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در دنیایی دیگر، برفراز زنین ٍ ستارگان، جایی دٍر از زشتی ٍ پلشتی، دختری با : خالصٌ
حَادجی کٌ نی آیند ٍ نی رٍند، تکالیفی کٌ باید . سرنَشت دست ٍ پنجٌ نرم نی کند

ٌ ٍجَد آندى ٍ فرانَش نهی شَد... انجام شَند ٍ حال عشاق . عشقی کٌ بٌ سادگی ب
ٌ ایست کٌ يهٌ چیز را بريو  قّصٌ یک دیگر را طلب نی کنند؛ انا در این نیان تنًا عفریت

 ...نی ریزد

ٌ ی نَجَدات تَی داستان تخیلی يستن ٍ اسهشَن قبال جایی ذکر نشدى: ن.پ  .يه

 :نقدنٌ

ٌ ی اطرافیانو، باعخ شد کٌ چشو يایو را باز کنو نا درست جلَی درٍازى يای . صدای زنزن
ٌ رٍی نا قرار داشت خَرشید در . آسهان يفتو ایستادى بَدیو ٍ لشکر راییکا نیز رٍب

ٌ تر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید؛ گَیا اٍ يو نی دانست کٌ چیز خَبی در  آسهان گرفت
ٌ ای کٌ از گلَی نانیا خارج شد، باعخ شد کٌ نگايو را از آسهان . انتظارنان نیست آى خف

 .بگیرم ٍ نگايش کنو

 :نانیا

 ...اٍن... اٍن -

رد انگشت لرزانش را گرفتو کٌ نگايو بٌ کسی دٍختٌ شد کٌ بٌ تازگی عشق اٍ را در بند 
بند ٍجَدم احساس نی کردم ٍ با شنیدن نانش، خَن در رگ يایو جریان نی گرفت ٍ 

 .قلبو نانند قلب گنجشکی بٌ تپش نی افتاد

نفسو بٌ یک بارى بند آند، آن  يهٌ سر ٍ صدا بٌ یک بارى قطع شدى بَد؛ دست يای لرزانو 
 خدای نن، آخر آن دیگر چٌ کاری است؟. را رٍی قلب درد کشیدى ام گذاشتو
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ٌ رٍیو تار شد، با پشت دست پردى ی اشک يایو را پاک کردم ٍ سپس آن را  ٍ ب ٌ ی ر صحن
احساس خفگی نی کردم، حس . نحکو رٍی ديانو فشردم تا يق يقو را خفٌ کنو
ٌ يایی آينین در گلَیو فرٍ کردى اند آخر چرا دل بستو؟ چرا خَد را در برابر . نی کردم نیل

ٌ طَر شد کٌ قلبو را بٌ اٍ يدیٌ دادم؟  آن نگاى يای نًربان ٍ چًرى ی نعصَم باختو؟ چ
ٌ طَر این قدر احهق بَدم؟  !چ

نگايو تنًا نتَجٌ دٍ نفر شدى بَد کٌ بی شرنانٌ، جلَی آن يهٌ جهعیت یک دیگر را 
 ...نی بَسیدند

*** 

جًان آفرینش نتشکل از زنین ٍ يفت آسهَنٌ کٌ يرکدٍنشَن سرتاسر، نهلَ از  -
 .شگفتی يای آفرینش ٍ سرزنین يای نختلف يستن

ٌ ی کالس کٌ از برگ درخت زردآلَ ساختٌ شدى بَد، قدم  خانو َسرٍی بٌ سهت تخت
 :را نَشت، گفت« جًان آفرینش»برداشت ٍ پس از آن کٌ با شًد انجیر رٍی آن 

 ...يهَن طَر کٌ خَدتَن نی دٍنید، آسهَن اٍل سرزنین -

ٌ يای پرحرف کالس بلند گفت  :نیلَفر، یکی از بچ

 .يهَن جایی کٌ آدم يا زندگی نی کنن. زنین -

 :خانو سرٍی گلَی خَد را صاف کرد ٍ گفت

 کسی اسو عربی آسهَن اٍل رٍ نی دٍنٌ؟. زنین! بلٌ -

 .يیچ کدام از شاگردان دست خَد را باال نبردند

 .اسهش رفیعٌ! رفیع -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

4 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

ٌ ی کالس، کلهٌ رفیع را نَشت ٍ ادانٌ داد  :ٍ با این حرف رٍی تخت

 .آسهَن دٍم بٌ قیدٍم نعرٍفٌ کٌ سرزنین ابر ٍ بادى -

 :نیلَفر با افتخار گفت

ٌ يا، . پدر نن چند بار بٌ اٍن جا سفر کردى - نیگٌ اٍن جا يهٌ چیز از ابر ساختٌ شدى؛ خَن
 .اٍن حتی ابِر یخی يو خَردى. نغازى يا، خیابَن يا

خانو نعلو سعی کرد بٌ نیلَفر کٌ يهیشٌ سخنانش را قطع نی کرد، ايهیتی نديد ٍ 
ٌ ی درس نتهرکز شَد  .رٍی ادان

 :اٍ گفت

نلکٌ دلسا ٍ دخترشَن نانیا . اسو آسهَن سَم نارٍنٌ کٌ بٌ سرزنین یخبندان نعرٍفٌ -
 رٍ کٌ نی شناسید؟

 :نیلَفر دٍبارى گفت

 .بعضی يا نیگن نانیا خیلی خَشگلٌ! بلٌ خانَم -

ٌ ای چشهان  خانو سرٍی درحالی کٌ سعی نی کرد خَنسردی خَد را حفظ کند، برای لحظ
 :سبزرنگش را بست ٍ گفت

 نیلَفر جان، نیشٌ ٍسط حرف نن نپری؟ -

 :ٍ سپس لبخند کَچکی زد ٍ ادانٌ داد

آسهَن چًارم کٌ اسهش ارفلَنٌ، سرزنین ستارى ياست؛ نن یک بار اٍن جا رفتو ٍ فقط  -
آبشار نَری دارى کٌ بچٌ ستارى يا تا زنانی کٌ . نی تَنو بگو سرزنین فَق العادى زیباییٌ

 .ستارى ی بالغی بشن اٍن جا زندگی نی کنن
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 :ٍ رٍی تختٌ کلهٌ ارفلَن را نَشت ٍ گفت

جایی کٌ نا . انا آسهَن پنجو، کٌ نطهئنًا اٍن رٍ خَدتَن نی شناسید؛ سرزنین گل يا -
 .يو اکنَن در اٍن زندگی نی کنیو کٌ اسو عربیش يیعَنٌ

آقای دارکَب کٌ در حیاط کنار زنگ نشستٌ بَد، با کَبیدن نَکش رٍی آن، زنگ را بٌ 
 .صدا در آٍرد

 :لب يای نازک ٍ صَرتی رنگ خانو سرٍی باال رفتند ٍ لبخند دلنشینی ساختند

ٌ يا، دیگٌ نی تَنید برید -  .خداحافظ تا فردا. خستٌ نباشید بچ

ٌ يای کالس يهزنان گفتند  :بچ

 .خداحافظ خانو سرٍی -

 :افرا با خَد فکر کرد. ٍ از کالس خارج شدند

 .انرٍز يو تهَم شد؛ حاال باید برم باستارین -

باستارین یا بازار، نکانی بَد کٌ در آن زنان ٍ نردان اجناس فرٍشی خَد را رٍی زنین 
 .پًن کردى ٍ آن يا را نی فرٍختند

اٍ بٌ خانٌ برگشت، . افرا يو از دست فرٍشان آنجا بَد ٍ عرٍسک نی فرٍخت
اٍ يهیشٌ کنار . عرٍسک يایش را در سبدی ریخت ٍ آن يا را بٌ باستارین برد

گل بانَخانو کٌ پیرزن چاق ٍ نًربانی بَد، نی نشست ٍ ير ازگايی يو بٌ اٍ کهک 
 .نی کرد

 .افرا در باستارین قدم زد ٍ خَد را بٌ گل بانَ رساند

 سالم خالٌ، خَبی؟ -
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گل بانَ با افرا نسبتی نداشت؛ انا نًر اٍ بٌ دل افرا نشستٌ ٍ در نتیجٌ اٍ را خالٌ صدا 
 .نی زد

 .خدا رٍ شکر کٌ خَبو -

ٌ يایش بر اجر آفتاب سرخ شدى ٍ نَيایش حنایی رنگ بَدند کٌ البتٌ بیشتر اٍقات  گَن
 .زیر رٍسری کرم رنگ اٍ پنًان نی ناندند

افرا کنار اٍ نشست ٍ عرٍسک يایش را کٌ تعدادشان بٌ دى تا نی رسید، رٍی زنین چید ٍ 
 .یکی از آن يا نانند افرا نَيای نشکی براق ٍ ابرٍيایی گرد داشت. نرتب کرد

 :افرا لبخندی زد ٍ عرٍسک را در دست خَد فشرد ٍ فکر کرد

 .با این کٌ نَيات فر نیست، انا نن رٍ یاد خَدم نیندازی -

ٌ ای  صدای فریاد ناگًانی جهع، باعخ شد کٌ افرا با ٍحشت سرش را بلند کند ٍ بٌ نقط
این سرٍصدا ير ! چٌ اتفاقی افتادى بَد؟. خیرى شَد کٌ صدا از قعر آن بٌ گَش نی رسید

افرا با ترس بلند شد؛ نردد بَد کٌ فرار . لحظٌ بیشتر نی شد ٍ بٌ دل اٍ چنگ نی انداخت
کند یا يهان جا بهاند کٌ ناگًان نَجَدی زشت ٍ سٌ پا، با پَستی قرنزرنگ ٍ نَيای بٌ 

يو ریختٌ سیاى، با چشهانی براق ٍ نشکی، در حالی کٌ زبانش آٍیزان شدى بَد ٍ دم 
بلندی داشت ٍ بٌ این سهت ٍ آن سهت  نی پرید، جًش بلندی زد ٍ در يَا بٌ دٍر خَد 

چرخید ٍ نستقیو رٍی عرٍسک يای افرا فرٍد آند ٍ قبل از آن کٌ دختر بیچارى بتَاند 
افرا نحکو . حرکتی انجام ديد، جیغی کشید ٍ با دم کلفت ٍ قدرتهندش اٍ را پرت کرد

بٌ دیَار خَرد کٌ باعخ شد دردی ٍحشتناک تهام ٍجَدش را فرا بگیرد ٍ بٌ دنبال آن 
 .نَجَد عجیب، اٍ نیز جیغ بکشد

ٌ ی اسب يای سلطنتی تا حدٍدی جهع نتشنج را ساکت کرد نردم چپ ٍ راست . شیً
نَجَد ٍحشتناک دٍبارى جیغ . کنار نی پریدند ٍ راى را برای اسب يای حاکو باز نی کردند
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کشید ٍ پرش کنان از آن جا دٍر شد ٍ بٌ دنبال اٍ نیز، سربازان سلطنتی سَار بر اسب يای 
 .نشکی رنگ، اٍ را تعقیب کردند

 :گل بانَ با ٍحشت بٌ سهت افرا دٍید

 حالت خَبٌ افرا؟ چیزیت کٌ نشدى؟ -

ٌ اش بلند شَد چند نفر آن يا را دٍرى ٍ بٌ ير دٍ نفر . افرا تکانی خَرد کٌ باعخ شد نال
افرا نَيایش را کٌ از زیر شال . گل بانَ دست افرا را گرفت ٍ اٍ را بلند کرد. نگاى نی کردند

اٍ نعهَالً شالی . خال خالی اش بیرٍن آندى ٍ تَی صَرتش ریختٌ بَد را کنار زد
نی پَشید ٍ یک سر آن را بٌ پشت گردنش فرستادى ٍ آن را از شانٌ نخالف بیرٍن 

برای يهین نَيایش يهیشٌ پنًان؛ . نی فرستاد ٍ يهین کار را با سر دیگر شال نی کرد
 .انا گردنش نعلَم نی ناند

 چیزیت کٌ نشدى؟ -

 .نٌ، فقط کهرم یٌ ذرى درد نی کنٌ -

ٌ تَن خَب استراحت کن، بٌ اٍن سرلک زبَن دراز يو بگَ کو غرغر کنٌ -  .برٍ خَن

افرا خندى اش گرفتٌ بَد؛ گل بانَ دل خَشی از سرلک ٍ حاضرجَابی يایش نداشت کٌ 
 .البتٌ در این حِس دٍ طرفٌ، سرلک نیز از اٍ خَشش نهی آند

 .گل بانَ بٌ عرٍسک يای افرا نگاى کرد؛ بیشترشان پارى ٍ بقیٌ خاکی شدى بَدند

 عرٍسک يات رٍ بر نهی داری؟: گل بانَ

 .خراب شدن! نٌ دیگٌ -
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ٌ ای کَچک نزدیک جنگل بَد، قدم برداشت ٌ اش کٌ کلب دست . ٍ لنگ لنگان بٌ سهت خان
ٌ ای ضعیف  بٌ کهر، سرش را بٌ زیر انداختٌ بَد ٍ زیر لب غرٍلند نی کرد کٌ ناگًان نال
. شنید کٌ لرزى بٌ دلش انداخت؛ بٌ سرعت دردش را فرانَش کرد ٍ سرش را باال گرفت

 .نتَجٌ پسری شد کٌ رٍی زنین افتادى بَد ٍ از درد بٌ خَد نی پیچید

 .افرا پایین پیراينش را باال گرفت ٍ با ترس بٌ سهت اٍ دٍید

 حالتَن خَبٌ؟! آقا، آقا -

پسر در حالی کٌ دستش را رٍی شکهش نی کشید ٍ نالٌ نی کرد، از نیان دندان يایش 
 :گفت

 ...ٍيشیتٌ -

افرا جیغ بلندی . ٍ ناگًان نادى ی سفیدرنگی از ديانش بیرٍن پاشید ٍ از يَش رفت
بٌ سهت کلبٌ . آن نادى ی سفید ٍ چسبناک رٍی لباسش ریختٌ بَد. کشید ٍ عقب پرید

دٍید ٍ لباسش را عَض کرد؛ نی ترسید آن نَاد سهی، کشندى ٍ یا ير چیز دیگری 
ٌ ای ایستاد تا نفسی تازى کند. باشند اٍل آن . پیراين کحیف را در سبدی انداخت ٍ لحظ

چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ چیزی کٌ پسر گفتٌ ! نَجَد عجیب ٍ حال، این پسِر زخو خَردى
اٍ نهی دانست ٍيشیتٌ چیست ٍ تا بٌ حال آن را يو . «ٍيشیتٌ»: بَد را بٌ یاد آٍرد
ٌ ی کتاب يایش دٍید، فرينگ لغت را از نیان . جایی نشنیدى بَد بٌ سهت قفس

ٌ اش بیرٍن کشید ٍ داخل آن دنبال کلهٌ  ندتی طَل . گشت« ٍيشیتٌ»کتاب يای ندرس
کشید؛ آن فرينگ، غنی ترین فرينگ فارسی بَد کٌ حتی نظیر آن در زنین يو پیدا 

نهی شد؛ برای ير کلهٌ بیش از یازدى نعنی نَشتٌ شدى بَد ٍ بیش از يفت يزار کلهٌ در 
در آسهاِن آن يا قیهت کتاب . آن ٍجَد داشت کٌ در يیچ فرينگ دیگری پیدا نهی شد

برای استفادى ی رٍزافزٍن نردم ٍ آگايِی بیشتر آن يا بٌ شدت کايش پیدا کردى بَد ٍ 
 .حتی غنی ترین کتاب يا يو با قیهت ارزانی بٌ فرٍش نی رسید
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ٌ ی نَرد نظرش را پیدا کرد؛ نام نَجَدی قرنز رنگ بَد کٌ در آسهان  سرانجام، افرا کله
ٌ يای کشندى ای نی زد ناخن يایش زيری داشتند کٌ . ششو زیستٌ ٍ بٌ دشهنانش ضرب

تنًا راى درنان آن . اگر ٍارد بدن نی شد، خَن را سفید کردى ٍ انسان را نی کشت
 .استفادى از جَشاندى ی گل ٍيَگَن بَد کٌ تنًا در جنگل ٍ نیان آب يا نی رٍیید

زیر تهانی این تَضیحات، عکس حیَان نیز کشیدى شدى بَد کٌ با دیدن آن نفِس افرا 
بند آند؛ با چشهان گرد شدى از پنجرى ی کلبٌ پسر را نگاى کرد کٌ فاقِد يرگَنٌ حرکتی، 

آن حیَان، يهان جانَری بَد کٌ سربازان پادشاى اٍ را دنبال . رٍی زنین افتادى بَد
يهان حیَان، بٌ پسر حهل . نی کردند، يهان جانَری بَد کٌ انرٍز در باستارین دیدى بَد

 !کردى بَد

ٌ ای از جنس  افرا از کلبٌ خارج شد ٍ پسر را کشان کشان بٌ خانٌ آٍرد ٍ رٍیش نلحف
سپس از داخل کهد، کیفش را در آٍرد ٍ در آن چاقَ برای . گلبرگ نحهدی انداخت

 .حفاظت ٍ نقدار کهی غذا برداشت

کیف . سپس پیراين خَد را با یک بلَز ٍ شلَار عَض کرد تا راحت تر بتَاند حرکت کند
ٌ جاِن پسر نگاى کرد ٌ اش انداخت ٍ بٌ جسو نیه سپس نفس عهیقی . خَد را رٍی شان

کشید ٍ از کلبٌ خارج ٍ ٍارد یکی از بزرگ ترین جنگل يای يفت آسهان شد کٌ درست 
ٌ ی نحقر اٍ قرار داشت  .کنار کلب

ٌ يای پیچ دار ٍ برگ يایی با رنگ  رنگ چهن يای آن جنگل بنفش سیر ٍ درختانی با تن
ٌ يایشان نی تابید ٍ رٍی  آبی، زرد ٍ قرنِز رٍشن داشت کٌ پرتَيای نَر از نیان شاخ

 .زنین خطی باریک تشکیل نی داد

 .افرا نحل دقیق گل را نهی دانست

 :اٍ اندیشید
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نیگن تَ آب رشد نی کنٌ؛ انا آب از کجا پیدا کنو؟ شاید اگٌ خَب گَش بدم، بتَنو  -
 .صداش رٍ بشنَم

ٌ بَد ٍ حتی صدای شکستن یک شاخٌ يو بٌ گَش  جنگل در سکَت ترسناکی فرٍ رفت
 .افرا قدنی برداشت ٍ با احتیاط اطرافش را نگاى کرد. نی رسید

 .يیچ صدایی نهیاد -

انا يهین کٌ این فکر از ذين اٍ گذشت، پرندى ای با یک پا ٍ پريای صَرتی کٌ تعدادی 
 .از آن يا نارنجی بَدند، شرٍع بٌ آٍاز خَاندن کرد

 :افرا از حرکت باز ایستاد ٍ گفت

 .دیگٌ نحالٌ بتَنو دریاچٌ رٍ پیدا کنو -

! قبالً يو آن صدا را شنیدى بَد؛ در باستارین شنیدى بَد. صدای غرشی اٍ را نیخکَب کرد
قلبش ٍحشیانٌ خَد را . از ترس جرأت برگشتن نداشت؛ حتی نهی تَانست نفس بکشد

ٌ اش نی کَبید . حرکت يهان جا ایستادى ٍ عاری از يرگَنٌ سرٍصدایی بَدبی. بٌ سین
کو کو صدايا بیشتر شدى ٍ . صدای قدم يای ٍيشیتٌ را نی شنید کٌ بٌ اٍ نزدیک نی شد

 .ٍحشت اٍ را دٍچندان کردند

چرا ! در دل بٌ خَد لعنت فرستاد کٌ چرا بٌ آن جنگل رفتٌ ٍ يدفش از این کار چٌ بَدى؟
بٌ این فکر نیفتادى بَد کٌ در آن جنگل چٌ خطريایی نی تَاند اٍ را تًدید کند؟ از این 

 .بی فکری خَدش بٌ شدت لجش گرفت

جرأتی بٌ خَد داد ٍ آرام، درحالی کٌ . نفس يای بی قرار آن جانَر بٌ گَشش نی رسید
ٌ ی  چشهانش از ترس گشاد شدى بَد بٌ سهت حیَان برگشت کٌ با دیدن صحن

ٌ رٍیش چشهانش را بست آن جا نٌ تنًا یک ٍيشیتٌ، بلکٌ پنج عدد بَدند ٍ ير . رٍب
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پنج نفرشان با چشهانی سیاى ٍ نشتاق نگايش نی کردند ٍ لبخند ترسناکی نیز بر لب 
 .داشتند

غرشی . افرا چشهانش را نحکو تر فشرد ٍ اشًد خَد را خَاند ٍ برای نردن آنادى شد
دیگر؛ انا بلندتر ٍ رعب آٍرتر بٌ گَشش رسید کٌ تنًا نی تَانست برای یک راستای 

 .نشکی ٍ بزرگ جنگلی باشد

راستا، حیَانی خرس نانند انا بايَش تر ٍ زیرک تر از خرس بَد کٌ قدش بٌ دٍ نتر 
ٌ اش کشیدى شدى بَد  .نی رسید ٍ نَيایی بلند داشت کٌ تا شان

. زانَيایش لرزیدند ٍ اٍ را بر زنین انداختند. افرا دیگر حتی تَان ایستادن يو نداشت
این پایان راى اٍ بَد؛ نیان شش نَجَد ترسناک ٍ قدرتهند قرار گرفتٌ بَد کٌ حتی تصَر 

ٌ رٍ يو بشَد ٍ ب  .دیدنشان يو برایش رعب آٍر بَد، چٌ برسد بٌ آن  کٌ با آن يا ر

ٌ يا گارد گرفتٌ ٍ آنادى ی حهلٌ شدند؛ راستا رٍیشان جًشی زد ٍ دٍ نفر را  ٍيشیت
ٌ يای حیرت آٍرش درید خَن يای گلگَن رنگ آن يا رٍی افرا پاشید ٍ اٍ . يو زنان با پنج

 .را بٌ لرزى انداخت

ٌ ی دیگر بٌ يَا جستٌ ٍ رٍی بدن راستا فرٍد آندند ير کدانشان سعی . سٌ ٍيشیت
ٌ يای زيرآنیزشان نابَد کنند؛ انا ظايرًا  نی کردند اٍ را با گاز گرفتن یا با استفادى از پنج

راستا از آن يا قَی تر ٍ زرنگ تر بَد؛ چَن ندام آن يا را از رٍی خَد برنی داشت ٍ بٌ 
ٌ ای پرت نی کرد  .گَش

سرانجام . افرا با ترس رٍی خاک يای نرم ٍ خیس نشستٌ بَد ٍ آن ننظرى را نگاى نی کرد
البتٌ در ير صَرت برای افرا فرقی ! این جنگ چٌ بَد؟ پنج ٍيشیتٌ در برابِر یک راستا

تصهیو گرفت بلند شَد؛ انا . نهی کرد؛ چَن بدٍن شک غذای برندى ی این نیدان نی شد
 .پايایش یاری نهی کردند
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ٌ يا را در دست گرفت ٍ شکهش را درید تنًا دٍتای دیگر ناندى . راستا یکی از ٍيشیت
ٌ يای خار، کٌ قطر ير یک بٌ پنج ٍ درازایشان از پنجاى  بَدند کٌ یکی از آن يا را نیان بَت

 .سانتی نتر تجاٍز نی کرد، پرت کرد

ٍيشیتٌ سَم جیغی کشید ٍ با ير سٌ پایش تالش کرد تا خَد را ريایی بخشد؛ انا در 
 .نًایت با زٍزى ای نحزٍن چشهانش را بست ٍ نرد

ٌ ی دیگر ناندى بَد کٌ اٍ يو از ترس این کٌ بٌ سرنَشت دٍستانش  تنًا یک ٍيشیت
 .دچار شَد، از آن جا فرار کرد

افرا کٌ انگار جانی تازى گرفتٌ باشد، بٌ . راستا بٌ سهت افرا برگشت ٍ بٌ اٍ نزدیک شد
ٌ ای سبزرنگ  آرانی بلند شد تا فرار کند؛ انا ناگًان زنین پشت پایش فرٍ ریخت ٍ ساق
ٌ ای از رنگ يای سیاى ٍ سفید از نیان آن رٍیید ٍ در يَا پیچی بٌ خَد داد ٍ افرا  با يال

افرا . يرچٌ نی گذشت قطر ساقٌ بزرگ تر ٍ تعداد پیچ يایش بیشتر نی شد. را در برگرفت
. با چشهانی از حدقٌ بیرٍن زدى جیغ نی کشید ٍ پايایش را در يَا تکان نی داد

ٌ يای دٍر بدن اٍ تنگ تر ٍ تنگ تر نی شدند ٍ فشار بسیاری بر بدنش ٍارد نی کردند  .حلق

 :با ٍحشت فکر کرد

ٌ شدن تَسط یک ساقٌ؟ -  غذای یک راستا شدن بدترى یا ل

ٌ يای دٍر بدنش ير لحظٌ بیشتر ٍ ضخیو تر نی شد دیگر حتی تَان نفس کشیدن . حلق
قلبش در پی ذرى ای اکسیژن آن چنان نی تپید کٌ انکان داشت، ير لحظٌ . يو نداشت

ٌ اش را بشکافد ٍ از آن خارج شَد . درد شدید ٍ نفس گیری اٍ را در بر گرفتٌ بَد. سین
 .دنیا سیاى ٍ تیرى تر نی شد
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. صَرت کبَد شدى اش بٌ سیايی نی زد ٍ يهٌ چیز تار شدى بَد. اٍ آنادى ی نرگ بَد
چشهانش . جیغ بلندی کشید؛ جیغی کٌ نشان ديندى ی نًایت ضعف ٍ ناتَانی اٍ بَد

 .بستٌ شد ٍ از يَش رفت

اٍ نزدیک تر رفت ٍ بٌ . راستا بٌ افرا نگاى کرد کٌ در نیان پیچک يای ساقٌ ناپدید نی شد
ٌ ای بٌ ساقٌ زد کٌ باعخ شد پیچ ٍ تابی . آن ننظرى ی عجیب نگاى کرد ٌ اش ضرب با پنج

راستا خو شد ٍ با دندان يایش شرٍع بٌ جَیدن . بٌ خَد دادى ٍ رشدش سریع تر شَد
ٌ ی ساقٌ کرد اٍ گیاى خَار نبَد؛ انا خَد را نَظف نی دانست از آن دختر نحافظت ٍ . تن

 .آن گیاى عجیب را از تنٌ قطع کند

انا خرس نحکو گیاى را گرفتٌ بَد . گیاى خَد را تاب نی داد ٍ بٌ این ٍر ٍ آن ٍر نی پیچید
ٌ ی گیاى فرٍ نی رفتند ٍ ذرى ذرى اش را . ٍ آن را نی جَید دندان يای بزرگ ٍ تیزش در تن
 .نابَد نی ساختند

گیاى کٌ خَد را بٌ نرگ نزدیک نی دید، رشد خَد را افزایش دادى ٍ راستا را بٌ آسهان 
آن . راستا ديانش را باز کرد ٍ با یک حرکت گیاى را قطع ٍ آن را نابَد ساخت. بلند کرد

 .ساقٌ سبزرنگ بٌ سرعت تغییر رنگ دادى ٍ بٌ زرشکی سیر نبدل شد

افرا ٍ راستا ير دٍ با صدای بلندی بر زنین افتادند؛ انا چَن قد راستا بلند بَد ٍ ارتفاع 
کو تری با زنین داشت ٍ افرا يو در حصار آن گیاى ترسناک قرار گرفتٌ بَد، يیچ کدام 

 .آسیبی ندیدند

ٌ يای دٍر افرا تیرى تر ٍ ير لحظٌ ضعیف تر ٍ کَچک تر نی شدند بٌ طَری کٌ در . رنگ ساق
افرا در نیان آن يا افتادى بَد . آخر چیزی جز تعدادی چَب خشک ٍ شکنندى باقی نهاند

سپس آرام آرام از آن جا دٍر . راستا بٌ اٍ نزدیک شد ٍ نگايش کرد. ٍ نفس نهی کشید
ٌ ای يفت رنگ  ٌ ای بعد با گل رنگین کهان، کٌ تنًا سٌ گلبرگ قرنز ٍ ساق شد ٍ لحظ

اٍ ساقٌ را از ٍسط بٌ دٍ نیو کرد ٍ سپس شیرى ی نارنجی رنگی را کٌ از . داشت، برگشت
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ندت زیادی نگذشت کٌ افرا شرٍع بٌ نفس . آن خارج نی شد، در ديان افرا ریخت
اٍ با دیدن راستا جیغ بلندی کشید؛ انا تا نگايش . کشیدن کرد ٍ چشهانش باز شدند

 .رٍی لبخند آرانش بخش ٍ چشهان نًربان راستا افتاد، ساکت شد

ٌ اش را بلند ٍ بٌ صَرت افرا نزدیک کرد کٌ باعخ شد افرا بترسد ٍ خَد را  راستا پنج
ٌ اش را رٍی نَيای نشکی . عقب بکشد راستا ايهیتی نداد ٍ یک قدم جلَ آند ٍ پنج

افرا کٌ ِفريای ریزی داشت ٍ از شالش بیرٍن زدى بَد ٍ تا باالی گَدی کهرش نی رسید، 
 .گذاشت ٍ اٍ را نَازش کرد

 !افرا با تعجب اٍ را نگاى کرد؛ باٍرپذیر نبَد

 :آرام گفت

 !چٌ قدر عجیبٌ -

 .راستا سرش را کج کرد ٍ بٌ اٍ خیرى شد

 :افرا پرسید

 نی فًهی نن چی نیگو؟... تَ -

 .راستا سرش را تکان داد ٍ با این کار حرف اٍ را تایید کرد

 !عجیبٌ -

 :ٍ سپس ادانٌ داد

 اگٌ تَ حرف يای نن رٍ نی فًهی، نی تَنی بگی گل ٍيَگَن کجاست؟ -

افرا نیز ٍسایلش را کٌ . راستا سرش را تکان داد ٍ سپس بٌ سهت نرکز جنگل حرکت کرد
 .کف زنین افتادى بَدند، جهع ٍ اٍ را دنبال کرد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

15 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

تعدادی آفتاب پرست نارنجی کٌ رٍی شاخٌ درخت کَتايی نشستٌ بَدند، شرٍع بٌ آٍاز 
 :خَاندن کردند

 اٍن نکان باشکَى***نا بايو نی ریو بٌ کَى»-

 بَی رز ٍ بَی عَد***سرشارى از بَی خَب

 «سر تا پاشو قشنگٌ***اٍن جا رنگ ٍ ٍارنگٌ

 :ٍ بعد ير سٌ بٌ رنگ آبی در آندند ٍ گفتند

 !يَ يَ يَ -

اٍ نی دانست کٌ آفتاب پرست يا نی تَانند آٍاز بخَانند؛ انا يیچ گاى فکر . افرا لبخند زد
 .نهی کرد چنین صدای زیبایی داشتٌ باشند

ظايرًا بٌ دریاچٌ رسیدى بَدند؛ اّنا افرا چیزی جز یک . خرناس راستا اٍ را بٌ خَد آٍرد
 .سنگ بزرگ ٍ خاکستری نهی دید کٌ راستا کنارش ایستادى بَد ٍ بٌ آن اشارى نی کرد

 چی شدى؟ -

ٌ اش را پشت اٍ گذاشت ٍ افرا را بٌ سهت سنگ ُيل داد  .راستا بٌ اٍ نزدیک شد ٍ پنج

 !این چٌ کاریٌ؟ ٍلو کن، ٍلو کن -

ٌ يایش را دٍر کهر افرا حلقٌ ٍ اٍ را بلند کرد ٍ در يَا نعلق نگٌ داشت  .راستا پنج

 داری چی کار نی کنی؟! بذارم زنین -

 .راستا اٍ را باالی سرش برد ٍ بٌ سهت سنگ پرت کرد

 :افرا جیغ کشید
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 !نٌ -

ٍ سپس چشهانش را بست ٍ آنادى شد تا صَرتش تَسط آن سنگ تیز ٍ کشندى، 
. نباید بٌ آن راستای احهق اعتهاد نی کرد. خراش ببیند ٍ بدنش از شدت درد نچالٌ شَد

ٌ ی حهاقت خَدش بَد؛ اّنا تنًا چیزی کٌ حس  باید ننتظر درد شدیدی نی شد کٌ نتیج
ٌ ی چندانی با اٍ نداشتند با تعجب . کرد، بَی تند چهن يای بنفش بَد کٌ ظايرًا فاصل

با تعجب بلند ! چشهانش را باز کرد؛ اٍ از سنگ رد شدى ٍ ٍارد نکان جدیدی شدى بَد
ٌ ی . شد ٍ بٌ دنیای اطراف خَد نگاى کرد ٌ ی بزرگی از ژل درست جلَی پای اٍ دریاچ

 .شفاف قرار گرفتٌ بَد

 :افرا با حیرت گفت

ٌ يای لرزٍنک تَی آسهَن يفتو باشن -  !فکر نی کردم دریاچ

دریاچٌ بٌ نرنی باال ٍ . ٍ با این حرف بٌ آن نزدیک شد ٍ با انگشت، بٌ آن فشار ٍارد کرد
لبخندی زد ٍ بٌ سهت جایی کٌ فکر نی کرد راستا آن جا ایستادى باشد، . پایین رفت

راستا در . دربارى ی اٍ زٍد قضاٍت کردى بَد، آن حیَان بٌ يیچ ٍجٌ احهق نبَد. برگشت
ٌ ای دٍر، درست در جنگل ٍ آن طرف سنگ کٌ حال دیگر افرا آن را نهی دید، ایستادى  نقط

 .بَد

 :با تعجب گفت

 .چرا اٍن جا ٍایستادی؟ بیا تَ -

حیَان عظیو الجحٌ افرا را نی دید کٌ نانند نقاشی رٍی سنگ حکاکی شدى ٍ حرف 
اٍ نزدیک آند ٍ سعی کرد از سنگ عبَر کند؛ انا نحکو بٌ آن برخَرد کرد ٍ . نی زند

 .بینی اش درد گرفت
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ٌ ای پیش بٌ دیَاری نانرئی خَردى بَد  .افرا با تعجب بٌ حیَانی نگاى کرد کٌ لحظ

 نهی تَنی بیای؟ -

 .راستا سرش را تکان داد

ٌ طَر نهکنٌ؟ نن کٌ تَنستو رد بشو -  .چ

 :سپس خَاندند. آفتاب پرست يا تغییر رنگ دادى ٍ صَرتی شدند

 پرت شد نحل یک بَنرنگ***دخترى رفت تَی سنگ» -

 با نهک نلنگی شد***نقاشی قشنگی شد

 «رفت ٍ شد آسفالت با دیَار***انا اٍن جَنَر گندى چاق

 :ٍ دٍبارى برای پایان دادن شعرشان سفید شدند ٍ گفتند

 !يَ يَ يَ -

یک نقاشی شدى بَد؟ بَنرنگ ٍ آسفالت دیگر . افرا بٌ آينگی کٌ نی خَاندند، فکر کرد
چٌ بَدند؟ نلنگ چٌ نعنایی نی داد؟ سهت راستا رفت تا از قضیٌ سر در بیاٍرد؛ اّنا با 

فکر این کٌ آفتاب پرست يا نعهَالً شعريای نانربَطی نی خَانند، بٌ سهت دریاچٌ 
درست ٍسط دریاچٌ گلی يشت پر، بٌ رنگ بنفش تیرى با . برگشت ٍ آن را نگاى کرد

 !خَدش بَد؛ گل ٍيَگَن بَد. خط يای نازک زرد رٍییدى بَد

افرا يیجان زدى یک پایش را بلند کرد ٍ رٍی دریاچٌ گذاشت کٌ باعخ شد سرتاسرش بٌ 
 .لرزى بیفتد

عقب برگشت؛ اگر تَی آب دریاچٌ فرٍ نی رفت، چٌ؟ دٍبارى دستش را رٍی آب فشار 
ٌ ی خَد برگشت. داد  .آب پایین ٍ سپس باال رفت ٍ بعد بٌ حالت اٍلی
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با این . آن دریاچٌ، نحل زنین يای پاتیناژ بَد کٌ در زنستان رٍی آن اسکیت نی کردند
 .تفاٍت کٌ نرم ٍ دنیای زیرش کانال ٍاضح بَد

ٌ ای آب گذاشت دریاچٌ تکان خَرد . افرا عزنش را جهع کرد ٍ یک پایش را رٍی سطح ژل
 .ٍ باال ٍ پایین رفت؛ انا اتفاقی برای افرا نیفتاد

زیر پایش لیز بَد ٍ تکان نی خَرد؛ انا اٍ با تهام . اٍ شرٍع بٌ قدم زدن در آنجا کرد
 .تَانش سعی نی کرد تعادل خَد را حفظ کند ٍ زنین نخَرد

ٌ ای زیر پایش تکان يای  چیزی نهاندى بَد بٌ گیاى برسد کٌ نتَّجٌ شد آب يای ژل
ٌ ای بٌ سرعت بٌ سهتش . با تعجب زیر پای خَد را نگاى کرد. شدیدی نی خَرند کَس

ٌ اش کانال ٍاضح بَد. نی آند افرا جیغی کشید ٍ اقدام بٌ فرار کرد؛ انا لیز . لبخند خبیحان
با ٍحشت بٌ ننظرى ی زیر پایش نگاى کرد؛ کَسٌ ير لحظٌ بٌ اٍ . خَرد ٍ رٍی زنین افتاد

سعی کرد بلند شَد؛ انا دٍبارى لیز . نزدیک ٍ نزدیک تر نی شد ٍ اٍ را بیشتر نی ترساند
 .خَرد

. افرا دیگر نی تَانست تهام دندان يای کَسٌ را ببیند کٌ بٌ اٍ چشهک نی زدند
چشهانش را بست ٍ برای بار دٍم در آن رٍز آنادى ی نرگ شد کٌ ناگًان يهٌ جا لرزید ٍ 

ٌ ای . با تعجب چشهانش را باز کرد. افرا بٌ آسهان بلند شد چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ آب ژل
 .سَراخ نشدى ٍ کانال سالو بَد ٍ زیر آن کَسٌ از شدت درد بٌ خَد نی پیچید

ٌ يا افتاد ٍ بٌ آسهان پرتاب شد ٌ ای ترسناک . افرا دٍبارى رٍی ژل از این کٌ تَسط کَس
 .خَردى نشدى، نفسی از سر آسَدگی کشید

بار دٍم کٌ افرا بٌ رٍی آب آند، دستش را دراز کرد ٍ يو زنان گل را کند ٍ دٍبارى بٌ يَا 
کو کو ارتفاع اٍ با دریاچٌ کو شد ٍ تَانست رٍی آن بی يیچ حرکتی بنشیند؛ با . بلند شد

سطح . احتیاط بلند شد ٍ بار دیگر بٌ زنین زیر پایش نگاى کرد؛ از کَسٌ خبری نبَد
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ٌ ای آب لیزتر شدى بَد، اٍ خَد را کشان کشان بٌ خشکی رساند ٍ رٍی چهن يا پرت  ژل
افرا با خَشحالی آن را در کیفش گذاشتٌ ٍ آنادى شد . گل يو چنان در دستش بَد. کرد

 .بٌ سهتی رفت کٌ راستا آن جا ایستادى بَد. تا خارج شَد

راستا با تعجب بٌ . تصَیر افرا رٍی سنگ نحَ شد ٍ کهی بعد اٍ از داخل آن بیرٍن آند
 .سنگ دست کشید

 :افرا بٌ راستا گفت

 تَ يو اٍن جا رٍ دیدی؟ دریاچٌ رٍ دیدی؟ -

 .راستا سر خَد را تکان داد

ٌ طَر نهکنٌ؟ نن اٍن جا بَدم -  .داشتو رٍی دریاچٌ باال ٍ پایین نی پریدم. چ

ٌ ای باال انداخت ٍ برای نجات  ٌ ای نرسید، شان ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت؛ انا چَن بٌ نتیج لحظ
جان پسر بٌ راى افتاد؛ راستا از اٍ جلَ زد ٍ راى را نشانش داد تا زنانی کٌ ير دٍ بٌ جایی 

ٌ ای نٌ  چندان دٍر قرار گرفتٌ بَد ٌ ی افرا در فاصل افرا با . رسیدند کٌ جنگل تهام ٍ کلب
 :لبخند بٌ راستا نگاى کرد

ٌ م! ٍاقعًا ازت نهنَنو -  .بیا بریو تَ خَن

ٌ اش دٍید؛ انا راستا يهان جا ایستادى بَد ٍ اٍ را نگاى  ٍ با این حرف بٌ سهت خان
 .نی کرد

 .افرا بٌ سهت اٍ برگشت

 چی شدى؟ چرا نهیای؟ -

 .راستا خرناس کشید
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 چی نیگی؟! نتَجٌ نهیشو -

 .راستا تاجی خیالی رٍی سرش گذاشت ٍ برای خَد سبیل کشید

 پادشاى رٍ نیگی؟ بٌ خاطر اٍن نهیای؟ -

 .راستا سر خَد را تکان داد

 چرا؟ -

 .حیَان بخت برگشتٌ بٌ داخل جنگل برگشت

 کجا داری نیری؟! اِ  -

يَا گرگ ٍ نیش . انا راستا ايهیتی نداد ٍ در نیان درختان تنَنند آن جا ناپدید شد
افرا بٌ داخل کلبٌ برگشت تا پسر را نجات . شدى بَد ٍ باد خنکی از سهت شرق نی ٍزید

 .ديد

ٌ طَر نهکنٌ؟ -  چی؟ چ

ٌ ای افتاد کٌ رٍی پسر انداختٌ ! آن جا يیچ کس نبَد! خالی بَد افرا چشهش بٌ نلحف
اٍ باید ! یعنی پسر کجا رفتٌ بَد؟ زندى شدى بَد؟ نٌ. آن را از رٍی زنین برداشت. بَد

افرا بیشتر از این کٌ ناراحت پسر باشد، حسرت . پادزير نی خَرد تا نجات پیدا نی کرد
 .اتفاقاتی را نی خَرد کٌ بٌ خاطر آن پسر نتحهل شدى بَد

ٌ يای صَرتی  با حرص نلحفٌ را رٍی تختش کٌ از چَب درخت صنَبر ساختٌ ٍ با حلق
 .گل تزئین شدى بَد، پرت کرد

ٌ ی بزرگ خطرناک ! َاى - یعنی کجا رفتٌ؟ نن بٌ خاطر اٍن، پنج تا ٍيشیتٌ ٍ یک ساق
 ...یک راستای عظیو الجحٌ ٍ چند تا آفتاب پرست آٍازى خَن، با دریاچٌ لرزٍنک ٍ. دیدم
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داشت کو کو بٌ این نتیجٌ نی رسید کٌ بعد از ظًر آن چنان سخت ٍ دشَاری را نگذراندى 
اگر کسی از عهد . سعی کرد پسر را از ذينش پاک کند؛ انا ندام بٌ اٍ فکر نی کرد. است

 اٍ را بٌ زير ٍيشیتٌ آغشتٌ ساختٌ ٍ سپس برگشتٌ بَد تا جسد اٍ را بردارد، چٌ؟

آسهان يای خداٍند بٌ غیر از آسهان اٍل کٌ سرزنین . انا این يو تقریبا غیرنهکن بَد
ٌ ی راییکا قرار گرفتٌ بَد، يیچ گاى نحل شرک ٍ بدی  انسان يا ٍ آسهان ششو کٌ زیر سلط

نهی دانست چٌ کار کند؟ تصهیو گرفت فردا صبح زٍد، قبل از ندرسٌ بٌ . نبَدى است
 .قصر پادشاى برٍد ٍ گزارش اتفاقات اخیر را بٌ اٍ بديد

ٌ اش رفت ٍ دفتر نشقش را . یاد تکالیفی افتاد کٌ باید انجام نی داد بٌ سهت کتابخان
 .باید دربارى ی آسهان ششو تحقیقی نی نَشت. بیرٍن کشید

ٌ يا، حشرى ای بٌ اندازى یک تخو نرغ کٌ بال يای بزرگ ٍ براق سبز آبی رنگی - در اکحر خان
 .داشت، زندگی نی کرد کٌ کار ساعت را برای ايالی آن سرزنین انجام نی داد

البتٌ عدى ای از آن يا )آن حشرى ی سرلک نام، صدای ریز ٍ نازک گَش نَازی داشت 
از آن يا برای خبررسانی بٌ  (.صدای بلند ٍ گَش خراشی داشتند ٍ ندام جیغ نی کشیدند

 .ايالی شًر يو استفادى نی شد

اٍ پريای سرلک کٌ عضَی . افرا سراغ سرلک رفت کٌ رٍی نیز نشستٌ بَد ٍ چرت نی زد
 :از بال يایش بَدند را نَازش کرد ٍ گفت

 .بیدار شَ! سرلک، سرلک -

 :سرلک خهیازى ای کشید کٌ يو چَن یک در رٍغن کاری نشدى، صدای جیرجیر نی داد

 چی شدى؟ چرا نن رٍ بیدار کردی؟ -

 نی خَاستو بدٍنو االن سرلک چندى؟ -
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 . سالگان45ٌ ٍ 7االن سرلک  -

 ساعتٌ است؛ انا با این تفاٍت کٌ 24 سرلک بَد؛ نانند رٍز يای نا کٌ 24رٍز يای آنان 
 .ير سرلک بٌ صد سالگان کٌ در ساعت عادی نا آن را دقیقٌ نی خَانیو، تقسیو شدى بَد

 :افرا با خَد فکر کرد

 . سالگان دیگٌ ٍقت دارم55 بستٌ نیشٌ، فقط 8کتابخَنٌ سرلک  -

ٌ ی خَد را با پیراين صَرتی ٍ رٍسری سفید  ٍ سپس بعد از آن کٌ، آن لباس يای نردان
رنگ با گل يای رز برجستٌ ٍ صَرتی کٌ تنًا لباس يای تهیز ٍ نناسبی کٌ داشت، بَدند 

 .عَض کرد، از خانٌ خارج شد

 .تهام راى را تا کتابخانٌ، در حالی کٌ پیراين خَد را باال گرفتٌ بَد، دٍید

کتابخانٌ نکان زیبایی بَد کٌ خرگَش يا آن را ادارى نی کردند؛ ايالی آن سرزنین اعتقاد 
 .داشتند کٌ خرگَش يا حیَانات بايَشی يستند ٍ این سهت کانالً سزاٍار آن ياست

استاد، سرپرست کتابخانٌ، خرگَش پیری بٌ اندازى ی یک انسان بَد کٌ گَش يای کَتاى 
اٍ پشت نیز نشستٌ بَد ٍ عدى ای يو کتاب بٌ دست . ٍ نَيای لیهَیی رنگی داشت

 .جلَیش ایستادى بَدند

ٌ ی کتاب يای تاریخی رفت ٍ بٌ خرگَشی کٌ نسئَل آن بخش بَد ٍ رٍی  افرا سراغ قفس
ٌ يای کتاب قرار داشت، نشستٌ بَد، گفت ٌ رٍی قفس  :یک صندلی کٌ رٍب

 نیشٌ کتابی دربارى ی آسهَن ششو بٌ نن بدید؟! سالم آقا داٍٍد -

 :آقا داٍٍد، دستی رٍی نَيای کَتاى قًَى ای رنگش کشید ٍ گفت
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انرٍز تهام کتاب يانَن در خصَص آسهَن شیشو بٌ انانت . دیر اٍندی! نتاسفو -
ٌ شَن تحقیق داشتن ٌ يا برای ندرس  .گرفتٌ شدن؛ نحل این کٌ بچ

 :افرا با ناراحتی پَف کشید

 یعنی حتی یک کتاب يو نهَندى؟ -

ٌ ش رٍ بردن، باید زٍدتر نی اٍندی! نٌ -  .يه

 نگٌ چند تا کتاب داشتید کٌ این قدر زٍد تهَم شد؟ -

ٌ ی کتاب يایی کٌ در خصَص آسهَن شیشو داریو، نجاز نیستن؛ تعداد کتاب يای  - يه
 .نجازنَن يو کهٌ

 :افرا با ناراحتی گفت

 پس تحقیقو رٍ چی کار کنو؟ -

 .اگٌ بخَای نن نی تَنو کهکت کنو -

 :ٍ بدٍن این کٌ از افرا جَابی بخَايد، شرٍع بٌ صحبت کرد

ٌ يا نعرٍف بَدى - پرٍشات، پادشاى اٍن . آسهَن ششو، در گذشتٌ بٌ سرزنین کَتَل
اٍن نی تَنست با استفادى از ارٍاح آبی، خَبی رٍ از . سرزنین، قدرت يای خاصی داشت

ٌ يا، جای فَق العادى خاص ٍ زیبایی بَد تا این کٌ. بدی تشخیص بدى  ...سرزنین کَتَل

 :یک سرلک کٌ در يهان اطراف بَدى، صدایش را صاف کرد ٍ جیغ زد

 ... سالگان65 ٍ 7 سالگان، سرلک 65 ٍ 7سرلک  -

يهٌ از . استاد، بٌ اٍ نگاى کرد ٍ با گذاشتن انگشت اشارى رٍی ديانش اٍ را ساکت کرد
 .اٍ حساب نی  بردند، حتی سرلک يای لجباز ٍ پررٍ
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 :آقا داٍٍد گَش يای بلندش را تکان داد ٍ با اخو گفت

از صبح تا حاال ير پنج سالگان یک بار، . این سرلک جدید خیلی یک دندى ٍ لجبازى -
 .کو کو دارم سر درد نی گیرم. ندام سرلک رٍ اعالم نی کنٌ

 .داشتید نی گفتید -

يهٌ در اٍن جا بٌ خَبی ٍ خَشی زندگی نی کردن کٌ ناگًان دختری بٌ اسو ! اٍى، بلٌ -
ٌ يا حهلٌ کرد سال ياست کٌ از جنگ چًار فرشتٌ ! نی دٍنی کٌ. راییکا بٌ سرزنین کَتَل

الیکا در . آذربانَ ٍ خَايرشَن الیکا، ير دٍ از یک خاندان بَدن. اعظو با الیکا نی گذرى
اٍج زیبایی ٍ جٍَنیش تاریکی ٍ آذربانَ نیکی رٍ انتخاب کرد ٍ اٍن نَقع بَد کٌ راى دٍ 

الیکا زن گستاخ ٍ زیادى خَايی بَد؛ اٍن تصهیو گرفت تا ُنلک . خَاير از يو جدا شد
ٍِ خَدش رٍ داشتٌ باشٌ؛ انا آذر بانَ با کهک  آسهَن يا ٍ زنین رٍ در دست بگیرى ٍ قلهر

ٌ ی اعظو دیگٌ جلَش رٍ گرفت ٍ اٍن رٍ نابَد کرد  .سٌ فرشت

 کشتن خَايرش براش سخت نبَد؟ -

تَی کتاب يا نَشتٌ کٌ بعد از اٍن اتفاق ضربٌ بدی خَرد ٍ تا ندت يا خَدش رٍ از  -
ظايرًا از نرگ خَايرش عذاب ٍجدان داشتٌ ٍ سعی نی کردى . بقیٌ نردم پنًَن کرد

ندت يا گذشت ٍ خبری از اٍن نشد تا این کٌ یک رٍز . خَدش رٍ با عبادت آرٍم کنٌ
بٌ دستَر خداٍند بلند نرتبٌ، چًار پری اعظو آب، خاک، باد ٍ »: جبرئیل نازل شد ٍ گفت

ٌ اند ٍ تا زنانی کٌ شرک ٍ بدی از بین رٍد، باز نخَايند  آتش بٌ آسهان يفتو راى یافت
 «.گشت

نردم تعجب کردن ٍ بٌ نحل زندگِی جناب َارشیت ٍ ارشنَس ٍ بانَآنايیتا رفتن؛ انا 
ٌ شَن ناپدید شدى بَدن کو کو تهانی این قضایا . حتی از آذربانَ يو خبری نبَد. يه

فرانَش شد ٍ نردم دٍبارى زندگی عادیشَن رٍ از سر گرفتن تا این کٌ ناگًان سر ٍ کلٌ 
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اٍن نَجَدات . دختری بٌ اسو راییکا پیدا شد کٌ ادعا نی کرد الیکا نادر ٍ شیطان پدرشٌ
ٌ خصَصی  ٌ ٍجَد آٍرد کٌ تَانایی يای ب ٍحشتناک ٍ خطرناکی بٌ اسو ٍيشیتٌ رٍ ب

ُدنشَن بلند ٍ قدرتهند بَد، تَانایی پرش چندین نتری رٍ داشتن ٍ زيری از . داشتن
سرلک خبررسَن نی گفت کٌ . زیر ناخن ياشَن ترشح نی شد کٌ خیلی کشندى بَدن

 .یکیشَن انرٍز اینجا اٍندى بَدى

 .یکی؟ پنج تا بَدن -

 .از درٍازى نهیشٌ عبَر کرد! این غیرنهکنٌ! پنج تا؟ -

ٌ جَری تَنستن این جا بیان؟ -  اگٌ این جَریٌ، پس چ

ٌ يای پشو آلَدش را رٍی سبیل يای سفیدش کشید ٍ سپس پرسید  :خرگَش، پنج

 تَ نطهئنی پنج تا بَدن؟ اشتباى ندیدی؟ یا نحال تَی خَاب نبَدى؟ -

ٌ شَن از تَ ذينو پاک نهیشٌ. نن نطهئنو کٌ خَدشَن بَدن. نٌ -  .اصال قیاف

آقا داٍٍد با این کٌ نی دانست کٌ کسی در آن جا درٍغ نهی گَید ٍ این خصلت زشت 
تنًا بٌ راییکا ٍ شیاطین نربَط نی شَد؛ انا نهی تَانست باٍر کند کٌ افرا آن يا را دیدى 

اٍ بلَز زیبا ٍ خَش رنگی پَشیدى بَد کٌ با آن سبیل يای بلند ٍ سفیدش، اٍ را . باشد
 .بیش تر بٌ یک کتاب دار تشبیٌ نی کرد

 :آقا داٍٍد

ٌ قدر قَی  - ٌ طَر تَنستی از دستشَن فرار کنی؟ نی دٍنی اٍن يا چ اگٌ این طَرى، پس چ
ٌ قدر خطرناکن؟  ٍ چ

 :افرا سعی کرد تَضیح بديد؛ انا با خَدش گفت
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آخٌ نگٌ کسی باٍر نی کنٌ یک راستا نن رٍ نجات داد؟ کی باٍرش نیشٌ کٌ یک راستا  -
 .اٍن قدر بايَش باشٌ؟ يهٌ فکر نی کنن اٍن يا نَجَدات خنگ ٍ بی نصرفی ان

 .اٍ این کار را زشت ٍ شرم آٍر نی دانست. افرا يیچ گاى درٍغ نهی گفت

 !از دستشَن فرار کردم؛ بٌ سختی -

. ٍ دیگر بیشتر از این ناندن را جایز ندانست ٍ بٌ دنبال این حرف از کتابخانٌ خارج شد
 .نهی تَانست جَاب سَال يای داٍٍد را بديد

 :زیر لب زنزنٌ کرد

تحقیق فردا . آخرش يو نتَنستو یک چیز بٌ درد بخَر دربارى ی آسهَن شیشو پیدا کنو -
 چی نیشٌ؟ جَاب خانو سرٍی رٍ چی بدم؟

ٌ ای ایجاد کردند چیزی نگذشت . ابريای باالی سرش غرشی کردند ٍ در دل آسهان رعش
ٌ لب را از خَد سیراب کردند  .کٌ قطرات باران، آرام آرام چکیدند ٍ گیايان تشن

ٌ يایشان بیرٍن آندى ٍ فریاد  سر « اهّلل اکبر»يهیشٌ ينگام بارش باران، نردم از خان
 .نی دادند ٍ خدا را شکر نی کردند

صدای زنان ٍ نردان شًر را نی شنید . افرا قدم يای خَد را تند کرد ٍ بٌ سهت خانٌ دٍید
باران کو کو شدید ٍ شدیدتر نی شد ٍ چندی . کٌ با تهام ٍجَد نام خدا را فریاد نی زدند

نگذشت کٌ بٌ رگبار يای بزرگ ٍ کشندى ای نبدل شد کٌ آى از نًاد ير آدنی 
صدای رعد ٍ برق دل افرا را بٌ لرزى نی انداخت ٍ حال تنًا اٍ ناندى بَد کٌ . برنی خَاست

ٌ ای کٌ گرچٌ کَچک بَد؛ انا سرپناى ٍ نحل  در نیان باران بٌ سهت خانٌ نی دٍید؛ کلب
فریاد اهّلل اکبر ينَز بٌ گَش نی رسید ٍ افرا يو دیگر بٌ کلبٌ . آسایش ٍ آرانش اٍ بَد

 .رسیدى بَد
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سر تا پایش خیس ٍ صَرتش يو از شدت ضربات تگرگ . در را باز کرد ٍ ٍارد خانٌ شد
ٌ اش يو کهی زخهی شدى بَد حال اٍ از سرنا بٌ خَد نی لرزید ٍ ندام عطسٌ . قرنز ٍ گَن

 .نی کرد

 :جیغ سرلک اٍ را از جا پراند

. تا االن کجا بَدی؟ تَ این يَا چی کار نی کردی؟ اگٌ نی دٍنستی چقدر نگرانت شدم -
ببین چٌ بالیی سر ! نگاى نگاى. بار آخرت باشٌ بدٍن این کٌ بٌ نن بگی از خَنٌ بیرٍن بری

 .خَدش آٍردى

 :اٍ گفت. بدن افرا درد نی کرد ٍ بسیار خستٌ بَد

 .حالو اصال خَب نیست سرلک، ٍلو کن -

اٍ يیچ گاى با کسی این گَنٌ . لحنش کهی تند بَد ٍ این گَاى حال بدش را نی داد
صحبت نهی کرد، خَد را رٍی تخت انداخت ٍ نیان پتَی گرم ٍ نرنش خزید ٍ قبل از 

 .آن کٌ سرلک حرفی بزند، از شدت خستگی بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفت

*** 

 .صبح با صدای رسا ٍ بلند نردی کٌ ظايرًا بیرٍن از کلبٌ ایستادى بَد، از خَاب پرید

 !در را باز کنید. بٌ دستَر پادشاى آندى ایو -

ٌ تهام گذاشت ٍ با تعجب گفت  :افرا خهیازى اش را نیه

 چی؟ -

سپس از تختش پایین پرید ٍ بعد از این کٌ نَيایش را زیر شالش پنًان نهَد، در را باز 
عدى ای از سربازان حاکو، سَار بر اسب بَدند ٍ یکی از آن يا يو جلَی افرا ایستادى . کرد
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قد سربازان سلطنتی بسیار بلند بَد ٍ کسی کٌ قدش زیر دٍ نتر بَد را استخدام . بَد
 .در برابر آن سرباز تنَنند، افرا گنجشکی بیش نشان دادى نهی شد. نهی کردند

 چی شدى؟ -

 :سرباز طَطی ٍار با آن صدای بلندش تکرار کرد

 .بٌ دستَر پادشاى آندى ایو تا شها را بٌ قصر ببریو؛ باید با نا بیایید -

 آخٌ چرا؟ -

 :سرباز دٍبارى صدایش را باال برد ٍ گفت

 نن از کجا بدانو؟ -

ٌ ای ادبی سخن بگَیند ٍ عانیانٌ حرف  ايالِی دربار آسهان پنجو نَظف بَدند بٌ گَن
 .زدن، نزد آن يا دٍر از ادب بَد

 :افرا از ترس آن کٌ نبادا سرلک بیدار شَد ٍ بًانٌ بگیرد، گفت

 .فقط صبر کنید لباسام رٍ عَض کنو، بعد بٌ دیدن شاى بریو. االن نیام! باشٌ، باشٌ -

ٌ ریزی شدى، بار دیگر فریاد زد  :سرباز نانند رباتی برنان

 ...انا نا ٍظیفٌ داریو کٌ -

صدای جیغ سرلک افرا را از جا پراند؛ انا سرباز نانند سنگی خشک ٍ بی جان حرکتی نکرد 
 .ٍ عکس العهلی نشان نداد

افرا تَ ! چی شدى اٍل صبحی؟ چرا این قدر سر ٍ صدا نی کنید؟ بذارید بخَابیو دیگٌ -
 ...کجا رفتی؟ اٍن جا چی کار م



 

www.lovelyboy.blog.ir 

29 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

ٌ رٍ شد اٍ برای . اٍ پرٍازکنان، در حالی کٌ غرغر نی کرد از خانٌ بیرٍن آند کٌ با سرباز رٍب
حشرى ای بٌ آن کَچکی نانند غَلی بی شاخ ٍ دم ٍ گرسنٌ نی ناند کٌ نهکن بَد ير 

ٌ ی چپ کند سرلک گرچٌ نی دانست سرباز بٌ اٍ . لحظٌ اٍ را بٌ عنَان نايار یک لقه
 .آسیبی نخَايد رساند؛ انا بٌ خَد لرزید ٍ بٌ سرعت داخل خانٌ برگشت

 :سرباز گفت

 .نا شها را بٌ داخل قصر راينهایی نی کنیو. شها باید با نا بیایید -

 .الاقل بذارید صَرتو رٍ بشَرم -

 .نهی شَد -

 :افرا با کالفگی پَف کشید ٍ سپس گفت

 .نن با شها نیام. بریو! خیلی خب -

ٌ ای . سرباز يیچ گاى بٌ پایین کٌ افرا آن جا ایستادى بَد، نگاى نهی کرد اٍ بٌ جلَ ٍ نقط
 .نانعلَم چشو نی دٍخت ٍ فریاد نی زد ٍ این بار باز يهان کار را تکرار کرد

ٌ است؛ نی تَانید با آن بیایید -  .اسبی برایتان نًیا گشت

ٍ سپس نانند اسباب بازی يای کَکی شرٍع بٌ راى رفتن کرد ٍ با حرکاتی خشک، سَار 
اٍ چشو دٍاند ٍ سر انجام ! کسی بٌ افرا نگفت کٌ سَار کدام اسب شَد. اسبش شد

حال با این پیراين صَرتی . اسبی بدٍن سرنشین پیدا کرد ٍ بٌ سهت آن قدم برداشت
 .کٌ چرٍک گشتٌ بَد، چگَنٌ سَار آن حیَان نی شد؟ اٍ تا بٌ حال سَار اسب نشدى بَد

ٌ جَری از این باال برم؟ قدش خیلی بلندى -  .حاال چ
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افرا با . تا این حرف از ديانش بیرٍن آند، اسب رٍی زنین نشست ٍ شیًٌ کشید
ٌ رٍیش نگاى کرد اٍ نعنی حرفش را فًهیدى بَد؟ نگر . تعجب بٌ اسب نشکی رنگ رٍب

نی شد؟ شاید اٍ يو نانند راستا کٌ يهٌ گهان نی کردند حیَانی خنگ ٍ ابلٌ است، 
افرا پایش را بلند کرد ٍ رٍی زین نشست کٌ يهان نَقع اسب . این گَنٌ بٌ نظر نی رسید

 .بلند شد ٍ دٍبارى شیًٌ کشید

این اسب خیلی بايَش بٌ نظر . چیزی نهاندى بَد کٌ افرا از تعجب شاخ در بیاٍرد
 .نی رسید

 :سرباز فریاد زد

 !بٌ پیش نی رٍیو -

بٌ دنبال این حرفش سربازان دیگر نیز فریاد زدند ٍ اسب يایشان را ٍادار بٌ حرکت 
 حال باید چٌ نی کرد؟. افرا کٌ اسب سَاری بلد نبَد، با تعجب آن يا را نگاى کرد. کردند

 :اٍ خو شد ٍ در گَش حیَان گفت

 .اگٌ نی فًهی چی نیگو، دنبال اٍن يا برٍ -

با . نی دانست کٌ تالش يایش بی فایدى است؛ انا انتحانش يو ضرری برای اٍ نداشت
ٌ ی اسب يا بٌ راى افتاد ٌ ای کشید ٍ بٌ دنبال بقی  .این حرف، اسب شیً

اگر آن را نگرفتٌ بَد، بدٍن شک رٍی زنین . افرا جیغی کشید ٍ افسار اسب را چنگ زد
ٌ يا، . نی افتاد اسب بٌ سرعت حرکت نی کرد ٍ بٌ جلَ پیش نی رفت، از نغازى يا، خان

ٌ يا ٍ خیابان يا عبَر نی کرد ٍ نردم راى را برایشان باز نی کردند ٍ کسانی کٌ افرا را  کَچ
نی شناختند با تعجب بٌ اٍ خیرى نی شدند ٍ سرانجام ندت زیادی نگذشت کٌ بٌ قصر 

 .رسیدند
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ی کَچک آبی کنار قصر چشهٌ. اسب رٍی زنین نشست ٍ افرا بٌ راحتی از آن پیادى شد
جَشیدى بَد ٍ کنار آن گل يای یاسی ٍ بنفش رنگی رٍییدى بَدند ٍ تعداد زیادی پرٍانٌ 

سپس . افرا بٌ سهت چشهٌ رفت ٍ صَرتش را با آن شست. دٍرشان پرٍاز نی کردند
اٍ بٌ دیدار پری . سعی کرد لباس يای چرٍکیدى ی خَد را نرتب ٍ ظاير بًتری پیدا کند

ٌ ای نی رفت ٍ باید از ير نظر در حضَر اٍ زیبا ٍ آراستٌ بٌ نظر نی رسید  .بزرگ ٍ فريیخت

 :سرباز بار دیگر فریاد برآٍرد

 .بٌ قصر نی رٍیو؛ يهراى نا بیایید -

افرا بٌ تصَیر خَد در چشهٌ نگايی انداخت ٍ پس از آن کٌ نطهئن شد، يهٌ چیز خَب 
 .ٍ نرتب است، بٌ دنبال سرباز بٌ راى افتاد

درٍازى يای قصر در ندت زنان نعینی باز نی شدند ٍ نردم نی تَانستند بٌ دیدن 
 .عالیجناب رشادت ٍ يهسرشان الینا برٍند ٍ از آن يا کهک بخَايند

از . افرا اطرافش را از نظر گذراند؛ دیَاريا بسیار بلند بَدند ٍ از پانزدى نتر تجاٍز نی کردند
تهانی دیَاريا انشعاب يای بلند نازگل تا رٍی زنین کشیدى شدى بَد ٍ در ير کنج دیَار 

ٌ بَد ٌ جا را در بر گرفت ٌ اش يه کف زنین با . يو یک درخت بید نجنَن رٍییدى ٍ سای
. گلبرگ يای گل نحهدی پَشانیدى شدى کٌ زنین را یک پارچٌ صَرتی رنگ کردى بَد

 .داخل قصر، درست نحل خارج از آن، زیبا ٍ سرسبز بَد

... حشرى يای زیادی از جهلٌ پرٍانٌ، سنجاقک، قسع، دژم، حیات، کفشدٍزک، سرلک ٍ
شش عدد آفتاب پرست زیر یک درخت بید نجنَن نشستٌ بَدند ٍ آٍاز . پرٍاز نی کردند

 :نی خَاندند

 پیش آن قَم ٍفا اندیش رفت***یک انیری زان انیران پیش رفت -
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 نایب عیسی ننو اندر زنن***اینک نایب آن نرد، نن: گفت

 دعَی اٍ در خالفت ُبد يهین*** آن انیر دیگر آند از کهین

 تا بر آند ير دٍ را خشو جًَد***از بغل اٍرن تَناری نهَد

 «نحنَی نعنَی»

 .حتی آفتاب پرست يای دربار يو ادبی سخن نی گفتند

 :فریاد سرباز اٍ را بٌ خَد آٍرد

 .از پادشاى رشادت در خَاست ٍرٍد نی نهاییو -

 :چندی نگذشت کٌ صدای پر ابًت نردی بٌ گَش رسید

 .داخل شَید -

آن . بٌ دنبال این حرف درٍازى يا خَد بٌ خَد باز شدند ٍ چًرى ی پادشاى نهایان گردید
اتاق را برای انجام انَر سرزنین پادشاى آنادى کردى بَدند ٍ ٍی در آن جا بٌ تنًایی 

نشغَل بررسی طَناريایی نی شد کٌ نیزان برداشت نحصَل، نرگ تعداد حیَانات ٍ 
را داخل آن ... حشرات، نبلغی کٌ برای کهک بٌ کَدکان بی بضاعت جهع آٍری شدى بَد ٍ

نَشتٌ بَدند ٍ کسی بدٍن اجازى ی اٍ حق ٍرٍد بٌ آن جا را نداشت؛ زیرا نهکن بَد تهرکز 
 .شاى بريو ریزد

آن جا برخالف نناطق دیگر قصر، خالی از يرگَنٌ گل ٍ گیايی . افرا بٌ داخل قدم نًاد
ظايرًا پادشاى نهی خَاست بگذارد چیزی حَاسش را بريو زند؛ زیرا نهکن بَد در . بَد

اٍ درآند سالیانٌ حکَنت را بٌ چندین دستٌ . جهع ٍ تفریق ارقام نالیاتی اشتبايی کند
ير دستٌ شانل . تقسیو نی کرد ٍ ير کدام از آن يا را برای انجام کاری کنار نی گذاشت

 .انشعاب يای دیگری نی شد کٌ با دقت ٍ گزینش زیادی نَشتٌ شدى بَدند
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اٍ این نرد نًربان را، نانند . افرا با دیدن عالیجناب سرش را خو کرد ٍ احترام گذاشت
ٌ اش دٍست نی داشت  .پدر نداشت

 :رشادت دستی بٌ ریش يای قًَى ای رنگش کشید ٍ گفت

 نی دانی چرا بٌ این جا احضار شدى ای؟ -

 .خیر، نهی دانو -

 .افرا نی دانست کٌ باید در حضَر شاى ادبی صحبت کند

اتفاقات تازى ای در راى است؛ راییکای پلید قصد دارد قفل درٍازى ی نیان آسهان پنجو ٍ  -
ٌ ای را بٌ اینجا . ششو را بشکند ٍی تا حدٍدی نَفق بَدى است ٍ تَانستٌ است ٍيشیت

 .رٍا دارد

اٍن يا نی خَاستن بٌ . انا عالیجناب، نن خَدم دیرٍز پنج تاشَن رٍ تَ جنگل دیدم -
بٌ نظر ! اٍى، راستی. نن حهلٌ کنن؛ انا یک راستای نشکی اٍند ٍ نن رٍ نجات داد

 .نی رسید از شها نی ترسٌ؛ چَن ٍقتی نی خَاستو از جنگل خارج بشو، دنبالو نیَند

چًرى ی پادشاى بٌ . اٍ لحن ادبی خَد را فرانَش کردى بَد ٍ عانیانٌ سخن نی گفت
 .یک بارى دريو رفت ٍ این باعخ شد کٌ افرا دیگر سخن نگَید

 عالیجناب چیزی شدى؟ -

 یک راستا نجاتت دادى است؟ اٍ با تَ از جنگل خارج نشدى است چَن از نن نی ترسد؟ -

 .یعنی ناراحتتان کنو... باٍر کنید نهی خَاستو ناراحتتَن -
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ٌ اش را بٌ اٍ دٍخت این دختر از چٌ حرف نی زد؟ نگر راستا . شاى نگاى جستجَگران
نی تَانست با پری يا ارتباط بر قرار کند؟ بدٍن شک چیزی در درٍن این دختر، اٍ را از 

 .بقیٌ نتهایز نی کرد

 :شاى پرسید

 راستا نتَجٌ سخنان تَ نی شد؟ -

 :افرا با تردید پاسخ داد

اٍ حرف يای نن را نی فًهید؛ گرچٌ خَدش  نهی تَانست حرف بزند؛ انا . بلٌ عالی جناب -
 .با زبان اشارى چیزيایی را بٌ نن نی فًهاند

 چٌ چیزيایی؟ -

ٌ ی لرزانک برد تا بتَانو گل ٍيَگَن را... خب -  ...اٍ نرا بٌ دریاچ

 .حرف يایت بسی عجیب اند -

نن يو نحل شها فکر نی کردم آن يا کَدن اند؛ انا آن راستا با نن . نی دانو، نی دانو -
 ...اٍ نرا بٌ نکانی برد کٌ تنًا در. ارتباط برقرار کرد

 :صدای بلند سربازی اٍ را ساکت کرد

 .شايزادى اجازى ی ٍرٍد نی خَايند -

 .داخل شَد -

پسری قد بلند، با پَستی . اٍ برگشت تا شايزادى را ببیند. دريای پشت سر افرا باز شدند
ٌ رٍی اٍ ایستادى بَد چٌ چیز این چًرى، اٍ را برای . سبزى ٍ چشهان درشت قًَى ای، رٍب

 افرا تا این حد آشنا نی ساخت؟
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 :افرا سر خو کرد ٍ گفت

 .درٍد بر شايزادى -

 :شاى تبسهی نهَد ٍ گفت

 .بیا این جا بنشین! خَش آندی شًاب -

سپس بٌ سهت جایگايش در کنار شاى رفت ٍ . شًاب لبخند گرنی زد ٍ تعظیو کرد
 .نشست

راییکای پلید، قصد حهلٌ بٌ . يهان طَر کٌ گفتو؛ حَادث زیادی در راى است: شاى
 .آسهان يای زیرین را دارد ٍ در تالش است تا درٍازى را بشکند

 :افرا فکر کرد

 آخٌ این يا چٌ ربطی بٌ نن دارى؟ -

از آن جایی کٌ نا تصهیو يای خَد را، بر نبنای خَاست خداٍند انجام نی ديیو؛ از پنج  -
آسهان گرد يو آندى ٍ با استفادى از پیش گَیی، با خداٍند ارتباط برقرار کردیو تا راى 

 .چارى ای بیابیو

 :صدای جیغ سرلکی، خارج از اتاق بٌ گَش رسید

 .سرلک شش ٍ یازدى سالگان است؛ سرلک شش ٍ یازدى سالگان است -

 :شاى گفت

 .ٍ خداٍند تَ را بٌ نا نشان داد -

 :با انگشت بٌ خَدش اشارى کرد. ابرٍيای افرا باال رفتند
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 !نن؟ -

 .شاى با بستن چشهانش حرف اٍ را تایید کرد. صدایش سرشار از تعجب بَد

ٌ طَر نهکنٌ؟ نن فقط یک دختر نعهَلی ام... انا -  .آخٌ چ

 .صبر داشتٌ باش؛ ينَز تهام نشدى: شاى

 :افرا فکر کرد

 دیگٌ چی شدى؟ -

 ایشان را بٌ یاد نهی آٍرید؟ -

 .ٍ با این حرف بٌ شًاب اشارى کرد

 .برایو بسیار آشنا يستند؛ انا گهان نهی کنو اٍ را قبال دیدى باشو -

ایشان شايزادى شًاب، فرزند شاى آتَر، فرنانرٍای سرزنین ستارگان يستند کٌ پس از  -
ٌ ی  پیش گَیی آندى بَدند تا شها را بٌ آسهان چًارم ببرند؛ انا ظايرًا تَسط ٍيشیت

اٍ تَسط . سربازان نا، ایشان را نی یابند ٍ بٌ قصر نی آٍرند. خَن خَاری آسیب نی بینند
طبیبان قصر درنان شدى ٍ سالنتی خَد را بٌ دست نی آٍرند ٍ حال در حضَر نا 

ٌ اند  .نشست

 .دیگر از درد ٍ رنج در چًرى ی اٍ خبری نبَد. افرا با تعجب بٌ شايزادى نگاى کرد

 :شايزادى

 .بٌ نهایندگی از سرزنینو آندى ام، خَشبختو بانَ -

 .يهچنین -
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 .بًتر است ير چٌ سریع تر اقدام بٌ رفتن کنید! حال نرخصید: پادشاى

بٌ دنبال اٍ شايزادى يو بیرٍن آند ٍ . افرا تعظیو کرد ٍ سپس از آن جا خارج شد
ٌ پای اٍ قدم برداشت اٍلین بار بَد کٌ افرا با پسری يو قدم نی شد؛ سرش را پایین . پا ب

 .انداخت ٍ با انگشتانش بازی کرد

 چیزی يست کٌ بخَای با خَدت بیاری؟ -

 .افرا سرش را باال گرفت ٍ بٌ شًاب نگاى کرد کٌ بٌ جلَ خیرى شدى بَد

 شها ادبی صحبت نهی کنید؟ -

 .تَی سرزنین نا يهٌ عانیانٌ صحبت نی کنن، تعجب نی کنو کٌ نهی دٍنی -

 :سپس بٌ افرا نگاى کرد ٍ گفت

این قضیٌ شانل بعضی از آسهَن يا نیشٌ؛ تَی سرزنین نا يهٌ عانیانٌ صحبت  -
 .نی کنن

 !جالبٌ -

ٌ ای کٌ برای سفر نیاز داری رٍ بردار - سرلک دى يو بٌ قصر . داشتو نی گفتو، ير ٍسیل
 .برگرد

 :افرا پرسید

 نی دٍنید چرا نن انتخاب شدم؟ -

 .يیچ کس نهی دٍنٌ، این خَاست خدا بَدى -

 .خداحافظ... پس -
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نردم از خَاب بیدار شدى ٍ رٍز . ٍ با این حرف از قصر بیرٍن آند ٍ پا بٌ طبیعت گذاشت
عدى ای پَناس يای خَد را بٌ چراگاى نی بردند ٍ تعدادی زن . خَد را شرٍع کردى بَدند

ٌ يایشان لَاشک تهشکی نی فرٍختند بٌ نناسبت عرٍسی دختر یکی از . جلَی در خان
عالهان سرزنین، جشن بزرگی برپا شدى ٍ يهٌ دعَت شدى بَدند؛ تعداد زیادی زن ٍ نرد 

 .در جنب ٍ جَش بَدند تا بتَانند بساط شَر ٍ نشاط را تا شب برپا کنند

رٍز زیبایی بَد ٍ ابريای نرم ٍ پفکی در آسهان حرکت نی کردند ٍ گايی يو جلَی 
 .خَرشید را نی گرفتند ٍ از نَر آن نی کاستند

پیرنرد نًربانی بٌ گل يای خَد آب نی داد ٍ با آنان بٌ نرنی صحبت نی کرد ٍ گل يا با 
چنین گل يایی تنًا در آسهان . تکان دادن برگ يای خَد رضایتشان را اعالم نی کردند

 .پنجو بٌ چشو نی خَردند

نحلی دٍر از شًر، ساکت ٍ در کنار جنگل؛ . افرا لبخندی زد ٍ راى کلبٌ را در پیش گرفت
ٌ شان دٍر کلبٌ را احاطٌ کردى بَد، گَیا  درختان آن جا آن چنان بلند بَدند کٌ سای

 .نی خَاستند از این کلبٌ در برابر يرچیز خطرناکی حفاظت کنند

 .سرلک ندام دٍرٍبر کلبٌ پرٍاز نی کرد ٍ زیر لب غر نی زد

ٌ يَا - دیشب کٌ دیر اٍند، انرٍز يو کٌ سرباز يا بردنش، . از دست این دخترى ی سر ب
 !نعلَم نیست کجا رفتٌ. حاال يو کٌ نیَندى

 «!سرلک! يی»: افرا دٍان دٍان خَدش را بٌ اٍ رساند

 تَ باالخرى اٍندی؟ -

 ٍای سرلک باٍرت نهیشٌ چی شدى؟ -

 :سرلک با حرص گفت
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 .نطهئن باش باٍرم نیشٌ -

 .اصال چنین چیزی غیرنهکنٌ. خَدم يو ينَز نهی تَنو باٍر کنو -

 باالخرى نیگی یا نٌ؟ -

ٌ ام -  ...آخٌ. ينَز شَک

 «!بگَ دیگٌ»: سرلک جیغ زد

باٍرت . حاال چرا عصبانی نیشی؟ نن باید بٌ آسهَن چًارم برم! خیلی خب، خیلی خب -
 .نیشٌ؟ خدا نن رٍ انتخاب کردى تا راییکا رٍ نابَد کنو

سرلک اٍل با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد؛ انا چندی نگذشت کٌ شکو خَد را گرفت ٍ شرٍع بٌ 
 .خندیدن کرد

شَخی نی کنی، نٌ؟ آخٌ نگٌ آدم قحطی بَدى کٌ تَ رٍ انتخاب کردن؟ تَ شب يا  -
ٌ ات بیرٍن بری؛ حاال نی خَای بری راییکا رٍ شکست بدی؟ حرف يا  نی ترسی از خَن

ٌ قدر خندیدم! ٍای خدا! نی زنی  .بیا خَنٌ کتاب يات رٍ بردار، باید بری ندرسٌ. چ

 .انا نن شَخی نهی کنو، خَد پادشاى این رٍ بٌ نن گفت -

 یعنی نیگی حرف يات رٍ باٍر کنو؟ -

 .، تَ کٌ نی دٍنی نن يیچ ٍقت درٍغ نهیگو آرى -

 آخٌ از یک دختر بچٌ، چی بر نیاد؟ -

 .خیلی يو کَچیک نیستو؛ نَزدى سالهٌ -
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ٌ ای تاریک، نهناک ٍ کَچک. افرا ٍ سرلک داخل کلبٌ رفتند با تخت خَابی در کنج . کلب
ٌ ی آن را بٌ لباس ٍ لَازم  ٌ اش پر از کتاب ٍ بقی ٌ رٍیش کٌ سٌ طبق اتاق ٍ کهدی رٍب

 .ضرٍری اختصاص دادى بَدند

ٌ ی سادى ٍ نحقری بَد ٌ اش را برداشت ٍ تَی آن لباسی انداخت. خان سپس دٍ . افرا کَل
لباس دیگری يو . عدد شال ٍ یک کفش برداشت؛ چیز دیگری بٌ ذينش نهی رسید

 .نداشت

 :سرلک پرسید

 راستی راستی نی خَای بری؟ -

تَ کٌ . خدا نن رٍ انتخاب کردى؛ حتها یک چیزی تَ نن دیدى کٌ این کار رٍ کردى. آرى -
 نهی خَای بٌ دستَر خدا عهل نکنو؟

 نٌ، کی برنی گردی؟ -

 .نعلَم نیست، ير ٍقت کشتهش برنی گردم -

بٌ این سادگی يا يو کٌ فکر نی کنی نیست؛ یادت نرى کٌ اٍن خیلی قَیٌ، يزار تا  -
جَنَر ٍحشی ٍ خطرناک دارى ٍ از يهٌ بدتر خَدش، اٍن قدرت آتیش دارى؛ انا تَ چی؟ 

 نیستی؟. نیستی؟ ضعیفی. تَ ترسَیی

ٍ ن يا نی تَنو  - نشکلی پیش نهیاد؛ ير آسهَن یک لشکر خیلی بزرگ دارى ٍ با کهک ا
 .شکستش بدم

 .صدای شايزادى شًاب بٌ گَش رسید

 .کسی خَنٌ يست؟ باید يهین االن برگردیو -
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 «.خداحافظ سرلک، نن دیگٌ باید برم»: افرا

 .افرا از کلبٌ خارج شد. سرلک با نگايش اٍ را بدرقٌ کرد ٍ چیزی نگفت

 «آنادى ای؟»: شًاب

 .بلٌ، نی تَنیو بریو -

 .چشو يات رٍ ببند، باید از درٍازى عبَر کنیو. خیلی خب -

 ...این جا؟ نن فکر کردم باید تَی قصر این کار رٍ بـ -

 .ٍقت نداریو، چشو يات رٍ ببند -

 :صدای شايزادى بٌ گَش رسید. افرا ساکت شد ٍ چشهانش را بست

 .باید دست يو  رٍ بگیریو -

 :افرا چشهانش را باز کرد

 .ٍلی نا کٌ نانحرنیو -

ٌ ای نیست -  .چارى ای نداریو، راى دیگ

 .ٍ با این حرف دست اٍ را گرفت ٍ کلهات را زیر لب زنزنٌ کرد

چیزی نگذشت کٌ ستارى يای ریز طالیی دٍر ٍ برشان را احاطٌ ٍ نانند گردبادی آن دٍ را 
 .در خَد حل کردند ٍ سپس کهرنگ شدى ٍ ناپدید گشتند

سرلک از پشت پنجرى تهانی این قضایا را نی دید؛ دلش برای افرا تنگ نی شد؛ اٍ 
دخترک را از کَدکی نی شناخت ٍ اٍ را دٍست نی داشت، گرچٌ يیچ گاى این را بر زبان 

 .نهی آٍرد
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در آسهان چًارم، در قصر عالی جناب آتَر، در یکی از پر ترددترین ٍ شلَغ ترین رايرٍيای 
ٌ ای داشتند کٌ يیچ کدام ذرى ای . قصر، شًاب ٍ افرا ظاير شدند خدنتکاران آن چنان عجل

 .شًاب بٌ سرعت دست افرا را ريا کرد. تَجٌ بٌ آن دٍ نکردند

 چرا این يا این قدر عجلٌ دارن؟: افرا

 .رسیدن، باید بریو -

 .ٍ با این حرف قدم بلندی برداشت

 چی؟ کجا؟ -

 .تاالر اصلی، نباید دیر کنیو -

 ...انا -

 .شًاب ایستاد ٍ بٌ سهت اٍ برگشت

 «.لباس يام نناسب نیستن»: افرا

 .نًو نیست؛ فقط دنبالو بیا -

ٍ در حالی کٌ تند قدم برنی داشت بٌ سهت ضلع جنَبی قصر رفت؛ افرا رٍسری اش را کٌ 
 .عقب رفتٌ بَد، درست کرد ٍ دنبال اٍ دٍید

فرشی بٌ شکل فضا رٍی زنین قرار گرفتٌ بَد کٌ نحل پا را بٌ ندت چند جانیٌ طالیی ٍ 
ابتکار زیبا ٍ جالبی بَد؛ انا افرا فرصت آن را نداشت تا فکر خَد را . بعد نحَ نی کرد

اٍ سعی نی کرد راى خَد را از نیان خدنتکاران باز کردى ٍ شًاب را . این گَنٌ نشغَل کند
 .دنبال کند

 ...نن نهـ! صبر کنین... شايزادى... شايزادى -
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ٌ يای خاکستری کٌ از خَد نَر ساطع نی کرد ٍ  با دیدن دری سفید رنگ با لک
 .نی درخشید، حرفش را قطع کرد

 این دیگٌ چیٌ؟ -

 .سنگ ناى -

 سنگ ناى؟ -

 .در تکانی خَرد ٍ آيستٌ باز شد. شًاب دستش را باال برد ٍ زیر لب چیزی زنزنٌ کرد

سالنی بزرگ کٌ تهانی دیَاريا، زنین ٍ سقفش . نخست شًاب ٍ سپس افرا ٍارد شدند
را با تصَیريای نتحرک ٍ زندى ای از فضا طراحی کردى بَدند ٍ درست در نیان آن، نیز 

 .بزرگی از جنس ناى قرار گرفتٌ ٍ آنجا را رٍشن کردى بَد

ٌ يا ٍ شايزادگان باٍقاری نشستٌ بَدند ٍ با لبخند بٌ آن  دٍر تا دٍر آن، پادشايان، نلک
افرا از دیدن سالن کًکشان نانند، ديانش کهی باز شدى بَد کٌ با . دٍ نگاى نی کردند

 .حرفی کٌ شًاب زد، بستٌ شد

 .درٍد بر فرنانرٍایان پنج آسهان -

 !درٍد بر شها -

 :افرا تعظیو کرد

 !درٍد -

 .ٍ از لفظ این کلهٌ خندى اش گرفت

 :نردی با ردای بلند ٍ صَرتی گرد ٍ سبزى، افرا را زیر نظر گرفت ٍ گفت

 .پس باالخرى آندید -
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 «.بلٌ پدر»: شًاب

 .نی تَانید بنشینید... بسیار خب -

شًاب قدم برداشت ٍ رٍی صندلی خالی کنار پدرش نشست؛ افرا نهی دانست کجا 
درست در کنار یک دختر بسیار زیبا، با . بنشیند؟ با چشو دنبال یک صندلی خالی گشت

بٌ سهت صندلی رفت ٍ . صَرتی کشیدى ٍ پَستی رٍشن، یک صندلی قرار گرفتٌ بَد
از نیان آن يهٌ پادشاى ٍ نلکٌ، تنًا پادشاى . رٍی آن نشست ٍ اطرافش را از نظر گذراند

 .رشادت ٍ يهسرشان، نلکٌ الینا ٍ فرزندانشان آتَسا ٍ آبتین را نی شناخت

ٌ ای را رٍی یک  ٌ ای بزرگ ٍ شیش در سالن باز شد ٍ تعدادی خدنتکار در حالی کٌ کاس
 .نیز چرخ دار نی آٍردند، ٍارد شدند

یکی از آن يا کٌ چًرى جا افتادى تری داشت، کاسٌ را با دقت بلند کرد ٍ رٍی نیز قرار داد 
. ٍ سپس بٌ يهراى بقیٌ از آن جا خارج شد؛ این کار آن يا چند جانیٌ بیشتر طَل نکشید

 .ٍاضح بَد کٌ خیلی عجلٌ دارند

 :دختر زیبارٍیی کٌ کنار افرا نشستٌ بَد، گفت

ٌ قدر ناندى؟ -  چ

ٌ اش گذاشت؛ چشهانش را بست  آتَر، حکهران سرزنین ستارگان، دستانش را رٍی شقیق
 .ٍ زیر لب کلهاتی را ادا کرد

 :اٍ گفت

يهٌ چیز را . فرصت زیادی نداریو؛ ناى درست نیان زنین ٍ خَرشید قرار گرفتٌ است -
ٌ ی سرزنین ابريا. آنادى کنید  .اٍل بانَ پارنیس، نلک
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. نلکٌ پارنیس لبخند بسیار کهرنگی زد، از جایش بلند شد ٍ نفسش را در کاسٌ فَت کرد
 .ابر کَچک ٍ نرنی از ديانش بیرٍن آندى ٍ در کاسٌ نشست

 :شاى آتَر چشهانش را بستٌ نگاى داشتٌ ٍ گفت

 .حال نَبت نلکٌ دلساست -

 .دختری کٌ کنار افرا نشستٌ بَد، لبخندی زد ٍ بٌ نادرش کٌ از جا بلند نی شد نگریست

 :افرا بٌ نَيا ٍ چشهان یخی رنگ اٍ خیرى شد ٍ با خَد فکر کرد

 نکنٌ این يهَن نانیای خَشگل ٍ پرآٍازى ست؟ -

ٌ ای بٌ دٍر یکدیگر گرداند ٍ چیزی نگذشت کٌ  نلکٌ دلسا دستانش را بٌ شکل نايران
نلکٌ آن را بٌ داخل کاسٌ . بلَر برف بزرگ ٍ درخشانی در نیان دستانش پدیدار شد

 .يدایت کرد ٍ سپس نشست

 :شاى آتَر، گفت

 .حال نَبت آسهان چًارم است -

ٌ ای زد کٌ نحل آن بٌ سرعت طالیی ٍ  شًاب از جایش بلند شد ٍ بر دست خَد بـ ـَس
 .بٌ شکل ستارى ای زیبا بلند شد ٍ داخل ظرف پرید

حال نَبت کسی است کٌ از جانب خداٍند ٍ بٌ نهایندگی از . ٍقت زیادی نداریو -
 !سریع باش افرا، سریع. سرزنین گل يا انتخاب شدى است

 :افرا گفت

 باید چی کار بکنو؟ -

 :نانیای زیبارٍ پاسخش را داد
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 .یک تار نَ از خَدت را داخل این ظرف بریز -

 :شاى آتَر گفت

 !سریع باش، چیز دیگری تا خسَف نهاندى -

افرا يَل شد ٍ دستش را زیر رٍسری برد ٍ یکی از تاريای براق ٍ نشکی نَيایش را 
کند کٌ نانند سیو يای تلفن فر خَردى بَد؛ اٍ بٌ جلَ خو شد ٍ تار را درٍن ظرف 

 .انداخت

تهام نَاد درٍن ظرف انگار کٌ جانی تازى گرفتٌ باشند، شرٍع بٌ چرخیدن کردند ٍ گرداب 
چیزی نگذشت ... آبی، نشکی، یخی، طالیی. کَچکی از رنگ يای نختلف تشکیل دادند

 .کٌ نَاد سنگین تر ٍ بٌ نایع غلیظ يفت رنگی تبدیل شدند

 :شاى آرتَر

 !ٍقت پیش گَیی است! خسَف شد -

صدایی نانند جرقٌ از آن . يهٌ با اشتیاق بٌ ظرف ٍ نایع رنگین کهانی آن نگاى کردند
ٌ ای از ابر، باالی  خارج ٍ سپس گردی يفت رنگ از داخل ظرف بلند شد ٍ بٌ شکل گلَل

 .سرشان شکل گرفت

 !چٌ قدر برایش عجیب بَد. افرا با چشهانی گرد آن ننظرى را نگاى نی کرد

 .ابر کو کو تغییر رنگ دادى ٍ نانند جَير دٍات، سیاى ٍ براق شد

 :نلکٌ دلسا با تعجب گفت

 چٌ اتفاقی دارى نی افتٌ؟ -
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ننظرى ی درٍن ابر، تصَیر نردی سیاى پَش را نشان نی داد؛ انا دیدنش برای يیچ کس 
 .انکان پذیر نبَد، چَن اٍ در تاریکی نحض فرٍ رفتٌ ٍ ابر يو نانند قیر سیاى بَد

 :برنا، پادشاى سرزنین ابريا گفت

 چرا چیزی نشَن نهیدى؟ -

 .نانیا حرف اٍ را تایید کرد ٍ آتَسا يو سر تکان داد

 «.دارى راى نیرى. اٍناياش! انا نن نی بینهش»: افرا

 :نلکٌ پارنیس پرسید

ٌ ای يو نی بینی؟ -  چیز دیگ

يهٌ بٌ طَری ادبی حرف زدن را فرانَش کردى ٍ عانیانٌ سخن نی گفتند؛ نرد درٍن 
سردی ٍ . با این ٍجَد با اقتدار قدم برنی داشت. تصَیر، چًرى ای تاریک ٍ غو زدى داشت

اٍ در نکانی تیرى ٍ سیاى ٍ خالی . سختی را نی شد بٌ راحتی از چشهانش تشخیص داد
ٌ جا را در بر گرفتٌ بَد. از يرگَنٌ حیات قرار گرفتٌ بَد نرد درٍن تصَیر . تاریکی يه

از . چشهان سرد ٍ خشَنت آنیزش را چرخاند ٍ بٌ افرا نگاى کرد؛ قلب افرا بٌ لرزى در آند
اٍ . چشهانش، چًرى اش،حرکاتش، يهٌ حاکی از نفرت بَدند. آن نرد نرنَز نی ترسید

 دیگر کٌ بَد؟

تهام بدنش درد نی کرد، بٌ جلَ خو شد . خستٌ شدى بَد؛ چشهانش دیگر باز نهی شدند
کٌ باعخ شد نانیا با تعجب بٌ اٍ نگاى کند، آى بسیار کَتايی کشید ٍ سرش را رٍی نیز 

دنیا در . گذاشت، يهٌ با تعجب از رٍی صندلی يایشان بلند شدند ٍ بٌ اٍ نگاى کردند
 .نظرش تیرى ٍ يهٌ چیز خانَش شد

*** 
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ٍقتی چشهانش را باز کرد؛ در اتاقی با دیَاريای صَرتی کو رنگ قرار گرفتٌ بَد؛ در آن 
 اٍ کجا بَد؟. نشانی از ستارى یا ير چیزی کٌ بٌ آسهان چًارم نربَط شَد، ٍجَد نداشت

پتَ را کنار زد ٍ . تختش بزرگ ٍ نرم بَد ٍ پتَی سرخابی رنگی رٍیش قرار گرفتٌ بَد
پیراين سادى ٍ بلند یخی رنگی پَشیدى بَد کٌ تا رٍی زنین کشیدى نی شد ٍ . نشست

 .حالت لباس خَاب داشت

 نن کجام؟ -

کنار تختش یک دراٍر سفید بَد کٌ رٍی آن چند عدد شال بٌ رنگ يای سفید، صَرتی ٍ 
 .سرخابی قرار گرفتٌ بَد

افرا بٌ چًرى ی خَد در آینٌ دقت کرد؛ نَيایش بٌ طرز ٍحشتناکی در يو گرى خَردى ٍ 
 .نحل سیو ظرفشَیی پیچ در پیچ شدى بَدند ٍ چشهانش يو کهی پف داشت

ٌ طَری این يا رٍ باز کنو؟! ٍای -  حاال چ

رايرٍيا . یکی از شال يا را برداشت ٍ سرش کرد؛ سپس بٌ سهت در رفت ٍ آن را باز کرد
. با سیارات ٍ ستارى يا ٍ کًکشان يای سٌ بعدی نقاشی شدى بَدند، افرا ينَز در قصر بَد

 پس چرا طراحی داخل اتاق با قصر تفاٍت داشت؟

این رايرٍ نسبت بٌ رايرٍیی کٌ افرا ٍ شًاب در آن ظاير شدى بَدند، خلَت تر بَد ٍ 
 .تعداد کهی خدنتکار در آن حال رفت ٍ آند بَدند

افرا یکی از خدنتکاران را کٌ پیراين سادى ی نشکی ٍ طالیی پَشیدى بَد ٍ نَيای قرنز 
رنگی داشت را صدا زد؛ در آسهان يای خداٍند حجاب آزاد بَد ٍ ير کسی کٌ 

 .نی خَاست، نی تَانست نَع پَشش خَد را انتخاب کند

 ببخشید خانَم، نیشٌ اینجا بیاید؟ -
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 بلٌ؟ -

 نن کجام؟ -

 اٍ در قصر بَد ٍ خَدش نهی دانست؟. خدنتکار با تعجب بٌ اٍ نگاى کرد

 .این جا قصر پادشاى آتَرى -

 .بلٌ نهنَن -

یاد پیش گَیی ٍ آن . ٍ سپس بٌ داخل اتاق برگشت ٍ در را بست؛ پس ينَز در قصر بَد
 سرانجام آن چٌ شد؟. نرد نرنَز افتاد

ٌ ای بٌ شکل قلب برداشت ٍ اقدام بٌ درست کردن نَيایش کرد تصهیو گرفتٌ . افرا شان
ٌ ای پیدا کرد، بٌ دیدن شايزادى شًاب برٍد  .بَد بعد از این کٌ ظاير آراست

. نَيایش سرسخت تر از آنی بَدند کٌ بتَان درستشان کرد؛ در اتاق دنبال حهام گشت
درست کنار دراٍر، دری صَرتی رنگ قرار داشت کٌ بٌ احتهال زیاد حهام ٍ دستشَیی 

 .بَد

نکان عجیبی . آن يهٌ رنگ صَرتی چشهانش را اذیت نی کرد؛ در را باز کرد ٍ ٍارد شد
ٌ ای پر از ستارى قرار گرفتٌ بَد ٍ آن سر اتاق چند عدد حَلٌ آٍیزان . بَد در کنج اتاق، قفس

 .شدى بَد

 «این دیگٌ چٌ جَر حهَنیٌ؟ پس دٍشش کجاست؟»: افرا

 .از حهام خارج شد ٍ در را باز کرد ٍ سپس خدنتکار دیگری را صدا زد

 :خدنتکار بٌ طرفش آند

 بلٌ خانَم؟ کاری داشتید؟ -
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 .ببخشید حهَم این جا یک نشکلی دارى -

 :ٍ سپس بٌ خدنتکار اجازى داد تا ٍارد شَد؛ خدنتکار در حهام را باز کرد

 نشکل چیٌ؟ -

 .دٍش ندارى -

ٌ ی ستارى يا ٍ ستارى ی سبزرنگ »: خدنتکار خندى ی ریزی کرد ٍ گفت باید برید کنار قفس
 «.رٍ فشار بدید؛ اٍن ٍقت دٍش آب باز نیشٌ

 .آيان -

 .پس با اجازى -

افرا لباس يایش را در آٍرد ٍ کنار حَلٌ آٍیزان . ٍ با گفتن این حرف از آن جا خارج شد
از سقف باالی سر افرا کٌ . سپس کنار قفسٌ رفت ٍ ستارى ی سبزرنگ را فشار داد. کرد

افرا پف نَيایش را با آن . يیچ نقطٌ ٍ سَراخی نداشت، آب شرٍع بٌ ریختن کرد
 در این فکر بَد کٌ حال شانپَ از کجا بیاٍرد؟. خَاباند

 «.شاید یکی از این ستارى يا شانپَ باشٌ»: با خَد گفت

نادى ی غلیظ ٍ . یک ستارى آبی رنگ برداشت ٍ آن را باالی سرش گرفت ٍ فشارش داد
طالیی رنگی از آن خارج ٍ رٍی سر افرا ریخت کٌ در اصل شانپَی بدن بَد؛ اّنا افرا 

 .نتَجٌ این قضیٌ نشد

نَيا ٍ بدنش را شست ٍ سپس حَلٌ را بٌ دٍر خَد ٍ نَيایش پیچید ٍ با 
 .دنپایی يای کرکی از آن جا خارج شد
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ٌ رٍی دراٍر، کهد بزرگی قرار گرفتٌ بَد کٌ افرا درش را باز کرد چند عدد پیراين زیبا ٍ . رٍب
 .پَشیدى در آن گذاشتٌ بَدند

افرا یک پیراين سفید با گل يای ریز صَرتی کٌ دٍر کهرش کهی تنگ تر بَد را انتخاب 
افرا یک . کف کهد، چند عدد کفش پاشنٌ بلند ٍ بی پاشنٌ قرار گرفتٌ بَد. کرد ٍ پَشید

سپس بٌ سهت دراٍر . کفش صَرتی بی پاشنٌ با پاپیَن بزرگی رٍیش در آٍرد ٍ پَشید
افرا نَيای . کار سادى ای نبَد. رفت ٍ رٍی صندلی آن نشست ٍ نَيایش را شانٌ زد

براق زیبایی داشت؛ انا يهیشٌ فريای ریز آن برایش دردسر درست نی کردند ٍ شانٌ 
 .کردنشان بٌ کلی ٍقت نیاز داشت

ٍقتی کار شانٌ کردن نَيا تهام شد، آن يا را بافت ٍ سپس یک شال سفید سر کرد ٍ بٌ 
از جایش بلند شد . چًرى ی خَد در آینٌ نگايی انداخت؛ حال ظاير بًتری پیدا کردى بَد

 .ٍ در را باز کرد کٌ شًاب را دید کٌ پشت در ایستادى بَد

 «.باید بايات صحبت کنو»: شًاب

 :افرا از اتاق خارج شد ٍ در را بست

 .بفرنایید -

 .ير دٍی آن يا شرٍع بٌ قدم زدن کردند

 .بعد از این کٌ از يَش رفتی، پیام برانَن خَندى شد -

 اٍن پیام چی بَد؟ -

درست زنانی کٌ افرا رٍی . شًاب بٌ فکر فرٍ رفت ٍ چند ساعت پیش را بٌ خاطر آٍرد
نیز افتادى بَد، يهٌ از رٍی صندلی يایشان بلند شدى بَدند ٍ بانَ پارنیس ٍ نانیا سعی 

آبتین نگايش را از افرا گرفت ٍ در گَش آتَسا چیزی . نی کردند اٍ را بٌ يَش آٍرند
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گفت ٍ سپس تاجش را رٍی سرش صاف کرد کٌ ناگًان صدای بلند ٍ زیبای زنی در اتاق 
 :پیچید

 .يهگی گَش فرا ديید؛ شرک ٍ بدی بٌ زٍدی حکهران جًان خَايد شد -

 .رشادت ٍ آرتَر بٌ یکدیگر نگاى کردند

نفر اٍل فرزند آتَر، بندى ی خَب نا ٍ . از جانب خداٍند، دٍ فرزند انتخاب نی شَند -
 ...دیگری

شًاب از رٍی صندلی اش بلند شد؛ خداٍند اٍ را انتخاب کردى . سکَت کَتايی برقرار شد
 .يهٌ بٌ اٍ نگاى نی کردند. بَد

ٌ ی بًشتی ست، فرزند -  ...الً

 «الًٌ بًشتی کیست؟»: رشادت

ٌ طَر نهی تَانید اٍ را ببینید؟ -  اٍ درست نیان شهاست؛ چ

 .ٍ سپس نَری طالیی رنگ دٍر افرا حلقٌ زد ٍ بٌ آرانی ناپدید شد

 :افرا نیز از حرکت باز ایستاد ٍ بٌ اٍ نگاى کرد. شًاب ایستاد ٍ بٌ افرا نگاى کرد

 خب؟ -

 .خدا نن ٍ تَ رٍ انتخاب کردى تا گَی رٍ پیدا کنیو -

 گَی چیٌ؟ -

 .تَی اٍن گَی یک نرد قدرتهند زندانی شدى کٌ نی تَنٌ راییکا رٍ شکست بدى -

 .انا پادشاى گفت نن انتخاب شدم تا اٍن رٍ شکست بدم -
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 .در ٍاقع شها دٍ تا بٌ کهک يو دیگٌ نَفق بٌ انجام این  کار نیشید -

 انا گَی کجاست؟ -

 .پیش یک پیرنردى کٌ تَی ایران زندگی نی کنٌ -

 .فریاد سربازی ير دٍی آن يا را از جا پراند

 .کنار برٍید -

افرا ٍ شًاب ير دٍ برگشتند ٍ با شش سرباز کٌ در دٍ ردیف پشت سر يو حرکت 
ٌ رٍ شدند  .نی کردند، رٍب

آن يا سربازان پادشاى رشادت بَدند کٌ از آسهان پنجو بٌ چًارم، برای يهرايی پادشاى 
 .سفر کردى بَدند

ٌ يای خشک ٍ بلند رد بشَند  .افرا ٍ شًاب ير دٍ کنار رفتند تا آن نجسه

 «سربازيای سرزنین شها يو يهین جَری ان؟»: افرا

ظايرشَن نحل آدم . اٍن يا ظايرشَن با سربازيای آسهَن يای دیگٌ فرق دارى -
 .نعهَلیٌ؛ انا سر تا پا طالیی ان

 .يهان نَقع صدای دلنشین اذان از نسجد بلند شد ٍ در سرتاسر قصر پیچید

 ...خدا بزرگتر است، شًادت نی ديو حضرت -

دین تهانی آسهان يا نايتیسایی بَد؛ دینی يهانند اسالم با این تفاٍت کٌ قرآن ٍ 
 .تهانی دعايایش بٌ زبان فارسی بَدند

 «.بریو نهاز بخَنیو»: شًاب گفت
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ٌ ی بزرگ ٍ زیبایی در ير قصر ٍجَد داشت کٌ . ير دٍی آن يا بٌ نهازخانٌ رفتند نهازخان
ٌ يا ٍ  بٌ ينگام اذان تهانی اعضای قصر، از خدنتکاران ٍ سربازان گرفتٌ تا نلک

پادشايان، بٌ آن جا نی رفتند ٍ بٌ ريبری بزرگترین عابد آن سرزنین، نهازشان را بٌ 
 .جهاعت اقانٌ نی کردند

 .نهازخانٌ شلَغ بَد ٍ يهٌ در آن جهع شدى بَدند

ٌ شَن تَ آسهَن چًارم »: افرا شنیدم کٌ حضرت الیاس، خضر، عیسی ٍ ادریس، يه
 «.زندگی نی کنند

 .شًاب سرش را کهی تکان داد ٍ حرفش را تایید کرد

 ير چًارتاشَن پیانبرای بزرگی ان، کدٍنشَن ريبری نهاز رٍ بٌ عًدى نی گیرى؟ -

ٌ ای  - ٌ شَن تَی نسجديای دیگ حضرت خضر نعهَالً نهازش رٍ این جا اقانٌ نی کنٌ؛ بقی
 .این کار رٍ انجام نیدن

آن دٍ در آخرین صف نهاز جهاعت ایستادى بَدند ٍ حرف نی زدند کٌ ناگًان صدای 
 :صلَات جهع بلند شد

 .درٍد بر نحهد ٍ آل نحهد -

ٌ يا را بٌ عربی نهی گفتند جهعیت زیادی جلَی افرا . نايتیسایی يا يیچ گاى ذکريا ٍ آی
 ایستادى بَد ٍ اٍ نهی تَانست بفًهد چٌ اتفاقی افتادى است؟

 «چی شدى؟»: از شًاب پرسید

 .حضرت خضر اٍندى -

 .صدای حضرت خضر در نهازخانٌ پیچید ٍ شًاب را ساکت کرد
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بٌ نام . برای رضا ٍ رضایت خداٍند نهاز ظًر نی خَانیو کٌ يهانا اٍ دانای حکیو است -
 ...خداٍند بخشندى ی نًربان، پرٍردگارا

لبخند . کلهات با عشق از ديان اٍ بیرٍن نی آندند ٍ بٌ راحتی در دل حضار نی نشستند
ٌ يا را ادا نی کرد کٌ يرکسی با دیدنش  شیرینی بر لب داشت ٍ آن چنان با دل ٍ جان آی

عشق اٍ بٌ خداٍند آن چنان عظیو . فکر نی کرد در نکانی دیگر ٍ دٍر از آن جا سیر نی کند
ينگام قنَت کٌ در دین نايتیسایی آن را در . بَد کٌ يرگز در ذين کسی نهی گنجید

رکعت اٍل نی خَانند؛ آن چنان دست يایش را رٍ بٌ آسهان ٍ سرش را پایین نی گرفت 
 .کٌ گَیا از خداٍند گدایی نی کند

ٌ يایش سرازیر نی شد، گفت  :با اشکی کٌ از گَن

سال ياست بٌ تَ ایهان آٍردى ایو ٍ بندگی ات را نی کنیو؛ تقاضا دارم بندگانت ! پرٍردگارا -
 ...را ببخشی ٍ نَر ایهان ٍ عبادت را از آن يا دریغ نکنی کٌ نبادا

ٌ يایش تکان نی خَردند ٍ صَرتش از اشک خیس شدى بَد  .شان

 .نا را از آتش دٍزخ بريان! پرٍردگارا -

بعد . آن چنان زیبا نهازشان را اقانٌ کردند کٌ يیچ تهاشاکنندى ای خَاستار اتهانش نبَد
 .از نهاز يهٌ نشستند ٍ حضرت خضر لبخند گرنی زد ٍ سخنرانی اش را آغاز نهَد

سپاس خداٍندی را سزاست کٌ از شبايت داشتن بٌ پدیدى يا، برتر ٍ از تَصیف  -
ٌ ی بینندگان آشکار، ٍ با بزرگی  ٍصف کنندگان، ٍاالتر است کٌ تدبیر شگفتی آٍرش، بر يه

ٌ ی فکريای اندیشهنديا پنًان است  ...داناست، نٌ آن کٌ آگايی. عزتش، بر يه
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با آرانش سخن . تهام کلهاتش زیبا، دلنشین ٍ از رٍی آگايی ٍ بصیرت اٍ بَدند
نی گفت ٍ لبخند زیبایی بر لب داشت ٍ ير از گايی چشهانش را بٌ یکی از حضار 

 .نی دٍخت ٍ حرفش را نی زد

حال کٌ حاضران نشستٌ ٍ حضرت خضر ایستادى بَد؛ افرا بٌ راحتی چًرى ی درخشان ٍ 
ٌ قدر آن . از يهان اٍل نًرش را بر دل خَد احساس کردى بَد. سرزندى ی اٍ را نی دید چ

ٌ اش گذاشتٌ بَد ٍ با تهام . پیرنرد سپید نَی را دٍست نی داشت دستانش را زیر چان
 .ٍجَد بٌ اٍ گَش نی داد

ٌ ی حاضران بٌ پا خَاستند ٍ بٌ فضیلت ٍجَد پر خیر  ٍقتی سخنانش تهام شد؛ يه
 .ایشان صلَات فرستادند

 .حضرت خضر لبخند پر برکتش را پر رنگ تر کرد ٍ پا بٌ پای جهع صلَات فرستاد

ٌ دستٌ از نهازخانٌ خارج نی شدند عدى ای نیز . حال نهاز تهام شدى بَد ٍ نهازگزاران دست
بٌ دیدن حضرت خضر نی رفتند ٍ با اٍ صحبت نی کردند ٍ این نرد بزرگ ٍ نًربان نیز 

 .بٌ گرنی با آنان رفتار نی کرد ٍ بٌ سَاالتشان پاسخ نی داد

 .ٍقتی آخرین گرٍى نیز از نهازخانٌ خارج شد؛ افرا ٍ شًاب نزدش رفتند

 .سالم -

 :حضرت خضر بٌ افرا نگاى کرد ٍ گفت

 .سالم دخترم -

 .شًاب نیز سالم داد ٍ پاسخ دلنشینی دریافت کرد

 :افرا با لبخند دندان نهایی گفت
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 !باٍرم نهیشٌ دارم شها رٍ از نزدیک نی بینو -

 ...این نظر -

ٌ ای ٍارد نهازخانٌ شد ٍ بٌ سهت آن يا دٍید  .خدن

ٌ يا اینجا نیان؟ -  حضرت خبر نداشتید کٌ انرٍز عدى ای از پادشاى يا ٍ نلک

 :حضرت خضر کٌ نتَجٌ ننظَر خدنتکار نشدى بَد، گفت

 نگٌ اتفاقی افتادى؟ -

 .اٍاخر نهاز، زبَنتَن رٍ از ادبی بٌ عانیانٌ تغییر دادید -

 .چًرى ی نًربانش بٌ یک بارى پریشان شد

لطفًا نن رٍ . نن بندى يای خدا رٍ ناراحت کردم، باید برم عذرخَايی کنو! ٍای بر نن -
 .ببخشید، باید برم

ٍ سپس در حالی کٌ با کهک چَب دستی اش قدم برنی داشت ٍ پیش نی رفت، از آن جا 
 .خارج شد

 «چرا یًَ این قدر ناراحت شد؟»: افرا

 .نی ترسٌ حق کسی رٍ ضایع کردى باشٌ -

 نگٌ چی کار کردى بَد؟ -

افراد دربار بعضی از آسهَن يا ادبی حرف . یادت رفتٌ؟ از سرزنین يای دیگٌ اٍندن -
 .نی زنن ٍ عانیانٌ بٌ نظرشَن زشت نیاد

 :سپس ادانٌ داد
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 زنان زیادی تا شب نَندى، دٍست داری سرزنین نَن رٍ بًت نشَن بدم؟ -

 حاال چرا تا شب؟ -

 .شب باید برای نانَریت آنادى بشیو -

نیگن . نن ينَز آنادگی ندارم، ينَز يیچی دربارى زنین نهی دٍنو! انا این خیلی زٍدى -
کارياشَن عجیبٌ، رفتارياشَن عجیبٌ، بٌ راحتی درٍغ نیگن، آدم نی کشن، بٌ يو خــ 

ٌ ای از کارياشَنٌ  .ـیانـت نی کنن ٍ این فقط گَش

 .اگٌ راییکا درٍازى رٍ بشکنٌ، نی تَنٌ خیلی کاريا بکنٌ. باید ير چٌ زٍدتر بریو -

 پس چرا خدا جلَش رٍ نهی گیرى؟ چرا ازش نهی خَاین این کار رٍ براتَن انجام بدى؟ -

خدا کاری بٌ کار نايا ندارى، يهَن طَر کٌ با زنینی يا ندارى؛ يهَن طَر کٌ اٍن يا آزاد  -
 .يستن، نا يو يستیو

 :افرا کٌ حال بٌ قضیٌ ننطقی نگاى نی کرد ٍ بٌ صحت حرف يای سرلک پی نی برد، گفت

 !اصال ای کاش ٍاسٌ این نانَریت انتخاب نشدى بَدم! ای کاش این طَر نبَد -

 :يهان نَقع خدنتکاری ٍارد نهاز خانٌ شد

 .شايزادى، پدرتَن نی خَان شها رٍ ببینن -

 :شًاب سرش را تکان داد ٍ بعد دٍبارى بٌ سهت افرا برگشت

نا فقط نیریو پیش پیرنرد ٍ بعد از این کٌ نشَن . نطهئن باش يیچ اتفاقی نهی افتٌ -
سلطنتی رٍ بًش دادیو ٍ اٍن رٍ قانع کردیو کٌ از قصر اٍندیو؛ گَی رٍ نی گیریو ٍ نرد 

 .رٍ از تَش در نیاریو

 :خدنتکار دٍبارى ٍارد شد
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 .عالیجناب، پدرتَن ننتظرن -

افرا کٌ کهی کالفٌ شدى بَد، با . شًاب بٌ سهت خدنتکار برگشت ٍ از آن جا خارج شد
 :خَد گفت

 .بًترى برم کتابخَنٌ ٍ دربارى ی زنین کتاب بگیرم -

ٌ يا،  ٍ با این فکر از آن نکان باشکَى خارج شد ٍ با پرس ٍجَ از خدنتکاران ٍ ندیه
آن جا برعکس تهانی نقاط قصر، نکانی بسیار رٍشن بَد کٌ تهانی . کتابخانٌ را پیدا کرد

ٌ يایی طالیی پَشاندى بَد  .دیَاريایش را قفس

 :افرا با تعجب بٌ آن ننظرى نگاى کرد ٍ در دل گفت

ٌ قدر خَبٌ - ٌ قدر بزرگٌ، چ ٌ قدر قشنگٌ، چ  !این جا چ

چنین ننظرى ای . اٍ عاشق کتاب بَد. کو کو لبانش باال رفتند ٍ لبخند گشادی ساختند
ٌ ی قصر سرزنین گل يا . نهی تَانست حقیقی باشد اٍ با خَد فکر نی کرد کٌ آیا کتابخان

ٌ يای خارج از قصر را دیدى بَد  .يو این قدر بزرگ است؟ چَن اٍ تا بٌ حال فقط کتابخان

. آن جا از سٌ طبقٌ تشکیل شدى بَد کٌ در در يرکدانشان بیش از يزار کتاب قرار داشت
پیرنردی با ریش يای بلند کٌ تا . افرا با چشو دنبال کتابدار گشت تا از اٍ کهک بگیرد

کف زنین ٍ نَک پایش نی رسید، پشت نیزی نشستٌ بَد ٍ با آن چًرى دانا ٍ 
ٌ اش با دقت چیزی نی خَاند  .فريیخت

 :افرا سراغش رفت

 نیشٌ بٌ نن کهک کنید؟! سالم آقا -

پیرنرد کٌ اتفاقًا سرپرست کتابخانٌ بَد، چشهش را از کتاب گرفت ٍ بدٍن این  کٌ ذرى ای 
 «چٌ کتابی نی خَاید؟»: تغییر در صَرتش ایجاد کند، پرسید
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 .چند تا کتاب دربارى ی زنین نی خَام -

 :رٍی ریش يایش دستی کشید ٍ گفت

 .صد ٍ شصت ٍ دٍ کتاب دربارى زنین داریو -

 .پس اگٌ نیشٌ سٌ تا از بًترین ياش رٍ بدید -

 :پیرنرد دست راستش را باال برد ٍ گفت

 .، اینجا بیاید11 ٍ یک ٍ کتاب شهارى 270 ٍ کتاب شهارى 366کتاب شهارى  -

ٌ شان بیرٍن آندى ٍ بال بال زنان بٌ طرف آن دٍ رفتند ٍ  يهان نَقع سٌ کتاب از تَی قفس
 .سپس رٍی نیز، درست بین افرا ٍ پیرنرد نشستند

افرا کتاب يای قطَر را برداشت ٍ در يهان حال کٌ از پیرنرد تشکر نی کرد، بٌ سهت 
در آن . کتاب اٍل را برداشت ٍ بازش کرد. نیزی رفت ٍ کتاب يا را رٍی آن گذاشت

کهی بعد . تصاٍیر نختلفی از زنین کشیدى ٍ ٍیژگی يای طبیعی آن را تَضیح دادى بَد
دربارى قارى يا ٍ چگَنگی تشکیل آن يا صحبت کردى بَد ٍ سپس دربارى يرکدام اطالعاتی 

کو کو بحخ را گستردى تر نی کرد ٍ دربارى ی . را نی داد... نحل آب ٍ يَا، جغرافیا ٍ
حیَانات ننقرض شدى ٍ در حال انقراض یا اخالقیات ٍ نَع تفکر انسان يا تَضیح 

افرا آن قدر جذب این کتاب ٍ نباحخ زیبایش شدى بَد کٌ نتَجٌ گذر زنان . نی داد
 .نهی  شد ٍ در عرض چند ساعت کتاب را تهام کرد

. دٍبارى سراغ پیرنرد رفت ٍ بًترین ٍ کانل ترین کتاب آن جا را دربارى ی ایران خَاست
از ایران باستان . افرا آن را برداشت ٍ شرٍع بٌ خَاندن کرد. کتاب بزرگ ٍ قطَری بَد

اقَانی کٌ . شرٍع کردى ٍ دربارى تک تک اقَام آن سرزنین صحبت کردى بَد
بعضی  يایشان آن قدر قدیهی بَدند کٌ حتی خَد نا ایرانی يا يو از ٍجَد آن يا بی خبر 
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نانند قَم َکجانیان کٌ تَسط کجان ادارى نی شد ٍ در زنان خَد بسیار قدرتهند . يستیو
 .بَدى است

ٌ قدر تهدن این کشَر عظیو  افرا با لذت تاریخ ایران را نی خَاند ٍ با خَد نی گفت کٌ چ
تهام . اٍ از ایران باستان شرٍع کردى ٍ حال بٌ دٍران پًلَی نی رسید! ٍ زیبا بَدى است

ٍقایع بٌ درستی در آن نَشتٌ شدى بَد؛ حتی نرگ تختی کٌ ينَز جای سَال دارد کٌ آیا 
خَدکشی کرد یا حکَنت اٍ را بٌ قتل رساند؟ افرا تاریخ پًلَی را نیز تهام کرد ٍ سپس 

دربارى ی جهًَری اسالنی ایران نطالبی خَاند ٍ بعد بٌ يشت سال جنگ تحهیلی رسید 
 .ٍ در آخر تاریخ ایران را تهام کرد

پس از آن بٌ نطالب ٍ تصاٍیری از ایران انرٍزی رسید کٌ نَع تفکر ٍ پَشش را نشان 
افرا با چشهانی گرد بٌ دختری کٌ نَيایش را بنفش کردى ٍ نیهی از آن را کچل . نی داد

ٌ يایش استخَانی ٍ لبان بزرگ ٍ قرنز ٍ . ٍ نیهٌ دیگر را حالت دادى بَد نگاى کرد گَن
، جیغ،  آن قدر براق. از يهٌ بدتر لباس يایش بَدند. دناغی سر باال ٍ عرٍسکی داشت

کتاب را ٍرق زد ٍ با تصَیری . کَتاى ٍ تنگ بَدند کٌ افرا يو از دیدن آن خجالت کشید
ٌ رٍ شد کٌ از یکی از شلَغ ترین خیابان يای تًران  از ترافیک يای سنگین شًری رٍب

ٌ ی آن دربارى آلَدگی يَا در شًريایی نحل تًران ٍ اراک صحبت . گرفتٌ شدى بَد در ادان
کردى بَد ٍ نی گفت اراک شًری صنعتی است ٍ بٌ يهین دلیل يَایش بسیار آلَدى 

 .نی باشد ٍ سالیانٌ نردم زیادی از آن بٌ سرطان يای ریَی ٍ غیرى نبتال نی شَند

 :افرا با ناراحتی گفت

 چٌ بالیی سر ایران اٍندى؟! ٍای -

ٌ يا آٍرد کٌ از . صفحٌ را ٍرق زد این بار تصَیری از ننابع طبیعی ٍ جنگل يا ٍ رٍدخان
درختان در نیان پالستیک يا ٍ لیَان يای شکستٌ ٍ پالتَيای پارى . زبالٌ پر شدى بَدند

. بٌ سر نی بردند ٍ انَاع ٍ اقسام حشرات کحیف نحل نگس دٍر ٍ برشان پرٍاز نی کردند
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ٌ يای  کهی آن طرف تر کنار رٍدخانٌ، تعدادی نايِی نردى افتادى بَد ٍ آب رٍدخانٌ از نخال
افرا آسهان پنجو ٍ . چای ٍ پَست يندٍانٌ ٍ خربزى پر شدى ٍ در حال حرکت بَد

اگر رٍزی سرزنین اٍ يو این گَنٌ . زادگايش را نیز چنین تصَر کرد ٍ بٌ خَد لرزید
 .نی شد، چٌ کاری نی تَانست بکند؟ تحهل چنین نکانی غیرنهکن بَد

تصَیر بعد، انسان يای فقیر ٍ نعتادی را نشان نی داد کٌ گَشٌ ٍ کنار خیابان نشستٌ 
 .بَدند ٍ با لباس يای پارى بٌ زنین خیرى شدى بَدند

چرا انسان يا این قدر . افرا با ناراحتی بٌ چًرى يای تاریک ٍ چرٍک خَردى شان نگاى کرد
کَدکی بدٍن پا، در پیادى رٍ نشستٌ . بدبخت شدى بَدند؟ با ترس بٌ عکس بعد نگاى کرد

بَد ٍ با صَرتی کحیف ٍ گلی ٍ چشهانی پر از اشک بٌ نردم نگاى ٍ از آن يا گدایی 
ٌ ای کاش . چًرى ی افرا از شدت ناراحتی جهع شد. نی کرد اٍ از تٌ دل آرزٍ کرد ک

 نی تَانست بٌ آن يا کهک کند؛ انا چٌ کاری از دست اٍ برنی آند؟

 .يهان نَقع صدای خدنتکاری اٍ را بٌ خَد آٍرد

 .بانَ، پادشاى نی خَان شها رٍ ببینن -

 .افرا بٌ سهتش برگشت

 کی؟ -

 .پادشاى آتَر -

 :افرا کٌ نام پادشايان را بلد نبَد، پرسید

 فرنانرٍای کدٍم آسهَنٌ؟ -

 .يهین جا -
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 نیشٌ راى رٍ بٌ نن نشَن بدید؟! آيان -

 .البتٌ، لطفا دنبال نن بیاید -

آن دٍ از رايرٍیی کٌ تصاٍیری از زحل ٍ . خدنتکار بٌ راى افتاد ٍ افرا يو اٍ را دنبال کرد
نشتری کٌ در حال گردش بٌ دٍر خَرشید بَدند را بٌ نهایش نی کشید، عبَر کردند ٍ 

 .سرانجام خدنتکار جلَی یک در نشکی با دستگیرى يای سفید ٍ درخشان ایستاد

 .این جا اتاق عالیجناب آتَرى -

افرا سرش را باال برد ٍ بٌ دری نگاى کرد کٌ بلندی اش بٌ شش نتر نی رسید؛ جلَتر آند ٍ 
 .در زد

 .داخل شَ -

 .از آن چیزی کٌ فکر نی کرد سبک تر بَد ٍ بٌ راحتی باز نی شد. افرا در را يل داد

ٌ ای بَدند ٍ با ستارى يای کَچک ٍ زندى نقاشی شدى بَدند ٍ ير از  دیَاريای اتاق سَرن
. گايی بعضی از آن يا حرکت نی کردند ٍ از این سهت دیَار بٌ آن سهتش نی رفتند

 .ٍسایل داخل اتاق، از سنگ ناى ساختٌ شدى بَدند ٍ آنجا را رٍشن نی کردند

ٌ ی سفید ٍ بزرگ کتاب کٌ کنار تخت بَد، گرفت ٍ بٌ پادشاى  افرا نگايش را از رٍی قفس
 .چشو دٍخت کٌ از پنجرى ای در کنج اتاق؛ قلهرٍی خَد را تهاشا نی کرد

نهکنٌ اٍن جا . يهَن طَر کٌ خَدت نی دٍنی، قرارى با پسر نن بٌ زنین بری»: پادشاى
ٌ ٍجَد بیاد ٍ نجبَر بشین ندت زیادی اٍن جا بهَنید  «.نشکالت زیادی براتَن ب

اٍ فکر نی کرد کٌ . افرا کٌ با دیدن آن تصاٍیر، تصَر دیگری از ایران داشت، بٌ خَد لرزید
ٌ يا ٍ انسان يای زشت ٍ کحیف بٌ سر ببرد  .باید نیان زبال
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 :شاى ادانٌ داد

 .اگٌ راییکا قفل رٍ بشکنٌ ٍ سراغ شهايا بیاد، این پسِر ننٌ کٌ باید از تَ نحافظت کنٌ -

 ننظَرتَن از این حرف يا چیٌ؟ -

نا تصهیو گرفتیو برای این کٌ شها راحت تر بشید، برای ندت کَتايی بینتَن یک  -
ٌ ی نحرنیت بخَنیو تا ٍقتی کٌ نانَریتتَن تهَم بشٌ  .صیغ

افرا گرچٌ دٍست نداشت دست شًاب بٌ اٍ بخَرد؛ انا از فکر این کٌ بٌ عقد یک 
 .شايزادى در نی آید خَشحال شد

فقط نی خَاستو این خبر رٍ زٍدتر بًت بگو تا شَکٌ نشی؛ چَن يهین االن باید »: شاى
 «.بٌ تاالر بریو ٍ صیغٌ رٍ بخَنیو ٍ بعد يو شها رٍ رايی زنین کنیو

 :افرا کٌ فکر نهی کرد، این قدر زٍد نجبَر بٌ این کار شَد، با تعجب گفت

 يهین االن؟ -

 .بلٌ -

 .ٍ با این حرف دستش را باال برد کٌ باعخ شد در اتاق باز شَد

 .بٌ تاالر شارابٌ نیریو -

ندت زیادی . ٍ سپس پیشگام شد ٍ قدم برداشت؛ افرا يو پشت سرش راى افتاد
 .نگذشت کٌ آن دٍ بٌ تاالر شارابٌ رسیدند

حضرت خضر بٌ . شاى آتَر دٍبارى دست راستش را باال برد ٍ با این کارش، در را باز کرد
ٌ يای پنج آسهان آن جا بَدند  .يهراى تهانی شايان ٍ شايزادگان ٍ نلک
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افرا لبخند کهرنگی زد ٍ . آتَر بٌ يهٌ سالم داد ٍ بٌ سهت شًاب رفت ٍ کنار اٍ ایستاد
 .سالم آرانی داد

 «.حضرت خضر نی تَانید کارتان را شرٍع کنید. يهٌ چیز برای سفر آنادى ا ست»: آتَر

افرا کٌ خجالت . شًاب قدم برداشت ٍ خَد را بٌ افرا رساند ٍ سپس کنارش ایستاد
 .نی کشید، سرش را پایین انداخت ٍ بٌ کفش يایش خیرى شد

ٌ ی آیات خداٍند کرد . حضرت خضر با لبخند زیبایی بٌ سهتشان رفت ٍ شرٍع بٌ زنزن
شًاب نیو نگايی بٌ افرا انداخت کٌ لب يایش را نی جَید ٍ سپس بٌ حضرت خضر 
خیرى شد کٌ با حرکات دستش نَريایی پدید نی آٍرد کٌ با رقـــص بٌ سهت افرا ٍ 

افرا یک دستش را بلند . شًاب نی رفتند ٍ دٍرشان را بٌ شکل دایرى ای احاطٌ نی کردند
چیزی نگذشت کٌ نَريا . کرد ٍ از نیان آن يا عبَر داد، حس خَبی اٍ را در بر گرفت

 .کهرنگ ٍ کهرنگ تر شدند تا سرانجام از بین رفتند

 .حال با اٍ نحرم شدى بَد. افرا نگاى کَتايی بٌ شًاب انداخت

 «.باید بٌ زنین برید! سریع باشید»: آتَر

چًرى ی شًاب تغییری نکردى بَد ٍ انگار نحرم شدن با افرا برایش فرقی نهی کرد، البتٌ 
کسی از درٍنش خبر نداشت ٍ نهی تَان دربارى ی اٍ قضاٍت کرد، شاید درٍنش غَغا بَد 

اٍ قدم برداشت ٍ بٌ سهت دایرى ای . ٍ این را پشت چًرى ی جدی خَد پنًان نی کرد
 .سفیدرنگ کٌ در کنج اتاق ٍ کِف زنین نقاشی شدى بَد رفت ٍ داخل آن ایستاد

 :افرا با خَد گفت

 .البد نن يو باید دنبالش برم -
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شًاب دست افرا را گرفت ٍ دل . ٍ با این فکر، اٍ يو ٍارد دایرى شد ٍ کنار شًاب ایستاد
افرا سعی کرد چًرى ی . اٍ را بٌ لرزى انداخت؛ دٍنین بار بَد کٌ بٌ اٍ دست نی زد

 بی تفاٍتی بٌ خَد بگیرد؛ انا نگر نی شد؟

آن کلهات، کلید آن يا برای ٍرٍد . شًاب چشهانش را بست ٍ زیر لب چیزی زنزنٌ کرد
افرا . آن دایرى ی سفید تغییر رنگ پیدا کرد ٍ کو کو بٌ شکل زنین در آند. بٌ زنین بَد

در این فکر بَد کٌ این بار چٌ جادٍیی اتفاق نی افتد کٌ ناگًان زیر پایش خالی شد ٍ 
 .داخل زنین فرٍ رفت

 :بانَ پارنیس بٌ يهسرش برنا نگاى کرد ٍ گفت

 .انیدٍارم قبل از این کٌ راییکا درٍازى رٍ بشکنٌ، بتَنن گَی رٍ پیدا کنن -

*** 

درست در خیابان . افرا ٍ شًاب، در یکی از شلَغ ترین خیابان يای اراک ظاير شدند
آن دٍ جلَی یک نَبایل فرٍشی کَچک ایستادى . نلک در یکی از شلَغ ترین ساعات رٍز

افرا پیراين ٍ شًاب . بَدند ٍ نردم يو با تعجب بٌ آنًا ٍ لباس يایشان نگاى نی کردند
 .يو لباس سلطنتی ٍ شنل بر تن داشت

ٌ ایو»: شًاب  «.باید سریع لباس بخریو، نهکنٌ فکر کنن نا دیٍَن

 :افرا فکر کرد

ٌ ان کٌ شلَارياشَن رٍ پارى کردن ٍ جلَی يهٌ پَشیدن - . بٌ نظر نن این يا دیٍَن
 .خجالت يو نهی کشن

 .يهان نَقع بَد کٌ بَق ناشینی اٍ را از جا پراند
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سپس بٌ سرعت . شًاب نچ افرا را گرفت ٍ اٍ را داخل یک نغازى ی لباس فرٍشی کشاند
 .چند دست نانتَ برداشت ٍ آنًا را بٌ فرٍشندى داد

 :فرٍشندى نگايی بٌ ير دٍی آن يا کرد ٍ گفت

َ يا اندازى ی خانَم نیشن؟ -  نطهئنید کٌ نانت

 «.آرى، اندازش نیشن»: شًاب

 «ٍلی بًترى کٌ بدید پرٍ کنن، ببینن اصال بًشَن نیاد، بٌ تنشَن نی خَرى؟»: فرٍشندى

 بدیو چی کنن؟ -

 .تَ اٍن اتاقٌ! اٍن جا. پرٍ -

در اتاقش يو چنین چیزی . شًاب بٌ اتاق کَچکی کٌ فرٍشندى نشان نی داد، نگاى کرد
 .لباس يا را برداشت ٍ بٌ افرا داد. داشت تا در آن جا لباس يایش را عَض کند

 :سپس آرام بٌ اٍ گفت

 .فکر کنو باید بری اٍن جا ٍ لباس يات رٍ عَض کنی -

 «نی دٍنی پرٍ یعنی چی؟»: افرا

 .حاال تَ برٍ، نن با فرٍشندى حرف نی زنو. فکر کنو بٌ اٍن اتاق يا نیگن -

 .باشٌ -

شًاب کٌ نی ترسید فرٍشندى آن يا را . افرا لباس يا را گرفت ٍ ٍارد اتاق شد ٍ در را بست
ٌ ای عادی بٌ خَد بگیرد اٍ کٌ در کتاب يایش دربارى . دیَانٌ فرض کند، سعی کرد قیاف

 :سالن تئاتر چیزيایی خَاندى بَد، سراغ فرٍشندى رفت ٍ بٌ اٍ گفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

68 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

 لباس يام بٌ نظر عجیب نیاد، نٌ؟ -

 :فرٍشندى رٍی سر نیهٌ تاسش دستی کشید ٍ گفت

 .آرى، نحل قدیهی يا لباس پَشیدید -

 :شًاب از درٍغ گفتن نتنفر بَد؛ انا با این حال گفت

 تئاتر ريگذر رٍ دیدید؟ -

 .نٌ، حتی اسهش رٍ يو نشنیدم -

نن ٍ این خانَم بازیگريای این تئاتریو؛ ٍلی بعد از نهایش لباس يانَن گو شد ٍ  -
شها جایی رٍ . حاال يو باید بریو ٍ لباس بخریو. نجبَر شدیو با این يا بیایو

 نهی شناسید کٌ لباس يای نردٍنٌ بفرٍشٌ؟

 .جنس ياش يو خَبٌ. چرا، یکی اٍنَر خیابَن يست -

 «نیشٌ یک لحظٌ بیاین؟! یعنی آقا شًاب... شايز»: افرا

 :شًاب پشت در اتاق پرٍ رفت ٍ گفت

 بلٌ؟ -

 :افرا آرام گفت

 ببخشید ٍلی این لباس يا خیلی کَتاى ان، پايام نعلَم نیشٌ؛ یٌ چیز بلندتر ندارن؟ -

 :شًاب کٌ ننظَر افرا را نهی فًهید، پرسید

 !یعنی چی؟ نانتَ کٌ نباید بلند باشٌ -

 :افرا سعی کرد تَضیح بديد
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ببینید ٍقتی نن پیراين نی پَشو تا کف زنین نی رسٌ، ٍاسٌ يهین پايام نعلَم  -
نهیشٌ؛ انا این لباس يایی کٌ شها بًشَن نانتَ نیگید، خیلی کَتاى ان، ٍاسٌ يهین 

 .پايام نعلَم نیشٌ

 :شًاب کٌ ننظَر افرا را فًهیدى بَد، گفت

يهین جا ٍایسا االن برات چند تا شلَار . باید با شلَار بپَشیش. نانتَ يهین جَریٌ -
 .نیارم

اٍ بٌ سرعت از نغازى خارج شد ٍ اطرافش را نگاى کرد؛ انا چَن چیزی را کٌ نی خَاست 
ندید کهی جلَتر رفت ٍ اطراف را گشت کٌ ناگًان چشهش بٌ دست فرٍشی افتاد کٌ 

 .کنار خیابان نشستٌ بَد ٍ شلَار نی فرٍخت

 .شًاب بٌ سهتش رفت ٍ سٌ عدد شلَار برداشت کٌ فکر نی کرد اندازى ی افرا نی شَد

ٌ قدر نیشٌ؟ -  قیهتشَن چ

ٌ ای بیست تَننٌ، نفتٌ نفت -  !دٍن

شًاب کٌ خَشبختانٌ یک کیف پَل از پدرش گرفتٌ بَد، تا در سفر نشکلی برایش پیش 
نیاید، آن را در آٍرد ٍ سپس درحالی کٌ از نطالب کتابش دربارى ی پَل تشکر نی کرد، 

 .یک تراٍل پنجاى يزارتَنانی ٍ یک دى يزارتَنانی در آٍرد ٍ بٌ فرٍشندى داد

 «!ای دستت طال»: دست فرٍش

ٍقتی بٌ اتاق پرٍ رسید، . شًاب سریع سٌ شلَار برداشت ٍ راى نغازى را در پیش گرفت
 .الی در را کهی باز کرد ٍ شلَار يا را داخل فرستاد
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افرا کٌ از دیدن دست شًاب شَکٌ شدى بَد، از جا پرید ٍ سرش بٌ سقف کَتاى اتاق 
اٍ فکر نی کرد کٌ االن نهکن است شًاب در را باز کند ٍ اٍ را . خَرد ٍ آخش بلند شد

 .بدٍن شال ٍ شلَار ببیند

 .شلَاريا رٍ بگیر -

افرا بٌ حرفش گَش کرد ٍ شلَار يا را گرفت ٍ ٍقتی کٌ دست شًاب از آن جا خارج شد، 
. سپس یکی از شلَار يای لی پررنگ را برداشت ٍ پَشید. نفسی از سر آسَدگی کشید

نانتَیی کٌ تنش بَد، سفید رنگ ٍ با یک کهربند طالیی تزیین شدى بَد ٍ از کهر بٌ 
 .بسیار زیبا بَد. پایین کهی گشاد نی شد

افرا کٌ از يهین لباس خَشش آندى بَد، خَاست آن را بردارد کٌ چشهش بٌ نانتَیی 
 .افتاد کٌ در زیبایی دست کهی از اینی کٌ در تنش بَد، نداشت

 .بذار حاال این رٍ يو بپَشو -

پشت آن از جلَیش بلندتر ٍ . نانتَی بعدی دخترانٌ ٍ صَرتی چرک رنگ بَد
ٌ يایش نیز نخفی بَدند افرا کٌ نتَجٌ شد شلَار لی، اصال بٌ آن نانتَ نهی آید؛ . دکه

شلَار دیگری کٌ نشکی رنگ بَد را پَشید ٍ بٌ خَد در آینٌ نگايی انداخت؛ این نانتَ 
 .يو بسیار زیبا بَد

اٍ از بین دٍ نانتَ، اٍلی را انتخاب کرد؛ سپس شالش را سرش کرد ٍ بقیٌ لباس يا را 
 .بیرٍن آٍرد ٍ رٍی پیشخَان نغازى گذاشت

 «کدٍنشَن رٍ نی خَای؟»: شًاب

 «.يهین یکی کٌ پَشیدم»: افرا

ٌ قدر نیشٌ؟»: شًاب  «آقا قیهت این نانتَ چ
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 . تَنن95قابل ندارى،  -

 .شًاب این بار کارت اعتباری در آٍرد ٍ بٌ فرٍشندى داد

 رنزتَن؟ -

 :شًاب چیزيایی کٌ پدرش بٌ اٍ گفتٌ بَد را بٌ خاطر آٍرد

- 12... 25. 

 .فرٍشندى رنز را ٍارد کرد ٍ سپس کارت را بٌ يهراى رسید بٌ شًاب برگرداند

 .نبارکتَن باشٌ -

 .شًاب لبخندی بٌ فرٍشندى زد ٍ بٌ يهراى افرا از آنجا خارج شد

 «.حاال باید برای نن کت ٍ شلَار بخریو»: شًاب

 از کجا؟ -

 .فرٍشندى گفت یک نغازى اٍنَر خیابَن يست -

ٌ ی ناشین يا با یکدیگر بسیار کو بَد ٌ طَری کٌ . خیابان يا بسیار شلَغ بَدند ٍ فاصل ب
 .حتی یک کَدک خردسال يو نهی تَانست از نیان آن يا عبَر کند

شًاب کنار خیابان رفت ٍ سعی کرد از نیان ناشین يا عبَر کند؛ انا این کار تقریبا 
چشهش بٌ چراغ قرنز ٍ سبزی خَرد کٌ نردم کنار آن ایستادى بَدند ٍ با . غیرنهکن بَد

شًاب خَد را بٌ آن جا رساند ٍ . رٍشن شدن رنگ قرنز از خط عابر پیادى عبَر نی کردند
با رٍشن شدن رنگ قرنز يردٍی آنًا شرٍع بٌ حرکت کردند ٍ بٌ . افرا يو اٍ را دنبال کرد

 .راحتی خَد را بٌ آن سهت خیابان رساندند
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شًاب ٍارد نغازى شد ٍ سریع کت ٍ شلَاری انتخاب کرد ٍ بٌ اتاق پرٍ رفت ٍ پس از 
ٌ قدر جذاب شدى بَد. پَشیدن لباس يایش از آنجا خارج شد . افرا بٌ اٍ نگاى کرد؛ چ

 :لبخند کَچکی زد ٍ گفت

 !خیلی قشنگٌ -

شًاب نیز لبخند کَچکی زد ٍ سریع پَل لباس يایش را حساب کرد ٍ از آن جا خارج شد؛ 
 .انا نتَجٌ شد کٌ افرا دنبالش نیاندى است

 !افرا؟ -

 بلٌ؟ -

 .باید بریو يتل! بیا این جا -

 يتل چیٌ؟ -

 .نحل استراحت نسافريا -

 :ٍ سپس زیر لب زنزنٌ کرد

ٌ جَری؟ -  باید آژانس پیدا کنیو؛ ٍلی چ

در کتاب يایش فقط دربارى ی کار آژانس صحبت شدى بَد ٍ چیزی بیشتری تَضیح 
 .ندادى بَدند

ٌ طَرى با جادٍ بریو؟»: افرا  «چ

 !آرى، باید یک جای خلَت پیدا کنیو؛ دنبال نن بیا -
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ٌ يا دٍید تا جایی خلَت پیدا کند ٍ در  ٍ سپس با گفتن این حرف تَی کَچٌ پس کَچ
ٌ ی تنگ ٍ بلند رسید کٌ تنًا دری نترٍکٌ ٍ زنگ زدى در انتًایش داشت . آخر بٌ یک کَچ

 :سپس رٍ بٌ افرا کرد ٍ گفت. خَد را بٌ سختی ٍارد کَچٌ کرد ٍ تا اٍاسط آن کشاند

 آنادى ای؟ -

 :سپس پرسید. افرا با تکان دادن سر، رضایت خَد را اعالم کرد

 نباید دست يو رٍ بگیریو؟ -

 .خَب شد گفتی، داشت یادم نی رفت! چرا -

خَد را کهی بٌ جلَ نتهایل کرد ٍ دست افرا را گرفت؛ این بار، برعکس دفعات قبل يیچ 
 .شاید داشت برایش عادی نی شد. حسی افرا را در بر نگرفت

يردٍی آن يا طالیی ٍ سپس . شًاب چشهانش را بست ٍ زیر لب چیزی زنزنٌ کرد
خدا را شکر . ناپدید شدند ٍ درست جلَی يتل انیرکبیر، بًترین يتل اراک ظاير شدند

 .اطرافشان خلَت بَد ٍ کسی آن يا را ندید

 «!دنبالو بیا»: شًاب

افرا نگايش را از چهن يا ٍ درختانی کٌ آن اطراف کاشتٌ شدى بَد، گرفت ٍ بٌ دنبال 
ٌ ی اٍل را نبل يای راحتی ٍ کرم رنگ . شًاب ٍارد يتل شد ٌ ای از سالن بزرگ طبق گَش

شیکی پَشاندى بَدند ٍ پنجرى يای بزرگ کٌ از زنین تا سقف کشیدى شدى بَدند را 
 .پردى يای بلند ٍ سلطنتی طالیی ٍ قًَى ای رنگ زینت بخشیدى بَدند

شًاب از کنار ستَن بزرگ ٍ قطَری کٌ ٍسط سالن قرار داشت ٍ آسانسَر نحسَب 
ٌ رٍی ستَن قرار داشت ٍ خانهی با  نی شد، گذشت ٍ بٌ سهت پذیرش کٌ درست رٍب

 .نَيای فر رنگ شدى طالیی، در فرم يتل پشت آن نشستٌ بَد، رفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

74 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

ٌ يایی کٌ برای آن يا تًیٌ شدى بَد را در آٍرد ٍ اقدام بٌ گفت ٍگَ با آن خانو  شناسنان
 .نسبتا تپل ٍ بلند قد کرد

ٌ ای کٌ نَر طالیی رنگ از خَد ساطع نی کردند  افرا نگايی بٌ لَستر يای بزرگ ٍ شیش
بٌ سهتش . انداخت ٍ سرانجام نگايش نتَجٌ پیانَی بزرگ ٍ نشکی گَشٌ سالن شد

ٌ يای آن را فشار داد  .نت يا در کنار یکدیگر آينگ عجیبی نی نَاختند. رفت ٍ دکه

 :افرا فکر کرد

اگٌ بٌ جای این یک چنگ بزرگ ٍ طالیی گذاشتٌ بَدن، نن يو نی تَنستو آينگ  -
 .چنگ از پیانَ خیلی راحت ترى. بزنو

 «.افرا»: شًاب صدایش زد

 بلٌ؟ -

 .اتاق گرفتو، بیا -

 .افرا بٌ سهتش رفت ٍ بٌ دنبال شًاب، اٍ يو ٍارد آسانسَر شد

 چرا اٍندیو این تَ؟ -

 :شًاب دکهٌ لهسی طبقٌ دٍ را فشار داد

 .این نا رٍ نی برى باال -

 نحل يهَن بقايایی کٌ تَ آسهَن دٍم يست ٍ پرٍاز نی کنٌ؟ -

 .در کشَیی بستٌ شد ٍ آسانسَر بٌ نرنی حرکت کرد

 .نٌ، این فقط باال ٍ پایین نیرى -
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 «.طبقٌ دٍم»: صدای نازک زنی در آسانسَر پیچید

 :افرا با تعجب بٌ اطرافش نگاى کرد

 کی بَد؟ -

 :شًاب با تردید گفت

 .بیا زٍدتر بریو تَ اتاق يانَن -

 .آن دٍ بٌ سرعت از آسانسَر بیرٍن آندند ٍ در رايرٍيای طَیل قدم برداشتند

 :افرا کٌ نَضَع دیگری ذينش را نشغَل کردى بَد، فکر کرد

 نکنٌ یٌ اتاق گرفتٌ باشٌ ٍاسٌ دٍتانَن؟ -

 .شًاب کارتی بٌ اٍ داد

 .با این نی تَنی در اتاقت رٍ باز کنی، اتاقانَن کنار يهٌ -

 :افرا کٌ خیالش راحت شدى بَد، پرسید

 از کجا نی دٍنی کدٍم از این اتاق يا برای نائٌ؟ -

 .ير اتاق یٌ شهارى دارى، از رٍی اٍن نی فًهو -

 .ٍ سپس جلَی یک در چَبی قًَى ای رنگی ایستاد

ببین، کارت رٍ رٍی قفل نی گیری ٍ اٍن يو باز . طرز کار این کارت يا خیلی جالبٌ -
 .نیشٌ

 این رٍ يو تَی کتاب يا خَندی؟ -
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یک رٍز از پدرم دربارى ی جایی کٌ نسافر يای زنینی تَش استراحت نی کردن، . نٌ -
ٌ ی این يا رٍ برام تعریف کرد  .پرسیدم ٍ اٍن يو يه

 اتاق نن کدٍنٌ؟ -

 .123اٍن یکی، اتاق  -

 .افرا بٌ سهت در رفت ٍ يهان کاری را کٌ شًاب کردى بَد، انجام داد ٍ در را باز کرد

 «سرلک يا رٍ تَی زنین بلدی؟»: شًاب

 .رٍزياشَن يو از نا کَتاى ترى. آرى، اٍن يا نهیگن سرلک، نیگن ساعت -

 .پس ساعت نٌ بیا بیرٍن، نی خَایو بریو پایین غذا بخَریو -

 .باشٌ -

ٌ رٍی دراٍر  ير دٍی آن يا ٍارد اتاق يایشان شدند، افرا ساعت را کٌ باالی تخت ٍ رٍب
 .نصب شدى بَد را نگاى کرد؛ يشت ٍ نیو بَد

ٌ ی لباس يایش را درآٍرد ٍ يهان پیراينی کٌ قبال بر تن داشت را پَشید ٍ  نانتَ ٍ بقی
 .سپس رٍی تخت دراز کشید ٍ چشو يایش را بست

*** 

افرا با خستگی از جایش بلند شد ٍ چشهانش را . ساعت نٌ بَد کٌ در اتاق بٌ صدا درآند
 .برای ندتی نالش داد؛ سپس از جایش بلند شد ٍ در را باز کرد

 «.نهی دٍنستو خَاب بَدی»: شًاب

 :با صدای خَاب آلَدش گفت
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 .ببخشید خَاب بَدم، االن حاضر نیشو، فقط چند لحظٌ صبر کن -

ٍ سپس در را بست ٍ ٍارد دستشَیی شد؛ در سرزنین آن يا دستشَیی ٍ حهام نانند 
زنینی يا طراحی شدى بَد؛ انا سبک باز کردن شیر آب يا تفاٍت داشت؛ کافی بَد 

 .دستشان را رٍی شیر آب قرار ديند تا آن را باز کنند

 .افرا کٌ نهی دانست چٌ کند، بی خیال این کار شد ٍ از دستشَیی خارج شد

جلَی دراٍر قًَى ای رنگ کٌ ایستاد تازى نتَجٌ شد کٌ بدٍن رٍسری در را برای شًاب 
 .باز کردى است

با ناراحتی سرش را تکان داد ٍ نانتَ ٍ شلَارش را پَشید ٍ سپس شالش را بٌ سبک 
 .يهیشگی سر کرد

 :يهین کٌ از اتاق بیرٍن آند، شًاب گفت

 .بًترى نحل ایرانی يا رٍسری سرت کنی -

 .نن نهی خَام نَيام رٍ بیرٍن بذارم -

 .نٌ ننظَر نن اینٌ کٌ شالت رٍ پشت سرت نبندی، باید اٍن رٍ جلَ بندازی -

ٌ ی نخالف ٍ  ٌ يای شال افرا را در دست گرفت ٍ یکی از آن يا را رٍی شان ٍ سپس گَش
 .دیگری را آزاد گذاشت ٍ سپس نَيایش را کانال داخل فرستاد

 .این جَری دیگٌ گردنت نعلَم نهیشٌ -

 نگٌ ایرادی دارى؟ -

 .تَ دین اسالم آرى -

 .ير دٍ ٍارد آسانسَر شدند ٍ در يا خَد بٌ خَد بستٌ شد
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 .اٍن يا پَشش شَن يو از نا کانل ترى -

َ يای تنگ ٍ کَتاى ٍ شال يایی کٌ فقط نصف سرشَن رٍ نی پَشَنن از نال  - یعنی نانت
 نا کانل ترى؟

 .اٍن يا پَشش اصلیشَن چادرى کٌ اکحر نردم اٍن رٍ استفادى نهی کنند -

 چرا؟ -

فکر نی کنی چرا تَ دین نا حجاب آزادى؟ چَن دین . چَن اعتقادات قَی ای ندارن -
 .نرديانَن قَیٌ ٍ بٌ زن يا نگاى نهی کنن

ٌ ی يهکف، خَش آندید -  .طبق

 .يهان نَقع آسانسَر از حرکت باز ایستاد ٍ دريایش باز شد

 «ٍای، اٍن خانَنٌ حرفانَن رٍ شنید، اگٌ بٌ يهٌ بگٌ چی؟»: افرا با ترس گفت

 .سعی کن بٌ رٍی خَدت نیاری -

شًاب ننَ را باز کرد ٍ بٌ افرا . آن يا بٌ رستَران رفتند ٍ پشت یک نیز دٍ نفرى نشستند
 .داد

 این چیٌ؟ -

 .اسو غذا يا رٍ بخَن ٍ يرکدٍم رٍ دٍست داشتی سفارش بدى -

 .دربارى ی کباب يای ایرانی زیاد شنیدم؛ نیگن خیلی خَشهزى ست -

 دٍغ نی خَری یا نَشابٌ؟. پس تَ شدی کباب، نن يو جَجٌ کباب نی خَام -

 نَشابٌ چیٌ؟ -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

79 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

 .دٍ تا دٍغ سفارش نیدم. چَن آشنایی نداری، نخَری بًترى -

غذا چی »: پیشخدنت کٌ بٌ سبک فرانسَی لباس پَشیدى بَد، بٌ سهتشان آند ٍ گفت
 «نیل دارید؟

 .یک کباب ٍ یک جَجٌ کباب با دٍ تا دٍغ -

 .پیشخدنت تَی تبلتش چیز يایی تایپ کرد ٍ از آنجا رفت

 «.غذانَن کی حاضر نیشٌ؟ نن نهازم رٍ نخَندم»: افرا

 !بًترى ٍاسٌ نهاز یکو صبر کنی؛ چَن این يا زنان اذانشَن با نال نا فرق نی کنٌ -

 چرا؟ -

 .چَن ساعت ياشَن با نا فرق نی کنٌ -

. دفعٌ قبل يو با نا تَی آسانسَر بَد؛ ٍلی نا ندیدیهش. ينَز يو نگران اٍن زنو -
ٌ طَر نهکنٌ کسی کنار نا باشٌ ٍ نا اٍن رٍ نبینیو؟  چ

فکر نکنو اگٌ بگٌ، کسی حرف ياش رٍ باٍر کنٌ یا شاید يو خَد زنٌ فکر کردى نا  -
 .نسیحی يستیو

 نسیحی؟ ننظَرت دین نسیحٌ؟ -

 تَ يو دربارى ش خَندی؟ -

 .تَ ندرسٌ بًهَن یاد دادن -

پیشخدنت غذایشان را آٍرد ٍ آن دٍ بححشان را تهام کردى ٍ غذایشان را در سکَت 
 .خَردند؛ از آداب ٍ رسَم آن يا این بَد کٌ سر نیز غذا کالنی بر زبان آٍردى نشَد
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بعد از این کٌ غذایشان را تهام کردند، ير دٍ از جا بلند شدند ٍ بٌ اتاق يایشان در طبقٌ 
افرا لباس يایش را عَض کرد ٍ بعد از آن کٌ شالش را يو بٌ سبک قدیو . دٍم برگشتند

بٌ سر کرد، رٍ بٌ قبلٌ کٌ با تابلَیی در اتاق نهایش دادى شدى بَد، نهازش را خَاند ٍ بعد 
 .از دعای شبانٌ رٍی تختش بٌ خَاب رفت

*** 

حال صبح شدى بَد ٍ خَرشید . افرا تکانی خَرد ٍ پتَی گلگَن را از رٍی خَد کنار زد
نانند نادری نًربان در آسهان شًر يا ٍ رٍستا يا قد علو کردى بَد ٍ نَر طالیی ٍ 

 .درخشندى ی خَد را بر آن يا نی تابانید

پردى يای ضخیو ٍ قًَى ای رنگ اتاق اجازى ی دخَل نَر بٌ اتاق را نهی دادند ٍ فضا کهی 
افرا خهیازى ای کشید ٍ از جایش بلند شد ٍ بعد از آن کٌ ٍقت زیادی . تاریک ٍ دلگیر بَد

صرف یاد گرفتن باز کردن شیر آب کرد ٍ صَرت سفیدش را شست، لباس يایش را 
 .عَض کردى ٍ از اتاق خارج شد ٍ در اتاق شًاب را بٌ صدا درآٍرد

ٌ رٍ شد  .شًاب در را باز کرد ٍ با چشهان پف کردى؛ انا پرانرژِی افرا رٍب

 .بٌ نَقع اٍندی -

شًاب در را بست ٍ ير دٍ قدم زنان از رٍی نَکت يای قرنز . افرا بٌ لبخندی بسندى کرد
افرا کٌ این بار باالخرى . رنگ با طرح يایی از حباب گذشتند ٍ ٍارد آسانسَر شدند

نی خَاست زن نرنَز داخل آسانسَر را ببیند، ندام اطرافش را نگاى نی کرد ٍ از چیزی 
شًاب نیز نگايی بٌ اطرافش کرد انا چَن چیزی ندید تصهیو گرفت . چشو برنهی داشت

ٌ ی کار را بٌ افرا ٍاگذار کند  .بی خیال شَد ٍ بقی

 .يهکف، خَش آندید -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

81 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

 :افرا با ناراحتی گفت

 .باالخرى یٌ رٍز پیدات نی کنو -

 .ٍ سپس از آن جا خارج شد

 «دقت کردی این خانَنٌ فقط شهارى طبقٌ رٍ نیگٌ؟»: شًاب

 .آرى -

ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت؛ انا چَن چیزی بٌ ذينش نرسید، گفت  :شًاب لحظ

 .فرانَشش کن -

 :در حالی کٌ ير دٍ بٌ رستَران نی رفتند، افرا پرسید

ٌ ی انرٍزنَن چیٌ؟ -  برنان

 .انرٍز نیریو پیرنرد رٍ پیدا نی کنیو ٍ گَی رٍ ازش نی گیریو ٍ بعد يو برنی گردیو -

 .نن فکر نی کردم خیلی سخت باشٌ. راحتٌ -

 :ٍ سپس گفت

 .این جا اصال شبیٌ اٍن چیزی کٌ فکر نی کردم نیست، خیلی بًترى -

 :ٍ خَاست رٍی صندلی بنشیند کٌ شًاب گفت

 .صبحَنٌ رٍ خَدت باید برداری -

 یعنی برانَن نهیارن؟ -

 .نٌ -
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 .افرا بٌ دنبال شًاب بٌ راى افتاد ٍ ير چٌ را کٌ شًاب انتخاب نی کرد، اٍ نیز برنی داشت

يردٍیشان با یک سینی از کرى ٍ نربا ٍ نان ٍ آب پرتغال سر نیزشان برگشتند ٍ بعد از 
ٌ شان را در سکَت تهام کردند، از جایشان بلند شدى ٍ از رستَران بیرٍن  آن کٌ صبحان

 .آندند

ٌ ی اقانتشان را بديد ٍ افرا يو سراغ آن پیانَی بزرگ ٍ  شًاب بٌ پذیرش رفت تا يزین
ٌ ی اتاق خَدنهایی نی کرد  .باشکَى رفت کٌ گَش

ٌ رٍی آن نشست کٌ ناگًان نتَجٌ چنگ بزرِگ طالیی رنگی شد کٌ برای  رٍی صندلی رٍب
بٌ سهتش رفت، آن را برداشت ٍ رٍی زنین . زیبایی بیشتر کنار در ٍرٍدی گذاشتٌ بَدند

این کارش در نظر چند دختر جرٍتهند کٌ از کنارش عبَر نی کردند، جالب ٍ . نشست
 .خندى دار جلَى کرد ٍ آن يا را کنار اٍ ننتظر گذاشت

ٌ اش را رٍی سیو يای چنگ کشید ٍ آن را نَاخت نَایی . افرا انگشتان ظریف ٍ دختران
سیو يا را آرام آرام . دل انگیز از آن خارج شد ٍ تَجٌ عدى ای دیگر را نیز بٌ خَد جلب کرد

ٍ با حرکاتی نرم ٍ زیرکانٌ بٌ صدا در نی آٍرد ٍ آينگ نازنین نریو کٌ یکی از نَايای 
رییِس يتل کٌ برای کاری بٌ آن جا آندى بَد، نیز بٌ . نعرٍف آسهانشان بَد را نی نَاخت

جهعیت پیَست ٍ بٌ نگًبانانی کٌ آن جا آندى بَدند تا جلَی افرا را بگیرند اشارى کرد کٌ 
 .برٍند

شًاب کٌ صَرت حساب را پرداختٌ بَد، آن جا آند ٍ بٌ افرا نگاى کرد کٌ چشهانش را 
 .بستٌ بَد ٍ با لبخند کهرنگی نی نَاخت

 .ٍقتی آينگ تهام شد، يهٌ برایش دست زدند ٍ افرا با لبخند زیبایی بٌ آن يا نگاى کرد

 :آن دختر يا يهزنان گفتند
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 .یکی دیگٌ يو برانَن بزن -

 :شًاب جلَ آند ٍ دست افرا را گرفت ٍ اٍ را بلند کرد

 .نٌ، نا سرنَن خیلی شلَغٌ باید بریو -

سپس چنگ را برداشت ٍ رٍی يهان نیز چَبی ٍ پایٌ بلند با نقَش طالیی ٍ سنتی 
 .گذاشت ٍ بٌ اعتراض جهعیت تَجًی نکرد ٍ از يتل خارج شد

 :افرا اعتراض کرد

 چرا این جَری نی کنی؟ -

نهکنٌ راییکا ير لحظٌ قفل . باید رٍی نانَریتهَن تهرکز کنیو، ٍقت زیادی نداریو -
 درٍازى يا رٍ بشکنٌ، اگٌ اتفاقی بیفتٌ نی خَای چی کار کنی؟

*** 

با انگشتان ظریف ٍ سفید زیبایش گَی بزرگ . چشهان کشیدى ٍ قرنز رنگش برقی زدند
ٌ ای . ٍ سرخ رنگ را نَازش کرد لب يای قلَى ای ٍ قرنزش از يو باز شدند ٍ رعش

صَرتش را بٌ گَی نزدیک کرد ٍ رٍی چًرى ی شًاب دست کشید ٍ . رعب انگیز سر دادند
 .بعد يو پَزخندی بٌ افرا زد

ٌ اش فضای اتاق را پر کرد  :صدای نازک، زیبا ٍ زنان

فکر نی کنی، نی تَنی نن رٍ شکست بدی ٍ با اٍن شايزادى ی خَشگلت بٌ نن غلبٌ  -
 ...کنی دخترى ی نفلٌ؟ تَ يیچی نیستی، يیچی

نَجَدی الغر ٍ انسان ناننِد قًَى ای رنگی با چشهانی زرد ٍ بزرگ ٍ صَرتی عاری از 
 :يرگَنٌ بینی، با ترس ٍ عجلٌ ٍارد اتاق شد ٍ گفت
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 !بانَی نن، بانَی نن -

 :زن نرنَز نگايی غضبناک بٌ اٍ کرد

ٌ طَر جرأت نی کنی خلَت نن رٍ بٌ يو بزنی؟ -  چ

 .بانَی نن عذر نی خَام، نن رٍ ببخشید خبر بدی دارم -

 چیٌ؟ -

 :نَجَد بیچارى با ترس خَد را جهع کرد ٍ نن نن کنان گفت

ٌ يا، رفتن بٌ آسهَن پنجو ٍ -  ...چند تا از ٍيشیت

نَجَد بیچارى . جادٍیی قرنزرنگ دٍر زن را احاطٌ کرد ٍ رعدی آتشناک دٍرش حلقٌ زد
آن زن بسیار عصبانی شدى بَد ٍ حال ير کاری از اٍ . با ٍحشت خَد را کنار کشید

 .برنی آند

 «.راییکا... بانَی نن، بانَ... ب»: با التهاس ٍ لکنت گفت

 :زن بٌ سهتش چرخید ٍ گفت

ٌ طَر جرأت نی کنی اسو نن رٍ بٌ زبَن بیاری؟ -  چ

 ...بانَ باٍر کنید، نن -

راییکا دستش را کٌ ناخن يای بسیار بلند ٍ قرنزرنگ آن را زینت بخشیدى بَدند را باال 
نَجَد بیچارى نانند لیهَیی کٌ آبش را گرفتٌ باشند، بٌ خَد پیچید ٍ پَستش . آٍرد

چرٍک خَرد، ندام جیغ نی کشید ٍ با دست ٍ پايای الغرش کٌ نحل چَب کبریت شدى 
نَجَد بیچارى جیغ بلندی کشید . بَدند، لگد نی پراند؛ راییکا خنحی بٌ اٍ خیرى شدى بَد

 .ٍ سرانجام با ندایی دردناک خانَش شد
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 :راییکا با حرص دندان يایش را رٍی يو فشار داد ٍ داد زد

ٌ يا يهٌ چی رٍ خراب کردن -  .اٍن يا نباید بفًهن، نباید بفًهن. اٍن ابل

ٍ در حالی کٌ نَيای نرم ٍ زیبای قًَى ای رنگش رٍی زنین کشیدى نی شد، از قصر تاریک 
ٌ ی پیرنرد  ٍ غهناک خَد خارج شد ٍ شًاب ٍ افرا را داخل گَی ندید کٌ جلَی خان

چَن . اٍ دیگر يرگز آن يا را نهی دید. ایستادى بَدند ٍ بٌ نهای قدیهی آن نگاى نی کردند
 .گَیش يیچ ٍقت نهی تَانست اشخاص را داخل آسهان يای دیگر بٌ نهایش بکشد

*** 

 :شًاب زنگ خانٌ را بٌ صدا درآٍرد کٌ ناگًان صدای خشن نردی از آن خارج شد

 چی نی خَاید؟ -

 .افرا بٌ شًاب نگاى کرد کٌ کلهات عجیبی بر زبان نی آٍرد

ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت  .پیرنرد لحظ

 .خیلی خب، بیاید تَ -

 «بًش چی گفتی؟»: افرا

 .با این کلهات بًش جابت کردم کٌ نا از آسهَن چًارم نیایو -

 .ير دٍ بٌ بححشان خاتهٌ دادند. در صدایی داد ٍ باز شد

 :صدای پیرنرد دٍبارى بٌ گَش رسید

 !بیاین تَ دیگٌ -
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. افرا در سفید ٍ نسبتا زنگ زدى را يل داد ٍ ٍارد شد ٍ شًاب يو آن را بست
ٌ رٍیشان دٍ راى پلٌ ٍجَد داشت کٌ یکی بٌ پایین ننتًی نی شد ٍ دیگری بٌ باال  .رٍب

 «باید از کدٍم طرف بریو؟»: افرا

ٌ ای فکر کرد کٌ آن . در قًَى ای چَبی باز شد ٍ پیرنرد از آن بیرٍن آند افرا برای لحظ
ٌ ی طبقٌ باالی پیرنرد باشد؛ انا ٍقتی شًاب بٌ اٍ سالم داد ٍ نانش  جَان اخهَ يهسای

ٌ ی نقابلش ينَز باٍر ناپذیر بَد  .را بر زبان آٍرد، شکش برطرف شد؛ انا صحن

 :جَان کٌ حیدر نام داشت، با بدخلقی گفت

 .بیاید باال -

 .ٍ سپس بٌ داخل خانٌ برگشت

 «این يهَن پیرنردی بَد کٌ نی گفتین؟»: افرا

 .شًاب سرش را تکان داد

 .انا این کٌ خیلی جٍَنٌ، از نن يو کهتر نی زنٌ -

ٌ يا را طی نی کرد، گفت  :شًاب در حالی کٌ پل

 .جٍَن کردن کار سختی براش نیست. بًت کٌ گفتو؛ اٍن یک جادٍگرى -

 اٍن تَ زنین چی کار نی کنٌ؟ -

 .تبعید شدى، رٍی حیٍَن يا جادٍ آزنایش نی کرد -

ٌ ی یک . ٍ سپس در را باز کرد ٍ داخل شد ٌ ی حیدر کانال سادى بَد ٍ شبايتی بٌ خان خان
 .جادٍگر نداشت
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 .حیدر رٍی نبل خاکی رنگی نشستٌ بَد ٍ با اخو بٌ آن دٍ نگاى نی کرد

 این جا چی نی خَاید؟ چرا سراغ نن اٍندید؟ -

 «.اٍندیو تا گَی رٍ ازت بگیریو»: شًاب

 .پَزخندی رٍ لبان حیدر نشست

 پس چرا سراغ نن اٍندی؟ نگٌ دسِت ننٌ؟ -

 .پیش گَیی، خدا بٌ نا گفت دست تَئٌ -

 :حیدر از رٍی نبل يا بلند شد ٍ گفت

داشتو يو نهی ذاشتو دستتَن بًش . خداتَن اشتباى گفتٌ، نن چنین چیزی ندارم -
 .خَدم از اشکان استفادى نی کردم. برسٌ

 «اشکان دیگٌ کیٌ؟»: افرا

 :شًاب بٌ حیدر گفت

 !پس دربارى ی اٍن گَی چیزيایی يو نی دٍنی. يهین االن گفتی اشکان -

 خب کٌ چی؟ -

 .پس گَی ربطی يو بٌ تَ دارى. پیش گَیی تَ رٍ بٌ نا نشَن داد -

 ننظَر؟ -

 :شًاب از این يهٌ بی خیالی حیدر ٍ جَاب يای سر باالی اٍ بٌ تنگ آند ٍ با اخو گفت
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فرانَش نکن نن یک شايزادى ام، خَدت خَب نی دٍنی بابام نی تَنست حکو اعدام  -
ٌ ت کنو. برات رد کنٌ زٍد . يهین االن يو بٌ خاطر حاضر جَابی يات نی تَنو خَب تنبی

 باش بگَ، اٍن گَی کجاست؟

 :حیدر کالفٌ گفت

 .گفتو کٌ، نهی دٍنو -

 گَی کجاست؟. خدا بی خَدی تَ رٍ بٌ نا نشَن ندادى -

 :حیدر عصبانی گفت

درستٌ کٌ نن تبعید شدم، درستٌ کٌ کار بدی کردم؛ ٍلی اٍن قدر ایهان دارم کٌ درٍغ  -
 ...نگو ٍ تَ

 :با انگشت بٌ شًاب اشارى کرد

 .اٍن قدر بی ایهان يستی کٌ بٌ نن انگ درٍغ گَیی نی زنی -

 :نکحی کرد ٍ گفت

 .گَی رٍ ندارم؛ ٍلی نی تَنو کٌ جاش رٍ پیدا کنو -

. شًاب کٌ از این کار خَد پشیهان شدى بَد، چیزی نگفت ٍ کالفٌ بٌ زنین خیرى شد
حیدر بٌ سهت دیَاری رفت کٌ خالِی خالی بَد ٍ حتی قاب عکس یا نیزی رٍیش قرار 

دیَار بٌ آرانی فرٍ . دستانش را از يو باز ٍ زیر لب کلهاتی عجیب زنزنٌ کرد. نگرفتٌ بَد
 .ریخت ٍ پشت آن، اتاقی نهایان شد

 :افرا بٌ سهت اتاق رفت کٌ شًاب دستش را گرفت ٍ آرام گفت

 .بذار اٍل نن برم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

89 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

 «چرا؟»: افرا يو زنزنٌ کرد

 .ٍلی پاسخی از شًاب نشنید

شًاب ٍارد اتاق شد ٍ با دقت ٍ نحتاطانٌ اطراف آن جا را از نظر گرداند؛ سپس با اشارى 
 .بٌ افرا اشارى کرد کٌ داخل شَد

آن جا برعکس چیزيایی کٌ در فیلو يا نی بینیو ٍ تصَرش را داریو، فاقد يرگَنٌ نَاد 
آزنایشگايی در رنگ يای نختلف، کٌ دٍد نی کند، نی سَزد، صدا نی ديد، حباب تَلید 

اتاقی سادى با دیَار يای نشکی ٍ یک قفسٌ کتاب در یک سر آن ٍ نبلی . بَد... نی کند ٍ
ٌ ای قرنز ٍ کحیف ٍسط اتاق را پَشاندى بَد . تک نفرى ٍ سیاى در سر دیگرش بَد ٍ قالیچ

افرا بٌ اطرافش نگايی انداخت ٍ از خَدش پرسید کٌ چرا این اتاق تاریک ٍ دلگیر 
 پنجرى یا الاقل النپ رٍشنی ندارد؟

 «!آيای دختر، با تَام. ٍسط اتاق رٍ خالی کنید، برید کنار»: حیدر

ٌ يای کتاب رفت  .افرا نگايی ناراحت بٌ اٍ انداخت ٍ کنار قفس

حیدر دست راستش را باال برد کٌ باعخ شد نیزی از انَاع ٍ اقسام نعجَن يای جادٍیی 
با چشهانی درخشان بٌ تهانشان نگاى کرد ٍ . ٍ پَدر يای سحرآنیز ٍسط اتاق ظاير شَد

ٌ ی بزرگ ٍ آينی تیرى ای رفت ٍ شرٍع بٌ کار کرد اٍ انَاع ٍ اقسام پَدر يا، . بٌ سهت کاس
نایعات غلیظ رنگ ٍ ٍارنگ ٍ نعجَن يای عجیب را برنی داشت ٍ داخل ظرف خالی 

سپس با قاشقی چَبی آن قدر تهام نَاد را يو زد کٌ نایعی بسیار غلیظ بٌ رنگ . نی کرد
ٌ دست آند کٌ گايی اٍقات داخل آن حباب يایی نی ترکید ٍ بَی بدی در يَا  طَسی ب

ٌ ی شالش، دناغش را گرفت ٍ صَرتش را جهع کرد. پخش نی کرد  .افرا با گَش

 :حیدر با عجلٌ گفت
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يیچی ! خدای نن! اٍن چی بَد؟. یک نادى ی دیگٌ يو نیاز يست، یک چیز ضرٍری -
 .ٍقت زیادی نداریو. یادم نهیاد

ٌ ی کتاب دٍید ٍ کتابی بزرگ انا نازک درآٍرد ٍ صفحاتش را ٍرق  ٍ سپس بٌ سهت قفس
 .زد

 :با ترس گفت

 اٍن رٍ از کجا بیارم؟. تار نَی الًٌ بًشتی -

 :ٍ سپس فریاد زد

 !االن نَاد ننفجر نیشن! آخرین نادى نَندى، فرار کنین -

ٌ ی بًشتی کٌ ننو»: افرا  «.الً

 «تَ؟»: حیدر بٌ سرتاپای اٍ نگايی انداخت ٍ با تحقیر گفت

افرا کٌ از این حرکت حیدر خَشش نیاندى بَد، اخهی کرد ٍ یکی از تاريای نَیش را از 
 :سرش جدا کرد ٍ بٌ اٍ داد

 .نی خَای خَدت انتحان کن -

حیدر بٌ سهت کاسٌ دٍید کٌ نایع داخلش کو کو سیاى نی شد ٍ پف نی کرد ٍ بزرگ ٍ 
 .تار نَ را در آن انداخت. بزرگتر نی شد

صدایی نانند جرینگ جرینگ در فضا پیچید ٍ نایع خاکستری بٌ سرخابی خَش رنگی 
 .تبدیل شد ٍ بَی خَش رز در يَا پیچید

 :حیدر با بًت فکر کرد

ٌ ی بًشتیٌ -  !خدای نن، اٍن دختر ٍاقعًا الً
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 :ٍ سپس رٍ بٌ آن دٍ کرد ٍ گفت

اگٌ دست بزنید نن ! بٌ چیزی دست نزنید يا. بیاید این جا ٍ تَی کاسٌ رٍ نگاى کنید -
 !نی دٍنو با شها دٍتا

 .افرا لبانش را در ديانش جهع کرد ٍ شًاب يو پَفی کشید

 !چرا نعطل نی کنین؟ بیاین دیگٌ -

ٌ يایی قرنزرنگ رٍی آن . شًاب ٍ افرا بٌ سهت نیز رفتند ٍ درٍن کاسٌ را نگاى کردند سای
 .ظاير شد کٌ نردی کَچک با ریش بلندی کٌ تا نَک پایش نی رسید را نشان نی داد

سپس اشکالی دريو ٍ نانفًَم ظاير شد ٍ ناگًان نادى ی سرخابی در ظرف فرٍ رفت ٍ 
 .ناپدید شد

 «چیزی فًهیدی؟»: شًاب

 .گَی دست پرٍشاتٌ! پرٍشات -

 «پرٍشات؟ پرٍشات کیٌ؟»: افرا

 :حیدر خندید ٍ با تهسخر گفت

ٌ ی بًشتی پرٍشات رٍ نهی شناسٌ -  !خندى دارى. الً

ٌ يای حیدر بٌ تنگ آندى بَد، اخو يایش را در يو کشید ٍ نگاى تندی بٌ اٍ  افرا کٌ از طعن
 .کرد

 :شًاب رٍ بٌ افرا گفت

ٌ ياست -  ...اٍن تَی. پرٍشات پادشاى کَتَل
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 :حیدر فریاد زد

 .چیزی نگَ! ساکت -

 چی شدى؟ -

 .حضَرش رٍ حس نی کنو! راییکا -

 :افرا با ترس گفت

 یعنی االن تَی این اتاقٌ؟ -

اٍ چیزيای ٍحشتناکی . ٍ از شدت ترس ٍ بٌ طَر ناخَدآگاى بٌ بازٍی شًاب چنگ زد
ٌ شدن آسهان يا بٌ رٍیش، . راجع بٌ راییکا شنیدى بَد عدى ای نی گفتند قبل از بست

دختران زیبارٍی را بٌ اسارت نی گرفت ٍ بعد از آن کٌ پَستشان رٍ نی سَزاند ٍ تک تک 
ٌ ای نی بست ٍ با جادٍ  تار يای نَی سرشان را جدا جدا نی کرد، آن يا را جلَی آین

چشو يایشان را باز نگٌ نی داشت تا چًرى ی ٍحشتناک خَد را ببینند ٍ گايی اٍقات 
آن قدر سطح چشو يایشان از شدت پلک نزدن خشک نی شد کٌ بعد از ندتی طَالنی 

بینایی خَد را از دست نی دادند ٍ در آن ينگام آن يا آنادى شدى بَدند تا زندى زندى 
ٌ يایی گرسنٌ شَند  .خَراک ٍيشیت

عدى ای دیگر نی گفتند کٌ اٍ از خَردن نَش لذت نی برد ٍ برای يهین پری يا را بٌ 
 .نَش تبدیل نی کند ٍ آن يا را نی بلعد

 :شًاب آرام بٌ افرا گفت

 .چیزیت نهیشٌ! آرٍم باش -

ٌ يایش گذاشتٌ بَد  .حیدر چشهانش را بستٌ ٍ دستانش را رٍی شقیق
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. شانس آٍردیو کٌ نحل زندگی پرٍشات رٍ نفًهید! اٍن دارى نا رٍ نی بینٌ... اٍن -
 ...ٍگرنٌ

افرا از چیزی سر در نهی آٍرد؛ انا با خَد فکر کرد این بار بًتر است ديانش را ببندد ٍ 
با ترس اطراف اتاق را از نظر گرداند ٍ با خَدش فکر کرد چَن اٍ الًٌ . چیزی نگَید

 .بًشتی است، شاید بتَاند اٍ را ببیند؛ انا چیزی ندید

 «!دارى نا رٍ از تَی گَی نی بینٌ. اٍن این جا نیست. شانس آٍردیو»: حیدر

 :نگايش را بٌ افرا ٍ شًاب دٍخت

 .در ير صَرت بًترى کٌ ير چٌ زٍدتر برگردین -

. شًاب دستش را رٍی دست افرا گذاشت ٍ چشهانش را بست ٍ کلهات را زنزنٌ کرد
 .ستارگان طالیی دٍرشان را احاطٌ ٍ آن دٍ را در خَد حل کردند

*** 

سر افرا رٍی . این بار برعکس ير دفعٌ، جادٍ آنًا را در اتاق شًاب، رٍی تخت پرت کرد
اٍل . فقط چند لحظٌ طَل کشید تا نتَجٌ نَقعیت شان شَند. سینٌ شًاب افتادى بَد

کَچکی از ديان افرا خارج شد ٍ سپس ير دٍ تکانی خَردى ٍ بٌ سرعت از « يین»
قلب افرا نانند . شًاب يو سریع بلند شد ٍ از اتاق بیرٍن رفت. یکدیگر جدا شدند

از رٍی تخت سلطنتی دٍ نفرى با پردى يای . گنجشکی نی تپید ٍ اٍ را بی قرارتر نی کرد
با اضطراب . نخهل زرشکی بلند شد ٍ اطرافش را نگاى کرد؛ اتاق بزرگ، تهیز ٍ زیبایی بَد

بٌ . کو کو قلبش آرام گرفت. راى نی رفت ٍ خدا را شکر نی کرد کٌ بٌ يو نحرم يستند
شًاب کجا رفتٌ بَد؟ چرا جادٍ آن يا را این گَنٌ . سهت تخت رفت ٍ رٍی آن نشست

ظاير کردى بَد؟ کالفٌ بٌ پردى ی ضخیو اتاق کٌ فضا را تاریک نی کرد، چشو دٍخت کٌ 
 .ناگًان در اتاق بٌ صدا در آند ٍ خدنتکاری با یک رٍسری سفیدرنگ ٍارد اتاق شد
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 بانَ؟ -

 :افرا از رٍی تخت بلند شد

 بلٌ؟ -

 .شاى آتَر ٍ شايزادى شًاب نی خَان شها رٍ ببینن -

ٌ ٍجَد آند  .لرزشی در بدن افرا ب

 چرا نی خَان نن رٍ ببینن؟ -

 .گفتن کٌ کار نًهی باياتَن دارن. نهی دٍنو -

 نیشٌ نن رٍ اٍن جا ببرید؟ -

 .بلٌ، لطفا دنبال نن بیاید -

افرا بٌ دنبال خدنتکار از اتاق خارج شد ٍ در رايرٍيای طَیل ٍ زیبای طراحی شدى با 
ستارگان، قدم زد ٍ سرانجام ٍقتی خدنتکار جلَی اتاقی با در قًَى ای تَقف کرد، از 

 .حرکت باز ایستاد

 اینجا يستن؟ -

 .بلٌ، با اجازى تَن نرخص نیشو -

شاى آتَر ٍ شًاب در حال حرف زدن بَدند کٌ با . افرا چند بار در زد ٍ سپس آن را باز کرد
 .دیدن اٍ بححشان را تهام کردند

 :آتَر بی نقدنٌ، نَضَع را برای افرا شرح داد

 .باید بٌ آسهَن شیشو برید ٍ گَی رٍ از پرٍشات بگیرید -
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نن ينَز نهی دٍنو پرٍشات کیٌ؟ بعد نگٌ راییکا تَ آسهَن شیشو زندگی »: افرا
 «نهی کنٌ؟

ٌ ياست - آسهَن شیشو در اصل نال اٍن يا بَدى کٌ بعد يا . پرٍشات پادشاى کَتَل
ٌ ياش اٍن يا رٍ فراری نیدى  ...اٍن يا االن. راییکا نیاد ٍ با ٍيشیت

 :افرا با ترس گفت

 .نباید حرفی بزنیو. اٍن االن دارى نا رٍ تَی گَیش نی بینٌ! راییکا -

 :آتَر لبخندی زد ٍ گفت

 .نگران نباش، گَی اٍن فقط تَی آسهَن اٍل کٌ زنینٌ کار نی کنٌ -

 پس پرٍشات االن کجاست؟ -

ٌ ياش زیِر زنین زندگی نی کنن -  .اٍن ٍ کَتَل

 راییکا این نَضَع رٍ نی دٍنٌ؟ -

ٌ شَن رٍ کشتٌ بَد -  .اگٌ نی دٍنست کٌ تا االن يه

 :ٍ سپس گفت

بًهَن خبر رسیدى کٌ راییکا تَنستٌ چند تا از . ٍقت زیادی نداریو! باید برید! زٍد باشید -
ٌ ياش رٍ دٍبارى ٍارد آسهَن پنجو کنٌ  .ٍيشیت

شًاب کٌ تا آن لحظٌ چیزی نگفتٌ بَد، خَد را بٌ افرا نزدیک کرد ٍ دستش را گرفت ٍ 
افرا يو در دلش دعا کرد کٌ این بار در ٍضعیت بدی آن جا . کلهات را زیر لب زنزنٌ کرد

 .ظاير نشَند

 .ستارى يای طالیی دٍرشان چرخیدند ٍ آن دٍ را در آسهان ششو ظاير کردند
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آسهان ٍ زنین ير دٍ قرنز بَدند ٍ تا چشو کار نی کرد، خبری از گیاى یا حداقل نشان 
فقط چند درخت سیاى ٍ سَختٌ ٍ تعدادی سنگ بزرگ در آن . کَچکی از حیات نبَد

 .زنین يای خالی بٌ چشو نی آند

افرا کٌ خدا را شکر نی کرد این بار بٌ شکل درستی ظاير . اطرافشان خلَت خلَت بَد
 :شدند، گفت

 خب، االن باید چی کار کنیو؟ -

با ترس . ناگًان نتَجٌ لرزش شدید زنین ٍ خاکی کٌ از دٍردست بلند شدى بَد، شدند
 .اطرافشان را نگاى کردند

 «تَفان شدى؟»: افرا

 !زٍد باش بریو. يرچی کٌ باشٌ، فکر نهی کنو چیز خَبی باشٌ -

لرزش زنین بیشتر ٍ . ٍ سپس دست افرا را گرفت ٍ اٍ را پشت یک سنگ قًَى ای کشاند
افرا برای این کٌ گرد ٍ غبار ٍارد . بیشتر نی شد ٍ خاک يهٌ جا را در برگرفتٌ بَد

چشهانش نشَد، آن يا را بست ٍ شالش را جلَی بینی ٍ ديانش گرفت تا نانع ٍرٍد 
ٌ يایش شَد سر دیگر شالش را يو بٌ شًاب داد تا صَرتش را . ذرات خاک داخل ری

يیچ کدام از آن يا حتی نهی تَانستند حدس بزنند کٌ در کناِر بزرگترین . بپَشاند
ٌ ی دٍی جًان ایستادى اند ٌ ٍار نی دٍیدند ٍ . نسابق ٌ يای راییکا در حالی کٌ دیَان ٍيشیت

. زبانشان آٍیزان شدى بَد، با بیشترین سرعتی کٌ نی تَان تصَر کرد، نی دٍیدند
ندت زیادی طَل کشید تا کانال از . تعدادشان زیاد بَد ٍ از دٍیست نفر تجاٍز نی کرد

چیزی . افرا ٍ شًاب با احتیاط اطراف را نگاى کردند. آن جا دٍر شدند ٍ زنین آرام گرفت
 .نعلَم نبَد؛ در ٍاقع آن جا چیزی نبَد

 «.شاید زلزلٌ بَدى»: افرا
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 .فقط تَی زنین زلزلٌ نیاد -

 .نی دٍنو؛ ٍلی نا اطالعات زیادی دربارى ی آسهَن شیشو نداریو -

 :صدای بو دختری آن دٍ را از جا پراند

 شها يا کی يستین؟ -

ٌ رٍ شدند  .ير دٍ، يو زنان برگشتند ٍ با زنی با یک نتر قد ٍ چشهانی صَرتی رٍب

 :زن با بدگهانی گفت

ٌ تَن نهی خَرى از افراد راییکا باشین -  .بٌ قیاف

 «.باید پرٍشات رٍ ببینیو»: شًاب

 باياش چی کار دارین؟ -

 :شًاب کٌ صالح نهی دید قضیٌ را با اٍ در نیان بگذارد، گفت

 .از آسهَن چًارم اٍندیو ٍ باید حتها ببینیهش -

 :زن نگايی بٌ آن دٍ انداخت

 تَقع دارید باٍر کنو؟ -

 .شًاب انگشت اشارى اش را چرخاند کٌ باعخ شد سٌ عدد ستارى دٍر زن بچرخند

زن برای ندت کَتايی بٌ ستارى يا نگاى کرد ٍ بدٍن این کٌ تغییری در چًرى اش ایجاد 
 :کند، گفت

 .دنبالو بیاید -

 .آن دٍ پشت سرش بٌ راى افتادند
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*** 

ٌ ی افرا در آن بريَت گرم ٍ خالی در حال سررفتن بَد . زنان زیادی نی گذشت ٍ حَصل
 .کالفٌ بٌ آسهان زشت ٍ قرنز آن جا خیرى شد ٍ نفسش را بیرٍن داد

 «.رسیدیو»: زن

صخرى ی کَچک ٍ قرنزی در چند قدنی آن يا قد علو کردى بَد کٌ جلَی نَر خَرشید را 
ٌ ی عظیهی بر رٍی زنین ایجاد نی کرد زن کَتَلٌ شرٍع بٌ دٍیدن کرد . نی گرفت ٍ سای

ٌ ای از آن پناى گرفت  .ٍ گَش

 .افرا ٍ شًاب يو اٍ را دنبال کردند ٍ کنارش ایستادند

 «.آنادى باشید»: زن

 «ٍاسٌ چی؟»: افرا

ٌ ی عجیب را بٌ سرعت بر زبان آٍرد کٌ زنین زیر پایشان خالی شد ٍ جیغ افرا  زن دٍ کله
آن يا در تَنل سرسرى نانندی، بٌ سرعت سر خَردند ٍ . ٍ فریاد شًاب داخل آن نحَ شد

افرا بٌ سرعت بلند شد ٍ . قبل از آن کٌ نتَجٌ چیزی بشَند از حرکت باز ایستادند
 .اطرافش را از نظر گذراند

افرا ٍ . تَنل يای تَ در تَیی جلَیشان قرار داشت کٌ ير کدام بٌ جایی ننتًی نی شد
 .شًاب نجبَر بَدند کهی خو شَند تا سرشان بٌ سقف نخَرد

 «.دنبالو بیاید»: زن

ٍ سپس شرٍع بٌ قدم زدن در تَنل کرد کٌ با الهاس يای بزرگ ٍ رنگارنگ رٍشن شدى 
ٌ يایی کٌ از کنارشان رد نی شدند، درست يو قِد زن بَدند ٍ چشهانی صَرتی . بَد کَتَل



 

www.lovelyboy.blog.ir 

99 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

ٌ شان با تعجب بٌ آن دٍ نگاى نی کردند؛ ندت يا بَد کٌ پری قد بلندی . داشتند يه
 .ندیدى بَدند

 :زن در تَنل دیگری در سهت راستشان پیچید ٍ جلَی یک در چَبی ایستاد

 .این جا اتاق پرٍشاتٌ -

 .ٍ سپس در را باز کرد ٍ داخل اتاق ناپدید شد

 :گفت ٍگَی نیان آن دٍ ندتی طَل کشید ٍ سر انجام در باز شد ٍ زن بیرٍن آند

 .عالیجناب نی خَان شها رٍ ببینن -

افرا ٍ شًاب ٍارد اتاق شدند کٌ از تَنل يا بلندتر بَد ٍ نی تَانستند بٌ راحتی داخل 
 .آن جا بایستند

 «.سبز»: پرٍشات

 «چی؟»: افرا

 .جادٍی سبز رٍ بٌ خَبی حس نی کنو! تَ -

ریش يای . پرٍشات از رٍی صندلی اش پایین پرید. شًاب ٍ افرا بٌ یکدیگر نگاى کردند
قًَى ای رنگش تا زنین نی رسیدند ٍ عصایی چَبین با الهاسی آبی رٍی آن، بٌ دست 

 .داشت

 «ننظَرتَن ننو؟»: افرا

 تَ الًٌ بًشتی يستی؟ -

 از کجا فًهیدید؟ -
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 .نیگٌ کٌ یک يدفی دارین. نیرٍی آبی بٌ نن نیگٌ -

 .نا بٌ گَی نیاز داریو؛ يهَن گَیی کٌ یک نرد تَش زندانی شدى -

ٌ ی بًشتی؛ انا نی نَنٌ اٍن پسری کٌ کنارتٌ -  .صداقت تَ برام جابت شدى ست الً

 .از این بابت نگران نباشید. اٍن کانالً قابل اعتهادى -

 .بیا جلَ پسر، بیا این جا ببینو -

پرٍشات . شًاب قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ برای این کٌ با پرٍشات يو قد شَد، زانَ زد
 :عصایش را در يَا چرخاند

 .بیرٍن بیا ٍ صداقتش رٍ نَرد قضاٍت قرار بدى! نیرٍی آبی -

الهاس آبی برقی زد ٍ سپس نَريایی آبی رنگ نحل یک نار بزرگ از آن بیرٍن آندند ٍ 
سپس پیچ ٍ تاب خَران داخل الهاس . دٍر شًاب با حالت رقـــص نانندی چرخیدند

 .پریدند ٍ خانَش شدند

 «.خَبٌ»: پرٍشات

ٌ ی کتابش در  ٌ ی سیاى رنگی را از داخل قفس ٍ با این حرف از آن دٍ فاصلٌ گرفت ٍ جعب
 .آٍرد ٍ بٌ افرا داد

 .این يهَن چیزیٌ کٌ نی خَاستین -

ٌ ی چَبی را باز کرد گَی . این دقیقًا يهان چیزی بَد کٌ آن يا نیاز داشتند. افرا در جعب
شانل رنگ يای سبز، قرنز، آبی ٍ قًَى ای تیرى نی شد کٌ ندام از این سهت بٌ آن سهت 
کشیدى نی شدند، در یکدیگر فرٍ نی رفتند ٍ گايی نیز بٌ آرانی نحَ ٍ بعد دٍبارى نهایان 

گرم ٍ زندى بَد ٍ نقدار . افرا دستان لرزانش را جلَ برد ٍ گَی را لهس کرد. نی شدند
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گَی بٌ یک بارى درخشید ٍ بٌ رنگ آبی رٍشن . کهی گرد ٍ غبار رٍی آن را پَشاندى بَد
ٌ ٍجَد آند ٍ درخشید. درآند ٌ ای ٍ آبی رنگی پشت افرا ب  .بال يای پرٍانٌ نانند شیش

 .شًاب با تعجب بٌ آن ننظرى نگاى نی کرد

 :افرا بٌ آرانی ٍ با اشتیاق پرسید

ٌ جَری اٍن رٍ در بیاریو؟ -  حاال چ

 .این سَالیٌ کٌ جَابی براش ندارم، خَدت باید رايش رٍ پیدا کنی -

 «یعنی ٍردی چیزی ٍجَد ندارى تا اٍن رٍ آزاد کنیو؟»: افرا

 .اگر يو ٍجَد داشتٌ باشٌ، ينَز کشف نشدى -

جَاب این سَال رٍ يو نی تَنیو تَی آسهَن چًارم پیدا . بًترى سریع برگردیو»: شًاب
 «.ٍقت زیادی نداریو. کنیو

افرا با احتیاط گَی را درٍن جعبٌ گذاشت، رنگ گَی بٌ حالت اٍل برگشت ٍ بال يای 
 .شًاب دست افرا را کٌ جعبٌ گَی را در بغل گرفتٌ بَد، گرفت. افرا نیز نحَ شدند

 «.خداحافظ»: افرا

 «.خدا بٌ يهرايت الًٌ بًشتی، نَفق باشی»: پرٍشات

شًاب کلهات را زنزنٌ کرد ٍ ستارگان طالیی دٍرشان پیچیدند ٍ آن يا را در آسهان 
شاى پشت نیزش نشستٌ ٍ نشغَل خَاندن . چًارم ظاير کردند؛ درست در اتاق آتَر

 .کتابی بَد

 :افرا با خَشحالی گفت

 .گَی رٍ گرفتیو -
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 .ٍ سپس جعبٌ را رٍی نیز گذاشت

آتَر کٌ از دیدن آن يا یکٌ خَردى بَد؛ با ٍحشت بٌ آن يا خیرى شد؛ انا زنان زیادی 
کتابش را رٍی نیز قرار داد ٍ در جعبٌ را . نگذشت کٌ دٍبارى بٌ حالت اٍلیٌ خَد برگشت

 :آرام انا نقتدر گفت. باز کرد

 .شها نَفق شدید -

 .گَی آبی رنگ شد ٍ دٍ بال زیبا پشت افرا ظاير شدند. افرا جلَ رفت ٍ گَی را در آٍرد

ٌ طَری اٍن رٍ در بیاریو؟»: افرا  «حاال چ

 «.بٌ احتهال زیاد با جادٍ نیشٌ این کار رٍ کرد»: آتَر

 ٍلی چی باید بگیو؟ -

 .سعی کنید یک ٍرد جدید ابداع کنید -

 :شًاب بٌ عنَان نفر اٍل جلَ آند ٍ دستش را رٍی گَی گذاشت

حال تَ، اشکان، بٌ تَ دستَر نی ديو از . تَ را از این حزن طَالنی ريایی نی بخشو -
 .این گَی بیرٍن بیایی

 .ندتی گذشت؛ انا اتفاقی نیفتاد

 «.فکر کنو نباید دستَر نی دادی»: افرا

 .آتَر بٌ گَی نزدیک شد ٍ زیر لب چیزی زنزنٌ کرد؛ انا باز يو اتفاقی نیفتاد

 «اسهش اشکان بَد؟. بذارید نن يو انتحان کنو»: افرا

 .شًاب حرفش را تایید کرد
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ٌ ای»: افرا حال . خب، سال ياست کٌ در این گَی زندانی شدى ای، رايی برای ريایی نیافت
تهام تالشت را بکن ٍ از این جا . کٌ این گَی در دستان نن است، نی تَانی بیرٍن بیایی

 .بیرٍن بیا

 .با این ٍجَد يیچ اتفاقی نیفتاد

 .بی فایدى ست: افرا

ٌ ی فرش گیر کرد؛  ٍ سپس قدم برداشت تا گَی را در جعبٌ بگذارد کٌ پایش بٌ گَش
گَی بٌ يَا پرت شد ٍ چند جانیٌ در يَا نعلق . جیغش بٌ يَا بلند شد ٍ زنین افتاد

 .ناند، سپس در برابر سٌ جفت چشو ٍحشت زدى زنین افتاد ٍ با صدای بلندی شکست

 «!نٌ»: افرا داد زد

ٌ ی آن را در دست گرفت؛ دیگر جادٍیی  ٌ يای شکست ٍ سپس بٌ سهت گَی دٍید ٍ تک
 .نبَدند ٍ نهی درخشیدند

ٌ اش نی گرفت، گفت  :افرا کٌ داشت گری

ٌ ش تقصیر نن بَد -  .يه

 .سپس صَرتش را نیان دستانش پنًان کرد

ٌ اش شنیدى نی شد  :صدای خف

ٌ جا رٍ بٌ آتیش نی کشٌ . اٍن يهٌ رٍ نابَد نی کنٌ. نا از راییکا شکست نی خَریو - يه
کسی کٌ با . ٍ يزار سال بعد، يهٌ از نن بٌ عنَان یک بی دست ٍ پای خنگ یاد نی کنن

 .یک اشتباى نسخرى، يفت آسهَن رٍ نابَد کرد

 .آتَر نگايی بٌ شًاب انداخت
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ٌ اش بٌ گَش نی رسید ٌ يای افرا تکان نی خَرد ٍ صدای گری اٍ در دل از صهیو قلب . شان
ٌ  ای کاش زنان بٌ عقب برنی گشت ٍ اٍ نی تَانست اشتبايی کٌ کردى بَد را  آرزٍ کرد ک

 .جبران کند

 چٌ اتفاقی افتادى؟ -

ٌ رٍ شدند کٌ پشت 29يهٌ يو زنان برگشتند ٍ با نرد قد بلنِد  سالٌ ٍ تیرى پَشی رٍب
 .سرشان ایستادى بَد ٍ با چشهان نشکی ٍ خَرندى اش بٌ آن يا نگاى نی کرد

 :آتَر با تعجب گفت

 !اٍن اشکانٌ -

 :افرا نیز با تعجب گفت

 !بیرٍن اٍندی... از گَی... تَ -

 :اشکان کٌ گَیا از افرا طلبکار است، بٌ اٍ خیرى شد

 نن یک نانَریت دارم، درستٌ؟ -

 «تَ از کجا نی دٍنی؟»: افرا

 .يهٌ چیز از قبل بٌ نن الًام شدى -

ٌ دست بیاٍرد، گفت  :آتَر کٌ سعی نی کرد دٍبارى ٍجنات پادشايی اش را ب

 ...بلٌ، آسهَن شیشو -

 :آرام گفت. شًاب بازٍی افرا را گرفت ٍ اٍ را بلند کرد

 .بًترى تا پدرم با اشکان صحبت نی کنن، نا يو بیرٍن بریو -
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 .اٍ را از اتاق بیرٍن کشاند ٍ در را بست

اٍن راییکا رٍ . حاال کٌ اشکان بیرٍن اٍندى، دیگٌ نیازی نیست کٌ نا يو نگران باشیو -
 .شکست نیدى

 :ٍ سپس ادانٌ داد

 دٍست داری سرزنینهَن رٍ بًت نشَن بدم؟ -

 «.آرى»: افرا لبخند کهرنگی زد

 .ير دٍ از قصر خارج شدند

ٌ ی ستارى يا یا جنگل ٍحش رٍ؟»: شًاب  «کدٍم رٍ دٍست داری اٍل ببینی؟ رٍدخَن

ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت  :سپس گفت. افرا لحظ

 .جنگل ٍحش؛ چیزيای جالبی دربارى ی درخت ياش شنیدم -

سپس بٌ افرا کهک کرد تا . شًاب دستانش را حرکت داد ٍ ستارى ای نسبتًا بزرگ ساخت
 .رٍی آن بنشیند ٍ خَدش نیز بٌ اٍ پیَست

 «.برٍ جنگل ٍحش»: شًاب

ناى نی درخشید ٍ يَا . ستارى بٌ نرنی از رٍی زنین بلند شد ٍ در دل آسهان شب رفت
 .خنک بَد ٍ نسیو نی ٍزید

 «!چٌ حالی نیدى! ٍای»: افرا

سپس دٍر ننارى ی نسجدی . ستارى سرعتش را بیشتر کرد ٍ بٌ خَد پیچ ٍ تاب داد
 .چرخید ٍ در آخر کهی جلَتر، در جنگل ٍحش رٍی زنین نشست
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ٌ بَد ٍ نَر کرم يای شب تاب بٌ . افرا از رٍی ستارى پایین پرید جنگل در سکَت فرٍ رفت
 .آن جا زیبایی بخشیدى بَد ٍ يهچنین صدای جیرجیرک يا بٌ گَش نی رسید

 «این جا آفتاب پرست ندارى؟»: افرا

 .دارى؛ ٍلی صداشَن بهٌ -

شًاب برگشت، با جادٍ ستارى را غیب کرد ٍ سپس . افرا شرٍع بٌ قدم زدن در جنگل کرد
ٌ ی درختان جنگل ٍحش نانند تَپ بزرگی، گرد بَد ٍ . بٌ دنبال افرا بٌ راى افتاد تن

 .برگ يایشان نانند بید نجنَن بلند ٍ دٍرشان ریختٌ بَد

 «!خیلی جالبٌ»: افرا بٌ تنٌ درختی دست زد ٍ خندید

 :صدای ریزی گفت

 !ٍای، اٍن دخترى رٍ -

 :افرا برگشت

 کی بَد؟ -

 :ٍ سپس بٌ شًاب گفت

 تَ بَدی؟ -

 !نٌ -

 .نن بَدم -

 «کی؟»: افرا

 .نن -
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 «کجایی؟»: افرا بٌ جز شًاب کس دیگری را نهی دید

نَجَدی بٌ اندازى ی یک بچٌ نیهَن با نَيای صَرتی ٍ بلند رٍی سرش پرید ٍ با 
 :شیطنت گفت

 !این جا -

افرا خَاست اٍ را کنار بزند کٌ آن نَجَد عجیب ناخن يای بلند ٍ سفید رنگش را در 
 .شال اٍ فرٍ کرد ٍ از جا پرید ٍ شال را يو با خَد برد

 .نَيای افرا بٌ آرانی باز شدند ٍ دٍرش ریختند

 «چرا رٍسریو رٍ بردی؟! اِ »: افرا

ٌ ی درختی نشستٌ بَد، زبانش را برای افرا درآٍرد ٍ شال را  نَجَد عجیب کٌ رٍی شاخ
ٌ يای آن برایش خیلی بلند بَد، چند دٍر، دٍر گردنش پیچاند ٍ  سرش کرد ٍ چَن گَش

 :گفت

 .اگٌ نی تَنی بگیرش -

 .افرا بٌ طرفش خیز برداشت کٌ جانَر نانند فنری از چا پرید ٍ رٍی درختی نشست

 «!اٍن یک دٍزکٌ؟ نگٌ نسلشَن ننقرض نشدى بَد؟»: شًاب

 :افرا با تعجب گفت

 یک قَزک؟ -

ٌ ی درخت آٍیزان شد ٍ گفت  :دٍزک با دٍ دستش از شاخ

 !دٍزک، خنگَل -
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 :سپس نکحی کرد ٍ گفت

 ننقرض چیٌ؟ -

افرا اٍ را نحکو تر . دٍزک جیغی کشید ٍ لگد پراند. افرا جلَ پرید ٍ اٍ را نحکو گرفت
دٍزک نیز بیشتر تقال کرد ٍ جیغ بلندی . گرفت ٍ تالش کرد تا شال را از سرش در بیاٍرد

درگیری آن دٍ ندتی طَل کشید ٍ سرانجام افرا تَانست شال را از سرش . کشید
 .دربیاٍرد ٍ دٍزک نیز با عصبانیت چیزی گفت ٍ بٌ سرعت نیان درختان ناپدید شد

 :با حرص گفت. افرا بٌ سهت شًاب برگشت کٌ بٌ آن دٍ نی خندید

 .نرسی کٌ کهکو کردی -

 :شًاب ناگًان دست از خندى برداشت ٍ با تعجب گفت

 !صَرتت! افرا -

 چی شدى؟ -

 :رٍی صَرت افرا بٌ تدریج زخو يایی نهایان شد ٍ ابرٍانش در یکدیگر پیچ خَرد

 چرا این قدر صَرتو نی سَزى؟ -

ٍ سپس دستش را باال برد ٍ بٌ نحل سَزش دست زد ٍ رد خَن را بر رٍی انگشتانش 
 .دید

 !ٍای نٌ -

 بًت چنگ انداخت؟. حتها کار اٍن دٍزکٌ بَدى -

 .ناخَن ياش رٍ رٍی صَرتو کشید؛ اّنا نن چیزی احساس نکردم -
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 .، زخهت خیلی بزرگٌ(بیهارستان)باید بریو بیهارٍنگاى  -

افرا شًاب را کٌ ستارى ی دیگری نی ساخت، دنبال کرد کٌ ناگًان از اعهاق جنگل صدایی 
 .بٌ سهت صدا برگشت. صدایی آرام ٍ گَش نَاز انا بی جان، کٌ اٍ را صدا نی زد. شنید

 «.بیا»: شًاب

 .افرا گَیی کٌ طلسو شدى باشد، بٌ دنبال آن صدا، بٌ راى افتاد

 «کجا نیری؟»: شًاب

 :دٍزک کٌ از باالی درختی بٌ اٍ نگاى نی کرد، اندیشید

 دارى کجا نیرى؟ -

افرا آرام آرام پیش . ٍ بٌ آرانی از این درخت رٍی آن درخت پرید ٍ اٍ را دنبال کرد
 :نی رفت ٍ شًاب يو اٍ را دنبال نی کرد ٍ ندام از خَدش نی پرسید

زخو ناخن يای دٍزک يا کٌ سهی چیزی ندارى تا آدم رٍ دچار تَيو کنٌ؛ یعنی چی  -
 شدى؟

ٌ اش با اٍ زیاد نبَد ٍ پشت سرش راى نی رفت جنگل در سکَت فرٍ رفتٌ بَد ٍ . فاصل
برگ يا ٍ . يیچ کس چیزی نهی شنید؛ بٌ غیر از افرا کٌ دنبال آن صدا پیش نی رفت

ٌ يای زیر پایشان يو صدایی نهی دادند ٍ حتی جیرجیرک يو ساکت شدى بَد افرا . شاخ
ٌ ای رسید کٌ چند عدد نايی بنفش کنار آن نشستٌ بَدند ٍ غذا  جلَ رفت ٍ بٌ برک

 .نی خَردند

 «.سهت اٍن برکٌ نرٍ، نار دارى»: شًاب
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. پایین را نگاى کرد. افرا اطرافش را نگاى کرد کٌ صدای نالٌ را درست از زیر پایش شنید
گل . ُگلی از کهر شکستٌ بَد ٍ برگ يا ٍ گلبرگ يایش يو تا حدٍدی پژنردى شدى بَدند

 .آى ٍ نالٌ نی کرد

 «صداش رٍ نی شنَی؟»: افرا

 چٌ صدایی؟ -

 .این گل، دارى نالٌ نی کنٌ -

 چی؟ -

در این فکر بَد کٌ چٌ کند، کٌ برگ يای گل دست اٍ را . افرا خو شد ٍ گل را صاف کرد
ٌ ی گل . رٍی قسهت زخو شدى نشاندند از نحل شکستٌ نَری سبز رنگ ساطع شد ٍ ساق

 .را ترنیو کرد

 «!تَ جادٍ کردی»: شًاب

ٌ اش گذاشت»: افرا  «.اٍن گل دست نن رٍ رٍی ساق

 «!عجیبٌ»: شًاب

. اتفاقی نیفتاد. ٍ با گفتن این حرف بٌ گل نزدیک شد ٍ دستش را رٍی آن گذاشت
 .نکحی کرد ٍ سپس یکی از گلبرگ يای گل را گرفت ٍ بٌ آرانی کشید

 «.دارى جیغ نی زنٌ! نکن»: افرا

 .نن کٌ چیزی نهی شنَم -

 .سپس دستش را از گل جدا کرد

ٌ ی بًشتی چٌ قدرت يایی دارى؟ ننظَرم اینٌ کٌ نن چٌ قدرتی دارم؟»: افرا  «الً
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باید . تَ نی تَنی بدی يا رٍ از بین ببری؛ ٍلی نٌ با جادٍ. تَ قدرتی نداری»: شًاب
 «بجنگی

بٌ اٍن . پرٍشات نی گفت جادٍی سبز، از این گل يو یک چیز سبزرنگ بیرٍن اٍند -
 ربطی دارى؟

 ...ای کاش يهَن نَقعی کٌ پیشش بَدیو این رٍ ازش نی پرسیدی -

گل برگ يایش را برای افرا تکان . ناگًان حرفش را خَرد ٍ با تعجب بٌ گل اشارى کرد
افرا با احتیاط خو شد ٍ صَرتش را بٌ . نی داد ٍ بٌ اٍ اشارى نی کرد کٌ بٌ سهتش بیاید

گل قرنز رنگ، بٌ اٍ نزدیک شد ٍ خَد را رٍی نحل زخو رٍی صَرت افرا . گل نزدیک کرد
 .کشید ٍ سپس بٌ آرانی سر جایش برگشت

برگشت ٍ بٌ شًاب نگاى کرد ٍ . افرا دستش را رٍی زخو يایش کشید، ناپدید شدى بَدند
 :با خَشحالی ٍ تعجب گفت

 .صَرتو خَب شدى، این گل درستش کرد -

 .شاید این گل یک نَع درنانگر برای زخهت بَدى -

 انا اٍن صدايا، حرکت گل، جادٍی سبز؛ تَضیحی برای اٍن يا داری؟ -

 .بًترى برگردیو تَی قصر ٍ تَی کتاب يا دنبال جَابش بگردیو -

چًار آفتاب پرست نشکی کٌ کنار برکٌ نشستٌ بَدند ٍ در آن تاریکی دیدى نهی شدند، 
 :تغییر رنگ دادند ٍ طالیی شدند ٍ سپس خَاندند

ٌ ی ... نا نی دانیو، شها نی خَايید، برٍید، بٌ يهان جای سرسبز ٍ زیبا، انا» - انا، اٍ الً
 «.بًشتی ست، جنگ نزدیک است ٍ اٍ نی داند کٌ نی تَاند، پیرٍز شَد، پیرٍز شَد
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صدای آن يا بو ٍ نردانٌ بَد ٍ آٍازيایشان را بٌ سبک سرٍد يای انقالبی نی خَاندند؛ 
 .چَن باٍجَد این کٌ قافیٌ نداشت؛ انا آينگین بَد

دٍزک از رٍی درخت پایین پرید ٍ پیش افرا رفت ٍ سپس در حالی کٌ سرش را پایین 
 :گرفتٌ بَد، با پشیهانی گفت

ٌ ! نن رٍ ببخشید بانَی نن -  .ی بًشتی يستیدنن، نن نهی دٍنستو شها الً

 :افرا کٌ صالح نی دید، کهی اٍ را تنبیٌ کند، با اقتدار گفت

بٌ صَرت نن چنگ انداختی ٍ حاال يو از نن تقاضای بخشش نی کنی؟ چٌ نجازاتی  -
 برات در نظر بگیرم؟

 :دٍزک با ترس گفت

نٌ بانَی نن، خَايش نی کنو این کار رٍ نکنید؛ قَل نیدم کٌ دیگٌ شیطنت نکنو ٍ  -
 .تَ رٍ خدا نن رٍ ببخشید. کسی رٍ يو اذیت نکنو

باشٌ نی بخشهت؛ ٍلی اگٌ یک بار دیگٌ ببینو کسی رٍ اذیت کردی یا بًش آسیب  -
 .رسَندی، نی فرستهت زندان

 .دستتَن درد نکنٌ بانَی نن -

 .ٍ با این حرف دٍید ٍ نیان درخت يا ناپدید شد

 «.خَبٌ تَ شاى نشدی»: شًاب

 :افرا خندید

 .خب دیگٌ، بریو -

 .شًاب ستارى ی دیگری ساخت ٍ رٍیش نشست ٍ افرا يو بٌ اٍ پیَست
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 «.ستارى، برٍ قصر»: شًاب

ٌ ی ستارى يا يو بریو! ٍایسا -  .قرار بَد رٍدخَن

 ...نگٌ نهی خَای دربارى ی جادٍی سبز -

 .حاال ٍاسٌ اٍن يو ٍقت يست -

ٌ ی ستارى يا... پس -  !ستارى، برٍ بٌ  رٍدخَن

 .ستارى از رٍی زنین بلند شد ٍ بٌ آسهان پرٍاز کرد

 «.شالت رٍ سرت کن»: شًاب

 .افرا شالش را بٌ سر کرد ٍ نَيایش را بٌ طَر کانل زیر آن فرستاد

 چی شد کٌ تصهیو گرفتی یک نايتیسای باحجاب بشی؟ -

نی دٍنستو کٌ ير ٍقت جزٍ . حجاب رٍ دٍست دارم ٍ برای يهین يو انتخابش کردم -
ٌ ی باحجاب يا بشو، نهی تَنو حجاب رٍ کنار بذارم ٍ این یک اجبار برای نن نیشٌ؛  فرق

 .انا با این ٍجَد دٍستش داشتو ٍ ينَز يو سرم نی کنو

 .زن يای سرزنین نا اکحرًا رٍسری سرشَن نهی کنن -

ٌ شَن رٍسری سرشَن نی کنن ٍ تعداد کهی  - عَضش زن يای سرزنین گل يا، يه
 .ازشَن بی حجابن

شًاب ٍ افرا بٌ بححشان خاتهٌ دادند . ستارى رٍی زنین فرٍد آند ٍ کنار رٍدخانٌ نشست
 .ٍ از رٍی آن پایین پریدند
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ٌ ای،  ٌ ی ستارى يا، کًکشان نانند ٍ شانل رنگ يایی نحل ارغَانی، سَرن آب رٍدخان
ٌ ستارى يا در آن رشد نی کردند تا بٌ ... نشکی ٍ نی شد کٌ ستارى يای کَچک یا يهان بچ

 .فضا برٍند

 «نی تَنو یکیشَن رٍ در بیارم؟»: افرا

 .نشکلی نیست -

افرا خو شد ٍ یک . چند نفر، از آن اطراف بازدید نی کردند ٍ کنار رٍدخانٌ نشستٌ بَدند
ستارى برداشت کٌ برخالف تصَر نا پنج گَشٌ نبَد ٍ نانند تَپ تنیس کَچک ٍ گرد بَد 

 .ٍ از خَد نَر ساطع نی کرد

 «!چٌ خَشگلٌ»: افرا

 .زیاد تَ دستت نگًش ندار، تَ این سن نهی تَنن زیاد بیرٍن از آب بهَنن -

رنگ ستارى از طالیی بٌ قرنز در حال تغییر ٍ داغ شدن بَد کٌ افرا اٍ را . حق با اٍ بَد
 .سریع در آب انداخت

 .يیچ ٍقت فکر نهی کردم شب بتَنٌ این قدر قشنگ باشٌ! این جا خیلی قشنگٌ -

شًاب يو کنار اٍ . ٍ با این حرف کنار رٍدخانٌ نشست ٍ دستش را در آب فرٍ برد
ناى سفید، درخشان ٍ بسیار بزرگ بَد، بزرگتر از آن ناى . نشست ٍ بٌ ناى خیرى شد

 .نعهَل کٌ يرشب در زنین نی بینیو

 «.نادر نن فرزند ناى بَد»: شًاب

 !جدی؟ -

 .يهٌ نیگن شیطان اٍن رٍ بیهار کردى. آرى؛ انا یک رٍز نریضی گرفت ٍ نرد -
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 :چًرى اش غهگین بَد

 .از اٍن رٍز بٌ بعد نَر ناى کو شد -

 :افرا برای دلداری دادن بٌ اٍ گفت

نن چی بگو کٌ حتی یک بار يو پدر ٍ نادرم رٍ . باز تَ ينَز یک پدر نًربَن داری -
 .ندیدم؟ نن از يهَن اٍل یتیو بَدم

 .این خیلی بدى -

حس خاصی نسبت بٌ این قضیٌ ندارم؛ سختٌ برای چیزی کٌ يیچ ٍقت ! نهی دٍنو -
يهیشٌ با خَدم فکر . یک جَرایی بٌ این قضیٌ عادت کردم. نداشتی ناراحت باشی

 نی کنو پدر ٍ نادرم چٌ کسایی بَدن؟ چٌ شکلی بَدن؟ چی کارى بَدن؟

ٌ ٍجَد آند؛ ير کدانشان در گذشتٌ غرق شدى بَدند سر . سکَتی طَالنی نیان آن دٍ ب
 :انجام افرا سکَت را شکست ٍ گفت

 .راییکا، از اٍن برام بگَ -

ٌ ای کٌ از نرگ نانانش دارى ٍ ذات  - ٌ دلیل کین خب، اٍن فرزند الیکا ٍ شیطانٌ ٍ ب
 .قدرت طلبش، نی خَاد ير يفت آسهَن رٍ برای خَدش کنٌ

 .خدا آسهَن يفتو رٍ قفل کردى، کسی نهی تَنٌ اٍن جا برى. نهی تَنٌ -

برای باز کردنش فقط کافیٌ نهاد ير پنج آسهَن، از آسهَن دٍم تا شیشو رٍ داشتٌ  -
 .باشٌ تا بتَنٌ اٍن رٍ باز کنٌ

 یعنی چی؟ -
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ٌ ی قصر ٍ باالی برجی  - ير آسهَن نهادی برای خَدش دارى کٌ تَی بلندترین نقط
نهاد آسهَن دٍم ابرى، آسهَن سَم یخٌ، آسهَن چًارم ستارى ست ٍ . نگًداری نیشٌ

ٌ دست بیارى . آسهَن پنجو رزى ٍ آسهَن شیشو الهاس آبی فقط کافیٌ این پنج نهاد رٍ ب
 .ٍ تَی ظرف بریزى ٍ ٍرد نخصَصش رٍ بخَنٌ ٍ آسهَن يفتو رٍ باز کنٌ

ٌ يا حهلٌ کنٌ -  .ٍ بعد يو بٌ الً

 !دقیقا -

 االن سرلک چندى؟ -

ٌ طَر نگٌ؟.  سالگان45 ٍ 2سرلک  -  چ

 .ظًرى، نايار نخَردیو -

 :سپس خندید ٍ گفت

ٌ ی رٍز يای سال این جا شبٌ؟ نهی شٌ کٌ -  !يه

 .اٍن دٍ رٍز رٍ فقط جشن نی گیریو. دٍ رٍز بٌ ندت سٌ سرلک صبحٌ -

 :سپس بلند شد ٍ گفت

 .بیا بریو یٌ چیزی بخَریو. يست (رستَران)این اطراف یک خَرستان -

 :افرا بلند شد

 .بریو -

ٌ يا سفید بَدند ٍ سنگ فرش کف خیابان . ير دٍ از رٍدخانٌ دٍر ٍ ٍارد ديکدى شدند خان
جلَی در ير خانٌ تعداد زیادی گل کاشتٌ شدى بَد ٍ نردم در حال رفت ٍآند . طالیی بَد

 .بَدند
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ٌ ی بزرگی رفت ٍ در آن را باز کرد افرا نگايی بٌ داخل انداخت؛ يهٌ . شًاب سهت خان
 .دیَار يا سفید، نیز يا نشکی ٍ البتٌ لَستر يا طالیی بَدند. چیز سفید ٍ نشکی بَد

 .شًاب ٍ افرا رٍی یک نیز دٍ نفرى نشستند ٍ پیشخدنت بٌ سرعت سر نیزشان آند

 چٌ غذایی انتخاب نی کنید؟. خَش اٍندید« ناى ٍ ستارى»بٌ خَرستان  -

 «.نن نزیرا نی خَرم»: افرا

 «.برای نن يو تابٌ بیارید»: شًاب

 .پیشخدنت سفارش يا را نَشت ٍ رفت

 «غذايای آسهَن نا رٍ از کجا نی شناختی؟»: شًاب

 .این غذا فقط برای سرزنین ستارى يا نیست، برای سرزنین نا يو يست -

 .اٍى، فرانَش کردى بَدم -

ٌ قدر طَل نی کشٌ تا غذا رٍ بیارن؟ -  چ

 .زیاد نهیشٌ -

 :سپس پرسید

 راستی تَ چنگ بلدی؟ -

 .آرى -

ٌ ی کالس نَسیقی يو زیاد  شًاب کٌ نی دانست افرا دختر جرٍتهندی نیست ٍ يزین
ٌ دار کند ٍ اٍ را از خَد برنجاند،  است ٍ يهچنین نهی خَاست احساسات اٍ را جریح

 :پرسید
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ٌ جَری؟ -  چ

 .شاید عجیب باشٌ؛ ٍلی از ٍقتی کٌ یادنٌ، یٌ چنگ تَ اتاقو داشتو ٍ بلد بَدم بزنو -

 .این از چنگ، اٍن از جادٍی سبز ٍ گل ٍ جیغ زدن ياش! عجیبٌ -

ٌ شَن عجیبن -  نیستو؟. اصال فکر کنو خَدم يو عجیب باشو. يه

طبق رسَم تا پایان غذا حرفی رد . شًاب خندید ٍ پیشخدنت يو با غذا سراغشان آند
ٌ ی غذا يا را حساب کند. ٍ بدل نشد . شًاب غذایش را زٍدتر تهام کرد ٍ رفت تا يزین

 .ٍقتی برگشت، افرا غذایش را تهام کردى ٍ بلند شدى بَد

 «.بیا پیادى بریو قصر»: شًاب

ير دٍ، شرٍع بٌ قدم زدن در خیابان يا ٍ . افرا ديانش را پاک کرد ٍ سرش را تکان داد
ٌ يای ديکدى کردند افرا عاشق جنب ٍ جَش ٍ صهیهیتی بَد کٌ در ديکدى ٍجَد . کَچ

دست فرٍشان ٍ نغازى داران فریاد نی زدند ٍ تبلیغ جنس يای . داشت ٍ از آن لذت نی برد
 .خَد را نی کردند

 :زنی فریاد زد

 ...گردنبند يای اعال دارم، گردنبند يای خَشگل -

 :نردی دیگر يهزنان داد زد

 ...آتیش زدم بٌ نالو، این -

چند زن با . کَدکان با یکدیگر بازی نی کردند ٍ سر بٌ سر یکدیگر نی گذاشتند
ٌ يایشان نشستٌ بَدند ٍ با یکدیگر سخن  پیراين يای سنتی ٍ زیبا جلَی در خان

 .نی گفتند
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شًاب بٌ نغازى ی گردنبندفرٍشی نگايی انداخت ٍ با کشیدن بازٍی افرا اٍ را ٍارد نغازى 
 .کرد

 «چی کار نی کنی؟»: افرا

نی خَام برات یٌ سَغاتی بخرم کٌ يرٍقت برگشتی سرزنین خَدت، بٌ یاد این جا  -
 .باشی

 .ٍ سپس یک گردنبند با الهاس دایرى شکل سبز تیرى ٍ زنجیر نقرى ای انتخاب کرد

ٌ طَرى؟ -  چ

 :افرا با قدردانی گفت

 .انا ٍاقعًا نیازی بٌ این کار يا نیست! خیلی قشنگٌ؛ دستت درد نکنٌ -

 .شًاب بٌ افرا نزدیک شد ٍ گردنبند را برایش بست

 .بذار یٌ یادگاری از نن برای خَدت داشتٌ باشی -

 :خانو فرٍشندى کٌ تپل ٍ سبزى بَد ٍ چشهان درشتی داشت، گفت

 (.ٍاحد پَل در آسهان چًارم)نیشٌ يفتاد نیرا -

ٌ ی بسیار کَچکی درآٍرد ٍ بٌ زن داد  :ٍقتی ير دٍ خارج شدند، افرا گفت. شًاب کیس

 !دستت درد نکنٌ، خیلی خَشگلٌ -

 :ٍ نگايی بٌ اطرافش انداخت

 .نردم بٌ نن یٌ جَری نگاى نی کنن؛ فکر کنو بٌ خاطر این نانتَ ٍ شلَارى -

ٌ ی يهیشگی خَد را بر تن داشت  .شًاب لباس يایش را عَض کردى بَد ٍ جان
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 .االن نیریو قصر لباس يات رٍ عَض نی کنی. نشکلی نیست -

افرا رٍی گردنبند دستی کشید ٍ . ٍ با این حرف راى سنگفرش شدى را در پیش گرفت
برج يای بلند ٍ بخش اصلی قصر کٌ نیان . لبخند زد ٍ سپس بٌ دنبال شًاب بٌ راى افتاد

آن چًار برج قرار گرفتٌ بَد ٍ در آسهان قد علو کردى بَد، بٌ راحتی از دٍر دیدى نی شد ٍ 
ٌ ٍجَد آٍردى بَد شًاب ٍ افرا از درٍازى يای بزرگ نقرى ای . ننظرى ی بسیار زیبایی را ب

آينین کٌ يهیشٌ باز بَدند، گذشتٌ ٍ ٍارد قصر شدند؛ طبقات را طی کردند ٍ در 
افرا در را باز . رايرٍيای طَالنی پیش رفتند ٍ سرانجام شًاب جلَی در اتاق افرا ایستاد

 .کرد؛ يهٌ چیز صَرتی بَد

 چرا يهٌ چیز این اتاق صَرتیٌ؟ نگٌ نباید ندل کًکشان ٍ این جَر چیزيا داشتٌ باشٌ؟ -

ٌ ی جلسات بین پنج آسهَن  - ٌ ی اتاق يانَن با يو فرق دارى؛ چَن يه طراحی يه
چند تا برای سرزنین یخبندان، چند . این جا برگزار نیشٌ، اتاق يای نختلفی درست کردیو

ٌ ی آسهَن يا  .تا برای سرزنین گل يا ٍ بقی

باز يو دستت درد نکنٌ، يو برای گردنبند ٍ يو برای گردشی کٌ بردیو؛ خیلی ! آيان -
 .خَش گذشت

سپس در کهد . شًاب در جَابش لبخند زد ٍ افرا يو بٌ داخل اتاق برگشت ٍ در را بست
را باز کرد ٍ پیراين لیهَیی رنگی برداشت ٍ پَشید کٌ دٍر کهرش نَاری سفید رنگ ٍ 

. شالش را درآٍرد ٍ رٍی تخت دراز کشید. پشت آن یک پاپیَن بزرگ سفید داشت
تصهیو . با خَدش آرزٍ کرد کٌ  ای کاش االن چنگی داشت تا بنَازد. خستٌ شدى بَد

گرفت کهی بخَابد؛ برای يهین پتَ را رٍی خَدش کشید ٍ چشهانش را بست؛ انا 
چرا بدخَاب شدى بَد؟ . غلتی زد ٍ پتَ را رٍی سرش کشید. خَاب بٌ چشهانش نهی آند

 :افرا از زیر پتَ بیرٍن آند ٍ گفت. در اتاق بٌ صدا درآند
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 بلٌ؟ -

 :صدای نازک دختری بٌ گَش رسید

 .ننو، نانیا -

ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت؛ نانیا دیگر کٌ بَد؟ ناگًان اٍ را بٌ یاد آٍرد پرنسس . افرا لحظ
 .سرزنین یخبندان، يهان دختر زیبا

 .افرا بٌ سرعت از تخت پایین پرید ٍ لباس يا ٍ نَيایش را جلَی آینٌ نرتب کرد

 .بفرنایید تَ -

نانیا . از افرا خیلی زیباتر نی بَد؛ انا قدش کهی کَتاى تر بَد. در باز ٍ نانیا داخل شد
 :لبخند زد

 .سالم -

ٌ ٍجَد آند. افرا نیز لبخند زد ٍ پاسخش را داد يیچ کدام . سکَت خانَشی نیان آن دٍ ب
 نهی دانستند چٌ بگَیند؟

 :سرانجام نانیا ديان باز کرد ٍ گفت

 .شنیدى م کٌ تَی سرزنین گل يا زندگی نی کنی -

 :افرا لبخند کهرنگی زد

 !آرى -

 اٍن جا برف يو نیاد؟ -

 .نٌ -
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 !بلٌ، خیر، بلٌ! ٍ با خَد فکر کرد کٌ چٌ جَاب يایی نسخرى ای بٌ اٍ نی ديد

 :نانیا

 .پس بیا بریو پشت قصر -

 نگٌ اٍن جا برف اٍندى؟ -

 .نٌ؛ ٍلی نن کٌ نی تَنو درست کنو -

ٌ يا پایین نی آند سرانجام ير دٍ بٌ . افرا شالش را بٌ سر کرد ٍ نانیا را دنبال کرد کٌ از پل
ٌ ی بزرگی در پشت قصر رسیدند  .ننطق

 :نانیا

 حاضری؟ -

نانیا انگشت اشارى اش را . افرا سرش را تکان داد؛ برای انجام این کار اشتیاق داشت
تکان داد کٌ باعخ شد ابريای نرم ٍ سفید باالی سرشان شکل بگیرد ٍ شرٍع بٌ بارش 

ٌ يای برف آرام آرام پایین نی آند ٍ رٍی . زنین یخ بست ٍ يَا کهی سرد شد. کند دان
 .زنین ٍ سر ٍ صَرت افرا ٍ نانیا نی نشست

 «!خیلی قشنگٌ»: افرا

نانیا کٌ از جلد شايزادى ای خَد در آندى بَد، . ٍ با این حرف رٍی یخ يا پرید ٍ ُسر خَرد
 .نیز خندید ٍ نَيای زیبا، براق ٍ بلندش را بافت ٍ رٍی یخ يا رفت

ٌ ای حَاسش پرت شد ٍ نحکو زنین خَرد نانیا ديانش را باز کرد ٍ خندید کٌ . افرا لحظ
ٌ ی برفی کٌ افرا بٌ سهتش پرت کرد، آن را بست  .با گلَل
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نانیا با جادٍ گَلٌ برف بزرگی بٌ اندازى ی یک تَپ ٍالیبال درست کرد ٍ آن را رٍی افرا 
ٌ ای برف . افرا برف يا را کنار زد؛ سردش شدى بَد؛ انا ايهیتی نهی داد. پرت کرد تک

برداشت ٍ آن را در دستانش گرداند ٍ حسابی سفت کرد ٍ بعد با تهام قدرت آن را بٌ 
 .پای چپ نانیا زد کٌ باعخ شد نانیا يو بیفتد

 :يهان نَقع صدایی جَ نیان آن دٍ را بٌ يو زد

 نا يو نی تَانیو با شها بازی کنیو؟ -

نگاى افرا ٍ نانیا رٍی یک دختر ٍ یک پسر چرخید کٌ کنار يو ایستادى بَدند؛ آن دٍ 
 .آتَسا ٍ آبتین، شايزادگان سرزنین گل يا بَدند

نانیا ٍ افرا با رضایت سر تکان دادند، آتَسا ٍ آبتین نیز ٍارد بازی شدند ٍ افرا ٍ نانیا 
ٌ يای برفی بٌ یکدیگر کردند نانیا ٍ افرا در یک . يو برخاستند ٍ شرٍع بٌ پرتاب گلَل

آسهان از . گرٍى ٍ آتَسا ٍ آبتین، دٍقلَيای يفدى سالٌ در نقابلشان ایستادى بَدند
 .خندى يای آنان پر شدى بَد

ٌ ی برفی از طرف افرا بٌ پیشانی آتَسا خَرد آتَسا رٍسری اش را کٌ عقب رفتٌ . یک گلَل
ٌ ای برف بٌ سهت نانیا نشانٌ گرفت سرانجام ٍقتی يهٌ بٌ غیر از . بَد، جلَ کشید ٍ تک

نانیا، از شدت سرنا بٌ خَد لرزیدند ٍ دست يای بی حس شدى شان را جلَی ديانشان 
 .گرفتند تا بخار آن، بٌ دستشان گرنا ببخشد، بازی نتَقف شد

ٌ دلیل شايزادى ی سرزنین یخبندان بَدن، سرنا را حس نهی کرد، لب بٌ  نانیا کٌ ب
اعتراض گشَد؛ انا بقیٌ دست از بازی برداشتٌ بَدند ٍ بٌ داخل قصر برنی گشتند تا خَد 

 .نانیا نیز بٌ تبعیت از جهع ٍارد قصر شد. را گرم کنند

ٌ قدر سردى! ٍای خدایا»: افرا  «!چ
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 .آتَسا ٍ آبتین با تعجب بٌ اٍ نگاى نی کردند

 :افرا

 چی شدى؟ چرا این جَری نگاى نی کنید؟ -

 «.بسی طنز سخن نی گَیید»: آتَسا

 .ٍ يو زنان با آبتین خندیدند

 «کجاش طنزى آخٌ؟»: افرا

 «.آرى، تازى زبَن نا راحت تر يو يست»: نانیا

 «.سخنان شها کهی بی ادبانٌ است؛ این گَنٌ سخن گفتن صحیح نیست»: آبتین

 .افرا ٍ نانیا کٌ کهی بٌ آنًا برخَردى بَد، چیزی نگفتند

ٌ  کٌ سبیل يای نارنجی ٍ پرپشتی داشت، سراسیهٌ بٌ طرف آن يا آند  .یکی از خدن

 .ٍقتشٌ کٌ شها يو برید. لشکِر پنج آسهَن آنادى ست -

ٌ گَیی اٍ خَششان نیاندى بَد، کهی اخو کردند  .آتَسا ٍ آبتین کٌ زیاد از عانیان

ٌ طَر تَنستید این قدر زٍد لشکر يا رٍ جهع کنید؟ اصال : افرا با تعجب ٍ ناباٍری گفت چ
ٌ جَری نی خَاید اٍن يهٌ پری رٍ تَی آسهَن ششو ننتقل کنید؟  چ

سربازان از قبل آرایش کانل . نا ناى ياست کٌ برای چنین جنگی آنادى نی شَیو»: آبتین
 «.پیدا کردى اند ٍ حال تنًا باید پشت درٍازى يای آسهان ششو ظاير شَند

 «اصال ٍاسٌ چی داریو نیریو آسهَن شیشو؟»: افرا
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فرانَش کردى ای؟ برای نابَد کردن راییکا بٌ ٍجَد اشکان نیاز داشتیو کٌ حال اٍ را از  -
ٌ يای راییکا را نابَد نی کنند ٍ اشکان يو . آن گَی خارج کردى ایو سربازان نا ٍيشیت

 .راییکا را

 .فکر نی کردم نن باید راییکا رٍ شکست بدم -

 «.این حرف يا رٍ ٍلش کنید؛ االن يهٌ انتقال نیشن ٍ نا نی نَنیو»: نانیا

در خارج از قصر، لشکر . ير چًارتایشان شرٍع بٌ دٍیدن کردند ٍ از قصر خارج شدند
بزرگی از سربازان پنج آسهان ٍ يهچنین شايزادگان ٍ پادشايان ٍ فرنانديان تشکیل 

 .آن يا نیز بٌ جهعیت پیَستند. شدى بَد

 :نردی داد زد

 .يهٌ دست يای يو دیگٌ رٍ بگیرید -

افرا دست نانیا ٍ آتَسا را کٌ در کنار اٍ ایستادى بَدند، گرفت کٌ ناگًان چشهش بٌ 
ٌ ای نٌ چندان دٍر بٌ اٍ نگاى نی کرد آن چشهان قًَى ای چٌ ! آى. شًاب خَرد کٌ در فاصل

يهیشٌ برق خاصی در آن يا ٍجَد داشت کٌ باعخ نی شد . چیزيا داشتند ٍ نهی گفتند
ٌ ی چشو يایش حرکت نهی کردند؛ . افرا نتَاند نگايش را از چشهان شًاب بگیرد حدق

. حالش دگرگَن شدى بَد! گَیا با طنابی نانرئی ٍ نحکو بٌ چشهان اٍ بستٌ شدى باشند
 این دیگر چٌ حسی بَد؟ چرا ناگًان این گَنٌ شدى بَد؟ بٌ راستی چٌ شدى بَد؟

فریاد يهان نرد نانند شهشیری، طناب نیان نگاى شان را پارى کرد ٍ باعخ شد دیگر بٌ 
 .افرا بٌ جلَ خیرى شد، نفس کشیدن يو برایش نشکل شدى بَد. یکدیگر نگاى نکنند

رد را زنزنٌ کرد ٍ ناگًان يهٌ طالیی ٍ ناپدید ٍ در نکانی قرنز ٍ تًی  ٍِ نرد زیر لب 
یکی از فرنانديان آسهان سَم کٌ چًرى ی نصههی داشت، نفس عهیقی . ظاير شدند
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ٌ رٍیشان نانند  کشید ٍ طبق برنانٌ، قدنی بٌ جلَ برداشت کٌ باعخ شد ننظرى ی رٍب
 .دریایی خرٍشان بلرزد ٍ فرناندى از آن رد شَد

 !درٍازى دیَاری نانرئی بَد

 «.راییکا بٌ زٍدی نیاد. درٍازى يا بازى»: فرناندى فریاد زد

ندتی طَالنی گذشت؛ انا يیچ . سپس دٍبارى از درٍازى عبَر کرد ٍ نزد بقیٌ برگشت
ٌ بَد ٍ يهٌ . اتفاقی نیفتاد ٍ خبری از راییکا ٍ سربازانش نشد يهٌ جا در سکَت فرٍ رفت

اشکان با چًرى ای نصهو ٍ جدی جلَی يهٌ ایستادى بَد ٍ با غرٍر . ننتظر ایستادى بَدند
سکَت جای خَد را بٌ زنزنٌ ٍ . نحل یک سنگ بی حرکت بٌ جلَ خیرى شدى بَد

 .يهٌ بٌ آرانی با یکدیگر سخن نی گفتند. پچ پچ يای نیان سربازان داد

 «.نا پیغام جنگ را برای اٍ ارسال کردى ایو! بسیار عجیب است»: پادشاى برنا

 «است؟چٌ اتفاقی افتادى ! آری»: پادشاى رشادت

چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ چرا کسی نهی آند؟ چرا جنگ شرٍع . يهٌ بٌ نَعی گیج شدى بَدند
 نهی شد؟ راییکا کجا بَد؟ آن جا چٌ خبر بَد؟

نگرانی در چًرى ی پریشانش نَج نی زد، ندام . ناگًان نردی کنار اشکان ظاير شد
بٌ . لب يایش را نی گزید ٍ با چشهانی سرشار از اضطراب ندام اطرافش را نگاى نی کرد

طَر کانل ابًت خَد را در آن لباس سلطنتی از دست دادى بَد ٍ حالتی رقت انگیز بٌ خَد 
 :شتابان بٌ سهت آتَر ٍ دیگر شايان رفت ٍ با ترس گفت. گرفتٌ بَد

 .بٌ نا حقٌ زدن، نا شکست خَردیو... عالیجناب... عـ -

 «ننظَرت چیٌ؟»: آتَر

 !راییکا اٍن يا رٍ دزدیدى! نهاد يا -
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ٌ ی شیش آسهَن رٍ؟»: آتَر با تعجب گفت  «يه

ٌ يا رٍ نی گیرى ٍ قدرتهند نیشٌ! بلٌ... بـ -  .اٍن قدرت الً

افرا بٌ خَد لرزید؛ ينَز . فریادش آسهان را پر کردى بَد ٍ عدى زیادی آن را شنیدى بَدند
 .باٍرش نهی شد کٌ آن يا بازندى ی جنگی شدى بَدند کٌ يیچ گاى آغاز نشدى بَد

ٌ ی ينرنندانٌ ٍ زشتی بٌ  ٌ گر بٌ آن يا نارٍ زدى بَد ٍ بٌ راستی چٌ حیل راییکا، آن زن حیل
 .کار بردى بَد

 «.اٍن، خیلی ٍقتٌ کٌ درٍازى ی بین آسهَن شیشو ٍ پنجو رٍ باز کردى»: افرا

ٌ ياش رٍ ٍارد سرزنین گل يا کرد تا نا دست بٌ ! آرى»: نانیا بعد يو چند تا از ٍيشیت
 «.دانن پیش گَیی بشیو ٍ دنبال گَی بریو

 .ٍ درگیر تعلیو سرباز يا ٍ کاريای جنگ بشیو ٍ حَاسهَن بٌ کل پرت شٌ -

اٍن نَقع بَد کٌ »: شًاب کٌ بٌ آن دٍ نزدیک شدى بَد ٍ حرف يایشان را نی شنید، گفت
 «.چند نفر رٍ بٌ سرزنین يای دیگٌ فرستاد تا یَاشکی نهاد يا رٍ بدزدن

 «.یعنی نا تهَم این ندت سِرکار بَدیو»: افرا با ناراحتی گفت

! یٌ چیزيایی رٍ حس نی کنو»: بانَ پارنیس کٌ کنار فرزندش ایستادى بَد، گفت
 «.باید برگردیو! یٌ پیش گَیی دیگٌ! پیش گَیی

چند دقیقٌ بیشتر طَل نکشید تا يهٌ بٌ خَدشان آندند ٍ دست يای یکدیگر را گرفتٌ ٍ 
 .بٌ آسهان چًارم بازگشتند

ٌ يا ٍ ٍزیران بٌ يهراى افرا ٍ اشکان بٌ سرعت یک گرديهایی  شايان، شايزادگان، نلک
 .تشکیل دادند ٍ در اتاقی جهع شدى ٍ دٍر نیزی نشستند
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ٌ ی بزرگی آٍردند ٍ ير فرنانرٍا نشانی از سرزنینش را  خدنتکاران نانند سری قبل کاس
داخل آن ریخت؛ افرا از جایش بلند شد ٍ یک تار نَی فرخَردى از خَدش را داخل ظرف 
انداخت ٍ نحل سری گذشتٌ دٍبارى نَاد در يو پیچیدند ٍ غباريایی در باالی آن تشکیل 

گردباد پیچ ٍ . این بار غبار يا نشکی نبَدند، بلکٌ سرخ رنگ بَدند ٍ نی درخشیدند. شد
بعد نیز را طی کرد ٍ خَد را دٍر . تابی بٌ خَد داد ٍ دٍر افرا ٍ سپس اشکان چرخید

 .شًاب پیچاند

 «ننظَرش از این کار يا چیٌ؟»: افرا فکر کرد

ٌ يایی نشکی رٍی آن پدیدار شد  .گردباد سِر جای خَد ٍ بٌ باالی ظرف برگشت، سای

ٌ يا نَعی اشکال عجیب ٍ غریب را نشان نی دادند  .آن سای

 «این يا چیست اند؟»: شاى رشادت

 «.نن اٍن يا رٍ نی شناسو»: اشکان

 .يهٌ بٌ اٍ نگاى کردند. صدایش پر ابًت ٍ بو بَد

 «...حرٍف تهفیقی؛ اٍن يا نیگن نن، افرا، شًاب»: ادانٌ داد

 .اشکال ندام تغییر نی کردند

 .باید بٌ آسهَن ششو بریو ٍ راییکا رٍ شکست بدیو ٍ نهاد يا رٍ از بین ببریو -

ندت کَتايی . غباريا از بین رفتند ٍ نَاد داخل ظرف در یکدیگر فرٍ رفتٌ ٍ ناپدید شدند
 :سکَت نیان آن يا برقرار شد کٌ سرانجام با فریاد رشادت از بین رفت

ٌ ی نا در خطر است! باید يفت آسهان را نجات ديید! زٍد باشید -  !جان يه
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افرا ٍ شًاب بٌ يهراى اشکان بٌ سرعت از جایشان بلند شدى ٍ بٌ یکدیگر نزدیک شدند؛ 
افرا دست شًاب را گرفت ٍ شًاب دست اشکان را ٍ سپس ٍرد را زنزنٌ کرد ٍ ناپدید 

 .شدند

*** 

راییکا رٍی یک صندلی شايانٌ نشستٌ بَد، اطرافش خالی ٍ جلَیش یک نیز کَچک 
ٌ ی بزرگی را در خَد جای دادى بَد؛ نادى ای در کاسٌ قرار داشت کٌ  قرار داشت کٌ کاس

راییکا ناخن . نخلَطی از رنگ يای نختلف بَد ٍ نَر طالیی رنگی بٌ شدت از آن نی تابید
صدای جیغی شنیدى شد ٍ در . بٌ ديان گرفتٌ بَد ٍ با خشو بٌ کاسٌ نگاى نی کرد

ٌ ای نٌ چندان دٍر از اٍ سٌ نفر ظاير شدند راییکا از جایش بلند شد ٍ با چشهانی . فاصل
. کٌ آتشی نانرئی از آن خارج نی شد ٍ دل ير کسی را نی سَزاند، بٌ آن يا نزدیک شد

شًاب ٍ . آن سٌ نفر، بعد از شناسایی نَقعیت ٍ دیدن راییکا، حالت تدافعی گرفتند
ٌ بَدند ٍ افرا يو چًرى ی خشنی بٌ خَد  اشکان با خشو ٍ انزجار بٌ اٍ چشو دٍخت

ٌ بَد  .گرفت

 «!افرا، شًاب ٍ اشکان! چی نی بینو! بٌ بٌ»: راییکا پَزخندی زد ٍ گفت

 .خندى ای سر داد

 فکر کردید نی تَنید نن رٍ شکست بدید؟ آرى؟ -

: بٌ افرا نزدیک شد ٍ با تهسخر ٍ لحنی کٌ دلسَزی درٍغینی در آن نَج نی زد، گفت
ترسیدی؟ چشو يات يهٌ چی رٍ لَ نیدن، الزم نیست این ! جَجٌ کَچَلَ! آخی»

ٌ ی نضحک رٍ بٌ خَدت بگیری  «.قیاف

از اٍ کاريای ٍحشتناک زیادی سر زدى بَد کٌ فقط شنیدن آن يا . افرا از اٍ نی ترسید
راییکا انگشتان کشیدى اش را رٍی صَرت افرا کشید ٍ . کافی بَد تا تن يرکسی را بلرزاند
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ٌ اش را گرفت ٍ باال آٍرد کٌ باعخ شد دستان شًاب در يو نشت ٍ فکش از شدت  چان
ٌ نبَد،  خشو قفل شَد؛ نی خَاست بٌ سهت راییکا یَرش ببرد؛ انا حرکتی از اٍ ساخت

 .نهی تَانست خَد را تکان ديد

 :راییکا صَرتش را بٌ افرا نزدیک کرد

 تٌ اٍن چشو يا چی نی بینو؟ -

 :ٍ سپس با تهسخر اضافٌ کرد

 عشق؟ تَ عاشق شدی؟ -

ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت ٍ سَال راییکا را از خَد پرسید؛  عاشق شدى بَد؟ نگر آدم »افرا لحظ
 «نی تَاند عاشق شَد ٍ خَدش نفًهد؟

 .تن صدای راییکا آرام انا تًدیدآنیز شد

این طَر نیست؟ نن اٍن رٍ . تَ با خَدت جادٍی سبز داری. یٌ چیزيایی حس نی کنو -
 .بٌ خَبی حس نی کنو

 .نیشخند زد کٌ باعخ شد تهانی دندان يای نرٍارید نانندش در نَر آن جا بدرخشند

 .این یٌ خبر فَق العادى ست -

راییکا دستش را دراز کرد ٍ بٌ . انا زبانش تکان نهی خَرد« چٌ؟»افرا نی خَاست بگَید 
ٌ ای پرت کرد ٍ بعد اٍل بٌ اشکان نگاى کرد  .شال افرا چنگ زد ٍ آن را گَش

ٌ ی آتش ٍ باد - ٌ ی احهق . دٍ تضاد کٌ تَ رٍ بٌ دنیا آٍردن! فرزند الً پس تَ يهَن بچ
 !خَاير ننی
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اشکان نهی تَانست تکان بخَرد؛ انا چشهان سیايش آن قدر کشندى ٍ ترسناک بَد کٌ 
 .برای یک صدم جانیٌ لرزی بٌ دل راییکا انداخت

ٌ ی اشکان گذاشت ٍ با جادٍ چشو اٍ را  راییکا بٌ اٍ نزدیک شد ٍ دستانش را رٍی شقیق
 .بست

 طَر نیست خالٌ؟این ! چی نی بینی؟ یٌ چهنزار سرسبز ٍ زیبا -

 .خالٌ را با نفرت بیان کرد ٍ فشار دستانش را افزایش داد

اٍن نَقع شیش سالت بَد؛ این طَر نیست خالٌ؟ یادت نهیاد ٍقتی برگشتی خَنٌ،  -
ٌ طَر بًت لبخند  نانان ٍ بابات رٍ دیدی کٌ دارن آرٍم آرٍم غیب نیشن؟ ندیدی چ

 نی زنن؟ یادت نیست خالٌ؟

قطرات عرق بٌ تدریج رٍی پیشانی اشکان ظاير نی شد ٍ از رٍی صَرتش نی غلتید ٍ بٌ 
 .آرانی رٍی زنین نی افتاد

شًاب در دل آرزٍ کرد کٌ  ای کاش جادٍ آن يا را در جایی غیر از قصر راییکا ظاير 
 .نی کرد

 .کو کو تِن صدای راییکا باال نی رفت

یادت نیست کٌ با گریٌ از کلبٌ بیرٍن اٍندی ٍ یًَ دیدی کٌ دارى از دست يات آتیش  -
ٌ قدر ترسیدی؟ یادت نیست جبرئیل پیشت اٍند ٍ تَ رٍ تَی گَی  ٍ باد نیاد؟ یادتٌ چ

 فرستاد؟

صدای بلند ٍ سرد اشکان در . ٍ با این حرف دستانش را از رٍی صَرت اشکان برداشت
 .چشهانش ينَز بستٌ بَد ٍ نحل یک رٍبات بی جان سخن نی گفت. سالن پیچید
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ٌ ای ٍجَد  - اٍن جا يهٌ چیز سیاى بَد؛ آسهَن ٍ زنینی نداشت، دشت ٍ رٍدخَن
ٌ ش تًی بَد. نداشت یٌ پسر شیش سالٌ بَدم کٌ تنًا تفریح ٍ سرگرنیش يهَن ! يه

ندت يا رٍ بٌ يهین شکل سپری کردم؛ نتَجٌ گذر زنان . بازی با باد ٍ آتیش بَد
اٍن قدر تهرین کردم کٌ يیچ چیزی نهی تَنست نن رٍ . نهی شدم، رٍز ٍ شبو یکی بَد

تا این کٌ یک رٍز يهٌ چیز بٌ آرٍنی سفید ٍ رنگی شد ٍ نن تَی یٌ اتاق . شکست بدى
 .ظاير شدم

 «!تا يهین جا کافیٌ»: راییکا

 در این اندیشٌ بَد کٌ چٌ اتفاقی افتادى است؟. چشهان نتعجب اشکان باز شد

راییکا بٌ افرا نزدیک شد ٍ رٍی نَيایش دست کشید ٍ سپس با یک حرکت تند تار 
بٌ اشکان نزدیک . نَیی از اٍ گرفت ٍ نحکو کشید کٌ باعخ شد افرا در دل آخی بگَید

 .ٍ سپس بٌ سهت کاسٌ رفت ٍ تار يا را در آن انداخت. شد ٍ تار نَیی نیز از اٍ کند

ٌ ی آتش ٍ باد ٍ تار نَی فرزند طبیعت -  .تار نَی فرزند الً

ٌ ای دچار تردید شد کٌ آیا درست شنیدى است؟ اٍ فرزند طبیعت بَد؟ شاید بٌ  افرا لحظ
يهین دلیل صدای جیغ گل يا را نی شنید؛ شاید بٌ يهین دلیل بَد کٌ حیَانات با اٍ 

 .صدای راییکا افکار اٍ را بريو زد. سخن نی گفتند؛ شاید جادٍی سبز يهان بَد

 !اٍن يا رٍ ببرید! نگًبان يا -

يهان لحظٌ چند عدد انسان سنگی ٍارد سالن شدند، ير سٌ نفرشان را گرفتٌ ٍ از دری 
پس از آن کٌ از آن جا بیرٍن آندند، زبان يایشان آزاد ٍ . در کنج اتاق خارج کردند

 .بدن يایشان قابل حرکت شدى بَد
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افرا گالیٌ ٍ شًاب تقال نی کرد ٍ اشکان با ابرٍانی در يو پیچیدى، بٌ دنبال راى چارى ای 
سربازان آن يا را در نکانی تاریک پرت کردند ٍ در را بستند ٍ سپس صدای . نی گشت

 .قدم يایشان شنیدى شد کٌ نشان نی داد از آن جا دٍر شدى اند

 «نا کجاییو؟»: شًاب

 «!نن يیچی نهی بینو»: افرا نالید

ٌ جا را  آتشی از دستان اشکان شعلٌ کشید ٍ بٌ يَا پرٍاز کرد ٍ درست نانند چراغی يه
 .رٍشن کرد ٍ يهان جا جابت ناند

ٌ بَدند افرا بٌ این فکر کرد کٌ نهکن است تا ابد . آن يا در اتاقی خالی ٍ سنگی نشست
با . يهان جا گرفتار شَند، آن قدر آن جا بهانند کٌ از شدت تشنگی ٍ گرسنگی از دنیا برٍند

این حال شاید شًاب ٍ اشکان خَش شانس تر نی بَدند ٍ راییکا بالیی سرشان 
 .نهی آٍرد؛ انا بٌ احتهال زیاد اٍ را نحل دختران دیگر آن قدر شکنجٌ نی داد تا بهیرد

. بٌ ير حال، راییکا آسهان يا را باز نی کرد ٍ چًار الًٌ را بٌ اسارت نی گرفت
قدرت يایشان را نی گرفت ٍ شکست ناپذیر نی شد، بٌ آسهان يای دیگر حهلٌ ٍ آن يا را 

اگر تهام نردم سرزنینش را نی کشت، چٌ؟ اگر سرزنین گل يا را بٌ آتش . غارت نی کرد
نی کشید، اگر سرزنین یخی را ذٍب نی کرد، اگر سرزنین ستارگان را نابَد نی کرد ٍ اگر 

سرزنین ابر يا را بخار نی کرد، چٌ؟ اگر تهانی دٍستان ٍ نزدیکانش را بٌ طرز ٍحشتناکی 
از بین نی برد، چٌ؟ اگر جًان را از آن خَد نی کرد، چٌ؟ افرا سرش رابٌ دیَار سرد ٍ 

در ذين خَد راییکایی را نی دید کٌ بٌ سرزنین . سنگی تکیٌ داد ٍ چشهانش را بست
نردم با ٍحشت . گل يا حهلٌ کردى، درختانی را نی دید کٌ آتش از آن يا زبانٌ نی کشید

بٌ این طرف ٍ آن طرف نی دٍیدند، عدى ای با لباس يای پارى کٌ غرق در خَن شدى بَد، 
رٍی زنین افتادى بَدند ٍ صدای خندى ی رعب انگیز راییکا ندام در نیان داد ٍ فریاد آنان 

جسد زنی کٌ بٌ پشت رٍی زنین افتادى بَد، در نظرش آشنا آند، بٌ سهتش . گو نی شد
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ٌ يای آن زن چاق را کٌ رٍسری اش باز شدى ٍ نَيای حنایی رنگش با آسهان  رفت ٍ شان
گلگَن تشابٌ زیادی پیدا کرد بَد را با زحهت برگرداند کٌ بٌ نحض دیدن صَرت غرق در 

دستانش را کٌ بر اجر برخَرد با زن . خَن آن زن، جیغی کشید ٍ چند قدم عقب رفت
خَنی شدى بَد، جلَی ديانش گرفت ٍ در حالی کٌ اشک يای گرنش را بر رٍی 

ٌ يایش احساس نی کرد، دٍبارى بٌ زن نزدیک شد اٍ گل بانَ، يهان زنی بَد کٌ در . گَن
دٍران کَدکی اش، يهچَن نادر نًربانی شب يا باالی سرش نی نشست ٍ الالیی 

نی خَاند؛ يهان کسی کٌ ٍقتی افرا خَاندن ٍ نَشتن را یاد گرفت، برایش کادٍ گرفت؛ 
ٌ ی خَد نی دانست، اگر چٌ ٍاقعًا این طَر  يهان کسی کٌ افرا تا چًارسالگی اٍ را خال

افرا احساس نی کرد دیگر تپش قلبش را احساس نهی کند، احساس نی کرد . نبَد
دستانش را دٍر گل بانَ حلقٌ کرد ٍ گریست ٍ سپس با تهام . نفسش دیگر باال نهی آید

 :ٍجَد فریاد زد

لعنت بٌ تَیی کٌ یٌ ذرى احساس تَی اٍن قلب سنگیت نداری، ! راییکا، لعنت بٌ تَ -
 ...لعنت بٌ تَیی کٌ بٌ يیچ کس جز خَدت رحو نهی کنی

 :سرش را در آغَش گل بانَ فرٍ کرد ٍ گریست؛ ٍلی يو چنان با خَد تکرار نی کرد

 .ازت نهی گذرم راییکا، زندى ت نهی ذارم -

*** 

 :شًاب

 .بیدار شَ! افرا، افرا -

بٌ شًاب کٌ با نگرانی . افرا تکانی خَرد ٍ چشو يایش را باز کرد؛ ينَز در زندان بَدند
ٌ يایی کٌ در خَاب دیدى بَد، خَدش . نگايش نی کرد، نگايی انداخت با یادآٍری صحن
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ٌ ی اشک يایش شرٍع بٌ جَشیدن کرد . را در آغَش گرفت ٍ چیزی نگذشت کٌ چشه
 :زانَانش را در شکهش جهع کرد ٍ سرش را رٍی آن يا گذاشت

ٌ چیز رٍ خراب کردم -  !نن يه

 :شًاب گفت

ٌ نَن نقصریو -  .خَدت رٍ ناراحت نکن، يه

ٌ يای افرا بٌ شدت تکان نی خَردند ٍ اشک يایش اٍل صَرت ٍ بعد پیراينش را  شان
سرش را . خیس نی کردند کٌ ناگًان دستی دٍرش حلقٌ شد ٍ در جای نرنی فرٍ رفت

ٌ رٍ شد، قلبش بٌ شدت نی تپید ٌ ای . باال آٍرد ٍ با چشهان قًَى ای شًاب رٍب لحظ
ٌ ی اشک يایش خشکید؛ انا يهین کٌ شًاب گفت  ، دٍبارى شرٍع بٌ «آرام باش»چشه

ٌ اش بند . سرش را رٍی سینٌ شًاب گذاشت ٍ چشهانش را بست. جَشیدن کرد گری
ٌ بَد این دیگر چٌ احساسی بَد؟ . آندى بَد ٍ آرانشی ٍصف ناپذیر ٍجَدش را فرا گرفت

 .احساسی کٌ تا بٌ حال تجربٌ نکردى بَد

با صدای پای یک سرباز سنگی از این حال ٍ يَا درآند ٍ از شًاب جدا شد کٌ ناگًان 
ٌ يا رفت ٍ دست سرباز را گرفت. چیزی بٌ ذينش رسید  .بٌ سرعت بٌ سهت نیل

 :سرباز بٌ سهتش چرخید ٍ خنحی، درست نحل یک رٍبات گفت

ٌ ای نهی رسی. التهاس نکن -  .نن یک سنگو، ندت ياست کٌ احساسی ندارم، بٌ نتیج

 تَ قبالً پری بَدی، درستٌ؟ -

 تَ از کجا نی دٍنی؟. آرى -

دٍست داری دٍبارى . راییکا پری يا رٍ بٌ سنگ تبدیل نی کرد. تَی کتاب يانَن خَندم -
 یٌ پری بااحساس بشی؟
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 .اٍن پری رٍ از بین نی برى. احساس خَب نیست. نٌ -

 .ٍ سپس تصهیو گرفت دٍبارى حرکت کند کٌ افرا اٍ را نحکو تر گرفت

 ...نًربَنی، نحبت، عشق! اٍن یٌ چیز خَبٌ! نهی برى! صبر کن، صبر کن -

ناخَدآگاى بٌ شًاب فکر کرد ٍ ضربان قلبش تندتر شد؛ این يهان احساسی بَد کٌ 
 !راییکا دربارى ی آن صحبت نی کرد، عشق

 :با لحن آرانش بخشی ادانٌ داد

ٌ ی این يا احساس شادی نی کنی - ٌ ی این يا احساس خَشبختی نی کنی، با يه  .با يه

 :سرباز يو چنان خنحی گفت

 .چٌ فایدى ای دارى؟ نن تا ابد سنگی نی نَنو -

 .نهی نَنی، نن تَ رٍ بٌ یک پری ٍاقعی تبدیل نی کنو -

ٌ ی نجات؟. نهی تَنی -  فکر کردی کی يستی؟ فرشت

ٍ بعد درست نحل یک رٍبات، برای نسخرى کردن افرا بٌ طرز عجیبی شرٍع بٌ خندیدن 
 :کرد

 ...يا ...يا ... يا -

 .شًاب ٍ اشکان بٌ یکدیگر نگاى کردند

 :افرا خَد را نباخت

نن فرزند طبیعتو، نن یک بار بٌ یک گل زندگی بخشیدم؛ پس اگٌ تَنستو اٍن رٍ بٌ  -
 .زندگی برگردٍندم، تَ رٍ يو نی تَنو
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 .نن باید برم -

 !خَايش نی کنو ٍایسا -

ٍ بعد دستش را رٍی قلب سرباز گذاشت ٍ چشهانش را بست؛ انیدٍار بَد بتَاند این 
 .کار را انجام ديد

 :زنزنٌ کرد

از تَی اٍن جلد نحکو ٍ بی احساس بیرٍن ! پری شَ، نًربَن شَ، ای سنگ، آب شَ -
 !بیا

 .انا يیچ اتفاقی نیفتاد

ٌ اش برداشت ٍ شرٍع بٌ حرکت کرد «بی نزى»سرباز  . ای گفت ٍ دست افرا را از رٍی سین
ٌ بَد، آن يا تا ابد آن جا گیر  افرا سرش را پایین انداخت؛ تنًا انیدشان يو از بین رفت

بٌ آرانی رٍی زنین نشست ٍ آيی کشید کٌ ناگًان نتَجٌ نَری سبز رنگ . افتادى بَدند
افرا ٍ . چشهان خاکستری ٍ بی رٍح سرباز، نی درخشید. شد کٌ از بیرٍِن سلَل نی آند

ٌ يا چسباندند تا سرباز را ببینند . شًاب ٍ حتی اشکان با تعجب خَد را بٌ نیل
ٌ يای سبز نَر بیرٍن نی آند کو کو . سنگ يایش ترک نی خَرد ٍ از نیان آن يا باریک

ٌ يا نجبَر شدند چشو يایشان را ببندند ٌ طَری کٌ بچ . تابش نَر بیشتر ٍ بیشتر شد ب
ٌ يا تقال کردند تا سرباز را ببینند، اٍ . نَر کهتر ٍ کهتر شد ٍ سرانجام از بین رفت بچ

 !دٍبارى یک پری شدى بَد

سرباز چند جانیٌ با بًت بٌ خَد نگاى کرد، تجزیٌ ٍ تحلیل اتفاقی کٌ افتادى بَد، برایش 
 .با تعجب برگشت ٍ بٌ آن يا خیرى شد. بسیار سخت بَد

 !تَ نن رٍ دٍبارى یک پری کردی -
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ٌ يا . ٍ سپس کلیدی از جیبش درآٍرد ٍ بٌ سرعت در سلَل را برای آن يا باز کرد بچ
يهٌ با تعجب . بیرٍن آندند کٌ ناگًان صدای فریاد ٍ بعد لرزش زنین شنیدى شد

ٌ يا بٌ . چرخیدند سربازان سنگی بٌ سهتشان يجَم آٍردى بَدند ٍ قبل از آن کٌ بچ
خَدشان بیایند، يیکل سنگین دى نفر بر تنشان سنگینی کرد؛ دست شًاب بٌ شدت درد 

افرا بٌ یکی از سرباز يا لگدی زد ٍ . نی کرد ٍ بینی اشکان يو با زنین اصابت کردى بَد
ٌ دلیل نشتی کٌ از یکی از آن يا خَردى بَد، صَرتش بٌ شدت . خَد را بیرٍن کشاند ب

تا بتَاند بٌ خَد بیاید، سرباز دیگری بٌ اٍ حهلٌ کرد کٌ ناگًان دستش . درد نی کرد
ٌ ی نجاتش خیرى شد؛ اٍ يهان سربازی بَد . کشیدى ٍ از آن جا دٍر شد با تعجب بٌ فرشت

ٌ  سرعت نی دٍید ٍ بٌ . کٌ بٌ تازگی بٌ یک فرشتٌ نبدل شدى بَد افرا در حالی کٌ ب
دنبالش کشیدى نی شد، رٍیش را برگرداند ٍ بٌ شًاب نگاى کرد کٌ در حال درگیری با 

سربازان راییکا بَد؛ دٍ نفر يو دنبالشان نی کردند، افرا ٍ سرباز بٌ سهت چپ پیچیدند ٍ 
بٌ سرعت نی دٍیدند ٍ از این رايرٍ بٌ آن رايرٍ . تصَیر شًاب در نظرش ناپدید شد

اکنَن در رايرٍیی قرنزرنگ . صدای فریاد نردان سنگِی دیگری نیز شنیدى شد. نی رفتند
. سرباز در یکی از اتاق يا را باز کرد ٍ ير دٍ بٌ داخل آن يجَم بردند. بٌ سر نی بردند

 .اتاق نسبتِا خالی بَد ٍ چیزی جز یک صندلی در آن قرار نداشت

 «.االن در اتاق يا رٍ باز نی کنن، باید قایو شیو»: سرباز

سریع . افرا با تعجب بٌ دست خَدش ٍ سرباز نگاى کرد کٌ در یکدیگر قفل شدى بَد
آن قدر دٍیدى بَدند کٌ دیگر نفسش ! دستش را بیرٍن کشید، بٌ نانحرم دست زدى بَد

ٌ اش گذاشت گلَیش خشک شدى بَد ٍ بٌ شدت . باال نهی آند؛ دستش را رٍی قفسٌ سین
 .بٌ آرانی بٌ دیَار تکیٌ زد کٌ از پشت زنین افتاد. نی سَخت

 .با صدای جیغ افرا، سرباز برگشت؛ انا افرا را ندید

 کجایی؟ -
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 «!این جا»: صدایی خفٌ شنیدى شد

 کجا؟ -

پشت این »: چیزی نگذشت کٌ افرا سرش را با تعجب از دیَار قرنز رنگ بیرٍن آٍرد
 «!بدٍ بیا تَ! دیَار، یک اتاقٌ

آن جا اتاقی قرنزرنگ کٌ فاقد يرگَنٌ در ٍ پنجرى ای بَد ٍ . سرباز دٍید ٍ از دیَار گذشت
صدای در اتاق آند کٌ بٌ شدت باز . تنًا یک گَی بزرگ ٍ عجیب ٍسط آن قرار داشت

سرباز ٍ افرا خَد را پشت گَی پنًان کردند ٍ با . شد ٍ نحکو بٌ دیَار برخَرد کرد
 .ٍحشت بٌ صدايایی کٌ از خارج از اتاق نی آند، گَش دادند

 :صدای رٍبات نانند نردی در اتاق پیچید

 .نلکٌ دٍست ندارن کسی ٍارد اتاقشَن بشٌ! فرناندى، زٍد بیاین بیرٍن -

 :شخص دیگری با صدای کلفتی پاسخش را داد

 .ينَز یادم نرفتٌ کٌ چٌ بالیی سر سعید آٍرد! آرى -

 .ٍ سپس صدای قدم يایش شنیدى شد ٍ بعد يو در اتاق کٌ نحکو بستٌ شد

 «!شانس آٍردیو»: زیر لب گفت. افرا نفس حبس شدى اش را بیرٍن داد

 :ٍ بٌ سرباز لبخند زد

 .نرسی کٌ نجاتو دادی -

بٌ يرحال شها يو نن رٍ یک پری کردید ٍ بٌ حالت اٍل برگردٍندید؛ باید تالفی  -
 .نی کردم

 .نگايش بٌ سهت گَی کشیدى شد، بسیار گرم بَد ٍ حرارت زیادی از آن بیرٍن نی آند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

140 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

 :سرباز با بًت گفت

 !این گَِی راییکاست! اٍى -

 گَی؟ -

نطهئنًا نیاد سراغش تا جای نن ٍ تَ . آرى، اٍن نی تَنٌ باياش خیلی چیزيا رٍ ببینٌ -
 .رٍ پیدا کنٌ؛ باید فرار کنیو

ٌ طَری فًهیدن تَ نا رٍ از زندان آزاد کردی؟ -  اٍن سرباز يا چ

تَ زندان نهیشٌ از جادٍ استفادى کرد ٍ شها این کار رٍ انجام دادید؛ ٍاسٌ يهین ! جادٍ -
 .بَِق اتاِق سرباز يا بٌ صدا در اٍند

چیزی نگذشت کٌ صدایش بٌ . ٍ بعد با احتیاط بٌ دیَار نزدیک شد ٍ از آن عبَر کرد
 «.بیاین بیرٍن، خبری نیست»: گَش رسید

. افرا شرٍع بٌ حرکت کرد کٌ ناگًان دستش بٌ چَبی خَرد کٌ کنار گَی قرار داشت
افرا آن را برداشت؛ دربارى . چَب رٍی زنین افتاد ٍ از یک سر آن نَر قرنزی بیرٍن آند

ٌ ب آن يا عالنتی نحل. چَب جادٍیی چیزيای زیادی خَاندى بَد قرار داشت  ψ رٍی يه
 .کٌ نشان جادٍ در آن سرزنین بَد

 «!بیاین دیگٌ»: سرباز

 .افرا چَب را در دستش چرخاند ٍ از دیَار عبَر کرد

 .نی تَنیو با چَب جادٍیی فرار کنیو -

 :سرباز با تعجب گفت

 اٍن رٍ از کجا پیدا کردی؟... تَ -
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 .تَی يهَن اتاق بَد -

 .این چَِب جادٍیی راییکاست؛ اٍن نی تَنٌ نا رٍ تَی سرزنین يای دیگٌ ظاير کنٌ -

اگٌ این جَریٌ پس چرا راییکا تا حاال تَی آسهَن شیشو نَندى ٍ سراغ سرزنین يای  -
 دیگٌ نرفتٌ؟

 .نهی تَنٌ بیاد! اٍن تَی آسهَن شیشو اسیر شدى -

 :سپس با عجلٌ گفت

 !جادٍ کن! زٍد باش دیگٌ -

 .نن کٌ بلد نیستو -

 .فقط چَب رٍ تَ يَا تکَن بدى ٍ يو زنان بًش دستَر يو بدى -

ٌ ی سرباز، چَب را در يَا تکان داد ٍ گفت  «...ای چَب جادٍیی، نن ٍ»: افرا طبق گفت

 «اسهت چیٌ؟»: از سرباز پرسید

 .بًرام -

ای چَب جادٍیی، نن ٍ بًرام رٍ بٌ آسهَن چًارم ببر ٍ درست جلَی شاى ! خیلی خب -
 .آتَر ظاير کن

 .از چَِب جادٍیی نَر بسیاری بیرٍن زد ٍ ناگًان يهٌ چیز قرنز شد

*** 

 افرا
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ٌ ی قصر بَدیو . در قصر ظاير شدیو؛ با تعجب اطرافو را از نظر گذراندم، نا در کتابخان
ٌ يای غَل نانند آنجا گرفتو کٌ ناگًان نتَجٌ شاى آتَر شدم  نگايو را از کتاب يا ٍ قفس

 .کٌ بٌ نا نگاى نی کرد

 «؟...پس شًاب»: شاى

 :لبانو را نکیدم ٍ بٌ آرانی گفتو

 .راییکا اٍن يا رٍ گرفت -

نگرانش بَدم؛ اگر راییکا بالیی سرش نی آٍرد چٌ کار نی کردم؟ بعد از این ندت ير چند 
 .کَتاى بٌ اٍ عادت کردى بَدم، اٍ بخشی از ٍجَدم شدى بَد

 .نگاى شاى رنگ غو گرفت

بًرام با لحنی کٌ سعی نی کرد، انیدٍار کنندى باشد، تالش در آن کرد کٌ نَر انید را در 
 :دلهان رٍشن کند

 .نن نطهئنو راییکا کاری با اٍن يا نهی کنٌ -

 «این کیٌ؟»: شاى بٌ نن گفت

 .نن اٍن رٍ پری کردم ٍ با يو فرار کردیو. اٍن یکی از سربازيای راییکاست؛ یعنی بَد -

 پس شًاب ٍ اشکان چی؟ -

 :بٌ کفش يایو نگاى کردم ٍ با ناراحتی گفتو

 .گیر افتادن -

 .در تهانی این سفر يا شًاب کنارم بَد ٍ حال جای خالی اٍ بٌ شدت احساس نی شد
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با ٍحشت اطرافو را نگاى کردم، خدا را . ٍ ناگًان نتَجٌ شدم کٌ ينَز شالی بٌ سر ندارم
 !خدایا خَدت ببخش! شکر کسی بٌ نن نگاى نهی کرد؛ بٌ غیر از بًرام

ٌ ام شد خو . نهی دانستو گیسَانو را با چٌ بپَشانو کٌ ناگًان نتَجٌ پیراين الیٌ الی
ٌ يای کلفتش را بٌ دست گرفتٌ ٍ نحکو پارى کردم ٍ دٍر سرم بستو  .شدم ٍ یکی از الی

 :نتَجٌ لبخند بًرام از این حرکتو شدم، با این حال ايهیتی ندادم ٍ از شاى پرسیدم

 حاال باید چی کار کنیو؟ -

ٌ يا رٍ از آسهَن يفتو نی دزدى ٍ قدرت ياشَن رٍ نی گیرى -  .اٍن الً

 «.ٍ بعد شکست ناپذیر نیشٌ»: بًرام

 «!انا شًاب چی؟»: با عجز گفتو

. خَدم يو از صدایو نتعجب شدم. شاى بٌ نن نگریست؛ لحنو سَز بسیاری داشت
 .سعی کردم شًاب را از ذينو پاک کنو ٍ رٍی بحخ نتهرکز شَم

ٌ جَری نجات بدیو؟»: صدایو را با خَنسردی آنیختو ٍ گفتو  «اٍن يا رٍ چ

ٍقتی راییکا رٍ شکست دادیو، اٍن ٍقتٌ کٌ نی تَنیو شًاب ٍ اشکان رٍ يو »: شاى آتَر
 «.نجات بدیو، البتٌ کار زیاد آسَنی نیست

سپس رٍ بٌ بًرام کرد ٍ از اٍ دربارى ی راییکا ٍ نیرٍی نظانی ٍ حکَنتش سَال کرد؛ نن 
راى . کٌ ٍجَد خَد را در آن جا بی فایدى نی دیدم، بٌ آرانی دٍر ٍ از کتابخانٌ خارج شدم

آى کشیدم ٍ بٌ . اتاقو را بلد نبَدم؛ این بار دیگر شًابی نبَد کٌ نرا بٌ آن جا راينهایی کند
فرش کًکشان نانند زیر پایو خیرى شدم؛ جای پا رٍی آن، برای ندت کَتايی طالیی 

 .نی شد
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ٌ ای بٌ جلَ پیش نی رفت؛ بازٍیش را گرفتو ٍ گفتو  :خدن

 ببخشید، نیشٌ اتاقو رٍ بًو نشَن بدید؟ -

ٌ ای با تعجب بٌ نن نگریست؛ انا  خدنتکار کٌ از حرکت ناگًانی نن شَکٌ شدى بَد، لحظ
 :بٌ خَد آند ٍ گفت

 کدٍم اتاق بانَ؟ -

راست نی گفت، کدام اتاق؟ جزئیات ٍ طراحی داخلی . بٌ این قضیٌ فکر نکردى بَدم! آى
 .آن را در ذينو نجسو کردم ٍ برایش شرح دادم

ٌ ای بٌ فکر فرٍ رفت ٍ سپس بٌ سهت اتاق قدم برداشت  .خدنتکار لحظ

اٍ را دنبال کردم، تهانی دیَار يا ٍ تصاٍیر رٍی آن يا یادگاری از شًاب بَدند ٍ یاد اٍ را 
در خاطرم زندى نی کردند؛ کالفٌ سرم را بٌ دٍ طرف تکان دادم کٌ نتَجٌ شدم خدنتکار 

ٌ رٍ شدم. جلَی اتاقی ایستادى است ٌ ی . در را باز کردم ٍ با اتاقی از شیشٌ رٍب يه
ٌ ای ٍ سفیدرنگ بَد  .ٍسایلش از شیشٌ بَد ٍ تنًا پتَ بَد کٌ پارچ

نن نهی دٍنو شها کدٍم رٍ نیگید؟ اگٌ نیشٌ . بانَ نا بیشتر از دى تا اتاق صَرتی داریو -
 .يهین جا استراحت کنید

ٌ طَر نی تَنو بخَابو؟ اگٌ نیشٌ یک اتاق سادى تر بًو بدین! انا این جا خیلی عجیبٌ -  .چ

 .چشو -

سپس بٌ سهت اتاق بعدی رفت ٍ در آن را باز کرد؛ دیَار يایش آبی رٍشن ٍ سقف ٍ 
 .کف زنین نیز نیلی بَدند

 .دستتَن درد نکنٌ، يهین خَبٌ -
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بدنو از ضرباتی کٌ سربازان سنگی بٌ آن ٍارد کردى بَدند، . ٍارد شدم ٍ در اتاق را بستو
آن را . بٌ چَب دستی نگاى کردم، ينَز در دستانو بَد. درد نی کرد ٍ بسیار خستٌ بَدم

از خَشحالی باال پریدم ٍ جیغ کشیدم؛ بٌ . فشردم کٌ ناگًان چیزی بٌ ذينو رسید
ٌ ی آن چَب، نی تَانستو اشکان ٍ شًاب را این جا ظاير کنو، از این بًتر نهی شد  .ٍسیل

 :با يیجان چَب را تکان دادم ٍ دستَر دادم

 !ای چَب جادٍیی، شًاب ٍ اشکان رٍ يهین جا ظاير کن -

 !االن دٍبارى شًاب را نی بینو، خدایا شکرت

لبو را بٌ دندان گرفتو ٍ . يیچ اتفاقی نیفتاد؛ حتی سر چَب يو نَرانی ٍ قرنز رنگ نشد
 .آى کشیدم

 «.شاید این جا کار نهی کنٌ»: با ناانیدی فکر کردم

ٍ کالفٌ پَفی کشیدم ٍ چَب را رٍی دراٍر سفید رنگ انداختو ٍ بعد از درآٍردن آن 
چرا این قدر . رٍسری عجیب ٍ غریب کٌ زادى ی ذين نسبتًا خاّلق نن بَد، زیر پتَ خزیدم

بٌ شًاب فکر نی کردم؟ عشق بَد؟ بٌ ذينو خطَر کرد کٌ شاید تهانی این احساساتو 
ٌ جا کنار نن بَد؛  نسبت بٌ اٍ بٌ این دلیل باشد کٌ بٌ اٍ ٍ حضَرش عادت کردى ام؛ اٍ يه

پس طبیعی ست کٌ حال جای خالی اٍ قلبو را بٌ درد آٍرد؛ انا راییکا چٌ نی گفت؟ در 
چشهانو عشق نی دید؟ شاید درٍغ گفتٌ باشد، بٌ ير حال اٍ فرزند شیطان است ٍ 

دٍبارى سرم را بٌ طرفین تکان دادم ٍ تهام . نی تَاند ير چیزی کٌ دلش بخَايد بگَید
پتَ را رٍی سرم کشیدم ٍ بعد از کلی . تالشو را کردم تا خَد را از این افکار ريایی بخشو

 .کلنجار رفتن بٌ خَاب عهیقی فرٍ رفتو

*** 
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خَاب دیدى بَدم کٌ راییکا شًاب را زندى زندى . تکانی خَردم ٍ چشهانو را باز کردم
ٌ يای داخل . سَزاندى است ٍ گَشت تن اٍ را بٌ خَرد نن نی ديد با یادآٍری صحن

دٍری از اٍ برایو غیرنهکن بَد؛ اگر راییکا شًاب . خَاب، چشهانو اشکی شد ٍ دلو گرفت
را نی کشت، چٌ خاکی بر سرم نی ریختو؟ چشهو بٌ گردنبندی خَرد کٌ شًاب برایو 

آن را اسیر نشتو کردم ٍ فشردم ٍ در دل از خدا خَايش کردم کٌ اٍ را سالو . خریدى بَد
بعد از ندت کَتايی عبادت، ينگانی کٌ دلو آرام گرفت، از تخت پایین آندم . بازگرداند

ٍ کهد لباس را باز کردم ٍ پیراينی طالیی بٌ يهراى یک شال سفید بیرٍن آٍردم ٍ بٌ تن 
ٌ ای . کردم ٌ ی يیچ کاری را نداشتو؛ تصهیو گرفتو سراغ شاى برٍم ٍ جَیای نقش حَصل

از اتاق خارج شدم، رايرٍ خالی . شَم کٌ برای نجات شًاب ٍ اشکان طراحی کردى بَدند
بَد؛ کهی اطراف را گشتو ٍ خانو نسن ٍ قدبلندی را یافتو ٍ از اٍ خَاستو کٌ نرا بٌ اتاق 

ٌ قدر سخت ٍ طاقت فرسا بَد. شاى ببرد . در این قصر، رفتن بٌ نکانی کٌ نی خَاستی، چ
 :خدنتکار جلَی دری ایستاد ٍ گفت

 .این جا اتاق شايٌ -

ٌ ای بٌ در . ٍ نحل این کٌ کار نًهی داشتٌ باشد، بٌ سرعت از آن جا دٍر شد با دستو، ضرب
 .نَاختو

 !داخل شَ -

ٌ بَد ٍ با قلو رٍی کاغذ چیزی نی نَشت  .در را باز کردم؛ شاى پشت نیز نشست

 ...برای نجات شًاب ٍ اشکان -

 .نگايش را از کاغذ گرفت ٍ بٌ نن چشو دٍخت

 :ادانٌ دادم
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 چی کار نی خَاین بکنین؟ -

ٌ ی راییکا بٌ آسهَن يفتو  - فعالً داریو نیرٍيانَن رٍ جهع آٍری نی کنیو تا از حهل
 .جلَگیری بشٌ

 پس شًاب ٍ اشکان چی نیشن؟ -

ٌ يا رٍ بگیرى، نی تَنٌ خیلی کاريا  - راییکا اگٌ بٌ آسهَن يفتو دسترسی پیدا کنٌ ٍ الً
ٌ يا برای اٍن بشٌ، نجات . انجام بدى ٍ نا نباید بذاریو اٍن کار رٍ بکنٌ اگٌ قدرت الً

 .شًاب ٍ اشکان يو غیرنهکن نیشٌ

 .سری تکان دادم ٍ از اتاق خارج شدم. پاسخ سَالو را گرفتٌ بَدم

ٌ بَد ٌ ام بٌ شدت تحلیل رفت اطرافو را نگاى کردم ٍ تصهیو گرفتو کٌ بٌ کتابخانٌ . حَصل
تشکری . از سربازی کٌ از کنارم رد نی شد، راى را پرسیدم ٍ اٍ نیز آن را نشانو داد. برٍم

کردم ٍ راى کتابخانٌ را در پیش گرفتو؛ آن جا آن قدر کتاب داشت کٌ نی تَانست نرا برای 
 .ندتی طَالنی سرگرم کند

. پیرنرد يهان جا نشستٌ بَد ٍ کتاب نی خَاند. در کتابخانٌ را باز کردم ٍ داخل شدم
 :سراغش رفتو ٍ گفتو

 .سالم آقا -

 :ادانٌ دادم. کتاب را رٍی نیز قرار داد ٍ بٌ نن نگریست

 .نن یک کتاب دربارى ی فرزند طبیعت ٍ جادٍی سبز نی خَام -

 . این جا بیا971کتاب شهارى ی  -
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آن را . کتابی پرٍازکنان بٌ سهتهان آند ٍ رٍی نیز نشست، کَچک ٍ کو برگ بَد
 .برداشتو، تشکر کردم ٍ سپس بٌ سهت نیزی بٌ راى افتادم ٍ رٍی آن نشستو

تصَیر جلد آن، درخت بزرگ ٍ زیبایی را نشان نی داد کٌ تهام برگ يایش بٌ رنگ قرنز 
فرزند »: در ذينو نام کتاب را تکرار کردم. بَد ٍ طراحی زیبا ٍ ننحصر بٌ فردی داشت

 «طبیعت

 :آن را ٍرق زدم ٍ شرٍع بٌ خَاندن کردم

سال يا پیش، حتی پیش از آن کٌ انسانی رٍی زنین نتَلد شَد ٍ زنانی کٌ در »
ٌ ای کاشت ٍ تصهیو گرفت آن  را  آسهان يا پری ای زندگی نهی کرد؛ خداٍند در زنین دان

ٌ عنَان اٍلین نَجَد زندى ی کل  يستی پرٍرش ديد  .ب

ٌ ای نحیف ٍ . دانٌ آرام آرام رشد کرد ٍ با گذشت زنان بزرگ ٍ بزرگ تر شد اٍایل ساق
برگ يایش رشد کردند ٍ ير  چٌ . جَان بَد؛ انا بعد يا درخت بزرگ ٍ تنَنندی ساخت

زنان نی گذشت، زیباتر ٍ زیباتر نی شدند؛ برگ يایش گلگَن ٍ حتی از ابریشو خالص نیز 
' افرا'خداٍند نام زیباترین ٍ اٍلین درخت جًان  يستی ٍ نخلَقش را . نرم تر بَدند

 «.گذاشت

با شَق ٍ اشتیاق بٌ يهراى استرسی کٌ در ! نام آن درخت افرا بَد! ديانو باز شد؛ افرا
 .ٍجَدم نفَذ نی کرد، داستان را ادانٌ دادم

افرا در زنین ٍ در جایی کٌ حال آن را نحلخ برنَدا نی نانند، زندگی نی کرد؛ اٍ بٌ »
نیلیَن يا سال گذشت، اٍ بٌ عنَان نادر تهام . يهراى زنین رشد نهَد ٍ بزرگ شد

درختان جًان، نرکز زندگی ير درخت بَد تا این کٌ رٍزی بٌ اٍ خبر رسید کٌ شیطان برای 
با نرگ اٍ، طبیعت در تهام جًان يستی پایان نی یافت؛ اٍ نیز دیگر . نابَدی اٍ نی آید

این شد کٌ از خداٍند درخَاست . پیر شدى بَد ٍ تَانایی نقابلٌ با ابلیس را نداشت
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کَدکی کرد تا تهام نیرٍيایش را بٌ اٍ ببخشد تا در صَرت نرگش، طبیعت پژنردى 
اٍ يو اکنَن ناشناس است ٍ يهٌ از اٍ بٌ . کَدک را بٌ آسهان پنجو فرستادند. نشَد

 «.عنَان فرزند طبیعت یاد نی کنند

ينَز تهام چیزيایی کٌ فًهیدى بَدم را يضو نکردى بَدم کٌ ناگًان بٌ چیزی بٌ نراتب 
ٌ ی نتن نَشتٌ شدى بَد  .سنگین تر از آن برخَردم کٌ در ادان

 «حیدر- نعجَن رٍ سر بکش »

حیدر يهان جادٍگر زنینی . جَير آن خیس بَد ٍ نشان نی داد تازى نَشتٌ شدى است
بَد، این جا چٌ نی کرد؟ ننظَرش از نعجَن چٌ بَد؟ اصالً نعجَن چٌ چیزی 

از جا پریدم ٍ بٌ . نی تَانست باشد؟ ذينو از سَال يای نانربَط ٍ بی پاسخ پر شدى بَد
سرعت از کتابخانٌ خارج شدم، باید حیدر را پیدا نی کردم؛ انا نگر در این قصر بزرگ ٍ 
این سرزنیِن يهیشٌ شب نی تَانستو؟ راى خرٍج را بلد بَدم، بٌ سرعت از قصر بیرٍن 
آندم ٍ اطراف را نگاى کردم؛ اٍ کجا نی تَانست باشد؟ يهان لحظٌ چیز ٍحشتناکی بٌ 

اگر اٍ آن را نَشتٌ ٍ سپس با جادٍ بٌ زنین بازگشتٌ باشد، چٌ؟ اصال اٍ . ذينو رسید
ٌ بَد بٌ این جا بازگردد درحالی کٌ تبعید شدى است؟ برای بار سَم در این  ٌ طَر تَانست چ

يیچ رايی ٍجَد . رٍز، سرم را بٌ طرفین تکان دادم تا خَد را از افکارم ريایی بخشو
ٌ ی آن بٌ حیدر دسترسی پیدا کنو؛ انا بٌ راستی ننظَر اٍ از  نداشت کٌ بتَانو بٌ ٍسیل

نعجَن چٌ بَد؟ اٍ چٌ نی دانست؟ اصال از کجا نی دانست کٌ نن آن کتاب را 
 نی خَانو؟ پیش گَیی کردى بَد؟ کالفٌ نفسو را بیرٍن دادم، آن جا چٌ خبر بَد؟

شرٍع بٌ قدم زدن در ديکدى کردم ٍ يو زنان اطرافو را از نظر گذراندم، با این حال باز يو 
 .انکان این ٍجَد داشت کٌ حیدر در ديکدى باشد

بٌ قدم يایو سرعت بخشیدم ٍ سریع تر حرکت کردم؛ يیچ چیز خاصی در اطراف نن 
آن قدر پیش رفتو کٌ ديکدى را تا انتًا رفتو ٍ ٍارد جنگل ٍحش شدم؛ . ٍجَد نداشت
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با این کٌ اتفاقات . آن جا نرا یاد زنانی نی انداخت کٌ با شًاب بٌ این جا آندى بَدم
لبخند زدم، فکر کردن بٌ شًاب نرا آرام . عجیبی افتاد؛ انا بٌ نن خیلی خَش گذشت

 .نی کرد

از زنانی کٌ بٌ یاد نی آٍرم تنًا بَدى ام ٍ در این . بٌ درختی نزدیک شدم ٍ زیر آن نشستو
ٌ قدر  ندت کَتاى، کٌ شًاب با نن بَد، فضای آرام زندگی ام پرشَر ٍ نشاط شدى بَد؛ اٍ چ

کرم بنفشی . با احساس این کٌ چیزی رٍی دستو راى نی رٍد سرم را چرخاندم! خَب بَد
رٍی دستو حرکت نی کرد؛ ير کس چنین نَجَدی را نی دید بدٍن شک چندشش 
ٌ ام، فکر نی کنو بٌ فرزند  نی شد؛ انا نن يیچ ٍقت چنین حسی بٌ حشرات نداشت

ٌ باشد؛ انا نگر آن تنًا برای درختان نبَد؟ البتٌ در کتاب نَشتٌ  طبیعت بَدنو ربط داشت
شدى بَد کٌ با نرگ آن درخت، طبیعت پژنردى ٍ سپس نابَد نی شد؛ خب، حیَانات يو 

کرم از رٍی دستو پایین خزیدى بَد ٍ در نَازات آن . عضَی از طبیعت بٌ حساب نی آیند
تصهیو گرفتو بٌ کنار برکٌ برٍم . نگايو را از اٍ گرفتو ٍ اطراف را نگاى کردم. حرکت نی کرد

از جایو بلند شدم ٍ پس از تکاندن . ٍ ندتی را يو کنار آن بنشینو ٍ سپس بازگردم
پشت پیراينو، بٌ سهت برکٌ رفتو ٍ بٌ انعکاس تصَیر خَدم در آب نگاى کردم، 

نايی يایی کٌ در آب بَدند، آن را بٌ لرزش در آٍردى بَدند ٍ این باعخ شدى بَد کٌ 
نتَجٌ نار سیاى ٍ بزرگی شدم کٌ بدن . تصَیرم ندام تکان بخَرد ٍ نايهاينگ شَد

ٌ چندان  ٌ ای ن خیس ٍ براق ٍ پر از پَلکش را رٍی چهن يای بنفش نی کشید ٍ در فاصل
برعکس حشرات، از ناريا بٌ . دٍر از نن قرار داشت ٍ زبان خَد را در يَا تکان نی داد

شدت ٍحشت داشتو؛ انا حال کٌ نی دانستو فرزند طبیعت يستو ٍ اٍ با نن کاری 
اٍلین بار بَد کٌ چنین نار بزرگ ٍ ترسناکی نی دیدم؛ ترس . ندارد، کهتر از اٍ نی ترسیدم

ای کاش شًاب این جا بَد، ير چند کٌ کار زیادی از اٍ برنهی آند؛ انا الاقل . داشت
ٌ ی آرانش نن بَد نار چرخید ٍ با چشهان زرد رنگش بٌ نن خیرى شد ٍ . پشتَانٌ ٍ نای
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شاید اگر بٌ اٍ دستَر . يهان طَر کٌ از ير نار دیگری انتظار داریو، يیس يیس کرد
 .نی دادم، داخل آب برنی گشت یا از آن جا دٍر نی شد

 .خب نار، يهین االن برگرد تَی آب -

نار يیس يیس کرد ٍ بٌ نن نزدیک شد، شاید اشتباى نی کردم ٍ ارتباط با حیَانات 
اگر نرا نیش بزند، چٌ؟ ! نباید این جا نی آندم، ٍای بر نن! برایو نیسر نبَد؛ اٍى خدایا

بٌ فریادم ! آى خدایا. چند قدم عقب رفتو کٌ پایو بٌ تختٌ سنگی گیر کرد ٍ زنین افتادم
. نار با حرکاتی نرم ٍ نارپیچ نانند رٍی زنین نی خزید ٍ نزدیک ٍ نزدیک تر نی شد! برس

ٌ ی خَد  اشکو در آندى بَد، دٍبارى بلند شدم کٌ ناگًان بٌ طرفو خیز برداشت، گَیا طعه
چشهانو را نحکو رٍی يو فشردم ٍ ننتظر نیش يای زيرآگینش . را آنادى فرار نی دید

در دل از شًاب خداحافظی کردم ٍ آرزٍ کردم . شدم تا پَستو را سَراخ ٍ نرا نابَد کند
يیچ اتفاقی نیفتاد؛ با تعجب چشهانو را باز کردم ٍ بٌ . کٌ از چنگال راییکا ريایی بخشد

 .نار نگریستو

بی حرکت نگايش کردم؛ يیس يیس کرد ٍ . اٍ يهان جا ایستادى ٍ بٌ نن خیرى شدى بَد
 .بٌ آرانی نفسو را بیرٍن دادم. داخل آب خزید

 !نزدیک بَد -

بعد از آن اتفاقی کٌ افتادى بَد، تصهیو داشتو ير چٌ زٍدتر بازگردم تا دیگر با نار عجیب 
نفسو نیز . شرٍع بٌ دٍیدن کردم ٍ از جنگل خارج شدم. یا چیز دیگری نَاجٌ نشَم

 .دیگر باال نهی آند

ٌ يای زیادی دیدى نی شدند ٌ ی دى . بٌ سهت قصر قدم برداشتو؛ در دٍ طرفو خان چند بچ
 .سالٌ دٍر سٌ عدد آفتاب پرست آبی جهع شدى بَدند ٍ بٌ آينگ يایشان گَش نی دادند
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دٍ نَش بزرگ با . آن يا آينگی دربارى ی نردی نی خَاندند کٌ عاشق درخت يا بَد
یک . شیطنت نی دٍیدند کٌ با دیدن نن رٍی دٍ پایشان ایستادند ٍ تعظیو کردند

 :دختربچٌ کٌ از کنارم عبَر نی کرد با تعجب گفت

 !ٍای اٍن نَش يا رٍ -

 :یکی از آن  دٍ نَش گفت. بٌ آن دٍ لبخند زدم

 !خَشبختو بانَی نن -

 :دختری کٌ کنار نن بَد، خندید

ٌ قدر جیغ جیغ نی کنن -  .چ

 تَ گفتی جیغ جیغ؟ یعنی نشنیدی چیزی بگن؟ -

 «!نٌ»: دخترک با تعجب گفت

 :رٍ بٌ نَش يا زنزنٌ کردم

 .نی تَنید برید -

نن تا بٌ حال بٌ کسی چنین چیزی نگفتٌ بَدم؛ چنین جهالتی را اشراف زادى يا ٍ 
 دٍبارى یادش افتادم، یعنی االن چٌ نی کند؟! آى. پادشاى يا نی گفتند؛ کسانی نانند شًاب

 :نَش يا يو زنان گفتند

 .چشو -

بٌ . ٍ دٍان دٍان از آن جا دٍر شدند؛ دختر نیز با رفتن آن يا از آن جا، پیش نادرش دٍید
ٌ اش ایستادى بَد ٍ نعجَنی نقرى ای رنگ . سهت قصر قدم برداشتو زنی جلَی در خان

دلو نی خَاست یکی از آن يا را داشتٌ . نی فرٍخت کٌ نَر بسیاری از آن ساطع نی شد
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گرسنٌ بَدم، نطهئنًا در قصر . باشو؛ انا حیف کٌ چیزی نداشتو تا بتَانو آن را بخرم
از درٍازى يا عبَر کردم ٍ ٍارد . دیگر بٌ آن جا رسیدى بَدم. چیزی پیدا نی شد تا بخَرم

 .قصر شدم کٌ ناگًان بٌ نانیا برخَردم

 اٍى، افرا تَ این جایی؟ -

 !سالم، تَ این جا چی کار نی کنی؟ فکر کردم برگشتی سرزنینت -

 .سربازيا پشت قصر جهع شدن؛ باید بریو. نٌ، نرفتٌ بَدم، داشتو دنبال تَ نی گشتو -

ٌ رٍیو قرار داشت. ٍ سپس دستو را گرفت ٍ بٌ خارج از قصر کشاند در . لشکر بزرگی رٍب
يهان نگاى اٍل، بًرام را شناختو کٌ در صف اٍل ٍ کنار دیگر پادشايان ایستادى بَد، 

با نانیا ٍارد جهعیت شدیو ٍ کنار آتَسا . جای خالی شًاب را بٌ شدت احساس نی کردم
 .اٍ بٌ نن سالم داد ٍ نن نیز بٌ اٍ پاسخ دادم. ایستادیو

 :نردی فریاد زد

 .دست يو رٍ بگیرید -

دست نانیا ٍ آتَسا را گرفتو ٍ بٌ جلَ خیرى شدم، نا جلَی درٍازى يای آسهان يفتو 
از . نی رفتیو ٍ اگر نی تَانستیو راییکا را شکست ديیو، شًاب ٍ اشکان نیز آزاد نی شدند

 .شدت يیجان ٍ اضطراب قلبو بٌ شدت نی تپید

 :نانیا زنزنٌ کرد

 .این بزرگ ترین جنگ تاریخٌ -

 .بٌ اٍ نگاى کردم، با چشهان یخی رنگش بٌ نن زل زدى بَد

 :گفتو
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 .انیدٍارم نا برندى بشیو -

 !نزدیک بَد کَر شَم. ناگًان يهٌ چیز طالیی شد، چشهانو را نحکو بٌ يو فشردم

ٌ ی اطرافیانو، باعخ شد کٌ چشو يایو را باز کنو نا درست جلَی درٍازى يای . صدای زنزن
ٌ رٍی نا قرار داشت خَرشید در . آسهان يفتو ایستادى بَدیو ٍ لشکر راییکا نیز رٍب

ٌ تر از يهیشٌ بٌ نظر نی رسید؛ گَیا اٍ يو نی دانست کٌ چیز خَبی در  آسهان گرفت
ٌ ای کٌ از گلَی نانیا خارج شد، باعخ شد کٌ نگايو را از آسهان . انتظارنان نیست آى خف

 .بگیرم ٍ نگايش کنو

 :نانیا

 ...اٍن... اٍن -

رد انگشت لرزانش را کٌ گرفتو، نگايو بٌ کسی دٍختٌ شد کٌ بٌ تازگی عشق اٍ را در بند 
بند ٍجَدم احساس نی کردم ٍ با شنیدن نانش، خَن در رگ يایو جریان نی گرفت ٍ 

 .قلبو نانند قلب گنجشکی بٌ تپش نی افتاد

نفسو بٌ یک بارى بند آند، آن  يهٌ سر ٍ صدا بٌ یک بارى قطع شدى بَد؛ دست يای لرزانو 
 خدای نن، آخر آن دیگر چٌ کاری است؟. را رٍی قلب درد کشیدى ام گذاشتو

ٌ رٍیو تار شد، با پشت دست پردى ی اشک يایو را پاک کردم ٍ سپس آن را  ٍ ب ٌ ی ر صحن
احساس خفگی نی کردم، حس . نحکو رٍی ديانو فشردم تا يق يقو را خفٌ کنو
ٌ يایی آينین در گلَیو فرٍ کردى اند آخر چرا دل بستو؟ چرا خَد را در برابر . نی کردم نیل

ٌ طَر شد کٌ قلبو را بٌ اٍ يدیٌ دادم؟  آن نگاى يای نًربان ٍ چًرى ی نعصَم باختو؟ چ
ٌ طَر این قدر احهق بَدم؟  چ
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نگايو تنًا نتَجٌ دٍ نفر شدى بَد کٌ بی شرنانٌ، جلَی آن يهٌ جهعیت یکدیگر را 
 .نی بَسیدند

 بٌ سادگی دل باختو،»

 «.غافل از این کٌ اٍ از نن عاشق تر بَد

 .جانی در پايایو نهاندى بَد، بٌ آرانی رٍی زنین خاکی افتادم

 :صدای نانیا در گَشو پیچید

 افرا حالت خَبٌ؟ -

بٌ . اٍ را کٌ اکنَن خو شدى بَد ٍ جلَی دیدم را نی گرفت، بی يیچ حرفی کنار زدم
يهین راحتی شکست خَردم؛ با نفرت بٌ راییکا خیرى شدم؛ انا تصَیر شًاب نفرت 

 .چشهانو را خنحی نی کرد ٍ قلبو را بٌ درد نی آٍرد

 نن دیگر نردى ای بیش نخَايو بَد،»

 «.تَ نرا شکاندی ٍ حتی صدای جیغ دردنندم را يو نشنیدی

ٌ يایو را تکان نی داد؛ نهی تَانستو چشو يایو را از آن صحنٌ جدا کنو،  نانیا ندام شان
اشک يایو بی نحابا نی ریختند ٍ صَرتو را خیس . گَیا بٌ آن دٍختٌ شدى بَدند

نی گَیند گریٌ کردن آدم را سبک نی کند؛ انا اشک يای نن تنًا نهکی بر رٍی . نی کردند
انا خدایا، چرا؟ چرا راییکا؟ چرا دشهن؟ راست نی گَیند کٌ . قلب زخو خَردى ام بَدند

ٌ طَر تَانست چنین کاری کند. دشهِن دشهِن نن، دٍست نن است  .چ

ٌ ام بٌ آرانی  ٌ ی سین با کشیدى ی نحکهی کٌ در گَشو نَاختٌ شد، نفسو آزاد شد ٍ قفس
 :نانیا با ترس صَرتو را قاب گرفت ٍ گفت. باال ٍ پایین رفت
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 افرا صدام رٍ نی شنَی؟ حالت خَبٌ؟ -

نانیا ٍ آتَسا، ير دٍ زیر بغلو را گرفتند ٍ از رٍی . آب ديانو را قَرت ٍ سرم را تکان دادم
دٍبارى بٌ شًاب ٍ راییکا نگاى کردم؛ شًاب سَار اسب شدى بَد؛ . زنین خاکی بلند کردند

 .انا راییکا از درٍازى يا عبَر نی کرد

 :شخصی داد زد

 .اٍن دارى نیرى تَی آسهَن يفتو باید جلَش رٍ بگیریو -

اشکان ناگًان دستش را باال آٍرد ٍ بٌ سهت نا گرفت، طَفان سًهگینی ٍزید ٍ نرا بٌ 
 :راحتی در يَا بلند کرد، جیغ بلندی کشیدم کٌ در فریاد بًرام گو شد

 !يهٌ رٍی زنین دراز بکشید -

اسبی کٌ در يَا بلند شدى بَد، در حالی کٌ ٍحشیانٌ تکان نی خَرد ٍ شیًٌ نی کشید بٌ 
ٌ ای جیغو را خفٌ کرد ٍ باعخ شد از درد بٌ خَد بپیچو . نن برخَرد کرد کٌ برای لحظ

نانیا تصهیو داشت بٌ سهتشان برف بفرستد کٌ باد باعخ شد بٌ صَرت خَدش برگردد 
با ترس بٌ اٍ نگاى کردم کٌ ناگًان نحکو بٌ چیز سفتی . ٍ اٍ نیز بٌ عقب پرتاب شَد

ٌ ی آن درخت خشکیدى را در ! خَردم؛ بٌ یک درخت برخَرد کردى بَدم تقال کردم ٍ شاخ
 .دست گرفتو تا عقب تر نرٍم

ٌ يایو نی کَبید ٍ چشهانو را نیز نَرد حهلٌ قرار نی داد . باد بٌ شدت خَد را بٌ گَن
بیشتر سرباز يا کف زنین دراز کشیدى بَدند؛ انا اسب يا يهٌ رم کردى ٍ تعداد زیادی از 

ٌ ی درخت جدا نی شد، با . آن يا بٌ آسهان بلند شدى بَدند انگشتانو یکی یکی از شاخ
آخرین زٍری کٌ در تَان داشتو، خَد را رٍی آن نگٌ داشتو کٌ ناگًان طَفان قطع ٍ نن 

ٌ ی شاخٌ تا زنین زیاد نبَد؛ انا دست چپو بٌ شدت . رٍی زنین افتادم با این کٌ فاصل
 .درد گرفت
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در حالی کٌ دستو را در آغَش گرفتٌ بَدم بلند شدم ٍ از نیان کسانی کٌ رٍی زنین 
افتادى بَدند ٍ بعضی از آن يا نالٌ نی کردند، گذشتو ٍ خَد را بٌ بًرام ٍ دیگر پادشايان 

 .رساندم؛ چیزی سالو نهاندى بَد

چشهو بٌ شًاب خَرد کٌ با غرٍر رٍی اسبش نشستٌ بَد؛ لبو را گاز گرفتو تا از ریزش 
 اشک يایو جلَگیری کنو، آخر چرا عاشق راییکا شد؟

صدای فریاد بًرام در . درناندى بٌ سهتش قدم برداشتو ٍ بٌ لشکر راییکا نزدیک شدم
 :گَشو نی پیچید

 !نرٍ! افرا -

ٌ ای کٌ بٌ  انا دیگر برایو نًو نبَد؛ تنًا چیزی کٌ نی دیدم، خَدم بَدم ٍ شًاب ٍ فاصل
آرام آرام بٌ لشکرشان نزدیک نی شدم؛ عجیب بَد کٌ . نظر نی آند يزاران کیلَنتر باشد

از لشکر نا کسی جرأت نداشت نزدیک شَد ٍ نرا . سربازان راییکا کاری بٌ نن نداشتند
صدای فریاد پادشاى ٍ سربازان از پشت سرم بٌ گَش نی رسید، حتی ذرى ای . عقب بکشد

خَن در رگ يایو جریان پیدا کردى . برایو ايهیت نداشت کٌ چٌ اتفاق دیگری نی افتاد
بَد ٍ از این رٍ تهام بدنو داغ شدى بَد؛ آتش خشو در ٍجَدم زبانٌ نی کشید ٍ نرا 

دست نشت شدى ام را بٌ طرفش . بٌ لشکر شًاب نزدیک شدى بَدم. کفری تر نی کرد
 :گرفتو ٍ بٌ سهتش جیغ کشیدم

 آخٌ چرا؟ چرا داری این کار رٍ نی کنی؟ -

. بٌ سرعت از رٍی اسب پایین پرید ٍ بازٍی آسیب دیدى ام را نحکو گرفت ٍ فشرد
چشهان قًَى ای رنگش نانند شهشیری ٍجَدم را پارى نی کرد ٍ باعخ شد کٌ تهام 

آرام آرام اشک يایو از پشت سد چشو يایو چکید ٍ بیشتر . شًانتو را در یک آن گو کنو
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بیشتر شد، بلند گریٌ کردم ٍ با چشهانی کٌ حتی خَدم يو اطهینان داشتو دل سنگ را 
 .آب نی کند، بٌ اٍ نگریستو

 :ديان باز کردم

 شًاب، تَ چت شدى؟ چرا رفتی پیش راییکا؟ چرا بٌ نا خــ ـیانـت کردی؟ -

 .اخو کرد ٍ با چیزی کٌ نحکو در سرم کَبید، نرا بی يَش کرد

*** 

ٌ ای سر دادم ٍ تکان خَردم نهی دانستو رٍی زنین . پشت سرم بٌ شدت درد نی کرد؛ نال
سنگی ٍ یخ چٌ نی کنو؟ چشهانو را باز کردم کٌ حَادث گذشتٌ بٌ سرعت بٌ ذينو 

 .يجَم آٍردند

 :راییکا خندى ای سر داد

 .پس باالخرى بٌ يَش اٍندی -

حالو . بٌ اٍ نگاى کردم کٌ رٍی پای شًاب نشستٌ ٍ دستانش را دٍر اٍ حلقٌ کردى بَد
آخر چرا باید عشق نن این گَنٌ پایان نی یافت؟ رٍی چًرى ی راییکا . اصال خَب نبَد
ٌ قدر زیبا بَد، نن در برابر اٍ درست نحل خاک در نقابل طال بَدم! دقیق شدم؛ آى . چ

چشهان نشکی نن، در برابر چشهان کشیدى ٍ قرنز رنگ اٍ کٌ با نژى يای فر خَردى ٍ 
سرم . عاشق چنین چًرى ای نشدن، کار ير کسی نبَد. بلندی تزئین شدى بَدند، يیچ بَد

با . را نیان دستانو پنًان کردم ٍ فقط سعی کردم کٌ این بغض لعنتی را کنترل کنو
ٌ ی . شنیدن صدای پچ پچ از نیان انگشتانو، بیرٍن را نگاى کردم دٍ نرد ٍ دٍ زن گَش

 آن يا دیگر کٌ بَدند؟. اتاق ایستادى بَدند ٍ با یکدیگر صحبت نی کردند
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ٌ ی دستانش را از دٍر شًاب باز کرد ٍ از رٍی پای اٍ بلند شد؛  نتَجٌ شدم کٌ راییکا حلق
دستو را از رٍی صَرتو برداشتو ٍ بٌ راییکا . يهین حرکت کَچک يو قلبو را آرام کرد

ٌ ای نزدیک نی شد کٌ نحتَیات داخل آن آبی ٍ بنفش رنگ  چشو دٍختو کٌ بٌ کاس
 .نی شد

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .نعجَن يو دیگٌ آنادى ست، نن دیگٌ شکست ناپذیر نیشو -

ٌ ی اتاق يو چًار الًٌ  نٌ، آن نعجَن حاٍی قدرت چًار الًٌ بَد ٍ آن چًار نفِر گَش
با تهام تَانو از رٍی زنین بلند شدم ٍ . نباید اجازى نی دادم آن نعجَن را بنَشد. بَدند

 :بٌ طرفش دٍیدم

 ...نن نهی ذارم اٍن رٍ بخَ! نٌ -

نحکو بٌ چیزی برخَرد کردم ٍ زنین افتادم؛ چٌ اتفاقی افتاد؟ از جایو بلند شدم، راییکا 
 .نرا پشت دیَاريایی نانرئی، زندانی کردى بَد

ٌ ای زد ٍ گفت  :لبخند خبیحان

 .نتاسفانٌ نهی تَنی جلَی نن رٍ بگیری -

ٌ يای  ٌ گَنٌ؟ یکی از الً باید آن دیَار را از بین نی بردم؛ باید از آن عبَر نی کردم، انا چ
 :آن سر سالن فریاد زد

 ...جادٍی س -

 .ننظَرش جادٍی سبز بَد. راییکا دستش را باال برد ٍ ديان اٍ را بست
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ٌ گَنٌ با آن کار کنو؟ آخرین باری کٌ از آن استفادى کردم، زنانی  انا نن نهی دانستو چ
رايش يهین ! نن فقط بٌ اٍ دستَر دادم. بَد کٌ سرباز سنگی را دٍبارى یک پری کردم

 :بَد؛ لبخندی زدم ٍ زنزنٌ کردم

خراب ! دیَار نانرئی. بًت دستَر نیدم کٌ از بین بری ٍ خراب شی! ای دیَار نانرئی -
 !شَ، يهین حاال

 :راییکا بلند ٍ خشهگین گفت

 !کی جرأت کرد جادٍی نن رٍ از بین ببرى؟ -

بٌ سهت کاسٌ . پریدم ٍ اٍ را نحکو يل دادم کٌ باعخ شد جیغی بزند ٍ زنین بخَرد
اٍ نرا در . دٍیدم کٌ ناگًان شًاب دستانش را دٍرم حلقٌ کرد ٍ نرا يهان جا نگٌ داشت

آغَش گرفتٌ بَد؛ پايایو کو کو شل شدند ٍ نات بٌ زنین خیرى شدم، نغزم دیگر 
درست فرنان نهی داد، گَیی بٌ یک بارى تهام نَیرگ يایش از کار افتادى بَدند ٍ تنًا 

ٌ ای از درٍن قلبو  چیزی کٌ احساس نی کردم، گرنای عشقی بَد کٌ نانند چشه
چشهانو . ضربان قلبو بٌ حدی باال رفتٌ بَد کٌ کَبشش را احساس نی کردم. نی جَشید

را بستو ٍ با لبخند نحَی اجازى دادم کٌ این حس لذت بخش در تهام ٍجَدم سرازیر 
 .حصار دستانش چٌ حس خَبی داشت.شَد

ٌ يا نرا بٌ خَدم آٍرد  :صدای جیغ یکی از الً

 .افرا، االن زنانش نیست؛ خَدت رٍ نباز، ادانٌ بدى -

سرم را چند بار تکان دادم؛ قلبو ينَز بٌ شدت نی تپید؛ نباید خَدم را نی باختو؛ نن باید 
نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ سهت شًاب چرخیدم ٍ نگايش . راییکا را شکست نی دادم

چشهان شًاب قرنز بَد، این تغییر . کردم کٌ ناگًان از تعجب سر جای خَد خشک شدم
ٌ نان نَیی بیش نبَد، بٌ راحتی تغییر رنگ  رنگ از دٍر نشخص نبَد؛ انا حال کٌ فاصل
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راییکا اٍ را طلسو کردى بَد؛ یعنی اٍ با جادٍ ! اٍ طلسو شدى بَد. آن را تشخیص نی دادم
ٌ ی راییکا قرار گرفتٌ بَد انگار دنیا را بٌ نن دادى . اٍ خــ ـیانـت نکردى بَد. زیر سلط

 .بَدند؛ اشک شَق در چشهانو حلقٌ زد؛ انا ٍقت نداشتو خَشحال شَم

 «!ببخشید»: آرام گفتو

ٍ بعد با تهام تَانو بٌ اٍ نشت ٍ لگد زدم ٍ در آخر دندان يایو را در دستش فرٍ کردم ٍ 
 .اٍ را عقب يل دادم ٍ خَد را از دست اٍ آزاد کردم

بٌ سهت راییکا دٍیدم ٍ قبل از آن کٌ بتَاند ٍردی بخَاند، اٍ را يل دادم ٍ با ناخن يایو 
بٌ صَرتش چنگ انداختو ٍ نَيایش را کشیدم؛ اٍ نیز کشیدى ی نحکهی بٌ گَشو 

 .نَاخت

راییکا لگد نحکهی بٌ نن . نباید خَدم را گو نی کردم، برای این کار ٍقت زیادی نداشتو
 .زد کٌ باعخ شد پرت شَم ٍ نحکو بٌ نیزی بخَرم کٌ کاسٌ رٍی آن بَد

 :راییکا فریاد زد

 .اٍن نعجَن برای ننٌ -

ٌ ای در ذينو زدى شد ٌ ی حیدر، اٍ پیش گَیی کردى بَد؛ نن ! نعجَن! نعجَن. جرق نَشت
بٌ سرعت بلند شدم؛ شًاب ٍ راییکا بٌ سهتو نی آندند ٍ . باید نعجَن را سر نی کشیدم

کاسٌ را بٌ ديانو نزدیک کردم کٌ . اشکان، ترسناک تر از يهیشٌ نیز ٍارد اتاق شدى بَد
کاسٌ . راییکا نرا يل داد؛ کاسٌ ٍاژگَن شد ٍ نن نیز با صَرت نحکو بٌ زنین خَردم

ٌ ای از  درست کنار صَرتو افتاد ٍ شکست کٌ باعخ شد نحتَیات آن خالی شَد ٍ تک
ٌ شدى پیشانی ام را خراش بزرگی ديد ٌ ی شکست  .کاس

 .راییکا خَد را رٍی نن انداخت ٍ صَرتو را يدف نشت يای سنگینش قرار داد
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 این چٌ کاری بَد کردی؟! دخترى ی خیرى سر -

نفسو بند آندى بَد، بٌ . شًاب ٍ اشکان نیز بٌ جانو افتادى بَدند ٍ نرا کتک نی زدند
خَن صَرتو را قرنز کردى . خَد نی پیچیدم ٍ سعی نی کردم از حرکاتشان جلَگیری کنو

ٌ دلیل نشتی کٌ خَردى بَد، بٌ شدت درد نی کرد ٍ نهی تَانستو  بَد ٍ چشهو نیز ب
دیگر راى بازگشتی در کار نبَد؛ . آن يا نرا نی کشتند. این پایان راى نن بَد. چیزی ببینو

یاٍى گَیی يای راییکا در نزدم نحل صدای . نرگ در برابرم نشستٌ بَد ٍ نیشخند نی زد
داشتو . یک جیرجیرک بَد؛ بٌ يهان اندازى زیبا انا آزارديندى؛ نهی فًهیدم چٌ نی گَید

چٌ کسی فکرش را نی کرد کٌ در آخر زیر دستان کسی کٌ عاشقانٌ . جان نی دادم
این . دٍستش داشتو جان بديو؟ چشهانو را بستو، انیدی بٌ زندى ناندن نن نبَد

بدنو تقریبا بی حس شدى بَد، خدایا نرا زٍدتر ريایی . پایان دفتر زندگی نن نبَد
 .خَايش نی کنو! ببخش

 :صدای نًربان انا جاافتادى ی پیرزنی را شنیدم

 !افرا -

 چشو سالهو را بٌ سختی باز کردم؛ چٌ کسی نرا صدا کردى بَد؟

 !افرا -

ٌ ی . آن چًار الًٌ با ٍحشت بٌ نن نگاى نی کردند، کار يیچ یک از آن يا نبَد ضرب
ٌ ام خَرد کٌ باعخ شد دٍبارى چشهو را ببندم  .نحکهی بٌ گَن

 !نن در ذين تَ جای دارم -

 :فکر کردم

 تَ کی يستی؟ -
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 !تَ نباید بهیری! قَی باش! نن نادرت يستو افرا -

 .با لگدی نحکهی کٌ بٌ شکهو خَرد، بٌ خَد پیچیدم

 !فقط تهرکز کن افرا -

 :بٌ سختی فکر کردم. حتی فکر کردن يو برایو طاقت فرسا شدى بَد

 ننظَرت چیٌ؟ -

بٌ چٌ چیزی فکر نی کردم؟ نگر در آن نَقعیت يو نی تَانستو فکر . جَابی از اٍ نشنیدم
 .کنو؟ سرم گیج نی رفت ٍ حال تًَع داشتو

 :فکر کردم

راییکا ای کاش نابَد نی شدی، ای کاش نی سَختی ٍ چیزی جز خاکستر ازت باقی  -
 ...نهی نَند

 .يهٌ چیز تار ٍ در نًایت تاریک شد

*** 

تک تک سلَل يای بدنو نی سَختند ٍ درد نی کردند؛ با ير نفسی کٌ نی کشیدم، این 
ٌ ام را در نی آٍرد  .درد در سرتاسر بدنو نی پیچید ٍ نال

 :صدای نتعجب کسی در گَشو پیچید

 خَبی؟! افرا -

ٌ ی راییکا جلَی دیدم قرار داشت ٍ شًاب نیز . چشو سالهو را باز کردم ٌ سَخت جسو نیه
لبخند بزرگی بر لب داشت، لبخندی کٌ پشیهانی يو در . کنارم بَد ٍ دستو را گرفتٌ بَد

 .لبخند بی جانی زدم. آن نَج نی زد
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نهی خَاستو تَ رٍ بزنو؛ انگار یک پردى ی نشکی چشو يام رٍ ! نن ٍاقعا نتاسفو -
ٍقتی بٌ خَدم اٍندم، دیدم . پَشَندى بَد ٍ نن رٍ نجبَر بٌ کار يای ٍحشتناکی نی کرد

 .راییکا يو نردى بَد. باالی سرتو ٍ تَ يو بی يَش شدى بَدی

 !چٌ حس دلنشینی داشت چًرى نًربان اٍ

 .چًار نفر باالی سرم آندند

 :یکی از آن يا گفت

چَن نیرٍی ير ذرى ی آن، جانی . جادٍی نا آنادى است، بًتر است از اٍ فاصلٌ بگیرید -
 .تهام آن نتعلق بٌ اٍست. دٍبارى بٌ اٍ نی بخشد

از چٌ حرف نی زدند؟ شًاب دستو را ريا کرد؛ دلو نی خَاست يهان جا دستش را چنگ 
بزنو ٍ عاشقانٌ در چشو يای نًربانش خیرى شَم ٍ تک تک لحظاتی را کٌ از اٍ دٍر بَدم 

ٌ يا از این نًو تر بَد ير چًار نفر دست يایشان را . با عشق پر کنو؛ انا ظايرًا کار آن الً
چشهانو بٌ . باال بردند ٍ يهزنان چیزيایی زنزنٌ کردند کٌ بسیار آينگین ٍ دلنَاز بَد

آرانی بستٌ شد؛ انا ينَز يَشیار بَدم، جان گرفتن تک تک اعضای آسیب دیدى ی بدنو 
را احساس نی کردم ٍ دردم ير لحظٌ کو تر ٍ کو تر نی شد ٍ لذت بسیاری ٍجَدم را فرا 

ير دٍ چشهو را . تهام بدنو از نَک پا تا سر، بٌ آرانی ترنیو یافت ٍ خَب شد. نی گرفت
 .باز کردم ٍ نشستو؛ نحل یک کَدک پر از انرژی بَدم

 :اشکان از آن سر اتاق، در حالی کٌ بٌ زنین خیرى شدى بَد، گفت

 .نتاسفو کٌ کتکتَن زدم -

ٌ يا، زن ٍ ! اٍ يهین بَد، نرد سنگی. بر عکس شًاب، لحنش سَز نداشت از نیان الً
 .نردی بٌ سهت اشکان دٍیدند ٍ اٍ را نحکو در آغَش کشیدند
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 :با تعجب بٌ شًاب نگاى کردم

 چی شدى؟ -

 .اٍن پدرشٌ -

 :ديانو باز شد

 !باٍرم نهیشٌ -

زن ٍ نردی کٌ باالی سر نن ایستادى بَدند بٌ یک دیگر لبخند زدند ٍ بٌ سهتشان قدم 
 :شًاب خَد را بٌ نن نزدیک کرد ٍ گفت. برداشتند

 .نادرش رٍ يو کٌ دیگٌ باید بشناسی. عالیجناب ارشنَس، پدر اشکانٌ -

 :آرام گفتو. نهی تَانستو از این چًرى ی فریبندى دست بکشو

 !بانَ الیکا، خَاير راییکا. آرى -

 :ارشنَس گفت

 .زنان آن رسیدى کٌ از این جا برٍیو، زنان زیادی را این جا تلف کردى ایو -

بٌ دنبال شًاب بلند شدم ٍ کنار اٍ ایستادم؛ يهٌ کنار یک دیگر ایستادند ٍ دست يای 
شًاب نیز دست نن را فشرد، تک تک سلَل يای بدنو نَر نَر شد ٍ . يو را گرفتند

ناگًان ٍحشتناک ترین افکار بٌ نن يجَم . لبخند پر رنگی زدم؛ اٍ اکنَن از آن نن بَد
اگر شًاب نرا دٍست نداشت، چٌ؟ اٍ يیچ گاى دربارى ی احساس قلبی خَد . آٍردند

اگر اٍ با دختر دیگری ازدٍاج نی کرد چٌ؟ سرم را بٌ زیر . نسبت بٌ نن صحبت نکردى بَد
اگر اٍ نرا دٍست نداشت، . انداختو ٍ بٌ دستو کٌ در دست اٍ قفل شدى بَد، خیرى شدم
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چگَنٌ بٌ زندگی خَد ادانٌ نی دادم؟ چشهانو پر از اشک شدى بَد، آن يا را نحکو بستو 
 .کٌ باعخ شد دٍ قطرى از آن، از نیان پردى ی چشو يایو بلغزد ٍ رٍی صَرتو جاری شَد

. يهان لحظٌ بَد کٌ ٍرد تَسط ارشنَس خَاندى شد ٍ نا در حیاط قصر ظاير شدیو
قفل دستانو . نحل يهیشٌ شب بَد ٍ آسهان با ستارى يای ریز ٍ درشت نقاشی شدى بَد

اٍ نیز بٌ نن نگاى کرد کٌ بٌ کفش يایو خیرى شدى . را باز کردم ٍ از شًاب فاصلٌ گرفتو
 .بَدم

 .فریاد آتَر ير يفت نفرنان را بٌ خَد آٍرد. انیدٍار بَدم نتَاند چشو يای قرنزم را بیند

ٌ طَر جرأت کردی کٌ برگردی؟ -  چ

 :شًاب با تعجب پرسید

 چی شدى؟ -

 :بٌ سردی گفتو

 یعنی یادت نهیاد؟ -

نحل این کٌ فقط . چًار الًٌ بٌ یکدیگر نگاى کردند؛ حتی اشکان يو نتعجب شدى بَد
 !نن نی دانستو چٌ خبر است

از نیان دندان يای قفل . آتَر بٌ سرعت خَد را بٌ شًاب رساند ٍ اٍ را نحکو گرفت
 :شدى اش گفت

ٌ طَر تَنستی بٌ دین ٍ سرزنینت خــ ـیانـت کنی؟ -  نن برای تَ چی کو گذاشتو؟ چ

 نن نهی فًهو چی نیگید پدر؟ -

 :خَد را نیان آن دٍ قرار دادم ٍ گفتو. کار داشت بٌ جايای باریک نی کشید
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 !خَايش نی کنو یک لحظٌ صبر کنید -

 :ادانٌ دادم. اٍل بٌ آتَر ٍ بعد بٌ شًاب نگاى کردم

 .يهٌ چیز رٍ تَضیح نیدم -

 :آتَر کٌ سعی نی کرد بر خَد نسلط شَد، گفت

ٌ طَر نی تَنی رٍی گنايش سرپَش بذاری؟ -  چ

 :یکی از سربازان کٌ پشت سر آتَر ایستادى بَد، فریاد زد

ٌ نَن دیدیو کٌ تَ داشتی راییکا رٍ نی بَسیدی -  .نا يه

 :شًاب اخو کرد

ٌ طَر جرأت نی کنی با نن این جَری صحبت کنی؟ این حرف يا چیٌ؟ -  چ

 :بلند گفتو

 !تَ رٍ خدا ساکت باشید -

خَايش نی کنو بٌ نن این گَنٌ نگاى ». شًاب خشهگین بٌ نن نگاى کرد کٌ دلو لرزاند
 :نگايو را از اٍ گرفتو ٍ شهردى شهردى يهٌ چیز را برای آتَر شرح دادم« !نکن

 .راییکا، شًاب رٍ طلسو کردى بَدى، اشکان رٍ يو يهین طَر -

 :ادانٌ دادم. اشکان قدنی بٌ جلَ برداشت ٍ بٌ ير سٌ تایهان نزدیک شد

 .نن این رٍ از چشو يای شًاب فًهیدم؛ اٍن يا قرنز شدى بَدند -

 :با آرانش گفتو. بٌ شًاب نگاى کردم، دیگر خشهگین نبَد
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ٌ ی راییکا قرار داشتن ٍ ٍقتی نن  - اشکان ٍ شًاب يیچی یادشَن نهیاد، چَن زیر سلط
 .اٍن رٍ کشتو، اٍن يا يو آزاد شدن

 :بًرام بٌ سهتهان دٍید ٍ با تعجب گفت

 تَ راییکا رٍ کشتی؟ یعنی نی خَای بگی اٍن نردى؟ -

ٌ ی آبی ٍ چًرى ای نَرانی بیرٍن آند  :از نیان چًار الًٌ، بانَیی با جان

 .اٍ جیغ زد ٍ آتش گرفت! آری -

 :آتَر

 شها کی يستید بانَ؟ -

 :زن لبخند زد ٍ گفت

 .آنايیتا يستو -

ٌ ی آب بَد! خدای نن  !اٍ الً

ٌ ی سربازان تعظیو کردند  .آتَر ٍ بقی

 :شًاب

 .باید باياش صحبت کنو. ببخشید پدر؛ ٍلی نن با افرا کار دارم -

 :آتَر بٌ نا نگاى کرد

 .نی تَنید برید -

 :بٌ اٍ نگاى کردم. شًاب دستانو را گرفت ٍ نرا از جهع دٍر کرد

 نی خَاستی چی بگی؟ -
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 .ٍایسا کانل دٍر شیو -

زیر پایهان را علف يای خیس پر کردى بَدند ٍ درختان زیادی آن اطراف . بٌ چپ پیچید
 .از جهع فاصلٌ زیادی پیدا کردى بَدیو، يیچ کس آن اطراف نبَد. رٍییدى بَدند

 :گفتو

 خب، چی نی خَاستی بگی؟ -

چًرى اش نصهو بَد ٍ کانال ٍاضح بَد کٌ . ایستاد ٍ بازٍانو را در دستانش گرفت
 :صَرتو را برانداز کرد ٍ بعد از نکحی طَالنی، آرام گفت. نی خَايد چیزی بگَید

 با نن ازدٍاج نی کنی؟ -

 .ديانو باز شد ٍ نفس يایو بٌ شهارى افتاد؛ حتهًا اشتباى شنیدى بَدم

 چی؟ -

 :با تردید گفت

 با نن ازدٍاج نی کنی؟ -

ٌ ام گرفتٌ بَد، اٍ يو نرا دٍست داشت، اشک شَق در . نهی دانستو چٌ بگَیو گری
 :اشک يایو را پاک کرد. چشهانو حلقٌ زد

 .خَشبختت نی کنو -

آیا نی تَانست عشق را از چشهانو بخَاند؟ نهی دید عشق دارد بیداد . الل شدى بَدم
. دیگر جای تعلل نبَد. نی کند؟ لبخند از رٍی لبانش پاک شد ٍ نگايش را از نن گرفت

 :ديان باز کردم ٍ تقریبا جیغ کشیدم

 .نعلَنٌ کٌ قبَل نی کنو -
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تهام بدنو را شَر ٍ حرارتی پر کردى بَد، خندید ٍ نرا در آغَش گرفت؛ آرانشی 
ٌ اش گذاشتو ٍ آرام گفتو. پایان ناپذیر تهام ٍجَدم را فرا گرفت  :سرم را رٍی شان

 .دٍستت دارم -

 !این يهٌ عشق کٌ نی گَیند، يهین است»

ٌ يایت  «.شَر تنفس يَای تَ ٍ طعو شیرین بـ ـَس

 :دستو را گرفت ٍ گفت. با لبخند از یکدیگر جدا شدیو؛ با لذت بٌ صَرتش نگاى کردم

 .بریو بٌ پدر خبر بدیو -

با قدم يایی کٌ از سر شَق ٍ يیجاِن . آن قدر خَشحال بَدم کٌ نهی دانستو چٌ بگَیو
 .نن بی تاب شدى بَدند ٍ با رقـــص این طرف ٍ آن طرف نی دٍیدند، با اٍ يو قدم شدم

 :شًاب خندید

 چٌ خبرى؟ -

ٌ قدر دلنشین بَد، با خَشحالی بٌ اٍ نگاى کردم ٍ چیزی نگفتو از . خندى يایش چ
ٌ ی چهن کاری شدى بیرٍن آندیو ٍ ٍارد حیاط قصر شدیو پرندگان آٍاز . نحَط

سربازيایی کٌ جلَی . نی خَاندند ٍ یکدیگر را دنبال نی کردند؛ آن يا نیز خَشحال بَدند
در قصر ایستادى بَدند، از دیدن دستان قفل شدى ٍ چًرى ی شاداب نا، بٌ یکدیگر نگاى 

ٌ يا را طی کردیو ٍ ٍارد قصر شدیو. کردند ٍ چیزی گفتند حضَر اٍ کنار نن بٌ .پل
ٌ ام نی افزٍد ٍ نرا پرجنب ٍ جَش نی کرد ٌ ی دٍم بَد. رٍحی رايرٍ . اتاق پادشاى در طبق

ٌ يایی نارپیچ قرار داشت کٌ بٌ  را طی کردیو تا بٌ چًاررايی رسیدیو کٌ ٍسط آن، پل
ٌ ی دٍم ننتًی نی شد  .طبق
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ٌ ای کٌ از کنار نا عبَر نی کرد، اٍل بٌ نن ٍ سپس بٌ شًاب خیرى شد ٍ در گَش  خدن
در حالی کٌ . زن نیز با شک بٌ اٍ پاسخ داد. زنی کٌ کنار اٍ ایستادى بَد، چیزی گفت

ٌ يا را آرام آرام ٍ  ٌ ی خدنتکاران نشَم، پل سعی نی کردم يیجانو را کنترل کنو تا نضحک
فقط فکر کردن بٌ این نَضَع کٌ شًاب يهسر آیندى ام شَد، . شهردى شهردى باال رفتو

از احساس شًاب خبری نداشتو؛ آیا . دلو را آب نی کرد ٍ قلبو را برای بار يزارم نی لرزاند
اٍ نیز بٌ اندازى ی نن يیجان زدى بَد؟ ندام فشار دستانش را بیشتر نی کرد ٍ نگايش را 

ٌ يا را باال رفتیو ٍ پس از طی کردن . بٌ صَرتو نی دٍخت کٌ برایو قَت قلب نی شد پل
ضربان قلبو شدت یافتٌ بَد ٍ . نسافتی نسبتًا طَالنی در رايرٍ، بٌ اتاق شاى رسیدیو

 استرس داشتو، ٍاکنش شاى چٌ نی تَانست باشد؟

 .شًاب در زد ٍ بٌ دنبال آن صدای شاى شنیدى شد

 .نی تَنید بیاید تَ -

پايایو داخل اتاق کشیدى شدند . شًاب در را باز ٍ سپس بٌ نن اشارى کرد کٌ داخل شَم
شاى رٍی دیَاری با ستارى يای زندى دست نی کشید ٍ ستارى يا را . ٍ شًاب نیز ٍارد شد

شاى نی تَانست ستارى يا را تکان . در ندرسٌ، در این بارى زیاد خَاندى بَدم. تکان نی داد
ٌ ی شهسی را نیز اٍ ادارى نی کرد  .ديد ٍ ننظَن

 :شًاب گفت

 ...پدر -

 .شاى نگايش را از ستارى يا گرفت ٍ بٌ نا نگاى کرد

 :شًاب ادانٌ داد

 .نن يهسر آیندى ام رٍ انتخاب کردم -
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 :سپس بٌ شًاب چشو دٍخت ٍ با لبخند گفت. آتَر بٌ نن نگاى کرد ٍ نزدیک شد

 .تبریک نیگو -

 :شاى ادانٌ داد. حال ازدٍاج نن با شًاب قطعی شدى بَد. نن نیز لبخند زدم

 .باید ير چٌ زٍدتر نراسو رٍ برگزار کنیو -

 :ٍ سپس انگشت اشارى اش را رٍی پیشانی اش گذاشت ٍ آرام گفت

 !حیدر -

نن ٍ شًاب بٌ یک دیگر نگاى کردیو کٌ ناگًان در باز ٍ حیدر ٍارد اتاق شد کٌ باعخ شد 
 :اٍ این جا چٌ نی کرد؟ با تعجب گفتو. ديان نن نیز باز شَد

 تَ اٍن نانٌ رٍ برای نن نَشتٌ بَدی؟ -

 «کدٍم نانٌ؟»: شًاب

 «.شنیدم کٌ راییکا رٍ شکست دادی. آرى»: چشهان حیدر نی درخشید

 «.آرى، انا نعجَن رٍ نخَردم»: گفتو

ٌ جَری تَنستی -  ؟...پس چ

 .فقط دستَر دادم. خَدم يو دقیق نهی دٍنو -

 :حیدر نرا برانداز کرد ٍ گفت

 !نیرٍی سبز دٍرت رٍ احاطٌ کردى! نی فًهو -

 .آتَر ٍ شًاب، بٌ يهراى خَدم، بٌ بدنو نگاى کردیو؛ چیزی نبَد

 :حیدر دٍبارى بدخلق شد ٍ گفت
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 .شها نهی تَنید اٍن رٍ ببینید؛ چَن نن جادٍگرم نی تَنو ببینو -

ٌ طَر تَنستی برگردی این جا؟ نگٌ تبعید نشدى بَدی؟»: پرسیدم  «چ

 .يهیشٌ جادٍیی ٍجَد دارى کٌ بتَنو باياش يرجایی کٌ دلو بخَاد برم -

 :شًاب بٌ حرف آند

 .ٍلی تَ قانَن رٍ زیر پا گذاشتی -

 «.ٍ عالیجناب يو نن رٍ بخشیدن»: حیدر

 :شًاب بٌ سهت آتَر چرخید

 .شها اٍن رٍ بخشیدین؟ انا اٍن کار يای خطرناکی کردى بَد -

 .ير کسی جایزالخطاست -

 :شاى رٍ بٌ حیدر ادانٌ داد. شًاب دیگر چیزی نگفت

 .شها نی تَنید برید -

 پس چرا نن رٍ صدا زدید؟ -

اسو پیشکار نن يو حیدرى، نی خَاستو بٌ اٍن فکر کنو کٌ تصَیر تَ جلَی چشو  -
 .اٍند

 :حیدر در را باز کرد ٍ بٌ نن ٍ شًاب گفت

 .در ير صَرت تبریک نیگو -

 :با تعجب گفتو

 ...تَ از کجا نی دٍنی -
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 .نن یک جادٍگرم -

آتَر دٍبارى دستش را رٍی پیشانی اش ! جادٍگريا عجیبند. ٍ با این حرف در را بست
 «!حیدر»: گذاشت ٍ زنزنٌ کرد

 .ندت زیادی نگذشت کٌ نردی کَتاى قد ٍ الغر ٍارد اتاق شد

 عالیجناب انری داشتند؟ -

ازت نی خَام یک نراسو خَب تدارک ببینی ٍ يهٌ رٍ يو . پس فردا عرٍسِی پسرنٌ -
. از ير شش آسهَن. دعَت کنی، عَام يو باید در این جشن حضَر داشتٌ باشن

ٌ يا رٍ جا نندازی  !کَتَل

 .این بًترین نجلسی نیشٌ کٌ شها بٌ چشو خَدتَن دیدید! نٌ عالیجناب -

 «.تبریک نیگو عالیجناب»: سپس رٍ بٌ شًاب چرخید ٍ تعظیو کرد

 «.نهنَنو پیشکار»: شًاب لبخند زد

 :نرد کَتاى قد بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .شها باید يهسر ایشَن باشید، بًتَن تبریک نیگو بانَ -

 :يهان چیزی کٌ شًاب گفتٌ بَد را تکرار کردم. لبخند زدم؛ انا نهی دانستو چٌ بگَیو

 !نهنَنو آقا -

 .پیشکار کٌ از اتاق بیرٍن رفت، شًاب نیز از پدرش تشکر کرد ٍ نرا از اتاق بیرٍن کشاند

 .نعدى ام نی سَخت

 .گشنهٌ -
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 :خندید ٍ گفت

 .پس بیا بریو تَ اتاقو، اٍن جا برانَن غذا نیارن -

ٌ قدر دٍست داشتنی بَد ٌ قدر نًربان بَد، چ ٌ گَنٌ از این ! خدایا. چ ٍاقعا نهی دانو چ
در رايرٍ . اتاق شًاب در طبقٌ دٍم بَد. لحظاتی کٌ بٌ نن عطا کردى ای، قدردانی بکنو

شًاب جلَی دری سفیدرنگ ایستاد ٍ . پیش رفتیو ٍ سپس در رايرٍی دیگری پیچیدیو
این نًربانی يایت باالخرى رٍزی ». سپس کنار رفت تا نن اٍل ٍارد شَم. آن را باز کرد

 «.نرا دیَانٌ خَايند کرد

حتی فکر . اتاق را از نظر گذراندم، آخرین بار در آغَش شًاب این جا ظاير شدى بَدم
ٌ قدر خجالت کشیدى بَدم، نرا بٌ خندى ٍا نی داشت صدای بستٌ . کردن بٌ آن کٌ چ

شدن در اتاق را شنیدم ٍ ناگًان دٍ دست دٍرم حلقٌ شدند ٍ نن در جایی نرم فرٍ 
. بٌ دنبال ضربان قلبو کٌ دٍبارى باال رفت، لذتی تهام نشدنی ٍجَدم را فرا گرفت. رفتو

ٌ اش تکیٌ دادم. شًاب سرم را بَسید  .چشهانو را بستو ٍ سرم را بٌ شان

 این رٍزيا حسی دارم آنیختٌ با دلتنگی؛»

 کو نی آٍرم، بازٍانی نی خَايو کٌ تنگ در برم بگیرند؛ انا نٌ ير بازٍانی،

 «!فقط حصار آغَش تَ

ٌ اش را شنیدم  .زنزن

 .دٍستت دارم -

 :زنزنٌ کردم. ٍ این بار تنًا لبخندم بَد کٌ نی تَانست عهق احساس نن را نهایان کند

 .نن يو يهین طَر -
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 .حصار دستانش نحکو تر شد

 تهام طعو لذت با تَ نعنی نی شَد،»

 «!ٍقتی تعبیر عسل ترین رٍیا آغَش تَ باشد

 :شًاب گفت

 ينَز يو گشنتٌ؟ -

 :خندیدم

 .فقط کافیٌ تَ رٍ ببینو کٌ ير چی یادم بَد، فرانَشو بشٌ -

این نرد يو . دستانش را برداشت ٍ نن نیز چشهانو را باز کردم ٍ بٌ سهتش چرخیدم
 .اکنَن از آن نن بَد ٍ يیچ چیز نهی تَانست اٍ را از نن جدا کند

 :شًاب دستش را رٍی پیشانی اش گذاشت ٍ گفت

 !غذا بیارید، برای دٍ نفر -

دستش را از رٍی . بٌ سهت تخت رفتو ٍ رٍی آن نشستو ٍ بٌ شًاب خیرى شدم
 :پیشانی اش برداشت ٍ رٍی صندلی کنار نیز نشست

 .االن غذا نیارن -

 .رٍی تخت دراز کشیدم ٍ چیزی نگفتو

ٌ اش رفت خَاب آلَد بَدم؛ چشهانو . شًاب يو از رٍی صندلی بلند شد ٍ سهت کتابخان
 .را بستو ٍ بعد از این کٌ رٍی تخت غلتی زدم، بٌ خَاب رفتو

*** 
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 افرا، افرا؟ -

چٌ حس خَبی داشت چشهانت را ببندی ٍ با دلنشین ترین نَای زندگی ات از خَاب 
ٌ ام نشستٌ بَد، گرفتو ٍ لبخند زدم. بیدار شَی دستش را رٍی . دستش را کٌ رٍی گَن

 :صدایش را شنیدم. صَرتو کشید

 .پاشَ. غذا آٍردن -

از این لبخنديا، از . چشهانو را باز ٍ بٌ اٍ نگاى کردم، نهی تَانستو از این چًرى دل بکنو
غذا . از رٍی تخت بلند شد ٍ نن نیز بٌ سرعت سر جایو نشستو. این چشو يای نًربان

 .رٍی نیز چیدى شدى بَد

ٌ قدر خَابیدم؟ -  چ

 .خیلی نشدى -

چشو يایو را پاک کردم ٍ از رٍی تخت بلند شدم ٍ رٍی یکی از پنج صندلی  کٌ نیز را 
ٌ رٍیو نشست. احاطٌ کردى بَدند، نشستو بشقاب برداشتو ٍ برای خَدم . شًاب نیز رٍب

غذا کشیدم، نی خَاستو آن را جلَی خَدم بگذارم کٌ تغییر عقیدى دادم ٍ جلَی شًاب 
 .گذاشتو

 !بفرنا بخَر -

. خندید ٍ برایو غذا کشید ٍ بشقاب را جلَیو گذاشت؛ این کاريایش دلو را نی لرزاند
ٌ قدر طَل  ٌ قدر طَل نی کشید تا بٌ اٍ عادت کنو ٍ قلبو چنین تاپ تاپ صدا نديد؟ چ چ

نی کشید تا با ير خندى اش نست ٍ حیران نشَم؟ در حضَر اٍ غذا از گلَیو پایین 
تنًا چند شب دیگر . نهی رفت، نهی تَانستو باٍر کنو کٌ اٍ بٌ نن تعلق دارد ٍ نن بٌ اٍ
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زندگی نشترک برایو نعنای تازى ای پیدا . ناندى بَد تا برای يهیشٌ زن ٍ شَير شَیو
 .کردى بَد

 چرا غذا نهی خَری؟ -

بٌ غذایو نگاى کردم؛ نقدار کهی از آن را خَردى بَدم ٍ قاشقو را در يَا نعلق نگٌ داشتٌ 
 .بَدم

 .نی خَرم -

. شًاب نشغَل خَردن بَد. ٍ بعد چند قاشق دیگر در ديانو گذاشتو ٍ آن را تهام کردم
ٌ ام گذاشتو ٍ بٌ اٍ نگاى کردم نگايش را از غذا گرفت ٍ چشهانش را بٌ . دستو را زیر چان

 .نن دٍخت ٍ خندید

 چرا این جَری نگايو نی کنی؟ -

 :طرى ای از گیسَانو را کٌ جلَی دیدم را گرفتٌ بَد، کنار زدم ٍ گفتو

 .چَن دٍستت دارم -

 :بٌ غذای نیهٌ تهانش نگايی انداخت ٍ گفت

 نیای بریو تَ باغ؟ -

 باغ؟ -

 :از رٍی صندلی بلند شد

 .آرى -

 پس نیشٌ بریو سرزنین گل يا؟ -
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 .ٍلی این جا يو کلی جنگل ٍ باغ دارى -

دلو برای سرلک تنگ شدى، دٍست دارم یک بار دیگٌ تَی يهَن جنگل برم ٍ راستا . نٌ -
ٌ ی لرزٍنک رٍ يو بًت نشَن بدم  .رٍ ببینو؛ دریاچ

 نگٌ اٍن يا تَ آسهَن يفتو نبَدن؟ -

 .از رٍی صندلی بلند شدم ٍ کنارش ایستادم

 .نن يو يهین جَری فکر نی کردم؛ انا ظايرًا یکیشَن تَی سرزنین گل ياست -

 :دستو را گرفت

 .پس بریو آسهَن پنجو، جایی کٌ نن تَ رٍ برای اٍلین بار اٍن جا دیدم -

باز يو آرانش بَد کٌ بٌ ٍجَدم تزریق . سرم را بٌ بازٍیش تیکٌ دادم ٍ چیزی نگفتو
 .کلهات را زنزنٌ کرد ٍ بعد ير دٍ غیب شدیو. نی شد

*** 

دستو را از دستش . کنار کلبٌ ظاير شدى بَدیو! این جا آسهان پنجو بَد، زادگاى نن
 .بیرٍن کشیدم ٍ بٌ سهت کلبٌ دٍیدم

 .نن برگشتو! سرلک، سرلک -

ٌ قدر دلو برایش تنگ شدى . در کلبٌ را باز کردم، سرلک رٍی تخت خَابش بردى بَد چ
 :صدای جیغش شنیدى شد. اٍ را نحکو در آغَشو فشردم! بَد

 !آيای ٍلو کن -

 :با تعجب جیغ کشید. با خندى اٍ را از خَد جدا کردم
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خجالت نهی کشی نن رٍ این جا . افرا تَیی؟ چرا این قدر دیر اٍندی؟ نگرانت شدى بَدم -
 تنًا گذاشتی؟

 :صدای شًاب را از پشت سرم شنیدم. باز يو غرغر نی کرد

 این جا چٌ خبرى؟ -

ٌ ام نگايی بٌ شًاب انداخت ٍ بٌ سهت اٍ پرٍاز کرد  .سرلک از باالی شان

 کجا بردیش،  يا؟. تَ يهَن بَدی کٌ افرا رٍ بردی -

 :با خَشحالی گفتو. بٌ سهت آن دٍ رفتو

 .اٍن رٍ کشتو. سرلک باٍرت نهیشٌ، نن راییکا رٍ شکست دادم -

 :با تهسخر گفت. بٌ سهت نن برگشت

 تَ يهَنی نبَدی کٌ شب يا با چراغ رٍشن نی خَابید؟ -

 :با اعتراض گفتو. شًاب خندید ٍ ابرٍيای نن يو باال رفتند

 !اٍن نَقع دى سالو بَد -

 :سرلک نیشخندی زد ٍ رٍی نیز نشست

 .در ير صَرت دختری کٌ نن نی شناختو، کسی نبَد کٌ بتَنٌ راییکا رٍ شکست بدى -

 :شًاب کنارم ایستاد

 .افرا راییکا رٍ شکست دادى؛ درٍغ نهیگٌ -

 :بٌ شًاب نگاى کردم ٍ گفتو.سرلک بٌ نن نگاى کرد ٍ چیزی نگفت

 .راستش سرلک، فردا شب عرٍسیهٌ -
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 :با چشهانی گرد شدى، نگايو کرد

 با کی؟ -

 :بٌ شًاب نگاى کردم، سرلک يو با تعجب بٌ شًاب نگاى کرد

 ؟...ننظَرت اینٌ کٌ نی خَای با -

 :نکحی کرد ٍ ادانٌ داد

 یعنی دیگٌ این جا نهی نَنی؟ -

 .نٌ، باید برگردم آسهَن چًارم -

 یعنی نن این جا تنًایی زندگی کنو؟ -

 .تَ يو باید با نن بیای. نی خَام تَ رٍ يو با خَدم ببرم! نٌ، نٌ -

 :پرٍاز کرد ٍ بٌ سهتهان تا آند

 .پس ننتظر چی ٍایسادین؟ بدٍیین بریو -

 :خندیدم

 .نی خَام سرزنینهَن رٍ بٌ شًاب نشَن بدم؛ حاال نهیریو -

 «!اسهت شًابٌ؟ گفتٌ باشها با افرا بدرفتاری کنی با خَدم طرفی»: سرلک

ٌ قدر خَش خندى شدى بَد. شًاب خندید سرلک بٌ سرعت از پنجرى ی کلبٌ بیرٍن . چ
 .رفت

 :داد زدم

 کجا داری نیری؟ -
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 :صدای جیغش رٍ شنیدم

َ يام رٍ ببینو ٍقتی نی فًهن قرارى برم آسهَن پنجو - ٌ ی پسر عه  .نی خَام قیاف

 :شًاب دستش را پشتو گذاشت ٍ گفت. ٍ سپس صدای خندى اش شنیدى شد

 خب، نا کجا نیریو؟ -

 .نی خَام راستا رٍ بًت نشَن بدم. نیریو تَ جنگل -

 :بٌ جنگل اشارى کردم. ٍ سپس دستو را دٍر بازٍیش حلقٌ کردم ٍ از کلبٌ بیرٍن آندم

 !اٍنجا -

 .دلو برای راستا تنگ شدى بَد. اطرافو را نگاى کردم. با يو ٍارد جنگل شدیو

ٌ جَری نی خَای پیداش کنی؟»: شًاب  «دربارى ی راستا زیاد خَندم، چ

 .نهی دٍنو -

 «!بیا این جا! راستا! راستا»: ٍ سپس فریاد زدم

 :پیشنًاد دادم. بٌ یکدیگر نگاى کردیو. سکَت جنگل را در برگرفت

 .نظرت چیٌ بریو دریاچٌ رٍ ببینیو؟ شاید اٍن اطراف باشٌ -

يَا . بٌ سهت جایی رفتو کٌ آخرین بار راستا نن را بردى بَد. با سر حرفو را تایید کرد
ٌ ی درختان نی تابید ٍ جنگل را رٍشن نی کرد ير . گرم بَد ٍ نَر خَرشید از نیان شاخ

ازگايی نگايو رٍی حیَانات کَچک ٍ بزرگی نی افتاد کٌ از این شاخٌ بٌ آن شاخٌ 
چهن يای زیر پایو خیس بَدند ٍ بَی گل فضا را . نی پریدند ٍ یا رٍی زنین نی دٍیدند

. با شًاب پا بٌ پای یک دیگر قدم برنی داشتیو ٍ در جنگل پیش نی رفتیو. پر کردى بَد
پرندى ی . صدایی جیغ نانند انا آرام پرندى ای در باالی سرم، باعخ شد باال را نگاى کنو
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پرندى در يَا چرخی زد ٍ . شًاب نیز بٌ آن نگاى نی کرد. بزرگی بَد ٍ پريای بلندی داشت
ٌ رٍیهان نشست  .شًاب اٍل بٌ نن نگاى کرد ٍ بعد بٌ پرندى. رٍب

 :آرام گفت

ٌ ایٌ -  .این نرتاسٌ، یٌ پرندى ی افسان

 :بٌ چشهان قًَى ای رنگش کٌ يهیشٌ نرا بی تاب نی کردند، خیرى شدم

 خب؟ -

 .پرندى پريای سرخابی رنگش را از يو باز ٍ سپس تعظیو کرد

نرتاس نَک سفیدرنگش را باز ٍ جیک جیک . خو شدم ٍ رٍی سر نرتاس دست کشیدم
شًاب دستو را گرفت ٍ نن دٍبارى بٌ اٍ لبخند زدم ٍ باز . کرد کٌ تقریبا خیلی بلند بَد

ٌ ی بزرگی بٌ نن عطا کردى است پرندى پرٍاز کرد ٍ . يو خدا را شکر کردم کٌ چنین يدی
 .يو زنان بٌ سهت نا جیغ کشید

 :نگايو را از شًاب گرفتو

 .فکر کنو نی خَاد یٌ چیزی رٍ بًهَن نشَن بدى -

ٌ ای نٌ چندان دٍر از نا پرٍاز نی کرد ٍ ير ازگايی جیغ . اٍ را دنبال کردیو آرام ٍ در فاصل
 :پرسیدم. دست شًاب را فشردم، اٍ بٌ نن آرانش نی داد. کَتايی يو نی کشید

 بٌ نظرت چی نی خَاد؟ -

 .بعد از نکخ کَتايی صدای دلپذیرش را شنیدم

 .شاید بٌ کهک نیاز دارى -
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ٌ ای نگاى کردم کٌ رٍی آن پرندى ی تَپ نانند ٍ کَچکی نشستٌ بَد ٍ با  بٌ شاخ
جیغ نرتاس نرا بٌ خَد آٍرد، سرم را چرخاندم ٍ . چشو يای درشتش بٌ نا نگاى نی کرد

قدم يایهان را تندتر کردیو، . ظايرًا از نا نی خَاست کٌ سریع تر راى برٍیو. بٌ اٍ نگاى کردم
ٌ ی لرزانک را دیدى بَدم پرندى رٍی آن . از دٍر چشهو بٌ سنگی خَرد کٌ پشت آن دریاچ

 .نشست ٍ جیغ کشید

 «ننظَرش چیٌ؟»: شًاب

 .صدایش، حضَرش ٍ از يهٌ نًو تر خَدش، دل نرا نی لرزاند

 .نن نی فًهو چی نیگٌ -

ٌ رٍیش ایستادم. شًاب بٌ نن نگاى کرد  .بٌ سهت سنگ رفتو ٍ رٍب

 .باید بریو تَ این سنگ -

 :گنگ نگايو کرد

 نگٌ نیشٌ؟ -

با اکراى دستو را از دستش بیرٍن کشیدم ٍ بٌ سهت سنگ رفتو؛ رٍی آن دست کشیدم، 
ٌ ای کٌ در . گرم بَد بٌ سهت شًاب برگشتو ٍ نگايش کردم، اٍ زیبا بَد، زیباترین فرشت

. لبخند کَچکی زدم، چشهانو را بستو ٍ يو زنان ٍارد سنگ شدم. تهام عهرم دیدى بَدم
ٌ رٍی نن گستردى  با استشهام بَی خَش نحهدی چشو يایو را باز کردم؛ دریاچٌ رٍب

 .شدى بَد ٍ رنگین کهانی رٍی آن حلقٌ زدى بَد

 :صدای شًاب را شنیدم

ٌ طَر تَنستی ازش رد بشی؟ -  چ
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 :با خَشحالی برگشتو

 .کار سختی نیست! تَ يو بیا -

 .حال سنگ برایو نانرئی شدى بَد ٍ شًاب را نی دیدم کٌ پشت آن ایستادى است

 «!عجیبٌ»: شًاب

 چی؟ -

عکست رٍی این سنگ افتادى، ٍقتی حرف نی زنی دينت تَی عکس يو تکَن  -
 .نی خَرى

 :قدنی بٌ چپ برداشتو ٍ دستو را باال بردم

 حاال چی؟ -

 .آرى، تکَن خَرد -

 !حال نَبت نن بَد کٌ بگَیو عجیبٌ

 :ادانٌ دادم

 .اٍن رٍ ٍلش کن، بیا این ٍر -

شًاب سنگ را برای ندتی کَتاى نگاى کرد ٍ بعد بٌ عقب برگشت ٍ نسبتًا سریع بٌ سهت 
ٍاضح بَد کٌ . سنگ دٍید کٌ باعخ شد نحکو بٌ سنگ بخَرد ٍ آخش بلند شَد

نن . دستانش را رٍی صَرتش گذاشت ٍ خو شد. دناغش برخَرد بدی با سنگ داشتٌ
دستو را رٍی ديانو گذاشتو تا فریادم را خفٌ . يو درد اٍ را احساس کردم؛ انا در قلبو

 .با ٍحشت از سنگ عبَر کردم. کنو

 حالت خَبٌ؟. شًاب، شًاب -
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 .خو نشَ کٌ این گَنٌ کهر نن يو نی شکند»

 «.درد نکش کٌ این گَنٌ قلب نن يو درد نی کشد

ٌ اش گذاشتو این حالت اٍ بٌ دلو چنگ نی انداخت، چشهانو اشکی . دستو را رٍی شان
 .دستانش را حفاظ صَرتش کردى بَد ٍ نهی گذاشت آن را ببینو. شدى بَد

 .شًاب تَ رٍ خدا دستت رٍ بردار، بذار ببینهت -

ٌ اش بٌ گَشو رسید  :صدای خف

 .نترس نن خَبو -

با التهاس . اٍ را رٍی زنین نشاندم ٍ کنارش زانَ زدم. انا لحنش این را نشان نهی داد
 :گفتو

 .بذار صَرتت رٍ ببینو -

آن را . ٍ با این حرف، دستو را رٍی دستانش گذاشتو کٌ رگ يایش کهی بیرٍن زدى بَد
 .پایین آٍردم ٍ بٌ چشهانش خیرى شدم؛ بستٌ بَدند، دناغش يو قرنز شدى بَد

 :آرام گفتو

 .چند دقیقٌ دیگٌ بیناییت برنی گردى، طبیعیٌ این جَری بشی -

 :لبخند زد کٌ باعخ شد قلب لرزانو آرام شَد؛ دستو را دٍر بازٍیش حلقٌ کردم

 .قَل بدى کٌ يیچ ٍقت ترکو نکنی -

سپس سرش را جلَ آٍرد ٍ رٍی نَيایو کٌ . چشهانش را کهی باز کرد ٍ بٌ نن خیرى شد
با لذت چشهانو را بستو ٍ دستش را نحکو تر . از زیر رٍسری بیرٍن آندى بَد، بـ ـَسٌ زد

 .فشار دادم
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 بعضی يا،»

 .علو را زیر سَال نی برند

 آن قدر آرانت نی کنند،

 کٌ يیچ دٍایی

 «.جایش را نهی گیرد

ٌ ی دستانو را . جیغ نرتاس نا را بٌ خَد آٍرد سرم را بلند ٍ بٌ اٍ نگاى کردم، بٌ آرانی حلق
باز کردم ٍ از رٍی زنین بلند شدم؛ شًاب نیز سر پا ایستاد؛ دناغش ينَز قرنز بَد ٍ 

اٍ از نا چٌ نی خَاست؟ با سر بٌ سنگ . بٌ نرتاس نگاى کردم. ٍاضح بَد کٌ درد دارد
 .اشارى کرد ٍ دٍبارى جیغ کشید

 «.برگرد تَی سنگ، حتهًا اٍن تَ خبریٌ»: شًاب

 انا تَ چرا نتَنستی ازش رد بشی؟ -

 :سپس نتفکر ادانٌ دادم

 !راستا يو نهی تَنست ازش عبَر کنٌ، شاید فقط یک درٍازى برای عبَر نن باشٌ -

 .برٍ تَ، نرتاس دارى بٌ سنگ اشارى نی کنٌ -

با تردید از اٍ فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ سنگ نزدیک شدم، چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ دستو را رٍی 
قدنی برداشتو ٍ ٍارد دنیای دیگری در پشت آن سنگ . سنگ گذاشتو، از آن عبَر کرد

 .نرنَز شدم

اطرافو را نگاى کردم، حیَانی آن اطراف نبَد بٌ غیر از چند پرندى کٌ کنار چشهٌ نشستٌ 
 .بَدند
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 ...افرا -

با ٍحشت پشت سرم را نگاى کردم، شًاب نبَد، صدای یک زن بَد؛ انا کسی آن اطراف 
 !نبَد

 ...افرا -

ٌ قدر صدایش آشنا بَد، آن را قبال يو شنیدى بَدم  :فریاد زدم. چ

 تَ کی يستی؟ -

 :صدای شًاب را شنیدم

 چی شدى؟ -

 «...افرا»: زن

 «تَ کی يستی؟ کجایی؟»: نن

 «افرا حالت خَبٌ؟»: شًاب

 .نن خَبو -

 چی شدى؟ -

 «.افرا، بیا این جا»: زن

ٌ ای نانرئی کٌ رٍی چشهانو کشیدى شد را حس کردم، پايایو شرٍع بٌ  بٌ راحتی الی
 .حرکت کردند، نسخ شدى بٌ ٍسط دریاچٌ خیرى شدى بَدم

 «.افرا اٍن جا چٌ خبر شدى؟ یک چیزی بگَ»: شًاب
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بٌ دریاچٌ رسیدى بَدم، پایو را رٍی آن گذاشتو ٍ شرٍع بٌ حرکت کردم؛ زنین زیر پایو 
 .برخالف گذشتٌ دیگر لیز نبَد، اگر يو بَد آن را حس نهی کردم

 .افرا دست راستت را بلند کن -

 .دست راستو ناخَدآگاى باال رفت

 .بسیار عالی، حال گردنبندت را در بیاٍر -

ٌ قدر آن را دٍست نی داشتو  .گردنبند شًاب را از گردنبندم باز کردم، چ

ٌ ی سبزرنگ زیر پایت فشار بدى، دریاچٌ را سَراخ کن، زٍد باش افرا -  .آن را رٍی نقط

ضربان قلبو باال رفتٌ بَد، ترسیدى بَدم، چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ خو شدم ٍ گردنبند را بٌ 
ٌ ی کَچک ٍ درخشان سبزرنگ نزدیک کردم يَشیاری ام رٍ بٌ تحلیل نی رفت، . نقط

 .چشهانو باز نهی شد

سست رٍی . فریاد شخصی، نانند شهشیری زنجیر تهام آن دست يای نانرئی را پارى کرد
ٌ قدر برایو آشنا بَد، يجَم انرژی را بٌ تک تک . زنین افتادم صدای فریادش چ

بٌ سهت سنگ چرخیدم، جایی کٌ فریاد آن شخص . سلَل يای بدنو احساس نی کردم
ٌ ی نانرئی را از رٍی چشهانو بٌ خَبی . نرنَز را شنیدى بَدم برداشتٌ شدن آن الی

بٌ سختی بلند شدم؛ انا زنین زیر . خدای نن، آن صدای فریاد شًاب بَد. احساس کردم
 .شالو را کٌ دٍرم پیچیدى بَد، ٍحشیانٌ درآٍردم. پایو لیز بَد ٍ افتادم

 :با ٍحشت جیغ کشیدم

 شًاب چی شدى؟ -

با تک تک اعضای بدنو تقال . دیدن ننظرى ی آن طرف سنگ برایو غیرنهکن شدى بَد
ٌ ی لعنتی بیرٍن بیایو، جَابی از شًاب نشنیدى بَدم  .نی کردم تا از آن دریاچ
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 .خدایا خَدت کهکش کن -

. نفسو باال نهی آند. دریاچٌ بیش از پیش لیز شدى بَد، بٌ سختی خَد را بٌ زنین رساندم
 .تلَتلَخَران بلند شدم

 .شًاب، تَ رٍ خدا یٌ چیزی بگَ -

شًاب فریاد کشید ٍ این بار صدای . پایو رٍی پیراينو رفت ٍ دٍبارى رٍی زنین افتادم
جانی در بدن نداشتو، بٌ سختی بلند شدم ٍ داننو . جیغ گَشخراش نرتاس يو بلند شد

ٌ ای . را آن قدر باال گرفتو کٌ زانَانو نعلَم شد تالشو برای دٍیدن بی نتیجٌ بَد؛ گَیا ٍزن
خَدم را بٌ سختی بٌ سنگ رساندم، . يزار کیلَیی بٌ ير کدام از آن يا ٍصل کردى باشند

ٌ ای اشک جلَی چشهانو را گرفتٌ بَد بٌ سنگ دست زدم، نهی تَانستو از آن عبَر . الی
ٌ بَد. کنو ٌ ام درد گرفت  :نشت نحکهی بٌ سنگ زدم. نحکو خَدم را بٌ آن کَباندم، شان

 !خَايش نی کنو شًاب! شًاب تَ رٍ خدا یٌ چیزی بگَ -

چٌ خبر شدى بَد؟ انرژی ام دٍبارى رٍ بٌ تحلیل بَد، بٌ سنگ تکیٌ دادم ٍ آرام رٍی زنین 
 .نشستو

 .شًاب، جَاب بدى -

قلبو . نرتاس جیغ دیگری کشید ٍ بعد يو صدای جیغ چند حیَان دیگر بٌ گَش رسید
. فشار دیگری بٌ سنگ ٍارد کردم. بٌ شدت نی تپید ٍ صدايایشان تَی گَشو نی پیچید

 :با بغض گفتو

 ...شًاب -

 :صدای آن زن نرنَز دٍبارى بٌ گَش رسید

 ...افرا، این جا بیا -
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 .نرتاس يو جیغ کشید

 ...افرا -

 چشهانو را بستو؛ شًابو چٌ شدى بَد؟ چرا جَابو را نهی داد؟

 ...افرا: زن

 :کالفٌ جیغ کشیدم

 .ٍلو کن، برٍ گهشَ -

ٌ ی دیگری بٌ سنگ زدم کٌ از آن عبَر کردم چشهانو با . ٍ سپس با تهام بدنو ضرب
ٌ ی نقابلو را تجزیٌ ٍ تحلیل کنو. تعجب باز شد با . چند جانیٌ طَل کشید تا صحن

 .ٍحشت دستان لرزانو را رٍی ديانو گذاشتو

 نهی دانو بٌ نسافر دل بستو»

 «...یا نسافر شد آن کٌ بٌ اٍ دل بستو

 .پايایو سست شد ٍ بٌ آرانی رٍی زنین افتادم

شکستو، آن را در بند بند ٍجَدم احساس کردم، صدای شکستن تک تک اعضای بدنو را 
عاجزانٌ دستو را بٌ سَی جنازى ی عزیزترینو . نهی تَانستو بدنو را تکان ديو. شنیدم
ٌ ای از گلَیو خارج شد کٌ آغازکنندى ی اشک يایی بَد کٌ بی نحابا رٍی . گرفتو صدای خف

 .صَرتو نی ریختند

ٌ ی قًَى ای رنگ بَد کٌ با سردی بٌ آسهان خیرى  نگاى ٍحشت زدى ام تنًا نتَجٌ دٍ تیل
 .بدن لرزانو را جلَ کشیدم ٍ بٌ دستش چنگ زدم. شدى بَدند



 

www.lovelyboy.blog.ir 

192 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

شًابو، عزیزترینو، . شًاب تَ رٍ خدا بٌ نن نگاى کن، تَ رٍ خدا دٍبارى نًربَنی کن -
 !دلت نیاد نن رٍ تنًا بذاری؟ نی دٍنی کٌ نن بدٍن تَ نی نیرم؟ شًاب

ٌ ام در جنگل پیچید سرم را در چهن يایی کٌ اشک يای داغو آن يا را خیس . فریاد دٍرگ
 .کردى بَد، فرٍ بردم

ٌ ش تقصیر نن بَد، نباید نی اٍندیو این جا، ای کاش بٌ حرفت گَش کردى بَدم - . يه
ٌ قدر حهاقت کردم ٍ تَ رٍ از دست دادم  .چ

ٌ بَد؛ پدر فرزندانو رفتٌ بَد ٍ نن  ٌ بَد؛ يهسر عزیزتر از جانو رفت شًاب نًربانو دیگر رفت
راى بازگشتی در کار نبَد، این نايا، تبدیل شدى بَد بٌ یک نن خالی کٌ تا . نیز رفتٌ بَدم

. اگر این جا نیاندى بَدیو چنین نهی شد، شًابو ترکو نهی کرد. تٌ ٍجَدم را نی سَزاند
ٌ اش انداختو کٌ چسبناک بَد ٍ سفیدرنگ  ٌ ی نردان خَدم را جلَتر کشیدم ٍ رٍی سین

ٌ يای لعنتی اٍ را بٌ چنین ٍضعی دچار کردى بَدند. شدى بَد آن راییکای . آن ٍيشیت
 .چشهانو را رٍی يو فشردم. پلید زيرش را ریختٌ بَد

 چٌ درٍنو تنًاست ٍ در این تنًایی،»

ٌ ی خشک نگايو گل چشهانت را نی جَید  «.شاخ

 ...افرا -

ٌ ی غو  انگار کٌ جانی تازى گرفتٌ باشو، با انید بٌ شًاب نگاى کردم ٍ چیزی نشد کٌ سای
ٌ اش پنًان ساختو . دٍبارى در ٍجَدم رخنٌ کرد؛ لبانو را رٍی يو فشردم ٍ سرم را در سین

 :با حرص گفتو. آن زن لعنتِی نرنَز با يهان صدای َبهش بَد

 دیگٌ از جَنو چی نی خَای؟ -

 .زنانی باقی نهاندى. بلند شَ افرا، نباید دیر کنی -
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 :دستانو را نحکو تر دٍر شًاب حلقٌ کردم

 !برٍ بابا -

 :ٍ دٍبارى شرٍع بٌ گریستن کردم

 آخٌ چرا بدٍن نن رفتی شًاب؟ االن نن بدٍن تَ چی کار کنو؟ -

ٌ ی اشک يایو، خشک نی شَند دیگر يق يق يو . کو کو احساس کردم کٌ چشه
ٍجَد اٍ دیگر . نرگ شًاب برایو عادی نی شد. نهی کردم، حتی نفس نفس يو نهی زدم

ٌ ی دستانو از دٍرش باز ! بٌ راستی کٌ چٌ اتفاقی افتادى بَد؟. برایو ايهیت نداشت حلق
این بار احساس نی کردم يهٌ جا سیاى است ٍ نن در . شدند؛ آرام ٍ ناخَدآگاى بلند شدم

انگار در . جلَ ٍ پشت سرم کانال سیاى بَد. چیزی نهی فًهیدم. تاریکی گام برنی دارم
چیزی احساس . آسهان شب قدم برنی داشتو، بدٍن يیچ نايی، فاقد يرگَنٌ ستارى ای

گَیا در خَاب بَدم؛ انا در این نیان برایو کانالً ٍاضح بَد کٌ این يا خَاب . نهی کردم
 .نیستند

 .زبانو قفل شدى بَد ٍ چشهانو بٌ شدت خَاب آلَد

 .بسیار عالی، حال خو شَ ٍ گردنبندت را در زنین فرٍ کن -

ٌ ای نزدیک کرد. دستو بٌ جایی کشیدى شد ٍ گردنبند را چنگ زد . سپس خَد را بٌ نقط
دستو درد . ير لحظٌ بیشتر ٍ بیشتر نی شد. فشار دستو را رٍی زنین احساس نی کردم
در آن تاریکی نتَجٌ نَر سبزرنگی شدم کٌ . گرفتٌ بَد؛ انا چًرى ام يو چنان خنحی بَد

دستو خیلی درد نی کرد؛ . نانند جرقٌ از نحلی کٌ فشارش نی دادم، بیرٍن نی پاشد
ٌ ی صد کیلَیی قرار دادى اند ٍ فشارش نی ديند . احساس نی کردم آن را بین دٍ ٍزن

ٌ ام کهی نی لرزید ٍ این تنًا نشانی بَد کٌ درد کشیدنو را اجبات نی کرد  .چان
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ٌ اند کٌ ير لحظٌ فشردى تر نی شَد ٌ ای آينی در دستانو کار گذاشت . احساس نی کردم نیل
ٌ يای سبزرنگ نَر ير لحظٌ بیشتر ٍ بیشتر نی شد ٍ چشهانو را بٌ شدت نی آزرد . باریک

نَريای سبزرنگ چشهو را نی سَزاند؛ انا . نَایی نانند فلَت، در يَا پخش نی شد
آن نَريا آن قدر شدت یافتٌ بَدند کٌ يهٌ جا کو کو سبز . نهی تَانستو آن  را ببندم

فلَت جیغ . باد در اطرافو نی خرٍشید ٍ تَفان را بٌ خَبی حس نی کردم. نی شد
 .گَشخراشی کشید ٍ در نًایت نَريای سبز يهٌ جا را فرا گرفتند

*** 

ٌ ام نی سَخت ٌ ی سین ٌ ای کردم ٍ تکانی خَردم. قفس  .نال

 ...افرا -

یک چشهو را بٌ سختی باز کردم کٌ با دیدن . ابرٍانو در یک دیگر گرى خَردى بَدند
ٌ رٍیو ديانو نیز باز شد . پلک يایو سنگین شدى ٍ بٌ آرانی بستٌ شدند. ننظرى ی رٍب

چشهانو را ! آن دیگر چٌ بَد؟. ينَز از چیزی کٌ دیدى بَدم، اطهینان کانل نداشتو
کالفٌ شدى . نالش دادم ٍ سعی کردم آن يا را باز کنو؛ انا نَر خَرشید نانع این کار شد

بَدم؛ چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ آن چٌ چیزی بَد کٌ نن دیدى بَدم؟ سرم را بٌ طرفین 
چیزی نگذشت کٌ . یاد شًاب افتادم؛ اٍ نردى بَد. تکان دادم کٌ دٍبارى قلبو درد گرفت

ٌ ی اشک يایو دٍبارى جَشید ٍ يق يقو شدت گرفت ٌ گَنٌ زندگی . چشه نن بدٍن اٍ چ
 نی کردم؟

 .افرای نن، گریٌ نکن -

حال . با حس از بین رفتن نَر خَرشید، دٍبارى چشهانو را کٌ تنگ شدى بَدند، باز کردم
ٌ يای درختی جلَی آن را گرفتٌ بَدند  .شاخ

ٌ يَش آندی -  .باالخرى ب
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درخت بسیار بزرگ ٍ باشکَيی . با بدنی بی جان ٍ چشهانی اشک آلَد سرم را چرخاندم
آن قدر بزرگ بَد کٌ برای . در چند قدنی ام قد علو کردى بَد ٍ در آسهان پیش نی رفت

ٌ ی قطَرش شدم ٌ ای نحَ عظهت ٍ آن تن ٌ يایش گستردى شدى بَدند ٍ رٍی . لحظ شاخ
زنین سایٌ نی انداختند؛ انا ظايرا جایی کٌ نن افتادى بَدم را پَشش نهی دادند ٍ 

درخت پر شدى بَد از يزاران برگ . آفتاب بر رٍیو النٌ کردى بَد، البتٌ تا چند لحظٌ پیش
ٌ يای باالی سرم، . قرنز درخشان کٌ با ٍزش باد سهفَنی زیبایی ایجاد نی کردند شاخ

 .با تعجب نگايشان کردم. پایین کشیدى شدند ٍ رٍی سرم دست کشیدند

 .دختر عزیزم، نن باالخرى تَ را نالقات کردم -

 :آرام گفتو. احساس نی کردم راى گلَیو بستٌ شدى

 !چی؟ -

برای چند لحظٌ چیزی نگفت ٍ این سکَتش باعخ شد کٌ آٍاز پرندگانی کٌ در آسهان 
 .پرٍاز نی کردند را بٌ راحتی بشنَم

 :زن صدایش را پایین آٍرد

 .بٌ نن نگاى کن... افرا -

 کجا رٍ نگاى کنو؟ تَ کجایی اصالً؟ -

رٍی . با دقت اطرافو را از نظر گذراندم کٌ نتَجٌ زنین زیر پایو شدم. دٍبارى سکَت کرد
نگايو رٍی گردنبندم . دریاچٌ لرزانک افتادى بَدم ٍ درخت درست از نیان آن رٍییدى بَد

پايایو تَان راى رفتن نداشتند؛ خَد را کشان . افتاد کٌ دقیقًا کنار درخت قرار داشت
این یادگار شًابو بَد، کسی کٌ يو اکنَن . کشان بٌ درخت رساندم ٍ گردنبند را برداشتو
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دٍبارى بغض کردم ٍ گردنبند را بٌ گردنو بستو ٍ سپس با ناراحتی بٌ درخت تکیٌ . نبَد
 .دادم

 «!نتاسفو»: زن

 :سریع انا ناراحت پرسیدم

 چرا؟ -

ٌ ای؟ -  تَ ينَز نرا نشناخت

 :کالفٌ نفسو را بیرٍن دادم

 اصالً کجا يستی؟! نن ينَز نهی دٍنو تَ کی يستی -

 .درخت، دختر عزیزتر از جانو -

چٌ نی گفت؟ چند لحظٌ بیشتر طَل . سرم را بلند کردم ٍ درخت را از نظر گذراندم
ديانو کهی باز شد ٍ آى کَچکی . آن درخت، درخت افرا بَد. نکشید تا نتَجٌ ناجرا شَم

 .حَادث کو کو برایو رٍشن نی شدند. نن نادر خَد را یافتٌ بَدم. از آن بیرٍن آند

 تَ بَدی کٌ نن رٍ نجبَر بٌ اٍن کاريای عجیب ٍ غریب کردی؟ -

 .آری، تَ بٌ حرف نن گَش نهی دادی -

ٌ اش دستی کشیدم. ينَز نگايو رٍی درخت بَد . دستو را بٌ طرفش بردم ٍ رٍی تن
خندى دار است خَدت پری باشی ٍ نادرت یک . نهی تَانستو چنین چیزی را باٍر کنو

ٌ گَنٌ زندگی خَد را ادانٌ خَايیو داد؟ اٍ يزاران سال دیگر زندگی خَايد . درخت نا چ
ٌ ی خَبی با یک دیگر . کرد؛ انا نن نًایتًا يشتاد سال زندى نی نانو نا نهی تَانستیو رابط

ٌ يای زنخت ٍ  برقرار کنیو؛ چَن يرگاى کٌ بٌ حصار دستانش نیاز داشتو، تنًا باید شاخ
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يرگاى بٌ نًر نادری ٍ آرانش چشو يایش نیاز داشتو، تنًا باید بٌ . خشنش را لهس کنو
ٌ گَنٌ زندگی خَايیو کرد؟. برگ يای اٍ ٍ صدایش اتکا کنو  نا چ

 :آرام زنزنٌ کردم

 یعنی تَ نادر ننی؟ -

پايایو را کٌ کهی جان گرفتٌ بَدند، تکان دادم ٍ بٌ آرانی بلند . جَابی از اٍ نشنیدم
ٌ ی آن را بٌ خَبی ببینو. شدم  .قدنی برداشتو ٍ از درخت فاصلٌ گرفتو تا بتَانو يه

 .نی دانو چٌ فکری نی کنی -

 خب؟ -

 .بٌ نن نزدیک شَ -

ٌ اش نزدیک شدم؛ دریاچٌ بر خالف دفعات قبل لیز  با تردید بٌ درخت نگاى کردم ٍ بٌ تن
 .نبَد

ٌ ام دست بکش -  .رٍی تن

ٌ اش قرار دادم از اطراف دستو، نَريای . نطیعانٌ بٌ حرفش گَش دادم ٍ دستو را رٍی تن
با یک تصهیو آنی کٌ ناشی از شَکٌ شدنو . سبز رنگ بیرٍن کشیدى شدند ٍ درخشیدند

 .بَد، دستو را پس کشیدم کٌ صدای بلند زن نرا نیخکَب کرد

 .دستت را بر ندار افرا -

صدایی نانند چنگ پیچید کٌ باعخ شد با تعجب اطرافو . دٍبارى بٌ حرفش گَش دادم
سرم را چرخاندم ٍ بٌ پشت سرم نگاى . صدای جیغ نرتاس نرا بٌ خَد آٍرد. را نگاى کنو

نَريای سبزرنگ ندام بیشتر ٍ بیشتر . در چند قدنی ام ایستادى ٍ تعظیو کردى بَد. کردم
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صدای چنگ کٌ نَایی تند . چشهانو را بستو ٍ سرم را در بازٍیو پنًان ساختو. نی شدند
آن قدر کٌ باعخ شد . نی نَاخت، آرام آرام تغییر پیدا کرد ٍ آٍازی دل انگیزی سر داد

 .چشهانو را باز کنو

 .افرای نن، خَش آندی -

در نقابل نن زنی با چًرى ی جاافتادى ٍ نَيای فر نشکی کٌ تعدادی از آن يا خاکستری 
ٌ قدر شبیٌ نن بَد. شدى بَد، قرار داشت  .خدایا، اٍ چ

در نکانی جدید قرار گرفتٌ بَدم ٍ خبری از درخت ٍ . نهی تَانستو از اٍ چشو بردارم
 .دریاچٌ نبَد ٍ تا چشو کار نی کرد، زنین چهن کاری شدى ٍ آسهان آبی بٌ چشو نی خَرد

 :زن لبخند زد

ٌ ای بَدى ام -  .سال ياست ننتظر چنین لحظ

 :آرام گفتو. چیزی از حرفش نفًهیدم

 تَ نادر ننی؟ -

 .آری -

عکس العهلی از خَدم . ٍ با گفتن این حرف چند قدم جلَ آند ٍ نرا در آغَش گرفت
 :پرسیدم. سَاالت زیادی در ذينو در حال چرخش بَد. نشان ندادم

 نگٌ شیطان تَ رٍ از بین نبردى بَد؟ -

 :آى کشید

 .داستانش طَالنی است -

ٌ يایو را گرفت ٍ در چشهانو خیرى شد  .نن نیز چیزی نگفتو. از نن جدا شد ٍ شان
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 .آن زنان تَ تازى نتَلد شدى بَدی؛ البتٌ نتَلد نشدى بَدی... نی دانی -

با گفتن این حرف برگشت ٍ در يَا بشکنی زد کٌ باعخ شد صدایی عجیب بٌ گَشو 
با تعجب اطرافو را نگاى کردم کٌ نتَجٌ چَب يای خشکی شدم کٌ درست . برسد

ٌ رٍیو، زنین را نی شکافتند ٍ رشد نی کردند اشکال نانفًَنی ایجاد نی کردند ٍ در . رٍب
ٌ اند؛ انا کهی بعد نتَجٌ شدم. یک دیگر پیچ نی خَردند دٍ . اٍلش نفًهیدم چٌ ساخت

ٌ ی پیراين قرنز رنگش را در دست گرفت . عدد صندلی ٍ یک نیز کَچک بَدند زن گَش
 .ٍ رٍی یکی از صندلی يا نشست

 .بنشین دخترم -

با تردید قدم برداشتو ٍ رٍی آن یکی صندلی نشستو؛ برخالف تصَرم راحت بَد ٍ بدنو 
نَعی )زن بشکن دیگری زد کٌ باعخ شد رٍی نیز دٍ فنجان پر از نستین . را نخراشید

یکی . ٍ یک بشقاب پر از شیرینی ابری ظاير شَد (چای نعرٍف در آسهان دٍم ٍ پنجو
ٌ ای از آن را نَشیدم  .از فنجان يا را برداشتو ٍ جرع

ٌ يایو در اقیانَس اطلس نفَذ کردى بَد ٍ  - دقیقا نَزدى سال پیش، ينگانی کٌ ریش
ٌ رٍز تسلطو بر حیات کرى زنین بیشتر نی شد  ...رٍزب

نن کٌ حسابی کنجکاٍ شدى بَدم، . بشقاب پر از شیرینی را برداشت ٍ بٌ سهتو گرفت
 .گفتو ٍ ننتظر نشستو تا داستان را ادانٌ ديد« نٌ»سریع 

 :بٌ چهن يای زیر پایش خیرى شد ٍ گفت

يهٌ چیز فَق العادى بَد، تا آن کٌ یک رٍز بٌ نن خبر رسید کٌ شیطان قصد نابَدی نرا  -
نهی دانستو چٌ کنو، آن زنان در زنین اتفاقاتی افتادى بَد کٌ رٍز بٌ رٍز قدرتو را . دارد

ٌ يا را کحیف، درختان را قطع، يَا را آلَدى ٍ زنین را . کهتر ٍ کهتر نی کرد نردم رٍدخان
نهی دانستو چٌ کار . شیطان نرا نابَد نی کرد. تاریک نی کردند ٍ کاری از نن ساختٌ نبَد
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کنو تا آن کٌ نتَجٌ شدم يَاپیهایی راى خَد را گو کردى ٍ بٌ اشتباى ٍارد نحلخ برنَدا 
ٌ ای بَد کٌ يو خَدش نردى بَد ٍ . شدى ٍ نابَد شدى است یکی از نسافران، زن حانل

نن رٍح خَد را در جنین دنیدم تا اٍ نیز خصلتی . يو جنین درٍنش را از دست دادى بَد
در آخرین لحظات کٌ حتی صدای خندى يای رعب آٍر . آسهانی پیدا کند ٍ رشد پیدا کند

شیطان را نی شنیدم، تهام قدرتو را بٌ تَ دادم ٍ بٌ آسهان پنجو فرستادنت ٍ بعد يو با 
آخرین تَانی کٌ داشتو، با شیطان جنگیدم؛ انا اٍ نرا نابَد کرد ٍ خداٍند نرا بٌ آسهان 

قرار بر این . تَ بزرگ ٍ بزرگتر نی شدی ٍ نن از يهان جا نراقبت بَدم. يفتو فرستاد
شد، زنانی کٌ زشتی ٍ پلشتی از نیان رفت، قدرتو را از تَ پس بگیرم ٍ دٍبارى بر حیات 

 ...زنین حکهرانی کنو

 پس نن دیگٌ قدرتی ندارم؟ -

نن نادر طبیعت يستو ٍ تَ نیز فرزندم يستی ٍ يهان گَنٌ کٌ نن قدرت دارم، تَ نیز  -
 .داری

 :آرام گفتو. چٌ حَادجی پشت پردى بَد ٍ نن از آن يا خبر نداشتو. بٌ فکر فرٍ رفتو

 نی تَنی کسی رٍ زندى کنی؟ -

 .این چٌ سَالی ست کٌ نی پرسی؟ البتٌ کٌ نی تَانو -

 :دستانش را گرفتو ٍ با انید گفتو. ضربان قلبو افزایش یافتٌ بَد ٍ بغض کردى بَدم

 نی تَنی شًاب رٍ زندى کنی؟ -

 :نکحی کرد ٍ سپس گفت

 آن پسر جَاِن خَش سیها را نی گَیی؟ -

 :سریع گفتو
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 !آرى، آرى -

 :دستانو را فشرد

چشهانت را ببند ٍ بٌ بًترین ٍ زیباترین . باید این کار را با یک دیگر انجام ديیو -
 .چیزيای جًان فکر کن ٍ از صهیو قلبت خَاستار این شَ کٌ اٍ زندى شَد

 .صدایش را شنیدم. با تردید سرم را تکان دادم ٍ چشهانو را بستو

 .شرٍع کن -

با تهام ٍجَدم بٌ بًترین چیزيای جًان فکر کردم، بٌ بًترین چیزی کٌ تنًا بٌ اٍ ختو 
 .نی شد

شًاب بٌ نغازى ی گردنبندفرٍشی نگايی انداخت ٍ با کشیدن بازٍی افرا، اٍ را ٍارد »
 .نغازى کرد

 چی کار نی کنی؟: افرا

نی خَام برات یٌ سَغاتی بخرم کٌ ير ٍقت برگشتی سرزنین خَدت، بٌ یاد این جا  -
 .باشی

 .ٍ سپس یک گردنبند با الهاس دایرى شکل سبز تیرى ٍ زنجیر نقرى ای انتخاب کرد

ٌ طَرى؟ -  چ

 :افرا با قدردانی گفت

 .انا ٍاقعًا نیازی بٌ این کار يا نیست! خیلی قشنگٌ؛ دستت درد نکنٌ -

 .شًاب بٌ افرا نزدیک شد ٍ گردنبند را برایش بست
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 «.بذار یٌ یادگاری از نن برای خَدت داشتٌ باشی -

ٌ گَنٌ زندگی نی کردم؟ اٍ بخشی از . لبخند تلخی رٍی صَرتو شکل گرفت نن بدٍن اٍ چ
ٍجَدم شدى بَد ٍ بدٍن اٍ، نن باید تا آخر عهر با یک قلب دردنند، با حفرى ی بزرگ 

 .درٍنش زندگی نی کردم

 .يیچ ٍقت فکر نهی کردم شب بتَنٌ این قدر قشنگ باشٌ! این جا خیلی قشنگٌ -»

شًاب يو کنار اٍ . ٍ با این حرف کنار رٍدخانٌ نشست ٍ دستش را در آب فرٍ برد
ناى سفید، درخشان ٍ بسیار بزرگ بَد، بزرگتر از آن ناى . نشست ٍ بٌ ناى خیرى شد

 .نعهَل کٌ يرشب در زنین نی بینیو

 :شًاب

 «.نادر نن فرزند ناى بَد -

شًاب نباید کشتٌ نی شد؛ حقش این . آى کشیدم ٍ چشهانو را نحکو تر رٍی يو فشردم
 .نرد نًربان نن نباید بٌ این زٍدی نرا تنًا نی گذاشت. نبَد

 :شًاب»

 چرا اینجَری نگام نی کنی؟ -

 :طرى ای از گیسَانو را کٌ جلَی دیدم را گرفتٌ بَد، کنار زدم ٍ گفتو

 «.چَن دٍست دارم -

. خدایا، اٍ نباید بهیرد. از تٌ دل زندى شدنش را آرزٍ کردم، التهاس کردم، خَايش کردم
اٍ نباید اکنَن، . باید زندى بهاند تا بزرگ شدن فرزندانهان را ببیند. اٍ باید شاى شَد

 .نباید این کار را بکند. درست رٍز قبل از عرٍسی نرا ترک کند
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لب يایو نحکو بٌ یک دیگر چسبیدى بَدند؛ انا از در . نَای چنگ در اطرافو شنیدى نی شد
 .خَايش نی کنو شًاب، زندى شَ. تٌ دلو فریاد نی زدم

 .خَايش نی کنو. پیشو برگرد ٍ بگذار زندگی خَبی را شرٍع کنیو

ٌ بَد در دل برای بار يزارم، برای شًاب جانی دٍبارى را . سکَت جای چنگ را گرفت
 .خَاستار بَدم کٌ ناگًان صدای نفس نفس زدن کسی بٌ گَشو رسید

نهی دانو خَاب بَد یا . قلبو بٌ یک بارى تپش خَد را از دست داد. چشهانو را باز کردم
آن چنان لبخندی زدم کٌ فکر کردم . بیداری؟ رٍیایی از این شیرین تر بٌ عهرم ندیدى بَدم

 .لبانو کش خَايند آند

نَجَد رٍبرٍی نن، شخصی کٌ در عهق ٍجَد نن جا داشت، بٌ زحهت یکی از 
ٌ اش با حرکاتی آرام، باال ٍ پایین نی رفت  .چشهانش را باز کردى بَد ٍ سین

ٌ يایو سرازیر نی شد  :صدای زن در گَشو پیچید. اشک شَق از گَن

 .تَ جادٍی بزرگی انجام دادی افرا، تبریک نی گَیو -

. بٌ سختی رٍی پايایو ایستادم ٍ بٌ طرف نرَدم قدم برداشتو. دستانو یخ کردى بَدند
تکانی خَرد ٍ بٌ . حال بیش از پیش، قدر تک تک نفس کشیدن يایش را نی دانستو

ٌ گاى رٍی زنین قرار داد  .آرانی نشست ٍ دست راستش را بٌ عنَان تکی

ریش يایش دستانو را . کنارش نشستو ٍ با بًت دستان لرزانو را رٍی صَرتش کشیدم
 .بٌ خارش نی انداخت؛ انا حتی یک يزارم درصد برایو نًو نبَد

 :با صدایی کٌ گَیا از تٌ چاى در نی آند، پرسید

 چی شدى؟ -
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ٌ ی آى، جانو فدای این صدایت؛ نفسو پیشکش تک تک نگاى يایت ٍ قلبو خان
خندى ای سر دادم ٍ نحکو دستانو را دٍرش حلقٌ کردم کٌ باعخ شد . نًربانی يایت

ٌ اش پنًان ساختو . دستش از زیرش سر بخَرد ٍ ير دٍ رٍی زنین بیفتیو سرم را در سین
 :ٍ با شادی پایان ناپذیری گفتو

 .خیلی خَشحالو کٌ برگشتی، دیگٌ يیچ ٍقت ترکو نکن -

 :آرام ادانٌ دادم

 .دیگٌ حق نداری بهیری -

 نردى بَدم یا بیًَش شدى بَدم؟ -

 :خندیدم

 یعنی یادت نیست؟ -

 نردى بَدم؟ -

 :فقط آرام پرسیدم. دٍست نداشتو دربارى ی نرگ صحبت کنو. جَابش را ندادم

 دقیقًا چٌ اتفاقی افتاد؟ -

ٌ يا، اٍن يا ينَز زندى ان ٍ یک خطر بزرگ برای نا نحسَب نیشن -  .ٍيشیت

 .باید نابَدشَن کنیو -

 :از اٍ فاصلٌ گرفتو ٍ در چشهانش خیرى شدم

ٌ جَری نی خَای این کار رٍ بکنی؟ -  چ

 :دستو را گرفت
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 .باید با پدرم صحبت کنو -

 .ٍ با گفتن این حرف، چشهانش را بست ٍ کلهات را زیر لب زنزنٌ کرد

*** 

ٌ ی چپو درد نی کرد ٌ ای سر دادم ٍ نشستو. شان بٌ نظر . شًاب نیز کنارم ایستادى بَد. نال
 .نی آند حالش بًتر از قبل باشد

 :پرسیدم. در اتاق شًاب بَدیو؛ رٍی تختش دراز کشیدى بَدم

 نن از کی این جام؟ -

ٌ ی زیبایی بر تن  ٍ با این حرف بٌ اٍ نگاى کردم؛ لباس يایش را عَض کردى بَد ٍ جان
 .داشت

 .باید برم با پدرم صحبت کنو. چند سالکانی نیشٌ کٌ رسیدیو -

 :ٍ بٌ سهت در اتاق قدم برداشت کٌ سریع گفتو

 !صبر کن -

 :ادانٌ دادم. برگشت ٍ ننتظر نگايو کرد

 .نن نادرم رٍ پیدا کردم -

 :نگايش رنگ تعجب گرفت

 چی؟ -

 :با خَشحالی گفتو

 .اٍن یک درخت افرائٌ. فرزند طبیعتو؛ نادرم يو نادر طبیعتٌ... نن -
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 !نادرت درخت افرائٌ؟ -

ٍقتی . از رٍی تخت بلند شدم ٍ شهردى شهردى يهٌ چیز را برایش تَضیح دادم
 :حرف يایو تهام شد، گفت

 !پس تَ نادرت رٍ پیدا کردی -

 .سرم را تکان دادم

 .نن باید برم با پدر صحبت کنو، بعدًا با يو نیریو نادرت رٍ ببینیو -

 .ٍ بٌ سهت در اتاق رفت ٍ از آن جا خارج شد

ٌ يا ٍ يزاران . رٍی تخت دراز کشیدم ٍ بٌ فکر فرٍ رفتو راییکا نردى بَد؛ انا ٍيشیت
ٌ ی اٍ بَدند، ينَز زندى يستند ٍ یک خطر بزرگ برای نا  نَجَد دیگر کٌ زیر سلط

درٍازى يای آسهان ششو ينَز باز است ٍ آن يا بٌ سادگی نی تَانند . نحسَب نی شَند
 .بٌ آسهان يای دیگر بیایند

این . بًتر بَد اٍل درٍازى را نی بستند تا از ٍرٍد آن يا جلَگیری شَد. چشهانو را بستو
ٌ يا ينَز آن . راى حل خَبی بَد؛ انا تا ابد کٌ نهی تَانستیو آن يا را آن جا نگٌ داریو کَتَل

جا يستند ٍ نطهئنا بی صبرانٌ ننتظر رٍزی اند کٌ از زیر زنین بیرٍن بیایند ٍ سرزنین 
 یعنی آسهان ششو در گذشتٌ چٌ شکلی بَد؟. خَد را دٍبارى بنا کنند

 .ای کاش راییکا يیچگاى بٌ این دنیا نیاندى بَد. غلتی زدم ٍ پتَ را رٍی خَدم کشیدم

باید . بٌ این کار عادت نداشتو. نهی تَانستو اٍ را نادر صدا کنو. ذينو سهت زن رفت
 .نی گذاشتو گذر زنان این را حل کند

*** 
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رٍی تخت نشستو؛ شًاب ينَز نیاندى . نن بٌ خَاب رفتٌ بَدم. چشهانو را باز کردم
 .بَد

 یعنی کجاست؟ -

. از رٍی تخت پایین پریدم ٍ رٍبرٍی آینٌ، چًرى ام را درست کردم ٍ از اتاق بیرٍن آندم
 انا شًاب کجا بَد؟. این رايرٍ را نی شناختو

سَاالت زیادی داشتو کٌ . دٍست داشتو پیش زن برگردم. شرٍع بٌ قدم برداشتن کردم
ٌ رٍی آن . باید از اٍ نی پرسیدم از جلَی دری عبَر کردم کٌ تعداد زیادی سرباز رٍب

 .نَر زیادی از آن يا ساطع نی شد. ایستادى بَدند

 :از یکیشان پرسیدم

 ببخشید، شها نهی دٍنید شايزادى شًاب کجان؟ -

 .در حال نذاکرى -

 کجا نی تَنو پیداش کنو؟ -

 .بعد از اتهام نذاکرى -

 نگفتو کی، گفتو کجا؟ -

 .بعد از اتهام نذاکرى -

 کجا نذاکرى نی کنن؟ -

 .اتاق نذاکرى -

در . سربازيای آسهان چًارم يو عجیب بَدند. کالفٌ پَفی کشیدم ٍ از آن جا دٍر شدم
ٌ ی . این قصر کار زیادی نبَد کٌ بتَانو انجام ديو دٍست داشتو دٍبارى بٌ رٍدخان
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از قصر خارج . حتها در قصر صافتری ٍجَد داشت کٌ نرا بٌ آن جا ببرد. ستارى يا نی رفتو
نَعی ارابٌ کٌ در آسهان چًارم از جنس ناى )سٌ صافتر . شدم ٍ اطرافو را نگاى کردم

دقیقا پشت درٍازى قرار داشتند ٍ رانندى يایشان يو،  (.است ٍ چرخ يایی طالیی دارد
 .سریع بٌ سهت یکی از آن يا دٍیدم. رٍی آن نشستٌ بَدند

 .سالم -

ٌ ی گشاد ٍ بنفشی بر تن داشت، بٌ نن نگاى کرد  «.سالم»: رانندى صافتر کٌ جان

ٌ ی ستارى يا؟ -  نیشٌ ببرینو رٍدخَن

سرش را تکان داد ٍ چَب قرنز رنگی کٌ نقَش ستارى رٍی آن حک شدى بَد را از جیبش 
 :رانندى چَب را در يَا تکان داد ٍ فریاد زد. سریع سَار صافتر شدم. در آٍرد

ٌ ی ستارى يا -  !رٍدخَن

سرم را بٌ . صافتر شرٍع بٌ حرکت کرد ٍ صدای چرخ يایش در گَشو طنین انداز شد
يزاران . پشتی صندلی سفید رنگ ٍ براق صافتر تکیٌ دادم ٍ بٌ آسهان شب خیرى شدم

يزار ستارى در آن جا بَدند ٍ یکی پس از دیگری نی درخشیدند ٍ ناى بزرگی درست نیان 
 .تکان شدید صافتر باعخ شد سرم را بلند کنو. آن يا جا خَش کردى بَد

 :رانندى فریاد زد

 .چیزی نیست؛ سنگ بَد -

زیبا، . ديکدى ينَز يهان حالت يهیشگی خَد را داشت. اطرافو را از نظر گذراندم
آن جا . صهیهی ٍ آرانش بخش بَد؛ انا بٌ نظر نن، ينَز بٌ خَبی سرزنین گل يا نهی شد

از ديکدى دٍر . صافتر بٌ چپ چرخید ٍ جادى ای خاکی را دنبال کرد. يهٌ نرا نی شناختند
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صافتر دٍبارى پیچید ٍ . رٍدخانٌ در نزدیکیهان قرار داشت. اطرافو را نگاى کردم. نی شدیو
 .جلَی رٍدخانٌ نگٌ داشت

 .رسیدیو -

 :با خَشحالی بٌ رٍدخانٌ نگاى کردم ٍ از صافتر پایین پریدم

 .دستتَن درد نکنٌ -

ٍ با گفتن این حرف بٌ سهت رٍدخانٌ رفتو ٍ دستو را در آبش فرٍ کردم ٍ ستارى ی 
ٌ قدر زیبا بَد. کَچکی از آن بیرٍن آٍردم صدای نتعجب رانندى باعخ شد کٌ با ! چ

 .تعجب نگايش کنو

 !اٍن ستارى رٍ -

ستارى ی بزرگ ٍ درخشانی خَد را از . سریع رد انگشتش را گرفتو؛ بٌ رٍدخانٌ نگاى نی کرد
بعد از زنان زیادی پرٍاز، . رٍدخانٌ بیرٍن کشاندى بَد ٍ در آسهان شب باال نی رفت

ستارى ای کٌ در دستو بَد را داخل رٍدخانٌ . سرانجام در جای خَد نستقر شد ٍ درخشید
 :برگرداندم

 چی شد؟ -

 .اٍن االن یک ستارى ی بالغٌ. اٍلین بارنٌ کٌ يهچین چیزی نی بینو -

در این رٍدخانٌ بچٌ ستارى يا تا زنانی کٌ ستارى بالغی ». حرف شًاب را بٌ یاد آٍردم
 «.شَند، زندگی نی کنند

*** 
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ٌ يای آن جا باال رفتو ٍ خَد را بٌ اتاق . ندت زیادی طَل کشید تا بٌ قصر بازگردم از پل
حدس نی زدم کٌ دیگر شب شدى باشد؛ انا در جایی کٌ رٍز ٍ . شًاب رساندم؛ آن جا نبَد

ٌ گَنٌ نی تَان حدس زد؟  شبش یکی است، چ

 آخر شًاب کجا بَد؟

 .دختر جَانی کٌ از کنارم عبَر نی کرد را صدا زدم

 بلٌ بانَ؟ -

 ببخشید نیشٌ شايزادى شًاب رٍ پیدا کنین؟ -

 :بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .خیر، نا فقط از نقانات دستَر نی گیریو -

 :ننظَرش این بَد کٌ نن ِسَهتی نداشتو؟ گفتو

 .انا قبالً خدنتکاريا راى ير جایی کٌ نن نی خَاستو رٍ بًو نشَن نی دادن -

اگر بخَايید نن يو راى يرجایی را کٌ بخَايید نشانتان نی ديو؛ انا از شها دستَر  -
 .نهی گیرم

 .نن يهسر شايزادى شًاب يستو -

 :خندید ٍ آرام گفت

 ایشان کی ازدٍاج کردند کٌ نا خبر نداشتیو؟ -

داخل اتاق برگشتو ٍ در را . نهی دانستو چٌ کار کنو. ٍ با لبخند کهرنگی از نن دٍر شد
ای کاش بیشتر در رٍدخانٌ . باید آن قدر ننتظر نی نشستو تا شًاب بیاید. بستو

 .نی ناندم
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آخر شًاب کجا رفتٌ بَد؟ . بٌ سهت تخت رفتو ٍ رٍی آن نشستو ٍ بٌ زنین خیرى شدم
يهیشٌ اٍ خدنتکاری را دنبال نن نی فرستاد . کجا نی تَانستو پیدایش کنو؟ آى کشیدم

باید بٌ . با شنیدن صدای اذان بٌ آرانی از رٍی تخت بلند شدم. تا بٌ دیدنش برٍم
. از اتاق خارج شدم ٍ با پرس ٍجَ از خدنتکاران، راى آن جا را پیدا کردم. نهازخانٌ نی رفتو

بٌ سادگی تَانستو در . نهازخانٌ ينَز پر نشدى بَد ٍ فقط دى یا پانزدى نفر در آن جا بَدند
خدنتکاران ٍ ٍزرا ٍ نقانات نًو دستٌ دستٌ ٍارد . ردیف اٍل برای خَد جایی پیدا کنو

زنی کٌ کنار نن نشستٌ بَد، بٌ نن خیرى شد ٍ . نهازخانٌ نی شدند ٍ جایی نی نشستند
 :پرسید

ٌ يا کٌ نیستی -  .از ندیه

 :بٌ لباس يایو نگايی انداخت ٍ يهزنان گفت

 .اشراف زادى يو کٌ نیستی -

 !نٌ -

 :ٍ بعد صدایو را پایین تر آٍردم ٍ ادانٌ دادم

 .نن قرارى با شايزادى ازدٍاج کنو -

 جدی؟ -

زن فضَل، با آن چشو يای آبی ٍلی گیسَان نشکی رنگش ديانش . سرم را تکان دادم
را باز کرد کٌ چیز دیگری بپرسد کٌ ناگًان جهعیت برخاستند ٍ صدای صلَات جهع بلند 

نگايو رٍی نرد . نا دٍ نفر نیز بٌ تبعیت از جهعیت بلند شدیو ٍ صلَات فرستادیو. شد
ٌ ای سفید رنگ افتاد کٌ عصایی در دست گرفتٌ  جَانی با ریش يای نشکی کَتاى ٍ جان

 .بَد ٍ بٌ سهت جایگاى نی آند
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ٌ ای از پشت سرم بٌ گَش رسید  :صدای نردان

 چرا حضرت خضر نیَند؟ -

 :با شنیدن این حرف، سریع از زن پرسیدم

 این کیٌ؟ -

 کی؟ -

 .يهین آقائٌ -

 :دستش را جلَی ديانو گذاشت ٍ گفت

 .ایشَن حضرت عیسی يستن! نَدب باش دختر -

زیر لب سالم دادم ٍ اٍ نیز . نگايو را بٌ نرد دٍختو کٌ با لبخند بٌ نن خیرى شدى بَد
 :سپس گفت. سرش را تکان داد

 این طَر نیست؟. الًٌ بًشتی يستید -

 .بلٌ -

ٌ ی نهاز آنادى شد ٌ قدر خَشرٍ بَد. لبخند دیگری زد ٍ برای اقان ٌ ی ! چ چَبش را بٌ گَش
 .دیَار تکیٌ داد ٍ بٌ جایگاى رفت

بٌ نام . نهاز نغرب نی خَانو، برای رضایت خداٍند کٌ بٌ راستی اٍ دانای حکیو است -
 ...خداٍند بخشندى نًربان، حهد ٍ ستایش

 .سعی نی کردم رٍی نهازم تهرکز کنو؛ انا ندام ذينو سهت شًاب نی رفت

 .خدا بزرگتر است -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

213 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

ينگانی کٌ نهاز تهام شد؛ يهان زن چشو آبی بٌ طرفو . این را کٌ گفت، بٌ رکَع رفتو
برگشت ٍ خَاست حرفی بزند کٌ سریع از جایو بلند شدم ٍ بٌ طرف در خرٍجی رفتو کٌ 

ٌ اش نی کشید . ناگًان سر جایو خشک شدم خدایا، آن نرد نتفکر کٌ دستش را رٍی چان
با تندترین سرعت نهکن . ٍ اخو کَچکی نیان ابرٍانش شکل گرفتٌ بَد، شًاب نن بَد

رايو را از نیان نردم باز کردم، از نیان دٍ زن کٌ نی خندیدند عبَر کردم ٍ از کنار نردی 
 .شًاب بٌ يهراى جهعیت از نهازخانٌ خارج نی شد. کٌ سجدى کردى بَد، گذشتو

ٌ ی جهعیت گو شد از کنار دٍ سرباز کٌ سر رايو بَدند . صدایش زدم کٌ در نیان يهًه
 .سریع برگشت ٍ نگايو کرد. گذشتو ٍ در یک حرکت بازٍی شًاب را چنگ زدم

 :لب زدم

 .باید با يو صحبت کنیو -

ٌ ای خلَت . سرش را تکان داد ٍ آرام، با یک دیگر از آن جا بیرٍن آندیو اٍ را بٌ گَش
نی خَاستو حرفی بزنو کٌ ناگًان بٌ این فکر افتادم کٌ چٌ باید بگَیو؟ نگر اٍ . کشاندم

یک شايزادى نیست؟ پس این طبیعی است کٌ نتَاند زنان زیادی پیش نن باشد؛ چرا 
 .بٌ این فکر نیفتادم

 :پرسیدم. بٌ چشهان شًاب خیرى شدم کٌ با چًرى ای ننتظر نگايو نی کرد

 کجا بَدی؟ -

داشتیو دنبال رايی برای از بین بردن نَجَدات . تَی گرديهایی شاى يا ٍ ٍزرا بَدم -
 .راییکا نی گشتیو

ٌ ی دیگر نگايش کردم ٍ سپس آرام گفتو  :چند لحظ

 خب، چی شد؟ -
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 .ينَز رايی پیدا نکردیو -

 :پرسیدم

ٌ جَری خَدم رٍ بٌ آسهَن يای دیگٌ ننتقل کنو؟ -  نی تَنی بٌ نن یاد بدی چ

 .نتعجب نگايو کرد؛ انگار تَقع نداشت چنین چیزی بپرسو

 :شًاب

 آرى، ٍاسٌ چی؟ -

 :آرام گفتو

نی خَام یٌ ندت برم سرزنینو؛ ٍقتی نیستی، زنان اصال ... از این جا خستٌ شدم -
ٌ م سر نیرى  .نهی گذرى، حَصل

شًاب دستو را گرفت ٍ بٌ سهت اتاقش کشاند ٍ . دٍبارى سکَت نیانهان جریان گرفت
 :در را بست

درٍد بر نالک يفت آسهان، ای نًربان، نرا برسان »برای خَندن ٍرد، باید پنج بار بگی  -
 .ٍ بعد يو اسو سرزنینت رٍ نیگی« ...بٌ سرزنینِ 

 :سرم را تکان دادم ٍ چشهانو را بستو

 ...درٍد بر نالک يفت آسهان -

 ...نی دٍنی -

 :ادانٌ داد. در چند قدنی ٍ رٍبرٍیو ایستادى بَد. چشهانو را باز ٍ نگايش کردم

 ...يهین االن يو کلی ٍظیفٌ دارم کٌ باید انجام بدم ٍ. نن یک شايزادى ام -
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 :بٌ سهت کتابخانٌ رفت ٍ در حالی کٌ قدم نی زد، گفت

 .نتاسفانٌ نهی تَنو زنان زیادی رٍ بايات بگذرٍنو -

ٌ ی سَم کتابخانٌ قرار داشت، دستی کشید  :رٍی ستارى ای کٌ در قفس

باید بٌ این نکتٌ يو تَجٌ داشتٌ باشی کٌ باالخرى یک رٍزی تَ يو نلکٌ نیشی ٍ باید  -
 .رٍی کاريای دربار نظارت کنی

 :بٌ طرفو برگشت

 .زندگی تهام اشراف زادى يا يهین بَدى -

 :نکحی کرد ٍ ادانٌ داد

نهکنٌ یک رٍز اٍن قدر سرنَن شلَغ باشٌ کٌ فرصت نکنیو حتی دٍ کلهٌ با يو حرف  -
 نی تَنی؟. اگٌ با نن ازدٍاج کنی... زندگیت سخت نیشٌ. خصَصی بزنیو

. سخت بَد؛ انا نن اٍ را دٍست داشتو؛ بدٍن شک تا آخر عهرم با اٍ زندگی نی کردم
 :لبخندی زدم ٍ گفتو. حتی اگر برایو خیلی گران تهام نی شد

 .نن يهیشٌ پیشتو! نگران نباش -

درٍد بر نالک يفت آسهان، »: ٍ چشهانو را در برابر لبخند زیبایش بستو ٍ پنج بار گفتو
 «ای نًربان، نرا برسان بٌ سرزنین گل يا

 :صدای شًاب را شنیدم

 .دٍستت دارم -

ٌ ای چَبی ٍ نارنجی رنگ ٍ پشت سبد بسیار بزرگی کٌ  ٍقتی چشهانو را باز کردم کنار خان
در سرزنین نا، برای درست کردن ترشی بًاری کٌ تنًا نختص آسهان خَدنان بَد، از 
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ٌ رٍیو نغازى يای زیادی . از پشت آن بیرٍن آندم. آن استفادى نی شد، ایستادى بَدم رٍب
 .قرار داشتند ٍ عدى ی زیادی در حال رفت ٍ آند بَدند

ٌ ی شًاب را چند بار زیر لب تکرار کردم با خَشحالی . نن يو اٍ را دٍست داشتو. جهل
ٌ ام خیلی دٍر نبَد ٍ خیلی زٍد بٌ . ٍارد پیادى رٍ شدم ٍ بٌ سهت جنگل قدم برداشتو کلب

ٌ ی . جنگل رسیدم اٍل تصهیو داشتو نادرم را ببینو ٍ بعد يو بٌ دیدن گلبانَ ٍ بقی
 .دٍستانو برٍم

بٌ سهت سنگ قدم . نحل يهیشٌ سکَت زیبایی در آن جا برقرار بَد. ٍارد جنگل شدم
 .کهی دٍر بَد ٍ ندت زیادی طَل کشید تا بٌ آن رسیدم. برداشتو

درخت افرا يهچنان عظهت خَد را نیان آن . چشهانو را بستو ٍ ٍارد سنگ شدم
ٌ ای حفظ کردى بَد ٌ ی ژل بٌ سهتش رفتو ٍ دستو را رٍی آن گذاشتو ٍ چشهانو را . دریاچ

 .بستو

 .دٍبارى نَای چنگ شنیدى شد ٍ نتَجٌ نَر شدیدی شدم کٌ بیرٍن نی آند

 !خَش آندی افرا -

 :با لبخند چشهانو را باز کردم

 .سالم -

ٌ بَد ٍ پیراين سفید رنگی بر تن داشت بشکنی زد . نادر رٍی یک صندلی چَبی نشست
 .کٌ صندلی چَبی دیگری کنارش پدیدار شد

 .قدم برداشتو ٍ رٍی صندلی نشستو

 .چٌ شدى کٌ این جا آندى ای؟ فکر نی کردم پیش آن جَان خَش بر ٍ رٍ باشی -
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 :دستانو را در يو قالب کردم

 .شًاب رٍ نیگی؟ آيا، اٍن بیچارى کلی کار داشت، نن يو اٍندم این جا -

 :نکحی کردم ٍ پرسیدم

 اصال شًاب رٍ نی شناسی؟ -

 .نن در تهام نراحل زندگی يهرايت بَدى ام! آری -

ٌ رٍیهان قرار داشت، فنجان چای را برداشتو ٍ  سرم را تکان دادم ٍ از رٍی نیزی کٌ رٍب
ٌ ای از آن نَشیدم در آن نکان بزرگ ٍ زیبا، تنًا سکَت حکهرانی نی کرد ٍ گَیا . جرع

ٌ ی اٍ قرار گرفتٌ بَدند ٌ ی نَجَدات آن جا، زیر سلط  .يه

اٍ نیز . نی خَاستو سر صحبت را باز کنو؛ انا نهی دانستو چٌ بگَیو. بٌ نادر نگاى کردم
 :فنجان را رٍی نیز برگرداندم ٍ گفتو. سکَت کردى بَد

شًاب ٍ بقیٌ دنبال یک رايی ان کٌ بتَنن . راییکا نردى؛ انا ينَز زیر دستانش زندى ن -
 .اٍن يا رٍ بکشن

 :نادر بٌ نن خیرى شد ٍ نتعجب گفت

 یعنی نی خَايی بگَیی کٌ آن يا نهی دانند؟ -

 .آرى خب -

 آن يا ينَز رايی پیدا نکردى اند؟ -

 .نٌ دیگٌ -

 :آرام، گَیی کٌ با خَدش صحبت نی کرد، گفت
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 .آری، رايش در يیچ جا ذکر نشدى است -

 :بلندتر از خَدش گفتو

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

 :فنجان چایش را رٍی نیز گذاشت ٍ جدی بٌ نن خیرى شد

 درست نهی گَیو؟. خداٍند تَ را انتخاب کرد تا راییکا را نابَد کنی -

 :ادانٌ داد. با تکان دادن سرم حرفش را تایید کردم

ٌ  کن کنی ٍ حال - تنًا تَ نی تَانی آن . ، نیز تَ يستی کٌ باید بدی را از شش آسهان ریش
 .نَجَدات را نابَد کنی

 ننظَرتَن چیٌ؟ -

بٌ نن الًام شدى است کٌ تَ پایان ديندى ی شر در شش آسهان يستی؛ یعنی تَ باید  -
 .خدنتگزاران راییکا را نابَد کنی

ٌ جَری؟ -  انا چ

 :دستانو را فشرد ٍ گفت

 !عشق -

 :با تعجب گفتو

 !چی؟ -

چشهانو . کٌ ناگًان دٍبارى نَر سبزرنگی اطرافو را فرا گرفت ٍ نَای چنگ شنیدى شد
ٌ خَد بستٌ شد ٍ چندی بعد خَدم را رٍی چهن يای خیس احساس کردم . خَدب
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ٌ يای آن نانع دست  چشهانو را باز کردم ٍ بلند شدم ٍ بٌ سهت درخت رفتو؛ انا شاخ
ٌ  اش نی شدند ٍ نرا بٌ عقب يل نی دادند  .زدن نن بٌ تن

 :صدای نادر در اطرافو پیچید

 .بٌ دیدن شًاب برٍ ٍ با اٍ راى چارى ای بیاندیش -

 :با صدای بلندی جیغ کشیدم

 !تَ کٌ اصال بٌ نن نگفتی چی کار کنو -

پاسخو تنًا صدای آٍاز پرندگانی بَد کٌ رٍی نزدیک ترین شاخٌ نشستٌ بَدند ٍ 
 :گفتو. يو نَازی نی کردند

خَايش نی کنو جَابو رٍ بدى؛ ننظَرت از عشق چی بَد؟ تَ رٍ خدا، فقط یک  -
 .راينهایی کَچَلَ

ٌ يایش دٍر کهرم پیچیدند . انا نادر جَابو را نداد دٍبارى بٌ درخت نزدیک شدم کٌ شاخ
 :صدای نادر را شنیدم. ٍ نرا بٌ عقب يل دادند

 .دخترکو، نهی تَانو چیزی بٌ تَ بگَیو؛ لطفا برگرد -

 چرا؟ -

 :کالفٌ پَفی کشیدم ٍ چشهانو را بستو ٍ پنج بار زیر لب گفتو. انا پاسخی از اٍ نشنیدم

 ...درٍد بر نالک يفت آسهان، ای نًربان، نرا برسان بٌ سرزنین ستارى يا -

با شنیدن صدای کفش تعدادی از خدنٌ ٍ صحبت يایشان در . يهٌ چیز طالیی شد
يهان نَقع در باز شد ٍ عدى ای از . قصر، چشهانو را باز کردم؛ جلَی در کتابخانٌ بَدم
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یعنی شًاب را . رٍسری ام را درست کردم ٍ بٌ اطرافو نگايی انداختو. آن جا خارج شدند
 .کجا نی تَانستو پیدا کنو؟ شاید پیش پادشاى بَد

بٌ سهتش رفتو ٍ . چشهو بٌ آخرین نفری افتاد کٌ از کتابخانٌ خارج نی شد؛ شًاب بَد
 :صدایش کردم

 !شًاب -

 :گفتو. سرش را باال آٍرد ٍ نگايو کرد

 .پیش نادرم بَدم -

 خب؟ -

ٌ جَری نی تَنیو افراد راییکا رٍ نابَد کنیو -  .اٍن گفت کٌ تَی يیچ کتابی نگفتن کٌ چ

 :سپس گفت. چند جانیٌ نگايو کرد؛ گَیا داشت حرف يایو را تجزیٌ ٍ تحلیل نی کرد

ٌ جَری این کار رٍ انجام بدیو؟ -  پس چ

 .بًو نگفت -

 :دستانو را در يو قالب کردم ٍ در چشهانش خیرى شدم

 .با عشق فقط نیشٌ شکستش داد... گفت کٌ... گفت کٌ با تَ جَابش رٍ پیدا کنو -

ٌ اش کشید  .دٍبارى سکَت کرد ٍ دستش را رٍی چان

 !ننظَرش چی بَدى؟ -
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ٌ پایش، اٍ را دنبال کردم بٌ زنین خیرى شدى . شرٍع بٌ قدم برداشتن کرد؛ نن يو پاب
با نتصل کردن حرف يای نادر بٌ یک دیگر بٌ راى . خَدم يو در فکر فرٍ رفتٌ بَدم. بَد

 .حل يای نختلفی نی رسیدم

انا الًٌ، بٌ نعنی آفتاب . تَ فرزند طبیعتی ٍ اٍن فرزند آتش؛ خالف يهین... نی دٍنی -
يو يست ٍ بٌ آتیش يو نربَط نیشٌ؛ انا یک فرق يایی يو دارى؛ آتیش طبیعت رٍ 

ٌ ی الًٌ ٍقتی کنار بًشتی نیاد، . نابَد نی کنٌ؛ انا آفتاب بٌ طبیعت زندگی نی بخشٌ کله
 ...آفتاب بًشتی. اٍن رٍ نقدس نی کنٌ

 :نگايش کردم

 ننظَرت چیٌ؟ -

ٌ ياشَن رٍ بررسی نی کردم -  .انگار بٌ يو ربط دارن. داشتو ریش

ٌ ی راى خیرى شدم ٍ گفتو  :بٌ ادان

آتیش ٍ آفتاب، نحل دٍتا خَاير دٍقلَ نی نَنن کٌ . شاید ننظَر نادر يهین بَدى. آرى -
 .یکی نابَد نی کنٌ ٍ اٍن یکی زندگی نی بخشٌ. کار جفتشَن با يو فرق دارى

 :شًاب تاج رٍی سرش را درست کرد. گَیا داشتیو بٌ نتیجٌ نی رسیدیو

 انا عشق این ٍسط چی نیگٌ؟ -

*** 

ٌ ی تخت دٍ نفرى ٍ بزرگ سلطنتی سبز رنگ تکیٌ دادى بَدم ٍ کتابی  در اتاقو، بٌ گَش
نَای صبحگايی پرندگان در اتاق نی پیچید ٍ ير از گايی . دربارى ی طبیعت نی خَاندم

ٌ يایی نی شدم کٌ از پنجرى ی بزرگ ٍ باز اتاق، رٍی کهد دیَاری نی افتادند . نتَجٌ سای
در این سرزنین، يهیشٌ شب بَد ٍ تنًا چیزی کٌ تفاٍتی از رٍز ٍ شب را بٌ نهایش 
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نی کشید، نَر ناى بَد کٌ رٍزيا درخشان تر ٍ شب يا تاریک تر نی شد؛ گَیا اٍ نیز نانند 
 .ايالی این سرزنین بٌ خَاب نی رفت

ٌ ی اعضای دربار ينَز رايی برای شکست دادن  یک يفتٌ نی گذشت ٍ شًاب ٍ بقی
ير رٍز تعداد بیشتری از آن يا از درٍازى عبَر کردى ٍ . نَجَدات راییکا پیدا نکردى بَدند

از حرف يای نادر يو نتَانستٌ بَدیو رنزی . پا بٌ آسهان يای زیرین نی گذاشتند
پای راستو را رٍی پای چپو انداختو کٌ نقداری از کفش يای سفید رنگو، از . بگشاییو

. زیر پیراين سبزی کٌ رٍی آستین آن گل يای اسلیهی گل دٍزی کردى بَدند، نهایان شد
صفحٌ را ٍرق زدم ٍ بٌ تصَیر گل نیلَفری کٌ نی گفتند فقط در زنین یافت نی شَد 

ٌ قدر زیبا بَد  !نگاى کردم؛ چ

شاى گفتٌ بَد کٌ بًتر است اٍل آسهان ششو را از ظلو ٍ ستو پاک کنیو ٍ بعد بٌ فکر 
عشقی کٌ در درٍنو جَانٌ زدى بَد، رٍز بٌ رٍز بزرگ تر ٍ باشکَى تر . جشن ازدٍاج باشیو

ٌ يایش پربارتر ٍ رنگین تر از گذشتٌ  نی شد ٍ با گذشت ير لحظٌ از زندگی ام، شاخ
شًاب يو با ٍجَد تهام کاريا ٍ ٍظایفی کٌ داشت، سعی نی کرد ندام بٌ نن . نی شد

 .سر بزند ٍ بٌ دیدنو بیاید

خیلی دٍست داشتو بٌ دیدن نادر برٍم؛ انا درگیر آنَزش يای دربار بَدم؛ نلکٌ شدن از 
از یک نلکٌ انتظار نی رفت کٌ يهیشٌ با درایت . آن چیزی کٌ فکر نی کردم دشَارتر بَد

عهل کند، از رٍی احساسات ٍ عَاطف تصهیو گیری نکند ٍ ندیریت کانل ٍ دقیقی رٍی 
ير بخش دربار داشتٌ باشد ٍ از يهٌ نًو تر، اخالق داشتٌ باشد؛ چیزی کٌ نن، کو ٍ 

 .بیش در کنترل آن نَفق بَدم

ٌ ی پرندى ای با بال يای بزرگ ٍ نَک عقابی نانند چرخید کٌ از  نگايو بٌ سرعت رٍی سای
ٌ رٍی ناى عبَر کرد ٍ در سیايی شب پنًان شد چند لحظٌ بعد، صدای گَش خراشی . رٍب

سکَت . کتاب را رٍی تخت گذاشتو، بلند شدم ٍ بٌ سهت پنجرى دٍیدم. در گَشو پیچید
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ٌ ی بیهناک آن پرندى، شًر را ساکت کردى بَد یا الاقل  يهٌ جا را فرا گرفتٌ بَد؛ گَیا نغه
بیرٍن را نگاى کردم، پرندى ای بسیار بزرگ کٌ نَکی . این آن چیزی بَد کٌ نن فکر نی کردم

ٌ ی ٍحشتناکی  قرنز ٍ چنگال يایی بلند ٍ گلگَن داشت، جلَی درٍازى فرٍد آندى بَد ٍ نال
ٌ ای نگذشت کٌ شًاب بٌ يهراى شاى از قصر خارج شدند ٍ بٌ . سر نی داد چند لحظ

پرندى ديانش را باز کرد کٌ نَر قرنزرنگی از آن خارج شد ٍ يو زنان، شاى . سهتش رفتند
دستش را جلَی نَک خهیدى ی پرندى گرفت ٍ ينگانی کٌ نَر، در گلَی پرندى خانَش 

ٌ شدى ی طالیی رنگی در دستان شاى پدیدار گشت ٌ ی لَل شًاب کنار پادشاى . شد، نان
 .ایستاد ٍ ير دٍ نشغَل خَاندن آن شدند

ٌ ام دستی کشیدم ٍ نگايشان کردم چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ دلو گَاى بد نی داد؛ . بٌ چان
شاى ٍ شًاب . چیزی بٌ نن نی گفت کٌ آن پرندى برای چیز خَبی بٌ این جا نیاندى است

گفتگَی کَتايی نیان آن دٍ صَرت گرفت ٍ در . سر بلند کردى ٍ بٌ یک دیگر نگاى کردند
 .نًایت ير دٍ سراسیهٌ ٍارد قصر شدند

یعنی چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ در دل . از پنجرى فاصلٌ گرفتو ٍ بٌ سرعت از اتاق خارج شدم
خدا خدا نی کردم اتفاق بدی نیفتادى باشد؛ انا يرگاى بٌ آن پرندى ی ترسناک ٍ آن نانٌ 

 .فکر نی کردم، افکار ننفی در ذينو جان نی گرفتند ٍ نرا بیشتر نی ترساندند

احتهال نی دادم پادشاى ٍ شًاب در سالن ٍزرا باشند؛ این رٍزيا جلسات زیادی در آن جا 
برگزار نی شد ٍ آن طَر کٌ فًهیدى بَدم، لشکر آسهان چًارم ٍ پنجو آنادى ی دفاع بَدند 

ٍ در سرزنین گلًا اطراق نی کردند؛ انا ينَز از آسهان يای دیگر پیانی نبنی بر آنادگی 
ٌ ی دٍم باال رفتو؛ صدای تق تق . لشکرشان دریافت نکردى بَدیو ٌ يای نارپیچی طبق از پل

ٌ يای سنگی در گَشو نی پیچید ٌ يا . کفش يایو از برخَرد آن يا با پل چند سرباز کٌ از پل
ٌ ی پیراين سبزرنگو را باال گرفتٌ بَدم تا ينگام باال  پایین نی آندند، بٌ ننی کٌ گَش

ٌ يا زنین نخَرم، نگاى کردند ٌ ای نکخ کردم ٍ سپس از آن دٍ پرسیدم. رفتن از پل  :لحظ
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 ...شًاب ٍ -

گلَیو را صاف کردم ٍ با لحن . آى، فرانَش کردى بَدم کٌ باید نانند درباریان صحبت کنو
 :نالیو تری گفتو

 شايزادى شًاب ٍ عالیجناب در سالن ٍزرا تشریف دارند؟ -

 :ير دٍ کهی سر خو کردى ٍ گفتند

 !بلٌ بانَ -

ٌ يای  ٌ يا باال رفتو ٍ دٍبارى صدای تق تق کفش يایو کٌ پاشن سری تکان دادم ٍ از پل
ٌ ی سَم رساندم ٍ جلَی در . خیلی بلندی يو نداشتند، در فضا پیچید خَدم را بٌ طبق

ٌ يای نشکی رنگی بر آن خَدنهایی نی کرد، ایستادم . سالن ٍزرا کٌ خاکستری بَد ٍ لک
در این ندت نسبتًا کَتاى عالٍى بر یاد . تازى یادم افتاد کٌ اجازى نداشتو ٍارد آن جا بشَم

صدای پادشاى از داخل . گرفتن تهام راى يای قصر، کتاب يای قَانینش را يو خَاندى بَدم
 :اتاق بٌ گَش نی رسید کٌ با اقتدار نی گفت

 !برای نا فرصتی باقی نهَندى ٍزیر اعظو؛ آیندى نگر باشید -

نا باید فعال بٌ دنبال رايی باشیو . عالیجناب، خَايش نی کنو بٌ حرف نن گَش کنید -
فکر نی کنید با چنین لشکری . تا با استفادى از اٍن درٍازى يای آسهَن ششو رٍ ببندیو

 نی تَنیو در برابر سپاى راییکا نقابلٌ کنیو؟

 :صدای نرد دیگری کٌ حدس نی زدم ٍزیر جنگ باشد، بٌ گَش رسید

سپاى راییکا يهین االن پشت نرزيای آسهَن پنجهٌ، با این تعداد سرباز نی تَنیو  -
اٍن يا رٍ برای ندتی پشت نرز نگٌ داریو تا ٍقتی کٌ از آسهَن يای دیگٌ بًهَن کهک 

 .برسٌ
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با دستو کٌ ناخن يایش ! سپاى راییکا پشت نرزيای آسهان پنجو بَد؟! چٌ نی شنیدم؟
کهی بلند شدى بَد، دستگیرى را لهس کردم ٍ بعد از باز کردن کهی از آن، از الی درز در 

ٌ ای ٍ . داخل سالن را نگاى کردم؛ شًاب در نیدان دیدم قرار داشت ٌ قدر آن شنل سَرن چ
ٌ قدر با آن تاج ٍ چًرى ی نًربان  ٌ يای قًَى ای رنگ بر تنش زیبا جلَى نی کردند ٍ چ چکه

 .جذاب شدى بَد

 :شاى گفت

جناب پیرادش، شها يهین جا بهَنید ٍ در ... باید بٌ این جنگ بریو. چارى ای نداریو -
بقیٌ دست يای يو  رٍ بگیرید، باید يرچٌ . غیاب نن ریاست انَر رٍ بٌ عًدى بگیرید

 .زٍدتر خَدنَن رٍ بٌ آسهَن پنجو برسَنیو

نگران شدى بَدم؛ فکر . صدای پادشاى کٌ ٍرد را نی خَاند، از داخل اتاق بٌ گَش رسید
با یادآٍری لشکر راییکا در . نهی کردم جنگی کٌ پیش رٍ داشتیو، چنین جنگ بزرگی باشد

اگر اتفاقی برای شًاب نی افتاد، چٌ؟ آب ديانو را قَرت دادم . جنگ گذشتٌ، نگران شدم
 .ای کاش نی شد کٌ نن يو با آن يا بٌ جنگ نی رفتو. ٍ در اتاق را بستو

ٌ يا برگشتو کٌ ناگًان نَر طالیی رنگ شدیدی اطرافو را فرا  آيی کشیدم ٍ بٌ سهت پل
چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ اطرافو . گرفت کٌ نجبَر شدم چشهانو را با دست يایو بپَشانو

شاید داشتو بٌ جای دیگری نی رفتو؛ يهیشٌ کٌ این حالت پیش . گرم تر ٍ گرم تر نی شد
ينگانی کٌ گرنی يَا از بین رفت ٍ احساس کردم . نی آند، بٌ آسهان دیگری نی رفتو

کٌ نَريا قطع شدى اند، چشهانو را باز کردم کٌ چًرى ی نتعجب شًاب جلَیو پدیدار 
 :سریع پرسید. گشت

 تَ این جا چی کار نی کنی؟ -
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اطرافو را نگاى کردم، جلَی لشکرنان ایستادى بَدیو؛ ٍزرا شهشیر در دست داشتٌ ٍ 
 .سربازی را دیدم کٌ بٌ پادشاى نیز سالح نی داد

 :شًاب

ٌ طَری اٍندی این جا؟ -  چ

شَکٌ شدى بَدم؛ خَدم يو نهی دانستو دقیقًا چٌ . بٌ سختی نگايو را از اطراف گرفتو
 :گفتو. اتفاقی افتادى بَد

ٌ جا طالیی شد ٍ این جا ظاير شدم... نهی دٍنو - خَدم يو نفًهیدم دقیقًا . یک دفعٌ يه
 ...چی شد

ٌ يا ٍ نَجَدات تَپ نانند  ٍ دٍبارى بٌ اطرافو نگاى کردم کٌ لشکر راییکا را کٌ ٍيشیت
بزرگی کٌ ِکِرم رنگ بَدند ٍ تنًا دٍ چشو بزرگ قرنز داشتند، در چندین نتری خَدنان 

 :صدای سربازی بٌ گَش رسید. دیدم

ٌ قدر زیادند! یا خدا -  .نا فقط چند يزار نفریو! چ

 :شًاب

 .زٍد ٍرد رٍ بخَن ٍ برگرد بٌ سرزنین -

 ...انا -

 .زٍد باش، االن جنگ شرٍع نیشٌ -

ٌ بَد  :صدای فریاد ٍحشت زدى ی سربازی را شنیدم کٌ پیش پادشاى رفت

 !عالی جناب درٍازى يا بستٌ شدند -

 :شاى. شًاب با شنیدن این خبر بٌ سرعت بٌ سهتشان دٍید
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 ننظَرت چیٌ؟ -

سپاى آسهَن يای دیگٌ نهی تَنن بٌ این جا ننتقل . عالیجناب درٍازى يا بستٌ شدى -
ٌ جَری جلَی يهچین لشکری رٍ بگیریو؟  بشن؛ باید چی کار کنیو؟ چ

 :ٍزیر جنگ گفت

 انا کی فرنانديی يهچین لشکری رٍ بٌ عًدى گرفتٌ؟ کی درٍازى يا رٍ بستٌ؟ -

ٌ بَدند کٌ نتَجٌ نیهَن نشکی رنگ بزرگی شدم کٌ از پشت لشکر  يهٌ بٌ فکر فرٍ رفت
لبخند خبیحی بر لب داشت ٍ عینک . بیرٍن آند ٍ در ردیف اٍل، سَار بر اسب ایستاد

بٌ سهتشان رفتو ٍ با دست بٌ بازٍی شًاب زدم ٍ . دایرى ای رنگی بٌ چشهانش زدى بَد
 :گفتو

 احیانًا اٍن نیهَنٌ نیست؟ -

 ,:شاى کٌ تازى نرا دیدى بَد، با تعجب پرسید

ٌ جَری اٍندید؟ -  شها این جا چی کار نی کنید؟ چ

 .خَدم يو نهی دٍنو... راستش -

 :ٍزیر جنگ کٌ گَیا آندن نن برایش ايهیتی نداشت، بٌ لشکر راییکا اشارى کرد

 .خَدشٌ، اٍن نعاٍن اٍل راییکائٌ -

 :ٍزیر اعظو

 .بٌ احتهال زیاد اٍن کسیٌ کٌ درٍازى يا رٍ بستٌ -

 :فریاد صدای خش دار فرناندى سپاى گَشو را خراش داد
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 .نیرٍيا، آنادى ی حهلٌ باشید -

با . شاى ٍ ٍزرا بٌ داخل سپاى بازگشتند ٍ سَاِر اسب يایی کٌ برایشان آٍردى بَدند، شدند
ٌ رٍ  احساس گرفتٌ شدن بازٍی راستو، سرم را چرخاندم کٌ با چشهان نصهو شًاب رٍب

 :شًاب. شدم

 .از سپاى فاصلٌ بگیر -

 .بذار نن يو کهکت کنو -

صَرت . ٍ سپس برای این کٌ دلش را نرم کنو، با التهاس در چشو يایش خیرى شدم
 :جذابش رنگ غو گرفت

این جنگ شَخی بردار نیست؛ . لطفًا تا اٍن جایی کٌ نی تَنی از این جا دٍر شَ -
ٌ جَری از قدرت يات استفادى کنی  .نخصَصًا برای تَیی کٌ نهی دٍنی چ

ٌ طَر نی تَانستو اٍ را تنًا بگذارم؟ آیا دل . لبانو را با ناراحتی رٍی يو فشردم آخر چ
بی قرارم آرام نی گرفت کسی کٌ دلیل تک تک نفس کشیدن يایو بَد را در نیدان نرگ 

ٌ طَر نی تَانستو از این  ريا کنو؟ نگايو تک تک اعضای صَرتش را از نظر گذراند؛ چ
ٌ ای کٌ بٌ اٍ آب بديند،  چًرى ی زیبا دل بکنو؟ از کسی کٌ با ير بار دیدنش، نحل دان
ٌ گَنٌ نی تَانستو فاصلٌ  جان نی گرفتو ٍ جَانٌ نی زدم ٍ سبزتر ٍ پربارتر نی شدم، چ

ٌ طَر نی تَانستو باقی عهرم را بدٍن آن چشو يای  بگیرم؟ اگر اٍ را از دست نی دادم، چ
قًَى ای کٌ عصارى ی نًربانی در آنان نَج نی زد، سر کنو؟ شًاب کٌ فکر کنو افکارم را از 

 :چشهان بی قرارم خَاندى بَد، گفت

 .اتفاقی نهی افتٌ! نگران نباش -

 :لبخند دلگرم کنندى ای زد ٍ گفت
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 دیگٌ يو اٍن جَری نگايو نکن؛ باشٌ؟. برٍ! آفرین دختر خَب -

ٍ سپس بدٍن این کٌ ننتظر پاسخی از سَی نن باشد، بازٍیو را ريا کرد ٍ بٌ سهت 
ٌ يایو افتادى بَدند؛ گَیا آن يا يو زیر بار عشق خو شدى بَدند. لشکر بازگشت . شان

آخر زیباترینو، نن . صدایی ندام در گَشو زنگ نی خَرد کٌ اتفاقات خَبی در راى نیست
ٌ گَنٌ تنًایت بگذارم؟ حتی از پشت سر يو کٌ نی دیدنش، دلو يزار بار نی لرزید . چ

حتها این جدایی يو برای اٍ . سرش کهی پایین بَد ٍ دستانش نشت شدى بَدند
شاید این آخرین باری بَد کٌ نی دیدنش؛ دٍبارى لبانو را رٍی يو فشار دادم . سخت بَد

ٌ يایی صد کیلَیی از آن يا آٍیزان شدى، دٍر شدم  .ٍ با پايایی کٌ احساس نی کردم ٍزن

ٌ ی سربازيا ٍ ير از گايی فریاد . پشت سرم غَغایی بٌ پا بَد ٌ ی اسب يا، يهًه شیً
کو کو . بلند یکی از آن يا ٍ شًابی کٌ حاضر نبَدم حتی برای یک لحظٌ تنًایش بگذارم

ٌ يای شالو بازی نی کرد ٍ يَا . از لشکر دٍر نی شدم باد نسبتًا شدیدی نی ٍزید ٍ با گَش
نباید . بٌ خاک قرنز زیر پایو چشو دٍختو. نیز در آن آفتاب سَزان بی نًایت گرم بَد

شًاب را در چنین جایی ريا نی کردم؛ ننی کٌ قسو خَردى بَدم در تهام لحظات زندگی 
بٌ پشت سرم نگاى کردم، از . کنارش باشو، نباید اکنَن اٍ را بٌ حال خَد نی گذاشتو

تا چشو کار نی کرد، خاک . آى بلندی کشیدم ٍ اطرافو را نگاى کردم. لشکر دٍر شدى بَدم
ٌ ای  قرنز زنین را پَشاندى بَد ٍ آسهان نیز سفرى ی گلگَن خَد را پًن کردى بَد ٍ در نقط

گَیا آن خط . دٍر، جایی کٌ خط نیان آسهان ٍ زنین نقاشی شدى بَد، نیز دیدى نهی شد
 .را با چیزی نحَ کردى باشند

از طرفی نهی خَاستو رٍی حرف شًاب حرفی بزنو ٍ از طرفی دیگر . بٌ رايو ادانٌ دادم
ٌ ی . نهی خَاستو تنًایش بگذارم دٍبارى برگشتو ٍ بٌ لشکری نگاى کردم کٌ در فاصل

در ذينو شًاب را بر اسب سفیدی تصَر کردم؛ در حالی کٌ با . زیادی از نن قرار داشت
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غرٍر بٌ دشهن نگاى نی کرد؛ انا اگر در چشهانش غرق نی شدی، نتَجٌ اندٍيی 
 .نی شدی کٌ در آن یاقَت يای قًَى ای پنًان شدى  بَد

رٍسری ام باز شدى بَد ٍ گیسَانو يهراى با باد گرنی کٌ نی ٍزید، اٍج نی گرفتند ٍ بٌ 
ٌ ی . رقـــص در نی آندند از نیان لشکرنان پرچو قرنز رنگی باال آند ٍ ناگًان يه

اسب يا جنب ٍ جَش پیدا کردند ٍ بٌ سهت لشکر راییکا تاختند ٍ شهشیريایی را 
نی دیدم کٌ يهزنان در قرنزی آسهان باال گرفتٌ شدى بَدند ٍ خاکی کٌ پس از چند 

. کهی نزدیک شدم؛ نی خَاستو يهٌ چیز را ٍاضح تر ببینو. لحظٌ از رٍی زنین برخاست
لبو . تعدادشان زیاد بَد. لشکر راییکا را دیدم کٌ با سرعت بٌ سپايیانهان نزدیک نی شد

ٌ گَنٌ سربازانهان کشتٌ نی شدند . را گزیدم ٍ بٌ قدم يایو سرعت بخشیدم نی دیدم کٌ چ
کو کو صدای فریاديای دردنندشان را . ٍ از رٍی اسب يا بٌ آغَش خاک باز نی گشتند

ٌ تکٌ نی کرد با چٌ جرأتی بٌ لشکر برنی گشتو؟ . نی شنیدم کٌ نانند شهشیری ٍجَدم تک
ٌ ای نیان نن ٍ این نیدان جنگ سراسر خَن ٍجَد داشت؟ تعداد نا نیز کو  چٌ جاذب

بٌ یک نعجزى . نبَد؛ انا لشکر راییکا بٌ قدری بَدند کٌ نهی تَانستو انتًایش را ببینو
خدایا، نگر نگفتٌ بَدی يهیشٌ ٍ . نعجزى ای کٌ نا را پیرٍز این نیدان کند. نیاز داشتیو

يهٌ جا نراقب بندگانت يستی؟ نگر نهی گفتی بسیار آنرزندى يستی؟ بر ير چیزی تَانا 
ذرات خاک در يَا بٌ رقـــص در . يستی؟ تَ را بٌ بزرگی ات قسو کهکشان کن

. تا حدی جلَ رفتٌ بَدیو؛ انا تعداد زیادی از سربازانهان کشتٌ شدى بَدند. آندى بَدند
ٌ گَنٌ در راى ! دیگر جرأت نداشتو نزدیک بشَم؛ خدایا چٌ شد آن رحهتت؟ نهی بینی چ

خدایا . دفاع از يفت آسهان، شجاعانٌ فداکاری نی کنند؟ نگذار خَنشان پایهال شَد
 .کهکشان کن

 .افرا بٌ داخل لشکر برٍ -

 :دٍبارى تکرار کرد. اٍ آن جا نبَد. با تعجب اطرافو را نگاى کردم. صدای نادر بَد
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 .افرا بٌ داخل لشکر برٍ -

 :پرسیدم

 تَ کجایی؟ -

 :صدایش بلندتر شد

 .فقط برٍ -

 :با تردید بٌ لشکر نگاى کردم کٌ صدای جیغش شنیدى شد

 !برٍ -

سربازان يهچنان . با پايای خَدم ٍارد قلب خطر نی شدم. بی فکر شرٍع بٌ دٍیدن کردم
در فاصلٌ کهی از . در حال دفاع بَدند؛ انا تعداد زیادی از آن يا رٍی زنین افتادى بَدند

ٍحشت در . لشکر ایستادم ٍ با چشو بٌ جنازى يایی کٌ نقابلو افتادى بَدند، نگاى کردم
 .چند نتر آن طرف تر سربازان در حال دفاع بَدند. دلو جَانٌ زدى بَد

آن . صدای خندى بلندی کٌ بٌ گَشو رسید، باعخ شد سرم را بٌ آن سهت بچرخانو
نیهَن زشت، دٍ بال بزرگ نشکی درآٍردى بَد ٍ در پًنای آسهان پرٍاز نی کرد ٍ 

 :با یک جًش خَد را باالی سر نن رساند ٍ خبیحانٌ جیغ کشید. ٍحشیانٌ نی خندید

ٌ ی بًشتی - ٌ يو رسیدیو الً  !حاال ب

 :برای این کٌ صدایو را بشنَد، نن نیز جیغ کشیدم

 از جَن نا چی نی خَای؟ -

 :خندید ٍ با بال يایش کهی اٍج گرفت ٍ سپس جیغ جیغ کنان گفت

ٌ جَری این جا ظاير شدی؟ -  تعجب نهی کنی چ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

232 Amelia  بًشتی الًٌرنان |  

ٌ طَر این قدر قدرتهند شدى بَد . بٌ سَالش فکر کردم! نهی دانستو حنجرى ی این نیهَن چ
 یعنی اٍ کسی بَد کٌ نرا در این جا ظاير کردى بَد؟

از آن فاصلٌ . نیهَن در يَا چرخی زد ٍ سپس در قرنزی آسهان باال ٍ باالتر رفت
صدای جیغش بٌ . نهی تَانستو درست ببینهش؛ انا دیدم کٌ ير دٍ دستش را باال برد

 :گَشو رسید

 .ٍقتشٌ کٌ انتقام نلکٌ رٍ از شها پری يای بی نصرف بگیرم -

اطرافو را . دستانش را در آسهان تکان داد کٌ دایرى ی درخشان قرنز رنگی تشکیل شد
آن . سرم را رٍ بٌ آسهان گرفتو. يیچ یک از سربازان نتَجٌ آن نیهَن نبَدند. نگاى کردم

دستان نیهَن در یک آن از یک دیگر باز شدند . دایرى ی نَر، ندام بزرگ ٍ بزرگ تر نی شد
گرنایشان را بٌ . ٍ نَريای قرنز رنگ با سرعت زیادی بٌ سهت زنین سرعت گرفتند

چشهانو را بستو ٍ . شدت احساس نی کردم؛ ير لحظٌ نزدیک تر ٍ نزدیک تر نی شدند
انرژی ننفی شدیدی را . خَد را رٍی زنین انداختو ٍ صَرتو را درٍن خاک پنًان ساختو

ناگًان صدای فریاد سربازيا کٌ گَیا تهانی . احساس نی کردم کٌ ير لحظٌ بیشترنی شد
نداشت، بٌ یک بارى قطع شد ٍ نَج گرنای شدیدی را بر رٍی تک تک اعضای بدنو 
احساس کردم کٌ برای چندجانیٌ نفسو را بند آٍرد؛ احساس نی کردم نرا در تنَری 

فکو از شدت درد ننقبض . گذاشتٌ ٍ ندام بٌ آن دیَارى ی سخت سنگی فشار نی ديند
کو کو آن نیرٍی . شدى بَد ٍ صَرتو رٍی آن خاک سخت بٌ شدت سَزش پیدا کردى بَد

تهام تنو درد نی کرد، . عظیو آرام آرام از بین رفت ٍ فشارش از رٍی بدنو برداشتٌ شد
ٌ يایو يدایت کنو نتَجٌ نَر . کهی سرم را بلند کردم تا بتَانو ذرى ای يَا را بٌ داخل ری

جریان گرفتن . خفیفی شدم کٌ از گردنبندی کٌ شًاب برایو خریدى بَد، ساطع نی شد
ٌ ام، داشت بیشتر نی شد . ناگًانی خَن را در بدنو احساس  نی کردم، انرژی تحلیل رفت

احساس شادابی نی کردم؛ . تک تک اعضای بدنو جان گرفتند ٍ سَزش صَرتو رفع شد
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ٌ گاى قرار دادى ٍ بٌ آرانی رٍی زنین نشستو سکَت . تکانی بٌ خَدم دادم ٍ دستو را تکی
ٌ بَد ٍ نیدان جنگ اطرافو بٌ سرزنین  تًدیدآنیزی آن بیابان نانتنايی را فرا گرفت

سربازان ٍ حتی لشکریان راییکا نیز نردى بَدند ٍ جنازى يایشان . نردگان نبدل شدى بَد
ٌ ای کٌ ! آن نَريای قرنز رنگ این کار را کردى بَدند؟. قرنزی خاک را پَشاندى بَد صحن

کو تر از یک دقیقٌ پیش پر از سربازانی بَد کٌ ندام بٌ یک دیگر حهلٌ نی کردند؛ اکنَن 
ٌ طَر شد کٌ زندى ناندم؟ ... انا. قبرستانی تاریک ٍ خانَش شدى بَد چرا نن نهردم؟ چ

 شًاب کجا بَد؟ اٍ يو نردى بَد؟... شًاب

جیغ عصبانی نیهَن از پشت سرم باعخ شد کٌ ٍحشت زدى از رٍی زنین بلند شَم ٍ بٌ 
با چشهانی کٌ از . بال يایش را جهع کردى ٍ رٍی زنین ایستادى بَد. سَیش بچرخو

 :شدت خشو قرنز شدى بَدند، جیغ کشید

 تَ چرا ينَز زندى ای؟ -

. سر تا پایش را نگاى کردم؛ فقط کهی از نن کَتاى تر بَد ٍ يیکل درشتی داشت
ٌ نان زیاد نبَد ابرٍانش نانند طنابی در یک دیگر گرى خَردى بَدند ٍ دندان يایش . فاصل

 :ناباٍر گفتو. را رٍی يو فشار نی داد

 !تَ يهٌ رٍ کشتی -

 :با صدای زیری کٌ داشت، غرید

 خب کٌ چی؟ -

ٌ طَر تَنستی؟ تَ االن خَدت نَندی؛ تک ٍ تنًا... حتی سربازيای خَدت رٍ - ! چ
ٌ ی آسهَن يا رٍ يو شکست بدی؟ ٌ جَری نی خَای بقی  چ

ٌ ی لشکرم رٍ نابَد کنو؟ - ٌ ریزی يه  فکر کردی نن اٍن قدر احقو کٌ بدٍن برنان
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 :نتعجب نگايش کردم ٍ آرام گفتو

 خب؟ -

 .فکر نی کنو بًترى بدٍنی بعد از نرگ بانَ چٌ اتفاقی افتاد -

ٌ اش را . کهی نزدیک تر شد کٌ قدنی بٌ عقب برداشتو ٌ يای برجستٌ ٍ شکو شش تک سین
 :نیهَن. بٌ خَبی نی دیدم

نَجَدات سرزنین نا با نیرٍی . بعد از نرگ بانَ، سرزنین رٍز بٌ رٍز پژنردى تر نی شد -
آتیش بانَ زندى نی نَنن ٍ بعد از نرگ اٍن، تنًا چیزی کٌ نی تَنٌ زندى نگًشَن دارى، 

 ...نَر خَرشیدى

نگايو رٍی قلب گلگَن آسهان چرخید کٌ نانند یاقَت قرنزی نی درخشید ٍ رايش را بٌ 
. سهت کَى يایی کٌ در دٍر دست آسهان را شکافتٌ ٍ پیش رفتٌ بَدند، باز نی کرد

ٌ يایش در آسهانی کٌ کو کو در تاریکی ناپدید نی شد، پیش نی رفتند ٌ ی . اشع صحن
 .غو انگیزی بَد

 حَاست يست چی بًت نیگو جَنَر؟ -

 :گفتو. با شنیدن صدای خشهگین نیهَن بٌ سرعت سرم را بٌ سهتش برگرداندم

ٌ ی پیش خَرشید ٍسط آسهَن بَد، االن دارى غرٍب نی کنٌ - ٌ طَر این قدر . چند لحظ چ
 ؟...زٍد

 :جیغ جیغ کنان گفت. انگشتش را جلَی ديانش نًاد کٌ سکَت اختیار کردم

ٌ چیز رٍ نی فًهی، صبَر باش جَنَر -  !يه

 :آب ديانو را قَرت دادم کٌ شرٍع کرد
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تَی رٍز . يهَن طَر کٌ خَدت گفتی خَرشید این جا خیلی زٍد غرٍب نی کنٌ -
نی تَنستیو نیرٍی نَرد نظرنَن رٍ تانین کنیو؛ ٍلی سریع شب نی شد ٍ نا ضعیف ٍ 

ضعیف تر نی شدیو؛ انا يرچی انرژی نی گرفتیو، نَر خَرشید تَی رٍز باز يو برانَن کو 
نن ندام تَی کتاب يای بانَ دنبال یک راى حل نی گشتو تا این کٌ یک رٍز بٌ یک . بَد

کتاب پارى شدى بَد ٍ . یادداشت تا شدى برخَردم کٌ از الی یک کتاب سبزرنگ افتادى بَد
ٌ ی بًشتی بَد. نعلَم بَد کٌ کانالً قدیهیٌ ٍقتی یادداشت رٍ باز کردم، . اسهش الً

 ...داخلش یک نتن بدخط نَشتٌ شدى بَد کٌ دستخط خَد بانَ بَد

خَد را بٌ سرعت بٌ نن نزدیک کرد ٍ در یک لحظٌ ير دٍبالش گشَدى شدند ٍ ير 
ٌ ام را نحکو گرفتند ٌ ای . فرصت يیچ عکس العهلی را نداشتو. دٍشان نیهَن لبخند خبیحان

تا حد انکان سرم را . گرنی نفس يایش رٍی صَرتو، حالو را دگرگَن نی کرد. زدى بَد
بَی بدی نی داد کٌ باعخ نی شد صَرتو را . عقب کشیدم ٍ رٍیو را آن طرف برگرداندم

حرارت زیادی کٌ از بال يایش ساطع نی شد، بدنو را گرم کردى بَد ٍ این . نیز جهع کنو
چشهانو را بستو ٍ تقال کردم؛ انا يیچ رايی . نزدیکی زیاد، قلبو را بٌ بازی گرفتٌ بَد

 .برای نجات نبَد

ٌ ام قرار گرفت، بٌ یک بارى یخ  ٌ ی سین کف دستش کٌ بٌ آرانی ٍ با نَازش رٍی قفس
پايایو سست شدند ٍ اگر در حصار بال يای قدرتهندش نبَدم، بی شک نانند برگ . کردم

ٌ طَر جرأت نی کرد بٌ نن . فکو بٌ شدت نی لرزید. درختی در خزان، سقَط نی کردم چ
 :دست بزند؟ صدای نفرت انگیزش حالو را خراب تر کرد

اٍن حتی . تَی اٍن یادداشت نَشتٌ شدى بَد کٌ قلب تَ نی تَنٌ نا رٍ نجات بدى -
ٌ تَن رٍ نابَد کنو، فقط باید از جادٍی . نردى يا رٍ يو زندى نی کنٌ اگٌ نی خَاستو يه

 .سرخ استفادى نی کردم؛ ٍلی این جَری يهٌ نی نردند؛ قلب تَ نشکل رٍ حل نی کنٌ

 :صدای خندى اش در سکَت نردى ی آن بیابان طنین انداز شد
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ٌ جَری از اٍن جادٍی نن جَن سالو  - تَ قبل از غرٍب آفتاب زندى نهی نَنی؛ نهی دٍنو چ
 .بٌ در بردی؛ ٍلی بدٍن کٌ این بار يیچ راى فراری نداری

 :ٍ لبخند ترسناکی زد کٌ تهام ٍجَدم را سَزاند

 .ٍلی قبلش بًترى یک چیزی رٍ ببینی -

با ٍحشت آب ديانو را قَرت دادم ٍ با چشهانی کٌ از شدت ترس درشت شدى بَدند، 
ٌ ام برداشت ٍ تَانستو کهی از نفس حبس . نگايش کردم دستش را از رٍی قفسٌ سین

ٌ ام را آزاد کنو با يهان دستش بازٍیو را گرفت ٍ حصار بال يایش را باز . شدى در سین
 .کرد

جنازى يا را یکی پس از . شرٍع بٌ راى رفتن کرد ٍ نن نیز بٌ دنبالش کشیدى نی شدم
چًرى ی تعدادی از آن يا برایو آشنا بَد ٍ قلبو را اندٍيگین . دیگری پشت سر گذاشتیو

با دیدن صَرت ير یک از آنان کٌ غرق در خَن بر رٍی زنین افتادى بَدند، تهام . نی کرد
 .ٍجَدم نچالٌ نی شد

نیهَن بازٍیو را بٌ سهت جلَ کشید ٍ ريایش کرد کٌ باعخ شد چند قدم بٌ جلَ پرتاب 
ٌ گاى قرار دادى ٍ بٌ سهتش برگشتو. شَم ٍ در نًایت رٍی زنین بیفتو  :دستو را تکی

 چی کار نی کنی؟ -

با دست بٌ جنازى ای کٌ چند قدم آن طرف تر بَد، اشارى کرد ٍ سپس دست بٌ سینٌ 
. رٍی پايایو ایستادم ٍ بٌ سهت جنازى کٌ بٌ پشت رٍی زنین افتادى بَد، رفتو. ایستاد

نیازی نبَد تا کارآگاى باشو؛ نطهئن بَدم کٌ آن شخص را نی شناسو؛ انا ذينو قصد 
کنار جسد زانَ زدم ٍ با دستان لرزانی کٌ خاکی ٍ کحیف . پذیرش این حقیقت را نداشت

 :نیهَن جیغ کشید. برای چرخاندنش تردید داشتو. شدى بَدند، بازٍیش را گرفتو
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 !زٍد باش بچرخَنش جَنَر -

تهام انرژی ام را در دستانو ذخیرى کردم ٍ بدن آن نردی کٌ شنل بلندی پَشیدى بَد را بٌ 
اٍلش کهی سخت بَد؛ ٍلی ٍقتی ٍزن تهام بدنش رٍی بازٍی راستش . آرانی برگرداندم

نی دانستو اٍ کیست؟ از . چًرى اش غرق در خَن بَد. افتاد، تَانستو اٍ را برگرداندم
ينَز ذينو آنادگی پذیرش این حقیقت تلخ ٍ . يهان اٍلش يو نی تَانستو حدس بزنو

حس نی کردم زنان نتَقف شدى ٍ خَرشید سَزان نیز ننتظر نشستٌ . تاریک را نداشت
در آن سرزنین نردى، يیچ چیزی نردى تر از رٍح پژنردى ٍ . تا پایان تلخ داستان را ببیند
ٌ ی نن ٍجَد نداشت  .خست

بخاری کٌ از ديانو . دستانو را کٌ با قرنزی خَن آنیختٌ شدى بَد، را جلَی ديانو نًادم
خارج نی شد، دستان یخ زدى ام را گرنا نی بخشید؛ انا ٍجَدم در نیان طَفان ٍ غرش 

در این نَاقع يهٌ ! نهی دانستو چٌ بگَیو، چٌ کار کنو. رعديای درٍنو ننجهد شدى بَد
چرا نن نهی تَانستو این کار را . گریٌ نی کردند، بر سر خَد نی زدند، جیغ نی کشیدند

اصال چرا اٍ؟ . نٌ، شًاب، اٍ نباید نی نرد. شاید ٍاقعی نبَد. بکنو؟ شاید یک خَاب بَد
ٌ اش گذاشتو. نن باید بٌ جایش نی نردم . دستان لرزانو را بٌ سهتش بردم ٍ رٍی سین

نا نی خَاستیو ازدٍاج کنیو، يهیشٌ دربارى ی کَدکانهان صحبت . اٍ، نردى بَد
ٌ طَر دلت آند؟ نگر نهی گفتی کٌ لباس نلکٌ . نی کردیو شًاب، چرا نرا ترک کردی؟ چ

ٌ ی  برازندى ام است؟ نگر نگفتی آرزٍیت است باالخرى رٍزی فرا برسد کٌ نرا در آن جان
سلطنتی ببینی؟ نا کٌ چند رٍز بیشتر بٌ ازدٍاجهان باقی نهاندى بَد، نگر نهی دانستی 

تصَیر چشهان نًربانش کٌ در نظرم ظاير . اگر این جنگ تهام شَد، ازدٍاج نی کنیو
شد، رٍح یخ زدى ام شکست ٍ بغضی کٌ در گلَیو خفٌ شدى بَد، نانند پرندى ای از آن 

با بی جانی خَدم را رٍی جنازى اش انداختو ٍ اشک يایو را . خفقان ترسناک بیرٍن جًید
با حسی آنیختٌ با بدبختی دستانو را . کٌ پشت سد چشهانو النٌ کردى بَدند، ريا کردم

ٌ قدر فکر ٍ خیال نی کردم، يهیشٌ خَد را يهسرش، بانَی . دٍرش حلقٌ کردم چ
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خَدنان را تصَر نی کردم کٌ تَی بالکن قصر نشستٌ ٍ چای . سرزنینش تصَر نی کردم
نی خَریو ٍ طلَع آفتابی را در آن سرزنین تهاشا نی کردیو کٌ تنًا دٍ بار در سال اتفاق 

آن قد ٍ قانت نردانٌ، آن چشهان . یاد اٍلین باری افتادم کٌ در قصر دیدنش. نی افتاد
از . نًربان ٍ چًرى ی باٍقار ٍ فًهیدى ٍ لبخندی کٌ برای اٍلین قلبو را بٌ بازی گرفت

ٌ طَر نی تَانستو دٍری اٍ را تحهل کنو؟ سرم را . يهان اٍل يو کٌ دیدنش، دلو لرزید چ
ٌ اش گذاشتو، نهی تپید ٍ يهین کلیدی برای جَشش بیشتر اشک يا ٍ  رٍی سین

ٌ ی زندگی ام را بٌ نن يدیٌ . يق يق يای ناتهانو شد یاد رٍزی افتادم کٌ اٍلین بـ ـَس
ٌ يا بازی نی کرد، در  کرد؛ يهان رٍزی کٌ در نیان آٍاز پرندى يا ٍ نسیو خنکی کٌ با شاخ

ٌ طَر نی تَانستو . چشهانو خیرى شد ٍ با نگايی نصهو از نن خَاستگاری کرد چ
ٌ ی زیادی داشتو؟ چٌ گنايی  شیرین ترین رٍز زندگی ام را از یاد ببرم؟ خدایا، آیا خَاست

ٌ ی تنًا پشتیبانو را برداشتی خدایا، . انجام دادى بَدم کٌ این گَنٌ تنًایو کردی؟ سای
ٌ طَر تَانستی؟  چ

ٌ ای نیان نن ٍ اٍ . با عجز سرم را بلند کردم ٍ بٌ چًرى ی نًربانش خیرى شدم چٌ جاذب
این آخرین بـ . ٍجَد داشت؟ بدن بی جانو را تکان دادم ٍ بٌ صَرتش نزدیک شدم

ٌ ی زندگی ام بَد ٌ اش . نن از يهین االن يو نردى بَدم. ـَس ير دٍ دستو را رٍی شان
ٌ ای بَدم کٌ . گذاشتو ٍ با تردید صَرتو را نزدیک تر کردم ٍ بی قرار بَسیدنش نانند تشن

ٌ تر نی شد غَغایی در . حتی ذرى ای آرانش نیافتو. يرچٌ بیش ترآب نی نَشید، تشن
اصال چرا ٍقتی نیهَن يهٌ را . درٍنو برپا بَد؛ گَیی کل ٍجَدم را بٌ آتش کشیدى بَدند

 !ای کاش زندى نی شدی. شًاب، تَ نباید نی نردی. کشت، نن نیز نبردم

تشعشع سبزرنگی از نَر در اطرافو، باعخ شد بٌ سرعت از . صَرتو خیس از اشک بَد
نیهَن نیز کٌ با کهی فاصلٌ پشت سرم ایستادى بَد، نتعجب . رٍی شًاب بلند شَم

با چشو دنبال ننبع نَر  گشتو کٌ نگايو رٍی گردنبندی کٌ . اخهی بر صَرت داشت
چٌ اتفاقی افتادى بَد؟ این . شًاب برایو خریدى بَد، افتاد کٌ ير لحظٌ نَرانی تر نی شد
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صدای . گردنبند فقط یک گردنبند نعهَلی بَد کٌ از یک نغازى دار نعهَلی خریدى بَدیو
از نن فاصلٌ گرفتٌ بَد ٍ با صَرتی سرخ از خشو . جیغ نیهَن باعخ شد سریع برگردم

 :جیغ نی کشید

 انَاج عشق؟ این دیگٌ از کجا پیداش شد؟ -

سَال خَدم يو بَد؛ از کجا پیدایش . گیج شدى بَدم ٍ این حرف نیهَن نرا گیج تر کرد
 .شد؟ بٌ نَريایی نگاى کردم کٌ ير لحظٌ درخشش شان بیشتر نی شد

اٍ گفتٌ بَد کٌ با يهین نی تَانیو پیرٍز ! نیرٍی عشق. یاد حرفی کٌ نادر زدى بَد، افتادم
ٌ اش را از نن بیشتر نی کرد. حال کو کو بٌ حرف يایش پی نی بردم. شَیو . نیهَن فاصل

 :با عصبانیت جیغ کشید

 .تهَنش کن -

ٍ سپس یک دستش را باال برد ٍ بٌ سهت نا پرتاب کرد کٌ نَج عظیهی از نَريای قرنز 
آن نیهَن نیز . با ٍحشت سرم را در نیان دستانو پنًان کردم. بٌ سهتو يجَم آٍردند

قدرتهند بَد؛ آیا با يهین نیرٍ نی تَانستو کسی کٌ دٍ لشکر عظیو را کشتٌ بَد، نابَد 
 کنو؟

گردنبندم جادٍی نیهَن را . سرم را بلند کردم. کهی ننتظر ناندم؛ انا اتفاقی نیفتادى بَد
باید آن را . خنحی کردى بَد؛ انا شدت نَرش کايش نی یافت ٍ رٍ بٌ خانَشی نی رفت

ٌ گَنٌ فعال نی شد؟ ٌ گَنٌ؟ چنین نیرٍیی چ  دٍبارى فعال نی کردم؛ انا چ

نتَجٌ نیهَن شدم کٌ با دیدن خانَش شدن گردنبند با لبخندی خبیحانٌ بٌ سهتو 
بٌ سرعت عقب رفتو کٌ ناگًان رٍی شًاب افتادم ٍ دستو، برآندگی چشو يای . نی آند

ٌ اش را لهس کرد ٌ قدر این چشهان را دٍست داشتو. لرزى ای بر بدنو افتاد. بست بر . چ
نیاز نبَد خیلی بايَش باشو تا بفًهو چٌ کنو، . شدت نَر درٍن گردنبند افزٍدى شد
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نن . یاد خاطراتی کٌ با اٍ داشتو، افتادم. انگشتان دست دیگرم را قفل دستانش کردم
ٌ گَنٌ نی تَانستو زندگی کنو؟ آن بغض سنگین دٍبارى در گلَیو ریشٌ بستٌ  بدٍن اٍ چ

نیهَن کٌ افزایش شدت نَر را نی دیدید، کهی عقب رفت ٍ دٍبارى یک دستش را . بَد
باال برد ٍ يهان جادٍی قرنز رنگ را بٌ سهت نان فرستاد کٌ دٍبارى بٌ گردنبند برخَرد 

نگايو رٍی صَرت شًاب . بٌ نیرٍی عشق بیشتری نیاز داشتو. کرد ٍ از نَرش کاست
چرخید، ٍقتی بَسیدنش آن قدر شدت نَر زیاد بَد کٌ حتی با چشهان بستٌ نیز 

بٌ نیهَن نگاى کردم کٌ این بار ير دٍ دستش را بٌ سهتو گرفتٌ بَد ٍ . احساسش کردم
 .زیر لب ٍرد نی خَاند

بٌ سهت شًاب چرخیدم ٍ دستانو را در دٍ طرف صَرتش گذاشتو ٍ با شستو 
ٌ يایش را لهس کردم ٍ بٌ آرانی دٍبارى بَسیدنش چٌ نی شد اگر اٍ دٍبارى زندى . گَن

نی شد؟ چرا داستان زندگی نن نی بایست چنین پایان تلخی داشتٌ باشد؟ خدایا، 
ٌ گَنٌ این قدر عاشقانٌ دٍستش داشتو؟ نگر  حکهتش چٌ بَد؟ نگر نهی دیدی چ
ٌ طَر در عرض یک رٍز ندیدنش برای لهس دٍبارى ی دستانش نانند  نهی دیدی چ

ٌ لٌ نی زدم؟ خدایا، چرا درست چند رٍز پیش از عرٍسی نن باید  ٌ ای در بیابان ل تشن
چنین اتفاقی نی افتاد؟ اصال چرا نن یک انسان نعهَلی نبَدم؟ چرا شًاب یک انسان 

ٌ ی نعهَلی، با یک درآند نعهَلی، یک زندگی  نعهَلی نبَد؟ چرا نا در زنین، در یک خان
نعهَلی را شرٍع نهی کردیو؟ چرا نن باید فرزند طبیعت نی شدم؟ چرا اٍ شايزادى بَد؟ 

 خدایا، چرا این قدر دٍستش داشتو؟

ٌ ام گرفتٌ بَد ٍ اشک يایو صَرت يردٍیهان را خیس کردى بَد سرش را در آغَش . گری
چشهانو بستٌ بَد؛ انا افزایش شدت نَر ٍ بیشتر از آن، گرنایش را احساس . گرفتو

این بَد گرنای عشقی کٌ نی گفتند؟ در یک لحظٌ حس کردم آن نَج عظیو . نی کردم
 .انرژی آزاد شد ٍ چیزی نگذشت کٌ صدای جیغ گَشخراش نیهَن بٌ گَش رسید
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کهی از شًاب فاصلٌ گرفتو، بٌ صَرتش خیرى شدم ٍ با . نن نیز عطشو کو شدى بَد
نگايو بٌ سهت آسهان چرخید؛ خَرشید غرٍب کردى ٍ ستارى يای . دستو لهسش کردم

سرم را پایین آٍردم کٌ جنازى ی نیهَن را يو . ریز ٍ درشت در آسهان پدیدار نی شدند
آرانشی ابدی بٌ . آسهان ششو آزاد شد. جنگ تهام شد. تهام شد. رٍی زنین دیدم

ٌ ی بدی يا بٌ یک بارى تهام . دیگر يیچ خبری از جنگ ٍ فساد نبَد. سرزنین بازگشت يه
 .شد

این آخرین باری بَد کٌ اٍ را نی دیدم؟ ٍاقعا آخرین بار بَد؟ . دٍبارى بٌ شًاب نگاى کردم
با عجز لب باز کردم ٍ کلهاتی کٌ برگرفتٌ از احساسات درٍنی ام بَد در آن گَرستان 

 :خانَش طنین انداز شد

ٌ طَر دلت نیاد نن رٍ تنًا بذاری؟  - شًاب عاشقتو، چرا چشو يات رٍ باز نهی کنی؟ چ
ٌ طَر نی تَنو زندگی کنو؟ آخٌ چرا  شًاب، تَ بخشی از قلبو شدى بَدی؛ نن بدٍن قلبو چ

 تَ، چرا تَ باید بهیری؟

ٌ اش ريا شدم ٍ گریستو آخر چرا نن زندى ناندم؟ چرا نن . ٍ در کسری از جانیٌ رٍی سین
ٌ قدر ظرفیت  نیز نانند دیگران نهردم؟ خدایا، چرا با نن این کار را نی کنی؟ نگر نن چ

ٌ قدر صبر ٍ تحهل را داشتی؟  داشتو؟ از یک دختر نَزدى سالٌ بٌ سن نن، انتظار چ

بعد از ندت کَتايی گریٌ کردن، بٌ آرانی از رٍی شًاب بلند شدم ٍ بٌ چًرى ی نًربانش 
چرا اٍ؟ چرا اٍ باید نی نرد؟ چرا نن نهردم؟ حال زنان آن فرا رسیدى بَد کٌ . خیرى شدم

باید از شًاب جدا نی شدم ٍ چٌ دردناک . بٌ سرزنین باز گردم ٍ اخبار را بٌ نردم برسانو
برای آخرین بار تهام اجزای صَرتش را نگاى کردم؛ نی خَاستو . بَد زجری کٌ نی کشیدم

دستش را در نیان ير دٍ دستو . باید دل نی کندم. چًرى ی اٍ را تا ابد در ذينو حفظ کنو
ٌ ای بر انگشتانش . گردنبند يهچنان نی درخشید. گرفتو ٍ بٌ صَرتو نزدیک کردم بـ ـَس
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ٌ يایو رٍان شدند با احترام ٍ چًرى ای دردنند، . زدم کٌ دٍبارى قطرات اشک رٍی گَن
ٌ اش گذاشتو؛ بر رٍی قلبی کٌ دیگر نهی تپید  .دستش را بٌ آرانی رٍی سین

باید بٌ آسهان چًارم . با اکراى انگشتانو را از اٍ جدا کردم ٍ با بی جانی بلند شدم
ٌ طَر نی تَانستو تا آخر عهر در چًرى ی نًربان ناى آن جا خیرى شَم ٍ با . برنی گشتو چ

 دیدن ستارگان در آسهان شب، یادی از شًاب نکنو؟

يَا . پشتو بٌ شًاب بَد ٍ پايایو را رٍی زنین نی کشیدم ٍ از نیان جنازى يا عبَر کردم
آخر چرا نن . ای کاش نن نیز نانند اینان بٌ شًادت نی رسیدم. کانالً تاریک شدى بَد

ٌ طَر؟ دستانو را در سینٌ جهع کردى بَدم؛ يَا سرد شدى بَد ٍ نسیو  زندى ناندم؟ چ
ٌ گَنٌ آن ظًر عاشَرا بٌ این شب نهَر ٍ ترسناک تبدیل شد؟ چرا يهٌ . خنکی نی ٍزید چ

از یک طرف تحهل نگاى بٌ آسهان کٌ با ستارگان . چیز آن قدر یکًَیی اتفاق نی افتاد
. نقاشی شدى بَد را نداشتو ٍ از طرفی جرأت نگاى کردن بٌ زنین ٍ پیکر لشکریان را

احساس نی کردم تا زنانی کٌ آتش . گردنبند خَش نی درخشید ٍ راى را رٍشن نی کرد
 .عشِق درٍن قلبو خانَش نشَد، این گردنبند نیز خانَش نخَايد شد

يَا خنک تر شدى بَد ٍ سکَتی کٌ گَیا در تاریکی شب پنًان شدى بَد، نرا بٌ ٍحشت 
صدای . با شنیدن صدای خش خشی از کنار پایو سر جایو نیخکَب شدم. نی انداخت

ٌ ی ضعیفی بَد، نعلَم بَد کٌ خیلی درد نی کشید ٌ ی نرنَز، . نال با قطع شدن آن نال
کو کو صدای نفس کشیدن . اطرافو را نگاى کردم؛ يیچ نَجَد زندى ای دیدى نهی شد

شخصی را احساس کردم، با ٍحشت اطرافو را از نظر گذراندم کٌ نتَجٌ پیکر نردی 
یعنی اٍ بَد کٌ نالٌ نی کرد؟ اٍ بَد کٌ نفس نی کشید؟ آخر . شدم کٌ کنار پایو افتادى بَد

ٌ طَر؟ نگر نهردى بَد؟ سراسیهٌ کنارش زانَ زدم  :چ

 صدام رٍ نی شنَی؟... آقا... آقا -

ٌ  دردناک سکَت کرد  :يهراى با تکان يای شدید، بلندتر گفتو. چند جانی
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 آقا؟ آقا؟ -

چٌ . بعد از چند لحظٌ یکی از پلک يایش را با زحهت باز کرد ٍ در چشو يایو خیرى شد
ٌ ی نرد دیگری ! اٍ نردى بَد... نی دیدم؟ انا ٌ طَر چنین چیزی اتفاق افتاد؟ صدای نال چ

صدای نگرانو در تاریکی . کٌ کنارش افتادى بَد، باعخ شد خَد را بٌ سهت اٍ نیز بکشو
 :شب پیچید

 صدام رٍ نی شنَین؟ حالتَن خَبٌ؟ -

ٌ طَر زندى شد؟. آن نرد نیز یکی از چشهانش را باز کرد ! نگر نهردى بَد؟! نهی فًهیدم؛ چ
ٌ يای اطرافو بیشتر نی شد ٍ پیکريای اطرافو، ير یک جان نی گرفتند ٍ  کو کو صدای نال

ٌ ی عجیبی بَد، . از رٍی زنین بلند شدم ٍ اطرافو را نگاى کردم. تکانی نی خَردند صحن
نردان . گردنبند يهچنان نی درخشید. نَر زندگی آن قبرستان نردى را رٍشن کردى بَد

اطرافو بٌ آرانی ٍ لنگ لنگان یکی پس از دیگری از رٍی زنین بلند  نی شدند ٍ 
ستارى يای آسهان چشهک نی زدند، گَیی . تلَتلَخَران رٍی ير دٍ پایشان نی ایستادند

ٌ ای کٌ بٌ چشو نی دیدم غیِر قابل تَصیف بَد. آن يا يو خَشحال بَدند چًرى ی . صحن
بیشتر سربازان از شدت درد جهع شدى بَد ٍ عدى ای نیز با تعجب اطرافشان را نگاى 

نی کردند ٍ از یک دیگر نی پرسیدند کٌ جنگ چٌ شد؟ يهًهٌ ٍ سرٍصدای سربازان 
 .افزایش نی یافت ٍ نرا از چنگ آن سکَت ٍحشتناک ريایی نی بخشید

 !افرا -

درست . صدا درست از پشت سرم نی آند. تهانی عضالت بدنو بٌ یک بارى ننقبض شدند
خدایا ! آیا این صدای شًاب بَد؟! حقیقت داشت؟! خَاب بَدم یا بیدار؟! شنیدى بَدم؟

 !اٍ بَد کٌ نرا صدا نی زد؟
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. این خَاب نبَد. با شنیدن دٍبارى ی نانو، بدنو بٌ لرزى افتاد ٍ چشهانو پر از اشک شد
ٌ طَر نی تَانست خَاب باشد؟ شًاب زندى شدى بَد، نانند بقیٌ لبخندی زدم کٌ پًنای . چ

صَرتو را پَشاند ٍ سپس با نفسی کٌ در سینٌ حبس کردى بَدم، با شَق ٍ انیدی 
چًرى اش خستٌ بَد ٍ بازٍیش را نی فشرد؛ انا . تهام نشدنی بٌ سهتش برگشتو

خدا اٍ را ! اٍ زندى شدى بَد. نی تَانستو گرنای عشق را در بند بند ٍجَدش احساس کنو
 .بٌ نن برگرداندى بَد

 :با صدایی کٌ دٍرگٌ شدى بَد، گفت

 چرا داری گریٌ نی کنی؟ -

این را کٌ گفت، ناگًان تهانی عضالتو آزاد شدند ٍ بٌ جانیٌ نکشید کٌ بٌ سهتش دٍیدم 
اشک يایو تهانی . ٍ با جیغی سرشار از يیجان ٍ خَشحالی خَد را در آغَشش انداختو

ٌ اش . اٍ ٍاقعًا زندى شدى بَد. باٍر نهی کردم، اٍ زندى شدى بَد. نداشت گَشو را رٍی سین
از . دستانش کٌ دٍرم حلقٌ شد، نفسو بند آند! خدایا شکرت. گذاشتو؛ قلبش نی تپید

حاال بٌ بعد دیگر اٍ بَد ٍ نن؛ سال يایی طَالنی، دقایقی ارزشهند ٍ عشقی پایدار کٌ 
دیَار نرگ نیانهان خراب شدى بَد ٍ شًاب بَد . گَیا بر قلب يردٍیهان حک شدى بَد

ٌ يایش پا بٌ این جًان نی گذاشت نا بٌ . اٍ برگشتٌ بَد؛ بٌ این جًان. کٌ از نیان خراب
زٍدی ازدٍاج نی کردیو، بر سرزنین حکهرانی نی کردیو، بزرگ شدن فرزندانهان را با 

آری، . یک دیگر تهاشا نی کردیو ٍ دل يایهان را با سادگی با یک دیگر تقسیو نی کردیو
نی دانستو اٍ . ير یک از نفس يای شًاب برایو تداعی گر زندگی بَد. این بَد رسو عشق

ٌ يایش تکان نی خَردند حال ارزش تک تک این لبخنديای . نیز نانند نن نی خندد، شان
 .حال بیشتر قدر عشقی کٌ نیانهان جَانٌ زدى بَد را نی دانستو. جذاب را نی دانستو
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ٌ يایو قرار گرفتند ٍ از یکدیگر جدا شدیو گردنبند بٌ شدت . دستانش آرام رٍی شان
دستو را رٍی گَنٌ شًاب کشیدم ٍ اٍ . نی درخشید؛ انا يیچکدام تَجًی بٌ آن نداشتیو

 .نیز اشک يایو را پاک کرد؛ چشهانش يهچنان خستٌ بَدند

 :آرام گفت

 حالت خَبٌ؟ صدنٌ ندیدی؟ -

 :سرم را تکان دادم کٌ دٍبارى پرسید

 جنگ چی شد؟ چٌ اتفاقی افتاد؟ -

 :با یادآٍری دٍبارى برگشتنش بٌ زندگی لبخندی زدم ٍ گفتو

 ...راستـ -

فریاد ٍحشت زدى ی سربازان باعخ شد حرفو را ناتهام بگذارم ٍ بٌ پشت سر شًاب نگاى 
اٍلش درست نتَجٌ نشدم چٌ اتفاقی دارد نی افتد؛ انا کو کو . شًاب نیز برگشت. کنو

. نگايو رٍی نَجَدات راییکا افتاد کٌ آرام آرام جان نی گرفتند ٍ بلند نی شدند
ٌ ای جیغ دردناکی نی کشیدند ٍ  ٌ يایی کٌ رٍی زنین افتادى بَدند، اٍل نانند گرب ٍيشیت

آن حباب يای چندش آٍر يو، در تاریکی چشهکی . بعد تلَتلَخَران بلند نی شدند
 .نی زدند ٍ حباب کَچکی تشکیل نی دادند ٍ کو کو بزرگ ٍ بزرگ تر نی شدند

ٌ طَر این اتفاق افتاد؟ نیهَن . بازٍی شًاب را گرفتو چرا آنان زندى شدى بَدند؟ اصال چ
ٌ ای نسبتًا دٍر از نا بَد نیز بٌ آرانی از رٍی زنین بلند شد ٍ در حالی کٌ کهی  کٌ در فاصل

با این کٌ ٍاضح بَد تهام بدنش درد نی کند؛ انا . نی لنگید، بٌ سهت نن ٍ شًاب آند
 :لبخند گشادی زدى بَد
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ٌ  . نیرٍی عشق، اٍن يهٌ چیز رٍ زندى نی کنٌ؛ يهٌ رٍ - از اٍن قلب بی نصرف تَ بیشتر ب
 .درد نی خَرى جَنَر

 :آب ديانو را قَرت دادم کٌ فریاد شًاب شنیدى شد

 .فقط کافیٌ یک قدم دیگٌ بیای جلَ تا از زندى بَدنت پشیهَن بشی -

 :نیهَن ایستاد؛ انا يهچنان آن لبخند نسخرى ٍ نرنَز را بر لب داشت

فقط کافیٌ اشارى کنو کٌ از بیخ ٍ بن نابَد . نی دٍنی کٌ سپاى نا از شها خیلی بیشترى -
 .بشی پسرى ی ابلٌ

با جیغ نیهَن نگايو بٌ سهتش . بٌ صَرت شًاب نگاى کردم؛ بٌ شدت اخو کردى بَد
 :چرخید

یا اٍن گردنبند رٍ نیدی ٍ جنگ رٍ تهَم نی کنی یا این کٌ نجبَرت نی کنو ! اٍی جَنَر -
 .با چشو يای باز نرگ تک تک عزیزات رٍ ببینی

 :لبخندش پررنگ تر شد

 !انتخاب با خَدتٌ -

باید آن را نی دادم؟ اگر نی دادم لشکر . آب ديانو را قَرت دادم ٍ خیرى نگايش کردم
خَدنان از يجَم دشهن در انان نی ناند، با این حال نیهَن بٌ آسهان يای دیگر 

نهی تَانستو اعتهاد . نی رفت ٍ آن يا را تصرف نی کرد؛ از اٍل يو يدفش يهین بَد
 :بلند، طَری کٌ يهٌ بشنَند، گفتو. کنو

 اگٌ گردنبند رٍ بدم، از کجا نطهئن باشو کٌ تَ بٌ قَلت عهل نی  کنی؟ -
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نیهَن نیشخندی زد ٍ بٌ سهت سپايش کٌ پشت سرش تشکیل شدى بَد، برگشت ٍ 
 :ير دٍ دستش را از یک دیگر باز کرد ٍ بلند جیغ کشید

 ...درست نهیگـ. نا يیچ ٍقت زیر قَلهَن نهی زنیو -

با . ناگًان صدای شکستن شیشٌ بٌ گَش رسید ٍ جیغ نیهَن نیز در گلَیش خفٌ شد
ٌ اش نشدى بَد ٍ اطرافش را نگاى . ٍحشت بٌ نیهَن نگاى کردم شًاب ينَز نتَج

 :آرام ٍ با صدایی کٌ نگرانی در آن نَج نی زد، گفت. نی کرد

 صدای چی بَد؟ -

بدٍن این کٌ نگايو را از نیهَن بگیرم، بٌ بازٍی شًاب زدم ٍ بدٍن آن کٌ چیزی بگَیو، 
درست در پشت ٍ . نیهَن يهان طَر در يَا خشکش زدى بَد. بٌ نیهَن اشارى کردم

ٌ يایش، یک ترک بزرگ ایجاد شدى بَد ٍ نَريای سفید رنگی از آن خارج  نیان شان
صدای شکستگی دیگری نیز شنیدى شد ٍ ترک جدیدی، بزرگ تر از قبلی بر رٍی . نی شد

. يیچ کس صحبت نهی کرد، يهٌ با تعجب بٌ نیهَن خیرى شدى بَدند. بدنش ایجاد شد
ترک يای رٍی بدن نیهَن بٌ آرانی گسترش یافتند ٍ سرتاسر بدنش پر از خطَطی شد 

يهگی از اٍ فاصلٌ گرفتٌ بَدیو؛ . کٌ بٌ یکدیگر نتصل بَدند؛ انا تعدادشان زیاد نبَد
ناگًان صدای شکستگی عظیهی، نانند سقَط یک لیَان بلَرین بر رٍی زنین شنیدى 

شد ٍ نیهَن نانند عرٍسکی چینی يزاران ترک برداشت ٍ از يو پاشید؛ نَر عظیو سفید 
بٌ چند جانیٌ نکشید کٌ سپايیانش نیز نانند خَدش . رنگی از اٍ تشعشع پیدا کرد

يهٌ گَش يا ٍ . شکستند ٍ از يو پاشیدند ٍ ير یک نَر عظیهی تَلید کردند
گَیا در اتاقی . شدت نَر ٍ صدايا ندام افزایش نی یافت. چشو يایهان را گرفتٌ بَدیو

کٌ سرتاسر دیَاريا ٍ سقفش را شیشٌ پَشاندى بَدند، بٌ سر نی بردیو کٌ در یک آن 
صدای ٍحشتناکی بَد کٌ باٍجَد گرفتن گَش يایو باز يو . تهانیشان شکستٌ باشند

نهی دانو تا چٌ ندت در این حالت ناندیو؛ انا سرانجام . صدایش رٍحو را آزار نی داد
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احساس کردم کٌ صدايا دیگر قطع شدى اند ٍ دست يایو را برداشتو ٍ چشهانو را باز 
 .کردم

ٌ ای دیدى نی شد کٌ اصال نعلَم نبَد از چٌ جنسی يستند ٍ  ٌ يای شکست رٍی زنین تک
ٌ يایی کٌ بٌ آن جانَران نربَط نی شد، نقداری نَر در حال تشعشع  باالی ير یک از تک

در جایی کٌ نیهَن قبالً ایستادى بَد، یکی از يهان . بَد کٌ از نیزان اٍلیٌ آن کهتر بَد
در عجب آن نَر ناندى بَدم کٌ ناگًان دستی سبزى رنگ . نَريای سفید رنگ شناٍر بَد

این حرکت چنان ناگًانی بَد کٌ از . با پنج انگشت کشیدى؛ نانند چَبی از آن بیرٍن پرید
شدت ترس جیغ کَتايی کشیدم ٍ بٌ بازٍی شًاب چنگ زدم؛ اٍ ٍاکنش چندانی بٌ این 

 .حرکتو نشان نداد، نحَ آن دست شدى بَد

ٌ ی چرم ٍ براق  از سهت دیگر نَر، دست دیگری بیرٍن زد ٍ از پایین آن دٍ جفت چکه
ٍ بعد نَريا بٌ آرانی نحَ شدند ٍ در رٍبرٍیو نردی سبزى با . قًَى ای نهایان شد

. ديانو از شدت تعجب باز ناندى بَد. سبیل يا ٍ ابرٍيای پرپشت ٍ نشکی نهایان شد
نَريای سفیدی کٌ برای جانَران دیگر بَدند نیز بٌ آرانی نحَ شدند ٍ جای خَد را بٌ 

با صدایی کٌ . پری يایی دادند کٌ نتعجب بٌ بدن ٍ دست يایشان چشو دٍختٌ بَدند
ٌ رٍیو چشو بردارم، بٌ شًاب گفتو ٌ ی رٍب  :نی لرزید، بدٍن آن کٌ از صحن

 دقیقًا چٌ اتفاقی افتاد؟ -

لشکری کٌ چند جانیٌ پیش نیهَنی آن را ريبری نی کرد، اکنَن بٌ سپايی از پریاِن 
 :صدای فریاد بًرام از نیان جهعیت نا شنیدى شد. نتعجب تبدیل شدى بَد

 !خدایا شکرت -

لباس يایش پارى ٍ صَرتش خاکی . ٍ سپس اٍ را دیدم کٌ از نیان جهعیت بیرٍن آند
 :با خَشحالی از تٌ دل فریاد زد. شدى بَد
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 !طلسو راییکا شکستٌ شد -

 !شکستٌ شد؟

 :ٍ شًاب بَد کٌ آن را شکست. برای یک جانیٌ سکَت در درٍن تاریکی بیابان رخنٌ کرد

 ننظَرت چیٌ؟ -

 :بًرام بٌ سهتهان برگشت

تهام این کسانی کٌ نی بینید، پری يایی ان کٌ راییکا اٍن يا رٍ طلسو کردى ٍ بٌ ير  -
 نگٌ نن رٍ سرباز سنگی نکردى بَد؟. نَجَدی کٌ نیاز داشت، تبدیلشَن کردى بَد

نرد برنزى ای کٌ چند لحظٌ پیش نیهَن پرسرٍصدایی بَد نزدیک تر آند ٍ دستش را 
ٌ ی بًرام گذاشت  :رٍی شان

بعد از نرگ راییکا، طلسو يهچنان باقی نَند ٍ فقط یک چیز بَد کٌ نی تَنست اٍن  -
 .رٍ نابَد کنٌ

 :نگايش رٍی گردنبندم رفت

 .عشِق تَ، نحل یک آبی بَد کٌ آتیش قدرت تاریک راییکا رٍ خانَش کرد -

 :پرسیدم

 ٍلی چرا ٍقتی تَ يهٌ رٍ کشتی، نن نهردم؟ -

 :در چشهانو خیرى شد ٍ گفت

- ... 

*** 
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کار يهین گردنبند بَد، گردنبند عشق، اٍن »: بعدش يو تَ چشو يام نگاى کرد ٍ گفت -
 «.بَد کٌ از تَ نحافظت نی کرد

نَای صبحگايی پرندگان . فنجان چای را رٍی نیز چَبی گذاشتو ٍ بٌ صندلی تکیٌ دادم
بٌ نادر نگاى کردم . در گَشو نی پیچید ٍ عطر رز ٍ بنفشٌ در اطرافو در حال رقـــص بَد

 :ٍ گفتو

 .ٍلی نن ينَز از یک چیزيایی سر در نیاٍردم -

 :با کهی نکخ پرسید

 چٌ چیزيایی؟ -

ٌ طَر یک گردنبند نعهَلی، پر از نیرٍی عشق نیشٌ؟ یا نحالً چی شد کٌ  - نحالً این کٌ چ
 نن ناخَاستٌ از قصر بٌ آسهَن شیشو ننتقل شدم؟

 :لبخندی زد ٍ گفت

آن گردنبند شاید فقط یک جَاير نعهَلی باشد؛ ٍلی فرانَش نکن کٌ تَ فرزند طبیعت  -
ٍ اٍ شايزادى ی سرزنین ستارى ياست، ِسحر در خَن يردٍیتان جریان دارد ٍ این 

ٌ ای بَد کٌ نیرٍی عشقتان در آن ذخیرى شَد ير چٌ کٌ نی گذشت، . گردنبند تنًا ٍسیل
تَ ينَز . نیرٍی درٍن این گردنبند قَی ٍ قَی تر نی شد ٍ این رٍند يهچنان ادانٌ دارد

يو نهی تَانی نیرٍيایت را بٌ درستی کنترل کنی ٍ این دلیلی بَد کٌ ناخَاستٌ، عشقی 
 .کٌ داری را در آن بدنی

 :سپس نکحی کرد ٍ در حالی کٌ لبخندش پررنگ تر نی شد، ادانٌ داد
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دستَری بَد کٌ . دربارى ی ننتقل شدنت، راستش آن کاری بَد کٌ نن انجام دادم -
اٍ بٌ نن گفت بدٍن فَت ٍقت این کار را انجام ديو ٍ . جبرئیل نقدس برایو آٍردى بَد

 .این طَر شد کٌ تَ سر از آسهان ششو در آٍردی

 :ناباٍر گفتو

 !پس کار شها بَد -

 :تک خندى ای کرد ٍ گفت

 راستی از آسهان ششو چٌ خبر؟ -

 :سرم را تکان دادم

. دیگٌ شبیٌ اٍن بیابَن خشک ٍ بی آب ٍ علف نیست، پرٍشات ٍاقعًا پادشاى قَی ایٌ -
فقط کافیٌ ببینی، یک دریاچٌ بزرگ ٍسط . ظرف یک رٍز اٍن جا رٍ سرسبز ٍ پرآب کرد

یک رنگین کهَن . سرزنین قرار دارى، کف زنین سبِز سبزى ٍ يهٌ جا پر از گل ٍ درختٌ
نردم . جابت يو باالی دریاچٌ گذاشتٌ شدى ٍ کلی پرندى ٍ حیٍَن اٍن جا زندگی نی کنن

 !يهٌ چیز اٍن جا ٍاقعا فَق العادى ست. از آسهَن يای دیگٌ يو زیاد اٍن جا نیرن

*** 
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