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 مقدمه

  

 عمر را به کلی از خاطر برده بود. هرچهآنچنان در خیال غرق بود که گذران 

 پیش می رفت بیشتر از واقعیت دور می شد.

  این داستان نویسنده ای است که در داستان های خود اسیر شده و هرچه بیشتر

 تقال می کند بیشتر به عمق خیاالت فرو میرود.

 رون می کشد.خیاالت همچون باتالقی او را به د

 خیال دست و پا میزند.داستان کسی که در باتالق 
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 فصل اول
 

ح الیم و روـدای موسیقی مـی. صـبه دور از هر تنش م بود. ت و آراـاق ساکـات

 انگیزی فضا را پر کرده بود.

 مطالعه و چندره میز کوچکی بود با یک چراغ ـجـار پنـنـاق کـوشه ی اتـدر گ

 کاغذ و قلم و گلدان کوچکی که طراوتش خود نمایی می کرد. ,کتاب

اله شده دهن کجی می مرد.عطر ملیحی فضا را ـذهای مچـدر اطراف میز کاغ

 پر کرده بود.

 داد. باد پرده ها را تکان می زندگی در این اتاق کوچک موج میزد.

کاغذ ها را برداشت  آمد.شاد و سر زنده به طرف میز  دخترک وارد اتاق شد.

زیرلب با  و در کنار پنجره زیر نور خورشید نگاهی گذرا به کاغذها انداخت.

 خود چیزی گفت و کاغذها را روی میز به حال خود رها کرد.

زد با خودش حرف میبه آرامی  به نقطه ای خیره شد و غرق در خیاالت بود.

ال بافی های ـیـرانی که خاز دو دوران کودکی همراه داشت. ز)این عادت را ا

وت می ـصرانه دعـرف عـکرد و دوست های خیالی اش را به ص کودکانه می

 (و برایشان با حوصله چایی می ریخت کرد

ی دایـص اند. صدایی گرم و دلنشین.ـصدایی آشنا او را از عالم رویا بیرون کش

 که هر بار شنیدنش باعث تپش قلبش می شد.

کی بهخود را برانداز کرد و به سرعت پله ها را دو تا یدر آینه با نگاهی گذرا 

انش ه ها رسید می شد خوشبختی را از چشمـلـن پـیـایـه پـتی بـوق پایین رفت. 

 خواند.چشمانش پر از شور زندگی بود.

 ،ـبریـدی دل فـنـخـبـبا ل رد.ـیـوشش بگـدلش می خواست با تمام وجود در آغ

 تمام مهربانی و عشق دنیا یکجا در او جمع صدایی گرم. "گویی، چشمانی گیرا

 شده بود."
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او  ام سمفونی های جهان گیراتر بود رو بهـمـه از تـبا صدایی گرم و دلنشین ک

 "معلوم هست کجایی؟ بازم خودتو حبس کردی توی اتاق؟" کرد وگفت:

ه ذهنم "آخه میدونی یه ایده فوق العاده ب گی گفت:ـیشـن همـریـیـده ی شـنـا خـب

 رسیده..."

 با هیجان حرفش را قطع کرد و دستش را گرفت و به باالی پله ها برد.

 نظرت چیه؟"ن، "ببی کنار میز که رسید گفت:

"دلم می خواد با صدای خودت برام بخونی تا بعدش نظرم رو بگم خنده گفت:با

 ولی..." 

 "ولی چی؟!" با عجله پرید وسط حرفش و گفت:

 راه بخون"بزارش توی  "ولی االن... _:

 "تو راه؟" _:

 همه حاضرن." یادت رفه خودت برنامه این سفرو چیدی... "آره تو راه... _:

 "اوه به کلی فراموش کرده بودم." _:

از پله ها که پایین می آمد  به سرعت شروع کرد به جمع و جور کردن وسایل.

 صدای پدرش آمد که می گفت دیر شده است و همه منتظر او هستند.

 بیشتر می نوشت جای حرف زدن. مرد تو دار و کم حرفی بود،پدرش 

اتنه مرد قوی و محکمی که در تندباد حوادث روزگار خم به ابرو نیاورده بود.

 نفسش! یک نقطه ظعف داشت و او دخترش بود، 

بود پایین پله ها پدر در انتظارش بود تا چیزی بگوید. آن دختر تمام زندگی اش

رو  برای همین اسمش را نفس گذاشته بود. و بند بود.کسی که نفسش به نفس ا 

د ولی به چشمانش که نگریست و آن همه شور ـبه دخترش کرد تا چیزی بگوی

 زندگی را دید نتوانست جز ابراز عشق چیز دیگری بگوید.

 صدای مادر از حیاط می آمد که عجله کنید همه منتظر شما هستند.
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ی سفر به سویـسوار ماشین شدند و راه به همراه ژیوان به سمت حیاط رفتند.

 " خانه ی وحشت" شدند.

 ر ازـحتی پ می که رویش گذاشته بود،ـالف اسـر خـی نبود بـاکـرسنـخانه ی ت

 خاطرات خوش بود.

ودکی اش روی آن عمارت ـدوران ک نفس این اسم را در سال های خیلی دور،

ذاشته گاسم را به چه دلیلی ت که این ـدها حتی به خاطر نداشـعـب ه بود.ـتـذاشـگ

 و این اسم روی خانه ماندگار شد. است.

ودکی نبود.ـن های کوخانه ای بزرگ که بی شباهت به خانه های مرموز کارت

ان ـیـوس مـبـه ای محـانـتک خ وادث دوران.ـنسال و رنجور از حـخانه ای که

 درختانی بلند.

نسل در خدمت اهالی این نسل به هخانه ی سرایداری بود ک در گوشه ی حیاط،

خانه ای راث این خانه بودند.ـه جزئی از میـادار کـنی وفـیـادمـخ ه بودند.ـانـخ 

مرموز و زیبا که یک سمتش را جنگلی مملو از درختان راست قامت کهنسال  

 احاطه کرده بود و از سوی دیگر می شد صدای غرش امواج را شنید.

ختان سرایدار مثل جانش از در ا.ـبـای زیـهل ـان و گـتـود از درخـر بـیاط پـح

 محافظت می کرد.

ه در ذهنش با تمام زیر و در طول مسیر سرگرم  یادآوری و تصویرسازی خان

گرمای دستانی را حس کرد که زندگی بخش که با تکانی به خود آمد. بمش بود

 بود. 

 چی اینقدر فکرت رو مشغول کرده؟" "حواست کجاست، ژیوان گفت:

 یلی وقته کهـیادته چند وقت گذشته؟ خ کردم. "داشتم خاطراتم رو مرور می _:

 نرفتیم."

 چیزی که نگاهشان در هم گره خورد. وان به نشانه ی تایید سری تکان داد.ـژی

 کردند. چشم ها کار خودشان را می با کلمات قابل توصیف نبود.
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به یکی خانه رسیدنددر خوش بودند که متوجه گذر زمان نشدند وقتی به نزدـقـآن

 استقبالشان آمدند و بعد از خوش و بش مهمان ها به اتاق هایشان رفتند. 

 رانـگـاز زمانی که پا به این خانه گذاشته بود دلشوره عجیبی داشت و سخت ن

 اما دلیلش را نمی دانست. بود.

اـدری زد. صدای جیرجیرک ها سکوت شب را بر هم می هوا تاریک شده بود.

 بود و موج ها می غریدند.متالطم  

 زن سرایدار پیرزنی مهربان بود با این حال کمی عجیب و مرموز بود.

 مرموز بودن همچون ویروسی به جان ساکنانش افتاده بود.، در این خانه

م چش ت.ـی داشـرافـهی خـیـدم برداشتن توجـپیرزنی خرافاتی که برای قدم از ق

ه ـنی از وسایل دعا و جادو داشت کخرجی زد. هایش همیشه هراسان دو دو می

یبه وقت نیاز دست به کار م از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در بر می گرفت.

 شد و برای هر چیزی نسخه ای می پیچید. 

همنشین وفادار  با این سن و سال هنوز خودش به امور خانه رسیدگی می کرد.

 روزهای تنهایی عمارت بود.

 ترسیدند. الق تندی که داشت بچه ها از او میبا اخ عمه صاحب عمارت بود.

 کم حوصله بود و از شلوغی گریزان.

 کسی نمی دانست چند نفر در آن عمارت زندگی می کنند.

عمه به شدت پایبند  مهمان ها را به صرف شام دعوت کردند. شام حاضر بود.

ات ی و تابع آن مقررـمـه خود وضع کرده بود و همه چیز رسـرراتی بود کـقـم

 رفت. پیش می

سال ها بود  ای قجری.ـازده هـهمسر یکی از ش "عمه", عمه ی پدر نفس بود.

ود ـازده وجـصوص مرگ شـابهاماتی اساسی در خ که شازده از دنیا رفته بود.

کسی حقیقت را نمی دانست و همین بستر داستان پردازی های اطرافیان داشت.

 را فراهم کرد. 
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جمع شدند و خاطرات کهنه را زیرو رو می کردند بعد از صرف شام دور هم 

 و به اندازه ی تمام شب حرف داشتند.

توجه همه به او جلب شد  ژیوان به سمت پیانو رفت و شروع کرد به خواندن.

 و با او همراهی کردند.

این صدای گرم  نفس با همه ی عشقی که در وجودش بود به  او نگاه می کرد.

 ان به راستی می شد عاشقش نبود؟و دل فریب این نگاه مهرب

را ناگهان به خود آمد سنگینی نگاهی را احساس کرد. آشفته شده بود و دلیل آن

 نمی دانست. 

آنی نگاه شومی روی قلبش سنگینی کرد هرچه سعی کرد نتوانست منشا آن را 

 بیابد.

دلش نمی خواست چنین شب  سعی کرد فراموش کند و خود را آرام نگاه دارد.

 زیبایی را برای خیالی گذرا خراب کند.

آن نگاه  د و خیره به سقف شد.ـیـشب از نیمه گذشته بود. روی تخت دراز کش

وکر می کرد ـوان فـش به ژیـب و روحـلـبا تمام ق وش کرده بود.ـشوم را فرام

ش آن قدر غرق در خیاالت بود که نفهمید کی خواب برای آینده نقشه می کشید. 

 برد.

و میش بود و نور در حال جنگیدن با ظلمات بود تا بار دیگر زمین  هوا گرگ

 را روشن کند.

باورش  خیس عرق بود. نفس نفس می زد. واب پریدـشت از خـرس و وحـا تـب

 نمی شد آن کابوس! آن کابوس لعنتی به سراغش آمده بود.

چشمان  ش گرد و مردمکش گشاد شده بود.ـانـمـشـچ .وداز ترس خشکش زده ب

ش را ـبـلـش قـپـر تـدای هـص رد.ـی می کـراف را وارسـان اطـراسـنگرانش ه

 نفس های عمیق می کشید تا آرام شود. می شنید.

شد که صدای ـکـغ بـیـرس جـکم مانده بود از ت متوجه ی سایه ای زیر در شد.

 ژیوان را شنید که به آرامی صدایش می کرد.
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که از کارزاری مرگ بار بازگشته نگجوی زخمی و خسته ای بود ـون جـمچـه

 است.

وی ام بار دنیا رـمـد در آن لحظه احساس می کرد تـد شـنـلـبه سختی از تخت ب

 می کند. دوشش سنگینی

هکمان نگرانی را دید ـشـرد چـدر را باز ک رد.ـدا کـبدن کرختش را از تخت ج

 افروخته از ترس به او خیره شده بود.بر 

 اتفاقی افتاده؟" "خواب بدی دیدی؟ :-

 همان نحسی." ...همان کابوس وحشتناک... "بد؟... :-

واست ـتی نخـآنقدر کسل بود که ح کلمات بریده بریده از دهانش خارج می شد

 زیر لب چیزهایی می گفت که نامفهوم بود. خوابش را تعریف کند.

 ذارد و سعی داشت حواسش را بهـنهایش بگـژیوان نمی توانست در این حال ت

 چیزی دیگر معطوف کند.

 لوع خورشید رو ببینیم؟"ط"داره صبح میشه دلت میخواد بریم  :-

ا رخواست او  با این که هنوز گیج بود نمی توانست نسبت به او بی اعتنا باشد.

 لبخند زد و به نشانه تایید سری تکان داد. از نگرانی بیرو ن آورد.

م روحـیـنس، لـاحـشن های س خنکی دریا آرام بود گویی هنوز در خواب است.

 آسمانی پر ستاره منظره ای بکر کنار بخشی که از جانب دریا روانه می شد. 

 خی آنـلـود تا تـز دست به دست هم داده بـیـهمه چ عزیزترین فرد زندگی اش.

 کابوس را بزداید.

د کردند و در انتظار پیروزی انوار خورشید بر ظلمات بودن به آسمان نگاه می

 حر شود این شب جان فرسا.تا س

وه کـا و با شـبـری زیـک اثر هنـتاللو انوار خورشید بر بیکران دریا همچون ی

 بود.
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تاریکی را، شق معجزه می کند همان طور که نورع کابوس از یادش رفته بود.

 هم می پاشد.در 

 ی ازارـه بـولـا کـب، ودـده بـی که برایشان ترتیب داده شبعد از مهمانی و جشن

 روزهای خوب و شیرین سفر گذشت. خاطرات خوش قصد بازگشت کردند.

، تـداخـت انـود را روی تخـمحض رسیدن خحدی خسته ی سفر بود که به  هب

 به سرعت به خوابی عمیق فرو رفت. گویی سال نخوابیده است.

 پرده های سفیدی که "خود را در اتاقی یافت با پنجره هایی بزرگ. در خواب:

کـی د.ـنـصـی رقـس مـگویی وال، ندـتـباد به این سو و آن سو می رفموزون با 

ه گرمای نفسی آشنا ب خورشید بی منت می تابید. ی چوبی کنج اتاق بود.پیانو 

ان رقص ـیـدر م ژیوان را دید که در گوشش زمزمه می کند. صورتش خورد.

ه کنی ـیـشـنـصدای گرم و دل نا که فضا را پر کرده بود.ـری آشـطـپرده ها و ع

 برایش میخواند..."

ژیوان را دید که در  با لبخندی رضایت بخش بر چهره اش از خواب بیدار شد.

حرم نفس ،حضورش ،دیگر تنها یک رویا نبود نفسی عمیق کشید. کنارش بود.

 .تنها یک رویا نبود ،نگاه پر مهرش ،هایش 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



8 

 

 فصل دوم
 

ای  خود را در خانه از یاد برده بود. مدت ها بود که کابوس و آن نگاه شوم را

ال ـیـمحیطی مناسب برای پروراندن خ ق و آرامش.ـشـار از عـرشـیافته بود س

ار بود از خوشبختی های کوچکـرشـدگی اش سـزن ش.ـایـن داستان هـتـوشـو ن

 و ساده. 

ژیوان هراسان نگاهش می کرد و سعی یک شب با فریادی از خواب بیدار شد.

 زیر لب چیزهایی نامفهومی می گفت. آرامش کند.داشت  

 آن کابوس!

با صدایی مملو از اضطراب برایش  ودش را در بر گرفته بود.ـام وجـرس تمـت

 تعریف کرد.

حضوری را که نوکشان به آسمان می رسید.، "در جنگلی پر از درختان بلند :-

رراـار فـیـی اختـب ت...ـسـیـتم چـسـنمی دان ش...ـدمـی دیـحس می کردم که نم 

طر خجانم در ، می دویدموان ـتتمام ا ـب نمی دانم از چه چیزی... ی کردم....م 

ه مم از چـهـفـت آن را نداشتم که باجر حتی به پشت سرم نگاه نمی کردم. بود.

 با تمام توانم می دویدم..." چیزی فرار می کنم...

 آروم باش چیزی نیست فقط یک خواب بود. :-

ترسی  کابوسی که سال ها همراهش بود. فراتر از یک خواب بود. شاید چیزی

 وصف ناشدنی چیزی که حس می کرد بیش از یک خواب است.

ی ـاهـگ ردند.ـدا کـیـخواب ها هر شب ادامه پ عوض شد.چیزمه ـب هـاز آن ش

 گاهی رویایی شیرین.، کابوس می دید

 حقیقت بود.خواب ها برایش مهم شده بودند و در آن به دنبال 
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از  ژیوان به شدت نگرانش بود. به شدت ذهنش درگیر بود. کم حرف شده بود.

درمانده شده بود  حرف های درهم و آشفته ی او هم چیزی دستگیرش نمی شد.

 ولی به خوبی می دانست که این وضع نباید ادامه پیدا کند.

حتی آمدند. این خیاالت و اوهام دیگر تنها در خواب به سراغش نمی، کمی بعد

 در بیداری غرق در خیاالت می شد. 

ه سرعت به ـروزهای اول با صدایی یا نهیبی ب هر روز کم حرف تر می شد.

 اما هر چه که می گذشت اوضاع وخیم تر می شد. خود می آمد.

 د.ـودنـده بـرانش شـوضع روحی اش آنچنان بهم ریخته و آشفته بود که همه نگ

 را ببینند.نمی توانستند نابود شدنش 

و بعد از بررسی وضع روحی اش درمان را آغاز  زشک مراجعه کردند.ـبه پ

 به شدت الغر جلسات مشاوره بی نتیجه و دارو ها تغییری ایجاد نکرد. کردند.

چشم هایش که روزی سرشار از شور زنگی بود اکنون بی و ضعیف شده بود.

 روح بود 

 ژیوان ساعت ها کنارش می نشست و حرف می زد

 تا سرگرمش کند ولی تمام مدت سکوت می کرد و به چشمانش زل می زد.

از حوادثی می گفت  کن بود با این سرعت همه چیز عوض شود.ـچه طور مم

ب آی اش را می دید که ذره ذره ـدگـمه ی زنـوان هـژی داده.ـکه هیچ گاه رخ ن

 می شود.

به واقعیت شده بود. خیاالت برایش تبدیل مرز خیال و واقعیت را گم کرده بود.

شد. در باتالق فرو می رفت و هرچه بیشتر دست و پا می زد بیشتر غرق می

انیه ای ـل ثـیـی دلـب روز به روز رفتارهای عجیب تری از خود نشان می داد.

د از ـعـب ت.ـخـک می ریـخوشحال بود و لحظه ای بعد با ترس و اضطراب اش

ت ـاعـال سـبـاز قفس رها شده به دن د همچون دیوانه ایـمدتی به خودش می آم

یوان ژلبخند می زد به ، ثانیه شمار را دنبال می کرد ...3...2...1می گشت...

،حرف می زد اده است.ـتـفـی نیـاقـچ اتفـیــار هـه انگـوری کـرد طـی کـاه مـگـن
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ش خوش می شد که بهتر شده ولی باز می دید که جایی ـاهی دلـد گـدیـنـخ می 

 غرق در اوهام است. نشسته و

برایش از خاطرات می گفت. عی می کرد توجه اش را جلب کند.ـام روز سـمـت

در پاسخ تمام کار ترانه های خاطره انگیزشان را در گوشش زمزمه می کرد. 

مه اش سعی می کرد حرف های نصفه و نی هایش لبخندی سرد نثارش می شد.

که  با تمام عشقی رویاهایش راه پیدا کند.تمام تالشش را می کرد به ، را بفهمد

هبال راه حلی بود که این آشفتگی ـبـدر وجودش بود به او می نگریست و به دن

 پایان برسد. 

ه شاید کدر این فکر بو  نگلی با درختانی بلند...ـج اد آورد.ـوس را به یـابـآن ک

یشگی شده تنها یک کابوس تکراری نیست شاید اتفاقی تبدیل به یک کابوس هم

 بود.

م ه یا فقط چند اتفاق ساده که پشت سرست این ها به هم مرتبط هستند ـنمی دان

 پیش خود فکر می کرد همه چیز از آن سفر آغاز شده است. رخ داده است.

در رویا  نفس آرام و ساکت به نظر می رسید ولی درونش پر از تشویش بود.

 صدایی نقاب از چهره بر نداشت.بانی می دید که هیچ گاه  دانخود را اسیر زن

زمان برایش متوقف  رعب انگیز تمام وجودش را سرشار از وحشت می کرد.

هربار که به ساعت نگاه می کرد گویی به خوابی طوالنی رفته است. شده بود.

و چه یرش بود چه تلخـی که درگـوادثـش در تمام حـاالتـیـا و خـاهـدر تمام روی

دهمچون دیوانه ای رمیـد هـهر بار که به خود می آم شیرین زمان متوقف بود. 

تک تک ثانیه ها را دنبال می کرد شاید خودش می به دنبال ساعت می گشت. 

 دانست اسیر چرخه ای هولناک شده است. 

ژیوان دیگر نمی توانست این شرایط را تحمل کند.برایش چیزی دردناک تر از

 کرد چاره ای می اندیشید.باید کاری می  دیدن نفس در این حال نبود. 

ا ـجـابوس ها از آنـخانه ای که ک ازگردند.ـوم بـتصمیم گرفت به آن خانه ی ش

 جنگل های آنجا بی شباهت به کابوس ها نبودند. شروع شده بود.
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ارول مسیر نفس خیره به خطوط کنار جاده آن ها ـدر ط، دـدنـفر شـاده ی سـآم

یند دستانش را مـب کـلـوجه اش را جـتی کرد ـژیوان تالش م دنبال می کرد. 

 فشرد و امیدوار بود این سفر پایان بخش همه ی این روزهای تلخ باشد. 

 نفس کم کم به خواب فرو رفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
 

سقفی  کرد. سنگینی پلک هایش را احساس می به آرامی چشمانش را باز کرد.

گ ـنـری گـا سـو مبهوت بود ب ود تمام آن چیزی بود که می دید. ماتـچرک آل

 اطراف نگریست. هب
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 جیر در توجه اش را جلب کرد.صدای جیر دیوار سفید با خراش های عمیق!

 امروز حالت چطوره؟-

حتی در آن لحظه تصویری از خودش نداشت نمی  دانست آن مرد کیست. نمی

 دانست کیست؟

 خوای چیزی بگی؟"هنوز نمی  شه. "این آمپول رو که بزنی حالت بهتر می :-

قتهزار فکر و خیال مبهم در ذهنش بود توان توانش را جمع کرد تا بتواند حقی

 را در یابد. 

 با کلماتی بریده بریده پرسید:

 "من برای چی اینجام؟" :-

 "آروم باش از چیزی نترس..." :-

جا ازوان...خوابم برد اینـودم همراه ژیـن بـوی ماشیـمن ت "از چیزی نترسم؟ :-

 خواب بلند شدم..." 

 "ژیوان؟ با ماشین کجا می رفتین؟" :-

 کنم؟" خونه ی عمه ....من اینجا چی کار می "بله ژیوان همسرم... :-

 دیدی. چند ماهه که اینجایی و..." "شاید داشتی خواب می :-

رف ها کنترلش را از دست داد و خواست از روی تخت بلند ـنیدن این حـبا ش

 شود.

بیش از پیش  خت متصل است.ـه تـش بـتـدن متوجه شد که دسبه محض بلند ش

 خشمگین شد و شروع به پرخاشگری کرد.

زریقی کردند آرامش کنند و آرامبخش تـعـد و سـدنـرون آمـیـار از بـتـرسـدو پ

 کردند. 

 در حال بیهوشی همچنان تقال می کرد و سعی داشت چیزی بگوید.
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 هوش رفت."درختای...بلن...د...بدووو.." و از 

 کند." دکتر نگران به او می نگریست. "راز این جنگل چیست که رهایش نمی

 

 

 

 د گرم و سوزان بر صورتش می تابید. چشم هایش را باز کرد.ـیـورشـور خـن

د.پس تنها یک خواب نبو ل بود.ـبـای قـنوز در جـه سریع به اطراف نگاه کرد.

ور ممکن بود سر از آنجاـطـچ چیزی در میان بود که از آن سر در نمی آورد.

 حتی در شرایط جدید نمی دانست نامش چیست. در آورده باشد. 

عما مخواست این  می اینبار بیشتر به او اعتماد داشت. دتی دکتر آمد.ـد از مـبع

 حل شود.

 کنم؟" می ر"من اینجا چیکا :-

 به حدی این جمله را ملتمسانه بیان کرد که دکتر دلش به حالش سوخت.

ی زدی و ـا بود حرف نمـدت هـم ان...ـ"شما ماه هاست اینجایی و تحت درم :-

 گاهی در خواب چیزهایی میگفتی"

 "چه چیزی؟" :-

و رهم بود که هنوز راز این جنگل ـگفتی و اونقدر مب گل میـنـ"همیشه از ج :-

 کشف نکردم"

 یین بگین من دیونم؟ تمام اتفاقات همش توهم بوده؟"واخ "می :-

رامزی که میدونی در رابطه با خودت بـیـرچـشه ه می "نه من اینو نگفتم... :-

 تعریف کنی." 

 ام..."وخ :"من کاغذ می-

 برام تعریف کن کاغذم برات میارم.". :"حتما..-
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به آنقدر خسته بود که به خواب رفت. و تمام آنچه که بود برای دکتر شرح داد.

 خوابی عمیق. 

ی کاغذها را رو ستاد و بعد به سمت اتاقش رفت.ـایرش ـاالی سـدکی بـدکتر ان

اغذ ـداری کـقـارش مـاز کشوی میز ک میزش گذاشت و دوباره آن ها را خواند.

 بیرون آورد سعی داشت از ال به الی نوشته ها چیزی دستگیرش شود.

کی هر بار داستانی جدید برایش تعریف کرده بود اما در تمام آن ها وجه اشترا

 بود.

 اد.شان می دـب داستانی خود را نـالـر بار در قـل چه بود که هـگـنـین جراز ا

 جنگلی پر از هراس.

 دار شدهـاز خواب بی به شدت ذهنش درگیر بود که پرستاری در اتاق را کوبید.

 بود و به دنبال دکتر می گشت.

چشمانی  باالی سرش که ایستاد. دکتر نوشته ها را برداشت و همراه خود برد.

 دید که عاجزانه به دنبال حقیقت بود.را 

 دکتر کاغذ ها را نشانش داد.

 "این کاغذ ها همه ی آن چیزیست که برایم تعریف کردی" :-

 من ..." "یعنی این دفعه ی اول نبود؟ من ... :-

 دکتر میان حرفش آمد تا کنترلش را از دست ندهد.

 شخصیتی است که در گیرشن باری که به اینجا آمدی این چندمین ـ"از اولی :-

 بودی."

 "نمی فهمم؟" :-

"مدتی با کسی حرف نمیزنی انگار روحت در جای دیگری زندگی می کنه  :-

 مونه. و جسمت ساکن اینجا می

 هر چند وقت یکبار به خودت میایی مثل االن..."
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تمام  هبا حوصله ب دکتر سعی داشت با خونسردی او را متوجه وضعیتش کند.

 خ می داد.سواالتش پاس

 به نظر می رسید حالش رو به بهبود است. چند روز بر همین منوال گذشت.

ن نخستینـاز زمان بستری شدنش ای رده بودند.ـاز کـش را از تخت بـایـدست ه

ادحتی ساعاتی از روز را در فضای آز باری بود که به درمان پاسخ داده بود. 

 زد.  قدم می 

 .اما هنوز نمی دانست واقعا کیست

ارش ـنوشته هایی را که دکتر در اختی روی نیمکت گوشه ی حیاط نشسته بود.

 گذاشته بود می خواند.

را  ایی دنباله داری بودند که با خواندن تک تکشان خودـان هـه داستـمه شبیـه

 جای شخصیت دختر داستان می دید.

ش مدت دلدر تمام این  د در میان داستان ها.ـنـف کـشـود را کـت خـی داشـعـس

 نمی خواست کسی را مالقات کند.

ود کهنان در هم تنیده شده بـچـال آنـت و خیـقـیـقـح روزها این گونه می گذشت.

 گشودن این گره ناممکن می نمود. 
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 فصل چهارم
 

 با آنچنان ترس و وحشتی از خواب پرید. به سرعت دکتر را با خبر کردند.

 گویی مرگ را دیده است. چشمانش آنچنان برافروخته بود که

 دکتر سعی کرد با حرف زدن  آرامش کند.

 "خوابت رو برام تعریف کن چی پریشونت کرد؟" :-

 ان گفت:ـنـچ کـچ پـپ وشش چیزی بگوید.ـا در گـود کشید تـدکتر را به سمت خ

 ؟"من من نمی دونم کی هستم داشتم فرار میکردم.... "جنگل....دنبالم بودند..

 حقیقت رو کشف کنیم.""بیا  :-

 "اون آدما همه شون خیال بود؟" :-

 "حقیقت اون چیزیه که همین االن احساسش می کنی با تمام ذهن و روحت." :-

پس اون یعنی آدمی توی زندگیم نبوده؟، "کسی رو توی قلبم احساس نمی کنم :-

 کی بود؟" 

، ته هات هستندایی که االن درگیرش هستی تکه هایی از نوشـاهـام رویـمـ"ت :-

 درگیر داستان هایی شدی که خودت نوشتی."

 "نویسنده بودم؟" :-

 حلقه ی گم شده ی بیماریت نوشته هات بودند."، "آره :-

حرف تمام چیزهایی که می شنید بیش از حد تواناییش برای درک واقعیت بود.

 آنقدر درمانده بود که راه نجاتی برای خود ها مثل پتک بر سرش می نشست. 

دبه دنبال راهی بو تمام شب را به مکالمه ی آن روزش فکر می کرد. نمی دید.

 برای خاتمه دادن به وضع. 

ار پنجره ـه کنـب نه این نمی توانست چاره ی کار باشد.، خودکشی با رگ زدن

نجره با نردهایی ـپ داره هایی زنگ زده.ـود با جـزرگ بـا بـتـره نسبجنـپ رفت.
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وب ـه به راحتی یک چـده بود کـوسیـا به حدی پـرده هـن بود.آهنی پوشیده شده 

 ند.ـحدی فضا داشت که خود را از الی آن رد ک هحال ب، نازک در هم شکست

خودکشی راه حل آیا این تمام آن چیزیست که می خواهد؟ لحظه ای تردید کرد.

 بود؟ 

د وـی حـبی ـوچـبه پ حمل کند.ـمر این وضع را تـرای همه ی عـنمی توانست ب

 اندازه ای دست یافته بود. 

یی اـدم هـصمم تر بود با قـاز پنجره فاصله گرفت چند نفس عمیق کشید اینبار م

 ل جدا کرد و خود راـامـنرده ی شکسته شده را ک استوار به سمت پنجره رفت.

گاه کرد.فاعش تا زمین نـه ارتـثانیه لبه پنجره ایستاد ب دچن از میان آن رد کرد.

،آری معلق میان زمین و آسمان.، دلش شوقی وصف ناپذیر بود حس پروازدر 

 ش می خواست.ـاین همان مرگی بود دل این همان چیزی بود که می خواست. 

 در آن لحظه این تنها حقیقت محض بود.

 دستانش را رها کرد و پرید.
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 فصل پنجم
 

وحرصدای موسیقی مالیم و ی. ـشـنـه دور از هر تـب م بود.ت و آراـاکـاق سـات

 انگیزی فضا را پر کرده بود. 

د ود با یک چراغ مطالعه و چننجره میز کوچکی بـار پـنـاق کـه ی اتـوشـدر گ

 کاغذ و قلم و گلدان کوچکی که طراوتش خود نمایی می کرد.، کتاب

طر ملیحی فضا را ـع رد.کز کاغذهای مچاله شده دهن کجی می در اطراف می

 .پر کرده بود

 داد. باد پرده ها را تکان می زندگی در این اتاق کوچک موج میزد.

رخمیازه کشید دستانش را به باالی س با تکانی سرش را داخل بالشت فرو برد.

ر داشت.پرواز را به خاط روی تخت نشست به بیرون نگاه می کرد. ش کشید.

راستی او کهبه  رگشتگی...ـس، رسـت، کیـبـس، ضـناقـتـپر بود از احساسات م

دـدیـانی جـتـد داسـشای ای دیگر بود.ــشاید همین لحظه ام درگیر یک روی بود؟ 

هـود کـی بـقـایـقـش حـاالتـشاید جنگل رعب انگیزی خی انتظارش را می کشید. 

گرـدی ایدـش ود.ـبـم نـهـز مـیـچ چـیـولی اکنون دیگر ه کرد. از آن ها فرار می 

 نمی ترسید. 

ش مهم آن لحظه ای بود که زندگی میکند و ذهن و قلب، چه بود مهم نبود حقیقت

 آن را حقیقت می پندارد.
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