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 10مراقب 

 

  ی ا   تکه.  مکرد  نگاه  اطراف  به  جی وو    جیگ  دم،یپر   نمیریش  خواب  از  تلفن  زنگ   یصدا  با«نگیز   نگ،یز» 

  ی پتو.  دادم  یم  گوش  تلفن  یصدا  به  منگ  و  جیگ  همچنان  آوردم؛  رونیب  دهانم  از  را  ام  ییخرما  یموها  از

  ک ی  و  زدم  شانه  را  میموها  راهم  سر  .شدم  یراه   صدا  البدن  به  و  کردم  پا  را  خوشگلم  ییدمپا  زدم،  کنار  را  منرمَ

 انگار  زدم  لزُ  تلفن  به.  خورده  زنگ  که  شدیم  یبار  ۱۰  چارهیب.  دمیرس  تلفن  یگوش  به  تا  خوردم  ریش  وانیل

 زده   زل  شد،یم  روشن  و  خاموش  که  تلفن  یباال  قرمز  چراغ  به  همچنان  من  و  دارم   شرَبَ  که کردیم  التماسم

 .  بردارم را یگوش که دمیجنب خودم  به و زد برسرم یداد  تا بودم

  شب   وقت   چیه   حاال  تا   بود  مرمعُ  یهابخوا  نیبهتر  از  یکی  یعال  بله،.....    ریخهب  هم  شما  صبح.....    ؟  الو  -

 . ...ــــــ خوب انقدر امتحان از قبل

 ؟؟؟  امتحان از قبل شب 

   ن؟؟ـــــــامتحان از قبل شب  ! ایــــــــیو

  چراغ   به  زدم  زل  بعد  دارم؛  سمپاد  امتحان  محمد،   فرزند  ،ی مراد  اسی  من بهشت،یارد  ۱۵  امروزیعنی  

 شه؟ یم روشن و خاموش که تلفن قرمز

  دست   کی  با  را  خوابم  لباس.  اتاقم  سمت   دمیدو.  دمیکوب   سرم  یرو  یدست   دو  و   کردم  قطع   را  تلفن 

  . برداشتم  راهایم    خودکار  و  کنپاک   مداد،   از  دوتا.  کردم   سرم   ی ا  یمشکء  مقنعه  کردم،   عوض   زیتم  و  رتَ  لباس

 . هست  ۷:۳۰ ساعت  االن و شودیم شروع ۸ ساعت  آزمون  کردم ینگاه  ساعت  به
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! نبوده  هم  کن  ول  تازه  زده؟  زنگ  که  داشته  یکار  چه  شنبه  ۵  روز  ۷:۳۰  ساعت   یگل  عمه  یراست

 .  دمیپوش را  کفشم و انداختم باال یاشانه 

 . باشم نگذاشته جا یا  لهی وس که کردمیم فکر آمدم،یم نییپا یکی  یکی که نطوریهم را ها پله

  ، یریپ  یآقا  که.  شدم  ی رنگ  زرد  یتاکس  سوار  و  دمیرس  ابانیخ  سر  به  سرعت   به.  کردم  باز  را  اطیح   در 

 : گفت  و انداخت  من به ی نگاه  نهیآ از. بود اش راننده

 . دخترم شودی م تومان ۱۰ هیکرا -

 :  گفت  که راننده یصدا با. گشتم پول دنبال فمیک یتو و کردم اکتفا سرم دادن تکان به 

 . میدیرس -

 . کردم دایپ یتومان ۱۲ هم من 

  ی الله  بسمه  و  انداختم  نییپا   را  سرم.  همدرس  در  دم  رست دُ.  شدم  ادهیپ   عیسر   کردن  حساب  از  بعد 

 : گفت  یکی که دمیدو و گفتم

  ؟ کو ماسکت  ؟ کجااااااا -

  بغضم   بتوانم  تا  دمیکش  یقیعم  نفس.  ندهام  آزمون  شروع  به  قهیدق  ۳  کنم،  هیگر  خواستم  یم  واقعا  گهید

  و   کردم  ی تشکر.  داد  من  به   و  برداشت   فشیک  از  یماسک   که  دید  چه  من  در  خانمِ  دانم  ینم.  مه بد  قورت  را

 ها  بچه  از  یکی  با  که  یخانم   نشان  را  بود  فمیک  داخل  قبل  از  که  جلسه  به  ورود  کارت.  شدم  مدرسه  سالن  وارد

 :گفت  که دادم زندیم حرف

 . باال  -
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  بود   نوشته  کالس  در  یرو  کردم،  دایپ  را  بود  آنجا  در  من  یصندل  که  یکالس  دمیرس  که  دوم  ی  طبقه  به 

 .نشستم یصندل یرو و شدم کالس وارد زود. «۱۰ مراقب »

  به   که  بودم  دهی دو  نقدرآ  زد،ی م  نبض  راستم  چشم  کردم،یم  حس  را  قلبم  تپش  ،نددیلرزیم  مندستا 

 .لترداریف ماسک نیا ریز خصوص به دمیکشی م نفس یسخت

 .  گرفت  قرار می جلو اول دفترچه که بود  امدهی ن شی جا سر نفسم هنوز

 : گفت  یخانم که بودم دادن جواب غرق. کردم دادن جواب به شروع یالله بسمه با 

 .  باال ها دفترچه است، تمام وقت  -

  کردن  جمع  از  بعد.  گرفتم  باال  را  دفترچه  کراهاِ  با  و  انداختم  آزمونء  دفترچه  و  پاسخنامه  به  ینگاه  

  کردم ی م  احساس  شدم،  رهیخ  دفترچه  به  هی ثان  چند.  شد   پخش  دوم  ی  دفترچه  وقت   فوت  بدون  ،  اول  ءدفترچه

 تا   بلند شدم  سواالت،  شدن  ماتم  از  بعد  سواالت  کردن  حل  به  کردم  شروع.  دیایب  باال  ام  معده  که  است   االن

 . وستمیپ یاه یس از ییا ی دن به دادن لیتحو از قبل که. بدهم لیتحو  را ام پاسخنامه

 انداختم  او  به  ی بناکضَغَ  نگاه.  بود  نایس  خندان  صورت  دمید  که  یزیچ   نی اول  کردم  باز  که  را  چشمانم 

 .  بخندد شتری ب شد باعث  که

. کردم هیگر به شروع  و د یترک بغضم اراده یب که کردمیم حس میگلو یتو  را بغض  از یبزرگ حجم

 :گفت  و کرد نگاهم تعجب  با نایس

  کهو ی  بخرم،  نان  تا  رونیب  رفتم  یصبح  .  یدار  امتحان  که  رفت  ادمی  کن  باور   ؟  ی کنیم  هیگر  چرا  ی رخواه     -

  ا ر  یگوش  انزدنت  حرف  وسط  گفت   و  زد  زنگ  یگل عمهاینکه    تا  میشد   زدن  حرف  مشغول و  دمید   را  دوستم
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 حالت  دادن خبر که د،ی داشت امتحان که یا مدرسه در دم مدمآ بود، شده ۸ میایب تا  منم ،نگرانِت و یکرد قطع

 .  شده بد

   .شد وارد یپرستار. کردم اطاعت  او از منم و نگفت  یزیچ  گهید

 .  دمشیبخش  !  ساده   که  منم  ردآدر   دلم  از  تا  دی خر  لیپاست  و  وهیآبم  ،یبستن  م یبرا   نای س  م؛کردن   مرخص   بعد 

  ادش ی را  من  امتحان  و شدن زدن  حرف  غرق  نقدرآ   که  زدنیم دوستش  با  یفرح  چه  یحب ص  سر دمی نفهم  فقط

 .  رفته

 را   خان  سینا  یماجرا   منم.  دبرگشتن  مسافرت  از  بابا  و  مامان.  دگذریم  امتحانم  از  یماه   کی  حدودا  االن 

 . مدادر خجالتش از خوب مامان که کردم ف یتعر تاب و آب  با براشون

 ۱۰۰  و  بودم  نخورده  چیزی  صبح  از  کهبه قدری    داشتم  استرس  خیلی  آمدی م  آزمونم  ءجهی نت  امروز  

 . بودم  کرده متر را خانه کل بار

 : گفت  که مامان صدا با

 . شکرت ایخدا  -

 . وستمیپ ی کیتار اعماق به اًمجدد« شد  قبول:  یقبول ت یوضع »دنید  با که دمیدو اتاقم سمت  به 

 نرگس جمشیدی 
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 ار ی ی محو تماشا

 

د  یهاگلبرگ  گل  تاز  گریکوچک  نرم   یهاانه ی توان  نداشت.  را  باران  دانه درشت  دندان   یهانرمک 

  زندیخود چنگ م  شانی پر  ی. گل به موهاشودیپوش م  دیسف  یهابرف   یبه نرم  لیسخت تبد  یدرشت باران

  نِ یرنگ  یهارنگ    گرید  نگرد،یرا م  یسر دشت تا آن سرکو  نی. از ادگشاییو چشمان بوران زده خود را م

فُروزان    دیخورش  یمهربان  گریحس کرد، د  انتویآب را نم  یو پاک  یزالل  گرید  د، ید  توانیکمان را نم  نیرنگ

کمان    نیروز راه عبور رنگ  کیکه    ینیهزار رنگِ رنگ  نیزم  ندبیی . چشمان غُبار آلود او تنها متابدینم  نیبر زم

 ن یپوالد  یهاپنجه   انی. همان طور که مکندیاو را درک م  یونبا او مدارا و نه آسمان دگرگ  نیبوده است. نه زم

  ا یباشد    ر یخود دلگ  یمعشوقه   ییوفایاز ب  دانست یدلدار خود افتاد، نم  ادیبه    کرد،یعَرش و تُراب التماس م

خود را    نیعطر دلنش  اریکه در فراق    ییکرد. همان روزها  یعاشق  یروزها  ادی! دلش  یسَما و ثَر  یرحمیاز ب

که تنها   شناسییرا م  یببرد به بام ملکوت. کدام گل  شیتا برا   سپردی و به دستان صبا م  کردی م  هی هد  شیبرا

و دل را به دست دلدار سپرد. چه    دیبار د  ک یاو را تنها    نهایاز ا  شی معشوقه خود فرستد؟ پ  یرا برا   شیی دارا

  ش ی هاکه گلبرگ   ییهاو شب   روزهاچه    گذاشت، ی سرد خاک م  نیسر بر بال  اری  دار ید  دیکه به ام  ییهاشب 

عمر گل    یدانیم  چی! تو ه داشت یبر نم  یاما دست از عاشق  سوخت ی م  دیناجوانمردانه خورش  یخنجرها  ریز

و    ست ی و گر  ست ی. آن روز آنقدر گرکنندیعمر نم  شتریب  یآخر آنان چند صَباح   ست؟یهمانند عمر ما بلند ن

 صبح  باشد، روزاز شبانه  یچه زمان کردینم ی گَشت. فرق لیروان تبد  یبه آبشار  دپوشیسف نیکه زم ست یگر

 ال یها. او در ختابستان مَبهوت  ای توشه ها  زییزمستان ساج ها، پا ایبهار گل ها   توتگان،یعشاء بِ ای  زانصحرخی

 :کردی . دائم با خود زمزمه مساخت یو م سوخت یخود بود و در غم ِهجران او م اری

 .دارمیدلتنگ د اتو را من چشم در راهم، تو ر -
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.  دیفرا رس ایدن  شدند و روزگار وِداع گل با  دیها صی ها از دست رفتند، ماه ها گذشتند، فرصت لحظه  

 یها خواست که چشمان خود را ببندد که مَلِکباد ها، نوازش بُرَّنده برف ها و خُر خُر سنجاب  یاهویه   انیم

 او آمد. شگاهیبه پ

 :دی پرس مَلِک

 کرده است؟ خودیاز خود ب نگونهیتو را ا زیچه چ  -

 ی تا ک  گرید  کند؟ینم  یکار  یزد دلتنگ دلدار خود هستم. چرا اََحد  ادی گل تَرَک برداشت، فر  بغض

بوده   اری. تمام عمر خود را در فکر سازمینم اریمن با فراق  یجانسوز بسوزم و دَم نزنم؟ آر یدر آتش عشق

 . سوزد یکه جانم م کشدینم یبروم. طول  اری  اریخود را بَرکَنده و به د یشه ی ر توانمیام. نم

 مَلِک گفت  

 ؟ ینیبیآن نردبان را م -

 کدام نربان؟  -

  ده، ی باد در هم تَن  سوانی همان جا که گ  م،گوی¬ی. سمت راست درخت آرزو ها را منیکه آنجاست! بب  یهمان  -

 !دیفهم ی را خواه قت یسوم ملکوت برو. خود حق یبا آن به طبقه 

سوم   یگذاشت و رفت به طبقه    فشینَح  ی پاها  ریکه از ارتفاع َهراس داشت، ترس خود را ز  گل

مکان به    نیکتر یطاقت نداشت، حال در کنار دلدار خود بود. نزد  گریبه شماره افتاده بود، د  شیملکوت! نفسها 

را    یغزل خداحاظ  ترهرچه زود   خواست ¬یکه م  کرد یم  یقرار  یگنبد سبز آقا امام رضا )ع(. اما دلش چنان ب

تَاَمُّل کرد، سر باال آورد و سخن   ی. دمکردیراه م  یاز درون قلبش او را وادار به ادامه    یبخواند. اما نه! احساس

 وفایی¬یحال او مانده بود و ب  ی. آرگنجد¬یدل دو دوست نم  کی آورد: در    ادیرا به    "لیجبرئ"خدا    یفرشته  

 که به حضرت دوست کرده! 

 خود گفت: با

 را.  ت یرا، من عطاها می. تو خطاهارمیگیم دهیمن هم ناد ،یریگیم دهی بارالها تو ناد -
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چشمانش را بست و خود را در آغوش پروردگار رها کرد تا نوازش دستان او را بر قلب    یآرام  به

 خود حس کند.  شانیپر

 حسن نینوژ
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 او یبرا ینواختن

           

فرانه    یرا برا یدلنواز  یو صدا   کردندیبود. قطرات باران با شدت به پنجره ها برخورد م  یهوا باران

شده بود. زنگ   رهیپنجره خ  رونیچانه اش قرار داده بود و به منظره ب  ری. فرانه دستش را در زآوردندی م  دیپد

خارج    الشیخ  یا یاو را از دن  توانست ی نم  نهایاز ا   چکدامی اما ه   د؛یچی ضربه در خانه پ  ازدهیشب با    ازدهی ساعت  

  ی دامن سرخاب  ریدر ز  ی گرید   ز،یم  یرو  یکیمختلف، در سراسر اتاق پراکنده بودند.    یترانه ها  یکند. نت ها

 . ماندی منتظر م یکم دیمالفه ها. مهم نبود، او فقط با  انی م یگریرنگ، د

بسته که   ی. فرانه با چشماندیچی پ ابانیدر سراسر خ  ولنیدلنواز و ینگذشته بود که ناگهان صدا یمدت          

که طرح    شیصندل  یباز کرد. از رو  حیمل   یهم گذاشته بود را با لبخند  یرو  یآنها را به آرام  یاز شدت خستگ

م  یرو  اسیگل   آرام  خورد،یآن به چشم  به  اتاق را  ب  یبرخاست و پرده  خانه ها به سمت   شتری کنار زد. 

اما امشب، سه شنبه شب بود.   رفت؛یانتظار را م  نی جوان هم  یرفته بودند و از او هم به عنوان دختر   یخاموش

بلند و موجدار مرتب شده به همراه کت کهنه   سوانی و گ  یجوان با چشمان عسل  یبا کنار رفتن پرده، پسر

که به نواختن قطعه جان    دیرا د   یمرغوب و کهنه ا   ریغ   ولنیو و  ند که با آن ست بود  ییو کفش ها  یقهوه ا

همان لبخند   گری. بار ددادیشدن لباس ها و سازش به نواختن ادامه م  سیتوجه به خ  یپرداخته بود و ب  میمر

. دادیبه نواختن ادامه م  ی شتریب  یبا انرژ  ،یبارویدختر جوان ز  دنیداشت و بعد از د  یرا بر صورت گندم  بایز

دستانش قرار داد   انیداد و صورتش را م  هیزد و دستانش را به لبه پنجره تک  یباتریاو، لبخند ز  دنیبا د  رانهف

خود که در طبقه    یشگی ظاهر شده بود. مرد جوان با وجود تماشاگر هم  ابانیخ  ی.نور کمرنگ اتاقش بر رو

ها برداشت.   میس  یدستانش را از رو  هلب داشت. بعد از اتمام قطعبه    یقیبود، لبخند عم  لوفری سوم ساختمان ن

فرانه چشمان    "مادمازل،الهه ناز؟   "کتش خارج کرد.  ب یاز ج   یتکان داد و به سرعت برگه ا  یفرانه دست  یبرا

که با خجالت همراه بود، سرش    ی با لبخند  هیانداخت و پس از چند ثان  یخود را درشت کرد و به برگه نگاه 
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  ی قدرت  نیممکن بود و مرد جوان باالخره به خودش چن  ریرا به سرعت تکان داد. نگاه نکردن به چشمان او غ

 . انداخت یرا به لرزه م ینبود اما آن چشمان افسونگر، دل هر مرد ییبایزرا داد. فرانه دختر 

قطعه باز الهه ناز در سراسر    ی. صدا دیآرشه را کش  وشایها، آر   میس  یانگشتانش بر رو  میاز تنظ  پس

 آنجا به صدا درآمد. 

 الهه ناز  یا باز

 دل من بساز  با

 غم جانگذار برود ز برم  نیک

 اسود یغم من ن گر

 گناه تو بود! از

بر لب نداشت    یشده بود. لبخند  رهیخ  ن،یغمگ  یبه او که در نواختن قطعه غرق شده بود با نگاه   فرانه

آنها را   دیشده بود ک هر روز و هر روز با ییو غرق در افکار خود شده بود. فرانه غرق در نت ها و ترانه ها

  وشا یکه به آر یاما زمان گذراندیهم م یفشرده ا ناتیرا دوست داشت و تمر یقی . موسکردیم نیبه اجبار تمر

از زدن نت    یحراس  چیرها و آزاد و بدون ه   وشا ی. آرگرفت یتمام وجودش را در برم  یحسرت  انداخت،ی نگاه م

د  که به خو  یممکن بود. زمان  ریدخترک غ  یکه برا  یمسئله ا  خواند،یآواز هم م  ی گاه   یحت  نواخت؛یاشتباه، م

 شده بود. رهیبه چشمانش خ قیو عم دنواختن را متوقف کرده بو وشایآمد، آر 

 نیدلنش   ینلسون ماندال با صدا  ابانیشب، خ  ۱۱چند سه شنبه    داندینم  یسه شنبه هم گذشت. کس   آن

به   ییافراد آنجا آزار دهنده نبودند برخالف آن، گو  یقطعه ها  نه تنها برا نیعاشقانه پر شده بود. ا ی قطعه ها

شب   یاه یبه رنگ س  یشک م  اقوتیآن دو قطعه    ،یاصل   لیداده بود و دل  یرنگ و حس خاص  شانیخواب ها

 بود.
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ها، هنگام ظهر،    ینیشبیگرم و طاقت فرسا باشد اما برخالف پ  اریکه بس  شدیم  ینیشبیآن سال پ  تابستان

که   یینلسون ماندال هنگام شب، شاهد بادها  ابانی. خانداخت یرا به لرزه م  یفردخنک تابستان تن هر    مینس

 ی از سه شنبه ها   یکه شب  د یکوبیبه پنجره ها م  یبود. باد با شدت  کردند،یدرختان عبور م  یبرگ ها  انیاز م

نبود. هر هفته در   ریتاث  ی شکستند؛ البته مرغوب نبودن جنس آنها هم ب  یاکبر  یخانه آقا   یها   شهی تابستان، ش

آسمان    انیم  بایز  یرنگ، شاهد آذرخش ها  یآسمان خاکستر  یو گاه   آمدندیروز از هفته، ابرها گرد هم م  نیا

 نلسون ماندال افتاد.   ابانیدر خ یادیشب بود. تابستان اتفاقات ز کیتار

پ  دختران جوان  پسران  آزمونها   یگاه دانش  ش یو  از  ا  یطوالن  یپس  کنکور،  و  فرسا  طاقت    نبار یو 

که    ی استراحت کنند و وقت خود را با دوستان خود بگذرانند. دختران و پسران  ینگران  چ یبدون ه   توانستندیم

ها مالقات  بودند  مند  عالقه  هم  دلتنگ  گذاشتندیم  انهیمخف  یبه  از  ها  ساعت  و    یو  صحبت   خودشانها 

سال درس خواندن حال    کیسه ماه اتفاق افتاد. کودکان پس از    نیکوچک هم در ا  یها  ینامزد .  کردندیم

دعوا آنها در طول روز به گوش    یو گاه   طنت یو ش  یباز  یبود و صدا  دهیآنها فرارس  طنت ی و ش  یزمان باز

  ی بزرگترها   ی ر هاخواهر و براد  یبرا  یگاه ،   دنییدویگرفتن پروانه ها به دنبال آنها م  الیبه خ  ی. گاه دیرسیم

  دا یپ  زتر، یانگ  جان یه   یگر ید  زیآنها از هر چ   ی. برادندیچی داشتند، گل م  از یگل ن  ی که به شاخه ها  شانیدلباخت

کوچک و کودکانه آنها را برآورده کند. بعد از آرزو کردن،   یبود که آرزوها  یکوچک بزرگ  یکردن قاصدک ها

  شانیکودکان  ال یو در خ  کردند یبشوند با چشم، آنها را دنبال م   د یکه ناپد  یو تا زمان  کردند یقاصدک ها را فوت م

 منتظر بودند تا آن آرزو ها به دست خدا برسد. 

ه بودند. دو هفته آخر تابستان،  فصول سرد سال آماده کرد  ی هم گذشت. مردم خود را برا  تابستان

برگ کرده بود. شهر،    ی . باد به جان درختان افتاده بود و آنها را زودتر از موعود بدندیباریم  یدی شد  یباران ها

رحم، سرد و    یو ب  ست یگر یم  یعزادار بود و از ناراحت  عت ی طب  ییبه خود گرفته بود. گو  یبی عج  یجو و فضا

 .راندیترسناک شده بود و همه را از خود م
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  ه ی باز چهره مهربان و گرم خود را به تمام ساکنان نلسون ماندال هد  عت ی. طبدیفرا رس  زییاول پا  روز

 ی شب، به خاموش ۱:۳۰ساختمان ها در ساعت   یهمراه بود. تمام یمیکه با نس دی بارینم نم م  یکرده بود. باران

 ولن یو  یشده با صدا   جادی . ناگهان سکوت ابردندیخود به سر م  یدر خواب ها  یکنان آنجا همگ رفته بودند. سا

. چراغ تمام خانه ها خاموش  دیرسی. صدا هر لحظه بلندتر و واضح تر به گوش مخت یبه هم ر  یزدن فرد

بر   یلبخند   چیبدون ه   شانیشلخته و پر  یبا موها  وشایخاموش بود. آر  شیآن اتاق هم چراغ ها  یبودند؛ حت

.  نواخت یچانه خود قرار داده بود و م  ریرا در ز  ولنیو   ند،شده بود   ریگود افتاده که همانند ق  یلب و چشمان

و نه  شدیروشن م یبود اما نه چراغ ییایو آر یمشک  یبا چشمان و ابروها  یمنتظر دختر گریمانند هر زمان د 

  آمد ی م  دی کند. با  یاو خال  یکوه بار غم را از شانه ها  نیتا ا  آمدی م  دی.  خسته بود. او با رفت یکنار م  یپرده ا

اخم کرد   یبرود سپس کم  شیقرار نبود امشب طبق مراد او پ  یی.  گوکردیو به دروغ  که گفته بود، اعتراف م

 .دادی فشار م شتریها را ب میو س

را پر    ابانیتمام خ  انسالیم  یمرد  یروشن شد و ناگهان صدا  یتر، چراغ بالکنساختمان آن طرف   دو

 ابانیخ  ن یخشمگ  یکرده باشد. با نگاه   داریآن را از خواب ب  یبود که فرد  یریاو مانند غرش ش   یکرد. صدا

  ی و سکوت معنادار   دیدختر را د  کیبه پنجره اتاق تار  رهیافتاد. آن نگاه خ  وشایتا چشمانش به آر   دینگریرا م

 نزد و با اخم از بالکن خارج شد.  یبود اما حرف یعصب رایکرد. بس

و    خت یریحالت دارش م  یموها  یرا باور کند. باران نم نم و آرام بر رو  یزیچ   نیچن  توانست ینم  او

اما اگر    کرد؛یحس شده بود و درد م  یها ب  میس  ی . دستانش از شدت فشار بر روکردی آنها را شلخته تر م

 ه ی   نیشد. پسر، ا  رهیخ  یرا به داخل جعبه گذاشت. به در ورود   ولنی! نواختن را متوقف کرد و ودیایفقط او ب

کنار  یو تکان یصدا چ یناگهان در بدون ه  "..... یچ  یبرا دی ایب گهید ست یقرار ن چوقت ی. ه ست ین شیب الیخ

به    یرنگ  یرنگ و چتر مشک  د یو کت دامن سف  یکبافته مش  سوانیبه فکر کردن نبود؛ او بود، با گ  ازیرفت. ن

تمام بدنش سست شده   وشای. آرشدیم  کتریبه او نزد  لحظههر    یبودند ول  صدایب  شی. قدم هاآمدیسمت او م
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 شان یسر هر دو  ی. فرانه آرام چتر را باز کرد و باالد یدرخشیبود و چشمانش همچون آسمان شب پرستاره م

  ی بود، به آن دو چشمان  دایکه در درون آن ترس پ  یبا نگاه   وشای. آرستادیگرفت و بدون چشم برداشتن از او ا

. ناگهان نگاه خود را گرفت و با دقت کردیو استرس در آن وجود داشت، نگاه م  ینگرانکه همانند خودش  

  دن ییمحکم گرفت و شروع به دوکرد.  با سرعت و بدون نگاه کردن به فرانه دست او را    یاطراف را بررس

به دنبال او روانه    یحرف  چی بدون ه   د،یکه دست خود را قفل تر از قبل د  یکرد. فرانه ابتدا مقاومت کرد اما زمان

 شده بود. 

 س ی. فرانه با وجود چتر، کمتر خ  دیباریم  یتر از هر موقع   انهیوحش  نباریکرده بود و ا   دایشدت پ  باران

آنها    ینفس زدن هر دو  یکوتاه صدا  یبه حمام رفته بود. بعد از مدت  شیبا لباس ها  ییگو  وشایشده بود آما آر 

و  دیرا محکم از دست او کش شرا نداشت، دست  دنینفس کش ییبود. دخترک که توانا دنیبه وضوح قابل شن

نگاه    د،یکشی نفس م  یانداخته بود و به سخت   ریبه او که سرش را به زکه به سمت فرانه برگشت    ی. زمانستادیا

کرد. به سمت او رفت و دستانش را  محکم گرفت. دختر با اخم کوچک سرش را به سرعت باال آورد و به  

به اطراف    گرید  ینگاه کوتاه   ست یبه دنبال آنها ن   یبا خشم انداخت. پسر که مطمئن شده بود که کس  یاو نگاه 

 و گفت:  انداخت 

 ؟یبزن یحرف یتوانیم -

  وشا یتکان داد. آر  یرا باال داد و سرش را به آرام  شی از ابرواها  یکی  زدیدخترک که هنوز نفس نفس م 

او بود را آزاد تر کرد. دختر هم در جواب،   فیلط  یدست ها  انیزد و قفل دستانش را که م  یلبخند تلخ

او قدم برداشت   نباریدو نفره در آنطرف چهارراه قرار داشت. فرانه به طرف آن رفت و ا  یمکتیزد. ن  یلبخند

  مکت ین  ی کتش را رو  وشایشده بود و ار  سیخ  دیبریکه م  یدیاز باران شد  مکت یکرد. ن  یو پسر هم همراه

 . نندیقرار داد تا هر دو بنش
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ن  درک و   یبرا  یزمان  ازمندی ن  دیو شا   کردندی م  یشب گذشته بود. هر دو در سکوت سپر  مهیاز 

 داشتند. هات یواقع رشیپذ

 .یداشته باش یاحساس نیچن  خواستمیمتاسفم. من... نم -

 آب دهانش را قورت داد و سکوت کرد و به فکر فرو رفت. با بغض گفت:   وشایآر

 . یدار یقشنگ یصدا -

آن دو وجود داشت. دختر سکوت را شکست   انیم  نیسنگ  یشد. باز سکوت  رهیاو خ   مرخیفرانه به ن 

 و گفت:

 ؟یکنیباور م کنمیبه تو حسادت م میاگر بگو

 ن یبه ا  ییشده بود و گو  رهیخ  یو تعجب به او نگاه کرد.  دخترک به رو به رو  یپسر با دستپاچگ 

 تلخ زد.  یانداخت و لبخند ینداشت. به چشمان پسر نگاه  یجهان تعلق

 . یدار ییبا یز یچون صدا - 

 تر از قبل به فکر فرو رفته بود. ناگهان بغض و غم، سراسر روح او را فراگرفت.   جی گ وشایآر 

 متوجه نشدم چگونه تو را از دست دادم  ی. حتدمیمن آنقدر احمق بودم که نفهم -

انداخت و به خود اجازه داد    نییسرش به پا  نیممکن بود ؛ بنابرا  ریغ  شیکنترل کردن اشکان برا  

 دلسوز انداخت. ینگران همچون مادر  یدهند.  فرانه نگاه  نیاو را تسک یو درد دور زندیبر شی اشک ها

 ! یدانیتو م وشا،یآر - 

 آورد و گفت: رونیدست خود را از دست فرانه ب 

 است.دروغ  کی نیاما تو به من بگو ا -
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م نگاه  به هم  نم  یااما کلمه   کردند یهر دو  بدل  و هم    نیآن دو هم غمگ  انی. سکوت مشدیرد و 

آرام و نگران    ییبود. فرانه با صدا   شی گلو  انیو در حال مبارزه با بغض م  دیکش  یق یترسناک بود. پسر نفس عم

 گفت:

 . یحاال تو سکوت کرد -

اما آر  بایز   یحرف لبخند  نیپس از ا همچنان سکوت کرده بود. در چشمان هر دو ترس   وشای زد 

خود    ینگذارد دور شود؟ لبخند دختر محو شد و ارتباط چشم  گریآشکارا وجود داشت؛ اما مگر قرار نبود د 

 آرام ادامه داد:  ییانداخت و با صدا  ری را قطع کرد و سرش را به ز

 ؟ یامدیچرا آنروز ن -

 : شدندیاز حنجره او خارج م ینگه داشتن اشکانش را نداشت. کلمات به سخت ییچشمان پسر توانا 

  ی ستادیای پشت پنجره نم  گریتو د   ؛ی نبود  گریتو د  آمدم؟ ی م  یچ   ی. اصال برا یماه نباش  ۷اما قرار نبود    امدمی ن  -

که تو   دانستمیفرانه، من نم  دانستمی. من نمییایبه استقبالم ب  آمدمی م  شانیو با آن چشمانت که هر هفته برا

بدون    میتوانی ما م  یبخوان. اکنون هر دو   و،بگ  می برا  ،یتوانی . اکنون که میبخاطرش صحبت کن  یتوانینم

 .کن فرانم . با من صحبت میصحبت کن یزیترس از افراد نلسون ماندال از هر چ 

از رنگ    یهاگونه   یاز چشمان فرانه بر رو  یهق او بلند شد. اشکهق  یو صدا   افت ی   دیاش تشده یگر

 شانه او گذاشت. یزد و سرش را رو ی. فرانه لبخند تلخخت یو رو رفته اش ر

 . یگشتیبرم دی نبا -

 سرشار از بغض گفت: ییدختر با صدا

 پسرک سمج لجباز. یخودت به دنبالم آمد  -

را بست و  شی زد و چشمان اشک ییبایکرد. فرانه هم لبخند ز یاخندهتک وشا،یآر  شانیهاه ی گر انیم 

 باد و باران لذت ببرند.  نیدلنش یها اجازه داد از صداآن  یبه هر دو
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بخشش آرامش   ی. فرانه با صدادیبارینم مآرام گرفت بود و باران هم نم  ی صبح بود. باد کم  ۵  ساعت 

 گفت:

 ؟ یبرو یدیقول م -

 جا خورد.  یپسرک کم 

 ؟ یده ی. گوش میکن یو خودت را به عنوان نوازنده معرف یبه آنجا برو دیبا -

 سکوت کرده بود.   وشایآر 

 . یرا دوباره انجام ده  نکاریبا من ا دهمی. من به تو اجازه نمیمرا تنها بگذار  دیفرانه، تو نبا -

 کرد.  میتنظ وشای داد و سرش را بر روش شانه آر رونیفرانه نفس خود را ب

  ؟یبزن یتوانیمرا ببوس را م -

 بلند گفت: یبا صدا  وشایآر

 !. لطفاکنمیاز تو خواهش م -

 ؟ یبه سرنوشت اعتقاد دار -

 ندارم   یاعتقاد یکه تو نباش یفرانه! من به سرنوشت -

  ی بلند شد و دست او را محکم گرفت تا او را بلند کند اما نتوانست. برا  مکت یبا خشم از ن  وشایآر 

د را کش  گریبار  او  او گو  دیدست  را رو  ییاما  اجزا  خکوبیم  مکت ین  یاو  تمام  بودند.  نقص   یب  یکرده 

ند  ! دختر بلیقول داده ا توباشد.  نطوریا  انشیپا دی! نبازادیبار است، نه؟ اما پر نی آخر  نیصورتش نگاه کرد. ا

. بدن دختر گرما  دیبود. دستش را از دستانش جدا کرد و او را در آغوش کش  وشایشد . نگاه او بر چشمان آر

که به خود آمد، محکم فرانه را در آغوش   یکم  وشای بود. آر  یآرام کردن حال او کاف  یبرا  نیداشت. هم  یبیعج

 : دیو دوباره پرس دی کش یقرار داد.  دختر نفس صدادار اشمردونه  یها نهیس انیگرفت و سر او را م

 ؟ یبه سرنوشت اعتقاد دار -
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 .آره -

 .میرا مالقات کن گریهمد می که بتوان دیبود که سرنوشت در ما د یازی مالقات، ن نیا - 

 به فکر فرو رفت و گفت:  یکم وشایآر

 ؟ یدیمرا بخش -

 گفت:  یفرانه با بغض

 ؟ یبخشیمرا م -

 . .....دیفرانه نبا -

 ؟ یبخشیم -

 یزیاو را کنار زد و در گوش او چ   سیخ  یپسر، دختر را محکم تر از قبل در آغوش گرفت و موها 

. دی خندیر گوش او گفته بود، مکه د  یبه حرف  یاشک  یآورد. فرانه با چشمان  رونیگفت و او را از آغوش خود ب 

  ی پرستش ادامه دار خواهد بود تا زمان  ن یو ا  پرسد ی که چشمان او را م  دیرس  نیق ی  نیدر آن لحظه به ا   وشا یآر

 که دوباره او را مالقات کند. 

. پسر با چشمان خواندندیآمده بودند و آواز م  رونیخود ب  یدر فصل بهار از النه ها  گریبار د  پرندگان

چشمانش    کیتار  انوسیو به اق  نواختمی که م  یاو رفته بود. زمان  .کردینگاه م  دی خود به طلوع خورش  یعسل

که به بهشت تعلق    یا   پروانهخسته ام برداشت و مانند    ی شانه ها  یاز رو  یشده بودم سرش را به آرام  رهیخ

و  یکه روز میقول داد گریکد یخواهم زد. ما در دلمان به  شی دارد، پرواز کرد و دور شد؛ اما من همچنان برا

  دار ی د  دی و به ام  کنمیو تالش م  نوازمی م  تو  یکرد. او قطعا خواهد آمد. من برا  می هم را مالقات خواه   گریبار د

ما    یکوتاه که دلتنگ  یابوسه   یلمسش و برا  یآن چشمان، برا  دنید  یبراخواهم شد.    داریتو هر روز صبح ب

که کم کم    یابانیرا محکم تر در دستانش گرفت و به سمت خ  ولنیزد و و  یرا جبران خواهد کرد. لبخند

 روانه شد.  شد،ی شلوغ م

 ییخزا فوژان
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 سفر به اعماق ذهن 

 

 یروز باران  کی . باز هم  چکدیم  نییو قطره قطره به سمت پا  خوردیپنجره اتاقم م   شهی باران به ش

را دوست داشتند، درک نکردم. به   یباران  یرا که روز ها  یوقت کسان  چیمتنفرم. ه   یباران  ی! از روز هاگرید

هستند تا آرام بخش! به   ندهخواب آور و کسل کن  شتریباران، ب  یو صدا   یابر  یروزها، با آن هوا   ن ینظر من ا

  گر ی. دیشو  داریراس ساعت شش صبح از خواب ب  یباران  یروز ها  نیدر ا  یخصوص که اگر مجبور باش 

مامان    یغرغر ها  دینباشم با  نییپا   گرید  قه یچه شود! بهتر است زودتر بلند شوم و آماده شوم چون اگر دو دق

 را تحمل کنم.

 . دمی مدرسه رس به

ه علوم  ک  یزی. به نظرم تنها چ میبرو   شگاهیبه آزما  دی. بامیزاده علوم دار   یزنگ اول با خانم مهد   امروز

هم   ینیمثل مطالعات و د  ییرا که درس ها  اتیمشت حفظ  کیآن است وگرنه    ی ها  شی را جذاب کرده، آزما

 . دزده ان  جانیشان معلوم است ه  افهی. از قندیآ یو آزاده به طرفم م دای دارند. ش

 دارم که نگو و نپرس! ت یبرا ییخبرها کی ؟یسالم هاله! چطور-

 ل یهم نکنه امروز قراره زود تعط  دی شا  ایکرده؟    هیآوا رو تنب  ،ی شده؟ نکنه دوباره خانم مراد  ی! چ دای سالم ش-

 م؟ یشو

حدس   یبود؟ اوه نه! حت  یچ   یآگه  یدانیزدند. م  یآگه   کی  ینبات  یمغازه آقا  یرو  دمی! امروز دوانهی نه د  یوا-

نوشته    یبرگه آگه  ی. روب یغر  ب یعج  یکتابفروش  کیبود.    یکتابفروش  کیدرباره    ی! آگهیبزن  یتونیهم نم

تواند باشد؟ من   یچطور م  یعنی  ی کنیهاله فکر م  ی! وادی د  دیکه تابحال خواه   یکتابفروش  نیتر  ب یبود عج

 !یایو تو هم م می. من و آزاده قراره آخر هفته برهیچ  نم یبرم بب ست یکه دل تو دلم ن
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ام    یقیجلسه کالس موس  نی! محض اطالعت من اخر هفته اولام؟ی گفته که قراره منم ب  ی...کنمیبب  سایااا...وا-

 از دست بدم.  یکتابفروش کیخواد کالس را به خاطر  یهست و اصال دلم نم

رفته بود،   یکه از دختر عمه اش که به آن کتابفروش  گهی. آزاده مست ین  یمعمول  یکتابفروش  کی  نیهاله ا  یول-

  ک ی حتی آزاده عمه دختر معلومه که طور¬دهد!  آن یرخ م یاتفاقات متفاوت و مرموز است که آنجا  دهیشن

 ! ست ین یعاد یکتابفروش  کی ااشاره کرده است که آنج نینگفته و فقط به ا یزیکلمه هم درباره آنجا چ 

 .روندی م شانیدوان دوان به سمت کالس ها  ،یتیبا نارضا دای خورد و آزاده و ش یم زنگ

رفته اند و    رونی ب  دیخر  ی . امروز مامان و بابا براافتمیخانه راه م  یشدن مدرسه، به سو  لیاز تعط  بعد

  ک ی   یصبح حت  هیبه سمت خانه بروم. قض  ادهیکسل کننده و حوصله سربر، پ  یروز باران   ن یمن مجبورم در ا

چه دختر عمه آزاده    یممکن است باشد؟ برا  یا  یچطور کتابفروش   یعنینرفته است.    رونیلحظه هم از ذهنم ب

هم اضافه شد. از    نیفکر کردن کم بود، ا  یمدرسه برا  فیدرباره آنجا نگفته است؟ آه...مسائل و تکال  یزیچ 

که کتاب باشد، قطعا باحال خواهد بود. مخصوصا   ییدوست دارم به آنجا بروم چون مطمئنم هرجا  یلیخ  یطرف

نزد   یمن  یبرا کتا  کیکه  تا  ولصد  ام.  خوانده  د  یبرا   یب  مشکل  آنجا  به  کالس    یگری رفتن  دارم.  هم 

سال به    کیکه به خاطر آن    یمن قرار است روز جمعه برگزار شود. کالس  تاریجلسه کالس گ  نی...اولیقیموس

را    حیو تفر   یکه به خاطر آن کل ترم اول، دور هرگونه باز  یمامان و بابا التماس کردم ثبت نامم کنند. کالس

  تار ی ببرند. گ  یقیشوند من را به موس   یشود که مامان و بابا راض  ست ی تا معدلم ب  ندمو درس خوا  دمیخط کش

فکر نکرده بودم که   نی وقت تابحال به ا  چیمورد عالقه من هستند و من ه   یزهایچ   نیو کتاب دو تا از مهم تر

 هستم. نکاریا به االن مجبور  نکهیمثل ا از آنها را انتخاب کنم، کدام خواهد بود؟ اما یکیاگر قرار باشد 

آمده اند.    رونی ب  یرو  ادهی پ  ی. ظاهرا برانمیب یرا م  یو سگش لوس  ینیخانم حس  اورمیرا که باال م  سرم

 ن یتزئ  اه یکه سرتاسر با گل و گ  کیش  ی در خانه ا  دش یو سف  بایماست. او با سگ ز  ه یهمسا   ینیخانم حس



19 
 

برازنده به   یلیخ  دشیفآرام و باکالس است و امروز با آن سگ بامزه و چتر س  یکند. او زن  یم  یشده، زندگ

 .دی رس ینظر م

 خوبن؟  نایمامان ا  ؟یسالم هاله جون! چطور-

 ! ممنونم. اوناهم خوبن.ینیسالم خانم حس-

 خونه؟  یر یتنها م-

  ی نزن  خی...؟یلوس  یتنها برگردم خونه. تو چطور  دی بودن و من با  رون یب  دیخر  ی بله امروز مامان و بابام برا-

 وقت سگ با نمک! کی

هوا خ- واقعا  امروز  هاله  م  یلیاوه...آره  بارون  هم  د  ی...ولادیسرد شده...از صبح    شه یم  کارشیچ   گهیخب 

 ! زهیریهمه شهر رو بهم م رونیروز نره ب کیاگه  یلوس یدونیکرد...خودت هم م

 :میگویو م زنمیم یبه لوس یلبخند

  ی نبات  یمغازه آقا   یرو  یشما آگه  ینیخانم حس  یهست...راست  یخانم چه اتش پاره ا  یلوس  نیا  دونمیبله. م -

 هست.  یکتابفروش یمنظورم همون آگه د؟یا دهیرا د

 از دوستانم هم به آنجا رفته اند.  یکسری یو حت دمیمن هم د  زمیاوه... بله عز -

 گفتند؟  یواقعا؟ درباره آنجا چه م-

و در    ب یعج  اری مختصر گفتند که مکان بس  یلیفقط خ  دم،یاز آنها درباره آنجا پرس  یوقت  یول  دانمینم  قیدق-

باحال  نیع انجا کتاب ها    یبودم که م  دهیاز دوستانمم شن  یکی بوده...از    یحال  انگار   گریمدل د  کیگفت 

 . ودهنب یهاهم عاد واریرنگ د یو حت دمانیهستند...کتاب ها، داستان ها، نوع چ 

توض  یلیاها...خ- بابت  مکان عجحاتتونیممنونم  م  یبی.  نظر  دادی به  ا  شتری ب  گهی. خب...من  مزاحمتان   نیاز 

 .دی داشته باش ی. روز خوبشمینم

 ! خدانگهدار!یداشته باش ی...شماهم روز خوبزمی ممنونم عز-
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ده و زودتر به خانه برسم.  تا سوار اتوبوس ش افتمیاتوبوس راه م ستگاهیبه طرف ا  ینیبعد از رفتن خانم حس-

 .گرید  زیچ  یعلوم و کل شیپروژه زبان، ازما  ،ی اضیدارم. مشق ر فیتکل یلیفردا خ یآخر برا

و خانم    دایآزاده و ش  ی...حرف هادآی¬یسراغم م   یدوباره فکر کتابفروش  شومیاتوبوس که م  سوار

! شور و  ست ین  یهاهم عاد  واریرنگ د  ی که حت  یکتابفروش  کیکرده بود.    ریذهنم را درگ  یبدجور  ینیحس

را بزنم و روز جمعه همراه   یقیکالس موس دیگرفتم ق میچنان کنجکاوم کرده بود که تصم یکتابفروش جانیه 

 دوستانم به آنجا بروم. 

 نطور یکتاب مورد عالقه ام را که تازه شروع کرده بودم درآوردم و مشغول خواندنش شدم. هم  فمیک  از

 دو زن توجهم را به خود جلب کرد. یکه غرق جمالت کتاب بودم صدا

به گفته    یهمکارانش به آنجا رفته اند ول  یگفته بود که برخ  یشوهرم به خانه اومدن  روزی...ددمیآره...منم شن-

 باشه!  تونهیم ییدوست دارم بدونم چطور جا یلیخ یدونی...مگفت ی رموردش نمد یزیچ  یاو کس

که کتاب داشته باشن، حس و حال   ییو واقعا از جاها  خونمیکتاب م  یلیکه من خ  یدونیاوه...منم...خودت م-

 ...یبچه هام رو بزارم خانه باز تونمیدارن؟ من م یچ  مینیبب میبر کسریفردا  یخوا ی...مرمیگیم یخوب

ندارم. وقتم هم آزاد هست. م  ی ادی. فردا کار زهینظر خوب- با   یول  میبر  میتونیهم  به نظرم بچه ها رو هم 

 بهشون.  گذرهی...خوش ممیخودمون ببر

 .میکنیهماهنگ م زنمیباشه پس من بهت زنگ م-

است که در    ی چه جور مکان  ینعیمن    ی. خدازنندیحرف م  یبودم درباره همان کتابفروش  مطمئن

خود را    میکرده و ورد زبان ها شده است؟! من که تصم  دا یمردم طرفدار پ  نیحد ب  نیعرض چند روز در ا

 هماهنگ کنم. دای شده و با آزاده و ش یگرفته ام حتما به انجا بروم. فقط مانده مامان و بابا راض

و    کردمیتا ساعت شش عصر تمامشان م  دی . بامیشروع کردم به نوشتن درس ها  دم،یخانه که رس  به

که قرار بود همراه بابا از بازار بخرند، کمک کنم. مشغول حل مسائل    یلیبعد به مامان در جابجا کردن وسا
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  ان یدر م   آنجا رفته ام و  بهکه    کردمیافتادم. داشتم با خودم تصور م  یکتابفروش  اد ی بودم که دوباره به    یاضیر

کتاب   یو گوناگون انها هستم. به جلدها  یفیتوص  ینام ها  یو محو تماشا  ستادهی کتاب رنگ و وارنگ ا  یکل

مختص به خود   یآنها را که هرکدام داستان  یکتاب ها نوشته ها  یکاه   یو با ورق زدن برگه ها  زنمیها دست م

  ی از خود کتاب ساخته شده باشد و همه جا  یوار کتابفروشید   دی خوانم. با خودم فکر کردم شا  یدارند، م

در خانه مرا    یبودم که صدا یپرداز  ایخوش کاغذ کتاب ها باشد. مشغول رو  یمملو از بو  یکتابفروش یفضا

 به خود آورد. 

 د یخسته نباش -سالم بابا  -سالم مامان-

 ! ؟یکرد یدرو باز نم یچ   یبرا میهاله! صدبار در زد -

 راستش غرق درس بودم.  دی ...ببخشیوا-

 ؟ یکردیم یاپردازیرو یدرمورد چ  ی...دوباره داشتشناسمت یدروغ نگو...من که م-

 که ذهنم رو مشغول کرده... دمیشن ییزهای چ  کیراستش مامان امروز -

 زم؟ یشده عز یچ -

که    یمیتصم  نطوریبودم و هم  دهیکه در اتوبوس شن  ییو صحبت ها  ینیمدرسه و خانم حس  یماجرا

 مامان شرح دادم و منتظر واکنش او شدم.  یجمعه گرفته بودم را برا  یبرا

 یبیکنند. مکان عج  یکه چند نفر باهم درباره آنجا بحث م  دمیشن  کردمیم  دیراستش تو بازار که داشتم خر-

 شه؟ یم یچ  ت یقیکالس موس یول یبر یتونیم ی...خب اگر دوست داررسهیبه نظر م 

 من و مامان بود گفت: نیب یت و گوکه از اول شاهد گف بابا

 کالس رو استثنائا روز شنبه برگزار کنه...چطوره؟ میبشه به استاد هاله بگ دیخب...شا-

 یی ! ممنونم باباشهیم یعال-
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تا به  زنمیزنگ م دایروم و به ش یبه اتاقم م م،یشدن مامان و بابا و تمام شدن درس ها یاز راض بعد

 خواهم رفت. یکه جمعه من هم با انها به کتابفروش میاو بگو

 چه خبرا؟ ؟یچطور دایالو...سالم ش-

 ؟یممنونم تو چطور زمیسالم عز -

 ! امیخواستم بگم جمعه من هم باهاتون م دایمنم خوبم...راستش ش -

  یقیکالس موس  یگرفت  میشد تصم  ی چ   نمی! حاال بگو ببیایو م  یاریدوام ب  یتونیکه نم  دونستمی بله! خودم م-

 ؟یرو ول کن

 ول نکردم. قرار شد بابا زنگ بزنه به استادم و بگه کالس رو استثنائا بندازه شنبه.-

 ! خداحافظ!نمت یبی م .فرستمیکه واست م یبه آدرس میریم یخب پس خوبه! جمعه ساعت نه صبح همگ-

دو روز   دیبا  یور دانم چج  یصبرم از االن در حال تموم شدن هست. نم  یساعت نه صبح...وا  جمعه

 تحمل کنم.

رسد. به رخت خواب رفته و    یبرنامه مورد عالقه ام، وقت خواب فرا م  دنیاز خوردن شام و د  بعد

که قرار است در   ییها انیفضا و جر قهیدهد؟! هر دق  یمجال م یمگر فکر کتابفروش یبخوابم ول کنمیم یسع

که شده    یابد. با هر زوری  یم  شیافزا  حانمیو شوق و ه   کنمیمختلف تصور م  یرا به گونه ها  افتدیآنجا اتفاق ب

 ادیکنم. به    یرا باز م  می شوم. چشم ها  یم  داریزنگ ساعت از خواب ب  یخوابم و صبح با صدا  یم  یکم

 ن ییرا عوض کرده و به طبقه پا  میلباس ها  عی. سرپرمیم  میهمچون فنر از جا  ی افتاده و با انرژ  یکتابفروش

 .ندصبحانه مشغول صحبت بود زی. مامان و بابا سر ممرویم

 بابا! ری صبح بخ -مامان  ریصبح بخ-

 !ی...چه با انرژزمیعز ریصبحت بخ-

 ! یخوشحالم که فردا قراره برم کتابفروش یلیاره...امروز خ-
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. بهش گفتم ادیب تونهیهاله به معلمت زنگ زدم. گفتش که شنبه سرش شلوغ هست و نم ی...راستدونمی بله م-

 !یگردیاونجا و قاعدتا تا ساعت سه هم بر م یر ی. چون تو ساعت نه مادیبعد از ظهر ساعت سه ب

 . گردمی! بله حتما تا ساعت سه برمییاوه...ممنونم بابا-

  اچه یخواندن کتاب به در  ی تا طبق نظر مامان برا  شومیو اماده م  رومیاز خوردن صبحانه به اتاقم م  بعد

لذت ببرم. کتاب و    زیپاک و مرطوب پس از بارش باران ن   یبروم و ضمن خواندن کتاب از هوا  ابانیکنار خ

 .رومیم  نییزرد رنگم را برداشته و تند تند از پله ها پا شرتیسو

 !گردمیخداحافظ مامان...تا وقت ناهار برم-

 . ی...مراقب باش سرما نخورزمی خداحافظ عز-

  ی رنگ آب  بایچقدر ز  نکهیشوم. ا  یم  ایدر  ییبای ز  یمحو تماشا  هی تا چند ثان  رسمی که م  اچه یکنار در  به

کنند، آراسته   ی که بر فراز آسمان پرواز م ییایابر ها هماهنگ است و چه شاعرانه با مرغان در یدیبا سف ایدر

ها  یشده. صدا بهتر  رآرام شه  یو صدا  ییا یمرغان در  ی...صدااچهیآرام در  یموج  برا  نیو مردم،    ی فضا 

 یمرجان...کتاب  رهیشوم. جز  ینشسته و مشغول خواندن کتابم م  اچهیمقابل در  یمکتین  یخواندن کتاب بود. رو

کلمات، چنان    یماهرانه توانسته با استفاده از جادو  یلیخ  سندهی است که تازه شروع به خواندنش کردم. نو

  ره یداستان، در جز  یها  ت یواقعا کنار شخص  یکن  یاحساس م  هو در ذهن خواننده بسازد ک  فیرا توص  ییفضا

 .یکن یم یزندگ

شده    رهیخ  م،یگذشت  ی که از آن م  ییها  رهیاز جز  ی کیبه    یو شعف  یکه با شاد  کنمیوقت فراموش نم  چیه "

و درخشان جلوه   بایکردم که در پرتو آفتاب، ز  یسرسبز را تماشا م  یو نخل ها  دیبودم و سواحل شفاف و سف

 "کردند یم

ها سواحل و نخل یمشغول تماشا ایحس کردم واقعا در اواسط در دم،ی بخش از کتاب که رس نیا به

روزانه    یهاهم که شده ذهنش به دور از مسائل و دغدغه   یالحظه   یخواند، برایکتاب م دم  آ  یهستم. واقعا وقت
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ذهنش   خواند،یکتاب م ان انس یوقت"خوانده بودم که    ییشود. در جا یکتاب م یشود و غرق اندر ماجراها یم

ماجراها با  ف  یمطابق  نظر  "سازد   یم  لمیداستان  هم  واقعا  ب  هیو  و  ک  ییجاهدرست  مشغول  بود. همچنان  ه 

 دستم داد:  یو کاغذ ستادیا میروه برگه روب یابا دسته  یبودم، مرد  ایدر یصدا  دنیخواندن کتاب و شن

 " آلدهی ذهن ا یکتابفروش"

 ! دیخود تجربه کن قیو لذت را مطابق با ذهن و سال یسرشار از شگفت یو لحظات دییا یب نجایا به

 ! دیکتاب بشتاب یهاخوره

 یزهایبود! من عاشق چ   یعجب مکان  ی! وایسرشار از شگفت  یآل بود...لحظات  دهی اسمش ذهن ا  پس

از جمله احساسات مورد عالقه   شگفتانه هستم و برگه گفته شده    یام بود...روحس تعجب و شوکه شدن 

با ذهن و سال" ا  یبه درست  "خود  ق یمطابق  نفهم  نیمنظور  را    ی عاد   یکتابفروش  کیبودم...آخر    دهیبخش 

! به ساعت خود نگاه  ست ین  یمکان عاد  کیهمه وفق دهد؟! پس قطعا    قیتواند خودش را با عالیچگونه م

را    لم یوسا  ع ینگرانم شده است. سر  یمن ساعت از دو هم گذشته است...حتما تا االن مامان کل  یکردم...خدا

 . خانه راه افتادم یجمع کرده و به سو

که موقع    یقراره بفهم  یک  دونمیمن نم  ی! خدایات رو هم که نبرده بود  ی! گوش؟یودهاله! تا االن کجا ب-

 واسه ناهار!  ایدست و روت رو بشور و ب عی! بدو سریغرقش نش نقدریخواندن کتاب ا 

 .امیاصال حواسم به گذشت زمان نبود...چشم االن م  دیمامان ببخش یوا-

ها و افکار خود را با   لیدهم و تحل یرا به مامان نشان م یکتابفروش یاز خوردن ناهار برگه آگه  بعد

واقعا مکان   نکهی ا دییرود و آخر سر با تا یبه فکر فرو م یجمالت اگه دنیگذارم. او هم با شن یم انیاو در م

 کند.  یاظهار نظر م رسد،یبه نظر م یمرموز

از سر  آن بابا  با آمدن  برنامه    دنیخانواده و د  یاعضا  نیب  ییکار، صرف شام، گفت و گوروز هم 

  ز یکه قرار بود فردا به آن مکان اسرار آم  شدیرسد. باورم نم  یو وقت خواب فرا م  رسدیم  انیبه پا  یونیتلوز
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ها"بروم.   بشتاب  یخوره  ا  قایدق  "دیکتاب  بو   ن یانگار  نوشته  من  به  مختص  را  تا صبح  دندجمله  آن شب   .

 بودم... یدر مورد کتابفروش یاپردازیو همه اش مشغول رو دمی نخواب

 یمن روبرو  گریبلند شدم. ساعت هفت بود و دو ساعت د  میاز جا  دمی زنگ ساعت را که شن  یصدا

روم. صبحانه ام را خورده )   یم  نییعوض کرده و به طبقه پا میلباس ها  ع یآل بودم. سر  دهیذهن ا یکتابفروش

شوم.   یم  نیرفته و سوار ماش  نگیبه پارک  عی بودم( و بعد سر  دهیاز طعم غذا نفهم  یزیچ   جانیکه البته از سر ه 

بود    می. ساعت هشت و نمکنییفرستاده بود، حرکت م  دایکه ش  یمامان و بابا هم سوار شده و به طرف آدرس

 تر به آنجا برسم. عیزده و آشفته بودم و دوست داشتم هرچه سر جانی ه  اریبس اریو من بس

کردن من   ادهی . مامان و بابا پس از پمرسی¬ی م یبه کتابفروش قهیساعت هشت و پنجاه و پنج دق راس

مغازه   ک یکنم.    یافتند. به روبرو نگاه م  یمختصر به سمت محل کارشان راه م  یخداحافظ  کیو    نیاز ماش

در    "لآهدیذهن ا  یروشکتابف"بزرگ نوشته بودند    ی لیخ  زیمغازه با سا  یباال  ییتابلو  یبزرگ که بر رو  یلیخ

شد. راستش   ینم  دهیبودند و داخل مغازه د  دیمغازه هم مات و سف  یهاشه یبود و ش  یو معمول  یمغازه عاد

و به   رومیتر مک یبود. نزد  یگرید  زیچ   یفروشکتاب  یخارج   یآزرده خاطر شدم چون تصوراتم از نما  یکم

 رسم. ی م دایآزاده و ش

 د؟ ی سالم بچه ها چطور-

 حال بد داشت؟! یتیوضع نیتو همچ  شهی! مگه میسالم هاله! عال-

 !ادیآزاده...من که قلبم االن از جاش در م  یگیراست م یییوا-

 ...!میبر دیی پس بدو-

  ی در بردم، ناگهان فرد   رهیکه دستم را به سمت دستگ  ی. هنگاممیحرکت کرد  یفروشسمت کتاب  به

در    ز ین  ییعصا  نطوریبر سرش داشت و هم  یبود که کاله   یظاهر شد. او مرد  مان یجلو  ب یعج  یهابا لباس 

داشت.    ودوج   شیهادر کناره  ییهابلند بود و چاک   اریکت بر تن کرده بود که بس  هیشب  یزیدستش بود. چ 
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مرد  نیکردم که ا یمرد آشنا بود...داشتم  با خودم فکر م نیش بود...چقدر ادر دست ز ین یدی سف یدستکش ها 

 زد:  ادیفر دایبودم که ناگهان ش  دهیرا قبال کجا د

 ! یوانکا! صاحب کارخانه شکالت ساز یلیو-

چطور؟!    یبود! ول  یو کارخانه شکالت ساز   یوانکا در داستان چارل  یل ی مرد و  نیگفت! ایم  راست 

 وانکا گفت: یلی که ذهنم سرشار از سواالت مبهم بود، و نطوریآمده بود؟! هم نجایچگونه به ا

آل هستم. دهیذهن ا  یوانکا، مسئول کتابفروش   یلیمن و  د،یسالم به همه! همانطور که خودتون هم حدس زد-

رو براتون   یکتابفروش  طی . اگه بخوام شرادیشما سه نفر هست  نمی بی! خب همانطور که مدیخوش آمد  یلیخ

  ییچون ماجراها  شهیم  زجداگانه با  یدر ورود  کیهرکدوم از شماها    یصورت هست که اوال برا  نیشرح به ا

رو به هر کدوم از شما    طیشرا  یهر شخص منحصر به فرد هست. باق   یافته برا  یمکان اتفاق م  نیکه در ا

 .دم یم حیدر اسرع وقت توض د،یخود شد یوارد فضا یوقت

آنها    یمغازه، سه در که نام هرکداممان بر رو  یخارج   ینما  یوانکا بر رو  یآقا  یاز صحبت ها  پس

.  میستادیآنها ا  یمختص خودمان حرکت کرده و روبرو  ینوشته شده بود، ظاهر شدند. هرکدام به سمت در ها

 کرده و در را باز کردم... یو آزاده  خداحافظ دایاز ش

به سمت داخل مکان قدم برداشتم،    یرنگ بود. وقت  دیو سف  ینبود...همه جا خال  ییفضا  چیه   میروبرو

جنس    م یپاها  ر یخارج شده و به سمت باال حرکت کردند. ز  میهمچون ذرات بخار از پاها   میناگهان کفش ها 

چرخاندم و به    راوارد مکان شدم، در پشت سرم بسته شد. سرم    یشد. وقت  لیتبد  یکف مغازه به کاغذ کاه 

 امکان نداشت! ن ی! ادمید یمن! چه م یمغازه نگاه کردم. خدا یها وارید

کردند.   یمختلف، باهم معاشرت م  یمعروف داستان ها  یها  ت یمغازه، شخص  یها  وارید  یرو  بر

را که ما در   ییو تمام کارها  کردند¬یگفت و گو م  کردند،¬ی. آنها حرکت مدندیرس  یبه نظر م  یواقع  یلیخ

  ی ز یدور م  یشرل  نکه کوزت و آ  دمیبه خود د  کینزد  واریدادند. در د  یرا انجام م  مدهییانجام م  یعاد  یزندگ
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اما    گرید   یبه دو زن جوان شده بودند. در گوشه ا  لینوشند. آنها بزرگ شده و تبد  یم  یدو نفره نشسته و چا

  نیحرکت کردم و در هم  وارهایبرگشته بودند. به سمت د  دیباهم از خر  ایکه گو دمیرا د  یو جود  ریا  نیو ج 

 مواجه شدم! گرید یزیبا چ  نیح 

همچون    میپاها  ریکه خوانده بودم، ز  ییاز کتاب ها  یداشتم، جمالت و کلمات  یکه برم  یهر قدم  با

به زندان بردند    یتکه نان  دنیدزد  یمرا برا "دم ید  انی نوایاز کتاب ب  یقدم جمله ا  نیکردند. با اولی رشد م  اهیگ

ظاهر   دنیدو   یایاز کتاب رو  یاجمله    گریبا قدم د   "قرص نان کامل خوردم  کیو پانزده سال در آنجا هرروز  

آنها را    دیکن  یسع  د،ی در موردشان قضاوت نکن  د،ی شو  یکه متوجه اش نم  یزیاز چ   ایاز ظاهر آدم ها    "شد

 "دی بشناس

  ی شدم. به سمت قسمت  یم  ریشد و من غافلگ  یسبز م  نیاز زم  یجمله ا داشتم،یکه بر م  یهر قدم  با

خواستم    دم،یبه آنجا رس  ینشسته بودند، حرکت کردم. وقت  یباهم کنار رودخانه ا  یکه آگاتا و سوف  وار یاز د

زده    شهی ش  یشد. بررو  ییایرو  یا یمانع من و آن دن  شه ی مانند ش  یزیتر رفته و با آنها صحبت کنم که چ   کینزد

 بلند گفتم:  و

 ! د؟یشنویمنو م  ی! صدایشناسم. ه  یسالم! من هاله ام! شماهارو م-

ماندم    یمدت  زیشد. در آن مکان اسرار آم   فی...ح دنددیی و نه مرا م  دندشنی یمرا م  ی... آنها نه صدا نه

شدند را خواندم. واقعا    یسبز م  میپاها  ریکه ز  ینگاه کرده و جمالت  واریظاهر شده درون د  ی و به صحنه ها

کاغذ را    یبتوانند نرم  ت یاکف پاه   نکهیناممکن است. ا  یکاغذ کاه   ی حس و حال راه رفتن بر رو  فیتوص

  ی شکالت  یسرشار از بو  یول  لیدانم به چه دل  یکه آنجا بودم نم  ییآنها راه بروند. فضا  یحس کنند و بر رو

با بو انگار  العاده و بسشده بود. خ  ختهیآم  یکاغذ کاه   یبود که  جلوتر رفتم   یآرام بخش بود. وقت  اریارق 

را   رهیدر وسط آن بود، ظاهر شد. دستم را دراز کردم و دستگ یچوب یکه در یسنگ یبا نما یوارید میروبرو

 گرفتم... 
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که دود شده بودند، دوباره    میراه بروم کفش ها   نکهیشدم. قبل از ا   یخال  یباز شد و وارد محوطه ا   در

که انگار باز    دمیبزرگ د  یلیکتاب خ  کی  هیشب  یزی جلوتر رفتم در وسط آن مکان چ   یبرگشتند. وقت  میبه پاها

رنگ سر تا سر    یآب  یبا نور  هدستگاه اسکنر بود، همرا  یکه در واقع نوع  ءیتر شدم. آن ش  کیشده بود. نزد

 من ظاهر شد: قیاز عال یست ی بزرگ ل از آن کتاب یمن را اسکن کرده و در صفحه ا

 کالم یمورد عالقه: ب یقینوع موس                  کی ژانر مورد عالقه: کالس نوع

 ا ی مورد عالقه: الزان یجنس خانه مورد عالقه: چوب              نوع غذا نوع

 .گرید زیچ  یکل و

غرق شود، به درون    ای که در در  یقیدستگاه را خواندم، کتاب اسکنر همچون قا  یتمام موارد رو  یوقت

ها،    واریشد. کف انجا، د   یچوب  ییبه فضا  لیتمام آن محوطه تبد  هیفرو رفت. در عرض چند صدم ثان  نیزم

  ییدر جا  یبود! در تمام عمرم آرزو داشتم که روز  یاز جنس چوب شدند! باور نکردن  شیسقف و همه جا

  ج ی و مه  نیریتجربه ش   نیآور، ا  رتیمکان ح   نیکه تماما از چوب و تخته ساخته شده باشد و االن در اباشم  

  دان یمانند ابر به وسط م  یرنگ و مدل چوب ها بودم، ذرات  یرا کسب کرده بودم. همچنان که مشغول تماشا

از ک  یادیآمدند و به هم متصل شده و تعداد ز دادند.   لیرنگارنگ بودند را تشک  یها  تابقفسه که مملو 

را    بایعطر ز  نیا  یکس  ا یکتاب و چوب و شکالت شد. گو   نیریش  یکه آنجا بودم ناگهان سرشار از بو  یطیمح

کتاب حرکت کردم. به کتاب ها    یبود. به سمت قفسه ها  ریکرده بود. واقعا وصف ناپذ   یمکان خال  نیدر ا

  ر، یبادگ  یها  ی مثل بلند  ییجادو بود. کتاب ها   کی   نیواقعا  ا   بود.  کیکردم. موضوع همه انها کالس  ینگاه م

  ط ی ژانر مورد عالقه ام در مح یهمه کتاب ها یشد که روز یبابالنگ دراز و... باورم نم ره،یگرانده، دز یاوژن

 ا شده در قفسه ها بودم و نام آنه   فیرد  یمورد عالقه ام جمع شوند. همچنان که مشغول لمس کردن کتاب ها

  ت یو شخص  نمیآن را بب  لمیدوست داشتم ف  شهیبود که هم  ی. ربکا کتابدمیخواندم، به کتاب ربکا رس  یرا م
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  رون یم و کتاب را از قفسه بنکرده بودم. دست انداخت  دایوقت فرصتش را پ  چیه  یآن را تصور کنم ول  یها

 . دمیکش

شده بودند، نگاه کردم. تا خواستم   پ یتا  نیدلنش  اریبس  یرا باز کرده و به جمالت آن که با خط  کتاب

دلچسب و موزون بود و   اری شروع به خواندن جمله مد نظر من کرد. صدا بس  ییجمله ها را بخوانم، صدا

من آن را بخوانم، توسط    نکهیکردم، قبل از ا  یکه نگاه م  یله اکرد. به هر جم  یم  شیانسان را غرق در گفته ها

من    یروبرو  قایجا خوردم. دق  میصحنه روبرو  دنی شد. سرم را از کتاب بلند کرده و از د  یصدا خوانده م

داد.    یم  شی شد را نما  ی که توسط صدا خوانده م  ییباز شده بود و ماجراها  ونی بزرگ مانند تلوز  یصفحه ا

  ی . به صفحه مجازدمی شد، رس  یکشته م  میتوسط ماکس  ااز کتاب که ربک  یکتاب را ورق زده و به قسمت  عیسر

همان جمله    نی! لبخند ربکا! اد؟یرس  یبه نظر م  یحد واقع   نیدر ا  یعنیمن!    یخدا   ینگاه کردم. وا  میروبرو

  ی گر یستم و سراغ کتاب دکردم. کتاب را ب  یزنده داشتم نگاهش م  دیبود که هم اکنون به صورت شا  یمعروف

 یمطابق با صدا پخش م  ک یبه    کیکتاب شازده کوچولو    یکوچولو بود. صحنه ها   ازدهبار نوبت ش   نیرفتم. ا

 بردم.  یشدند و من لذت م

کتاب ها مشغول شدم، دوباره به    دنیدر واقع د  ایساعت ها در ان مکان به خواندن    نکهیاز ا  پس

بود همچون صفحه    یصفحه ا   میبود.روبرو  یوتری و کامپ  دی سف  وارید  یبار نما  نیبرخوردم. ا  گرید  یوارید

 یکتاب ادیکردم و به   فکر. "دی لطفا نام داستان مورد عالقه خود را وارد کن"آن نوشته شده بود: یگوگل که باال

  ره یوانده بودمش، محشر بود. جزکه خ  نجایمرجان...واقعا تا به ا  رهیکه تازه مشغول خواندنش بودم، افتادم...جز

انگشتم رو با  ن  یشد. فضا  دیناپد   میروبرو  یمجاز  وارینوشتم و د  یصفحه خال  یمرجان را    ز ی پشت سرم 

 بود! یباحال یهمچون دود به هوا رفت. عجب جا

به   یشلوار ل  م،یبر پاها   یبلند  یکوهستان  یها  نیکردند. پوت  رییتغ  میناگهان لباس ها  هی از چند ثان  پس

قرمز چهار خانه بر   ییبلند و مانتو   نیاست  یبودم، بلوز  دهیکه پوش  ی شرت  یت  یشلوار اسپورتم، به جا   یجا
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لبه دار هم بر    یشده و کاله   معج   یکه داشتند به شکل دم اسب  یاز حالت باز ساده ا  میکمرم بسته شد. موها

  ی شده بودم که م   یکسان  هیظاهر شد. قشنگ شب   میشانه ها  یبر رو  زی ن  نینسبتا سنگ  یکوله پشت  کیسرم افتاد.  

مرطوب    یشن ها  میپاها  ر یشد. ز  رهیبه جز  لیتبد  می روبرو   یبروند. فضا  عت یدر دل طب  ییخواهند به ماجراجو

اق آمد.    دیاطلس بوده، پد   انوسیاق  دم یبزرگ که بعد ها فهم  اری سب  انوسیساحل ظاهر شدند. سمت راستم 

 ل یسرم هم تبد  یآمد. سقف باال  دی پد  لیانبوه نارگ  یو نسبتا بزرگ با درخت ها  سرسبز  یسمت چپم جنگل

مطلوب شده   اریشده و بس  ب یترک  ای آب در یدرختان جنگل با بو  ی معرکه بود. بو یلیشد. خ یآب  یبه آسمان

 آمد.  یم زیشکالت ن یاز بو یا حهیبود. را

کجا هستم!  دمی داشتم، ناگهان فهم  یشده بودم و قدم برم عت یطب ییبایز  ی که مشغول تماشا همچنان

شده    فیتوص  عت یبه طب  هی شب  اریکه اکنون شاهد آن بودم بس   یعتیمرجان بودم چون طب  رهیمن در داستان جز

  ی صخره ها   مت سر دادم و دوان دوان به س  یادیفر  یدر متن داستان کتاب بود. از شدت شوق و خوشحال

پوست   یتکه ها  دم،ی به صخره ها رس  یکنم. وقت  دایرالف و جک را پ  ن،یرفتم تا طبق داستان، پترک  میروبرو

آمد. پس آنجا    یدرخت م  یبرخورد تبر با تنه    یبودند! از دور صدا   نجا ی. پس ادمید  ایرا کنار در  لینارگ

 کردم.  دایبه سمت صدا رفتم و آنها را پ عی بودند! سر

 د؟ ی. شما رالف هستعام...سالم...من هاله ام-

با شما   یی! بله من رالف هستم و از آشنایوانکا هست  یآقا  ژهیسالم دختر کوچولو...پس تو همون مهمون و-

 خوش وقتم. 

 و من عاشق داستان شما سه تا هستم.  باست یز یلی خ نجایواو...ممنونم..خب ا -

 . میرو به مهمون کوچکمون نشون بد  رهیجز دییبدو نیخوبه! خب جک، پترک یلیخ نجایبله ا -

شگفت    یجا  ی جنگل، ساحل، کوهستان و کل  ا،یرا به من نشان دادند. در  رهیسه دوست، کل جز  آن

لحظات عمرم را تجربه کردم. ما باهم به   نیبود و من واقعا بهتر  ل یو جم  بایز  ی لیخ  زی. همه چ گرید  زیانگ
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شگفت   وهیم  نیا  عا. واقمیکه در داستان گفته شده بود، خورد  ییها  لیو از همان نارگ  میاعماق جنگل رفت

و همان    میرفت  ا یبا رالف و جک به اعماق در  م،یبه ساحل برگشت  نکهی هم گوشت دارد و هم آب! بعد از ا  زیانگ

 وانکا ظاهر شد...   یلیتمام شد، و رهیگردشمان در جز نکهی. پس از ا میدیاعجوبه را د اهانیمرجان ها و گ

 یوقت رفتنه! هاله خانم با دوستانتون خداحافظ  گهی ! حاال ددیخوش گذروند  یکه حساب  نمیب  یخب...خب...م-

 !میتا بر دیکن

را از دست بدهم، دلم تنگ شد اما خب به هرحال    بایخوب و مناظر ز  یقرار بود آن اتفاق ها   نکهیا  از

اشاره    کیبا    عت یآن فضا و طب  یو بعد تمام  میکرد  یخداحافظ  نیجک و پترکوقت رفتن بود. با رالف و  

 برگشتند.  یمن هم به حالت عاد یرفت و لباس ها نیوانکا از ب یدست آقا

االن    یبهت خوش گذشته ول  یلی دونم که خ  یال بود. م  دهیذهن ا  یبخش کتابفروش  نیبخش، اخر  نیخب ا-

هست که   یبه نحو   نجایو قانون ا  طیرو بهت بگم. شرا  یموضوع  دیبا  یبر  یبخوا  نکهیوقت رفتنه! قبل از ا

اتفاقات رو    ای کنه و    و بازگ  گرانید  یمحل برا  نیراجع به ا  ی کلمه ا  یاگر بعد از خارج شدن از مغازه، کس

. تو که دلت  شهیفرد کسر م  یز عمر و زندگا  یاو قسمت  دیبنابر صالح د  انیشرح بده، طبق قانون پادشاه شاه پر

 خواد؟ یکوتاه شه؟ م ت یزندگ خوادینم

انگ  یزیچ   دمیاوه...معلومه که نه! چشم قول م- که رقم   یزینگم! ممنونم بابت مغازتون و اتفاقات شگفت 

 وانکا! خدانگهدار!  یآقا ریبود! وقت بخ یخارق العاده ا ی! تجربه هادیزد

 کوچولو!خداحافظ  -

...واقعا همه آنها مانند افتمیرو    ادهیمغازه و در پ  یوانکا ناگهان خود را روبرو  یحرکات دست آقا  با

شان    افهی. از قندیآ  یبه طرفم م  دایآزاده و ش  دمیام که د  دهیکه خواب د  کردمیبودند! داشتم فکر م  ایرو  کی

 معلوم بود آنها هم شوکه شده اند!

 سالم بچه ها! -
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 که بگم.... ست یمحشر بود! دل تو دلم ن قیرف یسالم! وا-

 رفته؟!  ادتی! دایش یدر مورد آنجا بگ یزیچ  دی ! نباسایوا-

 شد.  فینبود اصال. ح  ادمیاوه...-

 آزاده تو چطور؟ به تو هم خوش گذشت؟-

 خوش نگذشته باشه آخه؟! شهی؟! مگه م یپرسی که م هی چه سوال نیهاله! ا-

  ی ساعت و زمان افتادم! وا  ادی ناگهان به    م، یکه مشغول خوش و بش کردن با بچه ها بود  همچنان

  ی خداوندا! آنقدر آنجا غرق شده بودم که اصال متوجه زمان نبودم... به ساعتم نگاه کردم و در کمال ناباور

 ساعت هنوز ده هم نشده!  دمید

 ده.عام...بچه ها ساعت چنده؟ فکر کنم ساعت من از کار افتا-

 اس! قهی! ساعت نه و چهل و پنج دقشه؟ی...وا! مگه منمیبب سایوا-

 ! م؟یاونجا بود قهیما فقط چهل و پنج دق یعنی یول-

 فکر کنم! -

 !زهیشگفت انگ-

. پس از میبرگرد  میتوان  یکه کارمان تمام شده و م  میاطالع داد  مانیبه خانواده ها   دایش  یگوش  با

 : میکن یشده و به سمت خانه حرکت م  نیبه دنبالم امد. سوار ماش نی ربع مامان با ماش کیحدود 

 سالم مامان!-

 حاال؟ یدیخر ی! چ یداشت جانی! چطور بود؟ خوش گذشت؟ اون همه ه زمیسالم عز -

 محشر بود. یلیخ یفروش نداشتن ول یاوه...راستش کتاب برا -

 ن؟یکرد کارایکه چ  یبد حیتوض یخوا یم-

 خوش گذشت!  یلیواقعا خ یخسته ام ول کمیکنم  یراستش احساس م-
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 که نرفته؟!  ادتی. ادیکالست. استادت ساعت سه قراره ب یبرا یتا اماده ش می زود بر دیخوبه...با-

 رفته باشه؟!  ادمی شهیمگه م-

بود! همانطور که داشتم    یرا عوض کنم. عجب روز  میبه خانه به اتاقم رفتم تا لباس ها  دنیاز رس  بعد

  گر ید  ت یجلد کتاب، کنار سه شخص  یمرجان افتاد! رو  رهیکردم، چشمم به کتاب جزیرا مرتب م  میهالباس

 .  ...ود شکالت شده ب یاتاق سرشار از بو یاز کجا ول دانمیداستان، عکس من هم بود...نم

 یاطیخ نیلیآ
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 یقلب کهکشان  ک ی هایتپش

 

 "یحس نکن یزیچ  چیاما ه  یداشته باش  زیهمه چ  یتونیم"

 ی کتاب گذاشت. آن را بست و بر رو  ی. مداد را ال دیکتابِ در دستش را خط کش  یجمله   نییپا

  ز یم  یکتابِ رو  یبرداشت و تا کرد. آن را رو  شهایچشم  یرا از رو  نکشیکنارِ دستش گذاشت. ع  یِپاتخت

  اآلن نیهم  ات  نکهی. با اکردی م  تشیاز حد اذ  شیرا ماساژ داد. سردردش داشت ب  شهایگذاشت و آرام چشم 

که به   کردیو احساس م  کردیحس م  یادیز  یامّا خستگ  خواند،ی داده بود و کتاب م  هیهم به تاج تختش تک

اش ی خستگ  لیاز دال  یک یت که  گف  شدی شب بود و م  مهین  یقه یدق  ست یدارد. ساعت دوازده و ب  ازی استراحت ن

 ماندنش است. داریتا اآلن ب

 درست   را  بالشتش.  کرد  خاموشش  آرام  و  برد  اشپاتختش   یرو  یمطالعه را به سمت چراغ    دستش

  ش یپهلو  یتا رو  دیخودش انداخت و سپس چرخ  یرا رو  شی. پتودیآن دراز کش  یتخت گذاشت و رو  روی

 پوست سرش را نوازش کرد.  شای ه انگشت سرش برد و با نوک   ریرا ز شیبخوابد. بازو 

پا   یِکیتار  از به  آنقدرکردیزل زده بود و داشت فکر م  زشیم  یِصندل  یه یاتاق  افکارش   ی. حتماً 

از حد دوست    شیرا ب  نکارینشود. ا  شیمو  یتارها  نیبود که متوجه متوقف شدن حرکات دستش ب  قیعم

اآلن،    یبرا  ما . ایگرینه شخص د  دادی که خودش انجامش م  ی. البته تا زماندادیداشت. چون به او آرامش م 

 .کردیآرامش نم ادیکار هم ز نیا یحت

م  ان یاطراف  یهمه عج  گفتندی بالاستثناء  او  هم   ب یکه  خودش  داشت.  قبولش  هم  خودش  است. 

ب  یرعاد یغ  یآنقدر  تشیذهن  دانست یم او   ب عجی  باشد  عادالنه  که  است   متفاوت  هاآدم   یه ی قبا  صدا بشود. 

  تاهمیبی   مسائل  درمورد.  مغزش  و  قلب   در  هاتر از آن  ب یعج  دیعقا  یدر سر داشت. و حت  یبیعج  یفکرها

م  ادیز م  کردیفکر  ساده  مهم  مسائل  کنار  از  اصال دست   ییرفتارها  هاییوقت  کی.  گذشت یو  که  داشت 
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ا امّا به هر صورت، تمام اشدیسخت م   گرانید  یرفتارها برا  نیخودش نبود و درک  او را    ها،یژگیو  نی. 

بدهد که    رییرا تغ  تشی شخص  شاافراد جامعه   نییقدرت درک پا  یرا. اگر قرار بود برا  تشیساختند. شخصیم

 خودش نبود.  گرید

شب بود.   یه ق یدق یشده بود. ساعت دوازده و س ادیبخواهد ز نکهیمقدار فکر کردنش بدون ا دوباره

از    شیب  یفکر کردن حت  یبرا  قهیده دق  نی. از نظر او، همکردیبود که داشت فکر م  یادی پس واقعا زمان ز

 اندازه هم بود. 

کتابخانه بود. با قفسه    کیکه داخل آن بود را پر کرد. آنجا    ییبرداشت و طول راهرو  یا  گهید  قدم

 کرد.   دایدو کتاب مشابه را آنجا پ  شدیرنگ و طرح داشت و هرگز نم  کیبزرگ. هر کتاب    بلند و  یچوب  یها

خارج شدن از    یدر برا کی  دی چرا نبا  دفهمییکند. نم  دایرا پ  یبار دوم کتابخانه را دور زد تا در خروج   یبرا

 .کردیم یموضوع داشت او را عصب  نی آنجا وجود داشته باشد. و ا

جز درب خروج  هب ی زیکرد به هر چ  یدهم چشمانش را دور کتابخانه چرخاند و سع باًیبار تقر یبرا

شد.    دهی کتابخانه کش  یبزرگِ جلو   یِگچ  یاعصابش آرام شود. چشمانش به تخته   یتوجه کند تا حداقل کم

معموالً در    هتخته قرار داشت. انگار که آنجا کالسِ درس باشد. با خودش فکر کرد ک  ی سکو رو به رو  کی

بزرگ و    یتخته   کیکارمندها قرار داده شود نه    فت ی ش  نییتع  ی برا  یاطالعات  یتابلو   کی  د بای  هامکان   نطوریا

امّا اآلن که آنجا ه یخال که آن کتابخانه کامالً به حال   دکریداشت شک م  ی نداشت و او حت  یکارمند  چی. 

 خودش رها شده باشد.

آن تخته    یتکه کاغذ گوشه   کینبود.    یکامالً هم خال  یبزرگِ گچ  یآن تخته   کردیکه دقت م  اآلن

شد. کاغذ را   کیتکه کاغذ زرد رنگ. از سکو باال رفت و به تخته نزد  کیتوجهش را به خودش جلب کرد.  

کاغذ را    یرو  هایتا بتواند نوشته   ستادیو رو به نور ا  دیاز تخته جدا کرد و داخل دستش نگه داشت. چرخ

 بخواند.
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 ی زندگ یداستان روزها  نجایا هایو کتاب دهستی شما هاکتاب نیا یسنده ی. نودآمدی  خوشکتابخانه  نیبه ا"

چه   دیگرفتیم  یمتفاوت  میتصم  تانیدر زندگ  یاگر روز  دینیتا بب  دیدار  اریرا در اخت  نیشما. حاال شما فرصت ا

. بعد از دو ساعت دداری  فرصت   هاکتاب  نیا  یمطالعه   یبرا  گریحاال تا دو ساعت د  نی. از همافتادیم  یاتفاق

 ".د یرا ترک کن نجایا  دیو شما با شودی م انیدرب خروج نما

کاغذِ    یاز رو  گردی  بار  زدهرفت و بعد کامال ساکت شد. وحشت   لیآخر جمله آرام تحل   شی صدا

کتاب   هاون یلی نگاه کرد. آنجا م  شیپا  نییبزرگِ پا  یآورد و به کتابخانه   نییداخل دستش خواند. کاغذ را پا

 رخ داده بود. یاو بودند؟ امکان نداشت. حتما اشتباه  زندگی از هاکتاب نیوجود داشت. تمام ا

درشت   هایرا باز کرد. چشم  دیکه دستش به آن رس  یکتاب  نیبود، شد و اول  شیکه جلو  ییراهرو  وارد

چاپ شده   های. امّا آن جملهشدی. هنوز هم باورش نم دچرخییتک تک کلمات آن صفحه م  روی  اشه شد

خ همان روز بود.  یجلد آن را نگاه کرد. اسم کتاب، تار  ی. کتاب را بست و رو کردندی را ثابت م  یگرید  زیچ 

 شد.  رهیخ یطوالن یآن راهرو هایکتاب یه یتمامش درست بود. مسخ شده به بق

 کتابخانه آمده بود؟ نیبه ا چطور

  را بغل گرفته بود و سرش   شی . زانوهاخوردی به چشم م  ف یهمان رد  یگوشه   اشمچاله شده   جسم

افکارش را جمع کند.    یو کم ردیبگ شهایگذاشته بود تا بتواند چشمش را از آن کتابخانه و کتاب شانیرا رو

بند از شرا  ی جمع  ا   طی که  ب  کیاو در    ک،یبود:    نگونه یاآلنش در ذهنش داشت  و آن کتابخانه    ودکتابخانه 

بدهد.   حیرا توض  ییجا  نیوجود همچ  توانست ینم  یعلم و منطق  چیبود. چون ه   ییبود. به قطع جادو  ییجادو

بزند و   ادیاز آن خارج شود. دوست داشت فر  توانست یافتاده بود و نم  ریناکجاآباد گ  نیدو، تا دو ساعت در ا

را به او برساند.    شیرا دارد که صدا  یو نه کس  رسدیم  یبه کس  شی که نه صدا  دانست یکمک بخواهد امّا م

 آمدیم  شیقرار داده شده بود از آن استفاده کند؟ مگر چقدر پ  ارشیفرصت در اخت  نیسه، بهتر نبود حاال که ا
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موضوع سرش را باال آورد و به    نای  به  کردن  فکر  با   کند؟  اشو تجربه   د یایب  ییجا   ن یبتواند به همچ  یکه آدم

 . بشوند خوانده خودشان نبود رارق هاشد. آن کتاب ره یخ شیرو هرو ب هایکتاب

. داشت یبرم  خواست،یرا که م  هاییو کتاب  دچرخیی ربع بود که داشت دور کتابخانه م  کی  بایتقر

در دستش    یادیز  هایباشد. کتاب  دهیندو  عتریربع گذشته باشد و زمان سر  کی بود واقعاً    دواریاگرچه که ام

اهمّ اما  مانند  آن کتاب  ت ینبودند  مها  نبود. تعجب  آنقدرها هم کم  تار  کردیتعدادشان  آنقدر راحت    خ یکه 

 .کردنمی کار خوب اشرا حفظ بود. معموالً حافظه  اشی مهم زندگ یروزها

  د یرا برداشته، چرخ  ازشی مورد ن  هایکتابخانه را گشته و تمام کتاب  یتمام راهروها  نکه یا  دن یفهم  با

  ی نشستن وجود داشت. خودش را رو  یبرا  یشتریب  ی کتابخانه رفت. آنجا فضا  یجلو   یو به سمت سکو

 را برداشت و بازش کرد. شیکتاب جلو نیسکو پرت کرد و چهار زانو نشست. اول یِکفِ پارکت

از کتابِ داخل دستش که صفحات آخر   ریرا که برداشته بود، خوانده بود. به غ   هاییتمام کتاب  باًیتقر

راحت   الیبا خ  توانست یکاش زمانش آنقدر محدود نبود و م  کردیمانده بود. آرزو م  گریدآن بود، دو کتاب  

معلوم است   زد؟یبود که م  یچه حرف   نیبودند. آه ا  یجالب  هایکتاب.  بخواند  را  هاکتاب  نیا  یشتریت بو دقّ

 میاگر تصم  ندیکه بتوانند به آدم بگو  هاییبا خودش فکر کرد که انگار کتاب  یلحظه طور  کیکه جالب بودند.  

 . شدندیم دایها پ فروشیراحت در کتاب یلیخ  شد،یعوض م اتی زندگ ریچقدر مس گرفتییم یمتفاوت

  گر ید  یقهیدق  یکالً س  کردیبنوشد. فکر م  ایبخورد    یزیداشت تا چ   ازیخشک شده بود و ن  دهانش

ارزش خواندن    هانی. مطمئناً تمام اکردیتحمل م  گری د  یکم  دیباشد. پس فقط با  ماندهیاز دو ساعِت زمانش باق

مانده   ادشی  زچینشود و همه  پاک  اشحافظه   شودیاز آنجا خارج م   یبود وقت  دوارامی.  داشتند  را  هاکتاب  نیا

. مطمئن بود قرار است به  گرفت می  ظرندرتمام احتماالت را    دیبود با  ییکه آن کتابخانه جادو  ییباشد. از آنجا

کند. از   ادداشت یرا    اتشیبرود و تجرب  ادداشتشیبگذارد به سراغ دفترچه    رونیرا از آنجا ب  شی پا  نکهیمحض ا

 .کردی م یمحافظه کار دینداشت با یخوب یآنجا که حافظه 
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 است،   شده  تمام  اشنداشت تا ثابت کند زمان دو ساعته   یساعت  ایمثل نور گذشت. مدرک    ساعت م ین

  نای  و  بود  شده  ترجز خودش در کتابخانه نبود اما انگار آنجا ساکت   یاز اول کس  نکهی. با اکردمی  حسش  اما

 نشانه بود.   کیاز نظر او 

  ی خواندن آن بود را رو  ریکه درگ یکتاب نی بازوانش جا داد. آخر نبی را هابلند شد و کتاب شیجا از

 را بخواند.  اشمانده یباق یچند صفحه  رمسی طول در بتواند  تا گذاشت  هاآن یهمه

نبود.   سختی  کار  هاآن   برگرداندن  جا  سرِ  بود،   هاآن   ختاری   به  هاکتاب  دمان یچ   ب یکه ترت  ییآنجا  از

 ادبی یب  نیاما ا  دانست ی را نم  ب یعج  یطول بکشد. درست بود که نام صاحب آن کتابخانه   یفقط قرار بود کم

فِ کتابخانه شروع کرد و دانه به یرد  نی. از اولکردیاگر کتابخانه را همانطور نامرتب رها م  شدی محسوب م

سکو برگشت.  یرو  شی او به سرِج   دیکه تمام شد، دوباره چرخ  وقتی.  داد  قرار  هاقفسه   درون   را  هادانه کتاب

 د،یسف  یکه خط  دیطول نکش  شتریب  هیقفل کرد. چند ثان  شی پاها  یرا جلو  شهایو دستش   دیکش  یقینفس عم

شد. خط کم کم کش آمد، عرض    ده یکش  نیبه سمت زم  اشت، از او قد د   شتریب  یو درخشان که کم  یعمود

 شکل شد.   لیمستط یگرفت و مانند دَر

  کیبدنش را، ممکن است سرش    یهیکه اگر اول سرش را از در رد کند و بعد بق  گفت یم  حسش

کردن بخش طنزپرداز و وقت  یو راض اطیمحض احت نی. بنابرا گرید یبندش جا یِظاهر شود و باق ایدن یجا

 نشناسِ ذهنش هم که شده با تمام سرعت از داخل نور رد شد.

از   ییبایز  یه ی سا   دست کی  جا. همهددییاز کهکشان م   یریتصو  چرخاندیرا هرطرف که م  سرش

به   یدیگرد و سف زِیر هایآن مُنجوق  یبود که انگار رو دیسف یبنفش و مقدار کم ،ایسرمه  هایرنگ ب یترک

 عنوان ستاره دوخته بودند. 
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  طرف از همه  کردی. تا چشم کار مینیداشت، و نه زم  یکه بود، نه سقف  یتیاز هر جنس و هر ماه   آنجا،

دوست داشت بداند که    یلی. فقط خدادیم  یبود. بودن در آن مکان به او حس آزادگ  انتهابی  و  داشت   ادامه

 در ذهنش پر رنگ شد.  یجمله ا آنکیکجاست. 

 "میکهکشان دار  هیما تو قلبمون  یهمه "

 نتریقیاو هم اآلن در قلبش بود و داشت از عم  دیزد. شا  با یز  یآوردن آن جمله  ادی از به    یلبخند

  ی مثل او هم در وجودش آرامش پنهان   یآدم  ینداشت. حت  ی. تعجبگرفت ی قلب خودش آرامش م  هایقسمت 

  های لیدل  ادآوردنی. با به  دادی خاص خودش را نشان م  هاییآدم  ی خاص و با صدا  هاییداشت که به روش 

 ماندگار شد و چشمانش را بست.  شیلب ها یقلبش لبخندِ رو هایتپش 

نپرد.... خواب؟  زنگ فضا را پر کرد. چشمانش را محکمتر به هم فشار داد تا خواب از سرش    یصدا

  ش های چشم  هاجمله  نی با فکر کردن به ا  کرد؟یچکار م  نجاینبود؟ ا  ب یعج  یمگر او تا اآلن در آن کتابخانه 

  نکش یزنگ نزند. ع  گری تا د  دیکوب  شنوایی ساعت ب  یتخت نشست. دستش را رو  یباز شدند و با عجله رو

اتاقش رفت.    ینهیزد. بلند شد و به سرعت به سمت آ  شهایبرداشت و به چشم  زیم  یکتابِ رو  یرا از رو

تا بتواند خودش را چک کند. خب..  دیشد. به همه سمت چرخ انینما  فیکث باًی تقر یشه ی در آن ش رشیتصو

 .  ماندیهم م لمسا کردیسکته نم ریسالم بود. البته اگر از شوک اتفاقات اخ

 یزاده   اشهمه...  خانه  به  برگشت   از  قبل  کهکشانِ  آن  و  جاآن   یفضا ها  ش،یاه آن کتابخانه، کتاب  تمام

  التش یکه تخ دیصورتش نقش بست. الاقل فهم یرو داریو خنده وارطنت یخند شزخودش بود؟ پو التیتخ

خودش ممنوع   یرا برا  یلیتخ  هایخواندن کتاب  د ی. باشتریب  یلیفعال است. خ  کردهمی  فکر  چهاز آن   شتریب

که آن را    دکشیینم  یهم، طول   کردیخودش وضع م  یبرا  یقانون  نی. گرچه که مطمئن بود اگر همچکردیم

 داوطلبانه لغو کند.
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لبانش را کمرنگ کرد و به   یرو  یکه در کتابخانه به خودش داده بود، خنده  یآوردن قول  ادیبه    با

فراموشش    وجهچهی  به   دیکند. نبا  ادداشت یرفت. دفترچه و مدادش را برداشت تا خوابش را    زشیسمت م

 . کند... لشی تبد داستانبعدا خواست به  دی. شاکردیم

 رئوف  کایمل
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 روز متفاوت 

  

و   دی رس یبه گوشش م مایزدن موشک و هواپ یتا اخر شب صدا شب یزنگ به صدا درامد. د  یصدا

مهم نبود اما    شیبرا  زیچ   چیبه سر و صورتش زد، ه   یرفت و اب  ییبود. به سمت دستشو  دهی از ترس، نخواب

 خواهد شد.  یامروز روز متفاوت گفت یبه او م یحس کی

به دختر چند    یشباهت  چی و  گود شده بودند ه   اهیکه دورشان س  یسر حال شد. با ان چشمان  اشچهره

 گرشید  یرو  یو در همه جا سرحال و شاداب بود اما از زمان آغاز جنگ زندگ  شهینداشت. او هم  شیهفته پ

در ان حال و هوا    رد،عوض ک  زیو شلوار نه چندان تم  راهنیپ  کیرا با    شهای¬را به او نشان داده بود. لباس 

تم  چکسیه  کث  یزیبه فکر  کنند. طبق    ی فرصت  یعن ینبود،    شهای¬لباس  یقیو  ان فکر  به  نبود که بخواهند 

  یخواب بود و مادرش هم صبحانه اماده م  یقبل همه در پناهگاه بودند. برادرش به طور مظلومانه ا  یروزها

 گفت : دیاو را د یکرد، وقت

 . ارمی تا صبحانتو برات ب نیبش ایب ؟یشد  داری سارا ب-

  یحال  ی بود. با ب  مت یهم غن  نین، البته همتکه نا   کیو کره و    ریپن  کینبود    یخاص  زیهم چ   صبحانه

  ش یهاشد اسمش را شهر گذاشت. کفش  یدر شهر بزند البته اگر م  یخواست دور  می   کرد،  تمام  را  اشصبحانه 

 بد بود!((  یلیشهر بد نبود اما حال شهر خ یرفت هوا رونیو از خانه ب دیرا پوش

 هاابان یدر خ  چکس یه   هم از شهر رفته بودند،  ها¬یلیشده بودند و خ  ختهری  هااز ساختمان   یلیخ

  ی صدا  د،یرس  یبه گوشش م  یمختلف  هایصدا  رفت ی حضور نداشت. خودش بود و خودش! همانطور که راه م

  کانش یدوستانش، نزد  ز ا  یاورد. مانند دور  یم  ادشی را به    هازیچ   یلیخ  مایهواپ  یو .... صدا   مایهواپ  ه،ی ناله، گر

  دانست نمی  اما  بود  امده  شهرستان  به  اشخانواده   دنید   یبرا  شی شِش روز پ  بایکه دوستش دارد. تقر  یکس  یو حت
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را که هر   یکسان  گریکه جنگ شود و د   دیرس  ینداشته باشد. به فکرش هم نم  یبرگشت  چیسفر ه   ن یا  دی شا

 . ندیببرساند را نتواند  یم  انیروزش با انها اغاز و به پا 

به اتاقش برود    خواست یم  دی به خانه رس  یگرفت به خانه برگردد. وقت   میشد تصم  یکم کم سرد م  هوا

  د ی ایبه صدا درب  ریشد امکان داشت زنگ آژ  یآسمان را نگاه کند اما نم  ریدل س  کی  ینگران  چیو بدون داشتن ه 

سفره کوچک نشسته بودند و مشغول خوردن    کیر باشد به پناهگاه برود. به پناهگاه رفت همه دور  و مجبو

باال    یلخی  شانکردند چون خطر اصابت موشک به خانه   ینداشتند و برق هم روشن نم  ونی زیشام بودند. تلو

فرستاده بودند را برداشت و به اتاقش رفت.   شی که برا  هاییاطالع داشتند. نامه   شی رفت اما از اخبار کم و ب  یم

 شخص خاص.  کینامه بود از   کیاز طرف دوستانش بود اما او فقط و فقط دنبال  یادیز هاینامه 

افتاد    اشیشگیو هم  یخواند ناگهان چشمش به مخاطب دوست داشتن   یو م  دی د  می  را  هاکه نامه   همانطور

 ی برا  اشزه یاو تنها انگ  د یزد، شا  ید و فرستاده بود ناگهان لبخندچهار صفحه نامه نوشته بو  کی((. نزدنی))آرم

  ک ینزد   یلیموشک را خ  یشود صدا  جنوشت و تا خواست که از اتاق خار  ییادامه دادن بود. نامه بلند باال

که در    یتوانست به آسمان و نامه ا  گریبار د   یشد، فقط برا  یم  کتریو نزد  کی احساس کرد هر لحظه نزد

 قرار گرفت.((    موشک اصابت  مورد  شاننگاه کند و بعد خانه  دی به مقصد نرس چوقت یدستش بود و ه 

 ی زمان حانهیر
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 ماجراهای نگین 

 

 سالم،سالم،سالم، بر شما عزیزان دل؛ حالتون چطوره؟ 

 زنی؟ چرا اینقدر پر انرژی؟داد می شاید از خودتون بپرسید اخه دختر ساعت پنج صبحه چرا 

خب ما اینیم دیگه. اسم من نگین است و دوازده سالمه همچنین در شهر سرسبز و زیبای گیالن که  

 آیید تا خوش بگذرونید زندگی می کنم.شما هر ساله به اینجا می 

اهر بقیه بچه ها منو دیوانه فرض می کنند ولی من به حرفشون اهمیت نمیدم چون خودم یک خو

 فهمند من چقدر خانم و خوبم.تر و بدتر از خودم دارم که اگر دوستانم ایشون را ببینند تازه میکوچک

های دونید سگ بیشتر بخواهم درباره خودم حرف بزنم من یک سگ بولداگ دارم که همانطوری که همه می

 ام چقدر باهوشه!ید بچه دونبولداگ همش آب دهانشون میریزه و بخاطر همین خیلی گوگولین بعدشم نمی

 بیایید امتحان  کنیم. 

 تامی، بشین. تامییییییی، تامی لطفا، بشین دیگه.  _

 دونید فعال حوصله نداره یکم خسته است. می

خب دیگه درباره من حرف زدن بسه ممنونم که امروزم در این ویدیو همراه من بودید و البته تامی 

 جون خسته پس تا بعد خدانگهدار. 

 پسر بد کجایی تو ؟ بیا اینجا. وقتی میگویم بشین یعنی بشین مثل االن: بشین تامی، لطفا،آه..... تامی،_

امروز هم حتی یک نفر نیامد برای دیدن ویدیومان البته اگر ساناز را حساب نکنیم؛ منظورم همان   

 دهم. یکند ولی من به او اهمیت نمدختر از خود راضی مدرسه است که همیشه من را مسخره می

 آره جون خودت.  _

 نازنین از اتاقم برو بیرون.  _



44 
 

 اش برایتان گفتم. نازنین همان خواهرم است که درباره 

 ام را تحویل دهم.ای وای! یادم رفته بود؛ این هفته، هفته یکی مانده به آخر است و من باید پروژه 

گردم دنبال  اصال اول حاضر میشم بعد می حاال فلشم کجاست؟ ای خدا! چیکار کنم؟ االناست که دیرم بشه.    _

 فلشم. این لباسم، این کیفم، تغذیه، کتابام و تمام؛ حاال فلش جونم عزیز دلم کجایی؟ 

 نازنین فلش منو ندیدی؟  _

 همونی که قرمز بود؟ _

 آره  _

 همونی که شبیه کلید بود؟  _

 آره، آره _

 چرا اتفاقا دیدم.  _

 خب کجاست؟ _

 نونوایی نون بخره. هاهاها!رفته  _

 نازنین االن اصال وقت مسخره بازیای تو رو ندارم.  _

 چرا؟ عالی بود که. _

 خدای من! لطفا. _

 خب باشه ابجی جونم رفته سوپر مارکت! هاهاها می خوای بگم برای تو هم بستنی بخره؟ _

 مزهبی _

 و دارم میتونم بریزمش توی یک فلش جدید. وایستا ببینم االن یک چیزی یادم اومد. توی لپ تابم فایل _ 

خ جونمی جون! این فلش جدید، این فایل، اینم ارسال و تمام. من رفتم. نازنین جون به فلش کلیدیه  آ

 هم سالم منو برسون و همچنین به قول خودت: هاهاها! 
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درباره  من  پروژه  است.  چیزی  چه  درباره  من  پروژه  بدانید  که  باشد  جالب  برایتان  ،درباره،  شاید 

 گویم تا خودتان متوجه شوید. نمی

 خ! زنگ خورد و این یعنی من باید بروم سر کالس.آ

 این زنگ، زنگ کالس ورزش است آن هم با خانم پیتزا! البته اسم اصلی ایشون خانم......  

 آنقدر که بهشون گفتم پیتزا یادم رفته؛ حال دلیل انتخاب اسم چیست؟ مسئله این است.

دانم، با عقل  دانم، میایم. میه خیلی پیتزا دوست دارد برای او این لقب را انتخاب کردهاز آنجایی ک

 آید معلم ورزش و عشق پیتزا! جور در نمی

 گوید: ایشون همیشه یک جمله معروف دارد که می 

 غذای سالم، زندگی سالم.  _

بینیم داری پیتزا میخوری یآخر یکی نیست به او بگوید خودت که عاشق پیتزایی و هر وقت که تو را م

 پس چه می گویی؟ ولی من در تعجبم چرا او همیشه الغره و من همیشه چاغ؟!

اسفنجی زرد او هستم؛ هرچند خودش بیشتر شبیه اختاپوس های بابدر کل من که عاشق جوراب

 است.

 های سیمیش برایتان نگویم. اخه الغره! تازشم از دماغ گندش با دندان 

 ها بگذریم.ایناز 

 بچه ها وقت امتحان است؟  _

 چی؟ خدای من! این هم یادم نبود.

امروز امتحان صخره نوردی داریم و باید از یک دیوار با کلی جای پا و دسِت رنگارنگ، با شکل  

 های عجیب  و غریب باال برویم.
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بیند؛  او مرا نمی  روم باالخداروشکر در لیست کالسی اسم ساناز از من جلوتر است و وقتی من می

 حداقل این یک بار را شانس اوردم. 

 دارانگ!  

 چی؟ در این مدت ساناز رفت باال و اومد. 

 دو نفر دیگر نوبت من است پس حداقل یکم گرم کنم:

 کنم یک بالیی سر زمان آمده است. باال، پایین، پروانه، درجا، کشش دست، آرنج و نوبت منه! حس می 

 بریم که رفتیم.

 دم. اخ! افتا

 چرا آخه؟

 همانجا بود که خانم پیتزا برگشت و گفت:

 لوسی تمرین نکرده بودی؟ _

گیرم اگر هم بگویم چرا تمرین کرده بودم چه جوابی بدهم؟ بگویم نه تمرین نکرده بودم، نمرمو نمی

 دروغ گفتم.

صدای درونم: نگین دروغ نگو دختر یک نمره ورزشه دیگر چه دیدی شاید از خیرت گذشت و 

 دلش برات سوخت. 

 گویم؛ نباید دروغ بگویم. صدای درونم راست می 

 خیر خانم ببخشید.  _

 بعدش معلمم برگشت و گفت:

دهم کند یک شانس دوباره بهت میاشکالی نداره عزیزم چون راستشو گفتی  و کمتر کسی این کار را می  _

 گیرم. و هفته دیگه دوباره ازت امتحان می 
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خواست بپرم باال و پایین و خانم پیتزا را بغل کنم ولی خودم را کنترل  همان موقع بود که دلم می 

 کردم و گفتم: 

 کنم.خیلی ممنون خانم حتما جبران می _

 یک لحظه وایستید االن یادم آمد؛ اسم اصلی ایشان خانم ترابی است.

درسه و زنگ اول که بخیر گذشت و رفتم به سالن غذاخوری برای زنگ تفریح؛ سالنی که از کل م 

 هایی درحال خوردن است. بینیم کله هایش عجیب و غریب تر است زیرا تنها چیزهایی که میآدم 

 کرکر خندیدن البته بجز نازنین. وبه محض اینکه وارد شدم همه شروع کردند به هرهر

زدم اند و دویدم و رفتم در حیاط و  سریع فهمیدم چی شده و همه جریان زمین خوردن من را فهمیده

 زیر گریه. 

 اونجا بود که آبجی کوچولوم اومد و بغلم کرد و گفت: 

 اوووو می خواخور جان) او خواهر من( تی بِال می سَر) بالیت بخوره تو سر من( گریه نکن.  _

 از شدت بامزگی گیلکی حرف زدنش یهو اشک هایم شدند اشک شوق و گریه هایم خنده و قهقه.

 هایمان.زنگ خورد و هردو رفتیم سر کالس بعد از کمی خندیدن و غذا خوردن

 این زنگ همان زنگی استکه هم من و هم شما از صبح تاحاال منتظرش بودیم؛ زنگ پژوهش.

حشرات، مثل  کردند  صحبت  مختلفی  موضوعات  درباره  ها  بچه  ها، پروانه   ها،گل  تاکنون 

 د درباره آنها صحبت کنم.ها و البته کلی چیز چندش آور که حتی دلم نمی خواه ها،میمون آبشار 

 موضوع من با همه متفاوت است و تا لحظاتی دیگر قرار است متوجه شوید. 

۱۰ 

9 

۸ 
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 و حاال لحظه موعود فرا رسیده است. شاد باشید.

 سالم مجدد به همه دوستای گل و بلبل خودم.

ای در دل  هستم در مدرسه   شناسید نگین هستم دختری از دل طبیعت و امروز در اینجاهمه من را می 

 .کنممی شروع اکنون و دهم توضیح برایتان زندگی از هایی¬ای را با درسبهشت و می خواهم مقاله 

 : زندگی از هاییدرس

   شناسید؟می هم را زندگی شناسیدآیا شما همانطوری که من را می

 چیست؟ زندگی دانیدآیا می 

 بیش   و  کم  شاید  دانستیممی  زندگی  از  ما  امروز  به  تا  که  معنایی  این  ولی  بله  گوییدمسلّماً همه می

 یعنی  عشق  یعنی  زندگی  ولی   کنم  فکری  همچین  که  خوردنمی  من  به  اصال  کنید  فکر  شاید  و  باشد  درست 

 .دیگر معنی هزاران و راستگویی یعنی دوستی و محبت 

  تا   ایمخودمان اهمیت دهیم؛ ما زاده شده ن را دوست بداریم و تنها به  خودما  فقط  تا   ایمما زاده نشده

 همدیگر   نباید   ما  کنیم؛  زندگی  یکدیگر  کنار  آرامش  و  صُلح   در  تا   داریم  حضور  اینجا  ما  دهیم؛  اهمیت   هم  به

 . بگیریم تمسخر به را
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ا احترام گذاشته شود  آنه   به  باید  و  هستند  مهم  نیز  دالیل  ترینشاید آن فرد دلیلی دارد و حتی احمقانه

 مانند ماجرای امروز من.

 است   ترمن خیلی فکر کردم که درباره چه چیزی تحقیق کنم ولی به نظرم زندگی از هرچیزی مهم 

 چرا نباید بدانیم زندگی چیست و هر شخصی را همانطور که هست بپذیریم و دوست بداریم؟  پس

 . امیدوارم منظور من را متوجه شده باشید و ممنونم از توجهتان، خدانگهدار

 سپس با تشویقی جانانه به میزم برگشتم و لبخندی زیبا زدم.

 زنگ تفریح دوم دیدم که کنفرانس من در اینترنت پیچیده است و یک عالمه بازدید خورده است. 

 .بودند شده چهارتا هایم¬خیلی خوشحال بودم و از شدت تعجب چشم

 پشیمان  کردند¬می  مسخره  را  من  و  کردندن بد رفتاری میم  با  که  کسانی  همه  زیرا  چرا؟  دانیدمی

 سنگ  همیشه  است   سنگ  از  دلش  که  کسی  نبودند؛  اینگونه   هم  همه  البته  کردم  پیدا  بسیاری  دوستان  من  و  شدند

 احساسی چقدر. شد آب برایم هم  سنگ دل  بعد دفعه شاید کرد تواننمی  کاریش و است 

 نازنین: جون خودت!هاهاها!   _

مدرسه به خانه برگشتم و کلی برای امتحان ورزش تمرین کردم و باالخره موفق اینم بگم که بعد از  

شدم از آن دیوار عجیب و غریب باال بروم و افتخارات بسیاری کسب کنم همچنین میانه من و نازنین هم  

ان  خیلی بهتر شد و تبدیل شدیم به بهترین دوست و خواهر توی کل دنیا و اینگونه بود که ماجرای من به پای 

 رسید. 

 سارینا صفری نصرالهی 
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 بهیغر نیآشناتر

 

 تخت کوچک قرار داشت، نگاه کرد. نیا یرو شدیم یماه خودش که هفت  فیبدن نح به

 الغرتر بود. یگریبلند شده بود و بدنش از هروقت د شیموها

 نشست. شیهالب  یرو یتلخ کمرنگ پوزخند

 مهم نبود. یکس یبرا وقت چیه 

 ! یداشت نه دوست ینی والد نه

 نظر خودش بود.  نیا البته

هاوس که در پنت   دیدیو خوشبخت را م  بارویز  یدختر  کرد،یتماشا م  رونیاو را از ب  یهرکس  وگرنه

 .کندیم یفالن جا زندگ

  زنند یدارد که مدام به او سر م  یاد یو دوستان ز  کنندیفراهم م  شیو پدرش هرچه بخواهد برا  مادر

 .روندی و آنجا م نجایبه ا  حیو تفر یسرگرم یو برا

 سوم شخص بود.  کی دیفقط د  نیا اما

 بود.  نیچننیهم ا قت یدر حق شود؛ی م نیتام یاعتقاد داشت که فقط از نظر ماد شخصا

 داشت اما عشق، آرامش و محبت چه؟ ییاست که رفاه باال  درست 

 حال تجربه نکرده بود. تا به ست ی عیدارد، طب یچه حس دانست ینم یحت

 . شدندیدوست م یبه عبارت ای پولش با او هم صحبت  یدوستانش! آنها فقط برا  و

پاک کرد و به سمت    یتیاز اهم  یعار  زینداشت پس دوباره ذهنش را از هرچ   ینی ریطعم ش  خاطراتش

 خانه دومش، راه افتاد.  اطیح 

 *** 
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آمده   رونیشده و بدون اعصاب از خانه ب ش یش دعوا. با پدردهیرس مارستانیچگونه به ب دانست ینم

 بود.

 ی مشک  یموها  حوصلهیطرف پرت کرد و بو آن  طرفن یبود را به ا   شی پا  یکه جلو  ییهازهیرسنگ 

 دارش را باال داد. موج 

 نگاه کرد.  شیروبزرگ روبه  مارستانیب به

 نکرده بود. که تا به حال تجربه  یقدم بردارد، حس  مارستانیبه داخل ب کردیوادارش م یحس

آفتاب سوزانش را در سرار   یاثانه یبا لبخند خب  دیداشت و خورش  یمساحت بزرگ  مارستانیب  اطیح 

 آن پخش کرده بود.

 نگاه کرد. نیغمگ یگاه خوشحال و گاه  ده،یمردم گاه ترس به

 ندارد.  یای که انگار نگران خوردی به چشم م نیدر آن ب  ییبایو ز فیدخترک ظر اما

 را!  یگریحس د چی نه غم و نه ه  ینه شاد کند، یرا حس نم یزیچ  انگار

 !شدیا...اما...اما او از مردم رد م  داشت؛یهدف قدم برم یب داشت 

 نگاهش را از آن دخترک بردارد.  توانست ینم

 . ست یتوهم ن کیمطمئن بود   ده،یبود که درست د مطمئن

 *** 

 رد شد.  واریآنکه در را باز کند، از د  بدون

 به افکار خودش کرد. یاخنده گر؛یبود د نیروح بودن هم هم یهات یاز مز یکی

 و به مردم آشنا نگاه کرد. ستادی ا د،یبه محل مورد نظرش رس نکهیاز ا بعد

 داشتند.  مار یب یفرزند گرید یبود و بعض ضی مادرشان مر هایبعض

 خودش سوخت. یدلش برا یالحظه 
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هفت ماه   نیاو در طول ا   نیکه دوستشان بدارد؛ اما والد  یرا داشتند که نگرانش باشد، کس  یکس  همه

 !یمال یکارها می تنظ یآمده بودند، آن هم فقط برا مارستانیفقط دو بار به ب

 رد؟یبه حال خودش بم گذاشتندیفقط نم چرا

 نگهش دارند؟  ایدن نیبازهم در ا خواستندی چه م یمهم نبود پس برا یکس یاش براو زنده  مرده

 عذابش بدهند؟  نکهیا یبرا

 بهتر است. یلیخ اشی فعل یبود جهنم از زندگ مطمئن

 .خت یدر آغوش کوچک خودش اشک ر یحلقه کرد و به آرام شیرا دور بدن خو فشیظر  دستان

 خودش حس کرد. یرا رو یفرد رهیکرد اما ناگهان نگاه خ یاطراف نگاه  به 

 د؟ ی دیم درست 

 هم با حرکات او، تکان خورد. بهیجا شد و نگاه آن غرجابه یکم

 سمت آن شخص مرموز رفت.  به

 ؟ یشنویم  ؟صداموینیبیت..تو منو م -

 ! ـــــــغیخراش ج گوش  یصدا و

 . رفت یبه هوا م ادشیفر شدی روح هم صحبت م کیاگر خودش هم با  دینبود، شا ب یعج شیبرا

 استراحت کند. یکم خواست ی را نداشت فقط م زیچ چیاتاقش بازگشت، حوصله ه  به

 *** 

 بنفشی کشید و به سرعت از بیمارستان دور شد. جیغ

 صدای یک روح را شنید، یک روح را دید.  او

 شده بود.  جیگ پاک

 را باز و سرش را بلند کرد. شیابلند قهوه یپالتو یدکمه رفت،یبود که داشت راه م هامدت 
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حس    داد،یرا م  یحس و حال آرامش بخش  لونیو   نیدلنش  یِقطرات باران و در ملود   ریدر ز   فلیا  برج

 و همانقدر تلخ.  نیر یشکالت قهوه، همانقدر ش کیبا طعم  یو حال

 شد.  رهیکه دور مچش بسته بود خ یساعت کرم رنگ به

 . دادی ان مغروب را نش یقه یو پنج دق یهفت و س ساعت 

 اش فاصله دارد.با خانه  لومترهایراه رفته و ک ادهیگفت ده ساعت پ توانی م شد،ینم باورش

 خود فرستاد.  یحواسی به ب یدلش لعنت در

اش بازگردد، باز خوب بود مقدار قابل به خانه   یبه راحت  توانست یوگرنه نم  گرفت ی م  یتاکس  دیبا

 پول به همراه داشت. یتوجه

و حس  دیرا شن یادخترانه  فیظر یو خواست سوار شود، صدا دیرا با چراغ سبز د یتاکس نکهیهم

 . ستادیچند لحظه از حرکت ا یکرد قلبش برا

 *** 

به سر برده بود،    ییر تنهارا د  یادیز  یهاشد و چشمانش را بست، مدت  اشده یدب یجسم آس  وارد

  ایخواب و رو  نیافکار شلوغ محال ممکن بود که بتواند به سرزم  نیمرموز شد. با ا   بهیآن غر  ریفکرش درگ

 د یبا  رفت ی م  دینرفته بود اما با  رونیب  مارستانیاسترس داشت، تاحاال از ب  یبلند شد، کم  شیبرود، پس از جا

 ی پاریس شد.منظره مشغول گشتن در شهر خوش. عزمش را جزم کرد و کردیکشف م

 .آمدی به نظر م بهیغر  شیها خارج از کشورش بود، شهر براسال  انگار

 مخصوص خودش بود. یو هوا و حال  فلیهنوز هم عاشق برج ا  امّا

را    ب یغرو    ب ی اما قبل از ورود به آنجا دوباره همان پسرک عج  دیسرعت به محل مورد نظر رس  به

 . دید  ابانیخ یگوشه 

 . دیسمتش دو  به
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 و صدامو میشنوی، لطفا!  یشیکنم بگو متوجه حضورم مخواهش می -

 .  شنومیآ..آره گمونم، من دارم صداتو م -

 وقته تنهام.  یلیمن خ  م،یحرف بزن مینیباهم تو کافه بش میبر ایپس ب -

 اش شده بود، در کمال تعجب قبول کرد.خانه و رفتن به    ی تاکس  الی خیب  شد ی وقت م  یلیکه خ  پسرک

 *** 

 ی  ِکافه   یجلو  یزهایرا که متعلق به م   یاکرم قهوه   یکافه رفتند، پسرک صندل  نیترک یسمت نزد  به

 نشست.  شیو رو دی( بود را جلو کشleselectلوسلکت )

 مسخرست. یلیروح اومدم سر قرار واقعا خ هی با  شهیباورم نم -

 دل با خودش گفت. در

 ...خوایم یکافه چ  نمیا ایخب ب -

 دخترک نصفه ماند.   دنیحرفش با ند اما

 طرف را گشت نبود. هر

 شد.  دایاش پبرود که دوباره سر و کله  خواست 

 ؟یفرار کن یخوا یکجا م یه  -

 . گهیمنم خواستم برم د ،ی شد  ب یغ هوی  مدونینم جا،چ یه  م،یترسونیم شهیاَه هم -

 بودم... نجایمن که هم یول -

 نه؟! ای  میحرف بزن یخوای ولش کن، م ارم،یسر در نم -

 ؟یچقدر وقت دار خوام،یآره م -

 .ست ی ن ادیز -
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و    اش، از دوستانش جا گفت، از خانه و خانوادهدخترک شروع کرده بود به حرف زدن. از همه  اما

 !شیخودکش لیدل یحت

. یش  میتسل  یزود  نیبه ا  دیاوضاع هرچقدرم سخت باشه نبا  ؟یکرد  یخودکش  یچ   یدختر، برا  شهیباورم نم-

 روته.  شیهنوز پ یزندگ هیکمه،  یلیسنتم که مشخصه خ

  خوره ینم  یدرد  چیرومم به ه   شیپ  ینداشتم، زندگ  تیاهم  یچکسیه   یبرا  نکهیشده بودم ازمن خسته    -

 باشه.   یتکرار نقدریقراره هم یوقت

و    مارستانیفردا اومدم ب  دیبرم، شا   دیکم باکم   گهیهنوزم به نظرم کارت اشتباه بوده، به هرحال من د   یول  -

 خداحافظ.  دمت،ید

 . دارید  دیبه ام -

برخاست و پالتو بلندش را از    یصندل  یاز رو  ده،یدب یآن دختر کوچکِ آس  یشدن ناگهان  ب یغ  بعد

به سمت منزلش راه    ساعد دست چپ انداخت و پس از پرداخت پول قهوه  یبرداشت و رو   یپشت صندل

 افتاد.

 *** 

 .یبه خوشحال هیشب یداشت، احساس ینیر یش دی احساس جد د،ی رس مارستانیکه به ب یهنگام

 کرده بود. دایپ ی ادامه زندگ  یبرا یلی انگار دل رد،یبم خواست یدلش نم گریکه د انگار

 گفت: ینشدنپنهان   یبدنش نگاه کرد و با ذوق به

 ؟ یریفعال نم شهی. منهیو مارو بب ادیدوباره ب  خوادیکردم، تازه گفته فردا م دایدوست خوب واست پ هیمن  -

لبخند    رد،یبود، پس فعال قرار نبود بم  شهیشکر داشت، مثل هم  ینگاه کرد، جا  یاتیعالئم ح   توریمان   به

 زد و به آغوش آرام خواب رفت.  یمحو

 *** 
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 به تن کرد. یکیش یزود از خواب برخاست و لباس مردانه  صبح

 برود.  دی دوست جد کی دنی به د خواهدیکنار پدرش صبحانه خورد و گفت که م در

 . دیبه محل مورد نظرش رس  قهیدق  ست یپس از گذشت ب  نینبود بنابرا  ادیز  مارستانیخانه و ب  نیب  ریمس

را شانه زده و بافته بود   شییطال یبود، موها دهیانگار که به خودش رس د،یباغچه د یرا لبه دخترک

 به تن داشت. ییبایز راهنیو پ

 آمد. دیپد شیهالب  یرو یاو لبخند دنی شده بود، با د باتریز

 .دیرس ی دنیکرد و به آن دخترک پرست شتریرا ب شیهاقدم  سرعت 

 . نجامیمن ا یه  -

دوست دارم   یلیخ  ،یذاریازت تشکر کنم که برام وقت م  خواستمی م  ؟راستشیدیرس  یاوه..آم سالم! ک  -

 ه؟ یاسمت چ  دونم،یاسمتم نم یخدا، من حت  یوا نه،یبشناسمت، خب اسم من کاتر شتریب

 یکار برا  نیچون ا  ست،یبه تشکر ن  یازیخب واقعا ن  ؟یآروم باش، چرا انقدر عجله دار  نیآم...کاتر  یه   -

 . ـهینرباحاله، اسمم ِه یلیخ  حیو تفر ییماجراجو هیمنم 

 گفت:  یمیمال یکرد و با صدا یخنده خجالت دخترک

 گم؟ یدرست م ست،ی ن یفرانسو دم،ی اما تا حاال نشن ه،یاسم قشنگ یهنر زه،یانگجان یخب واقعا برام ه  -

 سوال به خودش آمد و پاسخش را داد. نیا دنیکه محو خنده دخترک شده بود، با شن پسرک

  یی کانادا یشه یاسم با ر کیکه  یهم اسم من رو هنر نیهم یخب آره درسته، مادر من اهل کانادا بود، برا -

 هست، گذاشت. 

 ه؟ یاسمت چ  یمعن -

بوده که مادرم واقعا به    یی کایآمر  یسنده ی نو  کیکه اسم    دونمی فقط م   ستم،ین  انیدر جر  قیراستش منم دق  -

 هاش عالقه داشت. کتاب
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 فرانسه؟  دی جالبه، خب حاال چرا اومد -

که داشت فوت کرد و پدرم    یماریب  لیاما مادرم به دل  م،یبود  یمیگرم و صم  یما خانواده  یراستش رو بخوا  -

 حالش بهتر شه.  یادگاهش برگرده بلکه کمگرفت به ز میکه متولد فرانسه بود، تصم

 بود.  زیانگاوه متاسفم، غم  -

کوتاهِ    ت یرا در آن لحظه تجربه کرد، انگار درد از دست دادن مادرش، با تسل  یبیجوان، حس عج  مرد

 آرام شد. یاد یدخترک به حد ز

آن روح هم    دیشا  داند،ی چه م  یکس  شود،یروح عالقمند م  کیفراموش کرده بود که دارد به    ییگو

 دل بست.  بهیغر یکم به پسر خوش قد و باالکم

 *** 

 .شدی م یبه سرعت سپر روزها

 از آن نبود.  یجزو ییتنها  گریرا تجربه کرده بود که د یمختلف یهاحس نیکاتر

مارتِر مون   ن،یالت  یمحله   فل،ی برج ا  یمثل باال  سی عاشقانه و معروف پار  یهاگفت به اکثر مکان   توانیم

 روژ رفتند.مولن یدنید یکافهو 

و پنجاه   ست ی را به دو  "دوستت دارم "  یپرمعنا  یساده   یآن جمله  یرو  توانیکه م  یعشاق  وارید  از

 گذشتند. زین دید  ایدن یزبان زنده 

 . دندی را شن  گریکدی یها جان حرف ِجا گفتند و با گوش همه از

 کرده بود. رییتغ انیم نیدر ا یحس امّا

نامنظم قلبشان،    یهاحداقل ضربان   ای صحبت نبود؛  و داشتن هم  ییبردن تنها  نیساده، از ب  یدوست  گرید

 یتپنده  یچه ی. ماه گفت ی را نم نیداشتند ا گریکدی به   یادیز یکیکه نزد یهنگام  ای  کردندی هم نگاه مبه یوقت

رنگ قفسه   یسرخ  در  فر  شاننه یس  یکه  داشت  بود  شده  شده  نم  زدیم  ادیحبس  موهاعاشق  عاشق   ی ام، 
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من عاشق   ات،ی بهشت  یو صدا   نیری لبانت، لبخندِ ش  یِسرخ  فت،یلط   دِیپوست سف  ت،یاله یدارت، چشمان تموج 

 توام. نقص یب یهاهستم، عاشق تمام نقص  بت یدلفر یات هنگام خندهقوسِ گونه 

 یهارنگارنگ زوج   یهاپل هنر و مقابل قفل  یرو   قایدق  رد،یشکل گ  یابود امروز اعتراف عاشقانه   قرار

 عاشق! 

 *** 

 تمام وجودش را فرا گرفته بود. استرس

 به تن کرد. دیرسیکه حدودا تا زانوانش م یبا دامن رنگییمویل  یراهنیلباسش که پ نیباتریز

 انداخت. شی بازوها یرا شانه زد و رو شییطال یظرافت موها با

 زد.  شیطرف مو کیرنگ بود را برداشت و به  یصدف یدهایاز مروار دهی پوش شیکه رو یسنجاق

 شد. رهیخ نهییخودش درون آ ریکرد و به تصو یکمرنگ شیآرا

 اش نگاه کرد. تخت نشست و به جسم پژمرده یزد و لبه شیی بایبخاطر ز یلبخند

تخت مزخرف   نیا  یزدم و باعث شدم ده ماه رو  ب ی کردم، بهت آس  یبهت بد  یلیمن خ  خوام،ی معذرت م  -

  ر، یبگم که عاشقش شدم، پس نم  یامروز به هنر  خوامی من م  نیدرخواست کنم؟ بب  هی ازت    شهیم  یول  ؛یبخواب

 خب؟  

 کرد:  رییناگهان لحنش تغ اما

 !یریم ی. تو نمچشمی رو م یکه دارم طعم خوشبخت یاونم درست وقت یریبم یحق ندار -

را از   زشیتوانست مرد خوش قامِت عز  یرفت و به آسان  مارستان یب  اطیکردنش به سمت ح   دیاز تهد   پس

 دهد.  ص یتشخ ت یجمع انیم

 سمتش پرواز کرد.  به

 من پشتتم. ،یسالم هنر -
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 . یشد بایز یلیسالم مادمازل، واو تو واقعا خ -

 . یالعاده شدتوهم فوق -

  گذاشت یم  شی اش را به نماکه دستان برنزه   یکوتاه زرد  نیآست  راهنیپسرک با پ  گفت،یدرست م  و

 شده بود.  یکلمه؛ عال کیدر  اش،ی مشک نیو شلوار ج 

 : دیبه لحن دخترک کرد و پرس ییدلربا یخنده یهنر

 برن؟یم فی بانو امروز کجا تشر -

 امروز دلشون هوس پل هنر رو کرده. بانو  -

 پل عشاق!  یبه سو شیاوه پس پ -

 .دندی نه چندان کوتاه، به محل مورد نظرشان رس یقیاز گذشت دقا پس

 ! شترهیکه انتظار داشتم ب یزیواقعا از چ  -

 ؟ یگیها رو مقفل -

 ماهم جا بشه.  یبرا دوارمی اوهوم، ام -

 ؟ یگفت یاالن چ  ؟یچ  -

خود را   یکرد خونسرد  یشده بود سع  عینامنظم و سر  یبیقلبش به طرز عج  یهاکه تپش   نیکاتر

 خت ی ر  اوردی بعد به زبان ب  یلحظات  خواست یکه م  ی حفظ کند؛ اما مگر ممکن بود!؟ تمام حواسش را در کلمات

 و شروع کرد...

از    دونمیاما خوب م  ه،یق چ عش  دونمینم  قیقفل ما! بزار بگم که عاشقت شدم، هرچند دق  قا،یدق  ،یآره هنر  -

  ی زایچ   یهمه   یشدن، تو شد  داری برام معن  ای دن  نیو ا  یکرد، زندگ  رییتغ  یچ شد، همه  دایات پسر و کله   یوقت

  ل یشد و تو تبد  شتریب  یحس لعنت  نیا   ،شد  شترینداشتم، اما ب  یدوستا  یمادر و پدرم، شد   ینداشته من، شد

که قبل خواب با فکر کردن    یکس  کنم،یبهش فکر م  قهیکه هر دق  یکس  یمن! شد  یبایبه معشوق ز  یشد
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  یا یدر  هی   نیاما با قلبم به چشمات که ع  ست یعشق درست ن  نیا  دونمیخوب م  دونم، ی م  رم،یگی بهش آروم م

 .مونمیقسم که تا ابد عاشقت م انیمشک

 نباشد؟   یداشتنعاشق آن دختر کوچکِ دوست  توانست یور شده بود، مگر مقلبش شعله  پسرک

اما فکر   کنم،یم  دایدارم بهت حس پ  دمیفهم  دمت یکه د  یبار  نیآروم باش... بزار منم بگم، از سوم  یه   -

 ست ی قرار ن  زِدلم،یعز  شتم ینبود. عاشقت شده بودم و هستم، من تا آخرش پ  یحس دوستانست، ول  هی   کردمیم

 کنمی برگشتنت م  یکار براهمه  نعشق غلطه؟ اتفاقا کامال درسته. م  نیا  یگیمبرم. چرا    شت یاز پ  ایولت کنم  

 .می سازی باهم م ییایرو یزندگ هی بعدش  دمیو بهت قول م

شا   یالحظه   نیکاتر که  کرد  کنار    دیشک  همانجا، درست  او  نه!  اما  است،  رفته  بهشت  به  و  مرده 

 معشوقش قرار داشت.

 را به دخترک نشان داد.  ییطال یقفل یهنر

 .میماهم عشقمون رو ثبت کن ایب -

  مارستان یبه سمت ب  دهی نکرد. ترس  ش یدایپ  یامغازه  ا یکافه    چی شده بود، در ه   ب یدخترک نبود، غ   اما

 . دیدو

 از دستش بدهد. توانست ی نم د،ی نبا

و   فی کرد جسم نح  یراه افتاد و سع  یبه طرف ساختمان اصل  د،یزود رس  یلیخ  ادی ز  دنیدو   بخاطر

 کند. دایپ دی از رنگ سف دهیپوش یهارا در اتاق  نیکاتر فیظر

 کرد. دایپ و

 .ست یگری تختش نشسته و م یکه رو دیرا د دخترک

 طرفش رفت. به

 ؟ یدیهدر م باتویز یدایمروار یدار یچ  یبرا  نم؟یزتریعز شدهیچ  -
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 . دیکش ادیدخترک فر اما

 ترش نکن.  تر شم، سخت نکن عاشق  یکار  هینگو،  ینجورینگوووو! ا -

 ه؟ یمنظورت چ  -

 نگاه کرد. ی قرمز شده بود به صورت هنر ادشیز یه یکه بخاطر گر  ش، یرایگ یهابا چشم  نیکاتر

 بخاطرش برگرده.  خواد ی هست که جسمم م ایدن نیا یتو یزیگفتن چ  ام،یدکترا گفتن من دارم بهوش م -

 داشت زد و ادامه داد:  یکه با اشک چشمانش تضاد واضح یحیمل لبخند

 . یمن شد یبه زندگ لیکه تبد ییتو زیو اون چ  -

 هیگر  یچ  یو هرگز ولت نکنم، خب برا  رمت یدر آغوشم بگ  خوادیدلم م  یزنی انقدر دلربا حرف م  یوقت  -

 نداره.  یبد ز یچ  نکهیقلبم؟! ا زِیعز یکنیم

 آشنا!  یبه ی غر هی ،یشی م بهیخوابه، تو برام غر هی خاطراتمون برام مثل  یهمه  ام،یبهوش ب یوقت -

 زد و گفت:  یرا حفظ کند؛ لبخند زورک اشه یکرد روح  یحال سع نیمرد، رنگ غم گرفت. با ا لبخند

  زو یگفته حتما همه چ   یدرضمن ک  شه،ی بازم م  ،یتونی درسته؟ پس بازم م  یبار عاشقم شد  کیخب..تو    -

 . میساز یبره بازم باهم خاطره م ادتی اگه  یول مونهیم ادتی که  دونمی م ره؟یم ادتی

 که در کلماتش وجود داشت، اضافه کرد: یواضح دی با ترد بعد

 . دمیبهت قول م -

 گفت: یابا لحن مظلومانه  دخترک

 !یقولت بزن ریز یندارحق  -

 کرد بحث را عوض کند.  یسع   نیبنابرا اورد،یطاقت ب توانست ینم گریپسرک د قلب 

 ؟یایقراره بهوش ب یحاال چجور -
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 دار یباعث شده که من به ب  نیو ا  دهیحد خودش رس  نیشتریامروز ضربان قلبم به ب  گفتنیاوه خب..دکترا م  -

 شم.  کیشدن نزد

 فت:زده گ جانیه  یبا لحن یهنر

 آهنگ بخونم!  هیبخاطر اعتراف امروزمون درسته؟ واو پس چطوره برات  یعنی -

  ؟یمن بخون یبرا -

 خودت.  یبرا زادم،یآره پر -

 زد و منتظر شد،  یقیاند، لبخند عماز شدت خجالت آتش گرفته  شیهاگونه  کردی که حس م دخترک

 کوچکش کرد. یمعشوقه  یشروع به خواندن برا  یهنر و

 

I just Can't Get You out of My Head 

 کنم  رونیتورو از سرم ب تونم یاصال نم من

 

 

Girl you loving is all I think about 

 کنم یکه من بهش فکر م  هیزیتو تمام چ  داشتندوست 

 

 

I just Can't Get You out of My Head 

 کنم  رونیتورو از سرم ب تونم یاصال نم من
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Girl it's more than I dare to think about 

 که من جرعت فکر کردن بهشو داشته باشم دختر  هیزیاز چ  شتریب

 

 

Every night, Every day 

 روز، هرشب  هر

 

 

Just to be there in your arms 

 که در آغوش تو باشم!  خوامیم فقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 آهنگ را بفهمد.  یمعن توانست یم یداشت و به خوب یقو یسی انگل نیکاتر

 ی لیکه خ  یطعم  داد،ی م  یگریطعم د   ،یهنر  نیدلنش  یآهنگ را بارها گوش داد بود امّا؛ با صدا  نیا

 دوستش داشت. 

 .کردی را حس م یادی ز آرامش

حال و هوا، در کنار مالک قلبش به خواب برود، پس چشمانش را بست و   نیدر هم  خواست یم

 گذاشت. ایرو زیسحرآم  یای زود پا به دن یلیخ

 *** 
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 ی ها مژه   بازش،مه یسرخ ن  یهانگاه کرد. لب   نیکاتر  نقص ی خواندن را قطع کرد و به صورت ب  آواز

کرده    ترشیدنیتش پخش شده بود، پرستکه آشفته اطراف صور  اشییحالت طالخوش   یفر بلندش و موها

 بود.

 آغشته با طعم عشق، تماس داد. ییکرد و لبانش را به هوا کی . سرش را نزد اوردین طاقت 

برخاست   شی زود از جا  یلیپس خ  کنند،ی م  دنی شروع به بار  شیهابماند اشک  شتریاگر ب  دانست یم

 و به سمت دکتر دخترک راه افتاد.

 *** 

 داد؟ ی بدش را نشان م یرو شهیهم یزندگ چرا

 آورد؟ی به سمتش هجوم م یتلخ کرد،یم یاحساس خوشبخت یتا کم چرا

 از مرگ مادرش، فقط زنده بود. بعد

 !یحس کردن احساس بدون

 داد؟یاز دستش م  دی بود، با دهیعشق را چش نیر یکه طعم ش حاال

 به اعماق جهنم پرت شود.  خواست ی بتواند بفهمد بهشت چگونه است؛ م نکهیقبل از ا ارانگ

 شکل گرفت. شیهالب  یرو یتلخ مزخرف لبخند

 عادالنه نبوده! وقت چ یه  یزندگ -

 حرف را با خودش تکرار کرد. نیو بارها ا دیخند

نسبتا جوان  دنید  با م  یدکتر  نظر  به  عز  خوردی که  نه چندان   زشیپزشک دخترکِ  افکار  از  باشد، 

 . دیآمد و به سمتش دو رونیجالبش ب

 بود، گفت: ادشیو استرس ز دنیکه حاصل دو ینفسنفس  با

 رم؟ یچند لحظه وقتتونو بگ شهی م دی..د..دکتر، ببخشیآقا- 
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 .دیی بله؟ بفرما -

 د؟یکماست هست یکه تو یشما دکتر اون دخترخانوم  -

 اد؟ ی از دستم برم یبله؛ چه کار نه،یمنظورتون کاتراگه  -

 گفت: یترم یبا لحن آروم و مال یهنر

 . دیکما ازتون چندتا سوال بپرسم، البته اگه وقت دار یدرباره  خواستمیم -

 م؟ یدفترم صحبت کن ی تو میالبته وقت دارم، بر  -

 مانع رفتن دکتر شد.  یهنر اما

 .دیبگ نجاینه نه، لطفا هم -

دربارشون بهت اطالعات بدم،    دیکه با  ستمیو اصال مطمئن ن  ،یخانم دار  نیبا ا  یچه نسبت  دونمینمخب  - 

 داشته باشه. یرادیگفتن درباره کما ا دونمیم دیبع یول

 ادامه داد:  یاز گرفتن نفس بعد

کنه و همه    یاری به خود فرد داره، ممکنه حافظه    یبستگ   یلیخب خ  یممکنه، ول  یپسرجون، همه چ   نیبب- 

شده باشه؛ اما   رهیکما هم در خاطر فرد ذخ عیوقا یمونده باشه و حت  ادیکه قبل از کما اتفاق افتاده به  ییزایچ 

 پاک شده.  مبلکه تمام اتفاقات ه  مونهیاز خاطرات کما نم یزیهم نه تنها چ  یگاه 

پلک هم نزد، دخترکش با حفظ همه خاطراتشان بهوش    قهیقدر تمام آن سه د  یبتوان گفت هنر  دی شا

 .امدی بهوش م دیبا آمد،یم

  کردیمنتقل م اکه حس خانه ر  یکرد و به سرعت به طرف کس  یامه یتشکر نصفه ن  یفیضع  یصدا  با

 پناه برد.

نبود، فقط جسم    نیکاتر  ی دلربا  یهاو حرف  ده ی کش  یدرخشان و چشما  یاز لبخندها   یخبر  گرید

 شده بود.  یزندان دیآزار دهنده با رنگ سف ییهاپارچه نیمچاله شده دخترک در ب فینح
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 که هرگز وجود نداشت، بود، نشست.  یهمراه  ای مهمان  یبرا دیرسی که به نظر م یصندل یرو

 کرد. نیکاتر یشم یابر  یموها یرا ال  دستش

 را بست و مشغول حرف زدن شد.  شیهاچشم

  رمت؟یتا در آغوشم بگ یش  دار یزودتر ب  خوامیکه ازت م  یشنویم  زم؟یعز  یشنوی نه؟ صدامو م  یشنویم  -

تو برام مثل    گم،ینتونم حرفامو بزنم، پس االن م  یچشمام زل بزن  یتو  باتیمشتاق ز  یاگه با اون چشما  دی شا

توهم با اومدنت    بره؟یو م   ده یآب م  دست ها رو به  و غم  های همه آلودگ  اد،یبارون م  یوقت  یدید   نم،یکاتر  یبارون

سادست؛ دوستت دارم    ، یوجودمو پر از آرامش و عشق و محبت کرد  یهمه  ، یو برد  یتمامِ دردامو شست

 !دمیاز دستت نم چوقت یه  م،یزندگ  دمیمن از دستت نم یبود، ول رشیناپلئون که عاشق دز نیع

و    دیکش  شیهاها، به سرعت دست از حرف و تند شدن خط   یاتیعالئم ح   توریبوق مان-وق ب  یصدا   با

 پرستار بخش را صدا کرد.

شده بود با سرعت به   یبه عنوان دکتر دخترکش معرف  شیپ  یقهیکه چند دق  یو همان مرد  پرستار

 اتاق آمدند. 

 تنها گذاشتند.  ،یپر از ترس و نگران ییا ی را با دن یرا بستند و هنر در

 *** 

بود    تشیموفق  یدهندهکه ظاهرا نشان   ینه چندان کوتاه؛ دکتر جوان با لبخند  یقیاز گذشت دقا  پس

 نگاه کرد.  شی آمد و به پسر منتظر روبه رو رونیاز اتاق ب

قطعا    دن،یماه خواب  ازدهیپسرجون، بعد از    یدونیم  یبهوش اومد، ول  یکه منتظرش بود  یعمل تموم شد، کس  -

 خستست، بزار بخوابه. 

 شود.  انی نما  فشیو رد دیسف یهاکه باعث شد دندان  دی به حرف خودش خند سپس

 نبود. نیریش  ادیداشت که ز یگریحرف د ییاش را خورد. گوخنده  عیسر  امّا
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 نشه. دی نا ام  دت،یام  دوارمی نه، ام ای ارتت ی م ادی به  دونمینم -

 یبه شوخ  دنیگرفته تا خند   ینبود، از استرس و نگران  فیمدت، قابل توص  نیدر گذر ا  یهنر  حال

 دکتر و از سر گرفتن اندوهش. زیر

 *** 

 یاله یت  یهاچشم  دنی بوس  یرنگ کنار تخت، نشست. صبرش برا  یآب  ی صندل  یاتاق شد. رو  داخل

 چه؟! آمدی نم ادشیدخترکش تمام شده بود؛ اما اگر 

مطمئن نشده بود؛ حقش را   ی گرفت. تا وقت  نیمواج کاتر  ینوازش موها  یرا برا  شیهادست   یجلو

 نداشت. 

به چشم  زل پلک  یبسته   یهازد  با تکان خوردن  ماند.  منتظر  لرز  ش،یهادختر و  و اشک   دیدلش 

بود،    دهیرا کش  دنشیها انتظار دکه مدت  یقیعم  یشد. چشمان مشک  شیهاشدن چشم  سیباعث خ  یمزاحم

 وشمَردش را خام  یچگونه آتشِ نگران   دانست یصورتش زوم شده بود؛ اما خب دخترک کامال م  یحاال رو

 کند.

 !.یدلم برات تنگ شده بود؛ هنر -

 بود!                   زیچ همه  یایزد که گو  یلبخند و

 درهطاق  یهست
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 دخترک و گربه 

  

  ی متینامال  نیتروتوان تحمل کوچکبود و خسته. تاب  دهیو کل جهان بر  یو زندگ  زیکس و چ از همه 

هم همه به او توجه   دنش یکشنفس   یشدن صدا  ادیوزبا کم  یرا نداشت. همه گوش به فرمانش بودند و حت

ب  دانست ی . خودش هم نمکردندیم از آن حالش  به    راعاجز. شانه    یبود ول  زاریچه مرگش شده و  محکم 

و   دیکوبی هنگام برداشتن و گذاشتن محکم م  لیو وسا  کندی م  شهیو از ر  دیکشی م  فشیلط  بلند و  سوانیگ

 .  ...گریدرد و مرض د کیو هزار و  کردیم یوآدم را خالو عالم  وزمانن یحرصش را سر زم

آغاز شد    گرید   یروز نکبت نحس کوفت  کی من! دوباره    یجا تار بود، آه خدارا گشود. همه   چشمانش

برخاست.   یبود، از جا  اشیدوران خردسال  یهاینقاش   ادآوریکه    یخطو اعصاب خط  دهیژول  ی... با موها

  ی... پرتوها  ریمخش بود و قطع ناپذ  یرو  بندکیها و پرندگان  کالغ  یدو قدم برداشت. صدا  یکی  کشانازهیخم

طرف چپ و رو به پنجره  بود که سرش را به   اشیطور غرق در افکار منفبا او سر لج بودند. همان  ایآفتاب گو

و فضا برقرار شد. دو    طیدر کل مح  کبارهیکامل به    ی سکوت  یگوش خراش  غیج   یچرخاند که ناگهان با صدا 

که آن    اهیس  یاز پشم و موها  یادی پشتش، حجم ز  تانهم رنگ درخ  ییهاه یبراق با حاش  ییکوچک جادو  رهیدا

. آه، بله، خودش بود ...  دیسف  یاو پوزه  نهیبلند و پنجه و س  یهال یسب  داد،یم  چشمان را بارزتر و نافذتر نشان

به چشمان    یزیانگرتیخاص گربه وار ح   یتفاوتیو با ب  دادیتکان م  یگربه که دمش را مانند برف پاک کن  کی

 شده بود ... رهیدختر خ

به  عیدخترک سر  یهاسگرمه   با شتاب  و  ق  یسودر هم رفت  و  چهره  آن    اشافه یپنجره رفت.  در 

آرام زد و گردنش را    یو آرامش تمام پلک   مت یاما آن گربه با مال  کرد،یرا وادار به فرار م  یاننده یلحظات هر ب

  ی چه موجود گرید نی ! اشود؟یمن! مگر م یو درختان زل زد! آه خدا اهانیچرخاند و به گ یگریبه سمت د

!  ی! اوهوی: »هودیکش  اد یشد و فر  رهیخ  ب یبه آن چشمان پرفر  ت یاست؟ فوراً پنجره را گشود و با عصبان
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گربه وار   ستن یفضول!« و تنها واکنش گربه کج کردن گردنش بود و همان نگر  یمسخره   ی! گربه شتهی! پشیپ

  ش یهاپنجه   دنیسیشروع به لدر آوردن زبان که دخترک وا رفت و حجت را بر او تمام کرد. سپس    ت یو در نها

به خودش آمد و    لحظهکیگفت و صورتش را مچاله کرد.    یکش دار  ییکرد که دخترک چندشش شد و ا

پا تا  لباس  شی سر  در  را  و خودش  کرد  برانداز  دمپارا  و  موها  یعروسک   یاحوله   ییخواب  و    ی مضحک 

کردن چشم   زیو ر  شتریدفعه با اخم و دقت ب  نیو ا دیکش  ییا. نفس پر صدافت یزده  خورده و اتاق جنگگره

! با رفت یاز آن! از رو هم که نم  ترب یو خجالت عج  یو شرمندگ  دادی به او م  یب یبه گربه زل زد. احساس عج

بود که انگار مجبور   نیآن ا   ی. شگفتاوردی آن غذا ب  ینداشت رفت تا برا   ادیبارش را به    نیکه آخر  یبیحس غر

از آن    زتریبرانگرتیو مغزش خاموش بود و ح   کردیاطاعت م  ارادهیو بدنش ب  شدیم  دهیکش  شیاهابود و پ

و برهم نزدن   طیحفظ سکوت مح  یو در حال تالش برا  سروصدایساکت و ب   یتوجهبود که به طرز قابل  نیا

ش گذاشت، رو ینشسته بود. تا غذا را جلو  شیطور سر جابود. غذا را آورد و گربه همان  گرانیخواب د

ها دختر گرد شد و ناخودآگاه بعد از مدت   یهاگفت. چشم  یدارکش   یویزد و م  یبرگرداند و پلک اسلوموشن

 رو توروقرآن!«  افهیهم داره! ق یسیتو رو خدا چه ناز و ادا و ف گایخنده: »ن ریزد ز یپق

از عمق کودک درون   شیهاطنت ی ش یو زمان و زندگ همان گونه نشست و به آن زل زد. فارغ از کار 

  دند یمختلف به صورتش بخش  یهابرخاستند و ادا و شکلک  یمحبوس در اعماق وجودش از خواب زمستان

و اهل خانه   شدیبلند م شیازپش یخنده دختر ب یو هر بار صدا کردیآنها را تکرار م  گوشیو گربه تخس باز

 گر یو به آن دو و همد  ستادهیو ساکت دم در اتاق او ا  زدهرت یکه با آن صداها از خواب برخاسته بودند ح 

 . کردندینگاه م

 ی . دختر روبان صورتگذراندندیشدند و وقت م  اقیدوست و ع  یاز آن روز به بعد آن دو با هم حساب 

و در آن مدت   کردیم   یبازو مسخره   گرفت یدار مندهخ  یهارا به گوش او بسته بود و با او عکس   یکوچک

و شکرگزار    رسندموضوع متعجب و صدالبته خ  نی کرد و همه از ا  رییو رو شد و تغ  ریمتحول و ز  یحساب
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آوار    ریرا از ز  زهایاز چ   یاریبود که بس  افتهی  یخوب یلیما حاال دوست خ  یبودند. دخترک تنها و خاص قصه

گربه را   یهاگوشها که شکم و پشت کشانده و زنده کرده بود. آن موقع  رونیگورستان ذهنش ب  قیو خاک عم

و محبت    یو ابراز دوست  زدیم  سشیو او هم متقابالً ل  کردیم  یو باز  گرفت یاو را در آغوش م  ای   خاراندیم

  ی و شاد  یمهربان  گر،یحاالت د  اریو بس  کردیرها م  نیزم  ایاو    یپاها  یخودش لوس و رو  کرد،یو عالقه م

او بود که   یگشاگره  ی و طور  شدی م  ادآوریاو    یرا برا  یزندگ  یمهر و موهبت و معان  ریاز سا   یو کل  دیو ام

 اعصاب و روان نبودند ... یهاو قرص روهااز آن دا کدامچیه 

را همان جا پرت    نشیسنگ  فیوکوفته کو در را گشود. خسته   دیکش  ییدار و پرصداو کش  قینفس عم 

  ر ی شد و را سخت درگ  رهیخانه خ  کینزد  ش،یشکم افتاد. به جلو  یزد و رو  یپهن شد. غلت  نیزم  یکرد و رو

  ی کم طورمان . ه دیرسیبه گوشش م ییو آشنا ب یعج  یو صداها دیها دچمن و سبزه یو غلت زدن ال  یباز

بودند.   دهیکه آن را سفت چسب دیاو د یهاکوچک را در پنجه  یاله یکه شد وس تر ک یجلو رفت. نزد زیخنه یس

شد و با   زیخمیاو رفت. ن  شیحرکت برخاست و پ  کی. با  ندیبب  توانست یکرد؛ از آنجا نم  زیچشمانش را ر

زمان که  اش همدار و معترضانه کش   ی ویبه م  توجهیمتفکر با ناز کردن آن را از او گرفت و ب   یصورت و نگاه 

کرده آن را گم  شیها پکه مدت اشیشد. باورش سخت بود، سازدهن رهیخ لهیبه آن وس کردیبا پا نوازشش م

زدن کرد و گربه با    به آن کرد، همان جا نشست و شروع به  یدل زد، فوتازته  قیعم  یشد. لبخند   دایبود پ

  انداز ن یساز در آنجا طن  یو نوا   دندیبود. هر دو چشمانشان را بستند و دراز کش   هشد  رهیتعجب و دقت به آن خ

  انه ی و ناش  دیکش  یو به ساز پنجه م  کردی م  یبلند  یو یو م  دیکشیزور ساز را از دست او مگربه به   یشد. گاه 

و اخم آن را به    یگری بلند د  یویکرد و مجدداً با م  یم  دیمسخره و خنده دار تول  ییو صداها  دی دم  یدر آن م

  ی باز و با هم  دیخندیو بلند م   آمدی و او قلقلکش م  انداخت یدختر م  یو خودش را رو  کردیپرت م  یاگوشه 

 ... کردندیم
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را دوست   رگیکه آن دو چقدر همد  دیدیکرد و دختر هر روز م  دایها گذشت و گربه جفت پمدت  

که    ی... روز  آوردیم  ادیرا به    ر ییاز تغ  زانیاولشان و آن م  دار یو دوباره د  بردیو لذت م  ندیآی دارند و به هم م

  د یدیو م دادیکه دختر به آنها غذا م یکوچولو شد و هنگام یداشتنبانمک و دوست  یگربهصاحب چند بچه 

کوچکشان   یهاوپنجه و آنها با دست   کندیها مهر و محبت مو به آن  رسدیم  ش یهاکه گربه چطور به بچه 

 ... دادندیسر م ویم و یم یآواها با همو شب  کردندیم یو باز رفتندیاو م یرو

 رهیخ  اطیو منظره ح   شیروو دفتر را بست و دست از نوشتن برداشت. به روبه   دیکش  قیعم  ینفس 

را   فشیو صورت و پوست لط  شدیو وارد م  گرفت ی و پنجره آرام اجازه م  رونیمقابلش از ب  میشد باد مال

  یو باز  ویم  وی م  یصدا  اط،یته ح   یهادورتر، کنار درخت   یبود. کم  دهیچیها در فضا پگل  ی. بوکردی نوازش م

 ی بر عروسک و مجسمه   یبر لبانش نقش بست و دست  ی. لبخنددیرسیبه گوش م  یگوشیباز  یهاگربه بچه 

را برداشت، چشمانش را بست و نغمه   ی. آرام سازدهندیکش  زیم  یبه گوش در کناره  ونیپاپ  یاکوچک گربه

 ... دی چیپ طی آن در مح

 ی زاللهیعز سانیپر
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 او

 

. چرا که او وجودش را به من بدهکار بوده، هست و خواهد  ت یبه ارزش موجود یداشتم. طلب یطلب

مجله    تریکه امروز نامش سر ت  یمن، در ذهن کس  کهی بود. تولدش قرار بود آغاز داستانم باشد.  همان زمان

 تیجنس خالقاز    یافکارش گذاشت و مداد  یخوردهنم   یبر چوب ها  یکه او کاغذ  یهاست، زاده شدم. زمان

 نبرند.  ادشیمرا از   یمایرا دم کرد تا خواب نشسته بر چشمانش س شیهاتمام قهوه یدست گرفت، وقتبه 

آغاز و مقدمه    یپر از ابهام برا  یخودش، او تنها تالش  یامد.  نه برا  ایبدن    "او"همان وقت بود که   

مانند چون   یب  یوجود  قی باشد. ال  قیال  دی آنچنان که با  کرد،یم  ای را مه  امینیمن بود. او داشت صحنه نقش آفر

 من.

روزگارم که سرشار از رنگ   یندهیآ یسنده یذهنِ نو یِروانیش ریز ینشستم، در اتاقِ آشنا یمنتظر م 

.  زدیلبخندش را رقم م  دی و طلوع خورش  ریچشمانش را سرازآبشار    ییبه تنها  شی ادآوری بود که    یدوران  یو بو

برگه ها   ینش او کرده بود. بر رویرا وقف آفر  لشیقوه تخ  دهد،یرا پر و بال م  "مقدمه"   یچطور آقا  دمیدیم

 . کردیتر مو صورت او را واضح و درخشان  نوشت یو م نوشت یم

مبافتمیرا م  میخب من موها  من؟ اتو م  امیگلگل  یلباس ها.  زدمی. شانه  لبخند  کردمیرا  با    ی و 

. ماندمی م  رهیدر حال نوشتنش خ  فینازک چشم خودش،  به دستان ظر  شهیش  یالسرشار از انتظار از البه 

از بند بند کتاب    ورچط  نکهیآغاز پر از شکوهم کرده بودم، ا   یرا صرف فکرکردن درباره چگونگ  میروزها

 سالم من....  میو بگو نمیچشمانتان بنش یجلو م؛یایب نییپا

همان  ا یهستم که، با ورق زدن کتاب  ییهااز همان  یکینکردم.  من  یکجا رفته؟ خودم را معرف  ادبم

 ت یهاخواندن درس  یفقط دو ساعت برا  یکه وقت ییهااز همان  ای  ،یکنیآرام در ذهنت تجسمم مام، آرام خانه 
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که   ییداستانم را . از آنها دامهچگونه بودن ا یبرا ت ی کنجکاو میبهتر بگو ای یکنی من را انتخاب م یمهلت دار

 .   شومیم ت یزندگی واقع یبرا  یکاغذ یکه همدم کنمیرا در قلبت باز م میجا یجور

ام تا جا نشسته   کی  دیفکر نکن  یکتاب هستم. ول  ت یشخص  کیبله، من    ؛یمرا بشناس  کنمیم  گمان

و    زنم،یم  یذهنش سر  یدر طبقه باال  امسنده یبه کتابخانه خاطرات نو  کنم،یگفتم که فکر م  د؛ی ایب  امسندهینو

هنگام   ریکه هر روز با ش  یهرحال مانند کلوچه تردهم برشته؟ به   دی پخته شوم ،شا  یتیشخص  کنمیم  یسع

 . یریگی در دست م میخواندن زندگ

و من،   نییپا  اندازدیکه سرش را ب  دی نبا  زد،یم  یدر  دیاو هم با  یآماده روز موعود بودم؛ ول  باالخره،

کرد. روز موعود خودش را    یول   را زهر ترک کند.  سندهیخورده در کنج ذهن نوخاک   یساله  یس  یده یا  کی

سه نفره   ینکرد؛ بلکه مهماناستقبال  ننو از م یام با برگه اسنده ینو کردمیآغاز کرد. آنطور که فکر م نینچنیا

هم تنها از به زبان   دی. شاکردیمن، به پا کرد. دوست خطابش م  یرزومه داستان  میو تقد  یبه صرف چا   ،یا

  م یبرا  یکه زندگ  یپخته و ناپخته ا  یرا به او گفت، همان آش ها  می و بم زندگ  ر یز  د،یترسی م  قت یآوردن حق

 بود.   دهیتدارک د

  کند، ینگاه م  سندهیبه چشمان نو  یخاطر است که وقت  نیهمبه   دی من را از او الهام گرفته. شا  گفت یم

  م یگذشته، و چشمانِ مانندِ خودش، زمرد   سندهیذهن نو  یهاد از پس تمام تاروپو   ه،یاز ثان  یدر کسر  کنمیحس م

اش را قرار است پرتره  ی نچی. سر ذوق آمده بود، انگار داو زندیو چه خوب هم به هدف م  ردیگی را، هدف م

 را فرا گرفت.  میافتخار سراپا  یینگو ییبگو .زدی اویهنر ب واریبه د زایمونال یخلق کند و به جا

با استکان ها  ی بهت زده و روح   یبا چشمان  سرانجام تفاله   ییرقصان، رفت و مارا  تنها   یچا  یبا 

بر تنش نشسته    سال یهمان س  یذهنش خستگ  یساله یس یِروانیرشیز  یِتکانانگار با خانه   امسندهیگذاشت. نو 

 بود.
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بال  سر نم  یگذاشت و چشمانش را بست  . ول  نیبر  ا  بردیمن خوابم  فکر بودم قرار است   نیبه 

  زبان یم  دی با  دیکرده بود، فهم  داری مقدمه را هم ب  یتازه که کل خانه را برداشته بود آقا   یخبرها   یشود. بوچه

اتاق،   یدخترِ ساکِت گوشه  ن،قرار است باالخره، م  دی. فهم سالی مهمان بوده، پس از س دیباشد، باالخره فهم

 . قرار است باالخره آغاز شوم. خانه اش شود  یکاه  یپر زرق و برقِ ورق ها یستاره 

  هان یماش  شده بودم. داریب ویراد یمجر یآشنا  یصبح شد، با صدا یک دم ی را باز کردم. نفهم چشمانم

بوق    دم،یکه شن  یزیچ   نیآلودمان خورد و آخربه چشمان خواب  ،ییجلو  نِیچراغِ پشِت ماش  زدند،یبوق م

 چه شد؟ بومممم تصادف شد .  دیکنیشهر بود . فکر م یاهویه  انیدر م نیسوت دار ماش

دردناک به ما انسان ها بدهند، مثل روز روشن است    یدرس  رندیبگ  میاگر کائنات تصم  شهیهم  مانند

عقلش را، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش.   لسوفیرا از دست بدهد، ف  شی پا  د یکه ورزشکار با

 درس او؟ او قدرت اظهار وجودش را از دست داده بود.  

ود شده بود و من،  افکار خ  یتک خواننده   نکی. او اسدیبنو  یزیبزند و نه چ   یحرف  توانست ی م  نه

باز شدن در، جفتمان را با    یکه صدا  میانتظار من فرو رفته بود  یبه عمق درازا  ی. هر دو در بهتماردارشیت

 بازگرداند.  ای دن نیبه ا  ریو س عی قطار سر

هرگز تمام    ایکه    یکتاب  رد،یبگ  لیتحو   دیبا  گریبود که تا ماه د  یاز کتاب  تشیچاپخانه بود، شکا  مسئول

سال تالش را با  یو س  کندیرا پر پول م  بشیج   ایو    زندیدرز دارش م  ب یهنگفت به ج   یو ضرر  شودینم

او که هر ماه، از  ای ام نشسته  هگوش  ن یا سالیباشم که س یعصبان دی من با گذارد؛ی تنها م چیبدتر از ه  ی ا جهینت

 . سندهیبود همان سرچشمه وجود من هم کنارش بود؛ دوست نو   امدهی البته، تنها ن  زند؟ یم  ب یانتظار من پول به ج 

نفر باشد    کیاگر    گفت یم  زند،یالاقل رقمش م  ای  داندیرا م  انیاو پا  گفت ی م  دهد،یاجازه نم  گفت یم

 گفت ی لرزان م  ییبود، با صدا  یبغضش کاف  دنیترک  یرااز جانب جناب مسئول ب  یکه بداند او من هستم. داد

 خواهدیم  گفت یم  .سندهینو   دمه،مق  یاو، من است و آقا  گفت ی کرده، م  یداستان را زندگ  یعنی   او داستان بوده،
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بود  دهیچ  یااو هم خانم مقدمه  گفت یم. ناب خلق کند یاه بزند و عاشقان  وندیجبران پ کیرا به  یتراژد نیا

بود به  ساخته و پسرک را مهمان کرده  یای روانیش  ریکرده بود، او هم ز  یارا صرف خلق اعجوبه   سالیو س

برا آغاز  یانتظار  او. کسیب  یوجود  قیباشد، ال  قیکه ال  یآغازش،  موها  یمانند چون  خوش حالت    یکه 

 کرد. یتکانو فرم چهره اش را به ارث برده بود. باالخره، خانه  سندهینو

لبخندش،    نیبه موازات چ   ییشدن آرام اشک ها  قِیهارا شکست. سکوتِ تلف  ادیتمام فر  ،یسکوت

باشد، چون    یچا   شانی ها   داری فرد سوم د  دی.شا   دهی بود نخند  سالیس  سندهینو  گفتند یلبخند تا بناگوشش، م

 را گرفته بود.   یروانیرشیز  یبه مناسبت لبخندشان گرفته بودند. کل خانه بو  یایهمان یم  ،یدوباره به صرف چا

و سر انجام   ستمی، گر   دمی ظاهر شدم. بزرگ شدم، خند  یصفحات کاه   یدر قالب جوهر، بر رو   کمکم

احتمال    یمتنفر باش  یاگر از کس  ندیگوی م  دیادهیخودش را. د  یروانیرشیز  یایدن  ی. او دیمرا د   زی. او ندمیاو را د

 یمقدمه همان او  یآقا  ؟یبدهکارش شو  شتریب  یتوانیم  یاست؟  هر چقدر طلبکار باش  شتریعاشقش شدن ب

 معروف بود. 

   یمی سادات عظ  حلما
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 اتاق ورزش 

 

  یبزرگ  یشدن و رفتن به مدرسه، بد بخت  داریب  یساعتت برا   یآزاردهنده  ی دل  کندن از تخت و صدا

من را به خواب    یول  افتد ینم  یکه اتفاق  یبخواب  شتریب  قهی. با خود گفتم حاال پنج دقست ین  ایچاره  یاست، ول

را روشن کرد.   نشیماش وی راد رم. پدمیحاضر شدم و راه افتاد شهی. بلند شدم. مثل روال همبردیفرو م یقیعم

ذهن   نیروم سراغ تمر  یحاال م  زیجوان بود گفت: خب شنودگان عز   یکه خانم  هندیپس از گزارش هوا، گو

 .دی ارسال کن یمجاز ی...... در فضا یدیکه با بند تمام شوند و به ا دییرا بگو ی که کلمات مخواهییاز شما م

افکارم را   ی¬دوم بروم که پدرم رشته یبود. خواستم سراغ کلمه  بندیپا دیبه ذهنم رس یاهکلم نیاول

   ان؟یشا یرا که برداشت تیپاره کرد و گفت: لباس ورزش

 اوه، اره. -

 .رفتمیمعلم ورزشمان م یداوود یآقا  شی منطقه پ زنیطناب یدر مسابقه  رشیپذ یبرا دیبا امروز

حرکت    ورودی  در  سمت   به  من  با  نفر  چند  سرم. پشت کنیاز باز  یفوتبال خال  نزمی  و  بود  وکورسوت   اطیح 

 .  کردندیم

 نتری. کالسمان مزخرفدمیدوم بود رس  یبا زحمت پله ها را باال رفتم و به کالسمان که طبقه   خالصه

از    زانیآو  شیشرشره ها  شههمی  هاجوراب بچه   یبا بو   ختهی عرق آم  یکالس در مدرسه بود. گذشته از بو

 ییهنرنما  شیبچه ها رو   کهنبود    ای. نقطه دندیکش  یاز دست بچه ها نفس راحت نم   شهایوار ی ها بودند. د  وارید

 نکرده باشند.

  هاچرا پنجره   دمینفهم  چوقت ی بود. سبز و زنگ زده بودند. ه   مان یپنجره ها  زیچ   نیحال بدتر  نیبا ا  یول

 داشت.  لهیزندان م یمثل پنجره ها



77 
 

 . بدو دفترت رو بده.اتی دوستم با عجله به سمتم آمد: ادب دیحم

بهش بگم از االن   دمیدفعه پدرت رو د  نیبنداز ا  ادمی  ؟یرفتم: اصال تا بحال مشق نوشت  ایغره  چشم

 باشه.  تندهینگران آ

 دفترم را به او دادم.   یلیم یبا ب بعد

 چون تو نکند.  یخدا من را گرفتار خَس -

 . میدیهر دو خند بعد

هم اکثراً خوب نبود؛   مینداشتم، عالوه بر آن نمره ها  اتیدر ادب  یبود. مهارت چندان  اتیاول ادب  زنگ

که    یزیچ   ی. ولدادیکه درس م  یزیاز چ   ریحواسم همه جا بود به غ  یاکبر  یموقع درس دادن آقا  جه،یدر نت

 اشافه ی. قدخراشییرا م  ز یم  ی  ه داشت با اِتودش لب  زین  د یبود که تنها نبودم. حم  نیا  کردی من را خوشحال م

شده بود.   انیبودن سرش غبغبش نما   نییانداخته بود و به خاطر پا  رونیبود، زبانش را ب  یدنیدر آن لحظه د 

معلمان    یهمه  یچرا ول  دانمی. نمکردی نگاهم م  یاکبر  یاز خنده جر نخورم چون آقا   کردم¬یم  یداشتم سع

 آخر هستم.   مکت ین نکهیبا وجود ا یحت شوندیم رهیبه من خ سیدر حال تدر

به سمت حم  یهمهمه .  امدبه صدا در  زنگ را در دهانش   کشیبر گشتم. ک  دیکالس شروع شد. 

 .رمیبود. گفتم: من م اشوه یگذاشته و دنبال آبم

 ؟یرکجا می  -

 .گهیورزش د -

 ؟  حیبرم زنگ تفر یبابا، حاال من با ک یا -

 لب فحش داد.   ریز

از چهار   یوقت  کباری.  دمپریی م  دم،رسییآخر م  یبه چند پله    ی و وقت  رفتمیم  نییپا  یکی  ی کیها را  پله 

 درس نگرفتم و به کارم ادامه دادم.   یخوردم. ول  نیتعادلم به هم خورد و با آرنج زم دم،پرییآخر م یپله 
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 تو. همون جا واستا.  یه  -

را در شلوارش    اشایقهوه   ایچهار خانه   راهنپیهشتم.    یه ی بود. معاون پا  یحامد  یآقا  یرسا  یصدا

از    یانداخت. دفتر خودکار  یم  کیر  ادیمرا    اشیخاکستر  یدهیژول  یو موها  یل یمستط  نکیفرو برده بود. ع

  ه؟ی: اسمت چ دیدر آورد و پرس بشیج 

 . یزی عز انی شا -

  م؟ یبد  یما جواب پدر و مادرت رو چ   ینیبب  ب ینکرده اس  ییاگر خدا  ؟پرییآخر م  یاز چند پله  شهیچرا هم  -

 بود.  یپسر خوب نیگفتم: بهشون بگ  یشخندیر با

 دور شد.   نیسنگ ییرفت و با قدم ها ایغره چشم

دوباره دو    دیرفته بود. با   ادمیرا    امیزدم. لباس ورزش  امیشانیبر پ  دم،یکه به در اتاق ورزش رس  نیهم

 یلیشدم. خ  ییحنا  یکوتاه قد با موها  یپسر  یمتوجه  دم،یاول که رس  یطبقه  یرفتم. به راهرو  یطبقه را باال م

  کرد؟یاول چه کار م ین دوره رستاینداشت پس در دب شتریشش سال ب ایبود چون پسر حدوداً هفت  ب یعج

و به سمت من   کردی من نگاه م  یآن بود که او صاف به چشم ها  ترساندی م  شتریکه مرا ب  یزیچ 

گرفتم بدون توجه   متصمیراهرو خلوت بود.    یجز من باشد، ول  یدنبال کس  دی .پشتم را نگاه کردم تا شاآمدیم

 .ادینمگفت: اون امروز  ییاو باال بروم. برگشتم که بروم که ناگهان صدا ی رهیبه نگاه خ

 ؟  ادیامروز نم  یو گفتم :ک برگشتم

 یکالس اول  یاز بچه   میبگو  توانمیکه م  یچنان سرعت   شدی دور م  گرید  یاو با سرعت از راه پله   یول

 بود.  دیبع

   "او  "مسخره. او که بود؟ منظورش از  . چه  دتپییکه با شدت م  کردمیضربان قلبم را حس م  یصدا

  د یبا شا  شهیمثل هم  ی. ولکردندی م  ریکه بود؟ اصال چطور وارد مدرسه شده بود؟ سواالت ذهنم را درگ  قایدق



79 
 

.  دمیدوم رس  یبه طبقه   صهفقط من را بترساند. خال  ای کند    یباز  خواست ی م  دی. شا کردمی ها خودم را قانع م

 لباسم را بر داشتم. ی سهیشدم و ک یوارد کالس خال

  رفتم. ی و م  داشتممیآن را بر   عیبر دارم سر   ییرا از جا   یزیو مجبور بودم چ   دمشی تنها م  یوقت  شهیهم

 گرفتم. شیدوباره راه اتاق ورزش را پ دم،یپس همان کار را کردم. به همکف که رس

را گرفته بود در راهرو حضور    اشیوناز آنها دماغ خ  یکیخلوت بود و فقط دو دانش آموز که    راهرو

ما   یدر مدرسه   یول  شد،ی هراسان م  یحت  ایآن صحنه ناراحت    دنی بود با د  یگر یاگر کس د  دی داشتند. شا

 بود.  یکامال عاد 

 شد یآن به سالن اجتماعات ختم م  یانتها  یول  مگفتیی . اگرچه به آن اتاق ورزش مدمیدر اتاق رس  دم

 .مکردییکه ما معموالً در زمستان آنجا ورزش م

 ییکه سمت راستش راهرو  یددییم  یاتاق  ،شدییاز در وارد م  ی داشت. وقت  یبیعج  اریبس  یطراح 

وجود داشت که سمت چپش سالن اجتماعات    یانجا بود. بعد دورباره اتاق  یورزش  ی قرار داشت که کمد ها

 قرار داشت.

که از    یکم رنگ  د یرطوبت آن را فرا گرفته بود و چراغ سف  یباز بود. وارد آن شدم. بو  شهیمثل هم  در

 . کردی اتاق را روشن تر م یشده بود، فقط اندک زانیسقف آو

  کی، پس چرا همه جا تار. مگر آزمون ورزش نبود  آمدینم  ییصدا  چیرا حس کردم. ه   یبیعج  یسرما

. یزیچ   ای   یکس  یزمزمه    یبود که متوجه آن نشده بودم. صدا  یی. صداستادمیا  ایو سوت و کور بود. لحظه 

کنترل بدنم دست    یول  کردم،ی آنجا را ترک م  عیسر  دی . بادمشنیی قلبم را م  دنی تپ  یتنم مور مور شد. صدا

.  کردمی را حس م  م یپهلو  یکرده بود. لرزش عضله   سیخودم نبود. عضالتم منقبض شده بودند. عرق، تنم را خ

ناگهان شروع به حرکت به سمت   ینخواهد افتاد ول  نیبدتر از ا  یاتفاق  کردمیدرست همان لحظه بود که فکر م
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چهار قدم رفتم که به راهرو   ای. سه آمدند¬یباال م میاوه و بدون خم شدن زان یعیطب ریغ میراهرو کردم. پاها

 .ردکیم دیکوچک تول ییو صدا زدیداشت و چشمک م یکه آنجا بود اتصال ی. المپدمیرس

از   ینشسته بود. قسمت نیزم یرو یراهرو و در اتاق بعد یروشن، در انتها یآب یبا گرمکن یموجود

 .کردیجمع م نیزم یرا از رو یزیچ  ییروشنش کنده شده بود. خم شده بود و گو ایقهوه یمو ها

 و مرموز کار آن بود.  ب یعج یها زمزمه

نداشتم و مطمئن بودم که کارم تمام    دیحبس کرده بودم. ام  امنه یرا از ترس و وحشت در س  نفسم

 کنترل بدنم را بدست آوردم.  هیپس از چند ثان یاست. ول

به پشت سرم نگاه کنم و چشم از آن موجود بر دارم، آرام به سمت عقب حرکت کردم.    نکهیا  بدون

گچ پشت سرم   یبه جعبه  میچرا که پا  د،یطول نکش ایه یثان یدر دلم جان گرفتند. ول یاندک د،یام یروزنه ها

کردم.   یفقط حرکت م  دی آن موجود دست از جمع کردن برداشت. حاال با  یبود ول  یاندک  یبرخورد کرد. صدا

شد. ترس وجودم را فرا   ترک یتار  زیبروم که ناگهان در بسته شد. اتاق ن   رونیبرگشتم که با سرعت از اتاق ب

شزوع   وار¬وانهیو د  ستادمیرا تجربه کنم پشت در ا  یوحشت  نیدر عمرم چن  کردمیگرفته بود. هرگز فکر نم

   ان؟شای : گفت  سرم پشت  یی. صداکردمیرا حس م آنندارد.  ای¬دهیکه فا دانستم¬یکردم. م دنیکوب به

  خواستم ینم  یبود، ول  ی. مرگم حتمرممییم   دانستممی .  نکردم  نگاه  را  سرم  پشت   یبرداشتم. ول  دست 

. پس رساندتیمو حمله از پشت من را    ش،یبرنگشتنم به سو  زیطرف ن  ک یبترسم. از    شتربی  اشچهره  دنیبا د

 . کردم¬یتالشم را م دی برگشتم. با

که    اش،ایقهوه  یدهیژول  یبه سه متر با من فاصله داشت. قدش حدوداً دو متر بود. موها  کینزد

معلوم    نکشیع  یپشت عدس  اهیس  یداشت. دو لکه   ینکیاز آن کنده شده بود، در دستش بودند. ع  هاییدسته 

 مانده بود.  زتر. دهانش با دهیکش یبود. ترسناک تر از همه دهانش بود. فکش کج بود و از حالت عاد
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.  دیکرد. ناگهان به سمت من دو  خی تنم را س  یبم و ترسناکش موها  یاسمم را صدا زد. صدا   دوباره

 .دمیو خودم را به در کوب دمیکش غیج 

خواب    کیبود. همه اش    دهی غرق عرق بود و به تنم چسب  دمی شرت سف  ی. تدمی از خواب پر  ناگهان

 بود. 

 کرده بودم.   سیادامه داشت، خودم را خ یا  هیبود. اگر ثان یخواب ترسناک چه

 کردم و به فکر فرو رفتم.  زانیرا از تخت آو میرا کنار زدم و پاها پتو

توانم بکنم. آن فقط   یم  یچه کار  یبودم. ول  دهیو ترسناک ند   یشکل، واقع  نیبه ا  یبه حال خواب  تا

 خواب ... .  کیخواب بود، فقط  کی

 ی محمد انایآر
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 در زمستان  یدختر

  

سفر بدون    کی که مادرش به او گفته بود به    یماه ازوقت  کیسرد و سوزناک بود.    اریشب بود. هوا بس 

کرد. زمستان    یزمستان را تا مغز استخوان حس م  یگذشته است. دختر سرما  گرددی و زود بر م  رودیاو م

 گذشت. یسخت م   یلیبدون مادرش خ

. به مدرسه  خورد¬یو صبح ها به همراه او صبحانه م  کردیم  یمدّت کنار مادربزرگش زندگ  نیا  در

و شب به   کردیهارا ظهور م  لمیو ف  کردی کنار مدرسه کار م  یچهارشنبه در عکّاس  یو عصر روزها  رفت یم

 .کردیم یدگرسی  اشمدرسه  فیو به درس ها و تکال گشت ی خانه برم

مادرش را   یگذشته    یو نامه ها  دوشیپیاو بافته بود را م   یکه مادرش برا  یهر شب ژاکت پشم 

از مادرش   ینامه ا شهیو مثل هم کردیصندوق پست را نگاه م ی. قبل ترها بعد از برگشتن از عکّاسخواندیم

شب   یشده بود برا  تنگ  یلیمانده بود.  دلش خ  یخال   یهفته بود که صندوق پست  کیدر پاکت بود. اما  حاال  

و دختر   اندخویم شی و دمنه برا لهیکل یاز داستان ها یکرد و داستان یاورا نوازش م یکه مادرش موها ییها

 د چیی صبحانه م  زیو م  شدیم  داریادرش زودتر از او ببرد. صبح ها م  یگوش دادن به آنها خوابش م  نیدر ح 

 . رفت ی آغوش مادر م  هشدن و شستن صورت و مسواک زدنش ب داریو پس از ب

که مال مادربزرگش بوده است را   یگذشته است... او هر شب کتاب نجوم شناس  یادی اما حاال زمان ز 

 و ستاره ها عالقه دارد. نورِ ماه، ستاره ها، کهکشان ها... اراتیّبه س ی لی. خخواندیو م داردیبر م

ماه    یکنند؟ ک  یم  دایچگونه دوست پ  کنند؟یچگونه سالم م  خیدوست داشت بداند در مر  شهیهم 

   د؟شویکامل م

بهتر است    ایکرد    ینقطه بود که خودش را گم م  نیهم  قایبود و دق  شیمغلوب دانسته ها  شهیدختر هم 

 ."کردیرا گم م کردیم یکه در آن زندگ یجهان" میبگو
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شد. با خودش گفت :  بگذار آرزو کنم.    دی کند ناپد   ییو تا خواست آرزو  دی د  یامشب شهاب سنگ 

 اگر فردا زنده نباشم؟  ست یاما نتوانستم و ترس وجودم را گرفت. اصالً مگر آرزو چ 

نشسته بود  و او را نگاه   شی بود. انگار که خدا جلو دهینشست. ترس اشی شانیپ ینتوانست. عرق رو 

 آرزو هم ندارند.  کی یکرد که حت یم هینسل بعدش گر یتکان داد. برا ی. خدا سرکردیم

اش دست زد وعرق آن را پاک کرد، و فکر کرد که در    یشانی. به پدیکش  یخدا که رفت نفس راحت 

 . "سالم" ندگویی چگونه بهم م خیمر

 ی موسو لوفرین

 

 

 


