آصادٍ دسیکًْذی1.........................................................................................

کتبة كبًتضی طجوَ ی صیشیي
ًْیغٌذٍ :آصادٍ دسیکًْذی ()rum writer
آصادٍ دسیکًْذی هتْلذ  1031/30/62ؽِشعتبى ؽْػ داًیبل (ع)
ایي کتبة دس طْل عَ ُلتَ ًْؽتَ ؽذ
اص صثبى ًْیغٌذٍ:
کتبة طجوَ ی صیشیي سا توذین هی کٌن ثَ توبم کغبًی کَ دس طْل صًذگی خْد زذاهل یک
ثبس خْاة ػدیت ّ ؿشیت دیذٍ ثبؽٌذ چشا کَ یک خْاة ثبػث ؽذ ایذٍ ی ًْؽتي ایي
داعتبى دس رُي هي خشهَ ثضًذ.
اهیذ اعت کَ ثب خْاًذى ایي کتبة ثَ کْتبٍ ثْدى صًذگی پی ثشدٍ ّ ُویؾَ ؽبد ّ اهیذّاس
ثبؽیذ چشا کَ ًب اهیذی ُوچْى صُشی اعت کَ پبدصُش ًذاسد.
كِشعت:
هوذهَ اص صثبى چبسلی کْئیي6...........................................................................
عشصهیٌی کَ آى سا طجوَ ی صیشیي هی ًبهٌذ0.......................................................
تؾٌگبى هذست16...........................................................................................
ثْی خْػ خْى62........................................................................................
صثشاُب01................................................................................................. ..
ساص طجوَ ی صیشیي01...................................................................................
هؼدْى تجذیل ؽًْذٍ62..................................................................................
طلغن پشًغظ ایضاثال12.................................................................................
هسلْل ثبصگؾت26........................................................................................
ؽیویذاى دیْاًَ26..........................................................................................

طجوَ ی صیشیي6..........................................................................................

هوذهَ اص صثبى چبسلی کْئیي
مشاور من درست می گوید! مرگ الزمه ی ورود به دنیای مردگان نیست .گاهی
انسان ها آنقدر در آرزوهای دست نیافتنی ؼرق می شوند که زندگی خود را به باد می
دهند آنوقت است که دیگر هیچ فرقی با یک مرده ندارند.
یک روز دوستم از من پرسید چرا در طبقه ی زیرین همواره خورشید در حال ؼروب
کردن است؟ من به او گفتم روزی خودت خواهی فهمید! اما شاید او هیچگاه دلیلش را
نفهمید که ما در تاریکی گمراهی فرو رفته ایم .گمراهی از اینکه هیچگاه راه درست را
نفهمیدیم و درست زندگی نکردیم ...ما همواره شاد زیستن را فدای آرزوهای دست
نیافتنی می کنیم.
راستی!...
روزی فرا خواهد رسید که همگی شما به طبقه ی زیرین سفر می کنید .آنجا یکدیگر را
مالقات خواهیم کرد!
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عشصهیٌی کَ آى سا طجوَ ی صیشیي هی ًبهٌذ.

لٌذى اّایل عبل  1206هیالدی

سّص عشدی ثْد ّ ثشف عٌگیٌی هی ثبسیذ .هشدم ُوگی عؼی دس آى داؽتٌذ کَ کبس خْد
سا ثَ عشػت اًدبم دٌُذ ّ ثَ هٌضل ثشعٌذ .دس هیبى ُوِوَ ی هشدم پغشک سّط ژًذٍ
پْؽی ثَ ًبم ّالدیویش دس گْؽَ ای خضیذٍ ثْد تب ثتْاًذ خْد سا اص عشهب زلع ًوبیذ ّ اص
ُشکظ کَ اص کٌبسػ هی گزؽت یک عْال یکغبى هی پشعیذ« :آهب؟ هیتْاًیذ ثَ هي خبیی
دُیذ تب اهؾت سا ثَ فجر ثشعبًن؟» ّ اص ُوَ یک خْاة هؾتشک هی ؽٌیذ« :خیش خبیی
ًذاسم»
ثشخی اص اؽشاف اّ سا کٌبس هی صدًذ ّ ثشخی دیگش دل سا ثَ زبل پغشک هی عْصاًذًذ
لکي ثَ ُش دلیل کوک ًوی سعبًذًذ.
ّالدیویش ًبکبم اص کوک ُبی دیگشاى دس گْؽَ ای دیگش کٌبس یک دّدکؼ ًؾغت ّ
دعتبًؼ سا ثِن هبلیذ ثلکَ گشهؼ ؽْد .اص پذس ّ هبدسػ چیضی ثَ یبد ًذاؽت كوظ هی
داًغت دس دّ عبلگی یک صى ًبؽٌبط اّ سا اص سّعیَ ثَ لٌذى آّسدٍ ّ اّ سا دس کْچَ پظ
کْچَ ُبی ایي ؽِش سُب کشدٍ اعت ّ یک هشد صّسگْی گذا ثَ ًبم خبى اّ سا پیذا کشدٍ
اعت ّ اّ سا ثَ چٌذ پًْذ ثَ یک صى اًگلیغی كشّختٌُ .گبهی کَ ّالدیویش دٍ عبلَ ؽذ آى
صى ثَ دلیل ثیوبسی کَ عبل ُب اّ سا ثب خْد دسگیش کشدٍ ثْد خبى عپشد ّ ثبسی دیگش
ّالدیویش تٌِب هبًذ اهب ثب ایي تلبّت کَ یک خبًَ کْچک دس اختیبس داؽت کَ آى سا ُن خبى
تقبزت کشد ّ ّالدیویش سا اص خبًَ ثیشّى اًذاخت ّ ّالدیویش کَ اکٌْى دّاصدٍ عبلَ ثْد
ثشای ُویؾَ دس لٌذى آّاسٍ ؽذ.
ّالدیویش دعتبًؼ سا تٌذ تٌذ ثِن هی هبلیذ ّ آسصّ هی کشد ایي صهغتبى عْصًبک ثَ صّدی
توبم ؽْد .ثَ صهیي خیشٍ ؽذٍ ثْد .عخت ازغبط گشعٌگی هی کشد کَ ًبگِبى یک عیت
هشهض سًگ دس ثشف ُبی ّعظ خیبثبى اكتبد .پغشک ثَ عیت هشهض سًگ خیشٍ هبًذ ّ
گوبى هی کشد خذاًّذ ثشای اّ یک عیت اص آعوبى پشتبة کشدٍ اعت .صیش لت تؾکش
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کشد .اص خبیؼ ثشخبعت ّ ثَ طشف عیت هذم ثشداؽت کَ ًبگِبى فذایی اص پؾت عشػ
ؽٌیذ
 :ثَ اّى عیت دعت ًضى.ّالدیویش کٌبس عیت ًؾغت؛ آى سا دس دعتبًؼ گشكت ّ ثَ ػوت ثشگؾت .پغشی ُن عي ّ
عبل خْدػ هوبثلؼ ایغتبدٍ ثْد ّ لجخٌذ هشهْصی هیضدّ .الدیویش اص ظبُش ؽیک آى پغش
زذط هیضد کَ اص اؽشاف ثبؽذ.
ّالدیویش :تْ کی ُغتی؟
پغش اؽشاف صادٍ ُوبًطْس کَ لجخٌذ هی صد ثب آساهؼ دیْاًَ کٌٌذٍ ای گلت :اّى عیت سّ
ًخْس
 :هي گشعٌَ ام .عیجت سّ ثَ هي ثذٍ تْ زتوب هیتًْی یک عیت دیگَ تِیَ کٌی اهب هي ایيکبس دس تْاًن ًیغت چْى کَ ُیچ پْلی ًذاسم
پغش اؽشاف صادٍ ثب ؽٌیذى ایي خوالت زتی هلجؼ ًیض ثَ دسد ًیبهذ ّ ُوچٌبى لجخٌذ هیضد ّ
کبهال دس آساهؼ ثْد .ثَ ّالدیویش ًضدیک ؽذ ّ دعتؼ سا ثَ طشكؼ دساص کشد ّ گلت:
هیتًْن اص تْ هشاهجت کٌن .عیت ُبی خْػ سًگ ثغیبسی دس خبًَ هي دس اًتظبس تْعت.
ّالدیویش اص خبیؼ ثشخبعت ّ گلت :تْ چَ کغی ُغتی؟ زتوب پذس ثشّتوٌذی داسی
 :اعن هي چبسلی اعت ّالدیویش!ّالدیویش ثب تؼدت گلت :تْ اعن هٌْ اص کدب هیذًّی؟
 :هب هشاسٍ ثبُن دّعت ثبؽین .ایي طْس ًیغت؟چبسلی چْى اص ّالدیویش خْاثی دسیبكت ًکشد ثبسی دیگش گلتُ :وشاٍ هي ثیب
ّ عپظ ثَ ساٍ اكتبد ّ ًضد کبلغکَ اػ سكت ّ دسآى خبی گشكت .اهب ّالدیویش اص خبیؼ
تکبى ًخْسد .چبسلی ثَ اّ ًگبٍ کشد ّ ثب لجخٌذػ کَ تب آى صهبى اص لجبى ثبسیکؼ هسْ ًؾذٍ
ثْد گلت :ثیب ّالدیویش ثَ هي اػتوبد کي!
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ّالدیویش ثَ عْیؼ سكت ّ دس کبلغکَ ؽخقی چبسلی ًؾغت .عپظ چبسلی ثَ کبلغکَ
ساى کَ هبثل دیذ ّالدیویش ًجْد دعتْس داد :ثَ عْی خًَْ ّیلیبم!
کبلغکَ ثَ ساٍ اكتبد .چبسلی دعتؼ سا ثَ عْی ّالدیویش دساص کشد ّ ثَ عیت اؽبسٍ داد
ّالدیویش هٌظْس چبسلی سا ثَ خْثی دسک کشد ّ عیت سا پظ داد .عپظ چؾوبًؼ سا ثغت
دس طْل ایي دّ عبل کَ ثَ طْس کبهل آّاسٍ ؽذٍ ثْد کبلغکَ چبسلی تٌِب خبیی ثْد کَ ثَ
ًظشػ گشم ّ ًشم هی آهذ ثشای ُویي ثَ ؽذت ازغبط خْاة آلْدگی هی کشد.
*****
دعت هشداًَ ای عَ ثبس آسام ثَ کوشػ خْسد .چؾوبًؼ سا ثبص کشد ّ تبصٍ كِویذ عشػ سا
ثش سّی پبُبی یک هشد خْاى هشاس دادٍ اعت .عش تب پبیؼ سا ًگبٍ کشد دسعت خبی
چبسلی ًؾغتَ ثْد .یک کت هؾکی ثلٌذ ثَ تي داؽت ّ یک کالٍ عیلٌذس ثش عشػ ثْد.
دعتکؼ ُبی ثغیبس تٌگ هؾکی ًیض دس دعتبًؼ .ػقبی کْتبُؼ سا ًیض دس دعت چپؼ
گشكتَ ثْد .هشدی ثْد علیذ چِشٍ ثب هُْبی هٍِْ ای ثغیبس سّؽي .چؾوبًی دسؽت ثَ
سًگ عجض تیشٍ ّ عجیل ًغجتب ثبسیک ّ کْچک کَ تبة دادٍ ثْد.
ّالدیویش ثب چؾوبًی هتؼدت ثَ ایي هشد خزاة چؾن دّختَ ثْد کَ اکٌْى خبی چبسلی
ًؾغتَ ثْد .آى خْاى ًیض ثب لجخٌذ اص عش آساهؼ ثَ ّالدیویش ًگبٍ هی کشدً .بگِبى ثَ زشف
آهذ ّ گلت :دیگَ سعیذین ّالدیویش
عپظ اص کبلغکَ پیبدٍ ؽذ ّ سّ ثَ ّالدیویش گلت :پیبدٍ ؽْ پغش!
ّالدیویش پیبدٍ ؽذ ّ ثَ اطشاكؼ ًگبٍ کشد ُْا چوذس تـییش کشدٍ ثْد .دیگش عشدػ ًجْد ّ
اص ثشف ُن خجشی ًجْد .زتی خْسؽیذ ًیض دسزبل ؿشّة کشدى ثْد .ثَ دًجبل هشد خْاى
ثَ ساٍ اكتبد ّ گلت :پظ چبسلی کدبعت؟
هشد لجخٌذ پِي تشی صد ّ ثذّى ایٌکَ ثبیغتذ ثَ عوت دس خبًَ اػ سكت ّ گلت :تْ هِوْى
هٌی
 :-اهب هٌْ یَ ًلش دیگَ دػْت کشدٍ ثْد.
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هشد دعتؼ سا ثش سّی دس گزاؽت ّ صیش لت چیضی صهضهَ کشد .دس خبًَ ثبص ؽذ ّ ثَ
ّالدیویش ساٍ سا ًؾبى داد تب اّل اّ ّاسد ؽْدّ .الدیویش ثب دّ دلی ّاسد خبًَ ؽذ کَ هشد
خْاى دّثبسٍ ثَ فذا آهذ :هؾکلی ًیظ اگَ هٌن هثل چبسلی ثبُبت دّعت ثبؽن؟
ّ :لی هي ٌُْص کبهال ثب چبسلی آؽٌب ًؾذٍ ثْدمّالدیویش ُویي کَ خلْتش سكت هتْخَ چیض ػدیجی ؽذ .یک اتبم  62هتشی ثْد کَ ثیغت
ساٍ پلَ داؽت! ُوچٌیي ّاسد خبًَ ای ؽذٍ ثْد کَ پش اص خذهَ ثْد آى ُن خذهَ ُبیی کَ
ثغیبس ػدیت ثْدًذ .اص اعکلت ُبی هتسشک گشكتَ تب زؾشات ؿْل پیکش هبًٌذ عْعک،
کلؾذّصک ّ ػٌکجْت؛ کَ ُشکذام ثب ػدلَ ثَ عوتی هیشكتٌذ .اعکلت ُب آًوذس ػدلَ ثَ
خشج هیذادًذ کَ ثَ یکذیگش ثشخْسد هیکشدًذ ّ ثش سّی صهیي پخؼ هیؾذًذ ّ ثشای اًدبم
عشیغ کبسؽبى اص خبی ثشهی خْاعتٌذ اػضبیؾبى خْاعتَ یب ًبخْاعتَ ثب یکذیگش تؼْیض
هیؾذًذ .هْسچَ ُب ّ ػٌکجْت ُبی سیضی ًیض دس ُوَ خبی خبًَ دیذٍ هی ؽذًذ .ثَ طْسی
کَ ّالدیویش ًگشاى ثْد هجبدا یکی اص آًِب سا صیش پبیؼ لَ کٌذ .ثب ایٌکَ اص خبًَ ّزؾت
کشدٍ ثْد اهب ًگشاى ًیض ثْد .توبم عؼی اػ سا هیکشد کَ هبًٌذ یک دختش کْچک خیؾ ًضًذ
اهب ًبگِبى یک ػٌکجْت کَ اص اًذاصٍ ػبدی اػ اًذکی ثضگ تش ثْد _ ثَ طْسی کَ
اػضبی فْستؼ کبهال ثَ چؾن هی آهذ _ اص عوق آّیضاى ؽذ ّ دسعت هوبثل ثیٌی
ّالدیویش هشاس گشكت ّ ثب فذای ثغیبس سیضػ گلت :خْػ اّهذی ّالدیویش
ّالدیویش ثب دیذى ایي فسٌَ دیگش ًتْاًغت خْد سا کٌتشل کٌذ ّ تب آخشیي زذ تْاًؼ خیؾ
کؾیذ کَ هشد خْاى ثب دیذى آى فسٌَ ُب اص خذهَ ُبیؼ ػقجی كشیبد کؾیذ :توْهؼ کٌیذ!
ثب اتوبم یبكتي ایي خولَ عکْت ُوَ خبی خبًَ سا گشكت ّ خبًَ ثَ طْس کبهل خلْت ؽذ.
زتی هْسچَ ُبی سیض اص تشط خْد سا ثَ دیْاس ُب ّ ػٌکجْت ُبی سیض خْد سا ثَ عوق
خبًَ چغجبًذًذ .هشد ًلظ ػویوی کؾیذ ّ ثبسی دیگش آساهؼ ّ لجخٌذػ سا پظ گشكت ّ سّ
ثَ ّالدیویش کَ اص تشط ثَ دس خبًَ چغجیذٍ ثْد گلت :هٌْ ثجخؼ ّالدیویشً .جبیذ اص تْ
ایٌطْسی اعتوجبل هی ؽذ.
ّ عپظ كشیبد صد ّ ثَ یک هخبطت ًبهؼلْم گلتًْ :ؽیذًی لطلب! ثشای هي ّ هِوبى
گشاًوذسم
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ّ ثَ ّالدیویش ًگبٍ کشد؛ تب اص اّ دسخْاعت کٌذ کَ ُوشاُؼ ثیبیذ اهب ّالدیویش ثب دعتگیشٍ
دس ّس هی سكت تب ثتْاًذ اى سا ثبص کٌذُ .شچَ تالػ هیکشد ًب هْكن ثْد .هشد خْاى دعت
ثَ عیٌَ ایغتبد ّ گلت :اّى دس ایٌدْسی ثبص ًویؾَ
ّالدیویش ثی تْخَ ثبص ُن تالػ هی کشد کَ ًبگِبى فذای ثغیبس کللت یک صى دس كضبی
خبًَ پیچیذ :آهبی کْئیي! ًْؽیذًی ُبتْى زبظشٍ
ّالدیویش اص ایي فذای ثلٌذ ًیض تشعیذ ّ ثَ هشد خْاى کَ زبال كِویذٍ ثْد ًبهؼ کْئیي
اعت خیشٍ هبًذ .آهبی کْئیي ُوچٌبى ثَ ّالدیویش صل صدٍ ثْد ّ دس خْاة صى ثب آساهؼ
گلت :ثلشعتیذ ثَ اتبم ؽوبسٍ دّ! اتبم عشی!
ُویي کَ خولَ اػ توبم ؽذ ُضاساى هْسچَ کْچک ثَ یکی اص ساٍ پلَ ُب ُدْم ثشدًذ ّ
ثشای یک فذم ثبًیَ اص ًظش ّالدیویش ًبپذیذ ؽذًذ .ثی آًکَ زتی ثبًیَ ای طْل ثکؾذ اص آى
ساٍ پلَ پبییي آهذًذ دس زبلی کَ یک عیٌی زبّی دّ ًْؽیذًی زول هیکشدًذ عپظ ثَ عوت
یک ساٍ پلَ دیگش ُدْم ثشدًذ ّ ثبسی دیگش ثَ عشػت اص آى ساٍ پلَ خبسج ؽذًذ ّ دس
خبی خْد خبی گشكتٌذ .توبم ایي هذت آهبی کْئیي ثب لجخٌذ ّ آساهؼ دیْاًَ کٌٌذٍ ای ثَ
ّالدیویش خیشٍ ثْد ّ ّالدیویش اص زشکبت عشیغ هْسچَ ُب ثَ ّزؾت اكتبدٍ ثْد.
ّالدیویش آة دُبًؼ سا ثَ عختی هْست داد ّ گلت :ایٌدب دیگَ کدبعت؟
 :آسّم ثبػ دّعت هي! هشاس ًجْد اص تْ ایٌدْسی اعتوجبل ثؾَ ...االى اگَ اخبصٍ ثذی تْسّ ثَ اتبم ؽوبسٍ دّ اتبم عشی دػْت کٌن!
عپظ دعتؼ سا ثَ طشف یکی اص ساٍ پلَ ُب کؾیذ ّ گلت :اص ایي طشف دّعت هي
ّالدیویش ثبسی دیگش عؼی کشد دس سا ثبص کٌذ اهب آهبی کْئیي ثب ػقبیؼ ثَ ؽبًَ اّ آسام
ضشثَ صد ّ گلت :هجال ثِت گلتن کَ اّى دس ایٌدْسی ثبص ًویؾَ! هي ػبدت ًذاسم یک
زشف سّ دّ ثبس تکشاس کٌن!! زبال اص ایي طشف لطلب!
ّالدیویش هلتوغبًَ گلت :ثضاس ثشم ...خْاُؼ هیکٌن ثضاسیي هي ثشم.
آهبی کْئیي هوبثل ّالدیویش صاًْ صد ّ ؽبًَ ُبی پغش سا گشكت ّ گلت :ثجیي ّالدیویش! هي
ثِت هْل هیذم کَ ثشات اتلبهی ًیبكتَ
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ّالدیویش ثب زبلت التوبط ثَ چؾوبى عجض تیشٍ ی هشد خْاى چؾن دّخت ّ گلت :هٌْ
ثشگشدّى خْاُؼ هیکٌن.
 :ایٌدب کلی ؿزاُبی خْؽوضٍ ُغت.ّ :لی هي گشعٌَ ًیغتن. :چشا ُغتی.عپظ اص خبیؼ ثلٌذ ؽذ ّ ثب هِشثبًی سّ ثَ ّالدیویش گلت :ثب هي ثیب ّالدیویش ...ثَ هي
اػتوبد کي
******
آهبی کْئیي یک دکوَ سا كؾبس داد ّ هغوتی اص دیْاس کٌبس سكت ّ یک ساٍ پلَ ًوبیبى ؽذ.
اص ساٍ پلَ ًیوَ ثبسیک ػجْس کشدًذ .پلَ ُب ثَ هذسی صیبد ثْدًذ کَ ّالدیویش ثَ ؽذت
ازغبط خغتگی هی کشد اهب آهبی کْئیي ٌُْص ُن آساهؼ خْد سا زلع کشد ثْدٍ ّ ثَ ًظش
هی سعیذ زتی یک رسٍ ُن ازغبط خغتگی ًوی کٌذ .ثَ دس یک اتبم کَ سعیذًذ آهبی
کْئیي دعتؼ سا ثش سّی دس گزاؽت ّ چیضی صیش لت صهضهَ کشد اهب اتلبهی ًیبكتبد.
چؾوبًؼ سا ثغت ّ ؽبًَ ُبیؼ سا ثب ًب اهیذی پبییي اًذاخت ّ صیش لت گلت :خذای هي
چوذس سّی ایي هغئلَ صزوت کؾیذم ّلی ٌُْص کبس ًویکٌَ! ّ ...الدیویش؟
 :ثلَ آهبی کْئیي؟ :هیؾَ اصت خْاُؼ کٌن دعتبت سّ ثضاسی سّی گْػ ُبت ّ عؼی کٌی چیضی ًؾٌْی؟ّالدیویش خْاُؼ آهبی کْئیي سا اخشا کشد .عپظ هشد خْاى دعتؼ سا ثش سّی دس گزاؽت
ّ گلت :چبسلی کْئیي هضخشف!
ّ پظ اص ایٌکَ دس ثبص ؽذ سّ ثَ ّالدیویش گلت :ثیب ّالدیویش هیتًْین ّاسد ثؾین ّالدیویش
ّاسد اتبم ؽوبسٍ دّ اتبم عشی ؽذُ .وَ خبی اتبم پش ثْد اص هلغَ ُبیی کَ زبّی ؽیؾَ
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ُبی هسلْل ُبی سًگی ثْدًذ .ثَ ًظش ّالدیویش سعیذ کَ ایي اتبم ثبیذ اتبم هخقْؿ یک
ؽیویذاى ثبؽذ.
آهبی کْئیي ثَ یک فٌذلی اؽبسٍ داد ّ گلت :خْاُؼ هیکٌن ثؾیي دّعت ػضیض!
ّالدیویش دسزبلی کَ ثَ اطشاكؼ خیشٍ ؽذٍ ثْد ثب دّ دلی ثش سّی فٌذلی ًؾغت .آهبی
کْئیي ثَ عوتی اص اتبم سكت ّ یک آخش سا تکبى داد .پغشک دس کوبل تؼدت دیذ کَ ّهتی
هشد خْاى آخش سا کَ کٌبس صد یک لْلَ ثیشّى آهذ .ثَ ًظش هیشعیذ کَ آهبی کْئیي اص آى
ثَ ػٌْاى یک ّعیلَ ای اعتلبدٍ هی کشد کَ هیتْاًغت فذا سا ثَ دیگشاى هٌتول کٌذ.
کْئیي گلت :خبًن گشیي؟
ّ فذای کللت یک صى دس آًغْ ؽٌیذٍ هی ؽذ :ثلَ آهبی کْئیي؟
 :لطلب ثَ آهبی پیشهشد داًبی گْژپؾت اطالع دُیذ کَ ثَ اتبم ؽوبسٍ دّ اتبم عشی ثیبیٌذ!زتی یک لسظَ ُن طْل ًکؾیذ کَ یک اعکلت گْژپؾت پیش کَ اص ثیي اعتخْاى ُبیؼ
ّعبیل ّ دیْاس پؾتؼ کبهال هؾخـ ثْد؛ دسزبلی کَ یک کتبة دس دعت داؽت ّاسد ؽذ
ّ گلت :اٍّ چبسلی پغشم!
آهبی کْئیي اص خبیؼ ثشخبعت ّ ثب خْؽسبلی گلت :پیشهشد داًبی گْژپؾت! خْؽسبلن کَ
ؽوبسّ هی ثیٌن!
ّ عپظ اّ سا دػْت ثَ ًؾغتي کشدّ .الدیویش صیش لت گلت :چبسلی؟!
اهب کغی ثَ اّ خْاة ًذاد .آهبی کْئیي کَ زبال ًبهؼ سا كِویذین ثَ ّالدیویش اؽبسٍ کشد ّ
ثَ پیشهشد داًبی گْژپؾت ثب ُیدبى گلت :هی ثیٌی؟ اّى ایٌدبعت!
پیشهشد ػیٌکؼ سا ثَ چؾوبًؼ صد ّ کتبثؼ سا ّسم صد تب ثبالخشٍ ثَ فلسَ ی هْسد
ًظشػ سعیذ .خودوَ اػ سا ثبال گشكت ّ ثب دهت ثَ ّالدیویش چؾن دّخت ّ خطبة ثَ
چبسلی کْئیي گلت :ظبُشا کَ خْدؽَ!
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چبسلی اص كشط ُیدبى دعتبًؼ سا هسکن ثَ یکذیگش صد ّ ثَ پیشهشد ًضدیک ؽذ ّ دعتبًؼ
سا ثش سّی اعتخْاى ُبی ؽبًَ اػ گزاؽت ّ ثب ؽبدی گلت :هی دًّغتن ...هي ّاهؼب
هیذًّغتن .چبسلی کْئیي ُیچْهت اؽتجبٍ ًویکٌَ!
ّ :الدیویش سّ اص کدب پیذا کشدی؟چبسلی هسکن ایغتبد چؾوبًؼ اص ایي پیشّصی ثشم هی صدًذ ثب ؿشّس ّ خزاثیت خبفی کَ
دس کالهؼ ّخْد داؽت گلت :دس یکی اص خیبثبى ُبی لٌذىُ ...وًْطْس کَ کتبة عسش
آهیض گلت ثَ عیت هشهض ػالهَ ی خبفی داؽت چْى ّهتی عیت هٌْ دیذ...
ثَ ایٌدب کَ سعیذ کالهؼ سا ثشای لسظَ ی کْتبٍ هطغ کشد ّ دّثبسٍ ثب عشػت ثَ زشف
ُبیؼ اداهَ داد :اٍّ آهبی پیشهشد داًبی گْژپؾت ًویذًّیذ چوذس خْؽسبلن کَ ّالدیویش سّ
پیذا کشدم هجل اص ایٌکَ اّى هلکَ ی عشش پْػ ًلشت اًگیض ثَ ُوشاٍ دختش خْاًذٍ اػ ای
ای ای ایضاثال (ایضاثال سا اص ػوذ ثب لکٌت گلت) اّى هسلْل عسش آهیض کَ ثَ تبصگی کؾق
کشدم سّ اص چٌگ هي ثیشّى ثکؾَ ّ ثتًَْ ثَ دًیبی صًذگبى علش کٌَ!
ّالدیویش ثشػکظ پیشهشد ُیچکذام اص زشف ُبی چبسلی سا دسک ًویکشد ّ ثب گٌگی كوظ
ثَ ایي هشد خزاة ثلٌذ هذ چؾن دّختَ ثْد کَ فذای هش ِد پیش اّ سا ثَ خْد اّسد :پغشم تْ
اص ؽیوی چی هیذًّی؟
ّ عپظ ثَ ُوشاٍ چبسلی ثَ دُبى پغشک دس عکْت خیشٍ هبًذًذ تب ثَ زشف ثیبیذ.
ّالدیویش ثَ پیشهشد خیشٍ ؽذ ّ آسام گلت :ؽوب گلتیذ ؽیوی آهب؟ هي زتی هذسعَ ُن ًشكتن.
اص زشف ُبی ؽوب ُن افال عش دسًویبسم
چبسلی ثب ؽٌیذى ایي خولَ ًیض خْؽسبل ؽذ رّم صدٍ گلت :هی ثیٌیذ آهبی پیشهشد داًبی
گْژپؾت؟ ایي پغش ُوْى ّالدیویش کتبة اعشاس آهیض دًیبی هشدگبى دًیبی طجوَ ی
صیشیٌَ!
عپظ کتبة سا چٌذ فلسَ ثَ ػوت ثشگشداًذ ّ گلت :ثجیٌیذ! ایٌدب ًْؽتَ کَ ّالدیویش زتی
ثَ هذسعَ ُن ًشكتَ!
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پیشهشد داًب ٌُْص ؽْکَ ثْد ّ كوظ ثَ ّالدیویش ًگبٍ هیکشد .چبسلی سّ ثَ ّالدیویش ثب
خْؽسبلی گلتّ :الدیویش؟ ثَ دًیبی هشدگبى یؼٌی طجوَ صیشیي خْػ اّهذی!
ّالدیویش کَ اص تشط تـییش سًگ دادٍ ثْد ثب تؼدت گلت :دًیبی هشدگبى؟ هي االى کدبم؟؟
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تؾٌگبى هذست
چبسلی کْئیي ثش سّی فٌذلی چْثی اػ ًؾغتَ ثْد ّ ؽویوَ ُبیؼ سا آسام هبعبژ هیذاد.
ًویذاًغت ثبیذ چَ کٌذ تب ّالدیویش ثب دًیبی هشدگبى خْ ثگیشد ّ آى سا ثبّس کٌذّ .الدیویش
پؾت عش چبسلی ایغتبدٍ ثْد ّ ثَ چبسلی چؾن دّختَ ثْدُ .یچ یک اص ّیژگی ُبی اًذاهی
چبسلی ثَ یک هشدٍ ًوی خْسد .اّ ًَ اعکلت ثْد ّ ًَ یک خٌبصٍ ی هتسشک هبًٌذ یک
صاهجی .اّ کبهال ػالئن زیبتی سا داسا ثْد .اّ ًَ ُیْال ثْد ّ ًَ یک زؾشٍ ی ؿْل پیکش.
اّ کبهال یک اًغبى ثْد اص خٌظ خْد ّالدیویش .اهب ایي كوظ ظبُش اّ ثْد ّ هؾخـ ًجْد
چبسلی کْئیي هقَ ی هب ُوبًٌذ ّالدیویش یک اًغبى ًیکْ خلن ّ هِشثبى ثْد یب ًَ ...آیب
چبسلی ّاهؼب اص خٌظ ّالدیویش ثْد؟ ایي چیضیغت کَ هؾخـ خْاُذ ؽذ
چبسلی عشػ سا ثَ ػوت ثشگشداًذ ّ ثَ ّالدیویش ًگبٍ کشد ...هبًٌذ یک ثشادس ثضسگتش کَ
ثَ ثشادس کْچکتش خْد اص سّی دلغْصی ًگبٍ هیکٌذّ .الدیویش ّ چبسلی چؾن دس چؾن
یکذیگش ثْدًذ .دّ چؾن عیبٍ دس هوبثل دّ چؾن عجض ُوبًٌذ صهشد
چبسلیّ :الدیویش!
 :آهبی کْئیي...ّ :الدیویش لطلب ثَ هي کوک کي :هي كوظ هیخْام ثشگشدمچبسلی اص خبیؼ ثلٌذ ؽذ ّ ثَ ّالدیویش ًضدیک ؽذ .ثبسی دیگش دس هوبثلؼ ًؾغت ّ ؽبًَ
ُبیؼ سا دس دعتبًؼ كؾشد ّ گلت :هي ثِت ًیبص داسم پغش...
ّالدیویش ثب ًبسازتی گلت :هي كوظ هیخْام ثشگشدم
 :ایٌدب خبی ثذی ًیغت.ّ :-لی هي ایٌدب سّ دّعت ًذاسم آهبی کْئیي! افال ؽوب کی ُغتیي؟
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چبسلی کالكَ ًلظ ػویوی کؾیذ ّ گلت :هي ُوْى پغش ثچَ ای ُغتن کَ تْ سّ ثَ خًَْ
اػ دػْت کشد!
ّالدیویش اص عش تؼدت چؾوبًؼ سا ثیؾتش ثبص کشد ّ گلت :هي ازون ًیغتن آهب
 :هؼلْهَ کَ ًیغتی ...یَ ًگبٍ ثَ ایٌدب ثٌذاص ...هلغَ ُبی ایي اتبم زبّی اًْاع هسلْلُبی هختلق ُغتٌذ .هسلْل ُبیی کَ هي توبم ػوشم سّ فشف کشدم تب ثتًْن اًّب سّ کؾق
کٌن ...هیذًّی چشا؟
 :چْى ؽوب یَ ؽیویذاى ُغتیي؟ ...ًَ :چْى هب تؾٌَ ی هذستین. :ؽوب؟ هذست؟ :ثلَ هذست ...دًیبی هشدگبى ثَ دًجبل یَ هسلْلَ :چَ هسلْلی؟ :یَ هسلْل ثغیبس عشی .هیذًّی كوظ یَ ًلش اعشاس عبخت اّى هسلْل سّ هیذًَّ ّ :اّى یَ ًلش ؽوبییي؟ّ ًَ :الدیویش ...اّى یَ ًلش خْد تْیی! :هي؟ :ثلَ ّالدیویش ثَ تْاًبیی ُبی خْدت ؽک ًذاؽتَ ثبػ .ایي کبس كوظ اص ػِذٍ ی تْ ثشهیبد :اهب هي ّاهؼب ًویذًّن هبخشا اص چَ هشاسٍچبسلی اص خبیؼ ثشخْاعت ّ گلتُ :وَ چیض سّ خْاُی كِویذ دّعت هي!
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عپظ دعتؼ سا ثَ عْی ّالدیویش دساص کشد ّ ثب چؾوبى ًبكزػ ثَ ػون چؾوبى پغش
ًْخْاى چؾن دّخت ّ ثب آساهی ّ ثب لسي تبثیش گزاسی گلت :ثَ هي کوک هیکٌی ّالدیویش؟
ّالدیویش ثب اکشاٍ دعت چبسلی سا گشكت ّ چبسلی ًیض دعت پغش سا ثَ آساهی كؾشد ّ
گلتُ :ویؾَ دس کٌبس هي ثوْى ّالدیویش چْى خیلی ُب هیخْاى تْ سّ اص هي ثگیشى!
 :هثال کیب؟چبسلی ثب خْؽسبلی گلت :االى ّهت ؿزاعت ّالدیویش عش هیض ؿزاهْى ثشات کبهال
تْضیر هیذم.
عپظ دس سا ثبص کشد ّ ثب لجخٌذ گلت :اص ایي طشف دّعت هي
ساٍ پلَ ُبی پیچ دس پیچ ثغیبسی سا طی کشدًذ تب ثَ یک عبلي ثغیبس ثضسگ سعیذًذ .یک
هیض ثغیبس طْیل دس عبلي ثْد کَ كوظ عَ فٌذلی داؽت .چبسلی یک فٌذلی سا ثیشّى
کؾیذ ّ اص ّالدیویش دػْت ثَ ًؾغتي کشدى ّ عپظ خْدػ دس ساط هیض دسعت هوبثل
ّالدیویش ًؾغت .طْل هیض آًوذس صیبد ثْد کَ ّالدیویش ًوی تْاًغت چِشٍ ی چبسلی سا ثَ
خْثی ثجیٌذ .دس ثبص ؽذ ّ اعتخْاى یک ؽخـ توشیجب ثلٌذ هذ دس زبلی کَ اعتخْاى یک
پبیؼ سا صیش ثـل داؽت لی لی کٌبى ّاسد ؽذ .اّ ًیض هبًٌذ چبسلی عجیل ُبی تبة دادٍ
داؽت اهب ًَ ثَ صیجبیی عجیل ُبی آهبی کْییي.
چبسلی ثب دیذًؼ لجخٌذ دلٌؾیٌی صد ّ گلت :اٍّ آهبی دعت ّ پب چللتی دّعت هي!
عپظ ثب دیذى اعتخْاى پبی آهبی دعت ّ پب چللتی کَ صیش ثـلؼ ثْد گلتُ :ضاساى ثبس گلتن
اص خْدت هشاهجت کي .هیذًّی کَ هي ػبدت ًذاسم یک زشف سّ دّ ثبس تکشاس کٌن .اهب
ُیچْهت ایي کبسّ ًکشدی ّثَ دسعتی اص خْدت هسبكظت ًکشدی
آهبی دعت ّ پب چللتی اعتخْاى پبیؼ سا ثب صزوت ثَ خْدػ هتقل کشد ّ گلت :ثبّس کي
کَ پلَ ُبی صیبدی سّ ثبال اّهذم
چبسلی هغوتی اص چْة هیض سا خب ثَ خب کشد .یک لْلَ ی دیگش ًیض آًدب خبعبصی کشدٍ
ثْد .توبم ایي ّعبیل کَ هْظق ثْدًذ فذای چبسلی سا ثَ دیگشاى هٌتول کٌٌذ ثَ یک خب
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هتقل هی ؽذ .اتبم ؽوبسٍ ی پٌح اتبم خبًن گشیي .خبًن گشیي تبصٍ پٌح عبل ؽذٍ اعت کَ
هشدٍ ثْد ثَ خبطش ُویي ٌُْص کبهال ثَ اعتخْاى تجذیل ًؾذٍ ثْد .دس دًیبی صًذگبى
پیؾخذهت یک سعتْساى ثْد ّ اکٌْى ًیض دس دًیبی هشدگبى یک پیؾخذهت ثْد کَ دس
آؽپضخبًَ ی خبًَ ی ػدیت ّ ؿشیت چبسلی کبس هیکشد ّ چْى ثَ سًگ عجض ػالهَ ی
صیبدی داؽت چبسلی ثَ اّ لوت گشیي داد
چبسلی ثَ لْلَ ی اًتوبل دٌُذٍ ی فذا ًضدیک ؽذ ّ گلت :خبًْم گشیي؟ ؿزا لطلب
ّ ثبصُن فذای کللت پیؾخذهت آؽپضخبًَ خبًن گشیيُ :ویي االى آهبی کْئیي!
ٌُْص زتی چٌذ ثبًیَ ُن طْل ًکؾیذٍ ثْد کَ زؾشات توشیجب ؿْل پیکش ّاسد عبلي ؽذًذ دس
زبلی کَ ُشکذاهؾبى یک ظشف ؿزا ثَ ُوشاٍ داؽت .دس یک چؾن ثَ ُن صدى هیض پش ؽذ
اص اًْاع ؿزا ُب ...آى ُن چَ چیضُبی ػدیجی!
عْعک ُبی ثضسگ کجبة ؽذٍ ...ػٌکجْت ُبی عشش ؽذٍ ...کشم ُبی پختَ ؽذٍ ّّ ...
ؽبیذ ثِتش ثبؽذ کَ ثویَ سا ًبم ًجشدّ .الدیویش ثب ایٌکَ عخت گشعٌَ ثْد اهب ثب دیذى آى ؿزا
ُب کَ چبسلی ّ آهبی دعت ّ پب چللتی ثب لزت ثَ آًِب ًگبٍ هی کشدًذ ،زبظش ثْد اص
گشعٌگی ثویشد اهب زتی یکی اص آًِب سا ُن ثْ ًکؾذ .ثَ ظشف ُبی سّی هیض ًگبٍ کشد...
توبم ظشّف اص اعتخْاى ُبی اًغبى ُب ّ زیْاًبت عبختَ ؽذٍ ثْدًذ .ثَ طْس هثبل کبعَ
ُب کبعَ ی عش اًغبى ثْدًذ!
ّالدیویش توبم ؿزاُبی ػدیت ّ ؿشیت سا اص صیش ًظش گزساًذ ّ ثبالخشٍ تْاًغت یک ًْع
عْپ سا پیذا کٌذ کَ خْسدًؼ ثَ ًظشػ هؼوْل هی آهذ .ثَ چبسلی ًگبٍ کشد کَ داؽت اص
ُوبى عْپ ثشای خْدػ هی سیختّ .الدیویش ًیض ُویي کبس سا کشد ّ اّلیي هبؽن سا کَ
اص عْپ پش کشد ّ چؾیذ هتْخَ ؽذ کَ عْپ ثغیبس لزیزی اعت ّ اص آًدبیی کَ گشعٌَ ثْد
تٌذ تٌذ عْپ سا هیخْسد کَ ًبگِبى چؾوؼ ثَ چبسلی اكتبد کَ چیض ثغیبس کْچکی اص عْپ
ثیشّى اّسد ّ ثب دیذًؼ اخن کشد ّ تٌذ گلت :خبًْم گشیي؟ فذ دكَ گلتن ّهتی عْپ هگظ
دسعت هی کٌیذ لطلب ثبل ُبی هگظ ُبسّ ثکٌیذ هي ًویتًْن اًّب سّ ُضن کٌن .خْدتْى
هیذًّیذ کَ هي ػبدت ًذاسم یَ زشف سّ دّثبس تکشاس کٌن!!
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ّالدیویش ثب ؽٌیذى کلوَ ی عْپ هگظ ازغبط کشد کَ هیخْاُذ ثبال ثیبّسد .عشػ سا ثَ
طشكی خن کشد کَ هستْیبت هؼذٍ اػ سا ثبال ثیبّسد کَ ًبگِبى هْسچَ ُب دس زبلی کَ یک
کبعَ عش ثب خْد زول هی کشدًذ ثَ عشػت ثَ طشف ّالدیویش ُدْم آّسدًذ ّ کبعَ سا
صیش دُبى ّالدیویش هشاس دادًذ ّ ّالدیویش هستْیبت هؼذٍ اػ سا دسّى کبعَ سیخت ّ
ّهتی کَ توبم ؽذ هْسچَ ُب ثبص ثب ُوبى عشػت آى هسل سا تشک کشدًذ.
چبسلی کَ هتْخَ زبل ّالدیویش ؽذٍ ثْد گلتّ :الدیویش؟ ُوَ چیض خْة پیؼ هیشٍ؟
ّالدیویش کَ چِشٍ اػ عشش ؽذٍ ثْد آسام ّ خدبلتی گلت :ثلَ آهبی کْئیي
آهبی دعت ّ پب چللتی کَ یک اعتخْاى ثیؼ ًجْد ُش چَ دسّى دُبًؼ هیگزاؽت ثش سّی
صهیي هی سیختٌذ ّ هْسچَ ُب آًِب سا خوغ آّسی هیکشدًذ ّ ثَ الًَ ُبیؾبى هی ثشدًذ.
ّالدیویش تؼدت کشد ّهتی کَ آهبی دعت ّ پب چللتی اظِبس کشد دیگش گشعٌَ ًیغت ّ ثَ
اًذاصٍ کبكی ؿزا خْسدٍ اعت!!
******
چبسلی کٌبس هیض ثضسگؼ ایغتبدٍ ثْد ّ ثب لزت ثَ هسلْل ُبی سًگبّاسًگؼ ًگبٍ هی کشد.
یک ؽیؾَ کَ زبّی هسلْل عجض سًگ ثْد ثشداؽت ّ گلت :هی ثیٌی ّالدیویش؟ ثَ ایي
هسلْل خْؽشًگ ًگبٍ کي! ثب اعتلبدٍ اصایي هیؾَ ثَ دًیبی صًذٍ ُب سكت ...ایي هسلْل كوظ
دس اختیبس هٌَ .چیضی کَ هلکَ عشش پْػ ثَ دًجبلؾَ .هیذًّی چشا؟
ً :ویذًّن :چْى ُوًْطْس کَ گلتن ثب خْسدى ایي هسلْل هیؾَ ثَ دًیبی صًذٍ ُب علش کشد .هلکَ یعشش پْػ ایي هسلْل سّ هیخْاد تب ثب اعتلبدٍ اص اّى ثتًَْ ثَ اّى ثبال ثیبد .هیذًّی چشا؟
ً :ویذًّن :چْى ُوًْطْس کَ گلتن هلکَ ی عشش پْػ ایي هسلْل سّ هیخْاعت تب ثتًَْ تْ سّ ثَدعت ثیبسٍ ...هیذًّی چشا؟
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 :هي ّاهؼب ًویذًّن آهبی کْئیي! :چْى ُوًْطْس کَ گلتن دًیبی هشدگبى ثَ دًجبل یَ هسلْل عشی ...یَ هسلْل کَ كوظ یًَلش اص سّػ عبخت اّى اطالع داسٍ ّ ...هیذًّی اّى یَ ًلش کیَ؟
ُ :وًْطْس کَ گلتیذ هي.چؾوبى عجض سًگ چبسلی ثشم صدًذ .ثب خْؽسبلی دعتبًؼ سا ثِن کْثیذ ّ گلت :آكشیي
دّعت ثبُْػ هي!
ّ :لی هي چیضی ًویذًّن .افال اص زشف ُبی ؽوب ُن عش دسًویبسم. :ثَ صّدی کبهال دس خشیبى هشاس هی گیشیفذای خبًْم گشیي دس كضبی اتبم پیچیذ :آهبی کْئیي؟
 :ثلَ خبًن گشیي؟؟ :ثَ عْی هقش هشثبى!چبسلی سّ ثَ ّالدیویش گلت :هثل ایٌکَ پبدؽبٍ دًیبی هشدگبى هٌْ خْاعتَ!
ّالدیویش اثشُّبػ سّ ثبال اًذاخت ّ گلت :پبدؽبٍ دًیبی هشدگبى؟
چبسلی کالٍ عیلٌذسػ سا اص سّی هیض ثشداؽت ّ سّی عشػ گزاؽت ّ گلت :ثلَ
ّالدیویش ّ ...تْ ُن ثبیذ ثب هي ثیبی .هیخْام تْ سّ هؼشكی کٌن!
عپظ ثَ عوت دس سكت کَ خبسج ؽْد اهب ّالدیویش ثش عش خبیؼ ایغتبدٍ ثْد ّ ثَ هسلْل
عجض سًگ چؾن دّختَ ثْد .چبسلی گلتَ ثْد ثب اعتلبدٍ اص اّى هیؾَ ثَ دًیبی صًذگبى علش
کشد پظ ؽبیذ ایي تٌِب ساٍ ثبصگؾت ّالدیویش ثَ دًیبی خْدػ ثبؽذ.
چبسلی کَ هتْخَ ثی زشکتی ّالدیویش ؽذٍ ثْد ثَ پغشک ًگبٍ کشد ّ توبم اكکبسػ سا
خْاًذ .ثی آًکَ اص خبیؼ تکبى ثخْسد گلت :زتی لسظَ ای ُن ثَ ایي هغئلَ كکش ًکي
دّعت هي.
ّ عپظ اص ُوبى لجخٌذ ُبی ُویؾگی اػ صد ّ اداهَ داد :دًجبلن ثیب پغش.
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ّالدیویش ثَ دًجبل چبسلی ثَ ساٍ اكتبدُ .ش دّ اص پلَ ُبی پیچ دس پیچ ّ طْالًی گزؽتٌذ تب
ثبالخشٍ تْاًغتٌذ اص خبًَ خبسج ؽًْذّ .الدیویش ثب دیذى کبلغکَ تؼدت کشد .کبلغکَ ای کَ
چِبس عْعک ؿْلپیکش آى سا زول هی کشدًذ .چبسلی ثَ ُوشاٍ ّالدیویش عْاس ؽذًذ ّ
آهبی کْئیي خطبة ثَ کبلغکَ ساى گلت :ثَ عوت هقش پبدؽبٍ طجوَ صیشیي .پبدؽبٍ ثی
اػتجبس!...
ّ ُویي کبكی ثْد تب کبلغکَ ثب عشػت ثغیبس صیبد ثَ عوت هقش زشکت کٌذّ .الدیویش
گلت :پبدؽبٍ ثی اػتجبس؟؟
 :ثلَ ّالدیویش! پبدؽبٍ ثی اػتجبس ...هشدی کَ ادػب هیکٌَ اص ًغل ؽبٍ آستْس پبدؽبُبىعشصهیي کبهلْت اعت ّ الجتَ ُیچکظ ایي ادػب سّ هجْل ًذاسٍ ّ دس زویوت پبدؽبٍ طجوَ
صیشیي ُیچگًَْ هذستی ُن ًذاسٍ
 :خذای هي عشصهیي کبهلْت!عپظ ثَ آعوبى ًگبٍ کشد ّ گلت :آهبی کْئیي؟ هیتًْن یَ عْال ثپشعن؟
چبسلی ثَ سّ ثَ سّیؼ خیشٍ ؽذٍ ثْد ّ ػقبیؼ سا هسکن دس دعتبًؼ گشكتَ ثْد .ثی آًکَ
ثَ ّالدیویش ًگبٍ کٌذ گلت :الجتَ کَ هیتًْی
 :چشا ایٌدب ُوؼ آكتبة دس زبلَ ؿشّثَ؟ چشا ُیچْهت خْسؽیذ طلْع ًویکٌَ؟ چشا ُوَخب توشیجب تبسیکَ؟
چبسلی کوی هکث کشد ّ گلت :ثَ هشّس صهبى خْدت هتْخَ خْاُی ؽذ ّالدیویش
ّالدیویش کَ ثیؾتش کٌدکبّ ؽذٍ ثْد گلت :هیؾَ ثِن ثگیذ؟ خْاُؼ هیکٌن
چبسلی ػقبیؼ سا ثَ کق کبلغکَ کْثیذ ّ دسزبلی کَ عؼی هیکشد ػقجبًیتؼ سا پؾت
پشدٍ ی لجخٌذ هشهْصػ پٌِبى کٌذ گلت :خْدت هتْخَ خْاُی ؽذ ّالدیویش!
ّ عپظ ثَ ّالدیویش ًگبٍ کشد ّ گلت :هي ػبدت ًذاسم یَ چیض سّ ثبسُب تکشاس کٌن!
دیگش عخٌی ثَ هیبى ًیبهذ کَ ًبگِبى کبلغکَ اص زشکت ایغتبد چبسلی پیبدٍ ؽذ ّ گلت:
دیگَ سعیذین!
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ّالدیویش پیبدٍ ؽذ ّ یک هقش کَ ثشج ُبی ثغیبس هشتلؼی داؽت سا هوبثل خْد دیذ .ثَ
آعوبى تیشٍ کَ ًگبٍ کشد یک اژدُبی ًغجتب ثضسگ سا دیذ کَ ثش كشاص هقش دس زبل پشّاص
ثْد .ثَ آًکَ ثَ چبسلی ًگبٍ کٌذ گلت :آهبی کْئیي اخبصٍ داسم یَ عْال دیگَ ثپشعن؟
اهیذّاسم ثِن خْاة ثذیي
 :ثلَ ّالدیویش .ایي اخبصٍ سّ داسی! :اگَ ایٌدب دًیبی هشدگبى ثبؽَ ...یؼٌی ...یؼٌی ...اگَ ایٌدب...چبسلی زشف ّالدیویش سا هطغ کشد ّ گلت :اگَ ایٌدب طجوَ صیشیي ثبؽَ...
 :اٍّ ثلَ! اگَ ایٌدب طجوَ صیشیي ثبؽَ ّ اّى ثبال دًیبی صًذٍ ُب پظ چشا صیش پبی هب صهیيخبکی ّ ثبالی عش هب آعوًَْ؟ چشا ثبالی عشهْى ُن خبک ًیغت؟ هٌظْسم سّ هتْخَ
هیؾیذ؟
 :آعوبى هب صهیي صیش پبی دًیبی صًذگبى ّ خبک صیش پبی هب ُن هوکٌَ آعوبى یک دًیبیدیگَ ثبؽَ!
ّالدیویش ثب تؼدت گلت :یَ دًیبی دیگَ؟هگَ ثَ خض دًیبی صًذگبى ّ دًیبی هشدگبى چیض
دیگَ ای ُن ّخْد داسٍ؟؟
چبسلی ثب لجخٌذ ثَ ّالدیویش ًگبٍ کشد ّ گلتُ :یچ چیض ثؼیذ ًیغت دّعت هي!
عپظ ثَ عْی دسّاصٍ ی ثی ًگِجبى هقش ثَ ساٍ اكتبد .دس ًشدٍ هبًٌذ هقش سا ثبص کشد ّ
گلت :ثیب ّالدیویش اص ایي طشف!
ُش دّ ثَ عوت پلکبى ثضسگ ّ ػشیض هقش ثَ ساٍ اكتبدًذ.اص ساُشّ ُبی تبس ػٌکجْت
گشكتَ ی هقش گزؽتٌذ تب ثَ یک دس چْثی ثضسگ سعیذًذ .چبسلی کْثَ ی دس سا ثَ فذا
دسآّسدً .بگِبى هْسثبؿَ ی ؿْل پیکشی دس سا ثبص کشد .تؼظین کشد ّ گلت:خْػ آهذیذ
آهبی کْئیي! پبدؽبٍ ثی اػتجبس هٌتظش ؽوب ُغتٌذ .چبسلی لجخٌذی صد ّ ػقبیؼ سا صیش
ثـلؼ گشكت .ثَ ُوشاٍ ّالدیویش ّاسد یک تبالس ثضسگ ؽذًذ .اص كشػ هشهض ػجْس کشدًذ.
ّالدیویش ثب دیذى پبدؽبٍ ثَ تولیذ اص چبسلی تؼظین کشد.
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ّالدیویش ثب دیذى پبدؽبٍ دسیبكت کَ اّ یک هشدٍ ثیؼ ًیغت کَ دعتبى ّ یکی اص پبُبیؼ ثَ
اعکلت تجذیل ؽذٍ ثْدًذ .چبسلی ًضدیک تش سكت ّ گلت :پبدؽبٍ ثی اػتجبس؟ ایي ؽوب ّ ایي
ُن ُوبى کغی کَ هٌتظشػ ثْدین!
ّ عپظ ثب دّ دعتبًؼ ثَ ّالدیویش اؽبسٍ کشد .پبدؽبٍ ثی اػتجبس اص خبیؼ ثشخْاعت ّ ثَ
ّالدیویش ًضدیک ؽذ ثب لزت اّ سا ثش اًذاص کشد ّ گلت :پظ ثبالخشٍ هْكن ؽذی چبسلی
چبسلی لجخٌذ صد ّ گلت :چبسلی کْئیي ُویؾَ هْكن!
پبدؽبٍ ثی اػتجبس دعتبى ّالدیویش سا گشكت ّ خطبة ثَ چبسلی گلتٌُْ :ص خْى تْی
ثذًؼ خشیبى داسٍ چبسلی ...دسعت هثل تْ!
چبسلی ثَ عشػت خلْ سكت ّ ّالدیویش سا اص پبدؽبٍ خذا کشد ّ گلت :اٍّ ثلٌَُْ ...ص خْى
تْی سگ ُبػ خشیبى داسٍ ّلی ایي ثشای هذت کْتبُی خْاُذ ثْد.
پبدؽبٍ ثی اػتجبس کَ اًگبس خیبلؼ اص ایي ثبثت سازت ؽذٍ ثْد ثَ عوت تختؼ سكت ّ
ًؾغت .سّ ثَ چبسلی گلتً :جبیذ ُوغشم هلکَ عشش پْػ ّ پشًغظ ایضاثال اص ّخْد ایي
پغش ثبخجش ثؾي
 :ثلَ هتْخَ ُغتن هشثبىّ .الدیویش دس اختیبس هب خْاُذ ثْد. :اص ثشادست چَ خجش آهبی کْئیي؟چبسلی اثشُّبیؼ سا ثبال اًذاخت ّ ثب تؼدت گلت :ثشادسم؟
 :ثلَ ثشادست خک کْئیي! :آُبى پظ هٌظْس ؽوب اص ثشادس خک کْئیي ثْد! :هیخْای ثگی اًّْ ثشادس خْدت ًویذًّی؟ّ :اهؼیتؼ ایٌَ کَ اّى خیلی ّهتَ کَ دیگَ ثشادس هي ًیغت. :اص صهبًی کَ ثَ هلکَ عشش پْػ خذهت کشد؟چبسلی کوی كکش کشد ّ گلت :ؽبیذ یکن هجل تش اص اّى هشثبى
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 :اص صهبًی کَ هتْخَ ؽذی کَ ثشادست یک خْى آؽبهَ؟چبسلی ثَ چؾوبى ّزؾت صدٍ ی ّالدیویش ًگبٍ کشد ّ عپظ سّ ثَ پبدؽبٍ ثی اػتجبس گلت:
آ ...ؽبیذ یکن هجل تش اص اّى هشثبى!
پبدؽبٍ ثی اػتجبس ػقجی كشیبد صد :پظ اص کی؟؟ خک کْئیي سّ ثشام پیذا کي چبسلی هي
ثِؼ ًیبص داسم .اّى ًجبیذ اص هلکَ ی عشش پْػ اطبػت کٌَ.
 :هي ّاهؼب اص اّى هشدک کبهال دیْاًَ ثی اطالػن ...زتوب االى یَ خبیی دس طجوَ صیشیيهؾـْل هکیذى خْى دسّى سگ ُبی یَ تبصٍ دس گزؽتَ اعت.
پبدؽبٍ ًلظ ػویوی کؾیذ ّ ّالدیویش هتؼدت ثْد اص ایٌکَ یک هشدٍ چگًَْ هیتْاًذ ًلظ
ثکؾذ! پبدؽبٍ دعتؼ سا عتْى عشػ هشاس داد ّ ثی آًکَ ثَ چبسلی ًگبٍ کٌذ آسام گلت :ثَ
ُوشاٍ ّالدیویش اص ایٌدب ثشّ ًویخْام کغی هتْخَ زضْس ؽوب ثؾَ.
چبسلی تؼظین ثغیبس کْتبُی کشد ّ ثَ ُوشاٍ ّالدیویش اص آى تبالس خبسج ؽذ .ثَ هسْطَ
هقش کَ سكتٌذ ُویي کَ هیخْاعتٌذ ّاسد کبلغکَ ؽًْذ فذای دختشی ثَ گْؽؾبى سعیذ:
چ چ چ چبسلی؟؟
چبسلی عشػ سا ثَ طشف فذا چشخبًذ ّ ثب دیذى پشًغظ ایضاثال اخن ُبیؼ دس ُن سكت ّ
ثَ ّالدیویش گلت :تْ عْاس ؽْ ًویخْام تْ سّ ثجیٌَ.
ّالدیویش ثَ دسّى کبلغکَ سكت ّ عپظ چبسلی چٌذ هذم ثَ ایضاثال ًضدیک ؽذ .ایضاثال ًیض
ثَ عشػت ثَ طشكؼ آهذ .ایضاثال دختشی ثْد ثب هُْبی ثغیبس طالیی ،اثشُّبی یخی،
چؾوبى ثغیبس سّؽي خبکغتشی ّ گْػ ُبیی کَ ثبالیؾبى ًْک تیض ثْدًذ! اگش گْػ
ُبیؼ سا ًبدیذٍ ثگیشین دختش ثغیبس صیجبیی ثْد اهب فْستؼ ثَ ؽذت ثی سّذ.
ایضاثال دسزبلی کَ یک خشگْػ دس آؿْػ داؽت ثَ عوت چبسلی هی دّیذ اهب ُویي کَ
ًضدیک ؽذ چبسلی ػقبیؼ سا ثَ عوتؼ گشكت ّ گلت :اّى خشگْػ چٌذػ آّس سّ ثَ
هي ًضدیک ًکي ایضاثال!
ایضاثال خشگْػ سا هسکن ثَ خْدػ چغجبًذ ّ ثب ُوبى لکٌت صثبى گلت :تْ تْ تْ ٌُْصم
ثَ خشگْػ ُب زغبعیت داسی؟ ّ ّ ّ ّلی ایي عخٌگْ ًیغت کبسی ثب ثب ثب ثبُبت ًذاسٍ
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چبسلی دًذاى ُبیؼ سا ثِن كؾشد ّ ثذًؼ هخقْفب ثبصُّبیؼ سا تٌذ تٌذ خبساًذ ّ گلت:
صّد ثبػ اص ایٌدب دّسػ کي ...زیّْى لؼٌتی هغخشٍ ی خشكت لْط !...صّد ثبػ پشًغظ
هي داسّی ضذ زغبعیتن ُوشاُن ًیغت.
ایضاثال ٌُْص ُن خشگْػ سا دس آؿْػ داؽت ّ گلت :چ چ چ چبسلی ثب هي ایٌدْسی
سكتبس ى ى ى ًکي.
فذای خیؾ هبًٌذ صًی آهذ کَ گلت :دسعت ؽٌیذم؟ داسّی ضذ زغبعیتت ُوشاُت ًیغت
چبسلی کْئیي؟
چبسلی ثب ؽٌیذى فذای هلکَ عشش پْػ ثَ طشكؼ ثشگؾت ّ دیذ پیؾخذهت هلکَ کَ یک
خشگْػ ثضسگ اعت ّ دعتبًؼ سا ثَ پؾتؼ گشٍ دادٍ ثْد گلت :هٌن ُویٌْ ؽٌیذم هلکَ!
چبسلی ثب دیذى خشگْػ ،ثَ عشػت ثَ دسّى کبلغکَ دّیذ ّ دعتْس زشکت داد .خشگْػ
كْسا ثَ عوت کبلغکَ دّیذ ّ عشػ سا اص پٌدشٍ ثَ دسّى ثشد ّ گلت :عالم چبسلی!
چبسلی اص تشط خْدػ سا خوغ کشد ّ خیؾ خلیلی کؾیذ ّ ثب ػقبیؼ ثَ عش خشگْػ صد
ّ اّ سا اص کبلغکَ خذا کشد ّ گلت :زبلن اصت ثِن هیخْسٍ.
ّ عپظ كشیبد صدّ :یلیبم؟ ثب عشػت ثیؾتش.
ثذى چبسلی ثَ ؽذت ثَ خبسػ اكتبدٍ ثْد ثَ هذسی کَ ثش سّی کق کبلغکَ اكتبدٍ ثْد ّ تٌذ
تٌذ ثذًؼ سا هی خبساًذ .ثَ ؽذت ازغبط دیْاًگی هی کشدّ .الدیویش ًگشاى کٌبس چبسلی
ًؾغتَ ثْد ّ ًویذاًغت ثبیذ چکبس کٌذ تب آهبی کْئیي اص ایي ػزاة سُب ؽْد .چبسلی آًوذس
ثذًؼ سا هی خبساًذ کَ پْعتؼ کبهال هشهض ؽذٍ ثْد .اّ ثَ ؽذت ثَ خشگْػ ُب زغبعیت
داؽت ّ ّهتی آى ُب سا هی دیذ اگش ثَ عشػت داسّیؼ سا ًخْسد ُویي ثال عشػ هی آهذ.
کالُؼ اص عشػ اكتبدٍ ثْد ّ هُْبیؼ ثَ ؽذت پشیؾبى ؽذٍ ثْد .چبسلی خظ سیؼ ُبی
ثلٌذػ سا ثَ عشػت خبساًذ ّ كشیبد صدّ :یلیبم؟؟ داسی کذّم گْسی هیشی؟ عشیغ تش .هي
داسم هیویشم.
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خْػ ُبی هشهض توبم ثذًؼ سا گشكتٌذ ثَ طْسی کَ گْیی آثلَ گشكتَ ثْد .دعتبى ّالدیویش
سا دس دعتبًؼ گشكت ّ گلتً :ضاس ثویشم ّالدیویش ...هي ًویخْام ثَ یَ اعتخّْى تجذیل
ثؾن.
 :هي اصتْى هشاهجت هیکٌن آهبی کْئیي.کبلغکَ اص زشکت ایغتبدّ .الدیویش پیبدٍ ؽذ ّ ثَ هخبطت ًبهؼلْهی گلتّ :یلیبم؟ ثِن
کوک کي آهبی کْئیي سّ ثجشین تْی خًَْ.
اهب ُیچ خْاثی دسیبكت ًکشد .خولَ اػ سا ثبصُن تکشاس کشد اهب ثبص ُن خْاثی دسیبكت
ًکشدّ .الدیویش ػقجی پشدٍ سا کٌبس کؾیذ ّ ثب دیذى یک عْعک ثغیبس کْچک کَ اكغبس
ثَ دعت ثش سّی یک تؾکچَ ًؾغتَ ثْد خیؾ کؾیذ .عْعک کَ اػضبی فْستؼ کبهال
هؾخـ ثْدًذ ثب دیذى ّالدیویش لجخٌذی صد ّ ؽبخک ُبیؼ سا تکبى دادّ .الدیویش ثَ ُیچ
ّخَ چٌیي تقْسی اص ّیلیبم ًذاؽتٌُْ .ص ُن ثَ ّیلیبم خیشٍ ؽذٍ ثْد کَ فذای كشیبد
چبسلی سا ؽٌیذّ :الدیویش کدب سكتی؟؟
ّالدیویش ثَ عْی چبسلی دّیذ ّ ثبصّی چبسلی سا ثش سّی ؽبًَ ُبیؼ اًذاخت ّ عؼی
کشد اّ سا ثَ داخل خبًَ ثجشد .هسکن ثَ دس کْثیذ ّ داد صد :یَ ًلش دسّ ثبص کٌَ ...ؽٌیذیي
چی گلتن؟
ّ چْى اص کغی خْاثی دسیبكت ًؾذ چبسلی ثَ عختی عؼی کشد دعتؼ سا ثش سّی دس
ثگزاسد ّ صیش لت چیضی صهضهَ کشد ّ دس ثبص ؽذ عپظ گلت :هٌْ ثجش ثَ اتبم عشی
ّالدیویش ...ػدلَ کي.
ّ ثبصُن ثَ خبساًذى ثذًؼ اداهَ داد.
ّ :لی هي ًویذًن اّى اتبم کدبعت ...اّى سّص ّاهؼب ًلِویذم اص کذّم طشف سكتین.چبسلی ساٍ سا ًؾبى داد ّ ثَ دس اتبم عشی سعیذًذ .آهبی کْئیي دعتؼ سا ثش سّی دس
گزاؽت ّ گلت :چبسلی کْئیي هضخشف!
ّ عپظ دس ثبص ؽذ ّ ثَ دسّى اتبم سكتٌذّ .الدیویش چبسلی سا ثش سّی تخت عٌگی دسّى
اتبم ًؾبًذ .چبسلی ثش سّی تختَ عٌگ دساص کؾیذ ّ کبسػ سا اداهَ داد .زتی

طجوَ ی صیشیي66........................................................................................

هغوت ُبیی اص ثذًؼ ثَ دلیل ثشخْسد ّزؾیبًَ ًبخٌؼ ،پْعتؼ کٌذٍ ّ ثَ عختی صخن ؽذٍ
ثْد .كشیبد صد :صّد ثبػ ّالدیویش ثشام ثیبسػ.
 :چیْ ثبیذ ثیبسم آهبی کْئیي؟ :تْی اّى هلغَ عوت چپ ...اّى هسلْل هشهضّالدیویش ثَ عشػت ثَ عوت ُوبى هلغَ ای سكت کَ چبسلی ثَ اى اؽبسٍ هی کشد .اهب
ُشچَ ًگبٍ هی کشد هسلْل هشهض سًگی ًوی دیذ ثب دعت پبچگی گلت :کْ؟ کدبعت آهبی
کْئیي؟
 :اّى ثبالعت ػدلَ کي پغش هي داسم هی هیشم.ّالدیویش ثَ هلغَ ُبی ثبال ًگبٍ کشد ّ ثبالخشٍ هسلْل هشهض سًگ سا دیذ صیش لت گلت:
خذای هي هذم ًویشعَ.
كْسا ثَ عوت یک فٌذلی سكت ّ آى سا ثَ عْی هلغَ کؾیذ ّ اص آى ثبال سكت .سّی پٌدَ
ایغتبد ّ دعتؼ سا ثَ عْی هسلْل دساص کشد کَ ًبگِبى ًضدیک ثْد هسلْل دیگشی ثش
سّی صهیي ثیبكتذ ثب ؽٌیذى فذای چبسلی کَ هی گلت «هشاهت ثبػ پغش» اص عوْط
هسلْل خلْگیشی کشد.
ثبالخشٍ تْاًغت ثب هْكویت هسلْل هشهض سًگ سا ًضد چبسلی ثجشد .چبسلی كْسا آى سا اص
دعتبى ّالدیویش هبپیذ ّ اًذکی اص آى سا خْسد .ثَ هسض ایٌکَ اص داسّیؼ خْسد آسام
گشكت .ؽیؾَ سا ثَ دعت ّالدیویش داد ّ دساص کؾیذّ .الدیویش ثب ًگشاًی گلت :زبلتْى
خْثَ آهبی کْئیي؟
 :ثلَ ّالدیویش خیلی ثِتشم .هوٌْى کَ ثِن کوک کشدی. :هي ّاهؼب ًگشاى ؽذم .چشا ایي ثال عشتْى اّهذ؟ :ثَ خبطش اّى دّتب خشگْػ لؼٌتی ...هي افال اص خشگْػ ُب خْؽن ًویبدّ ...الدیویش؟ :-ثلَ آهبی کْئیي؟
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 :هیتًْن یَ عْال ثپشعن؟ :الجتَ. :تْ اص هي هتٌلشی؟ :چشا ثبیذ هتٌلش ثبؽن؟ :چْى هي تْ سّ اص دًیبی خْدت خذا کشدم.ّالدیویش عشػ سا پبییي اًذاخت ّ ؿوگیي گلت :دًیبی هي دًیبی خْثی ًجْد آهبی کْئیي.
آدهبی دًیبی هي خیلی ثی سزن ُغتي.
 ّ :آدهبی دًیبی هي؟ّ :اهؼب ًویذًّن. :صًذٍ ُب ُشخب کَ ثبؽي هذست طلجي .هي ،ثشادسم ،هلکَ عشش پْػ ّ پشًغظ ایضاثالآدهبی صًذٍ ای ُغتین کَ عبل ُبعت تْی دًیبی هشدگبى صًذگی هیکٌین .هیذًّی چشا؟
 :چشا؟ :ثَ خبطش ُوْى هذست! هب ثَ خبطش هذست اص دًیبی ّاهؼی خْدهْى خذا ؽذین ّ عبلُبعت کَ ثیي هشدٍ ُب صًذگی هی کٌین .زشؿ ثشای ثذعت آّسدى هذست هب سّ ثشای
ُویؾَ اص دًیبی خْدهْى خذا کشد .خبًن ّیلغْى صى صیجبیی ثْد اهب ّهتی ّاسد طجوَ
صیشیي ؽذ ّ اص اعشاسػ ثبخجش ؽذ ثَ خبطش هذست ثب یک هشدٍ کَ ادػب هی کشد اص ًغل
پبدؽبُبى اكغبًَ ای عشصهیي کبهلْت اعت اصدّاج کشد ّ االى خبًن ّیلغْى ُوْى هلکَ
ی عشش پْؽَ .صًی کَ ظبُشػ ثَ خبطش راتؼ تـییش کشد .پشًغظ ایضاثال تْعظ هلکَ ی
عشش پْػ ّاسد طجوَ ی صیشیي ؽذ .هلکَ اصم خْعت یَ هؼدْى ثغبصم کَ ثب اعتلبدٍ اص
اّى ثؾَ ثَ دًیبی صًذٍ ُب علش کشدّ .خْد اّى هؼدْى ضشّسی ثْد چْى ثذّى اّى
ُشکظ ّاسد طجوَ ی صیشیي ثؾَ دیگَ ُیچ ساٍ ثشگؾتی ثشاػ ّخْد ًذاسٍ پظ ؽبًظ
ثضسگیَ اگَ اّى هؼدْى سّ دس اختیبس داؽتَ ثبؽی .هلکَ ی عشش پْػ اص هؼدْى خْسد
ّ ثَ دًیبی صًذٍ ُب علش کشد ّ ثَ ُوشاٍ یک دختش ًغجتب صیجب کَ لکٌت صثبى داؽت
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ثشگؾت .اّى دختش ُویي پشًغظ ایضاثال اعت .هیخْای ثذًّی چشا پشًغظ ایضاثال ثَ
دًیبی هشدٍ ُب اّهذ؟
 :ثلَ هیخْام ثذًّن. :چْى پذسػ کَ تٌِب كشد صًذگیؼ ثْد سّ اص دعت دادٍ ثْد ..پذسػ یؼٌی ُویي پبدؽبٍثی اػتجبس کَ اهشّص ثَ هالهبتؼ سكتین.
 :یؼٌی پشًغظ ایضاثال دختش هلکَ ی عشش پْػ ًیغت؟ً ًَ :یغت. :ثشادستْى چی ؽذ؟چبسلی ثَ عوق چؾن دّخت ّ گلت :اٍّ خذای هي! خک کْئیي ثشادسم! اّى ثَ یَ خْى
آؽبم تجذیل ؽذ.
ّالدیویش اثشُّبیؼ سا ثبال اًذاخت ّ گلت :پظ ّاهؼیت داسٍ؟
 :ثلَ ُوًْطْس کَ پبدؽبٍ ثی اػتجبس گلت. :چی ؽذ کَ ایي اتلبم اكتبد؟ :هلکَ ی عشش پْػ! کبس اّى ثْد .یَ ًلش تبصٍ ّاسد طجوَ ی صیشیي ؽذٍ ثْد ٌُْص خْىدس توبم ثٌذػ دس خشیبى ثْد .هلکَ خک سّ ّاداس کشد کَ توبم خْى اّى تبصٍ ّاسد سّ
ثخْسٍ ّ ثؼذ ثشادسم ثشای ایٌکَ ّكبداسیؼ سّ ثَ هلکَ ثبثت کٌَ ایي کبسّ کشد .اص اّى
سّص ثَ ثؼذ طؼن خْى ثَ هضام خک خْػ اّهذ ّ ؽشّع ثَ خْسدى خْى کشد .زبال هي ّ
ثشادسم تجذیل ثَ دّتب دؽوي ؽذین.
 :اّى چشا ایي کبسّ ثب ثشادستْى کشد؟ :خک تؾٌَ ی هذست ثْد .دس طجوَ ی صیشیي ُیچکظ هذستوٌذ تش اص هلکَ ی عشش پْػًیغت .اّى یَ خبدّگشٍ ّ ُش ثالیی کَ ثخْاد عش دیگشاى هیبسٍ .هلکَ ی عشش پْػ ثَ
خک ّػذٍ دادٍ دادٍ ثْد کَ ثِؼ هذست هیذٍ ثَ ؽشطی کَ اعشاس ؽیویبیی هي سّ ثشاػ
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كبػ کٌَ .خک كکش کشد اگَ طشف اّى ثبؽَ ثَ ُشچی کَ دلؼ ثخْاد هی سعَ ثَ خبطش
ُویي هجْل کشد .هلکَ ُن اصػ خْاعت ثشای اثجبت ّكبداسیؼ خْى ثخْسٍ چْى خک ثَ
ؽذت اص خْى هی تشعیذ اهب هجْل کشد ّ خْى خْسد ّ اص اّى سّص تجذیل ثَ یَ خْى آؽبم
ؽذ .ثشای ُویي هي ًجبیذ ثضاسم کغی ثلِوَ کَ تْ تْی ثذًت خْى دس خشیبًَ.
 :ؽوب خْدتْى چی؟ :اًّب دیگَ ًویتًْي ثَ هي آعیت ثشعًْي چْى هؼتوذ ُغتي کَ خْى هي یَ خْى کٌَِاعت ّ دیگَ هبثل ًْؽیذى ًیغت .اهب تْ تبصٍ ّاسد طجوَ ی صیشیي ؽذی .خْى تْ تبصٍ اعت
ّ دس ًظش خک لزیز تشٍُ .شکظ کَ ثَ طجوَ ی صیشیي هیبد خک خًْؼ سّ هیخْسٍ .هي
اصت هسبكظت هیکٌن ّالدیویشً .ویضاسم خک تْسّ زظ کٌَ.
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ثْی خْػ خْى
ثَ هُْبیؼ چٌگ هیضد ّ پؾت عش ُن هی گلت :اٍّ خذای هي ًویتًْن ثبّس کٌن...
اص پلَ ُب ثبال سكت ّ خْد سا ثَ اتبم ؽخقی هلکَ ی عشش پْػ سعبًذ .دّ هْسثبؿَ
کْچک ثش عش دّ پبیؾبى ًیضٍ ثَ دعت ایغتبدٍ ثْدًذّ .هتی دیذًذ کَ یک ًلش ًضدیک
هیؾْد ًیضٍ ُبی کْچکؾبى سا ثَ زبلت ضشة دس هشاس دادًذ ّ خلْی ساُؼ سا گشكتٌذ ّ
ُوضهبى گلتٌذ :فجش کي.
هشد ثش عشخبیؼ ایغتبد هْسثبؿَ ُب تب صاًْاًؼ هی سعیذًذ .هشد دعت ُبیؼ سا دس ُْا
تکبى داد ّ گلت :ثضاسیذ ثشم تْ خیلی هِوَ.
یکی اص هْسثبؿَ ُب ثَ دیگشی ًگبٍ کشد ّ گلتُ :ی ایي یکی هْسثبؿَ كکش کٌن ایي خک
کْئیي ازون ثشادس چبسلی کْئیي دیْاًَ ثبؽَ.
 :آسٍ اّى یکی هْسثبؿَ زن ثب تْئَ خیلی ؽجیَ خک کْئیٌَ.دس ثَ عشػت سّ ثَ ثیشّى ثبص ؽذ ّ هْسثبؿَ ُب ثیي دس ّ دیْاس لَ ؽذًذ .ایي هلکَ ی
عشش پْػ ثْد ُوبى صًی کَ خک سا ثَ یک خْى آؽبم تجذیل کشدٍ ثْد .هلکَ ی عشش
پْػ كشیبد صد :ای هْسثبؿَ ُبی ًبداى! ثَ خبطش ایٌَ کَ اّى خْد خک کْئیي ازووَ!
هلکَ ی عشش پْػ ُوبًطْس کَ اص اعوؼ پیذاعت صًی ثْد کَ ُویؾَ ؽٌل هشهض هی
پْؽیذ .هُْبیؼ ًغجتب کْتبٍ ثْد ّ کبهال عیبٍ ُوبًٌذ پش ُبی یک کالؽ .ثب ػقبی
خبدّییؼ ثَ داخل اؽبسٍ کشد ّ گلت :خک؟
خک هثل دیْاًَ ُب ثَ دسّى اتبم پشیذ ّ ثَ هُْبیؼ چٌگ هیضد .هلکَ ی عشش پْػ
اثشُّبیؼ سا ثبال اًذاخت ّ ثب تؼدت ثَ دیْاًگی ُبی خک ًگبٍ هیکشد .ثش سّی فٌذلی
اػ ًؾغت ّ گلت :چی تْ سّ ثَ ایٌدب کؾیذٍ خک؟؟
خک ثش سّی صهیي اكتبد ّ هبًٌذ یک عگ ثْ هی کؾیذ ّ پؾت عش ُن تکشاس هی کشد:
ثْی خْى ...ثْی خْى هیبد!

آصادٍ دسیکًْذی69........................................................................................

هلکَ ی عشش پْػ دًذاى ُبیؼ سا ثِن كؾبس داد ّ گلت :دیْاًَ ی ازون!
ثَ عشػت اص خبیؼ ثلٌذ ؽذ ّ گلت :تْ تٌِب خْى آؽبهی ُغتی کَ دیْاًَ ای! ای کبػ ثَ
خبی تْ چبسلی سّ داؽتن.
خک ًب اهیذاًَ اص خبیؼ ثشخْاعت ّ گلت :هي ...هي دیًَّْ ًیغتن ...كوظ ...كوظ ثْی
خْى هیبد اص هقش ثْی خْى هیبد.
هلکَ ثب ثیخیبلی گلت :ثَ خبطش ایٌکَ اهشّص چبسلی کْئیي ایٌدب ثْد.
خک ػقجی كشیبد صد :ایي ثْی خْى چبسلی ًیغت .ایي ثْی یَ خْى تبصٍ اعت .یَ خْى
تبصٍ.
هلکَ ی عشش پْػ ًضدیک ؽذ ّ گلت :یَ خْى تبصٍ؟ دهیوب اص کدبی هقش؟؟
خک کوی دیگش ثْ کؾیذ ّ گلت :اص ایٌدب دّس ؽذٍ.
هلکَ ػقبیؼ سا هسکن ثَ صهیي کْثیذ ّ گلت :ای ازون! چبسلی کْئیي ثبالخشٍ اّى پغشٍ
سّ پیذا کشدٍ ...ثبّسم ًویؾَ
خک زشكی ًضد ّ كوظ ثَ اطشاكؼ ًگبٍ هی کشدً .وی داًغتّ ...اهؼب ًویذّاًغت ایي ثْی
خْى هبل چَ کغی اعت كوظ هطوئي ثْد کَ ثْی یک خْى تبصٍ سا زظ هیکٌذ.
هلکَ ثش سّی تختؼ ًؾغت ّ اص اػوبم ّخْدػ كشیبد کؾیذ :ایضاثال؟
ٌُْص چٌذ لسظَ ُن طْل ًکؾیذٍ ثْد کَ دس ثبص ؽذ ّ پشًغظ ایضاثال ّاسد ؽذ ّ گلت :ة
ة ة ثلَ هلکَ ی ط ط ط عشش پْػ
هلکَ ی ثذ رات اص خبیؼ ثشخْاعت ّ ثَ ایضاثال ًضدیک ؽذ ّ گلتُ :ویي االى ثشّ خًَْ
ی اّى ؽیویذاى دیْاًَ ّ تسوین کي ثجیٌن ّالدیویش اكغبًَ ای سّ پیذا کشدٍ یب ًَ.
خک اص سّی صهیي ثشخْاعت ّ گلت :هلکَ ی عشش پْػ! ایي کبس سّ ثَ هي ثغپبسیذ.
عپظ دّ ثبس پؾت عش ُن ثْ کؾیذ ّ گلت :هي هیتًْن زغؼ کٌن!
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هلکَ ػقبیؼ سا ثش گلْی خک كؾبس داد ّ اّ سا ثَ طشف دیْاس کؾبًیذ آًوذس گلْیؼ سا
ثب ػقب كؾبس داد کَ خک ثَ ؽذت ازغبط خلگی هی کشد .هلکَ ثَ چؾوبى خک ًگبٍ کشد
ّ گلتّ :الدیویش سّ ثشام پیذا کي خک! اّى هسلْل ثبیذ ثشای هي عبختَ ثؾَ ًَ ثشای
چبسلی ..كِویذی چی گلتن؟؟
خک ثَ عختی گلت :ثلَ ثلَ کبهال.
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صثشا ُب
آهبی چبسلی کْئیي کَ زبلؼ کبهال خْة ؽذٍ ثْد اص خبیؼ ثشخْاعت ّ هوبثل آیٌَ ایغتبد.
داسّ آى هذس هْی ثْد کَ ُیچ آثبسی اص آى صخن ُب کَ ثش اثش خبسػ ثَ ّخْد آهذٍ ثْدى
ثبهی ًگزاؽتَ ثْد.چبسلی عجیل ُبیؼ سا تبة داد ّ ثَ تقْیشػ دس آیٌَ خیشٍ ؽذ .ثی آًکَ
ثَ ّالدیویش ًگبٍ کٌذ خطبة ثَ اّ گلت :ثَ ًظشت ثذّى عجیل چَ ؽکلی هیؾن؟
ّالدیویش خْاثی ًذاؽت اهب چبسلی ُوچٌبى هٌتظش ثْد ّ چْى خْاثی دسیبكت ًکشد ثَ
عْی ّالدیویش ثشگؾت ّ ثب لجخٌذ گلت :خت ّالدیویش! ثلٌذ ؽْ پغش.
ّ عپظ ثَ عوت دس سكت ّ سّ ثَ ّالدیویش گلت :ثَ عْی اتبم ؽوبسٍ عَ اتبم عشی! ثبیذ
تْ سّ ثب یَ هْخْدات ًبصًیي آؽٌب کٌن.
ّ لجخٌذػ پِي تش ؽذّ .الدیویش اص خبیؼ ثشخْاعت ّ ثیشّى سكت ّ چبسلی پؾت عشػ
اص اتبم خبسج ؽذ عپظ خْد سا خلْتش کؾیذ ّ ساٍ سا ثَ ّالدیویش ًؾبى دادّ .الدیویش اتبم
عشی ؽوبسٍ دّ سا دیذٍ ثْد اهب اتبم ؽوبسٍ عَ سا ایي اّلیي ثبس اعت کَ هشاس ثْد ثجیٌذ.
ًویتْاًغت زذط ثضًذ چدْس خبیی اعت .آیب هبًٌذ اتبم عشی ؽوبسٍ دّ پش اص هسلْل ُبی
هختلق سًگبسًگ اعت؟
پظ اص گزؽتي اص ساٍ پلَ ُبی ثبسک ّ پی دس پی ثَ یک دس ًغجتب ثضسگ سعیذًذ .چبسلی
دعتؼ سا ثش سّی دس گزاؽت ّ گلت :چبسلی کْئیي ازون تشیي آدم سّی صهیي!
ّ عپظ دس ثبص ؽذّ .الدیویش اص سهض ُبیی کَ چبسلی ثش سّی دس ُب گزاؽتَ ثْد عخت
هتؼدت ثْد اهب خْدػ ُن ًویذاًغت چشا دلیلؼ سا اص چبسلی ًوی پشعذّ .اسد اتبم کَ
ؽذًذ ّالدیویش ثب دیذى آًدب ؽگلت صدٍ ؽذ.
اتبم ؽوبسٍ عَ پش ًْس تشیي ّ پش عش ّ فذا تشیي خبیی ثْد کَ ّالدیویش دس ػوش خْد
دیذٍ ثْد.طجوَ صیشیي خبیی ثْد کَ دس آى سّص ّ ؽت هؼٌب ًذاؽت ّ دس ُوَ فْست ُْا
اثشی ثْد ّ خْسؽیذی کَ دیذٍ ًویؾذ دس زبل ؿشّة ثْد.اتبم خذیذ ّاهؼب پش ًْس ّ ثضسگ
ثْد .چیضی کَ تْخَ ّالدیویش سا ثَ خْد خلت هی کشد دعتگبٍ ُبی ػدیت ّ ؿشیت ّ
کبسگشاى ػدیت ثْدًذ .دعتگبٍ ُبیی کَ تکبى هی خْسدًذ ّ هسلْل ُب سا خب ثَ
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خب هی کشدًذ ّ کبسگشاًی کَ ُوَ یک ؽکل ثْدًذ ّ تب کوش ّالدیویش هی سعیذًذ ّ
ظبُشی ثغیبس ػدیت داؽتٌذ .پْعت صسد سًگ ،هُْبی كش عجض سّؽي ،عَ چؾن هشثغ
ؽکل ،گْػ ُبی هغتطیلی ّ الجتَ دُبى ًذاؽتٌذ .دعت ساعتؾبى ثغیبس دساص ّ یک
دعتؾبى کبهال اًذاصٍ ثْدُ .وگی یک ًْع لجبط پْؽیذٍ ثْدًذ .یک لجبط عش تب پبیی ساٍ
ساٍ ،علیذ ّ عیبٍ .تؼذادؽبى ُن ثغیبس صیبد ثْد .ثشخی ثب ػدلَ زشکت هی کشدًذ ّ ثشخی
دیگش خیلی آسام ّ فجْس.
ُیچکذاهؾبى ثَ ّالدیویش ّ چبسلی تْخَ ًویکشدًذ ّ ُوَ عشؽبى دس کبس خْدؽبى
ثْدّ.الدیویش ثب تؼدت ثَ چبسلی کَ دس کوبل آساهؼ لجخٌذ هی صد ًگبٍ کشد.چبسلی ًگبٍ
گلت:صثشا ُب.
پشعؼ ثبس ّالدیویش سا كِویذ ّ
ِ
ّ آسام خٌذیذُ :بُ...ب
:صثشا؟چبسلی خن ؽذ ّ دعتبًؼ سا ثش سّی ؽبًَ ی ّالدیویش گزاؽت ّ ثب ػقبیؼ ثَ صثشا ُب
اؽبسٍ داد ّ گلت :ثلَ ّالدیویش ثَ ایي هْخْدات دّعت داؽتٌی ثَ خبطش ًْع لجبعؾْى
هیگي صثشا .ثِؾْى ًگبٍ کي .عَ چؾن! چْى ثبیذ خیلی ثَ کبسؽْى دهت کٌي! یک دعت
ثضسگتش چْى ثبیذ دعتؾْى ثَ توبم هلغَ ُب ثشعَ! دُبى ًذاسى چْى دس طْل کبسؽْى
ًجبیذ زشف ثضًيُّّْ .م! ثِتشیي کبسگشاًی ُغتي کَ تب زبال داؽتن .ثَ ایي هْعیوی صیجب ّ
آساهجخؼ گْػ کي!
ّالدیویش ُیچ فذایی ًوی ؽٌیذ خض فذای گْػ خشاػ دعتگبٍ ُبی ػدیت!
ّالدیویش گلت :کذّم هْعیوی؟ ایي كوظ یَ فذای گْػ خشاؽَ!
آهبی کْئیي اًگؾت اؽبسٍ اػ سا ثبال آّسد ّ گلت :اگَ ػبؽن کبست ثبؽی؛ فذایی کَ
هشثْط ثَ کبستَ هوکٌَ دس ًظش دیگشاى گْػ خشاػ ثبؽَ ّلی ثشای تْ آساهجخؼ تشیي
فذای دًیبعت.
لجخٌذی صد ّ اداهَ دادُ :ب ....زبال ثَ صثشا ُب ًگبٍ کي ..ثجیي چوذس ثبهضٍ اى!
ّالدیویش ثب فذای ثلٌذ گلت :عالم
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ثَ هسض ایٌکَ ّالدیویش عالم کشد ًبگِبى ُوَ خب سا عکْت كشا گشكت .توبم دعتگبٍ ُب
اص کبس اكتبدًذ ّ توبم صثشا ُب ثش عشخبیؾبى ایغتبدًذ ّ ثب تؼدت ثَ ّالدیویش ًگشیغتٌذ
گْیی تبصٍ هتْخَ چبسلی ّ ّالدیویش ؽذٍ ثْدًذ.
چبسلی ّ ّالدیویش ًیض ثی زشکت ثَ صثشا ُب چؾن دّختٌذ .چبسلی آسام گلتً:جبیذ ایي کبسّ
هیکشدی!
 :هتبعلن آهبی کْئیي.چبسلی كشیبد صد :ثَ کبستْى ثشعیذ.
عپظ صثشا ُب كْسا هؾـْل ؽذًذ ّ .ثبص ُن تؼذادی اص آًِب ثب عشػت ّ تؼذادی دیگش دس
آساهؼ ثَ کبسؽبى سعیذًذ ّ .ثبص ُن فذای گْػ خشاػ ّ ثلٌذ دعتگبٍ ُب دس كضبی اتبم
پیچیذ.چبسلی ًلظ ػویوی کؾیذ ّ گلت :دیگَ ُیچْهت ایي کبسّ ًکي ّالدیویش اًّب ػبدت
ًذاسى کغی ثِؾْى عالم کٌَ.
 :هتْخَ ؽذم آهبی کْئیيچبسلی ثَ ُوشاٍ ّالدیویش دسّى اتبم ثضسگ هذم صدًذ .چبسلی گلت :ایٌدب اتبهیَ کَ هسلْل
ُبی ثب اسصػ ؽیویبیی عبختَ هیؾي.
 :یؼٌی صثشاُب ؽیویذاى ُغتي؟ّ ًَ :الدیویش .اًّب كوظ اص دعتْس عبخت هي اطبػت هیکٌي ّ اّى چیضی سّ هی عبصىکَ هي هیخْام ...ثب اّى سّػ کَ هي کؾق کشدم.
 :ؽوب ثبیذ ؽیویذاى ثضسگی ثبؽیي.چبسلی لجخٌذ صد ّ گلت ًَ :ثَ اًذاصٍ تْ پغش!
ّالدیویش ثب تؼدت گلت :هي؟
 :ثلَ ّالدیویش! دس ًظش دًیبی هشدگبى کیویبگش ثضسگ طجوَ ی صیشیي اّى ؽخقی اعتکَ ثتًَْ ساص هسلْل اعشاس آهیض سّ کؾق کٌَ.
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 :اّى چَ هسلْلیَ؟چبسلی ثش عش خبیؼ ایغتبد ّ گلت :هسلْلی کَ ثب اعتلبدٍ اص اّى هذست ّاهؼی اص آى طجوَ
ی صیشیي هیؾَ .ثَ خبطش ُویي هلکَ ی عشش پْػ دس خغتدْی تْئَ .چْى دس کتبة
اعشاس آهیض طجوَ ی صیشیي ًْؽتَ ؽذٍ کَ كوظ تْ هیتًْی ساص اّى هسلْل سّ کؾق کٌی...
هلکَ ی عشش پْػ ُن ثَ خبطش ُویي هیخْاد تْ سّ ثَ دعت ثیبسٍ .چْى اگَ تْ سّ داؽتَ
ثبؽَ ّ تْ اّى هسلْل سّ ثشاػ ثغبصی اّى هذستوٌذتشیي ؽخـ دس دًیب هیؾَ.
ّالدیویش ثَ چؾوبى چبسلی خیشٍ هبًذ ّ گلتّ :لی هي چطْس هیتًْن یَ هسلْل ؽیویبیی
ثغبصم هي ُیچی اص ؽیوی ًویذًّن .افال ًویذًّن اّى هسلْل چدْسی ثبػث هذست هیؾَ
چبسلی خْاعت چیضی ثگْیذ کَ فذای خبًن گشیي دس كضبی اتبم پیچیذ :آهبی کْئیي؟؟
ثشادستْى خک کْئیي ثَ دیذًتْى اّهذٍ.
چبسلی اثشُّبیؼ سا ثبال اًذاخت ّ گلت :خذای هي اّى ایٌدب چیکبس هیکٌَّ .الدیویش؟
 :ثلَ آهبی کْئیي؟ :كْسا ثشّ...زشكؼ سا هطغ کشد .چبسلی ثَ ؽذت ثَ ّزؾت اكتبدٍ ثْد صیشا کَ خْة هیذاًغت خک
ثشای چَ ثَ ایٌدب اهذٍ ثْد .دعت ّالدیویش سا هسکن گشكت ّ اص اتبم خبسج ؽذ .عٌگ
کٌبس اتبم سا خب ثَ خب کشد ّ یک لْلَ سا ثیشّى کؾیذ ّ گلت :آهبی ًخْد ُش آػ ػضیض!
لطلب كْسا ثَ ایٌدب ثیبیذ ّ اص دّعت هي هسبكظت کٌیذ .ؽٌیذیي چی گلتن؟
چٌذ ثبًیَ طْل ًکؾیذ کَ یک اعکلت ثلٌذ هذ اص یکی اص ساٍ پلَ ُب پبییي آهذ .چبسلی ثب
دیذًؼ ّالدیویش سا ثَ عْی ُل داد ّ گلت :تب خبیی کَ هوکٌَ اًّْ اص ایٌدب دّس کي
ًویخْام خک ثْی خًْؼ سّ ازغبط کٌَ.
 :زتوب آهبی کْئیيّالدیویش ثَ ُوشاٍ آهبی ًخْد ُش آػ آًدب سا تشک کشد ّ چبسلی تٌِب هبًذ.
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ساص طجوَ ی صیشیي

چبسلی لجبعؼ سا هشتت کشد ّ ثب هذم ُبی تٌذ ثَ عوت اتبم ؿزا خْسی اػ سكت .خک
کْئیي دس اًتِبی هیض ًؾغتَ ثْد ّ اًتظبس چبسلی سا هی کؾیذ .چبسلی ثذّى ُیچ زشكی
هوبثلؼ ًؾغت کَ خک ثب توغخش گلت :هٌْ ثجخؼ کَ دس ّهت ؽبم ثی دػْت هضازوت
ؽذم ثشادس ػضیض!
چبسلی دس کوبل آساهؼ دعتوبلؼ سا ثش سّی یوَ اػ تٌظین کشد ّ گلت :یَ ضشة الوثل
اًگلیغی ُغت کَ هیگَ فجسبًَ سا تٌِب ثخْس...
ّ خک چبسلی سا ُوشاُی کشدً ... :بُبس سا ثب دّعتت ّ ؽبم سا ثَ دؽوٌت ثذٍ!
ّ ُش دّ ثَ سّی ُن لجخٌذ صدًذ .چبسلی یک ثؾکي صد ّ عیت هشهضػ دس دعتبًؼ ظبُش
ؽذ .آى سا دس ُْا چشخبًذ ّ ثبسی دیگش دس دعت گشكت ّ سّ ثَ ثشادسػ گلت :عیت هی
خْسی؟
خک ثَ عیت خْػ سًگی کَ دس دعت چبسلی ثْد چؾن دّخت ّ گلت :هي اّهذم چٌذ
سّص پیؾت ثوًْن.
چبسلی لْلَ ی کٌبس هیض سا ثیشّى کؾیذ ّ ػقجی كشیبد صد :خبًن گشیي؟؟ پظ ایي ؽبم چی
ؽذ؟؟
خک کبهال هتْخَ ػقجبًیت چبسلی ؽذ اهب ثَ سّی خْد ًیبّسد ّ ُیدبى صدٍ دعتبًؼ سا
ثِن کْكت ّ گلت :چٌذ سّص هیتًْن پیؾت ثوًْن؟
چبسلی آسام ّ ؽوشدٍ گلت :یَ ضشة الوثل ایشاًی ُغت کَ هیگَ هِوبى سّص اّل صس
ثبؽذ ...سّص دّم ًوشٍ ...سّص عْم آُي ...سّص چِبسم علبل ّ سّص پٌدن...
لیْاى چْثی اػ سا دس دعتؼ كؾشد ّ ثب هذست خبدّییؼ آى سا ثَ پْدس تجذیل کشد ّ سّی
صهیي سیخت .دًذاى ُبیؼ سا ثب زشؿ ثش سّی ُن كؾشد ّ اداهَ داد :خبکغتشی کَ دس
کْچَ هی سیضًذ!...
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جک با وحشت به دست مشت شده ی چارلی چشم دوخت که هنوز مقداری از پودر آن
چوب در میان دستانش بود .چارلی باری دیگر فریاد کشید :خانم گرین؟؟ پس این شام
چی شد؟؟؟
در باز شد و باز همان حشرات ؼول پیکر ؼذا ها را آوردند و البته بازهم همان ؼذاهای
عجیب و ؼریب .ظرؾ ها را که روی میز چیدند فورا آنجا را ترک کردند .چارلی به
ؼذاها نگاه کرد و گفت :نمیدونم چرا هنوز آقای دست و پا چلفتی پیداش نشده.
جک خندید و گفت :حتما یه جایی از همین عمارت بزرگ برادر کوچکم داره اعضای
بدنش رو که روی زمین افتاده جمع میکنه و به خودش وصل میکنه ...حقا که نام درستی
براش انتخاب کردی.
در همین زمان آقای دست و پا چلفتی درحالی که باز هم استخوان پایش را در دست
داشت از پله ها پایین آمد و وارد اتاق بزرگ ؼذا خوری چارلی شد .کاله سیلندرش را به
نشانه ی احترام از روی سرش برداشت و گفت :عصر بخیر چارلی!
و با دیدن جک بر سرجایش خشک شد .جک با دیدنش لبخند دندان نمایی زد و گفت:
عصر بخیر آقای دست و پا چلفتی! میبینم که هنوز هم با استخوون پاتون مشکل دارین!
آقای دست و پا چلفتی سعی کرد خودش را خونسرد نشان دهد .به طرؾ صندلی
مخصوصش که کنار چارلی بود رفت و در کمال آرامش گفت :نه به اندازه ی قبل!
چارلی در تمام این مدت سکوت کرده بود .جک سعی کرد خود را ذوق زده نشان بدهد.
با خنده گفت :اوه چه عالی !...احتماال دارو های برادرم داره روی تو اثر میکنه ولی من
اصال متوجه نمیشم تو چطور از اون دارو های مسخره استفاده میکنی! آخه تو هرچی
میخوری روی زمین میریزه و خوراک مورچه های طبقه ی زیرین میشه.
و بعد شروع به خندیدن کرد .آقای دست و پا چلفتی دستانش را مشت کرده و به گوشه
ای خیره شده بود و هیچ تکانی نمیخورد .حرؾ های جک حسابی به او برخورده بود.
چارلی که به شدت از آمدن جک عصبی بود این بار هم عصبانیتش را بر سر خانم گرین
خالی کرد .لوله را بیرون کشید و فریاد زد :خانم گرین؟؟ هزار بار گفتم بال این مگس ها
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رو بکن من نمیتونم اونا رو هضم کنم ...من عادت ندارم یه حرؾ رو چندین بار تکرار
کنم!! شنیدی چی گفتم؟؟
جک از شدت عصبانیت چارلی تعجب کرد و زیر لب گفت :اوه خدای من!...
سپس مانند کسی که به تازگی یاد چیزی افتاده باشد ذوق زده گفت :آها ...گفتم دارو یاد یه
بیماری افتادم ...هیچ میدونستید توی پاریس چه اتفاقی افتاده آقایون؟
چارلی بی آنکه کمترین توجهی به جک کند مشؽول خوردن ؼذایش بود .نگاهی به آقای
دست و پا چلفتی که هنوز هم به یک نقطه نامعلوم خیره شده بود ،انداخت و گفت :مشاور
خوبم دوست عزیز! لطفا شام رو میل کن.
اما آقای دست و پا چلفتی کوچکترین عکس العملی هم نشان نداد و همچنان بی حرکت
مانده بود .جک به او خیره ماند و جدی گفت :خدای من !...فکر کنم برای دومین بار
مرد!
آقای دست و پا چلفتی تکانی خورد و بی آنکه چیزی بگوید مشؽول صرؾ ؼذایش شد.
برای چند ثانیه طوالنی سکوت برقرار شد و در آخر این جک کوئین بود که سکوت را
شکست .هیجان زده گفت :داشت یادم می رفت!! توی پاریس یه بیماری واگیر دار شیوع
پیدا کرده .حتما براتون سوال پیش اومده که چه نوع بیماری! من بهتون میگم ...بیماری
واگیردار وبا تا االن جون خیلی ها رو گرفته و اونا رو به دنیای مردگان یعنی طبقه ی
زیرین فرستاده .این براتون هیجان آور نیست؟؟
و جوابی دریافت نکرد .چارلی حتی کوچک ترین توجهی به جک نداشت اما خیلی خوب
حرؾ هایش را درک می کرد .جک که بی توجهی برادر و دوست برادرش را دید نا
امید لبخند بر روی لبانش محو شد .اما باز هم با هیجان ادامه داد :میدونید بر اثر اون
بیماری چقدر مرگ و میر زیاد میشه؟؟
در سال 2361م .در اثر شیوع بیماری واگیردار وبا  12222نفر از جمعیت 302222
نفری شهر پاریس جان خود را از دست دادند.
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و این یعنی چی؟ یعنی جمعیت طبقه ی زیرین بیشتر میشه! و باز هم این یعنی چی؟ تعداد
افراد ما در برابر تعداد افراد دنیای زندگان بیشتر میشه .این شما رو به وجد نمیاره؟؟
چارلی بی آنکه به جک نگاه کند گفت :گورستان پرالشز با اینجا مایل ها فاصله داره.
مون پارناس ...مون مارتر و دیگر گورستان های فرانسه مملو از مرده های تازه وارد
میشه و این هیچ ربطی به ما نداره.
جک که از جواب دادن چارلی امیدوار شده بود باز هم به وراجی هایش ادامه داد:
چطور میگی ربطی نداره؟ طبقه ی زیرین دنیای بزرگیه و اصال براش مهم نیست تو
اهل کدوم کشور باشی .من این مدتی که اینجا نبودم در قسمت زیرین گورستان پرالشز
داشتم به تازه وارد ها به روش خودم خوش امد گویی میگفتم که یهو بوی یه خون تازه
تر از جانب قصر پادشاه بی اعتبار به مشامم رسید...
به اینجا که رسید حرفش را قطع کرد و دستانش را وحشت زده بر روی دهانش گذاشت
نباید با زبان خودش راز آمدنش را به عمارت چارلی فاش می کرد .چارلی که از قبل
دلیل آمدن جک را به خوبی حدس زده بود ابروهایش را باال اندخت و آرام گفت:عاقبت
وراجی! خیلی ممنونم جک.
*****
والدیمیر در گوشه ای آرام نشسته بود .در طول مدتی که به طبقه ی زیرین آمده بود این
اولین بار بود که خود را بدون چارلی کوئین می یافت .مدت تقریبا طوالنی بود که آقای
نخود هر آش برای آوردن یک شمع از اتاق بیرون رفته بود و والدیمیر را تنها گذاشته
بود.
والدیمیر زانوانش را در آؼوش کشید .او دیگر طبقه ی زیرین را یک خواب نمی دانست
چرا که خیلی خوب میتوانست آن را لمس کند اما هنوز نمیتوانست درک کند .لمس می
کرد لکن درک نمی کرد چرا که اهالی دنیای مردگان رفتاری بسیار عجیب داشتند.
رفتاری که او در دنیای خود نیافته بود .در باز شد و آقای نخود هر آش با یک شمع وارد
شد .آن را بر روی میز گذاشت و به والدیمیر نزدیک شد .والدیمیر خود را عقب کشید تا
با ان اسکلت برخوردی نداشته باشد .آقای نخود هر آش گفت :از من نترس والدیمیر
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 :من نمیترسم. :آقای کوئین به شدت به تو عالقه داره چون اون باور داره که تو یک شیمیدان ماهرهستی
 :ولی من هیچی از شیمی نمیدونم. :میدونی وقتی زنده بودم ...آه ولش کن :وقتی زنده بودین چی؟ :خب ...میخواستم بگم ...وقتی زنده بودم خیلی خجالتی بودم به خاطر همین خصلتهیچوقت نتونستم آدم موفقی بشم و در آخر مرگ منو از دنیای زندگان جدا کرد و به
اینجا اورد.
 :هنوز هم خجالت میکشین؟:نه ...اصال .من فقط میخواستم بگم به خودت اجازه بده تا استعداد ها درونت شکوفابشن
والدیمیر سرش را پایین انداخت و گفت :ولی من هیچ استعدادی ندارم .حداقل در شیمی
هیچ استعدادی ندارم و اصال نمیدونم که باید چیکار کنم ....من نمیدونم آقای کوئین از من
چی میخواد.
 :آقای کوئین حتما برات توضیح میده...آقای نخود هر آش به والدیمیر نزدیک تر شد و آرام گفت :میدونی؟ من نباید بهت بگم
یعنی این اجازه رو ندارم ولی همونطور که توی کتاب اسرار آمیز طبق ی زیرین نوشته
شده تو راز ساخت محلول بازگشت رو میدونی.
والدیمیر با تعجب گفت :محلول بازگشت؟؟
 :بله والدیمیر! محلول بازگشت محلولیه که مردگان با استفاده از اون میتونن به دنیایزندگان برگردن و اونجا رو تصرؾ کنن .ملکه ی سرخ پوش تو رو میخواد تا اون
محلول رو برای اون درست کنی و دنیای زندگان تحت فرمان ملکه ی سرخ پوش باشه
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ولی آقای کوئین تو رو برای خودش میخواد تا دنیای زندگان تحت فرمان آقای کوئین
باشه ...در واقع اگه هر کدوم از این دو یعنی آقای کوئین و ملکه ی نفرت انگیز تو رو
داشته باشن میتونن پادشاه تمام ممالک دنیای زندگان بشن و این یعنی اوج قدرت در میان
انسان ها .ما مرده ها هم فقط قراره به عنوان سپاه یکی از این دو نفر به دنیای زنده ها
برگردیم.
والدیمیر که تازه از ماجرا سر در اورده بود به شدت عصبانی شد از جایش برخواست
او باید به دنیای خودش باز می گشت .او باید با نبودش در طبقه ی زیرین جلوی این
حمله را می گرفت .یک قدم به سمت در برداشت که در به تندی باز شد و دو کودک
دوقلو که هنوز کامال به استخوان تبدیل نشده بودند با کلی سروصدا وارد شدند .آقای
نخود هر آش با دیدنشان ذوق زده گفت :اوه ...برادران دوقلو ...فالگوش و تیزگوش
عزیز!!
والدیمیر بر سر جایش ایستاد و به آن دو برادر خیره ماند .دلش میخواست بداند دلیل آن
همه شلوغ بازی هایشان چیست .فالگوش به والدیمیر نزدیک شد و بؽلش کرد والدیمیر
از سرمای بدن فالگوش به لرزه افتاد .فالگوش چشمانش را بست و با خوشحالی گفت:هی
تیزگوش اون واقعا زنده است ...بدنش گرمه.
تیزگوش ابروهایش را باال انداخت و او نیز به سمت والدیمیر امد و بؽلش کرد و گفت:
آره حق با توئه ...ما باالخره میتونیم برگردیم خونه!
آقای نخود هر آش جلو آمد و برادران دوقلو را از والدیمیر جدا کرد و خطاب به آنها
گفت :خب تعریؾ کنید .این دفه از پشت در حرؾ های خصوصی کیو شنیدین؟
فالگوش با هیجان دستانش را بهم زد و گفت :چارلی کوئین و جک کوئین!
تیز گوش باال و پایین پرید و با خوشحالی گفت :عمو نخود هر آش! اگه بگیم چی شنیدیم
از خوشحالی برای بار دوم می میری!
 :-خب پس بگین تا منم توی خوشحالیتون سهیم بشم!
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بچه ها یک جا بی حرکت ایستادند و همزمان با هم تند تند شروع کردند به حرؾ زدند و
حرؾ هایی که شنیده بودند را بازگو کردند .فالگوش حرؾ های جک را می گفت و تیز
گوش حرؾ های چارلی با همان لحن مخصوص آن دو برادر!
فالگوش :منو ببخش که در وقت شام بی دعوت مزاحمت شدم برادر عزیز!
تیزگوش :یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه صبحانه را تنها بخور...
و سپس هر دو باهم گفتند :ناهار را با دوستت و شام را به دشمنت بده!
و همچنین بقیه ی گفت و گو را بدون کم و کاست اجرا کردند.
آقای نخود هر آش حواسش را کامال به آن دو داده بود و والدیمیر که فهمید هیچکس
حواسش به او نیست به حرؾ های دو برادر توجه نکرد و آرام از اتاق خارج شد .او
باید به دنیای خودش بازمیگشت .او باید بازمی گشت زیرا که اصال دلش نمیخواست
باعث شروع یک جنگ میان مردگان و زندگان باشد .به در خروجی که رسید یادش افتاد
که چارلی بر تمام در های خانه اش رمز گذاشته است .چشمش به پنجره ی کنار در
افتاد .سعی کرد از طریق پنجره بیرون برود ...کمی تالش کرد تا اینکه باالخره موفق
شد .بازهم طبق معمول خورشیدی که اصال مشخص نبود در حال ؼروب بود .والدیمیر
با تمام قدرتی که داشت دوید ...اما اینکه باید کجا برود را نمیدانست.
******
چارلی کوئین در کمال آرامش ؼذایش را تمام کرد .جک هنوز چیزی نخورده بود چرا
که او به ؼذا نیازی نداشت و همین که بتواند خون بیاشامد برایش کافی بود .جک به فکر
فرو رفت دو بار پشت سر هم بو کشید و وحشت زده فریاد کشید :حسش نمیکنم!
چارلی با صدای فریاد ناگهانی جک سرش را باال گرفت.حتی یک درصد هم فکرش به
سمت والدیمیر نمیرفت ...آنقدر برایش ؼیر منتظره بود که حتی یک درصد هم به این
فکر نمیکرد که شاید منظور جک این است که دیگر بوی خون والدیمیر را حس نمیکند.
چارلی همچنان با تعجب به جک خیره مانده بود .آقای دست و پا چلفتی هم در کمال
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تعجب و سکوت فقط به جک خیره مانده بود .جک به موهایش چنگ زد و وحشت زده
فریاد می کشید :حسش نمیکنم ...اوه خدای من اون اینجا نیست ...اون رفته!...
سپس با حالت تشنج بر روی زمین افتاد و باز هم فریاد می کشید که حسش نمیکنم.
چارلی که تازه متوجه موضوع شده بود به سرعت از جایش برخواست و چون میدانست
جک آنقدر حالش بد است که نمیتواند به دنبالش بیاید از اتاق خارج شد .با سرعت از پله
ها پایین آمد و فورا در اتاق آقای نخود هر آش را باز کرد و فریاد زد :والدیمیر؟؟
برادران دو قلو که تا آن موقع داشتند برای آقای نخود هر آش شنیده هایشان را تعریؾ
می کردند با فریاد چارلی ساکت شدند و هر سه نفر به سمتش برگشتند .چارلی به درون
اتاق قدم گذاشت وگفت :اون کجاست؟؟
آقای نخود هر آش با تعجب گفت :منظورتون از اون دقیقا کیه آقای کوئین؟
آقای دست و پا چلفتی به انها پیوست و گفت :به نظر میرسه که والدیمیر اینجا نیست!
چارلی دندان هایش را بهم فشرد و گفت :ملکه ی سرخ پوش باالخره کار خودش رو
کرد ...آقای دست و پا چلفتی عزیز من باید والدیمیر رو پیدا کنم وگرنه عالوه بر از
دست دادن راز ساخت اون محلول ،والدیمیر تمام خونش را از دست خواهد داد!
آقای دست و پا چلفتی قدری فکر کرد و برخالؾ چارلی در کمال آرامش گفت :ولی کار
ملکه ی سرخ پوش نیست چون در این صورت جک اون حاالت بهش دست نمیداد.
چارلی به برادران دو قلو نزدیک شد و مقابلشان زانو زد و شانه هایشان را محکم در
دستانشان گرفت و گفت :خواهش میکنم بهم بگین چه اتفاقی افتاده شما حتما میدونید!
برادران نگاهی به یکدیگر انداختند و شنیده هایشان را به سرعت تعریؾ کردند
فالگوش :از من نترس والدیمیر
تیز گوش :من نمیترسم
فالگوش :آقای کوئین به شدت به تو عالقه داره چون اون باور داره که تو یک شیمیدان
ماهر هستی
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تیز گوش :ولی من چیزی از شیمی نمیدونم
و به همین طریق تمام حرؾ های والدیمیر و آقای نخود هر آش را برای چارلی تعریؾ
کردند.
چارلی وقتی که فهمید آقای نخود هر آش ماجرای محلول بازگشت را به طور کامل برای
والدیمیر تعریؾ کرده است با عصبانیت بر سرش فریاد زد :آقای نخود هر آش!!
هزاران بار براتون تکرار کردم توی هیچ ماجرایی دخالت نکنید ولی شما باز هم
خودتون رو نخود هر آش می کنید ...چقدر دیگه باید براتون تکرار کنم؟؟ خودتون
میدونید که من عادت ندارم یک حرؾ رو دو بار تکرار کنم!
این را گفت و فورا از اتاق خارج شد و به سمت در خانه رفت .دستش را بر روی آن
گذاشت و گفت :چارلی کوئین دیوانه!
و سپس در باز شد .چارلی سوار بر اسبش شد .اسبی که نیمی از آن استخوان بود! با
سرعت حرکت کرد .تمام معابر یکی از شهر های بزرگ طبقه ی زیرین پر از اسکلت
های انسان ها بود .برخی آواز میخواندند و می رقصیدند و برخی مست شده بودند و در
خیابان ها قدم می زدند .چارلی از جمعیت دور شد و از شهر خارج شد .ناخواسته سر از
جنگل پرندگان مزاحم درآورد .نام والدیمیر را فریاد میزد اما هیچ خبری از او نبود.
خفاش ها به سمت چارلی پرواز می کردند و همه یک صدا می گفتند :چارلی کوئین
اینجاست! چارلی کوئین اینجاست!
و سپس دسته ای دیگر از خفاش ها به سمتش هجوم آوردند .چارلی بی آنکه به آنها توجه
کند همچنان فریاد میزد :والدیمیر؟؟ تو کجایی پسر؟
چند تا از خفاش ها به سمت کاله سیلندر چارلی هجوم آوردند تا آن را از سرش بردارند.
چارلی با عصای چوبی اش آن ها را کنار زد و عصبی گفت :برین گم شین خفاش های
عوضی.
اسکلت یک طوطی به سمتش پرواز کرد و روی شانه اش نشست و گفت :باور نمیکنم...
باور نمیکنم.
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چارلی نا امید بر سر جایش ایستاد و زیر لب گفت :آخه من کجا دنبالت بگردم پسره ی
احمق!
طوطی چندین بار بال زد و گفت :جنگل ممنوعه ...جنگل ممنوعه.
 :چی؟ :رفته سمت جنگل ممنوعه! باور نمیکنم ...باور نمیکنم.چارلی با شنیدن این جمله راهش را کج کرد و به سرعت به سمت جنگل ممنوعه راند.
والدیمیر نباید به آنجا نزدیک شود .اگر وارد جنگل شود دیگر راهی برای بازگشتش
نیست و گرفتار جادوگر سنگ دل جنگل خواهد شد.
چارلی اسبش را با سرعت می راند و او را به سمت جنگل مرموز ممنوعه هدایت
میکرد .طوطی مزاحم هم به دنبالش می آمد و تیکه کالمش را تکرار می کرد :باور
نمیکنم ...باور نمیکنم.
وقتی تقریبا به جنگل رسید می توانست قامت کوچک والدیمیر را ببیند که در حال وارد
شدن به جنگل بود .چارلی فریاد کشید :نه والدیمیر به اون جنگل نزدیک نشو ....برگرد
پسر
والدیمیر که صدای چارلی را شنید سعی کرد زودتر وارد جنگل شود .والدیمیر بیش از
آنکه مایل باشد وارد جنگل شود صدایی نیز او را ترؼیب می کرد ...صدای آرامی که
می گفت :بیا والدیمیر ...بیا پسر خوب.
و صدای چارلی کوئین که فریاد می زد :والدیمیر برگرد وارد اون جنگل نشو.
و باز هم همان صدای وسوسه کننده :بیا والدیمیر ...بیا.
چند قدم به جلو برداشت .صدای چارلی را از دور میتوانست بشنود که همچنان سعی
داشت او را از ورود به جنگل منع کند .والدیمیر توسط یک صدای وسوسه کننده جادو
شده بود .به یک نقطه خیره شده و به آرامی قدم بر می داشت.
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چارلی فریاد زد :نه والدیمیر اون راه برگشت به دنیای خودت نیست خواهش میکنم
برگرد دوست من.
چارلی کمی جلو تر رفت اما بیشتر از آن نمی توانست جلوتر برود چرا که میدانست
صدایی وسوسه کننده ای در انتظارش است و اگر جلوتر برود و آن صدا را بشنود دیگر
نمی تواند مقاومت کند و گرفتار خواهد شد .باز هم فریاد کشید :والدیمیر به اون صدای
شیطانی گوش نده ...والدیمیر؟؟
ولی پسرک توجهی نمی کرد و آنقدر پیش رفت و در دل جنگل ممنوعه ؼرق شد که از
دید چارلی کامال خارج شد.
جنگل ممنوعه جنگلی بود با درختان سر به فلک کشیده که هیچ برگی نداشتند و کامال
خشک بودند .بوته های زرد که در آن تاریکی همچون اشباح به نظر می رسیدند و
زمینش کامال خشک و ترک خورده بود .جنگل ممنوعه جنگلی بود که تا کنون هیچکس
از آن بیرون نیامده بود.
******
ملکه ی سرخ پوش به جمجمه ی در دستش چشم دوخته بود و از کاسه ی خالی چشمانش
تص ویر جنگل ممنوعه را تماشا می کرد و تکرار می کرد :بیا والدیمیر ...بیا پسر خوب.
در به سرعت باز شد و این یکی قورباؼه و آن یکی قورباؼه هراسان وارد شدند و فریاد
زدند :جک کوئین اینجاست .خون آشام دیوانه برگشته.
ملکه ی سرخ پوش که تمرکزش را به کلی از دست داده بود عصبی بر سر قورباؼه ها
فریاد کشید :ای قورباؼه های احمق ...برین گم شین.
قورباؼه ها که به شدت ترسیده بودند کاله هایشان را بر روی صورتشان گذاشتند و در
گوشه ای خزیدند .ملکه ی سرخ پوش باری دیگر به طرؾ جمجمه ی جادویی رفت و به
درون کاسه ی چشمان جمجمه نگاه کرد ولی اثری از والدیمیر نیافت .همین که تمرکزش
را از دست داد برای از دست دادن والدیمیر نیز کافی بود .خواست فریاد بکشد که جک
کوئین وارد شد و گفت :فرار کرد ...والدیمیر فرار کرد.
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معجون تبدیل شونده
چارلی دست از پا دراز تر به خانه برگشت .ؼمگین جلوی آینه ی شکسته ی اتاقش
نشست .قیچی را برداشت و سبیل های تاب داده اش را قیچی کرد و گفت :چارلی کوئین
بی سبیل! چندان هم بد نشدی چارلی عزیز ...فقط یکم مزخرؾ شدی.
تیؽه ی قیچی را در دستش فشار داد و همچنان ؼمگین به تصویر خود در آینه می
نگریست .هر چه سعی میکرد نمیتوانست بیش از آن خود را ؼمگین نشان دهد .به
اعضای صورتش فشار می آورد اما در ؼمگین نشان دادن چهره اش موفق نمیشد .کمر
خود را خمیده کرد و گفت :پیرمرد گوژپشت دانای عزیز کجایی که ببینی چارلی کوئین
این شیمیدان بزرگ طبقه ی زیرین در تحقیقات چند ساله ی خود شکست خورد.
صدای باز شدن در را که شنید فورا خودش را جمع و جور کرد و محکم نشست و چهره
اش را عادی نشان داد .نباید کسی ؼم چارلی کوئین را ببیند .صدای قهقهه ی مرد مرده
ی کوتاه قدی به گوشش رسید .آقای الکی خوش که طبق معمول قهوه آورده بود تا با
آقای چارلی کوئین صرؾ کند .به طرز عجیبی می خندید به خاطر همین همیشه گونه
هایش از خنده سرخ بودند.
آقای الکی خوش سینی قهوه ها را بر روی میز کنار چارلی گذاشت و همچنان می
خندید .چارلی به درون فنجان ها نگاه کرد و کمی بو کشید و گفت :بوی کرکس مرده
میده .کرکسی که بر روی الشه ی یک ماده شیر به خاطر گیر کردن یک تیکه استخوون
در گلوی باریکش جان داده باشه...
سپس دندان هایش را بهم سایید و ادامه داد :احمقانه است.
آقای الکی خوش میان خنده های بی جهتش گفت :به خاطر جنس فنجون هاست آقای
کوئین ...استخوون کرکس تازه در گذشته طبق حدس احمقانه ی شما.
و باز با صدای بلند خندید .چارلی که مدت ها قبل به خنده های آقای الکی خوش عادت
کرده بود دیگر نسبت به خنده های بی جهتش عصبی نمیشد .آقای الکی خوش یک فنجان
قهوه برداشت و آن را به بینی چارلی کوئین نزدیک کرد .چارلی به سرعت بینی اش را
از فنجان قهوه دور کرد و تقریبا فریاد زد :دورش کن مردک دیوانه ی روان پریش....
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هزاران بار تکرار کردم که من فقط سه شنبه های اول ماه های اکتبر ،دسامبر و مارچ
قهوه می خورم ...من عادت ندارم یه حرؾ رو دو بار تکرار کنم!
آقای الکی خوش کمی از قهوه اش نوشید و گفت :معذرت میخوام آقای کوئین.
او حتی در حال نوشیدن قهوه هم می خندید .چارلی محو تماشای خنده های بی دلیلش بود
که گفت :آقای الکی خوش عزیز من خیلی می ترسم ...از اینکه نکنه منم مثل شما بر اثر
ؼم و ؼصه دق کنم و بمیرم ...به نظرم مرگ بر اثر ؼم دردناک ترین مرگه و من
نمیخوام با این همه درد بمیرم.
آقای الکی خوش با خنده گفت :من وقتی زنده بودم انسان بسیار ؼمگینی بودم و هیچ لذتی
از زندگی نبردم ...حتی نمی فهمیدم لبخند زدن به یک کودک بازیگوش چه لذتی میتونه
داشته باشه ...من هیچوقت شاد نبودم به خاطر همین با کلی ؼم از دنیای زندگان رفتم.
من هیچوقت نفهمیدم فرصت زندگی در میان عزیزانم چقدر کوتاه است .آنقدر بی جهت
ؼمگین بودم که دق کردم و مردم حاال به خاطر همین همیشه می خندم .من یه قانون توی
زندگی دارم که میگه هرگز به گذشته برنگرد چون اگه برگردی ممکنه اتفاقاتی که در
گذشته باعث ناراحتی تو شده بودند باز هم به سراؼت بیان و باز هم تو رو ناراحت کنن.
پس هیچوقت به گذشته برنگرد!
و سپس با صدای بلند خندید .از جایش برخاست و آرام به شانه ی چارلی زد و در حالی
که از اتاق بیرون می رفت گفت :از زندگیت لذت ببر دوست عزیز.
چارلی سرش را پایین انداخت و به رفتن دوستش توجه نکرد .آقای الکی خوش قبل از
آنکه در را ببندد والدیمیر وارد اتاق شد و برای مدتی به چارلی کوئین نگاه کرد .باالخره
گفت :آقای کوئین؟
چارلی که از بازگشت والدیمیر کامال نا امید شده بود گمان برد این صدای مصاحب
پیشینش است برای همین بی آنکه توجهی کند آرام گفت :آقای الکی خوش عزیز من قهوه
نمی خورم .این مسئله رو بارها تکرار کردم ...مثل اینکه شما هنوز نمیدونید که من
عادت ندارم یک جمله رو دو بار تکرار کنم.
 :-من والدیمیر هستم آقای کوئین.
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چارلی عصبی فریاد کشید :خدای من ...کی به اون محلول زرد رنگ دست زده؟؟ کی به
والدیمیر تبدیل شده؟؟ هزاران بار گفتم کسی....
حرفش را قطع کرد و به سرعت از جایش برخواست .آرام با تعجب گفت :من االن چی
گفتم؟ محلول زرد رنگ ...کسی که به والدیمیر تبدیل می شود! درواقع این محلول وجود
نداره ولی...
چه فکری به سرش زد! ای کاش پیش تر این فکر را می کرد .با خوشحالی دستانش را
بهم کوبید و گفت :همینه ...راهش همینه.
به سمت والدیمیر رفت و شانه هایش را گرفت و گفت :والدیمیر ...والدیمیر دوست من!
باید همراه من به آزمایشگاه بیای .اتاق شماره سه اتاق سری
سپس کاله سیلندر و عصایش را از روی چوب لباسی اش برداشت و از اتاق خارج شد.
والدیمیر به دنبالش رفت .چارلی به سرعت قدم برمی داشت و از پله های پیچ در پیچ
عبور می کرد .والدیمیر گفت :شما کنجکاو نیستید بدونید من چطور برگشتم؟
 :خب من واقعا کنجکاو نیستم چون عادت ندارم به گذشته برگردم و به اون فکر کنم.بر سر جایش ایستاد و ادامه داد :و این عادت رو همین چند لحظه ی پیش به دست اوردم
و مثل یک قانون دارم ازش پیروی میکنم!
و بعد با همان سرعت به راهش ادامه داد که والدیمیر گفت :چه فرشته های کوچیک
مهربونی بودن.
چارلی با شنیدن این جمله فورا بر سر جایش برای چند لحظه بی حرکت ایستاد.
ابروهایش را باال انداخت و به سمت والدیمیر برگشت و گفت :کدوم فرشته ها؟ تو دقیقا
کدوم فرشته ها رو میگی؟؟  ...خب میدونی؟ گاهی وقتا باید به گذشته برگشت تا یه سری
حقایق برات آشکار بشه...
محکم بر سر جایش ایستاد و با چشمان بسته ادامه داد :من چارلی کوئین شیمیدان بزرگ
برای استثنا چند لحظه قانون برنگشتن به گذشته که االن حدود ده دقیقه است که ازش
پیروی میکنم رو کنار میزارم و به حرؾ های والدیمیر گوش میدهم.
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 :من باید چی بگم؟چارلی چشمانش را باز کرد و گفت :اینکه چطوری برگشتی! االن که فکرشو میکنم می
بینم که واقعا منو کنجکاو کردی!
 :من واقعا توی جنگل گم شده بودم و از هر طرؾ که می رفتم دوباره به جای اولبرمی گشتم از طرفی هم اون صدایی که منو به سمت جنگل می کشوند رو دیگه نشنیدم
اونوقت بود که فهمیدم من واقعا کجام .به خاطر همین آرزو کردم که دوباره پیش شما
برگردم .همین که این آرزو رو کردم دو فرشته ی خیلی کوچیک ظاهر شدن و راهو بهم
نشون دادن بدون اینکه هیچ حرفی بزنن.
چارلی از خوشحالی به هوا پرید و گفت :هی والدیمیر من بهت تبریک میگم تو موفق
شدی!
سپس والدیمیر را محکم بؽل کرد و او را چندین بار با خوشحالی چرخاند .والدیمیر که
از رفتار چارلی چیزی درک نکرد با تعجب پرسید :چی شده آقای کوئین؟
چارلی او را بر روی زمین گذاشت و گفت :من شگفت زده ام از این که تو اون دوتا
فرشته ی کوچولو رو دیدی آخه تا حاال کسی اونا رو ندیده و اونا فقط به انسان های
خوب کمک می کنن .در طبقه ی زیرین تا به حال حتی یک مورد هم مشاهده نشده بود
که یک نفر از اون جنگل ممنوعه برگرده  ...اوه داشت یادم میرفت .ما باید بریم به
کارمون برسیم.
دست والدیمیر را محکم گرفت و به دنبال خود کشاند و پشت سر هم تکرار می کرد:
دیرمون شده  ...دیرمون شده
به اتاق شماره ی سه _ یعنی همان اتاقی که زبرا ها در آن مشؽول کار بودند _ رسیدند.
چارلی دستش را بر روی در گذاشت و رمز را گفت :چارلی کوئین احمق ترین آدم روی
زمین!
در باز شدند و وارد اتاق شدند .والدیمیر گفت:آقای کوئین؟ میشه یه سوال بپرسم؟
 :-البته والدیمیر
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 :چرا رمز هایی که بر روی اتاق ها می زارین اینجوریه؟ :چجوریه؟ :چارلی کوئین مزخرؾ ،چارلی کوئین احمق ترین آدم روی زمین و بقیه ی جمالتی کهبه عنوان رمز انتخاب کردین.
 :چون همه وقتی میخوان یه رمز رو پیدا کنن به دنبال سخت ترین کلمه ی عبور هستندو پیچیده ترین رمز هارو امتحان میکنن .سخت ترین کلمات عبور ساده ترین ها هستن از
طرفی دیگه ...کسی انتظار نداره من با این جمالت خودم رو مورد لطؾ قرار بدم.
و سپس به روی والدیمیر لبخند زد .به سمت لوله ی انتقال صدا رفت و گفت:خانم گرین؟
لطفا به پیرمرد گوژپشت دانا ،آقای دست و پا چلفتی ،آقای الکی خوش ،آقای نخود هر
آش ،آقای شیرین عقل ،آقای سبک مؽز ،آقای زبان دراز ،آقای بابا ؼوری ،آقای بی سر
و پا ،آقای زبان باز ،آقای کند فهم ،آقای احمق و آقای مزخرؾ گو بگویید که به اینجا
بیایند.میخوام همگی شاهد جدیدترین دستاورد من باشن.
هنوز چند لحظه طول نکشید که همه آمدند و منتظر ماندند تا چارلی کوئین کارش را
شروع کند .چارلی به تمام زبرا ها دستور داده بود بی حرکت بر سر جایشان بایستند.
همگی از جمله والدیمیر به چارلی کوئین چشم دوخته بودند و میخواستند هرچه زود تر
بفهمند چارلی این مرد عجیب طبقه ی زیرین چه در ذهنش دارد .چارلی پشت یک میز
که بر روی آن وسایل آزمایشگاهی اش بود رفت و با لبخند گفت :امروز ازتون خواستم
تا اینجا جمع بشید و از آخرین کشؾ من که فی البداهه انجام خواهد گرفت دیدن کنید.
چارلی همه را در نظر گذراند اما هرکدامشان مشؽول کار خود بودند و هیچکس کمترین
توجهی به چارلی نداشت .پیرمرد گوژپشت دانا صفحه های کتاب اسرار آمیزش را ورق
میزد ،آقای دست و پا چلفتی سعی داشت استخوان پایش را به خودش وصل کند ،آقای
الکی خوش بی جهت می خندید ،آقای نخود هر آش با کنجکاوی به اطرافش نگاه می
کرد ،آقای شیرین عقل و آقای سبک مؽز ایده های مزخرفشان را تحویل یکدیگر می
دادند ،آقای زبان دراز زبانش را بیرون آورده بود و آن را می چرخاند ،آقای باباؼوری
که فقط یکی از چشمانش برایش باقی مانده بود و آن هم از حدقه بیرون زده شده بود؛ را
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می چرخاند ،آقای مزخرؾ گو برای آقای کند ذهن چرت و پرت می گفت و آقای کند
ذهن هم هیچ چیز متوجه نمیشد ،آقای احمق هم به همراه آقای بی سر و پا _که همانطور
از اسمش بر می آید یک پایش را از دست داده بود و جمجمه ی سرش را در دستانش
گرفته بود _ خود را به یکدیگر می کوبیدند!
فقط والدیمیر بود که به چارلی نگاه می کرد .چارلی تک سرفه ای کرد و با خوشحالی
فریاد زد :موزیک لطفا.
یک آهنگ شاد نواخته شد و چارلی به طرز عجیبی با آن می رقصید به طوری که
والدیمیر از حرکاتش به سختی تعجب کرد که چگونه چارلی می تواند مانند یک دیوانه
انقدر عجیب و جالب برقصد .چارلی می رقصید و محلول ها را با یکدیگر مخلوط می
کرد .باال و پایین می پرید و تند تند می چرخید .به سمت قفسه ها رفت و شیشه های
محلول های مختلؾ را برداشت .یکی را بر روی سرش گذاشت و دوتا بر روی شانه
هایش یکی را به دندان هایش گرفت و شش شیشه را بر روی دستانش قطار کرد و
همچنان می رقصید و به سمت میزش بازگشت بی آنکه حتی یکی از آن محلول ها
بریزد .تمام شیشه ها را بر روی میز گذاشت و باز هم باال و پایین پرید .دستانش را بهم
می کوبید .کالهش را برداشت و آن را به هوا پرتاب کرد و چند بار با سرعت به دور
خود چرخید و دستانش را از هم باز کرد و به روی همه لبخند زد .کالهش را از هوا
قاپید و بر روی سرش گذاشت .دستانش را محکم بهم کوبید و زبرا ها همه به کمکش
رفتند و اطرافش را گرفتند و مواد اولیه را تند تند به چارلی می دادند و چارلی آن ها را
با هم مخلوط می کرد .آنها آنقدر اطراؾ چارلی را گرفته بودند که او را کامال از دید
دیگران مخفی کرده بودند .زبرا ها کنار رفتند .چارلی سرش را کامال پایین انداخته بود
به طوری که هیچ یک از اعضای چهره اش مشخص نبود بشکنی زد و سیب قرمزش در
دستش ظاهر شد .آن را بی هیچ حرفی رو به همه گرفت .آهنگ قطع شد و همه برایش
دست زدند مخصوصا والدیمیر که با خوشحالی باال و پایین می پرید و دست میزد.
چارلی محکم بر جایش ایستاد و گفت :آقایان؟ معجون تبدیل شونده آماده است! با استفاده
از این محلول ما میتونیم یکی دیگه رو جای والدیمیر بزنیم و از والدیمیر واقعی
محافظت کنیم.
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و سپس با صدای بلند تری گفت :فرانسوا اون قورباؼه ی فرانسوی االصل بخت برگشته
رو بیارید.
زبرا ها قورباؼه ای را به سمت چارلی آوردند .قورباؼه که سعی می کرد خود را عقب
بکشد با التماس گفت :نه  ...خواهش میکنم این کارو نکنید .من نمیخوام با معجون های
به درد نخور چارلی بمیرم.
چارلی دستانش را مشت کرد و گفت :قول میدم برات اتفاقی نیافته حداقل اینکه مرگ
آرامی خواهی داشت.
قورباؼه همچنان سعی می کرد خود را از چنگ زبرا ها نجات دهد اما موفق نمیشد.
فریاد زد :خواهش میکنم به جوونی من رحم کنید من هنوز با قورباؼه ی مورد عالقم
ازدواج نکردم.
والدیمیر بین چارلی و قورباؼه قرار گرفت و گفت :نه آقای کوئین شما نباید این کارو
کنید.
 :هیچ اتفاقی برای اون قورباؼه ی ترسو نمی افته والدیمیر .باور کن!والدیمیر ابروهایش را در هم کشید و گفت:اگه هیچ اتفاقی نمی افته چرا خودتون اون
رو امتحان نمی کنید؟
چارلی به سوی والدیمیر خم شد و چشمانش را چرخاند و همگی را از نظر گذراند و
گفت :آه ...من؟
 :بله شما!چارلی کمرش را صاؾ کرد و گفت :باشه  ...باشه! خودم امتحان میکنم
چارلی معجون را به لبانش نزدیک کرد و به آن نگاه کرد .کمی فکر کرد تا نقشه ای
بکشد و قورباؼه را تحریک کند .ابروهایش را باال انداخت و خطاب به خودش گفت:
خب چارلی  ...اگه تو این معجون تبدیل شونده رو بخوری و به یک قورباؼه تبدیل بشی
چیکار می کنی؟
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کمی فکر کرد و ادامه داد :خب ( ...به قورباؼه که با چشمان بزرگش به او خیره شده
بود نگاه کرد و ادامه داد) معلومه! با دختر مورد عالقه ی فرانسوا ازدواج میکنم .اون
قورباؼه حتما درخواست ازدواج منو قبول خواهد کرد چرا که من قورباؼه ی خوشتیپی
خواهم شد یک قورباؼه ی خوش پوش شیمیدان!
فرانسوا قورباؼه ی فرانسوی چشمانش بر اثر فشار روحی از حدقه بیرون زده بودند و
رگ های سرخ در آن ها دیده میشد .چارلی معجون را به لبانش نزدیک تر کرد و
خواست از آن بنوشد که فرانسوا فریاد زد :نه خواهش میکنم صبر کنید.
چارلی چشمانش از خوشحالی درخشیدند .با شادی فریاد زد :عالیه.
سپس به سرعت شیشه ی کوچک معجون را به فرانسوا نزدیک کرد و گفت :بنوش
فرانسوای عزیز.
فرانسوا شیشه را گرفت و با شک و دو دلی به آن نگاه می کرد .چارلی که شک فرانسوا
را دیدی گفت:اه زود باش پسر به دختر رویاهات فکر کن.
فرانسوا به سرعت شیشه ی معجون را سر کشید .چارلی و دیگران با هیجان به قورباؼه
چشم دوختند و منتظر ماندند ببینند چه اتفاقی می افتد .فرانسوا نیز با چشمان بزرگش به
آنها نگاه می کرد .چارلی خم شده بود و صورتش را کامال به فرانسوا نزدیک کرده بود
و با لبخند دندان نمایی به او چشم دوخته بود تا تؽییراتش را ببیند .فرانسوا آروؼی زد
که مشام چارلی را آزرد .چارلی بینی اش را گرفت و هوای مسموم را کنار زد و زیر
لب گفت :فکر نمی کردم این معجون تا این حد بد بو باشه!
چند دقیقه ای گذشته بود اما هنوز کوچکترین اتفاقی نیافتاده بود .چارلی به دیگران
نگاهی کرد همگی بی صدا منتظر بودند و هیچکس حرفی نمی زد چارلی که سخت
احساس حقارت می کرد گفت :خب  ...االن اثر میکنه .دیگه چیزی نمونده.
باز هم چند لحظه ای گذشت و اتفاقی نیافتاد .چارلی برای اینکه خودش را به خاطر عدم
موفقیتش تبرئه کند گفت :آ  ...خب فکر کنم این معجون یکم دیر عمل کنه.
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سکوت همه جا را فرا گرفته بود و فقط صدای بال زد یک مگس به گوش می رسید.
فرانسوا که کامال بی حرکت بود با چشمانش حرکت مگس را دنبال می کرد تا بلکه
فرصتی برای شکارش بیابد وقتی زمان مناسب فرا رسید زبانش را به سمت مگس
بیرون کشید و آن را شکار کرد و به تندی آن را جوید و استخوانش را بیرون پرت کرد!
چارلی که کامال نا امید شده بود کالهش را درآورد و در دستانش گرفت و گفت:
فرانسوا؟
فرانسوا که صدایش تؽییر کرده بود و مانند والدیمیر صحبت می کرد گفت :بله آقای
کوئین؟
همه از صدای فرانسوا تعجب کردند حتی خودش .چارلی کالهش را محکم در دستانش
کشید و وحشت زده فریاد زد :باور نمیکنم!
والدیمیر با تعجب گفت :اون مثل من حرؾ میزنه!
چارلی کالهش را بر سرش گذاشت و گفت :باور نمیکنم! من اون معجون رو ساختم تا
فرانسوا ظاهرش به والدیمیر تبدیل بشه نه صداش! آخه این تؽییر به چه درد من
میخوره؟
پیرمرد دانای گوژپشت چشامنش را ریز کرد و گفت :چارلی پسرم! به نظر می رسه که
یه جای کار اشتباه کردی.
 :پیرمرد دانای گوژپشت عزیز! فکر کن چارلی کوئین توی کارش اشتباه کرده باشه!احتمالش حتی از صفر درصد هم کمتره
سپس پاهی قورباؼه را گگرفت و او را برعکس کرد و چندین با تکانش داد و گفت :زود
باش قورباؼه ی عاشق دیوانه! به همه ثابت کن که من اشتباه نکردم
قورباؼه فریاد زد :منو بزارین روی زمین ...خواهش میکنم من دارم باال میارم.
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اما چارلی توجه نمی کرد و همچنان قورباؼه را تکان میداد و حرفش را تکرار می کرد.
فرانسوا باالخره نتوانست خودش را کنترل کند و معجونی که خورده بود را باال آورد و
درست آن را در همان شیشه که زیر دهانش بود خالی کرد.
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طلسم پرنسس ایزابال
چارلی در اتاق شماره ی دو پشت میزش نشسته بود و تمام کتاب ها و کاؼذ هایش را
اطرافش پخش کرده بود و بین تمام نوشته هایی که از پدرش چارلی کوئین اول برایش
به جا مانده بود به دنبال یک فرمول شیمیایی می گشت تا شاید بتواند کمکش کند .کاؼذ
هایش را به هوا پرت می کرد و پشت سر هم میگفت :کو کجاست؟ چی میتونه کمکم
کنه؟؟
چند تقه به در زده شد چارلی فورا خودش را به روی کاؼذ ها و کتاب هایش انداخت و
گفت :کیه؟
صدای والدیمیر از آن سوی در شنیده شد :من هستم آقای کوئین.
چارلی ابروهایش را باال انداخت و گفت:تو واقعا والدیمیر هستی یا فرانسوا قورباؼه ی
زشت؟
:من والدیمیر هستم.چارلی با خیال آسوده درست نشست و گفت :من االن در شرایطی نیستم که در رو باز
کنم .دستت رو بزار روی در و بگو چارلی کوئین مزخرؾ .در خود به خود باز میشه
:اگه من این جمله رو بگم شما ناراحت نمیشین؟:نه دوست من .بهت اطمینان میدمچند لحظه ی کوتاه گذشت و در باز شد .والدیمیر داخل شد و از آن همه کتاب و کاؼذ
های دست نوشته که اطراؾ چارلی را گرفته بودند تعجب کرد .رو به چارلی گفت:
براتون یه خبر دارم آقای کوئین!
 :-تو چه خبری میتونی برای من داشته باشی؟
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 :میگن پرنسس ایزابال اینجاست .توی خونه ی شماچارلی خودش را جمع کرد و جیػ کوتاهی از روی وحشت کشید و گفت :خدای من بازم
اون دختره ی مزاحم؟؟ اون حیوون لعنتی هم همراهشه؟
قبل از اینکه والدیمیر چیزی بگوید صدای ظریفی از بیرون اتاق شنیده شد که داشت قدم
به قدم نزدیک می شد :چ چ چ چارلی؟؟
در باز بود و پرنسس می توانست هر لحظه وارد شود .چارلی به سرعت از جایش پرید
و والدیمیر را به سمتی از دیوار اتاق راهنمایی کرد .دیوار را کنار زد و به والدیمیر
گفت :عجله کن پسر نباید تو رو ببینه
والدیمیر تا آن لحظه از وجود آن اتاق مخفی بی اطالع بود .فورا داخل رفت و چارلی
دیوار سنگی را کشید و باری دیگر اتاق مخفی شد .چارلی وحشت زده به دیوار تکیه داد
و چشمانش را به در اتاق دوخت .پرنسس به همراه خرگوشش وارد شد و گفت :س س
س سالم چارلی
چارلی به خرگوش چشم دوخت و گفت :دورش کن
 :ب ب بهت آسیبی ن ن ن نمی رسونه. :حالم ازشون بهم میخوره .مزخرؾ ترین حیوانات روی زمین همین خرگوش هاهستن.
چشمش را در قفسه هایش چرخاند و به دنبال محلول ضد حساسیتش گشت .چیزی نمانده
بود که بازهم حساسیتش شروع کند.
به سمت محلولش رفت و آن را سر کشید و گفت :برای چی به اینجا اومدی ایزابال؟
 :ب ب ب بهت گفته بودم ک ک ک که ازت ی ی ی یه خوا خوا خوا خواهشی دارم.چارلی با شنیدن این جمله محکم با ؼرور بر سر جایش ایستاد .شیشه ی محلولش را بر
روی میز گذاشت و یک دستش را مشت شده به عقب برد و آن یکی دستش را مقابل خود
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گرفت و زیر ناخن هایش را تمیز می کرد .بی آنکه به پرنسس نگاهی کند با ؼرور
گفت :بگو ایزابال گوش میکنم.
ایزابال به گوش هایش اشاره کرد و گفت :می می می خوام درمانشون کنی .تا تا تا به
حالت اولشون ب ب ب برگردن
چارلی چشمان مست کننده اش را به ایزابال دوخت و با بی حوصلگی گفت :من پزشک
نیستم ایزابال ی عزیز! من فقط یک شیمیدان ساده ام ...آ  ...خب ساده که نه اینو واسه
شکست نفسی گفتم
ایزابال نزدیک شد و چارلی با چندش به خرگوش در آؼوش ایزابال نگاه می کرد .ایزابال
با همان نگاه معصومش گفت :م م م من با تو دشمن نیستم چ چ چ چارلی .م م م من
دوست دا دا دا دارم
چارلی ؼمگین به لبه ی میزش چشم دوخت و گفت :هزاران بار قبال برات تکرار کردم
که برای من عشق معنا نداره ایزابال .من عادت ندارم یه حرؾ رو دو بار تکرار کنم!
 :م م من دو دو دو دوست دارم .ن ن ن نمیخوام به تو آسیب ب ب ب برسونم .تو چرامی می می میخوای منو مثل م م م ملکه ی سرخ پوش بدونی و با با با من بجنگی؟
چارلی با آرامش گفت :یه ضرب المثل فرانسوی هست که میگه اگه مار رو می کشی
بچه مار رو هم بکش!!
 :م م م من مثل اون ن ن نیستم :اما در عاقبت مانند او خواهی شد .زمانی که از عشق من نسبت به خودت نا امیدبشی ...آنوقت است که تو ملکه ی سرخ پوش دوم خواهی شد.
ایزابال کامال به چارلی نزدیک شد .هیچ فاصله ای بینشان نبود .با چشمان خاکستری اش
به چشمان سبز درخشان چارلی چشم دوخت و گفت :چ چ چ چارلی...
چارلی نیز به چشمان ایزابال چشم دوخته بود .آرام گفت :از اینجا برو پرنسس
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ایزابال دستانش را بر روی گوش هایش گذاشت .اشک در چشمانش جمع شد و گفت :م م
م ملکه ی س س س سرخ پوش م م م منو به این روز دراورد .م م م میدونی چ چ چ
چرا؟
 :بله میدونم .به خاطر عشقت نسبت به من! ولی من هیچ قلبی در سینه ندارم که اون روبه تو تقدیم کنم ایزابال .از اون روز که ملکه ی سرخ پوش پدرم رو به یک مجسمه تبدیل
کرد ...از اون روز احساسات من برای همیشه مرد ...از اون روز که ملکه ی سرخ
پوش عشقم ویکتوریا رو در دریای بی بازگشت ؼرق کرد ...از اون روز احساسات من
برای همیشه مرد ...من هیچ قلبی ندارم ایزابال.
ایزابال اشک بر روی صورتش لؽزید و گفت :و و ولی برای د د د درمان من ...ؾ ؾ
ؾ فقط یه راه و و وجود داره.
 :اون چیه بهم بگو.:م م م منو ب ب ببوسچارلی اخم هایش را در هم کشید و گفت :چی؟؟
 :این ت ت ت تنها راهیه ک ک ک که من خوب می می میشم .ی ی ی یه بوسه از سرا ا ا احساساسات قوی ...این ت تنها چیزیه ک که ط ط ط طلسم رو می شکنه .اونوقت م
م م من ظاهرم م م مثل قبل میشه و دیگه لکنت هم ن ن ن نخواهم داشت
چارلی با تعجب گفت :میخوای بگی لکنت زبونت هم به خاطر این طلسمه؟
ایزابال سرش را به نشانه ی تایید تکان داد .چارلی دستانش را باال اورد و انها را مشت
کرد .با یک حرکت ناگهانی سر ایزابال را میان دستانش گرفت و چشمانش را بست.
لبانش را بر لبان ایزابال گذاشت و او را بوسید...
این حرکت به قدری ناگهانی بود که خود ایزابال هم انتظارش را نداشت .در طول این
لحظه ایزابال تؽییر می یافت .گوش هایش به حالت اول بازگشتند .چشمان خاکستری اش
به آبی تؽییر رنگ یافتند ،خالکوبی های شیطانی روی بدنش از بین رفت ،موهای طالیی
اش روشن تر شدند .صورت بی روحش معصومیتش را به خود بازگرداند...
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اگر این تنها راه شکست آن طلسم بود چارلی حتما این کار را میکرد هرچند که پس از
مرگ ویکتوریا احساساتش نیز مرده بود .ایزابال را به آرامی می بوسید و فکرش به
سوی دریای بی بازگشت پر کشید ...به سوی ویکتوریا..
اشک های ویکتوریا ،موهای بلند بافته شده ی ویکتوریا ،چشمان سبز ویکتوریا که با
رنگ لباسش همخوانی داشت ،خشم ملکه ی سرخ پوش ،جمجمه ی جادویی در دستان
ملکه ی سرخ پوش ،طناب هایی که چارلی را محکم بسته بودند ،و خرگوش هایی که او
را گرفته بودند تا به سوی ویکتوریا ندود و مانع مرگش نشود .اصال از همان روز بود
که به خرگوش ها حساسیت پیدا کرده بود و از آنها متنفر شده بود .ورود ویکتوریا به
دریای بی بازگشت .چهره ی ملکه ی سرخ پوش که یک سیب قرمز مقابلش گرفت و
گفت :سیب میخوری؟ و بعد صدای خنده هایش .و در آخر فریاد بلند چارلی :نه...
ویکتوریا
لبانش را از لبان پرنسس ایزابال جدا کرد و مانند آن روز لعنتی فریاد می کشید .ایزابال
که از فریاد ناگهانی چارلی به وحشت افتاده بود چند قدم به عقب رفت .چارلی خودش را
بر روی میزش انداخت و فریاد زد :از اینجا برو ایزابال ...برو
ایزابال که طلسمش کامال از بین رفته بود بدون اینکه لکنت داشته باشد گفت :چه اتفاقی
برات افتاد چارلی؟
:گفتم از اینجا برو اون خرگوش لعنتی رو هم با خودت ببر.ایزابال که به سختی از چارلی ترسیده بود خرگوشش را در دست گرفت و فورا از اتاق
خارج شد.
چارلی چگونه ملکه ی سرخ پوش را دشمن خودش نداند؟ او پدرش را به یک مجسمه
تبدیل کرده بود .برادرش را به یک خون آشام دیوانه و عشق را به دریای بی بازگشت
سپرده بود .و تمام اینها به خاطر یک چیز بو! محلول بازگشت
دریایی که هرکس که در آن ؼرق شود میان مردگان طبقه ی زیرین نیست .چارلی حتی
نمی توانست اشک بریزد چرا که تمام احساساتش با از دست دادن عزیزانش مرده بود.
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چارلی بر سر جایش ایستاد .باید این خاطرات را باری دیگر فراموش کند و آرامش خود
را بازیابد.
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محلول بازگشت
والدیمیر در گوشه ای نشسته بود .همه جای آن اتاق کوچک را تار عنکبوت گرفته بود.
مردی بی آنکه کوچک ترین حرکتی کند پشت یک میز نشسته بود .کت مشکی و یک
کاله سیلندر مشکی به سر داشت .حتی آن مرد هم تار عنکبوت گرفته بود .والدیمیر به
میز نگاهی انداخت روی آن هک شده بود :چارلی کوئین اول!
دیوار سنگی کنار رفت و قامت بلند چارلی نمایان شد .چارلی از همان لبخند های آرامش
بخش به لب داشت .با خوشحالی رو به والدیمیر گفت :دوست عزیزم!
والدیمیر از جایش برخواست و گفت :آقای کوئین! به خاطر وجود اون خرگوش خیلی
نگرانتون شدم.
چارلی لبخندش را پر رنگ تر کرد و گفت :ممنون که نگرانم بودی ولی من کامال حالم
خوبه
والدیمیر در حالی که به سوی چارلی می رفت گفت:آقای کوئین؟ اجازه دارم یه سوال
بپرسم؟
والدیمیر از اتاق خارج شد و چارلی دیوار سنگی را کشید و اتاق مخفی شد و گفت :البته
والدیمیر .معلومه که این اجازه رو داری.
 :میشه بدونم اون مرد توی اتاق کی بود؟چارلی که نمیخواست دوباره خاطراتش برایش زنده شود گفت :خیر نمیشه بدونی.
چارلی عصایش را محکم در دست گرفت و با خوشحالی باال پرید و گفت :والدیمیر!
فردا اتفاق مهمی خواهد افتاد
 :-چه اتفاقی؟
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چارلی دور خودش چرخید و به سرعت بر روی میزش پرید و یک محلول را از یکی
از قفسه ها بیرون اورد و به درخشندگی اش چشم دوخت و گفت :فردا روزی خواهد بود
که محلول بازگشت با دستان تو ساخته خواهد شد!
سپس به سرعت از روی میز پایین پرید .چرخی زد و کالهش را بر روی چوب لباسی
اش انداخت .چرخی دیگر زد و با عصایش رقصید و آن را هم به سوی چوب لباسی اش
پرتاب کرد .به سمت میزش رفت و لوله ی انتقال صدا را بیرون کشید و گفت :خانم
گرین؟
 :بله آقای کوئین!:تدارکات یک مهمانی برای امشب لطفا!و سپس با لبخند به والدیمیر خیره شد و گفت :پاشو پسر باید به مالقات یک دوست بریم!
به همراه والدیمیر از خانه خارج شد سوار کالسکه شدند .چارلی گفت :به سوی خانه ی
جادوگر دانای ترسو ویلیام عزیز.
و سپس کالسکه حرکت کرد .چارلی بشکنی زد و سیب قرمز رنگش در دستانش ظاهر
شد .تنها چیزی که چارلی کوئین این مرد عجیب جذاب را سرگرم می کرد این بود که با
سیب خوش رنگ مرموزش بازی کند.
چند لحظه ای گذشت وکالسکه از حرکت باز ایستاد .چارلی خطاب به والدیمیر گفت:
رسیدیم دوست من
هر دو از کالسکه خارج شدند و مقابل یک خانه ی سنگی که یک در چوبی داشت قرار
گرفتند .چارلی جلو رفت و کوبه ی در را به صدا دراورد .صدایی از ان سوی در شنیده
شد :کی هستی؟
چارلی لبخندی زد و گفت :چارلی کوئین دوست من!
در باز شد و یک موش ؼولپیکر پدیدار شد .چارلی سیبش را مقابل موش ؼولپیکر گرفت
و با لبخند به شوخی گفت :سیب می خوری؟
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جادوگر دانای ترسو موشی بود الکساندر نام با کمری بسیار خمیده .ناخن های کثیؾ بلند
و خالکوبی هایی که بر روی دستان باریکش بود .او یک عصای عجیب نیز در دست
داشت عصایی که نوری سبز رنگ از آن ساطع میشد .او همچنین چندین محلول مختلؾ
به لباسش وصل کرده بود.
الکساندر با بی حوصلگی گفت :دست بردار چارلی.
سپس در را کامال باز کرد تا مهمانانش وارد شوند .چارلی به سمت یک صندلی از جنس
استخوان دوید و خودش را روی آن پرت کرد که ناگهان در همان لحظه که چارلی بر
روی صندلی فرود امد صندلی شکست! چارلی گفت:هنوز این صندلی مورد عالقه ی من
رو تعمیر نکردی؟؟
الکساندر چند قهوه ی داغ ریخت و گفت :اون تعمیر نمیشه چون اون استخوان ها متعلق
به شخصی بوده که پوکی استخوان داشته
سپس قهوه ها را مقابل چارلی گرفت .چارلی خودش را عقب کشید و گفت :قبال هزاران
بار تکرار کردم که من فقط سه شنبه های اول ماه های اکتبر ،دسامبر و مارچ قهوه می
خورم .من عادت ندارم یه حرؾ رو دو بار تکرار کنم!
الکساندر قهوه ها را از چارلی دور کرد و گفت :من واقعا معذرت میخوام یادم نبود!
و سپس آنها را مقابل والدیمیر گرفت .چارلی گفت :باز هم فراموشی؟ مگه از داروهایی
که برات ساختم نمیخوری؟
والدیمیر یک فنجان برداشت و الکساندر بر سر جایش نشست و گفت :دارو های تو
اثری نکرد چارلی عزیز
چارلی ابروهایش را باال انداخت و گفت :میخوای بگی من یک شیمیدان ماهر نیستم؟؟
چارلی کوئین بزرگترین شیمیدان و داروساز طبقه ی زیرین دنیای مردگان! ؼیر از اینه
دوست عزیز؟
 :-البته که ؼیر از این نیست!
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سپس به محلول هایی که به لباسش متصل کرده بود اشاره کرد و ادامه داد :می بینی که
اونا رو همیشه همراه خودم دارم.
چارلی با دیدن محلول هایش ذوق زده شد و گفت :امروز اومدم اینجا که تو رو با خودم
به خونم ببرم امشب یه مهمونی دارم!
 :مهمونی؟چارلی به والدیمیر اشاره کرد و گفت :بله الکس عزیزم! والدیمیر شیمیدان افسانه ای
طبقه ی زیرین پیش ماست.
الکساندر ابروهایش را باال انداخت و با تعجب گفت :خدای من! این واقعا والدیمی ِر؟
چارلی با هیجان گفت :البته که خودشه.
الکساندر آهی کشید و گفت :اوه چارلی تو چقدر به خاطر محلول بازگشت زحمت
کشیدی.
چارلی از جایش برخواست و گفت :والدیمیر تمام آن زحمات را نتیجه خواهد داد.
والدیمیر گفت :من که قبال گفتم چیزی از شیمی نمیدونم! اگه هم می دونستم همچین
محلول خطرناکی رو کشؾ نمی کردم.
چارلی تقریبا عصبی گفت :اون محلول خطرناکی نیست والدیمیر .به چیزایی که از آقای
نخود هر آش شنیدی اهمیت نده.
والدیمیر دیگر چیزی نگفت .در واقع از عصبانیت چارلی حساب برد اما همچنان تصمیم
داشت بر روی حرؾ خود بماند می دانست که کشؾ آن محلول دنیا را نابود خواهد کرد
و او این را نمی خواست هرچند که دنیا جای بدی باشد اما او نابودی اش را نمیخواست.
آن دنیا برای والدیمیر دردناک بود مطمئنا برای خیلی ها این گونه نبود.
الکساندر شمعی را روشن کرد و بر روی میزی گذاشت و گفت :ای کاش هیچوقت راز
محلول بازگشت رو به دخترم نمی گفتم .اون بود که اسرار رو برای ملکه ی سرخ پوش
بازگو کرد.
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چارلی که یک پایش را بر روی پای دیگرش انداخته بود و به عصایش تکیه کرده بود
در کمال خونسردی گفت :یه ضرب المثل انگلیسی هست که میگه اگه اسرارت را به زن
الل هم بسپاری عاقبت فاش خواهد شد.
 :حق با توئه چارلیچارلی از جایش برخواست و با انرژی همیشگی اش گفت :خب! دیگه وقت رفتنه .الکس
عزیز! جادوگر دانای ترسو! لطفا همراه ما بیا .ما برای دعوت از تو اومدیم.
الکساندر از جایش برخواست و گفت :و من دعوتتون رو قبول میکنم
*****
کالسکه ی چارلی به خانه رسید .همگی پیاده شدند و به سمت در رفتند چارلی دستش را
بر روی در گذاشت و گفت :چارلی کوئین دیوانه.
در باز شد و همگی وارد خانه شدند .آخرین نفر که وارد شد والدیمیر بود که در را
ناخواسته باز گذاشت.
همین که وارد خانه شدند با جمعیت زیادی از حشرات و اسکلت ها رو به رو شدند.
چارلی با دیدن جمعیت مهمانی ذوق زده شد .عصایش را محکم تر در دست گرفت و با
خوشحالی به هوا پرید و بر روی یک تنه ی بریده ی یک درخت که وسط خانه بود فرود
آمد .دستانش را از همه باز کرد و گفت :خانم ها و آقایان! به میهمانی چارلی کوئین
شیمیدان بزرگ طبقه ی زیرین خوش آمدید!
سپس کالهش را برداشت و مودبانه تعظیم کرد .باری دیگر به هوا پرید و شروع به شعر
خواندن کرد همگی هم بجز والدیمیر او را همراهی می کردند و با یکدیگر می رقصیدند
فردا روز خوبیه
اگه تو پیش ما باشی والدیمیر ...آره
فردا روز خوبیه
اگه تو دست به کار بشی والدیمیر ...آره
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*****
استخوان ها اطراؾ والدیمیر حلقه زدند و با یکدیگر خواندند :ما همیشه میخوریم می
نوشیم می پاشیم همدیگه رو روی زمین!
چارلی چند بار تند تند به دور خودش چرخید و خواند :چارلی ...چارلی
و سپس تمام عنکبوت ها اطرافش تار زدند و با او همخوانی کردند :می رقصه ،می
سازه ،می خوره ،محلول ها رو یکی یکی.
همگی شعر می خواندند و خوشحال بودند و والدیمیر از این همه شادی در طبقه ی
زیرین هیجان زده شده بود .چارلی پر انرزی تر از همیشه به نظر می رسید و این
والدیمیر را بیشتر به وجد آورده بود که این مرد جذاب تا چه حد میتواند انرژی به خرج
بدهد.
چارلی بشکنی زد و سیب قرمزش در دستانش پدیدار شد .سرود مخصوص شان تمام شد
و چارلی سیبش را مقابل والدیمیر گرفت و گفت :سیب میخوری؟
پیش از آنکه باری دیگر همه شادی کنند در باز شد و ملکه ی سرخ پوش به همراه
پرنسس ایزابال وارد شدند .سکوت سنگین حکمفرما شد .تمام حشرات با دیدن ملکه ی
سرخ پوش به گوشه های خانه پناه بردند و سعی کردند خودشان را مخفی کنند .والدیمیر
نیز خودش را پشت چارلی مخفی کرد .چارلی با دیدن آنها با تعجب گفت :کی درو باز
کرد؟؟
ملکه ی سرخ پوش دستکش هایش را از دستانش بیرون کشید و بر روی یک صندلی
نشست و گفت :چارلی کوئین! خوشحالم از اینکه به ایزابال کمک کردی!
چارلی به خوبی متوجه ی منظور ملکه شد .اینکه ملکه واقعا خوشحال نیست .ملکه ی
سرخ پوش با لبخندی عصبی گفت :ای کاش مارو هم دعوت می کردی شیمیدان عزیز!
فردا روز مهمیه
رو به والدیمیر ادامه داد :اینطور نیست والدیمیر؟
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چارلی که هنوز سیبش را در دست داشت به سمت والدیمیر رفت و او را به سوی
خودش کشاند و رو به ملکه گفت :برای چی به اینجا اومدی؟
ملکه با دیدن سیب قرمز گفت :هنوز هم اون سیب مسخره رو با خودت حمل میکنی؟
هیچ میدونستی اون سیب واقعا چیه؟ هیچ میدونستی چرا ندونسته به اون سیب عالقه
داری؟
 :چه نقشه ای توی سرته که مزاحم من و دوستانم شدی؟ملکه از جایش برخواست و گفت :روح یک دختر! سرخی اون سیب از خون! خوشبویی
اون سیب هم از خون!
چارلی که هیچی از حرؾ های ملکه سر در نمی آورد با اخم گفت :چی داری میگی؟
منظورت چیه؟؟
 :ویکتوریا.چارلی روز مرگ ویکتوریا را به یاد آورد .زمانی که ویکتوریا وارد دریای بی بازگشت
شد ملکه ی سرخ پوش یک سیب قرمز را رو به چارلی گرفت و با لبخند شیطانی اش
گفت سیب میخوری؟ و از آن زمان تا کنون آن سیب همراه چارلی بود و بی آنکه بداند
به آن عشق می ورزید .و اکنون پس از سال ها دریافت که آن سیب حاوی خون
ویکتوریا است.
ملکه ی سرخ پوش ادامه داد :من هرکاری کردم ...هر ضربه ای که به تو زدم باز هم
حاظر نشدی از اون محلول سبز رنگ ،محلول رفتن به دنیای زندگان به من بدی.
والدیمیر باید همراه من بیاد
چارلی دیگر به سیب اش نگاه نکرد نمی خواست در مقابل ملکه ی شیطان صفت از
خودش ضعؾ نشان دهد .او میخواست همان چارلی خوشحال باشد ،همان چارلی شاد،
همان چارلی پر انرژی ،همان چارلی باهوش.
آقای دست و پا چلفتی به چارلی نزدیک شد و گفت :جک به خوبی حضور والدیمیر رو
لو داد!
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چارلی که بی حرکت ایستاده بود گفت :یه ضرب المثل چینی هست که میگه هیچ گاه به
اندازه ی زمانی که سر و کارمان با یک احمق است نیاز به هوش زیاد نداریم!
سپس آرام ادامه داد :ما حس جک رو همیشه به خاطر احمق بودنش دست کم گرفتیم آقای
دست و پا چلفتی عزیز.
ملکه رو به چارلی گفت :چارلی کوئین تو یک احمقی .اگه اون محلول بازگشت برای من
ساخته بشه...
والیمیر حرفش را قطع کرد و با شجاعت گفت :من هیچی از شیمی نمیدونم ملکه ی
سرخ پوش! شما دارید خودتون رو الکی به خاطر یه محلول که هیچگاه ساخته نمیشه به
دردسر می اندازین
اما چارلی خیلی جدی گفت:فایده ای نداره والدیمیر عزیز ما باید اعتراؾ کنیم که موفق
به کشؾ محلول اسرار آمیز بازگشت شدیم و این جشن هم به خاطر این پیروزی بوده
ملکه ی سرخ پوش خندید و فریاد زد :بیاین تو
در با شدت باز شد و تعداد بسیاری خرگوش وارد خانه شدند .ملکه ی سرخ پوش این را
تنها راه شکست چارلی می دانست .چارلی با دیدن آن همه خرگوش وحشت کرد و
بالفاصله بدنش شروع به خارش کرد .فریاد زد :اونا رو از خونه ی من بیرون کن
خرگوش ها به چارلی نزدیک شدند و با شیطنت گفتند :سالم آقای کوئین!
والدیمیر به خوبی میدانست که االن چه بالیی بر سر چارلی خواهد آمد به همین دلیل بی
آنکه کسی متوجه شود خودش را به اتاق شماره ی دو اتاق سری رساند .چقدر خوشحال
بود از اینکه رمز ها را میداند .دستش را بر روی در گذاشت و ...چقدر در این مدت
چارلی را دوست داشت که دلش نمی امد ان رمز را بگوید .چشمانش را بست و به
خاطر اورد که...
« اگه من این جمله رو بگم شما ناراحت نمیشین؟
:-نه دوست من .بهت اطمینان میدم»
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با یاد آوری این جمله دستش را باری دیگر بر روی در گذاشت و گفت :چارلی کوئین
مزخرؾ.
در باز شد و والدیمیر بی آنکه وقت را تلؾ کند به سمت قفسه ی مورد نظرش رفت و
داروی ضد خارش چارلی را برداشت .فورا از اتاق خارج شد و در را بست تا کسی
دیگر نتواند وارد شود .به جای قبلی اش که بازگشت فورا خودش را پشت یک دیوار
مخفی کرد .خبری از خرگوش ها و همچنین چارلی نبود .صدای ملکه سرخ پوش را
شنید که گفت :حاال که چارلی کوئین توی قصره و از اینجا فاصله داره باید بریم سمت
اتاق سری .باید بریم سراغ محلول های چارلی
و بعد صدای پرنسس را شنید که گفت :پس والدیمیر چی میشه؟
 :دیگه بهش نیازی نیست .اون کاری و که باید انجام میداد رو انجام داده.والدیمیر که متوجه شد خرگوش ها چارلی را به قصر بردند وقتی فهمید ملکه به همراه
پرنسس به سمت اتاق شماره ی دو رفته اند ،از خانه خارج شد و فورا سوار بر کالسکه
شد و گفت :ویلیام؟ خواهش میکنم فورا به سمت قصر برو .عجله کن
و کالسکه به سرعت حرکت کرد .مدتی گذشت و کالسکه از حرکت ایستاد .والدیمیر
فورا پیاده شد و به سمت دروازه ی بی نگهبان قصر دوید و وارد قصر شد .او باید
چارلی را نجات میداد .ملکه ی سرخ پوش به سمت اتاق سری اتاق شماره ی دو رفته
بود .هرچند که در قفل بود و نمی توانست به درون اتاق دسترسی یابد اما او یک
جادوگر بود .شاید بتواند راهی پیدا کند یا شاید هم آقای نخود هر آش مداخله کند و راز
ساخته نشدن محلول بازگشت را لو بدهد و ملکه ی سرخ پوش به سمت چارلی و
والدیمیر بازگردد.
والدیمیر باید به چارلی کمک می کرد او حتما تا به حال بر اثر خارش زیاد بدنش را به
سختی زخمی کرده است .پس والدیمیر باید چارلی را پیدا کند اما چارلی کجای این قصر
بزرگ می تواند باشد؟ آیا می توانست فریاد بزند و نامش را صدا بزند؟ نه! حتما از زیر
دستان ملکه کسی در قصر متروکه هست .ناگهان فکری به ذهنش رسید باید به نزد
پادشاه بی اعتبار برود .شاید او بتواند کمکی کند .آن روز که به همرا چارلی نزد پادشاه
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بی اعتبار آمده بود این را به خوبی دریافته بود که چارلی و پادشاه روابط نسبتا صمیمانه
ای دارند و پادشاه بر علیه همسر خویش است .راه را به خوبی می دانست برای همین
وقتی تلؾ نکرد و فورا به سمت تاالری که آن روز در آن به همراه چارلی پادشاه را
مالقات کرده بود ،رفت.
در را باز کرد و وارد شد .پادشاه بر روی تختش نشسته بود بی آنکه حتی یک محافظ
داشته باشد .والدیمیر فورا گفت :پادشاه بی اعتبار! به کمکتون نیاز دارم.
پادشاه از جایش برخاست و گفت :دارم درست می بینم؟ تو والدیمیر هستی؟ اینجا چیکار
میکنی؟ نباید میومدی
والدیمیر نزدیک شد و گفت :مثل اینکه شما کامال بی اطالع هستید .ملکه ی سرخ پوش
به خونه ی آقای کوئین اومد .اون از نقطه ضعؾ آقای کوئین استفاده کرد و به طرؾ
اتاق محلول ها رفت .آقای کوئین االن توی همین قصره اون االن داره خیلی عذاب می
کشه اون به خرگوش ها حساسیت داره
 :من نمیدونم اون االن کجای این قصر به سر می بره. :خواهش میکنم به من کمک کنید.والدیمیر به یاد آورد که چارلی به او گفته بود « نزار بمیرم والدیمیر ...من نمیخوام به
یه استخوون تبدیل بشم» .
جوابی از پادشاه دریافت نکرد به همین خاطر از ان تاالر خارج شد .باید هرطور که
شده چارلی را پیدا کند حتی اگر به دست آن خون آشام دیوانه گرفتار میشد .در همه جای
قصر می دوید و آقای کوئین را صدا می زد .ناخواسته به اتاق ملکه ی سرخ پوش
رسید .این یکی قورباؼه به خواب فرو رفته بود .ان یکی با دیدن والدیمیر به شانه ی این
یکی زد و گفت :هی این یکی قورباؼه ببین کی اینجاست .یه زنده ی جدید .اون نمرده.
والدیمیر به طرفشان رفت و گفت :من دنبال آقای کوئین می گردم .خواهش میکنم کمکم
کنید.
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قورباؼه ها به یکدیگر نگاه کردند و چیزی نگفتند چون می دانستند ملکه ی سرخ پوش
حتما عصبی خواهد شد .والدیمیر که می دانست قورباؼه ها چیزی نمی گویند دستش را
در جیب لباسش فرو کرد و یک شیشه پر از مگس بیرون کشید و گفت :اگه بهم بگین این
مال شما میشه
قورباؼه ها باری دیگر به یکدیگر نگاه کردند و خیلی سریع باهم گفتند :توی زیرزمین
قصر آخرین زندان!
والدیمیر شیشه را به قورباؼه ها داد و فورا به سمت زیرزمین دوید .از پله ها پایین
رفت .مشعلی برداشت و فریاد زد :آقای کوئین؟؟ شما کجا هستین؟
صدای خفه ی چارلی را شنید :والدیمیر ...بیا پسر ...بیا دوست من ....من دارم میمیرم
والدیمیر به سمت صدا دوید باید داروی ضد خارش را به چارلی می رساند.
****
ملکه ی سرخ پوش به همراه پرنسس ایزابال جلوی در اتاق شماره ی دو اتاق سری
ایستاده بودند .در اتاق قفل بود و هیچ کاری از دستشان بر نمی آمد .ملکه عصبی قدم می
زد و گفت :باورم نمیشه این شیمیدان دیوانه چه رمزی میتونه گذاشته باشه .تا به حال
یک میلیون و سیصد و چهل و هشت رمز امتحان کردم!
ایزابال گوشه ای نشسته بود و حرص میخورد .هنوز هم به مالقاتش با چارلی فکر می
کرد « .من قلبی ندارم که به تو تقدیم کنم ایزابال» هنوز هم این جمله در ذهنش عبور می
کرد.
ملکه به ایزابال نگاه کرد و متوجه شد که مسئله ای ذهن این پرنسس بی اعتبار را به
خود مشؽول کرده است .پرسید :ایزابال؟ از اونجایی که تو مثل قبل شدی میدونم که
امروز چه اتفاقی بین تو و چارلی افتاد .اینکه طلسم تو باطل شده برای من اهمیتی نداره.
چارلی هنوز هم به تو عالقه ای نداره در واقع اون شیمیدان دیوانه اونقدر مشؽول
دیوانگی های خودشه که وقتی برای عشق ورزیدن به یک دختر جوان رو نداره.
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ایزابال عصبی از جایش برخواست و گفت :مقصر تو هستی! تو تمام احساسات اونو
ازش گرفتی اونم به خاطر یه محلول لعنتی! چارلی کوئین اول رو به یک مجسمه تبدیل
کردی ولی چارلی اون محلول بازگشت به دنیای زندگان رو بهت نداد که والدیمیر رو
پیدا کنی .جک کوئین رو به یک خون آشام تبدیل کردی بازم چارلی اون محلول رو بهت
نداد .در آخر هم ویکتوریا رو به دریای بی بازگشت فرستادی و خونش رو برای آزار
دادن چارلی درون یک سیب گذاشتی ولی باز هم چارلی اون محلول رو بهت نداد که
بری سراغ والدیمیر .تو مسبب از دست دادن احساسات چارلی هستی.
ملکه به ایزابال نزدیک شد و عصبی در چشمانش نگاه کرد و گفت :ولی این تو بودی که
از من خواستی ویکتوریا رو ...
ایزابال میان حرؾ های ملکه ی سرخ پوش پرید و گفت :تو این پیشنهاد رو به من دادی
که کمکت کنم .تو به من گفتی هم خودت به هدفت می رسی هم اینکه رقیب من نابود
میشه .منم به خاطر همین بهت کمک کردم .ولی چون نتیجه نداد منو طلسم کردی
 :تو برای به دست اوردن قلب چارلی این کارو کردی! قلبی که هیچگاه به دستنیاوردی .چون چارلی یک مرد کامال دیوانه است .شیمیدان دیوانه...
ایزابال که به شدت از این وضعیت عصبی شده بود محکم به در کوبید و فریاد زد:
چارلی کوئین مزخرؾ!
و در کمال ناباوری در باز شد .ملکه که متوجه ی رمز در شد خندید و گفت :دیدی گفتم
اون مرد دیوانه است؟
قبل از آنکه وارد اتاق شوند صدای چارلی را شنیدند که پشت سرشان ایستاده بود.
چشمان درشتش برق می زدند و لبان باریکش لبخند.
چارلی :بله من دیوانه ام .چون اگه دیوونه نبودم نمی تونستم کاری کنم.
ملکه و ایزابال با چشمانی گرد شده از تعجب به چارلی نگاه می کردند .والدیمی نیز کنار
چارلی ایستاده بود ملکه با دیدن والدیمیر گفت :پس تو ...
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و ادامه ی حرفش را خورد .چارلی گفت :بله .والدیمیر .دوست من! اون منو از اون
حساسیت نجات داد .من بهت این هشدار رو میدم که از اینجا بری .تو نمیتونی به محلول
بازگشت دسترسی پیدا کنی چون اون توی یه اتاق دیگه نگهداری میشه.
ملکه بلند خندید و گفت :هشدار؟ تو میخوای منو از چی بترسونی شیمیدان دیوانه؟
 :یه ضرب المثل فرانسوی هست که میگه خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن...ولی اگه نیاز باشه من این کارو می کنم ملکه ی بی اعتبار
 :تو یه مرد احمقی چارلی .تو هم احمق و هم نادانی و البته دیوانهچارلی دستانش را به پشت برد و در هم گره زد و با ؼرور گفت :یه ضرب المثل
ایتالیایی هم هست که میگه عیب های دیگران را نباید با انگشت کثیؾ نشان داد ...منو
ببخشید ولی صبرم تموم شد.
آقای کوئین تکه سنگی را جا به جا کرد و طناب کوچکی که پشت آن سنگ مخفی شده
بود را کشید .فورا قسمتی از سقؾ کنار رفت و هزاران شاید هم میلیون ها مورچه بر
سر ملکه و ایزابال پایین ریختند .تعدادشان آنقدر زیاد بود که سر تا پای آن دو را مورچه
های سیاه فراگرفته بود و حتی رنگ لباس و پوستشان هم دیگر دیده نمی شد .هر دو جیػ
میزدند و باز هم چارلی را دیوانه خطاب می کردند .والدیمیر با خوشحالی باال و پایین
می پرید و می خندید.
مورچه ها آنقدر تعدادشان زیاد بود که کنترل ملکه و ایزابال را در دست گرفتند و آن ها
را از آنجا خارج کردند.
چارلی به هوا پرید و سپس والدیمیر را در آؼوش کشید و با خوشحالی گفت :دوست من
والدیمیر! بهت گفته بودم که از تو حفاظت می کنم!
والدیمیر خندید و گفت :ولی این بار من بودم که شما رو نجات دادم آقای کوئین!
چارلی والدیمیر را زمین گذاشت و گفت :خب ...آه ...توی دنیای شما چطور تشکر
میکنن؟ من واقعا نمیدونم چون من از زمانی که یک نوزاد بودم اینجا بودم ...میان مرده
ها
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والدیمیر دستش را به سوی آقای کوئین دراز کرد و گفت :اونا دست همدیگه رو می
گیرن و با صمیمیت فشار میدن و میگن خیلی ممنون
چارلی گفت :فقط همین؟ یعنی هیچ کاری برای جبران لطؾ دوستشون انجام نمیدن؟
 :خب ...این جمله رو میگن ولی معموال جبران نمیکننچارلی در اتاق را بست و چند قدم از پله ها پایین رفت ناگهان بر سر جایش ایستاد و به
والدیمیر نگاه کرد و گفت :خب من از تو تشکر نمیکنم و نمیگم که جبران میکنم چون
در این صورت این انتظار رو از من داری که برات جبران کنم و منم از تو حفاظت
کنم .در اون صورت دوستی ما به یک معامله ی خشن تبدیل میشه که اگه من لطؾ تو
رو جبران نکنم تو دیگه دوست من نخواهی بود .پس من بی آنکه به تو بگم روزی
جبران خواهم کرد این لطؾ تو رو جبران میکنم .آن هم نه به عنوان پس دادن یک لطؾ
به عنوان یک وظیفه ...دوستان در مقابل یکدیگر موظؾ به حمایت و وفاداری هستند.
در دنیای من این گونه تشکر می کنند والدیمیر.
*****
چارلی به همراه والدیمیر به اتاق ؼذا خوری رفتند .باز هم همان میز بزرگ که فقط سه
صندلی داشت .بر روی صندلی هایشان نشستند .چارلی گفت :امشب میخوام بهترین ؼذا
رو بخوری دوست عزیزم.
 :باز هم از اون ؼذاها؟ من واقعا نمیتونم از اونا بخورم. :توی این مدتی که مهمون من بودی ؼذا های مناسب و زیادی نخوردی .امروز میتونیاز خجالت شکمت دربیای.
سپس همان لوله را بیرون کشید و گفت :خانم گرین؟ ؼذا لطفا
در باز شد و حشرات ؼولپیکر با همان لباس های رسمی به همراه ؼذا وارد شدند .هر
دفه که چارلی چیزی میخواست بی آنکه چند دقیقه طول بکشد فورا فراهم می شد به
طوری که والدیمیر احساس می کرد حشرات آماده پشت در هستند.
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والدیمیر به ؼذاهایی که مقابلش قرار می گرفتند نگاه کرد ؼذا هایی که کامال از
سبزیجات درست شده بودند و هیچ گونه حشره ای در آنها دیده نمی شد .چارلی رو به
یک سوسک گفت :سبزیجات رو از کجا اوردین؟ منظورم سیب زمینی و هویچه .ما از
این چیزا نداشتیم.
 :مورچه ها از مزارع زندگان اونا را دزدیدن قربانوالدیمیر با شنیدن این جمله قاشقش را روی میز گذاشت و گفت :من نمیخورم!
چارلی ابروهایش را باال انداخت و گفت :چه مشکلی پیش اومده پسر؟
 :من پسر فقیری بودم ولی هیچوقت چیزی ندزدیدم .من نمیتونم یه ؼذا که از موادؼذایی دزدی درست شده بخورم
چارلی دستانش را بر روی میز گذاشت و گفت :آه والدیمیر ...در دنیا مردمانی هستند که
حتی روح انسان ها را نیز می دزدند این که فقط یک ؼذای ساده است.
والدیمیر با ناراحتی به کاسه ی سوپش نگاه کرد و گفت :واقعا چرا همچین آدم هایی
روی زمین زندگی میکنن...
چارلی با چنگالش یک سوسک کوچک را در دهان گذاشت و آن را به آرامی جوید و
گفت :دنیا مانند یک باتالق است که اگر از شانه ی دیگران باال نروی تو را در خود می
کشد و نابود می کند .دزدی تنها راه رسیدن به قدرت و ثروت نیست .مدت زیادی است
که انسان ها متوجه ی این موضوع شده اند که برای به دست آوردن قدرت فقط سرقت
نیاز نیست بلکه پا گذاشتن بر روی ؼرور و شانه ی دیگران نیز الزم است .و این اوج
بی رحمی در دنیاست .تو هنوز دوازده ساله ای والدیمیر اما طولی نخواهد کشید که
حرؾ های منو درک کنی چرا که تو روزی به بی رحمی های دنیا عادت خواهی کرد و
حتی ممکن است تو نیز هم رنگ آن جماعت شوی .دنیا نیز میخواهد ما را همرنگ
خودش کند اما چه رنگی که خود دنیا هم دو رنگ است.
والدیمیر چیزی نگفت .که چارلی ادامه داد :لطفا ؼذا بخور والدیمیر.
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و خودش نیز مشؽول شد .والدیمیر باری دیگر به ؼذا ها نگاه کرد .از وقتی که به طبقه
ی زیرین آمده بود درست و حسابی ؼذا نخورده بود .قاشقش را به آرامی برداشت به
چارلی نگاه کرد که بی توجه به او با ولع ؼذا می خورد .چارلی کاسه ای را در دست
گرفت و با لذت بو کشید و گفت :سوپ مگس ...سوپ مورد عالقم .امیدوارم این دفه
خانم گرین بال های مگس رو کنده باشه.
والدیمیر مقداری از ؼذایش را با دو دلی خورد و باز هم به چارلی چشم دوخت .چارلی
قاشقش را بر روی میز گذاشت و کاسه ی سوپ را سر کشید .والدیمیر گفت :آقای
کوئین؟ اجازه دارم یه سوال بپرسم؟
چارلی کاسه ی سوپ را پایین آورد و با دستمالش دهانش را پاک کرد و گفت :البته که
این اجازه رو داری!
 :شما چرا توی طبقه ی زیرین بین مرده ها زندگی می کنید؟ اصال چی باعث شد که یهانسان زنده به این دنیا راه پیدا کنه؟
 :پیرمرد دانای گوژپشت میگه برای راه یافتن به این دنیا مرگ الزمه ی کار نیست.گاهی انسان با اینکه در دنیای زندگان زندگی می کنه اما هیچ فرقی با یه مرده نداره .من
نمیدونم که چر اینجا زندگی میکنم ولی به خاطر پدرمه چون اون اولین کسی بود که به
اینجا راه یافت .پدرم اسم خودش رو روی من گذاشت چون معتقد بود من راهش رو در
شیمی ادامه میدم و همین طور هم شد .از مادرم چیزی به خاطر ندارم چون پدرم از اون
فراری بود .میدونی چرا؟
 :نه نمیدونم :چون پدرم مرد ثروتمندی بود و مادرم ...یعنی اون زن برای چند پوند کثیؾمیخواست پدرم رو بکشه ...میدونی چرا؟
 :به خاطر چند پوند کثیؾ؟ :نه .به خاطر دیوانگی! میدونی چرا؟ :-خیر آقای کوئین نمیدونم.
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 :اون دیوانه بود که فکر می کرد پول همه چیزه ...بله پول همه چیزه اما در مقابل چی؟در مقابل قدرت هم پول همه چیزه؟ قطعا اینطور نیست .میدونی چرا؟
 :بازم نمیدونم آقای کوئین. :چون این قدرته که تصمیم می گیره دنیا باید روی کدوم چرخ بچرخه .این قدرته کهثروت میاره نه اینکه ثروت قدرت بیاره! اینکه ثروت مهم تره یه تصور کامال ؼلطه.
 :پدرتون چطور وارد طبقه ی زیرین شد؟ :اون در حالی که دست جک رو توی دست و منو توی بؽلش داشت از دست اون زنفرار می کرد به یک کلبه برخورد کرد .وارد کلبه شد .اونجا خالی بود و پدرم فکر می
کرد اونجا متعلق به کسی نیست به خاطر همین یک شب اونجا اقامت کردیم فردای اون
روز یک موش ؼولپیکر وارد کلبه شد یک موش که الکساندر نام داشت و پدرم متوجه
شد که ناخواسته وارد طبقه ی زیرین شده و هیچ راه بازگشتی نیست تا اینکه من چند
وقت پیش یک محلول کشؾ کردم که با استفاده از اون بشه به دنیای زنده ها رفت .البته
با نوشیدن این محلول فقط یک نفر میشه رفت و این ؼیر ممکنه که دو نفر به طور
همزمان برن ولی با یک فاصله ی زمانی کوتاه این امر امکان پذیره .اما محلول
بازگشت! اون محلولیه که با استفاده از اون تمام اهالی طبقه ی زیرین این اجازه رو
دارن که به دنیای زندگان بازگردند.
*****
ملکه و ایزابال که توسط مورچگان از خانه ی آقای کوئین خارج شده بودند به محض
آنکه مورچه ها دست از سرشان برداشتند فورا به سمت کالسکه شان دویدند و به سوی
قصر حرکت کرده بودند.
ملکه خون خونش را می خورد او باید آن محلول را پیدا کند .چارلی گفته بود که
والدیمیر موفق به ساخت آن محلول شده است ...پس باید آن را مال خود کند .اما چگونه؟
این بار چه کند که موفق شود؟ باید نقشه ای میکشید.
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به قصر که رسیدند از کالسکه پیاده شدند .ملکه میدانست که جک هنوز هم درون قصر
است .به سمت اقامتگاه جک کوئین رفت و فورا در اتاقش را باز کرد و فریاد زد:
جک؟؟
جک که بر روی یک صندلی نشسته بود وحشت زده از جایش برخواست و گفت :چه
اتفاقی افتاده ملکه ی سرخ پوش؟
ملکه عصایش را بر روی گلوی جک فشرد و گفت :فورا به سمت جنگل ممنوعه برو
جک به وحشت افتاد و گفت :خواهش میکنم اینو ازم نخواین ملکه ی بی اعتبار
 :من ازت محافظت میکنم احمق! تو گم نمیشی .از جادوگر بد ذات جنگل بخواه که سمنا امیدی رو بهت بده!
 :سم نا امیدی؟؟ :فورا برو جک کوئین ...زود باش :آخه اون سم به چه دردی می خوره؟ملکه با عصایش عصبی به جک زد و گفت :زود باش از اینجا گم شو و اون سم رو
برای من بیار
****
چارلی باری دیگر تمام دوستانش را در اتاق شماره ی سه اتاق سری جمع کرده بود .این
بار اعالم کرده بود که قرار است محلول باز گشت به دست والدیمیر ساخته شود.همگی
حتی زبرا ها هم بی حرکت ایستاده بودند .چارلی مانند یک کودک باال و پایین می پرید و
هیجان داشت .در یک حرکت ناگهانی بر روی یک میز پرید و دستانش را از هم باز
کرد و با خوشحالی گفت :دوستان من آقایون محترم ...امروز روزیه که چارلی کوئین
این شیمیدان بزرگ طبقه ی زیرین پس از کشؾ محلول بازگشت توسط والدیمیر اعالم
خواهد کرد...
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چند تک سرفه کرد تا صدایش صاؾ تر شود سپس ادامه داد :اعالم خواهد کرد که
والدیمیر چارلی کوئین سوم خواهد بود!
اما بر خالؾ انتظار چارلی کسی هیجان زده نشد و هنوز هم بی حرکت در کمال
خونسردی به او چشم دوخته بودند .چارلی با دیدن قیافه ی بی تفاوت مخاطبانش لبخندش
را فرو خورد و به آرامی از روی میز پایین امد و رو به پیرمرد دانای گوژپشت گفت:
کتاب اسرار آمیز طبقه ی زیرین لطفا!
پیرمرد کتاب را به چارلی داد .چارلی صفحه ای از کتاب را باز کرد و گفت :همونطور
که توی این کتاب نوشته شده و شما میدونید محلول بازگشت محلولیه که با استفاده از اون
میشه تمام مردگان رو به عنوان یک ارتش به دنیای زندگان فرستاد و دنیای زندگان را
تصرؾ کرد .توی کتاب طبقه ی زیرین فرمول های اسرار آمیزی وجود دارند که با
کمک آنها میشه محلول بازگشت رو ساخت .من خیلی تالش کردم اما موفق...
ؼرورش به او اجازه نداد که بگوید موفق نشده است بنابراین این گونه ادامه داد :این
محلول فقط به دست یک نفر قابل ساخت است آنهم والدیمیر است .والدیمیر؟ نوبت توئه
پسر باید کارت رو شروع کنی.
والدیمیر نگاهی به اطرافش انداخت همگی به او نگاه می کردند و منتظر بودند تا به
سو.ی میز کنار چارلی برود و کارش را شروع کند .اما او باید چه کار کند؟ او هیچ
چیز از شیمی نمیداند .باری دیگر صدای چارلی را شنید :والدیمیر؟ زود باش پسر ما
منتظریم
والدیمیر با اکراه چند قدم به جلو رفت و در کنار چارلی ایستاد و گفت :خب ...خب من
االن نمیدونم که باید چیکار کنم
چارلی دستانش را مشت کرد و بهم کوبید و با هیجان گفت :یاال دوست من االن وقت
شوخی نیست!
والدیمیر یک شیشه را برداشت و در دست گرفت و گفت :شاید باید ...شاید باید این
محلول رو با اون یکی مخلوط کرد ...این طور نیست آقای کوئین؟
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چارلی نگاهی به دیگران انداخت که که با تعجب به والدیمیر چشم دوخته بودند .چارلی
لبخندی زد و گفت :خدای من! چی داری میگی پسر؟ اگه اونا با هم مخلوط بشن اینجا می
ترکه! تو نباید این کارو کنی....
والدیمیر شیشه ی محلول را روی میز گذاشت و یک شیشه ی دیگر برداشت .به کتاب
نگاهی کرد .هیچ چیز از آن متوجه نمی شد با درماندگی آرام گفت :آقای کوئین من که
گفتم چیزی از شیمی نمیدونم چرا باور نمی کنید؟
در باز شد و آقای الکی خوش با چند قهوه وارد شد .همانطور که می خندید گفت :سه
شنبه ی اول ماه مارچ آقای کوئین! هیچ یادتون هست؟
چارلی سرش را باال گرفت و با خوشحالی لبخند زد و گفت :آه ...آقای الکی خوش
عزیز! شما برنامه ی من رو میدونید! بله سه شنبه ی اول ماه مارچ
آقای الکی خوش آنقدر می خندید که چارلی نگران بود قهوه ها را بریزد به خاطر همین
به طرفش رفت و ظرؾ را از دستش گرفت و یک فنجان بردارد که آقای الکی خوش آن
را از دستش گرفت و یک فنجان زیبا به دستش داد و گفت :فنجون مخصوص یک
شیمیدان بزرگ باید اینجوری باشه!
باز هم چارلی لبخند زد .فنجان را گرفت .او با دیدن آن قهوه ها ماجرای محلول را برای
چند لحظه به کلی فراموش کرده بود .از قهوه اش نوشید .به نظرش خوشمزه شده بود به
همین دلیل تمامش را نوشید .فنجان را به دست آقای الکی خوش داد .همه به او نگاه می
کردند .چارلی به طرؾ والدیمیر رفت و گفت :خب دوست من ...به کارمون ادامه میدیم.
والدیمیر باز هم به کتاب نگاه کرد و باز هم چیزی نفهمید .چارلی دستش را بر روی میز
گذاشت و گفت :نمیدونم چرا ...ولی هرطور فکر میکنم این کار شدنی نیست!
در تمام این مدت هیچکس حرفی نمیزد و فقط با تعجب گاهی به والدیمیر و گاهی به
چارلی نگاه میکردند .پیرمرد دانای گوژپشت گفت :چارلی پسرم! چطور میگی این کار
شدنی نیست؟
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 :آه  ...خب نمیدونم من کامال نا امید شدم چطور ممکنه همچین محلولی ساخته بشه؟؟این امکان نداره
والدیمیر گفت :خب من از اون روزی که وارد طبقه ی زیرین شدم میدونستم که این ؼیر
ممکنه
چارلی کالهش را کمی جا به جا کرد و گفت :بله بله ...این کار ؼیر ممکنه!
چه اتفاقی افتاده بود که چارلی ناگهان نا امید شده بود؟ چه اتفاقی ممکن است برای
چارلی کوئین افتاده باشد که دیگر به محلول بازگشت اعتقاد نداشت؟ آن هم به این
سرعت! این واقعا عجیب بود.
برای آنکه جواب این سوال ها را بدانیم باید به قصر برویم .نزد ملکه ی سرخ پوش.
ملکه ای که بی اعتبار است اما به خاطر ذات بدش همه از او می ترسیدند.
ملکه از طریق جمجمه ی جادویی اش به جک کوئین که اکنون در جنگل ممنوعه بود
چشم دوخته بود و کامال بر روی او تمرکز کرده بود .می توانست او را ببیند که به نزد
جادوگر جنگل ممنوعه رفته است و جادوگر به او یک فنجان زیبا داد.
جک فنجان را برای ملکه ی سرخ پوش آورد و گفت که جادوگر گفته است این فنجان با
یک نوع سم به نام سم نا امیدی ساخته شده است و هرکه با این فنجان چیزی بنوشد بی
آنکه لحظه ای طول بکشد فرد نا امیدی خواهد شد و خود را بدبخت ترین موجود معرفی
خواهد کرد .جک کامال از نقشه ی ملکه بی اطالع بود.
ملکه ی سرخ پوش میدانست که تنها راهی که میشود چارلی را از پا دراورد این است
که او را از ادامه ی زندگی نا امید کند .او به خوبی می دانست نا امیدی چقدر نابود کننده
است.
ملکه ی سرخ پوش فنجان را به یکی از سوسک های ؼولپیکر و باهوش قصر داد و از
او خواست آن را به عنوان یک هدیه به خانه ی چارلی برساند .سوسک ؼولپیکر فورا به
سمت خانه ی چارلی کوئین حرکت کرد .در زد و درخواست مالقات با آقای الکی خوش
را داد .آقای الکی خوش تمام کارش این بود که قهوه درست کند .سوسک باهوش فنجان
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را به آقای الکی خوش داد و گفت که به دلیل عالقه ای که به شیمیدان بزرگ طبقه ی
زیرین دارد یک فنجان زیبا برای او ساخته است و تاکیید کرد که آقای کوئین حتما قهوه
ی امروزش را با آن فنجان بنوشد.
و همانطور که خواندید همین گونه هم شد .ملکه ی سرخ پوش با افرادش قصد داشتند
پس از آنکه چارلی قهوه اش را نوشید و آن زهر بر رویش اثر کرد به سمت خانه اش
حمله ور شوند و محلول بازگشت را به دست بیاورند یا اگر هم چارلی به او دروغ گفته
باشد و این محلول ساخته نشده است حداقل بتوانند والدیمیر را به چنگ بیاورند.
پرنسس ایزابال که کامال از عشق چارلی نسبت به خودش نا امید شده بود این بار تصمیم
گرفته بود به جای آنکه به چارلی عشق بورزد با او دشمن باشد .از این رو با نقشه های
ملکه های سرخ پوش همکاری می کرد.
وقتی ملکه ی سرخ پوش فهمید که چارلی با آن فنجان قهوه نوشیده است فورا به سمت
خانه ی چارلی کوئین حرکت کرد.
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شیمیدان دیوانه
چارلی به شدت احساس میکرد که یک انسان بی ارزش است که تمام این مدت خیال می
کرد می تواند چنین محلولی بسازد و موفق نشده است .روی یک صندلی نشست او دیگر
پر انرژی نبود و نمیتوانست شاد باشد .او آنقدر به خاطر این مسئله انرژی اش را از
دست داده بود که نمی توانست حتی از جایش برخید .والدیمیر به سمتش رفت و گفت:
آقای کوئین؟ مشکلی پیش اومده؟
چارلی با ناراحتی گفت :چقدر من بدشانسم
همه با دیدن چارلی در آن وضعیت تعجب کرده بودند .این اولین بار بودد که چارلی آن
قدر ناراحت بود آنهم بی دلیل .این اولین بار بود که از چارلی کوئین این کلمات را می
شنیدند و این برایشان بسیار عجیب بود .همگی به سمتش رفتند آقای دست و پا چلفتی
گفت :چارلی عزیز برای تو چه اتفاقی افتاده؟؟
 :آقای دست و پا چلفتی ...یه ضرب المثل ایتالیایی هست که میگه موفقیت برایاشخاص کم ظرفیت مقدمه ی گستاخی است ....و من این مدت به شدت گستاخ شده
بودم ..از همون روزی که موفق شدم اولین محلول رو با دست های خودم کشؾ کنم...
آقای شیرین عقل گفت :این طوری نگین آقای کوئین! شما بزرگترین ،ماهر ترین و
بهترین شیمیدان دنیا هستید.
هرکس چیزی می گفت که ناگهان صدای وحشت زده ای را شنیدند که فریاد میزد :ملکه
ی سرخ پوش اینجاست ...اون اینجاست
و سپس صدای همهمه که نشان میداد هر کس به گوشه ای از خانه فرار میکند و پناه می
گیرد.
همه با تعجب به یکدیگر نگاه می کردند ملکه ی سرخ پوش اینجا چه می کند؟ همه
اطراؾ چارلی و والدیمیر را گرفته بودند .چارلی با اینکه صدای فریاد ها را می شنید
اما ابدا برایش اهمیت نداشت که دشمنش باری دیگر به خانه اش نفوذ کرده است.
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با یک حرکت ناگهانی در اتاق که از قبل باز بود به سرعت تا آخرین حد باز شد .با باز
شدن در تمام زبرا های الل اطراؾ چارلی کوئین و والدمیر را گرفتند تا آنها را بینشان
مخفی کنند و کسی نتواند آنها را ببیند
پرنسس ایزابال وارد اتاق شماره ی سه شد و تمام اتاق را از زیر نظر گذراند اما جز
زبرا ها شخص دیگری ندید .با خنده ی تلخی گفت :چارلی رو شکست دادیم .این دفه
رئیس تون شکست خورد .توسط زهر نا امیدی .همون قهوه ای که امروز نوشید
و بلند بلند خندید و از اتاق خارج شد .همه حرؾ های پرنسس را شنیده بودند .پس علت
تؽییر حال آقای کوئین زهر نا امیدی بود .آقای دست و پا چلفتی رو به والدمیر گفت:
آقای کوئین رو به اتاق شماره ی دو اتاق سری ببر دوست عزیز و ازش محافظت کن .ما
همگی در مقابل ملکه ی سرخ پوش مقاومت می کنیم و اجازه نمیدیم اون به محلول های
با ارزش آقای کوئین دسترسی پیدا کنه ...و همینطور اجازه نمیدیم به شما دو نفر آسیبی
برسونه....
والدیمیر اطاعت کرد و آقای کوئین را به دنبال خود کشید و مخفیانه به سمت اتاق شماره
ی دو اتاق سری رفتند.
پیرمرد دانای گوژپشت با ناراحتی سرش را پایین انداخت و خطاب به همه گفت :زهر نا
امیدی ...تنها زهری که هیچ پادزهری نداره ...آقای چارلی کوئین ما دیگر انسان شادی
نخواهد بود...
*****
چارلی روی زمین نشسته بود .دارو روی او کامال اثر کرده بود .آقای کوئین خود را
بدبخت ترین موجود روی زمین احساس می کرد .دیگر آن مرد شاد و پر انرژی نبود.
دیگر آن شیمیدان خوشحال نبود .گویی او دیگر چارلی کوئین نبود .اشک هایش بر روی
صورتش جاری بود .چشمانش از شدت گریه سرخ شده بود .موهایش را آن قدر از فشار
ناراحتی کشیده بود که کامال پریشان شده بودند .او بی صدا در آؼوش والدیمیر اشک می
ریخت و می گفت :والدیمیر ...من هیچوقت فکر نمی کردم تا این حد بدبخت باشم ...من
یه مرد بیچاره ام
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 :آقای کوئین چه اتفاقی براتون افتاده؟ من واقعا نمیتونم باور کنم که ملکه ی سرخ پوشتوی قهوه ی شما داروی ریخته باشه که باعث بشه شما به این حال بیافتین.
 :درد داره دوست من ...قلبم از شدت ؼم درد میکنه .من چرا هیچوقت نفهمیدم کهاینقدر ؼمگینم؟ چرا هیچوقت به درون خودم سر نزده بودم...
 :آقای کوئین لطفا اینطوری حرؾ نزنید ...اصال اینطوری نیست .شما اشتباه فکر میکنید من چیکار میتونم بکنم که این طلسم برطرؾ بشه!
 :این طلسم نیست من واقعا احساس بیچارگی میکنم .پدرم ...برادرم ...و در آخرعشقم ...آه ویکتوریا
با بی حالی یک بشکن زد و سیب قرمزش در دستانش ظاهر شد با چشمانی اشک بار به
سیب نگریست و گفت :این واقعا خون ویکتوریاست؟ یعنی این سرخی سیب از سرخی
خونه؟
 :آقای کوئین خواهش میکنم آروم باشین .شما متوجه نیستین که چی میگیناما چارلی به حرؾ های والدیمیر توجه نمی کرد .آه می کشید و از حال و روز خود گله
می کرد .والدیمیر واقعا نمی دانست که باید چه کند تا آقای کوئین مانند گذشته خوشحال
باشد .در دلش آرزو کرد که ای کاش باز هم همان حساسیت به سراؼش می آمد تا بداند
دوای درد دوستش همان محلول ضد خارش است اما این بار واقعا نمی دانست که باید
چه کند .هیچکاری از دستش برنمی آمد جز آنکه آقای کوئین را دلداری دهد اما این
دلداری هم فایده ای نداشت.
آقای کوئین گفت :درد داره والدیمیر ...به دوش کشیدن این همه ؼم درد داره .من دارم
درد می کشم
این اولین بار بود که والدیمیر اشک های چارلی کوئین این مرد جذاب و دوست داشتنی
را می دید به همین دلیل بسیار متاثر شده بود .دستانش را مشت کرد و گفت :ای کاش
بتونم از اون ملکه ی سرخ پوش و پرنسس ایزابال انتقام بگیرم .آقای کوئین؟ شما
خودتون باید مثل روز اول بشین .شما باید فراموش کنید که چه اتفاقاتی افتاده .شما باید به
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خودتون مسلط باشین تا بتونین انتقام خودتون و عزیزانتون رو بگیرین .خواهش میکنم
خوب بشین
 :دیدی والدیمیر؟ دیدی چقدر به دنیای پست عادت کردی که از انتقام حرؾ میزنی؟خصلت همه ی انسان ها همینه بره به دنیا میان و گرگ از دنیا میرن.
والدیمیر از طرز فکرش خجالت کشید و دیگر درمورد انتقام چیزی نگفت که صدای
چارلی را شنید :قلبم به درد اومده ...من چقدر انسان ضعیفی هستم .من چقدر بدبختم...
من تازه فهمیدم که چقدر ؼصه دارم ...خیلی درد داره .این لعنتی خیلی درد داره .من
دارم عذاب میکشم والدیمیر یه کاری کن ...از این به بعد من تا آخر عمرم قراره
همینقدر نا امید و ؼمگین باشم .اگه هم کار یه دارو باشه اون دارو رو میشناسم ...یه
زهر که هیچ پادزهری نداره یه زهر به نام نا امیدی .چه چیزی باعث میشه که یک
انسان کامال نا امید امیدش رو به دست بیاره ...من دارم درد میکشم ...من دارم میمیرم.
آه خدای من ...هیچوقت دلم نمیخواست بر اثر ؼم و ؼصه بمیرم هیچوقت ...هیچوقت دلم
نمیخواست با این همه درد بمیرم.
اشک های والدیمیر هم سرازیر شده بود .سر آقای کوئین را هنوز در آؼوش کشیده بود.
باورش نمیشد که همه چیز انقدر سریع اتفاق افتاد .آقای کوئین آنقدر ؼمگین بود که حتی
توانایی این را نداشت که خود را جا به جا کند یا اینکه از جایش برخیزد .چارلی گفت:
والدیمیر دوست من! تو هنوز هم به من کمک میکنی؟ تو هنوز هم دوست واقعی من
هستی؟
 :معلومه که کمک می کنم و هنوز هم دوست شما هستم.چارلی دستش را درون جیبش فرو کرد و یک خنجر را بیرون کشید و گفت :پس باز هم
به من لطؾ کن پسر...
خنجر را به طرؾ والدیمیر گرفت و ادامه داد :منو بکش دوست من ...بزار بر اثر درد
و زخم جسم بمیرم نه بر اثر درد و زخم روح...
والدیمیر با دیدن ان خنجر رنگش پرید و با تعجب و ترس گفت :شما چی دارین میگین
آقای کوئین؟؟
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 :خواهش میکنم دوست من ...درد داره والدیمیر خیلی درد میکشم .منو بکش و از اینجابرو .تو باید از طبقه ی زیرین بری والدیمیر .تو والدیمیر کتاب اسرار آمیز نبودی و من
اینو فهمیدم .من از اون روزی فهمیدم که فرانسوا به تو تؽییر شکل پیدا نکرد و فقط
صدای تو رو تقلید کرد چون تو همون والدیمیر نبودی وگرنه من از روش ساخت اون
محلول کامال مطمئن بودم ...حاال منو بکش پسر ...خواهش میکنم نزار من با این همه
درد بمیرم.
 :نه آقای کوئین من این کارو نمیکنم .شما باید زنده بمونین :من نمیتونم خودم رو بکشم ...من نمیتونم نسبت به جسمم بی احترام باشم ...پس لطفامنو بکش من دارم درد می کشم والدیمیر
 :آقای کوئین خواهش میکنم درموردش حرؾ نزنید. :والدیمیر من اگه بمیرم باز هم همین جا خواهم بود اما این دفه به عنوان یک انسانمرده .پس این خنجر رو بگیر و منو بکش پسر خوب
والدیمیر سرش را به اطراؾ تکان داد و گفت :این کارو نمیکنم آقای کوئین.
چارلی لبخند بی روح بسیار تلخی زد و گفت :فکر میکنی اگه به یه استخوون تبدیل بشم
بازم میتونم یه مرد جذاب و خوشپوش باشم؟
 :لطفا دست بردارین شما به یک استخوون تبدیل نمیشین.چارلی با زحمت دست والدیمیر را گرفت و خنجر را در دستش گذاشت و دست والدیمیر
را مشت کرد و گفت :این کارو بکن دوست من ...من فقط چند سال آروم میخوابم بعدش
همون چارلی سابق میشم .چارلی شاد ...چارلی خوشحال
به چشمان اشک بار والدیمیر چشم دوخت و ادامه داد :خواهش میکنم این کارو بکن
والدیمیر ...نزار در اثر ؼم بمیرم ...نزار با این همه درد بمیرم ...من هیچوقت دوست
نداشتم اینجوری بمیرم ...منو بکش بعدش به سراغ اون محلول سبز رنگ برو ...همون
که توی قفسه ی سمت چپه چارلی دستش را به سوی محلول کشید و ادامه داد :می بینی؟
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اون محلول رو بنوش ...به محض اینکه از اون نوشیدی یه نور تو رو به سمت دنیای
زندگان هدایت میکنه ...پس دست به کار شو دوست من ...منو بکش
چارلی چشمانش را بست و گفت :منو بکش والدیمیر ...من دارم درد میکشم ...من خیلی
بدبختم خیلی بیچاره ام من یه موجود بیهوده ام پس منو بکش ...خواهش میکنم تا کسی
نیومده منو بکش و از اینجا برو ...منو بکش و خودت رو نجات بده .اگه بفهمن تو همون
والدیمیر کتاب اسرار آمیز نیستی حتما تو رو می کشن و من نمیتونم خودم رو ببخشم
والدیمیر هنوز هم گریه می کرد .او اکنون باید یک نفر را بکشد؟؟ او واقعا توانایی این
کار را دارد؟
باز هم صدای چارلی را شنید :زود باش پسر معطل نکن ...من آماده ام ...یاال والدیمیر
منو از این همه درد نجات بده
والدیمیر خنجر را در دستش فشرد .آقای کوئین از او چه خواسته بود؟ او واقعا توانایی
اش را نداشت .چشمانش را بر روی هم فشرد و اشک هایش بیشتر سرازیر شدند با گریه
گفت :من نمیتونم آقای کوئین...
 :اون محلول سبز رنگ رو کامال بنوش .من نمیخوام از اون محلول چیزی بمونه.نمیخوام کسی دنبالت بیاد .من بعد از مرگم بازم میتونم از اون محلول بسازم پس نزار
چیزی ازش بمونه حتی یه قطره ...االن هم کارت رو انجام بده دارن میان ...صداشون
رو می شنوی که چقدر به ما نزدیک شدن و فریاد میکشن؟ والدیمیر من دارم دق میکنم
نزار اینجوری بمیرم ...منو بکش تا در اثر اصابت خنجر بمیرم .خواهش میکنم والدیمیر
خواهش میکنم احساساتت رو به خاطر من کنار بزار...
والدیمیر هنوز هم اشک می ریخت .چارلی نمی خواست مرگی مانند مرگ آقای الکی
خوش داشته باشد و والدیمیر این را به خوبی میدانست .به همین دلیل تصمیم خود را
گرفت .خنجر را به قلب چارلی نزدیک کرد و چشمانش را بست .افکارش در انجام
تصمیمش مداخله می کردند ...صدای چارلی کوئین که در سرش می پیچید این اجازه را
به او نمیداد
« مشکلی نیس اگه منم مثل چارلی باهات دوست باشم؟ »
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« اینجا کلی ؼذاهای خوشمزه هست»
« آفرین دوست باهوش من! »
خنجر را به قلب چارلی نزدیک تر کرد .باز هم صدای چارلی...
« آسمان ما زمین زیر پای دنیای زندگان و خاک زیر پای ما هم ممکنه آسمان یک دنیای
دیگه باشه! »
« دوست من والدیمیر! بهت گفته بودم که از تو حفاظت می کنم! »
و خنجری که باز نزدیک تر میشد و باز هم صدای چارلی...
« نزار بمیرم والدیمیر...من نمیخوام به یه استخوون تبدیل بشم :- .من ازتون محافظت
میکنم آقای کوئین »
و در آخر خنجری که در قلب چارلی کوئین این مرد جذاب دوست داشتنی و البته شاید
هم دیوانه فرو رفت...
بله او دیوانه بود چرا که میدانست باید چه کند
او دیوانه بود چرا که میدانست باید چگونه عاقل باشد!...
او در نظر دیگران دیوانه بود چرا که خوب رمز شاد زیستن را می دانست
و در آخر او بود و دیگر نیست
*****
والدیمیر چشمانش را باز کرد .پیراهن فراک چارلی کوئین خونین شده بود و چارلی
کوچک ترین تکانی نمی خورد .والدیمیر با ناباوری آقای کوئین را تکان داد و گفت:
آقای کوئین؟؟
اما جوابی دریافت نکرد این بار با شدت بیشتری او را تکان داد :آقای کوئین؟؟؟
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و چون باز هم کمترین جوابی دریافت نکرد آقای کوئین را بیشتر تکان می داد اما او
آرام خوابیده بود.
والدیمیر سرش را بلند کرد .چشمش به محلول سبز رنگ درون قفسه افتاد ...جسد بی
جان چارلی را بر روی زمین گذاشت و به سمت محلول رفت که صدای چارلی در
ذهنش تداعی شد « :دوستان در مقابل یکدیگر موظؾ به حمایت و وفاداری هستند» .
به طرؾ جسد چارلی بازگشت و با زحمت او را از جایش بلند کرد و بر روی یک
صندلی نشاند و کاله سیلندرش را بر روی سرش گذاشت و عصایش را به دستش داد...
برای بار آخر دوستش را دید و بعد به سوی محلول سبز رنگ ساخته ی بزرگ ترین
شیمیدان طبقه ی زیرین رفت...
****
لندن  226سال بعد ...سال  2360میالدی:
حال پدر بزگش زیاد تعریفی نداشت .او مدت ها بود که بر اثر کهولت سن زمین گیر شده
بود و حتی زخم بستر نیز پیدا کرده بود .پزشکان کامال از او قطع امید کرده بودند و این
برای پسرک که در تمام دنیا فقط یک پدربزرگ داشت بسیار ناراحت کننده بود .پدر و
مادرش را به خاطر چپ شدن اتومبیل که به سرعت می رفت از دست داده بود .او به
خاطر پدر بزرگش مدرسه نمی رفت تا بتواند از او به خوبی نگهداری کند ولی خواندن
و نوشتن را میدانست و این را از پدر بزرگش که در دوران جوانی آموخته بود به خوبی
فرا گرفته بود .او مرگ پدر بزرگش را نمیخواست هرچند که میدانست او دیگر خیلی
پیر شده است .او میخواست باز هم او را در کنار خودش داشته باشد و باز هم برایش از
ماجرا های عجیب و ؼریب دوران نوجوانی اش بگوید ...ماجراهایی که هیچکس آن ها
را باور نکرده بود .همه می گفتند این مرد دیوانه شده که ادعا میکند برایش چه اتفاقاتی
افتاده است .همه به او لقب گالیور داستان های جاناتان سویفت را داده بودند و می گفتند
او نیز مانند گالیور دیوانه شده است.
اما والدیمیر این گونه فکر نمی کرد و حرؾ های پدر بزرگش را باور داشت .خوشحال
بود از اینکه نام پدر بزرگش را بر روی خود داشت چرا که او عاشق پدر بزرگش بود و
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دلش میخواست همانند او باشد .او نه تنها نام پدر بزرگش را بر خود داشت بلکه حتی
پدر بزرگش می گفت که والدیمیر کامال همانند نوجوانی های خودش است
والدیمیر در حیاط خانه نشسته بود و یک کتاب شیمی مطالعه می کرد .همان کتاب مورد
عالقه اش .سخت مشؽول مطالعه بود که ناگهان صدای پایی شنید .احساس کرد یک نفر
پشت سرش است به عقب که بازگشت پسری هم سن و سال خودش را دید که لبخند می
زند ..یک لبخند از سر یک آرامش دیوانه کننده.
پسرک به والدیمیر نزدیک شد و یک سیب را مقابلش گرفت و با همان لبخندش گفت:
سیب میخوری؟
والدیمیر چشمانش را تا آخرین حد ممکن باز کرد چیزی را که میدید باور نمی کرد .بی
آنکه چیزی بگوید با خوشحالی به سمت خانه دوید تا این خبر را به پدر بزرگش برساند.
می دوید و هیجان زده فریاد می کشید :پدر بزرگ ...اون اینجاست ...اون اینجاست.
به سوی اتاق پدر بزرگش رفت و با خوشحالی گفت :پدر بزرگ! اگه بگم کی اینجاست
باور نمی کنید!
اما جوابی نشنید ...نزدیک تر شد و باز هم او را صدا زد اما پدربزرگش را مرده یافت!
فردای آن روز در تمام روزنامه های انگلستان نوشتند « :والدیمیر همان پیرمرد دیوانه
ای که ادعا می کرد در دوران نوجوانی اش به دنیای مردگان سفر کرده است پس از
صد و پانزده سال زندگی دنیا را وداع گفت و این بار برای همیشه به دنیای مردگان
رفت »
*****
چارلی به کتاب روی چمن چشم دوخت .آن را از روی زمین بلند کرد .ابروهایش را باال
انداخت و با تعجب گفت :والدیمیر واقعی؟!
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