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 فصل یک

 
 سرسبز مرغزاری بر تابنده و زنده خورشیدی که آنجا کرد، تصور بتوان که ازآنچه دورتر جایی دوردست، سرزمینی در روزگاری روزی

 رنگارنگ پرندگان و سپید یهاخرگوش کنار به و مودیپیم را کرانش تا کران از خروشنده و آب پر رودی و افکندیم پرتو پرطراوت و

 .کردیم زندگی تنها درختی دنج، و خلوت یاگوشه در ،دیرسیم

 زندگی، جریان سویش هر در که پهناور دشتی بود. برافراشته قد حاصلخیز دشت این بر باوقار سال یهاسال که ستبر و بلند درختی

 بود. حیوانات تمامی مأمن که دشتی ،دیدویم شیهارگ میان ،دارتب و گرم

 زنبورها. و دوزهانهیپ حتی و کبوترها پرستوها، راسوها، ،هاسنجاب داشتند. دوستش حیوانات همه و بود مهربان درخت

 .خوردندیم آبدارش و شیرین یهاوهیم از و دندیچرخیم سالکهن درخت بزرگ یهاشاخه میان هاآن

 بود. نکرده تنهایی احساس هرگز زندگی یهاسال یتمام در او و بودند کنارش هاآن همه اینکه از بود، شادمان درخت

 ،دانستینم کسی سال، صد شاید است. کرده سپری سبزشهیهم بستر آن در را زمستان و بهار چندین دانستینم یدرستبه او

 ذهن از یاگوشه ییتنهابه یک هر که خاطراتی بود. فراوانی شیرین و تلخ رخدادهای شاهد آن در که ییها سال بسیار، یهاسال

 بود. پرکرده را اشخسته

 و دادیم تکانی اشکهنه و خوردهترک پوستین بر ،گشودیم آرامآرام را اشخسته چشمان خورشید طلوع هنگام صبح هرروز او

 .پراکندیم سو هر به را پربرگش یهاشاخه

 است. آغازشده دیگری روز که دندیفهمیم و خاستندیبرم خواب از تکبهتک حیوانات همه رقصانش، یهابرگانیم آفتاب نور تابش با

 باید آنچه همه دیدن برای و کشیدن نفس برای ماندن، زنده برای نداشت، پایانی گاهچیه گویی که تالشی دیگر. تالشی و دیگر روزی

 دید.

 است. شده جوان دوباره کردیم گمان درخت کهچنانآن ،کردیم نوازش را صورتشان مالیم بادی بعد اندکی

 نبود. دارترک و خشک دیگر اشکرهیپ و شدیم پرفروغ چشمانش ،دندیدرخشیم شیهابرگ

 زنبوری هم یهرازگاه و هابوته و هاچمن بین در ،شدندیم مشغول بازی به هاموش و خرگوش پهنش یهاهیسا زیر دوباره آنگاه

 بازیگوش یهاخرگوش بچه دور به و کردیم پرواز بودند شسته را لطیفشان سیمای تازه که یازدهشبنم یهاگل میان از وزوزکنان

 .دیچرخیم

 زندگی پررنگ تابلوی میان و است زنده هنوز اینکه از ،شدیم شادمان و دیدیم را زیانگوسوسه تقالهای این تمامی باال آن درخت

 دارد. جایی

 شوند. اضافه جمعشان به تا زدیم صدا بودند ساخته شیهاشاخه میان یتازگبه را نشایهاالنه که را کبوترهایی آخر در و
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 نگران کسی آنکهیب ،الیخیب و شادمان ،هاسنجاقک و زنبورها راسوها، و هاموش کبوترها، ،هاخرگوش .آمدندیم هم گرد همه آنگاه

 حدومرزیب گونههمان ،اهایرؤ مانند ،هاقصه مانند کودکانه و رنگین دنیایی نداشت. انتهایی هرگز برایشان دنیا که گویی باشد. چیزی

 .یباورکردن و ساده گونههمان و

 و نرم گذشته همانند دیگر شیهاشاخه .خاستیبرم خواب از قبل از ترخسته هرروز او مرد. خواهد یزودبه که دانستیم درخت اما

 او با وداع برای را خود زندگی که دانستیم اکنون او نداشت. را گذشته یهاسال طراوت و سبزی دیگر شیهابرگ نبود. ریپذانعطاف

 است. کرده آماده

 که ییهاآن همه میان از دوستان، میان از رفتن این و رفت روزی و آمد باید دنیاست. رسم و راه این چراکه نبود. یاچاره یراستبه و

 است. دردآور و سخت یراستبه داری دوستشان

 نتابید. آفتاب مانند و نکرد پرواز کبوتر مانند ندوید، خرگوش مانند هرگز که اویی .دیچشیم را تلخ حس این هرلحظه مهربان درخت

 سرخ ییهابیس داد، شیرین یهاوهیم عوض در که اندیشید خود با اما افکند سایه دشت بر و دواند ریشه خاک در سال یهاسال او

 مشام به بهشت از گویی که مانندیب بویی و بود کرده نقاشی آن بر مویی هزار قلم با طبیعت دست گویی که سرخ چنانآن معطر، و

 سخاوتمند. هم و بود مهربان هم او بله .دیرسیم

 و بازی شیهاهشاخ میان همه نبود. کردن پرواز و دویدن به قادر اگرچه داشتند، دوستش همه گرفت. آرام کمی هاشهیاند این با

 .دادیم تکان هاآن با بازی برای را شیهادست یسختبه که بود شده فرتوت و پیر قدرآن او اگرچه .کردندیم زیوخجست

 و بود قائل زیادی ارزش او چون درختانی برای که بزرگ دنیایی شود. مهیا فانی دنیای این از رفتن برای باید که دریافت اندکاندک

 و هابوته حتی کهچنانآن دید. اشگسترده یهاشاخه در و بلندش قامت در ،شیهابیس رنگ ،شیهابرگ رنگ در شدیم را این

 بودند گزارده تخم اشخوردهترک یهاشاخه بر که عاشقی کبوترهای به و خندید درخت روز آن .خوردندیم غبطه حالش به نیز هاگل

 داد. پناه مهربانانه

 .شد سپری سرعتبه خوش روز آن

 خوابیدند و رفتند شانیهاالنه به روزانه تقالی و بازیگوشی از خسته پرندگان و حیوانات همه رسید. راه از ساکت و آرام شبی دوباره و

 شد. تنها سپید مهتابی با ییایرؤ لحظات آن در درخت و

 گفت. سخن لختی زیبا ماه با درخت و تابید او بر همیشه از ترروشن مهتاب شب آن

 یهاحرف که دشتی دل در و باد کنار در ماه، کنار در بود. کرده تجربه که یمانندیب یهاشب از و بود دهید که یایطوالن روزهای از

 داشت. گفتن برای بسیاری

 با بود، خواهد شبانه همراهان این با که است ساعاتی آخرین این دانستیم چراکه کرد، صحبت هاآن همه بجای شب آن درخت

 تابان. ماه با و باد با دشت،

 گشود. سخن به لب ماه آنگاه و گرفت آرام اندکی کرد بازگو را زندگی داستان شیهایخستگ تمام با درخت که ازآنپس و
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 را همه و کردیم تندی یهرازگاه که باد برخالف است، نرانده خود از را موجودی هرگز اینکه از و گفت سیب درخت مهربانی از ماه

 .شدیم گرنظاره دامانش در جانداران مرگ بر و شدیم تفاوتیب یهرازگاه که دشت برخالف و انداختیم وحشت به

 گرفت. یدربرم حریصانه را آسمان پهنه و زدیم کنارش نامهربانانه یهرازگاه هم خورشید اگرچه .دیدیم را چیز همه باال آن از ماه اما

 رسید. انتها به همیشه از دلگیرتر و سردتر ،ترساکت شب آن

 بپذیرد خواستینم شاید شد. پنهان دوردست یهاقله پشت و دیدرنورد را آسمان شب هر از زودتر که حد آن تا گرفت دلش مهتاب

 تنهاست. پسنیازا که

 خفته آسمان کرخت پهنه رنگشکم پرتوهای با تا کوشید رمقیب و بود آلودخواب خورشید رسید. راه از باعجله صبح دمدهیسپ روز آن

 تند رقصی با هاگل و هابوته و جهید باد غرید، رود نداشت. شدن بیدار به تمایلی هم آسمان حتی اما ؛دهد قلقلک آرام نوازشی با را

 کنند. بیدار خواب از را حیوانات تا کردند تالش

 .گشود را چشمانش آسمان و زد سر آفتاب کمکم

 نخورد. هم تکانی اندک پیر درخت اما

 تنبلی با زنبور ی،حوصلگیب با خرگوش بعد دقایقی آنگاه و بود حرکتیب و ساکت همچنان او و زدند صدایش هاگل و رود خورشید،

 برخاستند. نیسنگخواب از یتنگدل با کبوترها و

 نکرد. بیدار خواب از را هاآن روز آن مهربان درخت که بود عجیب این و

 را نامأنوس تنهایی این نتوانستند هرگز هاآن ولی دوست، یک دادن دست از مانند حسی کردند. احساس خود در غریب حسی همه

 کنند. درک

 .بود باوررقابلیغ برایشان سیب درخت مرگ چراکه

 نداد. سر آوازی و نکرد یزیوخجست نخورد، سیبی کدامشانچیه دیگر ماندند، اندوه و غم در همه روز آن

 .فروافتاد سبز و نرم یهاچمن میان به و تیدغل خود بر رسیده و سرخ سیبی پیر درخت خشکیده شاخه از میان این در و

 .بود مرده درخت یادگار آخرین گویی که زیبا و گرد سیبی

 شد. حفظ هابوته و هاعلف دستان میان در سیب آن و

 .دیتپیم شیرین و نرم ای بشره میان در یآرامبه قلبش که کوچک یادانه بود. شدهپنهان یادانه درونش در که سیبی
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 فصل دو

 
 .رفتیفروم بلند یهاکوه ستیغ میان خسته و کرخت خورشید ملتهب پیکره و بود عصر حوالی

 نه کبوترها، نه نبود. شکستنش یارای را کسچیه گویی که سکوتی بود. فرورفته عمیق سکوتی در پهناور دشت دیگر، سویی در و

 .گذشتیم هابوته و هاعلف میان از یتندبه که کوچکی دوزنهیپ نه و هاسنجاب

 نداشت. پرواز به میلی هم او حتی ،بود نشسته گلی روی بر که زنبوری حتی نه و

 است. آرمیده کوچکی سرخ سیب پایین، آن دانستیم چراکه .دیوزیم آرامآرام هم باد

 بشنود. سیب میان را کوچکی قلب تپش صدای توانست سپس و کرد تیز را شیهاگوش باد آنگاه

 یادسته ارغارغ صدای .آمدیم آسمان یسوآن از که صدایی برخاست. یاهمهمه صدای دوردست از ژرف، سکوت میان در ناگاه به اما

 .شدندیم ورحمله زیبا دشت این بر یهرازگاه که منفوری موجودات ،هاکالغ از

 و هاگل باالی بر آمدند، دوردست از سرعتبه هاکالغ بودند. رحمیب غارتگرانی هاآن چراکه داشتند. هراس هاآن از حیوانات همه

 کشیدند. سرک سو هر به باال آن از و چرخیدند هابوته

 بود. شدهیخال دشت و بودند شدهپنهان هاآن صدای شنیدن با کردندیم زندگی دشت در که ییهاآن همه

 هر و دادند ادامه خود حریصانه جستجوی به پس .افتندییم خوردن برای چیزی ممکن طریق هر به باید و بودند گرسنه هاکالغ اما

 .رفتند سویی به یک

 و نشستند اشدهیخشک یهاشاخه میان و پریدند سوآن به سیب مرده درخت دیدن با دیگر تعدادی و رفتند هابوته میان تعدادی

 همان این که بود یادشان در هنوز چراکه کردند، درخت خوردهترک پوسته کندن به شروع تیزشان یهانوک با رحمانهیب سپس

 دهند. ادامه خود تهاجم به راحت خیال با توانستندیم غارتگران این و بود مرده حاال و است داده فراری را هاآن بارها که است درختی

 بودند. کزکرده آن در ترس با کبوترها که یاالنه دیدند، را کبوتران النه درخت خشک و زرد یهابرگانیم در جستجو یباکم آنگاه و

 کردند. رها شیهاتخم با را النه حاصلیب مقاومتی از پس ناچاربه کبوتران و شدند ورحمله کبوترها یسوبه سرعتبه هاکالغ

 شد. هاآن طعمه زدنی برهم چشم در سپس و افتاد رحمیب هایکالغ چنگ به هاتخم تمامی

 سیب درخت اگر که گفتند خود با بودند گرنظاره خونین سفره آن بر و دندیکشیم پر آسمان به کهیدرحال اندوه نهایت با کبوتران

 کنند. ویران را شانالنه دادینم اجازه هاکالغ به هرگز بودیم زنده

 کردند. جستجو هاعلف و هابوته میان در دوباره دیگری طعمه دنبال به پس نشدند. سیر اما خوردند، را هاتخم تمامی هاکالغ

 را هابدن و آزردیم را هاگوش که صدایی ،دادیم مرگ بوی که صدایی ،دیچیپیم دشت سراسر در غارشان غار صدای کهیدرحال

 .لرزاندیم
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 افتاده مرده درخت زیر درست که سیبی دید، را سرخ سیب ناگاه به دیجهیم سوآن و سونیا به هاعلف میان که کالغی بعد لحظاتی

 کند. خود آن از را شیرین سیب تا پرید سوآن به سرعتبه پس بود.

 بردند. حمله سیب یسوبه همگی و شدند او متوجه دیگر یهاکالغ اما

 کنار به را دیگری تا دیکوشیم یک هر سرخ سیب تصاحب برای و پریدند همیرو و سر بر هاکالغ درگرفت. شدیدی نزاع آن دنبال به

 زند.

 خونین جدالی میان در سیب، نرم بشره برکی هر هاکالغ زیتنوک بود. شدن بلعیده آماده دیناام و هراسان سیب دانه میان این در و

 .زدیم زخم

 همان این آیا ،دیتپیم یتندبه دانه کوچک قلب .شدندیم ترکینزد پناهیب کوچک دانه به گذشتیم چه هر حریص منقارهای این

 ؟شدیم نصیبش باید که بود چیزی آن همه شدن کالغ یادسته طعمه آیا بود؟ خورده رقم برایش که بود سرنوشتی

 دانیم از را رقبا زنان ادیفر و گرفت شیهاچنگال به را سیب رسید، راه از هاکالغ سردسته کرد. فروکش رحمانهیب نزاع سرانجام

 بخورد. را آن گرسنه، دسته دورازبه توانستیم و بود سرخ سیب این صاحب حاال او داد. فراری

 باشد. دور به دیگران مزاحمت از تا افتییم دنج جایی باید و

 انبوه یهاشاخه میان به پرواز قصدبه و کرد یغار غار گشود، را شیهابال سرعتبه و فروبرد سیب بشره در را هاچنگال درنگیب پس

 .نگریست سیب مرده درخت

 بر بود روئیده هابوته از بزرگی دسته که جایی رودخانه، یسوآن از دوردست، از کشان زوزه سنگی که بود برنخاسته کامالً هنوز اما

 کرد. اصابت سرش

 شد. زمین بر نقشه سیب کنار کنانناله و شد گیج کند حرکتی بتواند آنکهیب کالغ

 توسط و سو کدام از دانستندینم هنوز کهیدرحال گریختند. سویی به هر سردرگم اما معترض بودند جاخورده که هم هاکالغ سایر

 .اندقرارگرفته موردحمله دشمنی چه

 فرار و برخیزد بتواند شاید تا کرد تالش آخر بار برای بود خون در غرق که بزرگ کالغ و شد خالی هاآن حضور از جاهمه بعد اندکی و

 کند.

 شدند. ظاهر سرش باالی بر مخوف ییهاهیسا ناگاه که

 .کشتندیم دستهدسته و کردندیم طرد را هاکالغ همواره که خطرناکی موجودات ،شناختیم را دیرینه دشمنان این او

 ببیند. آمدندیم سویش به شانیهادست در ییهاسنگ با که را کودک چندین توانست اشیزندگ لحظات آخرین در بختنگون کالغ

 درآوردند. پای از را او و کوبیدند کالغ روی و سر بر دیگری یهاسنگ با بود، جالبی تفریح برایشان کالغ یک کشتن که کودکان

 .بود نداده کف از را جانش اکنون زدینم چنگ آن بر حریصانه گونهنیا سیب، به دستیابی برای اگر که کالغی
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 با شدند، سرگرم دقایقی کار این با و کردند پرتاب هم میان شیطنت با و برداشته را کالغ منفور و سیاه الشه کنجکاو، کودکان

 .پرنده یک مردار کردن دستبهدست

 یامتولدشده تازه برای که مرگی است. افتهینجات حتمی مرگ از هاآن حضور دلیل به سیب دانه که دیرسیم نظر به روداریگ این در اما

 افکند، سایه موجودات همه بر و شود درخت کند، زندگی سال صدها تا توانستیم که اویی .دیرسیم نظر به زود خیلی او چون

 مهتاب که آنجایی و خورشید کنار آسمان، بر افراشته ییهاشاخه با دشت، میان در تندیس یک همانند سیب، بزرگ درخت همانند

 .دیآرمیم

 رفتند. بود دهیدبیآس شدتبه هاکالغ منقار با که سرخی سیب یسوبه آزاردهنده ییهاخنده با کودکان نپایید. دیری تصورات این اما

 .باشد هاآن برای دیگری بازی وسیله توانستیم و بود درشت و گرد که سرخی سیب

 کردند. سیب به لگدزدن به شروع بازیگوشی با کودکان آنگاه و

 .رفتیم سوآن و سونیا به پاهایشان میان پریشان و آشفته و دیغلتیم سیب

 .افتادیم یاگوشه به و شدیم جدا آن از پذیرش آسیب و نرم بشره از دیگر یاتکه ی،اضربه هر با حال آن در و

 ماندن زنده برای کودکان پاهای نیماب شکستهدرهم و زخمی و خوردیم لگد ،دیچرخیم سیب شد. سپری منوال بدین تلخ دقایقی

 ،زندیم صدایشان سیب که کردند حس ترسان و نیغمگ حیوانات همه لحظه آن در اما نبود زدن فریاد به قادر اگرچه ،کردیم تقال

 وحشت. و ترس از کردیم ناله سیب بله

 .کردندیم لگدمالش دوباره و دندیپریم رویش از ،کردندیم پرتابش ،دندیخندیم کودکان

 .دیلرزیم خود بر یپناهیب از درونش در سیب دانه و

 کشنده لگدهای میان حتماً بار این و دیرسینم فریادش به کسچیه دیگر بار این بود. دهیفرارس کوتاهش زندگی پایان شکیب بار این

 .شدیم له کودکان

 بپذیرد. را اشینابود باید بار این که دریافت

 بست. را چشمانش آنگاه و

 و افتادیفروم خشک خاک بر باشد داشته غذایی آنکهیب و عریان و پناهیب او بعد اندکی و بود پاشیدن هم از حال در سرخ سیب

 .شدیم پرندگان خوراک آنکه یا و مردیم

 گویی ،افتادیم اطراف به و شدیم کنده سو هر از سرخش پوست و دیغلتیم هاعلف میان همچنان سیب شد. سپری طوالنی مدتی 

 نداشت. پایانی رحمانهیب سالخی این

 را آن توانست هم سیب کوچک دانه حتی که بود کوبنده و بلند چنانآن صدا این برخاست. آسمان از مهیبی غرش صدای ناگهان که

 بشنود.

 کرد. میخکوب را همه که صدایی بود، عجیبی صدای
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 بودند. شده خیره آسمان به ترس با تنها .کردندینم بازی و دندیخندینم دیگر شدند، متوقف کودکان

 .فروآمد دشت از یاگوشه بر و درید را افالک سینه بزرگی رعدوبرق

 تمامی از و کودکان از ،هاکالغ از ،دیغریم که بود آسمان بار این و کرد پراکنده وحشت از را کودکان دیگری غرش آن دنبال به و

 نداشت. پناهی هیچ که یادانه بودند، بسته سیب کوچک دانه نابودی به کمر که ییهاآن

 از آخر و گذاشتند فرار به پا هاکالغ گرفتند، پناه یاگوشه در یک هر حیوانات شد. آغاز تند رگباری مهیب، غرش چندین دنبال به

 شدند. محو ازنظر هابوته انبوه پشت و پریدند رودخانه از دواندوان و کردند رها را زیچهمه زنانغیج که بودند کودکان همه

 .برید نفسش رمقیب و افتاد کوچک موشی النه کنار هاعلف میان شده پارهپاره و زخمی سیب سرانجام و

 .بود مرده جراحات و زخم شدت از سیب و نداشت حاصلی اما ؛غرید آسمان و کرد وزوزی زنبور زد، صدایش موش

 نفس پس .دیچیپینم خود به و خوردینم لگد دیگر کرد. باز را فروغشیب چشمان آرامآرام دیلرزیم وحشت از هنوز که سیب دانه

 بر که درشتی یهاقطره بشنود. را باران یهاقطره صدای توانست آنگاه و است افتاده اتفاقی چه بشنود تا کرد تالش و کشید راحتی

 .شدندیم پرتاب یاگوشه به و خوردندیم شده دریده سیب پیکره

 داشت. را آرزویش که بارانی همان بود. دیده بارها شیهاخواب در آنچه بود، باران این

 .آمد خود به سیب دانه اندکاندک

 بود. زنده هنوز بود پاشیدن هم از به رو که سیبی درون در او و بودند رفته رحمیب کودکان و آمدیم باران

 .کرد سرما احساس یالحظه اما

 قلبش. تا عمیق شکافی شده، شکافته پهلویی با بود! مرده مهربانش سیب نگریست. را اطرافش آلوداشک چشمان با ناباورانه سپس و

 بود. هویدا آن روند از کوچک دانه حال

 قلب میان از ستیگریم دانهیناام که را سیب دانه و آمدند داخل به آلودخون شکاف این از باران یهاقطره و سرد باد بعد اندکی و

 که سیب شیرین بشره از میلش علیرغم را او باران بزرگ قطره اما خواست کمک و زد فریاد سیب دانه .کشیدند بیرون سیب زدهخی

 .دیفروکش پایین به نبود بیش مرداری اکنون

 شیرین و رمن بستری از و سرید پایین لغزان موج این در کاهی پر چون پس بایستد. متالطم دریای این برابر در نبود قادر سیب دانه

 شد. وارد ناآشنا و تیره دنیایی به

 .مردارها غذایش و بود خاک مادرش که ییجاهمان .رحمیب و تاریک سرد، دنیای بود، دنیا اینجا

 شد. پیرامونش قدرتمند نیروهای تسلیم سپس و بپذیرد را جدیدش سرنوشت شد ناچار پس

 .اندگرفته میان در را او سو هر از دستانی کرد حس که بود نگذشته چیزی هنوز اما دید سرد و نمدار خاکی دامان در را خود آنگاه

 بود؟ ایرؤ این آیا بردند. یداشتندوست و گرم اما تاریک دنیای درون به باران میان از را او و اندکرده اشاحاطه که دستانی
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 بشنود! را قلبی تپش صدای توانست آنگاه و داد فرا گوش پس ببیند. چیزی نتوانست کرد تالش چه هر او و بود تاریک کامالً پایین آن

 فراخواند. زندگی به را او مهربانانه اما بود شدهپنهان تاریکی در اگرچه که قلبی بود، تقال در او از ترنییپا خیلی پایین، آن در که قلبی

 بود. دیده شیهاخواب در آنچه همانند .شناختیم هم را او کوچک دانه شاید

 که را او داشت، آرزو هزاران اشیکوچک همه با که را او .زدیم صدایش و دیتپیم که نبضش پیاپی ضربان آن با بود زمین قلب این

 بود. رهیده رحمیب کودکان و غارتگر یهاکالغ چنگ از

 سرخ. سیب روند همانند زندگی. از پر و ساکت گرم، اما تاریک بود. دیگری دنیای اینجا و

 مهربان مادری الالیی با ،فرورفت عمیق خوابی به سرعتبه و نهادهم بر را اشخسته چشمان سیب دانه پس .بود خفتن زمان حال و

 .بود زمین نامش که
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 فصل سه

 

 یهاساقه از پر بود، بزرگ دشتی در او دید: عجیبی یایرؤ خواب در بود زده چنبره خود به کودکانه کهیدرحال سیب کوچک دانه

 .دندیجهیم سو هر به شادمان که کوچکی راسوهای و هاموش پرندگان، از پر و صحرایی یهاازگل پر گندم،

 دندیرقصیم گندم طالیی و بلند یهاساقه باد وزش با کوهباش مرغزار آن در نداشت، انتهایی هیچ یراستبه زنده و رنگارنگ پهنه این و

 و زیبا چنانآن .دیسریم دشت یسوآن تا و آمدیم دوردست از چین این .خوردیم چین نرمی به صحرا دامان موزون رقص این از و

 .رفتندیم دراز و دور سفری به فامنیزر موج این بر سوار هم هاسنجاقک و زنبورها حتی که یداشتندوست

 بود. یاافسانه و رازآلود چه هادوردست آن و

 اشالنه که موشی دید، هم را مهربان موش آنجا در حتی او نداشت. پریدن برای بالی و دویدن برای پایی سیب دانه که افسوس صد اما

 کوچک دانه چراکه بود، مراقبش همواره و آوردیم فندق و گردو برایش و دیبوئیم را او ،آمدیم یهرازگاه موش بود. او کنار درست

 داشت. دوست را

 یهاکرم حتی و راسو کبوتر، زنبور، مهربان، موش دارد. خوبی دوستان چه بزرگ دشت این در که دانستیم یخوببه سیب دانه و

 .کردندیم ونرمگرم برایش را خاک و دندیچرخیم دورتادورش که چاقی

 به .دیتابیم آنان بر دور یهاافق از که یپرانرژ و زرد خورشیدی ببیند. را خورشید خاک، دارتب راتذ یالالبه از توانست آنگاه و

 .دیجنبیم سرسبز پهنه آن در که چه هر به و گندم یهاساقه به ،هابوته به خاک،

 .کردیم خودنمایی سرشان باالی بر گون پنبه و سفید ابرهای با آبی آسمان هم سوآن و

 حتی را، شانهمه بدارد. دوستشان توانستیم هانیا همه با اما ؛بود کوچک و نحیف چه هاآن همه برابر در سیب دانه یراستبه

 کند. لمسشان نتوانست کرد تالش چه هر او اما بودند دور هافرسنگ او از که آسمان و خورشید

 شد. بلعیده هاساقه و هاشهیر میان و پیچید رخاکیز بود، ضعیف صدایش ولی زد صدایشان ناچاربه آنگاه و

 .دوباره و دوباره و زد فریاد دوباره پس

 شد. گشوده او بر نیلگون افالک پهنه و رفتند کنار ابرها شنید. را صدایش آسمان بار این و

 با که دستانش و شد باز سختش پوسته کمکم .کشید قد آسمان یسوبه تیره خاک درون از و بست را چشمانش سیب دانه سپس

 شد. دراز آسمان یسوبه و آمد بیرون پوسته این میان از بود شدهآراسته سبزی یهابرگ

 ببیند. بهتر را جاهمه باال آن از و برود باال بود قادر حاال او و اندشدهبزرگ نیز پاهایش حتی که ببیند توانست دانه

 ... کشیدند قد آسمان اوج به او با و پیوستند او به تابانهیب هم گندم یهاساقه بعد یالحظه و بود ترنیرنگ و زیباتر دشت باال، آن از

 که نگرانی و ملتهب گوی کرد. حس و دید شدیم را سوزنده و داغ خورشید که جایی ... ابرها میان باالها آن تا ... شدیم که آنجا تا

 دید. نخواهد را مهربان موش دیگر برود باال اگر که دانستینم سیب دانه اما ؛دیبخشیم گرما و سوختیم وقفهیب
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 بود. دوستش بهترین که را اویی بود. گذاشته تنهایش دانه چراکه .ستیگریم او رفتن از تنها موش خاک روند پایین آن و

 پنهان خاک دل در که باشد کوچکی دانه همان دوباره کاشیا کرد آرزو بارهکیبه بود، شده بلندقد و بزرگ حاال که سیب دانه پس

 بود. خوشحال شدیم مهربان موش کنار آنجا در اما تیره، و بود تاریک که جاهمان است،

 یهاحفره میان در دانستینم که بود شدهبزرگ قدرآن حاال اما بازگردد، خاک میان به دوباره تا کرد تقال سیب دانه ازآنپس و

 بگنجد. خاک کوچک

 ... بود جامانده ابرها میان تنها او و بودند هم کنار همه خاک میان آنجا نگریست. پایین آن به آسمان میان از اندوه با حال آن در او

 تنهای حاال او و ... دیشنینم پایین آن کسی را شیهاهیگر صدای حتی اما کرد گریه به شروع اندوه با سپس و ... دوستانش بدون تنها

 .ابرهایش و آسمان میان بود، شده تنها

 آنکه محضبه و کاوید را پیرامونش یسردرگم با و بود وگنگجیگ لحظه چند تا .برخاست تلخش کابوس از ترس با سیب کوچک دانه

 دندیچرخیم اطرافش مرتب که ییهاکرم و مهربان موش کنار است، خاک در هنوز اینکه از شد، خوشحال است بوده ایرؤ در دریافت

 بودند. مراقبش و

 هم کنار هاآن که بود این مهم باد، بدون و آسمان بدون خورشید، بدون تیره، و بود تاریک آنجا که داشت اهمیتی چه یراستبه و

 .دوستی از پر بستری در مهربانی، از پر مهدی در بودند؛

 اگرچه بود، آورده غذا کوچک دانه برای اشالنه شکاف کنار دوباره او شنید، را شمو تند یهاگام صدای سیب دانه آن دنبال به و

 نداشت. خوردن برای چیزی خودش

 او زبان موش اما گوید سخن کالمی او با تا زد صدا را موش بود زدهحلقه چشمانش در اشک کهیدرحال و خورد هاآن از گرسنه دانه

 دوستش تنها نه؟ یا خوردیم آوردیم برایش او که غذاهایی از دانه آیا که دانستینم حتی .دیشنینم را صدایش و دیفهمینم را

 بود. گرفته خود پناه در را سیب دانه موش، که بود دلیلی آن همهنیا و داشت

 همان از بودند، شده هم دوستان بهترین اما دندیشنینم را گریکدی حتی و نداشتند مشترکی زبان اگرچه دو آن بود، آورشگفت این و

 و پناهیب که یادانه یافت، اشالنه میان شکافی در او کوچک موش که هنگام همان از و افتاد خاک دل در سیب دانه که یالحظه

 تمامی شانیهاقلب و شانیهاچشم با هاآن چراکه باشند، زبانهم که داشت اهمیتی چه پس کند، کمکش باید که دریافت بود، گرسنه

 .دندیفهمیم را یکدیگر و گفتندیم را هاناگفته

 با آسمان اوج در خورشید .ترگرم و بود شده تریطوالن روز دیگر حال رسید. راه از اندکاندک تابستان و شد سپری سرعتبه روزها

 به همه برای را ترسناک کابوسی این و دیبارینم بارانی چراکه بود شدهخشک هم رود حتی ،دیتابیم دارتب دشت بر گرمایش تمام

 داشت. دنبال

 کنند. برطرف را شانیتشنگ تا نبود آبی چراکه بودند، شدهپنهان شانیهاالنه در و هابوته میان حیوانات همه

 نه و او نه آب بدون ،کردیم تجربه زندگی کوتاه مدت در که بود یاآزاردهنده حس اولین این و شد تشنه کمکم هم سیب دانه

 .ماندینم زنده جانداری
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 بود. همیشه از ترخشک و ترگرم روز آن و

 در تا رفت بیرون النه از و برخاست شد، مسلط خود بر نیا باوجود اما ؛بود شده رمقیب و سست تشنگی فرط از مهربان موش حتی

 بخار لرزان سرابی با دشت سراسر نگریست، اطرافش به او گذارد. قدم خوردهترک و خشک خاک روی بر خورشید داغ لهیب میان

 .شدیم محو ازنظر و دیچیپیم خود به ناپایدار توهم این با خاک میان از جنبندگان جان که گویی ،رفتیم آسمان به و شدیم

 نداشت. کشیدن نفس برای یناتو زمین آبیب

 .کردیم فراهم غذا و آب سیب تشنه دانه برای ممکن شکل هر به باید چراکه افتاد. هراس به موش

 آن در کرد تالش چه هر اما ؛کاوید را هاآن همه شتابان و دوید هاعلف و هابوته میان بود دنبالش به آنچه جستجوی در درنگیب پس

 نیافت. چیزی حوالی

 .دیکشیم را شیهانفس آخرین شدید گرمای میان در که رود یسوآن تا برود دورتر تا شد ناچار و

 مدتی تا سیب دانه برای تا افتییم جلبک یاتکه باید او دوید. رودخانه کناره یسوبه و زد دریا به دل موش و نبود کسی اطراف آن

 گرفت. پیش در را بازگشت هرا سرعتبه و گرفت دهان به بزرگی تکه و رفت رود لبه به اندیشه این با و کند نیتأم آب

 ناگهان که کرد دویدن به شروع النه یسوبه اشیدرماندگ تمام با موش پس .شدیم طی انتها تا باید اما پرخطر، و بود طوالنی راه

 بود. ایستاده انتظار به اشالنه مقابل درست گرسنه روباهی برافراشت. قد برابرش در بزرگ ای سایه

 .گشتیبازم سیب دانه نزد به باید حاال اما گذاشتیم فرار به پا و کردیم کج را راهش موش بود دیگری زمان هر اگر

 .جهید النه یسوبه باکانهیب و بست را چشمانش بترسد آنکهیب پس

 و بود چاالک موش اما کند، شکار اشیقو یهاپنجه با را او تا کرد تالش روباه رسید، پایان به ثانیه چند در روباه و او بین جدال

 پرید. النه داخل به و گریخت او حریص یهاچنگال میان از سرعتبه

 آب. از پر ییهاجلبک با بود، بازگشته او بشنود. را موش لرزان پاهای صدای توانست بود، مرگروبه تشنگی فرط از که سیب دانه

 آب با .ماندیم زنده باید سیب دانه گذاشت. ترکینزد او به را غذاها و کرد جاسازی دانه کنار را هاجلبک کنانناله و زناننفس موش

 نبود. مهم دیگری زیچچیه نیرازایغ و بود کرده فراهم برایش موش که غذایی و

 .کرد استشمام را دیگری بوی بار این اما ؛کرد حس را گردو بوی و گندم یهادانه بوی تازه، جلبک بوی حال آن در سیب دانه

 حس را بو این او درآمد پای از کودکان یهاسنگ با کالغ که هنگام آن ... چرا اما بود نکرده حسش تاکنون که بویی عجیب، بویی

 .بود شده زخمی مهربان موش .خون بوی بود. کرده

 صدایب و آرام خون در غرق النه انتهای در سرد و حرکتیب موش اما ؛زد صدا را موش و کرد جستجو را اطراف بود ترسیده که دانه

 .بود مرده

 در بود آورده هدیه برایش موش که را گندمی یهادانه و هاجلبک کهیدرحال کرد. گریه هاساعت ناراحتی فرط از روز آن کوچک دانه

 مهربان. موش زندگی زندگی، یک قیمت به بود، شدهفراهم برایش زیچهمه گرسنه. نه و شدیم تشنه نه هامدت تا او بود، گرفته آغوش
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 شد. دارغصه اندکاندک و شنید را اشهیگر صدای بار اولین برای آسمان که بود سنگین چنانآن سیب دانه اندوه این و

 ... ناباوری اوج در سپس و

 یهااشک که نفهمید سیب دانه جز کسچیه که ییهاقطره کرد. چکیدن به شروع باال آن از بلورین ییهادانه چون آسمان یهااشک

 است. شده اندوهناک او غصه از که است آسمان اندوه

 داد. نجاتشان مرگ از و کرد سیراب را همه که ییهاقطره

 .کند فراموش اشیزندگ در را مهربان موش خالی جای و تلخ روز آن نتوانست هرگز سیب دانه اما

 نه و فهمید را زبانش نه که اویی نیافت. دنیایش در او بمانند هرگز که دوستی کرد، فدا را زشیچهمه او برای که مهربان دوستی

 .شنید را صدایش
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 فصل چهار

 

 سیب غمگین دانه زندگی لحظات نیترسخت که روزهایی تشنگی، و گرسنگی تنهایی، در روزهایی رفتند، و آمدند هم پی از روزها

 بود.

 هرگز او و نبود بیش خیالی این اما بشنود را موش پاهای صدای دوباره شاید تا کردیم تیز را شیهاگوش امیدوار، دمدهیسپ هر او

 نشنید. را موش هراسان و تند یهاگام صدای دیگر ازآنپس

 .شدند سپری روزها سرعت همان به نیز هاشب آن دنبال به و

 شد. عجیبی چیز متوجه سیب دانه شبکی آنکه تا

 بیرون، دنیای به یاچهیدر ببیند. را نمدار و تیره خاک میانش از توانستیم اکنون او که بزرگ شکافی بود. برداشته شکاف اشپوسته

 پناه خاکش وندر به و گریخت آن از او که ییجاهمان مرگ، از پر و گرسنگی از پر خطر، از پر دنیایی نداشت. دوستش او که دنیایی

 برد.

 بود. پرمخاطره و فریبنده که رنگی هزار دنیای میان است. افتاده بیرون او و شکافته پوستینش که دیدیم دوباره حال و

 سپید و پاک که آنجایی تا برود باال هاآسمان تا شیاهایرؤ بمانند توانستیم شاید .گذاردیم قدم دنیا بدین باید و نداشت یاچاره اما

 تیرگی. بدون و یگرسنگ بدون ستیز، بدون خاک، از متفاوت جایی بود. هافرشته و ابرها مأمن که آنجا بود.

 .دیرسینم اج بدان هرگز او شاید دانستیم چه کسی اما

 کشد سرکی پهناور دشت این بر تا بود آمده بیرون سختش پوستین از باکانهیب که یاجوانه بود. ظریف و سبز جوانه یک هنوز چراکه

 کند. تقالیی ماندن زنده برای و

 کشید. بیرون اشپوسته از سر سپس و بود باوررقابلیغ برایش که پیرامونی .دیکاویم را پیرامونش باید پس

 لرزید. خود بر سیب جوانه کهچنانآن ترسناک، و بود تاریک بیرون

 به شروع مستأصل و درمانده او و بود حاصلیب اما ؛زد کنار لطیفش یهابرگ با را خاک دهیتندرهم و سخت یهاتوده تا کرد تالش و

 کوچک جوانه و گسست هم از خاک گذشت، کنارش از بزرگی کرم لحظه همان که بشنود را صدایش کسی شاید تا کرد زدن فریاد

 زد. کناری به آرامآرام را خاک ذرات شیهابرگ با و داد تکانی خود به خوشحال

 قدرت. تمام با کرد، تالش وقفهیب باید آزادی به دستیابی برای که دریافت او

 شانیکوچک همه با که دستانی بودند، دستانش همان حاال که زیبایی و سبز یهابرگ دید. اشنوشکفته یهابرگ در را قدرت این او و

 یابند. دست بود فرمانروایش خورشید که ییجابه زمین، روی به تا زدندیم کنار ذرهذره را خاک
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 از پس سرانجام و زند بیرون خاک از تا کرد تالش پیاپی و نگذاشت هم بر پلک شادی فرط از سیب جوانه گذشت. طوالنی ساعاتی

 خنک ادب زناننفس و گذارد سر پشت را تاریکی و سیاهی طوالنی روزهای از پس توانست و کرد سربلند اندکاندک طوالنی تقالیی

 کند. حس اششکننده و نازک پیکر بر را دماندهیسپ

 یهاانیشر بر گرم خون تا بود کافی اندک نور همین و بود دمیده افق بر تازه خورشید گرفت، آسمان یسوبه را شیهابرگ نرمک نرم او

 کند. زنده نو از را او و بدود سیب جوانه

 ،پرطراوت و شاداب که زیبا یاجوانه داشت. برگ و شاخ که بود سبزی جوانه اکنون بلکه نبود، سیب کوچک دانه آن دیگر حاال او و

 بود. برآورده سر تیره خاک دل از شیرین آرزوی هزاران با

 که را آنچه تند، نور میان از بتواند ات برد زمان اندکی و زدیم را چشمانش آفتاب نور ببیند. ترقیدق را اطرافش تا کوشید آنگاه و

 کند. کشف بود پیرامونش

 شیهابرگانیم نرمی به که مالیم بادی ،دیوزیم هم باد بود. دیده خاک به ورود از قبل که گونههمان تازگی، و بود سرسبزی جاهمه

 .کردیم بازتر و بازتر را هاآن و دیچیپیم

 ببیند. را هادوردست تا توانستیم حاال و شود پرنور و باز کامالً چشمانش تا نبرد زیادی زمان

 .دیدرخشیم جواهراتی چون شانیهاگلبرگ بر شبنم درخشان قطرات و بودند آرمیده هم باکناریز و رنگارنگ یهاگل که آنجا

 ،مودیپیم را دشت انتهای تا ریناپذیخستگ که رودی ،هانیا همه از دورتر کمی و دیچرخیم سو هر به زیانگوسوسه زنبور که آنجا

 شنید. هادوردست از را صدایش شدیم هنوز هچ اگر بود، آب کم و رمقیب حاال که رودی

 چنانآن رنگارنگ، ییهابال داشت، بزرگی یهابال او دید. را زیبایی موجود هاگل کنار آسمان، میان سیب جوانه لحظات همین در

 بود. دلربا و جذاب چه موجود این یراستبه .کرد تماشا غرق را جوانه که زیبا

 آوردی؟ کجا از را زیبا یهابال این و ... هستی چه تو پرسید: بلند صدای با او از و کرد صاف را صدایش داد، جرئت خود به پس

 او به بالطافت و داد تکانی را شیهابال نشست. کنارش به اطیبااحت و آمد سویش به آرامآرام او دیدن با و زد چرخی زیبا موجود

 .فهمدینم را زبانش موش مانند هم او که دریافت جوانه اما ؛نگریست

 زیباست. حد چه تا که بفهماند او به اشاره و ایماء با تا کرد تالش ولی شد، اندوهگین پس

 آورد. وجد به دوباره را جوانه شیهابال آرام دادن تکان با و زد لبخندی شادمانی با رنگارنگ پروانه عوض در و

 است. آرمیده تاریک یالهیپ درون که است بوده کوچکی کرم روزی زیانگدل و زیبا پروانه این که دانستینم کسچیه یراستبه و

 شادمان پروانه و دهد نمایش او به بیشتر را جذابش یهاوبال بزند چرخ برایش آفتاب به رو تا خواست پروانه از سیب جوانه سپس

 کرد. چنین

 به هادوردست از آرامآرام هم پروانه و کردیم جمع کوچکش یهابرگ روی را درخشان شبنم سیب، جوانه زود، صبح هرروز پسازآن

 .دیچشیم شبنمش زالل قطرات از و نشستیم کنارش نرمی به آنگاه و دیچرخیم آسمان در ،کردیم پرواز برایش ،آمدیم نزدش
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 بود. چیز نیترباارزش او چون زیبارویی برای آنچه

 اطرافش آنچه همه به و دیوزیم او بر یهرازگاه که بادی به گرمش، آفتاب به گرفت، خو بیشتر اشتازه شرایط به جوانه کمکم و

 بود. روئیده

 .دیفهمیم را او یهاحرف سیب جوانه یهااشاره از و بود کنارش همواره که زیبا پروانه به و

 بفهماند. زیبا موجود این به شیهابرگ حرکات با را شیهاحرف تواندیم حاال که بود خوشحال نوشکفته جوانه و

 .شدیم خیره پرطراوتش و سبز یهابرگ و او به و نشستیم او کنار باحوصله نیز پروانه

 .دندیآرمیم آنجا ابرها که باالیی آن .رفتیم باال آن تا باید که اویی بود، آرزو و امید از سرشار که اویی به
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 فصل پنج

 

 و داشت برگ و شاخ بود، کشیده قد حاال نبود. شکننده و نحیف دیگر حاال او شد. تربزرگ و بزرگ سیب جوانه گذشت، روزها

 یهارنگ توانستیم حاال او ببیند. کردندیم بازی دشت وحشی یهاگل میان شیطنت با که را هاسنجاقک و زنبورها توانستیم

 و سبز یهاجوانه توانستیم حاال او شود. شانییبایز محو و کند تماشا بود پاشیده هاگل لطیف یهابرگ بر طبیعت که را بدیعی

 بود. جوانه یک خود روزی که یاساقه پیکرش، نرم ساقه بر کند، لمس بود روئیده تنش بر که را یاتازه

 کرد. رشد و ماند زنده کوچکی دردانه و جهید بیرون سیب یک درون از یروز که اویی

 داد. کف از را خود جان او داشتننگه زنده برای که کوچکی موش مهربانش، دوست یاد به و افتاد رخاکیز شیهالحظه یاد به آنگاه و

 که خاکی یهاکرم ،دشانیدینم هرگز دیگر شاید که داشت هم دیگری دوستان او کرد. غصه احساس تنهایی حس این از سپس و

 .آمدیم دیدارش به یهرازگاه که زیبا پروانه و کردند باز زمین به را او راه

 عمر سال صدها او چراکه شود. تنها تنهای یدبا دوباره او و رندیمیم یزودبه کوچک دوستان این همه که دانستیم سیب نهال اما

 با را او و مردندیم همه و همه زنبورها. حتی و هاپروانه ،هاسنجاب ،هاموش .بودیم دوستانش بهترین مرگ شاهد باید پس ،کردیم

 .کردندیم رها خود دنیای در خاطراتش تمامی

 بود. باوررقابلیغ و تلخ برایش یراستبه این و

 سوآن در و بخشید تازه جانی دشت بر پراکند، جاهمه به را تازه یهاعلف بوی که زیبا بارانی بارید. باران همیشه مانند هم روز آن

 بدانند باشکوه و سرسبز دشت در همه دوباره تا سرود و خواند آواز زیانگدل آوایی با هم رود کرد. متالطم و پرخروش دوباره را رود

 .خواند آوازهم نهال برای حتی رود است. زنده طبیعت که

 به و شستیم دشت خسته تن از را هایاهیس که بارانی ،آمدیم باران باز داد: فرا گوش را زیانگدل سرود این وجودش تمام با نهال و

 برای سرسبزی همهنیا میان چراکه بازنگردد. هرگز دیگر تا بردشیم هادوردست به عجول و پرخروش هم رود و سپردشیم رود

 ییهاآن .پراکندیم نرم بستر این بر را جانداران و زدیم وصله را خوردهترک خاک که بارانی ،آمدیم باران باز نبود. جایی هایاهیس

 کنند. پرواز نه و کنند حرکت بودند قادر نه سیب نهال چون که ییهاآن و دندیپریم که ییهاآن ،کردندیم پرواز که

 قادر و بود فرورفته خاک بر شیهاشهیر که او .خوردیم غصه کند شادی و بدود سرسبز دشت بر توانستینم اینکه از سیب نهال و

 جهیدن و پرندگان پرواز گرنظاره تنها و ماندیم بود روئیده که ییجاهمان در عمر پایان تا باید که او باشد. آزاد و بالسبک نبود

 .برود باشند مانعش شیهاشهیر آنکهیب سو هر به هاآن مانند شیاهایرؤ در توانستیم شاید اما ؛شدیم هاموش

 آن که زنبوری روی و سر بر و شدیم پخش و خوردیم سیب نهال سبز یهابرگ بر درخشانش یهادانه که بارانی ،آمدیم باران باز

 .کندیم بازی او با و است مهربان باران دانستیم چراکه شدینم دلخور زنبور اما ،دیپاشیم دیچرخیم اطراف

 سبک شانیهادل حاال گویی نکردند. گریه دیگر ابرها و رسید پایان به باران شد. سپری شیرین خاطرات از پر ییهالحظه ساننیبد و

 بود. شده
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 دشت یسوآن تا دوردست یهاکوه پشت از که رنگهفت یکماننیرنگ شد. نقاشی نیلگون آسمان بر دیگری زیبای تصویر آنگاه و

 .بجهد آن روی به تا کرد تقال موش و پرید سویش به شاپرک آورد. وجد به را همه که دلربا و بزرگ قوسی بود. شده کشیده پهناور

 داشت دوست هم او چراکه ببرد، سویش به را شیهاشاخه تا کوشید و شد خیره جادویی کمان این به مبهوت و مات سیب نهال و

 تماشاگر زدهغم او و شدند مانعش خاک درون سختش یهاشهیر بازهم اما ؛کند بازی و بخورد سر آسمان انتهای تا و بپرد آن روی

 شد. مسحورکننده زیبایی این

 هنوز اما ؛بود کوچک برابرش در پروانه و بود شدهبزرگ حاال سیب نهال نشست. کنارش در و رسید راه از زیبا پروانه بعد لحظاتی

 داشت. را دیدارش آرزوی نهال که بود دلربایی و رنگارنگ پروانه همان

 است؟ غمگین چرا که پرسید او از اشاره با و شد دارغصه دید را سرسبز نهال اندوه که مهربان پروانه

 است. اندوهگین کند پرواز تواندینم و است زندانی خاک در اینکه از فهماند او به افسردگی با نهال و

 آن از شیهاشهیر اگر چراکه است، رممکنیغ خاک از او شدن جدا که فهماند او به و کرد نوازشش نشست، شیهاشاخه بر پروانه

 .مردیم آمدیم بیرون

 است. زنده هنوز او و ردیمیم پروانه صدها که قدرآن ،ماندیم زنده هاسال تا و دارد طوالنی عمری که گفت او به عوض در

 پایان هب یزودبه پروانه و بود جوان کامالً هنوز او کوچک. برابرش در پروانه و بود شدهبزرگ او شد. ترنیغمگ بازهم سیب نهال و

 .دیرسیم کوتاهش زندگی

 .حرکتی چیهیب اما بلند قامتی با خاک، بر نشسته داشت، طوالنی عمری او

 زیبایی آواز سیب نهال برای او .رفتیم سو هر به و دیجهیم ،دیدویم بقیه همانند هم او که بادی گرفت. وزیدن آرام بادی ازآنپس و

 برد. سویش به دشت یسوآن از را زندگی بوی و کرد نوازش را اشساقه پیچید، شیهاشاخه میان کرد. زمزمه

 را هابوته و هاگل و انداختیم راه به طوفان ،شدیم خشمگین نیز گاهی که بادی بود. کرده تجربه اشیزندگ بدو از را باد این او

 .دادیم ادامه زندگی بخشآرام نجوای به دوباره و گرفتیم آرام یزودبه اما ؛ترساندیم

 کهاکنون تا بود بایر و خشک دشتی که زمانی آن از است. گذشته چه پیر دشت این بر هاسال این تمامی در که دانستیم باد این و

 .پرطراوت و بود سرسبز

 .شدیم تازه نو از و گشتیبازم زندگی به دوباره اما ،کردیم ترک پر را اشخسته تن یسالخشک نیز گاهی اگرچه

 .زدیم صدا را نامش یآرامبه باد داد. فرا گوش باد یداشتندوست نجوای به دیگر بارکی سیب نهال و

 ا.خد نزد به باالها، آن تا دیکشیم قد آبی آسمان یسوبه اشتازه ساقه و شدیم بزرگ اندکاندک که را او
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  فصل شش

 

 رسید. راه از رنگ هزار پاییز سرانجام

 که یایزندگ بود. پرشکوه دشت در زندگی دوباره شروع یراستبه پاییز این و بود روئیده تازه آنچه هر شدن پیر با ،هابرگ خزان با

 .شدیم جاری جانوران و گیاهان یهارگ در و دیخروشیم ،دیجوشیم

 نگاه پرتپش همچنان را مرغزار آلود تب نبض تا دیکوشیم پرتالش اما رمقیب که خورشیدی ،کردیم غروب زودتر خورشید حال

 بدون یکدیگر نزدیک مرگ، و تولد این .مرگشان و زنده موجود هزاران تولد داشت. نهفته خود در بسیاری رازهای که مرغزاری دارد.

 .رفتیم شیپبه ختندیآمیدرم جهنم و بهشت گویی که آنجا تا هاییانتهایب یسوآن تا مرزی هیچ

 نفس دیگری آن و شدیم زائیده یکی روزی .شدیم پژمرده دیگری آن و دیروئیم یکی روزی دیگر. مرگی کنار در دیگر تولدی

 .دیبریم

 بود. شاهد را دیگری دوست تدریجی مرگ افسرده و غمگین بازهم سیب نهال و بود رسیده زیبا پروانه به نوبت سرد، شب آن و

 بود. پیموده انتها تا را خود راه عجوالنه چه شیرین دوستی این و بود کنارش در روزی چند تنها پروانه

 پرواز که بود آن از ترفیضع حاال او .دادیفروم را اششمرده یهانفس سیب نهال ابریشمین برگ آغوش در رمقیب پروانهشب آن

 با سیب نهال حال آن در و زدیم نفسنفس تنها گذارد. نمایش به نهال برای را رنگارنگش یهابال که بود آن از تررمقیب حتی کند.

 ؟کندیم ترک را او زود قدرنیا چرا که پرسید او از ناراحتی

 برای شاید که دنیایی است، ناسازگار و رحمیب دنیا ما برای چراکه داشتم. یتریطوالن عمر شاید نبودم زیبا اگر داد: پاسخش پروانه و

 باشد. نیکوتر و بهتر تو

 که رنجوری پروانه بر و ریخت اشک هاآن با ،ختیدرآم دو آن با که مهتابی تابید. غمگین دوست دو آن بر کمرنگ مهتابی شب آن

 سپیدش رخساره در ابتدا همان از که اندوهی بود. دهیپررنگ اندوه فرط از که مهتابی خورد، افسوس دیکشیم را آخرینش یهانفس

 نداشت. را بودنشانزنده تاب دنیا که بود ییهاآن همه اندوه این چراکه بود. هویدا

 بود. نشده مهیا سیب درختان و هاموش ،هاپروانه برای که تاریک و تنگ دنیایی

 .کردیم ترکشان باید نیز زیبا پروانه ساننیبد و

 شیهابرگ با کهیدرحال نهال و داد نشان را زیبا مهتاب این سیب بلند نهال به اشاره با دیکشیم را شیهانفس آخرین کهیدرحال پروانه

 .خواند یآلودحزن آواز برایش کردیم نوازش را پروانه

 .نشنیدش هرگز پروانه که آوازی

 مرد. بود، مانده خیره مهتاب به کهیدرحال آرامآرام سیب نهال برگ روی چسبیده هم به ییهابال با بعد لحظاتی چراکه
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 بود. پروانه و موش کالغ، مرگ شاهد کوتاه مدت این در و بود اشیزندگ راه ابتدای در هنوز سیب، نهال

 صدها به عمرش شاید اما ؛مردیم و دیخشکیم روزی هم او اگرچه .دادیم آزارش بود شاداب و تازه هنوز او و مردندیم همه کهنیا و

 .دیکشیم سال

 حاال پرواز، برای شادی همهآن و رنگارنگ یهابال آن زیبایی، همهآن سپرد. بود پاهایش زیر که نمداری خاک بر را پروانهشب نآ او

 بود. آرمیده خاک سرد توده میان در که خشکیده یاکرهیپ جز نبود هیچ

 .نداری داشتن دوست برای فرصتی حتی کهچنانآن است. ناپایدار حد چه تا دنیا یهاییبایز که دریافت تلخ شب آن سیب نهال و

 .تنهاتر یرویم که روزی و تنهایی ییآیم که روزی

 ترعیسر زندگی یهاسال گذر این چراکه باشد طوالنی عمرت اگرچه .رسدیفرام یزودبه مرگ چراکه بست دل دنیا این بر نباید پس

 .کنی باورش که است آن از

 آسمان پهنه آفتاب دوباره و بازدیم رنگ مهتابش ،ردیپذیم پایان سرعتبه اما رسدیم نظر به طوالنی اگرچه که پاییزی شیب همانند

 گیرد. یدربرم را

 است. نهفته خود در رمزی و راز چه مانشبانه سرد مهتاب بدانیم آنکهیب .مینیبیم را خورشید تنها ما همه و

 گریه هرگز بدانیم آنکهیب .زدیریم اشک هاآن بر و نگردیم هایتلخ همه بر افسرده و غمگین چه زیباروی سپید این بدانیم آنکهیب

 .است آرام و صدایب یاهیگر چراکه است، ندیده کسی را مهتاب

 .پاییزی شبی دل در رنگارنگ یاپروانه مرگ همانند

 نگاشته تنها سیبی نهال خاطرات دفتر بر که آلودغم مرگی است. شده مهیا تنهایی در مرگ برای که تختی گون، پنبه و نرم برگی بر

 .تنهایی در دیگر دوستی مرگ نام به ،شودیم
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 فصل هفت

 
 یافت. پایان سرعتبه دیگر دوستی مرگ با و رنگارنگش خزان با ،شیهاباران با سرد پاییز بازهم و

 سیب درختچه باریک تنه و دیوزیم شدت با یهرازگاه که بود شده همراه فصلی ییتندبادها با هاباران حاال نبود. خشک زمین دیگر

 .شکستندیم را باریکش ساقه حتماً دیوزیم این از قبل اندکی اگر که بادهایی .داشتیوام تند یهاتکان به را

 با که ییهاگل ببیند. بهتر را دشت رنگارنگ یهاگل تمامی توانستیم و بود تربلندقامت حال بود. شده تریقو و تربزرگ حاال او اما

 گیاهان و کردیم دپوشیسپ را جاهمه برفش که سردی زمستان بود، درراه زمستان چراکه .شدندیم پژمرده اندکاندک پاییز پایان

 .رفتندیفروم شانیزمستان خواب به باید

 جدا اشییتنها دنیای از را او مرگ بمانند که خوابی شود، مهیا طوالنی زمستانی خواب این برای باید که دریافت کمکم هم او و

 با حتی و گذاشت قدم ابرهایش میان شدیم که آنجا بود، انیپایب شیهارنگ که آنجا .سپردیم شیاهایرؤ سرزمین به و کردیم

 را شانیشن یهاقلعه بلندش یهاتپه باالی بر که مورچگانی با و کشید آغوش در را مهتاب شدیم که آنجا کرد. بازی خورشیدش

 گفت. سخن اشاره و ایماء با و نشست لختی رنگارنگ پروانه و مهربان موش با شدیم حتی و کرد باشک قایم ساختندیم

 .مردینم کسچیه دیگر و نبود محدودیتی دیگر آنجا

 سبک که برفی دید. را برف بار اولین برای بعد یالحظه و است شده سردتر هوا که دریافت بارهکیبه خیاالت این در سیب درختچه

 .دیباریم خفته دشت بر آسمان اوج از آرام و

 وتابچیپ هر با و دندیدرخشیم که ییهادانه کند. لمس و بگیرد را بلورین یهادانه این زردش یهابرگ آخرین با تا کوشید آنگاه و

 .دندیچکیم زمین بر و شدندیم آب سرعتبه اما ،نشستندیم شیهابرگ بر

 .برگرفتند در را آسمان سراسر ملتهب ابرهای و شد پوشیده گون پنبه برف از یاپرده با جاهمه و گذشت ساعاتی

 کرد. پر را پهناور دشت تمامی سکوت و

 .دهد فرا گوش طبیعت زیانگدل نمایش این بر قلبش اعماق با تا کرد تالش و داشت دوست را آرامش و سکوت این سیب درختچه

 پوشاند. را خاک نرم بستر و پرندگان آشیانه ،هاگل ،هابوته که برفی بود. ییایرؤ و زیبا که آرام برفی ،دیباریم برف

 اشتجربه جوان درختچه که بود یایبرف زمستان اولین این چراکه بود. یداشتندوست هانیا همه با بازهم اما شد، سردتر جاهمه

 .کردیم

 کنند. یبازبرف تا بودند آمده هاآن شد. شنیده دور از کودکان یسروصدا بعد اندکی و

 شد. آنان تماشای غرق شادی با درختچه آنگاه و

 .کردندیم پرتاب آسمان به را برف یهاگلوله شیطنت با یا و دندیپاشیم همیرو و سر بر و داشتندیبرم را هابرف کودکان
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 کودکان سر بر الماس یهادانه مانند و دندیدرخشیم دیکشیم سرک ابرها یالالبه از که خورشیدی ضعیف نور در باال آن هابرف

 .ختندیریفروم

 گرفت آرام پس نبود، ممکن این اما بردارد زمین از را هابرف کودکان مانند تا کرد تالش و خندید همراهشان درختچه حال آن در و

 نگریست. کردندیم بازی و دندیدویم سو هر به که ودکانیک به حسرت با و

 .بودیم انسان یک کاشیا که کرد آرزو دل ته از و

 واپسین تا که بزرگی یبرفآدم بسازند. یایبرفآدم تا دیفرارس آن زمان اما ؛رسید پایان به کودکان تقالی و بازی و گذشت مدتی

 کند. بازی هابرف میان آنان همراه و بماند زنده زمستان روزهای

 باشد. داشته دیگری دوست تواندیم دیدیم چراکه شد شادمان نیز سیب درختچه و

 و چشم هاآن مانند که یایبرفآدم ،ساختندیم را بزرگشان یبرفآدم یباانرژ که کودکانی شد. کودکان تماشای مشغول افکار این در

 داشت. بینی و دهان

 رسید. پایان به یبرفآدم ساختن ساعاتی، از پس سرانجام و

 .خواندندیم بلند صدای با را زیبایی آواز کهیدرحال کردند، یداشتندوست موجود این دور به چرخیدن به شروع خوشحالی با کودکان

 دوست عمیق حس و انداخت تپش به را قلبش بار اولین برای که آوازی نبرد. ادی از هرگز لحظه ازآنپس سیب درختچه که آوازی

 کرد. زنده شیازپشیب او در را داشتن

 شب، یا باشد روز که نداشت اهمیتی بود، تیره و تاریک حد چه تا دنیا که نداشت اهمیتی باشد، داشته دوست را همه توانستیم او

 آواز و باشند هم عاشق توانستندیم بودند کنارش در که ییهاآن همه و او که بود مهم این اتنه باشند. زبانهم که نبود مهم حتی

 سادگی همان به ،سرودندیم شانیبرف آدمک کنار سرد برف میان که کودکان شعر زیبایی همان به آوازی بخوانند. را زندگی زیبای

 پاکی. و

 هاآن با توانستینم اگر حتی و نبود حرکت به قادر اگر حتی ،ماندیم کنارشان در و دیخندیم هاآن به شانیبرفآدم که بود آنگاه و

 بگوید. سخن

 سیب تنهای درختچه به که یایبرفآدم با بار این و مهتاب با دیگر شبی .دیفرارس ساکت شبی و شد سپری شیرین ساعاتی سرانجام و

 بود. شده خیره

 تنها ،گفتیم سخنی نه و کردیم حرکتی نه یبرفآدم اما ؛شود دوست او با و بفهمد را یفبرآدم زبان تا کرد سعی درختچه شب آن

 .زدیم لبخند او به مهربانی با

 .است خوشحال دیدنش از حد چه تا که گفت او به اشاره و ایماء با سیب درختچه

 نگفت. سخنی و نکرد حرکتی بازهم یبرفآدم اما

 شد. کسل و دیناام درختچه کمکم و
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 بود. زمستانی طوالنی خواب شروع این شاید و بود خوابیدنش زمان اکنون

 .فرورفت عمیقی خواب به و شدند سنگین شیهاپلک سپس

 .رفتیم اشیزمستان خواب به که بود باری اولین این و

 یادماندنیبه آواز همان مهتاب زیانگدل نور زیر در که یبرفآدم بود. بسته نقش ذهنش در برفی آدمک خندان چهره کهیدرحال خوابید او

 .کردیم زمزمه آرامآرام را کودکان

 .شدندیم آماده زمستانی طوالنی خواب برای باید حاال که آنانی عاشقان. زیبای آواز ،نرفت سیب درختچه یاد از گاهچیه که آوازی

 .ساختیم جاری شانیهارگ در را خون که تازه بهاری ،دیرسیم راه از زودتر بهار بار این شاید ،دانستیم چه کسی

 در .گرفتندیم جشن را بودنشان و شدندیم جمع هم کنار در بودند مرده که ییهاآن همه بار این شاید ،دانستیم چه کسی و

 .کردیم شادی و دیرقصیم خندان و خوشحال هم یبرفآدم حتی که آنجا طبیعت، مهمانی

 .بود آلودخواب هنوز که سیب درختچه آغوش در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 تولد یک زندگی محمد علی قجه

 

26 

 فصل هشت

 
 .دیدیم تار را جاهمه دقایقی تا اگرچه گشود. را سنگینش یهاپلک اندکاندک سیب درختچه

 یراستبه کرد حس که عجیب چنانآن است. یباورنکردن و عجیب حد چه تا طوالنی خواب از زندگی به دوباره بازگشتن که دریافت او

 یایزندگ برای و دیگر کشیدنی نفس برای دیگر، صبحدمی برای است، برخاسته مرگ خواب این از دوباره حال و است بوده مرده

 دیگر.

 ببیند. را هادوردست تا توانستیم حال کرد. ترفراخ را دیدگانش کمکم او

 هاخرگوش بازی پرستوها، شیطنت توانستیم حال او نبود. خبری سرما از نه و برف از نه دیگر بود. شده گل پر و سرسبز بازهم دشت

 ببیند. را آهوان زیوخجست و

 .آورد یاد بارهکیبه حال آن در و

 .زندیم لبخند او بر که بود دیده را یایبرفآدم خورشید روبروی مقابلش، درست

 .بود خیاالتش زاییده هانیا همه شاید و بود رفته یبرفآدم شاید کرد جستجو را اطرافش هراس با درختچه

 بود. فرورفته زمستانی خواب به بود مانده خیره او به کهیدرحال مهتابی سرد شبکی در و بود زده حرف برفی آدمک با او اما

 .کرد جستجو را یبرفآدم خاکی زمین بر و هابوته میان دوباره پس

 است. ختهیفرور زمین بر و دهیپاشازهم که دید را یبرفآدم ناباوری کمال در آنگاه و

 .شدیم دیده زمین بر ختهیردرهم برف مشتی تنها یداشتندوست موجود آن بجای حال و

 شد. خواهم دوست او با و دید خواهم را یبرفآدم برخیزم خواب از کهیهنگام کردمیم گمان گفت: و کشید آهی اندوه با درختچه

 .امشدهدهیآفر بودن تنها برای من که گویی اما ؛گذاشت نخواهد تنهایم دیگران مانند دیگر او که کردمیم گمان

 دشت تمامی بر گون پنبه آسمان اوج از دارتب و گرم صبحدمان خورشید که آنجا به شد. خیره هادوردست به تنها درختچه آنگاه و

 .دیتابیم سرسبز

 .است ختهیفرور زمین بر و دهیپاشازهم گونهنیا اشیبرف آدمک چرا که نفهمید هرگز او و

 مهربان، موش ،خواستینم خود کنار در را بسیاری که یایزندگ زندگی، دوباره پگاه غمبار، پگاه آن در شد، خیره خورشید طلوع بر او

 برفی. آدمک حال و رنگارنگ پروانه

 دوستی بیابد. خود برای دوستی بود نتوانسته هنوز که تنهایی درختچه برای داشت، نیز ییهایتلخ اما بود زیبا اگرچه که یایزندگ

 خورشید. به و آسمان به دریا، به کوه، به ،شدیم گفته باید که ناگفته رازهایی بگوید. سخن رازهایش از او با و بماند کنارش در که
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 گلویش بر را شدیدی بغض و کردیم سنگینی سیب درختچه غم پر دل بر آنچه تمامی نبود، آسانی کار راندنش زبان بر آنچه تمامی

 .آوردیم

 کند. بیدارش تا کرد تالش و برد یبرفآدم بقایای آخرین یسوبه را شیهاشاخه نداشت باور هنوز کهیدرحال بعد دقایقی درختچه

 .بود زنده هنوز شاید

 کند. لمس را یبرفآدم بیجان پیکر نتوانست او و بود کوتاه شیهاشاخه اما

 یهابرف میان در هنوز درخشانش یهاچشم اگرچه ،دیشنینم را صدایش برفی آدمک اما ؛زد صدایش بار این و کرد تالش پس

 بود. مانده خیره زیبا درختچه به رمقیب و سرد دهیپاشازهم

 لرزان نگاه در زندگی پرده آخرین این که دانستیم گویی دید. نخواهد را او سرسبز بهار دمیدن با هرگز دیگر که دانستیم گویی

 را او توانست اما فهمیدن را شیهاحرف اگرچه و خندید او بر ،کرد مالقات را درختچه مهتابی شبی در بار اولین برای که اویی اوست.

 بداند. خود دوست

 و شد آب خورشیدش گرم پرتوهای در بهار، آغاز با و شد مدفون هابرف میان زمستان سرمای در کوتاه دقایق همان اب که یایدوست

 .ریخت زمین بر

 .نداختاین او به ینگاهمین حتی و نخورد غصه برفی آدمک یصدایب مرگ از میان نآ در کسچیه و

 ماند. خیره یبرفآدم شدهیمتالش و سرد پیکر بر اندوه در غرق شب تا بود دادهازدست را دیگری دوست دوباره که سیب درختچه اما

 کهیدرحال تو و پروانه و موش ،اندآمده هم گرد آن در همه که دنیایی در ،نمیبیم را تو یزودبه :کردیم زمزمه خود با کهیدرحال

 اهیسکالغ آن حتی و رنگارنگ پروانه و مهربان موش به مرا سالم و نکن فراموش پس .نمیبیم را تو یزودبه .هستی زنده و سپید هنوز

 .بدرود ... بدرود کرد، نخواهم فراموششان که بگو هاآن همه به و برسان
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 برخاست. خواب از همیشه از زودتر سیب کوچک درخت صبح، روز آن

 اوج به و دینوردیدرم را هاکوه اندکاندک که خورشیدی به ولع با سپس و کرد راستی و کج را خود مالید، را چشمانش همیشه مانند

 وقارش. به و اشییبایز به شد، خیره آمدیم آسمان

 .دیگر تنهایی یک او برای و گرم ساکت، بود، دیگر روزهای مانند هم روز آن

 چیزی شد. یاتازه موضوع متوجه ناگهان که کند حس هاآن میان را مالیم باد وزش تا کرد بازتر را شیهاشاخه کمکم کوچک درخت

 .شیهاشاخه بود، نکرده دقت بدان تاکنون که

 بود. پرشده داشتند یزیانگدل عطر بوی که زیبایی و رنگ سپید یهاجوانه از شیهاشاخه تمامی

 یهاجوانه است. شده یداشتندوست و زیبا هاآن مانند هم او که بدانند همه تا کرد زدن فریاد به شروع خوشحالی فرط از و ناگاه به او

 .بودن زیبا بود، آرزویش روزی او آنچه بود. پرکرده را بدنش تمامی سپید

 است. شده مانندیب و جذاب چه یراستبه که دیدیم حال و

 هم او که بفهماند دندیبالیم خود به دشت یسوآن در که ییهاگل به اشغنچه از پر یهاشاخه دادن تکان با تا کوشید حال آن در او

 .معطر و سفید ،هاستآن مانند

 بودند آمده هاآن کردند. چرخیدن به شروع اطرافش آرامآرام که عسل زنبورهای جزبه نکردند. نگاهش و برنگشتند هاآن از کیچیه اما

 .ندیگوسخن او با تا بودند آمده هاآن بستایند. زیبایش یهاغنچه با را سیب جوان درخت تا

 باشد. زنبورها تمامی با او دوستی آغاز توانستیم این و

 ذرهذره درخت نمدار و جوان بدنه از هم هامورچه حتی شدند. اضافه زنبورها جمع به هم هاسنجاقک بار این و شد ترگرم هوا کمکم

 شدند. مشغول شیرین شهد خوردن به شیبوخوش یهاغنچه میان و آمدند باال

 زنبورها، با دورتادورش حاال نداشت دوستی هیچ این از قبل تا که اویی تازه. دوستان از شد پر جوان درخت اطراف که نپایید دیری

 بود. پرشده هامورچه و هاسنجاقک

 بود. دشوار یراستبه سیب تنهای درخت برای این باور و

 ییهاآن تنها و اندموردتوجه زیبایند که ییهاآن تنها ،مانندیم یادها به زیبایند که ییهاآن تنها دنیا این در که دریافت حال آن در او

 .شوندیم همه دوست زیبایند که
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 در که مغروری یهاگل حتی ببینند. را هاآن همگان تا کرد بازتر را پرگلش یهاشاخه سرور و خوشحالی با کوچک درخت سپس

 غنچه صدها دارد. زیبایی یهاگل هم سیب درخت حاال که دانستندیم باید هاآن بودند. نداده اهمیتی او به شانیزندگ مدت تمامی

 بودند. پوشانده را پیکرش سراسر که زیبا

 یهرازگاه آنچه .کردیم خود جذب را پرندگان همه که بود یاجوانه از پر درخت حاال او نبود. رنگیب و خشک تنهکی دیگر حاال او

 نشستندیم شیهاغنچه بر تنها و دندیفهمینم را زبانش حیوانات این تمامی که افسوس صد اما ؛بود دیده شبشمهین یهاخواب در

 .کردندیم تغذیه و

 نتوانست. گوید سخن یاکلمه هاآن با تا کرد تالش چه هر سیب درخت و

 ؟گذاشتیم میان در اشتازه دوستان با را هاآن باید چگونه شد؟ خواهد چه رازهایش که اندیشید خود با آنگاه و

 قرص به کهیدرحال سرسبز دشت سینه بر شیهاغنچه تمامی با سیب درخت و رسید راه از غروب نرمک نرم هاشهیاند این در

 شد. تنها دوباره بود، شده خیره خورشید رنگسرخ

 رازی شاید .هامورچه نه و هاسنجاقک نه زنبورها، نه ،گفتندینم سخن او با اما یداشتندوست و بودند مهربان اگرچه اشتازه دوستان

 گذارند. میانش در او با خواستندینم شاید و نداشتند

 را آرزوهایش بدیع یهارنگ این تمامی میان در و نگریست ترقیدق آسمان رنگارنگ تابلوی به متفکرانه سیب درخت غروب، روز آن

 .کردیم یروزشمار آسمان اوج تا برافراشتن قد برای صبرانهیب او و بود مانده زیادی راه ابرها به رسیدن تا هنوز .کرد جستجو

 افتاد. او بر بلند یاهیسا ،دینوردیدرم را دشت دارتب بستر و دیخروشیم رود که جایی جنگل میان از ناگاه به ،ییایرؤ افکار همین در

 بود. چهارپا خزندگان مانند نه و دیپریم پرندگان مانند نه .کردیم حرکت دوپایش بر که موجودی

 دیده کنجکاو و یپرانرژ کودکانی شکل به این از قبل را او شناخت. را مرموز موجود این سیب درخت و شد ترکینزد اندکاندک سایه

 بودند. کرده خلق را یبرفآدم دیگر بار و بودند کشته را کالغی بارکی که ییهاآن بود.

 .بد یا اندخوب که کرد درکشان شدینم یراستبه که عجیبی موجودات

 یهانفس بشنود. را شیهانفس صدای تواندیم کرد حس که قدرآن .شودیم نزدیکش که دید را او سیب کوچک درخت بعد لحظاتی

 .کردیم زمزمه را کلماتی خود با که تابیب موجودی پریشان و تند

 .بود ((انسان)) نامش که موجودی
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 داشت. دست در کودکی رنگارنگ یهاینقاش از بود انباشته که را خاطراتش دفتر کهیدرحال نشست، سیب درخت سایه زیر جوان مرد

 شرم فرط از روز آن فردای اما نوشتیم معشوقش برای یانامه هرروز که اویی او، چون عاشقی برای ازآنجا بهتر جایی چه یراستبه و

 اید.بی کنار خویش خویشتن با بود نتوانسته هنوز که اویی .کردیم اشپاره

 همه توانستیم که یانامه ،خواندیم راآن شکیب دختر که یانامه بنویسد. جوان دختر به یانامه باجرئت تا بود مصمم بار این اما

 .شدیم نگاشته باید اما نبود، آسان کار این اگرچه .کند بیان هاواژه قالب در را مرد احساسات

 .کرد اشعاشقانه نامه نگارش به شروع کردیم زمزمه کهیدرحال و نهاد کاغذ بر را لرزانش قلم درنگیب پس

 از که ییهاخراش ،انداختیم خراش کاغذ نرم تن بر و زدیم موج پرتالطم دریایی بمانند غروب زردرنگ نور در شوق فرط از قلم و

 داشت. حکایت عاشق مرد آن پردرد دل

 بود قادر اما بخواند راآن توانستینم اگرچه ،سدینویم را اشنامه ترس و اضطراب با چگونه که دیدیم را او باال آن از سیب درخت

 کند. درکش

 اما ؛دیفهمینم او چون درختی که عجیب واژگانی بود، هاانسان زبان نامه این داشت. تفاوت بود دیده تاکنون آنچه همه با نامه این و

 کند. درک راندیم زبان بر آرامآرام که را جوان مرد یهازمزمه توانستیم کردیم گوش بیشتر کمی اگر شاید

 ،کردیم حکایت زن برای را احساسش زیبا چه مرد .شد خیره هانوشته این خط به خط بر و کرد تیز را شیهاگوش کنجکاوی با آنگاه

 اشک حکایت این بر بار اولین برای و فشاردیم را گلویش شدیدی بغض کرد حس درخت که زیبا چنانآن .زیانگدل اما ساده زبانی با

 .زدیریم

 گمان تاکنون که موجودی برای ،شناختینم که انسانی برای .ستیگریم انسان یک برای حاال چراکه شد، متعجب حس این از او و

 فهماند او به قلبش تابانهیب تپش و دستانش لرزش با ،اشعاشقانه یهازمزمه با ،اشنامه با مرد این اما است خودخواه و رحمیب کردیم

 نیستند. رحمیب هاانسان همه که نیستند بد هاانسان همه که

 درکش بار اولین برای سیب درخت که حسی بود. عاشقی ناب التهاب از پر و اندوه از پر احساس، از پر که دقایقی شد، سپری دقایق

 .عاشقی ...کردیم

 .پرمعنا اما بود کوتاه نامه

 بیابد. نراآ جوان دختر کردیم گمان که جایی نهاد، سیب درخت پای یسرخگل همراه به زدیم تا راآن دقت با کهیدرحال مرد

 زیباتر پروانه، از ترجذاب شاید بود، عاشقانه نامه دلیل که موجودی داشت، را دیدارش آرزوی مشتاقانه سیب درخت حاال که موجودی

 جذب را پرندگان همه سپیدش یهاجوانه که یپرگل درخت زیبایی به شاید دانستیم چه کسی .بود موش از ترمهربان و سنجاقک از

 .کردیم خود
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 چه که بگو برایم دید را نامه اگر ببیند. را نامه و دیایب بار این امیدوارم گفت: کردیم نوازش را سیب درخت تنه کهیدرحال جوان مرد

 .دارد دوستم هم او که بگو گفت،

 جنگل میان لرزان یاهیسا با آرامآرام و کرد ترک را بود کرده رها یسرخگل با درخت پای که یانامه و سیب درخت تردید، با آنگاه و

 شد. ناپدید انبوه

 گرجلوه را عشق بوی و رنگ که یسرخگل و دیدرخشیم عاشق یک یهانوشتهدست آن بر که یانامه و ماند باقی سیب درخت سپس

 بود.

 شد؟ خواهد عاشق هم او آیا دید؟ خواهد را نامه و آمد خواهد دختر آیا پرسید: خود از حال آن در سیب درخت و

 دست همان با .دیرسیم هاقصه معشوقه دست به باید که یانامه بفشارد، شیهاشهیر میان محکم را نامه باید که کرد حس ازآنپس و

 .سرخ گل زیانگدل بوی با و عاشق مرد لرزان خط

 آمد؟ خواهد دختر آیا :گفتیم درخت با آوازهم که یسرخگل
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 فصل یازده

 
 ،هانسل شاید ،هاسال شاید بودند، منتظرش که همانی آمدن برای ،فرساطاقت انتظار از مملو لحظاتی با که تلخ روزهایی گذشت، روزها

 .هاقصه مانند نه و بود دیگری چیز واقعیت اما

 از پر نامه روی کهیدرحال پژمرد، و خشکید غصه فرط از آرامآرام سرخ گل نیامد. زیبا دختر چراکه شد. دیناام سیب درخت کمکم

 بود. بریده نفسش احساس

 روزهای مانند دیگر شد. کمرنگ و سرد اندکاندک هم او و نیست عاشقی رسم این که دانستیم هم نامه حتی تنهایی اوج این در و

 بود. شدهکهنه هم او حتی حاال .دیدرخشینم اول

 ،خواندیم را نامه ،آمد یدخترم باید هاقصه رسمبه چراکه است. شده راهشان سد خودخواه دنیای هم بار این که دریافت سیب درخت

 .شد کهنه نامه و مرد گل نیامد، او اما شدیم عاشق هم او دیبوئیم را سرخ گل کهیدرحال و ستیگریم آن بر

 آمد. میعادگاه به سرگردان و تابیب مرد، بعد کمی و رسید راه از همیشه بارتراز کسل غروب روز آن

 دید. شدهفراموش را نامه و خشکیده را گل ناباوری، کمال در اما

 نبود. عاشق او بمانند چراکه بود، نیامده اشمعشوقه بود؟ ممکن چگونه یراستبه

 نخواهد که دانستمیم گفت: ینومید با و پاشید آسمان بر و کرد پاره برداشت، را نامه باخشم و کشید اندوه از آهی حال آن در مرد

 .هاقصه مانند نه است، دیگری چیز واقعیت آمد،

 .شد خیره خورشید سرد غروب بر بود، کرده تکیه سیب درخت بر کهیدرحال مستأصل و غمگین سپس و

 بود. رمقیب و سرد هم پرآتش گوی این حتی نداشت، عاشقی برای تابی همیرو زرین قرص این حتی

 بود. باراندوه لیو زیبا سیب درخت برای هک آوازی کرد، زمزمه را آلودشحزن آواز لب زیر تنها مرد

 سرد دنیای یتفاوتیب در یآسانبه که قلبی یهاپاره ببیند. بود شده ریخته او پای بر که را یانامه یهاپاره توانستیم هنوز درخت

 در و دیگرائیم سرخی به اندکاندک آن با و ختیآمیدرم خورشید زرد نور با تلخ غروب این در که امیدی یهاپاره .شدیم لگدمال

 .رفتیم باد بر که بود امیدی آخرین این و شدیم گم فراموشی یهاکوه پس

 به را نامه تا خواستیم باد که گویی برد، آسمان به خود با را عاشقانه نامه سرگردان یهاپاره و بود تابیب گرفت، وزیدن باد آنگاه و

 .آمدینم هرگز او ،آمدینم او که سود چه اما برساند هاقصه معشوقه دست

 .شد خیره بود زده تکیه اشتنه بر او پای زیر که غمگینی مرد به و برگرفت باد از نگاه سیب درخت
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 با و ختیآمیدرم اشکش درخشان قطرات با که آوازی .کردیم زمزمه را آلودشحزن آواز غروب، آلود تب خورشید به خیره هنوز او

 یهاپاره تا دیکوشیم و خوردیم وصله هااشک این تلخ باران با که یاخوردهترک خاک .افتادیفروم خاک تیره دل بر دردآلود حسی

 .بچیند هم کنار دوباره را نامه

 .نبود هاقصه بمانند دنیایشان چراکه ... نیامد دختر چراکه کرد. یتنگدل عجیب حس در غرق را سیب تدرخ آلودغم آواز این و
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 فصل دوازده

 

 .دیتابیم خفته و ساکت دشت بر ریناپذیریس ولعی با ملتهب و داغ خورشید آن در که روزهایی شد، ترگرم روزها اندکاندک

 بود. یاتازه تجربه سیب درخت برای اما که روزهایی

 یهاشاخه سراسر که ییهابیس خون، سرخ رنگ به زیبا و درشت ییهاوهیم است. شده بدل میوه به حال شیهاشکوفه که دریافت او

 دشت گوشه در که اویی برای داشت. را چیزی چنین آرزوی روزی که اویی برای بود. زیبا یراستبه این و بودند پرکرده را بلندش

 کند. دگرگون را زندگی تلخ رسم بود نتوانسته هنوز که اویی .زدیم ریشخند تفاوتیب دنیای بر آلودخواب

 .دیگر چیز نه و بود سیب درخت یک تنها او چراکه

 اگر .دادیم هدیه دشت تشنه موجودات به را باران هرروز و زدیم صدا را ابرها ،رفتیم آسمان به شاید کند پرواز توانستیم اگر

 .دیپاشیم بود شدهپنهان هاآن در چه هر و هاگل و هاعلف روی به اششاخه صدها با را آب و رفتیم رود یسوبه بدود توانستیم

 رفتن راه و پریدن به قادر هم او که روزی منتظر .ماندیم منتظر باید تنها و بود شدهدوخته تیره خاک بر عمیق یاشهیر با حاال اما

 نبیند. را اندوهی و غم دیگر که روزی باشد،

 به نیاز دیگر زمان آن .دیرسیم راه از بود منتظرش که دختری همان ،هاقصه زیبای معشوقه و دیباریم باران شکیب روز آن در

 بدارند. دوست را یکدیگر عاشقانه توانستندیم زن و دمر چراکه نبود، یانامه

 قدرهاآن دنیا که بدانند و بخورند را شیرین یهابیس این تا ختیریم هاآن بر را سرخش درشت یهابیس درخت، که بود وقتآن و

 هرچند یالحظه برای است افتاده درخت باالی از که آبداری سیب خوردن با شودیم هنوز و نیست غمبار و تلخ رودیم تصور که هم

 بود. خوشحال کوتاه

 بیاندازد. هاعلف میان به بود آویخته هاآن بر که را درشتی یهابیس شیهاشاخه دادن تکان با تا کوشید تصورات این با درخت و

 کند. عاشق بود ندیده هنوز که را دختری توانستیم هابیس آن شاید

 دامان بر که یاقوت همچون ییهابیس .فروافتادند نرم یهاعلف روی به درخت میان از دیگری از پس یکی سرخ یهابیس آنگاه و

 ییتوگو .خوردیم چین یآرامبه دشت دارتب تن بر تابستانی گرم باد وزش با که دامانی .دندیدرخشیم جواهراتی بسان دشت سبز

 در را زندگی گرم خون و کردیم رسوخ عاشقی هر کالبد در که آهنگی همان است. یافته تازه جانی طبیعت انهعاشق آهنگ با که

 .دیدمیم شیهارگ

 .عشق نام به یامعجزه بود، آمد کارچه معجزه این دنیا بیپرفرازونش راه پیمودن برای و

 .دیپرستیم را او که جوانی مرد کنار در بار این اما کند، مالقات را جوان دختر زود یا دیر باید که دانستیم را نیا درخت

 بروند. هم کنار از آنکهیب ،بمیرند آنکهیب باشند، عاشق ابد تا توانستندیم درخت سایه زیر در دو این و
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 میان رود، یسوآن بود، آمده سویش به دواندوان جوان مرد قبل روزها که آنجایی به شد. خیره هادوردست به سیب درخت سپس و

 بود بهشتی همان انبوه درختان یسوآن شاید دانستیم چه کسی .بود دنیایش انتهای سیب درخت برای که آنجا جنگل. درختان

 درکشان بود نتوانسته هرگز او که بودند فرشتگانی همان بود ندیده که دیگری آن و جوان مرد شاید و دیدیم شیهاخواب در که

 کند.

 یک تنها سرش باالی در و گل یادسته شیسونیا رود، شیسوآن است، کوچک حد چه تا دنیا این که اندیشید خود با اندوهگین او

 بود؟ ممکن چگونه این اما ؛ابر اندکی و بود خورشید

 آنان که بفهماند هاآن همه به تا ندیبیم را آنان که بفهماند بودند پیرامونش که ییهاآن همه به زدن فریاد با تا کوشید تنها درخت و

 ... خیاالت این در ناگاه که شنودیم را

 از آرامآرام لرزان یاهیسا ،آوردیم را کاج یهادانه زیانگدل بوی خود با و دیچیپیم باد که آنجا ،تودرتو جنگل میان از دوردست، از

 آمد. سویش به تردید با و گذشت رود

 گون پنبه تن بر واژگونش قدم هر با که رقصان سرابی ،دیلرزیم دشت سبز پهنه بر ناپایدار سرابی مانند سایه ملتهب، گرمای آن در

 .نهدیم گام آسمان بر که گویی ،گذاشتیم رد ابرها

 ،دیرسیم نظر به رنگین کودکان خواب همانند هاعلف سبزی در که گل از پر یدامان با و آبی رنگ به یبالباس ظریف و باریک سایه این

 .شدیم ترکینزد او به قدم هر با

 .دیچیپیم سو هر به خروشان آبشاری چون باد نرم دستان با که رنگییخرما موهایی ابریشمین، و بلند موهای با

 یپوشتن با و زیبا و بلند موهایی با یاافسانه موجودی کرد، حس آمدیم هادوردست از که را بویش زدهبهت و ناباورانه سیب درخت و

 :کردیم زمزمه باشرم که خوردهترک خاکی بر است. گذارده قدم تیره خاک بر بهشت از که گمشده یافرشته همانند آسمان، رنگ به

 .نداری تعلق جا بدین تو

 دیدارش بارهکیبه تلخ روزهایی از پس درخت که اویی .شدیم ترکینزد و نزدیک سیب تنهای درخت به هرلحظه زیبا موجود این و

 .کردیم

 .جوان دختر ،بودند منتظرش که همانی ،زیانگدل یاحهیرا و بلند موهایی با بود دلربا که اویی
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 فصل سیزده

 
 بود. داغ آفتاب سیطره زیر در جاهمه آمد، سیب درخت یسوبه آرامآرام زیبا دختر

 بر سرخی یهابیس که بلند درختی .شدیم دیده حوالی آن در که درختی تنها آرمید. لختی سرسبز درختی سایه زیر شدیم پس

 بودند. شیهاشاخه

 .اندافتاده هاعلف میان در درخت پای بر که دید را زیادی یهابیس و آمد جلوتر تردید با دختر

 .کرد اشمزه یآرامبه و برداشت را هاآن از یکی خوشحالی با پس

 شادمان علفزار میان در که هنگام آن داشت. یادشان به هنوز که کودکی یهاسال ،اشیکودک یتازگبه و عسل شیرینی به بود، شیرین

 .دیدویم سو هر به بالسبک و

 درک و چشید صدچندان را وحشی یهاوهیم مزه شدیم که زمان آن .شدیم دیده دشت سوی هر در انبوه درختان و هاگل که یزمان

 بود. آویخته درختی هر یهاشاخه از که ییهاوهیم کرد.

 را اشیکودک حس هنوز که اویی داشت. را او با معاشقه آرزوی جوانی مرد هر که بود زیبا دختری حاال بود، شدهبزرگ او حاال اما

 که اویی برای .گشتیبازم هاگذشته به درخت یک صمغ تلخ مزه و وحشی آلوی یک ترش طعم سیب، یک شیرین طعم با و داشت

 دوزهانهیپ و زنبورها با بازی برایش که کودکی بزند. فریاد و بدود بلند یهاعلف میان که کودکی باشد، کودکی دوباره داشت آرزو قاًیعم

 نداشت. پایانی هرگز

 همان در قبل هاسال که مادری افتاد. مادرش یاد به بار این و زد تکیه بزرگ درخت بر خوردیم را سیب کهیدرحال جوان دختر و

 .ادداشتی به را کنارش در بودن هرلحظه که مادری بود. مرده او کودکی دوران

 زد. حلقه چشمانش در اشک و کشید آهی اندوه از آنگاه و

 .کرد مزه یکامتلخ با را سرخ سیب دوباره او

 مادرش بوی و بود کرده تجربه مادرش گرم آغوش در که یاینشدنفراموش خاطرات تمام یتازگبه و عسل شیرینی به بود، شیرین

 .شدیم ترسیم زیبایش چشمان برابر در سرخ سیب بوئیدن بار هر با که پیکرش کمرنگ شبح و کند حس توانستیم هنوز که

 با نه که غمی بود، نهفته غمی بهشتی یهاپنجره این میان در اما ؛کردیم خود مسخ را مردی هر که زیبا دختر آسمانی چشمان در

 .رفتینم میان از سیب درخت رنگارنگی با نه و علفزار بوی با نه سیب، شیرینی

 به کوتاه یالحظه شدیم کاشیا کرد: زمزمه لب زیر کردیم نوازش لطیفش دستان با را بزرگ درخت تن کهیدرحال زیبا دختر

 بازگشت. گذشته

 دارم. دوست بیشتر را هاگذشته من ؟یبازگرد گذشته به داری دوست هم تو پرسید: و کرد سیب درخت به رو آنگاه و
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 گذاشت. هم بر را چشمانش دیبوئیم راآن کهیدرحال و برداشت دیگری سیب و نشست درخت زیر در آرامآرام هاشهیاند این در و

 .بودند آلوداشک که چشمانی

 هاعلف میان را عاشق مرد شده پاره نامه هنوز که خاکی .فروافتادند خاک بر و غلتیدند پایین به اشگونه از مروارید چون هااشک و

 بود. داشته نگاه

 کند. درکش توانستینم چراکه نداشت، معنایی ییموخرما زیباروی این برای که یانامه بود. بسته نقش خاک بر عشق با که یانامه 

 .فشردیم ظریفش انگشتان میان را سرخی درشت سیب هنوز کهیدرحال ،فرورفت خواب به اندکاندک زیبا دختر و

 کند. آشفته حریصش دستان با را ابریشمینش موهای تا یافت فرصتی دوباره باد سپس

 بماند. امان در آفتاب پرتوهای تندی از سپیدش پوست تا کرد ترفشرده وا سر بر را شیهاشاخه هم سیب درخت و

 ببیند. را شیرینش یاهایرؤ خواب در و بخوابد لختی دنیا یهایتلخ از دور ژرف، آرامشی در اشهیسا زیر در بتواند تا

 کند. مالقات را مادرش دوباره خواب در که شاید

 بیابد. دارد دوستش عاشقانه که را مردی بتواند هم شاید و

 که خشکیده گلی یهاگلبرگ با سرخ، رنگ همان به عاشق مرد یک نامه بچیند. هم کنار را نامه یهاپاره تا کوشید بار این باد و

 آنکهیب ،کردیم رسوخ جوان دختر بلورین تن بر آرامآرام که عشقی کرد. حس هاآن در را عشق بوی شدیم اما بودند رنگیب اگرچه

 بداند.

 .فشردیم دستانش در که سرخی سیب با

 .شدیم پراکنده سو هر به باد دستان با پریشانش موهای از که عطری بوی یتازگبه و عسل شیرینی به بود، شیرین که سیبی
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 فصل چهارده

 

 بود. غروب

 .فشردیم دستانش در را عشق سرخ سیب هنوز کهیدرحال برخاست خواب از آرامآرام دختر

 انداخت. اشیکودک شیرین یهاسال یاد به را او که سیب

 .دیرسیم راه از تاریکی بعد اندکی چراکه ،خاستیبرم باید حاال اما

 .رفتیم باید او و

 شد. دوخته خورشید سرخ غروب بر چشمانش ناگاه که برخیزد تا داد حرکتی سستش بدن بر پس

 ندیده را رینظیب صحنه این نزدیک از ساننیبد تاکنون او بود. نمایان برابرش در یاینقاش بوم بمانند دوگانه یبارنگ پهناور آسمان

 زیباروی این برای که گون پنبه ابرهای .دیسائیم دوردست یابرها بر تن آرامآرام رنگارنگ پهنه این بر خورشید سرخ قرص بود.

 زرد و سرخ یهابارنگ که تختی ،دیلمیم سپید تختی بر ناز و عشوه با خورشید که گویی بودند، ابریشمین ییهاتخت چون ملتهب

 بود. شده تزئین

 نقاشی پرده این بر تاکنون چرا که پرسید خود از و است بوده دور به هاییبایز همه از حد چه تا که دریافت حال آن در او و

 است؟ ننگریسته مسحورکننده

 گرنظاره هاوکغ حتی و پرندگان ،هاگل ،هاعلف رود، .بردیم سر به سکوت در جاهمه دوخت. نظر آسمان بر دوچندان دقتی با پس

 مانندیب نمایش از آخر پرده بود. مانده خیره آخر پرده این بر هم فرشتگان زیبایی به زیبا دختری حال و بودند زیانگدل نمایش این

 .بود روی زرین خورشید خودنمایی برای لحظات واپسین که

 .دندیبخشیم دوچندان یاییبایز گر افسون پرده این بر ،دندیچیپیم هم به هارنگ این در که سپید ابرهای و

 قدرآن کرد حس یالحظه سپس زد. حلقه اشییایرؤ چشمان در اشک و آمد وجد به پراحساس صحنه این از جوان دختر ناخودآگاه

 میان در را عشق نماد این تا گشود آسمان یسوآن به را دستانشپس گیرد. آغوشش در تواندیم که است شده نزدیک خورشید به

 بفشارد. بازوانش

 چراکه داشت؟ اهمیتی چه اما ؛نبود خورشید زیبای روی درست دیدار به قادر بود پرکرده را دیدگانش که اشکی موج میان از اگرچه

 .رفتیفروم سیاه یهاکوه انیم در ناباوری کمال در بعد اندکی که خورشیدی بود. رنگسرخ خورشید آغوش در الحا او

 .بازگردد خانه به باید کرد فراموش که بود شده طبیعت یهاییبایز تمامی مسخ قدرآن او

 آنجا زیبا، دختر کنار سیب، درخت زیر به آورد، سو بدان تا خود با را عاشقانه نامه یهاپاره که بادی گرفت. وزیدن باد که بود آنگاه و

 از چندانی روی و رنگ دیگر اگرچه ببوید. هانوشتهدست آن از را عشق بوی بار این شاید تا بود خورشید غروب تماشای محو او که

 نداشت. عاشقی
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 .بردیم هادوردست به خود با و شستیم را آلود تب دشت گرمای که بارانی گرفت. باریدن ییایرؤ غروبی در نمنم باران بعد لختی

 بهشت از نه دیگر که جاهمان .رفتیفروم تاریکی مغاک به و شدیم گرفتار اشرهیت یهاسنگپاره میان در خورشیدش که جاهمان

 .عشق از نه و بود خبری

 آمد. خود به اندکاندک زیبا دختر

 را کالبدش زیبایی تا کند لمس را گونش پنبه پوست تا شیطنت با ،نشستیم پرالتهابش تن بر قطرهقطره که بارانی ،دیباریم باران

 .ردیبرگ در

 .آلودغم و تلخ نه اما درخشندگی همان به بودند، شیهااشک بمانند که بارانی

 زندگی یهاپاره بر لرزان دستانی با که یانامه دید. بود افتاده نمدار خاک بر پاهایش زیر در که را یانامه یهاتکه ناگاه به زیبا دختر و

 که آوایی داشت. زمزمه خود در را عشق آوای هنوز اما ؛گسست هم از و گریست سرخ گل مرگ با که نامه همان بود. شده نگاشته

 که مردی جوان، مردی از آلودغم آوازی بود، شنیده رفتیم خانه یسوبه جنگل درختان میان از کهیهنگام قبل روزها جوان دختر

 .کردیم تقال قفس در اسیری مانندبه سوزان عشقی از قلبش

 و جانیهم درست او جانب از نامه این اکنون که شدینم باورش اما ؛بود کرده حس را مرد آن تند نبض عجیب لحظات آن در او

 باشد. رسیده دستش به حاال نهمی

 یانامه آورد. وجدش به زیانگدل غروب چون هم که یانامه خواند. و برداشت بود شده پاره و خیس که را عاشقانه نامه تردید با آنگاه

 زد. پیوند آن بر را عشقش سرخ یهاتکهتکه و بوئید را آن که

 .بود دوخته هم بر را آن قلبش با او چراکه باشد پاره اشنامه که نداشت اهمیتی دیگر حال

 در و باران آوای در ،ییایرؤ غروب در که عشقی است، شده عاشق داشت را تصورش آنچه رغمیعل هم او که دریافت اندکاندک و

 .دییبویم و دیدیم دردآلود یانامه

 سیب درخت زیر در که یسرخگل بر درخشانش یهااشک با و دیچکیم اغواگرش صورت بر ،آمدیفروم باران قطره هر با که عشقی

 .دیبخشیم دوباره جانی بود شده پرپر اندوه از

 آمد، وجد به سرخ سیبی با پاک یدل با که اویی بود. مانده خیره زیبا موجود این بر زدهبهت و ساکت میان این در هم سیب درخت و

 شد. آلوداشک زیانگدل بارانی با و شد افسون کنندهمسخ غروبی با

 که بارانی میان در و کرد پاک را شیهااشک برداشت، دوباره را سرخش سیب کردینم باور هنوز کهیدرحال جوان دختر بعد لحظاتی

 .شد ناپدید جنگل یسوبه آرامآرام بود کرده خیس را سراپایش

 یهاشب سردی به که لرزان یاهیسا ناگاه به .داشت ادامه هاکوه مغاک میان از رهایی برای خورشید تقالی آخرین هنوز کهیدرحال و

 بود. رفته اشمعشوقه چراکه دیر قدری اما بود آمده میعادگاه به عاشق شد، افکنده جانمهین دشت بر بود پاییزی

 سر بود ناباوری در هنوز کهیدرحال و بویید برداشت، سیبی ایستاد، سیب درخت زیر شکستهدرهم و مستأصل جوان مرد سپس

 گرفت. آسمان یسوبه
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 .شد آواهم دیپاشیم رویش و سر بر را عشق بوی که بارانی با و بست را دیدگانش پس بود، درمانده

 میان جایی .هاستیکینزد همین در جایی عشق پای رد که بدانند تا ختیریفروم زمینیان بر بهانه بی را بهشت یهاتکه که بارانی

 جوان. مردی و زیبا دختری

 .کردیم نظاره گر افسون نمایش این بر ژرف سکوتی در سرخ و شیرین یهابیس از پر درختی که آنجا

 بلعیده سرانجامش که جاهمان .کردیم تالش بودن عاشق برای لحظات آخرین تا رو پیش یهایسخت تمام با خورشیدش که جاهمان

 مردندیم همه اگر چراکه بویید. شیجاهمه شدیم را عشق بوی چراکه داشت اهمیتی چه اما ؛بود دور یهاکوه مغاک میان در شدن

 بود. زنده عشق این

 در یداشتندوست آوایی با را عشق زیانگدل بوی که بارانی .دیباریم آرامآرام که بارانی کنار .شدیم متولد نو از آن هر که عشقی

 .کردیم نجوا هاگوش

 خاک، میان بهشت، از دورتر دور، دشت آن در زیبا، دختری به جوان مردی عشق حتی بود، زیچهمه که بارانی ،دیباریم باران هنوز و

 .خوردیم وصله هم به باران قطرات با که خاکی
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 فصل پانزده

 
 رفتند. و آمدند هم پی از روزها

 .داشت گفتن برای بسیاری سخنانکی هر که گوناگون یهارنگ با نهاد، پهناور دشت بر قدم رنگارنگ پاییزی و رسید پایان به تابستان

 با ،شدندیم سپری سرعتی چه با زندگی روزهای یراستبه و دیرسیم راه از زود چه که خزانی ،گفتیم زندگی خزان از زردش رنگ

 ،دادیم خبر دیگر تانیسزم آمدن از و بود پریشان و دهیپررنگ هک اشینارنج رنگ .شدیم ترشتابان هرلحظه ییگو تو که سرعتی

 در که رنگی داشت، دیگری حرف اما سرخش رنگ و طبیعت مرگروبه ضربان با سپیدی و بود اشیدیسپ هم باز که سرد زمستانی

 داشت. خویشتن در هارنج و دردها تمامی با را زندگی بوی پریشانی، و خزان کنار

 هم. کنار در دو هر ،شدیم پاشیده طبیعت پرده بر و آمیخته هارنگ این در زندگی دیگر سویی از و مرگ سوکی از

 .زیانگدل و زیبا هم و بود آلودغم هم که یاجلوه .گرفتیم خود به ییایرؤ یاجلوه رنگ سه این با درختان یهابرگ و

 .خاستندیبرنم آن از هرگز بار این شاید که خوابی .شدندیم آماده دیگر یایطوالن خواب و دیگر زمستانی برای همه باید کمکم و

 گفتیم خود با او و دیشیاندیم رسدیفرام مرگش که یروزبه سیب درخت بار هر آن پی در که بود خوابی این و دانستیم چه کسی

 .بنددیفروم چشم دنیا بر که باشد باری آخرین این شاید که

 نداشت. پایانی گویی که انتظاری ،ندینشیم معشوق انتظار به اشهیسا زیر در بار هر که دید را جوان مرد بارها او مدت این در و

 برای حاصلیب بار هر .بود پیدا آن رد افق یسوآن تا که خونین یادرصحنه ،هاکوه با خورشید نابرابر جنگ در غروب، هنگام هرروز

 بود. زیبا دختر دیدار ولع در صبرانهیب که عاشقی

 .شدیم خیره افق بر شدگان مسخ بمانند تنها .گفتیم سخنی نه و خواندیم آوازی نه جوان مرد روزها این در

 در باهم که دویی آن فریاد. در دیگری آن و سکوت در یکی شد. سپری جوان مرد و سیب درخت برای هاشب و روزها ساننیبد و

 آخرین با را هاعلف بوی که بادی بود. زدهخزان و سرد پاییزی باد همانند که لحظاتی .شمردندیم را لحظات فرساطاقت انتظاری

 به که حسی .ختیانگیبرم هاآن در را غریبی حس که بویی .پراکندیم آلودخواب دشت سراسر در و ختیآمیم هاگل یعطرافشان

 آمد. خواهد میعادگاه به اشمعشوقه سرانجام که کردیم القاء جوان مرد

 سکوتی ،سکوت در و سیب درخت زیر تاریکی در شب، یهامهین تا گاهی حتی و داشت ادامه هم شب از پاسی تا انتظار امید، این در

 .فریاد از پر

 ... شبکی آنکه تا

 یاهیسا ناگاه به داشت، رفتن عزم جوان مرد که یالحظه در درست ،شدینم باورش کسچیه که یزمان مهتابی، و ساکت شبی در

 یسوبه تردید با و آرامآرام که ابریشمین یاهیسا بود. فرشتگان شبح مانندبه که رازآلود یاهیسا افکند. سایه دشت بر شکننده و باریک

 .آمدیم جلوتر بازهم هانیا تمامی با اما دیهراسیم شب تاریکی از که لرزان یاهیسا .آمدیم سیب درخت
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 ترپررنگ را سپیدش نقاشی آسمان پرده بر ماه که یزمان شبانگاه، در بود. شده کشیده جا بدان بداند آنکهیب و ناخودآگاه چراکه

 یاهیسا ،هادوردست تاریکی پس از جوان مرد آن در که خوابی بود. ابدی ییایرؤ و خواب بمانند که نیدرخشا نور زیر در ،کردیم

 .شناختشینم هنوز که یاهیسا .دیدیم را ییایرؤ

 .هارنگ همه از ترپررنگ و هاگل همه از ترخوش بویی افسونگر، بوی همان بود. آشنا او برای بویش اما

 ایستاد. جوان مرد برابر در و شد ترکینزد سیب درخت به دیلرزیم تردید و ترس در که باریک سایه بعد لحظاتی

 بود. آمده میعادگاه به معشوق عمیق سکوتی در و شبانه تاریکی در بار این اما نبود باورکردنی شد. خیره او بر زدهبهت جوان مرد

 نماید. دگرگونش آسمان در خورشیدی آنکهیب و دهد فریبش سیبی آنکهیب کند، مسخش آوازی آنکهیب

 .دیلرزیم ترس از هنوز اگرچه بود، کرده طی خطراتش با را جنگل تمامی و بود گذارده قدم جا بدان خودیخودبه او بار این

 گامی هم دختر و شد خیره انگیزش دل چهره بر آنگاه و فراوان اشتیاقی با و تردید نبدو رفت. سویش به آرامآرام جوان مرد سپس و

 گذاشت. فراتر

 دیگری آن و گرم یکی داشت، ظریف دستانی دیگری آن و ستبر دستانی یکی خورد، گره هم در دو آن دستان ،مانندیب یالحظه در

 لرزان. دیگری آن و مستحکم یکی بود، سرد

 آرامآرام شانیهاروح بود، مانده خیره دو آن بر مبهوت و مات سیب درخت که هنگام آن در دقایق، زیسحرانگ توقف آن در سرانجام و

 افتاد. تپش به شانیهاقلب و آمیخت هم به

 بود. انتظارش در هامدت که قیعش سپرد، عشقش متالطم دریای به در را خود زیبا دختر

 ماهتاب یک سکوت در بودند. رسیده هم به طوالنی زمانی از پس سرانجام سیب درخت زیر در معشوق و عاشق بود، دشوار باورش

 شانیهاقلب تند صدای توانستیم سیب درخت که جایی دادگی. دل و بود عشق تنها باران، نه و بود خورشید نه که جایی پاییزی،

 بود. گرفته پناه آن در زیبا دختر که گرمی آغوش میان از بشنود. را

 زدیم موج فضا آن در که را عشقی گرمای توانستیم هم سیب درخت حتی حاال نداشت. معنایی سرما و ترس تردید، دیگر حاال و

 .شستنیم شانیهانفس بر هالحظه دمادم از و زدیم کنار را پاییزی باد که گرمایی کند. حس

 .ابد تا دلداده دو میان نانوشته پیوندی ،خوردیم پیوند هم با و ختیآمیم غرور و عشق با که ییهانفس
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 فصل شانزده

 

 حک سنگ بر که کلماتی بمانند .بستنقش ذهنش در عاشقانه داستان آن و سپرد خاطر به را یداشتندوست شب آن سیب درخت

 دل برزمان که گویی سال، یهاسال ،ماندیم امان در پرشتاب گذر این از است شده نگاشته سنگ بر آنچه هر اما گذردیم زمان شود.

 حتی بمیرند، همه اگر حتی بماند، جاودان باید که است ییهانوشته دل هانیا داندیم هم دنیا که گویی است، شدهمتوقف سنگ این

 رسد. پایان به زیچهمه اگر

 باد که هنگام آن خورشید، غروب هنگام اشهیسا زیر هم کنار هرروز ،دیدیم را جوان مرد و زیبا دختر هرروز پسازآن سیب درخت

 خروش به رود حتی و هاگنجشک ،هاخرگوش ،هاموش آن پی از و پراکندیم دشت تمام به سوآن از را عاشقی این بوی پاییزی سرد

 مایه یراستبه شدهفراموش و تنها دشتی در عاشقانه نمایش یک هاآن همه برای چراکه .دندیجهیم پایین و باال به و افتادندیم

 بود. مباهات

 چیهیب هم دست در دست بودند، آمده رنگسرخ خورشیدی خواب تماشای به بکر علفزار آن در که بودند عاشقی دو میزبان هاآن

 داشت؟ هاواژه به نیازی چه خاستیبرم هاقلب از که پیوند این یراستبه و باشد چیزی بیان به نیاز آنکهیب و سخنی

 است دنیایی نگاهشان هر که عاشق دو میان سکوت از ترقیعم گفتمانی چه پس نبودند. شیهاییبایز بیان به قادر که ییهاواژه

 ؟انتهایب

 قبل از تندتر هم کنار در که ییهاقلب بشنود. را شانیهاقلب ضربان زیسحرانگ لحظات آن در توانستیم هم سیب درخت حتی و

 .دندیتپیم

 آن در سیب درخت برای که سکوتی ،گذاشتندیم تنها سکوتش با را زیبا دشت عاشق دو دیرسیم راه از تاریکی کمکم کهآنگاه و

 بود. زیانگدل و بخشآرامش سبز، پهنه

 کنار در را دیگری سیب درخت هم او روزی اینکه به ،کردیم باور را هاآن تکبهتک و دیشیاندیم شیاهایرؤ به تنهایی این در چراکه

 تا رفتیم انبوه جنگل و رود یسوآن به زود خیلی شاید روزی، اینکه به و شد خواهد عاشق هم او روزی اینکه به دید، خواهد خود

 .شدیم محقق روزی یدشا که آرزویی داشت، را آرزویش هرروز آنچه ببیند. را دیگر دنیاهای

 .برگرفت در را دشت سراسر سرعتبه که سپیدی برف بارش اولین با رسید، راه از دیگر زمستانی سرانجام و

 .شدند مشغول زمستانی سرد آفتاب تماشای به میعادگاهشان در هم دست در دست همیشه بمانند عاشق دو غروب هنگام روز آن

 .کردیم تقال یتندبه که قلبی ،کرد حس میانشان را کوچکی قلب تپش بار این اما سیب درخت و

 و است زنده جوان دختر وجود در کوچکی موجود که کند حس توانست اما است افتاده اتفاقی چه که نفهمید اگرچه سیب درخت

 .کشدیم نفس

 شد. شادمان و خوشحال تازه اتفاق این با و کرد زدهشگفت را درخت این، و
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 خیره غروب رنگهفت نمایش بر و نشستندیم اشهیسا زیر که داشت مهربانی دوستان حاال نبود، تنها دیگر او بالید. خود بر آنگاه و

 بود. عشقشان مآمن سرسبز موجود این که بود این مهم باشد، داشته سیبی درخت این که نبود مهم آنان برای .شدندیم

 که کوچکی مسافر بر شانخوردهگره انگشتان میان از و دیجوشیم دارتب و گرم زمستانی آلودخواب سرمای آن در حتی که عشقی

 .دیبخشیم زندگی بود آمده یتازگبه

 و شد سنگین اشخسته یهاپلک اندکاندک شدینم سیر اشتازه دوستان دیدار از که سیب درخت و شد شدیدتر سرما کمکم

 .فرورفت زمستانی خواب به سپیدپوش دشت سکوت در بودند شده کرخت برف سنگینی از شیهاشاخه کهیدرحال

 بود. شدهدوخته بود آمده شانیمهمان به که کوچکی موجود و جوان مرد زیبا، دختر بر نگاهش هنوز و

 .آوردیم زبان بر را ممکن سخنان همه درخشان ییهانگاه با که سکوت در عاشقانه و زیبا نمایش یک در

 .لطافت و سادگی همان با بود، کودکانه و شیرین ییایرؤ بمانند که برف نرم بستر و خورشید عاشقان، میان نمایشی
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 فصل هفده

 
 ییاهایرؤ بود. همراه بسیاری یاهایرؤ با برایش که خوابی .فرورفت اشیزمستان خواب به همیشه از زودتر غروب روز آن سیب درخت

 هرگز که گویی ،دندیگنجینم زمان در هرگز که گویی ،انتهایب بودند دنیایی یک هر که ییهاخواب .باوررقابلیغ و تلخ گاهی و شیرین

 نداشتند. مرزی

 بود. ندیده تاکنون که مکانی برد. هایشگفت دنیای به را سیب درخت دیگری عجیب یایرؤ هم بار این و

 در گامش هر با او و برف و بود برف سرتاسرش که دنیایی کند. سفر انتهایب دنیای آن به ایرؤ این در و شود جدا خاک از توانست او

 .رفتیفروم هابرف از انبوهی

 با بود، مشغول یباز به هابرف میان یبرفآدم ببیند. دوباره بود کرده مالقاتش قبل هامدت که را یایبرفآدم توانست میان این در و

 .کردیم زیوخجست که زیبایی روباه و سفید یهاخرگوش

 .کردندیم یباز هم کنار در همه و دادینم آزار و کردینم شکار را دیگری کسچیه بکر و تازه دنیای این در

 کمال در بعد کمی حتی نیست. تنها دیگر که دریافت و کرد شادمانی و شعف احساس رنگارنگ جشن این به ورود با سیب درخت و

 چیزی بهترین بود تنها همیشه که اویی برای این و بودند زردرنگ یهابیس از پر شیهاشاخه که دید را زیبایی سیب درخت ناباوری

 ببیند. توانستیم که بود

 از توانستیم یسختبه اگرچه شد. رهسپار گشتیم دوستی دنبال به هم او که درختی یسوبه انبوه یهابرف میان از درنگیب پس

 برود. سوآن به هابرف توده میان

 برود. ازآنجا که بود ممکن آن هر و بود ندیده را او هنوز درخت که چرا کردیم عجله باید اما

 .شد روان سویش به بیشتری شتاب با پس

 برای خورد. یکه سیب درخت دیدن با هم او و رنگارنگ یهابرگ از پر و بود زیبا درخت آن دید، برابرش در را خود بعد یالحظه و

 ببیند. آنجا در را دیگری درخت حاال که بود مشکل باورش صحراست درخت تنها کردیم گمان که اویی

 گفت. را نامش تردید با هم او و پرسید را نامش صبرانهیب و بود تابیب سیب درخت ولی کرد درنگ قدری پس

 زرد ییهابیس یا دیگری و خون همانند سرخ ییهابیس با یکی سیب درخت دو زدند، لبخند هم به آرامآرام دو آن بعد دقایقی

 طال. همچون

 انبوه میان در هم ست در دست و شدند جدا بود پا بر که جشنی از جاهمه از الیخیب اما دو آن و دیباریم برف هنوز سپید دشت در

 فرازش از آفتاب باختهرنگ پرتوهای آخرین که درخشان نوک با یاتپه ،شدیم دیده بزرگی تپه آنچه رفتند. هادوردست به هابرف

 .نشستیفروم

 بود. نگذاشته پا جا بدان درختی هیچ هرگز که جایی تپه، نوک درست باال آن ،رفتندیم باال آن به باید دو آن و
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 و رسیدند آنجا به سرانجام اما رفت جلو به هابرف توده میان از شدیم یسختبه و بود انبوه برف اگرچه دویدند، سوآن به شتابان پس

 .دیباریم شدیدتر برف آنجا ،تداش ادامه تپه نوک تا که طوالنی شیبی رفتند. باال تپه تند شیب از

 انباشته سرتاسرش که یاتپه رسیدند، تپه بلند نوک به بعد دقایقی و کردند طی باال آن تا را تپه یسختبه هم کنار در سیب درخت دو

 بود. نخوردهدست و سپید برفی از

 بمانند که برفی یاتپه بنگرد، دیکشیم را آخرش یهانفس که خورشیدی بر باال آن از تا بود برآمده پهناور دشت فراز بر که یاتپه

 نبود. زیادی راه آسمان تا آنجا از و بود بهشت درگاه

 آسمانی .کردیم الک رویشان و سر بر را گون پنبه برف که آسمانی بسایند. آسمان بر دست بلندی آن از تا برافراشتند قد دو هر پس

 خود با را هاآن که قدرآن بودند. سبک و نرم که ابرهایی کرد، لمسشان شدیم که ابرهایی بودند، آمده هانییپا آن تا ابرهایش که

 .کردیم سپری را اشییتنها پریشان دمادم آخرین که خورشیدی خورشید، نزدیک به ... بردند

 بر ناباورانه و آلودغم و زدند گره هم بر را شانیهاشاخه پس آفتاب. با وداع ،کردندیم اشتجربه دو آن باید که بود تلخی لحظه این و

 نبود. خبری یکوبیپا و جشن از که جایی ،یدبرفیسف تپه فراز بر شدند، گرنظاره رمقیب خورشید دادن جان

 .افتادیم نفس از افق خط در غمناک و سرد که خورشید بر درخت دو مانده خیره یهانگاه و سکوت و بود سکوت آنجا
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 فصل هجده

 

 اشک از مملو را چشمانش عمیق دردی همچون که خوابی برخاست. اشیطوالن خواب از تردید و ترس با و آرامآرام سیب درخت

 باشد. شاهد دیتابیم زنده دشت بر تازه امیدی با روز هر که را مهربانی خورشید مرگ نبود قادر او که چرا اندوه، اوج از اشکی کرد.

 و تاریکی از را جانداران همه و خاستیبرم ریناپذیخستگ آسمان، یهاکرانه از زردرنگش پرتوهای با دمدهیسپ هر که خورشیدی

 .خواندیفرام زندگی دوباره تکاپوی به و رهاندیم سردی

 جریان در زندگی بزند. یخ سرما از گرسنه خرگوشی یا و ببرد نفس پیر درختی بمیرد، تنهایی موش میان این در که نداشت اهمیتی

 .شیهایدیسپ و هایاهیس همه با ،شیهایشاد و هایتلخ همه با بود،

 نه که بودند سنگین قدرآن گاهی که ییهاغم کرد؟ شدیم چه نشستیم هادل بر عظیم یاتوده چون هم که ییهاغم با یراستبه اما

 راه که ژرفی تنهایی در یا و بودند هم کنار در همه که جشنی در چه نبود، تحملش یارای را دیگری جاندار هیچ نه و سیب درخت

 نبود. آن از گریزی

 شیهااشک که اندوهی نشاند. سیب ختدر دل بر را عمیقی اندوه بود، دیده زمستان لحظات واپسین در که کابوسی تلخ، کابوس این و

 خاک بر شدیم آب اندکاندک که برفی همراه و دندیغلتیم عریانش یهاشاخه میان از که ییهااشک ساخت. روان دیگر بار را

 .افتادیفروم جانمهین

 داد. تکانی سردش یهاشاخه بر کمکم و شود مسلط اشیسست بر تا کوشید سیب درخت

 هابوته میان از هابرف یهاماندهته هنوز کهیدرحال بهاری، زیانگدل روز یک صبح بود. بهار روزهای اولین حاال و بود افتهیانیپا زمستان

 بودند. نشده آب پهناور دشت یهاوخمچیپ و

 .کردندیم تقال ماندن زنده برای او یهاشاخه میان هابرف از اندکی هنوز و

 .شودیم خوانده نو از طبیعت انیپایب توالی دوباره که گویی بود. بلبالن آوای به فرادادن گوش و خورشید دوباره تماشای زمان اکنون

 خستگی احساس آنکهیب .شدندیم زنده و تازه دوباره و انداختندیم پوست که ییهاشاخه بازهم و هاجوانه بازهم سرسبزی، بازهم

 به حتی بود، امیدوار برایش شدیم آنچه هر یسوبه و شدیم زنده نو از آنچه هر یسوبه جاودانگی، یسوبه انیپایب جریانی با کنند،

 زندگی مهربان لبخند نیلگونش سیمای بر و ختیگریم اندکاندک اشیکیتار که آسمانی افق در زردرنگ خورشیدی کوتاه طلوع

 دمیده کالبدش در یاتازه جان و ستینگریم بدان جانداری هر که بود تصویری اولین روز هر شکیب که لبخندی ،بستیم نقش

 .شدیم

 .آمدندیم سویش به جنگل میان از انسان دو .دید را یوجوشجنب رود یسوآن و دوردست از سیب درخت هاشهیاند این در

 .آمدندیم سویش به دشت یسوآن از جوان زن و مرد بودند. گرفته انس او به حاال که جدیدش دوستان شناخت. را دو آن سرعتبه او

 در و شانشبانه سکوت در که درختی بودند. کرده تجربه رنگینش یهارشاخهیز در را شانیعاشق لحظات بهترین که درختی یسوبه

 بود. آواهم و همراه آنان با شانیهاشهیاند غوغای
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 ببازد. دل هم او و ببیند را عاشقی رنگ تا کرد تقدیم جوان دختر به را سرخی سیب که قدرگران درختی

 .هرگز شاید ؟دندیرسیم هم به دو آن آیا نبود سیب درخت اگر یراستبه و

 بود. ارزشمندترین او برای شاید که یاهیهد بودند. آورده یاهیهد تنها، درخت برای هاآن بار این

 زمین بر را سرخش یهابیس که جاهمان سیب، درخت کنار درست کرد، خاک کندن به شروع سرعتبه جوان مرد بعد لحظاتی و

 بود. انداخته

 نورسته و کوچک هنوز چراکه کردند، نوازشش و پوشاندند خاک با را شیهاشهیر دو آن و نهاد خاک در را چیزی جوان زن سپس

 بود.

 در را کوچکی نهال هاآن ماند. خیره دیدیم شیهارشاخهیز کنارش در آنچه به زدهرتیح و نگریست سوآن به سیب درخت آنگاه

 بود. برنخاسته اشکودکانه خواب از هنوز که زیبا و سبز نهالی بودند، کاشته خاک

 درخت کنار و کند رشد بود قرار که کوچک درختچه یک بودند. آورده تازه دوست یک مهربان سیب درخت برای جوان مرد و زن

 برسد. هاآسمان به و بکشد قد دوشبهدوش سیب

 حال و جستیم را دیگری درخت شیهاخواب در بار هر که اویی بود، تنها تاکنون که اویی او؟ برای این از ترپرارزش یاهیهد چه و

 باشد. کنارش در و شود سخنهم او با تا بودند آورده دوستی او برای عاشق انسان دو این

 و اندخوب حد چه تا هاانسان دریافت که روزی نرفت. خاطرش از هرگز که روزی بود. سیب درخت زندگی روز نیترنیریش روز آن

 است. جاودانه زندگی یراستبه اینکه

 باشد، داشته اهمیتی زخمی موشی یا و کبوتری مرگ زندگی هزارباره تولد این در آنکهیب ،دیپویم اشذرهذره در جاودانگی این و

 شود. متوقف و بیفتد نفس از هامرگ این پی در زندگی آنکهیب

 .شیهایدیسپ و هایاهیس همه به و شیهایبد و هایخوب همه با است، جریان در زندگی بله!

 .کوچک دانهکی زدن جوانه با و پیر درخت یک مرگ با

 .خاک میان به خاک میان از و
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 فصل نوزده

 

 یداشتندوست کوچک این بر باید که چرا احساسش، همه اب و انرژی تمام با تابید، ظریف و باریک نهال بر گرمی به خورشید روز آن

 .کردیم شربا پر و بزرگ سیب، درخت کنار در و دیبخشیم جان

 محافظت خطرات همه برابر در آن از باید که فرزندی باشد. داشته یافرزندخوانده تواندیم که بود خوشحال حاال هم سیب درخت و

 جوندگان. از و پرندگان از باران، از ،کردیم

 آرزوی که بود همانی کوچک نهال که چرا ببیند. آسیبی مبادا تا گستردیم سرش بر را شیهاشاخه و دیتنیم او بر را شیهاشهیر باید

 ،گرفتیم قرار کنارش در و کردیم رشد زود یزودبه اما بود ناتوان و نحیف اگرچه و بود دهیدخواب در که همانی داشت. را دیدارش

 برافراشت. قد و شد بزرگ سرعتبه خودش که گونههمان زدنی، هم بر چشم در

 دیدار از هرروز و داشتیبرنم چشم آلودخواب نهال از یالحظه سیب درخت آن در که روزهایی شدند، سپری روزها ترتیب بدین و

 .شدیم ترخوشحال اشتازه یهابرگ

 نداشت. را دیدارشان انتظار کسی که ناخوانده مهمانانی آمدند. سوآن به تیره ابرهایی هادوردست از اندکاندک عصر، روز یک آنکه تا

 آسمان پهنه سراسر شانیاهیس که نپائید دیری و بلعیدند خود در را آفتاب شدند، ترانبوه جیتدربه ولی بودند اندک سیاه ابرهای ابتدا

 .برگرفت در را

 وحشت به را همه و دادیم رخ پهناور دشت در یازگاه هر که دشدی طوفانی است. راه در طوفانی بازهم که دریافت سیب درخت و

 .انداختیم

 از روزی شد. تنومند و بزرگ که آنجا تا بود کوچک نهالی که هنگام آن از بود، کرده اشتجربه بارها سیب بزرگ درخت که طوفانی

 .دیهراسیم بود پاهایش زیر که کوچکی موجود دیدن آسیب از باید حاال و داشت هراس اشساقه شکستن

 آمد. هاآن یسوبه بعد اندکی و درنوردید را دشت سراسر و گرفت وزیدن سرعتبه باد سپس و

 شروع درخت یهاشاخه آن دنبال به و بلعید خود در را صدایش شدید یرعدوبرق اما ؛دهد اشیفرار تا زد فریاد هراسان سیب درخت

 کرد. شدید یهاخوردن تکان به

 .دیچیپیم و دیلرزیم باد با نهال ظریف ساقه شد. خیره پایین آن به نگرانی و ترس با درخت

 شکند. هم در طوفان یهاانهیتاز با که بود ممکن آن هر و

 خشم در غرق را او که خراشدل صدایی شنید، را پناهیب نهالی دردآلود یهاهیگر صدای باد ترسناک زوزه میان در درخت آنگاه و

 کرد.
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 از بتواند شاید تا کرد خم را بزرگش یهاشاخه تمامی و زد نهیب خود بر زدیم فریاد کدرش ابرهای و آسمان به رو کهیدرحال پس

 مهاجم این با رویارویی به قادر درخت و بود شدید باد اما ؛بکاهد زدیم سیلی لرزان نهال بر و دیوزیم پایین آن که بادی شدت

 نبود. نامهربان

 .نباشد رحمانهیب حمله این برابر در ناتوان نهال مرگ شاهد تا بست را چشمانش دارغصه او

 کاست. وحشی باد شدت از چراکه بود، بخشنجات اما پراکنده که بارانی شد، آغاز باران ناگاه به که

 سر بر سایبانی چون هم را انبوهش یهاشاخه بار این درخت پس گشت. بدل شدید رگباری به و شد تند اندکاندک باران سپس و

 شود. لطیفش یهابرگ و او بر تند باران بارش از مانع تا آورد فرود نهال

 .دیباریم پریشان علفزار بر یتندبه چنان هم باران ولی فرونشست باد

 بود. افکنده سایه سبزرنگ هاللی چون سرش باالی مهربان درخت بزرگ یهاشاخه که چرا دیترسینم کوچک نهال دیگر حاال اما

 پدر. آغوش در شیرین ییایرؤ ،استیرؤ در که کرد تصور کودکانه او و

 بالید. خود بر افتخار و غرور از هراسدینم و دیگرینم دیگر و اوست یهاشاخه زیر کوچک نهال دیدیم اینکه از سیب درخت و

 بخشد. نجات را کوچکی موجود جان بود توانسته بارش پر و سبز یهاشاخه با که اویی بود. او عظمت و بزرگی یهانشانه اولین این و

 کند. اشیهمراه زندگی لحظات آخرین تا یداشتندوست فرزندی چون و بکشد قد کند، رشد کنارش بود قرار که کوچکی نهال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

 تولد یک زندگی محمد علی قجه

 

51 

 فصل بیست

 

 سیب درخت که زود قدرآن .رندیگیم پیشی زمان از گویی که سرعتبه چنان رفتند، و آمدند هم پی از شتابان روزهایی ساننیبد و

 .شدیم ترجذاب و سبزتر زیبا نهال و تربزرگ روز هر او .شدینم باورش

 کوچک نهال بر خیره کهیدرحال سیب درخت و رسید راه از شدید سرمایی با دپوشیسپ زمستان دوباره و شد سپری هم پاییز آنکه تا

 بود. خوابیده همه از زودتر هم او که کوچک نهال کنار رفت، فرو اشیزمستان خواب به و گذاشت هم بر را چشمانش بود

 .بود شدیدتر سرما اگرچه بارید، همیشه از دیرتر برف سال آن

 را بکر و ساکت گستره آن ابرها نرمی به که سپید دامانی .فروبرد خود دامان در را پهناور و بزرگ دشت و بارید برف پیاپی روزهایی و

 باریکی نهال و سیب درخت کوچک، گنجشک ،خرماموش سپید، خرگوش باشد، جاندارانش نوازشگر مهربان علفزار الالیی تا پوشاند

 بود. لمیده خاک بر شیهارشاخهیز که

 همهآن از هم او که گویی افتاد. وتابتب از و زد یخ هم رود حتی و فروبرد عمیق خوابی در را مرغزار سراسر سپیدی و سرما این و

 بیاساید. لختی تا خواستیم حال و بود شده زدهدل تقال

 بکری پهنه بر بود. زتریانگدل و ترییایرؤ دیتپیم که کوچکی یهاقلب کنار در زیبایی این و شیهایسخت همه با بود، زیبا زمستان

 زیبایی. و پاکی همان با بود، افتاده زمین بر آسمان از یاتکه گویی تو .شدینم دیده آن بر پایی رد هیچ که

 کران تا کران از بدیع نقشی .بستیم نقش جانداران دیدگان بر که بود تصویری آخرین زمستانی خواب از قبل افسونگر صحنه این و

 دید. شدیم که آنجا تا و

 جان نو از دوباره بهار دمیدن با و رفتیم مرگ لب تا کند نبضی با که زندگی جانمهین جریان این از زیباتر چیزی چه یراستبه

 گرسنگی. در حتی ،یسالخشک در حتی شود، کاسته یاذره حتی اشیسبز و سپیدی از آنکهیب بیفتد. وتابتب از آنکهیب ،گرفتیم

 .ستادیاینم تقال از هرگز که افتادینم نفس از هرگز که بود نهفته زندگی انیپایب توالی این در رازی چه یراستبه و

 شانیهاالنه کنار روباه بچه یهاخوردن تلوتلو در و خرگوش بچه وسواسانه بوئیدن در موش، بچه یک قلب تند تپش در شدیم را این

 کرد. حس و دید هابوته انیم یا و

 در و خواندیم آواز غوکی سو یک در .آوردیبرم تخم از سر گنجشکی جوجه دیگر یاگوشه در و مردیم پیری راسوی یاگوشه در

 دشت آنکهیب ،دادیم رخ سپید و سبز بستری در هم کنار در همه سکوت و غوغا تولد، و مرگ .بستیفروم لب پرستویی دیگر سویی

 بردارد. دست هاآن بر تابیدن از موی زرین قرص این خورشید آنکهیب و کند پشت جانداران بر آسمان آنکهیب بیفتد، نفس از مهربان

 نهاد. جانداران سبز میعادگاه بر قدم تازه بهاری دوباره و شد سپری هم زمستان سرانجام 

 نشد. آمدنش متوجه کسچیه که شتابان اما آرام چنانآن

 کرد. پر هاگل سرخی و هاعلف سبزی با را جاهمه و روبید سرعتبه را شیهابرف و آمد علفزار دیدار به همیشه از زودتر بهار سال آن
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 گشت. کوچک نهال دنبال به بالفاصله و برخاست خواب از اندکاندک هم سیب درخت

 بود. شدهپنهان شیهارشاخهیز که نهالی

 نشان که زیبا ییهاشکوفه بود. پرشده رنگی سپید یهاشکوفه با نهال پیکر سراسر شد. حیرت در غرق او تازه چهره دیدن با سپس و

 شد. خوشحال بسیار بابت این از سیب درخت و است کرده رشد سرعتبه نهال دادیم

 تکان با تنها و باشد او یهاحرف فهمیدن به قادر هنوز که بود آن از ترکوچک نهال اما بگوید سخنی کوچکش نهال با تا کوشید او

 است. شادمان حد چه تا که فهماند او به زیبایش و کوچک یهاشکوفه دادن

 زیانگدل بوی آنگاه و بالید خود بر دارد زیبایی یهاشکوفه حال و است شده تربزرگ اشفرزندخوانده دیدیم اینکه از سیب درخت و

 و زنبورها همه ابتدا همان از که بوخوش و زیبا حدیب ییهاشکوفه .اندالسیگ یهاشکوفه هانیا که دریافت و بوئید را شیهاشکوفه

 کرد. جذب خود یسوبه را هاپروانه

 تنها مرغزار آن موجودات از کیچیه دیگر حاال گیالس. درخت دیگری آن و سیب درخت یکی داشت. درخت دو بزرگ دشت اکنون

 سیب. درخت نه و پرستوها نه راسوها، نه ،هاموش نه نبودند،

 بودند. آمده میزبان دیدار به رنگارنگ یبرخوان مهمانانش که سرسبز طبیعت از باشکوه بزمی در بودند، شادمان هم کنار در همه حاال

 .دیتابیم آنان بر گرمی به که خورشیدش و دشت ،یداشتندوست و مهربان میزبانی

 .بود فاصله اندکی تنها آنان میان گویی که گرم چنانآن
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 فصل بیست ویک

 

 نهال و دادیم تکان او برای را شیهاشاخه بزرگ درخت گاهی از هر بودند. گرفته انس هم با بیشتر حال گیالس نهال و سیب درخت

 دنیای در غرق چنان دو آن کند. ابراز اشپدرخوانده به را فراوانش شادمانی تا کردیم بسته و باز را اشنورسته یهاجوانه شیطنت با

 است. خوردهگره هم به شانلحظهلحظه هاستسال گویی ،اندهم کنار در و هم با هاستسال گویی که بودند شده هم

 ماهتابی. ییهاشب و بارانی روزهایی با شدند، سپری دو آن برای احساس از پر لحظاتی با بهاری بخشفرح روزهای ساننیبد و

 چراکه .کردندیم بازی و دندیچرخیم دورشان به بودند همدل و آواهم آنان با که دوزهانهیپ و هاپروانه زنبورها، روز طول تمامی

 .زیانگدل و کوچک دیگری و باعظمت و بزرگ یکی بودند، مانندیب و یداشتندوست زیبا، هردوشان

 این تمام در سیب درخت اما بود کم باران اگرچه .دیبخشیم تازه جانی آنان بر روز هر خورشید گرمای شد. زاآغ تابستان سرانجام و

 برساند. داشت نیاز مراقبت به هنوز که کوچکی نهال به زمین از را آب تا دیکوشیم شیهاشهیر با مدت

 انبوه، جنگل درختان میان هادوردست از بود، رفته پایین هاکوه قله نزدیکی تا ملتهب خورشید که یزمان گرم، روز یک عصر آنکه تا

 بودند روزی نیم چرت در کوچک نهال و سیب که ییجا ،سوآن به آرامآرام دیرقصیم سراب با شانیهاهیسا کهیدرحال انسان دو

 شدند. ترکینزد و نزدیک

 بشناسد. را آنان و ببیند را شدنشان نزدیک توانست اما بود آلودخواب هنوز باآنکه درخت

 و نهادندهم دست در دست سیب درخت زیر روزی که معشوقی و عاشق همان بودند، کاشته را زیبا نهال که همانانی جوان زن و مرد

 بودند. آمده دیدارشان به بستند جاودانه پیوند

 کودکی اکنون که جوان زن و مرد حتی دید. شدیم را همه هاآن جمع میان حال شد. خوشحال بسیار مالقاتشان از سیب تدرخ و

 بود. ناتوان و نحیف کوچک، نهال همانند که کودکی داشتند. آغوش در را

 خود با و دیدند بود کوچکی جوانه روزی که را برگی و شاخ از پر نهال زدهرتیح و آمدند سیب بزرگ درخت زیر به هاآن بعد دقایقی

 کودکشان و کرده رشد نهالشان بود. دنیایی یک هر که رویدادهایی است. افتاده یاتازه اتفاقات چه کوتاه مدت همین در که اندیشیدند

 داشت. ماهی چند اکنونهم

 پهناور، دشت سکوت در کردندیم نظاره شیهارنگ تمامی با را خورشید زیبای غروب کهیدرحال و نشستند درخت زیر جوان وزن مرد

 بزنند. ورق ذهن در را خاطراتشان یهالحظهلحظه تا یافتند فرصتی

 با را عاشقی بوی که بویی شب آن از پژمرده، سرخ گل آن از تنهایی، تاریک و سرد یهاشب آن از یادماندنیبه و مانندیب خاطراتی

 بود. شده پارهپاره باد یهاانهیتاز با که یانامه آن از و داشت خود

 مه کنار در کودکی با دو آن که حاال همین تا تاکنون سرد شبی از داد، رخ رخدادهایی چه و شد ممکن ییهاناممکن چه یراستبه و

 بودند. نشسته بود، شده بالغ و بزرگ اکنون که گیالسی نهال روبروی درست و سیب رمزآلود درخت زیر
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 هنوز که کودکی خواند، الالیی کودکش برای زیانگدل آوایی با جوان مادر ،هایسخت و هایسرد همه از الیخیب بعد، دقایقی آنگاه و

 صدای حتی ،شناختیم را گرمش آغوش و کردیم حس را مادرش بوی یخوببه اما ،کردینم درک و دیدینم را چیزی هاهیسا جز

 .فشردیم ستبرش انگشتان میان را او کوچک دستان یآرامبه که را پدرش مهربان

 فضا در افسونگر نوایی چون هم صدا این گرفت. ییایرؤ بویی و رنگ مادر بخشروح آوای با اما بود دلگیر اگرچه غروب روز آن

 .دیکشیم پر باالها آن تا قراریب و رقصنده خاستیبرم آسمان به که سرابی لهیب با آنگاه و آمدیدرم خورشید رنگ به ،دیچیپیم

 همه و همه ها، غوک حتی و هاموش گیالس، نهال سیب، درخت کرد. خود مسخ را همه بود بهشت از صدایی بمانند که آواز این

 دادند. فرا گوش ابریشمین نجوای این به صدایب و ساکت

 اشتجربه تاکنون آنان از کیچیه که حسی کرد. غرق مانندیب سیح در و آورد بیرون غروب یتنگدل از را شانهمه که ییایرؤ نجوایی

 بود. نکرده

 تا و بردیم کودکانه یهاییبایز دنیای به را روحی هر که آرامی الالیی .خاستیبرم جانش عمق از که فرشته یک مادر، یک الالیی

 .کشاندیم هایکرانیب در پروازش مرز

 یافت؟ شدیم چیزی چه موجود این از ارزشمندتر یراستبه و

 و نوپا کوچک نهال یک تازه های برگ در شدیم که یایهست .دیرسیم خود پایان به جهان هستی پرمهرش وجودیب که موجودی

 کرد. باور و بوئید ماهه چند کودکی لرزان و نرم دستان در یا

 .بود مادر یک بنیانش که یایهست
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 فصل بیست ودو

 

 توانستیم بزرگ درخت اما ؛گذشتینم زیادی مدت بود شده کاشته سیب درخت کنار در گیالس کوچک نهال که هنگام آن از

 و درآورده برگ و شاخ ،شدهبزرگ حاال شکننده و باریک گیاه آن کوچک، و نحیف ساقه آن .است درگذر شتابی چه با زمان که ببیند

 بود. آمده بار به

 که گونههمان چید. شیهاشاخه وخمچیپ میان از بودند آبدار و درشت که را یرنگخون یهاالسیگ و کرد قدبلند کمی شدیم اکنون

 بویی با سیب هم کنار در دو هر کرد. مزه و برداشت بودند افتاده زمین بر سیب درخت پای که را سرخی و زیبا یهابیس شدیم

 کند. تناول و بچیند را خوشمزه یهاوهیم این و بیاید تا نبود کسی اگرچه .یادماندنیبه طعمی با گیالس و مانندیب

 ببرند. لذت و بخورند طعمخوش خوان این از کبوترها و زنبورها ،هاسنجاب که بود کافی همین اما

 و او حال داشت. زیادی فاصله اشپدرخوانده قامت و قد تا هنوز اگرچه بود. برافراشته قد و شدهبزرگ گیالس درختچه دیگر حاال

 .کردندیم گفتگو یکدیگر با هرلحظه سیب درخت

 هایسالخشک ،هاطوفان تمامی از را او که پدری داشت. او چون پدری چراکه بود. یداشتندوست و مهربان سیب، درخت زعزی فرزند

 بود بانشهیسا گرما در ،افکندیم سایه او سر بر شیهابرگ با و دادیم آب او به شیهاشهیر از که همانی بود. کرده حفظ هابیآس و

 حتی که اویی به ،شدیاندیم او به همواره که دوستداری دارد. دوستداری که بداند تا نیست. تنها که بداند تا چترش سرما در و

 .رودینم کنار دیدگانش برابر از یالحظه

 گذاشت. قدم جوانی بر گیالس درخت و پیرتر سیب درخت ،درنگیب و پیاپی ییهاسال گذشت، هاسال ساننیبد و

 تمامی توانستیم افراشته قامت آن با سیب درخت حاال شد. برگ و پرشاخ گیالس درخت و بلندتر سیب درخت مدت این طی در

 ،ناآشنا و رمزآلود سال یهاسال که انبوهی جنگل یسوآن به جسارت با و شود ترقیدق کمی توانستیم حتی و ببیند را پهناور دشت

 بیاندازد. نگاهی بود، نبیرونشا دنیای و آنان میان مرزی

 هیاهو. و تیرگی دود، تنها .شدیم دیده انتهایب و بلند یاجاده و عجیب ییهاسازه بیابان، تنها طراوت، و سبزی این یسوآن چه اگر

 بود. ناخوشایند و تلخ نامش که هیاهویی نکرد. درکش زگهر سیب درخت که هیاهویی

 با ییهاکارخانه از که تیره ابری بود، تحملرقابلیغ یراستبه مرزیب یهایاهیس این دندیکشیم نفس زیبا طبیعت در که هاآن برای

 سیب درخت این از قبل آنچه بودند. شدهاحاطه فوالد و آهن با سو هر از که ترسناک دژهایی ،شدیم متصاعد سیمانی بلند دیوارهای

 .دشانیدینم هرگز کاشیا و بود ندیده

 و سست گونههمان ،مانستیم شنی یهاخانه به بیشتر که دید را عجیبی یهاخانه شدیم آتش، و دود تجمع آن از آنطرفتر کمی و

 تنیده یایینامر تارهای آنان بر بزرگ عنکبوتی که گویی بودند. شدهگرفته میان در تاریک آلودمه ابرهای با که ییهاساخته ناپایدار.

 و ضخیم تارهایی .افتییم امتداد بود نمانده برایش رمقی دیگر که یارودخانه کنار تا هاکارخانه دودکش اوج از که تارهایی است.

 .کردیم گرفتار خود در را یاجنبنده هر که چسبنده
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 نبود. پرخروش و زالل گذشته مانند هم رود دیگر حال

 .ختیگریم بود پرطراوت و سبز هنوز که جایی ،سونیا تا کدر و نامأنوس دنیای آن از که بود رود این و

 کسچیه نباید چراکه کند. پنهان خویش پریشان و مشوش ذهن در را دردناک یهاصحنه این تمامی تا دادیم ترجیح سیب درخت اما

 شدیم که بود تصویری نیترترسناک این چراکه .شدیم خبردار دادیم رخ جنگل درختان یسوآن در ازآنچه باشکوه دشت آن در

 یسوبه و هیچ برای تقالیی بود. هاانسان تقالی نامش که ازآنچه سیاه تابلویی زیبا، علفزاری ورای از پریشان تصویری کرد. باور و دید

 عشق. بدون و آزادی بدون تنفس، بدون شن، از ییهاخانه مرگ، یهاتوده این قلب در درست و ریناپذیریس ییهاکارخانه با هیچ!

 تند بوی و دیچرخیم سیاهش غبارهای و دودها در که مرگی بود. مرگ همان انتهایش شاید یا و نداشت انتهایی گویی که آنجا تا

 .پراکندیم سو هر در را نابودی

 ماند؟ خواهد امان در هایاهیس این گزند از زیبا دشت این آیا :دیپرسیم خود از هراسان سیب درخت و
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 فصل بیست وسه

 

 اشیمخمل پوستین در زندگی تند ضربان قبل مانند دیگر حال شد. ترفرسوده و پیرتر اندکاندک هاسال این باگذشت سرسبز دشت

 رسوخ سونیا به زدهخی جنگل یسوآن از آرامآرام ،هایتلخ و هایاهیس گویی تو نبود. سرزنده و پرانرژی قبل مانند دیگر حال .زدینم

 هراس آن از سیب زدهغم درخت که بود کابوسی همان این و کرد حس را دودها تند بوی عمیق تنفسی با شدیم گاهی حتی .کردیم

 آیا که کرد درکشان شدینم یراستبه که ییهاانسان ،هاانسان پوالدی و آهنی یهاسازه میان در ،هایاهیس کام در نابودی داشت.

 .بد یا خوبند

 عطشی با حاال که کودکشان حتی و جوان زن و مرد و گیالس درخت درکنار بودن با تا دیکوشیم سیب درخت میان این در اما

 ذهنش بر دم هر ازآنچه فرار ،یاهیثان برای حتی ،یالحظه برای حتی کند. فراموش را تلخش لحظات دیدویم سو هر به کودکانه

 هابودن باهم و خاطرات همهآن ؟شدیم چه شدهفراموش دشت این و هاآن سرانجام که تلخ سؤال این از فرار .دادیم آزارش و آمدیم

 ؟رفتیم یادها از و شدیم کهنه هاشهیاند دفتر پستوی کدامین در

 .بود غروب حوالی

 هر به امیدوار و یپرانرژ شانیداشتندوست کوچولوی پسر اما و بودند نشسته غروب تماشای به سیب درخت زیر در جوان زن و مرد

 هایسرسبز این یسوآن بداند آنکهیب و چیست اندوه و غم بداند آنکهیب باشد، نگران دهد رخ آینده در ازآنچه آنکهیب .دیدویم سو

 ییهاآرواره با ،بردیفروم خود حریص کام در را زیچهمه که صنعتی دنیایی است. نمو و رشد حال در یایطانیش تقالی چه هاییبایز و

 .خردکننده و بزرگ

 میعادگاهشان به خورشید دیدار امید به شامگاه هر که عاشقی وزن مرد سونیا و امید از آکنده قلبی و پاک دستانی با بود کودکی سوآن

 خورشیدی .کردندیم نظاره را آفتاب جانمهین قرص شدن کمرنگ مضطرب دیدگانی با و نشستندیم سیب درخت زیر در ،آمدندیم

 حتی دیگر .ختیگریم دوردست یهاکوه میان به و گرداندیبرم زمینیان از روی ناامید و خوردهزخم دنیا یهایبد تمامی از که

 فراسوی از اندکاندک نفرت و سیاهی با شیطان که دانستیم هم او حتی نداشت. هاآن کنار در بودن به تمایلی هم خورشید

 .کشدیم سرک سویشان به هایسرسبز

 در را دنیا یهاغصه همه که دلگیری غروب به جوان زن و مرد و گیالس درخت همراه به همیشه از ترنیاندوهگ روز آن سیب درخت

 ماند. خیره داشت خویش

 تابلویی شدیم چگونه یراستبه گیرند؟ قرار هم کنار در و یکدگر با زیانگدل اما دردناک چنین غم و زیبایی شدیم چگونه یراستبه

 ملتهب و زنده قابی در را شدهفراموش و تنها خورشید یک دردهای تمامی که ییهارنگ اغواکننده، و افسونگر یهارنگ سراسر داشت

 ییهاآن همه و هادرخت ،هاگل زبان از فریادهایی داشت. خود در را طبیعت ناگفتنی یهاحرف تمامی که قابی .گذاشتیم نمایش به

 بودند. گرفته پناه دشت در که

 نداشت. معنایی برایشان ماهتاب نه و غروب نه که ییهاآن .دندیدیم نه و دندیفهمیم نه که ییهاانسان ،هاانسان برای فریادهایی

 نداشت. معنایی برایشان زیچچیه که ییهاآن
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 را ناپایدارش قلعه سنگ، یهاتکه با تا دیکوشیم کوچکش دستان با که کودکی مرغزار، میان در کودک یک زودگذر شادی حتی

 درخت، یک دور آرزوهای بسان ،ختیریم تلنگری با که یاقلعه بسازد. بود دهیروئ تازه که سبزی بوته کنار سیب، درخت کنار درست

 که آنجا باران. و دادیم پاکی بوی که آنجا .یایکیتار نه و بود یایاهیس نه دیگر که آنجا برسد. ابرها به روزی داشت آرزو که درختی

 کرد. لمس را فرشتگانش و بوئید را خدا شدیم

 که خرگوشی بریده یهانفس کنار مهتاب، کنار شب، کنار ،هایکینزد همان که جایی بود. خسته و پیر دشت از دور خیلی که جایی

 کنار و نداشت پریدن برای توانی سیاه باران از که کبوتری زخمی و خیس یهابال کنار بود، مرگروبه زهرآگین آب نوشیدن از

 .بود شده کریه و زشت قطران یهایاهیس با زیبایشان یهارنگ که یاپژمرده یهاگل

 .دود و سیاهی نابودی، طبیعت. به هاانسان هدیه بود این و

 جاندارانش. و دنیا نابودی از هراسی چیهیب

 .مرگ و مرگ مرگ، .طبیعت به پایان دو ارمغان بود این و
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 فصل بیست وچهار

 

 .بود شب

 سکوتی .ستیگریم آن با و کردیم درکش ،کردیم ترجمانش سیب درخت که معنایی پرمعنا، و تلخ سکوتی سکوت، در غرق شبی

 هراسی .انیپایب ییهاهراس ،هاهراس از هیبوان و بود او چراکه بود. کنارش در گیالس درخت آنکه با حتی .اشییتنها تمام یژرفا به

 .شدیم ختهیبرانگ او در پیش از ترشیب شدهرانیو جنگل یسوآن دیدن با روز هر که

 را، هاگل را، هاجنگل بلعید، خواهد را زیچهمه ویرانگر تالطمی چون هاانسان یهایخودخواه سیاه موج زود یا دیر که دانستیم او

 .شمردیم را شیهاجوجه که گنجشکی شکننده و کوچک النه حتی و را هاخرگوش

 قبل. روز از تردردناک روز هر بود. دردناک یراستبه این و

 گیاهان و جانداران از کیچیه خواستینم که چرا نزند، دم و ریزد خویش کام بر را هایتلخ این تمامی تا بود ناچار سیب درخت اینکه

 پرندگانی خاموش مرگ و را دودها را، هاکارخانه ببینند، بود شده وپرداختهساخته بکر دشت یسوآن در هاانسان دست به که را آنچه

 جاهمان و مردندیم دودآلود آسمان میان که هاآن ،دندیرسینم سو بدین هرگز اما گشودندیم پر سوآن از غلیظ رهایاب میان از که

 .شدندیم مدفون چردههیس شیطان رحمانهیب تهاجم البالی

 مهم هاکارخانه تنها چراکه بس، و بودند مهم هاانسان تنها چراکه .دیآیم سرشان بر چه که نبود مهم کسچیه برای میان این در و

 .بس و بودند

 و تیز یهاناخن با بکر طبیعت بر که خودخواهانی بودند، رحمیب خودخواهانی پایان دو چراکه نداشت، اهمیتی زیچچیه یراستبه و

 یادهیپررنگ خورشید ،گذاشتیم هم بر چشم آرامآرام هاصحنه این همه از دور که خورشیدی بر حتی .انداختندیم خراش برنده

 برگیرد. در را آسمان تمامی سرخ خون این که دیرسیم نظر به چنین آن هر و شدیم آلودخون شیطان وحشی یهاپنجه از که

 و بازی به گذشته یهاسال مانند تا نبود کدامشانچیه برای رمقی دیگر اما دادیم قلقلک را دشت بایز ماهتاب اگرچه شب آن

 چاالک خرگوش و دیجهیم سو هر به روباه بود، شادمان سیب درخت که زمانی آن نبود، دور خیلی که زمانی آن بپردازد. زیوخجست

 دیگر سویی به سویی از هابوته میان وقفهیب و تند موش و گشتیبازم اشالنه به کبوتر که زمان آن ،ختیگریم پاهایش میان از

 .دیدویم

 بیفتد. نفس از ریناپذیخستگ گذر این یالحظه حتی آنکهیب شد. سپری هاشب و روزها آن شتابان چه یراستبه و

 که بارانی به و شده پارهپاره نامه به جوان، زن و مرد عاشقی لحظات به اندیشید. خاطرات آن لحظهلحظه به افسوس با سیب درخت

 زد. وصله هم به را بربادرفته یهاهیثان حتی را، زیچهمه

 دمدهیسپ آیا پرسید: خود از ترس با آنگاه و دیگویم وداع هاآن با خورشید که بود دیده اشیزمستان خواب در اندیشید، خورشید به او

 ؟آمد خواهد دور یهاکوه یسوآن از روشنایی دوباره آیا دید؟ خواهد را خورشید دوباره
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 که بود سبزی درختان تکبهتک فروافتادن شامگاهان از قبل تصویر آخرین چراکه بود. همیشه از ترتلخ سیب درخت برای شب آن

 .کردندیم جدا طبیعت یهایدیسپ از را انسان یهایاهیس دشت، یسوآن در

 بود: شنیده را عجیب نامی جوان زن و مرد نجواهای میان از او بشنود. درختان آن یهاناله میان را ترسناکی صدای بود توانسته او

 ((.یبرق اره))

 .افکندیم زمین بر و کردیم قطع یآسانبه را صدساله درختی ثانیه چند در تنها آنچه

 آغوش در ستیگریم صدا این از هراسان که را کودکشان فشردندیم را یکدیگر دستان کهیدرحال ترس با جوان زن و مرد و

 اما ،کندیم قطع را هادرخت که همانی است، یبرقاره صدای این :دادندیم پاسخ پردرد و کوتاه را اشکودکانه پرسش و دندیکشیم

 .نباش نگران بیایند. سونیا به که داد نخواهیم اجازه ما نباش، نگران

 است. دیگری چیز اما واقعیت و است ساده دلداری یک تنها این که دانستیم سیب درخت اما

 ماندهیباق درخت چندین تنها دهیتندرهم و انبوه جنگل آن از حاال که گونههمان .آمدندیم سونیا به و کردندیم نابود ،دندیبریم هاآن

 بود. نفرت و سیاهی از انباشته که سویی آن دید. را شدهغارت جنگل یسوآن شدیم حاال که یاگونهبه درخت، چند تنها بود.

 خوردیم شالق غلیظ دودهای یهاانهیتاز با آسمان آنطرفتر کمی ،کشتیم را درختان و دیغریم یبرقاره کهیدرحال میان این در و

 .شدیم پنهان هاکوه میان ناباورانه هادوردست در خوردهزخم یاچهره با که بود خورشید دردناک، آماس این میان درست و دینالیم و

 گریست. و دید را اشلحظهبهلحظه عمیق اندوهی با سیب درخت و گذشت طبیعت بر آلودغم غروبی در که بود چیزی آن تمامی این

 انداخت. چنگ ذهنش بر و نشست کامش بر شبانه ماهتاب تا بارخون یهاشکنجه این تلخی و

 شدن آلودخون و سرسبز درختان شدن بریده زیبا، پرندگان مرگ نشد؟ دارغصه و دید را فاجعه این بود ممکن چگونه یراستبه

 .مهربان خورشید
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 فصل بیست وپنج

 

 که قلبمان صدای ،آوردیم هجوم مغزمان بر بارهکیبه نبودیم شنیدنش به قادر نیازاشیپ که را ییهاییصدا مرگ هنگام ندیگویم

 در ام :دنیگویم گوشمان در مرتب که مردگان نجوای صدای آنگاه و دیآیفروم دهیبردهیبر که مانیهانفس صدای ،تپدیم یتندبه

 .ییمتو کنار

 .بود تابستان

 ناپایدار سراب با خورشید خشمگین پرتوهای لهیب از که را جاندارانی رقصان یهاروح شدیم که گرم چنانآن ،دارتب و گرم روزی

 میان بودند، سپرده جان بزرگ دشت آن در یاگونهبه یک هر که ییهاروح دید. هادوردست در رفتیم آسمان به و شدیم بخار

 یادانه نجات برای قبل هاسال که مهربان موش همانند ویرانگر، سیلی یا مهیب طوفانی در روباه، یهاپنجه میان یا هاگرگ یهادندان

 بود ناچار شیهاجوجه کردن سیر برای که فداکار پرستویی همانند بود. داده کف از را خویش جان خوردهترک خاک دل در کوچک

 بنهد. شانگرسنه یهادهان بر بود خورده را آنچه همه تا

 جاری هاکارخانه از گندابی تنها اکنون پرطراوت و خروشان رود در و بود رسیده خود اوج به یسالخشک اخیر یهاسال این در حال و

 .بارانی نه و آبی نه بود.

 سرعتبه که مرگی .پراکندیم بختنگون دشت آن در را مرگ بیشتر چه هر صنعتی بلند یهادودکش سمی دودهای میان این در و

 .فروبرد کامل سیاهی در و درنوردید را سرسبز گستره آن تمام

 .دیبالیم درختش سرخ یهابیس به و شیهاگل زیبایی به روز هر که است حاصلخیزی مرغزار همان اینجا که کرد باور شدینم دیگر

 و دیسریم دیگر سویی تا دنیا یسوکی از که بزرگ کمانی است، کماننیرنگ نیلگون بستر همان اینجا که داشت باور شدینم دیگر

 دل ماهتابی شبی که جایی است، عاشقی میعادگاه همان اینجا که داشت باور شدینم دیگر و بردیم خود با را هاسنجاقک و زنبورها

 یهاگل میان و وهیم پر یهاشاخه میان ،هابوته میان غرور پر و باشکوه طبیعت جشن که شبی همان زد، پیوند هم بر را دلداده دو

 و مهربان موش حتی بود، اشیکودک نرم خواب در که کوچکی نهال حتی داشتند، شرکت همه جشن این در شد. برگزار رنگارنگ

 زیبا. پروانه

 هایخوب این همه تند گذر از شدیم چگونه کرد؟ فراموش را رینظیب و زیانگخاطره یهالحظه آن تمامی شدیم چگونه یراستبه

 نشد؟ باراندوه و گذشت تفاوتیب

 کوشید بیفکند، گیالس سردرخت بر سایبانی شیهاشاخه با تا داشت سعی کهیدرحال و بود خسته و رمقیب داغ، روز آن سیب درخت

 را خود آنان همه باید چراکه بگوید. اشفرزندخوانده برای است دیده شدهرانیو جنگل یسوآن که را چیزی آن تمامی و را واقعیت تا

 .است تر پذیرفتی هادانسته دانستن با مردن چراکه ،کردندیم مهیا زودرس مرگی برای

 مدت تمام در و کرد بازگو بود کرده پنهان دل در تاکنون که را آنچه همه پدرانه لحنی با و آرامآرام و داد جرئت خود به درخت پس

 درختان و بودند نابودی به رو پرندگان و رود جنگل، بود. دشوار باورش که سخنانی داد. فرا گوش سخنانش به زدهبهت گیالس درخت

 .شدندیم قطع یبرقاره نام به خطرناکی دشمن با
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 انتظار در حاال که جنگل معدود درختان البالی از بشنود، را پیرامونش صداهای دقتبه تا خواست گیالس درخت از سیب درخت

 شنیده روز هر که صدایی بود. مداوم و ترسناک ،آلودخشم که صدایی ،دیرسیم گوش به واضح اما ضعیف صدایی بودند، مرگشان

 .دشیدیم و دیشنیم بلند اعارتف آن از سیب درخت تنها و بود نکرده توجهی بدان کسچیه تاکنون اما ؛شدیم

 خورشید حتی گاهی که شد می دیده بلندی و تیره یهادودکش ،خاستیبرم آسمان به که غلیظی و سیاه غبار میان آنطرفتر کمی و

 بنا را هاآن شیطان گویی تو بودند، قطورتر و بلندتر درختان تمامی از که ییهادودکش .گرفتیم اسارت به خویش یهاپنجه میان را

 نگاهشان بران یهادندان و تیز یهاپنجه با و بود نشسته بود آن در آنچه هر و دشت کمین به جنگل یسوآن که شیطانی بود. نهاده

 .کردیم حمله دشت یسوآن به و دیبلعیم را جنگل زود یا دیر و کردیم

 حریص یهااره و بزرگ یهانیماش که چرا زند، پس را پلید دیو این تا نبود آن یارای را خورشید نه و باد نه باران، نه دیگر بار این و

 آنکه برای تنها .داشتیبرم میان از و کشتیم ،کردیم ویران آنچه نداشت. اثری هیچ فوالد و آهن بر طبیعت قدرت و بودند پوالدین

 دهند. عبور دشت و کوه دل از را هاجاده

 هیوالهای این برای منظور بدین و زمین شده پاره قلب بر دیگر سویی از و تاریک یهادوردست به سوکی از ،انیپایب ییهاجاده

 رنگارنگ یهاچراغ با هاخانه باید بودند. ناچیز ییهاطعمه هاکوه یهاسنگپاره حتی و بود رود در آنچه هر ،هادرخت تمامی گرسنه

 باشد. داشته اهمیتی کوچک یاپروانه یا و زیانگخاطره درخت یک آنکهیب .گذشتیم هاجاده از سرعتبه هالیاتومب و ماندیم روشن

 باشد. داشته اهمیتی پرستوها و کبوترها دادن جان و هاخرگوش و هاموش مرگ آنکهیب

 آزاردهنده کردنش بازگو حتی که تلخی سخنان بگوید. جوان درخت برای بود الزم که را آنچه همه توانست اندکاندک سیب درخت

 بود.

 .آمدیم هاآن سراغ به دیگر ساعاتی شاید حتی و بعد روزهای شکیب یبرقاره

 داشت، ادامه هایانیپایب تا که یاجاده ،گذشتیم داشتند ریشه خاک بر هاآن که جایی از درست هاانسان یانتهایب جاده که چرا

 دشت ازآنپس و شکافتیم را انبوه جنگل دل ،آمدیم دور یهاکوه یسوآن از آوردلهره ییهاوخمچیپ با که نامأنوس گذرگاهی

 .ساختیم نابود را جاندارانش همه و کردیم میدون به را سرسبز

 .کردیم آشتی هاینابود و هایاهیس تمامی با مرگ یقدمکی تا و دیدریم افق یسوآن در را خورشید سرخ قلب که آلودخون یاجاده

 دیرقصیم آرامآرام طبیعت، مرگ از شادان غروب، داغ سراب در که راهی .شدیم منتهی نابودشده بهشت به و آغاز جهنم از که راهی

 .شدیم ترکمرنگ و ترکمرنگ آفتاب فروافتادن با لرزانش سایه و

 .شدیم متولد که ستاو ،زیچهمه مرگ با ییگو تو

 .است دردناک چه یراستبه بیایی، دنیا به تو تا بمیرند همه که است دردناک چه و
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 فصل بیست وشش

 

 غروبی رسید. راه از غروب اندکاندک که بود نگذشته یساعات کرد زهرآگین را گیالس درخت شیرین کام که تلخی واقعیت بازگویی از

 نابودی. برابر در تنهایی از و بودن ناتوان و دیدن از ،یشدگمسخ از دگرگونی، از داشت، بسیاری ناگفته سخنان که سنگین

 که همانی کرد. استشمامش و بوئید داشت خویش سیطره در را جاهمه که مسمومی هوای ذرهذره در یخوببه شدیم که یاینابود

 در سال انلیسا که سرسبز دشتی برای بود. سیاهی و تنهایی قاصد که همانی کند. محو بود آن در آنچه همه و را دشت تا بود آمده

 بود انتظارش در که یباورابلرقیغ سرنوشت از الیخیب فردایش، غم از الیخیب بود، لمیده خورشیدش بخشاتیح تابش بر آرامش

 یآسانبه که ستبر درختانی مرگ مرگ. و بود ویرانی دید شدیم آنچه و بود فروافتاده شیرین خیاالت این رنگارنگ یهاپرده حال و

 را زندگی هزاران یک هر که درختانی .دندیغلتیم خود خون بر و شدندیم تکهتکه ،شدندیم بریده ناشناخته موجودی پلید غرور با

 ییهاانیآش پرشور، و زنده اما بودند کوچک که ییهاالنه ،هادارکوب و هاگنجشک یهاجوجه از پر ییهاالنه بودند، کشیده آغوش در

 خورشید. گرمی به و ابرها نرمی به

 ،بود مانده یجابه رحمانهیب غارت از که بودند چیزی آن تمامی شده پارهپاره یهادرخت و بودند گشته ویران هاآن همه حال و

 .شدندیم برده هادوردست به و شده بارگیری هاانسان آهنین یهانیماش با سرعتبه که آلودخون ییهاالشه

 جنگلی هرگز که ییتوگو است. نروئیده درختی زدهغم خاک این در و اینجا هرگز گویی که شدیم عریان چنان زمین بعد ساعاتی و

 .است دهبون

 زیانگغم یراستبه ،ماندیم باقی پرطراوت و زنده ابد تا رفتیم گمان که جایی درست طبیعت سرسبز تن بر دردناک یهازخم این و

 بود. هراسناک و

 در تنها ساعت، چند در تنها است. بناشده دشواری با سال سالیان که چیزی آن همه کرد، نابود را زیچهمه شودیم آسان چه و

 نیستند. مرگ مستحق که سردی و زدهبهت چشمان میان کوتاه، دقایقی

 و هاگل سرنوشت از گیالس، درخت سرنوشت از .دیترسیم باشد نگران آنکه از بیش ولی بود، مضطرب و نگران روز آن سیب درخت

 یسوبه واروانهید جنبشی ببیند. را هااره و هانیماش ترسناک جنبش توانستیم بلند ارتفاع آن در او که چرا ،هاپروانه سرنوشت از

 مرگ. و یکنشهیر یسوبه تباهی، و نابودی

 رسیده جنگل یانتها به حال هااره و هانیماش شدند. سپری شتاب با دقایق خورشید، رمقیب و خسته غروب زمان تا ساننیبد و

 طبیعت. و هاانسان نابرابر جنگ از دردآلود یاصحنه بود. شده بدل ختهیردرهم یهاکنده از یارانهیو به دیگر اکنون که جنگلی بودند.

 .دندیلرزیم خود بر شانییتنها سرد سایه زیر در که پناهیب درختانی برابر در مسلحتادندان موجوداتی

 .شانیبردیم و دیدریم سرعتبه برقی یهااره برنده یهادندان که سود چه اما

 خونی توانست حتی او بشنود. هااره وحشیانه یادهایفر میان را هاآن درد از پر یهاضجه صدای توانست حال آن در سیب درخت و

 نبودند. دیدنش به قادر قدرتشان و صنعت تمامی با هرگز هاانسان که خونی ببیند. دیپاشیم افق خط بر شانیآسمان یهابدن از که را
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 دیکشیم درد ،شدیم زخمی آنان با هم خورشید گویی .ختیآمیم آفتاب سرخ رنگ با و کردیم فوران درختان یهاقلب از که خونی

 پس ؟دندیشنینم را صداها این بودند کنارشان که هاانسان چرا پس داشت. فاصله هاآن با هافرسنگ که خورشیدی .زدیم فریاد و

 ؟دندیکشینم درد هاآن با چرا

 بودند شدهدهیبر هااره با جنگل درختان از ردیف یک شد. گشود سرسبز دشت روی به جهنم معبر اولین تا نکشید طول زیادی مدت

 آرزوهایش یسوآن آنکه از غافل داشت. را دیدنش آرزوی روزی درخت که سویی آن دید. را دشت یسوآن یآسانبه شدیم حال و

 نبود. چیزی مرگ و نابودی جز

 ماشین دو ،خوردهشکست درختان یهاضجه آخرین از تیاهمیب و آلودخون خورشید فریادهای از تفاوتیب بعد دقایقی سپس و

 درخت دو یسوبه گرسنه کفتارهایی چون آرامآرام و گذشتند نیزهرآگ رود از کردند، عبور جنگل از بران ییهااره با کریپغول و بزرگ

 دشمنان ،شدیم برداشته راهشان سر از باید که بودند دشمنانی تنها گیالس، کوچک درخت و سیب بلند درخت شدند. رهسپار تنها

 .شدندیم پاک انسانی صنعت بزرگ صحنه از بعد دقیقه چند تا که منفوری

 لوح این در نبود. سرخ یهاالسیگ و هابیس و خاکستری یهاالنه سبز، یهابرگ برای جایی پیشرفت رنگ از پر لوح این در که چرا

 متیقگران نابودی که تابلویی بکشند، را برنده یهااره و پوالدین یهانیماش پررنگ نقش بودند دراق تنها هاقلم سیاه، و دود پر

 پرندگان و درختان شده مثله یهاتن بر که هاآن ،شانیهاسالح با و شانیهادودکش با ،شانیهاکارخانه با .کردیم ترسیم را دوپایان

 قساوت. و یرحمیب با شادمانی، و غرور با ،گرفتندیم یادگاری یهاعکس و نشسته

 شانیهادل و کشنده و تیز شانیهاسالح که هاآن بودند. آلودخون نابرابر جنگ این پیروز همواره که هاآن ،دندیترسیم باید چرا پس

 بود. ترحم از خالی و تاریک

 خاک بر را جانشانمهین یهاشهیر پناهیب درخت دو که سویی به و گذاشتند سر پشت را پهناور دشت زدنی هم بر چشم در ماشین دو

 .شد بلند هااره غرش صدای دوباره آنگاه و رسیدند بودند فروبرده

 قرارگرفته پیشرفت جاده راه سر بر شومشان بخت از که حاصلیب درخت دو مردن ،هاانسان آرزوهای خاطر به مردن بود، مردن زمان

 . شدندیم نابود درنگیب باید پس بودند.

 شبح دو بود، جاری غوکها و هاخرچنگ از پر ،پرخروش رودی سبزش بستر بر روزگاری که جایی جنگل، درختان یسوآن از ناگاه که

 .شدیم جویده هااره غرش میان فریادهایشان صدای کهیدرحال دویدند، جنگ میدان یسوبه پرشتاب و هراسان

 و بگویند چه که بودند آمده هاآن بودند. آمده منفور دشمن سر بریدن لحظه در درست که هاآن ؟خواستندیم چه و بودند که هاآن

 بخواهند؟ چه
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 فصل بیست وهفت

 

 .گذشت سرعتبه لحظات

 آخرین در شانبرنده یهادندان و دندیغریم هااره شدند، ترکینزد و نزدیک زیبا درخت دو به شانیهااره اب کریپغول یهانیماش

 .خراشدل و ترسناک بود درخششی نبود، زیبایی از درخشش این اما ،دیدرخشیم خورشید نومید پرتوهای

 .کردیم نابود و دیبریم ،دیجویم که حریصی یهادندان از

 مرگی برای را خویشتن و بست شومش سرنوشت بر آرامآرام را نگاهش ستینگریم آفتاب دلسرد غروب به کهیدرحال سیب درخت

 کرد. آماده بود اشیقدم چند در که

 اره بران یهادندان به را اشخسته تن و گذارد هم بر را چشمانش پس ببیند را خود سرنگونی و شدن قطع تا نبود حاضر چون و

 ناهنجار صدایی با که همانی بود، آمده نابودی برای تنها کههمان .شدینم سیر درختان بلعیدن و یدندر از هرگز که یااره سپرد،

 .کردیم غرش و دینالیم

 که بود فرزندش این .شنید برد حمله گیالس درخت شکننده و نازک تن بر که را یرحمیب اره صدای ناباوری کمال در و بارهکیبه او

 .شدیم مثله یرحمیب با چشمانش برابر در

 از که افسوس صد اما ؛دهد فراری و بزند پس را زیانگنفرت ماشین شیهاشاخه با تا کوشید و زد فریاد ناراحتی شدت از سیب درخت

 ماند. حاصلیب تالشش و بود شده کرخت بازوانش وحشت و ترس فرط

 کنانهیگر بیچاره درخت و برید بود انباشته یاقوتی یهاالسیگ با شیهاشاخه هنوز کهیدرحال را گیالس درخت رحمانهیب اره آنگاه و

 هابوته میان خون در غرق آرامآرام سپس و برید گلو در صدایش لرزید، خود بر تنومند سیب درخت پدرش، پاهای زیر در زنان ضجه و

 خونسردی. اوج در و یرحمیب کمال در کوتاه، شمارش چند در اتنه ثانیه، چند در تنها غلتید، زمین بر

 انداخت. گریه به نیز را خورشید حتی که دردآلود آهی .برآمد سیب درخت نهاد از سوزجان آهی تلخ واقعه این از

 پدر بر بود، شدهدوخته او بر دقایق آخرین در سردش نگاه کهیدرحال غلتید، خون به اشزدهبهت چشمان برابر در عزیزش فرزند

 تند یهاشراره و هاطوفان ،هاباران برابر در ،گسترهیسا سرش بر امن سایبانی چون و ماند کنارش در بودنزنده هرلحظه که مهربانی

 مهربان درختی کنار در بودن با یادماندنیبه اما کوتاه عمری بود. عمرش پایان که لحظه این تا هایسالخشک و هالیس در حتی آفتاب،

 .مانندیب و فداکار یاپدرخوانده کنار در بودن با شیرین، و

 ... بعد لحظاتی و

 یهانیماش که ییجابه دشت یسوآن از شتابان و زنان فریاد بودند کشیده آغوش در را کوچکشان فرزند کهیدرحال جوان مرد و زن

 آمدند. بودند کرده حمله ویرانگر
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 و بایستند پوالدین یهانیماش این برابر در تا بودند آمده هاآن شوند. سرسبز دشت درختان بیشتر قطع از مانع تا بودند آمده هاآن

 دارتب شانآلوده یهاگام از که دشتی کنند. رها خود حال به را زیبا دشت و بازگردند اندآمده آن از که جهنمی به که بگویند آنان به

 بود. گشته درمانده و مستأصل ناخوانده دشمنان این تجاوز از که دشتی بود، شده آشفته و

 .انددهیرس جنگ میدان این به دیر قدری که دریافتند دو آن اما

 که نهالی بود، کوچک نهالی روزی که درختی است. شدهدهیبر هااره توسط بودند کاشته خود دست با که گیالسی درخت که دیدند و

 گرفت. نام اشفرزندخوانده و کرد رشد سیب درخت کنار شد، بزرگی درخت به تبدیل تالش هزاران با

 است. گسسته نامردانه تهاجمی با آسان چه زیبا پیوند این که دندیدیم حال و

 بود. شدهدهیبر چشمانشان برابر در جوان گیالس درخت نبود، یباورکردن این و

 شاننهیس و ایستادند دیغریم همچنان که بزرگ اره برابر در فشردندیم آغوش در هنوز را کودکشان کهیدرحال جوان زن و مرد آنگاه

 کردند. سپر را

 .کردیم نابود را آنان باید ابتدا زیانگنفرت ماشین این ،بختنگون دشت باقیمانده درخت تنها سیب، درخت کردن قطع برای

 .هاساعت شاید و شد سپری نیالطو دقایقی

 آن از که معبری یسوبه و چرخید کرد، ینینشعقب اندکاندک نبود میسر برایش هاانسان نابودی که کریپغول ماشین سرانجام و

 شد. ناپدید نظر از شب تاریکی در و گریخت بود واردشده

 شوند. مرگش مانع بودند توانسته آغوش در کودکی با جوان زن و مرد بود. ماجرا شاهد لحظات این تمامی در سیب درخت

 .بودیم زنده گیالس زیبای درخت شاید وقتآن و آمدندیم کارزار به زودتر کاشیا و

 نگذاشتند. تنها سحرگاه تا را سیب درخت بودند زدهغم و ناراحت کهیدرحال جوان مرد و زن و گذشت هاساعت

 .زد سر دمدهیسپ دردآلود شبی از پس سرانجام و

 آمدن به میلی ییتوگو نهاد. قدم ملتهب آسمان پهنه بر همیشه از دیرتر بود، شده رمقیب و حالیب گریه فرط از که خورشید روز آن

 نداشت. هاانسان قتلگاه آلودخون صحنه بر

 اندوهی بر باشد نوازشگری شاید تا عمیق یهازخم بر باشد مرهمی شاید تا شد پاشیده بیمار دشت بر گرمش پرتوهای آرامآرام و

 ژرف.

 مرگ شدیم مگر کرد؟ مداوا یآسانبه بود جادشدهیا دشت سبز تن بر جنگل درختان قطع از که را فراوانی یهازخم شدیم مگر اما

 شدیم مگر و دهد؟ شکوفه بهاران در تا نیست گیالسی درخت که کرد باور شدیم مگر کرد؟ جبران نوازشی با تنها را گنجشک هزاران

 کرد؟ درک و دید بود دادهرخ روز چند در که را آنچه تمامی

 فرزند نبود نتوانست هرگز دیگر ازآنپس اما نکرد تنهایی احساس جوان زن و مرد بودن با شب آن اگرچه سیب درخت

 کند. پر دیگر همدمی اب را اشییتنها نتوانست هرگز او بپذیرد. را اشیداشتندوست
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 شیرینش یایرؤ در او است. گزیده سکنی ابرها میان در خوشحال و شادمان که دید را گیالس درخت خواب در شب آن حتی او

 همه از باالتر جایی است. گذاشته قدم داشت را دیدنش آرزوی او که باالیی آن گون، پنبه ابرهای فراز بر که دید را گیالس درخت

 .یایسالخشک نه و سیلی نه بود، دردی نه که آنجا خورشید، از باالتر حتی دنیا،

 الیقش تاریک و تیره دنیای که یافرشته بود، یافرشته چون زیانگدل و سپید شکوفه هزار هزاران با گیالس زیبای درخت که آنجا

 نبود.

 یداشتندوست و طراوت با چه بودنشان با آنجا یراستبه و بودند آمده هم گرد زیبا دنیای آن در جنگل درختان تمامی و گیالس درخت

 بود. شده

 دوست چراکه شد، اندوهناک است، نبوده بیش ییایرؤ هانیا همه که دریافت و برخاست خواب از سیب درخت کهیهنگام دم صبح و

 .بازنگردد پلید دنیای به دیگر و باشد کنارشان داشت

 و کردند سپر سینه طبیعت نجات برای آلودخون غروب در او خاطر به که را ییهاآن داشت، دوست شدیم هنوز بود، امید هنوز اما

 دارند. زندگی حق هم درختان که بگویند آنکه برای تنها ،قراردادند یبرقاره یهادندان برابر در را کودکشان

 تنهاست. حد چه تا طبیعت که زنند فریاد آنکه برای تنها

 دیگری آن رسدیم جانداری بر رنجی اگر که بود آن مهم باشند. جنس یک از یا و ندیگوسخن زبانکی به که نبود مهم میان این در و

 نباشد. تفاوتیب

 از مانع و بایستند هایسرسبز ویرانی برابر در همه برخالف که باشند ییهاانسان نابودگر، صنعت سیالب میان در که بود آن مهم

 شوند. درختان دنیسربر

 بودند. زندگی و عشق آرامگاه یک هر که درختانی

 کرد. فراخوانش دلدادگی بخشجان گرمای بر و ربود را زیبارویی دل سرخی سیب با سرد، و تاریک شبی در که سیب درخت همانند

 یراستبه کرد، فراموش را انتظار یهاشب آن لحظهلحظه خاطرات شدیم مگر ماند؟ زنده و بود ییایرؤ درخت آن بدون شدیم مگر و

 ؟شدیم مگر
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 فصل بیست وهشت

 

 فرشتگان چون که کودکی با جوان مرد و زن هنوز گشود، رمقیب صبح آن خمار دمدهیسپ بر را چشمانش سیب درخت کهیهنگام

 تنهایی داشتند، هراس گرفتندیم خو بدان باید پسنیازا که یاییتنها از هم هاآن حتی گویی بودند. کنارش در بود رفتهخواب به

 و نبود یاچاره اما ؛کشتیم را دل و فرسودیم را جسم ،آزردیم را روح که حد بدان ژرف یاییتنها بود. دردآلود و تلخ یراستبه که

 زهری همانند ،ختیریم کامشان در را تلخی طعم یراستبه بودن هم کنار یهاسالهمه ازآنپس که سخت باوری .شدیم باور باید

 .کردیم نابود و دادیم زجر آرامآرام که کشنده

 نظر به تیره و کمرنگ هایاهیس و دودها میان از که آفتابی انداخت. آفتاب بر را دیدگانش خستگی با درخت صبحدمان روز آن

 .کردندیم آلوده را پاک دشت آن تمامی چرکین ییهاسرفه با آلود تب یهاکارخانه که آنجا ،هاکوه یسوآن درست .دیرسیم

 .هاپروانه برای و هاسنجاب برای درختان، برای رود، برای بودند؛ طبیعت برای هاانسان هدایای همان هانیا

 و غوک از شبنم، و برگ از بود اشیگفتن یهاحرف آخرین فوالد و آهن آتش، دود، رنگ که دنیایی در شدیم چگونه یراستبه و

 که هاآن نداشتند. زندگی حق مرگ دایره این در که ییهاآن گفت؟ سخن گنجشک و پرستو کوچک یهاجوجه از و پشتالک

 بودند. دوپایان صنعتی دنیای برای مزاحمانی

 گیالس درخت اریاختیب همیشه مانند و کند عادت صبح سرد نور به اندکی آلودشاشک چشمان تا کوشید حال آن در سیب درخت

 را. اشیداشتندوست فرزندخوانده کرد، جستجو را

 از ،شدیم شادمان قدرگران وجود آن دیدن از و کردیم نظاره جوانش درخت پرگل و لطیف تن بر همواره کار هر از قبل روز هر او

 نماید. بازگو را دلش دردهای و گوید سخن او با تا دارد را کسی کهاین از نیست. تنها دیگر اینکه

 .کرد جستجو و چرخید دیدگانش همیشه مانند هم روز آن و

 .ماند خیره دردآلود یاصحنه بر چشمانش دریچه ناگاه و نیافت را گیالس گل پر درخت بار این ولی

 .دیچکیم خون آن از هنوز که مرده یاتنه بود، ماندهیباق شدهدهیبر یاتنه تنها زیبایش فرزند از

 .برد فرو عمیق اندوهی در را سیب درخت این و

 ریخته اشک آن بر و دیده آنچه همه که ابدییدرم و زدیخیبرم آن از دم هر که خوابی است. تلخ خوابی در کردیم گمان که چرا 

 .رحمیب یهاانسان آن همه و برنده یهااره آن همه دودها، آن همه ،هاکارخانه آن همه است، نبوده بیش کابوسی

 .شکستیم هم در و کردیم نومید آنچه ،باوررقابلیغ و دردناک است واقعیاتی هانیا همه و هوشیار و است بیدار که دیدیم اکنون اما و

 هایتباه و هایاهیس دنیای به راهی سرسبز درختان آن میان از و شده پاره دو به جنگل دوخت، نظر انبوه جنگل یسوآن به دوباره او

 بود. بازشده

 دید. بود زیبا هم هنوز هاینابود همه وجود با که زرد طلوعی دل در را صنعت زیانگنفرت تقالی میانش از شدیم هنوز که راهی
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 بر سیب درخت کنار درست و گذاشتیم سر پشت را هادرخت ،شدیم ساخته آن بر هاانسان دلی پوچ جاده که بود راهی همان این

 سوی دو از که راهی ،بود عجیب .بردیم جهنم یسوآن به خود با و داشتیبرم را آرزوها آن تمامی گیالس درخت شدهدهیبر تنه

 .معنایب و بود انتهایب ییگو تو که راهی .کردیم نابود را زیچهمه زیبا بهشتی از عبور با و آمدیم جهنم

 هاچمن و هاگل خونین رد بر فلزی یهانیماش زیر در و کندیم پیکرش از را علفزار ابریشمین پوشتن تیره، ییهاچنگال با که راهی

 .کردیم له

 بود. مانندیب و ییایرؤ روزی بود، خرم و سرسبز روزی که دشتی .دیشنینم را دشت یهاضجه صدای کسچیه میان این در و

 رنگی .آمدیدرم تکنولوژی و صنعت رنگ به و شدیم پاک ،شدیم پارهپاره باید و داشت قرار هاانسان پیشرفت مسیر در اکنون آنچه

 .هاکارخانه و هانیماش رنگ به خاکستری، و سیاه میان احساس از خالی و تیره

 با .رفتیم زوال به رو اندکاندک که آسمانی ،گرفتیبرم در نیز را نیلگون پهناور آسمان حتی که بود عمیق چنانآن رنگ این و

 و بیاید بارانی شاید تا کشد بیرون هادودکش و سمی غبارهای پس از را سپید ابرهای زخمی یهاتکه دیکوشیم هنوز که خورشیدی

 بزداید. تنها طبیعت چهره از را انیپایب کینه و نفرت این

 ریشه سمومش تعفن بوی با و ختیریم رود در که بارانی بود. آلوده و اسیدی هم باران حتی اکنون که چرا بود، حاصلیب که تالشی

 .کردیم خشک ذرهذره بودند تاراج این بازماندگان تنها که را درختانی

 مبهم تصویر شیتودرتو یهاوخمچیپ با زدهغم که راهی نابودی. و دلی پوچ راه یسوبه انسانی یهاتالش تمامی حاصل بود این و

 .کردیم ترسیم شیهاانسان دیدگان مقابل خورشید غروب تا طلوع از دیرقصیم آلودبغض دشت آن پهنه بر شادمانی از که را مرگ

 تقال ماندن زنده برای دشت سبز رد آخرین بر سرخ ییهابیس با دارغصه و تنها درختی آن، از یاگوشه در که دردآلود تصویری

 اندیشید. لختی و کرد تأمل آن بر شدیم که کدر تابلوی رنگین بخش تنها ،کردیم

 ؟روندیم سو کدام به طبیعت نابودی این با هاانسان یراستبه که اندیشید
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 فصل بیست ونه

 

 سیب درخت مالقات به جوان زن و مرد شصبحدم در که روزهایی رفتند، و آمدند هم پی از بسیاری روزهای تلخ، حادثه ازآنپس

 که درختی .دیسائیم آسمان بر سر زیبا و قامتراست هنوز دشت زدهغم و سرد گوشه آن در حاال که درختی .آمدندیم تنهایشان

 نیست. مصون هابیآس گزند از هم باال آن حتی که دیدیم اکنون و برسد ابرها به تا اشتد آرزو روزی

 درخت جانمهین یهاشاخه بر ،آمدیم بود کردهگمراه که یاپرنده گهگاه بود، فرورفته آورمرگ سکوتی در زیچهمه که میان این در و

 سکوت همان در بخواند آوازی یا و بگوید چیزی آنکهیب سپس و زدیم چرتی ،دادیم تکانی را اشخسته یهابال ،نشستیم

 درخت باالی بر و آمدیم سنجابی هم گاهی و شدیم محو نظر از دودها و هایاهیس میان دور افق در و گشودیم بال ریناپذشکست

 دوباره بود آمده که شتابی همان به افسردگی با نیستند، آبدار و شیرین دیگر هابیس افتییدرم چون و گشتیم سیبی دنبال به

 .گشتیبازنم هرگز دیگر و دیپریم خشکمهین یهابوته میان

 .نبود شیهاغم و هایاهیس با تازه دنیای این تحمل به قادر جانداری هیچ دیگر گویی تو

 لحظات رفتیفروم ناممکن آرزوهای در شب از پاسی تا و شدیم تنها دوباره روز هر صبح از پس که سیب درخت برای میان این در و

 .گذشتیم یکندبه

 یهاهیسا زیر را گیالس زیبای درخت دوباره شاید تا گشودیم را هاآن لوحانهساده و گذاشتیم هم بر را چشمانش گاهی حتی او

 داد، میوه و کرد رشد آمد، دنیا به امید هزاران با که اویی فرزندش. شدهدهیبر تنه ،دیدیم را صحنه همان نومید بار هر اما ؛ببیند خود

 .کشدیم را انتظارش دردناکی سرانجام چه بداند آنکهیب

 کندندیم که را لودرهایی و کارگران بزرگ، یهاغلتک شدیم حال .برآورد سر هاکارخانه یسوآن از هاانسان بزرگ جاده اندکاندک

 دید. یراحتبه کردندیم همواره و

 ناگزیر. ماا آرامآرام ،آمدیم بود دوانده ریشه زمینش بر سیب درخت که سونیا تا جنگل میان از باید حال پیشرفت جاده

 بیفکنند. زمین بر و ببرند فرزندش مانند هم را او تا بود منتظر هرروز درخت و

 هنوز آیا دارد؟ وجود هنوز آیا که شدیم تردید دچار گاهی حتی است. شدهفراموش بیشتر که افتییدرم گذشتیم چه هر اما

 شاید .رفتندیم سرعتبه و ماندندینم شیهاشاخه میان کبوتر نه و سنجاب نه که بود خاطر همین به شاید ؟نندیبیم را او هاانسان

 .نداشت خبر خود و بود مرده او

 یهانیماش و هایحفار صدای ،رفتیفروم هاکوه شکاف میان و افتادیم نفس از خورشید دیگر کهیهنگام عصر، تا صبح از هرروز

 .کردیم پر را سرسبز دشت سراسر هاانسان یسازجاده

 زیوخجست هاعلف میان که خرگوشی تند یهاگام صدای یا و پرستوها آواز صدای رود، صدای دیگر طبیعت نازیبای هیاهوی این در و

 .شدینم شنیده کردیم
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 .شدیم ترکینزد و نزدیک فرزندش شدهدهیبر تنه و او به سرعتبه جاده

 بودند. پژمرده هم هاگل حتی چراکه ،آمدندینم هاگل مالقات به هاسنجاقک و زنبورها صبحدمان دیگر نبود، ساکت و بکر دشت دیگر

 کرد شمارششان شدینم که بود روئیده مرغزار کران تا کران بر گل قدرآن ،ادداشتی به را طبیعت رنگارنگ پوستین آن هنوز درخت

 ابزارهای با هاانسان چراکه دید. شدینم را آهوان دیگر .سیب درخت دهیپررنگ یهاشاخه از کمتر حتی بود اندک تعدادشان حاال اما

 بودند. خورده و کرده کباب یمیظع آتش روی بر و کشته را هاآن همه داشتند ترسناکی غرش صدای که عجیبی

 طراوت. و سرسبزی یکنشهیر و حیوانات شکار درخت، نابودی با طبیعت زندگی از کامل غارت یک

 ... صبح روز یک و

 .شنید همیشه از ترخراشگوش را ابزارها و هانیماش صدای گشودیم را چشمانش یآلودگخواب با همیشه مانند که سیب درخت

 انداخت. اطراف به را دیدگانش کمکم

 .نکرد باور دید آنچه و

 از حتی میان این در و بود رسیده فرزندش شدهدهیبر تنه به او کنار درست حال و گذشته جنگل میان از انسانی بزرگ و پهن جاده

 .شدینم داده ورود اجازه کسچیه بزرگ کارگاه این به چراکه نبود، خبری هم جوان زن و مرد

 تلخ یاصحنه کشید، بیرون خاک از شیهاشهیر تمام با را گیالس درخت مرده و خشک تنه یتفاوتیب با بزرگ لودری بعد لحظاتی و

 خورد. غصه آن بر و دید سرد صبحی در آلوداشک دیدگانی با سیب تنهای درخت که زجرآور و

 یاقوتی درخت کنار و هاگنجشک و پرستوها کنار نیلگون، آسمان بر پررنگ خورشیدی زیبای طلوع تصویر با توانستیم که صبحی

 باشد. اشیزندگ لحظه زیباترین گیالس

 بود. گرنظاره تنها و فروبست لب کرد، باورش باید پس داریم. واهمه آن از که است همانی واقعیت که افسوس صد اما

 .اندرحمیب و گناهکار حد چه تا که دریابد شاید کردند، چه که دریابند دوپایان تصور، حد از دورتر دور، روزی شاید

 است. نمانده باقی فرصتی دیگر ییایرؤ و سبز دنیایی به بازگشت برای و است دیر قدری دیگر آنگاه که هرچند

 .گرددیبازنم عقب به دیگر ما دنیای که کنندینم باورش هرگز دوپایان آنچه کرد، زنده دوباره توانینم را مرده طبیعت چراکه

 حفاری از که بزرگی تپه بر و برداشته لودر قدرتمند و پوالدین پنجه میان در خاک یهاکپه با گیالس درخت مرده تنه بعد لحظاتی

 قادر دیگر سیب درخت که آنجا تا باشد. داشته اهمیتی آنکهیب و یراحتبه شد. ریخته بود شدهساخته هاانسان جاده کنار بر نیزم

 کند. شناسایی هاخاک عظیم لت میان را فرزندش پیکر نبود

 میان در هم را او زود یا دیر که مرگی بماند. مرگش انتظار در و بیابد کنار خویش تنهای دنیای با دوباره باید دریافت که بود آنگاه و

 .فرستادیم نیستی به و کردیم مدفون پیشرفت سیاه جاده زیر درست ،هاسنگ و هاخاک
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 فصل سی

 

 .دیلرزیم و دینالیم ،دیتپیم رمقیب که دشتی دارتب دل بر تنها، درختی خشکیده یهابرگ رنگ به زدهخزان روزهایی گذشت، روزها

 .فرستادیم مرگ سیاه کام به را زیچهمه ترحمی چیهیب که یاینابود از ترس، و تنهایی از که سرما از نه لرزشی

 جایی حتی و زدهغم و سرد یهابوته این میان جایی ،هابرگ و شاخ این میان جایی حاال، همین بود، جانیهم دنیا پایان گویی تو

 دهد. نجات کارگران وحشیانه لگدهای میان از را شیهاجوجه دیکوشیم که کبوتری پردرد قلب میان

 نریخت؟ اشک و دید را زیچهمه باال آن از تنها تنهای شدیم چگونه نزد؟ دم و دید را عمیق درد همهنیا شدیم چگونه یراستبه و

 طبیعت کشنده رخوت دیگر فصلکی تازه یهارنگ با تا کوشید یسختبه و شمرد را هالحظه سرد پاییز این در روزها سیب درخت و

 این تیرگی از هم دندیغریم که ییهااره و وخمچیپرپ و سیاه جاده ،کریپغول یهانیماش یزیآمرنگ حتی که سود چه اما ؛بیاالید را

 .کاستینم زیانگرقت نمایش

 بود. منفور و سیاه چنان هم جانمهین صحنه این در زیچهمه هم باز و

 آمد. جلوتر و جلوتر اندکاندک جاده هاشب و روزها گذر این در

 ادامه مسیر تسطیح کار شدید رگبار و طوفان باوجود هم باز اما ،شدیم کار شدن کندتر سبب و دیباریم بارانی میان این در گاهی

 .یاشهیاند چیهیب و توقفی هیچ بدون داشت.

 کشیده آن نمور تن بر که را سیاهی پوستین توانستیم حال .شودیم ترکینزد و نزدیک او به هرلحظه جاده که دیدیم درخت

 دو به را دشت سراسر اکنون که همانی بود. شده طبیعت تازه و سرسبز یهاعلف جایگزین که همانی کند. لمسش و ببیند شدیم

 سرد، شبی در عاشق دو شدهفراموش یهاگام دیگرش سویی در و شدیم دیده تنها درختی شیسوکی در که یادوپاره ،کردیم پاره

 حال و بود پردرد قلب دو تپیدن زمان که شب همان پوشاند. اشیآسمان و بلورین یهادانه با را شیهایاهیس سپید برفی که شبی

 بود. ژرفی فاصله چه سرد یهاگام آن و درخت میان

 درست کرد، لمس شودیم را شادی یکنیم تصور که زمانی درست است. زودگذر چه هایخوش دریافت سیب درخت که بود آنگاه و

 خندید. شودیم که هنگام آن

 .کند رها جانکاه و عمیق دردی با را تو و بشکند را قلبت بخشکاند، لبت بر را لبخند دنیایت که است تلخ چه و

 آلودگی و سیاهی همهآن میان که زیبا برفی کرد. تجربه ترسناک غارت آن از پس را زمستانی برف اولین بارش سیب درخت شب آن

 .نشاندیم هاانسان احساسیب جاده بر و داشتیبرم را هایاهیس ،شدیم الک آرامآرام که برفی بود. ارزشمند بسی

 درخت و نزند فریاد غوک نکند، گریه کبوتر دیگر تا کند لگدمال اشیمخمل یهاگام زیر در سنگینی همه با را هاغم بتواند شاید تا

 بردارند. طبیعت آزار از دست و شوند شرمگین اشیدیسپ از کارگران شاید تا نشود پژمرده
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 و بود کار به قادر ماشینی نه دیگر سرما آن در .دیفرارس سرعتبه شب و برگرفت در را جاهمه یاکنندهرهیخ سفیدی بعد ساعاتی و

 کارگری. نه

 داشت. نیاز بدان سیب درخت که سکوتی شود. مسلط زخمی دشت بر آرامش و سکوت دوباره تا شد مهیا فرصتی پس

 رسید. گوش به برف یهاتوده میان در خسته ییهاامگ صدای تاریکی، میان از آنگاه و

 مالقاتی برفی. سرد شبکی در دوباره مالقاتی بود. آمده دیدارش به برف میان شدید سرمای در درخت همیشگی دوست جوان مرد

 هم. به نزدیک اما متفاوت، دنیاهایی از موجود دو .جنسهم نه و بودند زبانهم نه که دو آن بود. دو آن خاطرات تمامی یادآور که

 راند، زبان بر را کلماتی دیلرزیم فراوان اندوه از صدایش کهیدرحال و زد تکیه سیب درخت بر متأثر و اندیشناک همیشه مانند مرد

 خواب در شاید که بخواب است، رحمیب دنیای از نجات راه تنها این که بخواب ،من تنهای درخت نفهمید: هرگز درخت که سخنانی

 رساندند سالم تو به هم فرزندم و همسر نیستم. اتیاری به قادر که متأسفم نکنی. احساس رودیم تو بر که را رنجی و درد اتیزمستان

 ظهور با و بدیا تسکین اندکی اندوهت شاید تا باشم تو کنار در اتیزمستان وداع از قبل برفی سرد شب این در تا خواستند من از و

 تیهاخواب در کرد، لمس و بوئید را هاییبایز توانیم اهایرؤ در تنها که بخواب پس شود. دگرگون میلت مطابق زیچهمه بهار دوباره

 .کرد خواهیم مالقاتش یزودبه که بگو او به و برسان است گذاشته تنهایمان هاستمدت که پرطراوتی خورشید به هم را ما سالم

 یکدلی. و زیبایی مهربانی، بود، زیچهمه معنای که نوازشی کرد. حس را مرد مهربانانه نوازش سیب درخت سپس و

 اشیزمستان خواب به و شد سنگین شیهاچشم سرعتبه و گذاشت هم بر را دیدگانش آرامآرام نیست تنها دیگر دیدیم که درخت و

 .فرورفت

 نفهمید. هرگز که نوایی با انداختیم طنین ذهنش در جوان مرد زیانگدل صدای هنوز کهیدرحال

 .بخواب است، رحمیب دنیای از نجات راه تنها این که بخواب :گفتیم که نوایی
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 فصل سی ویک

 

 فراموشی در گیرد. پیشی آن از و گذارد سر پشت را هاانسان جاده خواستیم هم او گویی همیشه. از زودتر زود، خیلی آمد، بهار

 تنهایی. سرد تن کشیدن آغوش به در و شیرین خاطرات یسپارخاک هب در ،هالحظه

 .تابیب و خشک زمینی بر و دودی آسمانی در تند، آفتابی در شدیم خالصه بهار این نبود. خبری بلبالنش صدای از دیگر اما آمد بهار

 تازه دنیای این با بودند نتوانسته هنوز که هاآن .برهند زمستان سرمای از بودند نکرده فرصت هنوز که رمقیب ییهاچمن با زمینی

 رسیده اتمام به ساختنش حاال که طوالنی یاجاده با .دندینامیم شهر دوپایان که دنیایی نداشت. تعلق هابدان که دنیایی بگیرند. خو

 اطرافشان به ینگاهمین حتی آنکهیب .رفتندیم دیگر سویی به شیسوکی از شتاب و رعتسبه هاانسان رنگارنگ یهانیماش و بود

 باشد. داشته اهمیتی سیب تنهای درخت یک و هاسنجاب بازیگوشی پرستوها، آوای برایشان آنکهیب ،اندازندیب

 که خواستینم گویی بود، برنخاسته زمستانی خواب از هنوز نومید، و رخوت پر طوالنی، جاده گوشه در که زیبا و تنومند درختی

 کردندیم عبور پاهایش زیر از وقفهیب که را ییهالیاتومب صدای دیگر که خواستینم گویی بگشاید. تلخی همهآن بر را دیدگانش دیگر

 بشنود.

 یداشتندوست مردی بودند. آمده دیدارش به بود شدهبزرگ حاال که فرزندش با جوان مرد بازهم نبود. تنها سیب درخت روز آن اما

 کنند. نابودش و ببرند غارتگران تا دادینم اجازه هرگز و آمدیم آرزوهایش درخت دیدار به فرصتی هر در که

 توانستیم که کاری تنها و بود شده ناخوشایند و بنیادین تغییر این لیمتس هم او و گریخت شدینم هاانسان بزرگ پیشرفت از اما

 درخت آنچه آورد. زبان بر را زیانگخاطره واژگانی زیبایش فرزند همراه و بنشیند درخت سایه زیر یگاه از هر که بود این دهد انجام

 درختی که سرد یهاشب آن از عاشقی، پرخاطره قصه باشد. شندفرز تنها برای پدر یک یهاقصه باید که افتییدرم اما دیفهمینم

 سیب. درخت زیر لحظه این تا تپید هم برای خالصانه که قلبی دو شد. پریشان قلب دو پیوند سبب

 فرسود، نداشت را جدید دنیای این تاب که جوان زن و شکست هم در حسود دنیای تلنگر با ناگسستنی پیوند این که افسوس صد اما

 سپرد. جان بیماری بستر در فرزندش تنها و همسر آغوش در و پژمرد

 شد. چه را او که نفهمیدند هرگز پزشکان و

 بود. دشوار بسی تحملش که عمیق اندوهی .فروبرد انیپایب غمی در را مرد که باوررقابلیغ و ناگاه یاواقعه

 .دادیم را معشوقش بوی که درختی و بود کودک همین اشییدارا تنها حال و

 و هاینابود تمامی علیرغم بو این بوئید. را تنهایش درخت دوباره ستیگریم آرامآرام کهیدرحال درخت سایه زیر مرد حال آن در

 بود. درد از پر و خونین او قلب چون هم که سرخی سیب سیب، بوی بود. بخشفرح و تازه هنوز هایآلودگ

 لطافتی با را درخت و دیخندیم شادمان فرزندش و کردیم اشاره بلند درخت به مرتب و خواندیم کودک برای را شیهانوشتهدست او

 ییتوگو بیابند. سیب درخت جانمهین تنه در را مادر پریشان روح تا دندیکوشیم هاآن یهردو گویی تو .کردیم نوازش کودکانه
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 کرد. لمسش شدیم که حد آن تا رود تصورش ازآنچه ترکینزد ؛هاآن کنار ،هاستیکینزد همین جایی مادر دنکن باور تا دندیکوشیم

 را. مهربانش دستان و را لبانش را، اشگونه

 جاده از هافرسنگ که بود دنیایی آنجا گویی .دندیشنینم را هالیاتومب پیاپی عبور که بودند شیرین یایرؤ این سرگرم چنان دو آن و

 هایآلودگ دورازبه نامهربان، یهاانسان دورازبه مهربانی. و زیبایی سپیدی، سراسر بود. دیگری دنیای آنجا گویی داشت. فاصله کنارشان

 پیشرفت. سیاه جاده دورازبه و

 نفس فرزندش و او مانده خیره دیدگان مقابل در همسرش که ترسناک شبی نکرد. فراموش هرگز را تلخ و سرد شب آن جوان مرد

 است. نگذارده قدم دنیا بدین هرگز گویی که آرام قدرآن سپرد. جان آرام و برید

 همهنیا چراکه نداشت، پایانی هااشک هاهیثان آن در گریستند. ژرف اندوه این بر هم آغوش در دو هر کودکش و مرد که بود آنگاه و

 باشد. داشته معنایی آینده آنکهیب و پرمهرش یهانفس بدون مادر، بدون آورد، تاب شدینم یراستبه را درد

 .سرشان باالی بر دود پر ابر خروارها و کنارشان از ماشین هزاران عبور نداشت، اهمیتی اکنون

 .پاهایشان زیر بر جاده از تیره پوستینی حتی

 نه و بود این مهم بود. برنخاسته تلخش خواب از هنوز انتهایب جاده کنار در سیب درخت و نبود مهربانی نبود، مادر که بود آن مهم

 .دیگر زیچچیه
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 فصل سی ودو

 

 متوجه یراستبه او که طوالنی مدتی بود. نشسته سیب درخت سایه زیر در افسرده و نومید که بود هاساعت کودکش همراه به مرد

 بود. خوابیده آغوشش در معصومانه کودک نشد. گذرش

 .کردیم زمزمه خویشتن برای لب زیر را اشیعاشق تلخ داستان هنوز مرد و

 یسوآن که معدودی یهاگل همان شاید ،جانمهین درخت شاید بشنود. را شیهاقصه تا هست کسی هنوز که دانستیم گویی

 .کردندیم غار غار سرش باالی بر گاهی از هر که ییاهویپره یهاکالغ شاید و بودند ماندهیباق جاده حصارهای

 همه که بلند فریادی .برآرند فریاد بودند داشته روا تنها دشت بر هاانسان که ظلمی از تا هاآن اعتراض زمان بود. هاآن نوبت حال

 بکشند. فریاد ویرانگران این سر بر نفرت با تا بود هاآن زمان حال بله! بودند. کرده ویران را آرزوها که ییهاآن همه .دندیشنیم

 بگشاید. دنیا بر را دیدگانش دیگر بار که خواستینم گویی بود. برنخاسته اشیزمستان خواب از هنوز اما سیب درخت سونیا در و

 با شیرین، خاطرات آن تمامی با همسرش، بدون ؟آوردیم دوام باید چگونه زیبایش درخت بدون یراستبه ؟کردیم باید چه مرد اما

 باشد. آغوشش در و ببوید را مادرش توانستینم دیگر حاال که ای یداشتندوست کودک و یادماندنیبه لحظات آن تمامی

 ،هاقصه تمامی داشتننگاه زنده برای .هاآن خاطر به که خود خاطر به نه ،گشتیبازم دنیا به و شدیم بیدار ستیبایم درخت پس

 .هالحظه تمامی و آرزوها تمامی

 را سیب درخت و ختیریم اشک صدایب فشردیم بازوانش میان را کودک کهیدرحال است نمانده باقی برایش راهی دیدیم که مرد

 نگذارد. تنهایش و بیاید شاید تا شود بیدار و بشنود را صدایش شاید تا زدیم صدا

 ،ستیگریم یاشدهفراموش درخت کنار در که تنهایی مرد به توجهیب ،زیچهمه به توجهیب جاده، حصار یسوآن در هانیماش و

 خالصه شیهانیماش و جاده در تنها دنیا که گویی .آمدندیم و رفتندیم همچنان بود، شیرینش خواب در که کودکی به توجهیب

 بس. و بود هاآن برای تنها دنیا که گویی .شدیم

 دنیایی برای باید چرا یراستبه گریخت. هاکوه میان شرمنده و خجل روی زرین گوی این و شد کاسته خورشید التهاب از اندکاندک

 ؟گذاشتیم قدم آسمانش بر باید چرا ؟دیتابیم بود شدهفراموش شیهاییبایز همه که

 صدا را درخت هنوز و زده تکیه درخت بر اندوهناک که دید را پدر و برخاست خواب از آرامآرام کودک رنگسرخ غروب دنیفرارس با

 .زندیم

 .دیکوبیم مشت درخت تنه بر کهیدرحال کرد، صدازدن به شروع پدر از تقلید به و برخاست جا از هم کودک پس

 کرد. گریه به شروع و شد دارغصه و دلگیر نیافت، پاسخی چون و

 بلند درخت این زیر را خاطراتش شدیم اما نبود مادر اگرچه کرد. نوازشش و کشید آغوشش در سرعتبه و پرید جا از منقلب پدر

 .کردیم گریه همین برای کودک شاید و کرد حس زیبا درخت این یهاشاخه میان را شیبو شدیم کرد، پیدا
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 .گشودیم را چشمانش سیب درخت ...اگر ،هاآن کنار ،ییایرؤ درخت این قاب در بود، اینجا مادر

 زدند. صدایش دوباره و دوباره دو هر کودک و مرد پس

 ... آرامآرام آنگاه و 

 و خاستیبرم باید پس باشد، گناهیب کودکی گریه شاهد توانستینم او گشود. را اشرهیت دیدگان رمقیب و سست سیب درخت

 .شدیم بیدار رخوت خواب از درنگیب

 نبود. تنها هم بار این او و بودند کنارش در پایین آن کودکش و مرد کرد. نگاه پایین به و داد تکانی را رمقشیب یهاشاخه او

 دنیای این در شدیم حاال چراکه باشد. خوشحال تواندیم بزند، لبخند تواندیم که کرد احساس غصه و اندوه هاماه از پس حاال درخت

 در شدن بیدار زمان درست حاال که کودکش و مرد همانند بود. مهربان و داشت دوست رحم، بی جاده و هانیماش میان حتی تازه،

 بودند. کنارش

 غرق درخت و کردند درخت دور به چرخیدن به شروع شادمان است شده زنده دوباره زیبایشان درخت اینکه از کودک و مرد سپس و

 دوستانش بهترین یراستبه هاآن چراکه شود، گسترده دو آن سر بر بزرگ چتری چون تا گشود آسمان بر را شیهاشاخه شادی در

 بودند.

 کجاست؟ شانقصه معشوقه پس پرسید خود از و شد متعجب او ندید. را جوان زن کرد نگاه را اطراف چه هر درخت میان این در اما

 نیافت. برایش پاسخی که یسؤال

 که زیبا جشنی گرفتند. جشن را بودنشان و خواندند آواز رقصیدند، شادمانی با هم کنار سه هر سیب درخت و ودکک مرد، شب آن

 شد. بدل اشیزندگ خاطره بهترین به و بستنقش درخت پریشان ذهن در ابد تا

 نیست. کنارشان بایز زن چرا که دریابد نتوانست سیب درخت ،یادماندنیبه و شیرین لحظات این خالل در ولی

 است. داده رخ او برای اتفاقی چه که کند درک نتوانست هرگز او و

 بود. دادهازدست را یباارزش چیز گویی کرد. پر را وجودش عمیقی یتنگدل حس لحظه آن در و شب آن تنها

 نبودند. زبانشهم هاآن چراکه کند. بازگو کودکش و مرد برای را احساسش نتوانست هرگز ژرف اندوه این عمق در او و

 تلخش لبخند میان هاآن شادی و جشن در شب آن طول تمام در که جانکاه بغضی ،فشردیم را گلویش شدید بغضی چون این و

 کرد. پنهان

 .نبود میانشان در اکنون که مهربان مادری داشت. دیگری دوست مرگ از حکایت که تلخ لبخندی
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 فصل سی وسه

 

 بازگردد، عقب به زمان کاشیا که کرد آرزو ندمد. صبح هرگز کاشیا کرد آرزو مرد که بود زیانگخاطره چنانآن یادماندنیبه شب آن

 خوش. یروزهابه

 ویران را طبیعت که ییهاآن مانند نه اما ؛بدود و برود راه هاآن مانند توانستیم و بودیم انسان کاشیا که کرد آرزو هم سیب درخت

 بودند. یداشتندوست و مهربان که کودکش و مرد مانند بلکه کردندیم

 دنیای در بود توانسته او اما ؛بود یافتنیندست که آرزویی ببیند، را مادرش دوباره که کرد آرزو کرد. عجیبی آرزوی اما کودک و

 که غمی بود، اشچهره در سنگین غمی اگرچه ،دیخندیم هاآن با و بود نشسته هاآن کنار او ببیند. را مادر روح اشیکودک رنگارنگ

 شد. دارغصه مهربان مادر اندوه این از و دریافت را آن کودک حتی

 بود. زیانگدل و گرم که آغوشی گیرد. پناه آغوشش در یالحظه برای و ببیند دوباره را مادرش که کرد آرزو

 برای شاید رسید. کودک به نوبت سرانجام و مرد آنگاه ،ماواشارهیا با درخت ابتدا آورد، زبان بر را آرزویش کس هر تا شد قرار سپس و

 کرد. یتربزرگ آرزوی او اما شدیم محسوب بزرگی آرزوی خرگوش یک با بازی یا و شنی قلعه یک ساختن او سن به کودکی

 بغضی که را سیب درخت و کرد اشک از پر را مرد چشمان که آرزویی کشد. آغوش در ثانیه چند برای حتی دوباره را مادرش اینکه

 انداخت. گریه به فشردیم را گلویش شدید

 داشت؟ بزرگ حد این تا آرزویی و بود کودک شدیم چگونه یراستبه و

 جایی برود، هاکوه یسوآن به بتواند اگر که بود خوانده هاداستان در او .فرورفت فکر به درمانده و غمگین مهربان، پدر که بود آنگاه و

 .بازگرداند دوباره را معشوقش پریشان جسم تواندیم ،ندیگویم سخن او با هاسنگ که

 آرزویی شود. برآورده فرزندش تنها آرزوی تا بکند را تالشش که بود مصمم تنها است. واقعی حد چه تا هاگفته این که دانستینم او

 بود. تلخ دنیای این از او خواسته تنها که

 صبورند. و پابرجا که هاآن ،اندخاموش و ساکت که هاآن دارند. گفتن برای بسیاری سخنان هاسنگ که دانستیم مرد

 گوید. سخن آنان با باید چگونه که دانستینم کند، پیدایشان باید کجا که دانستینم اما

 .بود رویش پیش راه تنها این ولی

 گرفت. را خود تصمیم شب آن پس

 آنجا بودند. تابان خورشید پناهگاه که ییهاکوه شدند. هاکوه یسوآن رهسپار خاطرات انبوه از باری کوله با فرزندش و مرد صبحدم،

 دنیایی کرد. تجربه را دیگری دنیای هاکوه این پس در شدیم شاید گرفت. مشت در را آفتاب یهابارقه و کرد لمس را ابرها شدیم که

 سخن تو با شیهاسنگ حتی که جاهمان .ترنیرنگ آسمانی با و انتهایب وسعتی با بدیع، یهابارنگ بودند، دیده آنچه با متفاوت

 .کردندیم برآورده ناممکن اگرچه را آرزوهایت و گفتندیم
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 کرد. نظاره کردیم کار چشم که آنجا تا را دو آن شدن دور یتنگدل و حسرت با روز آن سیب درخت

 سو. کدام به حتی و بروند باید کجا تا که نبود مشخص .رفتندیم نامعلومی یسوبه مصمم ییهاگام با هاآن

 سحرگاهی باد وزش با آنگاه و شد گسترده دشت پهنه بر کودکانه و کوچک دیگری و تنومند و بزرگ یکی لرزانشان سایه اندکاندک و

 شد. محو بود آمده که یاینرم همان به علفزار تالطم در

 .کردیم دنبال آلودخواب و زده تف دشت بر را شانیهاگام رد آلوداشک دیدگانی با هنوز سیب درخت کهیدرحال
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 فصل سی وچهار

 

 شد. تنها دوباره قصه ییایرؤ سیب درخت و

 اما ؛دیرسیم نظر به رممکنیغ آنچه ببینند. خود کنار در را مادر دیگر بارکی بتوانند شاید تا فتندر دور سرزمینی به فرزندش و مرد

 آرزوها قلم با و شودیم راهنمایمان که است امید و هاهیثان نیتردکنندهینوم در حتی لحظات، بدترین در حتی است، زنده همواره امید

 رنگ ،ماندیم همراهمان زندگی پایان تا و زدیآمیدرم روحمان با که رنگی ،یداشتندوست و زیانگدل رنگی .کندیم رنگ را زندگی

 .اهایرؤ زیبای

 اششبانه تنهایی در چراکه نبود، بد هم خیلی این و بپذیرد راآن باید و است شده عجین تنهایی با سرنوشتش که دریافت روز آن درخت

 شود. غرق عمیقش دریای در و برود هاآسمان به کند، پرواز هاآن با بپردازد، درازش و دور آرزوهای تجسم به توانستیم

 نبود. بد هم خیلی این و بگریزد بود کرده احاطه را پیرامونش که فراوانی یهاغم از توانستیم که بود لحظات آن در تنها

 ،شمردیم کردندیم عبور طوالنی جاده از که را عجولی یهانیماش درخت هرروز .رفت و آمد هم پس در یدرپیپ روزهایی ساننیبد و

 گاهچیه اما ؛زدیم صدا را اشپژمرده یهاگل و انداختیم نگاهی شدهفراموش دشت گوشه به هم گاهی از هر و گفتیم سخن هاآن با

 .ندیگوسخن افسرده و تنها درختی با تا خواستندینم شاید یا و دندیشنینم را صدایش هاگل شاید .کردینم دریافت پاسخی

 کمرنگ، خورشیدی با نداشت، را گذشته زیبایی دیگر بود هامدت که غمناک غروبی .شدیم خورشید غروب محو ازآنپس درخت و

 خالی و کدر خاکستری، رنگی با نیلگون، یاپهنه تا داشت شباهت کهنه زخمی یهاتاول به بیشتر که آسمانی با و پردرد و آلودخون

 .یاپرنده نغمه نه و بادی نه بارانی، نه .احساس از

 کند. تعریف هایرحمیب کهنه داستان از تا نبود جانداری دیگری بگوید. هایتلخ از تا نبود یاپرنده دیگر چراکه

 ناگزیر ما چراکه .گرداندیبازم گذشته روزهای به را زیچهمه زمان طوالنی گذشت شاید انتظار. و بود انتظار کرد شدیم که کاری تنها

 به تا گذشتیم آن از روزی که چه همان به ذهنمان. یهاادوارهی به کودکی، یهالحظه تمامی به .میگردیبازم میابوده قبل از آنچه به

 بس. و بود هاهمان مانیهاییدارا آن همه آنکه از غافل برسیم. اکنون

 خوش روزهای آن .کردیم اشتجربه حاال هم سیب زیبای درخت آنچه نیست. آن از گریزی راه که میاگرفتارشده زمانی در حال و

 همراز او با تا نبود یگرکسید دید. شدینم را پرهیاهو یهاگنجشک و وجوشپرجنب یهاسنجاب رنگارنگ، یهاگل دیگر بود. گذشته

 بشنود. زبانش از بداند باید که را آنچه و شود

 ... روز یک آنکه تا

 چون که صدایی پیچید. دشت دل در ترسناک صدایی بارهکیبه بود، غروب تماشای مشغول همیشه مانند سیب درخت که یزمان

 شکار را جانداران آن با هاانسان که یزیانگنفرت ابزار همان صدای سالح، صدای بود. آشنا صدا این لرزاند. را درخت تنومند اندام رعد

 .انداختندیم یدرپیپ یهاعکس و ستادندیایم حیوانات مرده الشه بر ،گرفتندیم شانیهادست در غرور با کههمان .کردندیم
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 باشد. آفرین لذت شانبرای تا کشتیم آنچه مرگ، و خونریزی شکار، .شدیم خالصه آن در دوپایان غرور که بود همانی سالح این

 شد. تکرار دوباره و بود هایکینزد همان از مخوف صدای

 افکند. نظر خورشید به دوباره تیاهمیب و است خیاالت در که کرد گمان پس ندید. چیزی اما کاوید را اطراف ترس با درخت

 ... بعد دقایقی اما

 .خزدیم سویش به لنگانلنگ که دید را حیوانی ناباوری اوج در

 شد. ترقیدق درخت و

 برساند. درخت زیر به را خود تا دیکوشیم سرگردان و پناهیب نومید، و لرزان سایه

 عمیق زخمی با خون رد غرق که دید را روباهی ماده منقلب و پریشان درخت شد. ترکینزد او به آرامآرام بختنگون حیوان سپس و

 شود. پنهان دشت درخت تنها یهاشهیر زیر بتواند شاید تا خزدیم است گرفته دهانش بر کوچکی توله کهیدرحال

 و بود شده طبیعت با هاانسان ستیز برنده همیشه مانند کشنده اسلحه .شدیم دیده هادوردست تا خون رد و بود شدید روباه زخم

 سیب درخت زیر به را خود تا داشت سعی اشتوله تنها با که زخمی روباهی بود. نابرابر جنگ این حاصل درمانده روباه این حال

 بکشاند.

 روباه کار تا کردیم تالش و بود ایستاده آلودخاک جاده یسوآن رحمیب شکارچی شنید. را تفنگ هراسناک صدای دوباره درخت

 کند. یکسره را بیچاره

 نهاد زمین بر اطیبااحت را کوچولویش توله و پرید بزرگ درخت یسوبه قوایش آخرین با نداشت ماندن زنده به امیدی دیگر که روباه

 شد. زمین نقش درخت کنار خونریزی شدت از خود و

 بیاید. سونیا به پرسرعت یهانیماش میان از تا کردیم سعی حریصانه جاده یسوآن شکارچی کهیدرحال

 دهد. شیر او به بار آخرین برای تا گرفت آغوش در را اشتوله درخت زیر زناننفس روباه ماده سونیا در و

 باشد. کاری انجام به قادر آنکهیب بود شاهد را خراشدل و تلخ صحنه این آلوداشک سیب درخت

 به شروع ولع با جاهمه از خبریب توله و گذاشت کوچولو توله دهان بر را اشنهیس ،شمردیم را شیهانفس آخرین کهیدرحال روباه

 .دیچشیم را شیر طمع که بود باری آخرین مسلماً این کرد، مادر شیر خوردن

 شکارچی آسیب از تا شد پنهان درخت یتودرتو یهاشهیر زیر اشیزخم مادر تالش با سپس و خورد شیر اندکی توله گذشت، دقایقی

 بماند. امان در

 چرخید. هاآن یسوبه اطیبااحت بود رفته نشانه درخت یسوبه را تفنگ کهیدرحال و گذشت جاده عرض از سمج شکارچی سرانجام و

 بست را دیدگانش درخت گرفت. رویش به را اسلحه و ایستاد سرش باالی قاتل مرد .دیکشیم را شیهانفس آخرین بیچاره روباه ماده

 نباشد. بارخون صحنه این شاهد تا
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 این و پراکندیم دشت سراسر در را عمیق ترسی شدیم شنیده بار هر که آشنا صدایی پیچید، فضا در دیگری غرش صدای سپس و

 بود. نیستی و مرگ آورامیپ صدا این هم بار

 ببیند را او کسی آنکه از قبل و بست راآن قطوری طناب با سپس و کرد بررسی را خونین الشه شکارچی سپرد. جان دم در روباه ماده

 دیلرزیم گوشش در تفنگ ترسناک پژواک از هنوز و بود شدهپنهان درخت شکاف در روباه توله کهیدرحال کرد. ترک سرعتبه را آنجا

 و شود متنفر دوپایان از که بود آن از ترکوچک شاید باشد، کرده درک را مادرش مرگ که بود آن از ترکوچک شاید .کردیم ناله و

 .کند حس را خون بوی تا بود آن از ترکوچک شاید

 شدیم هنوز که تلخ شبی کشید، بو اشیکیتار عمق از را روباه ماده خون بوی شدیم هنوز که تلخ شبی ،دیفرارس شب بعد مدتی

 دید. شیهایاهیس یالالبه از را یگناهیب سرخ رنگ

 بکند. باید چه و کجاست مادرش که دانستینم و بود شدهپنهان سیب درخت یهاشهیر زیر در لرزان و گرسنه هنوز روباه توله و

 گرفته او از را مادرش که یرحمیب دنیای از را او مردن نیچننیا الاقل شود، نصیبش توانستیم که بود چیزی بهترین مرگ شاید

 .دادیم نجات بود

 .گذشت هاساعت

 رفت. خاموشی به رو ضعیفش یهاناله صدای و شد رمقیب کمکم روباه توله

 نیامد. پاسخی اما زد صدایش نومیدانه سیب درخت

 شودیم نزدیک که را حیوانی نتوانست او و بود تاریک فضا شنید. را چابکی و سریع پاهای صدای شب تاریکی در درخت ناگاه که

 .درخشدیم سیاهی در که دید را براق چشم دو تنها کند. شناسایی

 بودش. کشانده جا بدین تا خون رد که بود گرسنه گرگ یک او شناخت. را مرموز سایه اندکاندک درخت بعد دقایقی

 باشد. غذایش از کوچک هرچند یاوعده توانستیم روباه توله حال و

 و کند تهیه غذایی تا بود آمده که گرسنه مادر یک بود، ماده هم گرگ کرد. اطرافش بوئیدن به شروع زیرکی با و شد ترکینزد گرگ

 داشت. شکار به نیاز بقاء برای هم او که مادری دهد. شیر را شیهاهبچ

 است. بازگشته دوباره مادرش که بود کرده گمان توله شد! بلند روباه توله ناله صدای ناگهان که داد ادامه را بوئیدن گرگماده

 مرگ شاهد توانستینم بست. را چشمانش دوباره سیب درخت رسید. درخت شکاف به و کرد حرکت صدا یسوبه اطیبااحت گرگ

 باشد. دیگری گناهیب موجود

 توله مرگ زمان کشید. بیرون کوچک پناهگاه آن از دیلرزیم کنانناله که را روباه توله و کرد درخت شکاف در سر آرامآرام گرگماده

 .کردیم فراهم غذایی وعده شیهابچه برای و دیدریم را او شکیب گرگ بود. دهیفرارس پناهیب

 نباشد. خراشدل یهاصحنه این شاهد روزی تا دیروئینم دشت این در هرگز کاشیا که کرد آرزو لحظه آن در درخت

 ... بارهکیبه که
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 .است روباه توله لیسیدن حال در مادرانه حسی با که دید را گرگماده ناباوری کمال در

 او به دادن شیر به شروع و کشید دراز زمین بر لرزان توله کنار گرگماده ماند، خیره دیدگانش عجیب یاصحنه با بعد یالحظه و

 کرد.

 در و لیسیدش مهربانانه عوض در و نکرد چنین اما ،بردیم غذا عنوانبه شیهاتوله برای و کردیم شکار را او ستیبایم کهیدرحال

 .کشید آغوشش

 آنچه دارد، وجود دنیا باورهای از فراتر چیزی که دریافت آنگاه و شد تماشا محو بود ندیده تاکنون که رینظیب صحنه این بر درخت و

 به مادرانه و دهدیم شیر اهیبرو توله به یگرگماده ینکها ؛کرد لمسش توانیم نه کرد، باورش توانیم نه کرد، تعریفش توانیم نه

 .ورزدیم مهر او

 آن روباه، یک توله به گرگماده یک دادن شیر راز نیست. درکشان به قادر او که هست رازهایی هنوز که فهمید درخت شب آن و

 و دیآیم میان به مهربانی بارهکیبه شود، ریخته خونی بازهم که یکنیم تصور کهآنگاه بدرد، را توله گرگ که داری انتظار که زمان

 باران مانند که یباارزش زندگی .گرددیم هدیه کوچک یاتوله به که یایزندگ .شودیم بدل زندگی سبز رنگ به خون تند رنگ

 .درخشدیم رازآلود ماهتاب مانند و وزدیم وجوشپرجنب باد مانند ،باردیم سخاوتمندانه

 دیگری مهربان مادر اکنون او زد. لبخند خواب در کودکانه و خوابید شد، سیر مادر گرگ آغوش در یادماندنیبه شب آن روباه توله و

 .داشتیم دوستش و گرفتیم آغوشش در پسنیازا که مادری بود. یافته

 مهربانی. نام به رازی ،بود نخواهیم ترجمانش به قادر هرگز ما که است رازی همان این و
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 فصل سی وپنج

 

 .دادیم آزارش که طوالنی انتظاری بود، کودکش و مرد بازگشت انتظارچشم همچنان درخت .گذشت هاماه

 مأمن توانستیم که یاالنه بودند. ساخته یاالنه شیهاشاخه میان در هاآن شود، دوست کبوتر دو با بود توانسته مدت این در اگرچه

 باشد. آرامششان

 گاهی از هر شیهاتوله با گرگ دید، بود گرفته خود حمایت در را روباه توله که مهربانی گرگماده بار چندین حتی درخت نیبنیدرا و

 بود. همراهش هم بود شدهبزرگ حاال که روباه توله کهیدرحال آمدیم آنجا به غذا جستجوی در

 جریان در هاکارخانه و هانیماش انبوه میان در حتی پرشور و گرم زندگی هم باز دیدیم اینکه از ،کردیم خوشحال را درخت این و

 است. نخورده شکست هنوز طبیعت و است

 .کردیم آلودگل و خیس را دشت پهنه اندکاندک که نمنم بارانی ،دیباریم باران گهگاه و بود پاییز فصل

 پنهان کوچکشان النه در درخت انبوه یهابرگ و شاخ میان باشند امان در آلوده باران بارش از آنکه برای کبوتران میان این در و

 یهاجوجه به بعد روزهای که کوچکی یهاتخم .شدندیم مهیا کوچکی مهمانان میزبانی برای هم هاآن که دیرسیم نظر به ،شدندیم

 شدند. بدل نحیفی

 .هاسال شاید و ... هاماه ... گذشت هاشب و روزها ساننیبد و

 نفس در را شدن ریپ حس این او گذاشت، یسالکهن به پا کمکم سیب درخت و شدند بزرگ هاگرگ بچه رفتند، و آمدند کبوتران

 دریافت. فروغشکم دیدگان در و کمرنگش یهابرگ و شاخ در کشیدنش،

 یک هاسال این همه که گویی زدنی، برهم چشم در شدند، سپری سرعتبه چه طوالنی یهاسال همهآن که اندیشید خود با سپس

 با را بارشاندوه رخدادهای و ماند خوبش لحظات در ابد تا شدیم کاشیا و هایتلخ و هاینیریش از پر خوابی بود، کوتاه خواب

 گذاشت. سر پشت نفسکی

 بازنگشتند. بازهم فرزندش و مرد ،هاسال این شدن سپری از پس اما

 زندگی دیگر آسمانی با دیگر دنیایی در تا گذارند سر پشت را هایبد آنکه برای بودند. رفته همیشه برای شاید دانستیم چه کسی

 .کردندیم سپری را لحظات مسرور و شادمان هم کنار در حال و بودند برآورده را آرزویشان هاسنگ شاید کنند.

 شدیم مگر بشمارند؟ را دقایق آنکهیب و بردارند را خاطرات آنکهیب باشند گذاشته تنها را شانییایرؤ درخت هاآن که شدیم مگر اما

 کرد؟ پشت سبز یاهایرؤ یتمامبه و رفت کرد، فراموش را شیرین و سرخ یهابیس آن

 دشت و تابدیم آسمان در آفتاب که هنگام آن زود. خیلی شاید فردا، شاید گشت، بازخواهند هاآن که دانستیم سیب درخت

 معجزه. یک مانند ،رینظیب و یادماندنیبه روزی در ،هاگذشته مانند ؛شودیم زنده و گرم پرشور تابش این از زیبا و پرطراوت

 بود. همراهشان هم جوان زن کهیدرحال ،گشتندیبازم هاآن بله
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 و کردندیم مرور نو از را شانعاشقانه یهاقصه و نشستندیم سیب درخت زیر در هم دست در دست جوان زن و مرد دوباره و

 ناپایدار و سست و دیچیپیم خود به باد وزش هر با که یاقلعه .ساختیم را اشیشن کوچک قلعه آنطرفتر کمی اما کودکشان

 زیبایشان دنیای از سیاهی و دود و ختندیریفروم تند بادی وزش با هم هاکارخانه روزی شاید ،دانستیم چه کسی .ختیریفروم

 یکماننیرنگ چون را دشت زشانیانگدل یهارنگ و زدندیم لبخند آفتاب به هاگل دوباره شاید دانستیم چه کسی .شدیم محو

 جبران برای و برندیم پی خود ظلم به دوپایان که روزی بود. نزدیک روز آن شاید دانستیم چه کسی .کردیم نقاشی رنگهفت

 .ساختندیم نو از را طبیعت شانیهایرانیو

 .گشتیبازم معجزه که زمان آن

 باشد. دشت پهنه به طراوت و سرسبزی بازگشت شاهد و بماند زنده زمان آن تا کاشیا که کردیم آرزو هنگام نآ در سیب درخت و

 ... روز یک آنکه تا

 از وستندیپیم هم به هاکوه که جایی درست هادوردست از ناگاه به بود، فرورفته نیمروزی چرت به همیشه مانند درخت کهیدرحال

 .بودند قامت هم که سایه دو شد. هویدا سیاهی دو بود، شده کشیده رمقیب رود پای تا که چمنزاری میان

 .درآوردند یتفاوتیب از را سیب درخت اندکاندک که لرزان سایه دو .داشتیبرم گام تندتر دیگری آن و ترآرام یکی که انسان دو

 ؟آمدندیم سویش به که بودند که دو آن شد. خیره دور افق به کنجکاو درخت

 آن تا ماند منتظر ناچاربه پس بکاود. را هادوردست تا نبود تیزبین گذشته مانند دیدگانش و بود شده پیرتر درخت هاسال این طی در

 درخت که انسان دو بودند. قامت هم که غریبه مرد دو کند. شناسایی را هاآن توانستیم شاید شوند. ترکینزد و نزدیک ناشناس دو

 .شناختشانینم

 اندستیک هاآن که پرسید خود از دوباره سیب درخت جاده، درون یهانیماش و هاکارخانه سوی از نه ،آمدندیم هاکوه میان از که آنان

 باشد؟ خوشحال آمدنشان از باید آیا و
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 فصل سی وشش

 

 اشیمتر چند تا هاآن که یزمان تا درست بشناسد، آمدندیم هادوردست از که را ناشناسی دو سیب درخت تا کشید طول اندکی

 دیدرخشیم عشق از که دیدگانی و مهربان چهره همان با همچنان ولی سپید موهایی با بود، شده پیری مرد هاآن از یکی حاال رسیدند.

 مادر و پدر آغوش در تدرخ زیر در روزی که بود کودکی همان بود شدهبزرگ که دیگری آن و نبود کنارش بازهم همسرش اگرچه

 .زدیم لبخند کودکی یاهایرؤ در و دیخوابیم

 گذری .شدیم دیده یخوببه فرزندش بلند قامت و مرد سپید موهای در طوالنی یهاسال این گذشت بودند، کرده تغییر دو هر حاال

 .کردیم حسش اندوهناک سیب درخت که پرشتاب

 .یازده هم بر پلک گویی تو که شدندیم سپری عجوالنه چنان لحظات این و

 بودند. دادهرخ پیش ساعاتی انگار که بودند یادماندنیبه چنان لحظات این از برخی و

 این .کردندیم نگاه اشتیاق با را زیبا سالکهن درخت و بودند ایستاده مقابلش جوان و مرد شد، خیره هاآن به زدهبهت سیب درخت

 هر و بود افسونگر سرخش یهابیس که درختی بود. مادر یادواره فرزندش برای و عشق میعادگاه مرد برای بود، ییایرؤ درخت همان

 در و گستردیم آنان سر بر سبز چتری چون آفتاب گرم پرتوهای زیر در را اشهیسا که درختی .شدیم عاشق دیچشیم را هاآن که

 بود. پناهشان هاباران

 ؟یازنده هنوز تو پس :گفتیم شادمانی با مرد کهیدرحال کردند، نوازشش به شروع و آمدند درخت زیر به مهربانانه دو آن سپس

 آرزو و افتادم یادت به ماهتابی شب هر حتی هاسال این تمامی در نکردم. فراموشت هرگز من .کنمیم مالقاتت دوباره که خوشحالم

 .دمیدیم کنارم را همسرم دوباره و زدمیم یهتک تو بر کاشیا که کردم

 گوش هاآن بر یافتیم. را هاسنگ سرانجام و کردیم جستجو بسیار کردیم، سفر دوردست سرزمینی به ما داد: ادامه فرزندش آنگاه و

 اصالً که بود کوتاه قدرآن مهلت این اما ؛آوردند کنارمان کوتاه یالحظه را مادر هم آنان و کردیم بازگو برایشان را آرزویمان و سپردیم

 ازآنپس او اما ؛نشوم جدا گرمش آغوش و او از هرگز کاشیا که کردم آرزو و گرفتم جای آغوشش در من نشدیم. گذرش متوجه

 بازنگشت. دیگر زدیم صدایش چه هر و کرد ترکمان کوتاه مدت

 تا کردم تالش و فشردم را دستانش من گذاشت. تنها اندوه از انبوهی با را ما و رفت او کرد: کامل را فرزندش سخنان اندوه با پدر و

 ما نامهربان و سیاه دنیای چراکه کند. زندگی زیبا دنیایی در تا رفت .رفت او و شد سپری ما کوتاه فرصت اما دارم نگاهش خود نزد

 گذارد. قدم ابرها میان بیکران آسمان در تا رفت او نبود. الیقش

 زن توانستیم آنجا شاید برود. ابرها میان به تا داشت آرزو روزی هم او افتاد. خویش ناممکن آرزوهای یاد به ناگاه به سیب درخت

 دید. را زن یردپاها شدیم ماندیم باقی ابرها نرم پیکر بر شانیهاقدم جای که ییجاهمان درست شاید ببیند. را زیبا

 ،رفتندیم سو هر به آسمان میان یکدیگر یپابه پا و بودند هم کنار گیالس درخت و او لحظه همین حاال شاید دانستیم چه کسی

 باشند. هاجاده و هاکارخانه نگران آنکهیب باشند، شیهایاهیس و دودها نگران آنکهیب
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 .فرزندشان و زن مرد، ببیند. هم کنار را شانهمه سال همهآن گذشت از پس داشت دوست چراکه شد، غمگین هاآن مانند درخت و

 سرخ. یهابیس بوی بدون و عشق بوی بدون مادر، بدون دید. تنها را دو آن بازهم اما

 که یسرخگل و پدر عاشقانه نامه بوی آن از هنوز که جایی بوئید، را شیهابیس و ایستاد سیب بزرگ درخت زیر شدیم الاقل ولی

 یزمان درست زمین، و آسمان میان جشنی با .پرستاره شبی در پاک عشقی بود، عشق یک یادبود که بویی کرد، حس شدیم را پژمرد

 باریدند. سرشان بر جواهراتی چون زیبا ستارگان و فشردند را یکدیگر دستان زن و مرد که

 ،دیتابیم عشقشان چراکه بود. پرنور و پرخروش ،گرم جاهمه دو آن برای تاریکی. نه و تنهایی نه داشت، معنایی سرما نه دیگر شب آن

 بود. برده ارث به را هایپاک و هایمهربان آن همه حاال نیز فرزندشان شکیب .زدیم کناری به را هایاهیس همه و دیخروشیم

 بچشد. بارش پر یهارشاخهیز جانیهم را درخت سرخ یهابیس شیرین طعم توانستیم و شدیم عاشق روزی مسلماً هم او و

 جهان این در که دنیایی .بردیم داشتن دوست زیبای دنیای به و کردیم عشق در غرق مادرش و پدر مانند هم او که ییهابیس

 درختی هیچ و جانداری هیچ انسانی، هیچ که بود دنیایی این .دیفهمیم را آن سیب درخت و فرزندش مرد، تنها و دیگنجینم فرومایه

 .کردینم درکش

 سپیدی ابرهای میان روشن آبی رنگ به آسمان کنار که جاهمان .شدندیم عاشق و دندیورزیم مهر انتهایب آن در که دنیایی

 بود. ماندهیبرجا ابرها گون پنبه تن بر دلربا زنی از که ییردپاها و بهشت بوی با جهان، از دور جایی بود، شدهپنهان
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 فصل سی وهفت

 

 یک یهاناله نفسهم و تنها یایرؤ یک یهاشب یآواهم سرد، خزان یک یهابرگ رنگهم پرشتاب، ییهاسال بازهم .گذشت هاسال

 زخمی. پرستوی

 اگرچه ،شدیم حس اشیخال جای هنوز که معشوقی بدون ،گذشتیم سیب درخت زیر مهربان مرد بودن با آن شب هر که ییهاسال

 صفحات خوردن ورق با مگر ؟شدیم کهنه آسمانی عشق این مگر اما ؛بود شدهیسپر یایطوالن زمان اگرچه و بود گذشته هاسال

 .هرگز ،هرگز ؟شدیم فراموش پربار فصل این زندگی

 خوب حس همان با و تازگی همان با ،سرودیم را عاشقانه زیانگدل آواز همان اشییتنها در شب هر بود شده پیر کامالً حاال که مرد

 عشق تب در که بود جوانی هنوز مرد و بود کرده جوانه درخت دوباره که انگار ،شدیم تکرار نو از زمان دوباره که انگار دلدادگی.

 دنیا گویی تو .دیکشیم پر هاآسمان تا و ختیآمیم هم در زن و مرد یهاروح دوباره جانیهم و حاال همین که انگار .سوختیم

 عشق بوی که دیگر دنیایی در تا رفتندیم دور دورهای تا و شدندیم سوار اوجش بر زیچهمه از الیخیب دو آن و نداشت انتهایی

 آنجا چراکه باشند. پیکرهایشان جدایی و هاخاطره شدنفراموش جنگل، نابودی نگران آنکهیب بیاسایند. هم کنار خاطرآسوده دادیم

 ابد. تا هم کنار ،خواندندیم و دندیرقصیم هاروح تنها آنجا نبود، گون حصار یهابدن این به نیازی دیگر

 نوای این به شب هر که سیب درخت و کردیم زمزمه بار هزارمین برای را زیبایش آواز دیلرزیم کهولت فرط از که صدایی با مرد و

 نت، هر در که را مرد دهیبردهیبر یهانفس حتی و را شیهابم و زیر تمامی تا کردیم تیز را شیهاگوش بود کرده عادت بخشروح

 از صدایی دهد. فرا گوش آن به و بایستد لختی کردیم وادار را عاشقی هر که افسونگری آهنگ بشنود. جستیم را همسرش روح

 هافرسنگ دیگری آن و اینجا یکی .دیتپیم هم کنار که قلب دو یخوانهم از و شب و روز یخوانهم از تنهایی، و عشق یخوانهم

 اما پیر چشم دو با مرد که آنجایی نبودیم. دیدنش به قادر تو و من که آنجا ،هاسایه تمامی پس در ،هاکوه قله پشت شاید دورتر،

 دید. آسمانش نیلگون پهنه بر را معشوق یردپاها شدیم که جاهمان .کردیم حسش و دیبوئیم ،دیدیم درخشانش

 زندگی باشد دوشادوشش که یزبانهم بدون دیگر چراکه .خواندیفرام خویش یسوبه را مرد اکنون که بهشتی همان ،بود بهشت آنجا

 .نبود میسر

 ... شب آن و

 رخدادهای تمامی بر سیب درخت زیر تا بود آمده دوباره امید پر اما فروغکم چشمانی با و قلبش سپیدی به سپید موهایی با پیرمرد

 زند. تکیه آرزوهایش گهواره بر کودکانه و کند پشت تلخ

 بود. آن در آنچه هر و رحمیب دنیای بر بستن چشم بود، وداع زمان اکنون بله شود. مهیا جاودان وداع برای کمکم و

 زیبا چهره هم کنار که ستارگانی همان چید. دانهدانه آسمان خوشه از را شب درخشان ارگانست و کرد دراز را هادست شدیم حاال و

 .اشییتنها و جدایی از تلخ لبخندی .زدیم لبخند پیرمرد بر مهتاب میان که پرنور یاچهره .کردندیم تجسم را معشوق بیفردل و

 .باال آن بود، انتظارش در جوان زن که چرا کردیم اجابت را دعوت این درنگیب باید مرد و
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 آغوش در همیشه برای دوباره را همسرش بتواند شاید تا کرد دراز آسمان یسوبه را دستانش دیبریم نفس که پیرمرد اندکاندک

 .لحظه همین حاال، همین نیست، رفتن جز یاچاره که دریافت آنگاه پیرمرد و بود دور بسیار او که افسوس اما کشد،

 درخت ای گفت: چنین شیاهایرؤ سیب درخت با را سخنانش آخرین بود یازمزمه چون صدایش کهیدرحال آلوداشک و لرزان سپس

 بودم. عاشقش وجودم ژرفنای تا کههمان ،نمیبیم را او کن. پرواز من با حال و شدی عاشق من با گریستی، من با ماندی، من با عزیز،

 ... است پرواز وقت که بپذیر مرا وداع پس گذارم. تنهایش هم من که نیست عاشقی رسم این اما ؛گذاشت تنهایم ییوفایب با که اویی

 . ... بروم ... باید ... باید ... بروم باید من

 کردیم تکرار دهیبردهیبر را کلمات چنان هم کهیدرحال درخت تنهایی سالیان همدم پیرمرد ناباوری کمال در بعد دقایقی آنگاه و

 افتاد. شماره به نفسش

 و بایستد تقال از قلبش تا بود کافی ثانیه چند تنها چراکه است. شده دیر دیگر که دریافت اما دهد تکانش تا کوشید سیب درخت

 ببرد. نفس آرامامآر

 .بود مانده خیره سپید مهتاب به پرنورش چشمان با کهیدرحال ... مرد عاشق پیرمرد و

 .زدیم لبخند درخت زیر بر افتاده جانیب پیکر بر جوان زن چهره کنارش که زیبا یدرویسف همان پرواز، پرالتهاب یادگار زیبا، مهتابی

 .اشییتنها و جدایی از تلخ لبخندی

 بود. شده بدل گرم آغوشی به معشوقش سوی به عاشق مرغ این دنیکش پر با حاال که تنهایی

 ریخت. اشک آن بر و کرد حس دید، را دوستش بهترین مرگ اندوهناک و زدهبهت سیب درخت و

 بود. مرده و زده تکیه درخت زیر پیرمرد

 .زیبا چه و زشت چه بد، چه و خوب چه .مردندیم همه بود، مرگ زندگی داستان پایان بله!

 کنارش. یا معشوق از دور شیرین، و تلخ مرگی .زدیم رقم ما کردارهای و رفتارها را مفهومش که مرگی

 دست که ییهاآن دید. بود خورده پیوند هم به شانیهاروح که عاشقانی دوباره شدیم ،نجایازا دور بسیار جایی دیگر دنیای این در و

 .خواندندیم را عشق زیانگدل آهنگ باهم و بودند نهاده هم دست در

 .خورشید با آواهم و روزها با رنگهم ،هاشب با نفسهم محبت. و عشق زندگی، زیبای یهانت با آهنگی زیبایی، و یآرامبه
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 فصل سی وهشت

 

 .رسید پدر آرزوهای بستر بر دیر اندکی پسر

 پیش. دقایقی شاید و پیش ساعاتی شاید بود. مرده او کهیهنگام

 و زندگی عشق، شکوفایی جایگاه که درختی سیب، درخت زیر درست مهربان، حد این تا انسانی مرگ نبود. یباورکردن برایش این و

 و بهشت به متعلق شاید .ییایرؤ مکان یک بود. کرده بازگویش فرزندش برای سال یهاسال که جانیهم درست بود. اشدوباره تولد

 چون حسی و ختیآمیم اهایرؤ درخت سرخ یهابیس بوی با که بویی داشت. زندگی بوی هم خاکش حتی که جایی دنیا. از دور

 .کردیم تداعی را بهشت در بودن

 اما چشمانش و بود! سپرده جان آرام و صدایب دبو کرده تکیه زیبا درخت بر کهیدرحال زیانگدل فضای این در یداشتندوست پدر

 بجوید. انیپایب پرتالطم پهنه آن در را یاگمشده خواستیم ییتوگو بود، شدهدوخته پرستاره آسمان به پرفروغ و روشن هنوز

 آنکهیب بود. تافتهش نزدش به درنگیب و نکرده تحمل را او از دوری که تابیب قدرآن بود. کرده قراریب و تابیب را او که یاگمشده

 مشتاق. و شتابان آرام، و بالسبک باشد، داشته پرواز برای بالی

 هاآسمان در را مادر که دانمیم گفت: او به خطاب تلخ لبخندی با فشردیم آغوش در را پدر سرد تن هنوز کهیدرحال جوان پسر

 .دمیکاویم پرمهرت دیدگان اعماق در یراندیم زبان بر را مادر نام بار هر که نوری ببینم. را چشمانت پرفروغ نور توانمیم دیدی،

 هاآسمان به و گشودی بال و پر دیدارش شوق به کههمان دید. خواهی را مادر حتماً آنجا توست. آن از بهشت که بخواب آسوده حال

 .همیشه از ترتلخ بود. خواهد همیشه از ترتلخ دنیا مادر و تو بی پسنیازا که بخواب آسوده شتافتی.

 جدا او از هرگز و گیرد جای پرمهرش آغوش در ابد تا توانستیم کاشیا کشید. آغوش در دیگر لختی را پدر قدرگران پیکر پسر

 نشود.

 به مادر کنار درست کوچک آرامگاهی در سیب درخت از آنطرفتر کمی را پدر فرزند بسیار، دوستان حضور با سرد شامگاهی در آنگاه

 سپرد. خاک

 نبض بر آرامگاهی .شدینم هدیه هاآن به هایبد دنیای در هرگز که آرامشی ،دیرسیم ابدی آرامشی به هم کنار دو آن پیکرهای آنجا

 دشت. یهاگل رنگ به و ابرها نرمی به خاک، جنس زا زمین، گرم

 عشق که آنجا است، مهتاب و ابر خورشید، رنگ به که آنجا شتافت، آسمان به که آسمانی پدری بودند: نوشته آن بر که یقبرسنگ با

 .گرددیم باز
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 فصل سی ونه

 

 .آمدیم درخت دیدار به قبل مانند هرروز و بود شده پدر جایگزین فرزندش اگرچه شد. همیشه از تنهاتر سیب درخت مرد، مردن با

 از داشت. ناگفته حرف هزاران که آوازی فریاد. به گاهی و بود شبیه زمزمه به گاهی که پدر آواز همان با و ساعت همان در هرروز

 بود. نشده آغاز هرگز گویی که پایانی از و عشق از ،هاییتنها از دردها؛

 عشق اشیزندگ لحظهبهلحظه جنگید، دنیایش با و ایستاد جنگل درختان قطع برابر در که بود مهربان انسانی یهاگفته دل آواز این و

 داشت. تعلق بدان که ییآنجا به کشید، پر بالسبک شبی در سرانجام و زیست عاشقانه ورزید،

 سیب. درخت کنار و فرزندش کنار بود، آنجا هنوز که گویی .شدیم حس یخوببه فضا آن ذرهذره هر در اشیخال جای اکنون

 داشت قرار خاکی زمینی میان همسرش کنار آنطرفتر کمی که مرد آرامگاه به اشییتنها لحظات یتمام در درخت میان این در

 نبود. یشدنفراموش یراستبه که شیرین خاطراتی ،شدیم خاطراتش و اهایرؤ در غرق و ستینگریم

 اندکاندک هاانسان سال همهنیا گذشت از پس و گذشت تندبادی سرعتبه که طوالنی ییهاسال بود. شدهیسپر زیادی یهاسال

 کنند. آشتی طبیعت با باید که دریافتند

 درخت کنار حتی رفتند. کنار آبی آسمان از تیره ابرهای و فروریختند سیاهشان و بلند یهادودکش افتادند، کار از هاکارخانه کمکم

 سمت دو در زیبایی صف در او با که رنگارنگ درختانی شدند. درخت و کردند رشد که ییهانهال کاشتند، ییهانهال سیب بزرگ

 دید. دشت گسترده پهنه در را درختان نینشدل و سبز رنگ شدیم حاال .رفتندیم هادوردست تا هاانسان جاده

 .سال هاده گذشت از پس بلکه بود شدهرانیو که سرعتی به نه اما ؛شد وشیدهپ بلند درختانی با دوباره هم جنگل ازآنپس و

 .شدندینم زنده دوباره هاروباه و هاخرگوش نآ و گشتندیبازنم مرده درختان دیگر چراکه بود، دیر قدری اگرچه

 نبود. جبران قابل هرگز طبیعت به زیان این بله!

 که بدانند همه تا بود کافی همین بود. نخواهد زندگی به قادر آسمان و رود درختان، بدون بفهمند دوپایان که بود کافی همین اما

 داشت. نخواهد معنایی دنیایشان آبی، و سبز یهارنگ بدون

 دید، هاعلف و هابوته میان را هاموش و هاخرگوش بازی و بلند درختان میان را پرستوها و بلبالن زیانگدل صدای بازهم شدیم حاال

 نفس با بازهم شدیم حاال برساند. النه به بود چسبیده پاهایش به که را هاگل سنگین یهاگرده تا دیکوشیم که یزنبور وزوز حتی

 کرد. حس را صحرایی یهاگل و تازه یهاعلف سرخ، یهابیس بوی عمیقی

 که چهرهایی دید، ابرها میان کرانشیب پهنه بر بودند مرده که را ییهاآن همه چهره و دوخت چشم آسمان به دوباره شدیم حاال

 .زدندیم لبخند

 گاهی و برف سردی به گاهی که ییهاهیسا ،ختیآمیم ابرها سپیدی با و خوردیم وتابچیپ باد وزش با دم هر که زیانگدل تصاویری

 درخشان یهاچشم همان با پدر یک چهره ،بخشآرام یاییالال با شیهایشاد و هاغم همه با مادر یک چهره بودند. آفتاب گرمی به
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 یهاشکوفه از انباشته بلندقامت درخت یک ،دیچرخیم دورشان به شیطنت با که زیبا و رنگارنگ یاپروانه عشق، از انباشته پرفروغ و

 تا داشت دهان بر را ذرت یهادانه هنوز که مهربان و کوچک موشی ،هاآن همه کنار گوشه آن و سرخ و یاقوتی ییهارنگ به گیالس

 دهد. غذا گرسنه سیب جوانه به

 آبی نهیدرزم خدایش بلند یهاقلم با که یاپنبه نیلگون قاب یک در هم کنار مهربان دوستان این همه بودن بود، زیبا چه یراستبه

 .شدیم نقاشی آسمان

 همه با بود، زندگی داستان این چراکه .کردیم درکش یانندهیب هر که زبانی با ،گفتیم سخن تماشاگرانش کیکی با که تابلویی

 .شیهاخنده و هاهیگر همه با ،شیهایبلند و هایپست

 آن مهم کوچک. موشی یا و باشی انسان باشی، درخت که نداشت تفاوتی یان. دنیایی تکتک لب بر ،شدیم خوانده نو از باید آنچه

 .صداکی و یکدل بخوانی، آواهم صدایشان با و شوی خیره هاچهره این بر لختی تا بود

 .دیرقصیم باد و خواندیم خورشید ،نواختندیم ابرها سرود، گروه این در

 از و شدینم کهنه هرگز که سرودی .شدیم خوانده گذاردیم هستی عرصه به پا زنده موجودی هنوز کهیهنگام تا سرود گروه این

 .رفتینم یادها

 .زندگی ،بود زندگی این چراکه
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 فصل چهل

 

 .بود قراریب روز آن جوان مرد

 کرد رسوخ روحش ژرفنای تا دیدرنورد را پدرش وجود که عشقی همان عشق. زیانگدل بوی .شدیم حس آشنایی بوی نفسش هر در

 .شیهایسخت انیپایب ساحل از نه و دیهراسیم زندگی یهاصخره از نه که ختهیگسعنان موجی نمود. بیخود خود از و مسخ را او و

 .گرفتیفرام را جسم و روح سرعتبه و رفتیم شیپبه ،دیخروشیم موج این

 نامش که عشقی بود، عشق این بله .دیبخشیم شگرف نیرویی و کردیم باکیب ،ساختیم امیدوار آنچه زندگی، شور از پر موجی

 گرم. را هانفس و کردیم عطرآگین را هالب

 سکوت. در حتی و سرما در حتی تاریکی، در حتی ،کشاندیم هم یسوبه را موجود دو قدرتمند یاجاذبه چون که بود عشق این

 محدود کالبد به نیازی عاشقی آسمان در دنیکش پر چراکه نداشت. معنایی دیگر هاجسم خوردیم پیوند هم به هاروح کهآنگاه و

 همان شاید که جایی نهاد. گام هاییبایز یسوآن به هم دست در دست و زد بال شدیم بدیع و رنگارنگ دنیای این در نداشت. دنیایی

 .ییایرؤ و نامحدود فضایی با متفاوت، بویی و رنگ با اما دنیا میان در بهشتی بود. بهشت

 اشیسالگ 140 به اکنون که سیب درخت .شدیم وپرداختهساخته یاافسانه و بلند درختی زیر در اگر شدیم زیباتر چه ایرؤ این و

 هر که ییهاشهیاند و خاطرات ،هایدوست بود، کرده تجربه هاسال این طول در را یمانندیب شیرین لحظات که درختی بود. رسیده

 ارزشمند. بس بود دنیایی ییتنهابه یک

 .دیدیم خود یهاهیسا زیر در را موجود دو پیوند دوباره زیبا درخت این حال و

 کرد. ازدواج تقاضای جوان دختر از طالیی یاحلقه با سیب درخت زیر در روز آن جوان مرد

 .افتدیم تپش به دیگر قلبی با پیوند برای قلبی دیدیم کهیهنگام بود. یداشتندوست و آشنا چه اهایرؤ درخت برای حس این و

 بود. دهیفرارس عاشقی زمان آنگاه شنید، را تند های ضربان این صدای شدیم کهیهنگام

 .شدیم خاطره و بستیم نقش زندگی دقایق آخرین تا ذهنشان بر و شدیم حک دو آن سرنوشت بر اشهیثان هر که زمانی

 باشد. آینده یهانسل برای سرمشقی تا شدیم افزوده دنیا رنگین آلبوم بر که ناشدنی فراموش یاخاطره

 زیست. توانینم محبت و عشقیب که بدانند هاآن تا

 .یادماندنیبه و شیرین یادواره هزاران با باشد، ناگسستنی پیوند یک گاهواره تواندیم درخت هر که بدانند هاآن تا

 .بود داشته نگاه روبرویش را عاشقی قدرگران حلقه و زانوزده معشوق برابر در چنان هم جوان مرد .گذشتیم یکندبه لحظات

 .دیکاویم را او افسونگرش چشمان با و بود ایستاده چنان هم سردرگم معشوق و

 .شدیم نگاشته شانیهاقلب بر خون با باید که دو آن میان بود، بزرگ پیمان کینیا
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 برویم. آسمان یسوآن به تا بسپار من به را قلبت :شدیم دیده عاشقانه جمله یک تنها آن در که بود هم یانامه حلقه همراه

 تمامی با دید، را دنیا تمامی شدیم درونش از اما بود کوچک اگرچه حلقه این و معشوق برای و عشق قلم با عاشق خط با بود زیبا نامه

 دو آن یایرؤ بر درخشان دایره این میان از بخشروح نوری با که آفتابش با و شیهاگل و هادرخت تمام با ،اشییبایز و سبزی

 .دیتابیم

 خالصه دنیا ییتوگو .شیهارنگتمام با و شیهالذت تمام با ،شیهاهیثان تمام با بود، دنیا تمام لحظه این شاید ،دانستیم چه کسی

 دو. آن گرم یهانفس در و عاشقانه یانامه در طالیی یاحلقه در شدیم

 نداشت. اهمیتی دیگر زیچچیه دیگر و

 .شد بسته پیمان و سپرد ظریفش انگشت بر را انگشتر عاشق اما خجول جوان دختر سرانجام بعد دقایقی

 .فشرد را او دستان جوان مرد

 خودش. برای اکنون و مادرش و پدر برای زمانی بود، انسان دو پیوند زیبای تکرار این و

 در که گرم یهانفس این و عاشقی داغ تب نیا ،هادست لرزش این ،هاقلب تند یهاتپش این داشت، ادامه دیگر نسل به نسلی از این

 آمد. نخواهد میانشان به مرگ هرگز که گویی و است انیپایب دنیا که گویی .دیکشیم پر ابرها به تا شانیهاباروح و خوردیم گره هم

 که خاطراتی دفتر بر شد، حک سیب درخت شادمان اما پیر ذهن در هاهیثان و دقایق دیگر تمامی مانند دوباره شیرین لحظات این و

 .شدیم ترنیرنگ و پربارتر گذشتیم چه هر

 از و گیرد دوش بر را هاییبایز تمامی تا بود آمده درخت این که انگار بود، شدهنوشته شسبز یهابرگ تکتک بر که خاطراتی دفتر

 دهد. نشانش جهان مهه به آبی آسمان میان باال آن

 انبوه. ییهاشاخه طراوت و سبزی در و سرخ یهابیس بوی و رنگ در

 .سپردیم خاطره به ذهنش در و دیبوئیم را عاشق دو گرم یهانفس بوی هالحظه تمامی در که بود سیب درخت این و
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 فصل آخر

 

 این که دانستینم کسی داد. خبرمی تلخ وداعی از که رمقیب و سرد طلوعی با شد، ظاهر آبی آسمان بر یکرخت با خورشید روز آن

 .سیب درخت ... شاید یا و کوچک خرگوشی شاید کبوتر، شاید موش، شاید شود، جدا هایسرسبز دنیای از تا است درمق کسی چه بار

 در بودن تنها و دوستان با وداع نبود. آسانی کار شمردن را هاشب و روزها ،هاسال این طول در .دیکشیم نفس یسختبه درخت

 بود. انیپایب دردهای از سرشار که آفتابی بر خورشید، غروب و طلوع بودن گرنظاره ،هاشب

 بود. کرده تجربه سیب زیبای درخت را اشهرلحظه آنچه بود. دشوار یراستبه این و

 به را یمانندیب موجودات با دوستی پرالتهاب دوران این در او .گرفتیم نادیده نباید را هایشادمان ،هایتلخ این همه کنار در اما

 دادیم سر آواز و نشستیم شیهاشاخه بر که پرستویی ،دیچرخیم دورش به که یاپروانه ،آوردیم غذا برایش که موشی ،ادداشتی

 میعادگاه بر که هنگام آن چه و بود بریدنش انتظار در یااره که هنگام آن چه بودند، کنارش هرلحظه که ییهاانسان آن از پس و

 .گیالس درخت سرانجام و بود شریک عشقشان

 چراکه او. بزرگ آرزوهای از دورتر نه اما ؛دیرسیم نظر به دور بسیار که جایی باال آن از .زدندیم صدایش قدرگران دوستان آن حال و

 کرد. پرواز سپیدرویش اوج یسوآن تا و پیمودش شدیم عاشقی از پر نفسکی با

 میان بر و سرودیم دشت پهنه در که رود چون زالل آسمانی آسمان، اوج بر نهادن گام بود، اهایرؤ درخت دیرینه آرزوی همان این

 آنطرفتر کمی و بردارد هاگل میان از را زندگی بخشروح بوی تا برد دیگر یسوبه سویی از را سرسبزی و پاکی تا دیدویم مرغزار

 کند. بوترخوش را بهشتشان تا برساند بودند خفته راحت و آرام هم آغوش در که زنی و مرد آرامگاه کنار

 ؟خواندیم چه باد این و دیگویم چه رود این که یدانیم چه تو و دارد؟ بویی و رنگ چه و کجاست بهشت این که یدانیم چه تو و

 یهابیس که دانستیم حتی او دارد. بویی چه بهشت و خواندیم چه باد ،دیگویم چه رود که دانستیم یخوببه سیب درخت اما

 به رنگی .دارد رنگی چه و چیست عشق که دانستیم خوب چه و بیفشاند هاقلب بر را عشق افسونگری با تواندیم آسان چه سرخش

 شیرین. یسیب یطعمخوش و چسبی دل به و سرخ آفتاب یمانندیب و گرمی به ،یآب آسمان ییانتهایب و زاللی

 شوند. باخبر پرستوها و خورشید ،هاگل رود، مبادا تا صدایب و آهسته .کردیم سپری را اشیزندگ لحظات واپسین حال زیبا درخت و

 پیکر هیسایب و بلندش یهاشاخه سرسبزی بی سرخش، یهابیس یبویب نبود. رنگین و زیبا هاقصه درخت حضوریب دشت چراکه

 .اشافراشته

 سنگ چون دشت دامان بر دم هر که آسمانی نماد آن .کردیم ترکشان باید زود چه درخت بود، زیبایی اوج در زیچهمه که اکنون و

 و کشد زبانه هاعشق شود، بسته پیوندها پرمهرش چتر زیر در تا شدیم هایدوست یادواره و زدیم لبخند هایتلخ اوج در صبوری

 خورد. گره هم بر هادست

 .دیکشیم نفس یسختبه بود ساعاتی که اهایرؤ درخت از خبریب نهاد، گام آسمان میان بر خورشید کمکم
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 سالکهن و پیر پیکر بر بودند آفتاب طلوع تماشای محو کهیدرحال هاآن آمد. او دیدار به جوانش همسر با مرد همیشه مانند هم روز آن

 زدند. تکیه سیب درخت

 بلند یهاشاخه بعد لحظاتی .گیرد آغوش در را هاآن و آورد پایین را شیهاشاخه تا کوشید بود ناتوان باآنکه حال آن در درخت و

 ببیند. کسچیه آنکهیب ،شوند متوجه زن و مرد آنکهیب .برگرفت در را دو آن درخت

 شادمانی احساس کنارشان در بودن با و شدیم خیره خورشید طلوع به هاآن با ،دیکشیم نفس هاانسان با که درختی بود، زیبا این و

 در آرامآرام سالکهن درختی خسته بازوان که افتندییدرم دو آن خورشید زیبای طلوع همین در روزی بعد هاسال شاید .کردیم

 بود. عشقشان گاهواره زیبا و بلند درختی روزگاری که افتندییدرم دو آن زیانگدل صبحی در بعد هاسال شاید کشید. آغوششان

 .کردیم زندگی هاآن با و ماندیم همراهشان بودن تازنده که عشقی

 .ختیآمیم را هاروح و کردیم یکی را هانفس آنچه بود. دنیایشان معجزه این و

 دنیا بعد لختی باید او و بود اندک فرصت .کرد درکش جان عمق از و سپرد یاد به لحظهبهلحظه را یادماندنیبه روز آن سیب درخت

 .کردیم ترک شیهاعشق و هارنگتمام با را

 مهربانی یهابارنگ یراستبه آراست. پاکش ذهن با را شیهارنگ و دید روحش ژرفنای با را گرمش ظهر ازآنپس و آفتاب طلوع پس

 کرد. نقاشی را خاک حتی و آسمان ابرها، خورشید، شدیم آسان چه عشق و

 زیبایی. و ییانتهایب همان با بود، شده دمیده آن بر طبیعت روح که یاینقاش

 و پرندگان و بودند خوابیده هاگل بودند، رفته زن و مرد حال شد، گرنظاره را خورشید غروب آخرین سیب درخت بعد ساعاتی

 بودند. شدهپنهان هابوته در هاخرگوش

 از مانندیب تابلویی شد. غرق شیهارنگ در و ماند خیره دنیا آسمان از خورشید وداع بر وجود تمام با تنهایی عمق در شدیم حال

 بیاساید. ابرها نرم بستر بر دیکوشیم که یآلودخواب روی زرین

 ساکت. و خلوت دشتی قلب بر و خورشید کنار رنگین، و سرخ غروبی در مادر خوشبوی دامان بر بود، شیرین خوابی زمان اکنون و

 ،دیدویم شیهااشک میان در غروب بیفردل یهارنگ هنوز کهیدرحال .نهادهم بر را فروغشکم دیدگان آرامآرام سیب درخت آنگاه و

 .افتادیم زمین بر سرخش یهابیس همراه و دیغلتیم هاآن با

 دمید. نخواهد صبح هرگز گویی که دردآلود و سنگین چنانآن شد. سپری انیپایب و ژرف سکوتی در شب آن

 ... بعد ساعاتی

 .برآورد سر بلند یهاکوه ستیغ از خورشید کمکم

 .دندیچیپیم هم به باد نفس با دم هر که ابرهایی گذاشت. کمرنگ ابرهای میان به قدم همیشه از ترفروغکم و بود غمگین خورشید

 جایی برد، دشت یسوآن تا را زردش یهابرگ دلسرد و نومید و خزید سیب درخت خشک یهاشاخه میان تابیب و نگران که بادی

 .بودند آرمیده خاکش میان در عاشق دو که
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 باشد. مرده آرام و صدایب شیاهایرؤ درخت که نکرد باور کسچیه سرد، دمدهیسپ آن در

 فرا گوش خورشید کهیهنگام اما ،رفتیم باال بلندش تنه از زیرکی با سنجاب و خواندیم آواز شیهاشاخه میان پرستو هنوز چراکه

 .است مرده همیشه برای او که دریافتند همه نشنید، را شیهانفس صدای و داد

 یادانه بود. نهفته کوچک یادانه قلبش در که شیرین سیبی بود، شدهپنهان هابوته میان سرخ یسیب اشدهیخم پیکر زیر کهیدرحال

 گیرد. جای مادر دامان بر و برخیزد یاقوتی بشره این از تا بود مقدر که

 هم بار این شاید ... دانستیم چه کسی .دیروئیم حاصلخیز دشت این از دیگری سیب درخت هم بار این شاید ،دانستیم چه کسی

 .کردیم بدل بزرگ درختی به را او و شدیم اشگاهواره زمین پرمهر دامان

 بود. خورده رقم برایشان که گونههمان اجدادش، همانند باشد. عاشقان میعادگاه توانستیم که ییایرؤ درختی

 .بود جریان در انتهایب گردشی در که یایزندگ ... زندگی داستان بود این و
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