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واقع خیابان جانباز  14سوم شماره  هطبق آپارتمان سرهنگ در

و بید لرزان که سکنه  نارنجخیابانی مشجر به درختان . شده است

ساکت و  محلهدر این سرهنگ. داردآرام و کم جنب و جوشی 

  .انددر آرامش کامل دوران بازنشستگی خود را میگذرخلوت، 

ها پیش فوت کرده و تنها دخترش نیز در  همسر سرهنگ سال

دوران دخترش پس از اتمام . زندگی میکندخارج از کشور

تصمیم گرفت براي ادامه تحصیل به خارج از کشور برود  دانشگاه

اجازه داد که او را ترك نیز از خودگذشتگی نشان داد و  و سرهنگ

یکنواخت سرهنگ،  هاي زندگی حالـا یکی از سرگرمی. کند

هایش با دخترش است که به طور مرتب هر هفته در روزهاي  تماس

  .میشود برقراربعد از ظهر  7یکشنبه و چهارشنبه راس ساعت 

کاملـا منظم و طبق  عادي،برنامه روزانه سرهنگ در روزهاي 

از ساعت پنج صبح شروع  هر روزاین برنامه . است زمانبندي قبلی

 بیدار میشودر این ساعت سرهنگ از خواب به طوریکه د. میشود

سپس کمی . ورزش میکند .در همان نزدیکی میرودپارکیبه  و

وایی میرود و نان تازه قدم میزند و راس ساعت شش صبح به نان

برنامه سرهنگ چنان منظم است که نانواي محله ساعت (میخرد



 پس از.)خود را با زمان حضور سرهنگ در نانوایی تنظیم میکند

اش را آماده  قناري مورد علـاقه غذايخرید نان و صرف صبحانه، 

یادم رفت در ! معذرت میخواهم. میکند نظافتمیکند و قفس او را 

  .مورد قناري محبوب سرهنگ صحبت کنم

سرهنگ نام این قناري زرد رنگ و بسیار زیبا را ستاره گذاشته 

دایی ستاره خانم در دوران بلوغ خود به سر میبرد و ص. است

رنگ زرد پرهایش بسیار جذاب است که باعث . دلنشین دارد

منقار ستاره به رنگ  .میشود در زیر نور مانند خورشید بدرخشد

هاي سفید و  سفید است که به زردي میزند و در کل طیفی از رنگ

رد سرتاسر بدن او را پوشانده است که باعث شده ستاره خانم ز

اش خیلی  ره به محیط زندگیاز آنجا که ستا .بسیار جذاب شود

یک  برایش حساس است سرهنگ براي او سنگ تمام گذاشته و

  .قفس زیبا تهیه کرده است

 کنار پنجره قرار دارد و با ریسمانی آشپزخانه و در قفس ستاره در

قفس بزرگی است که همه . به سقف وصل شده است طلـایی رنگ

و از داخل آن امکانات رفاهی براي یک قناري در آن وجود دارد

در  .هاي اطراف شهر نمایان میشود اي زیبا از آسمان و کوه منظره



گوشه قفس یک آبشخور زیبا تعبیه شده که سرهنگ همیشه در 

ی شهر بدبین سرهنگ به آب لوله کش. (آن آب معدنی میریزد

نیز براي ریختن غذاي مورد علـاقه  کاسه چوبییک و ) !است

 هاي قفس نرده.  است دادهفس قرار ستاره خانم در قسمت میانی ق

به رنگ زرد و سفید به  براي هماهنگ شدن با رنگ پرهاي ستاره،

اي زیبا به قفس  اند و منظره آمیزي شده صورت یک در میان رنگ

سرهنگ هربار به آن نگاه میکند از این هنرآفرینی به (اند  داده

مراه ي دیگر قفس یک بوته گل سرخ به ه در گوشه) !خود میبالد

چند شاخه علف و گیاهان زینتی که همه از جنس پلیمر هستند 

چند میله  !قرار داده شده تا خداي ناکرده دل ستاره خانم نگیرد

هاي قفس در ارتفاعات متفاوت  نیز به صورت افقی در میان نرده

در زیر . ها بنشیند و آواز بخواند جاسازي شده تا ستاره روي آن

.شده تا فضولـات در آن جمع شود قفس یک ظرف سفالی تعبیه

  .قفس راحتی استدر کل 

و دانستن آن هم  ستاره نمیداند که چگونه به این قفس آمده

البته ستاره حق دارد که به . هیچوقت برایش مهم نبوده است

 .گذشته فکر نکند چون اگر هم فکر کند چیزي به خاطر نمیآورد



و در طی این مدت  از وقتی یادش میآید همیشه در این قفس بوده

  .بین او و سرهنگ انس و الفتی عجیب به وجود آمده است

ساعت هفت و نیم صبح زمانیست که سرهنگ براي صبح بخیر 

و ستاره نیز بنا به . گفتن و نظافت قفس به سراغ ستاره میرود

عادت یا غریزه، ساعت بیولوژیکی خود را طوري تنظیم کرده که 

سرهنگ  دیدنبا  ه بیدار شود،ن زمان، از خواب شباندر همی

  .شروع به جست و خیز میکند و آواز میخواند

سرهنگ (با مشاهده ستاره، لبخندي بر لب سرهنگ پیر مینشیند 

بسیار کم لبخند میزند چرا که معتقد است اگر لبخند بزند 

 صرفپس از آن ستاره خانم مشغول ) !ها پررو میشوند همسایه

مانند عاشقی که به معشوقش ه اش شده و سرهنگ نیز صبحانه

ستاره از این نگاه طولـانی . کندمی نگاهبه او  خیره میشود

خیره شدن به غذا خوردن به نظرش . سرهنگ خوشش نمیاید

اما نمیتواند سرهنگ را مجبور کند . دیگري، نشانه بی ادبی است

ستاره که جاي خود دارد، در ارتش نیز (از اینکار دست بکشد

اوایل !) سرهنگ را مجبور به انجام کاري کندکسی نمیتوانست 



 اما به مرور عادت کرد و تصمیم گرفت. آزارش میداد ادبیاین بی 

  !کند سرهنگ پشتموقع صرف صبحانه  به 

در این . تمام این تشریفات راس ساعت هشت و نیم تمام میشود

زمان سرهنگ به بیرون از خانه رفته، یک روزنامه خریده و به اتاق 

اما اجازه .اش را بخواند روزنامه و خلوت ه میرود تا در آرامشمطالع

اش تنها بگذاریم و برگردیم به سراغ  دهید سرهنگ را با روزنامه

  .ستاره خانم

زندگی یکنواخت و کسل کننده ستاره بعد از صبحانه تازه شروع 

هر روز ستاره با این امید که امروز با روزهاي قبل فرق . میشود

اما پس از آنکه سرهنگ آشپزخانه را . ب بیدار میشوددارد از خوا

ترك میکند متوجه میشود که امروز نیز روزیست مانند روزهاي 

امروز هوا آفتابیست و  مثال قبل و تنها تفاوتی که دارد اینست که

  .دیروز هوا بارانی بود

آسمان آرام و خالی از . ستاره از پنجره نگاهی به بیرون میاندازد

هاي قفس میاندازد و شروع  ستاره نگاهی به نرده. ایستهر جنبده

تک تک . پنجاه و دو نرده زرد و سفید. ها میکند به شمردن آن



ها را میشناسد و حتی چشم بسته نیز میتواند تشخیص دهد  آن

ستاره قفسش را خیلی دوست  .که جاي هر نرده دقیقا در کجاست

در این . خود میداند تنها چیزیست که آن را واقعا متعلق به. دارد

هاست  همه چیز متعلق به آدم. ها صاحب چیزي نیستند دنیا قناري

ستاره این . ها هر چه را بخواهند به دیگران میبخشند و آن

  .اما برایش اهمیت ندارد. موضوع را میداند

ولی بعد پشیمان . ستاره از میله بالـایی به روي میله پایینی میپرد

 جايبه نظرش آنجا (ه بالـایی برمیگردد میشود و دوباره به میل

بعد به فکر فرو میرود و خاطرات سه روز ) !بهتري براي تفکر است

  .پیش را مرور میکند

سرهنگ هر ماه دو بار . سه روز قبل، موعد ویزیت ستاره خانم بود

در روزهاي دهم و بیست و پنجم، ستاره را نزد دامپزشک میبرد تا 

سرهنگ، پزشکان را شیاد میداند و به  البته(او را معاینه کند 

این ) !هاست به هیچ پزشکی مراجعه نکرده همین خاطر سال

چراکه در . معاینات پزشکی تنها سرگرمی لذتبخش ستاره است

هاي دیگر را میبیند و از دیدن همنوعان  مطب دامپزشکی، قناري

ها آواز میخواند و با هم مطب دامپزشک  با آن .خویش لذت میبرد



 صداي اعتراضچاره را روي سرشان میگذارند طوریکه در نهایت بی

دوست  ها ستاره حتی با یکی از آن قناري. دامپزشک بلند میشود

است و  ویولتیک قناري صورتی رنگ که اسمش . استشده 

. قفسش در مطب دامپزشک در کنار درب خروجی قرار دارد

میکند و نگاه  ویولتستاره هربار به مطب میرود اول به قفس 

سپس هر . در همانجا میبیند شاد میشود شکلوقتی او را به همان 

دو با هم شروع به خواندن آواز میکنند و در اینکار با هم رقابت 

ها باعث شده که سرهنگ و دامپزشک با هم  رفتار قناري. میکنند

صمیمی شوند و هربار سرهنگ مدت بیشتري را نزد دامپزشک 

  .میگذارند

این دفعه که به مطب دامپزشک رفتند خبري از  بدبختانه اما

ها و اشارات سرهنگ و  ستاره از لـابلـاي حرف. نبود ویولت

عزیزش را  ویولت، بدذات گربه دامپزشک متوجه شد که یک

و این موضوع از آن زمان تاکنون فکر ستاره را  خورده است

  .مشغول کرده است

. دیگر آواز نمیخواند .ستاره با شنیدن این خبر عزا گرفتدر ابتدا 

اما بعد . اعتصاب غذا کرد و حتی تصمیم گرفت که آب نیز نخورد



بنابراین اعتصاب خود  !که اگر آب نخورد از بین میرود شدمتوجه 

سرهنگ با مشاهده تغییر  !را به اعتصاب غذاي خشک تبدیل کرد

هر روز ستاره را نزد دامپزشک . رفتار ستاره خیلی نگران شد

که ستاره خانم  داددامپزشک به او اطمینان خاطر  میبرد اما

مشکلی ندارد و احتمالـا فقط غذایش را دوست ندارد و سرهنگ 

اما مشکل ستاره غذا نبود . باید غذاي دیگري براي او تهیه کند

  .انباشته شده بودند شبلکه سوالـات زیادي بود که در ذهن کوچک

یک گربه را در  تویولچرا  :ستاره دایم از خودش سوال میکرد

؟ چرا گربه بودقفسش راه داد؟ چرا با سر و صدا کمک نخواسته 

چرا دنیا اینقدر قناري میخورند؟  ،ها چرا گربهرا خورد؟  ویولت

هایش پیدا  رد پاسخی براي سوالکمیاما هرچه فکر بیرحم است؟

  .درسیمیاي ن به نتیجه و کردمین

ترین دوستش خیلی بابت از دست دادن نزدیک اوایل ستاره

بعد  اما .برایش سخت بود که این فاجعه را هضم کند .دار بود غصه

به قول سرهنگ نباید . تصمیم گرفت که عزاداري را کنار بگذارد

بنابراین دست از اعتصاب غذا  .بیش از این انرژي منفی تولید کند



و سرهنگ پیر ) البته گرسنگی هم به او فشار آورده بود(برداشت 

  .کردرا خوشحال 

را از  ویولتسعی میکند خاطره . ستاره نفس عمیقی میکشد

نباید باز آن را . امروز کمی حالش بهتر است .ذهنش پاك کند

هوا صاف است و . ستاره دوباره به آسمان نگاه میکند .خراب کند

ابرها در  .در آسمان خودنمایی میکنند ي آبی رنگابرهاي زیبا

خطی سفیدرنگ که متعلق . اندکنار هم شکل قلبی را ایجاد کرده

به سوخت خروجی یک هواپیماي جت است مانند تیر عشقی بر 

ها  در دوردست .ستاره به آن خیره میشود. مینشیند يقلب ابر

  میآید؟آیا امروز: ستاره از خود میپرسد .اي اوج میگیرد پرنده



. ستاره اعتراف میکند که در زندگیش چیزي کم و کسر ندارد

در . ات رفاهی که نیاز دارد را سرهنگ فراهم میکندهرنوع امکان

اي  آشپزخانه خانه سرهنگ، امنیت کامل دارد و دست هیچ گربه

کشی خطرناك هاي محل، از ترس کش گربه(به او نمیرسد 

سرهنگ هر ). !خانه او نزدیک نمیشوند دیوار سرهنگ حتی به

ره را مانند هفته دوبار او را براي گردش به بیرون خانه میبرد و ستا

احساس  ها، ستاره ایناما با وجود همه . دختر خودش دوست دارد

  .یک چیزي در زندگیش کم دارد میکند

به متاسفانه ستاره بارها و بارها به این موضوع فکر کرده اما 

که  میداند که یک چیزي وجود دارد. اي نرسیده است نتیجه

آن چیست دقیقا نمیداند  اما .تکمیل کننده خوشبختی اوست

فقط از یک موضوع اطمینان  .اش نکرده است چون هنوز تجربه

تا زمانیکه این چیز در زندگیش نباشد او به خوشبختی . دارد

گذاشته است و در  عشقستاره اسم این چیز را .واقعی نمیرسد

سیدن به آن صبح را به شب میرساند و شب را صبح آرزوي ر

  .میکند



در  عشقمیداند که اگر . یکندفکر م عشقستاره تمام روز به 

هدف زندگی و  عشق،. زندگیش باشد به آرامش واقعی میرسد

  .مقدس استتنها دلیل زنده بودن اوست و برایش

ساختن شعر و ترانه براي  صرفروز بیشتر وقت خود را  طول در

.ها را میسراید میکند و سپس با صداي زیباي خود آن عشق

شعرش و آهنگی که با آن شعر ستاره در انتخاب کلمات براي (

ملـاحظگی در  به نظرش هرگونه بی. میخواند خیلی حساس است

این مورد توهین به عشق محسوب میشود و گناهیست 

کار طاقت فرساي شعر سرودن و آواز خواندن، )!نابخشودنی

اینکار آنقدر برایش لذتبخش است . سرگرمی محبوب ستاره است

اشک شوق از  اختیاربی ،دنآواز خوان حینبرخی مواقع  که

ها را دید  سرهنگ اول بار که این اشک(جاري میشود  چشمانش

  !)فکر کرد ستاره آب مروارید گرفته است

میداند که چگونه به  او. خانم در رویاها زندگی نمیکند البته ستاره

با وجود آنکه . او به سرهنگ امیدي ندارد. دست پیدا کند عشق

ت میکند و مهربان است اما کسی نیست سرهنگ به او بسیار محب

پیر ساخته  اینکار از سرهنگ. را به ارمغان میآورد عشقکه برایش 



البته خداي ناکرده نه به این خاطر که پیر است بلکه به (نیست 

ستاره و )!نبرده است و احساسات نظرش سرهنگ بویی از عشق

  .چشم امیدش به کس دیگریست

 موجودغان میآورد یک را برایش به ارم عشقکسی که 

ستاره خیلی (حمل عشق نیاز به باربري توانا دارد  .استثناییست

استفاده کند اما  "باربر"سعی کرد از کلمه دیگري به جاي 

. گنجینه لغاتش به او اجازه نداد که کلمه دیگري را پیدا کند

که در  عهد بستخود  با اما. از این بابت خیلی متاسف شد ستاره

و کلمه مناسبی پیدا  تهیه کندیک فرهنگ لغت  اولین فرصت

را  عشقیک قناري زیبا و شجاع است که لیاقت او ! بله)!کند

عشق را به دست ستاره او کسی است که ماموریت دارد . دارد

 ،این باربر رویایی .فقط او شایسته این کار بزرگ است. برساند

هر کس و  نباید دچار وسوسه شود و بار گرانقدرش را در اختیار

ناکسی قرار دهد بلکه او و بارش فقط و فقط باید متعلق به ستاره 

 اوو البته ستاره نیز با کمال میل خودش را در اختیار . باشند و بس

  .میگذارد و حتی حاضر است جانش را نیز فدا کند



چه . آه چه فرخنده روزیست آن روز که او به وصال عشقش برسد

باربرش را به آغوش بکشد و او  فرخنده ساعتیست آن ساعت که

هاي مقدسی است آن  چه بوسه. را غرق در هزاران بوسه کند

  .ها هاي مقدسی است آن لحظه و چه لحظه. ها بوسه

ور میشود تمام امور دیگر زندگی  وقتی ستاره در این افکار غوطه

گاهی اوقات چنان در رویاهاي . معنا میشوند برایش پوچ و بی

که حتی متوجه حضور سرهنگ نمیشود   شیرینش غرق میشود

در این مواقع سرهنگ فکر میکند ستاره خودش را لوس کرده (

. محل نمیگذارد ستارهبه تلـافی میکند و  است و به همین خاطر

و وقتی رشته افکارش به دست ) !ستا هرحال او یک نظامی در

سرهنگ بریده میشود زود عصبانی شده و از سرهنگ و تمام 

که  هستند ها خیلی احمق به نظرش آدم. ش میآیدها بد آدم

وقتشان را با کارهایی مانند خریدن نان از نانوایی و روزنامه 

زشترین معناي خواندن تلف میکنند در حالیکه زیباترین و باار

است که او در تب و تاب رسیدن به آن  زندگی همان عشق

بح البته عصبانیت ستاره از سرهنگ موقتی است و ص. میسوزد

  .روز بعد همه چیز را فراموش میکند



 خیالکرد که تصویري از این باربر قهرمان را در  سعیستاره بارها 

به او بسیار زیبا و با وقار است  تصویر به نظرش. کند تجسمخود 

هاي  وقتی در آسمان پرواز میکند بال. طوري که در ذهن نمیگنجد

هاي  ش مانند بالهای بال. زیبایش در زیر نور خورشید میدرخشند

ها به  عقاب باشکوه و پرتوان است تا ستاره بتواند در سایه آن

در  !منقار زیبا و خوش ریختش همتا ندارد. آرامش واقعی برسد

چشمان سیاهش غرور و اعتماد به نفس موج میزند و نگاهش 

او براي دشمنان، قوي و شجاع و براي . انگیز است عاشقانه و هوس

او باید بتواند از ستاره در . اي، رام و مطیع استستاره مانند بره

و (. مراقبت کندمقابل بدخواهانش که در طبیعت کم نیستند

 خانم که به ستاره چران همسایه است ها گربه چشم بزرگترین آن

وقت از باید برده و مطیع عشق باشد و هیچ او) !نظر خاصی دارد

قتی ر و موعشق که امري زودگذ آخر. باربري آن خسته نشود

نیست بلکه احساسی جاودان است که تا لحظه مرگ باید پایدار و 

  .قوي بماند و حتی هر روز قویتر شود

خیلی فکر کرد و در نهایت عاشقي این ستاره در مورد رنگ پرها

چه رنگی  پرها به این نتیجه رسید که برایش مهم نیست که



بدون  حتی از خودش بدش آمد که چرا به این موضوع. دنباش

به نظرش عشق امریست که به احساسات . اهمیت فکر کرده است

چراکه در این . مربوط میشود و نباید آن را با مادیات درآمیخت

صورت عشق تبدیل به امري مادي میشود و ارزش خود را از 

د براي ستاره فرقی نبه هر رنگی که باش پرها.دست میدهد

  ).!بهتر استد نباشاگر آبی به نظرش البته(نمیکند 

ستاره تصمیم میگیرد شعري زیبا را که بخش  بعد از این افکار لذت

چند وقتیست براي آن تصنیفی ساخته با صداي دلنشینش 

سعی میکند افکار پریشانش را سر و سامان دهد و تمرکز  .بخواند

و  کردهصدایش را صاف  لحظه اي مکث میکند و سپس. گیرد

  :شروع به خواندن میکند

  عشقآه اي 

  بارها از خود پرسیدم

  چرا با من بیگانه هستی؟

  و هربار پاسخ شنیدم



  آیا به راستی

  !دیوانه هستی؟ یک تو

  عشق محتاج جنون است

  مانند یک بت

  قربانی و خون است دنبال

  عشق از تو دور است اگر

  بدان که هنوز شایسته نیستی

  پرواز خواهد کردعشق به سویت 

  آنگاه که بداند

  لـایقش هستی

 .شعر که به اینجا رسید اشک در چشمان ستاره حلقه بست

چهره معصوم . زیباییش در زیر نور صبحگاهی دوچندان شده بود

 اما. را به سمت پنجره برگرداند تا آسمان زیبا را ببیند و جذابش



اربر در پشت پنجره یک ب .ناگهان چشمانش از تعجب گشاد شد

  !آبی رنگ به او خیره شده بود



به یک قناري آبی رنگ افتاد که  ستاره چشم ودن شعر،پس از سر

ستاره نمیدانست که . نگاه میکرد در پشت پنجره آشپزخانه به او

کیست و از کجا آمده و چه مدت است که مشغول دید  غریبهاین 

به  به این قناري آبی حسی عجیبنسبت  در دلش اما. زدن است

این غریبه  نهاست منتظر آمد احساس کرد که مدت. وجود آمد

نمیدانست  .و اطمینان داشت که بدون او نمیتواند زندگی کند بوده

و در تعجب بود که تا پیش از  که تاکنون کجا بوده و چه میکرده

  .کرده استمیاین بدون وجود او چگونه زندگی 

 ستاره خانم شدید شد و احساس کرد که ببه ناگاه ضربان قل

. و در هوا سیر میکنداز روي میله قفس بلند شده پاهایش

دلش . نمیتوانست چشمانش را از قناري آبی رنگ برگرداند

چراکه . میخواست تا پایان عمر همانجا بنشیند و به او نگاه کند

همانجا ایستاد و بدون توجه به  .لذتی والـاتر برایش متصور نبود

  .زمان و مکان، به باربرش خیره شد

تا با این  یاي خویش رها کنیمستاره خانم را در رو اما اجازه دهید

که اینچنین زندگی آرام و بی دغدغه ستاره را  ناشناسقناري 

  .هم ریخت بیشتر آشنا شویمدر



اي  که خانه و کاشانه استو آزاد قناري آبی یک قناري سرگردان

 دیمیآهرجا که خوشش . دنمیکو به نقاط مختلف سفر  درندا

آنجا را  دنزبش را و هروقت که محل زندگیش دل دنمیکاقامت 

و هدفش در زندگی،  دارداو آزادیش را خیلی دوست  .دنمیکترك 

  .استآزاد بودن و آزاد ماندن 

سریع دوستانی  میرودو هرجا  استقناري آبی خیلی اجتماعی 

و به همین خاطر دوستان صمیمی زیادي  میکندبراي خود پیدا 

یار لذت قناري آبی از مصاحبت و پرواز با دوستانش بس. دارد

  .ندارددر زندگیش چیزي کم و کسر  میکنداحساس  میبرد و

را  شحسرت که همگان، گی قناري آبی از آن نوع زندگی هاستزند

میخورند، فیلمسازها زندگی قهرمانان فیلم هاي خود را شبیه آن 

هاي خود را از شخصیت هاي خیالی کتاب  ،نویسندگان میسازند و

  .آن الگوبرداري میکنند

ن قناري آبی همیشه این موضوع را به او تذکر میدادند و دوستا

خوشبختیش را گوشزد میکردند و به او هشدار میدادند که مبادا 

در دام بیفتد و این زندگی خوب و خوش و رویایی را از دست 



قناري آبی نیز به حرف هاي آنان گوش میکرد و با سفر به . بدهد

و به خودش و شیوه  نقاط گوناگون به تجربیات خود میافزود

اما با این وجود قناري آبی نیز حس میکرد . زندگیش افتخار میکرد

  .چیست گرچه نمیدانست آن. دارد در زندگیش چیزي کم

هر بار که این احساسش را با دوستانش در میان میگذاشت و از 

د با جواب هاي تکراري آنان کمک میخواست تا او را راهنمایی کنن

 مستی... !خوشی زده زیر دلت :از قبیل یهای جواب. مواجه میشد

 شتم یک روز،رزو دامن آ... گه از زندگیت چی میخواي دی... !بابا

از این فکرا ... ناشکري نکن ... ، مثل تو زندگی کنم فقط یک روز

  ...بیا بیرون و 

از احساسش اطمینان . قناري آبی با این حرف ها قانع نمیشد

ولی از آنجا که کسی نبود که . دارد داشت و میدانست که مشکلی

شرایطش مشابه او باشد در نتیجه نمیتوانست براي حل مشکل از 

  .کسی کمک بگیرد

آرزو . مدت ها گذشت و قناري آبی نتوانست مشکلش را حل کند

داشت همدمی را پیدا میکرد که در اینجور مواقع مشکلـاتش را با 



یارش باشد و موقعیکه کسی که . در میان بگذارد و کمک بگیرد او

اطمینان داشت که . باشد در جوارشغم و غصه به سراغش میآید 

دیگر  داشته باشداگر همدمی راستین و یاري مهربان در کنارش 

و دست در دست ا.نخواهد کرد ي احساسدر زندگیش کمبود

و با هم و در کنار هم تا دوردست ها پرواز خواهند  گذاشت واهدخ

یی خواهند رفت که پاي هیچ موجودي بدانجا به سرزمین ها. کرد

نرسیده و آنچنان زندگی خواهند کرد که همگان در آرزوي آن 

  .باشند

قناري آبی پس از مدت ها تفکر و حساب و کتاب، تصمیم گرفت 

. که موقتا از سرگردانی بیرون آید و به دنبال یک همدم بگردد

بنا کرد و به  یک آشیانه ،کی خانه سرهنگیبنابراین در همان نزد

  . جستجو پرداخت

ع فر آن روز به طور تصادفی پس از یک پرواز طولـانی براياز قضا 

و  به ایوان پنجره آشپزخانه خانه سرهنگ نزدیک شد خستگی

اما با شنیدن آوازي زیبا . دتصمیم گرفت روي آن بنشین

متوجه شد که منبع  کنکاشخستگیش را فراموش کرد و پس از 



جره است و این چنین بود که چشمش به ستاره صدا از پشت پن

  .خانم افتاد

زیبایی وصف نشدنی حسن و قناري آبی مجذوب آواز دلنشین و 

پس از تمام شدن آواز، قناري آبی و ستاره خانم . ستاره خانم شد

ها در همین  ها ساعت آن. به یکدیگر خیره شدندچشم در چشم 

 و! که پلک بزنند ده بوو حتی یادشان رفت وضعیت باقی ماندند

که فکر میکرد قناري آبی (نبود شاید اگر حمله گربه همسایه

تا آخر عمر به همین ) !پرواز کردن بلد نیست و شکار آسانی است

  .وضعیت باقی میماندند

اما حمله ناگهانی گربه که با جیغ ستاره خانم توام شد باعث شد 

  . که قناري آبی به خود بیاید و فرار کند

، احت و خشمگین از دست گربه بد ذاتخانم، غمگین و نارستاره 

دور شدن قناري آبی را تماشا کرد و آنقدر به این کار ادامه داد تا 

لبخندي زد و غرق در   .دیگر رد او را در پهنه آسمان گم کرد

احساس . شوري عجیب در خود حس میکرد .شد افکار شیرینش



ي آن آتش خواهد در شعله ها میکرد درونش آتش گرفته و او

  .که با تمام وجود خواهانش بود گرمایی حیات بخش. سوخت

یک  ماجرانکند این . ذهنش آمدبه  وحشتناك ناگهان فکرياما 

به . او بیدار است! نه. دوباره باز کرد. چشمانش را بست؟باشدرویا 

به جز . یز سر جاي خودشان بودندچهمه . دور و برش نگاه کرد

  .ود و معلوم نبود آیا برمیگردد یا نهاو رفته ب. باربرش

  



غذا . بر ستاره گذاشت زیادي تاثیر ،دیدار با قناري آبیاولین 

. میلی به آواز خواندن نداشت و دچار بی خوابی شده بود. نمیخورد

سرهنگ به ناچار ستاره خانم را نزد دوست دامپزشکش برد و او 

در . تشخیص دهدستاره را  بیمارينیز هرچه معاینه کرد نتوانست 

حینی که سرهنگ و دامپزشک با یکدیگر مشورت میکردند که 

ی تحقیرآمیز به آن دو ، ستاره با حالتاز کجاستببینند مشکل 

به ! واقعا چقدر این انسان ها نادانند: نگاه میکرد و با خود میگفت

رك نمیکنند و از دیدن هیچ وجه عظمت یک عشق حقیقی را د

  .آن عاجزند

با ستاره بود چراکه سرهنگ و دامپزشک احتمال  در واقع حق

هرنوع بیماري، از آنفوالنزاي مرغی گرفته تا تب عفونی را در نظر 

جه از حل مشکل ستاره گرفتند، به جز بیماري عشق و در نتی

  !عاجز ماندند

ستاره در مورد بازگشت . اما مشکل بزرگ ستاره چیز دیگري بود

به . ت که او دوباره برمیگرددمیدانس. قناري آبی نگرانی نداشت

نیروي عشق ایمان کامل داشت و اطمینان داشت که آن نیرو 

. چنان قدرتمند است که قناري محبوبش را به نزدش برمیگرداند



اما نگرانی ستاره از بابت هدیه اي بود که میخواست به عشقش 

او در . ستاره هرچه فکر میکرد چیزي به ذهنش نمیرسید. بدهد

که حاضر بود با کمال میل آن را با (به جز یک قفس این دنیا 

تصمیم داشت هر طور . چیز دیگري نداشت) !تقسیم کند محبوبش

  .بر توانایش ثابت کندرشده با یک هدیه، عشقش را به با

آیا باید مشکلش . به دور و برش نگاهی کرد و غرق در افکارش شد

. کمک کندرا با سرهنگ در میان میگذاشت؟ شاید او میتوانست 

از او . دور او را باید خط کشید! سرهنگ کجا و عشق کجا. اما خیر

  پس چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ !بخاري بلند نمیشود

او در چه مورد استعداد داشت؟ . ناگهان فکري به ذهنش رسید

. پاسخ همین است. هنرش در چه بود؟ شعر سرودن و آواز خواندن

و . ن زیباتر در عمرش نسروده باشدباید شعري زیبا بسراید که از آ

و این هدیه  .آن را با صدایی دلنشین براي قناري آبی بخواند

  .ایست در خور عشق پاك و آتشینش

تصمیم گرفت اول غذایش را . با این فکر بکر، ستاره شادمان شد

سرهنگ و دامپزشک از این تغییر رفتار (بخورد تا فکرش باز شود 



روز و حتی  اوقات و سپس تمام!) شدندناگهانی ستاره حیرت زده 

  .شعرش اختصاص دهدسرودن شب را به

پس از سه روز و دو شب تالش بی وقفه، کار طاقت فرساي سرودن 

در این مدت ستاره از صمیم قلب دعا میکرد . شعر به پایان رسید

که قناري آبی به این زودي بازنگردد تا او بتواند شعرش را به پایان 

سر و کله  چهارمقضا دعایش مستجاب شد و روز برساند و از 

  .قناري آبی پیدا شد

روز چهارم با درخشش حیات بخش خورشید آغاز شد که نوید 

ابتدا چرخی در اطراف آپارتمان قناري آبی. عشقی نو را میداد

نیست روي ایوان  بدذات سرهنگ زد و وقتی دید خبري از گربه

رهنگ در آشپزخانه اما چون دید س. پنجره آشپزخانه نشست

است خود را در پشت پنجره پنهان کرد و منتظر فرصت مناسب 

  .شد تا حرف دلش را به ستاره خانم بگوید

از آن روزي که قناري آبی ستاره خانم را دیده بود یک دل نه بلکه 

اما از آنجا که جرات نمیکرد عشقش را . صد دل عاشق او شده بود

منطقه برود و دیگر پشت سرش  ابراز کند تصمیم گرفت که از آن



چندبار خواست این تصمیمش را عملی کند اما . را نگاه نکند

در نهایت به این نتیجه رسید که . نتوانست از ستاره خانم دل بکند

تصمیم . نیست بدون آنکه امتحانی کرده باشد از آنجا برود صحیح

گرفت حداقل یکبار که شده عشق خود را با ستاره خانم درمیان 

  . بگذارد و اگر پاسخش منفی بود براي همیشه از آنجا برود

همانطور که گفتیم قناري . باري اجازه دهید به داستان برگردیم

فرصت مناسبی  تا آبی پشت ایوان پنجره آشپزخانه پنهان شد

. قناري آبی مخفیانه نگاهی به داخل آشپزخانه انداخت. پیدا کند

بحانه اش بود و سرهنگ ستاره خانم در قفسش مشغول خوردن ص

اگر قناري آبی . اما مشکلی وجود داشت. نیز تماشا میکرد

میتوانست ستاره خانم را راضی کند که با وي همراه شود چگونه 

باید ستاره را از قفس بیرون بیاورد؟ قناري آبی نگاهی به در قفس 

. از اینگونه قفس ها در طول سفرهایش زیاد دیده بود. انداخت

بسیاري را دیده بود که در قفس هایشان با حسرت،  قناري هاي

  .میشدندگر پرواز او را نظاره 

از آنجا که قناري آبی خود قناري آزادي بود دوست داشت که همه 

به نظرش تا وقتی یک قناري آزاد نباشد و . قناري ها را آزاد ببیند



خوشبختی واقعی را  آزادانه در آسمان پرواز نکند هرگز طعم

 شدر قفس هم قطارانو او با اندوه فراوان، براي . چشیدنخواهد 

برایشان کاري  نمیتواندگرچه خود نیز میدانست که. غصه میخورد

  .بکند

حاضر بود روزها بلکه  در صورت لزوم. اما ستاره خانم استثنا بود

ماه ها آنجا بماند تا راهی براي بیرون کشیدن ستاره از قفس پیدا 

  .دهدمثبت ه به عشقش پاسخ البته به شرطی ک. کند

پس از آنکه سرهنگ آشپزخانه را ترك کرد، قناري آبی موقعیت 

ستاره . را مناسب دید و از پشت ایوان پنجره با احتیاط بیرون آمد

خانم تا چشمش به قناري آبی افتاد شروع به جست و خیز کردن 

قناري آبی که این . کرد و برق شادي از چشمانش زبانه کشید

به نفس بیشتري یافت و جلوتر آمد  را مشاهده کرد اعتمادحرکات 

آماده میکرد تا  و به ستاره خانم خیره شد که در آن لحظه خود را

  :ستاره این چنین شروع به خواندن کرد. آوازش را بخواند

  بیا تا دست یکدیگر بگیریم

  کنار هم صمیمانه بشینیم



  عاشقانهقصه هايبخوانیم

  بریزیم طرحی از نو شادمانه

  کآن دوران غم آخر سر آمد

  بده مژده که یارم از در آمد

  بگو اي یار که این خواب و خیال نیست

  سن و جمال نیستحبگو عشق برده 

  نگهبانیم در پستوي خود راز

  شویم خوشبخت و آزاد و سرافراز

م قناري آبی که از شنیدن آواز زیباي ستاره به وجد آمده بود باز ه

. جلوتر آمد و با کمال ادب و احترام به ستاره خانم سالم کرد

قناري آبی از شعر . ستاره خانم هم در کمال حجب و حیا پاسخ داد

و آواز زیباي ستاره به تعریف و تمجید پرداخت و از زیبایی و 

جذابیت او سخن گفت و ستاره خانم را بسیار شاد و خوشحال 

ریب به دو ساعت دل و قلوه نتیجه آن شد که پس از ق.  کرد



گرفتن از یکدیگر، آندو از عشق هم مطمئن شدند و تصمیم 

گرفتند که در اولین فرصت ممکن با یکدیگر به سرزمینی 

دوردست که قناري آبی وصف آن را کرده بود بروند و در کنار هم 

  .تا آخر عمر با شادي زندگی کنند

د عمر خود را در قناري آبی در این باره میگفت که ستاره نبای

به سو باید در پهنه آسمان ها پرواز کند و از این قفس تلف کند و 

ستاره خانم که محو این سخنان  .و آزاد و رها باشدآن سو برود 

دلچسب و شیرین شده بود گفت که میترسد در بیرون از قفس 

اما . و مخصوصا از گربه همسایه هراس دارد امنیت نداشته باشد

ل داد که همیشه در کنار ستاره خانم بماند و لحظه قناري آبی قو

  .اي او را ترك نکند و هرجا برود او را با خود ببرد

پس از آنکه آندو هماهنگی هاي الزم را انجام دادند قرار گذاشتند 

که ستاره خانم لوازم و بار سفر را جمع کند و قناري آبی فردا 

و  باز کند بیاید و با کمک یک تکه چوب، درب قفس راصبح

 .و آن دو به سرزمین رویایی خود سفر کنند ستاره را آزاد کند

همچنین تصمیم بر این شد که سرهنگ را از ماجرا باخبر نکنند 

  .چرا که احتمال میدادند وي مانع کارشان شود



ستاره خوشحال و سرمست از اینکه قرار است فردا براي همیشه 

قی که قرار بود اتفا. دقفسش را ترك کند نتوانست آنشب بخواب

حتی در رویاهایش نیز نمیتوانست تصور کند و فردا رخ دهد را 

. اکنون باورش نمیشد که به این راحتی به آرزویش رسیده است

چنین خوشبختی بزرگی برایش متصور نبود و به همین خاطر 

حسی در درونش میگفت . که مشکلی وجود دارد اطمینان داشت

شته است و در هضمش دچار مشکل خواهد که لقمه اي بزرگ بردا

تمام  او. ستاره با این افکار پریشان دست و پنجه نرم میکرد .شد

  .شب را نخوابید



گشت در حالیکه باز روز بعد، قناري آبی طبق قولی که داده بود 

بعد از ساعتی سعی و . در منقار داشتشاخه اي خشکیدهتکه

به محض باز . را باز کند تالش، باالخره موفق شد درب قفس ستاره

شدن درب قفس، ستاره خود را به آغوش قناري آبی انداخت تا 

قناري آبی نیز پاسخش را داد و . زحمات او را صمیمانه جبران کند

  . براي لحظاتی معلوم نبود آن دو در زمین هستند یا در آسمان

گفت که هرچه زودتر  قناري آبیبه خود آمد و به  ستارهدر نهایت

س را ترك کنند بهتر است چرا که ممکن است سرهنگ سر قف

که آماده سفر بود موافقت  قناري آبی. برسد و مانع کارشان شود

  .براي اولین بار در عمرش از قفسش بیرون آمد ستاره کرد و

 اما مگر کسی که تمام عمرش در قفس زندگی کرده پرواز میداند؟

پرواز کند موفق ستاره خانم هرچه سعی کرد  !زهی خیال باطل

در نتیجه  .پرهایش توانایی لـازم براي اینکار را نداشتند .نشد

  .ناچار شد با پرش هاي کوتاه خود را به ایوان پنجره برساند

قناري آبی که این مشکل را پیش بینی نکرده بود ناگاه احساس 

اگر ستاره نتواند پرواز کند فاجعه. کرد درونش خالی شده است



درونش شعله هاي عشق  در که از آنجااما . ران بوداي غیرقابل جب

زبانه میکشید به ستاره خانم چیزي نگفت و تصمیم گرفت در 

  .اولین فرصت ممکن، به او راه و رسم پرواز را بیاموزد

نمیتواند پرواز کند ناگهان بغضش شکست و  فهمیدستاره که 

نی و این یک مع. او نمیتوانست پرواز کند. شروع به گریه کرد

  .همه رویاهایش بر باد رفته بودند. داشت

و به او قول  قناري آبی تمام تالش خود را کرد تا ستاره را آرام کند

داد که با وجود این پیشآمد، ستاره را تنها نمیگذارد و تمام تالش 

بعد از قول هاي . خود را میکند تا به ستاره پرواز کردن را یاد دهد

زش هاي زیاد، باالخره ستاره خانم آرام مکرر قناري آبی و ناز و نوا

سپس تصمیم بر آن گرفتند که تا وقتی ستاره پرواز کردن را . شد

یاد بگیرد هردو جست و خیز کنان، روي زمین به راه خود ادامه 

  .دهند

دو قناري عاشق داستان ما، آن روز تا غروب در کنار هم با شادي 

کتشان کم بود و از و نشاط راه رفتند اما از آنجا که سرعت حر

براي راه رفتن  ها چون اصولـا قناري(طرفی خسته شده بودند 



تصمیم گرفتند که شب را در زیر یک خودرو که ) اندخلق نشده 

  .در کوچه اي پارك شده بود اتراق کنند

روزهاي بعد نیز به همین ترتیب گذشت و قناري هاي داستان ما، 

ام روز را به راه رفتن خوشحال و شاد و امیدوار به آینده، تم

  .میگذراندند و شب ها نیز زیر خودرویی استراحت میکردند

هر روز قناري آبی براي لحظاتی ستاره را ترك میکرد تا به دنبال 

در این لحظات بود که ستاره به شدت احساس . تهیه غذا برود

تنهایی میکرد و چندبار تصمیم گرفت که از قناري آبی بخواهد او 

و حتی یکبار نیز تصمیمش را به اجرا  راه خود ببردرا نیز هم

اما قناري آبی گفت که چون ستاره نمیتواند پرواز کند در . گذاشت

نتیجه نمیتواند با وي بیاید وگرنه او بسیار خوشحال خواهد شد 

با این وجود دل نازك ستاره خانم  .که ستاره را همراه خود ببرد

  . نمیآوردگرچه به روي قناري آبی . غمگین شد

در برخی از ساعات روز نیز ستاره با کمک قناري آبی به تمرین 

بدین ترتیب که ستاره به زحمت خود را روي . پرواز میپرداختند

البته اگر (سقف خودرویی میکشاند و از آن بالـا پرواز میکرد 



و دردي  سریع یاز گذاشت چرا که با سقوطوبتوان روي آن اسم پر

وایل هردو با شور و شوق این تمرین ها را ا) !همراه بود شدید

به تدریج که میدیدند پیشرفتی در کارشان  ادنبال میکردند ام

  .ناامید شدندحاصل نمیشود

به وضوح مشکلی که پیش پایشان ناري آبی که واقع بین تر بود ق

سرعت حرکتشان بسیار کم بود و اگر . بود را به چشم میدید

رفتن به سرزمین رویایی  یآموختردن را نمرواز کپقناري آبی 

  .بودنچیزي جز خواب و خیال 

یک  در کمیناز سوي دیگر قناري آبی از خطرات احتمالی که 

و چندي نگذشت که ثابت شد . هراس داشت بودیقناري زمین

  .حق با قناري آبی است

روي دیگر  ،دنیاي بیرحمروز بعد از فرار قناري ها از قفس،  چند

گربه اي گرسنه که از قضا در همان سر و کله . خود را نشان داد

که قناري ها در زیر یکی از خودروهایش  سکونت داشت اي کوچه

چشمش به گربه افتاد  آبی تاقناري . پیدا شداستراحت میکردند



که نمیتوانست پرواز کند  خانم پرواز کرد اما ستاره به طور غریزي

  . جست و خیز کنان پا به فرار گذاشت

فکر میکرد بال هاي ستاره شکسته و نمیتواند پرواز کند گربه که 

و ستاره را با پنجه  بردبا بیشترین سرعت ممکن به سمتش حمله 

ستاره که در کمند گربه چشمان . هاي نیرومند خود اسیر کرد

 از شدت ترس و هیجان از حدقه بیرون زده بود و او اسیر شده بود

ر قناري آبی که در آن اگ حتی یاراي تکان خوردن نیز نداشت و

براي  شلحظه متوجه خطر شده بود به کمک ستاره نمیآمد کار

  .بود شده همیشه تمام

اما قناري آبی با شجاعتی مثال زدنی پرواز کنان خود را به گربه 

گربه که . رساند و با تمام قدرت منقارش را در چشم گربه فرو کرد

واره بیرون از درد بی طاقت شده بود و از چشمش خون مثل ف

  .میومیو کنان پا به فرار گذاشت ستاره را رها کرد و میزد

قناري آبی خود را به سرعت به ستاره رساند تا ببیند وي در چه 

حالی است و وقتی متوجه شد که هنوز زنده است خدا را سپاس 

 باربرشاما ستاره در وضعیتی نبود که بتواند از خدا و یا از . گفت



له وحشیانه گربه چنان شوکی به ستاره وارد حم. سپاسگذاري کند

دهان و چشمانش به . قدرت تکلم را از وي گرفته بودکرده بود که 

  .طرزي مضحک باز مانده و قادر نبود کوچکترین حرکتی کند

گربه زخمی مجددا بازگردد و انتقام  قناري آبی که احتمال میداد

خره با تالش باال. بگیرد سعی کرد ستاره را وادار به حرکت کند

شکاف در  از قبل امن تر یهاي قناري آبی، آن دو توانست مامن

قناري آبی که  .ندنپیدا کنند و شب را در آنجا سپري ک يدیوار

خسته شده بود و از طرفی میدید که حرف زدن با ستاره نیز بی 

زود ) چون ستاره به هیچ وجه قادر به تکلم نبود(فایده است 

  .ام شب را بیدار مانداما ستاره تم. خوابید



ستاره خانم که بعد از یک شب طولـانی، . صبح روز بعد فرا رسید

تمام شب را  حالش کمی بهتر شده بود به قناري آبی گفت که

به قفسش برگردد  بیدار مانده و فکر کرده است و تصمیم گرفته

و به گفته اضافه کرد که دیگر اجازه . چراکه در آنجا امنیت دارد

بدن زیبا و لطیف او را در زیر پنجه  ،یک گربه بی سر و پانمیدهد 

  .هایش خرد کند

قناري آبی ابتدا مخالفت کرد و به ستاره یادآوري کرد که به او 

اما ستاره گفت که . قول داده تا سرزمین رویایی همراهیش کند

و بعد از قناري . اگر همینطور پیش بروند او در بین راه نابود میشود

کرد که آیا خواستار نابودي وي است؟ مسلما پاسخ آبی سوال 

قناري آبی منفی بود و از طرفی چون قناري آبی به ستاره قول 

داده بود که هیچگاه تنهایش نگذارد دلش نیامد ستاره را رها کند 

در نتیجه تصمیم گرفت که همراه ستاره به قفس بازگردد تا در 

  .آنجا فکري به حال خود بکنند

. اه بازگشت به آشپزخانه سرهنگ را در پیش گرفتندباري آندو ر

و بدون اینکه حادثه قابل توجه اي . یکی خوشحال و دیگري نگران

به هر ترتیبی بود از پنجره . برایشان رخ دهد به خانه رسیدند



آشپزخانه داخل شدند و قناري آبی مجددا درب قفس را باز کرد و 

  .هر دو وارد قفس شدند

. بینیم در این چند روز چه بر سر سرهنگ آمداما اجازه دهید ب

سرهنگ از روزي که قناري محبوبش از قفس رفته بود بدخلق تر 

نظم زندگیش به هم خورده بود و دیگر حتی . و عبوس تر شده بود

  .براي روزنامه خریدن از خانه بیرون نمیرفت

روز اولی که متوجه شد ستاره در قفسش نیست چون فکر میکرد 

نم را گربه ها خورده اند تفنگ شکاري اش را برداشت و ستاره خا

تا شب ده دوازده گربه اي که در آن محله پرسه میزدند را شکار 

حتی برخی از گربه ها خانگی بودند اما . (کرد و به آن دنیا فرستاد

بعد با دو تا !) همسایه ها از ترس سرهنگ جرات اعتراض نداشتند

اي اینکه کودکانشان در کوچه از همسایه ها بی علت و فقط بر

بازي میکردند دعواي سختی گرفت و عصبانی و چموش به خانه 

  .بازگشت

لی به آشپزخانه سر میزد تا سرهنگ هر روز صبح طبق برنامه قب

به آواز ستاره گوش دهد اما وقتی او را در قفسش نمیدید احساس 



 گویی برنامه روزانه. میکرد یاراي انجام هیچکاري را ندارد

سرهنگ مانند پازلی بود که ستاره یکی از قطعاتش بود و با مفقود 

  !ره، پازل زندگی سرهنگ به هم ریخته بودشدن ستا

در روز بازگشت ستاره و قناري آبی به قفس، سرهنگ طبق عادت 

 .روزهاي قبل به آشپزخانه سر زد و ناگهان چشمش به ستاره افتاد

ظه درك کند وقتی چه کسی میتواند حال سرهنگ را در آن لح

دید که نه تنها ستاره خانمش برگشته بلکه یک قناري زیباي آبی 

با خوشحالی تمام، سرهنگ. رنگ نیز همراه خود آورده است

ستاره خانم را از قفس در آورد و بعد از آنکه سر تا پاي او را غرق 

به بیرون رفت  )!که باعث حسادت قناري آبی گردید(در بوسه کرد 

  .غذاي ممکن را براي قناري محبوب و دوستش تهیه کندتا بهتري 

اره به بوآبی گفت که خوشحال است زندگیش د ستاره به قناري

قناري . و نظرش را در رابطه با قفسش پرسید روال قبلی بازگشته

قفس  آبی گفت که قفس بسیار زیبایی است اما حتی زیباترین

  . دنیا نیز باز یک قفس است



گفت که اگر قناري آبی کمی صبر کند بعد از  ستاره نیز در پاسخ

مخصوصا اینکه آندو عاشق یکدیگر . مدتی به قفس عادت میکند

هستند و سرهنگ نیز آن ها را دوست دارد و وسایل آسایش آن 

  .ها را به بهترین وجه ممکن فراهم میکند

او که ابتدا از بازگشت ستاره با . در واقع نیز سرهنگ چنین کرد

ب کرده بود خیلی زود از این تعجب درآمد و به یاد یک زوج تعج

آورد گربه هاي ماده زیادي را دیده که براي چند هفته غیبشان 

سرهنگ تصمیم گرفت که . میزند و بعد با یک گربه نر برمیگردند

تمام توان خود را براي آسایش این زوج عاشق به کار گیرد و 

ا خود فکر کرد که سرهنگ ب. چیزي برایشان در زندگی کم نگذارد

اگر این دو قناري بتوانند چند تا جوجه نیز راه بیندازند حتی 

چرا که با توجه به زیبایی خودشان حتما . بسیار عالی خواهد بود

جوجه هایی زیبا به دنیا خواهند آورد و او میتواند در اوقات 

  .فراغتش به پرورش جوجه ها بپردازد



یبا در کنار یکدیگر اوقات قناري هاي داستان ما در آن قفس ز

و از عشق آتشینی که به یکدیگر داشتند  ندخوشی را میگذراند

سرهنگ نیز آن ها را با بهترین خوراکی ها . کامیاب میشدند

تغذیه میکرد، هر روز قفسشان را تمیز میکرد، دماي اتاق را در 

بهترین حالت نگاه میداشت و خالصه از هیچ اقدامی براي آسایش 

  .ا روي گردان نبودقناري ه

ستاره خانم که . روزهاي اول هر دو قناري شاد و سرحال بودند

قناري آبی را صمیمانه دوست داشت از زندگی در کنارش لذت 

هر روز برایش شعرهاي تازه میسرود و با صداي زیبایش . میبرد

صبح ها زود از خواب بیدار میشد و شب ها دیر . آواز سر میداد

د فکر میکرد اگر جوجه هایی دوست داشتنی و میخوابید و با خو

  .خوشبختیش تکمیل میشودشیرین داشته باشد دیگر 

اما قناري آبی هر روز که میگذشت کم حرف تر و غمگین تر 

ستاره که باهوش بود این تغییر رفتار را متوجه شد و سعی . میشد

 کرد با ناز و نوازش بیشتر و سرودن آوازهاي زیباتر، قناري آبی را

در نتیجه از قناري آبی خواهش . سرحال بیاورد  اما موفق نمیشد

اما هرچه اصرار میکرد قناري . کرد که بگوید چرا غمگین است



ستاره که احساس میکرد  .چیزي نمیگفتزیربار نمیرفت و آبی 

قناري آبی چیزي را از او پنهان میکند قدري رنجیده خاطر شد 

زي نگفت و تصمیم گرفت چون او را بسیار دوست داشت چی ولی

  .به وي بیشتر محبت کند

او آزادیش را . اما چیزي که قناري آبی محتاجش بود محبت نبود

هر روز در مواقعی که ستاره مشغول سرودن اشعارش . میخواست

مینشست و به آسمان  نیم متر مربعی خود بود او در گوشه قفس

ه را گوش وانمود میکرد که اشعار ستار. پشت پنجره خیره میشد

میدهد اما فکرش در جاي دیگري بود و در خاطراتی که از پرواز 

هر گاه پرنده اي در تیررس . در آسمان آبی داشت سیر میکرد

ستاره این بال (نگاهش قرار میگرفت ذوق میکرد و بال بال میزد 

!) بال زدن ها را ناشی از ذوق کردن قناري آبی از آوازش میدانست

ا چشمانش دنبال میکرد تا در آسمان ناپدید و آنقدر پرنده را ب

  .میشد

هر بار که ستاره خانم سعی میکرد با ناز و نوازش و محبت او را سر 

میخواست ستاره بداند که . حرف بیاورد دلش غصه دار میشد

چندبار تصمیم . چیزي که او میخواهد محبت و دلسوزي نیست



مد ستاره را دلش نمیآگرفت که مشکلش را به ستاره بگوید اما 

با ترس و لرز به قناري آبی  یک روز صبحتا اینکه  .ناراحت کند

ستاره گفت که میخواهد به بیرون قفس برود و در آسمان چرخی 

  .و اضافه کرد که خیلی زود برمیگردد .بزند

ستاره ناراحت شد اما به روي خود نیاورد و گفت که او هرکار دلش 

خدا خدا میکرد که قناري آبی  اما در دل(میخواهد میتواند بکند 

و قناري آبی که منتظر همین اجازه بود درب !) در قفس بماند

در آنجا نگاهی به . قفس را باز کرد و به روي ایوان پنجره رفت

آسمان انداخت، بال هایش را کمی باز و بسته کرد و وقتی دید 

  .براي پرواز مشکلی ندارد در آسمان اوج گرفت

دور از  !آزاد و رها! اوج گرفتن در آسمانچه لذتی دارد ! آه

چرا ستاره این ! یشاندسترس آدم هاي خودخواه و گربه ها

مگر او یک قناري نیست؟ مگر او نمیداند موضوع را درك نمیکرد؟

پرواز کردن چقدر زیبا و دوست داشتنی است؟ اما او که تاکنون 

ین آن را او هرگز آزادي را تجربه نکرده و طعم شیر. پرواز نکرده

فقط یکبار از قفسش بیرون آمده که آن یکبار هم . نچشیده

پس چگونه میتوان از او . نزدیک بودن جانش را از دست بدهد



انتظار داشت که آزادي را فداي امنیت خود بکند؟ من میتوانم این 

ا و چون او معن. فداکاري را با کمال میل انجام دهم اما او نمیتواند

  .را نمیداند و ارزش آن را درك نمیکندمفهوم آزادي مطلق 

 وصف نشدنی قناري آبی غرق در این افکار بود و همچنان با لذت

بالـا میرفت و . از گوشه اي به گوشه دیگر میرفت. پرواز میکرد

 سقوط میکرد و دوباره اوج میگرفت و در همین حال شیرجه زنان

  .ه بودفراموش کرد به طور کلی ستاره خانم و قفس زیبایش را

  



 ،در پهنه آسمان مفرح گردشچند ساعت قناري آبی بعد از 

ناچار به . ناگهان به یاد آورد که ستاره خانم در قفس منتظر اوست

. شتاب خود را به آشپزخانه سرهنگ رساند و به درون قفس رفت

. در آنجا ستاره را دید که در گوشه اي کز کرده و آرام گریه میکند

حال گریه ستاره را ندیده بود دستپاچه شد و  هبقناري آبی که تا 

ناچار کمی جلوتر رفت و از ستاره دلیل . نمیدانست چه باید بکند

  .داداما ستاره پاسخی ن. دنش را پرسیدگریه کر

قناري آبی شروع به نوازش ستاره کرد و دوباره از او دلیل گریه 

که احساس : ستاره خانم با بغض گفت. کردنش را سوال کرد

قناري آبی . هایی میکند و به نظرش هیچکس او را دوست نداردتن

اما . او را در آغوش گرفت و اعالم کرد که بسیار دوستش دارد

ستاره او را پس زد و گفت که اگر دوستش دارد پس چرا بدون او 

ساعت بعد برگشته است؟ و به او یادآور شد به بیرون رفته و چند

را  خانم ستاره آبی يقنار.ارده قول داده هیچوقت تنهایش نگذک

و قول داد که  خواستنوازش کرد و بابت بیرون رفتنش معذرت 

پس از این تالش ها بود که . تنها نگذارد ستاره را دیگر هرگز

  .ستاره خانم باالخره رضایت داد از گریه کردن دست بردارد



آبی خودش نیز  ياما قنار ه بودگرچه ستاره این قول ها را باور کرد

میدانست که معذرت خواهی ها و و ناز و نوازش هایش توخالی 

  .هستند و تمام وجودش در آرزوي یک پرواز دیگر است

احساسات . او ناچار بود بین ستاره و آزادیش، یکی را انتخاب کند

عذاب  اوفت و از بابت ترك کردن درونیش جانب ستاره را میگر

ه نمیتواند براي اما منطق و خرد به او میگفت ک .داشتوجدان 

زیرا احساسات مانند امواج دریا . همیشه با این وضعیت کنار بیاید

  .جزر و مد دارد و هیچگاه ثابت نیست

از آنجا که احساسات در قناري آبی قویتر بود او در نهایت اما 

بدین ترتیب آن دو روزها و . تصمیم گرفت در کنار ستاره بماند

با این حال زندانی شدن در  .دندلکه ماه ها در آن قفس زیبا مانب

قفس و دور بودن از آزادي، باعث شد که قناري آبی غصه دار شود 

  .و فشار غم و اندوه او را روز به روز ضعیفتر کند

 سرخوردگی و ناامیدياز سوي دیگر ستاره خانم نیز به مرور دچار 

او که در ابتدا فکر میکرد با کمک باربر توانایش، به . شد

اکنون وضعیت خود را مشابه گذشته خواهد رسید خوشبختی 



قناري آبی را بسیار دوست داشت اما فکر میکرد  او گرچه. میدید

چیزي کم دارد و به خوشبختی کامل هنوز هم در زندگیش 

امکانات رفاهی نیز . عشق در زندگیش وجود داشت .نرسیده است

ره خانممتاسفانه ستا. در اختیار داشت اما باز هم چیزي کم داشت

  .گرفت عجیبیلذا تصمیم هاي . نمیدانست مشکل در کجاست

قفسش را عوض کند و در یک قفس بزرگتر ابتدا تصمیم گرفت 

به نظرش با اینکار وضع زندگیش بهتر میشد و به . زندگی کند

تصمیمش را با قناري آبی در میان . خوشبختی واقعی میرسید

شدن قفس چیزي  تراما او مخالفت کرد و گفت که بزرگ. گذاشت

حتی  .نیست که بتواند تغییر شگرفی در زندگی آندو ایجاد کند

ین قفس دنیا را نیز به ستاره خانم بدهند فرقی به راگر بزرگت

قناري آبی  اما با اصرار ستاره خانم در نهایت. حالش نخواهد کرد

  .تسلیم شد

تصمیم گرفتند به سرهنگ بفهمانند که به قفس بزرگتري آندو 

روز بعد که سرهنگ . ز دارند و براي اینکار نقشه اي کشیدندنیا

به صورت دیوانه  براي سرك کشیدن به آشپزخانه آمد قناري ها

ظرف آب را سرنگون کردند، . دکردن شروع به جست و خیز واري



یکی از میله ها را از جا درآوردند و خود را به دیواره قفس 

نقشه  خود ادامه دادند تا و آنقدر به کارهاي جنون آمیز .کوبیدند

آن ها گرفت و سرهنگ که فکر میکرد این اتفاقات به خاطر 

 و شیکتر کوچکی قفس است به بیرون رفت و با یک قفس بزرگتر

به  فس قبلی نصب کرد و قناري ها راقفس را در جاي ق .بازگشت

  .درون آن برد

قناري . ستاره خانم که به هدفش رسیده بود بسیار شادمان شد

بی نیز براي قفس بزرگتر و مدرنتر، به ستاره تبریک گفت و آ

گرچه لحن کلـامش تمسخرآمیز ا. برایش آرزوي خوشبختی کرد

  .بود اما ستاره آنقدر خوشحال بود که متوجه نشد

بازهم در زندگیش . راضی نشدمدتی گذشت اما ستاره خانم

 .هرچه فکر کرد به نتیجه اي نرسید. کمبودي را احساس میکرد

قناري آبی میدانست راه حل . ناچار از قناري آبی کمک خواست

اما چون  .و چه کمبودي در زندگی دارد مشکلش چیست

 میدانست اگر به بیرون رفتن از قفس و پرواز کردن اشاره کند او

لذا ستاره . نگفت و سکوت کرد ناراحت میشود چیزي دوباره

  .دوباره به فکر فرو رفت



به نظرش با . چندتا جوجه به دنیا آورددر نهایت تصمیم گرفت 

 )خواهند بودکه حاصل عشق او و باربرش (تا جوجهوجود چند

کامل میشود و دیگر چیزي کم و کسر نخواهد  شخوشبختی

  .داشت

اینبار نیز تصمیم فوق در ابتدا با مخالفت شدید قناري آبی مواجه 

اله هاي مکرر اما در نهایت با گریه و زاري هاي فراوان و آه و ن. شد

. ستاره خانم، دل قناري آبی به رحم آمد و تسلیم نظر ستاره شد

جوجه قناري زیبا به دنیا بار جفت گیري کردند و دو سه آن دو 

  .آوردند

سرهنگ با دیدن جوجه قناري ها بسیار ذوق کرد و جیره غذایی 

قناري کوچک را گذاشت دواسم آن او. برابر کردقناري ها را دو

زري و تصمیم گرفت به محض آنکه کمی بزرگتر شوند آن پري و 

که او نیز مانند سرهنگ (ها را به همقطار صمیمی و سالخورده اش 

  .هدیه دهد) تنها زندگی میکرد



در . شدندبزرگپري و زري که هر دو بسیار زیبا بودند به سرعت 

این بین، اگرچه ستاره خانم همچنان کمبودي را در زندگیش حس 

اما از آنجا که رسیدگی به امور جوجه ها تمام وقتش را  میکرد

او بعد . به کمبودهایش فکر کند تا نداشت یمیگرفت دیگر فرصت

دیگر حتی فرصت شعر سرودن نیز  ،از به دنیا آمدن جوجه ها

نداشت و از آخرین شعري که براي قناري آبی سروده بود مدت ها 

اري آبی بود چراکه البته این موضوع مایه خرسندي قن. میگذشت

البته نه از این نظر که خداي . این شعرها به شدت او را آزار میداد

بلکه براي اینکه در حین گوش  زیبا نبودخانم ناکرده آواز ستاره

، به یاد خاطرات دوران آزادي خویش میافتاد و آوازهادادن به این 

  .قلبش از غصه تکه تکه میشد

قناري آبی در قفس میگذشت او  با وجود آنکه مدت ها از سکونت

قناري آبی اصطلـاح (. اسارت عادت کنده بود به هنوز نتوانست

را در مورد سبک زندگیشان به کار میبرد اما بسیار  "اسارت"

البته حق !). مراقب بود که در حضور ستاره آن را بر زبان نیاورد

ت او با ستاره خانم که از آغاز زندگیش در اسارشرایط . هم داشت

  .ستاره طعم آزادي را نچشیده بود .میکردبود بسیار فرق 



دوچیز است که وقتی کسی طعم آن را چشید دیگر هرگز فراموش 

تا پایان لذا اگر قرار است کسی . یکی آزادي و دوم قدرت. نمیکند

تولدش او را به اسارت  ياسارت زندگی کند باید از ابتداعمر در 

رصتی براي کسب آزادي خواهد مترصد ف هموارهد وگرنه او نربب

  . بود و باالخره روزي به آزادیش خواهد رسید

از کسانی که به زور  که برده زادگان بسیار بهتر استبراي همین 

چراکه . به اربابان خود خدمت میکردند به بردگی گرفته میشدند

آنان در خانه ارباب و به صورت برده به دنیا آمده و هیچوقت در 

آنان از هنگام تولد محکوم  .آزادي را ندیده بودند زندگیشان رنگ

چنین کسانی به ندرت از دست اربابان خویش  .به بردگی بودند

فرار میکردند و حتی اگر به آنان آزادي میدادند نمیدانستند با آن 

  .چکار کنند و ناچار دوباره به نزد ارباب سابق خویش باز میگشتند

و سپس برده شده، وقتی که موفق اما کسی که از ابتدا آزاد بوده 

گی داو به زن. به فرار میشود میداند که با آزادیش چه باید بکند

  .سابقش باز میگردد و آزادي را با تمام وجود به آغوش میکشد



قناري آبی نیز با وجود آنکه در اسارت به سر میبرد اما همواره 

اما . ددفرصتی بود تا به آن بازگر منتظررویاي آزادي را داشت و 

البته نه از این لحاظ . متاسفانه چنین فرصتی براي او فراهم نمیشد

که او قدرت انجام چنین کاري را نداشت بلکه احساس میکرد بین 

او و ستاره، رشته اي نامرئی اما چنان نیرومند ایجاد شده است که 

از هم گسیختنش را ندارد و اگر اقدام به چنین کاري کند  توان

  .خواهد شدود همه چیز ناب

این ناتوانی باربر تواناي داستان ما، باعث شده بود که وي روز به 

هر روز کارش آن شده بود که . روز ضعیف تر و پژمرده تر شود

به ندرت غذا  .روي یکی از میله ها بنشیند و به آسمان نگاه کند

در کار تربیت جوجه همچنین او  .میخورد و خیلی کم حرف میزد

دخالتی نمیکرد و ستاره خانم از این بابت از وي ممنون ابدا  نیز ها

  .بود

قناري آبی از اینکه تسلیم نظر ستاره خانم شده و این در واقع 

بسیار ناراحت بود و از خودش بدش  جوجه ها را به دنیا آورده بود

 همیشه ،در بهترین حالت میدانست که جوجه ها حتی اگر. میآمد

ر و مادرشان ودخواه آن ها را از پدکنارشان بمانند و آدم هاي خ



کومند تمام عمر را در قفس و در اسارت جدا نکنند باز هم مح

زندگی کنند و این چیزي نبود که او حتی براي دشمنش آرزو کند 

  .چه برسد به جوجه هاي دوست داشتنیش

میدانست که این جوجه ها نیز سرنوشتی مانند مادرشان خواهند 

آزاد دیگر نیز آزادي  عاشق و قناري مطمئنا روزي یک و داشت

و  ور که او از دست داده بودهمانط .خود را از دست خواهد داد

  .به آن دست نمیافتدیگر هرگز

اما چه فایده که دیگر دیر . آرزو میکرد سرنوشت دیگري داشت

. او فرصت آزاد بودن و آزاد ماندن را از دست داده بود. شده بود

. و علـاقه اي به زندگی کردن نداشت اشتهایی براي غذا خوردن

 اما مراقب بود که ستاره. غم و غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود

خودش هم نمیدانست چرا این . متوجه این موضوع نشود خانم

دلش میخواست براي یکبار دیگر  .همه را از ستاره پنهان میکند

ام هم که شده پرواز کند و طعم آزادي بی حد و حصر را با تم

باید اینکار  .دلش میخواست فریاد آزادي سر دهد .وجودش بچشد

باید حرف هایی را که مدت ها در زوایاي دلش پنهان . را میکرد

. کرده بود به ستاره و به هرکسی که گوش شنوایی داشت میگفت



. در خود احساس ضعف شدیدي میکرد. بغض گلویش را گرفته بود

، به آسمان آبی رنگ را جمع کردبا تمام وجود قواي باقیمانده اش 

و با بلندترین صداي ممکن،  و زیباي بیرون پنجره نگاهی انداخت

  .آوازش را سر داد

  اي آزادي

  آیا نعمتی برتر از تو پیدا میشود

  آنکس که طعمت را چشیده است

  همچو پروانه به دور شمع، شیدا میشود

  موجود خودخواهاین ، افسوس که انسان

نصافشد بیرحم و امیک  

  تو را در بند خویش

  آزاده یارولی اي 

  قسم به هر آیین و کیش



  گر بودند همگان آزاد و رها

  مینوبه  نبود نظررا  کس

  موعودچرا که بهشت 

  هویدا بودهمینجادر 

خود  اشک ریزان ستاره. قناري آبی از روي میله به پایین غلطید

 ركد احساساتش راکه تا به او بگوید را به آغوشش انداخت

اما او دیگر تکان . میتواند آزاد باشد ،میتواند پرواز کندکه میکند،

  .نمیخورد
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