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رفت تا کار جدید قنادشان یه روز یه نفر به سمت پله ها می

با ها افتاد. چند روز بعد قناد را ببیند، برق رفت و از پله

 دیدنش رفت. به ،که خودش پخته بودشیرینی ای جعبه

  



 دو

دم به صورت پسرش نگاه کرد و با خودش ه روز یه نفر پیش از سپیدهی

دانم چرا هم گفت: این سند بزرگترین اشتباه من در زندگیست. نمی

م و هم یک موجود دیگر را. اصالً چرا باید او را اهخودم را بدبخت کرد

کردم. چند ساعت آوردم؟ کاش همان ابتدا او را سقط میمیبه دنیا 

گذشت. پسر همچنان در خواب بود. مادر هراسان باالی سرش رفت. 

 .کشیدپسر دیگر نفس نمی

 

 



 هس

کنم برای نوشتن داستان بس ام. فکر میصفحه نوشته ۵۵تا حاال 

کنم. خواهم بازی گوید باز هم بنویس. میباشد، اما کودک درونم می

کنم. آخر مگر نوشتن مانند بازی کردن است؟ حرفش را گوش می

نویسم. حاال دیگر او خسته شده و صفحه دیگر هم می ۲۲

گوید از تو ممنونم، تا حاال اینقدر بازی نکرده خواهد بخوابد. میمی

 .بودم

  



 چهار

ید، اهآخرین پیام روی گوشی: شما برنده سفر به جزیره بالی شد

، از وقتی پیام را خواندفقط دو روز فرصت دارید. برای ثبت نام 

خوشحالی نزدیک بود که پر بکشد و در همان جزیره فرود بیاید. سریع 

 “.برنده شدم…. من…. من “با آژانس تماس گرفت. 

لطفا یک کپی از گذرنامه و یک قطعه عکس ………. بله درسته خانم “

 ”.برام ارسال کنید

اش رفت، نگاهی گذرا به تاریخ آن سراغ گذرنامه سریع به…… خانم 

 انداخت و همانجا پر پروازش شکست.

  



 پنج

کند کنم. او گریه میآخرین روز سفر است و من با او خداحافظی می

اندازم. طاقت ندارم نگاهش کنم. ظرفی و من سرم را به زیر می

کند. زیرچشمی ای که داخلش سیر ترشیست همراهم میشیشه

کنم و او با گوشه روسری ترکمنیش اشکهایش را پاک نگاهش می

ای دور گردنم شود، با دستهایش حلقهکند. روی پنجه بلند میمی

شود. آورد. صورتم خیس میسازد و صورتش را نزدیک صورتم میمی

دانم این آخرین باریست که روم، چون میبوسم و میدستش را می

 .بینماو را می

  



 شش

آمدم بیرون که نان بخرم که دیدم نانوایی شلوغ است، کمی این پا و آن پا کردم ولی بعد در صف امروز 

ایستادم. کم کم به مغازه نزدیکتر و نزدیکتر شدم تا آنجا که نوبتم شد و با شاگرد نانوایی چشم تو چشم 

ه سختی شدم و بعد متوجه شدم که دست راستش از ناحیه انگشت تا مچ باندپیچی شده است. ب

 .هتماال دلیل شلوغی امروز همین بودتوانست کارت بکشد و نانها را تحویل مشتریها بدهد. پس احمی

خواست همه دلیل حالش را بپرسند البد یک فرصتی نبود که دلیل حال و روزش را بپرسم. تازه اگر می

فکر به سمت خانه حرکت  زد سر در نانوایی. نانها را گرفتم و غرق درنوشت و میای، بنری میپارچه

کردم که ناگهان از پشت سرم صدای داد و فریاد شنیدم. برگشتم و دیدم که همان شاگرد نانوایی با 

اند و بقیه هم سعی دارند که آنها را جدا کنند. جلوتر رفتم و آن مرد یک آقای مسن دست به یقه شده

ت جمعیت دویدم و خودم را به او مسن را شناختم. آن مرد دایی حسن بود. غرق در حیرت به سم

به او انداختم و رویم را به  ینگاه ت کرد و به کناری رفت. با تعجبرساندم. دایی تا من را دید سکو

 :سمت شاگرد نانوایی کردم و پرسیدم

 ”چی شده؟“

 ”.بهتره از اون آقا بپرسی“شاگرد همان دست باندپیچیش را بلند کرد و به من نشان داد و گفت: 

سمت دایی که در حال رفتن به سمت چهارراه بود دویدم. خودم را به او رساندم و نگاهش کردم. به 

 .دایی سرش را پایین انداخت و به راه رفتن ادامه داد

 .”ازم نخواه که دلیلشو بهت بگم“

 .همراهش تا ماشین رفتم و سمیرا را با چشم کبود داخل ماشین دیدم



 هفت 

های کردیم که ناگهان صدایی شنیدم و چیزی از الی شاخهتوی باغچه مادربزرگ بازی میهای فامیل داشتیم با بچه

ها هم لرزید. بچهکرد و میبدنش خونی بود، ناله خفیفی می .گردو افتاد زمین. یک پرنده کوچک بود. برش داشتم

را از دستم قاپ بزنند. پس دویدم  خواستند اوبه سمتم آمدند و با دیدن پرنده هیاهویی برپا شد. هر کدام از آنها می

ها هم و داخل اطاق مادربزرگ شدم. مادر بزرگ با ورود ناگهانی من مضطرب شد و چشمش به پرنده بینوا افتاد. بچه

به دنبال من وارد اطاق شدند ولی وقتی مادربزرگ را دیدند سر جایشان ایستادند. مادربزرگ فوراً یک پارچه برداشت 

رد و بعد پرنده را روی آن قرار داد. کمی آب را داخل نعلبکی ریخت و با انگشتش آب را به و روی زمین پهن ک

  .نوکش مالید. او به کندی سرش را حرکت داد

ما از اطاق بیرون ”. ها بهتره برید سراغ بازیتون، تا من یه کاری واسه این حیوون بیچاره بکنمبچه“مادربزرگ گفت: 

ای گذشت و من حسابی آن پرنده را فراموش کردم تا اینکه دوباره یک ی شدیم. چند هفتهآمدیم و دوباره غرق در باز

روز همراه خواهرم به خانه مادربزرگ رفتم. وارد حیاط که شدیم صدای چهچهه یک پرنده به گوشمان رسید. ما 

م که با خوشحالی این هیجان زده وارد اطاق شدیم و یک پرنده آوازخوان را در قفسی طالیی کنار مادربزرگ دیدی

دستت درد نکنه پسرم. ” پرید. مادربزرگ با چشمها و لبهای خندان به من نگاهی انداخت و گفت:طرف و آن طرف می

 .”تو جون این پرنده رو نجات دادی

 

 



 هشت

هوا  .همین چند دقیقه پیش بود که اتفاقی که نباید بیفتد افتاد. من از چادر خارج شدم

میش بود. صدایی به گوشم رسید. از صدا تشخیص دادم که خرس  بسیار سرد و گرگ و

سیم را روشن کردم، بلکه بتوانم با است. سراسیمه داخل چادر رفتم. بی مقطبی در اطراف

شد. اسپری کمپ اصلی تماس بگیرم. هیچ پیامی دریافت نکردم. صدا نزدیکتر و نزدیکتر 

کوهنوردیم را در دست چپ. دستانم در حال لرزیدن تون ل را در دست راستم گرفتم و بافلف

  .بودند

ن هر لحظه بلندتر و پنهان کردم. همزمان صدای خرس و تپش قلب م رواندازرا الی خودم 

. گویا هر دو با هم هماهنگی داشتند. چشمهایم را بستم و فقط به صدا گوش شدبلندتر می

نفسم را در سینه  .نزدیک شده بود دادم. از الی لحاف نگاه کردم. خرس خیلی به چادر

حبس کردم و آماده پاشیدن اسپری شدم. ناگهان داخل چادر روشن شد. صدای خرس آمد 

 .…………………… و بعد صدای شلیک گلوله



 نه 

تواند دانم. آیا دلیلش میاین اتفاق برای اولین بار بود. دلیلش را نمی  لرزید؟چرا باید دستم می

ام. شاید باال رفتن سن باشد؟ یا عالئم اولیه یک بیماری؟ شاید خیلی وسواسی و حساس شده

 امیدی. دلیلش بیخوابی باشد. شاید دلتنگی. شاید نا

اند. حتماً جلوی رویم صف کشیده بینم هزار دلیل برای این اتفاقشاید بیماری دیابت. حاال می

شود در این دنیای علی و معلولی اتفاقی بدون دلیل صورت گیرد؟ فکر دلیلی داشته. مگر می

 کنم این هزارمین بار بود که سوار دوچرخه شده بودم. 

جاده هم که صاف بود. شاید حواسم به مناظر اطراف بوده. شاید یک لحظه آفتاب چشمهایم را 

اند. یا خدا االن هم که روی تخت بیمارستان با دست زده. شاید دستهایم دیگر قدرت نداشته

ام. شاید لرزد. شاید پارکینسون یا ام اس گرفتهام دستم میو پای شکسته خوابیده

………………… 

  



 ده

روی پرده ایستاده با گلهای ریز و درشت بنفش بدون روبه ;ایستاده است پشت پنجره زن

زند. اتومبیلی شیک جلوی در خانه همسایه هیچ برگی. دارد زاغ سیاه کسی را چوب می

ای با لباسی معمولی از آن پیاده رکهرویی توقف کرده و حاال زنی جوان، قد بلند و تَروبه

 نیست.  اش آشناشود. چهرهمی

شود که همسر همسایه مرده است. پس این تواند باشد؟ چند ماهی مییعنی چه کسی می

 ایترکه شود و مرد همسایه با خنده به سراغ زنکند؟ در باز میزن در این خانه چه می

 شود.برد. زن پشت پنجره خشمگین میرود و او را به خانه میمی

 ”کشی؟نیست که زنت رفته اون دنیا، خجالت نمیمردک هوسباز عوضی. هنوز چند ماه “

گذرد. زن پشت پنجره هنوز همانجا ایستاده کنار همان پرده ایستاده با گلهای نیم ساعتی می

با پیرزنی ای همراه ایستد و زن ترکهشود. مرد بیرون خانه میبنفش. در خانه همسایه باز می

 .آیدبیرون می ،که روی ویلچر نشسته



 یازده

دارند. از روند بیرون. با هم قدم برمیگیرند و از خانه میپوشند، دست یکدیگر را میلباس می  

هم شبیهند.  اینکه از یکدیگر جدا شوند در هراسند. آنها عاشق یکدیگر هستند و چقدر به

 آید. اند چقدر به آنها میپیراهن چیندار گلدارشان با کفشهایی که پوشیده

ام، با کشی سفید و نازک که یک پروانه صورتی روی مدل خرگوشی بسته موهای هردویشان را

آن چسبانده شده. حاال در هیاهوی پارک سر خیابان، ملیکا و ملینا دوان دوان به سمت 

 روند. سرسره می

کنند. چقدر شاد و خوشحالند. فکر روند دستشان را از یکدیگر جدا میوقتی از پله ها باال می

شود ولی در قلبم روشن می ایبه من باشد. با دیدن شادیشان شعلهاسشان نکنم اصالً حو

توانم دانم که در نهایت تا اواخر پاییز میکند. میامیدی آن را خاموش میخیلی زود نسیم نا

 کنند. چون آنها به کشور دیگری مهاجرت می ،آنها را ببینم و باید از آنها خداحافظی کنم

  



 دوازده

را باز کردم چشمم به باتون کوهنوردیم افتاد. از وقتی کرونا شیوع پیدا کرده بود دیگر دور تا در کمد 

ای و نه جویباری. حاال باتون غمزده کنار سفر را خط کشیده بودم. دیگر نه جنگلی بود و نه کوهپایه

چند دقیقه که کوله پشتی و کفشهای کوهنوردیم کز کرده بود و رنگ و رویی برایش نمانده بود. بعد از 

از باز شدن کمد گذشته بود متوجه برقی در بدنه فلزی قرمزش شدم. شاید با خودش فکر کرده بود که 

دیگر دوران اسارتش به پایان رسیده. با ناامیدی نگاهی گذرا به داخل کمد انداختم و خیلی آرام دستم 

ت راستم نگه داشتم و بعد روی را داخل کردم و او را از گوشه ای برداشتم, بیرونش آوردم و در دس

توانم تو را به سفر ببرم, چون متاسفم دیگر نمی“زمین قرار داده و به او تکیه دادم و بعد به او گفتم: 

این بار ناراحت نباش. دیگر توانی برای من نمانده. با شنیدن این جمله باتون کمی لرزید ولی بعد گفت: 

 .من تو را به سفر میبرم



 

 سیزده

 

فروشی را باز کردم و رفتم تو. هوای داخل خیلی خنک بود و حس مطبوعی به من دست داد.  در گل

دورتادور گلدانها و گلهای زیبایی با سلیقه کنار هم چیده شده بودند. آنقدر غرق در زیبایی و بوی عطر 

که در حال گلها بودم که یک لحظه فراموش کردم که اصال به چه دلیلی وارد آنجا شده بودم. همینطور 

دسته  هببخشید من ی“نگاه کردن بودم با صدای فروشنده جوان به خود آمدم, برگشتم و نگاهش کردم. 

به محض اینکه حرفم تمام شد گل فروش ”. گل میخوام ترجیحا به رنگهای صورتی, بنفش و سفید

  .کردکار شد و به سراغ گلها رفت و به سلیقه خودش یک دسته گل سفارشی تزئین هدست ب

در مدتی که فروشنده در حال تزئین گلها بود من مرتب به دستهایش که خیلی تر و فرز گلها را در 

. کردممی مرور کردم و بعد در ذهنم صحنه دادن گل به مریم رادادند نگاه میکنار یکدیگر قرار می

خاصی به من ن لحظه فروشنده نگاه آپیدا شد چون در  صورتم روی بر لبخندی نیم کردم احساس

بیمارستان شدم و طبق آدرسی که داشتم به سمت اطاق مریم رفتم.  وارد گل دسته با. ……انداخت

اطاق  ”?مگه داریم ?مگه میشه”این اتفاق برایم باور کردنی نبود. با خودم میگفتم: ,دلشوره داشتم

مریم دو تخته و تقریبا شلوغ بود. تخت مریم کنار پنجره و روبروی در بود. وقتی وارد شدم مادر و 

خواهرهایش هم آنجا بودند. به محض ورودم چشمها و لبخندهایمان در هم گره خوردند. مریم در حال 

م. چشمانش شیر دادن به کودکش بود. او با دیدن من لبخند زد. جلو رفتم و گل را به او داد



آرامی درخشیدند. او مادر شده بود. بعد همسرش با چهره ای خندان وارد شد و کنار تختش رفت. بهمی

  .کودک را در آغوش گرفت و بعد او را روی پاهایش که به ویلچر چسبیده بودند قرار داد

 

  



 چهارده

ام. قرار بود بعد از دریافت نکردهام چون هنوز از سیاره جدیدم پیامی پانزده روز است که دانشگاه نرفته

ثبت نام در دانشگاه ماورس در سیاره نیناورا پیامی جهت روند برگزاری کالسها برای دانشجویان ارسال 

شود که هنوز اقدامی صورت نگرفته است. اگرچه عکسهای کالسها و محیط دانشگاه را در سایتش 

  .آیده ساعتی سرویس دانشگاه بدنبالم میدانم چه روز و چام ولی کمی نگران هستم. نمیدیده

دانم تا چه حد آنها برایم ام ولی نمیالبته من وسایلی را که به نظرم مورد نیاز است جمع آوری کرده

کارساز خواهند بود. شاید اختاللی در روند ثبت نامم در سامانه دانشگاه رخ داده است. شاید سیاره 

های همسایه قرار گرفته است. نمیدانم کمی گیج د تهاجم سیارهمنفجر و ناپدید شده است. شاید مور

 .آید. بله ایمیلی از دانشگاه برایم ارسال شده استام. بگزار ببینم. انگار صدایی از کامپیوترم میشده

 سرکار خانم فلور فلوریا

 با سالم و احترام

جلوی منزل شما منتظرتان امشب رأس ساعت هشت به وقت سیاره نیناورا سرویس پرنده دانشگاه  

ای نیاز نخواهید داشت. فقط و فقط خواهد بود. الزم به ذکر است که در این سفر شما هیچ وسیله

توانید وسایل تحصیل و مورد نیاز خود را از فروشگاههای معتبر سیاره تهیه خودتان سوار شوید. می

 .نمائید

                                                                                                

                                                            
                            با احترام                                               

       

                        کاورسیاناورس ک                                               

                                                                                                
                                                                                                           

 دانشگاه ماورسرئیس           

                                                                                                
                                                           

 سیاره نیناورا                                               



یس دانشگاه وارد سیاره شدم و به اطاقم رفتم ولی وقتی وارد اطاق شدم رأس ساعت مقرر سوار بر سرو 

 .مردی با دست و پای بسته جلوی رویم نشسته بود

  



 پانزده

روم تصویر چطور ممکن است یک نفر همه جا باشد؟ هر جا که می

ام؟ یعنی خیلی به او بینم. یعنی من دچار توهم شدهاو را می

که حتی خیالش هم دست از سرم مند و وابسته بودم عالقه

دارد؟ من در دریا، خشکی و کوه با او بودم. همه جا در کنارم برنمی

پایم بود. حاال دیگر هیچ رمقی برایم بود. در همه سفرهایم. پابه

توانم حتی بر روی زمین صاف راه بروم. باورم نمانده. دیگر نمی

عنی همه آنها م. یاهشود این من بودم که اورست را فتح کردنمی

بینم خواب و خیال است. میاکنون که  آنچه رادند. یا خواب و خیال بو

خدا کند وضع فعلیم خواب و خیال باشد. امروز دخترم من را با ویلچر 

به بانک برد. چقدر رئیس بانک شبیه او بود. وقتی سرش را باال کرد 

رمندش و نیم نگاهی به من انداخت. وقتی از جایش بلند شد و به کا

دستور داد که کار من را زودتر انجام دهد. وقتی برایم یک لیوان آب 

خودش بود. خود خودش. حتی آن چالهای کنار لبش وقتی به  .آورد

 .زدمیمن لبخند 

  



 

 شانزده

همانی که  .ایستاده بود، کنار قفسه کتابها در کتابفروشی او دمی از او جدا شدم. می رفتم و

همانجایی که مسیر افکارمان  .شدم. همانجایی که پیوندمان اتفاق افتاددر آنجا با او آشنا 

دیگر نه او همان کس است و نه من همان.  .یکی شد. اما حاال دیگر افکارمان فرق کرده است

آنقدر غرق در خودم بودم که فقط صدایی به گوشم خورد و بعد با شدت به هوا پرتاب شدم 

 ……و دیگر هیچ

ای مه اند. اطرافم در هالهام. دست و پایم بسته بندی شدهباز کرده مدتیست چشمهایم را

زنم آب. آلود قرار دارد. گیج و منگ هستم. گلویم خشک خشک است. از ته گلو فریاد می

گوشم صدای ریختن آب به  .بندمآید. با نا امیدی چشمانم را میولی انگار صدایم درنمی

 گوید: بینم که میا می. او رگردانمرسد. سرم را برمیمی

 بلند شو کمی آب بخور -

  



 

 هفده

 ”کیه؟“گوید: زنند. با بی حوصلگی میزنگ می

 ”منم ادوارد“گوید: شخص پشت در با عجله می

آید. زنند. به خود میشنود. دوباره زنگ میشود و دیگر صدای قلبش را نمیخون در رگهایش منجمد می

های گلی و صورتی چروکیده کند. مردی با لباسهای مندرس، چکمهمیدود و آن را باز به سمت در می

کند. لبخندی محو بر روی لبان بیند. نگاهشان با هم تالقی میبا موهایی جوگندمی و پریشان را می

 .بنددادوارد نقش می

هم وارد کند. با گیرد. دوباره نگاهش میبا تردید دستش را می” بیا بیا تو.“گوید: با دستپاچگی می

نیمه جان خورشید تا حدی از پشت پرده نازک به  شوند. هوا کمی سرد است و اشعهسالنی بزرگ می

نشیند. پیرزن برایش داخل اطاق نفوذ کرده. مرد لنگان لنگان بر روی صندلی چوبی کنار شومینه می

شود. با کمی جمع میاندازد و اشک در پیاله چشمهایش نگاهی به سرتاپایش می .آوردفنجانی قهوه می

 :گویددهد و میمکث به صندلی تکیه می

ای ندادی؟ میدونی چند وقته ازت خبر نداریم؟ شایع شده بود که تو جنگ کشته چرا دیگه هیچ نامه“

شدی؟ خود فیلیپ گفت که تو رو دیده که مجروح شدی و با یه آمبوالنس داغون تو رو به پشت جبهه 

 .”چ خبری ازت نشد. باورم نمیشه که االن تو اینجا کنارم هستیبردن و بعد از اون دیگه هی



چسبد تا کمی گرمای فنجان میچرخاند و بعد آن را محکم میادوراد انگشتان کثیفش را دور فنجان 

من چند ماه تو کما بودم و از هیچ چی خبر ندارم. “: گویدمید و میکنرا جذب کند. بعد رو به مادر 

دونستم کی هستم تا گ تموم شد. برای من همه جا تاریک و مبهم بود. اصال نمیاصالً نمیدونم کی جن

کردم. سراغ مرور حالم بهتر شد و به خودم اومدم. تازه فهمیدم کی بودم و تو جنگ چیکار میاینکه به

ترین روز بود. ما بیشتر مهماتمون رو نیروهامو گرفتم. فکر کنم خیلیاشون کشته شدن. روز آخر سخت

دست دادیم و تو محاصره افتادیم. خیلی وحشتناک بود. هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم تا  از

ولی متأسفانه نتونستم به وظیفم خوب عمل کنم. حاالم که جنگ تموم  .کمترین تلفات رو داشته باشیم

 .سرپرست و خرابی برامون باقی موندهشده و کلی زن و بچه بی

بینم. ما هم خوشحالم که صحیح و سالم برگشتی و حاال دارم دوباره تو رو میآره راست میگی. خیلی “

به هر ”. وضع خوبی نداشتیم. دچار قحطی و کمبود آذوقه شدیم. آلمانیا هیچ چی واسه مون نزاشتن

 .حال هر چی که بود تموم شد

*************** 

رد. سینی را روی میز کنار پنجره صبح روز بعد پیرزن به اطاق خواب رفت تا برای پسرش صبحانه بب

گذاشت و بعد پرده را کنار زد و به سمت تختخواب رفت. ناگهان چشمش به چیزی افتاد، جلوتر رفت. 

   .دستش را به سمتش برد و آن را باال آورد و با تعجب به پای مصنوعی داخل چکمه نگاه کرد

  



 

 هیجده

کند که خواب باشم یا بیدار. برای من همیشه تاریک است. فرقی هم نمیهایم الیه الیه تاریکی زیر پلک .امخوابیده

کنند. با گوشهایم ام. بجای چشمهایم، گوشهایم کار میام، فقط با تاریکی دوست بودهبوده است. از وقتی به دنیا آمده

آید. پس آبی در به تو میگوید رنگ این بلوز خیلی قنشگ است، آبی است، چقبینم. مثالً مادرم میرنگهای زیبا را می

گوید چشم و ابرویت مشکی است که با رنگ موهایت خیلی هماهنگی یا می .کندرنگ زیبایی است و من را زیباتر می

  .دارد

هستم یا مادرم من را زیبا  زیبا اینقدر پرسم یعنی رنگ پوستت سفید و درخشان است. گاهی اوقات از خود می

 .کندچنین کاری نمی دهد هیچکسسخن سر می منید اینقدر که مادرم از زیباییبدابیند؟ راستش را بخواهید می

کنند. لنگد. شاید آنقدر زیبا نیستم و شاید آنقدر زیبا هستم که دیگران به من حسادت میالبد یک جای کار می

 ……… گر یه روزکنم. دنیای خودم و مادرم. اما ادوست دارم دومی درست باشد. من در دنیای خودم زندگی می

کنم. زنم. پاسخی دریافت نمیآید. مادرم را صدا میهایم الیه الیه تاریکی است. صدای گریه میزیر پلک .امخوابیده

دهد. صورتم خیس کند. بوی عرق میآید و من را بغل میام به سراغم میشود. خالهصدای گریه کردنها زیادتر می

 .…… ..دانم باالخره آن اتفاق افتاده است. چون میشومکند. داغ میشود. هق هق میمی

  



 نوزده

 است گرم نه هوا. است کرده روشن را پایم جلوی ،نیمه ماه و میروم راه جنگلی جاده در شب

 غباری و گرد و اندرفته هم سر پشت بتاخت که روزهایی به. اندیشممی گذشته به. سرد نه و

 گوش خوب. شنوم می صدایی که هستم افکارم در غرق. نداهشتاگذ جا به حسرت از

. میشود تر واضح و تر واضح صدا میروم جلوتر چه هر. است پرنده صدای گویا  .میدهم

. بزرگ نه و است کوچک نه. دارد قرمز منقاری و است سفید, نشسته درختی روی بینمشمی

 را جوابش تعجب با. گویدمی خوشامد من به و کندمی باز را دهانش. بیندمی را من هم او

 من":گوید می. میکنم نگاهش. زمین روی نشیندمی و پایم جلوی آیدمی و میزند پر. میدهم

 ایصحنه بعد و ".بدم نشون بهت رو آینده از کمی میخوام, هستم رفته دست از روزهای

 نفس دستگاه با و است وصل سرم دستم به, امخوابیده تخت روی. میشود ظاهر رویم جلوی

 ":گویندمی. کنندمی چک را وضعیتم مرتب. آمدند و رفت در پرستارها و دکترها. کشممی

. میکنم سنگینی احساس ".است زنده هنوز که تعجبه باعث بوده زیاد خیلی تصادف شدت

 وارد من به سنگین ای ضربه انگار. میرود گیج سرم. دور جای یک به بروم میخواهد دلم

 نیمه ماه کنار بار این. نیستم تخت روی دیگر. آیممی بهوش بعد. میشوم پرت من و میشود

 .هستم

  



 بیست

 مریم گل شاخه یک برایم صبح روز هر. گرفته اشتباه دیگری کس با مرا میدانم وبخ

 همین به دلش. میزنم لبخند او به و میدهم قرار آب ظرفی داخل را آن هم من. آوردمی

 کنم فکر. است بساط همین فردا دوباره. میرود و میکند نگاهم ای دقیقه چند. است خوش

 در دیگر, کس آن شاید. کند زندگی واقعیت با ندرد دوست اما میداند را واقعیت هم خودش

 او به را حقیقت و کنم باز لب میخواهد دلم. رفته و گذاشته قالش شاید. نیست دنیا این

. میکند مجروح را دستش و شکندمی ساخته که ایشیشه مجسمه وقت آن. نه ولی بگویم

 ....... داشت خواهد ادامه کی تا قصه این نمیدانم

 نگران شاید نمیدانم. هستم نگرانش راستش. نیست او از خبری دیگر که روزیست دو یکی

 می کاش. بخندد و کرده نگاه من به و بیاورد گل برایم که نیست کسی دیگر. هستم خودم

 .گرفتمنمی اشتباه دیگری کس با را او کاش. آورد می گل برایم کاش, آمد

  



 

 بیست و یک

, است زندان در من پدر. نداشتم کاش ولی دارم یعنی. ندارم پدر چون میزنند کتکم مهه

 ?کنندمی خالی من سر را دلشان دق آدمها چرا حاال. کشته آدم و است مخدر مواد قاچاقچی

 یادم صورتش از چیزی. اندگرفته را  بدبخت من خِر حاال و نرسیده او به زورشان البد خب

 امشناسنامه در اسمش بدشانسی از ولی. باشد کرده بغل را من آیدنمی یادم اصال. آیدنمی

 چپ چپ اینکه از. میگیرم قرار آدمها تمسخر مورد اینکه از. امشده خسته دیگر. شده ثبت

 در. نشناسد را من هیچکس که جایی بروم, بروم شهر این از خواهدمی دلم. کنندمی نگاهم

 همه اینکه از. باشد همین کار بهترین کنم فکر. بخوابم جا همان شب و کنم کار مغازه یک

 من به زورش کسی دیگر تا شوم ورزشکار خواهدمی دلم. امشده خسته میزنند کتک را من

  .بگیرم را حالشان که میشود من نوبت وقت آن. نرسد

............... 

 اومد سمتم به بعد و کرد توهین. کرد حمله من به ایشون ?گرفتین منو چرا سروان جناب"

 ".دراومدم خجالتش از و نیاوردم کم منم خب ولی بزنه کتکم تا

 نیمتم و قورت دو حاال. شیکسته دندونش تا دو. کردی ناکار و طرف پوز و کدَ زدی آقا"

 "?باقیه

 دو چشای تعجب از موقع همون چون .آوردممی در پر داشتم سروان جناب حرف شنیدن با

 .میومد در کاسه از داشت سیبیل اسمال رفیقای تا

 

 



 بیست و دو

دانم چه مرگم شده. از وقتی از سرزمین هابیتها خداحافظی کرده و به ای باشد، نمیشاید بیماری تازه

. ی است که آن ساحره به من دادهمعجونام. شاید بخاطر خوردن ام این حال را پیدا کردهلفها پیوستهاِ

کنم در ظاهر بسیار شیرین و دلچسب بود اما کمی بعد از خوردن آن حالم دگرگون شد. احساس می

ام. دیشب هری پاتر را در خواب دیدم. از من کمک نسبت به وقایع هوشیاری بیشتری پیدا کرده

می به خوابم فکر کنم، شاید جزئیات بیشتری توانم به او بکنم؟ باید کخواست. آخر من چه کمکی میمی

کردند. شاید از را به خاطر بیاورم. هری از چیزی ناراحت بود. شاید او را دیگر در هاگوارتز ثبت نام نمی

دانم. ای کاش اصالً از هابیتها جدا نشده دست یکی از معلمها یا دوستانش خشمگین بود. درست نمی

و دچار  کنم حسابی قاطی کردهسیار مهمان نواز هستند. احساس میبودم، گرچه الفها هم مردمانی ب

 ..………………………کند که جای خوابم کجا باشدخواهد بخوابم و برایم فرق نمیام. دلم میسرگیجه شده

 آید.کند؟ چه بوی خوشی میآه خدای من. اینجا کجاست؟ چقدر بدنم درد می

 ”.صبح بخیر جاناتان“

 بینم.چرخانم و با کمال تعجب هری را میمیناباورانه سرم را 

 ”کنم؟کنی؟ ینی من اینجا چیکار میصبح بخیر هری. اینجا چیکار می“

 ”.خب باید بگم که اون معجونی که خوردی کار خودشو کرد و االن تو اینجایی“

 آخه واسه چی؟ چرا من باید اینجا باشم؟“

 ”.به کمکت نیاز دارم“

 ”چه کمکی؟“

 ”.پیش هابیتها باید برگردی“

 ”که چی بشه؟“



 ”.سر فرصت بهت میگم“

بعد هری یک لیوان نوشیدنی خنک به من داد و من هم سر کشیدم و بی هوش شدم. کمی بعد 

ایم را باز کردم و خودم را در خانه فورودو دیدم، در همان کلبه کوچک قشنگ. فورودو مشغول هچشم

 به من افتاد و باالی سرم آمد.صحبت با یکی از دوستانش بود که ناگهان چشمش 

 ”.هات بهتر شده باشن و آماده یه سفر سخت بشیسالم جاناتان. حالت چطوره؟ امیدوارم سرگیجه“

 ”سفر. سفر برای چی؟“

 ”سفر به کره ماه“

 ”وای خدای من چه جالب. میشه دلیل سفرم رو بگی؟“

 ”.فعالً این نوشیدنی رو بخور“

 و در ادامه یک لیوان نوشیدنی بسیار گرم به من خوراند. 

بینم. شخصی با یک لیوان و خودم را در کره ماه با لباسی خاص می اکنون چشمهایم را باز کرده

ای باشد، دانم. شاید بیماری تازهام. درست نمیآید. دوباره دچار سرگیجه شدهنوشیدنی به سمتم می

 .……دانم چه مرگم شدهنمی

  

  



 بیست و سه

شاید یکی از مراجعانم در اش اینقدر آشناست. دانم چرا خیال کردم چهرهنمی

ه هست خیلی ذهن من یکی از همسفران در سفرهایم. هر ک دانشگاه باشد و شاید

تصمیم گرفتم تیر خالص را بزنم و به  مشغول کرده است، بنابراین را به خودش

 به سراغش رفتم هیچکدام نبود. سراغش بروم. 

  



 بیست و چهار

پاهایم تا همین یک ماه پیش همراه خوبی برایم بودند، اما از آن به بعد پاشنه پای راستم 

گویند روم. میتوانم آن را بر روی زمین بگذارم و راه بکند. به سختی میبسیار درد می

تجمع کلسیم در عضله زیر پاشنه است. عالجش ورزش و استفاده  مشکلت خارپاشنه و علتش

شوم انگار چیزی زیر پایم گوله شده و دردناک صبحها که از خواب بیدار میاز سنگ پاست. 

گاهی اوقات پاشنه پای چپم نیز موقع راه رفتن شود. است. اما کمی بعد از راه رفتن بهتر می

کی پایم همدردی کند. یک شب موقع خواب پای خواهد با آن یگیرد، شاید میدرد می

جنگل و کوهپایه قدم بزند یا  خواست سفر برود، درراستم با من صحبت کرد. دلش می

اش استه. من هم در خواب به او قول دادم که به خوخودش را در شنهای ساحل فرو کند

 کرد.جواب دهم. فردا صبح که بیدار شدم دیگر درد نمی

  



 بیست و پنج

ه دنیای گیرم و بشوم. دست خودم را میکنم و بعد وارد آن میآینه به خودم نگاه می در

سم نویمی خوانم،م، کتاب میزنپیانو می . سبک و رها. حال خوبی دارم.شوموارد می آشنایی

 بینم جز لباسهایم.کنم. چیزی نمی. پشت سرم را نگاه میکنمو به سرزمینهای دیگر سفر می

  



 شبیست و ش

این پارک را دختر پیشتر ندیده بود و به پیشنهاد لیال پا به آنجا گذاشته بود. لیال قصد داشت 

چیزی را به او نشان دهد که هیچکس از وجودش خبر نداشت. دختر در بدو ورود مسحور 

وجود همچین پارکی تو این شهر و منطقه "طراحی آن شده بود و رو به لیال کرد و گفت: 

. لیال نگاهی نافذ به دختر " نوع درختها با آب و هوای اینجا سازگار نیستخیلی عجیبه. اصال

دقیقا زدی به هدف. خیلی عجیبه این درختها اینجا رشد کنن. فکر کنم خاک "کرد و گفت: 

. در حال قدم زدن بودند که حرکت چیزی پشت درختها توجه آنها را "اینجا کمی فرق داره

و کمی ترس به یکدیگر نگاه کردند و آهسته به سمت آن  به خود جذب کرد. آنها با تعجب

موجود رفتند. وقتی به آنجا رسیدند هیچکس و یا هیچ چیز را ندیدند. دختر که خیلی 

ترسیده بود به لیال گفت که سریع برگردند. ولی لیال قبول نکرد و از او خواست که همراهش 

اما همان لحظه زمین زیر پایشان لرزید، برود. دختر بناچار قبول کرد و هر دو راه افتادند 

 دهان باز کرد و آنها را بلعید. 

  



 بیست و هفت

جک با شنیدن صدا هراسان  "کنی؟اینجا چکار می"از پشت سر خود صدای محکم و خشنی شنید. 

خواستم برم دستشویی ولی سسسر از اینجا هیچچچ. ممننن. می"برگشت و با نگهبان روبرو شد. 

 ."دستشویی اون طرفه"گهبان با خشم نگاهش کرد و گفت: . ن"درآوردم

لرزد کرد تمام بدنش میجک از پشت اطاقک کنار رفت و با تردید به سمت دستشویی رفت. احساس می

دانست چه باید بکند. باید به اطاقک رادیواکتیو دست و قلبش به تپش افتاده است. گیج شده بود و نمی

 کرد ولی چگونه؟پیدا می

توانست خودش را آنجا آفتابی کند. پس حاال چه باید بکند؟ حاال نگهبان هم به او شک کرده بود و نمی

کرد وگرنه اطاقک و بهمراه آن ساختمان روی سیم اتصال به دستگاه اصلی را قطع می 11باید تا ساعت 

کرد. در ابتدا تصمیم  گرفت. با خودش کمی فکرو امواج رادیواکتیو تمام شهر را در بر میرفت هوا می

پرسید که این اطالعات را از کجا دارد و گرفت قضیه را برای نگهبان توضیح دهد. ولی خب حتما او می

توانست نام مخبر را فاش کند. پس چکار باید میکرد؟ با میکروفن مخفی داخل لباسش با مرکز او نمی

طی برقرار نشد. به ساعتش نگاه انداخت، تماس گرفت و سعی کرد از آنها کمک بخواهد. اما هیچ ارتبا

 ای فکر کرد و قدم زنان به سمت اطاقک حرکت کرد. نیم ساعت بیشتر فرصت نداشت. لحظه



 

 بیست و هشت

شیشه از خواب پریدم. از بیرون به شیشه قطار سنگ زده بودند و آن را  نبا صدای شکست

شکستند. قطار با سرعت در حال حرکت بود و خانمی که در کوپه ما بود سرش را گرفته 

م و جعبه کمکهای اولیه را وسایلم رفتریخت. سریع به سراغ بود و از پیشانیش خون می

و بار دیگر به شغلی که انتخاب کرده بودم افتخار  ورده و پیشانیش را پانسمان کردمبیرون آ

ا بعضی های دیگر رفتم. تقریبشود کرد؟ سپس به سراغ کوپهکردم. جنگ است دیگر چه می

ام حال و روز کوپه ما را داشتند. حاال وارد پنجمین کوپه شدم و ناگهان گمشده از مسافرها

اهش کردم، خودش است. الغر، پژمرده را غوز کرده الی پتویی نازک در حال خواب دیدم. نگ

 با موهایی سپید و ده سال پیرتر. 

  



 بیست و نه

خودش عنوانش توجهم را بهای یافتم که کتاب کهنه ،های زرد شدهزیر انبوهی از روزنامه

بود، سریع بازش کردم. شروع به خواندن کردم   "خاطرات شاهزاده قجری"جلب کرد. نامش 

ها شدم. با شنیدن صدای مادربزرگم خواندن را رها کردم و تازه متوجه شدم غرق در نوشته

کجا هستم. کتاب را برداشتم و از زیرزمین خارج شدم. مادربزرگ نگاه عمیقی به من و کتاب 

  ده قجری جلوی رویم بود. ن هم نگاهش کرده و شگفت زده شدم. چون شاهزا. مانداخت

  



 سی

زند، ولی کند. پشت خط مادرم است که با سر و صدا دارد حرف میزنگ تلفن بیدارم می

 "گویدکند. میگوید. مکث میشوم چه میمن آنقدر گیج و منگ هستم که متوجه نمی

دوباره "گویم: کند. میکشم و او سکوت میای میدر پاسخ خمیازه "فهمیدی چی گفتم؟"

 ."بگو

امشب مهمون داریم. خاله مهین و علی و زن خارجیش خونه ما هستن. "گوید: دوباره می

 شود. کند و منتظر شنیدن جواب من می. دوباره مکث می"تو هم بیا

گذارم و به سراغ گالری گوشیم شوم، گوشی را میبا شنیدن کلمه علی سر جایم میخکوب می

کنم. گوشی را ا عکس در گالری من دارد. همه آنها را پاک میروم. علی آنجاست. سی تمی

 آیم. گویم حتما میدارم و به مادرم میبرمی

  



 سی و یک 

اند. ساعت سه صبح. دریا در حال طغیان است. هوا طوفانیست و ابرها شروع به باریدن کرده

و شخصی را شود رسد. یک لحظه آسمانِ تاریک، روشن میصدای رعد و برق به گوش می

روم. شوم و آرام آرام به سمت پنجره میبینم. با ترس از تختخواب بلند میپشت پنجره می

کند. آدم پشت پنجره هنوز پا میزند و حسابی سر و صدا بشکن میجدریا خودش را به مو

کند. نگاهش خواهند از حدقه دربیایند. نگاهم میایستاده است، خیس در آب. چشمانم می

 گاه پل است. همان ن

  



 سی و دو

هستند. مادر و خاله داماد باالی اند. خواستگارهای مریم دو نفرند. در اطاق بزرگ نشسته

کنند. عکسی از پسرشان را هم اند و بِر و بِر مریم را برانداز میاطاق به پشتی تکیه داده

مریم بزرگتر است.  اند. پسرشان زن مرده است با دو بچه قد و نیم قد. ده سالی هم ازآورده

لرزد. مرتب با چینهای خواهد باال بیاورد. از درون میدر دل دختر آشوب برپاست. دلش می

خشک. عکس داماد در  رود. صورتش داغ داغ است و گلویش خشکِاش ور میدامن کهنه

آید مادرش بله را گفته تا به خود می ای خشن با سبیلی تاب داده.. چهرهذهنش نقش بسته

در دستش شکفد. حاال النگویی درخشان و زرد رنگ از گل مادر و خاله داماد میاست و گل 

 دود. صورت شاداب مادرش میسمت به از النگو  است. نگاه پر از تشویشش

  



 سی و سه

گرفتند بمب منفجر شد. یک آن کلیسا روی هوا ای که داشتند عکس میدرست در لحظه

آمد. رفت و سنگها و آجرها به همه جا پرتاب شدند. چشمهایشان داشت از حدقه درمی

وحشت زده میخکوب شدند. پدرشان سریع به سمتشان آمد و آنها را دور کرد. هر لحظه 

شد. کلیسای تاریخی ساترامور بیشتر و بیشتر میموج ترس و وحشت در میان گردشگران 

تخریب شده بود و دیگر هیچ اثری از آن بجا نمانده بود. صدای آژیر ماشینهای پلیس و 

آمبوالنس فضا را پر کرده بود. یک لحظه آن حال و هوای خوش تبدیل به جهنمی سوزان 

ه به جمعیت نگاه شده بود. دخترها به آغوش پدرشان پناه برده بودند و جستجوگران

کردند. چند روز بعد یکی از دخترها به سراغ روزنامه روی میز کار پدر رفت. به عکس می

کلیسای منفجر شده در صفحه اول نگاه کرد و با عجله مطالب چاپ شده را خواند. اشک در 

 چشمهایش حلقه زد. هنوز خبری از مادرشان نبود. 

  



 سی و چهار

برای تعطیالت آخر هفته آژانس داالهو تور سه روزه "دوستم به موبایلم زنگ زد و گفت: 

  "کلوتهای کرمان رو گذاشته، میای؟

و بعد از قطع کردن گوشی سری به کارهایم زدم. کالس  "باید برنامَم رو ببینم "بهش گفتم:

تقریباً به همه اصول و مقدمات داستان، کالس پیانو، کالس تولید محصول آموزشی. خب 

توانست خستگی شش ماه کار و آموزش تمرینها و تکالیف رسیده بودم و سفر چند روزه می

را از تنم بیرون کند. پس با دوستم تماس گرفتم و موافقت خودم را اعالم کردم. خالصه روز 

 سفر فرا رسید. هر دوی ما رأس ساعت در فرودگاه بودیم و بعد از حدود یک ساعت به کرمان

رسیدیم. بارهایمان را تحویل گرفته و خود را به راهنمای تور رساندیم و منتظر ماندیم تا 

بقیه به ما ملحق شوند. وقتی همه اعضاء رسیدند با کمال ناباوری متوجه شدم که استاد 

 ام هم با ما همسفر است. پیانو

  



 سی و پنج

ند. لهستانی، هندی و عرب. خواهم بگویم، سه نویسنده زن حضور داردر داستانی که می

آنها سه گردشگر خواهند بزنند؟ حاال این سه نفر چه حرفی دارند که میجالب است. نه؟ 

هستند که چند سال قبل در هاستلی در تایلند با هم آشنا شدند و بمرور دوستیشان تداوم 

کردند و من  پیدا کرد. زبان مشترک آنها انگلیسی و اشاره است. سال قبل آنها به ایران سفر

و بعد دوست شدم. حاال بعد از گذشت  هدر اصفهان با آنها مالقات کرده و با آنها آشنا شد

نگلیسی و اشاره است.  ام و زبان مشترک من با آنها ایک سال من هم با آنها صمیمی شده

با کسی که کمترین فاصله فیزیکی را با ما دارد بیشترین  دنیای عجیبی است. گاهی اوقات

نها و آشنایی خودم با ایشان داستان من برگرفته از سفرهای آصله را داریم و برعکس. فا

 است.........

زنند، ام. در میسبزی پختهاالن منتظر آمدن سه دوست خارجیم هستم. برای ناهارشان قرمه

ام در شوند در حالیکه کتاب چاپ شدهکنم. آنها با خنده وارد میسراسیمه در را باز می

  تانشان است. دس



 سی و شش

خاله وقتی من چهار ساله بودم ازدواج کرد. وقتی هم هشت ساله، بیوه شد. وقتی ازدواج کرد پانزده 

یک بیوه نوزده ساله با دو تا بچه شیر به شیر. احمد و اکرم. وقتی خاله بیوه شد، شد سال داشت و بعد 

هایش را بگیرد. خانه ما هم نزدیک خانه پدربزرگ و بچهخودش آورد تا زیر بال و پر او  پدربزرگ او را نزد

گاهی اوقات بازی  به خاطر سنم من رئیس بودم.بازی بودیم. اما همیشه بود. من و احمد و اکرم هم

ولیت کردم نسبت به او مسئکردیم، گاهی اوقات دعوا. از همان کودکی اکرم را دوست داشتم. حس میمی

شد. همیشه دوست داشتم به دیدم روزم شب نمیدارم. به او عادت کرده بودم. اگر یک روز او را نمی

ای بگیرم. او عاشق درس خواندن بود، من هم. وقتی در بورسیه قبول شدم ای برایش هدیهبهانه

و غمگینی  دانستم خوشحال باشم یا غمگین. دو تا حس داشتم. خوشحالی قبولی و سفر به خارجنمی

غم غربت و دوری از اکرم دو سه سالی همراه من بود تا اینکه یک روز با صدای زنگ ناشی از دوری او. 

 تلفن از خواب پریدم. اکرم پشت خط بود او هم بورسیه شده بود. 

  



 سی و هفت

کرد شروع به به دسرهایش مشهور بود و به عشقش به سیاهی شب. هرگاه هلن احساس دلتنگی می

کرد و داد و دورهمی کوچکی برپا میکرد و به در و همسایه هم خبر میتهیه یکی از دسرهایش می

رفت، سرش را باال اش میشد. آخرهای شب هم به بالکن خانهکلی خنده و شادی و سرور برقرار می

 زد.شد و با آنها حرف میها خیره میو به ستاره گرفتمی

تنگیش بود. طبق معمول به سراغ مواد تهیه دسر رفت، اما هر چه دوشنبه یکی از همان روزهای دل

ها و کابینتهای آشپزخانه را جستجو کرد چیزی پیدا نکرد. با ناامیدی گوشه مبل کز کرد و تمام قفسه

ادوارد  در فکر فرو رفت. بعد تصمیم گرفت برای خرید به شهر برود. شال و کاله کرد و خود را به مغازه

اش برگشت و پس دست از پا کوتاهتر به خانهانه در مغازه ادوارد هم چیزی پیدا نکرد. رساند. متأسف

 .....یک راست به آشپزخانه رفت.

روی میز آشپزخانه بود. چند بار  و کیکها دید باورکردنی نبود. انواع و اقسام دسرهاچیزی را که می 

حقیقت داشت. آنقدر گیج شده بود که دید را که می به هم زد. بله درست بود. هر چهچشمهایش را 

خواهرش، ادوارد و همه متوجه باز و بسته شدن در خانه نشد. سپس با صدای هیاهویی از جا پرید. 

 تولدش را تبریک گفتند. صدا روز یک هاهمسایه

 



 سی و هشت

ما برای حاال سه شب است که اینجایم، در میان یخ و سرما. جز من یک زن و سه مرد دیگر هم هستند. 

ایم. قرار است حدود یک ماه در اینجا حضور داشته باشیم و به سفر اکتشافی به قطب جنوب آمده

دانم. بررسی وضعیت اقلیمی این منطقه بپردازیم. تاکنون که حال گروه خوب است اما بعد را نمی

ویم هستم. من بود. اکنون در حال زندگی با آرزسفر به قطب یکی از آرزوهای من  حقیقتش اینست که

و کتی در یک چادر اسکان داریم. االن او خوابیده و من در حال نوشتن هستم. بیرون تاریک و سکوت 

دانم چرا دهد؟ دو شب قبل را خوب خوابیدم، اما نمیدانم فردا صبح چه اتفاقی رخ میمحض است. نمی

ی خودم فنجانی چای درست ام. هوای داخل چادر گرم و مطلوب است و براخوابی شدهامشب دچار بی

دهد. کتی ام. بوی عطر دارچین و هل داخلش سرمستم کرده و به من کمی احساس نشاط میکرده

کنم بیهوش است. انگار صد سال است که شود. نگاهش میزند و از این دنده به آن دنده میغلت می

ام. شود. کمی ترسیدهما نزدیک می شنوم. او دارد به چادرصدای قدم زدن کسی را از بیرون مینخوابیده. 

 رود. امیر است با ظرفی شکالتگیرم. چادر پس میحالت دفاعی به خود می



 سی و نه 

کرد که او غمگین است و از چیزی رنج میبرد، اما هر کس که آوازش را شنیده بود، فکر می

میدوید و بازی  های کاه گلیاینطور نبود. او با آواز خواندن به کودکیش میرفت. در کوچه

آورد و غرق در خوشی میشد. میکرد، با کوبه فلزی درهای چوبی بزرگ را به صدا درمی

بعبارتی در پس حزن صدایش شادی پنهان بود که هر کسی از آن آگاه نبود. اما یک روز 

کردند و به یکدیگر نگاه. این بار آوازش دیگر همان نبود. مردم با تعجب به او گوش می

 توانست بخواند. نمی بعد از آن، دیگرکردند، چون نیز او را همراهی میاشکهایش 

  



 چهل

عروس "گفتند: گویم. میزدند. اهالی روستا را میدومین باری بود که حرف می

موقع راه رفتن یه پاش میلنگه. انگار اون یه عیب و ایرادی داره. ولی چرا صغرا 

کم کم حرفها به گوش صغرا خانم هم رسید.  "خانوم باید همچین عروسی بیاره؟

رسید فکر بعد از این به پسرش می خندید و به دارایی کهاما او به حرف مردم می

 کرد. می

  



 چهل و یک 

پروفسور همان جای همیشگیش نشسته بود، میخندید. اما حواسش جای دیگری بود. آخرین 

اختراعش شکست خورده بود. چندین بار آزمایشها را تکرار کرد، مقادیر را تغییر داد. اما 

هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیده بود. دانشجویان در حال عکس گرفتن با او بودند که صدای 

را به سمت آزمایشگاه جلب کرد. پروفسور و دانشجویان سریع خود را به مهیبی توجه آنها 

 آنجا رساندند، در را که باز کردند خود را در میان گالدیاتورها دیدند. 

  



 چهل و دو

از آخرین باری که آنجا بودم گذشته ماه  بود به شهر برنگشته بودم، شاید چندخیلی وقت 

را نیز ارج شدم که حتی چند وسیله ضروری جله خباشد. درست خاطرم نیست. آنقدر با ع

توانستم درست را شنیدم مغزم هنگ کرد و دیگر نجا گذاشتم. وقتی آن خبر شگفت انگیز 

باورم کشف شده را ببینم.  تم به دهکده لوسین برسم و آن گورخواسفکر کنم. فقط می

مربوط به چند قرن اخیر همراه با باقیمانده جسد یک مرد و یک زن  ظرف شد تعدادینمی

در این معدن پیدا شده باشد. آنقدر هیجان زده بودم که حتی خورد و خوراکم را هم فراموش 

خواست دلم میکردم. تا توانستم از ظروف بجا مانده و اسکلت آن زن و مرد عکس گرفتم. 

منتشر کنم و منتشر هم کردم. آمار بازدید سایتم هر چه سریعتر عکسها را در وب سایتم 

د. حاال من بعنوان یک خبرنگار خیلی سریع باال رفت و تماسهای زیادی با من گرفته ش

های مختلف همکاری داشته از من دعوت شد تا با نشریهشناخته شده بودم و  سرشناس

دو  د. در را که باز کردم،مبه صدا درآام خانه . در این حال و هوا بودم که یک روز زنگباشم

 ایستاده بودند. منتظراسکلت کودک 



 چهل و سوم

بان پایین کشید و به جای اینکه بر زمین بیفتم به آسمان پرواز دستی نامرئی من را از نرد

کردم. آنقدر سبک بودم که باورم نمیشد. آنقدر باال رفتم تا به ابرها رسیدم. در آنجا قصری 

شت. پیانو، دوست داشتم قرار دازیبا و درخشان دیدم، واردش شدم. در آنجا هر چیزی که 

خواست بقیه عمرم را در آنجا زی بهتر از این. دلم می، لوازم سفر. دیگر چه چیکتاب، فیلم

هایش را فشار دادم تا صدایشان را بشنوم. به بگذرانم. دستم را روی پیانو کشیدم، کالویه

ام آنجا بودند. به سراغ یخچال رفتم، بستنی رمانهای مورد عالقهسراغ قفسه کتابها رفتم. 

روی کاناپه لم دادم و مشغول دیدن فیلم  توت فرنگی برداشتم و مشغول خوردن شدم. بعد

پاپیون شدم. آنقدر خسته بودم که خوابم برد. وقتی بیدار شدم در محل کارم پشت کامپیوتر 

 بودم. 

  



 چهل و چهار 

کنم. در دریا من برد حال خوبی پیدا میشوم، روی آب. در دریا. وقتی میکائیل من را به آب میمن دوباره شناور می

کنند و من تا جایی که بتوانم به آنها کمک شویم. میکائیل و پسرهایش شروع به ماهیگیری میغرق در لذت میو رفقا 

گفتم، دوباره امروز در داشتم می ورشید بمانند.زیر آفتاب و گرمای خ دتر ماهیها را صید کنند و کمتر درکنم تا زومی

اند و او دست تنهاست. پس باید بیشتر به دریا افتادم، با میکائیل. اما این بار تنهاست. چون پسرهایش به مدرسه رفته

دانم دلیلش چیست. البد با خود فکر او کمک کنم تا جای خالی پسرهایش را پر کنم. میکائیل کمی غمگین است، می

ام و داند که من سفارشش را به دریا کردهین به بعد چگونه دست تنها به صید ماهی بپردازد. اما نمیکند که از امی

برد کند. من را به محل مورد نظر میقرار است امروز با دست پر برگردد. میکائیل غرق در فکر است و به اطراف نگاه می

شود. اما خبری نمی کشد،کند. دقایقی بعد آن را باال میمی کنیم. تورش را با شتاب زیاد در دریا پرتو هر دو توقف می

قرار ما چی بود؟ پس چرا  ":گویمشود. من هم. در گوش دریا می. غمگین میرا تور کرده استماهی ریز  فقط یکی دو

میکائیل افتم و ناخودآگاه گوید که کمی به سمت شرق حرکت کنیم. من به راه میو او به من می "؟شیدست بکار نمی

کنم. میکائیل با رسم. توقف میکنم تا به محل قرارمان با دریا میکنم و شنا میشود. شنا میهم با من همسفر می

د تور و من شروع به حرکت شود. اما بع. هیچ خبری نمیمانداندازد. یک ربع منتظر میتردید تورش را در دریا می

زند و ماهی دقایقی بعد میکائیل زور میشوم ولی . اول دچار ترس میداردکنیم. نیرویی ما را به حرکت وامیمی

 زنیم. کشد. آن وقت است که من و دریا به یکدیگر لبخند میبزرگی را با تور باال می

  



 چهل و پنج

داد. کت و شلوار راه راه و با غرور سبیلش را تاب میاش را بر خیابان ایستانده بود طرف اتوموبیل لکنته

ای پوشیده بود و یک پیراهن سفید هم زیرش. کالهی شاپو نیز بر سر داشت. انگار منتظر کسی سرمه

تابدارش تا  طرف خیابان شدند. نیشش با سبیلبود. دقایقی بعد چشمهایش برقی زدند و خیره به آن 

موزشگاه خیاطی بیرون آمد و آرام با کفشهای پاشنه بلندش به سمت بناگوش باز شد. خانمی جوان از آ

چند سوار بر همان اتومبیل لکنته شدند و به راه افتادند. از اینکه دست یکدیگر را فشردند،  بعداو رفت. 

 دقیقه بعد جوانکی الغر مردنی با شاخه گلی دم در آموزشگاه منتظر ایستاده بود. 

  



 چهل و شش

مثل سفری که ده سال پیش به مقصد مانند. ها ناتمام میرسند و بعضی جادهپایان نمی بعضی سفرها به

شود. ام و هنوز در راهم. خوشبختانه سوخت موشکم با خواندن آواز تأمین میستاره روشنا شروع کرده

ن بار کنم. ایشوم و شروع به خواندن میکار میبهشود، دستبنابراین هر وقت چراغ سوخت نارنجی می

ترانه گل سرخ من را خواندم و با انرژی تمام در فضا شروع به حرکت کردم. فکر کنم ده سال دیگر باید 

رسی. گویند در این ستاره به هر آرزویی که داشته باشی میمهمان فضا باشم تا به مقصدم برسم. می

م آرزویی دیگر در ذهن جالب است تنها آرزوی من رسیدن به همین ستاره است. شاید وقتی آنجا رسید

 بپرورانم. 

ام که بیست سال است که در راه ستاره روشنا در حال حرکتم. پیامهایی از ساکنان آنجا دریافت کرده

  خواهد به آنجا برسم. باید ده سال دیگر هم در فضا بمانم. اما انگار دیگر دلم نمی

  



 چهل و هفت

آن هم در خواب. بار اول در مسکو تیرباران شدم، بار دوم  پنجمین بار بود که مرا تیرباران کرده بودند،

در لنینگراد، بار سوم آمریکاییها در ویتنام تیربارانم کردند، بار چهارم در لیون فرانسه و بار آخر هم در 

چیزی در ضمیر ناخوداگاهم آزار  ن کابوسها چه بود. ولی هر چه بودشهر خودم. نمیدانم علت دیدن ای

د از هر تیرباران به روانپزشک مراجعه کردم ولی متأسفانه داروها هیچ تأثیری روی من دیده بود. بع

 در بیداری حال خیلی خوبی داشتم اما در خواب.....نداشت. جالب این بود که 

حتی یکی دو بار روانکاوری هم شدم. اما دکترها چیزی دستگیرشان نشد. آه یادم رفت بگویم که دیشب 

تو رو میبخشم، به "م کنند اما یک نفر شبیه هیتلر آمد و به من لبخند زد و گفت: قرار بود تیرباران

 "شرطی که اسم افراد گروه رو به ما بگی.

  



 چهل و هشت

الشه لب رودخانه افتاده بود. دو کفتار آرام آرام به سمتش میرفتند. هوا ابری بود و دلش 

خواست ببارد. کفتارها به الشه رسیدند و آن را کشان کشان از رودخانه دور کردند و می

شروع کردند به پاره پاره کردنش. برای خودشان جشن و سروری برپا کرده بودند و داشتند 

که با صدای شلیک چند گلوله از پا درآمدند. جشنشان عزا شد. شکارچی  کردندحالی می

آرام آرام زیر باران به سمتشان رفت و با چشمهای اشک آلود نگاهی به الشه از هم دریده  

 انداخت. 

  



 چهل و نه

رسید. ، خوشحال شدم. چون دیگر درد و رنجش به پایان میوقتی شنیدم قرار است بمیرد

شد. دیگر در حسرت روزهای خورد. دیگر شیمی درمانی نمیپسرش را نمیدیگر غصه مرگ 

 گفت: ای کاش، ای کاش ......ماند. دیگر نمیجوانی نمی

ست باز بماند و غصه خوااست. دلش می ودش از شنیدن زمان مرگش غمگینولی شنیدم خ

 بخورد و ای کاش، ای کاش بخواند.

  



 پنجاه

احساس خوبی پیدا کردم. انگار از تنهایی بیرون آمدم. اینکه وقتی آمد بغل دستم نشست، 

بعد  برای من کنجکاوی برانگیز بود. دستش بود که نامش یهم سن و سال خودم بود و کتاب

از چند دقیقه سر صحبت را باز کردم. او سرش را در کتاب کرده بود و با کنجکاوی زیادی 

چقدر جالب که "با لبخند پاسخ من را داد.  بود. وقتی صدای من را شنید،در حال ورق زدن 

اگر مایل باشید بخشی از آن را با صدای بلند  . "یددر به دنبال این کتاب هستما دربهش

 بخوانم. من هم با تکان دادن سر موافقتم را اعالم کردم. 

بعد از اینکه خواندنش تمام شد، به فکر فرو رفتم. اینکه دقیقاً این شخص با کتاب مورد 

 عالقه من بیاید کنارم بنشیند و ......

گذرد و البته روز افتتاحیه کتابفروشیمان در اکنون چهار سال است که از دوستیمان می

 و صدای همهمه اندمندان به کتاب غرق در قفسه کتابهایمان شدهعالقه است. 56خیابان 

آنها کمک کنیم. ه ایم بآیند و مجبور شدهبرنمی هایمان پسرسد. فروشندهش میبه گو

 بیشترین فروشمان، همان کتاب معروف است. 



 پنجاه و یک

نژادش کوتاه. از  یراه بود، سگی داشتم سفید و سیاه با پاهایبهآن سالها که وضع مالیم رو

درش ای از راه بهقهوه یسگ رای هواخوری بیرون برده بودمش،. یک روز که باطالعی ندارم

کرد و چند روز بعد دور از چشم من فرار کرد. دیگر او را ندیدم تا همین چند روز قبل. 

دانم من را از کجا پیدا کرده بود. همین که با پراید فکسنیم جلوی سوپری توقف کردم نمی

خانه ز و ا اند. البد با جفتش دعوایش شده بودسگی شبیه او خودش را به پاهای من چسب

 هایش را فراموش کند.بکشد تا غمها و غصه یشاید آمده بود با من سیگاریا زده بود بیرون. 

خوابیم. فکر کنم هر دوی ما خوریم و در ماشین میاالن چند روزیست که با هم غذا می

 هیچکس را نداریم جز یکدیگر.

  



 پنجاه و دو 

دختر جوان از حمام درآمده بود، روی ایوان طبقه باالی خانه قدیمی زهوار دررفته ایستاده 

موهایش دیگر زیبایی و درخشندگی قبل را نداشتند کرد. بود و موهایش را با حوله خشک می

چسبیدند. از دیروز که از بیمارستان برگشته به راحتی از سرش جدا شده و به حوله میو 

. همان لحظه زنگ خانه به صدا درآمد و مادر در را باز کرد. چند تا از ع داشتبود حالت تهو

همکالسیهایش بودند. او در حالیکه حوله را روی سرش انداخته بود، وارد اطاق شد. دخترها 

 شان را برداشتند، هیچکدام مویی بر سر نداشتند. و شال روسریبا دیدن او 

  



 پنجاه و سه 

  و در یک خیابان که در آن یک کلیسا، یک مسجدسازی دکان کوچکی بود کارگاه شمع

یک معبد قرار داشت. صاحب کارگاه که مردی میانسال بود، هر روز صبح زود در کارگاهش 

فروخت. بیشتر مشتریهایش زنان های شب شمعهای زیادی را میکرد و تا نیمهرا باز می

هایشان پیدا بود یا زنها و مردهای بی بضاعتی که با پای سیاه پوشی بودند که فقط چشم

خواستند. بعد از گذشت یکی دو رفتند و از خدایشان بچه، ثروت و .... میبرهنه به معبد می

ای بنا کرد. سال آنقدر وضع مالیش خوب شد که آنجا را فروخت و در کنار ساحل کارخانه

ان خیلی بهتر بود، بعالوه آنها ماشین هم داشتند، مردم آنجا خیلی پولدار بودند و سر و لباسش

روز با کرد. بنابراین شمعهایش به فروش نرفتند و روزبهاما هیچکس از کارخانه او دیدن نمی

کسادی کار روبرو شد تا آنجا که مجبور شد کارخانه را بفروشد و دوباره در همان خیابان 

 یا معبدی وجود نداشت.  کارگاه بزند. اما دیگر در آن خیابان هیچ مسجد

  



 پنجاه و چهار

 ."این چه خوابی بود دیدم بر شیطون لعنت"غلت زد، روی دنده راست خوابید. غر غر کرد. 

نگاهی به پنجره اطاق انداخت. هوا گرگ و میش بود. دیگر خوابش نبرد. دلش شور افتاد. 

 رفت. انگار چیزی در ذهنش راه می

 "نه هوشنگ.....نکنه خوابه درست دربیاد. نک"

شد. پتو را پس زد. گوشی لبش را گزید. پتو را روی سرش کشید. گرمش شد. داشت خفه می

موبایلش صدا کرد. غلت زد. روی دنده چپ رفت. گوشیش را از روی عسلی برداشت و 

 یهوشنگ بود با زنی چشم بادامی در لباس د.اش را روشن کرد. چمشهایش گشاد شدنصفحه

  سفید.

  



و پنج پنجاه  

آد؟ به چی از حرفهام خوشت نمی .دهیزنم، تو گوش میاش من حرف میهمه"زن گفت: 

 "کنی؟ گوشت با منه؟داری نگاه می

ام گوشم را به تو بسپارم و چشمم را به زن دهی. تصمیم گرفتهمگر تو مهلت می"مرد گفت: 

 ."همسایه

 


