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یرافرت بره اشرررتبراهش فکر كنرد، امرا از فکر نکردن بره آن هم برا اینکره دلیلی نمی

همه ممکن اسرت    كردداد و هر از گاهی كه فکر مییافت. آزارش میرهایی نمی
اش  باز هم خاطرهشد، اما اي دوباره خشنود میشوند، لحظه اشتباه را مرتکب آن

ي كناري داد. آن تکه از صرورتش كه به شریشرهآمد و آزاراش میسرراشش می
اش تکیه داد. گرماي برخاسرته  اتوبوس چسربیده بود، را كند و به صرندلی پشرتی

هراي از آن كفشسررروزانرد و بردتر یراه، پراهرایش را ماز كف اتوبوس و گرمی 
خورد تا اش میدرد سررزمین كوهسرتانی آبا و اجداديه گرمش بود كه بیشرتر ب 

بیرون آورد و زانوهرایش را بره پشرررت   آن راكویري كره اكنون درونش بود. 
تر شررد باز به این فکر كرد كه هی   صررندلی جلویی تکیه داد. پاهایش كه خنك

وجود ندرد كه دوباره به آن فکر كند. انسان جایزالخطاست   ايدهكننقانعدلیل  
و هر خطایی ممکن اسرت از او سرر بزند، اما باز ته دلش آرامش نداشرت. شراید به  

 خاطر دوري از خانه بود.

، ناشری از  از خانه دور شرده بود و این احسراسری ناشرناخته قدر این اولین بار بود كه 
آورد. حس كنجکاوي ظریفی كه داشررت و بارها  می  به وجود طرافش شربت محیط ا 

اما ؛ ها را بشرررنراسرررد وادارش كرده بود كه هر جور شرررده سرررفر كنرد و ناشرررنراختره 
كنون اش، مانع شرده بود كه این حسرش را ارضرا كند. ا هاي خودسراخته محدودیت 
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برآورده  یش هجده سررالگی رسرریده بود، آیا آرزو ها كه به بعد از گذشررت سررال 
زادگاهش داشرت. ي نسربتا  زیادي با شرد  در دانشرگاهی قبول شرده بود كه فاصرله می 

كه  بود  هایی براي اسررتقالل نسرربی و مجالی براي پیشرررفت  ی فرصررت در ذهنش این 
 تنگیدل ، جز مهیا بود  براي سربقت از زمان  چیز همه بود.  رؤیاهایش ي تحقق الزمه 

ي  اش بود. اكنون كره درون اتوبوسررری جرادهدوري از خرانواده خفیفی كره حراصرررل 
پیمود، دوسرت داشرت تماشایش كند. باز صورتش را  روح كویر را می خاكسرتري و بی 

توانسرت حدس بزند  كویر نداشرت، اما می اي از  ي اتوبوس چسرباند. تجربه به شریشره 
به آن چسربانده بود اي كه صرورتش را رشم اینکه شریشره ، علی كه هوایش گرم اسرت 

 بود.  نشین دل خنك و 

را به درونش راه  چیزهی كویر وسریع اسرت. انتها ندارد. م ل دریاسرت، اما موقر. 
اند. این پخش هاي شریبی كه تصررادفی در سررط  آن پخش شرردهنداده. جز بوته

هاي خار خشررك را گلوله تی كه باد بوتهشررود وقتر هم میتصررادفی، تصررادفی
كرد كره چقردر كویر خودخواه  برا خود فکر می پراكنرد.میكنرد و بره اطرا  می

ي زنردگی كنرد و نره اجرازهاسرررت. این موجود حریه نره خود شررراد زنردگی می
هرا هم م رل خود او  ولو شمگین. شرررایرد این بوتره دهرد،كردن بره دیگران را می

ي زنردگی كردن در اینجرا را اجرازه راحتیبرهفسررررده هسرررتنرد كره شمگین و ا
مانند دریاسرت، اما با  ؛ یابند. یا برعکس، شراید كویر، موجود سرخاوتمندیسرتمی

خورد و درونش  این حال روح زندگی در آن نیسرت. دریا شراد اسرت. تکان می
 ها جریان دارد.حیات ترینبزرگ

. كرد اذیتش می گرماي كف اتوبوس و البتهولر اتوبوس سررردي حاصررل از باد ك
توانسرت  میان سرردي و گرمی نمیهاي خشرك اتوبوس بود. بدتر از آن صرندلی

. درسرررت مراننرد گرمی و عظمرت كویري بود كره در ذهنش  برقرار كنردتعرادلی 
هاي  از سرردي و خنکی كوهسرتان توانسرت بگنجاند. ذهنش كه پر شرده بودنمی
برال پرنردگران در گوشرررش نجوا كرده بود،  در میراند برا آوازهرایی كره براد بلنر 
نبود با سرررکوت كویر و آوازي كه باد هرگز نتوانسرررته بود در میان  درکقابل
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هاي طالیی كویر هم زندگی  بالی وزیده و ایجاد كند. ممکن بود زیر انبوه ماسه
را  هاآنكه هنوز كسرری   ودرتوي رازآلودت هايداالنا چیزي شرربیه باشررد، ی

دید كه ریشرره از خاک بركنده و با  اي را میگاهی بوتهكشررف نکرده اسررت. گاه
اند  مانند چه اسرت كه همه از آن فراري؛ پیمایدسررعت باد، سرط  كویر را می

 كویر چگونه است كه هی  موجودي در آن نیست 

  یشتماشاكرد كه كرد. از انسان دعوت میها را طلسم میكویر جادو داشت. چشم
كند. كویر، انتهاي كویر یا شرراید عدم كویر. انتهاي آن چگونه اسررت  چگونه  

یابد  كاش وقتی اتوبوس وارد آن شرد، خوا  نبود كه ابتداي آن را پایان می
ها  ت كه زندگی باشرد و انسرانببیند. از جایی باید شرروع شرده باشرد. جایی هسر 

شرود. جررافیایی كه اند و بعد از آن كویر آشاز میهایی سراختهشرهرها و آبادي
حیاتی در آن نیسرت. این موجود، مررورتر از آن اسرت كه بخواهد كسری را در 

ي عظیم؛ جایی  سرال هنوز هم باكره اسرت. باكره هزارانحریمش راه دهد. بعد از 
ش  یانردک براي پیردایسرررت؛ مراوراا. پرایران دنیرا. شرررروعی انردکكره دیگر جرایی ن 
یابد تا شرود و ادامه میبازد. كویر آشاز میكم حیات رنگش را میپایان دنیا. كم

شرود. آنجا  به انتها برسرد. انتهاي كویر، دنیا پایان یافته و مرگ و تعفن آشاز می
اشرد. آري، كویر هم انتها  از كویر ب  بارترمرگ مراتببهجایی اسرت كه شراید باز 
كم آشاز  اما انتهایش كجاسرت  شراید انتهایش مانند آشازش اسرت. حیات كم؛  دارد
اند و زندگی  ها را سرراختهآ  اسررت و مردمانی كه آبادي سررویشآنشررود. می

ن آن را انسرا سرويكمهاي اما چشرم؛ نهایت نیسرتشرریان دارد. كویر هرگز بی
مانند دریا و آسرررمان. كویر محدود اسرررت و كشرررف ؛ بیندتها میان رگ و بیبز
 شود.می

صرداي جی  كودكی تمام تخیلش از كویر را براي لحظاتی فرو ریخت. فارا باز  
رو نگاه كرد. مسرافران یا خوا  بودند، یا هندزفري درون هسراكت شرد. به روب 

شاگردش.  ت راننده وي خفیف صحبآمد، جز صداگوششان. صدایی از كسی نمی
پدرش كنار دسرتش به خوا  رفته بود. خودش را جمع كرد. دوباره سررش را به  
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 كرانش برگرداند و محو كویر شد.چپ بی

رود و  فرو می رؤیاییكران به خوابی شرراید محدودم مرز انسرران از تماشرراي بی
مان نیز.  دریا و آسر  برد و ازیاسرت كه انسران از تماشراي كویر لذت م گونهاین

لذت  نه لذت نبود. تماشرراي كویر حس دیگري داشررت. دقیقا  مشررخه نبود.  
شراید داشرتن آن حس مربوب به كویر نبود و حسریسرت روییده از شربت و دوري  

از آسرمان و   شیربهكرانی از خانه، یا شراید احسراس ترییر در زندگی. تا به حال بی
لند  هاي ب اي چیز جدیدي بود. كوهسرررتانن ماسرررهكرادریا ندیده بود. این بی

نشینی  آذربایجان جور دیگر بودند. حس دیگري داشتند و شاید براي هر كویر
هاي بلند صرعود كند، همننان كه براي او كشرف  حس خوبی باشرد كه به او  قله

 نمود.كران كویر مطلو  میبی

روي ترابلویی در وسرررط  »فرزنرد كمتر، زنردگی بهترا این عین عبرارتی بود كره از 
گذرند  زي چند نفر از این صرحراي خشرك میكویر خواند. احمقانه بود. مگر رو

كره این ترابلو را بخواننرد  بره این هم فکر كرد كره آیرا كویر هم فرزنردي دارد  
تصررور كرد كه كویر  رطواینشررد این سررلالی بود كه ذهنش را درگیر كرد. می

اما چرا كویر ؛ باهت كویر و دریا را دانسرته باشردفرزند دریاسرت. شراید علت شر 
فرزندي نداشرررت  اگر كویر عبارت روي تابلو را خوانده باشرررد و به آن عمل 

 كرده باشد قطعا  فرزندي نخواهد داشت.

 »مادرت پشت خط با تو كار دارد.ا

وا  بیدار شرده بود. تا نیم سراعت قبل از آمدنش  این صرداي پدرش بود كه از خ 
درش هم كوچکش موي سرررر او را كشررریرده بود و دعوایش كرده بود. مابرادر 

اش بود كه داده بود. دعوا سرر عینك آفتابی تريكوچكمانند همیشره حق را به 
دانسرت كه برادرش آن را برداشرته و از سرر بازیگوشری گمش  شیبش زده بود. می

داشت وقتی به   دوستاما ؛  . مادرش گفته بود بعدا  برایش پست خواهد كردكرده
هاي روزانه  همین مشراجره تنگدلرود روي چشرمانش باشرد. حال دانشرگاه می

هراي آخر  شرررده بود. بیشرررتر از آنکره برا مرادرش صرررحبرت كنرد، ذهنش بره لحظره
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 آمدنش درگیر شد.

ها گذشرته  قبال  بارها از این جاده فرصرت نشرد به مادرش از كویر بگوید. مادرش
ون  معنی بود. همه كه قرار نبود ذهن شررلوشی چ براي او بی اسررت و افکار دختر

گفتند او  زد و بیشررتر به جایی خیره بود. همه میاو داشررته باشررند. كم حر  می
را كسرری گوش   هایشحر كرد. فکر نمی گونهایناما خودش ؛ افسرررده اسررت

آورد. با اینکه یهاي روزانه دختران به وجدش نمها و حرافیداد. شررروخینمی
داد. آیا  باور داشرت نیمی از او مرد اسرت و نیم دیگرش زن، اما كسری اهمیت نمی

خواهند چیزهایی را بگویند كه مشررول اسرت  و می گونهایني مردها ذهن همه
  طرفداري براي استماع ندارند

ي زنش بود كره مره بره نی  متعلق  اش تنگی دل كرد. این اگر پردرش نبود حتمرا  گریره می 
شرد  نصرف تقسریم می  گونه این با شرنیدن صرداي مادرش عایدش شرده بود. چرا او باید 

اند  این باید عمومیت داشرته باشرد. همه مایلند براي گونه زن نصرف مرد  آیا همه این 
اما بهتر بود ؛ لحظاتی نقش جنس مخالف را بازي كنند. این شرراید طبیعت همه اسررت 

كرد. چه او بزرگ شرده، اما هنوز هم به ي دخترش را درک می لحظه پدرش نیمه  آن 
اما پدرش یك مرد كامل اسررت. ؛ اسررت  تنگ دل آشوش پدرش نیاز دارد؛ اكنون كه 

كنند؛ یا شرراید پدرش  ها را درک نمی كه هرگز زن  ها آن زنی در وجودش ندارد. از  
 است   هم از تماشاي عظمت كویر به وجد آمده 

كرد كه نتیجه آزمون سررراسررري اعالم شررده بود و او باید  به روزهایی فکر می
اشرتیاق مسرتقل شردن، مکان  كرد. آن روزها، برگرفته از همانانتخا  رشرته می

خواهد درس بخواند سررد اسرت یا تحصریل برایش مهم نبود. مهم نبود جایی كه می
باشررد اما دور از خانه. جایی   هركجا خودش باشررند یا نه. زبانهمگرم، مردمش 

خواست پرواز كند و از اي كه اكنون میباشرد كه بتواند مسرتقل شرود. م ل پرنده
دانسرت كه روح  شرود. این شرروعی بود براي ترییرات بزرگ بعدي. می قفس رها

تواند با این چند سرال تحصریل قانع كند. خانه و خانواده برایش  سرركشرش را نمی
از  هاییمکانمانند آننه كه در آرزوها داشررت. عکس از ؛ شررده بود تکراري
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 پرداخت.می هاآنبه تماشاي  هاساعتنقاطی از دنیا كه هر روز 

كرد، اش افتاد. دستانش را باز میي دوران كودكیبراي لحظاتی به یاد و خاطره
داد كه دوید و اجازه میمی سررپرد و با آنهاي مالیم میگیسرروانش را به نسرریم

هراي لطیف كوهسرررتران و  وي علفزاربردنش را لمس كنرد. برارهرا برا پراهراي برهنره ر
اش دویده بود، گاهی زمین خورده بود و گاهی هم خارهایش  هاي پراللهدشررت

بود حتی تصرررورش در آن اتوبوس برا   بخشلرذتبره پرایش فرو رفتره بود؛ برایش 
لذت دویدن در كوهستان   ياندازهبههاي این كویر  ماسرهباد مصرنوعی كولر  آیا 

 داغ و پاهاي برهنه. هايشني خوبی باشد. باید تجربه بود 

اي توقف كرد.  روي یرك رسرررتورانم كنرار جراده سررررعرت اتوبوس كم شرررد و روبره 
پریده با یك درخت كهن خاكسرتري در دسرتش، وسرط كویر  رسرتوران زرد و رنگ 

  وش كرده بود. هر دو هم مرده بودند. دیگر چیزي نبود. روبه رویش تا چشرمجا خ 
هموار بود. از اتوبوس پیاده كه شرد وزش باد گرم كویر، سرردي بدنش    كرد می كار 

مراننرد  ؛ را احراطره كرد. براد گرم برایش ترازگی داشرررت. ترا بره حرال حسرررش نکرده بود 
 م فرق داشت. اش ه بادهاي خنك كوهستان نبود. حتی زوزه 

 پدرش از داخل رستوران آمد و گفت:

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

ي یك سرتون كه وسرط سرالن بود، جایی كه ي كولرآبی، از دیوارهجلوي درینه
مزاحمتی ایجراد نکنرد، سرررره قفس چوبی پرنرده آویزان كرده  كسهی براي 

كولر خواسررتند بپرند باد گاهی كه می كشرریدند و هر ازها جی  میبودند. پرنده
ي كوچکی بود كه درونش با  هاي قفس. پایین آن حوضرنهكوفتشران به میلهمی

هایی به رنگ سرفید، مزین شرده بود.  ي سربز و منقش به گلهایی با زمینهكاشری
متحرک قرمزش شرده بودند. جاي حوضرنه نامناسرب   هاينقشچند ماهی ریز نیز 
  اشنابسامانیوران ایجاد كند، نکه توازنی در سازمان چركین رستبود و بجاي آ

هراي چوبی كره مراننرد  كرده بود. دیگر چیزي نبود جز صرررنردلی ترزمخرترا 
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مسرافران، پریشران دور میزها ریخته شرده بودند. شرلوغ بود و سروصداي جمعیت  
تر هم شرده بود.  آزاردهنده هانشرینیركوو عرق  كردنیسرر  با بوي متعفن روشن 

خورد و شذایی كه از خانه آورده بود را ترجی   پدرش شذاي رسررتوران را نمی
پرداخت. دختر شذایش را كامل نخورد و از پدرش  اما باید بهراي میز را می؛  داد

 خواست كه بیرون باشد.

  خیره هادوردسرتو به  برش گرفت. كمی از جمعیت دور شردباد كویر دوباره در
كرد كاش  شرد. دوسرت نداشرت برگردد و دوباره سروار اتوبوس شرود. آرزو می

رسرد. ها بدود. قطعا  آخرش به جایی میتوانسرت تا آن دوردسرتآزاد بود و می
تر رفرت و بره دیوار برایرد آشراز و فرجرام داشرررتره براشرررد. كمی جلو چیزهمره

 ود جلب كرد:. صدایی پشت سرش، حواسش را به خ اي تکیه دادفروریخته

 »كویر قشنگ است، نه ا

دختر نگاهش را برگرداند و پسرر جوانی را دید كه روي سرکوي سریمانی متصرل 
اي داشرت كویر خیره شرده اسرت. پوسرت تیره هايدوردسرتبه دیوار نشرسرته و به 

 شش داده بود. پسر باز گفت:كهنه و گشادش الشري بدنش را پو هايلباسو 

 شود.ااست. هر مسافر شریبی با دیدنش جذبش می انگیزوسوسهر »كوی

 دختر پاسخ داد:

»آري كویر زیباسررت، م ل دریاسررت، اما صرردایی از خود ندارد. آرام اسررت و  
 شود.اهم می ترداشتنیدوست، وزدنمیگاهی كه باد 

 شوند.اموقع از سال، بادها بیشتر می. این وزدنمیهم باد »همیشه 

 دختر چیزي نگفت و پسر باز ادامه داد:

 ندارد. خشك خشك... .ا چیزهی »از كویر متنفرم. 

 دختر اما گفت:

شروم. كویر یکنواخت اسرت. چیزي ندارد. آرام. دارم عاشرقش می كمكم»اما من 
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 داشته باشد.اكوه و دریا نیست كه سروصدا  خیلی آرام. م ل

 اي ساكت ماند و دوباره به حر  آمد:پسر محو دوردست بود. لحظه

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

 دختر گفت:

كه تو  گونهآناما كویر جور دیگر زیباسرت. ؛ »شراید تو راسرت بگویی. زیباسرت
... حتمرا   ايكردهبه آن عادت چون همیشررره كنرارت بوده.  دركش نخواهی كرد.
 اهل همین جایی ا

 پسر پاسخ داد:

اما یك كویر دیگر. من در همان اتوبوسرری هسررتم كه تو هسررتی. ؛  »اهل كویرم
 . براي شفا... .ابردمیمادرم مرا به حرم امام رضا 

 كنجکاوي دختر آزارش دهد و ادامه داد:نگذاشت 

ي  ... نگاه كن... آن پرندهدهدمیامام رضررا شررفایم  گویدمی»فلج هسررتم. مادرم 
 زیبا... .ا

نزدیك شرد و   هاآنآورد به زنی تقریبا  مسرن در حالی كه ویلنري را با خود می
 :پسر گفتبه 

شراگرد هاش شرل شرده بود دادم ین. یکی از پی »بیا پسررم، بیا روي چرخت بنشر 
 راننده سفتش كرد.ا

دختر كمی عقرب رفرت و زن كره متوجهش شرررده بود لبخنردي زد حراكی از 
قدردانی براي مصرراحبت با پسررر فلجش. چر  پسررر كه به راه افتاد پشررت سرررش 

 فریادهایی زده شد و از مسافران خواستند سوار شوند.

 *** 

بتوانرد كنرار دختر   واردترازهكرد ترا آن پیرزن پردرش برایرد جرایش را عو  می
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شرریند. اهل همان كویر بود و خیلی پیر. دسررتش از جنس ماسرره بود. زمخت.  نب 
كویر جور دیگرند. حرفشران جور دیگر اسرت. با یك  هايآدمجور دیگر بود. 

نشررریننرد.  وس هم راحرت میزننرد. حتی روي صرررنردلی اتوب زبران دیگر حر  می
اند. دختر كمی خودش را جمع  از سرنگ سراخته شرده هادلیكه صرن انگارانگارنه

 كرد. صداي خراشیده و شمرده شمرده پیرزن رشته افکارش را پاره كرد:

 گوید.ا»اهل اینجا نیستی،... سفیدي دستانت این را می

 ه بود نگاهی انداخت و گفت:دختر به دستانش كه روي زانویش پهن شد

 »اینجا دانشگاه قبول شدم.ا

 ي تلخی كرد و گفت:ن خندهرزپی

»در این كویر  اینجرا جراي تو نیسرررت و برایرد بره همون جرایی برگردي كره تعلق 
 كشی... .اداري... تو اینجا خیلی سختی می

 كرد كه:دختر با خود فکر می

 هایمكالسریهماي از ه باشرد  عده»شراید سرن زیاد پیرزن مرز او را معیو  كرد
  به تركیه رفته هاآناند. حتی یکی از سریار دورتر رفتهبه جاهاي ب  براي تحصریل

و دیگري به انگلسررتان. حتما  سرررنوشررت من هم این بوده كه مدتی اینجا درس  
بخوانم. اصررال  شرراید من متعلق به همین كویر باشررم و عارروي از آن  باالخره  

 اي زیادي كسب كنم.اهتوانم تجربهیك تجربه بد نیست و می عنوانبه

بود. خودش هم سرررش را نگاهش به پیرزن افتاد كه با دهان باز، به خوا  رفته 
 به شیشه چسباند و به بیرون خیره شد:

هاي پریشران باد گرم صرحرا  توانسرتم سروار بر مو  بودم كه می   بال سربك   قدر آن ...كاش  » 
هاي  پاهایم را برهنه كنم تا داشی شررن   توانسررتم شرروم و تمام آن را فت  كنم. كاش می 

دویردم... روي  می   هرا كران بی كردم و ترا  كویر را حس كنم... آنگراه دسرررترانم را براز می 
 دم آن را، كویر را... .ا كر شلتیدم و حس می هاي نرم كویر می شن 
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این بود  خود یا برخال  آن؛ مهم نبود. مهمبه آرزویش رسریده بود، چه به میل 
كشرید و  كه اكنون در كویر اسرت و افق، روبه رویش. آفتا  مهربانانه شرعله می

كران آشوشررش بدود. او هم م ل هر انسرران  بی سررويبهكرد تا از او دعوت می
 دیگري مایل نبود برگردد و پشت سرش را ببیند.

اسررت به  خوي رسرریدن به آرزوها. یا نمیظهاي بود هیجانی و براي او لحلحظه
توانسرت. چیزي شبیه توهم بود و او در او  لذت آن. به  چیزي فکر كند یا نمی
اي داشرت كه بیشرترین  كرد، فرصرتی نداشرت و باید برنامهچیز دیگري فکر نمی

كرد؛ كلید طالیی را لذت را ببرد، اما سرررخت بود كه در او  لذت چنین كاري 
هرایش را درآورد. پراهراي  . كفشبرد و همین را هم كردایرد لرذت مییرافتره بود. بر 

اش را بره  كرد. روسرررريهرا را حس میمراسررره بخشلرذتداشی   خوبیبرهاش برهنره
كمرش بسرررت و گیسررروانش را به دسرررت باد سرررپرد، دسرررتانش را باز كرد و تا 

 .شت...چند لحظه پیش آرزویش را دا نه كهتوانست دوید. همان گومی

از  هراآني . همرهتركوچركبود و دیگري  تربزرگهرا تمرامی نرداشرررت. یکی تپره
؛ یافتمعنی می شراناندازهیك چیز تشرکیل شرده بودند؛ ماسره. پیمودنشران تنها با 
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اما باز هم یکی ؛ تر اسرت را كشرف كندمرتفع آنکهیعنی دوسرت داشرت بدود و 
، آرزوي  هاآني از قبلی بود، و اكنون بعد از تمام كردن همه تربزرگه بود ك

دیگري هم داشرت و آن آرزوي داشرتن بال بود تا آسرمان آبی كویر را هم فت   
 توانست راز ماوراي كویر را كشف كند...كند. شاید می

شررربیهی برایشررران  كسهی هرایی بود كره مراننرد دانره؛ بودنرد و گرمهرا نرم مراسررره
اش تعریف یرافرت. براز هم برایرد حس آن لحظره را براي دوسرررتران و خرانوادهنمی
امرا چگونره  مراسررره شررربیره چیسرررت  حس دویردن در گرمی نرم كویر را ؛ كنرد

د  شررربیه ان چگونه براي اطرافیانش بازگو كند وقتی آن را هرگز تجربه نکرده
هم نخواهد بود. آه.   هایشحر مشررتاق شررنیدن  كسهی  حتما نیسررت.  چیزهی 

اي. در آن لحظرات لرذت، جرایی براي راه دادن افکرار چره فکر عرذا  دهنرده
كرد. اي كره برایرد فقط بره لرذت فکر میي كهنره نبود. در آن لحظرهآزاردهنرده

توجهی اطرافیانش شرسرت و باز  افکارش را با خشرمی ریشره گرفته از خاطرات بی
ت كره بره چیزهرایی فکر كنرد كره یرار كویرسرررتران شرررترافرت. چره لزومی داشررر بره د

گیرند  او متصرور آزادیسرت و نباید فرصرتی كه ممکن اسرت تا آسرایشرش را می
 به سراشش نیاید را از بین ببرد. هاقرن

و لطافتی كه  آرامیبهكه  و داغ داشرررتنیدوسرررتها. آن موجودات ریز ماسررره
كنند.  ان باریك پاهایش گذر میاسرررت از میان انگشرررت نحصرررر به خودشرررانم
داشرتنی گرم، آشرنا كند. روي  خواسرت تمام بدنش را با آن ریزهاي دوسرتمی
اي به پایین دراز كشرررید. ابتدا به كمر و بعد به شرررکم. اندكی بعد از تپه هاآن

پایش را بیشرتر برهنه  هاي بدنش  ها میان تودهشلتید. چه حسری دارد لرزش ماسره
ها فرو برد. دستانش را نیز فرو برد و چشمانش را بست.  درون ماسهكرد و آن را 
این لذت عظیم اشرررباع خندیدند و كرد دوسرررتانش هم بودند. باهم میآرزو می

 شد.شده میانشان به عدالت تقسیم می

را كشرف كند و از آنجا   په ت  ترین بزرگ خواسرت و به سرمتی دوید. می  برخاسرت باز 
از قبلی  تر بزرگ ي دیگري، رفت باز تپره اما هرچه می ؛ جاهاي كویر را ببینرد دیگر 
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دویرد و برارهرا یرافرت. خسرررتگی برایش مفهومی نرداشرررت. براز روي دیگري می می 
كرد و هرا را بره هوا پرترا  می شلتیرد و مراسررره دویرد و انردكی نیز بره زمین می می 
كرده بود،  مکان نقل اي از آسرررمان ه خندید. آفتا  مهربان، به گوشررر ی اختیار م بی 
آنکه دختر از آن آگاه شرود. انگار او نیز دوسرت داشرت خود را شرریك شرادي بی 

 دوید تا به آن برسد. دختر كند و دختر انگار به سمتش می 

تر اریككرد. هوا تكم آسررمان كویر را ترک میآفتا  ناامید از وصررال دختر كم
كشررید. اكنون كویري از سررکوت او را احاطه  وزه میشررد و باد هم كمتر زمی

كرد و این شراید نشرانی از پشریمانی  كرده بود. ایسرتاده بود. به اطرافش نگاه می
كرانی كویر كره ترا همین شرررد. بیبود و پرایران یرك لرذت و آرزویی كره تمرام نمی
خواسرت  س دیگري داشرت. میچند لحظه پیش برایش لذت بود اكنون برایش ح 

كرد. هر تمام نمی ايگونههی شرود، یا چیزي شبیه آن. كویر خود را به  ترسرناک
كرد، باز همان بود رفت باز همان بود؛ كویر، و به هر سررمتی كه نگاه میچه می
كران بود. برخال   یرافرت. دنیرایی كره همره بعردهرایش بینهرایرت امترداد میو ترا بی
 شد.به همان ختم می جاهمهباري گرد بود. ، كویر به شکل فاجعهتصورش

ی افتاد كه بیرون رسررتوران او را دیده بود. شرراید  هاي پسررر جوان به یاد حر 
ي آشاز باشررد، پس بهتر بود كه همین جایی كه او شررروع كرده بود، همان نقطه

انتها.  نبود. باز هم بی نرود. ممکن بود به بیراهه برود. به عقرب نگراه كرد، چیزي
ن بود ترین راه ایحتی ردپایش هم محو شده بود. او در وسط كویر بود و منطقی

نبود كه به سرررمتش برود،  چیزهی اما ؛ كه راهش را ادامه دهد و به طرفی برود
جز نور طالیی آفترا . هرچره در اتخراذ تصرررمیمش براي رفتن بره سرررویی تر خیر  

هرایش را تنردتر كرد. دویرد. تمرامی رفرت. پس قردمتر مییینكرد خورشررریرد پرامی
هاي مزاحمش، دختر را خسرته كرد و  حاصرل شرده بود. ماسرهنداشرت و دویدن بی
خواسررت گریه كند اما وحشررت از بر هم زدن سررکوت كویر به زمینش زد. می

كنرد  این سرررلالی بود كره داد. او اینجرا چره میاجرازه چنین كراري را بره او نمی
توانسرت پیدا كند  پرسرید. تنها پاسرخ مبهمی كه میقبل باید از خودش می هاتمد
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بیرون   رؤیراتوانسرررت از امرا چرا نمی؛ بود رؤیرااتوبوس بود. در این بود كره در 
اسررت  گونهایندانسررت كه كویر بیاید  طاقتش به سررر آمد. گریه كرد. اگر می

اید كوتاه باشرد و  گفت لذت ب د آن شرود. با خود میكرد كه وارهرگز آرزو نمی
 ...شودمیبدیل به نفرت ت وگرنهدر او  به پایان پذیرد 

 *** 

ها را باز كند. باالي سررش سرقف توانسرت آن سرختیبهچشرمانش سرنگین بود. 
و چهرار   بود شرررده دوداندوداي قدیمی بود. وسرررطش به محیطی دایره گلیكاه

ریزي داشرت. دیوارهایی هم كه سرقف اتاق رویش ایسرتاده بود  هايترکكنجش 
اي از اتراق در گوشررره ترطر آنو ترک خورده بودنرد. كمی  دودانردودتیره و 
ي آن تکیره داده بود و پیرزنی كره جلو آن برا موهراي ي بزرگی بره دیوارهآینره

به آنجا آمده اسررت.  دانسررت آنجا كجاسررت و چگونه نمی رفت.سررفیدش ور می
حركتی كرخت  بود كه از بی  هاسرالخواسرت بلند شرود اما نتوانسرت. بدنش انگار 

ي فرتوت كرد، رویش را برگرداند. چهرهشررده بود. پیرزن كه به آینه نگاه می
 شسته بود پیرزن برایش آشنا بود. او همان پیرزنی بود كه در اتوبوس كنار او ن 

 اینجایم  مگر ما در اتوبوس نبودیم ا »اینجا كجاست  من چرا

این را دختر برا ترس گفرت. پیرزن نگراهی بره او انرداخرت، جوري كره گویی 
سرلاالت دختر بارها قبال  برایش تکرار شرده. پاسرخی نداد، برخاسرت و از اتاق 

و كنرارش یرك گلی در دل كویر بود ي كراهي پیرزن یرك كلبرهبیرون رفرت. خرانره
 هاسرتسرالرنگ سربز تیره كه گویی  پهن و بشردت به هايبرگدرخت كهن با 

و از كلبه بیرون آمد.   برخاستسبز بوده و گرمی آفتا  رنگش را مشدد كرده. 
كرد، حرداقرل اینکره چنرد درخرت  اینجرا كمی برا كویر چنرد لحظره پیش فرق می

امرا براز ذات همران كویر بود ؛ آن بیرون آمرده بود اي كره ازاطرافش بود و كلبره
و او موفق نشرررده بود از آن خار  شرررود. تنها امیدش همان زن پیري بود كه 

 رم بود.به او سرگ توجهبیاكنون 
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 »اینجا كجاست  من چرا اینجایم ا

لرزید پرسرید. پیرزن در این را دختر در حالی كه صردایش هم مانند دسرتانش می
 رفت گفت:ی كه به سمت چاه آ  میحال

 »برو بخوا .ا

 حالت تارع آمیزتري در صدایش بود: این بار

م... امرا بعردش...  »مرا سررروار اتوبوس بودیم. تو كنرارم بودي. من بره خوا  رفت
 ابعدش چه شد 

 پیرزن بدون آنکه سرش را برگرداند گفت:

 افتاده است وسط كویر ا ردهوَولَلمه»كدام اتوبوس  آن اتوبوس اآلن 

از او شررنیده بود و آن را به پاي كهولت زیاد او   سررروتهبی هايحر قبال  هم 
 گفت: ترقاطعیافت. باید پاسخ را می این باراما ؛ بود گذاشته

 ي مسافران كجایند ا»پس چرا ما اینجاییم  پدرم كجاست  بقیه

 كوتاهی داد: جوا  پیرزن

 اند ا»همه مرده

 گفت: كنانمنمندختر 

 ایم ا»یعنی فقط من و تو مانده

 جوا  داد: تركوتاهپیرزن باز 

 »نه ا

 را به هم فشرد و گفت: هایشدنداندختر 

ت رااي ب ي شروخی ندارم. اگر پدرم بفهمد كه مرا اینجا آورده»نه   من حوصرله
 گران تمام خواهد شد.ا
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حوصررلگی زیر لب شرشري كرد. دختر او  بیپیرزن چیزي نگفت یا اگر گفت از 
امرا پیرزن براز چیزي نگفرت. آرام بره سرررمرت كلبره رفرت و  ؛ را دیوانره خطرا  كرد

هاي  بیرون آمد و به سرررمت آشل رفت. آشل فقط از جنس بوته دسرررت به قابلمه
شرررده بودنرد. دختر دوبراره تعقیبش كرد.  تلنبرارهم خرار انبوهی بود كره روي 

دختر را بدهد   هايسرلالخواسرت جوا  پیرزن اما اخم درهم كشریده بود و نمی
 را بارها شنیده است. هاآنجوري كه انگار 

 :ترمهربانو  ترآرامبا لحنی  این بارشروع كرد به حر  زدن و  دختر باز

اي  شرراید قصرردت »گفتی اتوبوس تصرراد  كرده  پس چرا مرا به اینجا آورده
كردي من به هوش  اي مادر من. باید صربر میاما اشرتباه كرده؛ كمك به من بوده

گردد... برگردم و پردرم را ببینم. او دنبرال من میبیرایم. من اكنون برایرد سرررریع 
 كنم.اخواهش می

  هراآنبره سرررمرت  ي كوچکی از بزهراكرد. گلرههرا نگراه پیرزن بره دوردسرررت
خواسررت آماده ورود گله آمدند. پیرزن سرررعتش را بیشررتر كرد و انگار میمی

  این بار شرود. دختر باز در اضرطرابی بیشرتر و دوباره سرلالش را پرسرید. پیرزن
 ایستاد و گفت:

فرق دارد. من هم  زچیهمهاي. اینجا دیگر دنیا نیسرت. »پدرت مرده. تو هم مرده
 خواهی چگونه برگردي دختر احمق اایم. میام. همه مردهمرده

اما ؛ بیرون بیاید. پیرزن گفت كه او مرده اسررت رؤیایشتوانسررت از چرا او نمی
اسرت  این تصرورش از مرگ نبود. این مانند خوا  اسرت یا چیزي   چطور ممکن

  هايحر توجه به اما نه در حد مرگ. دختر بی؛ شبیه آن یا چیزي فراتر از آن
 واهی پیرزن فرتوت گفت:

 ایم اي ما مردهخواهی بگویی در یك تصاد  همه»یعنی می

 به دختر داد و گفت: آن رادست بیرون آمد. هپیرزن داخل اتاق شد و آینه ب 
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 ام، قبل از تو... خودت را در آینه ببین.ا»من قبال  مرده

... امرا چیزي در آینره نبود.  اشچهرهدیرد  اگر برایرد خود را در آینره میا چر
دختر جی  كوتاهی كشررید و آینه را به زمین انداخت. پیرزن با صررداي بلندي  

 دن كرد و گفت:شروع به خندی

 كنم خودم را درون آن پیدا كنم...اهاست كه سعی می»من سال

 ر فاا پینید.ي پیرزن ددوباره صداي بلند خنده

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

دانسررت چه كند. دنیا  فري به پیرزن انداخت و پاسررخی نداد. نمیندختر نگاه مت
اي  شروخی بود، شروخی بسریار زننده هاایني ا آمده بود. اگر همهبرایش به تنگن

آن بیرابرد و اگر  تر راهی براي رهرایی ازبود كره برایرد هرچره زود رؤیرابود. اگر 
 مرگ بود...

ي داغ برایش  ي باد. ماسررهآن. از زوزه دوردسررتاز كویر وحشررت داشررت. از 
بدود.   هاآندوسررت نداشررت با پاهاي برهنه روي  شررده بود. دیگر آزاردهنده

تبدیل شرده بود. دختر  نمود به تنفر و خوشرایند می بخشلذتچیزي كه برایش 
مید از جسررتن راه رهایی نشررده بود و از پیرزن خواسررت تا محل تصرراد  اما ناا

 اتوبوس را نشانش دهد...

 *** 

آورد كه از كجا شررروع كرده یاد نمیهمه جاي كویر برایش ناشررناخته بود. به 
  رفت كه پیرزن اشراره كرده بود. دویدنهمان سرویی می بود. به هر حال باید به

سرابق نبود كه با اشرتیاق به  آور بود. م ل كویر در این صرحراي عظیم برایش رنج
ي حركت را به او  ربودند و اجازههاي ماسرره پایش را میآن پا گذاشررت. توده

اما تا ؛ لذت ببرد  شررانگرمیكردند كه از ها باز از او دعوت می. ماسررهدادندنمی
هاي كویر و  رفت به شلظت ماسرهجلو می دختر هر چه كی  لذتی نداشرت دیگر.
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كرد كه مسررتقیما  به قلب كویر شررد. با خود احسرراس میترس دختر افزوده می
او را مجبور كرده بود كه فقط  ي عجیب رود  اما ترس از برگشت به آن خانهمی

  سرررختیبرهرویش دیرد. آفترا  هرا را روبرهي عظیمی از مراسرررهپیش برود؛ تپره
ز باالي آن شرعله بکشرد. امیدوار شردن به دنیاي پشرت تپه احسراس  انسرت اتومی

 توانست از كویر رهایی یابد.خوبی بود  شاید می

داد. چگونه امکان داشررت كه او مرده باشررد  به همین هاي پیرزن آزارش می حر  
 ها باشد، نه در این كویر مرده. باشد باید او در آسمان  گونه این راحتی  اگر 

دوسررت داشررت كه تمام خاطرات كویر را بعدها مکتو  كند. آن پیرزن و آن  
  هايحر تر از تر و شرررنیدنیجذا  هایشحر ي عجیبش را  شررراید این آینه
 كه دوستانش هم آن را باور نکنند. هرچنداش باشد. گذشته

ر داغ نبود و باد  رسررید. دیگر آفتا  كویي شررنی میكم به نوک قلهداشررت كم
ي بود. باالخره به او  رسررید و توانسررت  انگیزي هیجانوزید. لحظهمالیمی می
اما فقط همان را دید؛ دوردسرررت  چیز دیگري نبود. نه  ؛ ببیندها را دوردسرررت

وسریع   قدرآنم ل هم بود. آنجا  جاهمهاي، نه اتوبوسری و نه حتی تفاوتی. جاده
توانسرت به انتهاي آن  كرد باز نمیی میها هم راهپیمایا و شرببود كه اگر روزه

دانسرت. فقط  ه كرده باشرد  نمیبرسرد. چه دلیلی داشرت كه پیرزن به اینجا اشرار
 دانست كه یك راه برایش باقی مانده است، بازگشت این را می

ي  داصر  شرد می گر پیرزن بود. گله نزدیك بود و اي نشرسرته بود و نظاره دختر گوشره 
شررده بود و جوري به دختر نگاه   تر عبوس ي بزها را شررنید. پیرزن اكنون زنگوله 
 انگار با رفتن او چیز بزرگی را از دست داده است. گفت:  كرد كه می 

آینرد.  »همین طور آنجرا ننشرررین و عزا نگیر. برخیز و بیرا اینجرا... بزها اكنون می
 شم.اباید كمکم كنی تا شیرشان را بدو

 فت:پیرزن گ هايگفتهبه  توجهبیدختر 

 »اتوبوس كجا تصاد  كرد ا
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 پیرزن گفت:

 آید كه من یادم بیاید ... مگر تو یادت میدانمنمی -

 كردي كار میهپس اگه تو قبال  مرده بودي در آن اتوبوس چ  -

 بیایم اینجا  خواستممی -

 دهی   نمیا بیشتر توضیاز كجا  چر -

 چه از قبرستان، اصال  به تو  -

 پس چرا من را آوردي اینجا  -

 توانی اآلن برگردي. كسی مانعت نیست... .خب می -

 ي بزها اشاره كرد و گفت:بعد به گله

 »پسرم آمد. حتما  خسته شده.ا

ل به زردي ي مای توانسرت از آن پسرر كمك بگیرد. پسرر، كوتاه بود و پوسرت تیره می 
، با این حال هنوز هم  ها به ارث برده بود اش را از ماسررره داشرررت كه به گمان زردي 
ي  داشرت. هر چه بود دختر باید چاره سروختگی آفتا  روي صرورت و دسرتانش آرار 
شررد. پسررر كرد شرراید كارسرراز می این پسررر التماس می كار را از او بخواهد. اگر به 

چاه آ  رفت تا آ  بیرون بکشرررد. سررررش  طر  به  ایید پ می زیرچشرررمی دختر را 
دیگر بود چشررمانش چپکی به دختر  طر  به همیشرره باال بود و در حالی كه سرررش 

مالمت كند. تند   كرد جوري كه انگار منتظر اسررت دختر قیافه و تیپ او را نگاه می 
او  طر  بره درنرگ نکنرد. دختر بی  توجره جلرب كرد نگراهش رفرت و سرررعی می راه می 

 دوید و با اشتیاقی كه اندک امید آزادي در آن بود، گفت: 

نگفت.   چیزهی شرود برایم توضری  دهید كه اینجا كجاسرت  مادرتان كه »آقا می
ام اینجا. راه برگشررت را هم بلد نیسررتم. آقا  آمده چطوردانم من... من اصررال  نمی

 ت.ا... من باید برگردم... كارهاي مهمی دارم. پدرم منتظر من اسكمکم كنید
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 پیرزن نگاه تندي به دختر انداخت و گفت:

بینی كه خسرته اسرت  تازه از راه رسریده. اآلن هم كه شرب اسرت. صرب   »مگر نمی
 برد.اكه شد تو را می

 پسر سرش را پایین انداخت و گفت:

 یم.ارسایی نمیاست. به ج  دیروقت»درست است، 

 دختر با چشمانی كه بیشتر حالت التماس داشت گفت:

»امرا من برایرد همین امروز پردرم را ببینم. اگر او مرده براشرررد، برایرد اجرازه دهیرد  
 كنم... .اي او را ببینم. خواهش میجنازه

 *** 

هن نشررسررت و به شرو  آفتا  خیره شررد. به گذشررته فکر كرد، زیر درخت ك
ي  وبوس را مرور كرد. برایرد چیزي بره یرادش بیرایرد. از صرررحنرهاتفراقرات درون ات
کن نبود. تصررادفی در كار نبود. آن پیرزن او را دزدیده اسررت.  تصرراد . نه. مم

ش  آشررکاري به ذهن چیزهی حتما  چیزي به خوردش داده و مسررمومش كرده. 
بیند  این اما آن آینه... اگر نمرده پس چرا خودش را در آینه نمی؛ رسررریدنمی

هایی فکر تر رفت. به روزپیرزن اسررت... به كمی گذشررته هايطلسررمهم حتما  از 
گذشرت تا موفق شرود وارد دانشرگاه دلخواهش كرد كه باید از سرد كنکور میمی

ترسررید. این در باورهایش بود. ولی نمی از آنكرد.  شررود. به مرگ هم فکر می
باشرررد. حاال كه زمان مرگش فرا رسررریده، حس   هگون اینكرد كه فکرش را نمی

توانسرت  اما باز در منطقش نمی؛ شرد اسرمش را ترس گذاشرتدیگري داشرت كه می
قبول كنرد كره مرده اسرررت. امکران نرداشرررت. او نمرده بود و برایرد این را اربرات 

  انسرت بهتو. میدربیاوردتوانسرت از تمام ماجرا سرر د. فردا صرب  زود میكرمی
پلیس اطالع دهرد. اگر این مرادر و فرزنرد او را دزدیرده براشرررنرد حتمرا  اجرازه 

اما چرا پیرزن اجازه داده بود كه ؛  نخواهند داد كه او از این كویر خار  شرررود
ا پیدا نخواهد كرد. دنیاي عجیبی بود دانسرت كه راه فرار راو برود. شراید هم می
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او را خواهند   هاآننمرده بود، حتما   ه بود. اگر هماو را ترسراند شردتبهو همین 
. پدرش... تصور اندكردهكشت. دیگر مسافران را هم حتما  به طریقی سر به نیست 

 كرد.اش میكشته شدن پدرش دیوانه

شرررد. کور، این اولین صررربحی بود كره زود از خوا  بیردار میاز روز كن شیربره
جایش نشرسرت و به پسرر خیره شرد تا بیدار    و سرر برخاسرتتر پیرزن نبود و دخ 

اما تا آفتا  زبانه نکشرید او بیدار نشرد. آفتا  كه بیدار شرد پسرر از اتاق ؛ شرود
ه سرمت چاه آ   تلو ب بیرون آمد. دختر اكنون زیر درخت نشرسرته بود. پسرر تلو

كرد و  رفت و سررطل مخصرروص چاه را رها كرد و خودش سرررش را داخل چاه 
  رؤیايي سریاهی چاه شرد. دختر نگاهش به پسرر دوخته شرده بود و در سرر خیره

اي توجهش را بره خود  امرا بیشرررتر از آن بز قهوه؛ پرورانردرهرایی از كویر را می
جلب كرده بود كه از اول صرب  چشرم از دختر برنداشرته بود. نگاه نافذي داشرت 

عادت كند. حركت   هاآنخواسرت به یو عجیب و این براي دختر عجیب نبود. م
 آشل نگاه دختر را متوجه خود كرد و رو به او گفت: سويبهپسر 

 ا»برویم  

رمق صربحگاهی به او انداخت. بعد قسرمتی از برگشرت و نگاه بی آرامیبهپسرر 
ت  یکی بیرون آمدند و به سرمهاي آشل را كنار زد. بزها با اشرتیاق و یکیبوته

صرحرا روانه شردند. پسرر هم به دنبالشران به راه افتاد و به دختر اشاره كرد تا او را 
 اي اشاره كرد و گفت:ن بز قهوههمراهی كند. دختر برگشت و به آ

 آید ا»آن بز نمی

 پسر نگاه كوتاهی به بز لنگ انداخت و گفت:

 برایش.اآوریم تواند بیاید. بوته و خار از صحرا می»پایش شکسته. نمی

 دختر خندید و با تردید گفت:

 گردم اآوریم   من كه دیگر برنمی»می
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ي خوبی نبود. دختر باز  داد. این شراید نشرانهپسرر جوابی نداد و به راهش ادامه 
 پرسید:

 گردم، درست است  ا»من برنمی

 ترآرامگردد و دختر كره كمی پسرررر چوپران، دختر را متقراعرد كرد كره او برنمی
 شده بود باز گفت:

 گفت.ا»مادرتان، دیروز چیزهایی می

 پسر باز چیزي نگفت.

 دختر گفت:

گفرت كه قبال  مرده  حتی  اي   مادرت كه میدار اسرررت. تو هم البد مرده»خنرده
دانی كره اگر مرا دزدیرده براشررریرد عراقبرت  ام. خودت میگفرت كره من هم مردهمی

اگر مرا به    دهممیسروزد. قول حالت می خوبی نخواهد داشرت. تو جوانی. دلم به
ام  جایی برسران كه بتوانم با خانواده شرهر برسرانی، از تو شرکایت نکنم. فقط مرا به

 تماس بگیرم.ا

 پسر كمی سرعتش را كمتر كرد و گفت:

 كنی ا»خودت چه فکر می

 گفت:  تر آرام دختر با حر  نزدن از پسر خواست تا توجیهش كند. پسر با صدایی 

 »دستانت را بگذار در دستانم... .ا

ترسرری كه مملو از سرررنوشررتی نامعلوم در دختر كمی از پسررر فاصررله گرفت و با 
 لحظات آینده خواهد بود، گفت:

 كنم راحتم بگذار. مرا به شهر برسان... الاقل به جاده.ا»نه. خواهش می

كرد كه پسرر ممکن یپسرر باز حرفش را تکرار كرد. دختر داشرت به این فکر م
شررب كاري اما چرا دی؛ با  میلش نیسررتاسررت از او چیزي بخواهد كه اصررال  
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از ترس مادرش بوده. نبراید به دسرررت آن چوپان گنردمی پوسرررت  حتمرا نکرد  
امرا بره كجرا  كمی ؛ افتراد. تنهرا یرك راه برایش براقی مرانرده بود. فراربردقواره می

رفت. دختر  به او پشرت سرر بزها راه می توجهبیدوید تا مشرر  به تپه شرد. پسرر 
رو به پسر كرد و مواظب حركات او شد. آرامی پسر كمی امیدوارش كرد. دختر  

 ي ایمنی از پسر دور شده بود، با صدایی بلند گفت:كه به فاصله

 گویی  ا»هی  معلوم است چه می

درسرت  كرد. حدسرش بایدتر تکرار شرنود و باز بلندفکر كرد پسرر حرفش را نمی
گذاشرت چه باید  اش شررب میاند. اگر پسرر براي آزاديباشرد. حتما  او را دزدیده

  پسرررر چوپانكرد   معلوم هم نیسرررت كه بعدش به او اجازه بدهند كه برود. می
 آنکه چشم از جلوي پایش بردارد گفت:بی

 »سعی كن من را بزنی.ا

 ده بود گفت:تر ایستامحتابدختر كه همننان از او دورتر و 

 »چرا باید این كار را بکنم ا

 پسر گفت:

توانیم همردیگر را لمس كنیم. تو دیگر توانی مرا بزنی. من و تو نمی»چون نمی
بدنی نداري كه لمس شررود. تو اكنون فقط یك تفکري. یك اندیشرره. یك روح  

 ادي نیست.اینجا م. دنیا اجدا شده اشواستخوانیپوستكه از كالبد 

 هاي پسر فکر كند، گفت:آنکه بخواهد به گفتهدختر بی

 بینم. ببین این منم. این پایم است و این دستم.ا»اما من خودم را می

ي سررررش را پر زمران برا سرررلالش، بخرارهرایی از تفکرات مبهم، جمجمرهامرا هم
 ببیند. كرد كه چیزيمیكرد. بعد به بدنش اشاره كرد. پسر به عقب نگاه ن می

ي تو اسررت نسرربت به خود و بدن خود. تو ، تصرروري از گذشررتهبینیمی»آننه 
ي تو اسررت كه دنیاي اطرا ، من و بدن خودت را تجسررم  نیسررتی. این اندیشرره
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 كند. من نیز عاوي از این دنیا هستم. پس دیدن من هم منطقیست.امی

 دختر گفت:

 كلکی در كار بود اندیدم  چه  »چرا من خودم را در آینه

 پسر پاسخ داد:

 »هی  كلکی در كار نبود.ا

 پسر سري تکان داد و باز ادامه داد:

تر برا دنیراي پیرامونرت  راحرت گونرهاین»بهتر اسرررت زودتر برا مردنرت كنرار بیرایی. 
؛ گویم كنار خواهی آمد... براي من هم سرخت بود كه باور كنم. آن اوایل را می

 یعنی مجبوري باور كنی.ا؛ ا باور كردمما

اي كه دختر رویش بود رد شده بود. دختر آرام از تپه  اكنون از تپه پسر چوپان
 كرد.و پشت سرش تعقیبش  پایین آمد

توانسرررتی این كرار را بکنی. اكنون برا فرار كردن،  »گفتم دسرررتم را بگیر چون نمی 
 گویم.ا را. من به تو دروغ نمی   هایم حر  تر است باور كنی  دهی. به خودت را آزار می 

همننان توجهی به پشررت   پسررر چوپاناما ؛ خیلی كم شررده بود آن دوي فاصررله
سررش نداشرت. دختر به او رسریده بود و سرعی كرد پیراهن پسرر را از پشرت سرر 

 بکشد. نتوانست. چیزي به دستش نیامد. پسر گفت:

 مسم كنی.اوانی لت»نمی

وا  ایسرتاد. دوباره دوید به سرمت پسرر و دسرتش را وها   سرر جایشدختر اندكی 
 باز همان شد كه قبال  شده بود. پسر گفت: اما؛ به سمت او دراز كرد

 طور.ا اي و من هم همین»این بدین معنی است كه تو مرده

 ه بود گفت:ره كه برایش ماندامید زندگی دوبا يماندهتهدختر با 

 باشد چه  ا رؤیا»اگر این یك 
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 پسر گفت:

 بمانی. رؤیاباید در این  -

 مرده پدرم هم  -

 گفت.پیرزن این را می -

 بینم پس چرا روح او را نمی -

آینرد و  ي زیرادي می، دنیراي بزرگی اسرررت. هر روز عردهاینجراشرررایرد ببینی.  -
 روند.می

 شود از اینجا بیرون بروي   پس یعنی میوند...رمی -

برسد  آري، اما نه به جایی كه تو فکر كنی. م موران احاار روح... وقتش كه  -
رویم كره  كننرد براي همیشررره. بره جرایی میآینرد و تو را احارررار میمی هراآن
 از آن خبر ندارد. هنوز كسی نتوانسته از آنجا خبري بیاورد. كسهی 

 دانی را از كجا می هااینتو  -

د. باید  گویناینجا، در این دنیا شرایع اسرت. همه می هاایندانیم. همه این را می -
شرررود كه تا ابد اینجا بود. در این كویر. حتما  پایانی درسرررت باشرررد وگرنه نمی

 گویند دنیاي بهتریست.دارد. می

شرد. تبدیل می رنگخاكسرتريبه خاک سرفت و  كمنرم زیر پایشران كم هايماسره
می دورتر، هاي خشك بیشتر بودند. كتر از جاهاي دیگر بود. بوتهكمی متفاوت
شرد كه خشرك شرده بود. پسرر سررعتش را كم كرد و  ي آ  دیده میجاي بركه
 گفت:

 مناسب است.ا شانسایهشود نشست. هاي بزرگ، می»زیر آن بوته

دراز كشرررید. دختر اما ننشرررسرررت و با تردید و   هاآند رفت و زیر یکی از وخ 
 ناامیدي گفت:
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 ام.ا»باید رابت كنی كه من مرده

 پسر گفت:

 كند.ا»گذر زمان كار مرا راحت می

 دختر كه دوست نداشت بنشیند، گفت:

   باشد.اام را. آن اتوبوس. باید نشانی از آن تصاد»جاده را نشانم بده. جنازه

 پسر گفت:

 تواند از اینجا خار  شود.انمی كسهی »

 دختر با صدایی بلند و تهدیدآمیز گفت:

دروغ گفتی. تو گفتی مرا برا خود از این دنیرا خرار    بره من. تو گوییدروغ»تو 
 خواهی كرد.ا

 گفت: آرامیبههاي دختر نگاه كرد و پسر به اشك

كردم ترا بتوانم توجیهرت كنم و برا تو تو را برا خودم همراه می جوريكیر »برایرد 
كنی. من نیز وقتی  حر  بزنم و متقاعدت كنم كه دیگر آن نیسررتی كه فکر می

شرررد. حتی اكنون نیز  براورم نمی هرامردتآمردم اینجرا، یعنی وقتی كره ممردم، ترا 
ام و این روح من مردهردم كره قبول كزمران  مروربرهشرررود امرا گراهی براورم نمی

خواسررتم اسررت كه در این كویر وحشررتناک سرررگردان اسررت. من هم مانند تو می
اما نشرررد... باید به اینجرا عادت كنی. به تمرام روزهاي  ؛ برگردم به دنیراي واقعی

شوم، . زمان و مکان معنی ندارد. من هر روز كه از خوا  بیدار میاشتکراري
شرررود كره زمران معنی می گونرهاینكنم. قبرل را تکرار میي تکراري روز كرارهرا

ات را پیدا كنی دهد؛ با تکرار  تو هم سررعی نکن كه جنازهخود را از دسررت می
ي چنین كاري را نداري... راسررتش را بخواهی من افتادم توي چاه  چون اجازه

ه. از آن  انرداخرت توي چراو مردم. یکی هلم داد. مطمئنم. یکی من را هرل داد و 
كنم امرا هی   موقع ترا اكنون، هر وقرت هر چراهی كره بیرابم، داخلش را نگراه می
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  جاهمهپیند. ي باد اسرت كه در عمق چاه میام نیسرت. فقط زوزهخبري از جنازه
كنی. م ل خیلی چیزهاي  اما به آن عادت می؛ كندهسرت. اوایل آدم را عصربی می

 ... به تکرار.اچیزهمهكنی... به دیگر... عادت می

 گفت: تريآرامدختر با صداي 

ام  گویی دنبرال جنرازهبره من می وقرتآنگردي، ات می»تو هنوز دنبرال جنرازه
 نگردم  ا

  طر بهیش گذاشته بود را هاچوپان، چیزي نگفت و تکه چوبی كه الي دندان
 سید:دیگر چرخاند. دختر باز پر

 »مادرت چگونه مرد ا

 پسر گفت:

 كند من پسرش هستم.ا»او مادر من نیست. فکر می

اش به آن  سررلاالت دختر بیشررتر هم ادامه داشررت. باید تمام راز ورود ناخواسررته
 د. جز اینکه به خود بگوید:نبو چیزهی اما ؛ كردكویر وحشتناک را كشف می

 یابد.اپایان می زوديبهكه ابوس است فقط یك ك هاایني »همه

توانسرت داشرته باشرد. حتی خود نیز باور  ترین توجیهی بود كه میاما این احمقانه
اي هم نداشرت كه وضرعیت موجود را اما انگار چاره؛ نداشرت كه در كابوس اسرت

. دیگر نوعی مرگ قبول كند. شراید هم حق با آن پیرزن و پسرر باشرد عنوانبه
آشرکارا در میدان بود. جز   چیزهمهدانسرت از پسرر چه سرلالی بپرسرد. گویا نمی

 انبوهش را از خود بپرسد. هايسلالاینکه به ذهن پریشانش پناه ببرد و 

احسراس ترس كمتري داشرت. از دیگر جاهاي  در محیطی كه اكنون در آن بود، 
دید و نشررانی از حیات. هرچند به  بوته می آن كویر بهتر بود. الاقل اینکه چند

 وسعت محدود.
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كم به وضرع  شردند و دختر كمپشرت سررهم تکرار می معنیبیهاي روزها و شرب
كرد؛ با آنکه هرگز آن را نخواسررته بود. روزها را با پسررر به  موجود عادت می

كند، تنها به این دلیل كه سراعاتی را  اشهمراهیچراي بزها آمد تا در صرحرا می
ویر را توانسرت جاهاي بیشرتري از كبخصروص آنکه می از آن پیرزن دور باشرد.

هرا در كویر راجع بره  كشرررف كنرد و بهتر از راكرد مرانردنش در آن خرانره بود. آن
سررگرمش كند. زندگی و   هاسراعتتوانسرت كردند و این میصرحبت می چیزهمه
ي جدید. شررراید بهتر اسرررت نامش را زندگی نگذاریم. گذران وقت. این تجربه

یف چیده شررده بود و چیزي به نام بهتر اسررت. در این دنیاي جدید بسرراب تکل
آرزو و هرد  وجود نرداشرررت. آنجرا فقط تکرار بود، ترا زمرانی كره خودش هم 

اشرت. زبانش را فهمیده بود و این دانسرت. اینك كویر برایش معنی دیگري دنمی
ها تر شررده بودند و شررنكرد. بادهاي داغ مالیمتر میزندگی را در آنجا سرراده

گفت كه عادت خواهد كرد. كرد. او میهاي پسررر فکر میر . گاهی به ح تررام
قبول خواهد كرد كه مرده است و راهی جز این نیز ندارد. گذر زمان، زودتر از 

كرد پایبندش كرد. پایبند به قبول اینکه هی  راهی براي کرش را میآننه كه ف
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لش را آنجا  آنجاسررت و باید خود و آما سرررنوشررتشخرو  از آن كویر ندارد. 
 گفت:بسازد. پسر جوان می

و   ي زنردگی در اینجراسرررت. زبران، آدا »برایرد زبران كویر را فهمیرد. این الزمره
فرهنگ كویر  د فراموش كرد و زبان و آدا  وهایت را بایرسرروم حتی گذشررته

را یراد گرفرت. آننره در ذهن داري، تمرام خراطرات و تمرام تعلقرات بره گرذشرررتره را 
اي و كه هسررتی، از كدام یندازي. نباید فکر كنی از كجا آمدهباید به كناري ب 

خون در رگ تو جریران دارد، اینجرا برایرد قبول كنی كره هر چره گفتنرد  
ات  كند و گذشرتهقبول كنی... اینجا كویر براي تو نام مشرخه می وچراچونبی

هرا زیر ي اینهمرهدهرد و آنکره زبران خودش را یرادت می ترمهمنویسرررد و را می
نظر سررلطان كویر، باد اسررت. این باد اسررت كه به هر طر  وزید، كویر را هم به  

كند. این جا میبهك را جاهاي بزرگ و كوچ ها و تودهبرد. تپرههمران سرررمرت می
هاي ماسره  هي دور تا به حال. نباید اجازه دهد تودسریاسرت باد اسرت. از گذشرته
ي این تفکرات را براد در ذهنرت خواهرد كراشرررت. یرك جرا بمراننرد... . تخم همره

را ماننرد من  هاایني آنکره خود بدانی، روزي خواهد رسررریرد كه تو نیز همرهبی
 قبول خواهی كرد.ا

را یاد گرفته بود. حتی او كه از جاي سررردي آمده   هاایندختر نیز تا حدودي 
از آن به اینکه مرده اسرت، عادت  ترمهمبود به گرماي كویر عادت كرده بود و 

آمرد. مرده اسرررت. هی  آزادي نردارد و  كنرار می راحتیبره چیزهمرهكرده بود. برا 
نیسرت كه او   چیزيهی ل نیسرت. مسرئو چیزهی ه در قبال این برایش یعنی اینک

نیسرت كه او را به وجد آورد. زندگی همه یکنواخت اسرت   چیزهی را بیازارد و 
كم در مانند تفکراتی، كم هاایني و هی  ارري از اجبار نیسرت. بقول پسرر، همه

 ذهن دختر ریشه دوانده بود.

بود اكنون نیسرررت. چرا برایرد گرمرا برایش  آزاردهنرده ا برایش ابترد گرمرایی كره 
در آن دنیا وجود ندارد كه او  چیز هی  داند آزاردهنده باشرد وقتی كه خود نیز می 

اي  كه به اعماق نیسرتی سرقوب كرده اسرت. بد، وا ه  مفهومی   آزاردهنده؛ بمیراند را 
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اختیرار  مرگی بود كره بی  ي این ترییرات نراشررری از شرررد. همره كره در ادبیراتش حرذ  
برایش رقم زد این بود كه از وقتی كه به رسرررم   آننه تجربه كرد. آن دنیراي عجیرب 

آن عرادت كرد، هرگز دوبراره بره این فکر نکرد كره چرا مرده اسرررت و چرا نبرایرد بره 
یی كره متفراوت بود و زنردگی سرررابق فکر كنرد. از نظر او این نیز یرك دنیرا بود. دنیرا 

 بعد از ورودش به آن دنیا، تنفر سابق را نداشت.  ها مدت دختر، 

  چیزهمهشرد. زد كه انتهایش به آن دنیا ختم میپسرر همیشره از چیزهایی حر  می
ا بود و تا آن  شررمولهمه. یك چیزي بود كه »شرردمیناخواه به همان ختم خواه
از سرراكنان آن كویر، مشررابهی براي وصررفش نیافته بودند، اما  كدامهی لحظه 

شد و آن چیزي  می ي جهات آن دنیا به همان ختمهرچه بود چیزي بود كه همه
نبود جز خود همان دنیا. هرگز پسرر در برابر این فلسرفه قد علم نکرده بود و یا 

.  وچراچونبیتسرلیم  ا گرفته بود.آن را نداشرت. دختر نیز این را از او فر جرئت
در عو  این تسرلیم چیزهایی نیز عایدشران شرده بود. درد و شم را، هرگز جایی  

كرد كره بعردهرا  آرام بود و دختر نیز هی  كراري نمی چیزهمرهنبود در آن دنیرا. 
و از قبل   شررردهریزيبرنامهدر قبال آن كار بخواهد پاسرررخی بدهد. كارها همه 

. پسرر بزها را از آشل  زدمیشردند، پیرزن شر نوشرته شرده بود. صرب  زود بیدار می
رسررریردنرد بره جرایی كره می افترادنرد.آورد و بره همراه دختر بره راه میبیرون می

چریردنرد و آن دو برا یکردیگر بره مصررراحبره  مراننرد همیشررره بود. آنجرا بزهرا می
گشرتند و دمی از شرب را خانه برمی سرويبه هاآن شرد وپرداختند. شرو  میمی

خوابیردنرد بره امیرد فردایی كره روز قبرل را بردون  گرذرانردنرد و براز میبرا پیرزن می
 .كاستی تکرار كنند

اي دختر، روزهراي اول بره هواي دنیرایی كره از آن آمرده بود، گراهی اشررراره
یادآوري گذشررته را در كرد به آن و موجودات آن، اما حسرررتی عظیم كه می

 شرردمیكرد، باعث در برابر آن می پسررر چوپاندل دختر ایجاد و مقاومتی كه 
ه حسررت بزرگی بود كه از هاي به گذشرته دسرت بکشرد. چ كم از اشرارتدختر كم

چیزي حر  بزنی كه هرگز امکان رسیدن به آن نیست. آن دنیا، برایش چیزي  
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كم آن را به فراموشری بسرپارد. دنیاي قبلی برایش شده  مآورد كه كبه ارمران می
و   پسررر چوپاني و با فلسررفه هازماني فاضررله و اكنون با گذشررت بود مدینه

رفتنرد كره مرداركی را براي دنیراي قبلی جور كننرد  یراي عجیرب میقوانین آن دن 
دختر   كاروشامفري كه نشان دهند آن دنیا هرگز وجود نداشته است. در حافظه

 .شدندمیتبدیل  رؤیاییبه  هاآننیز، 

بخصوصی   چیز هی  كننده بود كه  یکنواخت و كسل  قدر آن این تکرار دنیاي جدید، 
نداشررت كه دختر و تخیل كنجکاو آن، بخواهند حول آن بنرخند. با آنکه مدت 

تکراري بود كه اگر قرار بود  قدر آن ما  ا ، د شرر می زیادي از زندگی دختر را شررامل 
رها و بارها تکرار كنیم. پس اخیر را با   چند سرطر داسرتان آن را بنویسریم باید همین 

اي كه بخواهد  از آن عبور كنیم. چه براي ذهن كاونده  سررعت به گریزي نیسرت كه 
دد و تمام سرطرهایی بهتر اسرت برگر  دختر آمده اسرت   بر سرر بداند در این مدت چه 

 كه در وصف این زندگی بود را بارها و بارها بخواند. 

 *** 

اي از كرد. پسرر گوشرهفانوسری، اتاقك كوچك را كمی روشرن میسروسروي چراغ 
زد. پیرزن فانوس را اتاق نشرسرته بود و به چراغ خیره شرده بود. كسری حرفی نمی

كرد. با تعدادي لباس و پارچه پر میاش را كنارش گذاشرررته بود و كیف قدیمی
پیرزن كرد. انگرار كره قبال  برارهرا این صرررحنره را دیرده بود. پسرررر توجهی نمی
مراننرد دعرا بود. كرارش كره تمرام شرررد بره فرانوس خیره  ؛ گفرتچیزهرایی زیر لرب می

درخشررریدند و چیزهایی نیز میان هاي چشرررمش زیر نور چراغ میشرررد. اشرررك
 گفت:هایش میزمزمه

بروم به حرم امام رضررا... قربانشررم شرروم... این آخر عمري باید   خواهممیا »فرد
درونش   واردهاتازهكه  قدرآنگویند خیلی بزرگ اسرت. میحرم آقا را ببینم... 

كنی را گرفته. فکر می جاهمه. گنبدش همه از طالسررت. رنگ طال شرروندمیگم 
  جرئتاند كه سرابیده قدرآناي كه همه از طالسرت. كفش را دهوارد شرهري شر 

ي. تمیز اسرت م ل آینه. آنجا خیلی بزرگ اسرت و  بگذاردرونش كنی پا به نمی
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 روم...ازیبا. قربانش شوم. یك روز به زیارتش می

گوید می  كه این پیرزن دیوانه اسرررت. او كه قبال  مرده، پس چرا  كرد می دختر فکر  
 خار  شود   خواست می س چطور آخر عمري  اصال  او كه اجازه خرو  ندارد. پ 

  اشودنمی»خار  

ها بود نظیرش را نشرررنیده  این صررردایی مرتعش، عجیب و نو بود كه دختر مدت
 زده پرسید:بود. دختر تعجب

 د  چه كسی با من حر  زد  ا»كه بو

یره شرررد و گفرت: »چرت  ه انرداخرت و بعرد بره دختر خ پیرزن نگراهی بره بیرون خرانر 
  ازنیمیشده دختر  با خودت حر  

 من حر  زد.ا »یکی با

نفري كرد كسری با او حر  زده اسرت. كسری كه بیرون از جمع سرهدختر فکر می
 گفت: . پیرزنهاستآن

 »در این دنیا، این چیزها عادیست دختر ابله ا

 صداي نو باز گفت:

 .اشنوممیالزم نیست بلند صحبت كنی. در دلت صحبت كن. من »

با او صرحبت كند.   خواهدمیشراید یك روح باشرد كه  كردمیدختر با خود فکر 
اش عرادت كرده بود و  لزومی نردیرد كره جوابش را دهرد. بره یکنواختی زنردگی

اما صرردا  ؛ كرده بود تربخشلذتاكنون همان عادت كذایی، سررکوت را برایش 
 باز شنیده شد:

 كند.امی»او هر از گاهی میل رفتن به حرم 

 دختر دوباره بلندتر با موجودي ناشناخته حر  زد:

 »تو كه هستی  ا
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 نگاه پیرزن و پسر باز متوجه دختر شد. صداي ناشناس گفت:

 شنوم.ا»گفتم درون قلبت با من صحبت كن. من می

 خود مطمئن نبود كاري عاقالنه است یا نه: ندایی داد كه دختر درون دلش

 »خب بگو تو كه هستی ا

 صدا با خیالی راحت گفت:

 »به بیرون نگاه كن.ا

 . كرد می كه نگاهش  اي لنگ دختر به بیرون نگاه كرد. چیزي نبود. جز بز قهوه 

 كند ااي لنگ دارد با تو صحبت میكنم. همان بز قهوه»من هم نگاهت می

دانسررت كه ترین بود. میاما این عجیب؛ در این مدت چیزهاي عجیبی دیده بود
 به این هم عادت خواهد كرد. دختر در دلش گفت: زوديبه

 »تا حاال ندیده بودم بزها صحبت كنند ا

دانسرت از طر  یك بز عجیب و سرخنگوسرت صرحبتش را صردا كه اكنون دختر می
 ادامه داد و گفت:

آري این اسررم مناسررب اسررت. هم لنگ  اي لنگ  »تو نامم را بگذار بز. بز قهوه
 اي و هم بز اهستم. هم قهوه

 را ادامه داد: كرد حرفشمیكه نشخوار  در حالیبعد 

»آن پیرزن وقتی زنرده بود برارهرا آرزو كرده بود كره بتوانرد بره مشرررهرد برود و  
ز گاهی سررعی بنابراین هر ا؛ ا تا آخر عمر موفق نشرردما؛ حرم امام رضررا را ببیند

كنرد كره بره این آرزویش برسرررد. حتی آن روز كره سررروار بر اتوبوس بود، می
 خواست به مشهد برود اما موفق نشد.امی

 گفت:دختر كه یاد گرفته بود چگونه در دلش صحبت كند،

 »پس تو از تصاد  من هم خبر داري  ا
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 بز لنگ گفت:

 هاي شما را بشنوم.احر  توانم»من می

 نکند به پیرزن و پسر نگاه كرد و گفت: توجهجلبدختر جوري كه 

 شنوند اصدایمان را می هاآنكنی  هم صحبت می هااین»با 

را جز خودشان كس دیگري  هاآناي لنگ او را متقاعد كرد كه صداي بز قهوه
چرا با او صررحبت   خواسررت تا پاسررخی دهد كهاز او می شررنود. دختر اما بازنمی
 اما بز پاسخ داد كه دختر چیزي از آن نفهمید:؛ كندمی

 »درست فکر كن ا

است  گونهاینكرد و اگر  توانست متوجه شود. مگر او درست فکر نمیدختر نمی
ت كند  بز اما درسرتی فکر او قاراودرمورد  آیا این بز صرالحیت آن را دارد كه 

 داد:را جور دیگر ادامه می هایشحر 

  يبسرررترهدلخورنرد. »ذهنرت را برا چیزهرایی مشررررول كن كره بردانی بره دردت می
 چیزهاي زودگذر نشو.ا

شرود  آن دنیا با تکراري بودنش     اشبسرتهدلتوانسرت چه چیزي بود كه او می
اما شراید آن بز، ؛ شرود بسرتهدلكه دختر به آن  نبود كه چیزي باشردنه. ممکن 

كرد نباشد و شاید از چیزهایی خبر داشت كه آن دختر  به آن نادانی كه فکر می
 داد:اي لنگ پاسخ میها را بز قهوهاطالع بود. این سلالاز آن بی

جا، در این . تو اینشروندمی بسرتهدلهایشران همیشره به تنها داشرته هاانسران»آري. 
 اي.اآورده به دستدنیا چیزهایی و كسانی را 

 دختر گفت:

 این دنیا شوم و موجودات درونش.ا يبستهدلكنم »گمان نمی

 كرد كه بیشتر براي دختر شریب بود:بز باز اشاره به چیزهاي دیگري می
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. گاهی براي شرودمیشرود و دوباره ناپدید هاي هركس آشرکار میروز نشرانه »هر
آیند و  آورند. گاهی در خوا  به دیدارت میو گاهی بیشررتر دوام می لحظهیك

دهند مشررول كاري هسرتی. نه از قبل از آمدنشران خبري می شردتبهگاهی وقتی 
گشرت. درسرت مانند  برخواهند دوباره كی  روند وشرود فهمید كه كی میو نه می

خشرررد و براز از نگراهرت پنهران دراي میاریکیسرررت. براي لحظرهیرك نور در تر 
ها ها، هوشیاري توست. باید بینا باشی و آنشود. تنها انتخا  تو در برابر آنمی

 را دنبال كنی.ا

دوپهلوي آن موجود عجیب سررخنگو  هاي حر  توانسررت از دختر، چه چیزي می 
 بفهمد: 

ام. دیگر ن به این دنیا عادت كردهخواهی بگویی  م»منظورت چیسررت  چه می
كنم. منتظر احارار شردنم هسرتم. من تمام امیدم به دنیاي بعد از ه چیزي فکر نمیب 

 این جهنم است. لطفا  راحتم بگذار...ا

تیم سرخنگو باز سرخن بگوید. بد خواسرت آن بز لعن دختر جوابی نشرنید اما دلش می 
ی فکر كند كه تازه وارد این كویر  حر  زده بود و این باعث شرد دوباره به روزهای 

هم رفتره بود. بره وقتی كره زنرده بود. بره جراهرایی   تر قبرل شرررده بود. حتی بره كمی 
ود كرده بود كه ممنوعه بود. روزهاي نخسرت؛ آن روزها در پی این ب  اندازي دسرت 

امرا گرذر زمران گردي سرررنگین بر ؛ بره هر قیمتی كره شرررده از آنجرا خرار  شرررود 
خواسرت ببیند. به اطرافش دید و یا خود نمی را نمی  ها آن رزوهایش نشرانده بود و آ 

آنکره بردانرد بره آن عرادت كرده بود. چهرار  نگراه كرد. كجرا بود  چره جرایی بود كره بی 
  اشدارندهنگه از قسمتی، سقفی كه بدتر از چهاردیوار  خورده ترک دیوار كهنه و گاه 

همره تشرررکیرل فارررایی را   هرا این كرد. ه نبود و بیرون را آشرررکرار می دري كر  بود و 
در آن بوده بردون آنکره بره آن فکر كنرد كره   هرا مردت كره دختر  دادنرد بره نرام كلبره می 

انتهاتر از  ز آن فارا نیز وضرع به همان صرورت اسرت. كویر، بی چرا آنجاسرت. بیرون ا 
شررود و دختر در روزمرگی خود، می  تر بزرگ  روز روزبه كند و همیشرره. رشررد می 

اند روح  در آن. او كجا ایسرتاده  در جوار دو موجود كه مدعی  شرود می  تر كوچك 
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اش را بعد از  توانسرت چهره ي او شرده و اكنون می هسرتند. به پسرر نگاه كرد كه خیره 
گرماي كویر، اسررتخوان تركانده و  ببیند. سرربزه بود و دماشی داشررت كه از  ها مدت 
را داشرت و چشرمانش كه  ر صرورتش را پوشرانده اسرت. لبانش نیز همین وضرع بیشرت 
بود جز كف دسرتش   رنگ هم شرده و به گودي افتاده بودند. همه جاي بدنش  پز آ  

 كه صورتی بود. 

دیرد و را می  هرا این زیرادي كره در آن كویر بود  هراي زمران اكنون، بعرد از گرذشرررت 
ارمرران آورده   اي بره قبرل از آن هرگز بره آن توجره نکرده بود. چره تکرار ظرالمرانره 

اما چرا ؛ هم فکر نکرده بود   ها این بود برایش  آن كویر و آن سرررزمین كه حتی به 
 زیر سر آن بز است.  ها آن ي كند  همه اكنون به این چیزها فکر می 

اش ترییر كرده باشررد  شررد. باید حالت روحی ر چوپانسرر پمتوجه نگاه كنجکاو 
زده. خودش را جمع كرد و نگراهش را بره كیف پیرزن وقتی برا آن بز حر  می

ي  كرد. ممکن بود همرهاش میدوخرت. نبرایرد كسررری را متوجره حرالرت روحی
 چیزهایی كه به دست آورده بود را از دست بدهد. آرامش و تکرار.

 *** 

سررر را همراهی كند، حداقل به این دلیل كه اسررت پخودلش نمی صررب  روز بعد
اي صرحبت كند و او را مورد ملاخذه قرار دهد. توانسرت با آن بز قهوهشراید می

نرفتن او همراه پسر ممکن بود روزمرگی و عادات كویر را برهم بریزد.  اینکهبا 
باد او را  این ی را حس كند.وزش باد خنک توانسرتمینشرسرت زیر درخت كه می

برد. به آشوش خانه، دوسرتان و سررزمین هاي بلند میبه تابسرتان خنك كوهسرتان
كرد آیا اشتباهی از او سر زده كه به این ناگهانی از اش... با خود فکر میمادري

میرند. چه اشرتباهی كرده بود. چرا دنیا  دنیا رفته بود یا شراید همه همین جور می
هنوز آرزوهایش را برآورده نکرده اسررت. فرصررت  ت گرفته بود. او به او سررخ
خواهد و این حق اوسررت كه این فرصررت را داشررته باشررد. هنوز خیلی  دیگر می

خواسررت بعد از دانشررگاهش به چند  كارها بود كه انجامش نداده بود. دلش می
سررفر خارجی برود. چیزي راجع به جزایر زیباي آسرریاي جنو  شرررقی شررنیده  
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شذاهاي  يشرریفتهراوانی از آن جزایر در كامپیوترش داشررت. ف هايعکس بود.
را برآورده   هراآنامرا چرا ؛ ي آمریکراي جنوبی بودبرزیرل و مردمران دورگره

نکرده بود  بعردش چره خواهرد شرررد  آیرا دنیراي بعردي بهتر از دنیراي خودش  
اسرت، دلش  گونهاینند. اگر تواند آنجا آرزوهایش را برآورده كاسرت  آیا می

هاي احارار را ببیند. شراید احارارش درد داشرته خواسرت هرچه زودتر فرشرتهمی
 باشد... اما پایانیست بر چیزي كه اسیرش شده بود.

 .ااينکرده»تو اشتباهی 

ي اتاق گلی به دیوار آن  دختر به سرمت صردا نگاه كرد و بز را دید كه در سرایه
تفراوتی بره او  كرد و نگراه بیكنرد. بز نشرررخوار مینگراه میاده و بره او تکیره د

 تفاوتی ادامه داد:داشت و با همان حالت بی

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

دختر خود را عصربانی جلوه داد اما نه جوري كه مصراحبت با آن بز را از دسرت 
 بدهد و گفت:

خبر داري ... حتما    چیزهمه  انگار از زنیمیحر   هگون اینی كه »تو كه هسررت
 خواهی بگویی كه این تقدیر من بوده كه اینجا باشم امی

 اي كه اینجا باشی.شاید... شاید هم خودت انتخا  كرده -

 خواهی بگویی كه تقدیر همه دست خودشان است  یعنی می -

  كنیتو چه فکر می -

 توانم تقدیرم را ترییر دهم.هی  انتخابی در مردنم نداشتم. پس نمیمن  -

ممکن اسرت... ممکن اسرت تو باعث نشرده باشری كه السرتیك اتوبوس تركیده  -
 باشد و اكنون مرده باشی و اینجا بیایی.

گویی. از من و از این دنیا و از آن تصراد ... تو دانی كه نمیتو چیزهایی می -
السررتیك اتوبوس تركیده و همین باعث تصرراد  آن شررده اسررت. درسررت گفتی 
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 توانی منکر شوي. لطفا  دروغ نگو.است  نمی

دانی. تو هم چیزهرایی دانم كره تو نمی گویی. من چیزهرایی می آري راسرررت می  - 
 هاي خود آگاه كنیم.اما نیازي نیست یکدیگر را از دانسته ؛ دانم دانی كه من نمی می 

اهم بیشرتر بدانم. این حق من اسرت. نباید بدانم چگونه مردم  پدرم خومن می -
 روم و سرنوشتم چه خواهد شد چگونه مرده  كجا می

دختر زیبایی هسررتی. اگر نمرده بودي، شرریفتگان زیادي داشررتی... اما گفتی  -
اي ملموسرریسررت  از سرررنوشررت خبر ندارد. آه... چه وا ه كسهی سرررنوشررت. 
 رستگاري.

 خندید و گفت: دختر

 كردم بزها هم به این مسائل فکر كنند.ا»فکر نمی

كرد و این نگراهش و  نگراه می تفراوتبیكرد و بز كره همننران نشرررخوار می
 ادامه داد: گونهاینرا  هایشحر هی  تناسبی با هم نداشت،  هایشحر 

كنرد. همره در پی رسرررتگراري  میرقی ن امرا ف؛ »من فقط در كرالبرد این بز هسرررتم
را بسرازیم. حتی در این دنیا. شراید از  مانآیندهكنیم كه هسرتند. همه تالش می

 اینکه یك بز بخواهد به جمع شما رستگاران بپیوندد، خرسند نیستی  ا

 د این بود:میزیادي زد و آننه كه بز فه هايحر دختر 

؛  خندیدندمی  به من زدم  همه ام حر  می ت. بنه كه بودم با پرنده یسرر ن  گونه این »نه 
فهمید. یك روز از من خواسررت كه آزادش كنم و را می  هایم حر  اما تنها آن پرنده 

من آزادش كردم. پردرم شرررمراتتم كرد. گفرت كره آن پرنرده بیرون از این قفس زنرده  
كنیم. از نظر مرا زنردان اسرررت امرا اش می انی یم كره زنرد كن مرانرد. مرا بره او لطف می نمی 

ام را  براي او خانه است. من بنه بودم. گریه كردم و وقتی فردایش دیدم گربه پرنده 
گفتره  بره من ام. هرچنرد خود آن پرنرده كرده، فهمیردم اشرررتبراه بزرگی كرده  تکره تکره 

اه متوجره  ام و اشرررتبر نفهمیرده  گفرت كره زبران پرنرده را بود كره آزادش كنم. مرادرم می 
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گذشرت و من بزرگ شردم    ها سرال اي حر  نزدم. ام. از آن به بعد دیگر با پرنده شرده 
خواسررتم حیوان دیگري را بکشررم... . تو گفتی و دیگر حرفی نزدم با كسرری. نمی 

شررود آینده را ترییر زنی  اینجا كه نمی آینده را بسررازیم. از كدام آینده حر  می 
پندارم كه در این كویر هسرتم. شراید از نظر تو  پرنده می ود را آن ن اكنون خ داد. م 

ي من اسرت. اینجا براي من امن اسرت. دردي من زندانی باشرم، اما اینجا دیگر خانه 
كند. حركتی دیر به خانه آمدنم شماتتم نمی  به خاطر اي نیست و كسی مرا  ندارم. شصه 

روم كه بهاي آن كنکور مدرسرره نمی دیگر به  كنم كه براي آن مسررئول باشررم. نمی 
  مانند آن پرنده؛ باشرد كه از قبول شردن و نشردن در آن بترسرم... آري من زندانم 

كه اگر آزاد شرروم به دنیا خواهم رفت و دوباره رنج خواهم كشررید و درد به سررراشم  
 خواهم آمد.ا 

عد  آوازهاي او گوش دهد. ب بز لنگ سرررش را تکان داد و از او خواسررت تا به 
گفت كه همواره براي دوسرتانش آواز  واندن. به دختر میشرروع كرد به آواز خ 

خوانده اسررت. به این دلیل همه او را دوسررت داشررتند و وقتی كه مرده بود، می
 دوستان از مرگش بسیار شمگین شده بودند.

اي نداشرررت.  خواند و دختر جز گوش دادن چارههاي طوالنی بز آواز میلحظره
 و تمام شد گفت:وقتی آواز ا

خواسررتی زنده  زدیم... آهان... یادم آمد... تو میداشررتیم راجع به تو حر  می»
 شوي... امتحان كن ا

 دختر گفت:

ي من فقط در احارار شردن اسرت. باید انتظار كشرید.  ام. آینده»چگونه   من مرده
 .اشودتمام می چیزهمهبیایند. آنگاه  هاآنانتظار كشید تا 

 بز گفت:

 اي  ا»مطمئن هستی كه مرده
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 رمق پاسخ داد:دختر با حالتی بی

ام. دارم بره آن  ام كره مرده»هره... دیگر خیلی دیر اسرررت آقراي بز. من براور كرده
دهی. بره روزهراي اول، برم داري مرا آزار می هرایرتحر كنم. تو برا عرادت می

 اگردانی.می

بود. آیرا ممکن بود از  آن بز ذهنش را تکرانی دادههراي این را گفرت، امرا حر 
كه هستند  آیا   هاآنابتدا آن پیرزن و پسرر بدتركیب فریبش داده باشرند  اصرال  

اكنون كه اجازه یافته بود به چیزهایی فکر كند كه قبال  اجازه نداشرت آرامشرش  
برایش   هرایشتر برا او حر  نزد  حر خواهرد ریخرت  چرا این بز زود بره هم
هایش گوش دهد. امکان درسرت  شرده بود و دوسرت داشرت باز به حر  نشریندل

 هایش وجود داشت؛ زندگی بودن حر 

توانم انجام هی  كاري نمی هاآن»من مانند سررررباز هسرررتم براي چوپان. بدون 
كنم فهمند. من سررعی مییهاي مرا نمها گاهی خواسررتهدهم. با این حال، چوپان

؛ برسرم امموردعالقهزودتر از دوسرتان به شذاي  از گله خار  بشروم تا بتوانمكه 
دهنرد و مرا برا چو  یرا سرررنرگ  ي چنین كراري بره من نمیهرا اجرازهامرا چوپران
ي زندگی در یك گله عادي بودن اسررت، مانند همه و  كنند... الزمهمجروح می
هاي خشك و  ذتی دارد خوردن بوتهچه لاما ؛ نقش خود بازي كنند همه باید در

 ترد كویر كه هنوز ریشه در خاک دارند... كاش پایم مجروح نبود.ا

 گفت. دختر كه هنوز زیر درخت كهن لمیده گفت:را آن بز می هااین

 گویی ارا به من می هااینگویی  اما چرا »چیزهاي جالبی می

 بز گفت:

كرالبرد این بز لنرگ   ات دسرررت خودم نیسرررت. من درخواهم. گراهی اوقر »عرذر می
 كند... .اآید و اعترا  میهستم و هر چیزي كه روح داشته باشد، به حر  می

زیادي ذهن دختر را مشررول كرده  هايسرلالبعد از مصراحبت با آن بز عجیب، 
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بود.  خالی شرررده بود و راحت  چیزهمرهبود. ذهنی كه قبرل از آن براي مدتی از 
شرد. چرا آن بز نمی ردوبدلاش را نداشرت و چیزي در آن شرلوشی دنیاي قبلی

وجودآمده در هترین سررلاالت ب گفته بود كه نمرده اسررت. این یکی از اسرراسرری
از او خواسرت تا مرگ   دادمی. بز كه اكنون خود را بیشرتر دانا نشران ذهنش بود

 اي:پاسخ كلیشه ایناسخی دهد جز دانست چه پرا توصیف كند. دختر نمی

»من از آن دنیایی كه بودم بیرون آمدم و در این دنیا هسرتم. اكنون دسرترسری به  
 جسمم ندارم. مرگ به تعریف من این است.ا

 با خود فکر كرد و باز تعریفش را تعمیم داد: ايلحظه

یکی را »آري. مرگ همین اسرررت. دیگر مجبور نیسرررتم از میان چندین گزینه 
ب انتخرا  نردارم.  انتخرا  كنم. اسرررترس انتخرا  و انتظرار براي دریرافرت عواقر 

 همه ارمران مرگ است.ا هاایننیست كه آزارم دهد.  چیزهی 

 بز نگاهی به درخت انداخت و گفت:

نشرینیم و از اي هسرتند. زیرشران میكنیم درختان موجودات مرده»همه فکر می
شرررنود. درخرت  آن را نمی كسهی زنیم كره اطمینران داریم چیزهرایی حر  می

زنده اسرت  سرکوت و سرکونش، زنده اسرت.  همهآنزنده اسرت و شرنوا. درخت با 
هایش نیست كه و میوه هابرگمانند ؛ چون امید دارد. امید براي او فصلی نیست

تابسررتان خواهد آمد و  با گذر زمان نیسررت شرروند. امید دارد كه دوباره بهار و 
 دیگر مرده است.امیوه خواهد داد... اما از روزي كه امیدش از بین برود 

 د داد و باز نشست و ادامه داد:و تکانی به خو برخاستبز 

»تو از وقتی مردي كه امیدت را از دسررت دادي. امید به زنده شرردن... البته در 
آیند همین فکر زانه به این سررزمین میاین راه تنها نیسرتی. هزاران روح كه رو

 دهند.اكه امید خود را از دست نمی هاآن انداندکكنند. را می

 اي وزش باد خنکی را احساس كرد گفت:دختر كه براي لحظه

 خواهی زنده كنی  فقط با امید دادن ا»اكنون تو مرا می
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 بز گفت:

یق زندگی هسررتی. هر كس یك بار  انم تو الداما می؛ »نه. من چنین قدرتی ندارم
 گز زنده نخواهی شد.ااین فرصت را دارد. اگر ناامید شوي هر

دختر از او پرسرید كه آیا همه آن فرصرت را دارند  و بز پاسرخ داد كه همه این 
كند. دختر با  كه باید توجه می چنانآنفرصررت را دارند اما كمتر كسرری به آن 

ار اسررت  ه حتما  راه برگشررت به دنیا راهی خطرناک و یا دشرروكرد كخود فکر می
كند. شراید هم ارواح این سررزمین میلی به بازگشرت به  میكه كسری به آن توجه ن 

داده بود باید راهی را بلد باشد   بز لنگدنیا را ندارند. با این توضیحاتی كه آن 
 بز پاسخ داد: كه به دنیاي واقعی ختم شود. دختر این را از او پرسید و

اي. من ها گشررودهناامیديي افکارت را بروي اما دروازه؛ دانی»خودت هم می
كنم، اما نقش اصرررلی رو خودت باید ایفرا كنی. این تویی كه به خود  كمکرت می
 كنی...اكمك می

ي دختر شرد. او هم راه بازگشرت را باز انبوهی از بخارهاي افکار، وارد جمجمه
دشرروار اسررت كه  قدرآنآن بز گفته بود. شرراید راه بازگشررت بلد بود. این را 

مانند یك معما شرده بود و اگر حل  ؛ بشرري قادر به توصریف آن نیسرتند كلمات
فقط افکاري نامطمئن بود و هنوز به   هاآناما ؛ شردشرد احتماال  راه نمایان میمی

 ه پرسید:اي لنگ اعتماد نداشت. دختر از او دوبارآن بز قهوه

 . درست است اايمرده»تو هم 

 دختر دیگر نشخوار نکرد. آهی كشید و گفت:بز لنگ با این سلال 

دانم ام. اكنون میاسرت... من بسریار باشرکوه مرده انگیزشم»... داسرتان مرگ من 
 پندارند... .ادوستانم مرا قهرمان می

 وار پرسید:دختر با تعجبی خنده

 ت  مگر شما هم قهرمان دارید اب اس»جال

 درنگ كرد و بعد گفت: ايلحظهبز 
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دانستیم  آمدیم. نمینفر بودیم. آواره از گرسرنگی. از كوهسرتان می وسرهبیسرتما »
كردیم. آنگاه  باید كجا برویم. به خاطر شذا آواره شرررده بودیم. گاهی پرواز می

دیردیم. كوهسرررتران دیگر امن نبود. در ر آسرررمران میزمرانی بود كره درنراهرا را د
ر آن سراكن بودند.  هایی زده بودند كه مردمانی از هر دیار ددشرتسرتان اردوگاه

وحشرت داشرتیم ناچار بودیم  هاآنگفتیم. با اینکه از ها میدشرتسرتانی هاآنما به 
ادمان را ها سررازیر شرویم و دشرتسرتانی شرویم. در دشرت كسری فریاز كوهسرتان
هرا مرا را شرررد و گوشكرد. فریراد بلنردمران در دشرررت پهنراور خفره میتکرار نمی

شررنید. كوهسررتان تکرار سررکوت پهناي دشررت را می  ها فریادنید گوششرر نمی
هاي خود هدایت كرد. صداي فریاد ما را در دره. هر چیزي را تکرار میكردمی
 . این بود معنی اتحاد ما:شنیدیمكرد و ما تکرار فریادمان را میمی

 زندگی در دیاري كه از آن آمده بودیم...

لباس رنگی   جاهمهكردند. ها شوشا میآن روز در دشررت شوشا بود. دشررتسررتانی
شرد. من انتخا  شرده  رقصریدند. گاهی هم از تفنگی تیري شرلیك میبود. همه می

شررد من بودم. شررادي می ههماینبودم. من برگزیده بودم. كسرری كه باید قربانی 
  گفتنرد خراصررریرتخوردنرد و خونم را میگوشرررت مرا می هراآنمن بزشرالره بودم. 

  خیروبركتي مالیدند تا مایهشرده میكاريجادویی دارد و به ماشرین سرفید گل
 مفید باشد. قدرایندانستم چرا خون من باید باشم. نمی

شرد. ماشرین زیبا آمد.  و تندتر میید. صرداي سراز تندتر ي موعود فرا رسر لحظه
هاي تنومند مرا شرتسرتانیرقصریدند. یکی از دهاي رنگی میهمه دور او با لباس

هرا از زمین بلنرد كرد و براالي سررررش گرفرت و بره میران جمع رفرت. شرررادي
شردم. دائم روي  یمن شردیدتر. داشرتم خفه م اضرطرا شرد و بیشرتر می لحظهبهلحظه

ها براي كشررتن من رفتم. آن دشررتسررتانیدشررتسررتانی باال و پایین میدسررت آن 
براي خوردن گوشرررت من  هاآنتداركات زیادي دیده بودند و صررردها نفر از 

بودند.  ها بسریار عجیب مهم هسرتم. دشرتسرتانی قدراین دانسرتمنمیكردند. شرادي می
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من و بقیره   سرررويبرهآن را  زي روي كولش داشرررت و دائمیکی هم بود كره چی
هرچره بود  دانسرررتممیامرا ؛ گرفرت ترا بره حرال آن چیز عجیرب را نردیرده بودممی
اي بعدتر كسی از ماشین سفید پیاده  توانسرت مانع كشته شدن من شود. لحظهنمی

و اندكی بعد  گذاشررتند  مرا زمین آن موقع شررد و دیگري را از آن پیاده كرد.
سررردي چاقوي آن دشررتسررتانی را روي گلویم حس كردم. چشررمانم را بسررتم و  

 اما خبري نشد. یکی از جمع فریاد زد:؛ شدم ریزيخونمنتظر درد 

 عروس ضامن شده كه بزشاله را نکشیم. جلو دوربین بزشاله را نکشید.

دوربین اسرت و   ي كول آن دشرتسرتانیفهمیدم آن چیز رو آن موقعو من تازه 
ها با  هم اوسرت كه نگذاشرت من قربانی شروم. او قدرت عجیبی داشرت و دشرتسرتانی

كشررتند.  ترسرریدند و مرا تا وقتی او بود نمیقدرتی كه داشررتند از او می همهآن
اما این ؛ وده بودمكرد، من آسر خیالم راحت بود. تا وقتی دوربین به من نگاه می

هرا دوربین را فریرب دادنرد و او  از دشرررتسرررترانی چنرد تراشررریرد. زیراد طول نکهم 
  خودشررریرینیهرا دوخرت كره داشرررتنرد براي او ي دشرررتسرررترانینگراهش را بقیره

شررروم. هرچه تالش كردم اي احسررراس كردم از دوربین دور میكردند. لحظهمی
برسرم موفق نشردم.   ها نجات دهم و به دوربینخودم را از دسرت آن دشرتسرتانی

كرد و از دوربین هم خبري نبود. حتی احسرراس كردم كم فروكش میصررداها كم
ي نجات مرا كشررته  شررتهفر هاآناند. كشررتهو  ها او را هم فریب دادهدشررتسررتانی

چاقو را احسراس كردم.  يكنندهخفهبودند و اكنون نوبت خودم بود. باز سرردي 
نگاه كردم. هی  خبري از دوربین نبود. حتی در آسرررمان هم نبود.   دوروبرمبه 

در همین فکر بودم كه تمام وجودم پر شد از سردي همان چاقو. بدنم سرد سرد. 
 انی شده بودم... .من قربا
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ي بز همواره بره یرك صرررورت بود، امرا دختر فکر كرد او شمگین  برا آنکره چهره
 وه كشته شدن بز گفت. بز ادامه داد:است. دختر از شم داستان و اند

شرذاهرایم را جردا كنرد. من  قراتی هرايریرگ»راسرررتی بره آن چوپران احمق بگو 
 شکند.اشوم و دندانم میوقتی زیاد گرسنه باشم متوجه ریگ نمی

 *** 

روز به پایان رسریده اسرت. روزي كه مانند دیروز و روزهاي قبل تکرار نشرد و  
نریرز   آن روززرگ در آن دنریرراي دخرترر برود. پریررزن كرره ایرن اولریرن تررریریرر بر 

و وقتی آمرد براز از آرزوهرایش گفرت.  اش پیردا نشرررد ترا حوالی شرو  سرررروكلره
ریخته شررده  به هممند بود كه چرا عادتش اندكی بعد پسررر چوپان آمد. او گله

 اش سرراسرت. دختر امروز نبود و او احتماال  با كسری صرحبتی نکرده كه حوصرله
طوالنی بره چراه خیره    هرايسررراعرتزد كره همیشررره نرود. دختر امرا بره او طعنره می

 كند. چنیناینتواند در شیا  او نیز می شود.می

 »ببینم شما این سر بریده را گذاشته بودید درون كیف من ا

آمد، كیفش كه از اتاق بیرون می  در حالی تر از همیشه گفت و این را پیرزن عصبانی 
 ی پرتا  كرد. دختر متعجب به پیرزن نگاه كرد. پیرزن باز گفت: را به سمت 

 كردند.ا وجوجست»م مورها در راه كیفم را 

 بز گفت:

 ي خرو  از اینجا را ندارد.اگوید. اون اجازه»دروغ می

 دختر در دلش گفت:

 ین دنیا خار  شده بود.ا ه از ا یعنی ك ؛ در اتوبوس بود »اما وقتی من زنده بودم او 

 بز گفت:

»تو چه تصروري از این دنیا داري  قبل از آنکه بمیري، درون كویر بودي. درون 
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ها بودند و آن رسرتوران. اكنون نیز كردند. ماشرین می  وآمد رفت زنده  هاي آدم آن 
 اي در آن نیست.ا بینی كه هی  موجود زنده اما می ؛ كویري  درون همان 

 دختر پرسید:

خواهی بگویی كره ممکن اسرررت در این كویر و حتی زیر این درخرت »یعنی می
  ابینیمنمییك نفر زنده نشسته باشد كه ما او را 

ي خوبی نبوده.  بز چیزي نگفت كه حرفش را تصرردیق كرده باشررد. این نشررانه
 چیزهایی به ذهن دختر رسیده بود:

 را دیدم روح بودم  یعنی من مرده بودم ا ه من پیرزن»آن لحظه ك

در ذهنش را براي بز آشرکار سراخت، بز حرفش را  آمدهپیشدختر وقتی سرلال  
اما بز قبال  چیز دیگري گفته بود. الستیك اتوبوس تركیده ؛  یق كردتصد این بار

اما چگونه  دختر  ؛  تبود. با این حر  بز، او قبل از تركیدن السرتیك مرده اسر 
 اعتمادي به بز گفت:با بی

 را.ا هاتناقضرا باور كنم   این  هایتحر »انتظار داري 

اش.  شرررد در كالم بز دید و نه چهرههاي تعجب و سرررردرگمی را میتنها نشرررانه
 بود: خیالبیمانند همیشه  اشچهره

خودم هم بره این فکر نکرده بودم. چگونره  ب اسرررت. ... عجیر گوییمی»راسرررت 
د.  زن را ببینی ... نه... نه. امکان ندارممکن اسرت تو وقتی زنده بودي آن پیر

 تو مرده بودي. آن لحظه كه پیرزن را دیدي مرده بودي.ا

 ي آن دو را به هم ریخت و گفت:نتیجهپیرزن گفتگوي بی

 كنم.از را برایش قربانی می»حاال كه نتوانستم بروم حرم آقا، این ب 

ي گلی برا چراقویی بزرگ بیرون كره از كلبره در حرالیپیرزن این را گفرت، 
گوید ماند. آن بز یا دروغ میمی مهرسربهمرد خیلی از رازها آمد. اگر بز میمی

داد. سرررریع یا اینکه تا حدودي از اتفاقات گذشرررته خبر دارد. باید نجاتش می
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 بز دوید و گفت:  طربه

ي بعد... این بز را »حتما  سررعادت نبوده كه بروي مشررهد. اگر خدا بخواهد دفعه
 قربانی نکن.ا

خواهم براي امام رضررا قربانش بشرروم، خون بریزم. گناه كه نار دختر. می»برو ك
 ام انکرده

 بز در ذهن دختر گفت:

بینی نمایشری  یسرت بمیرم. آننه میام و دوباره قرار ن »نگران نباش. من قبال  مرده
تظرار آن را داري كره بعرد از فرود چراقو بر گلوي من حرادث  اسرررت از آننره ان 

اي بعد باز، باز  در ذهن متواتر اسرت. قربانی كه شروم لحظه چیزهمهآید... اینجا 
 هان شما از من روي برگرداند.ااي است كه اذخواهم گشت و آن لحظه

 دختر پرسید:

درک كنم  هایتحر خواهم این را از را درک كنم. فقط می هایتحر نم توا»نمی
كه بعد از قربانی شردنت دوباره خواهمت دید... آیا تو یك روحی   اگر روحی  

 چگونه خود در روح دیگري جاي گرفتی ا

 گفت: بز كه زیر پاهاي پیرزن بود

اما اگر ؛ ن كن كه من نیز یك روحمخواهی اشرتباه فکر كنی، آري. گما»اگر می
باور كن كه من تصرروري هسررتم از آننه خود در ذهن  گونهایندر پی حقیقتی 

یرابم. شرررود كره عینیرت میهراي ذهن قوي میسررراختره قردرآنپرورانی و گراه می
 ونش جاري.اشود و خ عینیتی كه حتی لمس نیز می

 پسر جلو آمد و گفت:

 خون ریخته شود. بگذار براي فردا صب .ا   این موقع ن ندارد كه  »شرو  است. شگو 

 سرررختیبهپیرزن پا از گلوي بز برداشرررت و حر  او را تصررردیق كرد. بز لنگ 
ي كلبه رسراند.  روروبه. تکانی به خود داد و خود را به زیر درخت پیر برخاسرت
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 بز گوش داد. هايحر دختر لبخندي به او زد و به 

شرب كویر فرا رسریده اسرت. پسرر به دیوار خیره اسرت و گاهی كه دختر خود را 
و  پیماید. پیرزن خوابیده اسرت دهد پسرر با چشرمانش او را میمشررول جلوه می
اي لم داده و پراهرایش را بره دیوار تکیره داده و بره چیزهرایی فکر دختر گوشررره

اما نه زیاد و پاسرری از شررب كه ؛ نکرده بود بود به آن فکر هامدتكند كه می
را  معنابیو تا دختر خوابش برد آواز، كویر  برخاستگذشت باز صداي آواز بز 

 پیمود.می

 *** 

كرد. هاي طالیی ماسره را سرر  میشرد و گلولهنشرین میدر خاک ته عتسرربهخون 
اسررت كه حتی از خون موجودات گفت كه كویر چقدر تشررنه دختر در دلش می

اي بود كه دختر روز  بلعد. این اولین صررحنهآن را می سرررعتبهگذرد. هم نمی
ود. بز گفته بود كشرد تا خونش پاک شر ها میبعد دید. پیرزن چاقویش را به ماسره

به حالت اول باز خواهد گشرررت و او خواهد توانسرررت باز او را  چیزهمهدوباره 
 . صداي پیري توجهش را جلب كرد:ببیند

تشرنه كرده اسرت. باد   گونهاین»آري... كویر تشرنه اسرت، بسریار تشرنه. باد او را 
 كند. باد؛ سلطان كویر.ارا از اینجا دور می زابارانتمام ابرهاي 

تواند به این صردا در قلبش پاسرخ گوید و شراید یك اتفاق دانسرت كه میدختر می
دیگر و یرك همردم جردیرد دیگر  قبال  كمی عرادت كرده بود كره برا  عجیرب

توانست او  ه بزند. حر  زدن با این موجودات شاید میموجودات عجیب سروكل
اي بود خواسرت و این خواسرتهگی دوباره ببرد و او همین را میرا به سرمت زند

كره از دیشرررب تخمش در ذهنش كراشرررتره شرررد و گراهی نیز براي مقطعی از آن  
 كشید.خواسته دست می

كرد، روح بودن او بود. كسرری تر از قبل میشرراید تنها چیزي كه او را شررجاع
كرد. از صداي پیر و  فکر می گونهاینتوانست به او آسیبی برساند. الاقل او نمی
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 پرسید: ناشناس

 »تو كه هستی ا

 صداي پیر آهسته خندید و شمرده شمرده گفت:

ام  . فقط آمدهگودروغاي   من همان بزم  بز اموش كردهودي مرا فر»به همین ز
 ... این باال را نگاه كن...ااینجادر كالبد این درخت پیر. 

ي  پینید و تنههاي پی  در پینش درهم میدختر به درخت پیر نگاه كرد. شاخه
 ان دختر نشست و گفت:خورد. لبخند خوشایندي به لبتکان می آرامیبهپیرش 

 »صدایت چه كلفت شده ا

با صرداي آرام و ضرخیم درخت گوش   هابرگها و شردن شراخه تنیدهدرهمصرداي 
 داد...ا نوازش میدختر ر

طوالنی كه  هايسرررالهاسرررت كه در این كویرم... »خو  من خیلی پیرم. سرررال
كه این سرررزمین، آباد بود و   هاییسررال كند.حتی تصررورش را هم نمی كسهی 

ي من. این آرزوي من اسرت كه بیا... بیا اینجا... بیا بنشرین زیر سرایه سررسربز...
ي من اسرتراحت كنند.  هاي من و در سرایهموجودات بشرینند زیر برگ و شراخه

كار ت كه این هاسر ، سرالآورمدرمیو موجودات را از تنشران  هاآدممن خسرتگی 
رونرد و پرنردگران میران  می ي من براالهرا از تنرهمن اسرررت. هر وقرت كره بنره

برم... بعارری اوقات هم گذارند، من لذت میكنند و تخم میهایم النه میشرراخه
بخش هایم، گرمیبمرند تا شراخههاي خشرك مرا میآیند و شراخهها مینشرینكویر
ت من اسررت و اگر این مزیت را هاي سرررد و خشررك كویر شرروند. این مزیشررب

شروم. شررب زندگی در طبیعت مفید  یعت اخرا  میمیرم. از طبنداشرته باشرم، می
لرزانرد. هر طر  كره آیرد، تمرام تنم را میبودن اسرررت... امرا براد... او هر وقرت می

هرایم را كنرد مرا هم برا خود ببرد. اگر مقراومرت كنم شرررا  وزد، سرررعی میمی
كشرد... دیگر كند... زوزه میوزد... گوشرم را كر میه میشرکند... واي دوبارمی
 اقت ندارم... كاش زودتر شب شود...اط
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 كرد، گفت: آن نگاه می  درپی  پی  هاي دختر كه به درخت تکیه داده بود و به شاخه 

 احتماال  درد دل یك درخت پیر و فرسوده است.ا هااین»

 درخت پیر باز نالید:

 آسوده باشم.ا گذاردنمیگویم... دهد... باد را میم می»آزار

 دختر گفت:

آیی  برو درون یك جسرررم دیگر، اصرررال  برو  »چرا از كالبرد درخت بیرون نمی
 بت كنی. یا در كالبد همان بز.احتوانی همیشه با من ص می گونهایندرون كویر. 

 فت:اي بعدش و گصرفهدرخت پیر لبخندي زد و 

از  ، اعاراي این كویر هسرتند. هر ماسرهي ماسره»كویر یك جسرم نیسرت. هر دانه
اي هم اكنون زنده  اند و عدهها سرال پیش مردهصرد هاآنجایی آمده. بعاری از 

  سرررختیبرهانرد. مرده هراآني كنی همرهكنی گمران میامرا نگراه كره می؛ هسرررتنرد
. من درون كالبد كدم ماسره اسرت و كدام مرده یه داد كدام زندهشرود تشرخمی

فرسررتد تا گم شرروم. گاهی اینجا و آنجا می قدراینبروم  باد، سررلطان كویر، مرا 
جرا  هراي مراسررره را جرابرهبرد و گراهی هم تودهمرا از این توده بره آن توده می

 ...اجاهمههست.  جاهمهكند. كویر زنده نیست. بوي مرگ می

پسررر كه تا آن لحظه خوا  بود از كلبه بیرون آمد. نگاهی به دختر انداخت و  
 گفت: به سمت چاه رفت. سرش را درون چاه كرد و

»نباید نگران قربانی كردن بز باشرری. او تا حاال چندین بار قربانی شررده اسررت. 
دنیاي   بینی در چهما. میتواند او را بکشرررد. درسرررت مانند نمی چیزهی دیگر 

   ابکري هستیم

 ، دختر را مخاطب قرار داد و گفت: پسر چوپان  هاي حر  توجه به درخت پیر بی 

»مواظرب براش. خودت را برایرد آمراده كنی كره بره یرك سرررفر طوالنی بروي. برایرد  
خواسرتی  رسرند اینجا. مگر نمیمی زوديبههاي احارار روح عجله كنی، فرشرته

 زنده شوي ا
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 پسر باز حر  زد و نگذاشت دختر پاسخی به درخت پیر بدهد:

 ام.انرسیده كدامهی »من آرزوهاي بزرگی داشتم اما به 

 دختر به او گفت:

 برسی.ا هاآن»امیدوار باش. شاید به 

 پسر با لودگی گفت:

 .ا»امیدواري   چه جالب  راستش من هم امیدوارم به یکی از آرزوهایم برسم

 اي بعد باز ادامه داد:پسر دوباره به اعماق چاه خیره شد. لحظه

 »البته به تو بستگی دارد.ا

 اد:دپسر ادامه  و او خواست تا بیشتر توضی  دهددختر از 

 توانیم مستقل باشیم.ا»ببین چه لزومی دارد كه ما اینجا زندگی كنیم  ما می

 ید:رده بود پرسپسر تعجب ك هايحر دختر كه از 

 شوم. چرا باید مستقل شویم ا»متوجه منظورت نمی

 پسر با حالتی متفکرانه گفت:

ام. ما هردو جوانیم  این موضوع فکر كردم. تمام دیشب را نخوابیده »من خیلی به
هراي مرا را بفهمرد. مرا خیلی بهتر  هرا و خواسرررترهتوانرد حر و آن پیرزن نمی

 تقل باشیم.اتوانیم زندگی كنیم اگر مسمی

را از حماقت او   هاحر و این نگاه كرد ي او هاي احمقانهو نگاهدختر به پسررر 
توانسرت داشرته باشرد. آیا مهر ابطالی بود براي دانسرت. زندگی   چه معنایی می

  هایی كه اخیرا  به دسررت آورده بود  آري همین بود و این متناقضتمام داشررته
اي بود دگی كرد. این عقیدهشررد زن . در آنجا نمیپسررر چوپان هايحر بود با 

 گذشت.كه در ادبیات دختر یك روز از تولد آن می
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قرار اسررت كه احاررار شرروي. پس فکر نکنم این  زوديبه»اما تو یك روحی و 
 جدا شویم.افرصت كم، ارزش این را داشته باشه كه از این پیرزن بیناره 

صمیمش را گرفته بود. روزهایی اما او ت؛ دختر این را براي قانع كردن پسر گفت
كره برا او بره چرا آمرده بود پسرررر در حرال پرورش این ایرده بود كره برا آن دختر  

فعلی بود. پسر   تکراريزندگی نویی را بنا كنند كه تماما  موروث همان زندگی 
 گفت:

هم مانده باشرد به احارارمان، باز ارزش دارد. ارزش زندگی   لحظهیك»حتی اگر 
كردن با شررایط جدید و امید به آینده كه احارار شرویم و در دنیاي بهتري باهم 

خواهم كه در این فرصرت كم باشریم... اصرال  من... من تو را دوسرت دارم... من می
 با هم زندگی كنیم.ا

 ت:گف دختر با نیشخند سرش را پایین انداخت و

توانیم همدیگر را لمس كنیم. چه برسررد  ایم. ما حتی نمیكردم ما مرده»گمان می
بره اینکره بخواهیم برا هم زنردگی كنیم. واقعرا  مسرررخره اسرررت  امیرد بره آینرده   

اي كره در دنیراي بعردي خواهیم سررراخرت  چره كسررری از مراهیرت آن خبر  آینرده
 ین دنیا داري ار ادارد  آیا احساساتت همین احساساتی خواهد بود كه د

 پسر گفت:

نیازي نیسررت كه همدیگر را لمس كنیم. همین كه هم دیگر را دوسررت داشررته »
 باشیم كافیست.ا

 تر كرد:را جدي لحنش این باردختر 

دهد كه زن و  بینم. دوسرت داشرتن و ازدوا  وقتی معنی می»من هی  دلیلی نمی
برا هم كرار كننرد براي زنردگی، برا هم شرذا  مرد بتواننرد همردیگر را لمس كننرد،

اي كه معلوم اینکه امید داشررته باشررند به آینده ترمهمبخورند، با هم بخندند و 
 قرار است به آن دنیا بیایند...ا كه فرزندانشانباشد و دنیایی كه 
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 پسر با اضطرا  گفت:

روحمان احارار شرد با هم  آنکهاز  توانیم بعددانم... اما ما هم می»ادامه نده... می
 باشیم و همدیگر را لمس كنیم.ا

 »اما از كجا معلوم كه دنیاي بعدي م ل دنیاي قبلی باشد ا

توانسررت. هم داد اما نمیید پاسررخ میاین سررلالی بود كه دختر پرسررید و پسررر با
 دانسررتند كه دختر ترییر كرده اسررت. اگر پسررر همیندختر و هم پسررر هردو می

كرد. پسرر اما به دختر  داد چه بسرا كه قبول میپیشرنهاد را قبل از ترییر دختر می
بتواننرد   هاآندي ماننرد دنیراي واقعی باشرررد و گفرت كه ممکن اسرررت دنیراي بعر 

 لمس كنند. دختر گفت:همدیگر را 

 گیریم.اكنیم تا به دنیاي بعدي برویم. آنجا تصمیم می»پس صبر می

 ی.اكه باید مواظب باش»به تو گفته بودم 

 درخت پیر باز ادامه داد:

 شود. وقتش به پایان رسیده.ا»او یك روح است و خیلی زود احاار می

 دختر گفت:

توانرد بره زنردگی امیرد داشرررتره نگوییم كره می»چرا بره او هم كمرك نکنیم و بره او 
 باشد ا

 گفت:هایش كه اكنون مانند دستش بود را تکانی داد و درخت پیر شاخه

 خواهد.ازیست كه خود او نمیی»این چ 

 پسر باز سر از چاه بیرون آورد و گفت:

 توانی راجع به پیشنهاد من فکر كنی.ا»حداقل می

 بتواند براي الاقل لحظاتی پسر را از خود دور كند:دختر جوابی داد كه 
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 دهم كه جوابم م بت باشد.ا»باشد، اما بهت قول نمی

 باز گفت:بعد از مدتی دختر 

 خواهم در خانه بمانم.اتوانم همراهیت كنم. می»امروز بسیار خسته هستم. نمی

 او آمد و گفت: طر بهپسر 

ام. بدون  اتفاقی افتاده اسرررت  من به تو عادت كرده»اما دیروز هم نیامدي. آیا 
 گذرد.اتو سخت می

شررده بماند و با آن  اي دانسررت چه بگوید. دوسررت داشررت به هر بهانهدختر نمی
فته بود و منتظر بود هر چه زودتر بتواند  درخت پیر صرحبت كند. امید اندكی یا

ي مرموز كه مدتی از آن درخت پیر كمك بگیرد و از آن دنیا خار  شرود. دنیا
به آن عادت كرده بود اكنون باز شرده بود مانند همان كویر وحشرتناک روزهاي  

كرد كه اگر آن بز لنرگ بره  ود. گاهی فکر میاول. دیگر تحملی برایش نمرانده ب 
كرد. بز آرامشررش را به هم فکر نمی هااینسررراشش نیامده بود، هرگز دوباره به 

داشرررتنی  را برایش دوسرررت ریختگیدرهمد كره این امرا چیزي بو؛ ریختره بود
 كرد.می

 دختر با حالت كرختی گفت:

توانم همراهیرت  امروز نمی واقعرا توجه كنی. من  ماخواسرررتره»اما تو برایرد بره من و 
 كنم.ا

 پسر گفت:

 گونهاینن بز قربانی شردن آ به خاطر»ممکن اسرت از من ناراحت باشری. یا شراید 
 گذراست.ا هااین يهمهاي. بدان شده

د تنها بماند. پسر چیزي  حوصلگی بیشتري از او خواست كه اجازه دهدختر با بی
ا روانه شرد. دختر زیر درخت نشرسرت و به پیرزن نگفت و با بزها به سرمت صرحر

 گفت:
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 خوابم.ازیر همین درخت میام و حوصله ندارم. همین جا »امروز بسیار خسته

پیرزن چیزي نگفت. چه صررداي او را نشررنیده بود و درون اتاق سررروصرردایی 
 رسید.ه گوش دختر میحاصل از به هم ریختن اشیاا ب 

دختر به باالي سرررش نگاه كرد و انبوه شرراخسرراران درخت را دید كه همگی 
 كنند.ي خنکی برایش درست القول به هم چسبیده بودند تا سایهمتفق

 ات را به من دادي.ا»ممنونم كه سایه

ناپذیر این كار را درخت تکان آرامی خورد. آهی كشررید و با اشررتیاقی وصررف
 اش لذت ببرند.گفت عاشق این است كه موجودات از سایهانست. میآرزویش د

 .ا كنم اند و من شادانه تماشایشان می »مانند مادري هستم كه طفالنم سر به پستانم گذاشته 

اش را بسرته بود تا به سرفر درازي پیرزن از اتاق بیرون آمد و مانند همیشره چنته
امرا ؛ گویردمیز صرررب  همین را گفرت من روزهرا نخواهم آمرد. هر روبرود. می

از بز  ترمسرنو  ترباتجربهگردد. درخت پیر كه گویا بسریار شرو  نشرده باز برمی
گفرت. عراداتی كره از وجهی مراننرد  دانرا بود از این عرادات عجیرب در آن كویر می

كات ارواح، براي . چه روزهاي نخسررت این حرنیافتنیدسررتآرزو هسررتند، اما 
، چون خودش آن را انجرام اندترسرررنراکگفرت سرررنراک بود. پسرررر اما میدختر تر
داد كره دختر نیز مراننرد دیگر ارواح كویر، دهرد و او نویرد روزي را مینمی

كننده  تکرار كه كسررل قدرآنرا تکرار كند.  كنندهكسررلكارهاي تکراري و 
 از آن دل كند. راحتیبهشود. عادتی كه نتوان  نباشد و برایش عادتی

یر كه اما درخت پ؛ این براي پسررر شرریرین بود. دختر نیز به آن عادت كرده بود
ي زوایاي پنهان كویر را براي دختر  آن روز فرصررت مناسرربی یافته بود تا همه

  گفت. همان عادات؛ اما شرریرین نیسررت. این نظرآشررکار كند چیز دیگري می
اما ؛ . گرفتار تکرار و بیهودگی و نداشرتن هد اندآندرخت اسرت. همه گرفتار 

نیسررت كه این  كسهی رند و پندااز فرب وابسررتگی به آن، آن را شرریرین می
همره را محکوم  هراآني تکرارنرد، بزدایرد. عقیرده را از آنران كره درون این حلقره
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اب تکلیف چیده شده است با تکرار. تکرار ي خوبیست. بسكنند كه چه شیوهمی
شرود و  اشرتباهش سررزنش نمی به خاطركه از قبل مشرخه اسرت. كسری  كارهایی
شرهرتش مجبور نیسرت پاسرخگوي اذهان مردم باشرد. كسری شذایی  به خاطركسری 
لی پرداخت كند و باالخره كسری عاشرق خورد كه مجبور شرود به ازاي آن پونمی
همه منطق محکمی اسررت كه این   هااینآن شصرره بخورد.  خاطر هب شررود كه نمی

پیشرنهاد   هاآنارواح كویرزي در برابر آزادي و قدرت انتخابی كه دیگران به 
منطقشرران برایشرران د  محکمیسررت كه هرگز  قدرآندهند و دهند، ارائه میمی
 میدي را یاراي نفوذ به آن نیست.ا

تکراري روز قبرل را انجرام دهی منطق   روز كره كرارهراي گفرت هردرخرت می
ها را كند. باید هوشررریار بود و دروازهتر میتکرار شررردنت د ش را مسرررتحکم

باز نگه داشرت. امید از كنند كسرانی كه دسرت یاري به سرمتت دراز می سرويبه
؛  بیایدشرود امید را بقاپی. از هر سرمتی كه یاري سربب میسرویی خواهد آمد. هوشر 

 رود.شیار كه باشی از سوي دیگر میاما ناه

هایی كه به چشررمش  اوتسرر ها و از قگفت. از تجربههاي كهن میدرخت از قصرره
بسیار دیده است.   هايملتبوده اسرت.  هاآزمونگفت كویر میدان دیده بود. می

كه متحد بودند و   بسریاري از نو شروع كردند. بنیاد شهرها آشاز گشت. مردمانی
تجاري  هايراهبا همسررایگان طرح دوسررتی ریختند و شررهرها را آباد كردند. 

یکی به هم وصرل شرد و مردمان مانند مور در آن جاري شردند. هر شرهري  یکی
پرایرانی دارد.  چیزهمرهامرا ؛ ایرت انسرررانكره متولرد شرررد خود نمرادي بود بر در

  هاقسراوت. اندآمدهند و اكنون مردمانی دیگر شرکوهمندترین شرهرها نابود شرد
 هم بوده است. پايپابه هادوستیو 

تا جایی كه درخت پیر از داستان  دور او پرسید. بسیار دور هايگذشتهدختر از 
 كه او باید از آن بگیرد: هاییدرستولد خودش گفت و از 
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. تنش محکم بود و وقتی بره قردبلنرد آمردم، مرادرم را دیردم. او زیبرا بود و  یرا كره بره دن » 
دیدم كه هزار چنرگ به آن ي مادرم را می زمین خاكی و چمن آلود نگراه كردم تنره 

ها بیشتر از آنی بودند  انداخته است. كمی بعد با برادرها و خواهرهایم آشنا شدم. آن 
ها حسررادت كنم. مادرم درخت  اعث نشررد به آن هرگز ب   اما این ؛  كردم كه تصررور می 

داد و هرگز  ي ما هزاران برگ نوشرکفته آ  و شذا می سرخاوتمندي بود كه به همه 
هایی  عادي و بحث روزَمرِّگی گذشررت و من با شررد... روزها بین ما تفاوت قائل نمی 

شررردم، امرا می  تر رگ ز ب گرذرانردم. من كردم زنردگی می كره برا برادران و خواهرانم می 
. از اینکره راكرت براشرررم و جرایی بمرانم. از اینکره روزَمرِّگی تر. از تکرار این خسرررتره 
 تر شدنم را ببینم و كاري نکنم. مسن 

شرده اتفاق عجیبی افتاد. كردم هوا كمی سرردتر  روزي از روزها كه احسراس می در 
ز برادران و خواهرانم روي زمین اي ا نراگهران مرادرم تکران شررردیردي خورد و عرده 

كرد. خواهرانم جی  زدنرد  ي قوي مرادرم را خم می آمرد و تنره ریختنرد. براد تنردي می 
هایش را دید و اشررك  انداخت. بنه درانم آشررفته شرردند. مادرم نگاهی به زمین و برا 

ها این اتفاق برایش تکرار شرده و جز اشرك ریختن چشرمش جاري شرد. انگار سرال 
هرایش را  رد و آن روزهرا جوان بودم و نفهمیردم مرادرم آخرین تالش اي نردا چراره 
 كند تا فرزندانش روي خاک تشنه نمانند. می 

 گفت:ریخت و میوزید. مادرم فقط اشك میباد باز می

 نترسید فرزندانم... من اینجا هستم...

اري آید و او فقط ما را دلددانستیم كه هی  كاري از دست مادرم برنمیاما ما می
 دهد.می

 سرنمهمي ما كمی آرام شرد. یکی از برادران آن سراعات سرخت گذشرت و خانواده
 از مادرم پرسید:

وصرل باشریم تا اینکه یك روز به  مادر درسرت اسرت كه ما تا آخر عمر باید به تو 
 زمین افکنده شویم 
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 مادرم به او نگاهی انداخت و گفت:

 یز نترسید عزیزان من.چ تا من در كنارتان هستم از هی 

 یکی از خواهرانم گفت:

آن پرایین   و اكنوننمران افترادنرد روي زمین اهراران و خوامرا مرا دیردیم كره براد
 هستند و شاید زیر پاي یك انسان یا یك حیوان له شوند.

 مادرم گفت:

 بترسانم.   هایم نزدیك شد او را كنم تا وقتی موجودي به بنه گل من، من تمام سعیم را می 

 یکی دیگر از برادرانم گفت:

ات یادگاري نوشررت و تو اما من یادم اسررت كه روزي كودكی آمد و روي تنه
 نگفتی.هی  

هق مادرم و لرزش ها فرو كرد... هقمادرم باز گریه كرد و سرررش را میان شرراخه
مهمه  آن برادرم را سرزنش كردند و ه ايعدهها را شمگین كرد. تنش تمام برگ

اما هنوز سرررش ؛  ها شذا و آ  دادهایش به بنهام رگزیاد شررد. مادرم باز با تم
دلم براي مادرم سروخت. براي آن چشرمان زیبایش  ها پنهان بود. من میان شراخه
 ریزد.هایش اشك میكه براي بنه

ام خسرته بودم. از اینکه تاریخ سررنوشرتم را دانسرتم چه كنم. از زندگی بیهودهنمی
ته و باید منتظر باشرم تا روزي باد مرا روي زمین بیندازد. روزي كه دیگر نوشر 

شررروم و   رمقبیي كره زرد و آونردهراي مرادرم تررذیره كنم. روزنتوانم از 
 هایم زیر پاي كودكی خرد شود... روزي كه مادرم اشك بریزد...استخوان

 به مادرم گفتم:

 شویم مادر ما چه زمانی شبیه تو می

 ی به من انداخت. دستش را به سرم كشید و گفت:نگاه مادرم
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 شوید.شماها شبیه من نمی

 همه تعجب كردیم. من گفتم:

 تو مادر ما نیستی  مگر 

 مادرم گفت:

درسرت اسرت... ولی این اقتاراي طبیعت ماسرت. شرماها برگ هسرتید و سررنوشرتتان  
 ید.این است كه تا آخر عمرتان كنار من باشید و از من ترذیه كن

 یکی از خواهرانم گفت:

 شود.كه نسلت منقر  می گونهاین

 مادرم تبسم كوچکی كرد و گفت:

هرایم را روي  كنرد كره بتوانم تخمنیسرررت عزیز من. براد كمکم می گونرهایننره 
زننرد و گیراهی هرا روزي جوانره میتخم آن .حراصرررلخیز پخش كنم هرايخراک
 شوند.بیه من میكم ششوند و كممی

 گفتیم: توأمهمه با ترسی 

 باد  

 مادرم گفت:

ترسید... همیشه هم بد نیست. گاهی به  او میآري عزیزان من. همان بادي كه از 
 خورد.دردمان می

خواسررتم به  ام را ترییر دهم. میخواسررتم زندگیاي به ذهنم زد. میناگهان جرقه
 ام پشت كنم. به مادرم گفتم:گذشته

 ي بعد با باد بروم  شود من دفعهمی مادر

 ناگهان همه ساكت شدند. مادرم چشمانش گشادتر شد و گفت:
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 شوم  می   تنگت دل گویی من  ... كجا بروي كوچولوي من  نمی هه هه با باد بروي   

 گفتم:

ترسرررم از اینکره خواهم با باد سرررفر كنم. میكنم مادرم. من میمن شررروخی نمی
خواهم . میبیفتماهم اینجا بمانم تا یك روزي زرد و پژمرده شروم و به زمین بخو

 ام هیجان داشته باشد.خواهم زندگیسفر كنم... می

 مادرم گفت:

د... اصرال  اجازه بده داسرتان گذرنگو... اینجا خیلی هم بهمان خوش می جوراین
 اي برایتان تعریف كنم.بامزه

 گفتم:

نرو. اگر واقعا  دوسررتم داري بگذار سرررنوشررتم را خودم انتخا    طفرها  مادر لطف
دهرم یررك روز كرمرترر زنرردگری كرنرم امررا زنرردگریرم ترکرراري و كرنرم. تررجریر  مری

 نباشد. كنندهخسته

 مادرم گفت:

برد... شرراید ته یك چاه  وحشرریسررت... تو را با خودش هرجایی میاما باد خیلی 
 سوزان... .تارک یا وسط یك آتش 

 گفتم:

 روم.كه دوست دارم می هرجاییكنم و اما من از جریان باد استفاده می

 مادرم گفت:

 مگر تو پرواز بلدي 

 گفتم:

دهند تا بتوانند از جریان را تکان می هایشانبالها چگونه ام كه پرندهمن دیده
 باد استفاده كنند...
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از او قول گرفتم كه  ی كردم ودم تا باالخره او را راضر ها با مادرم بحث كرسراعت
 پشت سرم گریه نکند...

*** 

گراهی از تصرررمیمم  وزیرد و منبراالخره روز موعود فرا رسررریرد. براد بشررردت می
ام را متحول كنم. از امرا بره خود قول داده بودم كره زنردگی؛ شررردممنصرررر  می

اد مادرم را هراسان كند و او  ترسیدم. از روزهایی كه ب تکرار روزهاي سخت می
خواسررت آن روز را ببینم.  من اشررکش را روي زمین بریزد... دلم نمی به خاطر
خواسررتم باالتر بروم و تمام دنیایی كه در آن  د. میخواسررتم پرواز كنم. با بامی

رشم قولی كه داده بود. مادر ها را ریخت علیهسرتم را ببینم. مادرم آخرین اشرك
 ...است دیگر

مرا بره براالي سررررش برد و منتظر جریران   آرامیبرهو مرادرم  براد شررردت گرفرت
برد. تر باد شرد. ناگهان خودم را سبك احساس كردم. باد مرا به هرسویی میشردید
 گفت:آلود مادرم را دیدم كه میچشمان اشك لحظهیك

شرود... مواظب  خشرك میسرعی كن زیاد زیر نور آفتا  نمانی عزیزم... آ  بدنت 
 خودت باش... .

هرا  ور بودم ترا توانسرررتم تعرادلم را حف  كنم و مراننرد پرنردهر هوا شوطرههرا دمردت
ي  خودم را روي جریران براد شرررنراور كنم. دیگر ارتفراعم زیراد شرررده بود. همره

انگیز بود... تمرام درختران و مرادرم كره دیردم برایم شرررگفرتاي كره میمنظره
رسررید. هوا می نظر بهند نخی شررده بودند و رودخانه كه مان  یك دانه ياندازهبه

گفت زیاد زیر نور  تر. یاد مادرم افتادم كه میتر شده بود اما آفتا  سوزانمالیم
آفترا  نمرانم و جراي مرطوبی براي زنردگی انتخرا  كنم. سرررعی كردم ارتفراعم را 

آمد. روي آن فرود آمدم و  مناسرب می به نظركم كنم. كوه سررسربزي دیدم كه 
؛ ام كرده بودهاي باد خسرتهدر سرایه سرنگ كوچکی پنهان كردم. تکان خود را

بودم اما از كارم پشررریمان   امخانواده تنگدلاما هیجانم همننان باال بود. كمی 
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بهره   هراآنهراي هم نبودم. زیر سرررنرگ دو دوسرررت جردیرد پیردا كردم. از تجربره
به زندگی هیجانی من  هاآنام را برایشررران تعریف كردم.  جسرررتم و تمام زندگی

سرفر داشرته باشرند تا زندگی   جرئتخوردند و دوسرت داشرتند مانند من شبطه می
ي كند. مباح ه با دوسرررتان جدیدم به درازا كشرررید و من یکنواختشررران ترییر

 كی خوابم برده بود... نفهمیدم

بیدار شردم. دوسرتان زودتر از من بیدار   پرندگان  روز بعد با صرداي آواز بصر 
ام نگاهی انداختم. باورم  شرده بودند. احسراس سرنگینی عجیبی داشرتم. به سراقه

ر آن روییده بود. با اضرطرا  به دوسرتانم موضروع را شرد. چیزي شربیه شده دنمی
 ت و گفت:اهی به زخمم انداخ تر بود نگكه مسن هاآنگفتم. یکی از 

 نترس كوچولو... جوانه است...

 گفتم:

 جوانه ... خطرناک است  

 خندید و گفت:

شرود كه رشرد كنی و یك روزي به درخت بزرگی نه كوچولو... جوانه باعث می
 تبدیل شوي...

گفرت. قبال  هم دیرده بودم كره برادران و  شرررد. مرادرم چیز دیگري میبراورم نمی
شرررونرد و بره خراک تبردیرل م بعرد از رهرایی از مرادرم زرد و پوسررریرده میخواهران 
 نه ...شوند... اما چگومی

هایش را درون من گذاشرررته تا با دوسرررتم توضررری  داد كه مادرم مقداري از تخم
بهتر ببرم و آنجا رشرد كنم و روزي به درخت بزرگی تبدیل شروم.   خودم به جایی

هاي مرا گفت باد تخمفهمم. او میم را میهاي مادردرسرت بود. اكنون معنی حر 
اما او به باد اعتمادي نداشرت و مطمئن نبود كه او ؛  بردبا خود به جاهاي دیگر می

ی از فرزندانش این م موریت هایش را به جایی مناسب ببرد. پس منتظر بود یکتخم
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یافت. میرا برایش انجام دهد و هم او بود كه مستحق زندگی دوباره و طوالنی را  
یابند كه لیاقت داشرته آري این »قانون راز بقاا سرت. تنها كسرانی فرصرت رشرد می

یاد گرفتم كه براي پیشررفت باید رفت و   آن روزو شرجاعت و من   جرئتباشرند،  
قوي نبود كره  قردرآنسرررفر كرد... برایرد خود را برا براد برد نره بره براد سرررپرد. براد 

 ختم.اسان خود من بودم كه سرنوشتم را میسرنوشت مرا بسازد. ای

 درخت پیر، آه بلندي كشید و ادامه داد:

بلند كردم دیدم در دشرت درختان  ... زمانی اینجا دشرت سررسربزي بود. قد كه »
 زیاد دیگري هم هستند... اما اكنون... فقط منم و كویر خشك...ا
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درخشرررید. كویر روشرررن بود و  ي شرررمالی آسرررمان میمل ماه در نیمهكا قرص
هاي دور را دید. دختر هنوز بیرون كلبه زیر درخت نشرسرته  شرد افقمی خوبیبه

كرد. تمرام روز را برا درخرت پیر حر  زده بود و اكنون بود و مراه را تمراشرررا می
سرتان كوهسرتان كه ذهنش درگیر جاي دیگري بود... به یاد روزهاي خنك تاب 

كرد تماشاي ماه آرامش میكرد. ها ماه را تماشا میشان ساعتخانه بامپشتروي 
و لذت رفتن تا آسرمان و حارور در جایی كه كسری نیسرت. آن شرب، ماه كامل 

ي خوبی بود. زنرده كره بود برا كرامرل شررردن مراه بره تمراشرررایش  بود. این نشرررانره
كره مراننرد   داد. مراه آرامفراوان بره او می نشرررسرررت. حس خوبی توأم برا امیردمی

به تماشایش بنشینند و لذت ببرند.   هاساعتداد  خورشید نبود و به همه اجازه می
 نورش سرشار از امید بود و بوي زندگی.

ي جلو كلبه كه حکم در  آن را داشرت، كنار زده شرد  ي كهنهمدتی بعد پرده
تاده بود و  سرر در چارچو  در  ایسر كویر افتاد. پچراغ به سرط   سرويكمو نور 

 كرد. درخت پیر تکانی خورد و گفت:به دختر نگاه می

 »آمده كه جوابش را بگیرد.ا
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 دختر كمی خودش را جمع كرد. پسر كمی جلوتر آمد و گفت:

»امشرب تمام كویر روشرن شرده، م ل روز. ماه زیبا، چه ارمرانی را امشرب آورده  
 داریم.اه ما خود اینجا ماه زیبایی داند كاما نمی؛ است

ي پسرر سرر  و سرفید شرد و نتوانسرت چیزي بگوید.  دختر از تمجید شافلگیرانه
پسرر باز چیزهایی گفت كه دختر چیزي از آن نفهمید جز اینکه او منتظر پاسرخ  

شرررده اسرررت، جز آن تکره كه   مزخر  هایشحر دختر اسرررت. آه. اكنون او 
كرد. اكنون كه راه از خود دور می را اش را تمجیرد كرد. چگونه باید اوزیبرایی

 خرو  از آن دنیا را یافته است. دختر گفت:

 كردم.ا»داشتم راجع به پیشنهادت فکر می

باز حالت احمقانه كه به ذن خودش متفکرانه بود را به خود گرفت  پسررر چوپان
 و گفت:

. تو راحت  ترطر آنروم كمی زنم. من میم نمی»حق با توسررت. خلوتت را به ه
 باش و فکر كن ا

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

 كردي در این دنیا هم خواستگار داشته باشی ا»هی  فکر می

 گفت:ختر را شنید كه مید هايحر خندید كه می در حالیبعد 

فکر كنم... ذهنم  چیزهی و  كسهی خواهم به خواهم فکر كنم. نمینمی ال »اصررر 
 امروزت...ا هايحر درگیر است... 

 كرد، گفت:درخت پیر در حالی كه سرفه می

ز آینرد. باید قبرل امی زوديبههاي احارررار روح »وقت زیادي نداري. فرشرررتره
 خواهی زنده شوي.اشوي. اگر می اركبهدست هاآنرسیدن 

دختر از او راه را پرسررریرد و گفرت كره براي شرررروع برایرد چره كنرد  درخرت پیر 
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 داد: »تالش ا اياحمقانهاكنون جوا  

 دختر متوجه حر  او نشد و گفت:

 دیگركه  اممردهتوانم متوجه شرروم كه من چگونه باید زنده شرروم. اگر من »نمی
و روزها مرا در جایی   هاماهجسرمم متالشری شرده و احتماال  اكنون بعد از گذشرت 

 اند. پس چگونه باز من زنده خواهم شد ابه خاک سپرده

 درخت پیر گفت:

نخواهی داشرت. جز اینکه به كما بروي یا »اگر بمیري هی  راه برگشرتی به دنیا 
ه به جسرمت برگردي. اگر جسرم بمیرد، اینکه جسرمت سرالم باشرد تا بتوانی دوبار

جسرمشران سرالم اسرت... .  نوعیبهنجا، توانی برگردي. تمام این افراد ایهرگز نمی
همننین نگران زمران نبراش. زمران اینجرا معنراي دیگري دارد. تو اینجرا ارواحی  

تو از  بعد هامدتقبل از تو و حتی  هامدتاي كه ممکن اسررت را مالقات كرده
 اند.امرده

 دختر آهی از سر حسرت كشد و ناامیدانه گفت:

 »پدرم چه  جسد او كجاست ا

اما چه اهمیتی داشرررت كه  ؛ درخت پیر ابراز ت سرررف كرد كه از او خبري ندارد
حرال روح او اینجراسرررت و حق  بره هر برداننرد دختر چگونره مرده اسرررت   هراآن

 ر گفت:برگشت را دوباره دارد. درخت پی

توانم زیاد به  دانم... شراید هم اهمیتی نداشرته باشد... . لطفا  مرا ببخش كه نمی»نمی
هاي  ها. نشررانهو نشررانه هاسررتلیاقتپاسررخ دهم. این دنیا، دنیاي  هایتسررلال

ها را آشرررکاري هر روز براي همه وجود دارد و تنها بیناها هسرررتند كه نشرررانه
گیرند. در این هایشرران درس میدان هسررتند كه از دیدها هوشررمنبینند و تنهمی

بر دالیل آشررکاري در این  دنیا ارواح سرررگردان زیادي وجود دارند كه به بنا
ها آگاه شرروند و هر روح سرررگردانی كه از و نباید از نشررانه  اندسرررگرداندنیا 
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شرود و چون  می ي حقیقییابد و وارد دنیاها آگاهی یابد راه خرو  را مینشرانه
شرود و تا ابد  ضرعیف می هايانسراني خود را نیابد، وارد كالبد جسرم متالشری شرد

ها و  در گریز اسرت كه به دسرت م مورین احارار نیفتد. پس بدان كه چرا نشرانه
 هاي من آشکار نیست. باید بینا و هوشمند باشی...اراهنمایی

 دختر پرسید:

  ااندسرگردانارواح پسر هم »آیا این پیرزن و 

ندانسررت چرا. درخت از  كسهی  كرد ودرخت از پاسررخ به این سررلال امتناع 
 :زدمیموجودات دیگري در آن سرزمین حر  

هاي  ... موجودیتتاكنونهاي دور . از گذشررتهعجیبی اسررت»آه... اینجا دنیاي 
اند كه هرگز هویتشرران آشررکار نشررده اسررت. نیروهایی  آمده به وجودجدیدي 

گذارند و  اند پا به این دنیا میآمده به وجودعجیب كه مشررخه نیسررت چگونه 
 شود.ااز عهده خار  می هاآنگاه كنترل 

 *** 

ه برگشرته بود. بعد از ي واهی به كلبحوالی ظهر همان روز پسررک چوپان به بهانه
و   نزدیکی اسرررتي گفرت جراسرررت ترا براهم بره جرایی برونرد. میآن از دختر خوا

اي برخواهنرد گشرررت. دختر نگراهی بره درخرت انرداخرت و چنرد لحظره زوديبره
 اما چیزي نشنید. پس از پسر پرسید:؛ ساكت ماند

 خواهی نشانم دهی ا»چیزي می

 افتاده بود گفت:پسر كه به راه 

 ایی.ا»آري. سعی كن پشت سر من بی

اما واكنشی از او ندید. با  ؛ ي درخت كهن انداختبه تنه نگاهینیمدختر دوباره 
روند.  تردید پشت سر پسر به راه افتاد و از او خواست تا توضی  دهد كه كجا می

مهابا  بود. پسر چوپان كه بی كویر نیامده طر آنبخصوص آنکه تا آن لحظه به 
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خواهد میگفت آن بركه عجیب اسررت و یك بركه حر  زد. میرفت از پیش می
 ببینند. آن راهر دو باهم 

هرا از زردي بره خراكسرررتري  كرد. رنرگ مراسرررهكم ترییر میمحیط اطرافش كم
بود كه  ايخوردهترک هايخاکگرایید. زمین زیر پایش دیگر ماسرره نبود و می

پرآبی بوده اسرت. پسرر چوبی در دسرت داشرت و   يجا بركهزمانی آن  دادمینشران 
كرد. دختر علت را جویا شرد. پسرر ها فرو میهر از گاهی آن را بین شرکا  خاک

 گفت:

هرایرت را در جرایی كره ردپراي من اسرررت  »آرام پشرررت سرررر من حركرت كن. قردم
 بروي...اند و فرو ممکن است شل باش خوردهترکهاي بگذار... . زیر این زمین

 دختر با تردید گفت:

 »اما ما كه روحیم. نباید از آن بترسیم.ا

 پسر گفت:

اند و سررنوشرت شرومی اینجا شرق شرده هايباتالقام كه ارواحی كه در »شرنیده
اي اسرت كه برایشران رقم خورده. باید مواظب بود... حتی شرایعه اسرت كه این تله

مانند آن  ؛ سرگردان را به دام بیندازندتا ارواح اند كردهم موران احارار درست 
كشرد. گیر دانیم. پاهایت را به سرمت خاک سرفت مینیسرت كه همه می هاییباتالق

اي نرداري جز اینکره نرالره كنی و از مر موران احارررار طلرب  كره افترادي هی  چراره
 احاار كنی.ا

  خوبیبهیش را اک زیر پاتر نرمی خ شررد و دخ رفته بیشررتر میرطوبت زمین رفته
شرد و این رفتند رنگ هوا نیز خاكسرتري میكم كه پیش میكرد. كماحسراس می

حاصررل مه شلیظی بود كه در فارراي آنجا بود. دختر با تردیدي كه حاصررل از 
 آمدن به این ناحیه از كویر بود، سرعت خود را كم كرد و گفت:

 بیاییم  ا»چرا باید به این جاي خطرناک 

www.takbook.com



 فر بائو / وحید معینی   ■  8۴ 
 

 پسر باز قوت قلبی به او داد و گفت:

من گوش دهی خطرنراک نخواهرد بود. لطفرا  كمی دیگر ادامره  هرايحر »اگر بره 
 ام... ببین اینجاست...ابده. به آن بركه رسیده

ي آبی نمایان بود كه بیشرررتر مانند تکه چند قدم دورتر از پسرررر چوپان، بركه
ي گرد مانند احاطه  رافش را چند بوتهیخی به رنگ خاكسرررتري بود تا آ . اط

ها را توانسرت بشرنود. بعالوه صرداي  شرد صرداي قورباشهتر كه كرده بود و نزدیك
تر سرکوت ممتدي كه سرط  راكد بركه در فاا ایجاد كرده بود. پسر كمی نزدیك

 رفت به داخل آن خیره شد. دختر گفت:

آیم... چرا مرا به اینجا نمی ترنزدیك»چیزي داخل آن اسررت  من بیشررتر از این 
 اي اآورده

 صداي آرامی گفت:پسر با 

 بینم. انگار كسی داخل آن است.ا»آري. من چیزهاي عجیبی در آن می

 دختر از ترس خودش را عقب كشید و گفت:

 »اینجا ترسناک است. بهتر است برگردیم.ا

  خواسرت بیشرتر تماشایشمیاما انگار چیزي بود كه ؛  خواسرتپسرر نیز همین را می
 تر نگاه كرد و گفت:كند. پسر روي برگرداند و به دخ 

 »لطفا  كمی نزدیك شو. داخل آن را ببین...ا

اما ممکن بود این بركه  ؛ به بركه نزدیك شررد آرامآرامدختر با ترسرری مارراعف 
را احارار كند به   شرانهر دويخواسرت با اسرتفاده از آن اي باشرد كه پسرر میتله

اما كشررف گوشرره و كنار آن كویر وحشررتناک نیز  ؛ امید وصررال در دنیاي بعدي
توانسرت راه گشرایی براي او باشرد. دختر از پسرر خواسرت تا او عقب بایسرتد.  می

 اي به دختر كرد و گفت:پسر نگاه ناامیدانه

ن بود كه  یا»به من اعتماد كن. م ل همیشه كه اعتماد كرده بودي. من فقط هدفم 

www.takbook.com



 85   ■رازآلود  ي فصل چهارم / بركه   
 

 ...ادربیاییخواستم از یکنواختی جاهاي دیگر كویر را هم نشانت دهم. می

تر كرد. خاكسررتري  هاي او، كمی خود را به بركه نزدیكتوجه به حر دختر بی
روح كرده بود. دختر اما چیزي در مه باالي بركه، آ  آن را خاكسررتري و بی

 به بركه نگاه كرد و با تعجب گفت: هربركه ندید جز تصویر خودش. پسر دوبا

 ... مطمئنم.ادیدممی»عجیب است. ولی همین اآلن من كسی را درون آن 

امرا چیزي در آن نبود جز انعکراس  ؛ تر رفرتترس دختر كمتر شرررد و نزدیرك
 دنیاي بیرون. پسر گفت:

  ابینممی»اما من هر وقت به اینجا بیایم داخل بركه چیزهاي عجیبی 

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

 »اوه... من چیزهایی را در آن دیدم...ا

  بارهیكبهتمام تصراویر   و اما باز چیزي ندیدند؛ پسرر سرریع به سرمت بركه دوید
 محو شد. دختر گفت:

 »تو كمی عقب بایست.ا

ام چیزهایی درون بركه آشکار شد. دختر نیز  آررامرفت. آپسر چند قدمی عقب 
دید كه اكنون آ  آن شفا  شده  اما هنوز داخل بركه را می؛ تر رفتكمی عقب

 بود. پسر گفت:

 نشده بود.ا گونهاین»تا به حال 

 دختر گفت:

 نزماهمیعنی اگر ؛  دهدفکر كنم این بركه راز خود را فقط به یك نفر نشران می»
ترا براز   ترنزدیركشرررود. بیرا دو نفر بره داخرل آن نگراه كننرد، تصرررویرش محو می

 امتحان كنیم...ا

 پسر گفت:

 ام. تو اكنون نگاه كن.ادیده آن رادرست است. من بارها »
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كم گیاهان بلند كف آن آشررکار شررد و كمتر میسررط  آ  شررفا  و شررفا 
رقصریدند. چند لحظه در آ  می آرامیبه سربزرنگی هايمانند ریبون؛ گشرتمی

 آمدند.اي به سط  آن میهاي آ  پراكندهبعد حبا 

 »مواظب باش. زیاد نزدیك نشو...ا

بینم... صررورتش خیلی سررفید اسررت و انگار  »من تصررویر یك پسررر نوجوان را می
خواهد كه از ما می شرررنوم... فکر كنمنمیگوید... اما صررردایش را چیزهایی می
 كمکش كنیم.ا

 پسر اما نظر دیگري داشت:

شود  البد  كنیم تصرویرش محو میباهم به بركه نگاه می دونفري»پس چرا وقتی 
كنم. این خواهد اشفالمان كند و به درون آ  بکشررردمان. من كه گمان نمیمی

 یك طلسم است. شاید یك تله...ا

 دختر گفت:

 ور شوید.اد كه از اینجا دگوی»شاید هم می

ري نشرران دختر  خواسررت چیزهاي بیشررتاما این تمام ماجرا نبود. انگار بركه می
داد. گویی بارها آن را به پسرر نشران داده اما او سرعی دهد كه به پسرر نشران نمی

 نکرده كه راز آن را كشف كند.

شرده  ناگاه دختر جیری كشرید و خود را به سرمت پسرر پرت كرد. پسرر كه حول
ین كره روي زم در حرالیو  زنراننفسبود چنرد قردمی بره عقرب فرار كرد. دختر 

 تر رفت و با ترس و لکنت گفت:پهن شده بود باز هم عقب

 »... آنجا را ببین... روي بركه...ا

 كافی از معركه دور شده بود، با ترس گفت: ياندازهبهپسر كه 

 ... چیزي آنجا نیست.انمبینمی»اما من چیزي 

www.takbook.com



 8۷   ■رازآلود  ي فصل چهارم / بركه   
 

 دختر گفت:

.. روي قایق... آن زن روي قایق... . كمی »چرا... ببین... مستقیم به من زل زده.
 بینی.اتر بیا مینزدیك

توانسررت  دید و پسررر كه از ترس از بركه دور شررده بود نمیاین را فقط دختر می
 آن را ببیند.

 ینم...اب ینم چیزيهی »اما من 

باز هم سرش ... یك زن روي قایق است. به من زل زده بود... ببین رودمی»دارد  
 را برگرداند و نگاه كرد...ا

قایق دور شرد و در مه سرط  بركه كه تا چند لحظه پیش نبود، محو شرد...   كمكم
 دختر به اطرا  نگاه كرد و رو به پسر گفت:

 ا به اینجا آوردي اودي  ترسناک بود... چرا مر»تو تا حاال او را ندیده ب 

 پسر گفت:

 ایق یا زنی ندیده بودم...اق تاكنون»اما من 

 دختر با اضطرا  گفت:

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

 كنم...ا»كمك كن... به من كمك كن... خواهش می

شرد. دختر با اضرطرا  به بركه نگاه  یاین صرداي خفیف یك زن بود كه شرنیده م
 كرد و گفت:

 واهد...اخ »تو هم شنیدي  یکی از من كمك می

شرد. شرد كه در مه خاكسرتري محو میاي از قایق دیده میالههروي بركه هنوز 
پسرر سررعتش بیشرتر از دختر بود و بدون اینکه به پشرت سررش نگاه كند از بركه  

تر اما صدا همننان ضعیف؛ اما چیزي ندید؛  كرد دور شد. دختر باز به بركه نگاه
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 كرد...میتر، او را صدا و رنجور

 كنم كمکم كن...ا... كمکم كن... كمکم كن... خواهش می»

 *** 

اي دارد. در رسرتوران دینا بهترین  ي ویژه»دنیا همواره براي هوشرمندان برنامه
ابیرده و به بیرون آن نگراه  شرررود...ا دختر در كلبره خوشذاها برایشررران طبخ می

اي رها گشرررته و  آزارهاي باد لحظهكند. این درخت كهن اسرررت كه گویا از می
 گفت...سخن می

ي شرمالی آسرمان اسرت. دیشرب ماه كامل بود و شرب بعد از آن، »... ماه در نیمه
خوابند  شرود. این شرب را درختان نمیاز نور ماه سراتع می ايالعادهفوقنیروهاي 

. این نیروي عظیم از العاده اسررت. فوقاندمشرررولو تا صررب  به كسررب انر ي 
كننرد و براي هر گویرد و درختران آن را دریرافرت میهراي دور میگرذشرررتره
 دمی بنشینند تعریف خواهند كرد.ا هاآني كه زیر سایه رهگذري

گفت.  سرخن می شرنید. فقطاما او نمی؛ دختر دوسرت داشرت با درخت حر  بزند
امرا درخرت همواره بره او گفتره  ؛ گرفرتچیزهراي زیرادي بود كره برایرد از او یراد می

داد. ها باشرد. ماجراي بركه و آن صرداي زن فکرش را آزار میبود پیگیر نشرانه
اما درخت  ؛ گفتها را به درخت میخواسرت. باید اینچرا آن زن از او كمك می

 گفت.می هاداستانداد و پیر به او گوش نمی
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بیدار است اما از سر جایش تکان گردد. دختر پیرزن بیدار شده و درون كلبه را می 

زنرد و كمتر كنرد. برا او كمتر حر  می خورد. حركرات پیرزن را تمراشرررا می نمی 
زند و دوسرت ندارد از  خواهد. كم حر  می ش این را می شرناسردش. پیرزن خود می 

اش بماند. او را  آید. به او اجازه داده كه در كلبه بد هم نمی  به نظر اما ؛  او سرلال شرود 
اما چگونه  چرا تا به حال به این فکر نکرده اسررت. پیرزن چگونه  ؛ به آنجا آورده 

 شود. نمی  او را به اینجا آورده است. او روح است و لمس 

 شنود:بیرون كلبه، صداي درخت را می

تنرد...  را بره هم می هراآنپینرد و هرایم میدهرد... در میران شررراخرهبراد آزارم می»
دهد... باد آزارم آه... خسررته شرردم... سررالیان سررال اسررت كه باد بوي مرگ می

 دهد...امی

 دختر درون ذهنش شروع كرد به صحبت با درخت:

 كنی این عادت نم»چرا به آ

 درخت پیر كمی آرام شد و گفت:

ي برادهرا فرق دارد... یرا شرررایرد من فرق دارم برا  شرررود. این براد كویر برا همرهنمی»
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امرا تحملش هم ؛ شرررودتوانم عرادت كنم بره آننره بره من تحمیرل میدیگران. نمی
 شود تحملش كرد.اسخت است. نمی

 درخت شاید مرده است:

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

 درخت پاسخ داد:

ام. مرگ من وقتی اسرت كه محصرور این كه مرده هاسرتسرالام. »آري من مرده
مرا برنگزیند. من و این  نشرریندلي اي سررایهكویر خشررك شرروم و هی  جنبنده

 ایم.امردهكه  هاستسالكه زمانی سرسبز بود،  دشت

 دختر گفت:

خواهم چیز عجیبی بره تو بگویم. دیروز چیز عجیبی دیردم. یرك بركره... كره »می
اما من چیز دیگري دیدم ؛ بیندرا این پسر هم می هااینیك نفر محصور آن بود. 

و شرکسرته دیدم كه سروار  الشراندامو شرنیدم كه او متوجه آن نشرد. من یك زن 
اي دیگر در كنرد... او لحظرهطلرب كمرك میروي بركره اسرررت و از من  بر قرایق

 شنیدم.اظلمات بركه، محو شد و من فقط نجواهاي او را می

 درخت گفت:

اي از این دانند. حتی عدهي سررراكنین اینجا این را می. همهوارديتازه»تو یك 
 اهر آن. دانینمی داننرد كره توموجودات كویرزي، چیزهراي بیشرررتري از تو می
جویند. این نجواها هزاران سرررال براي رهایی از این سررررزمین، از تو یاري می

خواهی رها شروي. همه  رسرد... تو نیز میاسرت كه در این سررزمین به گوش می
اند  اي ناامید از آن شردهي موجودات این سررزمین. عدهخواهند. همهاین را می

هراي آشرررکرارنرد و  اي بره دنبرال نشرررانرهانرد. عردهرا برگزیرده اینجراو زنردگی در 
 ي خرو  ندارند...ااي به دنبال تقلب و فرار. قبال  هم گفته بودم. همه اجازهعده

 آلود گفت:رفهسدرخت پیر باز با صداي 
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اي. بهتر اسرت عجله كنی. قبل از آنکه آفتا   كرده تلفكافی وقت  ياندازهبه»
وع كنرد، باید بروي. به سرررخنران من گوش بده و راه را بیرا . یك نفر منتظر  طل

گرفتار كویر شرده و   هاسرالتوسرت. یك روح سررگردان. او یك پیرمرد اسرت كه 
اش نیسررت. باید دین او را در دنیا ادا كنی تا راه بازگشررت به دنیا  مجال رهایی

ها به دنبال فرار . اینجا خیلیندنمایان شرود... مواظب باش كسری تو را تعقیب نک
 هستند.ا

 دختر پرسید:

 اما من كجا او را پیدا كنم ا»

 درخت گفت:

بیراور. اكنون پسرررر را تعقیرب كن. وقتی بره محرل  بره یراددیشررربم را  هرايحر »
همیشررگی رسرریدید یك چاه بزرگ خواهی دید. سررعی كن خودت را به خوا  

شرود. آفتا   رود سرراغ چاه و محو آن میر برود میاش كه سر بزنی. پسرر حوصرله
آسرمان رسرید حركت كن. آنگاه جهت حركت را خواهی  چهارمیك حدودكه به 
باد به جهت یکسرررانی  بعدازظهر. باید سرررعی كنی تا قبل از ظهر برگردي. یافت

 كند.امی دردسرنخواهد وزید و تو را دچار 

 نگریست. پسر رو به دختر كرد و گفت:ظه به درون چاه میآن لح پسر تا

 »برویم ا

 .بیفتنددختر به درخت پیر نگاهی انداخت و از پسر خواست تا كمی دیرتر راه 

وزید. بادي كه امروز براي باد كویر، با باال آمدن آفتا ، م ل هر روز گرم می
اما فکر آن بركه باز  ؛ هاناي نشرانهدختر معنی دیگري داشرت. شراید این اسرت مع

ن اسررت. دیگر احسرراس ترس كمتري داد و آن زن كه سرررگرداهم آزارش می
دختر   انتظارچشرمنسربت به آن داشرت. او طلب كمك كرده اسرت و شراید اكنون 

گفت همه اینجا دنبال  اما درخت پیر می؛ اسررت كه بار دیگر او را در بركه ببیند
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به آن كسری كه  معنی بود. هر كس بایدند. شراید احسراس ترحمش بیفرار هسرت
 است كمك كند.برایش مقدر 

جوید. هر روز دنبال  پسر در حال و هواي دیگریست. او باز چشمش كویر را می
؛ شرود به آن خیره می هاسراعتیابد چاه جدیدي اسرت و هر بار كه چاهی را می

 شنید:اما ناگهان دختر صدایی شریب 

 كویر قشنگ است، نه  ا»

 گفت:دختر بالفاصله به اطرا  نگاه كرد و 

 »تو هم این صدا را شنیدي ا

 اما پسر انگار توجهی نکرده بود. دختر گفت:

 »صدایی مانند صداي كویر بود.ا

 پسر گفت:

شررنیدم. صررداي  »من هم روزهاي اول كه به اینجا آمده بودم این صررداها را می
 شنوي.اكنی و دیگر نمیكم به آن عادت میاما كم؛ وستي تگذشته

 گفت:دختر 

 شنوم.اشنیدم. اكنون می»اما من روزهاي نخستین هی  صدایی نمی

 پسر گفت:

اي. قبال  هم بهت گفته بودم نباید به هركسری و هرصردایی »تو این روزها عجیب شرده 
كنند كه فکرت را  نجوا می  در گوشرت  قدر آن كنند. پریشرانت می  ها آن اعتماد كنی. 

 شوي. یك روح پرخاشگر.ا كم دیوانه می تسخیر كنند و بعد كم 

 دختر دوباره نگاهی به اطرا  انداخت و خطا  به پسر گفت:

 كنی.ا نگاه می   ها چاه ي  »چاهی كه در آن افتادي را یادت نیست  تو به درون همه 
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 پسر گفت:

 دم نیست.ا»نه... دقیق یا

 كرد.را گفت و سریع به سمت چاهی رفت كه همیشه، به آن نگاه میاین 

كرد تا آفتا  به آنجایی  به محل همیشگی چراي دام رسیده بودند. باید صبر می
امرا كجرا  درخرت پیر چیزي  ؛ گفرت و بعرد حركرت كنردبرسرررد كره درخرت پیر می

كه او را اي خواهد دید هنگفت. شرراید هم مهم نیسررت. حتما  در آن لحظه نشرران 
راهنمایی كند و یا شرراید درخت پیر در كالبد چیز دیگري ظاهر شررود و راه را 

 .كردمینشانش دهد. باید صبر 

 ا.شودمی. این موقع از سال، بادها بیشتر وزدنمیهمیشه هم باد »

كم صرداي ازدحامی  شرنید. كم می   همان صرداي قبلی بود كه باز آرام   ي ادامه این صردا،  
آمد. دختر  بود و انگار از كف زمین بیرون می   جان كم شرنید كه مانند صرداي قبلی    را 

. پسرر  جان كم دراز كشرید و گوشرش را به زمین چسرباند. صرداها بیشرتر شرد، اما همننان  
افراد  . صرداي خاطراتش و گاهی نیز صرداي  ي خود بود گفت. صرداي گذشرته راسرت می 
 را در دنیا نشنیده بود.   ها آن شنید كه هرگز  را می   اش خانواده 

به اطرا  نگاه كرد. چیزي نبود، جز بزها و پسررر كه محو تماشرراي چاه اسررت.  
 و نزدیك پسر رفت. انگار متوجه حاور دختر نشد. دختر گفت: برخاست

شرنوم. این اصرال  عادي میعجیبیسرت. صرداهاي عجیب دیگري نیز »امروز روز 
 داهاي كه خاطرات من نیست.انیست. ص 

كرد او  امرا پسرررر حرفی نزد و هم چنران محو تمراشررراي چراه بود. دختر فکر می
اما ؛ شود. دوباره با پسر حر  زدبه سیاهی چاه خیره می هاساعتدیوانه است كه 

د و به داخل چاه  تر آمشرنود. كمی نزدیكاسرت و چیزي نمیپسرر انگار طلسرم 
اما جز سریاهی چیزي نبود. پسرر همننان محو تماشراي همین سریاهیسرت  ؛ نگریسرت
تواند توجهش را جلب كند. باز به چاه نگریسررت.  هم نمی ایماواشررارهو دختر با 
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 تر شد.كمی نزدیك

  نسرت بوي گیاهان تازه را از آن اسرتشرمامتواتر بود و میهواي اطرا  چاه خنك
براي یك آن كوهسررتانی شررد.   كند. حس آشررنایی برایش داشررت. هوا گویی

كرد و هواي خنرك كره اش را ترازه میطراوت و خنکی كره مجراي بینی و ریره
مانند این ؛ كم بخار آ  مانندي سررط  چاه را پوشرراندكرد. كمتنش را لمس می

رد. چیزي  د داوجو زیرزمینیهراي فراوان آ  هراياسرررت كره درون این چراه
مانند  ؛ رسردمانند قنات اسرت. صرداي كوهسرتان مانندي هم از آن به گوش می

بلند و   هايكوهسرتانصرداي كوه اسرت. صرداي ممتد و سرنگین كه همواره در 
اسرت. این هوا و این رایحه را  انگیزدلرسرد. چه كشریده به گوش می فلكسرربه

حبس در كویر،  هامدتكند و دختر بعد از را نوازش میدوسرت دارد. احسراسرش 
شرود و به سریاهی یابد. باز هم نزدیك میهایی از آشرنایی محیط میاكنون نشرانه

.  فهمیدمی... اكنون دلیل خیره شرردن پسررر به چاه را شررودمیآن خیره  كرانبی
 انسان است... . آرزوهايچاه 

بیند. سریاهی مطلق چاه اكنون از خود صرداهایی را بیرون  تصراویر مبهمی هم می ا ام 
اي از مردمان اسرت كه چند لحظه پیش مانند صرداي همهمه و شرلوشی عده ؛ دهد می 

بیند و می هاي سرالنی آشرنا را  شرود و دختر دیواره كم رسراتر می نیز شرنید. صردا كم 
واضر    رفته رفته خورد. تصرویر  شذا می اي بعد پدرش كه روي میزي نشرسرته و لحظه 
شررود و آشررنا. این همان رسررتوران در كویر اسررت كه دختر قبل از مرگش آنجا  می 

بره یراد دارد. تمرام اجسرررام كهنره و چركین آن و  خوبی بره بود. مردم درون آن را 
 اما خودش نیست. ؛ خورد پدرش كه تنها روي میزي نشسته و شذا می 

 زن روي دور تند. هوا گرم است.ارا ب  »كولر

 هاگارسرروندي كه پشررت میز صررندوق رسررتوران نشررسررته، این را به یکی از مر
گوید. گارسرون جوان، دمپایی گشراد و قرمزي به پایش اسرت و در حالی كه می

گر دمپایی گارسرون رود. پدرش نظارهكشرد به سرمت كولر میآن را به زمین می
پاید. باد كولر كه شردیدتر شرد، ناگهان قفس چوبی پرنده  را می اسرت و رفتن او
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ي ي سرفید از گوشرهي حو  خورد و شرکسرت. پرندهاز سرقف كنده شرد و به لبه
اي توجه  ي آن بیرون پرید و خودش را به لوسرتر رسراند. براي لحظهشرکسرته

 فریاد زد و گفت: دارصندوقمسافران به صحنه جلب شد. 

 قفس اینجا نیست... زود باش درها را ببند و بگیرش.ااي این »گفتم ج 

 دوید گفت:جی میگارسون جوان در حالی كه شرولند كنان به سمت در  خرو

 شود. باید جایش خنك باشد.امی گرمازده»این پرنده 

ي مردم پرنده را ترسراند. بال زد و از در  اصرلی رسرتوران به بیرون  اما همهمه
اي خنرك از چاه به بیرون تراوید و صرررداها و  بعرد باز رایحره ايلحظرهرد. فرار ك

ار گشرت. دختر كه اكنون سررش را تصرویر محو شرد و سریاهی درون چاه آشرک
كشرد. دوباره باد  آید و خودش را كنار میاي به خود میدرون چاه كرده لحظه

 خورد. پسر همننان محو است.داغ كویر به صورتش می

 *** 

هاي ماسررهجاي خودش اسررت. گله و  سررر چیزهمهدختر نگاهی به اطرا  كرد. 
تر آسرمان رسریده و باد تند چهارمیككران و باد داغ. آفتا  به انبوه و كویر بی

اما نباید خود را ؛  كاوددرون ذهنش را می  هايسرررلالوزد. دختر انبوهی از می
مرانرد ترا درخرت پیر افتراد. اكنون برایرد منتظر می هرايحر كرد. بره یراد درگیر می

راه رفتن بره سرررمرت پیرمرد كرذایی را بیرابرد. كمی از چراه دور شرررد. برایرد عجلره  
؛  كرد. ممکن بود پسرر سرر از چاه بردارد و تعقیبش كند. به اطرا  نگریسرتمی

؛  ش بینا باشداي كوچك دوید تا بیشتر به محیط اطرافاما چیزي نیافت. روي تپه
عادي بود...   چیزهمهي خاصری كه نشران از راه باشرد. اما چیزي نبود. هی  نشرانه

اما چگونه  به  ؛ شراید چاه و تصراویر درون آن. این حتما  یك نشرانه از راه اسرت
آید كه در رسررتوران قفس پرنده به زمین افتاده باشررد. شرراید آن را یادش نمی

به   خوبیبهقبل از حادره را  هايلحظهت. تمام ن ممکن نیسر ای اما؛ فراموش كرده
یاد دارد. خودش در صررحنه نبود. تصررویر چاه باید زمان دیگري باشررد. شرراید 
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زمانی كه او بیرون رسرتوران بود و با پسرر فلج حر  زد این اتفاق افتاده اسرت. 
 پسر فلج را به یاد آورد: هايحر 

اما یك كویر دیگر. من در همان اتوبوسری هسرتم كه تو هسرتی. ؛  یرمكو اهل»... 
امام  گویدمی. براي شررفا... فلج هسررتم. مادرم بردمیمادرم مرا به حرم امام رضررا 

هم بد   قدرهاآني زیبا... كویر كن... آن پرنده نگاه دهد... .رضرررا شرررفایم می
 ادارد...ان زیبایی نیست. ببین چه پرندگ

هاي آخر را به یاد آورد. تا خواسرت پرنده را ببیند مادر آن پسر  دختر باز لحظه
ي سرفید و  آمد و نتوانسرت آن پرنده را ببیند. ولی آن پرنده، حتما  همان پرنده

صررحبت شرردن با پسررر دیده بود. آن  زیبایی بوده اسررت كه چند لحظه قبل از هم
آن را دیده اسرت. چاه؛ چاه زمانی را  لحظهیكر فلج لحظه آزاد بوده اسرت و پسر 

اما این چه ارتباطی ؛ افتاده و او آنجا نبوده اسرررت ايحادرهكه  دهدمینشررران 
 رسید.توانست با آن پیرمرد داشته باشد  چیزي به ذهنش نمیمی

و دختر  پیمود گنبردي شرررکرل را می روح بیآفترا  تنردتر از همیشررره آسرررمران 
كند و او هنوز نه  از قبل روي تپه ایسررتاده اسررت. باد پریشررانش می ترماررطر 
اي دیده و نه راهنمایی داشررته كه بتواند راهش را به كمك او بیابد. چاه  نشررانه

اي كره دیرده بود و آن صرررداي عجیرب فکر كرد. بره  كرد. بره بركرهكمکش نمی
انی كه دیشرب گفته بود. شراید آن داسرتان ه داسرتدرخت فکر كرد. ب  هايحر 

 :گفتمیچیزي دارد. درخت پیر 

... بره سرررخنران من گوش برده و راه را بیرا . یرك نفر منتظر توسرررت. یرك روح  »
اش گرفتار كویر شرده و مجال رهایی هاسرالسررگردان. او یك پیرمرد اسرت كه 

تا راه بازگشررت به دنیا نمایان شررود... . نیسررت. باید دین او در دنیا را ادا كنی 
 به دنبال فرار هستند.ا هاخیلیاینجا مواظب باش كسی تو را تعقیب نکند. 

اما دیشرب بعد از گفتن ؛ درخت از او خواسرته بود به سرخنان دیشربش گوش دهد
گفت باد باعث رویش او شرده اسرت با آنکه باد آن  اسرتان خوابش برد. میآن د
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؛ كه این كویر دشرت سررسربزي بوده است نیز باعث آزار مادر او بوده استروزها 
اما با این حال او با اسرتفاده از باد بارور شرده اسرت. باد؛ سرلطان كویر. او خودش  

ي. باید با جریان باد حركت  را با جریان باد به مقصرررودش رسرررانده بود... . آر
حل همان  آن برهه از زمان تنها راهكند. این احتماال  راه چاره است. یا الاقل در 

حال بهتر از ماندن در آنجا بود.  به هر  رسید، هرچند درست هم نباشد.به نظر می
آن  جریان باد ترییر كند. تا  زوديبهدر ضرررمن درخت گفته بود ممکن اسرررت 

ید  كرد. به پسررر نگاه كرد كه هنوز سرررش در چاه اسررت. باباید عجله می موقع
 وقتش كند. اتال دوید تا جبران می

ته شرد. دختر تردید كرد كه راه بعد از مدتی دویدن در كویر، از شردت باد كاسر 
وزش باد كمتر شرده بود  هرچندرا درسرت آمده باشرد. روبه رویش چیزي نبود. 

شرد جهت آن را تشرخیه داد. باز هم جلوتر رفت. به سرمت باد. به پشرت  اما می
یش نبود. این كویر هرگز روروبهكه  گونههماننگاه كرد. چیزي نبود. سررررش 
  قسراوتشربیه هم اسرت. دخترم پریشران، بارها گرفتار این  جایشهمهندارد. مرزي 

یش سرررزمین كوچکی را كشررف روروبه آرامیبهرود و كویر شررده اسررت. می
ي آن سرررزمین مکشررو  خود محصررور یر ندارد. همهكند كه مرزي با كومی
مان كویر بزرگ است. هی  جا مرزي ندارد. تمام این سرزمین را كویر تشکیل  ه

داده. خاک كویر. خاک نرم كه گاهی براي مدت كوتاهی به زمین سرفت و بایر و  
مین شود. این سرزآشاز می  مرزبیباره كویر  شود و دواي مرده تبدیل مییا بركه

كره چره سرررلطران   راسرررتیبرهالرب دارد. براد؛ سرررلطران كویر. تنهرا یرك موجودیرت شر 
انتهایی را تصراحب كرده اسرت. حتما  مانند دنیاي  قدرتمندیسرت كه چنین مرز بی

  هرايجنرگانتهرا واقعی كره دختر مسرررافر آنجرا بود براي تصررراحرب این مرز بی
  درآوردهیر را بره تصررراحرب آن خونینی برا حکم براد درگرفتره و خراک مقردس كو

اسرت كه اكنون حتی حاضرر نیسرت یك وجب از آن خاک را به پادشراه دیگري 
 خاک از چه زمانی مقدس شد   راستیبهبدهد. 
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رفرت و  می دختر برا اعتمراد بره آننره از درخرت پیر فرا گرفتره بود، همننران جلو

سررروزانرد. خود را بره براد سرررپرده بود و بره  و تحرت امر براد می رحمرانرهبیآفترا  
روي  رفرت. بعرد از مردتی پیرادهوزیرد او نیز هم سرررو برا آن میطرفی كره می

هاي كاشذي برگ هاآنن. چیزهایی دید. چیزهایی شرربیه كاشذ معلق در آسررما
چرخیدند. هزاران كاشذ. كمی كه مان میبودند كه تا صرردها متر باالتر در آسرر 

شرد اطرا  را هم دید. تا جایی كه دیگر نمی ش باد شردت گرفتجلوتر رفت وز
تا   رس رنگطالییخاک هاي ذرهطوفان كویر بود. خشرررم باد؛ سرررلطران كویر. 

 چنردین متر بره همراه كراشرذهرا در گردبراد سرررهمنراک شرررنراور بودنرد. دختر بره یراد
داد. ي دیگري از خود نشررران میچهره هراي درخرت پیر افتراد. كویرحر 

شرد رویشران  چرخاند كه مشرخه نمیها را چنان در هوا میسرلطان كویر، كاشذ
 چیزي نوشته شده یا اینکه سفیدند.

گشرررت. دوسرررت  تر شرررده بود. باید زودتر برمیو محکم ترآرامهاي دختر قدم
دید. باز  اما قبلش باید پیرمرد را می؛ ي كویر بماندهنداشررت بیشررتر در این نقط

جلوتر رفت. تا جایی كه پایش در گل شرل مانندي فرو رفت. به زیر  سرختیبههم 
روبه رویش  پایش نگاه كرد و به روبه رویش. زیر پایش خاک شررل شررده بود و 
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ر مقرابلره با  سرررراي قدیمی بود. به نظر دي قدیمی كه ماننرد یك كاروانیك خانه
 طوفان جاي امنی بود.

 *** 

كرد كه آیا اعتمادش به درخت پیر جوا  داده اسرت و یا داشرت به این فکر می
ها را درسرت آمده اسرت كه توانسرته اینجا را بیابد. او همننان امیدوار اسرت نشرانه

هراي طوفران كمتر شرررده بود. دختر در شررردن مجردد. صرررداي زوزه بره زنرده
تر چنرد  طر آنكرد. قردیمی بود. كمی بره اطرا  نگراه می سررررا بود وكراروان

هاي  ي كهنه و گردگرفته. تمام پنجرهقالینه یكآنظر  سرفالی شرکسرته و وسط 
با زشال، نقش و   سرررا را تماما هاي كاروانآن شررکسررته و درهم بودند. دیواره

اي از سررالن را ها و كلماتی به رنگ سرریاه نقاشرری كرده بودند و گوشررهنگاره
 شرکسرته شرده و گاه سروخته تل انبار بود. زیر این الوار، چند كاشری هايچو 

یش  روروبهسربز و شرکسرته كه درخشرش خاصری داشرتند توجهش را جلب كرد و 
نگه داشرته بود. انتهاي راهرو نسربتا    زحمتهب كه یك سرتون سرفت بنیاد، سرقف را 

شررد با دري شررکسررته كه دائما  باز و بسررته  ، به اتاقی ختم میسررراكاروانبزرگ 
 شد. راه رفتن دختر در راهرو باعث شد صدایی از داخل اتاق بگوید:می

 »چه كسی آنجاست ا

یك نویسرنده پیر اسرت. این هاي درخت افتاد كه گفته بود او دختر به یاد حر 
 صدا باید صداي او باشد. دختر با تردید گفت:

 ام كه به شما كمك كنم.ا.. من آمدهن.»م

كرد كره خود همران پیرمرد تر میو دختر را مطمئن صررردا كره رنجور و پیر بود
 نویسنده است، گفت:

 »كمك  ا

 اي كرد و ادامه داد:خنده

 كمك كند  اخواهد به من »یك ضعیفه می
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 كه صدایش را بلند و ضخیم كرده بود گفت: در حالیدختر 

اي، بهتر اسررت بگویم كه اي  اگر سررالیان پیش مردهوقت اسررت كه مرده ند»چ 
 كنند.اها كارهاي بزرگی میاكنون ضعیفه

از داخل اتاق به گوش رسرید.   همصرداهایی مانند برهم سراییده شردن چو  روي 
هم  آنجاي آن به داخل نگاه كرد. الي در چوبی و شررکسررتهالبهدختر آرام از 
اي بود كه پیرمرد سررا داشرت. فقط میز كهنهي كاروانابه دیگر جاهاوضرعیتی مشر 

نوشرت. او عینکش را برداشرت و به دختر خیره  نویسرنده، پشرت آن چیزهایی می
بود. م ل این بود كه  نمایان خوبیبهاش شررد. آرار فرام گرد عینکش روي بینی

قط نوشرته اسرت. هاسرت كه عینکش را از روي چشرمش برنداشرته اسرت و فسرال
بد نبودند.   صررورتش چروكیده، آویزان، الشر و اسررتخوانی بود. ابروهایش اما
اي داشررت. لبانش بر ارر كهولت سررن همه مانند خطی مسررتقیم بود و رنگ تیره

شرد مانند این بود می به دسرتدكار لرزید، اما وقتی خودسرتانش روي كاشذ می
ها هم راه همان بارها رفته بودند و این رعشرهكه راه رسرم كلمات را قبال  بارها و 

داخرل شرررد. پیرمرد  آرامیبرهپیمودنرد. دختر شرذ را در هوا میكلمرات روي كرا
 را به میز دوخت. انگار كه قبال  از نگاه كوچکی به او انداخت و باز چشررمش

 این مسافران زیاد دیده است.

 كنی اخواهی به من كمك »پس تو آن كسی هستی كه می

ي  گفت و دوباره مشرررول شررد. دختر كه با دیدن چهره این راپیرمرد الشراندام 
 تر هم شده بود گفت:پیرمرد داخل

 دانم باید چه كنم. این را تو باید به من بگویی.ااما نمی؛ »امیدوارم بتوانم

اي كرد، انگار كه از دسرت دختر هی  كار بخصروصری نخواهد آمد  پیرمرد خنده
 مجبور شد سخن بگوید: هاي بعد با نگاه كنجکاو دخترو لحظه

به تو خواهم گفت. برو بیرون و یکی از آن كاشذهاي  اكنونهم»بسرریار خو . 
 معلق در آسمان را برایم بیاور.ا
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 دختر گفت:

 »فقط همین  یعنی یکی از این كاشذها را باید با خود ببرم ا

 پیرمرد گفت:

 ی اه اگر توانست»آري... البت

آنکه به میز نگاه كند، به نوشتنش  سرش را با پوزخندي تکان داد و بی پیرمرد
 ادامه داد. دختر نگاه شك آمیزي به پیرمرد كرد و آرام از اتاق بیرون آمد.

اما ؛ دیدیش را میروروبه سرختیبهكرد.  ، طوفان باز شوشا میسرراكاروانبیرون 
ي طوفران هراي كراشرذ معلق و گرفترار در حلقرهآننره هم نمرایران بود مشرررتی برگره

بود. كمی جلوتر رفت تا جایی كه در میران معركه گیر افتراد. ناگاه خود را میران 
كرد؛ راحتش  یرافرت و طوفران كره مخلوطشررران می هراشرررنموجی از كراشرذهرا و 

ي كاشذها. دسرتش  وحشری و تودهباد مانند جنگی نابرابر بود میان ؛ گذاشرتنمی
خوردند و از آن دور  به دسرتش می تنديبهدراز كرد. كاشذها  هاآنرا به سرمت 

حارور دختر در معركه، طوفان   موازاتبهاما ؛  شردند. تالشرش را بیشرتر كردمی
امرا ؛ یردرفرت. بره هوا پرپینرد و براالتر میوارتر كراشرذهرا را در هم میدیوانره
فرایرده بود. طوفران كراشرذهرا را براالي سرررر دختر برده بود و او هرچره تالش  بی
 رسید...اي نمیبه نتیجه كردمی

فهمید كه آري. حال می داند.داند كه آن دختر نمیالبد پیرمرد چیزهایی را می

ي ارواح  كرد. ولی آیا همهراه برگشررت به همان آسررانی نیسررت كه او فکر می

  گونرهاینراي خرو  همین یرك راه را دارنرد  برایرد بره پیرمرد كمرك كننرد  اگر ب 

 افتد.است باید معماي سختی باشد كه كمتر كسی به فکر زنده شدن دوباره می

نویسررد. یا متوجه  توجه به او میبی همپیرمرد ق اسررت و دختر دوباره درون اتا

نیز   لحظهیك اتال ن چیز مهمی اسرت كه حتی او نیسرت یا اینکه مشررول به نوشرت

 برایش مقدور نیست. دختر گفت:
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 دهد.اشود. طوفان اجازه نمی»نمی

 توانی به من كمك كنی.ا»دیدي كه نمی

 ناامیدي گفت:دختر با 

 ها را داشته باشی اخواهی یکی از آن برگه»تو می

شرررته باشررری. تو را مگر چه كسررری  دا را هاآن»نه خنگ خدا  تو باید یکی از 
 فرستاده ا

»من از طر  یرك درخرت پیر یرا یرك بز لنرگ، یرك چیزي شررربیره این... خودم هم 
 .اخواهد به من كمك كند كه برگردمدقیقا  كیست و چرا می

 پیرمرد نگاهی به دختر انداخت و گفت:

باید حدس  اي و دنبال برگشتی  »اوه... پس تو هم یك روح جوانی كه تازه مرده
 زدم... پس یك بار دیگر هم به تو خواهم گفت خنگ امی

 دختر با حالتی كه پاسخ تحقیر پیرمرد را بدهد گفت:

د تو بگرذرانم. براي كمرك به  ام كه وقتم را با ارواح سررررگردانی ماننر »من نیرامده
م دیگري جز آوردن یرك برگ براي تو برایرد انجرا كرارچرهام. بگو دقیقرا  تو آمرده
 دهم  ا

 دسرررتازاینخواهی بره من كمرك كنی برایرد بتوانی یکی »فقط همین  اگر می
هراي مرا برا خود بره دنیراي واقعی ببري. اگر بتوانی از این كویر خرار   نوشرررتره

 ي.اشو

اي، بار دیگر بنویس و به  هترا خودت نوشر  هاآنشرود... اگر بینی كه نمی»اما می
 من بده.ا

؛ سرال  هايسرالنویسرد. را می هاآنت كه تقریبا  هر روز یکی از گفرد میاما پیرم
برد. را به یرما می هاآنرود، باد تمام شود و بخوا  میاما هر وقت كه خسته می
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 گفت:او می

نویسررم و تکرار نیسررت. باز می هایمنوشررته»هر صررب  كه برخیزم هی  ارري از 
 اكنم.می

اما آیا باد اجازه خواهد داد كه او آن  ؛ دختر از او خواسرت تا بار دیگر بنویسرد
را خار  كند  پیرمرد جوا  مبهمی به این سرلال داد و انگار خواسرتار این بود 

 كه دختر تالشش را بکند.

ام گوید. او راهنماییهایی در این كویر سررخن می»درخت پیر همواره از نشررانه
 هاي او اینجا هستم.ان هم كه اینجا هستم با راهنماییكند. اكنومی

باید این كاشذها را دور از چشررم باد، از این »خب این دوسررت تو نگفته چگونه 
 دنیا خار  كرد ا

ها را دنبال كنی. از باید نشرانه گویدمیكند. »نه... او همیشره دوپهلو صرحبت می
یاد بگیرند، من نخواهم توانسرت به   هایی حر  میزند كه اگر راه خرو  راگوش

 دنیا باز گردم.ا

 تیز كرده بود گفت:هاي پهنش را پیرمرد كه گوش

 هاي او به من هم بگو.ا  خب كمی از راهنماییراستیبه»

 »او داستانی راجع به تولد خودش گفت و همین مرا به اینجا راهنمایی كرد.ا

 گفت: نشنیده هاسالدن حرفیست كه پیرمرد با حالتی كه گویا منتظر شنی

 چه گفت ا»نه نه نه... راجع به راه خرو  

دانم كره برایرد یرك »او هنوز چیزي راجع بره خرو  بره من نگفتره. فقط این را می
 اش نجات دهم.اي تکراريروح سرگردان را از این دنیا و كارهاي نکرده

كه مانند فرام عینکش گرد شرررده  دختر نگاهی انداخت به پیرمرد و چشرررمانش 
به دنبال یافتن راه خرو     اد آورد كه درخت گفته بود ارواح سرگردانبود. به ی
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از اینجا هسرتند. اگر این پیرمرد به دنبال راه خرو  باشرد، چه  او سرالیان سرال 
دهد. زیاد دور از اسررت كه در این كویر اسررت و تکرار مکررات او را زجر می

كه او نیز بخواهد راه را فرا گیرد و یا منتظر باشرد كه روحش  ذهن نخواهد بود 
ک احارررار، بره دنیراي آخرت دمیرده شرررود ترا از این توسرررط مر مورین خوفنرا
تا دینشران را انجام  هاایناما درخت پیر و دانا گفته بود ؛ بالتکلیفی بیرون آید

وح سررررگردان نردهنرد نخواهنرد توانسرررت از این دنیرا رهرایی یرابنرد و این هر ر
 دارد. دختر گفت:میاي را به تقلب وازجركشیده

دهم. دهم... قول میبراش كره من راه خرو  را خواهم یرافرت و نجراترت می مطمئن»
ي آن مارا  تالش  چون سررنوشرت تو به زندگی مجدد من رقم خورده و من برا

 خواهم كرد.ا

او به   يواسرطهبه. اگر هر روحی گفت تا پیرمرد راشب به تعقیب او نباشرد این را
 زد.داد. این را حدس میبزرگی ر  می يفاجعهگشت دنیا برمی

  ربره خراطمهمی بوده كره  كرارچره»چرا برایرد این كراشرذ را بره دنیرا برگردانی  مگر 
 در این كویر سرگردانی ا هاسالآن 

  انویسیمی»تو هم 

 اهی كه حرفم را نفهمند.ااز گ»هر 

 پیرمرد خندید و گفت:

من اسرررت... وقتی كره زنرده بودم  ينرامرهتوبرهگویی... این تمرام »تو راسرررت می
خدان درباري... اما چیزهایی را نوشرتم. من یك نویسرنده درباري بودم. یك تاری

را نقض كنم،  هاآنهاي خود روي برگرداندم و خواسرررتم زمانی كه از نوشرررتره
دهرد. تهردیرد بره مرگ مراننرد این براد كره این اجرازه را بره من نمی؛ اجرازه نیرافتم

پنهران كردم. این كترا   آن راشررردم. برا این حرال من مخفیرانره كترابی نوشرررتم و 
اما ؛ خبر اسررتي خودم هم از آن بیهاسررت و نفیس. حتی خانواد نویسدسررت

سررال از دید همه   هايسررالشررار آن داده نشررد و كتا  هرگز به من فرصررت انت
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 مخفیست.ا

 یك كتا  ا جايبهخواهی بدهی »اما اكنون به من فقط یك برگه می

 ت ییدام كه دسرت خط مرا ببینند آن را »این فقط اظهار ندامت من اسرت. خانواده
 كنند. فقط كافیست آن را به بیرون ببري.امی

كنی یرك برار دیگر آن را سرررعی نمیدهرد، چرا اجرازه را نمیبراد این  »اكنون كره
 بنویسی  اكنون بنویس.ا

 اما اجازه بده كه بنویسم.ا؛ گویی. این هم فکر خوبیست»راست می

ام. »برایرد عجلره كنی. من برایرد قبرل از ظهر برگردم. من برا وزش براد بره اینجرا آمرده
 توانم برگردم.ااگر دیر شود هرگز نمی

شرررد ر هم خوردن هزاران برگ كراشرذ را می كرد. صرررداي ب طوفران بیرون شوشرا می 
كشرررید و تمام كاسررره و ي خود را به داخل اتاق می شرررنید. گاهی هم طوفان دامنه 

خواسرررت او چیزي بنویسرررد.  ریخرت. انگرار كره نمی پیرمرد را بره هم می  هراي كوزه 
وزید و زوزه كشررید كه  قدر آن اد خواسررت آن كاشذ آخر را هم به یرما ببرد. ب می 

  برخاسرتبود. پیرمرد  روشرن نیمه چراغ فانوس كوچك پیرمرد را خاموش كرد. اتاق 
 ي پنجره را به هم آورد. هاي شکسته كرد لنگه پنجره رفت و سعی   طر  به و 

  موش نشرده بود. ببین، هرگز این چراغ خاكه من اینجایم هاییسرال»در تمام این 
رحم... هر وقرت كره ننویسرررم، طوفران قطع  این براد چقردر سرررنگردل اسرررت و بی

 شود و آن روز، روز آرامش من است.امی

كنم میز ت ر ادامه دهی. من هم كمك میتوانی در روشرنایی كنار پنجره كار»می
 كنیم.ا جاجابهرا 

 آمد و گفت: یزم طر بهپیرمرد كه پنجره را بسته بود 

هم  قردرهراآن»نره این براد اجرازه نخواهرد داد. بهتر اسرررت در تراریکی بنویسرررم. 
 تاریك نیست.ا
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 خاموش. پیرمرد گفت:اما روي میز چیزي نبود. فقط چراغ فانوس 

 جا برداشتی ا»تو این كاشذا را از این

 دست نزدم.ا چیزهی »نه... من به 

 اوید. دختر گفت:ریکی زیر میز را كپیرمرد خم شد و تا

ام، نوشررتی  اما من بسرریار صرربر كرده»منظورت همان كاشذي اسررت كه اآلن می
 برگردم.ادیگر هم وقت ندارم. باید قبل از ظهر 

 پیرمرد با نگرانی گفت:

دانم كجا رفت. آن اطرا  را بگرد. شرراید آنجا  »من همین جا گذاشررتمش. نمی
 باشد.ا

كرد گشررت. باد بیرون شوشا میدنبال كاشذ میتاریکی اتاق به دختر هم تند در 
اید ، وگرنه شگشتبرمیگذاشت كه پنجره را باز كنند. باید تا قبل از ظهر و نمی
ي آن پیرزن برگردد. تصرررمیم گرفرت دوبراره  شرررد بره خرانرهموفق نمی وقرتهی 

در هوا را بگیرد. به بیرون  تالش كند، شراید بتواند یکی از آن كاشذهاي معلق 
بیشرررتر از قبرل شرررده بود. احسررراس كرد  گردوشبراردیرد. دویرد. هی  جرا را نمی

را دید. وزش باد شردیدتر  هاآنشرد می سرختیبهاند. حتی ها باالتر هم رفتهكاشذ
داخل اتاق  گردوشباري اتاق در هم شرکسرت و سریلی از ي كهنههم شرد. پنجره

طور كره   امرا همران؛ كرد یکی از آن كراشرذهرا را بگیردریخرت. برایرد سرررعی می
كراشرذهرا بره   دانسرررت كره نبرایرد آنپیرمرد گفتره بود، براد جرادو داشرررت. انگرار می

چنگ   ؛ وتوانسررت مقاومت كند. باد وحشرری شررده بوددسررت دختر برسررد. نمی
برد  چاره چیز دیگر یرما می كرد او را هم بهانداخت. شرراید اگر مقاومت میمی

داخل اتاق دوید. پیرمرد را دید كه میز را كنار  سرررعتبهبود. مقاومت نکرد و 
 شده بود، گفت: ترعبوسپیرمرد كه از همیشه  نویسد.پنجره گذاشته و تند می

 را به هم ریخت.ا چیزهمه»باد 
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 »كاشذ را پیدا كردي ا

توانم تند بنویسرم...  پیرم، اما هنوز هم میسرم، درسرت اسرت كه نوی»یکی دیگر می
 حاضرش كنم. این یکی را دیگر به باد نخواهم داد.ا تنديبهدهم قول می

 با نگرانی روي زمین نشست و گفت:دختر 

 توانم برگردم.انمی وقتهی توانم صبر كنم. اگر دیر شود دیگر »اما من نمی

توانی برگردي. در ضرمن برگشرتنت بدون  مطمئن باش می اي،جا آمده»اگر تا این
 فایده است.ااین كاشذ بی

اما پیرمرد قبل نکرد. ؛ بنویسددختر پیشنهاد داد كه او هم كمکش كند تا تندتر 
گفت باید دسرتخط خودش باشرد تا سرندیت آن آشرکار شرود و نزدیکانش  او می

 گفت:اصل بودن آن را ت یید كنند. پیرمرد 

 اي ا»راستی تو با كسی آمده

 »تنها آمدم. چطور مگر  ا

 »فکر كنم من یك نفر را دیدم كه بیرون بود.ا

 یکی از كاشذها را از باد بگیرم.ا خواستممی»خو  آن من بودم كه 

 كنم.اتو... نگران نباش... حتما  من اشتباه می شیربه»نه، 

 ته است ا»به نظرت اآلن از ظهر گذش

 شود چیزي فهمید.او طوفان نمی گردوشبار»در این 

دختر نگران بود كرد و باالخره كار پیرمرد تمام شررد. طوفان همننان شوشا می
 تواند برگردد. پیرمرد كاشذ را تا كرد و به دختر داد و گفت:كه چگونه می

توسررت. اگر كارت را  ي كارها بااما بقیه؛ »اكنون تا حدودي خیالم راحت شررد
توانی خیال مرا راحت كنی و مرا از این سررررگردانی انجام دهی، می درسرررتیبه

 را هم بگیر... شاید بدردت خورد.ا هااینابدي نجات دهی. 
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گرفررت پریررمررد عرالوه برر آن كرراشررذ، چریرزهرراي دیرگرري نریرز برره او داد و مری
اش نوشرته اسرت. دختر  هاییسرت كه در وقت تنیك پیرمرد تنها هاينوشرتهدسرت
سررا بیرون آمد. چند قدمی كه دور شرد، را گرفت و از كاروان هانوشرتهدسرت

 سرا فریاد زد و گفت:یرمرد از كاروانپ

به چه كسرری بدهی. در ضررمن نیازي نیسررت از این  آن راام كه »در كاشذ نوشررته
 ها باور نخواهند كرد.اندنیا چیزي به كسی بگویی. انسا

شرررد نور  می گردوشبارهاي شرررد. در میان ذرهكم از شررردت باد كاسرررته میكم
كرد. از ظهر گذشرته بود و دختر به  رنگ آفتا  را دید كه داشرت شرو  میكم

  بعدازظهرهاي درخت پیر افتاد كه گفته بود باید قبل از ظهر برگردد و یاد حر 
هم بود. باد پریشرران بود و هر از گاهی  گونههمینكند.  ترییر مید دائما جهت با
آورد. دختر راه را گم كرده بود، امرا در عو   خفیفی بره وجود میهراي طوفران

توانسررته بود به هدفش برسررد و با این هد  امید داشررت كه بتواند برگردد و  
گم شررده بود. این بار شرراید با    همین ترسررش را كم كرده بود. قبال  هم در كویر

كرد، دیر می كرد. اگرتوانسرت باز به جایی برسرد. باید عجله میكمی درایت می
شد و آنگاه كه م مورین احاار روح در راه باشند  ها از او گرفته میشاید فرصت

هاي آن نویسرنده  و به دنبال او كه فرصرت زندگی دوباره را از او بگیرند. حر 
امرا او اكنون گرذر  ؛ گفرت زمران در این كویر معنی نرداردورد كره میرا بره یراد آ

كرد نگرانی خود را از این گذر زمان.  و حس میكرد ولو كم،  زمان را حس می
توانسرررت زنرده بمرانرد و این یعنی گرذر زمران از نظر او. پس  كرد نمیاگر دیر می
ي از قبرل  همره یرك حقره هرااینو این یعنی شرررایرد او نمرده براشرررد  و  زمران بود
ریزي شرررده اسرررت و یا یك خوا  پینیده و طوالنی و یا شررراید هم یك برنامه
 اقعیت و

آن زمان كه با پسررر چوپان هر روز كار تکراري چراي گوسررفندان را تکرار 
پیرمرد را بره یراد  هرايصرررحبرتكرد، زمران برایش معنی نرداشرررت. برار دیگر می

داد كه كرد، بلکره به او دلداري میو را سررررزنش نمیآورد. پیرمرد دیر رفتن ا
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ین معنی بود كه زمان برایش مفهوم توانسرته بود به هدفش برسرد. این برایش به ا
ها او  شرود. گذر لحظهپیدا كرده بود. اگر هد  داشرته باشرد، زمان ارزشرمند می

 كرد.تر میرا به هدفش نزدیك

 *** 

  كمك به جایی نرسیده بود. باید از آفتا شد و دختر هنوزكم تاریك میهوا كم
تا  داشررت با سررط  زمین گرفت. حتی قبال  هم این كار را كرده بود. نور آفمی

وزید و تنها صرداي  رفت. باد دیگر نمیشرد و دختر به سرمت آن میموازي می
تر راه شرد شرنید. خسرتگی آن روز باعث شرده بود كه آرامسرکوت بود كه می

شررد و محیط رنگش را با آن یکسرران شررت تا افق كشرریده میاش دابود. سررایه
ترسرررانرد كم مید و همین او را كمكرد. دختر نتوانسرررتره بود بره خرانره برگردمی
 تاریکی هوا. ياضافهبه

ربود. درخرت پیر حتمرا  بره كمکش  هرا نگراه دختر را میترك سرررترارهظهور ترك
ترین اصرررل هم از نظرش  داد و مهمیآمد، این امیدي بود كه دختر به خود ممی

 همین بود؛ داشتن امید.

كه  هاییآني اسرت. همه هارمشیرقابلخورد. تصرورش برایش اما اگر شرکسرت می
شروند. شراید هم به كما نرفته. درخت پیر گفته  روند زنده نمیدر دنیا به كما می

رگردند. اگر موفق د با تمهیداتی به دنیا ب تواننكه سررالمند نیز می هاییجسررمبود 
شرد آیا  شرد  اگر احارار میكرد  آیا باید منتظر م مورین میمی شرد چه بایدنمی

 رفت یا شاید بهتر پایانی بود براي ابدیت او و آیا به جایی بدتر می

ي سررفید و بزرگی كه روبه رویش ظاهر شررده بود، تصررمیم گرفت كنار صررخره
ره رنگ سررفید مایل به كرمی داشررت كه آرار تركی جزئی اسررتراحت كند. صررخ

ي بزرگی كه شراید جاي امنی براي استراحت باشد. با  نش داشرت و حفرهروي بد
در كویر ندیده بود. بسریار خسرته بود و ترسریده و   سرنگیتختهاینکه تا به حال 

. به  حتی ناي آن را نداشرررت كه از سرررنگ باال برود تا بر محیطش چیره شرررود
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ده بودند و این نشران  ها پررنگ شر سرنگ تکیه داد و به آسرمان خیره شرد. سرتاره
از این بود كه پاسرری از شررب گذشررته اسررت. پیرمرد كاشذهایی را عالوه بر آن  
كاشذ اصرررلی به او داده بود و گفته بود كه بدردش خواهند خورد. زیر نور ماه  

ي پیرمرد اما... اما آن رسراله؛  از كردشرد آن را خواند. كاشذها را ب می سرختیبه
شرده بود. بلند شرد و   نوشرتهنبود. فقط دو برگه كه چیزي شربیه داسرتان رویش 

مقرداري از راهی را كره آمرده بود را برگشرررت. آن كراشرذ را گم كرده بود. تمرام 
زحماتش به هدر رفته بود. درسررت حدس زد. باد. باد آن را ربوده اسررت و فقط  

 ر دیگر برایش مانده است.نخودردهب دو كاشذ 

ها ولو شرد. آري. باد؛ سرلطان كویر اجازه نخواهد  با ناامیدي كامل روي ماسره
بیرون بیراورد. این منصرررفرانه   سرررراكاروانداد. چگونه باید آن كاشذ را از آن 

ود و  آنجا ب  هاسرراعتكرد. او نیسررت. درخت پیر باید او را بیشررتر راهنمایی می
درخت پیر را به پیرمرد  هايحر توانسررت را بیابد. حتی نمی حلراهسررت وان نت

هاي  الي گفتهبگوید، او شراید عو  راهنمایی كردن دختر، راه فرار را از البه
ربود. دو كاشذ دیگر را نگریسرت. شراید درون آن چیزهایی باشرد كه درخت می

 بود...مانند داستان ؛ به دردش بخورد

 

 

دور، در یکی از كشرررورهاي كوچك دنیا، روسرررتایی   چنداننه»در روزگاري 
 امرارمعاشكوچك بود كه شررل بیشرتر مردم آنجا كشراورزي بود و به این طریق 

شرده بود و همین باعث شرده بود   سرالیخشركشرد كه اما چند سرالی می؛ كردندمی
آن روسرتا تصرمیم  كدخدايد. تا اینکه روزي مالی باشرني كه مردم در ماریقه

گرفت دسررت به دامان جادوگر شررهر شررود. جادوگري كه دیگر كسرری به آن  
 اعتقاد نداشت.

این بود كه وردي خواند   حلراهجادوگر توانست مشکل آن روستا را حل كند. 
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نیراز بره »انتظرارا   این كرارراي امرا ب ؛ آن روسرررترا بیراینرد طر بره زابرارانترا ابرهراي 
كشررریردنرد، براران  مردم بود  بره این طریق كره هر موقع مردم انتظرار براران می

شرد به مردم گفت كه اما مشرکلی وجود داشرت و آن این بود كه نمی؛ باریدمی
كردند و همین ي زیادي این موضررروع را قبول نمیانتظرار بکشرررند، چون عده

نبود و امکران  كنترلقرابرلد كره براران نبرارد. در ضرررمن این انر ي شررر براعرث می
؛ براریردیز براران نمین  گونرهاینداشرررت انسررران نتوانرد نفسرررش را كنترل كنرد و 

شرود. براي این ها باعث باریدن میدانسرتند كه انتظار آنبنابراین مردم نباید می
ر آن روسرتا مردم را جمع كند و به  كار جادوگر شراگردش را موظف كرد كه د

ها بگوید كه دعا كنند تا باران ببارد. سرریاسررت جادوگر ملرر واقع شررد و  آن
كردنرد كره براران شررردنرد و دعرا میز روسرررترا جمع میاي از در نقطرهمردم هر رو

مردم  وكاركسربها در آن روسرتا باران ببارد و ببارد و همین باعث شرد كه سرال
 .بهتر شود

، سرانحهاما روزي شراگرد جادوگر كه كسری از هویت آن خبر نداشرت بر ارر یك 
ر روسررتا پینید. مردم فکر د سرررعتبهجان خود را از دسررت داد. خبر مرگ او 

كردند كه با مرگ او دیگر باران نخواهد بارید و همین باعث ناامیدي مفرب می
بنابراین بار دیگر ؛ ت حتی كدخداآن مردم شرد. از این موضروع كسری خبر نداشر 

امرا جرادوگر هم از آن روسرررترا رفتره بود. برار دیگر ؛ بره سرررراغ جرادوگر رفرت
اما ؛ بر آن روسرتا چیره گشرت و مزارع سررسربز خشرك شرد سرالیخشركناامیدي و 

مردت زیرادي از آن مراجرا نگرذشرررتره بود كره اتفراق عجیبی براي یکی از اهرالی 
 آنجا ر  داد.

هم فقیر شررده بود به   شرردتبهروزي زنی كه شرروهرش را از دسررت داده بود و 
همراه تك پسررش براي درخواسرت كمك به سرراغ یکی از رروتمندان آن روسرتا  

نالید، از كمك به زن اما آن مرد رروتمند هم كه خود از وضرع موجود می؛ رفت
اش، در در حیاب خانههاي آرد فراوان مرد خودداري كرد. زن با دیدن كیسرره
هاي آرد آن مرد خسرریس را د و تمام كیسررهمنظر همه آرزو كرد كه باران ببار
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اما نیرویی عجیب كه شرراید ؛ خیس كند. هرچند كه خود هم بیم نباریدن داشررت
حاصرل فقر بود او را كمی امیدوار كرده بود كه ببارد. مرد رروتمند نیشرخندي  

 زد و گفت:

 ن ببارد.، امکان ندارد بارابا مردن ناجی باران

آمدند  زا به حركت درابرهاي باران ن زن فقیر، چر  اما آن شرب به دلیل امید آ
هاي آرد آن مرد را خیس  و باران شردیدي شرروع به باریدن كرد و تمام كیسره

در میان اهالی روسررتا پینید. مردم فکر كردند كه آن زن  سرررعتبهكرد. خبر 
آوردند تا او طلب  دسررته براي او هدایایی میبنابراین دسررته؛ منجی باران اسررت

از آن روسررتا رفت و زن فقیر كه اكنون به   سررالیخشرركباران كنند. بار دیگر 
كرد اند طلب باران میخود بد آنکهبیخاطر ناامید نشردنش رروتمند شرده بود، 

نیروي   هراآنش هم گفرت كره و آنگراه منتظرمی مرانرد ترا ببرارد. آن زن بره فرزنرد
ها منجی باران شرروند. پس پسرررش هم شررود آنارری عجیبی دارند كه باعث می

 ها در ناز و نعمت بودند.اهمین راه را ادامه داد و آن روستا سال

 *** 

اي بگیرد. ربطی به كاشذي كه باد به یرما یجهتوانسرت از داسرتان پیرمرد نتنمی
خود فکر كرد كه جایی اشرتباه كرده و همین باعث شرده برده بود نیز نداشرت. با 
شرده بودند و   ترپرفروغتر و ها روشرنسررگردان شرود. سرتارهكه دوباره در كویر 

شررد تا اینکه این بار كویر چیز دیگري شررنیده نمیجز صررداي سررکوت مرگ
 شکسته شد و صداي تنومندي گفت: آرامیبهسکوت 

  هايطفلكتا حدودي نیسرت و این  هاشربد. وزر، هر روز می»باد؛ سرلطان كوی
 شوند.اجا می، جابههاسالهاي انبوه ماسه كه ریز كمی آرامند. این ذره

امرا در ؛ دختر از جراي برخراسرررت و بره اطرا  نگراه كرد. آري. درخرت پیر بود
  موقر بود. دختر بهي سرفید و كالبد دیگر. تنها موجودیت شالب آن شرب، صرخره

 آن تکیه كرد و گفت:
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»چره خو  كره آمردي. بردون تو خیلی از كرارهرایم انجرام نشرررد. در واقع هی   
 نتوانستم بکنم.اكاري 

 ي سفید گفت:صخره

 »اما تو تالش زیادي كردي و خیلی از كارها را انجام دادي.ا

گفرت برایرد  مرد میرا خرار  كنم. پیر نوشرررترهدسرررت»برا این حرال نتوانسرررتم آن 
 اما باد اجازه نداد.ا؛ را به دست كسی در دنیاي واقعی برسانم اينوشتهدست

راه دیگري وجود دارد. نبرایرد بره خراطر عردم موفقیرت در یرك كرار، از »همیشررره 
اي و چیزهاي عجیب زیادي هاي زیادي كشررف كردهادامه باز بمانی. تو تجربه

نصریبت شرود. خواه این  هاآنهاي خوبی از گاهی نشرانهاي كه ممکن اسرت دیده
 ها در گفتار من نباشد.انشانه

كنم بدانم راه ز چیز عجیبی دیدم. احسرراس میگویی. من امرو»آري راسررت می
 ي راه فرار را حس كردم.ایعنی من رایحه؛ خرو  از كجاست

 اي كرد و گفت:ي سفید خندهصخره

اال بگو ببینم راه خرو   نرداري... خو  اسرررت. حر  »پس دیگر بره من نیرازي
 كجاست ا

 امی گفت:كه صورتش را به سمت صخره برد با صداي آر در حالیدختر 

 ... .ااندخرو  ها راه من چاه به نظر»باید آرام بگویم. شاید كسی بشنود. چاه... 

 »چگونه به این نتیجه رسیدي  ا

شرود. در ضرمن امروز كه به  به آن خیره می هاسراعت »از اینکه آن پسرر چوپان
هاي سرررزمینم را حس كردم. خنکی و طبیعت  آن نزدیك شرردم بوي كوهسررتان

 آنجا. بوي گیاهان معطري كه مخته آنجاست نه این كویر...ا

 ي سفید آهی كشید و گفت:صخره
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ن هم با  كند. آجذبت مینیست. چاه جادو دارد. چاه  گونهاین»دخترک بیناره... 
هایی كه به مذاقت خوش آید. بو و احسراسری كه تو از در كنار چاه بودن شریوه

اما ؛ كند، متفاوت اسرتكنی با بو و احسراسری كه آن پسرر از آن درک میدرک می
 شوید.اهر دو جذ  آن می

 »یعنی چاه هرچه نشان دهد كذ  است ا

. حال بگو چه چیزي در آن دوري كنی.. اما بهتر اسررت از؛ غ نیسررتور»نه... د
 چاه دیدي ا

یعنی وقتی كه من آنجرا نبودم. در واقع جایی را ؛ »چنرد دقیقره قبرل از آن حادره
نشان داد كه اتفاقی افتاده بود و من آنجا نبودم. یك قفس پرنده افتاد و شکست  

چاه   ي سرررفیدي كه درون آن بود، رها شرررد... یعنی آن اتفاق افتاده و پرنده
 حقیقت را به من گفته ا

ن متصررل اسررت و آننه نشرران  زیرزمینی زما هايتونل»آري. چاه در واقع به 
جایی زمان بودي، گر جابهاما چون بیرون از چاه نظراره؛ دهد حقیقرت اسرررتمی

اي، آن لحظراتی را خواهی دیرد كره اتفراقی افتراده و تو بیرون از آن حرادرره بوده
 ربوب به تو بوده است.اولی آن اتفاق م

ماندي. اگر تو همین كالبد می همیشره در كاش اياسرت.  نشریندل»صردایت بسریار 
شرررود از تنت باال بروم  كمی شررردم  مییك مرد واقعی بودي من عاشرررقت می

آنجا تا صررب    توانممیي بزرگی در دلت داري. كنم. حفرهاحسرراس سررردي می
 بمانم.ا

 د دوباره آهی كشید و گفت:ي سفیصخره

ي كویر سررررمراي شررربرانره در برابر»آري... بیرا... بیرا اي دختر زیبرا. من از تو 
 كنم.امحافظت می

ي بزرگ آن رسرراند. جاي  دختر از صررخره باال رفت و خود را به درون حفره
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  هرايسرررترارهدنجی بود و وقتی داخرل آن دراز كشررریرد آسرررمران الجوردي و 
 پرفروشش را دید.

 »چرا گفتی بهتر است از چاه دوري كنم ا

 گفت: تريآرامر با صداي رساتر و ي سفید این باصخره

در حارررور تو رفترار دیگري دارنرد ترا در نبودت. حتی عزیزترین  هراانسررران»
دانسررتی.  كسررانت. ممکن اسررت چاه چیزهایی را نشررانت دهد كه هرگز نباید می

 ي چاه از اشتیاق برگشتنت كم خواهد كرد.اتماشا

ی گفته باشرد یا خیانتی كرده باشرد كه »م ال  ممکن اسرت كسری پشرت سررم چیزهای
گفت درون نگرد... اما میمربوب به من باشررد  پسررر چوپان همواره به چاه می

 آن به دنبال جسدش است ا

 د.ااشتیاقی براي برگشت ندار اكنونهم»آري... شاید او 

 خواهد با من ازدوا  كند  این مسخره است.ا»او می

 ن آرام باش و بخوا ...ا»پس مواظب او باش. اكنو

 

 

سرال  هامیلیون... عمر من خیلی بیشرتر از آن درخت پیر اسرت. خیلی بیشرتر. من »
اسرت كه اینجا هسرتم. گذر زمان، وزش باد، گرمی روز و سرردي شرب تمام تنم را 

ها از میان تمام برادران و خواهرانم اسرت و اكنون پس از گذشرت سرالسراییده 
، به  هاآن شردنتبدیلو  عزیزانمن هر روز شراهد فرسرایش تن ام. متنها من مانده

هم باید شرراهد سرراییده شرردن خود باشررم... زمانی من  ها بودم و امروزماسرره
هاي ماسره را بر سررم تی تودها اكنون باد با حركسرنگ بودم، امتخته ترینبزرگ
كنرد. من شرررایرد نمراد  هرا دفن میریزد و گراهی تمرام تنم را زیر انبوه مراسرررهمی

بالیی بر سررم  اما شرب و روز و بادهاي كویر؛ اسرتقامت باشرم، یا نشرانی از تقدس
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  انرد كره دیگر خود هم براور نردارم كره زمرانی نمراد اسرررتقرامرت و پرایرداريآورده
 بودم. در ادبیات كویر از مقاومت خبري نیست.

و بسیار موجودات  هاانسانها دیدم. سال در این كویر بودم و حادره هايسالمن  
ي من تنهرایی  عجیرب روي تنم پرا گرذاشرررتنرد و براال رفتنرد و گراهی درون حفره

را رویم هراي خود انرد و گراهی اعمرال و خراطرات و دیردهخویش را عبرادت كرده
  هرايجنرگدور مقردس بودم و گراهی شررراهرد  چنرداننرهحرك كردنرد. روزگراري 

ام و جز آن كراري  گر بوده... و من فقط نظرارههراعرداوتهرا و خونین و كینره
 ام.نکرده

من در  مقاومتام و این زخم روي تنم بر ارر شرده روروبهگاهی با خشرم طبیعت 
اما ؛ زخمی كه به تن دارم و مرا ضرعیف و رنجور كرده اسرتاین خشرم اسرت. برابر 

ام، برا اینکره شررراهرد مرگ تردریجی برادران و خواهرانم هنوز هم مقراومرت كرده
ها و دم گر حادرهسررال نیز در این كویر خواهم بود و نظاره هايسررالبودم. من 

 یر و سلطانش شوم...ابرنخواهم آورد. باشد كه روزي من نیز مرلو  كو

 *** 

و گاه روشرنی آسرمان را فراگرفته. هواي بیرون ترییر كرده اسرت. ابرهاي تیره 
وزد. روشرنی اندک بیرون كمی می آرامیبهخبري از نور آفتا  نیسرت و باد نیز 

داخل حفره را روشرن كرده و دختر اكنون چشرمانش باز اسرت و به آسرمان خیره  
 كه تا به حال چنین نشده بود.شده است. آسمانی 

اما گویا هنوز هوا تاریك ؛ امزیادیسرت كه خوابیدهكنم زمان بسریار »احسراس می
 است.ا

تر كه گویی تازه از خوا  سرحري بیدار شرده اسرت با صردایی ضرخیم سرنگتخته
 شبیه صداي مرد تنومندي گفت:

اما از ؛ ايخوابیده گوید. تو مدت زیادیسرررت كه»احسررراسرررت به تو دروغ نمی
دیشرب اتفاقات بدي افتاده اسرت. م مورین احارار روح نزدیك هسرتند و هرگاه 
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 شود.ابیایند آسمان خشن و تیره می هاآن

 دختر با ترس از حفره بیرون آمد و گفت:

 »اما قرار نبود به این زودي بیایند... اكنون من چه كنم ا

انرد. امروز نوبرت احارررار ارواح  نجرا نیرامردهبراي تو ای هراآن»صررربور براش. 
 دیگریست. اكنون برخیز و عجله كن. من نباید بیشتر از این مانعت شوم.ا

 دختر پرسید:

 »مگر تو مانعم بودي  ا

 ي سفید گفت:صخره

 »از تن من باال برو.ا

ن باال بر شررد از آاما می؛ دختر با اشررتیاق از صررخره باال رفت. زیاد بزرگ نبود
هاي دیگر. مانند تمام صرخره؛ زدط شرد. صرخره دیگر حر  نمیمام دشرت مسرلت

رفت تا با او مصاحبت كند، از كالبد می هر كالبديآن موجود عجیب كه درون 
اندیشید كه آیا او دوست اوست و خیرخواه  سنگ كوچ كرده و دختر به این می
اي شریرین اشفالش هس با گفتهازه داد هركاوسرت یا اینکه به قول پسرر نباید اج 

دانسرررت كه كنرد. آیا زندگی در دنیراي واقعی بهتر از این دنیراسرررت  این را می
خواسرت باور كند كه بهتر اسرت، با تمام اما می؛ تر اسرت. آري سرخت اسرتسرخت
 هایش.سختی

اي بود كره یش دیرد، منظرهروروبرهدختر اكنون روي صرررخره اسرررت و آننره 
اررروي از كویر بود و این جاهاي دیگر كویر بود، اما همران نیز ع تر ازمتفراوت

تر شرده بود، عارویت را از مردگی آن دانسرت. با اینکه خاک كویر اندكی سرفت
ي  شرخم زده شرده بود. همه شردتبهجان بود و گاهی قسرمتی از آن اما هنوز بی

د  ند و جز تنه و چناكه انگار سروخته وتاهی پوشرانده بوداین سرط  را درختان ك
 ي ستبر چیزي ازشان باقی نمانده است.شاخه
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مانند باشی بود كه زمانی  ؛ از صرخره پایین آمد و به سرمت آن سررزمین تازه رفت
شرده از كویر؛ خشرك و بیجان. پیمودن  جزئیاما كنون ؛ آباد بوده اسرت و پربار

بپیماید،   آن راتوانسررت تري میتر بود و دختر اكنون با خیال راحتآن راحت
ي سفید او را بدین مکان راهنمایی كرده بود. از دور  چون جایی بود كه صخره
درون  هاآنتر كه شرد پنج نفر را دید. سره زن و دو مرد. جمعی را دید. نزدیك

نشرسرته بودند و مشرول حر  زدن   شرکلبیاریسروخته به دور یك میز سرنگی  باغ
 را متوجه حاورشان كند. هاآنشد تا  ترنزدیكبودند. دختر باز 

شرررود.  ترنزدیركاو را دیرد، امرا فقط بره او خیره شرررد ترا دختر  هرازنیکی از 
نیز او را دید و بقیه را از حارور او آگاه كرد.  كه شرد، یکی از مردها ترنزدیك
 كرد و گفت: وراندازكه سنش بیشتر بود، دختر را  هازنیکی از 

 »خواهران و برادران من، مهمان داریم. بهتر است جایی به او بدهید تا بنشیند.ا

 و گفت: كرد دستیپیشاما دیگر صندلی خالی نبود كه دختر بنشیند. دختر 

 شوم.اي شما نمی»نه... من عجله دارم. مزاحم جلسه

 هرازنخواهر و برادر هسرررتنرد.  هراآن يهمرهدختر برا نگراه اول متوجره شرررد كره 
كره برا روشن برق انرداختره   در حرالیرا  هراآنهراي خرمرایی داشرررتنرد و مو همگی

  گونههمانموهایشان بیشتر مشکی بود، نیز  بودند به باال زده بودند. برادرها كه
شرده بود. انگار خیلی به   باال شرانهبا مویشران رفتار كرده بودند. همه براق و به 

پشرت   هاآنشرسرتن رسریده بودند و دختر وقتی طرز نگاه و ن  شرانظاهريوضرعیت 
 تند.ها را دید، حدس زد كه از افراد معمولی نیسصندلی

یکی از برادرها با حالتی كه انگار لودگی خاصری حاصرل از تمسرخر دختر باشرد،  
 گفت:

 توانیم بیشتر بانوي گرامی را مالقات كنیم.ا»اوه... حیف شد كه نمی

 بود گفت: یکی از خواهرها كه لحن صداي برادر را به ارث برده
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 »آشوش ما همواره به روي میهمانان باز است.ا

مع حر  او را تصررردیق كردنرد و نگراهی بره حرالرت تشرررکر بره هم ي ج بعرد همره
 انداختند.

 گفت: تربزرگبرادر 

»آه خواهر، تو همواره مهربان بودي. این مناعت طبع در خون توست. الحق كه 
 شیر مادرمان گواراي تو باد.ا

ي جربرهبود و انگرار در حرافی هنوز بره ت تركوچركیکی از خواهرهرا كره از همره 
 بقیه نرسیده بود، گفت:

كنرد. همراننرد مرا كره بره  از بهشرررت، بره فرزنردان خود افتخرار می اكنونهم»مرادرم، 
 كنیم.اي اجداد خود افتخار میهمه

 خاصی گفت:و با شرور  برخاست تربزرگبرادر 

كنیم افتخرار می هراآنمرا بره  تنهرانرهي برتري هسرررتیم. نره  مرا از خرانواده چراكره»
 كنند.اافتخار می هاآنبلکه دیگران نیز به 

از شرادي كف زدند و او را  همگیوقتی سرخنرانی برادر بزرگ به اتمام رسرید،  
نره بردرقره كردنرد ترا دوبراره در جمع آنران بنشرررینرد. یکی از برا احسرررنرت و چه

روي میز اشاره كرد  هايلیوانبزده به خواهرها كه تاكنون حرفی نزده بود، شتا
 و گفت:

 »برادرها و خواهرها، آیا بهتر نیست كه باز كمی نوشیدنی بنوشیم ا

نگراه كردنرد. برادر  تربزرگیق كردنرد و بعرد بره برادر همره حرفش را تصرررد
 آمیزي كرد و گفت:ي شیطنتخنده تركوچك

 ت.ا»جان برادر، اكنون نوبت توس

داري نزده بود، اما همره به حالتی تصرررنعی خنردیدند. برادر با اینکره حر  خنرده
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ي تشررکر از یك جمع  را به نشررانه هادسررتكه  حالی در و برخاسررتبزرگ باز 
 چندصدنفري باال برده بود، از جمع دور شد.

شرررود، ي كسررری داغ  اي جمع را آرام دید و قبرل از آنکه باز چانهدختر لحظره
 گفت:

»من بره دنبرال راه خرو  از اینجرا هسرررتم. كرارهراي مهمی دارم كره برایرد در دنیرا 
جسررمم هنوز زنده اسررت و   انجام دهم. من مانند شررما روح سرررگردان نیسررتم.

 توانم، دوباره زنده شوم و زندگی كنم.امی

 گفت: تركوچكتوجهی به او نکرد. برادر  هاآني جمع چهارنفره

ي ننرگ مرا  كنیرد... پردرمران. پردرمران مرایرهدانم بره چره فکر میه. خواهرانم می»آ
بزرگمان را كه شرربیه   ي معمولی بود و ما مجبوریم برادربود. او از یك خانواده
 اوست را تحمل كنیم.ا

 گفت: تربزرگخواهر 

د  كرد  او همیشره مررور اسرت. جوري وانمو»دیدید كه چگونه از خود سرتایش می 
 بودن.ا  تر بزرگ  ي واسطه به داند، فقط ي ما بیشتر می كند كه انگار از همه می 

 خندید گفت:كه می تركوچكهمه حرفش را تصدیق كردند. خواهر 

و   چهنهچرخاند  انگار كه ما براي او را چگونه در هوا می هایشدست»دیدید 
 زنیم.اكف می

و باز بیشررتر   آورددرمیز خندیدند و حتی خواهر وسررطی اداي او را هم همه با
 خندیدند.

هراي  را برا وا ه هرایشحر خسرررتره شرررده بود، براز  هراآن هرايحر ز دختر كره ا
خواسرته به او  ي پیر گفت و اینکه چگونه میدیگري تکرار كرد و از نویسرنده

یافته   تربزرگكه انگار فرصرت مناسربی در شیا  برادر  اما آن جمع؛ كمك كند
بودند، ترجی  دادند فرصرتشران را در با  برادر سرخن بگویند تا پاسرخ سرلال 
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با ظرفی پر از  تربرادر بزرگدامه داشرت تا اینکه ااي دختر و این وضرع كلیشره
 صله گفت:بالفا تركوچكنوشیدنی به جمع اضافه شد. خواهر 

 شدم.ایكم نگرانت م»آه برادر، دیر كردي و من كم

 گفت: تركوچكبرادر 

نگران نگذار. ما  گونهاینایم. لطفا  ما را »در نبود مادر، ما فقط به تو امید بسررته
 كه پدر نداشتیم. الاقل تو پدري كن.ا

شرروع كرد به تعریف و تمجید از  كرد و او نیزها را پر میلیوان تربزرگبرادر 
نژادانش كه لبخندي به دیگر هم در حالیو خواهرها. بعد نشرسرت و  دیگر برادر

 گفت:شد كه می تركوچكمتوجه حر  برادر  زدمی

 »این دختر كه اكنون مهمان ماست، به دنبال زنده شدن است.ا

 به دختر نگاه كردند. خواهر بزرگ گفت: آمیزتعجببا نگاهی  همگیبعد 

 »تو مگر در دنیا چه داشتی كه به دنبال زنده شدن هستی ا

 خواهر وسطی حرفش را ادامه داد:

 ي فقیري هستی.اآشکار است كه از خانواده هایتلباس»از وضع 

 گفت: تربزرگبرادر 

خواهی زنده شروي  آیا  تو می وقتآن»حتی ما نیز به دنبال زنده شردن نیسرتیم. 
 فقر ا به خاطراي كافی زجر نکشیده ياندازهبهدر دنیا 

  هرانوشررریردنیكره  در حرالینگراه تحقیرآمیزي بره او كردنرد و  همگیبعرد 
 خوردند به تمجید و ستایش از یکدیگر پرداختند.می

 دختر گفت:

ام. شررراید شرررما  ام، چیزهاي زیادي یاد گرفترهوقتی به این دنیرا آمده»اما من از 
راسرت بگویید. زندگی در آن دنیا سرخت اسرت، بخصروص براي ام ال من كه به  
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 اما من باید برگردم.ا؛ هستمقول شما فقیر هم 

 گفت: تركوچكبرادر 

اند. با  گواري كردهسرو هاسرالي بزرگی هسرتیم. همه در مرگ ما »ما از خانواده
 این حال ما هرگز به فکر برگشتن نیستیم.ا

 :گفت تركوچكخواهر 

آن را »آري، مرا هرگز در پی زنرده شررردن نیسرررتیم. این تقردیر مراسرررت و مرا 
 ایم.اپذیرفته

 »هی  راه برگشتی وجود ندارد. بهتر است منتظر باشی تا به بهشت یا جهنم بروي.ا 

 یاد مادرمان افتادم.ا»آه. حر  از بهشت شد. 

دوبراره تعریف و تمجیرد و تعریف از خرانواده و   تربزرگبرا این حر  خواهر 
كردند تا بار دیگر  ها خوردند و حرافیبزرگی منش نژادشرران شررد. نوشرریدنی

ته كشرید. این بار ظاهرا  نوبت خواهر وسرطی بود كه جمع صرمیمی   شراننوشریدنی
و اداي او را  برخراسرررت تركوچركترک او خواهر  محضبرهک كنرد و را تر هراآن

 درآورد و همه باز خندیدند.

 گفت: تربزرگبرادر 

او بود. هم او بود كره برا آن شررروهر  هرايحمراقرت بره خراطر»آه... تمرام زجر مرا 
 را به باد داد.ا مانهستیطماعش تمام باغ ما را سوزاند و تمام 

ي  همه او را تصردیق كردند و او را محکوم و سررزنش. دختر كه دیگر حوصرله
عی كرد از مصراحبت آنان با خود تشرکر ي آنان را نداشرت، سر بیهوده هايحر 

كره اكنون فرصرررت مرتنمی پیردا  آنران چهرارنفريكنرد و خرداحرافظی، امرا جمع 
ها كننرد، اش سرررخنرانی  یکی از اعاررراي خود، دربارهكرده بودند كه در شیرا

 حتی جایز ندانستند پاسخ تشکرها و خداحافظی دختر را بدهند.
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ي اعیرانی دختر از جمع آن پنج خواهر و برادر كره مردعی بودنرد از خرانواده

بزرگ   قدرآنته بود. باغ هسرتند جدا شرده بود و راه باغ سروخته را پیش گرف
دانسرررت زمان زیادي از ترک آن صرررخره بود كه تمامی نداشرررت و با اینکه می

اش را یی از چهرهنگذشرته اسرت، اما هنوز شرب اسرت و آفتا  انگار قصرد رونما
ها، آسرمان كبود، جاي خود اسرت. فروغ سرتاره چیزهمهندارد. زمان سراكن شرده. 
د باغ؛ تنها محرک آنجا، دختر اسرت كه با چشرمانی مارطر  سرردي كویر و انجما
غ نیز  اپیماید تا جایی كه ب خیره شرده اسرت و راه را می روروبهو كمی نگران به 

شروند. بعد از هاي كوچك و بزرگ سرد راهش میكم صرخرهشرود و كممحو می
ته بیشرتر  رفكوچك و بزرگ كه تعدادشران رفته هايسرنگگذر كردن از میان 

 نورانی توجهش را جلب كرد... هايچراغشد، می

هاي ماننرد شرررهري بود. گاهی هم شرررعلره؛ هزاران شرررعلره در كویر روشرررن بود
كم مشرررخه شرررد كره  كم ؛ وبودنرد تركوچركهراي در مركز شرررعلره تريبزرگ

وي زمین شرررود. دختر همان جا رجا میاي جابهها روي دسرررت عدهروشرررنایی
 گر شد.نشست و نظاره

 د.ادهنرسد كه مراسم خاصی انجام میكه هستند  به نظر می هااین»
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اي گذاشرت و امیدوار بود صرخره سرخن بگوید. سررد دختر دسرتش را روي صرخره
رفت. این را شرراید آن  بود و این یعنی او جانی ندارد. باید بین آن مردمان می

اي. ممکن افادهبرادران  نه مالقات آن خواهر و خواسررته و ي سررفید میصررخره
بتواند به او كمك كند و راه نجات پیرمرد اسررت در میان آنان كسرری باشررد كه 

رویش  ها روبهنویسررنده را نشررانش دهد. از صررخره پایین آمد. اكنون فقط شررعله
 رفت.بودند و تنها همان بود كه باید به سمتشان می

ر فرق داشرررت. ترا بره حرال چنین مردمرانی را نردیرده بود.  آنجرا برا همره جراي كوی
شررد و حتی رفتارشرران. می هایشررانلباس، شررانقیافهمردمانش متفاوت بودند. 

گاهی ي زیادي اطرا  آنجا مشراهده كرد و گاههاي تراشریدهها و سرنگخرابه
دارتر از آن  فاصررلهها پاشرریده شررده بود. كمی هایی از خون كه روي خرابهلکه

ي خشك  هاها شاخهشد زیر نور شعلهاي كوچك و خشك بود كه میمناظر، باشنه
هاي  هاي آن درختان پارچهدرختان را دید. روي بعای شاخه يشکستهدرهمو 

چیزهایی با میخ حك شررده بود.   هاآني بعارری از سرربزي آویزان بود و در تنه
هرا براغ را تنرك كرده بود. برا این حرال، علی شم رگی آنب كمی درختران و بی

 ر آن مخفی شود.روشنی محیط، جاي مناسبی بود تا د

ي جراهراي كویر بود، امرا مراننرد همره جراي  تر و تودارتر از بقیرهزمین براغ سرررفرت
آبی كویر عادت كویر خشرررك بود و تشرررنه و این درختان كهن انگار كه به بی

  هايپارهتکههاي شررکسررته در بسررتر باغ بود و حتی ها و سررفالاند. ظر كرده
شرد در تن پیر و خشرك درختان  خون بودند و گاه می ها كه گاه آششرته بهلباس

هاي باریکی كه جاي خراش شررمشرریر و ام ال آن را مشرراهده نمود. حتی كانال
و   انرد، اكنون پر از خراک و سرررنرگهراي جراري بودهاحتمراال  زمرانی بسرررتر آ 

 ي ظرو  شده بودند.هاي شکستهتکه

هاي باغ دختر را یهصرررداي طبل بزرگی توجه دختر را به خود جلب كرد. سرررا
گر آن مردمران بود. جوان تنومنرد و  كرد و دختر از همران جرا نظرارهمخفی می

قدبلندي كه روي بازوهایش چیزهایی نوشرررته شرررده بود، از كمی دورتر و در 
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زد و  ع مردم نزدیك شرد. طبل را مداوم و آهسرته میزد به جمحالی كه طبل می
سری متفاوت و در حالی كه چندین زن گاهی تندتر. پشرت سررش مرد پیري با لبا

 شد.اطرافش بودند به جمع نزدیك می

هاي داشرتند بر روي دایره به دسرتكه مشرعل  در حالیدسرته ها دسرتهمردها و زن
هم وارد آن جمع   سرالكهنگفتند. مرد میكردند و چیزهایی فرضری حركت می

. آن مردم به اطرا  توجهی نداشتند.  هاستآني مانند این بود كه سردسته؛ شد
مدید به درازا كشررید و دختر كه از وضررع موجود خسررته   هايمدتاین مراسررم 
 شود. ترنزدیكتصمیم گرفت كمی  شده بود،

حشرتناكی كه در باغ دیده بود، این تصرور را داشرت كه ممکن هاي وتمام منظره
امرا برا این حرال برایرد كراري ؛ برایش خطرنراک براشرررد هراآناسرررت رفتن بره میران 

ترسررریرد و نزدیرك جمع آنران  كرد. او كره روحی بیش نیسرررت. چرا برایرد میمی
كرد. نمی اما كسی توجهی؛ تر شدفهمید. باز كمی نزدیكشان را نمیشد  زبان نمی

 هراآنبرود و از  هراآنتوجهی بره سرررتوه آمرد. تصرررمیم گرفرت بره میران از این بی
درخواسررت كمك كند. كمی جلوتر رفت تا به جمع آن مردمان رسررد. با اینکه 

فرق داشرت اما سرعی كرد به این موضروع خود را  كلبه هاآنلباس و ظاهرش با 
 توجه نشان دهد.بی

 ام تا از شما كمك بگیرم.اه»من آمد

اكنون توجه همه به او جلب شرد. همه ایسرتادند و نگاهشران به دختر دوخته شرد. 
 ها فریاد زد:ناگهان یکی از آن

 »لیلیت... لیلیت... ا

ها بسریار شرد. انگار كه كردند. زمزمه ترسریده به دختر نگاه همه با چشرمانی باز و
نیز بیشرررتر از آنان ترسررریده بود و تکان كاري دیده باشرررند. دختر روح گناه

خورد و منتظر بود ترا اتفراقی بیفترد امرا نره نراگوار  بعرد از مردتی همران پیرمرد نمی
كه با بقیه لباس متفاوت پوشیده بود، جلو آمد و با مردم عادي شروع به صحبت  
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دانسرت كه او را »لیلیتا خطا   فهمید اما میهایشران نمییزي از صرحبتكرد. چ 
كم مردمران بیشرررتري  كننرد. پیرمرد كمی جلوتر آمرد و دعراهرایی خوانرد. كممی

 به دسرتدور او جمع شردند و دختر در میان صردها زن و مرد كه همگی شرعله 
اما دلیلی براي ؛  بودند، اسیر شده بود. ترس تمام اعااي روح دختر را فرا گرفت

اما گویا نفهمیدند. سعی كرد ؛ تقاضاي كمك كرد هاآنیافت. از ي آن نمیادامه
اجازه نداد و او دوباره سرررعی  و مرداني زنان به سرررمت پیرمرد برود اما حلقه

امرا براز چیزي نگفتنرد. اكنون دالیرل  ؛ بفهمرانرد هراآنكرد درخواسرررتش را بره 
 آن مردم  شیرمعمولیافت؛ رفتار ي ترسش میبهتري براي ادامه

كرد كره حتمرا  نوعی جنون او را بره میران این مردمران كشررریرده  می برا خود فکر
قبل از آن   ها مراسرمشرد و شراید ایناسرت. اینجا آخر خط بود و باید احارار می

 كرد. فریاد زد:فکر می گونهایناست  او 

»من باید برگردم. كار مهمی هسررت كه باید انجام دهم. كسرری منتظر من اسررت و  
 می به او برسانم...اباید چیز مه

 *** 

اي از دختر نگراهی بره اطرافش كرد و یرادش آمرد كره آخرین برار در میران توده
نبود. آنجا چند درخت كوچك  هاآنمردم محاصرره شرده بود. اكنون خبري از 

صررا  و سررفیدي احاطه كرده بود. روي   هايسررنگتختهبودند و تمام آنجا را 
  طر بهو  برخاسرتشرده بود. دختر  با خطی باسرتانی میخی حك هاآنبعاری از 
مانند سرنگی كه دیشرب مالقات كرده بود.  ؛ رفت. بلند بود هاسرنگتختهیکی از 

خورد. همین گونه هم شرد محیط را بهتر دید و شراید به دردش میاز آن باال می
و كمك بگیرد.  توانسرت از ااحتماال  می آمد.شرد. جوان تنومندي به سرمت او می

پایین آمد و از او خواسررت كه راه را  سررنگتختهجوان به او رسررید و دختر از 
 هاي دختر چیزي فهمید و نه دختر.اما نه مرد جوان از حر ؛ نشانش دهد

اهد كه او را خومرد جوان دختر متوجه شد كه از او می يایماواشارهباالخره با 
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شررراید راه را بلد بود و ممکن بود كه او از طر  درخت پیر آمده  تعقیب كند. 
شرد. خیلی  ها افزوده میرفتند بر تعداد صرخرهپیش می آن دوباشرد. آنجایی كه 

رفتند كه گویی به دسررت بشررر   سررنگتختهبیشررتر از قبل، تا جایی كه میان دو 
شررد. ابتدا مرد راهی به درون باز می هاآنه اسررت. از میان چیده شررد چنیناین

جوان وارد شرد و از دختر خواسرت كه او هم وارد شرود. آن داخل تاریك بود و  
 با مشعل جوان روشن شد. دختر با تردید وارد شد.

 ها دیده بود. تمام آنجا ازماننرد آننره در فیلم؛ ماننرد اتاقی مجلرل و سرررنگی بود
ها با خطوب و اشرکالی حکاكی شرده بود و  و روي تمام آن سرنگ سرنگ بود

پوشررانده بودند كه  هاییبافتدسررتو  هاگلیماي نبود را با جاهایی كه نوشررته
گونراگون بود. حتی   هرايرنرگدار و برا همگی چهرارگوش، زاویره هراآننقوش 

هاي . چیزي شربیه فرش. در تمام گوشرهسریار بودها ب كف اتاق نیز از آن دسرتبا 
ها ها را نیز با دسررتبا بود براي اتراق افراد. روي همان هاییسررنگتختهاتاق 

كرد كه این اتاق باید جایی باشرد كه از مهمانان  پوشرانده بودند. دختر گمان می
 گیرند.كنند یا جایی كه در آن جلسه میاستقبال می

هررایش را امررا او چیزي از گفترره؛ زدبررا دختر حر  میهمننرران  مرد جوان
دان قرار داد و خود روي  فهمید. بعد از چند دقیقه جوان مشعل را در مشعلنمی

گر  وا  نظارهوفهمید. ها  ها نشررسررت. دختر زبان او را نمیسررنگیکی از تخته
گفت میجوان چیزهایی ي آشرنایی شرکار كند. مرد دهان او بود تا بتواند كلمه
تر توانسرررت بفهمد. مرد باز شرررمردهاما باز نمی؛ نمودكه گاهی برایش آشرررنا می

كرد. او نیز مانند دختر عصرربی شررده بود. برخاسررت و  را تکرار می هایشحر 
گر  روپوش خود را درآورد و براز چیزهرایی بره دختر گفرت. دختر همننران نظراره

 دختر آمد. آرام و با تردید. ر طبهو  برخاستبود. مرد جوان 

دانسررت كه او قبال  مرده اسررت و  اما می؛  كرداین بار دختر احسرراس خطر هم می
آمد.  تواند به او آسرریبی برسرراند. مرد جوان همننان به سررمتش میكسرری نمی

كرد و روي  نگاهش با نگاه چند دقیقه قبل فرق داشررت. چشررمانش حركت نمی
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هاي اتاق ود. دختر جی  كوتاهی كشرید و به یکی از گوشرهختر قفل شرده ب تن د
راهی بود  به دنبالزد و تند نفس میرفت. دیوار سررنگی مانع رفتن او شررد. تند

تواند او  اي داشررت و آن این بود كه كسرری نمیكه بتواند فرار كند. قبال  تجربه
 را لمس كند.

كشرد.  ه و او را با خود میسرتانش را گرفتسرردي دسرتی را احسراس كرد كه م  د
شررد كه چرا آن مرد توانسررته بود او را لمس كند. این مرایر بود با  باورش نمی

این چیزهرا فکر كنرد.  درمورد تمرام تجربیراتش در آن كویر. مجرالی نرداشرررت كره 
اما كسری نبود و اگر بود حر  ؛ جسرت. فریاد زد و كمك خواسرتباید رهایی می

ها را بسرته  . تن بزرگ و قوي جوان و دیوار پشرت سررش تمام راهفهمیداو را نمی
هم راهی  آلودشاشررركشرررد كه بتواند فرار كند. حتی چشرررمان بود و مانع می

 باشد... بخشرهاییتوانست برایش باز نکرد. شاید یك حمله به مرد می

ي مرد شردند سرایههایی كه در در  ورودي ظاهر قبل از آنکه كاري كند شرعله
را روي تن دختر انرداخرت. خیلی سرررریع چنردین مرد داخرل اتراق شررردنرد. مرد 

سرررریع سرررر تعظیم فرود آورد و چیزهایی م ل التماس به   هاآنجوان با دیدن 
به   زحمتبهو خود را  برخاسررتزبان آورد. دختر كه روي زمین پهن شررده بود 

مردهرا سرررریع چیزهرایی ورد مراننرد ادا كرد و   اي امن رسرررانرد. یکی ازگوشررره
مردم افزوده  يبر عدهكم دیگران روي زمین زانو زدند. همهمه بسیار بود و كم

یکی از پیرمردهاي حاضر   هايحر  این بارشد. مرد جوان دوباره زانو زد ولی 
ها  و شاخه هابرگز اي با انبوهی ااي بعد دختربنهجمع را تکرار كرد. لحظهدر 

را سروزاندند و مرد جوان از میان دود آن چندین بار   هاآنوارد شرد. كمی از 
ده بود و شراهد اعمال آن مردمان بود و سرعی كرد یعبور كرد. دختر بیشرتر ترسر 
كرد و مشررررول برار كسررری هی  توجهی نمیامرا این ؛ دوبراره برا آنران حر  بزنرد

 اعمال خود بودند.

لحظه بعد، همه رفته بودند. اتاقك سنگی اكنون خالی بود و در  خروجی   چند
شرررد صرررداي آن مردان را كه آن را با آتش بزرگی مسررردود كرده بودند. می
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كردند را شرنید. دختر چشرمان خیسرش را پاک كرد و  بیرون از اتاق مشراجره می
فاق بود.  اما هنوز در شروک آن ات؛  كه نفس بلندي بکشرد تا آرام شرودخواسرت 

كرد كه روي تخت سرنگی اتاق دراز بکشرد و به  این كار شراید بیشرتر آرامش می
  توانسرت ماجرا را تحلیل كند. ذهنش را تماما  دیوار سرنگی اتاق خیره شرود. نمی
آن فکر كند اما خواسررت به رشم آنکه نمیآن جوان مشرررول كرده بود و علی

 توانست.نمی

هاي آتش بسرته  اق و تنها راه خرو  هم با شرعلهاكنون او محبوس بود در آن ات
شرده بود. به گمانش آن مرد م مور احارار روح باشرد و شراید م مور عذابش كه 

 خواست مجازاتش كند.می

 شود.اات بیشتر از آنکه به كمکت آید باعث دردسرت می»زیبایی

و البته  مانند صرداي یك مرد تنومند اما زخمی بود؛  ود. نویز داشرتصردا رسرا نب
  صردایشتهكرد و با اندک شرادي كه  وجوجسرتو اطرا  را  برخاسرتآشرنا  دختر 

 مانده بود گفت:

 ن كجایی اآیی...االكه می دانستممی»

 گفت:ي سنگینی كرد و دار خندهصداي نویز

بکش و آرام باش.  »آرام باش دختر، من این باال هسررتم... همان جاي قبلی دراز 
 مرا هم خواهی دید.ا

  روشرننیمهدختر باز روي تخت سرنگی رفت و روي آن دراز كشرید و به سرقف 
ترین ترین و بزرگاما برجسرررتره؛ هاها و حکراكیاتاق نگراه كرد. پر بود از نقش

 ي بود شبیه یك حیوان خاكستري.چیز هاآن

 یوان خاكستري.ا»اكنون با این نقش حر  بزن. این ح 

تواند به كردم در این كویر وحشرتناک كسری نمی »حالم اصرال  خو  نیسرت. گمان می 
 من دست بزند... اما... اینجا براي من امن نیست. باید از این جهنم خار  شوم.ا 
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اما مجبورم به تو ؛ از اینجا خار  خواهی شد زوديبه»اگر تالشت را بیشتر كنی 
بدهم. روح تو مدت زیادیسرررت كه اینجراسرررت. اگر از وقتش   خبرهاي بدي هم

و ترازگی و طراوت روحرت از بین برود دیگر هرگز قرادر نخواهی بود  بگرذرد
اي.  هاي خوبی یافتهبده. نشررانهبرگردي. بهتر اسررت عجله كنی. به سررفرت ادامه 

 گر فکر كن.ادی هايراهاگر نتوانستی كاشذ را از آن رستوران خار  كنی، به 

 ست.اقدیمی سرايكاروان»رستوران  اما من فکر كردم آنجا 

ات بود. اینجا هركس نیسرت كه در جهان مادي گونهآن»زمان در این سررزمین 
شررود شرراید در دنیاي  زمان خودش را دارد و روزهایی كه براي تو سررپري می

كه دیدي یك رستوران   سراروانكامعمولی یك دقیقه و حتی یك سال باشد. آن 
اسرت كه وقتی به آنجا پا نهادي صردها سرال از قدمت آن گذشرته و متروک شرده  

 بود.ا

»آه... من چقردر نرادانم  چرا نتوانسرررتم در نگراه اول متوجره شررروم   این همران  
رسرررتوران محصرررور در كویر اسرررت كره قبرل از مرگم آنجرا بودم... من میز و  

اي تل انبار بودند و زیر ته و سروزانده شرده را دیدم كه گوشرههاي شرکسر صرندلی
ز كه قفسرره پرنده با  هاي سرربهایی از آن حو  را دیدم. با كاشرریگوشرره هاآن
 آن خورد و شکست... اما چه اتفاقی براي آنجا افتاده ا يلبه

ي  ا»آن رسرتوران تصرویر آینده و صردها سرال بعد اسرت كه متروک شرده و خرابه
 مصر .ااست، بی

 گذرد ا»یعنی اكنون صدها سال از آن حادره می

آنجا رفتی رسرتوران را با   اما براي آن پیرمرد و نه براي تو؛ و تو وقتی؛ »آري
دید، چون آنجا به تسررخیر روح  همان حالتی دیدي كه روح پیرمرد آنجا را می

 اوست.ا

ا سررال اسررت كه سرررگردان هاي دروشش صرردهنوشررته به خاطر»پس آن پیرمرد 
 است.ا
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»اكنون بره این فکر كن كره برایرد از اینجرا رهرایی یرابی. اگر بره تو بگویم تمرام 
مربوب اسررت شرراید باور نکنی. نباید هم باور كنی. چون   به همحوادث این دنیا 

اي دیگر مربوب اي در این دنیرا بره حرادررهنردارنرد. هی  حرادرره بره همربطی  هراآن
به هم ربط داد. این به تفکر تو بسرتگی دارد. در این  را هاآنشرود اما می ؛نیسرت
 دارد.ا چیزهمهبستگی به  چیزهمهدنیا 

ام كه همیشره باید تالش كنم  و این باید درسری باشرد كه خوانده هاكتا »من در 
ش من گویی  اما چگونه   تالرا میاسررتفاده كنم  تو نیز این  جاهمهاحتماال  در 
 هاي جهان را دانا كند  اتواند احمقچگونه می

 ها تصمیم بگیر ااحمقدرمورد »هروقت دوباره به دنیا رفتی 

 رسد ا»چه راه دیگري را بیابم براي خار  كردن كاشذ   چیزي به ذهنم نمی

 »تالش كن ا

 تفاوتی گفت:دختر با حالت بی

.  فهممنمیفکر نکنی كه من هم احمق هسررتم  من زبان این مردمان را  »امیدوارم
 كنند اكه هستند و اینجا چه می هاآن

 نقش باستانی روي دیوار گفت:

اینران مردمرانی هسرررتنرد كره هزاران سرررال پیش بر ارر جنرگ و درگیري و  »
كنند  سرال آنجا زندگی می هايسرالد. كننمهاجرت می النهرینبینبه   سرالیخشرك
پایدار نیسرررت و شرررهر و   چیزهی اما ؛ شررروندگذار یك تمردن بزرگ میو پایه
خونین   هايجنگها و همسرایه هجومدار آنان نشرد. هاي آنان تا ابد نگهآبادي

شراهان همه و همه  ها و ظلم و سرتم پاد، كینههانفرتبر سرر تصراحب خاک مقدس، 
ي زیادي از ایشران شرد و بقیه یا فرار كردند یا اسریر و  هباعث كشرته شردن عد

 دیگر ملل. مخلوب در

اما ؛ گیرند به وطن اصررلی خود برگردنداي كه فرار كرده بودند تصررمیم میعده
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كه مصرافت را نصرف   زندمیدر راه یکی از روحانیون اعظم از راه میانبري حر  
ي دیگر به آنان  گیرند با او بروند اما عدهتصرررمیم می هاآناي از كرد. عدهمی

و   الج رهعظیمدهنرد كره راه میرانبر مملو از ارواح خبیرث و حیوانرات هشررردار می
وحشررریسرررت. برا این حرال آن عرده برا رهبري آن روحرانی پیر راه خود را جردا  

ي  شروند و نه طعمهنه گرفتار ارواح خبیث می در راه برگشرت هاآناما ؛ كنندمی
توانند از شروند كه هرگز نمیحیوانات وحشری. بلکه در كویر عظیمی گرفتار می

 شوند.نگی و گرما هالک میآنان بر ارر تش يهمهآن خار  شوند و 

ارواح آنران ترا اكنون در این كویر سررررگردان اسرررت و هر روز خرداي خود، 
اما هرگز ؛ برگردند شراناصرلیكنند تا بتوانند به سررزمین می »كیشرارا را عبادت

امیرد خود را از دسرررت داده و بره كرار تکراري عبرادت  هراآنشرررونرد. موفق نمی
 ...اندلمشروخداي خود 

 هاآنشرود و می بسرترهم»لیلیتا نام زنی خیالی و زیباسرت كه با مردان مختلف 
، زیبایی و  وقتی تو هاآنهاي این ملت اسرررت. كند. این در افسرررانهفال میرا اش

لباس متفاوتت را دیدند، فکر كردند لیلیت هسرررتی و وقتی كه تو را با آن مرد 
آن مرد جوان را مقصرررر  هاآنجوان تنها دیدند برایشررران یقین حاصرررل شرررد. 

ات او را اشفال از زیبایی سررروااسرررتفادهكنند كه تو با دانند، چون فکر مینمی
  ااندكردهینکه او را مجازات كنند تو را در این اتاق حبس ا جايبهاي و كرده

 دختر گفت:

دانند  كنند. ضرمن اینکه این مردمان می»این افتاراح اسرت  حتما  مرا مجازات می
 جور باید لمسم كنند.اهچ 

هسرررتی، تمرام  كرد كره تو لیلیرت شرررد و چون گمران می »آن مرد جوان خود اشفرال 
 خواهی با او رابطه برقرار كنی ا دید كه تو می رفتار تو را مانند این می حركات و 

 هراآننیسرررت. من جز ترسررریردن كرار دیگري نکردم. این را برایرد  گونرهاین»امرا 
 دید اهاي مرا نمیبدانند. مخصوصا  آن مرد جوان. آیا او التماس
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كنی او گمران لتمراس میكنرد. نره تو. وقتی تو اي لیلیرت فکر می»او دربراره
 اكنی براي جذ  بیشتر او.تظاهر می كندمی

نباید فکر كنند كه من لیلیت هسرتم و براي  هاآن»این یك بیماري محض اسرت. 
بره آنران   فهمیردم كره این راام. كراش زبرانشررران را میاشفرال مردان آنران آمرده

 بگویم.ا

هاي كف اتاق را جمع كنی. آنگراه آن را درون آتش  »سرررعی كن كمی از خاک
 اما نه تا ابد.ا؛ در  ورودي بریز. زبانشان را خواهی فهمید

شررد خاک  می سررختیبهبزرگی بود و  سررنگتختهجاي آن،  كف اتاق مانند همه
رون آتش ریخرت. صرررورتش را بره  جمع كرد. دختر كمی از خراک كف اتراق را د

هاي دیگر اتاق بهتر اسرتنشراق كند. باري به گوشره آن راسرمت آتش برد تا دود 
رقصریدند را تماشرا كرد. حس  می نور آتشها را كه زیر نگارهورفت و تمام نقش

ی  هایی از آشرنایها رگهونگاره. این نقشهانقشآشرنایی داشرت به آنان. به تمام 
 مادر و مادربزرگش دیده بود. هايبافتدسترا بسیار در  هانقشداشتند و آن 

طلبرد كره اعتمراد آن مرد جوان بره اینجرا خواهرد آمرد. این مهرارت تو را می  زودي بره » 
ي آن آنران را جلرب كنی... رفترار آن مرد نبرایرد احسررراسرررت را تعمیم دهرد بره همره 

اما ؛  این اشتباه را بارها در دنیاي واقعی ممکن است مرتکب شوي  مردمان. چه؛ گاه 
جلب كنی. به خودت بسررتگی دارد. به توانی اعتماد آن مرد را  من یقین دارم تو می 

 اعتمادند.ا  هاي درگاه ها نگاهت. با نگاهت با او حر  بزن. چشم 

 كرد، گفت:دختر كه هنوز دور اتاقك طوا  می

 اي بجویند تا رهایی یابند.ا. باید چارهاندسرگردانهم روح  هاآن»

ها هزاران سررال اسررت كه »اینجا همیشرره شررب اسررت، زمان توقف كرده و مشررعل
فروزان اسرت. امید مردم به طلوع دوباره خورشرید از بین رفته اسرت. گویا وقتی  

كویر  قسراوتنی اسریر ، در یك شرب طوالاندبودهدر تعقیب سررزمین اصرلی خود 
اند.  رگز طلوع خورشرید را ندیدهاند و هاند. آن شرب همه به هالكت رسریدهشرده
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هاي زمان امید نیز در این مردم از همان شرب مرده اسرت و با مرگ امید، عقربه
هاي زمان را بره  را نجرات بدهی باید عقربه هاآنچرخد. اگر دوسرررت داري نمی

 حركت درآوري.ا

 ش روي دیوار باز ادامه داد:نق

یري این ملت هسررتم. من و دیگر برادران و  نماد شررجاعت و دل عنوانبه»...من 
هاي  ایم. ما سررینهحك شررده هاسررنگتختهكه روي این  هاسررتسررالخواهرانم 

 سخنگوي داریم...ا

 *** 

د. فرصرررتی بود تا اتاق كامال  تاریك بود، آتش در  ورودي خاموش شرررده بو
امرا نقش سرررخنگو گفتره بود مرد جوان ؛ بتوانرد از آن اتراقرك سرررنگی فرار كنرد
ترسررید، اما تصررمیم گرفته بود مرد جوان را خواهد آمد. هرچند از آن مرد می

ببیند. این درخواسرت نقاشری باسرتانی بود كه اكنون دیگر خاموش شرده بود و  
که در  ورودي اتاق روشررن شررد و  گفت. مدتی منتظر ماند تا اینسررخنی نمی

  مایان. نقاشری گفته بود زبانشران را خواهد فهمید.هیکل جوان در چارچو  در ن 
 گفت: پس

 توانم كمکتان كنم.ا»من لیلیت نیستم، شما نباید مرا اینجا زندانی كنید. من می

 مرد جوان كمی جلوتر آمد و گفت:

 »تو كه زبان ما را بلد نبودي. پس چه شد  ا

 ختر ندانست چه جوا  دهد و مرد جوان باز ادامه داد:د

دهرد كره تو ه هر حرال روحرانی بزرگ بره مرا گفتره كره تمرام اعمرال تو نشررران می»بر 
اسرت كه  لیلیت هسرتی. او از ما داناتر اسرت... در ضرمن براي تو كه خیلی راحت

  اايتوانستی از اینجا فرار كنی، پس چرا ماندهمردها را اشفال كنی و می

 اش را با او حف  كرده بود گفت:دختر كه فاصله
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ام  توانسرتم فرار كنم. ماندهكه می در حالیام. ه همین اسرت. دیدي كه مانده»نکت
 تا كمکتان كنم.ا

 اي كه به اهدا  پلیدت برسی  ا»شاید مانده

 كردم. من از تو ترسیده بودم.ا»دیدي كه وقتی تو اسرار داشتی من ممانعت می

اعتمادش را به دسرت آورد.  دختر سرعی كرد چشرمانش را در نگاه او قفل كند و 
گفت تا اعتماد او را بیشرتر جلب كند و او را متوجه اشرتباه كند.  باید چیزي می

 با این حال باز ادامه داد:

هاي چندین هزار سرال بعد شرما هسرتم »من لیلیت نیسرتم. من شراید دختري از نواده
توانی بره  یتران كنم... پس تو برایرد كمکم كنی. این تویی كره مخواهم كمکكره می

مردمانت كمك كنی كه از سرگردانی ابدي نجات پیدا كنند... من قصد فریب تو 
هاي چشررم و ابرو تو رو فریب را ندارم. من نه با حركت خاصرری و نه با اشرراره

 كنی.افکر می گونهاینندادم. این خودت هستی كه 

 مدتی سکوت كرد و سپس گفت:مرد جوان 

گفرت كره  اینجرا، روحرانی پیر از سررررگرذشرررت مردانی را می »قبرل از اینکره بیرایم
 خواهی بدانی چه بالیی سرشان آمده اگرفتار لیلیت شده بودند. می

 كنی، چرا باز آمدي اینجا  ادانستی چه سرنوشت بدي پیدا می»تو كه می

 داد:مرد چیزي نگفت. دختر بالفاصله ادامه 

آن پیرمرد اعتقرادي نداري. باید به من  هايحر »تو حتی خود نیز به لیلیرت و 
خواهی براي همیشه اینجا، در این سرزمین وحشت سرگردان اعتماد كنی. آیا می

 باشی ا

 مرد جوان كه مدتی سکوت كرده بود، گفت:

نیسررت. البته  سررازهاي آن پیرمرد اعتقادي ندارم. دعاهاي او چاره»من به حر 
اسرریر  هاسررتسررالردم این را باور ندارند. ما ي مگم. عامهاین را فقط به تو می
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حماقت اوییم... شرراید هم با این كارم خواسررتم به اون پیرمرد خرفت بفهمانم كه 
 جز اراجیف نیست.ا هایشحر 

د و به همه  »اگر بخواهی به من آسرریبی برسررانی مسررلما  پیرمرد برنده خواهد شرر 
. باید مرا باور كنی. باید به پیرمرد نشران  خواهد گفت كه من تو را اشفال كردم..

 دهی كه من در كنارت بودم و تو اشفال نشدي.ا

اي مرد جوان با حالتی مشرکوک به چشرمان دختر نگاه كرد. مشرعلش را به گوشره
 افکند و گفت:

 دمان نفوذ كنی.اخواهی به طریق من در مر»شاید تو دشمن مایی و می

 کار تکان داد و گفت:ي نفی آشدختر سرش را به نشانه

»شرما چه دارید كه من شرما را فریب دهم  هزاران سرال اسرت كه گرفتار حماقت  
چیز كره نرداریرد و گمران  آن كنیرد برایرد. اكنون نیز بر آن پرافشررراري میشرررده
 كنید دارید.امی

گفت.  نگفت. دختر نیز چیزي نمی مرد كه نگاهش معتمدتر شرده بود، باز چیزي
اما به آن مرد ؛ خواسرررت به هر نحوي كه شرررده از دسرررت آنان رهایی یابدمی

را نجرات   هراآنتوانسرررت   چگونره میهراآني دروشینی داده بود. نجرات وعرده
 شد.شد احتماال  برایش گران تمام میدهد. اگر دستش رو می

 کست و گفت:اش را شايمرد سکوت چند لحظه

 م اكار كنه»من باید چ 

هراي خویش اسرررت. چره برایرد بکنرد  بره یراد اكنون دختر بیشرررتر درگیر گفتره
آن حیوان خاكسرررتري منقوش شرررده افتاد. زمان براي اینان توقف  هايحر 

توانسررت براي شررروع و  هاي زمان به حركت درآید. میكرده اسررت. باید عقربه
 ز آرزوهاي آن مردم بگوید:جلب اعتماد بیشتر مرد، ا

 دانم. باید جایی باشد كه فکر كنم. باید به من فرصت بدهی.انمی»من 
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نجات   هايراهتا باز هم بیشرتر به  این فرصرتی بود كه دختر از مرد جوان خواسرت
 خود از دست آن مردمان فکر كند. مرد جوان گفت:

هرایرت را براور  ترنرد و حر افراتی»اول برایرد از اینجرا خرار  شرررویم... پیرهرا خر
 امنی برویم.ا جايبهكنند... عجله كن... باید نمی

مرد جوان از اتاقك سنگی بیرون آمد و دختر پشت سرش او را تعقیب كرد، اما 
آن   این بار مواظب حركاتش بود كه جوان دوباره به لیلیت بودنش شررك نکند 

و راه رفتن را براي دختر سررخت هاي كوچك و بزرگ بود نواحی پر از سررنگ
رفرت. اكنون كره از مرد پیش می بزرگهراي برا قردم قردمبرهقردمكرد، امرا برایرد می

توانسرت فرار كند. نقاشری باسرتانی گفته بود درون آن اتاق خار  شرده بود. می
كرد شراید دیگر هرگز مجال برگشرت پیدا  میم مورین احارار در راهند. اگر دیر 

توانسرت راهی براي خار  كردن آن  كرد، میكرد. آري، شراید اگر فرار میینم
 كاشذ لعنتی از آن رستوران بیابد.

 راهی بود تا به مردمانم كمك كنم.ا كاش اي»

این را مرد جوان در حالی گفت كه برگشرت و با اشرتیاق خاصری به چشرمان دختر  
كمك  هاآنتوانسرت به ی افتاد. میهاي نقاشر گاه كرد. دختر دوباره به یاد حر ن 

كرد شرراید آن مرد به  كند. آن مرد جوان به او اعتماد كرده اسررت. اگر فرار می
شرد. آن مرد به او اعتماد كرده دردسرر بدتري از این سررگردانی فعلی دچار می

كرد  امرا... چره برایرد می؛ كره او گفتره دروشی بود خراطربرهبود و این اعتمراد 
كمك كند. شرراید باید زمان را به حركت درآورد.   هاآنتوانسررت به ونه میچگ

هراي  كرافی قوي براشرررد كره بتوانرد عقربره يانردازهبرهبرازوهراي این مرد برایرد 
 را به حركت درآورد. زدهزنگي قدیمی و ي یك ساعت كهنهزدهزنگ

 دختر به مرد گفت:

هاي بزرگ و شراید جادویی و  ت بزرگ باشرد با عقربه»این حوالی باید یك سراع
 دانی آن كجاست اطلسم شده... تو می
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 زنی.ااز چه حر  می دانمنمی»ساعت   

و از سررراعت  اندمردهدختر به این فکر كرد كه آن مردمان هزاران سرررال پیش 
 دانند. آهی كشید و با حالتی نومیدانه گفت:چیزي نمی

 سنجند.ااي كه با آن زمان را می»وسیله

»وقتی كه زنده بودم، شرراهد بودم كه مردمانم زمان را با گردش روز و شررب و  
چنین چیزي كه تو  وقتهی اما ؛ سرررنجیردندها و خورشررریرد میسرررتراره حركت
 ام.اگویی ندیدهمی

قف »امرا من برایرد زمران را بره حركرت درآورم. اینجرا براي تو و مردمرت زمران تو
كرده... به همین دلیل اسرت كه همیشره شرب اسرت. باید خود شرماها هم كمك كنید  

 و بیشتر تو باید كمکم كنی.ا

سرررال منتظر امرداد شیبی بودیم و از خرداي خود كمرك  هرايسرررال... مرا »آري
امرا نردانسرررتیم كره برایرد خود حركتی كنیم. این مرا بودیم كره برا انتخرا  ؛ گرفتیم

ک كویر را برگزیدیم. اشررتباه خودمان بوده اسررت. پس خود نیز  خود، راه خطرنا
 باید تالش كنیم تا از سرگردانی برون آییم.ا

 رضایت بخشی بر لبان دختر نشست و گفت: لبخند

 »باید معجزه كنیم ا

  ادرآوریم»اما ما چگونه باید زمان را به حركت 

ل احاطه كرده بود. تصمیم گرفت دختر جوا  جوابی نداد. ذهنش را هزاران سلا
 اش براي او بگوید.هاي گذشتهكرد، از تجربهدر حالی كه مرد را دنبال می

 براي تو هم بخوانم.ا آن راام. بهتر است داستانی را خوانده بارهدراین»من 

به   دوسرت تو چیزهاي عجیبی نهفته اسرت. ما باید امیدوار باشریم هايحر »در 
 كنم این چیزیست كه در داستان نهفته است.اطلوع آفتا ... گمان می

www.takbook.com



 1۴۷  ■     / لیلیت هفتمفصل   
 

 *** 

داد. این بار با  كویر باز رویش را نشررران میها كم شرررده بود. از تراكم سرررنرگ
هاي بیشرتر. هوا همننان تاریك بود. مرد روي سرنگی كوچك نشرسرت و به  بوته

 هاي نامعلوم خیره شد.دوردست

ي بسرریار ذهنم را درگیر كرده. گفتی مردمان یك روسررتا  »داسررتانی كه برایم خواند 
انرد، براران براریرده  یردوار شرررده انرد و وقتی بره براریردن آن ام منتظر برارش براران مرانرده 

اسررت. شرراید این داسررتان زندگی مردمان من اسررت. باید امیدوار باشرریم به طلوع 
اجرا را برایشررران  امرا تنهرا این كرافی نیسرررت. برایرد بین مردم برویم و تمرام مر ؛ آفترا  

خواهیم كمکشران كنیم... اما روحانی بزرگ تعریف كنیم. باید قانعشران كنیم كه می 
 هراآن شرررونرد. مرانع می  هرا آن دهنرد. گوش نمی  هرایمران حر  اي از پیرهرا بره و عرده 

 دهند.ا به حر  آنان گوش می  ترها جوان منجمدند و همواره 

 اي بعد با صداي امیدواري فریاد زد:فت و لحظهمرد جوان این را گ

 »فهمیدم... باید معجزه كنیم ... به قول خودت باید معجزه كنیم.ا

 و ادامه داد: برخاستمرد 

»مگر تو نگفتی قبال  كه زمان برایت معنی نداشررت با هدفمند شرردنت، زمان هم 
 .ادرآمدمعنی پیدا كرد  یعنی زمان به حركت 

 تر این بار بیشتر توجه كرد و از او خواست كه باز ادامه دهد:دخ 

بخواهیم كره فقط   هراآن»مرا برایرد بره میران مردم برویم و حرفمران را بزنیم و از 
دهنده را بازي  ت كمی به ما، یعنی به تو اعتماد كنند. تو باید نقش یك یاريمد

نم این انتظرار بتوانرد زمران را بره  امیردوارتر خواهنرد بود. فکر ك گونرهاینكنی. 
 .ادربیاوردحركت 

 تواند شب اینجا را روز كند ا»یعنی منظورت این است كه انتظار می

 گوید.اداستانم كوتاه پیرمرد نویسنده نیز جز این نمی»امیدواري مردم... 
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 دختر نیز به فکر فرو رفت و آن را با مرد جوان در میان گذاشت:

ام  فهمم. من قبال  هم از این كارها كرده ت... اكنون معنی داسرتان او را می »درسرت اسر 
اما ؛  داده اسررت  به من اما آن پیرمرد این داسررتان را كامال  اتفاقی ؛ ام و راهم را یافته 

ها را برایمان اسرررت و جهان نشرررانه  درآورده هوشررریاري تو آن را از حالت اتفاقی 
اما در آن ؛ . در داسرتان پیرمرد، با امیدواريم مردم باران بارید آشرکار كرده اسرت.. 

یعنی اگر حتی تو نیز انتظرار طلوع ؛ ی بود داسرررتران انتظرار حتی یرك نفر هم كراف 
 نهایت به پایان خواهد رسید.ا خورشید را بکشی، شب بی 

ته  توانم چون از اصررل ماجرا خبر دارم و یادم اسررت در داسررتان گفنه... من نمی»
كشررد، نباید از این خبر داشررته باشررد كه شررده بود كسرری كه انتظار باران می

  به وجودتواند باران بیاورد. این نوعی احسراس عدم امیدواري امیدواري او می
 گر باشد.اتواند معجزهاین نمیآورد. امیدواري او آن زمان انتظار است و می

 ، اما به ذهن خودم نرسیده بود  ااي هم داشتم»چگونه من قبال  چنین تجربه

 اما قبلش صدایی گفت:؛ كردندگشتند و مردم را قانع میباید برمی

 »صبر كنید... بگذارید بیشتر فکر كنیم.ا

نزدیك شررد.  هاآنگرفته بود به  به دسررتدر حالی كه مشررعلی  سررالمیانزنی 
 تر رسیده بود گفت:كه به دخ  در حالیدرخشید و چشمانش می

 را شنیدم.ا هایتانحر »من تمام 

 مرد جوان سریع جلو آمد و گفت:

 »او لیلیت نیست.ا

تر كه رمق شرده بود. نزدیكبود و تمام صرورت و لبش خشرك بی سرالمیانزن، 
 شد، گفت:

او لیلیت  گفتید دانسرتم او لیلیت نیسرت. این شرماها بودید كه می»من از ابتدا می
آورد. این تو بودي كره خودت را بره آن اتراق اسرررت و براي مرا بردیمنی می
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 كشاندي.ا

شرروكه شررده بود، بر زمین  زن جلوي دختر زانو زد و گریه كرد. دختر هم كه
 نشست و از او خواست گریه نکند. زن گفت:

 كردم كه دخترم در آن جنگ كشته نشد... اما...ا»همیشه فکر می

 شد، باز گفت: ترآرامكمی  بعد از اینکه

كردم كره دخترم سرررالمرت بره  »من كره تو را از آن معركره فراري دادم. فکر می
بینم. البته گمان كنم چند  ها روح او را مید از سررالمقصررد رسرریده... اما حاال بع

 هاآن... هاآناي دخترم... هنوز هم زیبایی... سرال بعد از آن معركه كشرته شرده
 را بپوشی ا هالباساند كه این مجبورت كرده

 خود و آن زن كرد و با ترحم گفت: »اما من دختر تو هايلباسدختر نگراهی به 
 كنی.انیستم... اشتباه می

 و به چشمان دختر خیره شد و گفت: برخاستزن 

كن... تو دختر منی. ببین  . به چشرررمران من نگراه كنمنمی»نه... نه... من اشرررتبراه 
 چقدر شبیه منی ا

گفت. به او شررربیه بود. با  ربط هم نمیدختر به چشرررمان خیس زن نگاه كرد. بی
سری از گذشرته چه خبر دارد  شراید آن زن جد اوسرت  دختر  خود اندیشرید كه ك

 گفت:

  اي. من متعلق بهما را نشرنیده هايحر »خو  معلوم اسرت كه تو این قسرمت از 
 زمان شما نیستم.ا

 دختر را ادامه داد و گفت: هايحر مرد 

نجات دهد...  هاي ماسرت و قرار اسرت كه ما را درسرت اسرت، او شراید از نواده»
 البته به كمك خودمان.ا
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 زن با تردید گفت:

من اسررت   البته من هم شررك كرده  هاينوهخواهی بگویی كه این دختر از »می
 هاي من باشد... از رفتارش فهمیدم...اكه او ممکن است از نواده بودم

در شرمال رسریده و این  مانرؤیایی»مطمئن هسرتم. دختر تو به سرالمت به سررزمین 
 دختر نیز فرزند اوست. خوشحال باش كه هنوز نوادگانت در دنیا هستند.ا

ا به آشوش كشرید. قبال  آن دختر نگاه دلسروزي به زن انداخت و زن بالفاصرله او ر 
مانند  ؛ نقاشرری به او گفته بود كه اگر چیزي را واقعا  بخواهیم به آن خواهیم رسررید 

 این زن كه او نیز یاد گرفته بود چگونه باید لمس كند. لمس و برل كردن  

 مرد جوان جلو آمد و گفت:

 »مادر و دختر، وقت كم است. برویم...ا

 *** 

 ت گفت:روحانی بزرگ با عصبانی

 كردي او را از آن اتاق بیرون بیاوري ا جرئت»چطور 

 مرد جوان گفت:

از خود ماسرت و براي كمك به ما »ولی برخال  تصرور شرما، او لیلیت نیسرت. او 
اینجا آمده. او باعث نشرده كه ما اینجا سررگردان شرویم. این خود ماییم كه اینجا 

 ي راكد ما.اسرگردانیم. ما و اندیشه

 گفت:چرخاند و میزدنش در هوا میرا با حر  اشدستیچو مرد روحانی پیر

این را دیردیردم. اگر مرا كمی دیرتر ي مرا خواسرررت تو را اشفرال كنرد. همره»او می
 رسیده بودیم، معلوم نبود تو اآلن كجا بودي. مگر یادت رفته  ا

ودم به سراغ اون رفتم...  »نه این خود من بودم كه او را به چشم لیلیت دیدم و خ 
 در واقع این تو بودي كه به ما باوراندي كه او لیلیت است.ا
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ی. او پلیرد اسرررت و برایمران دردسرررر گویدانی داري چره می»تو خودت هم نمی
درسرت خواهد كرد. او تو را تسرخیر كرده. به خودت بیا جوان. نگذار كه خشرم  

توانی برگردي و توبره  . میخردایرانمران بر سررررت فرود آیرد... هنوز دیر نیسرررت
 كنی. آشوش ما و خدایان همواره به روي تو باز است.ا

مره او را ببیننرد و برا صرررداي  زنی كره مردعی مرادري دختر بود جلوتر آمرد ترا ه
 بلندتر از بقیه گفت:

سرال، ما فقط دعا كردیم و دیگر  همهاین»كسری كه باید توبه كند، تویی پیرمرد. 
هاي ماسرت  اما هرگز اتفاق خاصری نیفتاد. تو این دختر كه از نواده؛  هی  نکردیم

بگویم  بره توریش نرداشرررتی ترا من  همرهاین كراش ايرا لیلیرت معرفی كردي. 
 لیلیت ا

كم همهمه شرد و پیرمرد شردند. كم دهانبهانگشرتنیز  ايعدهاي خندیدند و عده
 عصبانی گفت:

سراكت شرو. از كجا معلوم كه تو نیز لیلیت نباشری و او تو را نیز تسرخیر نکرده »
باشررید كه او لیلیت اسررت. او شررما را اشفال باشررد  اي مردم... بدانید و آگاه 

 اند باید از این جامعه بیرون بروند...اكند. این مرد و زن كه آلوده شدهمی

 مرد جوان گفت:

  تنهانههاي این دختر حقیقت دارد. او یم كه حر توانیم به شرررما رابت كن»ما می
به او ایمان دارد، با ما لیلیت نیسررت، بلکه براي كمك به ما آمده... هر كس كه 

بیاید و امیدوار باشرررد به طلوع خورشرررید. اگر خورشرررید طلوع نکرد، شرررما 
 توانید برگردید. امتحانش ضرري ندارد...امی

 یکی از میان جمع فریاد زد:

 »خشم خدایان چه ا

»ما اكنون نیز گرفتار خشررم هسررتیم. هزاران سررال اسررت كه سرررگردانیم. دیگر 
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 م خدایان آن را از ما بگیرد.اچیزي نداریم كه خش

 پیرمرد گفت:

یابد و بهتر  آن دختر پلید فرصررتی می گونهاینهاي شررماسررت، »این هم از حقه
 اجازه داد حتی با ما حر  بزند.ا تواند به اهدافش برسد. نباید به اومی

اه  گر بود، جلو آمد و در حالی كه همه به او نگدختر كه تا آن موقع فقط نظاره
 كردند، گفت:می

روم تا براي شررما روشررنایی روز را بیاورم و شررب »من پیش شررما نیسررتم. من می
من تاریك شرما را به روزي روشرن تبدیل كنم. باید به من اعتماد كنید، چون دشر 

روم... هر كس كه مایل اسررت دنبال من بیاید و هركس كه شررما نیسررتم... من می
 رگردان باشد.اگزیند، بماند و سگذشته را برمی

اي  كم همهمهافتادند. كم به راهدختر به مرد جوان و زن اشررراره كرد و هر سررره 
 شد. صدایی از داخل جمع گفت:

 »صبر كنید...ا

 و رنجوري از جمع جدا شد و گفت: شراندامال، سالمیانمرد 

دهم. باید مدت  هاي این پیرمرد گوش میدانم چند سررال اسررت كه به حر »نمی
دانم كه هنوز هم سررررگردانم. زیادي از حماقتم گذشرررته باشرررد... اما این را می

خواهم از این جهنم نجات پیدا كنم. حتی اگر خدایان خشرمگین شروند و مرا می
 ام.اه جهنمی بدتر ببرند. از انتظار خسته شدهب 

ي دیگري از مردم به جمع  كم عدهپیوسرت. كم نفريسرهاین را گفت و به جمع 
اما ؛ ها رفتندي دختر همه به سرمت صرخرهها پیوسرتند. بعد از مدتی به اشرارهآن
 گفت: اي هنوز مانده بودند. مرد جوان كه جلو جمع بود، خطا  به دخترعده

هم »ترا اینجراي كرار كره خو  پیش رفتره. امیردوارم بره نتیجره برسررریم... امرا هنوز 
 اند.ااي نیامدهعده
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 دختر با امیدواري گفت:

كه  هاییآنرسررریم، حتی »اگر قرار باشرررد به رسرررتگاري برسررریم همه باهم می
نی و بگویی كره من این مردم را امیردوار ك هرایرتحر انرد... امرا تو برایرد برا مرانرده
. این امیردوار براشرررنردگشرررت. برایرد بگویی كره برخواهم برا روشرررنرایی  زوديبره

 ساز است.اچاره

، دختر و آن زن آنجرا  مرد جوانكم جمعیرت بره همران جرایی رسررریرد كره قبال  كم
مردم شد. آن مرد و زن و سایر بودند. اكنون این دختر بود كه از جمع جدا می

جمع آنان آمد و برایشران ي دختر به روي زمین نشرسرته بودند و مرد با بدرقه
از امیدواري گفت. زن كمی از جمع دورتر شرد و دختر را نگاه كرد كه مشرعل  

 ناپدید گشت. هاسنگتختهبه دست میان 

دختر، اكنون میان دو سررنگ بزرگ، نشررسررته اسررت، دوباره باید كارهایش را 
شراید هرگز موفق توانسرت توانسرت معجزه كند و اگر نمیكرد. باید میمی مرور
 شد آن مردمان را نجات دهد.نمی

گرذرد و در واقع  هرد  و پوچ میزده، زمران بیبرا اینکره در آن سررررزمین فلرك
هرایی دراز و  اي قبرل اسرررت، امرا بعرد از گرذشرررت لحظرهي بعرد همراننرد لحظرهلحظره
ر  هایی سرد دوش دختکه آن دختر و آن مردمان بدانند، دستآن ، بیفرساطاقت

را لمس كرد و دختر با اضرطرا  از خوا  بیدار شرد. چشرمانش را باز كرد و زن 
و مرد جوان را دید. محیط آن اطرا  هنوز تاریك بود و اندک روشرنایی آن به  

 بود. هاآنخاطر مشعل 

 گفت: با امیدزن آرام و 

 یدوارم هنوز...ا»من كه ام

 مرد جوان گفت:

 صب  شود. مردم منتظرند. باید كاري كنیم.ا خواهد»م ل اینکه نمی

هاي شریرین امیدواري. دختر جوابی نداد و  لحظه جايبهحماقت مردم و انتظار، 
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كرد. داسرتان ها را بررسری میها و امکانبه دنبال زن به راه افتاد. باید تمام دلیل
كره حتی اگر یرك نفر هم منتظر براشرررد، زمران گرذر خواهرد كرد. چطور   گفتره بود

امکان دارد كه از آن جمع حتی یك نفر هم منتظر نباشررد   شرراید هم تقصرریر 
شرررد مردم را دیرد مرانرد. از دور میخوابیرد. برایرد منتظر میخودش بود. نبرایرد می

 كه در كناري جمع شده بودند و احمقانه منتظر.

 مرد گفت:

 تر نرو... باید هنوز صبر كنیم.انزدیك »دیگر

 هاآنتك شرد دلهره را در تكخواند. میجمعیت م ل سرابق نبود. كسری دعا نمی
زد. شرررایرد او هم م رل خودش فکر قرارتر از همره قردم میبی دیرد. مرد جوان

 . یکی از میان جمع گفت:سرآمدي جمع به كم حوصلهكرد؛ به شکست. كممی

 گردد ارا آن دختر برنمی»پس چ 

 صداي دیگري گفت:

این  هرايحر دادیم. نبرایرد فریرب هراي روحرانی پیر گوش می»كراش بره حر 
 دیم.اخوردختر را می

 را نفی كرد و گفت: هاآنمرد جوان كه مردد مانده بود چه كند، حر  

ا طلوع صرب   كنم كمی دیگر امیدوار بمانید. من مطمئن هسرتم كه ت»خواهش می
 چیزي نمانده است...ا

 ترسیم مورد شاب خدایان واقع شویم.ا»آخر تا كی منتظر بمانیم  می

دارم. احسرراس من به من دروغ نخواهد   »آري، باید برگردیم. من احسرراس بدي
 گفت. نباید بیشتر از این خدایان را خشمگین كنیم.ا

ا تصرردیق كردند. مرد هاي ناامیدان ري بیشررتري از مردم حر بعد از آن عده
كم جوان هر چه سرعی كرد كه مردم را از رفتن منصرر  سرازد، موفق نشرد و كم

اهد ماجرا بود. باید اشرتباه بزرگی همه راه برگشرت را در پیش گرفتند. دختر شر 
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اي برگشرت و  داد. لحظهي بزرگی ر  میشرد، فاجعهكرده باشرد. اگر موفق نمی
 ایستاده. زن گفت:به زن كه پشت سرش مشعل به دست 

 »دیگر به مشعل نیازي ندارم... اكنون صب  خواهد شد...ا

اي پرت كرد، زانو زد و گریسررت. هنوز بعد مشررعل را خاموش كرد و به گوشرره
هرا گرذشرررت و مردم گراه . لحظرهزدمیصرررب  نشرررده و زن از امیرد آینرده حر  

 رفتند.كردند و باز میگشتند و نگاهی میبرمی

هاي آن زن كه اكنون او را دوسررت داشررت، را ببیند.  انسررت اشرركتودختر می
  رنگطالییشردند و این نور ي كویر دوخته میبه خاک تشرنه قطرهقطرهها  اشرك

داد. آفتا  پشررت سررر مادر ها میآفتا  بود كه درخشررش زیبایی به آن اشررك
كم گرفرت. آفترا  كما در آشوش كرد. دختر فریرادي شررراد زد و زن رطلوع می
گشررتند، متوقف كرد. مرد جوان به سررمت  كشررید و جمعیت را كه برمیتیره می

 جمعیت دوید و فریاد زد:

 »دختر برگشت. او با خود روشنایی آورده است.ا

را روشررن  جا همه كم  جمعیت به سررمتی كه مرد اشرراره كرده بود دویدند. آفتا  كم 
وزیرد،  كردنرد و براد كره ترا آن موقع نمی ر نگراه می كرده بود و همره بره مرادر و دخت 

 را خاموش.  ها مشعل كرد و را پریشان می  آن دو وزید و موهاي آرام می 

 *** 

 گفت: كنانزوزهصدایی 

ي  كنند و پرندهرا باز  هایشررانچشررم»اكنون كه آنان را امیدوار كردي، بگو 
شرمالیسرت و   هايسررزمیني كنند. آن پرنده، پرنده سرفیدي را جسرتجو و دنبال

هاي سررد اكنون از قفسری آزاد شرده و در كویر سررگردان. او به سرمت سررزمین
 اشمالی پرواز خواهد كرد...

گشت. صدا در حالی   ،دختر به اطرا  نگاه كرد و در پی صاحب صداي پرییشان
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 شد گفت:كه دور می

فرصرت زیادي ندارم. به سرفرت ادامه بده و راز كویر را  »دوسرت قدیمی تو... من
 كشف كن...ا

آیند و همگی به نور مالیم آفتا   دسررته به سررمت مادر و دختر میمردم دسررته
 اند. مرد جوان با خوشحالی گفت:خیره شده

 جا را به روز تبدیل كند.ا»این دختر توانست شب طوالنی این

 زدند.ر  میكم مردم نیز از این حادره ح و كم

اما دیگر باید عجله ؛  »اكنون من راهی را براي برگشررتتان نشررانتان خواهم داد
كنید. چون جسرم نیسرتید كه به شذا و آ  و اسرتراحت نیاز داشرته باشرید  دنبال  

ي شرمال اسرت و  زند. او پرندهي سرفیدي باشرید كه همین حوالی پرسره میپرنده
خنکی برسررد. او را دنبال كنید... او شررما را به   وهوايآ كند تا به سررفر می

 ند.اسرزمینتان خواهد رسا

شرررد، دیگر متوجره زبران آنران نیز دور می هراآناین را گفرت و در حرالی كره از 
شررنید كه هایی مینمود و گاه وا هشررد، هرچند درک آن برایش آسرران مینمی

 برایش آشنا بودند.

هراي كویر امرا كجرا   آیرا شرررن؛ دادادامره می كرد و بره سرررفرشبرایرد عجلره می
 گمش كنند منتظرش بودند كه دوباره 
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 تربزرگبیشرتر و  هاسرنگتختهها و شرد. صرخرهبرخال  انتظارش كویر آشاز نمی

ي  ن سرررایرهدیرد، گرمرازده كره خود را میرااي میشررردنرد. هر از گراهی بوترهمی
  هاسرنگتر بود و میان كشرد. باد آنجا خنكمخفی كرده بود و سررک می هاسرنگ

 تري داشت.صداي خفیف

زیادي بود كه در این سررررزمین گرفتار بود. روزهاي نخسرررتین را به یاد مدت 
امرا تکرار ؛ بود بخشلرذتي دیردار كویر. آن زمران كره برایش آورد. لحظره
هراي تکراري. براد كره هرا و پیمودنآن را برایش وحشرررتنراک كرد. تپرهمکررات 

كند. این سرتاده و نگاه میكند. فقط ایهسرت و آفتا  كه هی  كاري نمی جاهمه
اش را ترریریرر نررداد، حتی آن زمرران كرره بررا آن پسرررر سررربزه و  كویر چهرره
امرا ؛ هرانآاش زنردگی كرد. هر روز چراي بزهرا و معراشررررت برا فقط مرادرخوانرده

اش را دگرگون كنرد. از وقتی سرررفر كرده بود، خواسرررت چهرهاكنون كویر می
قطور و   هرايسرررنرگتخترهاكنون كره میران  ؛ وتري دیرده بودچیزهراي متفراوت

سرفید گرفتار شرده اسرت. آري این همان كویري اسرت كه زمانی وسرعت معنایش  
 ایت بود. آیا كشف شده بود نهبی يمنزلهبهاز آن 

شررد دسررت رفت گاهی مجبور میها بزرگ بودند و صررا . جلوتر كه میسررنگ
اما جایشرران محکم بود یا ؛ بگذارد و باال برود هاآني روي تن سررردتر شررده
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شرراید او وزنی نداشررت كه با فتحشرران ت ریري رویشرران بگذارد. بعد از مدتی 
ا داشرت و وقتی آن را افت آخرین بود. این احسراس ر، یکی را ینورديسرنگ

قبلی رسریده   از جاهاينیز زیر پا نهاد حدسرش را درسرت یافت. به جایی بلندتر 
اما كمی هم متفاوت از كویر قبلی. خاكش كرمی ؛ مانند دشررتی بود خشررك؛ بود

ونش بود. صردا و وزش  اندكی در هايدرختو  هادرختنهرنگ و سرفت بود و 
كرد كویر این چهره از خود را داد. فکر نمیر بود و كمتر آزار میبرراد كمت

شررد اما اكنون می؛ بود تفسرریر كردهنشررانش دهد. او آن را با مرگ و خشررکی 
مانند خاک كه دیگر اسررریر باد نبود و درختانی  ؛ تري در آن دیدچیزهاي زنده
صرري داشرتند و مانند درختان  خشرك، اما هنوز هم حیات مخت گاهیهرچند كم و 
 قبل نبودند.

شرد اما رمق بیشرتر می كم تعداد درختان و گیاهان كم كمی سررعتش را بیشرتر كرد. كم 
ي  توانست مانند كلبههنوز هم كم بودند، تا جایی كه چشمش به چند خانه افتاد. نمی 

شررردند. آنجا  فتاده باشرررد. حتی بیشرررتر هم می وسرررط كویر ا  وتنها تك قبلی پیرزن، 
اكنون با اشرتیاق   ها این مانند این بود كه متروكه شرده اسرت. با تمام ؛ روسرتایی بود 

پیمود. این شراید نشرانی از پیروزي او باشرد. توانسرته اسرت بیشرتري روسرتا را می 
توانسرت  اوت. می بود براي قار اما هنوز خیلی زود ؛ جررافیاي اطرافش را ترییر دهد 

 ي این روستا نیز بپرسد. روح یا موجود سخنگویی پیدا كند تا از او درباره 

هراي كویري بود كره قبرل از مرگش كنرار جراده  معمراري روسرررترا نیز مراننرد خرانره
هرا كوچرك و همره از جنس كراهگرل. همره یرك جرا جمع بودنرد و  دیرده بود. خرانره

شرد. با خود  سررسربز و تنومندي دیده می درخت هاآني یکی از روروبهگاهی 
تري دارد. هم اوسررت و  اي روح زندهچنین خانه يخانهصرراحبكرد كه فکر می

خاكسرتري با درخت سربز  هايرنگ همهایناش را در میان تنها اوسرت كه خانه
شراد، زنده   هايآدمآراسرته اسرت. آنجا، در آن سررزمین عجیب، نیز تفکر این 

یش چند درخت و گیاه ناشرناخته قد علم كرده روروبهاي را یافت كه اسرت. خانه
كم بلعیده بود، بودند. هرچند بیماري خاكسرتري اطرا ، سربزي درختان را كم
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درخرت بودنرد، كمی زنرده و بیشرررتر رنجور.   هراآنبود و  امرا هنوز مراهیتشررران
اما از شرکسرت سرکوت خبري  ؛ آوردصردا در نزدیك شرد. در  چوبی خانه را به

تر از آنی بود كه تصرورش متروک آنجاتق در  چوبی. نشرد جز همان صرداي تق
تر رفرت. بوي رطوبرت و طراوت خوشررری  كرد. كسررری داخرل نبود. داخرلرا می
درونش مشرخه. ناگهان   چیزهمهاشش را نوازش كرد. داخل آن روشرن بود و دم

اش احسرراس كرد. راهی جز دویدن به داخل خانه  ا روي شررانهسررردي دسررتی ر
 نداشت. صدایی كه خود نیز از فرار دختر پریشان شده بود، گفت:

 »نترس. من هستم... نترس...ا

  پسر چوپانچهارچو  در نگاه كرد.  دختر كه خود را به كنجی چسبانده بود به
هر دو   آن دونسرت لمسرش كند  آیا توااما چرا می؛ بود. باالخره روحی را دید

 باهم زنده شده بود 

 »مرا ترساندي.ا

 »باالخره یاد گرفتم چگونه باید روحی را لمس كنم.ا

 كردم...ا»چگونه یاد گرفتی ... من... من فکر می

اما دیگر نیازي به زنده شردن نیسرت. دیگر حتی همدیگر را ؛ نشردي»نه زنده 
 توانیم بکنیم.المس هم می

اما او لمس كردن را بلد نبود. چگونه آن را یاد گرفته بود  پسرر به این سرلال 
 پاسخ داد: گونهایندر ذهن دختر  ایجادشده

 خواستم حسابش را برسم...ا ، می خواست به تو تجاوز كند »وقتی آن مرد عوضی می 

 »پس تو تعقیبم كردي ا

جرایی بروي. تو هنوز دسرررت از لجراجرت  »برایرد مواظرب تو براشرررم... نبرایرد بره هر
اي. برا این كنی  دنیرا را عو  كنی  تو مرده كرارچرهخواهی اي. میبرنرداشرررتره
 كنار بیا.ا
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 یاد زد:دختر عصبانی شد و بدون اینکه به چشمان پسر نگاه كند فر

 دانم چه كنم.ا»تو حق نداري مرا تعقیب كنی. من خود بهتر می

كنرد. فریرب ظراهرش را تی تو را در این دنیرا تهردیرد میدانی چره خطرا»تو نمی
كنرد كره بره دامرت بینردازد... بهتر اسرررت بره  اش را دگرگون میهنخور. كویر چهر

 كنم.امن اعتماد كنی. من كمکت می

تواند لمسرررم نمی كسهی نیا خطرناک اسرررت، نه اینجا كه گفتی آن د»تو كه می
زحمتی بهرایی براي زنردگی در آن   گفتی اینجرا راحرت هسرررتی وكنرد. می

 پردازي انمی

اما اكنون ؛  شررود روحی را لمس كرددانسررتم كه مینمی آن موقع»آري گفتم. 
دانیم. تو به كسی نیاز داري كه مواظبت باشد... نترس عزیزم. من هرگز هردو می

ا ندارم...  ر مزخرفشهاي خواهم دوباره زنده شرروم. تحمل دنیا و مسررئولیتنمی
 خواستم مواظبت باشم.اتعقیبت كردم چون برایم مهم بودي و می

 »باید به من كمك كنی.ا

 اما...ا؛ كنم»كمکت می

زنیم... . رابت كن برایت مهم هسررتم... مرا به آن  ازدوا  بعدا  حر  میدرمورد »
 ام.ادانم از آنجا خیلی دور شدهبركه ببر... می

از بیرون به گوش رسرید. پسرر سرریع  سرالیمیانز خواندن مرد  صردایی شربیه آوا
 خودش را به داخل اتاق انداخت. دختر گفت:

 هایی در آن هستند.ااما انگار روح ؛ كردم این روستا متروكه است»فکر 

»هیس... نباید توجهش را جلب كنیم. بهتر اسرت همین جا بمانیم. بعد تو را به آن  
 برم.ابركه می

 خواهم با او حر  بزنم.ا»نه... چرا باید توجهش را جلب نکنم ... می
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 مد بگوییم.ااخوش هاآن»انگار مهمان داریم... بهتر است به 

این را صداي بیرون گفت و دختر بالفاصله پسر را كنار زد و از خانه خار  شد.  
چوبی در دسررتش  در حالی كه  سررالمیاناسررب قرمزي زیر درخت بود و مردي 

 كرد به دختر نگاه كرد و گفت:الي كف پوتینش را تمیز میوبود و با آن گل

 باست... و البته یك مرد جوان.ا»مهمان ما یك خانم زی

اي داشرررت و نگاهش به یك نقطه بود و كمتر صرررورت اسرررتخوانی و كشررریده
چرخید. رنگ تمام موهاي پرپشرت صرورت و سررش یکی بود و وقتی حر  می
 خورد، آن هم خیلی كم.زد، تنها استخوان فکش بود كه تکان میمی

 دختر گفت:

ر كویر گم شده بودم كه اتفاقی این روستا  ي شماست. من د»فکر كنم اینجا خانه
 و خانه را پیدا كردم.ا

»اوه... نگران نبراش. این خانه جاي دنجیسرررت و من هم وقتی آن را پیردا كردم 
 ام.اكردم... من نیز گم شدهراحتی می در آن احساس هامدت

 ، گفت:درآوردنشست تا پوتینش را بعد در حالی كه روي زمین می

چسبیده به پوتینم. این اطرا  هی    واليگل»هر روز این شده كارم. پاک كردن  
امرا من هنوز امیردي دارم. برایرد برگردم. خیلی از كرارهرایم ؛ راه خروجی نیسرررت

 ده است.امان 

 خواهی زنده شوي  حدسمم درست است ا»یعنی تو نیز می

ی آكنده از پیدا كردن اي از پاک كردن كفشرش دسرت كشرید و با حسر مرد لحظه
 گمش كرده است، گفت: هاسالاي كه وا ه

بود كه این وا ه را از دهان كسررری نشرررنیرده   هامدت»زنده  زندگی ... آه من 
 ر دنبالش هستم...ابودم... اما بسیا
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 بالفاصله و با تحکم گفت: پسر چوپان

 داریم كه باید انجام دهیم.ا»ما باید برویم. ما نیز خیلی كارها 

 دانید  ا»آیا شما راه زنده شدن را می

گوید. دختر  ي دختر میروروبهاین را مرد در حالی كه اكنون ایسررتاده اسررت 
 گفت:

 خواهم زنده شوم.ااما من می ؛دانم»راه را نمی

 پسر خندید و گفت:

شرما  وقتآنام زنده شروم. اینجا هسرتم. هنوز نتوانسرته هاسرتسرال»زنده شردن  من 
 اي.ادوتا هنوز دنبال زنده شدن هستید. حتما  تو نیز تازه مرده

ین هسرتم. البته من و  كه در این سررزم هاسرتسرالام. من »نه... نه... من تازه نمرده
هاي خوبی  یم. من سرنخكنكه گردش می هاستسالبهترین دوستم... این اسب. ما 

 ام.اكسب كرده

 دختر با اشتیاقی بیشتر سمت اسب رفت و گفت:

كه به دنبال زنده شرردن هسررتم.  هاسررتمدت»این خیلی خو  اسررت... من نیز 
 ل كویر سابق نیست.ااحساس خوبی به این مکان دارم. م 

 كشید، باز ادامه داد:بعد در حالی كه دست به یال اسب می

 ي ساكنین اینجاست.ااز بقیه ترامیدواركنندهتو نیز  هايحر »حتی 

 پسر گفت:

 خواستی به آن بركه بروي ابهتر است زودتر برویم. مگر نمی»

 مرد جوان گفت:

؛  بسرتهزبانام. هم این اسرب دنبال آ  هسرتم. هم خود تشرنه اسرتهسرال»بركه  من 
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والي اسرررت كه هی   اما این اطرا  آبی نیسرررت. كمی كه دور شررروي، فقط گل
 آیم.اتمامی ندارد... اگر ممکن باشد، من هم با شما می

خواهم تمام یي عجیبیسرت و من م... آنجا بركهبیفتیم»پس بهتر اسرت زودتر راه 
 ماجراي آن را به تو بگویم.ا

كویر  ر گفت و خوشرحال بود كه با سرفر درناپذیاین را دختر با اشرتیاقی وصرف
كنند. حتی این مرد كه توانسرررته بود ارواحی را ببیند كه مانند خودش فکر می

 سالیان سال پیش مرده است.

را همراهی كنرد.   هراآنخواسرررت آن مرد پسرررر جلو افتراد امرا انگرار دلش نمی
به زنده شرردن كرده بود.   ترمشررتاقدختر را  هایشحر بخصرروص كه اكنون با 

گرم تعریف از  الشرانردام سرررالمیراناي بعرد، در حرالی كره دختر و مرد لحظره
 اند.هاي خود هستند، هر چهار موجود به بركه رسیدهتجربه

 *** 

 كمی به بركه نزدیك شد و گفت: سالمیانمرد 

بترسرم. ما روح هسرتیم و كسری به ما  ارسروقایقبینم از آن زن »من هی  دلیلی نمی
 رساند.اآسیبی نمی

 دختر گفت:

 »شاید این یك تله باشد براي به دام انداختن ما و احاارمان.ا

رود به سرمت بركه كه آ   نیسرت و می هاحر ، گوشرش بدین قرمزرنگاسرب 
وقتی جلو رفت و دسرتش را به  اما ؛ تر از خودش اسرتد. صراحبش اما تشرنهربخو

سرمت بركه كرد، تمام سرط  آن جامد بود. چیزي شربیه شریشره و گرم. پسرر خندید  
 و گفت:

 دهد.انیا. این بركه آبی به كسی نمی اینجا»من كه گفتم 

اش را به  كند. اسرب، پوزهزده و به آ  نگاه می دختر نیز اكنون كنار اسرب زانو
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 گفت: سالمیان اما قادر نبود آ  بخورد. مرد؛ مالیدسط  جامد آ  می

 »انگار قرار نیست من و اسبم تا وقت زنده شدنمان آ  بخوریم ا

 دهید.ا»هه... شما هنوز هم به حماقت خود ادامه می

 او نکرد و گفت: هاي حراین را پسر گفت. مرد توجهی به 

 خواهم صبر كنم تا آن زن را ببینم.ا»می

امرا ؛ ي قبرل هم مرا هر دو بره اینجرا آمردیمتوانم ببینم. دفعرهامرا او را فقط من می»
 فقط من او را دیدم.ا

 گفت: سالمیان مرد

 بینم.ا»مطمئن نباش... من هم چیزهایی می

 كه با مه، خاكستري شده بود اشاره كرد و گفت: بعد به دوردست بركه و جایی

 بینم.امی»من چیزي را آن دور 

 مانند قایق است... این خودش است. همان زن.ا؛ بینم»من هم می

 پسر خودش را عقب كشید و گفت:

 تر برگردیم.ابینم  بهتر است زود»اما چرا من چیزي نمی

 مرد گفت:

 .اخواهی بگوییبینی و نمی»شاید می

 كرد و گفت:اعتمادي به پسر انداخت. پسر رو به دختر دختر نگاهی از سر بی

 گردیم.ادهم. این ممکن است یك تله باشد. بهتر است بر»باز هم به تو اخطار می

 مرد گفت:

 ترسم.اخواهم بمانم. من از چیزي نمی»اما من می
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 دختر به پسر نگاهی انداخت و گفت:

 توانیم فرار كنیم... اما من...ام می»اگر خطري احساس كنی

 فت:مرد حرفش را ادامه داد و گ

 ایم.اخواهیم برگردیم. از این دنیاي تکرار و وحشت خسته شده»ما می

دختر با سرررر حر  مرد را ت یید كرد. بعد مرد باز به قایق اشررراره كرد كه آنجا  
آ  گذاشرت و  د ماش را روي سرط  منجخورد. بعد چکمهایسرتاده و تکان نمی

اما مرد كه فشرار  ؛ داشرت بر حذركمی به آن فشرار آورد. دختر از این كار او را 
 كرد گفت:را بیشتر می

شرکند و من خوریم یا نمی»یا انجماد این آ  شرکسرته خواهد شرد و ما آ  می
 آن را خواهم پیمود تا به آن قایق برسم.ا

خورد. آ   ا مرانرده و تکران نمی»حتمرا  بره همین دلیرل اسرررت كره آن قرایق آنجر 
 منجمد شده است.ا

هاي سررط  بركه برود. آرام و  تصررمیم گرفت به تاریکی الشراندام سررالمیانمرد 
روي آ  پا گذاشررت و پیش رفت. دختر نیز پایش را روي سررط  آ    بااحتیاب

 گذاشت و گفت:

 آیم.ا»من هم می

 پسر گفت:

 گردم...اه برمی... من كبیفتیدمحض است. ممکن است آنجا گیر »این حماقت 

 رفت، گفت:پاي مرد پیش میدختر كه اكنون پابه

 گوید. شاید متوجه ما نیستا.اما اكنون چیزي نمی؛ خواست»او از من كمك می

 مرد گفت:

 هاي اسب حتما  او را متوجه ما كرده استا.اما شیهه»
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 دختر گفت:

»شراید هم درون قایق كسری نیسرت. قبال  هم گفته بودم این بركه عجیب اسرت. ته 
دانم... شراید آن پسرر چوپان  اسرت... یا نمی مشراهدهقابلبركه فقط براي یك نفر 

به من دروغ گفته باشرد... ته بركه یك روح اسرت. روح یك پسرر جوان و قدبلند  
 گویدا.رقصد و چیزهایی میه میهرز ته برك هايعلفكه مانند 

 مرد گفت:

»وقتی روحی جایی گرفتار باشررد یعنی آنجا مرده اسررت. شرراید این زن مادر او  
 خواهد كه به فرزندش كمك كنیما.باشد و از ما می

بعد هر دو صردایی را شرنیدند. صرداي همان زن بود. صردایی رنجور و   ايلحظه
 آرام...

بیایید...   ترنزدیككه باالخره كسری به كمك من خواهد آمد... دانسرتم »آه... می
 از تاریکی بركه نترسید...ا.

شرد و رنگ خاكسرتري آن كه از دور وحشرتناک به نظر  مه سرط  بركه بیشرتر می
باخت و جایش را به درختان  تر شردن، كمی رنگ میرسرید اكنون با نزدیكمی

 داد.هاي سط  بركه میو بیشه

 اي بعد دختر فریاد زد:ظهلح

 كند.ا»صبر كن... قایق حركت می

نگراه كردنرد. آ  هنوز جرامرد بود و شیرقرابرل نفوذ. قرایق  زیر پرایشرررانهر دو بره 
ها و درختان چیز  آمد. اكنون جز مه و بیشرررهتر میرشم انجماد آ ، نزدیكعلی

شرررخه بود. زنی اي پیش مدیگري معلوم نیسرررت. حتی تره بركره كره ترا لحظره
هایی سربز درون قایق و پوسرتی سرفید با رگه خوردهترک هايدسرتالشراندام با 

 كند.نشسته است و به آن دو نگاه می

 مرد گفت:

 »چه كمکی از دست ما ساخته است ا
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 تر شده بود، گفت:زن كه نگاهش ملتمسانه

كه درون این بركه شرق شرده اسرت و من  تهاسر سرالدارم... عشرق من  ايشردهگم»
 توانم به آن نفوذ كنم و او را نجات دهم.اهرگز نمی

 دختر گفت:

اما نتوانستم متوجه شوم. ؛ گفت»من پسري قدبلند ته بركه دیدم كه چیزهایی می
 گویی احتما  او را می

 زن با حالت اندوه باري گفت:

 ام.اكند... من او را كشتهمی... او حتما  مرا نفرین »آري

 ها كنجکاو شد و زن گفت:نگاه

اي كه براي ازدواجمان گذاشررتم، او خود را به كشررتن داد. او  »با شرررب احمقانه
 عاشق من بود.ا

 ي حرفش توأم با گریه بود:ادامه

را بره او   هرایمشررریرینی»او یرك مراهیگیر بود كره عراشرررق من شرررد. من بهترین 
ام به او نزدیك كنم...  هاي خوشررمزهخواسررتم خود را با شرریرینیروختم. میفمی

روزي كه قرار شرد با او ازدوا  كنم او در این بركه شرق شرد و از آن روز من 
اي كه در این بركه دنبال او هسرتم. او مانند شربهی ته بركه اسرت. لحظه هاسرتسرال
دهد كه او را شرررود. بركه اجازه نمیمیكنرد و باز ناپدید ان میاش را نمرایر چهره

سررال من درون قایق و روي این بركه دنبال او بودم...   هايسررالنجات دهم... 
كردند. الشر و ضررعیف شررده بودم و چشررمانم دیگر مردم مرا دیوانه خطا  می

 سویی نداشت...ا

 مرد گفت:

 انگیزیست... اما چه شد كه مردي ا»داستان شم
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 زن گفت:

گذرد. آن زمان این از آن ماجرا می هاسرال»علت مرگم را یادم نیسرت... اكنون 
 اما اكنون...ا؛ دشت سرسبز و پر از آبادي بود

 دختر گفت:

 سرگردانی... باید بتوانی عشقت را ادا كنی  ...ا   ها سال »پس به همین دلیل است كه  

 بدهد... زن گفت: این سلالی نبود كه كسی بتواند جوابش را

اما زمانی كه او مرد من ؛  خواهم به او اربات كنم كه دوسرررتش دارم»من فقط می
جوان بودم و زیبا. من زمانی مردم كه پیر و شرکسرته شرده بودم. او هر روز مرا 

 ام.اخواهد... من او را كشتهاما دیگر مرا نمی؛ بیندقایق میدرون این 

را به اعماق بركه ببرد. هر سره سروار  هاآنایق شروند و زن پیشرنهاد داد تا سروار ق
رفت. تا جایی  شرکافت و جلو میبركه را می رنگخاكسرتريشردند و قایق سرط  

كه به یك شرراهراه رسرریدند و آ  آنجا با سرررعت بیشررتري جریان داشررت. زن 
روزي   زد. اوگفت كه پسررر قبل از مردنش همیشرره حر  از این شرراهراه میمی

گفت از او خواسرته برایش بیسرت ماهی خود را در این ناحیه شرق كرده اسرت. می
وقتی نتوانسررته ماهی بگیرد خود را به این شرراهراه زده تا و  بزرگ صررید كند

 هاي بزرگ صید كند، اما شدت زیاد آ  او را شرق كرده است.بتواند ماهی

 كرد گفت:مرد كه اطرا  را وارسی می

ذهنم را درگیر كرده   سررلالید راهی باشررد... باید كمی فکر كنم. چند »حتما  با
دهد كه درونش شناور باشد، اما پاي ما كه به سط   اسرت. بركه به قایق اجازه می

شود. انگار كه طلسم شده است. آیا ممکن است این طلسم  رسد منجمد میآن می
 كار آن روح ته بركه باشد ا

ركه بود ناگهان صرداي آشرنایی شرنید. آري. دوسرت  دختر كه محو مناظر كف ب 
 اش به سراشش آمده بود.قدیمی
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 صدا گفت:

تواند صداي مرا نخواهد شنید... هركس می كسهی از تو   شیربهابد  »اكنون و تا
 این موهبت را داشته باشد.ا

 دختر گفت:

گوید  با كسی سخن می»فکر كنم درون كالبد قایق هستی... اما آیا این مرد نیز 
 او بسیار شبیه من است.ا

 قایق خسته گفت:

اینکره  رشمعلیامرا او دیگر نیرازي بره راهنمرایی نردارد و ؛ دانم»این را من نمی
و این روزي كمکش خواهد   مانند تو هوشرمند نیسرت اما شرجاع اسرت و مصرمم

به تو كمکی كنم.  كرد. از دسرت من سراخته نیسرت كه در نجات این پسرر و زن
فهمیده است  قبل هاسالشود. این را آن مرد كمك به دیگران به زیانت تمام نمی

 كند.ادری  نمی كسهی و در كمك به 

 قایق تکان كوچکی خورد و گفت:

خواهم داسرررتران مرگ این مراهیگیر جوان را برایرت تعریف »گوش كن... می
 كنم...ا

ي مرموز بیرون  اسرررت كه بخرارهایی شریب از آن بركهآنجرا چنردین سرررال »... 
سررد، فریادي آرام كه زمانی كوتاه رآید. آنجا همیشرره نجوایی به گوش میمی

اي كه با صررداي اموا  شررود، لحظهگیرد و باز با شرشرری خفیف خفه میاو  می
هاسرت كه خوابیده و  شرود. آنجا در آن اعماق بركه، یکی سرالآ  یکسران می

آید و با  شرررود، به خوابش میرود، او بیدار میماهیگیر به خوا  می هرگاه كه
 .كندمیاو صحبت 

دانسرت چرا آن موقع از تر از همیشره بود. نمیآن روز ماهیگیر جوان پریشران
خواسرت بخوابد و تا خورشرید در آسرمان بود. دلش می آلودخوا روز كسرل و 
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رسرد یا نه. دختر زیبایی بود كه ه به عشرقش میدانسرت كاسرت بیدار نشرود. نمی
نکرده بود حر  دلش را به   رئتج اما هرگز  ؛ جوان ماهیگیر عاشررقش شررده بود

دید و خود هرگز ها هر روز كابوس وحشرتناكی میاو بزند. تقریبا  از همان زمان
نه. انگار كه  با عشرق نوپایش پیوندي دارد یا هاكابوسمطمئن نشرد كه آیا آن 

شرد كه او  انداخت و مانع میاز اعماق وجودش كسری به حریم عشرقش چنگ می
رفرت بره  هرا هر برار كره او بره خوا  میرا برمال كنرد و این چنرگ انرداختنرازش 

 تر:رحمشدیدتر و بی این بارآمد و سراشش می

دهایی مبهم را شلتند و فریاي كدر شده با امواجی آرام كه روي هم میآن بركه
تركد با خود  آورند. هر حبابی كه در سررط  آ  مییکی به سررط  آ  مییکی
پراكنرد. فریراد پسرررري قردبلنرد كره هی از اصررروات وحشرررتنراک را در هوا میانبو
در بستر آن آرامیده است. این تصویر كابوسی است كه ماهیگیر دائما    هاستسرال
تر تر شررده اسررت آ  بركه شررفا رد عاشررقكبیند. هر روز كه او احسرراس میمی
روز ماهیگیر توانسرت چند   و صرداهاي ته بركه رسراتر، تا جایی كه آن شردمی

زد امرا می هراییحر كالمی را برا آن موجود تره بركره صرررحبرت كنرد. گراهی او 
باز آن  اند. نو سرراخته هايوا هها براي خود فهمید. انگار كه مردهماهیگیر نمی

زد و مراهیگیر كره پراهرایش را در آ  انرداختره بود فقط  پسرررر تره بركره حر  می
شردند. پسرر  می درکقابلرفته ها رفتهاما سرخن؛ گفتداد و چیزي نمیگوش می
رانم تا امروز بیشررتر صررید  تو می سررويبههاي بیشررتري گفت: »ماهیته بركه می
اي بعرد ماهی بزرگی در دام اوسرررت.  زد. لحظرهنمی اهیگیر باز حرفیكنی.ا اما مر 
كشرد. پسرر ته بركه  اش را از آ  بیرون میقال  ماهیگیري سررعتبهماهیگیر 

 مو  كوچکی به آ  بركه داد و گفت:

 »شکارت را به من بده.ا

كند. مو  بلند دیگري آ  بركه را كدر ماهیگیر جز سرکوت كار دیگري نمی
ي جسررد ته بركه نگاهی انداخت و ماهی را شرردهبزک صررورتبهكرد. ماهیگیر 

هایش را با چند حبابی به  ي ته بركه حر آرام به آ  تسرررلیم كرد. پسرررر مرده
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 سط  آ  فرستاد و گفت:

دهم در هنگام صرررید،  را به من بدهی، قول می اتبعدياگر قول دهی شرررکار »
 ه سویت روانه كنم. من باعث پیشرفتم...او بیشتري ب  تربزرگهاي ماهی

 پسر ماهیگیر به سخن آمد و آرام گفت:

 ام را به تو بدهم، دیگر چیزي براي فروش نخواهم داشت.ا»اما اگر شکار بعدي

 آن فروشی نیست. -

 فروشم.هایم را میماهی -

ي  نمایانندهخواهم... وقتی كه ماه در آسررمان نباشررد او من آن دختر را می -
 است او كه زیباترین است...ماه 

 او كیست  -

 دختر شیرینی فروش. -

 ام. او مال من است.هاست كه عاشق او شدهاما... اما من مدت -

 اي خواهد  تو كه هنوز رازت را به او نگفتهدانی كه او تو را میاز كجا می -

 دهد.هایش را به من میترین شیرینیدانم. او همیشه خوشمزهمی -

 هایش را بیشتر بفروشد.تا شیرینیي اوست این حقه -

خوانم كه هم مرا دوسرررت دارد. نگاه  گویی. من در نگاهش مینه. دروغ می -
كنند. او منتظر من اسررت تا روزي او را را جسررتجو می همدیگرما همیشرره 
 تصاحب كنم.

 بانیت گفت:پسر ته بركه تن بلندش را مانند گیاهان ته بركه تکانی داد و با عص

ها قبل از تو عاشرررق من اسرررت. من و او مدت دخترعموير اسرررت بدانی او »بهت
 همدیگر بودیم.ا

 ماهیگیر پاهایش را از آ  بیرون كشید و گفت:
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 كار اهخواهی چ اي. او را میاما تو كه مرده»

 پسر ته بركه فریاد كشید:

توانم بره او  ن میمیرد و مبینردازي او هم می»احمق وقتی تو او را بره تره بركره 
 برسم. دنیاي او اینجاست. سرنوشتش. اینجا ته بركه...ا

 ماهیگیر گفت:

 دهم.ا»من او را دوست دارم. هرگز او را به تو نمی

 تر رفت و آرام گفت:ي ته بركه كمی به عقبمرده

وقتی  مردگان ته بركه اسرت.  يشردهنفرین»باشرد... بگذار حقیقتی را بگویم. او 
ات كنی  بوي مراهی گنردیرده دیوانرهشررروي بویش را حس نمینزدیکش می

 شود...امی ترنزدیكبه سرنوشتش  روزروزبهكند. او می

 *** 

خیزد.  زنان از خوا  برمیدو او فریا  كندمیآفتا ، پاهاي انگار خیسش را داغ  
انردازد. چیزي جز دیوار میكشرررد و بره اطرا  نگراهی می بره پراهرایش دسرررت

آن  اي تنها دید. به سرویش رفت و اتاقش نیسرت. قالبش را گوشره يخوردهترک
عجیرب را دیرده  شررریا كنرد انگرار كره ترازه آن داشرررت. جوري نگراهش میبر را

گوید و هركس به كار اسرت... كنار بركه مردان زیادي هسرتند. كسری چیزي نمی
اندازد. كند و قالبش را در آ  می. او هم همان كار را میخود مشررررول اسرررت

تواند چیزي كه در كرد میهایش را تیز جسرردها كرده بود. فکر میانگار قال 
ی كشررید و به كارش ادامه داد. دوسررت  خوا  ببیند را ته بركه بیابد. نفس عمیق

ارر آن   هااینید كند. او عاشرق بود. شرا اشواقعینداشرت خوابش را وارد زندگی 
 هستند.

 اهاي خوشمزه...»... آهاي شیرینی دارم... شیرینی

فروش را دید. به  این صردایی بود كه عاشرقش شرده بود. برگشرت و دختر شریرینی
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 گوید:و می زنددود. دختر لبخند كوچکی به او میمیسویش 

 ترینند.اخوشمزه هاآنهایم تو را به سویم جذ  نکرد  نگو كه بوي شیرینی»

 پسر گفت:

 را به من بده تا بخورم و مطمئن شوم.ا شانیکی»خیلی خو ... 

دختر   سويبهدختر شریرینی را به او داد. پسرر شیرینی را بو كرد و سرش را كمی 
 خم كرد. دختر خودش را عقب كشید و گفت:

 اي  اكنی  دیوانه شدهكار میه»چ 

 دهد را می هایتشیرینیببینم تنت هم بوي  مخواستمی -

 خواهی بگذار تا بروم.اگر شیرینی نمی -

هایت  ام. در عو  شرریرینیخرم. هنوز صرریدي نکردهقتی برگردي كمی میو -
 دهم.ماهی به تو می

 باشد. اشکالی ندارد. -

اش  ش گشررراد و كهنرهبعرد از آن، پراهرایش را درون كف شررریرینی فروشدختر 
اما تا اواخر آن  ؛ بركه رفت سررويبهافتد. پسررر هم می به راهكند و می ترمحکم

گرذرد و كرابوس  روز نتوانسرررت حتی یرك مراهی هم صررریرد كنرد. آن روز هم می
خواهد باور كند كه كم شرردن شررود. ماهیگیر نمیمی تررحمبیماهیگیر هرروز 

 آن جسد ته بركه است. جسد بارها به او اخطار داده بود: خاطربهاش صید ماهی

در خوا  ماهیگیر پدید   سررررعتبهآلود بركه و مه روشرررننیمههاي ... صرررحنه
اما ماهی ؛ آیند. او مانند همیشره قالبش را در آ  انداخته و منتظر صرید اسرتمی

هراي آ   كره از میران مو   ايریردهپرنرگنیسرررت حتی موجودي جز صرررورت 
 گوید:یشود. او همان پسر مرده است. به نرمی سخن منمایان می

 »آیا امروز هم نتوانستی ماهی بگیري ا
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 .شويمیتو مانع  -

. چون  شرروينمیمعلوم اسررت به باهوشرری پدرت نیسررتی  تو مرد رروتمندي  -
 اهل معامله نیستی.

 ردنی نیست. او با كسی خواهد بود كه به او تعلق دارد.او معامله ك -

 هستم. او را خوشبخت كن.او متعلق به اینجاست و صاحب او من  -

 خواهی كه او را بکشم چگونه... چگونه این كار را انجام دهم. تو می -

 امروز او را دیدي. -

 بینی تو ما را می -

چنگ چیز دیگري هاي تیزنه... من جز آسمان و آننه در آن است و قال  -
 بینم.نمی

 دانی او را دیدم پس از كجا می -

گویی. من وجودي از تو هسررتم. در افکار تو. دوسررت تو. خودت به من می -
ایم. تو روي سررکه و من من بیداري تو در هنگام خوابت هسررتم. ما سررکه

كند. همیشره روي سرکه  بندي نمیپشرت سرکه. اینجا كسری به پشرت سرکه شررب
گویند پشرت سرکه نحس اسرت. فکرش را بکن. ما با  ها میانبینی. نادرا می
بریم. با هم كنیم و بیشرتر لذت میكه باشریم همیشره بیداریم. بیشرتر كار میهم 

خوابیم. همیشره بیداریم  كنیم. ما هرگز نمیها عمر میكه باشریم دو برابر انسران
بعردي  ها بیردارند، ما براي روز كاري و آنگراه كه در آسرررمران فقط سرررتراره

 .مانپیروزيكنیم براي ریزیم و فکر میامان نقشه می

توانم حرفهایت را باور كنم. وقتی او را بکشرم شراید دیگر هرگز چگونه می -
 توانم خودم را ببخشم.تو را نبینم. آنگاه هرگز نمی

 دهم.من همیشه اینجا هستم. تا وقتی كه تو ماهیگیري كنی. قول می -

ي افکار پریشرران منی. تو را عشررق آن  یدهینداري. تو زا تو وجود خارجی -
 آورده است. به وجودر زیبا در من دخت
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وجود خرارجی نردارد. تمرام آن دنیرایی كره وقتی بیرداري و در آن   چیزهی  -
 ي تخیل توست. حتی آن دختر.دهیكنی زایزندگی می

نم. امروز وقتی دختر  كاش را حس میكنم. گرمیامرا من آن دنیرا را حس می -
اي دسرتش را حس كردم. او گرم داد لحظهمیفروش شریرینی به من شریرینی

ها را توانم اینبود و زنده. خون بود و گوشرت. او وجود داشرت. چگونه می
 فقط خیال بدانم 

از كودكی به ما آموختند »خواسررتن توانسررتن اسررت.ا انسرران به هرچیز كه  -
این قانون اسررت. حال چگونه این در دنیاي   رسررد. دیر یا زود.بخواهد می

كند. در دنیاي ماده عنی دارد  وقتی كه ماده رابت اسررت و ترییر نمیماده م
اما این كار در دنیاي تخیل امکان دارد. آیا باور  ؛  شرود طال كردمس را نمی

اند  باور داشرته هاآناند  سراختهنداري مردان و زنان زیادي از مس طال می
اند. این د و طال سراختهان ي ذهن اسرت. پس وارد این تفکر شردهدنیا زاده كه

كنند و رشررد. وقتی تخیلت را بارور كنی در هاسررت كه حركت میاندیشرره
انرد نفوذ  تخیرل كرده هراآندوانی و در دنیرایی كره تخیرل دیگران ریشررره می

رگران اسرررت. بره  كنی. این رمز موفقیرت بزرا مطیع خود می هراآنكنی و می
یل جهان هسررتم. از آنجا دنیاي همه را من اعتماد كن. من متصررل به منبع تخ

توانم تفکرات همه را برایت روشرررن كنم. وقتی با من متصرررل به  بینم. میمی
منبع تخیرل جهران براشررری آینرده را دیردن كرار سرررختی نخواهرد بود. افکرار 

خواهی  خواهی بود. نمی ترینبینی. آنگاه قدرتمنددیگران را مانند آینه می
 طال بسازي  

كننده اسررت. همیشرره دوسررت دارم هایت وسرروسررهبگویم  حر  دانم چهنمی -
 ترین شوم.ترین و رروتمندبزرگ

به داشرتن  هاآني آنگاه تمام دخترهاي زیباي ده مال تو خواهند بود. همه -
 كنند ي رروتمندي مانند تو افتخار میمعشوقه

 ادامه داد:جسد ته بركه باز 
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ي تنش را حس كنی  بوي مراهی كنی  امروز توانسرررتی بوبره چره فکر می -
بویش خودش چه بدبو  هاي خوششررریرینی برخال داد  دیدي گندیده می

آور اسرت  او نفرین شرده... او مانند گوشرت فاسردیسرت كه به كامت  فنعو ت
 تلخ خواهد بود... او را به من بده.

ر  بزند صرردایی توجهش را جلب كرد. او همان صررداي  ماهیگیر تا خواسررت ح 
شررد. پسررر قالبش را رها كرد و  فروش بود كه از دور نزدیك میدختر شرریرینی

 او رفت. دختر گفت: سويبه

 »قرار شد براي من ماهی صید كنی.ا

ببوید. دختر  دختر كمی كج كرد تا او را  سرويبهپسرر چیزي نگفت و سررش را 
 ا به پیشانی پسر گذاشت و او را دور كرد. پسر گفت:دستش ر

 شویی ادهد. چرا خودت را در این بركه نمی»تنت بوي ماهی گندیده می

 دهم واقعا   من بوي ماهی گندیده می -

 گندد...تنت دارد می -

توانم بیرایم و اینجرا خودم را بشرررویم.  امرا اینجرا مردان زیرادي هسرررتنرد. نمی -
 تر است.تبركه خلو طر آن

وقتی كه هی  ماهیگیري   هنگامشرربكنند. نه... آنجا پسررران ده آبتنی می -
 نباشد بیا و در این قسمت بركه خودت را بشوي.

 ترسم...اما من از تاریکی می -

بندم. قول را می هایمچشرررمآیم. وقتی تو عریان باشررری من من هم با تو می -
 دهم.می

 اینجا خودم را بشویم چه اسراري است كه من  -

گویرد اگر توانم مراهی بگیرم. جسرررد تره بركره میهراسرررت كره من نمیمردت -
شرروند و  ها به سررویش جذ  میكند ماهی تنیآ زیباترین دختر ده اینجا 
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 توانم ماهی بیشتري صید كنم.من می

 دختر با شرور پرسید:

 یباترینم  ا»من ز

 *** 

اي آرزو كرد كاش بیردار  شرررود. لحظرهدار میماهیگیر با پریشرررانی از خوا  بیر 
برخال  سرالیان گذشرته هی  رشبتی نداشرت   این بارشرد. صرب  شرده بود و او نمی

 خواست بیشتر ببویتش به ماهیگیري برود. دوست داشت باز دختر را ببیند. می

ي دیگر. او فقط دو مراهی كوچرك گرفتره بود.  آن روز هم مراننرد تمرام روزهرا
 فروش او را صدا زد و گفت:ست كه به خانه برگردد اما دختر شیرینیخوامی

 »دیروز وقتی برگشتم تو را ندیدم. از دوستانت سراشت را گرفتم.ا

 هایت را به من بفروشی گرفتی كه شیرینیسراغ من را می -

 كردم.اما اشتباه می؛ كشیكردم انتظار بازگشتم را مینه. فکر می -

 كشیدم.میفکر كن انتظارت را  -

 پس چرا نماندي تا من بیایم  -

ماهی صرید   توانمنمیهاسرت چون نتوانسرتم ماهی صرید كنم تا به تو بدهم. مدت -
 باید چه كنم. كاش كسی باشد كه كمکم كند. دانمنمیكنم. 

 اي مکث كرد و گفت:دختر لحظه

چشرررمرانرت بود.  »نگراهرت فرق كرده. روز اول كره تو را دیردم چیز دیگري در 
فهمم. برایم خوشرایند نیسرتند... نگو  را نمی  شرانمعنیبینم كه اكنون چیزهایی می
   اگویندمیسخن با یکدیگر  هاچشمكه باور نداري كه 

 قبل از اینکه پسر چیزي بگوید، دختر باز ادامه داد:

 م.اشود و من باید به خانه برگرد»هوا دارد تاریك می
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شررردن و ترس از  گوید. ترس از نفرینچه می هایشچشرررمدانسرررت خودش می
ر گرفت... پسر شرکسرت. آن دنیاي ارواح باز داشرت در خوا  ماهیگیر شرکل می

 قالبش را در آ  انداخت و گفت:

خواهم براي اي... خودت را به من نشران بده. می»آهاي... اي كسری كه ته بركه
 ا نابودت كنم.اهمیشه این كابوس ر

. پسرر ته بركه صرورتش را نمایان كرد ریزودرشرتهاي سرط  آ  پر شرد از حبا 
 و گفت:

ام تا پایان هم خواهم ماند. وقتی تو بخوابی  »من همیشره با تو هسرتم. از ابتدا بوده
كنم. بهتر  و معراملره می زنممیآیم. با تو حر  شررروم و سرررراشت میمن بیردار می

هاي عالی برسررانم.  گوش دهی تا تو را به مقام هایمحر اسررت عاقل باشرری و به 
 اش.اهرگز فکر رهایی از من نب

كنم. دیگر هرگز بره او فکر نخواهم ام. بویش را حس میاز او متنفر شرررده -
 كرد.

 خو  است. اكنون او را به من برسان. -

 چگونه او را به برسانم  -

ببند و او را در این قسرمت بركه كه عمیق اسرت بینداز. از شرر  را وپایشدسرت -
 عشقش رها شو.

 توانم كسی را بکشم.اما... نمی -

هاي كمتري صرید  اي ماهیتوانی بفهمی از وقتی كه عاشرق او شردهادان، نمین  -
 كنی. عشق او مانع پیشرفت ماست. از شر او خالصمان كن.می

 اهاي خوشمزه دارم...»...آهاي شیرینی

 شناسم...این صدا را می -

 نه. این در تجسم توست. دنیا تخیل توست. به آن توجه نکن. -
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 شود.ما نزدیك می سويبهصدا دارد  -

 ام.پزم. این را از پدرم آموختههایم را با عشق فراوان میمن شیرینی -

فروش بود كره از دور بره مراهیگیر گفرت. مراهیگیر این صرررداي دختر شررریرینی
 او رفت. سويبه برخاست و

 توانم ماهی صید كنم.اما من نمی -

 اشی.كنی. باید عاشق كارت ب تو كارت را با عشق آشاز نمی -

 . باید نفرین را از خود دور كنم.امشدهنفرینمن  -

 ها را از خود دور كرد.شود بديبا عشق می -

 دادي.یدهد. امروز صب  بوي ماهی گندیده متنت چه بوي خوبی می -

. اكنون تو خوابی...  توأماندازد. من تجسرم گاهی تصرورات ما را به اشرتباه می -
 برخیز...

مراهیگیر از خوا  پریرد بره اطرا  نگراهی انرداخرت. كسررری نبود... براز بره خوا  
 رفت... . پسر ته بركه گفت:

برا او  خواهی در خوا  . آیرا میدهردمی»دیردي كره او فقط در خوا  بوي خوبی 
 ازدوا  كنی ا

هراي  بیراورم. راهنمرایم كن. دیگر طراقرت این خوا  اینجراچگونره او را بره  -
 آشفته را ندارم.

 دختر از جایی نامعلوم گفت:

هرا از تو دور خواهنرد شرررد. وقتی خوا  »برخیز. وقتی تو برخیزي تمرام بردي
 باشی مجالی خواهد بود تا ارواح بركه تو را فریب دهند.ا

 ه گفت:ته بركپسر 

دهند و از ما اطاعت  هاي ما گوش میكه اسررت نا هسررتند به حر  هاییانسرران»
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 آوریم.اارزشمندي می هايتحفهاز دنیاي ماورا،  هاآنكنند و ما براي می

 دختر گفت:

وقتی من به خوا  تو بیرایم و بخواهم عشرررق را یادت دهم این موجود پلید در »
هاي مرا نشرررنوي. ما شرررود تا تو از خوا  برخیزي و حر كف بركه پنهان می

... بیدار شررو ماهیگیر... اكنون كه من در بالین توأمایم و من سررط  عشررق سررکه
 دهد.اي خوبی میبیدار شو... بیدار شو و ببین تن من چه بو توأم

 ماهیگیر گفت:

 .اايشدهنفرین»تو 

 تر گفت:با صدایی نگراندختر 

»این بوي خو  را حس كن... این بوي من اسررت كه در فارراي بركه پینیده...  
 بیدار شو... .ا

 پسر ته بركه با تندي گفت:

نشرانت دهم... بیا ماهیگیر باهوش... بیا   هاماهیبركه. بیا تا شراهراه   طر اینبیا »
 و قالبت را اینجا بینداز...ا

كشررد.  اهیگیر گرمی دسررت خیسرری را حس كرد كه او را محکم گرفته و میم
اش را برا  فروش را دیرد. دختر تن برهنرهچشرررمرانش را براز كرد و دختر شررریرینی

 اي سفید پوشانده بود و به او خیره شده بود. پسر گفت:پارچه

 اینجا كجاست  چرا من اینجا هستم ا»

رفتی. تو مگر كه كه عمیق اسرت میچشرمانت را بسرته بودي و به آن سرمت بر -
 دانی آنجا خطرناک است و نباید به آنجا بروي.نمی

 اما من در خوا  بودم. -

 دختر لبخندي زد و گفت:

نبینی... اما این ي مرا دروغ نگو... تو چشرررمانت را بسرررته بودي كه تن برهنه»
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 خیلی عجیب است.ا

 ، گفت:بود وبیداريخوا پسر هنوز كه در 

 »چه چیز عجیب است ا

 دختر جوا  داد:

ها جذ   »دیشررب خوا  دیدم كه تو به من گفتی اگر اینجا تنم را بشررویم ماهی
گفتی هاي بیشرتري صرید كنم و تن مرا بوییدي و توانم ماهیشروند و من میمی

آیی ترا مراقرب من دهرد. حتی گفتی خودت هم میكره تنم بوي مراهی گنردیرده می
 اكنون خودت هم اینجایی.اباشی. تو 

كنم و تو دیرردم بررا تو صرررحبررت میدیرردم... خوا  میمن هم خوا  می -
 خواستی عشق را به من یاد دهی.می

 دختر كمی سر  و سفید شد و گفت:

 »دیگر چه در خوا  دیدي ا

 پاسخ داد:پسر 

قسرمت بركه  از من خواسرت تا به این  . اوخراشردمیي ذهنم را »كسری دائم گوشره
اما... این تو بودي كه مرا از خوا  نجات  ؛ ها را نشرانم دهدبیایم تا شراهراه ماهی

 دادي و نگذاشتی به آن قسمت عمیق بركه بروم.ا

 عشق را یاد گرفتی  -

شلبه كردي و این موقع شرررب  كمك كنی بر ترسرررتخاطر اینکه به من هتو ب  -
 اینجا آبتنی كردي. تو معنی عشق هستی.

هاي روز اول اسرررت. روزي كه براي اولین بار  هایت همران نگراهنگراه اكنون -
 همدیگر را دیدیم.

اي هسرتی كه من هایی. تو آینهتو هم عاشرق من بودي... تو تجسرم تمام خوبی -
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 توانستم تو را نابود كنم نه میبینم. چگوتمامم را در آن می

آلوده بره   وقتی بره گرذشرررتره بنگري، حبرابی جز توهم نخواهی دیرد. توهمی -
 ترس از دست دادن من. توهمی كه خود ساخته بودي.

دیدي چگونه  آمدي و می، تو میبینممیزنده اسررت. وقتی در خوابم او را  -
وم. آیا دسرتی هسرت كه به  رها فرو میكند و من در اعماق آ مرا نفرین می

 سویم دراز شود 

تو را از آ  بیررون  آیم و آري. من هسرررترم... اي بهرتررین دلیرلرم. من می -
گذارم شرق شرروي. من كشررتی تو خواهم بود. این شررعار من آورم. نمیمی
 است.

هرا رو بره زوال، آنگراه كره رونرد و حسهرا بره خوا  میوقتی كره چشرررم -
زمانی خواهد بود كه مردگان كف بركه  اي در آسرررمان نباشرررد، آن پرنده
هرا را آزار  درنرد و عراشرررقمیرا  افکرارآینرد. هرا میخیزنرد و بره خوا برمی
خواهند  اند و میها چشررم به شررفافی تن دختران روسررتا دوختهدهند. آنمی
كنند... دختران درند و تجاوز میحیا ندارند. می  هاآنرا طعمه كنند.  هاآن

 زیبایی مانند تو نباید بعد از شرو  آفتا  در بركه آبتنی كنند.

ایسرت براي گرم شردن.  ، سرردي تن شرفافم را بهانه وقتی تو باشری، گرمی وجودت  -
 ي تو تنم را در تیررس بیماران ته بركه قرار دهم  اجازه من چگونه بی 

. تا آن روز براي شررکفتنت صرربور  ، هنوز اتفاق نیفتادهاي هسررتیتو حادره -
رهایی یابم  پسرررعمویت   هایمكابوسخواهم بود... اما چه كنم كه از دسررت 

گوید تو را بیشرتر از هركسری دوسرت  بر ادعاي عشرق شرده اسرت. او میسروار 
هاي  دارد. با او چه كنم  او مانند علف هرزیسررت كه هر شررب از پس خوا 

 طلبد.كند و تو را میكشد. ناله میروید و تا عمق وجودم قد میمی من

او فقط توهم اسررت. یك تفکر كهنه، آشاز شررده از زمانی كه تخم عشررقت را  -
كردي كره او مراننرد علف هرزي درون من ن من كراشرررتی. گمران میدرو
تو  نیسرت عزیز من. گونهاینكشرد. رقیب تو را در من میروید و عشرق بیمی
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 ي وجود منی. بتاز از باال و پایین. بتاز...تاز عرصهیکه

آید. انگار هر بار خبري از اعماق  او با چشررمانی آلوده به خون و اشررك می -
  بر حرذرآورد. خبري برد... خبر نفرین من و تو. او مرا ات آینرده میاتفراقر 
و سررنوشرت   هاسرت كه با منگوید آن دختر سرالدارد از پیوسرتن به تو. میمی

 من گره خورده است. تو خودت را به ما مپینان.

اعتمادیسررت. شررك و تردید به عشررق. دیگر وجود  او فقط تفکر اسررت. او بی -
نفرین كند. بین دنیاي او و دنیاي ما مرزهاسرررت و او اسررریر ندارد كه ما را 

دویم میها مرزها... من و تو فارغ از هر چیزي در این سوي مرزها، در دشت
 بریم...و لذت می

بعرد از آن روز آفترابی و خوش در دشرررت، وقتی كره آفترا  از نظرهرا پنهران   -
خواهند شرد و به  هاي آن بیدار شرود و مردهي روسرتا آشرفته میگردد، بركه
  بسرتهدسرتگوید تو را كنند. او میآیند و تو را از من طلب میخوا  من می

 شرق شوي...در آ  بركه بیندازم تا 

كنی. وقتی شرب را در آشوش من باشری، خودت را مسرل  به سرالح عشرق می -
شروي و هرگز اجازه نخواهی داد آنگاه با هر بوسره تو بیدارتر از همیشره می

 ها به ذهنت نفوذ كنند.يبد

كنم. مردگران را هرا را نرابود میسرررازي و من برا آن برديتو برا من عشرررق می -
 .دهممیرا بیدار... قول  پاک افکارخوا  و 

 پس اكنون عشق را یاد گرفتی. -

 خواهم كه با من ازدوا  كنی آري... اما... اكنون از تو می -

اي تا فردا شرو  برایم شرررق را فرا گرفتهمن یك شررررب دارم... اكنون كه ع -
 بیست ماهی بزرگ صید كن.

چند لحظه بعد در تاریکی هواي بركه، ماهیگیر، تنها، قالبش را به آ  انداخته  
 ابود...
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 بعد از تمام شدن داستان دختر در دلش و خطا  به قایق سخنگو گفت:

ا براي صرید ماهی به  »با این اوصرا ، این پسرر خودكشری كرده... نه اینکه خود ر
دیده كه با  را در بركه میاش كشرررتن داده باشرررد... این پسرررر خودش و آینرده

اش را تبراه كرده فکر زنرد... امرا این زن بینراره كره زنردگیخودش حر  می
 كند با شرب خود باعث مرگ پسر شده است.امی

 قایق دیگر ساكت شده بود.

 ت:زن كه از سکوت گروه به ستوه آمده بود گف

یم بود...  »اگر نتوانم بره او كمرك كنم ترا ابرد خودم و عشرررقم سررررگردان خواه
 كنم به من كمك كنید.اخواهش می

 كرد گفت:مرد كه به چشمان گریان زن نگاه می

 اي به ذهنم رسیده است، اما ریسکش باالست.ااحمقانه حلراه»

 را پرسیدند، مرد گفت: حلراهوقتی از او 

یق نشررران  برایرد قرایق را وا گون كنیم  این بركره فقط روي مرایعش را بره این قرا»
به آن نفوذ كنیم... بعد   توانیممیدهد. هرجا قایق باشرد بركه نیز مایع اسرت و می

 گردانیم.اكه باز پسر را نجات دادیم قایق را به حالت اول برمی

 دختر گفت:

 است تا ابد اسیر بركه شویم.ا »اما این دیوانگی محض است. ممکن

 زن با خوشحالی گفت:

آید. شرراید هم خطرناک باشررد، اما من خودم قایق را »این راه مناسرربی به نظر می
این به ذهنم  هاسرالكنم. نیازي به شرماها نیسرت... من بسریار احمقم كه وا گون می
 نرسید.ا
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 مرد بالفاصله گفت:

ید دو نفر باشررریم كه یك نفر دنبال پسرررر بگردد و  »نه... كار یك نفر نیسرررت. با
قرایق را نگره دارد كره شرق نشرررود. من برایرد دنبرال او بگردم و تو نیز  دیگري 

 قایق را نگه داري.ا

 قایق، گفت: هايحر دختر به چشمان خوشحال زن نگاه كرد و به یاد 

 آیم.اهم می تواند آن را نگه دارد. من»قایق سنگین است، یك زن تنها نمی

اي بعد هر این را دختر گفت و تصرررمیم گرفتند كه قایق را وا گون كنند. لحظه
دهند تا قایق وا گون اند و آن را تکان میقایق چوبی نشررسررته طر یكسرره 
 شود.

تر قایق وا گون شررد و هر سرره زیر قایق ماندند. جوري كه هاي شرردیدبا تکان
بود. مرد آرام دسرتش را از كف اي بركه فاصرلهباالي سررشران میان كف قایق و 

داشرتن قایق را قایق برداشرت و بعد از آنکه مطمئن شرد آن دو توانایی باال نگه
 دارند به زیر آ  رفت.

 *** 

موفق شررردند پسرررر را از ته بركه نجرات دهنرد. آ  آن بركه نیز در نبود   هاآن
ه خوشررحال ر نشرردنش در بركآمد. دختر كه از اسرریروح آن پسررر، از انجماد در

 ترجواناسرت و هنوز امیدوار كه بتواند زنده شرود، به زنی كه انگار بیسرت سرال 
 شده است گفت:

 اید...ا»اكنون شما از سرگردانی رهایی یافته

 زن كه بهتر است اكنون آن را پرنسس زیبایی بنامیم گفت:

بركه،  طر نآرویم. ركه میشویم و به دوردست ب »من و عشقم سوار بر قایق می
 جاییست كه ما خاطرات زیادي داریم.ا

با آن دو عاشرررق بود. اكنون كه آنان از سررررگردانی رهایی    ها آن این آخرین دیدار  
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 گرفتند كه چه سرنوشتی براي خود رقم بزنند. یافته بودند، خود باید تصمیم می 

 دختر رو به مرد كرد و گفت:

راه زیادي نیسرت. باید به یك رستوران قدیمی برویم. آنجا   آنجاتا »از این بركه 
 نیاز دارد.اپیرمردي هست كه به كمك ما 

 نزدیك آمد و گفت:   ها آن پسر چوپان كه از اسارت در بركه ترسیده بود، با دیدن  

 خواهم چیز مهمی به تو بگویم.ا»می

 خطابه دختر بود و دختر گفت:

 كنم. ولی نکردي.ا. به من گفتی كمکت میگودروغویی و »تو یك روح ترس

 پسر گفت:

خواهم كمرك كنم كنم. فقط تو و نه كس دیگر. اكنون هم میمی»من به تو كمرك  
 اي.اكه بدانی چگونه مرده

خورد، نگاهی به دختر انداخت  كه بیشرتر از اسربش از بركه آ  می سرالمیانمرد 
 و گفت:

 اي ادانی چگونه مرده»تو نمی

 دختر با ناراحتی پاسخ داد:

دانم چگونه شررد كه مردم. پیرزنی كه نمی »مرگ من مانند خوابی بود. خود نیز
گفت اتوبوسری كه در آن بودم تصراد  كرده، اما كردم میقبال  با او زندگی می
 ام.اي دیگري مردهمن بر ارر حادره

 بعد رو به پسر كرد و گفت:

 خواهی كمکم كنی كه به راز مرگم پی ببرم اه می»چگون 

 پسر با حالت تردیدي گفت:

 كنم ولی به شرطی كه تنها بیایی.امی»كمکت 

www.takbook.com



 189  ■     / خیانت هشتمفصل   
 

 دختر گفت:

خواهم به روح سررگردان دیگري كمك كنم. ما با كمك هم توانسرتیم  »اما من می
وح نیز  آن دختر و پسرر اسریرم بركه را نجات دهیم. اكنون امید دارم كه به آن ر

 بتوانم یاري برسانم.ا

 ت یید كرد و گفت:اي سر از بركه برداشته، حر  دختر را مرد كه لحظه

خواهیم زنده شرررویم. این هد  »چه اهمیتی دارد كه چگونه مرده اسرررت. ما می
 ماست.ا

 دختر نگاه م یوسی به مرد انداخت و گفت:

 توانستم بدانم پدرم مرده یا زنده است.ا»كاش می

ي  ایم. در كنار همین بركهآ  ندیده  هاسرتسرالکالی ندارد. من و اسربم كه »اشر 
 مانیم.امنتظر برگشت شما می داشتنیوستد

 بعد با نگاهش دختر را امیدوار كرد كه برود و در پی علت مرگش باشد.
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خواسرتند برود پرسرید، پسرر چوپان از ي جایی كه میرهوقتی دختر از پسرر دربا

ها از راهنمرایش چیزهایی شرررنیرده  ي چاهها گفرت و رازهاي آن. قبال  دربارهچاه
توانسرت ببیند  دهد. با این تفاسریر میات را نشران میگفت چاه گذشرتهمیبود. او 

داد شران میاي را ن اما چاه حادره؛ اش چه بوده و چگونه مرده اسرتكه گذشرته
كه دختر در آن نباشررد. آیا خواهد توانسررت زمان مرگ او را نیز نشرران دهد  

راهنمایش   هايحر د این سرلالی بود كه ذهن دختر را مشررول كرده بود. باز یا
گر بوده اسررت، چاه جایی را نشرران  افتاد كه گفته بود چون از بیرون چاه نظاره

گر بوده اسررت. شرراید باید به  از زمان نظارهداده اسررت كه دختر نبوده و بیرون 
اما این حماقت محض بود، حماقتی كه با سرخنان پسرر به آن  ؛ رفتدرون چاه می
 یقین پیدا كرد.

 ر گفت:دخت

هرایی كره تو در امرا حرادرره؛ امهرا گفتی. من نیز چیزهرایی را در چراه دیرده»از چراه
 دهد.اآن باشی را نشان نمی

 پسر گفت:

گذشررته بلکه   تنهانهاسررت ما به داخل چاه برویم. اگر درون چاه باشرری، »قرار 
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 زمان حال را نیز خواهی دید.ا

براشرررد. چون   شردشنبرا این اوصرررا  رفتن بره درون چراه نبرایرد از نظر راهنمرایش 
توانسررت علت مرگش را ببیند. یا شرراید زمانی را خواهد دید كه خود باشررد. می

 نیز بود. تنگشاندلانواده و دوستانش را، كه دید. خ پدرش را می

 پسر گفت:

آمدیم و به كمین مرگ من بسریار احمقانه بود. با دوسرتانم همیشره به دشرت می»
آیند را شرررکار كنیم. ي چاه بیرون میتا كبوترهایی كه از دهانه نشرررسرررتیممی

تانمان به شررانس بد  روزي یکی از شررکارهایمان به درون چاه افتاد. بین دوسرر 
بسریار شرد و من شررب بسرتم كه به درون چاه بروم   هاحر كم  خود خندیدیم، كم

هایی به درون چاه  و كبوتر شرررکرار شرررده را بیرون بیراورم. قبال  بارها سرررنرگ
پیش   هاسررالدانسررتیم كه چاه خالی از آ  اسررت و انداخته بودیم و همگی می

 خشك شده است.

ها ا و دو دسرتي چاه رسراندم. دو پكه بسرته بودم، خود را به دهانهمن با شررطی 
ي بیرونی چراه تکیره دادم و آرام از آن پرایین رفتم. را براز كرده و بره دیواره

اما كبوتر را یافتم و سرررعی ؛ وقتی به درون چاه رسررریردم، آنجرا را تاریك دیدم
لرزید   زیر پایمي چاه دهانه اما چند متري مانده به؛ كردم دوباره به باال برگردم

اما ؛ كردم كسری مرا هل داده اسرته سرقوب كردم... قبال  گمان میو من به ته چا
 ارا دیدم. چیزهمهوقتی به درون چاه رفتم 

 دختر گفت:

 »اكنون انتظار داري من با همین روش به درون چاه بروم ا

 پسر گفت:

من دیدم كه چگونه براي نجات آن زن    در ضرمن ترسری.  ی اي. از چه م »تو قبال  مرده 
 كنی ا خود را به بركه انداختی. حال براي دانستن علت مرگ خودت ریسك نمی 
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 دختر با تردید گفت:

 »چگونه باید از چاه بیرون آییم ا

دهیم ي چاه تکیه میها را به دیوارهرویم. پاها و دستكه داخل می گونههمان »
كنم. مگر یادت رفته كه . از این گذشررته، من هم كمکت میآییمو آرام باال می

 توانیم همدیگر را لمس كنیم امی

 *** 

دوباره طراوت و خنکی اطرا  چاه را حس كرد و همان بوي آشرنا و بار دیگر 
از  تركوچركي این چراه گفرت دهرانرهراهنمرایش افتراد. پسرررر می هرايحر بره یراد 
گفت تمام شرود از آن پایین رفت. میتر میدیگر اسرت و راحت هايچاهي ههم
 هاست.تودرتویی از چاه هايداالنو زیر این كویر،  اندمتصلها به هم چاه

پسرررر از دختر خواسرررت كه اول خودش برود و بعد دختر آرام دنبالش بیاید. با  
انداخت  چاه به وحشتش می اریکی مطلق دروندانست مرده است، اما تاینکه می

 توانست از آن بیرون بیاید و اینکه آیا بعدش می

ي چاه  پسرر چند متري از چاه را پیموده و دختر با تمام قوا پاهایش را به دیواره
اهرم كرده و بعد دسرتانش را تکیه به دیواره داد. با ترس و اسرترسری كه كنترلی 

دارد. بعد دسرت راسرتش را به پاي  را در دهانه نگهبر آن نداشرت، توانسرت خود 
تر كرد و از محکم بودن جاي دسررت كه اطمینان حاصررل كرد، راسررتش نزدیك

تر برد و دوباره آن را محکم به دیواره فشررار داد. همین پاي راسررتش را پایین
كرد. كمی كرار را برا دسرررت و پراي چپش هم تکرار كرد. بره پرایین نگراه نمی

هنوز هم در دهانه ایستاده بود و نیازي نبود زور زیادي  را شل كرد. هایشدست
هم  قدرهاآني چاه وارد آورد. همین هم كمی از ترسرررش كمتر كرد. به دیواره

  نیفتادههم آمده بود و اتفاقی  ترپایینسررخت نبود. بخصرروص آنکه چندین متر 
 بود.

اسرت تا اگر دختر افتاد جا خالی كند.   و از آنجا مواظبپسرر به انتها رسریده اسرت 

www.takbook.com



 فر بائو / وحید معینی   ■  19۶ 
 

تا اینکه لمس كف چاه، دسررتانش   شرردمی ترتاریكرفت تر میدختر هرچه پایین
 را از دیواره كند.

 پسر گفت:

 »بهتر است پیراهن مرا بگیري و آرام دنبالم كنی. سعی كن راه بروي و یك جا نمانی.ا 

فتراد. چراه هنوز تراریرك بود و تنهرا  ال پسرررر بره راه ادختر چیزي نگفرت و دنبر 
هاي باریك بود كه هدایتگر آنان بود. برخال  تصررورش، باد  هاي تونلدیواره

ها،  اما برخال  باد باالي چاه؛  دادوزید و زوزه میبا شردت بسریار بیشرتري می
 خنك بود.

 شد، گفت: پسر بعد از آنکه مصافتی را به جلو رفتند و تاریکی چاه كامل

توانی زمان گذشررته را ببینی. این كار خیلی آسرران »وقتی درون چاه باشرری می
كم سریاهی مطلق چاه تو را در و حرفی نزنی. كم جا بایسرتی اسرت. كافیسرت همین

 كه در ذهنت تصور كنی در آن خواهی بود.ا هرزمانیبرخواهد گرفت و آنگاه 

شیند و تمركز كند. دیگر صدایی  روي زمین بنجا  بعد از دختر خواست تا همان
داند پسرر كجاسرت، محصرور تاریکی عظیم چاه گشرته و  شرنیده نشرد. دختر كه نمی

هراي آخر عمرش فکر كنرد. انردكی بعرد این از تراریکی كنرد بره لحظرهسرررعی می
ي  مانند از انتهاي راهرو تابید. نور كه كامل شرد جاده هالهكاسرته شرد و نوري 

اش كرده و بعد با تکانی كه خورد خود را ویر كه احاطهرا دید و ك خاكسررتري
 درون اتوبوس دید.

هاي آخر هدایت كند. خودش را دید كه روي  موفق شده بود ذهنش را به لحظه
صررندلی كنار پنجره نشررسررته و پدرش نیز كنارش اسررت. اتوبوس تازه راه افتاده 

را ببیند.   ویر رسررتوراني سررمت راسررت توانسررت آخرین تصررااسررت و از پنجره
 پدرش به دختر نگاه كرد و گفت:

 »یادم رفت سیگار بکشم.ا
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 خیلی خو  است. كاش همیشه یادت برود.ا اینکه»

 پدرش گفت:

روم جلو پیش راننده. آنجا پنجره باز اسرت و  كشرد. می»ببین راننده سریگار می
 گیرد.اكسی ایراد نمی

یشره چسرباند. پدرش دسرت به جیبش كرد و  دختر جوابی نداد و سررش را به شر 
راننرده رفت. دختر سررررش را برگرداند و   طر بهسررریگرارش را بیرون آورد و 

پدرش را نگاه كرد. بعد خود را به سرمتی كه پدرش نشرسرته بود كشراند و سرعی 
نگاه كند. دختر كه اكنون درون چاه نشررسررته اسررت به   روروبهكرد جاده را از 

 آننه كه آن لحظه درون ذهنش بود:یاد آورد 

 توانستم آن جلو باشم كه بتوانم تمام جاده و كویر را تماشا كنم.ا»كاش می

گر دختر درون اتوبوس اسررت كه محو تماشرراي ن چاه، نظارهرواكنون دختر د
هاي انبوه جاده افتاد و  س به درون چالهاي باز اتوبوكویر شررده اسررت و لحظه

قبلی یا شراید حوادث دیگر، كیف   هايتکاناین تکان و   تکانی خورد. در ارر
پدرش، از داخل كابین باالي سررش لرزید و بر سرر دخترک   سرامسرونتسرنگین 

ي مسرافران را متوجه حادره كرد. دختر  بیناره فرود آمد. صرداي برخورد، همه
سرررش كه  شررد. مسررافري از پشررت هوشبیصررتی براي واكنش پیدا نکرد و فر

كم دیگران هم افتادن دختر روي صرندلی را مشراهده كرد به سرمتش رفت و كم
به معركه رسرریدند. راننده ایسررتاد و پدرش كه حادره را نزدیك محل نشررسررتن  

اد شرد. آ  روي  كم همهمه زیبه سرمت معركه دوید. كم سررعتبهدخترش یافت، 
تی براي دور زدن ندارد و  صرورت او پاشریدند و در آخر راننده گفت كه فرصر 

 نزدیکی رستوران ببرد. راهیبینبهتر است او را با ماشین دیگري به اور انس 

ي خود نگراه كنرد كره بره كمرا  ي بزک شررردهبره چهره آنکرهبیدختر درون چراه، 
تر ي از همیشرره مظلومگر چهرهرفته یا دچار شررده اسررت به مرگی خفیف، نظاره

اي كمك داند با دختر بیجانش چه كند. عدهشرررده اسرررت كه نمیي پدر شرررده
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جراده  طر آنكننرد. پردرش سرررریع بره كننرد و دختر را از اتوبوس خرار  میمی
كننرد كره چرا دور نزد ترا اي نیز درون اتوبوس از راننرده گلره می. عردهرودمی
اور انس زنگ بزنند.   كنند بهاي نیز سعی میرا به اور انس برساند و عده هاآن

كه دختر برلش اسرررت به سرررمت   در حالیپدر اما منتظر كمك كسررری نیسرررت و 
كه  دود. مسرافران فداكاررسرتوران كه در تصرویر چیزي از آن معلوم نیسرت، می

راحت شرد، سروار بر اتوبوس شردند و این راحتی خیال   آن دوخیالشران از رفتن 
ي خلوت كویر معمول بود برخال  آننه در جادهي ماشرینی بود كه از مشراهده

 از راه رسید و آن دو را سوار كرد.

 *** 

د خار  شررد، دهپسررر درمورد اینکه چگونه باید از محیطی كه چاه نشرران می
امرا حردسرررش راحرت بود كره دختر برایرد ذهنش را درگیر چیز  ؛ چیزي نگفتره بود
تر را احاطه كرده، چون  گونه هم شرررد. باز تاریکی چاه دخ  دیگري كند. همین

اما خوشررحال بود كه ؛ ي درهم پدرش را ببیندخواسررت بیشررتر از این چهرهنمی
با زنده شرردن دوباره خوشررحال توانسررت پدرش را پدرش هنوز زنده اسررت. می

 كند.كند. پدري كه به احتماال  اكنون براي زنده شدن دختر تقال می

پیمرایرد. او پسرررر را صررردا میزنرد ترا را می تراریرك چراه هرايداالنصرررداي دختر 
شرررنود. پسرررر حتما  دوباره محو نمایش چاه اسرررت. در اما جوابی نمی؛ برگردند
مشرخه نیسرت. دسرتش را به اطرا  پرتا  كرد تا بتواند پسر را  چیزهی تاریکی 
 امرا او نبود. پسرررر آنجرا نبود و دختر فراموش كرده بود كره از كردام؛ لمس كنرد

تراریرك را پیمود. بردون آنکره   هرايداالنطر  برایرد برگردد ترا بره چراه برسرررد. 
برود.   هاداالنیی از آن به هرجا راهیسررهبداند ممکن اسررت در یك دوراهی یا 

 آري. دختر نتوانست از همان چاه بیرون آید.

ر توجهی نکرده بود. آیرا  امرا دخت؛ داشرررتره بود بر حرذرراهنمرایش او را از چراه 
 سالمیانتودرتوي زمان گیر كرده باشد  آن مرد  هايداالنممکن بود درون 

چه  در این لحظه باز راهنمایش را آرزو كرد. بارها  كرد  و اسربش را اگر گم می
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را راهی به   و راهنمایش اندعجیب هاداالناما صردایی نشرنید. این ؛  او را صردا زد
آن نیسرت. ممکن اسرت براي رفتن به بیرون باید راز مهمی را دانسرت و شراید  

 مدام در حال گردش باشند. هایراهسه و هایدوراهو  هاداالن

كه  در حالیگشرت، كرد. این مدام در ذهنش میآن پسرر احمق، نباید تركش می
تا بتواند باالخره به چاهی برسرد. یادش   سررعتش را درون داالن بیشرتر كرده بود

هرا همگی بره هم راه دارنرد و مجراي این آمرد كره راهنمرایش گفتره بود، چراهمی
. شرررایرد این نیز دلیرل برادهراي خنکی بود كره  انردعجیربزیرزمینی  هرايداالن
 پینید.می هاداالندر  شدتبه

هراي ذهنش را پیمود.  خوشررراینرد دوبراره داالني امیردواري؛ آري. این كلمره
شررد. این را قبال  هم در كویر تجربه كرده بود و توانسررته  هرگز نباید ناامید می

پیمود تا بتواند راه خرو  از آن  ها را میآن فائق آید. اكنون نیز داالنبود بر 
 را بیابد.

را بیشررتر كرد. نور  یش دید. سرررعتش رو روبه شررد. نوري را شرراید داشررت موفق می 
شررد. چند نفر را نیز آنجا  ي چاهی به درون داالن تابیده می آفتا  بود كه از دهانه 

شرد. با خود تصرور كرد كه ممکن اسرت آنان نیز ارواحی باشرند كه به  تر نزدیك دید. 
یی رسید ي خود را باز مرود كنند. وقتی به آن روشنا تا گذشته  اند چاه آمده درون 
قابل پیمودن نبود. انتهاي   وجه هی  به ي چاهی را دید كه بسرریار بزرگ بود و دهانه 

شرد پیرمرد تاسری نشرسرته بود و به چند نفر ي روشرن ختم می داالنی كه به آن دایره 
 كرد. ي روشن بودند، نگاه می دیگر كه درون دایره 

 قبل از آنکه دختر چیزي بگوید، پیرمرد گفت:

یکی  اگرنهتوانی از این چاه باال برو، دانم كه به دنبرال راه خروجی. اگر می»می
تو را از  هراداالنرا انتخرا  كن و پیش برو. یکی از این  روروبره هرايداالناز 

 اینجا خار  خواهد كرد.ا

عرد خطرا  بره پیرمرد تراس و فربره  انرداخرت و ب  روروبره هرايداالندختر نگراهی بره 
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 از جایش تکان نخورده، گفت: هاسالكه انگار 

ام. یك نفر با من بود كه او را گم شررده دانم از كدام داالن بروم. من گم»اما نمی
 با پوستی تیره و قدي كوتاه بود.ا پسر جوانام. او یك كرده

 پیرمرد گفت:

 د. این را آن پسر به تو نگفته است ا»اینجا هركس راه خود را دار

 دختر گفت:

شررود شررما كمکم كنید كه یکی از اما راه من كجاسررت  می؛ »او چیزي نگفت
 را برگزینم ا هانداال

 :وادارد گفتپیرمرد با حالتی كه دختر را به تفکر 

كنند كه ایت می»این پنج نفر كه درون دایره هسرتند هركدام تو را به داالنی هد
كدام است،  هاآن ترینبزرگاند. اگر بتوانی تشخیه دهی ي آن نشستهروروبه

 آن راهگشاي تو خواهد بود.ا

، مرد جوانسرررفیرد، یك  هايریشدختر نگراهی به آنان انداخت. یك پیرمرد با 
ان الشراندام و یك كودک بور  با چشرمانی ریز، یك پسرر نوجو سرالمیانیك زن 

نبراید به این  مسرررئلرهكنرد. می بازي هاییسرررنرگكه بدون توجه به همره با تکره 
پروراند  راحتی باشررد كه از ظاهر آن پیداسررت. دختر چیز دیگري در ذهن می

 كه ممکن است منظور او از بزرگی چیز دیگري باشد. پس گفت:

اما ممکن اسرت منظور  ؛  اسرت تربزرگز همه »این مشرخه اسرت كه آن پیرمرد ا
 تو چیز دیگري باشد.ا

این پنج   هايحر »بزرگی به سرن نیسرت دختر جان. اكنون خو  گوش بده به 
 نفر. آنگاه خواهی توانست راه خرو  را بیابی.ا

 دختر گفت:

آن چراهی خواهم  از شیربره. فر  كن من راه را یرافتم. بعرد بره چراهی صررربر كن»
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برگردم. لطفا  به من كمك خاصرری  جايبهرسررید كه از آن آمده بودم. من باید 
 كن تا بتوانم به همان چاه برسم.ا

 پیرمرد گفت:

 »بهتر است به سخنان آنان گوش بدهی...ا

 

 گفت:كرد. زن میبا مرد جوان بحث می سالمیانزن »

ي زندگی كردن، د، به دنیاي مادي و به نحوهشرروانسرران وقتی فرد بزرگی می
در واقع به اشرررتبراهات دیگران كاري ندارد. براي او مهم نیسرررت كه دیگران 

كنند. من كه بیشرتر از تو سرن جا رفتار میكنند و بیچگونه اشرتباه صرحبت می
تر  كه دیدم وسریع دارم و شررایط خاصری كه برایم به وجود آمده اسرت، باعث شرده

بینم و هرگز راجع به  ام. من دنیا را جور دیگر میتر شرردهد. باتجربهاز تو باشرر 
كنم، بجاي  گویم. من همیشرره در خود هسررتم و فکر میبرتري خود سررخن نمی

مانم و به آن  اینکه بیهوده سرخن بگویم. حتی در جمعی كه چنین باشرد هم نمی
ی به اطرافت  كردي كه خودسرتایی كنی  وقت جرئتكنم. تو چگونه توجهی نمی

 نگاه نکردي و ما را ندیدي ا

 گفت: سالمیانپیرمرد به زن 

اي.  گویی، پیداسرت كه خود هنوز بزرگ نشردهسرخن می گونهاینهمین كه تو 
كشری و اشتباهش این است كه  تو اشرتباه آن جوان و بزرگی خود را به ر  او می

از آن اسررت كه به   تربزرگو تو نیز  چون بزرگ، فکرش  بزرگ نشررده اسررت
 فکر كند. اشبزرگی

گفت و  نمی و چیزيداد  هاي آنان گوش مینوجوان در میان آن جمع به حر 
توجره بره جمع برا خود برازي  كمی دورتر از جمع، كودک بور، همننران بی

 ا...كردمی
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گر بحث آنان  تر نظارهاي سراكت شرد. پیرمرد تاس كه مانند دخ لحظهجمع براي 
 بود، رو به دختر كرد و گفت:

 كه شنیدي خواهی یافت.ا هاحر »آننه بخواهی از همین 

دختر بار دیگر به آن جمع نگاه كرد. باید ذهن خاكسررتري و پریشررانش را باز  
هراي مراننرد تمرام داسرررتران؛ نردكرد ترا بتوانرد راز آن جمع را نیز حرل ككنترل می

ه راهنما و گاه آن پیرمرد نویسررنده برایش تعریف كرده بود. آیا  مفیدي كه گا
فرد همین پیرمرد ترراس برراشررررد  یعنی بررایررد راه را  ترینبزرگممکن بود 

؛  روروبه هايداالنگشرت  اما این ممکن نبود. چون او گفته بود یکی از برمی
قطعا  فردي بزرگ نیسرتند. آن   اهاینها زیاد اسرت. اما در آن جمع خودسرتایی

اي اندیشرره كرد كه ممکن اسررت كودک هم كه كاري به جمع ندارد. براي لحظه
نگاه   هاآنفرد باشرررد. او كه به  ترینبزرگآن نوجوان كه هی  سرررخن نگفته 

 دهد.كند و فقط گوش میمی

واهر و برادر انداخت  كرد. این جمع او را به یاد آن پنج خ فکر میباید بیشرررتر 
ي آن جمع  اما همه؛ كردندكه درون باغ سروخته نشرسرته بودند و خودسرتایی می

كردند. چه  پشررت سررر خواهر و برادران خود بدگویی می همگیمسررموم بود. 
ه برایرد آن  امرا را؛ كسررری خرار  از این جمع اسرررت  خودش و این پیرمرد تراس

كرد و كراري بره بقیره نرداشرررت.  نران برازي میبراشرررد. كودک بور همن روروبره
فرد باید همان كودک باشرررد. او با آنکه در جمع   ترینبزرگاي كرد. اندیشررره

توجهی ندارد. ممکن است آن پیرمرد ریشدار،  هاآناست اما در جمع نیست. به 
ه هدر ، اما او وقتش را با آن جوان و زن خودسرتا ب خوبی زده باشرد هايحر 

جمع   هرايحر كنرد كره بره داده اسرررت. حتی این نوجوان نیز وقتش را تلف می
اما آن كودک؛ او بدون توجه  ؛ دهد، گرچه، حرفی هم نزده باشردآنان گوش می

سئولیتش  كند. گرچه، كودكی بیش نباشد. او آزاد است و م، بازي میهاحر به 
 دهد؛ بازي.را انجام می

دیگر بره جمع نگراه كرد و برا این تفکراتی بره ذهنش آمرد، امیردش  دختر برار 
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یش اسرررت. بره  روروبرهفزونی یرافرت كره راه خرو ، همران داالنیسرررت كره كودک 
پیرمرد تاس نگاهی انداخت و به سررمت كودک رفت. كودک متوجه دختر شررد و  

بره  خواسرررت دختر بنشرررینرد و برا او برازي كنرد. دختر بره او نگراه كرد. انگرار می
خواسرت وقتش را با كودک به هدر بدهد. دسرتی به  چشرمان كودک نگاه كرد. نمی

د. كودک باز مشررول بازي شرد و  یش شر روروبهسررش كشرید و وارد داالن تاریك 
شرد تا رفته بیشرتر میدختر نیز چندین متر از داالن تاریك را پیمود. سریاهی رفته

ارري از نور نردیرد. صرررداي    جرایی كره دختر وقتی بره پشرررت سررررش نگراه كرد،
 نیز قطع شده بود. نفريپنجهاي آن جمع صحبت

كند كه ممکن اسرت راه را اشرتباه   گذاشرت به این فکراین تنها امید بود كه نمی
را گرچره   هراداالنكرد كره براز انتخرا  كرده اسرررت؛ و همران، او را وادار می

د و این برایش تازگی داشت. ممکن بود كه وزیتاریك، اما بپیماید. باد كمتر می
براشرررد  براز پیش رفرت. داالن  هراداالننوزیردن براد یرافتن راهی براي خرو  از 

اما طولی نکشرید كه به  ؛ خم نیز بشرود شردمیتا جایی كه مجبور  شردمیتر نگت
تاریك بود اما واضر   اج همهیش كشرید. با اینکه روروبهخورد. دسرتی به  بسرتبن

رسریده اسرت. سرریع به عقب برگشرت. راه را اشرتباه رفته اسرت.  بسرتبنبود كه به 
 بست به ذهنش آمد.اي بود كه بالفاصله بعد از كشف بناندیشه ترینسریعاین 

اما چه اشرتباهی ممکن اسرت از او سررزده باشرد.  ؛  دوباره به آن جمع فکر كرد
جایی را اشرتباه كرده خابش به گمان خودش بسریار هوشرمندانه بوده اسرت. باید انت

بود موفق  نتوانسررتهباشررد. به پیرمرد نویسررنده فکر كرد كه در نجات آن نیز 
  هايحر اما این امید بود كه هرگز نگذاشرت از تالشرش دسرت بکشرد و ؛  شرود

 كرد.نمایش در هر كالبدي به ذهن او تزریق میكه راه ايامیدواركننده

باشررد. همه خودسررتا   ترینبزرگبه كسرری بود كه  متعلقمیان آن جمع،  راه در
خود را درگیر خودستایی دیگران كرده بودند، جز آن كودک  نوعیبهبودند یا 
نداشررت. سررعی كرده بود رها بود. آن كودک به جمع توجهی  قیدوبندهاكه از 

خود و ذهنش را درگیر آن محیط و آن جمع نکنرد. او ذهنش بیرون از جمع  
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بود. ناگهان چیزي به ذهنش رسرید. آیا ممکن بود راه چیز دیگري باشرد  راه 
ي آن نشرسرته اسرت، بلکه راه در كردار روروبهدرواقع داالنی نیسرت كه كودک 

توانست با تمركز فکر، خود را به درون می آن كودک است. این یعنی اینکه آیا
گونره كره بره قبرل از مرگش تمركز كرد و   كویر و براالي آن برسرررانرد  همران

زمران تراریرك او را بره آنجرا هردایرت كرد. جسرررم در آن دنیرا معنرایی  هرايداالن
ي  ش، آن دنیا، چیزي جز سراختهراهنماي دانای هايحر نداشرت. با یادآوري 

كرد داد و سرررفر میسرررراكنرانش نبود. اگر بره ذهنش امیردواري راه می ذهن
 توانست راه زنده شدن و زندگی را بیابد.می

آري، آن كودک جوا  آن معمرا بود. برایرد خود را خرار  از آن محیط كنرد ترا 
برد چاهی می كرد. باید ذهنش را بهبتواند خرو  شرود. باید ذهنش را خار  می

 زمان شد. هايداالنرد كه ابتدا از آن، وا

 *** 

دختر اكنون با احسرراس باد گرم كویر و آفتا  سرروزان، چشررمش را باز كرد و  
خار  كنرد. به   هاداالنخود را باالي چاه یافت. موفق شرررده بود كه خود را از 

وباره  افتاد كه با اسبش در بركه منتظر او هستند تا به مالقات د سالمیانیاد مرد  
 نویسنده بروند. پیرمرد

 وقتی به بركه رسید پسر را نیز آنجا دید. به او گفت:

 دهم كه هرگز با تو جایی نروم.ا»دیگر به تو قول می

 مرد گفت:

»او تمرام مراجرا را بره من گفرت. او تقصررریري نرداشرررت. ظراهرا  در آن چراه وقتی  
 كنی به راه رفتن.اشروع می اختیاربیبندي، چشمت را می

 :پسر حر  مرد را ادامه داد و گفت

كردم بعرد از آنکره از تمركز بیرون آیی من كنرارت هسرررتم و بره تو »گمران می
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ویم. من تا آن لحظه با كسی به درون چاه نرفته  خواهم گفت كه چگونه خار  ش
 افتد.ادانستم این اتفاق میبودم و نمی

 میل گفت:دختر با حالتی بی

توانم با تو این اسرت كه راه من و تو جداسرت. من نمی مسرئلهاین نیسرت.  سرئلهم»
 ازدوا  كنم.ا

تنرد. دختر براز  اي چیزي نگفمرد نگراهی بره پسرررر انرداخرت و همگی براي لحظره
 ادامه داد:

زیرادي بره من كردي و من برابرت آن از تو تشرررکر  هرايكمرك»در این مردت 
تو در جهتی بود كه من خواسررتار آن نبودم. آرزوي من چیز  اما كمك ؛  كنممی

خواهم در این دنیا بمانم. شاید به قول تو یك دنیاي است نایی دیگریست. من نمی
به   چیزهمهاما این خو  نیسررت. من اینجا آزاد نیسررتم. ؛ و بدون زحمت باشررد

راي زندگی كردن ام كه ب همین ختم اسرت. من اكنون چیزهاي زیادي یاد گرفته
 كند.اترم میدوباره الیق

 پسر گفت:

هاي زیادي شرروي. »اما من نگران تو هسررتم. ممکن اسررت در دنیا متحمل رنج
نیایی كه باید براي زنده ماندن جنگید و  ممکن اسررت كسرری تو را آزار دهد. د

 خواهی با این شرایط سخت به دنیا برگردي ادچار زحمت شد. آیا می

امرا این ؛ شررروممی فرسررراییطراقرتهراي واقعی حتمرا  دچرار زحمرت »من در دنیراي
ام و در برابر رنج آن نیز  انتخرا  خودم اسررررت. خود آزادانره انتخرا  كرده

 ر خواهم بود.اپذیمسئولیت

 مرد گفت:

اما به نظر من ارزش زندگی كردن را دارد. بخصرروص  ؛ »دنیا دار مکافات اسررت
تري به  ت اسرت نایی نصریبمان شرد تا بتوانیم با دید گسرتردهبراي ما كه این فرصر 
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 آن بنگریم.ا

اي، نزد پیرزن برگردي »بهتر اسرت اكنون كه تصرمیم خود را براي ماندن گرفته
تنهرایش نگرذاري. تو برایرد روزهراي تکراري را بگرذرانی و منتظر احارررار  و 

 رویم.اباشی. ما نیز به راه خود می

 هایی ساكت شد.براي لحظهاین را دختر گفت و جمع 
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دختر تمرام اتفراقرات گرذشرررتره، مراجراي چراه و راه خرو  از آن و عرداوت براد را 

دهد  تعریف كرده و گفته بود كه چگونه باد به او اجازه نمی سالمیانبراي مرد 
ي  روروبهپیرمرد را از رسرتوران خار  كند. اكنون آن دو  هاينوشرتهدسرتآن 

، امرا از طرفی رپیرمرد شمگین از عردم موفقیرت دختانرد و پیرمرد ایسرررتراده
 سماجت او براي زنده شدن  نوعیبهخوشحال از بازگشت دختر و یا 

اي او امید تازه هايحر چیزهایی گفته بود و پیرمرد اكنون با  سررالمیانمرد 
جایی كه او كتا  را نوشرته  تواند به مرد گفته بود اگر زنده شرود می یافته بود.

ي ماجرا را نگفته بود.  اما دختر به مرد همه؛ برود و آن را به نزدیکانش برساند
داشررته  بر حذرآن درخت پیر، سررنگ مقدس یا قایق یا هرچیزي كه بود، او را 

ز ارواح سرگردانی كه بخواهند به دنیا بازگردند، اما آن مرد كه سرگردان بود ا
حتی برا اینکره مرده اسرررت و یرك روح، امرا انر ي فراوانی دارد، حتی  نبود. او 

شررناخت. به او اعتماد داشررت. با سررفر زنده كه او می هايآدمبیشررتر از خیلی 
جردیردي را  هرايآدمود، بلکره محیطش عو  شرررده ب  تنهرانرهكردنش در كویر 

ی. اطمینان داشررت كه آن  مالقات كرده بود كه امید بیشررتري داشررتند به زندگ
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گشرررت. پیرمرد را برخواهد مرد موفق خواهد شرررد و روزي دوباره به زندگی 
 تواند باعث زنده شدن دختر شود.نمی هاایني نجات خواهد داد، اما همه

كرد. با اینکره آن مرد مهربان، كنرارش بود.  س تنهرایی میاكنون، دوباره احسرررا
كرد براي زنردگی دوبراره؛ چره، از علرت آمردنش بره این میاو خودش برایرد تالش 

 تر شده بود كه پدرش را دوباره ببیند.دنیا آگاهی یافته بود و مشتاق

 رفت رو به دختر كرد و گفت:در حالی كه به سمت اسبش می سالمیانمرد 

من  خواهد نگران باشری.»بهتر اسرت برویم. دیگر اینجا كاري نداریم. تو هم نمی
شرررویم زنرده شرررویم و زنرده كره شررردیم بره كمرك این اطمینران دارم مرا موفق می

 دهیم.ااش را نشر مینامهنویسنده خواهیم رفت و ندامت

شررد، اما خودش... زنده شرردن خودش در دختر چیزي نگفت. آن مرد زنده می
گرو همین بود كره بره پیرمرد كمرك كنرد. پیرمرد نگراه تشرررکرآمیزي بره دختر  

 ت و دختر و مرد به همراه اسب، راهی كویر شدند.انداخ 

 دختر به مرد گفت:

 ات كند ا»تو نیز كسی را داري كه راهنمایی

 مرد آهی كشید و گفت:

. ندایی هسرت  گوییدانم از چه میام. آن اوایل آري. میهاسرت كه مرده»من سرال
ا را راهنمایی اما دیگر نیسررت. شرراید این كسرری كه م؛ كندكه مرا راهنمایی می

كنرد فقط براي مردت كوتراهی مرا مر موریرت دارد و بعرد از آن خود مرا برایرد  می
ي اسربم صرداي  هاي بسریار گذشرت و من جز صرداي خود و شریههپیش برویم. سرال
 دیگري نشنیدم.ا

اما ؛ كنم. او همیشرره با ماسررت. حتی در دنیاي واقعیگمان نمی گونهاین»نه. من 
آید  كنیم. او اوایل كه میدانم به چه علتی، حاررور او را بهتر درک میاینجا نمی

كند كه بخشررری از ماند و با ما صرررحبت میمی قدرآناما ؛  براي ما تازگی دارد
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 شود. او همواره با ماست.اذهن ما می

ز سرفرشران رسریده بودند كه احسراس خوبی به آن داشرتند. شراید این به جایی ا
آمد  آمد و هروقت هم كه میفقط حس دختر بود. راهنمایش كم به سرررراشش می

رود و زمرانی كم میگفرت. راهنمرا كمرفرت. شرررایرد آن مرد درسرررت میزود می
ي زنده  ماند و خودش، و تنهرا خودش اسرررت كه باید برارسرررد كه دختر میمی
راهنمایش و آن   در با تر بود ن تالش كند و شرراید حدس خودش درسررتشررد

 گوید.نیروي عجیبی كه سخن می

یرافرت و از آن نیز  اش را براز میبرا اینکره برا كمرك كردن بره آن پیرمرد زنردگی
ي داسرررتان ما با اندک امیدي كه به  عاجز مانده بود، اما دختر رنجور و خسرررته

هناور را به امید مکانی تازه و سرررنخی راهگشررا  شررت، دشررت پي خود داآینده
تنها نبود و كسری كنارش بود كه مانند خودش به دنبال حیات   این بارپیمود، می

 بود و نشاب.

اما ؛ بعد از مدتی چشررمشرران به چاهی افتاد. نزدیك شرردند. اطرا  را كاویدند
به گوش رسرید. از ي سرربازان ر هچیزي نبود. در آن لحظه صردایی منظم مانند 

شروند. برخاسرت و پشرت چاه  دید كه نزدیك میي یك عده آدم را میدور سرایه
 ایستاد.

 مرد خندید و گفت:

 »نیازي نیست بترسی.ا

 دختر به او نگاهی انداخت و گفت:

 شناسی ارا می هاآن»

 پاسخ داد: آرامیبهمرد 

 .اشناسمنمی»نه. 

 را قبال  هم دیده است. هاآنكرد كه نشان دهد نگاه می اما جوري
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كویر داشرتند. وقتی به چاه رسریدند مشرخه شرد كه  رنگهمو  یکدسرتلباس 
اما او  ؛ صرررحبت كند هاآنیك عده سررررباز هسرررتند. دختر منتظر ماند تا مرد با 

 چیزي نگفت و دختر خود جلو رفت و گفت:

 كنید ااما اینجا چه می؛ ستید»شما سرباز ه

 كسی جوابی نداد. دختر باز ممصر شد و فرمانده گفت:

 بینی ما سربازیم ا»نباید هر سلالی را از ما پرسید. مگر نمی

 دختر گفت:

 ایم.ا»ما گم شده

 مرد بالفاصله بعد از او گفت:

 اید.اخواهم. حتما  شما هم مرده»اما ما از شما فقط كمك می

 رمانده كه رنگ پوستش قرمز و سوخته بود گفت:ف

 ه ما هم نشان بده ا»اگر كسی را زنده در این سرزمین یافتی ب 

ها  كه از فرب خسرتگی به چاه تکیه داده بودند خاک ايعدهسرربازها خندیدند و 
 تر بود گفت:را به هوا ریختند. یکی از سربازها كه مسن

د به زندگی و روزي خواهد آمد كه باالخره یکی از »ما امید زیادي داریم. امی
 ما زنده شود.ا

آشرکار   بر همگان كرد خود را خشرن جلوه دهد، اما بعدها فرمانده كه ابتدا سرعی می 
 كه ظاهرسازي بیش نیست، حر  سرباز پیر را تصدیق كرد و ادامه داد:  گشت 

هرگز ناامیردي در بین ما راهی ندارد.    ایم.»ما امیرد را به سرررربازهایمران یاد داده
 یکی از ما زنده شود.اآري، روزي خواهد رسید كه 

 دختر گفت:

كنیم و برا افراد گونراگون  »مرا نیز امیرد داریم. بره همین دلیرل اسرررت كره سرررفر می
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 زنیم.احر  می

 فرمانده به سمت اسب رفت و گفت:

 ام.اهاست كه سوار هی  اسبی نشده»چه اسب زیبایی. سال

 دختر افسار اسب را به فرمانده داد و گفت: سفرهممرد 

 سوارش شوي. حیوان آرامیست.ا توانیمی»اسب من است. 

فرمانده به مرد نگاهی انداخت و با یك حركت سرریع خود را به پشرت اسرب انداخت.  
 : سربازها خوشحال شدند و فریادها كشیدند. فرمانده با شرور خاصی گفت 

شروي به تو هم سررایت و شرور آن وقتی سروار آن می »اسرب حیوان مرروریسرت
 .اشويمیمسلط  چیزهمهكند... پشت اسب كه باشی به می

 كشیدند. فرمانده باز گفت:زدند و هورا میسربازها فریاد می

 خواهم كرد...ا سوارياسبسرسبز كشورم  هايدشت»اگر دوباره زنده شوم، در 

 بعد آهی كشید و از اسب پیاده شد و به سربازان دستور حركت داد.

 گفت: سالمیان دختر كه محو شرور فرمانده و شادي سربازان شده بود به مرد

شرروم. شرراید   سررفرهم هاآنبینم. دوسررت دارم با می هاآن»من امید زیادي در 
 گیریم.اچیزهایی ازشان یاد ب 

مرد چیزي نگفرت و هر دو كنرار صرررف منظم سرررربرازهرا بره راه افترادنرد. فرمرانرده  
 گفت:

توانیرد برا مرا بیراییرد. بعرد از آن شرررمرا بره راه خود خواهیرد  ي راه را می»ترا نیمره
 رفت.ا

 دختر گفت:

 كنید ا»چرا به ما كمك نمی
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 فرمانده گفت:

یرد از مر موریرت مرا خبردار شرررود. مرا نبرا كسهی پی كمرك هسرررتیم. »مرا خود در 
 حاف  منافع دولت بریتانیاي كبیر هستیم.ا

 مرد گفت:

اید و سرربازان انگلیس هسرتید. شراید یك پیش مرده هاسرال»حاال فهمیدم. شرما 
 ام.اها دیدهقرن پیش... لباستان را من در عکس

 دختر گفت:

 هااسررطبلفقط داخل  هااسرربی كه دیگر ام. زمان بعد از شررما مرده هايسررال»من 
 اند.اگرفته هاماشینهستند و جایشان را 

 از سربازان با اشتیاق گفت: یکی

 بگویی كه اكنون این سرزمین چگونه شده است  یك قرن بعد...ا   توانی می »پس  

 فرمانده گفت:

ها معنا ندارد، اما براي براي این شررقی بینیپیشگونه كه قرار بود شرود   »همان
ما آري. چون آننه در آینده براي ما خواهد آمد آن است كه خود در گذشته  

 ایم.اتعیین كرده

 انداخت و با حسرت ادامه داد: بعد بادي به سینه

هاي سررسربز سررزمینم موهایشران را در باد پریشران »اكنون دختركان در دشرت
دونرد. پسرررران ترازه بره بلوغ رسررریرده برا پردرانشررران قال  بره  انرد و میكرده

هرا پرواز بركره بر فرازخواننرد و انرد. پرنردگران آواز میهرا انرداخترهرودخرانره
كننرد و تالش، تا سررررزمینی بهتر كننرد. مادران و پدران سرررخرت كار میمی

داشرته باشریم. سررزمین ما اكنون مانند بهشرتی شرده اسرت كه هركس آرزوي 
 آن را دارد.ا
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 كرد و گفت: سالمیاندختر رو به مرد 

این سرررربازها از ما  هرلحظهاي براي آینده نداریم. ممکن اسرررت »ما هی  برنامه
 جدا شوند.ا

 با سردرگمی گفت: سالمیانمرد 

دیگر در  كسی هام كه مانند ... با اینکه تو را و این سررربازان را یافتهدانمنمی»
ام... این كویر نیسرتید و امید به زندگی دارید، اما اكنون از جسرتجو خسرته شرده

هاي جدیدي را بر باشرد و شراید از اینکه امید داشرتم تو راه برنامگیبیشراید از 
 من آشکار كنی.ا

 دختر گفت:

ن هم بره درد گفت كنم حتی»امرا من چیزهراي نویی در سرررر دارم كره گمران نمی
 بخورد.ا

 مرد گفت:

هایمان را به  فکر كردن به این چیزها، داشرررته جايبه»بگو. اكنون بهتر اسرررت 
 اشتراک بگذاریم تا زودتر به نتیجه برسیم.ا

قبرل از آنکره دختر چیزي بگویرد فرمرانرده انگلیسررری كره از همره جلو بود، كمی 
 ت:مه داد و گفتر آمد و در جوار آن دو به راه اداعقب

توانسرتم آن راز نظامی  »اگر شرما انگلیسری بودید و حاف  منافع بریتانیاي كبیر، می 
 را به شما نیز بگویم تا در وقت زنده شدن آن را به اطالع مقامات دهید.ا 

 با خنده گفت: سالمیانمرد 

 كردي، حتی اگر ما انگلیسی هم بودیم.ا»تو هرگز این كار را نمی

 مانده با عصبانیت گفت:فر

 »امکان ندارد یك انگلیسی، به دولت و مردمش خیانت كند.ا

www.takbook.com



 فر بائو / وحید معینی   ■  ۲1۶ 
 

مرد و دختر چیزي نگفتند و فرمانده مررور، از جیبش دسرتمالی بیرون آورد و  
 اش را پاک كرد و گفت:با وسواس عرق پیشانی

ها. محاسرربات جاسرروسرران ما اشررتباه از آ   »ما در حال جنگ بودیم. با بومی
ي صد و ده نفر ما را نابود  آمد و قشون یکی از خوانین قدرتمند جنو  همهدر

اما ؛ كرد. با اینکه از دولت مركزي خواسرته بودیم این خوانین را سرركو  كنند
ي ما سررربازان در آن  . همهآمدندبرنمیي قشررون بومی هم از عهده هاآنحتی 

بره اردوي مركزي  هراآناز رسررریردن جنرگ كشرررتره شررردیم. حرال اگر ترا قبرل 
 ي بزرگی ر  خواهد داد.اها، كسی نتواند خبر را مخابره كند، فاجعهانگلیسی

 مرد گفت:

 »تمام سر نظامی شما همین بود  ا

 مرد انگلیسی گفت:

یکی از سرربازان گفتم و او از معركه فرار  »هه... معلوم اسرت كه نه. سرر را من به
امرا بیم آن را ؛ ه گوش فرمرانردهران در اردوي مركزي برسرررانردكرد، ترا آن را بر 

چابك خان، زودتر از او به اردو برسرند و یا آن سررباز را در  هاياسربدارم كه 
 راه دستگیر كنند.ا

 دختر گفت:

 یده است ا فرمانده جوا  داد:»از كجا میدانی كه آن سرباز به مقصد نرس

تالش كنیم و یکی از ماها زنده شررویم. این تنها   »براي اینکه مطمئن شرروم باید
 راه ماست.ا

 دختر باز پرسید:

 ده نفر هستید، اما اكنون یازده نفر بیشتر نیستید.ا»اما تو گفتی كه صدو

اند  نفر از سرربازان من احارار شرده نودونهفرمانده با حسررت گفت: »آه... آري، 
 ایم.او فقط ما مانده
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سرررربرازان خود كرد و بعرد از نگراهی توأم برا تشرررکر از دختر و مرد بعرد رو بره 
 همراهش خواست كه جدا شوند:

یم. امیدوارم به آننه  اما اكنون باید از هم جدا شررو؛ خوبی بودید سررفرهايهم»
 خواهید برسید.امی

 دختر گفت:

 رسیم.اي ما یکیست. اگر كنار هم باشیم، زودتر به نتیجه می»اما هد  همه

 فرمانده نگاهی به اسب انداخت و گفت:

 كنم.ا»به شماها هرگز اعتماد نمی

آواز   جمعیدسرتهكه  در حالیبعد به سرربازان دسرتور داد زودتر حركت كنند و 
 خواندند، از آن دو دور شدند... .می

 بهار؛»

 دوباره خواهد آمد.

 دشت سخاوتمند؛

 نی بیدار خواهد شددوباره از خوا  زمستا

 كند.را ارزانی مردمان می هایشتحفهو 

 خورشید؛

 نمایان خواهد كرد. هاجنگلها و باز خود را از پشت كوه

 ، در گردش است.چیزهمه

 آورند...برمی سر هاخلقیكجروزي نیستند و روزي دوباره از میان تمام 

 اما

 امید...
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 كند.ي ماست كه هرگز شرو  نمیاشتهتنها د

 امید در گردش نیست... .

 ماست.اامید همیشه با 

 *** 

 دختر رو به مرد كرد و گفت:

ام. اینجا نزدیك همان روسرتاسرت. محل زندگی  كنم قبال  اینجا بوده»احسراس می
 تو.ا

 مرد گفت:

به این روسرتاي   هرچندام. »اینجا محل زندگی من نیسرت. من دائم در سرفر بوده
 ام.امتروک زیاد آمده

را بره   هراآنانرد. چیزي بود كره بود كره این دو موجود برا یکردیگر بوده هرامردت
كرد. چیزي مانند تالش براي زندگی، حس كنجکاوي. یا شرراید  هم نزدیك می

خبر بود. نیاز به تنهایی داشرت.  چیز دیگري بود كه تا آن لحظه دختر از آن بی
سررراسررری داشرررت و آن  به خاطر اینکره به تمام تجربیاتش فکر كند. بلکه اح  نه

گشررت و  اش بود كه هر از گاهی در كالبدي ظاهر میدوري آن دوسررت قدیمی
كرد. ممکن بود اكنون كه در كویر با آن مرد اسررت او كمتر او را راهنمایی می
م او را ترک كگفت كه راهنما كمآید. یا شراید آن مرد درسرت میبه سرراشش می
 خواهد كرد.

د. به چیزهایی كه اكنون به دسرت آورده بود. به روز  ها فکر كردوباره به نشرانه
اش كرده بود و مانند باتالق  نخسرتین كه جایی ایسرتاده بود كه تنها كویر احاطه

ي كویر را اما با سفر كردن چهره؛ رفتكرد بیشتر درونش فرو میهرچه تقال می
اره  ود. این یرك دنیراي عجیرب بود و براي شرررنراختش برایرد دوبر دگرگون كرده ب 

كرد. چیزهاي جدیدي كشرف كرده بود كه بسریار امیدوارش كرده بود، سرفر می
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 هرچند بسیار دور از انتظار بود.

 شد رفت.رفتند، این تنها جاي آن كویر بود كه میآن دو به سمت روستا می

 ابدانی را به تو نگویم.انصا  نیست كه چیزهاي زیادي كه حقت است »

و با   جا خورداي قبراق و جوان بود. دختر لحظهوار یك اسرب این صرداي شریهه
 خوشحالی گفت:

 بود كه با تو حر  نزده بودم. آري... بسیار سردرگمم.ا هامدت»

داند كه زد. آرام و تشررنه و انگار خیلی چیزها میاسررب با متانت تمام حر  می
گفت. از ش میها و رازهایداند. اسب از سرزمین شگفتیدیگري نمی جز او كس

هایی نوران، هدایتگر راه موجودات آن بوده اسرت رازهایی كه گاه مانند چراغ
 مرموز كه جز هوشیاران قادر به درک آن نخواهند بود. قدرآنو گاه 

كه ذهنش را  هاسررلال ترینپرسررید. از ابتداییزیادي می  هايسررلالدختر از او 
دانسررت در كجاي آن سرررزمین قرار همواره درگیر كرده بود تا اكنون كه نمی

زد كه انگار  اش با سرفر دگرگون شرده اسرت. اسب جوري حر  میدارد كه چهره
ي موجودات آنان خواهد بود. او از ذهن و اراده  صحبتیهماین آخرین دیدار و 
 :گفتمیاو گفت. آن سرزمین می

شرده توسرط ذهن و افکار سراكنان  وپرداختهسراختهتمام این دنیا تصرور اسرت. »
پذیري زیاد آن. كافیسررت تصررورت از آن را ترییر آن؛ و این اسررت دلیل ترییر

اش را عو  خواهرد كرد... این دنیرا هرگز از ازل وجود  دهی. آنگراه دنیرا چهره
اولین  هايقدمباري، نخسررت اركان آن با  بد نخواهد بود.نداشررته و هرگز تا ا

مسررافر بنا شررد. موجودیت گرفت و رشررد كرد. موجودات دیگري آمدند و با  
 ادیگري از آن را بنا كردند... يگوشهافکار خود 

اسب، فهمیده بود كه تمام كارهاي او در آن دنیا تصور خود   هايحر دختر از 
دانسرت كه زمان را ترک كند. می هايداالنتوانسرت  تی به این طریقاوسرت. ح 
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امرا انجرام دادن آن مراننرد عرادتی بود ؛ هی  روحی احتیرا  بره شرذا و خوا  نردارد
كه او از قبل به آن دنیا آورده بود. با این حال هنوز بسرریاري از معماها برایش  

اي  ش پاسررخی داشررت و نه خود به نتیجهرا نه اسررب برای هااینحل نشررده بود و 
 رسیده بود.

 ي افکارش را پاره كرد و گفت:رشته سالمیانمرد 

ام. كمی كه »به روسرررتا رسررریدیم. مدت زیادي نیسرررت كه من آن را پیدا كرده
ارد الي در برگرفته و نه اسررب توانایی پیش رفتن دورا گل جاهمهجلوتر برویم 
 و نه خودم.ا

 دختر گفت:

؛ انتها بود»روزي كه من پا به این سررزمین گذاشرتم تصرورم از آن یك كویر بی
اش دگرگون شرررده و اكنون بینم. كویر چهرهامرا اكنون چیزهراي دیگري می
هاي متفاوتی از كویر دیدم. بینم. قبال  هم سررزمینروسرتایی با درختان بیشرتر می

عظیم بود و مردمرانی متفراوت. حتی   هرايسرررنرگتختره امتراقجرایی كره محرل 
اند. ابتدا پیرزن و پسررري دیدم كه موجودات نیز با سررفر كردن من ترییر كرده

كم كه پیش رفتم كسرران دیگري را اما كم؛ هی  امیدي به زنده شرردن نداشررتند
ر یافتم. آن پیرمرد و آن سرربازها و كسران دیگر و اكنون كنار تو هسرتم. امید د

اند و در كویر از این مردمان به یك اندازه نیسرت. بسریاري ناامید شرده هركدام
اند. بسریاري امید اندكی دارند، مانند آن پیرمرد و اكنون تو كه سررشرار هماند

ام كه با  هاي خوبی براي من اسرت. من یاد گرفتههمه نشرانه هاایناز امید هسرتی. 
كنم و  یابم. رازها را كشررف میاي زنده شرردن میسررفر كردن امید بیشررتري بر

 آیند.ااحساسات بهتري سراشم می رفتهرفته

 مرد گفت:

ي آن سررربازان دیدم. حتما   تك چهره»آري. درسررت اسررت. من امید را در تك
امرا هرد  آنران آیرا جز انجرام مر موریرت ؛ هم بره هرد  خود خواهنرد رسررریرد هراآن
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 است ا شاننظامی

 دختر گفت:

رونرد. براي انرد و بره سرررمتش می»هر چره هسرررت بره آن ایمران دارنرد. برگزیرده
 ي ما نیز هست. باید به سمتش برویم.اتصاحبش... این وظیفه

 مرد با تحکم گفت:

 »به سمت زندگی ا

 ادامه داد: تريآرامبعد باز با صداي 

 »اما بهتر است بیشتر تالش كنیم.ا

 دختر نیز حرفش را تصدیق كرد و گفت:

 ار شویم.ا»آري، ممکن است هر لحظه احا
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 گوید:ایستاده است و می سالمیاني مرد روروبهدختر 

بوده   هاآدمبه گمانم هر مکان داسرررتانی دارد. این روسرررتا به حتم زمانی پر از »
من در كویر چنین جرایی را نردیرده بودم. برا اینکره  تراكنونر حرال ه اسرررت. بره

براي گفتن  هراییحر جنبشرررنرد، امرا گویی براز انرد و بیهرا مردهترك خرانرهترك
 تراكنونام كره از ابترداي سرررفرم در این كویر دارنرد. من بردین یقین پیردا كرده

 گونرهاینمرا خود را دانم دلیلش چیسرررت، ا. نمیامیرافترهكم رنرگ حیرات را كم
 ام.اام كه راه را درست آمدهتوجیه كرده

یش كه در این لحظه از حر  زدنشران را انگار چیزهاي بیشرتري از روروبهمرد 
نگرد و عمیقا  در فکر اسرت. او به اسرب داند به اطرا  میتجربه میآن دختر كم
 گوید:كند و میاره میتیزپایش اش

ین روسرتا را بهتر كشرف كنیم. چه راه خرو  از این كویر متصرل به  »بهتر اسرت ا
آن   بر فرازاما اي كاش در تمرام كویر كوهی بلنرد بود تا ؛ همین روسرررترا باشرررد

 آییم و اطرا  را بررسی كنیم.ا

 دختر گفت:

 باشد.ا شاید رازي درون آن نهفته  »باید در روستا بگردیم و اطرا  را وارسی كنیم.  
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 مرد سوار اسبش شد و گفت:

  چیزهی الي اسرررت و دیگر وام. آنجرا فقط گرلرا كرامرل گشرررتره طر یرك»من 
 نیست.ا

 دختر باز گفت:

از یکدیگر جدا شررویم و جداگانه هركدام سررویی را كشررف   دهممی»من ترجی  
و یکردیگر را از گردیم ز بره همین جرا برمیكنیم. اگر رازي كشرررف كردیم برا

 كنیم.اهاي خود آگاه میداشته

روند. تنهایی همواره اي بعد هر یك به سررویی می هر دو این را قبول كردند و لحظه 
هایش فکر كند. رازهایی كه هنوز برایش بود تا به داشته  اي ویژه براي دختر فرصت 

آن همان علت  ترین بزرگ باخته بودند. شرراید كم رنگ ناشررناخته بود و اكنون كم 
مرگش اسرت. هنوز نتوانسرته بود بداند جسرمش كجاسرت. در یافتن زندگی دوباره آیا 

گذشرته برگردد و آن اهمیتی داشرت كه بداند آن كجاسرت  اگر چنین اسرت باید به 
یقین یافته  خواسرررت این را بداند. اما این انتخا  خودش بود. نمی ؛ را واكاوي كند 

وقت تلف كردنی بیش نیسرت. حال با این تفکرات مبهمی كه به درون  ها این بود كه 
ي سرش راه پیدا كرده بود، دو راه برایش مانده بود: یا به دنبال جاي جسدش  كاسره 

 به دنبال راه خرو  از آن سرزمین.  باشد، یا 

سررزمین چیز جدیدي   رفت. باید در آنراهش را برگزیده بود. باید به پیش می
شرررد ترا بتوانرد از او كمرك بگیرد و بره  یرافرت و یرا برا فرد جردیردي آشرررنرا میمی

 نویسنده كمك كند تا بتواند راه خرو  را از دوستش بپرسد.

  برازنیمرهنبود. ترا اینکره در   چنرانیآنفرق  هرا را از نظر گرذرانرد.ترك خرانرهترك
اما چیزي نیافت.  ؛ توجهش را جلب كرد. داخل رفت تركوچكهاي یکی از خانه
شررد. در  را باز كرد. ي اتاق در دیگري به حیات پشررت ختم میباز از گوشرره

 طر یكپوشررانده بود و  گلیكاهحیاب كوچکی بود كه دو طر  آن را دیوار  
اسررر ي كوچك پوشررانده بودند. سرررتآن نیز با خارهایی خشررك و چند درختنه
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و فقط یك گوشره از سرمت چپ خالی بود كه  هایی كاشرته بودندحیات را سربزي
آنجرا را نیز دو نفر پركرده بودنرد. برا ورود دختر، پیرمرد و پیرزنی كره در آن  

ي زرد دختر آمدند. پیرزن كه چهره طر بهو  برخاسرررتندي خالی بودند، نقطه
 ید گفت:كاودختر را می

 . نه دخترمان نیست.ا»آه..

 فرتوت بود و ناي ایستادن نداشت گفت:پیرمرد كه 

 آید.ا»دخترمان دیگر نمی

تر رفت. پیرزن ي منتظر و شمگین آن دو نگاه كرد و كمی داخلدختر به چهره
ها صورت كشیده و الشري داشت. چشمانش گودي زیادي داشت و همان گودي

جلو داشرررت و وقتی  دندان در  تاییسرررهشرررد. دوانبوهی ختم می هايچروکبه 
كشررید. تمام دسررتانش مانند خاک  شررد دسررتی به دور دهانش میحرفش تمام می

بود، اما  ترفرتوتتر و همان روسرتا ترک خورده بود. پیرمرد اما با اینکه ضرعیف
 هرایشدنرداند كمتري داشرررت. موهرایش تمرامرا  سرررفیرد بود و مراننر  وچروکچین

 بودند. جایشسر همگی 

پیرزن به دختر نزدیك شررد و از او دعوت كرد كه بنشرریند روي قالی كوچکی 
 كه در حیاب انداخته بودند و گفت:

كه متروک است و كسی به آن پا نگذاشته است. تو شریبی. چرا  هاستسال»اینجا 
 .اايخستهاورم بخوري  حتما  اي  چیزي برایت بیبه اینجا آمده

 بعد با عجله داخل شد.

 دختر گفت:

 ام. چرا باید چیزي بخورم ا»من كه مرده

 گفت: ریختمی به همپیرزن كه داخل اتاق را 

 گویی. بعد از مرگمان، تو اولین مهمانمان هستی.ا»آه... راست می
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 دختر گفت:

خواهم دوباره زنده  از این سرزمین خار  شوم. می زوديبه»من عجله دارم. باید 
 شوم.ا

 پیرمرد كه گوشش را تیز كرده بود رو به پیرزن گفت:

 خواهد زنده شود ا»او چه گفت  می

 ندي گفت:پیرزن با صداي بل

 كار به این چیزها داري اهخواهد زنده شود. تو چ »آري. می

ي  یرد و نگراهی بره دختر انرداخرت و براز خیرهي آخر را نشرررنپیرمرد انگرار جملره
 را بشنود. هایشحر دهان پیرزن شد تا 

 ي شرمساري كرد و گفت:پیرزن خنده

 زار بار برایش تکرار كرد.اشنود. باید یك چیز را ه»گوشش سنگین است. نمی

 بعد باز گفت:

ت كره مرا خوري برایرت بیراورم  تو مهمران مرایی. زشرررت اسررر »گفتی چیزي نمی
 پذیرایی نکنیم.ا

 دختر گفت:

خورم. عجله دارم مادر. باید برگردم... اما باید كمکم كنید...  »نه. من چیزي نمی
 ظاهرا  تنها ساكنان این روستا شمایید.ا

 پیرزن گفت:

 ترهاجوان»این روستا زمانی پر از مردم بود. آ  آن كم شد. كار هم نبود. ابتدا 
اما من ؛ كار به شررهرها رفتند. بعدها دیگران هم رفتند. همه رفتند براي درس و

ایم. ما منتظر دخترمان هسرتیم كه برگردد. او به شرهر دوري  و این پیرمرد مانده
خواندن. آنجا هم ازدوا  كرد. اگر ما هم به شررهر برویم  رفته اسررت. براي درس 
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رفتیم بمرانیم. گفتیم شرررایرد  بنرابراین تصرررمیم گ؛ او دیگر مرا را پیردا نخواهرد كرد
 برگردد.ا

 دختر گفت:

 اید. دیگر او هرگز نخواهد آمد، تا زمانی كه مانند شما بمیرد.ا»اما شما مرده

 به دور پاهاي الشرش حلقه كرد و گفت:پیرزن دستانش را به هم مالید و آن را 

م و اكنون نیز  ایایم بسرریار انتظار كشرریدهاما ما وقتی زنده بوده؛ دانیم»آري می
ایم... مرا امیرد داریم. نره امیرد بره مرگ انتظراریم. بره آن عرادت كرده خوشدل

  دخترمران براي دیردار مجردد او. بلکره براي زیسرررتن در دنیرایی بهتر كره در آن
 فرزند عزیزمان همیشه در كنارمان باشد.ا

ر اكنون تمرام كرد و برا خود فکر كرد كره اگ هراآنآمیزي بره دختر نگراه ترحم
چه بوده است   هاآنآرزوي آن دو دیدار فرزندشان است، در جوانی آرزوي 

اگر آن پیرمرد و پیرزن وقتی كره هنوز جوان بودنرد و ازدوا  نکرده بودنرد  
رفت و  اشند آیا آرزوي دیگري داشتند  اگر خودش به دنیاي دیگر میمرده ب 

رسرد  بعد از می چیزهمهسران به شرد چه آرزویی داشرت  آیا آنجا ان احارار می
 آن چیست  آیا آن آخرین است  آیا اصال  وجود دارد كه آخرین باشد 

ا نداشررت.  اكنون و در آن دنیاي واهی، فرصررتی براي فکر كردن به این چیزه
 پیرمرد گفت:

 »برو چیزي بیاور تا مهمانمان بخورد.ا

 لند گفت:پیرزن نگاه تلخی به پیرمرد كرد و با صداي ب 

 .اخوردنمیچیزي  گویدمی»

 بعد رو به دختر كرد و گفت:

خواهی اي  میبرایت بیاورم  آ  بیاورم  شراید خسرته خورينمی»حاال چیزي 
 برایت چاي درست كنم ا
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 دختر گفت:

آیا  خورم. خسرته هم نیسرتم. فقط بسریار عجله دارم.  »نه مادر، گفتم كه چیزي نمی
 دانید اشما راه خرو  را می

 پیرزن گفت:

بسریار زیادي گفت راه »از هر راهی كه بروي از اینجا خار  خواهی شرد. دخترم می 
 اما راه طوالنی را باید بروي.ا ؛ دانم ام. نمی رود. من كه نرفته را تا شهر می 

ی دنیراي واقعی زنردگ گیروداردختر برا خود فکر كرد كره این پیرزن هنوز در 
  طر آنخواهد. به گوید و چه میاسررت و اصررال  حواسررش نیسررت كه او چه می

هراي خرار و چنرد درختنره  حیراب كره دیواري نرداشرررت نگراه كرد. آنجرا را برا بوتره
 داشت. دختر به پیرزن گفت: تريمتفاوتي پوشانیده بودند و پشت آن منظره

 »آنجا كجاست ا

گفرت انرداخرت و گفرت كره آنجرا سرررابقرا  كره دختر می طرفیآنهی بره ن نگراپیرز
اند دیگر كم كه مردم از آنجا كوچ كردهاما كم؛ ییالق روسرررتاییان بوده اسرررت

ي آبی نیز وجود دارد كره در رود. او گفرت آنجرا چشرررمرهكسررری بره آنجرا نمی
اسرت. دختر از شرده  اند، اما دیگر خشركآوردههاي دور از آنجا آ  میگذشرته

خواسرررت دختر از آنجا  او خواسرررت تا به آنجا برود. پیرزن كه انگار دلش نمی
 برود گفت:

 »آنجا چیزي نیست كه بخواهی بروي. بیابان است.ا

یافت تا آن دوي تنها را رها اي را میاما دختر باز مصررر شررد. باالخره باید بهانه
 كند و برود.

 پیرمرد گفت:

 رود اخواهد ب »می

 پیرزن حر  پیرمرد را پاسخ نداد و به دختر گفت:
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بودیم. حیوان زیادي داشرتیم.  خانهصراحبداشرتیم.  بروبیایی»ما زمانی براي خود 
 ایم.ااما اكنون پیر و فرتوت شده؛ آقاي خودمان بودیم

دانسررت  که نمی دختر به او دلداري داد و خبر از زندگی بهتري در آینده داد. با این 
ي  آمرده  امیرد بره دنیرایی بهتر. از او دربراره بره وجود این امیرد بشرررري از چره زمرانی 

اند. آن كرده روسرتا پرسرید. از اینکه در گذشرته چگونه بوده اسرت. مردمانش چه می 
انرد. هراي دور در آن زنردگی كرده ترا بودنرد و از گرذشرررتره بره همران روسررر  متعلق دو 

هرایش گفرت. از آن روزهرایی  سرررت از چره برایرد بگویرد. ابتردا از جوانی دان پیرزن نمی 
خورد  به درد دختر نمی  كدام هی   ها این اما  ؛ بود  چیز همه كه به قول خودش صرراحب 

گفت زمانی روسررتا كامال  . پیرزن می دانسررت خورد او چیزي نمی یا اگر بدردش می 
نق گرفته اسرت. داسرتان او مانند یك افسرانه بود كه خالی از سرکنه شرده اسرت و باز رو 

 كرد: هاي دور روستا حکایت می از گذشته 

 هاسررزمیني آن هاي بسریار دور، در روسرتا رسرمی بود كه در همهدر گذشرته»
شرردند و  نادر بود. مردم آن روسررتا هر از گاهی در یك نقطه از روسررتا جمع می

پنهان   هاییعلفو آن كاشذ را بین  نوشرتندمیي تمام گناهانشران را روي كاشذ
دادند تا بخورد. سررپس آن بز را در جوار  را به بزي می هاعلفكردند و آن می

بز كشریدند و تمام مردان به آن تا بود، به بند میدرخت چناري كه نزدیك روسر 
گر  ایسرتادند و نظارهنیز باید دورتر می هازنتا بمیرد.  زدندمیسرنگ  گناهکار
كردند تا طعام حیوانات وحشری شرود. به این شردند. بعد الشره را رها میماجرا می

شرسرتند و بعد از مدتی كه باز  یطریق، تمامی افراد آن روسرتا گناهان خود را م
تند تا گناهان را انداخ شرد آن را به دوش بز دیگري میزیاد می بار گناهانشران

 به خورد حیوانات وحشی بدهند.

اما روزي از روزها اتفراق نادري افتراد. بزي را كه به بنرد كشررریرده بودند نمرده  
بره گلره  شریزهبر  ریزد و بنرابود و بعرد از رفتن مردم آن بز توانسرررتره بود بگ

ختر  به كدخدا بود روزي در جشررن عروسرری د متعلقبرگشررته بود. آن بز كه 
به خورد مردم داده شرد. فرداي روز   هاگوشرتكدخدا قربانی شرد و میان سرایر 
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شرناخت و   را عروسری، زن كدخدا كه پوسرت و سرر بز قربانی شرده را دید، آن
 ا رساند.خبر را به كدخد

تمام گناهان مردم دوباره به خورد خودشران رفته بود. این  ي بزرگی بود.فاجعه
كردنرد كره این كره این اتفراق افتراده بود و مردم عرادي گمران می اولین برار بود

دسرت به دامن حکیم روسرتا شردند. حکیم كه  هاآننشران از یك اتفاق شروم دارد. 
سرالیان سرال از مردم روسرتا كنده شرده بود و در كیلومترها دورتر عزلت جسرته  

گفتره بود  هراآنو بره داد. ا هراآناي براي عال  اي نسرررخرهبود، برا اصررررار عرده
شروند و  به شرهري بندري بروند و سروار كشرتی بزرگی  هم اتفاقبههمگی باید 

دلیل این  دانستندنمیمدت سه روز را روي دریا به گردش بپردازند. مردم ابتدا 
ي عجیب چیسرررت اما وقتی همگی روي دریا رفتند و دریازده شررردند  نسرررخه

 منظور حکیم چه بوده است.فهمیدند كه 

  سرنگیتختهاما از شرانس بد یا خو  آنان در روز سروم خبر رسرید كه كشرتی به 
برخورد كرده و سرورا  شرده اسرت. ناخداي كشرتی از همه خواسرت كشرتی را ترک 

ها كم بود. شوشایی اما ظرفیرت قایق؛ هاي كوچك شررروندكننرد و سررروار بر قایق
الطم افتاده بودند كه زودتر سرروار قایق شرروند. مردها كه شررده بود و همه به ت

و كودكان  هازنتر بودند از ترس مرگ زودتر سروار قایق شردند و بیشرتر قوي
در  مرانردهبراقیتفراوتی مردان، زنران و كودكران جرا مرانردنرد. برا این بی ترضرررعیف

اما هی  مردي به آنان  ؛ كشررتی سررورا  شررده التماس كنان منتظر كمکی بودند
ها از معركه دور شردند. كشتی شرق  كمك نکرد و همه از ترس مردن، سروار قایق

به سراحل   سرالمتبه سروارقایقشرد و تمام مسرافرانش را به ته دریا برد و مردمان 
را به روسرتا برگشرتند و براي همیشره داشرتگان خود  هانآ از آنرسریدند. بعد 
 فراموش كردند.

كشتی، مرگ نبود. بلکه آنان به ته دریا رفتند و آنجا   شدگانشرقاما سرنوشت 
كه تماما  از طال بود و مردانی سراكن آنجا بودند كه جنس   شرهري طالیی یافتند

داده شرده بود و شرهامتشران مانند كوهی  صریقلپوسرت بدنشران مانند طال برنزه و 
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اي و  از آن شررهر افسررانه كسهی  تاكنوندر آن شررهر ماندند و  هاآناسررتوار. 
 اساكنانش خبري نیافته است.

كرد؛ جوري كره براي دختر تعریف می وترا آ این حکرایتی بود كره پیرزن برا 
براي دختر تعریف كند كه او نیز   گونهآنخواسرت خود آن را باور داشرت و می

هم براي آن دو  سرررواراسررربا براور كنرد. دختر فکر كرد ترا از آن مرد آن ر
اما وقتی از او گفت پیرزن گله كرد كه چرا او  ؛  شرناسرندبگوید. شراید او را می

را نیاورده تا چیزي بخورد و اسرررتراحت كند. این را نیز بیهوده یافت و سرررعی 
 هایش منصر  سازد.كرد پیرزن را از تعار 

تا آن لحظه مرد توانسررته بود چیز جدیدي بیابد. دختر نیز باید به دنبال  شرراید 
گشررت تا بتواند با دوسررت قدیمی و راهنمایش صررحبت كند. به بیرون  جایی می

امرا دختر این را ؛ اصررررار داشرررت كره دختر قردري دیگر بمرانرد رفرت. پیرزن
وبراره در گردد. دخواسرررت و برا این حرال بره آنران گفرت اگر بتوانرد برمینمی
هاي روسرتا به گشرتن ادامه داد. این بار او بود كه راهنمایش را صردا زد. كوچه

شرنود، را میاما هر بار كه صردایش ؛ توانسرت بار دیگر با او حر  بزندشراید می
یرابرد كره سرررلاالت انبوهش را از او  زنرد و دختر مجرالی نمیفقط او حر  می

 ...این باراما ؛ بپرسد

اي. كشرف اینکه جسرمت كجاسرت به زنده شردنت كمکی درسرتی را برگزیده»راه 
 نخواهد كرد.ا

وقتی  این صرداي راهنمایش بود كه به درخواسرت او پاسرخ داده بود. صردا مانند 
 مانند باد.؛ آمدبود كه راهنمایش در كالبدي نبود و از هر سمتی می

 دختر گفت:

اما ؛ شدنم باید به آن پیرمرد كمك كنم»من اكنون اینجایم. تو گفتی براي زنده 
بینی كه نتوانسرتم. اكنون چه كنم  آیا باید ناامید شرده و منتظر احارار روحم  می

 شوم ا
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 اي كرد و گفت:هوا رقاص بود خندهصدا كه مانند 

»نه... هرگز ناامید نشو. آن پیرمرد باالخره نجات خواهد یافت. از اكنون تا ابد   
مرد نبود كه احتیا  به كمك داشت. تو با درایتت توانستی مردان اما تنها آن پیر

و زنان زیادي را از سررگردانی نجات دهی كه هزاران سرال در كویر سررگردان 
لیراقرت  هراایني تو همننین بره آن زن روي بركره كمرك كردي. آیرا همره بودنرد.

 دهد اتو را براي زنده شدن نشان نمی

 ها، گفت:توجه بود به پیمایش كوچهحالی كه بیدختر، با خوشحالی و در 

»یعنی من اكنون الیق زنده شردنم  منظورت این اسرت كه براي زنده شردن باید  
اسررت كه من صرردها روح را  گونهایندادم ... اگر ت میروح سرررگردانی را نجا

 .ااندكردهم . بلکه كسان دیگري نیز كمکتنهاییبهام... البته نه نجات داده

 صدا باز اطرا  دختر پینید و سلالش را تکرار كرد:

 »آیا تو الیق زنده شدن هستی ا

 هاي خودت آري.ا»آري. طبق گفته

 درست است. من نیز به همین اعتقاد دارم.ا»

كنم اكنون باید زنده شرروم و تو نیز باید كمکم »پس منتظر چه هسررتی  فکر می
 كنی.ا

 صدا گفت:

 »چه تصوري از زنده شدن داري ا

 دختر مردد ماند. صدا باز ادامه داد:

در »احتماال  همان تصروري كه از مرگ داشرتی... طی یك سرري حوادث خود را 
داند. خودت نیز  اما آن حوادث چه بود  كسرری در این دنیا نمی؛ این دنیا یافتی

دانیم و آن داشرتن چیز را میاما همگی یك ؛ دانمدانی. من هم نمیگویی نمیمی
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یا نداشرتن امید در سراكنین این سررزمین اسرت. تو ابتدا كه به كویر آمدي با آن  
ناامید از زنده شرردن بودند و تو نیز با تلقین  هاآنپیرزن و پسررر آشررنا شرردي. 

آنان ناامید شرردي. تا اینکه مرا یافتی. من به تو امید اندكی دادم. برخاسررتی و  
كم امیرد یرافتی و مردمرانی را دیردي كره شررردن تالش كردي و كم براي زنرده

كرد. اكنون به من امیدوارتر بودند. حتی جررافیا نیز بسرررته به امیدت ترییر می
 اي اتر شدهچه زمانی احساس كردي به زندگی نزدیك بگو

 دختر با تردید پاسخ داد:

لف حر  زدم. بعارری هاي مخت»از وقتی كه با تو حر  زدم. از وقتی كه با روح 
 تر كردند كه در پی زنده شدن باشم.اامید فراوان داشتند و مرا مصمم هاآناز 

 صداي موا  گفت:

گویم اما من می؛ گویی. از زمانی كه با من حر  زدي»آري. شراید تو درسرت ب 
 از زمانی كه امیدوار شدي.ا

 ایستاد و گفت: ايلحظهدختر 

توانم هی  ارتبراطی بین  امرا من نمی؛ گویی درسرررت اسرررتكره می هرااین»تمرام 
تو و زنرده شررردنم بیرابم. البتره كره من امیردوارم و یقین دارم كره بره   هرايحر 

دانم چه كنم  حتی آن  ام. نمیاما واقعا  خسررته شررده؛  رسررمهرچیز كه بخواهم می
اي نرسریده اسرت.  ت و به نتیجهبراي زنده شردن تالش كرده اسر  هاسرالمرد نیز 

یرابرد. برا اینکره خود  م راه میكنم انردكی نراامیردي بره درون گراهی كره بره او فکر می
 اما او هرگز موفق نشده است.ا؛ آن مرد كوه امیدواریست

 صدا گفت:

كنرد و من امیردوارم كره روزي  »موفق نشرررده اسرررت، امرا همواره تالش می
 موفق شود.ا

 :صدا باز ادامه داد
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 »تو از این دنیا چه تصوري داري ا

 دختر گفت:

گیرد. این ام كه این دنیا بر اسرراس تفکرات ما شررکل میگرفته»این را قبال  یاد 
ایم. با این اوصرا  خود را دنیا تصرور ماسرت از آننه در ذهن خود از آن سراخته

ی معنیسرت و تصرور ذهن من اسرت و شراید نوعتوجیه كردم كه خسرتگی برایم بی
م تا عادت اسررت كه به همراه خود دارم. با خسررته نشرردن، تالشررم را بیشررتر كرد

 زودتر به هدفم برسم.ا

 صدا گفت:

برا راه دادن امیرد بره ذهنرت، انتظرارت از دنیرا ترییر بود و دنیرا نیز ترییر كرد. تو »
خاكسرتري و منجمد اسرت. خاک، درختان و   چیزهمهاي هسرتی. در سررزمین مرده

امرا براي آن خود برایرد ترییر ؛ هرا، حتی ذهنرت. انتظرار داري دنیرا ترییر كنردخرانره
این كار را كردي. از ابتدا هد  مشخه بود. هد  سفر بود.   خوبیبهكنی و تو 

مشررخه نبود كه  وجههی بهاما ؛ اینکه یکجا نمانی. مردمان بیشررتري را ببینی
در ذهن خودت نگنجان كه تمام این حوادث را نوشررته   قرار اسررت كه را ببینی.

بودند و روي خط خاصری قرار داشرت. تمام آن مردمان و اتفاقات بر ارر حادره  
بود و من نیز چیزي خرار  از تو نیسرررتم. من درون تو هسرررتم. بره قول خودت 

من تونلی هستم از درون تو به دنیاي  شوم. اكنون در این دنیا، بیشتر احساس می
اما یك چیز همیشره  ؛ رونت كه از آننه آن بیرون حادث گردد، مطلعت گردانمبی

رود. همیشرره این یك قانون پایدار در این دنیاسررت كه با  روي یك خط پیش می
اما راه آن به این راحتی نیسررت و دیدي ؛ امیدواري، دوباره زنده خواهی شررد

شرررونرد... اكنون یي كمی موفق مبره دنبرال آن هسرررتنرد و عردهي كمی كره عرده
آن پیرزن و پیرمرد احارار شروند. از خطر دوري   زوديبهعجله كن. قرار اسرت 

 كن.ا

 دختر با اضطرا  گفت:
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باید بداند كه به روسررتا برنگردد. ما    سرروار اسررب دانم باید كجا بروم  آن مرد  »اما نمی 
 است احاار شود...ا اي در روستا برگردیم. او ممکن  قرار گذاشتیم به خانه 

 صدا پاسخی نداد و دختر باز ادامه داد:

ام. آن پیرزن و پسرر  زیادي دارم كه به جوابشران نرسریده هايسرلال»من هنوز 
 ...ارازآلودهاي چوپان. چاه

 شد حر  دختر را قطع كرد و گفت:دا كه انگار دور میص 

میشرره درونت خواهی داشررت و اگر »اگر قول بدهی كه زنده شرروي مرا براي ه
 موفق نشدي منتظر احاار باش.ا

دختر به انتهاي روسرتا رسریده بود. دوسرت نداشرت بیشرتر در آن روسرتا بماند.  
كه اهمیتی ندارد به كجا. كرد شررد. آن لحظه فکر میباید هرچه زودتر دور می

 شد از دست م موران.فقط باید دور می

 *** 

راه را یافته باشرد و براي اینکه به دختر نیز راه را  رسروااسربممکن بود آن مرد  
  هايتالشدیدند تمام اما اگر م مورین احاار او را می؛ نشان دهد به روستا برود

توانسرررت او را رفرت. آن مرد بره او كمرك كرده بود. اگر میآن مرد بره هردر می
 هرايحر ا بره او بگویرد. یراد توانسرررت تمرام مراجرا ربیرون از روسرررترا ببینرد می

گفت امیدوار اسررت به زنده شرردن آن مرد. آري. ممکن راهنمایش افتاد كه می
داد. هایی بود كه به خود میهمه تسررلی هااین. بیفتدنبود آن مرد گیر م مورین  

ا با این حال دختر به راهش ادامه داد، اما سرعی كرد زیاد از روسرتا دور نشرود ت
 بتواند مرد و اسبش را بهتر بیابد.

الي  وروسرررترا را همگی گرل طر اینكره مرد نیز قبال  گفتره بود  گونرههمران
سرالیان قبل آنجا   بود كهمانند این ؛  دادوي را نمیرپوشرانده بود و مجال پیاده

  هايمدتكرده اسرت.  آلودگلخشرك شرده و زمین را  تازگیبهاي بوده كه بركه
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تر شرد. زیادي از انتظار دختر گذشرت و باالخره از دور سریاهی دید. كمی نزدیك
ه سرمت آنان دوید و وقتی مرد او  رفتند. دختر ب مرد و اسربش به سرمت روسرتا می

را دید سرروار بر اسرربش شررد و به سررمتش تاخت. پاهاي دختر پر شررده بود از 
 او را دید گفت: الي و وقتی مردوگل

 .ااندازدمیالي كه پاها را به زحمت وندارد. جز گل چیزهی ام. »من آنجا بوده

 دختر بالفاصله گفت:

و به   اندراههاي احارار در »بهتر اسرت هرچه زودتر از اینجا دور شرویم... فرشرته
 روند تا دو روح را احاار كنند.اسمت روستا می

منتظر توضی  دختر نماند و دست او را گرفت و سوار بر اسبش كرد و هردو  مرد
مرام از روسرررترا دور شررردنرد. دختر كره اكنون اعتمراد كراملی بره مرد كرده بود ت

اتفاقات را براي او تعریف كرد. مرد نیز از تجربیاتش گفت و اینکه در گذشررته  
دشروار نباشرد   نانچ آننیز به ذهنش خطور كرده اسرت كه ممکن اسرت راه خرو  

 كه او متصور است.

 دختر گفت:

»من قبال  هم به چیزهایی فکر كرده بودم. اینکره این دنیرا با سرررفر كردن من ترییر 
آمرد كره از ابراز این در ذهنم بیهوده بره نظر می  چنرانآنامرا بره تو نگفتم.  ؛  یرابردمی

مردنم برایت بگویم. من به همان   يآن نیز ابا داشررتم. شرراید بهتر اسررت از تجربه
مانند ؛  آنکه بدانم مردمدلیلی مردم كه اكنون به دنبال زنده شررردن هسرررتم. بیبی

چیزي را  چنیناینكم مرده بودم. الاقرل در تصرررور خود رؤیرایی بود. من كم
ي بیشرررتري از پنردارم. من دیدم كه چگونه با تکرار و روزمرگی باز به درجهمی

رسررریدم. وقتی وارد این دنیا شررردم حتی تنفس هم برایم زجرآور بود. هوا مرگ  
هراي كردم. مردت كنم. عرادت همداغ بود. بره من گفتنرد بره این وضرررع عرادت می

ها و . این سراعتتحملقابلشرد و آرام میام  كم زندگیزیادي در كویر بودم و كم
نبوده اسررت. من   لحظهیكمرگ من    بینم كهكنم میها به گذشررته كه فکر میلحظه
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مانند دریایی ؛  رفتماي كه تلنگري به من زده نشد به اعماق مرگ فرو میتا لحظه
اي دیدم و ینکه بیدار شرردم. نشررانهشرردم. تا امی بیشررتر شرق  لحظهبهلحظهبود كه  

پسرر ي آن پیرزن و هاي بیشرتري هم دیدم. خودم را از كلبهدنبالش كه رفتم نشرانه
كردم. احسرراس شررادي بیشررتري می  لحظهبهلحظهجدا كردم و سررفر كردم.    چوپان

نده شردن حر  هاي زي زندگی و راهدرباره  هاآنمردمان بیشرتري را دیدم و با 
ام كه زنده شرردنم نیز درسررت مانند زدم. تا اكنون كه كنار تو هسررتم و یقین یافته

 گم تدریجیست. آري... من در حال زنده شدن هستم.امر

 سوار كه تا آن لحظه چیزي نگفت، افسار اسب را كشید و گفت:مرد اسب

یعنی ماننرد تو به آن شرررك داشرررتم. ما از وقتی  ؛  دانممی»آري من نیز همین را 
م...  زنده خواهیم شرد كه تالش كنیم. مردمان بیشرتري ببینیم و امید داشرته باشری

امرا اكنون تو نیز مراننرد من میردانی كره هی  راهی وجود نردارد جز مراجعرت بره  
 درون خود؛ و این یعنی اینکه راه من و راه تو جداست.ا

 دختر گفت:

خواهیم كنم. هردو میفکر نمی گونرهاینیعنی الاقرل من ؛ نیسرررت »راهمران جردا
به تو یقین حاصرل خواهد شرد كه  زنده شرویم و وقتی در دنیا همدیگر را ببینیم

 راهمان یکی بوده.ا

 این را گفت و از اسب پیاده شد. مرد نگاهی به او انداخت و گفت:

شررردن هسرررتم و هرگز مانند   هاي زیادیسرررت كه در پی زنده»آري... من مدت
 اكنون به زنده شدن امیدي ندارم.ا

ي سرریاهی تبدیل  اي بعد مرد و اسررب به نقطهاي كشررید و لحظهاسررب نیز شرریهه
 شدند.
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  فصل دوازدهم:
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انگیز، چیزي نبود جز دختر كه وزش باد  اكنون در آن نقطه از سررزمین اعجا 

كرد. دیگر آزاردهنده نبود و مانند نسریمی خوش، میان متفاوتی را احسراس می
از همه احسراسری   ترمهمشره نبود و خورد. آفتا  مانند همیي بدنش پی  میتوده

  چیزهی آن مرد هم رفته بود.  بود كه داشرت كه تا آن لحظه هرگز نداشرته اسرت.
در آنجا نبود. در تشرابهی ظالمانه، شربیه همان دنیایی بود كه ابتداي   كسهی و 

و این تنهرا اما اكنون امیرد داشرررت ؛ ورودش تجربه كرده بود؛ آنجرا نیز تنهرا بود
 پنداشت.ورودش را ظالمانه می يلحظهدلیلی بود كه تشبیه این لحظه را به 

اي فکر رفت. براي لحظرهاكنون باید به سرررمتی می بخشزندگیبا این تفکرات 
الي او را بره زحمرت  واهمیتی نردارد كره گرل چنرانآنكرد كره او روح اسرررت و 

شرد. هرچند هم باید تمام می واليگلسرته كند. باالخره آن بیندازد و یا او را خ 
اي و جرایی براشرررد كره آن پرایران یرابرد. آري. این كره طوالنی براشرررد برایرد نقطره

كرد. اسررب تیزپا او را بسرریار از آخرین تصررمیمش بود و براي آن باید عجله می
هایی بود لحظه آنجا دور كرده بود. دختر با سررعت بیشرتري راه رفته را برگشرت.

انرداخرت و اطرا  را واكراوي  یی كره بره عقرب نگراهی میهرادویرد و لحظرهكره می
 احساس كرد. ترينرمكرد تا جایی كه پاي خود را در زمین می

www.takbook.com



 فر بائو / وحید معینی   ■  ۲۴۴ 
 

الي ودیرد. گرلهراي راكرد را میهرایی از خرانرهنزدیرك روسرررترا بود و از دور هرالره
یش جز افق رووبهركرد. تر میرفتن را برایش سرختشرد و بیشرتر می لحظهبهلحظه

هم مقدور   قدرهاآناما برایش ؛ چیزي نبود. سررعی كرد سرررعتش را بیشررتر كند
اي برگشرت و به عقب نگاه كرد. روسرتا محو شرده بود و او در میان نبود. لحظه

 هاي چسبناک بود.اليوزمینی وسیع از گل

تر شرررده بود و  الي پیش رفرت. وزش براد كمی خنركومردت زیرادي در آن گرل
توانست با  شدند و دختر میها كمتر میاليوكم گلتر رفته بود. كمآفتا  پایین

سرررعت بیشررتري پیش برود. تا جایی كه باز زمین زیر پایش سررفت شررد و دختر  
 هرايدشرررتو  هراتوانسرررت براي مردت دیگري بردود. همننران همران بود. زمین

نهرایرت دختر تمرامی نرداشرررت و این دو بره جنرگ یکردیگر انتهرا مراننرد امیرد بیبی
 خواست در برابر دیگري كوتاه بیاید.نمی كدامهی رفته بودند و انگار 

اي دختر احسرراس ناامیدي خفیفی  روي بیهوده، براي لحظهپیاده هامدتبعد از 
خواسرت پیروز  كویر بود كه مینهایت دشرت و كرد. شراید در این جنگ، این بی

ي خرسررندي  كرد و این مایهشررود. آفتا  همننان آن سرررزمین را روشررن می
 یش است را ببیند.روروبهتوانست آننه دختر بود كه می

كرد. آیا این تلقین بود  او كه نباید خسررته شررود. حتما   می احسرراس خسررتگی
توانسرررت در برابر آن  اي بود و او نمیامرا چره تلقین قوي؛ اسرررت گونرههمین

اي روي زمین مقراومرت كنرد. او را بره زمین زد و دختر از فرت خسرررتگی لحظره
 دراز كشید و نخواسته به خوابی عمیق فرو رفت...

 

زا به  انگیز و باد وحشرتپاسرخ داده اسرت، دنیاي اعجا  هایتلیاقته »... دنیا ب 
... برخیز... برخیز  ايسرراختهرو تو خود براي او  پایان رسرریده اسررت. این پایان

 اي بائو...ا

دختر روي زمین دراز كشرریده اسررت و محو آسررمان آبیسررت كه صررداهاي گاه 
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 زنند. دختر به صدا پاسخ داد:مینزدیك و گاه عمیق با او حر  

 .اامخسته»بسیار 

 صدا باز دور و نزدیك تکرار شد:

 ابرخیز اي بائو... ... برخیز...»

 دختر گفت:

 »تو مرا چه صدا كردي ا

 صدا گفت:

 .اگرددبرمی»بائو... یعنی بانویی كه بعد از مرگ به زندگی 

 تکانی به خود داد و گفت:دختر در خوا  عمیق 

 .اامنشدهاي. من هنوز زنده »در انتخا  اسم كمی عجله كرده

 صدا باز تکرار شد:

 ا... برخیز... برخیز اي بائو...»

. چشرمانش هنوز سرنگین بود و خمار. خوابی دیده بود برخاسرتدختر از خوا  
ر  زده بود. برخاسرت و اطرا  را نگاه  آمد. با كسری ح یادش نمی درسرتیبهاما 

اش كم شررده بود. باز راهش را ادامه داد و به سررمت افق كرد. كمی از خسررتگی
تواند داشررت به این فکر كرد كه اگر روزي بتواند دوباره زنده شررود می رفت.

آن پیرمرد را  هاينوشرتهدسرتدر آن رسرتوران وسرط كویر، با اندكی جسرتجو، 
هاي آن بازي  ها و سراعت، دقیقههارانیهشرد با كند. زمان چیزي بود كه میپیدا 
 بال  از آن داشت.تصوري كه ق برخال كرد، 

هر چیزي را باید پایانی باشررد جز براي امیدش كه باز با قوت قلب آن را یافته  
امرا براز   كردروي احسررراس دردي در زانوهرایش میبود. اكنون از زیرادت پیراده

نوردیرد. آننره در چنرد لحظره بعرد در هرا را درمیهرا و زمینداد و لحظرهادامره می
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آور بود... . سرزمین جدیدي  لم كرد، برایش حیرتاش قدم عبرابر چشمان خسته
 یش كشف شده بود.روروبه

 *** 

ي او بود روروبهآمدند. آننه ي آن دختر، به نظر میها، موقرتر از همیشرهكوه
ها، ها كه تمام دشرت زیر پایش را محاصرره كرده بود. كوهاي بود از كوهزنجیره
خواسرت پایان سررزمین كویري كه اسریر آن شرده بود. می و زندگی بخشالهام

شرد. او درد بدود اما درد پایش مانع می شرتنیدادوسرتهاي زودتر به سرمت كوه
كرد و خسرتگی را. اكنون دختر شرق در باوریسرت كه او دوباره  را احسراس می

كه مخزن شرود و با امیدي كند و خسرته میزنده شرده اسرت. درد را احسراس می
ه  هاي بلند و ب شررود. كوهها روانه میآن تا ابد تمام نخواهد شررد به سررمت كوه

زندگی در جریان اسررت و دختر كه با وجود   هاآنآسررمان رسرریده كه پشررت 
 رود.خستگی باز به سمت آن می

شررد، مانند مرگش كه آرام و  آنکه خود متوجه شررود داشررت زنده میدختر بی
ط او دانسرت كه راه زنده شردنش، جررافیاي خاصری نبود، هی   صردا بود، اما فقبی

ازآلود و دشوار نیست، چه راه بسیار آسان است. به هر سمتی ر هايراهخبري از 
 آنکه بخواهد. شرببهیافت، رفت زندگی را میمی

 

 »پایانا 

www.takbook.com


