
www.takbook.com



 
 

 
 

www.takbook.com



www.takbook.com



 
 

 
 

 
 سایکی

 

 

 

 نویسنده:

 تودهنگار سروری س

 

 

 

1397 

www.takbook.com



 

 ۱۳۷۲ -  نگار، ستوده، سروری سرشناسه
 .ستودهسروری نگار نویسنده /سایکی عنوان و نام پدیدآور

 ، ۱۳۹۷.سخنوران:  تهران مشخصات نشر
 .مس ۵/۲۱×۵/۱۴ ؛۶0 ص.  مشخصات ظاهری

 ۶-8۷۱-۴۵۵-۶00-۹۷8 شابک
 فیپا نویسیفهرستوضعیت 
 ۱۴ قرن -- فارسی کوتاه هایداستان موضوع
 Short stories, Persian -- 20th century موضوع

 8۳۴8PIRر/ ۹س۲ ۱۳۹۷ بندی کنگرهرده
 8فا۶۲/۳ بندی دیوییرده

 ۵۲۲۵۱۷۲ شماره کتابشناسی ملی

 

 ۱۴0۷تهران، میدان انقالب، خیابان کارگر شمالی، بعد از ادوارد براون، شماره 
 0۹۱۹۳۶۱۶۶۱۳ – ۶۶۴۷۹۶۱۵تلفن: 

www.nebeshteh.com 

 

 سایکی

 نویسنده: نگار سروری ستوده

 سخنورانناشر: 

 اول – ۱۳۹۷سال و نوبت چاپ: 

 نسخه ۱000شمارگان: 

 ۹۷8 - ۶00 – ۴۵۵ – 8۷۱ – ۶شابک: 

 تومان ۱0000 قیمت:
 کلیه حقوق محفوظ است.

www.takbook.com

http://www.nebeshteh.com/


 
 

 
 

 

 

 فهرست

  

 7 .................................................................................................... باچهید

 10 .................................................................................... رسفصل اول: ت

 15 .................................................................................... أسفصل دوم: ی

 19 ................................................................................... رسفصل سوم: ت

 23 ............................................................................. ابوسفصل چهارم: ک

 27 .................................................................................. ندهیفصل پنجم: آ

 31 .................................................................................. رزوفصل ششم: آ

 35 .................................................................................... دیمفصل هفتم: ا

 39 ..................................................................................رزوم: آهشتفصل 

 43 ........................................................................... یاعتماد یم: بنهفصل 

 47 ................................................................................. ابوسفصل دهم: ک

 51 ............................................................................... زوفصل یازدهم: آر

 53 ............................................................................. رسفصل دوازدهم: ت

 57 ................................................................................ دیمفصل سیزدهم: ا
 

www.takbook.com



 

www.takbook.com



 

۷ 

 دیباچه

 اینامهنمایش که«  1آدمیزاد فراخوانی» نامهنمایش خواندن با بار اولین

 شیوه با است، انگلستان پانزدهم سده اواخر به مربوط  2اخالقی

 خلق با اثر این گمنام نویسنمایشنامه. شدم آشنا  3تمثیلی پردازیشخصیت

 معرفت خیر، اعمال خویشاوندی، منال،ومال  دوستی، نمادین هایشخصیت

سوی رستگاری هدایت ه ب آمده او سراغ به مرگ که را آدمیزاد اعتراف، و

 بن نوشته«  4است خویشتن مزاج اسیر انسانی هر» نامهنمایش. کندمی

 صفراوی، مزاج چهار دربرگیرنده آن پردازیشخصیت که نیز  5جانسون

 تحصیل. کرد آشنا  6هامزاج کمدی با مرا است، دموی و بلغمی سوداوی،

 داد سوقم شناسانهروان نقد سمت به انگلیسی ادبیات رشته در دانشگاه در

 پدر ، 7فروید یگموندز آن در که نقدی. شدم نقد این شیفته که حدی تا

                                                           
1. The Somonyng of Everyman 
2. Morality Play 
3. Allegorical Characterization 
4. Everyman in his Humour 
5. Ben Jonson 
6. Humours Comedy 
7. Sigmund Freud 
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 ،را  2نهاد و کرد معرفی را انسان عمیق روان یا  1سایکی شناسی،روان علم

 برگیرنده در ،است ذهن الیه ترینعمیق که انسان  3ناخودآگاه ضمیر در

 عین در نیروها این. دانست  5کنندهویران و  4بخشزندگی ذاتی نیروهای

 وقوع به زندگی در که حوادثی اند. گرفته قرار  ذهن در هم کنار در تناقض،

 نیروها این از بخشی توانند می یک هر شیرین، چه و تلخ چه پیوندند،می

 یک به فرد گرایش و غالب دیگری بر نیرویی گاه که آنجا تا کنند فعال را

 .شودمی متمایل سمت

 س،أی ترس، نمادین هایشخصیت به تمثیلی شیوه به کتاب این در     

 نیروها این چگونه اینکه. ام پرداخته آرزو و امید اعتمادی،بی آینده، کابوس،

 عمل مستقل یا گاهی شوندمی متحد هم با چگونه کنند،می پیدا تالقی هم با

 شده پرداخته آن به کتاب این در که است راستایی هم داستان کنند؛می

 انتزاعی پردازی شخصیت کتاب، این نگارش در اولیه تالش بنابراین. است

 به دستیابی از آدمی را ترس: است بوده نیروها این به بخشیجان قالب در

 دل در هاسال کهرا  امیدی تواندمی ،سأی و داردمی باز آرزوها و آمال

 گنگ، ماهیت با ،کابوس. برکند جای از بن و بیخ از است شده پرورانده

 و کندمی مسموم را آدمی روان ،خود ترسناک اما رمزآلود فانتزی، نامفهوم،

 تا را خود زهرآگین نیش سایرین به اعتمادیبی یا نفس به اعتماد عدم

 را فرد تواندمی ،معلوم نا ایآینده نهایت در. بردفرومی انسان روح اعماق

                                                           
1. Psyche 
2. Id 
3. Unconscious 
4. Eros 
5. Thanatos 
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 بخشزندگی نیروی سربازان ،آرزو و امید حال این با. سازد گشته گم

 مقابله اعتمادیبی و نامعلوم آینده کابوس، س،أی ترس، لشکر با ،سایکی

 از بحث مورد فرد  سایکی   نهایی پیروزی  خوانیممی کتاب این در. دنکنمی

 مرگ؟ یا زندگی :است قدرت کدام آن 

       

  1ستوده سروری نگار    

 1397 بهار            

      

  
    

 

                                                           
1. n_soroori@yahoo.com 
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 اول:فصل 

 ترس
 

عد، با ر بُصدایی پُ د ...رسیچیک شیر دوش حمام به گوش میصدای چیک

هیچ  ،انگار هیچ وقت ... چکیدانگار در خالء می! وقفه، بیفواصلی منظم

 نفس بکشد، بتواند ای در آندر دل دیوار وجود نداشت که مورچه ،سوراخی

انگار هیچ  ... شود مشخص آه کشیدنشحتی یا  راه برود، تکه نانی بجود

هیچ لوله آبی در داخل دیوار وجود نداشت که بخواهد سر و صدا  ،وقت

 ،های دنیادستترین انگار بزرگ ... دیواری نبود انگار اصالً ... ایجاد کند

نه صدای دیگر و اینبار  ندشده بود گذاشته های بشریتروی تمام گوش

ها به نانسا انگار...  کشید سوت می یشد و نه حتی گوششنیده می هوا

 ،چ وقتانسانی نبود! هی شاید هم از ازل ... خواب ابدی فرو رفته بودند

این خالء را برهم زند...  بخواهد صدای جریان خونشهیچ انسانی نبود که 

تر و اینبار ای بزرگرهقط ... ... پانگ پینگ ... ... پانگ ... پینگ ... پانگ پینگ

 به مراتب بلندتر. «پانگی»؛ «پینگ»بعد از 
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حولااه را از روی  ... شاادمیهااای ماارد روی زمااین کشاایده پاییدم

 .سارش برداشاات و روی تااک کاناپااه قرماز رنااگ وساات اتاااق انااداخت

ای کااه از جلااوی آینااه !شاادپااانزده دقیقااه بعااد بایااد اتاااق مرتااب می

اش ترک برداشاته باود، گذشات و باا دقات سارش را باه سامت گوشه

اه باه پااتختی نزدیاک شاد و عیناک دودی سای ... دیوار مقابال چرخاناد

...  کشاااید عمیقااای نفاااس...  وی آن برداشااات و برچشااام زدرا از ر

گذشاات اینبااار از جلااوی آینااه کااه می ... دوباااره لااول اتاااق را پیمااود

  !نیازی نبود با دقت به دیوار مقابل خیره شود

و از بااین تمااام کاات و شاالوارهای ساایاه، آن کاات  ،از داخاال کمااد

سایاه، دوردوزی  قاالب  اش باا ناخ روی ساینه کاه جیاب را شلوار سایاه 

را از داخال چاوب لباسای  رنگایبی پیاراهن سافید شده باود برداشات. 

گاااه هاایچ نااور ساافیدی هیچ ،هااایشدر کمااد لباس بیاارون کشااید. انگااار

فقاات  .زناادگی تولیااد کنااد کااه بخواهااد رنااگ  از منشااور نگذشااته بااود

 های فلاازی پیااراهن دکمااهروحاای! د و بیساافی ، وبااود و ساایاهی خااالء

همچااون شااب تااارش شاالوار  و کاات ... را روی باادنش بساات رنااگبی

تیااره جلااوی آینااه قاارار گرفاات. از پشاات عینااک دودی  ... را پوشااید

دسااتی بااه موهااایش کشااید. کماای مرلااوب  ... خااود را برانااداز کاارد

باه موهاایش روغان زد و آنهاا را باه  ... مانده بود. دوباره دسات کشاید

هایش را دساات !صاورتش تمیاز اصااالح شاده باود ... عقاب شاانه کاارد

 ورتش گذاشاات. سوزشاای احساااس نکاارد؛ نااهچاارب کاارد و روی صاا

 هام فشارد. کارواته هایش را بادنادان حتای هایش جمع شاد و ناهلب
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 ،پاشااید را دور گااردنش مرتااب کاارد، ادکلناای ساارد باار گااردنش تیااره

پوشااید و  نادبارق انداختاه شاده بود کاه باا واکاس ساایاها رهاایی کفش

 خارج شد. 

باارای مرتااب کااردن اتاااق فقاات پااانزده دقیقااه وقاات بااود. اهمیتاای 

 هاار در ،خاادمتکارگشاات. نداشاات اگاار ماارد دیرتاار از همیشااه برمی

ی و ناه حتا بیشاتر ناه یاک ثانیاهفقت پانزده دقیقاه وقات داشات.  ،حال

بناادی را تااا خاادمتکار آخااری، زمانشااد کااه ایاان . سااه ماااهی میکمتاار

حااد کمااال رعایاات کاارده بااود و باارای پااانزده دقیقااه کااار در روز، 

 گرفت.پول می «خوب»

بازار، در هاام ثاال همیشااه شاالوغ بااود. مااردم مثاال چندشاانبهم شااهر

دم رماا ... پیمااود خیابااان را ارد خیابااان شااد و عاار لولیدنااد. ماارد ومی

.. . دادناادمفهااوم تکااان میبیکردنااد و  کولااه ماایوهایشااان را ک لب

چناادین بااار روی گوشااش جا کاارد، شااهر چناادبار ساامعکش را جابااه

 !خاراب شاده باود ایان سامعک هامدیگار اما انگار با وجود مارد،  ،زد

صاادا! یااک پااانتومیم مسااخره! مااردم انگااار شااهر نمایشاای شااده بااود بی

دادنااد، هایشااان را تکااان میفقاات لب شااهر بااازیگری بلااد نبودنااد!

روی ساامعکش  ثمااربااا تالشاای بی شااهر !ه هماادیگر را بفهمناادآنکاابی

  ... زدمی

کاارد. بااه الااراف نگاااه می .کااودک، مااادر خااود را گاام کاارده بااود

ض در گلااویش یااخ بسااته بااود. ماارد بااه او نزدیااک شااد. دسااتش را غااب

دوردوزی شااده  هاش کااه بااا نااخ قااالب ساایاداخاال جیااب روی سااینه

خاناه  . آدرس ساپردکاودک دسات کاغاذی بیارون آورد و باه  ،بود، برد
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شااده بااود. بغااض کااودک داشاات  نمااایش دادهماارد روی تکااه کاغااذ 

دانساات کااه بایااد بااه ساامت آن آدرس باارود. کاارد. می اش ماایخفااه

نبااود. ماارد بااا اشااکال مختلاا   خواناادن آدرس باارای کااودک سااخت

دانسات می کاودک اش را بارای کاودک کشایده باود وخاناه نقشه مسیر

باه  پاس !نداشات، کاغاذ را از مارد گرفتاه باود یدیگار برود. چاره باید

 . .. راه افتاد

تار هکاودک چنادین خیاباان را پیماود. هاوا تیر !هوا ابار شاد و تیاره

اد درباان زیا ... درباان مخصاوم مارد، کاودک را از دور دیاد ... شدمی

 رسااید، دساات کااودک را کشااید و بااه ساامتنظاار نمیه مهربااان باا

انااه ماارد در کاال شاابیه هاام های خراهنمااایی کاارد. ساالول «شساالول»

 بودنااد، تنهااا در اناادازه و نااور تفاااوت داشااتند. گرچااه هاایچ یااک از

تر بودنااد و ای نداشاات. امااا دیوارهااای بعکاای نااازکها پنجاارهساالول

ه آنقاادر کااه البتااه ناا کردنااد.درصاادی ناااچیز از نااور را ماانعکس می

 فقات تاا آن حاد کاه بعکااً ،ساادگی بتاوان فهمیادمحسوس باشاد و به

 کردناادقلااب خااود احساااس می در اعماااقها ساالولساااکنین برخاای از 

 سخت! سیمان  از تر است و آن دیگریاین دیوار نازک که

از تار جنساش را گرانکاه ای فروشانده .دادمرد به راهاش اداماه مای

ای از گوشااه چشاام، ماارد را دیااد، امااا لحظااه ،فروخااتمیحااد معمااول 

عااابری کااه  .ش را نداشااتماارد حوصااله ا !رویااش را سااریع برگردانااد

عااابر بااه  !آماادتر میکنااار خیابااان ایسااتاده بااود، بااه نظاارش جااذاب

کارد. فکارش مشاغول باود. یاک اتومبیال باا سارعت ها نگااه میماشین
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عااابر پیاااده  گذشاات و مجاادد اتااومبیلی دیگاار. چااراغ از مقااابلش می

 !چندین باار قرماز و سابز شاد. عاابر اماا سارجایش خشاکش زده باود

ماارد لبخناادی زد، دساات در جیااب کااتش کاارد و کاغااذش را بیاارون 

ای ناگهااان صااد .رفااتهایی بلنااد بااه ساامت عااابر میآورد. بااا قاادم

عاابر رفتاه . میخکاوب کاردسارجایش  را مارد ترمزی که دیر شده باود،

همکار  پیر  مرد کاه کات و شالواری خاکساتری پوشایده باود بارای  !بود

 «!دن یکی مال من بوای»مرد ابرو باال انداخت و گفت: 
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 فصل دوم:

 یأس
 

هایش، تا بند از موهایش گرفته تا جوراب سرتاپایش خاکستری بود، پیرمرد

سمت میز خاک گرفته گوشه  .. به. هایشدندان ها وهایش، حتی لبکفش

های کنار پنجره را برداشت و گلاز روی آن کبریت را  ... اتاق رفت

خارهایش را می فروخت. بعکی  .ساختخار میاو  ... روشن کردیکی یکی

 ؛داشتها را زیاد روشن نگه مینباید گل! ترتر و بعکی را گرانرا ارزان

شدند خار می هاکه گل گرمای آتش ممکن بود خانه را گرم کند. همین

تر اینکه از گرما تنفر بلد بود و مهم «بخو» پیرمرد کارش راکافی بود. 

پیرمرد  ... . نفسش را بیرون داد و ابر هوای سرد، آتش را خاموش کردداشت

 .خارها را برداشت

ترین ت، پشت بلندیک دره عمیق قرار داشخانه پیرمرد درست وست 

های الراف برف !کردگاه لمسش نمیجایی که خورشید هیچ ،کوه آن منطقه

 بستهها سرما در آنجا یخ برای قرن انگار !شدوقت آب نمیخانه پیرمرد هیچ

حقیقت ماجرا این بود که  .بود «زنوامهمان» بسیار، پیرمرد این ودبا وج !بود
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داشتند، را در قلبشان نگه می خارهای اویرمرد تا هنگامی که های پمهمان

ا دقت تمام، بهم پیرمرد  !شدندپذیرایی می «دسر یخ» روزی سه وعده با

گفت تنها که می داشت دوجوشایعاتی  البته .کردتنهایی، امور را کنترل میبه

 و خار داخل قلبش را بیرون بکشد توانسته یک نفرکه  یک بار پیش آمده

به  ستنتوامیچطور  گرنهاکمک داشته آن شخص  حتماً گفتند البته می

  از عهده این کار برآید؟ تنهایی

 (هامانمه و پیرترین ترینقدیمی عموماً) مهمانان خانه پیرمرداز تعدادی 

ای هافسان شاید پس ؛بودن ایعینیشاهد  ؛شنیده بودند فقت درباره آن شخص

پیشگوی »گویی هذیان فقتاین  که باور داشتند نیزجوانان  ود.بیش نب

یکی و سپس رهسپار تار همهمان پیرمرد بود زمانیکه کوتاه  بوده «قدیمی

 اصالً !پیونددوسته و نمییوقوع نپ وقت بهچیزی هیچچنین بنابراین  ؛هشد

د؟ مگر چه یکشرا از داخل قلبش بیرون می یخاربوته باید چرا یک نفر 

آن شخص  خیال  حتی؟شتوجود داهداری خار جایی بهتر از قلب برای نگ

ن تا ای پیرمرد، «ینواز  و مهمانلط» که در جواب دشمیهم باید سرزنش 

 باشد! «سپاسنا»حد 

.. . اش را روی تنش مرتب کردپیرمرد کت و شلوار کهنه خاکستری

روز کافی بود. اما محض  . برای آن.. خارها را در داخل جیبش شمرد

برداشت. نگاهی به ساعتش کرد. البته که دیر احتیاط مشتی دیگر هم 

 رفت. باید او را، خود شخصاً شد. اما باید به پیشواز مهمان جدیدش مینمی

ها پایین آمد. داخل سالن شروع به قدم زدن کرد و به خانه می آورد. از پله

جلوی در اتاقی ایستاد. این اتاقی بود که برای مهمان جدیدش در نظر گرفته 

شد. در اتاق را باز کرد. اول از ید از مرتب بودن همه چیز مطمئن میبود. با
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به اندازه کافی درجه زیر صفر.  بیست و سههمه سرمای اتاق را چک کرد. 

. در و دیوار اتاق را برانداز کرد. بیشتر بود زده مهمانشقلب یخ مساعد

تزیین شده بود. چشمش  زدهتنها با یک قاب عکس از درختی صاعقه خالی،

جایش کرده به پرده ضخیم جلوی پنجره افتاد. انگار باد زده بود و کمی جابه

و از روزنه ایجاد شده، کمی نور داخل شده بود. پیرمرد جلو رفت و پرده 

نابود کرد. با خود اندیشید هیچ چیز نباید  را محکم کشید و روزنه نور را

 آمد. ای استراحتی ابدی به آنجا میاو بر .هم زندرب آسایش مهمانش را

وزید با تمام وجود که میرا از خانه خارج شد. سوز سردی پیرمرد 

شد که منتظرش مانده بلعید. چشمهایش را بست. مهمان عزیزش مدتی می

 ..کرد.یکرد، پشت خت عابر پیاده ایستاده بود و صدایش مبود، صدایش می

ی احتن خیابان رسیده بود و به استرمهمانش راه سختی را پیموده تا به آ

بود،  اتاقی که برایش در نظر گرفته شده به همین علت !داشتاحتیاج  عمیق

نظور مهر ه ب !!!واقعا با محبت بود بود! پیرمرد  «راحتمناسب و » کامالً

نباید مهمان عزیزش را بیش از این پشت خت عابر پیاده منتظر نگه 

رویش های سبز و قرمز روبهدرمانده که به چراغمنتظری خسته و  ؛داشتمی

 ...  خیره شده بود

 پس .گذشتندهای کوچک و بزرگ با سرعت از وست خیابان میاتومبیل

کدام کرد با خود فکر میپیرمرد  د؟چرا پاهای عابر روی زمین قفل شده بو

دنبالش به هایش در جیب ؟است قلب مهمانش ترین برایخار شایسته

ناگهان پیرمرد دستش ...  کردمی صدا بی وقفه.. عابر، پیرمرد را . گشتمی

مهمانش  باالی سرپیرمرد سه شاخه!  یک خار  ؛بود خودش ؛حرکت ماندبی
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 ش افتاد: مردی با کتادیرنه قرار گرفت... آنجا بود که چشمش به همکار

دوزی دور سیاه دوزیاش با نخ قالبشلواری مشکی که جیب روی سینه و

 درست به موقع سه شاخه را پیرمرد خار   کرد؟کار میاینجا چشده بود. 

با جان و بود که  ویژه برای مهمانانی ایهدیه خار این. تقدیم مهمانش کرد

صدای بوق کشدار و آوای  !دندخوانمیدل و اعتقاد کامل پیرمرد را به خود 

پیرمرد به  !و کرددر قلبش فر انتهاسه شاخه را تا  عابر خار  شیرین ترمز!

 «!دین یکی مال من بوا»همکار مشکی پوشش لبخندی زد و گفت: 
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 فصل سوم:

 ترس
 

 «بوخ»که در آن آدرسش نوشته شده بود،  را مرد مشکی پوش، کاغذهایی

بیفتد. یک  شب یک مهمانی راه کرد. انگار قرار بود آنبین شهر پخش می

خود مرد! یک مهمانی که  ویژهبا مدیریت ، عجیبمهمانی پر تجمع و 

به  هایی که خود شخصاًهای زیادی به آن دعوت شده بودند، لعمه«لعمه»

یا  شدندداشتند و به جلو خم میبرمی رفتند، کاله خود راسمت مرد می

گرفتند و به احترام اندکی روی پاها های پرچین خود را میگوشه دامن

معلوم نبود  !انداختهر کسی در مقابل مرد سرش را پایین می !نشستندمی

کس ست یا اینکه واقعا هیچنوعی نشانه احترام ا که آیا این کامالً

ای مرد، حتی از پشت عینک دودی تیره، هبه چشم توانست مستقیماًنمی

 نگاه کند. 

گشت. مرد در راه برگشت به خانه بود. آن روز زودتر از همیشه برمی

نیازی نبود تا مثل روزهای قبل پانزده دقیقه تمام کار کند. مرد بارعام داده 

دادند. از لذت یگر می، خود آدرس خانه مرد را به یکدبود و مردم شهر
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معلوم نبود  .از قدرتش بود، لبش به سمتی ک  شدکه نشانی  عمیق این فکر

این ک  شدن لب، لبخند است یا چیزی دیگر، چرا که ابروهای پرپشتش 

 مثل همیشه در هم گره خورده بود. 

ز نزدیک خانه که رسید، پایش به سنگی خورد. آنقدر عصبانی شد که ا

اش را دودی. عینک مانددیگر هیچ اثری ن چند دقیقه پیشش ک  لب 

 رد. حتی فرصت نشد به سنگ بگوید کهبرداشت و مستقیم به سنگ نگاه ک

وقت وجود ؟! اثری از سنگ نمانده بود. انگار هیچکندت میئچطور جر

چ یه ... سنگ واقعاً برده بود با خود وزید ذراتش را. بادی که میاشتند

 !وجود نداشت واقعاً ،شده بود

اشت داد و مرد دوست ند. در همیشه صدا میاش را باز کردخانه مرد در 

که چکه  را لور که دوست نداشت شیر دوش حمامدرستش کند. همان

 کردخراب می ی شاید خودش خیلی چیزها را عمداًدرست کند. حت کردمی

 نیناین چ صدایی کههر  برد.لذت می صداها عمیقاً گونهمرد از این چراکه

 . افزودمی شقدرت به ،افکنددر خالء لنین می

دربانش اولین کسی بود که او را دید. سرش را به زیر انداخت و خطاب 

را  پسرکینکه نگاهش کند پرسید که آیا مرد بدون ا «ن!رباق»به مرد گفت: 

 شخصاًبه درستی به سلولش راهنمایی کرده؟ منظورش همان سلولی بود که 

ده بود، نوشته بود. اش را پشت تکه کاغذ آدرسی که به پسرک داشماره

اما محترمانه معتر  بود که با توجه  ،یید کردأتحرف مرد را دربان گرچه 

کند، چرا مرد جزئیات این می خدمت سال است که به مردنزده به اینکه پا

دانست می ،سپارد؟ دربان به خود مطمئن بودقبیل امور را به دست او نمی
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ترین همچون مرد بداند مناسبآنقدر در این کار تخصص پیدا کرده که 

 سلول برای هر لعمه کدام است. 

چرا که روزگاری دانست. را گستاخی می درباناست درخو اما مرد

ندش فرز ،بسپارد شاندستبه را  توانست زمام امور که می ترین فردشایسته

شن برایش رو مرد ،به دنیا آمدش با مغز معیوب پسر هنگامی که. دانستمی

که  دربان هم کسی نبودبه همین ترتیب  .جانشینی نداردهیچ دیگر که  شد

ی کمگردنش را اش بگذارد. پس ای بر عهدهمرد بخواهد بیش از این وظیفه

خت دربان سر به زیر اندا ... و خیره نگاهش کرد به سمت دربان چرخاند

 مرد ... منتظر ساکت ماندو های مرد تالقی پیدا کند تا مبادا نگاهش با چشم

 سپس گوشزد کرد که !کنده میعجلزیادی برای ترفیع دارد  ،دربان گفت

را چ د.نباشباز دارند و تمام درهای خانه باید  پیش در نی بزرگیک مهما

 از دست بدهد. هم مرد تمایل نداشت حتی یک لعمه را  که

فته میم گرگذشت. از بین تمام راهروها. تص اش مرد از سالن بزرگ خانه

را های کوچکی ها سرکشی کند. دریچهسلول تکبه تک امروز شخصاًبود 

های زد، نگاهی به لعمهها تعبیه شده بود کنار میکه روی درهای سلول

سلول نشسته ناامن ترین گوشه انداخت که در تاریکاش مینحی  خوشمزه

 نشست. آنگاهش میبخندی اهریمنی بر لبانلرزیدند. لخود میه ببودند و 

  گذاشت.ها را در تاریکی مطلق تنها میبست و لعمهدریچه را می

. این رسید آرزو سلولیعنی ، سلول آخرین جلوی در هاپس از ساعت

هایش بود. و همچنین سلول ترین سلولترین و تاریکبزرگ وسلول جز

مورد عالقه مرد! از دیوارهایی بسیار ضخیم ساخته شده بود. دیوارهایی 
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کردند و نه هیچ منعکس می ی رابازتاب نورای ذرهکه نه ک تاریسرد و 

ای زنجیر شده ای بود که به گوشهصدایی را. آرزو در این سلول، تنها لعمه

 مسموم هایکردند و قاشقبود. دو نگهبان مخصوم از آرزو نگهداری می

 انی سیاه پوش، که درواقع پسر خوانده. نگهببردندفرو میهانش در د غذا را

نگهبان سیاه پوش و همسر مرد  که مادر  ،یخود مرد بود و نگهبانی نامرئ

خدمتکارش  موقعدر همین  .. . دریچه روی در سلول را کنار زد مردبود. 

 «!دآینها دارند میمهمان !ربانق»: با صدای بلند فریاد زد
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 فصل چهارم:

 ابوسک

 

 اش داشت. اتاقی نه به اندازه اتاق پدرشاتاقی شبیه به اتاق پدرخوانده ،پسر

ای شبیه کاناپه اما کوچک شده و ماکتی از همان اتاق بود. کاناپه ،بزرگ

 ن را با قلمو شخصاً بود، پسر آ پدرش در وست اتاق قرار داشت که معلوم

نشست، گاهی کت و شلوار سیاهش رنگی روی کاناپه که می !قرمز کرده

هایش برود تا رنگ مشکی شد و پسر مجبور بود دوباره سراغ قولی رنگمی

را به کت شلوارش و قرمز را به کاناپه بزند. شاید چون همیشه قلمو به 

د به همین دلیل بو شاید وشدند. وقت خشک نمیها هیچدست بود، رنگ

 رسید.لوده به نظر می که از دید الرافیان، پسر تا حد زیادی

دین پسر حمامی کوچک شبیه حمام پدرش داشت و تا به حال چن

با این  !که شیر دوش حمام چکه کند کش آورده بود تا تدبیری کنندلوله

حمام  یهاهکموفق نشده بودند تا فواصل چکش ها از لولههیچ یک  حال

نتیجه  هماهنگ کنند. های حمام پدرهدقت کامل با فواصل چکرا با پسر 
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های رنگی بود که در اتاق پسر چیده کشکفایتی، کلکسیونی از لولهاین بی

 ...  شده بودند

 ضبت صوتش را برداشت و مخفیانه به اتاق پدرش رفت یک روز پسر

از آنجا به بعد کار  .ای دوش حمام پدرش را ضبت کردههو صدای چک

بلندگوهایی با  ک دستگاه صوتی داخل حمامش گذاشت وآسان بود. ی

منعکس  ها عیناًصدای چکه .مخفی کردتادور حمام خوب دوری کیفیت

 پسر از این موفقیت سعی کرد مثل پدرش لبش را ک  کند، اما !شدندمی

  کزیادتر شد لبش را به همان اندازه پدر ک  کند، یا هیچوقت موفق نمی

ود مین دلیل به شاید بهرسید. اش مکحک به نظر مییا کمتر و قیافه شدمی

  ... دانستندکه الرافیان پسر را لوده می

، آن به با نگاه کردن مستقیم اوآینه، بدون عینک دودی پسر، عالوه ه ب

ن با ایهای پسر عادت کرده بود. بازیبه لوده آینه هم شکست. انگارنمی

 رد کرد. نتیجهشش را برداشت و آینه را از وست خچکپسر یک روز  حال

خود  اما پسر به سادگی باتر از ترک آینه پدر بود. شده، خیلی عمیقحاصل

 طعاًقچرا که نه؟  ! اصالًتر باشدز پدرش قویافکر کرد گاهی بد نیست  که 

 خواندند. به همین دلیل بود که الرافیان او را لوده می

برد، اما حداقل را سر می شهای پسر، که حوصله پدرلودگی با تمام

تر ها نحی داد. لعمهانجام می «بخو»ها را وظیفه نگهبانی از سلول ،پسر

 از آن بودند که بتوانند بفهمند عینک دودی پسر قالبی است، یا اینکه اصالً

نیست. پسر بازیگری را خوب بلد بود. نیاز نبود نیازی به زدن عینک دودی 

به سمت عینکش که دستش را  چشم بردارد،روی تا عینکش را کامل از 

بود. شده به همین حد راضی  پدرشها کافی بود. برای لعمههمین برد، می
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وقت برای نگهبانی شاید برای همین، پسر ترفیع گرفته بود و به صورت تمام

 ام شده بود.از سلول آرزو استخد

 

 

www.takbook.com



 

 

 

www.takbook.com



 

۲۷ 

 فصل پنجم:

 آینده

 

، ه بودهمان زمانی که دربان استخدام شد ، دقیقاًسال قبلدرست پانزده 

زن. ازدواجی سیاه  جشن ازدواج مرد بابرگزار شد. ای در خانه مرد مهمانی

نه به خانه مرد پن  سال قبل از ازدواجشان، زن مخفیا با همسری نامرئی!

کس از آمدنش خبر ها مخفی شده بود. هیچو در سایه نقل مکان کرده

کرد. زیر زن اما همیشه از دور مرد را نگاه می !نداشت. حتی خود مرد

 کرد.ها پنهان میخود را در سایهحال  با اینداشت. زن خجالتی نبود.  نظرش

خانه مرد و  ، ماهیتش همین بودداشتعادت به مخفی شدن  ،لداز بدو تو او

برای همین آمده بود. دوست زن داشت. به دنبال ها را برای زن بیشترین سایه

 یلذت هااریکیداشت در هر نقطه تاریک خانه مرد مخفی شود. این ت

 نامعلوم. ایاز سرچشمه دادند. لذتیمی به او وص غیرقابل

شد. دوست مند میهپوشید، زن به او بیشتر عالقتر میهرچه مرد سیاه

مرد،  سینه کت  شده روی جیب  دوردوزی سیاه  قالب  نخ  داشت در تاریکی 

 ،یک روز که مرد باعث شد سنگینی نگاه زنسرانجام  ... گم شودتا ابدیت 
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 ،آینه ای ازکرد، در گوشهاش را محکم میگره کراوت مشکی ،جلوی آینه

که  را ایسایه .کند. مرد به سرعت برگشت یک نقطه سیاه نظرش را جلب

از خودش روی دیوار افتاد بود نگاه کرد. خم شد، کمی به چپ، کمی به 

مطمئن بود  راست چرخید. مطمئن بود سنگینی نگاهی را احساس کرده.

به او احساس خواهد ببیندش و می ناخودآگاه بلند گفتکسی آنجاست. 

مثل  موهای مشکیش زن آهسته بیرون آمد. آن وقت! هددقدرت می

 ..هایش ریخت.نها، روی شپیش از سپیده دمدرست  ؛ترین لحظه شبتاریک

  ... شداش غرق میشد، زن در سایهنزدیک می به او مرد

 لنی کهترین سالن خانه برگزار شد. سادر بزرگ شانجشن ازدواج

. نور شدمیبا نور نص  با دقت از وست بود که  اینورپردازی آن به گونه

سفیدی که در انتهایش صندلی مرد قرار داشت و تاریکی مطلقی که در 

د د. مرگاه زن را ندیکس، هیچاش نشسته بود. هیچانتهایش زن روی صندلی

با  زنش تعصب داشت! از لرفیروی  کسی ببیندش؛هم دوست نداشت 

ود تنها مرد ب ترتیب به این !کردبیشتر احساس قدرت می نامرئی بودن زن

 تواست در شب  موهای زن گم شود. که می

شاید یسالچند  شده بود که  شایع  شت. بین کارکنان  صالً گذ زن  ا

شتر وجود ندارد. آخر  صری  ه علمگزاران خانه مرد تا آن موقع بخدمتبی ب

در این باره  ندنکرده بود تئجر ،گاههیچ ،کدامالبته هیچاعتقاد داشاااتند. 

ساس می تماماًاما مرد اینها را  ،دنحرفی به زبان بیاور نفود کرد. مرد راه اح

ست چطور میقلب کارکنانش را بلد بود. حتی می به تواند به ذهن آنها دان

خواست به گرفت. هروقت مینمیکس اجازه گاه از هیچسرک بکشد. هیچ

نبود. کساای  به اجازه دادننیازی . زدکشااید سااری میجا میلش میکهر 
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توانساات مین کساایو ت نداشاات ئکس جرت ممانعت نداشاات. هیچئجر

شه درهای قلب و مغزش را  روی مرد ببندد. آخر ممکن بود مرد ه بتا همی

درهرحال مرد  !اش را از روی چشااامش برداردهرلحظه عینک دودی تیره

باید وجود زنش را به  .کرداذیتش می ها فهمیده بود و اینایعهدر مورد شاا

داد تا قدرتش میاجازه  نباید بیش از این به کارکنانشکرد! همه اثبات می

 کرد. به این ترتیباثبات می به همه اش راباید خانواده .را به سخره بگیرند

 فرزندش متولد شد!

تر یم داشت از فرزندش مردی دیگر بسازد، با بزرگکه تصم مرد درحالی

رسید که یک جای کار ایراد دارد. پسر با شدن پسر، بیشتر به این نتیجه می

. مرد نمودبازی میکارهایش بیشتر شبیه لودهذهنی معیوب متولد شده بود. 

 مورد تمسخر قرار گیرد. ین لاقت نداشت قدرتش با وجود پسربیش از ا

زن به ارث برده.  سرچشمه نامعلوم اعتقاد داشت پسر، ذهن معیوبش را، از

ست باور کند که از وجودش، پسری با این حجم عظیم از نتواگاه نمیهیچ

زن اما پسرش  بین شد! ه زن بدپس ب .تولد شده باشدتفاوت و کند ذهنی م

همان  ،در وجود پسرداشت. هایش دوست میبازیرا با تمام لوده

 .از وهم و خیال آمیخته بودند ایدید که فقت با هالههای مرد را میاریکیت

 خوانده... مرد، پسر را فرزند شدبیشتر میروز اختالف بین زن و مرد روزبه

کرد. زن قلبش شکست و در  خود خواند و زن را به خیانت متهم

 در سلول آرزو.  درست مقابلترین نقطه خانه مخفی شد: تاریک
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۳۱ 

 فصل ششم:

 آرزو

 

داشتند ها بیست سال پیش، آرزو، در فصل بهار به دنیا آمد؛ وقتی که شکوفه

شدند! صبح زود بود که به دنیا آمد، یک صبح آفتابی میتبدیل کم به میوه کم

با نسیمی مالیم. باالی بلندترین کوه آن منطقه، آنجا که اولین اشعه خورشید 

کرد، در میان ابرهای سپید به دنیا آمد. آرزو دختری زیبا بود. با لمسش می

و محبت. او را در لباس ابرشمین  هایی سرخ. با قلبی پر از عشق و شادیلب

 ...  اش شیرین بودزیبایی پیچیدند. حتی گریه

ها وقتی پس از ساعتها بدود. در کودکی دوست داشت به دنبال پروانه

اش روی گلبرگ گلی خسته تعقیب و گریز، باالخره پروانه مورد عالقه

پس از  راپروانه  برد تارزو دستش را جلو مینشست، آنگاه آشد و میمی

هم از روی گل می پرید. آرزو اخم  بگیرد. اما پروانه باز وقفهتالشی بی

کشید های سبز دراز میشد. اما بعد روی چمنهایش جمع میمیکرد و لب

آنگاه  .مانددویدند، خیره میبه دنبال هم میو به آسمان آبی که در آن ابرها 

رفت. از روی این شاخه شد و تا خورشید باال میای میخودش هم پروانه
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 ،آرزو .شدگل سرخ زیبایی غرق میپرید. در عطر هر به روی آن شاخه می

 خندید. از ته دل می

درش پدر و ما .تابستان شده بود، آرزو عاشق باغ میوه نزدیک خانه بود

و اما آرز .همیشه نگران آرزو بودند. او را از صمیم قلب دوست داشتند

ست نتواباال رفتن تا ابرها بپرهیزد؟! چطور می توانست از شوقچطور می

ی فقت پشت پنجره اتاقش بشیند و دنیا را تماشا کند؟! دوست داشت بخش

خورده را زیر های تازه باراندوست داشت لروات چمن .از دنیا باشد

ها ها بشیند و میوه شدن شکوفهدوست داشت ساعت .پاهایش احساس کند

فسش نوست داشت تا آخر دنیا بدود و از اینکه را از نزدیک تماشا کند. د

  !آمد، تعجب کندبند نمی

ها بود روز درخت نارن  را از پشت پنجره اتاقش دیده بود. مدت آن

. شان را شمرده بودههای درخت را زیر نظر گرفته بود. همتک شکوفهتک

در دلش لعم  .شودمنتظر بود تا ببیند کدام یکی زودتر از بقیه نارن  می

ا ر چشمانش! چقدر ترش بود و چقدر نشاط بخش ... مزه کردنارن  را مزه

 روز مطمئن بود آن !زدزیبا لبخند می .داد بست و آب دهانش را قورت 

 شود. اولین شکوفه درخت، نارن  می

نزدیک درخت که  .به سمت باغ میوه دوید. به سمت درخت نارن 

ای که قرار ... به شکوفه درخت ایستاده بود زیر ،امید .رسید، ناگهان ایستاد

آرزو خودش را عقب کشید.  ... کشیدبود نارن  شود، دست محبت می

رود. پشت درختی پناه گرفت. چهره امید دانست چرا پایش پیش نمینمی

... با تمام  کرد... احساسش می دیددید، اما دست محبتش را میرا نمی

داشت بر موهایش دست نوازش  ،امید ... کردوجود احساسش می
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تپید... نفس عمیقی کشید... هایش را بست... قلبش میکشید... آرزو چشممی

 زیبا خندید... آرزو شکفت... نارن  شد!
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۳۵ 

 فصل هفتم:

 امید

 

 

کرد، و برای نانشان میکرد، خردههای کوچک نان را از هم جدا میتکه امید

ای زحمتکش کوچکی که خیلی زود هریخت. مورچههای باغ میمورچه

 جای گردش و تفریح در میان علفزارها، بارهای سنگین بره شده و ب بالغ

کرد رد میای از نانش را با دقت ختکه« ههمیش»پشتشان گذاشته بودند. امید 

خواست نمی را کهکرد چرد میخ «بخو». ریختها میو برای مورچه

 ها ببیند. حداقل برای دقایقی باری سنگین بر دوش مورچه

ه همین تر است! شاید بدکتر بعد از به دنیا آمدنش گفته بود، قلبش بزرگ

بود که کنار دریای  ه همین خالراندازه مهربان بود. شاید ببود که بی خالر 

انگار زد. تند میقلبش همیشه تندگرفت. ایستاد، دریا آرام میلوفانی هم می

را سیر  پخت. نانی که تمام مردم سرزمینشنان می آنتنور داغی بود که در 

 ...   کردمی
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پوشید، کالهش میاش را نیاز سپیده صبح ، بارا قبلعادت داشت امید 

. به قله رفتمیلندترین کوه آن منطقه باال از بو   دیکشمی را توی صورتش

...  وزیدنسیم میآن وقت ...  کردرا تماشا می خورشید رسید، للوعمی که

ی هایش را به باغ... چشم زد... رنگین کمان لبخند می باریدباران می

 کردند و کودکان یازدههایش پرواز میگلها در عطر دوخت که پروانهمی

ت که دوخای می... آنگاه چشمش را به پروانه دویدندساله به دنبالشان می

اگر نبود  ... مواظبش بود، که دست ابر را گرفته و تا خورشید باال آمده بود

 ...  سوختبالش در آسمان می

درخت نارن  شدند، ها میوه میدهمین روز تابستان، روزی که شکوفه

 !شدروز اولین نارن  متولد می لبیعت جشن گرفته بود. آن .صدایش کرد

د های درخت بلنهایش به سمت شاخهدست ... امید زیر درخت ایستاده بود

هایش را ... امید چشم ها را... شاخه ها راداد، دست... باد حرکتشان می بود

 قلبش .شنید ش صدایش رادر قلب ... کردباید در قلبش پیدایش می. بست

شکوفه  !پختهمان تنور داغی شده بود که در آن نان می !تپیدتندتند می

شش ... امید نواز کردهایی سرخ صدایش می... با لب کردصدایش مینارن  

کشید، ابریشم موهایش را لمس دست محبت بر سرش می ... کردمی

قلب  !رسیدبه آرزویش می، خندیدمی «زیبا»خندید، کرد... شکوفه میمی

  !تر استدکتر گفته بود قلبش بزرگ ... تپیدتند میتند امید

خاکستری پوش، دلش به حال قلب بزرگی که درد  «خیرخواه»پیرمرد 

کرد؟ بوته می چرا باید دریغکشید، سوخت. دارویش را داشت. می

دریغ  ، چرا باید از مهمانشیش را که با هزار زحمت تهیه کرده بودخارها

قدر  برعکس آن !مادی نبود پوش اصالًخاکستری پیرمرد خیرخواه !کرد؟می
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رایگان  اشمهمانان ویژه باز بود که بوته خارهایش را بهدلودست

 پوش!خاکستری «لصاحبد» پیرمرد .بخشیدمی

جا که آرزو پشت درخت مخفی شده و امید را نگاه آنآن لرف باغ، 

خواست می. آرزو .. شدآرام به او نزدیک میسیاه پوش آرام مرد کرد،می

دیر  یگرد . اماشود در قلب امید پیرمرد فرورفتن بوته خارجلو برود و مانع 

 مرد !وده ببه آرزو رسید ،نیز پوش. مرد سیاه.. شده بود، خیلی دیر شده بود

 کتش شدهدوزیکه در جیب قالبرا دست در جیبش کرد و تکه کاغذی 

 از که آرزو را مجبور کرد سپس. و به لرف آرزو گرفت بود بیرون آورد

ید باید به ام ت تسلیم مرد شود،خواسآرزو نمی آدرس برایش بخواند! روی

 .اش برددستش را به سمت عینک دودی تیرهاما مرد  !کردکمک می
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۳۹ 

 هشتم:فصل 

 آرزو

 

رد سیاه م روز که آرزو مجبور به خواندن آدرس از روی تکه کاغذ  از آن

ترین و در تاریک شده بود؛ و اسیرآرز. گذشتمی پوش شد، چند سالی

 شدهخانه مرد که از هر لرف محصور بود، محبوس  ترین سلول مخوف

روی دیوار خطی نازک  با گوشه ناخنبود. اوایل حساب روزها را داشت. 

قدر به او غذای  ، آنسلول پوشروزی رسید که نگهبان سیاهکشید. اما می

گاه هنوز به امید فکر گه ... که زمان هم از او دست کشید ،خوراند مسموم

پوش مرد خاکستریپیرهدیه  ،امیدچرا  کهتوانست درک کند نمی !کردمی

 ،ههم ،در سرزمین آرزو اش نگفته بودند؟به او دربارهمگر  ؟هرا قبول کرد

 شدانستند! مگر به امید نگفته بودند؟ مگر هشدارشوم را می قصه این پیر 

بود،  گرم نش تنوراش را قبول کرد؟ او که تَپس چرا امید هدیه نداده بودند؟

وقت پشت درخت مخفی . کاش هیچ.. ترتر، عمیقتر، بزرگقلبش داغ

کودکی که در قالب دوران کاش مثل  !کرددزدکی نگاهش نمی !شدنمی
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. ه بودرفت ید را دیده بود، اینبار هم جلوای تا قله کوه بال زده و امپروانه

 ... کاش

ند. ش را برگرداسلول آرزو را باز کرد و وارد شد. آرزو روی در  ،پسر

زنجیر شده  هایشدست هایش بپوشاند. اماخواست صورتش را با دستمی

رزو آ« !باید غذا بخوری ،وقت خوابه» :پسر جلو رفت و گفتبود. 

ه ک سلول نامرئی ننگهباآن دیگر اما سنگینی نگاه  خواست مقاومت کندمی

دفاعش زده بود، بی زل آرزو هایدرست از گوشه در به مردمک چشم

صدایش  «!کافیه ... دیگه نه !نه، من گرسنه نیستم»: زدرزو فریاد آکرد. می

ود، شدانست وقتی بیدار می .حال روی زمین افتاد. بی.. رسیدبه جایی نمی

 دستش را تا انتها در مغز آرزوپسر . سراغش آمده به سردرد همیشگی

 . کردمیفرو

 ،در دلبا این حال  .دلبندش بودهای فرزند کاریشیرینگر نظاره ،زن

پسرش را که بر های پر از رنگ با چشم قلموکرد. دردی عمیق احساس می

را مرد، پسرش چکه اندیشید میکرد. زد، دنبال میدر سلول آرزو نقش می

 ،اشعنوان پسر حقیقینه به ،خود خواندهدوست نداشت؟ چرا او را پسر را

مگر قدرت پسرش را  ه بود؟کرد خیانت متهم؟ چرا زن را به کردمعرفی می

دید پسرش چقدر با نست؟ مرد باید میدادید؟ چرا پسرش را لوده مینمی

فهمید سموم پسرش چقدر قوی کند. مرد باید میالبت با آرزو رفتار میص

کس حق هیچ نبوغی پشت پرده دارد! زند چههایی که میهستند، نقش

گرچه شیطان بود، گرچه عاشق رنگ  نداشت پسرش را به سخره بگیرد.

 کل  مش اصالًمشکل فقت تقلید کورکورانه از پدرش نبود؟ آیا بازی بود، اما 

خود با  ،پسر مردی دیگر باشد؟ ،خواست پسر مرد همین نبود که می
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توانست قلمرو سرچشمه نامعلومی که از مادر به ارث برده بود، می

  ... نبودنیازی خود را برپا کند، به تقلید از پدر به مخصوم 

ها که از پس هم کرد. در لی سالکم به شیوه پسر عادت میکمآرزو 

غذا باید  خواب بود،وقت باز هم  ... شدمتر میمقاومتش ک گذشتند،می

زو سلول تاریک بود و آرصدا باز کرد. پسر در سلول را با سرو خورد!می

ای جز مالقاتی گرچه ببیند.کامل را  توانست چهره مهمانشوقت نمیهیچ

ار توانست تشخیص دهد اینباما از روی فواصل می ؛پسر، مرد و زن نداشت

پسر « وقت غذاست؟» پرسید:آهسته آرزو . اش استمیزبان کدام مالقاتی

اده آرزو گفت که آمشد. نزدیک می به آرزو قدمقدم فقتاما جوابی نداد. 

ر آنقد !شروع به دادن غذاهای مسموم به او نکرد پسر هم باز . امااست

 ... کردهایش را روی صورتش احساس مینزدیک شده بود که آرزو نفس

ولین این ا« ی!نباش گرسنه شاید»گفت:  هایش را باز کرد وپسر، قفل دندان

فقت  ،آرزو ،تا قبل از این گرفت.نظر می هم در را پسر، آرزوباری بود که 

 ... دادمحکوم به خوردن غذاهای مسمومی بود که پسر به خوردش می

گونه که همیشه بوده، دیگر توانست احساس کند که چیزی آنآرزو می

دلسرد و عصبانی بود. بیشتر  اما پسر !احساس جدیدی داشتنیست. 

اش عادت کرده بود، کرد. از وقتی آرزو به شیوهمی شعصبانی ،دلسردیش

از  توانست همچون سابقنمیکرد. بیشتر احساس ضع  میروز بهروز

هایی نقش ،انگار برای آرزو همی مسموم به آرزو لذت ببرد. هاخوراندن غذا

 اما ذهنش ... آرزو در سکوت نشسته بود !زد، دیگر رنگی نداشتکه می

خوب که دقت اما  ،دیدپایید. چشمانش که نمیالراف را می و بود هوشیار
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۴۲  سایکی 

 

کردند را که همیشه خیره نگاهش می نامرئیزن حکور چشمان کرد، می

  !رفته بود ؛درست بود. زن آنجا نبودحسش کرد. احساس نمیاینبار 

 ،آرزو مقصر بود که مرد دانست!اینها آرزو را مقصر می یتمامپسر برای 

پسرش را دوست نداشت. آرزو دلیل اختالف مرد و زن بود. آرزو بود که 

 .نمودمی کفایتسر عادت کرده و به این ترتیب پسر را بیهای پبه شیوه

و های جدید ترکیب کند بود که پسر نتواند رنگ آرزو بود که مسبب این

پسر  سیدنر قدرت به آرزو بود که زن را از .بر در سلولش بزند تازهنقشی 

دیگر کرده بود، که  «تعاد»تمام اینها آرزو بود که  ... دلیل امید کرده بودنا

پسر . پس شناختنمی نیز راپسر  ،و زن مرد قدرت نه تنها مثل سابق

ا، آرزو هکه بعد از سال شدل را ترک کرد و این اولین شبی عصبانی سلو

 ... بدون شام مسموم خوابید
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۴۳ 

 فصل نهم:

 بی اعتمادی

 

.. آویزهای زرد را به گوشش . کشیدهایش سایه زرد میبر پشت چشمبانو 

اش تیره... موهای  گردنبد کهربایی را روی گردنش محکم کرد آویخت و

... خودش را در آینه  ... چند قدم عقب رفت های زرد آراسترا با گل

 که روی کمرش با نواری زرد پوشید... پیراهنی از جنس کهربا  برانداز کرد

های ... کفش های متعدد دامنش را کمی باال گرفتالیه ... محکم شده بود

... با احتیاط از سالن  زردش را به پا کرد و دوباره دامن را برویشان انداخت

... زیر لب آوازی را  دمنش به جایی نگیرمراقب بود دا ... گذشتخانه می

شدند و که زرد میرا های سپیدی ... وارد گل خانه شد، گل کردزمزمه می

...  ها برداشتاز داخل گلدانیکی یکی ،شددو چندان می «نزیباییشا»

ی هامیان برگ «ماری»همچون  ،شانتیره های بلند سبزهایی که شاخهگل

 ... ندپیچ خورده بود ،خشک

دنباله  !ترین مهمانی سال دعوت شده بودبه بزرگ .وارد شهر شدبانو 

زیباترین  ؛خواندبانوی زرد آواز می ... کشیدبلندش روی زمین می دامن 
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۴۴  سایکی 

 

 شهر پخشمیان در های زردش را گل ،کردشهر را مسخ می ...آواز دنیا را 

مردم شهر را نیش  ،های مارپیچیاگر شاخهاهمیتی نداشت  ... کردمی

شهر دنباله دامنش  !خواندمیها را به سمتش فرازدند؛ زیبایی، خود دستمی

 ...  کشیددیگر روی زمین نمی ،... دنباله را گرفت

 !اییزپبانوی  .زیباترین بانوی سال را دید ،خدمتکار مرد، از پشت پنجره

ت فریاد ... فقت توانس بانو لب   کن   هایش خیره مانده بود روی لبخند چشم

 «آیند!ها دارند میقربان، مهمان»بزند: 

 !ترین سایه خانه مخفی شده بود، جلوی در سلول آرزوزن در تاریک

هایش را رنگوقفه که بی کردرا دنبال می حرکات پسرشچشم،  ز هم بابا

 وخلق کند  بتواند رنگی جدیدشاید کرد تا روی در سلول آرزو ترکیب می

 !بود آرزو مکحک شده سلول  حال در  . با این.. زندر در سابقه بینقشی ب

پدر، دلقکی ، پسر بیرسیدمیال، زن هم به این نتیجه بعد از این همه س

او را نه پسری که  و شناخت. مرد اما دیگر نه زن را می.. بیش نیست

ت شکس ،در نگهبانی از سلول آرزو هم ،بود. پسر اش نامیدهفرزندخوانده

ی هاایهسدیگر  مرد ها بود کهمدت !مرد از او قطع امید کرده بود !خورده بود

... زن،  دادشناخت و اهمیتی نمییا می ؛شناختنمیهم را  تاریک خانه

روی سینه مرد را  کت  که جیب مشکی  دوزیاندازه برای نخ قالببی

وس صدایش در ناق، دلتنگ بود! آهسته صدایش کرد اما کرده بود دوزیدور

ها دارند قربان، مهمان»: زدگوش خراش خدمتکار غرق شد که فریاد می

 «آیند!می

روی صورتش صاف کرد، جلوی آینه اش را مرد عینک دودی تیره

لبش را  .گریه کراواتش را جیغ کرد! بر گردنش ادکلنی سرد پاشید .ایستاد
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   ۴۵اعتمادی بی /۹

 
 

لوی در خانه قرار ج ،هایی محکم و بدنی صاف و کشیدهک  کرد و با قدم

. .. به مرد لبخند زد. مرد خم شد و دستش را بوسید نیز بانوی پاییز .گرفت

دومین  !به دربان گفته شده بود که امشب مهمانی بزرگی در پیش است

! زن در سایه کنار در مرد باپس از ازدواج زن  ،عجیبتجمع و پر مهمانی 

دیگر  !آه از نهادش برخواست ،دیدکه خ  بانوی پاییز را انار  سر .مخفی شد

... آن شب پسر که سراغ آرزو  رفتباید می ،جایی در قلب مردش نداشت

  !کردمیهمراهیش ن تا غذایش را به او بخوراند، زن رفتمی

و خود  هایشان بیرون کشیدها از سلولهمهمانی شروع شده بود. لعمه

 ،ودبه شدسالن خانه مرد بار دیگر تزئین  ترینشدند. بزرگرو میبه خود س 

یکی ت، داش ... در انتهای سالن دو صندلی قرار هایی زردبار با گل اما این

 .کردنداه میمهمانی را نگ از آن باال ... دیگری برای بانوی پاییز برای مرد و

 «العاده نیست؟فوق»مرد به بانو گفت: 

ها پشت ستون ،شدی جام مخفی می... در تاریک دیدتمام اینها را می ،زن

که اولین بار بود  ،پسر !شدها مخفی میدر دل لعمه ،شدمخفی می

قولی  !خندیددلیل بلندبلند میدید، بیچنین بزرگ میای اینمهمانی

گ رندر هر جا،  ،ها، روی لعمههایش را آورده بود و بر در و دیواررنگ

ای نیاشتیاقش بابت مهما سابقه ازم نبود این هیجان بیمعلو ... پاشیدمی

ای ی است براینکه فقت تالشیا  که هیچ نظیرش را تا به حال ندیده، است

هایش برای بندی رنگدر ترکیب حاصل از اینکه شاپنهان کردن ناراحتی

 ...  بودشکست خورده خلق نقشی جدید بر در سلول آرزو، 
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۴۶  سایکی 

 

. وداز دستور پدر سرپیچی کرده ب .به آرزو غذا نداده بود پسر شب آن

ر های رنگش را بولیقرنگ مانده ته ... برایش اهمیتی نداشت اما دیگر

که  های نحیفیجز لعمه ،کس او را باور نداشتهیچ ... پاشیدهمه جا می

ل که مرز واقعیت و خیا هایشان محبوس شده بودنددر سلولآنقدر ها سال

در تن، چیز، این زندانیان خویشهای بیلعمهاین و حاال  !را گم کرده بودند

 سرپرفتار  مرد از ... شدندخوشی مرد و بانو س رو میسربرای  ،چنین شبی

جوشی اش، با پسر همبانو با تمام زیبایی. .. شرمسار بود پیشازبیش

شه با گو ..م مخفی شده بود.تاریکی جازن را دید که در نداشت... مرد، 

 !لبش را محکم گزید چشم پسر را به او نشان داد. سری تکان داد و

چشمش به  مهری مرد گریست!. از بیزن برای اولین بار گریست

خوش کرده جا که در قلب آن یک خار بزرگ گردنبند کهربایی بانو افتاد

قلب مرد دیگر متعلق  پوش!پیرمرد شوم خاکستری :د را شناختن. گردنببود

و  پیوندشان گسستهای نداشت. زن نبود. مرور خالراتشان فایدهبه 

 «خوب»که زن  دستای از آن مهمانیای برگزار شد بود. مهمانی

ازدواج مرد  ای برایمهمانی !عجیبپرتجمع و مهمانی ین دوم ؛شناختمی

 و بانو.
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۴۷ 

 فصل دهم:

 کابوس

 

 ، مادرش واز جنس اواز بانو بدش آمد. بانو  از همان لحظه اول،پسر 

 اشییزیبا مند شده بود؟هسرچشمه نامعلومشان نبود. مرد چطور به او عالق

 یرزمار زرد هایکه با گل ایهم زیبایی آن کننده بود؟ورحسم تا این حد

 خورد اولشان،بر. البته دل خوشی از پسر نداشتبانو هم  آمیخته بود؟

ه هایش، برایش جذاب نبود. شیوه بانو بهای پسر، رنگ پاشیدنبازیلوده

ها لعمه موهایشهای آویز های مارپیچی گلاخهاین صورت نبود، او با ش

 «مسموم»ها را ذهن لعمه ،کشیدکه میهایی با نقش اما پسر !زدمی «نیش»را 

بنظر  و مکحک ، کودکانهضعی  ،ساده روش پسر برای بانو !کردمی

را  او ه که مرد،گرچثمره عشق اول مرد بود.  ،از لرفی پسررسید. می

 کرد. می ر لریق به زن متصله را بهمرد  اش میخواند اما پسر،خواندهفرزند

قلب  توانستود و نمیزن تسلیم ب با اینکه ... جنگ شروع شده بود

اش توانست از خانوادهاما پسر نمیتپد، ی را بپذیرد که دیگر برایش نمیمرد

 مرد !رسیدلحظه موعود فرا...  تادور سالن نشسته بودنددور مهمانان !بگذرد
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۴8  سایکی 

 

 و به این ترتیب کردمیبه همگان اعالم  دیگر تا لحظاتی ازدواجش با بانو را

باید متوقفشان  ... گشتمادرش میدنبال  ،پسر ... شدپایدار میپیوندشان 

به  تنهایی ممکن نبود! قدرتش کافی نبود! نست!اتونمی زنکرد اما بدون می

جلوی در ... سرانجام  های خانه را گشتتک سایهتک این ترتیب پسر

ه که انگار کمی روشن ترین سایه آن منطقتاریک ؛سلول آرزو قرار گرفت

باید باهم  امیدش کرده امادانست نامی .زدمیرا صدا  ... مادرش شده بود

 ... ندکرداش را عملی مینقشه شدشدند. باید قبل از اینکه دیر مییمتحد م

ناامید شده  از پسر شکسته بود، دل .از گوشه تاریک دیوار بیرون آمدزن 

سر نقشه پ !اما هنوز مادر بود ،احساساتش را زیر پا گذاشته بود مرد بود،

توانست فقت مادرش، آن زن نامرئی، می ؛گفت خود را آهسته در گوش زن

 گردنبد کهربایی را از گردن بانو باز کند. 

 ریبهغبرایش  ،حتی مرد ،همهاینبار زن بار دیگر وارد سالن مهمانی شد. 

 جیباش برایش اهمیتی نداشت. قلبش شکسته بود. نجات زندگی. ندبود

ت دیگر برایش جذابی نما شده بود،مرد نخ شده با نخ مشکیدوزیکت قالب

توانست اش را چطور میمادری اما !پیوندش گسسته بود ،سابق را نداشت

سر را نکرد؟ مگر پ اش را انکارپدری ،با خود اندیشید مگر مرد انکار کند؟

 نخواند؟ مگر زن را به خیانت متهم نکرد؟ پس چرا زن اشخواندهفرزند

پسر و زن از سرچشمه  ؛داشتمیتوانست؟ هنوز هم پسرش را دوست نمی

 ... کردبازی میاجرایی  ینامعلوم مشترکی بودند که مرد فقت در آن نقش

 ...  بود ارجح های پسر برای زنخواسته

حتی مرد هم  !مخفی شده بود «خوب»آهسته به سمت بانو رفت. 

مخفی شدن را، معلق  هاسال ،توانست حکورش را احساس کند. زننمی
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   ۴۹کابوس  /۱0

 
 

... دستش را دور گردن بانو  تمرین کرده بود ،بودن در دنیایی نامعلوم را

 و سرچشمه نامعلومش اش کند. قدرت زنتوانست راحت خفهمی ... پیچید

 اما زیبایی بانو بود. هیچ شکی در این مسئله نبود.پایدارتر از بانو  همیشه

بود،  «قدرت»قدر که مرد را که روزگاری بسیار شیفته ود. آنفریبنده ب هم

مرد قدرت را  به این ترتب کرده بود. «اشزیبایی»اسیر  ،اینگونه ،اینک

اش را، از بود؟ اگر پسر را، خانوادهنقربانی زیبایی کرد. اشتباهش همین 

 حال هر در نمود؟نمیناناپذیر حکومتش ابدی و ف پذیرفت،همان ابتدا می

 و ، امیدپوش: بانو، پیرمرد خاکستریندوجود داشت های دیگر همقدرت

اش را باز کردن گردنبند کهربایی از گردن بانو، للسم زیبایی آیاآرزو! 

های مارپیچی آیا مرد نیش زهرآگین ساقه ؟شدمرد بیدار می آیا ؟شکستمی

 نخورده بود؟ تصمیمش را نگرفته بود؟ دیر نشده بود؟  هنوز بانو را

گردنبند از گردن بانو باز شد و به وجود نامرئی زن پیوست. زن سالن 

پسر همچنان جلوی  .آنکه برگردد و مرد را دگربار نگاه کند، ترک کردرا بی

زن و گردنبند را که دید، گل از  ... بود مانده در سلول آرزو منتظر مادرش

توانست چند رنگی جدید شاید می ... شدگلش شکفت. داشت نیرومند می

 های جدید براینقشه ،بود های جدید به ذهنش خطور کردهترکیب ؛بسازد

 ،غذاهای مسموم جدیدش سیراب کند ا باتوانست آرزو رمی ،آرزو داشت

ت با مادرش قلمرویشان را برپا توانسمی ،توانست این بار پیروز شودمی

وجود مرد و پسر  آورد؟دوامی میپسر ون وجود مرد قلمرو اما آیا بد ... دنک

شد تا این خانواده باید حفظ می هم وابسته بود!ه قابل انکاری بغیرلرز ه ب

کنار  زیستیچه بسا حتی اگر زن و بانو مجبور به هم ؛پایدار بماند قدرت
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۵0  سایکی 

 

 خوش  لعم حال با این  !شدگونه قدرت حفظ میشدند. اینمی یکدیگر

 را به خود مشغول ذهن پسر تمام ،شدست آوردن توان و قدرته دوباره ب

ثمر بی «استقالل»هایش برای توانست بفهمد تالشآیا پسر میکرده بود. 

 ،شدمی فحذ «باید» بانو ،از نظر پسر ؟فهمیدروی را میمفهوم تک ؟است

شد؟ پایه زندگیشان با بانو مستحکم تر نمیاما آیا سهشد! حداقل تکعی  می

  ساخت؟ای استوار نمیچهارپایه

 ...از گردن بانو جدا شده بود در دلش، بزرگ خار آن کهربایی با گردنبند

پسر گزینه خوبی باشد اما  توانستن میز ؛شدباید در جایی مخفی می

برای مخفی کردن ترین مکان سلول آرزو امن ؛گرفته بود مهمی تصمیم

  !بود از سایرین گردنبند
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۵۱ 

 فصل یازدهم:

 آرزو

 

را سرش ترین قسمت سلولش نشسته بود. آرزو در کن  دیوار، در تاریک

روی  ندکه با زنجیری سخت قفل شده بودرا ش هایستدو  خم کرده

روی در صدای قلموهای پسر که  حال هایش گذاشته بود. با اینگوش

رفته بود گ نیرویی تازه انگار پسر ... کشید، بسیار بلند بودسلولش نقاشی می

لرزید و در ... آرزو می کشیدروح آرزو می زد، تیغ بهبا هر نقشی که می و

ایش ههایش را از روی گوشدست« ...نه، نه، نه» گفت:تاریکی آهسته می

اد کشید: و اینبار به مراتب بلند تر فری کوبیدپایین آورد و محکم بر زمین 

 «نه!!»

جا ساکت چقدر همه .دیدهیچ چیز نمی ... سر انگشتان دستش سوخت

که همیشه به را هایی نامرئی چشم آمد؟ چرامو چرا نمیصدای قل !شده بود

؟ انگشتانش را روی زمین کردشده بودند دیگر احساس نمیاو خیره 

ا دو انگشت بریده بود! ب را ! انگار دستشکشید... دوباره دستش سوخت

ی هایکه شیشهت...  ... خوب لمسش کرد ش داشترَ آهسته از روی زمین بَ
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۵۲  سایکی 

 

 ، اینک درخار نمادین گردنبند بانو کنار زد ...ه بود زیر انگشتانش آمد که را

خار این پرسید که می شگرفته بود. آرزو از خود انگشتان آرزو جای میان

این خار خار گذاشته بود؟ با  چه کسی برایش کرد؟ اصالًآنجا چکار می

که مردم سرزمینش درباره افتاد اش های کودکییاد قصه؟ کردمیکار باید چ

ان شنیده بود مردم شهر خار را در قلبشگفتند. پوش میپیرمرد خاکستری

 !وقتی که خار را از پیر شوم پذیرفته بود درست ؛امید افتادیاد  !کنندفرو می

بدترین غذاها را کرد. حتی اگر پسر خار را در قلبش فرو نمی «هرگز»آرزو 

 «هرگز» سپرد،گار هم او را به فراموشی میحتی اگر روز داد،به خوردش می

 ... شدتسلیم نمی

... به  رفت... به چپ می خوردمیهایش تاب خار آهسته در دست

ه ... صدایی خفی  شنید آمد... پایین می رفت... باال می چرخیدراست می

 !تمام وجودش شد هیجان !ندهایش فرو ریختزنجیرها از دور دست !شد

رفت... کورمال کورمال جلو می .بلند شد .خار را محکم در دستش فشار داد

نه حکور  و آمدنه صدای قلموی پسر می ... خوب گوش داد به در رسید.

صدای خفیفی  ... دوباره خار باال و پایین رفت کرد.را احساس مینامرئی زن 

حتی فرصت نکرد به  .از سلولش خارج شد !در را باز کرده بود دیگر!

هیاهوی  .بستها چشمش را روی تمام سایه .های روی در نگاه کندنقاشی

جای اللسی در ه چرا مردم شهر ب دکرخود فکر با  ... شنیدمهمانی را می

باید قبل از اینکه دوباره  !فرصت نداشت کارند؟هایشان رزماری میباغچه

 ...گریختمی ،دویدمی ،تا سر حد توانش ،اسیر شود، برای همیشه

  !باغ میوه ؛دانست کجا باید برودمی
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۵۳ 

 فصل دوازدهم:

 ترس

 

مرد دست بانو را گرفت و در باالی مجلس پاسی از شب گذشته بود. 

پینگ ! ایستاد. مهمانان همه سکوت کردند. آن همه هیاهو به یکباره قطع شد

 ،مرد از لبقه باال حمام های شیر ... پانگ ... پینگ ... پانگ ... صدای چکه

احساس قدرت  .بش ک  شدشکست. مرد لتنها صدایی بود که سکوت را می

مهمانان » :اش را آغاز کردگشود و سخنرانیب ل اقتدار اسرانجام ب !کردمی

 !پیچددر سرم می صداهایتان هاست کهمدت، عزیز، مردم سرزمین من

خود  مرا در کانون افکار چگونه دریچه قلبتان را برویم باز کرده و دانممی

ام ک شما را به مهمانییبهاینک صداهایتان را پاسخ دادم و یک !دادید یجا

ن خویشتن خوانید، زنداتا زمانی که مرا اینچنین با اعتقاد می دعوت کردم!

های ین سلولترکترین و تاریترین، بزرگدر سیاه را متعلق به خود بدانید!

آزادی فکرتان را به تاراج بگذارید  ،از دنیا فارغ شوید این خانه پناه بگیرید،

ویژه به همن این مهمانی را ترتیب دادم، تا ب ،امشب ... و مرا پیروی کنید

بانو پاییز خوش آمد بگوییم. تا بتوانیم با اتحاد با بانو دوباره قدرت برتر 
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مراه ه هایی بزرگ بهمسرم وعدهواج من با هازد ،ها قبلمدت ... شویم

 ام،با به دنیا آمدن پسرخوانده هایی که هیچ عملی نشد،وعده ،داشت

پیشین ما را های بانوی پاییز اینجاست تا وعده. .. به باد سپرده شد شانههم

پیمانی  ،من و بانو ،امشب !تا تاریکی قدرت غالب شود !روحی تازه ببخشد

 .ابدی خواهیم بست

برای  تالش پسر !بانو هم به خانواده پیوسته بود ... شده بود دیر رگدی

 شد قدرتی را حذف کرد؟ نیروهاثمر بود. مگر مینجات خود و مادرش بی

ه فرمان کنار هم قرار داشتند، فقت بسته به این بود ک ، بازهمگرچه متناقض

 که خود مهمانانی ؛بلند شد صدای همهمه مهمانان !کنترل در دست کیست

د او را لعمه ساختند، که مسحور زیبایی بانو شدند و نیش مارهای زهرآلو

هایی که پسر بر ذهن و جانشان را حس نکردند، آنان که مسموم نقش

ت ئکشید شدند، زندانیان خویشتن که به عینک دودی تیره مرد جرمی

ت ... فق کردشان میهگشتنداشتند و سرچشمه نامعلوم زن، گمنگریستن 

در دژ پیرمرد لرف تر، آنها . امید هم که فرسنگبود اندهم آرزو

 یخ بسته بود. ، قلبشپوشخاکستری

 «باید»د. برای پیروزی تاریکی دربانش دستور داد آرزو رو بیاور مرد به

ها برای این هدف . آرزو سال.. رفتآخرین ذره روشنایی هم از بین می

اینک  !تاریکی شود سیده بود تا قربانی اینک وقت آن ر ... نگهبانی شده بود

ی تیره عینک دودهای بیباید مستقیم به چشم ،در پیش روی همگان ،آرزو

جلوی  ساعتی پیش کهشد میسنگی  آن ندنکرد و عاقبتش همامرد نگاه می

 ... شدشد و نیست میذراتش به باد سپرده می ؛پای مرد قرار گرفته بود

انگار چیزی  !دربان به سمت سلول آرزو رفت. اثری از نگهبانان سلول نبود
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   ۵۵ترس /۱۲

 
 

خیری ممکن بود، مرد را أهر تآهسته جلو رفت. دربان  .سرجایش نبود

بر  ای درباناش را برعصبانی کند. آن وقت اگر مرد عینک دودی تیره

 ؟ چه داشتمی

اید حقانیت خود دربان پانزده سال بود که در این شغل دوام آورده بود. ب

مورد  هنوز تمایل داشتکرد. بیش از همگان دوام آورده بود. را ثابت می

... در  ... جلوی در سلول آرزو قرار گرفت رد شودترین نیروی ماعتماد

آنقدر تاریک بود که هیچ چیز دیده  سلول باز بود!  گرچه داخل سلول

ها ایستاده بود، سلول همیشه دربان بود، همیشه پشت در دربان،  ... شدنمی

آن هم  ی نشده بود.وارد سلول وقتحال هیچ با ایننگهبانی داده بود، 

صدای فریاد مرد از لبقه   !سلول آرزو ؛ترین سلولترین و مخوفتاریک

همیشه  او ... دربان به خود لرزید «؟پس این آرزو کجاست»: پایین بلند شد

ی با صدایآهسته  ... زو رفته بود... آر مانددربان میهمیشه دربان بود و 

 «قربان! آرزو در سلولش نیست!»از همان باال اعالم کرد:  گرفته
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۵۷ 

 فصل سیزدهم:

 امید

 

لندتر بلی سالیان،  .نگاه کرد هابه درخت .همیشگی رسید باغ میوه بهآرزو 

که  . همانکشید شدستی به درخت جلو رفت و !تربا تجربه ،شده بودند

زیر  که همان .ه بودکردنگاه امید را و از آنجا  ش مخفی شدهروزگاری پشت

همان که آخرین  .پوش را بخواندمجبور شد آدرس مرد سیاه اشسایه

چه  این درخت .دیده بود ،تصویری بود که از دنیای آزاد، قبل از اسارتش

که  امیدنارن  به درخت  ... جلوتر رفت !ها که با خودش نکشیده بودوصله

نارن   ،یشهاها بود که شکوفهمدت. رسید، در مرکز باغ قرار داشت  درست

شدند، زند، سبز میجوانه می !دچار سیکل اشتباهی شده بودند د؛نشده بودن

افتادند و شدند، میرسیدند، خشک میکردند، اما به ثمر نمیگل می

پوش یبا پیر شوم خاکستر ... امید رفته بود !دانستآرزو می...  مردندمی

 شانننبود نارن  شد !ها دست نوازش بکشدد که به شکوفه... نبو رفته بود

  د!را ببین
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 هوا ... از بلندترین کوه آن منطقه پایین آمد سپسای چید. شکوفه آرزو

های دامنه کوه بسیار تند شیب...  شروع شده بودبرف  ... شدسرد می کمکم

 پوش نبودکاغذهای مرد سیاه ، هیچ اثری ازآن حوالی ،حال با این...  بودند

بخواند...  آدرس اناز رویش متوق  شود، مجبور باشد که آرزو مجبور باشد

پوش خاکستری شوم رفت، هرچه به قلمرو پیرتر مینهرچه پایی آرزو

  !جز قلبش بدنش «تمام»زد! بیشتر از سرما یخ می بدنش ،شدتر مینزدیک

قلبش شکوفه نارن  را روی  ... آرزو هنوز از شوق امید گرماگرم بود لبشق

  !رساندشباید سالم به مقصد می !اشتگذ

نمایان آالچیق خانه پیرمرد از دور . .. کوه رسید سرانجام به دامنه پر یخ

ساکت همچون  ... چقدر همه جا ساکت بود...  . به لرفش راه افتادبود

های شد، صدای قطرهتنها صدایی که شنیده می !عدم، خالء سکوت مرگ،

روی خوردند و ر میسُ های خشک درختان که از روی شاخه ای بودزدهیخ

 ...  پانگ... پینگ...  اصلی منظم، با فوعدپر بُصدایی بود ، ندریختزمین می

 ...  پانگ...  پینگ

زیر درخت خشک و بلند بید، که جلوی آفتاب قد علم کرده بود، یک 

ها هایش مدت... خم شد، تاریک بود اما چشم کوچک دیدپنجره سقفی 

ترین ها در تاریکآرزویی که سال ... بود که به تاریکی عادت کرده بود

توانست یدر تاریکی هم م ، دیگرسلول خانه مرد سیاه پوش اسیر شده بود

 کرد...امیدش را احساس می ... کردمی شاحساس دید،ببیند، با چشم سر می

 ... ... آهسته در مشتش فشرد لبش برداشتشکوفه نارن  را از روی ق آرزو

و ...  دستش را از پنجره سقفی فرو برد ... عطر شکوفه در فکا پخش شد
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... آرزو آهسته صدا کرد:  ی معلق رها کردپیچ و تاب شکوفه نارن  را در

امید؟!
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