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ﻗﺴﻤﺖ اول

ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد در ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﺰ ﻓﺮزﻧﺪ  .ﺷﺐ و روز دﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺪھﺪ  .ﻣﺮد ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟﻼل و ﺟﻨﮓ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﮔﺮد ﭘﯿﺮی ﺑﺮ رﯾﺶ
اﻧﺒﻮھﺶ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ زاﻧﻮ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ  .زن ھﻢ ھﺮ روز ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﻓﺖ ﺷﻤﻌﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ
 .ﮐﺮد و ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﻐﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺮﻓﯽ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ھﻮا ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آﻧﮭﺎ ھﻢ ورق ﺧﻮرد  .زن و ﻣﺮد ﮐﻢ ﮐﻢ آﻣﺎده ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
در زدﻧﺪ  .ﻣﺮد ﺻﺪا زد ﮐﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ در ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ؟
 .ﺻﺪای ﻏﺮﯾﺒﮫ ای ﭘﺎﺳﺦ داد ﻣﺴﺎﻓﺮم و از دﯾﺎر دور ﻣﯽ آﯾﻢ و ﺷﺐ ﺳﺮ ﭘﻨﺎھﯽ ﻧﺪارم اﻣﺸﺐ ﻣﮭﻤﺎﻧﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺮد در را ﮔﺸﻮد ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﮫ ای اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﮐﻮﻟﮫ ای ﮐﮭﻨﮫ ﺑﮫ دوش داﺷﺖ و ﻋﺼﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﮫ دﺳﺖ  .ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و
 .ﮔﻔﺖ ﻣﮭﻤﺎن ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪاﺳﺖ

وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ از داﻻن ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﮫ اﺗﺎق رﻓﺖ اﻃﺮاف را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه ام ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﮫ
در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ؟
 .زن آه ﮐﺸﯿﺪ ﻣﺮد ﺑﺎ اﻧﺪوه ﮔﻔﺖ ﻧﮫ ﭘﺪر ﺟﺎن ﺑﭽﮫ ﻧﺪارﯾﻢ
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ ﺻﺒﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ھﺪﯾﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ  .زن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻣﮭﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎورد از
اﺗﺎق ﮐﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﭘﺪر ﺟﺎن از ﺧﺪا ﮐﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﻮ ﭼﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺪا ﺑﭽﮫ ای ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑﺪھﺪ اﻣﺎ از ﻟﺬت ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻢ  .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﮫ ﺑﮑﻨﻢ  .زﻧﻢ ﺷﺐ و روز ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻏﺼﮫ دار اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ اﮔﺮ
 .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺧﻮدش ﺑﯿﺎورد
آن ﺷﺐ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻗﺼﮫ ﮔﻔﺖ  .آﻓﺘﺎب ﮐﮫ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﺐ ﺳﺮد ھﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﻣﮭﻤﺎن ﻧﻮازﯾﺘﺎن ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم
اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ آﻧﮭﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد  .ﮐﻮﻟﮫ ﺑﺎرش را ﺑﺮداﺷﺖ و راه اﻓﺘﺎد  .ﻣﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺮون ﺷﮭﺮ ﺑﺪرﻗﮫ
اش ﮐﺮد وﻗﺖ ﺟﺪا ﺷﺪن ﭘﯿﺮﻣﺮد دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ او ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﮫ ای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﭼﻄﻮر
ﺑﺎﺷﺪ ؟
.ﻣﺮد ﮔﻔﺖ آزاده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮت در دﻟﺶ راه ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد و ﺑﮫ ﻃﺮف ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓﮑﺮ اﻣﺮوز آدﻣﮭﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
ﭘﯿﺮﻣﺮد از ﮐﻮﻟﮫ اش ﻧﺼﻔﮫ ﺳﯿﺒﯽ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ او داد  :ﺷﺐ اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﯿﺐ را ﺑﺎ زﻧﺖ ﺑﺨﻮر ﻧﮫ ﻣﺎه و ﻧﮫ روز دﯾﮕﺮ ﺧﺪا
.ﭘﺴﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ اﻣﺎ ﺗﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ام ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ او ﻧﮕﺬارﯾﺪ
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ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ  .ﺧﺪا ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ
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ﻣﺮد ﺑﮫ ﻧﯿﻤﮫ ﺳﯿﺐ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ  .ﺳﺮﺧﯽ و ﺳﺒﺰی و ﺳﭙﯿﺪی در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد و آﻣﯿﺰه ای از رﻣﺰ و اﺑﮭﺎم ﻣﯽ آﻓﺮﯾﺪ ھﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮫ ﺳﯿﺐ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺷﺎن را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ  .ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از
 ....ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﭙﺮﺳﺪ  .اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد رﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ﭘﯿﺶ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮد ﻓﺮزاﻧﮫ راﺳﺖ ﺑﻮد ﻧﮫ ﻣﺎه و ﻧﮫ روز ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ﭼﺸﻤﮭﺎی ﻗﺸﻨﮕﺶ ﺑﮫ دل ھﻤﮫ ﺷﺎدی ﻣﯽ آورد
ﮔﺮﯾﮫ اش ﺑﮫ ﻧﻮﻣﯿﺪان اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺎ ھﻢ ﻧﺒﻮد آﻣﺪﻧﺶ دل ﻏﻤﮕﯿﻦ زن و ﻣﺮد را ﺷﺎد ﮐﺮد
ﭘﮭﻠﻮان ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺮدم دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک را ﺗﯿﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ ار ﺟﺸﻦ ھﻤﮫ دوﺳﺘﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ  .اﻣﺎ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ او ﻧﯿﺎﯾﺪ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد
ﺳﯽ و ﻧﮫ روز ﮔﺬﺷﺖ و ﺧﺒﺮی ازﭘﯿﺮﻣﺮد دروﯾﺶ ﻧﺸﺪ  .زن و ﺷﻮھﺮ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻏﺮوب
روز ﭼﮭﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ ﺷﺐ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺑﮫ ﺻﺪا در آﻣﺪ
ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و اﺣﺘﺮام در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎز ﮐﺮد ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﯾﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﻗﻮل اوﻟﻢ وﻓﺎ ﻧﮑﺮدم؟
ﻣﺮد ﮔﻔﺖ در ﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ  .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ داس ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ راھﺘﺎن را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﭼﺸﻤﮭﺎی ﮐﻮدک ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﮫ او دوﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ  :ﭘﻮرﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯿﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﯽ در ﭘﯿﺶ داری ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎش از ارزوھﺎی ﻧﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﭼﺮا ﮐﮫ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺗﻮ ﻧﮑﺘﮫ ﺷﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ھﺮ اﯾﻨﮫ آرزوﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ و از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﻮی ﭘﯿﺶ از ﺳﭙﯿﺪه دم ﺑﻤﯿﺮی
ﺳﭙﺲ دﺳﺖ در ﮔﺮدﻧﺶ ﮐﺮد و ﮔﺮدن آوﯾﺰی ﺑﯿﺮون آورد و در ﮔﺮدن ﻧﻮزاد اﻧﺪاﺧﺖ  .ﻧﮕﯿﻦ زﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﺎ ﻃﺮح ھﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ
 .ﺑﺮ روﯾﺶ ﺑﻌﺪ رو ﺑﮫ زن و ﻣﺮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از آرزوھﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻋﺼﺎﯾﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و از در ﺑﯿﺮون رﻓﺖ  .ﻣﺮد دﻧﺒﺎﻟﺶ دوﯾﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد  .ﺷﺐ در ﺳﮑﻮت و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺻﺪھﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ھﻢ و ﺑﮫ ﮐﻮدک ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻣﺮد در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و زن ھﻖ ھﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﺑﺎﻧﮓ ﺧﺮوس ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮ روز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺮد آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ ﺟﻠﻮی اﻣﺮ ﺧﺪا را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ از آن ﻧﯿﻤﮫ ﺳﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ ﭼﮫ ھﺴﺖ ﭘﺴﺮﻣﺎن ھﻤﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ آرزوﯾﺶ را داﺷﺘﯿﻢ آرام در ﮔﮭﻮاره ﺧﻮاﺑﯿﺪه از
دﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﭼﮫ دارﯾﻢ ﺑﮫ او ﺑﺪھﯿﻢ و از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ درﯾﻎ ﻧﮑﻨﯿﻢ  .ﺗﺎ ھﻤﮫ ارزوھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ
 .آورده ﮐﻨﯿﻢ  .ﺳﮭﻢ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺼﮫ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻦ ھﺮ آرزو آرزوی دﯾﮕﺮی در ﭘﯽ دارد
ﭘﻮرﯾﺎ ھﺮ روز ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در دم ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاھﺪ
ﺗﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در دم ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺶ از اﻧﮑﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاھﺪ آن را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﭘﺴﺮک
دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ آرزو ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ آرزوی ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﮐﺮد ﭘﺪرش او را ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎن ﺳﭙﺮد  .ﮐﻮدک ﺑﺎ آداب ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ و در ﭼﮭﺎرده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﮭﻠﻮان ﺑﯽ ﺣﺮﯾﻔﯽ ﺷﺪ  .رو ﺑﮫ ھﻨﺮ ﮐﺮد و در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎدی رﺳﯿﺪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ و داﻧﺶ و ھﻨﺮ و
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ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻨﺪﯾﺪ و داﺧﻞ ﺷﺪ زن ﮐﮫ ﮐﻮدک را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﯿﺮﻣﺮد از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺳﻼم ﮐﺮد ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺟﻠﻮ
رﻓﺖ و ﮐﻮدک را از زن ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻟﺶ ﻧﺸﺴﺖ  .ﮐﻮدک را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ
.ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻮرﯾﺎﺳﺖ  .ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯿﺎن
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آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪش ﺑﮫ آرزوی ﻧﺎم آوری ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ و آوازه ﭘﮭﻠﻮاﻧﯿﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ آن دﯾﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪ  .اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
 .ﺑﮫ آرزوھﺎ و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازﯾﮭﺎی او ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ
ﭼﻨﺪ روزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻮرﯾﺎ در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد  .ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﺪ و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻏﺮوب آﺷﻔﺘﮫ و ﺑﺎ اﺑﺮوھﺎی ﮔﺮه
ﺧﻮرده ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ  .آرزوی ﺷﻮﻣﯽ در ذھﻨﺶ ﺑﻮد و از ان ﻧﻤﯽ رھﯿﺪ  .ﻣﺎدرش ﻧﮕﺮان اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ او را ﻣﯽ دﯾﺪ و ھﺮ
ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راز اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ  .ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد  .ﺗﻨﮭﺎ اﻣﯿﺪش
ﭘﺴﺮش ﺑﻮد ﮐﮫ او ھﻢ آب ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﺷﻤﻊ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ  .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﭘﺴﺮﮐﻢ ﭼﺮا
ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟ ﻣﮕﺮ ھﻨﻮز ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ؟ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻠﮫ ﻣﺎدر ﭼﯿﺰی ﻣﺜﻞ
ﺧﻮره ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻢ اﻓﺘﺎده و ذره ذره ﻧﺎﺑﻮدم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺎدر دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﭘﺴﺮش را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪم اﮔﺮ ﺑﺎ دادن ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﻮ را ﺑﺮ آورده ﮐﻨﻢ درﯾﻎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .
! ﺑﮕﻮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ

رﻧﮓ از رﺧﺴﺎر ﻣﺎدر ﭘﺮﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮم ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه اﯾﻦ آرزو را از ﺳﺮ ﺑﺮاﻧﯽ  .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬاری ﻧﺎﺑﻮدت ﮐﻨﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﺑﻮدم ﮐﻨﺪ؟ آرزو ﮐﮫ آدم را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر وﻗﺖ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ از وﻗﺘﯽ ﺧﻮدم را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﻓﮭﻤﯿﺪم
.رازی در ﮐﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ و از ﻣﻦ ﭘﻨﮭﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ  .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬرم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯽ
اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﮭﺎی ﻣﺎدر ﺣﻠﻘﮫ زد  .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ  .ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮﻣﺖ آﮔﺎه ﺷﻮی ﺗﻠﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ راﺳﺖ اﺳﺖ
از ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ در ﺑﻨﺪ آرزوھﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮی و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺟﺮای ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻗﺼﮫ ﮔﻮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم
 .ﭘﺴﺮش را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺖ و اداﻣﮫ داد ﭘﺴﺮم ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد ﺑﺎ ﭼﮭﺮه ای ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ  .ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ
...و دﯾﺪ ﭘﺴﺮش آﻣﺎده رﻓﺘﻦ اﺳﺖ

ﻗﺴﻤﺖ دوم

ﻧﮕﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪ  :راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدی؟
!...ﭘﻮرﯾﺎ آرام ﮔﻔﺖ  :ﻣﺎدر ﺟﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﮑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ  .ﯾﺎ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮم
ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﭙﯿﺪه ﻧﺰده از ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ  .ﺳﻮار اﺳﺐ ﺳﯿﺎھﺶ آرام ارام رﻓﺖ و رﻓﺖ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﭼﻨﺎر ﺗﻨﺎوری
رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮫ ای ﺟﻮﺷﺎن روﯾﯿﺪه ﺑﻮد  .آن ﭼﺸﻤﮫ و ﭼﻨﺎر آراﻣﺶ ﮐﺮد از اﺳﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮫ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ
ﭼﻨﺎر ﺗﮑﯿﮫ داد  .ﭼﻨﮕﺶ را از ﺧﻮرﺟﯿﻦ اﺳﺒﺶ ﺑﯿﺮون آورد و ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻧﻮاﺧﺖ وﻗﺘﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺸﺖ ﮐﻮھﮭﺎی ﺳﺮ ﺑﮫ ﻓﻠﮏ
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ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎدرش اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺣﺘﯽ ﺟﺎن ﺗﻮ ھﻢ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺮد  .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ
ﺷﮑﺎر رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ  .ﻋﻘﺎب زﯾﺒﺎﯾﯽ درآﺳﻤﺎن دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﺮش ﺑﮫ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ و آرزوی داﺷﺘﻨﺶ ﺑﺎزواﻧﻢ را ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ  .اﺳﺒﻢ را
ﺗﺎزاﻧﺪم و ﺗﻤﺎم روز ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺎه ﭘﺮش را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زدم و دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺮد و ﺑﮫ دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد  .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﻮر داد ﻋﻘﺎب را ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﻢ  .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﺬارد ﻋﻘﺎب را ﻧﺰد ﺧﻮدم ﻧﮕﮫ دارم اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و
دﺳﺘﻮر داد ﻋﻘﺎب را ﺑﮫ او ﺑﺪھﻢ و ﭘﺎداش ﺑﮕﯿﺮم ﯾﺎ آن را ﻧﮕﮫ دارم و ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮوم  .ﻋﻘﺎب را ﺑﮫ او
دادم اﻣﺎ ھﻤﺎن دم آرزوﯾﯽ در دﻟﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﯿﺴﺖ  .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﮫ ﭘﮭﻠﻮاﻧﺘﺮ و زﯾﺮﮐﺘﺮ و
 .ﻋﺎﻟﻤﺘﺮ از او ھﺴﺘﻢ دﺳﺘﻮر ﺑﺪھﺪ  .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ از او دﺳﺘﻮر ﺑﮕﯿﺮم  .آرزو دارم ﭘﺎدﺷﺎه ﺷﻮم
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ﮐﺸﯿﺪه ﻓﺮو رﻓﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﭘﺸﺖ اﺳﺒﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﮔﺸﺖ روز ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺳﭙﯿﺪه ﻧﺰده از ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﮫ ھﻤﺎن
ﭼﺸﻤﮫ و ھﻤﺎن ﭼﻨﺎر ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ﺑﺎز ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﭼﻨﮓ ﻧﻮاﺧﺖ و ﺑﺎز راھﯽ ﻧﯿﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﮭﻞ روز اداﻣﮫ
داﺷﺖ  .ﺳﺮ اﻧﺠﺎم آﻓﺘﺎب روز ﭼﮭﻠﻢ ھﻢ ﻏﺮوب ﮐﺮد و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﺐ دل ﺷﮭﺴﻮار ھﻢ ﻏﺮوب ﮐﺮد ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در
زﻧﺪﮔﯽ اش ﻧﻮﻣﯿﺪی را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎﯾﯽ اش را از دﺳﺖ داد ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺷﺐ در ﻧﻈﺮش ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ ﺷﻮم ﺷﺪ و ﺟﺎده
زﯾﺒﺎی ﺷﺎﻣﮕﺎھﯽ راه ﻣﺮگ  .اﻓﺴﺮده و ﻏﻤﮕﯿﻦ راه ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻓﺮدا را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ وارد ﺷﮭﺮ ﮐﮫ ﺷﺪ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد ﮔﺸﺘﯽ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ وداع ﮐﻨﺪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ راه اﻓﺘﺎد  .در ﺧﺎﻧﮫ دوﺳﺘﺎﻧﺶ را زد و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ وداع ﮐﺮد .ﺧﺴﺘﮫ
و دﻟﻤﺮده ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻣﺎدرش وداع ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﮐﻮﭼﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﺳﺘﯽ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ اش اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .
روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮی ﺑﺎ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﭼﺸﻤﮭﺎی روﺷﻦ اﻓﺘﺎد  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻋﺼﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﮫ دﺳﺖ داﺷﺖ و
ﮐﻮﻟﮫ ﺑﺎر ﮐﮭﻨﮭﺎی ﺑﺮ دوش  .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ و ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺷﮭﺮ رﺳﯿﺪه ﻧﮕﺎه ﭘﯿﺮﻣﺮد آﻧﻘﺪر ﭘﺎک و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ در
ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آرام ﻧﮕﯿﺮد ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﻼم ﮐﺮد  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﺎن ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر اﻓﺴﺮده
ای ؟
 .ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ اﻓﺴﺮده ﻧﯿﺴﺘﻢ
.ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ اﻓﺴﺮده ای و ﻧﻮﻣﯿﺪ
ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﺪر ﺟﺎن اﮔﺮ راه ﮔﻢ ﮐﺮده ای ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ دھﻢ اﮔﺮ ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﺎ و ﻣﮭﻤﺎن ﺑﺎش اﮔﺮ ﺧﺴﺘﮫ ای ﺑﺴﺘﺮی
ﮔﺮﻣﺖ ﻣﯽ دھﻢ و اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﺗﺸﻨﮫ ای ﺳﯿﺮ و ﺳﯿﺮاﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﮫ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﮫ ﻧﻮﻣﯿﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﻢ
ﮐﻨﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻏﺼﮫ ﻣﻦ ﭼﮫ ﮐﺎر ؟ ﺑﮕﺬارم و ﺑﮕﺬر

رﻧﮓ ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺮﯾﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮد اداﻣﮫ داد ﻣﯽ داﻧﻢ آرزوھﺎی ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﮫ ای و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪه ای ﺗﻮدر اوج ﺷﮑﻮه و اﻓﺘﺨﺎری
ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪی ھﻨﺮﻣﻨﺪی .ﻣﯽ داﻧﻢ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﮫ آرزوی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺮت زد ﻣﯽ داﻧﻢ
ﭼﮭﻞ روز اﺳﺖ در ﻓﮑﺮی و ﮐﻨﺎر آن ﭼﺸﻤﮫ و آن ﭼﻨﺎر ﭘﯿﺮ ﭼﻨﮓ ﻣﯽ زﻧﯽ و ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ھﯿﭻ راھﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ
ﻓﺮدا ﺑﻤﯿﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮ آﻣﺪه ای ﺗﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺖ وداع ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ھﻢ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ از ﺧﻮدت ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﺬاری و ھﻢ ﯾﺎدﮔﺎری ﺧﻮش ﺑﮫ دﯾﺎر
 .ﺟﺎوﯾﺪ ﺑﺒﺮی
ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﮫ ﺗﻨﺶ ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﺎ اھﺮﯾﻤﻦ ؟ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽ داﻧﯽ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻟﺒﺨﻨﺪ زد وراھﮭﺎﯾﯽ را ھﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺗﻮ ﺑﮫ آرزوﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ راھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را از ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت
ﺑﺪھﺪ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎزوی ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺪر اﮔﺮ آرزوﯾﻢ را ﺑﺮ آوری ﺗﻮ را از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺲ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬار و راھﯽ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﺑﺪه -
ﭘﯿﺮﻣﺮد دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ھﻤﺎن ﭼﺸﻤﮫ و ﭼﻨﺎر ﭘﯿﺮ دﯾﺪ ﭘﯿﺮﻣﺮد دﺳﺘﺶ را در آب ﭼﺸﻤﮫ ﻓﺮو ﺑﺮد
و دﺳﺖ و روﯾﺶ را ﺷﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺎر ﭘﯿﺮ را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﺸﻤﮫ ای ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﺟﻮﺷﯿﺪه از دل زﻣﯿﻦ اﻣﺎ
آﺑﯽ ﭼﻨﺎن زﻻل دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺧﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﺎور را ﺻﺪھﺎ ﺳﺎل ﮐﻨﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﮫ دارد ﺑﯿﺎ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮫ ﺑﻨﺸﯿﻦ و از ﻣﯿﺎن
راھﮭﺎی ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺖ ی ﮔﻮﯾﻢ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺧﻢ ﺷﺪ و آھﺴﺘﮫ در ﮔﻮش ﺷﮭﺴﻮار ﺟﻮان ﮔﻔﺖ  :از ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ داﻧﻢ  .از ﮔﺬﺷﺘﮫ و
آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ دارم ﻣﯽ داﻧﻢ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ  .و ﻣﯽ داﻧﻢ اﮔﺮ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آرزوﯾﺖ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﺸﻮی ﺳﭙﯿﺪه
!ﻧﺰده ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺮی
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ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮫ ﻧﺸﺴﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻣﺪﺗﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮑﺸﯿﻮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺸﯿﻨﯽ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﮫ ﭘﺪر ﻧﺎ ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮫ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺑﺮو و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺎ
ﻧﮫ ﭘﺪر ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﮫ ﻣﺮدﻣﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ
ﺧﻮدت را ﺑﮫ ﺷﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻦ و ﻣﮭﺮت را در دﻟﺶ ﺑﻨﺸﺎن  .ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺴﺮی ﻧﺪارد  .و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﻮ را ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽ
ﻧﺸﺎﻧﺪ
ﻧﮫ ﭘﺪر ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪارم
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺘﮭﺎﯾﺶ را در آب ﭼﺸﻤﮫ ﺷﺴﺖ ھﺮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدم را ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﺮدی ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪی اﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮو ﻣﯽ آﻣﺪ ﭼﻮن آرزوی ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﮑﺒﺖ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺮود ﻣﯽ آﯾﺪ ﭼﻮن آرزوی ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ در دﻟﺖ ﺟﺎ
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و در دم ﺟﺎن ﻣﯽ ﺳﭙﺮدی  .ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ اﻧﺪ آزاده ای  .ﻧﻔﺮت در دﻟﺖ ﺟﺎ ﻧﺪارد از ﮐﺸﺎﮐﺶ ھﺎی ﺑﯿﮭﻮده
ﺑﺸﺮی رھﺎﯾﯽ

ﭘﯿﺮﻣﺮد دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮم ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ راه دو ﺷﺮط دارد  .اول آﻧﮑﮫ ﻓﺮﯾﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ
را ﻧﺨﻮری زﯾﺒﺎﯾﯽ در روان اﺳﺖ ﻧﮫ در ﺗﻦ  .دوم آﻧﮑﮫ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ دﺷﻮار اﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮی و ﺳﺎﻟﮭﺎ
در راه ﺑﺎﺷﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯽ اﻣﺎ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮ ﮐﮫ در راه ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﮭﺎی زن دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ  .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﮭﺮ
ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﺑﮫ دل ﮔﺮﻓﺘﮫ ای ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ او ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ھﺮ زﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﻣﮭﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و در
ﻋﺸﻖ آن زن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺬاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮی  .اﯾﻦ ﺷﺮط دﺷﻮار اﺳﺖ ھﻨﻮز ﻋﺰم رﻓﺘﻦ داری؟

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

از ﮐﻮﻟﮫ ﺑﺎر ﮐﮭﻨﮫ اش ﻧﮕﺎره ای ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ ﭘﻮرﯾﺎ داد ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﮕﺎره را از ﭘﯿﺮ ﮔﺮﻓﺖ  .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﭼﮭﺮه زﯾﺒﺎ و
اﻓﺴﺎﻧﮫ ای ﺑﺎ آن ﻣﻮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﯿﺎه ﭼﻮﻧﺸﺐ ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﺑﯿﻀﯽ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ و ﻟﺒﮭﺎی ﺳﺮخ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﮫ ﺗﭙﺶ اﻓﺘﺎد .
ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖ و زﯾﺒﺎ و اﻧﺪوھﮕﯿﻨﺶ و ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰه اش ﻟﺮزه ﺑﺮ ﺗﻦ ﺷﮭﺴﻮار اﻧﺪاﺧﺖ  .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ از او ﻧﺒﻮد
ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻏﺮق زﯾﺒﺎﯾﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺮار آﻣﯿﺰ ﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮن در رﮔﮭﺎﯾﺶ دوﯾﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﺶ اﻧﺎھﯿﺘﺎﺳﺖ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ  .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر دور اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن
دﺷﻮار  .ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﯽ ﺑﮫ آن رﺳﯿﺪه ای ﯾﺎ ﻧﮫ  .ﺑﯿﺮون آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ از وﺟﻮدش ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در درون آن ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺟﺎدوﯾﯽ دارد ﮐﮫ راز زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﺖ ﺷﺎه دﺧﺖ ﺗﻨﮭﺎ اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ
ﺑﺸﻮد ﺑﺎ او ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﺳﺤﺮ آﻣﯿﺰ او در ﻋﺸﻘﺶ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺧﺪا ﺑﮫ او اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داده ﮐﮫ ھﻤﮫ
ارزوھﺎی ﺷﻮھﺮش را ﺑﺮ آورد  .اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ آرزوی ﺷﻮھﺮش را آرزوھﺎی ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش دوﺳﺖ ﺑﺪارد ﺣﺘﯽ
آرزوھﺎی ﺧﻮدش را ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آورد  .ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ آرزوھﺎﯾﺖ ﺑﺮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﻨﯽ  .ﭘﻮرﯾﺎ در ﺳﮑﻮﺗﯽ زرف ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و در اﻓﺴﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎور ﺑﻮد  .ﭼﺸﻤﮭﺎی آﻧﺎھﯿﺘﺎ او را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ  .ﺳﺮ ﻧﻮﺷﺘﺶ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد  .آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد  .راز زﻧﺪﮔﯽ اش در ھﻤﺎن ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﭼﺸﻤﮭﺎی زﯾﺒﺎ و
اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮد  .در ھﻤﺎن ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﮭﺎری  .در ھﻤﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺑﺪی  .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ارزاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ  .دﯾﮕﺮ ﺳﺰاوار آرزو ھﻢ
ﻧﯿﺴﺖ  .ﭼﮫ رﺳﺪ ﺑﮫ ھﻤﻮار ﮐﺮدن رﻧﺞ ﺳﻔﺮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ  .اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽ روم  .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺪه
 .ﻋﺸﻖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﻢ اﺳﺖ  .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ھﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .اﮔﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﮭﺮم را ﺑﮫ دل ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ آرزوﯾﻢ رﺳﯿﺪه ام  .وﮔﺮﻧﮫ ھﻤﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ آرزوی آﺧﺮم ﺑﺎﺷﺪ  .و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽ زﯾﺪ ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرم  .اﮐﻨﻮن
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد ھﺴﺘﯽ ام را ﻣﯽ داﻧﻢ  .ﭘﺪر ﺟﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮕﺎره از ﮐﺎم ﻣﺮگ رھﺎﯾﯽ ام داده ای ﯾﺎ ﺑﮫ
 .ﻣﻐﺎک ﻣﺮﮔﯽ ﺗﻠﺨﺘﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ای اﻣﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم ﮐﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﻧﺸﺎﻧﻢ دادی  .راز زﻧﺪﮔﯽ ام را

PDF.tarikhema.org

ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻧﮕﺎره ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  .ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﭼﺸﻢ زن دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ  .ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دل ﺑﮫ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﺑﺴﭙﺎرد  .ﺑﺮای ﻧﮕﺎه در ﭼﺸﻤﮭﺎی اﯾﻦ دﺧﺘﺮ روﯾﺎ ﭼﮭﺮه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ھﺮ ﺷﺮﻃﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد  .ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
 .ﺑﮫ ﮐﺪام ﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ روان ﺷﻮم ؟ اﻣﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ  .ﻣﺎدرش ﻧﻮر اﻣﯿﺪ را در ﺻﻮرﺗﺶ دﯾﺪ ﺷﺎد ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮫ زﯾﺒﺎ ﺷﺪه ای ﭘﺴﺮم  .از ﻧﻮﻣﯿﺪی رھﺎ
ﺷﺪی ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ  .ﻣﺎدر از آرزوھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رھﺎ ﺷﺪم  .آرزوی ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﺟﺎی ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و آرزوﯾﯽ را در ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ آرزوﯾﻢ ﻧﺎ رﺳﯿﺪه ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺮم ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه ام  .و اﮔﺮ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ آرزوﯾﻢ ﻧﻮ ﻣﯿﺪ ﺷﺪم ﺟﺎن دادن در اﯾﻦ
 .ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻮاراﺳﺖ  .ﮐﻤﮏ ﮐﻦ ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺒﻨﺪم
ﻣﺎدر آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ دل ﺷﮑﺴﺘﮫ ﭘﺴﺮش را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﮫ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﻧﺶ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد  .و ﺣﺎﻻ
در اوج ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ از دﺳﺘﺶ ﻣﯽ داد  .ﭼﯿﺰی ﻗﻠﺒﺶ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد  .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﻟﮫ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دﻟﺶ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ زﯾﺮ ﮔﺮﯾﮫ ﺑﺰﻧﺪ  .اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﮫ زاﻧﻮ ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺗﻤﻨﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از رﻓﺘﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد و ﻧﮫ اﻟﺘﻤﺎس ﺳﺮش را
ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ای؟ ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪ  .ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﻦ اﻧﺪاﺧﺖ  .ﻣﺎدر ﻟﺒﺨﻨﺪ زد  :ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ در
ﻣﺮگ ﻣﯽ زاﯾﺪ اﻣﺎ ﺳﺰاوارش ھﺴﺘﯽ  .ﻋﺸﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ راز ﺳﺮ ﺑﮫ ﻣﮭﺮ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﮫ دل ﺑﺴﺘﮫ ای ؟

ﭘﻮرﯾﺎ اﺷﮑﮭﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﺑﺪرور ﮔﻔﺖ  .ﺑﻌﺪ آرام آرام ﺳﻮی دروازه ﺷﮭﺮ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد  .ﻣﺎدر آﻧﻘﺪر اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪش از
 .ﻧﻈﺮ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪ
ﺷﮭﺴﻮار ﺳﯿﺎه اﺳﺐ ﺑﯿﺮون ﺷﮭﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد  .ﮐﺪام ﻃﺮف ﻣﯽ رﻓﺖ؟ ﭼﺮا ﭘﯿﺮﻣﺮد راه را ﻧﮕﻔﺖ؟ ﺑﮫ ﺷﺮق ﻣﯽ رﻓﺖ ﯾﺎ ﻏﺮب؟
ﺷﻤﺎل ﯾﺎ ﺟﻨﻮب ؟ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻻی اﻓﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﯾﺎ از آن دور ﻣﯽ ﺷﺪ؟ راھﯽ ﺑﮫ
ﻓﮑﺮش ﻧﺮﺳﯿﺪ  .دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن اﺳﺐ ﺳﯿﺎھﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  :در راه ﻧﺎ ﮐﺠﺎ آﺑﺎد ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﻦ ھﺸﯿﺎرﺗﺮ ﺑﺎﺷﯽ  .از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ
رﻓﺖ؟ اﺳﺐ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﮔﻮﺷﮭﺎﯾﺶ را ﺗﮑﺎن داد اﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪاﻧﯽ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﯽ  .اﯾﻦ
ﺑﺎر ﺗﻮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎش و ﻣﻦ ﭘﯿﺮو  .ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ دﻟﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮو  .اﻓﺴﺎر را ﺷﻞ ﮐﺮد و ھﯽ زد  .اﺳﺐ رﻓﺖ ﺑﮫ ﻃﺮف
ﻋﻠﻔﺰاری و ﻣﺸﻐﻮل ﭼﺮا ﺷﺪ  .ﺳﻔﺮ ﺑﺰرگ ﭘﮭﻠﻮان آﻏﺎز ﺷﺪ  .روزھﺎ و ﺷﺒﮭﺎ ﻣﺎھﮭﺎ و ﺳﺎﻟﮭﺎ در راه ﺑﻮد ﺑﺎرھﺎ از ﺷﺮق ﺑﮫ
ﻏﺮب از ﺷﻤﺎل ﺑﮫ ﺟﻨﻮب از ﻏﺮب ﺑﮫ ﺷﺮق و از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ ﺷﻤﺎل رﻓﺖ  .از اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ آن ﺷﮭﺮ و از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ  .ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم راه ﺣﺘﯽ از ﺳﺎﯾﮫ زﻧﺎن ھﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺨﺖ و از ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﭘﺮﺳﯿﺪ .
ﺑﺎ ذاﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺟﮭﺎن دﯾﺪه زﯾﺎدی آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و از آﻧﮭﺎ ﭼﯿﺰھﺎ آﻣﻮﺧﺖ اﻣﺎ ھﯿﺠﮑﺲ ﻧﺎﻣﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد
 .ھﺮ ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺒﻮد.ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﺎری ﺑﮫ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺷﺎھﺪﺧﺖ
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ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد ﻣﺎدر ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺳﺮش را ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﭘﺴﺮم  .ﺑﯿﺎ ﺑﺎر ﺳﻔﺮت را
ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ  .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﭘﻮرﯾﺎ در آب ﮔﺮم و ﻣﻌﻄﺮ ﺣﻤﺎم ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﻧﻮﯾﯽ را ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدرش ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﺮاﯾﺶ
دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد  .ﺑﻌﺪ ﺑﺎرش را ﺑﺮداﺷﺖ و در آﺧﺮﯾﻦ دم ﭘﯿﺶ از اﻧﮑﮫ ﺳﻮار اﺳﺐ ﺳﯿﺎھﺶ ﺷﻮد ﻣﺎدرش را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻮﺳﯿﺪ  .ﻣﺎدر اﺳﺘﻮار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﭘﺴﺮش از اﻧﺪوه دورﻧﺶ آﮔﺎه ﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﮭﺴﻮار از ﻟﺮزش دﺳﺘﮭﺎی ﻣﺎدرش
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را درﯾﺎﻓﺖ  .ﺑﮫ ﭼﺸﻤﮭﺎی ﻣﺎدرش ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎدر ﺟﺎن از ﺷﯿﺮه ﺟﺎﻧﺖ ﻣﮑﯿﺪم و ﺧﻮاﺑﯿﺪم  .از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﺳﺮﺷﺎر ﺷﺪم و ﺑﺎﻟﯿﺪم از ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﮑﺮدی ﺟﺎن ﺗﻮ در ﺟﺎﻧﻢ روان ﺷﺪ و ﻣﺮا ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ راﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﻧﺒﻮد ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ آرزوی ﻋﺸﻘﯽ دور دﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ را ﮔﺮو ﺟﺎده ﺑﮕﺬارم  .ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺎدرش را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺳﻮار اﺳﺐ
 .ﺷﺪ  .ﻣﺎدر ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﭘﺴﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺮوز ﺑﺎش ﻓﺮزﻧﺪم
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را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﮫ ﺳﻔﺮش اداﻣﮫ ﻣﯽ داد  .ﮔﺎه ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺟﺎﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و
دوﺑﺎره در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ از آﻧﺠﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻣﯽ ﮔﺸﺖ  .ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺟﺎﻧﮑﺎه ھﻤﻮاره ﺗﺮدﯾﺪی ﺷﮕﺮﻓﺖ در او ﺑﺮ ﻣﯽ
" . ...اﻧﮕﯿﺨﺖ  ":ﺑﯿﺮون ان ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﺴﯽ از وﺟﻮدش ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و در درون آن ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮای ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ
...از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ؟
ﻏﺮوﺑﯽ ﺧﺴﺘﮫ و از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﮐﻨﺎر رودی اﺗﺮاق ﮐﺮد ﺧﺎک آﻟﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺮگ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﺧﻮرد ﮐﺶ و ﻗﻮﺳﯽ آﻣﺪ و ﺑﮫ
 .ﭘﺸﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ
ﺧﻮاﺑﺶ ﮔﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﭘﺎﯾﯽ از دور اﻣﺪ  .ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻧﺸﺴﺖ ﻋﺎدت داﺷﺖ از ھﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺳﺮاغ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﻃﺮف ﺻﺪای ﭘﺎ رﻓﺖ  .ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧﺸﮑﺶ زد  .از دور ﺳﺎﯾﮫ زﻧﯽ را دﯾﺪ و ﺑﺎ
وﺣﺸﺖ روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  .و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﺎرش را روی اﺳﺐ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد  .اﻣﺎ زن ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮران ﺧﻮد را ﺟﻠﻮ اﻧﺪاﺧﺖ
 ...و ﻓﺮﯾﺎد زد از ﻣﻦ ﻧﮕﺮﯾﺰ ای ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﮐﮫ در ﮐﺎم ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﻌﺪ ﺿﻌﻒ ﻓﺮاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد  .دﺳﺘﺶ را ﺑﮫ ﻃﺮف ﺷﮭﺴﻮار دراز ﮐﺮد " ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﺧﺴﺘﮫ ام
" ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ
ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﺮدد ﺑﻮد  .ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم آرزوھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺑﺎد رود اﻣﺎ دور از ﭘﮭﻠﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺟﺎ رھﺎﯾﺶ ﮐﻨﺪ  .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد اﮔﺮ ﺑﮫ
"ﺻﻮرت زن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ  .ﻓﺮﯾﺎد زد "زن روﯾﺖ را ﺑﭙﻮﺷﺎن ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ

ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﮐﻨﺎر او رﺳﺎﻧﺪ  .ﺳﺮاﭘﺎ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﻘﺎب ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺮ ﭼﮭﺮه داﺷﺖ  .ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﮭﺮه اش را ﺑﺒﯿﻨﺪ اﻣﺎ از ﻟﺮزش دﺳﺘﮭﺎﯾﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ رﻧﺞ زﯾﺎدی ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﻮاﻧﺶ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﺖ .
 :ﺑﻠﻨﺪش ﮐﺮد و ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮد و ﮐﻤﯽ اب ﺑﮫ او داد
ﺑﯿﺎ ﺧﻮاھﺮ از اﯾﻦ آب ﺑﻨﻮش ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻢ:
ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮑﺎر از ﺧﻮرﺟﯿﻨﺶ در آورد و ﺑﺮای زن ﮐﺒﺎب ﮐﺮد  .زن ﺑﺎ دﺳﺖ ﻟﺮزان ﺗﮑﮫ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ و از
زﯾﺮ ﻧﻘﺎب در دھﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ  .ﭼﻨﺪ ﺗﮑﮫ ﮐﮫ ﺧﻮرد ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﮔﺮﻓﺖ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش  .ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻮدت را ﺳﯿﺮ
ﻧﮑﻦ  .ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ  .ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺘﺮی از ﮐﺎه ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و او را ﺑﺮ آن ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ  .زن ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ
و ﺧﻮاﺑﯿﺪ  .ان ﺷﺐ و روز ﺑﻌﺪ و ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ﺻﺒﺢ روز ﺳﻮم ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺳﺮش را ﺑﺮ
ﭼﻮﺑﺪﺳﺘﺶ ﺗﮑﮫ داده ﺑﻮد  .زن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺿﻌﯿﻔﯽ ﮔﻔﺖ ﺳﻼم
ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و از دﯾﺪن زن ﺷﺎد ﺷﺪ  : .ﺑﯿﺪار ﺷﺪی؟ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﺷﺪم  .ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮری؟
زن ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد  .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ھﺎ و آب رود ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .زن ﺟﻮان ﭼﺎﺷﺖ را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺧﻮرد
و دوﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯿﺪ  .ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺖ و ﭘﻮرﯾﺎ از زن ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﺮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم روزی زن از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﮫ ﻃﺮف
ﭘﻮرﯾﺎ رﻓﺖ ﮐﮫ زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و رود را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد .ک ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه  .دﺧﺘﺮ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﮑﻮت او را ﺑﺸﮑﻨﺪ ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی رود ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺘﮭﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﻏﺮوب ﮐﮫ ﺷﺪ ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ
ﺧﻮدش آﻣﺪ ﭼﺸﻤﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن دﺧﺘﺮ از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ  .دﺧﺘﺮ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﻏﺮق رودﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدی
ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻮم  .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﻧﮕﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﺷﺪه
 .دﺧﺘﺮ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ راه روم دﯾﺪم اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ای ﻣﻦ ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻢ
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 ".....زن ﻧﺎﻻن ﮔﻔﺖ "ﺑﯿﺎ ﺟﻮان روﯾﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ
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ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﭘﮭﻠﻮان ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا و دﺳﺘﮭﺎی ﺗﻮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم  .ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ  .ﻋﺬر ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ
روز وﺑﺎل ﮔﺮدﻧﺖ ﺑﻮدم  .ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ راھﺖ را اداﻣﮫ ﺑﺪھﯽ  .ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ھﻤﺮاھﯿﺖ ﮐﻨﻢ؟
 .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﭘﮭﻠﻮان ﺟﺎﻧﻢ را ﻧﺠﺎت دادی در ﻋﻮض ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮاه
ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ  :ﺗﻮ ﺧﺴﺘﮫ و ﮔﺮﺳﻨﮫ و در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺑﻮدی ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ؟ ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪی ﺷﺎدم  .و ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ
زن ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده ای ﺗﻮاﻧﮕﺮم از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﻧﯿﺎزت ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  .ﺣﺎﺿﺮم ﺑﮫ ھﻤﺴﺮی ات در آﯾﻢ در
 .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ دل داده ام و ﺑﮫ ھﻤﺴﺮی ﺗﻮ راﺿﯽ ام  .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﭘﻮرﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :از ﻣﺎل دﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮام  .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﯽ ﺑﮕﻮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ
دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ اﻣﯿﺪوار ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﯽ؟
دﺧﺘﺮ آرام ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوی؟
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
! ﻣﯽ داﻧﻢ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺷﮕﻔﺖ زده ﻓﺮﯾﺎد زد اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻣﯽ دھﻢ

!ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ام در ﮔﺮو ھﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ
دﺧﺘﺮ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد  :در ﺟﺴﺘﻮﺟﻮی ﺷﺎھﺪﺧﺖ ھﺴﺘﯽ؟
ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪ و ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ
ﭘﺲ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ
ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد
ﻣﻦ اھﻞ ھﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ  .دوﺳﺘﺖ دارم  .ﺑﯿﺎ و ﻣﺮا ﺑﮫ زﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮ-
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ-
 ...ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺎﺷﻢ  .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ-
و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﮫ ﻃﺮف ﻧﻘﺎﺑﺶ ﺑﺮد  .ﭘﻮرﯾﺎ وﺣﺸﺘﺰده روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد زد ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ دھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯽ !
...ﺑﮕﺬار ﺣﺎﻻ ﮐﮫ رازم را ﻣﯽ داﻧﯽ ھﻤﮫ را ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا را از آن ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ و دﯾﺪار آن ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﺷﺮط او و ﺳﻔﺮش را ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ اﻓﺰود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ
.اﻧﺼﺎف ﻧﯿﺴﺖ ﻧﻘﺎﺑﺖ را ﺑﺮداری
دﺧﺘﺮ آرام ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﺮای ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺶ؟
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دﺧﺘﺮ دﺳﺘﮭﺎی ﻟﺮزاﻧﺶ را در ﭼﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﮕﺬر ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ اﻧﺪوه ﻧﯿﺴﺖ
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!ﻧﮫ ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮش را دﯾﺪم آرزوی ﭘﺎدﺷﺎھﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ او اﯾﻦ ﻃﻮر ﺳﺮﮔﺮداﻧﻢ ﮐﺮده
آرزوﯾﯽ ﺟﺎی آرزوﯾﯽ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ  .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺮه زﯾﺒﺎﯾﺶ ﺗﻮ را ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺮد ؟ ﭼﯿﺰی از دروﻧﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯽ؟-
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ-
ﺷﺎﯾﺪ آرزوی دﯾﮕﺮی ﺟﺎی اﯾﻦ آرزو را ﺑﮕﯿﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ ﺷﻮی-
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺸﻮم و ﻧﻤﯽ ﺷﻮم-
ﻣﯽ داﻧﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟-
ﻣﯽ داﻧﻢ-
ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯽ ﻣﺒﺎدا دوﺳﺘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟-
ﭼﻄﻮر از ﻣﺮدن ﭘﺎی ﻣﻌﺒﻮدم ﺑﺘﺮﺳﻢ؟-
ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺑﻌﺪ ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻓﺮزاﻧﮫ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺮون ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﮐﺴﯽ از وﺟﻮدش آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ و درون آن ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﮫ
ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺟﺎﯾﺶ را ﻧﺸﺎﻧﻢ دھﯽ؟

ﭘﺲ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﮕﻮ-
ﺷﺮﻃﯽ دارد-
!ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ  :ﺑﺎز ھﻢ ﺷﺮط ﺑﮕﻮ
ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺰرﮔﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم  .از ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺑﯿﺮون رود از ﻣﻦ ﻧﭙﺮس -
!ﭼﻄﻮر ! ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺗﻮ را دﯾﺪه ام دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اداﻣﮫ دھﻢ  .ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﻨﺎرت ﺑﺎﺷﻢ  .ﺑﮕﺬار ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺒﺮم
!ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ اﺧﻢ ﮔﻔﺖ  :وای ﺑﺮ ﺗﻮ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯽ اﻏﻮاﯾﻢ ﮐﻨﯽ
 .ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان دزدﯾﺪ  .ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم ﻓﺮﯾﺒﺖ ﻧﺪھﻢ-
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮر ﺗﺎ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻧﺪﯾﺪه ام ﭼﺸﻤﻢ در ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺖ ﻧﯿﻔﺘﺪ-
ﻗﺴﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرم  .ﺑﺮآوردن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺪان ﮐﮫ ورود ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺧﺮوج از ان ﻧﯿﺴﺖ - .
ﺷﺎﯾﺪ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﯽ از ان ﺑﺮﮔﺮدی  .اﮔﺮ ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺮوی راه را ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ دھﻢ
 .ﭘﻮرﯾﺎ ھﻨﻮز ﻋﺰم رﻓﺘﻦ داﺷﺖ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻟﺨﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب  .ﻓﺮدا آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه راه ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ اھﻞ آﻧﺠﺎﯾﻢ و درون آن ﭘﯿﺮو ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺮون ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺘﻢ  .و از ﻗﻮاﻧﯿﻨﺶ آزاد  .واﻧﮕﮭﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
دل ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ از ھﺮ ﮐﺲ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺮﻣﺮد
 .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اھﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ را در ﺟﮭﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
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ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮭﺎرم

روز ﺑﻌﺪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .دﺧﺘﺮ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺗﺮک اﺳﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ  :راه ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎن را ﺳﺮ
آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ  .ﺑﺎﯾﺪ دﻻور ﺑﺎﺷﯽ و از ﺟﺎﻧﺖ ﺑﮕﺬری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ واﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﮫ وارﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ؟
...ﭘﻮرﯾﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
روزھﺎ ھﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد ﺑﺎز دﺷﺘﮭﺎ و ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻮه ھﺎ را از ﭘﺎﺷﻨﮫ ﺑﮫ در ﮐﺮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ اﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و
آھﺴﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش اﺻﺮار داﺷﺖ ﭘﺲ از ﻏﺮوب ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ ھﺮوﻗﺖ ﭘﻮرﯾﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﺮد دﺧﺘﺮ ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوﯾﻤﺎن را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﻧﮫ زود از ﭘﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ
ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ دﺧﺘﺮ ﮐﻮه ﺑﻠﻨﺪی را از دور ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺧﺎر اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺑﮫ داﻣﻨﮫ اش ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر
از آن ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ درد ﺗﺎب ﺑﯿﺎوری
ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮫ ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ
ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺎک ﺧﺎر دارد ،ﺧﺎرھﺎی رﯾﺰ .راھﻤﺎن از اﯾﻦ ﮐﻮه ﻣﯿﮕﺬرد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ درد را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ؟
ﭘﮭﻠﻮان ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:ﻧﯿﺮوی ﻣﺮا ﺑﺎ آزار ﺧﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ داﻧﯽ؟

ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد و ﺟﻮاب ﻧﺪاد
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﮫ داﻣﻨﮫ ﮐﻮه ﺧﺎر رﺳﯿﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺮوب ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮه ﺑﮕﺬرﯾﻢ
ﭘﻮرﯾﺎ روی ﺧﺎرھﺎی رﯾﺰه راه اﻓﺘﺎد اول ﮐﻨﺎر ھﻢ راه ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﺎﭘﻮش ھﺎﯾﺶ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﺪ و از
ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ﭘﺎھﺎی ﺑﺮھﻨﮫ اش را ﺑﺮ ﺧﺎرھﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﯿﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ ﺧﺎرھﺎی رﯾﺰ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎﯾﺶ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮد و
ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ و ﺑﮫ راھﺶ اداﻣﮫ داد ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه در ﭘﺎﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﮫ
روﯾﺶ ﻧﯿﺎورد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ھﻢ ھﻤﯿﻦ درد را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ  .ﺷﺮﻣﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺟﻠﻮی او ﻧﺎﻟﮫ
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ درد ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺎﺑﺶ را رﺑﻮد و ﻟﺒﮭﺎﯾﺶ را ﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺰﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮو ﻣﻦ ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺎھﺎی دﺧﺘﺮ ﮐﺮد و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮ...ﭘﺎھﺎی ﺗﻮ زﺧﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟
!دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻧﮫ ﭘﺎھﺎی ﻣﻦ زﺧﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﻦ ﺑﺮ ﻓﺮاز درد راه ﻣﯽ روم
ﺑﺎورش ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ درد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎور درد  .ﺧﺎر درون ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻧﺸﻮﯾﻢ وﺟﻮدش را ﺑﺎور
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﺎرھﺎی دروﻧﻤﺎن ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ روﺣﻤﺎن را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺧﺎرھﺎ ﭘﺮواز دھﯿﻢ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آزارﻣﺎن ﺑﺪھﻨﺪ .
ﻣﻦ دروﻧﻢ ﺧﺎرھﺎﯾﯽ دارم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزارم ﺑﺪھﻨﺪ  .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺧﺎرھﺎﯾﻢ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ و ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺧﺎرھﺎی رﯾﺰی ﮐﮫ اﺑﺘﺪا ﺑﯽ ارزش ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ھﻤﺎن ﺷﻤﺸﯿﺮھﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ آدم را از ﭘﺎ در ﻣﯽ آورﻧﺪ  .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎرم
!را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ام ! اﯾﻦ ﺧﺎرھﺎی رﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزارم دھﻨﺪ
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دﺧﺘﺮ ﺟﻮان دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮕﺬری؟
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ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎر درون ﺗﻮ ﭼﮫ ﺑﻮد؟
دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻠﺦ  .ﻧﺎ اﻣﯿﺪی
ﺑﻐﻀﯽ ﮔﻠﻮی ﺟﻮان را ﻓﺸﺮد رو ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎرھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺑﮫ ﺧﺎرھﺎی رﯾﺰ دروﻧﺶ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ از ﭘﺎ درش ﻣﯽ
آوردﻧﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺎرھﺎ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﻢ؟ -
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ:ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ  .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ دردش را ﺑﭙﺬﯾﺮی و ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوی ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ درد ﺑﺸﻮی ﺳﻌﯽ ﮐﻦ اﯾﻦ
راه را ﺑﺎور ﮐﻨﯽ اﮔﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺧﺎرھﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ
ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ
ﻏﺮوب ھﻤﺎن روز از ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺧﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ
روزی ﺧﻮرﺷﯿﺪ وﺳﻂ آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و دو ﺟﻮان در دﺷﺘﯽ ﭘﮭﻨﺎور  .ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺎر دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﻗﺪم ﻣﯽ زد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ اﻃﺮاف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد و راه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد اﻣﺎ ﭘﮭﻠﻮان ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ  .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﻮرﯾﺎ
!ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدی راه ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم
دﺧﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ

.دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﻮدن ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﺮاﯾﻢ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ
ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺷﺎھﺪﺧﺖ دوﺳﺘﻢ ﻣﯽ دارد ﯾﺎ ﻧﮫ اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺳﺰاوار اﺳﺖ
.ﻣﺤﺒﺘﺖ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻢ
دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ از ﺳﭙﺎس ﻧﮕﻮ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺟﺪاﯾﯽ اﺳﺖ
:ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر و ﺟﮭﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد زد
!ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺟﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ -
.از ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﺟﻮان آﻣﺪ :ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﻨﺎرﺗﻢ .دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﯿﺮ وﮔﺮﻧﮫ ھﻢ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ
.ﭘﻮرﯾﺎ دﺳﺘﺶ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و دﺳﺖ ھﻤﺴﻔﺮش را ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﮫ دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ ﻧﻮری در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ را -
.ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺗﺎ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﮫ راه ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ
ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﮭﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻤﮭﺎی ﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺎدت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی را وﻟﻮ اﻧﺪک روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ در اﯾﻦ دﺷﺘﯿﻢ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ .ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد دﺳﺖ ھﻢ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و راه ﻣﯽ اﻓﺘﯿﻢ  .ﺑﮫ راه ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺑﮫ
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ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻄﻮر ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺷﺘﮫ ی ﻧﺠﺎت ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮدی .ھﻤﺮاھﻢ از اﯾﻦ راھﮭﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺘﯽ  .و ھﯿﭻ ﻧﮕﻔﺘﯽ  .روح -
ﺑﺰرﮔﯽ داری
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ﻣﻘﺼﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدت را ﺑﮫ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺴﭙﺎر ﻇﻠﻤﺎت راه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری از ﺧﻮدت ﻧﺸﺎن ﻧﺪه ھﯿﭻ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ
ﻧﮑﻦ ﻓﻘﻂ راه ﺑﺮو
دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش دﺳﺖ ﭘﻮرﯾﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد  .ﮔﻮﯾﺎ
ﺑﮫ آﺧﺮ ﺧﻂ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ .ﺗﺎ اﺑﺪ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮏ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؟ اﺻﻼ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮐﺪام ﺑﻮد؟ ﻧﮫ ﺳﺘﺎره ای در آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ راه را ﻧﺸﺎن دھﺪ ﻧﮫ اﻓﻘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ و اﻓﺘﺎد دﺧﺘﺮ ﺟﻮان دﺳﺘﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﻌﻠﻖ در ﻣﯿﺎن اﺳﻤﺎن
و زﻣﯿﻦ ﺑﻮد .و ﻓﺮﯾﺎد زد :دﺳﺘﻢ را رھﺎ ﻧﮑﻦ
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻓﺮﯾﺎد زد ﺑﮫ راه ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ای ! ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ای ! دﻧﺒﺎل راه ﮔﺸﺘﮫ ای! اﺧﺘﯿﺎر را از ﻓﮑﺮت ﺑﯿﺮون ﮐﻦ !
.دﺳﺘﻢ آﻧﻘﺪر ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﻤﺖ  .اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻣﯽ اﻓﺘﯽ
وﺣﺸﺖ وﺟﻮد ﺷﮭﺴﻮار را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو دﺳﺘﺶ را ﻣﯽ ﻓﺸﺮد و ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ  .اﻣﺎ دﺳﺘﺶ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ
!ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزان ﻓﺮﯾﺎد زد :ﭼﮫ ﮐﻨﻢ؟ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ
ﻓﺸﺎر دﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ  .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﮭﺶ دارد  .ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﻓﺮﯾﺎد زد  :ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ  .ھﻨﺮ
!ﺻﺒﺮ را ﯾﺎدت داده ام  .ذھﻨﺖ را از ﻓﮑﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻦ .آراﻣﺶ ! ﺻﺒﺮ

.ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﮔﺸﻮد و آرام ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﮑﯿﮫ داد
.ﻧﻔﮭﻤﯿﺪم ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ-
.ﺧﻮدت زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺖ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدی ! ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮫ راه و ﻣﻘﺼﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ! ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﺮوﯾﻢ-
ﺑﺎز را اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .دﺳﺖ ھﻢ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻗﺪم ﻣﯽ زدﻧﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،در ﺑﯿﺮون ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ دﯾﺪ در دروﻧﺶ
ھﻢ ﻧﻮری ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻇﻠﻤﺖ در ذھﻨﺶ رﺳﻮخ ﮐﺮد و روﺣﺶ را ھﻢ ﮔﺮﻓﺖ ! از ﺧﻼ ﻟﺬت ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
!ﮐﺮد ﺟﺴﻢ ﻧﺪارد .روح ﻧﯿﺰ ! ﻧﯿﺴﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد از دﻟﺶ ﻧﯿﺰ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﭘﻮرﯾﺎ را در ﺧﻮد ﺣﻞ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﻧﮫ ﺣﺲ ﻣﯽ
ﮐﺮد ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ در ﻓﮑﺮش ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﭼﺮا ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﭼﺮا ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد؟ اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﮐﮫ در ﮐﻨﺎرش راه ﻣﯽ رﻓﺖ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﺑﮫ او دل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا ﺑﺎ او روﺑﮫ رو ﺷﺪ؟
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺣﺲ ﮐﺮد دﺳﺖ ھﻢ ﺳﻔﺮش در دﺳﺖ او ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و ھﻤﺎن دم ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ اول ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ دﺳﺖ
او را ﮔﺮﻓﺖ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﻟﺮزان ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﮭﺮ ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﭼﺮا دﺧﺘﺮک اﯾﻨﻄﻮر ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﮫ ﮐﻨﺎرش
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﭼﮫ اﺣﺴﺎس ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮐﻨﻮن داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش را ﺧﻮاھﺮش ﻣﯽ داﻧﺴﺖ؟ﺻﺪای دﺧﺘﺮ
آﻣﺪ
از دور ﺳﻮﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ -
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ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺻﺒﺮ ﮐﺮد .ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن در آن ﺣﺎل آوﯾﺨﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﯽ زﻧﺎﻧﮫ و ﺿﻌﯿﻒ
دﺷﻮار ﺑﻮد .اﻣﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ آراﻣﺶ وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺖ! و ﻟﺬت اﻧﺘﻈﺎر در دﻟﺶ ﻧﺸﺖ  .دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﻧﮫ ﻧﮕﺮان
ﭼﯿﺰی ﺷﺪ .در ﺧﻠﺴﮫ ی اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮد  .و ﺳﺒﮑﺒﺎﻟﯽ و آﺳﺎﯾﺶ و رﺧﻮت اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس را از دﻟﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎز زﻣﯿﻦ را زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺣﺲ ﮐﺮد و ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ھﻤﺴﻔﺮش را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎر ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺮدی اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ
!دوﺑﺎره ﻧﺘﻮاﻧﯽ
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!ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و از دور ﮐﻮرﺳﻮی ﻧﻮری را دﯾﺪ !اﮐﻨﻮن ھﻤﯿﻦ ﻧﻮر ﮐﻢ ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﻣﯽ زد -
دﺳﺖ ھﺎی دﺧﺘﺮ ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺎت ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﺮ ﭼﻨﺪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ
.ﺷﺪت او را ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﮔﺴﺴﺘﻦ از ﻇﻠﻤﺖ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد.ﺗﺮدﯾﺪ و ﭘﺮﺳﺶ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ":ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اول روﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﺸﻢ ھﺎﻣﺎن را آزار ﺑﺪھﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﮐﻮر ﺑﺸﻮﯾﻢ  .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﺸﻢ ھﺎﻣﺎن را
".ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ
ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ  .ﻧﺎﮔﮭﺎن دﺳﺘﺶ را ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ  .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ دﺳﺖ دﺧﺘﺮک را ﻣﯽ ﻓﺸﺮده .وﺣﺸﺖ
.ﮐﺮد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺷﺎھﺪﺧﺖ را در دﻟﺶ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﺎرش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ .ﭼﺮا ھﻤﺴﻔﺮ وﻓﺎدارش را ﻣﯽ رﻧﺠﺎﻧﺪ ,ﮐﮫ ﺑﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰش را ﻧﺜﺎر او ﮐﺮده ﺑﻮد؟
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻟﺶ را ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ.اﮔﺮ ﺑﮫ زاﻧﻮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﻋﺬر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ  ,ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺪاﮐﺎری ھﺎﯾﺶ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ .دﺳﺖ
.دراز ﮐﺮد ﺗﺎ دﺳﺘﺶ را دوﺑﺎره ﺑﮕﯿﺮد
دﺳﺘﺶ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ,ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ,ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ,ﺑﮫ ﭼﭗ ,ﺑﮫ راﺳﺖ ,اﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد .
"دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ آن ﮐﻮر ﺳﻮی ﻧﻮر را ھﻢ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ .ﻓﺮﯾﺎد زد " :ﮐﺠﺎﯾﯽ ھﻤﺴﻔﺮ

ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺸﻨﻮد.اﻣﺎ از ھﺮ ﻃﺮف ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮت ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ .ﻏﺼﮫ دﻟﺶ را ﭘﺮ ﮐﺮد .ﻧﺸﺴﺖ .اﯾﻦ
ھﻤﮫ ﻧﺨﻮت ,اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ,اﯾﻦ ھﻤﮫ راه ,ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻣﯿﺪھﺎﯾﺶ ,ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ دل دﺧﺘﺮ ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم راه
ﮐﻤﮑﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﻮ ﻣﯿﺪاﻧﮫ ﻧﻮر ﺑﺮ ﻇﻠﻤﺎت راھﺶ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮد .....ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ .ﺳﺮش را ﺑﺮ زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺖ و
.ﮔﺮﯾﺴﺖ

ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺠﻢ

ﻓﺸﺎر دﺳﺘﯽ را ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺣﺲ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.ﻧﻮر ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺧﯿﺮه ﮐﺮد .ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ":
"ﮐﯿﺴﺖ
ﻣﻨﻢ  .اﺷﮏ ھﺎﯾﺖ دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ از ھﻢ دور اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﮕﺮان ﺷﺪم .ھﺮ ﭼﮫ ﻓﺮﯾﺎد زدم ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ -
.ﻧﺎﮔﮭﺎن دﯾﺪم ھﻤﮫ ﺟﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ و از دور دﯾﺪم ﮐﮫ ﺳﺮت را ﺑﺮ زاﻧﻮﯾﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ای .ﺷﺎد ﺷﺪم اﻣﺎ دﯾﺪم ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.ﭼﺮا
ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدی؟
"ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدی دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ " ﺗﻮ از ﻣﻦ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟
ﭼﺮا ﺑﺎﺷﻢ؟ وﻗﺘﯽ از ﺗﻮ دور اﻓﺘﺎدم ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ رھﺎﯾﺖ ﮐﺮدم -

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺳﺮش را ﺑﮫ ھﺮ ﺳﻮ ﮔﺮداﻧﺪ ,اﻣﺎ ﺑﺎز ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻮد و ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ .ﺗﺮﺳﯿﺪ .آن ﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﻇﻠﻤﺎت از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﻞ دروﻧﺶ ,ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﻘﺎﺑﺪار ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﻮد .ﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ راھﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ وﻧﮫ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮود ﺗﻨﮭﺎ
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﺮزش دﺳﺖ ھﻤﺴﻔﺮش را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻏﻔﻠﺖ ,و او را ﮔﻢ ﮐﺮده
ﺑﻮد .آه ,دﺧﺘﺮک داﺷﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.؟ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺶ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ,ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﺮان او ﺑﻮد ,ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زد و او ﻧﻤﯽ
.....ﺷﻨﯿﺪ
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"...ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ" ﺧﻮاھﺮﮐﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارم از ﮐﻨﺎرم دور ﺑﺸﻮی ھﺮﮔﺰ ....وﻗﺘﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﯾﺎﻓﺘﻢ
دﺧﺘﺮک ﮔﻔﺖ" ھﯿﭻ وﻋﺪه ای ﻧﺪه .وﻋﺪه اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ھﻤﺎن اﺷﮑﮭﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮده
".اﺳﺖ .ﺑﮕﺬار ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﭘﻮرﯾﺎ و دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش از دﺷﺖ ھﺎ و ﮐﻮه ھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ  .ﺑﮫ ﺟﺎﻧﻮران ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﺎ دﯾﻮ ھﺎ وددھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ
ﻣﺮگ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش در ﺗﻤﺎم راه ﺑﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪش وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻘﺎﺑﺶ را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .و ھﺮ ﭼﻨﺪ
 .ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮد ﭘﻮرﯾﺎ را اﻏﻮا ﮐﻨﺪ
روزی ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﯾﺮ درﺧﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و ﻣﺪام ﺑﮫ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ" ﭼﺮا ﻧﮕﺮاﻧﯽ "
دﺧﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ  .ﻏﺬاﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﻮردن .ﺑﻌﺪ ﺑﮫ درﺧﺖ ﺗﮑﯿﮫ دادﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ از ﺣﺮﮐﺖ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ھﻨﻮز آرام ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮔﺮم ﺷﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻮﺷﮭﺎﯾﺶ را ﺗﯿﺰ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ ﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ "
ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺴﺖ؟" دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ھﺮاﺳﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﺳﭙﺮش را ﺑﺮداﺷﺖ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ" زﻣﯿﻦ ﭼﺮا ﻣﯽ ﻟﺮزد؟
ﭼﺮا داغ ﺷﺪه ؟ " دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻟﺮزان ﮔﻔﺖ" ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺷﻤﺸﯿﺮت را ﺑﺮدار .اﯾﻦ ﻧﻔﺲ داغ اژده ھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ و ﺷﮭﺮھﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﯾﻦ اژده ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ راه ﻣﯿﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ و ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ را ﺑﺴﺘﮫ .
".ﺑﻮی ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪه .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش زﺧﻤﯿﺖ ﻧﮑﻨﺪ

دﺧﺘﺮ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد" ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ،ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻣﯿﺪم را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ.ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن
"ﺷﻮم و اﻓﺴﻮﻧﮕﺮش! ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺰاوار ﻋﺸﻘﺶ را ﻧﺠﺎت دھﺪ ؟
ﭘﻮرﯾﺎ ﺗﮑﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرد ":اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰن ....ﺑﮕﺬار  ....ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ای ﻧﯿﮏ از ﺗﻮ ....ﺑﻤﯿﺮم ...ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮ ".
دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺗﻮان ﭘﻮرﯾﺎ را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و زار زار ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .و اﻣﯿﺪی ﻧﺒﻮد  .دﺧﺘﺮ ﮔﺮﯾﺎن
ﺳﺮش را ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ او ﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻧﻮر اﻣﯿﺪی در ﻓﮑﺮش درﺧﺸﯿﺪ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ":ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺖ را ﺑﺒﻨﺪ ﻣﯽ
" .ﺧﻮاھﻢ ﻧﻘﺎﺑﻢ را ﺑﺮدارم
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زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ  .دو ﺟﻮان ﺷﺘﺎﺑﺎن ﭘﺸﺖ ﺗﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ زﻣﺎن درازی ﻧﮕﺬﺷﺖ  .اژده ھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮ در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ و دود
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ و ﻧﻔﺲ آﺗﺸﯿﻨﺶ را ﺑﺮ راه ﻓﺸﺎﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻮھﯽ آﺗﺶ را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و وﺣﺸﺖ و ﻣﺮگ ﻣﯽ آورد .دﺧﺘﺮ و ﭘﻮرﯾﺎ
ﻣﺮگ را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ دﯾﺪﻧﺪ  .راه ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اژده ھﺎ ﺑﺎﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﺷﮭﺴﻮار از ﯾﮏ ﻃﺮف و
دﺧﺘﺮ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﯿﻮﻻ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮدﻧﺪ  .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ از ﻏﺒﺎر ﻧﺒﺮد ﺗﯿﺮه ﺷﺪ  .ﺻﺪای ﻧﻌﺮه اژده ھﺎ در ﻓﻀﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ و
زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﭼﺎک ﺧﻮرد .زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و اﺑﺮھﺎی ﺳﯿﺎه آﺳﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اژده ھﺎ آﺗﺶ ﻣﯽ اﻓﺸﺎﻧﺪ و ﺷﮭﺴﻮار و
دﺧﺘﺮ دﻟﯿﺮاﻧﮫ و از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ او ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﺳﺮ را ﮐﮫ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽ روﯾﯿﺪ  .ﮐﻢ ﮐﻢ
از ﭘﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﻧﺎن ﻓﺮﯾﺎد زد " ﻗﻠﺒﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻠﺒﺶ را ﺷﮑﺎﻓﺖ" .ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺘﯽ زد و ﺑﮫ اژده ھﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ.
ھﻔﺖ ﺳﺮ ﺧﺮوﺷﺎن اژده ھﺎ او را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻮرﯾﺎ از ﭘﺸﺖ ﺑﮫ اژده ھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﺎز ﻓﺮﯾﺎد زد" ﻣﺮاﻗﺐ
ﺑﺎش زﺧﻤﯽ ﻧﺸﻮی" اژده ھﺎ ﭘﻮرﯾﺎ را دﯾﺪ و ﺑﮫ او ﺣﻤﻠﮫ ﺑﺮد ﺟﻮان از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺧﻮدش را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺷﮑﻢ اژده ھﺎ
اﻧﺪاﺧﺖ .اژده ھﺎ از درد دو ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﮫ ھﻤﺰﻣﺎن از ﭘﺲ و ﭘﯿﺶ در ﻗﻠﺒﺶ ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﻌﺮه ای ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎد  .دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ را از ﺗﻦ اژده ھﺎ ﺑﯿﺮون آورد  .ﺑﻌﺪ ﻧﻔﺲ زﻧﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺸﯿﺮش ﺗﮑﯿﮫ داد و ﺻﺪا زد"
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ"  .ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ  .دﺧﺘﺮ از ﭘﺸﺖ اژده ھﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺟﯿﻎ زد .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ و ﻏﺮق ﺧﻮن روی
زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد  .دﺧﺘﺮ ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺶ دوﯾﺪ ﺧﻮن از زﺧﻢ ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﭘﻮرﯾﺎ ﺟﺎری ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ زﺧﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ اﻣﺎ
ﺧﻮن ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ھﺮ ﭼﮫ زﺧﻢ ھﺎ را ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ ﺧﻮن ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی از زﯾﺮ ﭘﺎرﭼﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زد و رﻧﮓ ﭘﻮرﯾﺎ
ﺳﻔﯿﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .از دﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﻧﺎﻟﯿﺪ وﮔﻔﺖ " ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯿﻢ ھﻨﻮز زﻧﺪه ای؟ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻦ ھﻢ ﮐﻨﺎرت ﺑﻤﯿﺮم
" ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺑﺎز ﮐﺮد" ھﻨﻮز زﻧﺪه ام .اﻣﺎ ﺗﻮ راه ﺧﻮدت را ﺑﺮو .ﻧﻔﺲ اژده ھﺎ زھﺮآﻟﻮد ﺑﻮد .راھﯽ
"......ﻧﯿﺴﺖ....ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮم ﺑﺮای ﺷﺎھﺪﺧﺖ داﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﮕﻮ .....ﺑﮕﻮ ﮐﮫ دم آﺧﺮ .....ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﯾﺎد .....او ﺑﻮدم
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ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﻘﺎﺑﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ و دوﺑﺎره او را در ﻣﯿﺎن آﻏﻮﺷﺶ ﮔﺮﻓﺖ" ﺣﺎﻻ ھﺮ ﮐﺎری ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺑﮑﻦ
"!ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
" ! ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﮔﻔﺖ ":ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ﺑﺮو
"ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ  .در ذھﻨﺖ ﺗﺼﻮرش ﮐﻦ  ...ﺣﺎﻻ آرزوﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ -
"....ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ رﻣﻖ ھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ ":ﺷﺎھﺪﺧﺖ
"ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﻧﮑﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺮﺳﯽ؟ -
"ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد" ﺑﺎ  ..رﺳﯿﺪن  ..ﺑﮫ  ..ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ
"دﺧﺘﺮ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻓﺸﺮدش" ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ رﺳﯿﺪ
"!رھﺎﯾﻢ ﮐﻦ ...ﺑﮕﺬار آﺳﻮده ﺑﻤﯿﺮم " -
"ﺟﻮاب ﺑﺪه ،وﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬرد ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ؟ " -
"ﭘﻮرﯾﺎ در ﻓﮑﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﻮد  ":ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ
"آرزوﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ " -

"دﺧﺘﺮ ﺗﮑﺎﻧﺶ داد و ﮔﻔﺖ دﯾﮕﺮ از ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﻧﮕﻮ ،آرزو ﮐﻦ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯽ
و ﺷﮭﺴﻮار را ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ .ذھﻦ ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ  .اﮐﻨﻮن ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﺶ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮد .ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻣﯽ
 .ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ  .او ﺳﺘﺎره روﺷﻦ اﻓﻖ دور دﺳﺖ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮد
ﻣﻌﺠﺰه ای رخ داد .آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ .ﺳﺘﺎره دﻧﺒﺎﻟﮫ داری در آﺳﻤﺎن ﺷﺘﺎﻓﺖ و راھﯽ را روﺷﻦ ﮐﺮد .از ﮐﻨﺎر ﭘﮭﻠﻮان
ﺟﻮان ﮔﻠﮭﺎی ﺳﺮخ روﯾﯿﺪﻧﺪ .اﺳﺐ ﺳﻔﯿﺪی در اﻓﻖ دوﯾﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ از دور ﺑﻊ ﺑﻊ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد و از
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ دﯾﺪ .ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی اش ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻨﺪ آﻣﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ " اﻧﮕﺎر زﻧﺪﮔﯽ دوﺑﺎره در
.رﮔﮭﺎﯾﻢ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎده .اﻧﮕﺎر ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮫ ام "  .و ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺖ
دﺧﺘﺮ ﺧﺴﺘﮫ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮐﻤﯽ آب ﺑﮫ او ﻧﻮﺷﺎﻧﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ ھﺎی ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ .دﺧﺘﺮ ﺧﺴﺘﮫ و ﮐﻮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮫ
.رﻓﺖ و دﺳﺖ و روﯾﺶ را ﺷﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﮐﮫ آرام ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ درﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﮫ داد و ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺪام دﺧﺘﺮ ﺧﻮب ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ،دوﺑﺎره راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺧﻄﺮات راه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﺧﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﻣﺒﺎدا ھﯿﻮﻻی دﯾﮕﺮی ﺳﺮ راه ﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﮫ ﺟﻨﮕﻞ
ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ  ،ﺷﺐ ھﺎ ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و دﺧﺘﺮ ﭘﺎس ﻣﯽ داد .ھﺮ ﭼﮫ ھﻢ ﭘﻮرﯾﺎ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮕﺬارد او ھﻢ ﭘﺎس
"ﺑﺪھﺪ ،دﺧﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ":ﺗﻮ ھﻨﻮز ﺧﻮب ﻧﺸﺪه ای
ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻧﻘﺎﺑﺶ را ﺑﺮ ﻣﯽ دارد ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ دﯾﻮان ﻣﯽ
.ﺟﻨﮕﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺎر ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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"ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ اﻣﺎ اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺴﺖ " -
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ﺻﺒﺢ روز ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﮭﻢ از ﻣﺎه ﺷﺸﻢ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﮐﻮھﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .دﺧﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﻮه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ":اﯾﻦ ھﻤﺎن ﮐﻮھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از آن
ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ .ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﮫ ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﭘﺸﺖ ﺑﺎغ اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ راه ورود ﺑﮫ ﺑﺎغ ،ﻋﺒﻮر از
ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ اﺳﺖ  .ھﺮ روز ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻟﻮح ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﻌﻤﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ،
ﻟﻮح ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان وارد ﺑﺎغ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ھﺮ ﺳﮫ ﻣﻌﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ،ﻟﻮح ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺗﻮ اﺟﺎزه ورود ﻧﻤﯽ
"دھﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ
"ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ.دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ":ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﺸﺪه ﭘﺎﺳﺨﺶ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ
دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ای ﺑﺎغ را در ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺟﺎی دروازه ،ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ  .ﻋﺒﻮر
از آﺗﺶ ھﻤﺎن ﺑﻮد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪن ھﻤﺎن ! در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ  ،واژه ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد:آﮐﻨﺪه از اوﯾﯽ و در آن
ﻏﻮﺗﮫ ورﻣﺎم ﺗﻮ ﺑﻮدﺳﺖ و ﺗﻮ او را ﭘﺪرﮔﺮد ﺟﮭﺎن ﮔﺸﺘﯽ و او در ﺗﻮ ﺑﻮدﺣﺎﺻﻞ رﻧﺞ ﺗﻮ ﭼﮫ ﺑﻮد از ﺳﻔﺮ
"ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﺴﺖ؟ " -
"ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد ":ﺑﮕﺬار ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮫ اﻓﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ ھﻤﭽﻨﺎن در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
"!ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ":ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﻟﻮح ﺑﺮوﯾﻢ

واژه ھﺎی آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ ":درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎی دوم ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﭘﺲ از ﺳﭙﯿﺪه دم ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻣﯽ
".ﺷﻮد
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ واژه ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﻟﻮح ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ:ﺑﺸﮑﻔﯽ از او ،ﺑﺸﮑﺎﻓﺪ ﺗﻮ رازاﯾﯽ از او ﺗﺎ ﺑﺨﻮرد او ﺗﻮ
راﺑﺎل وی از ﯾﺎل ﺗﻮ ﺑﺲ رﯾﺰﺗﺮﺧﯿﺰ وی اﻣﺎ ز ﺗﻮ ﺑﺲ ﺗﯿﺰﺗﺮ
"!ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺖ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ":ﻋﺠﻠﮫ ﮐﻦ
"!ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﮔﻔﺖ  ":ﻧﻤﯽ داﻧﻢ  .ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻦ
"!دﺧﺘﺮ ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ و دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ":از ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاه
"ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ":ﭼﺮا ﺑﺎ ﻃﻌﻨﮫ از او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﺪ ﮐﺮده؟
دﺧﺘﺮ ،اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﮔﻔﺖ ":زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺘﻤﮕﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮ را ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ رﻏﯿﺒﻢ ﺑﺮﺳﯽ ﻣﺮگ ﺧﻮدم را ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و
"!ﺳﺮاﻧﺠﺎم  ،در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ راه دراز  ،ﻓﻘﻂ او در ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ
"!ﭘﻮرﯾﺎ از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ  ":آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎز ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی ! ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺮگ
.واژه ھﺎی ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ
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ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻟﻮح ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﻮرﯾﺎ زاﻧﻮ زد و ﮔﻔﺖ ":ای ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ،ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ .از ھﺮ
ﮐﺲ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰی از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ ھﺮ ﮐﺪام داﻧﺶ ﺧﻮد را از اﺑﺪﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .در
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دور ﭘﯿﺮی ﻓﺮزاﻧﮫ ﮔﻔﺖ :اﺑﺪﯾﺖ در درون ﺗﻮﺳﺖ .اﺑﺪﯾﺖ دردرون ﺗﻮﺳﺖ .اﺑﺪﯾﺖ در ﺗﻮ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ و ﺗﻮ در اﺑﺪﯾﺖ.
"ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی اﺑﺪﯾﺖ را از درون ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﻦ .ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
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روز ﺑﻌﺪ ،ﺳﻮال ﺳﻮم ﺑﮫ رﻧﮓ ﺳﺮخ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد :اﻧﺘﻈﺎر ،اﻧﺘﻈﺎر....و ﺳﻮﺧﺘﻦ در آﺗﺸﻮ ﺧﺎرھﺎ در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﻮﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺘﻮ
داغ زﺧﻢ اژده ھﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ آرزوھﺎ ....روﯾﺎھﺎ ...و ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ داغ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ :ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﺣﯿﺎت اﺳﺖ،وھﻢ اﺳﺖ ،وﺟﻮد
.اﺳﺖ،راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،دروغ اﺳﺖ
"ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ اﻓﻖ ﻣﻤﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺷﮭﺴﻮار ھﻨﻮز ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از دﺧﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ " :ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ داﻧﯽ؟
"!ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ....ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ....ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ" -
"!ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮫ اﻓﻖ رﺳﯿﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ دﻟﮭﺮه ﮔﻔﺖ ":زﺣﻤﺖ ھﺎﻣﺎن دارد ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽ رود ،ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻦ
"!آﺧﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻓﮑﺮم ﻧﻤﯽ رﺳﺪ" -
"!ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را در دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ":اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﺮﺳﻢ ،از ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﻣﯿﺮم
".دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﺪوه دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ او ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ":ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ  .ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺶ ﺑﮫ رﺣﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ و راه را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ
ﭘﻮرﯾﺎ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد و ﺳﺮش را ﺑﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺰد ﻟﻮح رﻓﺖ و زاﻧﻮ زد  ":ای ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ
ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ،در راھﯽ دراز ﺑﮫ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﻮان از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﻢ داد  .ﺑﯿﮭﻮده ﻋﺸﻘﺶ در دﻟﻢ ﺟﻮاﻧﮫ زد ،ﮐﮫ
ﻋﺸﻖ دﯾﮕﺮی در دﻟﺶ رﯾﺸﮫ دواﻧﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ روﯾﻢ را ﺑﺒﯿﻨﺪ  .از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ رو ﮔﺮداﻧﺪم دل ﺷﮑﺴﺘﮫ ام را از ﯾﺎد ﺑﺮدم و
 ...او را در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ رﻗﯿﺒﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدم

اﻣﺎ واژه ھﺎی ﺳﺮخ ھﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ در اﻓﻖ ﻓﺮو رﻓﺖ  .ﺑﻐﺾ دﺧﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺪ :اﮔﺮ راه ﺑﺎز ﻧﺸﻮد او ﻣﯽ
ﻣﯿﺮد  .اﮔﺮ او ﺑﻤﯿﺮد ﻣﻦ ﻣﯽ ﻣﯿﺮم  .ﺑﮫ دل ﺷﮑﺴﺘﮫ ﻣﻦ رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ؟
ﺑﯿﺶ از رﺑﻊ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﮔﮭﺎن دﺧﺘﺮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ :ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ؟
ﻋﺸﻖ؟
:ﺣﺮوف ﺳﺮخ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و واژه ھﺎی ﺳﭙﯿﺪی ﺟﺎی آﻧﮭﺎ را ﮔﺮﻓﺖ
وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﮫ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﯿﺪ .ﻓﺮدا ﺑﮫ ﮔﺎه ﺑﺎﻣﺪاد دروﻏﯿﻦ راه را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﺸﻮده ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻣﺪاد راﺳﺘﯿﻦ.
در ﮔﺬر از ﺑﺎغ ھﺸﯿﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺮگ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﯽ  .ﭼﻮن ﻋﺸﻖ زﯾﺒﺎﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ وﯾﺮاﻧﮕﺮ .ﺣﺬر ﮐﻨﯿﺪ از ﺧﺎرھﺎی
ﮔﻞ ﺳﺮخ .زﺧﻤﯽ از ﺧﺎرھﺎی اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺣﺎﺻﻠﺶ دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه اﺳﺖ ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﮔﺎه ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﮐﮫ ﻓﺮو ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﮫ ﮔﺎه
!ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب .ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﺎرھﺎی ﮔﻞ ﺳﺮخ

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ  :ﮐﮫ ﻣﺮگ او ﻣﺮگ ﻣﻦ ﺑﻮد  .ﻋﺸﻖ او ﺑﮫ آن دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﺮگ ﻣﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎز وﺟﻮدش وﺟﻮدم
اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ وﺟﻮدم در ﮔﺮو ھﻤﯿﻦ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روﯾﺎﺳﺖ  ...اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ روﯾﺎ دل
...ﺧﻮﺷﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﻮدن در ﻧﺎﺑﻮدی و ﺑﻮدن در ﻧﺎﺑﻮدن راﺿﯽ ام  .ﺑﮫ دل ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ام رﺣﻢ ﮐﻦ
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ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺸﻢ

!ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﯿﺪ از ﺧﺎرھﺎی ﮔﻞ ﺳﺮخ
 .روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﺎذب راه ﺑﺎز ﺷﺪ
دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﺘﺎﺑﺎن وارد ﺑﺎغ ﺷﺪﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎن وارد زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻮده ﺑﮫ ﺗﻮده ﮔﻞ ﺳﺮخ  ،درﯾﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ و رﻣﺰ و راز
......و ﻏﺮور و وﺣﺸﺖ
دو ﺟﻮان ﻏﺮق اﻓﺴﻮن ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﻮدﻧﺪ .آھﺴﺘﮫ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻗﺪم ﻣﯿﺰدﻧﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎغ را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺪام
 .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ .ﻗﻠﺐ ﺷﺎن از ھﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ
"ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ":ﺗﻮ از ﺑﺎغ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯽ؟
".درﺑﺎره اش ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻤﺶ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ اﻓﺴﻮن ھﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎغ ﻣﯽ آﯾﺪ-
".ﭘﻮرﯾﺎ ،ﻟﺒﺨﻨﺪزﻧﺎن ﮔﻔﺖ ":ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﮫ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪم و دﯾﺪم

.ـ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ
ـﺒﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯽ راه ﺑﺮوی
.دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ راه ﺑﺮوم
و ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺎﺑﺶ ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮭﺮه اش از درد ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه .دﺧﺘﺮ ﻟﻨﮕﺎن از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮوﯾﻢ  .آﺧﺮ ﺑﺎغ
.ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .دروازه ﺧﺮوﺟﯽ از دور ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دروازه اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ
دروازه اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ از دروازه ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮھﯽ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و دروازه و ﺑﺎغ ﻧﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .از
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺷﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ  .ھﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
دارﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ راھﺖ اداﻣﮫ ﺑﺪھﯽ؟
ﭘﮭﻠﻮان ﺟﻮان ﮔﻔﺖ  :رﻧﺞ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ دراز و ﺳﺎﻟﮭﺎ آوارﮔﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدم ﺗﺎ در ﻟﺤﻈﮫ دﯾﺪار ﺑﺮﮔﺮدم  .دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش آھﯽ
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ :ﻣﯽ داﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ
ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻃﺮف دروازه رﻓﺘﻨﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ ھﯿﺠﺎن داﺷﺖ .اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎغ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻗﻠﺒﺶ از
ﺳﯿﻨﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زد .دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ آﻣﺎده ای؟
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ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎغ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﺸﻢ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺑﮫ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺟﻠﻮی ﭘﺎی ﭘﻮرﯾﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮد ﭘﺎﯾﺶ را روی آن ﺑﮕﺬارد.ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﭘﻮرﯾﺎ را ھﻞ دادو ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭘﺎﯾﺶ ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﺧﺎری در ﭘﺎﺷﻨﮫ ی ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮو رﻓﺖ.ﻗﻄﺮه ای
ﺧﻮن ﺑﺮ ﺳﺎﻗﮫ ﭼﮑﯿﺪ .ﮔﻞ ﺳﺮخ روﯾﯿﺪ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﻮﺗﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺟﮭﺎن ﺷﺪ .ﮔﻞ ھﺎ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ  .ﻗﻄﺮه ای ﺷﺒﻨﻢ
از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺟﮭﺎن ﭼﮑﯿﺪ و ﺑﺎ اﺷﮏ دﺧﺘﺮ در ھﻢ آﻣﯿﺨﺖ .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﭘﺎﺷﻨﮫ ﭘﺎی او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .زﺧﻢ ﺧﺎر
ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺳﺘﺎره ﺑﻮد ﺳﺘﺎره ای زﯾﺒﺎ ﺳﺘﺎره ﻗﻄﺒﯽ .ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟﺶ ﭘﺎی او را ﺑﺴﺖ :ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ؟
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ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد  .دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ دﺳﺘﻢ را ﺑﮕﯿﺮ و ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺖ را ﺑﺒﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ از دروازه ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﺗﺎ ﻧﮕﻔﺘﮫ ام
ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﻧﮑﻦ .ﭘﻮرﯾﺎ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ .دﺧﺘﺮ ﻧﻘﺎﺑﺶ را ﺑﺮداﺷﺖ  .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ
اﻧﺪاﺧﺖ .ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ روی ﮔﻮﻧﮫ اش را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺷﮭﺴﻮار از
.دروازه ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و اﻧﺒﻮه و ﺗﻮ در ﺗﻮ ﭘﯿﺶ روﯾﺸﺎن ﺳﺮ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺖ .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﻨﮕﻞ ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ.
دﺧﺘﺮ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ  :اﯾﻦ ھﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ  .از ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪی.
!ﺷﮭﺴﻮار اﺷﮑﮭﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ  :راﺳﺘﯽ؟ ﺑﺎورم ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از اﯾﻦ ھﻤﮫ آوارﮔﯽ
دﺧﺘﺮ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ راھﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺷﮭﺮ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ راه اﺳﺖ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺷﺐ ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ﺑﮫ راه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ﭘﻮرﯾﺎ از دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺖ آﺗﺸﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺑﯿﺎﺑﺪ .دﺧﺘﺮ ﭼﻮب
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و داﺷﺖ اﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﮫ اﻓﻖ رﺳﯿﺪ
دﺧﺘﺮ ﺑﮫ آﻓﺘﺎب ﺳﺮخ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﮭﻮم ھﺸﺪار ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ را درﯾﺎﻓﺖ .درد از زﺧﻢ ﭘﺎﯾﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ و
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .اول ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮد و ﮐﺎرش را اداﻣﮫ داد اﻣﺎ درد ﻓﻠﺠﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺮﺧﯿﺰد اﻣﺎ ﺑﺎ ھﺮ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﻠﺒﺶ از درد ﺗﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ در اوج درد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زﺧﻤﺶ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪ درﻣﺎن ھﺮ
دردﯾﺴﺖ .اﻣﺎ درد اﻣﺎﻧﺶ ﻧﺪاد و دوﺑﺎره ﻟﺒﮭﺎﯾﺶ را ﮔﺰﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ درد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺎ او ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎب ﻣﯽ
آورد  .دوﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺣﺎل ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺎوی وﺣﺸﯽ ﺑﺮ
 .دوش ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﭘﺸﺖ درﺧﺘﮭﺎ ﺻﺪای ﻧﺎﻻن دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش را ﺷﻨﯿﺪ

ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺧﻮار ﺷﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ؟
!....آه ﭘﺎی ﻣﻦ ! آه ﭘﺎی ﻣﻦ
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻓﺸﺮد  .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درد دﺧﺘﺮ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮ ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﮫ اﯾﻦ روز اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﮐﺎش آن دﺧﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺸﻖ از او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ او ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﻮرﯾﺎ را ھﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﮫ
ﺑﻮد .آرام ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﭼﺸﻢ دﺧﺘﺮ ﺑﮫ او اﻓﺘﺎد و ﻧﺎﻟﮫ ھﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺑﮫ زﺣﻤﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد .اﻣﺎ ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ :
ﺑﻨﺸﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ﻣﻦ ﻏﺬا را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و درد ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ھﻢ رﻓﺖ .دﺧﺘﺮ
.ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ  :ﺗﻤﺎم ﺷﺪ راﺣﺖ ﺷﺪم
روز ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .زﻣﺎن وداع ﺑﻮد .ﭘﻮرﯾﺎ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺘﺮﯾﻦ ﯾﺎرم راه را ﻧﺸﺎﻧﻢ دادی
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم .ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮدی ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪی از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی ﭘﺮﺳﺘﺎری ام ﮐﺮدی ﺑﮫ ﺑﮭﺎی دردی ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﺧﺎر ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﻢ ﻓﺮو رود ﺑﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪت وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪی .ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ! ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺮا ﺳﻮی ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﺎﭼﺎرﯾﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ .ﮐﺎش
روﯾﺖ را ﻣﯽ دﯾﺪم .و ﮔﻮﻧﮫ ات را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪم .اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯽ ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ دﯾﺪﻧﺖ
.ﺑﯿﺎﯾﻢ
دﺧﺘﺮ دﺳﺖ ﻣﺮد ﺟﻮان را ﻓﺸﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﻢ دادی ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﮭﺎی ﮔﺰاﻓﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ  .از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﮫ در
آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺑﺴﻮزم ...ﺑﺮو و آن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺟﺴﺘﯽ در ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﯿﺎب
.او ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارم ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺪارم دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ وﺟﻮدی ھﻢ ﻧﺪارم ﺧﺪا ﻧﮕﮭﺪار
.ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﮫ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﺎش زﺧﻢ ﺧﺎر را ﻣﻦ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮدم .و اﯾﻨﻄﻮر ﭘﺎﺳﺦ رﻧﺠﮭﺎﯾﺖ را ﻧﻤﯽ دادم
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ﺑﺴﻮزی ای ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ
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ـﺮاﺣﺖ ﺑﺎش اﯾﻦ درد ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﺎدﮔﺎری از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ و راه درازی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ آﻣﺪﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ وداع ﮐﻨﯿﻢ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ
.ﺑﮭﺘﺮ
.ﺑﻌﺪ روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و دوان دوان دور ﺷﺪ
ﭘﻮرﯾﺎ ھﻤﺎن روز ﺑﮫ ﻗﺼﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ رﻓﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﻧﮕﮭﺒﺎن او را دم در ﻧﮕﮫ داﺷﺖ و ﮐﺴﯽ را ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ از
.ﺷﺎھﺪﺧﺖ اﺟﺎزه ورود ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺟﻮاب آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ او را در ﺗﺎﻻر ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد
.ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺟﻠﻮ اﻓﺘﺎد و ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﺶ از ﺑﺎغ ھﺰار ﺗﻮﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﻮرﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد ﺑﯽ ﺷﮏ در آن ﺑﺎغ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﺪ
درﺧﺘﮭﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮ ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪه ای در دو ﻃﺮف ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﻤﮫ ﺟﻮر درﺧﺘﯽ ﺑﻮد .درﺧﺖ ﻣﯿﻮه درﺧﺖ
ﺑﯽ ﺛﻤﺮ درﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻣﺴﯿﺮ و درﺧﺘﮭﺎی ﺧﺎر داری ﮐﮫ ﭘﻮرﯾﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی دوری دﯾﺪه ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر درﺧﺘﮭﺎی
ھﻤﮫ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ در آﻧﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﮫ راه ﯾﺎ ﭼﮭﺎر راھﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮐﮫ آدم ھﯿﭻ ﺗﺼﻮری ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺪام
راه ﺑﺮود .ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ھﺰار ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﺤﻮﻃﮫ ﺑﺎز ﺟﻠﻮی ﻗﺼﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺼﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
وﺳﻂ آن ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد و ﺳﺮ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ ﺳﺎﯾﯿﺪ .ﻧﮕﮭﺒﺎن ﭘﻮرﯾﺎ را ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﺳﭙﺮد .ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﭘﻮرﯾﺎ
را از راه ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن زرد ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﭙﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ او را ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﯽ
ﺳﭙﺮد .ﭘﻠﮑﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ھﺰاران ﺷﻤﻊ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آرام ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و روی زﻣﯿﻦ ﺳﺎﯾﮫ روﺷﻨﮭﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽ
.اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .آﻧﻘﺪر رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن

ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﺴﺘﮫ و ﻓﺮﺳﻮده در ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .دور ﺗﺎ دور ﺗﺎﻻر ﺷﻤﻊ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ و ﻧﻮر ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻓﻀﺎی ﺗﺎﻻر
را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺎزھﺎ را در ھﺮ ﮔﻮﺷﮫ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮش ﻋﻈﯿﻢ ﺳﯿﺎھﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد و دﯾﻮارھﺎ ﭘﺮ ﺑﻮد از
ﻧﮕﺎره ھﺎی زﯾﺒﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ از ﺗﻤﺎم اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺴﻮار درﺑﺎره ﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد  .ﺗﺨﺖ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻣﺎر
ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﮫ دﻣﺶ را ﺑﮫ دھﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺗﺎﻻر ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺑﺎ
.ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ :آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن ﮔﺎم ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ
ﺷﮭﺴﻮار ﻟﺮزﯾﺪ .ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺎ آن ﻣﻮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ دو رﻧﮓ ﺳﯿﺎه و زرﯾﻦ ﺑﺎ آن ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻟﺒﮭﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎ آن ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ
ﺑﺎ آن ﭼﺸﻤﮭﺎی درﺷﺖ ﺳﯿﺎه ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺗﻤﺎم رﻣﺰ و راز ﺟﮭﺎن از آن ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﺎ آن ﺧﺮاﻣﺶ ﻧﺮم ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
راه ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻧﮫ روی ان از ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ ھﻢ زﯾﺒﺎ ﺗﺮ ﺑﻮد .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در دﻧﯿﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ او را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎره ﺧﻮد
ﺷﺎھﺪﺧﺖ .ﭘﮭﻠﻮان ﺟﻮان ﺑﮭﺖ زده ﺑﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.ﺷﺎھﺪﺧﺖ آرام ﻟﻐﺰﯾﺪ و ﺟﻠﻮ آﻣﺪ.ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺴﻮار اﯾﺴﺘﺎد وﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ
ﻃﻌﻨﮫ ای در آن ﭼﺸﻢ ھﺎی راز ﮔﻮﻧﺶ ،ﺳﺮاﭘﺎی او را ﺑﺮاﻧﺪاز ﮐﺮد و ﺳﺮد ﮔﻔﺖ ":ﺟﻮان ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ ،اﯾﻦ ھﻢ
"!ﻣﻦ
روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﺮﻣﺶ  ،ﺑﮫ ﻃﺮف ﺗﺨﺘﺶ رﻓﺖ و روی ﻣﺎر ﭼﻨﺒﺮه زده ﻧﺸﺴﺖ .وزﯾﺮ از ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺧﻢ ﺷﺪ و
ﭼﯿﺰی در ﮔﻮش ﺷﺎھﺪﺧﺖ زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺳﯿﮫ ﭼﺮده و ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﺮﻣﻮزش ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﭘﻮرﯾﺎ را
ﻟﺮزاﻧﺪ .ﻃﻮری ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را از ھﻤﮫ وﻗﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زد.
"ﺑﻌﺪ رو ﺑﮫ ﺷﮭﺴﻮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ":ﺟﻮان  ،ﭼﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ و زﺣﻤﺖ اﯾﻦ راه دراز را ﺑﺮ ﺧﻮد ھﻤﻮار ﮐﺮدی؟
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ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ از ﺿﺮﺑﮫ ی اﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﻮﻟﻨﺎک ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ھﻤﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﺷﺎھﺪﺧﺖ
دوﺧﺖ" :ای زﯾﺒﺎی ﺑﯿﮑﺮان ھﺴﺘﯽ ،از دﯾﺎر دور ،از ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﻢ .راه درازی ﺑﻮد و ﮔﺎه ﺗﺎ دم ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻢ.
دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ام ﮐﺮد و از ﻣﺮگ و ﻧﻮﻣﯿﺪی و درد ﻧﺠﺎﺗﻢ داد .ھﻤﮫ ی اﯾﻦ راه را ﺑﺮای
"....دﯾﺪار ﺗﻮ آﻣﺪه ام ......ﺧﻮدم را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ رﺳﺎﻧﺪه ام ﺗﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻨﻢ
ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻔﺖ ":ﺟﻮان  ،درود ﺑﺮ ﺗﻮ ! راه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ! اﻣﺎ آن دﺧﺘﺮ  ،آﯾﺎ
"ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻮد؟
"....او راه ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ "-
"!وزﯾﺮ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر ﺷﺎھﺪﺧﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﻔﺖ ":دروغ اﺳﺖ! ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود
ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺑﮫ وزﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد آرام ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ":ﭼﯿﺰی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ  .ﭘﺮوردﮔﺎر ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
"ﺷﺎﯾﺪ راھﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﯿﻢ ! ﺟﻮان ،ﻧﺎم آن دﺧﺘﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
"!ﻧﻤﯽ داﻧﻢ  ،او را ھﻢ ﻧﺪﯾﺪه ام  .ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ  ،ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻘﺎب داﺷﺖ "-
"ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ؟ ﭼﺮا؟-
"! ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪ و ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ":در ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ

.دل ﭘﻮرﯾﺎ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ و ﺑﮫ راھﺶ اداﻣﮫ داد
ﻧﺪﯾﻤﮫ او را دوﺑﺎره از ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮد .از راھﺮوی ﺗﻮ در ﺗﻮی ﻗﺼﺮ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻧﺪﯾﻤﮫ ﭘﻮرﯾﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ .ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺠﻠﻞ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻮد زﯾﺮاﻧﺪازش زﻣﯿﻦ ﺑﻮد و
.رواﻧﺪازش آ ﺳﻤﺎن ،و اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻣﺠﻠﻞ ،ﮐﻤﯽ ﺳﺮ در ﮔﻢ ﺑﻮد .ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮش دراز ﮐﺸﯿﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﺠﯿﺒﯽ وﺟﻮدش را آﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ھﺮ ﮔﺎه ﭼﺸﻢ او ﺑﮫ ﭼﺸﻢ زﻧﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ،ﻋﺸﻖ او را ﺑﮫ دل ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل آﻧﺎھﯿﺘﺎ اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ را دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ در دﻟﺶ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺖ.زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ھﺮ ﻣﺮدی
را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﺮد.ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺑﺴﯿﺎر رﻧﺞ ﺑﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎذﺑﮫ وﺣﺸﺘﻨﺎک آن ﻧﮕﺎه،دﻟﺶ ھﻮای دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش را
ﮐﺮده ﺑﻮد.ﻣﺎﺟﺮای ﺳﻔﺮ درازﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ھﺎﯾﺶ ﮔﺬﺷﺖ.وﻗﺘﯽ اورا ﺧﺴﺘﮫ و ﻧﺎﺗﻮان در ﺑﺮاﺑﺮش دﯾﺪ
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ.ﺟﻨﮕﮭﺎی ﺳﮭﻤﮕﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ ،
ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺧﺎر ،دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ ،اژده ھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮو ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﻧﺜﺎرش ﮐﺮد .آن ﺳﮫ ﺷﺐ ﮐﮫ ﭘﺎی ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ
ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ دو ﻧﻔﺮ آن را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﻮد ،زﺧﻢ اﺑﺪی ﭘﺎﺷﻨﮫ ی ﭘﺎی او و درد
.ھﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽ اش،ﺗﺮاﻧﮫ درد دﺧﺘﺮ....از ھﻤﮫ ﺑﺪﺗﺮ ،واﭘﺴﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﭽﻮن ﺧﺎری روﺣﺶ را ﻣﯽ آزرد
ھﺮ ﮐﺎر ﮐﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻓﮑﺮش ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ دﻟﺶ ﺑﺮای او ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ ! ﻓﮑﺮ ﺟﺪاﯾﯽ اﺑﺪی
ھﺮاﺳﺎﻧﺶ ﮐﺮد و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ .ھﻤﮫ ﻗﻠﺒﺶ از آن دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮش ﺑﻮد ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ او را ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﺎور
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ آن دوﺳﺖ ﻣﮭﺮﺑﺎن را ﺑﺮای اﺑﺪ از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﺎش ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﭼﮭﺮه اش را دﯾﺪه ﺑﻮد.دﺧﺘﺮ
ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد.ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﯿﮭﻮده ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺳﺮاﺳﺮ ﺷﺎد ﮐﻨﺪ از دﺳﺖ
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ﺧﺴﺘﮫ ای ،ﺗﺎ ھﺮ زﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯽ ﻣﮭﻤﺎن ﻣﺎﯾﯽ .ﻏﺒﺎر ﺳﻔﺮ از ﺗﻦ ﺑﺸﻮی و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ ،ﺷﺐ ﺑﺎز دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .داﺳﺘﺎن "
ﺳﻔﺮت را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ و از ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ و زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﯿﺎن در آن ﺟﮭﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ !" ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر داد اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺮای او
ﻣﮭﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.ﻧﺪﯾﻤﮫ ای ﺑﮫ ﻃﺮف او آﻣﺪ ﺗﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ اش ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻮرﯾﺎ ﺗﺎﻻر را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪای ﻏﺮان وزﯾﺮ
"!در ﺗﺎﻻر ﭘﯿﭽﯿﺪ ":ﺷﺮم ﺑﺎد ﺑﺮ او ﮐﮫ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻘﺎب ﻣﯽ اﻓﮑﻨﺪ
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داده ﺑﻮد  .دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﮐﻨﺎرش ﺑﺠﻨﮕﺪ،دوﺳﺘﺶ ﺑﺪارد ،اﯾﺜﺎر ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎرﯾﺶ ﮐﻨﺪ  ،راه را ﻧﺸﺎﻧﺶ دھﺪ  ،ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد ...
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﻣﯽ ﮐﺮد ...اﮐﻨﻮن او درد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ  ،دردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻮرﯾﺎ در وﺟﻮدش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ ھﻢ ھﻤﺎن
ﺗﺮاﻧﮫ ﻏﻢ آﻟﻮد را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .آه  ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد آن دﺧﺘﺮ ﭘﺎک و روح ﻋﻈﯿﻢ را رﻧﺞ ﺑﺪھﺪ؟ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺳﺮش را در ﻣﯿﺎن
.دﺳﺖ ھﺎﯾﺶ ﻓﺸﺮد
دﻟﺶ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺸﻖ و درد ﺑﻮد ،اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ.دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش
از رود ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد از ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ ﭘﺎک ﺗﺮ ﺑﻮد ،از ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺧﺎر راﺳﺘﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد از دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺠﮭﻮل ﺗﺮ ﺑﻮد از آن
ﻧﺒﺮد ﺑﺰرگ ﺑﺎ اژده ھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺮ ﺑﻮد از ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮد .از ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﭘﺮ ﺷﮑﻮه ﺗﺮ و از آﻧﺎھﯿﺘﺎ
ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ زﯾﺒﺎﺗﺮ....ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺎ او زﯾﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﭼﻮن ﭼﺮاﻏﯽ در راھﺶ ﺑﻮد.آن دﺧﺘﺮ در ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ
ﺗﮭﺬﯾﺐ ﻧﺪاﺷﺖ و ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﻨﮕﻞ ﺑﮕﺬرد ،در ﮐﻮھﺴﺘﺎن ﺧﺎر آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺪﯾﺪ و ﭘﻮرﯾﺎ دﻟﺶ را ﺷﮑﺴﺖ در دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ
راه را ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮد ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺸﻖ را درون ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درون ﺧﻮدش را ﺑﮫ او
ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ و اﻣﺎ او ﺑﺎور ﻧﮑﺮد در دﺷﺖ ﻇﻠﻤﺖ دﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش در دﺳﺖ او ﻧﻠﺮزﯾﺪه ﺑﻮد دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و
.دﺳﺖ ھﻤﺴﻔﺮش ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﻓﺸﺮد
ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ و زﻣﺎن دﯾﺪار ﺷﺎھﺪﺧﺖ رﺳﯿﺪ

ﭘﻮرﯾﺎﮔﻔﺖ ":ﺑﺎﻧﻮی ﻣﻦ ﺳﺎل ھﺎﺳﺖ دﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺳﺎزی ﻧﺨﻮرده .ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪه آن ﭼﻨﮓ زرﯾﻦ را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ را
" از ﻗﺒﻀﮫ ﺷﻤﺸﯿﺮ دور ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﺗﺎرھﺎی ﭼﻨﮓ و ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،آﺷﻨﺎﺳﺖ
ﭼﻨﮓ را آوردﻧﺪ  .ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﮓ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را آرام ﺑﺮ ﺗﺎرھﺎ ﮐﺸﯿﺪ.ﺑﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ اوﻟﯿﻦ ﻧﻮای
ﺗﺎرھﺎ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﯾﺎدش آﻣﺪ .ﺑﺮ ﺳﺎز ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﻮاﺧﺘﻦ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ اش ،و ھﻤﺮاه آن داﺳﺘﺎﻧﺶ
را ﺑﮫ آواز ﺧﻮاﻧﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ دﺧﺘﺮ
ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﮔﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮان آه ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ،وﻗﺘﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺒﺶ در ﺟﻨﮕﻞ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎﺿﺮان ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮای ﮐﻮھﺴﺘﺎن
ﺧﺎر ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ داﺳﺘﺎن دﺷﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اژده ھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮ ،ﻧﻔﺲ ھﺎ را در ﺳﯿﻨﮫ ﺣﺒﺲ ﮐﺮد و ﻋﺒﻮر از
ﻟﻮح آﺗﺸﯿﻦ ﻓﺮزاﻧﮕﯽ ،دل ھﺎ را ﺷﺎد.در ﺗﻤﺎم آن ﻣﺪت ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ ﺧﯿﺮه ﺑﮫ او ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺨﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و آه ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ،
وزﯾﺮ و ﺷﺎھﺪﺧﺖ .ﭘﻮرﯾﺎ از ﻣﺎﺟﺮای ﺧﺎر ﮔﻞ ﺳﺮخ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم از ﺳﺎز دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد":
آن دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺎم راه ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺳﺨﺘﯽ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ  .ﭘﺲ از
ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و رﻧﺞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺷﺎھﺪﺧﺖ رﺳﯿﺪم .ای ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ زﯾﺒﺎﺗﺮ از آن ﻧﮕﺎره ای ﮐﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد
ﻧﺸﺎﻧﻢ داد ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮدی و ﻣﺮا ﻣﮭﻤﺎن داﻧﺴﺘﯽ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﻣﺎورای ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺸﺮ
اﺳﺖ از ﻓﮑﺮ آن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽ اﯾﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺳﻔﺮم را آﻏﺎز ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﮭﺮم را ﺑﮫ دل ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﮫ ھﻤﺴﺮی ام
در آﯾﯽ اﻣﺎ ﺣﺎل ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ دل ﮔﺮﻓﺘﮫ ام .ﺷﺎھﺪﺧﺖ اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ آرزوﯾﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﺴﺮی
".ﻣﻦ رﺿﺎﯾﺖ دھﯽ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آرزو دارم ﯾﺎری ام ﮐﻨﯽ ﺗﺎ آن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان را ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺳﭙﺎس ﮔﺬارم
ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺳﮑﻮت آرام و ﻧﺮم ﻧﺮﻣﮏ ﺑﺎﻟﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﺎﻻر ﮔﺴﺘﺮد .ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﮫ ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ  .وزﯾﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زد .اﻣﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪش ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازه اﺧﻤﺶ ﺷﻮم ﺑﻮد ﺗﻤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﮫ .ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ.و
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ﭘﻮرﯾﺎ در آب ﮔﺮم و ﻣﻌﻄﺮ ﺣﻤﺎم ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس زرﺑﺎﻓﺘﯽ را ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد  .ﺑﻌﺪ ھﻤﺮاه ﻧﺪﯾﻤﮫ
ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺷﺎھﺪﺧﺖ از ﭘﻠﮫ ﮐﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﺗﺎﻻر ﻣﯿﮭﻤﺎﻧﺎن رﺳﯿﺪ .ﺷﺎھﺪﺧﺖ زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮد .دﯾﮕﺮ آن ﻃﻌﻨﮫ و ﺳﺮدی در ﻧﮕﺎھﺶ ﻧﺒﻮد .وزﯾﺮ و وﮐﯿﻞ و ﻧﮕﮭﺒﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ دم در
ﺑﺰرگ ﺗﺎﻻر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ از ھﺮ رﻧﮓ و ﻧﮋادی اﻣﺎ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ و ھﻮﻟﻨﺎک وزﯾﺮ از دور ﺑﺮق ﻣﯽ زد و ﻧﻤﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ ﭘﻮرﯾﺎ ﺟﺰ او ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ  .ﭘﻮرﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را دﯾﺪ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﮫ ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن دﺳﺘﻮر
"! داد آھﻨﮓ آراﻣﯽ ﺑﻨﻮازﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ":از ﺳﻔﺮت ﺑﮕﻮ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ از ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﯾﺪار ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ
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ﮔﻔﺖ:ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺧﺴﺘﮫ و ﻓﺮﺳﻮده از ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﻮدی  .ﮔﺮاﻣﯽ ات داﺷﺘﻢ و ﭘﻨﺎھﺖ دادم .ﺣﺎﻻ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺴﯽ و ﺑﮫ
ﭘﺎﮐﯽ از ﻣﺮزھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﯽ و اﯾﻦ ﺟﺰ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﯾﺎ آن دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﮫ ﺗﻮ ؟
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﮭﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﮫ دل ﮔﺮﻓﺘﮫ ام و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ  .اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
آن دﺧﺘﺮ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎران زر ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و او را ﭼﻮن ﻣﻦ ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻮ ھﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﺷﻮ و ﭘﺲ از ﭘﺪرم ﭘﺎدﺷﺎه
ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ .ﻣﮕﺮ آرزوﯾﺖ ھﻤﯿﻦ ﻧﺒﻮد ؟ ﺗﻮ را ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎﯾﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻢ زﻻﻟﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻤﮫ ھﺎ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻏﮭﺎ ﭘﺮﺷﮑﻮه
.ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮھﮭﺎ ﭘﺎﮐﺘﺮﯾﻦ ﻋﺸﻘﮭﺎ ھﻤﮫ از ان ﺗﻮﺳﺖ.آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :درود ﻣﻦ ﻧﺜﺎرت ﺑﺎد آب ﭼﺸﻤﮫ ھﺎ ﮔﻮاراﯾﺖ ﺑﺎد .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﻏﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﺑﺎد
ﺷﮑﻮه ﮐﻮھﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺗﻮ ﺑﺎزﯾﭽﮫ ﺑﺎد اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ آرزوی ﺷﺎھﯽ ﻧﺪارم و ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ھﻤﺴﺮی ﺗﻮ ﻧﻤﯽ
داﻧﻢ  .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ و ﻧﺨﻮاھﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﮭﺮه اﻓﺴﺎﻧﮫ ات را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن آرزوﯾﯽ ﻧﺪارم ﺟﺰ ﯾﺎﻓﺘﻦ ھﻤﺴﻔﺮم .و ﺑﺎرﯾﺪن
...ﻣﮭﺮم ﺑﺮ دل ﺷﮑﺴﺘﮫ اش
.ﭼﺸﻤﮭﺎی ﺳﯿﺎه و درﺷﺖ ﺷﺎھﺪﺧﺖ از ﺧﺸﻢ ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ  :ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻋﺎﺷﻘﺶ ﺷﺪی؟ ﺗﻮ ﮐﮫ او را ﻧﺪﯾﺪه ای
.ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺎﺳﺦ داد :زﯾﺒﺎﯾﯽ او در ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻮد .دﯾﺪه ام
ﺻﺪای ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪ :اﮔﺮ ﺟﺬاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ؟
ﭘﻮرﯾﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و راﺳﺖ در ﭼﺸﻤﮭﺎی ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  .زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺎب و ﺗﻮاﻧﺶ را ﻣﯽ رﺑﻮد : .از ﺟﺬام ﻣﯽ
.ﻣﯿﺮم

دل ﭘﻮرﯾﺎ ﻟﺮزﯾﺪ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ آﻧﺎھﯿﺘﺎ را ﻧﺒﯿﻨﺪ  .ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل او آواره ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻓﺴﻮن آن ﻧﮕﺎه را
.ﻓﺮاوش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺗﻮان ﺗﻌﻈﯿﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :از ﻟﻄﻒ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﺘﺸﮑﺮم
ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﭘﺸﺖ ﺑﮫ او ﮐﺮد و از ﺗﺎﻻر ﺧﺎرج ﺷﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺎر ﭼﻨﺒﺮه زده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﺿﺮان ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدﻧﺪ
!وزﯾﺮ ﺗﺎﻻر را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﮭﺴﻮار ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ  :ﺑﻤﺎن ﺟﻮان
ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺻﺪای ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ وزﯾﺮ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻘﺶ را ﺑﮫ ﭘﻮرﯾﺎ دوﺧﺖ  .ﮔﻔﺖ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮد ھﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری را ﺑﺎ ﺷﻮق ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﮭﺮش را ﺑﮫ دل ﺑﭙﺬﯾﺮد اﻣﺎ
ھﯿﭽﮑﺲ ﻋﺸﻘﯽ در دل او ﺑﺮﻧﯿﻨﮕﯿﺨﺖ .او اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﻋﺸﻖ ﻣﺮده و او دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﺎﺷﻖ
ﺷﻮد .اﻣﺎ دﯾﺸﺐ او را ﺷﺎد دﯾﺪم  .ﮔﻔﺖ ﺑﮫ زودی ﻋﺸﻘﺶ را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﮫ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ و از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﻧﺸﻮﯾﻢ
 .اﻣﺮوز ﭘﯿﺶ از آﻣﺪن ﺗﻮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎﻻر ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ روز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ او ﻓﺮا
رﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﻮده ﺗﻮ اﻣﺪی و آرزوھﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﺑﺎد دادی .آﻧﺎھﯿﺘﺎ دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ
ازدواج ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺿﺮﺑﮫ او را از ﭘﺎ در ﺧﻮاھﺪ اورد اﻓﺴﻮس ﮐﮫ او
ﺑﺮ آوردن آرزوھﺎی ﺧﻮدش را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﺶ را ﺑﮫ ﮔﻮر ﻣﯽ ﺑﺮد .او ﻣﮭﺮش را ﺑﯽ درﯾﻎ ﻧﺜﺎر ﺗﻮ ﮐﺮده.
.ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﯽ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ وﮔﻔﺖ :ای وزﯾﺮ ﮐﮫ ﻧﮕﺎھﺖ آدﻣﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻣﺮگ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﻣﮕﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﺷﺮم ﺑﺮ
ﻣﻦ ﺑﺎد و ﺑﺮ آن ﻧﻘﺎب؟
!.وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺷﺮم ﺑﺮ ﺗﻮ و ان ﻧﻘﺎب و ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﻢ ﺷﺮم ﺑﺎد ﺑﺮ ﭼﺸﻤﮭﺎی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی ﺗﻮ
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ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺎد زد  :ھﻤﺎن ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ  .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ات را ﭘﺲ ﻣﯽ زﻧﯽ اﻣﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ او را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺑﮫ ﭘﺎس ﻣﮭﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ داﺷﺘﮫ ای و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻧﻢ را ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ .او را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻢ و ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﭙﺮم
.و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ
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ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ ﻗﺪرت در دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ھﻤﯿﻦ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯽ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻨﺪه ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺷﺮم ﺑﺮ ﺣﻤﺎﻗﺖ آدﻣﯿﺎن .اﯾﻦ ھﻤﮫ راه را آﻣﺪی اﻣﺎ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻗﺪرت
.ارزﺷﯽ ﻧﺪارد
.ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺸﺘﺶ را ﺑﮫ وزﯾﺮ ﮐﺮد و از ﺗﺎﻻر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ
ﭘﻮرﯾﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ و دوﺑﺎره دل ﺑﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ و ﻟﺤﻈﮫ ای دﯾﮕﺮ ﯾﺎد دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﻮش ﻣﮭﺮ
...ﺷﺎھﺪﺧﺖ را از دﻟﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺑﺮد .از دودﻟﯽ اش ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد

ﻗﺴﻤﺖ ھﺸﺘﻢ

ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺖ و ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻧﺪﯾﺪ ﮔﺎھﯽ وزﯾﺮ ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و آﺧﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﮑﮭﺎ ﺧﺴﺘﮫ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ و ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ
از آن دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺼﻤﯿﻤﺖ ﻋﻮض ﻧﺸﺪه؟
!ﭘﻮرﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد و ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .وزﯾﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎز در ﭼﺸﻤﮭﺎی ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ :در ﭼﺸﻤﮭﺎی ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ

ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﻮم .وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ از ھﺮ ﻃﺮف ﮐﮫ ﺑﺮوی اﮔﺮ ﺑﺮوی ﺑﮫ او ﻣﯽ رﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻤﺎن
.و ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﺎﺑﺶ .از ﺷﺠﺎﻋﺘﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ ﻧﺪﯾﺪه اﯾﻢ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﭘﻮرﯾﺎ ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﻠﮑﺎن ﻧﯿﻤﮫ روﺷﻦ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﺎغ ﻗﺼﺮ رﺳﯿﺪ.
ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم دورﺗﺮ ﺑﮫ ﺑﺎغ ھﺰارﺗﻮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﺑﺎغ ﺑﮕﺬرد در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭘﮭﻨﺎور اﺑﺪﯾﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﺶ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ  .ھﺮﭼﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ او را
از ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ داﺷﺖ .ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻮد ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ آزردن او ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ اﻣﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﻧﺪﯾﺸﮫ ھﻤﺴﻔﺮ اﻧﺪوھﮕﯿﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻓﻮل ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﮑﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎن ھﯿﭻ ﺑﻮد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺸﻖ ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﮫ آن ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﮫ ﻧﻔﺴﯽ ﻧﻤﯽ ارزﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دﻟﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ او ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
زﯾﺒﺎﯾﯿﮭﺎ و ﭘﺎﮐﯿﮭﺎ و ﺟﻮاﻧﻤﺮدﯾﮭﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد؟ دﯾﮕﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آرزو ﮐﻨﺪ ؟ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮔﺸﺘﮫ
...ﺑﻮد او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﮫ آرزوھﺎی ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﭘﻮرﯾﺎ را ﺑﺮ آورده ﮐﻨﺪ
اﻣﺎ آرزو ﭼﮫ ﺣﺎﺻﻠﯽ داﺷﺖ؟ ﺑﺪون ھﻤﺴﻔﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ھﯿﭻ آرزوﯾﯽ در اﻧﺪﯾﺸﮫ اش ﻧﻤﯽ روﯾﯿﺪ .ﺑﯽ او ھﯿﭻ ﺑﻮد .از ﺗﺮدﯾﺪش
.ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد .راه روﺷﻦ ﺑﻮد  .دﺧﺘﺮک درد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﻮرﯾﺎ ﮐﻨﺎرش ﻧﺒﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎغ ھﺰار ﺗﻮ ﮐﺮد اﻧﮕﺎر ﺑﺎری از ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺟﺎن ﺗﺎزه
ای ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .و رو ﺑﮫ ﻗﺼﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎرش را ﺑﺒﻨﺪد .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن از ﭘﺸﺖ درﺧﺘﺎن ھﺰارﺗﻮ ﺻﺪای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺶ
:رﺳﯿﺪ .ﮐﻨﺠﮑﺎوی اش ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪ آرام ﺑﮫ ﻃﺮف ﺻﺪا رﻓﺖ ﺻﺪا ﮐﻢ ﮐﻢ واﺿﺤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺑﺴﻮزی ای ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ
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ﭘﻮرﯾﺎ آرام ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ آورد وزﯾﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدت ﺑﺮ ﭼﮭﺮه اش ﻧﻘﺎب ﮔﺬاﺷﺘﮫ ای و ﻧﺎم و
.ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺪارد
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ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺧﺎر ﺷﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ
آه ﭘﺎی ﻣﻦ
...آه ﭘﺎی ﻣﻦ
دﻟﺶ ﺗﮑﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﺧﻮرد و ﺑﺪﻧﺶ ﺑﮫ ﻟﺮزه اﻓﺘﺎد ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ در ھﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ  ....اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ...ﺟﮭﺎن دور
ﺳﺮش ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن وارد ﺑﺎغ ھﺰار ﺗﻮ ﺷﺪ و دﻧﺒﺎل ﺻﺪا رﻓﺖ آﻧﻘﺪر ﮔﺸﺖ و ﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺻﺪا ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﮭﺎی ﺑﺎغ ھﺰار ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺪا را ﯾﺎﻓﺖ .واﻗﻌﺎ ﺧﻮدش ﺑﻮد؟
ﺑﺴﻮزی ای ﭼﺸﻤﮫ و ﭼﻨﺎر
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﻞ ﺷﺪی ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
آه ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
آه ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ﺑﻤﯿﺮی ای ﻧﮕﺎه ﻣﻦ
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ اﺷﮏ ﺷﺪی ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ

 ...آه اﺷﮏ ﻣﻦ
ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﭘﺎی دﺧﺘﺮ ﻧﻘﺎﺑﺪار اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺧﻮدش ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﻮﺳﮫ زد :ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺮ
...ﻣﯽ ﮔﺮدی ﻣﮭﺮ را ﻣﯽ ﺟﺴﺘﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺒﯿﻨﻢ در ﮐﻨﺎرم اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ
.ﻗﻄﺮه اﺷﮑﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﮑﯿﺪ اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﮫ ای ﻧﯿﺎﻣﺪ
!ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﮕﺬار اﯾﻨﻄﻮر رﻧﺞ ﺑﮑﺸﺪ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﮕﯿﺮ و اﯾﻦ درد را از او دور ﮐﻦ
دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻨﺎﻟﯿﺪ .اﻣﺎ ﭘﻮرﯾﺎ از درد او ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮود آﻣﺪ و درد رﻓﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﭼﮕﻮﻧﮫ ای ھﻤﺴﻔﺮم؟
ﻧﭙﺮس -
ـ ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ را دﯾﺪی؟
ـ زﯾﺒﺎﺗﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮ از اﻓﺴﻮن اﺳﺖ
دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻌﻨﮫ ﮔﻔﺖ  :راﺳﺘﯽ؟
.ـ اﻣﺎ او ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺪﯾﺴﯽ ﺑﯽ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .زﯾﺒﺎﯾﯽ اش را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﮭﺮش را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در دﻟﻢ اﺳﺖ
!دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﭼﮫ اﻧﺘﺨﺎب دﺷﻮاری در اﯾﻦ وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ
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ـ ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاب ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﺴﺘﮫ ای .ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ ﺗﺮک زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎ ﺷﺎھﺪﺧﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ را رھﺎ ﮐﻨﯿﻢ
داغ دوری اش را از ﯾﺎد ﺧﻮاھﻢ ﺑﺮد اﻣﺎ ﺗﺎب دوری از ﺗﻮ را ﻧﺪارم .ﺷﯿﻔﺘﮫ روﯾﺶ ﺷﺪه ام اﻣﺎ روﺣﺶ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽ
.ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﺎش ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﻧﻤﯽ دﯾﺪم
! ـ ﺗﻮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ را ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮭﺎ دﯾﺪه ای
 .ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد
ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اژدھﺎی ھﻔﺖ ﺳﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن ﺧﻮن از ﺗﻮ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﻨﮭﺎ راھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺗﻮ از ﻣﺮگ ﺑﮫ ذھﻨﻢ ﻣﯽ -
رﺳﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آرزوی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن را در اﻧﺪﯾﺸﮫ ات ﺷﻌﻠﮫ ور ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ ﺷﺎھﺪﺧﺖ را در ﻧﻈﺮت آوردم ﻓﻘﻂ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
آرزوﯾﺖ را ﺑﺮ آورده ﮐﻨﺪ  .ﺑﻌﺪ ﺧﻮدم را ﺑﯿﻦ ﺗﻮ و ﺷﺎھﺪﺧﺖ واﺳﻄﮫ ﮐﺮدم و ﺑﺎ دﺳﺘﮭﺎی او در آﻏﻮﺷﺖ ﮐﺸﯿﺪم .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪه
ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ھﻢ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارد او آرزوﯾﺖ را ﺑﺮ آورد و از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﺖ داد در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﻮ در آﻏﻮش ﺧﻮد
.ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﻮدی
ﭘﻮرﯾﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد  :ﺣﺎﻻ ﺑﺮ آوردن آرزوﯾﻢ ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ آرزوﯾﯽ ﻧﺪارم ﺟﺰ اﯾﻨﮑﮫ روﯾﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و در آﻏﻮﺷﺖ
.ﺑﮑﺸﻢ
.ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺬام داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﮔﻔﺖ -
از ﺟﺬام ﻣﯽ ﻣﯿﺮم  .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﮔﻔﺘﻢ -

ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮد ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺘﺎری اش ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﻮرﯾﺎ ﺣﯿﺮت زده او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﺎھﺪﺧﺖ
ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﮔﻮﻧﮫ اش را ﺑﻮﺳﯿﺪ :ﻣﯽ داﻧﻢ ھﻨﻮز ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﻮ داﺳﺘﺎﻧﺖ را دوﺑﺎر ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮕﺬار ﯾﮑﺒﺎر ھﻢ ﻣﻦ داﺳﺘﺎﻧﻢ را
ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ :در ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آرزوھﺎی ﻣﻌﺸﻮﻗﻢ را ﺑﺮ آورده ﮐﻨﻢ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮔﺬﺷﺖ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داﺷﺘﻢ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ  .ﻧﯿﺮوی ﺳﺤﺮ آﻣﯿﺰ دروﻧﻢ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و اﻧﮕﺎر ﻧﺒﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺘﻢ اﻣﺎ ھﯿﭽﮑﺪام
را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ دﯾﺮوز ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻗﺼﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﻗﺼﺮم آﻣﺪ و داﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻧﯽ را ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دور زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
در ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ آرزوھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻘﺪر اﺳﺖ و ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ھﺮ وﻗﺖ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آرزوﯾﯽ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﻮد ﺑﻤﯿﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ
اﮔﺮ او را ﺑﯿﺎﺑﻢ و دوﺳﺘﺶ ﺑﺪارم ﺟﻔﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻓﮑﺮم را ﺑﺮای ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻗﺼﮫ ﮔﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
و آن ﺟﻮان از دو ﻧﯿﻤﮫ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﯾﻢ و ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﻧﯿﻤﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺐ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ ﻣﻦ و آن ﺟﻮان ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن
ﺑﮫ ھﻢ رﺳﺘﮕﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و راز ﺑﻘﺎی ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ رﺳﯿﺪن ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻢ اﺳﺖ ﮔﻔﺖ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
اﺑﺪﯾﺖ و ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﻮدم و او در ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﺑﮫ ھﻢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
.ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ھﺮ ﻃﻮر ﺷﺪه ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﻢ  .ﺑﮫ اﺗﺎﻗﻢ رﻓﺘﻢ و در را ﺑﺴﺘﻢ .ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻧﻘﺎب زدم و ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ از ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺮون
رﻓﺘﻢ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺴﻢ و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .دﯾﮕﺮان ﺑﺎ
ﺧﺮوج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﻮزادی در ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ھﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮه ای از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
.داﺷﺖ
از ﻣﺮزھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﮔﺬﺷﺘﻢ و راه ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ آن روز ﻣﺮا در ﮐﺎم ﻣﺮگ ﯾﺎﻓﺘﯽ .ﺗﻮ را
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ اﻣﺎ ھﻤﺎن دم ﻣﮭﺮت را ﺑﮫ دل ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﯾﺎد آن ﺟﻮان ﮐﮫ آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺖ از ﻓﮑﺮم ﮔﺬﺷﺖ .ھﻤﺎن وﻗﺖ داﻧﺴﺘﻢ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺴﯽ را ﺟﺰ ﺗﻮ دوﺳﺖ ﺑﺪارم .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮدت را ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪم ھﻤﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﮫ دﻧﺒﺎﻟﺶ

PDF.tarikhema.org

tarikhema.org

ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را دراز ﮐﺮد و ﻧﻘﺎب از ﭼﮭﺮه دﺧﺘﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ ﮐﺮد و ﺳﺮش ﮔﯿﺞ رﻓﺖ دﻧﯿﺎ دور
.ﺳﺮش ﭼﺮﺧﯿﺪ ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎھﯽ رﻓﺖ و در داﻣﻦ دﺧﺘﺮ اﻓﺘﺎد
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ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ھﻮﯾﺖ ﻣﺮا ﺑﺪاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﮭﺮ ﺑﻮرزی ﯾﺎ ﻧﮫ ! اﻣﺎ ﺗﻮ آﻧﻘﺪر در ﻓﮑﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺑﻮدی
ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪی روﯾﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪم دادی ﻧﻘﺎﺑﻢ را ﺑﺮ ﻧﺪارم و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻣﻢ را ﻧﭙﺮﺳﯿﺪی دﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ از ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم.
ﺷﺎھﺪﺧﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪه ﻋﺎﺷﻘﺶ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺰاوار آن ﻋﺸﻘﮭﺎ ﻧﺒﻮد .از ﺗﻮ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪم ﺗﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮕﺎره ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺷﺪه
ﺑﻮدی و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯽ ﺧﻮدش را دوﺳﺖ ﺑﺪاری ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ در ﻟﺒﺎس ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ازدواﺟﺖ را ﻧﭙﺬﯾﺮم ...اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﺮاب ﺷﺪ .ﺑﮫ ﻗﺼﺮ آﻣﺪی و ﻧﺘﻮاﺳﺘﻢ آزارت دھﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دم ﺑﮫ دم در دﻟﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎ رﻧﺠﺎﻧﺪﻧﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ ﺑﺪھﻤﺖ .ﭼﺮا ﮐﮫ ...آن دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮ از ﻋﺸﻘﺖ
ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﮔﻔﺘﯽ دﯾﮕﺮ درﻣﺎﻧﺪم  ...ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد و دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ از ﭘﯿﺮوزی
...اش ﻟﺬت ﺑﺒﺮد
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ ام  .دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﺎ ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﺷﺘﯽ ﮐﺮده .ﺟﻮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻨﺎر رود آﺷﺘﯽ ﮐﺮده .ﭘﻮرﯾﺎ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯿﺎن و آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎ ھﻢ آﺷﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ھﻢ ﺑﺎ ھﻢ
...آﺷﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮭﻢ

!ﭘﻮرﯾﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﻔﺖ  :اﻣﺎ وزﯾﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ دﯾﺸﺐ ﺧﻮدت را در اﺗﺎﻗﺖ ﺣﺒﺲ ﮐﺮده ای

ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ﺑﻌﺪ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪش را از ﺳﯿﻨﮫ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﮫ ﭘﻮرﯾﺎ داد .ﭘﻮرﯾﺎ ﻧﮕﯿﻦ آن را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .
از زﻣﺮد ﺑﻮد ﺑﺎ ﻃﺮﺣﮭﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ روﯾﺶ ! ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﺧﻮدش را ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﮐﻨﺎر ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ آﻧﺎھﯿﺘﺎ ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺎھﯿﺘﺎ
ھﺮ دو را از او ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮔﻮﺷﻮاره اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ اﺟﺎزه دارم آن را ﺑﮫ ﮔﻮﺷﻢ
.ﺑﯿﺎوﯾﺰم ﮐﮫ ﺟﻔﺘﺶ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ھﺮ آرزوﯾﺖ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻢ
و ﺑﻌﺪ ھﺮ دو ﻧﮕﯿﻦ را از زﻧﺠﯿﺮ در آورد و ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺶ آوﯾﺨﺖ وزﯾﺮ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺷﮭﺴﻮار آﻣﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن آن دو ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻟﺒﺨﻨﺪ
!ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ زد و ﺑﮫ ﭘﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ رﻓﺘﯽ .از ﺳﻮﯾﯽ رﻓﺘﯽ و ﭼﮫ زود رﺳﯿﺪی
...ﭘﻮرﯾﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ رﻓﺘﻢ  .از ﺳﻮﯾﯽ رﻓﺘﻢ و ﻧﻔﮭﻤﯿﺪم رﺳﯿﺪﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ رﻓﺘﻦ
دو ﻧﯿﻤﮫ ﻧﺎ ﺗﻤﺎم ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﺮ دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آرﯾﺎﯾﯿﺎن و ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺎدی ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮرﯾﺎ آرزو ﻣﯽ
ﮐﺮد و ﺷﺎھﺪﺧﺖ آرزوھﺎ را ﺑﺮ آورده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ روز ﺑﮫ روز ﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ آرزوی ﭘﻮرﯾﺎ
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮ آورده ﻧﺸﺪ و او ھﺮﮔﺰ از ﺑﺮآورده ﺷﺪن آن ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪ و آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ درد ﺟﺎﻧﮑﺎه ﭘﺎی دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺑﮫ
ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮد ... .ھﺮ روز ﺑﮫ ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺷﺎھﺪﺧﺖ را ﺗﻨﮓ در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دردش درد ﻣﯽ
.ﮐﺸﯿﺪ
از ازدواج ﺷﺎھﺪﺧﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ و ﭘﻮرﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﯿﺮ درﮔﺬﺷﺖ و ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ .ﺷﺎھﺪﺧﺖ ،ﻣﻠﮑﮫ ﺷﺪ و
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮی ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آورد ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮخ  ،ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺑﮭﺎری ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﺜﻞ آب ﮔﻮارای ﮐﻮھﺴﺘﺎن ھﺎی ﭘﺮ
.ﺑﺮف و ﻣﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ
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ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﯿﺎھﭙﻮش ﺧﻨﺪﯾﺪ  :ﺳﯿﺮ زﻣﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ و ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ آن دوراﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ
.ﮔﺬﺷﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد
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ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آﻧﺎھﯿﺘﺎ ،ﻣﻠﮑﮫ ی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ و ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ درون و ﺑﯿﺮون ﯾﮏ ﮔﻮی
ﺑﻠﻮرﯾﻦ ﺑﮫ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آرزوھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻮرﯾﺎ ﺑﺮای آدﻣﯿﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ روز ﺑﮫ روز ﻏﻨﯽ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﻣﻠﮑﮫ و ﭘﺎدﺷﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻮﻗﻊ ﺷﮑﺎر ھﻤﺮاھﺎﻧﺶ را
ﮔﻢ ﮐﺮد و در ﺟﻨﮕﻞ اﻧﺒﻮه ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﮔﺸﺖ ﮐﻢ ﺗﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ دﻧﺒﺎل راه
ﺑﮕﺮدد  .در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ را ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﺧﺴﺘﮫ و ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﺗﺸﻨﮫ ،ﺑﮫ ﭼﺸﻤﮫ ی رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺎر ﺗﻨﺎوری
ﮐﻨﺎرش روﯾﯿﺪه ﺑﻮد  .ﯾﺎد ﺷﮭﺮ و ﻣﺎدرش اﻓﺘﺎد و دﻟﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ ﺑﺎ اﻧﺪوه آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﺐ را ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮫ ﻣﺎﻧﺪ .روز ﺑﻌﺪ راه
اﻓﺘﺎد و ﺧﯿﻠﯽ زود راه را ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﮭﺎر ﻧﻌﻞ ﺑﮫ ﻃﺮف ﻗﺼﺮ ﺗﺎﺧﺖ و ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﺑﮫ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ و در ﺑﺴﺘﺮ
!اﻓﺘﺎد .ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﻋﺰﯾﺰم  ،ﭼﮫ ﺷﺪه ؟ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ راھﺖ ﺑﻮدم
اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن اﻧﺪوه ﻋﻤﯿﻘﯽ را در ﻧﮕﺎه ﺷﻮھﺮش ﺣﺲ ﮐﺮد" :از ﭼﮫ اﻧﺪوھﮕﯿﻨﯽ ﻣﮕﺮ آرزوﯾﯽ داﺷﺘﮫ ای ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮآورم؟ ﺗﻮ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺗﻮ دو دﻧﯿﺎ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﮕﻮ ھﺮ آرزوﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ
"!ﺑﺮھﻢ زدن ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺑﮕﻮ
"ﭘﺎدﺷﺎه دﺳﺘﺶ را روی دﺳﺖ ھﻤﺴﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ" :دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﮭﺮ و ﻣﺎدرم را دوﺑﺎره ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻣﯽ ﺷﻮد؟
رﻧﮓ از روی ﻣﻠﮑﮫ ﭘﺮﯾﺪ .ﺑﺪﻧﺶ ﻟﺮزﯾﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﻣﻠﮑﮫ دوﺧﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﺳﯿﺮ زﻣﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪه ای اﻣﺎ ﺑﺮ ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ .از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮ اﺛﺮی ﻧﻤﺎﻧﺪه .ﺷﮭﺮ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻼ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آرزو ھﺎی ﺗﻮ ﺑﻮده .واﻧﮕﮭﯽ ،اﮔﺮ از
"!ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮدی

ﻧﮫ ! اﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺴﻢ و ﮐﺎﻟﺒﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ داده " -
ﻣﯽ ﺷﻮد! دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﺧﺮوج از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﻮزادی در ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮه ھﺎی اﯾﻦ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از ﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻦ ھﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺪون دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎرج ﺷﻮم .دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪﺧﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﻣﻠﮑﮫ ﺷﺪه ام ...اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ  .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻣﻦ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮش ﺑﺪھﺪ .از اﯾﻦ
"!ﻓﮑﺮ ﺑﮕﺬر
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﻓﮑﺮ اﯾﻦ آرزو ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ .اﮔﺮ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺑﺸﻮم ﻣﯽ ﻣﯿﺮم .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮا ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ و " -
"ﺑﺮﮔﺮداﻧﯽ؟
ﻣﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻧﺪوه ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ" :ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ،اﯾﻦ در اﺧﺘﯿﺎرم ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوی ﺳﺤﺮآﻣﯿﺰ ﻣﻦ
ھﻢ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج از اﯾﻨﺠﺎ ،ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻧﻮزادی در ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﯽ و ﺑﺮای اﺑﺪ از ھﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ
"...ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﮕﺬار ﻣﺪﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
اﻣﺎ ﻣﻠﮑﮫ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ آرزو را در دل ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮑﺸﺪ .اﻣﺎ آرزو در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﺒﻮد .ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮد .آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺖ و روز ﺑﮫ روز ﻗﻮی ﺗﺮ ﺷﺪ و ﭼﻮن
راھﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﺑﺮﺳﺪ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺘﺎد  .ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﻮﻣﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ و ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻠﮑﮫ آﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ اش ﺑﺮای دور ﻧﺸﺪن از ﭘﺎدﺷﺎه ،ھﻤﺴﺮش را ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻓﺮﺳﺘﺎده.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داغ دوری او را ﺗﺎب ﺑﯿﺎورد  .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ھﻤﺴﺮش،
ﻧﻮﻣﯿﺪی او را ھﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮگ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺪﺗﺮ از دوری ﺑﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺐ آﺧﺮ ﺑﮫ دﯾﺪار او
رﻓﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪوه در آﻏﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪ" :ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺑﮫ او ﻣﮭﺮ ورزﯾﺪه ام .ﺑﺎ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و
" دﻧﺪان ،ﺗﺎ دم ﻣﺮگ رﻓﺘﮫ ام ﺗﺎ ﺗﻮ را ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺣﺎﻻ ...ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺘﻢ ﻣﯽ روی ..ﭼﮫ ﮐﻨﻢ؟
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"!ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ام و ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ " -
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ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﮫ دﯾﮕﺮ رﻣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﺎﺗﻮان ﻟﺒﺨﻨﺪ زد " :ﺳﺎل ھﺎ از دردی ﮐﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪم ،رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪم .ﺑﺎرھﺎ آرزو ﮐﺮدم اﯾﻦ
درد از ﺗﻮ دور ﺷﻮد .اﯾﻦ آرزو ھﺮﮔﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪم .اﯾﻦ زﺧﻢ روزی ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و درد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ام .دﺧﺘﺮﻣﺎن را ﺑﮫ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﭙﺮم  .ﻣﯽ داﻧﻢ او را ﺧﻮب ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ،
دوﺑﺎره ﺷﺎھﺪﺧﺘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ در دردھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ات درد ﺑﮑﺸﻢ .ﮐﮫ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﻧﺎﭼﺎری ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ .دﯾﮕﺮ ﺑﻮﺳﮫ ھﺎﯾﺖ را ﻧﻤﯽ ﭼﺸﻢ .دﯾﮕﺮ در آﻏﻮﺷﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺑﻢ ،دﯾﮕﺮ
دﺧﺘﺮم را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﮐﺎش اﯾﻦ آرزوی ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪه از راه ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ .ﮐﺎش ﺳﺎل ھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ھﻤﺎن آرزوی ﭘﻮچ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﺮده
"...ﺑﻮدم
ﻣﻠﮑﮫ اﺷﮏ رﯾﺰان ﻓﺮﯾﺎد زد" :ﻧﮫ ! ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﻣﯿﺮی .ﻣﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ .ﺳﻌﯽ ام را ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽ داﻧﻢ
اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی ام ﮐﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎداﺑﺎد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ راﺿﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ دور از ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺷﻮی .ﺷﺎﯾﺪ
ھﺮﮔﺰ ھﻢ را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﺑﮕﺬار ﺗﻮ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﻢ را ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﮕﺬار ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻮﺳﮫ ات را ﺑﭽﺸﻢ ...و ...ﺑﺮای
"...آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ،آرزو ﮐﻦ

ﺳﭙﺲ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﺳﺒﺶ را رھﺎ ﮐﺮد ﺑﺮای واﭘﺴﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد و ﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﺎغ ﮔﻞ ﺳﺮخ از
...ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺖ
....و در آن ﻟﺤﻈﮫ دﺧﺘﺮی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺎﻧﯽ آرﯾﺎﯾﯿﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ

ﭘﺎﯾﺎن
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ﮔﺮﯾﺎن ھﻤﺴﺮش را در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﻏﺮق ﺑﻮﺳﮫ ﮐﺮد .آرزو ﮐﺮد ھﺮ دو در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آرزوی ﺧﻮدش را ﺑﺮآورد .ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﺷﻮاره ھﺎی زﻣﺮد را از ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد .زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮔﺮدن ﺷﻮھﺮش
آوﯾﺨﺖ و دوﺑﺎره او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ از ﺑﻮﺳﮫ ھﺎی ھﻤﺴﺮش ﺳﯿﺮاب ﺷﻮد ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﻣﻠﮑﮫ ﺧﻮد
را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎﻓﺖ و ﻟﺤﻈﮫ ای ﺑﮫ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ھﻤﺴﺮش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﻧﻮزادی در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آرﯾﺎﯾﯿﺎن ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه .دﯾﮕﺮ او را ﻧﻤﯽ دﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ زﯾﺴﺖ .در ﺧﻼء ھﻢ آﻏﻮﺷﯽ ھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ و ﺑﮫ ھﻤﺮاه آن درد ﺟﺎﻧﮑﺎه...
آن ﺳﻔﺮ دراز دﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ...و او دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺷﺎھﺪﺧﺖ ھﻢ ﻧﺒﻮد ...ﻣﻠﮑﮫ در
ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻣﻮش اﺗﺎق ﺗﻨﮭﺎ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ اش ﺗﻠﺦ ﮔﺮﯾﺴﺖ ...ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ھﻤﺴﺮش
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .آرام ﺷﺪ .از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .وزﯾﺮ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا را ﮔﻔﺖ .وزﯾﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد
ﺷﺎھﺪﺧﺖ دﺧﺘﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﮫ او ﺳﭙﺮد ﺳﻮار اﺳﺐ ﺷﺪ از ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﺮزھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺑﺪﯾﺖ ﺗﺎﺧﺖ.
ﮐﻨﺎر ﻣﺮز از اﺳﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﻣﮫ آﻟﻮد ﺟﮭﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﮐﺮد .ﺟﮭﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ﺑﺮ ﺧﺎک اﻓﺘﺎد و
ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﺎ ﮐﻨﻮن رﻧﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺸﯿﺪه ام .و دم ﺑﺮ ﻧﯿﺎوردم آرزوھﺎﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ درﮔﺎھﺖ
اﺳﺘﻐﺎﺛﮫ ﻧﮑﺮدم ...اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﻢ را ﺑﺮ آور ﺑﮕﺬار در ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ...
...ﺳﻮﮔﻨﺪت ﻣﯽ دھﻢ ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﻢ را ﺑﺮ آور ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯽ از ﻣﻦ ﺑﮕﯿﺮ ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﻢ را ...اﻣﺎ ﻣﮕﺬار دل ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻤﺎﻧﻢ

