمان  ین راه نسبتًا طوال ین! تنها در ادانمیصورتم بوسه زد؟! نم
 یااز خانه ور . نینمرا از دور بب ییاطراف جمع شد، که توانستم نور کم سو

 لییل یگر د ینک خرابه داشت! نار یک به  یادیکه شباهت ز  یاخانه آمد؛یم
گشت و  یلنم باران به طوفان تبد. باد از عشق فارغ شد. نمکردینم یباز
ل سر دختر به عقب برگشت و همه جا را نگاه   تر شدند! لگدمال  یمپا  یر ز  یهاگ 

شدنم در  یدهچه؟ قبل از د ی، اما براینداو را بب یکس  ترسیدیکه م  ییکرد؛ گو
داشت؛ پناه  یاافتاده یهاو برگ یادکه شاخه ز  یتنومند درخت  یپشت تنه
آن خرابه رفت؛  یبه اندرون  یاطکه با احت  یکوچک   ینبه نار یواشکیگرفتم و 

خورد و با  یچمار در دلم پ یک شوره مانند مرموز بود. دل یز نگاه کردم. همه چ
حاکم بر جنگل  یاز فضا کهینا ینطرف رفت. تلقرف و آنطینبه ا یچابک 
که من نترس   یم،! اگر صدها بار با خود بگویستکارساز ن  ترسم؛ینم یکتار

. پدر راست گویندیم یگرید یز چ یمدست و پاها یزدهیخهستم انگشتان 
شجاع بودن  یادعا ینها هماز آن یکیدارم؛  یادیز ی! من ادعاهاگفتیم

 یمن شجاع هستم؛ با خنده دستش را رو گفتمیکه به پدر م  نیاست. زما
 :گفتیو م گذاشتیام مشانه
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 یتشدر موقع یه. ترس وجود داره؛ کافیستشجاع ن یادن یندر ا کسیچه - 
 !یتا درک کن ی،یر قرار بگ

از  یدنبه نترس یست؛از حشرات ن یدنمن درک کردم. شجاع بودن به نترس و
 !شودیسرت آوار م یاست که رو یمشکالت 

 یصدا یرا به رو یمهاکردم گوش  یدهانم را با استرس قورت دادم و سع آب
آرام برداشتم و به سمت را آرام  یمهاگرگ ببندم. قدم  یجغد و زوزه یهوهو
درب  یرفتم. ال شد؛یساطع م یشهااز پنجره یکه نور کم زردرنگ  یاخرابه
با  یازلزله زده  که  یی. گوکردیتر مکار من را آسان  ینباز بود و ا یکم  یچوب 

شکسته،  یاجعبه هاییزیونکرده بودند! تلو یرانها را وخانه ینتوپ ا
 !یزخم یهاسوخته و عروسک  هاییپاره، قال یهاپارچه

جا  یدسف یوار دو د یانم یخال یفضا یانرا حبس کردم و خودم را در م نفسم
 ماندم. یرهخ یمروروبه یبه صحنه یدادم. سرم را خم کردم و با شگفت 

به چپ و راست تکان   یمیو قد  سوختهیمهن  یقال  یدخترک  نشسته رو  پاهای
 انداز ینپر بعض طن یی. الالکردیم شانیمن همراه  یشانو نگاه پر  خوردیم

 یدار گشتم! ب  یدار که به خواب بروم؛ ب  ینا یشد و من به جا یرانهو یآن خانه
 !ماطرافم نگاه کردم! فکر کرد یهاو آدم یایگشتم و به دن

 کردیم  یمتقس  یکوچک   یهابه تکه  اشیفیاز کث  یاهرا با دستان لرزان و س  لقمه
 ی  . حت کردیم قرارییب  یشپاها یکه رو گذاشت،یم یو در دهان کودک 

کودک را  پیدر یپ هاییهگر  توانستینم یننار یطور پاهاگهواره یهاتکان
نان  یشجا و خواستیم یر که ش  یاتمام ببخشد...و چه دردناک بود کودک 
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 یشده  یدلبان سف  یرو  یهاآزار بود خط و خش! چه دلنمودیخشک تناول م 
 ینیآور بود نار. چه بغضدادیم یکه نشان از گرسنگ   یادخترک هفت ساله

تا  داد،یرا به آن کودک چند ماهه م یشغذا یککه گرچه خود گرسنه بود، ل
 یک هاینا یه همهکینتلف شود! شگفتا! شگفتا از ا یمبادا از گرسنگ 

 !یستقصه ن یکنست، ولقصه

از عذاب  یز،به دن یشیدناز اند ین،نشچند لحظه فارغ شدم از فکر دل برای
ام کرده بودند. از که دوره  ییهاداشتم و از تمام َاشوُزشت  یالکه به فر   یوجدان 

کوچک قرار گرفتم.  ینک آمدم و در مقابل نار یرونب یواریآن دو د یانم
که   یود از حضور منب  جباو مبتال بود! مبتال به بغض! متع  لرزید،یاش مچانه

را   یتیوضع  ین! من از خودم تعجب کردم. بارها چنیخود در تعجب بودم. آر
 ... .گذشتمیاز کنارشان م خیالییو با ب  دیدمیم یندر زم

 یهاست! آلوده به آدمآلوده ینکه زم یدم،سال فهم ینپس از چند اینک
که   یاده؛ غصهش یلقصه نرم نرمک به غصه تبد ینبه مانند من! ا خیالییب 

 خود کرده است! یر گمرا دامن

 یبه خانه  نگاهییم! نیضاً بود و کلماتش ا  یده! رنگش پر یدچه بگو  دانستنمی
 یدهفرو پاش  یهاشکسته و گچ  یوارهایآن فقط و فقط د  یشده، که همه  یرانو

نامطمئن به سمت دخترک رفتم. کنارش نشستم   یهابودند؛ انداختم و با قدم
که بغضش   کشیدن ی. طولیدمکش  اشیاو قهوه یشمیابر  یبه موها یو دست 

! من هم گریستیم یننار یپاها یرا در آغوشم آوار کرد. نوزاد هنوز هم رو
که   هایییستنگر   ینها داشت ا! و چه تفاوتطورینهم هم ینو نار یستمگر 

طفل  یک نه که خود مادر  خواستیود! دخترکم مادر مغم ب یشان از روهمه
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برداشت.  یشپاها یرو از آمد و کودک را  یرونچند ماهه شود! از آغوشم ب 
 اش زمزمه کرد:اش را در دست طفل گذاشت و با لحن کودکانهانگشت اشاره

 !ی! آروم باش داداشیشه -

 یتار موهاتار  یپکه قرار بود پناهش باشد! نگاهم در   یبرادر یبود برا پناه
و تپلش را رصد کرد. دستم را جلو  یدنازک و زردرنگ نوزاد رفت و صورت سف

 غرق در اشک گرفتم. ینک بردم و نوزاد را از نار

شده حلقه شد و حس مادرانه   یچپکه دور نوزاد لحاف  ییها! امان از دستامان
زاد در آغوشم قرار گرفت و نو  یمهاشانه  یکوچکم رو  ینکرد! سر نار  یافترا در

 یگریپس از د یکیها نبودم! وصف یفآرام شد و من... . من قابل توص
 یآشوب   یحتمل!  دم. من امروز من نبوگشتندیم  یدناپد  شانیکایک و    آمدندیم

من نبودم، که  ینا ید. شایدآرامش بخش یاهفت ساله یبود که به دخترک 
مطمئن بودم که   یکننداشتم، ول  یادبه    یا. من که آواز کودکانهگفتیم  ییالال
 ی؛! مادر که باشیاموزندرا به من ب یمادر خواهند؛یها ماشوزشت بار ینا

 !شوندیخود به خود جور م هایهقاف

 مامانت... . -

اش را شدهسرخ یقلم ینیتا که او شروعش کند. ب یدمرا به اتمام رسان حرفم
جا خوش کرده بود؛  یشهادست یانکه م یکوچک  یاه لقمهو ب یدباال کش

 .یستنگر 

ش چهره یشهرو بهم داد...مثل هم یشد، اما مامانم داداش یچ  دونمینم -
مامان  یسربازا دنبالمون بودن. پا ین. چندتا از اترسیدیآروم نبود! انگار م
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 یطور  ینش بود. همهم گرسنه  یدراه بره! شا  توانستیشده بود و نم  یزخم 
 غذا دادم؛ به اونم غذا دادم... . یکه به االن به داداش

شد. از درون  یرهبارم خام بلند کرد و به چشمان اشک شانه یرا از رو سرش
 ییفتهکه ش یمن یاش دردناک بود برا! قصهزدمیو دم نم سوختمیم

 بودم. یک رمانت یهاداستان

دهنش  یو تو کردمیم یک رو کوچ یهابا دستانم لقمه جوریینهم -
 ید؛نخند یگهش تموم شد دلقمه یوقت  یول خندیدی...اون مذاشتمیم

 یشرفته پ یدها رو دوست داشت؛ شاستاره ی...خسته بود! مامان یدخواب
 ها!ستاره

 

*** 

 !یجیمو هو -

 یاقهوه  یآن دو گوبا باز شدن    کهیناز ا  ترسیدمیم  یرارا باز نکردم، ز  چشمانم
و  یدهگشت و گذار انگشتان کش یگر را نشنوم. د یتو صدا ینمتنب یگر د

 یهاتا از آن چشم یمواجم حس نکنم و نباش یموها یالات را البهمردانه
 شوم! یرابس اتیشکالت 

گفتنات   یننشدل یچقدر دلم برا دونییم ی؟چشمات رو باز کن خوایینم -
 تنگ شده؟
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 یات فراموشم نشود! همان چهرهچهره ینتا آخر  کنم،یباز نم ! چشمانم رانه 
! حرف یحرف بزن  یمکه تنها برا  خواهدیدلم م ینک ! ایتتسرخ شده از عصبان

 یادگرچه طرز بافتن را   ی؛بباف  یمرا برا یتهامعتاد به دست یو موها یبزن 
 گونمینارنج   یکه موها  خواهدیام مندارد. دل تنگ شده  یاشکال  یکل  ی،ندار
 یهم دلم کم یدکه نتوانم از هم بازشان کنم! شا  یچنان به هم گره بزن را آن

دل قانع من   یکنول  ی،ابراز محبت بخواهد؛ ابراز محبت هم که به خاطر نداشت 
 !ستیهم راض یتهاگفتن  یجبه همان هو

 چشمات رو باز کن... . -

چشمان  ینو باز کردم ا یاوردمات را ن! تاب لحن التماس گونهیاوردمن تاب
 یانکه م یمات بود. اگر بگومردانه یچهره یدند یرا که تشنه یباراشک 
 یآه که ابروها  کنی؟یخودم را گم کردم؛ باور م  یشانترنگ و پر   یهس  یهازلف
 یبال ات بود؛ چهییکهربا  یهاچشم یبرا یبانیو مرتبت که مانند سا یدهکش

 ی؟از قبلم کن تر یفتهکه ش  ی؟کرد  یدار بر سرم آورد! چرا مرا از خواب ب یقشنگ 
خودت  یشتر که ب  کردی؟یرا نوازش م یمو موها یسرم نشسته بود یچرا باال

 ی؟را در دلم جا کن

 دوستت دارم!  -

مان نسبت به هم با دوستت رفت که ابراز عالقه یادتنبود! چه زود  قرارمان
مراقب خودت   ییمبه هم بگو  یدکه با  ی! فراموش کرده بودشودیدارم گفته نم

! صدا ینمرا نب اتیچشمانم را دوباره بستم، تا فراموش ین؟نشدل یباش؟ آر
 گوشم را نوازش داد.  یگر ات بار دبم و مردانه
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 خودم مراقبت باشم...تا آخر عمر!  خوامیمراقب خودت باش، چون م  گمینم  - 

 کهیناز نبودنت، از ا هایم،یریگاز دل هایم،یتنگ باز کردم و گفتم. از دل لب
 یها! و تو جوابم را تنها با نوازشیزو از همه چ یهست  ینمنشهنوز هم دل

 .یمواجم گره زد یمبه تار تار موها یک به  یک را  یتهاو پاسخ یداد یمموها

 جغدک؟! یی! کجاجغدک -

 یبلند شدم. عرق رو یمو با شتاب از جا یچیددر گوشم پ یسوت  صدای
 کم آمده بود!  یمبرا یینقش بسته و نفس گو امیشانیپ

 جغدک؟! زدییحرف م یبا ک  یداشت  -

 با دل... . -

! شود؟یمگر م  یکنول  ی،گشتم که نبود  ییبه عقب چرخاندم و به دنبال تو  سر 
را با حضور انگشتانت شرمنده  یمتازه با تو حرف زده بودم و تو موها ینهم
 ! پس چه شد؟!یکرد

 من...من داشتم با... . -

 یشهاترسان را در دست ینو دست نار یستادها یمکه جلو یالیفر  نگاه
 نداشتم! یکه پاسخ   یمشکوک به من یکم  یستانگران بود و چ فشرد؛یم

و   ینبا زم  ینبود و تو داشت   یشتپ  ی! کسیزدیبا خودت حرف م یتو داشت   -
 من! یخدا ی...وازدییهوا حرف م

 یرا از تنه امیهزدم و تک یپلک محکم یستاچ یهازمزمه یصدا یدنشن با
که در  یو کوچک  یفنوزاد نح ییهگر  یو سفت درخت گرفتم. صدا یچوب 
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ه چپ طور برا گهواره  یمهاگفتم و دست  یشیآغوشم بود؛ به هوا برخاست. ه 
کرد و یم یهبار بود، که گر  ینچندم ی. برایردو راست تکان دادم تا آرام بگ
وضع حق داشتم، که  ینبا ا گرفت؟یآلودم مخواب را از چشمان خواب

 یبه نشانه  یسر   یستا! چزندیبا من حرف م  یوشوم و تصور کنم، که آر  یاالتیخ
 بلند شد. یشتأسف تکان داد و از جا

رو جمع  یلمن وسا یکن  یکیاستراحت کوچ یه. تا شهیهوا داره روشن م -
 .یفتیمکه راه ب  کنمیم

به من انداخت و لبانش را با   ینگاه   یالو سرم را تکان دادم. فر   یدمکش  پوفی
طفل چند ماهه را از  یسوزجلو آمد و از سر دل یهم فشرد. کم یرو یدترد

نوزاد   یالبان کوچک و غنجه  یاش را روآغوشم ستاند. با لبخند انگشت اشاره
 .یدگذاشت و خند

 یال؟فر  بخشییاوم...من رو م -

نگاهش را از بچه نگرفت. ناخن به دندان گرفت  یرا قورت داد، ول اشخنده
را از بر  یشهاکرد. مردد بود و ذهنش مشغول! عادت یدنو شروع به جو

 بودم!

ها و دوست ی! تو دوست منینشدم که بخوام ببخشمت دل یر گمن ازت دل  -
 !کردمیکار رو م  ینتو بودم؛ هم یاگر منم به جا ید. شاکننیبا هم قهر نم

 یمکارها  یم،هاشد که شرمنده بودم از حرف یرهخ یرا باال آورد و به من سرش
 یدخورش  یهاچشم  یکه قربان صدقه  دهیی! اجازه میننشام! دلو رفتار زننده
 شوم؟ یالمو مهربان فر 
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 یدوست  یک ما به عنوان  یجهان دوست  یکجا  یچه ید. شایدمو خند خندید 
شناخته شده! و   یمانهااست، که در قلب ینمهم ا  یکنناب شناخته نشود، ول

را دارم! چشمانم را بستم تا  یالبار چقدر خوب است، که فر  ینهزارم یبرا
 زمین. مقصدمان سر یماه افتادبعد به ر  یدهم. کم ینذهن ناآرامم را تسک

قصه بود و  ینآخر ا سرزمینی! ب سرزمینیب  ینچهارسنگ بود و بعد سرزم
 .رسیدیبه اتمام م یز همه چ گوید؛یم یستاطور که چآن

 !یه؟ک  یننشخاله؟ دل -

لخت و  یبا آن موها یدخترک دندان خرگوش ینا هاییزبان از بلبل هرچه
و  یدمکم است! با خجالت لب به دندان گز   باز هم یم؛اش بگوبسته یخرگوش

که آران را در بغل داشت و با فشار دادن  یالیو فر  یستابه چ یچشم یر ز
 .مشد یرهخود داشتند؛ خ یهادر کنترل خنده یهم سع یبه رو یشانهالب

 !یننشدل گنیم شینهیدل م یکه تو  یخاله...اوم...خب...به کس -

 دستم را گرفت. یدشجلو آمد و با دستان کوچک و سف کمی

 ... .یتو دلم نشست  کنمیآخه حس م ی؟من یننشتو اآلن دل یعنیخاله؟  -

ها که بر سرم چه زبانیریندخترک ش ینجمله از زبان ا یک ینکه هم  وای،
هر شد و در چشم یلآمد و تبد یمها! گمان کنم قلبم به چشمیاوردن  یهابه م 

. لپش یختمرا بر هم ر اشیخرگوش یو موها یستادمفرو رفت! ا اشیمشک 
 گفتم:  یو با شگفت  یدمرا کش

 ین؟نار یگرفت   یادرو کجا  هایرینیخودش ینا -
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دارش را پشت سر هم باز و بسته کرد تاب  یهاخودش را لوس کرد. مژه  کمی 
 رز در آورد. یو لبان سرخش را به شکل غنچه

 از بابام! -

روشن جنگل حاکم شد. من هم دست  یمهن یبر فضا یالفر  یخنده صدای
را گرفتم و دوباره شروع   اشچینیینو چ  یدامن آب   یاز او نداشتم. گوشه  یکم

 ی! آن کوچولوانداختیم یارمدان یادبه  یار مرا بس ین. ناریمبه قدم زدن کرد
بلند و  موهای ی! آخ که دلم براافتادیگفتن از زبانش نم یدیکه ل یاخاذ
ذره   یک   امیچارهدل ب  اشیو لجباز  یسرتق   یتنگ شده! برا  یشانشپر   یشههم

 دل! ینشده! آخ...! امان از ا

 بوده؟ یخانم...اسم پدرت چ  ینخب نار -

آوردن   که باعث اشک   یمادر  یستاره یز صورتم گرفتم، تا نور ت یرا جلو  دستم
کوچک من   یشده بود؛ کمتر به صورتم اسابت کند. آران، پسر بچه  یمهاچشم

و آران به لطف  ینو نار باریدیبرف م یخواب بود. کم یالدر آغوش تپل فر 
سرما که از   دیگر  یبرخالف روزها یم؛که همراهمان داشت  یااضافه یهالباس

 گرم شده بودند!  لرزیدند؛یبه خود م

 ین! به جنگ؟ به سرزمبرمیخواهر و برادر را به کجا م ینکه ا  دانستم،نمی
داشتم، که  یم! تنها تصمدانمیآور است؟ نمرعب یز که اسمش ن  سرزمینیب 

 یرتو غ  یوناکه سر قرارمان با    یو وقت   یمچهارسنگ خارج شد  یناز سرزم  یوقت 
 یرتکه غ  افزارهاییها بسپارم و خود با جنگ دو کودک را به آن ینا یدیم؛رس
 !شناسمشینم ی  بروم، که حت  یساخته به جنگ با کس یمبرا
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ما  ی. بابام براکردیمیم یقصر زندگ  یبابام اسمش زمان بود! ما تو - 
آدم بده با  یهروز  یهاما  خندوند،یو من و مامان رو م کردیم زبونییرینش

شد و من و مامان و آران فرار  یر ش قصرمون رو خراب کرد. بابام اسسربازا
 . بعدش هم... .یمکرد

 یمبرا یز چباعث شد، که همه یناول از زبان نار یهمان جمله یدنشن شاید
زمان  یبودم. واژه یستادهو از حرکت ا شنیدمینم یگر توقف کند! صداها را د

کوچکم را   یننار  یهابودم، که حرف  از آن  تر یجبارها در گوشم زنگ زد و من گ
 کنم!  یلو تحل یهتجز 

 ام یجغد یز آمکه مرا از بدل تنفر   یدختر پادشاه زمان بود؟! همان پادشاه  او
هم به مانند   یالفر   یدم؟نفهم  هاینبر من! چطور زودتر از ا  یوا  ینجات داد؟! ا

و به من  دانستی! مدانستیم یستا...چیستاو مبهوت بود و اما چ یجمن گ
 ینهرفتار و حرکات من بود و طبق عادت دست به س ینگفته بود. نگاهش پ

را  اشیالخت و قهوه یزانو زدم و تار مو یننار یپا ی. جلونگریستیمرا م
 بود؛ پشت گوشش انداختم. یختهگر   یشموها یابسته شده یکه از دسته

 ده؟!ش یر که پدرت اس  یگفت   ی؟گفت   یخاله...تو االن چ  -

. یداش را به رخم کشخوردهو موش  یریش  یهازد و دندان  یینمادندان  لبخند
بانمک کرد، که   یاش را جوراش چهرهافتاده  یریش  یهادندان  یخال  یجا  ینا
شدن  یتپلش که باعث نخود یهاانگشتانم را به سمت لپ اختیار یب 

 تهم رفدر  یشها. اخمیدمبا تمام قدرت کش شد؛یم اشیمشک  یهاچشم
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با حرص  دادیاش را ماساژ مسرخ شده یهاطور که گونهگفت. همان  یو آخ  
 گفت:

 شده. یر آره! بابام اس کشی؟یَاه! خاله چرا م -

انگشت شست و  یانو کوچکش را هم م یقلم ینیچطور؟ اگر آن ب اشبینی
! دانستمیداشتم و نم  یآزارآخ که من بچه  گیرد؟یام بفشارم؛ دردش نماشاره
بودند؛ به باال فرستادم و  یختهصورتم ر یرو  ییرا که با پررو  امینارنج   یموها

بلند شدم و  یممتفکر سرم را تکان دادم. از جا یبا لبان جمع شده و صورت 
. دختر زمان! او دختر یمدوباره دستان نرمش را در دست گرفتم و قدم برداشت

د، تا حافظشان باشم. او مرا نجات داده بود، تا و پسرکش را به من سپارده بو
 یرو یدهآرم یهابرف یرو یبا کالفگ  یمجور که پاها! همانیابمفرزندانش را ب

 یناش را به خاطر آوردم. نارو چهره بستمچشمانم را  شد؛یم یدهکش  ینزم
 یشنه مادرش به پ  یگر ! دیرپدرش جاودانه شده بود نه اس  یکنول  دانست،ینم

! تنهاتر از یرخوارو نه پدرش! او خواهد ماند با آران کوچک و ش گرددیماو بر 
 تنها... .

در ذهنم  یدشو تمام سف یر . فقط لباسات حر یامدزمان به خاطرم ن پادشاه
که کوتاه؟   یابلند    ی؟اقهوه  یی؟بود؟ زرد؟ خرما  یچه رنگ   یشنقش بست. موها

خود  یمرا شرمنده موار یچشمانش چه؟ به خاطر ندارم. باز هم ذهن ماه 
 کرده است!

 !ید! ساکت باشیسه -
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بود؛  یمروبهکه رو  اییدهسر به فلک کش ییهارا باز کردم و به درخت چشمانم 
 یدود و دم حساب  یک بودم که دلم  یدهقدر دار و درخت دشدم. آن یرهخ
گرد و غبار اهواز! دلم گرما  یاتهران  یشگیهم ی! از آن دودهاخواستیم
! نمودیم پز بمرغ را آ اهواز را که مرغ را سرخ و تخم ی! گرماهاخواستیم
فقط و فقط برف بود و   کردیها را نداشتم. تا چشم کار مبرف  ینطاقت ا  یگر د

 یشتر ها ب! برفکردیفرق م  یشگیهم  یهامنظره با منظره  یندرخت، اما...اما ا
 !رسیدیم یمانفاعشان به زانوهابود و ارت یشهاز هم

 یدروازه  یکپرپشت و پهن    یهاها و پشت آن شاخ و برگدرخت  یآن سو  در 
. دست یستادما  یمداشت. در جا  یکه شکل سلطنت   شد،یم یدهد  یمشک   یفلز 

قفل و فشرده شده بود؛ رها کردم  یشهادست یانرا که م یننار یعرق کرده
 یظیمه غل  ه. پشت درواز ینمآن دروازه را بب  تر بتوانمخم شدم، تا راحت  یو کم
 دهم. یصرا از هم تشخ یزینتوانم چ شدیکه باعث م  یدمه سف یک بود. 

 زنی؟یم یدرو د یچ  یدار -

 یاتیاستفاده کرد و اعصاب من  ادب  اشیامروز  یهااز آن اصطالح  یالفر   دوباره
کردم  یخندانش کردم و سع ینثار چهره یاغره. چشمیخترا بر هم ر

درارش را از خاطر ببرم. لب باز کردم و تا و حرص بار یطنتش یهاچشمک 
مرا از حرفم  یننار یشه یسرزنشش کنم؛ صدا یشهخواستم مثل هم

 .زداشتبا

 ! ساکت!یگهد یدباش یشه -
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 یکه عصبان   ینیپرحرص نار یشه یبا صدا یالفر  یز ر یز ر یهاخنده صدای 
 یتبا عصبان  ینبود؛ مخلوط شد. نار  ییدهگرا  یبه سرخ   شیدشده و صورت سف

فشار   اشینیبه ب  یشتر اش را بو انگشت اشاره  کوبیدیم  ینزم  یرا رو  یشپاها
که جلوتر از ما   یستا! چیمکن  یشهسکوت را پ یدتا به ما بفهمانند که با داد،یم
با تعجب به  کاوید؛یم یزبینشو ت یبود و اطراف را با چشمان عسل یستادها

 یتا صدا  یمبود  یشد که مشغول خوددار  یرهخ  ییسمت عقب برگشت و به ما
آرام به  یمان آمد و ضربهجنگل را نترساند! با اخم به سمت یمانهاخنده
 وارد شد.و او دوباره به ذهنم  دمتکان دا یهچ یام زد. سرم را به نشانهشانه

 .یماصرار داره ما ساکت باش قدر ینبهش بگو، که چرا ا -

الف بچه را باور کرده بود؟! امکان  یک حرف  اشیرکیبا آن ز یستا! چشگفتا
 ندارد!

 !گهیبچه داره راست م یننگو که ا -

حرکتش  یناشاره کرد. ا ینام زد و با تأسف به ناربه شانه یگرید یضربه
 یکرده و حرفش را به کرس  یاضافه به جد خوددار یهااز گفتن حرف یعنی

رگبار  یر در رفتن از ز یبه من انداخت و من برا ینگاه فضول یالبنشانم. فر 
 ینگرد نار  یانهچ یر تکان دادم و دستم را ز خیالییبا ب  یاشانه یشهاسٔوال

 :یدمپرس یشده از کنجکاو یز ر یقرار دادم. سرش را باال آوردم و با چشمان 

 !یم؟ساکت باش ی. واسه چ ینک نار ینمبگو بب -
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نازک کرد و با انگشت   یمبرا  یاطورانهپشت چشم مادربزرگ  یاحالت بامزه  با 
بود؛  یکر پکه در پس آن درختان غول  یآلودمه یاش به همان دروازهاشاره

 اشاره کرد.

 جایناز ا  خواستیمیم  یوقت   یادمههاست!  جن  یخونه  جاینا  گفتیمامانم م  -
 که ساکت باشم!  گفت،یبهم م یم؛رد بش

مشاهده کردم. از  یشتننشست را با دو چشم خو یالکه بر اندام فر  لرزی
را دوست داشتم؛ لب به دندان  یگرانکردن و ترساندن د  یتکه اذ  ییجاآن

 یو با صدا آرام یدمکش  یجاناز سر ه اییو ساختگ  کنترل شده  یغ گرفتم و ج
 :گفتم

 !ینمها رو ببدوست دارم جن یلی! من خیوا -

با  یدار د یکه دلم هوا  محترم داشتم یهابا جن یها! من چه صنمحرف چه
الزم  یبه حد کاف  یالترساندن فر  یبرا هایبازلوس ینا یکنها را کند؟! ولآن

به   یو صورتش را جمع کرد. نگاه بد  یدکه رنگ از رخش پر   یدنکش  یبود! طول
و من  لرزیدیم ایشانداخت و از ما فاصله گرفت. دستان و زانوه یمسر تا پا

 یفهم تقاص به کار بردن آن اصطالحات سخ ین! اآمدیام مبه شدت خنده
 خانم! یالفر 

 !ینی؟ها بباز جن خواییکه م  یدید یریاطرافت چه خ یمگه از آدما -

 بزرگ نبود؟! یکم  امیدندان خرگوش ینک نار یشکن براجواب دندان این
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که خودش را با شاخ و   یالبامزه؟! فر  یفسقل آورد؛یها را از کجا محرف این 
مان برگشت حرف به سمت  ینا  یدندرختان مشغول کرده بود؛ با شن  یهابرگ

 ینتپل نار  یکنول  یزه،م  یزهر  یقد و باال  یدور قربان صدقه  یو از همان فاصله
و دستش را  رفت یالبه سمت فر  یسرش را کج کرد و با لوس ینرفت! نار
لبخند   یستا! چکرد؟یخودش را لوس م  یالفر   یفروش! حال برا  آدم  یگرفت. ا

 ی به خانه یگری. نگاه دیدکش یقیو نفس عم یدلبانش پاش یرو یرنگ کم
بلندقد به راه  یستایچ یو شانه به شانه پاورچینینها انداختم و پاورچجن
 .یمافتاد

*** 

ه! ا -  کنی؟یخورد م جوریینرو چرا ا هاینا 

 .یو کارد را باال آورد یبه من انداخت  یمتعجب نگاه

 رو خورد کنم؟ هایجهو ینا یخب چه جور -

را  یمبتوانم عصبان یدتا شا یدم،کش  ایپیدر یپ یهارا بستم و نفس چشمانم
 تو ستاندم.را از  یز را باز نمودم و با حرص کارد ت یمهافروکش کنم. چشم

خورد  یجهو یدار یواسه چ  کنیم؛یدرست م یشکالت  یکک  یمآخه ما دار -
 !کنی؟یم

 بندیشپ یدستت را رو یاو با حالت بامزه یدرا باال کش اتیقلم بینی
در لحظات  یشهو مثل هم یداشت؛ ماالند یآب  یینهکه زم اتیگلگل
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 یدهای! برق آن مرواریصاف و مرتبت را نشانم داد یهادندان اتیخرابکار 
 کردم!  یحسود یبایتز یهاچشمم را زد و به خاطر دندان یدسف

خوردشون کردم؛ ناراحت باشن!   یاشتباه   کهینا  یلبه دل  هایجهو  ینا  یدشا  -
محترمه معذرت  هاییجهو یناز ا تونییم یخانم یجاوم...حاال که تو هو

 ی؟بخوا

بلندت افتاده بود؛ به  یشانیپ یرا که رو یتموها یلخت و مشک  هایدسته
با لذت به سرخ شدن  بارتیطنتو ش یو با چشمان شکالت  یباال فرستاد

تک آن ! من اگر تک یماند یرهخ یتصورت من از شدت حرص و عصبان
 کنم،یکار را م  ین! ایستمآشوب ندل  ینم؛را با انبردست نچ  یدتسپ  یهادندان

 !ینده  میللبخند پهنت را تحو یگر د ات

باال بردم و نامحسوس  اییرا به قصد نشاندن لبخند مصنوع  امیصورت  لبان
مرغ . تخمیدمو آلوده از آرد کشان یفو کث اییشهش یز دستم را به سمت م

 یک آن کوباندم، ل یشانیپ یحرکت آن را رو یکرا برداشتم و با  یدرشت 
تر از زرنگ  ییتو گو که  یراکه...ز  یراپوستم شنا کند، ز یر نتوانست ز یخوشحال
 یکرد  یصورتم خال  یشکالت آب شده را رو  یزمان با من کاسه! همیمن بود
 یبود یا! و اما تو...تو مامان مرغهینمود یلتبد یآدمک شکالت  یکو مرا به 

را بر  اتیختهبه هم ر یکلبه  یتقدقدها یخودت! کم مانده بود صدا یبرا
مرغ متنفر تخم یچقدر از بو که  یدم،و من فهم یچیدپ امینیب یر ز ییدارد! بو

 یمرغ روتخم یشدن زرده یکه مات و مبهوت به جار  ییاز تو یهستم! کم
 ینیچ امینیفاصله گرفتم و دست به کمر شده به ب کردی؛ینگاه م اتیشانیپ

 دادم.
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 بدبو! یننشدل - 

کرد!  به جرأت حالم را بهتر  یتهاشدن دندان ییدهقرچ و قروچ سا صدای
و بلندم را که در پشتم رها شده  یشانپر  ی*دلم زد و تو موهایر ز* یخوش

مرغ تخم یو زرده ی! ماالندیماالند اتیشانیو به پ یبودند با دستانت گرفت 
از شدت   هایممواجم به دام افتاد و چشم  یموها  یاندر م  اشیدهبه همراه سف

 بسته شدند. یچندش

 !شنیسرحال م تیجیهو یمرغ واسه رشد مو خوبه! موهاتخم گنیم -

شدم، که سرخوش و خندان  یرهخ ییهم فشار دادم و به تو یرا رو لبانم
 یشکالت از رو یات کمو با انگشت اشاره یبرد امینیدستت را به سمت ب

 !یو در دهانت گذاشت  یبرداشت  امینینوک ب

 !یاخوشمزه یشکالت  یجبه! چه هوبه -

صورتت  یآرد رو یچه شد، که کاسه دانمیرا کج و کوله کردم و نم صورتم
دستم بود،  یر من نبود! تقص یر که تقص  یو بفهم یدرک کن یدوارمفرود آمد! ام

صورتت   یرا رو  یداز آرد سف  یز لبر   یچوب   یام کاسهکه گستاخ شد و بدون اجازه
 .یکرد  یاو تک خنده یباال آورد هایوالرا مانند ه اتیکوباند! دستان آرد

 یجهو یهدوست دارم؛ به خصوص اگه با  یلیمن شکالت خ یه؟چ دونییم -
 سرتق مخلوط شده باشه!

! شروع به یرا بلند نمود یغمج یو صدا یکرد یغرش یشیصورت نما به
و من  دویدییرفتم. پشت سرم م یرونکردم و با خنده از آشپزخانه ب  یدندو
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را ترک کردم و به جنگل رفتم،   یاهانتو پر گل و گ  یچوب   یکلبه  یغ با ترس و ج 
ته دلمان  ز ا یهاو خنده یغ ج یفرار کردنم باشد! صدا یبرا یادیز یتا فضا

! یم؟کن  یدار ها را بدر هراس بودم که نکند غم ینجنگل را برداشته بود من از ا
و آن   طرفینت باد شده بود و به ادس  ییچهرا که باز  یدمو سپ  یر حر   یراهنپ

و من در آغوشت آوار شدم! و چه  یاز پشت گرفت  رقصانیدش؛یطرف م
 ر!دیگیک نگاه شکالت و آرد با  یوندبود پ یالحظه

*** 

 خاله...خاله؟! -

کوچک من   ینآمدم، تا نار یرونسرم را به چپ و راست تکان دادم و از فکر ب
 دست بر دارد. زد؛یام مکه به شانه  یممحک یهاها و ضربهاز تکان دادن

 !یدیخاله؟ نگاه کن. دستت رو بر  ییکجا  -

را حس   یالام و نگاه نگران فر انگشت اشاره  یرو  یفتوانستم سوزش خف  تازه
 .یدمسنگ انداختم و دستم را با شتاب عقب کش یکنم. چاقو را رو

 ی؟هنوز تو فکرش -

به  یاثابت ماند و توجه زدیم یرونکه از انگشتم ب  یخون کم یرو نگاهم
 ام نکردم.شده ینغمگ یالحرف فر 

 ین؟کجا رفت نار  یستاچ -

و کوچک   یز رنگارنگ و ر  یهاگل  یدنجور که خم شده و مشغول چهمان  نارین
 اش گفت:گانهو با لحن بچه یدها بود؛ خندسبزه یاناز م
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و مثل  کردیبه آسمون و هوا نگاه م یالخاله فر  یول یدیمش،ما که ند - 
هم به حرف خاله  یستا. فکر کنم چیارب یبرو ماه  یستاچ گفتیم هایوونهد

 گوش داده و رفته باشه!

 یم؛کرده بود  یزشکه تم  یتخته سنگ   یکه در کنارم و رو  یالیبه فر   یمتعجب  نگاه
باال انداخت   خیالییب از سر    یاها بود انداختم. شانهمشغول خورد کردن گوجه

 و با استهزا گفت:

شکار  یبه جا کنمیطولش داده، که حس م قدر یننومتون اخا یستاچ ینا -
 بسازه! یرفته ماه  یماه 

که با خودش   یاکوله  یبو از ج یدکش  هایفرنگ  از خورد کردن گوجه دست
 و با یدکش  یرونب یکوچک   یتخته سنگ قرار داشت؛ پارچه یآورده بود و رو
کرد. به سمتم قدم برداشت و دستم   یمتقس یتر کوچک   یمتفشار آن را به ق

 هام را با آن تکشده یتپلش گرفت و انگشت زخم یهادست یانرا در م
 بست. یدفامسپ یپارچه

 .یمها رو دور بندازکه خاطره  شدیکاش م  -

که   ییهارا باال برد و نگاه من از کک و مک  اشیلبان نازک و صورت  یگوشه
 تپلش نقش بسته بود؛ گرفته شد. یهاگونه  یرو

 !یببر  یاداز  ذارنیهاست که نمخاطره ینا -

شد.  اییالسیگ  یهامن جدا شد و دوباره مشغول خورد کردن آن گوجه از 
 یلا مها ر عدد از آن  یک و    کردیالبته خورد کردن که نه! دو عدد گوجه خورد م
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و  زدیپشت دستش م یبود؛ مطمئنًا با مالقه رو ی! اگر مامان پر نمودیم 
 :گفتیم

 ناخنک نزن بچه! -

 یکوچک   یارا به پشت گوشم فرستادم و به قابلمه امینارنج  یخنده موها با
درست کرده بود؛ قرار داشت و آب درونش در حال  یستاکه چ  یآتش یکه رو
 شدم. یرهبود؛ خ یدنجوش

 !یاری؟که قابلمه با خودت ب  ید،چطور به ذهنت رس آخه -

قطعه از آن را در دهانش  یکمرا خورد کرد و  یخورد شده یمهن هایهویج
 .یدپرت نمود و با لذت جو

که از   یکرشپغول یاپارچه یکه در دستش داشت؛ به کوله  یینوک چاقو با
 اشاره کرد. شد؛یم یدادرونش پ یزادمرغ تا جان آدم یر ش

 یرو هایکه خارجک  ییبندهاچشم ینکش هم آوردم! از اتازه حشره -
 هم اوردم...!  خوابنیو م زننیچشماشون م

شاخ و  یانها و مبه دوردست یتأسف تکان دادم و با نگران  یبه نشانه سری
. کجا رفته یابمب یستااز چ یشدم تا بتوانم رد یرهدرختان مختلف خ یهابرگ
. یدبه گوشم رس  یشکباب کند. صدا  یماه   مانی! قرار بود برایستک؟چ  ینبود ا

 یرشبه دام افتاده در ت  یشدم، که با دو ماه   ییبه او  یرهبه عقب برگشتم و خ
 ینو من از ا شدیم تر یشروز ب. قدرتش روزبهداشتیبه سمت ما قدم بر م

 یمکرد  آوردن و شستن آن کبابش یخرسند بودم. بعد از ماه  یار موضوع بس
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آور شده بودند و هر شب . روزها کسلیمو پس از خوردنش دوباره به راه افتاد 
 یدو شا رفتیمی! کل روز را فقط راه مآمدیمان نماز درد پا خواب به چشمان

آرام  یالدر بغل فر  یشتر ! آران بیماستراحت هم داشت یکم یاندر آن م
نسبت به آن طفل کوچک و بامزه خود را  کردیم یسع یستاو چ گرفتیم
براقش را هنگام  یعسل یهاچشم شودیمگر م یکننشان دهد، ول تفاوتیب 
 یکشده، ل اشیفتهکه به شدت ش ت،گرفت؟ معلوم اس یدهآران ناد یدند
و گاه خواب را که  کردیم یادیز قراریی! آران ب یرددر آغوشش بگ تواندینم
 .ستاندیم مانیاز چشمان قرمز شده و خستهشده بود؛  یداپکم  یداً جد

 .شیمیم یک چهارسنگ نزد ینبه سرزم یمکم دارکم  یگهد -

 یبه زانوها  ی. دست یدمرسان  یالرا به سمع فر   یستارا تکان دادم و حرف چ  سرم
از شدت درد در هم فرو رفتند.  امیو نارنج  یهالل یو ابروها یدمدردمندم کش

دخترک   ینبا خود گفتم ا  یاکردن بود و لحظه  یو شاد  یدنمشغول دو  یننار
 ینبود! نار خیر جوابش  یشهو مثل هم شود؟یدارد! خسته نم اییچه انرژ

نفهمد، اما هر  وقتیچخودش ه یدبود! شا یدمن سرخوش، خندان و پر از ام
 !شومیم یدپر از ام افتد؛یم اشیمشک  یهالحظه که چشمم به چشم

 خاله! خاله! خاله! -

را رها کرد  نوایمیو ب  یادامن سورمه یرا که به سمتش چرخاندم؛ لبه نگاهم
و  یستادمتا مقابلش زانو بزنم. از حرکت ا یدکش  یینو دستم را به سمت پا

 را که خواسته بود؛ انجام دادم. یکار

 جانم؟ جانم؟ جانم؟! -
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رد و من توانستم تاج گل آو یرونکرده بود؛ ب  یمرا که در پشتش قا دستش 
 !ینمبود؛ بب یکوچکش زندان   یهاانگشت یانرا که در م یباییز

سرخ رنگش کش آمد و  یالبان کوچک و غنچه یرو یشتر ب یرینشش لبخند
 قرار داد! امیمواج و نارنج  یانبوه موها یانسرم و در م یتاج گل را رو

 که تاج سبز داره!  یج! درست مثل هویقدر خوشگل شدخاله! چه یوا -

بود! به  یالو فر  یستاچ یناگهان  یهاخنده یبرا یمناسب یواژه یدشا ترکیدن
که از شدت خنده سرخ شده و دستش را با تمسخر در هوا   یالیخصوص فر 

 یبرآمده از شدت تپل  یگونه  یرو  یکوچک   ی! و اما من...من بوسهدادیتکان م
 یتاج گل را رو وبلند شدم  یمدخترکم نشاندم و او را در آغوشم گرفتم! از جا

که بچه در بغل مشغول   یالیو فر  یستااز کنار چ حرفیتر کردم و ب سرم مرتب
که به کار برده   یااستعاره یادتو افتاده بودم و  یادبود؛ گذشتم. باز  یدنخند
 یرهخ  یستاییه شد و من به چام حلقدور شانه یدلبر! دست   یجا  یج! هویبود

 ی. او مهربان بود؛ تنها به روکردیم ارمرا نث یرشنظشدم که باز محبت کم
 .آوردیخود نم

بهم  یلفر داشتم! اون اوا یمن رو رها کرد چون من موها ینواسه ا یدشا -
 !یادلخت خوشش م یگفته بود که از مو

از صورتش افتاده  یمین یکه رو  اشیلخت و مشک  یبه موها یگرید نگاه
 یکه قلبم را در آغوشش گرفته بود و به خوب  یبودند؛ انداختم و با غم

 ادامه دادم: چالندش؛یم
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گل رو دوست داشت و من   یبا غنچه  یبود! اون چا  یهم به خاطر چا  یدشا  - 
دوست  ینرفت، چون دارچ یشماز پ ینواسه هم یدرو! شا یندارچ یچا

 نداشت!

که او رنگ زرد را   یراهست رفتنش به خاطر رنگ باشد، ز ینامکان ا یحتمل
 بودم! یآب  ییفتهمن زرد را دوست نداشتم و ش یکنول پسندید،یم

به چشمان منتظرم  گاهیکه اشک را گاه و ب   یی! آخ و امان از تویننشدل آخ
د! انو گرما نشسته  یشکالت   یهاچشم  یدار که به انتظار د  ییها! چشمریزییم

که   یدیآمدم. لرزش نسبتًا شد یرونو من از فکر تو ب یدلرز ینزم یالحظه
 یو به رو یمداد دستمان را از به زلزله نبود! ناخودآگاه تعادل شباهتیب 
بلند  یهاناخن یر ها زدم؛ باعث شد، که زکه به سبزه ی! چنگ یمافتاد ینزم

 در وجودم رخنه کند! یام گل برود و احساس بدشده

 !یدرار کنف -

که داد؛ سبب شد سرم را باال گرفته و به چهار   یو هشدار یالفر  یناگهان  جیغ
 شدم. یرهمان بودند؛ خکه در حال محاصره کردن  اییسنگ  یود

 یرا نداشتم. دهانم مانند ماه   یکار  یچه  ییدر شوک فرو رفتم، که توانا  چنان
 یجثه یدنبود! با د یژناکس یاو در طلب جرعه شدیباز و بسته م

بر اندامم انداخت   یلرز  شانیهارسمًا زنده، اما مرده بودم! غرش  یکرشانپغول
 یز دلم را ن ینزم یدنعالوه بر لرز داشتند؛یکه به طرفمان برم  یو با هر قدم

و  یفخشک شده بودم، که دستم توسط دست ظر   ینزم  ی! هنوز رولرزاندیم
شدم!  یدهبلند شده و با شتاب به سمت جلو کش یمشد. از جا یدهکش  یسرد
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و دست من مبهوت شده را همراه خود  دویدیتنها م یدرنگ  هیچیب  یستاچ 
آران  هاییهگر   یال با صدایفر  پیدر یآور و پرعب هاییغ ج ی. صداکشیدیم

 یاهنفس  یصدا  رسید؛یکه به گوش م  ییمخلوط شده بود و از من تنها صدا
 بود! امیدهمقطع و بر 

 ینشان از ترس ینشده بود و ا یوارهسرد و رنگش مانند گچ د یستاچ دستان
که به جرئت   مانیچهره  یهااست! عالوه بر رنگ   یدهکه وجودش را بلع  دادیم
! یدکه رنگ آسمان هم پر   ییو زرد شده بودند؛ گو  یدهپر   یهمگ   یمبگو  توانمیم

 ین! زمیافت؟  ییر تغ  بودروشن به رنگ ک  یاز رنگ آب   بارهیک   یلو گرنه به چه دل
 یو! چهار درسیدیبه نظر م یامسخره یو حفظ تعادل کلمه خوردیتکان م

 یشان را روگنده  یتر داشتند؛ پاهابزرگ و دهان بزرگ یهاکه گوش  یسنگ 
ها از آن  یکیتنها    یکی،گر  ! مطمئنًا اکردندیم  مانیبو تعق  کوباندندیم  ینزم

دردناک است! به سمت عقب  ینو ا کندیم مانله یشپاها یر به ما برسد؛ ز
و بچه را محکم در بغلش فشار  دویدیکه با شتاب م یالیبرگشتم و به فر 

 یدشو لبان خشک و سف  ریختیصورت اشک م  یشدم. به پهنا  یرهخ  داد؛یم
 یغ ج ی! اگر صدایردبلندش را بگ ایهیغ ج یتا جلو داد،یهم فشار م یرا رو

گرد شدند.   یمهابست و چشم یخکه بود؟! تنم   ینبود؛ پس برا یالاز آن فر 
. چند متر جلو یستادما یمو سر جا یدمکش  یرونب یستادستم را از دست چ

 یلرزان   ی. صدایستادا  یشدر جا  ام؛یستادهاز حرکت ا  کهینا  یدنرفت و با فهم
 و من با هراس به اطراف نگاه کردم. یدطورانه بود به گوشم رسکه داد

 یر تا ز یفت،! راه بی؟شد یر جغدک؟! مگه از جونت س کنییچه کار م یدار -
 !یله نشد یوهاد ینا یدست و پاها
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 چرخید؛ینتوانست نگاه سرگردانم را که دور تا دورم م یشهشدارها حتی   
اش غرق در تعجب بود؛ با شتاب از کنارم هچهر  کهیدرحال یالجمع کند! فر 

 یگر که در بغل داشت را نجات دهد. دستم بار د  یگذشت تا جان خود و طفل
 هایاش در گوشگونهالتماس  یشد و صدا  یدهکش  یستاتوسط دستان سرد چ

 ام زنگ زد!زدهسوت

 آشوب! زود باش.دل -

گشته بود؛ را   یلبدو علف ت آبیب  یابانکه به ناگه به ب  یجنگل یفضا غرشی
 هایوانه. سرم را مانند دیچیددر گوشم پ یادخترانه یغ ج یدر برگرفت و صدا

 یکنول یابم،را ب یغ ج یمنبع صدا یدتا شا یدم،و آن طرف چرخان طرفینبه ا
 هاییورا از د رمباشد و من نگاه اشک  یدهکش یگر موفق نشدم! دستم بار د

 یبلندشان را رو یهابا ما نداشتند و گام یادیز یکه فاصله یافکنوحشت
گرفتم و به چشمان دو دو زنان   کوباندند؛یو ترک برداشته م یدهخشک ینزم
 سوق دادم. یستاچ

 فراموشش کردم...! -

و من دوباره   یدلرز  یمپاها  ید؛ام لرزنگاه ماتم زده  ید؛قلبم لرز  ید؛خشکم لرز  لبان
 یدشدم، تا شا یرهو بزرگ خار خ کوچک   یهاپر از بوته یک خشک، ل ینبه زم
کوچک من حال کجا بود، که تنها   ین! نارینکم! ناریابماز دخترک کوچکم ب  یرد

 یو نگران  ی؟! دلواپسانداختیدهشتناکش بر دلم چنگ م هاییغ ج یصدا
با حرفم به  یستاو نفس را از من گرفته بود. چ پیچیدیمانند مار در دلم م

 . دستم را رها کرد و شروع به داد زدن نمود.افتاد یشخودش آمد و به تشو
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 !یننار - 

 !زبانم؟یریندختر ش کجایی

 یی؟کجا  یننار -

 ایستد؟یم یدنقلبم از تپ تویب  گویینمی

 برگرد! کنمی...خواهش میستن یباز باشک یماآلن وقت قا -

و مانند خوره به جانم افتاده بود!  پیچیدیدر ذهنم م یستاچ یدادها صدای
گردم به نگاه دوره یا! لحظهوارمیلعنت به من! لعنت به من و ذهن ماه 

بود! به سر و صورتم   یافتهکاش ن  یبود، اما ا  یافته  ییشد. رد آشنا  یرهخ  ییجا
از   سرخ شده  یهرهچ  یدنطلسم سکوت را شکستم. با د  ینو باالخره ا  یدمکوب
به دام افتاده بود؛  یسنگ  یوبزرگ د یهاچنگال یاندر مکه  یکودک  ییهگر 

 ی با صدا  یوسرخوش د  یهاخنده  یآوار شدم! صدا  ینزم  یو رو  یدلرز  یمزانوها
را در  یتضاد عاقبت خوب  یندر تضاد بود و ا یبمن عج هاییغ و ج هایهگر 
و تنها   یدمکوب  ینزم  ی. به روبیدم. به صورتم کویدمنداشت! به سرم کوب  یشپ
دو رگه شد و  یمقدر داد زده بودم که صدارا طلب کردم! آن امیچارهب ینکرنا

 داستان! یبه ادامه یدیدر بدن داشتم نه ام ینه توان 

 !یوا ی! اینم...ناریننار -

 یشسر و پاها  یکه رو  اییسنگ   یوکه در دستان آن د  ینیبر نار  یوا  ی! ایوا  ای
 ینتر از اسنگ دل یوآن د یول یزندگ  یبرا کردیخزه نقش بسته بود؛ تقال م
 بود که دخترکم را رها کند!
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 ینو لرزانم آخر   یدهترس  ینباال آمد و نار  یومردم، که دستان د  یمردم! زمان   من 
. زدمیو به سر و صورتم م کشیدمیم یونانداخت، که ش ینگاهش را به من

 یکوچکم را که درست باال  یننار  تابیوانستم نگاه ب باز شد و من ت  یودهان د
که   یشد زمان  تکهتکهبود؛ بخوانم! سوختم! جانم آتش گرفت! دلم  یودهان د

رفت! رفت  ین. ناریدمظالم د یسنگ  یوشدن دخترم را به دست آن د یدهبلع
 کرد!  نارینیگذاشت. رفت و مرا ب   یو خاطراتش را باق 

نجات جان خود  یبرا یمان حرکت کردند و من حرکت به سمت یگر د یود سه
رفته است!  ینکمبروم که نار ییمن هم به همان جا یدنکردم! نکردم، تا شا

نگذراند و پرپر   یشتر ها! مگر چند سالش بود؟! هفت بهار را بستاره  یانم  ییجا
 من! ینوشکفته یشد غنچه

شد و تن رنجورم را از  یدهشک  یستابار چندم توسط چ یدستم برا دانمنمی
را نداشتم که به  ینا ینا یکه من حت  دانم،یجمع کرد! فقط م ینزم یرو
 :یمبگو یستاچ

 من، تمام شدم! -

*** 

 یوچهار د ینباورند، که ا ینها بر ا. افسانهیسنگ  هاییود گنیبهشون م -
با هم به جنگ   ینیجانش  یچهار پسر پادشاه بودند، که بعد از مرگ پادشاه برا

به سنگ شد؛ خودشون هم سنگ  یلکه قلبشون تبد  یزمان  گنی. مافتادند
 شدند!
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از همه جا   خبر یبه خودش فشار داد. آران ب   یشتر و بچه را ب  یدکش  یآه   فریال 
 یهاکش آمده! امان! لبسر خواهر   ییکه چه بال  دانست،یدر خواب بود و نم
 .یاورمکردم چند کلمه را به زبان ب  یزبانم تر نمودم و سع  ییلهخشکم را به وس

 !یال؟فر  دونییرو از کجا م هاینتو ا -

و  یماز درد گلو ی! واآمدیخش دارم، که به زور باال م یاز صدا ی! واصدایم
باال  خیالییاز سر ب  یا! شانهکردمیکه در دهانم حس م یشور خون  یمزه

. با دستش یدرا باال کش  هایشقرارییو ب   هایهسرخ شده از گر   ینیانداخت و ب
 ینمود و با ناراحت  کرا پا اشیتپل و کک مک  یهاگونه  یغلتان رو یهااشک 
 گفت:

 تا بخوابم... . کرد،یم یفکه بودم؛ بابام موقع خواب برام تعر   یک کوچ  -

زرد و قرمز و  یهادم و تاج گل را از سرم در آوردم. گل لرزانم را باال آور  دستان
شده بودند. گل  یدهکه در کنارشان چ  یپهن یهاها و برگهمراه با سبزه یآب 

بود. تاج گل پژمرده را در آغوشم  ییدهگرا  یزرد پرپر شده و گل قرمز به کبود
بر گرفته   که وجودم را در   یگر از غمینبود؛ فشردم و بار د  یگر که د  ینکینار  یجا

که پر از سبزه بود؛   ینیزم یها رو. مانند لشکر شکست خوردهیستمبود؛ گر 
 .یمنشسته بود

 یکبارهکه به    شکلیابانیب  ییرهمتوجه نشده بودم، که آن دا  هاینزودتر از ا  چرا
چهارسنگ است؟!  ینهمان سرزم دهد؛یشکل م ییر تغ یابانجنگل به ب

کاش او را با خود   یکه دادم عمل نکردم و ا  یمن...موظبش نبودم! به قول
 ییو من گو آمدیچشمانم م ینگاهش بارها جلو ین! آخر ساختمیهمراه نم
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 یکار  توانستمیبند بود و نه م ییخأل بودم! نه دستم به جا یککه درون  
 انجام دهم!

 یلیها خها...آخه ستارهستاره یشپبرم  یکه مثل مامان  کنم،یآرزو م -
 قشنگن!

به مانند خودش  یش! چقدر آرزویدها را دو ستاره یدرس یش! به آرزورفت
که  اییقشنگ  ینها به اها! اما ستارهستاره یدنبود. د یرینکوچک و ش

 یهاستاره با لبه  ینستاره داد؛ و ا  یکرا به    یشنبودند! او رفت و جا  گفت؛یم
و من  سوزدیم قلبم! قلبم درد دارد؛ کندیم امیو زخم زندیمبه قلبم  یزشت

 یکنکند تار  یست؟سردش ن  یاخوب است؟ آ   یشجا  یاهستم، که آ   یننگران ا
را  یشهاغم یستا! چترسدیم یی! از تنهاترسدیم یکیمن از تار ینباشد؟ نار

ها سرگرم قطعه کردن چوبو قطعه یدن! خود را با بر ریختیدر خودش م
 یم،نزن یخکه از سرما   کندآتش درست   مانیکرده بود تا به قول خودش برا

ور شده در جانم شعله ی! آتشسوختمیکه از درون م  یرامن گرمم بود، ز یکل
 !رسیدینم یبه خاموش گاهیچبود، که ه

م پرپر کردم و با دستان یکی یکیساخته بود را  یککه بار یگل  تاج هایگل
 .افتادندیم امیادامن سورمه یمرده رو یهابرگگل

دور خودت  ی! خاله وقت یها شدقدر دامنت خوشگله! مثل پرنسسخاله چه -
 شه؟یدامنت هم پف م چرخییم
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 یبرا  ییصورتم افتاد و من تقال  یباران رو  فشرده شد! نم  یشاز پ  تر یشب  قلبم 
شوم تا بلکه آتش درونم  یسشتم که خشدن نکردم! گذا یساز خ یریجلوگ

 خاموش گردد!

ها دست از چوب یستا! چیدمان کوبسر و صورت یباران طوفان شد و رو نم
 یافتاد. در خود جمع شد و سرش را رو ینزم یرو حالییو با ب  یدکش

 یدرخت تنومند یر بلند شد و ز یشاز جا یهباگر  یالگذاشت. فر   یشزانوها
 نکند. یسکه در آغوش داشت را خ  یقرار گرفت، تا باران طفل کوچک 

ل  یهاماندم و غم! من ماندم و باران! من ماندم و سبزه من  که در خاک گ 
 یمهاشده درحال غرق شدن بودند! سرم را باال گرفتم و گذاشتم باران با اشک 

زنش و خود را سر  یدمکش یغ ! داد زدم؛ جیدمخلوط شود و صورتم را بشو
باران  یر چقدر گذشته بود و چقدر من ز دانمیبرنگشت! نم ینمنار یک نمودم، ل
و  یافت ییبودند؛ رها یدهکه او را بلع  اییرهت یآسمان از ابرها یکبودم، ل

به خود  یستاچ یصدا ییلهرفت! رفت و من به وس ینکمباران به مانند نار
ام شده  باز شدند. تن خشک   امیاقهوه  یهاو چشم  یدندلرز  یمهابرگشتم. پلک 

 ی. سرفهیدمکمر و دستانم را به جان خر  یهاجا نمودم و اعتراضرا جابه
آمد و من دعا کردم، که  یرونام ببه هم قفل شده یهالب یاناز م یخشک 

را نداشتم. تنها   یکار  یچانجام ه  یو نا  کردیدرد م  یمسرما نخورده باشم! گلو
 کهینداشتم. حس ا  یگردم و بخوابم! حس بدبر   ینکه به زم  خواست،یدلم م

نرسانم؛ حق برگشتن   یانداستان را به پا  ینکه ا  یتا زمان   وام  افتاده  یر گ  جاینا
 را ندارم!

 که!  یمگرگ و شغال بش  یما هم غذا خوایی. نمیفتیمراه ب یدپاشو...با -
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گرفتم و   یمبلند شدم. دستم را به زانوها یماز جا یتکان دادم و به سخت  سری 
را به جلو برداشتم. هوا روشن بود؛ درست برعکس  یتلو خوران چند قدمتلو

 یالو فر  یستابه چ توجهیمترسک ب  یک شدم و مانند  یرهروزگارم! به جلو خ
 به راه افتادم.

قلب   یالمانند فر   ییالال  یزمزمه ها  یرا از سر گرفته بود صدا  هایشیهگر   آران
سرم  کهین! به اییالال یک داشتم به  یاز . من هم ندادیم ینام را تسکسوخته
 یدنشن یداشته باشد برا ییهانفر بگذارم و او گوش یک  یهاشانه یرا رو
 !یمهاغم

نباشد که  یاما کس ی،مو داشته باش یعنی یی! تنهاینهم یعنی تنهایی
نباشد که  یو کس  یغم داشته باش  یعنیها را ببافد!  آن  یتشان زده و براشانه
 یرا نداشته باش یسردت باشد و کس یعنی! یکن  یمتقس یگر دهم یانها مآن

معنا  یتو برا هک  یکلمات   یعنی! ییتنها یعنی یی! تنهایردکه تو را در آغوش بگ
 !چینییکردن حال و روزت کنار هم م

تمام وجود را با  ینو من ا کشیدیآخرش را م یهاَاشوُزشت نفس داستان
کم نبود و ما کم  یادبا چهارسنگ ز  سرزمینیب   ینسرزم  ی! فاصلهکردمیحس م
غروب شده بود و ما هنوز   یباً . تقر شدیمیم  تر یک و نزد  یک قصه نزد  ینبه آخر ا

 ی  بودم که حت  ینمن و نارینشدل یز،قدر در فکر دن. آنیمدر حال راه رفتن بود
 یرو یمپاره شده بودند و پاها یمهاکفش.  کردمیحس نم یز را ن یمدرد پاها

 ییهاها و خونو من به سوزش  شدیم  یدهو خراش  یدهها کشو سنگالخ  ینزم
نداشتم. آران ساکت شده و  یاتوجه آمد؛یم یرونانگشتانم ب یالکه از البه
 یزیدرختان چ یهابرگ یانگرگ و حرکات باد م یهازوزه یجز صدا
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ها را نپوشانده آن  یزیسه برگ چ  یابودند و جز دو    یان. درختان عر شنیدمینم 
هم   مانیهاشانه  یبودند و رو  یدهآرم  یدسپ  یهابرف  یشانهاشاخه  یبود. رو

 یها کج شده بود. باد، دامنم را به بازبرف یدنو جهت بار وزیدی! باد میضاً ا
 مانیهاا استخوان! سرما تکردیرا نوازش م  یشانمو پر   نبسته  یگرفت و موها

سردش شده باشد؟ و  ینمبودم، که نکند نار یننفوذ کرده بود و من در فکر ا
 ییآشنا یها! صدامادرش است؛ نزد ستاره یشکه او پ آمدیم یادمبعد 

و به سمت عقب برگشتم. دستم را   یستادما  یمسکوت شب را شکست. در جا
از برف  یاتوده یانند. در مها برخورد نکگرفتم تا برف با آن  هایمشمچ یجلو

نفر از  یک و  آمدندیمان مبه سمت یحالکه با خوش  یدم،را د یو مه لشگر 
 !آوردیرا به زبان م یالجلو زده بود؛ مدام اسم فر  یهها که از بقآن

 ایمیدهرس ی! ما به همان مکان یوناستآن شخص  یدمکه فهم  یدنکش طولی
آران را در آغوش من گذاشت و   ی،با شاد  یال! فر یمقرار گذاشته بود  یوناکه با  

طور خود را حفظ کرده بود و همان یحالت تدافع یستارفت. چ یونابه سمت 
 ییطال  دسته  یر شده بود؛ شمش  یرهطرد شده خ  یهاکه با تعجب به لشکر غول

 آورد! یرونرا ب اشییو اژدها

 یانطور که سرش را در مو همان یدرا بوس یالفر  یشانیبا عشق پ یونا
 گفت:  یبا نگران  برد؛یگرفته و به چپ و راست م  یشهادست

است؟   یامدهکه سرت ن  ییبال  ی؟اکه نشده  یزخم  یالم؟حالت خوب است فر   -
چون گل سرخ قرمز  اتیدی! چرا چشمان خورشی؟االغر شده قدر ینچرا ا

 !ی؟اکرده  یهو گر  اییدهگشته؟! چشم مرا دور د
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اش را در حدقه شده یدهچشم کشو خط یبا استهزا چشمان عسل یستاچ 
که در دست   یریبا همان شمش خواهدیکه دلش م  یدم،چرخاند و من فهم

با  یالبردارد! فر  موردشیب  یهاتا دست از سٔوال یفتدب یونادارد؛ به جان 
 انباال رفته نگاهش یبه ما انداخت، که با ابروها یو نگاه  یدخجالت لب گز 

طور که او را جدا شد. دستش را گرفت و همان یبه آهستگ  یونا. از کردیمیم
 گفت:  یبه آرام کشیدیدور از ما م ییبه سمت جا

 تا بهت بگم. یمبر  یانشده...نگران نباش! ب یزیچ -

ن به پسرک مو طرد شده افتاده بود و توجه م یهاغول یانم ایهمهمه
به قرمز بود؛ جلب شد. پسرک مشغول  یلمتما یاکه رنگش قهوه  اییمصر 

 یاکه توجه  ییشان بود و گوو آرام کردن یهاغول یهاپاسخ دادن به سٔوال
تر یششد؛ نداشت! آران را ب یدار در چشمانم پد یحالکه رنگ خوش  یبه من

کشاندم. به سمت پسرک   امزدهیخ ینیرا ب اشیبهشت  یدر بغلم فشردم و بو
 شانه اش زدم، تا به سمت من برگردد. یرو یاراه افتادم و با دستم ضربه

 ید؟...ما رو فراموش که نکردیرتجناب غ -

شد  یبه من یرهبراقش خ یابه طرفم برگشت و با چشمان سورمه یآرام به
لبخند شکفته شد   یالبان بنفشش غنچه  ی! روآمدیم  امیهکه از شدت ذوق گر 

از   تر یینگرفتم. قدش تا پا  یدشو من نگاهم را از پوست صاف و به شدت سف
 !یدسر یاو به نظر م یبرا یبود و پسرک مو قرمز لقب مناسب یاشانه

که چقدر   یدمتازه فهم  یدمت؟وقته ند  یلیکه خ  دونییآشوب...مواو! بانو دل  -
 !ینمتبب یگر حالم که تونستم بار ددلم برات تنگ شده بود! خوش
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را از  اشیدوباره شاد یمی،نسبتًا قد یآشنا یک  یدنکردم. دلم با د  ایخنده 
که در آغوشم خفته بود؛  یبه آران  یستانده بود! نگاه متعجب یروزگار جاف 

 انداخت و با خنده گفت:

 تو؟! بچه؟! امکان نداره! -

و مشغول  یدهانداختم که چشم ما را دور د یالبه فر  یزدم و نگاه  یچشمک 
 یالفر  ین. من ادادیگوش م  هایشیبود که به پرحرف  یوناییگپ و گفت با 

و مرا فراموش کرده بود؟ نو که آمد به  یدهرا د یونایش! کنمیادب م یز را ن
ه در بغل به بچ هبود، ک یآزار؛ مصداق بارز حال و روز منبازار کهنه شود دل

 !خوردمینگاه کرده و حرص م یالفر 

 .یدمم یحداره؛ بعدًا برات توض یان. جر یستمن ن یبچه برا یننه! ا -

 یهابه لشگر غول  یلختش را مرتب کرد. با شگفت   هاییتکان داد و چتر   سری
جنگ بودند! از سپر گرفته،   یلمجهز به وسا  شانیشدم، که همگ   یرهترد شده خ

 کردمیچنان آماده بودند، که حس م! آنیرو شمش یزهو کمان، زره، ن یر تا ت
 یاتک خنده  ید؛م را دینآگو شوق  یرهکه نگاه خ  یرت! غاندیدهها آموزش دماه

 گفت:  یحالکرد و با خوش

ون خودش  ی  جنگ با ما همراه بودند! حت   یلدر درست کردن وسا  هاینا  یهمه  -
 !یاناز من خواستند، که به جنگ ب

 یدرا درون غالفش فرو برد و الق یرششمش ید؛را شن یرتکه حرف غ  چیستا
افتاده بود؛  یدپوشسف یهاغول یانکه م یابه همهمه ینهدست به س

 !یستنگر 
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 یاز آن لباس ها  یخبر   یگر بودند و د  یدپوشها سفآن  یکننبود، ول  یکردن   باور  
 ی هاو گوش  زدیبرق م  یزیسبزشان از شدت تم  ! پوستتکه و کوتاه نبودچهل

که فردا   ین. نگران بودم. نگران ادادیاز غول بودنشان خبر م  یبه خوب   یزشانت
و با چه  شویمیم یروبهرو یسرمان خواهد آمد. با چه کسان  ییچه بال

 یخواسته ینها برکنار خواهد شد و آخر کدام راز  یهاآشنا! پرده یزهاییچ
 !یستشان که من هستم؛ چبازمانده ینها از آخر اشوزشت

که جنگ بود و جنگ!   ییفردا را نداشتم. فردا یدنو طاقت د زدیشور م دلم
نبود؛   یادچنان زآن  یتشانشاد و خندان که جمع  یهاکه نگاهم به غول  یمادام

بچه  ینکه قرار است فردا کدام  یچیدم،پ یه خود ماز ترس ب کرد؛یبرخورد م
دار فرزندش؟ داغ  در ما  ینشود و کدام  یوهزن ب  ینشود! کدام  یتیمبه خاطر من  

و حال دلش   زدمیدم نم  یونایش  یکه از دور  یالیفر   یشرمنده بودم. شرمنده
 یوناکه  ییهابا او حرف بزند و به شعر  دمیدهکه تا خود سپ خواستیم
از همه جا انگشت  خبر یبودم که ب  یآران  یگوش بسپارد! شرمنده  گفت؛یم

بودم، که  یهاغول یده! شرمنمکیدیشست را در دهان گذاشته و م
است! من شرمنده   یدهد  یشانبرا  ییهافردا چه خواب  یبرا  یر تقد  دانستندینم

که   یزیشکستم. دن  هایمیکه دلش را با خودخواه   ینینشدل  یبودم. شرمنده
تر از قبلش که تنها  یکه مراقبش نبودم و آران   ینیجا قضاوتش کردم. ناربهنا

 کردم!

ام را که از سر گذرانده  ییتا خود صبح فکر کنم! ماجراها خواستمیم امشب
که گذراندم  هایییو با شاد یزمکه داشتم؛ اشک بر  ییهامرور کنم و با غم

 آمدندیفرود م  یمانهاشانه  یم، آهسته آهسته! رون. نمباریدیبخندم! برف م
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 یزرشک  یپارچه یرو ینهسبهدست یستا. چیمبود یمشغول کار یکو ما هر  
 ینهدار پهن کرده بود؛ دست به سنم یهاسبزه یرو یرتکه غ یبزرگ  یار بس

ها مشغول نشان از غول یشده بود. گروه  یرهها خنشسته و به دور دست
و  گرفتندیمچ م یگر دبا هم یبودند و گروه  یگر د یک به  نیشاهادادن سالح

تاده بودند و با دست و سوت یسهم کنارشان ا های. بعضکردندیم ییزورآزما
 خواستینداشت! م یتمام ییگو یالفر  یها! حرفنمودندیم یقشانتشو

نشان دهد!   بافت؛یرا م  اشییطال  یکه موها  یوناییرا به    هایشیتمام دلتنگ 
 تو افتادم! یادو من... بافتیرا م یالشفر  یموها یونا

 قدر ینکه ا  ی! تو چه داشت یرا بباف   یمچگونه موها  دانستییگرفت! نم  امخنده
که   رنگتیهس یاز موها یجز لشکر  یواقعًا چه داشت  ی؟راحت در دلم نشست 

که من هر   اییخودت! نقاش یبرا یبود اییاز همان اول دلم را ربود؟ نقاش
 یه. آن فک زاوکردمیم یمتام ترسبسته یهاپشت پلک  یرگیلحظه در ت

 !یاز چشمانت! وا یات، وادارت، پوست برنزه

 یمهاچشم  یک دلم خواست را کرد، اما نداشتمت! قلبم تو را داشت، ل  ایلحظه
 امینی. بتا که دستان گرما را لمس کنند  نداشتت! سرانگشتان دستانم نداشتت

 را استشمام کند... . یرینتاشتت تا که عطر شند

خفته  شانخبرییدر ب  ی. همگ یدمفکرها شب را به صبح رسان ینهم با
 یستاییچ ی  بود. حت  یدهته کش یشانهاکه حرف  یوناییو  یالفر  ی  بودند...حت 

که چشم بر   یبود. آران هنوز هم در آغوشم خواب بود و تنها کس  تفاوتیکه ب 
 که مشغول خاموش کردن آتش بود.  ست،یرتیهم ننهاد؛ غ
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آران سپردم. با انگشت  یو بسته یالجورد یهادلتنگم را به چشم نگاه 
را به  اشیبهشت  یرا لمس کردم و دوباره بو یدشام پوست نرم و سفاشاره

نشان از  ینحاال دلتنگ بودم و ا ینا گرفتم. از همر  یمم. تصمیدمجان خر 
 یپارچه  یو از رو  یدمکش  یقی! نفس عمدادیطفل کوچک م  ینبه ا  امیوابستگ 
ام را به پا کردم و به رنگ و وا رفته یلجن یهابلند شدم. کفش فامیزرشک 

کوچک دست   یآن نخبه  یمهاقدم  یصدا  یدنقدم برداشتم. با شن  یرتسمت غ
 یرهبودم؛ خ  یستادها  یشروکه در روبه  یو قد صاف کرد و به من  یدکشاز کارش  

 شد.

 ینیرا که در دلم سنگ ی. لبانم را تر کردم و مردد حرف را در بغلش گذاشتم بچه
 به زبان آوردم. کرد؛یم

 !ریدیکهن م  ینبچه به سرزم ینو ا یال...فر یوناتو... -

گرفتم و   یشجلو یستا یهبه اعتراض باز کرد که کف دستم را به نشان لب
 نگذارد. یرا باق  یحرف  یکردم، تا جا  یصورتم را سخت و سنگ 

رو کف دستت گذاشته و تو از  یز لق همه چدهان یالمطمئنم که اون فر  -
! پس خوب به یمن دامنش رو گرفت؛ باخبر  یکه سون  ینیسرنوشت نار

 اییگهنبودن کس د تونمینم یگه! دتونمینم یگههام گوش بده. من دحرف
 !یها رو هم با خودت ببر و اون ی...بر یکه بر   خوامیرو تحمل کنم و ازت م

بود، که او را از  یندوستم انجام دهم؛ ا یبرا توانستمیکه م یکار تنها
 یننشدارد و دل ینینشدل ی! هر کسیننشجدا نکنم! آخ دل ینشنشدل
بودم. برق چشمان  یدها در  هایشی! امروز دلتنگ یگر بود د یونا یال،فر 
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از  توانستمیبودم و نم یدهد یارشبا  یدار را به هنگام د اشیدیخورش 
و  رفتیم ید! بارفتیم یدبا یز بگذرم! آران کوچکم ن یونا هایینگران 
بدون هوس و با عشق!  وفای،ی. بدون دروغ، بدون ب ساختیرا م اشیزندگ 
. از محبت که در قلبش زاده شده کردیمحافظت م هایشییاز دارا یداو با

که قرار   یتی! شخصیتشکه قرار است؛ داشته باشد و از شخص  یتیبود. از انسان
 اییآهنباشد و اجازه ندهند، که به آدم  یلاست تنها خودش در ساختنش دخ

را با   یالمخالفت فر   یمها! من مقابل چشمپسندندیم  یگرانشود، که د  یلتبد
و پشت   یدمدر کنارم بودن، د  یرا برا  یشها. التماسیدمکه گرفتم د  یمیتصم

با اشک و  یتی،با نارضا احتی،کردم به او تا که خامش نشوم. او رفت. با نار 
بار  ی. رفت و برایدمرا در آغوش نرم و تپلش کش بار ینآخر  یآه. رفت و برا

شدم.  یادآور  مساحت را ینباز هزارم قوان یو من برا یدنال اشیآخر از چاق 
. تنها ماندم و باز یدم. رفت و خندیدمکرد و خند یه. گر یدمو خند یدخند
 یرو یشکه پ یتمام با جنگ  یمهن یقصه یکمن ماندم و  ینک ! ایدمخند

 ماست!

*** 

مکان بود! الحق که مانند نامش   ینا  یبرا  یمناسب  یکلمه  سرزمینیب   سرزمین
 یهابودم! ساختمان یدهکه در خواب د  یاست! درست به همان  سرزمینیب 

که دامن   یمچاله گشته و آسمان  یشکسته، خودروها هاییشهکج شده، ش
 رهایها و بنرنگ خودرو  ی  ! حت ستیبه تن کرده بود. همه جا خاکستر  یاه،س
 وزیدی! باد به شدت مشدیم یدهد یرانه،شهر و یگوشهکه گوشه  اییغاتیتبل
جنگل به اتمام   دفعهیک   یکنچه شد، ول  دانمیوا نه گرم بود و نه سرد! نمو ه
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 یکنشهر بود، ول یک ینجادرآمد! ا ینزم یو همه جا به شکل شهرها یدرس 
 ها نبود!از انسان یخبر 

آسمان هم همان آسمان  ی  شدم. حت  یرهرا باال گرفتم و به آسمان خ سرم
 توانستمیم هایارهها و سستاره یانها در منبود! در آن دور دست یشگیهم
 ترینیک در نزد یسنگ ! شهابچرخیدیکه ماهش دورش م ینم،را بب ینیزم

هم چند  یدشا یاروز  یک کردم که تا   بینییشنقطه به آن قرار داشت و من پ
 یآن گو  یانرا که در م  ییبرخورد کند و نابود کند آرزوها  ینبه زم  یگر ساعت د

 اند!ساخته شده یآب 

 دادیتر مبه او قدرت اضافه  ییو گو  کردیسنگ را کنترل مشهاب  یرنگ   یآب   نور 
 برساند! یانرا به پا یتشمأمور تر یع تا سر 

 شدیم  یدهد  یکریپرا دنبال کردم و نگاه از آسمان گرفتم. نور از دستگاه غول  نور 
بزرگ و  یینهآ  کیبه هم گره خورده بود و در دل آن  هاییمکه متشکل از س

 !شدیجا به سمت شهاب ساطع مشکل وجود داشت که نور از آن یلمستط

غول شکل  یآورده و سربازها یرونب یر شمش یستاآماده بود. چ یز چ همه
و  یستاها را آماده ساخته بودند. من بودم و چسپرها را جلو گرفته و کمان

 یمانهادل یکنولکم بود،   مانیتترد شده! درست است، که جمع یهاغول
 هم قرار داشت! یکیدر نزد

ترک خورده   یهاچشم از آسفالت  یاز قبل شد و من با نگران   یدتر باد شد  وزش
 و کنده شده گرفتم.
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که تا عمق جانم نفوذ کرد و خاطرات   یرینیش  ی. بویچیددر فضا پ  ییآشنا  بوی 
زدم و سر به عقب چرخاندم  یچشمانم آورد! لبخند یجلو یلمف یک را مانند 

 یدایتپ یکبه دنبال صاحب بو! نگاهم را دور تا دور سربازها چرخاندم، ل
شدم.  یاالتیخسته بودم که باز خ یدنقدر از انتظار کشنکردم. گمان کنم آن

نشد؛ قد صاف کردم و به جلو  یبمنص یتهابا شکالت چشم ینکهدرمانده از ا
نبود!  یدهفرو پاش یهااز ساختمان یخبر یمجلو یگر د یکنماندم، ول یرهخ

که از دور برق   یانقره یهابا زره پوشیاههم هزاران سرباز س یدشا یاصدها 
در  یمبود یاها مانند مورچهآن برابر مان کرده بودند! ما در محاصره زدند؛یم

 یدمدست کم صد نفر ناقابل! ام  یم؟! مگر ما سر جمع چند نفر بودیرش  یک برابر  
 ی! دوباره آن بویم؟از پس هزار نفر برآ  توانمیشد! با صد نفر چگونه م یدناام
 یاهس  یکه سوار بر اسب  یدکش  یدر فضا حاکم شد. نگاهم به سمت فرد  یرینش
 ی. جلوتر از همهآمدیمان مو به سمت  شدیرد م  پوشیاهس  بازهایسر   یاناز م

و  یشتر ب یرینعطر ش یر آورد. بورا از سر د اشیاو کاله زره یستادسربازها ا
شد!   یننشبا لبانم هم  ارادهی! لبخند، ب یننشدل  یدمشد و من به تو رس  یشتر ب
 یکنول یستی،با ار تا کن یدم،! کنار کشگذارییکه مرا تنها نم دانستم،یم
شکلت را از  یو مار یادسته نقره یر و شمش ی! تو مقابلم قرار گرفت یستادینا

برخورد کرد؛ لبخند   یرتشمش  ی! نگاهم که به طرح مار رویآورد  یرونغالفش ب
 .یددر ذهنم رقص یز حرف دن ینو آخر  یدلبانم خشک یگل رو  یک مانند 

 که... .  یدمرا د یمار -

 یزیاول کارم را راه انداخت! مار! چ یجمله ینندارم، اما هم یادرا  اشادامه
توجه  یرتکه به شمش  شد یو سرم آمد! چطور دمترسییازش م یار که بس
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. یبه چشمان ناباورم انداخت  یو نگاه  ینکرده بودم؟! دستت را باال آورد 
! لبانت چه؟ به کردیینگاهم م  یبهنگاهت مثل سابق آشنا و مهربان نبود. غر 

نشده بود. مگر لبانت با  یدهآن کش یرو یلبانت نگاه کردم که طرح لبخند
 ودند؟لبخند دوست نب

به   پوشیاهس  یجنگ! سربازها  یبود برا  یشروع   ینو ا  یآورد  یینرا پا  دستت
 ی که سکوت شکست و جا  یدنکش یحمله کردند و طول یدپوشسف یسربازها

همان که  ینی؟نشبه هم گرفت! تو همان دل یرهاکوبش شمش  یآن را صدا
به  یاضربه یزتت یر و با شمش یدر دل نشست و برنخاست؟! به سمتم آمد

را  یرتشمش یام جلوآمده یرونب یر و من فقط توانستم با شمش دیمن ز 
تو که خودت به من  ی؟قدرت مرا محک بزن  خواهیی! نکند باز میرمبگ

 ... .یداد یادرا  یرزنیشمش

! یمن نبود یوی! تو آریستیتو، تو نکه   یدم،که من ناباور فهم  یدنکش طولی
 که دنبالت بودم!  یهست  اییکی! تو تنها ارباب تاریستیمن ن یننشدل

را عاشقانه  یصترا باور کردم؟ چطور نگاه حر  اتیمصنوع  یهاخنده چطور 
! یرا بباف   یمموها  توانستییاما نم  ی،چگونه مو بباف   دانستییتصور کردم؟ تو م

ات را به من عالقه توانستیینم یول  ی،ه ابراز عالقه کنکه چگون  دانستییتو م
بودم، که قدرتت  شوزشتیا ینتو نبودم؛ آخر  یجیچون من مو هو ی،ابراز کن
 !کردیتر مرا کامل

رنگ  گاهیچپهن و مردانه آن ه یابروها یان. میمن نبود یننش! تو دلآری
 نبود! یمناهر  ینبود! دست پرورده پوشیاهمن س یننشاخم نبود! دل
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 ینقدر امن دفاع کردن و چه  یر تو کشتن من بود و هدف شمش  یر شمش  هدف 
 که تو... .  شد،یدردناک بود، که هنوزم باورم نم

! ما آمدیاز دستم بر نم یو کار غلتیدندیدر خون خود م چارهیب  هایغول
نگاهم با شکالت نگاهت   که  یاز همان اول! از همان اول  یم؛شکست خورده بود

از  تر یلحظه سنگ بهو صورتت لحظه زدییضربه م یرتاصابت کرد. با شمش
 یانم در به هم و  مانیرهایکوبش شمش یان. الزم است، که مشدیقبل م
 :یمبگو ی؛که را انداخت   یاهنگامه ینو در ب ینزم یافتاده بر رو یهاجنازه

 مراقب خودت باش. -

نقش بسته  امیشانیپ یاز نفس افتاده بودم. عرق رو ؟دانییکه خودت م  یا
 یغهت یر شمش یدرس و حساب  توانستمی! نمیضاً هم ا یمهابود و کف دست

کاش   یمسبب بود و ا یز ن یمهاو لرزش دست یرمرا در دست بگ امزاکییک ز
 فکر  یشتر ممنون! هر چه ب گفتمیم ی؛که گفت   یدر جواب مراقب خودت باش

که به زبان آوردم را   ینطوریتو هم هم یاقتکه ل  یابمیدر م تر یشب کنم؛یم
 !ینداشت 

سرد! دل یگر د ینگرانت بودم؛ لحظه یاچه کار کنم. لحظه دانستمنمی
نداشتم! تعدادمان  یشانبرا یکه پاسخ  پیچیدندیدر ذهنم م ییچراها

خود را  یحالت دفاع  یرماصاًل خوب نبود! شمش ینو ا شدیکم م  ثانیهبهیهثان
بنا بر  گر ا ی  را انجام دهد. حت  یکار  ینکه برخالف ا  توانستیحفظ کرد و نم

و من دفاع کنم؛ باز هم دست  یبزن  یر باشد که تا آخر عمر تو شمش ینا
 دهم! یرماجازه را به شمش ینکه ا  داد،ی! قلبم اجازه نمکشمینم
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. یمبرد بودهنوز هم مشغول ن یستامن و چ یکنقدر گذشت، ولچه دانمنمی 
 یتدور از واقع  یزیما چ  یروزیمانده بود و پ  یاز ما باق   یتعداد انگشت شمار

 ینو مرا به زم یحواسم پرت شد و تو از فرصت استفاده کرد یابود! لحظه
. حواس یلبانت نشاند یرو یو پوزخند یرا باال برد یرت! شمشیانداخت 

که کارم ساخته است! چشمانم را بستم تا   دانستمیبه من نبود و م یستاچ
نباشد که قصد گرفتن جانم را  یمرد یر که از تو دارم؛ تصو  یریتصو ینآخر 

. نفس رسیدیدورتر از من افتاده بود و دستم به آن نم یکم  یرمدارد! شمش
 یکنول دم؟مان یمتوسط گلو یرتشمش یو منتظر لمس سرد یدمکش  یقیعم
ناخودآگاه از هم باز  یمهاو چشم یچیددر فضا پ یادیداد و فر  ی! صدایامدن

به ما ملحق شدند و   یهمگ   یزاست  ینسرزم  یو درختانش اهال  ینوجیوشدند! ب
 یمرا برداشتم و از جا یر حرکت شمش یکدر دلم روشن گشت! با  یدینور ام

من به خودت   یو با صدا  کردیینگاه م  یمبه سربازها  یتبلند شدم. با عصبان
 .یآمد

 رو جا گذاشتم! ینمنش...دلیدشا -

نداشت. دوباره  یدوام یمهربان  ینا یکننگاهت مهربان شد، ول ایلحظه
هدف داشتند!   یک دفعه هر دو تنها    ینکردند و ا  یبا هم روبوس  یرهایمانشمش

 ایینهکنارم آمد و پلک بر هم نهاد. با چشم به سمت همان دستگاه آ   یستاچ
و من  اختپرد یوبه جنگ با آر یستا. چیدماشاره کرد و من منظورش را فهم
بودند، اما هر چه که  یچه موجودات  دانمیبه سمت دستگاه حرکت کردم. نم

 یبه حساب آن سربازها یرمداشتند. در راه شمش یمانند یلف ینیبودند؛ ب
 .یدرس یلیدماغ ف پوشیاهس
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 ینوجیو،که توسط پ  ییهاو به درخت یستادمنفس زنان کنار دستگاه ا نفس 
العاده بود! شدم! خارق یرهخ رفتندیو راه م جنگیدندیو م گرفتندیفرمان م

به  یر که شمش  ینمرا بب یستاکه به پا شده بود؛ توانستم چ  یاهمهمه یاندر م
به دستگاه نگاه   و  یدمکش  یقی. نفس عمجنگیدیاش مدست همراه با خانواده

نور  یکنرا چرخاندم، ول ینهآ کنم.   یبود، که بتوانم کار یاز آن  تر یچیدهکردم. پ
 یدهد یشبود، که انتها یقپرتگاه عم یک یشکسته نشد. دستگاه در لبه یآب 
 !یاهیبود و س یاهاش س! همهشدینم

رو شدم روبه یزیرا در کنارم حس کردم. سر چرخاندم و با دن یحضور گرمای
 .دادیکه روبندش را باال م

 چه شده؟! -

 یتا کره یادیز یکه فاصله یسنگ را قورت دادم و درمانده به شهاب بغضم
 .یستمنداشت؛ نگر  ینزم

 کرد!  یکار  شهی...نمچرخهینم ینهآ  -

تکان   یشد. سر   یرهاش به دستگاه خشده  یز ر  ییآهو  یهاکرد و با چشم  اخمی
 صورتش گرفتم. هاییداد و من نگاهم را از سوختگ 

 یک را از دست دهد.    اشییتا کارا  یرد،گاه قرار بگدست  ینمقابل ا  یزیچ  یدبا  -
 !شودینشر م ینهکه از آ   اییدر مقابل نور آب  یجسم

که   یوییبه من انداخت و به آر ی! نگاه یمنداشت یزی! ما که چیزی؟چ چه
 بود؛ اشاره کرد. یستامشغول نبرد با چ
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 دارد.  یاز که به کمک شما ن  کنم،یاما حس م  بینم،یرا نم  یستابانو چ  کهینبا ا  - 

داشت و مسلمًا  یاریمهارت بس یرزنیدر شمش ینمنش! دلگفتیم درست
حرفش تکان دادم و  ییدتأ ی! سرم را به نشانهآمدیاز پس او بر نم یستاچ

 تر در دست گرفتم.را محکم یرمشمش

از جنگ  یاتر بتواند بجنگد! لحظهکه راحت  شدیباعث م یستابودن چ روح
را به  اشیزهتوانست؛ ن یلیدماغ ف یهااز همان موجود یکیفل شدم و غا

را احساس  یادیبه قلبم برخورد کرد، اما درد ز یزهسمت قلبم پرتاب کند. ن
و  بردم یراهنم! دستم را به سمت پیدمرا هم ند یرنگ خون  ی  نکردم! حت 
 یردم. خنک آو یرونساخته بود را ب یمبرا یلکه دن  یاکج و کوله  یگردنبند قلب

پشت ماست!  ینسرزم یکبردم که عشق  یو من پ یچیددر دلم پ یریدلپذ
را درون شکم آن موجود فرو بردم و  یر گرم شد. شمش  یدلخوش یندلم به هم
قرار  یومقابل آر وهم فشار دادم  یرا رو یمها. دندانیدمکش  یرونبا نفرت ب
برگشتم را به سمع   یلشد و من دل  یرهبا نگاه متعجب به من خ  یستاگرفتم. چ
 .یدماو رسان

 !شهینم -

قدر چه دانمیشد و نم تر یرهو ت یره. آسمان تیدرا تکان داد و کنار کش سرش
با  یفضا را پر کرد! همگ  یازنانه یادفر  یصدا یکنول یم،در حال خودمان بود

زن  یک شدند که در کنارش    یرهخ  یو به دستگاه  یدندتعجب دست از کار کش
 !یز؟! دنشدیم یدهد
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 ینو ا یافت یخالص اشینبود! از بند اسارت روبند مشک  یز دن یگر او د لیک 
آزاد و رها به دست باد  یالخت و به رنگ شب بودند که مانند پرنده یموها

 یافسردگ   یگر بود و د  یشهاز هم  تر یاش مهتاب افتاده و در حال پرواز بودند! چهره
شده بود،   یرهخ  یوییآر  بهو تنها    زدیو داد م خندیدینداشت. م  ییدر آن جا
 یافتاده بود و با چشمان اشک   ینزم  یاز دستش رها شده و رو  یرشکه شمش

 !کردینگاه م یز به دن

و  یافتاد یم ینکه به زم  یزمان  ی؟را هنوز در خاطر دار هایمیی! الالیوآر -
 هست؟ یادترا  هایمیهچه؟ گر  شدیم یزخم یتزانوها

براقت  یهاگونه یدارت روتاب یهامژه یاناز م پیدر یاشک پ هایقطره
! او مگر تو را گویدیچه م یز و من غرق در تعجب بودم که دن افتادندیم
 !خت؟شنایم

قدر در شناختمت، اما تو آن یدمت؛که د  ی! روز اولیپسرم! تو هنوز پسر من -
 را!  یمنگاه آشنا یکه نشناخت   ،یفکر انتقام بود

! تو کردیرا آب م یدل هر سنگ  هایشیهگر  یافتاد. صدا یههم به گر  دنیز 
که او را تنها   ی! همان یش؟کرد برا  یمادر یز که دن  ی! همان نوزادی؟همان بود
 گذاشت؟!

 یهاو خانه  ینات را کشتند و سرزمکه خانواده  یزاییانتقام از چه؟! از قوم ست  -
که در عشقت   ی،آشوب نه از دل  یر را سوزاندند؟! باشد...از ما انتقام بگ  اتیگلکاه
 !سوزدیم
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 یتهااشک  یدنسوق داده شد، که با د یگرفته شد و به من  یز از دن نگاهت 
و  ینگاه کرد یمبود! به موها یمانکردم. نگاهت پش یهو گر  یاوردمتاب ن
 !یرا با درد بست  اتییکهربا  یهاچشم

 !یرمگرفتم؛ بگ  امیرا که در زندگ  یبزرگ  یمتصم یندوم خواهمیم -

شدم. داشت چه کار  یرهشده بود؛ خ یوانهد یاکه گو یزیبه دن ینگران  با
 دم؛ به سمت دستگاه رفت.بو  یدهاش ندکه اصاًل در چهره  یا! با خندهکرد؟یم

 !سپارمیآشوب! پسرم را به تو مدل -

قرار  یدر مقابل نور آب  درنگ یکنم؛ او ب   یلو تحل یهخواستم حرفش را تجز  تا
خشک  یهابعد چشم یادر گوشم زنگ زد و لحظه یغشج یگرفت! صدا

! آمدندیم یرونکه از جسمش ب  یند،را بب یدیسف یهاام توانست پروانهشده
 !شدبه قعر پرتگاه، پرت  یز ها به آسمان پرواز کردند و جسم دنانهپرو

در گوشم  یرشنظکم  هایییالال یبست! صدا یخاز جا کنده شد و تنم  دلم
که با او داشتم مقابل  ییها! خاطرهیبایشدوبلورگونه و ز ی. صدایچیدپ

 طاقت نداشتم! یگر درآوردند! نه! د یناباورم گذشتند و مرا از پا یهاچشم

از آن  یکی. یچیددر گوشم پ یز دهشتناک دن یغ دو داد مردانه بعد از ج صدای
 ... .یگریآدام بود و د

که رگ گردنت برآمده بود و از دور هم   یی! تویننشتو بود دل یبرا دیگری
داد، که درون قلبت آتش برپاست! مادرت! مادرت را  یصتشخ توانستیم

قدر به او معلوم است که چه یکآن نبود، ل ی. گرچه مادر واقعیست داداز د
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 ایت،ه! اشک کشیدییقلبت گذاشته و داد م ی! دستت را رویبسته بوددل 
. نمودندیسخت م یمرا برا یدنو نفس کش گرفتندیپشت سر هم سبقت م

ت و با به  یساکت شد  یاو دم نزنم! لحظه  ینمرا بب  یدندزجر کش  توانستمینم
 یدی. خندیبلند شد  یتو از جا  یدی! خندیماند  یرهنبود؛ خ  یگر که د  یزیبه دن
دفعه هراس را   ینا  داد؛یروزها که به من آرامش م  یگر برخالف د  خنده  ینو ا
که ناتوان بودم در   یبا معذرت و با حس  ی،...با دلتنگ یکرد! نگاهم کرد  یممتقد
 !یصشتشخ

قدر ، همانقدر مهربان! نگاهت مثل سابق بود! همانکردمی! اشتباه نمنه
 یمدر پا یریکه ت  یدمچپم احساس کردم و فهم یپا یرا رو یداده! سوزشدل

 یز بودم که درد را ن اتیشکالت  یهاقدر محو چشم! آندانستمیفرو رفته و نم
 فراموش کردم!

 آشوبم!مراقب خودت باش...دل -

که تنگ   یتیمالک  یم! آتش گرفتم از میگفت   که  ی،از مراقب خودت باش  سوختم
چه شد، اما دستم را  دانمی! من آشوب بودم؟ آشوب تو؟ نمیاسمم چسباند

دوباره به ما  یجان  یگر آغوش د ینا یکنول ی،و مرا در آغوشت انداخت  یگرفت 
شد.   یرهکه در دستم بود؛ خ  یریآمد و به شمش  یینعطا نکرد! نگاهم آرام به پا

بلکه  یدی،شکمت فرو رفته بود! تو، مرا در آغوش نکشکه در  یریشمش
! یمادرت برو یشتا به پ یدی،که در دستم بود را در آغوش کش  یریشمش

ها! باز هم . باز هم اللهیرا به درون شکمت فرو برد یر و شمش یدستم را گرفت 
که   ینه آذرماه  ودی؛ب یواقع یکی! تو ارباب تاریزشانتمسخر آم یهاخنده

 یانعشق نبود و به دست من کشته شد! اشک از م یدختر واقع یمسلمًا حت 
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 ینزم ی! رویدلرز یمو زانوها یختفرو ر یتهاگونه  یات روبسته یهاپلک  
ساعدم گذاشتم.  یرا گرفتم و سرت را رو یتهاشانه یو من با نگران  یزانو زد

ات زده  یرونب  یهاگونه  یها را روآن  امو لرزانم را بلند کردم و آر   یدستان خون 
شکمت گرفتم و   یرو  یهارا پاک کنم. نگاهم را از خون  یتهاتا اشک   یدمکش

من بود   یخون پا  ینخون تو نبود! ا  ینسپاردم. نه! ا  اتیدهبه صورت رنگ پر 
 اتیجیمو هو یرا به رو یتهاخورده! نه. مطمئنم، که تو چشم یر که ت
 .یبه خواب رفت و  یخسته بود ری! تنها مقدابندیینم

نگفته بودم؟  ی؟شو! بهت گفته بودم که طاقت ندارم نباش یدار ! بین؟نشدل -
هام بهت گفته بودم که...که دوست دارم دست  ی...ولیرفت، ول  یادم!  یدببخش
هم نگفته بودم؟! نه!  ین. ایزملختت فرو کنم و بهمشون بر  یموها یرو تو
 نگفتم.

که جز دو با سه بار، به تو نگفته بودم مراقب خودت   یاز من! امان از من  امان
! کشدیعطرت مرا تا مرز جنون م ینشدم، که بو یادآور  گاهیچباش! من ه

 !یرفت  ینهم ی...تو برایحتملنگفتم و 

به تکرار دارند و من فراموش کردم  یاز ها نفراموش کار هستند! آن هاانسان
بارها به تو  یدبردم، که با یادشود! از  تر یشهکل یشه،کل که تکرار کنم تا آن

نگاه منتظرت را پس از هر   ی! حال، معناینبر   یادتا از    یهست   ینمنشدل  یمبگو
تو هم  یشههم من،! جواب فهممیم گفتییکه م یمراقب خودت باش

را که  یعشق  دادیانتقال نم طور ینتو هم هم کهینبود؛ غافل از ا طور ینهم
 من و تو بود! انیم
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 یتموها یانمنتقل شد. دستم را م یز سرما به من ن ینزده بود و ا یخ تنت 
 یدارم که تو خواب   ینانمن اطم  ی؛قصه خواندم. تو خواب بود  یتو برا  یدمکش
اطرافمان نبود!  یو انگار که کس کشیدیسوت م یمها! گوششوییم یدار و ب
من  حواسو  یتو باش شودی. مگر مدیدمیرا جز تو نم یهم من کس یدشا
بلندت را کنار زدم و  یشانیپ یافتاده رو یپرت شود؟! موها یگرید یجا
که من هم به   یی. گورفتیم یاهیس یمها. چشمیدمسردت را بوس یشانیپ

قفل  جانتی! دستانم در دستان ب خواستیم یقخواب عم یکمانند تو دلم 
منتظر  چهقلبت گذاشتم. هر  یست روو در  ینهس یشد و من آرام سرم را رو

به تو نگفته   گاهیچه  کهینا  یلبه دل  ید! شایدقلبت به گوشم نرس  یماندم؛ صدا
 یغ و آن را از من در یقهر کرد دهد؛یقلبت به من آرامش م یبودم که صدا

به جان  یز را ن هایتوفاییی! من ب یننشندارد دل یاشکال یکن! ولینمود
است   یاهتو س  یب   یای! دنترتهبس  یمهاکندتر شد و چشم  ! ضربانم کند وخرمیم
 نفوذ کند! یز به چشمانم ن یدبا یاهیس ینو ا

به  اتیاما بودنش در زندگ  داری،یکه عاشقانه دوستش م  یکس  یدبا گاهی
ها بود! رها اشوزشت یخواسته ینآخر  ین. ایسم است را رها کن یکمانند 

ها ! اللهکشدیم یاهیرا به س اتیزندگ  هایشیکه با تمام خوب   یکردن کس
که من و تو   ند،ها بودالله ینا یدهم ظالم نبودند؛ شا کردمیقدر که فکر مآن

 زدند! یوندبار به هم پ ینآخر  یرا برا یمانهاو قلب یدندرسان یگر را به هم د

 یر . زخندیدیم یحالکه با خوش  یدمرا د ایییستچ یاهی،در پس آن س من،
که قدرتش را از ارباب ستانده بود؛ دور خودش  یمادر یاستاره یدنور شد

بود؛  یحال! او خوشسپاردیرا به دست باد، م اشیو دامن صورت  چرخیدیم
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 یبیس  باغش،که از درخت سرسبز درون    یدمرا د  یروح نبود! عشق   یگر که د  یراز 
را  یستابود. عشق چ یگرفت که غرق در شاد یستاییو به سمت چ یدچ

عشق،  یکه دختر واقع  یدمفهم یسادگ  ین»دخترم« خطاب کرد و من، به هم
 !یستاستچ

 یلکه به دست محبت، تبد  یهمان روبات  یل،که دن  یدمرا د یچشم آب  کودک
ن بلند ! آران، دامکردیبا خنده دنبالش م  یانبه انسان گشت؛ »آران آران« گو

خودش کرد.  یرا متوجه یستاو با گفتن »مامان« چ یدرا سفت چسب یستاچ
گرفت!  شکرد و خم شد و آران را بلند کرد و در آغو یبلند یخنده یلدن
با محبت، دستش را دور  یلانداخت و دن یلبه دن یانگاه عاشقانه یستا،چ

 یرا به خوب حس  ینعاشق شده بود! ا یستایمحلقه کرد! چ یستاچ یهاشانه
 ! خواندمیو براقش م یعسل یهادر چشم

درهم و صورت  یعشق جمع شده بودند! صداقت با ابروها یدر خانه همگی
شده بود و وفا همراه با مادرش،   یرهنوجوان خ  یرتغ  هاییبه لودگ   اشیحرص

ساده و  یها! ثروت با آن لباسکردیدرختان گشت و گذار م یانمحبت در م
 رادرون باغ عشق، نشسته بود و دستش  رنگ یحوض آب  یلبه یدفامش،سف

 !کردیقرمز آن، نگاه م هاییو به ماه  بردیدرون آب فرو م

جلوتر آمد و سرش   یجدا شد. کم  یلبه آسمان انداخت و از دن  ینگاه   چیستا،
پرسه  شان،یکه روح جغد و شوم من، در حوال  دانستیم ییرا تکان داد. گو

بار، در گوشم زنگ   ینآخر   یبرا  یش،و صدا  یدلبانش پاش  یرو  یلبخند  ! زندیم
 زد.
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 یز ...همه چیکه عشق بورز  ی! کمیرقلمت را در دست بگ ی؛دلتنگ شد اگر » 
 !«یمکه در کنارت هست  بینییم یگر و بار د گیردیجان م

ها را از چشمانم ستاندند؛ توانستم قصه یایکه دن یدر پس آن ظلمات  من
تر با طراوت یش،هانبود! جنگل چشم یدسف یشموها یگر که د  ینمرا بب یفلور
 ییهبه حالت اول ی،که همگ   ینشسرزم یو با اهال رسیدیبه نظر م یشهاز هم

 .گفتیخود برگشته بودند؛ سخن م

فکر  یاالنهخنبود! و من چه خوش یکیکه ارباب تار یرابودند؛ ز خوشحال
نبود؛ او ارباب  یننشمن، دل یننش. دلکندینم وفایییب  یو،که ار  کردمیم
به  ینانتقام سرزم یا،بود که قصد داشت از تمام مردم قصه و دن اییکیتار

 !یردمظلومش را بگ یاشده و خانواده یدهخون کش

به خواب  یننشکه در آغوش دل  ینمرا بب اییتوانستم، دخترک مو نارنج  من
 بود! یدهاش، تا ابد خوابرفته

که از آن، دو   یباز شده از آسمان   ییچهرا که با تعجب به در  یخودم  میدد  من
دختر شوخ   یک و  یدختر مو نارنج  یک . کردیآمده بودند؛ نگاه م یروندختر ب
که گذشته ممکن است   یدمو فهم  یدمهم چاق بود! من د  یکه از کم  ییمو طال

 بارها تکرار شود!

گشت و از  یلبه دلنواز تبد که یدرا به کلمات کش یآشوب دل یتروا خواب،
 ها جدا شد!قصه یایدن

 !نویسییهست که خودت م یزیسرنوشت، چ -
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لبان بنفش و  یرو یشدم. لبخند یرهخ یشانیپرا باز کردم و به ماه چشمانم 
 گرفته شد.  اش،یشانینقش بسته بر پ  ینازکش نشاند و نگاه من از ماه گرفتگ 

بودند؛ اشاره کرد و   یکه مشغول بافتن قال  ییهااش به انسانانگشت اشاره  با
 از قبل، کش آمد. یشتر لبخندش ب

به دست   یسنف  یقال  یه  ی،! اگر خوب بباف مونهیم  یسرنوشت، مثل بافتن قال  -
 !شهیم یکه چ   دونیی...خودت میو اگر بد بباف  یادم

 یرنگ خوش  هاییبودند. قال  انهایشیپشت به ما، مشغول بافتن قال  هاانسان
 یر لباس حر   ی! همگ یو نگاهشان کن  ینیبنش  یاگوشه  خواستیکه تنها دلت م

 یکوتاه  یلحظه ی  به تن داشتند و سخت مشغول بافتن بودند؛ حت  یدسف
 !کشیدندیدست از کارشان نم

 یهاقرار گرفت. دندان یمرواش را تکان داد و در روبهگنده  یکله پیشانیماه
و  یفدر تضاد بود. رفتارش لط یاهشبا پوست نسبتًا س یدش،ف و سفصا

 اش زمخت و ترسناک!چهره

 سرنوشتت رو بباف دخترک! -

*** 

 

 ندارند! یتمام هاداستان»

 که الفبا جاودانه هستند... .  گونههمان
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 یدو کلمات جد ینیمرا کنار بچ یمانهاهنوز هم حرف توانیمیکه م مادامی 
 یم؛بساز

 !کنندیم یداادامه پ هاداستان

 ها هستم... .قلم یایهنوز هم در دن من

 داستانم را ورق بزنم!« توانمیهر زمان که بخواهم؛ م و

 

*** 

رنگ، پهن   یریش  یینهو قرمز با زم  یمیقد  یقال  یش،که رو  اییتخت فلز   روی
بود؛  و زرد رنگ یکیپالست یکه درون کاسه  ییهاشده بود نشستم و به نارنج

ها که مانند پروانه  یوناییو با خنده به    یدمو نمک پاش  یاهاز قبل فلفل س  یشتر ب
نثارم کرد و پشت  ایانهنگاه خصم یالشدم. فر  یرهخ چرخید؛یم یالدور فر 
 گفت:  یو با لحن لوس یداش کشبه شکم برآمده ینازک نمود. دست  یچشم

 !خوامی! موز میونا یوا -

کرد و   اشیاو دستش را درون کت مخمل قهوه  یدا پر به مانند جت از ج یونا
را  یشهاگونه  یهازد و چال یآورد. لبخند مهربان  یرونآن ب یبرا از ج یموز

موز را  یالانداخت! فر  کرد و مرا به خنده  یالنثار فر  یچشم داشت  یچبدون ه
با دهان پر به شکم   یدجویجور که با لذت آن مگرفت و همان  یونابا شتاب از  
 گفت:  ییاش اشاره کرد و با پرروجلو آمده

 !خواستیکه! دخترم دلش موز م  یستمن ن یر تقص -
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تر به کم  ید، تا نور خورشصورتم گرفتم یرا در آوردم و دستم را جلو ادایش 
مغزم تاب برداشته بود   ییگو  یالام برخورد کند! به قول فر   یاقهوه  یهاچشم

آفتاب داغ و سوزان نشسته بودم و نارنج ترش،  یر اهواز ز یگرما  ینکه در ا
به من  اشیهسا لیکنسرم درخت نخل بود، و ی! گرچه که باالنمودمیم یلم
 !رسیدینم یچارهب

مادرش  یم! من به عنوان دخترخاله! دخترم دخترم نکن واسهیالفر  یهو -
 یرو برا یناآلن اسم نار یناسمش رو انتخاب کنم و از همرو دارم  ینحق ا

 !پسندمیبچه م ینا

چاقش  یکلطور که هپرتاب نمود و همان یوناحرص پوست موز را در بغل  با
 گفت:  یتبا عصبان کشیدیرا به درون خانه م

درجه صد هم  یلفام ی! تو حت یل؟مادر هم شد فام یبرو بابا! دخترخاله -
 !یادیخوشم نم ین! من اصاًل از اسم نارشییحساب نم

آن  یگونه که صورتم از ترشنارنج را در دهانم گذاشتم و همان یتکه آخرین
 شدم: یادآور در هم رفته بود به او 

 !یبرخورد نکنه فر  یوار مواظب باش مساحتت به در و د -

. نمودیجدا م اشیشانیو پوست موز را از پ خندیدیم کهیدرحال یزریز ر یونا
بلند شد و مرا به   یمامان پر  یغ ج  یپشت سر زنش به داخل خانه رفت. صدا

 یو سبزم را رو یکیپالست هایییو دمپا یدمپر  یمخود آورد. با هول از جا
 .یدمشده کش یمانس ینزم
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 اومدم. اومدم... . - 

دورتادور  یرنگارنگ  هایین خانه که شمعدا یاطاز حوض کوچک درون ح نگاه
شده بود؛ گرفتم و به درون خانه رفتم. با ورودم به خانه عالوه بر  یدهآن چ
به من عطا کرد؛  یاکه به صورتم برخورد کرد و جان دوباره یکولر  یخنکا
 ! یدرس  یموانیب   یهابه حساب گوش  یهم به خوب   یپر مامان  یغرهاغر   یصدا

 !یناز ا بدتر  یبتیمن! چه مص یخدا یوا -

عمو، خاله، بابا سهراب و عمه مهتاب را افتاده بود!  یر،بابا ام یانم ایهمهمه
 یکه دستش را مدام درون موها  اییپرها را کنار زدم و به مامانآن  یبا نگران 

 .یستمنگر  برد؛یزرد و پفش فرو م

 شده؟! یچ  -

 یاشاره کرد، که ماه   اییبه تنگ ماه   یبا ناراحت   یدو قرمزش گز   رژ خورده  لبان
 در سطح آب آن شناور بود! یکوچک و قرمز 

و ما  یدهع یگهساعت د یهتلف شد!  یدقشنگم درست روز ع ی...ماه یمماه -
 خدا آخه چرا من؟! ی. واینسسفره هفت یرو یمندار یماه 

 یبرا یکنقدرها هم مهم نبود، ولبه نظرم آن یماه  یک بابت مرگ  نگرانی
 با مادر داغدارم صورتم را جمع کردم و لبانم را خم! یردهمد

هم قابل   یبدون ماه   ینسهفت  ینداره. سفره  ی! اشکالیچارهب  ی...ماه یآخ   -
 تحمله!
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 یرو یترا با عصبان اشیدهکش یهاانگشت کهیزد و درحال یمبه پا لگدی 
 گفت:  کوباند؛یم اشیلمس یگوش  یدصفحه کل

 !یاروردار ب  یر؛بگ  یماه   یهکاله بپوش. بدو سر کوچه    االن شال و  یندلنواز هم  -

سر کوچه که واقعًا فکر کردم سر کوچه است! سرم را باال  گفتیم جوری
 گفتم.  یانداختم و نوچ 

 حوصله ندارم! -

 یانثارم کرد که لحظه  یوحشتناک   یغرهرا باال آورد و چشم  اشیحرص  چشمان
و  یدکه درون آشپزخانه بود به گوشم رس یالیفر  ی. صدایدمبه خود لرز

 گفت:  یبا مسخره باز جوید؛یم یار طور که خهمان

بابا جهان با  یابخرم؟!  یمن با شکم جلو اومدم برم ماه  ینکنه انتظار دار -
 !یر؟شب بخ گهیم یکیشبه اون  یکی یناون پاهاش که ا

آن گرفت   یصفحه  نگاهش را از   یالحظه  کرد؛ینگاه م  یزیونجهان که تلو  بابا
 سپارد. یشو به پاها

 کنهیرو حل م یار دان یشاد یک که داره پ  یری،عمو ام یانتظار دار کهینا یا -
 بخره؟ یبره ماه 

پرت نمود و خودش   یارا به گوشه  یشاد  یک ها با سرعت پبه مانند مجرم  بابا
 یفکه دارد تکال یمبود یدهما د یکنمشغول کرد، ول یگریرا با کار د

 !کندیرا حل م یار دان دبستانییشپ
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 یقوم ظالم مرا مجبور نمودند که برا یندر حدقه چرخاندم و باالخره ا چشم 
 و خانه را ترک کنم! یدهشال و کاله پوش ی،دانه ماه  یک  یدخر 

مشخص شد. من داستانم را تمام کردم  یزهاچ یلیکه گذشت؛ خ  ییروزها در 
را  یزهاچ یلیکه خ  یداستان  یزدهمیناز کمدم گذاشتم. س یاو آن را در گوشه
قبول  یکنچاپ داستانم کرد، ول یبرا یادیز یاصرارها یالبه من فهماند! فر 

 !هاشتمن و اشوز  یانباشد م یماجرا راز یننکردم. دوست داشتم که ا

خانم، فراز، فرهاد،  شهدخت ی  ! حت آمدینم یادشها از داستان یزیچ فریال
که من فقط در داستان بودم و گمان   یی! گودانستندینم  یزیهم چ  یونافرزاد و  

و  یشانهاشد؛ خنده یبمکه نص یزیها هم هستند! تنها چکه آن کردمیم
 !آوردندیبود، که به زبان م هایییشد یوانهد

و  زدمیداستانم را ورق م ی،و با دلتنگ  زدیپرپر م یننشدل یدلم برا گاهی
بودم و  یدهخان را بخش! سهرابکردمیکه با او داشتم را مرور م  ییهاخاطره

سنگ درست از او را به عنوان پدرم قبول کردم. اخبارها اعالم کردند که شهاب
آرام  یز نداشت. همه چ ابا م یگذشت و خوشبختانه برخورد  ینزم یکنار کره

خودش را که   یزیکه رفت و دن  ینیمن! جز نار یبود؛ جز دل من! دل سوخته
برده بودند و دست از جنگ و  یاش به اشتباه خود پفدا کرد! تمام خانواده

از  اشیدرخت  ینبود و خانه یزیدن یوقت  یدهچه فا یکنول یدند،کش یز ست
ر افتاده  یننبودش به گرد و غبار نشسته بود؟! ماش رت  درب و داغانم را که به ت 

که   یم و خود را به دست فروشرا در آورد یچپارک نمودم. سوئ یابود؛ گوشه
 هاییبندو سبزه و سمنو را در بسته یدورش به شدت شلوغ بود و ماه 

 رساندم. فروخت؛یم یکیپالست
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 ی. نگاه یدماش کرده بودند؛ رسانکه دوره  ییهافشار خودم را به وسط مردم  با 
 انداختم و داد زدم: کردند؛یشنا م یومکه درون آب آکوار  هایییبه ماه 

که زبر و زرنگه رو   یده،سف یبا اون ماه  یهکه که ُدمش مشک  یهقا اون ماهآ  -
 .خوامیم

سبز شده بود و نشان از نوجوان   یکه پشت لبش به تازگ   یالغر و نوجوان   پسرک
را که گفته بودم؛ با تور از  هایییسر خم کرد و همان ماه  داد؛یبودنش م

 یهاانداخت. نگاهم به تنگ   ییو درون مشما  یدکش  یرونب  اییشهش  یومآکوار
 اییشهگرد و ش  هایتنگ   یناز ا  یکیگرفتم که    یمتصم  یاخورد و لحظه  ینبلور

 داشته داشته باشم.

 بذار! یکهکه کوچ  اییشهاون تنگ ش یرو تو هایماه  زحمتیآقا پسر ب  -

 ین در اقرا که از او خواسته بودم؛ انجام داد. آن یگفت و کار  اییآبج  چشم
گشته بود و   یر شمش  یزیبه ت  یمکه نفس برا  آوردندیفشار م  یگر مردم به همد

جمع شده دستم را دراز کردم و  ی! با صورت کردیعرق حالم را ناخوش م یبو
زودتر از من  یدست  یرم؛پول را به پسرک دادم. تا خواستم تنگ را از پسر بگ

 رفت! یرونب یتجمع یانتنگ را گرفت و از م

تنگ  ینچه؟! ا یعنیدر وجودم رخنه کرد.  یتگرد شد و عصبان  یمهاچشم
طرف کنار زدم و بد و و آن طرفینمن بود! مردم را با قدرت به ا یبرا
 .یدمرا به جان خر  هایشانیراهب

 چته؟! یهو -
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 عمو؟! یمگه عاشق  - 

 یبه دنبال آن دزد هایوانهرا درآوردم و با نگاهم مانند د یشانحرص ادا با
آن هم در روز روشن و مقابل  ینبود! دزد یفرد حاذق  ی،گشتم که در دزد

مقابلم   یو پشت سر آن تنگ ماه   یچیددر گوشم پ  ییآشنا  ی! صدایم؟هاچشم
تنگ را  رکتح یکبه کنعان غم مخور! با  یدگشته باز آ گم  یوسفقرار گرفت. 

 که مقابلم قرار گرفته بود؛ ستاندم.  یشخص یمردانه یهااز دست

 با خودم بردمش. یمن اشتباه  یا! گویدشما باشه. ببخش یبرا ینفکر کنم ا -

 یدکوب  امینهدر س قراریی! قلبم با ب یضاً عطرش هم ا یآشنا بود و بو صدایش
گرفته و به صورت آن شخص آشنا   اشیو عسل  یز نوک ت  یهاو نگاهم از کفش
بار دلم را لرزاند،   ینچندم  یبرا  اتییکهربا  یهاچشم  دانمیسوق داده شد. نم

 خورد؟!یبه چه دردم م اشیاضی! محاسبات ریگرلرزاند د یکنول

! خودت ی! برگشت یدیرا به رخم کش  یدتسف  یهاو دوباره دندان  یزد  یچشمک 
که  ی. تا آخر  آخرش. زمان یکه تا آخر کنارم بمان  ی! آمده بودی! آری؟بود

جا آخرش نبود. دورمان بچرخند. نه! آن  مانیهاشود و نوه  یدسف  مانیموها
 خط ممتد! یکندارد! مانند  یانعشق پا

و با چشمان  یریدستانم را که بگ یرمبگ یمر روز آلزا یک ! گمان کنم؛ اگر شگفتا
 یاورم،را به خاطر ن یزیچ یدشا ی؛و بخند یبه چشمانم زل بزن  اتیشکالت 

 !شومیدوباره عاشقت م یکنول

 یصورتم را با دلتنگ  یجا  یو جا  یو تو سرت را خم نمودبه خنده باز شد  لبم
 .یدیاز سر گذران
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 رمان  کی

 بانو! یجاومدم که خودم مراقبت باشم هو - 

 یرا به خوب  ییکه طعم تلخ جدا  ییمن و تو یبود، برا یاشروع تازه ینا و
 .یمبود یدهچش

 ییهاکه حرف ی! تا زمان معناستیب  یاکلمه یانکه پا یراز یان،پا گویمنمی
 ندارند! یانیها پامانده؛ قصه یگفتن باق   یراب

 !انتهاییمیب  ما

 

*** 

 

 ۱۳۹۹سال  ماهید ینگارش: س آغاز 

 

 )مصادف با روز تولدم!( ۱۴۰۰سال  ماهیبهشتنگارش: هجدهم ارد اتمام

 

 یقهدق ۱۸:۵۰: ساعت

 

 :یسندهنو سخن

 !یزعز  یهاخدمت خواننده یکمعل سالم
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 رمان  کی

رمانم تموم شد  یکه وقت   خواست،یرمانم که بودم؛ دلم م یهاوسط راستش 
قبل از تموم شدنش هم سخن   ی  . حت یسمبنو  ییبلند باال  ییسندهسخن نو  یه
دفترم نوشتم و سر جمع، چهارتا برگه شد و اون زمان من در   یرو تو  یسندهنو
 بدم! اپارت ج یه یچهار صفحه رو تو تونمیم یفکر بودم که چطور ینا

 ی! من آدمیدنهامم انگار ته کشبه تهش، حرف  یدمحاال که رس  کهینا  خالصه
کاره رها   یمهو بدون استثنا همه رو ن گیرمیم یادیز هاییمهستم، که تصم

رها کردم!  تمامیمهکه چهار بار رمان نوشتم و همه رو هم ن  یبه طور کنمیم
 یحتملنش! یهم آخر  یدمن بود و شا یرمان رسم یناشوزشت اول ینآخر 

. یدمکش  یادز یاالن نه! سر اشوزشت سخت  یول یسم،ممکنه باز هم رمان بنو
بار اسمش رو عوض کردم. آغاز، خالصه، مقدمه و کردم. سه  یرایشبارها و
 بینید،یکه م  یزیچ  ینباشه که هست! ا  ینیکل داستان که قرار نبود ا  یمحتوا

تحمل کردم، تا  روز هست که شبانه  هایییهاش، حاصل سخت با تمام نقص
 .یسمپارت رو بنو یستتونستم دو

و با  ید، که لحظه به لحظه با من بودهاستشما خواننده یتشکر برا اولین
 ین! و دومیدداد یبهم انرژ گرفتم؛یکه ازتون م ییهاتون و نظرهاخوندن
و تا   شناسمشینم  یست، که گرچه به خوب ه  یزمعز   یفیشر   یننار  یتشکر برا

و  سیدهبه من ر  یلیهاش خو کمک  هایاز خوب  یکنول یدمش؛به حال هم ند
 .ینکمنار ی! مرسیونشممد

بوده   یقکه ال  یدوارمارزشمندتون شد. ام  یهانگاه  یمَاشوُزشت تقد  ینٓاخر   رمان
 باشه!


