
 ی.ک.شالی

 

 

 

 

 

 های آتشی انارشکوفه

 

 

 

 

 ی دیگرو چند قصه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4831 : زمستانتاریخ انتشار

shali.com-k-www.y 

http://www.y-k-shali.com/
http://www.y-k-shali.com/


 2 

 انتهای دنیا

 

 

 

یکی بود، یکی نبود. یک اسب سپید کوچولو بود و یک پسرک.      

-شان میبا هم بودند. اما فقط یکیاین دو تا انگار که از ابتدای تولد 

توانست جای حرف زدن فقط میتوانست حرف بزند ، آن دیگری به

 شیهه بکشد.

کرد. از ها زندگی میی تک و تنها، پشت کوهپسرک .هابله بچه    

هر زمین و زمان تنها یک اسب قشنگ و مهربان داشت و همیشه 

-شد و میاش میداد. مثالً اگر تشنهکاری را به اتفاق او انجام می

بدون آنکه از او  داد،ت آب بخورد، اول به اسب قشنگش میخواس

جوری آب را به پوزه اش است یا نه؛ همینه اصالً تشنهبپرسد ک

-کوچولو آهسته و کوتاه شیهه می . آقا اسب  کردمیحیوان نزدیک 

چشم  خندید، بعد در یکشید، به دوستی و مهربانی پسرک میک

داد. به همین ترتیب کشید و قورت میهم زدن تمام آب را باال میهب

ون آنکه از اسبش بپرسد، خواست به جایی برود، بدمی سرکاگر پ

 رفت.رفت و میرفت و می، میکردمیاش شد و هیسوارش می

بود. از هر کاری زودی دلش حوصله پسرک خیلی بی ،هابچه     

و دائم دلش  کردمیاش شد. کار و زندگی روزمره کالفهزده می

 دانست.ینم خواست به جایی دیگر برود. اما کجا؟می

شد، با اسبش ین خاطر هر وقت که خیلی دلگیر میبه هم     

. کردمیها در البالی درختان سیاحت تاخت به جنگل و ساعتمی

کشید، تا "داد می؟"آهای... آهای... کسی اینجا نیست بلندبلند

شاید کسی صدایش را بشنود و متوجه حضورش شود. اما نه جنگل 

ه و وقت خستخورد. آنکسی بر می او بهتمام شدنی بود، و نه 

 گشت.میناامید دوباره به خانه بر

کرد که چگونه آنجا را رک همیشه ناآرام بود و هی فکر میپس     

ترک کند و تمام جنگل را پشت سر بگذارد و به آن طرف دنیا برسد. 
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کرد که خودش در مرکز از دنیا بسیار ساده بود؛ فکر می تصورش

جایی است که آسمان و زمین مثل یک  ،ارد و انتهای آنعالم قرار د

جایی را  هم آمده باشند و چشم آدم دیگرهدیگ و سرپوشش ب

هم هر جایی دیگر زمین و آسمان برفت، باز دنبیند. اما هر چه او می

 رسیدند؛ و این هرگز پایانی نداشت.می

دیگر شبی تصمیم گرفت تا فردا از جنگل و درختانش بگذرد و      

طبق عادت غروب به جای اولش برنگردد، شاید که به این ترتیب به 

شب چنان تر برسد. آنبه جایی بهتر و قشنگانتهای دنیا، یا الاقل 

های ترسناک دید و در رختخواب وول خورد و خیس بد خوابید و خواب

-عرق شد و فریاد کشید که اسب مهربانش به سراغش رفت، پوزه

 د و بیدارش کرد.اش را به او مالی

پسرک وقتی از خواب پرید و متوجه شد که جز اسب قشنگش      

ای در خواب و کس دیگری در اطرافش نیست، آرام گرفت. لحظه

 :کنان گفتهایش را به گردن اسب آویخت، بعد گریهبیداری دست

توانم اینجا بمانم... برویم به اسب جان!... اسب جان! دیگر نمی»

 «یک جای دیگر!

شد و بعد از که خورشیدخانم از خواب بیدار بح، وقتیفردا ص     

جا را آفتابی و روشن کرد، پسرک سوار ای کوتاه همهخمیازه

 اسبش شد و زد به جنگل و د  برو.

ها طول کشید تا اینکه باالخره جنگل روزها و شب .هابله بچه     

هایی ها و آدمتمام شد و یک دشت سرسبز و قشنگ، با خانه

از خوشحالی در او حاال شد.  مهربان جلو چشمان پسرک ظاهر

ها رفت و تمام سوی آدمگنجید. با عجله بهپوست خود نمی

 داستانش را برایشان تعریف کرد:

کننده بود. خواستم به جاهای بزرگتر و چیز آنجا برایم خستههمه»

-را با چشم تری بروم... تمام دنیا را زیر پا بگذارم و انتهایشقتشگ

 «هایم ببینم...

آمد، آخر آنها هم تا آن  شانمردم آنجا از پسرک خیلی خوش     

بودند. از این گذشته او کس دیگری را ندیدهجز خودشان هیچموقع به
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اشت؛ مستقل بود، از جای دیگری شان خیلی فرق دهایبا بچه

و چیزهای توانست با دیگران رابطه برقرارکند. آمد، به راحتی میمی

مین خاطر همه با او هکرد. بها و انتهای آن تعریف میای از دنیبامزه

بردند. با انواع و اقسام کردند. او را به خانه خود میرفتاری میخوش

اوی در مورد کردند و با کنجکشان از او پذیرایی میها و غذاهایمیوه

 پرسیدند.   آنچه که دیده بود می

ی زیادی پسرک و اسبش آنجا ماندند. اما بعد از هاروزها و شب     

اش شروع شد. آخر او هنوز فکر های قبلیمدتی دوباره ناآرامی

کرد که در مرکز دنیا قراردارد و انتهایش جایی است که زمین و می

، هر وقت یتصور چنینر یک سطح قرارگرفته باشند. با آسمان د

به دیدن انتهای کرد رفت، خیال میهمانی مییش کسی به مپی

باز انتهای دیگری جلویش  رسید،وقتی به آنجا میرود. اما دنیا می

-آدم و انتها داشت؟ هر چه فکر می شد. دنیا مگر چقدرظاهر می

 توانست برای این سؤالش جوابی پیدا کند.کرد، نمی

ها و پسرک آنجا را هم باالخره روزی ترک کرد. باز روزها و شب    

ها از انتهایی به انتهایی دیگر رفت، هر جا مدتی ماند ها و ماههفته

 و باز دوباره روز از نو و روزی از نو. 

های زبان سالها جستجو، او دیگر آن پسرک خوشبعد از مدت     

ی پیش نبود، بزرگ و مرد شده بود، بلندقامت و قوی مثل همه

ق جایی تعلکس و هیچین تفاوت که هنوز به هیچمردها. با ا

جز جستن انتهای دنیا بلد نبود. به حتی هیچ کاری به نداشت،

. دادندهایش گوش نمییگر با عالقه به حرفهمین خاطر مردم د

 گفتند:ها از روی دلسوزی به او میبعضی

نیا د .بیا و سامان بگیر .ان، جستجوی انتهای دنیا را ول کنپسرج»

م مرکز و انتهای رسد. هیچ آدمی های به پایان نمیدر هیچ نقطه

گیرد، ت. این خود آدمی است که پایان میهای دیگر نیسدنیا و آدم

بینی که عمرت با ای و میبه هم بزنی پیر شدهنه دنیا... تا چشم 

 «این جستجوهای بیهوده هدر رفته...
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توانست داد، یعنی نمیاما پسرک گوش به حرف کسی نمی     

گویند. و باز سوار که دیگران میهمان است  قعاً وا دنیا بپذیرد که

راه ی دیگر بهیده و ناشناختهسوی جاهای ندشد و بهیاسبش م

 افتاد.می

روزی پسرک با اسبش به جایی رسید که هیوالی خیلی درازی      

گذشت. هیوال به شکل چند ا دادوقال گوشخراشی از برابرش میب

ها یک لوله تاقکاتاقک چسبیده به هم بود که باالی سر جلویترین ا

کشید. بعد از مدتی آن به بیرون فواره میبخاری نصب بود و دود از 

کوتاه هیوال با سرعتی زیاد در انتهای دنیای پسرک گم شد. اما تا 

رسید. به اسبش گوش میصدای ناهنجارش همچنان به دیروقت

هی زد تا این بار به طرفی که در پشت انتهای دنیا قرار داشت و 

با صدایش در آنجا ناپدید شد بود، برود. اما اسب بیچاره خیلی هیوال 

 خسته بود و دیگر نای راه رفتن نداشت.

پسرک بدون آنکه متوجه خستگی اسب مهربانش شده باشد،      

تر کشید تا سریعتر بدود. اسب چند بار با ناتوانی افسارش را محکم

کند و رهاکنان از او خواست افسارش را شیهه کشید و اعتراض

بود و دلش ه پیر و فرسوده شدهکونراهش ادامه بدهد، چتنهایی به

ی عمرش را بدون دهنی و افسار در خواست چند روز باقیماندهمی

اش لذتی ببرد. او که به دنیا صحرا و علفزار بگذراند و از زندگی

نیامده بود تا همیشه مطیع پسرک باشد و از او فرمان ببرد. از این 

کرد، با اسب طیشد های طوالنی و دراز را دیگر نمیاه، رگذشته

 تری بود برای این کار.ی مناسبحاال آن هیوالی سریع وسیله

پسرک وقتی متوجه خستگی اسب مهربانش شد، پایین آمد.      

ت تا عرق تنش را خشک کرد، به تیمار و نوازشش پرداخت و گذاش

 کند.حیوان کمی بچرد و رمقی تازه

ان تر از هر زمبار اما راه سخت آنها دوباره در راه بودند. اینحاال     

-بایست از تپه و صخره عبور میگاهی اسب پیر میدیگر بود. گه

نگید، به لکرد، میشد، عرق میزبان خسته مییوان بیکرد. ح
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داشت؛ اما باز راه بود و راه میشد، زخم برافتاد، بلند میزمین می

 انتها و انتهاهایی خیلی خیلی زیاد. بود و انتها و

کرد. از میوه نظر پسرک را به خود جلب ای یک درخت پرروی تپه     

او که گرسنه بود اسبش را به سمتش هی کرد. وقتی به درخت 

های میوه درازکرد و به یکی از هایش را به طرف شاخهرسید، دست

شید تا با یک آنها محکم چسبید و خود را از زین اسب کمی باال ک

ی درخت آویزان شود و با دست دیگرش میوه دست به شاخه

 بچیند.

ای خود را آزاد دید، از موقعیت استفاده که اسب لحظههمین     

 کرد، از جایش کنده شد و شتابان به تاختن پرداخت.

بود که متوجه خوبی نچشیدهپسرک هنوز طعم اولین میوه را به     

 غافلگیر و غمگین فریادکشید: دورشدن اسب خود شد.

 «اسب جان برگرد! اسب جان برگرد! اسب جان تنهایم نگذار!...»

صاحبش توجهی کند، تاخت و آنکه بهاما، اسب مهربان بدون     

 که در انتهای دنیای پسرک گم شد. تاخت و تاخت، تا این

زان ی درخت آویی پرمیوهحاال او تنهاتر از همیشه به شاخه     

 کرد.امان گریه میبود و بیاندهم

ها! پسرک از تنهایی آنقدر غصه خورد و گریه کرد و گریه کرد بچه    

زدن خود را هم به کلی از که نه فقط دنیا و مرکزش را، بلکه حرف

خاطر برد. او دیگر خودش مثل اسب شده بود و تنها رفیق و همراه 

-..." شیهه می."هیه...هیه... هیهاش را شدههمیشگی و گم

 کشید.
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 دخترک و پرنده 
 

 

 

ه و بازی کهنپدرش به سفری دور رفته بود. جز چندتا اسباب     

های بازیخواست نه اسبابکوچک، کسی خانه نبود. دلش می

های یک بازیتمام دنیا یا تمام شهر، و یا حتی نه تمام اسباب

ه بود، در خانفروشگاه، بلکه فقط و فقط چندتایی بیشتر از آنچه که 

های بازیگفت برای خریدن اسبابداشته باشد. اما مادرش می

بیشتر و دلخواه به پول احتیاج است و برای بدست آوردن پول آدم 

هایشان را در جایی به نام بانک جمع باید خود را به آنهایی که پول

 ها در اختیار آنها قراراند و کارخانه دارند، بفروشد. یعنی ساعتکرده

بگیرد و برایشان کار کند. البته مقدار این پول آنقدر نیست که با آن 

های دلخواه، شیرینی و بازیهای قشنگ، اسباببشود لباس

شود مواد قیمت خرید، بلکه فقط میه و گرانهای خوشمزشکالت

 خوراکی تهیه کرد و از گرسنگی تلف نشد.

وقتش را به  خواست مادرش حتی یک ثانیه ازدخترک دلش می     

کسی نفروشد و همیشه کنار او بماند. اما این ممکن نبود. مادرش 

 ن آرزویش گفت:روزی در جواب ای

وقت دیگر پولی در کار شود. اگر سر کار نروم، آننه، عزیزم، نمی»

کند. بدون مان بیرون میخانه ما را از خانهنیست، بعدش هم صاحب

نیم غذا گیربیاوریم. تواتی نمیشود زنده ماند، چون حپول اصالً نمی

هایت بازیجای همچین آرزوهایی، خودت را با اسباببهتر است به

 «سرگرم کنی تا من از سر کار برگردم.

کنان اش گرفت. گریهدخترک از آنچه که مادرش گفته بود غصه     

 گفت:

شان کن! مگر چند بار ند. نگاهاهای من خیلی کمبازیآخر اسباب»

 «رود...ام سر میا بازی کنم. زودی حوصلهنم با اینهتوامی
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هایت بازیفکرت را کار بینداز و با همین اسباب .عزیزم، گریه نکن»

 «.تری پیداکنهای تازهبازی

 «خواهم تو پیشم باشی...ام. مینه. من از بازی خسته شده»

مادر ابروهایش را در هم کشید و با چشمان نگران و مهربانش      

ای های روی صورت دخترش خیره شد و پس از لحظهه اشکب

 سید:فکرکردن پر

 «خواهد مثل صاحب کارم خیلی پول داشته باشی؟دلت می»

خواهد هم او هایش را دوست ندارم. دلم میو پولنه. من اصالً او »

 «و هم پولهایش هر چه زودتر بمیرند...

 کرد گفت:میازشش که نومادر او را در آغوش کشید و در حالی     

های بیشتری داشته باشی، بازیخواهی اسبابخب، پس نمی»

 «ها؟

برد، آرام گرفت و لذت می شدر آغوش مادر بودن ک که ازدختر     

 یف کرد:تعر

خواهد. من دیشب خواب دیدم که مثل چرا، مامان. خیلی دلم می»

-بازیگذارد، اسبابهایش را توی بانک میکه گفتی پول آن آقایی

هو آنها زیاد دانی چی شد! یکهایم را روی هم گذاشته بودم. نمی

های همسایه خواستم تا هر کس هر شدند. آنقدر زیاد که از بچه

 «چقدر دلش خواست برای خودش بردارد...

مادر نگاهی به ساعتش انداخت، با عجله دخترش را بوسید و      

 به طرف در دوید و گفت:

یزم. باید بروم سر کار. تا برگردم بنشین دیگر دیرم شده، عز»

هایت را روی هم بگذار و از آنها بخواه مثل خواب دیشبت بازیاسباب

 «زیاد بشوند.

 

اش. او های روی هم انباشته شدهبازیحاال دخترک بود و اسباب    

ها گرفت و به بازیها را باالی اسبابهای خود را بست، دستچشم

 گفت:تقلید از جادوگرها 
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های آن آقایی که هی زیاد توسی، پوسی، ملوسی، یاهلل مثل پول»

 «شوند، برایم بچه بزایید و زیاد بشوید!یو زیادتر م

-هایش را بازکرد هیچ تغییری در تعداد اسباباما وقتی چشم    

هایش را بست و به جادوگری هایش ندید. بنابراین دوباره چشمبازی

یفتاد. چندین بار دیگر هم جادوگریش را از پرداخت. باز هیچ اتفاقی ن

 شد.که نمیشد ر گرفت و تکرار کرد. ولی نه، نمیس

کنان به ها را در هم پاشید و گریهبازیخسته و غمگین اسباب     

ای که روی دیوار آویزان ی دیگر اتاق رفت. با دیدن عکس پرندهگوشه

 بود، رو به او کرد و گفت:

هایم زیاد نشدند. کاش بازیکاری کردم اسبابجیکو، ببین هر جیک»

شد اگر برایم ا من بازی کنی! وای... چه خوب میتوانستی بتو می

جیکوهای خوشگل و قشنگی مثل جیکزاییدی! جوجهبچه می

 «خودت! راستی...

ناگهان پرنده از قاب عکس آویزان روی دیوار بیرون آمد و پر کشان      

رک در هوا ایستاد و به او که با ناباوری در فضای اتاق برابر دخت

 ، گفت:کردمینگاهش 

-قدر گریه میهی با توام! چرا این جیک... جیک... خوشگل من!»

 «کنی؟

گنجید، از تعجب و شادی در پوست خود نمی کهدخترک در حالی    

 زبانش به لکنت افتاد و گفت:

توانی حرف می یکو ت...ت...ت...تو...تو...توجچی؟ جیکچیچچچچ»

 «؟بزنی

-توانم حرف بزنم. تازه، همه حرفجیک... پس چه که می جیک...»

های تو و مامانت را هم شنیدم. بگو ببینم کی به تو یاد داده که 

 «هی غصه بخوری و گریه کنی؟ ها؟

تنهایی جیکو، آخر، آخر مامانم رفته سر کار. من دوست ندارم جیک»

 «کشد تا مامانم برگردد؟ل میدانی چقدر طواینجا باشم. می
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کنی فقط تو تنهایی مگر چه عیبی دارد؟ فکر میخب، تنها باش. »

یکی هستی که تنهایی؟ قول بده که دیگر هی غصه نخوری و گریه 

 «نکنی!

کرد و با هیجان هایش را با پشت دستش پاکدخترک اشک     

 پرسید:

 «شود برایم بچه بزایی؟میجیکو، جیک»

ها بچه توانم مثل آدمک... نه، خوشگل من. من که نمیجی .جیک..»

 «بزایم.

 با ناامیدی گفت:دخترک دوباره غمگین شد و      

 «توانی زیاد بشوی و بچه بزایی.دیدی، تو هم نمی»

اش دیگرگون شد و برق شادی در چهره یناگهان حالت افسرده     

به یادش آمده ای هایش درخشید. انگار چیز بسیار مهم و تازهچشم

 گفت:بود. 

توانی حرف بزنی و پرواز کنی! جیکو، اما خوب شد که میجیک»

تو چرا من را "خوشگل من" صدا  همین برایم کافی است. راستی،

 «کنی؟می

هایی که دنیا و دانی دخترم، همه بچهجیک... می جیک...»

 های منند. جیک...آرزوهای قشنگ و زیبایی مثل تو دارند، خوشگل

همه خوبی و که اینجیک... تو باید خیلی خوشحال باشی از این

شود در ها را خیلی کم میجور قشنگیت. اینپاکی در تو اس

 «بزرگترها دید.

 «خواهد بزرگ بشوم.جیکو؟ من خیلی دلم میچرا، جیک»

جیک... جیک... آن وقت دنیای تو هم دیگر مثل حاال به قشنگی »

 .«هایت نیستدل و دست و چشم

 «چرا؟ ؟جیکوآخر چطوری، جیک»

کنی و هم مثل بزرگترها به دروغ عادت میجیک... تو  جیک...»

 «گویی، خوشگل من.دروغ می

 «گوید؟یعنی حاال مامانم دروغ می»
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جوری غمگین نگاهم اووه... جیک... جیک... این جیک... جیک...»

آقایی  اما آن نکن، خوشگل من! مامانت اصالَ آدم دروغگویی نیست.

هایی که کارخانه و بانک و ی آدمکند و همهکه او پیشش کارمی

 «کنند گاهی دروغ بگوید.ای از این قبیل دارند، مجبورش میچیزه

های چنین حرف در مورد مادر نازنینشنداشت دخترک که انتظار      

 آلود فریاد زد:، عصبانی و بغضبشنود ناپسندی

 «.گویدگز دروغ نمینم هرجیکو، ماماجیک !نه !نه»

-هایش او را غمگین کند، نوازشخواست با حرفپرنده که نمی     

 کنان گفت:

.. خوشگل من! خوشگل من! جیک. جیک... اوه... جیک... جیک...»

 «قدر دلگیر نشو!حاال این

-انگیز و غیرقابل تحمل شدهوحشت به ناگهان دنیا برای دخترک     

داشتنی و قشنگ حال دوستکه تا بهآن چیزهایی را  ی. همهبود

 دید.بار و زشت میپنداشت، حاال نفرتمی

-گویی، جیکشد، از کجا معلوم تو هم دروغ نمیجور بااگر این»

-گویند؟ پس، تو هم دروغ میکه همه دروغ میجیکو؟ مگر نه این

گویی. تو هم زشتی. مامانم زشت اشت. همه زشتند. وای خدای 

 «من...

اعتمادی و وحشتزدگی دخترک، نگران و با دیدن بی پرنده     

 دستپاچه توضیح داد:

جیک... خوشگل من... جیک... جیک... من که آدم نیستم  جیک...»

ویم. حیک...جیک... فقط خواستم تا مجبور باشم مثل آنها دروغ بگ

از زشتی دنیای بزرگترها را برایت تعریف کنم. مامان تو و  خردهیک

-هاشان نمیچیزها را برای بچهجور ای دیگر اینهی مامانهمه

ها وحشت کنید و از همه چیز بیزار ترسند شما بچهگویند، چون می

-خبری میمین خاطر شماها را در بیبشوید. جیک... جیک... به ه

کم مثل آنها به که بزرگ شوید و خودتان هم کمگذارند تا زمانی

جیک... جیک... خوشگل  شان عادت کنید.همین دنیای پر از دروغ

 .سعی کنی دنیای اطرافت را بشناسی من، تو باید از همین االن
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داشتنی باید سعی کنند دنیای های خوب و دوستی بچههمه

بزرگترها را بشناسند، تا فردا مثل آنها به دروغ و زشتی عادت 

های زیباشان دنیایی به پاکی و ها و چشمنکنند، بلکه با دست

 «بوجود بیاورند... صافی خودشان

که ریزان روی قاب عکس پرید و در حالیی مهربان اشکپرنده     

 ادامه داد:به جای اولش برگردد، غمگین  کردمیسعی 

و از همه بیزار باشی، خواهی از من جیک... حاال می جیک...»

های دیگر باشد. من را شاید حق با مامان تو و مامان .باش، دخترم

ها نیست. م بین آدممن واقعاً جای .که پرگویی کردمببخش از این

کنم. بهتر است برگردم توی قابی که برایم دردسر درست می

 «اند...ساخته

-کنی؟ میجیکو! چرا داری گریه مییکو! جیکجنه! نه! جیک»

کنم برایم حرف روی توی قابت چکار کنی؟ خواهش میخواهی ب

تو بیزار نیستم... خیلی دوستت  بزن! چرا بزرگترها اینجوریند؟ من از

 «جیکو...دارم حیک

کند که پرنده دوباره به درون قاب عکسش دخترک نتوانست قبول     

 برود، به همین خاطر شروع به گریه کرد.

اگر  .هم تو را دوست دارم، دختر خوشگلمجیک... من … جیک»

ران کردم، مثل دیگمیها را برایت تعریف ندوستت نداشتم این حرف

ماندم. اما من نگفتم که مامانت آدم بدی است توی الک و قابم می

و دنیای زشت بزرگترها را دوست دارد. گفتم مجبور است توی این 

کار و آمد برایت از صاحبکند. اگر جز این بود، او که نمی دنیا زندگی

ی از بانک و از پول تعریف کند. تنها ایرادش این است که به همه

گوید که اصالً واقعیت می گاهی چیزهاییدت کرده و گهاینها عا

 «ندارد.

 «جیکو؟مثالً چی، جیک»

هایت را روی بازیکه به تو گفت اسبابجیک... مثالً همین جیک...»

 «هم بگذاری و از آنها بخواهی برایت بچه بزایند.
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مامانم به من دروغ گفت. دروغ  .جیکوگویی، جیکراست می»

یز غیرواقعی گفت. چیزی که اصالً ممکن نیست. نگفت، یعنی یک چ

اما تو  خواهم تا دیگر تکرار نکند.هر وقت از سر کار برگشت از او می

-ها بچه بزایی، جیکتوانی مثل آدمهمه خوبی، چرا نمیکه این

 «.زایدکوچولو مینید که روزی برایم نیگوی؟ مامانم میجیکو

منصرف شد و پرکشید  پرنده از رفتن به درون قاب عکس     

که مبادا با توضیحاتش او ی دخترک و از ترس ایننشست روی شانه

 را خسته کند گفت:

وقتی بزرگ  .نیجیک... جیک... آخ، خوشگل من! تو باید فعالً صبرک»

 «فهمی.شدی همه چیز را می

جوری نگاهم نکن، جیکو! من خیلی بزرگم، ایننه. حاال بگو، جیک»

 «چه چیزی را باید بعداً بفهمم؟ مثالً  .جیکوجیک

توانند یها، بلکه تنها زنها منه تمام آدمکه جیک... این جیک...»

 «بزایند. و قبل از زائیذن هم باید حتماً مردی داشته باشند...بچه

 « ؟یعنی تو حاال مرد نداری»

 «جیک...هاهاها... جیک...»

 ب داد:جوا ،خندیدکنان میجیککه جیکپرنده در حالی    

ها از ها با کار آدمکار ما پرنده .جیک... نه، خوشگل من جیک...»

 «زمین تا آسمان فرق دارد.

-خیلی دلم می .لطفاً ایم تعریف کن،بر ؟جیکوآخر چه فرقی، جیک»

 «خواهد بدانم.

گیری کنیم، بعد تخم بگذاریم، یک جیک... ما باید اول جفت جیک...»

شینیم و آنها را گرم نگهداریم. بعد هامان بنمدت هم باید روی تخم

شان ی کوچکمان با منقارهاهای خوشگلکه وقتش رسید، جوجه

-کنان از آن بیرون میجیکد و جیکشکننها را میی تخمپوسته

 «آیند.

کنم برایم تخم بگذار! در عوض جیکو! خواهش میجیکو! جیکجیک»

-می هایتشدی، من به جایت روی تخمهر وقت که تو خسته 
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های قشنگت از آن بیرون دارم تا جوجهمیشان نگهنشینم و گرم

 «بیایند.

تر تر و قابل فهمآسان به شکلی فکر فرورفت تا موضوع راپرنده به     

تازه و  راه، خود کاوید دهد. اما هر چه در ذهن برای دخترک توضیح

 آسانی نیافت. بنابراین با صدایی گرفته گفت:

گذاشتن به یک اما من... من قبل از تخماما... جیک...  جیک...»

 «ی نر، یعنی به جفتم احتیاج دارم.پرنده

زودی شادی و وجد رفت. اما بههای دخترک از ناامیدی درهماخم    

 زد:هایش  موجای در چشمکنندهسرایت

 .«جیکوکه غصه ندارد، جیکاین»

حرکت درآورد و ههای پرنده بهایش را مثل بالبا اشتیاق دست    

 کرد:اضافه

 «.جیک... جیک... جیک! من هم جفت تو بیا... جیک...»

پرنده خوشحال و خندان از خوشباوری دخترک در هوا پر کشید و      

 گفت:

شود. ای؟ اما نمیل من، تو چقدر بامزهجیک... جیک... خوشگ»

 لکهب، که تو پرنده نیستیشود... چون اول اینیجیک.... نم ...جیک

 «جیک... جیک... .ایتو دختری، یعنی مثل من ماده آدمی؛ دوماً 

 و بعد گفت: مکثی کرددخترک      

ی نر . اما حاال من از کجا برایت یک پرندهجیکوجیکحق با توست، »

 «پیدا بکنم؟

که با منقار و اش نشست و در حالیپرنده دوباره روی شانه     

 گفت: ،کردمیرا نوازش  پرهای کوچکش صورت و موهای دخترک

ی نر پیداکنی. من خودم خواهد برایم پرندهخوشگل من، تو نمی»

اند. تا اش کردهقبالً یکی داشتم. اما او را گرفتند و توی قفس زندانی

 « به خاطر من بیقراری کند و از دوری و دلتنگی براشان آواز بخواند.

که د. در حالیدخترک از در قفس ماندن جفت نر او غمگین ش     

 گفت: ،دادکرد و دلداریش مییمپرنده را با انگشتان خود نوازش 
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ی شان یک پرندهجیکو! بابای دوستم توی خانهغصه نخور، جیک»

دانی چقدر قشنگ است! رد. شاید او جفت نر تو باشد. نمیتنها دا

ون اصالً دهان باز خورد. چکه برایت خیلی غصه میاما مثل این

ی خواند. بابای دوستم رفت برایش یک پرندهو هیچ نمیکند نمی

دیگر خرید و آنها را توی دو تا قفس جدا از هم گذاشت تا با همدیگر 

خواند، اما همیشه آواز می جدیدی نند. پرندهحرف بزنند و آواز بخوا

 آن یکی باز هم مثل گذشته ساکت و مکدر است. زودباش برویم

 «ذره شده...یت یکجیکو... حتماً دلش براجیک

آمدند. پرنده گاهی بر دخترک و پرنده با عجله از خانه بیرون      

و  کردمینشست، و گاهی باالی سرش پرواز اش میشانه

 رفت.ی دوستش میان با او به طرف خانهگفتگوکن

ها چقدر به قوطی کبریت ... این خانهکنجیک... نگاه جیک...»

ها ها خودشان را توی همین چاردیواریهها و پرندآدم ؟شباهت دارند

 «اند...زندانی کرده

 «جیکو؟چرا این جوریست، جیک»

ی چیزهایی که در دور و جیک... چون به زندگی و همه جیک...»

-ها صبح زود میخوشگل من. بیچاره اند،برشان است عادت کرده

. خدای هاشان..گردند به فقسیروند سر کار و غروب دیروقت برم

ها شود به زندگی توی این قفسجیک... چطور می ن! جیک...م

-های دلشود پر نکشید و آسمان باز و دشت؟ چطور میعادت کرد

 «؟انگیز را از یاد برد

 «جیکو؟پس چه کار باید کرد، جیک»

توانم سختی است، خوشگل من. نمی سؤال.. جیک. جیک...»

کنم همیشه سعی میید بکنند. اما خودم بگویم که اینها چه کار با

ام، گاهی اوقات دل بکنم، از آن از هر چیزی که به آن عادت کرده

ها و جداشوم، پر بزنم، در هوای آزاد پرواز کنم، بروم جنگل، با درخت

چیز فکر ها حرف بزنم، سراغ چیزهای تازه بروم، دائم به یک رودخانه

 «د. اگر...شود کرلی کارها میدانی، خیجیک... می نکنم... جیک...



 16 

صدای یکی از زنان همسایه گفتگوی آنها را قطع کرد. او از      

 یزیاد به این رابطهزده بود، اما دوستی دخترک و پرنده شگفت

به هر ترتیبی که د، بلکه زود درصدد برآمد تا اهمیت نداآنها  زیبای

در  آن را به بازار ببرد و بفروشد و ،ی زیبا را به چنگ بیاوردپرنده شده

 ازایش پولی بگیرد. با این قصد مهربانتر از همیشه به صحبت با

که آنها متوجه قصدش نشوند، یواش، جوریدخترک پرداخت و یواش

 به طرفش آمد.

که  خبر فریب مهربانیش را خورد و از پرندهجا بیدخترک از همه     

اش نشسته بود، غافل شد و در جواب زن همسایه که از روی شانه

 گرفت، گفت:راغ مادرش را میس او

 «خاله جان، مامانم رفته سر کار...»

. او خود را های دخترک نبودحواسش اصالً به حرفزن همسایه      

 که به آنها رسید،کرد. همیناش نزدیک میبا احتیاط به او و پرنده

. تا بگیردش به سوی پرنده درازکرد با سرعت یش راهاناگهان دست

بود، با چابکی از شده شپیش متوجه قصد خیلی وقت از پرنده که

اش ناکام ی دخترک پرید و زن همسایه را در اجرای نقشهروی شانه

 گذاشت.

بود، درست زمانی که تازه متوجه کلک زن همسایه شدهدخترک     

، خود را جلوی پایش کردمیکه او دوباره داشت به پرنده حمله 

 انداخت و فریاد زد:

 «جیکو! فرارکن!...جیکفرارکن، »

!" زن همسایه که روی زمین ی "آخ دستم! آخ دستمصدای ناله     

که صورت و پاهایش زخمی این بود، بلند شد. اما دخترک باافتاده

ی در حال . برعکس، با دیدن پرندهکردمیبود، هیچ ناله نشده

پروازش، خنده و شادی درون دل کوچک و مهربانش گل کرد و بر 

 هاش نشست.لب

بود، حاال در  ای که تاکنون درون قاب عکس روی دیوارپرنده     

کرد. شاید جفت خود میکشید و به دورها پرواز فضایی آزاد بال می
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رفت تا آنها را با های دیگر میو شاید به دیدار بچهجست، را می

 دنیای بزرگترها آشنا کند.

خواست ود: او نمیال چند چیز روشن شده ببرای دخترک حا     

به زندگی روزمره عادت کند. از تنهایی و  مثل مادر و زن همسایه

آشنایی با دنیای سخت بزرگترها هم دیگر وحشت نداشت. و فکر 

جیکوی مهربانش روزی دوباره به دیدارش خواهد که جیک کردمی

 هایی قشنگ و مامانی به همراه خواهد آورد.آمد و جوجه پرنده

ها کنار هم جمع شوند، یا داند؟ اگر پرنده! کسی چه میهابچه     

شان تنهایی و آوازهای غمگین آنهایی که در قفسند و تمام زندگی

جیکوی هایشان برسند، چقدر جیکاست، اگر آزاد شوند و به جفت

آید و دنیای ما چقدر داشتنی بوجود میو و قشنگ و دوستکوچول

را بکنید! حداقل یک دوست، یک  شود!... اوه... تصورشمی ترزیبا

تک شماها، و هزارهزار جیکو برای تکجیکو برای من، یک جیکجیک

 ها!جیکو برای سایر آدمجیک
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 های آتشی انارشکوفه

 

 

 

 یک

پیرمرد از تمام دنیا تنها یک پسر داشت و باغ اناری که در فصل      

ون باغ، بخشید. دراش را سرخی و شادابی میی خانههبهار محوط

بود کشیدهجز درختان ریز و درشت انار، یک درخت گالبی نیز قدبه

 خواست به آسمان ختم شود.که از بلندی انگار می

بار هی درشت و خوشمزه و آبدار بهادرخت گالبی هر سال میوه     

-تان انار فقط برای مدتی شکوفه میآورد. اما از بخت بد، درخمی

-بارآورند، شکوفههای بآنکه میوهعد، بیدادند و بکردند، گل می

 پژمرد.هایشان  می

وچکی جاری بود که به دریا ختم ی کدر جوار باغ انار رودخانه    

بستان را از آن شد؛ پیرمرد به همراه پسرش تمام بهار و تامی

-های درختان انار میبه پای ریشه داشت وسطل آب بر میسطل

 بارآورند.هرنج نبرند و میوه بآبی ریخت تا از تشنگی و بی

ها اسم پسر پیرمرد "مراد" بود. مراد مادر نداشت ولی بجز غنچه    

های انارستان و درخت مهربان و پربار گالبی، دوستی در و شکوفه

 باغ همسایه داشت.

باغ همسایه مملو از درختان نارنج بود. پسر همسایه مثل مراد      

رسید و درختان نارنج که بهار فرا میینت داشت، اما همآنها را دوس

پیچید، به شان در فضا میکنندهو عطر مستند کردمیشکوفه 

انبوه پرپر تشی انار که انبوههای آرفت، روی شکوفهانارستان می

تابی کشید، از بیریختند، دراز میشدند و به روی زمین میمی

 داد.های گریه سر میخورد و هایلت میغ

 

 دو
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-ثمر نشسته بود و شکوفهانارستان دوباره مثل همیشه بی     

داد. "غزل"، دوست مراد، او که از عطر هایش را از دست می

-بود و برای شکوفهکشیدهبوی بهارنارنج دستکننده و خوشمست

ن غمگینش ، از چشماکردمیتابی ی انار بیهای آتشی و پرپرشده

-حرکت روی شکوفهو بی چکید؛ ساکتدیگر هیچ قطره اشکی نمی

بود،  بار به خوابی عمیق فرورفتهها درازکشیده بود و برای اولین

 پژمرد.انگار  داشت همراه آنها می

در همین هنگام اتفاق عجیبی افتاد؛ مراد و پدرش که طبق     

همدیگر دن از رودخانه بودند، با تعجب بهکشیمعمول سرگرم آب

هم زدن خشک در یک چشم به آب رودخانه ناگهان خیره شدند.

خوردند و از همدیگر غلت می آبی رویبود. ماهیان از بیشده

 دادند. جهیدند و جان میتاب میجایشان بی

اختیار د پیچید. بیی پیرمردرد شدیدی در سمت چپ سینه    

کرد، دستش را به قلبش فشرد، روی زمین نشست سطل آب را ول

 و با ناتوانی گفت:

ر عمرم به آخر رسیده، پسرم... مادرت هم درست در من دیگ»

 «همچین موقعی...

کنان از جای ای گالبی بر فرق سر غزل، او نالهبا فرودآمدن دانه     

د هم به ناگهان حالش خود برخاست. همزمان با برخاستنش، پیرمر

-طرفی که صدای ناله میجکاوانه بههمراه پسرش کنخوب شد و به

 آمد، شتافت.

-می «آخ...آخ!»مالید و ی خود دست میغزل به سر بادکرده    

نالید. چه وقت بود، شب یا روز؟ چه فصل بود، بهار یا تابستان؟ 

و آبدار و خوشرنگ نظر او را  ای گالبی درشتنتوانست دریابد. دانه

کرد؛ درد را از خاطر برد و با خوشحالی آن را از روی زمین جلب

هایش در هم شد؛ گالبی با ت که اخمبرداشت. اما دیری نگذش

 می شده بود.فرودآمدن بر سرش زخ

ها دانی که نباید سنگ و چوب به طرف گالبیآهای غزل! مگر نمی»

 «شود...؟ درخت بیچاره جان دارد و زخمی میپرت کرد
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 کنان گفت:پیرمرد مالمت کرد. غزل اعتراض    

تاد روی سرم. من... من... من کاری نکردم. خودش... خودش اف»

 «نگاه کنید...

 و گفت: ل دست کشیدی غزپیرمرد دلجویانه به سر آماسیده    

 خردهسرم. فقط یکگویی... ولی چیزی نشده، پاوه، راست می»

های .. چه گالبیرود. نگاه کنید.شوی و یادت میبادکرده. بزرگ می

. دمها را مجانی بدهم به مری اینخواهم همهدرشتی! امسال می

 «آوردند!...های انار هم میوه میکاش درخت

راه افتاد. طرف آلونکش بهیرمرد از آنها جداشد و بهلحظاتی بعد پ    

 نظر گذراند و پرسید:ی دوستش را از مراد سر آماسیده

 «کند؟خیلی درد می»

خواهم یک چیزی به تو ه. چیز مهمی نیست. ببین مراد! مین»

 «بگویم.

 «چه چیزی؟»

 «توانم اینجا بمانم. باید بروم.یگر نمیمن د»

 «برای چه؟ ؟کجا»

 ،بردمیی را با فشار توی جیب خود فروغزل در حالیکه گالب    

 جواب داد:

کننده و تکراری است. شب، روز، هفته و چیز اینجا خستههمه»

ا در روند، امآیند و میها پشت سر هم میفصل و سال و سال ماه،

مان را به کارهای دهد. بیهوده دلنمیری رخزندگی ما هیچ تغیی

از  ایم... اَخ...ایم و باورمان شده که زندهدلخوش کرده کوچک روزمره

یا که تنها در خورد. باید بروم. دنهم میهمه چیز اینجا حالم به

 «شود...جا خالصه نمیهمین

متر گویند دنیا همه جا کمی .این فکرها را بگذار کنار .زلول کن، غ»

خرده بهتر ت. گیرم یک جایی پیدا بشود که یکیا بیشتر مثل اینجاس

خب. شود، میعد چی؟ دل آدم برای اینجا تنگاز اینجا باشد، ب

به  زندمی جور فکرهاشوند، اینها پرپر میهمیشه وقتی شکوفه

 «. بیا برویم...سرت
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ن بار دیگر موضوع جدی است. تو خودت بارها به منه، مراد. این»

کرد و  ها باید علتش را پیدابرای شکوفهکردن گفتی که عوض گریه

-؟ بین من و این شکوفهدانی چی استبعد در فکر چاره شد... می

رقابل شوند یک چیز عجیب و غیمیبینی دارند پرپرهایی که می

توانم آن را به زبان کنم نمیگفتنی است که هر چه سعی می

 «بروم علتش را پیدا کنم و... بیاورم... باید بروم... باید

ی دانکرد. تو اصالً میاینجا پیدا ازشود با رفتن علتش را که نمی»

 «شوند؟ها بعد از پرپرشدن چی میشکوفه

 «میرند.خب، می»

 «کنند؟سال بعد دوباره انارها شکوفه می میرند، پس چرااگر می»

-کردنیهنه من با گر .گویمدانم مراد. گوش کن ببین چی مینمی»

های انار رسیدم، و نه تو و پدرت توانستید هایم تا به حال به شکوفه

کنید... بیا تو هم با من از دادن واداریتان آنها را به میوههابا آب دادن

 «اینجا برویم.

 «؟کنم. به کجا آخرتعجب می»

خوردن آب رودخانه گفتگوی آنها را قطع کرد. همصدای بلند به     

طرفش بارید. بهنی از سنگ و کلوخ روی رودخانه میانگار بارا

خورد. چشم میشمار گالبی رسیده بهب بیدویدند. روی سطح آ

-غزل سر خود را بلند کرد. با تعجب متوجه شد که بعضی از شاخه

اند و تا رودخانه امتداد اندازه قدکشیدههای درخت به ناگهان و بی

 اند. ناباورانه داد زد:یافته

ای به این درازی دیده حال شاخه. مراد، نگاه کن! تا بههی..»

 «؟بودی

 ...«چی؟... اوووو»

ها درون رودخانه گالبی ها از افتادنمراد که قبل از دیدن شاخه     

بود نچه که در پیرامونش اتفاق افتادهای به آبود، لحظهزدهشگفت

که وید. طوریی احتمالی بین آنها را در ذهن خود کااندیشید و رابطه

 ، گفت:کردمیانگار با خودش گفتگو 
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ها بود که افتد! سالکه اینجا دارد اتفاقاتی میهی... مثل این»

مروز گذاشت، اما اها را پشت سر میان مثل همیشه فصلانارست

خورد، هم میشود و حال پدرم بههو خشک میاول آب رودخانه یک

های تو... نگاه کن... حرفسرت... بعد افتد رویبعد یک گالبی می

 «شان...برد... برویم بگیریمها را آب دارد با خودش میتمام گالبی

 غزل نیز به دنبال او درون رودخانه شیرجه زد.      

 

 

 سه

ها برد. مراد گالبیها را با خود میاری بود و گالبیآب شتابان ج     

 جست و غزل هر دوی آنها را.را می

هر لحظه از هم دورتر  کهکم فاصله بوجود آمد، طوریکمبین آنها      

اما هم رسیدند. ای بهند. دیری نگذشت که در نقطهشدو دورتر می

گشود، هم بگویند، رودخانه دهانقبل از آنکه بتوانند چیزی به

 گسترده شد و آنها را در خود بلعید.

غم علیر زد. اماک از آنها نام دیگری را فریاد میمدتی هر ی     

دیدند. چندی بعد اوضاع عوض نزدیکی صدایشان همدیگر را نمی

شنیدند و جریان آب کامالً حاال حتی صدای همدیگر را هم نمی شد،

 برعکس جاری بود و آنها مجبور بودند برخالف مسیرش شنا کنند.

-می نظردند شناکردن خیلی آسان بهزوقت که تن به آب میآن    

ها و پاهایشان را های دستالت و ماهیچهما حاال عضارسید، 

 خستگی و کوفتگی فراگرفته بود. 

برود،  آنکه به جلو پیشزد و بیسختی دست و پا میغزل به    

رداند. از اینکه به گمیکشید و به عقب برجریان آب او را با خود می

بود سخت پشیمان شد. خواست فریاد بکشد و از درون آب آمده

هد، اما از بس که آب خورده بود، دیگر هیچ صدایی کسی کمک بخوا

آمد. هر چه تالش کرد خود را به سطح آب میاز گلویش بیرون ن

اختیار درصدد برآمد به چیزی چنگ بزند و به برساند، نتوانست. بی

ب و آب و... آب ای هوا نصیبش شود. اما بجز آآن پناه ببرد تا ذره
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کشید، نه فکر نه نفس می آمد. حاال دیگرچیزی به چنگش نمی

ی در برش گرفته بود جست؛ تنها زجر خفگکرد و نه پناهی میمی

 ساخت.جانش میو بی

-د. زمزمههای گنگ و نامفهومی به گوشش رسیناگهان زمزمه     

آمد؛ انگار آنها را بارها در آهنگ فروریختن هایی که آشنا به نظر می

کار برد، نهیب زد و خود را هرا بها شنیده بود. تمام توان خود شکوفه

به سطح آب باالکشاند. در حالیکه از دهانش آب به بیرون فوران 

 ، نامفهوم فریاد کشید:کردمی

 «گُ...ل...ا...نا...ر!»

همزمان با این فریاد دستش به چیزی برخورد. شتابان به آن      

ی خود کند. در حالیکه چنگ زد. جریان آب دیگر نتوانست او را طعمه

 ، خود را به ساحل رودخانه کشاند.کردمیآب قی 

-با مرگ هراس ملتهبی در درونش می از رویارویی و کشمکش    

-از دهانش خارج نمی کرد. اما دیگر آبمیجوشید. همچنان قی 

 شد. 

هایش در رودخانه امتداد داشت و سبب به درختی که ریشه     

 نجاتش شده بود، مدیون و سپاسگزار مدتی خیره شد.

 

 

 چهار

غزل اطراف ی رودخانه شیهه کشید. اسبی در صحرای حاشیه     

کرد، چیزی نتوانست ببیند. از جای خود خود را کنجکاوانه نگاه

 تلوتلوخوران چند قدمی به طرف صحرا برداشت.برخاست و 

بار اسب را دید. رنگش ره صدای شیهه در صحرا پیچید. ایندوبا     

هایش خبردار و تیز، هایش بلند و افشان، گوشمتمایل به قرمز، یال

های رنگین و و نگاهش کنجکاو و بیگانه بود. کنارش چند نفر با لباس

بودند و با حلقه زده بود، بر زمین نقش ی کهاسب سپید زیبا بر گرد

 ند.کردمیپچ هم به زبانی نامفهوم آهسته چیزی پچ
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کس، به تلوتلوخوران به سوی آنها رفت و سالم گفت. اما هیچ     

-هایشان به لباس مراسم عروسی میاسجز دو کودکی که لب

آنکه کالمی بر زبان مانست، به سویش سرنجنباندند. آن دو نیز بی

یا جواب سالمش را بدهند، غمگین و مکدر از او روی  آورند

دادن بود و از دهانش برگرداندند و به اسب سپیدی که در حال جان

 آمد، بیچاره و ناتوان خیره شدند.کف بیرون می

سر اسب در حال احتضار روی زانوان زنی که لباسی به رنگ     

انگار زیر  د. اوهای آتشی انار به تن داشت قرارگرفته بوشکوفه

ریزان با انگشتانش پیشانی گفت و اشکگوش اسب چیزی می

-کشید؛ چشمکنان نفس میکرد. اسب نعرهمیحیوان را نوازش 

 آمدند. از شدت درد داشتند از حدقه در میهای درشتش 

حرکت ی هم، بیانه به شانهسالی، شکنار آنها زن و مرد میان     

ها، موهای بر باالی سر بچه بودند. اسب سرخ ایستادهنشسته

 .کردمیاش نوازش سرشان را با پوزه

 «آهای... بلند شوید برای این حیوان بیچاره کاری بکنید!»

ها به سویش بار هم کسی در جوابش چیزی نگفت، تنها بچهاین    

جنباندند؛ همراه با نگاه آنها اسب سرخ آهسته شیهه کشید.  سر

دی زد و پنداشت که ها لبخنصمیمی بچه های مهربان وغزل به نگاه

شان کند. به همین خاطر به روی اسب خواهند تا کمکآنها از او می

سپید خم شد و خواست با دست لمسش کند و تبش را بسنجد. 

باشند حرکتی کردهآنکه از جای خود برخیزند یا اصالً ناگهان آنها بی

 از او فاصله گرفتند. 

شده و ثابت ماند. نتوانست مجای خود خای حیران سر لحظه     

هیچ جنبش و تکانی از او فاصله گرفته باشند و کند که آنها بیباور

 با همان موقعییت قبلی در وسط صحرا قرار گیرند.

-م میها رچرا مثل وحشی ؟ایدهی... مگر شما تا حاال آدم ندیده»

اش تان چهکنید؟ من که منظور بدی نداشتم. خواستم ببینم اسب

-آیید؟ اینجا چه کار میشماها اصالً کی هستید؟ از کجا میاست. 

 «...کنید؟
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ها از جای خود هایش را تمام کند، بچهپیش از آنکه حرف     

برخاستند و در گوش زن جوان چیزی گفتند. او آنها را در آغوش 

 راه افتاد.از جایش کنده شد و به طرف غزل بهگرفت. اسب سرخ 

میخته با ترس در دلش ریشه دواند. احساس سردی از تعجبی آ     

رفت. همه ها راه میش پا کشید. اسب مثل آدمهایکمرگاه تا شانه

مانست، تنها صورت و گردن پریالش شبیه چیزش به انسان می

-اسب بود. با نزدیک شدنش، از ترس اینکه مبادا حیوان به او صدمه

 ای برساند، چند قدمی به عقب برداشت.

آرام و مظلوم پا بر  مالً اش ایستاد. کااسب سرخ در چند قدمی     

خواست یهه کشید. انگار به این وسیله میزمین کوبید و آهسته ش

 چیزی به او بگوید.

بیند. اطراف خود را با دقت از نظر گذراند. کرد اشتباه میفکر     

رسید. به روی زمین خم شد و همه چیز عادی و واقعی به نظر می

دید. زمین نیز خاکی و ست خاک را لمس کرد. نه، خواب نمیبا د

یافت. به نظرش آمد از آنجا ی مالروی باریکی در آن امتداد میجاده

بارها و بارها عبور کرده است. در سه سوی صحرا سه باغ پرچین 

انواع و اقسام حبوبات  خورد. درون آنهاشده و آشنایی به چشم می

شان مترسکی برای ترساندن و هر گوشهبود و در کاشته شده

ی باریک بود. در جوار جادههای مزاحم نصب گشتهرراندن پرندهدو

اشت که او هرگز در آن پا دمالرو جنگل تاریک و ترسناکی وجود

 بود. نگذاشته

آنها هیچ چیز  زدن و زبان صاحبانی حرفها و شیوهبه جز اسب    

 رسید.نظر نمیبیگانه به

با خود گفت ، «ام؟خودم با همه چیز بیگانه شده. شاید من نه. نه»

ی خیسش هاو مردد سر و وضع خود را از نظر گذراند؛ با دیدن لباس

به یادآورد که بر او چه گذشته است. ناگهان دریافت که به میل خود 

است. غمگین و مضطرب نام یک زندگی غیرمعمولی را انتخاب کرده

را فریاد زد؛ پژواک صدایش چند بار در اش شدهدوست و همراه گم

 جنگل مجاور پیچید. اما از مراد جوابی نشنید.
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با احساس گرسنگی، گالبی با زور فروبرده در جیب را جست؛     

برای بیرون آوردنش مجبور شد جیبش را پاره کند. آن را با اشتها به 

دندان گرفت. اسب سرخ با دیدن گالبی به طرفش آمد و با میلی 

های خیس دید به بوکشیدن آن پرداخت. بر اثر تنفس اسب لباسش

شد. خوشحال و ناباور آنها را هم زدن خشک غزل در یک چشم به

-دید. لباسب به بررسی آنها پرداخت. درست میکرد و با تعجلمس

 خیس بودند.مالً ای پیش کاهایش انگار نه انگار تا لحظه

ع... معجزه! نه. نه. من که عجب! باورکردنی نیست! م... م.... م»

ام... اما... اما... تو چه را قبول نداشته هاجور چرت و پرتهرگز این

هایم را خشک اسب عجیبی هستی! با یک دم کشیدنت لباس

جور توانم به معجزه و این... آقای اسب، ببخش از اینکه نمیکردی!.

افی ی کچیزها باورداشته باشم! راستش را بخواهی به اندازه

برابر چیز بافی دیدم و شنیدم. مردم هر وقت در لوحی و خرافهساده

کنند، زودی گیرند و برایش جوابی پیدا نمیغیرقابل تصوری قرار می

شان را جوری خیالاده. ایندشود که بله معجزه رخباورشان می

-شان را در آسمان میمشکالت زندگیی کنند. آنها چارهراحت می

آید کنند که روزی یکی از آن باال میساده خیال میبینند. خیلی 

 ید:گوپایین و می

آیم! تا حاال هر چی ستم و >آهای مردم، من از طرف خدا می

تان است. از امروز دیگر وقت رستگاری اید کافیسختی کشیده

 هشت بفرستم.<شماست. بیایید تا شماها را به ب

ام. خیلی و را دیدههی... آقای اسب! آقای اسب،  خوب شد ت    

م. این مردم یک نزد وقت است که با کسی در این موردها حرف

شود بلکه ه، نه. شاید آنها هیچ چیزشان نمیشود... نچیزشان می

کنم، شود. هر چه با آنها صحبت میاین منم که یک چیزیم می

فهمند. به جان تو نه، گار زبانم را نمیشان نیست. انهیچی حالی

ام یا اینها... نه، شاید واقعاً این دم قسم که یا من دیوانهبه جان خو

رم؟ نگاه کن! صبح تا آوام و از کارشان سر در نمیدیوانهمنم که 

خوشباوری یک روز کنند برای یک لقمه نان. با غروب جان می
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-دهند به بچهرا می شانبندند و جا و نقشهاشان را میچشم

توانی تصورش را و روزی از نو. میجوری روز از نو هاشان. و این

دانی چقدر دلم .. آقای اسب! آقای اسب عزیز! نمیبکنی؟ هی.

گرفته... آنقدر کار و زحمت و روزهای تکراری دیدم که حالم از 

هم خورد. یک روز رفتم توی باغ همسایه، شروع هزندگی و باغمان ب

ان دقیق های انار، به شکل و رنگ قشنگ و دلنوازشکردم به شکوفه

شان شدم. اما آنها هم چیزی برای شدن. هیچی، بزودی عاشق

و قبل از  شدندهر سال پس از چند روز پژمرده می من نداشتند.

 مردند. پدر دوستم رفت پیش مال و گفت:که میوه بیاورند میاین

ات با خدا خیلی خوب است، یک کاری به >حضرت مال، تو که میانه

 م بکن!<های باغحال این شکوفه

اغ همه نرند و هرگز های بمالی احمق از خودش درآورد که درخت    

برای  شانچوب را باید از ریشه برید. هابنابراین آن داد.میوه نخواهند

شرف تازه ادعا کرد که بی کردن عصا و ذغال خوب است.درست

ی این مزخرفات را از توی کتابش درآورده. من و دوستم مراد از همه

ی همسایه و از آنها کمک بگیرد؛ چون ش خواستیم برود به محلهپدر

ی مراد دار و های متمدن و آگاهی هستند. پدر بیچارهمردم آنجا آدم

ی ندارش را فروخت و سوار طیاره شد و رفت آنسوی دنیا به محله

همسایه. بعد از مدتی با یک نفر که آدم خیلی باحوصله و مهربانی 

 ان و باحوصله هم هیچ خیری تا حالآدم مهرب بود، برگشت. از این

به باغ نرسیده، جز اینکه تویش چند تایی صلیب کاشته و سفارش 

 ها آب بدهند. کرده شب و روز به درخت

کار سره به این هاست که یکباورش هم مدتمراد و پدر خوش    

ها حتی کنم، خود شکوفهمشغولند. اما میوه که چه عرض

کنند. اَخ، زیادی حرف ز گذشته هم عمر نمییشتر اچهار_پنج روز ب

ام. که من واقعاً دیوانهم. مثل اینزدم آقای اسب. سرت را درد آورد

ه تو هه... خوب شد کههزند. ههآدم عاقل که با اسب حرف نمی

گفتی که ُخلم. اما تو چه اسب اسبی. وگرنه تو هم به من می

توانستم از اینجا در می هستی! کاش مال من بودی! با توخوبی 
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جور عجیب هستند؟ چرا اینبروم. راستی، اینها که تو با آنهایی کی 

هاست چرا هایش به رنگ شکوفهکنند؟ این خانم که لباسرفتار می

هایم ات به حرفسرش را پایین انداخته... اَخ... تو هم که انگار گوش

-یآید؟ ممی ای به این گالبی. هی... خوشتنیست و فقط ُزل زده

 «خواهیش؟ خب، بفرما! قابل ندارد. بیا...

را  بود، آنخیره شده گالبیکه در تمام این مدت به اسب سرخ      

سوی صاحبانش شتافت. آنها به جنب و جوش هبه دندان گرفت و ب

ای بعد اسب سپیدی که تاکنون نقش بر زمین و در افتادند. لحظه

رخاست. خاک تنش را تکاند. حال جان دادن بود، از جای خود ب

ای بلند کشید و سرش را به طرف صاحبانش برد و آنها را شیهه

از دور کنجکاوانه نگاه  ای غزل رای اسب سرخ لحظهبوئید؛ با اشاره

به طرفش رفت. با رسیدن به او یک دستش را مکرر بر  و سپسکرد 

 شد و شیهه کشید.زمین کوبید و در برابرش خم 

برد و  اسب سپیدسوی هاحتیاط دستش را بل و باغزل خوشحا    

نوازشش کرد. حیوان برخالف اسب سرخ از او نرمید، بلکه پیشانی 

 خود را به پاهای غزل مالید. 

ه پیشانی ی اسب، در حالیکزده از برخورد بسیار دوستانههیجان    

 گفت: ،خاراندو زیر گردن حیوان را می

می! تو د که دوباره سالاسب سپید! اسب سپید! چه خوب ش»

نجایت را بخارانم خوشت آید؟ ها؟ ایچقدر مهربانی!... خوشت می

هایت چرا با من این صاحبتوانی به من بگویی که آید؟... میمی

 «ام.زنند؟ من که به اینها بدی نکردهحرف نمی

 

 

 پنج

. هنوز چند قدمی راه افتادسوی صاحبان خود بهاسب سپید به     

طرف او برگرداند و با بود که توقف کرد، سرش را بهدور نشدهاز غزل 

 شیهه به او فهماند تا همراهیش کند. غزل به دنبالش رفت.
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های انار به تن داشت از زن جوانی که لباسی به رنگ شکوفه     

جای خود برخاست، نگاهی به غزل کرد و سرش را پایین انداخت و 

ازایستاد و ناباورانه چشمان خود به زمین خیره شد. غزل از حرکت ب

را بست. فکرکرد شاید دوباره در عالم خواب باشد. با گشودن مجدد 

 پوش را همچنان ایستاده در برابر خود دید.هایش زن شکوفهچشم

ببینم. خودش است. خود خودش است. گل نه. نه. خواب نمی»

 «انار!

را باال گرفت  پوش سرشوقتی نامش را بر زبان آورد، زن شکوفه     

ر های آتشی انااش به زیبایی شکوفهو به او چشم دوخت. چهره

فا و درخشید. در نگاهش صبود. چشمانش به مهربانی ماه می

زد. اشک اشتیاق در چشمان صمیمیت و زاللی خاصی موج می

غزل حلقه بست. در خواب یا در انارستان همسایه نبود، بلکه وسط 

 ایش ایستاده بود.ی رویاهصحرا جلوی فرشته

کدام فرشته؟ کی این نام را به  ؟کنم؟... فرشتهچرا دارم گریه می»

 «من یاد داده؟

تش پاسخی بیاید، سر خود را به پایین خم سؤاالآنکه برای بی     

های غمبار انارستان را از خاطر گذراند: سرمست از کرد و گذشته

های هشکوف دوید. بهبهارنارنج به سوی باغ همسایه می عطر

کنان شد. درختان کنجکاو و مالمتمیآتشی انار عاشقانه خیره

 پرسیدند:شان میند و با نگاهکردمیوراندازش 

-شان چی میهامان؟ از جانه شکوفهای بچرا اینجوری ُزل زده»

 «خواهی؟

-که شکوفهدید پاسخی در ذهنش بیابد، ناگهان می قبل از آنکه    

پژمرند. بارند و میمیشوند، به روی زمین فرومیانبوه پرپرها انبوه

-چکید. روی شکوفهمیشمان غمگینش دریادریا اشک فروآنگاه از چ

 نالید:خورد و میها بیتاب غلت می

 «چرا؟ چرا؟ آخر چرا؟...»...

های آنکه بخواهد، نالههنگام تداعی این خاطرات، بی     

 گرفت و گفت: فریادگونش در صحرا پیچید. سر خود را باال
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صدا پژمردی و از حرف بزن، گل انار! چرا هر سال ساکت و بی»

هایم محل نگذاشتی؟ این مرتبه انارستان رفتی؟ چرا هرگز به حرف

گذارم پژمرده بشوی. باید حرف بزنی، گل انار! هر چه غصه نمی

 «خوردم بسم است. چرا، گل انار؟ چرا...

 با صدای مهربانی گفت:گل انار قدمی به طرفش برداشت و     

هایت را شنیدم. اگر در شرایط دیگری ی حرفآرام باش، غزل! همه»

گمان من هم خیلی چیزها برای گفتن داشتم. اما زندگی بودیم، بی

طور بهتر باشد. چرا که مجبورمان کرده ناگفته بمانیم. شاید این

ا هشوند. تنها ناگفتهی گفتنی باالخره یک روزی تمام میچیزها

ده کنند و مثل آرزویی برآورده نشهستند که در دل ما جا خوش می

کنی که نسبت به تو میمانند. اگر هنوز فکرتا آخر عمر با ما می

هایت را هنوز روی دامنم ام، به دامنم نگاه کن... اشکاعتنا بودهبی

ام. تو هر بهار رویش غلت زدی، بدون آنکه هر چه داشتهیادگاری نگه

اشتی را به زبان بیاوری، برایم گریه کردی. خیسی در دل د

 «دامنم...

 «؟است، گل اناراما... اما دامن تو سرخ و آتشی»

 «های توست، غزل.اش از اشکهمه»

 «من... من...»

 کردمیها پیش فکرنتوانست به حرف زدن ادامه دهد. از مدت     

 هایاست. ناباورانه به گونههایش خشک شدهکه اشک چشم

خیس خود دست کشید. با شگفتی دریافت که از چشمانش دوباره 

ی اشک جاری است. پیش از آنکه کالمی بر زبان آورد، صدای گریه

و شان گرفت ها بلند شد. گل انار به طرف آنها دوید، در آغوشبچه

 غمگین زمزمه کرد:

 «آید.ی ما میکرد. یک روز به سراغ همهشود کاریش نمی»

 کنان گفت:د شیهه کشید و اعتراضاسب سپی     

 «.نباید این قدر زود ناامید بشویم اصالً درست نیست.»



 31 

شد. هاج  زد خیرهها حرف مییران به اسب که مثل آدمغزل ح     

آنکه از سرّ اسب سر درآورده باشد رو کرد و بیو واج حیوان را ورانداز

 گفت:به گل انار 

بینم... ب میانگاری دارم خوا آورم.من... من از هیچی سر در نمی»

ای داری با من جا ایستادهشدی. اما حاال اینتو همیشه پژمرده می

اینها اینجا  .زنداسب تو هم به زبان ما حرف می .نیزحرف می

اد بیداد... ای د .کنندها گریه میبچه .اندصدا نشستهیساکت و ب

 «بینم...دوباره دارم خواب می

بینی. ر برایت توضیح بدهم. تو خواب نمیذاآرام باش، غزل! بگ»

واند این تت. اما هر کسی نمیاش واقعیت است، واقعیهمه

است؟ بین ما دوستی و عشق  دانی چیها را ببیند. میواقعیت

ترین صاحبانش زند. از آن شعور و استعدادی که نابغهموج می

دیگران اعمال  اند و با برخورداری از آن تالش دارند برموجوداتی درنده

قدرت کنند، بین ما خبری نیست. ما از آسمان، آسمانی که خیلی 

خیالی به زمین نازل  اند تا یک ناجیها از آن منتظر معجزهاز آدم

آییم... چه جوری برایت بگویم؟ ما... یک فصلیم. شود، هم نمی

مانی، و کار و تالش در همه فصلی که خوبی و زیبایی، صفا و شاد

-های دیگر فرشتهویند، بعضیگها بهار میگیزد. ما را بعضیانبر می

 نداریم. همینی خوانند؛ اما ما خودمانیم و هیچ نامیمان می

ی آنهایی که قلبی بینی. تو، توها و همهکه تو دیدی و می هستیم

 «عاشق دارند، از ما هستند.

دهید؟ چرا در انارستان شوید؟ چرا میوه نمیپس چرا پژمرده می»

 «مانید؟نمی

 های دیگر در جنگیم. با تابستانگذارند، چون با چیزها و فصلنمی»

سازیم. با پائیز عموماً درگیریم. و زمستان از روی مصلحت می

 «همیشه قصد دارد اسیرمان کند.

تر از کلها و دنیای شما برایم خیلی مشکل است؛ مشفهم فصل»

کال از مغز من است دانم اشگویی. نمیهمه، این واقعیتی که می

های متفاوتی که وجود دارند؟ ببخش اگر یا از خود انواع واقعیت
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همه را ندارم! اما، چرا توی این بیابان توانایی درک و تشخیص این

-تان کجاست؟ بروید به خانهاید اینجا؟ خانهاید؟ چرا اصالً آمدهمانده

! نرسدکس به شما تان و درش را از پشت قفل کنید تا دست هیچ

ی اند که مردم بیچارهکند. کاری کردهاینجا دروغ و زورگویی بیداد می

دهند روند زیر منبر مال، به او پول میی ما با پای خودشان میحلهم

جوری ورد و اینابخواند و آنها را به گریه بیبرایشان تا دهنی روضه 

بگویی قابل تحمل شود. اگر  بارشانفالکت آرامش پیداکنند و زندگی

ی کنند. محلهخوار است، سر به نیستت میو و آدممال دروغگ

ها در آنجا از زمین تا آسمان با وضع همسایه هم که البته وضع آدم

ها آنجا زند؛ آدمدارد، خیلی اوقات چنگی به دل نمیما در اینجا فرق 

شان شود. اگر تو را با خرده شادی نصیبزنند تا یکبه هر دری می

گله عکاس و خبرنگار دورت حلقه و وضع زیبایت ببینند، گلهاین سر 

-حلیل از تو تهیه میزنند و هزار جور عکس و گزارش و طرح و تمی

هاشان حبس ها و تلویزیونمجلهها و توی وقت پشت ویترینکنند. آن

ها و دخترها ، زنشد. بعدشوی. کاش کار به همین جا ختم میمی

ودشان را به شکل تو در بیاورند تا توجه کنند خشب و روز سعی می

-روند دماغشان را میا به خودشان جلب کنند. یک عده میمردها ر

ای جاهای ی دماغ تو بشود، عدهدهند زیر تیغ جراحی تا به اندازه

جوری تمام عمر در کنند... و اینشان را عمل میدیگر بدن

خود، جای شبختی سرگردانند. مشکالت آنجا بهجستجوی خو

ن هاشابرگردیم به اینجا، اینجا جهنم واقعی است. مالها و قصاب

اندازند روی کنند، یا اینکه یک چادر میاگر تو را ببینند یا اعدامت می

وقت . آنهایشانیکی از زن شویمیکنند و ات میسرت، صیغه

دیگر باید همیشه توی خانه محبوس بمانی، رقص و شادی و 

چه گفتند بگویی خالف و گناه بپذیری، هر عملی پایکوبی را بعنوان

چشم. دائم دست به سوی آسمان ببری و از خدا طلب بخشش 

که آدمی و چشم و گوش و احساس داری و احتماالً کنی از این

ای. جایی در همین زندگی قراردادی مرتکب اشتباه نامعلومی شده

بینی شوی. تا چشم بازکنی میمی جوری صاحب چند تا بچهو این
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که پیری و ناتوانی و مریضی به سراغت آمده. تازه حاال باید بیشتر 

-ات باشی. درست تا آخرین لحظهاز گذشته نگران آن دنیا و آخرت

سمانی و بودنت ترس از قوانین و قراردادهای مالیی مثالً آهای زنده

شاخ و دمی است کند. انگار خدا غول بیالهی روزگارت را سیاه می

ی سر تو ایستاده تا زجرت بدهد و هر وقت هم فرصت که باال

 و دار و هللاو ظل هللاو حزب هللااش نبود، روحنداشت یا که حوصله

فرستد تا دست از پا خطا ی چماقدارش را به سراغت میدسته

ا تحقیر کنند، به ات را بشکنند، زن بودنت رنکنی، تا حضرات اراده

ی همسایه خدایی کنند. محله ،ی خداجاغارتت ببرند و خودشان به

است. آنجا خوشبختانه اعدامت  وضعش نسبت به اینجا خیلی بهتر

اما از پول چنان کنند، و دارای حقوقی برابر با مردهایی، نمی

سازند تا تو به هر خفتی تن بدهی. دنیای ما معمایی برایت می

اید! مدهخیلی وحشتناک است گل انار. بروید به جایی که از آنجا آ

کس در کس نیست. هیچهیچاینجا جای شما نیست. اینجا جای 

-ای ندارد. همه اسیرند. همه قربانیکند از خود ارادهکاری که می

رسد که بین قربانی و نظر میاند. همه چیز جوری بهندهاند. همه در

قاتل امروزی خودش دیروز  قایل شد. چندانی شود فرققاتل نمی

اینجا هرگز زیبا  .گمان قاتل امروزی استبیبانی فردا قربانی بود. قر

 «نبود. و هرگز هم به بهترشدنش امیدی نیست. فرارکنید...

، به کردمیهای گریه ی گل انار که هایاسب سپید با مشاهده    

 طرف غزل آمد و با نگرانی گفت:

ای. آخر از هم غیبگو شده هی... چه خبرت است؟ مثل اینکه تو»

ای به بدی و تاریکی حاال اطمینان از آینده طور باتوانی اینکجا می

طوری به فهمم، چهای؟ من نمیمگر تو آینده را دیدهحرف بزنی؟ 

کس آنها را ندیده این دهی در مورد آیندگانی که هیچخودت حق می

نکند تو هم یک کتاب آسمانی قورت  ؟قدر بدبینانه قضاوت بکنی

قدر از چیزهای بد ای؟ اینی الهی بازکردهای و دفتر نمایندگداده

-خودت بگو که شاید داری اشتباه میبار هم بیا به حرف نزن! یک

ای چ شکوفهجوری گریه کند، سال بعد دیگر هیکنی. اگر گل انار این
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شود. بیا با هم به دنبال کار مهمی برویم... در انارستان دیده نمی

حاال من و تو باید پدر و مادر گل گالبی تو من را از مرگ نجات داده. 

شویم و تو دوباره بمیرند ما ناپدید می انار را نجات بدهیم. اگر انها

هی وجود مانی. سوارم شو... توی این جنگل روبرویی گیاتنها می

 «دهد... زودباش! وقت زیادی نداریم.دارد که آنها را نجات می

-مد. گل انار بچهدرنگ سوارش شد. اسب به حرکت در آغزل بی    

 کنان گفت:ها را ول کرد، به طرف آنها شتافت و التماس

کشنند. تا چند و مادرم دارند نفس آخرشان را می اسب سپید! پدر»

 «کنم تنهامان نگذار!دیگر کارشان تمام است. خواهش می یدقیقه

کنان اسب سپید درنگ کرد و از حرکت بازایستاد. غزل مالمت     

 گفت:

دنبال دوا و  نبایدما ای فرصت است، چرا نوز چند دقیقهاگر ه»

 «شان برویم؟ اصالً تو خودت چرا قبالً سراغش نرفتی؟درمان

آویزان شد و ادامه توجه به او، به گردن اسب سپید گل انار، بی     

 داد:

خالی برگشتی. بار رفتی و دستکنم نرو! تو که یکخواهش می»

خطر الک بشوی. دوباره خودت را توی تازه خودت هم نزدیک بود ه

 «توانیم از اینجا برویم؟نینداز! بدون تو ما چطوری می

 اسب سپید رو به غزل کرد و گفت:     

بار به تنهایی دنبال گیاه رفتم. اما نظر تو چی است، غزل؟ من یک»

که من آدم را بکنم و با خودم بیاورم. چون اول اینتوانستم آنن

بیاورم، دوماً جنگل آنقدر را به راحتی از خاک درتم آننیستم تا با دس

تاریک و ترسناک بود که من را از پا درآورد. ما دو نفری شانس خوبی 

 «داریم. حاال تصمیم با توست.

پیش از آنکه غزل حرفی بزند، گل انار به پاهای او چسبید و      

 :کنان گفتالتماس

 «گردی!نرو غزل! اگر بروی دیگر بر نمی»

غزل لبخندی بر لب آورد، گیسوان گل انار را به نوازش گرفت و      

 گفت:
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-خیلی زود بر می .ا منتظر ما بمانجهمین .نگران نباش، گل انار»

 «.گردیم

ها از جای خود برخاستند، به دامن گل انار چسبیدند و به بچه     

لیم ها چیزی به او گفتند. گل انار برخالف میل خود تسزبان شکوفه

 رأی آنها شد. 

 اسب سپید به سرعت رعد از جا کنده شد و به تاخت درآمد.     

 

 

 شش

های درختان و جنگل مثل گورستان مخوفی تاریک بود. اسکلت     

ند و کردمیحیوانات درنده به زبانی وحشی بلندبلند با هم گفتگو 

ی جنگل بوی مرگ به مشام گوشه خندیدند. از هرکنان مینعره

 رسید. اسب سپید به غزل گفت:می

عی کن به س .هایت را ببند و سفت بچسب به منغزل، چشم»

من قبالً تا کنار آن گیاهی که دنبالش  .هیچ وجه از من جدا نشوی

یگر هایم تار شد و دهو سرم گیج رفت و چشمهستیم رفتم، اما یک

. هر کنیمبار کار را با هم تقسیم مینتوانستم چیزی را ببینم. این

-بندم، روی آن خم میهایم را میه گیاه رسیدیم، من چشموقت ب

هایت را گویم که رسیدیم. آن وقت تو باید چشمیشوم و به تو م

هایت را ببند و بگو بازکنی و آن را از خاک بکنی. بعد، دوباره چشم

آمدیم بسته از راهی که راه بیفتم. نگران برگشتن نباش، من چشم

 «.رسانمگل انار می تو را سالم پیش

ها، صداها و های خود را بست و در میان اسکلتغزل چشم    

ی اسب سپید آلود جنگل توصیههای وحشی و ترسناک و مرگنعره

 را انجام داد.

بعد از مدتی اسب سپید از حرکت بازایستاد، خم شد و گیاه     

از هایش را گشود، آن را شفابخش را به او نشان داد. غزل چشم

ای دردناک کشید، باز به سرعت رعد خاک درآورد. اسب شیهه

 تاخت و لحظاتی بعد به نزد گل انار رسید.
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کرده بود. با آمدن آنها دوباره رنگ ورمانار از فرط گریه  چشمان گل    

اش نقش بست. گیاه نشاط و شادمانی در سیمای زیبا و دلنشین

ید. دیری نپایید که آنها را از غزل گرفت و به سوی پدر و مادرش دو

 ها آنها را در آغوش گرفتند.به جنب و جوش درآمدند. گل انار و بچه

کنان به غزل و اسب سپید نگاه کرد و شیهه اسب سرخ تحسین    

 کشید. غزل با خوشحالی از اسب پایین آمد.

شان را در آغوش هایکه بچهدر حالی ،پدر و مادر گل انار    

ها لبخند زدند و با نگاهی دوستانه از و به اسببه غزل  ،داشتند

آنها به خاطر فداکاریشان تشکرکردند. لحظاتی دیگر آنها به طرف 

غزل رفتند، سر تا پایش را از نظر گذراندند و لبخندزنان چیزی به گل 

انار گفتند. صورت گل انار قرمزتر شد. شرمزده سرش را پایین 

-گرفت. پدر و مادرش افسار اسبانداخت و با پایش خاک را به بازی 

زنان از آنجا دورشدند. گل انار نیز ها را به دست گرفتند و قدم

ای مردد نزد غزل ها لحظهشتابان به سوی دیگر صحرا رفت. بچه

 ماندند و بعد به دنبال گل انار رفتند.

بود که فریادکنان ها نگذشتهادی از رفتن بچههنوز مدت زی    

رود تا مثل ه گل انار دارد از درختی باال میدند کبرگشتند و خبرآور

همیشه پژمرده شود. غزل سراسیمه خود را به درخت رساند و 

توجه به او خواست پاهای گل انار را در دست گرفت. گل انار بی

 های غزل جاری شد.همچنان باال رود. قطرات اشک شرشر از گونه

 «.گویمخواهم چیزی به تو بگل انار! گل انار! می»

 «شود.بگو! دارد دیرم می»

 «ن...ن...ن...می... توانم... ن...می...توانم... بی تو....»

هایش را به پایان ببرد. درد سختی قلبش را نتوانست حرف    

هایش ناتوان شد. گل انار با آزادشدن ناگهانی فشرد، دست

 ی غزل که در حال جانای مردد به صورت رنگ پریدهپاهایش، لحظه

دادن و نقش بر زمین شدن بود، نگاه کرد. بعد، با عجله از درخت به 

آنکه پایین لغزید و در آغوشش افتاد. غزل دوباره جان گرفت. آنها بی

 ی یکدیگر را بوسیدند.کالمی بر زبان آورند لبان تشنه
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ها گل انار به ناگاه از غزل جدا شد و به سوی بچهلحظاتی بعد      

در دست هم نقش بر زمین شده بودند. گل انار،  دوید. آن دو دست

ای که از چشمانش قطرات اشک هر یک به درشتی دانهدر حالی

 بارید، نالید:ر میانا

 «.وای... آنها به جای من پژمردندای »

 

 

 

 هفت

ها یکی در ی باریک مالرو به راه افتادند. بچهدر امتداد جاده    

ی گل که هنگام ثل دو شاخهآغوش مادر و دیگری در آغوش پدر م

ها هیچ نشانی نبود. بودند. از اسبخواب روند، آرمیدههغروب آفتاب ب

رفت. ناگهان ریزان راه میهای غزل اشکشانه گل انار تکیه داده بر

دودی به  موجود هولناکی راه را بر آنها سد کرد. با هر نفسش

 گفت: خاست. پدر گل انار وحشتزدهمیر به هوا برسیاهی قی

های دنیا از گورستان تمام جنگ هایتان را ببندید! این دیوچشم»

 «.کندنفسش به چشم هر کس برسد کورش می آید.می

 ادرش واداشت و گفت:گل انار غزل را به رفتن پشت سر پدر و م    

کشد. ش بربیایم. تو برو! زیاد طول نمیاتوانم از عهدهفقط من می»

 «رسم.حاال به شما می

هیچ موجود هولناک با طمع خاصی به سوی گل انار رفت؛ او بی    

کرد. غزل از خشم فریادکشید. مقاومتی خود را در آغوشش رها

هایش را گرفتند و خواست به دیو حمله کند. همراهان او دست

کشانش با خود بردند. هنوز چند قدمی برنداشته بود که کشان

پیچید و را که از درد بخود میل انار دیی دیو به گوش رسید. گنعره

 رها کرد، به آنها پیوست و گفت:

اش برسند باید از اینجا که دارودستهکنید! قبل از این عجله»

 «.دربرویم
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به سرعت از آنجا گریختند. و وارد صحرای دیگری شدند. آنجا نیز     

برای غزل بسیار آشنا به نظر رسید. تمام گوشه و کنارهایش را 

بود. آنها از صحرا گذشتند و در ها و بارها از نزدیک دیدهگار باران

 البالی درختان پرشاخ و بال به راه افتادند.

روی ههای شکسته و بای از شاخهدر برابر تپه دیری نپایید که     

شده ایستادند. پدر گل انار چند شاخه را کنار زد؛ هم انباشته

ز مخفیگاه بیرون جوانی که افسار سه اسب را در دست داشت ا

ها را شناخت. آمد. غزل نتوانست صورتش را ببیند. اما دو تا از اسب

سوی او و گل انار آمد و روی زمین خم شد تا آنها به هاسب سپید ب

راحتی بتوانند سوارش شوند. مرد جوان به کمک پدر و مادر گل انار 

 رفت. با سوارشدن آنها، گفت:

 «؟اید کهچیزی را فراموش نکرده»

 غزل با شنیدن صدای آشنایش یکه خورد و از گل انار پرسید:     

 «؟کندست؟ چرا صورتش را از من پنهان میاو کی ا»

 «ای، برویم.ها نیست. اگر آمادهسؤالجور حاال وقت این»

 «پس او چی؟ اگر دود سیاه توی چشمش برود؟» 

لند داند چه کار کند. اسب سپید، بخودش می .اش را نخورغصه»

 «شو!

 مردجوان پس از فارغ شدن از کارش رو به گل انار کرد و گفت:    

ام، همانی که همیشه برایت برایت یک خبر دارم. پسر همسایه»

، امروز با من پرید توی آب. وسط راه همدیگر را گم کردمیبیتابی 

 «کردیم...

-ی غزل تکیه داد و دستزده سرش را روی شانهگل انار ذوق    

 که اسمحالیتر دور کمر او حلقه زد. غزل در ش را محکمهای

کرد از اسب پیاده شود و آورد، سعی"مراد" را بر زبان می دوستش

به سویش برود. مرد جوان با شنیدن نام خود سرش را به طرف غزل 

گرفت. نتوانست باورکند که همراه گل انار همان غزل همیشه گریان 

کشید مانع پیاده ه در آغوشش میکایه باشد. در حالیباغ همس

 شدنش شد و گفت:
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 «رسند!کن برو، غزل! عجله کن! دارند می عجله»

خواست تا او نیز با آنان همراه شود. . میکردمیغزل رهایش ن     

 مراد به سختی توانست خود را از او جدا کند:

 هار وقتی آمد تو هممن اینجا کارهای دیگری دارم، غزل. برو! برو! ب»

تان بهارنارنج یم توی باغرووقت با هم میآیی. آنشان میهمراه

 «کنیم!جمع می

شان سررسیدند. موجودات هولناک با تمام ساز و برگ جنگی    

ها به جای تاختن بال درآوردند، از جایشان کنده شدند و بر اسب

 فراز جنگل به پرواز درآمدند.

سوی رودخانه درختان به البالی اسکلت مراد چابک و دلیر از     

 آتشین در پرواز بود. شتافت. در هر طرفش گلوله و سرب

که ای در درون غزل به غلیان آمد. از ایناحساس آزاردهنده     

واست در آن خمیبرد. دلش دوستش را تنها گذاشته بود رنج می

های گرم و مهربان گل رفت؛ اما دستکمکش میجنگل مخوف به

 .کردمیه دور کمرش محکم حلقه بسته بود و رهایش نانار اکنون ب
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 شوق پرکشیدن

 

 

ها و شد، هر جا که بود، کوچهحوصله میهر وقت که بیدختر      

سوی اولین رودخانه یا جویباری گذاشت و بهها را زیر پا میخیابان

های روان خیره ای به آبرفت. لحظهها بود میکه در آن نزدیکی

اندیشید. دیری شان میامانیریان پرشتاب و بشد و به جمی

هایی دلنشین از زیر آب بیرون گای زیبا با رنگذشت که پرندهنمی

گرفت. دختر دلش آمد و کنجکاوانه سرش را به طرف او میمی

 کرد:شد و زمزمه میسرشار از شادی می

از اینجا گرفته! کاش من هم بال  دلم چقدر دانیجان، نمی پرنده»

م و به دخورها غوطه میشد و مثل تو  توی آباشتم و سردم نمید

 «    رفتم!خواست میهر جا که دلم می

کشید. دختر دلش آرام سوی او پر میاش بهپرنده برای دلداری     

    پرداخت.گرفت و مدتی به نوازشش میمی

 طرفبود، چند نفر بهروی دستش نشسته بار که پرنده تازهیک     

که مبادا به پرنده آسیبی برسد، آوردند. از ترس ایناو هجوم

 سراسیمه پرنده را از خود دور کرد و فریادکشید:

 «پر بکش برو! پر بکش برو!»

بزودی مهاجمان دور او حلقه زدند و تهدیدکنان از او خواستند تا     

ز سوی خود بخواند و تحویل آنها بدهد. دختر سر باز زد، اهپرنده را ب

 محاصره آنها گریخت و شتابان به طرف خانه دوید.

تهدیدکنان  پشت سرش که آنها ریافتکه وارد خانه شد دهمین    

سوی در برود. او را از تصمیمش مادرش خواست به زنند.در می

که کنجکاو از اتاقش و برادرش  برای او بازداشت و کوتاه و مختصر

سراسیمه او داد. برادرش توضیحماجرای مهاجمان را  بود،بیرون آمده

 . بپردبه بیرون  تا خواند، پنجره را گشود و کمکش کرد را به اتاق خود
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کنند. مدتی بعد، پدر و مادر نگران خود را دید که جستجویش می   

ای منتظر ایستاد و آنها را پایید. وقتی مطمئن شد که کسی گوشه

ند که مهاجمان از سویشان رفت. آنها گفتبه ،پشت سر آنها نیست

اند. احساسی در تعقیب و آزارش دست برداشته و پی کار خود رفته

، با وجود این گفت که مهاجمان دوباره خواهند آمددرونش به او می

 افتاد.راهبهطرف خانه شان شد و بههمراه

وقتی به خانه رسید دید که برادرش مجروح و ناالن نقش زمین     

دوید و به  فرزندش سویزنان بهر و سینهمادرش بر س است.شده

هایش را از نظر گذراند شیون و فریاد پرداخت. پدرش سراسیمه زخم

 کرد بلندش کند.و تالش

خواست به سرنوشت ر نمیاما اگ .حال برادرش سوختبهدلش     

خانه با بغضی در گلو از  اندیشید.ای میدچار شود، باید چاره او

 بیرون آمد.

ی کوچه کسی خود را پنهان کرده و با نگاهش او را ر گوشهدر ه    

-منقلب به آسمان نظر دوخت. باران میپناه و بیبود. زیر نظر گرفته

-هسوی جویبار بهسرش را پایین انداخت و زیر باران بغمگین بارید. 

 راه افتاد. با خود گفت:

را بین ها این لعنتی منکه شده بگذار تعقیبم کنند. ولی هر جوری»

 «گذارم...قال می .گذارمراه قال می

کرد که به پشت سرش نگاه میرفت همیناما هر جا که می     

در رساند، دید که دارد خود را آهسته به او مییکی از آنها را می

 بودند.ه پی او مهاجمان دیگر نیز در را

-ا بههکه تعدادی آبراه در کوچهکم باران شدت گرفت، جوریکم      

 افتاد.راه

توانند جوری آنها دیگر نمیهای زیادی وجود دارد. اینجوبحاال »

ی جوبروم سمت دوم میغافلگیرم کنند، زودی می جوبوی یک جل

ی عزیزم توانم با پرندهوقت میکنند. آنام میدیگر. تا که باالخره گم

 . ، با خود گفت و مصمم زیر باران به دویدن پرداخت«تنها بمانم
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کردن پشت آمده از ریزش باران را برای ردگم چند آبراه تازه بوجود     

سعی  ،سر گذاشت، وقتی مطمئن شد کسی در تعقیبش نیست

کرد به آبهای روان جویباری که جلویش بود خیره شود و به جریان 

زیر آب  از پرنده ،برخالف انتظارش ،بارپرشتاب آنها بیندیشد. اما این

ز مهاجمان در آن حوالی یکی ا شاید. با خود فکرکرد که سر برنیاورد

و به همین خاطر آشکار  استو پرنده او را دیدهاست پنهان شده

کرد. کسی در آن شود. دور و بر خود را هراسان وارسینمی

 نزدیکی نبود.

همه  روی سطح آب آمد. دخترک با دیری نپایید که باالخره پرنده     

 کرد:همیشه زمزمهاش مثل پریشانی

از اینجا گرفته! کاش من هم بال  دلمچقدر  دانیجان، نمی پرنده»

م و به دخورها غوطه میشد و مثل تو توی آبداشتم و سردم نمی

 «    رفتم!خواست میهر جا که دلم می

 نکشید. طرفش پر کرد و بهبند نگاهشتنها یک باراما پرنده این     

به فکرش رسید سر و وضع خود را از ده متعجب شد. از رفتار پرن    

ی زیبا طبق معمول دهنظر بگذراند تا شاید متوجه شود که چرا پرن

با یک است. و فقط به سراپایش چشم دوخته ،آیدطرفش نمیبه

یس شده و تنگ به خهایش خیسدید که لباسنگاه کوتاه به خود 

همه خیسی اصالً نبا ایدریافت که  زدهاند. شگفتتنش چسبیده

شیرین و هایش از یادش رفت. لبخند هیچ سردش نیست. غم

. داشت در حس شیرینی که بستنقشاش دلنشینی روی چهره

هایش برد که حس کرد با دستبود لذت میتازه در او جاری شده

 پرد.های جویبار میسوی پرنده روی آبزند و بهدارد بال می

ای به زیر آب فرو ای که در نقطهپرنده مهاجمان با حسرت به دو   

آوردند و با رودخانه ی دیگر سر از آب بر میارفتند و در نقطهمی

امان آب یک از آنها به جریان پرشتاب و بید. هیچزدنجاری بودند، زل

ای بودند تا آن دو کوچکترین توجهی نداشت، همه در فکر حیله

                    د. ی چابک و زیبا را به چنگ آورنپرنده


