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 پیتا نیماش
. ندرا گرفتنوشته دستتایپ جای  هایینماش وجود نداشت.ای نوشتهدستروزی که دیگر 

 هادستخطبودن جایی و معنایی نداشت. دیگر انرژی منتقل شده از  خطخوشدیگر بدخط یا 

. ندزدیمسفید ضربه  یصفحهمحکم بر  سیاه بود که ییهاحروفوجود نداشت. همه چیز 

  روح بود. یتفاله یپسماندهمانند تلنگر بر  کاغذ، یهاصفحهلنگر بر ت

*** 

 

 گور

 بال با دستانی لبریز از ترس. فراغ  سحرگاه زاده شد. در در صبحگور 

 میان خوب و بد را نداشت. تضاد هوایی تاب مرغان ینالهدگر 

 به زنگار نبود. یرهصد تف کردار نهنگ آتش کمرگ مزد توان زن بدکار نبود و 

 بسر وای مگو.دجال نگو تا که رود پای تو در ریش من خیره یضجّهروز بد از 

 مستان همه مسکین زد و کشت... ینالهای که تو در 

 دیگر از مرغ سحرگاه مگو.

*** 

 

 یا اجبار و یا ...و که ترس  متأسفم

 .است یگریدی حقیقت چیز سوءاستفاده کردم... گویا از شما

 و بوی گورکن و چشمان کالغ از بد ماجراست... گفتن از زبان خویش در پس شاخ گوزن

 ...اشزبانییباوست نه از  زبانییباز گویم میاین که من از زبان بز سخن 

 ...است یگریداما کرده در رفتارش را گوی چراغ 

*** 

 

 امیدهدآخرین اقیانوسی که  یماندهتهفلس بارشِ 

 سرگردان  یهاموجرسته به  یهاکوسههای های 

 هاطوفانو  هابارانبوده  تا و

 رساندینمکه تراز چشم ملوان را به بادبان و دریا  یاچوبهرهای کج قایق و سط
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 بادهای زرفام و کوری معده به درد آفاق

 خارش سر از شوری و بارش

 ظهرها

 ردپای وهم به دنبال خاموشی

  یالحظهو به آرامی در  کشندیمدیرزیان را یدک  یهانامماهیان 

 کشیدیمیمو کبوتران دریا را به دندان  شمردیمیمقایق را  یهاخال

 ریواخخام

 تهوع

 نمک

 تزارهای به یدک

 و تابوت

 خام خام یهاخلسه

 زرین یهاجرعه

 هاخانهمخُقاموس سیر و یاد 

 منی مطلوب

 سیراب فراموشی یلبه هاتاج

 به یاد آغوشی هالبو 

 ، چند نامهانام

 صاحبشقصد در بی بودن 

 شب

 صحنه

 کور  یهاکامنور و  یهاالل

 زایی چون دریا 

 رم

 هااستخوان ییدنسا ییدنسا

 تا مچ

 هارانپاها، 

 بدن یهامخروبه

 یک معما
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 و هایش ته دریایی

 تاریک 

 کوش ماهیان بر یهالبرد 

 پنهان هاییواددر آن سوی 

 مکر بودن

 کمر هستی را 

 بافتن و تازیانه یماندهته

 سطرهای مانده 

 تا چرخش و آلی
  6/8/98 –بهادر                                  

 

 سکوت
کوسه در اعماق مشغول گریه بود. خسته از بوی خون، دیگر نای عبور آب از گوشه و کنار 

دلیل که هرگز موفق به خاراندن شکمش یا دیدن این و شکمش را نداشت. شاید به  هاباله

و آب پیرامونش  یشهااشکبین  قرفده بود. فقط از این بابت که کسی روی کمرش نش یباله

اطالع  خویش یشدگغرقشاید او تنها کسی بود که از بود.  خاطرآسوده ،دداینمرا تشخیص 

ضعف و یا تهوع از سر و یا فقط نوعی  نور عبور داشت. نوعی کرنش در وجود، تلنگر و یا حتی

 دانستینمکه خود  یسؤالدر پی جواب و یا حتی  هامدتکوسه  .خوابییبرسنگی و یا گ

نوعی تضاد  .رفتیمرو به جلو به پیش  ، بدون توقف،هایانوساقآزاد و  یهاآبچیست در 

دیگر نای  کمرشکنسال حمل آن الک سنگین و  دویستبعد از  پشتالک و جان. تنمیان 

را نداشت، آهستگی  تاب و توانولی  ،حقیقت که او عاشق حرکت بود حرکت نداشت. این

 یادیزسال مدت  دویست گفتیمبا خود  .داشتیواموی را به تالطم  ،پیوسته در افکارش

. ولی او نیز کاسه صبرش به سنگینی کندیمدی من را برای ادامه مسیر پر نْو جای کُ  است

شده بود  ییتندرو یماه یدلباختهالکش پیوسته بود. شاید هم دالیل دیگری داشت. شاید 

 .الکانش به فغان آمده بودبا هم یصحبتهمو هرگز توان رسیدن به او را نداشته بود و یا از 

از موجودیت خود نیز  ی؛ گویاستد نْمانند حرکت کردنشان کُ هاپشتالکچون حرف زدن 

از معدود موجودات  پشتالک .شدیمخسته شده بود. هر چه بود بالاتفاق به سرعت سوق داده 

دریا بود که در این سیر طوالنی از زمان دچار فرسودگی تن و جان شده و در پایان مرگ را 
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. رسیدیمش و اندی به آرامدویست سال  و پس از دخوانْیمآغوش باز فرا  در دل طبیعت با

بود. به طوری که تنها به  یرطبیعیغتغییرات  دستخوشاین موجود نیز بطن اما حقیقت در 

، گذراندیمهرچه عمر به درازا  پشتالکو  داشتندیمدلیل استفاده از الکش او را زنده نگه 

و در نهایت یک الک دویست ساله را بدون درگیر شدن  شدیم تریمضخو  ترینسنگالکش 

 تاکنوندریا  موجوداتاز  کدامیچهخیلی عجیب بود  .آوردندیمانداختن به چنگ  قالبو 

نداشتند تا بازتاب خود را در تاب آمدن به خشکی را  که چرا ،بودندخود را ندیده  یچهره

 . هرفروختندیمو به همدیگر فخر  کردندیمباز تظاهر  ،سطح آب مشاهده کنند. با این حال

نوعانشان و دیگر موجودات دریا اکتفا هم یهاگفتهبه  توانندیمفقط و فقط  دانستندیمچند 

. برای همین است هیچ موجودی در دنیا مثل هم آفریده نشده دانستندیمکنند. ولی همگی 

 و شدندیم. حقیقتی که با آن زاده بردندیم، ترس و دودلی به سر سردرگمدر حالتی گنگ، 

خرچنگ و نهنگ به  قورباغه، ،پشتالک ،. ترس. در این بینرفتندیمبا همان حس از دنیا 

یک ساعت در  بیش از قورباغههر کدام وجود داشت.  برای. ولی مشکلی آمدندیمسطح آب 

همه او را مسخره  ،زشت است کردیمدلیل که فکر  این و به آوردینم دوام هر دو طرف

 یرگگوشه ،در اعماق شنا کند توانستینمدارد و این که  یگشادان ده گفتندیمو  کردندیم

 هاسالولی پس از  ،دیدیم. او عکس خود را در آب کردیمشده بود و در برکه تنها زندگی 

و عکس خودش در آب را  زدیمتنهایی عقل خود را از دست داده بود و مدام با خود حرف 

از تنهایی نجات یافته بود. خرچنگ در حسرت  گونهینا. حداقل پنداشتیمشخص دیگری 

 هایماهاین که بتواند حتی برای یک بار رو به جلو حرکت کند یا بدنش را انعطاف دهد با 

 طرززندگی او بیش از تالش برای حرکت، به  اما .فروختندیمبه او فخر  هایماهزیرا  ،قهر بود

 خودکردهن پایان اندوهناک را ناخواسته و تراژدی تبدیل شده بود و ای از به نوعی یآورشگفت

 نرمی داشت و یپوستهخرچنگ در کودکی  جان خویش استوار کرده بود. در پس دریا بر

توخالی به  یاپوستهیا  صدف و کردن یداپبرای  ،پیدا کردن سرپناهی ماندن وامان برای در 

جز  یاچارهو شد می بدنش افزودهگذشت زمان بر حجم با  یرناگز .پرداختیمکاو کند و 

و  کردیماز دل دریا تغذیه  ذرهذرهجدید نداشت. خرچنگ  یاخانه کردن یداپترک منزل و 

و  کردیمنیروی بیرون کشیدن صدف را از الک صدف پیدا  یشهاچنگالتا  شدیم تربزرگ

موجودی بدین ترتیب تن جدید را.  یاخانههمو  کردیم ینتأمهم خوراک خود را  سانینبد

و پس از چندی  شدندیمو دقایق سپری  هاسال. تا این که دادیمگاه خویش قرار گر را منزلدی

لی در و ،رسیدیمو به آرزوی خود  کردیمخرچنگ به پوستی سخت و سنگین دست پیدا 

بر سخت و سنگین باری  یپوستهد شده و حمل آن نْ کُ قدرآنکه  شدیمین متوجه همین ح
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از داشت است و توان خارج شدن از آن را ندارد. او که اکنون هم به هوای آسمان نی شدوش

 سرعتش اشپوسته و چنان سنگینی رفتیمموجی به اعماق فرو  دریا، با یهاحبابو هم به 

و در اعماق خوراک موجود  آوردیم، برای رسیدن به سطح آب نفس کم را کم کرده بود

نهنگ با این که برای نفس گرفتن به سطح آب  گ دیگر.. شاید یک خرچنشدمیدیگری 

 یهاآببه  توانستینم اشجثهو بزرگی  یشهاچشم یریقرارگولی به دلیل موقعیت  ،رفتیم

بود، همه  مندگلهبرود. ولی موضوع این نبود نهنگ همیشه از هیکل بزرگش  عمقکم

، به اندیشدیمدوستی نداشت. به آوایی مقابله با او نیست و  اییاررا  کسیچه پنداشتندیم

که هرگز نگفتند چرا بدون خداحافظی به لب ساحل رفتند و  دوستانشبه  ،دوردستآوایی 

ترجیح دادند، شاید این آوا او را نیز به مهمانی مرگ دعوت  شدگییننفرخودکشی را به 

جلو بود. جلو...! . شاید هم فقط توهمی ساخته و پرداخته خودش برای پیش رفتن به کردیم

 یمرحلهدیگر از  .کردیمها نگاه که پیر کارزار بود به اطرافیان و تنهایی آن پشتالک

بلکه  ،ولی نه رهایی تن ،و دودلی مردم دریا گذر کرده بود و به فکر رهایی بود یفتگیخودش

شده بود. آیا جایی دگر وجود  اشینینشعزلتدر سرش باعث رهایی جان. ولی تردیدهایی 

 پشتالکاو یک  اصالًذهن پریشانش بود؟ آیا  یپرداختهدارد؟ آیا این تفکرات فقط ساخته و 

الکی به پشت خود داشتند یا فقط به این دلیل که او نیز گرفتار  واقعاً هاپشتالکبود؟ آیا 

مگر این همه سال  اصالً؟ کشیدیماین بار سنگین را به دوش  ،مردم شده بود یگفته

؟ حالش از خودش و پرسیدیمرا از خود  سؤاالتچرا این  اصالًزندگی نکرده بود؟  گونهینهم

. از مردم احمق اطرافش، خوردیم به هم ،و افکاری که پیرامونش را فرا گرفته بود سؤاالتتمام 

هان این بودند که از آنکه همه خوا ،گفتندیمو فخر و دروغی که همه به هم  یخودپسنداز 

نه اینکه ببینند که هستند. البته خود  ،چه رنگی هستند واقعاًصورت خود را ببینند یا اینکه 

 دانستیماو حقیقتی را  ،او نیز از این گناه مبرا نبود و از خود نیز تنفر داشت. ولی با این حال

فق به دیدن چهره خشکی رفته بود و حتی کمی مو به هامدت. او دانستندینمگران که دی

. دادندینمماندن در خشکی را به او ت صفرزیاد  پشتالکولی شکارچیان تخم  ،خود شده بود

 فراترپایشان را از اینی که هست  ،اگر مردم دریا موفق به دیدن چهره خود شوند دانستیماو 

گذاشته و همین سکوت ناخوشایند را نیز خواهند شکست. دیگر سراغ خود را از دیگری 

 نخواهند گرفت، دیگر امیدی به ادامه راه نخواهند داشت چون دیگر راه به پایان خواهد رسید.

چیزی به نام  دانستیماو  چشم به جهان گشوده بودند. یشدگغرقغرق شده و در این  هاآن

 دانستیمنیز . ولی او کردیمها را به یکدیگر وصل مهلک بود که هنوز آن امید، همین سمّ

 اوضاع رو به وخامت است و روزی جنون جای امید را خواهد گرفت و برای رسیدن به حقیقت
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، همه به جان هم خواهند افتاد. این گونه بود که با توجه به یستچیزی که توهمی بیش ن

رواج داده از سرزمینی را  یاافسانه ،داشت هامیان بعضیسن زیادش و خورده اعتمادی که 

در  دوردست. سرزمینی بینندیمبود که همه بدون نیاز به بیرون آمدن از آب چهره خود را 

 ،که پا به این سفر گذاشته هر تاکنونخیلی دور و این را نیز اضافه کرده بود که  یانوسیاق

رواج داشت و سینه  هاپشتالکاز قضا این داستان نسل در نسل بین  .است دیگر بازنگشته

 .به این ماجرا اعتقادی نداشت اصالًخود  پشتالکولی  ،بود یافتهانتقالبه سینه گشته و 

*** 

 

مانده  نصیبیبنیز  هایدهشنو  هاگفتهحتی از  ،کردیمبود تنها زندگی  هاقرنکوسه که 

 چرا؟ :پرسیدندیمبود. همه از خود 

. تازه ماهی آزادی را شکار کرده بود. کسی چه دادیمبه راهش ادامه  آلودگلکوسه در آب 

داده بود. در فضایی که همه چیز اشتباه بود. فرقی  راهش هاجلبکشاید از دست  داندیم

 ،لبک رایا بوی ج کردیم. این که او بوی خون را دنبال پنداشتندیمل اتقهمه او را  کردینم

، در دردیم، کندیمپاره  ،کندیماو کوسه بود. کوسه همیشه حمله  ،مهم نبود. در هر صورت

خواهر یا برادرانت را بکشی یا بعد از ورود به  ،، تو مجبوری برای بقاورودفضایی که در بدو 

 تأللؤنور در  یالکهحکم توست.  ،کوسه بودن ؛خود را از دست مادرت نجات دهی ،این دنیا

ها همه بعد از رؤیت کوسه ساردین را به دور هم جمع کرده بود. آن هاییماه ،اعماق دریا

نداشت و باید از میان هزاران ماهی ساردین  یاچارهآرایش دفاعی به خود گرفتند. کوسه 

ها را دور بزند. تا به راه خود ادامه دهد. برای کوسه دلیلی وجود نداشت تا آن کردیمعبور 

همه دور او حلقه زدند و او را مورد هجوم قرار دادند. کوسه  هاینساردبه جلو پیش رفت.  پس

 کردندیم. شاید فکر دادندیمها کوسه را مورد هجوم قرار آن ،رفتیماز هر سو به پیش 

د یا شاید هم خودشان را. ولی کوسه فقط در حال نورشان را بدزدَ یلکّه خواهدیمکوسه 

این فقط نمایی  اصالًلکه نور توهمی بیش نیست یا  دانستیمآیا کوسه  دانمینمعبور بود. 

دور از نور بود که تازه با شکست نور در آب و مدت زمان رسیدن نور در آب، نوری که در 

فراوان  یهاکشمکشها برسد تمام شده بود. بعد از قبل از اینکه به آن ،بودها آنروی پیش 

نفهمیده  وقتیچه ،به کجا دانستینمو باز به راهش ادامه داد. ولی  کوسه راه فرار را یافت

خبر نداشت. سفر در  پشتالک یافسانهاز  اصالً ،رفتیمبود. او که در تنهایی خود به پیش 

 یفخرفروشماهی مشغول آزاد را به اتمام رساند و وارد دریای مرجانی شد. چند دلقک یهاآب

در کش و قوس و چند ماهی زشت، باد کرده بودند تا مانع حمله  هایماهسفرهبودند. 
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دیگر مشغول گوش  یاعدهشوند. چند ماهی حلوا در حال فرار از غواصان و  هایماهاردک

 یاگوشههر کس به  ،ریخت به همهمه چیز  ،پیر بودند. با آمدن کوسه پشتالکدادن به 

 .پشتالک جزبه ،سوراخی پناه گرفتندپناه بردند و در  هاصخرهگریخت. همه به طرف 

گویی از قبل منتظر این رویداد بود و یا شاید هم به خاطر سنگینی الکش و یا  پشتالک

دش آماده بود تا به کام مرگ نْ پیری توان حرکت کردن نداشت و یا شاید به دنبال حرکت کُ

 بل یکدیگر قرار گرفتند. در مقا پشتالککوسه و  ،چه بود، بعد از چند حرکت مارپیچ رود. هر

 ؟چه کنمبه من بگو باید  ،یابوده هاآبدر این  هاستسالکوسه: تو که 

 ؟گردییم اشیپکه به جای درون در بیرون  کنییم: از من چیزی را طلب پشتالک

تنهایی، تنفر از  ،من درونی ندارم. درون من همه خشم، خون دانییمکوسه: اما تو خود 

چیزی که هستم و خود حتی دخل و تصرفی در آن نداشتم. از مریضی که با مرض به دنیا 

 چه انتظاری داری؟ ،آمده و خود، خود آن مرض است

: آیا تو به دنبال حقیقت هستی؟ که آیا که هستی و چرا؟ آیا به دنبال تصویر پشتالک

موجودی با چهار  واقعاًدنبال جواب هستی؟ آیا به  ،ذهنی که از تعریف دیگران در سرت داری

تا بر روی کمرت با رنگ خاکستری هستی؟ آیا به این دلیل که فکر  باله در اطراف و دو

به دنبال چیزی برای اثبات یا نقص آن هستی؟ آیا اگر به  ،زشت هستی و یا ترسناک کنییم

ار بودی باز هم به دنبال چیزی وخو اگر جلبک هستی تو موجودی با رنگ زرد گفتندیمتو 

-؟ آیا به دنبال ترک تنهایی هستی؟ آیا اگر یک دلقکرفتییم ،نامییمکه نامش را حقیقت 

یا هر چیز دیگری غیر از کوسه بودی که اطرافت را موجوداتی  پشتالکماهی یا دلفین یا 

 کنییمبه این فکر باز هم االن پیش من بودی؟  ،گرفتیم ،که حتی توان دیدن خود را ندارند

 چه هستی؟ ا یکه هستی  واقعاًکه 

یا  خواهمیمچه هستم یا چه  دانمینممن خودم هم  ،گویییمکوسه: شاید تو درست 

این  الیهیهالنقش کوسه را بازی کنم. دیگر پرواز در  خواهمینم. ولی دیگر کنمیماینجا چه 

. دیگر از همیشه تشنه خواهمینمرا  دهدیممزه را  و یک رنگ و بو اشقطعهکه هر  هاآب

 . امشدهولی در آب بودن خسته  ،بودن

. خوب به اطرافت نگاه کن. آیا در این اطراف یاآمده: پس تو از خویشتن به سر پشتالک

 هفت دریا کسی را سراغ داری که خود را دیده باشد؟ نه ...  در این دنیا هر جاییجا در یاو 

که در پی دیدن خود با چشم خود  گویییمه و در رنج است. اگر کس از چیزی به تنگ آمد

باید سفری دور و دراز را آغاز کنی. سفری که ممکن است هرگز برگشتی در پی  ،هستی

 نداشته باشد. 
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همچون خود تو و  ،در حال سفری هستم که برگشتی در آن نیست هاستسالکوسه: من 

 سایرین...

که داستان  طورینهمولی  ،کرد بازگور گرفت و افسانه را دوباره جریان را از س پشتالک

نفی  ،گفتیماحساس پوچی بر روانش چنگ انداخت و از درون هر چه را که  ،کردیمرا بیان 

و مانند تفی سر باال دوباره به مغزش پاشیده  شدیم. مانند کلماتی که از مغزش تراوش کردیم

در ذهنش نقش بسته بود که منی که خود هرگز موفق به کشف خویش  سؤال. این ندشدیم

    به دیگری کمک کنم؟ توانمیمچگونه  ،امنشده

فریاد  ،بود چنینیناولی اگر  ،موجودات دریا توان فریاد زدن را دارند یا نه دانمینم

 هفت دریا را تکان دهد. توانستیمدر آن لحظه  پشتالک

*** 

 

دریایی که  هاییلفدر پی شکار  هایکشت. اندرفتهقاتل به شکار  یهانهنگدیربازیست که 

سیاه  یهاآبدر تالطم  ،پندارندیمها را پری دریایی آن ،یک خطای دید به خاطرفقط 

را  یامنظرهسرگردانند. ولی کوسه در اعماق از تالطم روی آب خبر نداشت. فقط پیوسته 

متعدد در اطرافش پر شده بود. از مدتی  هاییردریاییزو  هایکشت یالشهبود که با  گرنظاره

کل الشه  هامرجان. گذشتیم هاهفته ،ترک گفته بود ناکجاآبادرا به مقصد  پشتالککه 

 هایکشتها را بلعیده بودند. چند غواص به طرف یکی از یردریایزو  هایکشتمانده از  جابه

، بوی جلبک، بوی ترس، و کهنگی قوهچراغنور  جزهبدر حرکت بودند. در تاریکی شب چیزی 

و رنگ شب  آمیزدیممادامی که همه چیز در هم  هنگامشبو آلودگی دریا مشخص نبود. 

 پشتالککه  گونهآن. پردازندیمموجودات شب به شکار  ،آوردیمهمه را به احاطه خود در 

هزاران الشه کشتی پیدا کند.  ممکن بود کوسه بتواند خود را درون یکی از این ،پیر گفت

 دانستینمآینه ندیده بود و  تاکنونوجود داشت. ولی کوسه  ایینهآ ،معموالً در هر کشتی

نداشت جز جستجو در دل  یاچارهبگردد. ولی  اییلهوس چه جوردرون کشتی باید دنبال 

کشتی وارد شد و در تاریکی به پیش رفت.  خوردهترک هاییوارهدتاریکی. کوسه از یکی از 

خود وارد کشتی شدند و در پی چیزی  قوهچراغغواصان نیز با نور  ،با ورود کوسه زمانهم

خود بهره ببرد و  یهاچشماز  توانستینممشغول کاویدن کشتی شدند. در آنجا کوسه دیگر 

دماغه به عرشه رفت و از  فقط به تشخیص امواج و حس بویایی خود اکتفا کرده بود. کوسه از

نیافت. با خود  ،کشیدیمرا. ولی چیزی را که انتظارش را  هااتاقعرشه به موتورخانه و سایر 

فقط برای حفظ جان خود  پشتالکهمچین چیزی وجود نداشته باشد و  اصالًفکر کرد شاید 
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زی به نام آینه در آن و سایرین این را به کوسه گفته بود تا او را از آنجا دور کند یا شاید چی

. شاید آینه فقط در کردیمدیگری را جستجو  هاییکشتکشتی وجود نداشت و باید 

وجود داشت... کوسه در اندر احواالت خویش بود که یادش آمد او در این کشتی  یردریاییز

ها نیز برای یافتن . با خود اندیشید نکند آناندشدهنیز وارد کشتی واص غتنها نیست و چند 

 ،نبود طوریناآینه و دیدن خود به آنجا آمده بودند و قصد ربودن آینه را داشتند. یا اگر هم 

آینه را  تواندیمآینه چیست و یا کجا  دانندیمکند که آیا  سؤالها کوسه قصد داشت از آن

یل بزرگ گذشت و کوسه در امتداد راهرو وارد یک سالن بزرگ شد و از کنار وسا پیدا کند...

نور ضعیف متصل به کاله غواصان ظاهر شد. کوسه  کمکم .وارد راهروی آن طرف سالن شد

. کوسه است یکینزدنزدیک شد. حس ششم غواصان بهشان فهماند که خطر در همین 

تفنگ دریایی و نیزه خود را آماده کردند و کمی تغییر موقعیت دادند.  هاغواصشد.  تریکنزد

چه  ،با یک غواص رودررو نشده بود تاکنونمی ترسیده و دچار استرس شده بود. کوسه نیز ک

. غواصان از اتاقی در سمت چپ راهرو آن طرف سالن خارج شدند و با او برسد به حرف زدن

همه حاضران در راهرو شوکه شدند. برای چند ثانیه بسیار طوالنی  .با کوسه مواجه شدند

گاهی به دو نفر در سمت راستش و بعد دو نفر دیگری در حرکت نکرد. کوسه اول ن کسیچه

اول کمی به عقب  ،. کوسه که به کل فراموش کرده بود آنجا چه کار داردش انداختسمت چپ

به  را ک مغزی باعث شد که کوسه علت ورودورفت و نزدیک بود سکندری بخورد و همین ش

یک تفنگ و نیزه در دستانشان  جزبهها چیزی آورد. دوباره به طرف جلو آمد. آن  خاطر

خودش را برای صحبت  ،ها قرار نداردشد آینه در دست آن مطمئننداشتند. پس از آنکه 

غواصان  ،ولی هنگامی که دهانش را باز کرد تا اولین کلمه را بیان کند ،کردن آماده کرد

سه تراوش و نیزه را به طرفش  گرفتند. ترس ناگهان از لباس غواصان و پوست کو هاتفنگ

کرد و با آب مخلوط شد و بویی که چشمان و دماغ کوسه را سوزاند و رنگ نارنجی رنگی 

 دانستینمحمله کرد. چیزی که کوسه  هاغواصو به سمت  ساختآشفته  را کوسه ،داشت

ولی این بار  ،. کوسه بار دیگر دهانش را گشودفهمندینمزبان کوسه را  هاغواصاین بود که 

و سوزاننده ترکیب  رنگینارنجاب شد و باله چپ کوسه را خراش داد. خون با ترس پرت اییزهن

شاید به رنگ هندوانه همه جا پاشیده شد. غواصان پا  و شد و رنگی میل به قرمز و یا بنفش

متصل به ماسک یکی از غواصان پاره شد و در  قوهچراغ یریدرگبه فرار گذاشتند و در همین 

در د. کوسه از بوی خون به جنون رسید و به شکار غواصان رفت. کشتی غرق شده جا مان

به درونش  قوهچراغاز اتاقی که نور  الجثهیمعظ موجودیرفتن بود که ناگهان چشمش به  حین

غواصان را فراموش کند و به دنبال  کامالًراه یافته بود دید. و این موضوع باعث شد کوسه 
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در  سؤالاین  ،کمی دچار تردید شد. در حقیقت ،به اتاقسوژه جدید برود. اما قبل از ورود 

ذهنش بود که چطور ممکن است همچین موجود بزرگی در آن اتاق جا شود و یا شاید فقط 

انداختن او بود یا ناگهان...  به داماز سوی غواصان برای  یاطعمهیک خطای دید بوده و یا شاید 

ممکن بود در آن اتاق آینه  .را فرا گرفت دلهره و اضطراب وجودش ترسی همراه با شگفتی،

 ،وجود داشت و آن موجود تصویری از خودش بوده باشد. تنها چیزی که از آن مطمئن بود

تصمیمش را گرفت و حرکت  ،است. با این حال یرپذامکاناین بود که هر رویدادی در دریا 

رد و مسیر نور را عوض کرد. خو قوهچراغبه  اشبالهکرد. قبل از ورود به اتاق در آستانه در 

نه صدایی، نه  . نه موجی،کردینمتاریکی چیزی را حس  جزبهولی  ،کوسه اکنون در اتاق بود

 گرمای ساتع شده از شخص دیگری.

همان آینه  قوهچراغنگاه کرد. ممکن بود  قوهچراغکوسه ناامیدانه از اتاق خارج شد و به 

. مشکل کوسه آن بود که از آنجایی که کردیمنگاه  قوهچراغبود و یا باید خود را در درون 

 جستجواز  ،و برای دیدن خود نیاز به نور دارد کندیمآینه چیست و چگونه کار  دانستینم

 آینه، ،قوهچراغگذاشته بود؟  یزهاچرا بر روی  هااسماین سی ه کچ اصالًدست کشیده بود. 

کسی  چه کسی به خود اجازه داده و روی هر ن...آسما کشتی زمین، دریا، ،پشتالک کوسه،

 ندگری بودیکردن چیزی از چیز د یزمتمافقط نمادی برای  هااسماسمی گذاشته بود؟ آیا این 

کوسه خطاب  اسم وجود دارد؟ چرا کوسه، برای این که هر کس اسمی داشته باشد، صرفاًو یا 

کوسه نبود؟ و یا کوسه تبدیل به  دیگر کوسه، ،حلزون گفتندیماگر به کوسه  مثالً؟ شدیم

 ؟ شدیمحلزون 

 یدانهناام ،گذاشته بودند قوهچراغکوسه بعد از کمی کلنجار رفتن با چیزی که اسمش را 

و از کشتی خارج شد. دوباره به راهش ادامه داد. کمی  برگشت ،از همان جایی که آمده بود

نه آنجا و نه هیچ کجای دیگر  کسیچهو صبر کرد و به پشت سرش نگاه کرد. هیچ چیز 

اگر بعد از دیدن خود  اصالًطور که منتظر رفتنش هم نبود. منتظر برگشتش نبود. همان

همه  ،کردیم؟ یا اگر باور کردیمکسی حرف )کوسه( را باور  ،دیدیمو خود را  گشتیبرم

این  ،چیزی که واضح بود؟ البته کردینمو دیگر کسی به دیگری اعتنا  شدندیممثل او تنها 

ها تنها بودند و هر کس به فکر خودش بود. کوسه در این افکار بود که همین االن هم همه آن

. به فضای خالی از کردیمنگاه  ،که کل بدنه کشتی را فرا گرفته بودند هامرجانبود و به 

به راهش ادامه  . کوسهشدیم سردترو  سردتر ،رفتیمکه هرچه به جلوتر  ییهاآبسکنه، به 

قرمز و کدر شده بود. کوسه دوباره خون را حس  ،رنگ آب تغییر کرده ،داد خیلی عجیب بود

آن اجسام رفت و به سطح آب  طرفبه ،سیاهی را در سطح دریا معلق دید یزهایچکرد و 
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ها پری و دیدن این که آن هایکشتدریایی که بعد از شکار شدن توسط  هاییلفرسید. 

 رها شده بودند.  ،نیستنددریایی 

. بهتره کنندیماینجا تجمع  ددارن هاکوسه ،ملوان: ناخدا آب متالطمه. به خاطر بوی خون

 .حرکت کنیم تریعسر

از اینجا  مدنیونشون هبهتره تا بقی .که به سطح آب اومده بینمیمشونو ناخدا: آره یکی

 درجه به جنوب. 90بریم. 

وجود  کاشییا ،. ای کاششدیمدرجه تغییر جهت دادن حل  90ای کاش مشکل منم با 

 نداشت.

 یکوسهدیگر نیز به وی پیوستند.  یهاکوسهو  درآورددلی از عزا  ،کوسه از آن کشتار

... همگی به آن کشتار دامن زدند و هوای یخالخال یکوسهچکشی، چشم یکوسهسفید،پوزه

دیگر به  یکوسهکه چند  رفتیمکردند. کوسه داشت از آنجا  ترمتالطممتالطم آن لحظه را 

 او نزدیک شدند.

 ؟یداشدهکوسه: شما هم به دنبال دیدن خود راهی سفر 

نداریم. یعنی چرا کسی  خودمان؟ ما نیازی به دیدن خودمانسفید: هه، دیدن کوسه پوزه

 باید خودشو ببینه؟ 

شما هم قبول کردید؟ یعنی اگه  ،بهتون گفتن کوسه چیه ،کوسه: یعنی چون از همون اول

 ؟ دکنییمبازم قبول  ،جای باله یه تیکه جلبکههب ونروی سرت :بگم ونمن بهت

 .گیم جلبک نیست و باله دارهبهش می ،چکشی: خب ما که هستیمکوسه چشم

 ؟ دنبینیمات درست هنقدر مطمئنی که چشموکوسه: از کجا ا

 اعتماد کنیم؟ ناموهب چرا نباید به چشمو: خیخالخالکوسه 

 .کنهکوسه: چشم فقط یه دریچه متصل به مغزه و مغزتون با توجه باورهاتون عمل می

گفت: ببین  ،سفید که دیگه صبر و تحملش از این مکالمه بیهوده لبریز شده بودکوسه پوزه

و نابود  دریمیم. ما کنیمیم، ما رد خون رو دنبال یماکوسهچون  ،گن کوسهبه ما می !داداش

 پابرجا موندیم.  هاقرنطوریه که زاده شدیم. این طورییناچون از همون اول  ،کنیمیم

و ر کوسه: لعنت به این بقا، به این خون، زنده موندین که چی؟ که بازم دوباره رد خون

 پدرت، پدرت و فرق بین تو اصالًدنبال کنین؟ بازم در تنهایی و حماقت خودتون شنا کنین؟ 

 هات؟ هات با نوههات یا بچهبا جدت چی بوده؟ یا خودت با بچه پدربزرگتبزرگت یا و پدر

کوسه به فکر فرو رفته بودند و هیچ  سؤالاز  یخالخالچکشی و چشم سفید،پوزه یکوسه

 جوابی نداشتند.
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. بعد از طورینهمخود منم  کوسه خود رشته افکارشان را پاره کرد: درسته هیچ فرقی...

 کوسه بودنه.  ،واسمون گذاشته هاآبیک نوع زندگی کردن تنها چیزی که این  هاسال

 نیستیم؟  کوسه ی کوسه نیستی؟ یا ماویبگ خواهییمچکشی: یعنی تو کوسه چشم

خودم رو  ،با چشمان خودم خواهمیم ،مهست دونم چه شکلیولی نمی ،کوسه: چرا هستیم

 ببینم. 

 .دادیمپایان یافته بود و کوسه باید به سفر خود ادامه  هاسهکوصحبت بین 

*** 

 

. گاهی افتدیماتفاقات عجیبی  ،روندیمبه کوچ  خواردر سفری دور و دراز که مرغان ماهی

برکه خشک شده دچار  یترؤگاهی مرغان. گاهی هم مرغ بعد از  ،شوندیمشکار  هایماه

 .شودیمسردرگمی 

ولی  ،آرام همراه با چند صخره رسید یانقطهمتالطم به  یهاآبکوسه پس از پیمودن 

دریای دلش همچنان متالطم بود. به سطح آب آمد و سر از آب بیرون کرد. نگاهی به لکه نور 

بود و یا شاید خیلی دور. همچین گردی کوچکی  ترکوچک کردیمانداخت. از آنی که فکر 

... آب با فشاری رسیدیم؟ کاش این نور به اعماق هم کردیمچگونه کل سطح دریا را روشن 

 . مرغان دریایی در آنجا مستقر شده بودند.کردیمبرخورد ا ههصخرنسبتاً کم به 

 م؟ اکوسه: مرغ دریایی من چه شکلی

 .مرغ دریایی: زشت

 کوسه: زیبایی چیست؟ 

چه  ،به اطرافت بینداز . یه نگاهیاکوسه. تو یک ایبهرهیبمرغ دریایی: چیزی که تو از آن 

 ؟بینییم

 .کوسه: آب

 یشدگغرقولی خودت خبر نداری. تو توی  ،مرغ دریایی: درسته. تو غرق شدی دوست من

که روح در کالبد تو شکل گرفت و توی یه جسم غرق شده اسیر  یالحظهاز  .به دنیا اومدی

 ،این بدن غرق شده رو نداره. واسه همین یتحمل اسارت تو ،شد. فقط با گذر زمان این روح

. چیزی به اسم زیبایی یا کنییمکه معنی  یتو االن اینجایی. زیبایی یا زشتی رو فقط توی

افکار و اعمال تو بود.  به خاطر ،هستی بهرهیبزشتی معنی نداره. این که من گفتم تو ازش 

ترس و یک  ،یعنی زشتی، پلیدی هایناو تنها هستی.  کنییمتهدید  ،درییم، یاکوسهتو 

 حقیقت و حقیقت چیز زشتیه.
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و حقیقت تو اینه که  کنییم، سفر کنییمکوسه: اما تو خودت هم برای زنده بودن شکار 

 تو با من هیچ فرقی نداری. .مثل من یک حیوانی ،تو هم

ی پیش در دنیای هاسالمرغ دریایی: اما این من نبودم که پرسیدم من چه شکلی هستم. 

او که خود همرنگ حقیقت بود و جز رنگ  .را دیدم که به کالغ معروف بود یاپرنده دوردست

 اکثراً به من آموخت حقیقت چیست. اما این را بدان که  ،دیگری در بدن نداشت رنگ، یاهس

 ولی فقط تعداد کمی تاب تحمل و پذیرفتنش را دارند. ،همه خواهان حقیقت هستند

درآمد. کوسه دوباره در اعماق فرو رفت و در پی هیچ  پروازمرغ دریایی این را گفت و به 

   کجا ادامه داد. نابه 

در آب معلق بود. شاید خوابیده بود، شاید هم دیگر مسیری برای حرکت  حرکتیبکوسه 

ر . هر چه بود دشدیمبه جای آبشش، شش داشت تا در آب غرق  کردیمنداشت، شاید آرزو 

نیستند؟ در  یارؤشاید هم کابوس. فرق آن دو چیست؟ مگر هر دو  ،بردیمبه سر  یاهایشرؤ

دیگری در کنارش در  یکوسهمتوجه شد گهان نادید که مشغول حرکت است که  یاهایشرؤ

چه کوسه انجام  ولی هر ،به حرکت خود ادامه داد اهمیتیبحال حرکت است. برای همین 

دیگر درست در کنارش  یکوسه ،رفتیمو به هر سمت که  دادیمکوسه دیگر نیز انجام  ،داد

کوسه از حرکت باز ایستاد گهان نا. دادیمو همان کار را انجام  رفتیمهمان مسیر را  زمانهم

 شد.  رودررودیگر  یکوسهو با 

 ؟یدهیمتو هم همان را انجام  ،کنمیمکوسه: تو که هستی؟ چرا هر کاری 

من کجا بروم و چه  کنییمکوسه: من خود تو هستم کوسه، این تو هستی که مشخص 

 کنم. 

 .من هستم ،کوسه: اما من

نه در دریا. خوب خودت را  ،یاشدهافکار خود غرق  حصار. تو در طورینهمکوسه: من هم 

بلکه بازتابی از تو در نور  ،نظاره کن. آینه یعنی همین. آینه هرگز تو را به تو نشان نخواهد داد

  .را به تو نشان خواهد داد

 کوسه: نور؟

چیزی که تو در طی مسیر آن را فراموش کردی و در تاریکی در پی دیدن  یقاًدقکوسه: 

که معنا دارد. تاریکی یعنی بلعیدگی، یعنی  است یکیتارسایه خود بودی. در تاریکی فقط 

 .یفرورفتگ

 ه نور احتیاج دارم؟من ب گویییمکوسه: یعنی تو 

 ،که وقتی سرت را از آب بیرون آوردی یالکهاما نه آن  ،تو به نور نیاز داری یقاً دقکوسه: 
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 .تو به نور نیاز داری... با من بیا .آن را بسیار دور دیدی

رسید که با همان  یاییدراز عروسان  یاگلهکوسه به همراه خودش دوباره به راه افتاد و به 

 .حرکت بودند ریتم منظم در

 ؟بینییمها دقت کن چه کوسه به کوسه گفت: خوب به آن

 .هامتصل به آن یهارشتهو  هاکالهککوسه: 

 کوسه: و دیگر چه؟ 

 .و ریا را یرتزوکوسه: 

 کوسه: چرا؟ 

 .به محض اولین برخورد تو را خواهند کشت یول ،ها با این که زیبا هستندکوسه: چون آن

ها را زیبا ولی باز هم آن ،ها آگاهیوجود این که از ماهیت واقعی آن ؟ تو بابینییمکوسه: 

 یاکردهتا حاال به این فکر  .ها داشته باشیتماسی هم با آن آیدینمشاید هم بدت  .پندارییم

شون در حسرت یه تماس بدون مرگ ها از اولین برخوردشون تا آخر زندگیکه ممکنه اون

 شون کنه؟نداشته باشن کسی عروس دریایی خطاب دوست اصالًبمونن یا 

 گفت: آه، در آخر؟   صبرییب. سپس با دانستیمرا در درون خود  سؤالکوسه جواب این 

با این تفاوت که این دفعه  ،هاینساردکوسه: در آخر باید ازشون عبور کنی، مثل عبور از 

 .ض شدهگوی و میدان عوض شده. ترسیده و ترساننده جاشون با هم عو

 کوسه: اما...؟

زیاد وقت نداری، اگه من فقط بازتابی  ،کوسه: امایی در کار نیست تا نیایی ندانی. زود باش

اگه من  .پس هنگام حرکت فقط به من نگاه کن ،از ذهن تو هستم و تو خود واقعی خودت

پس  ،که من خیالی بیش نیستم است فقط به این واسطه ،تونم مثل روح ازشون عبور کنممی

 تونی چون تو خود منی ...تو هم می

سوزش چشم...  دوباره نارنجی، کوسه حرکت کرد و چشم از خودش برنداشت کمی ترس،

نگاه کردن به جلو را ت أجر ،ولی از ترس ،ناگهان در انبوهی از عروسان دریایی قرار گرفت

دیگر مانند روحی با کمال تعجب دید خود  ...کردیمنداشت و فقط به خودش در کنارش نگاه 

 دریایی در حال عبور است...  یهاعروساز  شودیمکه از دیوار رد 

. چون افتدینم؟ تو هم همراه با من در حال حرکت هستی و هیچ اتفاقی بینییمکوسه: 

تو خود منی و من تو و این تو فقط تصویری ساختگی از توست که باعث وحشت تو شده. 

 بپذیری...ولی مادامی که این تصویر را 

کم گویی کم ،پیدا کرد ترییجسمانکم حالت کوسه در حال صحبت بود که ناگهان کم
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از عروسان دریایی ساطع شد و هر کدام به دفعات  ایشدن بود. ناگهان جرقه ترپررنگدر حال 

کشاند... کوسه دیگر در حال فریاد زدن بود  سوآنو  سویناکرد و به  تریفضعاو را ضعیف و 

و هیچ کار دیگری از دستش ساخته نبود. کوسه گرفتار در کام عروسان دریایی در همان حال 

ست که تو هستی، مسیر ی اگفت: فراموش نکن مسیر در جلو یا عقب نیست، مسیر زیر هرجای

یدن خارج شد و سراسیمه اطراف د یارؤخود تویی. نور را فراموش نکن. و بعد ناگهان کوسه از 

خبری از عروس دریایی نبود فقط آب. ولی به خوبی هر آنچه دیده بود را به یاد  .را نگاه کرد

 قوهچراغداشت. کوسه به یاد آورد که در کشتی غرق شده چیزی دیده است و سپس به یاد نور 

کشتی برگشت. تا شاید . برای همین به طرف استآنجا یک آینه بوده  قطعاًافتاد و حدس زد 

بتواند آینه را از کشتی خارج کرده و در روز خود را ببیند. کوسه این بار دیگر مطمئن بود که 

خود را خواهد دید. پس از مدتی کوسه دوباره به کشتی رسید. عجیب بود این بار کشتی 

 راهروهاور از کشتی وارد شد و بعد از عب ییوارهدشده بود. از همان بریدگی در  جاجابهکمی 

تری وارد شد که مبادا با جمع حواسو با  ترآهستهاین بار کمی  .به اتاق مورد نظر رسید

غواصان برخورد کند. کسی جز خودش در آنجا نبود. عجیب بود اتاق نسبت به دفعه قبل 

تصور کرده بود یا شاید  ترکوچک. شاید او در موقع خطر اتاق را رسیدیمبه نظر  تربزرگ

وجود نداشت تا از حدسیاتش آگاه  یاقوهچراغچه بود دیگر نور  وسایل اتاق کم شده بود. هر

. اتاق شدیمدریا نیز تا حدودی روشن  ،نور یلکهشود. ولی با روشن شدن آسمان و باال آمدن 

شدن هوا ببیند.  محتویات اتاق را پس از روشن توانستیم و کوچک بود یپنجرهدارای یک 

پس تا روشن شدن هوا صبر کرد و تصمیم گرفت تمام کشتی را وارسی کند. در همین هنگام 

پیر و داستانش افتاد. به یاد سرزمینی که او از آنجا یاد کرده بود. به یاد گریه.  پشتالکبه یاد 

ه دیگر نیازی ک کردیمفکر  طوریناوجود داشت را کوسه نفهمید حداقل  واقعاً این که آنجا 

برای خودش هم قابل فهم نبود. آیا منظور  ،به آن ندارد. این که کوسه به مقصدش رسیده بود

و چگونه با  زدیمگر حرف یاز دنیایی د پشتالکسرزمینی در این دریا بود؟ آیا  پشتالک

 یاستهنشدر کشتی به گل  ایینهآاینکه خود به آنجا نرفته بود از آنجا خبر داشت؟ آیا کوسه 

 را منظور داشت؟ 

در همین احواالت بود که شاهد ورود نور به کشتی شد و به راه افتاد تا به اتاق حاوی آینه 

پرت شد. کشتی همچنان  یاگوشهشد و به سختی به  روروبهبرود که ناگهان با تکان مهیبی 

سراسیمه به دنبال راهی برای  ،و سردرگم و هراسناک یجگدر حال تکان خوردن بود و کوسه 

حتی برای یک ثانیه هم که شده صورت خود را با  خواستیمخروج از کشتی بود و از طرفی 

چشمان خود ببیند. در بین انتخاب برای زنده ماندن و دیدن مانده بود. که ناگهان کشتی 
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 الجثهیمعظ عجیب و اییلهوستکان مهیب دیگری خورد و کوسه به ناچار از کشتی خارج شد. 

در حال باال کشیدن کشتی و بیرون آوردن آن از اعماق اقیانوس بود. کوسه که شوکه شده 

بود که ناگهان تور عظیمی او را اسیر کرد. کوسه در  یشرو یشپدر حال تماشای منظره  ،بود

بلکه  ،ترسیدینمحال تقال بود و به سختی سعی در خروج از چنگ تور را داشت  او از مرگ 

رود. ببه کام مرگ  ناکامدهد و بم آن داشت که قبل از رسیدن به هدفش جانش را از دست بی

. ولی طورنیز همین و امید کوسه همراه با آن شدیم ترکوچکتور لحظه به لحظه کوچک و 

به سطح آب رفته و چهره  خواستندیمافتاد که همه موجودات دریا  یالحظهناگهان به یاد 

کوسه را در  کامالًاکنون این اتفاق هر چند ناخواسته در حال افتادن بود. تور خود را ببینند و 

و کوسه دست از تقال کشید. ناگهان کوسه از آب بیرون کشیده شد. نور را حس  برگرفت

رفتن  یدر حال سیاه یشهاچشم. استشده  تریکنزدنور  یلکهبه  کردیم. حس کردیم

در حالی که دیگر در آب نبود. کشتی غرق  ،بود. به سطح آب خیره شد. خود را در آب دید

 رنگیبشد. شاید هم  تریکتاربسته شد و همه چیز تاریک و  کامالًشده را دید... چشمانش 

. ناگهان تمام زندگی و خاطرات کوسه از زمانی که به دنیا آمد تا همین لحظه از تررنگیبو 

قرمز، همه و همه.  یهامرجان، مرغ دریایی، هایماهپیر،  پشتالکچشمانش گذشت.  یجلو

بال به استقبال مرگ  غفرارسیده بود و با  خواستیمکه به چیزی که  کردیمدیگر حس 

هایش گذشت و دوباره حس زندگی . در همین حال بود که حس کرد آب از آبششرفتیم

تیرگی به وضوح پیوست و ناگهان خود را درون یک چشمانش از  کمکمو  بازگشتبه وی 

تنگ بزرگ یافت جایی برای حرکت نداشت. و فقط امکان نفس کشیدن و زنده ماندن را به 

، صدای چیزهایی شنیدیمکوسه داده بودند. صدای حرکت و جنب و جوش را در اطرافش 

تنگ به حرکت درآمد و کوسه  ،روز چندبود. پس از چند ساعت یا  نامفهومکه برایش گنگ و 

به درون آب انداخته شد. کوسه خوشحال از این که دوباره به دریا برگشته چرخی زد و تصمیم 

تعریف کند و یا دوباره مسیر پیدا کردن آینه را از سر  پشتالکگرفت هر آنچه دیده برای 

از دور  رنگیاهس یزهاییچ .گیرد. ولی چیزی عجیب برای چند ثانیه نظرش را جلب کرد

ها را به وضوح دید. ها نزدیک شد و کمی بعد آنبه آن آهستهآهستهاو بودند. کوسه  گرنظاره

کوچک و بزرگ که  یهامدلموجوداتی که تاکنون در هیچ اقیانوسی ندیده بود. با اشکال و 

بود چیزی  ترکوچکها که از همه با حیرت و تعجب به کوسه خیره شده بودند. یکی از آن

مانند چنگ یا باله یا دست را باال آورد و به طرف کوسه نشانه گرفت. کوسه کنجکاو شد و 

جلوتر رفت و با حیرت به سدی نامرئی بین خودش و آن موجودات برخورد کرد. کوسه کمی 

در آب نبودند. کوسه  اصالًبه عقب رفت و دوباره به اطرافش نگاهی انداخت. آن موجودات 
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از  طورینهمکرد تا به یک سطح محکم و صاف رسید و  یطامرئی را مسیر فرضی این سد ن

به همان سد نامرئی اول رسید و فهمید او در دریا نیست. بلکه  دوبارهضلعی به ضلع دیگر تا 

. کوسه رفتندیمو  آمدندیم. آن موجودات همه استاسیر شده  تربزرگدر یک تنگ  کامالً

. شاید دوست داشت دانستینمولی او دیگر خود را زندانی  ،اکنون در زندانی اسیر شده بود

را برایشان تعریف کند.  اشیزندگنا داستان  دانستیمن آن موجودات کوچک و بزرگ را ازب

 . شاید، شاید هرگز...فهمیدیمرا  داستانششاید روزی کسی 

 اشراق
 هادرخت چرا داندیمکسی از حرکت بازایستادند؟ آیا  هادرخت بارهیکآیا کسی پرسید چرا به 

؟ یاسپردهدرختان سرو و کاج گوش  یهابرگ یالالبهباد از  یزوزهبه  تاکنونسکوت کردند؟ 

سحر  ناز دید بارهیکبه  سخت یخوردهترک هو پوست یدهتندرهم هایشهرمه هکه چگونه شد 

دریده  هاخرس ینعرهشمال به وحشتِ وحشیگریِ  هایینسرزممحروم گشت؟ و خاک 

همه به یمن  ،و سکوت سرد این خاکِ آفتاب ندیده هایهساالی از البه هاقدمگشت؟ صدای 

شمال،  هنوز چشمان خود را در  هایینسرزمطبیعتِ وحشیِ  ییدهکشدرختان سر به فلک 

خت به آوای پریان لُ زدهیخ یبرکهآرزوی روزی خورشیدوار به سکوت سپرده بودند... روح پیرِ 

 آلودمهدیوار سترگ  یدروازهکنار برکه گوش سپرده بود... هرچند لحظه  مواجِ صدایی گنگ، 

اسمی  ییشهاند... گورکن زیرچشمی به سمتی خیره شده بود... شاید او نیز در کوبیدیمرا 

. لبریز از نمایدیمبود که بر رویش نهاده بودند... گورکن... اسم عجیبی برای یک حیوان 

در برکه ی ایماهو هیچ  کرده بودتاریکی... اشک آهستگی را پیشکش فرزندان پوستینه تن 

... درختانِ جنگل سرد از راه دوری در اعماق زمین گردهمایی کرده بودند و برای رقصیدینم

ستاخیز هوا را پیموده بودند. گویی این ر یپرده ذرهذرهو  الیهیهال هاسال ،رسیدن به خورشید

پیمودن  هاسالموعود از قد کشیدن باز ایستادند. گویی بعد از  یلحظهها در بود. ولی آن هاآن

ها برای شنیده آلودگی دیگر خسته شده بودند. شاید هم ارتفاع آنخاک و سپس شنا در مه

و یا شاید هم حقیقت این که دیگر فراتر از آن نخواهند رفت  کردیمکفایت شدن صدایشان 

. زنندیمحرف  هادرختها دیگر نرفتند... را فهمیده بودند و یا شاید هم... در هر حال آن

به ... شاید کنندیمه لِو از نرسیدن به نور گِ کنندیمگریه  هاآن. کنندیمسکوت  هادرخت

در حد توان،  ،کشدیمراکد خود، آفتاب را در آغوش  یچهرهزمین که همواره در پس  خاطر

... به این معنی نیست که هایهسارا به او پیشکش کردند. آری  هایهساسکوت، انزوا، سرما و 

وی  ... نهسازدیمفقط سایه در پشت جسمی به سان گریز از آفتاب یا نوری، خود را نمایان 
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هاِی ، دریاگوشان و نوایههاستارهبا ما،  گویدیمهمیشه هست حتی در سیاهی شب و سخن 

آلود قطرات آب وقتی که از برگی به چنگ خود را بر دل نم نوازدیممواجِ پیرامون خود و 

 یخاکسترقبل از  اییهثاندر  هابرگو یا در پس صدایی از گردش شاخ و  چکدیمروی زمین 

و فرجامی که  هایهسا. هاستیبهغر یهادنگذارقدم  جاییجا شدن آسمان... جنگل سرد

. است یخاکسترهمه چیز  یباًتقر... در این شکسته از زمان کردیمدرختان سوسو  یالالبه

شیرین همراه با کمی سفتی، گویی مخلوطی از گچ  یاهمزّ... و سبزیشههمحتی درختان 

  دارد... شاید هم بتون... این خنثی بودن همه چیز بود و هیچ چیز...

*** 

 

گبار عبور کرده و از میان شاخ و برگ درختان، به راز سویی آفتاب از سرداب باالی آسمان 

زرد  یهابرگمرطوبِ درختان، به گورستانِ  هایینزم ،فصل پاییز نور اشتغال یافته بود... در

. پس از نددر فضا بدل گشته بود نبور گرد و غبارِ مشمئزاز نا و ت و نارنجی، همراه با بویی

دوباره گردهماییِ انتخاب مسیر... از سر  بودند و بازگشتهوی به گلّه نر منز یهاگوزن هاماه

. حد خود بودند یهاتولهماده در حال تعلیم دادن  یهاگوزن ،گرفته شده بود. در این میان

خندان مهم  یبرکهحجیم درختان و عبور از  هاییشهرتاز در عبور از  و تاخت فاصل میان

شمال دل به نوازش  هایینسرزمبود. خوی وحشیِ جنگل، دل آرمیده بود و آفتاب نازک نگارِ 

ست و خیز به جَ ترهابزرگهنوز در پی تعجب از شاخ  هاگوزنآرامی سپرده بود. بچه 

 «اندنشده کبود به خاکستری بدل یِاقهوههنوز از »که چرا  سؤالو هنوز به این  پرداختندیم

 یالحظهبه  ،ند...رئیسِ پیرِ قبیله، گوزن رهبرهمه آماده بود یباًتقر... ... خوب بودشتافتندیم

... کردیمبا یک جوانِ تنومند رقابت ریاست باید در این فصل  یادامهرسیده بود که برای 

چه  ولی هر ،بهراسد یشهاشاخپیر نشده بود که از گره خوردن  قدرآناسترس داشت. هنوز 

را در دل داشت. همه را فرا خواند و پس از مدتی  یریگگوشهبود ترس از دست دادن قبیله و 

 بازیگوش گرداگردش تجمع کردند. یهاتولهو  هاگوزن، مادهترهاجوان

زرد، با کمی پستی و بلندی همراه است. در  یرودخانهگوزن پیر: امسال مسیر ما به 

من  ،به نبردِ نیمه فصل خواهم پرداخت و اگر در ادامه آبیب یادرهراه در فرورفتگیِ  ییانهم

شما را رهبری نکردم مسیر با رهبر جدید خواهد بود و اگر نه که از پس روح پیر دریاچه به 

 زرد خواهیم رفت... باشد که نگهبان پیر درختان سالخورده نگهبان ما باشد. یرودخانه
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ا از سر گرفته شد و هرکس در گوش دیگری پس از گفتن دعای پایانی همهمه و سروصد

گوزنش و آن ... یکی اعتراض برای سختی راه و دیگری برای سرماخوردگی تولهکردیم زمزمه

 ...کردیمیکی خود را برای نبرد آماده 

 نبرد برای چه؟ یراستبه

 ،آبیب یدرهراه برای انتخاب رهبر جدید در فرورفتگیِ  ییانهمدر  هاگوزنآری... هر سال 

... قانون عجیبی بود که هیچ گوزنی از پرداختندیمبا گوزن سال قبل یا رهبر قبلی به مبارزه 

این قانون و این مبارزه فقط و  دانستندیمها نیز پیدایش اولین بارش خبر نداشت... ولی آن

میشه ه هکخود را در قبال این  هامدتنرسند و  یکنواختیبه  هاگوزنفقط برای این بود که 

نشوند و یا ممکن بود به این خاطر باشد که  خاطرآسوده ،کنندیماز یک گوزن پیروی 

کنند و یا شاید...  یدتأک ،ماندینمهمیشه به این که رهبری و قدرت برای کسی  خواستندیم

عاقبت بدی داشت...  خوردهشکستدر آخر گوزن  این چرخه هر سال ادامه داشت و هر چه بود

به این دلیل که ممکن بود بعد از گوزن  هاگوزنمنزوی، سرخورده و طرد شده... خیلی از 

... کردندینممبارزه  گاهیچه ،دیگری شکست بخورند و به سرنوشت شوم پیش رو دچار شوند

و یا در  کردیم، خود را برای چند فصل آماده شدیمگوزنی که همیشه برای مبارزه آماده 

از تقدیر پیروی فقط  یاو ... سپردیمبه مبارزه تن فکر این که چیزی برای از دست دادن ندارد 

. گویی همیشه قبل از اجرای هر نبرد، کردینم... اما نقطه همه به این سو خاتمه پیدا کردیم

 و از قبل یک شورا برای انتخاب گوزن بعدی تشکیل گرفتیمصورت  شبیمهنانتخابات 

همیشه گوزن  ،. گویی این نبرد یک نبرد فرمایشی و فرمالیته بیش نبود و در این میانشدیم

را از  هاآنو به طریقی  گرفتیماحتمالی را زیر نظر  یهاگوزنحاکم تا فرا رسیدن روز نبرد 

 . دانستینمآگاهی داشتند؟... کسی  یالامچه کسانی از این  ،... اما این وسطکردیمدور خارج 

که همیشه نقش اعمال معنوی قبیله را بر عهده داشت حضور  سالکهندر آخر گوزن 

نبرد رستاخیز و  امور تا زمان مرگ. وی هرگز در زدیمیه داشت و همیشه بر جایگاه خود تک

 ...کردینمیا رهبری گله دخالت 

 یشاخهمانند عبور نوری از  ر کسری از ثانیه در جوار گوزن رهبرتمام اتفاقات ذیل د

ذشت یک فصل برایش مهم نبود. شاید پس از گ هاینااز  کدامیچهدرختی بر زمین گذشت. 

کسی در باب نگهبان درختان  دانستیم واقعاًاین تنها گوزن رهبر بود که  هاگوزناز رهبریِ 

برای دلگرمیِ  یگرید یهاداستان ،استگر در میان یدر بین نیست... دستانی د خوردهسال

در ترنجِ گری را ییال در اعماق وجودش نقش دگویی پرتوی خ سرمای فضای نمور قبیله...

 یبرکهمسیر از روح پیر  ییانهمرهبر در  یهاگوزنفرشِ افکارش نقاشی کرده بود. همیشه 
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این چیزی در  ...کردیمسوسو  هادوردست... این بار روح پیر از پرسیدندیم یسؤاالتخندان 

 بین بود و اتفاقی در میان بود.

منهوش شده بود. خلق و خوی  هاگوزنبود که از بدرفتاری با سایر  هامدت سالکهنگوزن 

گوزن رهبر همه را به  یبددلو  ینیبدبآورده بود.  فغانوی همه را به  ییزورگودرگیری و 

ورطه سکوت کشانده بود. همه منتظر برکناری و شکست وی در نبرد رستاخیز بودند... طبق 

)که هیچ  هاگوزنو انتخابات پنهانی شورای  شبیمهنداستان پیچیده در قبیله، از گردهمایی 

 یهاشاخبود و  ترجوانگوزنی از آن اطالع نداشت( همه، گوزن خالدار را که از همه 

داشت در نظر داشتند و گویی او را از قبل برای مبارزه  هاگوزننسبت به سایر  یقدرتمندتر

 ...پروراندندیمو انتخاب شدن برای رهبریِ بعدی در ذهن 

ابت نبود. او از بدو تولد همیشه در رقی تصاحب و در پ گاهیچهگوزن خالدار که  جزبه همه

شدن با  شاخبهشاخگونه و و گویی خوی گوزن پرداختیمبه دور از سایرین به چرا  یاگوشه

و چاالک بود. او  یکلهدرشتنر را از خود رهانیده بود. ولی هرچه بود او تنومند،  یهاگوزن

گام با او مرا که ه هایشیبازهم. پرداختیمبه جست و خیز  هموارهگوزن  یک گوزن بود...

برجسته از پوستشان  یهاعضله... به کردیمسترگی داشتند نظاره  یهاشاخرشد کرده بودند و 

 .همسانشانو به حرکات  کردیمنگاه 

 را از سر گذرانده بود... او خواب دیده بود ... هولناکمغز خود، او شبی  آلودمهدر هوای 

خاموش مغز خود در خواب به  ییمهن... بلکه همیشه در بینندینمهرگز خواب  هاگوزن

فرضیِ میان ارواح مواج  تأللویو از  سپارندیمسوسوی باد و نجوای ستارگان در شب گوش 

 ...کنندیمرستگاری را خواستگاری  یاستعاره ،در فضا

در حال گوش سپردن   هاگوزنشب در راه بود و قبیله به خوابگاه نقل مکان کرده بود...بچه 

سبز و آبی و زرد و بنفش در حال حرکت در  ینورهابه  مادرهااج بودند و ارواح مو یقصهبه 

 هاگوزن... فردا موعد حرکت بود و گرداندندیمچشم  شدیمفضا که به کوهستان غرب منتهی 

 ...شدندیمخواب متالطمی را متجرب 

*** 

 

و بیم آن که نوری در پس چشمانش به  دادیمو در مسیر ادامه  رفتیمگوزن به پیش 

از  یختهگسلجامنداشت... کوری از رفتار و کوهی از افکار در پیش رویش  ،اندازد اشلرزه

 کنارش به تاخت بود...
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رسیدن به  ییهثاننارنجی در  یهابرگ یردارگمه در تکاپوی درختان و  یانطغبود و نبود 

اکنون به سطح سخت رسیده بود.   ...کردیمدر پیش روی کمک  یشهاگامزمین به نرمیِ 

کرده بود بازی  بغلگوزن کوچکی با خط نوری که یک درخت جوان با دست راستش آن را 

ولی از حرکت لبان گوزن  ،گوزن خالدار تا گوزن کوچک کمی زیاد بود یفاصله. کردیم

ها با هم رازی را رد بلکه آن ،کوچک مشخص بود که فقط یک رقص ساده در گرد نور نیست

کمی به پیش رفت و چند برگ زرد را زیر پایش له کرد...  دارخال... گوزن کنندیمو بدل 

نبوده  هابرگچندی مکث کرد گویی چیزی شنیده باشد که فقط چیریک چیریک خرد شدن 

یشتر . شاید فقط گوشزدی در باب توجه باندشدهشاید ناراحت  ...اندگفتهها چیزی به او و آن

آویزان  یهابرگزرد جلوتر بوده و یا این که فقط به او گفته بودند حواسش به  یهابرگبه 

شدن به گوزن کوچک  تریکنزدگوزن خالدار به  ،... در هر قدمباشد هادرختزرد و نارنجی 

 یهابرگدر حال گردش بود. شاید روح به پرواز درآمده از  یشهاشاخسوسوی بادی از الی 

 مرده بود... شاید هم فقط صدا... گوزن خالدار به گوزن کوچک نزدیک شد.

 .؟ همه در فکر رهبر بعدی هستندبینییمگوزن کوچک:  

 .مدتی از گوزن روحی، در خط سبز ارواح شنیدمش خط نور: آری...

 ،گویندیمکه آنجا همه با ما سخن  دانستمیمرا  این گوزن کوچک: به راستی؟ من همیشه

 .گویمیممن از خود سخن  کردیمولی مامان فکر 

 . ولی دلیل بر دروغ بودن آن نیست.گویدینم راهیبب گوزن مادر خط نور: خُ

گوزن کوچک کمی از پس جواب خط نور هاج و واج ماند و سپس از کنارش به آرامی 

 ؟است یبعدب تو میدانی این به چه معناست؟ یعنی چه کسی رهبر عبور کرد: خُ

کهولت دارد و این به معنیِ  تندبادولی امسال  ،داندینم کسیچه. دانمینمخط نور: این را 

 قبل نیفتاده... یهافصلکه در  است یاتفاق

 گوزن کوچک: یعنی چه؟

 یابرهااز  یاتوده. دادیمآن دو گوش  یهاحرفگوزن خالدار داشت به  ،در این هنگام

 نور شروع به رنگ باختن کرد...خاکستری شروع به دویدن کردند و خط 

خط نور: این مهم نیست که چه کسی رهبر خواهد بود... به عقب نگاه نکن... ابرها موجب 

سیاه شب...  یپردهحتی در زیر خورشید و یا در  ،ایجاد سایه نیستند... سایه همیشه هست

خندان گوش فرا ده... در روزِ سکوت سخن  یبرکهبه روح پیر  .کرد.. خواهندرشد  یتهاشاخ

و  کشندیمزوزه  هاگرگکه  یالحظه .مددجویی کن یتهاشاخسقوط از  یلحظهبگو و در 
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و زمین به لرزه در  کشندیمنعره  هادرختکه  یالحظهخواهد شتافت،  یشوازتانپدیدگاه به 

 ...آیدیم

کوچک در آسمان به دنبال آن خط نور به آرامی محو شد و فقط چشمان متعجب گوزن 

 گشت...

*** 

 

داد تا مادامی  یحترجگذاشته نشد... کوه سرد کوهستان هرگز به نمایش  یقلهدیدگاه نوک 

همیشه مخفی  ،که راه زیادی تا برادرانش داشت است طبیعت وحشی گرنظارهکه از ابرها 

 یهاآدمزیادی برای گفتن داشت... ابرها محرم اسرار او بودند...  یهاحرفبماند. ولی همیشه 

، افراد و یا حیواناتی که از سرما و یا تشنگی و یا گرسنگی یشهاشانه راهکورهدر  گشتهگم

را به ابرهای پیوسته در  یشهانالهاجباری که کوه همواره  توفیقولی این  جان سپرده بودند...

که  یباتالقیر بایر و طویل و . مسشدیمگفته  اسیر کرده بودند... سرش را ،کنارش زنجیروار

میان کوهستان و جنگل وحشی فاصله انداخته بود. کوه نماد استقرار و مقاومت بود؛ ولی از 

و  کردیمسکون به جنگل وحشی نگاه  هاسالابرها؟ هر از گاهی رنجور از  یاو چه؟ خودش؟ 

 ...اندیشیدیم، گذردیمآن درختان سترگ چه  یالالبهدر پس فکرش به این موضوع که در 

ن فکر بود که همه چیز حتی درختان در آن سو در حرکت هستند... کالفه از سکون در ای

نوان کوه قدم امانان کم افق که کمابیش برای فرار از چیزی و یا خویشتن به زو سکوت و مه

 ...دادندیم یحترجو سکون را به حرکت  کردندیمگذاشته و یا آنجا را برای مسیر آخر انتخاب 

 همه چیز از باال زیباست.

... عجیب خوردندیم غبطهایستادگی کوه  بهو  نگریستندیمبود که درختان به فراسوی افق 

دیگری در حسرت است؟  یهاقدم لنگ یپاچرا همیشه کسی در جایگاه دیگری به  است...

دریا  آلودکفو دقایق در پی مشتان امواج  هایهثانساحلی با این که  یهاصخرهگویی حتی 

هیاهوی این گردش را دارند. و شاید در حسرت حرکتِ امواج از  هوسنیز،  روندیمتحلیل 

؟ و ماهیت شر نیز به حال شودیمماهیت خود بیزارند...آیا سیاهی هم به حال سفیدی ناالن 

 لعکس؟ ا؟ و یا بکاودیمنگاهی دوراندیشانه  هخیر

 دوباره به راه افتادند... هاگوزن

الیمزرع، مرزی میان کوهستان و جنگل را تشکیل داده  یمنطقهها از مسیری که راه آن

همه ساله برای  هاگوزنهیچ نوع گیاهی قابل رویش نبود...  ،... در این منطقهکردیم عبوربود 

 هاگوزنمدیدی از  یعدهعبور از این منطقه حس بدی داشتند... هر سال از میانِ سخنانِ 
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 واقع در آبیب یدرهمیشه نبرد رستاخیز باید در این سخن نیز در میان بود که چرا ه

...؟ کنندینمکوهستان سکوت انجام شود و چرا محل این مبارزه را به جای دیگری منتقل 

این قبیله باید برای نبرد به آنجا سفر  یهاگوزن تاکنونولی این یک سنت بود که از دیر باز 

... گناه و ننگی شدیمجرم محسوب  یشکنسنت ... وسپردندیمو کار را به آنجا  کردندیم

برای گوزن رهبر؛ بدان معنی که او در عمر رهبری و پیروی از پیشینیان و سنت خود کوتاهی 

 ...است ده و کهولت به خرج دادهکر

که  هاگوزنو دیگر  سالکهنرهبر، گوزن در صف اول در پیشاپیش گوزن  دارخالگوزن 

 یاگونهبهو نور  وزیدیم ی. باد مالیمرفتیمبه پیش  ،شدندیمبه طرقی رقبای وی محسوب 

... کندتر هاحرکتلی شد و گِ کمکم هاسم. نگریدیمآسمان  رنگییبدر حال خاکستری به 

ل و کاستی لتداوم به حرکت نیز دچار تع ،وجود نداشت ایینگیسبزدر فضایی که هیچ 

منظم در گل و الی و حرکت نا هاسمفتن شلپ فرو رصدای شلپ جزبه. مدتی بود که شدیم

 ...رسیدینمگله چیزی به گوش 

خیره شدن به دوردست حس عجیبی رو به تو القا  ،گاهی اوقات در حین طی کردن مسیر

داد که راهی  خواهداین حس را به تو  ،ولی گاهی خیره شدن به هدف از دور خواهد کرد...

بودن موج  یافتنیندستدر هر دو،  خیلی سخت و دور و درازی را در پیش رو خواهی داشت...

ند و حسی به رنگ اُکر شیرین و نستالژی مان یافتنیندستزند و یکی مانند روح زمانِ می

تابشش در حال شدت بیابان با نور آفتابی که از  یفرساطاقت، و دیگری حسِ گرفتهدل

سوزاندن پوست تن توست... شاید حس اول در طول مسیری در شب حاصل شود و دیگری 

بود...  در روز... حقا که برای طی کردن قله به نور نیاز داریم و گویی حس دوم در نور خواهد

 نور نیز مثل شمشیری دوسر باعث باز ایستادن تو از مسیر خواهد شد...  یکپه یناولی حتی 

هوا  ها روانه کرد...به پیشواز آن آمیزییهکنا لبخندها را حس کرده بود و کوه حضور آن

وجودش  رنگیلینشالق آبی  ییخودنمابرق قبل از  و و صدای رعد ه بودشد تریکتارکمی 

کمی  ،گوزنی که کمی از راهپیمایی عقب مانده بودتولهید... اناز شیپور آسمان به گوش رسرا 

گوزن تولهو  بازگشتمکث کرد و مادرش او را دید که از گله فاصله گرفته و شتابان به عقب 

ترسیده بود... باد  در حال گریه کردن بود و کمی تولهاسیر یافت...  یباتالق یاتودهرا در میان 

شروع به باریدن کرد  نمنمو مادر متوجه شد از گله عقب مانده است... و باران بود  شدت یافته

پس برای کمک سراسیمه به گله و کمی بعد استرس و ترس از کودک به مادر سرایت کرد... 

ولی  ،دادسر کمک  ... با صدای بلند ندایتنومند استدعای کمک کرد یهاگوزنو از  بازگشت

گوزن ماده هرچه بیشتر جلوی رسیدن  یادهایفر و شدت بارش باران در حال افزایش بود
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ولی گویی  ،تنومند رسید یهاگوزنگوزن به گوش ن یوش باالخرهصدا به گله را گرفته بود... 

خود را به کوری و کری زده بودند و بدون هیچ واکنشی به حرکت خود  هاآنپیش  هامدتاز 

ریز و  ینقطهدو  این حرکت شد و به عقب نگاه کرد. متوجه دارخال... گوزن ددنادادامه 

کرد... گوزن رهبر  گردعقبفرزند و و برای یاری به مادر  یافت دوردسترشت را گرفتار در د

 شاهد این رویکرد بود و سریع واکنش نشان داد.

این گله هستم و باید برای . من رهبر دارخالنداری گوزن  گردعقبگوزن رهبر: تو اجازه 

 ها اقدام کنم.نجات آن

 .بود و خود را به میان کشید نزاعشاهد این  سالکهنگوزن 

رو داری و اگر مشکلی  : اما پسرم تو خود نبرد سختی را برای فردا پیشسالکهنگوزن 

 هاگوزنگی دارد. رها کردن کل تو بست هایگیرییمتصمتمام گله به تو و  ،ت پیش آیدیبرا

 انگیز و نابجا خواهد بود...  برای نجات دو گوزن اسیر در چنگال طبیعت کاری بس سهل طفق

حتی  ،مها هستآن ییلهقبها با من است و من رهبر گوزن رهبر: هرچه باشد مسئولیت آن

 برای یک روز...

کمی مکث کرد و با  ،که شده بودوبه ناگه از کلمات آخر گوزن رهبر شکه  سالکهنگوزن 

اولین کسانی  ،روزگاران طول به یاد داشته باش که در چشمانی حاکی از دگرگونی ادامه داد:

 قهرمانان خواهند بود...  ،که از یاد خواهند رفت

که چه پیش  کردینمگویی دیگر برایش فرقی  ،کرد گوزن رهبر تبسمی رو به گوزن خالدار

ادامه  اشیرهبرشاید بر این باور بود که فردا نیز پس از نبرد همچنان او به  خواهد آمد...

او تنها گوزنی بود  شاید چیزی در پس ذهنش، کنش و واکنشی ایجاد کرده بود. خواهد داد...

 ،. شاید این ذهنیت که در هر حالکشیدیمپیاپی رهبری این گله را بر دوش  دو سالکه 

 . هرچهدادیمامروز روز آخر او خواهد بود و چیزی برای از دست دادن ندارد او را به جلو سوق 

، نگاهییمنآماده کرده بود. سپس  گردعقبگوزن خود را برای  یامدهاپ بود با تمام این

که  ییهاگامبا  و انداخت ،اتفاقات بود گرنظارهسکوت  که در سالکهنبه گوزن  یرچشمیز

 سنگین و شناور... لرزان،به عقب شتافت.  گر قصد بازگشت ندارندگویی دی

*** 

 

او نیز به  اکنونهمزده بود و دور شدن گوزن رهبر را که  خشکشگوزن خالدار که برجا 

بر هرا از گوزن ر یثارگونهااز نظر گذراند. به هیچ عنوان این حرکت  ،تبدیل شده بود یانقطه

و کند و  تأمل، مدیریت، یینماقدرت ،به یاد داشت یشهاشاخهرچه از رهبر و  انتظار نداشت.



 33 عنوان کتاب 

را اوامر ، امورو در اکثر  کردیمرا پیشه  یخودخواهکاو باری حل یک مسئله بود. گوزن رهبر 

تعجب  ،کارها بود... این که گوزن رهبر چه در سر داشت گرنظارهو خود از دور  دبریمبه پیش 

نه شتاب در عمل انجام شده. چرا گوزن  ،انگیختیبرمرا در گوزن خالدار و سایرین  تأملو 

و تنومند جلوه داده بود. در تئوری رهبریتِ گوزن رهبر  هیکلیقوخود را رهبری  تماماًرهبر 

 یشهاسمبه . کردیمداللت  یرهبرنبود و شخصیت ثابت بر ثبات  یاندر مهیچ دلبرافروختگی 

حس  یشهاسماستخوان  یالالبهدر  ینامحسوسنگاه کرد که گِلی شده بود. )سنگینیِ 

 دور شدنکه او نیز پس از  سالکهن و گوزن هاگوزنسپس گردنش را چرخاند و به  (کردیم

نوعانش گوزن خالدار به همنگاه کرد...  شدیمرهبر قبیله تبسم خاصی در چشمانش دیده 

چیزی را در حال مشاهده بود... چیزی که درک کردنش از  اکنونهمخیره شده بود. گویی 

نوعانش به یک صدا در سکوتی عمیق چیزی که در تمامی هم حد و توانش خارج بود...

اما قادر به تشخیص آن نبود. گویی  ،ح دید در چشمان گوزنبود و با وجود وضو اندازینطن

در جریان بود. کهنه و پوسیده ولی گنگ در  یشانهاشاخو  هااستخواندر پوست و خون و 

ی و علفی که پس از ط آبیبسان زمین پس چشمانشان، نوعی بیماری، انگل، خشوع، به 

ولی در عمق وجودش  ،.. گرچه توان دیدن آن را نداشتکردن درختان در آن گام نهاده بودند.

. چیزی که برایش عجیب به نظر یشهاشاخحتی در خودش و خارشی در  کردیمآن را حس 

-خرده یتودهبه آن پی نبرده بود. بغضی در پس سینه،  به حالاین بود که چرا تا  دیرسیم

بود. ناگهان مانند یک چرخش، یک  هاآندر گلو که مانع رسیدن حیاط در  مانندیسنگ

ه بود در پس چهر آنی در ثانیه به گوزن خالدار روی آورده بود. تحولجرقه و یک حالت 

ها کدر بود... این مسئله او را هراسان ساخت. بیم آن یهاچشمبود. آری.  نهفته یشانهاچشم

 جنب وسراسیمه به  ،آن که مبادا این بیماری مسری بوده و خود نیز دچار آن شده باشد

یا . انگار به دنبال راهی برای فرار و چرخیدیمخیزان به عقب و جلو  و جوش افتاد و افتان

و حسی که  خود نیز بدان آگاه نبود. عرق سرد، سرگیجه ،... ولی از چه چیزیگشتیمرهایی 

بلکه سرش نیز بر دیگر جوارح  ،بود برای گوزن بودنش یانشانهکه  یشهاشاخانگار نه تنها 

گوزن در تولهناگهان به یاد گوزن رهبر و رفتار عجیبش، اسارت  .کردیمبدنش سنگینی 

مواج معلق در هوا که به ارواح  ینورها، اشیکودک، تصویری محو و مبهم از دوران باتالق

خط زمانی،  پیرامونِ درشتِ و و چیدمانی از گردش هزاران تصویر ریز شدیمحیوانات اطالق 

چیزی در درونش رسوخ کرده بود...  .افتادکه در آن حضور داشت  یالحظهاز بدو تولد تا 

بود. چیزی مانند تفکیک و تشخیص خوب از بد... چیزی  خبریباز آن  تاکنونچیزی که انگار 

بر محیط  یریتأث ههرگز به این فکر که اعمالش چ تاکنونکه اسمی برای آن نداشت و 
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یر، راهی برای رهایی، نجوایی ذی دلپحهرایسپس یک .. اطرافش گذاشته است نگرویده بود.

نوری که در  ینقطهو یا  موجودیتش را به اسارت گرفته بود یروارزنجمبهم که  یخطوطبرای 

نمایان شد. آری انگار جواب را یافته بود  یدگانشدبر  ،کردیمعمق تاریکی به رویش سوسو 

به  ،آب که پس از خوردن علف راه گلویش را باز کرده باشد یاجرعهو گویی مانند خوردن 

و  بود خیره شد بازگشتهگوزن و مادرش به عقب تولهبرای نجات  سمت راهی که گوزن رهبر

 ...ها ترک گفتبدون گریزی از تصمیمش، گله را به طرف آن

*** 

 

نیز افزایش  یشهاشاخگویی سرعت باران بر سر و رویش و  ،با سرعت گرفتن گوزن رهبر

ها رسانید... گوزن رهبر به آن دو رسید و بعد افت... طولی نکشید که گوزن خود را به آنیمی

گوزن برد و او را به آرامی از تولهرا به زیر شکم  یشهاشاخاز عقب راندن گوزن مادر به آرامی 

قبل  از ترثباتیب باتالقزمین شدت بیشتری یافته بود و  اکنونهمبیرون کشید... باران  باتالق

قرار داشتند. گوزن رهبر به سرعت خود را به هر سه گوزن در معرض خطر شده بود و 

سیاه و  ینقطهچند  ،در این حین رساند. ،کردیم تقال اشبچهاز جان  هراسانگوزن که ماده

تنها چیزی که اکنون  ر حال نزدیک شدن بودند...به سرعت به استقبالشان د رنگیخاکستریا 

بود... وحشی،  هاگرگ یتشنهچشمان  ،در چهارچوب دیدگان گوزن رهبر قدرت نمایش داشت

.. همواره خیره شدن به چشم بیشتر از چند لحظه برایش کار دشواری سراسیمه و منتظر.

ست رو به روح و نگاه کردن به ا ایو مایع دریچه دچرا که چشم فراتر از ژالتین سر ،نمودمی

و  کاودمیفش را رااطو  او امیالآن مانند رسوخ شمشیری به اعماق وجود شخص ثالث تمام 

 ...است دیگریبه دنیایی که مطلق به فرد  ...کندمیبه ریشه مغز استخوان روحش راه پیدا 

... سحرگاهاز ریزش برگی زرد و نارنجی در پاییز تا وزش بادی در  ،اوست یپرداختهساخته و 

دیه تو در آن با چه خود شخص تو را به آن دنیا راه داده باشد و چه دزدکی وارد شده باشی ...

انگیز است که هر چه برق و ترسناک خواهد نمود... جالب بیش نیستی و این عمل ایغریبه

دهی و  صیقلباشد، مانند شمشیری که هر چه بیشتر آن را  ترکنندهخیرهدرخشش چشم 

، مانند شنا در طی جاری شدن رود خواهد نمود ترآسانو  شیواترکنی، این رسوخ  تیزترآن را 

 زدهزنگو کُنْد د، مانند شمشیری نکن پویانمایی ترناصاف و ترتیرهو  کدرتر هاچشمچه  هر و

د کرد و این عمل به مبادرت بیشتری صورت عمل خواهد پذیرفت... شاید که نعمل خواه

و کدر بودن و مات بودن  کندمیو درستی روح نمود  آالیشیبیدرخشش چشم به سان پاکی 

او اکنون و سرعتش...  امیالچشم به موازات گناه و خوگرفتن هرچه بیشتر با این دنیا و 
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شاید در جوانی  نوع...... تعفن، پلیدی، خشم و یا شاید عشق به همدرنوردیدها را آن هایچشم

ید به همین دلیل شا اصالًاو نیز مانند سایر موجودت دیگر به تیر الهی عشق زخمی گشته و 

شاید پس  شاید به آن عشق نرسیده بود... بود...گذاشته اکنون به موجودی پست رو به زوال 

که  هاییزخم، به اشکودکیبه یافته بود...  کورکورانهاز رسیدن به مقصد آن را فقط شهوتی 

گله گوسفند  یکرما و تنهایی مجبور به یورش به که از س روزهاییزده بود و برداشته بود... به 

قرار  اشتولهگوزن رهبر خود را جلوی گوزن مادر و زده بود...  ، دستدوردست اینقطهدر 

و  هادندانلحظات گوزن  یندر اهر چه بود  و آن دو گوزن ساخت... هاگرگداد و پلی مقابل 

صدای  تجاوز به پوست و خون او و آن دو گوزن را داشتند... که قسطِ دیدیمرا  ییهاچنگال

 یرناپذانگیزش. قطرات باران که به پوست این جمع جداییوهمبرق و سپس حضور و رعد 

قبل از نبرد تکمیل  یلرزهپسو شاید خارشی ناخوشایند را در راه ساختن یک  کردیم نفوذ

که در بارش باران و صدای برخورد قطرات که به  هاگرگوار غرش... ترکیب صدای کردیم

ابرهای گریان و زمین که  یفاصلهچرخش زمین و  ،کردیمبرخورد و الی خیس و سرد گل 

 ،رهایی یافته بودند مزدورچند  یهاکتکگویی به تازگی از زیر  ،از کبودیِ خاکستری و نیلی

زدن از  به همدر یک چشم  هاساعت... تمام این لحظات گویی شدیمهر لحظه کمتر و کمتر 

و  قال یافت. لرزش چشمان گرگانتگوزن به مادرش و سپس به گوزن رهبر تولهدیدگان 

 ش ناگهانی چشمانش...درخش

ید به طرف گوزن رهبر سف یگرگ .حلقه زده بودند هاگوزنبه دور  هاگرگ. نبرد آغاز شد..

 یهاشاخبعد گرگ در اثر برخورد با  یالحظهگوزن رهبر سرش را پایین آورد و در  یورش بورد.

گرم، تراوش  یعیمابه دشمنش خیره شد... گوزن رهبر  کنانزوزهخزید و  یاگوشهگوزن به 

خون به آرامی از گوشه و کنار  یهاقطرهشده از بدنش را حس کرد و به کمرش نگاه کرد... 

گوزن مادر بر روی دستانش خم شده و در  .شده و با قطرات باران درآمیخته بودبدنش جاری 

 ..گوزنش که در زیر شکمش در حال جیغ کشیدن بود.تولهقرار گرفته بود و اسارت دو گرگ 

دیگر توانی  دو گرگ چنگال خود را در بدن گوزن مادر فرو برده و در حال دریدن وی بودند

خود را برای تصاحب گوشت تازه آماده کرده  هاگرگ یباًتقرنبرد وجود نداشت و  یادامهبرای 

شد... صدای ریتمیک که ناگهان گرگ سفید بویی حس کرد و سپس بو به صدا ملحق  .بودند..

حس  ،در گل و الی... بوی خون و عرق با ترکیب نای برخاسته از زمین پوسیده فرو رفتن سم

... و کمی بعد فریاد گوزن رهبر به گوزن ندند کرده و دیر به خود جنبیده بودکرا  هاگرگ

 گوزن خالدار ...هاگرگ... و برخورد دو شاخ بزرگ به اشتولهد و عقب کشیدن خومادر برای 

صدای  - هاگوزنخون جاری شده  از بدن  با چرخش سرش دو گرگ را به طرفی پرت کرد.
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میش محو  و در مه غلیظ هوای گرگ لنگانلنگانو گرگ سفید که  - هاگرگزوزه و شیون 

گوزن خالدار که  و بود هخود را به باد صبا دادجای  کمکمشد... باران از شدت خود کاسته و 

و  کشیدیم. گوزن مادر در حال جان دادن بود و به سختی نفس به پیشواز سه گوزن رفت

به دور هم جمع شدند.  هاگوزنحاضر بود.  ینشسر بالگوزنش که با چشمانی اشکالود بر توله

گوزن رهبر با  لیو ،دریده شده بود و خون از تمام بدنش جاری شده بود یسختبهگوزن مادر 

همچنان سرپا ایستاده بود. گوزن خالدار به چشمان گوزن  ،ته بودوجود جراحتی که برداش

در  زدیمموج  هاگوزنکه در چشمان سایر  اییکدرمادر خیره شده بود. آن تیرگی و 

داشت. اشک در چشمانش حلقه زده بود و گویی چشمانش وجود نداشت. حداقل دیگر وجود ن

شدن آن دو  تریکنزد خواستاراز آن حس اسارت پیشین رهایی پیدا کرده بود. گوزن مادر 

 شروع به حرف زدن کرد: کنانزمزمهگوزن شد و 

که مرگ را پیش روی خود  ینکاهم. سپاسگزارماز شما برای نجات جان فرزندم  -

که در نبود من از کودک رنجور من پاسداری  کنمیماز تو ای رهبر قبیله خواهش  بینمیم

 .کنی

زخمی که بر بدنش بر جای  به خاطرگوزن رهبر که گیج و مبهوت مانده بود و همچنین 

و در جواب سخنی برای گفتن نداشت. در  کردیمگوزن نگاه خیره به چشمان ماده ،مانده بود

  .این هنگام بود که گوزن خالدار به میان آمد

را بر عهده دارد و این کار  هاگوزنمسئولیت رهبری تمام  اکنونهمگوزن خالدار: اما او 

 باعث تعدی در مسئولیتش خواهد شد. 

پس از تو ای گوزن خالدار که  ،است یریخط امرگویی. این گوزن مادر: تو درست می

 فرزندم هستم... یدارنگه خواستاراز تو همپای پیشوایت به نبرد پرداختی 

گوزن خالدار سرش را پایین انداخت و از شرم نای سخن گفتن نداشت. گوزن دوباره سر 

ت ولی در همان لحظه کلما ،گوزن زبان جنباندتولهخود را باال آورد و برای قبول نگهداری از 

 یهانالهو  شیون رسیدیمکه به گوش  یکرد و تنها صدای یاراختو سکوت  یدخشکدر دهانش 

 روبهپیش این دیار را ترک گفته بود... گوزن خالدار  هامدتگوزن بود... گوزن مادر توله

گوزن کرد و گفت: در حضور گوزن رهبر و روح مادرت که همچنان در کنار ماست و توله

از تو مراقبت خواهم  امیزندگبه او قول خواهم داد که تا واپسین لحظات  شنودیمصدایم را 

 کرد...

گوزن را در آغوش کشید و وی را از بالین جسد مادرش جدا ساخت و تولهگوزن خالدار 

 به سوی گله حرکت کردند... آرامآرامهر سه گوزن 
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*** 

 

گوزن  یموها تکتکهوای سردی از میان  ها شد...آن گرنظارهبه کناری رفت و کوه  ابرها

 یشهاگوشعبور کرد و قلبش به لرزه افتاد... نوعی سرما، کشمکش و نوعی ترس...  دارخال

که فقط او قادر به  خوردیمدست به گوشش گویی انعکاس صدایی از دور .افتاد به جنبش

به راه افتاد و مدتی بعد  آبیب یدرهمنتهی به  راهشاهکوه به  یدامنهشنیدن آن بود... گله از 

برای  هاگوزنتن از  چنددر زمینی مسطح گله برای فردای رستاخیز به استراحت پرداخت... 

و نوبت  ندددایمکوه باید به نوبت نگهبانی  یدرندهو سایر موجودات  هاگرگ یحملهخطر 

واب عمیقی فرو رفته بعد از این راهپیمایی فرساینده به خ هاگوزنگوزن خالدار بود. سایر 

 ینطنوجودش  در که یالرزهآن صدا و  طورینهمبودند... گوزن خالدار به فکر فردا بود و 

افتاد و موج نورانی که روح نیاکان و ارواح  یشهاصحبتگوزن و توله یادبه انداخته بود. 

... غرق در افکارش بود که دوباره همان صدا، همان لرزه و شدیمداده  نسبتحیوانات به آن 

در  هاگوزننبود...  هاگرگآمد... به اطراف نگاهی انداخت. خبری از  سراغشهمان ترس به 

اقل برای . حدبردر آرامشی نسبی به سر میسکوتی عمیق به خواب رفته بودند و همه چیز د

و دوباره سر جایش قرار گرفت. همچنان در  دیگران... گوزن خالدار چرخی به دور گله زد

این بار صدا کمی  .آن صدا و همان لرزه و تپش قلب طنینبود که دوباره  ورغوطهافکارش 

صدا به راه افتاد... هر  منشأبه دنبال گاه آدوناخ. کمی سعی کرد و رسیدیمبه گوش  ترواضح

ولی گوزن ناگهان گویی طلسم شده باشد به  ،نمودیمچند ترک گله کاری بسیار خطرناک 

 کامالًو لرزه بر اندام گوزن نیز به موازات آن... کمی بعد  شدیم ترواضح کمکمصدا راه افتاد. 

بود... گوزن به غاری بزرگ و تاریک برخورد که نور بسیار ضعیفی  مبرهنش واضح و یصدا برا

حس کرد که صدا چقدر  کمکم... گوزن به درون غار گام برداشت و کردیمدر اعماقش سوسو 

به دیدن  قادرنور بازتاب مهتاب در چشمان موجودی بود که گوزن  منشأبرایش آشناست... 

 آن نبود. 

 !صدا: بر جایت بایست گوزن

 گوزن خالدار: تو کیستی؟

و برای مبارزه به میدان هستی. فردا ت هاگوزنمقدر شده و تو رهبر بعدی  هایشگوییپصدا: 

 .خواهی رفت

و چگونه این پیشگویی را انجام داده و شماها چطور تشخیص دادید کسی چه گوزن: اما 

 هستم؟ یدهبرگزکه من همان نفر 
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تو در نبرد فردا  یاروییروصدا: پیشگویی توسط نیاکان ما انجام شده و همه چیز برای 

 ... یاستمه

گوزن  ینابودشما از قبل برای  .گرگ پیر دروغ نبود یهاحرفگوزن: مهیا؟ خدای من پس 

 رهبر نقشه کشیده بودید...

را به سویش  یشهاگامصدا این بار سکوت کرد و چیزی نگفت و گوزن خالدار صدای  منبع

را. آری او یک گوزن  هاگوزن. سپس گرما و بوی خاص سنگبر  هاسمصدای برخورد  شنید.

 بود و اکنون گوزن خالدار آن صدای آشنا را دریافت.

 ؟سالکهنگوزن خالدار: گوزن 

 .: آری درست فهمیدیسالکهنگوزن 

 گوزن خالدار: اما چطور ممکن است؟ تو که هرگز به امور رهبری گله کاری نداشتی...

و  امکرده: من سالیان سال است که با این شیوه این گله را رهبری سالکهنگوزن 

پیشین همه  یرهبرها... گوزن رهبر و امیدهنگزکه در هیچ نبردی شرکت  هاستسال

ندارند و این گونه است که پس از  یاچارهو جز این  اندبودهاعمال من  و افکار یدستچوب

... دهندیمو در حضور سایرین به زندگی خود ادامه  شوندینمرد طاز سمت خود از قبیله  ازل

ر به کام مرگ فرستاده در پرتگاه همین غا ،اندکردهکه از دستور من تخطی  ییهاگوزنتمامی 

 ...اندشده

تعداد  یمحاصرهدر به ناگه خود را  ،و شک و ترس اسیر شده بودت هبگوزن خالدار که در 

گوزن خالدار را به بیرون غار هدایت کردند و گوزن  داتزیادی چنگ و دندان یافت... آن موجو

همچنان  هاگرگنظاره کرد.  ،کرده بودند احاطهرا  او را که هاگرگ در پس نور باالخرهخالدار 

را خالی دید و خود را در این که گوزن ناگهان جای پای خود او را به عقب هدایت کردند تا 

مجال نفس کشیدن  دارخالکمی خود را عقب کشیدند تا گوزن  هاگرگیافت. پرتگاه  یلبه

 خود را آشکار ساخت و جلو آمد. سالکهنپیدا کند. سپس گوزن 

. یا مثل دوران گذشته عمل خواهی کرد است گیرییمتصموقت  اکنونهم: سالکهنگوزن 

شتافت و در هی واخنقش خود را ایفا خواهی کرد و یا به سوی مرگ  هاگوزنو مانند دیگر 

 نهایت گوزن دیگری جایگزین تو خواهد شد...

... گوزن خالدار سرمای شدیدی ار کردوشرارت یاخندهبه ع روش اشجملهو بعد از اتمام  

... کردیم... و پاهایش به شدت سست شده بود و لرزه بر اندامش چیرگی کردیمرا حس 

 یهارعشهو  هاخندهشد و فقط صدای  ترماتیه مه غلیظ مات و  مانندتصاویر اطرافش  کمکم

در خندان به دور سرش  یهاگرگ... تصویر گوزن و رسیدیمسرش به گوش  به دور هاآن
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به گوش  هاخندههمه چیز رو به سیاهی رنگ باخت... تنها صدای  کمکمال چرخش بود و ح

گوزن توله یهااشک... و سپرده بود را به وی اشتولهناگهان تصویر گوزن مادر که  .رسیدیم

... همه هاخنده آورسرسامو همچنان صدای  که گوزن رهبر برداشته بود... ییهازخمو سپس 

چرخش بود که ناگهان گوزن خالدار چشمان خود را باز کرد و خود ال حچیز گرداگرد هم در 

دیگر که  یهاگوزنرا در همان جایی که در حال نگهبانی بود یافت. از جایش بلند شد و به 

نیز در خواب  هاگوزنو دیگر  سالکهنگوزن  نگاه کرد. بردندیمهنوز در خواب عمیقی به سر 

 یفرداپسدر اثر نگرانی از  هاینا؟ آیا همه دیدیمآیا تمام این مدت خواب  .بردندیمبه سر 

ناگواری که در روز قبل برایشان افتاده بود؟ هنوز گیج و مبهوت مانده  یهااتفاقنبرد بود و یا 

 خیره شده بود... هاگوزنبود و در تشخیص صحت خواب و بیداری مانده بود و کورکورانه به 

از  هاگوزناز میان کوه سربرفراشت.  کمکمنسیم صبحگاهی شروع  به وزیدن کرد و آفتاب 

منتظر اعالن حضور دو گوزن برای نبرد  آبیب یدرهاز  یاگوشهدر مدتی قبل برخاسته و 

در  سروصداهمه گرداگرد هم جمع شده و مشغول صحبت بودند... همهمه و  هاگوزن بودند.

بود و  ابرییمهنمشغول صحبت بود. هوا  اشیکنارو هرکسی با نفر  زدیممیان قبیله موج 

 یتودهاز میان  سالکهنهمه چیز برای اجرای مراسم سالیانه مهیا بود. کمی بعد گوزن 

خود را قرائت  یخطابهبر باالی بلندی حاضر گشت تا  آرامآرامراهش را باز کرد و  هاگوزن

 کند.

و  شویمیمسرانجام مانند هر سال به موعد مراسم نزدیک  هاگوزن: ای سالکهنگوزن 

شما در انجام این مهم نقش خود را ایفا خواهید کرد... مثل هر سال مدتی را به شما  یهمه

خود گوزن مورد نظرتان را برای نبرد با گوزن رهبر انتخاب  انتخابوقت خواهیم داد تا به 

ولی نبرد  ،شوند انتخابممکن است چند گوزن برای نبرد از میان قبیله  ،در این بین و یدکن

 پس به دقت آرای خود را اعالم کنید... تنها با گوزن منتخب صورت خواهد پذیرفت... 

 به خاطربه گوزن رهبر انداخت و جای خود را به او داد... گوزن رهبر  نگاهییمنسپس 

ولی جای بریدگی  ،زدیمکمی لنگ  ،متحمل شده بود هاگرگزخمی که در روز قبل توسط 

همه در رأس برای انتخاب ... کردینمشاید هم کسی به آن توجه  مشخص نبود و چنانآن

جمعیت  الیهیمنتهردند... گوزن خالدار از فرد منتخب به یک صدا گوزن خالدار را احضار ک

خود را نمایان ساخت و با کمی تعلل و سستی به گوزن رهبر نزدیک شد... او که تا دیروز 

 کردیماکنون احساس شرم  ،گوزن و مادرش با گوزن رهبر جنگیده بودتولهپایاپای برای نجات 

نبود و فقط ب غرا هاگوزنو تاب نگاه کردن در چشمان او را نداشت. حتی او خود به رهبری 

آگاه  هاگرگمیدان آمده بود. اما او از زخم گوزن رهبر در نبرد با ه ببه دلیل انتخاب قبیله 
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که شاید اذعان این مسئله در روند مراسم خلل ایجاد  کردیمفکر  طورینابود و پیش خود 

برداشت،  سالکهنولی تا گام اول را برای نزدیک شدن به گوزن  ،بیندازد یقتعوکند و آن را به 

سمش را جلو کشید و مانع حرکت بعدی گوزن خالدار شد. گوزن خالدار اول به  رهبرگوزن 

چشمان گوزن رهبر که  بارش را باال آورد و نگاه کرد و سپس س اششدهسم جلو کشیده 

چنین جدیت، خشونت و  تاکنونمواجه شد.  ،خیره و مستقیم به چشمانش دوخته شده بود

که فقط  یطوربهرا از نزدیک ندیده بود. گوزن رهبر آهسته با تکان دادن سرش  یاستحکام

مانع از به زبان آوردن هرگونه سخنی از سوی گوزن خالدار شد...  ،گوزن خالدار متوجه آن شد

شد... ناگهان گوزن خالدار به گوزن  متوقف یشسر جاگوزن خالدار متعجب و میخکوب بر 

یش به نمایش اتمام آنچه که در غار بر اییهثانچند  فیلم یکخیره شد و مانند  سالکهن

نشست... آری همه چیز حقیقت  اشیشانیپر گذاشته شده بود به یاد آورد و عرق سردی ب

در قبیله چیزی بیش نبود... ولی دلیل  هاگوزنداشت و این نبرد جز برای نمایشی برای سایر 

... گوزن رهبر هم شدینمممانعت گوزن رهبر را که در این بین محکوم به فنا بود را متوجه 

 آبیب یدرهسکوت ادامه داد و با همان سنگینی گذشته از سایرین جدا شد و وارد  بهچنان 

نگاهی خیره گوزن خالدار را برای مبارزه به پایین طلبید... گوزن خالدار نگاهی از سر  باشد و 

حکم شروع  قرائتدر باال منتظر  هاگوزناز سایر  جلوترکه مظلومانه  سالکهنخشم به گوزن 

فریادی از اعماق وجودش که سعی جز بهانداخت... ولی زبانش خشک شده بود و  ،مبارزه بود

 تکتکنگاه کرد و به  هاگوزنچیزی برای ارائه نداشت... به سایر  ،در خفه کردن آن داشت

را پیدا کرد... چشمانی تهی از هر  معنییبسرد و  یهانگاهها چشم دوخت و باز هم همان آن

را فرا گرفته بود و راهی برای فروکش کردن آن نداشت..  یشسراپا... خشم گونه حالت زندگانی

که گویی خود در انتظار مرگ خویش بود  بود گوزن رهبر ،دیدیمپایش  یتنها راهی که جلو

بارش یافته بود که در میان دره و این مبارزه را بهترین راه برای پایان دادن به زندگی خفت

پشت پرده آگاه بود، چرا دست به  اتفاقاتاما اگر او از تمام این  به انتظارش نشسته بود...

دست بودند و گوزن رهبر از هم سالکهنبا گوزن  هاگرگ؟ چرا اگر زدیمچنین کاری زده 

 سابقاً حرفی به میان نیاورد؟ چرا اگر او  ،آن آگاهی داشت دیروز وقتی با آنها مواجه شده بود

وی بود، چرا  ینشاندهدستبود و فقط  یرفتهپذرا  هاگوزنرهبری  سالکهنبه فرمان گوزن 

بود و فقط آیا او هم گوزن خوبی برای نجات آن دو گوزن جان خود را به خطر انداخته بود؟ 

شانده بود؟ گوزن نابودی ک یورطهاین گونه خود را به  سالکهن به اطاعت از فرمان گوزن

فش در میان دره یافت... و گوزن یبود که خود را در کنار حر سؤاالتدر این  غرقخالدار 

 شروع به حرف زدن کرد:  سالکهن
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خود  ،پیشین یهاسالشما خود شاهد خواهید بود در این میدان به مانند  هاگوزنای 

و این بار در پیش چشمانتان تصمیم  ...یداکرده یینتعرهبر خود را انتخاب و برایش جایگزینی 

 خواهد نشست...  ثمربه  شماست که

به تماشا  هاگوزنسپس سر خود را به عالمت آغاز مبارزه پایین آورد و همراه با دیگر 

 ،بود سالکهندره مشغول تماشای گوزن  یلبهرو به  تاکنونکه پرداخت... گوزن خالدار 

گوزن رهبر مواجه شد و برای دفاع از خود سرش را پایین  یهاشاخسرش را پایین آورد و با 

 ،نمودیمشد... اما هنوز دلیل این نبرد را که برایش مضحک  شاخبهشاخآورد و با گوزن رهبر 

و برخورد و تکرار و  گردعقببرخورد کرد و باز  به هم یشانهاشاخ... چندین بار دانستینم

را گره زد و خیلی  یشهاشاخشدند و این بار گوزن رهبر  شاخبهشاخ هاگوزنتکرار... بار دیگر 

 .آهسته مشغول سخنانی شد

من بر این گله به  یتمشده ای گوزن خالدار. تا چندی دیگر  گوزن رهبر: به من گوش فرا

ولی این بار نه مثل گذشته،  ،اتمام خواهد رسید و تو باید ادامه راه را با سایرین رهبری کنی

گذشت من دیر به اشتباه خود پی  هامدت... سالکهناز گوزن  یبردارفرماننه با این ننگ و 

را از شر حکومت  هاگوزن. اکنون تو باید است یکافمن... ولی دیگر  یشینیانپبردم... مانند 

و  سالکهنبا گوزن  یهمکارپیش بر سر  یهاسالاز  هاگرگرهایی دهی...  سالکهنگوزن 

گرفتن چند گوزن در ازای برجای ماندن او بر حکومتش سالیانه تعداد زیادی از در عوض 

و  درندیمشوند  سالکهنرا پنهانی و بدون آن که دیگران متوجه خیانت گوزن  هاگوزن

 سالکهنبه اطاعت از گوزن  هاگرگرهبر که فقط برای دریده نشدن توسط  یهاگوزن

ن امر بود... با وجود یگوزن و مادرش بر همتوله... تالش دیروز من برای نجات آن زندپردایم

ولی او  ،به من بود یالشاممشغول گوشزد کردن  یشهاحرفبا  سالکهناین که گوزن 

که امروز روز آخر من است و دیگر کاری در نهایت از من ساخته نیست... من از  دانستیم

چه تو  ،دانم در نهایت چه من در این نبرد تو را شکست دهمسخنان او در غار باخبرم و می

 پیروز میدان شوی او جان مرا خواهد گرفت... 

 خوردندیموتاب مشغول کشمکش بودند و پیچ  یشانهاشاخدر این حین که دو گوزن با 

و دوباره به سوی از هم جدا شد و به گرداگرد هم مشغول چرخش شدند   یشانهاشاخدوباره 

 .شد و گوزن رهبر لب به سخن گشود یدهتندرهم هاشاخهم هجوم آوردند. باری دیگر 

تا اگر من بر تو فائق آمدم وارد عمل شوند  اندشدهدر پس کوه پنهان  هاگرگگوزن رهبر: 

دوم گوزن  ینقشهاین  ،از میان ببرند هاگوزنساختگی مرا با گروهی از  یهمهمهیک و در 

 است... سالکهن
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 کنم؟  بر آبگوزن خالدار: اما من چگونه باید این دسیسه را نقش 

 .گوزن رهبر: فقط به دنبال من بیا

 یشدر پدر پس دره به باال  را جدا کرد و فاصله گرفت و راه خود را یشهاشاخگوزن رهبر 

 یداپه دیگر ادام یهاگوزنگرفت و گوزن خالدار به دنبالش به راه افتاد... نبرد این بار در میان 

 هاگوزنه گرفتن سایر آن دو و فاصل ییجاجابهسر گرفته شد...  از هاشدن شاخبهشاخو  کرد

مانع آن دو شوند... آن دو در همان حالت مشغول مشاجره بودند درگیری به هنگام که مبادا 

قرار داشت نزدیک شدند...  هاآندر رأس  سالکهنکه گوزن  ییهاگوزن یتودهبه  کمکمو 

به طوری که با هیکلش سدی میان  .قرار داشت سالکهنگوزن رهبر اکنون در جلوی گوزن 

و گوزن خالدار درست کرده بود... بار دیگر گوزن رهبر سرش را به جلو خم  سالکهنگوزن 

 یشهاشاخکرد و باز هم گوزن خالدار برای مقابله به مثل با  یطلبجنگ یشهاشاخکرد و با 

گوزن رهبر سرش را باال  ،شوند یدهتندرهم هاشاخگر بار یولی قبل از این که د ،به پیش رفت

باز  یمجراهادر بدن گوزن رهبر فرو رفت و خون از  بارهیکگوزن خالدار به  یهاشاخآورد و 

گوزن رهبر به عقب کشیده شد  ،شده جاری شد... با یورشی که گوزن خالدار صورت داده بود

با هیکل نداشت  ینینشعقبکه به علت کهولت سن توان  سالکهنو در همین هنگام گوزن 

از ثانیه  یکسردر این هنگام بود که گویی زمین و زمان در گوزن رهبر به عقب کشیده شد... 

 اقاز اعم یاناله خراشگوشو  یبمهمتوقف شد... این گوزن خالدار بود که اکنون صدای 

در حالی که  .و شناور یافت نامتعادلخود را در حالتی  بود، را کر کرده یشهاگوش ،وجودش

خود را در ورای خود ندیده بود  تاکنونخودش را کمی جلوتر در جدال با گوزن رهبر دید... 

رفته بود همچنان در بدن گوزن رهبر فرو  یشهاشاخو از بیرون خود را مالحظه نکرده بود... 

اسیر  قائلهکه پشت این  یسالکهنجاری بود و گوزن  هاآنخون از  متعدد یهاچشمهمانند و 

که همچنان مشغول تماشای  یخالدارپرتگاه فاصله چندانی نداشت... گوزن  یلبهشده بود و تا 

... هیچ چیز سر هاگوزنخود بود کمی فاصله گرفت و به اطراف نگاه کرد. به زمین، آسمان، 

وجود نداشت...  ،جای خودش آن طور که گوزن سالیان سال جهان پیرامونش را نظاره کرده بود

سر آسمان در حال بارش خون گویی در سرتا آلودخون یهارگه. ین به تاریکی گرویده بودزم

 روحییبو زمین خاکستری و از خود نوری نداشت گویی دیگر خورشیدی در آسمان نبود بود 

ایش قرار گرفته بود... و چربی در زیر پاه یاتودهکه هیچ استحکامی از خود نداشت و مانند 

... هاشاخو از  یشانهاسماز  ،یشانهاچشم. از شدیمع طها ساز آنهرچه نور بود ا ...هاگوزن

این گونه به خشکی  هاگوزن پیش برده بود. این که چرا چشم یشهاجواباکنون با تمام 

... دزدیده بود هاآنسی آن را از کنور را از یاد برده بودند و یا شاید  هاآنگرویده و کدر است... 
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برجای مانده بود و هیچ حرکتی از کسی صورت  صدایبو  حرکتیبهمه چیز در جایش 

گوزن  یدوبارهکه موجب رعب و وحشت  خراشگوشو فریاد  ... و باز دوباره آن نالهگرفتینم

 و سرش را به این سو گشتیمخالدار شد... صدا دوباره محو شد و گوزن هراسان در پی آن 

همه چیز  بارهیکچرا به  اصالً؟ گرفتیم تأنش... منبع این صدا از کجا دادیمآن سو تکان  و

در این پهنای  یادهاییفرشده و این گونه  خودیخودب ازگویی در هم آمیخته شده و خود 

و  بازگشتنبرد  یصحنهخود و وی گوزن دوباره به س...؟ شودیمگسترانیده  آورسرسام

آیا  در پس زمان متوقف شده بود نظاره کرد... اکنونهمرا که  یشهاشاخبرخورد  یصحنه

برای تصاحب  سالکهنگوزن  ییسهدسزن رهبر گفته بود همه چیز که گو طورینهم واقعاً

ک وارد شده از ورس و شقدرت بود؟ آیا تمام این لحظات کابوسی دهشتناک در اثر است

که سالیان متمادی مورد اعتماد گوزن خالدار و سایرین  سالکهند بود؟ آیا گوزن نبر یصحنه

 کردندیملی از تجارب وی استفاده کبرای رفع هرگونه مش هاگوزنبود و همه روزه تمامی 

یک شیاد بود؟ گوزن آرزو کرد ای کاش که تمام این حوادث کابوسی بیش نباشد و وقتی از 

 فایدهیبولی  ،باز گردد آبیببه دره  هانگوزخواب بیدار شود همه چیز به روز قبل از رسیدن 

شده  یدهتندرهمزمان  یدر پردهبود.. گوزن گویی مانند این زمان سیاه و تیره که همه چیز 

بود، راه خود را گم کرده و این دیراندیشی و تدبیری که مدتی پیش بر بالینش حاضر گشته 

حالتی ترسناک  بارهیکبه بیشتر باعث گمراهی وی گشته بود...  دو لبهمانند شمشیری  ،بود

مانند تکه سنگی سیاه و موجودی کریه و یا انگل به سان یک بیماری به قلب گوزن خالدار 

داشت  کمکمکرده بود. گویی این سیاهی سلب رسوخ کرده و انجام هر گونه عملی را از وی 

صدای  ... در این هنگام بود که این صدا، شدیمگزین قلبش و جای کردیمبه قلبش رسوخ 

ده و بر گویی در هم آمیخته ش هاملترنج تمامی اعصار و  و ، دردضجهه و و نال خراشگوش

به نوای  آرامآرامتغییر کرد و  کمکم، شروع شد... ولی آن صدا آمدیمسر گوزن دوباره فرود 

آری این صدای کوه بود  .گوزن غریبه نبود یهاگوشگشت.. نوایی که بر بدل  ییصداخوش

گانی از گوزن بود و نه . گوزن که گویی فقط دیدخواندیمگوزن خالدار را فرا  آرامآرامکه 

شاید گوزن نبود و  اصالً. شدیمموجی بود که دیده  فقطبلکه  ،جسم و نه شاخ و سم و چشم

تصوری بود که او از  ،که او گوزن است داشتیمتنهای چیزی که گوزن را بر این تصور وا 

در جهان پیرامونش به دست آورده بود... دیدگان به  هاسال یطحالت جسمانی خود در 

به هوا  شودیممتصل  ابرها یتودهاز زمین کنده شد و آرام آرم مانند بخاری که به  بارهیک

به اطرافش نگاه کرد و چیزی یا  عبور کرد و خود را در نوک قله یافت. ابرهابلند شد و از 
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موجودی به غیر از خود در آن حوالی نیافت. سپس خود را به گوش آسمان سپرد و صدای 

 .قرار داد خطابکوه او را مورد 

. منی که به تو بینشی برای تشخیص خوب از خواندم: ای دیدگان این منم که تو را فرا نوا

 .به تو هدیه کردم اتیلهقبنجات جان  بد، خیر از شر، سیاهی از نور و راهی برای

نور شده و زمین سلب شد؟ چرا آسمان  یدهتندرهمهمه چیز  بارهیکپس چرا به دیدگان: 

که تا  هاگوزنو  کندیمدر پی و چربی و کثافت در زیر پایم قلمداد  ورغوطهبسان غولی 

هم کنون مانند منبع نوری  ،زدندیمو کدر در کنار من قدم  رنگیرهتچندی پیش با چشمانی 

 امیلهقبمن که برای نجات زندگانی ؟ چرا در این لحظه از کنندیماز خود روشنی تراوش 

 از هم گسیخت و توقف کرد؟ بارهیکزمان به  ،دادمیمکاری صورت 

 ،دهییمآوردی و بیم آن داری که آیا کاری که انجام  به دستنوا: به این خاطر که بینشی 

به تو خواهم  اکنونهم... ایگیر افتادهراهی  دوسر نابودی سوق ندهد... تو  یورطهقبیله را به 

امر نیز مانند تو به این  سالکهندچار نشدی و قبل از تو گوزن امر گفت که تو تنها به این 

که به  اییههداو راه خود را گم کرد و از  ،همچنان که بدان واقف هستیولی  ،دست پیدا کرد

او در پایان راه خویش قرار  ینکاهماستفاده کرد و  ءسوخود از آن نفع گشته بود به  اعطاوی 

تو خود گویای  ،دارد... این را بدان که تو یک گوزن هستی همانند او و نه کمتر و نه بیشتر

نوعانت در دست توست و تو همتمامی خود هستی... این را بدان که پس از این سرنوشت 

 گیرییماین تو هستی که راه قبل را پیش  ،پس از آن .را بر عهده خواهی داشت هاآنایت هد

 را به سمت نور هدایت خواهی کرد... اتیلهقببا تشخیص راه، و یا 

و فقط  فقطمن  ،دیدگان: اما این امر از من ساخته نیست. چنانچه خود بدان اذعان کردی

 نخواهم داشت...  بازگشتدیگر توان  ،یک گوزنم و اگر در این راه دچار گمراهی شوم

 هزاران نور از دیدگان دور یفاصلهبه  بارهیک... نوا گویی به نیامدهیچ پاسخی به میان 

هستی بر  راهکورهباز سردرگمی، دوری، دوراهی، درد... دوباره تمام غبار سنگینی  گشته بود...

از عرش  بارهیکدیدگان گوزن فرو ریخته بود و وی خود را غرق در تاریکی یافت... دیدگان به 

که در پشت  سالکهن، گوزن هاگوزنبه فرش نشست و دوباره خود را در میان جمعیت انبوه 

فرورفته در بدنش توسط گوزن خالدار یافت... ناگهان  یهاشاخگوزن رهبر و  آلودخونهیکل 

جلو کشیده شد گویی سوراخی عمیق در دل گوزن خالدار ایجاد شده و دیدگان به شدت به 

شدن بود  تریکنزدبیشتر به سمت گوزن در حال چه دیدگان هر  ...بلعدیمرا به درون خود 

 ... شدیمو بیشتر سنگینی و اسارت جسم بر او استوار 
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چشمان  ،گوزن خالدار که انگار برای چند صدم ثانیه هوشیاری خود را از دست داده باشد

بر بدن گوزن رهبر فرو کرد و او را به عقب حل  ترتمامرا هر چه  یشهاشاخ .خود را برهم زد

بود و  سالکهنبلکه برای نابود ساختن گوزن  ،داد این کار نه برای از بین بردن گوزن رهبر

 هرچه تقال ،دید یفشرا زنجیر در گوشت و پوست و تن حر یشهاشاخناگهان گوزن خالدار 

 پیدا نکرد و هر سه گوزن به اعماق دره سقوط کردند...  یشهاشاخراهی برای جدا ساختن  دکر

*** 

 

مسکن در میان درختان  هوشیبکه چقدر در سیاهی فرو رفته است و  دانستینمهنوز 

دور چشمش  خوردهچروکپوست موهایش تا  یالالبه، هایشیرگمودرد از  ذرهذره...  یدهگز

روی  سرانجامخروج کرد...  یشهاچشماز  دواندوانو  عروج یشهاسم یشکستهاز میان خط 

ولی هم چنان سکوت در آن  ،کردندیمخیره او را نظاره  پیرامونپاهایش ایستاد. درختان 

نبود،  مطمئنانگار که هنوز  ،. پاهایش را تکان دادلرزیدیمبود. کمی  روییادهپحوالی مشغول 

 ،خمودگی هامدت از انگار که پس باالخرهمال خودش هستند... به درختان نگاه کرد و 

زنده بودن گوزن راحت شده صاف ایستادند. گوزن قدم اول را برداشت و به  بابتخیالشان از 

 .نداشت ،این که کجاست و چگونه به اینجا رسیده است حرکت درآمد... هنوز نظری در مورد

که  یامحوطهاز  و در راستای آن گام برداشت...پیش گرفت فقط خطی مستقیم و فرضی را 

عبور کرد و در خط فرضی که از میان درختان  ،درختان در انتظار بیداریش گرد آمده بودند

 رفتیم... همچنان به پیش فشردبر روی زمین را  یشهاگامبه جلو انتخاب کرده بود به جلو 

از دور  نجواکنان یاپرنده... صدای ساختیمآمیخته و آهسته و پیوسته خودش را با طبیعت 

درشت بر تن  و دویدن موجوداتی ریز -برگ درختان و سوسوی باد از میان شاخ -و نزدیک

گوزن  -پهن یهابرگو  هاسرخس یالالبه دزدکی حیوانات درکشیدن سرک  -درختان

الی موهایش البهمانند سوزشی ناگهانی در  هایلتمثهمچنان درحرکت بود و تمام اشکال و 

هوای سرد  یاتوده. تا اینکه کردیماز کنارش عبور  یکروسکوپیمیا موجودی  یاکنهاز نیش 

باز  یامحوطهرا نوازش کرد که این عمر نشان از وجود  یشهاشاخدر پیش رویش صورت و 

به کوهستان خندان رسیده بود یا مسیری که  یبرکهبه ... شاید دادیمرا درکمی جلوتر نشان 

و  شناختیمرا  گذشتیماو درختانی که از مسیر کوهستان و یا برکه  یول ،شدیممنتهی 

نیز متفاوت بود  یشهاگونههمه غریبه بودند... حتی بوی هوا و نوع نوازش آن بر  هادرختاین 

 شکیب. بوی تردید؛ دادیم یجدیدبوی  ،کشیدیمرا بر آن  یشهاسمو حتی زمینی که 

 اشیکنجکاوحس  پس برای همین ،که در سرزمین غریبی مشغول قدم زدن است دانستیم
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به  تریعسرو  ترمحکمرا  یشهاقدمپیش رویش دوچندان شد و  یمحوطهبرای آشکار شدن 

ک داده ورا ش یشهاچشمشد و پوستی که حالت  ترتنگجلو حرکت کرد... مردمک چشمش 

تعجب، ترس، دودلی و تردید باریک شد و کمی  ینشانهبود از تعجب بیشتر باز شد و بعد به 

باز در دل این جنگل غریب چیزی قد برافراشته بود که  یامحوطهرفت. در  تریشپبه جلو 

 ،درخت نبود شکیبولی  ،قدبلندنظیرش را ندیده بود... چوبی بود و مانند درختان  تاکنون

خودش در آن  یرازغبهبود... به اطراف نگاه کرد تا از وجود کسی  آمدهولی از درختان پدید 

حضور نداشت. سپس نگاهی به  آنجاخودش با خودش در  جزبهولی کسی  ،حوالی آگاه شود

هیچ نوری را از آن حاصل نیافت و با خود  تعجبانداخت و با  ،ایان بودنم اکنونهمآسمان که 

؟ از پیدا کردن جوابش استاز الی درختان چه بوده  خجسته ینورهاگفت پس منبع آن 

از  که معطوف به نورهایی کرده بودنبوده. ذهنش را  در کار یسؤال اصالً یگوی .صرف نظر کرد

. نورها از سقف ندشدیم یتهدابیرون بود به  شدهدرون آن بنای چوبی که از درخت ساخته 

... بنای توخالی با سقف بلند و بسیار بودند واره آن بنا آویختهآن بنا آویزان بودند و یا به دی

بودند نشسته بر سر هر میز و  خوردن گوشت برشته شده که گرم ییهاگوزناز  گرم و شلوغ

... رسیدیمیک بار به گوش  یهچند ثانکه هر  نامشخصی منبعاز  اییلهوسو صدای برخورد 

در مسیری که به سوراخی چهارگوش و  هاگوزناز دیگر طویلی صف تتققققق...تتققققق... و 

صدایی که هر چند ثانیه  منبع کردییمقرار داشتند... خوب که دقت  شدیمباریک منتهی 

خودش و یا شاید  یارادهاز آنجا بود. گوزن بدون  رسیدیمریتمیک به گوش  صورتبهیک بار 

 یزانگهراسگویی قلب این مکان  ملحق شد تا علت آن را دریابد...صف به  یاز سر کنجکاو

به طوری که گوزن حس  .از سقف آویزان شده بود در آن مکان قرار داشت ینورهادر  غرق که

و از خود اراده داشت...  کشیدیمماکان چوبی که از درخت ساخته شده بود نفس ک کردیم

 کمکممشغول صرف گوشت بودند...  هاعلفدر آن به جای گیاهان و یا  هاگوزنمکانی که 

و صدای ریتمیک هر لحظه رساتر  رفتیمبه درون سوراخ چهارگوش به پیش  هاگوزنصف 

 ینجااش پرسید: این صف برای چیست؟ شما در ایگوزن روبه گوزن جلوی ...رسیدیمبه گوش 

که پرسیده  یسؤالکجاست؟ اما گوزن جلویی همچنان بدون پاسخ به  ینجاا اصالًو  کنیدیمچه 

گوزن  پیشروی بود... در حال نمنمهنگ با سایرین او هم کردیمخیره به جلو نگاه  ،شده بود

ماند... گوزن که هم متعجب شده بود هم  جوابیبولی باز هم  ،را تکرار کرد سؤالشدوباره 

نگاه کند. گوزن  ،کمی از صف جدا شد تا به گوزنی که همچنان سکوت کرده بود ،عصبی

جلویی همچنان به جلو خیره شده بود و حتی رویش را به طرف گوزن خالدار برنگرداند. 

چشمان گوزن جلویی بود که به  توجه گوزن خالدار را در این هنگام جلب کرد که یزیچ
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.. بود. و یا سنگ سیاه در صورتش گنجانده شده زغالشفاف نبود و مثل دو عدد  وجهیچه

 کرده بودند. ینشانگزرا جای و کدر رنگیاهس شیگویی چشمانش را برداشته بودند و آن دو 

به گوزن پشت سرش نگاهی انداخت و دوباره  ردوباره به جایگاهش در صف برگشت و این با

ولی چیزی که دوباره باعث  مشاهده کرد... ،سیاه را که گویی چشمانش بودند یزائدههمان دو 

همان  .و حصر گوزن پشت سرش با گوزن پیش رویش بود حدیبتعجب گوزن شد شباهت 

حتی همان  مو بر روی تن گوزن جلویی و یشآرادور چشم، همان  یخوردگچروکحالت 

 نهایتیبدر  یانقطهخیره شدن به از پیش پس  هاقرنحالت شاخ و همان نوع نگاه که گویی 

همان حالت باقی مانده بود... گوزن دوباره از صف خارج شد و یک به یک  کدر شده و در

همه به طور مساوی و بدون  .به حیرت درآمد دیدیمو از چیزی که را وارسی کرد  هاگوزن

که سرمیزها مشغول  ییهاگوزنبا همان طرز نگاه. حتی  ،تفاوت مانند همدیگر بودند یاذره

خوردن گوشت کباب شده بودند... گویی همه از یک ماشین خط تولید ساخته شده و بیرون 

در تمامی  عمدتاً... بینشان مشترک بودنکات آمده بودند... و در آخر سکوتی که مانند تمامی 

ولی در این  ،نفر پشت سر تو جای تو را خواهد گرفت ،شوییموقتی از صف خارج  هاصف

دست نخورده  همچناناین طور نبود و هنگامی که گوزن به صف برگشت جای خود را  ،صف

صف به پیش رفت. دیگر چیزی به ورودی  امتداددید و دوباره به جای خود بازگشت و در 

 ی. صدایرسیدیمی ریتمیک به وضوح به گوش اآن صد سوراخ چهارگوش نمانده بود و اکنون

 و به دونیم تقسیم دهدیمهر بار با همان قدرت چیزی را برش  ،مشخص بود اکنونهمکه 

در انتهای این تاریکی سوسو  قرمزرنگ... گوزن سپس وارد سوراخ شد. نوری زرد و کندیم

که توسط  یهابدن. گوزن در امتداد این تاریکی به جلو گام برداشت و تنش به کردیم

سرد  یهابدنمتعدد که به سقف آن سوراخ تاریک متصل شده بود برخورد کرد...  ییهاقالب

که پوست و یا مویی بر تنشان نبود... و در آن تاریکی که فقط با سوسوی ضعیف  جانیبو 

 هابدنمشخص بود که چیزهایی به سرشان متصل است...  ،بودند یترؤسوراخ قابل منتهی در 

که به سمت آن صدا و در آخر نوری که  هاگوزناکثر فضای سوراخ را اشغال کرده و صف 

و بوی نم و زمینی که به خون لخته ...کردندیمها عبور آن یالالبهبه سختی از  کردیمسوسو 

و مقادیری از آن به  آمدیمکش  هاگوزنشده و چسبناکی آغشته شده بود و با هر قدم 

گوزن خالدار به قدری با منبع صدا و نور نزدیک شد  یفاصلهسرانجام  .چسبیدیم یشانهاسم

صدا تنها چند گوزن باقی مانده بود. چیزی مانند دو دست در تاریکی و  منبعکه بین او و 

 باالخرهو  کردن گوشت بود قطعهقطعه مشغولها قرار داشت و با آن که در یکی از آنشیئی 

پس از  هادستگوزن به چیزی که منتظرش بود رسید... هر گوزن به محض رسیدن به آن 
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ناله و شیونی سر خود را خم  یاو قبلی بدون هیچ گونه اعتراض  یهاگوشتاتمام خرد کردن 

سر گوزن را از تنش جدا شی با آن  نمودیمکرده و سپس آن دو چیزی که شبیه دو دست 

کردن آن  قطعهقطعهپوست از تن گوزن کشته شده و بعد  یجداسازو سپس مشغول  کردیم

به یاد نداشت  تاکنون... گوزن خالدار سیدریمو پس از اتمام کار نوبت به گوزن بعدی  شدیم

گویی یک صاعقه تمام روحش را سوزاند... راه گریزی  .مانند آن دیده باشد یآوررعب یاصحنه

 هاگوزنشدنش به محل قطع شدن سر از تن  تریکنزدد فقط موجب کر تقالنداشت و هرچه 

او رسید و گویی تقدیرش را سرانجام کار گوزن جلویی نیز به پایان رسید و نوبت به  بود.

پذیرفته باشد و یا دستی نامرئی او را فرمان دهد و یا چیزی در آن سوراخ تاریک ادراکش را 

که دیگر هیچ حسی در  یاگونهبه ،از بین رفت یشهاترسبه ناگه تمام  از بین برده بود...

سرش را برای وجودش نداشت و نه زبانی برای سخن و نه چشمی برای دیدن. نزدیک شد و 

بعد  شده بود وانهاد و غرو پر خش و  آلودخونتخته چوبی که از پس ضربات قبلی کثیف و 

از این که گوزن تا آن  متأثرافتاد و مابقی به سمت دیگر و اول  یاگوشهد که سرش به دی

 ،بیندیماو به وسیله چشمانش که در جلوی سرش واقع شده همه چیز را  کردیملحظه گمان 

به  ...است پنداشتهیمکه  است یغلطولی اکنون که سرش را دید فهمید که این فقط تصور 

زیرا هرگز  ،ندیده بود تاکنوننگاه کرد و چیز عجیبی را دید که هرگز  یشهاشاخسرش و به 

که در آن مکان  ییهاگوزناو نیز مانند تمامی  یهاچشم ندیده بود. روروبهخود سر خود را از 

 مثل دو .کدر و خاموش بود ولی درخت نبود تیره، ،که از درخت ساخته شده بود یزاسرارآم

دور چشم،  یخوردگچروکو یا سنگ سیاه بدون درخشش و سپس همان حالت  زغالتکه 

پس به راستی اگر  و موج در موهای بافته شده در کل بدنش... هاشاخهمان حالت پیچش در 

 در حالمشغول دیدن بود؟ و با چه چیز اکنون  یزیچپس با چه  ،دیدینم یشهاچشمبا 

 هاگوشتبعدی بر روی تکه چوبی که  یضربهبا خوردن سؤاالتش دیدن ادامه وقایع بود؟ تمام 

جای سم در هدست مانند که ب یزدو چآن  تتتققققق....محو شد.. شدندیمبر رویش به دونیم 

که یکی از آن  اییلهوسبه همان  ،خمیده از آن تراویده بود یشاخهانتها از هر کدام پنج 

گوزن  یاحشاو امعاء شروع به شکافتن شکم و بیرون کشیدن  ،نگه داشته بود نماهادست

پوست را از تنش جدا و با حرکات بعدی تمامی اعضای بدن را به  چند حرکتسپس با  کرد...

این  رنگیمشکمتورم از جلو و  ییهاسمتقسیم کرد.... چیزی شبیه  مجزاچند قسمت 

حداقل نیمی از آن  یاو داشت ) یاراختپنج شاخه را که اکنون گوزن خالدار را در  یهادست

ش یبا آن مشغول نظاره کردن محیط و وقایع پیش رو کردیمبخشی که گوزن تصور  یاو را 

ز رسیدند و یکی از نورهای ضعیف و زرد و قرم منبعبود( را به حرکت در آورده بود. به سمت 
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را باز کرد و نورها شدت بیشتر یافت و گوزن به درون  نورهادر منتهی به پنج شاخه  یهادست

رهانیده شد و گرمای سوزانی را در اطرافش حس کرد... سپس چند ثانیه تاریکی مطلق  هاآن

از سقف و دیوارش آویزان بودند یافت. و  نورهاو دوباره خود را در همان مکان بزرگی که 

نشسته بر سر میز و سایرینی که در صف بودند... گوزن خالدار خود را بر سر میز  یهاگوزن

در این لحظه  وی را برداشته و به دهانش نزدیک کرده بود... هاآندو گوزن دید که یکی از 

احساس ترس، درد،  ،بودکور شده  کلبهگوزن که چندی پیش تمام احساسات و عواطفش 

آمد و گوزنی که اکنون وی را وارد  سراغشآن را سر دهد به  توانستینم، فریادی که شسوز

 او را گاز زد...دهانش کرد و 

*** 

 

. گورکنی گوربهزندهناگفته و  یهادرد دل. از درد فراق. از یمدردهااز  کنمیمزینهار عنوان 

. که تعفن این دنیاست و کندیمنه بدان سان که جسم و یا گنجی را همواره در خاک دفن 

پیوسته این تن پیوسته به گور را زنجیری میان  یشهارگو همایل سرخ گونه در  یالام

را ... چه  یشهاخشمو  دردهاو  هارنج. آری گورکن را کندیمدستان و گورِ گرد و آبی حمل 

... خسته و رنجور از پس کفر خجول میان هاگوزنباد و ندای پیر برکه و فرار  یزوزهباک از 

که  یشانهاچشمکم سو مانند  ینورها... اینک چشم دوخته به هاگوزنگرگ و شاخ  دو چشم

 اندگشتهپیش خاموش  هاقرنو شاید  اندگرفتههم فاصله  از دیدن و نگاه کردن با هافرسنگ

پایان  ینقطهها هنوز به ما تا وجود مکان حقیقی آن یهاچشم یفاصلهو به موازات 

از دردهایش گفت این گورکن پیر که هزاران بار گور کند و کفن پوشاند  دگرباره ...اندیدهنرس

م و خفته از ترس یگلو یادهایفرو هیچ به خاک سپرد. آری من گورکن خیره بسر، گرفته از 

نشتافته است.  امکندهدوش کشیدن این تن که به میان هزاران گور که ه فردایم. دگر نای ب

... دگر توان گفتنش را ندارم... دگر شنومشینمآخر چرا.  نه هنوز. پس راهی در پیش است...

چه کسی این  ... پس چه باید کرد؟...نهمینمو سر به بالین نمور جنگل  رنجمینماز خود 

مرا خواهد شست؟...  یهادستسی در این خلنگزار مرده خونینه تن را خواهد شست؟ چه ک

؟... دوباره بردخود خواهد با ... اینک چه کسی تو را گویمیمگویی که دوباره با خود سخن 

خسور سنگ  یندر ابه بار کشم. این بار چه؟  کشانکشانباید به پا خیزم و این تن وانهاده را 

نبود و نخواهد  وقتیچهخشکیده چه خواهم یافت؟ هنوز مشخص نیست.  یهاچشمدر  مرده،

. این هیچ را و دوباره از نو به یاد فریادهای باد امیافتهبود. آری جواب را مدام در پس افکارم 

از این دریای پوشیده  امگرفتهاین نهان نافرجام تن را... خوش است که  سپردبه خاک خواهم 
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ه ببگذار  خواب روم...ه ببگذار ود از همان دریا سیراب خواهم شد. که خ نیازییبفرط از 

، در هرا درهم تنید هایانوساققطره اشکی که  هایلیونمخواب روم و در این خواب از پس 

به سوزش  آلودخوناز گریسته شدن این قطرات  هر بارسوزناکم را که  یهاچشماعماقش 

 بشویم... ،افتاده است

حس خرگوشی را که از ترس شکارچی درون کُنده درختی  ،به اطرافگاهی نگاه کردن 

از  یانشانهو از سوراخی در درخت، پی نوری در بیرون و یا یک نفس و یا  یدهغلتتوخالی 

... دهدیمبه شخص دست  کندیممنصرف شدن شکارچی از شکارش به این سو و آن سو نگاه 

 مانیافتنیندستچیست؟ خود ما و یا اهداف  یاو چه کسی  زدهفلکشکار و یا همان خرگوش 

که هر  یمانندپازل یاهایرؤو محیط بیرون درخت همان مسیر طی نشده و دور و دراز؟ و یا 

است؟  خبریبپرتاب شده و حتی خود صاحب اثر از طرح کلی پازل  یاگوشهپازل به  یقطعه

جا مانده مورد پسند خواهد بود و یا پس از اتمام پازل ه نقش نهایی ب ،آیا اگر پازل کامل شود

و طرح دیگری را ترسیم خواهیم کرد؟ آیا فقط زمان مسیر طی کرده  تکهتکهدوباره آن را 

است و یا خود پازل )طرح پایانی و تمام شده(؟ در  بخشفرحکه  هاستپازلشده برای چیدن 

را تمام کنیم و چه به دلیل فشار راه و طاقت نیاوردن و یا شانه خالی  ینهایت خود چه پازل

و یا از شوق  کنیمیم آماده ترآسانکردن در زیر فشار... یا دستان خود را برای ساخت پازلی 

؟ سازیمیم... پس از ابتدا چرا پازل را کنیمیمپازل کامل شده شروع به ساخت پازلی جدید 

؟ کنیمیمبه ساخت آن شروع چرا  ،ت نقش پازل را در نهایت عوض کنیمچرا اگر قرار اس اصالً

و پازل بعدی و بعدی و بعدی و... و در آخر چه؟ نفر دیگر راهمان را ادامه خواهد داد؟ و بعد 

 در پایان کار ما به اتمام خواهد رسید و بعد؟!؟!؟!؟!؟!؟  یمارفتهدر آخر مسیری که  یاو نفر بعد؟ 

گسترانیده  هاگوزنو ترسی که در میان گله  ،هراسان در میان هراس جمعیگوزن توله 

شده  ورغوطهو در سردرگمی  جهیدیماز سویی به سوی دیگر  یزانراشکو  تابیبشده بود، 

ولی ترس وی از سایرین بیشتر و  ،رهبر و شده بودبی هاگوزنبود... اکنون او نیز مانند سایر 

چرا که او جدای از نداشتن رهبری  ؛بود کمتر هاگوزنتوان درک و مقاومتش نسبت به دیگر 

دیگر مادری نیز نداشت و گوزن خالدار که در گذر از میان  ،را رهبری کند هاگوزنکه گله 

گرفته بود با دو گوزن دیگر از پرتگاه به پایین سقوط  بر عهدهاو را  یدارنگهمسئولیت  هاگرگ

از آن گوزن نحیف نبود و این امر  یدارنگهحاضر به  یامادهکرده و هیچ  گوزن نر و یا 

 هاگوزن متالطمدر میان دریای  کناننالهگوزن هم چنان توله .کردیم ترشکنندهگوزن را توله

در حال تقال و التماس بود...  است یزیچچه  دانستندینمکه در حال گریز از چیزی که خود 

و گویی مثل سایر  پریدیماز سنگی به سنگ دیگر و از چاهی به بلندی دیگر  دواندوان
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 ناخواسته یکلیهدرشتدر آن لحظه به دنبال چیزی نامرئی در تکاپو بود. گوزن  هاگوزن

پناه  یاگوشهگوزن لرزان در  تولهکرد. پرتاب  یاگوشهگوزن را به  تولهبه او زد و  یاضربه

خارج کرد و در همان حالت که در پشت  هاگوزنپای سایر  گرفت و خود را از زیر دست و

 هاگوزن .پرداخت یشهااشکسنگی خود را پنهان کرده بود در سکوت به ادامه سرازیر شدن 

 یهاپرسهبه  آرامآرامآرام گرفتند و  کمکماز اتفاق پیش آمده، ناگزیر ناگزیر خسته و  کمکم

از هم پاشیده شود و هر گوزنی  بارهیکخود در پای کوه ادامه دادند. این فکر که اگر قبیله به 

زیرا در این صورت  ،را به شدت نگران و مضطرب کرده بود هاگوزن ،راه خود را در پیش گیرد

که از نداشتن رهبر پراکنده شده  هایییلهقبطولی نخواهد کشید که این قبیله مانند سایر 

 هقهقپناه گرفته بود و گوزن زیر سایه همان سنگی که توله نابود و گمراه خواهد شد. ،بودند

 معنییبدر گذر از افکارش به سخنان آن خط نور برخورد. سخنانی که هنوز براش  کردیم

با  زدیمرا رمزگشایی نکرده بود و حدس  هاآنافکارش هنوز  یحالجو در  کردیمجلوه 

د ماند. به ناسراری دست نخورده باقی خواه مانندمصیبت به بار آمده بر سرش همچنان 

ها کجا بودند؟ چرا به کمکش سبز و آبی مواج در هوا و ارواح کهن اندیشد. اکنون آن ینورها

همه توهماتی بیش  هایناکه مادرش راست گفته بود و  کردیمداشت باور  کمکم؟ آمدندینم

چقدر دلش  اکنونافتاد و این که  اشرفته از دستدوباره به یاد مادر  یروارزنجنیستند و 

ده بود و دیگر او را نخواهد دید. و بعد به قولی که گوزن خالدار به مادرش برای ش تنگ شیبرا

کجا بود؟ آیا هنوز زنده بود؟ آیا از سقوط  اکنونهماز وی داده بود. گوزن خالدار...  یدارنگه

اگر گوزن رهبر  شکیبیا گوزن رهبر چطور؟  و سالکهندر برده بود؟ گوزن ه جان سالم ب

 بود که در نبرد برداشته یجراحاتحتی اگر از سقوط جان سالم به در برده باشد در اثر 

گوزن در پشت آن پناه توله.. لختی از خون از پشت سنگی که است. سپردهجان  اکنونهم

گوزن برای جویا شدن از تولهکنجکاوی  ..رشته افکارش را پاره کرد.گرفته بود پدیدار شد و 

 بارهیکبیرون کشد ولی به  سنگتختهدلیل خونی که دیده بود باعث شد خود را از پشت 

ولی طاقت نیاورد و سر خود را به آرامی از  ،ترس بر دلش چیره شد و کمی مکث کرد

طبق آنچه گوزن رهبر گفته بود از مخفیگاه خود بیرون  هاگرگبیرون کشید...  سنگتخته

گوزن در پشت آن کمین کرده تولهکه  یسنگتخته. بودند هاگوزنجسته و در حال قتل عام 

گوزن نقش بر زمین  تولهگوزنی دریده شده کنار سر  یالشهبود با خون نقاشی شد و سپس 

دچار همهمه و جست  رحمشانیبشتابان و دستپاچه این بار از ترس شکارچیان  هاگوزنشد. 

و هر چند  شدندیمبه پایین سرازیر  ینامشخص ینقطهاز  دستهدسته هاگرگ و خیز بودند.

 یشانهادندانو سپس گوزن بعدی را از سر چنگ و  کردندیمنفر به یک گوزن حمله 
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گوزن که از ترس توله ...شدندیمو گاهی در زیر پای چند گوزن هراسان گرفتار  گذراندندیم

این گونه  هاگوزن ،کردیمرهبری  ها راآنبرجا خشکش زده بود اندیشید که اگر گوزنی 

ناگهان  .... حداقل نه به این شکلگرفتینمت صور یعامو  قتلو  کردندینمشتابان عمل 

گوزن خود را عقب کشید و تولهشدند.  سنگتختهمتوجه تحرکی در پشت  هاگرگاز  یاعده

 ...رسیدیمبه پایان  اشیزندگ ،آوردندیماو را به چنگ  هاگرگماند. اگر  حرکتیباز ترس 

نداشت  یاچارهپس  ،شوندیم تریکنزد سنگتختهرا دید که به  هاگرگدر همان حالت سایه 

فاصله  سنگتختهمی از کو حرکت به سمتی دیگر. از جایش بلند شد و خاستن  پاه جز ب

ها فاصله گرفت و شروع به تجمع کردند و او شتابان از آن سنگتختهگرفت. چند گرگ دور 

گوزن همچنان در حال تولهزیاد نبود.  چنانآنگوزن تولهبا  هاگرگ یفاصله دویدن کرد.

 هاگوزن یتودهدویدن روبه پایین دامنه کوه بود کمی مکث کرد و به عقب نگاه کرد. اکنون 

که  ییهاگرگبدل گشتند و  دوردستاز دیدگانش به نقاطی  کمکمرا دید که  هاگرگو 

گوزن دوباره به راه توله. پس شدندیم تریکنزدهمچنان در پی به چنگاوردنش بودند به او 

افتاد و سرعتش را دوچندان کرد و راهی جنگل شد و از میان درختان افتان و خیزان به جلو 

گوزن همچنان سرازیر بود. تولهو اشک  رسیدیمبه گوش  هاگرگ یزوزهصدای پیش رفت... 

سترگ درختی به مانعی دیگر در  ییشهرگوزن به سرعت از درختی به درخت دیگر و از  توله

رش بود ... چیزی نورانی گویی در کنارش با همان سرعت در یحال پشت سر گذاشتن مس

... گوزن همچنان کردیمو از خود نور ساطع  درخشیدیمحال دویدن بود... موجودی که گویی 

 چنداننهخود نگاه کرد. چیزی شبیه گوزنی  کنارگوشهکه شتابان در حال دویدن بود به 

پیچ در پیچ داشت... شاید  یهاشاخمانند خودش  ،با او درکنارش به تاخت بودهمگام نزدیک 

ن شاید روح مادش بود که در ای دچار توهم شده بود... هاگرگاز سر ترس دریده شدن توسط 

گوزنش آمده بود. شاید گوزنی دیگر بود که مانند خودش از تولهبرای کمک به  بغرنجلحظات 

گوزن به جلو نگاه کرد و از مانعی دیگر تولهگریخته و به جنگل پناه آورده بود...  هاگرگدست 

ولی دیگر چیزی ندید.  ،عبور کرد و دوباره سرش را به سمت چیزی که دیده بود چرخاند

هرگز چیزی نبوده شاید فقط همان گوزنی دیگر بوده و پس از عبور از چند درخت شاید 

از سرعتش کاست و  زناننفسنفسگوزن  توله مسیرش را به سمتی دیگر تغییر داده بود...

کرده  نظراو را گم کرده و یا از فکر شکارش صرف  هاگرگبه احتمال زیاد  .آرام گرفت کمکم

-تولهاین  هاگرگقدرتمندتر و جنگندگی  عضالتچرا که با وجود  است... یزانگحزن ...بودند

خود و  عطشبرای رفع  هاگرگچرا که  ،گوزن بود که در این تعقیب و گریز پیروز شده بود

 گوزن برای نجات جانش...تولهو  دوندیمدریدن و در نهایت برای سیر کردن شکمشان 
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شنوندگان تنها  کار سختی است... بردیمگوزن در چه حالتی به سر تولهفهمیدن این که اکنون 

از برای پنهان  یشهاگونهدرختان جنگل بودند و گویی دستمالی بر روی  هایشیهگرصدای 

همه  گرنظارهپهنای آن  چیزی که در یاو برابر آسمان بودند کردن آن از رسوا نشدنش در 

. زانوانش را در زیر شکمش جمع کرده بود و خیره به همچنان سکوت کرده بود و چیز بود

چیزی  اکنونهمآری. شاید  نامرئی به حالت خنثی درآمده بود... یانقطهجلویش به  یمنظره

. حس زخمی عمیق که کردینمبه اسم احساس در وجودش خشکیده بود و به هیچ چیز فکر 

انگار بدنش را از وسط به دونیم کرده بود و پرده سیاهی که خودش را از هر چیز و جانور 

 واقعاًبه طوری که انگار  .رنگش پوشانیده بودیاقهوهپنهان کرده بود بر پوست و موی  یازنده

کوه خود را به دست  یدامنهکه ای کاش همان جا در  کردیم. شاید به این فکر وجود نداشت

تا این که این گونه  شدیم اشینابودسپرده بود. بدین وسیله زمانی کمتری صرف  هاگرگ

 نمودیمراک این خاکی که اکنون برایش نفرین شده ودر دل طبیعت محو شود و خ ذرهذره

 ..شود.

*** 

 

، نحس، با عمر بدصداهمه چیز کالغ است. سیاه،  روزهاکالغ کیست یا چیست؟ کالغ، این 

؟ شناسندیمهمه کالغ را با این صفات  تاکنونطوالنی. اما چه اتفاقی افتاد که سالیان دراز 

همه کالغ  روزها؟ این کندیمترسناک کالغ حکم وجود خبری بد را ایفا  هاییلمفچرا در 

 ...کنندیمهستند و از کالغ فرار 

آشنا و نسیم قارقار... همان رطوبت، همان  بوی آشنایی به مشامش خورد... صدای کالغ...

... اکنون دوباره آن یدگیو پوسبوی تعفن  همان صدای سکوت پراکنده شده در فضا...

. همان سمفونی که هرگز نفهمیده بود خوب کردیمآشنایی را در اطرافش حس  چهارچوب

مجموع از  ارد... درولی بدان عادت د ،است یا بد و یا دوستش دارد یا از آن گریزان بوده است

از آن رهایی جسته بود سخت  اکنونهمو  گشته یراسدر کابوسی دهشتناک ناخودآگاه این که 

به طریقی که در همان حالت و قبل از بلند شدن از جایش به محیط و  گشت... خاطرآسوده

بود افتادن در حال فرود  اییشکستگدرختان و صدای آب خروشانی که در همان حوالی از 

به سر و صورت و پوست کشیده شده بر روی  یزتنوک ءشیسالم کرد... و ضربه زدن چند 

ها از رویش به سوی آن یدنپر کشزدن چند موجود و  بالبال کوفتگی و درد... ...یشهادنده

ولی مشخص بود گردابی سیاه از  ،را نداشت یشهاچشمآسمان... هنوز قدرت باز کردن 

 یمتغنکه با وجود خوی شکار، او نیز فرصت را  یسیاه در حال پرواز و... صدای عقاب یهاکالغ
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این بوی تعفن را  منبعاکنون  ...کردیمپهن شده سهمی را طلب  یسفرهشمرده و در این 

سر  یچنینینا یولولههذا موجودی در نزدیکی گوزن جان سپرده بود و لیع دریافته بود...

را از هم  یشهاپلکداد و سپس عضالتش گرفته بود... از جایش برخاست و کش و قوسی به 

باز کرد... همه چیز سیاه بود... و دوباره پلک زد و دوباره و دوباره... و همچنان سیاهی مطلقی 

چیزی را  یشهاچشمیعنی  ،که او و سپس افکارش را احاطه کرد... گوزن کور شده بود

گیر کرد و  یزیچآن سو جست و خیز کرد و ناگهان پایش به  و راسان به این سو. هدیدینم

بیشتر دیده  ،از آن چیزی که انتظارش را داشت تاکنون سکندری خورد و روی زمین افتاد...

، دیدگانش به سیاهی کشیده شده کردیمبود و خواهان آن نبود و اکنون که تمنای دیدن 

توجه گوزن را به خود جلب کرد. او کالغی بود که بر باالی سرش صدایی از باالی سرش  بود.

 در حال بال زدن بود...

 یکاغذهاجای نوشتن با رنگ سفید بر روی ه که چرا ما ب یاکردهبه این فکر  تاکنونکالغ: 

برای گوزن خالدار اتفاق  اکنونهم؟ )چیزی که کنیمیماز برعکس آن استفاده  یقاًدقسیاه 

سیاه همه تمرکز چشم را به خود معطوف  یاصفحهسفید که در  یالکهافتاده بود و مانند 

 که همه چیز در آن از دیدگانش غیبت کرده بود.( دیدیمخود را در صفحه سیاهی  ،کند

د بر که چیز سفی کندینمدیگر فرقی  ،بینمیمگوزن کور: اکنون که من همه چیز را سیاه 

من است. تو  سؤال... ولی چیز دیگری اکنون مورد افتدیملعکس آن اتفاق اروی سیاهی و یا ب

 این که گفتی یعنی چه... دانمینمگفتی نوشتن... من 

لعکس اکالغ: تنها باید کالغ باشی تا معنای سیاهی بر روی سفیدی و یا به قول خودت ب

باید عمر یک کالغ را در میان موجودات جنگل داشته باشی تا  طورینهمآن را درک کنی و 

 و یا این که نوشتن چیست را بفهمی... نوشتنمفهوم 

 خواستارمشغول ضربه زدن و دریدن من بودید و  یتانمنقارهاگوزن: چرا تا دقایقی پیش، با 

 ؟یاشدهصحبت جویدن گوشت تن من بودید و االن با من هم

کالغ: این تصور غلط توست ای گوزن... ما فقط مشغول بیدار کردن تو از خواب بودیم تا 

بپیوندی... در این  هاکرمطبیعت نشوی و به میهمانی  یطعمهدیگر  یجنازهمبادا مانند دو 

 حفظ کردیم... یزیهر چاز گزند  تو رامدت تنها ما بودیم که 

 بودن هستید...  بدشگونترس و وحشت و مل اهمیشه ح هاکالغگوزن کور: اما شما 

؟ و در آخر چون در مقایسه با عقاب قارقارمانرنگ سیاه پرهایمان؟ صدای  یلدلکالغ: به 

؟ دوست کنیمیمو پرندگانی با پرهای رنگارنگ زشت به نظر دیگران جلوه  بلبلو یا طاووس و 

م ااز موجوداتی که من در طی دویست و اندی زندگانی شمارییبمن اگر تو نیز مانند 
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بیش برایت نتوانم خورد... این که ما چرا این گونه هستیم را  یتأسفظاهراندیش هستی، 

ندیش که اگر ا... بیکنندیم... یا این که چرا سایر موجودات این گونه به ما نگاه دانمینم

و  کردندیمرا جایگزین رنگ سیاه  یاقهوهرنگ  یاو  یشانهاشاخرا برای پیچش  هاگوزن

... از کوری تو خوشحال بردییموضعیتی بسر  در چهاکنون تو  افکندندیمترسی در دل 

به این روز انداخته باشد... شایدم دلیل  تو راولی شاید این نظراندیشی توست که  ،نیستم

 دیگری داشته است... 

ها خجالت و موجودیت آن هاکالغگوزن کور که در آن حال از طرز تفکر خود نسبت به 

شاید  کالغ... ای خواهمیمکردنم از تو عذر  اظهارنظر گونهیناپاسخ داد: بابت  ،زده شده بود

ولی مانند حرفی که  باشم... ینظاهربو  نظرکوتههمان طور که تو گفتی من مانند سایرین 

را درک کنی... من نیز  یزهاییچبه من گفتی فقط باید یک کالغ باشی تا  چند لحظه پیش

ببینی... همچنان که خود نیز هنوز  ها راگویم که تنها باید کور باشی تا خیلی از چیزبه تو می

 ... برمیمسر ه آن ببحران در 

سوسوکنان از نور باید همرنگ  یانقطهبرای دیدن  واقعاًگوزن.  پذیرمیمکالغ: این حرف را 

 تاریکی شوی... 

 ؟کنندیمچرا شما را این گونه بیان هذا علیگوزن کور: 

 سؤالتآوردن جوابی برای  به دستدر این لحظات به دنبال  واقعاًکالغ: در این که آیا 

چرا که  به دنبال جوابی برای این پرسش نبوده و نخواهد بود... کسیچههستی شک دارم... 

 اما داستانی در این بین هست... از بنیان غلط است. سؤالاین 

خیره شد و  یانقطهدرختی در همان نزدیکی نشسته بود به  یشاخهکالغ که اکنون بر 

گویی جسمش را بر روی همان شاخه جا گذاشت و روحش به سرزمین دیگری به پرواز 

به حرف زدن کرد... انگار  شروعدرآمد... در همین حالت بود که منقارش به حرکت درآمد و 

 که دنیا از چشمان سیاه کالغ عبور کرد و دنیا، به دنیای درون کالغ بدل گشت:

 ،بودند و روزی در آن داستان رنگیبت و کل زمین در ابتدا همه گویی در داستان حیوانا

ها را در راه رستگاری رهنمود سازد و چون لباسی فاخر خدا به  شکل پیر دانا درآمد تا آن

کدام  بر تن داشت حیوانات آن را بدیدند خواستار آن شدند تا هر هارنگمشتمل از تمام 

.. یدندبرگزهر کدام به دلخواه رنگی را  ،ها را به صف کردهآن... وی ینندبرگزرنگی را بر تن خود 

خسته شد. ولی هنوز تمامی  ،دهی پیر دانا که در قالب جسمانی بدل گشته بوددر طول رنگ

به پایان رسید و فقط یک حیوان مانده  صفنشده بودند تا این که سرانجام  ینرنگحیوانات 

 همشخص نیست که آیا کالغ پایش به جام ینجاادر  نام کالغ. کالغ به پیش آمد و...ه بود ب
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 یالحظهپیر از خستگی  یاو بلند پیر دانا گیر کرد و در جام حاوی رنگ سیاه فرو رفت 

هم تنید و سپس بر روی تن  همه در ،برخورد کرد هارنگچشمانش برهم رفت و پایش به 

سیاهی در ابتدا وجود نداشته  شودیمکه گفته  طوریناکالغ به رنگ سیاه تبدیل گشت... چون 

 ناگهان پدیدار گشته است...  ،است

 گوزن کور: عجب داستان عجیبی!!!

)با این که  دارد انشاز داستان تو؟ )و بعد حالتی که گویی لبخندی بر لب تریبعجکالغ: 

لب نداشت( بر صورتش نمایان شد... این فقط یک داستان بود دوست من نه کمتر نه 

 ...امیدهشنندارم که کی، کجا و از چه کسی این داستان را  یادبه بیشتر...حتی خودم هم 

 دانی؟گوزن کور: تو از داستان من چه می

 کالغ: همه چیز را...

 ...یاکردهمرا مالقات  نوناکهمگوزن کور: اما چگونه؟ تو که 

 اکنونهمو  کنمیمکالغ: من کالغم این را فراموش نکن دوست من... من سیصد سال عمر 

 ...دانمیمو خیلی بیشتر داستان تو و زندگی تو از خودت  برمیمسر ه سوم آن ب یسدهدر 

پدیدار گشت...( اکنون تو از خواب  اشچهره)سپس دوباره همان سیمای لبخندگونه بر 

 و باید راهی سفرت شوی...  یابرخاسته

 نوعانش نگاهی انداخت به پرواز در آمد...به همناگهان و 

 گوزن کور: اما به کجا؟ چگونه؟ من که چشمی ندارم تا با آن مسیر خود را پیدا کنم...

 نداری...  یتهاچشمکرد: تو برای دیدن نیازی به  زمزمه شدیمکالغ همچنان که دورتر 

از  کمکمتبدیل شدند و  یانقطهسیاه در هوا به  یتوده یادستهمانند  هاکالغو سپس 

 سپس به سکوت پیوست...   ،شد و کمترنظر ناپدید گشتند... صدایشان کم 

گوزن اکنون خویشتن و محیط اطرافش را پیچ خورده درهم، مانند دم و بازدم هوایی از 

 ولی گویی هزاران بار ،که هرگز آن را ندیده و رنگ و بویی نداشت کردیمدهان بسته حس 

 .، لمس کرده و بلعیده بود... با لرزشی که تمام بدنش را فرا گرفته بودبوییدهه آن را است ک

با چیزی که او را نقش بر زمین کرده  اشپوزهدر همان حالت کمی خود را به جلو کشید و با 

و از  کردینمکرد. گوزنی بود که دیگر حرکت  استشمامتماس برقرار کرد و بوی آن را  ،بود

جان سپرده است. گوزن  است یمدتمشخص بود  ،کردیمدمای بدن و بویی که از خود ساطع 

و این بار  برخاستهراسان از جایش  ،ون در این سیاهی محض گرفتار شده بودخالدار که اکن

تر موجود دیگری نیز نقش بر طرفآنرا برداشت. کمی  یشهاقدمآهسته و شمرده شمرده 

مشخص شد او نیز یک گوزن است. گوزن خالدار اجساد گوزن  یترؤزمین شده بود که پس از 
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را شناخت و سخت در هم فرو رفت و اشک از چشمان نابینایش جاری  سالکهنرهبر و گوزن 

خوشحال شد. چرا  ،سیاهی که به دور چشمانش تاب خورده بود یپردهشد و کمی از غم این 

... شاید او نیز تاب دیدن باالجباررا تماشا کند. حتی  یزانگرقت یصحنهاین  توانستینمکه 

ولی فقط تعداد کمی تاب  ،خواهان دریافت حقیقت هستندحقیقت را نداشت. اکثر موجودات، 

مهمی در این بین نبود که گوزن  یمسئلهدر حقیقت  تحمل پس دادن تاوان آن را دارند...

تجسم  ،ولی در هر حال فقط غمگین و ناامید شده بود... توان دیدن آن را نداشته باشد.

بیرون زده از تن آن دو گوزنِ  یهادندهدریای خون بیرون جهیده از  و در لختهقطور  یهاکرم

بود... هر چند که تا چندی پیش در تکاپو و ستیز با  آوردلهرهشدت برایش ه ، بیدهدرشکم

با آن دو در یک گله زندگی کرده  هاسالولی او  ،بود برخاستهها ها و یا حداقل یکی از آنآن

برف و باران، زمستان و پاییزهای زیادی را با هم سپری کرده  ،یرینو شبود و خاطرات تلخ 

بودند... سپس تمام وقایعی که اتفاق افتاده بود را مرور کرد. غمی سنگین در دلش حس 

و  سپردیمکه دل  اشیزندگبه هر گوشه از خاطرات  ،زدیمچرا که به هر دری  ،کردیم

نوعانش نیکی کرده و سود هیچ کار خطایی از وی سر نزده بود و مستتر به هم ،زدیمچنگ 

را از چنگ ظلم و ستم گوزن  هاگوزنو در آخر  ولو به قیمت ضرر کردن خودش... ،رسانده بود

 متوسلبه چه چیز و به چه کس  دانستینمرهانیده بود. اکنون  هایشیرنگنو  سالکهن

ولی در  بود، اشگلهو یا قتلی که هرچند مصلح به سود  یگشتگگمشود. برای درد کوری و یا 

. آیا نگهبان جنگل کردیمهر صورت قتلی مرتکب شده و عذابی را در تمامی وجودش حس 

اکنون  ،کردندیمآسمان نهاده و دعا  سر بهاز وی  ییمددجوبرای  هاگوزنکه سالیان دراز 

گوش جنگل  اکنونهمکه  یادهایشفرو به  رسیدیم؟ آیا کسی به دادش شنیدیمسخنانش را 

 افت؟ ... یرا کر کرده بود پاسخی می

را  یزیرخاکو گرد و  کشیدیمرا به زمین  یشهاسمو  ترسیدیمگوزن از حرکت کردن 

. باید در این وضعیت کسی را برای راهنمایی و پیدا کردن راه انتخاب کردیمزیر پایش ایجاد 

را که در پیش چشم  سالکهنو گوزن  هاگوزنآیا اکنون که رهبر قبلی  دانستینمو  کردیم

با  ،و او را دوست داشتند را نابود کرده بود کردندیم، همه از او به نیکی یاد هاگوزنسایر 

ولی اکنون  ،کنندطرد دیدن او چه واکنشی نشان خواهند داد... ممکن بود که او را از قبیله 

ها را رهبری و هدف، رهبری نداشتند تا در نیکی و بدی و خطر و یا آسایش آنها بی مسیر آن

کور شده و حتی با پیدا کردن  اکنونهمها تصمیم بگیرد و حال آن که او کند و به جای آن

 یرهبرولی دیگر قدرت  ،کردندیمرهبر قلمداد  ینکاهم، هرچند که او را اشیلهقب یدوباره

رد که ای کبا پرده سیاهی که به دور چشمانش کشیده شده بود نداشت... در دل آرزو می



  عنوان کتاب 58

کاش او هم همراه با اجسادی که در کنارش پیدا کرده بود، جان خود را از دست داده بود و 

... گوزن کمی حرکت کرد و ناگهان گویی که روحش کردینماین ننگ و خفت را استشمام 

حرکت کردن نداشت. گوزن که  جزبه یاچارهبه حالت تهوع درآمد... از دهانش جسته باشد 

شوند )حتی خرد، له و یا محو می یشهاگامهمیشه بدون در نظر گرفتن چیزهای که در زیر 

( به شوندیمکه پس از آمدن بر روی سطح زمین مه قلمداد  ابرهاجدا شده از  یاتکههوا و یا 

و چه در خشکی تهدیدش  آباز این که گزندی چه در  مطمئنو  پرداختیمخیز  جست و

 اکنونهماما  ،دادیمو به راه خود ادامه  کشیدیمبه زیر  یشهاسمهمه چیز را زیر  ،کندینم

و خیلی  گرفتیمقرار  یشهاسمبلند در زیر  یاتپهسنگی و یا حتی ریگی به مانند حتی خرده

قرار  هاییگراز شن و ماسه و  یاتکهگویی که برای هر  ،نهادیمها گام بر روی آن ترآرام

... شاید گذاردیمشخصیتی قائل شده باشد و بر ایشان احترام  یشهاسمگرفته در مسیر زیر 

از هستی حتی یک ریزه سنگ نیز دارای شخصیت  یاذرههر تکه و  ،بود طورینهمهم  واقعاً

برای خود باشد و گوزن پس از کوری این را دریافته بود... اکنون در آن سیاهی  مجزاو عقلی 

که گویی حتی هوا و اتمسفر پیرامونش  کردیممطلق همه چیز در غیبت طوری برای او جلوه 

برایش محیط و یا وجود خودش در آن را  چنانآندوخته شده در هم و  است یپازل ذرهذره

به حالت تهوع درآمد... شاید اگر کسی  سردردپیچیده کرده بود که دوباره باز از سرگیجه و 

کور حتمی در اثر غذای  یچارهبکه  کردیمفکر  با خود کردیم یترؤ نزاراو را در آن حال 

شاید  یاو ده است... سنگینی که چندی پیش در مزاجش سنگینی کرده دچار این حالت ش

 تأسفو یا از سر  کردیمدیدن تهوع گوزنی کور و کور بودن و تهوعش حالت ترحمی ایجاد 

ای گوزن کور آیا نیازی به کمک نداری؟ ...  پرسیدیمو بعد  دادیمبه حالش سرش را تکان 

در هر حال کسی آنجا نبود که از حاالت درونی و یا برونی گوزن آگاهی داشته باشد و گوزن 

... گوزن کمی حس سرما کردیمبه جلو حرکت  آرامآرامسیاه  یصفحههمچنان تنها در آن 

نور  واقعاًانگار که نبود نور در دیدگانش این حالت را به مغزش ساطع کرده بود که  کردیم

نیست و با وجود نبودن نور گرما هم نخواهد بود و سردش شده بود و یا شاید فقط ضعف 

که بعد از آن همه کشمکش و درگیری و سقوط ناگهانی چیزی نخورده  یراستبهکرده بود... 

در کنار اجساد به خواب  هوشیبکه  است یمدتچه  دانستینمهنوز  بود و ضعف کرده بود...

بود... شاید خود این را حس  سؤالش یها روح از تن نگسترانیده برارفته و اینکه مانند آن

که کوری چند برابر در  شدیمولی در غمی ناملموس گرفتار بود و این غم باعث  ،کردینم

مرحله به مرحله  توانستیمپس افکارش جلوه کند و انگار که این سیاهی نیز در خود سیاهی 

 ...آوردیم ارمغاناین غم نامحسوس در دلش این مراحل را بیشتر برایش به  .ارتقا پیدا کند
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برخورد  یاچاله یاو تکه سنگی  یاو در تردید از این که به درختی  ناکجاآبادهمچنان در راه به 

بی آنکه به  یا و کردیمتوقف ناخودآگاه یک بار  یهچند ثانهر  ،کند و نقش بر زمین شود

او را به اتفاقات قبل از سقوط  یروارزنج. کوریِ افکارش خوردیممانعی برخورد کند سکندری 

 یاهالهبسی امید است و گوزن در خاطراتش به دنبال  یدینااممانند مثالی که در  وصل کرد...

 از نور در گردش بود. هر چند که ممکن است این مَثَل در اصل معنای دیگری داشته باشد...

بر جای  یشهاشاخخونی که بر  یدهخشکو  هالکهفرو رفته در تن گوزن رهبر و  یهاشاخبه 

 یهاسوراخکه از  دیدیم... خون را کردیمحس  ترینسنگها را مانده بود و اکنون وجود آن

و در  چکیدیمبر زمین  یشهاشاخپیچش  یالالبهبدن آن گوزن بیرون جسته و آهسته از 

و سوراخ شده چشمان غرق از ترس گوزن رهبر را که اسیر شده و  آلودخونپشت آن هیکل 

به پایان رسیده  اشیزندگطراح آن بوده با همان طرح نیز  هاسالدر این پیکاری که خود 

ولی او پس از نابود کردن تعداد متمادی گوزن دارد، اول از همه در ته چاه قرار  کنچاه بود...

در آخر به ته چاه فرو رفته بود... تمام این تصاویر و خاطرات انگار که چندین برابر از حالت 

دست پیدا کرد. او در  معمولی در افکارش در حال بازنمایی بود... و ناگهان به چیزی عجیب

 یادبه آری او  آن لحظات چند ثانیه چشمانش سیاه شده بود و چیزی را به خاطر نداشت...

سوانح را دیده  یهمهنداشت که از برون جسم خود، خود را نظاره کرده و با دیدی دگرگون 

هم هرچند  قبالً او فهمید پس  به آسمان رفته و... بالسبکو بعد مانند یک قطعه پَرِ نازک و 

)هرچند که  برای چند ثانیه دچار کوری شده است... ناگهان سردری عجیب و سرگیجه

آن وقایع را در چند صدم  یهمه بارهیککرد و به  احاطهچشمانش قادر به دیدن نبود( او را 

که در آن آسمان سیاه و دود  یآلودخوننارنجی، سرخابی و  یهارگهثانیه از سر گذراند... 

ی گوشت و پوست بود ابیرون جسته و گویی آسمان دار ابرهاشده از میان  یرگونیقگرفته و 

و زمینی که دیگر سفت نبود و مانند هیکل موجودی گوشتالو از پی و چربی ساخته شده و 

سیاه بودند  کامالً از سایه و تاریکی قرار داشتند و یاهالهکه خود در  هاگوزننرم بود. و سپس 

گویی که در آن منظره، با  ،سیاه بود یکدست کامالًو مو و پوست تنشان  هاسمو  هاشاخو 

از مقوایی سیاه با قیچی بریده شده و  هاگوزنو شاید ترسناک  یرطبیعیغرنگ و لعابی شاید 

 شدیمع طسا هاو دهانشان که نور از آن هاچشمدر آن منظره گنجانده شده بودند و در آخر 

 کردیمدر آن نگاه این طور حس  خوانیمشیمو شاید گوزن خالدار که از این پس گوزن کور 

ها و دهان آن هاچشماز  اشیخروجو  هاگوزنکه انگار تمام منابع نور هستی از درون بدن 

 هاستسالو انگار که  نمودیمکه در حالت طبیعی عاری از درخشش  ییهاچشمبود... 

دردناک در  یحفرهاشک چشمانشان خشکیده بود... و در آخر یک نقطه گودی و یا  یچشمه
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که انگار هوا و روح و ماهیت گوزن و محیط اطراف را مانند یک هواکش  یاحفره .وجودش..

سوزش و درد جان روح گوزن است...بلعیدن  در حالو  کشدیمدرون در تاریکی به  نهایتیب

اشک و آه کار دیگری از گوزن ساخته نبود... ناگهان  جزبهرا و رنج بزرگی که از پی آن 

)منظور از چشم پوست کشیده شده بر روی چشم است( همچنان  چشمانش را باز کرد.

حس  اشینهسدر  ترتمامآن رنج را هر چه  آن حفره را... بود. ولی این بار آن درد را... یسیاه

وجودش  ییشهرقلبش را شکافته است و تا  یزتنوکدرخت  یتنهیک و حس این که  کردیم

و بی دیدنی مدام  کشیدیمنفس  بریدهیدهبرپیشروی کرده، باعث شد دوباره به تهوع بیفتد... 

 گرنظاره... ناگهان گردن و سرش را رو به آسمان باال آورد... گویی چیزی در آن سو زدیمپلک 

ولی حتم داشت که در این لحظه چیزی  ،آن چیست دانستینمگوزن کور و تنها بود... گوزن 

مانند یک دوربین و یا  ...افزودمیرا  اشینهس یِحفرهاوست... و این دردِ  یمشاهده در حال

در دستان نامرئیِ آسمان که اکنون بر روی گوزن کور متمرکز شده بود... این حالت  ینیبذره

تاخت کنان در  ،باقی مانده بود یشهاعضلهباعث شد تا گوزن ناگهان با هرچقدر قدرت در 

 دانستینمبدارد... گوزن که  مصونپناه جنگل خود را زیر شاخ برگ درختان از نظر آن نگاه 

از دست آن حسی که داشت، حسی که نگاهی در جستجویش است در آیا در پوشش جنگل 

و هرلحظه ممکن است نقش  بیندینمبدون توجه کردن به این که چیزی را  ،امان است یا نه

خالی شود و یا ناگهان درختی سد راهش شود و با آن برخورد  یشهاسمزیر  یاو بر زمین شود 

ترس موجب شده بود تا کوریش را فراموش کند؛ گویی  کند به سرعت در حرکت بود...

خود را در سایگان شاخ و برگ درختان پنهان  کردیمکه از دید چیزی که حس  یالحظه

ولی همچنان همراهش بود و برایش ناراحتی  .یافتیم، درد و سوزش آن حفره کاهش کردیم

داشت... از کار افتادگیِ یک عضو، آن هم عضو مهمی مثل چشم که مسئولیت دیدن  همراهبه 

را به  دارد )البته بر این فرض که بپذیریم این چشم است که دیدگان ما بر عهدهرا  حواسو 

 ...دهدیمگویی شخصیت و موجودیت یک موجود را تغییر  ؛(کندیمدنیای بیرون باز  یرو

و یا  کنندیمحس  آن راچیزی  یترؤمواره قبل از برخورد و یا گوزن و یا سایر موجودات ه

ولی گوزن که بعد از کور شدنش  ،کنندیمآن را استشمام و یا گرما و یا سرمای آن را دریافت 

را  یشهاسم ،از دست داده بود و بدون این که متوجه شود نیز انگار که حواس دیگر خود را

ترس به  یرتأثاین است  ...دادیمبه دویدن ادامه  دواندواندر آب  لختهلختهوارد آب کرد 

است... گوزن بدون توجه به این که  یبمانتعقهنگامی که چیزی و یا موجودی دیگر در 

سرش  به طور غریزی هر چند ثانیه یک بار در حرکت، سیاهی پرکرده، یصفحهچشمانش را 

تا از وجود چیزی که در حال تعقیب اوست آگاه شود و باز هم به  گرداندیبرمرا به عقب 
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از ساعدش در آب فرو  یدست و پایش که تا نیم یهاساق یگدارگهو  دادیمراهش ادامه 

. چیزی گذشتیمو از کنار آن  کردیمنرمی، شناور در آب برخورد  نسبتاًرفته بود به چیزهای 

و  رسیدینمشلپ شلپ آب و پاشیده شدن آن به سر و رویش و اطراف آن به گوش  جزبه

و متوجه آن نبود و سرانجام  دویدیمو گوزن کور همچنان  شدیمشدت جریان آب بیشتر 

زیر پای خود را خالی دید و همراه با موج عظیمی همراه با کف و بخار برخاسته از آب به 

 پایین آبشار سرازیر شد...

*** 

 

 اکنونهمدوباره به پا خواست و در تاریکی شب به حرکت افتاد. تنهای چیزی که  گوزنتوله

را  یشهاشاخپشتش و  هادوردست از که حرکت بادی بود در کنارش در مسیر موافقی در

در پس موذی جانوران  یژقیژقو  رسیدیمرو به گوش . صدای موجودات شبکردیمنوازش 

که شاید در این لحظه است که سفرش شروع شده و باید  کردیمگوزن با خود فکر تولهخاک. 

او خسته  اکنونهمبپردازد...  نزاعتنهایی برای زنده ماندن و نفس کشیدن با طبیعت وحشی به 

موذی بود و برای زنده ماندن به سرپناهی برای خواب و دور ماندن از گزند موجودات درنده و 

به  هاکردنن نیاز داشت. لذا پس از آن همه دویدن و فرار و مسیر عوض و چیزی برای خورد

شدت تشنه شده بود و به آب نیاز داشت. اکنون باید اولین چالش خود را برای زنده ماندن 

. هیچ چیزی از زندگی کردن و چگونه زنده ماندن و دانستینمآغاز کرد. ولی او هیچ چیز 

بیم آن که در همان ابتدای کار از  ناخودآگاهبر آن واقف بود.  یراستبهاین تنها چیزی بود که 

شود و پس از چندی تنش میهمان گرگ و دیگر حیوانات  هوشیبتشنگی و گرسنگی 

را از تن دریده شده او از برای  یافتیضاز زیر خاک برخاسته و  هاکرمشده و سپس  خودرنده

افزود. سرعتی  یشهاگامو هراسان بر سرعت  چشمانش را از حدقه گشود دنخود تدارک ببین

چنان که گویی مرگ به نزدیکی در پس سرش با او  یگشتگگمدر مسیر فرار از مرگ برای 

خورده باشد و از بیم فرود  شالقدر حال تعقیب و گریز بود و یا مانند اسبی که از سوارش 

پیش بر  هامدتگویی مرگ نیز از  ،دهدیمرا افزایش  یشهاگامآمدن ضربه بعدی سرعت 

 پسگوزن سنگینی آن را بر پشتش حس کرده بود. تولهگوزن سوار شده و اکنون تولهپشت 

 هاسرخسدر آن تاریکی چیزی در پس  میخکوب شد. یشسر جاکمی دوندگی دوباره بر  از

گوزن که  ریشه درختان چیزی به حرکت درآمد. یالالبهکرده در رشد و گیاهان  زاریشهبو 

شاید هم خسته  یاو ناامید برای ادامه راه  ،گویی موج آب سردی بر سر و رویش ریخته بودند

خود را تسلیم کرده بود تا آن موجود  اشیزندگو ناتوان از این همه تکاپوی ناگهانی در 



  عنوان کتاب 62

جهش بیرون جسته و یک برای دریدنش کمین کرده بود با  زاریشهبکه در پشت  یادرنده

پهن  یهابرگحتی یک مار... صدای پشت  یاو شاید یک شیر کوهی  را تمام کند...کارش 

بر  حرکتیب داد وبیشتر شد. گوزن چشمان خود را بست و خود را در اختیار آن موجود قرار 

و  کردیمگوزن عبور تولهبرای  هاقرندر شمارش دقایق به مانند  هایهثانجایش نشست... 

دیگر صبرش سر آمده بود و منتظر  گوزن کوچک با خود گفت آری این است قانون طبیعت...

مجسم کرده بود تا  یشهاچشمبود تا گرگ، پلنگ، شیر، ببر و یا هیوالی هولناکی در تاریکی 

بیشتر  لحظهم کند سر رسد... حضورش را در هر ین سا او را از وسط به دوآبا یک حرکت برق

ش را و دیگر طاقت یهاپنجه آمدنرا. بوی تنش و بیرون  یشهانفس. صدای کردیمحس 

 یرغافلگ... شکار و شکارچی هر دو با دیدن یکدیگر برگرداندرا از شکارچی  یشهاچشمنیاورد تا 

خسته و پیر حیوانی که از میان  یهاچشمبا هم جیغ بلندی کشیدند...  زمانهمشدند و 

 د...دنو در مقابلش توقف کر دبه بیرون جهیده بود به گوزن کوچک خیره شدن هابرگ

 ؟ یاشده؟ نکند گم یاشدهدور  اتگلهاز آنقدر ؟ چرا کنییمگورکن: ای بچه اینجا چه 

همچنان خیره جواب داد: ها؟ چی؟ تو دیگر که  ،بردیمگوزن که هنوز در شک به سر توله

 ؟کنیینم؟ چرا به من حمله خواهییمهستی؟ از جان من چه 

دست نیافته بود  چیزی که انتظارش را داشت گویی بهگوزن تولهگورکن که پس از دیدن 

که گوزن  هاگورکنم. گورکن پیر. ابچه؟ من گورکن گویییمکنان پاسخ داد: چه غرولندو 

 زندگی کرد.  شودینماَه باز هم تیرم به سنگ خورد. نه دیگر در این اوضاع احمق.  خورندینم

 کار کرد؟ ه ب االن باید چگوزن: خُ توله

در چه  اصالًکار کرد؟ من از کجا بدانم که باید چکار کرد؟ ه که باید چه گورکن: یعنی چ

  موردی باید چه کار کرد؟

 ،خطر را از سر گذرانده و خیالش آسوده شده بود کردیمسپس گوزن اکنون که حس 

که مادرش را از دست داده تا همین لحظه که به طور اتفاقی به  یالحظه تمام وقایع را برای

 شیگوزن انداخت و براتولهبر  تأسفگورکن نگاهی از سر  نقل کرد... را گورکن برخورده بود

 خود را عوض کرد... یگونهتلخلحن عصبی و  شد و متأسف

 ؟ روییماکنون به کجا  ،ب با این حسابگورکن: خُ

 .ندارم تا برگردم یاگلهبه احتمال زیاد دیگر  امشدهمن گم  دانمینمگوزن: توله

 یانخودرندهخواهی شد و یا توسط  تلفو تشنگی گرسنگی گورکن: اما در این صورت که از 

 به یک تکه گوشت تازه بدل خواهی گشت... 

 به من کمک کنی؟  توانییمگوزن: درسته... آیا تو توله
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 ،تونم کمک کنماینجا را باش. بچه من حتی به خودمم نمیگورکن: کمک؟ من؟ به تو؟ 

 .چه برسد به تو

زنده  شکیب ،طور که خودت گفتی اگر من را در این جنگل رها کنیگوزن: اما همانتوله

 نخواهم ماند...

 گورکن: اگر هم با من همراه شوی نیز چیزی عوض نخواهد شد...

در این  هاستسالتو و در ضمن  کندیمگوزن: حداقل دو چشم بهتر از یک چشم کار توله

 ...کشییمو یک عمر تجربه را با خود یدک  کنییمجنگل زندگی 

دلش به حال آن گوزن نحیف و رنجور سوخته  ،نداشت و از درون یاچارهگورکن که انگار 

سفر شدند... ها همکه کودک را همراه خود ببرد و این گونه بود که آن یرفتپذالخره اب ،بود

 هاخزهگورکن برایش از رسیدند و  گورکن یالنهآن دو به  روییادهپبعد از کمی  ،هوا آرام بود

را که شنیده بود بر وجودش  یزهاییچاطراف جای راحتی درست کرد... شاید تمام  یهاعلفو 

که آن گوزن کوچک بعد از این همه سختی نیاز به کمی  کردیماثر گذاشته بود و به این فکر 

دیگر  کردیمگوزن اکنون به محبت و مهربانی گورکن پی برده بود و حس توله استراحت دارد.

 و این مهم سبب آن شد که به خواب عمیقی فرو رود... کردیمتنها نیست و احساس آرامش 

کیست؟ کسی که  واقعاً. آری گورکن. او گیریمیمگوزن فاصله  یهاچشم یگوداز  فعالً

کندن گور را بر عهده دارد؟  یتمسئولکه  دارد ؟ کسی که شباهتی به کسیکندیمگورها را 

 اشهمه اصالً؟ این است یموجودگوری را کنده است؟ گورکن چگونه  تاکنوناو  اصالًآیا 

پیش از این به  یشدهنقلشک او نیز مانند سایر موجودات دیگر و یا اتفاقات پس بی ،نیست

، ارواح مواج سبز و آبی در آسمان و... هاگرگدرختان،  مثل کوه، کنار خواهد رفت... یاگوشه

 ،باقی خواهد ماند گورکنهمچنان چه کنار رود و چه بماند. او  ،گورکن است ،ولی نه گورکن

ها گورکن نیستند. گورکن در این جاست که آن تفاوتولی  ،شاید سایرین نیز چنین باشند

 که... یالحظهکه گورکن شد تا  یالحظهخود داستان متفاوتی دارد. داستانی دورتر. از 

شده بود از جایش بلند شد و در طرفی  مطمئنگوزن تولهاز خواب  اکنونهمگورکن که 

 شاییجاجابهاز  کسیچه خواهدینمدیگر به راه افتاد. از طرز قدم برداشتنش مشخص بود که 

بود که بارها این طور قدم زدن را بارها تکرار کرده  حتی پرده سیاه شب. مشخص ،شود آگاه

را نقل کرده  هاداستانتمام این  تاکنون. شاید این گورکن بود که است و بر آن تسلط دارد

 ..را نقل کرده باشد. هاداستاناو این  واقعاًبود. شاید تمامش را از خود ساخته بود. البته اگر 

که شاخ و برگ  گشتیمپهن جلویش عبور کرد و به دنبال فضایی  یهابرگاز گورکن 

مورد نظرش  یمنطقهبه  باالخرهنکرده باشند. سد درختان دیدش را برای تماشای ستارگان 
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و  هایکهبارآبو تمام  وخمیچپ.. موجوداتی که در به آسمان خیره شد. جاهمان ،رسید

افراد  ،تسلط دارند هاو بر آن شناسندیمرا  هابرکهها و و رودخانه هاجنگلمیان  یهاراهشاه

عجیبی هستند...سرگذشت عجیبی دارند، خاطراتی بسی بزرگ و کوچک در پی درختی از 

گر تا رویش و دیدن بزرگ شدن و قد کشیدن درختان و اتفاقاتی که در این مسیر ید یدرخت

 یبیعجچیز  تجربه... ر جنگل افتاده است...مجموع د ها و حتی خود آن درخت و دربرای آن

هرچند زمانی دوستی گفت تجربه آنقدرها هم خوب نیست و به  مورد نیاز.تلخ ولی  ...است

 هرچند برای گورکن افتاد... ...افتدینمبه یک صورت  دو بارزیرا یک اتفاق هرگز  ،آیدینمکار 

 یسؤالدر میان پهنای آسمان گورکن به دنبال جواب  خاصیت تاریخ به تکرار آن است...

چیست... همچنان به ستارگان خیره شده بود و در  دانستینمکه خود  یسؤال... گشتیم

پی آن  ،خوردیبرم جوابیب یسؤالبه  هر وقت... همیشه گشتیمبه دنبال چیزی  هاآنپس 

بود...  اطالعیبدر سر داشت که خود از آن  یسؤال اکنونهماما  ،گرفتیمرا از آسمان 

سرش را پایین آورد... او که به این نتیجه رسیده بود که دیگر حتی آسمان  ناآرامسرخورده و 

شمارش نیز پاسخگوی او نیست تصمیم گرفت که در کنار با آن همه عظمتش و ستارگان بی

سفر جدیدش بخواب رود. پس راه خود را کج کرد و از مسیری که آمده بود چرخید... اما هم

از شدت آن که  ایکنندهیرهخوزید و همراه با آن نور  در همان هنگام بادی از پشت سرش

گرداند... در همین وقت بود که نور رتاب خیره شدن به آن را نیاورد و روی خو را ب گورکن

ین چیزی نچ تاکنون شدینممتمرکز شد و گورکن توانست به آن نگاه کند... باورش  کمکم

از پای گورکن ایستاده  جلوتررا به عمر ندیده بود... نور متعلق به گوزنی نورانی بود که کمی 

با خود فکر کرد که شاید خیاالتی شده است و یا بعد از  گورکن... کردیمبود و او را تماشا 

ز از او متوهم گشته است... پس رو به آن گوزن نورانی کرد و با ترس و لر خوابییبچند روز 

به  آرامآرامخود را تکرار کرد... گوزن نورانی  سؤالپرسید که هستی... پاسخی نشنید و باز 

گوزن را ترک گفته و تولهشد و سپس وارد راهی شد که گورکن  تریکنزدگورکن نزدیک و 

هنوز  ،بر بالین ستارگان حاضر گشته بود... گورکن از شک چیزی که اکنون پیش رویش بود

کرد و گردن خود را روبه  ی... گوزن نورانی مکثدادینمهیچ حرکت و یا واکنشی از خود نشان 

گورکن برگرداند... گورکن متوجه شد که باید به دنبالش برود... و پیوسته در پشت سرش به 

و  بردسر میه گوزن رسیدند که همچنان در خواب بتوله... چندی بعد آن دو به راه افتاد

گوزن نزدیک شد و سرش را تولهرا دور خودش جمع کرده بود... گوزن نورانی به  یشزانوها

گورکن متوجه شد که آن  زد و دوباره به گورکن نگاه کرد... اشگونهبر  یابوسهپایین آورد و 

افتاد و  به راهحداقل روح آن گوزن است... گوزن دوباره  یاو گوزن تولهگوزن نورانی مادر 
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دوباره به  ،گوزن در مسیری توقف کرد... پس از دقایقی کردیمپشت سرش حرکت گورکن 

و روح پیر خندان  یبرکه. مسیری که به شناختیمآن مسیر را  گورکنگورکن خیره شد. 

تعلق داشت... اکنون گورکن مسیرش را یافته بود و از این نشانه فهمید که باید همراه با تازه 

به پرواز درآمد و  کمکممسافرش به پیشواز روح پیر برکه بروند... ناگهان گوزن نورانی گویی 

وابی بود که گورکن محو شد به ستارگان پیوست... آری این ج گورکنبه هوا بلند شد و از نظر 

گوزن را با خود همراه تولهآسمان دریافت کرده بود. تقدیر این بود که گورکن  یاپردهاز پس 

 ،کشیدیمخندان برساند... اما در آنجا چه چیزی انتظارش را  یبرکهکند و آن را به روح پیر 

مجدد تا طلوع خورشید  شروعبود و گورکن باید برای  شبیمهناکنون  هنوز مشخص نبود...

ولی با توجه به مسافر همراهش  ،رو بود... هر چند که گورکن موجودی شبکردیمصبر 

گوزن به خواب بچه در کنار  خاطرآسوده اکنونهم .پس برگشت دیگری نداشت... یچاره

  رفت.

 اه چقدر خوابش سنگینه...  ...گورکن، گورکن بلند شو. صبح شده گورکن، گورکن -

 یتلخاوقاتبا  ،از خواب بیدار شود هایزودنداشت به این وقت عادت یچهگورکن که 

سپس زیر لب کمی به خودش  ،چشمانش را باز کرد و نگاه ترسناکی به گوزن کوچک انداخت

 کرد...  غرغرو محیط اطرافش 

 ؟ کنییمنقدر سروصدا یگورکن: بچه تو همیشه ا

 .امدهزنگوزن: نه نه ولی یخورده هیجاتوله

چه گلی به سرمون زدی؟ واایییی که من هنوز  دفعه یناگورکن: چرا؟ باز چی شده؟ 

 افتادم... یآزارمردمنفهمیدم از سر چه گناهی گیر یه همچین 

بگم که دیشب خواب مامانمو  استموخیممن فقط  .نقدر غر نزنیگوزن: ااااااه گورکن ا توله

 نورانی اومد بوسم کرد...دونی چقدر زیبا بود و دیدم... نمی

که شد و سکوت وگورکن که به کل اتفاقات شب گذشته را فراموش کرده بود ناگهان ش

 تنها نبوده... یارؤکم اگر هم بوده در آن  نبوده یا دست یارؤ هاآنکرد... پس 

ش تنگ شده و از یب چیز خاصی نیست... به احتمال زیاد فقط دلت براب خُ گورکن: خُ

 کردن زیاد شب خوابشو دیدی...  رفک

 گوزن: اما... توله

چیزی برای خوردن پیدا کنیم و به ک بهتره ی .دیگه حرف زدن کافیه ،بگورکن: خیلی خُ

 ...راهمون ادامه بدیم
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که باید به  دانستیماین را  ،که شب گذشته دریافت کرده بود ییهاعالمتطی  گورکن

طبق حرفی که زده بود چیزی برای خوردن  درنگیبسمت روح پیر برکه پیش بروند... پس 

دارد  یچه دلیل کردیمدر راه با خود فکر  پیدا کردند و از مسیری که بلد بود به راه افتادند...

کلید  احتماالًصحبت شود... هرچه بود برکه هم که بعد از این همه سال باید دوباره با روح پیر

 ر برکه بود... تمام مسائل پیش روح پی

*** 

 

دروغ درد مرا تسکین داد. دروغ به من آموخت حقیقت چیست. دروغ را دوست دارم. چون 

؟ پندارییمراست است و دروغ نیست. دروغ را چه  ،. دروغ در دنیای دروغسازدیمحقیقت را 

خیال  ،است و گنج وهمکه گرگ است و کالغ است و مرگ؛ کوسه است و  پندارییمرا دروغ 

کالغ و بوی  ینالهگرگ و  یزوزهافکار از درس. از  یکنندهپاکاست و درد است و ترس و 

 یهااشکزن بدکاره. اما این در این بین  ینالهفرشته و نجوای شیطان و  یهابالترس تا 

گیر  هاجلبکنه برای شکار گوزن، شاید پایش در  ،کردیمتمساح راست بود... تمساح گریه 

رکه داشت... هرچه بود من باور گرمی هوا ترس از خشک شدن ب به خاطر بود. یا شایدکرده 

 ..نبود. تریمناکبگردن جغد  یدرجهشصت را. از گردش سیصد و  یشهااشککردم 

آوردن  به چنگآن سو برای  و بود و تقالکنان به این سوور غوطهگوزن هراسان در آب  

زیر پایش خالی  چند بار ...دادیمخود را تکان  ،کندچیزی تا خود را از مسیر رودخانه خارج 

 ...شدیمو آه از نهادش بلند  کردیمتیز برخورد  یسنگتختهشد و به درون آب فرو رفت. یا به 

 متوجهدر همین حین  گوزن توانست نفسی دوباره تازه کند... .کمی از فشار آب کاسته شد

و برای راهی از جریان  شد ،در کنار رودخانه جا خوش کرده بود درختی شکسته که یتنه

 یتنه یهاشاخه یشهاسم موفق شد با باالخرهخود را به آن نزدیک کرد...  شناکنانرودخانه 

و ضربه خورده در حال  درخت را بگیرد و سپس بر رویش سوار شود... خسته و درمانده

در  شناکنانزدن بود که ناگهان ترس تمام وجودش را فرا گرفت... چند موجود  نفسنفس

مانند به دلیل ناشناخته حس توهمیک شاید هم فقط  حال نزدیک شدن به گوزن بودند...

تا مبادا  کردیمبه او اعالن خطر  هشداربوده که مانند یک  اشیکوربودن محیط کنونی و 

که گوزن  یزهاییچهر لحظه تصاویر، خاطرات و تمام  دهد.قرار  هجومسایه خودش را مورد 

و  خندیدیمها که با آن یزهاییچشدن بود.  محودر حال  ،نامیدیمها کور خود را با آن

او اکنون به تنهایی دست  ،سیاه یصفحه. در این بردیمو لذت  شدیم، خشمگین گریستیم

 یافته بود. 
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شاخ و برگ درختان را  سابقاًها نیاشامیده بود... آنمدتی بود چیزی نخورده و آبی 

 ،شدندیماطرافشان به چرا مشغول  هایینزمآزاد  یزارهابوتهو  زارهاعلفو در  خوردندیم

ها از طریق دهانش است و یا شاید ولی اینک گوزن گویی فراموش کرده بود که راه خوردن آن

فراموش کرده که به  کامالًممکن بود  صرفاًفراموش کرده بود دهانی بر روی صورت دارد و یا 

یا همان دو سوراخ  یشهاچشمبه  شدیمچه چیزی برای خوردن نیاز دارد. هرچه بود، مربوط 

نیز بخشی  هایناها انجام داده بود. تمام کار دیدن اطرافش را با آن سابقاً گودی روی سرش که 

بود و تحلیل رفته  عضالتش. بردیم دها را از یااز مه تمام آن یاهالهاز گذشته بود و او مانند 

مسیر حرکت خود را عوض  وزیدیم. با هر بادی که شدیمتر کند رفتهرفته یشهاگامسرعت 

که در این ... در نهایت تنها چیزی کردیمتقال  یو برای رسیدن به یک هیچ بزرگ کردیم

 دمیدهسپ پایان بود. ینقطهشدن خویش به  تریکنزدن واقف بود لحظات سرد و سکوت بر آ

و سنگین از  هلختهصورتش به چرخش درآمده بود تشخیص داد و لخترا از نوری که بر روی 

حس کرد. بر طبق عادت  جوارحشت ضعف زیادی را در کحر ینحو در  برخاستجایش 

باد برایش  اکنونهمکش و قوسی به خود داد و دوباره مقابل خط فرضی راه جدیدش که 

؟ استمشخص کرده بود قرار گرفت. این بار از خود پرسید که برای چه از جایش بلند شده 

دوباره . پس کردیمپایان سپری  ینقطهاو که در هر صورت هر لحظه را در انتظار رسیدن به 

آرام گرفت و سرش را در کنار ریشه  ،میان همان دو درختی که شب گذشته آرمیده بود

و دیگر  هامورچهبود قرار داد. موجودات میکروسکوپی،  سر دواندهسترگی که از میان خاک 

که  کردیم. حس کردندیمسنگینی  یشهاشاخموجودات ریز میان درختان بر روی پوست و 

آلودگی تجزیه شدن است... به این که غم زیادی را در میان این مه در حال زندهزنده

این واقعه را نداشت.  یرشپذولی هنوز توانایی  ،کردیماحساساتش استشمام  رنگیخاکستر

هنوز حس  نامشخصرا برای پایان راهش نیافته بود. به دلیلی  یاکنندهقانعشاید هنوز جواب 

دویدن موجودات  و و خارش سؤالراهش به پایان نرسیده. به محض رسیدن به این  کردیم

 ترمحکمو  برخاستتکان ناگهانی به خود داد و دوباره از جایش  ،ریزنقش در میان پوست و مو

، یافتینممشخصی را برای مقصود پیش چشم  ینقطهفکر به این که هیچ  . ولیبه جلو شتافت

به  یالحظهبه قدری که در  .شدیم ترفسردهو روحش  کندترقبل  یدفعهسرعتش از  هر بار

پیش در این  هاسالسکون رسید و از حرکت باز ایستاد. انگار که  ینقطهاز درون به  بارهیک

نیز توان  یبمه یازلزله یحتلحظه از حرکت باز ایستاده و بسان سنگی چفت شده بر زمین 

گر روحی در این کالبد وجود نداشت و زمان ید .را نداشت ییخنثاحرکت دادن جسمی به این 

نفس در گلو متوقف شد و خون در  یالحظهاز حرکت بازایستاده بود. در صفر  ینقطهدر 
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 یلحظهاز  اشیزندگتمام خاطرات  ،از تاریکی مطلق یاپارهمنجمد گشت و در  یشهارگ

آن تمام  از پیش چشمش گذشت. بارهیکدر کالبدش به  ایتولدش تا همین شکست لحظه

، انتخاب اشیلهقبو  هاگوزندوران، کودکش، قدم زدن در علفزار و پیچ و تاب میان دیگر 

 ،گوزن به اوتولهو مرگ گوزن مادر و سپردن  هاگرگشدنش برای نبرد با گوزن رهبر و 

در خط  یانقطهکنونی. و ناگهان به  یلحظهسقوطش از پرتگاه و تمامی خاطراتش تا 

نظاره  بزرگ یشدهمتوقفخاطراتش به ناگه خیره شد. تمام اون منظره را مانند یک تصویر 

ش و تاریکی آسمان و نرویو زیر و رو شدن زمین ب یدگانددریافت سلوک را از  ینقطه. کرد

دیدگان را مانند شخصی در جلویش  ین و زمان و پروازش به نقطه اوج.زم یدگیپاشاز هم 

 یاندر مخود را  ،بعد دوباره زمان و لحظه در کالبدش به جریان افتاد یلحظهحس کرد و در 

مسیر درست  دانستهیمخیره شد. گویی که انگار همیشه  یدرختان یافت. ناخودآگاه به نقطه

ممکن بود دوباره نگاه مستقیم و تیز دیدگان را حس کرده صرفاً و یا  رودیمبه کدام سمت 

. دوباره حجم عظیم رفتمی پنهان شدن و فرار از دست وی به تاختبود و دوباره به دنبال 

گویی نیرویی و یا روحی  .و پوست و استخوان را حس کرد یشهاشاخانرژی را در میان 

و درختی پس از درخت  کردینم برخورد. به هیچ جسمی بردیمقدرتمند گوزن را به پیش 

از هم  یشهاسمرا در میان  یابرندهتیز و شیء و هر سنگ و  گذراندیمبعدی را از سر 

سکوت از هم  ،درختان و طبیعت وحشی شمال یاندر م یالحظه... در کردیمخرد و  دریدیم

به  رویهساموجودات  درگرفت وگوزن کور  یهاجوالن یالالبهپاشید و طوفانی لرزان در 

رو به اعماق زمین شتافتند. موجودات بالدار و آسمان خود خزیدند و موجودات شب یهاالنه

درختان خود را به عرش آسمان رساندند... گوزن همچنان  یالالبهو از  برخاستندرو به هوا 

 یسکندر. و ناگهان کردیمطویل به درخت دیگر جهش  اییشهرو از  دویدیمو  دادیمجوالن 

دریاچه عمق زیادی . زد وپادستفرو رفت و  اییاچهدرو خیزان به درون  غلطانخورد و 

خود را از آب بیرون درآورد. نفسی تازه  سر و تفکر خود را بازیافت زمامبعد  اییهثان نداشت.

و خود از تحولی  زدیم. همچنان تند تند نفس بیرون کشید یاچهدرخود را از  کمکمو  کرد

ک سنگینی فرو رفته بود. به خود تکانی داد. و ول گرفته بود در شکدرونش ش بارهیککه به 

 ،متوجه شد کمی از دور باطلی که در میان درختان و قفس فرضی که برای خود ساخته بود

ولی همچنان دلهره و اضطراب پیرامونش در  ،رهایی جسته است. خیالش کمی آسوده شد

خروشی آشنا، سر خود را به اطراف  و شهبه دنبال صدایی، بویی و ج .ندچرخش بود

نید و کمی به سوی آب دریاچه قدم برداشت. و ا. چیزی نیافت. دوباره خود را تکچرخاندیم

نظاره کرد و را آن را ببیند خیره شد و مدتی آن  توانستینمخود در آب که بازتاب با 
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 یمنظره... گویی با آن که کردیمحس غریبی را تجربه  به عکس خود ایستاد.خیره  حرکتیب

ولی موجودی نامرئی و یا بیگانه در مقابلش قرار داشت...  ،جلوی رویش تاریک و تیره بود

وید به طوری سرش ددرون گشت. ناگهان خون به  برقی از ترس در سرش پدیدار ناخودآگاه

از رفلکس عکس خودش در آب در حال  کمکم یزتنوک که حس کرد موجودی ترسناک و

با چشمانی سیاه در حال شکل گرفتن  یزتنوکجان گرفتن است و ماهیت جسمانی موجودی 

وجود داشت و از ریز آب متوجه حضور گوزن شده و خود  یقتاً حقاست. و یا شاید آن موجود 

؟ نه یمار آببود... یک تمساح یا یک دریاچه رسانده  یالبهبه  اشطعمهبرای شکار  آرامآرامرا 

ترس  یزیغرحس  یاو گوزن حتمی از روی بو  ،کردیم یستزاگر موجودی بود که در جنگل 

قبل از نزدیک شدنش به آن پی برده بود... ناگهان عکس خودش در آب دهان باز کرد و گوزن 

از ثانیه هوا را شکافته و از درون برکه با دهانی بزرگ و کسری که در  یزتنوکموجودی 

برکه  یلبهخود را از  یزیغرتیز به سمت گوزن یورش برد. گوزن از ترس به طور  یهاآرواره

در همان حالت  حرکتیبشد... لحظاتی سست  عضالتشکرد و درهمان حال  تاببه عقب پر

و  لرزیدیمت داد و دوباره روی پاهایش ایستاد. کمی أسپری شد تا این که گوزن به خود جر

اما  شده بود توان حرکت کردن را از دست داده بود. متحملبه خاطر ضعف شدید بدنی که 

 یپوزهبرکه نزدیک شود... وقتی  یلبهرسید باعث شد دوباره کمی به  به نظرشچیزی که 

به طوری که انگار هرگز  .و مالیم یافت حرکتیبآب رساند، آب را به شدت  یلبهخود را به 

نشده و تمام اتفاقات ذکر شده در ذهنش  ورحملهاز درون آب به سمت او  چنینیناموجودی 

    افتاده بود... 

*** 

 به کجا در حال حرکت هستیم؟ دقیقاً گورکن ما  -

 ما در حال رسیدن به مقصد هستیم. -

 مقصد کجاست؟ -

 تونی جوابتو اونجا پیدا کنی.که ما یا حداقل تو می است مقصد جایی -

 پرسیده باشم. سؤالیاما من یادم نمیاد  -

 گردش درحول محور سرمون  اکثراًگاها پرسیده نمیشن کوچولو... ولی  هاسؤال -

ها رو به زبان میاریم، گاهی به دنبال جوابی برای حل کردنشون زمین ... ما گاهی اونهستند

ناتوانی به  یا و فشارو گاهی به دالیل مختلف از قبیل ضعف،  دهیممیپیوند  هم بهو زمان را 

مدفون کنیم. ولی در نهایت  ذهنمانها رو جایی از گوشه اون کنیممیدالیل مختلف سعی 

دسترسی پیدا  سؤالیک تجربه من تو این جنگل پهناور ثابت کرده زمانی که تو به جواب 
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نهایت ممکنه و این چرخه تا بی گیرندمیها رو دیگری جای اون سؤاالتیا  سؤال، کنیمی

 مغز کوچک تو رو منهدم کنه...

. من فقط پاشدمیاز هم  دمغزم دار شنوممیکه االن  دارم  هاییحرفبا  صرفاًمن  -

ریم و تو این همه کلمه و جمله نامفهوم و گنگ تحویلم دادی... ازت پرسیدم داریم کجا می

بگی تا هم من از این سردرگمی خارج  همبو ر آدرسیک نی یا انشیک تونی خیلی راحت می

 (خندیدمی ریزریزمن رهایی پیدا کنی... ) تمامنا هایسؤالهم تو از  و شمب

یک که  رسدمی نظر بههمیشه  دونی می... کنممیدارم همین کارو  دقیقاًمن هم  -

و میری به دنبال مقصد و ولی به این  کشیمیتو راهو  کنیمیمسیر رو برای حرکت انتخاب 

کوچک هزاران اتفاق بیفته. یا حتی در حین  ظاهربههم نیست... ممکنه توی مسیر  هاسادگی

اونوقت من اگه جای خاصی رو مد نظر  بینیمیت سبز شه. یمسیر جدید جلوی رویک مسیر 

 چرا و به چه دلیل. :پرسیمیباز تو ازم  ،برای تو عنوان کنم و بهش نرسیم ، اون روقرار بدم

ریم همین. کجا می ماین که ما داری جزبهنپرسیدم گورکن.  سؤالیاما من که هنوز  -

)باز هم  .کنیمیو جواب  سؤالهی با خودت  .کردیاسیر من تو خودتو تو ذهن خودت بنظر 

 خندید( ریزریز

اری درسته؟ ذمن ب سرسربهای وخت سر رفته و میاهای بابا فک کنم تو حوصل -

 هاگورکنرو پیدا کنیم. ما  هاگوزنها قبیله تونیم از رد مدفوع و بوی اونب ببین ما میخیلی خُ

به نسبت  یندیاخوشانداخت و حس  غبغبهستیم. )و بعد بادی به  ایالعادهفوق هاردیاب

  خودش پیدا کرد.

هیچ حس تنش و یا  تقریباً دو همچنان در حال پیش روی در میانه جنگل بودند و آن 

آسمان همچنان پرتوی نور خود را بر پهنه جنگل گسترانیده  .در راه نبود.. ایکنندهمضطرب 

... گورکن تابانیدمیفلک کشیده به خاک نمناک جنگل  هب درختان سر الیالبهبود و نور از 

اش را غرولندکنان توجه و انداختمیگوزن  تولهه نگاهی زیرزیرکی به هر چند لحظ

گذشته بود شاید  نامشخصمدتی شود و مسیر را گم کنند...  غافلتا مبادا از او  انگیختبرمی

کوچک که  یزائدهیک  شده بود و تربزرگگوزن کمی از قبل توله چند ماه یا حتی بیشتر.

با این که چندی پیش  سرش روییده بود. طرف دودر  شودتبدیل  هایششاخبه قرار بود 

و خیزکنان ، جستامنی رسانده بود یمنطقهو خود را به  گریخته هاگرگاز چنگال  سختیبه

حس آرمشی را که بعد از مرگ  گورکنگویی در کنار  .دادمیبه مسیر ادامه  گورکنبه دنبال 

گوزن  تولهگورکن هم که اکنون در کنار آن مادرش از دست داده بود را دوباره بازیافته بود. 

، احساس هستندکرده  مشاهدهدر جنگل  تاکنونزوجی که  ترینعجیب کردمی رکه با خود فک
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وارش پس گوزن به زندگی پرسه تولهو حس مسئولیتش نسبت به  کردمیآرامش خاطر 

و این رضایت  رسیدندمیه نظر بهردو در کنار هم راضی  معنایی دوباره بخشیده بود. هاسال

سکنی  سالیمیان درخت کنارآن دو در  بار این .دادندمی انتقالبه هم را در چشمان خود 

 کرده بود.  بینیپیشچرا که گورکن باران را در لحظات آتی  ،دگزیدن

از حس بویایی قوی گرفته  زیادی داریم... هایخاصیت هاگورکنما  ،بچه دونیمی -

انگار هستیم که تا استتار کردن برای حفظ جونمون و پیدا کردن غذا تو هر شرایطی... ما 

 یلحظهتمام اتفاقاتی که تا همین چند  ،بعد از باریدن بارون بر این باورند که   هاخیلی باشیم.

تونه منجر به سیل بشه و . البته همین بارون میهبرمیره و وشیرو با خودش م دپیش افتادن

(. داد سر ایقههقهروح و روانتم با خودش بشوره و ببره )بعد  ،جنگلاین  یوشوشست جزبه

 ترراحت. بعد از بارون ما خیلی کندمیولی از نظر من بارون بوی تمام خاطرات رو چند برابر 

درشت از الی  و و موجودات ریز بندپایاندنبال کنیم. حشرات و یک اتفاق رو تونیم می

شن. موجوداتی که تا قبل از اون ممکنه حتی به فکرمونم درختان و زیر خاک پدیدار می

قارچ سمی جا خوش کردن و دارن چرت یک خطور نکنه که همچین جایی زیر خاک یا پشت 

 درحتی ارواح درختان هم به صدا  کمانرنگینا میگن بعد از درخشیدن هبعضی. زنندمی

 ت... چیزی ندیدم. مهم نیس وقتهیچاین آخری  راجع. من که میان

و  کردند وجورجمعدر زیر چند برگ پهن  شروع به باریدن کرد. آن دو خود را نمنمباران 

باران پس از ساعتی باریدن به پایان رسید و همانطور که  بارش منتظر بند آمدن باران شدند.

روحی دوباره در کالبد جنگل دمیده شد. موجودات ریز و درشت  ،از زبان گورکن نقل شده بود

به داخل  هابرگبه بیرون شتافتند و آفتاب از الی شاخ و برگ درختان و  هایشانسوراخاز 

ر خورد و به پهن سُ هایبرگ. گورکن تکانی خورد و قطرات باران از روی گذاشتجنگل قدم 

خود را به اطراف  یپوزهدو بیدار شدند. گورکن کمی در اطراف پرسه زد و  رویشان چکید. هر

 چرخاند...

شده از خاک و چوب درختان  متصاعدطور که گفتم حس کودک همان بینیمی -

... هر عملی، هاستآنتابش نور خورشید به  نتیجهکار باران و  هااینچند برابر شده و تمام 

 هر تابشی یک بازتاب.در پی دارد و  العملیعکس

 به درختی رسید و به حرفش ادامه داد:در همین لحظه 

ادرار کرده. ولی از بوی  تنومند سابقاًجالب است؛ پای این درخت موجودی بلند پا و  -

ولی با این وضعیت زمان  ،نیاشامیده یا وادرار مشخص است که مدتی است چیزی نخورده 

زیادی را زنده نخواهد ماند. خیلی عجیب است. ببین از خراشی که در باالی درخت افتاده 
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یک گوزن. ولی چرا تنها؟ ببینم مگر نگفتی است، نوع تو بوده محدس زد که او ه توانمی

ها با هم نیستند؟ چرا او قرار گرفتند؟ مگر آن هاگرگ هجوم موردِ جمعیدسته اتقبیله

 تنهاست؟ 

 ازسه گوزن  ،ما نبرد نیمه سال را داشتیم و در پی این نبرد ،چرا ولی قبل از حمله -

 ها باشد. یکی از آن شایددره به پایین سقوط کردند.  یلبه

. نوعی است در این محیط اتفاق افتاده نامفهومیخیلی عجیب است چیز گنگ و  -

که قابل به درک و بیان آن نیستم. هرچه هست این گوزن سفری  چیزیسرما یا فرورفتگی... 

 جاجابهنگاه کن )سپس کمی خاک را  هایشقدم. به رد است از سر گذرانده تاکنونخاصی را 

و  نامنظم هایشقدم .کرد و چند برگ درخت افرا را که شکسته بودند را به کناری حل داد(

. خط مشخصی ندارند. گویی مدت مدیدی این گوزن به دور اندعمیقگاهی سطحی و گاهی 

 شاید. گشتهمیمرگ  وجویجستکه انگار در اطرافش به  طرزی بهخود سرگردان بوده است. 

 باید او را پیدا کنیم. 

 برای او افتاده باشد؟  تواندمییعنی چه اتفاقی  -

به  ترسریعهرچه هست تا او را نیابیم نخواهیم فهمید. بهتر است هرچه  دانمنمی -

 دنبالش روانه شویم.

گرفتند و به مسیر ادامه دادند. دیری نپایید که گورکن  پیش درسفر باز سفر را آن دو هم

ترسی  .ترسی در دل داشت ،. با این وجودگذارندمیمسیر رسیدن به برکه قدم  متوجه شد در

ولی هنوز انبوه درختان سد  ،به برکه نزدیک شده بودند تقریباً. کردنمیکه علت آن را درک 

داشتند. گورکن دوباره توقف  پیش دررا تا نزدیکی برکه  اً نزدیکتقریب ایفاصلهراهشان بود و 

 گوزن را فراخواند:  تولهکرد و 

. یا شاید است عظیم زمین را نگاه کن. قبیله تو از این مسیر گذشته شدگیلهاین  -

. من تعداد اندبودهگوزن شمالی  شکبیولی  ،اندبودهشمالی  هایگوزندیگری از  یقبیله

 .بینممیمدیدی مدفوع را نیز در ردپایشان 

بوی آن در باد را حس کنم. مادرم به من آموخت  توانممینه این قبیله من است  -

 .بیا گورکن و کنیمرا پیدا  هاآن... باید دهدمیبوی مخصوص خود را  ایقبیلهکه هر 

 اتقبیله تعقیبها منافات دارد. اگر به اما مسیر قبلی که در پیش گرفتیم با مسیر آن -

بپردازیم آن گوزن جدا شده از قبیله تنها خواهد ماند و با وجود وضعیت عجیبی که دارد 

تصمیم با خودت است. تو گوزن هستی و این تو اما  دار مکافات را وداع خواهد گفت. زودیبه

 یا به آن گوزن تنها فکر کنی... اتقبیلههستی که باید به 
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گیج و درمانده به دو مسیر پیش رویش خیره شده بود و قدرت تصمیم  کامالًگوزن  توله

مهمی برای ادامه مسیر  گیریتصمیممجبور به  تاکنون وقتهیچبود. شاید  خشکیدهگیریش 

و پایان یافتن این سردرگمی و آن  اشقبیلهبین رسیدن به  صرفاًنشده بود و یا  اشزندگی

هایش بودند کدام را انتخاب کند. ته دلش ایقبیلههمکدام یک از  دانستنمیگوزن تنها که 

ولی  ،او را نجات دهد اشکودکیو دوست داشت در عالم  سوختمیبرای آن گوزن تنها 

ه گوزن را به همرا توانستمیو یا شاید  رسیدنمی اشقبیلهممکن بود با پیدا کردن او هرگز به 

قبیله را از این سردرگمی نجات  توانستمیخودش و گورکن به قبیله برساند و او هر که بود 

کمی  دهد. تصمیمش را گرفت و رو به گورکن برای پیدا کردن گوزن تنها به مسیر ادامه داد.

ولی دوباره ترس و دودلی را کنار  ،دلتنگی کرد اشقبیلهبه پشت سرش نگاه کرد و کمی برای 

 یتوده کمکمخورد و  صورتشانباد مالیم ولی سردی به  داد. و به مسیرش ادامهگذاشت 

به کناری رفتند. برکه پیش رویشان بود. به آخرین  رفتهرفتهدرختان از حجم خود کاستند و 

 رنگسیاه ایتوده از کنار برکه ،زمانی که آخرین درخت را رد کردندردیف درختان رسیدند و 

مانده بود. آن دو  حرکتبیخیره به برکه  ایثانیهرا از دور در لب برکه نظاره کردند که چند 

هیکل گوزن  کمکمگوزن تولهشمایل گوزن نمایان شد.  کمکمبه او نزدیک شدند و  آرامآرام

برکه به عقب پرت  یلبهبه خود گرفت و خود را از  ایرعشهخالدار را شناخت. گوزن ناگهان 

شدن به گوزن خالدار بودند. گوزن پس از چند ثانیه  ترنزدیک حال درکرد. آن دو همچنان 

به گوزن  کمکمگوزن  تولهبرکه نزدیک کرد.  یلبهدوباره روی پاهایش ایستاد و پوز خود را به 

؛ استشد و پس از اطمینان از این که شخصیت مقابلش را درست شناخته  کخالدار نزدی

به سمت گردنش را  دارخالبه سمتش دوید نامش را فریاد زد. گوزن  دواندوانخوشحال 

گوزن که اکنون مقابل او قرار داشت تولهبه منبع صدا خیره شد.  حرکتبیچرخاند و  صدا

 پرسید:

نقدر خموده و ی؟ چرا به چنین وضعی دچار شدی؟ چرا اایزندهخدای من تو هنوز  -

 ؟  ایشدهدرمانده 

به او  اکنونهممانده بود و به منبع صدا که  حرکتبیدر سکوت  همچنانگوزن خالدار 

 ... کمی به عقب رفت و به صدا در آمد:کردمیخیلی نزدیک بود گوش 

تو دیگر مرا تنها بگذار ای توهم. من دیگر  لطفاًباز هم این توهمات آنی شروع شد.  -

؟ رسدنمیندارم. چرا این تاریکی مطلق به پایان  خاطرات را زاربوتهطاقت چرخیدن در این 

گرفتار شدم و مانند گردبادی از تاریکی همچنان  انتهابیچرا و به چه دلیل من در این عذاب 

 ؟؟ چراااامگشته ورغوطهدر این سیاهی 
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عقب کشید.  ندگوزن و گورکن که اکنون به این جمع پیوسته بودتولهو باز هم خود را از 

و لبانش از شک  کردمیکه شده و درمانده فقط به گوزن خالدار نگاه وگوزن ترسیده و شتوله

بود خشکیده بود و بدون هیچ جوابی در  افتادهدر پیدا کردن اتفاقی که  گشتگیگمو ترس و 

گورکن نیز سکوت کرده بود و منتظر ایستاده بود.  .گشتمیچشمان گورکن به دنبال جوابی 

دوباره  ،لبریز شدن بود شرفدر چشمانش حلقه زده بود و هرلحظه در  گوزن که اشکتوله

 دوباره به سخن درآمد:و خود را به گوزن خالدار نزدیک کرد 

نجات دادی و قبل از مرگ  هاگرگمرا که از چنگال  اما این منم. مرا به یاد نداری؟ -

و خود  کنیمیک از من دوری مرگ از من محافظت کنی؟ این لحظهمادرم به او قول دادی تا 

 ؟ کشیمیقب را به ع

وایی با ن. دگر تاب تحمل هممرا دوباره در خاطرات به بند نکش ای صدا و توهم -

 خواهممیو سیاهی مطلق را ندارم. از تو  یبا این تنهای نشینیهم تابذهن خود را ندارم. دگر 

 از من دور شوی. 

گویی توهم. من جلویت هستم. من همانم که اما من توهم نیستم چرا به من می -

 . یتوربودم. در پیش 

گوزن که دیگر تاب تولهگوزن خالدار سرش را به بالین افکند و سکوت کرد.  ،در این لحظه

تحمل این دوری را نداشت. خود را به گوزن خالدار نزدیک کرد و خیره در چشمانش نگاه 

اشک از گوشه و کنارش بر صورت گوزن  قطرهقطرهکه  رنگسیاهکرد و با دو جسم کدر و 

وی گوزن کور را  ه بود.پی برد هاحرفبه ماهیت تمام این . اکنون مواجه گشت شدمیروانه 

 دریافت و او نیز شروع به گریستن کرد.

آری من دیگر قادر به دیدن نیستم ای فرزندم. در آن سقوط من بینایی خود را از  -

همان صدا و یا توهم هیچ تفاوتی نداری و این سرنوشت سیاه تا لحظه دست دادم. تو اکنون با 

رت دکه قادر به پایبندی بر عهدی که با ما طلبممیمرگ مرا دنبال خواهد کرد. از تو پوزش 

بسته بودم نیستم. اینک تو تنهایی باید به مسیر خود ادامه دهی و قبیله را پیدا کنی و این 

 .سازی آشکار اهامر را بر آن

 گوزن سر کوچکش را به بالین گوزن کور کشید و او را در آغوش گرفت. توله

اما این درست نیست. تو اکنون تنها کسی هستی که باید راه درست را بر ما آشکار  -

سازد. تو در نبرد پیروز شدی. تو پدر من هستی. تو تنها کسی هستی که من در این طبیعت 

  وحشی و این زمان هراسناک دارم.
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اما با کدامین سو؟ با کدامین توان؟ نه من دیگر حتی قادر به راهنمایی و پویش  -

 خویشتن را نیز ندارم. 

جویای چاره شد.  و را صدا کرد گورکنگوزن خود را از بالین گوزن کور جدا کرد و توله

جمعی است  گیریتصمیمرسیدن به قبیله و چاره  هو گفت تنها را ها نزدیک شدگورکن به آن

شرکت کنند. این که گوزن کور با  گیریتصمیمباید در این  همه وها مردمشان هستند و آن

خودخواهی محض است و از روی ، و خمیده حال بر این تصمیم داللت کند نزاراین حال 

ترس. اکنون ما باید گوزن کور را به زندگانی بازگردانیم و سپس راهی سفر شویم. گوزن کور 

برخورده بود. تا آنجا که توانش  ،شدمیبه حضور فرد جدید که با نام  گورکن خطاب  که تازه

از  بعد ومشغول شد  واردتازهآن موجود  شناساییکرد و به  استوارکمر خود را  دادمیاجازه 

کرد که در نبود او و دوری از  سپاسگزاریطبیعت  تقدیرشنیدن ماجرا از زبان گورکن از او و 

گوزن در تولهگوزن محافظت کرده است. در مدتی که گذشت گورکن به همراه ولهتقبیله از 

 خود کمکمگوزن کور  ترمیم و تیمار گوزن کور برآمدند و چشم و چراغ راه جدیدشان شدند.

با تاریکی  جدیدالورودشدر کنار همراهان  رفتهرفتهیافت و توان حرکت کردن پیدا کرد و را باز

را برای  رخ داده بود گانشدتاریکی در دی روشناییاخت پیدا کرد. تمام اتفاقاتی که پس از 

اکنون دوباره درختان، هوایی که  درختان قدم نهادند. یتودهبه  سه هربازگو کرد و  دو آن

جای ضربه زدن بر سر و رویش ه و تمام مسیر برایش آشنا بود و درختان ب کردمیاستشمام 

راه  انو ردیف استوار درخت ندکردمینوازشش  هایشانبرگو تالش برای سد کردن راهش با 

 ،شناختمیگورکن که جنگل را مانند خطوط روی بدنش . کردمیرا برایش هموار و مشخص 

وقت در پی  اتالفبدون  سه هرو  کردمیرا به سرعت ردیابی  هاگوزنمسیر رسیدن به قبیله 

 .رفتندمیمسیر به دنبال مقصدشان به پیش 

*** 

 

تمام قبیله را دربرگرفته بود و ترس از هم پاشیدگی  تقریباًهرج و مرج و از هم گسیختگی 

ملک خویش صالح که به  چیزی هرو  زدمی. هرکس ساز خود را زدمیدر میان قبیله موج 

. دیگر حس همبستگی و کوشش جمعی برای دفاع از حمالت نواختمینید را شآوا میخوش

برد وجود نداشت... باز بین را که ممکن بود قبیله  ایخارجیدیگر حیوانات و یا دیگر خطرات 

 اینسخه اشبچه تولهو هرکس برای  پرداختمیبه چرا  ایگوشهالحدید خود در صهرکس به 

و مادرها سردرگریبان  کردندمیآهی از ایام خوش گذشته یاد  گداریگه. بزرگترها پیچیدمی

دیگر کوک مخالف و یا موافق از  تقریباً. هراسیدندمی ترآهنگکادانشان از فردایی ناخوش
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از آن به فکر خود بود. تعدادی هم هنوز  میان رفته و هرکس به بهانه و دلیلی موجه و یا غیر

 بازگشتو تعدادی هم برای  بردندمیسر ه انتظار ب دربه انتظار مشخص شدن رهبری جدید 

 شب و روز بر بالین آسمان ،و یا گوزن خالدار که اکنون از کوریش اطالع نداشتند گوزن رهبر

 سالکهنپیروان گوزن  ،. در این بینکردندمیبا روح نیاکان و روح محافظ جنگل راز و نیاز 

تنها قبیله ه خواهد آمد و ن یدزو بهزنی که . گودادندمیداستانی از ظهور گوزن منجی سر 

ها بلکه تمام قبایل و یا دیگر موجودات جنگل را دور هم جمع خواهد کرد و در یک صلح آن

، در کنار رهبری درندهحیوانات  یحملهاز رنج و کوشش و منیت و ترس از  دور بههمگانی 

 هاییشاخست تنومند با ا این داستان که او گوزنی تقریباًاو تا پایان دوران زندگی خواهند کرد. 

. هیچ شدمیقبیله سروده  جایجایان در جاود ایآوازه، هیکلی قدرتمند و تربزرگهرچه 

به قدری  هایششاخگرگ، ببر، پلنگ و یا شیری توان مقابله و ایستادگی در برابر او را ندارد و 

 شب هرسترگ جنگل را نیز از جایشان تکان خواهد داد. مادران  هایدرختتنومند است که 

و خود را در خیال با  کردندمیاین داستان زیبا را قبل از خواب کودکان بر بالینشان زمزمه 

مانند نوعی ویروس، یک نوع بیماری  کمکماین داستان  ...پنداشتندمیسفر آن گوزن همراه هم

 هاگوزنر قبیله پیچید. سدر سرا کمکمگرفت و در برله را و یک درد ناعالج تمام قبی مزمن

هر عملی نام او را بر زبان  و برای او در هر کاری و قبل از کردندمیبرای او چرا  دمسپیدهدر 

کشیدند و روز خود را با امید به شب رساندند.  وجوجستدست از  کمکم هاگوزن .آوردندمی

شد و از بین رفت.  ترکمرنگکمرنگ و  واگیرداربا همان بیماری  کمکمها سوی چشم آن

که داستان گوزن جاودان  پرسیدندمیرا  سؤالکه از خود و یا دیگران این  هاییهمان تقریباً

 سازدنمیچرا تا پیش از این نقل نشده و یا چرا در چنین وضعیت دشواری او خود را آشکار 

سکوت کردند و توسط  تقریباًهم  ،کندمیو یا این که او در کجای این جنگل پهناور زیست 

 رو به خاموشی سپردند. سالکهنپیروان گوزن  یرمزگونهو  اسرارآمیز هایجوابو  هااستنباط

با او و  شبنیمهبودند که همه ساله در گردهمایی  هاییهمان سالکهنپیروان گوزن 

دیگری را برای رهبری  بختنگون و طی یک نشست گوزن کردندمی دستیهم هایشنقشه

ها آن سالکهنپس از ناپدید شدن گوزن  اکنونهم .کردندمیانتخاب  هاگوزنفصل بعد قبیله 

سردی  کمکم. نشستندمیرا بر عهده گرفته بودند و خود بر مرکب آن  چنینیاین امور زمام

غبار و یا نوعی گرد فراموشی از سوی درختان جنگل  و کدر و کلفت، شاید گرد یالیهو نوعی 

برای کسانی که دیگر تاب و توان حقیقت و یا دیدن و پیدا کردن آنچه بر سرشان نازل شده 

کلفت بر چشمانشان خشکید. شاید  یالیهاین  کمکمرا نداشتند بر چشمانشان ریخته شد و 

آنچه بر سرشان آمده بود باعث  فرسایطاقته در اثر سرمای خودشان بود ک انهم اشک چشم
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 انتظاریس در أدر بستری از ی اکنونهمیخ بستن چشمانشان شده بود. هرچه بود قبیله 

 جوارحشان بندبندکه بر  نامرئیو با افساری  بردندمیسر ه دان بیبرای ظهور گوزن جاو انتهابی

 دریز دیگر حتی معنی این حرکت را ن ویک صف در حرکت بودند  پیچیده شده بود در

را تکرار  دادندمی. فقط از روی عادت کاری که همیشه و در همه حال انجام یافتندینم

 تأخیریبگذشت و آن سه یار عقب مانده از قافله همچنان با  چنیناینمدت زمانی  .کردندمی

 غافلی هر بار به دالیلی از رسیدن به قبیله ول ،ها در راه بودندکثیر در چند قدمی آن

ها داشتند و هر بار . انگار که روح جنگل و یا حتی درختان نیز سعی در توقف آنماندندمی

خود دلیلی است برای  نکه این رویداد و این دیر رسید کردمیها این را گوشزد گورکن به آن

در این میان داریم و یا زمان پیوستن به قبیله هنوز فرا  تمامینیمهنیم هنوز کار ااین که ما بد

زیادی از دو دوست  هایدرسشده بود و  تنومندترو  تربزرگگوزن اکنون تولهنرسیده است. 

زیادی را از سر  هایمشقتو  هاسختیها دانای خود آموخته بود. دوستانی که در کنار آن

گوزنی بالغ  اکنونهمخوشی را با آن دو سپری کرده بود. او  اوقات طورهمینگذرانده بود و 

همچنان در راه  زمانی مدتبه خوبی رشد کرده بود.  هایششاخولی خام بود و در عین حال 

. آئینی از این دست که باید برای پیدایش گوزن آئین خاصی وارد قبیله شد کمکمگذشت و 

در این میان ذکر شد.  نبایدهاییو  بایدهاو  دندکرمیدان، سایرین باید آدابی را رعایت یجاو

و یا برای  رفتندمینباید برای آشامیدن آب به چشمه  هاگوزندر فالن موقع از فصل  مثالً

خاص  ایمنطقهدر  هاگوزنویدان باید هر باره اگوزن ج ترسریعخوشنودی و ظهور هرچه 

و به  کردندمیرا که برای خوردن نیاز داشتند را رها  هاییعلفو  هاشاخهمقداری از سهم 

خاص، گوزن جاویدان  یمنطقهتا در نبود قبیله در آن  کردندمیگوزن جاویدان هدیه 

ور نو زود  شدمیها استفاده کند. این امر موجب خوشنودی گوزن جاویدان حاضرشده و از آن

پیروان دیر به دیر در قبیله حاضر  هایگوزن کمکم. دادمیخود را در معرض عموم قرار 

. از قرار معلوم دادندمیحاضرین قرار  هایجوابو  سؤالو خود را به ندرت در معرض  شدندمی

ها را محترم و گرامی آن هاگوزندان بودند و از این رو سایر یگوزن جاو رسانپیامها آن

قبیله بازنگشت و تا مدتی همه در به شد و دیگر  ناپدید هاگوزنروزی یکی از . شمردندمی

بر جمع  لنگانلنگانپیروان  هایگوزنپی او گشتند ولی هرگز او را نیافتند تا این که یکی از 

چرا که  ،نگران نباشید و بر گوزن ناپدید شده درود فرستید اصالًحاضر شد و گفت ای عزیزان 

بود و در  برآمدهاویدان است او در پی تالش و رسیدن به حقیقت که همان دیدار با گوزن ج

سر ه او در کنار گوزن جاویدان ب اکنونهم. است دست پیدا کرده هخواستمیآخر به آنچه که 

. زین پس ای دوستان و بزرگواران به شما نوید این است و از رستگاری برخوردار شده بردمی
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رسانده و در این عمر کوشا باشید شما  اثباتمهم را خواهم داد که اگر شایستگی خود را به 

در این  رفته و از رستگاری برخوردار خواهید شد. جاویداننیز به ضیافت و مهمانی گوزن 

مر ااولین حکم به میان آمده از سوی او درست استحمام کردن در چشمه است و این  ،راستا

 جزبهو تمام بدنش دارد. سپس در روزی معین حاضرین را به چشمه برد  پی درآدابی را 

را تکرار کرد و این  کلماتیقسمتی که به دالیلی آسیب دیده بود را در آب چشمه قرار داد و 

و  کردندمیاین طور استحمام  هاتمامی گوزن ،شیوه را به سایرین آموخت. از آن پس

 هاگوزنبر طبق پیشکشی که  .آموختندمی هایشانگوزنتولهمر مهم را به اماده این  هایگوزن

ه آنان ثو ج عضالت. گذاشتندمیدان به هدیه یوابرای گوزن ج هاچراگاهدر مناطقی خاص از 

امر را با کمال میل  این ،ولی بدون آن که خود از آن آگاهی داشته باشند ،تحلیل رفت ذرهذره

 .کردندمیو یا حتی بیشتر از مقدار تعیین شده پیشکش  دادندمیتمام انجام  صراحتو با 

کجا بود؟ با  سعادتمندانرستگاری چه معنایی داشت؟ و دنیای رستگاران و  حقیقتاًاما 

که گوزن پیروان برای حاضرین روایت کرد و همه با افتخار و در پس  هاییحرفوجود تمام 

 نداشتند یاد بههرگز  بختنگونخانواده آن گوزن  ،ش سر تعظیم فرود آوردندیآن در آسمان برا

مسلکانه از خود نشان داده باشد. رفارفانه و رفتاری عکاری عا هاسالاو در پس تمام این  که

 ،ن نشکافتند و سر تعظیم فرود آوردندامر دهاها نیز در سکوت به چیستی این آن ،با این حال

 هایگوزندهان آمده بود و در صحت و شکیبایی و راستگویی  چرا که سخنان از شخصی واال بر

داشته در  پیش درنبود. شاید آن گوزن برای خلوص رفتار و نیتی که  میان درن شکی پیروا

مدتی بعد خانواده آن گوزن به سعادت رسیده  ،. با این حالاست پرداختهمیخلوت به نیایش 

از سوی  ایاعالمیهپس از دیگری از جمع حضار به علم غیب شتافتند و در طی  ینیز یک

در قبیله نهادینه شد و حتی به گوش  کمکمپیروان به رستگاری رسیدند. این سنت  هایگوزن

بر تمامی قبایل استوار گشت و  رفتهرفتهاین قوانین  نیز رسید. هاگوزنرهبران و دیگر قبایل 

به مرور تحلیل رفت  هاگوزن یجثهصداقت و راستی آن هیچ تردیدی نداشتند. بر همه  تقریباً

به تعداد  طورهمینتحلیل رفت. و  شانجثه همراه بهها نیز و حرکت، صداقت و تفکر آن

 رفتندمیویدان او به پیشواز گوزن ج شدندمیکه ناگهان از صحنه روزگار محو  هاییگوزن

 متصلوضع شده تمامی قبایل به هم  یبا توجه به قوانین و آئین ،اضافه گشت. در این میان

رستگار و  هایگوزنغم ناپدید شدن  ،مرا این ورا تشکیل دادند  ایقبیله یکپارچگیشده و 

را از میان برد. ولی این اتصال نیز به این راحتی شکل نگرفت و  هاگوزنمنقرض شدن نسل 

و گاهی اوقات بر سر این که آئین خاصی  زدمیمی ساز خود را هر رهبر و هر عالِ هامدتتا 

. گرفتمیو نیکوتر بود دعوایی سر  تردرستدیگر انجام داده بود،  ایقبیلهکه  ایشیوهرا به 
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پیروان این مسائل به نیکی پشت  هایگوزنتا این که به لطف روح سلحشور جنگل و حمایت 

ری رسیدند و یا خود را با رهبر یکی پس از دیگری به رستگا هایگوزنو  سر گذاشته شد

در این شرایط به زندگی  هاگوزنو  انجامید سر به چنیناینآئین و مراسم وقف دادند. زمان 

      دادند. میخود ادامه 

*** 

 

ولی در  ،دادندمیقبیله کوشش زیادی به خرج  هایگوزنمسیر در راه رسیدن به سه هم

ها و در افتند که هر کدام باعث دیرکرد آنیعین حال موانع زیادی را در پیش روی خود می

ها که همیشه دست و پاگیر آن اهمیتی حائز. مورد اساسی و شدمیدن به قبیله نتیجه نرسی

هر زمان  . چه بسا درکردمیشدت کند ه بود. نابینایی گوزن کور بود که خود سرعت را ب

پناه گرفتن و توقف کامل مجبور به  هاآن ،طوالنی و یا بارش سنگین برف هایبارانباد و یا تند

. شدندمی برای عبور گوزن کور ترطوالنیاما  ترامنمسیری  مجبور به انتخاب یا و. شدندمی

 اینقطهها هر بار از و آن شدمیقبیله  هایگوزنموجب گم کردن ردپای  این عمل و گاهاً 

سفرشان  دلیلبیطوالنی شدن  راجع هامدتگوزن کور . کردندمیباید دوباره ردیابی را آغاز 

فکر کرده بود. و عقیده  اندنرسیده شانقبیلهبه  اکنونهمو این که به چه دلیل نامشخصی تا 

و یا شاید هنوز زمان رسیدن  اندفرورفته انحرافو یا  فرورفتگیها در نوعی خود داشت آن

ها را بود حضور و وجود آن هامدت هاگوزنها به قبیله نرسیده بود. هر چیزی ممکن بود. آن

نداشتند.  یاد بهرا  هاگوزنپیشین و سیطره  هایفصلاز  ایخاطرهاز یاد برده بودند و حتی 

آگاهی نداشتند و همه چیز همچنان در خاطرشان  شانقبیلهاز اتفاقات و تحوالت  سفرهمسه 

گریخته بودند  هاگرگبود که مدتی پیش از یورش  تنیدهدرهمکوچک، سردرگم و  ایقبیله

  رهبر در گوشه و کنار جنگل پهناور در حال پرسه زدن هستند.و بی هدفبی اکنونهمو 

ر درختی که در اعماق جنگل شکسته بود و آن سه برای خود در زی ،رسیده بود شب فرا

 گورکنگوزن به تولهایجاد کرده پناه گرفته بودند...  در یک گودی قف و سایبانیآن س یتنه

سفر در کنار وی هنوز احساس راحتی  هامدتبود تا گوزن کور. بعد از گذشت  ترنزدیک

ن سعی در ک. گورپنداشتمیو وی را گوزنی با نیرو و انرژی خاص و افکاری عجیب  کردنمی

فراهم آورد. گوزن  سه هررا برای  تریگرمبرگ و خاشاک و چوب بود تا محیط  آوریجمع

کور به توده صخره و گل و الی پشت سرش تکیه داده بود و مثل همیشه در سکوت به 

در  کردیمیبه حال خود رهایش  هاسالخیره شده بود. انگار که اگر در این حالت  اینقطه

شده بود و بیشتر به تجزیه و تحلیل محیط و  حرفکمشدت ه . بماندمیهمین موقعیت باقی 
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 هایشانزدن. از شنیدن صدای پای آن دو و قدم پرداختمی سفرانشهم هایصحبتصدا و 

ی ئجز چیزحتی اگر سر  دادمی. و به حرهایشان گوش کردمیدر کنار خود احساس رضایت 

از سوی دیگران  سؤالیاگر  ،آمدمی. در نهایت کمتر پیش کردندمیباهم بحث  ایبچگانهو 

 بردمیسر ه صحبت کند. و در نهایت هم از آنجایی که در سیاهی ب شدمیبرایش مطرح 

مسیری که  کردمیمگر زمانی که حس  .سپردمیگوزن تولهتصمیم را به عهده گورکن و یا 

کرد یناخوشایندی ماگر در انجام کاری حس مسیر خطرناکی است و یا  گذارندمیدر آن قدم 

 کردنمیخود ایمان داشت و هرگز اشتباه  غریزهبه حس و  کامالً. کردمیآن صرف نظر از انجام 

دیگری  ینقطهدر آن حالت گوزن به  .دندگشونمیفت الخمو آن دو همراه هم هرگز لب به 

 گوزن و گورکن بود خیره شد و شروع به حرف زدن کرد:تولهاز زمین که نزدیک پای 

که در پس  ایآینهبارها پیش آمده تا در این سیاهی مطلق خود را برانداز کنم و در  -

حضور  هاخیلیسرا حکمهم. در این امکشیدهخود را به پای محاکمه  ،امساختهخیال خود 

دیگر  اینقطه در، خودم که سالکهن، گوزن رهبر، گوزن هاکالغ، هاتوله، هاگوزن ماده. دارند

. اتهاماتدیگر در حال روایت کردن  یاگوشهدر حال محاکمه شدن بودم و در  ایگوشهدر 

 هایمچشمهرگز آن را در زمانی که  تاکنونموجود عجیبی بود. موجودی که  قاضیولی 

نشسته بود و  ترهوشیندیده بودم. اون باالتر از همه در حالتی نیمه  کردمیم را یاری ابینایی

باله داشت و  هاماهیهر چیز دیگری که تاکنون دیده بودم، مانند  یا وو یا پنجه  مسُ جای ه ب

 شماریبیدر کنار سرش و دهانی با تعداد  رنگسیاهک تیز با دو چشم ویک سر بزرگ و ن

از ببر و شیر و گرگ و پلنگ. و هر زمان که او سخن  تیزتر هاییدندانو برنده.  تیزدندان

. هرگز به خاطر ندارم وی را نداشتم رنگبیمن حتی توان دیدن صورت خاکستری و  گفتمی

 ،سرا در حال محاکمه شدن بودمکه محاکمه بر سر چه بود و یا من چه دلیل در آن محکمه

. در ادامه راه من بارها با دیگر کنمنمیولی هرگز صورت آن موجود ترسناک را فراموش 

 ،ها دلیل آن محاکمه را پرسیدم. ولی در جواببت شدم و از آنصحم همایموجودات در سیاه

. چندین بار گوزن دادندمیمن را مقصر جلوه  شانو یا با نگاه کردندمییا سکوت  هاآن

( در خواب و بیداری به کردمی، چند ثانیه سکوت آوردمی)وقتی اسم او را بر زبان  سالکهن

سراغم آمد و چندین بار هم گوزن رهبر و هر بار طی یک سکوت و صحبتی طوالنی مرا 

 . نهادندمیچیست حکم  دانمنمیمحکوم به عملی که 

که نقل کردی از سر خستگی  هاییاینگورکن به سخن درآمد: ببین دوست عزیز من، تمام 

گری تو را تهدید و یا محکوم نخواهد یبوده و هیچ چیز دو ناتوانی و اسارت در این گرداب سیاه 

 کرد. 
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اما این درست نیست. اگر این حرف را زمانی که ما در آغاز این فصل سفر خود را  -

ولی اکنون، اتفاقاتی در من رسوخ  ،پذیرفتممیسخنانت را  تمام ،شروع کردیم شنیده بودم

ناگهان  در هم کشیده شد و اخم کرد. اشچهرهکرده )ناگهان در سخن گفتن متوقف شد و 

و همان تیرکشیدگی  خألهمان درد  ،تپیدمیاز درد خفیفی رنج کشید و در محلی که قلبش 

بعد دوباره به  ایلحظه، عذابش داد و خألو همان گرداب درون  تیز ئیشیو همان فرورفتگی 

 ( .خود آمد و درد متوقف شد

از ادامه حرفش بازایستاد و آن را فروخورد. دو همیار به سراغش آمدند و جویای احوالش 

 هاآناست.  راهروبهشدند. گوزن دوباره به سکوت نشست و به آن دو اطمینان داد که حالش 

ذهنش را مشغول کرده بود  سؤالیگوزن که تا آن لحظه تولهدوباره سر جایشان نشستند و 

 را پرسید: سؤالشدیگر طاقت نیاورد و 

؟ چرا گویینمیهیچ چیز  سالکهناز گوزن رهبر و یا گوزن  وقتهیچراستی چرا  -

 ؟ استبر سر آن دو چه آمده  گویینمیبه ما 

 سه هرمن یک بار به شما گفتم. همان اتفاقی که پس از سقوط ما از پرتگاه برای  -

زنده  نامشخصولی من به دلیل  ،آن دو جان خود را از دست دادند متأسفانهنفرمان افتاد. 

ای کاش که من نیز در کنار آن دو رهسپار  .است ولی گویا سقوط باعث کوری من شده ،ماندم

 سفر دیگری شده بودم.

 اما...  -

 یادامه نداد. همین که فهمید گوزن کور به هر دلیل هایشسؤالگوزن دیگر به توله

جواب دهد برایش کفایت کرد. او تا به اینجا متوجه شده بود اگر قرار  سؤاالتشبه  خواهدنمی

از شدت خود کاست و به  کمکمباران  و یا جوابی را بداند آن اتفاق خواهد افتاد. سؤالیبود 

 راهی ادامه سفر شدند. درخواست گوزن کور هر سه به پا خواستند و

*** 

 

تشکیل داده  گردهماییاز جنگل  ایمنطقهپیروان در  هایگوزنبه درخواست  هاگوزن

 اغتشاشی گردهماییپیروان گوش فرا دهند. دلیل این  هایگوزنبودند تا به سخنان یکی از 

 رهبرهادادن تکالیف شرعی بین  انجام سربود که پس از پیوستن قبایل و اختالف سلیقه بر 

و هر  دادندنمیروش دیگر قبایل  به امورهر قبیله تن به انجام  هایگوزنپیش آمده بود و 

یک جلسه به این نتیجه  طیپیروان  هایگوزن. کردمیکس به روش خودش کارها را اداره 

تا قبل از ورود و ظهور  هاگوزنها، شده از سوی آن تعیینرسیده بودند که با وجود آئین 
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گوزن جاویدان به یک رهبر واحد نیاز دارند. کسی که مستقیم از خود گوزن جاویدان 

ها را به بر قبایل حاضر شده و آن جاویدانگی از گوزن را دریافت و به نمایند هادستورالعمل

شروع به  به میان جمعیت آمد و تأخیرپیروان پس از چندی  هایگوزنی از یک. درآورداجرا 

 کرد: سخنرانی

بر طبق اتفاقات پیش آمده از سوی قبایل و توضیحاتی که از سوی گوزن جاویدان  -

کرده تا برای تجدید تعهد و استحکام بیشتر  درخواست، وی از ما استبر حاضرین نازل شده 

شده از سوی او، دوباره مسیری را از سر  نازلدر نظم و ترتیب آئین و قوانین  یکپارچگیو 

خواهد  انتخابای برایمان نماینده ،خود شخص گوزن جاویدان انتخابخواهیم گرفت و به 

وی تا  یسایهداران حقیقت و معرفت در زیر اران و دوستزگتا در حضور تمام خدمتگردید 

-م. این اتفاق کمافیزمان فرا رسیدن شخص واال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنی

سنن و آئین  طبق برچرا که ما  ،اتفاق خواهد افتاد آببی یدرهسابق در کوهستان و در 

تر از قبل نیز یمنو خوش ترمقدسگذشته هر بار رهبر جدید را در آن منطقه که اکنون 

و اکنون نیز این راه را برای رسیدن به نیکی و رستگاری طی خواهیم  کردیممیانتخاب  ،هست

 کرد.

ها در میان جمعیت آغاز شد. آن ایهمههمواره سخنان گوزن پیروان به پایان رسید و هم

شده بودند  هاگرگ یحملهپیش در آن دره گرفتار  هامدتکه  ایقبیله هایگوزن مخصوصاً

کودکان و شوهران و مادران خود را  بعضاًبلکه  ،دره نه تنها به رهبر جدید نرسیده آن درو 

ترس دوباره از دست دادن ثبات نسبی و امنیت جانی  ،نیز از دست داده بودند و از این روی

هرج ومرج به آن رسیده بودند، دوباره در جانشان زنده شده کشمکش و  هامدتکه پس از 

و هر  فرستادندمیپیروان  هایگوزن سراغدگی از خود هر بار گوزنی را به بود. قبایل به نماین

و خبر از اتفاقی شگرف  گشتبازمیو خوشنودی نزد قبیله  یرویگشادهبار آن گوزن نماینده با 

مقدس گوزن  یخواستهها نیز به . در نهایت آندادمیها را به آن ناشدنیوصفو آرامشی 

 جاویدان تن نهاده و خود را برای رویارویی با اتفاق پیش رو آماده کردند.

*** 

 

 بهخسته  ،بود ترضعیفو توان جسمانی از دو گوزن همراهش  جثهگورکن که از لحاظ 

ها نوید این را که به زودی ها راه زیادی را پیموده بودند و گوزن کور به آن. آنرسیدمی نظر

روحیه  ایذره. هوا دانستنمیخود نیز  ،اما مقصد کجا بود ،خواهند رسید را داده بودبه مقصد 

جوان  هایدرختخشن خود را به نمایش گذاشته بود و بادهای تیزی مشغول به قلقلک دادن 
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باد  هایزوزهو شعر  درنوردیدهکام خود را با رقص باد  دستیچیرهپیرتر با  هایدرختبودند و 

برای پیدا کردن پناهگاهی جدید  سه هرتا  خواستمیگوزن از گوزن کور توله. سرودندمیرا 

 آواهاو  بوهاچون ممکن بود شدت باد باعث بروز اتفاقات دیگری شود. باد با خود  ،اقدام کنند

. شنیدندمیو زمانی بود که در آن ساکنین جنگل آواز درختان را  آوردمیو نواها را به همراه 

سفر فصل سرما را. ولی گوزن کور  طورهمینو  دادمینوید آمدن برف و آمدن باران را  باد

. چرا که در این باد لحظه به کردنمیتوجه  سفرانشهم هایحرفو به  دادمیهمچنان ادامه 

ها در همین را استشمام کرده بود. آن هاگوزناشعار درختان گوش سپرده و بوی به لحظه 

بود. حجم عظیم این  آفرینشگفتیحوالی مشغول استراحت بودند. ولی چیزی که برایش 

. جمعیتی که خیلی بیشتر از یک دادمیو بویی که نشان از جمعیت زیادی  بود نواها وآواها 

شمالی در گذشته عادت نداشتند قبایل را  هایگوزنگله گوزن بود. و این برایش عجیب بود. 

به هم پیوند دهند و هر رهبر در هر قبیله از غرور و شعف خاصی برخوردار بود. و این منش 

زنند. این نوع تفکر در بخود را با سایر قبایل پیوند  دادنمیاجازه  اشقبیله هایگوزنبه او و 

یامد باعث شد تا گوزن کور متوجه شود شمالی وجود داشت. این پ هایگوزناز  ایقبیلههر 

 میان در دیگران با. سپس ایستاد و آن را اتفاق خاصی افتاده و یا در حال رخ دادن است

از این که چطور تمام این اتفاقات را فقط در پس گوش سپردن به باد گوزن توله گذاشت.

حرف گوزن این را اضافه کرد که باد اکنون  تأییدگورکن در  به هیجان آمده بود ودریافته بود 

ریم و سپابپس بهتر این است که همچنان گوش  .ددهمیما را به سمت و سوی خاصی سوق 

این باد در پس خود سهولت به بار دارد  .علل به خرج ندهیمدر چندقدمی رسیدن به مقصد ت

گذشتند و خود را از میان رودخانه عبور  رسیدمیها از مسیری که به رودخانه آن نه ندامت.

 جزبهباز رسیدند. اما در آنجا  هایزمینو  تنکو در آن سوی جنگل کاج به درختان دادند 

، آب دهان ،نیافتند. بقایای علوفه گزیدهسکنی  اینجادر پیش بقایای جمعیتی که تا چندی 

س و أی طورهمیننهایت محل تجمع تعداد زیادی گوزن. و  ، مدفوع و ادرار و درهاسمجای 

کرده بودند و بدون  پیماییراه وقفهبیها در این مسیر برای آن سه مسافر. آن ناامیدی

عبور کرده بودند. از زمان و  ایرودخانهاستراحت از جنگلی به جنگل دیگر و از سنگی به 

دند. ولی اکنون با زمین خالی از سکنه مقدار غذای خود کاسته و بر سرعت خود افزوده بو

گویی با  ،و نوای باد مالیم شده بود بردمیسر ه آفتاب در غروب دوم بمواجه شده بودند. 

. گورکن در حال گشت داشتآفتاب قصد در القای حسی همراه با موسیقی غمناکی  دستیهم

 و گاهی نیز ممکن بود چیزی را بچشد. دقایقی طول کشید. کشیدمیزدن بود همه چیز را بو 

باد در حال  یالیهالیهگوزن کور در وسط منظره رو به آسمان بود و گویی در هوا و در 
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نشانه و یا چیزی بود. گورکن رو به آن دو گفت: مدت زمان زیادی نیست که از  وجویجست

 .کرد تأیید. و گوزن کور با سر حرفش را اندکردهکوچ  اینجا

 آببیو به احتمال زیاد در حال رفتن به دره  روندمیها به کوهستان درسته. آن -

 هاگوزن. هر چند هاستگوزنیک انتخابات جدید برای  یدهندهنشانهستند و این مسئله 

. ولی این مورد هرگز سابقه نداشته گزینندبرمیدر هر سال فقط یک بار گوزنی را به رهبری 

 دانمنمیدر یک زمان طوالنی بدون رهبر باقی بماند. از قرار معلوم به دلیلی که  ایقبیلهکه 

 .دهدمیجدیدی را نشان  یدورهو این سرآغاز  اندخوردهقبایل باهم پیوند 

افتاد. روزهایی که برگ درختان به رنگ  اشزندگیخوش  روزهایگوزن ناگهان به یاد توله

وی در مورد  درختی با یشاخهنور از پس  یهالهطالیی و آسمان آبی نیلی بود. روزی که 

او نیز مانند  کاشای کردمیکه آرزو  روزهاییو روزهای آتی سخن گفته بود.  روزهااین 

حداقل  یا ودر مبارزه برای انتخاب رهبر شرکت کند  توانستمیبزرگ شاخ داشت و  هایگوزن

مادرش زنجیروار احساس  یخاطرهیاد و  ،دیگران محافظت کند. در همین حین یا واز مادرش 

اتفاق نیفتاده بود.  اشزندگیکه هرگز در  ایخاطرهدلتنگی را در او برانگیخت. دلتنگ برای 

کودکی  رؤیاییزندگی یک گوزن تنومند که همراه با مادرش زندگی کرده و پس از اتمام دوره 

بود که ناگهان  رؤیاهایشزدن در  تگوزن مشغول غل توله به گوزنی بالغ تبدیل شده بود.

 با صدای گوزن کور پاره شد: افکارشرشته 

 تا قبل از هر اتفاقی آنجا حضور داشته باشیم.  برسانیم آببی یدرهما باید خود را به  -

آوار  سرمانبر  هاگرگاما من هرگز دوباره به آن قتلگاه برنخواهم گشت. اگر دوباره  -

 چه؟  نپذیرندرا در قبیله  شوند چه؟ اگر ما

 ،حمله نخواهند کرد هاگوزندیگر به خیل  هاگرگکه  دهممیمن به تو اطمینان  -

قادر به حمله  هاگرگبه قدری زیاد است که  هاگوزن. در حال حاضر تعداد آنجاحداقل نه در 

در کار نیست تا از قبل  سالیکهنبگوید دیگر گوزن  خواستمیو از طرفی ) ردن نیستندک

 .ولی حرفش را خورد( ،کند ریزیبرنامه هاگوزنبرای شکار 

 از طرفی چه؟ بگو؟ -

که هیچ خطری از سوی  دهممیاین بار هم به من اطمینان کن. من به تو ضمانت  -

 را تهدید نخواهد کرد. ما هاگرگ

 و اگر ما را نپذیرفتند؟  -

شمار ه که تو گفتی من پیروز نبرد باشم و این رویداد عملی مقدس ب طورهمیناگر  -

ها باید مرا که پیروز میدان آغاز هستیم و آن ینقطهرود، ما دوباره در حال قدم نهادن در 
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. ولی از آنجایی که اندکردهها به سنت خود پشت آن ،بپذیرند و اگر غیر از این باشد امبوده

گذشته  هایسنتکه هنوز به  دهدمیمعنی این را  ،هستند آببیها در حال رفتن به دره آن

 باش. خاطرجمعپایبند هستند. پس تو نیز از این بابت 

 حرکت کردند. کوهستان به سوی سه هرو باری دیگر 

*** 

 

 زدگییخسرما و  دلیل بهو علفی که  آببیمانند سابق از زمین بایر و  هاگوزنبزرگ  یگله

ها در حال عبور بودند. باری دیگر پیکر عظیم کوه بر آن کردنمیهرگز چیزی در آن رشد 

همواره بعد از رسیدن به  هاگوزن. گفت آمدخوش واردشتازه میهمانانسایه افکند و به 

و این بار هم مستثنی از  کردندمیوهپایه لرزش خفیفی را در قسمت تحتانی خود حس ک

کنده اگرمای بیشتری در بینابین پر ،به دلیل ازدیاد جمعیت ،دفعات قبلی نبود. با این حال

مستقر شد. و  محلهاز  ایگوشهو هر کس در  رسیدند آببی یدرهها مدتی بعد به آن بود.

محدودیت فضا به نقاط دیگر کوه پناهنده شدند. قرار بود  دلیل به هاگوزناز  شماریبیتعداد 

چند روزی پس از استقرار و نیایش در آن مکان مقدس و سوگواری برای سه گوزن از دست 

نشانه که  رؤیترستگار، در روز تعیین شده پس از  هایگوزنیادبودی برای  طورهمینرفته و 

دان یگوزن جاو ینمایندهپیروان از آن اطالع داشتند، گوزن ثانی یا همان  هایگوزنفقط 

پیروان این مراسم فقط با نشانه و انتخاب خود شخص  هایگوزن یگفتهطبق مشخص شود. 

ن یافتن این مهم چندروزی را در و ممکن بود برای پایا رسیدمیگوزن جاویدان به سرانجام 

باید به درگاه روح نگهبان جنگل و برای گوزن جاویدان  هاگوزنآنجا مستقر شوند. و تمام 

 کنند.  ادانیایش و مراسم خاصی را 

*** 

 

نقاط سیاهی که مانند رشته خطی   رفتهرفتهکل کوه را پیش رو داشتند و  تقریباً سه مسافر 

بودند که  هاگوزنطویل  یعدهها همان کوه حلقه زده بودند را مشاهده کردند. آن یدامنهدر 

با تمام این تفاسیر گوزن کور به این نتیجه رسید . نشستندمیبرای اجرای مراسم به انتظار 

کل جنگل را دور زده است و در این لحظه دوباره به این  اکنونهمسقوط تا  یلحظهکه از 

 ساختمی هموارنقطه رسیده است. شاید اتفاقی که برایش افتاده بود باید چیزی را بر همگان 

دریافت که  یقینو سقوطش کل این جریان را به تعویق انداخته بود. هرچه بود گوزن به 

محل باقی گذاشته تا پس از سپری کردن این  را در آن تمامینیمه یقطعهداستان زندگی او 
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مبهم را به پایان رساند. طبق  مأموریتبلندی دوباره به آن نقطه باز گردد و آن  و پستیهمه 

دشان مانع از وتا ور شدندمیوارد گله  پرتگاهمسیر را دور زده و از پشت  هاآناو  یخواسته

در  معطلیبیکوه شدند و  یدامنهها بدون جلب توجه وارد برهم خوردن مراسم نشود. آن

گوزن خواست تا در محلی در کنار گورکن توله. گوزن کور از قرار گرفتند هاگوزنخیل طویل 

 هایمخالفت. با وجود کردمیزیرا در دامنه کاری داشت که باید به آن رسیدگی  باقی بماند.

به دلیل نابینایی، وی گرفتار جمعیت شده و گوزن مبنی بر این که ممکن بود ولهت گورکن و

اعتنایی  هایشانحرفسکوت کرد و به  جواب درگم کند. گوزن کور  بازگشتراه خود را برای 

 رسید شد که به غار مخفی نشست شبانه راهیکورهوارد  شناختمیخود از مسیری که  نکرد.

به  هاگوزندر نبرد با او مالقات کرده بود. شب فرا رسیده بود و  سالکهنگوزن  سابقاًکه 

 کشانکشانرفته بودند. گوزن کور به کمک حس بویایی و به کمک باد مسیر خود را خواب 

را لگد کرد تا این که  هاییسمبه خواب رفته باز کرد و چند باری پاها و  هایگوزناز میان 

ز همان گرما و رطوبت و همان بوی تعفن. گوزنی و یا موجود در آخر خود را به غار رساند. هنو

عجبی به وی دست داده بود. به طوری  یدلهرهبه محض ورود دیگری در آنجا ساکن نبود. 

بدون خبر دادن به همراهانش کوهستان را ترک کرده و برای  خواستمیکه در همان لحظه 

. همان دادنمیاین کار را  یاجازهبه او  مهارناشدنیهمیشه از نظر ناپدید شود. ولی نیرویی 

نیرویی که تا این حد به او قدرت داده بود تا این مسیر طوالنی را زنده بماند و در تاریکی و 

همان نیرویی که وی را مصمم کرده  سردرگمی راهی را برای ادامه زندگی در جنگل پیدا کند.

 پس بازرا استوار کند. دوباره روحیه خویش را  هایشقدمبود تا برای رسیدن به کوهستان 

چیستی  کردن پیدانهایی خود رسیده و برای  یمرحلهگرفت و به خود فهماند، اینک که به 

پا ، زمان گذاشتهمیاین معما که چرا در تمام این مدت باید دوباره پا در این کوهستان سر 

ر خارج اکه بود انجام شود. از غتا مراسم هرچه  کردمیپس کشیدن نیست. پس باید صبر 

امن  ایگوشهها از بازگشت او خوشحال، در آنشد و دوباره خود را در کنار دوستانش یافت. 

و طبق موعد مقرر شده  برخاستههمه از جا  هاگوزنشب را به صبح رساندند. با طلوع آفتاب 

را به سایرین معرفی  نمایندهنشانه گوزن  تأییدپیروان پس از  هایگوزندر این روز قرار بود 

آن  کردندمیحتی از شکل و شمایل آن گوزن اطالعی نداشت و همه فکر  کسهیچکنند. 

بارها  تاکنونخودشان باشد. کسی که  هایایقبیلههم یا واز خودشان  یکیگوزن ممکن است 

و گویی  فشردهدرهم هاییصفصحبت شده بودند. همه در ند و با اون همدبا او با چرا رفته بو

پیروان  یهاگوزنتنیده درهم دوباره مشغول عبادت کردن شدند و منتظر اعالن خبر از سوی 

معرض دید قرار دادند و در این در خود را  ایگوشهپیروان از  هایگوزنبودند. تا این که 
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 واردتازهدر همین حالت آن سه  .نددر سکوتی عمیق فرو رفت هاگوزن یهاگلهتمام  ،لحظه

از میان پیروان گوزنی جمعیت رساندند.  رأسخود را از میان جمعیت عبور داده و خود را به 

حاضرین، وی سخنانش را آغاز  بود خود را جلو کشید و پس از تعظیم ترمسنکه از سایرین 

 کرد:

 ایمداران حقیقت و راستی امروز و در این لحظه ما بر آن شدهای همراهان و دوست -

 رهنمودها یسایهحقیقی و راستین واال را بر همگان آشکار سازیم تا همگی در زیر  ینمایندهتا 

وی از هرج و مرج، دودستگی و اختالل در قبایل خود دوری جسته و بر  هایبشارتو 

وی تن در دهیم. حتی اگر بنا به هر دلیلی بر خالف  یخیرخواهانهتصمیمات حکیمانه و 

چرا که وی از نور مشتق شده و هیچ عملی را بدون  ،قالنی ما باشدنفسانی و ع یخواسته

از تمامی شما ساکنین  ،برخورداری از رستگاری و نیت خیر انجام نخواهد داد. پیش از این

که برای به سرانجام رسانیدن این امر مهم  هاییسختیجنگل در قبال راه ناهموار و تمام 

 پاسخبی ،را برای رسیدن به رستگاری و شعف هایتانتالشکرده و  قدردانیاید متحمل شده

 نخواهیم گذاشت.

ولی از آنجایی که از بدو  ،گوزن کور به همراه دیگران در حال شنیدن سخنان وی بود

 رفتهرفتهبود و  خبربیاز ماجرا و پیدایش این جمعیت عظیم  ،ماجرا در گله حضور نداشت

. ند، شدبزرگ تبدیل شده بود سؤالبه یک عالمت  که شسؤاالتدر میان  ترگمشدهو  ترگیج

؟ مگر این مراسم برای انتخاب رهبر جدید نبود؟ گفتمیکدام گوزن سخن  به راجعآن گوزن 

 در این گردهمایی حضور داشتند؟ ایقبیلهاز هر  هاگوزنچرا تمام  اصالً

 حال خطابه بود...گوزن کور همچنان مشغول کلنجار رفتن با محیط اطرافش و سخنان در 

 یقبیلهکه در  هاییگوزنرستگاران و   یادبودبه سایرین و اکنون برای ادای احترام   -

ها خاطره آن و تا یاد فرستیممیدرود  ،از میان برده شدند هاگرگدر این دره به دست  ما

رستگار، درود بر گوزن کهن که  هایگوزندرود بر  نرود. میان ازهرگز از ذهن و زمان ما 

 فصل دوپیشین که در  رهبر بهرا در رسیدن به راه درست راهنمایی کرد و درود  ما هاسال

 …را از گزند سرما و درندگان در امان نگه داشت و درود به گوزن خالدار پیاپی ما

قلب در  قرارگیریدر این لحظه بود که گوزن کور دوباره همان درد شدید را در ناحیه 

تمام  کردمیاز دفعات قبل با دردی سنگین. حس  شدیدترحس کرد. این بار خیلی  اشسینه

توسط آن در حال بلعیده شدن  اشسینهآمده در  وجود به یچالهسیاهو موجودیتش در  خأل

در همین لحظه بود که ناگهان دوباره وجود دیدگان را در اعماق وجودش حس کرد.  است.

آسمان در حال سقوط مستقیم به سمت گوزن کور بود  هایکرانهدر  که سنگیشهابمانند 
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روبه  هاگوزنناگهان تمام  .افتیاین درد نیز افزایش می شدمی ترنزدیکو هر لحظه که به او 

که این  برخاستندآسمان کردند و نوری را مشاهده کردند و سراسیمه همه به شور و شادی 

همان نشانه است. و اکنون زمان پیدایش آن نماینده فرا رسیده است. در این لحظه بدون این 

ن جمعیت شده باشد و بدون این که متوجه شود که امتوجه حرکت خود از می کورکه گوزن 

سکوت باری دیگر درگرفت. گوزن کور همچنان  ،میدان قرار گرفته است ینقطهدر مرکز 

مر ناآگاه بود. تمامی ا آنقرار داشت و خود از  هاگوزندید تمامی  مرکز دربدون حرکت 

ک فرو رفتند واو بودند و ناگهان پس از شناختن وی به شدت در ش گرنظارهپیروان  هایگوزن

 سپس همان گوزن مسن لب به سخن گفت: و زبان در کام خود خشکیده یافتند.

 ای گوزن تو کیستی و به اجازه کدامین پیشوا بر مرکز این قائله حاضر شدی؟  -

 ناچار خود را معرفی کرد:به بود  ماندهواج  و طور که در مرکز نمایش حاجگوزن کور همان

. همانی که در نبرد پیشین کنیدمیطور که مشاهده من گوزن خالدار هستم. همان -

 رهبر قبلی مبارزه کردم. با امقبیلهبرای رهبری به انتخاب 

ها . آنکردندنمیباور  دیدندمیاو را وارسی کردند و بر آنچه  اشقبیله هایگوزنتمامی 

به راستی که او گوزن خالدار است. درود بر روح نگهبان »را تصدیق کردند :  هایشحرف

ناگهان شلوغی و همهمه در تمامی گله به اوج خود رسید « دان است.یجاو راستیبهجنگل. او 

داشتند که  یقین کامالًخیره بودند و همه  دیدندمیدر بهت و ناباوری بر آن چیزی که  همه و

 هاگوزن. است بلکه خود گوزن جاویدان است که از عالم غیب برگشته ،او گوزن نماینده نیست

ها رهبر همه در شلوغی و بهت بر بالین وی سر تعظیم فرود آوردند و او را ستایش کردند. آن

و  چرخیدندمیو به دورش  زدندمیهمچنان دور او حلقه  هاگوزن اصلی خود را یافته بودند.

و  بازگشتهاز عالم غیب برای یاری آنان  چنیناین. به موجودی که فرستادندمیبر او درود 

که  چیزی بر چنانآنک فرو رفته بودند و ودر ش چنانآنپیروان  هایگوزنجاویدان است. 

واقعًا  یا و اندفرورفتهعمیق خوابی که هنوز باورشان نشده بود در  خوردندمی غبطهدیده بودند 

در همان نقطه حضور یافته  دقیقاًو  بازگشتهایشان پس از سقوط از مرگ  یقبیلهگوزنی از 

است. گوزن کور خود مبهوت و حیران از اتفاقی که برایش افتاده بود، نای سخن گفتن نداشت. 

. همه به آن چیزی که باور دادنمیگوش  هایشحرفکسی به  اصالًمه هدر این شلوغی و هم

فصل سردرگمی و رسیده بودند و اکنون وقت جشن و پایکوبی بود.  خواستندمیداشتند و 

در آن مدت همه  باز شده بود. شانزندگیپایان یافته و ورق دیگری در  هاگوزنتشویش 

پیروان را از یاد برده بودند و فقط به مرکز و رهبرشان توجه داشتند.  هایگوزن بالاستثنا

امنی رساند و  ینقطهخود را به  ،در حال حرکت هایسمگورکن برای له نشدن توسط 
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اکنون  د.بربه سرمیرخ داده ک اتفاق ودر شولی او نیز  هاگوزنگوزن نیز در میان سایر توله

گوزن جاویدان کردند. در آن همه  هایسخنتظر به کناری رفتند و خود را سراپا من هاگوزن

پیروان  هایگوزنستایش و فرود و اشک، در این همه شوق و تب و عشق دیگر کاری از 

 نشستهه انتظار بگوزن جاویدان  یخطابهها نیز مانند سایرین برای شنیدن ساخته نبود و آن

از مسائل اتفاق  اطالعبیگوزن کور یا همان گوزن جاویدان کنونی هنوز سردرگم و  بودند.

. او هنوز فکر بردمی سره ک رویدادی که بر سرش نازل شده بود بوافتاده بود و هنوز در ش

تا این سان  اشدوبارهکه قبایل او را به رهبری قبول دارند و به این دلیل از پیدایش  کردمی

وی را رنجور  دردی که چندی پیش بر قلبش وارد شده بود هنوز طرفی از .اندگشتهخوشنود 

 او پس از مکثی به سخن درآمد و گفت:. دادمینشان 

شدت به ه و ب امیافتها را ای دوستان و بزرگان من تازه از سفری دور و دراز شم -

  ...استراحت نیاز دارم. از شما

 گوزن مسن پیروان میان حرفش پرید و ادامه داد:

خسته از عالمی دگر آمده و نیاز به استراحت  اکنونهمآری ای بزرگان منجی ما  -

کنید و با صبر و شکیبایی خود به تأمل از شما خواستارم که در خود کمی  اینجادارد. در 

 گوزن جاویدان مجال استراحت دهید. 

پشتیبان گوزن کور را دوره کردند و او را به کناری به دور از جمعیت هدایت  هایگوزن

ولی از بو و تعداد نفس کشیدن  دیدنمیبرخورد کنند. گوزن که چیزی  خلوتکردند تا با او در 

 و نگرانی شده بود. اضطراب طورهمیناحتی در درونشان و ها متوجه نوعی تشویش و نارآن

 شدند.  گرشنظارهپیروان او را به داخل غار مذکور هدایت کردند و  هایگوزن

است. تو چطور هنوز زنده هستی؟ چطور خود را در آن  غیرممکنعجب. این  -

 از مخمصه بیرون کشیدی؟ این خود نیز یک معجزه است.  هولناک یحادثه

 ندارم.  تانیبرا یو جواب ناآگاهممن خود نیز از چرایی وقایع پیش آمده  -

اکنون او را به عنوان منجی خود پذیرفته  هاگوزنحال باید با او چه کنیم؟ تمامی  -

 و قبول دارند. 

ولی ممکن است به ضرر ما تمام شود.  ،است شگفتییک  واقعاً. این دانمنمی -

ما قیام خواهند  در کسری از ثانیه بر هاگوزناز شر او خالص شویم. در این صورت  توانیمنمی

خود ماست. ولی اکنون  یمایهدستکرد و دیگر کاری از دست ما ساخته نیست. این رویداد 

گویید . حال میدهدمیگری داشته و کار خود را انجام ید یبرنامهکه طبیعت برای ما  بینیممی

 چه کنیم؟ 
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آگاه باش که شرایط کنونی دیگر با آنچه تو در گذشته  و تو گوزن خالدار بدانای  -

. ایمدر دست گرفته سالکهنرا در نبود گوزن  امورتغییر کرده و ما زمام  دانستیمیاز قبیله 

تو نیز  گذشتگانتو باید از دستورات ما پیروی کنی وال غیر. و اگر خالف آن ثابت شود مانند 

 . شدخواهد پاک  هاذهندر خط تاریخ به رستگاری خواهی رسید و نامت به مرور از 

دانید می دطور که خو؟ همانایدکردهنوعان خود خیانت مای شیادان اینک باز به ه -

و دیگر تاب توان  امشنیده تانقبلینیز در همین مکان مشابه این سخنان را از رهبر  قبالًمن 

از مرگ و سقوط  کنیدمی. فکر امگریختهرا ندارم. من یک بار از مرگ  هایتاندروغنیرنگ و 

تهی و پوسیده  هایحرفو دیگر این  امشدهبا معنای تاریکی اجین  اینکهم؟ من ترسممی

 شیاطینشما  توزیکینهشما برای رسیدن به قدرت و  مایهدستندارد. من دیگر  تأثیریبر من 

 نخواهم شد.

منظور تو از تاریکی و ترس چیست؟ من اگر جای تو بودم هرگز فکر برگشت دوباره  -

 ضعیف و حقیر باشد؟  تواندمی. مگر یک گوزن تا چه حد پروراندمنمیبه قبیله را در سر 

. از آن رو کردمیشد و گوزن کور صورتی را در جلوی خود حس  ترنزدیکصدا کمی 

ها روی فشار چند شاخ از طرفین به معنی این که از آن برگرداند و سرش را پایین انداخت.

 برنگرداند باعث شد تا دوباره سرش را باال بیاورد.

گوزن منجی ما نابینا  دوستان؟ بینیدمیشما هم  بینممیخدای من. آنچه را که من  -

( نگران نباشید دوستان او .است. )سپس صدای قهقهه از اطراف به گوش گوزن کور  رسید

که با  بینیمی اگر کمی فکر کنیاست. ببین گوزن کور  آزارتربیاز یک حشره نیز  اکنونهم

لحظه به این  این خواهی شد دوست من. اشتباه ما در این جاست که هرگز در ما همراه

که هر کس در این جنگل پهناور چیزی برای از دست دادن دارد. اکنون ما بدان  اندیشیمنمی

نداشته  اثری تو براین سفر همراهانی داشته و داری. شاید مرگ و درد و رنج  آگاهیم که تو در

)سپس تبسمی کرد  .تو طاقت مرگ و یا درد عزیزانت را داشته باشی کنمنمیولی فکر  ،باشد

( ما همواره آن گوزن نوجوان و .به گوش رسید هایشدندانریز از زیر  هایخندهو صدای 

. پس ر لحظه که فکر کنی در این ورطه از دستورات تخطی کنیگورکن را در نظر داریم و ه

 از ما درنگ نکن.  برداریفرمانباش و در  زنگ بههمیشه گوش 

از تاریکی و تنهایی یافت. و باز تمام آن دورانی که  چالیسیاهگوزن کور دوباره خود را در 

بر سرش فرو ریخت. اکنون دوباره  گشتمیدر تاریکی در جنگل به دنبال مسیری برای رهایی 

 .فشردمیراه گلویش را بیشتر محاصره و تنگی راه نفسش  یحلقه باراسیر شده بود. حتی این 
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در این غار تاریک و میان این شیاطین چه راهکاری را برای رهایی همراهانش  دانستنمی

  لب شده بود. دوباره خسته و درمانده شده بود. توان هر کاری از وی ص اتخاذ کند.

ها امید و یاری ارزانی ها دعای خیر کن و به آنو برای آن بازگرداکنون به جمعیت  -

داد و ستد داریم و  هاگرگدار. همواره قبل از هر تصمیمی بدان فکر کن که ما همچنان با 

در انجام امور تعلل کنی، سرنوشت شومی در انتظار دوستان کوچکت خواهد بود.  ایذرهاگر 

هرگز به فکر فرار و یا کمک رساندن به دوستانت نباش که هر لحظه چشمی در  اینکهم

مگر به  ،. تو دیگر هرگز دوستانت را مالقات نخواهی کردکشدمیانتظار دوستانت را  ،سایه

 هماهنگی با ما. یا ودستور ما 

دوباره گوزن کور را )این بار  هاگوزننبود.  میان درمصالحه انجام شده بود و دیگر صحبتی 

گوزن  ،به درون جمعیت هل دادند و طبق قرار از قبل تعیین شده ( هایشانشاخکمی با فشار 

ها چطور به وجود در این فکر بود که آن کرد. بازگورا  گفتمیکور هر آنچه را که باید 

ه ت داشت بصلحظه فرهمراهانش پی برده بودند؟ چرا بیشتر احتیاط نکرده بود؟ چرا در آن 

  داده بود صبر کند و شاهد اجرای مراسم بنشیند؟  ترجیحگریختن  مهلکهجای صبر کردن و از 

. او همچنان کردندمی دارینگه هاگوزنبه دور از دیگر  ایمحوطهشب شده بود و از او در 

فرار کنند و  مهلکهها توانسته باشند از آن کاشایبود.  اطالعبیگوزن و گورکن تولهاز وجود 

ها روا پیروان بر آن هایگوزنرا از نیرنگی که  هاگوزنبا خالص کردن خود،  توانستمیاو 

را در سر پرورش  فکری هراز آن بود که  ترناتوان. اکنون خسته و کردمیداشته بودند آگاه 

ا تغییری سر در گریبان نهاده خبری و ی انتظارگرم و نرم آرمیده بود و به  یاگوشهدر  دهد.

در  اکثراًزیادی در سرش چرخید که  هایکابوسبود. شب را به خواب عمیقی فرو رفت و 

گوزن رهبر و  هایچهرهو  دیدمی. دوباره خواب سقوطش را کردندمیگذشته سیر  احوال

که اکنون از سوی  سالکهنگوزن  هایفرمانکه قبل از سقوط به او زده بود. و  هاییحرف

 حال در ایگوشهسرا یافت و خود را در . دوباره خود را در مَحکمهشدندمیپیروانش صادر 

شدن و خود دیگر را که در حال قرائت محکومیتش بود و باز همان موجود عجیب را  کمهمحا

یا چه که و  واقعاًآن موجود  نکرده بود. برخوردهرگز با همچین موجودی  یکه در عالم بیدار

در این حادثه...  هاگرگ یحملهگوزن به او. تولهمرگ گوزن مادر و سپردن  از بود؟ و بعد

ی از دو عرق سر کشیدمینفس  بریدهبریدهو  زدمیناگهان از خواب پرید. قلبش تند تند 

و  هاگوشبین  یفاصلهو  هایششاخبدنش روانه گشته بود.  جایجایموهایش و  الیالبه

که پس از حمله  هایشصحبت. همه خیس عرق بودند. و به یاد گرگ پیر افتاد و هایشچشم

کور زده بود. آری او باید دوباره گرگ پیر  گوزندر تعقیب و گریز به  اشتولهبه ماده گوزن و 
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کاری نداشت و  هاگوزن. او همان طور که گفته بود با کردمیرا اگر همچنان زنده بود پیدا 

به او پیشنهاد کرده بود حمله  هاگوزنبرای سهمیه  سالکهنکه گوزن  اینقشهبر طبق  صرفاً

 .کردمیکرده بود. باید او را پیدا 

 رفتندمیبه پیشوازش  دستهدسته هاگوزنو  گذشتمی سفرشهماو از دو  تاز غیب هامدت

روان عمل پی هایگوزن رهنمودهایو او نیز بر طبق  گرفتندمیو در هر موردی از او کمک 

داشت به این نتیجه  کمکمنداشت.  ایارادهمهمی از خود  یمسئلهو همچنان در هیچ  کردمی

به  یلحظهو یا در  اندمرده هاگرگو یا  هاگوزنپیش به دست  هامدتکه آن دو یا  رسیدمی

که در میان جنگل  ایمحوطهبرای قدم زدن به  .اندگریخته مهلکهاسارت گرفته شدنش از 

کرده بودند قدم نهاد و دوباره به نوای باد گوش سپرد و پس  اشاحاطهدرختان سرو و چنار 

اطمینان حاصل کرد در سکوت به گریستن پرداخت. دیگر فرق بین اش تنهاییاز این که از 

از  اهگوزنامید خود را برای نجات خودش و یا گله  تقریباًو  دادنمیخوب و بد را تشخیص 

ها مخالف بود و از درد و عجز که با بیشتر آن دادمی هاییفرماندست داده بود. او همه روزه 

قوی نبود و اکنون  کردمیکه درگذشته تصورش را  چنانآن. او کردمیفقط سکوت اختیار 

تن نهاده بود. همچنان به گریستن ادامه داد و  کردمیبرایش تعیین به هرچه که تقدیرش 

 عضالتشرا با آخرین قدرتی که در  هایششاخاز سر درد به هوا فرستاد و  ایزوزهناگهان 

نهفته بود در درخت پیش رویش فرو کرد. درد شدید را در سرش حس کرد و درمانده در 

صدایی از اطرافش به ارتعاش  براثر هایشگوششد. در همین حین  گیرزمینهمان محل 

تعقیبش  اینجاپیروان تا به  هایگوزنکه  کردمیچرخش درآمد و دوباره سرپا شد. فکر 

 را تیز کرد. هایشگوش امنبع صد وجویجستدر و . چرخی زد اندکرده

چرا حتی در این نقطه تنگ و نمور در این گوشه از جنگل نیز دست از سر من  -

زندگی  یباریکه؟ چرا در این احوال که حتی در حد رفت و آمد یک نفس بر این داریدبرنمی

 صفتشیطان؟ شما دیگر چه موجودات گذاریدنمی راحتو مرا  کنیدنمیبر من ناتوان رحم 

 و جاه و مقام تا این حد شما را کور کرده؟ منزلتهستید؟ یعنی قدرت و  طینتیو بد

 رفیق این منم گورکن پیر. -

را  گورکن یآهسته هایقدمتعجب و شگفتی در اندام گوزن رخ داد و  خاطر بهلرزشی 

 .خود را به گوزن نزدیک کرد ایسایهحس کرد که بدون جلب توجه، در 

ها تو در خفا بودم. از آنجایی که آن اتی برای ارتباط بصدر پی فر هاستمدتمن  -

. برای همین من در همان ایشده راسیها کردند متوجه شدم که تو در چنگال آن احاطه را تو
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روز مراسم از گله گریختم و از آنجایی که من یک گوزن نیستم، به خوبی توانستم در جنگل 

 خود را پنهان کنم.

صل پیاپی در مانند چندین فکه این مدتی که برای من گذشت  شودنمیباورت  -

و گاها  شوممیر جابجا مثل یک تکه سنگ از محلی به محل دیگ تقریباًزمان سپری شد. من 

تا مبادا با دنیای بیرون ارتباط برقرار  فرستندمیع مزاج نیز کسی را به دنبالم حتی برای دف

 کنم.

میان درختان مواظب تو . حتی در این لحظه هم افرادی در ایدرست فکر کرده -

کسی از  ،ه ما جانب احتیاط را رعایت کنیمهستند. ولی نگران نباش دوست من تا زمانی ک

 حتماً . وقت کم است ولی مطالبی هست که من باید شودنمیما باخبر  وگویگفت و دیدار

. بعد از فرار امگذاشته سراتفاقات عجیبی را پشت  ،را با تو در میات بگذارم. در این مدت هاآن

 طوریبهمن بودند.  وجویجستدر  هامدتتا  هاگرگمن از دامنه کوه و بازگشت به جنگل، 

. پرداختندمیکه چند بار بدون این که من ردی از خود بر جای بگذارم همچنان به دنبالم 

و همه چیز  اندجستهشرکت  وجوجستدر این  هدفمندها مر باعث شد تا من بفهمم آنااین 

برایم بسیار جالب و در عین حال عجیب بود که این . شودمیمربوط  هاگوزنبه روز مراسم و 

مر مشترک اچگونه در یک  ،شوندمیدو موجود، گوزن و گرگ که هر دو دشمن هم محسوب 

 ند؟اشدهدست همبا هم 

 ،گویممن تمام ماجرا و آن چیزی که در گذشته و سقوط من اتفاق افتاد برایت می -

ها رفته و خود را به آن هاگرگ یمنطقهاید به ولی اکنون باید برایم کاری را انجام دهی. ب

 نشان دهی.

؟ چرا باید این کار را انجام دهم و خود را ایدادهچی؟ مگر عقل خود را از دست  -

 وشوشستها مغز تو را نیز . نکند در این مدت آناست دیوانگیها سازم؟ این کار آن یطعمه

 ؟ایشدهها همدست و تو نیز با آن اندداده

تو باید باز هم به من اعتماد کنی دوست قدیمی. به آنجا برو و پیغامی را از طرف  -

دین تو فرا  ادایمدیونی و اکنون زمان  دارخالمن به گرگ پیر سفید بده و بگو تو به گوزن 

 او خود همه چیز را خواهد فهمید...رسیده است. 

 هایگوزنگذاشت.  تمامنیمهصدای گام برداشتن آمد و گوزن حرفش را  سو دوناگهان از 

 پیروان بودند که او را تا اینجا تعقیب کرده بودند.

 ؟زدیمیببینم با چه کسی حرف  -
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 میان در. از درد تنهایی محیطی خلوت یافته و درد خود را با درختان کسهیچبا  -

 گذاشته بودم.

به دانی اگر ما صدای موجود دیگری را شنیدیم. حقیقت را بگو. تو که خود می -

 چه عاقبتی در انتظارت است؟ ،دستورات تن ندهی

خواهم آمد )این جمله را با  اینجاولی من همانی را گفتم که بود. دوباره به  آری -

 صدای بلندتری بیان کرد(

که این گونه سرنوشتی  سوزدمیگاهی اوقات دلم به حالت  واقعاًای بدبخت حقیر.  -

 (.داد سر ایقهقههداری... )و سپس 

وارسی کردند. خبری  هایشانشاخآنجا را با  کنارگوشهاز کنار وی گذشتند و تمام  هاگوزن

حساسیت بیشتری  هاگوزن محل را ترک کرده بود. صدابیبعد از آن مالقات او  نبود. گورکناز 

ولی حسشان چیز  ،ها چیزی نیافته بودند. آندادندمی خرج بهرا برای مراقبت از گوزن کور 

گوزن در توله. در این مدت کردندمیبرای همین جانب احتیاط را رعایت  .گفتمیدیگری را 

ولی  ،بود و هرچند دلش برای گورکن و گوزن کور تنگ شده بود گزیدهمیان قبیله سکنی 

را تهدید  هاآن. او پی برده بود که ممکن است خطری آوردنمیها به میان هرگز سخنی از آن

را نیافته بود.  گورکنشدن  ناپدیدولی از آن زمان تا کنون دلیل دوری گوزن کور و یا  ،کند

ها به را شروع کرده بود. با آن یجا افتاده و زندگی جدید هاگوزندر گله  کامالً ،با این حال

و به زندگی عادی یک گوزن در  گذراندمیهم سن و سالش اوقات  هایگوزن. با رفتمیچرا 

رشد کرده بود و به یک گوزن بالغ بدل  کامالً هایششاخ .دادمیسرزمین پهناور ادامه  یسایه

از پس از جدایی  .کنیممیگوزن خطاب تولهگشته بود. ولی ما به اختصار همچنان وی را 

بود و مدام در افکارش آن  ایبرنامه ریزیپی حال دردر آخرین مالقاتش، گوزن کور  گورکن

. پرداختمیو بیشتر در سکوت به تفکر  کردمی. با کمتر کسی صحبت کردمیرا محاسبه 

و پند و اندرز دادن به دیگران  هاگوزنتولهبرای  سخنرانی هاگوزناکنون کار او در میان گله 

کرد که چند روز دیگر ها گوشزد پیروان را فرا خواند و به آن هایگوزنتا این که روزی بود. 

داریم و باید خود را برای مراسم آماده  پیش درخندان را  یبرکهاری در کنار زمراسم شکرگ

کنیم. ولی اکنون اتفاقی افتاده است که شما قبل از رسیدن سایرین باید در آن محل حاضر 

 کنید. سازیپاکشده و آنجا را 

 آن اتفاق چیست و تو چطور از آن آگاه شدی؟  -

 هایگوزنمشغول دریدن یکی از حوالی در این  هاگرگچند شب گذشته وقتی  -

اتفاقی  ،بیشتری را مطالبه کنیم هایگوزنرستگار بودند. در حال مباحثه بر سر این که ما باید 
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و قصد  گفتندمیخندان سخن  یبرکهها از روز مراسم را شنیدم. آن هایشانصحبتکمی از 

حفظ اقتدار و تسلط خود هم که شده  خاطر به خواهممیچپاول بیشتری را داشتند. از شما 

ها قراری بگذارید تا کمتر خون و خونریزی در آن حوالی زودتر از موعد به آنجا رفته و با آن

بدون باخبر شدن تمام گله و  توانیممیو مراسم بدون درگیری پایان پذیرد. ما  اتفاق افتد

 ها پیشکش کنیم.را به آن خواهندمیعذاب و تشویش در خفا مثل همیشه تعداد گوزنی که 

 .گفتندمیبه خود ما  خواستندمیها اگر چنین چیزی را ولی آن -

 هاگرگو توان رویارویی با  گذاریمیاین داستان صحه  شاید هم تو از ترس جانت بر -

 .را نداری

به خاطر ماست. وگرنه  اینشدهها دریده به دست آن تاکنونای گستاخ. این که  -

 .هاستگرگطعمه برای  ترینسادهیک گوزن فربه و نابینا بهترین و 

باید قبل از  حتماًگوزن پیروان دیگر: ولی اگر او درست شنیده باشد و درست بگوید ما 

 .ها دیدار کنیم تا درگیری خونین رخ ندهدمراسم با آن

 هاداستانو عقیده دارم این گوزن نابینا تمام این مخالفم ار گوزنی دیگر: اما من با این ک

ایجاد کند و حقیقت  ایفاصله هاگوزنب میان ما و گله ستی مناصرا از خود ساخته تا در فر

  را آشکار سازد. 

گوزن را تولهما با خود  باید او را در مکانی به دور از دسترس دیگران مخفی کنیم. -

توانی برای هدایت خود و بیرون کشیده شدن از باشد او نیز چشم و  طوراینکه اگر  بریممی

یکی از خود را به نمایندگی از دیگران برای انجام این  توانیممیبند نداشته باشد. و این که 

 مر بفرستیما

با همه  گردهماییکه همیشه در یک  هاستآنمر امکان ندارد. این رسم ااما این  -

. این کار ایمها مالقات کردهجمعی با آنهو ما همیشه در تمام فصول دست اندما صحبت کرده

ن نیت ما بوده و اگر این بار تعدادی یا فردی از خود را برای انجام این سهمیشه نشانه از ح

ها به تعبیر سوءنیت به کل قبیله یورش برده و این بار تمام ممکن است آن، کار بفرستیم

 متالشی کنند. هم ازقبایل را 

. گوزن را هم همراه خود خواهیم بردتولهو  رویممی سراغشانپس همگی با هم به  -

ها گوزن را به آنتوله توانیممیرا از ما طلب کنند.  غرامتیها حتی اگر آن ،در این صورت

 ر انداخت(.ونگاهی به گوزن ک زیرچشمیپیشکش کنیم. )

خیره شده بود و در سکوت  اینقطهگوزن کور در همان حالت مانند یک مجسمه سنگی به 

. ولی از درون دادنمیاز خود نشان  العملیعکسولی هیچ  ،دادمیگوش  هایشانحرفبه 
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پشت سر هم و قایق  هایبرقوفان و رعد و سنگین و ط هایموجبا دریایی آشوب بود. مانند 

بود. بدون پارو در میان دریای متالطم و مواج سرگردان بود.  خوردهترکچوبی که از درون 

. اکنون داشت با مرگ و زندگی بخشیدنمیرا خود هرگز  افتادمیگوزن تولهاگر اتفاقی برای 

فقط چند روز تا اجرای مراسم باقی مانده  .کردمیاقدامی  ترسریعچه  . باید هرکردمیاو بازی 

از این نگرانی داشت که آیا  .کردمیکن مالقات باید با گور ترسریعچه  ن کور هربود و گوز

تا به امروز او دوباره آنجا آمده و او را نیافته  یا وو بازخواهد گشت؟ دریافته گورکن منظور او را 

 پی دربرای برهم زدن این ننگ بزرگ پایانی نافرجام  اشنقشهناامیدی برای همیشه  با وبود 

و منتظر  گشتبازمی. او باید به محل مالقات گفتمیداشت؟ اما درونش چیز دیگری را 

 آرامآرامپیروان  هایگوزناز جایگاه خود بیرون آمد و پس از اطالع به  سحرگاه ماند.می گورکن

 ،لعکساها اطالع دهد و چه بکه چه به آن دانستمیاین را  به طرف محل قرار حرکت کرد.

 سوءظنتا  رساندمیها او را تعقیب خواهند کرد. پس چه بهتر که خود این عمل را به اطالع آن

از  العملیعکسنسبت به رفتارش کمتر شود. کمی بعد در جای قبلی حاضر شد و منتظر 

 شدمیداشت نگران  کمکمگذشت اما خبری نشد. گوزن کور  هاساعتسمت اطرافش ماند. 

درست از آب درآمده و گورکن به آنجا نخواهد آمد. این آخرین که مبادا تمام حدسیاتش 

برای همین مدت  ،نادیده بگیرد را آن توانستنمیگوزن کور برای رهایی از بند بود و فرصت 

ولی  ،دیگری منتظر ماند و در سکوت به آوای نسیم گوش سپرد. آفتاب به وسط رسیده بود

زمان تا جایی که توان داشت همچنان خبری نبود. نگرانی سرتاسر وجودش را فرا گرفته بود. 

رنگ عوض  رفتهرفتهبود. آسمان  ایستادهو حتی باز نیز از حرکت باز  شدمیبه کندی سپری 

برای خورشید الالیی سر دادند و دقایقی بعد در  رفتهرفتهرنگ باخت و ابرها  کمکمکرد و 

ت ترک آن محل را نداشت. أکور جر گوزن وهوا تاریک شده بود  به خواب رفت. ابرهان بالی

و برای همیشه از جسمش جدا  بارهیکبه  اشزندگیکه با ترک محل  پنداشتمیاین گونه 

 پیروان در آن حوالی پیدا شود هایگوزن یسروکلهخواهد شد. بیم آن را داشت که هر لحظه 

بدنش توان  ،محل کنند. گوزن که دیگر امید خود را از دست داده بود و وی را مجبور به ترک

حرکت نداشت. نفسی عمیق کشید و از جایش بلند شد و برای حرکت آماده شد. اما باز کمی 

خواهد آمد. و  گورکن. کند صبرکه باید  گفتمیهنوز حس درونیش به او  ،دیگر توقف کرد

گوزن را به آهستگی صدا کرد. گوزن  هابرگ الیالبهاز  گورکنشد و  طورهمیندقایقی بعد 

. در همان حال به امید در کالبدش جوانه زد یبارقهکشید و  ایآسودهدر همان حال نفس 

 گورکن گفت:
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دوست قدیمی. پیام مرا به گرگ  کنممیمالقات  را توخوشحالم که باری دیگر  واقعاً -

 پیر رساندی؟

شدت برایم دشوار بود و به سختی ه دوست من. آری. این کار ب طورهمینمن هم  -

جوان و همیشه گرسنه به او رساندم. او مرا پذیرفت و منظورت  هایگرگخود را از گرداگرد 

 من بگو باید چه کنم ... را دریافت. اکنون به

آن محل را ترک گفتند و در  ایاضافهگونه حرف  مکالمه به پایان رسید و هردو بدون هر

به محض رسیدن گوزن کور  عوض در ها نشد.موجود دیگری سد راه آن یا ومسیر هیچ گوزن 

قرار دادند و او را شکنجه  بازخواستاو را مورد  هاساعتپیروان تا  هایگوزنتمامی  ،به جایگاه

و مشخص نیست در این مدت تنهایی  شتهاگذکردند. و از این که در این مدت او را تنها 

سخت ناراحت  باشد، ممکن بود با چه کسانی مالقات کرده و یا چه اعمالی را از سر گذرانده

و  نبودو خشمگین بودند. گوزن را به محلی بردند که او به تنهایی قادر به خارج شدن از آن 

گوزن کور  ر آنجا باقی بماند.خندان د یبرکهها از آن بازگشتاز قرار معلوم قرار بود او تا 

آسوده بود و بیم هیچ چیز را در سر نداشت. با آغوش باز و با خیالی آسوده  کامالًخیالش 

    انتظار روز موعود نشست.در  آرام، ایگوشهراهی آن محل شد و در 

*** 

 

 ما به سفر کوچکی بیایی. پاشو گوزن باید با -

با گوزن خالدار مالقات کنم؟  گذاریدنمی؟ با من چه کار دارید؟ چرا بریدمیمرا کجا  -

 ؟ایدکردهکار ه برای او افتاده است؟ با او چ اتفاقیچه 

گله زندگی  نزدیکیِنکن. حال او خوب است و در  پرچانگینپرس و  سؤالنقدر یا -

 و بیفتد.یندی برای اا. تو باید همراه ما بیایی وگرنه ممکن است اتفاق ناخوشکندمی

 . آیممیاشد من همراه شما ب طورایناگر  -

و او را به همراه  زد پوزخندید ع)و ب آمدیمیهم نبود تو باید همراه ما  طورایناگر  -

 برد.( خود با هاگوزندیگر 

پیروان بدون اطالع گله و در خفا از میان رودخانه گذشتند و مسیر خود را به  هایگوزن

 هاگرگ. چرا که رسیدندمی نظرکمی مضطرب  هاگوزنخندان ادامه دادند.  یبرکهسمت 

پیش وقتی  هامدتها همیشه با ترس همراه بود. قوانین خود را داشتند و انجام مکالمه با آن

دریده شده  هاگرگبه دست  گداریگهپیروان قبلی  هایگوزن ،زنده بود سالکهنهنوز گوزن 

بیکران جنگل  یپهنه برو ردای سفیدش را  کندمی بودند. زمانی که سرما جنگل را احاطه
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ت جنگل به خواب زمستانی اموجود. شودمی تررحمانهبیشدت ه ، زندگی بکندمیپهن 

سرما  رحمبیتا مبادا از چنگال  کنندمیپنهان  زیرزمین. دیگران خود را در گرمای روندمی

تا کیلومترها آب یخ میزند و حتی آب برای  عمدتاً. و شودمیاسیر یخزدگی شوند. شکار کم 

ر رفع تشنگی و تشنه و گرسنه به هر روشی سعی د هایگرگو . شودمیخوردن نیز کمیاب 

. زمان با سرعت بیشتری در گذر است و تاریکی قدرت بیشتری از خود گرسنگی خود دارند

ن خود شیطان بود که زمستان یابر این باورند،  هاگوزناری از به طرزی که بسی. دکنمیساطع 

را برای عذاب موجودات جنگل به این سرزمین آورد. گوزن پیر روزگاری دور برای گوزن کور 

 :تعریف کرده بود

شدت سنگین تمام جنگل را پوشاند و ه زمانی بسیار دور در جنگل سرمایی ب  -

من  کرد. هالکخودمان را  هایگوزنتعداد زیادی از  طورهمینگل و بسیاری از موجودات جن

و  را گم کردم زدمیپرسه  لیافتن غذا در جنگ گوزن خود را که برای تولهدر آن حوالی 

 را دیدم که در یک حلقه به دور هم هاگرگای از دور دسته چنداننه ایفاصلهناگهان در 

ن شدم تا اهدر این سکوت مابین درختان پن. من گذاشتندنمینشسته بودند و پلک روی هم 

از طرفی به شدت نگران  ترک کنم. ارحس نکرده و من در سکوت آن منطقه ها حضور مرا آن

در این بین دیدم که  گرسنه شوم. هایگرگ یطعمه خواستمنمیبودم و از طرفی  امتوله

ند. تا این دبه همدیگر خیره شده بو حرکتبیهمان طور  هاگرگطول کشید و  ایثانیهچند 

 ایلحظهاز خستگی، سرما و ناتوانی برای  این پا و آن پا شد و سپس کمکم هاگرگکه یکی از 

یورش برده و در عرض  بختنگونثانیه به گرگ  از کسریدر  هاگرگ وابش برد و مابقیخ

که من از ترس  این حالت بودچند لحظه او را دریدند و فقط اسکلتش را باقی گذاشتند. در 

 هاگرگتوجه ار کرا روی شاخه درختی گذاشتم و این  هایمسم ارادهبیکه شدم و ناگهان وش

 هجومبه طرف من  کشیدن همگی با هم زوزه سر دادند وبعد از بو  هاجلب کرد. آنمن را به 

ها در تایی گرگ در حال فرار بودم و آن 10 تقریباً یگلهاز دست یک  زمانهمآوردند. من 

 هاگرگمن جوان و نیرومند بودم و از  هازمان. در آن کردندمینهایت داشتند من را دوره 

آوردن من بسیار  چنگ بهها برای چاالکی و قدرت بیشتری داشتم. در هر صورت جمعیت آن

. کردممیتالش  مهلکهاز این  یزیاد بود و من در چند قدمی مرگ با چنگ و دندان برای رهای

 اختیاربی در هر لحظه بدون توقف، دیگر. یشاخهبه  ایشاخهاز درختی به درخت دیگر و از 

از دور  هاگرگ. صدای زوزه و پارس کردن کردممیو پشت سرم را نگاه  گشتمبرمیبه عقب 

ها را جا گذاشته بودم نفس عمیقی کشیدم. سرعتم . و من از بابت این که آنشدمیشنیده 

دویده بودم.  اختیاربیدم تا نفسی تازه کنم. مسافت زیادی را اایست ایگوشهرا کم کردم و در 
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دوره ی یکاز میان تاریکی ظاهر شد و من را از درون تار هاچنگالو  هاچشمتا این که ناگهان 

یکی  جهش حین دربیرون کشیدم و  هاگرگ یحلقهخود را از  ایگوشهمن ناگهان از  کرد.

پهلوی راستم و مقداری از شکمم را زخمی کرد. خون جاری شد و  هایشچنگالها با از آن

شد. و تعادل خود را از دست دادم. تیره و تار  هایمچشممن ضعف کردم و در همان لحظه 

و  چرخیدم طورهمینو بر روی دریاچه منجمد  لغزیدو یا چگونه پایم  کجا ونفهمیدم کی 

شده بودند.  روروبههم که ناگهان با این صحنه  هاگرگسر خوردم.  هایخبدون تعادل بر روی 

 جلوترمد توقف کردند و جمن یرودخانهقبل از  هاگرگتعدادی از  حال را تجربه کردند.همین 

که اگر بر روی یخ داستان  دانستیممیبر روی یخ ایستادیم همگی  هاگرگمن و  نیامدند.

ممکن است یخ تَرَک برداشته و یا من به اعماق آب سقوط کنم  م،تعقیب و گریز را ادامه دهی

یخ هر چقدر هم که  هایالیهچرا که  ،بودند میدان یبازندهها آن صورت دور هر د .هاو یا آن

دیگر معادالت را فراموش  هاگرگما ا. نددر برابر وزن مرا نداشت تمقاوماما توان باشند، ضخیم 

کمی گوشت گرم بود. ناگهان همگی به من یورش  خواستندمیو تنها چیزی که  نددکرده بو

 کو ی شدمیآوردند. و من با جهشی فرار خود را آغاز کردم. خون همچنان از من جاری 

همچنان به من  هاگرگرا مجسم کرده بود.  تریترسناکردپای قرمز در سفیدی یخ منظره 

ها به من حمله یکی از آنو من دیگر توان حفظ تعادل خود را نداشتم.  شدندمی ترنزدیک

را به پایم نزدیک کرد، یخ زیر پاهایم شروع با ترک خوردن کرد و از  هایشدندانکرد و تا 

به سرعت خورد شدند. من سرعتم را بیشتر کردم چون  هایخگرگ  ترینعقببه پای  ایفاصله

فتم ولی دیگر به ر من نیز در آب فرو ،شدندمیدر زیر پای من هم خورد  هایخ زمانهم

یکی پس  هاگرگانداختم.  هابرفبر روی  را خود سختیبهو بودم رودخانه رسیدم  طرفآن

 پس از غرق شدن در اثر سرما ایستاد. هایشانقلبدیگری به اعماق آب سقوط کردند و  از

 یرودخانهرسیدن به  از که قبل هاییگرگ کامالًمن در حال تماشای این صحنه بودم و 

شدن از غرق شدن آخرین  مطمئنتوقف کرده بودند را فراموش کرده بودم. بعد از  زدهیخ

 مواجه الجثهعظیمگرگ سفید و  یک هیبتبرگشتم تا به مسیرم ادامه دهم و ناگهان با  گرگ

تر از و از این که جلو اشجثه. از غریدمیرا به نمایش گذاشته و  هایشدندانشدم. گرگ 

گرد شده و از  هایشچشمگرگ رهبر است.  مشخص بود که او کردمیسایرین حرکت 

ها گرفتار شده در چنگال آن کامالًمن  .استغریدنش مشخص بود که مست بوی خون شده 

. زدنمیها موج ترس و پایان در آن جزبهدوخته بودم. چیزی  هایشچشمرا به  هایمچشمبودم. 

 ک. تا این که ناگهان بینی نُکردمیبه من نزدیک شده بود و بوی مرا استشمام  کامالًگرگ 

تماشای  حال درگوزن من بود. او تمام آن لحظات تولهتشمام کرد. او ستیزش بوی دیگری را ا
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او را نیز  هاگرگ. کردمیان زندگی پدرش را مشاهده پای ،آخر یلحظهاین نبرد بود و در 

 یثانیهمن چسبید. اگر در  به وگوزن با ترس و لرز خود را به من رساند تولهمحاصره کردند و 

 .کشممیرا  امپایانی هاینفسپیش از جان خود گذشته بودم و بر این باور بودم که اینک 

ریادزنان خواستار ف ایلحظهچشمانم نداشتم و در  یجلو ودکم راتوان دیدن دریده شدن ک

 ها شدم. گرگ سفید به سخن درآمد:توقف آن

من بودی. سرما دیگر توان ما را بریده  یقبیلهتو که خود شاهد گرسنگی و تشنگی  -

رحم و مروتی در کار نیست در بریم. هیچ ه بسالم و ما باید به هر طریقی از این زمستان جان 

  هم وداع کنید. و تو و فرزندت در این لحظه باید با

گوزن من رحم کن تا تولهاما تو ای گرگ سفید در این برف و سرما و گرفتگی بر  -

 کنم. اعطاگوزن  یالشهآوردن دو  دست بهتر از دمن نیز در قبالش به تو چیزی ارزشمن

 و آن چیست؟  -

رفته و چند گوزن را خبر  امقبیله سراغاگر در این لحظه کودکم را رها کنی تا به  -

دیگر  هایگرگ تمامبه آسودگی به ازای هر یک گرگی که در آن جمع قرار بود  توانیمیکند 

 شود به تو گوزنی تنومند و فربه خواهم داد. 

 ؟کنیمین این را چطور تضمیو  -

. کنممیگوزنم صبر توله بازگشتو همراه شما تا  ممانمیی باق مهلکهمن خود در این  -

ها را در چنگال خود در آن هاگوزنکمین کرده و به محض ورود  ایگوشهدر  توانیدمیشما 

و من برای این که  رویممی اینجاگوزنم از تولههم کشید. اگر این اتفاق افتاد من به همراه 

سپس  .خواهم بخشید اتقبیلهچند گوزن را به تو و در هر فصل  مستان را پشت سر گذاریزم

به قبیله  هاگرگگفتم: به محض دور شدن از  کنانزمزمهگوزن کردم. در گوشش تولهرو به 

 نگرد. زبرو و دیگر با

دقایقی بعد  درختان پنهان شدند. الیالبهدر  هاگرگسپس سرش را چرخاند و همراه با  

از نظرها دور شد. من نفس راحتی کشیدم. آسمان  اینقطهگوزن مانند توله در انتظار گذشت.

 قرمز شده بود.  کامالًبه دلیل نزدیکی خورشید برای غروب 

 توانستیمیبودی  ترعاقلگفتی که دیگر برنگرد. اگر کمی  اتتولهدانم که به من می -

 آسیبی نرسد.  اتتولهبه عهدت عمل کنی و به خودت و 

چون بیم آن را داشتم که حتی  ،برهانم مهلکهرا از این  امتولهدادم تا  ترجیحاما من  -

نخواهید  امتولهاز من و  ،دیگری را چپاول کنید یهاگوزنخود برسید و  یخواستهاگر شما به 

  گذشت.
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 یلحظهبستیم تا کسی . اگر عهدی را با کنیمنمیشکنی عهدهرگز  هاگرگاما ما  -

 راتو  ،گوزن برنخواهد گشتتولهدانیم آخر بدان پایبند خواهیم بود. در این لحظه که ما می

دوباره آغاز  هاگرگ یزوزهی پارس و صدا ،دبع ایلحظهدر ما ا بین قبیله تقسیم خواهم کرد.

در این لحظه بود که تمام قبیله تا اوضاع را بررسی کند.  صحنه آمدشد. و گرگ سفید به 

له کردند. من آن روز تصمیم  هایشانسمها را زیر یورش بردند و آن هاگرگ سر برناگهان 

و روان این  را بر عهده نگیرم و تا آخر عمر به اصالح روح هاگوزنگرفتم که دیگر امور رهبری 

 دانم.مردمان بپردازم. چرا که خود را تا آخر عمر مدیونشان می

 هایآرمان جزبهپیش برای گوزن خالدار روایت شده بود و در آن زمان  هاسالین داستان ا 

 ،پندآمیز صرفاًدیگری نداشت. داستانی  مفهوم، ایثار، غرور برای گوزن خالدار ازخودگذشتگی

متمادی  هایفصلولی اکنون با گذشت  ،همان طور که از اسمش مشخص بود داستان بود

و جاهای خالی را دریافته و به بینشی شخصی از  هاچیستانگوزن خالدار منظور تمام این 

کمی  ،افتاده بود اتفاقبا آنچه در حقیقت  سالکهناما داستان گوزن  مسئله دست یافته بود.

برنگشتند  لههرگز به قبی بازگشتندگوزن به صحنه تولهکه به همراه  هاییگوزنمتفاوت بود. 

از  در برده بودند.ه جان سالم ب مهلکهبودند که در آن  اشتولهو  سالکهنو این تنها گوزن 

پدرش به قبیله برگشته و از چند گوزن دیگر خواسته بود تا  یخواستهگوزن طبق تولهقرار 

 بلکه ،اسیر است هاگرگاما او نگفته بود پدرش در چنگال  ،برای کمک به پدرش بشتابند

همین تعداد کمتری را برای نجاتش آورده بود تا  برای واسیر کرده  باتالقوی را  گفته بود

شند و هم بتوانند بعد از عمل کردن به عهد و تقدیم ارا نداشته ب هاگرگهم توان مقابله با 

داستانی که در نهایت گرگ سفید که در  سالم برون آیند. مهلکهخود از  هاگرگبه  هاگوزن

ان را جور دیگری داست ،روز قبل از نبرد رستاخیز با گوزن خالدار درگیر شده بود یحملهزمان 

  با هم متفاوت بود. کامالًتعریف کرده بود. پایان این دو داستان  برای وی

 پایان داستان به نقل قول از گرگ سفید:

گوزن و همراهانش بودیم و بوران دید ما را به شدت محدود کرده تولهما همچنان منتظر  

بدون درنگ اگر خطایی از سوی  تغذیه کرده بودیم. خودمان ازبود. در طی این مدت ما فقط 

 بازگشتکه ما امید خود را از  ایلحظهولی در  ،دریدیممیاو را هم  ،زدمی سرآن گوزن 

گوزن تولهندیم و رفتیم تا کار گوزن را یکسره کنیم. گوزن و دیگر همراهانش روی برگرداتوله

گوزن و تولهآن به ازای ها را شکار کردیم و در به همراه چند گوزن دیگر برگشت و ما آن

 هاییگوزناو با من پیمانی بست که اگر طی این توافق  ،حین این درفرار دادیم.  یاجازهپدرش 

و  بود رسیده اشخواستههم او به  ،بردیممیا در زمان معین به گور که او مدنظر داشت را م
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ز زندگی من گذشتی و اجازه . و در آن روز زمانی که تو اشدمیما گوشت گرم نصیب هم 

م اگیدشکسته شد و من زن سالکهنبازگردم پیمان بین من و آن گوزن  امقبیله هبدادی تا 

برای همیشه دین خود را  هاگرگاکنون زمان فرا رسیده بود تا  را مدیون گوزن خالدار شدم.

 گیرند. دست بهها نیز خود سرنوشت خود را ادا کرده و آن

*** 

 

 نفوذها آرام در پوست و گوشت آن رفتهرفتهپیروان در حرکت بودند و سرما  هایگوزن

خشک و سرد را برگشت  بادهای دهندهبازتاببزرگ  یصفحهمانند یک  هایشانشاخ. کردمی

گوزن به قدری سنگین بود که سکوت را در میان این گروه توله. فضا به دلیل حضور دادندمی

قانع نشده بودند که گوزن کور کی و در  کامالًها کمی نگران بودند. هنوز . آنکردمیحفظ 

ها تنها ل آنولی در هر حا آورده بود. دست بهاین اطالعات را  هاگرگکدامین برخوردش با 

. قرار بر این بود که اگر گوزن کور راست فهمیدندمیخندان حقیقت را  یبرکهبا حضور در 

گوزن را تولهدر آن لحظه  ،کردندمیطلب  هاگوزنبیشتری را از  غرامت هاگرگگفته بود و 

ها کنند و اگر مراسم چند گوزن دیگر را تقدیم آن برگزاری ازپیشکش کنند و در ادامه پس 

و گوزن  شدمیترتیب داده  ایبرنامهکل ماجرا دروغی بیش نبود، پس از بازگشت به گله 

و ارواح نیاکان به  نورهاو در کنار  کردمی عروج هاآسمانجاویدان دوباره و برای همیشه به 

وجود  خندان رسیدند. برکه با یبرکهها دقایقی بعد به آن .دادمیها ادامه محافظت از آن

از همه در حرکت بود  جلوترگوزن تولهشدت سرد بود. ه سرما هنوز یخ نبسته بود ولی آب ب

با جلو  ،شدند ورحملهها ناگهان به آن هاگرگکه اگر  دادندمیو طوری او را به جلو حرکت 

 ها موفق به فرار شود.آنفرار داشته باشند و حداقل تعدادی از فرصت گوزن خود تولهانداختن 

وار در جنگل با صدایی زوزه کردمیاو اول صحبت  اغلببود و   ترمسنگوزنی که از سایرین 

دور برگشت داده  چنداننه ایفاصلهدیگری از  یزوزهایجاد کرد و منتظر جواب ماند.  طنینی

 خاطرآسودهدارند  هاگرگبا  ایمعاملهها آن از این که این یک دیدار است و هاگوزنشد. و 

درختان نمایان شدند  الیالبهاز  هاچنگالو  هادندانو  هاچشمگشتند. دقایقی طول کشید تا 

گرگ سفید کمی لنگ  به نمایش گذاشتند. هاسایهرا از زیر  هاگرگترسناک  هیبت کمکمو 

کمی جلو بود.  ترترسناکو  تربزرگاز سایرین  جثهولی هنوز از نظر قدرت بدنی و  ،زدمی

 جلوی او قرار گرفت.  تقریباً را به گوزن مسن کم کرد و  اشفاصلهآمد و 

 داری گوزن؟ خاطر بهمرا  -

 .آری -
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 پدرت در آن روز با من عهدی بست و امروز روز پایان آن عهد است. خوب است.  -

ه تو و منظور تو از این حرف چیست؟ مگر ما هر آنچه که در قرار گذاشته بودیم ب -

 پیشکش نکردیم؟ اتقبیله

دانم که در نبرد چه کسی پیروز شده و من آری ولی اکنون پدرت مرده و من می -

من  یقبیلهپیمان جدیدی با او بستم. او در آن روز از جان من گذشت و نگذاشت تا 

 کنیدمینوعان خود هم گشتگیگمباقی بمانند. کاری که شما شیاطین در قبال  سرپرستبی

. امبستهمن اکنون با گوزن خالدار پیمان  .ایدبردهقدرت، ماهیت خود را نیز از یاد ازای و در 

 یگسترهیابند و دوباره رهایی پیمانی برابر تا او و سایرین از این عذاب و این رستگاری دروغین 

 خود را بر بالین طبیعت پهن کنند. 

زمانی که  سابقاًوجودش حس کرد. ی در رگوزن مسن تمام آن سخنان را مانند یک تی

سن خیلی کمی داشت این نوع نگاه را در چشمان گرگ پیر دیده بود. نگاهی به سردی 

گوزن را جلو انداختند تولهپیروان  هایگوزنبعد  یثانیه. در هایشانچنگالآسمان و برندگی 

تا  سر داد بگریزند. گوزن مسن فریاد هاگرگطور که نقشه کشیده بودند از چنگال تا همان

ها را دوره کرده بودند و هیچ راه فراری پیش آن هامدتاز  هاگرگولی  ،همگی فرار کنند

جنگل از نظر محو شد و در  الیالبهگذشت و در  هاگرگگوزن از میان تولهوجود نداشت. 

خون تمام شدند و بعد از دقایقی  تکهتکه هاگرگبودند که به دست  هاگوزنبعد این  یلحظه

 کمکمدر برکه حل شد و  رفتهرفتهزمین زیر پایشان را قرمز کرد و به برکه ریخت. خون 

مرتکب شده  هاگوزنصاحبانشان در حق دیگر  تاکنونناپدید شد. مانند تمام گناهانی که 

 .بودند

در حال رخ دادن بود را نداشت. فقط  اشقدمیگوزن تاب دیدن اتفاقی که در چند توله

 جوارحو صدای دریده شدن و از هم باز شدن  شنیدمیرا  هادشنامو  هانالهصدای فریادها و 

بدون هدف از صحنه  آرامآرام. چشمان خود را بسته بود و هاگرگو صدای خرخر و غریدن 

 زمین افتاد.  . چیزی به پایش برخورد کرد و از ترس فریاد کشید و برشدمیدور 

ها نیستم. من یک گوزن معمولی با من کاری نداشته باش. من از آن کنممیخواهش  -

 .بگذارید من از اینجا بروم لطفاًهستم. مادر را از من گرفتید و 

. سپس تکانی به خود کردمیگوزن نگاه تولهگورکن همچنان ساکت نشسته بود. داشت به 

قرمز و نیمی داد و از او خواست تا همین جا منتظر بماند. چندی بعد گرگ سفید که اکنون 

 کرد و گفت: دو آننیمی سفید بود رو به 
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و به گوزن خالدار بگو من به عهدم وفا کردم و دیگر دینی  بازگرد اتقبیلهاکنون به  -

 هاگوزن، میان درختان و مناطق باز با هادشتدر  هاگرگبر گردنش ندارم. از این به بعد ما 

به مانند دیگر حیوانات جنگل عمل خواهیم کرد و اگر در مسیری به هم برخورد کنیم هر 

  است. ناگزیراتفاقی 

گوزن راهی قبیله شدند. به قبیله تولهکرد و به همراه  تأییدرا  هایشحرفبا سر گورکن 

 دادندمیهمگی جایی را نشان  هاگوزنرسیدند و از همه سراغ گوزن جاویدان را گرفتند. و 

که امکان ندارد گوزن خالدار را  دانستمیپیروان بود. گورکن  هایگوزنبه  متعلق سابقاًکه 

مسیر را از  بال گوزن بگردد.دنبه گوزن جدا شد تا خود تولهبرای همین از  .کنند پیداآنجا 

پیش گرفت و درختان را دور زد و فریادزنان اسم گوزن  شدندمیتُنُک  هادرختجایی که 

. پرتوی بازگشت صدای خودش بود که از بازتاب آن شنیدمیکور را صدا زد. تنها صدایی که 

با فریاد و صدای نازکی که از ته گلویش بر . همچنان رسیدمیبا درختان به گوش خودش 

گودال مانند رسید و گوزن را  ایمحوطهبه کار خود ادامه داد تا اینکه به  شدمیزبان جاری 

به نظر  ایسادهدر آنجا یافت. گودی میان دو درخت ایجاد شده بود و خارج شدن از آن کاری 

ستفاده کند. باری دیگر گوزن را از چشمان خود ا توانستمیدر صورتی که شخص  رسیدمی

خارج شد. گورکن تمام اتفاقات را با منتهای جزئیات صدا زد و گوزن به کمک وی از گودال 

با خیالی آسوده،  تواندمیبرای گوزن نقل کرد و به او اطمینان داد که اکنون او آزاد است و 

گری یگوزن اما اکنون نگران چیز د ها به زندگی ادامه دهد.و در کنار آن بازگشتهمیان قبیله 

در این  هامدتکه  کردمیها ثابت چگونه به آن؟ گفتمیها چگونه باید حقیقت را به آن بود.

او به نداشت. حقیقت قرار گرفته و تمام اتفاقات و آئین و...  سوءاستفادهسرگشتگی مورد 

خواند و از او قول گرفت تا تمام گوزن را فرا تولهو در فکر فرو رفت. سپس  بازگشتجایگاهش 

همان گونه که  هاگوزن. اگر اتفاقاتی که افتاده را به هیچ عنوان برای هیچ کسی روایت نکند

دوباره در  است، پیروان چه بالیی آمده هایگوزنبر سر  فهمیدندمی ،اتفاق افتاده بود واقعاً

ت مَگوزن به سِتولهدر پیام بعدی  .دادندمی دست ازخود را  یروحیهکی عظیم فرو رفته و وش

. مدتی رساندمیرا به گوش سایرین  خبرهاگوزن کور نائل آمد و او بود که تمام  سخنگوی

آماده کردند و گوزن کور نیز جلوتر از همه  شکرگزاریخود را برای مراسم  هاگوزنگذشت و 

همگی به دور برکه جمع شده  .شدمیخندان نزدیک  یبرکهگوزن به تولهن و کبه کمک گور

 هایسخننبود. سکوت عمیقی محیط را فرا گرفته بود و همه منتظر  هاگرگبودند و خبری از 

  گوزن جاویدان بودند.
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باشیم تمام نعماتی  گزارتا شکر ایمامروز در این مکان مقدس به دور هم جمع شده -

تا این وفور نعمت  کنیممی شکرگزاری. استکه از سوی نگهبان جنگل بر ما نازل شده 

باشیم  گزارنیاورند. شکر هجومما و روحمان  همچنان ادامه یابد و شیاطین در کنج تاریکی بر

باید  نهادن اری و قدم در برکهز. قبل از آغاز شکرگایمهم به آزادی رسیده کنار درکه اکنون 

در کنار ما حضور دارند و در قالب روح جنگل و  جاههماین را بدانیم که رستگاران همیشه و 

پیروان را به سفری دور  هایگوزنباید بگویم که من  را . اینکنندمیرا یاری  در هر چیزی ما

 ترتمامچه  داده و با نور و قدرتی هر صیقلالهی روح خود را  مأموریتیو دراز فرستادم تا در 

  مانند گذشته تالش کنند. هاگوزن سعادتمندیبرای 

کرد. گوزن هنوز آمادگی  وشوشستو سپس به همراه همه پا در برکه گذاشت و خود را 

نقش  زمانهمزمان در چرخش بود و  .ترسیدمیآن  ینتیجهگفتن حقیقت را نداشت و از 

خاصی در  نفوذ. او گشتمیبر قبیله استوار  پیشاز بیش اهمیت و قدرت گوزن جاویدان 

از سلسله افکارش  ایمسئلهخبری و یا  گذاشتنمیگوزن تولهو  گورکنکالم داشت و به کمک 

ها را اجرا چرا آن و چونبی هاگوزنو سایر  کردمیاو پیوسته دستوراتی را اجرا خارج شود. 

ختم  هاگوزنگوزن به مسائل امور تولهبا گورکن و  هایشصحبت کمکم. تا این که کردندمی

 ،که گذشت هاییفصل. در طی شدنمیرد و بدل  ایدوستانهو مانند سابق صحبت  گشتمی

. رساندمیو هر گناهکاری را به سزای اعمالش  گذشتنمیاز هیچ گناهی  کمکمگوزن کور 

و مانند عذابی آن گوزن  شدمیسرعت خشمگین به  کردنمیاگر کسی از دستوراتش پیروی 

رستگار روی  هایگوزنتا جایی که دوباره به جریان  رساندمیرا به سزای اعمالش  بختنگون

و یا گوزن رهبر نبود. او  پیروانش و سالکهناو گوزن  ها اضافه گشت.آورد و باز به تعداد آن

 هایشب. شبی در میان کردنمیبود و هرگز اشتباه  هاگوزن، منجی تمامی جاویدانگوزن 

 مأموربه خواب رفته بود. هر شب تعدادی گوزن را  هاگوزنگر بود و گوزن کور مانند سایر ید

تا در زمان استراحت و خواب او نگهبانی دهند و از او محافظت کنند. به این نتیجه  کردمی

 قلمروشو او باید از خود و  رودنمی هاگوزنرسیده بود که پلیدی و ترس و کینه هرگز از میان 

 مبرهن کاری هرظت کند. دیگر به هیچ گوزنی اطمینان نداشت و خود را در انجام محاف

برده بود.  یاد ازرا  سرگشتگیاکنون سیر گشته بود و زمان تشنگی و گرسنگی و  .شمردمی

. اما این فقط خود او بود که اکنون از کردمیگذشته را در تفکراتش انکار  کامالًبه طوری که 

بود. تمام آسمان را رنگ قرمزی  برآمدهها آننقض تمام حقایق باخبر بود و سعی در نفی و 

. این که تابیدمیدرختان بر زمین  الیالبهقرمز و صورتی و بنفش از  نورهایپوشانده بود و 

شدت برایش عجیب بود. ه ب ،بود میسرگوزن چطور تشخیص رنگ و نور و سایه برایش 
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ها را از یاد برده بود که بافت آن هادرختبه تمأنینه را آهسته برداشت و آرام و با  هایشقدم

 دست بهها را لمس و نوازش کرد. او بینایی خود را آن هایششاخنگاه کرد و سپس با بینی و 

اکنون  دانستنمی. نفسش بند آمده بود آورده بود و این مسئله برایش غیرقابل باور بود.

اطراف  هبرده بود. فقط ب یاد ازت را اپیش معانی این احساس هامدتاست یا نادم.  خوشحال

به دورش  زمانهمهمین حال انگار زمین و زمان هم،  .چرخیدمیدور خود  به و کردمینگاه 

 جایش میخکوب شد و چند گوزن که خیره در چرخش بود که در همین در ...چرخیدندمی

مرده بودند.  هاگوزن، نظرش را به خود جلب کرد. تمام آن کردندمییک ردیف به او نگاه 

 هایگوزنرا،  هاگوزن. و مابقی و گوزن رهبر را  در کنار هم دید سالکهندوباره گوزن 

 دقیقاًها در آن قرمزی محیط تشخیص این که آن رستگاری که خود به رستگاری رسانده بود.

چه کسانی بودند برایش کمی دشوار بود. چرا که به تازگی دوباره سوی چشمانش را باز یافته 

که از همه  سالکهنها را بهتر تشخیص دهد. به گوزن آن یچهرهشد تا  ترنزدیککمی  بود.

نبود بلکه خودش بود. خودی  سالکهنبود نزدیک شد و در حیرت فرو رفت. او گوزن  جلوتر

به مرگ  هاگوزنپیش در کنار دیگر  هاقرندیگر انگار  هایگوزن یسیطرهکه اکنون در 

بود. اکنون که خود را دریافته بود به  یشگر جسم خونظارهرسیده و اکنون در آن حال 

 ایمنظرهنگاه کرد. سپس به سایرین چشم دوخت و  ترعمیقخیره شد و عمیق و  هایشچشم

کدر بودند. به  هاچشمگذراند. تمام آن  چشم سرنیز مشاهده کرده بود را دوباره از  سابقاً که 

دوباره همان درد،  روی صورت جای گرفته بودند. یحفرهجای چشم در دو ه سان سنگی که ب

س. این بود تمام أو ترس و ی گشتگیگمو همان حس  خألدرون قلبش، همان  یحفرههمان 

 ایآزادیشده بود؟ این همان  نصیبشبسیار و رنج مطلق  هایمشقتآن چیزی که بعد از 

 ؟ برخاستمبارزه به برای آن تالش کرد و  هامدتبود که 

تمام آنچه را که در  درنگبیو دوباره خود را نابینا یافت.  برخاستگوزن ناگهان از جا 

دیگر از  ایلحظهدلش برای دیدگانش تنگ شد و در  ایهلحظخواب دیده بود مرور کرد. در 

گشت. اما هنوز دردی را که از عالم  خاطرآسوده ،اندبودهاین که تمام این اتفاقات یک خواب 

دوباره گذشته را به یاد آورد. تمام سرمایی  گرفته بود را با خود همراه داشت. خود بردیگری 

قدرت را به نوع دیگری درک کرد. او نیز به فساد  که متحمل شده بود. در این لحظه معنای

. اما شدمیباید دست به کار  کشیده شده بود و رهایی از این فاسدشدگی کار آسانی نبود.

 تولهاز کجا و چگونه و یا حتی چه کاری. از جا بلند شد و فرمان داد تا گورکن و  دانستنمی

ها را در آغوش فرا خواند و آن جلو بهها را آن دو را آوردند و گوزن کور آن گوزن را بیاورند.

 گرفت. 
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 یورطه. من هم مانند دیگر کسانی که در طلبممیای دوستان من از شما پوزش  -

دانم. ای کاش توان آن را داشتم تا ه بودند فاسد شدم و خود را محکوم میقدرت قرار گرفت

  .گفتممی هاگوزنو حقایق را به  گرداندمبرمیزمان را به عقب 

خود اتفاق بزرگی است دوست من. ولی گفتن حقیقت  ایآمدهاین که تو به خود  -

 .کندمی ترخرابدر این شرایط فقط اوضاع را  هاگوزنبه 

به همین دلیل سکوت اختیار کردم و سخنی به میان نیاوردم. اکنون  هامدتاما من  -

. من گوزن باد باداباید حقیقت را به گوش سایرین برسانم. هرچه ترس دیگر بس است. 

جاویدان نیستم. من فقط گوزنی ناتوان و نابینا هستم که حتی توان پیدا کردن راه خود را 

 ها. آن ندارد چه رسد به راهنمایی

اما این را بدان که پس از این دیگر کسی این را که تو گوزن جاودان نیستی را باور  -

دیگر  .ایفرورفتهو در نقش خود  ایکردهحکمرانی  منصببر این  هامدتنخواهد کرد. تو 

 برای گفتن این حرف دیر است. 

دور  هاگوزنزندگانی این  یدایرهپس من باید چه کنم؟ چرا این بال هرگز از  -

 ها سخنی دارم.آورید. با آن هم گردرا  هاگوزن؟ شودنمی

 د تا به سخنانش گوش فرا دهند.نکمی بعد در حضور گوزن جاویدان قرار گرفت هاگوزن

صالحیت و  من از حاال به بعد .من دقت کنید هایحرفباید اکنون به  هاگوزنای  -

 رهبری شما را بر عهده نخواهم داشت. و امدادهدرایت رهبری شما را از دست 

را در بهت و ناباوری قرار دهد.  هاگوزنپا کند و ه ب ایهمهمهکافی بود تا  ههمین یک جمل

ها سر زده و لعکس حس این که ممکن بود خطایی از آنا. بپذیرفتندنمیها هرگز این را آن

. همه در جلوی وی زانو دادمیها را رنج س گوزن جاویدان شده است آنأموجب نارضایتی و ی

 هاگوزنبود و بیشتر  فایدهبیچه که گفت  . گوزن کور هرکردندمیزده و از او طلب بخشش 

 تا خود را اصالح کنند.  خواستندمینارضایتی را ها دلیل این را به سمت خود کشاند. آن

که  گونهآننیستید. شما اکنون آزادید تا زندگی و سرنوشت خود را  کارگناهاما شما  -

 دانید پیش برید.خود صالح می

روح مبتال شده بودند. گوزن از درون  زدگییخبه  واقعاً هاگوزناما کار از کار گذشته بود و 

ستور د رهایی از این شرایط نداشت. به را برای ایگزینهو دیگر توان انتخاب هیچ  کشیدمیآه 

گوزن در یک  کنده شدند تا او در خلوت و سکوت فکری بیندیشد.اردوباره پ هاگوزنوی 

معنی این  دانستمیولی خود از آن اطالعی نداشت.  که قرار گرفته بود تکرارشونده یدایره

و دَوَرانِ این  دادمیاو باید به این چرخه پایان  .دیدنمیماورای آن را اما  ،اتفاق چیست
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گوزن قرار تولهاز چشم  دور به .گذاشتمیو پایش را فراتر  کردمییخزدگی درون را پاره 

اکنون نیازی به چشمانش نداشت.  با گورکن گذاشت و سپس از جایگاهش خارج شد. مالقاتی

. بویشان را استشمام دادمیها قرار و خود را میان خود و آن زدمیقدم  هاگوزناو در کنار 

. دیدگان از باال در شمردمیو دوستشان  کردمی. برایشان دلتنگی بوسیدمیها را و آن کردمی

گورکن را صدا کرد و حال نظاره کردن این صحنه بود و از درون گوزن کور آگاه. گوزن 

 گفت: گوشش در کنانزمزمه

را اجابت کنی و این  امخواستهای دوست قدیمی اکنون وقت آن رسیده تا آخرین  -

پیر خرابات را از برزخ رهایی دهی )آن دو در چشمان هم خیره شدند. در اصل این گورکن 

 .( کردمیبود که داشت به چشمان سیاه گوزن نگاه 

 را گذاشته بودند... گورکن تبسمی کرد و ادامه داد: قرارهایشان ،ها از کمی قبل از اینآن

احترام  ایکردههم داد تا بر تصمیمی که اتخاذ دوست قدیمی من به تو قول خوا -

گوزن محافظت کنم. در انتها اوست که تمام این اتفاقات را در ذهن خواهد  تولهبگذارم و از 

  این حلقه را از هم خواهد گسست. هایششاخسپرد. او گوزنی است که با 

که این آخرین  دانستمیگوزن  تولهگوزن را فراخواند. تولهگورکن از گوزن جدا شد و 

ها بدون هیچ اول آن ،دیدار او با گوزن کور است و به او خیره شد. در فضایی قبل از غروب

و  گورکناز جنگل  اینقطهحرفی برای آخرین بار همدیگر را بو کشیدند و حس کردند و در 

 هایشگامها شدند. گوزن کور در این لحظه در مسیری مخالف با آن ناپدیدگوزن از نظر  توله

نیز به  هاگوزن یگلهو استوار به پیش برد و بدون هیچ فرمانی از سوی او کل  مصممرا 

همگی در مسیری که حتی از او نپرسیده بودند کجاست به دنبالش  دنبالش به راه افتادند.

          . دانستمیگوزن این را  حرکت کردند.

  ...بینمنمی، کشمنمیدیگر خواب را نفس 

و  نوشممیرنگ کبودایی جنگل، قبل از طلوع آفتاب را  هاینفسدیگر گرداب جدال  

 .کشمنمیدرختان سکوت در منجالب سرخوردگی سَرَک  الیالبه

و از چشمان باد  خورمنمیر سرخوردگی سُ یدرّهتشویش، از  انگیزمالل یورطهدیگر در  

 ...رسممیبه نمایش کبود بَرَهوت  زدگیدل هایگوشنور و  هایدستو 

 آری.. 

 ... است گشتگیمسیرِ گم

 کوهی از رمقِبیچشمانِ  یشالودهولی در  ،شتابدمیو شب سرد و وحشی به ویرانگری 

 غبار نیز، سد من نخواهد بود...
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 فت زیرا باید رفت...خواهم ر

 خواهم دید چون باید بود.

 گر رنگی نیست...یچون د ،راهی نیست 

 همه نور است و سایه...همه نرم است و زبر... روز است و شب...خواهم رفت...  

 در راهم...

؟ آیا فقط به دنبال راه گمشده گشتندمیپی چه چیز  آلودمهشمالی در هوای  هایگوزن

آلود از . تاریکی که در هوای نمدانستندمیشده در راه؟ این را فقط خود مخود بودند و یا گ

رنگی به خود گرفته بود،  ایسورمه یپرده ابرها یگسترهالی درختان سربه فلک کشیده تا 

طنینی  رنگایقهوهسوزناک خود را بر بالین شب گسترانیده بود. ولی در دل گوزنان  یپرده

در آغوش جنگل چیزی جز تاریکی نهفته  دانستندمیخود  هاآننبود.  فرماحکمجز سکوت 

نیست. تاریکی چه بود؟ راز، سکوت، ترس، عرق سرد در واکنش به عمل حرکت. در سکوت 

در حرکت بودند. همیشه وقتی در بازی تعقیب  هاگرگ یحمله، با ترس از ومیشگرگهوای 

... گرمای بخار کندمیاعتماد به نفس نفر دوم فروکش  گذاریمیو گریز نفر اول را جا 

 فرماحکمبود. سکوت سنگینی در فضا  شانناپذیریخستگینشان از خستگی و  هایشاننفس

از این شاخه به . پس سکوت پیشه کردند. در فراسوی تاریکی آوردمیبود. سکوت رستگاری 

 یچهرهو جز فراموشی  پیمودمیها را دوزخ آنبطن خیس جنگل در  هایچشمآن شاخه 

رسیدند که عالمت محل عبور حیوانات اهلی را در  ایجادهها نبود. به تار آندیگری گرف

و  هاماشین دانستندمیولی باز هم کمی مکث کردند. شاید  ،کرده بودندنصب جاده  یگوشه

جزو کدام  دانستندنمیخود  هاگوزناید ندارند. ش هاعتنایی به آنها اآن یکنندهکنترلیا 

 آلودمهاهلی یا وحشی. شاید هم نگران... از این نگران بودند که در این هوای  ،دسته هستند

به کردند و دوباره در طرف دیگر  عبورها پس از کمی مکث از جاده کسی تابلو را نبیند... آن

ها مانع از زخم خوردن توسط شالق تاریکی آن باکیبی کوهستانی متصل شدند. هایجنگل

از آن آگاهی داشت... سرما  خوبیبههمه چیز در سرما فرو رفته بود و گوزن کور  ...شدمی

جنگل فرو رفته بود و تبدیل به رازی مبهم در پیش چشم بطن گویی به رازی نهفته در 

شمالی  هایجنگلآن را، راز همیشه سرد بودن  شدمیکه  یهمگان مبدل گشته بود... راز

و مرگ در اثر کمبود  رودخانهنجماد خون یا یخ زدن علف و یا آب قلمداد کرد... سرما نه برای ا

را رو به نابودی کشانده بود.  هاگوزن یگله رفتهرفتهغذا... سرمای روح. چیزی که در آن 

... گوزن از بدو تولد کردمیبود که گوزن کور با خود مرور  ایجملهسرمای روح چه بود؟ این 

و از  کردمیاز دست داد. همیشه فکر  یکییکیشد. دوستان خود را  روروبهبا تنهایی از سرما 



  عنوان کتاب 110

درختان  ؟... چشمان الیشودمیبیله ق یآهستها سرما باعث حرکت کند و آی پرسیدمیخود 

شمالی بود  یجادهدر حال عبور از  هایماشین چراغرا زیر نظر داشتند. شاید فقط نور  هاآن

و یا مسافری خسته از سفری دور و دراز که راه خود را گم کرده بود. شاید چشمان جغد و یا 

شمال که خود را به شکل یکی از آن دو درآورده  هایجنگل پیرروباه سفیدِ برفی یا جادوگر 

به  هاآبصدای آشنای امواج  کمکمزده عبور کردند و نمها از سیاهی شور رنگ هوای بود. آن

   ...کردمیگوششان رسید... گوزن کور پایان راهش را به آهستگی بو 

گویی نگاه خود گوزن  کردمینگاهی که همیشه گویی از باال به گوزن کور و قبیله نگاه  

 ترنزدیکی خاص به گوزن بود. این نگاه هر لحظه که در شریعتبود که از وی گرفته شده 

گله در  واقعاًگویی  ...کشیدمی، حس سوزان گوزن از وجودش روحش را به آتش شدمی

صدای  رسیدمیدر کوری و کری اسیر مانده بودند... تنها صدایی که به گوش صفر  ینقطه

کمی به اطراف به راه ادامه داد  زدهیخبا چشمان گوزن کور بود و بس. گوزن جلوتر از سایرین 

 هایآب. به فرو خورد پوشیده از خاشاک را هایاشکو  نزدیک شد نگاه کرد و بعد به دره

درون این  باالخرهبود پر شود. شاید این همه آب  روسیع پیش رویش نگاه کرد... حفره قرا

شدن بود را  ورشعلهرا که پیوسته از درون در حال  آتشو سوزش این  کردمیحفره را پر 

در واپسین لحظات،  عقب برگشت... کمی مکث کرد.. گوزن کور چرخید و به نمودمیخاموش 

 یپردهچرا که این  ...نوازممیپیش رویم چنگ  رنگسیاه یصفحه، به گشتگیگمدرگیر خود

همه  دستاوردهایم. پیش رو، به عقب، گوشه و کنار دهدنمیاز خود چیزی  ریشریشمات؛ 

 هایبرگوردن از تکان شاخ و مات در آغوش گرفته... آرزوی دوباره زخم خ یصفحهرا همین 

 برف را دوست دارم. دگر نیست... هایدانهدرخشش تأللو  اندازچشمدرختان لخت، 

 با فرمانی قبیله را آگاه ساخت...  

 .گوزن کور: به آنی که فرمان دادم همراه من به تاخت کنید

با همان چشمان کدر به فرمان گوزن کور مانند یک گردان پشت سرهم قرار  هاگوزن

نزدیک شدن به دره و پایان  کمکمگوزن  .ت گوزن کور به حرکت درآمدند..کگرفتند و با حر

سرعت خود را زیاد کرد و با یک غرش همین کار را به کل  کمکم. .درختان نبوه را حس کرد.

به لرزه در  هاگوزنر اثر این سنگینی و حجم باالی برخورد سم فرمان داد... زمین د هاگوزن

حیوانات  خروجو  هابرگحاکی از ریزش  خراشیگوشبه لرزه افتادند و صدای  هادرختآمد... 

در  هاگرگروح پیر برکه و  یناله.. صدای زوزه و .و جانوران درون جنگل فضا را تسخیر کرد

تنها چیزی  .گریه افتاد.. گویی کل زمین به لرزه در آمده بود..گوزن به توله... و درآویختهم 

صحنه  هاچشمدر کف دریا بود... گویی دوباره آن  خوردهقاچخورشید  دیدمیکه گوزن کور 
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را مشاهده کرد.  به سمت دریا بردهیورش  هایگوزنرا از باالی جنگل نظاره کرد و سیل 

ده بود... نپرتگاه نما یلبهله را فهمید و بر سرعت خود افزود... چیزی تا گوزن کور این مسئ

... انگار شدمی ترنزدیک هایشانسمزمین پیموده در زیر  یهاگوزنگویی این نگاه هر ثانیه به 

این حس را القا  ...شدمی کندتر هاآنو حرکت  ترتنگ هاگوزن یسینهکه هر لحظه نفس در 

بازخواهند ایستاد... گوزن ت کها از حرآن ،ها برسدکه اگر نگاه به سطح چشمان آن کردمی

هان نگاهی به آسمان و یا آن نگاه انداخت و سپس با حرکت بعد به درون آب شیرجه گاکور ن

پرش با ... نگاه همچنان به سمت پایین در حرکت بود. و هاگوزن یگلهزد و به دنبال آن 

به آب شنیده  هاگوزنآخرین گوزن به دریا به دنبالشان به درون آب شتافت... صدای برخورد 

را به درون  هاگوزنپرتگاه و نگاه برش آب از ورود  کنار هایصخرهبه  شد. و پاشیده شدن آب

 طمتالنبود... سکوتی عمیق آری از  هاگوزنولی در اعماق... دیگر اثری از  ،مشاهده کرد هاآب

و  ایقهوه، پوست خاکستری و هاسم، هاشاخ. باالخرهها را گم کرده بود...و دریدگی... نگاه آن

سوزاننده از آن گوزن نبود و حفره به  یحفرهسفید... همگی به سکوت پیوسته بودند... دیگر 

بدل گشته بود و یا شاید حفره همانند حل شدن در این کرنش به این  صداییبیی بیکرانه

 بیکرانگی مبدل شده بود...

*** 

 

 محو شد... هایهساکهنگی  یالالبه یتهاقدمزمان را لمس کن تا سنگینی  هاینهآدر گذر 

 ...خوریمیبرمدر بازتاب خودمان به انفجار سکوت  چنینینا هالحظهدر تصادف 

 به زین خورشید بالین خود را در آغوش کَش... اییهسادر کمین 

 شکندیمگی ت، در پرواز اندوه، ترس را در فرجام خود سوخیگشتگگمدر کنار خاکسار 

 فریاد...

 نین روح انداز خود را در من بین...ط

 خویش گرما را سوزناک خواهم یافت... در کردارچون تویی 

 یرسر گمن را از من بیرون کَش و نجوای درونم را از 

 .که سر این بیراهه به خزان فرو خورده است..

 زند...گرانه چنگ میبر دستان نمناک و عریان این شهر، حیله پوشژندهکهنه و 

 ...نوازدیمگویی چنگ  چنینیناآوایی 

 گشتم... یشهاکوچهگرد مستانه خواب گونهیناوای بر من که 

 را یافتم... امیهسادر این مهراب سرد  است یرید
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 چهره از یادم رفت...

 ...است رنگییبخون  یقطره شراب در جام

 زدگان یابد شب.مستی میان من و این شب

 باشد که در این سردابه سرد، به بازتاب خیال رسم.

 چشم بگشایم... آلودمه، پرده از هوای یزانگوهمکه در این ژرفای 

 ...امخفتهدر این خلنگزار مرده تن از کردار خویش برجسته و بنیان خویش  است یبار

ن من، در چنگ زنگار طای من که در فریاد عصیان من زنجیری، بشنو از من که در ب

 خویش اسیری...

 دیری نپاید که مرا خواهی یافت...

 ، سرخوش و ناالن از فقدان خویش...و پا سریب

 خرابات، بیدارگر نجوای من باش...پس تو ای خفته در 

 ترسم از نور که ترس مرا یافته است.

 ترسم از شب که در این تنگنا خفته است.

نفسی دوباره تازه  کیده در این لعل کهنسد و رنج خشرای کاش کار در این میکده سر 

 کند...

 .امگشتهگمندارم تا به کی  یادبه از سرآغاز دردهایم دگر 

 .امفروخوردهخویش  یفرداپستیرگی را در 

 ...زندیمرا چنگ  یمهاچشم ،کورکنندهابم...آری این نور یرا نمی امیهسا

 ...شنومینمن بازم را اده یهاگوشدیگر فریاد 

 ..بینمیم هراسانرا  هاصورتچرا که 

 در چنگال بهمن... زدهماتم یاتودههمه سفید در ژرفای برف، 

 ماه با من قهر کرده...

از درختان جنگل دودی  بریدهیدهبررا  یمهانفسو  بینمیمآب را در چشمانشان  رنگییب

 ...چینمیمشده 

 ...کندیمبیداد  نوایبچیزی در این تلخی 

 ...کنندیم نشخوارآب را  هایماهگسیخته  دریای از هم یالالبه

 امچهرهو بازتابِ چرکتاب خیال  کندیم لییل زاباران یابرهاکودک کولی به دست بر روی 

 ...کندیمرا آشکار 
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 نُقوش
هدف انتخاب شده نیست  خوشدست سرنوشتکه همه چیز در  کندیمگذر زمان مشخص 

برای درک نور و  یانقطه... تاریکی است یبعدقدم  ییهپاهر کدام  هایروزیپو  هاشکست و

. ولی در این بین چه کسی زیبا و چه است یباییززشتی نمادی برای درک بهتر  برعکس...

نور در کدام سوی  یهالهو  پذیردیم؟ سقوط در تاریکی در کجا پایان شودیمکسی زشت 

 ؟سازدیمخود را نمایان 

*** 

 

 کشمیمرم را پایین شلوا .رسمیمبه سنگ سرد توالت  باالخره .است یلیطوعجب مسیر 

  . آری بوی خوش انسانیت.کنمیمبوی افکارم را استشمام  و کمی بعد...

 هاییزمهاتاقم و بوی سوختن  سقفکه از باالی  یالولهحاصل از نشتی دیگر بوی نم 

شومینه مشغول به سوختن  ییوارهدبدون دودی شدن  هاستمدتمصنوعی شومینه که 

. حتی سوزش پوست صورتم ناشی از نزدیکی بیش از حد من به کردینم مجذوببودند مرا 

را  یمهاگونهسیلی ناگهانی یک زمستان با  اکنونهم. کشیدینمآن هم مرا عقب  یهاشعله

از جایم بلند شدم و  سردی هوا مرا به منگی منهتی وامدار کرده بود. کمکمسرخ کرده بود و 

بیشتر کردم تا طبق  ،بودشده شومینه مزین  رنگیآب یهاشعلهنور اتاق را که فقط با پیچش 

روانی بیمارستان چمران که من مدتی پیش  هاییماریبانجمن رئیس دستور دکتر منصوری 

شدم...  امروزمرهبرداری از اتفاقات شتدابه یاد مشغولدر اثر خودکشی در آن بستری بودم 

تا این که  ماندیم کنندهخستهکه مشغول به این کار هستم. اول برایم مضحک و  است یمدت

هیجان ببخشم... و این گونه بود  یمزهته هایروزمرگتصمیم گرفتم خودم هم کمی به این 

تار تنیدن در اتاقم به دعوت سعید و محمد به آکواریوم مرکزی شهر  هاهفتهکه امروز پس از 

 یالحظهتا جایی که حتی اگر در استخر فقط  ترسمیمرفتم... من از آب و ارتفاع به شدت 

شدن توسط کوسه را در تمام  تکهتکهحس  ناخودآگاهپاهایم از کف استخر در آب معلق بماند 

... در هر صورت ما از کندیمو ترس حتی در ریشه استخوانم نیز رسوخ  کندیمبدنم منعکس 

محمد که برامون سه تا بلیط تو قسمت  به و دادمر ورودی آکواریوم گذشتیم و من دونگم

یک  یو تور قول گرفته بودم که به هیچ عنوان من هابچهبگیره... از  الجثهیمعظجانوران 

هم رو حساب افسردگی و  اهباهام شوخی نکنن... اون اصالًو نگذارن همچین محیطی تنها 

راهروی عریض به یک . کردنیمقبول  ،نکرده تمامو ر حال نزاری که داشتم همیشه حرفم

چپ و راست  ییوارهدپیچ خورده بود و سقف و دوتا شیشه چند صدمتری مورب که یک 
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راهرو رو به هم پیوند داده بود و از داخل این شیشه هزاران موجود آبزی در حال رفت آمد 

ا هاون واقعاًدونم آیا ه من نمی... البتحیاتکدوم تو پارتیشن خودش مشغول ادامه هر و  دبودن

که فرقی بین نفس کشیدن و زندگی  مسئلهتعریفی از این  اصالًیا  دبودنحیات ول ادامه مشغ

تا دچن پاهشتیک از این که وقتی  اصالًا وجود داشت یا نه... یا هکردن وجود داره، برای اون

ا هتنومندش اون یعضلهگیره با لحظه تصمیم می همانتو و  بینیدیمموجود دوپا رو جلوش 

شه چه حسی بهش جه میانامرئی به اسم شیشه موسد هو با یه یکرو خرد کنه و ببلعه و 

هر و این جوری بود که من باز هم از دستور دکتر منصوری مبنی بر این که ده... دست می

 یداپسعی کن راهی برای پاره کردنشون  ،شیمی غرقدیدی داری در گرداب افکارت  وقت

افکارم به خزیدن ادامه دادم... چشمم باز به مردم افتاد  یحلقه، سرباز زدم و دوباره توی یکن

دوباره به این که چقدر  ستیزی...گریزی و انسانتماعحس تنفر از جمع و اج هماندوباره  و

 ینخشمگه قفس آبی لذت ببریک موجود توی یک  تونه احمق باشه و از دیدنآدم مییک 

استحکام خودشونو از دست بدن و اون موقع  هایشهشاین  یالحظه راگ واقعاًشدم. از این که 

 بود بغلشکه تو  یابچهبا اون خنده ابلهانه و  قدبلنداون مرد عینکی  یچهرهدیدن حالت 

یک به سمت  اشارهبا انگشت  بود و چهار سالش یتاًنهابود  بغلشکه  یابچه. شدیمدیدنی 

و پلیور  اشیمهندسرفته بود. از چین و چروک دو چشمش و عینک فرم  نشانه یماهسفره

 شدیمش هدیه گرفته بود، یکه معلوم بود شب تولدش یا سالگرد ازدواجش، زنش برا یرنگکرم

زدن و پشت میز نشستن،  دوسگ هفتهیک شرکت دولتیه که بعد از یک حدس زد که کارمند 

همراه  ،هنسپرامروز اگه رئیسش کار ناگهانی بهش قبل برنامه ریخته بود که  دو هفتهاز 

به  یماهاردککه داشت در مورد نوع شکار  طورینهم... بیاید آکواریوم مرکزیبه ش اهخانواد

 چرخاند، سرشو به اطراف دادیمبستنی قیفی تو دستش بود توضیح یک که  ترشبزرگبچه 

این که متوجه بشم زمان باز از بدون  ،نگاهشو به من دوخت و اونجا بود که فهمیدم یکهوو 

 یهاچشمهنوز داشتم تو  ش چشم دوختم...اهنواداکه به اون و خ هاستمدتو  رفتهدستم در 

ولی خیلی ناملموس. طوری که  ،زدیمموج  چشمانش. ناامیدی خاصی تو کردمیممرد نگاه 

.. کردمیم روییادهزانگار باز دوباره داشتم  درکش کنه. توانستیمآدم ناامید دیگه یک فقط 

تا عمق وجودش  توانستمیمانگار  شدمیمبود که وقتی با یکی دیگه چشم تو چشم  هامدت

کالبد  یتو یادبکه روح اون شخص انگار  .بو بکشم ورروحش جورایی تا ته ک کنم و ی نفوذ

ما  یفاصلهجاگذاشته باشم...  ورخودم مال  گوشهیک  ناکجاآبادانگار خودم تا طوری که  من،

لبخند مصنوعی برای پنهان کردن یک نه خیلی دور...  و زیاد نبود. نه خیلی نزدیکآنچنان 

، کفایت نکردن کردیممتشکل از جامعه، شرکتی که توش کار  یمجموعهن فشاری که کل ای



 115 عنوان کتاب 

یا استه وبود که کل این مجموعه را خ ش که در نهایت این خودشاهو خانواد دخل و خرج

ش اهو از خودش و خانوادر ناخواسته تشکیل داده بود بر لب داشت. لبخندی که تمام دردش

 بینمیممتحرک  یهامرده یهمه. چیزی که من به طور معمول توی صورت کردیمپنهان 

گی هر دفصول زنایی که توی رفت و آمد در طول همتحرک. آدم یهامرده. آره وجود داره

داشتن  یایرؤای دور خوب که هر کدوم درگذشته نسبتاً ییهاآدم. یستندنکدوم از ماها کم 

هر روز صبح باید ساعت هفت  ددیدن د،تا چشم باز کردن یکهوو  دچیزی رو در سر داشتن

در تا در نهایت  دروتین ادامه دار یبرنامهتا بعد از ظهر و هر روز این  دن باشناپشت میزکارش

و باز دوباره  بپردازنده عیش و نوش سطحی بتعطیلی آخر هفته همراه با خانواده یا تنها به 

 شدندیماین کار تا پایان عمر یا حداقل تا وقتی بازنشسته  و اول هفته و روز از نو، روزی از نو...

مده بود و برای فرار ی از این مردم دیدم. کسی که اوئکمی بعد خودم رو هم جز ادامه داشت.

موجود دیگه یک پرداخته بود. یا زندانی کردن  قفساز دردهایش به تماشای موجودات داخل 

. و بعد از خودم هم شدیمو به تماشا نشستنشون براش نوعی تفریح و سرگرمی محسوب 

گیج  چشمانشای بدون پلک زدن من مستقیم تو هداشت از نگاه کمکممرد که  متنفر شدم...

 م:اهزد رو شون یکهوش پاک شد و محمد بود که نلبا یاون لبخند مصنوعی از رو کمکم، شدیم

که زل  است یقهدقچند ؟ االن شناسییمرو  علی، علی حالت خوبه؟ ببینم اون مرد -

 ...اشهچشمزدی تو 

 . خیالیب .دونم. یعنی نمیشناسمشینمها؟ چی؟ نه  -

نفر... یارو هزارتا فکر از سرش  ی یکزوم کنی رو یکهوجنبه خوبی نداره  اصالًپسر  -

 م...ی. بریم برهگذریم

رن وومدیم. سعید پاپکا به حرکت در رنگیآبتایی در عرض اون راهروی هباز دوباره س

وقته وقتی هیجانم زیاد میشه یا به زبون انتلکتانه وقتی آدرنالین خونم دخریده بود... این چن

 سیگار روشن کنم... و اونجا هم که سر پوشیده دهخوایمدلم  ،دلیلیمیره باال، حاال به هر 

هم داشت  هاو صدف هاپشتالکو  هایماهاون  ینالهحتی صدای  کمکم ،بود و ممنوع بود

  اون اسارتگاه بمونم...  یدیگه حوصله نداشتم بیشتر از این تو ...رسیدیمبه گوشم 

 داره بد میشه... کمکمبرم... حالم  اموخیممن  هابچه -

ه اراجیف دخوره ی ،خورده پاپکورن بزن به بدنه سعید: اااا کجااا؟ بابا تازه اومدیم. بیا ی

 ...خندیمیم بافیمیم

 حواسم نبود راکی اصالً تازه ،شو ندارمهمن حوصل .دمت گرم داداش ،نه سعید جون -

 تا االن کلی پارس کرده... اًو از قفس بیارم بیرون. حتمر
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طویل دود کردن یه نخ سیگار بود...  یراهروتنها دلیل من واسه بیرون اومدن از اون  عمدتاً

رو به  هابچهبود  یهر جور؟!!! بافتمیمپس چرا الکی داشتم این همه آسمون ریسمون به هم 

کردم و ازشون جدا شدم...  بغلمون سبک خداحافظی یمسخرهو  یدرآوردمن ییوهشهمون 

شد و  تمامبرداشتم و پیش خودم گفتم تهش اگه سیگارم خروجی هام رو به سمت در قدم

 یبیشتر تو و ی بیشتره طورینهمپیششون... صدای موجودات دریا  گردمیبرم محال داشت

مرد به همراه زنش که به ش رد شدم... اه. از اون مرد عینکی و خانوادشدیم اندازینطنگوشم 

ازشون دور و بار دیگه نگاه کردم یک  ،کرد زمزمهی در گوش شوهرش چیزی یواشکیک 

 طورینهمیا شایدم بهتره بگم تعقیب.  ندکردیم امبدرقهاشون داشتن هشدم... هنوز با چشم

 طورینهمسمت درب خروجی افزایش دادم. مردم رو کنار زدم و سرعتم رو به  یتودهدر ادامه 

هام از در شتاب قدمرو تا این که در جایی به اوج خودش رسید و من  شدیمبیشتر  صداها

یک رتیشنی که او که به منبع اون موج صدا برگردوندم به پر حرکت میخکوب کرد. سرم

برخوردم. کوسه در حال پیچ و تاب خوردن در طول پارتیشنش  شدیم یدارنگهکوسه توش 

. گویی که هنوز متوجه نشده بود درون اون قفس دادیمخودش کش و قوس  یکلهبود و به 

به این سو و آن سو شتابان بود. به طور خروج پر از آب گرفتار شده و به دنبال راه  اییشهش

شدم...  تریکنزد گرفتیمک شدم و به موجودی که کل ترس من رو از آب در بر یتحر یزیغر

تازه واردتره. شایدم فقط توهم خودم بود... شایدم  هایماهحس کردم در بین تمامی این 

م نزدیک شده بودم و بهش دسترسی داشتم اینقدر به ترس حقیقآموجودیتم از این که 

هام رو به شیشه چسبوندم و وجود نداشت. دست اییدسترسمتعجب شده بود. در حقیقت 

ش نکرده بودم. اههیچ وقت تجرب تا حاالعجیبی بود. حسی که  یمنظرهخیره بهش زل زدم... 

پوستم  منافذنه ترس بلکه طراوت و موج عظیمی از انرژی دور من حلقه زده بود. عرق از 

تراوش کرد و کمی باعث لرزه در اندامم شد. هیچ اسمی واسه حسی که االن در حضور اون 

یک سه بعد از کوتازه خون به مغزم رسیده بود.  هاقرنداشتم وجود نداشت... گویی بعد از 

چشم در  آورییرتححرکت مارپیچ آهسته نوک دماغشو به شیشه و من نزدیک کرد به طرز 

 یانقطهخیره نگاه کرد. چند صدم ثانیه بیشتر طول نکشید و دوباره تاب خورد و به  بهمچشم 

ک این سکانس درجا خشکم زده ودور از دسترس چشمان من محو شد. من که هنوز از ش

 ینالهون و یبه خودم اومدم و دوباره به اطرافم نگاه کردم. دیگه خبری از صدای ش یکهو ،بود

. ترپررنگهم  هارنگموجودات دریایی در کار نبود. حتی نور محیط اطرافم بیشتر شده بود و 

تحویل گرفته  سازینکعاز  شوینکع هامدتضعیف بوده و بعد از  چشمانشمثل کسی که 

ودم... ب خبریبرو به رو شدم که قبلش حتی از وجودشون  ییهاچهرهبه چشمش زده. با 



 117 عنوان کتاب 

 روشنگذشتم و سیگارمو  زدیماز تابلوی خروج باالی سرم که با رنگ سبز چشمک  دواندوان

یک ولی  ،دوباره برگردم و به کوسه نگاه کنم استوخیمکردم. هووف عجب سکانسی... دلم 

زنگ زدم بهشون گفتم  هابچهمو گرفته باشه. در نهایت به . انگار که دستشدیمحسی مانعم 

 . منتظرشانمبیرون 

 ؟ یوانهد یکهومحمد: تو باز چت شد 

 خورده دچار استرس شدمه هیچی هیچی فقط فضای اون جا خفه بود... ی -

 االن حالت خوبه؟ بهتری؟ -

 آره. آره خیلی بهترم. بهتر از همیشه -

چهره یک کنه از این رو به  اون رو شدی؟ ن یکهوشکر... حاال چی شد  خدا روخب  -

 .و بگور چشمت خورد؟ ناقال راستش زیبا تو این جمعیت به

 ...شناسییمچی میگی. تو که منو  به خداای بابا نه  -

 نیاز داری... دختردوستیک که خیلی به  دونمیم. و مشناسیمآره آره.  -

 .رو ول کنیر انگار باز همون چرندیات همیشگی شروع شد. اینا خن -

 ،و تعریف کنمرافتاده بود  یقهدق دکه تو اون چن ییهااتفاقمکث کردم تا تمام  یکهوبعد 

فکر من بوده  یتوصرفاً چی گذشته  اتفاقی نیفتاده و هر اصالًولی بعد با خودم فکر کردم که 

 دیدنش...  مه نوخودشداره؟ اونا  دوستانمواسه  یتیجذابکوسه چه یک و بس... تازه دیدن 

 بگی؟  استیوخیمخو یاال چی  -

 هیچی مهم نیست. -

 نخوردی یا نکشیدی؟ یاناً احببینم چیزی که  ،نه تو انگار یه چیزیت شده -

 بعدشم که همش با هم بودیم. ،خونه بودم کالًنه بابا من که  -

 چی بگم واال نکنه مربوط به داستانت میشه؟ همون گوزن و اینا.  -

 نی چی؟ عی -

 ؟یدهاشاگم شاید تو آکواریوم یه گوزن در حال شنا کردن دیدی هیچی می -

 من باهاشون همراهی کردم. زدن زیر خنده و  جفتشانبعد 

هام دونم چرا هرچی بیشتر به شمار قدمبه طرف خونه حرکت کردیم و من نمی آرامآرام

 .آوردیمبیشتر به سمتم هجوم  مارمقییبو  حوصلگییبدوباره همون حالت  کردمیماضافه 

باز کردم. طبق معمول راکی شروع کرد به پارس  ورآپارتمان خداحافظی کردم و در  هابچهاز 

یک لم. سگ کوچولوی من. تو این چندوقت حتی باز کردم و پرید تو بغ وراتاق  کردن. در

ه براش ی و عوض کردم ور بارم نبردمش هواخوری. مثل خودم افسرده شده کوچولو. آبش
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خورده باهاش ور رفتم و تو همون ه و ی برداشتمو ر خورده مرغ از تو یخچال درآوردم. گیتارم

 حالت یه سیگار روشن کردم...

و راکی که طبق  رسیدیمی شب شده بود. صدای گیتار زدن فلوید لی به گوش نفهمیدم ک

با من سرشو آورد باال و به من نگاه  زمانهمبود.  دستشیه گوشه مشغول لیس زدن  معمول

که همیشه  یاکافهبرم همون  استوخیمم سر رفته بود. دلم اهکرد بعد رفت آب خورد. حوصل

... البته نه این که مشتری نداشته باشه فقط تو این وقت شب تو رفتینم یچکیهمن  جزبه

ب کافه از این هدف صاح اًواقع... هیچ وقت نفهمیدم کندیمآمد  و آدم کم رفت یابانخاون 

؟ مهم نیست. هداریمچیه... نکنه جدی جدی فقط واسه من باز نگه  شبیمهنتا  ماندنباز 

یک رم کافه. البته نه این کافه. می هاصبح اکثراًراستش من کنه. همین که هست کفایت می

 یکاراکتریک و واسه خودم  شناسندیمو ر اونجا من یاهشهر که همه آدم یکافه معروف تو

تنهایی داشته باشه...  یکافهیک دارم اونجا... ولی به عقیده من هرکسی باید واسه خودش 

 عمدتاً... یه کافه که رهینمایه که آدم هیچ وقت با هیچ دوستی یا آشنایی تنهایی کافه یکافه

دیگه  طوریینااز رفتن اون آدم به اون کافه اطالعی نداره.  اییگهد کسیچهخود آدم  جزبه

اون مکان در خود اون آدم  جزبههیچ نستالژی و یا اثر خوب یا بدی از هیچ کسی  وقتیچه

و همون جا باهاش میره و همونجا  آیدیمهمونجا  از مونه... هرچی هستیا زمان باقی نمی

آره خالصه. من یک کافه رو واسه . م بسهیش دارم. همین براتمن که دوس هم دفن میشه.

دستگاه یک سه تا میز بیشتر نداره. با  کالًش بد نیست. اهفام انتخاب کردم. کاتنهایی یکافه

تنهایی من  یکافهولی واسه  ،ش خیلی کیفیت باالیی ندارهاه. قهویمتقارزاناسپرسوساز 

و یا  امحرفهنی از من نیست، از انش و اونجا هیچ نام دونمیم... همین که هکنیمکفایت 

تونن توی کافه دخیل باشن. همین که به عنوان دوست مشترک می ییهاآدم یاو م اهگذشت

یعنی من محل مورد نظرمو پیدا کردم. ولی از اون جایی که هیچ وقت، هیچ ماهی پشت ابر 

 یکافهاین کافه هم واسه حداقل یکی از دالیلی که ذکر کردم از کاور  باالخره ،مونهنمی

 یکافهیک شم اونجا رو هم به مقصود پیدا کردن مجبور می باالخرهشه و تنهایی من خارج می

اونجا  یچقهوهبدم. طبق معمول  هدررو  متنهایی دیگه ترک کنم. با این اوصاف نخواستم وقت

گفت چی میل دارم.  بهمبدون آوردن منو بود با ریشای پرپشت حنایی  قدبلندپسر یک که 

کردم  ربعد پیش خودم فکاسپرسو سفارش دادم. یک منم مثل همیشه پس از پنج ثانیه مکث 

همیشه پس چرا  ،دمرش میامن که همیشه اسپرسو سف کندیم رفک یچقهوهاون  اًحتم

اون بنده خدا  اصالًدونم... یا م نمیه ؟ راستش جوابشو خودمکنمیمقبلش چند ثانیه مکث 

به این مسئله، یعنی مکث من قبل از سفارش دادن اسپرسو فکر نکرده باشه  وقتیچهشاید 
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این بار هم  ،کنمیمفقط این منم که بهشون فکر  امیزندگ یگهد اتفاقاتمثل اکثر  صرفاًو 

 خزعبالتذهن خودم باشه... از این  یپرداختهفقط همه چیز در طی مسیری، ساخته و 

 یصفحههم به  م بیرون آوردم و بازاهدر رفتر زوا یپشتکولهو از تو ر ماگذشتم و دفتر طراحی

اختاپوس زده بود بیرون  عضالتنش و شکاف شدید سرش تعداد زیادی ادختری که از ده

حاضر شده بود و بعد  ی منسایه زدن روی اون بازوها پرداختم... اسپرسو یادامهرسیدم و به 

ی ریش حنایی اسپرسو یچقهوهگیری از قهوه... عصاره ینشانهاز صدای قیژژژژ دستگاه به 

تر و روی رفطمیز اونیک مسنش  یبازهمسر میز. بعد دوباره نشست کنار  آورد من رو

 ،تم در رفته بودن مشغول طراحی بودم و زمان از دسریخت. م طاس نردتختهچوبی  یصفحه

نیم ساعتی از نشستن من گذشته بود. در کافه باز شد. بهتره بگم کشیده یک دونم که یولی م

پالتوی مشکی جیر وارد شد و رفت سمت میز یک با  قدبلندخانوم یک شد چون کشویی بود. 

دست از طراحی به صورتش خیره شدم و  ناخودآگاهجلوی من و همونجا نشست... من 

. آمدیمولی به شدت زیبا به نظر  ،هشت سال حدوداًبود.  تربزرگسال از من  دکشیدم... چن

 یچقهوهش نشسته بود... یبه رو غبار و مقداری گرد و تسهکه مشخص بود خست ییهاچشمبا 

خانوم بود و داشت زیر  ندستا یمنو آورد... منو تویک ریش حنایی حاضر شد و برای خانوم 

بیت خاص در رابطه با نظریه نس یزبرانگچالش یمسئلهیک انگار که داشت  ،کردیمو روش 

دمنوش یک دوباره حاضر شد و زن پس از مدتی کنکاش به  یچقهوه... کردیمرو بررسی 

 آویشن رسید... 

از  ترس ترس زندگی کردم. ترس از دست دادن،یک خوب که فکر کردم دیدم همیشه با 

... واسه دهم مثل من وجود داشته باشن هدیگ هایخیلیدست رفتن، ترس از همه چی. شاید 

 تا مبادا به پایان برسه. کنمنمیچیزی رو شروع  هاوقتهمینه که خیلی 

این که تحمل و قدرت تاوان دادن اون درد رو نداشتم قبل از این که اون  خاطر بههمیشه 

 رفتممیه این من بودم ک ،ایکلمهبشه یا ترکم کنه... بدون خداحافظی و یا گفتن  تمامچیز 

 ...کردممیو ترک 

 یدیشومی ان راید و بعد از این که دست و صورتتوشفرض کنید یک روز از خواب بیدار می

 خوریدبرمینقطه یک بیرون، در طول طی کردن مسیر به  زنیدمینه اید و از خوشو آماده می

... یا آوردوجد میبه را اثر هنری باشه که شما یک دیدن  اندتو. میکنیدمیحس را و چیزی 

ک زن زیبا، معصوم و ساکت که از یا دیدن ی عطشبطری آب معدنی برای رفع یک خوردن 

میز نشسته و در سکوت خودش به جایی یک سر تر طرفآنمیز  دساعت چنآن اتفاق در 

نقطه از آن ست و شما هر روز در ادمنوش آویشن  فنجانصرف یک خیره شده یا مشغول 
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را هنری آن اثر ید و یا وشو سیراب می کشیدمیسَر را آب بطری آب آن زمان و مکان 

که در  بینیدمیرا زن همان ید و یا از اتفاق در کافه هر روز آیو دوباره به وجد می بینیدمی

... و هر است دمنوش آویشنصرف ن میز نشسته و مشغول ان سکوت و تنهایی سر هماهم

 بینیدمیرا زن آن وز ر زمان و مکان هرتالقی ن نقطه از اکه در هم ذهنیتان گراندبکروز با 

ن ادامه او دوباره به مسیرت بینیدمیرا اثر هنری آن و یا  کشیدمیسر را بطری آب آن و یا 

ن او همچنان در همذرد گ... زمان میزنیدمینه بیرون اخ ید و ازوشاز خواب بلند می .یدهدمی

... یدهدمیادامه  راهتانو شما بعد از واقعه به  کندمیبرای شما طی  را نقطه، زندگی روندش

نقطه آن بیرون و به  زنیدمینه اذهنی باز از خ گراندبکن اطمینان و حس و اروز با همیک 

اثر هنری آن  رنیست... دیگ دسیراب کنرا بطری آبی که شما آن اثری از  رو... دیگ رسیدمی

میز آن کسی سر  نظرتانمورد  یکافهو یا بعد از ورود به  آییدینمو به وجد  بینیدنمیرا 

تعریف کردن و  پرچانگیو مشغول  اندهپر کردرا زن ساکت آن نیست و یا کسان دیگری جای 

کافه چی آن هد از کافواهبخ دلتان... شاید همون موقع هستندن اشهروزمر مزخرفاتفاقات 

ید وید برهاوش کرد و یا بخیپیدا ودشکی بود و کجا رفت و چطوری می زنآن بپرسید که 

ید شما حق وین بگاو بهش بزنیدشان خورندمیو تا  بچسبیدرا  گومزخرفچند آدم ان  ییقه

 نداشتید... را سر این میز  نشستن

اثر هنری آن بطری آب و آن و یا  زنآن که  است که این وسط هست این ولی چیزی

و تنها چیزی که  بینیدنمی تانزندگی یتو هااز آنهرگز اثری  رو شما دیگ دگردنبرنمی ردیگ

، تهی بودن، خأل... است شده گذارینطفه درونتانکه در  است حسی ،ماندهازشن بر جای 

را ن اتکه از وجودتیک چیز  آنق گم کردن و انگار که اعماآن  هایتهدر درون و تهرا چیزی 

زخم جدید بر روی وجود یک انگار  دده... و هر بار که این اتفاق رخ میدبرده باش خودش با

... و هر بار این اتفاق تکرار یدهدمیاز دست را  روحتانتکه از یک و  ودششما گذاشته می

 ؟ بهشاستشده ه چ ویدگمی رسدمیو یکی از راه شوند میبیشتر  هازخماین و شود می

گذر زمان  ویدگمی شما بهم... او اهجایی جا گذاشت را روحمتکه از ک ی کنممیی حس ویگمی

جور یک بلکه  ،جور ترمیم؟ نهیک ؟ ستچی واقعاًآن ... گذر زمان؟ کندمیدرست را  زهمه چی

را که اسمش  ایمالهآن و تکرار  هازخمآن و بعد از تکرار  هازخمآن بر روی  صافیله و ام

 آیند،محو روی پوست روح شما در می ایلکهبه صورت  هازخمآن هر چند  ،زمان دناهگذاشت

... و در نهایت ماندن باقی میاسایه روی تنتیک مثل  اثرشانو  شوندخوب نمی وقتهیچولی 

که روزی  ودرمی یادتان...و دویشمی روروبهروح دریده شده و تکه پاره یک شما با 

و شریک  کردیدمیو بغل  کردیدمیو گریه  زدیدمیو داد  پریدیدمیپایین  و ، باالیدخندیدمی
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و دروغ  بخشیدیدمیو  زدیدمیو بوسه  گرفتیدمیید و هدیه دداو قرض می شدیدمی

دیگر هدایتش  طرفآنسوی خیابان شلوغ به آن و از  گرفتیدمیو دست پیرمردی را  گفتیدمی

تان، دیگر اسم و فامیلی شما و شاید هم نشانی جزبه... و همه چیز دویدیدمیو  کردیدمی

پیش خود را گم  هامدتکه  بینیدمیشباهتی با شما نخواهد داشت و روزی چشم باز کرده و 

وار و ریزش از هوای نارنجی ایهالهی رنگ اکر و در تنالیته صورتبه چیزهمه... و ایدکرده

به نام نستالژی... بله نستالژی. چیزی که  کندمیبه شما پیشکش را چیزی  پاییزی یهابرگ

... همراه با تلخی ددهیاد میرا بودن و دور از دسترس بودن چیزی  نیافتی دستشما معنی ه ب

لبخند  تانزندگیلحظه از آن  یادآوری بهبا  بار هرکه  است انگیزقدر دلنآ .و سنگینی خودش

لحظه آن خاطره و آن ندارید  دوستبه طوری که  ،بنددمینقش  لبانتانسرد و نامحسوسی بر 

  از یاد ببرید...را 

م یمن از جا .بود نتنهایی من در اون کافه بود. وقت، وقت رفت یکافهسرانجام  ،درسته

ز دو عدد ریش حنایی هم به که از اتفاق اون رو ایسوختهبلند شدم تا پول اسپرسوی 

سیگار روشن کردم... پاییز یک اضافه شده بود حساب کنم. از در زدم بیرون و  محتویاتش

بیشتر  خوردمیاین شهر به گذر من  یکه تو ایهدیگبرعکس جاهای  خیاباناون  یتو

 هایبرگ عمدتاًباال بود و  سنشانقطوری بود که  هایدرختم ه و دلیلش کردمی خودنمایی

-... زنجیروار از پاییز و برگدکردنمیساطع  خودشاناین فصل از  ینارنجی و زرد بیشتری تو

آخه  ،ش تنگ شد یا نهیدونم دلم برارسیدم. نمی زرد و نارنجی به قدم زدن با نشمیل ایه

میقی که اون زمان بین یادمه سر حس عکه دیگه ازش خبری نداشتم...  شدمیسالی دچن

زمان شده  دستخوشولی این مسئله هم  ،خیلی ضربه خوردم کردممی حس خودم و نشمیل

ز چشم چیزی ا سطحی در بخش هایچروکبخش دل و گرفتگی ساده در یک  جزبهبود و 

تونه باشه... هه خیلی ساده الیی میکه زمان عجب هیو واقعاًاشته بود... گذجای ن خودش بر

 خودمانچیزی به اسم زمان رو در مغز  هاقرندر گذر  خودمانکه  هاانسانما  بینیدمی است.

خطرناک کردیم و همیشه اون رو مقصر نرسیدن  یو بعد اون رو تبدیل به دشمن گنجاندیم

 ونسازتشدیگه که انسان اول می هایچاهمصداق اکثر  دقیقاًو  دانیممی اهدافمانبه خیلی از 

من  ندکردمی رهنوز فک دوستانموجود نداره...  اصالًتوش... چیزی که  هپرمیو بعد خودش 

 باتالقاون  یتو واقعاًدونم شاید این طور نیست. نمی اصالًمر اولی واقعیت  ،درگیر نشمیلم

ولی نه این طوری که من  ،اثر از خودش به جای گذاشته بودیک ها هنوز تتوی سرم، اون ته

دوباره شم... ب)چیزی که االن هستم( دچار  ایفاجعهام به چنین وبعد از این همه مدت بخ

 خیابانتوی  دداشتنغلتون غلتونکه  هاییبرگ خشخشپاییزی با صدای  دنسیم سریک 
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مرکزی. پیش همون کوسه.  آکواریومتوی همون برد و ر . سرماش منندکردمیبازی  لیلی

مخزن پر از آب گرفتار شده چه حسی بهش یک که فهمیده بود تو  ایلحظهدونم از نمی

کرده بود... شاید فقط از  پیدارو  نامرئید یک سدست داده بود... یا وقتی بین من و خودش 

شده بود یا شایدم  آزردهدلتونه منو به دو قسمت نامساوی تقسیم کنه سخت این که نمی

کجا،  میلش... اووو نکندمیحاال چه فرقی  گوشت انسان دوست نداشته باشن. هاکوسه اصالً

تاریک شده بود.  کمکمکردم فهمیدم خیلی راه رفتم هوا  هو که نگار اطرافمکوسه کجا... 

بود. سیگارمو انداختم و جلوی در گالری وایسادم و زنگ زدم...  نماندهچیزی تا گالری دوستم 

واسه  ،بوده کثیفیسابقش آدم  چیقهوهولی از قضا من شنیدم که  ،رهکافه دایک اینجا هم 

اونجا بو  هایآدم یهمهکه وارد گالری شدم حس کردم  ایلحظهدونم چرا از همین نمی

اب کرده و تو همون حالت خودشو خر تاونجاس کی هرنی در اصل حس کردم عمیدن... ی

 دقیقاً دونم اونجاس. حتی خانوم زیبایی که نمی هاینقاشیه زدن و نگاه کردن به مشغول پرس

ولی من سفارش گرفته بودم تا بدون این که خانوم متوجه  ،گالری چی بود صاحبنسبتش با 

کار قابل  نتوانستم اصالًزیاد جالب نبود و من  هاعکسه انسفأبزنم... مت پرترهتا دبشه ازش چن

قبولی ارائه بدم... در هر حال زیبایی خانوم هم در حس من به این که اون هم شلوارشو کثیف 

همین  مثالًبه این مسائل.  خورمبرمیا همش هدونم چرا این روزنداشت... نمی تأثیری کرده

تا کارمو انجام بدم، به محض تخلیه حس  توالتسنگ  ینشستم رو وقتیوقت پیش دچن

 اینقطهاین شهر از روی دوشم برداشته شده. بعد رسیدم به  اهالیکردم بار اندوه نصفی از 

حس زندگی زمانیه  ترینکنندهخوشحالا هگفته بود این روز بهم الخمردائمکه اون پیرمرد 

بهتره به جای این چرندیات  کنیدمی رپیش خودتون فک حتماً ...کنممیو خالی ر ماهکه مثان

د کردم دیدم چن رخوب که فک بخورم... ترسبکشام  هاشبعوض کنم یا  رو ماغذاییبرنامه 

به این چرندیات دامن  طورهمینآره خالصه... بعید نبود اگه  مثل آدم غذا نخوردم. اصالًروزیه 

و تو گالری خالی  خریدممی بغلآرایشی و بهداشتی از  بوکنندهخوشاسپری یک  زدممی

 رفتیممی زنانقدم روز وقتی داشتیم با نشمیلیک یادمه ... بوکنندهخوشاسپری ... کردممی

نیمکت فضای سبزی که  یخورده بشینیم روه گفت ی بهموسط راه  ،سمت کالس زبانش

به اینجا تنها ی. عجدادمیبوی گندی  واقعاًو  دتوش بودیم... اون جا رو تازه کود داده بودن

. کنندمیاز کود انسانی استفاده  خیابانکنار  شمشادهایشهریه که برای رشد سریع چمن و 

. زنممیزیاد دارم ازش حرف  دانممیآره شروع شد.  بحث از سر همین بو با نشمیل دقیقاً

بود... واال من که هنوز درک درستی از این  امزندگیعشق  عاًزمانی واقیک هرچی نباشه اون 

در گذر زمان به دست فراموشی سپردم. اه بازم  ور شامعنیکلمه ندارم. یا شایدم به عبارتی 
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بحث سر این بود که من بهش گفتم این خود ما  .برگردیم به بحث کود و بو و نشمیل. زمان..

آوردیم. ازش  وجود بهتفاوت بین خوب و بد و یا زشتی و یا زیبایی رو  یا وهستیم که تناقض 

؟ خب نشمیل دختر متفاوتی بیرونو آرایش اومدی  پرسیدم چی شده که االن با این تیپ

داری  فهمیدمیسریع  کردینمیو جمع ر ی که اگه حواستیهاچشمبود با افکار متفاوت با 

بازی دیگه رو در یک  یحوصله اصالًنقدر خسته بودم که وبهش دروغ میگی. هر چند من ا

 کردمیهمیشه سعی  نو. در هر صورت انداشتمخالل این بازی که زندگی نام داشت 

اون شخصیتی که در نظر خودش  یا وبپوشه که موقرانه به شخصیتش اضافه کنه  یهایلباس

کت سبز و یا شلوار مشکی پوشیده یک رو بیشتر جلوه کنه... اون روز  نمودمیشیک و مجلسی 

هم بود  طورهمینخب  )البته فقط از نظر من( ری اون باشه...گر شخصیت هنبود تا نمایش

گه تو این مدت تعداد اشخاص هنری و انتلکتی که از کنار تو عبور کردن ولی من بهش گفتم ا

 ،جای عینک گرده و یا ب پوشیدمیکت آبی  مثالًداشتی  برخاستو یا باهاشون نشست و 

مضحکی از همین دست که  هایبحث... و کردیمیتو هم همین کار رو  ،زدمیعینک لوزی 

مقابل در این که نظرم رو  .بود بخشرضایتمن برای  یبازی بود...  بازیک  صرفاًبرای من 

و دوستم بود به اثبات  شناختمیو ر ش داشتم و یا این که در نهایت منتکسی که دوس

 ... برسانم

 ور روحمتمام  هدفدونم. مدتی طوالنی فقط برای رسیدن به م نمیه دموخ االن کجام؟

گرو گذاشتم. االن حتی یادم نیست هدفم چی بوده. حتی اسمشم یادم نیست. شاید بهتر بود 

. خریدممییکی  رفتممیباید  خرندمیرن کتاب انگیزشی دیگه که میهای خیلیمنم مثل 

کردم تا دیگه میم درست تخته آرزوها واسه خودیک دونه ممکن بود در نهایت کسی چه می

جستجوگر زل یک . راکی همچنان مثل رسیدمیگوش ه سوت کتری ب از یادم نرن. صدای

ولی امسال با فرا رسیدن  ،موندممن همیشه منتظر پاییز و زمستان می ام.هزده بود تو چشم

 واقعاًشده بود که  گراستداللنقدر مغزم آدر وجودم جوانه نزد. ای این فصول هیچ حس تازه

. بدون این کردمنمیحس خوب هیچ دلیلی پیدا یک دن دیگه برای لبخند زدن و یا تجربه کر

اش و از خونه زدم و فرستادم تو خونهر که چایی درست کنم کتری رو خاموش کردم. راکی

بیرون. هوا ابری و کمی بارونی بود. این رنگ رو در هوا خیلی دوست دارم. خاکستری. وقتی 

نوع یک . گیردمیخودش شهر رنگ خاکستری به  یهمهشه انگار هوا خاکستری می

که برای خریدن سیگار به طرف مغازه  طورهمینشده بود.  تمامخالص و سیگارم  یکپارچگی

. دیدممیعجیبی  چیزهایاز زیر کاله هودی که پوشیده بودم بعضی اوقات  ،کردممیحرکت 

 ،نگاه کرد. البته اون گوزن بود بهمگوزن برگشت و یک بار حس کردم ک. یآیمیحتی یادم 
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داشتم نگران خودم  کمکم .شدممیرد  فروشیبازیاسبابولی من داشتم از کنار مغازه 

ولی من با لبخند تلخی  ،اسکیزوفرنی در بیماری من نگفته بودبه  راجع. دکتر چیزی شدممی

وارد مغازه شوم چشمانم  استموخمیگذشته. همین که  هاحرفبه خودم گفتم کارم از این 

چیز  روپیادهایستاده بود. دیدن کودک در  روپیادهبه کودکی ریزنقش برخورد کرد که در 

چیست و فقط متوجهش  دانستمنمیعجیبی نبود. ولی آن کودک کاریزمایی داشت که من 

یدن کرد به پرس شروعشدم. از این صحنه عبور کردم و وارد مغازه شدم. مثل همیشه فروشنده 

ت چیه یا کارت اتحصیلی یرشته. مثل: دین تو چیه، شدنمیبه وی مربوط  اصالًکه  سؤاالتی

 و بهش دادم ور . منم فقط اسکناسکردمیچیه... انگار داشت واسه دخترش شوهر جور 

ن کنم وایسادم تا سیگارمو روش روپیادهو خریدم و از مغازه اومدم بیرون. و در امتداد ر سیگارم

به سیگار کشیدنم  تفاوتبیمثل همیشه  کوچولو هنوز آنجا ایستاده بود. یبچه متوجه شدمو 

شاید کاری با . کردمیمن را تماشا  واقعاًادامه دادم و دوباره به بچه نگاه کردم. ولی او انگار 

ولی  ،از آن فاصله کمی مشکل بود اشچهرهمن داشت و یا به چیزی نیاز داشت. تشخیص 

هفت یا هشت ساله با یک بارانی قرمز و شلوار مشکی. همچنان به من زل  کودکی بود نهایتاً 

 طورهمینبا چشمانی درشت به من خیره شده بود. به او نزدیک شدم و  حرکتبیزده بود و 

او عقب عقب از من فاصله گرفت و به محض این که من  داشتمبرمیکه من به سمت او گام 

و او  الش دویدمرا بیشتر کردم او برگشت و پا به فرار گذاشت. من به دنب یمهاگامسرعت 

 گریزدمیهمچنان در حال گریختن از من بود. ناگهان با خود فکر کردم که شاید از دست من 

و در همان حال بود که حس کردم نیرویی عظیم و تاریک در پشت سر من به دنبال من و 

خود نیز از چیزی که  کودک سرادامه دادم و پشت  آن کودک است. همچنان به دویدن

او  فرار بودم. در حال ت این را که برگردم و پشت سرم را نگاه کنم نداشتم،أو جر دیدمنمی

 بستبنمن در آن قرار داشت پیچید و من نیز به دنبالش دویدم. به  یخانهکه  ایکوچهسر 

دنبال ما به تا ببینم آیا کسی  برگشتمنداشتم و  ایچارهرسیدم. ولی اثری از کودک نبود. 

گرفته از بیماری من است. اما چیزی یا کسی پشت سر من نبود. با  تأنشاین نیز  یا وبوده 

 کردهمیو اضطراب این را داشتم که مبادا کسی یا چیزی مرا تعقیب  دلهرههمچنان  ،این حال

را به تعویق  هایمقرصاالتی شده بودم و یا هم خی شاید بازو اکنون در جایی پنهان شده است. 

سر موقع مصرف شوند.  هایمقرصکرده بود که  تأکیدشدت ه دکتر ب دانمنمیانداخته بودم. 

پیش رویم عادت داشتم  یمنظرهبرگشتم و کلید خانه را انداختم و از آنجایی که به با احتیاط 

 بههوشیاریم را  کامالًوقتی چشمانم را باز کردم هنوز در را بدون نگاه کردن به جلو باز کردم. 

. از جایم بلند رسیدمی نظرم بهتمام اشیای اطرافم مات و تیره  تقریباًنیاورده بودم.  دست
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شدم. سر درد شدیدی داشتم. به اطراف نگاهی انداختم و انگار که در محیطی بدون خط 

قدیمی که  هایتلویزیون صفحه. محیطی که ثبات نداشت. مانند کردممیزمانی سیر 

برفکی  تلویزیونچند صدم ثانیه صفحه  کنیمیو وقتی کانال را عوض  کنندمی خشخش

و تازه در  شدمیبود. انگار که هر چند صدم ثانیه محیط عوض  طورهمین دقیقاً. آنجا شودمی

شاید هم من به واقع درون تلویزیونی بودم که صاحبش مدام در  یا وحال شکل گرفتن بود. 

در هم  هابرفکبعد همه چیز مانند  ،در یک جنگل بودم ایلحظهحال عوض کردن کانال بود. 

بعد در آکواریوم  یصحنه وریختگی  هم بهو در اتاقم و باز  امخانهبعد در  ایلحظهو  ریختمی

 یلحظهبعد خود را در آسمان در حال دیدن جنگل و در  یلحظهمرکزی و باز تغییر و تغییر و 

آورد و خود را به باال  هجومبعد ناگهان خود را در اعماق دریا یافتم. آب از همه سو به من 

ی  برخورد کرد و خودم ئوپازنان ناگهان دستم بر روی آب به شیکشاندم و نفس گرفتم. دست

دم. یک قایق بود. هیچ سرنشینی نداشت و نه پارویی ال کشیدم و درونش قل خورارا از آن ب

 د عقب بود.ایوری در حال حرکت به سمت جلو و یا شبابرای حرکت دادنش. ولی در کمال نا

از سرخابی، صورتی، بنفش، آبی نیلی، سفید و ترکیبی  هاییرنگزدگی و محیط دمادم با مه

 با. قبل از این که وزیدنمیشدت آرام بود و هیچ بادی در آن لحظه ه از این دست بود. آب ب

شنا کردن  اصالًفکر کنم اینجا کجاست و چطور به اینجا رسیده بودم، متوجه شدم من  خود

بلند نیستم!!! در هر صورت وقتی محیط را از توی قایق بررسی کردم و خودم را درونش یافتم 

خیس نبودم. انگار هیچ وقت از درون  اصالًبود که من  شدم و آن این تریجالبمتوجه چیز 

قایق همچنان به حرکت خود در خطی مستقیم ادامه  آب خودم را به قایق نرسانده بودم.

. شدمنمی زدهشگفتو  زدهبهتو یا  ترسیدمنمی دیدممیاز چیزهایی که  اصالًو من  دادمی

کار نداشتم وسر فکرکوتهنگر و یحسط هایآدمبرعکس از این که دیگر در آن محیط نزار با آن 

دانم اینجا برزخ بود و من در نهایت به مرگ رسیده بودم یا یشدت خوشحال بودم. نمه ب

درکل هیچ چیز ترسناکی در آن نقطه برای من وجود نداشت. پس  اب بودم.وخ فقطشایدم 

داشتم، یک قایق چوبی  قایقی که درونش قراراطرافم پرداختم.  وجویجستدر همان حال به 

سرم مال قبل از انقالب کبیر فرانسه بود.  زنممیتخمین  پرسیدیمیقدیمی بود. اگر از من 

رقص  شدمیشدت شفاف بود و ه قایق بیرون آوردم تا درون آب رو ببینم. آب ب یلبهرو از 

که مشخص نبود ماهی هستند و  چیزهای طورهمینرو درونش دید. و  هامرجانو  هاجلبک

به این موضوع نداشتم. آب تا سطحی از عمق  توجهیولی من در اون لحظه  ،گریییا چیز د

به بعد سیاهی  هاجلبکو  هامرجاننگاه کردم از پشت  تردقیق. کمی که دادمیرا شفاف نشان 

آب را فرا گرفته بود. در این لحظه بود که کمی ترسیدم. خود را عقب کشیدم و  ،رفتهرفته
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-لذت یخندهقایق برگشتم. و در همان حالت به خودم و کارم خندیدم.  چهارچوببه  کامالً

این  یخندیده بودم کی و یا کجا بود. تو چنیناینبخشی بود. به یاد نداشتم آخرین باری که 

شامل حال من شد  تقدیراالن به بعد دست  ازگم ببینید: اگه می نمدوستاشرایط همیشه به 

دلیل خوب واسه زندگی داشتم. همین که این یک ناراحت نشید. چون  اصالًو من مُردم 

بر روی سرم. اون اتفاق  شدمیکلی فحش و ناسزا سرازیر  یکهو ،شدمیجمالت از دهانم خارج 

 خواستمیولی االن که کسی نبود و من هرچقدر دلم  ،هم در نوع خودش واسم جالب بود

دیدگاه و  نوع هرو در خلوت خودم  کردممیخلوت واسه خودم در دنیای تنهای این جهان 

وسط قایق دراز کشیدم و به . کردممیابراز که برایم دلپسند بود را  پردازیخیالبینش و 

آسمان باالی سرم خیره شدم. آسمان در آن لحظه، زیاد حرفی برای گفتن نداشت. در یک 

و ابرهای کشیده به دریا متصل شده بود. گویی که  هارنگخط افقیِ پهن به همراه همان 

که دریا فرقی میانشان نبود و فقط از بعد فیزیکی به دو قسمت عمودی که آسمان بود و افقی 

همه چیز جور  کالًمن بود و شاید برداشت شخصی  هااینباشد تقسیم شده بود. البته تمام 

که قوانین  دهممیبود. من همیشه احتمال این را  جریان درگری که از درک من خارج بود، دی

 در .اندضعف و نیاز انسان برای رد نشدن از چهارچوب ساخته شده یپایه برو قواعد همه 

. انسان است انسانی. این خاصیت قوانین است آن قانون بنا شده نقض یپایه برهر قانونی  اصل

همواره برای اثبات وجود و حقانیت خود در تالش برای پیشروی از قوانینی است که خود 

ساخت کامپیوتر برای سرعت بخشیدن به زندگی و سپس  ها را برای خود وضع کرده است.آن

 سپس وتقای آن، ساخت هواپیما برای سرعت در مبادالت و سفر گرفتن مدرک برای ار

پوشیدن و یا نپوشیدن لباس زنانه و مردانه،  ی منع سوار و یا سوار شدن بر آن،قوانینی برا

همه و همه قوانینی بودند برای تسریع زندگی و سپس قوانینی وضع شد برای توقف این 

ناگهانی قایق متوقف شد و من فهمیدم به خشکی  ایضربهدر این افکار بودم که با سرعت... 

. از قایق کندنمی. سرم را باال آوردم و بعد از اطمینان از این که خطری مرا تهدید امرسیده

با این مه غلیظ بر این تصور که در این  تقریباً پیاده شدم و بر روی خشکی قدم نهادم.

کمی در آن شدم.  مطمئن کندمینزندگی  ایزندهکه قدم نهادم هیچ موجود  ایخشکی

. برگشتم کردنمیزندگی  نزدیکیولی همان طور که حدس زدم کسی در آن  ،حوالی قدم زدم

گر در آنجا نبود. انگار که یو به سمت محلی که از قایق پیاده شده بودم برگشتم. ولی قایق د

رای اطالع نداشتم تا در خشکی به دنبال محلی، کسی یا چیزی ب ایچارهپس  نبوده. وقتهیچ

صاف بود و برای  نسبتاً. زمین مکن وجوجست مکردمیکار ه و یا باید چ ماز این که کجا بود

مه را کنار زدم و به راه رفتن ادامه  زنانقدمپس  تجهیزات خاصی نداشت.به راه رفتن نیاز 
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و تشنگی تلف گرسنگی بود که چند روز دیگر در اثر  انتهابیدادم. شاید اینجا یک مسیر 

همان اثر مخرب را بر من  رفتهرفتهکمی ناامیدی بر من غالب شده بود و تنهایی  .شدممی

برایم مهم نبود که  اصالً. و دوباره سیر افکار در مغزم جوانه زد. تا دقایقی پیش کردمیتجلی 

ولی اکنون کمی استرس  ،باز شده بود انگیزاعجابمحل  آنجا کجاست و یا چگونه پایم به آن

باعث آزار من شده بود. حتی دلم کمی برای اراجیف رفقایم  کرکنندهداشتم و این سکوت 

اما  هرچقدر  ،داشتم طراخ بهها را اکنون آن ها را فراموش کرده بودم.به کل آن تنگ شده بود.

ولی هیچ آدرس و  ،ها دوستانم بودندآن شکبینیاوردم.  خاطر بهها را سعی کردم اسم آن

ها بود در خاطرم رفتار و افکار و شخصیت آن گربیانکه  چیزهاییاز مشخصات و  اینشانی

ولی متفاوت  وعلفآببیهمچنان به قدم زدن ادامه دادم و در زمینی  ،در هر حال نمانده بود.

خره اثری از الاو من ب شدمی تررقیق رفتهرفتهادامه دادم. مه  هایمقدماز دشت و صحرا به 

 سوسواز من  دورتربسیار  یفاصلهحس کردم. نقطه نوری ضعیف در  منطقهرا در آن حیات 

از امید بر حمایلم جوانه زد.  ایبارقه. پس از دیدن آن نور بسیار خوشحال شدم و کردمی

سرعت  هایمقدمکه امیدوار به  طورهمین برگشت. عضالتمبه شد و انرژی  ترسنگین هایمقدم

کرد. شاید سنگ و کلوخی بزرگ بود.  زمین بربخشیدم. چیزی سد راهم شد و مرا نقش 

 ءناگهان با تعداد زیادی شی .کردمیهنوز حجم غلیظ مه وسعت دید مرا تنگ  دانمنمی

که به حالتی تهاجمی باالی سرم حاضر شده بودند مواجه شدم. ترسیدم و خودم را  رنگسیاه

کردم. حس کردم همان شخصی که تا قبل از رسیدن من به این مکان در حال  وجورجمع

ها بدون هیچ تعقیب من و آن کودک بود، اینک مرا یافته و قصد جانم را کرده است. ولی آن

من بودند. از جایم برخواستم  گرنظارهتاده بودند و در سکوت خشونتی همچنان بر جایشان ایس

ها آن کمکمکنم. به جلو رفتم و  تها دقچشمانم در برای تشخیص ماهیت آن با و سعی کردم

، یک عدد کنمدادپاکتعدادی خرده تراش، . کردمنمیم را باور یددچیزی که میرا دیدم. 

 اشیایها همه نداشت و یک مداد شکسته و... آنپیچ و تعدادی مهره، خودکاری که جوهر 

ها سروکار داشت و بدون فکر کردن به ریزی بودند که هر آدمی در زندگی روزمره با آن

کوچک شده بودم که اکنون  قدریبه. اما آیا من کردمیها استفاده ها، از آنت آنیموجود

 قدریبهها و یا بلندتر از من بودند و یا آن کردندمیها از لحاظ قد و اندازه با من برابری آن

بزرگ شده بودند که اکنون در برابر من قد علم کرده بودند. صدایی به گوش رسید و شروع 

 پرسیدن کرد: سؤالبه 

 ؟ایآمدهتو کیستی و چگونه خود را به اینجا  -
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اما هرچقدر به خودم فشار آوردم به یاد نیاوردم  ،ک زبانم بودوجواب این که من که هستم ن

ه کحتی کمی بعد فکر کردم و متوجه شدم م چیست. انشانی و که من کیستم و یا حتی نام

که  هاییلباسخودم را ورانداز کردم و به دست و پایم و  .امکردهماهیت خود را نیز فراموش 

شد گفت یجایشان بودند. م هنوز سرها پوشیده بودم نگاه کردم. نفس عمیقی کشیدم. آن

دست و  هاایناسم  دانستممیداشتم. یا بهتر بگویم هنوز  خاطر بهمن هنوز دست و پایم را 

 دانستمنمیولی حتی  ،ی به عنوان لباس بر تن دارماهو جاماست پا و شکم و سینه و...

چیزهایی بودند که بر بدن من بودند و مرا از حالت  صرفاًکه بر تن دارم چیست.  یچیزهای

 در جواب گفتم: عریان درآورده بودند.

 رم.آونمیخاطر بهولی اکنون  ،دانستممیدقایق پیش  تا نیعیکیستم.  دانمنمیمن  -

مبتال شده  ما گفت: پس او هم مثل کردمیصدایی که داشت با شخص دیگری صحبت 

است. من عرق کردم و با خود فکر کردم شاید هوای اینجا آلوده است و گفتم نکند به بیماری 

 ؟ امشدهدچار  مهلکی

نداریم کجا هستیم  یاد به. ولی ما نیز اینشدهدچار  العالجیصعبنه تو به بیماری  -

به دست  هاستمدت. ما مایو که هستیم. و حتی به یاد نداریم که چگونه به این سرزمین آمده

-ما نیست. اینجا جزیره وجویجستکسی یا چیزی در  هاستمدتو  ایمفراموشی سپرده شده

 هامدتخروج از آن را نداریم و پس از  تواناییدر آن حاضر شده و  هاستمدتاست که ما  ای

 که تو باشی به جمع ما اضافه شده. نفر یک

ها برایشان و بعد از کاربرد و چیستی آن) هستید.دانم شماها که و یا چه اما من می -

اگر اینجا یک جزیره است یعنی تمام  (کیستند. دانستندنمیها هنوز آن ،گفتم. با این حال

نداشتم که با چه چیزی به آنجا آمده  یاد بهدیگر )پس ما با...  ،این مکان را دریا پوشانده

 بپردازیم تا شاید چیزی یا راهی برای خروج پیدا کنیم. وجوجست( ما باید به بودم.

که در  هاستمدتو  ایمرا زده هاحرفاین همین  ،ورود یلحظههمه ما در  -

 . ایمنافرجام در این جزیره مانده وجوییجست

ها را کنار زدم و به سمت نقطه نوری نداشتم از جایم تکان خوردم و آن ایچارهمن که 

ها حرکت آن خشخشها نیز پشت سرم به راه افتادند. صدای قدم برداشتم. آنکه دیده بودم 

باد درآمیخته بود. پس از مدتی قدم زدن قدم  یزوزهو  هایمقدمتنها صدایی بود که با صدای 

ایجاد کرد. صدای قدم گذاشتن در آب و من دریافتم که به آن سوی  متفاوتم صدایی ابعدی

 دارم.  رویم پیش دررا  انتهابیو آب  امرسیدهجزیره 
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آن نور بسیار از ما فاصله دارد و ما هرگز در کشف علت وجود  بینیمیطور که همان -

 .ایمو چیستی آن ناموفق مانده

علتی وجود دارد که  اًنیست. حتم دلیلبی یاما حتمی راهی وجود دارد. هیچ چیز -

چیزی را به ما نشان خواهد داد.  حتماً. آن نور ایمما اکنون در این جزیره سرگشته شده

 . دانمنمی

آب نشستم و به افق خیره شدم. ناامیدی  یلبهبر  ،و پس از آهی که از نهادم بلند شد

 ایمرحلهاکنون به  ناگهان بر من چیره شده بود و اکنون نه راه پس داشتم و نه راه پیش.

حلی سراغ نداشتم. تا ههیچ رابرایم پیش آمده بود  که و مشکلی سؤالرسیده بودم که برای 

دراز به خشکی رسید و نزدیک بود به من برخورد کند.  نسبتاً ءاینکه دقایقی بعد یک شی

دستی بر آن کشیدم و متوقفش کردم. هیچ اطالعی خود را عقب کشیدم و از جایم بلند شدم. 

ولی صدایی از  ،از موجودیت آن ندشتم و مانند سایرین از وی خواستم تا خود را معرفی کند

در  ایوسیلهبه درونش نگاه کردم ولی هیچ  دادمیه ز. تا آنجایی که مه اجاشدنمیخارج آن 

 آن نبود. 

که  دانیمنمیولی مثل تو  ،بینیممییک بار آن را  وقت هرچندکه  هاستمدتما  -

. بر این باور هستیم که او نیز مانند رودمیو خود نیز دوباره  آیدمیآن چیست و چرا به اینجا 

برقراری  تواناییولی  ،راه خود است نیافت وجویجست دراسیر شده و  گشتگیگمما در این 

  که ما قادر با دریافت آن نیستیم. کندمیارتباط برقرار  ایگونهبهارتباط با ما را ندارد. شاید هم 

 ؟ایدرفتهبه درونش  تاکنون -

تعدادی از ما تالش کردیم تا راهی به  سابقاًاز آب عبور کنیم.  توانیمنمینه ما  -

این جزیره  شکو ما بر کف خ شدمیاما به محض ورود از نظر ناپدید  ،دورنش پیدا کنیم

نهایت از این  . بارها این اتفاق افتاد ما همان نتیجه را دریافت کردیم تا این که درنشستیممی

 یلبهویل هر چند وقت یک بار در حجمی از مه به بر ط ءکار صرف نظر کردیم و این شی

 .گرددبرمیو بعد از مدتی از جایی که آمده  شودمیخشکی ظاهر 

. کسی زدمیمثل سایرین بود حرف  تقریباًو از تجربیاتش که  دادمیهرکسی نظری 

شاید باید  گفتمیشاید باید آن را مانند خودمان به خشکی هدایت کنیم. دیگری  گفتمی

 کامالًتا این که مه به کناری رفت و ناگهان  آن چیست. دانیمنمیبا آن چیزی بسازیم ولی 

نظاره کرد.  شدمیصاف شده بود و تمام طول جزیره را  کامالًآسمان محو شد. هوا در پهنای 

تشخیص داد حتی از مدت  شدمیرا جزء به جزء نظاره کردم. از ظاهرشان  ءاشیامن تمام آن 

و فقط خود به یاد ندارند.  اندشدهگرفتار  جزیرهبیشتر در  اندداشتهخود بدان باور که زمانی 
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ها دچار پوسیدگی شده بودند و . تعدادی از آنفایدهبیهمه فرسوده شده بودند و  تقریباً

مرئی بودند و از ماهیت نیمه تقریباًها . حتی بعضی از آناندبودهمشخص بود زمانی شفاف 

ی از پشت سرم آمد و نظر همه را به خود جلب کرد. یصداها چیزی نمانده بود. جسمانی آن

که وقتی پایش را )که زیر ردایش پنهان شده بود( بر زمین گذاشت با ردایی  قدبلندشخصی 

همه از وجود او  خشکی قدم گذاشت. بر روی سطح آب کشیده شد و خیس شد. سپس بر

 تکراری را از وی پرسیدیم: سؤالهم همان  ه شدیم و خود را عقب کشیدیم و همگی باکوش

 ؟ایآمدهتو کیستی و چگونه به اینجا  -

. البته حجم هوای یددیدنمیشتم اما شما مرا ادحضور من همیشه در این قایق  -

نیز بر این امر داللت داشت. اکنون که مه به کناری رفته من از قایق خارج شدم تا بر  آلودمه

 میهمان جدیدتان حاضر شوم.

 قایق؟ قایق چیست؟ مهمان کدام است؟ -

 مدادتراشو و آن عروسک خرسی و آن مو قلم خودکارقایق همیشه قایق است. مثل  -

در حال محو شدن  ترهاقدیمیکه گویا دیگر چیزی از آن نمانده و مانند  ایزدهزنگفلزی و 

 است.

او چیزی نفهمیدند. آن شخص همچنان  هایحرفکردند و از  وراندازهمه سرتاپای خود را 

که بر سر داشت و کالهی به گوشمان رسید. از میان ردا  ترواضحشد و صدایش  ترنزدیکبه ما 

را به هنگام سخن گفتن تشخیص  هایشلب شدمیزده بود و  بیرون شو سفید بلند ریش

فرو رفته بود. سیاهی او در  یچهرهکالهش پنهان بود و  یسایهولی مابقی در سیاهیِ  ،داد

لعکس او ماهیت آن شخص را از نظر گذراندم. حس بدی به او نداشتم و ب هاحرفمن تمام 

او به من نزدیک شد  را در دست دارد.ما او شخصی است که کلید حل معمای  کردممیحس 

و دستی به سر و روی من کشید. از من گذشت و به راه خود ادامه داد. انگار به دنبال چیزی 

. چیزی که شاید متعلق به او بود. سپس از جمعیت گذشت و چیزی را از گشتمیمیان ما 

دور از  چنداننه ایفاصلهکیستند و چیستند، در  دانستندنمیی که خود ئشی همهآنمیان 

من چیزی را در دست گرفت. و هنگام بازگشت به سمت من در راه رفتن از آن کمک 

 به وی پیوستم. زنانقدم. او با اشاره دست از من خواست تا با او همراه شوم و من هم گرفتمی

 ؟کنیممیکار ه که هستیم و اینجا چ دانی منآیا تو می -

 .پرسدمیخودش  یدربارهکه هرکسی  است سؤالیاین  -

که در این  هاستمدتها کار داریم و چرا آنه اما به راستی ما در این مکان چ -

 ؟اندشده اسیرجزیره 
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 ؟کنیمیخودت چه فکر  -

یا کیستم. شاید تو بدانی و بتوانی به  و امآمدهه اینجا بچگونه  دانمنمیمن خودم  -

 من بگویی. 

دشان وخ یعهدهها کیستند نیز بر که آن. این دانمنمیاین که تو کیستی را من  -

 .کنیمیکه به خودت کمک  طورهمینها کمک کنی اما شاید بتوانی به آناست. 

 راستی؟!؟!؟ اما چگونه؟ به من بگو.   -

 و خودت جواب را پیدا کن.  با من همراه شو  -

از این جزیره که دور تا دور آن را آب فرا گرفته خارج شد؟ و در  شودمیاما چگونه  -

فرا گرفته چگونه خود را نجات  را جاهمهضمن اگر خارج شوم، سردرگم در این مکان که آب 

 دهم؟ 

خود را نجات دهند. از چه؟ خود نیز آن را  خواهندمی. همه جاستهمینمسئله  -

 اصالً ؟ ایماسیر شده واقعاًرا عوض کنیم. آیا من  مسئلهصورتتا ما است . گاهی نیاز دانندنمی

کردن  کمثل پا صرفاًمعنی اسارت چیست؟ در این لحظه خروج از اینجا و رهایی از جزیره 

هستی  کجا وقول خودت اگر از اینجا خارج شوی و حتی ندانی کیستی ه است. ب مسئلهصورت

غلطی است. اکنون از تو  سؤال؟ پس من کیستم آیدمیو باید به کجا بروی، این به چه کار 

 .درست را از من بپرسی سؤال خواهممی

 من چگونه باید بفهمم کیستم؟ -

مشخص  آلودمهآن شخص با انگشت اشاره آن نور را نشان داد. همان نوری که در هوای 

 دوردستمشخص بود این نور متعلق به مکانی بود در  کامالًنبود چیست و کجاست. اما اکنون 

با این که او راه را بر من روشن کرد به  زمانهم. تابیدمیکه از نوعی در یا دروازه به بیرون 

. من هم کردندمیحاضرین نیز نگاهش و  دحرکت کر نامیدمیی که آن را قایق ئطرف شی

بود که  پیرمردپشت سر او وارد آن شدم و قایق از خشکی جدا شد و به حرکت در آمد. آن 

. من دادمیو آن را در آب حرکت  آوردمیزی که در دستانش بود قایق را به حرکت در با چی

پیش چشم من  طورهمینمن شدند که  گرنظارهها در سکوت از دیگران جدا شدم و آن

و سپس مانند  درآمدندو پس از چند دقیقه به نقاطی مبهم  شدندمی ترکوچکو  ترکوچک

اینک من و آن شخص در دریا تنها بودیم و او همچنان با چیزی که  خود جزیره محو شدند.

 راند.و قایق را به جلو می کردمیمسیر ما را مشخص  دادمیدر آب فرو کرده بود و تکانش 

در آب که در دستان آن شخص بود  ءدر آن حالت سکون که هیچ صدایی جز حرکت آن شی



  عنوان کتاب 132

که ذهنم را در آن لحظه مشغول کرده  سؤاالتی، من سعی کردم تمام رسیدنمیگوش ه ب

 بپرسم: ندبود

 کیستی و چرا خودت اینجایی؟ واقعاًتو خودت را به من معرفی نکردی. تو  -

 ؟ کنیمیخودت چه فکر  -

دانم این است که تو اکنون برای یافتن آن که هستم و تنها چیزی که من از تو می -

 نمای من هستی.. تو راهکنیمییا باید باشم، مرا راهنمایی 

 مرا راهنما صدا کنی. توانیمیپس  -

 راهنما آیا تو خود نیز به راهنمایی نیاز داری؟ -

 زیمکان ن نیبودن من در ا لیدل دی. شاستیاستوار ن زیبر همه چ کامالً کسهیچ -

 دهممیاین که من کیستم مهم نیست. کاری که انجام  تفاوت. یمانند خودت باشد با کم

 ی. حداقل براشودیممن مشخص  تیگونه است که ماه نیخودم و ا یمهم است. حداقل برا

 خودم. 

 تو مدت زیادی است که اینجا هستی؟ -

مادامی که به حضور من نیاز باشد خود را نشان . ولی امبودهمن همیشه اینجا  -

 خواهم داد.

 ؟ دهدمیاین را چه کسی تشخیص  -

 و یادی که به یاری من نیاز داشته باشد. مکانی که ما اکنون در آن هستیم -

 منظور تو از یاد چیست؟  -

بودند که تو خود  چیزهایی، گذاشتی سرتمام اجسامی که در جزیره پشت  -

ها زندگی و در جایی دیگر هر دقیقه و هر ثانیه با آن ایدیدهها را همیشه آن ،دانستیمی

ها نیز خود را به یاد ندارند. به این فکر کن که . ولی خود به یاد نداری. از این رو آنایکرده

که چرا، به  ایپرسیدهولی آیا از خود  ،ایداشتهدر این مدت تو با تمام این وسایل سروکار 

 ؟ایگذاشتهها را جا چه دلیل و یا کجا آن

. دانمنمیاما چگونه، کی و کجا  ،درست است شناسممیها را گویی من آناین که می -

 ندارم.  یاد بهها را از آن کدامهیچ تقریباًمن 

. اکنون ما به آگاهیناکه تو اکنون از آن  است چیزیهمان  دقیقاًدرست است. یاد.  -

 در. ولی این را ایکردهشده و یادها را گم  فارغ هاجسم ازکه تو  کنیممیجایی نقل مکان 

چسب نواری کتاب و یا جوراب نیست که تو  اشته باش که این تقصیر مسواک،د نظر
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. طورهمینمن نیز  دستیچوبپیراهن همیشه دکمه است و  یدکمه. ایکردهفراموششان 

 . کنیممیها را گم بلکه این ما هستیم که آن ،شوندنمیها هرگز گم آن

از هنما استم منظور رندانداشتم و نمی خاطر بههر چند که من از اسامی ذکر شده چیزی 

. حداقل کردممیرا درک  هایشحرفمنظور  تقریباًاما  ،مسواک و یا چسب نواری چیست

. نظر دادمیبه حرکتمان در مسیر ادامه  نامیدمی دستیچوباو با چیزی که  کمی از آن را.

نبودم  مطمئنمن به پرندگانی که در آسمان در حال پرواز بودند جلب شد. هر چند به این 

جالب بود که  نظرم بهولی  ،درونش در حال پرواز بودند آسمان بود یا نه هامحیطی که آن

عجیبی  چیزهایها در حال پر زدن است. در حین گذر از آن ایپرندهحتی در این مکان نیز 

یا دیگری منقار نداشت. و  کردمیها با یک بال پرواز یکی از آن مثالً بودند. ناقصها آندیدم. 

 پروازتعداد دیگری  ترطرفآنهر کدام چیزی را کم داشتند. یک چشم، یک پا... و کمی 

 اشیایی صرفاًپرنده نیستند.  اصالًها ها فهمیدم آن. ولی بعد از نزدیک شدن به آنکردندمی

 بالبالدر حال پرواز که متشکل از تعداد زیادی چیزهای نازک و مستطیل شکل که در هوا 

ها چیستند که ناگهان قایق با تکان مهیبی من را از . خواستم از راهنما بپرسم آنزدندمی

چیزی به درون  یوسیلهبهراهنما از درون آب  دستیچوبمنصرف کرد. دیدم که  سؤالم

راهنما تمام  گیروداردر تالش بود تا مانع آن شود. در همین  سختیبههنما و را شدمیکشیده 

 دستیچوبکشد و با یک فریاد برا از آب بیرون  اشدستیچوبکار گرفت تا ه قدرت خود را ب

مشخص نبود آن چیز سیاه چیست.  اصالًرا به همراه چیزی که آن را گرفته بود بیرون کشید. 

ولی من از ترس خودم را کف قایق جمع کردم. همان طور که آن موجود دهشتناک همراه با 

 دستیچوباز آب بیرون آمد در یک گردش از باالی قایق همچنان چسبیده به  دستیچوب

 تقالهنما در و را خوردمیبرگشت. قایق در دریا تکان  به طرف دیگر قایق رفت و دوباره به آب

قایق در دریا سرگردان  دستیچوبدر آب بلعیده نشود. چرا که بدون  دستیچوببود تا 

هنما قادر به حرکت دادن قایق نبود. من از جایم برخواستم و سعی کردم به راهنما او ر شدمی

یکی پس از  هاموجشده بود و  متالطم انگیزیشگفتبه طرز کمک کنم. آن دریای ساکن 

یک کشمکش بین آن موجود سیاه و راهنما،  . ناگهان درآمدندمیدیگری از بر قایق فرود 

ه راهنما به درون آب کشیده شدند و قایق برگشت و من نیز به همراه ابه همر دستیچوب

 گشتممیهنما ادر آب به دنبال ر کورمالکورمالقایق واژگون شده به درون آب سقوط کردم. 

کمبود نفس خود را به سطح آب  طورهمیناز این که آن موجود سیاه من را ببلعد و و ترس 

. ولی حتی صدای خودم نیز به زدممیراهنما را صدا  فریادکنانرساندم و در آن دریای مواج 

اثری از راهنما نبود. پس به ناچار نفس گرفتم و دوباره به زیر برگشتم.  .رسیدنمیگوش خودم 
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کوچک که  اینقطها حبس کردم و در آب به دنبالش گشتم. ولی این بار با همچنان نفسم ر

 شدمیمواجه شدم. موجودی بود که از دور به من نزدیک  شدمی تربزرگو  تربزرگ رفتهرفته

تشخیص دهم که چه شکل و شمایلی دارد، ترس بر تمام  کامالًکه توانستم  ایلحظهو 

در حال فرار  امغریزهوجودم چیره گشت و در یک لحظه نفس از کفم رفت و تمام  هایاندام

شدت زیاد بود و من شانسی برای رهایی ه از آن هیوالی ترسناک بر آمد. سرعت او در آب ب

تیزش و دهانش که لحظه به لحظه کونداشتم. دو چشم سیاه در کناره سر ن هایشآروارهاز 

 کسریتیز و سرشار از مرگ را در  هایدندانو  هاآروارهو من  بازترو  شدمی ترنزدیکبه من 

را در همان حالت معلق در آب جلویش  هایمدستاز ثانیه در پیش رویم دیدم. فریادزنان 

هیوال  چیزی مانند یک شبح از کنار من گذشت. دادمیگرفتم. فشار آب و صدایی که نشان 

را در آن موجود فرو کرد. در این  هایشدنداند و پشت سر من با آن موجود تاریک درگیر ش

که سرمای آب، و ناتوانی و خستگی من برای شنا کردن در آن دریا متالطم بر من لحظه بود 

نبرد بین هیوالیی که  یصحنهکرد و  نفوذ هایمششآب به درون ریه و  زمانهمغلبه کرد و 

و من آرام در  شد تارگویا برای نجات من آمده بود و آن موجود تاریک بر چشمانم تیره و 

 اعماق آب به ابدیت پیوستم...

*** 

 

مقدار زیادی آب و کف و هر چه در درونم بود  زمانهمچشمانم با سوزشی زیاد باز شد و 

توصیف  غیرقابلو حسی که  دارم یاد بهقبل از غرق شدنم را  هایثانیههنوز آخرین باال آوردم. 

است. حسی که دردناک نبود. نوعی از یک آرامش در قلب تاریکی و معنی راستین پایان. 

 یصحنهدارم که قبل از تیره و تار شدن  یاد بهو  همتابیبدون ترس و استرس. در سکوتی 

نور از جلوی چشمانم  یهالهانند یک تمام خاطراتم م ،نبرد و رهایی من در عمق هستی

لحظه بر من غالب  آن ولی حسی که در ،ندارم یاد بهها را از آن کدامهیچگذشت. هر چند 

 هوشبیصورتم پف کرده و مشخص بود. مدتی است در همان حال  .است ناشدنیوصف ،شد

. از یافتمنمیبود که شاید هرگز جوابش را سؤالی . این که چطور نجات یافته بودم، اممانده

زنگ زدن کرد و سردردی خفیف و کمی سرگیجه به شروع  زمانهمجایم بلند شدم. گوشم 

. امرسیدهکجا هستم و چطور از اعماق دریا به سطح  دانستمنمیبا من همراه شدند. اکنون 

فقدان او مرا کمی غمگین کرد و  .شدنمیبود و اثری از راهنما دیده  ناآشنا پایم زیرزمین 

 خاطرآزردهشدت مرا ه ب ،شده بود هفکر این که توسط آن موجود تاریک و یا دیگری بلعید

چیست افتادم. و این که از  دانستمنمیافکار به یاد هیوالی دوم که باز هم  همین در. کردمی
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کمک به ساخت. آیا او  متأثرشدت مرا ه شد ب ورحملهمن گذر کرد و به سمت موجود تاریک 

دارم. حتی در این به خاطر را هنوز  مرگبارش هایآروارهمن آمده بود؟ صورت ترسناک و 

 موجودی به آن هولناکی بخواهد به شخصی مثل من کمک کند. البته کنمنمیلحظه نیز فکر 

ی . موجودکردممیدر آب فکر  ورغوطهمنظر من نیست و فقط به ماهیت خودم، در حالت  از

و  کردمیدرد  عضالتمکوچک که حتی توان نفس گرفتن و نجات خود را نیز نداشت. 

کمی . شدمیگرفتگی موجب درد  داشتمبرمیگردنم گرفته بود و با هر قدمی که  یماهیچه

را مالیدم این کار سوزش چشمم را بیشتر کرد و دیدم را تار کرد. به اطراف نگاهی  هایمچشم

این اولین  هامدتبا رنگی متفاوت دیدم. خیلی عجیب بود. بعد از  ریزاندامانداختم و شخصی 

. صدایش کردم ولی جوابی نداد و دیدممیپیرامونم  هایرنگبار بود که چیزی متفاوت از 

ولی از من فاصله گرفت و فرار کرد  ،به طرفش حرکت کردم همچنان به من خیره شده بود.

 یدروازهو یا بهتر است بگویم یک  بزرگوارد یک در  دواندواندویدم. او  دنبالش بهو من 

کامل بزرگ را  یدروازهآوردم و آن  دست بهم را کامل اعظیم شد. من در این لحظه بینایی

بود که  ایدروازهخیلی دورتر آن را دیده بودم. این همان  یفاصلهنیز از  قبالً کردم.  نظاره

به آن رسیده بودم. از آنجایی که همیشه از قدم  باالخره. شدمینور از آن ساطع  ینقطه

 گرنشاناین بار نیز همان اتفاق برایم افتاد. این رویداد  ،ترسممیجدید  هایمکانگذاشتن به 

بازگشت بیشتر من به خودم بود. بازگشت امیال و عواطفم. در حین نزدیک شدن به دروازه 

ران شدم. برگشتم و به دریا نگاه کردم. دوباره صاف شتر نگیردپای دیگری را مشاهده کردم و ب

آن  جزبههمه چیز چند  شده بود. همراه با کمی باد ساحلی و غروب آفتاب. هر آالیشبیو 

 آن کار سختی نبود.تشخیص شخص ریزنقش همچنان در نوعی از رنگ خالصه شده بود. ولی 

و ساختار  منطقمن در مکانی بودم که هیچ چیز از  او وارد دروازه شد و من به دنبالش رفتم.

یکسان و مشخصی برخوردار نبود و از نظر من هر اتفاقی که در آن مکان برایم افتاده بود 

چند چیزی  چیزی که در مقابلم بود را باور نکردم. ندیده بودم. هر ،با این حال .معنایی نداشت

در این عظمت،  ایسازه تاکنون مطمئنمولی  ،مو یا این که کیستم به یاد نداشت امگذشتهاز 

و در عین  تکهتکهبزرگ و  قدرآنمبهم و پیچیده حتی در خیالم هم ندیده بودم.  چنانآن

کامل  شدمنمیهرگز موفق  پرداختممیدر وصف آن به تعریف  هاسالحال متصل که اگر 

و حسم از آن را بیان کنم. فضایی متشکل از هزاران هزار شبکه و یا  دیدممیچیزی را که 

و در هر کدام که  شدمیکه از هر کدام ساطع  نورهاییمتصل شده و  هم بهو  نامتقارناتاق 

از دیگری و با این  مجزات در حال رخ دادن بود. اتفاقی اتفاقی متفاو، ددیگری بودنیای گویی 

از  هافرسنگدام ولی انگار دنیا و فضای هر ک ،هر اتاق به دیگری متصل بود یدیوارهکه 
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و از هم  خألشگفتی، آشفتگی،  وت است.او خالق هر کدام با دیگری متف دیگری فاصله داشت

. حتی رفتمیشمار ه ی از همان فضا بئمن در آن فضا و جز زمانهمپاشیدگی از اجزای 

 ایگوشهکه جان در بدن دارم  ایلحظهاکنون باید در آن قدم بگذارم و یا تا  دانستمنمی

جوابی آمده بودم و اما من به دنبال  را نظاره کنم. پایانبیته و تمام آن حجم عظیم و سنش

ت دادم أبود که باز به خود جر چنیناین. داشتم نیاز به قدم برداشتن هایمقدم یادامهبرای 

جدید  رخدادهایاتفاقات و  گرنظارهتا در فراسوی موجودیت و ماهیت خویش قدم نهاده و باز 

 راهشاه. شاید هزاران برممیسر ه مسیر ب یادامههنوز در پریشانی افکار و تشویش برای  باشم.

 اپیدچگونه و چطور مسیر خود را  دانستمنمیو هر کدام هزاران فرعی در خود داشت و من 

شدت سنگین بود. در ه ب هایمنفسمسیر خود چیست.   یجملهمعنی  دانستمنمیکنم. حتی 

که راه عبور و  ایجزیرهولی این بار مانند  ،کردممیمسیری قرار داشتم که باید انتخاب 

به نام قایق بود، نبود. در آن زمان من فقط به دنبال راهی برای خروج  چیزیمرورش فقط 

بودم و در تنها راه ممکن قدم نهادم. اکنون هزاران راه که هر کدام به نوعی مسیری متفاوت 

و انتخاب برایم غیرممکن بود. به دنبال  را پیش رویم وانهاده داده بود قرار داشتم نهایتیبیو 

ی رنگ به قوت خود . همه چیز در تنالیتهدر نهایت مسیرم را انتخاب کنمگشتم تا  اینشانه

و اجزای  هاطرحدر  ،ها از یک نوع عنصر ساخته شده بودندآن یهمهانگار که  ،باقی بود

برای انتخاب یک مسیر سرگردان  اینشانهبه دنبال  انتهابیطور که در آن پهنای همان متفاوت.

، در یک شکستگی به یک راه باریک ایگوشهکه در  یمشغول شدم، در راه باریک وجوجستبه 

نظرم را جلب کرد و به دنبالش  بندیرنگاز آن  متفاوتو خمیده بدل گشته بود چیزی 

دویدم. او همان شخص ریزنقشی بود که قبل از ورود به دروازه به من خیره شده بود. تا 

تا این که ناگهان در همان مسیر چرخید  کردمیطور خیره به من نگاه نزدیک شدن من همان

سرعتم را بیشتر کردم تا او را به چنگ اندازم و جستی زدم و خود را به  و پا به فرار گذاشت.

با خودم  زمانهمطرفش پرت کردم. در نهایت دستم به یکی از پاهایش گره خورد و او را 

و هرچه در توان داشت برای گریختن  زدمیدیگرش به من ضربه نقش بر زمین کردم. او با پای 

بس است دیگر من خطری برای تو »از دستان من به کار گرفت. در نهایت فریاد کشیدم 

به من خیره شد. به صورتش نگاه کردم و  حرکتبیاو از تقال کردن دست کشید و  «.ندارم

ب بود که هنوز معنی کودک است. خیلی برایم جال خردسالمتوجه شدم او یک کودک 

داشتم. من هم بلند شدم بعد از کمی احساس شرمساری از کاری که با او  یاد بهخردسال را 

 کردنمیآگاه شوم. او با من صحبت  اشسالمتیبر سر و رویش دست کشیدم تا از  ،کرده بودم

آسیبی به او نرسانده بودم و او سالم بود.  ظاهراًو یا شاید توان صحبت کردن نداشت. ولی 
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کودک از جایش بلند شد و مرا که بر  سپس رهایش کردم و منتظر واکنش کودک ماندم.

مسیر ناهمواری  زانوانم نشسته بودم نیز دعوت به همراهی کرد و هر دو در مسیر به راه افتادیم.

که در  شدمیمنتهی  بزرگی راهروی باریک به سرسرایبود و پستی و بلندی زیادی داشت. 

طوری بود که به مقدار  سرسراهر گوشه از آن از هر چیزی مقداری وجود داشت. و ساختار آن 

و سقف را تشکیل داده بود. در  هادیواره جایجایو نامنظم در  ناهمگون هایسوراخزیادی 

جایی تعداد زیادی دست از زمین بیرون زده بود و یا تعدادی اجسام مکعبی شکل که هر 

از اجسامی که من  شماریبیانباشته شده بود و تعدادی  کردمیع طکدام نوری از خود سا

که حس در حین تماشای محیط بودم  ها نداشتم.هیچ تصوری نسبت به ماهیت و کارکرد آن

. نگاهش کردم و فشرد ترمحکمدستم را  رفتهرفتهکردم کودک آهسته دستم را گرفت و بعد 

شدم که  هاسوراخبرگشتم و متوجه یکی از . است متوجه شدم چیزی او را به وحشت انداخته

شدم. تاریکی به  مضطرببود و با نگاه کردن با سوراخ، خود نیز آشفته و  ترتاریکاز مابقی 

از آن سوراخ گذر کرد و لحظه به لحظه تمام سرسرا را در حال بعیدن بود.  نامحسوسیصورت 

. اما این خود تاریکی کردمی ترسنگینبه طوری که انگار حجم داشت و فضای آن سرسرا را 

. بلکه با به حرکت شدمی ترگستردهدر آن فضا  بود و نبود که در حال پهن کردن گستره خود

ز وسط آن خارج شده بود و به سمت ما در حال پیشروی بود، تاریکی نیز چیزی که ا درآمدن

را دیدم. ردایی مانند  مانکنندهتعقیبشخص تاریک  باالخرهبه حرکت در آمده بود. من 

دراز و  ایوسیله دستیچوبجای ه داشت و ب تنسیاه و تاریک بر  کامالًشخص راهنما اما 

سیاه و دراز را برای ضربه  ءبه ما نزدیک شد و آن شی کمکمدر دست داشت. او  رنگسیاه

من به دنبال کودک پا به فرار گذاشتم. همچنان به  و شدزدن به ما باال آورد. دستم کشیده 

شدن آن شخص تاریک را نظاره کردم. سرعت او  ترنزدیکپشت سرم هم نگاهی انداختم و 

تا این که به یک  کردمیآن فضا پخش  یسیطرهولی همچنان تاریکی را بر  کردنمیتغییری 

و در نهایت پس  رسیدیم و هر دو در شیب آن سوراخ سر خوردیم و پایین رفتیم. هاسوراخاز 

حس کردم.  رفتیم و من آن را در آن مسیر دوباره به درون آب برآمدگیبا چند  برخورداز 

در حال باال آمدن بود و  جای آن تاریکی از اعماق آبه ولی ب ،سعی کردم کودک را پیدا کنم

در حال جذب  یکه به سمت تاریکشیئی من نیز مانند  ،کردمی ترنزدیکهرچه خود را به من 

و ثانیه به ثانیه قدرت  شدمی. وزنم هر لحظه کمتر شدممیشدن است به پایین کشیده 

که  ایلحظهدر اثر حبس نفسم متورم شد و در  هایمرگ کمکم. رفتمیتحلیل  عضالتم

بر من چیره شده بود. دستی از سطح آب به سرعت دست مرا گره زد و مرا  کامالًتاریکی 

زدم و به آب نگاه کردم.  یتغلخشکی انداخت. من  یمانند یک پر از آب بیرون کشید و بر رو
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دیگر اثری از تاریکی نبود. انگار با خارج شدن من از آن، تاریکی نیز به عقب برگشته بود و 

کردم. این بهترین اتفاق ممکن  وراندازم را اشده بود. سپس سرم را باال آوردم و ناجی نشینته

و انگار  ایستاده اکنون ومرا نجات داده بود  اشدستیچوببود. شخص راهنما با همان ردا و 

. خم شد و دستش را کردمیپنهان شده بود مرا نگاه  اشرادیاز صورتش که در زیر کاله 

برای بلند کردن من از روی زمین دراز کرد. دستش را گرفتم و خودم را در آغوشش رها 

او نیز مرا در آغوش  از دیدن چیزی به این اندازه خوشحال نشده بودم. تاکنونکردم. انگار 

 خود پذیرفت و دستانش را دورم حلقه کرد. از این که زنده بود خیلی خوشحال بودم. ولی

کودک را فراموش  کامالًآب برگشتم.  یلبهناگهان خودم را از آغوشش جدا کردم و دوباره به 

برگشتم و در آن سو به راهنما نگاه . بردمیسر ه ساکت بود و در سکون ب کامالً کردم. آب 

کردم. او همچنان در همان حالت ایستاده بود سکوت کرده بود. ناگهان فریادزنان کودک را 

 سؤالاین کار را تکرار کردم و سپس رو به راهنما  بارها وصدا کردم. ولی صدایی نیامد. بارها 

 :کردم

 یک کودک خردسال؟  من کسی را ندیدی؟ یک کودک. جزبه -

 تو در این مکان کسی را ندیدم. جزبهنه دوست من. من    -

 خود یحوال نیا در ییجا دیبا او. ستین ممکن نیا نه رفته؟ فرو یکیتار در او ینعی -

 هر چیزی در این مکان ممکن است.  .باشد دهیکش رونیب آب از را

 محبوس؟ چرا همیشه مرا در فضایی گنگ دهیمیجواب من را  طوراینچرا همیشه  -

 ؟ کنیمی

توست. اکنون باید به فکر  یعهدهمن فقط راهنما هستم و رسیدن به جواب بر  -

اگر حس  پیشین را از ذهنت خارج کنی. یلحظهمسیر باشی و در لحظه اتفاقات  یادامه

و بر این عقیده هستی که کودک هنوز زنده است، شاید در جایی و مکانی دیگر او را  کنیمی

 حس خود اعتماد کن. بهپیدا کردی. همیشه 

کودک آن غارِ نمناک و بدون خود ایستاده بودم و تصویر این که  جای سرمن همچنان 

اما در هر حال خودم را راضی کردم تا به دنبال راهنما  نمور را ترک کنم برایم کمی دشوار بود.

خواست تا راهنما از من  این که او را دوباره یافته بودم برایم قوت قلب بود.حرکت کنم. 

نداشتم  یاچارهولی  .کردیمم درد یو خیلی پاها من از قبل خیلی راه رفته بودم دنبالش بروم.

 را انتهایبهزار راه این  کردمیمو فکر  کردمیمامنیت در کنار او احساس تنها کسی که 

ن در راهروی طویل و مسیر عریضی که در حال قدم زد آن شخص راهنما بود. ،شناسدیم

در طول طی کردن  رام آوا ویبهتر بگ ایو یک موسیقی  درهای زیادی وجود داشت. ،بودیم
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همچین  یکامافون یا نه به این معنی که این آوا از دستگاه صوت یا یک گر .دمیشنیممسیر 

این آواها در خود این راهروی عریض قرار داشت و جزوی از  ره انگاکبل ،شودیمچیزی پخش 

 ار ک نوع ریتم مشخصی ،راهنمامن و یا  یهاقدمی با صدای که حت یطوربه .خود مسیر بود

 به نظرو دلنشین... شاید برای من این طور  کیهارمونهمراه با یک ملودی ؛ دادیمتشکیل 

ت. تعدادی از و یا شاید او هم با من اتفاق نظر داش بود یرگیدطور  رمردیپو برای  دیرسیم

 هااز آن. توی بعضی ثاثاپر  هایبعضخالی و  هایبعض. بودند بسته اکثراً مابقی وباز  درها آن

 اهیستخته کنیمکت بود و ی از پر هااتاقدرون یکی از  مثالً. ددی مشغول انجام کاری بودناتعد

 تلنبارروی هم  زدهزنگکت فرسوده و یا شکسته و یا و در انتهای کالس تعداد زیادی نیم

به زمانی دور در دنیایی دیگر باز گشتم. زمانی که کودک بودم  دقت کردمشتر که ی. بشده بود

بودم که تمام  ییهاکتابمشغول یادگیری  ،ندارم اسمش چیست ادیبه و در جایی خاص که 

را  کتبآن  تربزرگاز شخصی  هااتاقو در آن  آمدندیممن در آن دوره به آنجا  یهاسنهم

و به این زمان منتقل کرده  کنده پیش هاسالآن مکان را از  خودانگار که  .گرفتندیمفرا 

هنما در این لحظه به من آموخت که اآن مکان نیز مانند همان جا بود. رحتی بوی  د.بودن

 دیآیم به دستچیدمان همسان نوع از یک بو و یا  اسم این رویداد نستالژی نام دارد و گاهاً

. این که این مکان دیگر نیست و یا ما به آن کندیمو ذهن این خاطره را دوباره در ما تجلی 

 یافتنیندستو  آلودغم، بخشلذتدسترسی نداریم، خاصیت نستالژی را برایمان  ایو فضا تعلق 

 هاخندههمسان و  ایو  متفاوت یهاقامتهم سن و سال من با قد و  یهاانسان .ددهیمجلوه 

 ولی این را ،آوردمیماز ثانیه به یاد  کسریرا. همه را در  هاطنتیشو  هادنیپرو باال و پایین 

حس خوبی نداشتم. دلیل آن را  شیهاخاطرههم به یاد داشتم که هرگز از آن محیط و 

ولی آن لحظه برایم یادآور روزهای سخت و تنهایی بود. همیشه در آن محیط خود  ،دانمینم

تر فضای طرفآناز آن در عبور کردیم و کمی . کردمیمحس  یمنزوتنها و  کامالًرا 

خاصی درون آن وجود داشت. افرادی در  یزهایچو  آالتنیماشوجود داشت که  یروشنمهین

مشغول دود کردن چیزی  یاگوشهدر آن به خواب رفته بودند و تنها شخص بیدار آن داالن 

بود. صدای چیزی که انگار هوا را  اشیانیماشاره و انگشت  انگشتبود که باریک بود و الی 

به درون آن داالن  شیهابالو در حال چرخیدن بود و نور از چرخش  دیکشیمبه درون هود 

 ،شنا بودآ منیز برای نجاهم ولی به یاد دارم که آخیلی مب .دیرسیمبه گوش  زدیمچشمک 

خیلی مشتاق بودم بدانم آن دو نفری که اکنون در حال . آوردمینم ادیبه  اصالًولی کجا 

ولی انگار دستگاهی که در آن داالن وجود  ،دسانی بودنشان بودم چه کخُرخُر شنیدن صدای

. من ترسیدم. داشت از فکر من باخبر شد و صدای تکان خوردن عجیبی از درونش ساطع شد
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اق بیشتر بود. دود ات یک دستگاه ترسناک واقعاً ءردن کرد. آن شیکت کبه حر دستگاه شروع

بلکه بوی سوختن چیزی در درون  ،ولی این بار نه با بوی چیزی که در دست مرد بود ،شد

من باز از مسدود کرد. را با سرعت حرکت کرد و مسیر ورود من به اتاق  دستگاه و دستگاه

ردای  آندن سیمایی که زیر هنوز موفق به دی .ندمارس او به را نده بودم. خودماعقب م راهنما

 ،خاکستری بود زخاکستری. خب همه چی .یآر .بلند و خاکستری پنهان شده بود نشده بودم

 ریدر حقیقت رنگ دیگ میکردیمعبور  کنارشانکه ما از  یرگیدردا و هزاران چیز  آنشاید 

نده اشوپ راادر چشمانم در هر صورت همچنان تونالیته رنگ خاکستری کل فضای ک د.داشتن

ولی  ،من غریب بود برایخب فضا  .رسیدیمدری دیگر  به آن سوی راهرودر  بعددی بود... چن

ها آن .دبودن انجام کاریمشغول  و دسری دختر و پسر دو به دو روبه روی هم نشسته بودنکی

. از راهنما پرسیدم دندیکشیمنازک خطوطی را  ءبه چیزی دراز و سیاه بر روی تعدادی شی

که من در حال  زمانهمراهنما  ها در حال نقاشی کردن هستند.پاسخ به من گفت آنو در 

و تعریف  را برایم شرح داد شانیکاربردهاها بودم، هر کدام از اجزای آن مکان و تماشای آن

آن مکان بر  و همچنین از خود طراحی برایم نقل کرد. کندیمجامعی از کسی که طراحی 

ببینم  خواستیمدلم وارد کالس شدم.  اریاختیب راهنما یک کالس پرتره بود. یهاگفتهطبق 

ها را ببینم. وقتی به چیزی که بر روی آن در حال نقاشی آن یهاپرترهچیست و  قاً یدقپرتره 

ها نگاه کردم بودند نگاه کردم. سری را دیدم، آری از چشم، ابرو و دهان و بینی و وقتی به آن

صاف قرار گرفته بود و  یانهیآصورتشان اجزای جای ه دیدم. انگار که ب هاآنهمین را در هم 

درون آینه صورتی بود که ممکن بود صورت شخص روبه رویش بود. کماکان که همان شخص 

نجا بود که دوباره آ جای چشم و دهان و بینی بر روی صورت برخوردار بود.ه آینه بیک نیز از 

گم نکنم. ولی اون  ار راهنماتا  از آنجا خارج شوماستم برگردم و وم و خهست کجا به یاد آوردم

 کنار من ایستاده بود. و من با دیدنش خیالم راحت شد. بهش گفتم:  قاًیدق

پرسیدم:  از حد معمول بلندترو کمی  (با هیجان بود توأمبا صدایی که )؟ ینیبیم -

 ؟ دارد به همراهبرای من  اییاین چه معن رولی آخ

 هم نقاش مدل روبه روش زمانهم)هرکسی که مدل بود  هانقاشو  هاناگهان تمام مدل

من رو به  .نگاه نکردند راهنمابه من یا  کدامچیهبود( برای چند ثانیه متوقف شدند... ولی 

 کنم.اختیار سکوت  تا منتش اشاره کرد قبل از من با انگش ولی او. م..ویاستم بگوخ راهنما

انجام  راهنمابرای پیدا کردن حرکتی که  درنگاه کردم.  هاآنندم و به ابرگرد را من دوباره سرم

قاش نگاه کردم باز مدل و ن دو آنوض شده بود و این بار وقتی به زاویه استقرارم ع داده بودم

بدون چشم و دهن و  مدل طرف مقابل بود که-این بار نقاش شدم. زدهشگفتهم از تعجب 
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 ،تخت و صاف بود یاصفحه مانند اشچهرهابلش که چند لحظه پیش و طرف مق شده دماغ

جابجایی موقعیتم برای دیدن و ابرو شده بود. انگار که در هر  بینی ،ناده ،االن دارای چشم

 کدستیطرف مقابلم صاف و  یچهرهببینم و  توانستمیم ار هااز آن یکی یچهرهفقط  هاچهره

همین  قاًیدقها گذشتم و مدل-کردم و از کنار تمام نقاش ابار این کار ر د. چننمودیمتخت  و

بپرسم و دیدم  سؤال راهنمابودم برگشتم تا دوباره از اتفاق افتاد. من که حسابی گیج شده 

از آنجا خارج شدم.  پس من هم به دنبالش است.از کالس  در حال خارج شدن آرامآرامکه 

 ادامه داد:  اما راهنما ...ولی :گفتم

 . قاًیدقدرست فکر کردی.   -

شنیدن  یادامهپس در  .امشدهت متوجه سدر چه چیزی را دانستمینمهم  من هنوز

 ادامه داد:  رمردیپندم. منتظر ما شیهاصحبت

به صورتی نبود که درونش  متعلق کدامچیه. دیدیها را ناو بینی و لب و ده هاچشم -

بل بر روی کاغذ در طرف مقا بود که در حقیقت داشت آن رابه شخصی  متعلققرار داشت و 

طرف  یچهرهام دگفتم: منظور شما این است که هر ک و کردم رفک . من کمیکردیمترسیم 

 ؟ قرار داده بود تا خود را در آن نظاره کند یانهیآمقابل را 

 پرسید. دنبالم بیا.  این را باید از خودشان  -

چوبی  رنگیآببزرگ  بو ما در انتهای راهرو به یک در پایان رسیدها به بمام درت باالخره

ولی از  ،در خودش جای داده بودرا بود و هزاران طرح  شدهیکارکندهرسیدیم که به دقت 

... گذردیماز ساختش  هاقرنو یا  هاسالمشخص بود  گوشه و کنارش یهاترکگی و کهن

 به شدت سردی شدیم. من به راهنما باز شد و ما وارد محیط تاریک و خودیخودبه بدر

 گفتم: 

 خب االن چی؟  -

نوری که از  واسطهتاریکی مطلق که فقط به  در آن جهتیبی صدایی به گوشم نرسید. ول

 ولی هیچ اثری از راهنما ،سرم را به اطراف چرخاندم دیتابیمراهرو به درون تاریکی فضای 

فضای تاریک خارج  از آن خواستمیمن حالت دوباره من را نگران کرد. در همانبود. و این 

را به عقب پرت کرد... اکنون  به شدت مهیبی بسته شد و موجش من بگهان دروم که ناش

ر ترس ذاتی انسان نسبت به تاریکی نم بیشتر به خاطاد. نمیبرمیمتاریکی مطلق به سر  در

بسته بود یا  واقعاًاین فضا  دانستمینم اصالًضای بسته. در نهایت من و یا تنهایی در ف است

بود کمی از تشویشم سفت م هایکه زمین زیر پا قدرنیهمیم بلند شدم. ... از جاستچی اصالً

نداد...  ولی کسی جوابم را ،. برگشتم و در را بارها کوبیدم و راهنما را صدا کردمکردیمکم 
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. انبوهی از چیزهای مختلف صاف نبود کردمیمبه قدری که تصور . زمین رفتمیماید به جلو ب

تا این  گذارمیمچه زمینی قدم  دارم بر روی واقعاً. خم شدم تا ببینم بر کف زمین ریخته بود

 یااستوانه ء. یک شیگرفتم به دستکرد و آن را  خوردبرچیزی یک به  باالخرهکه دستم 

از چیزی که در دستم بود هیچ اطالعی نداشتم. با این حال اگر  اصالً. در آن تاریکی سفت

 به خاطرمن چیزی  ،. در هر حالکردینممن توفیقی  اینوری هم در کار بود باز هم بر

را  ءآن شی بود، رخ دادن هر اتفاقی ممکنتاریکی  . در نهایت از آنجایی که در آنآوردمینم

 .کردیمقدم هزاران تصویر از ذهنم عبور  کردم و به جلو گام برداشتم... در هر با خود حمل

وجود  نیرزمیزها از ک تیزی که هر لحظه احتمال بیرون آمدن آنون یزهایچخفته،  یوالیه

ان هزاران ناگه ،یدادیمقرار  نامناسبرا در محلی  پایت رکه اگ ییهانیزمداشت و یا از آن 

. مشغول دویدن بودند یتعدادی موجود ریز و درشت که در تاریک .رفتیم نشانهتیر به سمتت 

قلبم بود که حتی از  یبارهضربان هزاران  ،شدیمکوبیده  میهاگوشتنها چیزی که محکم به 

 همین احواالت بودم که... ... دردیرسیمبه گوشم  ترواضحم هم یهاصدای قدم

*** 

 

و یا زیر... پشت و یا زیر چیست؟ به قطعات و یا هر ؟ پشت ایدکردهبه پشت فکر  تاکنون

که هر چیزی دو  بینیدمیو  گویندخوب دقت کنید... می شودمیو چیزی که ساخته  ءشی

دیگر در این است  هایچیزیدارد... مثل یک کارت بازی... ولی فرق بین کارت بازی و  یرو

 ،رعکس کرده و طرف دیگر آن را ببینیدکارت را ب توانیدمیشما در صورت لزوم  هاکارتکه در 

که مابین این  است زیریبازی  هایکارتولی منظور من از زیر و یا پشت برای مثال حتی در 

 الیالبهدیگر کسی  شودمیوالت نصب ... زمانی که یک سنگ تاست قرار گرفته دو روی کارت

و دیگر  هاسوسک سارسایهو میهمان  بنددمی، جرم گیردمیزیرین آن را که در تاریکی قرار 

ها شاید به همین خاطر است که آن اصالً... و بیند، نمیشودمیموجودات میکروبی و کثیف 

عنوان والت به ... اگر ما از سنگ تشوندمیمبدل  در نظر ما به موجوداتی سخت سیاه و کثیف

 نوازچشم بوهایو  هارنگو پسماند آنچه را که چندی قبل با  کردیمنمیوالت استفاده سنگ ت

-خودخواهانه از درون این سنگ توالت به طبیعت روانه ساخته چنیناینبلعیده و  عطرآگینو 

؟ لیکن شمردیممیپست  چنیناینرا  آیا هنوز هم آنان دادیمنمینوران به خورد این جا ،ایم

ها که خود برای آن ایزندگی دلیل بهساخته و سپس  ار و خفیفوما خود این موجودات را خ

ها خلق ها در صدد گریز از دنیایی که ما برای آنو اگر آن ایمهها فرار کرداز آن ایمترتیب داده

پشت و زیر را انتخاب  هاآنت... و ها خواهیم بسکمر به پیکار با آنهم  باز برآیند ،کردیم
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عماق و بدون ترس اآرامش را در همان  واقعاً... شاید برگزیدند. آرامش را است طبیعی کردند...

 آورد... در آنجا که دیگر دست بهان از این سرعت، کشمکش برای داشتن و گرفتن و بردن بتو

خانه و پول آب و برق و گاز و دیدن گدایی، با تکه نانی در دست  اجارهاسترسی برای پرداخت 

و سکوهای سنگی  هاکت... پشت و یا زیر نیمپشت و یا زیرود ندارد... آری و صورت خندان وج

خجول با حتم بر این که اندماق خود را بدون در تیررس بودن  ایبچهو بتنی جرم گرفته که 

رین جا تو به شودمیزیر آن پاشیده  سیگارها یدودهو  کندمیهیچ چشمی زیر آن پنهان 

نحوی دست نخورده باقی خواهد ماند... زیر و یا  هیچبیزیرا  ،برای تصویب یک خاطره است

ادامه حیاتی  یادامهدر آن به  اشپشتیپشت که موجوداتی به راحتی در آن دنیای زیر و 

، شاید فقط به دلیل این که از نظر ما ترسناک ایمدادهما برایشان ترتیب  ناگزیرکه به دهندمی

به ترس،  و تف در اثر یک واکنش به کنش، سیگار و اخ هامیلیونهستند... زیر و پشتی که 

 ...   اندشده مدفون، باال رفتن ناگهانی ضربان قلبی در آنجا مریضینگرانی، 

 به او گفتم: پایش را روی سوسک گذاشت و آن را کشت. من رو

 و گذاشتی روی اون سوسک و کشتیش...ر تیتو االن پا  -

بر این که مهم نیست و این  )با لحنی مبنی واییییییییییی بمیرم...کووشششش؟ -

 یک کار عادی است(

و ر ممکن بود یکی دیگه این کار ،کردینمیو ر کار ونمهم نیست حتی اگه تو ا -

چون اون نیمه جون بود... پس شاید در اصل بهش کمک کردی... چون روند جون  بکنه...

 کندنشو کمتر کردی و به رنج و دردش پایان دادی...

زمان و مکان مشخص. و آن ... در که او این کار را کرده بود... بله اواما مسئله این جاست 

  ...... چرا اوددهآزار میرا که آدم است این مسئله 

از  متأثرنداشتم و  خاطر بهندارم کجا از خواب بیدار شدم. محیط اطرافم را  یاد بههنوز 

دارم. تکه کاغذی را که بلند بلند در حال  یاد بهکه دیده بودم از جایم برخاستم. هنوز  ییرؤیا

ایستاده بودند با کمی ناراحتی از لحن تند من  رویمروبهقرائت کردن بودم و جمع بزرگی که 

بعد در کنار شخصی  ایلحظهو  زدندمیو برایم کف  رسیدندمی نظر بهو تعدادی دیگر راضی 

 هایمگفته اصالًرنجاند.  شدته نشسته بودم و او کاری کرد که من را ب ،که خیلی برایم آشنا بود

ها را تصاویری مبهم از اشخاصی که گویی هزار سال بود آن تماماًندارم.  یاد بهرا  رؤیادر 

که کجا و چگونه  آوردمنمی یاد به حتی ونداشتم  خاطر بهولی حتی اسمشان را  ،شناختممی

را باز  هایمچشمسختی ه ب .شدمیمانع دیدن من  ایکورکننده نور ها آشنا شده بودم.با آن

رسید. تصاویر مبهمی از رفت و آمد اشخاصی در  گوشم بهصدای باز شدن دری نگه داشتم. 
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آن مکان را پیش رو داشتم. شخصی به من نزدیک شد و دستم را که برای کور نشدن از نور 

را بررسی کرد و چیزهای مبهمی گفت  هایمچشم و زدبر روی صورتم گذاشته بودم کنار زیاد 

م. تفسیر دو رفت. سپس دوباره همه چیز در تاریکی فرو رفت و من دوباره در یک اتاق بیدار ش

کردن محیط اتاق و یا هرچه که بود برایم دشوار است. نوری که منبعش مشخص نبود، هر 

بلند شدم و  یمنداشتم. از جاو من دید دقیقی از محیط  شدمیچند ثانیه خاموش و روشن 

هیچ خروجی، سوراخی و یا دری در  برای پیدا کردن چیزی و این که کجا هستم اقدام کردم.

که هیچ  امبرخوردهآن مکان وجود نداشت. من کمی عصبی بودم و از این که باز به معمایی 

بودم. با مشت و لگد به  سردرگمریخته و  هم بهبرای آن وجود ندارد کمی  حلیراهجواب و یا 

با  ایضربه. درنهایت بردممیسر ه در خشم کامل ب تقریباًو  کوبیدممیاین دیوار و آن یکی 

زل  ایگوشه. خسته و ناتوان به دادم سرکوبیدم و از درد فریاد  رویمروبهتمام توان به دیوار 

تا در همان حال  خواستممی م قرار دادم.یاهزدم و در همان حال نشستم و سرم را مابین زانو

 ،این در و این چهارچوب خاطر بهرا داشتم. نه ابدی خوبی  یخواستهبه خواب روم و یا بیشتر 

تاب و فراز و نشیب و فرار از دست اهریمن و یا تاریکی و ناپدید و بلکه از این همه پیچ 

 برده بود. فرو سیاننمرا در عذاب و  ،شناختممیهر کدام از اشخاصی که  یدرباره هایشدن

همان خشکم زد.  ترستا این که چیزی دست مرا کشید و من از  کمی در سکوت گذشت.

تا االن کجا بود؟  .رسیدمی نظر به ترخشمگینتر و تنیدهدرهم اشچهرهولی کمی  ،کودک بود

و گنگ ظاهر شده  تنیدهدرهمآیا من ندیده بودمش یا ناگهان مانند تمام اجزای این هستی 

از من  اشاشارهدستش را گرفتم و خواستم تا کمی آرام باشد. او با انگشت  بود؟ در هر حال

را به این که  هااینحتی خواست تا دیوار مکانی را که در آن محبوس بودیم را نگاه کنم. 

تا  کردممیباید کمی دقت هزاران بار به در و دیوار مشت و لگد پرانده بودم ندیده بودم. 

 هایچشمکبود و  زنچشمکرا ببینم. نور همچنان  ندشکالی که روی دیوار نقاشی شده بوداَ

 هانقاشینزدیک شدم تا با دقت بیشتری به  دیوارهانامنظمی داشت. من او را رها کردم و به 

بر باالی یک  شخص دوو انگار  کردمینبرد بین افرادی را روایت  یصحنه هانقاشینگاه کنم. 

 و نقشها بود. تعداد زیادی نیز در کنار آن ایبچهمکان خیلی بزرگ در حال نبرد بودند. ولی 

نگار دیگر نیز در آنجا بود که درک معنای آن از قدرت من خارج بود. برگشتم و به کودک 

یزی متوجه شدم چ ،اتاق کرده بود و وقتی من نزدیکش رفتم کنجنگاه کردم. او پشتش را در 

، بارها این حروف گفتمیولی با وجود این که حسم به من  است، روی لباسش نوشته شده

تا این که کودک  .شناسمنمیکه چیزی از آن حروف را  دادمیاما مغزم به من فرمان  امدیدهرا 

طور دست در دست من رو به جلو، گرفت و همانسفت دوباره رو به من برگشت و دست مرا 
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دی از حروف و نقوشی که روی  دیوار حک شده بود حرکت کرد. ما به دیوار به طرف تعدا

نزدیک شدیم و من با تعجب متوجه شدم که او همچنان در حال جلو رفتن است. من دستش 

و او از من خواست تا سکوت کنم.  ؟ این یک دیوار است.کنیمیکار ه را کشیدم و گفتم: چ

دیوار حرکت کردیم و من از آنجایی که قرار بود با سر باز به طرف گرفت و  ترمحکمدستم را 

به من وارد شد و حس  ایضربهچشمانم را بستم. ولی نه دردی و نه  ،به دیوار برخورد کنیم

کردم که از مایع نرم و بخار مانندی رد شدم و پس از این که چشمانم را باز کردم، ما در 

قرار گرفته بودم یا  خألدر  تاکنونآیا  دانمنمی مکان دیگری بودیم و از دیوار رد شده بودیم.

 تکتک. با وجود این که ناشدنیصفو. حسی بردممیسر ه کامل ب وزنیبینه ولی اکنون در 

به جسمی جدا و برای خود  مطلقولی گویا هر کدام به جدایی  ،کردممیاجزای بدنم را حس 

برایم  هااینمتصل. تمام  هم به یکپارچهیک جسم،  در ،در حال زندگی بودند و با این حال

زیبا بود تا زمانی که زیر پایم را دیدم و ناگهان با عمقی که انتهای آن تاریک بود و سیاه 

از دست دهی تا در  نگریمیعمیق که فقط کافی بود باورت را به آنچه آنقدر مواجه شدم. 

عمق وجود این تاریکی سقوط کنی. تمام این اتفاقات در حالتی برایم در حال وقوع بود که 

در  انتهابیاز افراد و یا چیزهای که مانند من بودند و در یک خط مستقیم و  شماریبیتعداد 

تصوری از . من هیچ بردندمیسر ه در حال حرکت بر روی یک خط نامرئی ب انتهابی هایصف

. در این کنندمیها کیستند و چه نداشتم و یا این که آن کنممیاین که در آن محیط چه 

گرفته بود شدم. ولی او مانند سفت لحظه متوجه دست کوچک کودک که همچنان دست مرا 

و به کمک فشاری که بر من وارد کرده بود خود را نگه  بردنمیسر ه ب وزنیبیمن در این 

در حرکت بودیم تا این  نامشخصما نیز در یک صف قرار داشتیم و به سمت مسیری داشت. 

ها را ببینم. چقدر در محلی بیشتر شد و من توانستم صورت تعدادی از آن هاصفکه تراکنش 

و چشمانی متعجب در من، سعی  پریدهرنگ هایصورتبرایم آشنا بودند. افرادی که همه با 

 هافاصله بودند. اطالعبیچیزی بودند که گویی خود نیز از آن و پیدا کردن  وجوجستدر 

. تا به چشمانش خیره شناختممیکمتر و کمتر شد تا این که چشم من به شخصی افتاد. او را 

را  هاآن منشأشدم حسی عجیب در من شکل گرفت و چیزهایی را در من زنده کرد که 

بود و یا چیزی در  ترپررنگبود. انگار  متفاوت. او با سایر افرادی که در صف بودند دانستمنمی

. سعی کردم دستش را بگیرم و یا ارتباطی با او دانمنمیدرون داشت که دیگران نداشتند. 

کاهش یافت  هاصفولی ناگهان دوباره مسیر جدا شد و تراکنش و درهم تنیدگی  ،برقرار کنم

ستم از او چشم بردارم. او که نتوانمی من ولیاز هم حرکت کردیم.  دورتر ایلهفاصو باز ما در 

تمام اجسامی که در جزیره موجودیت خود را فراموش کرده  یا وبود؟ آیا او نیز مانند من 
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سردرگم و  یمجموعهقسمتی از این  صرفاًاو نیز  یا وبودند به دنبال یافتن هستی خود بود؟ 

که  طوراینصدایی در فضا و یا نامتناهی بود؟ هرچه بود من دیگر تصویرش را از خاطر نبردم. 

. کردمیشد. نوعی آوا از محیطی که تمام آن محیط از خود ساطع  اندازطنین شنیدممیمن 

. است آمد. و فهمیدم باز خللی در محیط ایجاد شده سراغمدر این لحظه باز حسی غریب به 

 ایارادهولی این بار ما از خود  ،آن تاریکی با ردا و کاله سیاهش در حال نزدیک شدن به ما بود

درون اکنون فهمیدم صدایی که شنیده بودم از  در حال جلو رفتن بودیم. وقفهبینداشتیم و 

و یافت میشدن تاریکی شدت  ترنزدیکمن است. صدای تپیدن چیزی از درون من که با 

و کودکی که اکنون دست من را با تمام قدرتی که  شدمیخیس  رفتهرفتهصورت من که 

 تاریکی اکنون سد راه ما شده بود: .دادمیداشت فشار 

از من گریزان مباش. من فرایندی برای بازبینی تمام اتفاقاتی که تو در آن هستی  -

 . باشممی

ترسناک باشد، من خواستار آن مهیب و زننده و آنقدر اگر قرار است این فرایند  -

 نیستم. از من دور شو ای تاریکی. 

اما این را بدان که تاریکی جزئی از هستی است. بدون آن نور معنا نخواهد داد. من  -

 و فقدان نداشتن نوری هستم که تو خواهان آن نیستی.  هاترستقدیری از ورای  تماماً

 اصالً اکنون خواهان آن نیستم تو هستی. من خواهان نور نیستم؟ تنها چیزی که  -

 داری؟ چیست که ترسناک و تاریک هیبتچیستی و در این  واقعاًتو 

دانی. اکنون به من بگو تو خود کیستی؟ این کودک را خود می سؤالجواب این  -

راهنما جواب  دانیمیدانی؟ چرا با این که کیست؟ چرا در پی جوابی هستی که خود آن را می

من به تو  گذارینمی؟ چرا گردیمیپی او  ،، همچنان در پی یافتن راهدهدنمیتو را  سؤاالت

 نشان دهم که حقیقت چیست و کیستی تو را آشکار سازم؟

 اما من... -

در همین لحظه کمی از آن ردای سیاه کنار رفت و با دست سیاهش دست مرا گرفت و 

اعماق وجودم  یذرهذرهایجاد کرد. گویی او به  هایماندام تمام و جوارحدردی شدید را در 

دریافتم. تمام آن  بارهیککرد و تمام آنچه در این هستی نور بود را خاموش کرد. به  نفوذ

دریافتم. باور به این که تاریکی و درک را  هاییچرا آنرا. تمام  انزواآن خشم، تنهایی، پوچی و 

نهایت باور به این که کیستم. سقوط  در وآمده  وجود بهمن به هستی از چه عواملی در من 

 ایلحظهتاریکی در  ی بدون شرط، نقش زندگانی من.بیکرانهفنا شدن در این  پایان من بود و

را مانند  هاآنرا در من تجلی کرد و تمامی  گریستناز تابش نور، عشق، مفهوم بخشیدن و 
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کنونی در من پیچش داد و مانند سمّی  یلحظهتولدم تا  یلحظهاز  زدهزنگزنجیری 

کیستم و باید به کجا روم.  دانستممیاکنون کرد.  وجودم تزریق جایجای، در زهرآگین

و آز حرص دروغ و  آبشارهایبر من نمایان بود. مانند ابری سترگ در دستانم.  هادوردست

. آری زدمیشالق  امخموده هایشانهبر  حصرو  حدبیقطرات آب که با شدتی  ذرهذره مانند

این منم. انسان. انسانی که دروغ گفت، خیانت کرد و... در نهایت از خود فرار کرد. آری این 

و حجیم  توخالی ایپیلهخیال، در  یپوستهمنم که به تمام حقایق هستی پشت کرده و در 

اینک تاریکی  .مگردمیپوچ به دنبال معنایی دروغین از ورای چیستی و هستی خود  افکاراز 

بود و تقال کودک در دستان  دستانم که چشمانم را باز کردم. ایلحظهمرا رها کرد و در 

هیچ چیز نبودم. راه برایم هموار بود  خواستارتا او را دوباره باز بستانم. ولی من دیگر  کردمی

به سمت  آرامآرامو مقصود مشخص. و خود را باور کردم و رهایی را. من از صف خارج شدم و 

 ترپررنگر صف از همه چشمان شخصی که د ایلحظهو در  زیر پایم روانه شدم. انتهایبیعمق 

  گانم جاودانه گشت.بود بر دید

                                                             ***  

 

 هاچشمو خاطرات دیدن آن  بردمیمسر ه در اعماق تاریکی ب انتهایبهمچنان در سقوطِ 

 هاچشم. رسیدیم به نظربود. خاطراتی که بعضی مبهم و بعضی شفاف  اندازینطنبر وجودم 

ردن ومانند زخم خ دریغیبرا  دردهاو من تمام این  کشیدیمو آه  شدیم. رنجور گریستیم

را برای  یمهادستو  کردمیم یافتدر، در کمال پذیرش بر اندامم ذرهذرهک تیز واز چیزی ن

باز کرده بودم. دیگر تپش آن چیز در درونم متوقف شده  ینشدنوصفپذیرش بیشتر این غم 

. با توقف صدای این چرخه رفتمیمبرای توقف مابقی ادراک به پیش  خودخواستهبود و من 

و  هاچشما و هرا بیشتر دریافت کردم. مانند بادی خنک از کنار گوش خألدر درونم، صدای 

صدایی باز مرا فرا خواند.  انتهایبزدن در این افق  غلتمیان انگشتان دست و پایم در حال 

بیاورم. نور را، تنفس را، و دقیق شوم بر  یادبه و شفاف. از من خواست تا  بدیلیبپرقدرت، 

با این تفاوت که  هایستنگرو   هارنجو  دردهاهم  ها را نظاره کردم. بازآن دو چشم. دوباره آن

ها ستایش کردم. گویی دوباره نور بر من میده در آناین بار شوق را و شعف را و وصال را د

نقدر کم آسکوت در آن آرامش را یافتم.  یلحظهتابید و من باز خاطرات را مرور کردم و در 

یم ارج نهاده و ناپایدار که به کل از یاد برده بودمش. کم، کمتر از تمام آنچه خود بر دردها

تار که  و من نمایان ساخت. و من مانند ابری تیره بودم. ولی بود. و نقش راستین نور را بر

، خواستار مکردیمجستجو  کمانینرنگبرای توقف بارش در آسمانی خاکستری به دنبال 
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دوباره چشمانم را گشودم و  .برای رویش یاذرهو تبدیل شده به  نهایتیبتوقف در آن عمق 

در این زمان بود که راهنما با دستان قدرتمندش دوباره در سکوت محض دستان مرا گرفت 

 سؤالاز کجا و یا چگونه این کار را کرد. ولی برایم  دانمینمو به سقوط من پایان بخشید. 

ساندن من به سطح گر نبود. او بود که باز بر انتخاب من در قدم گذاشتن به نور و رینبود. د

قدم پیش نهاد و مرا با خود با بلندای آن حجم عظیم و پیچیده در هم برد. من دوباره وزنم 

را دریافتم و راهنما را دوچندان در آغوش کشیدم. ولی همچنان جمالت و تعاریف تاریکی را 

و جوابی در امتداد سؤال  هرو راهنما نیز بدان واقف بود. سپس بدون  کردمیمحمل  با خود

را در هر گام به زمین  اشیدستچوبراهروی عریضی که در پیش رویمان بود قدم برداشت و 

  کوبید. من نیز به دنبالش روانه شدم.

 بپرسم. خواهمیمدانی که چه تو می -

 آری. -

 پس چرا خود بر من آشکار نساختی تمام آنچه را بر من استوار گشته است؟ -

ورود به تو گفتم که این تو هستی که ماهیت تمامی این اتفاقات و  یلحظهمن در  -

. مانند کنییم انتخاب. این تو هستی که کنییمرا مشخص  یدادهاروکسیتی و چیستی این 

لحظاتی پیش که خود تصمیم بر رویداد نور گرفتی و مرا فرا خواندی. این را بدان که در هر 

بود. این تو هستی  یو خواه یابودهمن و نبود من لحظه این تو هستی که خواستار حضور 

رها کردی. ولی این را  نهایتیبکه کودک را به دستان تاریکی سپردی و خود را در عمق 

رسیدن به نور و یا تاریکی برای راهی جدید  تواندیمتو  گیرییمتصمبدان که در هر لحظه 

  نمایان سازد.

تا برای پیدا کردن کودک دوباره به تاریکی  خواهییمبا این تفاسیر تو از من  -

 رهسپار شوم؟

 تصمیم با تو است. -

 ؟رویمیماکنون به کجا  -

 به آگاهی خواهی رسید. جدید یمعانبرای دریافت  که به وقت خلوصجایی  -

و طبقاتی روی هم که سر به  هاقفسهاز  شمارییبتعداد  گرنظارهسپس کنار رفت تا من 

و اشکال گوناگون  هااندازهظرف با  شمارییبتعداد  هاقفسهباشم. در این  ندفلک گذاشته بود

 یدادهایروو  هامکانت و او تا قبل از ورود من در این مکان تمامی اتفاق تاکنونوجود داشت. 

و من تمام چیزهایی را که دیده بودم همه  ندبردیمسر ه ذکر شده در نوعی یکسان از رنگ ب
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. نوعی از حس خنثی در همه چیز. اکنون ندافتادیمیک حس اتفاق  و در یک رنگ و یک بو

 خاص خود را داشت. من از راهنما علت آن را جویا شدم: یتنهاهر کدام از آن ظروف رنگ و 

ی ای. خاکستری نمایانگر خنثبردییمسر ه تو در محیط خاکستری ب تاکنون -

. بدان معنی که همیشه این تو دهدیمتو نمایش به هستی را  است که تاو اتفاق یدادهارو

. تمام است . ولی در این مکان اتفاق دیگری افتادهسازییممزین هستی که رنگی را بر چیزی 

که تو در گذر زمان به  یادهاییتو تشکیل داده است.  یالاماجزای این سرسرا را عواطف و 

و سرکوب کردن چیزهایی از  بزرگ شدن. یادهایی که به دنبال یاسپردهدست فراموشی 

که بوی خاک، عطر باران و صدای افتادن برگ  یادهایی. یابرده یاداز  یمنافعبرای رسیدن به 

برای گِل بازی کردن، زخم شدن  یاقاشتکه تو با  یادهایی. رساندیمدرختی را به گوشت 

 یالام. تمامی این یابردهو... از یاد  اییهگر، لبخندی، یابوسهانگشتانت برای چیدن یک گل، 

انتخاب کنی در این سطح  اکنونهم. و این که دنسازیمماهیت اصلی تو را مشخص  و عواطف

  ها دسترسی داشته باشی. به آن

 حرکتیب کامالًبعضی  بودند وها در حال لرزیدن نزدیک شدم. بعضی از آن هاقفسهمن به 

سرریز و زشت. راهنما به من گوشزد کرد تا مبادا باعث  یهولی لبریز و شکننده و بعضی کر

نخواهند بود. من با وسواس و دقت  یااحها شوم. چون قابل کردن و یا شکستن یکی از آن

، عطر و مجزا. هر کدام جدای از رنگ کردمیمها را لمس و آن زدمیمها دست تمام به آن

ولی به محض نزدیک شدن  ،برایم زیبا بودشدت ه ها بیکی از آن مثالًبوی متفاوتی داشت. 

. دهدیمشدت مرا منع کرد. چرا که به من گفت این یکی بوی جوراب ه به دیگری راهنما ب

ولی به حرفش گوش کردم  ،من که منظور او از جوراب و یا این که جوراب چیست را نفهمیدم

و من با هیجان و کنجکاوی  زدیمیمما همچنان در سرسرا قدم  و از آن بطری صرف نظر کردم.

تا این که در پایان آن  کردمیمدرونشان نگاه  یاتمحتوو  هایبطرو  هاقفسهبه تمام آن 

در  گرد یزمرسیدیم که یک  شکلو به یک مهراب گنبدی  رسیدیمبه پایان  هاقفسهسرسرا 

نورانی قرار داشت که نور مرکز آن قرار داشت. و روی میز یک بطری بسیار زیبا با محتوای 

 افت. یو از آن به بیرون راه می کردیمآن از بطری ساطع شده و به مرکز آن گنبد برخورد 

دارایی تو است دوست من. این تمام نیروی تو برای دریافت آنچه با  ینتربزرگاین  -

 . سازدیمدنبالش هستی را فراهم 

 اما درون آن چیست؟ -

از ورودی سرسرا به گوش رسید و ما هردو برگشتیم  یصدای سؤالبا پرسیدن این  زمانهم

کنیم و من با کمال تعجب تاریکی را نظاره کردم. او با همان حالت  یترؤتا منبع صدا را 
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. شدیمو به ما نزدیک  دادیمو باریک و دراز را در دستانش تکان  رنگیاهس ءهمیشگی آن شی

. اکنون راهنما در کنار من بود و من از مقابله با گشتمیممن در این حین به دنبال کودک 

و در این بین من چیز عجیبی  شدیم تریکنزدتاریک ترسی نداشتم. تاریکی همچنان به ما 

بودند  یکسان یمهرهدو  مانندرا که تا آن لحظه نفهمیده بودم متوجه شدم. تاریکی و راهنما 

هر دو مانند هم یک نوع ردا و یک حالت را دارا بودند با این تفاوت که یکی سفید و دیگری 

سیاه به دست  ءدرازی که در دستان راهنما بود یک شی یدستجای چوبه سیاه بود و ب

مگر بر تو »سرسرا بلند شد و مرا فراخواند و به من گفت:  هاییوارهدداشت. صدای مهیبی از 

. من در انداخت ینطندر گوش من و سرسرا  هزاربارهو پژواک این جمله « نساختم؟نمایان 

در همین لحظه بود که تاریکی پاسخ فقط از او پرسیدم که کودک را بر ما نمایان سازد و 

دستش را گرفته  متوقف شد و من دیدم که کودک از میان و یا پشت ردای تاریکی بیرون آمد.

را نشانه رفت. من با فریادهایم بارها از او خواستم تا او را رها کند و بود و با دست دیگرش ما 

و اکنون در طرفی دیگر قرار  شنیدینمولی گویا کودک فریادهای مرا  ،پیش من بازگردد

دن من توسط تاریکی رمانع ضربه خو اشیدستچوبگرفته بود. راهنما مرا عقب کشید و با 

را روی سرش   یشهادسترفت و  یاگوشهودک به ک شد و نبردی میان آن دو درگرفت.

ولی  ،کنم و کودک را از چنگال تاریکی نجات دهم استفادهفرصت از  خواستمیمگذاشت. من 

 یضربهو از  زدیم. تاریکی ضربه شدیمدرگیری و نبرد میان آن دو مانع از رسیدن من به او 

هر لحظه به شدت  نمودیم فرساطاقتو به همین ترتیب برای راهنما. نبرد  گریختیمراهنما 

مهلک بر وی وارد  یاضربهتاریکی بر راهنما چیره شد و  یالحظه. تا این که شدیمآن اضافه 

از زیر  یالحظهاز دستش جدا شد. من در  اشیدستچوبکرد. راهنما به عقب پرتاب شد و 

چسباندم. تاریکی سعی در به چنگ آوردن  هاقفسهردای تاریکی گریختم و خود را به یکی از 

 یاچارهتا این که من نیز از نفس افتادم و  گذشتمیم یشهاضربهو من هر بار از زیر نمود من 

. اول از کردمیمرا به سویش پرتاب  گرفتیمنداشتم مگر آنکه هر چه بر سر راهم قرار 

به من نزدیک و  کمکمرا دفع کرد تا این که  هاآنکوچک شروع کردم و تاریکی  هاییبطر

شد. من به شدت از کودک دور بودم و کمکی از دستم ساخته نبود. راهنما هنوز  تریکنزد

را  یمهاگاماسیر بودم.  یدیناامشدت در چنگال ه نیاورده بود و من ب به دستتوان خود را 

بر من احاطه داشت. در  کامالًو تاریکی  داشتمیبرمبه عقب  کشانکشانهمچنان سست و 

 یاچارهو  امیدهرس گرد یزماین لحظه پشت من به چیزی برخورد کرد و دریافتم که به 

زیبا و نورانی را به طرف تاریکی پرتاب کنم. همین که  ءنداشتم تا برای دفاع از خود آن شی

کرد و سرسرا متالطم شد.  یدنلرزبه  شروع یمانپا یرزنورانی رسید زمین  ءدستم به آن شی
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تاریکی تعادل خود را از دست داد. راهنما از زمین  بودند ودر حال لرزیدن  هاقفسهو  هایشهش

شد. نبرد  ورحملهگر به سمت تاریکی یباری د .را بر دست گرفت اشیدستچوببلند شد و 

و  هایبطرشکل گرفت و در همان لحظه تمام  مستأصلو  ثباتیبگر در شرایطی یباری د

به پایین سرازیر شدند و یکی پس از دیگری در هم آمیختند. من هنوز  هاقفسهاز  هایشهش

پیش رفتم. راهنما زخمی نورانی را در دست داشتم و به دنبال راهنما برای کمک به وی  ءشی

دیگری بر وی وارد  یضربهتوان مقابله را از دست داده بود. در این لحظه تاریکی  یگرو دبود 

نورانی را به  ءک اتفاقی که افتاده بود شیواز ش زنانیغجکرد و او را نقش بر زمین کرد و من 

را بلند  ءتا آن شی کردمیمکه تالش  طورینهمهوا بلند کردم تا به طرف تاریکی پرتاب کنم. 

و تاریکی دستش را جلو آورد تا مانع من شود. دیگر  شدیمبیشتر  هایبطرو بارش  لرزهکنم. 

و  هایبطرنور و تمام  بارهیک. به پرتاب کردمرا به طرفش  ءزمانش فرا رسیده بود و من شی

پیچید و آن  در گوشمصدایی مانند صاعقه و سرسرا و تمام حضار در هم آمیخت.  هایشهش

 یدستچوب زمانهمسیاه و باریک و دراز که در دستان تاریکی بود بر سرم فرود آمد و  ءشی

راهنما با آن به چرخش درآمد و مانع آن شد و کودک گریان که تا این لحظه به من نزدیک 

شده بود و همگی درهم شکستند و صدای راهنما و تاریکی که اکنون یکی شده بود به من 

به یاد داشته باش که تو کیستی. و در این درهم تنیدگی من صورت خود را مانند »گفتند: 

از ثانیه درین چرخش  کسریآوردم. و در  یادبه م نظاره کردم و خود را در پیش روی ایینهآ

ردای راهنما و تاریکی کنار رفت و کودک باز به من نگریست. همه و و نور و فرو رفتن کاله 

داشتند، مانند من همه من بودند و نبودند و نور بود و نور و سپس  یلشمایک شکل و 

 خاموشی. 

*** 

 

. صدای دستگاه ضربان قلب در اتاق احیا بود. اتاقی که رسیدیمتنها صدایی که به گوشم 

و یا  برندیمسر ه هستند و یا در کما ب هوشیبمخصوص بیمارانی است که یا در اتاق عمل 

بیمارستان بستری هستند.  یهابخشخاصی مدتی را در  یکی از  یماریبدر هر حال برای 

در آن  اکنونهمکردم تشخیص دهم مکانی که  و سعی مرا باز کردچشمانم  یسختبهمن 

سفید و سبز در حال رفت و آمد  یهالباسحضور داشتم کجاست. افرادی با اشکال مختلف و 

 به نظرضعیف  قدرآنولی  ،بودند. من سعی کردم خودم را تکان دهم و از جایم بلند شوم

گوش رسید که: بهوش ه ب یصدایقدرت حرکت انگشتانم را داشتم.  یسختبهکه  رسیدمیم

ه آمده. و سوزنی را در دستم فرو کردند. از بوی آنجا بود که متوجه شدم من در بیمارستان ب
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بیمارستان کجاست. بوی الکل و دارو و صدای همهمه و  دانستمیم. جالب بود من برمیمسر 

ها انداخت و داشتم. شخصی چشمان مرا باز کرد و نور در آن به خاطررفت آمد در آنجا را 

من را چک کردند. حیاتی صدای نوشتن چیزی به گوش من رسید. سپس نبض و دیگر عالئم 

 من پرسیدم:

 من کجا هستم؟ -

 .یداشدهاز کما خارج  هامدتشما در بیمارستان هستید و بعد از  -


