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 "عشق"یک چیز در اینجا گم شده... تنها حلقه ارتباطی انسان با مادر خویش... 

اي واژه آشتی انسان با مادر زمین... تنها حقیقت موجود در همه کائنات و تنها راه

ر بسیار متفاوتی از ... انسان ناآگاه تعابیاست که در مفهوم، بسیار مظلوم واقع شده

ن آن آسان است... ... اما یافتاست آن داشته و تا به امروز از آن بسیار منحرف شده

  به نداي قلبت گوش کن... همین... بیدار شو! و

  

  

  

  

  1                                                                       سیاره آبی  

  

ــنی - ــبح زیبا و روش ــیرین در ابدیدن حب !چه ص هاي رنگی در خواب تنها رویاي ش

ستم ست. امروز خیلی پر انرژي ه شتی را آنقدر که می ؛همه دنیا توانم همه حیاط پ

  آب و جارو کنم... 

ــبح بهاري از ذهن این ــت. می "تانگو"ها جمالتی بود که در آن ص  يموجودتانگو گذش

یکی از  .کردزندگی می بابیح سرزمیندر یک  . اوبسیار خوش مشرب و دوست داشتنی بود

کوچکی که او را  هايبود. گردباد هاي رنگیبازي با گردباد ســرزمین،کارهاي روزانه او در این 

. تانگو یک موجود کوچک با اندازه ندبردمیبه این طرف و آن طرف و با خود  ندگرفتدر بر می
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ساب میمتر بود با این حال او جزو افراد قد بلند فامسانتی 10تقریبا  شتر یل به ح آمد. قد بی

 ه همراه گروه بزرگ افراد خانوادهشد. او بمتر بیشتر نمیدوستان و افراد فامیل او از نه سانتی

سیاره آبی رنگ زندگی می سکی ندکردو فامیلی در  . آنها موجوداتی کوچک، کمی تپل و عرو

  بودن آنها را تشخیص داد. پوشیدند در ظاهر نمیشد نر یا ماده بودند و با اینکه لباس نمی

هاي بزرگ و کوچک بود که هر کسی صاحب یک حباب بود. رنگ پر از حبابسیاره آبی

هاي رنگین کمان بود. حبابی که تانگو صــاحب آن بود نارنجی ها متنوع و به رنگرنگ حباب

قتی آمد اما ومتر به چشــم میســانتی 11کمرنگ بود. یک حباب که از بیرون با قطر تقریبا 

ــی داخل حباب می ــدکس ــدورد نیاز روبرو میامکانات مهمه با یک خانه بزرگ با  ش . خانه ش

. ندشدتانگو دو طبقه بود که با یک راه پله سفید مایل به نارنجی دورانی شکل بهم متصل می

یک میز تحریر کوچک کنار پنجره و یک  در آن هوجود داشت کدر طبقه اول یک اتاق بزرگ 

یک کاناپه کوچک روي قالیچه  ؛شددیده می روي میز قرار داشتکه  ی سفید رنگآباژور حباب

، همه وسایلی بود یک کمد کوچک لوازم ضروريهاي الله عباسی و گل الکی رنگ پر از نقش

ــپزخانه کوچکی باز میکه هنگام ورود به خانه او می ــد دید و یک درب که به آش ــد. در ش ش

صوص شت و چند اتاق دیگر براي مهمان طبقه دوم یک اتاق خواب مخ در اتاق  ها؛به خود دا

ست روانداز و زیرانداز  شت که داخل آن چند د شده بودخواب یک کمد قرار دا . مرتب چیده 

خوابید همیشه یک دست روانداز و زیرانداز به شکل مرتب و تا از آنجا که تانگو روي زمین می

ـــت. م ـــده کنار میز کوچک مطالعه او قرار داش ـــیش ها و یز مطالعه او چوبی و پر از نقاش

  کشید. ت و استراحت روي میز میایی بود که تانگو در زمان فراغهنوشته

شت. حیاط خلوت پر بود از گل سمت حیاط خلوت دا شپزخانه یک درب دیگر به  هاي آ

ي اخلوت بســیار وســیع بود به گونه طحیا ارتفاعی حدودا دوبرابر قد تانگو؛ زردرنگ خودرو با

رسید شد اما به نظر نمیفقط دیوار کوچکی کنار باغ دیده می .شد به انتهاي آن رسیدکه نمی
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گاهی نقش محافظت از باغ را داشته باشد یا تعیین کننده محدوده باغ باشد؛ بیشتر نقش تکیه

به اندازه یک  فضایی رسید. به نظر میداشت براي گل پیچکی که دور تا دور آن را گرفته بود

ها فرق اغ خیلی بزرگ یا دشــت وســیعی باشــد اما از آنجایی که دنیاي تانگو با دنیاي ما آدمب

ست می ندارنددارد آنها تمایلی به پیدا کردن انتهاي باغ  پذیرند و همه چیز را همانگونه که ه

ها تا چیزي را به چشـــم خود نبینیم و یا تجربه ند. ما آدمدهو کنجکاوي زیادي به خرج نمی

ستیم. همه چیز را باید با دنیاي منطقی خود ثابت کنیم و اگر به چیزي نکن ست بردار نی یم د

کنم براي همین شــویم. فکر میبر بخوریم که با منطق ما جور نباشــد کال منکر همه چیز می

ــت ــین اس ها ارتباط برقرار کنند؛ نه براي اینکه آنها از ها تمایلی ندارند تا با آدمکه حباب نش

ـــاس خودبرتر بینی دارند، بلکه براي این خاطر که آنها نگران این می هاآدم ـــند یا احس ترس

ستند که آدم سر ه صیت کنجکاوي (و البته گاهی لجبازي) بیش از حد،  صو سر همین خ ها 

خودشان را به باد بدهند. مثال تصور کنید که تانگو یک آدم را با خود به خانه حبابی ببرد چه 

شخص ل اینکه افتد؟ اواتفاقی می صال باور نمیآن   11کند که بتواند وارد یک حباب با قطر ا

ــانتی ــاب و کتاب میس ــود و کلی برایت حس ــی و فیزیک متر بش کند که از نظر قوانین ریاض

ــتی ــت؛ و تازه بعد از اینکه توانس ــت پا  دچنین چیزي محال اس ــاده پش او را با یک حرکت س

که دیوانه  دبه او بفهمانی دساعت تالش و تقال که بتوانی و بعد از دو دوارد حباب کنی 1انداختن

ها پیروي کنند و نشده و قرار نیست قوانین موجود در همه جاي عالم از قوانین متعلق به آدم

تا هوایی تازه کند، تازه  دبریخلوت می طاو را به حیا دبراي اینکه حال و هوایش را عوض کنی

ــماهاي اول بدبختی ــود به آدم فهماند که میخر مگر میخواهد بود. آ ش خلوت  طتوان حیاش

                                                           
ستفاده میت که حباب نشینپشت پا انداختن روشی هس ١ کنند. به این ترتیب ها از آن براي وارد شدن به داخل حباب ا

شان می ست شت پاي را شان را پ سر وارد حباب میکه پاي چپ خود شار پا، با  شوند. همین گذارند و با یک حرکت و ف

  دهند.حرکت را البته با پاي دیگر، هنگام خروج از حباب انجام می
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شت؛ او ک شتی خواهد به تو ثابت کند هر حیاطه میبی انتها و بدون دیوار دا ی دیواري، هر د

هایی که او فکر می انت بدتر این یانی دارد و از همه  پا تانی  ـــ باهوشو هر داس ند  تر از همه ک

ست و ستی ا شت موجود در کل ه داند آنقدر دنبال دیوار همه چیز را می موجودات ریز و در

گردد تا آخر از فرط خسـتگی و تشـنگی و گرسـنگی از پا در بیاید و در این انتهاي حیاط می

ــت که این چیزي که  ــر حرف خود هس ــماحال هم باز س امکان ندارد و فقط به  دگوییمی ش

ما وسیله نقلیه داشت حتچه بسا اگر یک  ؛دلیل کمبود امکانات نتوانسته به انتهاي باغ برسد

ست حرف خود را ثابت کند!می سر خود توان ضع اگر بالیی بر  نیاورد کلی از وقت  شبا این و

  . دفتیاگیرد و از زمان عقب میرا می شما

ـــت، بهزمان از نظر کارهایی که می ـــینتوان انجام داد مهم اس ها. ویژه براي حباب نش

ــیاره آبی با کره زمین  ــاعت تعریف زمان در س فرق دارد. آنها، بر خالف ما که زمان را مثل س

ـــنی و داراي حرکت رو به جلو می بینند که حریر می بینیم، زمان را مثل یک توپ پارچهش

رود. شود زمان نیز به جلو میاي باز میتوان بر روي آن سوار شد و همچنان که توپ پارچهمی

چه ایجاد کرد و کمی به عقب یا جلوتر پرتاب هایی در پارتوان گاهی اوقات خمیدگیالبته می

سازد تا از بروز بسیاري از مشکالت جلوگیري کنند شد. همین خاصیت زمان آنها را قادر می

  ریزي بهتري در زمان داشته باشند. یا بتوانند اشتباهاتی را ترمیم کنند و همینطور برنامه

شرخب فکر می شتري در مورد محل و  ضیح بی شینکنم باید تو ها ایط زندگی حباب ن

ســیاره آبی به شــکل یک حباب بزرگ آبی رنگ اســت. ســطح این کره حبابی فاقد هر  بدهم:

ها داشته رود سیارهکه انتظار میاست اي گونه پوشش گیاهی یا کوه و سنگ یا هرگونه منظره

ست . فقط آنچه که در سطح سیاره به چشم میخورد وجود گردبادهاي کوچک فراوان اباشند

ها از آنها به عنوان وسیله نقلیه براي جابجایی در نقاط مختلف سیاره استفاده که حباب نشین

کنند. وجود گردبادهاي کوچک در سطح سیاره ضروري است اما به دالیل نامعلومی تعداد می
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این گردبادها در سیاره آبی بیشتر از حد مجاز بود و همین موضوع سبب شد تا سیاره آبی به 

  ج از سیاره مادر خود جدا شده و از آن فاصله بگیرد. تدری

سیاره مادر، یک سیاره حبابی رنگین کمانی با ابعاد هزار برابر بزرگتر از سیاره آبی است 

و هزاران سیاره حبابی کوچک با رنگهاي مختلف در مدار آن در گردش هستند. سیاره بزرگ 

ــط یک کمیته مرکزي اداره می ــودرنگین کمانی توس ــیاره و این کمیته در همه هزارا ش ن س

د تا ارتباط بین ســیارات و نیز ارتباط با ســیاره مادر فراهم شــود. اطراف آن نمایندگانی دار

هاي کوچک، از آنها در برابر خطرات و ســـیاره رنگین کمانی عالوه بر انتقال انرژي به ســـیاره

شمنان احتمالی محافظت می سیار قوي د. این حفاظت از طریق یک میداکند سی ب ن مغناطی

ــد که انرژي انجام می ــیاره مادر منجر به این ش ــیاره آبی از س ــود. به این ترتیب جدایی س ش

سیاره به تدریج کاهش یافته و اندازه آن به مرور زمان کوچک و کوچکتر شود و از طرف دیگر 

سیب ضایی آ سبت به انواع مهاجمان ف نگرانی درمورد پذیر گردد. با ادامه این روند و افزایش ن

شت تا به دنبال راه چاره بیفتند و  سیاره را بر آن دا احتمال خطر انقراض، کمیته اداره کننده 

سیاره آبی در یافتن مکان به دنبال مکان شند. اگر  سیاره با سب براي افزایش انرژي  هاي منا

سطح انرژي موفق می سب و بهبود  شینمنا سوب شد، یک جهش بزرگ براي حباب ن ها مح

سیار می سط کمیته مرکزي ب سیارات تو سیاره مادر، اداره  ستگی به  شد چراکه با کاهش واب

سیارات نیز میتر میراحت سایر  ستند با یافتن مکانشد و از آن پس  سب دیگر توان هاي منا

ــیاره رنگین ــتگی خود به س کمانی بکاهند. به همین خاطر کمیته براي زندگی، از میزان وابس

ــیاره حبابی به شــدت پیاب نشــینمرکزي و همه حب گیر نحوه عملکرد ها در همه هزاران س

  کردند. سیاره آبی بودند و در مواقع لزوم از هیچ کمکی به آنها دریغ نمی

ــان ــیارهها در مورد نامبر خالف آنچه که انس ــتارگان موجود در کیهان گذاري س ها و س

گیرد)، ســاکنان ســایر ســیارات از یها صــورت مدهند (این کار فقط توســط انســانانجام می
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ــماره ــتفاده میش ــیاره گذاري اس ــیاره رنگین کمانی را اهالی س ــاکنین س  855کنند. مثال س

سیارهمی شماره گذاري مینامند و  سیاره هاي کوچک اطراف را به ترتیب با خط تیره  کنند. 

هزار ســال نوري  20تقریبا به اندازه  شــناخته شــده اســت و با زمین 35-855آبی با شــماره 

شین صله از نظر حباب ن صله دارد. البته این فا ست چون واحد اندازهفا گیري آنها با ها کمتر ا

سان سرعت را در بین یافته هاان ست. نور بیشترین  سانی دارد در حالی که در متفاوت ا هاي ان

این فاصله را  قوانین و محاسبات بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم ،جهان فراتر از تصور انسان

رســد شــود که به نظر نمیمی 2داکرون 20بیان کنیم چیزي حدود  558از نظر اهالی ســیاره 

شد.  سیار دوري با صله ب شماره فا شده 1153630زمین با  شناخته  سیارات  اي جزو آخرین 

  است که بر روي آن زندگی در جریان است. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  سال نوري است. 1000ی هر داکرون معادل در سیاره آب  ٢
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  2                                                      هاي زندگی بخشحباب

  

شگفتی صی از بهار با همه  سیاره در هر زمان طیف خا شده بود.  شروع  آبی رنگ هایش 

شان می صلرا ن سمت  داد. ف سیاره به  سیاره آبی با تغییر رنگ  شخص  ايفیروزهبهار در  م

؛ کردپیدا میررنگ گرایش ها رنگ سیاره به سمت آبی پشد. با گذشت زمان و تغییر فصلمی

ها فصل پر کار و شد. فصل بهار براي حباب نشینمی الجورديزمستان آبی در به طوري که 

شغول کار و فعالیت بودند. خانه را  شی بود. همه اهالی در حیاط خلوت خود م پر جنب و جو

وت را انداختند، حیاط خلشــســتند و وســایل را برق میها را میکردند، فرشگردگیري می

رسیدند هاي حیاط میزدودند، به گلکردند و گرد و غبار زمستانه را میحسابی آب و جارو می

شتکردندپاك میو حیاط را از هرگونه علف هرز   ؛. آخر، حیاط خلوت حکم تنفس خانه را دا

شان به گیاهان باغ می س شه حوا سیاره را باال میباید همی بردند براي همین بود. گلها انرژي 
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شب تالش می سیاره روز و  شد  شانکردند تا مبادا حتی یک علف هرز در حیاطساکنین  ر

  کند. 

در یک بعدازظهر زیباي بهاري که تانگو مشغول هرس کردن و تمیزکاري باغ بود متوجه 

اك را کنار زد یک سوراخ قیفی ها و خارو خاشاي از حیاط شد. وقتی برگیک تغییر در گوشه

سانهرا در زمین دی شکل سوراخ ناگهان به یاد اف اي افتاد که وقتی کوچک بود د. با دیدن این 

هاي دور اتفاق کردند. داســتان از این قرار بود که گویا در گذشــتهبزرگترها برایش تعریف می

هاي قیفی شکل در نهایت کمانی رخ داده بود و سوراخهاي رنگینمشابهی براي یکی از سیاره

شدسبب تخریب و از بین ر سیاره  شکل انگلی با . به نظر میندفتن  سید موجودات کرمی  ر

شدند به ها و دریافت انرژي از سیاره به تدریج سبب تخلیه انرژي سیاره میایجاد این سوراخ

شت زمان آنها راه مبارزه  شبختانه با گذ طوري که دیگر امکان زندگی بر روي آن نبود. اما خو

ساختن یک حباب  ها را یافته بودند.با این انگل ساده بود، به طوري که با  سیار  راه حل آن ب

شــد از خروج انرژي پیشــگیري کرد. تانگو نیز می ،ســوراخ دهانهکوچک و قرار دادن آن روي 

همین کار را انجام داد و چند روز بعد نتیجه کارش را دید. سوراخ کامال بسته شده بود. فقط 

سش می سر جایش باباید حوا شتن بود تا حباب  سوراخ  آنقی بماند چون با بردا ممکن بود 

ساخت و نگهداري حباب در این  شکال این کار این بود که براي  شود. تنها ا شکیل  دوباره ت

صرف می ساختسیاره انرژي زیادي  حباب کوچک از یک حباب بزرگتر همین مشکل  نشد. 

نرا هم دارد؛ حباب بزرگ کوچکتر می ـــود و براي برگرداندن آن به ا دازه قبلی باید انرژي ش

ـــرف کرد؛ باید هزاران گردباد کوچک را در یک نقطه متمرکز کرد و با ایجاد یک  زیادي مص

سیاره (که آن هم دردسرهاي خاص خودش را دارد و باید مراقب بود تا  سطح  سوراخ ریز در 

شد تا از ستاندارد و دقیق با سیار ا سطح، ب شده در  شار ایجاد  سوراخ و مقدار ف ترکیدن  اندازه 

سیاره جلوگیري شود) جریان هوا را به درون حباب بزرگ تزریق کرد. با وجود اینهمه دردسر 
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بودند تا با ســاخت  جاییو مشــکالتی که براي انجام این کار وجود دارد آنها به دنبال یافتن 

حباب در آن با صرف انرژي بسیار کم بتوانند این مشکل را حل کنند؛ یک جایی مثل سیاره 

سب براي زم سیار منا شرایط جوي ب پس جاي  ساخت حباب با کمترین هزینه انرژي؛ین، با 

سایی کردند چه غلغله و  شنا شان  ست که وقتی آنها موقعیت کره زمین را در کهک تعجب نی

  هاي رنگین کمانی بوجود آمد.  شور و هیجانی در سیاره

  آلود. د و گردبادهاي خاكکند تپه و خاك، و البته بایک دشت پهناور؛ تا چشم کار می

  اینجاست آن سیاره زیبا که گزارش کرده بودي؟ -

  اوه بله ولی قبال این شکلی نبود! -

ــت  تا جایی که به خاطر دارم - ــت؛ و یک دش ــمه و چند درخت داش اینجا یک چش

  !است سرسبز!!! اصال نمیفهمم چرا االن به این روز افتاده

  ؟گذردرین گزارش تا االن چند وقت میاز آخ -

  سال. 100 نزدیک به و به زمان اینجا ماه 10به زمان ما  -

  بر سر زمین آوردند؟!! وتاه ساکنان این سیاره این بال رایعنی در طول این زمان ک -

مشــغول صــحبت بودند یک تماس از مرکز فرماندهی دریافت  "اَفرا"که تانگو و همچنان

آمدند. ســه ربع ســاعت نی دیگر فرود میکردند. گویا برنامه تغییر کرده بود و آنها باید در مکا

  بعد آنها در مکان جدید فرود آمدند.

  اوه چه موجود زیبایی!  -

بود. قرار بود  سردسیر کوهستانیمکان فرود آنها در یک خانه روستایی و در یک منطقه 

منطقه فرود آنها در دشــت نزدیک دریاچه باشــد اما به دلیل تغییر ناگهانی منطقه اســتقرار و 

ــر از یک خانه در آوردند. عدم  ــد متر آن طرف تر فرود آمدند و س ــبات دقیق، چند ص محاس

دختر کوچک بود که آنها مالقات کردند. ، دختر کوچک خانواده اولین موجود زمینی "ماگان"
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سک پارچه شغول بازي با عرو شپزخانه م ساله، کف آ اي بود که مادر برایش دوخته بود؛ سه 

موجودات کوچک دست از بازي کشید و با چشمان درشت و سیاه به محض دیدن این ماگان، 

دانست باید چه واکنشی نشان بدهد آهسته دستش را خود به تانگو خیره شد. تانگو که نمی

ــانه به  ــتان تانگو به  درودنش ــک پارچه اي را در دس ــمت دختر دراز کرد. دخترك عروس س

ادر وارد آشپزخانه شد. نفس تانگو بند گذاشت و همچنان به او خیره ماند. در همین هنگام، م

آمده بود. آخر آنها هیچ اطالعی از نحوه واکنش یک انســان هنگام روبرو شــدن با یک موجود 

شروع به  شادي  ستان ماگان گرفت و دخترك با  سک را از د شتند. تانگو عرو غیرزمینی ندا

شقاب شغول مرتب کردن و چیدن ب ست زدن و خندیدن کرد. مادر که م روي میز بود  هايد

شان می ست تانگو را به مادر ن سمت دختر کوچکش کرد. ماگان با د داد اما چون هنوز رو به 

هاي دست و پا شکسته چیزهایی گفت. مادر توانست کلمات را به درستی ادا کند با واژهنمی

کرد نگاهی انداخت، ســپس با احتیاط به آن آشــپزخانه که دخترش اشــاره می به آن گوشــه

رفت؛ انگار چیزي توجه مادر را جلب کرده بود. سرش را خم کرد، سپس بلند شد و با  سمت

  اي بلند به سمت ماگان رفت. خنده

  بینی.ماگان عزیزم فکر کنم اولین بار است که یک سوسک بالدار می -

انداز برداشت و به بیرون هدایت کرد. سپس سپس سوسک را با احتیاط با جارو و خاك

شت، ماگان سمت اتاق خواب باال رفت. به نظر میرا بغل کرد و از پله برگ صال ها به  سید او ا ر

شد ستمتوجه تانگو ن شید و ه ا شدت باال رفته بود نفس راحتی ک . تانگو که تپش قلبش به 

  اولین گزارش را به مرکز فرماندهی ارسال کرد.

ــماره  - ـــد در زمین، کودکان از هوش باالتري ببه نظر می :1گزارش ش رخوردار رس

هســتند. آنها قادر به دیدن و درك چیزهایی هســتند که والدین آنها هیچ توجه و 

  ها ندارند.حتی تصوري از آن
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  3                                                    زمین، سیاره شگفت انگیز

  

ــت مزارع؛ به همین خاطر  ــل کش ــر و دارمزرعهبهار بود و فص ــر  به همراه همس دو پس

ـــبح زود به مزرعه می در خانه  "مایا"رفتند و ماگان به همراه خواهر بزرگترش بزرگش ص

ـــت و البته نزدیک دریاچه می ـــتا قرار داش اي. دریاچه هنقرماندند. خانه آنها در ابتداي روس

هاي زمستانی، اهالی روستا اي تقریبا نیمی از سال یخ زده بود. در طول زمستان و جشنهنقر

روي یخ طرفداران  دادند. مسابقات اسکی و رقصروي دریاچه مسابقات زمستانی ترتیب می بر

ــت ــروع به ذ . معموال ازندزیادي داش ــط بهار، یخ دریاچه ش ــدن میاواس کرد و با تابش وب ش

اي هنقرشد و به همین خاطر نام آن را دریاچه خورشید بر روي آن رنگ دریاچه درخشان می

   گذاشتند.

از روزهاي مطبوع بهاري، وقتی همه اهالی خانه به مزرعه رفته بودند، ماگان و  در یکی

هاي هم سن و سال آنها در مایا براي بازي به سمت دریاچه رفتند. در این وقت روز همه بچه
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هاي صــابونی بود. به نظر شــدند. بازي معمول آنها درســت کردن حبابکنار دریاچه جمع می

سم قدیمیمی سید این ر ستا بود که بچه ر ست کردن حباب به اهالی رو هاي خود را براي در

فرستادند. بر اساس یک افسانه قدیمی، درست کردن حباب به زندگی اي میهنقرکنار دریاچه 

ستا برکت می شید. در آن ناحیه نزدیک به اهالی رو ستا وج 39بخ سالهاي رو شت. در  ود دا

لی روســتاهاي اطراف، در ســاحل دریاچه جمع وب شــدن یخ دریاچه، همه اهاخیلی دور با ذ

کردند. جشنی که هلهله و شور و هیجان زیادي به شدند و جشن حباب سازي را برپا میمی

سپرده پا می شی  سومی که به فرامو سم، مثل همه آداب و ر شت زمان این ر کرد؛ اما با گذ

دریاچه بودند، این شــوند، کمرنگ شــد و فقط اهالی ســی و نهمین روســتا که نزدیکتر به می

  آوردند. رسم را بجا می

شــد هاي کودکانه ســاخته میتانگو با دیدن اینهمه حباب که به ســادگی و در پی بازي

زده شد. هر حباب ساخته شده توسط این کودکان سبب تداوم زندگی در سیاره آنها شگفت

رکزي، مجوز ویژه شــد!! آنها که در ســیاره خود براي ســاختن یک حباب باید از واحد ممی

آوردند کردند و مراحل زیادي را براي سوال و جواب و دلیل ساختن یک حباب میدریافت می

کردند با دیدن هاي اداري مجوز را دریافت میو تازه بعد از گذشت دو هفته تالش و کاغذبازي

شد.  ضعفه  سرها و کاغذبازيبه نظر میصحنه حباب بازي کودکان دچار دل  سد درد ي هار

شد و باید حتما یک اجماع کیهانی براي  شکل همه موجودات زمینی و غیر زمینی با اداري م

  درنگ گزارش دوم خود را به مرکز فرماندهی ارسال کرد:بیرفع آن صورت بگیرد! تانگو 

ــماره  - ـــیاره موجودات زیبا، عجیب و  :2گزارش ش اوه خداي من! کودکان این س

هاي دیگر آنها سبب تداوم حیات در سرزمینشگفت انگیزي هستند. بازي و شادي 

  جاست که آنها اصال متوجه قدرت خود نیستند!!!شود و بخش عجیب آن، اینمی



 بیدار شو!                                                                                                                  17

AVAYEBUF.com 

دادند این بود که بین دو ســـیاره تنها کاري که باید تانگو و تیم تحقیقاتی اش انجام می

ــیار ــادهنوعی ارتباط برقرار کنند. برقرار کردن این خط ارتباطی براي اهالی س اي ه آبی کار س

کرد؛ به درنگ شــروع به ســاختن خطوطی کردند که دو ســیاره را بهم مرتبط میبود. آنها بی

شد و به این  صد می سیاره آبی ر سط  سانی در زمین تو طوري که هرگونه فعالیت طبیعی و ان

ساز در زمین کشف شد. حباب هاي ساخته شده توسط ماهیان و ترتیب هزاران نقطه حباب 

ــوب میموجو ــد. حبابدات دریایی از جمله منبع پایدار براي آنها محس ها به محض ایجاد، ش

صورت شد. اگر بخواهم بهتوسط یکی از خطوط ارتباطی، برداشت شده و به سیاره منتقل می

سط گیرنده علمی بیان کنم انرژي شی از ترکیدن هر حباب تو شده و از طریق نا شت  ها بردا

ستاده میخطوط ارتباطی به مخاز سیاره آبی فر شد. این انرژي ن نگهداري و حفظ انرژي، در 

گرفت. تالش هاي جدید در سیاره آبی مورد استفاده قرار میذخیره شده، براي ساخت حباب

سیاره در  سته بود و یک منبع ارزان انرژي براي ادامه بقاي  ش سیاره به ثمر ن تیم تحقیقاتی 

ــترس بود؛ اما از آنجایی که امکا ــرهاي خاص خودش و به دس ن ندارد هیچ کاري بدون دردس

شت زمان انرژي دریافتی  شد. با گذ سانی پیش برود، تیم تحقیقاتی با چالش جدیدي روبرو  آ

یافت. به همین خاطر میشــد و ذخیره انرژي در مخازن کاهش و کمتر میاز هر حباب کمتر 

  زمین مستقر شدتد.  در ،این کاهش دلیلاش براي یافتن تانگو و تیم تحقیقاتی

زمین بسیار سخاوتمند است و دارایی خود را مادرانه در اختیار : 3گزارش شماره  -

اما به نظر  ،دهد. زمین و موجودات آن بهم وابسته هستندهمه ساکنین آن قرار می

  ...رسد یک جاي کار میلنگدمی
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  4                                                                   ايدریاچه نقره

  

ستی تانگو در کنار دریاچه  سرپر شد و از همان لحظه هنقرتیم تحقیقاتی به  ستقر  اي م

ـــروع به جمع آوري  ـــل پاییزکردند.  اطالعاتش ـــردي پیش می فص رفت. بود و هوا رو به س

ستانی آماده می درخت بلوط شدند. درختان و حیوانات اطراف دریاچه کم کم براي خواب زم

سال  شد.  تنها درخت قدیمی اطراف دریاچه بود.کهن تانگو از اینکه  پیشتانگو نزدیک درخت 

اي به او انداخت و با لبخندي غمگین به او گفت: شــروع به صــحبت کند، درخت نگاه خســته

ـــگفت زده فقط درخت بلوط را نگاه میدانم چه میمی ـــی. تانگو ش  گویاکرد. خواهی بپرس

ست فکر او را بخواند. تودرخت می سالان ساله  بلوط کهن شد و همین م متوجه گیجی تانگو 

  منجر به خنده بیشتر او شد. 

 اسمت چیست؟ -
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 تانگو -

 کجا زندگی میکنی؟ -

  و در پایان از او پرسید:  گفت درختشماره و موقعیت کهکشانی سیاره آبی را به تانگو 

 خواهم بپرسم؟دانی چه میاز کجا می -

ـــختی  - ـــت. در تمام طول زندگیفهمش کار س ام با موجودات مختلفی برخورد نیس

 پرسیدند.می نم داشتم و همه آنها تنها یک سوال از

 خواهم بپرسم!دانی بگو چه میاگر میخب  -

 ..آن چیست. دبدانی دخواهیو می ک اشکالی در کار سیاره زمین شدیدشما متوجه ی -

  با احتیاط!اغ انسان بروید؛ البته براي یافتن پاسخ باید سر

 را یافتند؟ پاسخکه به زمین آمدند  موجوداتیآیا همه آن  -

 بله -

 پس آنها اکنون کجا هستند؟ -

این را هم بگویم زمین را ترك کردند، یا بهتر بگویم به حال خود رها کردند. البته  -

دارم که گاهی به ها سایر کهکشان موجودات مختلف دراز دوستان خیلی خوبی که 

 گذرانیم.د و با هم گپی میزنیم و ساعات خوشی را باهم میآینسراغ من می

 چرا سعی نکردند کمکی به ساکنان زمین بکنند؟ -

 کنی سعی نکردند؟چرا فکر می -

  درخت بلوط کهنسال با دلخوري رویش را برگرداند و گفت:

 باید کمی بخوابم.من خیلی خسته هستم؛ اگر پرسش دیگري نداري  -

ـــد درخت را با لبخند گرمی از درخت  تانگو که متوجه ش ـــت  آزرده خاطر کرده اس

  کرد و بدون هیچ حرف دیگري از آنجا رفت.  سپاسگزاري
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اند. به نظر زیادي از ســیارات مختلف به زمین ســر زده موجودات: 4گزارش شــماره 

(یا شاید نخواسته) کسی نتوانسته کنون تا رسد مشکلی در این سیاره وجود دارد اما می

 ند. براي انجام تحقیقات در این زمینه به بودجه بیشتري نیاز است.آن را حل ککه 

پس از دریافت تاییدیه از مرکز فرماندهی مبنی بر تامین بودجه الزم، که البته موجب 

ـــد، بی ـــر گرفتند. بنا به تعجب تانگو نیز ش درنگ تحقیقات خود را بر روي زمین از س

صمیم گرفت تحقیقات صیه درخت بلوط، تانگو ت سان تو شدن به ان ها خود را با نزدیک 

ـــتاي از دریاچه نقرهدنبال کند. به همین خاطر نقطه آغاز تحقیقات خود را  اي و روس

  که اولین بار در آنجا فرود آمده بودند تعیین کرد.  نزدیک آن

وقتی تاییدیه از مرکز فرماندهی دریافت شد زمستان تمام شده بود؛ هوا گرمتر شده بود 

تانگو به محل جشن حباب سازي که هر اي شروع به ذوب شدن کرد. چه نقرهدریا و یخ

 شـد رفت، اما به غیر از ماگان و مایا سـاله همزمان با آغاز بهار در اطراف دریاچه برپا می

شتباه  ندید. آنجاکس دیگري را ساله بودند)  12و  6(که اکنون  شاید ا با خود فکر کرد 

ــن در روز دیگري برگ ــود؛ نگاهی به تقویم زار میکرده و جش انداخت اما به اش جیبیش

شن برگزار مینظر نمی سط بهار باید ج ست در روز و شد. در شتباه کرده با سید ا  شد.ر

  ها هم به دریاچه نیامده بودند؟! پس چه اتفاقی افتاده بود که حتی بچه

ـــته و از الب ـــد. دخترهاالي علفهتانگو آهس از حباب بازي  ها به مایا و ماگان نزدیک ش

رســید خســته شــده و مشــغول تاب بازي روي درخت بلوط کهنســال بودند. به نظر می

درخت نیز با آنها همبازي شده و هر از چند گاهی چند میوه بلوط و شاخ و برگ خود را 

شادي دخترها با صداي خنده درخت  کرد. صداي خنده وبه سمت دخترکان پرتاب می

درهم آمیخته شــد و همه گیاهان و حیوانات و  باد بود، ه بیشــتر شــبیه صــداي وز وزک

هاي کوچک البالي شاخ و برگ درخت بلوط ها و پرنده. سنجابدپرندگان را به وجد آور
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شاخ و برگ خود را به می صداي زیادي به پا کرده بودند. درخت بلوط  سرو جنبیدند و 

طراف دریاچه شد. تانگو اطراف تکان میداد و نسیمی ایجاد کرد که سبب رقص گیاهان ا

آمده بود شروع به ساختن گردبادهاي  هیجانکه با دیدن این صحنه جشن و شادي به 

ــوار بر گردباد از روي  ــد. او س ــته باش ــهمی در این پایکوبی داش کوچک کرد تا بتواند س

ها را از خواب بیدار کرد و هغورباقهاي ایجاد شده ماهیان و اي گذشت؛ موجدریاچه نقره

شادي و هلهله تا غروب آفتاب آنه ست و خیز کردند. این  شروع به آوازخوانی و ج ا نیز 

ـــت. ـــخره کوچک کنار دریاچه  ادامه داش در انتهاي روز، مایا، ماگان و تانگو بر روي ص

ــاي غروب آفتاب  ــحور تماش ــته بودند و مس ــس تانگو رو به دخترها کرد و  بودند کهنش

  پرسید؟

 شما از من نمیترسید؟ -

ه با نگاه متعجب دخترها روبرو شد ناگهان با صداي شلیک خنده آنها از جا پرید تانگو ک

  مایا در جواب گفت: که همین موضوع سبب خنده بیشتر آنها شد. 

ما پرســیدي؟!! فکر نمیکنی این ســوال را باید همان موقع که با ما روبرو شــدي می -

هاي روي با ســنجابآنقدر مشــغول خنده و بازي بودیم که اصــال متوجه تفاوت تو 

خب فکر می خت نشـــدیم.  ظاهر در ما  هان جلوي  ناگ مان دیگري  کنم اگر در ز

  ترسیدیم!شدي حتما از تو میمی

شاهد ماجرا بود با حالتی طعنه آمیز رو به تانگو گفت: به نظر می سد درخت بلوط که  ر

سیدي تا آنها از تو. شتر از آنها تر کمی خودش را  ،وردتانگو که از این اتفاق جا خ ..تو بی

ـــوخت و براي اینکه دل او را جمع و جور کرد. ماگان  دلش براي این موجود کوچک س

تانگو نیز با آنها همراه شــد و از اینکه دســت بیاورد شــروع کرد به قلقلک دادن تانگو. به

ــت بیندازند نمیمی ــتند او را دس ــت جلوي دید آن دو دختر کوچک چطور توانس توانس
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ـــان هایش را به این دختركیرد؛ اما براي اینکه کم نیاورد و تواناییاش را بگخنده ها نش

و بر روي آنها شروع به پرواز کرد. دخترکها که  بدهد چند گردباد کوچک رنگین ساخت

ــده بودند باال و پایین می پریدند و داد و فریادي راه انداخته بودند که اگر هیجان زده ش

  کرد.حتما به عقلشان شک میدید کسی آن اطراف آنها را می

شماره  - شدن یخ دریاچه : 5گزارش  شن ذوب  سال برگزار میاي هنقرج گردد؛ هر 

ضور آدم سانچه با ح ضور آنها. و یک چیز جالبی که در مورد ان ها ها چه با عدم ح

اندازند زیاد اهل شوخی هستند؛ مدام همدیگر را دست می آنهادریافتم این است که 

ها با ســالح انســانشــود. ســالح محســوب مینوع نده براي آنها یک خندند. خو می

   هاي خود روبرو شوند. با ترس ترراحتتوانند خنده می
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  5                                                                       نیروي شادي

  

مشــغول ریختن باقیمانده گان وقتی تانگو وارد خانه شــد مادر یک بعدازظهر تابســتانی 

ماگان به کرد. ها بود و مایا در شـــســـتن ظرفها به مادر کمک میغذاي ناهار براي گربه

  گفت: اودرنگ به تانگو بی محض دیدن تانگو به طرفش رفت.

 توانی در انجام کاري به من کمک کنی؟می -

ـــت تانگو را پذیرفت.  ـــر درخواس ایا نیز به در همین هنگام مدختر کوچک با حرکت س

سایل حباب بازي خود را بیاورند و قرار  ست تا و سته بود. تانگو از آنها خوا جمع آنها پیو

  همدیگر را مالقات کنند. زیر درخت بلوط شد 

سباب ضر بودند. دخترها با ا ساعت بعد همگی زیر درخت بلوط حا بازي نزدیک به یک 

کوب و منتظر دســتور در دســتشــان، مثل ســربازان آماده خدمت، ســر جاي خود میخ

او فرمانده بودند. تانگو از آنان خواست تا با عالمت سر او، شروع به ساختن حباب کنند. 

خواسـت مقدار انرژي دریافتی از هر حباب سـاخته شـده را محاسـبه با این آزمایش می



 بیدار شو!                                                                                         24

واي بوف   آنشر      

سیاره آبی  سبه در مرکز فرماندهی  شده در مخازن پس از محا کند. مقدار انرژي ذخیره 

سیاره زمین، براي به تان شده در  ساخته  شد. مقدار انرژي دریافتی از هر حباب  گو ابالغ 

ــیاره آبی کفایت می ــوم حباب در س ــاختن یک س ــه حباب س کرد. به بیان دیگر هر س

سیاره آبی  ساختن یک حباب در  شده در زمین، انرژي مورد نیاز براي  فراهم را ساخته 

تانگو مشــغول یز همین عدد را نشــان داد. دســتگاه انرژي ســنج دســتی تانگو ن د.کرمی

تحلیل بود و حواسش به اطراف نبود. در همین موقع پیغامی از مرکز و محاسبه و تجزیه 

ـــورت ناگهانی افزایش یافته  فرماندهی توجه او را جلب کرد. مقدار انرژي دریافتی به ص

ا را افزایش داده بود. آنها در پیغام ارســـالی، از تانگو پرســـیدند آیا تعداد حباب ســـازه

تانگو با تعجب به عدد رو به افزایش انرژي سنج خود انداخت و در فکر دلیل این  است؟!!

سر رفته بود و  شان  صله  افزایش بود که نگاهش به دخترها افتاد. گویا ماگان و مایا حو

پریدند و میرقصــیدند و مشــغول بازي شــدند. آنها با ســر و صــداي زیاد باال و پایین می

شان ساختند؛ هر چه خنده آنها بلندتر میب میحبا شتري را ن سنج عدد بی شد انرژي 

اي دســت یافته اســت گزارش خود را به داد. تانگو خوشــحال از اینکه به ســر نخ تازهمی

  مرکز ارسال کرد.

  بخشد شادي است.ها انرژي مییافتم... آنچه که به حباب :6گزارش شماره  -

ها با افت که چرا عامل انرژي بخش حبابیمایش باید درمیتانگو پس از انجام این آز

ست تا او را به اولین  سخ از آفرا خوا ست. پس براي یافتن پا شت زمان کاهش یافته ا گذ

مکان فرود خود ببرد. همان دشت بی آب و علف که به گفته آفرا قبال یک دشت سرسبز 

شی بود اما به دالیل نامعلوم صحرو پر جنب و جو شده بود؛ی به یک  شک تبدیل   اي خ

اي چون نگران آن حفره زدمییک سري به سیاره آبی و خانه خودش باید اما قبل از آن 

ـــده بود و اگر حباب از جاي خود تکان خورده  بود که چند وقت پیش در باغ ایجاد ش
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شد و حتی ممکن بود به هاي ایجاد شده در باغ بیشتر میباشد ممکن بود تعداد سوراخ

   .آسیب برساندها گل

  خوش آمدي تانگو...  -

ــمی از رییس  ــامدگویی رس ــد یک خوش ــیاره آبی با آن مواجه ش اولین چیزي که در س

روابط بین افراد در  فرماندهی ســیاره بود. چیزي که تانگو اصــال انتظار آن را نداشــت.

آبی  اهالی سیارهسیاره آبی با آنچه که در زمین و بین انسانها وجود دارد متفاوت است. 

ـــتند و جز در مواقع لزوم  ـــحبت و برقراري ارتباط اجتماعی نیس زیاد اهل گفتگو و ص

ــکیل نمی ــبت به هم بی تفاوت گردهمایی تش ــت که نس دهند؛ اما این به آن معنا نیس

سیاره سیاره رنگین کمانی و همه  ستند.  سیار تنگاتنگی ه شتق آن باهم ارتباط ب هاي م

سیارات بوجود بیاید سایر سیارات همواره آماده کمک  دارند و هر گاه مشکلی در یکی از

ساله معتقد  ستند. این ارتباط تنگاتنگ بین افراد نیز وجود دارد. آنها به این م سانی ه ر

شد باید در عمل وارد شد و لزومی ندارد انرژي و زمان  هستند که هرگاه نیاز به کاري با

نها معموال برعکس آن رفتار بیهوده براي صــحبت کردن صــرف شــود. در حالی که انســا

شایدکنمی ستند  شه در حال حرف زدن ه شه حرف زدن راحت ند؛ همی تر از چون همی

عمل کردن است. خب براي اینکه کاري با موفقیت انجام شود باید تالش کرد و با راحت 

  شود. آید این است که فقط کارها روي هم انباشته میاي که بدست میطلبی تنها نتیجه

شد. تانگ صحنه عجیبی مواجه  شدن به خانه با  شده و به محض وارد  حیاط آب و جارو 

ـــده بودند. حباب . در همین هنگام ودتکان نخورده ب هم از جایش بود و گلها آبیاري ش

شد که در  شد و به او اطمینان خاطر داده  یک تماس از مرکز فرماندهی با تانگو گرفته 

تانگو خواهند بود. گویا همه چیز مرتب بود. او یاط طول دوره تحقیقات، مراقب خانه و ح

ـــتانی دارد که مراقبش  ـــت و دوس ـــت که تنها نیس با خودش فکر کرد چقدر خوب اس
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شتند. هرگاه مشکلی براي آهستند.  سیاره بود و همه دوستش دا خر تانگو فرد محبوب 

پس اشد. آمد امکان نداشت اسم تانگو جزو افراد اول لیست داوطلبان نبکسی پیش می

شت به زمین و ادامه تحقیقات  ضعیت خانه حاال وقت بازگ سبت به و از اطمینان خاطر ن

   بود.

رسید زندگی در این دشت به پایان کرد خاك بود و سنگ؛ به نظر میتا چشم کار می... 

شاخه صداي وزش باد بر  شد. فقط  سیده با شکیده درختچهر شنیده هاي خ ها و خارها 

ها که با صــداي باد درهم آمیخته شــده بود توجه یکی از درختچهشــد. صــداي آواز می

  تانگو و آفرا را به خود جلب کرد. 

ــبز لطیف...  - ــم حریر س ــر دارم.... لباس بهارم من دختر بهارم... تاجی از بنفشــه بر س

 نوازش خورشید به رخسار دارم.... بهارم من دختر بهارم.....

ـــت این درختچه تانگو با خود فکر کرد که چگونه ممکن  ـــاله، در بیابانی که اس چند س

سانتی شتر از چند  ساالنه آن بی صوري از بهار، گل یا متر هم نمیمیزان بارندگی  شود ت

  به همین خاطر نزدیک درخت شد تا با او گپی بزند.چمن داشته باشد. 

 سالم. ببخشید مزاحمتان شدم. نام من تانگو است. -

د با صداي تانگو از جا پرید و با بی حوصلگی جواب درختچه که غرق در رویاهاي خود بو

  او را داد:

 سالم. پرسشی از من داري؟  -

ـــنیدن آواز تو فکر می - ـــل بهار باید در این بیابان حال و هواي زیبایی با ش کنم فص

 داشته باشد. اینطور نیست؟

  درختچه اندکی سکوت کرد. سپس آه بلندي کشید و ادامه داد:
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متري ل و هواي بهاري ندارد. البته اگر آن اندك بارندگی میلیاین بیابان هیچگاه حا -

 را که در فصل بهار داریم نادیده بگیریم.

ها چه؟ چمنزار سرسبز و آفتاب مطبوع بهاري که در آوازت شنیدم کجا پس بنفشه -

 هستند؟

 نمیدانم کجا هستند. -

  تانگو حیرت زده ادامه داد:

 اي؟این بیابان دیدهآیا تو تا بحال چمنزار یا گلها را در  -

 نه ندیدم. -

 خوانی؟!پس چگونه تصوري از آنها در ذهنت داري و براي آنها آواز می -

 آنها رویاهاي من هستند.  -

تانگو با خود فکر کرد که سالهاي دور، اینجا دشت زیبا و سرسبزي بوده و پر از درخت و 

. پس رویاهاي او دگذرنمی شســناز بیشــتر  دههگلهاي رنگارنگ؛ اما این درختچه چند 

  :پرسیدبنابراین  ؟!!انداز کجا آمده

 توانی بگویی خودت در رویاهایت چه شکلی هستی؟می -

ــاخ و برگ  - ــتم. درختی با ش ــبز هس ــت س من تک درخت نارون موجود در این دش

کنند. با آغاز هایم حیوانات و پرندگان زیادي زندگی میالي شــاخههافراشــته که الب

 خوانیم.گیریم و آواز میحیوانات و پرندگان و گلها جشن میفصل بهار به همراه 

سبز لطیف... نوازش  سم حریر  سر دارم.... لبا شه بر  بهارم من دختر بهارم... تاجی از بنف

 خورشید به رخسار دارم.... بهارم من دختر بهارم.....

ـــغول کرد. تانگو هم وقتی میحرف رویا  خوابیدهاي درختچه فکر تانگو را به خود مش

ـــتر اوقات رویاي حبابمی دید و گاهی نیز رویاي گلها و هاي رنگی را میدید. او بیش
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کرد همه چیزهایی را که در خواب دیده اش را؛ و وقتی چشـــمانش را باز میحیاط خانه

ـــناخت چون در دید. او بر خالف درختچه، رویاهایش را میبود را در بیداري نیز می ش

شــاید یک زمانی درختچه نیز در رویاي  داند،کســی چه می د.کررویاي خود زندگی می

کرد اما با گذشـــت زمان و تغییر شـــرایط فقط خاطراتی از آن زمان در خود زندگی می

  ذهن هوشیار طبیعت باقی ماند و اکنون درختچه وارث آن خاطرات است. 

 توانندهم میتواند رویا داشــته باشــد پس بقیه موجودات و نیز انســانها اگر درختچه می

شند. خاطراتی را از زمانی که در رویاهاي خود زندگی می شته با کردند در ذهن خود دا

ـــرت زمانی را می ـــالی بوده پساگر اکنون درختچه حس  خورد که درخت نارون کهنس

  د؟ خورحسرت چه چیزي را می انسان

ــماره  ـــاکنان آن مراحل ابتدایی  :7گزارش ش ـــدکره زمین و س ند. کنرا طی می رش

ــاخت ــدنفروریختن و س ــد و  ه ش ــت.  تغییرالزمه رش ها، خاطرات این تغییر و تبدیلاس

روند؛ نباید هم از بین بروند چون هر خاطره ها هرگز از بین نمیها و بازســازيفروپاشــی

سیر پر پیچ و خم  صورت یک تجربه براي طی کردن م شده در ذهن ناخوداگاه به  ثبت 

خود قرار  زندگیاي از یاي انسان چیست و آیا در مرحلهباید دید رو ضروري است. رشد

   دارد که بتواند رویاي خود را به واقعیت تبدیل کند؟

  رویاي تو چیست؟ -

 ماگان بی درنگ و با هیجان پاسخ داد:

 دوست دارم بتوانم پرواز کنم.  -

 و تو چه رویایی داري، مایا؟ -

گذاشــت واهر کوچکترش میاش گل کرده بود و زیاد ســربه ســر خمایا که شــوخ طبعی

 پاسخ داد:
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ـــانه در حال پرواز کردن می - ـــرخوش خواهم طنابی به پاي ماگان ببندم که وقتی س

صخره شم تا به  ست مراقبش با دانی ماگان خیلی یا درختی برخورد نکند. آخر می ا

ــربه هواســت باید مدام حواســم به او باشــد تا اگر جایی دارد زیاده روي می کند س

 شم. طناب را بک

ـــپس نگاه عاقالنه خود انداخت. ماگان که گویا زیاد از حرفهاي کوچک اي به خواهر س

به بهانه بازي با با بیخیالی و  هایش را باال انداختشـــانهخواهرش خوشـــش نیامده بود 

  مایا در پاسخ به نگاه منتظر تانگو ادامه داد:هایش به طبقه باال رفت. عروسک

شه در حال گویم... آدمرویاهایی دارند؟ به تو میها چه خواهی بدانی آدممی - ها همی

سته هم نمی ستند و از این کار خ ضیرویاپردازي ه شان آرزوي خانه شوند. بع های

ــتر  به قول "؛ و جالب اینکه وقتی به دارندبزرگتر، زمین بزرگتر، پول و فرزندان بیش

سراغ چیز دیگر. بعد دارند و میروند رویاي خود رسیدند باز دست بر نمی "خودشان

آید رزوهاي بیخودي بودند و تازه یادشــان میآشــوند همه اینها آخر کار متوجه می

آرزو کنند. این  بهتريتوانستند چیزهاي تري داشتند و میکه اي کاش عمر طوالنی

ها همین است. مدام حرفها را وقتی کوچک بودم از مادربزرگم شنیدم. خاصیت آدم

ــاخه به آن ــاخه می از این ش ــان هم نمیش ــتند و چه چدانند پرند و خودش ه هس

 خواهند.می

  کرد از او پرسید:هاي مایا گوش میتانگو که با دقت به حرف

 خب آخر نگفتی رویاي تو چیست؟ -

ــه می - ــوم. مادر همیش ــت که هیچوقت بزرگ نش آدم وقتی گوید رویاي من این اس

 . ..شودشود فراموشکار میبزرگ می
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ها که است و به سمت گربهافکارش بود مایا از جاي خود برخ نگو غرق درهمچنان که تا

  در حیاط منتظر غذاي روزانه خودشان بودند رفت.

  

  

  

  

  

  

  

  6                                                                          گل پیچک

  

تواند حتی فکرش را نمیکسی  ؛موجودات ظریف و زیباي سیاره زمینها، ها و پروانهگل

داشته  زمینهم بکند که این موجودات به این ظریفی ممکن است چه نقش کلیدي در 

ها که داد و البته پروانهمیتانگو حیاط خانه خود را فقط و فقط به گلها اختصاص  باشند!

ـــتند. انگیزه گل ـــیاره آبی با خودش فکر می اوها براي روییدن و طراوت هس کرد در س

  ها براي تنفس سیاره ضروري است، در سیاره زمین هم آیا چنین است؟ گل وجود

ساکن آن می ساکنان آن سیاره انرژي خود را از افراد  گیرد و در مقابل انرژي خود را به 

گلبرمی ند.  بادل انرژيگردا فا می ،ها در این ت یانجی را ای ند. کوچکترین نقش م کن

دهد. پس جاي تعجب ها را تحت تاثیر قرار میگل اختالل در جریان انرژي در درجه اول

داد و همیشه حیاط خود را آب هاي حیاط خود اهمیت مینیست که تانگو آنقدر به گل

ـــت. اهمیت پیچک در میهاي پیچک زیادي در باغ خود تانگو گلکرد. و جارو می کاش
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ـــت که به هاي پیچک گلتوانند به خارج حیاط رفته و با خاطر رونده بودن میاین اس

سایهخانه سیمها هم ارتباط برقرار کنند و به این ترتیب هاي هم هاي برق جریان مانند 

سیاره برقرار می حتی اگر اختاللی در جریان انرژي یک  بنابراین،کنند. انرژي را در همه 

شود (مثال هنگامی که کرم ضایی به خانهخانه ایجاد  اي نفوذ کنند و انرژي آن را هاي ف

ـــایر خانهتخ ـــریع گللیه کنند) جریان انرژي از س ها و گیاهان حیاط ها مانع نابودي س

ــیب دیده می ــیبآس ــاز و مرمت آس ــود و براي از بین بردن عامل خطرس هاي وارده، ش

  شود.فرصت بیشتري ایجاد می

توانستند خیلی از دانستند شاید میها هم این را میکرد اگر آدمتانگو با خودش فکر می

ط باهم و ســایر ها باید راه مناســبی براي ایجاد ارتباکالت خود را حل کنند. انســانمشــ

کنند نیازي به کمک فکر می آنهااشـــکال کار اینجاســـت که ولی  موجودات پیدا کنند؛

ـــد به گل ـــی ندارند چه برس هاي به این ظریفی آخر گل گویند:. آنها با خود میهاکس

چیده موجود در زندگی انســانی را حل کنند؟؟ بتوانند مشــکالت پیچطور ممکن اســت 

سان هم سبب شده تا گل ها را فقط براي این بکارند که پس از چند روز همین نادانی ان

شه شدند آن را بی اعتنا به گو سبب مرگ آن  اي بیندازند. آن را بچینند و پس از اینکه 

خواهند ان بیاید میو البته خودخواه. اگر از چیزي خوشش ها خیلی ظاهربین هستندآدم

گه دارند و زندانی زندانی  هایی که براياش کنند. مثال همین گلدانآن را براي خود ن

  ها اختراع کردند!کردن گل

 تانگو کجا هستی لطفا کمکم کن! -

ــت میز کارش خوابش برده بود با این نجوا ناگهان از خواب پرید.  هرگاه تانگو در حالی که پش

شن ستان یا آ شد. شایانیکی از دو شتند تانگو اینگونه متوجه آنها می اما این  نیاز به کمک دا

شه بود ضعیف بود و به نظر مینجوا متفاوت از همی شد ،  ست. تانگو متوجه  سید از راه دور ا ر
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ستانش در زمین  سیاره آبی ندارد. ناگهان به یاد دو ستان و اهالی  که این نجوا ارتباطی با دو

اي بود. به همین دلیل آفرا حتماال مربوط به ساکنان دریاچه نقرهافتاد؛ این درخواست کمک ا

اي رســاند. ابتدا به را در جریان موضــوع قرار داد و به ســرعت خود را به زمین و دریاچه نقره

اي و ساکنان آن سراغ درخت بلوط پیر رفت؛ بلوط به او اطمینان داد که وضعیت دریاچه نقره

گونه مشکلی در این اطراف نشده و تنها چیزي که مورد توجه  تغییري نکرده و او متوجه هیچ

ست  ست دخترکان براي بازي اطراف دریاچه نیامدند و ممکن ا او بود این بود که چند روزي ا

ـــد.  درنگ به خانه آنها رفت تا احوال ماگان و مایا را تانگو بیاین کمک از جانب آنها بوده باش

از  اسبر مشغول صحبت با مردي بود که در حال سوار بر جویا شود. درب خانه باز بود و ماد

هاي آنها متوجه شد که گویا حال یکی از دخترها بد است و آن شد. از صحبتخانه خارج می

صیه شکی بود که تو شکی الزم را به مادر میمرد پز کرد. مادر خیلی نگران بود و گویا هاي پز

  نگران کننده بود.هم واقعا وضعیت دختر 

صال متوجه  مایا سوي او دوید. مادر که گویا ا شکفت و به  به محض دیدن تانگو گل از گلش 

شی نکند و اکنون که خواهر کوچکترش مریض  ست بازیگو شده بود از مایا خوا ضور تانگو ن ح

ــتاري از ماگان جمع کند. مایا به مادر  ــش را براي کمک به مادر و پرس ــتر حواس ــده بیش ش

ـــته  تانگو تعریف کرد. گویا چند روز پیش که هوا اطمینان خاطر داد و آهس ماجرا را براي 

شد تا شده سرد  ناگهان سبب  ضوع  شد و همین مو بود ماگان با بی احتیاطی از خانه خارج 

شت چند روز شود و با گذ سینه پهلو  شب حالش نه تنها  ،دخترك دچار  شد بلکه از  بهتر ن

شد و طبق نظر دکتر اگر تب ماگ شدیدي  ست عواقب  نیایدان پایین پیش دچار تب  ممکن ا

  تانگو از مایا خواست تا او را به اتاق ماگان ببرد. خطرناکی براي دخترك به همراه داشته باشد. 

  تب ماگان خیلی باالست. این وضعیت نگران کننده است. -
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کرد. تانگو دسـتش را بر هاي تانگو گوش میمایا نگران از وضـعیت خواهرش به دقت به حرف

ش شک واقعروي پی شته بود و مانند یک پز ضعیت انی ماگان گذا سی و شروع کرد به برر ی 

نویســد را برایش فراهم اي که برایش میســپس رو به مایا کرد و از او خواســت نســخه بیمار؛

سخه عبارت بود از ترکیبی از چند گیاه و برگ درخت  شاندن آن را کند. ن که باید پس از جو

ظر تانگو باید به مدت سه روز و هر روز دو بار مصرف شود. پس خوراندند. طبق نبه ماگان می

شد مادر گریه  سه روز تانگو براي معاینه ماگان به خانه آنها رفت؛ وقتی به اتاق ماگان وارد  از 

ــد. پدر مشــغول صــحبت با دکتر بود؛ گویا دکتر ناامید از درمان ماگان  کنان از اتاق خارج ش

ــده و به آنها گفته بود بهبود ــتگی دارد و از پدر و مادر ش ــت خدا بس ي ماگان فقط به خواس

شاهد همه این ماجراها بود  شوند. مایا که  ست به دعا  شان د ست که براي بهبودي فرزند خوا

ضعیت فعلی  شکبار و شمان ا سمت او دوید و با چ را  خواهر کوچکشبه محض ورود تانگو به 

   تشریح کرد.

شانده حال ماگان  - شده بود، تبش کمی پایین آمد روز اول با خوردن جو کمی بهتر 

ـــت کمی غذا هم بخورد اما از دیروز دوباره دماي بدن او افزایش یافت و از  و توانس

  گوید.دیشب فقط هزیان می

  تانگو کمی به فکر فرو رفت و رو به مایا کرد و گفت: 

ست.  - صورت تنها یک راه چاره باقی مانده ا پایان  لطفا درب اتاق را ببند و تادر این 

  کارم سکوت کن.

مایا با حرکت سر تایید کرد، درب اتاق را بست و آرام روي صندلی کنار تخت ماگان نشست. 

را گرفت و آن را آرام در هوا چرخاند. سپس چشمان خود را بست و  ماگانتانگو دست راست 

هاي خنده پرید و باشـــروع کرد به حرکاتی که مانند رقص بود؛ مدام به باال و پایین تخت می

ستبلند  سمت ماگان می د ساعت چرخش و خود را به  شت نزدیک به نیم  گرفت. پس از گذ
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هاي بلند تانگو ناگهان بر زمین افتاد. مایا که از تعجب ها و خندهپرش و باال پایین پریدن

 ؛ اما به طورخشکش زده بود آرام از جایش بلند شد تا ببیند چه اتفاقی براي تانگو افتاده است

صداي ماگان را شنید. سرش را برگرداند و دید ماگان روي تخت نشسته و از  ايغیر منتظره

رسید حالش بهتر شده بود و تب او کمی به نظر میخواهد برایش یک کاسه سوپ ببرد. می او

درنگ پدر و مادر را خبر کرد. مادر با شــادي دخترك را در آغوش گرفت تر آمد. مایا بیپایین

سگزاري می و زیر لب سپا ست همه این کرد. مایا که میاز خداوند بخاطر نجات فرزندش  دان

ـــانتی نایی کارها را تانگو انجام داده و کس دیگري غیر از آن موجود کوچک ده س متري توا

توانســت این موضــوع را به مادر بگوید کمی دلخور بود. از اینکه نمی ،بهبود ماگان را نداشــت

ر از اتاق به ســراغ تانگو که هنوز در ســمت دیگر تخت بر زمین افتاده پس از خروج پدر و ماد

  بود رفت. 

  تانگو لطفا چشمان خود را باز کن. -

مایا آهسته دستش را به سمت تانگو برد و چند بار او را صدا کرد و با دستانش بدن او را تکان 

  افتاده بود. حرکت روي زمین، بیبه خواب عمیقی رفته باشدکه داد اما تانگو انگار 

   باید خیلی سریع او را از اینجا خارج کنیم. -

شدند. وقتی مایا سرش را بلند کرد آفرا و چند نفر دیگر از دوستان تانگو را دید که نزدیک می

سپس با ایجاد  شروع به چرخیدن به دور خود کردند؛  ستها و پاهاي تانگو را گرفتند و  آنها د

   ..ند.یک گردباد کوچک ناگهان ناپدید شد

شده بود اما بهبودي کامل نزدیک به دو هفته از بیماري ماگان می شت، کمی حالش بهتر  گذ

ــت این مدتنیافته بود.  ــرد پاییزي که هنوز خبري از تانگو نبود.  با گذش در یک بعدازظهر س

هاي تازه پخته شده از اجاق بود با صدایی شبیه قژ مایا در آشپزخانه مشغول خارج کردن نان

رســید از ســرش را برگرداند. تانگو و آفرا و دو نفر از موجودات کوچک دیگر که به نظر میقژ 
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ــده بودند. مایا با دیدن تانگو به ســمت او  ــتان آنها بودند با حرکت گردبادي وارد اتاق ش دوس

ــپزخانه باال و پایین می ــید و در حالی که در آش ــادي او را در آغوش کش پرید با دوید و با ش

  د فریاد میزد: صداي بلن

  تانگو برگشته! حال او خوب شده. ماگان حال تانگو خوب شده... -

شود تانگو فقط توانست جلوي دهان مایا را بگیرد تا کسی متوجه سروصداي او نشود. خب می

دید حتما به عقل او شک مایا را در این وضعیت می ،تصور کرد که اگر یکی از اعضاي خانواده

ــی روبرو میگکرد. آخر آدم بزرمی ــتند، وقتی با کس ــوند که چیزي را ها همینجوري هس ش

یا درك میمی ند  نایی بی ها توا که آن جام کند  که ان با گفتن این جمله  ند  ندار فالنی "آن را 

دهند تا . حتی یک بار هم به خودشان زحمت نمیدهندخودشان را تسکین می "دیوانه شده!

سعی کنبه حرف ند از زاویه دید آن شخص نگاه کنند. البته نباید به هاي او گوش بدهند و یا 

ها ، از کودکی یاد گرفتند که باید سریع بزرگ شوند و نباید مثل بچهها خرده گرفتآدم بزرگ

از  بســـیاريشـــوند و رفتار کنند. به همین خاطر با گذشـــت زمان بیشـــتر فراموشـــکار می

   برند.را از یاد می دوران کودکی خودهاي توانایی

  مایا آرام باش. ما آمدیم تا به ماگان کمک کنیم. او هنوز به کمک نیاز دارد. -

ستاد و به همراه موجودات کوچک مهربان به  سر جایش ای شنیدن حرفهاي تانگو آرام  مایا با 

شده بود اما به نظر  شیده بود؛ خطر برطرف  سمت اتاق ماگان رفت. ماگان روي تخت دراز ک

تانگو و دوســتانش نزدیک تخت ماگان  .اســتدســت نیامده به رســید هنوز بهبودي کاملمی

کردند و از این شدند و شروع به انجام حرکات عجیب و غریبی کردند؛ مدام جست و خیز می

به آن طرف می ـــان میطرف  به همدیگر نش ـــت ماگان را  با حرکت دس دادند و پریدند و 

  به مایا کرد و گفت:خندیدند. ماگان که از حرکت آنها تعجب کرده بود رو می

  د!نخندند و به من مینکد مرا مسخره میندار آنها -
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گفت و فقط با تعجب به حرکات این موجودات تپل عروســکی مایا ســاکت بود و چیزي نمی

ساعتکرد. نگاه می سید و  ،پس از نزدیک به نیم  ستانش به پایان ر ست و خیز تانگو و دو ج

شدند ساعت آنها با یک حرکت گردبادي ناپدید  سه روز و هر روز به مدت نیم  . آنها به مدت 

دادند. پس از پایان شدند و همان حرکات عجیب و غریب را انجام میدر اتاق ماگان ظاهر می

ــده بود، به نظر می ــه روز حال ماگان خیلی بهتر ش ــید تا چند روز دیگر به طور کامل س رس

  کند. بهبود پیدا می

عجیب و غریب آن موجودات کوچک، ماگان نتوانست تحمل  در روز آخر پس از پایان حرکات

  کند و با ناراحتی رو به تانگو کرد و گفت:

  کنید؟خندید؟ مگر بیماري خنده دار است که مرا مسخره میچرا به من می -

  تانگو ماگان را نگاه کرد و با مهربانی گفت:

ســـتفاده از انواع کردیم. حال تو خیلی بد بود و تالش ما در اما تو را مســـخره نمی -

داروهاي موجود براي بهبود بیماري تو بی فایده بود. تنها راه باقیمانده این بود که 

ـــمت کنیم تا بدن تو قدرتمند بیماري تو را بین خود ـــود و بتواند با مان قس تر ش

شی  سبت به بیماري بود. ما بخ بیماري مبارزه کند. حرکات ما هم فقط واکنش ما ن

ست از بیماري تو را گر شک ستیم بیماري را  شد توان شتر  فتیم و وقتی تعدادمان بی

  شوي.بدهیم. تو االن حالت خوب است و روزهاي بعد بهتر هم می

ســپس تانگو یک گلدان کوچک که در آن یک گل پیچک کاشــته شــده بود را کنار پنجره 

  گذاشت و از دخترها خواست مراقب پیچک باشند و هر روز به آن آب بدهند.

  اي از طرف ما براي شماست. خیلی مراقبش باشید.هدیه گل پیچک -
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اختیار دستانش را به سمت موجودات تپل مهربان دراز کرد و همه آنها را در آغوش بی ماگان

کرد و گفت  ســرجایش نشــســته بود)و متعجب که هنوز بی حرکت ( تانگو رو به مایاکشــید. 

  دوست دارید با گردباد بازي کنید؟ 

ساعت بعد م شلوغ کاریهاي آنها وارد اتاق بهم نیم  صدا و  سر و  صداي خنده دخترها و  ادر با 

ریخته ماگان شد و بدون عصبانیت از این همه بهم ریختگی (که اگر در شرایط دیگر دخترها 

کرد) به سمت دخترهایش رفت، هر دو را ریختند مادر را به شدت عصبانی میخانه را بهم می

سه تایی م صدا. در آغوش گرفت و  سر و  شروع کردند به خندیدن و بازي و  در ثل کودکان 

ـــال همین هنگام  تانگو گزارش بعدي خود را بی درنگ آماده کرد و به مرکز فرماندهی ارس

  .کرد

شماره  سانها وقتی توانایی برخورد با برخی از مشکالت خود را ندارند دست به  :8گزارش  ان

شد از  شوند تا به آنهادامن یک موجود خیالی می شکل آنها به نحوي حل  کمک کند. اگر م

کنند. کنند و گاهی به او هدیه هم پیشکش میآن موجود نامریی بارها و بارها سپاسگزاري می

ـــم آن موجود را خدا می ها اس ند. من فکر میآن ها گذار ند؛ آن ندار ها خودباوري  ـــان کنم انس

خبر هستند هاي خود هم بید از تواناییهاي زیادي دارند اما چون به خود اعتماد ندارنتوانایی

گردند. به دنبال کسی که دردسرترین راه میترین و بیو در هنگام بروز مشکل به دنبال ساده

ـــانمن از بتواند به آنها کمک کند!  ـــتم؛ آنها نا هاانس اي پیچیدهخیلی موجودات  امید نیس

        . شان آوردشده را به یادفقط با یک تلنگر کوچک چیزهاي فراموش توان مینیستند و 

  

 

  



 بیدار شو!                                                                                         38

واي بوف   آنشر      

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  7                                                                   موجود خمیري

  

صداي عجیب شنیدن  شکن زدنتانگو پس از  شبیه به ب شت بود ی که  نگاهی به  ،با انگ

ــدا می ــی تانگو را ص گر؛ آخر در این جهان کرد اما به نوعی دیدرب ورودي انداخت. گویا کس

شان سیاري از آنها به نظر ها موجودات زیادي زندگی میپهناور با انواع کهک سا ب کنند و چه ب

ست ما نیز از نظر موجودات دیگر عجیب و غریب به  ستند. خب ممکن ا ما عجیب و غریب ه

ست شود و یا درب را باز کند از دو سیم! تانگو بدون اینکه از جاي خود بلند  ش دعوت نظر بر

کرد به داخل خانه برود. پس از چند ثانیه یک موجود خمیري خاکستري رنگ از سوراخ کلید 

وارد خانه شــد، خودش را جمع و جور کرد و به شــکل یک موجود گالبی شــکل (البته بدون 
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سپس  شد. موجود خمیري تانگو را در بر گرفت و  ست و پاي مشخص) روبروي تانگو ظاهر  د

  ! سالم و احوالپرسی باشداز آداب رسید نوعی به نظر می سر جاي خود برگشت.

ــپس موجود خمیري به  ــدند س تانگو و موجود خمیري براي چند دقیقه به هم خیره ش

شد با  شکل که وارد خانه  شد.  عجیبصداي  همانهمان  سوراخ کلید خارج  خب باید به از 

ـــاره کنم که در مورد نحوه ارتباط موجودات مخت هاي زیادي لف هم تفاوتاین نکته هم اش

ندارد همه  یل  ندگی می موجوداتیوجود دارد. دل جاي گیتی ز ند که در هر  ند بخواه  ازکن

سان ستفاده کنند. آدمروش برقراري ارتباط که ویژه ما ان ست و ما به آن عادت داریم ا ها ها ا

 کنندبرقرار می معموال با صحبت کردن و انجام حرکات بدن (و ترکیبی از این دو) باهم ارتباط

ــکل ــحبت کردن ندارند معموال مش ــت. اما اگر و برقراري ارتباط با افرادي که توانایی ص تر اس

توانیم ببینیم که در عین حال نگاهی به اطراف خود بیندازیم موجودات مختلف زیادي را می

صحبت نمی شیوه ما باهم  تی اگر ما کنند؛ حکنند اما به راحتی باهم ارتباط برقرار میکه به 

ــت که آنها باهم گفتگو نمی ــویم دلیل بر این نیس با هم کنند یا متوجه ارتباطات بین آنها نش

تواند تصور کند که انسان نمیمثال ساده از این مورد گیاهان هستند. کنند. ارتباط برقرار نمی

ل شــود با یک درخت یا گل یا حتی علف کنار خیابان صــحبت کرد و اگر کســی را در حامی

خب باید کند. خندد و او را دیوانه خطاب میصحبت کردن با یک درخت نارنج ببیند به او می

ها چون گاهی متوجه علت انجام برخی هم نوعی اختراع انسانی است. آدم "دیوانه"بگویم واژه 

. شــاید یک شــخص برندکار میشــوند این واژه را براي او بهنوعان خود نمیرفتارهاي هماز 

ـــان) توانایی دیدن یا برقراري ارتباط با افراد یا موجوداتی را دارد که دیوان ه (البته به قول انس

سان سی چه میان شد.هاي معمولی ندارند. ک سادگی با شاید به همین  پس اگر روزي از  داند 

شده  شما خیره  شخوان به  شمعدانی کوچک روي پی شدید و حس کردید گل  و خواب بیدار 

شما ا شدن خودتان، سعی دارد با  رتباط برقرار کند، بدون هیچگونه فکر منفی درباره دیوانه 
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؛ چون اگر این کار را نکنید هر آرامش خودتان را حفظ کنید و ســعی کنید به او گوش دهید

ــما بار که می ــاخه یا برگهاي خود را به ش ــخوان عبور کنید او یکی از ش خواهید از کنار پیش

شوید. اگرمی شما می زند تا متوجه او  گوید که چند روز به او گوش کردید و حس کردید به 

اید به او آب بدهید و دیدید که واقعا همینطور اســـت و خاك گلدان از اســـت فراموش کرده

شــوید چون شــما توانســتید با یک گل شــمعدانی کوچک خشــکی ترك خورده شــگفت زده 

هاي ک روي پیشخوان به حرفکنید. از این پس مطمئن باشید که این گل کوچ ارتباط برقرار

ــما گوش می ــتید ش ــورت داش ــاید اگر زمانی نیاز به مش هاي بتواند راهنماییحتی کند و ش

داند کسی چه می .در برخی موارد خردمندتر از شما نیز باشد چه بساو  به شما بکند یکوچک

دنیاي کنونی ما هاي معمولی باشد و شاید انگیزتر از دنیاي انسانها شگفتشاید دنیاي دیوانه

هاي سه کسانی که از قوانین دست و پا گیر و چارچوب ها نیاز بیشتري داشته باشد.به دیوانه

صله می شري فا شده ب سعی میبعدي طراحی  کنند خود را با قوانین کیهانی جفت و گیرند و 

ــاختگی دلیل بروز انواع جرم و جناجور کنند.  ــانها به رعایت قوانین س ــاید الزام انس یت در ش

سد در برابر  ست و هرچیزي که به عنوان یک  سان کیهانی ا شد؛ چون روح ان شري با جوامع ب

    خواهد شد.   ت رفتاريآن ایجاد شود سبب بروز انواع تعارض و اختالال

ـــت  ـــتان به خب بهتر اس ـــراغ آفرا رفت؛ به نظر تانگو بی. برگردیمادامه داس درنگ س

سید موجود خمیري براي گرفتن کممی ست ک نزد تانگو آمدهر شنایی خاکستري و تانگو ا . آ

سالیان قبل  شتبر میو دوران کودکی آنها به  شغول بازي بودگ سیاره آبی م با  که . تانگو در 

شده بود و ناله کرد، برخورد کرد. گویا خاکستري راه می یک موجود خمیري که پخش زمین 

سیاره آبی در آورده ب سر از  شدن پدر و مادر خود را گم کرده بود و  و این موجود ود. تا پیدا 

، تانگو و خاکستري دوستان خیلی صمیمی شده بودند که محل سکونت او بود سیاره خمیري

سیاره  سیاره آبی و  ساکنان  شد  سبب  ضوع  سالها ادامه یافت و همین مو صمیمیت  و این 
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بین این دو سیاره  ها و تضادهاي بسیاري کهالبته با وجود تفاوتخمیري بهم نزدیک شوند و 

سا اگر خاکستري گم نمیرسانند. بیاري  دیگرمه هنگام بروز مشکل بهبود،  شد و تانگو چه ب

 ،توانستند دشمنان خطرناکی براي همدیگر باشندکرد اهالی این دو سیاره میبه او کمک نمی

سیار متفاوت بود سیاره خمیري ب سیاره آبی با  موضوع  و همین چون نحوه زندگی و نیازهاي 

   .شد آنها اهداف متفاوت و گاه متضادي باهم داشته باشندسبب می

اند و آن را خطري براي موجودیت خود رسد آنها سیاره زمین را پیدا کردهبه نظر می -

  را نابود کنند.خواهند به آنها کمک کنیم تا زمین دانند و از ما میمی

ـــت - توانیم اجازه کنیم. نمیفاده میاما ما از زمین به عنوان یک منبع انرژي بخش اس

  بدهیم آنها چنین کاري بکنند.

من همه اینها را به خاکســتري گفتم اما گویا آنها مصــمم هســتند و در این مورد  -

  متحدانی نیز دارند.

یان گفتگو، پا یان این  پس از  تا مرکز را در جر ند  ندهی رفت ما به مرکز فر تانگو و آفرا 

ساله مهم قرار دهند.  سم سیدند که تنها راه پس از  اعتها گفتگو و تبادل نظر، به این نتیجه ر

ــند تا در برابر این تهدید بتوانند مقاومت  ــتجوي متحدانی باش ــت که آنها نیز در جس این اس

  کنند.

اي است که بسیار بی ثبات است. سیاره خمیري در هر لحظه ساکن سیاره ،خاکستري

ساده بیان ک ست. اگر بخواهم  شه در حال لنم مثل یک گلودر حال تغییر ا ه خمیري که همی

ساختار ثابت  ستند؛ به همین خاطر هیچ گونه  ساکنان آن هم همینطور ه شد.  ورز خوردن با

سیاره آنها دیده نمی ساختمانی در  صال نمییا  شد چون اگر شود و ا شته با تواند هم وجود دا

شده و از لحظهسیاره  سفت  شک و  ستد. ز میبا زندگیاي بدون حرکت بماند خ حاال چرا ای

ساب می ضادهایی مربوط میزمین براي آنها تهدید به ح سیاره آید به ت شود که بین این دو 



 بیدار شو!                                                                                         42

واي بوف   آنشر      

زمین یک ســیاره پر شــور و هیجان اســت؛ انواع مختلف موجودات با نیازها و نوع  وجود دارد.

سیاره زمین عبور کند آن کنند. زندگی متفاوت در آن زندگی می سی از کنار  سیار اگر ک را ب

تر از ســیاره خمیري زمین بســیار ســریعســیاره زمان در بیند. پر ســر و صــدا و پر هیاهو می

به دنبال از سر بدشانسی گذرد. اگر ساکنان سیاره زمین روزي به سیاره خمیري برسند و می

جدي براي ســاکنان ســیاره خمیري به حســاب  ریک خط ،نباشــندهم اهداف صــلح جویانه 

ــامی ــته و زمان کندي که دارند بتوانند به خود تا خمیري آید. چه بس ــرعت آهس ها با این س

ــیاره خود را در یک نانوایی خواهند یافت که  ،و حرکتی بکنند بیایند ــبه  هاآدمس در  رعتس

ستند شدت رو به افزایش کره زمین این ( حال پختن آنها در تنور ه البته با وجود جمعیت به 

  ).!دور از تصور نیست مورد

ــاره کنم کههم باید به این نکته  ــیاره اش ــتی فراوان و انواع  با وجود زمین س تنوع زیس

ـــمار موجوداتی که در آن زندگی می خودي خود تهدیدي براي هیچ موجود یا کنند به بیش

تواند یک محیط مناســب براي زندگی ســایر رود و چه بســا میســیاره دیگري به شــمار نمی

داند شاید همین االن که مشغول نوشتن این اشد. کسی چه میموجودات از کرات دیگر هم ب

ستم یک موجود  سیار بلندجمالت ه با چهره کمی عجیب (البته از نظر ما) کنار من و  با قد ب

نویسم، شاید بخواهد نشسته و در حال خواندن مطالبی است که در مورد او یا دوستانش می

با زدن تلنگري در حال تایپ کردن هستم  کمی با من شوخی کند و در همین هنگام که من

سم شانی و ق شی موقت من بر پی سبب فرامو که مطالبی که شود به طوريت گیجگاهی من 

توان شود. خب میشد به ناگاه ناپدید آماده خروج از ذهنم به سمت انگشتانم براي نوشتن می

صور اینک صور کرد که این موضوع چقدر کالفه کننده خواهد بود و ت ه آن موجود به کالفگی ت

ــتکننده، و هم ناامیدکننده دار، هم گیجخندد هم خندهمن می ــات ؛ اس ــاس ترکیبی از احس

شوخآدمدار از این بابت که ما خندهمتناقض!  سربهها موجودات  ستیم و از اینکه  سر طبعی ه
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ریح محسوب تفبرایمان و به نوعی گیرد مان میما بگذارد خندهسر هم بگذاریم یا کسی سربه

که براي اینکه رشته افکار مناسب براي نوشتن دوباره در ذهن  نظرکننده از این گیج شود.می

ست و از آنجایی که ما  شده برطرف گردد به زمان نیاز ا شی موقت ایجاد  شکل بگیرد و فرامو

 درنگدهیم بیها موجودات بسیار عجولی هستیم و دوست داریم هر کاري که انجام میانسان

آید از کســـی یادم نمی صـــبور بودن اغلب برایمان کالفه کننده اســـت. ،نتیجه آن را ببینیم

شــنیده باشــم که عاشــق انتظار کشــیدن در صــف اتوبوس یا صــف انتظار در بانک یا مطب 

ــکدندان ــد؛ یپزش ــی بتواند با یک تلنگر که  بابتو ناامید کننده از این  باش ــور اینکه کس تص

ـــمت گیجگاه ـــی موقت ،کوچک در قس من را دوباره  حافظهیا بکند  یمن را دچار فراموش

ــورش را هم ندارم. قابلیتچه برگرداند،  خب به این هاي دیگري دارد که من حتی توانایی تص

ـــان چه خطري می ـــد که این ترتیب انس تواند براي موجودات دیگر یا حتی کرات دیگر باش

  موجودات خمیري تمایل به از بین بردن آن دارند؟ 

سیاره زمین مشکلی ندارند - دانند ، میمن با موجودات خمیري صحبت کردم. آنها با 

ـــتفاده می ـــان کنیمکه ما از زمین به عنوان منبع انرژي اس ها را موجودات ولی انس

ـــورت همکاري با آنها براي نابودي آنها قول دادهبینند. بالقوه خطرناکی می اند در ص

  اشته باشند. نسل انسان با سیاره زمین کاري ند

  کنند؟آنها چرا در مورد انسانها احساس خطر می -

ستند. ما دقیقا نمی - شرفت ه سرعت در حال پی سانها به  ستاوردهاي ان دانیم آنها با د

ـــورتی که نتوانند اهداف خود را به علمی خود چه اهدافی را دنبال می کنند و در ص

ــیاره خمیري بلکه براي زودي  ــن کنند نه تنها براي س ما نیز خطرناك خواهند روش

  بود.
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شد. تانگو هایی بود که در تیم تحقیقاتی سیاره آبی رد و بدل میاین بخشی از صحبت 

ــاکت بود و فقط گوش می ــید نگرانیبه نظر میکرد. س ها در حال افزایش بود و خطر یک رس

شانی به گوش می سید. جنگ بین کهک سانهایی که با آنها برخوردهر چیزي  بود اما تانگو با ان

صمیمی خانوادگی ندید. البته  ست که این خانواده فقط چند نمونه در او میجز ارتباطات  دان

نمونه تواند یک کنند و هیچوقت نمیمجموع میلیاردها انسانی هستند که در زمین زندگی می

شد. با این حال حتی اگر  ستنادي با از هزار نفر در میلیاردها جمعیت کره زمین آماري قابل ا

ــند  ــلح جویانه برخوردار باش ــر امیدوارمیروحیات ص ــت به نظر  توان به آینده بش بود و درس

سوزند. نمی سیاره رسد که خشک و تر باهم ب تانگو مشغول این افکار بود که مرکز فرماندهی 

  :نظر خود را اعالم کرد

سوب می - سیاره زمین براي ما یک منبع انرژي مح سالمت از آنجایی که  شود حفظ 

ــایگانمان در این مورد آن در درجه اول اهمیت قرار دارد و با درك نگرانی هاي همس

اي وارد شود؛ ما آماده مبارزه با توانیم اجازه دهیم به موجودیت این سیاره لطمهنمی

هرگونه عوامل ایجاد کننده خطر براي این ســیاره هســتیم، حتی اگر این تهدید از 

  انسان) باشد.طور مشخص، جانب ساکنان آن (به

ــانو نظر پس از اعالم این اعالمیه ــیارات و کهکش ــایر س ــابه از س ها، اجماع بین ات مش

شد تا  صمیم بر آن  شد و ت شکیل  شکیل تیمبا کهکشانی ت زیر نظر گرفتن هاي تحقیقاتی و ت

سان  شکلرفتار و عملکرد ان شود. جدي براي زمین، از بروز هرگونه خطر یا م البته  جلوگیري 

ـــان تموجودا ـــند و با توجه به دیگر هم باید مراقب رفتار و نحوه برخورد خود با انس ها باش

سانی در این زمینه هیچ ستفاده فکري یا رفتاري انجام ندهند. ابتدایی بودن تمدن ان سوا گونه 

ــرایط را کنترل کرد، چون البته در مورد جمله آخر هیچوقت نمی توان کامال مطمین بود و ش

یهانی با انواع موجودات حتما افرادي هستند که بخواهند از شرایط موجود به ک هگستردر این 
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گیرند. همانطور نفع خود استفاده کنند و چه بسا در این بین افرادي مورد سواستفاده قرار می

  که در دنیاي بشري هم از این موارد کم نیستند. 

ـــت؛ می ـــت انتخاب راه و روش زندگی اس تخاب کنی مورد توانی انچیزي که مهم اس

توانی با انتخاب می دي ســـواســـتفاده کنی و یا هیچکدام؛ســـواســـتفاده قرار بگیري، از افرا

خب باید به این موضوع همزیستی مسالمت آمیز زندگی راحتی براي خود و دیگران بخواهی. 

هم اشاره کنم که این کار همیشه هم به این سادگی نیست و شرایط مختلف و البته روحیات 

ـــتند.  ذهنی توان گفت همه ما در اي میبه گونهو درونی افراد هم در این زمینه اثرگذار هس

بار و  یارحالتی بین اج خابقرار داریم و  اخت به همراه انت مل جبري  ما در مجموع عوا هاي 

به زبان ساده همه ما در حال مبارزه ار هستند. ذزندگی، در سرنوشت شخصی و گونه ما اثرگ

ـــتیم در یک زمین بازي ـــت که هس گاهی با . حریف ما در میدان بازي، هوش کیهانی اس

هاي اینکه ما انتخاب .کندهایمان میما را مجبور به تغییر انتخابهاي بازي جابجایی مهره

ها به دارد که در طی نسل مسیريتجربیات ما در طی دهیم یا نه بستگی به بهتري انجام می

 رشــد و پیشــرفتهاي تشــکیل دهنده فرایند ا ســلولبه بیان دیگر همه مما رســیده اســت. 

هستیم. اگر یک سلول نقش خود را به درستی انجام ندهد باید شناسایی، عیب یابی و اصالح 

ست اما راهکار مناسبی نیست چون ممکن است حذف آن سلول معیوب کار سادهشود.  اي ا

ـــلولی دیگر بروز یابد. پس بهترین راه ـــالح ،آن عیب روزي در س ـــکال بوجود آمده و  اص اش

ست به  صالح یک عیب ممکن ا ست. گاهی ا سب بجاي آن ا جایگزین کردن یک عملکرد منا

هوش کیهانی بسیار صبور بر خالف ما،  !زمان طوالنی نیاز داشته باشد اما جاي نگرانی نیست

    . است
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  8                                                              تخته موج سواري

  

ــخرهدنز ــته بود و به ناپدید یک غروب آفتاب بود و تانگو بر روي لبه ص ــس اي بلندي نش

رنگ آســمان کرد. چه منظره دلپذیري بود. کرانه دریا نگاه میشــدن خورشــید در انتهاي بی

سیم مالیمی از سوي دریا به صورت او می خورد. بوي اقیانوس گیجش سرخ فام شده بود و ن

ــدآمد که تا بحال منظرهکرده بود. یادش نمی از ورود او به  یمدت؛ اي به این زیبایی دیده باش

شت و زمین می شده بود. بیگذ شق طبیعت زمین  سیاره آبی یک باغ با شک عا اگرچه او در 

داشت اما گاهی اصال دلش هاي زیبا داشت و خانه و محل زندگی خود را بسیار دوست میگل

انداخت و گاهی گاهی خود را در دل امواج اقیانوس میهاي زمین دل بکند. زیباییآمد از نمی
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ــنهمچون مه در البالي درختان جنگلی پنهان می ــد. گاهی مثل باد از روي ش هاي بیابان ش

ـــت و گاهی در ژرفمی ـــوار بر تکه چوبی بر روي موجترین درهگذش ـــان ها س هاي خروش

شارها میها رودخانه آمد اما همیشه این تانگو با دیدن اینهمه زیبایی به وجد می گذشت.از آب

سیاره سوال در ذهنش بود که چه چیزي منجر به این می سانها با نادیده گرفتن  شود که ان

د. به نشــوکنند که ســبب نابودي محیط زیســت خود میخود مســیري را طی  شــگفت انگیز

سیارات دیگرحتی که طوري ضعیت  کردهگران در این مورد ن را ساکنان  و در تالش بهبود و

وقتی به تانگو که غرق در این افکار بود اصال متوجه اتفاقات اطراف خود نشد. موجود هستند. 

   !گذردسریع میچقدر زمین سیاره خود آمد خورشید در حال طلوع کردن بود. زمان در 

واجه شــد. تانگو در حال پایین آمدن از روي صــخره ســنگی بود که با صــحنه عجیبی م

صخره عده شد ناراحت کننده بود. در پایین  شتر از آنکه عجیب با سانها در صحنه بی اي از ان

هاي سیاه باري بود. همه لباسفضاي بسیار اندوهحال حمل جسد یکی از آشنایان خود بودند. 

سم تر رفت تا از نزدیک مراتانگو کمی نزدیککردند. اي زاري و شیون میپوشیده بودند و عده

ـــد را در خاك دفن کردند و با نهایت احترام گل هایی را روي محل دفن را ببیند. آنها جس

  جنازه قرار دادند.

  چه موجود کوچک عجیبی! -

تانگو ناگهان سر خود را برگرداند و رو به مردي کرد که درست پشت سر او ایستاده بود. 

  به او گفت:

   بینید؟شما من را می -

  ؟چرا نباید شما را ببینم -

ضافه ضیح ا بودند  اواي مبنی بر اینکه تا کنون فقط کودکان قادر به دیدن تانگو بدون تو

  را داشته از مرد پرسید؟ شو این مرد اولین انسان بالغی است که توانایی دیدن
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  شناسید؟شما این انسان مرده را می -

  شناسم. بله خیلی خوب می -

سان محبوبی بوده. همه آدمبه نظر می - سد او ان اند از مرگ هایی که اینجا آمدهر

  او ناراحت هستند.

هایی که در مراسم جمع شده بودند کرد. لبخند تلخی به لب اي به آدمنومیدانهمرد نگاه 

   :داشت، سپس رویش را برگرداند و ادامه داد

  نیازي به کمک کسی ندارد.دیگر ! آن مرد مرده و دارد؟ دیگر چه فایده -

  کند از تانگو پرسید: و براي اینکه بحث را عوض

تا بحال موجودي شـــبیه تو ندیدم، البته  کنی؟تو که هســـتی؟ اینجا چکار می -

 !کردمکه وقتی بچه بودم نگاه میهاي کارتونی جز در فیلمبه

   متعلق به این سیاره نیستم. نام من تانگو است وگویید، بله شما درست می -

  و هیجان زیادي گفت:با بهت  مرد که از تعجب دهانش باز مانده بود

ستان - ضاییپس همه دا شنیده بودم هایی که از دوران کودکی در مورد آدم ف ها 

  درست بود!

شده بود  سیاره محل تانگو که خیلی کنجکاو  ضیح کلی در مورد خودش و  ابتدا یک تو

در پایان از مرد خواست تا کمی  و سکونت خود و دلیل حضورش در سیاره زمین، به مرد داد

ضیح بدهد. دربار سان مرده برایش تو شگفته آن ان شده بود که حتی پلک مرد که آنقدر  زده 

  گفت: هایشپس از پایان صحبت ،کردهاي تانگو گوش میزد و با دقت به صحبتهم نمی

  خواهی بدانی؟چه چیزي میاوه چقدر شگفت انگیز! حاال  -

و کیست و وقتی خواهم بدانم اشناسی. میرسد او را کامال میخب به نظر می -

  کرد؟زنده بود چگونه زندگی می
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سر مرد نگاه غمگینانه اي به محل دفن مرده کرد. گویا همه رفته بودند و به غیر از یک پ

شخص دیگري آنجا نبود. ساله  سر بچه رفت و  بچه کوچک حدودا ده یا دوازده  آرام نزدیک پ

ستان مرد مانند یک مه غلیظ از ست او را لمس کند اما د شد. همانجا بر  خوا بدن کودك رد 

  روي یک تخته سنگ نزدیک قبر نشست و شروع به صحبت کرد.

صت نکردم تا  - ست که فر ستم و االن همه ناراحتی من این ا آن مرد مرده من ه

  دادم عمل کنم.  "پدي"به قولی که به 

سر بچهسپس نگاه غم شدن بود کرد و آلودي به پ اي که به همراه مادرش در حال دور 

  دامه داد:ا

ست.  "سیمانو"نام من  - سرم در مزرعه پدريا ام زندگی من به همراه همسر و پ

کردم. همسر من کردیم. وضع زندگی ما خوب بود و البته من خیلی کار میمی

کرد. زندگی آرامی داشـــتیم تا در مدرســـه نزدیک محل زندگیمان تدریس می

ند سال دیدم. او از دوستان ام را پس از چاینکه یک روز یکی از دوستان قدیمی

سبی براي خود و به نظر میدوران کودکی من بود  سته بود کار منا سید نتوان ر

ــت. من از روي خیرخواهی و چون از  ــبی نداش ــع زندگی مناس پیدا کند و وض

 دوســتان قدیمی من بود از او خواســتم تا در کارهاي مزرعه به من کمک کند.

ت تا اینکه یک روز دوســتم پیشــنهاد کار گذشــها به آرامی میروزها و هفته

سود جدیدي به من داد.  سرمایه تجارت به گفته او پر  سته بود تا  او از من خوا

ــرمایه ما دوبرابر  ــال س ــت یک س را من فراهم کنم و طبق نظر او بعد از گذش

شتم اما با وجود مخالفتشد. می سرم در میان گذا ضوع را با هم هاي او این مو

ها زندانی به پیشــنهاد او بیشــتر فکر کنم. خب خودت میوســوســه شــدم تا 
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ــک زیادي در زندگی ند ــتند. تمایل به ریس ارند و خواهان زندگی چجوري هس

   آرامی هستند...

مرد کمی سر خود را خاراند، دستش را به زیر چانه برد و غرق در افکار خود شد. سپس 

  هایش در هم رفت و ادامه داد:اخم

به حرف بینم مینم کفکر میکه االن  - کار  گوش میکردم. "ایل"بهتر بود 

پیشنهادي دوستم پرورش نوع خاصی از گیاه کمیاب دارویی بود که شرایط آب 

ــه اینکه  ــب بود. خالص ــیار مناس ــد آن بس و هوایی منطقه زندگی ما براي رش

سرمایه زیادي را صرف ساخت تاسیسات و مکان پرورش این گیاه کردیم و دو 

اي از طرف یکی از نامه ،اما یک روز ؛شت و فروش موفق هم داشتیممرحله بردا

دولت هر گونه کاشــت و اعضــاي شــوراي شــهر دریافت کردیم مبنی بر اینکه 

این گیاه دارویی را ممنوع اعالم کرده و دلیل آن را هم عدم شناخت  فروش آزاد

بهداشتی  بندي و رعایت نکردن نکاتکشاورزان از نحوه نگهداري، پرورش، بسته

و بیان کرد از این پس باید این کار در انحصار و زیر نظر دولت انجام  هاعالم کرد

خب نیاز نیست بگیرد و هر گونه کاشت بدون مجوز آن جرم محسوب میشود. 

 شد و روبروکه بگویم هر گونه تالش ما براي دریافت مجوزهاي الزم با شکست 

سیدبه نظر می ضر نب ر سود جدیدود منبع درامدي دولت به هیچ وجه حا  و پر

همین مساله سبب شد تا بخش زیادي از سرمایه  را با کسی شریک شود. خود

ــت بدهم. ــدم براي پرداخت بدهکاري خودم را در این راه از دس هایم مجبور ش

بخشــی از مزرعه را بفروشــم. وضــعیت ما به جایی رســیده بود که همه درامد 

شد و فقط با اندك درآمد همسرم صرف می هامزرعه را براي پرداخت بدهکاري

شده  بیشترگذراندیم. زندگی سختی را می سم جمع  این افرادي که در این مرا
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شمار بودند و براي مرگ من عزاداري می شکالت بی من حتی کردند در دوران م

مدردي هم ن ندبا من ابراز ه ته و می کرد ها  به جرات بگویم نیمی از آن توانم 

شان از بدبخت شادمانی هم میدل ساس  بهرحال االن دیگر کار  کردند...ی من اح

  ابراز اندوه یا ناراحتی آنها هم به حال من سودي ندارد. از کار گذشته و 

ــد و نگاه متفکرانه ــاکت ش ــید که در حال غروب کردن بود انداخت، مرد س اي به خورش

  سپس رو به تانگو کرد و افزود:

ستان - شه دا دیدم که در آنها موجودات هایی مییا فیلم هااز دوران کودکی همی

سان ضایی به دنبال نابودي ان ست. ف ست نی ها نیازي ما آدمها بودند؛ اما این در

نداریم کســی یا افرادي از ســیاره یا کهکشــان دیگر به قصــد نابود کردن ما به 

ترین دشــمن هم هســتیم. بالیی که خودمان بر زمین بیایند؛ ما خودمان بزرگ

و  آور، شرمبه اندازه کافی از ما موجودات ناامید کنندهآوریم نوعانمان میسر هم

  بار ساخته است. کسالت

سوخت و براي اینکه  تانگو سیمانو دلش  سکین  اوبا دیدن چهره دردمند و پر از غم  را ت

  گفت:به شوخی و کمی از افکارش خارج کند بدهد 

ـــنهادات  یک چیزي آموختی و آن این بود که ازخب حداقل  - این پس به پیش

شمندانهمتفکرانه و  سان  هو صادي و وعدهیک ان هاي آس و پاس در زمینه اقت

کنی. خب اگر پیشنهادات اقتصادي او خردمندانه بود قطعا سر خرمن او توجه ن

  رسید تا مجبور شود براي تو کارگري کند.به وضع کارتن خوابی نمی

د و انگار به یاد چیزي افتاده باشد خنده بلندي که از این لحن تانگو جا خورده بو سیمانو

و  خود کرد "به قول خودش احمق"ســر داد و همزمان دو ســه تا فحش آبدار نثار دوســت 

  خندید با لحنی آمیخته با شیطنت گفت:همچنان که می
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منتظر روزي هستم که او گور به گور شود تا به سراغ او بروم و بخاطر من فقط  -

 ..اطر فکر احمقانه او به باد دادم انتقام ســختی از او بگیرم.هایی که بخهمه پول

چه دوران خوبی بود...  چه آه...  باهم بودیم و  ما در دوران کودکی همیشـــه 

از من خیلی بیشــتر بود و  "پلو" شــیطنتها که باهم نکردیم. البته خرابکاري

سر زیادي هاي او را به گردن بگیرم تا دچار دردشدم خرابکاريگاهی مجبور می

 هاي زیادي بخاطر شـیطنتگیر داشـت و کتک؛ چون او یک پدر سـختنشـود

اصال حاال که اینطور شده من باید هر شب به خواب خورد. بیش از حد خود می

      ...یادش بیاورماو بروم و کاله نمدي پدربزرگش را به 

که بخاطر خنده سیمانو پس از گفتن این حرف قاه قاه شروع به خندیدن کرد و همچنان

ــتان کاله نمدي پدربزرگ پلو را تعریف کرد؛  ــده بود داس زیاد، اشــک از چشــمانش جاري ش

ــیطنت ،پلو بخاطر اینکه پدربزرگبود که قرار این  ماجرا از هایش را نزد پدر لو یک مورد از ش

کتک مفصــلی از پدرش نوش جان کند به قصــد انتقام از پدربزرگ  تاداده بود و ســبب شــد 

م پدربزرگ آورده بود.برآ مدي مورد عالقه  ـــر کاله ن یک بالیی بر س تانگو متوجه این ( د و 

ــیمانو با خنده زیاد  ــد چون س ــمت ماجرا نش پس از مدتی  گویا )؛کردماجرا را تعریف میقس

کند و پزشــک به او . او به پزشــک مراجعه میکندموهاي ســر پدربزرگ شــروع به ریزش می

گی ریشه موها آسیب دیده و امکان ترمیم وجود ندارد و به توصیه خاطر نوعی آلودگوید بهمی

شود. اما به نظر می ستفاده کند تا خطر برطرف  سربند یا کاله ا شک نباید از  سید کار از پز ر

ـــته و کاله کار خودش را کرده بود بیچاره  پدربزرگهمه موهاي پیرمرد ریخت و  ؛کار گذش

   .شده بودمی یدچار کچلی دا

تصــور چهره پدربزرگ و بالیی که پلو بر ســرش انو هنگام تعریف داســتان و قیافه ســیم

در یک چشم را بگیرد.  اشتوانست جلوي خندهدار بود که تانگو نمیبه قدري خنده آورده بود
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ـــورش در هم زدن آن غروب دلگیر تبدیل به خندهبه ـــیارهدارترین روز تانگو از زمان حض  س

ــد. ــاعت گفتگ زمین ش ــیمانو کرد و پس از چند س و و خنده موقع خداحافظی تانگو رو به س

  گفت:

سعی خودت را کردي تا زندگی  - شکالت  ستی و با وجود همه م تو مرد خوبی ه

توانم فقط میقابل تحمل کنی. بهتر و گاهی مواقع را براي خودت و اطرافیانت 

ست شتباهاتت  بگویم نیاز نی شتباه یک به خاطر ا سرزنش کنی. هر ا خودت را 

ستدر سان نی شه آ ست و درس خواندن هم همی ؛ اما قطعا نتیجه مطلوب س ا

ـــی  مگیریخواهد بود. پس از هر آموزش چیز جدیدي یاد می و یک قدم از کس

ــته جلوتر میرویکه چنین تجربه ... خب حاال بگو ببینم چه قولی به ماي را نداش

کت کنم تا پسر کوچکت دادي که نتوانستی آن را انجام بدهی؟ شاید بتوانم کم

   به قولت عمل کنی.

ســپس با هیجان فشــرد چشــمانش برقی زد و همچنان که دســتان تانگو را می ســیمانو

  گفت:

شد. واقعا می - سگزار خواهم  سپا سیار از تو  ستش من و توانی کمکم کنی؟ ب را

رفتیم. همیشه در ساحل چند نفر در حال موج سواري پدي زیاد به ساحل می

اي که یک روز که پدي با عالقه فراوان به پســـر بچه و اســـکی روي آب بودند.

ـــواري می کرد به او قول دادم برایش کرد نگاه میماهرانه بر روي امواج موج س

و یک تخته موج ســواري بخرم. باید اعتراف کنم که در آن لحظه جوگیر شــدم 

ـــواري به  ـــال به قیمت آن فکر نکردم. یک روز که براي خرید تخته موج س اص

شگا ست. فرو ستمزد ماهیانه مادرش ا شدم قیمت آن دو برابر د ه رفتم متوجه 
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سر قول خودم  ستم  شتیم و نتوان خب ما در آن زمان وضعیت مالی مناسبی ندا

  توانم کاري انجام بدهم.. االن هم با این وضعیت نمیبمانم

  تانگو پاسخ داد:

نم تا تخته دهم شرایطی فراهم کفقط همین؟ این که کاري ندارد به تو قول می -

اي از جانب موج سواري به دستش برسد و او نیز خواهد دانست این تخته هدیه

  پدرش است.

اي را براي تشکر از تانگو توانست واژهسیمانو که از خوشحالی زبانش بند آمده بود و نمی

دستان تانگو را فشرد و با لبخندي سرشار از رضایت و سپاسگذاري سر خود دوباره  ،پیدا کند

چند  را تکان داد. سپس از همدیگر خداحافظی کردند و تانگو سوار بر گردباد کوچک دور شد.

سه بود ناگاه به یاد پدرش افتاد  شغول انجام کارهاي مدر روز بعد هنگامی که پدي در خانه م

در کنار  روزاي اشــک از چشــمانش جاري شــد. او و پدرش معموال در این ســاعت از و قطره

ــاحل وقت می ــربهگذس ــداي ض هاي درب خانه افکارش بهم ریخت. وقتی راندند. ناگهان با ص

گذاشته خانه یک بسته پشت درب کسی  رسیدبه نظر میدرب را باز کرد کسی را ندید فقط 

ست سواري را دید که روي  .ا سیار ناباورانه یک تخته موج  صورت ب سته را باز کرد به  وقتی ب

   ي پسر دلبندم... آن حکاکی شده بود: با تمام عشق برا
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  9                                                                   دختر گمشده

  

سیاره زمین نزدیک به  شت. گرچه سال زمینی می 200از زمان اولین ورود تانگو به  گذ

 کیهانمختلف  د چون زمان در نقاطشاین مدت براي سیاره آبی زمان چندانی محسوب نمی

اي اســت که ما آن را با صــداي تیک تاك ســاعت پدیده "زمان" .اســتبســیار باهم متفاوت 

شویم. حال تصورش را بکنید ها در زمین متوجه میمان یا شب و روز و یا تغییر فصلرومیزي

ــیارهدر  ــل اتکه تغییر ايس ــب یا فص ــدبینیم ها مثل آنچه که ما در زمین میروز و ش  نباش

ــد؟ تکلی ــاکنان آنجاف زمان چه خواهد ش ــاید  س چگونه گذر زمان را تعیین خواهند کرد؟ ش

بگویید خب نبودن شب و روز یا فصل دلیل بر آن نیست که زمان در آن مناطق وجود نداشته 
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کند خواه در زمین یا هر ! بله پاسخ شما درست است. زمان همواره رو به جلو حرکت میباشد

 و موجودات محیط اطرافکند بروز تغییر در که گذر زمان را ثابت می؛ آنچه کیهان جاي دیگر

اســت. ما با گذشــت زمان از دوران کودکی به بزرگســالی و ســپس میانســالی و پیري حرکت 

تنها تفاوتی که کنیم و این موضوع براي همه موجودات در همه جاي کیهان صادق است. می

اي از کیهان موجوداتی زندگی است. اگر در نقطهاین بین وجود دارد سرعت بروز این تغییرات 

آنها کندتر از سرعت تغییرات در کره زمین باشد خب پس زمان  درکنند که سرعت تغییرات 

ساکن در یک مکان هم  گذرد.براي آنها کندتر می ضوع در مورد انواع موجودات  شاید این مو

شد شتر از یک هفتپروانهدر زمین، مثال  ؛متفاوت با کنند و طول عمر گربه به ه عمر نمیها بی

سسال می 20 بهندرت  سان بهد؛ ر سط ان عمر  ،در مقابلد ولی کنسال عمر می 90طور متو

ــال برخی از  ــدمینیز درختان به میلیونها س ــاید تفاوت بین موجودات مختلف  .رس از نظر ش

نســان از اکســیژن خاطر نوع متابولیســم متفاوتی اســت که در آنها وجود دارد؛ ابه طول عمر،

  اکسیدکربن!کند و درختان از ديبراي متابولیسم بدن خود استفاده می

صحبت می سائلی روبرو میوقتی در مورد پدیده زمان  شویم که ممکن کنیم گاهی با م

اسـت براي ما گیج کننده باشـد. ممکن اسـت براي شـما هم پیش آمده باشـد که توانسـتید 

شب کنید؛ معموال این اتفاق زمانی میبینی اتفاقی را در آینده پیش شما  قبل خوابی افتد که 

ها با دنبال کردن نشانهتنها و هستند که در بیشتر موارد به صورت ایهام  ؛ایددر آن مورد دیده

معنی هایتان بیو البته در خیلی از مواقع هم خواب( توانید پی به مفهوم خواب خود ببریدمی

  . )هستند

ن  که  جایی  گاه از آن یا خود برتر) اخودآ ما اطالعات، ( گاه مغز  به بخش خودآ بت  ـــ نس

ـــتري دریافت نایی بیش دارد، گاهی اوقات این در تجزیه و تحلیل اتفاقات ها و همینطور توا

ستد و از آنجایی که در هنگام خواب این دو بخش اطالعات را به بخش خودآگاه مغز ما می فر
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شوند برخمی شتر بهم نزدیک  صورت الهامات در زمان ی از دریافتتوانند بی هاي ذهنی را به 

توانایی یک فرد در  :شــاید بهتر اســت هوش را اینگونه تعریف کنیمکنیم. خواب دریافت می

؛ چرا که اگر کسی بتواند با بینی وضعیت آیندهتجزیه و تحلیل شرایط فعلی و در نتیجه پیش

شرا بینی را پیشدهد ست چند روز دیگر رخ ممکن ااتفاقاتی که  یط موجود،تجزیه و تحلیل 

ــت. کند ــت که از این توانایی برخوردار نیس ــیارتر از فردي اس ــیاري  هوش تواند میاین هوش

ــودمند  ــدس ــت در آینده پیش توان میبه کمک آن چون  باش در روند اتفاقاتی که ممکن اس

ست بهرحال، پیچیدگی بیاید تغییراتی ایجاد کرد. سان زیاد ا شناخت هاي مغز ان ست  و بهتر ا

سپاریم و یافته صین مربوطه ب ص هاي این کتاب را محدود به اطالعاتی بکنیم که آن را به متخ

خب وقت آن رســیده ســري به  .ه اســتدســت آوردتانگو در طی بازدیدهاي خود از زمین به

    برد.ما را با خود به کدام سو می ،سیاره آبی بزنیم و ببینیم روند داستان

ـــرش درد میتانگو به  ـــت. کمی گیج بود و س کرد. آفرا به آرامی از جاي خود برخاس

  سراغش آمد و از او خواست که اندکی بنشیند.

   چه اتفاقی افتاده؟ -

شتیم و تو را  - شد به دنبال تو گ شدیم ارتباطمان با تو قطع  پس از آنکه متوجه 

ـــتگاه  آید یپیدا کردیم. خب بگو ببینم یادت م قطاربیهوش در حوالی یک ایس

   چه اتفاقی برایت رخ داد؟

سردرد دچار حالت تهوع  شدت  سخ منفی  شده بود،تانگو که از  شانه پا سر خود را به ن

آفرا از او خواست رسید دچار فراموشی شده باشد. تکان داد و چشمانش را بست. به نظر می

ریاد بلندي از نیم ساعت نگذشته بود که با فبه خودش فشار نیاورد و سعی کند کمی بخوابد. 

  :گفتتانگو با هیجان  خواب پرید. آفرا و دوستان دیگر تانگو وحشت زده به سراغش آمدند.

  همه چیز به یادم آمد! -
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برایش رخ داده را تعریف  هاي زمینیآفرا از او خواست اتفاقی که در طی یکی از ماموریت

  :ادامه دادکند. تانگو 

یادم می له  مانب ـــی که از س ید پس از این تا تخته آ به او قول دادم  حافظی کردم  خدا و 

پسربچه  احل رفتم.به سپس  به پسرش داده بود به دستش برسانم،سواري که قولش را موج

گذشــت. با مهارت زیادي از روي امواج می ســواريکوچکی را دیدم که ســوار بر تخته موج

چون  باشدسرشناس  هايرسید جزو خانوادهپسربچه هم سن و سال پدي بود اما به نظر می

داشتند دو مرد قد بلند و قوي هیکل تمام مدت در ساحل مراقب او بودند و چشم از او برنمی

شد با حفاظت کامل او را نزد پدر و مادرش که در  سربچه تمام  سواري پ و پس از آنکه موج 

ساحلی عمومی بود بردند. شدهمنطقه حفاظت سکونت اي جداي از منطقه  ساختمان محل 

همین که وارد سالن بزرگ وسط ساختمان شدم کسی از پشت ها بسیار بزرگ و مجلل بود. آن

  سر مرا صدا کرد:

  سالم تانگو! -

کند. به او وقتی سرم را برگرداندم با نهایت شگفتی دیدم پسربچه موج سوار مرا صدا می

  گفتم:

  شما مرا میشناسی؟ -

  گویم؟نام تو تانگو است. درست می -

  شناسی؟از کجا مرا میبله همینطور است.  -

  پسربچه در حالی که بسیار هیجان زده بود نزدیک من آمد و گفت:

بودم یک عروسک درست شبیه تو داشتم. نامش تانگو  یمن وقتی بچه کوچک -

بود. عروسک را کسی به من هدیه داده بود اما اصال به خاطر ندارم چه کسی 

  بود!  
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دانستم باید چه واکنشی نشان بدهم و نمیهاي او بسیار گیج شده بودم من که از حرف

  فقط سر جایم خشکم زد. تا اینکه پسر بچه دست مرا گرفت و گفت:

  خواهم چیزي را نشانت بدهم.باید با من بیایی. می -

شیروانی "آران"من و  سرّي و مخفیگاه او بود رفتیم. در  به اتاق زیر که به گفته او مکان 

شدم. د صحنه عجیبی مواجه  شیآنجا با  ستان ور تا دور اتاق پر بود از نقا هایی که آران از دو

ــیده بود. آفرا باورت نمی )به قول خودش خیالی( ــود که بگویم من و تو تقریبا در خود کش ش

شی شتر نقا شتیم. بی ضور دا شیهاي او ح شیانه گرچه او نقا صورت کودکانه و کمی نا ها را به 

شیده بود چون فکر نمی ست! با  کنم بینی من به آنک شیده ا شی ک شد که او در نقا بزرگی با

شی شگفتی در همه نقا ست. کمال  شیده ا سوار بر گردباد ک ستم تا ها من را  من از آران خوا

عروسکی که در دوران کودکی داشت را به من نشان بدهد اما او گفت چند وقتی است که آن 

کردند نتوانستند عروسک را پیدا  را گم کرده و با وجود اینکه خدمتکاران کل خانه را زیر و رو

تر این اســـت که آران شـــب پیش خوابی دیده بود که مرا بهت زده کرد. او نکته جالبکنند. 

اما آنقدر  انجام بدهد کاري برایش خواستآران و از  آن عروسک گم شده پیدا شدخواب دید 

  :و در ادامه گفت ؛متوجه درخواستش نشداو صدایش آهسته بود که در خواب 

  خواهی؟خب تانگوي عزیز بگو از من چه می -

اي نام خودم را هم فراموش کرده بودم من که از شــدت بهت زدگی و گیجی براي لحظه

و ماجرا را براي آران تعریف کردم. او  افتادمناگهان به یاد ســـیمانو و قولی که به او داده بودم 

شگفت زده  سیار  شهبود در حالی که روي چشده که ب ستانش را روي ارپایه ن سته بود و د

ـــمان گرد  ـــیاهش زانوهایش قرار داده بود با چش ـــده بود و با دقت به و س به من خیره ش

شنا بود! به طور ناخوداگاه  کرد.هایم گوش میحرف سیاه چقدر برایم آ این چشمان درشت و 

آنها مالقات  هایی افتادم که مدتها پیش پس از اولین فرودم به کره زمین بابه یاد اولین انسان
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با هایم پس از پایان حرفانداخت. کرده بودم. اوه بله چشمان او به شدت مرا به یاد ماگان می

  هیجان گفت:

ـــواري - که راننده  "تري"همین االن به این که کاري ندارد؛ ؟ یک تخته موج س

گویم به فروشگاه کنار ساحل برود و بهترین تخته موج سواري را پدرم است می

نه پدي ببرد.  تهیه کند به خا باش ترتیبی میو  تا پدي مطمئن نگران ن دهم 

  شود این تخته هدیه پدر اوست.

سی مرا می سیار گیج بودم و در این فکر بودم که چه ک سد و من که از این ماجرا ب شنا

عروسک من را به آران داده است و اصال چرا باید چنین کاري کرده باشد از او تشکر کردم و 

قبل از اینکه از اتاق خارج شــوم ســوالی به ذهنم رســید. برگشــتم و از آران ! تادمبه راه اف

  پرسیدم:

  توانم بپرسم آرزوي تو چیست؟می -

هاي پرسرعت شوم. چون عاشق البته. من خیلی دوست دارم روزي خلبان جت -

  پرواز کردن هستم.

  کردم تو عاشق دریا و موج سواري هستی.اما من فکر می -

ــو !اوه نه - ــه نگرانم موج س اري را از روي اجبار انتخاب کردم. چون مادرم همیش

ــواري  اســت. او براي اینکه رویاي خودم را فراموش کنم مرا تشــویق به موج س

ـــدن من در دریا با وجود چندین قایق نجات و  کرده. به نظر او احتمال غرق ش

تر از البته محافظان و افراد غریق نجات که همیشه مراقبم هستند به مراتب کم

  سقوط از آسمان و مرگ دلخراش ناشی از آن است.

  نگاهش را به آسمان دوخت و زیر لب گفت: همچنان که میخندید  سپس

  من باالخره روزي پرواز خواهم کرد.  -
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  نزدیک آران رفتم و از او پرسیدم:

  دوست داري با من پرواز کنی؟ -

  در حالی که چشمانش برق میزد با هیجان گفت:

  سواري است؟ منظورت گردباد -

  خوردم پاسخ دادم:نجا  خیلی هممن که از شنیدن این حرف 

  کنم؟ چه کسی به تو گفته؟دانی که من با گردباد پرواز میبله. اما تو از کجا می -

. اصال ولش کن دیدمدانم! آخر همیشه در رویاهایم تو را سوار بر گردباد مینمی -

  بگو ببینم گردباد کوچکت کجاست؟

گردباد را فراخواندم و با آران کوچک در فضـــاي اطراف ویال و در منظره  در همان لحظه

ـــاحلی تا غروب آفتاب  در پایان روز و هنگام خداحافظی آران از من کردیم.  پرواززیباي س

  پرسید که آیا دوباره به دیدن او خواهم رفت؟ و من در پاسخ گفتم:

ته. خب من فکر می - ما قبال هم همدیگر را مالقالب پس دلیلی  !ات کردیمکنم 

  ندارد که این اتفاق دوباره نیفتد.

هاي کنار در یکی از خیابان ســپس باهم خداحافظی کردیم و من به طرف ســاحل رفتم.

صحنه اي در گوشه خیابان مشغول گریه کردن بود. دختربچهاي توجهم را جلب کرد. ساحل 

ناراحتی یل  به محضنزدیکش رفتم و از او دل ـــیدم؛  ناگهان گریه اش را پرس اش دیدن من 

شده بود.  سیار متعجب  شد. از دیدن من ب خیلی  مادرش را گم کرده ودخترك گویا متوقف 

سعی کردم  سیده بود.  سر جاي خود بماند تا مادرش را پیدا اتر ستم  و را آرام کنم و از او خوا

 قطارتگاه سپس سوار بر گردباد شدم و در آن حوالی شروع به گشتن کردم. نزدیک ایس ؛کنم

سیمه از این سو به آن سو می حاال باید به  ؛گشت. مادر دخترك را یافتمزنی را دیدم که سرا

توانسست مرا ببیند نزدیک زن رفتم ولی از آنجا که او نمی رساندم.نحوي او را به دخترش می
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ـــوي دیگر میاي توجهش را جلب میباید به گونه ـــو به س ال دوید و با حکردم. زن از این س

گرفت. او درســت در مســیر برعکس جایی که دخترش گریان از عابرین ســراغ دخترش را می

شــد. کردم هر لحظه از دخترش دور و دورتر میکرد و اگر کاري نمیایســتاده بود حرکت می

دید. براي بار گشت و کسی را پشت سرش نمیچند بار به پشت او ضربه زدم و او هر بار برمی

به پشت سر خود نگاهی انداخت و سر جاي خود ایستاد. در آن وقت شب  سوم با ترس شدید

سی را اطراف خودش نمی شده بود و ک ستگاه تقریبا خلوت  شروع به دید. ای سیم مالیمی  ن

مسیر " :وزیدن کرد. از این فرصت استفاده کردم تا صدایم را به گوش زن برسانم. به او گفتم

  . "استدخترت منتظر تو  ؛پشت سرت را طی کن

خودم هم متوجه صدایم نشدم  به طوري که صدایم با صداي وز وز باد مخلوط شده بود

با این وجود  کرد دچار توهم شـــدهابتدا تصـــور میحس مادرانه زن به کمکش آمد. گویا اما 

شاید این آخرین تالش مادرانه سپارد.  صداي باد گوش ب اش براي یافتن فرزند سعی کرد به 

چند بار سر جاي خود ایستاد و چشمانش ه باد نشان داده بود به راه افتاد. در مسیري کبود. 

حوصله شده بودم سراغ دخترك من که بی را بست. انگار منتظر شنیدن صدایی از جایی بود.

در همین لحظه نور ســفیدي جلوي چشــمانم رفتم و او را به ســمت مادرش هدایت کردم. 

د. براي چند لحظه در فضا شناور شدم و صدایی را درخشید و مثل صاعقه به من برخورد کر

  "دست نگه دار... فقط نگاه کن... "گفت: به آرامی به من  صدا .درونم حس کردم

سته وارد ماجرایی شدم که نباید دخالت می کردم. سرم را برگرداندم احساس کردم نادان

آید. وقتی چشمانم م نمیمادر و دختر همدیگر را در آغوش کشیده بودند و دیگر چیزي به یاد

  آورم.را باز کردم شما را باالي سرم دیدم. بهرحال این همه چیزي است که اکنون به یاد می
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  10                                                                        مرد نعنایی

  

شسته بود و به اتفاقا تی که در چند روز اخیر برایش رخ داده تانگو پشت میز تحریرش ن

ــده خیلی عجیب بود. هرچه فکر می ندبود ــوار و آن دخترك گمش ــر موج س کرد. جریان پس

چرخاند در حالی که مداد را دور انگشــتانش میســید. کرد کمتر به نتیجه میبیشــتر فکر می

بت کند. هاي خودش را در دفترچه جیبی که همیشـــه همراهش بود ثتصـــمیم گرفت یافته

بوي  ،چند نفس عمیق کشیدبیشتر تمرکز کند. بتواند چشمانش را بست تا کمی آرام شود و 

نکاشته بود!  عتر شد اما به یادش آمد که او در باغچه نعنا. کمی آراماتاق را پر کرده بود عنعنا

شد. شد یک نفر صدایش می شاید از باغچه همسایه با کند. رویش را در همین لحظه متوجه 
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برگرداند، انگار کســی در راهروي خانه بود. تانگو تعجب کرد چون معموال اگر کســی با او کار 

ــت به نحوي با او تماس می ــد. با خود فکر کرد حتما مقدمه وارد خانه نمیگرفت و بیداش ش

سایه شاید اتفاقی پیش آمده و از تانگو کمک مییکی از هم ست و  خواهد. اما تعجب آور ها ا

صداي لطیف و آرامی بود. صدا  ه هیچ تشویش یا اضطرابی در صدا شنیده نمیشد؛این بود ک

  دوباره او را فراخواند:

  تانگوووو... بیاااااااا.... -

  تانگو پاسخ داد:

شریف کار دارید؟ من در اتاق کار هستم میشما که هستید؟ با من چه - توانید ت

  بیاورید اینجا.

  ره او را فراخواند:شنید و دوبااما انگار صدا او را نمی

  تانگوووو... بیاااااااا.... -

تانگو از جاي خود برخاست و به طرف راهرو رفت. راهرو تاریک بود و کسی را آنجا ندید؛ 

  . صدا را دوباره شنید.نبودکسی هیچها پایین رفت اما آنجا هم از پله

  تانگوووو... بیاااااااا.... -

د باغ شــد و نگاهی به اطراف انداخت. باغ مثل تانگو وار. آمدصــدا از باغ پشــت خانه می

ــروع به وزیدن کرد. تانگو با خود  ــیم مالیمی ش ــه آرام، زیبا و پر از گل و گیاه بود. نس همیش

  زمزمه کرد:

  آه که چقدر این باغ آرامش بخش است. -

و چند نفس عمیق کشید. با خود فکر کرد شاید دچار توهم شده و کسی واقعا صدایش 

ستنکرد سانما او خوب می. اه ا ست که ان ست که توهم وجود واقعی ندارد و لغتی ا ها آن دان

شان پیش میرا اختراع کرده توانند برایش دلیل آید و نمیاند تا اتفاقات یا چیزهایی را که برای
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پیدا کنند را توجیح کنند. خب البته بد هم نیســـت گاهی اوقات اتفاقات غیر قابل درك را به 

چون وقتی مغز گنجایش حجم بزرگی از اطالعات وارد شـــده به آن را یم. توهم نســـبت بده

ستم  سی ست مثل یک  ست از کار بیفتد، در شده و حتی ممکن ا شتر گیج  شد بی شته با ندا

ستید یک برنامه پیچیده را در کامپیوتر  شما هم پیش آمده وقتی خوا کامپیوتري؛ حتما براي 

استارت شدن برنامه اشید. گاهی پس از چند بار ريب تان اجرا کنید با مشکل برخوردهقدیمی

اما در یک لحظه کامپیوتر توانایی تحلیل و اجراي برنامه را از دســت داده و کال  شـوداجرا می

شود. در این شرایط یا باید برنامه مورد نظر را از سیستم حذف کنید یا در غیر این متوقف می

س شه با یک کامپیوتر معیوب  صلهصورت باید همی سابی حو تان روکله بزنید و یک روز که ح

سر رفت آن را در سطل زباله بیندازید؛ یا اینکه به خریداران لوازم دست دوم بسپارید تا شاید 

برخی از اجزاي کامپیوتر که سالم مانده در یک سیستم کامپیوتري دیگر قابل استفاده باشد. 

سنگین داده ست که حجم  ستم مغزي ما غیر هاي ورپس بهترین راه این ا سی ودي که براي 

ـــت را در یک فایل جداگانه به نام  قرار داده و آن را از کامپیوتر حذف  "توهم"قابل درك اس

سانتانگو با خودش فکر میکنیم.  ها در شود چیزهاي زیادي آموخت. آدمها هم میکرد از ان

سع صوص به خود دارند؛ ابتدا  سایل، نوعی زرنگی مخ ساده ی میبرخورد با این م کنند آن را 

شان پیچیده بود که موفق به  سئله آنقدر براي ذهن شود و اگر م شان قابل درك  کنند تا برای

شته و با این جمله که  سئله را به کناري گذا شدند کال م سازي و درك آن ن چرا باید "ساده 

غبغب بادي به  "همه مســایل دنیا را من حل کنم! بد نیســت بقیه هم تکانی به خود بدهند

  داشته باشد. هم جذابیت قابل درك باشد و روند که برایشان خود انداخته و سراغ کاري می

نارنجی رنگی در کمرنگ مایل به تانگو درگیر این افکار بود ســـوســـوي نور که همچنان

گوشــه باغ قایم شــده بود. هر چه که بود پشــت گل پیچک توجهش را جلب کرد.  گوشــه باغ

  . ک انداخت و آرام به آن نزدیک شدتانگو نگاهی به پیچ
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  سالم. کسی آنجاست؟ -

متوجه یک ســایه در پشــت پیچک شــد که به آرامی به او نزدیک  اونور خاموش شــد و 

شده بود. شد. می شدیدتر  شده بود ولی هیچگونه بوي نعناع  سر جاي خود میخکوب  تانگو 

ساس ترس یا دلهره شت. حتما باید دلاح سایه ندا سبت به آن  اي در این یل قانع کنندهاي ن

مورد وجود داشته باشد. همچنان که تانگو به سایه خیره شده بود سایه به آرامی به او نزدیک 

... استاوه او واقعا یک سایه  ند قد و الغر اندامی تعلق داشت!شد. گویا این سایه به یک مرد بل

ند ســایه با او چه کار دارد. تانگو که از تعجب ماتش برده بود هیچ واکنشــی نشــان نداد تا ببی

شود به آرامی دستش  ستاده بود و براي اینکه مانع ترس احتمالی تانگو  سایه روبروي تانگو ای

  دراز کرد.  اورا به سوي 

  خواهید؟ شما که هستید و از من چه می -

خواهد به او آسیبی برساند، باید به او اعتماد تانگو پاسخی نشنید اما حس کرد سایه نمی

گونه احســاس دســتش را به ســمت ســایه دراز کرد و ســایه دســتش را فشــرد. هیچ کرد.می

ست و ناگهان خود را در یک دنیاي وارونه دید.  شمانش را ب شت. چ سی ندا چه ناراحتی یا تر

دنیاي عجیبی! طبیعت این دنیا بســیار شــبیه ســیاره زمین بود با این تفاوت که همه چیز در 

ــان در باال و ابر زیر پاي آن وارونه بود. دریا با ام طرفتر افرادي را  بود. کمی آن آنهاواج خروش

سیري  شبیه بالن بودند به باال پرواز کردند و پس از طی م سوار بر ابزارهایی که  دیده بود که 

شده بود و  سمان با زمین عوض  سیاره جاي آ سرسبز فرود آمدند. در این  بر روي یک دشت 

ستفاده میساکنان آن از بالن براي ترد کردند. جالب اینجا بود که جاذبه د بین این دو بخش ا

سی از بالن می سیاره خیلی کمتر از زمین بود به طوري که اگر ک سبکی یک در این  افتاد به 

سیارهپر بر  شده آمد و اتفاقی براي او نمیفرود می سطح  افتاد. تانگو مبهوت محیط اطرافش 

سرعت او را به داخل یک بالن کشاند.  بود که ناگهان حس کرد کسی دست او را کشید و به 
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سبز که نزدیک دریا بود فرود آمد.  سر شت  سیري بر روي یک د تانگو که بالن پس از طی م

صال نمی دانست کجاست سر جاي خود نشسته بود که صدایی شبیه آنچه هنوز گیج بود و ا

  که در خانه شنیده بود توجهش را جلب کرد:

یا ببین چه هواي  روز رال خواهی کتانگو می - ـــو ب ـــینی؟ بلند ش در بالن بنش

  مطلوبی است.

با  قامت یک مرد بلندکند. تانگو ســرش را چرخاند تا ببیند چه کســی با او صــحبت می

ـــتاده بود. ظاهر این مرد نگاهی آرام  نه ایس ـــبورا حداقل عجیب تر از  زیاد عجیب نبود؛ص

اش خاطر موقعیت شغلیشده بود! براي کسی که به حال با آنها مواجهموجوداتی که تانگو تا به

ــر و کله بزند، از موجودات خمیري  ــان س مجبور بود با انواع موجودات عجیب و غریب کهکش

نباتی پرنده، دیدن یک چشم پر سرو صدا یا انواع موجودات آبشکل گرفته تا موجودات بیبی

دست و پاهاي کشیده زیاد موجب  موجود قد بلند با سر گرد بی مو و چشمان درشت سیاه با

  تعجب نشد.   

  شما بودید؟ اوه پس آن سایه -

  بله من بودم. -

  اینجا سرزمین شماست؟ -

  خواهی تمام مدت در بالن بمانی؟بله. حاال بگو ببینم می -

  تانگو از بالن خارج شد و نگاهی به اطراف انداخت.  

ـــمان بودم به نظرم همه چیز وارونه ب - ود اما اکنون که از چه جالب وقتی در آس

سمان آن  سر جاي خودش قرار دارد. آ ست  شدم انگار همه چیز در بالن خارج 

  باالست و دشت زیر پاي ماست.
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دنیاي ما وارونه نیســـت ولی چون تو هنوز به طور کامل وارد دنیاي ما نشـــده  -

ـــور می ـــتی دیگر چیزي را بودي آن را وارونه تص کردي. اما االن که اینجا هس

  بینی.یوارونه نم

دانست سعی نمی نعناعیتانگو که هنوز کمی گیج بود و دلیل حضورش را در سیاره مرد 

دلیل  نعناعیبگیرد و از مرد در مورد جایی که فرود آمده بود کرد جلوي کنجکاوي خودش را 

بدون اینکه پاســخ تانگو را بدهد با دســت به  نعناعیمرد آمدنشــان را به این ســیاره پرســید. 

شاره کرد. تانگو به محض اینکه روي خود را برگرداند خودش را در اي نقطه سر تانگو ا شت  پ

ـــدها موجود به این طرف و آن طرف  ـــلوغ یافت. در آن تاالر بزرگ ص یک تاالر بزرگ و ش

تاالر شـــد در ظاهر تفاوتی بین آنها دید. بودند و نمی نعناعیرفتند. همه آنها شـــبیه مرد می

رنگی  شیريشد انتهاي آن را دید. سالن سفید رنگ بود و نور مالیم آنقدر بزرگ بود که نمی

شد. تانگو به باالي سرش نگاهی انداخت ولی چیزي که شبیه سقف باشد در همه جا دیده می

نگاهی به سطح زیر پاي خود کرد و با تعجب دید در زیر پاي او ندید فقط همه جا سفید بود. 

رســید ســطح زیر پایش از شــیشــه یا رد. به نظر میچند طبقه مشــابه همین ســالن وجود دا

شد چون به راحتی می شبیه آن با سی  را طبقات شد طبقات زیرین و افراد موجود در آن جن

رفتند و گویا مشغول به دید. همه ساکنان موجود در طبقات به آرامی به این سو و آن سو می

شده بود و هر طبقه  شد.کاري بودند اما تانگو متوجه کار آنها نمی شکیل  سالن ت از چندین 

  شدند.اي از هم جدا میها با دیوارهاي شیشهسالن

ســـیاره ما قدمت بســـیار طوالنی دارد و به خاطر اینجا محل زندگی ماســـت.  -

شدن  سیاره در حال نابود  سیاره ما پیش آمده الیه محافظ  سایلی که براي  م

کند. به همین دلیل ما است و پرتوهاي خطرناك کیهانی سیاره ما را تهدید می

ســاکن شــویم تا از خطر پرتوها در هاي داخلی ســیاره مجبور شــدیم تا در الیه
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اینجا شامل هفت طبقه است و ما اکنون در طبقه هفتم و باالترین امان بمانیم. 

طبقه قرار داریم. در این طبقه مرکز فرماندهی سیاره وجود دارد و من ماموریت 

شتم تا تو را به اینج شاید میا بیاورم. دا ستی و  شگفت زده ه سیار  دانم که ب

کند. در کمی هم ترســیده باشــی اما نگران نباش هیچ خطري تو را تهدید نمی

   حقیقت ما به کمک تو نیاز داریم.

ـــاکنان آن نگاه میتانگو همچنان نیز  نعناعیهاي مرد کرد به حرفکه به طبقات و س

ــتر به خود جلب کرده بود این بودکه توجه تانگو  اينکتهکرد؛ گوش می که انگار هیچ  را بیش

صی در اتاق صو ضاي خ ساکن در طبقاتها و محل زندگی ف شت افراد  و گویا براي  وجود ندا

. کسی هم مهم نبود دیگران مشغول به چه کاري هستند. هر کسی سرش به کار خودش بود

  ادامه داد: نعناعیدر همین افکار بود که مرد 

ـــت چیزي را از هم پنهان وقتی ما بتو - یاز نیس انیم افکار همدیگر را بخوانیم ن

صی چندان اهمیتی ندارد صو ضاي خ شدي چرا اینجا ف و  ؟کنیم. حاال متوجه 

ست حدس زدي البته  شغول به چه در ست تا دیگري م سی هم مهم نی براي ک

ـــت.  ـــت وقت خود را با کاري اس ما کارهاي خیلی مهمتري داریم و الزم نیس

  به هدر بدهیم. دیگرزندگی همتجسس در 

اش گرفت. به این ســرعت توانســته بود فکر او را بخواند خنده نعناعیتانگو از اینکه مرد 

ـــت اما در مورد مرد  نایی را داش ـــعی کرد  نعناعیالبته او هم تا حدودي این توا هر چه س

ست بفهمد چه  ست.  افکارينتوان حتم از  این موجودات به طوربا خودش فکر کرد در سرش ا

تر هســتند با این وجود به کمک موجود کوچکی مثل من نیاز دارند عجب دنیاي ما پیشــرفته

شدن به  عجیبی! شخص دیگري در حال نزدیک  شد  شغول این افکار بود که متوجه  تانگو م

تر و زنانه داشت. بود با این تفاوت که ظاهري ظریف نعناعیآنهاست. ظاهر این فرد شبیه مرد 
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از آنها جدا شـد  نعناعیي چند ثانیه به همدیگر نگاه کردند و بدون هیچ حرفی مرد آن دو برا

  و رفت. 

  نام شما تانگو است. درست تلفظ کردم؟ -

  بله درست است.  -

شما خوشحال هستم.  "میرا"من هم  - شنایی با  سم من هستم و از آ البته این ا

با کد همدیگر را اما در اینجا ما  ؛دیگر اســت موجوداتدر برخورد و آشــنایی با 

سایی می ست.  123کنیم. کد من شنا سواالت زیادي در ذهن داريمیا  ؛دانم 

  لطفا با من بیا تا پاسخ آنها را دریابی.

شهتانگو و میرا  شی سمت یک درب  سالن بود رفتند. میرا به  (یا همان اي که در انتهاي 

ـــت چند قدم جلوتر حرکت ) 123کد  کرد و وقتی به درب که نقش راهنما را به عهده داش

تانگو با خودش فکر کرد پس این در  اي رســید بدون باز کردن درب از آن گذشــت.شــیشــه

ـــالن ـــت پس چرا در همه جاي س میرا  تعداد زیادي از آنها وجود دارد؟! حقیقت درب نیس

  برگشت و نگاهی به تانگو کرد و گفت:

اي ز حفاظ شیشهتوانی اکنم چیز خیلی عجیبی دیده باشی. تو هم میفکر نمی -

ما  به راحتی عبور کنی. یه منتظر  تت برده! بق ما له کن چرا  فا کمی عج لط

   هستند.

خواست شروع به ؛ میاي رد شدتانگو کمی خودش را جمع و جور کرد و از حفاظ شیشه

  صحبت کند که میرا ادامه داد:

ستند. اینها حفاظ هایی از جنس ماده - ست اینها درب نی ست ا شبیهبله در  اي 

شیشه هستند. یعنی ترکیبی از چند جنس مختلف که شیشه هم جزو آنهاست. 

ـــی این حفاظ ـــالن وجود دارد. در خب اگر دقت کرده باش ها در همه جاي س
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صات بیولوژیکی آنها ثبت میحقیقت با عبور افراد از این حفاظ شخ شود و ها م

رنگ شده  اگر مورد مشکوکی وجود داشته باشد پیش از عبور فرد، حفاظ قرمز

شـــود. همین هشـــدار کافی آید و مانع حرکت فرد میبه حالت منجمد در می

است تا توجه نگهبانان جلب شده و به بررسی موضوع بپردازند. البته این را هم 

سیب جانی متوجه فرد مورد نظر  ضافه کنم که در این جریان هیچ گونه آ باید ا

شود روهاي حفاظتی انجام میهاي بیشتر که توسط نیو پس از بررسی شودنمی

شود  کنند او را به خارج از سیاره منتقل میاگر آن فرد تهدید جدي محسوب ن

ــایی ماهیت و مکان زندگی فرد او را به محل  ــناس ــیاري از موارد با ش و در بس

 اتباید این نکته را هم یادآور شوم که ما موجودالبته . گردانندبرمیزندگی اش 

خواهیم بدون دلیل به کســی آســیب م و هرگز نمیبســیار صــلح طلبی هســتی

سانیم.  ستند و  دانیاما خب خودت که بهتر میبر صلح طلب نی همه موجودات 

شمنانی داریم  ستگانما هم د  محافظت کنیم. مانو باید در برابر آنها از خود و ب

ـــعی می قات س ـــتر او ندهیم کنیم بیش به خود را در موقعیتی قرار  تا مجبور 

  شویم. جدي شویم ولی گاهی ناچار به انجام آن هم میبرخوردهاي 

هاي او گوش که میرا مشــغول صــحبت بود تانگو ســاکت بود و فقط به حرفهمچنان

رسید میرا از هر سوالی که در ذهن اي جز این هم نداشت، چون به نظر میچاره البتهکرد. می

میرا رو به تانگو ي پاسخ بدهد. کرد با آرامش و خونسردمطلع بود و سعی میگذشت تانگو می

  کرد و با اشاره به بخشی از سالن که در آن تعدادي از افراد دور هم جمع شده بودند گفت:

آنها منتظر ما هســتند. ما امیدوار هســتیم براي حل مشــکلی که براي ما پیش  -

آمده بتوانیم با شــما به توافق برســیم. البته در این مورد براي شــما اجباري در 
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شما کار  ست ولی اگر بتوانید با ما همکاري کنید حتما نتایج خوبی هم براي  نی

  به دنبال خواهد داشت. 

شکلی براي این موجودات که تانگو  ست و چه م ضیه چی شده بود بداند ق خیلی کنجکاو 

شرفته پیش آمده که به کم ست  ک موجودات کوچک حبابی نیاز دارند،فوق پی همین که خوا

ــروع به حرف زدن کن ــده بود بروند د و از میرا بخواهد تا باهم به جلســهش اي که تشــکیل ش

  زند:احساس کرد کسی او را صدا می

  شنوي؟ تانگووو!!!!تانگو صداي مرا می -

شکل برخورده بود و از  صوتی او بود. گویا آفرا در باغچه حیاطش به م صدا از پیغام گیر 

رد و خود را پشت میز تحریرش یافت. گویا تانگو چشمانش را باز کتانگو خواست به آنجا برود. 

  خستگی خوابش برده بود. شدت از 

  ولی خیلی واقعی بود!  ...نعناعیموجودات  ..دیدم.خواب میداشتم اوه پس  -

صداي  ناگهان به یاد آورد که به شنید. را پیغام گیر  زنگدر همین افکار بود که دوباره 

به سرعت از جایش پرید و  اش به او کمک کند.تیبود در کارهاي باغ حیاط پشآفرا قول داده 

    رسید.از اتاق خارج شد. بوي نعناع هنوز در فضاي اتاق به مشام می
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  11                                                                خاطرات گذشته

  

شده بود پشت پنجره رفت  هوا بارانی بود. تانگو که از بارندگی چند روزه خسته و بی حوصله

با خودش فکر  گویا ابرهاي تیره زمسـتانی خیال رفتن نداشـتند. .انداختو نگاهی به آسـمان 

نگاهی به باغچه و گلهاي باغ انداخت؛  بارند.که هنوز می هســتندشــاید از چیزي ناراحت کرد 

سید به نظر نمی شادابر شند. گیاهان  ضعیت موجود ناراحت با و گل پیچک  بودند آنها از و

  کنار دیوار رشد بسیار خوبی داشت و تا لبه پنجره رسیده بود. 

  !حوصله در این خانه من هستمرسد تنها شخص بیخب به نظر می -

هاي هاي درشــت باران مثل گويقطره پنجره را کمی باز کرد و دســتانش را زیر باران گرفت.

شه سته و شی شک ستان تانگو  شهاي بودند که با برخورد به د شی اي تبدیل به هزاران گوي 

ــده و کوچک ــدبه اطراف پخش می ش کنند قطرات باران چرا همه فکر می گفتبا خود  .ندش

شود. یک قطره در شود؟ آنها تازه کارشان شروع میپس از برخورد به سطح کارشان تمام می

شروع به وز شود آموخت.دل خود هزاران قطره دارد. از باران هم می سیم خنکی  یدن کرد و ن

پنجره را ببندد، پیش از آنکه باران فرش و وســـایل داخل اتاق را خیس کند.  شـــدمجبور او 

تانگو نگاهی به ساعت انداخت، هنوز تا شب خیلی وقت مانده بود. چند روز هواي بارانی به او 
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اما  این فرصت را داده بود که در خانه بماند و کارهاي عقب مانده خود را سر و سامانی بدهد.

از االن کار خاصــی نداشــت و باید منتظر میشــد باران بند بیاید تا بتواند از خانه خارج شــود. 

شتروي بی سه بردا سراغ کتابخانه رفت و کتابی از قف صلگی  به طرف میز تحریرش رفت  .حو

سر خود را به نحوي گرم کند. سعی کرد  ست از فکر اتفاقاتی که چند با این وجود نمی و  توان

ـــود. روز ا خارج ش مده بود  یده بود خیر برایش پیش آ ند روز پیش د که چ هنوز از خوابی 

سانی) سی (یا ک شتند  متعجب بود. قطعا یک خواب معمولی نبود. حتما ک به کمک او نیاز دا

سانی بودند و مفهوم این خواب چه بود؟  آنها شد تا نبود باید منتظر می ايارهچاما آنها چه ک

  نگاهی به پنجره انداخت... و یا حداقل پیغامی برایش بفرستند. دوباره سراغش بیایند

شوم بخاطر  - سري به باغ بزنم تا مطمین  ست  خب باالخره باران بند آمد. بهتر ا

  بارندگی چند روزه مشکلی براي گیاهان پیش نیامده باشد.

ک گوشه از آنجایی که عالقه زیادي به پیچتانگو به باغ رفت و مشغول رسیدگی به گلها شد. 

هایی که در اثر دیوار داشــت اول به ســراغ آن رفت و شــروع کرد به جمع آوري شــاخ و برگ

شده بودند.  سته و اطراف ریخته  شک در همین موقع اولین پرتوهاي ظریف آفتاب از وزش باد 

ـــدن بودند، بر روي البه ـــیاه، که در حال پراکنده ش هاي براق جوانهها و برگالي ابرهاي س

  چکیدند.به پایین ها د و قطرات غلطان باران از روي برگپیچک تابی

ها خیال کردم این ابرهاي ســنگین به این زوديفکر نمیچه آفتاب به موقعی...  -

حاال فقط یک تابش افتاد. هر حال باید این اتفاق میرفتن داشــته باشــند اما به

ـــید می دانم که یپیچک عزیزم ماي به باغ بدهد. تواند نیروي تازهگرم خورش

  چند روزي است که منتظر آفتاب هستی، کمی صبر کن همه چیز به نوبت.

کرد که از ها آنقدر بلند فکر میگاهی وقتتانگو همیشه عادت داشت با خودش صحبت کند. 

گاهش می جب ن با تع که  یان  ندهواکنش اطراف ند خ با خودش اش میکرد قت  فت. آن و گر



 بیدار شو!                                                                                                                  75

AVAYEBUF.com 

انداخت و خودش را به ام؟! سـپس شـانه باال مییوانه شـدهکنند دگفت: یعنی آنها فکر میمی

همیشــه که نباید نگران دیگران بود. آنها در فکر کردن آزاد هســتند و دلیلی زد. خیالی میبی

اصــال شــاید گاهی اوقات بد هم ندارد بخواهم به آنها بگویم به چه چیزي فکر کنند یا نکنند. 

شد شده ام ،نبا شم سراغم میاینجوري کمتر به  !بگذار فکر کنند من خل  آیند. وقتی تنها با

انگار  "زمان"واژه  نگفتبا افتم. توانم انجام بدهم و از زمان هم جلو میخیلی از کارهایم را می

اي در ذهنش ایجاد شده انگار جرقهکسی سیم برقی به او وصل کرده باشد ناگهان از جا پرید. 

شده سوي باغ دوخت.  بود؛ براي چند لحظه نگاه میخکوب   ماجرایییاد  بهگویا اش را به آن 

  :ناگهان فریاد زدکرد وقت پیش رخ داده بود. تانگو همچنان که داشت فکر می خیلیافتاد که 

آه بله یادم آمد! زمان... فکر کنم االن بتوانم برخی مسایلی که اخیرا پیش آمده  -

بله  ..موج ســوار.و آن پســرك  ، ســیمانورا بفهمم. آن دختر گمشــده و مادرش

شده  ستند که قبال با آنها روبرو  ستانی ه سناریوي دا ست همه اینها  ست ا در

  ام. بودم. من مطمین هستم که قبال آنها را دیده

سی که یک چیز گرانبهاتانگو  سیار  مانند ک شد ب شف کرده با شده بود هیجانک باال و  ،زده 

  ... زد: یافتمپرید و با صداي بلند فریاد میپایین می

  باید بیشتر فکر کنم! آنها را کجا دیدم؟ -

چشمان خود را به سمت بالکن رفت و روي نیمکت نشست؛ چند نفس عمیق کشید و سپس 

شتر تمرکز کند.  ست تا بتواند بی صاویر درهم و برهم از جلوي ب شته ت چند لحظه بعد یک ر

اران... تصاویر خیلی چشمانش رد شد. یک مرغ دریایی بزرگ... یک کوه سنگی... قطرات تند ب

صوت جیبی سریع عوض می ضبط  سریع  صاویر را بتواند ثبت کند  شدند. براي اینکه این ت

  خود را برداشت و دکمه ضبط صدا را فشار داد. 
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تر اینجا چند مرغ دریایی میبینم. ظاهرا خاکستري رنگ هستند و خیلی بزرگ -

آنها دارند  زرگی هم دارند.ام. منقار باز مرغان دریایی معمول که در زمین دیده

ـــتندبینم که را میکنند. دو تا از آنها باهم پرواز می نگاهی به  ،نزدیک من هس

ــیرجه میمن می ــمت پایین ش ــمت کنند و به س روند. من هم همراه آنها به س

ــتم. من پایین می روم. اوه خداي من این امکان ندارد... من هم یکی از آنها هس

     یک مرغ دریایی هستم!!

ـــمان خود را به آرامی باز کرد.  تانگو مفهوم چیزهایی که بهت زده از آنچه که دیده بود چش

شیار  دیده بود چه بودند؟ به طور قطع آنچه که دیده بود یک خواب معمولی نبود. او کامال هو

شن کرد؛ بله او  صوت را رو ضبط  ضبط کند. با عجله  صداي خود را  ست  بود آنقدر که توان

یار بود و آنچه که دیده بود یاداوري خاطراتی بود که از جایی به سراغش آمده بود. کامال هوش

  آنچه که او را بیشتر گیج کرده بود ارتباط آن با اتفاقات اخیر بود. 

دارند فقط باید آرامش خودم را حفظ کنم و  ارتباط دیگرمه قطعا همه اینها به -

  به دقت همه چیز را بررسی کنم.

سمان انداخت. ابرها در حال کنار رفتن بودند و پرتوهاي خورشید هر لحظه سپس نگاهی به آ

   .     ندشدتر میپر نورتر و قوي
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  12                                                                     مرغ دریایی

  

آن هم در یک چه آسمان آبی و روشنی. پرواز کردن بر روي دریاي بیکرانه آبی  -

  روز آفتابی چه دلچسب است. 

البته اگر آن ابرهاي ســیاه آن گوشــه آســمان هوس بارندگی نداشــته باشــند و  -

  ا در بیاوریم.زبگذارند بعد از چند روز بارندگی دلی از ع

یاي  باالي در حال پرواز بر  که در  یایی بود  ناورياین گفتگوي دو مرغ در تا  په ند.  بود

ــم کار می ــده بود. البته به بو آبکرد چش ــکیل ش ــر از آب تش ــراس ــرزمین س د. انگار این س

صله صخرههاي تقریبا زیاد میفا هایی را دید که فقط نوك آنها از آب بیرون زده و مرغان شد 

رســد زندگی در این ســرزمین فقط در دو دریایی که بر روي آنها نشــســته بودند. به نظر می

صورت موجودات آبزي  ست؛ به  و اگر موجودي بخواهد خارج آب زندگی کند صورت ممکن ا

  باید توانایی پرواز کردن داشته باشد. 

روز زودتر  چندمرغ دریایی کوچک تازه ســر از تخم در آورده بود. چهار خواهر و برادر او 

شده بودند. پدر و مادر با نگرانی منتظر تولد او بودند اگر او  ؛و همه تقریبا در یک زمان متولد 

ــموفق نمی ــر از تخم بیرون بیاورد مجبور بودند تخم را به داخل ش د در یکی دو روز آینده س
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ــود. ــدن از تخم در زمان  آب رها کنند تا خوراك ماهیان یا موجودات آبزي دیگر ش خارج نش

ست و حتی اگر براي خروج از تخم به او کمک این مورد نظر به  ضعیف ا معنی بود که جوجه 

شودزندگیشد ممکن بود بقیه مراحل می شکل  شه  .اش دچار م خب باالخره والدین که همی

ــتند تا از آنها محافظت کنند.  ــد که بچهروزي فرا میهمراه کودکان نیس ها باید روي پاي رس

ستند و بدون کمک بزرگترها به زندگی خود ادامه دهند. شرایط اگر پرنده از  خود بای در این 

ست در بزر شد ممکن ا ضعف با شود و نتواند از پس زمان تولد دچار  شکل مواجه  سالی با م گ

شکالت  ست جوجهبدتر از آن، خود بر بیاید؛ یا حتی م ضعیفی مثل خود بوجود ممکن ا هاي 

ضرر را از همان اول گرفت. ست جلوي  شده، بهتر ا خب  بیاورد. پس براي بقاي گونه هم که 

ــانس با این جوجه تنبل یار بود و پس از  ــت  چنددر این مورد مثل اینکه ش روز تاخیر توانس

مادر که با خوشحالی خروج خود را از خطر مرگ و حذف شدن از چرخه زندگی نجات بدهد. 

ـــد از تخم جوجه از تخم را به دقت نگاه می کرد پس از اینکه جوجه به طور کامل موفق ش

ها راهی دریا شـد. در همین هنگام خارج شـود نفس راحتی کشـید و براي تهیه غذاي جوجه

ها کرد. دریایی پدر با چند ماهی در منقار از راه رســـید و شـــروع به غذا دادن به جوجه مرغ

جه  مده تازه جو ندگی خود کرده بود از تخم درآ جات ز که براي ن یادي  خاطر تالش ز که ب

کرد. حسابی خسته و گیج بود گوشه النه نشسته بود و به خواهران و برادرهاي خود نگاه می

به طوري که پدر  ؛کردگذاشت و شیطنت میها میم سربه سر بقیه جوجهها مدایکی از جوجه

گویا این  .با پاي بســـته در گوشـــه النه ایســـتاده بودها هم یکی از جوجه. کرده بودرا کالفه 

شت جوجه  سر خود را به باد بدهد؛ به  کهآنقدر براي پرواز کردن عجله دا یک بار نزدیک بود 

لیافی را که براي ساختن النه از آن استفاده شده بود را به پاي همین خاطر مادر یک تکه از ا

جوجه پدر آرام نزدیک جوجه بست تا با پرواز نابهنگام، جوجه کوچک سر خود را به باد ندهد. 
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ــد و آخرین لقمه غذا را که یک ماهی کوچک بود در حلق او فرو کرد و با لبخند  ترکوچک ش

  رو به جوجه گفت:

اي قاپیدن لقمه غذا هم مانند خارج شدن از تخم تاخیر کنی تنبل اگر بر جوجه -

  غذاي تو سهم خواهرها و برادرهایت خواهد شد. کمی بیشتر بجنب.

سمت دریا پرواز کرد.سپس بال شود و با حرکتی تند به  دریا مواج بود  هاي بزرگش را گ

ها را زیر پر و بال و باران شــروع به بارش کرد. در همین هنگام مادر به النه برگشــت و جوجه

ها هنوز خیلی ضــعیف بودند و با یک باد و ها خیس نشــوند. چون جوجهخود گرفت تا جوجه

میزان بارندگی در این سرزمین معموال زیاد بود و بیشتر اوقات باران ممکن بود آسیب ببینند. 

مجبور بودند یافت؛ به همین خاطر مرغان دریایی وقفه ادامه میها و روزها بیبارندگی ســاعت

روزهایی که بارندگی نبود بیشــتر به جســتجوي غذا بپردازند تا جبران کمبود غذا در روزهاي 

شه ها که بارانی را بکنند. اما براي جوجه شان به مواد غذایی احتیاج همی شتبدن سنگی  دا گر

هاي کوچک گرسنه طوالنی مدت خطرناك بود؛ به همین خاطر والدین براي سیر کردن شکم

ــت که  ــه در النه با دهان باز منتظر بازگش بودند خطر طوفان و بارندگی را به جان  آنهاهمیش

ـــه یکی از والدین در النه میخریدند. می ـــرایط همیش ماند و دیگري دل به امواج در این ش

   سپرد. می

پس از چند ساعت انتظار در حالی که از شدت بارندگی هم کاسته شده بود پدر به النه 

ها که خیلی گرسنه بودند با سر و صداي زیاد از زیر پر و بال مادر خارج شدند جوجهبازگشت. 

سمت پدر حمله ساندند. و به  سریع خود را به پدر ر شدند. چهار جوجه که بزرگتر بودند  ور 

رســید هنوز گیج اســت. مادر با جوجه کوچک تنبل ســر جاي خود ایســتاده بود و به نظر می

گر فهمید نشد با این تلجوجه که تازه داشت متوجه اتفاقات اطرافش میتلنگري او را هل داد. 

ـــهم کافی از غذاي  ـــت از خواهرها و برادرهاي خود عقب بماند و س که اگر نجنبد ممکن اس
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ناگهان مثل فنر از جاي خود پرید و با تقالي زیاد خود را از زیر دست و  ؛روزانه نسیبش نشود

ـــد. در همین پاي خواهر و برادرانش جمع کرد  ـــعی کرد با دهان باز خود را به باال بکش و س

ـــم به هم زدن آن را  لحظه پدر یک ماهی را در دهان جوجه فرو کرد و جوجه در یک چش

   بلعید.

شدند. زمانی رسید که باید آماده پرواز تر میها بزرگتر و قويگذشتند و جوجهروزها می

ـــدند. این اولین مرحله آموزش آنها بود چمی ـــخت آموزش پرواز ش ون باید بعد از مرحله س

ـــخت ـــکار و ماهیگیري را میمرحله س ـــید آموزش و آموختند. به نظر میتر چگونگی ش رس

مرحله  امواجو بر روي  طوفانیشد. پرواز و ماهیگیري در روزهاي یادگیري هیچوقت تمام نمی

سب می در زندگی مرغان بهرحال شد. سخت آموزش بود و فقط با تمرین زیاد این مهارت ک

ها در آن جایی براي تنبلی وجود نداشت و همین عامل بقاي آنها با وجود همه سختی دریایی

  سرزمین آبی بود. 

شمارش پدر جوجه صف کرد و با  ها که االن خیلی بزرگتر و جوجه 4و  3، 2، 1ها را به 

شده بودند بالقوي سمتر  شیرجه ابتدا به  شودند و با یک  سپس به هاي خود را گ ت پایین و 

رســید هنوز آمادگی پرواز داشــته ســمت آســمان اوج گرفتند. اما جوجه کوچکتر به نظر نمی

ــت اما هنوز آمادگی اوج گرفتن  ــري در اطراف النه داش ــد. البته تمرینات کوتاه و مختص باش

ن ها سر از تخم در آورده بود و به همیروز دیرتر از بقیه جوجه چندنداشت. خب هرچه باشد 

بقیه تري باشد. گرفتند. شاید فردا براي این کار روز مناسبخاطر والدین زیاد به او سخت نمی

سریعجوجه شرایط خود کنار میها  شتر اوقات مردد بود و براي هر کاري تر با  آمدند اما او بی

او نیاز به فرصت بیشتري داشت. این خصلتی بود که از زمان تولد همراه او بود. همین تردید 

شود شدن از آن ممکن بود به قیمت جانش تمام  ستن تخم و خارج  شک با این حال در  .در 

و زندگی را ترجیح داد؛ هر چند جایی را انتخاب کرد که به تصــمیم خود را گرفت  لحظه آخر
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تواند داشــته اي مینظر مکان راحتی براي زندگی نبود اما آســودگی بی حد و اندازه چه فایده

ا براي رشد ذهنی و روحی مورد نیاز هستند، و این قانونی است که در همه جا هچالشباشد؟ 

در یک  یک مرغ دریاییساده صادق است؛ خواه ذهن متفکر استیون هاوکینگ باشد یا ذهن 

  .ناشناخته سرزمین آبی

گذاشـــت و براي اوج روز پرواز فرا رســـید. مرغ دریایی کوچک باید ترســـش را کنار می

شان ورودي شد. جوجه لبه گرفتن آماده می ستاد. کمی به پایین نگاه کرد. امواج خرو النه ای

ها هم انگار موج گشــتند.کردند و به دریا باز میدریا به شــدت به صــخره ســنگی برخورد می

صله صخرهحو شتند آزادانه حرکت کنند اما  ست دا سر رفته بود. آنها هم دو ها همه جا شان 

ـــدند. امواج هم کم نمیآنها میبودند و مانع خروش آزادانه  ـــخره ،آوردندش ها خود را به ص

شک مرغ دریایی هم دوست داشت دادند. بیمیکوبیدند و این گونه اعتراض خود را نشان می

صخره بزرگ روبروي مرغ دریایی چه بود؟ او هم  آزادانه پرواز کند اما چه چیزي مانع او بود؟ 

ــخره می ــجاعانه اش روبرو میبید. باید با مانع آزاديکوباید مثل امواج خود را به ص ــد و ش ش

شان می شان به ن داد.قدرت خود را به او ن شتند...او و امواج خرو شترك دا شکل م  وعی یک م

داد. مرغ دریایی با خود روزي آنها به مرغ دریایی درس شهامت میدیدن امواج و مبارزه شبانه

کنیم. اما نیم حتما چیزي براي آموختن پیدا میف خود نگاه کااگر با دقت به اطر"کرد فکر 

چاره گاه نکنیم روزي مجبور می ؟داریماي جز آموختن هم مگر  ـــویم اگر اکنون دقیق ن ش

نک بزنیم نه می. نمی"عی یایی چگو یک مرغ در نک را در ذهن خودش دانم  ند مفهوم عی توا

شاید مجسم کند. کسی چه می هایی که موقعیتودم و مرغ دریایی بهم زمانی من یک داند، 

ـــانی در ذهنم قابل درك میرا در آن زمان با آنها مواجه بودم  اگر  کنم.اکنون با مفاهیم انس

رسید شاید االن این آموزش به او نمیآموختند و اگر را نمیکردن والدینش سالها پیش پرواز 

ــخره ــور من از ص ن اتفاق افتاد. النه مرغ هر حال ایاما بهرویم متفاوت بود. ها و موانع روبهتص
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ــطح دریا زیاد بود. اگر او نمی ــخره بود و ارتفاع آن از س ــت به خوبی دریایی در نوك ص توانس

صدمه ببیند.  شان دریا  سقوط کند و در امواج خرو سختی  صور این پرواز کند ممکن بود به  ت

ـــعفکه حیوانات دریایی هم بخواهند به یک مرغ دریایی در حال تعلیم که از روي  و کم  ض

تجربگی در دریا سقوط کرده فرصت جبران بدهند و از شکار آن منصرف شوند خیلی بعید به 

سد. نظر می سعی ر سی  البته آن موجود دریایی هم براي کار خود دلیل محکمی دارد. هر ک

کند این کالس آموزشــی را به بهترین نحو به پیش ببرد و این موضــوع شــامل حال همه می

  .. رقابت براي بقا و زندگی با کیفیت... د.شوموجودات می

مرغ دریایی که با هجوم افکار مختلف در ذهن خود روبرو شد دو انتخاب بیشتر نداشت. 

ها به آن عادت کرده بود خو کند و از النه امن خود خارج یا باید به زندگی که روزها و ماه

خود را و شــجاعت تمام قدرت نشــود و تا آخر عمر همیشــه در حســرت پرواز بماند یا اینکه 

  .. پرواز حتی به قیمت جان. ..جمع کند و مهمترین درس زندگی خود را بیاموزد.

ــتان گویا گزینه دوم را انتخاب کرد؛ اما در لحظه پرواز ناگهان دچار  مرغ دریایی این داس

شد لغزش کوچکی  سبب  شد. همان تردیدي که از لحظه تولد همراهش بود و همین  تردید 

ـــود و نتواند به موقع اوج بگیرد.در  انگار این تردید در کد ژنتیکی او ثبت  زیر پاي او ایجاد ش

همچنان که با سرعت به سمت پایین آمد. و همیشه در بدترین زمان به سراغش می شده بود

سقوط بود و بال زدن شتر بهم میدر حال  افکار مختلفی زد هاي از روي ترس، تعادل او را بی

تلنگر مادر براي جوم آوردند. تمام اتفاقاتی که از لحظه تولد برایش رخ داده بود. به ذهنش ه

 تو اولین درسی که پدر به او داده بود... کمی بیشتر بجنب و سهم خودجهیدن به سوي بقا 

و چیزي که در لحظه پرواز دیده بود برخورد امواج خروشــان به صــخره. او . را از زندگی بگیر..

ــش روبه رو میهم باید با تر ــد. اما براي این کار باید تمام قدرت خود را جمع میس کرد تا ش

شد و او هدف میهمه رفتار و حرکاتش هم آشفته و بی ،ذهن خود را آرام کند. با ذهن آشفته
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پس چشمان خود را بست و یک بار دیگر براي بقا تالش داد. را بیشتر به سمت پایین هل می

ست کرد. این کار را قبال  شده بودند اما او توان هم کرده بود. همان لحظه که همه از او ناامید 

ـــود همه را غافلگیر کند وقتی کرد. . او باید یک بار دیگر همان کار را میو از تخم خارج ش

حرکت شد. همین سکون به او قدرت بیشتري داد. بالهایش را ذهنش آرام شد تمام بدنش بی

 بار دیگر بربرخورد با امواج اوج گرفت. بله او موفق شـــد  هماهنگ با هم گشـــود و در لحظه

توانست به سمت آسمان اوج گرفت. اش پیروز شود. مرغ دریایی تا جایی که میچالش زندگی

او حتی بیشتر از خواهران و برادرانش آموخت؛ چون عالوه بر پرواز یاد گرفت چگونه بر تردید 

شه  سراغش میکه همی شمانش را  پیروزآمد در بدترین زمان ممکن  شود... فقط کافی بود چ

  ببندد و افکار خود را منظم کند... 
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  13                                                                هدیه ارزشمند

  

شد. یادش نمی تانگوصبح زود  شته آمد از خواب بیدار  ست چه خوابی دیدهشب گذ . ا

این بود که در حال پرواز بر فراز امواج خروشـــان دریا  آمدیادش به یزهاي مبهمی که تنها چ

از جاي خود بلند  شد.تر میکمی بیشتر فکر کرد اما افکارش هر لحظه کمرنگ و کمرنگبود. 

شد رفت. تر میاش در حیاط پشتی که هر روز بزرگتر و قويشد و به سراغ پیچک مورد عالقه

ـــید در حال ط ـــورت و یهاي طالیی نامرلوع کردن بود و پرتوهاي آن مثل تیرخورش ی به ص

شمانش برخورد می شید. بوي خاك باران کردند. چ ست و نفس عمیقی ک شمان خود را ب چ

ها پیچک با دیدن تانگو شاخهخورده که هنوز از بارش چند روزه نمناك بود او را سرحال کرد. 

سمت او پیچ و تابو برگ شغولداد. تانگو به طرفش رفت و  هایش را کمی به  هرس کردن  م

دوستی چندین و چند ساله آنها به همین خاطر پایدار  .شدهاي او و مرتب کردن شاخ و برگ

کرد؛ همیشه مانده بود. نوعی همزیستی مسالمت آمیز. تانگو بسیار خوب از پیچک مراقبت می

ـــبی از آمراقب علف داد دید که احتمال مینها میهاي هرز اطراف بود و اگر حرکت نامناس

شه قطع می ساند آنها را از ری سیب بر ست به پیچک عزیزش آ هاي کرد. اما خب علفممکن ا

مل از بین نمی کا به طور  نه هرز هیچوقت  باره از جایی دیگر جوا عد از چند وقت دو ند، ب رو
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ند. چارهمی مدارا میزن یک جوري  نده  ناخوا نان  با مهما ید  با به همین خاطر کرد. اي نبود 

سش به آنها بود شه حوا ستانهمی شنیده بود. افرادي که با . آخر دا هاي زیادي در این مورد 

شد علفبی ضوع و نادیده گرفتن عواقب خطرناك ر سبت به این مو هاي هرز مجبور توجهی ن

ـــانه خود را رها کنند و به جاي دیگري نقل مکان کنند. ـــده بودند خانه و کاش البته این  ش

ــاحبان آن خانه نمیوجهی فقط دامنتبی ــایگان نیز در معرض خطر قرار گیر ص ــد و همس ش

ـــتان گرفتند.می هاي زیادي در این مورد از بزرگترها شـــنیده بود. گویا تانگو در کودکی داس

هاي هرز در معرض نابودي قرار گرفته رویه این علفها پیش سیاره بخاطر رشد بیخیلی مدت

تنها خطر ممکن  شوند؛ها کوچک باشند خطر جدي محسوب نمین علفبود. چون تا وقتی ای

ــت عابرین  ــعیت این بود که هر از چند گاهی خارهاي کوچک خود را در پا یا دس در این وض

ــیبکردندفرو می ــود اما اگر مراقب همین آس ــوب ش ــاید این تهدید کوچکی محس هاي . ش

رسد که آنقدر ریشه آنها در خاك وزي میخیالی آن را نادیده بگیرند رکوچک نباشند و با بی

شود که با خارج کردن آنها از زمین مقدار زیادي خاك را هم با خود خارج قوي و گسترده می

صرف و بی شد که بدتر؛؛ و اگر تعدکنندمیم خاك یک منطقه بزرگی را  اد این گیاهان زیاد با

سیاري از گ سفانه ب سودمند که در همین باید زیر و رو کنند و در این میان متا یاهان مفید و 

اما در شرایط بحرانی مگر چاره دیگري هم هست؟ یا روند. خاك رشد کرده اند نیز از بین می

هاي هرز پذیرفت یا باید باید هزینه قربانی شــدن گیاهان ناب و مفید را در مســیر حذف علف

ن هشداري بود که تانگو ایآن سیاره را به حال خود رها کرد تا خود سبب نابودي خود شود. 

سیاره آنها هم زمانی در شنید. هاي هرز میهمیشه از دوران کودکی خود نسبت به رشد علف

شه کرده بودند . علفه بودمعرض نابودي مطلق قرار گرفت هاي هرز همه جا روییده و عمیقا ری

شدند خانه خواما با تالش زیاد و البته هزینه سیاره موفق  ساکنان  د را نجات بدهند هاي زیاد 
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و براي آنکه هرگز آن را فراموش نکنند بر روي یک لوح بزرگ نوشته و درس بزرگی آموختند 

   .و آن را در باالترین قسمت سیاره نصب کردند

شیدمراقب علف... سر بزنید و پیش از آنکه جوانه هاي هرز اطراف خود با . هر روز به آنها 

سا اي در کنان در این زمینه مسئول هستند و هیچ گونه بهانهبزنند آنها را از بین ببرید. همه 

سهل شاهده هر انگاري و بی قبال  شد و با م ضوع پذیرفته نخواهد  سبت به این مو تفاوتی ن

  توجهی با عاملین به شدت برخورد خواهد شد...گونه بی

شت زمان  ست. چون با گذ سخت گاهی واقعا الزم ا سفت و  سطح از قوانین  البته این 

شــوند اما بهرحال اگر مراقبت صــورت نگیرد فاجعه هر لحظه تر میوادث کمرنگ و کمرنگح

سبب می شی و گذر زمان  ست رخ دهد. فرامو ضوع بیممکن ا سبت به مو تفاوت شود افراد ن

ضع قوانین محکم می شرایط فقط و شود.شوند. بنابراین در این  البته در این  تواند موثر واقع 

اســت که براي مدت زمان مشــخص شــخص خطاکار باید همه  صــورت به اینمورد مجازات 

ــبانهعلف ــاعات ش ــده را بدون وقفه و در همه س روز هاي هرز موجود در یک منطقه تعیین ش

خواهد داشــت.  این نوع مجازات نتیجه مفیدي هم براي خودش و هم کل ســیارهوجین کند. 

  شود. به نوعی آموزش انضباط محسوب می

و در حال رســیدگی به گل پیچک بود متوجه یک گیاه کوچک شــد که همچنان که تانگ

در پاي پیچک روییده بود. ســرش را کمی خم کرد تا با دقت بیشــتري گیاه را مورد بررســی 

ی در عداد. همان بویی که پیش از مالقات با مرد نعناگیاه کوچک بوي نعناع میقرار دهد. 

ـــباهتی خانه ی که او تا به حال دیده بود عبا گیاهان نعنااش پیچیده بود اما ظاهر گیاه ش

ـــت. برگ . نکته ندگرد و کمی زبر بود ،کوچک هاهاي کوچک گیاه را لمس کرد. برگنداش

صله چند متري این گیاه کوچک هیچ گونه علف هرزي رشد نکرده بود. جالب این بود که تا فا

هاي هرز این باشــد که هفته کرد. شــاید دلیل رشــد نکردن علفتانگو با هیجان به گیاه نگاه 
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هاي هرز فرصــت روییدن نیافتند. آخر تانگو بســیار منظم و بیشــتر کار کرده بود و علفپیش 

سئولیت شق گل پیچک خود بود. باید پیش از آنکه در مورد این  پذیرم بود و از طرف دیگر عا

ـــحبت  ـــی ص ها و ه گلگرفت. هنگام آبیاري بچند روزي آن را زیر نظر می کندگیاه با کس

  . عجیب ریخت عگیاهان باغچه کمی آب هم پاي گیاه نعنا

کرد. در هر روز آن را آبیاري می گذشــت و تانگواز زمان کشــف گیاه جدید می روز ســی

هاي هرز باغچه که هر هفته باید وجین خبري از علفتا شــعاع چند متري  عاطراف گیاه نعنا

او در مورد خواص این گیاه  حدسنی بود. اگر نکرد شــد. این کشــف باورشــدند دیده نمیمی

ــت  ــددرس ــر علفچه انقالبی به پا می باش ــه از ش ــد! آنها براي همیش هاي هرز که تهدید ش

آمده بود؟ آیا  ســیاره آبیاما این گیاه از کجا به شــدند. همیشــگی ســیاره آنها بود خالص می

ـــتد ی و رویاهایی که چند وقت پیش دیده بوعارتباطی با مرد نعنا آنها از تانگو کمک  ؟داش

 اوآورد. این بار تصـمیم گرفت خودش سـراغ خواسـته بودند. تانگو باید سـر از این کار در می

روبروي گل  عهمانجا کنار گیاه نعنابود.  یعمرد نعناهاي او در دست برود. حتما کلید پرسش

خود را باز  در همین لحظه با شنیدن صدایی چشمانپیچک نشست و چشمان خود را بست. 

سر او می شت  صدا از پ صداي یک مرغ دریایی بود که با بال زدنکرد.  شبیه  هاي پیاپی آمد. 

ست توجه تانگو را به خود جلب کند. می سیاره آبخوا صال هیچ بله مرغ دریایی بود اما در  ی ا

گو تان. چگونه ممکن اســت این پرنده ســر از اینجا در آورده باشــد. مرغ دریایی وجود نداشــت

شمان تانگو نگاه  ستاده بود و خیره به چ سر جایش ای سمت پرنده رفت. پرنده  شد و به  بلند 

سورمهمی شمان مرغ دریایی  شمانش میکرد. چ صویر هزاران اي رنگ بود. در عمق چ شد ت

صاویر روي هم افتاده بودند . ی ایجاد کرده بودندرنگ آبی غلیظ و اقیانوس را دید. انگار همه ت

شد امواج اقیانوس حتی میداد. مثل یک آینه روشن هزاران زندگی او را نشان میهایش چشم

خوردند به وضوح در چشمان پرنده دید. ناگهان پرنده شروع به بال زدن ها میرا که به صخره
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شدت بیشتري انجام  کرد و این کار را شد هر لحظه با  داد. آنقدر که گرد و خاك زیادي بلند 

شما شدیدي حس کرد. انگار دانهو تانگو در چ سوزش  شمانش نش  شن و خاك وارد چ هاي 

شده بودند. چشمانش را بست و شروع کرد به مالیدن چشمانش. چند دقیقه نگذشته بود که 

  :صدایی شنید

  تانگو چشمانت را باز کن. -

  . کمتر شده بودچشمانش  ه آرامی چشمانش را باز کرد. سوزشبتانگو 

  م؟اینجا کجاست؟ من کجا هست -

سید و بوي اقیانوس صداي امواج به گوش می سنگی  .را حس کردر صخره  بر روي یک 

  ی به تانگو نزدیک شد و گفت:عبزرگ در وسط اقیانوس ایستاده بودند. مرد نعنا

ــمیم خود را  - ــحالم دوباره تو را میبینم. مطمئن بودیم که تو به زودي تص خوش

  خواهی گرفت. خب حاال بگو ببینم تصمیمت چیست؟

خواهم خواهید. اما پیش از آن میدانم شــما از من چه کمکی میمن هنوز نمی -

  کوچک در باغچه من چیست؟ عبدانم داستان آن گیاه نعنا

  اش پدیدار شد و توضیح داد:ی لبخندي در چهره آرام و دوستانهعمرد نعنا

هاي زیادي دانیم شـما مدتزیبا هدیه ما به سـیاره شـماسـت. ما می عاوه! نعنا -

ست که با این علف شکل برخوردها سیاره ها به م اید و یکی از تهدیدهاي جدي 

نگهداري خاص راه حل مشکل شماست.  عاین گیاه نعناآید. شما به حساب می

آن هم ســاده اســت فقط کافی اســت هر روز آن را آبیاري کنی. این گیاه خود 

البته مشکلی هم و  شودهاي هرز میتکثیر شده و همزمان با آن مانع رشد علف

سایر گیاهان باغ ایجاد نمی شد آن را باید حتما نزدیک  .کندبراي  فقط یادت با
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ست که بوي ویژه  عالبته از دیگر مزایاي این نعناگل پیچک بکاري.  خاص این ا

  هاي انگلی خواهد شد. آن مانع رشد و نفوذ کرم

  اي میزد در ادامه گفت:و در حالی که چشمک طنازانه

براي کمک به ما منفی باشد هم مشکلی براي  شماباش حتی اگر پاسخ نگران ن -

  .یدپذیرب از یک سیاره دوستآید. آن را به عنوان یک هدیه پیش نمی عنعنا

ی تشکر کند عالعاده ارزشمند چگونه از مرد نعنادانست براي این هدیه فوقکه نمی تانگو

سب میدر ذهن خود به دنبال واژه شت. اما هاي منا ست انجام بدهد این گ تنها کاري که توان

ی را به گرمی فشــرد و گفت مردمان ســرزمینش هرگز این هدیه عبود که دســتان مرد نعنا

ــمند را فراموش نخواهند کرد.  ــمیمی بگیرد ابتدا باید بداند ارزش اما پیش از آنکه بخواهد تص

فرماندهی سیاره گزارش  مرکز هچه کمکی از او ساخته است و البته حتما باید این موضوع را ب

  بدهد.

اي را در مورد هاســت که کره زمین را زیر نظر داریم و تحقیقات ویژهما ســال -

دهیم. همانگونه که قبال به تو وضعیت آب و هوایی و البته ساکنان آن انجام می

هاي زیرین سیاره گفتم سیاره ما دچار مشکالتی شد و ما مجبور شدیم در الیه

تا ا ندگی کنیم  خاطر مرکز ز به همین  مانیم.  مان ب هانی در ا هاي کی ز پرتو

تا در آنجا براي مدتی  از مردمان ما را به زمین فرستادفرماندهی سیاره تعدادي 

شروع به تحقیقاتی در  شدیم و  شنا  سانها آ زندگی کنیم. در همین مدت ما با ان

ها کان انســاناین کار را با کودهاي رفتاري و ژنتیکی آنها کردیم. زمینه ویژگی

باید متوجه شـــده باشـــی که کودك خودت هم کنم آغاز کردیم. خب فکر می

سان توانایی  سانرا چیزهایی از خیلی  دركان هاي بالغ آن توانایی را دارد که ان

خاطر ابتدایی بودن نژاد و تمدن انســـانی اســـت و براي البته این هم بهندارند. 
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ــت ــتري اس ــرفت نیاز به زمان خیلی بیش ما براي حفظ موجودیتمان باید . پیش

کیهانی  موجوداتدانی که همه مراقب ســیاره زمین باشــیم اما خودت بهتر می

شروع به خرابکاري می ستند که  ستند و همواره افرادي ه کنند و صلح طلب نی

ـــت.  نام زمین خورده اس به  بار قرعه  ها از برخی ویژگیاین  ـــانی آن هاي انس

ــعیت کره ــتفاده کرده و وض ــواس ــانده به مرحلهزمین را  س اگر اند. بحرانی رس

ها کمک کنیم تا یاد بگیرند چگونه خواهیم به انسانبخواهم خالصه کنم ما می

  از سیاره خود محافظت کنند. 

  خب چه کمکی از ما ساخته است؟ -

ــازي به زمین  - ــما براي حباب س ــدیم. ش ــما در زمین ش ما متوجه تحقیقات ش

خود نیز به آن اشــاره کردي: آنچه  6زارش شــماره اید و همانگونه که در گآمده

ست. ها انرژي میکه به حباب شادي ا شد  ساکنان زمین را نجات بخ آنچه که 

ست.  نیز دهدمی ست آنچه که آنها را در معرض شادي ا شاد ا سان  طبیعت ان

شان اتیذخطر قرار داده دور شدن آنها از شادي و فاصله گرفتن آنها از طبیعت 

ــت.  ــتند نکتهاس ــاد هس ــت که کودکان زمین ش  اما چه فایده! ؛مثبت این اس

  دهند. هاي بالغ به کودکان گوش نمیانسان

ـــحبت ـــیار کرد گوش می نعناعیهاي مرد تانگو همچنان که به ص آنچه که براي او بس

ـــالی او به مرکز فرماندهی را زیر نظر آنها حتی گزارش تعجب آور بود این بود که هاي ارس

ها انسانگفت. ی درست میعاما مرد نعنا متوجه روند تحقیقاتی آنها در زمین بودند.داشتند و 

شد این موضوع را به آنها یاداوري کرد. آنچه . اما چگونه میاندشادي حقیقی را فراموش کرده

سیاره زمین می سیاري دا گذردکه اکنون در  شته هم تفاوت ب سال گذ صد  . یک ردحتی با 

کردند هاي خود از نزدیک زمین هم عبور میحتی وقتی با بشــقاب پرنده ســیاره پر هیاهو که
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رســید. آیا با وجود اینهمه ســر و صــداي به آســانی به گوش میآشــفتگی و ســروصــداي آن 

سردرگمیگوش سان میخراش و  شی از آن ان شنود؟ هاي نا صداي درونش را ب صال آتواند  یا ا

      کرد؟   این صدارا متوجه د؟ چگونه باید او وشمتوجه صداي درونش می

  ی آهسته به سمت تانگو آمد و گفت:عمرد نعنا  

سخ  - ست کمک ما پا شما به درخوا عجله نکن. به محض اینکه مرکز فرماندهی 

  فرستم.مثبت بدهد اولین پیغام را برایت می

نگاهی به آســمان کرد و ناگهان تبدیل به دود شــد و در آســمان ی عموجود نعناســپس 

شروع کرد به شد. ناپدید  سوزش کرد و  ساس  شمانش اح در همین لحظه تانگو دوباره در چ

ــم ــمانش. وقتی چش ــتی خانه  هايپلک زدن و مالیدن چش خود را باز کرد خود را در باغ پش

  یافت. او روبروي پیچک نشسته بود.  
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  14                                                                    معماي اول

  

  بر پارچه حریر شو و تماشاگر باش! سوار -

تانگو پس از اعالم همکاري حباب ـــیناین اولین پیغامی بود که  با موجودات نعنانش ی عها 

ـــین برايدریافت کرده بود.  ـــدن راه حل از بین بردن علفحباب نش هاي هرز یک ها پیدا ش

اعالم آمادگی به ســرعت رکز فرماندهی ســیاره مادر موهبت باورنکردنی بود. به همین دلیل م

ـــتفاده کنند. از طرفی این عکرد تا از همه امکانات خود براي همکاري با موجودات نعنا ی اس

ها قدمت و تمدن همکاري به نفع خود آنها هم بود. همکاري با موجوداتی که از حباب نشــین

طلب  ار پیشرفته و از همه مهمتر صلحبسی موجوداتداشتند و جزو یکی از  تريطوالنیبسیار 

  توانست به پیشرفت آنها نیز کمک زیادي کند.  کهکشانی بودند می

این پیغام بیشــتر کار باید بکند. دانســت چهتانگو متوجه مفهوم این پیغام نشــد و اصــال نمی

ــبیه یک معما بود که باید آن را حل می تانگو منظور از پارچه حریر چه بود؟ چند روز کرد. ش

شتر فکر می شده بود اما هر چه بی ستاده  شغول فکر کردن به مفهوم پیغام فر کمتر به کرد م

سیدنتیجه می سخ خودش به ر صمیم گرفت ذهن خود را آزاد بگذارد تا پا . به همین خاطر ت

  سراغش بیاید. 
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ـــیاره گردش می ـــوار بر گردباد با بیخیالی در س رد کدر یک بعدازظهر معمولی وقتی تانگو س

ضاي در طالیی رنگ متوجه چند نقطه نورانی  شد. به نقطهف سه روبروي خود  شد.  ها نزدیک 

ــناور بودند  ها تانگو را به . این نقطهپریدندمیطرف طرف و آناین بهنقطه نورانی که در هوا ش

 بخشند وهاي آن انرژي میکه در فصل بهار به سیاره زمین و گل ندانداختهایی مییاد پروانه

ـــدن می ها از کجا آمدند؟ تانگو به آرامی به یکی از کنند. این نقطهآنها را وادار به بیدار ش

ـــد و به آرامی ها که در جاي خود ثابت باقی مانده بود و حرکتی نمینقطه کرد نزدیک ش

انگشت اشاره خود را به آن نزدیک کرد و نقطه را لمس کرد. ناگهان چیزي شبیه جریان برق 

ـــعیف ـــا معلق دید. او هم تبدیل به یک در  یض همه بدن او جریان پیدا کرد و خود را در فض

شد که به راحتی و بدون هیچ مانعی می سو برود. نقطه نورانی  ست به هر  تانگو که از این توان

دانست کجاست و چه باید بکند. وضعیت حسابی گیج شده و البته کمی هم ترسیده بود نمی

دید. ند تا از موقعیت خود مطلع شــود اما هیچ چیز آشــنایی نمیســعی کرد به اطراف نگاه ک

ــت انجام بدهد این بود که بی ــعی کنحرکت تنها کاري که در آن لحظه توانس د بر بماند و س

سه نقطه نورانی را در روبروي خود دید. به نظر می شود. در همین لحظه  سلط  سید خود م ر

ستنآنها می . پس به دنبال آنها به راه افتاد. حاال مسیر راه و د چیزي به تانگو نشان بدهندخوا

شد امتداد آن ی که دو طرف آن نورانی بود و مییشد دید. یک جاده نامرمحیط اطراف را می

ـــخیص داد. جاده پیچ و تاب زیادي می خورد؛ هم تا می خورد و در برخی نواحی رويرا تش

  طالیی رنگ! حریردرست شبیه یک پارچه نازك 

  رچه حریر. پس معما این بود... آه. پا -

سی که درون تانگو با ساس تر شف همه اح هیجان  وبود از بین رفت و این بار با انرژي  این ک

شناختهکرد.  حرکتهاي نورانی به دنبال نقطه يزیاد شه وجود دارد و البته ترس از نا ها همی

شامل حال آدم زیادي دارد. مثبت از  این نوع ترس نقاط مثبت و منفیشود. ها هم نمیفقط 
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کند و منفی از این را فراهم می خطر احتمالیاین جهت که انرژي الزم براي حفاظت در برابر 

شد.  ست مانعی در برابر آموختن با ترسیم معموال وقتی در مورد موضوعی مینظر که ممکن ا

د خطر دوري کنیم. کند تا از عامل ایجاتر جلوه دادن عامل ترس ما را وادار میمغز ما با بزرگ

ــد چه می ــور کنید که عامل ایجاد کننده ترس ناآگاهی ما باش ــود؟ اگر آن عامل حال تص ش

شد و فقط روزنهواقعی تهدید  سوي پدیدهنبا شد به  پس این ی جدید چه؟ یو دنیا اي نواي با

چیزي باالتر "نادرست نیست.  "ترس بزرگترین دشمن ماست"گفتند ها میجمله که قدیمی

یا با  میريیا میدهی... چیز زیادي از دســت نمیرو شــو... مرگ نیســت... با ترس خود روبهاز 

ــويچیزي مواجه می ــت همه زندگی  ش اما به هرحال باید . "را زیر و رو کند توکه ممکن اس

ــه احتیاط کرد. بی ــت. باید همه حواس و همیش ــجاعت نیس گدار به آب زدن هم به معنی ش

   .روبرو شد خودهاي و آگاهانه با ترس ردهوشیاري خود را جمع ک

ــوار بر پارچه حریر بود نگاهش به زیر پایش افتاد. در زیر  ــیر طالییتانگو همچنان که س  مس

ر بر تخته موج سواري بر روي امواج به سمت اتصویر اقیانوسی را دید و یک پسر بچه که سو

ــاحل حرکت می ــواري بود که تاس ــرك موج س نگو چند وقت پیش با او کرد. بله او همان پس

ستاده بود و گریه مالقات کرده بود.  شد. دختري کنار خیابان ای صویر عوض  چند لحظه بعد ت

شدهکرد و مادري نگران که یک خیابان آن طرفمی سرگردان بود. تر به دنبال فرزند گم  اش 

سه نقطه نورانی انداخت. نقطه شده بود نگاهی به  سابی گیج  سمت ها ناگهتانگو که ح ان به 

پایین تغییر مسیر دادند و به سرعت به داخل آب شیرجه زدند؛ همین حرکت آنها سبب شد 

شکل هم با پیچ و تاب به داخل آب امتداد پیدا کند. تانگو که  سیر تا مسیر حریري  بر روي م

که از این حرکت ناگهانی حسابی  اوها به داخل آب شیرجه زد. به دنبال نقطه کردحرکت می

شتر خورده بود فقط میجا  ساند ولی هرچه بی سطح آب بر شده خود را به  ست هر جور  خوا

فایده وقتی حســابی  پس از چند دقیقه تقالي بیرفت. کرد بیشــتر داخل آب فرو میتقال می
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شده بود سته  شدگی نجات دهد و نمی خ ست چگونه خود را از غرق  هاي نورانی را نقطهدان

چرخند. در همین لحظه صدایی در درونش و در اطراف بدن او می آینددید که به سمت او می

 هاي بدنش شلماهیچهاحساس کرد تمام  ناگهان. "دست نگه دار... فقط نگاه کن...  "شنید: 

   کرد.تر این بود که در آب نیازي به نفس کشیدن حس نمیشده و جالب

ـــناور بود متآرام و بی تانگو همچنان که وجه موجودات آبزي دور و بر حرکت ته اقیانوس ش

اي رنگ از رفتند. یک دســته ماهی نقرههر یک مســیر خود را می اوخود شــد که بی اعتنا به 

ــرش عبور کردند. آن طرف ــداي زیاد دنبال هم باالي س ــر و ص تر چند دلفین بازیگوش با س

ـــور کردند و می ـــه که در اطراف آنها گویا متوجه حض طرف به این طرف و آن که چند کوس

با آنها کاري گرسنه نیستند و رفتند نبودند، یا شاید هم مطمئن بودند که این شکارچیان می

ـــتاش ندارند. خب در دنیاي وحش هر موجودي با توجه به نیازهاي زندگی و  در تالش اس

   .کندهرگز مازاد بر نیاز خود به منابع غذایی اطرافش دست دراز نمی

  هاي خودش را دارد.تیچه جالب! دنیاي زیر آب هم شگف -

ـــحبت با خودش بود تانگو که از زیبایی ـــغول ص هاي طبیعت زیر آب به وجد آمده بود و مش

  متوجه حضور شخصی در کنار خود شد.

  تري به تو نشان بدهم؟خواهی چیزهاي جالبمی -

اي رنگ یک پري دریایی با سري شبیه انسان و موهاي بلند نقرهتانگو به طرف صدا برگشت. 

  چرخیدند. دنی به شکل ماهی. سه نقطه نورانی هم دور پري دریایی میو ب

  خواهید به من نشان بدهید؟شما که هستید؟ چه چیزي را می -

هاي تانگو به راه افتاد و با اشاره سر از تانگو خواست به دنبال پري دریایی بی اعتنا به پرسش

سیدند.او برود.  سیري کوتاه به یک گرداب ر شت م سمت از اقیانوس در  پس از گذ آب این ق
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ـــیر دایره ـــکل بزرگی مییک مس کرد ناپدید چرخید و هر موجودي به آن برخورد میاي ش

  میشد. پري به سمت گرداب رفت و رو به تانگو کرد و گفت:

  با من بیا و از چیزي نترس. -

بال پري هاي نورانی هم به دننقطهسپس خود را به گرداب زد و پس از چند ثانیه ناپدید شد. 

در دل گرداب ناپدید شدند. تانگو که چاره دیگري نداشت و از طرفی خیلی هم کنجکاو شده 

بود که بداند چه چیزي در پایان این سفر در انتظار اوست چشمان خود را بست و خود را به 

  پس از چند لحظه صدایی را شنید:گرداب سپرد. جریان 

  ...بیدار شو -

شما صدا چ شنیدن  سر تانگو پس از  ن خود را باز کرد و با ناباوري یک مرغ دریایی را باالي 

شتند. صخره بلندي که فقط نوك آن از آب بیرون زده بود قرار دا  خود دید. آنها بر روي یک 

  تانگو از جاي خود بلند شد و رو به مرغ دریایی کرد و گفت:

  اینجا کجاست؟  -

  مرغ دریایی نگاهی به راست و سپس چپ خود کرد و گفت:

   تو از دروازه عبور کردي و به اینجا رسیدي. به دنیاي ما خوش آمدي. -

دانست به یاد تصاویري افتاد که وقتی سوار تانگو که هنوز گیج بود و دلیل این ماجراها را نمی

  پسرك موج سوار و دختر گمشده! بر پارچه حریر بود دیده بود.

ان شدي و تغییراتی در بله درست حدس زدي تانگو. تو نادانسته وارد یک داست -

حاال هم فقط تو می جاد کردي.  ـــیر آن ای جاي اول خود مس به  توانی آن را 

تر شود یا بازگردانی. البته اگر بیشتر از این زمان بگذرد ممکن است کار سخت

دانی ســفر در زمان بخصــوص اگر رو به اصــال انجام نشــود. خودت که بهتر می

  هاي زیادي دارد.عقب باشد محدودیت
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  توانم اشتباهم را تصحیح کنم؟لطفا بیشتر به من توضیح بده. من چگونه می -

آید. ســناریوي دانی هر کســی با یک ســناریو به دنیا میحتما خودت خوب می -

ست اما جزییات آن به عهده خود  شخص ا سی تا حدودي م کلی زندگی هر ک

سوار ك موج. در این سناریو پسربسازدشود که چگونه آن را آن فرد گذاشته می

کردند و این بخش مهمی از زندگی و آن دختر گمشـــده باید با هم مالقات می

ست. آن دو نفر بود چون بخش سته ا ضوع واب هاي بعدي زندگی آنها به این مو

ــتان زندگی آنها کال تغییر  ــیر داس ــدي و مس تو با دخالت خود مانع این کار ش

ـــت. آنها براي آموختن درس مهمی به دنیا ـــیر  کرده اس آمدند و حاال که مس

ـــتان تغییر کرده  هدف خواهد بود. در نتیجه آنها در زندگی زندگی آنها بیداس

یاموزند. پس  یایند تا درس خود را ب یا ب دیگر باید دوباره با همین هدف به دن

هد شــــد.  قت و انرژي بیهوده تلف خوا جه اکنون فقط و فکر کنم االن متو

  حساسیت موضوع شده باشی. 

  می به فکر فرو رفت و در ادامه گفت:تانگو ک

  پس چرا قبل از اینکه این اشتباه رخ بدهد به من هشدار ندادید؟ -

خب راستش اشتباه از ما هم بود. کمی تاخیر کردیم و تا آمدیم اقدام کنیم کار  -

  از کار گذشته بود.

دامه درخشــید در امرغ دریایی نگاهی به افق اقیانوس انداخت و در حالی که چشــمانش می

  گفت:

  زندگی تو هم این باشد.  درسداند شاید کسی چه می -

  سپس در حالی که به چشمان تانگو خیره شده بود ادامه داد:



 بیدار شو!                                                                                                                   98

واي بوف   آنشر      

تنها کاري که باید بکنی این است که بر مسیر زمان سوار شوي و این بار کاري  -

  انجام ندهی. فقط تماشا کن...

خره دور شــد. تانگو در چشــمانش پس از گفتن این جمله شــروع به بال زدن کرد و از صــ

شد خود را  سوزش چشمانش برطرف  شروع به پلک زدن کرد. وقتی  سوزش کرد و  احساس 

ـــه نقطه نورانی ادامه می ـــیر طالیی دید که در امتداد حرکت س ـــوار بر مس یافت. تانگو س

توانست حس کند که زمان به عقب برگشته و خود را در همان خیابان کنار دخترك یافت. می

دختر گریان بود و کنار خیابان ایستاده بود. تانگو نزدیکش رفت و به دختر گفت: نگران نباش 

افتد. سپس کمی عقب تر ایستاد. مرغ دریایی به او گفته بود کاري انجام ندهد اتفاق بدي نمی

ــرانجام  ــمیم گرفت همانجا بماند تا ببیند س ولی او هنوز نگران دختر بود؛ به همین خاطر تص

شت ولی از مادر کودك خبري نبود. گویا هنوز در خیابان کناري شود. ا چه میماجر کمی گذ

ساحل را در پیش گرفت تا به دنبال دخترش می سمت  سیر  شت. دخترك از روي ترس م گ

سانشاید بتواند مادرش را پیدا کند. تانگو با خودش فکر می ستند. ها اینکرد چرا ان طوري ه

ز هم زیاد نیســت ولی تشــویش و اضــطراب مانع پیدا کردن مســیر فاصــله این مادر و دختر ا

اتی ذتوانند در مواقع بحرانی که بیشــترین نیاز به اســتفاده از هوش ها نمیشــود. چرا آدممی

  گیرند. خود دارند از آن استفاده کنند و درست راه عکس را در پیش می

که از دور نور چراغ قوه کار بود  به خودش جلب اي توتانگو در همین اف جه او و دخترك را 

کرد. دختر از ترس سر جاي خود میخکوب شده بود و تانگو هم که اجازه نداشت کاري انجام 

اي در دستش در حال نزدیک شدن به آنها بود. انگار کسی با وسیلهکرد. دهد فقط تماشا می

ــیددر تاریکی یک مرد قوي هیکل به نظر می ــر نه انگار دو نفر بودند،  ؛رس یک مرد و یک پس

له او آران کوچک بود که همراه با یکی از محافظان قوي هیکل خود در حالی که  بچه. آه ب

شته بود به آنها نزدیک می سواري را زبر بغل خود نگه دا سید به نظر می. ندشدتخته موج  ر
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آنها متوجه صداي گریه دخترك شده بودند. وقتی متوجه شدند او گم شده شروع به گشتن 

و  هاي اطراف کردند. نزدیک نیم ســاعت بعد مادر دخترك را در کنار ســاحل یافتر خیاباند

سه در حالی که دخترش را در آغوش گرفته بود شدن بو شانی آران که تا زمان پیدا  اي بر پی

طالیی کوچکی  هايسنجاق یکی از دختر ،خداحافظی هنگام. زددخترك کنارش ایستاده بود 

  ماجرا پایان یافت. ود را براي تشکر به آران داد و که به موهایش زده ب

در همان لحظه مســیر طالیی دوباره در جلوي چشــمان تانگو ظاهر شــد و او ســوار بر آن به 

  زمان حاضر در حیاط پشتی خانه و کنار گل پیچک محبوبش رسید.
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  15                                                                   معماي دوم

  

سیقی می ،یک نوازنده کوچک چنگ شت در حالی که مو سید. کمی پ نواخت به خانه تانگو ر

ستاد و به نواختن ادامه داد.  صداي چنگ کمی به طرف درب حیاط ای شنیدن  گل پیچک با 

شد و با جوانه ستان نوازنده کرد. نوازنده خم  شروع به نوازش د ساین هاي لطیفش  تقریبا  مر

ـــیاره آبی هر چند هفته در میان  ـــد. انجام میدر س نواي چنگ، گل و گیاه خانه حباب ش

. به همین خاطر ساکنان سیاره براي موسیقی کردبیشتر میها را شاداب و رشد آنها را نشین

دخترك اهمیت زیادي قائل بودند و چنگ نواز کوچک همیشـــه مورد احترام ســـاکنین بود. 

ست، کاله بزرگش را از چنگ نواز پس  ش صندلی کنار باغ ن از اندکی نواختن همانجا بر روي 

شتسرش  شک کرد.  بردا شده بود خ شانیش را که خیس عرق  در همین زمان تانگو که و پی

ــده بود با لیوانی  ــربت خنک بهارنارنج پر متوجه آمدن او ش ــوي اواز ش نیمکت و  رفت. به س

س ستگاه و محل ا سوب میسایه پیچک به نوعی ای شد و هر دفعه که تراحت چنگ نواز مح

ـــیقی از آن اطراف عبور می اي بر روي نیمکت کرد چند دقیقهدخترك در حال نواختن موس

ست و تانگو هم بیمی ش شربت خنک از او پذیرایی مین اما آن روز کمی با کرد. درنگ با یک 
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تانگو رسید. به نظر می حوصلهروزهاي قبل متفاوت بود. دخترك چنگ نواز خسته و کمی بی

  شد و کنار او روي نیمکت نشست.  شنزدیک

  هستم. و گیج اوه تانگو اگر بدانی امروز چقدر خسته  -

  چرا؟ اتفاقی افتاده؟ -

ها هاي چنگ بود و با صــداي ایجاد شــده از رشــتههمچنان که مشــغول تنظیم رشــته دختر

  سنجید ادامه داد:کیفیت صداي چنگ را می

من چقدر عاشــق نواختن هســتم. من هر شــب با نواي چنگ به دانی که تو می -

این چنگ از مادرم خیزم. روم و صبح هم با نواي چنگ از خواب برمیخواب می

ـــیده و مادرم از مادربزرگم و مادربزرگم  از مادرش به ارث برده هم به من رس

گفت این چنگ در خانواده ما اهمیت خیلی مادرم همیشـــه به من می. اســـت

ـــم.  زیادي ـــئول نگهداري از ارثیه دارد و باید خیلی مراقبش باش تانگو من مس

تد من هرگز خودم را  نگ بیف فاقی براي این چ ـــتم. اگر ات خانوادگیم هس

  بخشم.نمی

بود از او خواست تا کل ماجرا  دستگیرش نشدههاي دختر چنگ نواز از حرفچیزي تانگو که 

   را برایش تعریف کند.

گشــتم با صــحنه عجیبی روبرو ســیقی به خانه برمیدیشــب وقتی از کالس مو -

سوار بر گردباد بودم و شدم.  شت خانه در حالی که  هنگام پایین رفتن از تپه پ

شد تا  سبب  شدم. این برخورد  چنگ هم کنارم بود با برخورد به مانعی متوقف 

ــه ــویم. من و چنگ هر کدام به گوش ــتم وقتی از جاي خود برخاي پرتاب ش اس

طراف کردم تا ببینم چه مانعی جلوي من بود و چرا من متوجه مانع نگاهی به ا

ـــدم ـــرم کمی درد  !اما هر چه به اطراف نگاه کردم هیچ چیزي ندیدم ؟!نش س
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اي بود که در اثر برخورد به مانع به سرم وارد کرد که احتماال به خاطر ضربهمی

ــده بود.  ــده بودم. به ســمتی رفتم اما ش که چنگ کدام مانع؟ حســابی گیج ش

شده بود، اما چنگ آنجا نبود.  ستجو کردم اما گویا چنگ پرتاب  آن اطراف را ج

ــرم هنوز درد می ــده بود و رفته بود هوا. س کرد؛ به همین خاطر نازنینم دود ش

شوم.  ستم تا کمی آرام  شستم و چشمانم را ب اي نگذشته بود که ثانیههمانجا ن

شنیدم. وقتی رویم سرم  شت  را برگرداندم چنگم را دیدم  صداي چنگ را از پ

شته شروع به نواختن کرد. ر ها و تارهاي چنگ به زیبایی حرکت که خودبخود 

شنیده بودم. می شنیدم که تا بحال ن چشمانم را چند بار باز و کردند و نوایی را 

بسته کردم اما هیچ کسی را آن اطراف ندیدم. نواي چنگ بسیار آرام بخش بود. 

شتم، سحرانگیزش گوش  چاره دیگري ندا ستم و به نواي  شمانم را دوباره ب چ

سردردم برطرف  سید و  شامم ر سپردم. در همان موقع بوي لطیف نعناع به م

شده بود. چنگ صحیح و شد.  وقتی چشمانم را باز کردم صداي چنگ متوقف 

    سالم کنارم بود. 

صحبت تانگو شنیدن  شد او حامل دومین پیبا  غام از طرف مرد هاي دختر چنگ نواز متوجه 

تر از پیغام قبلی بود. این بار پیغام مبهمی اســت که به این وســیله به او رســیده اســت. عنعنا

شد؟! تانگو پس از اینکه به دخترچه می آنیعنی مفهوم  ست با این اطمینان را داد که  كتوان

ـــکلی براي چنگ با ارزش خانوادگی آنها پیش نمی براي  آید و او فقط حامل پیغام مهمیمش

  اي را جا انداخته باشد.تا شاید نکته تانگو است از او خواست کمی بیشتر فکر کند

یت تعریف کردم. فقط یک نکته را نگفتم؛  - به مو برا ماجراي دیروز را مو  همه 

خاطر اضـــطراب البته این موضـــوع ربطی به ماجرا ندارد و من حدس میزنم به
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ــی از ماجراي دیروز برایم پیش آمده  ــناش ــبح به حالت خواب و دباش . وقتی ص

  . "بر زمین بگذاررا  چنگ"ی را در گوشم شنیدم که گفت: بیداري بودم صدای

  جایش پرید و فریاد زد:از  با شنیدن این جمله ناگهانتانگو 

  !چنگ را بر زمین بگذارپیغام همین است.  -

سابی جا خورده بود و دختر که  ستش بیفتدانزدیک بود چنگ از واکنش ناگهانی تانگو ح  ز د

نواخت سوار از جاي خود برخاست، از تانگو خداحافظی کرد و همچنان که چنگ می درنگبی

  بر گردباد از آنجا دور شد.
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  16                                                              ارثیه خانوادگی

  

شت و منتظر ماجراي جدیدي نواز را دیده بود می دختر چنگتانگو چند روز از زمانی که  گذ

ـــد.بود که باید با آن روبرو می ـــرت  ش در بعدازظهر یکی از همان روزها تانگو در یک کنس

شرکت کرد.  شده بود  سیاره برگزار  سیقی که در  سرت از مجموعهمو شکیل  15اي کن نفره ت

سر سفید پوش شده بود با شد. رهبر ارکستر که سرشده بود که توسط یک نفر رهبري می ا

ــتش گروه را رهبري می ــفید رنگ در دس ــت و کرد. یک چوب س ــن قرار داش گروه باالي س

توانستند و آزادانه می ندتماشاگران سوار بر گردبادهاي خود دور تا دور گروه را در بر گرفته بود

شا کنند. در هر نقطه سرت را تما  رد جامعه حبابنکته جالبی که در مواي که تمایل دارند کن

شین سرزمین آنها چیزي به نام طبقات اجتماعی وجود ندارد ن ست که در  ها وجود دارد این ا

و هر کسی بدون توجه به نوع کار و فعالیتی که دارد از حقوق و مزایاي یکسان و البته احترام 

یکی آنها هاي روحی و ژنتالبته این موضوع به ویژگی ؛و شان اجتماعی یکسانی برخوردار است

ها به ما انســانهســتند.  يپذیرگیر و انعطافها ذاتا موجودات آســانحباب نشــین .گرددبرمی

شرکت در کنسرت هم جاي مشخصی براي هر کسی صندلی خود می چسبیم و حتی براي 

ست او را به هر نحوي در نظر می ش صندلی ما ن شتباه) بر روي  سی (حتی به ا گیریم و اگر ک

شود؛ اما اگر با یک  اي واردخدشه عزیزمانصندلی و جایگاه به کنیم تا مبادا که شده بلند می
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شوید او کمی خود را جاب حباب سرت بروید و با چنین موقعیتی روبرو  شین به یک کن جا هن

ــما میمی ــینکند و در جایی کنار ش ــادگی. نش به همین خاطر هم اگر هنگام د؛ به همین س

نشین خود بگویید صندلی ما در کدام ردیف قرار دارد فقط  رفتن به کنسرت به دوست حباب

شد یا  کند.شما نگاه میبه با تعجب  سالن با ضوع اهمیت ندارد که در انتهاي  براي او این مو

سیقی و  ست نحوه برقراري ارتباط با مو ست که پس از در ردیف جلو؛ آنچه که مهم ا انرژي ا

ـــرت دریافت می قاي این کند. باید به این نپایان کنس ـــاره کنم که زندگی و ب کته هم اش

ــان ــیقیموجودات هم مانند انس ــباهت پیوند دارد. ها به موس هاي آنها با ما همین یکی از ش

رود و بقاي ســیاره به خطر بدون موســیقی انرژي وجودي آنها رفته رفته تحلیل می اســت؛

ها بســیار مورد دانموســیقی جام جان بخش ســیاره اســت به همین خاطر موســیقیافتد. می

سرت ستند و کن شه برقرار توجه ه سیاره آبی همی ستندها در  سیاره با ه . حتی هنگامی که 

   مشکالت زیادي روبرو شده باشد بازار کنسرت و موسیقی و رقص و آواز همیشه داغ است.

کنسرت آغاز شد و همه تماشاچیان ساکت شدند. رهبر ارکستر چوب سفید رنگ خود را باال 

موسیقی را با نواي چنگ آغاز کرد. دخترك چنگ نواز که  ،ا اشاره به یکی از نوازندگانبرد و ب

ا بســت و رنگاهی به رهبر گروه انداخت ســپس چشــمانش در ردیف دوم گروه ایســتاده بود 

شروع به نواختن کرد و تا آخر اجرا دیگر نگاهی به رهبر ارکستر نکرد. آنقدر در کارش مسلط 

تانگو با  را چشـــم بســـته پیش برود. کاره براي او کافی بود تا انتهاي بود که فقط یک اشـــار

ــانس کرد یک نفر چقدر باید به کارش عالقهخودش فکر می ــد و البته خوش ش در  ومند باش

اي شود. بعد که زمینه کار مورد عالقه خود استعداد هم داشته باشد تا بتواند در آن کار حرفه

ــتر فکر کرد واژه  ــانس"جاي را به "یرپیگ"کمی بیش خاطر تا جایی که بهقرار داد.  "خوش ش

داشــت دختر را همیشــه در حال تمرین با چنگ دیده بود. حتی در ذهنش چهره دخترك را 

آمد تا دختر. و حتی گاهی اوقات اول تصویر چنگ به ذهن می دیدهمیشه همراه با چنگ می
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سید دختر و چنگاینطور به نظر می شدنی یز بودند. دو بخش از یک چ ر به  کهدو جزء جدا ن

شت رسیدنظر می اما چه چیزي آنها را بهم پیوند . دنه باشهر یک به تنهایی ارزش چندانی ندا

ـــد چنگ را در کنار خود دیده بود و از همان دوران داد؟ دختر از لحظهمی اي که متولد ش

ـــدند. تانگو با خو دش فکر کرد اگر دختر کودکی نواختن را آموخت. او و چنگ باهم بزرگ ش

رســید دختر کرد یا نه؟! به نظر میحق انتخاب داشــت آیا باز هم نواختن چنگ را انتخاب می

یه خانوادگی می به حفظ ارث تداي دوران کودکیخود را موظف  که از همان اب ـــت  اش دانس

شده بود. حال اگر او در خانواده دیگري م سط مادر و مادربزرگ برایش در نظر گرفته   تولدتو

ــتکار می ــمند بود این دختر با وجود پش ــد که پرورش گل پیچک براي آنها ارزش اتی که ذش

آیا تا بحال کسی داد. هاي سیاره را در باغچه خانه اش پرورش میداشت حتما بهترین پیچک

ــیده بود که واقعا به چه کاري عالقه دارد؟ البته اگر االن از دخترك بپرســی  از دخترك پرس

سخ  سیده و اگر او با این انتخاب دهد این وظیفهمیحتما پا سل به او ر سل به ن ست که ن اي ا

سوب میمخالفت کند به نوعی بی سبت به خانواده و اجداد او مح او آنقدر به  شود.احترامی ن

اي که به مانع برخورده بود و چنگ انتخابی که براي او شده بود معتقد بود که حتی در لحظه

ستش افتاد دچ شب به راحتی بخوابد. از د ست  سید که نتوان شد و آنقدر تر سرگیجه  او ار 

ـــور میزندگی خود را بدون چنگ یک زندگی بی کند در حالی که همزمان که او معنا تص

ــتند که حتی به چنگ فکر هم نمی ــر دارد هزاران نفر هس ــوع کنند. چنین فکري در س موض

وصل هستند که خودشان ه ارثیه خانوادگی دار این است که هر یک از آن هزار نفر هم بخنده

ست. براي دیگري بی صل میمعنی ا ست "ترس"کند پس آن چیزي که دختر را به چنگ و  ا

  . اتینه عالقه و اشتیاق ذ

  تانگو چرا ماتت برده. کنسرت تمام شد.  -
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لن هنگام خروج از ســـازد و او را از افکارش خارج کرد.  اي به پهلوي تانگوآفرا با آرنج ضـــربه

ــته با خودش گفت: کرد. تانگو هنوز به دختر چنگ نواز فکر می ــتی کمی بعد آهس چنگ راس

  ؟ تواند باشدمیچه  منزندگی 
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  17                                                            کرانه!پرواز در بی

  

  کرانه!پرواز در بی

این عنوان ســخنرانی بود که شــب پیش از تلویزیون پخش شــده بود.  انتخابات نزدیک بود و

اي که شــبیه به قدیســان به خود گرفته بود به افق خیره شــده بود. دســت ســخنران با چهره

هزاران نفر گرد او جمع راستش را بر روي سینه گذاشته و با لحنی آرام سخنرانی را آغاز کرد. 

   کردند. گوش می هاي اوشده بودند و با سکوت به صحبت

و اینک وقت آن رسیده است که انسان امروزي پیمانی که با کائنات بسته را به  -

مرحله اجرا بگذارد. انسان از مسیر خود دور افتاده و باید راه خود را دوباره پیدا 

کند. ما باید به همدیگر کمک کنیم تا خود و سیاره خود را نجات دهیم. اینهمه 

ــوزيآتش ــیلهاي مهیب س ــاله و س هاي ویرانگر و هزاران بالي دیگر که هر س

به خطر می یاه را  ـــان و حیوان و گ مدي جان هزاران انس کارا نا خاطر  ندازد ب ا

داران دنیا اســت. اگر زودتر نجنبیم این ســیاره طلبی ســرمایهها و منفعتدولت

شیم .دیگر جایی براي زندگی نخواهد بود  به همین خاطر همه ما باید مراقب با
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همه ما  .شوندها انتخاب و وارد مجلس میچه افرادي در زمینه سیاست گذاري

  ...در این زمینه مسئولیم

ــوت و هوراپس از گفتن این جمالت  ــران با کف و س ــخ حاض ــویق کردند و با س نران را تش

هاي زیست محیطی بود در هایی در دست که در بیشتر آنها جمالت مربوط به نگرانیپالکارد

به مدت  اي را با اهداف آگاه سازي زیست محیطیآنها قرار بود برنامهها به راه افتادند. خیابان

ــاحبان قدرت و  ــداي خود را به گوش ص ــهر بزرگ دنیا اجرا کنند تا ص یک هفته در چند ش

به نظر این حامیان محیط زیست افزایش کارخانجات و عدم تناسب بسیاري سرمایه برسانند. 

زیســت محیطی عامل اصــلی بروز مشــکالت بود؛ و همچنین تجمع گازهاي از آنها با موازین 

ـــین را اي که مقصـــر اصـــلی در این زمینهگلخانه آالت و همینطور مراکز افزایش تولید ماش

هایی در دست داشتند که مردم را تشویق بیشتر این حامیان پالکارد. دانستندمیپرورش دام 

ــید که  اما اگر از یکیکرد. به گیاهخواري می نظرش در مورد از این حامیان گیاهخواري بپرس

ضوع که میلیون ست و این مو سنه آفریقایی چی سنگانی که براي پیدا  کمپین آنهاها گر به گر

سطل زباله شان را در  سر کمکی خواهد کنند ها فرو میکردن یک لقمه هر چیز قابل خوردن 

هد بود که حتی اگر هزار نفر هم به کرد چه پاســخی خواهد داد؟ البته که پاســخ او این خوا

شو "نه به خوردن حیوانات"کمپین  اي کمتر و یعنی به همان مقدار تولید گاز گلخانه دنوارد 

شتري  سالمت افراد بی و همچنین حقوق حیوانات هم در نظر گرفته  شودحفظ میزندگی و 

تاوان ده اند که باید ه این پاسخ از یک جنبه درست است. حیوانات چه گناهی کر. البتشودمی

ست سانی را بدهند. سیا ست ان شابه اما هاي اغلب نا در آیا گیاهان هم نباید از حق زندگی م

میلیارد جمعیت انســـانی کره زمین هم گیاهخوار  7آیا اگر همه حیوانات برخوردار باشـــند؟ 

ــکالت مربوط به کمبود منابع غذایی براي این جمعیت عظیم برطرف می ــوند مش ــود؟بش  ش

توان حجم بزرگ پســماندها و ضــایعات را که خود یک معظل زیســت عالوه بر آن چگونه می
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ـــت مدیریت کرد؟ دیگر محیطی  ـــب جهانی در زمینه کنترل اس آیا نبود یک مدیریت مناس

ضافه نخواهد کرد؟  سنگان ا شمار گر ضوع به جمعیت به  ستمداران به این مو سیا البته که 

خود کاهش  اطرافکنند تعداد گرسنگان را در سعی می خوبی واقف هستند و تا جاي ممکن

که اغلب  دورتر مناطقآن را باید گرسنگانی که در  فقط اشکال کار اینجاست که بهايبدهند؛ 

   کمتر هم مورد توجه هستند بدهند. 

ستان گیاهخوارمیادم می شابهی با یکی از دو شتم آید روزي بحث م ، که البته از نظر مالی دا

هاي بدبخت و من در اطرافم انسانداد: پاسخ او اینگونه و  ،نسبتا خوبی قرار داشتدر وضعیت 

وجود دارند. خب البته هم آنها  که کنمبینم براي همین گاهی فراموش میبیچاره زیادي نمی

ست. براي همه ما بارها پیش آمده که هنگام گردگیري و این هم یکی از ویژگی سانی ا هاي ان

ـــیله ،تمیزکاري خانه . بودیمکنیم که کامال آن را فراموش کرده اي را در ته کمد پیدا میوس

. مردمان کشــورهاي فقیر بریماز یاد میوقتی چیزي مدام جلوي چشــمانمان نباشــد آن را 

هستند و خطري از این  "نه به خوردن حیوانات"عضو کمپین  اجباريها است که به طور قرن

جاد نمی بهجهت ای یازي  ند پس ن جاد  کن ته این مردمان کال خطري ای ند. الب ندار توجه هم 

ست که نمی سنگان ا سل و افزایش جمعیت گر سمت آنها تولید ن کنند. تنها خطر ممکن از 

ست و در طول قرن شان مربوط ا سته و این هم گویا فقط به خود سان در این زمینه نتوان ها ان

سبی پیدا کند.  سته راه حل منا سان تجربه در عوض تنها کایا نخوا ساله دارد  صدهاري که ان

ستفاده  تخصص او در زمینه دروغگویی و فریب افکار عمومی است و جالب اینجا است که با ا

ــت"از واژه  ــیاس ــعی کرده براي واژه  "س تري برگزیند. آبرومندانه جایگزین "دروغ"همواره س

سان ست ان سیا ه؛ به طوري که به قدرت طلب نتیجه را فاجعه بار کرد بهرحال چه دروغ چه 

ترین دشــمن خودش اســت. او نخســتین خیانت را به توان گفت انســان خطرناكقطعیت می
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سپس به همه موجوداتی که با او در یک خانه زندگی می ست. زمین گونه خود و  کنند کرده ا

  اگر روزي صبرش لبریز شود؟کند اما چه خواهد شد صبورانه انسان را تحمل می

ستمدار گوش می تانگو در حالی که سیا سخنرانی مرد  شید که چرا آن کرد با خود میبه  اندی

هزاران نفري که البته از روي خیرخواهی به آن مرد اعتماد کرده بودند جمله معروف خودشان 

 هن"شاید اگر آنها بجاي کمپین  ند.ه انادیده گرفت "دروغ الزمه سیاست است"گویند را که می

شان می "رویه جمعیتنه به افزایش بی"کمپین وارد  "به خوردن حیوانات شدند نه تنها خود

شان حل میبلکه حیوانات و گیاهان هم  شکالت سلطه جویی قرن. شدم سان به  ست که ان ها

ـــاله ـــت و با تجربه هزاران س اي که در این زمینه دارد به نوعی وارث پدران و عادت کرده اس

ست.  شاجداد سان گذاارثیها ست و بهاي گزافی برایش اي که بر دوش ان سنگین ا شده  شته 

  له خواهد شد.  آندر زیر سنگینی به زودي اگر این بار را بر زمین نگذارد در پی دارد. 

شته نمیی از پیغامش این بود. عپس منظور مرد نعنا سان گذا شد او اگر این چنگ بر دوش ان

اشد که انسان ترس خود را شاید تنها راه این بدوست داشت چه انتخاب دیگري داشته باشد؟ 

شروع به نواختن  .کنار بگذارد سیقی متفاوت با آنچه  هاينتیا چنگ را بر زمین بگذارد یا  مو

    هاي قدیمی دیگر کاربرد ندارند.بکند. نتکه تا کنون عادت به نواختن آن داشت 
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  18                                                                ثروت گرانبها

  

ــنایی از  ــیاره آبی با موجودات نعناآش ــتی زمان زیادي نمیعس ؛ اما در همین مدت کم گذش

ـــین ـــیاره را کنترل کنند و خبرهاي جدید ها یاد گرفتند چگونه علفحباب نش هاي هرز س

سرت آنحاکی از  شتري برگزار میبود که کن شاط بی شور و ن ي هاها و ملودينتشوند. ها با 

سیقی ستفاده در مو شد گلمورد ا شد ر سبب  ها و ها تغییر کرده بودند و همه این تغییرات 

شده بود.  سیاره ایجاد  شتري در  شاط بی شادي و ن شود و در مجموع  گیاهان هم خیلی بهتر 

شین شرفتحباب ن شنایی تانگو با ها همه این پی ستندمی نعناعی مردها را مدیون آ و به  دان

سیاره کرده بود ،ز فرماندهیهمین خاطر مرک سئول ارتباط بین دو  حتی در مواقع  .تانگو را م

ضطراري پیغام سیاره  هاا سید واول به تانگو می نعناعیاز طرف  از تانگو به مرکز فرماندهی  ر

   شد.زیر نظر هر دو سیاره انجام می مورد نیاز، شد و هر اقداممنتقل می

سیاره زمین چه بود؟  سیاره حبابی و اما راه نجات  شد  سبب  ضوعی که  را با هم  نعناعیمو

ضوع بود.  سر این مو شنا کند توافق بر  شینآ شنایی خود با موجودات  پیها در اگر حباب ن آ

هاي و آن رشد زیاد علفتوانسته بودند مشکلی را که هزاران سال بود درگیر آن بودند  نعناعی

برطرف کنند چرا این موضوع براي  یکوتاهدر مدت زمان بسیار هرز خطرناك در سیاره بود، 
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با موجوداتی به مراتب پیشرفته تر از انسان ها درست نباشد. شاید آشنایی کره زمین و انسان

باز کند که در حالت عادي براي دستیابی به  شانخودشان درهاي زیادي را در جلوي چشمان

اش باقی زمان اثري از خود و سیاره البته اگر انسان تا آن ؛استآنها نیاز به هزاران سال زمان 

این موضوع تا حد زیادي بستگی به خود انسان دارد. افزایش آگاهی و دانش  از طرفی. بگذارد

رشــد و و جلوگیري از مخلوط شــدن خرافات و توهمات نادرســت در مســیر آگاهی الزمه 

ست.  شرفت ا ست؟ پی سترده ا سانی گ سخ این اما چرا جهل و خرافات آنقدر در جوامع ان پا

گردد. اگر آگاهی را خیر بنامیم پرسش ساده است. این مساله به برخورد بین خیر و شر بر می

ــان هنوز در ابتداي مرحله  ــت و از آنجا که انس ــر اس ــدجهل به معناي ش ــر می رش برد به س

ها مدام از شاخه آگاهی تصمیم نهایی خود را در این مورد بگیرد. انسان در طول قرننتوانسته 

به شاخه جهل و برعکس پریده و هنوز خیلی مطمین نیست کدام گزینه را انتخاب کند. البته 

با حقیقت  هایی  گاهی گرایش دارد و پیروزي ن ـــوي حقیقت و آ به س که ذات هر موجودي 

، همه هوش کیهانی. خواهد بود. حقیقت زیباســـت و ذات انســـان هم به زیبایی گرایش دارد

سو صلح طلبی میموجودات را در نهایت به  ست.ي آگاهی و  شاند که الزمه تداوم زندگی ا  ک

 موجوداتشان با هستند و با توجه به نحوه رویارویی این آگاهیهمه موجودات در میانه مسیر 

کنند که گاهی ممکن اســـت به ضـــرر هایی میانتخاب شـــانپیش رويدیگر و مســـیرهاي 

آنها مجبور هســتند مســیر ت در این صــور. تمام شــودموجودات دیگر یا حتی خودشــان 

رســد انســان در لحظه به نظر می را اصــالح کنند.اشــتباه کنند تا انتخاب  طیتري را طوالنی

  .سرنوشت سازي براي حفظ موجودیت خودش قرار دارد. او باید مسیر خود را انتخاب کند

ـــد. او  بر روي  براي مطالعهتانگو که غرق در افکار متفاوت بود متوجه تغییرات اطرافش نش

سته بود و وقتی به خود ش آمد که حسابی خیس آب  شصندلی کنار پیچک در حیاط خانه ن

شده بود و در مدت فقط چند دقیقه  شروع  شد که با وجود شده بود. رگبار  باران چنان تند 
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ـــرعت عملی که به خرج داد ـــاند و دفتر  ه بودتمام س ـــد زود خود را به خانه برس موفق نش

وقتی وارد خانه شد گردباد کوچکی درست تانگو . ندخیس شد حسابی هم یادداشت و کتابش

ـــاره کردم این موجودات  ـــک کرد. همانطور که قبال هم اش کرد و به کمک آن بدنش را خش

سانکوچک با ما  ستفاده نمیها ان شش بدن ا ستند؛ آنها از لباس براي پو در کنند. متفاوت ه

ــا این موجودات حس ختار پوســتی آنها به نحوي اســت که المســه کمی متفاوت اســت و س

فقط  گاه نیاز به لباس ندارند.کنند. بنابراین تقریبا هیچتر تحمل میتغییرات دمایی را راحت

بدنشان یا انجام کارهایی که  و مهم (مثال مراسم کنسرت) گاهی براي شرکت در مراسم خاص

آید که خیلی کم پیش مید. کننها استفاده میاز برخی پوشش داردنیاز به محافظت بیشتري 

ـــوند و اگر این اتفاق هم بیفتد با تقویت انرژي بدنی این موجودات  ـــی ش دچار بیماري خاص

خاطر میزان انعطاف پذیري باالي آنها، این موجودات کوچک هبیابند. ســـالمت خود را باز می

آب و هوایی توانند تقریبا در بســیاري از مناطق کهکشــانی و با انواع شــرایط محیطی و می

شوند.  صی ن شکل خا از حباب  نعناعییکی از دالیلی که موجودات تطابق پیدا کنند و دچار م

شین ستند ن سیار  نعناعیموجودات همین بود. نیز ها کمک خوا شتن یک تمدن ب با وجود دا

و  ژنتیکیهاي که آن هم مربوط به ویژگی هستندو قدرتمند داراي یک نقطه ضعف پیشرفته 

ـــان یکیفیزیولوژ ـــتش ـــورت تماس زیاد با آب  ندارندبا آب میانه خوبی  آنها. اس و در ص

دریافت کرده و  حرارت تابشـــیاین موجودات انرژي خود را از افتد. شـــان به خطر میزندگی

شــاید بیان این نکته تعجب آور باشــد که بر بنابراین گرماي زیاد برایشــان خطرناك نیســت. 

سان  خالف  دچارآب در برخورد با  نعناعیموجودات  ،شودختگی میسو که آتش منجر بهان

درصد  70نزدیک به م از لحاظ علمی به این موضوع نگاه کنیم یاگر بخواهد. نشوسوختگی می

بدن انسان از آب تشکیل شده است حال بیایید موجودي را تصور کنید که نسبت آب در بدن 

ست که دماي  شخص ا شد. خب م صد با شتر از دماي طبیعی او فقط ده در بدن او خیلی بی
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اگر بر روي یک ظرف فلزي که روي آتش قرار گرفته و داغ شــده آب . خواهد بودبدن انســان 

شود. این اتفاق دقیقا همان چیزي است افتد؟ بله آب تبدیل به بخار میبپاشیم چه اتفاقی می

ار آب؛ مشـابه دهد. سـوختگی ناشـی از بخبا آب رخ می نعناعیکه در برخورد بدن موجودات 

  افتد.آنچه که در بدن انسان هنگام برخورد با بخار آب جوش اتفاق می

  تانگو لطفا همراه من بیا. -

سرش را برگرداند تا ببیند  شغول مرتب کردن کمد و تمیز کردن اتاق خوابش بود  تانگو که م

  . استرا دید که در چارچوب در ایستاده  نعناعیمرد کند. چه کسی او را صدا می

  زود باش تانگو ما خیلی فرصت نداریم. -

ـــراغ تانگو آمده  چنین با عجله نعناعیچه اتفاقی افتاده بود که مرد  و بدون اطالع قبلی س

سمت درب اتاق حرکت کرد. همین که مرد  ست؟! تانگو به  ست نعناعیا شرد تانگو  او د را ف

ان و سیارات را به سرعت تارگکرانه بین سیاره اي دید. آنها مسیر بین سخود را در فضاي بی

  کردند تا اینکه با رسیدن به یک سیاره سفید رنگ متوقف شدند.طی 

شوم. من نمی - سیاره نزدیک  شکیل  99توانم به این  سیاره از آب ت صد این  در

  شده و من براي انجام کاري به کمک تو نیاز دارم.

ن داد که هر کمکی که از او اطمینا نعناعیســرش را به نشــانه تایید تکان داد و به مرد تانگو 

  در ادامه ماجرا را برایش تعریف کرد: نعناعیساخته باشد انجام خواهد داد. مرد 

و خوب براي  همیشــگیشــود که ما به دنبال منبع داســتان از اینجا شــروع می -

سیاره سیاره برخورد کردیم مان می تامین آب  شتیم و وقتی به این  تعدادي گ

اي که در این سیاره وجود دارد ساختیم. همانطور رهمنبع آب بر روي چند صخ

که گفتم بخش بزرگی از این سیاره از آب تشکیل شده است و فقط نوك چند 

ــخره خارج از آب قرار دارد.  ــیاره ما به گونههمانطوري که میص اي دانی جو س
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سیاره خود هیچ بهرهتغییر کرد که ما عمال نمی سطح  شته توانیم از  برداري دا

ـــیم؛ به همین خاطر مجبوریم گیاهان مورد نیاز براي تغذیه خودمان را در با ش

سیاره را الیه شت کنیم. ما تکنولوژي تامین آب مورد نیاز  سیاره ک هاي درونی 

در اختیار داریم و از آنجایی که مصرف آب در سیاره ما بسیار کم است و بیشتر 

د همان مقدار آب شــوآب فراهم شــده براي کشــت گیاهان اختصــاص داده می

هاي مصــرف براي کاهش هزینهبا این حال  ســاخته شــده براي ما کافی اســت.

ــگی می ــاختن آب به دنبال یک منبع همیش ــتیم. انرژي براي س وقتی این گش

ــیاره را پیدا کردیم  ــخره بزرگ س ــطح آب آن خیلی باال نبود. چند کوه و ص س

ـــاکنان غیر آ ما براي بزي آن بودند. خارج از آب بود و مرغان دریایی تنها س

ستفاده می شکلی ا سیاره بدون هیچ م سال از آب این  کردیم تا اینکه هزاران 

ـــیاره به تدریج تغییر کرد به طوري ـــخره و کوهرفته رفته جو س ها دچار که ص

به زیر آب رفتند ـــدند و کم کم  ـــایش ش زندگی براي مرغان دریایی  و فرس

صخره خاسخت شد. اکنون فقط نوك چند  رج از آب قرار دارد و تنها یازده تر 

مرغ دریایی باقی مانده اند. اگر ما به این مرغان دریایی کمک نکنیم به زودي 

  روند. همه آنها از بین می

ـــحبت ـــوع فکر میگوش می نعناعیهاي مرد تانگو که با دقت به ص کرد که کرد به این موض

نتواند به  اور کار ســـختی باشـــد که خارج کردن یازده مرغ دریایی از یک ســـیاره نباید آنقد

فکر تانگو را خوانده باز هم که  نعناعیمرد . خواهدو از من کمک می تنهایی آن را انجام بدهد

  بود پاسخ داد: 
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سختی نیست - سیاره کار  اما مشکل  البته که خارج کردن مرغان دریایی از این 

سیاره خود را تر ستند  ضر نی ست که آنها به هیچ وجه حا و همه  ك کننداینجا

  .اي نداشتتالش ما براي این کار نتیجه

  خب در این مورد چه کمکی از من ساخته است؟ -

اي تغییر بدهیم تا مقدار که جو ســیاره را به گونه اســتتنها راه باقی مانده این  -

سطح آب کاهش پیدا کند  شده و  شتري تبخیر  و ما در حال انجام این آب بی

اگر بخواهم برایت خالصه کنم . استجا لی همینمشکل اصو البته کار هستیم. 

ـــت و هم منفی. نتیجه مثبت این بود که االن  این کار هم نتیجه مثبت داش

تر رفته و با گذشت زمان کمتر و کمتر هم خواهد شد. اما جنبه سطح آب پایین

ست که شدت افزایش پیدا کرده  در جورطوبت  میزان منفی آن این ا سیاره به 

ـــاهد و اگر به نح ـــیاره خارج نکنیم به زودي ش وي این رطوبت مازاد را از س

هاي طوالنی مدت و شــدیدي خواهیم بود که ممکن اســت زندگی مرغان باران

ما تکنولوژي خارج کردن این مقدار رطوبت مازاد را دریایی را به خطر بیندازد. 

شویم اما به خ ودر اختیار داریم  سیاره  اطر رطوبت براي انجام آن باید وارد جو 

بدهیم. باالي موجود نمی جام  کار را ان به همین خاطر از تو کمک توانیم این 

  توانی کمکمان کنی؟می خواستم.

  بگو چکار باید بکنم.  توانم. حاالالبته که می -

شد چه - شب خوابی خواهی دید که در آن به تو گفته خواهد  شب یا فردا کار ام

  باید انجام بدهی. 

ـــاند و از او خداحافظی کرد. تانگو را به خانه نعناعیرد پس از این گفتگو م تانگو که اش رس

هاي پیش به خیلی کنجکاو شــده بود کارهاي نیمه تمامش را کنار گذاشــت و زودتر از شــب
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ــفید رنگ دید که در  رختخواب رفت. ــیاره س خیلی زود خوابش برد و در خواب خود را در س

ـــ تر در حال پرواز چند مرغ دریایی کمی آن طرفت. حال پرواز بر فراز اقیانوس متالطم اس

ـــمت او آمدند. مرغان دریایی هر کدام یک ماهی در منقار خود  بودند و با دیدن تانگو به س

یکی از مرغان دریایی را به سویش پرتاب کردند.  هاکه به تانگو رسیدند ماهیداشتند و همین

ریع همه پنج ماهی را با یک دست گرفت ها براي تو هستند. تانگو با یک حرکت سگفت: این

ها از دستش نلغزیدند متعجب شد؛ اما همان لحظه به یادش آمد و از اینکه هیچکدام از ماهی

سپس مرغان دریایی مسیر خود که در خواب است و در عالم رویا هر کاري امکان پذیر است. 

شت تغییر داد سر تانگو قرار دا شت  ست پ صخره که در سمت یک  سر خود را را به  ند. تانگو 

تر از روند. در همان لحظه آخرین مرغ دریایی که عقببرگرداند تا ببیند پرندگان به کجا می

ست در همان موقع اي را زمزمه کرد؛و جملهکرد رو به تانگو کرد بقیه پرواز می صداي  اما در

  از خواب پرید. رعد بزرگی به گوش تانگو رسید و 

دار شد نگاهی به پنجره انداخت. رگبار شروع شده بود و باران شدیدي وقتی تانگو از خواب بی

آمد جمله آخر مرغ دریایی چه بود. منظور از پنج ماهی بارید. هر چه فکر کرد یادش نمیمی

یایی چه جات مرغان در ید براي ن با تانگو  به او داده بودند چه بود و  یایی  کار که مرغان در

به طور مســتقیم کاري که باید انجام بدهد  نعناعیرد چرا مرد کبا خودش فکر می او کرد؟می

ـــوال کندباید از او حتما دفعه بعد که او را دید  ؛گویدنمیاو را به  در همین افکار بود که . س

شاخه شدید باد به پنجره هاي گلمتوجه برخورد یکی از  شد که با وزش  شتی  هاي حیاط پ

ها و گیاهان به طرف حیاط رفت. تانگو عاشـــق گل از جاي خود بلند شـــد و کرد.برخورد می

ساند. حتی اگر  سیب بر سی یا چیزي به گلهاي نازنینش آ شت ببیند ک باغش بود و تحمل ندا

  آن چیز طوفان و رگبار باشد. 
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خورد و اگر فکري ها با وزش باد به شدت تکان میوقتی تانگو به حیاط رسید دید یکی از گل

سابه حالش نمی ساقه اش میقهکرد حتما  ست. اطراف این گل جوان گلهاي بزرگتر و با  شک

شان مثل محکم تري بودند که طوفان شته و گویا این طوفان برای سر گذا هاي زیادي را پشت 

سئله شایش میم سد.اي گذرا بود که فقط باید تما اما براي گل جوان که  کردند تا به پایان بر

سئلهشاهد اولین طوفان زندگی متفاوت بود. تانگو با یک طناب او را محکم به یکی  اش بود م

سپس به سمت خانه به در امان بماند.  از آسیب هاي کنارش بست تا در پناه گل بزرگتراز گل

وقتی درب سبد را باز وقتی به درب ورودي خانه رسید یک سبد را پشت درب دید. راه افتاد. 

سبد یک شته  کرد پنج عدد تخم مرغ را در آن دید. در  شت که نو شت کوچک قرار دا یاددا

شود و روزي یک بار تخم"شده بود:  . تانگو به "ها را جابجا کنیدلطفا در جاي گرم نگهداري 

گیري کرد که به احتمال زیاد اینها تخم مرغان یاد خوابی که دیده بود افتاد و این طور نتیجه

ست و او باید تا زمان تولد جوجه سریع به داخل خانه رفتها از آنها نگدریایی ا  ،هداري کند. 

   ها گذاشت و سبد را در یک جاي گرم قرار داد.یک پارچه روي تخم

سوار بر  نعناعیاین بار مرد باران بند آمده بود و تانگو به رختخواب رفت.  را در خواب دید که 

سویش می شم کار میبالن به  ستاده بود و تا چ سبز ای سیع  شت و کرد آید. تانگو در یک د

ـــبیه یک چمنزار بزرگی يخبري از درخت، خانه یا هر چیز دیگر بود که چمن  نبود. آنجا ش

بر روي زمین یده شده بود؛ جایی شبیه یک زمین فوتبال خیلی بزرگ. چآن هم بسیار مرتب 

ــده بود. خطوطخطوط و نقش ــیده ش ــاف و منحنی و در برخی نواحی  ،هاي مختلفی کش ص

روي شد تصویري واضح از آنچه که ایی که تانگو ایستاده بود نمیشد. در جاي شکل میدایره

اي شــکل را دید که بر روي یک نقش دایره نعناعیســپس مرد بود دید. شــده کشــیده چمن 

ــوار بر بالن به  نعناعیتانگو به طرف مرد  .برایش دســت تکان دادو  فرود آمد رفت و هر دو س

رفتند تصویر کشیده شده بر روي چمن تر میباال آنها هر چه کهسمت آسمان حرکت کردند. 
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شــد. وقتی به ارتفاع خیلی باالیی رســیدند بالن در هوا متوقف شــد و دیگر باالتر تر میواضــح

شد که انگار کسی در نرفت. از آن فاصله زمین چمن شبیه صفحه کتابی سبز رنگ دیده می

در حال رشد بود. تصویر  گل پیچک کهچه نقش زیبایی! تصویر یک آن نقشی کشیده باشد. 

ـــیرش را به اطراف تغییر میحرکت می ـــت به کدام داد. در ابتدا نمیکرد و پیچک مس دانس

سرش راهی سمت حرکت کند و راهش را نمی شت  شد اما در پ شناخت؛ کمی به عقب خم 

اي جز حرکت به ســـمت جلو نداشـــت. کتاب ورق خورد و پیچک در براي عبور نیافت. چاره

ـــفحه دوم  ـــتقیم حرکت کرد. ص ـــیر مس خورد و پیچک میتند تند ورق  کتابدر یک مس

ـــدها و هزاران برگ کتاب ورق خورد. دهرفت. همینطور به جلو پیش می پس از طی ها، ص

سیر صفحهطوالنی،  يم سید باالخره پیچک به  کمی به اطراف چرخید اما راه  ؛پایانی کتاب ر

کرد و تمام صفحه را پر پیچک همچنان رشد می نبود.هم راه برگشتی  و به پایان رسیده بود

شد یا راهی کرده بود. دیگر فضایی براي رشد بیشتر نداشت. یا باید براي همیشه متوقف می

کتاب دو بعدي کمی به راست و چپ پیچید و در یک لحظه ناگهان صفحه براي خود میافت. 

شد و  شد و پیچک از کتاب خارج  ر یک لحظه پیچک بالن را در دبه باال حرکت کرد. رو پاره 

  بر گرفت دورش پیچید و مسیر خود را به سمت باال ادامه داد. 

با یک صــندوغچه کوچک در دســتش  نعناعیصــبح زود وقتی تانگو از خواب بیدار شــد مرد 

ــت که این مرد  ــتاده بود. تانگو با خودش فکر کرد این دومین بار اس قد  نعناعیروبرویش ایس

شمانش ظاهر میبلند بدون خبر قبل شد به او بگویم  شود.ی ناگهان در جلوي چ شاید بهتر با

شتر مالحظه کند. حداقل پیش از ورود می شمان مرد تواند درب اتاق را بزند. بی  نعناعیاما چ

  فکر تانگو را خوانده بود. هم به لب داشت. باز  شکلی Uت بود و لبخند پر از محب
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خواهم ید وارد عمل شویم. فقط از تو میامروز قرار است براي نجات سیاره سف -

، درب این صندوغچه را باز کنی و تمام محتویات آن را در وارد جو سیاره شوي

 جو رها کنی. بقیه کارها با ما. 

 چه چیزي در صندوغچه است؟ -

 باز کن و ببین. -

صندوغ پر از تیله صندوقتانگو درب  کرد  نعناعیسپس رو به مرد  هاي رنگی بود.را باز کرد. 

  و گفت:

منظور از خواب دوم و پیچک چه بود؟ اصــال دیشــب دو خواب متفاوت دیدم.  -

  کنی؟را درگیر حل معما میگویی و مچرا منظورت را مستقیم به من نمی

به تانگو خیره با لبخند به ســمت راســت خم کرد و همچنان که کمی ســرش را  نعناعیمرد 

  شده بود پاسخ داد:

ــر مرا م دنیا را میمفاهیباهوش باش تانگو!  - ــازند. آن جوري که در حال حاض س

صورت و ظاهر می ست. من میاکنون من بینی  خواهم تو با مفهوم من ارتباط ا

توانیم شــکل و ما میبرقرار کنی. مفهوم، ابدي اســت اما ظاهر در لحظه اســت. 

ما تغییر  ما مفهوم  خاب کنیم و حتی آن را تغییر دهیم ا ـــورت خود را انت ص

خواهم اگر ده روز، صــد ســال یا هزار ســال دیگر هم من را د. من میکننمی

  دیدي، حتی اگر با شکل و ظاهر دیگري بودم، مرا بشناسی. 

  کنار پنجره رفت و نگاهی به آسمان کرد و رو به تانگو ادامه داد: نعناعیسپس مرد 

سش اول تو  - سان مو اما پر رتبط به ماموریت بعدي تو در زمین و در ارتباط با ان

را خود است. انسان به صفحه پایانی کتاب زمینی خود رسیده است. باید چنگ 
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ـــودبه باال  تابر زمین بگذارد  ـــورت محکوم به نابودي پرتاب ش . در غیر این ص

  است.

سیاره آبی به تانگو چند روز پس از  سفید پیامی از طرف فرماندهی  سیاره  انجام ماموریت در 

  رسید:

ــترك  - ــیادو ماموریت مش ــید. مرغان  نعناعیره آبی و س با موفقیت به پایان رس

خاطر نگهداري و حفاظت از ثروت ســیاره ســفید بســیار ســپاســگزار هدریایی ب

شان نسبت به دریافت و به محض ثابت شدن روند بهبود محیط زیستهستند 

  آن اقدام خواهند کرد. 

از تخم سر برآورده و صدا تانگو نگاهی به سبد انداخت؛ پنج جوجه مرغ دریایی کوچک پر سر 

ها بیشــتر شــد و از ســر و کول تانگو باال با نزدیک شــدن تانگو به ســبد هیجان جوجهبودند. 

سیري براي این جوجه شت. رفتند. گویا  صی ندا سنه معناي خا شه گر همچنان که هاي همی

با خود  ها را خورده بودندها همه ماهیکرد که از دیروز جوجهتانگو ظرف ماهی را نگاه می

   ."براي بقا باید زندگی را بلعید"زمزمه کرد: 
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  19                                                                   دیدار دوباره

  

   نظیري! شاهکار بی عجب -

سید از افراد که به نظر میتعدادي  شان ر شتر ساز بودند اطراف یک اثر بی سمه  هنرمند و مج

سمه بودند که با ظرافت زیادي ري هن سی یک مج شغول برر را احاطه کرده بودند و با دقت م

تراش داده شــده بود. آنها باهم شــروع به پچ پچ کردند و خیلی مایل بودند هنرمند این اثر را 

سند.  شنا ستاده بود ب سالن ای شه  ساکت در گو ضرانهنرمند که  کرد و از اینکه را نگاه می حا

 30تقریبا جوان  مردفهمیدند که یک خندید. اگر آنها میشناختند در دلش میمیآنها او را ن

؟ حتما در ابتدا بدبینانه دادندساله خالق این اثر هنري تاثیر گذار است چه واکنشی نشان می

ــاهکار به هنرمند جوان نگاه می کردند و شــاید هم برخی از آنها او را متهم به دزدیدن یک ش

ـــمیم  کردند.هنري می ـــاند و حتی براي یک لحظه تص این افکار هنرمند جوان را کمی ترس

سالن  شگاه گرفت که از  سبت به خودش نمای شود چون تحمل افکار منفی دیگران را ن خارج 

ـــت.  ندان در همان لحظه نداش که خود یکی از هنرم گاه  ـــ مایش ندگان ن یکی از برگزارکن

سمه  سوت و پرآوازه مج شک سوب میپی شسازي مح شروع به معرفی شد پ ت تریبون رفت و 

این اثر هنري جدید کرد و پس از پایان سخنانش از هنرمند جوان خواست پشت تریبون برود 

  و خودش در مورد این اثر هنري توضیح بدهد. 



 بیدار شو!                                                                                                                   124

واي بوف   آنشر      

صالح جوان  مردیک  شکی که مرتب ا سط و چهره گندم گون و موهاي م الغر اندام با قد متو

مقابل چشــمان متعجب حاضــران به ســمت تریبون رفت. با هاي آهســته از شــده بود با قدم

  چشمانی آکنده از امید و ترس به حاضران نگاهی انداخت و شروع به صحبت کرد:

شاهکار  - شما یک  شما قرار دارد و به نظر  شمان  ... آنچه که اکنون در مقابل چ

ــت.  ــاده از زندگی اس ــت از نظر من یک تعریف س مفهوم به نظر من هنري اس

ستاي زندگی  شهر پر جمعیت و معروفی مثل اینجا با زندگی در یک رو در یک 

گم نام تفاوت چندانی باهم ندارند. دور افتاده از یک شــهر کوچک در کشــوري 

بیشتر از نصف شماها خبري بگویم به شما اگر نام روستایی دورافتاده را شاید 

اي مردمان آن و یا اگر اســم آن را شــنیده اید اهمیتی بر نداشــته باشــیداز آن 

ها را به چشــم تحقیر نگاه آنحتی قائل نیســتید و شــاید هم برخی از شــماها 

خب از یک نظر شاید حق داشته باشید؛ توانایی برقراري ارتباط با دنیاي کنید. 

هاي اصلی براي رشد و پیشرفت فکري و فرهنگی جوامع پیرامون یکی از گزینه

و یا گیرد در آن صـــورت نمی و یک محیط بســـته که هیچگونه تبادلی اســـت

 . محکوم به فنا استارتباطات اندکی با محیط اطراف خود دارد 

  سپس با یک لبخند معنی داري سخن خود را اینگونه به پایان رساند:

سته به کوچکی روستاي دورافتاده  - باشد یا به بزرگی و  گم نامخواه آن محیط ب

  وسعت کره زمین.

یکی از به طرف ان و برپاکنندگان نمایشگاه سپاسگزاري کرد و پس از این نطق کوتاه از حاضر

اش رفت تا اگر کسی پرسشی در مورد نحوه ساخت یا ایده آن دارد توضیحات الزم ر هنرياثآ

  را بدهد. 
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مجسمه مرمري از یک گوي در قسمت باال تشکیل شده بود که با یک پیچش ظریف تا پایین 

شد که تصویر یک کرد. در قسمت پایین مجسمه به یک سطح صاف ختم میامتداد پیدا می

سمه از بخشکرد. کتاب را در ذهن تداعی می شده بود اما البته مج شکیل  هاي دیگري نیز ت

شم می صویر کلی به چ ستین نگاه این ت سین همگان را برانگیخته در نخ سید. آنچه که تح ر

جوان بدون هیچگونه ابزار  هنرمنده بود و اینکه بود ظرافت تراشکاري و نحوه پرداخت مجسم

یکی از حاضران که زنی اي خاص توانسته بود سنگ مرمر را به این ظرافت تراش بدهد. حرفه

  . ند و چشمان روشن بود به هنرمند نزدیک شدوجوان با موهاي بل

نظیري هستم و از آشنایی با شما خوشحالم. شما هنرمند بی " تینا"سالم. من  -

  تید.هس

  هستم. "آران "سالم. از شما بسیار سپاسگزارم. من هم  -

 خب آران بگو ببینم ایده این مجسمه چگونه به ذهنت رسید؟  -

کمی طوالنی اســـت. مایل هســـتید باهم به کافه کنار  راســـتش داســـتان آن -

  نمایشگاه برویم و آنجا صحبت کنیم؟

مشـــترك مدام  پرســـشآنها یک در ذهن هر دوي با کمال میل دعوت آران را پذیرفت.  تینا

   "من قبال او را جایی ندیده بودم؟"شد: تکرار می

شیدن قهوه بودند و  شغول نو صندلی و تعدادي هنرمند که م یک کافه کوچک با چند میز و 

ستانه شرقی که در کافه پیچیده بود محیط گرم و دو سیقی  شیده بود. نواي مو اي به کافه بخ

  قی گفت:آران به محض شنیدن صداي موسی

دانی است. سرزمین شعر و موسیقی و عشق. میپارسی این نواي دل انگیز تار  -

  کجاست؟
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ـــر خود را تکان بدهد نگاهی به باال انداخت. هر وقت  تینا اخم کوچکی کرد و بدون اینکه س

شت این حرکت را می شی را بدهد که نیاز به فکر کردن دا س سخ پر ست تمرکز کند یا پا خوا

  داد. انجام می

شنیدم  - سمش را  شاید ا ست.  ستم االن از نظر جغرافیایی کجا ولی مطمئن نی

دانم کجاســت. فقط تنها چیزي که االن به خاطر دارم آفریقا... شــاید هم... نمی

این است که منشور حقوق بشر نخستین بار توسط یکی از پادشاهان سرزمین 

دوره دبیرستانم تاریخ  معلماین موضوع را هم به لطف  .استپارس نوشته شده 

البته این که موضـــوع ســـمینار تحقیقی من را تعیین کرده بود به خاطر دارم. 

خب موضــوع مربوط به چندین ســال پیش اســت و چیز زیادي به خاطر ندارم. 

   راستش همان موقع هم با تاریخ میانه خوبی نداشتم!

  انداخت گفت:که نگاهی به منو میآران همچنان

ست می - ضوع مربوط به زمانگویی ایبله در ست. ن مو سانهاي دور ا  حافظه ان

  شود. است و اگر یاداوري نشود خیلی چیزها فراموش می ضعیفهم 

شکل - ضعف حافظه گاهی اوقات م گاهی مجبور به شود. ساز هم میبله و این 

ست. اگر تجربه قبلی را بهتجربه دوباره اتفاقاتی می خاطر شویم که ناخوشایند ا

  شویم و آسیب کمتري ببینیم.  روبروبود بهتر با آن  داشتیم ممکن

ـــبز و  - ـــرها یک فنجان چاي س ـــت. عص در این منو جاي یک گزیه خالی اس

 هر چه خواستی براي هر دویمان سفارش بده. تیناچسبد. بیسکوییت واقعا می

ــت. ده دقیقه بعد پیش همچنان که فنجان قهوه  تیناخدمت دو فنجان قهوه را روي میز گذاش

  کشید رو به آران کرد و گفت:ا سر میر
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حاال بگو ببینم داستان این اثر هنري چیست که تحسین همگان را برانگیخته  -

 است؟

خاطر شغل خب بگذار داستان را از ابتدا برایت تعریف کنم. در دوران کودکی به -

پدرم که ســـفیر بود به بســـیاري از نقاط جهان ســـفر کردم و به همین خاطر 

ها و کشورهاي مختلف دارم. در یکی از سفرهایی که از سرزمین دوستان زیادي

ــتم اتفاق جالبی برایم رخ داد.  ــیایی داش ــورهاي آس در آن زمان به یکی از کش

صبح یادم میساله بودم.  یازدهتقریبا  ست  ش آید زمانی که هواپیما به زمین ن

ا به هتل برویم. من، پدر و مادرم از فرودگاه خارج شدیم تآلود بود. زود و هوا مه

شهر باید یک  سیدن به  شدیم و به راه افتادیم. براي ر سی فرودگاه  سوار تاک

کردیم. جاده جنگلی زیبایی بود. آن روز جاده خلوت و مسیر جنگلی را طی می

ســرعت اتومبیل هم کمی زیاد بود. پدرم براي شــرکت در یک جلســه عجله 

ست کرده ب شت به همین خاطر از راننده درخوا شتري دا سرعت بی ود کمی با 

ست  ،در یک لحظهبراند.  سمت جاده دوید و در ناگهان یک گوزن از جنگل به 

شاخ ستاد. گوزن با  سط جاده ای سیاه رنگ انگار به زمین و شمان  هاي بلند و چ

سمتش می سرعت به  شد به اتومبیلی که به  شده با شده میخکوب  رفت خیره 

یاد دارم این بود که راننده براي اینکه  بود. تنها چیزي که االن از آن لحظه به

ند و  برخوردگوزن  به ـــمت چپ چرخا به س ناگهان  نکند فرمان اتومبیل را 

شد.  شدیدي را اتومبیل از جاده منحرف  سفید رنگ خیلی  پس از آن یک نور 

کرد. دیدم؛ چشمانم از شدت نور بسته شده بود. در همان لحظه کسی صدایم 

ی را آن اطراف ندیدم. حتی از اتومبیل هم خبري را باز کردم، کســـ مچشـــمان

نبود. تنها وسط جاده جنگلی ایستاده بودم. گوزن هم وسط جاده ایستاده بود و 
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هاي من بخندي یا فکر شاید به حرفبا چشمان زیبایش به من خیره شده بود. 

 کنی دچار توهم شدم اما کسی که صدایم کرده بود همان گوزن زیبا بود. 

هاي آران گوش اش گرفته بود و با دقت به حرفنان که دســـتانش را زیر چانههمچ تینا

 کرد چشمانش برقی زد و با هیجان گفت:می

هایت را قبول دارم. من هم در دوران کودکی با موارد غیر آه البته که من حرف -

به کجا ماجرا  ادامه اینقابل توضــیح برخورد داشــتم. خیلی دوســت دارم بدانم 

 . رسدمی

ــده بودم و هر چه به اطراف نگاه  - ــتش در آن لحظه من خیلی گیج ش خب راس

ـــوع من را خیلی می کردم خبري از اتومبیل یا پدر و مادرم نبود و همین موض

به چشــمانش نگاه  گوزن همچنان آرام ســر جایش ایســتاده بود.. ه بودترســاند

ـــید. چاره دیگري ن ـــطرابم به پایان رس بود، به کردم و ناگهان همه ترس و اض

گوزن که از اعتماد من به خودش مطمئن شــد به ســمت راســت طرفش رفتم. 

ستاد و جاده و داخل جنگل به راه افتاد.  سر جایش ای پس از چند پرش بزرگ 

ـــرش نگاه کرد. چیزي در درونم به من می ـــت س گفت به دنبالش بروم. به پش

ی به  تا اینکه  با طوالنی را در عمق جنگل طی کردیم  ـــیر تقری ک درخت مس

تنومند با  ســروکهنســال رســیدیم. آنجا مرکز و قلب جنگل بود. یک درخت 

ــتند.  ــبت به او قرار داش ــله نس ارتفاع و قطر زیاد و بقیه درختان جنگل با فاص

هاي خودرو که دور تا دور درخت را در بر گرفته اطراف درخت پر بود از پیچک

ـــید کهاینبودند.   .ندررخت را به عهده دانقش محافظت از د طور به ذهنم رس

ـــانه تعظیم خم کرد؛  ـــد، یک پایش را به نش گوزن به آرامی نزدیک درخت ش
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ـــد. حس کردم باید آنجا  ـــپس نگاهی به من کرد و با چند جهش ناپدید ش س

ـــروع به تکان و پیچش کردند و از اطراف پس از چند لحظه پیچک بمانم. ها ش

ــله گرفتند ســپس یک نقطه  .ده کردندو مســیري را براي عبور آما درخت فاص

ـــد و دیگر جایی را  ـــدیدتر ش ـــدید و ش نورانی روي تنه درخت دیدم؛ نور ش

دیدم. شبیه همان نوري که در لحظه تصادف دیده بودم. پس از چند لحظه نمی

تانگو را  چشمانم را که باز کردم. "آران چشمانت را باز کن"کسی صدایم کرد: 

کوچکتر بودم عروســک مشــابهش را  که وقتی دیدم؛ همان موجود کوچک تپل

 در روز تولدم کادو گرفته بودم. 

به طوري که آران هم حسابی جا خورد. سپس با هیجان زیاد  ناگهان از جایش پرید تینا

  و با صداي بلند فریاد زد:

مانی در دوران  تو - ندیده بودم. من هم یک ز هم آن را دیدي؟ پس من خواب 

 ام او را دیدم. کودکی

از واکنش بی  تیناکردند. همین باعث شـــد آنها نگاه میبه در کافه با تعجب  حاضـــران

ــوداختیار خود  ــرمگین ش ــید. آران که هنوز هم از حرکت  ش ــر جاي خود بنش و به آرامی س

 کرد و گفت: اومتعجب بود رو به  تیناناگهانی 

 توانی بگویی چه وقت او را مالقات کردي؟می -

ـــده بودم. وقتی کنار البته. همان روزي که در خیاب - ـــاحل گم ش ان نزدیک س

 خیابان ایستاده بودم و خیلی هم ترسیده بودم...

 این بار آران مثل فنر از جاي خود پرید و با فریاد بلندي گفت:

 دانستم تو را قبال یک جایی دیدم. اوه خداي من... می -
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ادي دنبال سپس با عجله کیف پول کوچک خود را از جیب کتش در آورد و با هیجان زی

پس از چند لحظه یک ســنجاق ســر طالیی کوچک را از گشــت. یک چیزي در داخل آن می

  گفت: تیناکیف در آورد و رو به 

  !تو همان دختر کوچک گمشده در ساحل هستی -

  اختیار از جایش پرید و گفت:که خیلی شگفت زده شد بی تینا

گه دیگر این سنجاق ها پیش من لنداشتی؟ سالتو هنوز این سنجاق سر را نگه  -

  را گم کردم و هر چه گشتم نتوانستم آن را پیدا کنم. 

شــوي اگر به تو بگویم لنگه دیگر آن هم نزد من خب خیلی شــگفت زده نمی -

  است؟

هیجان زیاد و در هر دو با  ؛ ســپسآویخت تیناآران هر دو ســنجاق را به موهاي طالیی 

اش صاحب کافه که حوصله ر آغوش گرفتند.خندیدند همدیگر را دحالی که با صداي بلند می

سر رفت صدا  سر و  سمت آنها دوید و آنها را از کافه بیرون انداخت.  ه بوداز اینهمه  و  تینابه 

باهم مرور میآران  ها همچنان که ماجراي دوران کودکی را  به نظر آن فاقی که  کردند و از ات

صادفی بود هیجان زده  شدند شده ت در حالی که غرق در گفتگو بودند و بودند از کافه خارج 

    به سمت پایین جاده به راه افتادند.  
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  20                                                                  ماموریت اول

 

  سالم آران. از دیدار دوباره تو خوشحالم.  -

ـــمانش را باز کرد تانگو را البالي پیچک اطراف درخت دید که به هاي وقتی آران چش

دراز کرد و  او وقتی تانگو به آران رسید دستش را به نشانه دوستی به سمتآید. طرف او می

ش را به گرمی فشرد. سپس رو به درخت سرو کهنسال کرد و با حرکت سر به درخت اندست

  اداي احترام کرد.

سانمن اگر به - شما ان کردم. ام میها بودم هر روز به این درخت اداي احترجاي 

ـــحیح کنم، نه فقط به این درخت که به همه درختان البته باید جمله ام را تص

  . گذاشتاین سیاره باید احترام 

به درخت  باز  هت زده و دهان  با چهره ب که آران  به آران کرد و همچنان  ـــپس رو  س

  زد و در ادامه گفت: اوکرد ضربه کوچکی به پهلوي کهنسال و سپس تانگو نگاه می

  را ماتت برده. ببینم نکند از اینکه من را دوباره دیدي خوشحال نشدي؟چ -

قات رخ داده  فا نان از ات که همچ حالی  آران کمی خودش را جمع و جور کرد و در 

  متعجب و گیج بود کمی سر خود را خاراند و گفت:
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... براي این بود که من را ین کارها، جاده، گوزن، تصـادفاوه سـالم تانگو. همه ا -

ـــتی بیایی خانهقات کنی؟ خب راحت میمال مان یا اتاق من. چرا اینهمه توانس

 داستان و ماجرا ایجاد کردي؟

سادگی بود که تو می - ستش کاش به همین  شاید وقتی کوچکتر بودي گویی. را

صی دارند اما ها تواناییشد به راحتی این کار را انجام داد. آخر بچهمی هاي خا

ــوند متاوقتی بزرگتر می ــفانه کم کم آنها را فراموش میش کنند. تو هم داري س

سختبزرگ می شت زمان  توانم با تو ارتباط برقرار کنم. اما تر میشوي و با گذ

ــاننگران پدر و مادرت نباش حال ــت  ش ــی براي آنها رخ خوب اس و اتفاق خاص

پیش نیامده و همه سالم هستند. این و راننده مشکلی هم براي اتومبیل  نداده؛

نامه فقط براي این بود که بتوانم تو را از یک دریچه عبور بدهم تا بتوانم با تو بر

ـــاید این بار آخرین مالقات من و تو در این زندگی ات ارتباط برقرار کنم و ش

 باشد. 

 سپس به طرف یک تخته سنگ که در آن نزدیکی بود رفت و بر روي آن نشست. 

ه اینجا آمدم و براي انجام آن به راســـتش من براي انجام یک ماموریت جدید ب -

کمک تو نیاز دارم. ساکنان زمین بیشتر از هر وقت دیگر به کمک احتیاج دارند 

توانی در انجام آن کند. میو ماموریت من هم به همین موضـوع ارتباط پیدا می

 به ما کمک کنی؟

تا براي  آیدکرد از یک پســر کوچک یازده ســاله چه کاري بر میآران با خودش فکر می

شق ماجراجویی بود به تانگو قول داد تا به با این حال از آنجایی دهد؟نجات زمین انجام  که عا

 او کمک کند.
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ــوي ولی خب  - ــاید کمی گیج بش اگر بخواهم همه ماجرا را برایت تعریف کنم ش

دهم. شود را برایت توضیح میبخشی که مربوط به نقش تو در این ماموریت می

ستم تو را در اینجا مالقات کنم که تو را متوجه نقش مهم  من به این دلیل خوا

معمولی نیســت.  درختیک این درخت ســرو در انجام ماموریتمان بکنم. این 

ــت اما هیچ  ــت محیطی زمین حیاتی اس نقش این درخت در حفظ تعادل زیس

ــوع خبر ندارد. بهتر بگویم  ــانی از این موض ــر انس تو تنها انســانی در حال حاض

  .ددانه این موضوع را میهستی ک

سمت درخت  صدایی از  صحبت کردن بودند  شغول  در همین لحظه که تانگو و آران م

ها با ها و شاخهکرد؛ همه برگ درخت سرو کهنسال شروع به لرزیدنتوجهشان را جلب کرد. 

ها شــدیدتر شــد و موجی خوردند. پس از چند دقیقه این لرزشهاي خفیفی تکان میلرزش

هاي اطراف هم ســرایت کرد و همه درختان شــروع به لرزیدن کردند. کرد که به درختایجاد 

ـــروع به لرزیدن کرد. این حالت چند  ـــداي عجیبی در جنگل پیچید و حتی زمین هم ش ص

 ها کمتر شد و پایان یافت.دقیقه ادامه پیدا کرد و پس از آن به تدریج لرزش

کلی در ایجاد تعادل زیســت ها براي چیســت؟ هر وقت مشــدانی این لرزشمی -

شود منجر به بروز لرزش سیاره ایجاد  سرو  محیطی در هر جاي این  در درخت 

کند. البته درخت ســرو به عنوان مرکز کنترل انرژي ســیاره عمل میشــود. می

چند درخت کهنســـال دیگر هم در نقاط دیگر ســـیاره به درخت ســـرو کمک 

این درختان ایجاد شده و اگر نتوانیم کنند. اما االن یک مشکلی براي یکی از می

  آن را حل کنیم ممکن است مشکالت زیادي براي سیاره بوجود بیاید.

شکل  - صال بگو ببینم چه چیزي باعث بروز این م خب االن چه کار باید بکنیم؟ ا

 شده است؟
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سیاره  - شکالت دیگر در  سیاري از م شکل و البته ب همنوعان تو باعث بروز این م

شده اند و شوند این روند تخریب تا جایی ادامه  شما  اگر متوجه کارهاي خود ن

 خواهد یافت که دیگر جایی براي زندگی در این سیاره باقی نخواهد ماند. 

 خب حاال چه کاري از دست من ساخته است؟ -

ـــان - ـــند. انس ـــتر مراقب باش ها تو باید به همنوعان خود یاداوري کنی که بیش

سئولیتی موجودات خودبین و بی ستند؛ آنها نمیم دانند که با این ویژگی راه ه

ـــان و به جایی نمی برند. باید مســـئولیت خود را در قبال محیط اطراف خودش

البته . بپذیرندکنند البته ســایر موجوداتی که با آنها در این ســیاره زندگی می

سان سوز زیادي هم وجود این را هم بگویم که در میان ان سئول و دل ها افراد م

کل ایندارد  ـــ ما مش نديا قدرتم گاه  جای که معموال این افراد  در  جاســـت 

 ها ندارند. هاي دولتگذاريسیاست

که معموال  - گان  ند ـــمیم گیر چه توانی در برابر تص ما  ـــع  با این وض پس 

 قدرتمندترین افراد جوامع هستند داریم؟ اصال کاري از ما ساخته است؟

سان - شما ان شتباه  ست. ا سان منظورمها دقیقا همین جا سئول و گروه ان هاي م

ست که فکر می سوزي ا ها ها و دولتکنند چون هیچ قدرتی در برابر حکومتدل

ــت.  ــاخته نیس ــور میندارند پس هیچ کاري هم از آنها س ــما چون تص کنید ش

ـــه گرفتید و این را توجیحی براي آرامش وجدان  توانایی ندارید تنبلی را پیش

شما انرژي در حالی که هر کار دانید. خود می سته  شای شه  ست و هر اندی در

فرســتید و البته بازتاب آن را نیز زندگی بخشــی اســت که به ســوي کیهان می

ست در کمپیندریافت خواهید کرد.  شرکت کنید یا حتما نیاز نی صی  هاي خا

باشید تا بتوانید حرف خود را بزنید؛ چه بسا که بسیاري از  فعالهاي عضو گروه
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شند با نها و کمپیاین گروه ستمدارانتان با سیا سته  ها اگر بر خالف جهت خوا

صلی  شد و از اهداف ا شیده خواهند  ست به انحراف ک سیا  خودهزاران ترفند و 

صله خواهند گرفت. پس هر یک به تنهایی تالش کنید به تنهایی اما در یک  ؛فا

ـــانجهت.  ـــاندن یک گروه هزار نفري خیلی آس تر از به انحراف به انحراف کش

ش ست.ک هاي شاید تو االن زیاد متوجه حرف ،آران اندن هزاران نفر به تنهایی ا

شوي اما  صی داري که میمن ن ستعداد خا ستفادهتو ا هاي زیادي توانی از آن ا

بال کنیخبکنی. فقط از تو می به نزدیکانت هم  واهم رویاهایت را دن و این را 

هدف ما شــناســایی افرادي  . افراد مثل تو در دنیا زیاد نیســتند ویاداوري کنی

توانند به تنهایی و البته با مسیرهاي متفاوت به سمت یک است که هر یک می

هدف حرکت کنند. شما باید از خواب هزاران ساله بیدار شوید و با چشمان باز 

 شماست. گونه به اطراف خود نگاه کنید. این تنها راه نجات 

صحبت سیپس از اینکه  شد و به طرف درخت هاي تانگو به پایان ر د از جاي خود بلند 

وقتی به ســرو کهنســال رفت و از آران خواســت که همراه او برود تا چیزي را نشــانش بدهد. 

 بلندترینســرو تکانی به شــاخ و برگ و بدن خســته اما قدرتمند خود داد و  ،درخت رســیدند

در یک به دنبال او رفت. اش را به سمت آنها پایین آورد. تانگو سوار بر شاخه شد و آران شاخه

سطح زمین قرار گرفت.  شد و در باالترین نقطه از  شاخه از زمین بلند  در همان هنگام لحظه 

نان ند و همچ خت کرد به دور در یدن  به چرخ ـــروع  خت ش چک اطراف در هان پی یا که گ

ـــیدند آنها را در بر گرفتند و از زمین بلند کردند. می ران آچرخیدند وقتی به تانگو و آران رس

در یک کرد. که بسیار هیجان زده شده بود با چشمان گرد و دهان باز فقط به اطراف نگاه می

انگار  باز کرد خود را در دنیایی پر از رنگ و تصــویر دید.چشــمانش را و وقتی  پلک زدلحظه 



 بیدار شو!                                                                                                                   136

واي بوف   آنشر      

ه خواست کشیدهاي رنگین کمان در هر نقطه که دلش میتصویرهایی با رنگ کسی با قلم مو

  گفت:میبه او قلم مو هم در دست خودش دید و صدایی در گوشش زمزمه شد که  . یکبود

نقش خودت را با هر رنگی که دوست داري بکش. این قلم موي تو و این صفحه  -

  هم از آن توست. 

صور کرد اما قبل از آنکه آن را بر  صویر یک پرنده در حال پرواز بر روي اقیانوس ت آران ت

و چه هنرمندانه کشیده شده بود.  یده شد. رنگ تصویر سبز بودروي صفحه بکشد تصویر کش

     . کردخلق میتر از دستانش تر و هنرمندانهذهن آران ظریف
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  21                                                                 رویاي طالیی

 

  ن.ت را باز کهایآران عزیزم چشم -

ســر کوچک آران بر روي صــندلی نشــســته بود و منتظر بود پ در بیمارســتان کنار مادر

صادف شمانش را باز کند. چند  نازنینش که بر اثر ت شده بود چ پس روز قبل در جاده بیهوش 

ش را باز کرد و نگاهی به اطراف انداخت پدر و مادر خود را دید که با هایچشـــماز اینکه آران 

آران به کردند و دســتانش را گرفته بودند. زدند به او نگاه میدي برق میچشــمانی که از شــا

ــی براي او رخ داده بود فکر می ــت آنها را کرد اما نمیاتفاقاتی که در طول مدت بیهوش توانس

سی حرف او را باور نمی سی تعریف کند؛ قطعا ک ساب براي ک کرد و همه این اتفاقات را به ح

شتند که داي میضربه شی از گذا سرش خورده یا به توهمات و عوارض نا صادف به  ر طی ت

سبت می شی ن سی  کردآران با خودش فکر می دادند.بیهو شد که ک شاید خیلی هم مهم نبا

ستان  سرو و گیاهان پیچک که رابط بین  موجوددا سخنگو و درخت  ضایی و گوزن  کوچک ف

ست کمانی هستند را باور کند یا نکندنیاي ما و دنیاي رنگین ست پیامی ا د. آنچه که مهمتر ا

رسید و اگر بتوانم آن را به نحوي که براي بقیه قابل درك که در طی این اتفاق باید به من می

ـــت که با تعریف کردن این ماجراها بقیه مرا  ـــد به آنها منتقل کنم خیلی بهتر از این اس باش
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سان متوهمی بدانند که نیاز به روانپزشک دارد. به همین دل که  یل با خودش تصمیم گرفتان

ماند و آن هم این بود نکند. فقط یک موضوع دیگر باقی می کسی صحبت درباره این ماجرا با

شکالتکرد. خب م میکه چگونه باید اطرافیان را متوجه پیا سان این هم یکی از م ها دنیاي ان

   شوند.معموال کودکان زیاد جدي گرفته نمیاست که 

ــالی از این ما ــاند. چند س ــه را به پایان رس ــت و آران دوران مدرس در یکی از جرا گذش

نه یک پیرزن دوره به خا ـــت  بازگش هار هنگام  بان دید کهگرد روزهاي معمولی ب  را در خیا

ستصندوقچه کوچکی  شت در د سکدا سایل زینتی و عرو صندوق و براي  هاي مختلف. در 

شده بود سی به او  دنتا چیزي از او بخر کردالتماس میبه عابران . پیرزن ندفروش چیده  اما ک

وقتی به آران رســید جلویش ایســتاد و با اصــرار از او خواســت تا از او چیزي . کردتوجه نمی

شت که تفاوت از کنارشبخرد. آران بی صرار دا شت اما پیرزن ا صندوقچه دارد  گذ چیزي در 

شد و که اگر او ببیند حتما خواهد خرید.  از طرفی دلش هم به حس کنجکاوي آران تحریک 

سوخت و با خود صرار میاو فکر کرد  شحال پیرزن  کند تا حتما به پول نیاز دارد که اینقدر ا

شــود حتما ارزش دل او شــاد میدیگران از او چیزي بخرند و اگر با خریدن حتی یک چیز بی

  . به همین خاطر رو به پیرزن کرد و گفت:خواهد داداین کار را انجام 

  کنی چیست؟نم آن چیزي که از آن صحبت میخب بگو ببی -

پیرزن با عجله صــندوقچه را بر روي نیمکت کنار پارك گذاشــت و شــروع کرد به خارج 

 اينقرههاي ؛ یک چراغ قوه کوچک که با نگینچند عدد تسبیح رنگیکردن وسایل داخل آن. 

شده بود؛  سر؛ تزیین  سنجاق  سینه و انواع  سک پارچهچند عدد گل  اي و بافتنی؛ چند عرو

سنگ شده؛ انواع  ستمال گلدوزي  هاي مختلف که به گفته خودش آنها ها با رنگچند عدد د

ــیرها و جاده ــتن از مس ــته و با گذش ــرق دور داش ــفرهایی که به ش هاي خطرناك از را از س

ستان سته آنها را بهکوه شه همراه خود ها توان سی یکی از آنها را همی ست بیاورد و اگر هر ک د



 بیدار شو!                                                                                                                  139

AVAYEBUF.com 

هاي زیادي روبرو دهد و در زندگی با شــانسه باشــد هیچ اتفاق ناگواري برایش رخ نمیداشــت

سی نمی شود؛می ست اما ک سنگدان یکی از  پیرزنها واقعا چنین قدرتی دارند چرا اگر این 

خالص شــود و دیگر براي تامین بار  فالکتکند تا از این وضــع آنها را براي خود انتخاب نمی

ــتگردي نیازي به دوره اشزندگیمخارج  ــی و دس ــد!فروش ــته باش پس از چند لحظه  نداش

  جستجو در صندوقچه باالخره چیزي را که به دنبالش بود پیدا کرد.

گردي طور است وقتی دنبال چیزي میاوه باالخره پیدایت کردم. همیشه همین -

  ؛اول ناامید شويکند تا آن چیز خودش را در هزار پستو قایم می

 بخندي مرموزانه رو به آران کرد و ادامه داد:سپس با ل

شدن یهوییاما  - دهد که هیچ چیز تا ابد این امید را به تو میاش شیرینی پیدا 

ـــد گمهمه چیزهاي . بماندتواند پنهان نمی ـــده روزي پیدا خواهند ش فقط  ش

   گاهی نیاز به یاداوري و البته کمی تالش و جستجو دارد.

وقتی دستانش را باز کرد شده بود به سمت آران دراز کرد. که مشت دستانش را  پیرزن

  آران با تعجب به پیرزن نگاه کرد و گفت:یک سنجاق طالیی کوچک در دستش بود. 

سال  - شابه آن را دارم. چند  سنجاق را از کجا پیدا کردید؟ من لنگه م شما این 

  پیش وقتی پسر کوچکی بودم ...

  پیدا کند و وسط حرف او پرید:هاي آران ادامه پیرزن نگذاشت صحبت

ـــتان - ـــنجاق را من وقت ندارم به داس هاي تو گوش کنم فقط بگو ببینم این س

 خواهی یا نه؟ می

فقط کمی گیج شدم. این سنجاق چطوري به دست شما رسیده است؟  ..البته. -

 ام فاصله دارد. آن هم اینجا که هزاران کیلومتر با محل زندگی دوران کودکی
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توان د که نمینت سخت نگیر. چیزهاي زیادي در این دنیا وجود دارزیاد به خود -

آید. ها جور در نمیپاســخ درســتی براي آنها پیدا کرد. خیلی چیزها با عقل آدم

شان را طی کنند. زمان به تو  سیر خود سائل م گاهی باید رها کنی و بگذاري م

شان خواهد داد؛ یا آن را حل خواهد کرد یا  ات از دست دگیاهمیتش را در زنن

 . بپرهیزخواهد داد. از فکر کردن بیش از حد 

؛ و ندسپس شروع کرد به جمع کردن وسایلی که روي نیمکت پخش و پال شده بود

در حالی که پیراهن بلند گلدار و پر چینش را که بخاطر کشــیده شــدن روي زمین 

  تکاند رو به آران کرد و گفت:آلود شده بود میخاك

ــته باشا بهفقط این جمله ر - ــد خاطر داش ــاید جایی الزمت ش  وباران باش : ش

  . باشپیاله  مراقب گنجایش هر

شت درختان پارك عبور کرد و ناپدید  سیر پ شد از م و بدون اینکه منتظر حرفی با

سنجاق را در کیف کوچک جیبیشد.  شت و با هجوم افکار مختلف و آران  اش گذا

سمت کتابخا سیرش را به  سرش م شهر تغییر داد. هر وقت نامفهوم در  نه عمومی 

کار را میمی ند همین  تاب راه فرار او از خواســـت ذهنش را کمی آرام ک کرد. ک

ــه هم این طور نبود؛ گاهی آنقدر بیاش بود. هاي ذهنیدغدغه ــله البته همیش حوص

هم نداشـــت. در این گونه مواقع زیر پتو را شـــد که توانایی از خانه بیرون رفتن می

کرد بخوابد. چند ســاعتی را در همان حالت خواب و بیداري و ســعی میخزید می

ـــت! و  کردو با خودش فکر می گذراندمی گاهی تنبلی و خوابیدن تنها راه نجات اس

ـــدمیکه غرق در افکار مختلف همچنان ـــمت تنها پناهگاه ذهنی ش اش که به س

  جهید.رویاهایش بود می
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شود چیزي را تصور کرد آیند؟ چگونه میجا میرویاهاي ما چه هستند؟ از ک اما     

ایم یا در آن موقعیت قرار نگرفته ایم؟ مگر مغز ما تنها حال آن چیز را ندیدهکه تا به

ــی چه می ــاید یک زمانی این نقش پردازش اطالعات را به عهده ندارد؟ کس داند ش

شود. مثال میو اکنون به شکل رویا آن اطالعات پردازش  هاطالعات به مغز ما رسید

وقتی انســان رویاي پرواز کردن داشــت یا وقتی که رویاي ســفر در اعماق آبها را 

شاید قبال  پروراند،داشت یا حتی زمانی که رویاي سفر به کرات دیگر را در ذهن می

ــتهایی را از ســر گذراندهاي دور چنین تجربهدر زمان ــرفت ه اس . اگر زمانی پیش

تحلیل کند اگر و که بتواند رویاهاي انسانی را تجزیه  اي برسددانش بشري به نقطه

شما حاوي اطالعاتی از یک مارماهی، یک پرنده دو متري  شما گفت مغز  سی به  ک

شما زمانی یکی از آنها  شاید  صال تعجب نکنید؛  ست ا شامپانزه ا شتخوار و یک  گو

ـــغل غریق نجات را انتخاب کردید یا بوده برنده مدال اید. حال اگر به طور اتفاقی ش

ـــده ـــناي المپیک ش ـــتعداد ذاتی را مدیون اطالعات و طالي ش اید احتماال این اس

  اید. هاي دور با خود حمل کردهتجربیاتی هستید که از زمان

ـــم دوخته بود به پیرزن  آران همچنان که از پنجره کتابخانه به خیابان چش

شده بود فکر می سبز  سر راهش  از دوران کودکی با  اوکرد. البته مرموز که ناگهان 

مسایل شگفت انگیز زیادي مواجه شده بود و تجربه به او نشان داده بود که هر چه 

یادش هیچوقت اوست. خود کمتر درباره این مسایل با بزرگترها صحبت کند به نفع 

رفت که چندین بار توسـط والدینش مجبور شـد به مرکز روانشـناسـی مراجعه نمی

ـــحبت کردن او با موجودات خیالی بودند و البته کند، چون پدر و مادرش  نگران ص

ــد که فعالیت هاي براي مدتی داروهایی را به خورد او داده بودند که منجر به این ش

طبیعی مغزش را مختل کند به طوري که حتی فرا گرفتن مطالب درســـی معمولی 
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سکوتبراي او را هم  شکل مواجه کرده بود. آران یاد گرفته بود که  بهترین راه  با م

ـــت. گونه حل در این  ـــدند که دیگر باالخره، موارد اس وقتی پدر و مادر مطمئن ش

البته  نگرانی در زمینه موجودات خیالی وجود ندارد دســـت از ســـر او برداشـــتند.

ــد و یک بار که آران از بالکن طبقه دوم خانه ــتان به اینجا هم ختم نش ویالیی  داس

پریده بود و منجر به این ه با موجودات خیالی همراخارج شــهرشــان به قصــد پرواز 

شد؛  شتر  شکند نگرانی مادر بی شد که بر روي الوارهاي زیر بالکن بیفتد و پایش ب

به طور  پایش  بازي  گام  که هن ته بود  به دروغ گف کارش  گرچه آران براي توجیح 

را سر خورد و موجب سقوط او شد، اما مادر که خوب پسر خود از لبه بالکن اتفاقی 

هاي او نرفت و همین موضــوع منجر به این شــد که در شــناخت زیر بار حرفمی

ستخدام کنند تا نقش محافظت از این  شتند فردي را ا مواقعی که والدین حضور ندا

شد. تعداد محافظان هنگام تمرینات موج  شته با سر به هوا را به عهده دا سر بچه  پ

ــتر  ــواري بیش ــد. میهم س هاي گاه طعم آزادي را که بچهبه همین خاطر او هیچش

شاید همین هم هم شید.  شتند نچ سالش هنگام بازي در کوچه و خیابان دا سن و 

شد تا آران هیچ پرنده ن حیوانات اي را در قفس نگه ندارد و هیچوقت از دیدسبب 

تاثیر گذاشته بود  اودیدن حیوانات در قفس آنقدر در برد. در قفس باغ وحش لذت ن

شت 12به  نزدیککه وقتی  سکونت خود  سال دا شبانه به باغ وحش نزدیک محل 

فه و قفس  ـــت درب قفس چند گورخر، یک زرا رفت و پس از تالش فراوان توانس

ــیرها فیل ها را باز کند و در آخرین حرکت قهرمانانه خود با باز کردن درب قفس ش

ـــوبی در باغ وحش ایجاد کرد که منجر به تعطیلی یک هفتگی باغ و حش چنان آش

سط  شکی تو شنل و نقاب م سرکی که با  ستند ماهیت پ سئولین نتوان شد. گرچه م

اما پس از چند روز باغ وحش با  هاي باغ وحش ثبت شده بود را کشف کننددوربین
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شد و به کار خود ادامه داد. شایی  شدیدتر بازگ شیدن  تدابیر امنیتی  با این حال چ

ساعت هم می ست طعم آزادي حتی براي چند  شمند براي حیوانات در بند توان ارز

  باشد. 

ــت؟  ــت؟ مگر چیزي غیر از اما آزادي چیس رفتن به دنبال رویاهاي خویش اس

ــیدن از هر روزنه ــرك کش ــت. دنیایی که س ــوص تو اس اي به دنیایی که فقط مخص

شه. می شده در ذهن و اندی شکل آن را خلق کنی؛ حتی  اما این توانی به زیباترین 

آید که ذهنیت را به عینیت دست میدیگر آن زمانی به نیم فقط نصف آزادي است.

شبها باغ وحش زندگی میقفس مثل حیواناتی که در تبدیل کنی.  کنند. آنها وقتی 

بینند. روند حتما رویاي جنگل یا بیشـــه بدون مرز اجدادي خود را میبه خواب می

زندگی  یاي خودرواما حصـــارهاي باغ وحش مانع از این اســـت که آنها بتوانند در 

ـــرت براي این کنند. تداوم این رویاها و موانع موجود نتیجه اي جز ناامیدي و حس

ساند. حیوانات در پی ندار شه وجود امروزي در مورد ان صارها در فکر و اندی ، این ح

ــاید بتوان گفت حیوانات باغ وحش آزادانه ــاندارد. از این نظر ش ها زندگی تر از انس

ذهن و اندیشــه آنها در حصــار نیســت و در رویاي خود آزادانه کنند. دســت کم می

ــارهایی که خود در ذهن خویش میکنند. پرواز می ــازیم به مراتب رهایی از حص س

را مجبور کند که  شاما چرا باید کسی خوداست.  قفستر از حصارهاي فلزي سخت

ان بخواهد خودش زندان؟ قطعا هیچکس نمیحصـــارهاي ذهنی براي خود بســـازد

اما توسط  ؛تواند عدم آگاهی یا محدود کردن آگاهی باشدمی آن خودش باشد. دلیل

سانی؟ سی یا چه ک سانی که از دیگران بهره چه ک شی میک کنند نیاز به افرادي ک

ــته از آنها اطاعت کنند. الزمه اطاعت بی ــم و گوش بس چون و چرا در دارند که چش

اگر اندیشه آزاد باشد  بند کشیدن افکار؟ تر از بهو چه کاري آسان بند کشیدن است
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سارت بیابد که یدر می و به هر کجا سر بکشد هاي برده داري معنا است. پس پایها

برده داري که در عمر هزاران ســاله انســان بر روي زمین همواره فرو خواهد ریخت. 

سانی که کره زمین  ست. اگر هر یک از افراد این جمعیت بزرگ ان شته ا را وجود دا

اشغال کرده است متوجه مسئولیت خود در قبال همدیگر نشود این تمدن راهی به 

ــتجز انقراض در پیش نخواهد  ــلول. داش ــکیل دهنده یک موجود مانند س هاي تش

هاي بیمار درمان نشوند و بیماري به کل بدن سرایت کند زندگی اگر سلول زنده که

  است.  "آگاهی"تمدن انسانی این حلقه گمشده در افتد. آن موجود به خطر می

شــاید نتوان به طور مســتقیم با صــاحبان قدرت و ثروت که مایل به پیشــرفت 

اندیشــه و آگاهی انســانها نیســتند و حتی در مواردي با تزریق مطالب نادرســت به 

ــان ــیر انحرافی را در پیش روي انس دهند مبارزه کرد اما ها قرار میمتون علمی مس

تر اینکه وخت که به طور مســتقل فکر کنند و البته نکته مهمتوان به دیگران آممی

چه بسیار مطالب  هر مطلبی را حتی اگر یک متن علمی باشد به طور قطع نپذیرند.

ـــت زمان تغییر کردند. ـــص دیرینه مثال اگر االن  علمی که با گذش از یک متخص

سی  سید مفهوشنا سخ خواهد "تکامل"م بپر شما پا ست به  نام داد چیزي به  چی

شدن است اما در جهان هیچ چیز  تکامل وجود خارجی ندارد. تکامل به معنی کامل

ــت. هر چیزي که به نام تکامل در کتاب ها مطالعه کاملی وجود ندارد و نخواهد داش

شاید با واژه دیگري به نام  سازگاري در طول زمان تغییر"کردیم را  بهتر بتوانیم  "و 

ضیح بدهیم.  شرایط و نحوه زندگی خود هر موجودي با گذتو شت زمان با توجه به 

شود تا بتواند خود را با آن شرایط سازگار کند. پس آنچه که ما را از دچار تغییر می

یک کند نحوه انتخاب ما با توجه به شرایط زیست ماست؛ کدامیک پلنگ متمایز می

لومتر در کی 120تواند ادعا کند که قادر اســـت مثل یک پلنگ با ســـرعت از ما می



 بیدار شو!                                                                                                                  145

AVAYEBUF.com 

شنا کند یا مثل یک عقاب بر فراز  ساعت بدود یا مثل یک ماهی در اعماق اقیانوس 

صر یک فیل را از پا در  ابرها پرواز کند و یا مثل یک مار زنگی بتواند با یک گاز مخت

مل کا نات  ما هنگامی از حیوا یاورد؟  کارها را ب که بتوانیم همه این  تر خواهیم بود 

دچار تکامل نشـــدیم، ما فقط در یک زمینه که آن هم توانایی پس ما انجام بدهیم. 

ـــت تغییر کرده ـــتیم. ایم.فکر کردن اس فاوت هس باهم مت نات  ما  البته همه حیوا

ـــتند فقط  ـــان توانایی و کمابیش از این توانایی برخوردار هس پیچیدگی آن در انس

زي و بدنی مغمثل توانایی پرواز در پرندگان مهاجر که با پیچیدگی بیشــتر اســت. 

اســتراحت اي لحظهخاص خود قادر به پیمودن مســیرهاي هزاران کیلومتري بدون 

از اجداد تغییر کردند و ها در یک زمان با توجه به نوع انتخاب زیستی انسانهستند. 

این ترتیب موضوع برتري انسان نسبت به حیوان  هپس بشامپانزه خود جدا شدند. 

ــت ــوخی نیس ــتر از یک ش ــنی می؛ و به ربیش توان دید یک واژه به ظاهر معتبر وش

سانی آورده و همین توهم خود برتر بینی نه تنها زندگی  شه ان سر اندی علمی چه بر 

   خود بلکه همه موجودات و همینطور کل سیاره را به خطر انداخته است.

ـــعیت در مورد مطالب  و توهمات  غیر علمیاگر از مطالب علمی بگذریم وض

سیار بدتر ست.و عواقب آن وخیم خرافی ب سیار افرادي که در قالب دین و  تر ا چه ب

و  کننده و میکشی کردسایرین سواستفاده و بهرهاز  ،پایه و اساسآداب و رسوم بی

ــعف ترس ــتفاده از نقطه ض ــانی به نفع خود اس هاي مادي و و ثروتکرده هاي انس

سانی را به  سالبرندمی تاراجمعنوي ان شیرهاي خود را به  ؛ و در طول هزاران  شم

ست و همه باید زیر فرمان ما و دین ما کامل"این بهانه که  شند خدايتر ا به  "ما با

شودند اي با خود فکر نکردند که و در این میان مردم ناآگاه حتی لحظه سوي هم گ

ها حکومت کند و همیشه باید تواند بر دلاین چه خداي تواناي قادري است که نمی
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سرنیز شاهی با زور  شی از عدم فرمانبرداري بر تخت پاد شیر یا مجازات نا شم ه و 

خدایی که بگوید با شما مهربان خواهم بود به این شرط که شب و روز مرا بنشیند. 

م مرا شکرگزار باشید که شما را خلق کردم چه موجود خودشیفته و یبپرستید و دا

اي گري را به هر بهانهخودخواهی است. خدایی که از شما بخواهد زندگی موجود دی

ـــتبگیرید چه خداي بی ـــت که بهانه گرفتن رحمانهو بی ؛رحمی اس تر موقعی اس

شد. ستایش و پرستش او با خدایی که حتی فکر کردن را  زندگی موجود دیگر عدم 

داند و مجازات کافران هم چیزي جز مرگ با شمشیر هم منع کرده و آن را کفر می

اي یک لحظه فکر کنیم که اگر موجودي به نام خدا شده براگر حتی  مقدس نیست.

و این فقط راهی بوده براي به بند کشیدن و سواستفاده از انسان وجود نداشته باشد 

سان  شد که ان شاید فقط آن موقع با ست؟  تنبلی را کنار بگذارد و بدون تکلیف چی

  پی ببرد.  شهاي وجودي خودبه تواناییترس از یک موجود نامریی 

شویق دیگران به فکر با خودش فکر کرد آران  شرایط ت تنها راه موجود در این 

سان باید از این قفس جهالت رهایی یابد. باید فکر کند،  ست. ان سیدن ا کردن و پر

شود و آران راه خود را پیدا کرد.  بپرسد و از پرسشگر بودن نترسد. او باید آموزگار 

   به کودکان فکر کردن بیاموزد. 
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  22                              پرواهاي ظریف و بیکودکان، پروانه

  

ها که با سر و صداي زیاد به سر و آستانه درب کالس ایستاده بود و به بچه در

در  آموزگارها متوجه حضــور رســید بچهکرد. به نظر میپریدند نگاه میکول هم می

ـــده بودند و البته اگر هم  دیدند تغییر زیادي در خود را می هنر آموزگارکالس نش

دادند. همیشــه کالس هنر پر ســرو صــدا و همهمه بود. بارها رفتار خود نشــان نمی

ــه به آران تذکر داده بود و او را متهم به عدم توانایی در مدیریت کالس  مدیر مدرس

ـــب کالس و انجام کارهاي غیر  کرده بود. چند بار هم به بهانه عدم مدیریت مناس

ــده بود.  هاو خطرناك بچه متعارف ــتند که این اما همه میتهدید به اخراج ش دانس

مدرسه ندارد و او تنها کسی است  محبوب آموزگارموضوع هیچ گونه اهمیتی براي 

کند. به ها در مدارس اعتراض میمناســب آموزش بچههاي نا که همیشــه به شــیوه

صو شخص و به  سب با هر  شی باید متنا صی در نظر نظر آران هر آموز صا رت اخت

ــوع که همه بچه ــود و این موض ــابهی را در کالس گرفته ش ها حتما باید دروس مش

ست. شبیاموزند ا سر دنیا  معلمانبه نظر آران همه تباه و تلف کردن وقت ا سرا در 

شیوه تدریس خود را تغییر بدهند. آنها باید به بچه ها اجازه رویاپردازي بدهند. باید 
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شـــان هم از آن گریزان هســـتند و معتقدند که رویاپردازي ینچیزي که حتی والد

شــود و آنها را از مســیر درســت زندگی که همان هایشــان میســبب خیالبافی بچه

سپس  شگاهی و  سب مدارك دان شغل آبرومندانه و با درآک ست یافتن یک  مد باال ا

ند. خارج می مه انســــانک ید ببینیم اگر ه گذار ما ب جا ازه ها از دوران کودکی ا

شویق هم می شتند و حتی ت آید یادم میافتاد؟ شدند چه اتفاقی میخیالپردازي دا

شتم و خودم را در رویاهایم  شه آرزوي پرواز کردن دا وقتی دختر کوچکی بودم همی

ـــکل پرندگانی می ـــان دیدم که بر فراز ابرها پرواز میبه ش کنند و هر کجا که دلش

اي من در روزهاي زیباي تابستان این بود که بر هزنند. یکی از تفریحبخواهد سر می

سمان دراز می سکوي خانه رو به آ شیدم و به پرندگانی که روي  سمان آبی  درک آ

صور میگشودند خیره میآزادانه بال میآفتابی  کردم. شدم و خودم را یکی از آنها ت

لی شــباهت به بســتنی ســرد و خوشــمزه وانیخودم را بر روي ابرهاي ســفید که بی

دیدم که پس از خســـتگی و تشـــنگی حاصـــل از پرواز در یک روز گرم نبودند می

توانســت باشــد و تابســتانی، مکان خنک و راحتی براي اســتراحت یک پرنده می

ـــمزه وانیلی ترین بخش رویاهایم جذاب ـــتنی خوش که البته باید کامال بلعیدن بس

سم را جمع می ستنیحوا چون ممکن بود زیر پایم ها را یکجا نخورم کردم تا همه ب

سالگی معتقد بودم اگر به  7در سن  به زمین سقوط کنم.از آسمان را خالی کنم و 

به  اندازه کافی تمرین پرواز کنم حتما بعد از چند سال موفق به این کار خواهم شد.

کردم و یک روز که می هاي خانه پریدن را تمرینهمین خاطر همیشـــه از روي پله

 ام از روي بلندترین بند بودمرگ سیرك در حال بندبازي با دوچرخهدر یک سالن بز

پایم کمی لغزید و پس از چند دقیقه مادرم را دیدم که با ترس و نگرانی زیاد به 

سه سقوط کر بااليچرخه کوچک قرمز رنگم که از سمت من و  ده ده پله به حیاط 
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ــتانم زخمی و خونیدوید. یادم میمی بودیم ــورت و دس ــده بود و آنقدر آید ص ن ش

ــیده بودم که گریه ــاید یکی از دالیلی که والدین نگران آمد. ام بند نمیترس خب ش

ممکن هاي کودکانه هاي کودکان خود هسـتند این باشـد که شـیطنتپردازيخیال

نباشند  شیرین کودکی ها و خاطراتدهد اما اگر همین شیطنتاست کار دستشان ب

تنها چیزي که در خلوت، لبخند را بر لبان ه ببریم؟ در بزرگســالی به چه چیزي پنا

له  ـــا ـــته از درد هزاران س ـــانی میزندگی خس ـــاند مرور همین رویاها و انس نش

  همین یک دلیل کافی نیست؟آیا کودکانه است.  هايکاريشیرین

  ..."پروا" -

  !معلمبله آقاي  -

 واست به کالس نیست...حچیزي شده؟ امروز  -

 ست.نه چیزي نیست. حالم خوب ا -

او به همراه ده شاگرد دیگر در یک کالس کوچک پروا کوچکترین دختر کالس بود. 

ــتایی دورافتاده درس می ــه همین در روس ــاگردان این مدرس خواندند. تعداد کل ش

شغل والدین شاورزي و دامپروري یازده نفر بودند و بخاطر  شتر به کار ک شان که بی

ـــ ـــغول بودند امکان رفتن این کودکان به ش به همین هر و درس خواندن نبود. مش

از یکی از شهرهاي نزدیک به صورت داوطلبانه براي تدریس این  آموزگارخاطر چند 

ــتا می ــاله بودند و دوران  دوازدهاین کودکان بین هفت تا . رفتندکودکان به روس س

ـــه کوچک می ها پس از پایان گذراندند و تقریبا همه بچهابتدایی را در این مدرس

تدایی در دوره ا لدین خود به کار میب آران هم یکی از  .پرداختندمزارع به همراه وا

شهر محل زندگی خود اي دو روز داوطلب بود که هفته آموزگاران سه از  به این مدر

رفت. آران بر خالف پدرش که سفیر بود و همه عمر خود را در سیاست گذرانده می
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شتبود عالقه ست بیزار بود اي به دنبال کردن راه پدر ندا سیا . او از هیاهوي دنیاي 

هاي پر زرق و برقی که مجبور ها و یا مهمانیو از همان دوران کودکی از گردهمایی

ـــرکت کند گریزان بود و تنهایی را همواره ترجیح  بود به همراه والدینش در آنها ش

ت هاي خود فرصــت زیادي داشــت تا با دوســتان خیالی خود اوقادر تنهاییداد. می

کار کرد اما خب چهخوشی را بگذراند و گرچه این موضوع مادرش را کمی نگران می

ضوع کنار آمدمی صیتی آران بود و همه با این مو شخ ند. ه بودشد کرد؛ این ویژگی 

ست،  او سیا سمه "هنر"به جاي  اولین  بههاي هنري را انتخاب کرد. عالقه او به مج

در ســن ده ســالگی مربوط  "ابولهول"اســتان، اي مصــر بغول افســانهرویارویی او با 

شیر و مزین به بالمی سان، بدن  سر ان هاي عقاب آنقدر شد. این مجسمه عجیب با 

که از همان سنین کودکی شروع به ساختن  ه بودآران کوچک را تحت تاثیر قرار داد

چشم هاي سنگی کرد. او این کارها را به صورت پنهانی و به دور از ابزارها و عروسک

داد؛ اما یک روز موقع برگشــتن از مدرســه وقتی مادر به طور والدین خود انجام می

شتی ستگی کوله پ شدت خ اش را اتفاقی در خیابان نزدیک منزل آران را دید که از 

شدبر روي زمین می سنگین آران  ک سیار  سرش رفت و وقتی با کیف ب سمت پ به 

سابی جا خورد. وقتی در کیف را ب شد ح جاي کتاب و لوازم معمول از کرد بهمواجه 

سمه سه با انواع مج سنگی با اندازهمدر شد و پس از اینکه هاي  هاي مختلف مواجه 

سمه سالهفهمید همه این مج سر کوچک دوازده  سنگی را پ ساخته آنقدر هاي  اش 

و بیشــتر از این موضــوع  حیرت زده شــد که نتوانســت هیچ ســخنی بر زبان بیاورد

سر به این کوچکی چگونه به صورت خودآموز توانسته است چنین متعجب بود که پ

هاي گیرياز ســخت شاین ماجرا ســبب شــد تا والدینهاي جالبی بســازد. مجســمه

عالقه و خودشــان بکاهند و به فرزندشــان اجازه بدهند رویاهاي خود را دنبال کند. 
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شد تا د شتکار او سبب  سازي و نیز پ ستعداد آران در زمینه مجسمه  ر عرض چند ا

او به سنگ مرمر عالقه زیادي داشت اي شود. سال تبدیل به یک مجسمه ساز حرفه

سمه 90و تقریبا  صد مج سنگ مرمر توانایی عبور در ساخت او مرمري بودند.  هاي 

هاي مرمري شــود مجســمهمتر دارد و همین ســبب مینور را به اندازه چند ســانتی

ــند. آرا ــه زنده و پویا به نظر برس ها ن معتقد بود ســنگ مرمر که پس از قرنهمیش

تحمل فشــار و حرارت و ســختی فراوان از یک ســنگ آهکی ســاده به این ســنگ 

ساده بینمیسرسخت و البته زیبا تبدیل شده  شد. او قطعا تواند یک سنگ  جان با

ها عادت کرده اند از کنار هر ؛ اما آدمکشـــدتجربیاتی هزاران ســـاله را به دوش می

ـــادگی گذر کنند در حالی که هر جزیی از طبیعت مثل  چیزي بدون فکر و به س

  کند. چراغی روشن است که بخشی از مسیر را روشن می

ــته بود و پروا  ــر کالسهمچنان چند هفته گذش ــر نمی هاس ــد. حاض آران که تا ش

حدودي در جریان زندگی پرواي کوچک و خانواده فقیر او بود پس از پرس و جو از 

خاطر بیماري مادربزرگش مجبور است بیشتر به دختركتوجه شد که م اودوستان 

فرصت زیادي براي انجام کارهاي دیگر برایش باقی روزها کار کند و به همین خاطر 

سایر بچه .ماندنمی شت و به همین خاطر آران به او توجه پروا با  هاي کالس فرق دا

آموخت روس را سر کالس میاي داشت. او دختر بسیار باهوشی بود و مطالب دویژه

ـــی او را در خانه در حال مطالعه دروس  دید نمیامتحانی و با اینکه هیچوقت کس

کم حرفی که تا وقتی کسی  كدخترگرفت. بیشتر اوقات باالترین نمره کالس را می

ها داشــت و عالقه عجیبی به پروانه اوشــد. پرســید دهانش باز نمیاز او ســوالی نمی

ــتر روزهاي ب ــت زنی در بیش ــرف چرخیدن و گش ــتان را ص لند و زیباي بهار و تابس

صحرا می شت و  صور می کرد و گویا خودش را پروانهد کرد که از گلی به کوچکی ت
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ـــتانش او را در این بازي خیالی پرد. روي گلی دیگر می گاهی اوقات یکی از دوس

شغول بازي بود.همراهی می شتر اوقات در تنهایی خود م از این نظر آران  کرد اما بی

ــبیه خود می ــیار ش ــتر بازياو را بس ــت؛ بیش هم  اوهاي جذاب دوران کودکی دانس

اي بود که توانســت شــرایط زندگی آران به گونهاما بیشــتر در تنهایی گذشــته بود. 

بدون مشکل خاصی رویاي خود را دنبال کند در حالی که فقر مالی مانعی بر تقریبا 

در بستر بیماري بود فرصت  اواکنون که مادربزرگ پیر ؛ شدسر راه پروا محسوب می

شدنیآه که گرفتاريماند. چندانی براي رویاپردازي باقی نمی سانی تمام ن  اند!هاي ان

داستان دیگري است که در آن دخترك کوچکی مجبور  صدهااین داستان هم مثل 

ـــت بخاطر تامین زندگی  یاي رویاهاي خود را فراموش کند و خانواده، اس وارد دن

یکی از پر تکرارترین سناریوهاي انسانی که گویا نویسنده  بشود. هاآدم بزرگخشن 

سال و بر روي  شماربر اجراي آن پس از هزاران  صرار می بی سان همچنان ا ورزد. ان

شد." صمیمی بود که آران با خودش گرفته  "اما این بار نتیجه باید متفاوت با این ت

   ..داد.شده آن را انجام میبود و باید هر طوري که 
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  23                                                             پري مهربان

  

ــم نمی در ــبز رنگ، چش ــیعی از مه س ــت چیزي را ببیند. کورمال حجم وس توانس

به پیش می مال  پایش متوقف کور به  با برخورد چیزي  گاهی  ند  فت و هر از چ ر

ما باید راهی وجود داشته باشد. سر جایش ایستاد و سعی کرد تمام حواس . اشدمی

ـــمانش چیزي را نمی ـــعیت حس بینایی خود را جمع کند. چش دید و در این وض

شد بیشتر گیج شود؛ به همین خاطر چشمانش کرد، فقط باعث میکمکی به او نمی

ی به جز ضربان اول هیچ صدای. بهره ببردرا بست و سعی کرد از حس شنوایی خود 

شــنید. ســعی کرد با چند نفس عمیق خود را آرام کند و به ســکوت قلب خود نمی

صداي ضعیفی به گوشش رسید. کم کم این صدا پس از چند دقیقه گوش فرا دهد. 

سیقی کوبهنزدیک و نزدیک شبیه یک مو صدا  شد.  سی اي بود. تر  در حال گویا ک

شمانش را که باز صدا به ی .شدبه او نزدیک میدف  نواختن سید. چ ک قدمی او ر

رسید. کرد صدا قطع شد. مه سبز رنگ تمام شده بود و فضا کامال خالی به نظر می

ست. پس از  شمانش را ب شت زیاد دوباره چ ترس تمام وجودش را گرفته بود. از وح

صدا به او حس  شنید.  ضعیف نواختن دف را  صداي  سه بار تنفس عمیق دوباره 
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شد. گویا دف نواز کرد. آرامش را القا میترس آمیخته با  صدا به او نزدیک ن این بار 

سبب ترس دختر می شد که این کار  شجاعمتوجه  شه در شود.  ترین افراد هم همی

شت میبرابر پدیده شناخته دچار وح شند و بتوانند شوند. هاي نا البته اگر باهوش با

ـــجاعت خود را جمع کنند  ـــت  همهمه ش با موارد غیر قابل  برخورد درممکن اس

   شوند. و از هم گسیختگی ذهنی توضیح دچار گیجی 

  فقط گوش کن! -

تر صداي دف نزدیکخواست فقط گوش کند و چشمانش را باز نکند. صدا از پروا می

شدند تا جایی که دیگر از تر میشد. همچنان که نزدیک صداها درهم و برهم  شد 

ــنواز دف خبري نبود. پس از چند ــدا تبدیل به گفتگوي دو نفر  نواي گوش دقیقه ص

گفتگو کم کم تبدیل به دعوا شد. یک زن، یک مرد و صداي گریه ضعیف یک شد. 

پس از مدت زمانی اندك، صداي دعوا و بگو مگو دورتر و دورتر نوزاد در پس زمینه. 

شخیص داد. شد و تنها می صداي گریه نوزاد را ت صداي گریه آمیخته از غم، شد 

هایش از در همان لحظه پروا از خواب پرید. همچنان که گونهایی بود. ترس و تنه

دست و صورت خود را شست و کمی آب اشک خیس شده بود از جایش برخاست؛ 

ــید و به خوابی که دیده بود فکر کرد. مادربزرگ مهربانش چند روز پیش بر اثر  نوش

سن دار فانی را وداع گفت همان زمان پروا متوجه  تقریبا درو  ه بودبیماري و کهولت 

وقتی پروا یک کودك شــیرخواره بود پدر و مادرش از هم اش شــد. داســتان زندگی

گویا یکی از همسایگان پس جدا شدند و هر یک سراغ زندگی خودشان رفته بودند. 

از شــنیدن صــداي گریه نوزاد وارد خانه آنها شــد و کودك را تنها در خانه یافت. 

سرپرست انتقال دادند. پروا وقتی تقریبا اري از کودکان بیکودك را به سازمان نگهد

سه ساله بود به سرپرستی گرفته شد. سرپرست پروا یک زن جوان بود که به تازگی 
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ــت داده بود.  ــالش را از دس ــالاما پس از فرزند خردس زن جوان بر اثر یک  چند س

ستی  سرپر ست داد و مادر پیرش  را به عهده  پرواي کوچکحادثه جان خود را از د

ـــتان را براي پروا تعریف کرد و گرفت.  به از او مادربزرگ در لحظه مرگ این داس

  که عشق را دوباره به زندگی دختر ناکامش بخشیده بود سپاسگزاري کرد. اینخاطر 

دخترم که پس از را بر لبان روزي که تو به خانه ما آمدي براي اولین بار لبخند  -

. تو نور عشق را دوباره در شده بود دیدم گیردافسدچار مرگ فرزند خردسالش 

وجود او روشن کردي. به همین خاطر ما همیشه در خانه تو را پري (به معناي 

  کردیم. فرشته) صدا می

با شنیدن این داستان حیرت زده شد. او عشق را در یک روستاي دور افتاده و پروا 

شت.  از مادر و مادربزرگی آموخته بود که هیچ پیوند خونی با خودش فکر با آنها ندا

ستی گرفته نمی سرپر سط این موجودات مهربان به  اي شد چه آیندهکرد اگر او تو

یاد حرف  به  که  کار بود  ظارش بود؟! در همین اف گاردر انت ـــوز دوران  آموز دلس

  . "ها رویاي خود را پیدا کنید و آن را دنبال کنیدبچه"افتاد.  اشابتدایی

ـــق بی"افت: او رویاي خود را ی بهره هیچ کودکی در هیچ جاي دنیا نباید از نور عش

تحصیل خود ادامه مهربانش توانسته بود هزینه  آموزگاربله! حاال که به لطف . "باشد

ــکونت خود پرداخت کند ــهرهاي نزدیک محل س ــیل و فارق را در یکی از ش التحص

سرپرست فعالیت هاي نگهداري از کودکان بیشود تصمیم گرفت در یکی از سازمان

شق به کودکان کرده بود همه او را به نام کند.  پري "او که تمام عمر خود را وقف ع

شد  ،پري شناختند.می "مهربان صدها کودکی  که به اجبار وارد نیمه مادر مهربان 

خواست مزه شیرین عشق را به این کودکان رها شده او میتاریک دنیا شده بودند. 

شد. در روز خاکسپاري پري  هم ند و البته در این کار موفقدر تنهایی خویش بچشا
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پري چیزي هاي شکسته یاد او را گرامی داشتند. مهربان صدها چشم اشکبار و قلب

سه و کتاب درسی یافت نمی  "عشق"شد. او را به کودکان آموخت که در هیچ مدر

  . نشان دادرا به آنها 
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  24                                                                روح پرنده

  

شد براي هزینه با  ضر ن شت هیچوقت حا وجود زندگی نه چندان راحتی که دا

زندگی خویش از والدینش کمک بگیرد. او با اندك دستمزدي که از شغل آموزگاري 

ست می صورت کردآورد گذران زندگی میبه د داوطلبانه هم در  و از آنجایی که به 

کرد بخشی از دستمزد خود را براي کمک به این کودکان مناطق محروم تدریس می

نه می که کرد. هزی جایی  جاي در دوران کودکی و نوجوانی هیچآران از آن قت در  و

ـــت. ثابتی زندگی نکرد خود را متعلق به جایی نمی او در آن دوران و به همراه دانس

شغل آموزگاري و  20اش تقریبا در خانواده شور دنیا زندگی کرد و پس از انتخاب  ک

ــدن از خانواده ــت در جدا ش ــود. ثابت،  مکانیاش هم نتوانس ــاکن ش او همچون س

اي بود که از سرزمینی به سرزمین دیگر همواره در حال کوچ بود و اگر کسی پرنده

ـــید خود را اهل همه جا و هیچ کجاش میدرباره محل تولد یا زندگی ا معرفی پرس

خود را متعلق به  داداگر کســـی در این مورد زیاد پافشـــاري به خرج میکرد و می

لی آنها را حتی جاي احتماتوانست نمیخواند که از فرط گمنامی کسی مناطقی می

      حدس بزند. بر روي نقشه جغرافیا
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شک اگر کسی بخواهد تصوري از هاي بابونه وحشی! بییک دشت پر از گل... 

کرد آران با خودش فکر  این دشت زیبا بخشی از آن خواهد بود.ت داشته باشد بهش

سان" شم ان ها باقی چه خوب که هنوز مناطقی در این دنیا وجود دارد که دور از چ

شده به جا میدنمانمی شناخته  ستی  سانها بر روي مناطق توری گذارند . آنچه که ان

ــال براي تر ــدها س ــت که ص ــتگاهی آنقدر مخرب اس و اما  ."میم آن وقت نیاز اس

ــان" ــنیدن این نام تنها چیزي که به ذهن خطور اي ، واژه"انس که اغلب اوقات با ش

اي جز خرابی کند ســرگردانی و انحراف اســت. انحراف از ذات طبیعت که نتیجهمی

هاي انسانی که همواره در ؛ اما کم هم نیستند ارواح آگاه در غالببه بار نیاورده است

این کار همیشه هم موفقیت  اما هاي خاموش هستند؛براي روشن کردن ذهن تالش

اگر چراغ برق به منبع وصل نباشد یا اتصال آن قطع شده باشد تکلیف  آمیز نیست؛

یا بدتر از آن، اگر اصال چراغی در کار نباشد و یا کسی آن را دزدیده باشد چیست؟ 

اي وجود داشته است. اگر گیرندهآن  به امید دریافتپس تنها چاره ارسال پیام چه؟ 

شد آن را دریافت می سیر خود را طی میبا سالی م شد پیام ار کند تا کند و اگر نبا

شود کرد؛ قرار نیست همیشه همه خب چه میتوسط گیرنده دیگري دریافت شود. 

   ..پیش برود. رودمیکارها آن گونه که انتظار 

ـــت دختري با موهاي بلند می هاي بابونههمچنان که آران از میان گل گذش

ــکی توجه  ــبد امش و را جلب کرد. دختر در حال چیدن گلها و قرار دادن آنها در س

رســید  دختر متري 10وقتی به حدود  ان آنقدر غرق در افکارش بود که تنهاآربود. 

شد.  ضورش  سري که دختر پیراهن بلند گلمتوجه ح شت و یک رو داري به تن دا

ش شانی او را  اش گره زده بود.انیآن را بر روي پی سر و پی شی از  سري فقط بخ رو

در باد به این ســو و آن ســو  هاي گندمخوشــهپوشــانده بود و موهاي بلندش مانند 
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کت می فت و خود را معرفی کرد. کرد. حر یک دختر ر ـــالم هم دختر آران نزد س

شکادرش که و براي م بود "تارا"نام دختر اي کرد و خود را معرفی کرد. مودبانه  پز

هان دارویی هر روز گیاهی آن منطقه بود  ها و گیا اگرچه آران از . کردجمع میگل

شرفته  ضوع که هنوز مناطقی در دنیا وجود دارد که مردمانش به امکانات پی این مو

ستند به روش سی ندارند و مجبور ه ستر شکی د سنتی بیماريپز هاي خود را هاي 

  چیزي به دختر نگفت. ین باره در امتعجب بود اما  ددرمان کنن

  بابونه چه خواصی دارد؟ دانی گلمی -

ــت.   تاراآران کمی فکر کرد اما هیچگونه اطالعی در مورد گیاهان دارویی نداش

  باشد در ادامه گفت: اوبدون اینکه منتظر پاسخ 

گیاه دانم میاز دوران کودکی با انواع گلها و گیاهان دارویی آشنا شدم. مثال  من -

گیري ع و پونه براي درمان مشکالت گوارشی و تنفسی و زعفران براي پیشنعنا

ست و اگر می شی مفید ا شته از فرامو شادابی دا سالم و  ست و موي  خواهی پو

  باشی گیاه آویشن بهترین گزینه است. 

دختر در همین هنگام نگاه آران به موهاي بلند و پرپشـــت دختر جلب شـــد. 

ــدبدون اینکه توجهی به این حر ــان بدهد خم ش و یک گیاه کوچک با  کت آران نش

  اي به آن انداخت. هاي گرد را چید و نگاه متفکرانهبرگ

ــانش بدهم.  اینتا بحال  - ــت ندیده بودم. باید به مادر نش او حتما گیاه را در دش

  شناسد. می آن را

در یک چشــم بهم زدن از و ســبد گیاهان دارویی را از زمین برداشــت ســپس 

  ایین رفت. شیب تپه پ

  اگر در دشت سرعت عمل نداشته باشی کالهت پس معرکه است.  -
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رفت آران که متوجه حرف او نشد در حالی که با احتیاط از شیب تپه پایین می -

  رو به دختر کرد و گفت:

ـــم تا اینکه با عجله کاري را انجام اما من ترجیح می - ـــتر محتاط باش دهم بیش

  بدهم.

که دامن بلندش بر روي صورت داشت همچنان دختر در حالی که لبخند پهنی

  را دور کمرش گره میزد تا مانع دویدنش نشود سبد را به دست آران داد و گفت:

من پایین تپه منتظرت هستم. لطفا دیر نکن چون فرصت ندارم همه روز را  -

  منتظر تو بمانم.

و در یک چشم بهم زدن ناپدید شد. آران  بستسپس بند کفش خود را محکم 

شرکت کند حتما مدال ا خودش فکر میب سابقه دو المپیک  کرد اگر این دختر در م

شده بود. گیرد؛ طال می شم دنبال کند اما دختر ناپدید  سعی کرد او را با چ سپس 

   داند؛ شاید او یک شعبده باز باشد!کسی چه می

سید و دختر را دید که بر رو 20 نزدیک بهآران پس از  ي دقیقه به پایین تپه ر

ختر یک تخته سنگ نشسته است. در حالی که آران به نفس نفس زدن افتاده بود د

  گفت: آرام از جایش بلند شد و

ـــتر ورزش کنی. اگر یک تپه به این کوچکی تو را به نفس زدن  - باید کمی بیش

  توانی کوهنوردي کنی؟انداخته چگونه می

ـــد. با خودش فکر کرد آآران باز هم متوجه حرف خر چرا باید از کوه هاي دختر نش

  بنابراین رو به دختر کرد و گفت:باال بروم؟ 



 بیدار شو!                                                                                                                  161

AVAYEBUF.com 

فهمم چرا کســـانی باید انقدر به آمد. نمیهیچوقت از کوهنوردي خوشـــم نمی -

و خوشــحال هم باشــند که با ها باال بروند ها و قلهخود دردســر بدهند و از کوه

ـــیر اند؛اي را فتح کردهزحمت فراوان قله را به راحتی  در حالی که همین مس

ــال می ــب پرچم بر آن توان با یک هلیکوپتر هم طی کرد. اص فتح یک قله و نص

ها ها و کوهتصور اینکه صدها نفر جان خود را در راه فتح قله اي دارد؟!چه فایده

  دار است. خندهبرایم دهند از دست می

امت ها به انسان درس استقکنی همین سختیگویی ولی فکر نمیبله درست می -

  دهد؟می

ست؟آیا  - سانی به اندازه کافی پر رنج و زحمت نی چرا باید رنجی دیگر  زندگی ان

  هایمان اضافه کنیم؟به رنج

ست آران می سبد را از د گرفت نگاهی به باالي تپه انداخت دختر در حالی که 

  و گفت:

شه به دنبال راهی براي فراموش کردن رنج - سان همی ست و ان ست ا هاي بله در

هاي از درد فرارافتادن در یک رنج جدید تنها راه  گاهی اوقات ست. شایدخود ا

  باشد.گذشته 

ــد. ــکوت طی ش ــیر در س پس از طی آنها  پس از این گفتگوي کوتاه ادامه مس

هاي در هم که دو طرف آن درختان بلند با شاخهاي در جاده نسبتا طوالنیمسیري 

ـــت و پس از عبور از یک  ـــیر تنیده قرار داش  کلبه کوچک چوبییک به  رعیفمس

سیدند. کلبه شنا با منطقه از در میان درختان  ر شخص نا آ شت و اگر  کاج قرار دا

گذر می یان درختان نمی وجودکرد هیچ وقت متوجه جاده  نه در م ـــد. خا در ش

دختر به محض رسیدن به خانه خانه توسط انبوه درختان استتار شده بود.  حقیقت
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ـــت رفت و چند گیاه را با دقت از به طرف اجاق کوچکی که د ر کنار کلبه قرار داش

ــیدن بود  قابلمهســبدش برداشــت و داخل  کوچکی که بر روي اجاق در حال جوش

  سپس صدایی از کلبه به گوش رسید:. ریخت

ــد  - ــت باش ــانده را تارا حواس زیاد نریزي؛ یادت که نرفته دفعه پیش آنقدر جوش

یک جوشــانده نعناع را به  آن غلیظ درســت کردي که مجبور شــدم همراه با

تا دچار معده درد نشود. تو هم که بدهم  ي پیر"آسیما"صورت رایگان به خانم 

  شوند چجوري اند!ها وقتی پیر میدانی آدمخوب می

  و همچنان که سرش را از پنجره کلبه بیرون آورده بود رو به دخترش ادامه داد:

ـــود یا دوز دارو را فکر نکن اگر غل هر چیزي اندازه دارد دختر؛ - ظت دارو زیاد ش

 بیماريهیچ و این را فراموش نکن  ند؛شوافزایش بدهی بیماران زودتر خوب می

گونه که براي ایجاد یک بیماري در بدن به زمان . همانشــودناگهانی ایجاد نمی

  نیاز است براي درمان آن نیز باید زمان صرف شود. پس صبور باش...

ستاده بود. زن همچنان که مادر با دخ سر جاي خود ای صحبت بود آران  شغول  ترش م

 "درمانگر"متوجه حضـــور آران در آنجا نشـــد یا دســـت کم به روي خود نیاورد.  "درمانگر"

ــک محلی خود میواژه ــت که بومیان آن منطقه به پزش ــتند که او اي اس گویند و معتقد هس

هاي روحی و درونی آنها هم یماريهاي جســمی گاهی اوقات قادر به درمان بعالوه بر بیماري

هست. زن درمانگر تنها پس از اینکه آران به او سالم کرد سرش را به سویش برگرداند؛ کمی 

  مکث کرد و گفت:

    تو هستی. خوش آمدي بیا داخل کلبه...  "روح پرنده"اوه پس  -

ته آران که از حرف زن حسابی گیج شده بود و از طرفی پیاده روي طوالنی حسابی خس

کلبه از یک فضاي کوچکی  .داخل کلبه رفتاش کرده بود چاره دیگري نداشت و به و گرسنه
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شت و روي میز  سط اتاق قرار دا شده بود. یک میز بزرگ در و شکیل  شه انواعیت شی هاي از 

شتند هاي دست سازها و جوشاندهرنگی با انواع محلول این او . طبق گفته زن درمانگر قرار دا

سه بزرگی که از کف تا داروها را ت شت میز میچید. قف سه پ ست کرده بود و باید در قف ازه در

شتر طبقه سقف کلبه داراي طبقه بود و بی شه ها همنزدیک  شده بودند.  چیدههاي رنگی شی

رسید. در یک سمت اتاق یک آشپزخانه کوچکی بود که بوي اشتها آوري از آنجا به مشام می

از به ســـوي اتاقکی قرار داشـــت که از آنجا نور متمایل به در ســـمت مقابل یک درب نیمه ب

ضاي کلبه می ضایی گرم ایجاد کرده بود. نارنجی کمرنگی به ف با پیراهن زن درمانگر تابید و ف

سته بود در حالی که شیشهبلند و چین هاي روي میز دار و یک روسري که بر روي پیشانی ب

دلی کنار میز بنشیند و از آشپزخانه یک فنجان از آران خواست بر روي صنرا کمی مرتب کرد 

شیدنی گرم برایش آورد. ست حدس بزند چه گیاهی در آن  نو شیدنی را بویید اما نتوان آران نو

اگر این زن و دختر با این خانه  د بخورد یا نه!است. در یک لحظه شک کرد که اصال آن را بای

شند چ صد جانش را کرده با ه؟ بعد از مدتی از فکري که کرده بود عجیب و مکان دورافتاده ق

خاطر اش گرفت چون او نه پول زیادي همراهش بود و نه آدم معروفی بود که کســی بهخنده

کنم در طول تاریخ بشر کسی قصد جان یک فکر هم نمیثروتش بخواهد به او آسیب برساند. 

ساده را براي غارت اموالش کرده باشد. لدین ثروتمندش به این اما اگر کسی در مورد وا معلم 

سی ممکن بود در این مکان دور افت شد چه؟ اما چه ک ضوع زن اطالعاتی داده با اده از این مو

خود  ار است امروز به این منطقه بیاید؟!دانست آران قراصال چه کسی می خبر داشته باشد؟!

شته  سر از این کلو او هم روز گذ سفرش را تغییر داد و  سیر  به عجیب در به طور ناگهانی م

  آورد.



 بیدار شو!                                                                                                                   164

واي بوف   آنشر      

در حالی که یک ظرف از بیسکوییت زن درمانگر که گویا متوجه اضطراب آران شده بود 

شت خانگی را بر روي میز می ست و گذا ش صندلی کنار پنجره ن ستانهبر روي  اي با لبخند دو

  گفت:

نگران نباش این فقط یک جوشـــانده ســـاده از گلهاي بابونه و چند برگ نعناع  -

ــت که دخترم ــت چیده. خب اگر نمی اس دانی باید بگویم که بابونه امروز از دش

 چاي ســبزبراي آرامش ذهن و اعصــاب بســیار مفید اســت و البته اگر همراه با 

صرف سابی از تن به در می م ستگی را هم ح به نظر من هیچ چیز کند. شود خ

. دچســبنمیبه آدم  هنگام عصــر و بیســکوییتبه اندازه یک فنجان چاي ســبز 

بهبگو ببینم این طرف خب ـــی ها چکار داري؟ معموال  جز بومیان منطقه کس

  د.خورها نمیمسیرش به این طرف

که یک جرعه  پس از آنکه پس از این حرف تا حدودي اعتمادش جلب شــده بود آران 

  توضیحات کمی درباره خودش داد: از نوشیدنی را سر کشید

ـــغل اموراتم می - توانم وقت نمیاما هیچذرد. گمن یک معلم هســـتم و با این ش

سفر می شوم براي همین مدام از جایی به جاي دیگر  ساکن  کنم. بیشتر جایی 

تدریس کودکان می به  تاده  به من در مناطق دور اف ندك پولی که  با ا پردازم. 

ــیر از قبل برنامه ریزي ام را میدهند زندگیمی چرخانم. اما دیروز بر خالف مس

سشده صمیم گرفتم  طبیعت اینجا  ..بزنم.کوهستانی ري به این مناطق بکر ام ت

  العاده زیباست.فوق

  اي نخودي رو به آران گفت:تارا که تازه وارد کلبه شده بود با خنده

  و به صورت اتفاقی سر از یک کلبه عجیب و غریب در آوردي. -

  سپس رو به مادرش کرد و ادامه داد:



 بیدار شو!                                                                                                                  165

AVAYEBUF.com 

ویی متوجه یک گیاه جدید شدم که هنگام چیدن گیاهان دارامروز راستی مادر  -

  تا پیش از این ندیده بودم. 

ســپس دســتش را در جیب پیراهنش کرد و گیاه کوچک را به مادرش نشــان داد. مادر 

  نگاهی دقیق به گیاه کرد و کمی آن را بویید و گفت:

ست که دیگر این گیاه در این حوالی نمی - ست خیلی وقت ا روید. جاي تعجب ا

ــت. این گیاهی از خانواده که پس از این هم ــال چگونه در اینجا روییده اس ه س

ــت. یادم می آید وقتی دختر کوچکی بودم مادرم چند بوته از آن را در نعناع اس

ـــته بود و معتقد بود این بوته ـــل از این نوع باغچه جلو خانه کاش ها آخرین نس

و از آن  نعناع در تمام دنیا اســـت. اما پس از مدتی به دالیل نامعلوم خشـــکید

موقع تا به امروز که آن را نشانم دادي این گیاه را جایی دیگر ندیدم. تارا من را 

ـــاید بتوانم آن را دوباره در  به همان جایی که این گیاه را پیدا کردي ببر؛ ش

  باغچه پرورش بدهم.

  که کنجکاو شده بود از زن درمانگر پرسید:آران 

  شناسیم چیست؟که میتفاوت این گیاه با سایر گیاهان نعنایی  -

ــت. قدیمی - ــت که متعلق به زمین نیس ــی اس گفتند هدیه ها میاین گیاه خاص

مکان  کند؛ها زمانی یکی از خدایان به زمین سفر میطبق افسانهخدایان است. 

خورد که مشغول آب دادن فرود او نزدیک یک چشمه بود. آنجا به مردي بر می

ــفندان خود  ــت. به مرد نزدیک به گوس ــود و خود را بیگانهمیاس اي معرفی ش

ست. از مرد خواهش می شنه ا سنه و ت ست و گر کند که راه خود را گم کرده ا

ـــان بدهد و اگر تکه نانی دارد براي خوردن به او بدهد. می کند راه را به او نش

درنگ یکی از گوســفندان را ســر مرد چوپان با شــنیدن داســتان مرد غریبه بی
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سپس تا اندازد. بساط کباب و شراب را به راه میکند و می برد و آتشی بر پامی

شود. کند و با گوسفندانش راهی دشت میمسیر جاده مرد غریبه را همراهی می

هنگام خداحافظی مرد غریبه که تحت تاثیر محبت بی چشم داشت چوپان قرار 

ید اگر آن گودهد و به او میگرفته بود یک بوته از همین گیاه نعناع را به او می

شود که تا سال بعد تعداد گوسفندانش آنقدر دشت پر بار میرا در دشت بکارد 

ـــد فعلیدو برابر مقدار  و او تبدیل به ثروتمندترین مرد آن منطقه  خواهد ش

زند کند و ســال دیگر چنان ثروتی بهم میچوپان همین کار را می. خواهد شــد

که اکنون گذرد و مرد چوپان می ســالچند انگیزد. که تعجب همگان را بر می

بایی می نه زی ـــده خا با دختر یکی از یکی از مردان ثروتمند منطقه ش خرد و 

کند. روزي مرد ثروتمند که خود چندین مالکین پر قدرت منطقه ازدواج می

کرد که گوسفند خود داشت از همان مسیر چشمه گذر می صدهاچوپان براي 

شد. مرد ثروتمند . دوباره به مرد غریبه برخورد کرد مرد غریبه احوال او را جویا 

به  ند  تعریف کرداز زندگی پر زرق و برق خود براي مرد غری و اینکه چند فرز

دارد و خدم و حشم زیادي که همه مطیع و فرمانبردارش هستند. مرد غریبه از 

ابراز خوشحالی کرد  چنین زندگی راحت و پر آسایشی داشتاینکه مرد چوپان 

یاز داري بگو. چوپان کمی فکر کرد و و به م رد چوپان گفت اگر چیز دیگري ن

سبمردي زندگی می نزدیکی اوبه یادش افتاد در  هاي فراوان کند که زمین و ا

چند سال دیگر هاي زیادي بدهد. دارد. از مرد غریبه خواست به او زمین و اسب

که از میزان  هاي زیادي شد؛ به طوريها و اسبگذشت و چوپان صاحب زمین

شوکت کسی به گرد پاي او نمی در کنار همان رسید. در یکی از روزها ثروت و 

سومچشمه  ضاع  براي بار  به مرد غریبه برخورد کرد و مرد غریبه از او درباره او
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ــد و چوپان از زمینو احوال زندگی ــباش جویا ش ــیل و گران ها و اس هاي اص

بهقیمت خود برایش تعریف کرد.  ید:  مرد غری ـــ با "از او پرس خب بگو ببینم 

چه می مه ثروت خود  مانی "کنی؟اینه پان از مه با ها و دورهمیو چو هایش 

شد  شته با ست دا ستان ثروتمند خود برایش گفت و اینکه هر چیزي که دو دو

. مرد غریبه کمی به فکر فرو رفت و به خوردخرد و هر غذایی که بخواهد میمی

ــش ر"چوپان گفت:  ــت که ا از تو میآخرین پرس ــم و این آخرین باري اس پرس

دانی یکی از همســـایگان تو چوپان فقیري کنیم... آیا میهمدیگر را مالقات می

ـــختی زندگی ـــت که به س چوپان  "گذراند؟ از حال او خبر داري؟اش را میاس

کمی فکر کرد و دوست قدیمی خود را به یاد آورد. پیش از آنکه او به این ثروت 

بله سالها پیش او را "رسد دوستان صمیمی هم بودند. چوپان گفت: و شوکت ب

اش شناختم. همان چند گوسفند را دارد و از آن زمان تا کنون وضع زندگیمی

ست هر "سپس بادي به غبغب انداخت و با غرور گفت:  ".فرق چندانی نکرده ا

باید  شود. خوب شد یادم انداختیدر زندگی نصیبش میکس به اندازه لیاقتش 

اش مثل به او بگویم به جاي دیگري نقل مکان کند. آن خانه با نماي فقیرانه

. "ماند... باید بدهم خرابش کنندیک خال زشــت بر صــورت زیباي عروس می

خب من دیگر پرســشــی از تو ندارم. "مرد غریبه به چوپان نگاهی کرد و گفت: 

ه دیگر ســر از پا چوپان ک "چیزي هســت که باز بخواهی آن را داشــته باشــی؟

صال می"به مرد غریبه گفت: شناخت نمی خواهم بدانم تو چگونه این کارها را ا

خواهم برایم فراهم کنی؟ من اگر دهی؟ چگونه توانســتی هر آنچه میانجام می

سال هم به کار چوپانی می ستم اینهمه ثروت بیندوزم. از پرداختم نمیهزار  توان

ــت. خواهم علم آن را به منتو می ــته من از تو اس  "بیاموزي. این اخرین خواس
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پاسخ این پرسش تو در رازي نهفته که همراه با آن "مرد غریبه در پاسخ گفت: 

گیاه نعناعی است که سالها پیش به تو دادم. من را به جایی که نعناع را کاشتی 

به تو بگویم. تا  به را نزد گیاه نعناع  "ببر   که کمی هم پژمردهچوپان مرد غری

این "گفت: با ناراحتی برد. مرد غریبه آرام نعناع را از خاك جدا کرد و شده بود 

ـــت.  اینجا هنوز آمادگی پذیرش این گیاه را  خاكنعناع متعلق به اینجا نیس

و ســپس رو به چوپان  "خشــکد.ندارد. اگر آن را با خود نبرم چند روز دیگر می

ها هم مشکل شما انسانپاسخ پرسش تو در درون خودت است. "کرد و گفت: 

کنید؛ فقط به دنبال اندوختن اشـــیا هســـتید. همین اســـت. به خود نگاه نمی

دانید که زندگی همه شما بهم وابسته است. شما فقیرید. من بار اول که تو نمی

ـــتی و بی آنکه مرا  را مالقات کردم از نظر مالی فقیر بودي اما طبع بلندي داش

دعوت کردي. اما اشــیا در شــما تاثیرگذار  بشــناســی مرا به یک شــام شــاهانه

توانی بخشی وقتی نمیشوید. اندوزیدشان فقیرتر میهستند. هر چه بیشتر می

هایت را به کسی ببخشی با کسی که چیزي براي بخشیدن ندارد چه از اندوخته

فرقی داري؟ اگر تو همه ثروت دنیا را هم داشــته باشــی باز هم فقیري. پس نه 

ند تو را از فقر نجات بدهد.من نمیمن و نه علم  با گفتن این حرف چند  "توا

ــد. چوپان هم  ــله گرفت و ناگهان مثل دود در هوا ناپدید ش قدم از چوپان فاص

ــت داد و تبدیل به همان چوپان پس از مدتی همه اموال و ثروت خود را ا ز دس

    ند.گذرااش را میشد که سالها پیش با چند گوسفند در دشت زندگی فقیري

شده بود و  شد. هوا تاریک  صال متوجه گذر زمان ن شده بود ا ستان  آران که محو در دا

سیم خنکی از پنجره به داخل کلبه می ستن ن به همراه مادرش پنجره کلبه وزید. تارا پس از ب

  . به سمت آشپزخانه براي آماده کردن غذاي شام رفتند
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  25                                        ؟                خواب یا بیداري

  

شید. زن درمانگر و دخترش هاي زن درمانگر میآران تمام شب بیدار بود و به حرف اندی

صادفی نبود. به گفته صدا می "روح پرنده"او را با نام  شنایی او با آنها ت کردند و به نظر آنها آ

گیریم و هر د و هر تصـمیمی که میهیچ چیز تصـادفی در این جهان وجود ندار"زن درمانگر 

هر تصمیم درست یا اشتباه ما دهیم به پشتوانه نوعی ادراك کیهانی است. کاري که انجام می

اندازد و از آنجا که همه چیز بهم پیوســـته اســـت بازخورد آن جریانی را در کیهان به راه می

سایر موجودات اطراف ما دریافت می شده اج دایرهشود. درست مثل اموتوسط ما و  اي ایجاد 

پس از پرتاب یک سنگ به آب؛ و از آنجا که ما متوجه این ارتباطات نیستیم برخی از اتفاقات 

ـــادف راي ماب ـــبه نظر می یتص ـــتر از هر چیز ."دنرس دیگر تعجب آران را  اما چیزي که بیش

نه برانگیخت ـــا روح " هاي قدیمی روزي کهاین بود که زن درمانگر معتقد بود بر طبق افس

روید و آن نقطه مکان گذر کند بوته نعناي خاصی در آنجا می هاآن یاز دشت کوهستان "پرنده

که همیشه  ،ورود دوباره خدایان به زمین خواهد بود و این بار آخرین فرصت پرواز براي انسان

ح هاي رویکی از نشانهگفته بود درمانگر زن همچنین خواهد بود.  داشته،آرزوي آن را در سر 

شتن یک مجسمه  ست. آران به یاد اولین مجسمه سنگیپرنده همراه دا در سن اي افتاد که ا
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به صورت ناشیانه و با اندك شباهتی  ،دیدن مجسمه حیرت انگیز ابولهول پس ازو ده سالگی 

ساخته بود شت.  با آن  شه همراه خود دا سمه اولین کار هنري او بود همی و از آنجا که آن مج

   ... ره این موضوع با هیچ کس صحبت نکرده بوداما او دربا

داد بر روي تختی که در آران که بیشــتر اوقات در ســفر بود و فضــاي آزاد را ترجیح می

سمان در حالی که  شب را با نگاه کردن به آ شت  سیب قرار دا حیاط کلبه و زیر یک درخت 

ار شد آفتاب وسط واب بیدغرق در افکار مختلف بود به صبح رساند. فرداي آن روز وقتی از خ

از خســتگی ناشــی از پیاده روي روز قبل و شــب بیداري، نزدیک طلوع  آســمان رســیده بود؛

خورشــید بیهوش شــد و اگر صــحبت و ســر و صــداي مراجعین زن درمانگر مزاحم خواب او 

  .شدجایش بلند نمیشد قطعا تا بعدازظهر از نمی

ــش در ذه ــد خداحافظی از زن درمانگر و بعداز ظهر هنگامی که با هزاران پرس نش قص

دخترش را داشت زن از او خواست تا یک شب دیگر را آنجا بماند تا شاید بتواند پاسخ برخی 

   خود را پیدا کند: هايپرسشاز 

ببرد. خوشـــحال اســـت از تارا خواســـتم من را به جایی که گیاه نعناع روییده  -

  شویم تو هم با ما بیایی.می

شت کنجکاخیلی آران که  شده بود و از طرفی بخاطر افکار زیادي که در ذهن دا  هنوزو 

ـــش اش پیدا کند دعوت زن را هاي ذهنیگیج بود و امیدوار بود بتواند ارتباطاتی براي پرس

هوا ابري بود و نم بارانی  ،پیش از حرکت دشــت به راه افتادند. و ســه تایی به ســوي پذیرفت

سیدند با شت ر شده بود؛ وقتی به د شت را شروع  سر د سرا ران بند آمده بود اما مه غلیظی 

به همین خاطر  غیر ممکن بود؛گرفته بود. با وجود مه غلیظ پیدا کردن محل رویش نعناع 

گذشــت مه غلیظ و تصــمیم گرفتند کمی صــبر کنند تا مه برطرف شــود اما هر چه زمان می

مان دیگري براي جســتجو به گشــتند و در زبرمیبه کلبه اي نبود، باید چاره شــد.تر میغلیظ



 بیدار شو!                                                                                                                  171

AVAYEBUF.com 

شت بازمی شتند. د ست خود میگ شت را مثل کف د شناخت و طبق گفته زن درمانگر که د

سته هم می شم ب شت به خانه را پیدا کند به همراه دخترش جلوتر خودش چ ست راه برگ توان

پشت سرش شنید. صدا مثل برخورد از کردند. در نیمه راه آران صدایی را از آران حرکت می

دید. دوباره به یک لحظه رویش را برگرداند اما چشمش جایی را نمیریزه به صخره بود. سنگ

  پس از چند لحظه دوباره همان صدا را شنید. این بار سر جایش ایستاد. راه افتاد. 

  شما هم این صدا را شنیدید؟ -

  چه صدایی؟ -

  کنم کسی پشت سر ماست.احساس می -

کند در این مه غلیظ به دشــت ت نمیکســی جراحتما دچار توهم شــدي. هیچ -

به خوبی  ـــت را  که این دش ـــت براي رهگذرانی  یدا کردن راه برگش ید. پ یا ب

  شناسند بسیار مشکل است. نمی

ـــت زندگی می کنند با وجود مه غلیظ آران با خودش فکر کرد حیواناتی که در این دش

ه حرکت و جست و خیز توانند مسیر خود را تشخیص بدهند و این صداها شاید مربوط بنمی

صداهاي اطراف فقط  شد. پس از آن بدون توجه به  سیر حرکت زن درمانگر را دنبال آنها با م

  پس از چند لحظه صداي زن درمانگر را از پشت سرش شنید.کرد. 

  !پرنده اینجا بمانروح  -

ـــت؟! زن و دخترش جلوي آران حرکت  آران از جاي خود پرید. آخر چطور ممکن اس

شده کردند امی شنید. با خودش فکر کرد حتما دچار توهم  سرش  شت  صدا را از پ ما او آن 

شود. سبب گیجی می تشخیص بدهیاست. اینکه ندانی کجا هستی و نتوانی محیط اطراف را 

سعی کرد بدون توجه به ه سیر خود ادامه بدهد،این بار  صدایی به م صداي  یچ  ست  اما نتوان

شخیص بدهقدم شاید توقفهاي زن و دخترش را ت شد آنها هاي چند لحظهد.  سبب  از اي او 
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او کمی دور شوند. به همین خاطر شروع کرد به صدا کردن آنها؛ اما هیچ جوابی نشنید. کمی 

ترسید. سر جایش ایستاد و این بار با صداي بلندتر آنها را صدا کرد اما باز جوابی نشنید. آنها 

شــت غریب و ســراســر مه آلود تنها گذاشــتند. تنها رفته بودند و آران را تک و تنها در یک د

ــید این بود که همان جا بماند و هیچ حرکتی نکند چون با وجود این چیزي که به فکرش رس

شخیص بدهد. از طرفی ممکن بود زن درمانگر  شت را ت شت بتواند راه برگ مه غلیظ امکان ندا

یدا کردنش همان مســیر را و دخترش به زودي متوجه گم شــدن او بشــوند و بخواهند براي پ

  کردند. ماند او را زودتر پیدا میبرگردند؛ در این شرایط اگر او سر جایش باقی می

شنید. اما این بار  صدا را دوباره  شته بود که همان  شدنش نگذ هنوز چند دقیقه از گم 

  جهت صدا مشخص نبود. صدا همه جا بود.

  روح پرنده اینجا بمان! -

صدا چیست. او سر جاي خودش ایستاده بود و از ترس خشکش نشد منظور  آران متوجه

صدا میزده بود.  شاید فقط زن درمانگر و دخترش او را به این نام  کردند. با خودش فکر کرد 

شد.  شوخی کوچکی از طرف آنها با سعی کرد ترس خود را پنهان کند و در این یک  بنابراین 

    خندید با صداي بلند گفت:حالی که می

  ترسم.ن را نشان بدهید. من از شوخی شما نمیخودتا -

چند دقیقه در سکوت گذشت و آران که تقریبا مطمئن شده بود زن درمانگر و دخترش 

کرد باالخره این هواي مه آلود تا ابد همان جا نشست. با خودش فکر  گذارندسر به سر او می

ـــد راه را پیدا ؛که ادامه ندارد ـــاعت دیگر که هوا بهتر ش کنم و خودم را به کلبه می چند س

سانم. آران که از می صبانی  آن دور شده کمی ع صال چرا به کلبه ا" :بود با خودش گفتهم 

ـــفرم را در پیش میگردم و طبق برنامه قبلی. از همین راهی که آمدم برمیبروم گیرم... ام س

صال نباید به اینجا می صدایی توجهش را  "آمدم!ا صدایی در همین افکار بود که  جلب کرد؛ 
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هوا همچنان مه آلود بود و چشم وزید. شبیه به وزش باد در گوشش شنید اما هیچ بادي نمی

ــدا نزدیک و نزدیکجایی را نمی ــد و دید. ص دور تا دور او را در بر گرفت. مثل گردبادي تر ش

سی یا چی سبکی کرد. گویا ک ساس  شد،کمی اح لق در هوا مع زي او را از جایش بلند کرده با

ساس نمیماند.  سی اح شده بود اما هیچ تر اي را کرد. حس پرندهبا اینکه خیلی هیجان زده 

ســپارد و در باد از این ســو به آن ســو داشــت که بدون تقال خودش را به امواج طوفان می

چشمانش را بست و وقتی باز کرد خود را در دشت دید؛ مه تمام شده بود و آفتاب  رقصد.می

عجیب همه جا روییده و  نگاهی به اطراف کرد. گیاه نعناعدرخشــید. ابر می در آســمان بدون

شت پیچیده بود.  شد و یکی از بوتهبوي نعناع در کل د هاي نعناع را چید. همچنان که با خم 

  بود صدایی از پشت سرش شنید. گیاههاي گرد و عجیب دقت مشغول تماشاي برگ

  سالم روح پرنده. -

سرش را برگرداند. ستاده بود. چند  آران  سرش ای شت  دختر کوچکی با موهاي طالیی پ

قدم جلو آمد و دستش را که مشت کرده بود به سمت آران دراز کرد. وقتی مشتش را باز کرد 

اي در ذهنش زده باشد آران با دیدن سنجاق انگار جرقهسنجاق طالیی رنگی در دستش بود. 

ـــاحل اش افتاد. بلاي در دوران کودکیبه یاد خاطره ه او همان دختر مو طالیی بود که در س

  :کرد و گفتدختر رو به آران  .راهش را گم کرده بود

  من حامل پیامی براي تو هستم.  -

  حامل پیام؟ از طرف چه کسی؟ -

  دختر بدون توجه به سوالش ادامه داد:

از کوهستان گذر کن گویم. تو پسر باهوشی هستی پس خوب گوش کن چه می -

  ش بسپار. و به صداي باد گو

  :گفتدختر  بهآران که حسابی گیج شده بود 
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اما برنامه سفر من متفاوت است. من فقط براي دیدن مناظر زیباي اینجا به این  -

دشت آمدم اما قصد دارم فردا طبق برنامه قبلی خودم سفرم را در پیش بگیرم. 

شتم و کوهنوردي نکردم. هیچ  ست ندا ضمن من هیچوقت کوهنوردي را دو در 

دانم چطور باید این مســیر ســخت اي از ســفر در کوهســتان ندارم و نمیربهتج

  کوهستانی را طی کنم. 

  دختر همچنان که لبخند دلنشینی بر لب داشت گفت:

ـــویم از راهی گذر کنیم که تجربههمه ما روزي مجبور می - اي در آن نداریم. ش

ندارد. به باد اگر چشمانت را باز کنی و خوب ببینی چیزي براي ترسیدن وجود 

  کند. گوش بسپار او راهنماییت می

  شد با صداي بلند ادامه داد: سپس رویش را برگرداند و در حالی که از آنجا دور می

   اش بگیري.ادیدهحیف است ن کوهستان هم مناظر زیبایی دارد. -

رد و گرد و خاك زیادي شــد باد شــروع به وزیدن کدر حالی که دخترك از آنجا دور می

شد. آنقدر شدید شد که آران چشمانش را بست اما صداي باد شدید و شدیدتر میجاد کرد؛ ای

سوت قطار به گوش می صداي  شد که حس میشبیه به  شدید  صدا آنقدر  سید.  کرد پرده ر

شد. در همین هنگام  شدت نفس نفس میو گوشش در لحظه پاره خواهد  زد در حالی که به 

ــتاکل در حیاطاو از خواب پرید.  ــیب خوابیده بود و  نی و بر روي تختبه کوهس زیر درخت س

را روشن  درخشید و همه جامیانداخت؛ مهتاب زیبایی  آسماننگاهی به هنوز هوا تاریک بود. 

کدام  تشــخیص بدهدتوانســت دقیقا فکر کرد اما نمی ه بودندبه اتفاقاتی که رخ دادکرده بود. 

سند و کدام را در رویا دیده واقعی بود صداي  سر جایش؛ تا ست.  شمانش را ب ست و چ ش ن

ــروع به وزیدن کرد. جغد از دور به گوش می ــیم آرامی ش ــید و نس آرامش تمام ناخوداگاه رس

  وجودش را در بر گرفت.
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  26                                                            ماموریت دوم

  

آفتاب وسط از خواب بیدار شد. زن درمانگر  با سر و صداي مراجعینآران صبح روز بعد 

ــاف و بدون ابر بود.  ــمان ص ــیده بود و آس ــمان رس ــب قبل دیده بود فکر آس به خوابی که ش

ــت. در همان هنگام تارا می ــخت اس کرد؛ گاهی اوقات تعیین مرز بین واقعیت و رویا چقدر س

  سرش را از پنجره کلبه بیرون آورد و رو به آران به شوخی گفت:

آید مادربزرگ گفته باشــد روح پرنده بســیار ه باالخره بیدار شــدي؟ یادم نمیاو -

ست و تا لنگ عالقه شی؛ بیا  خوابد.ظهر می مند به پتو و بالش ا سنه با باید گر

  داخل کلبه ناهار آماده است.

ست صورت خود زد. آران از جاي خود برخا شب  و آبی به  صرف غذا رویایی که  هنگام 

ـــت و دیده بود را  پیش تعریف کرد. زن درمانگر معتقد بود پیام مهمی در رویاي او نهفته اس

آران باید آن را دنبال کند. بنابراین تصمیم گرفتند در بعدازظهر همان روز باهم به دشت و به 

   جایی که گیاه نعناع روییده است بروند.

شده بود؛ وقتی به شروع  شت ر پیش از حرکت، هوا ابري بود و نم بارانی  سیدند باران د

ـــب پیش در رویا دیده بود نبود. ابرها کنار رفته  بند آمده بود اما خبري از مه غلیظی که ش
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شده بود.  ستان نمایان  شاي رنگین بودند و رنگین کمان زیبایی در کوه همچنان که محو تما

  کمان بودند تارا رو به مادرش گفت:

ــد آیا مادر  - ــت که هر کجا رنگین کمان باش ــت اس گنجی در پاي آن این درس

  نهفته است؟ 

هاي گفتند؛ اما باید دید گنج از نظر آنها چه بوده. دغدغهها اینطور میقدیمی -

مان مان ز مان امروزي و دغدغهمرد با مرد قدیم  با هاي  مان امروزي  هاي مرد

ــت. مردمان زمان ــکیل رنگین کمان به آب نیاز هاي آینده متفاوت اس براي تش

ـــت و مردمان قدیم برا ـــکونت جایی را انتخاب میاس کردند که به آب ي س

عموم دسترسی آسان داشته باشند. شاید منظور آنها از گنج همین بوده باشد؛ 

ـــتند و آب براي آنها به  هاي خیلیمردم در زمان قدیم دغدغه زنده ماندن داش

ـــترس  معنی زندگی بود. اگرچه اکنون هم همان معنی را دارد اما چون در دس

ست کم شود و در مقابل به بهایی که براي آن باید پرداخت تر توجه میعموم ا

شتر توجه می ست.  "پول"کنند و آن کنند بی شته ا شتري دا سی پول بی هر ک

داشــته باشــد. حال  چیزهاي بیشــتري از آنچه که دوســت داردتواند باشــد می

 دنیایی را تصور کنید که آنقدر منابع در دسترس همه است که نیاز نیست براي

ست آوردن چیزي پول خرج کرد.  که  ،نامیآنچه که تو امروز آنها را گنج میبد

ممکن است براي آیندگان  ،احتماال پول و طال و جواهر و سنگهاي قیمتی است

توانند به راحتی به آنها دسترسی داشته میاهمیت چندانی نداشته باشد چون 

ارزشـــمند خواهد  کنید در آن زمان چه چیزي کمیاب وخب فکر می. باشـــند

  کردید به دنبال چه چیزي بودید؟اگر االن در چنین دنیایی زندگی میشد؟ 
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شب و فکر کرد در دنیایی که همه  با خودشآران  براي رسیدن به رفاه بیشتر مجبورند 

و بسیاري از مردم با وجود تالش فراوان باز هم  روز کار کنند تا پول بیشتري به دست بیاورند

شب خو ست؛ د محتاج هستندبه نان  ساده نی سخ به این پرسش  چنین دنیایی را باید اول  پا

   بنابراین رو به زن درمانگر کرد و گفت:  .تجربه کرد

سیاري از ویژگیفقط این را می - سان امروزي درگیر توانم بگویم که ب هایی که ان

ـــت می ـــت کارایی خود را از دس دهد. دیگر اثري از طمع، دروغ، غرور، آنها اس

  رقابت و جنگ نخواهد بود. 

  کرد در ادامه گفت:زن درمانگر که با حرکت سر آران را تایید می

ها اســـت؛ بنابراین انســـان از همان دوران کودکی مجبور به تجربه انواع فقدان -

و سرخوردگی خشم  کند.خشم را، حتی به صورت فروخورده، با خود حمل می

  است. دوش انسان بار سنگینی برو پایه همه رذایل اخالقی 

در همین هنگام تارا که در چند متري آنها ایســـتاده بود با هیجان رو به آران و مادرش 

  کرد و گفت:

  را یافتم. عبیایید اینجا. بوته نعنا -

ـــنگی روییده بود. بوته کوچکی بود اما به گفته زن درمانگر بوته نعناع  در کنار تخته س

اگر آسیب جدي به آن وارد نشود سالهاي سال رشد ریشه نعناع به طرز عجیبی مقاوم است و 

  شود. میهم کرده و تکثیر 

شید به کلبه بازمی شید در حال غروب کردن بود و باید پیش از غروب خور تند. گشخور

سر بزند  دید اما تارا مصمم بودنیازي به این کار نمی با اینکه مادر هر روز به گیاه نعناع نایاب 

که فانوس به دست  مادر و دخترتاریک شده بود. تقریبا در میانه راه هوا  و از آن مراقبت کند.

ــتند جلوتر حرکت می ــر آنها به راه  کردندداش ــت س و آران که غرق در افکار مختلف بود پش
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هاي ریز در میان ها مثل فانوستابهاي دشــت را خیس کرده بود و شــبنم باران علف .افتاد

ران که محو تماشاي طبیعت شب هنگام شده بود دستش آ زدند.ها چشمک میشاخ و برگ

از دستش لغزید و اما  بگیردرا  درخشانسبز رنگ هاي یکی از فانوسسعی کرد دراز کرد و را 

شد و در پی آن  شن  شد. در جایی دیگر در میان تاریکی فانوس دیگري رو در تاریکی ناپدید 

هم و در یک صف منظم روشن شدند ها یکی پس از دیگري پشت سر . فانوس..فانوسی دیگر

سبز رنگ را در جلوي چشمان آران پدیدار کردند.  سید مسیر به نظر میو مسیري  به سبز ر

  آران که حیرت زده شده بود تنها توانست بگوید:. ابدیکوهستان امتداد می

  چه منظره شگفت انگیزي. !اوه -

ص شتند و با دیدن این  شنیدن این حرف برگ شگفت انگیز تارا و مادرش با  تا چند حنه 

ستند هیچ کلمه شاي  اي بر زبان بیاورنددقیقه نتوان شدند هايتابشبو محو تما  .سبز رنگ 

شروع به چشمک زدن کردند و یکی پس از دیگري در تاریکی  هاتابشبپس از چند دقیقه 

  زن درمانگر رو به آران کرد و گفت:ناپدید شدند. 

ریزي ســفرت تجدید نظر کنی. کوهســتان اید در برنامهاین هم دومین نشــانه! به نظرم ب

  خواهد چیزي به تو نشان بدهد. می

  اما من آشنایی با این مسیر ندارم. -

  ها را برایت فرستاد راه را به تو نشان خواهد داد. کسی که نشانه -

شناختهصبح روز بعد آران  سري پر از ترس و دلی پر از هیجان از نا  باري ازکولهها با با 

آذوغه و وســایل مورد نیاز که زن درمانگر و دخترش آماده کرده بودند راهی کوهســتان شــد. 

صی پیمود.  شکل خا ستان را بدون م هواي آن روز آفتابی و مطبوع بود و جاده منتهی به کوه

شم کار می ستانی تا آنجا که چ در گویا کرد پر پیچ و خم بود. یک جاده خاکی که جاده کوه

ستفاده می هاي قدیم،زمان شهرهاي نزدیک ا سیدن به  کردند؛ به طور رهگذران از آن براي ر
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عمده کشاورزان و دامداران از این راه محصوالت خود را به کمک اسب و قاطر براي فروش به 

تر و انواع وسایل رساندند؛ اما با گذشت زمان و ایجاد مسیرهاي ارتباطی راحتنقاط دیگر می

مسیر  کرد.ه دست فراموشی سپرده شد و کمتر کسی از آن گذر مینقلیه، این جاده خاکی ب

شبختانه  ستان با خطرات زیادي همراه بود اما خو ستان در زم صمیم به کوه زمانی که آران ت

آمد تنها با گذشت سه یا بود و اگر مشکلی پیش نمی فصل تابستان پیمودن این جاده گرفت

ستچهار روز به نزدیک سوي کوه شهر آن  سید. میان ترین  شهر بود؟ ر صد آن   اواما آیا مق

ــت؛ فقط میچیزي در این مورد نمی ــیر را طی کند اما چه چیزي دانس ــت باید این مس دانس

  ؟ کشیدانتظارش را می

صی  شکل خا شتروز اول بدون م ستان زیبا بود که آران متوجه گذ . آنقدر منظره کوه

شب هنگام کنار جاده و در کنار تخت شد.  شمه آبی از زیر آن گذر گذر زمان ن سنگی که چ ه 

صمیم گرفت  برپا کرد وکرد چادر می ستان ت سکوت کوه سرگرم در  خود را با خواندن کتاب 

هر از چند اما کوهستان خیلی هم ساکت نبود.  داد.کند؛ کاري که هر وقت تنها بود انجام می

رایش جدید بودند و رسید. برخی از صداها بگاهی صداي حیوانات وحشی از دور به گوش می

ست حدس بزند مربوط به چه حیوان یا پرندهنمی شد. اي میتوان صمیم گرفت براي تواند با ت

ــداها گوش  ــمانش را ببندد و فقط به ص ــپاردچند دقیقه چش ــداهابس ي . ترکیبی از انواع ص

ده کرکنسرتی در کوهستان برپا وزید با نواي باد که در میان شاخ و برگ درختان می حیوانات

ــرفت زندگی  بود. ــانها با به کار گیري تکنولوژي و در پی آن پیش آران با خودش فکر کرد انس

ـــینی این گذرگاه را ترك کرده اند.  ـــان در طول قرنماش ها همواره به دنبال راهی براي انس

ست و  شرایط زندگی خود بوده ا سایش و بهبود  از آنان در این زمینه موفق هم  گروه اندکیآ

ها انسان میلیونالبته دستیابی به این آسایش بهایی هم داشت و گویا این بها را باید  اند.بوده

ــی اندك به منابع پرداخت کنند.  ــترس ــی یا دس ــترس هر وقت آران به این دیگر و با عدم دس
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سانی فکر می شکالت ان شرده میم تا بوده همین بوده. شد کرد؛ شد. اما چه میکرد قلبش ف

مطبوع کوهستان  تا شاید هواي تازه و بیرون رفترا باز کرد. از چادر کشید و چشمانش  آهی

رسید. ولی کوهستان همچنان بیدار به نظر میحالش را عوض کند. از نیمه شب گذشته بود 

ستان می شب هنگام در کوه صداهایی که در روز طنین انداز میصداهایی که  شد شنید با 

ــه زن ــتان همیش زد اطراف چادر قدم می ویا بود. همچنان که آرانده و پمتفاوت بودند؛ کوهس

تر چادر برپا کمی آن طرف ،نور آتشــی از راه دور توجهش را جلب کرد. انگار کســی یا افرادي

کرده بودند. آران با خودش فکر کرد: اگر آنها راهزن یا دزد باشند چه؟ اما آیا کسی هم از این 

داشته باشد؟ با این فکر کمی خودش را آرام کرد. کند که نیاز به راهزن جاده متروکه گذر می

  تصمیم گرفت به چادر برگردد و بدون اینکه جلب توجهی بکند شب را به صبح برساند. 

ت از خواب دانســـها و پرندگان دیگري که نام آنها را نمیصـــبح زود با آواز گنجشـــک

ــرعت از چادر بیرون رفت و به اطراف نگاهی انداخت. بهبرخ ــت. به س جز دو تا خرگوش و  اس

ــب دیده بود مردمان  ــاید افرادي که دیش چند پرنده چیز دیگري ندید. با خودش فکر کرد ش

سی  ست ک صال ممکن ا ستان آمده بودند. یا ا شکار به کوه بومی همان اطراف بودند که براي 

نســبت داد.  ییهاي ناشــی از تنهانبوده باشــد و نور و شــعله آتش را به تصــورات و خیالبافی

از  اکنونبهرحال راهی است که شروع کرده و هر جور که شده باید آن را به پایان برساند. اگر 

قت نمی بازگردد دیگر هیچ و جام این راه  باره ان ند آن را دو هد؛ از طرف دیگر توا اگر د

باید تمام شــجاعت خود کردند. زن درمانگر و دخترش چه فکري راجع به او میگشــت، بازمی

بنابراین شروع به جمع کردن چادر و بار و بنه شد. د و با آنچه که باید روبرو میکررا جمع می

سیر جاده به راه افتاد.  ستانی و طبیعت بیکرد و در م سیر کوه نظیر آن آران را حیرت زده م

هایی بود که در طول سفرهایش با آن برخورد کرده شک یکی از زیباترین منظرهکرده بود. بی

گذشــت و در جاي دیگر بین انبوه هاي تیز میها و ســنگایی از میان صــخرهجاده در جبود. 
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ــیر جاده به پیش می ــمان نزدیکدرختان کاج؛ هر چه از مس ــد. در تر میرفت گویا به آس ش

شید تابان باالي کرد و در نقطهمیجایی جاده از دل ابرها گذر  اي دیگر ابرها زیر پایش و خور

  سرش بود. 

شده بود. آران که از خستگی یک روز پیادهاز غروب گذشته ب روي توان ود و هوا تاریک 

از فرط خســتگی برداشــتن حتی یک قدم را هم نداشــت در کنار یک درخت کاج اتراق کرد. 

شبیه  صدا ابتدا  صدایی از خواب پرید.  شته بود که با  خیلی زود خوابش برد؛ چند دقیقه نگذ

گویا براي چند قف شــد و ســکوت همه جا را فرا گرفت. زوزه باد بود اما پس از چند ثانیه متو

تا ببیند چه اتفاقی افتاده  رفتلحظه تمام کوهستان به خواب رفته باشد. آران از چادر بیرون 

کمی اطراف چادر قدم زد. دوباره همان شــعله که چنین ســکوت ســنگینی برپا شــده اســت. 

به او کمتر نسبت فاصله آتش  بار اما اینآتشی که شب پیش دیده بود توجهش را جلب کرد؛ 

حتما کسانی در حال تعقیبم هستند. اگر آنها واقعا راهزن "شده بود. آران با خودش فکر کرد: 

ــند وقت خود را تلف کرده با این وجود به . "اند چون من پول زیاد یا چیز گرانبهایی ندارمباش

شکاري که زن درمانگر به او داده بو د را آماده کرد و کنار خود قرار داخل چادر رفت و تفنگ 

دراز کشید و به ماجراهایی که برایش رخ داده بود فکر کرد. شاید اشتباه کرده بود و نباید داد. 

گذاشـــت. اگر وقت خود را تلف کرده باشـــد و براي هیچ و پوچ در این جاده متروکه قدم می

ـــد چه؟  ـــدخود را گرفتار راهزنان نیز کرده باش اما به یاد حرفی افتاد که  باز دچار تردید ش

با . "از کوهســتان گذر کن و به صــداي باد گوش بســپار"دخترك در رویایش به او گفته بود: 

و  چشمانش را باز کرد صبح شده بودوقتی این فکر کمی آرامتر شد و چشمان خود را بست؛ 

گاهی از چادر که بیرون رفت نسـیم خنک صـبحکوهسـتان پر هیاهو از خواب برخاسـته بود. 

هاي شــب پیش را با خود برد. با خودش حســابی حالش را جا آورد و همه تردیدها و نگرانی

گفت اگر با هیچ چیز خاصی هم روبرو نشوم دست کم تجربه چند روز زندگی در کوهستان را 
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سپس  ست.  شمند ا سیار ارز سایلشتجربه کردم و این برایم ب را جمع کرد و دوباره به راه  و

  افتاد. 

ــوم نزدیک غروب، لحظهدر رو ــب در حال آمیختن ز س ــنی روز و تاریکی ش اي که روش

او براي اســتراحت کنار بودند اتفاقی رخ داد که زندگی آران را به شــدت تحت تاثیر قرار داد. 

شمه آبی رفته بود شروع به وزیدن کرد.  چ شغول آب خوردن بود که باد  پیش از آنکه باد و م

ها بر روي زمین کرد. همچنانکه آران مشغول کوبیدن تیركرپا میشدیدتر شود باید چادر را ب

تر شــده بود. با خودش هاي پیش به او نزدیکبود نگاهش به شــعله آتش افتاد. آتش از شــب

ست که مرا تعقیب "فکر کرد  شان بروم؛ باید بدانم چرا چند روز ا سراغ این بار باید خودم به 

شجاعت خود را جمع کرد. "کنندمی شعله آتش ، همه  سمت  شت و به  شکاري را بردا تفنگ 

رسید. شعله آتش به او نزدیک رفت به آن نمیاما هر چه به سمت آتش پیش می ؛به راه افتاد

ــراب می ــاید س ــده بود؛ ش ــاید دچار خیاالت ش ــاس و نیز از او دور بود. ش دید. اما او نه احس

. ســر جایش ســرگردان شــدکرد و نه ناخوش بود. پس از طی مســافتی گیج و خســتگی می

با خودش فکر کرد کرد. را با او حفظ کرده بود نگاه می اشایستاد و به شعله آتشی که فاصله

شد!  شانه با سومین ن صدایی که میشاید این  صداي هوهوي باد بود. هنوز چند تنها  شنید 

صداي باد تبد شته بود که  شد. آواز دخترکدقیقه نگذ صداي آواز  اه باد از ی که به همریل به 

شیده می سو ک سو و آن  شاخ و برگ درختان کاج به این  شمان خود را شد. البالي  آران چ

هایی که تا به همراه بود؛ نتبست و سعی کرد به آواز گوش بدهد. آواز با نواي دلنشین چنگ 

آنقدر نواي چنگ دلنشــین بود که گویا همه حیوانات و موجودات آن روز هرگز نشــنیده بود. 

رسید. محو گوش سپردن به آن بودند. هیچ صدایی از پرنده یا حیوانی دیگر به گوش نمیزنده 

   موجودات است نادرست نیست. همه پس این جمله که موسیقی زبان مشترك
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چند دقیقه نگذشته بود که باد شدید و شدیدتر شد و تبدیل به گردبادي شد و دور تا  

ش شدید  شد تا دور آران را فرا گرفت. همزمان با  دن وزش باد آواز دخترك هم بلند و بلندتر 

شمآران جایی که  ست؛ وقتی چ شمانش را ب سرگیجه کرد و چ ساس  هایش را باز کرد باد اح

ـــده بود. نمی ـــداي آواز قطع ش آران نگاهی به اطراف کرد؛ خبري از درخت کاج و وزید و ص

 ا گرفته بود و بوي نعناعر ســفید فرکوهســتان نبود. هیچ چیزي اطرافش نبود. همه جا را نو

شام می شنا به خفیفی به م شاید چیزي آ سعی کرد همه حواس خود را جمع کند تا  سید.  ر

اي از فضــاي خالی پیچکی را دید که در حال چشــمش برســد. کمی جلوتر رفت و در گوشــه

ـــمت باال بود.  ـــتري به پیچک نگاه کرد. پیچک حرکت به س آران جلوتر رفت و با دقت بیش

ـــمت باال ادامه میوقفبی ـــاي پیچک داد. ه به حرکت خود به س همچنان که آران محو تماش

عجیب شده بود صدایی را درونش احساس کرد. صدایی نبود که بتوان با گوش شنید؛ بیشتر 

کرد با آران ارتباط درونی گویا کسی داشت تالش میشبیه نجواي درونی یا ارتباط حسی بود. 

  نجوا کرد:صدا اینگونه برقرار کند. 

ها بسیار انساناي. خود را انجام داده روح پرنده تو تا به امروز به خوبی ماموریت -

ـــود.  ـــکار هســـتند. مدام باید چیزهایی به آنها یاداوري ش ماموریت تو فراموش

تر از آن چیزي است راه نجات انسان بسیار ساده .استیاداوري همنوع دوستی 

پسندي و خودخواهی بردارد و نفع جمعی شود. وقتی دست از خودکه تصور می

دنیایش به مراتب زیباتر و مشکالتش بسیار  را به منفعت شخصی ترجیح بدهد

   ..کمتر خواهد شد.

  زند. نجوا ادامه داد:چه کسی است که دارد با او حرف می آران با خودش فکر کرد

ـــان - ـــما انس اط ها براي حفظ موجودیت خود ناچارید با بقیه موجودات ارتبش

متمدنانه برقرار کنید. این ارتباط هم شامل موجودات ساکن در کره زمین است 



 بیدار شو!                                                                                                                   184

واي بوف   آنشر      

یک  ناطق دور و نزد که در م هانیو هم موجوداتی  ندگی می کی ند. اگر ز کن

نتوانید این ارتباط را برقرار کنید محکوم به نابودي خواهید بود؛ و برقراري این 

   ..گردد.ارتباط به نوع رفتار شما بازمی

  این بار با صداي بلند گفت: آران

  شماها که هستید؟ -

  :ي درونی با خنده گفتنجوا

ــما آدم - ــوالی را که  دهیدها! هیچوقت کاري را که باید انجام نمیامان از ش و س

سیدباید نمی صلی را فراموش . پر ضوع ا ستید و مو شی ه شه دنبال حوا همی

ورد سلطه و به راحتی مشود سبب میکنید. همین نقطه ضعف شماست که می

ـــی من چه کســـی باهوش باش آران! گیرید. قرار ب برداريبهره االن نباید بپرس

ست و اگر کمی فکر می ساده ا سخ آن  ستم. گرچه پا سیدن ه کردي نیاز به پر

  نبود. من یکی از هزاران موجودیت غیر انسانی ساکن در کیهان هستم. 

سخ جا نخورد؛آران  شه ارتباط از آنجایی که از کودکی  از این پا با موجودات خیالی همی

ــت  ــخ داش ــش بی زدرا حدس می آنپاس ــید و براي ولی از پرس مورد خود کمی خجالت کش

  همین پرسید:

  خب حاال من چکار باید بکنم؟  -

  نجوا پاسخ داد:

  به شهر و کشور خودت برگرد و آنجا ساکن شو... -

یا این موجود فرازمینی زیاد آران خواست بیشتر از کاري که باید انجام بدهد بداند اما گو

شم بهم زدن خود را در جنگل و زیر  صحبت کردن مثل آدمها نبود و با یک چ اهل گفتگو و 

   ..رسید.هنوز بوي رقیق نعناع به مشام میهوا تاریک شده بود و درخت کاج دید. 
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ـــید. تنها  ـــهر رس ـــبح روز بعد به راه خود ادامه داد و پیش از ظهر به اولین ش آران ص

ضوعی که حسابی فکرش را مشغول کرده بود این بود که چرا این موجود خواسته بود او را مو

شتن انواع نشانهدر مسیر قدیمی کوهستانی و با به ها مالقات کند و ماموریت جدید او جا گذا

شتر فکر می شیوه به او بگوید؛ ولی هرچه بی شت به خانه بود با این  کرد عقلش به را که بازگ

آدم سر از "نتیجه برداشت: رسید. در آخر با گفتن این جمله دست از فکر کردن بیجایی نمی

ها با آنها زندگی آورد و گاهی اوقات در حیرت کار کســـانی که ســـالکار خودش هم در نمی

ــد میکرده آنها را خوب میکرده و فکر می ــناس ــد به موجوداتی که نه آنها را ش ماند چه برس

  ...  "سیمشناایم و نه میدیده
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  27                                                             کتاب زندگی

  

هایی که براي دیدن آثار هنرمند جوان آمده بودند درب ســـالن باز شـــد و جمعیت آدم

ــترس کرده بود.  ــته بوآران را دچار اس ه بود؛ دادنات زیادي رخ د اتفاقاز وقتی به خانه باز گش

و تاجر آثار هنري بود؛ همین موضوع  مند معروف مجسمه سازاو با یک هنر تنها اتفاق آشنایی

. از آنجایی که آران تمایل چندانی به سبب شد در عرض چند سال به شهرتی دست پیدا کند

شلوغی ضور در جمع و  شنح شت در هیچ یک از ج شگاههاي پرهیاهو ندا ایی که هها یا نمای

شرکت نمیسایر هنرمندان ترتیب می ستدادند  ستان و  مکررهاي کرد اما پس از درخوا دو

ي خود را در آن به هاي مرمرتصـمیم گرفت نمایشـگاهی برپا کند و آثار و مجسـمهآشـنایان 

اي بود که نمایش بگذارد؛ اما این نمایشگاه براي آران اهمیت چندانی نداشت. او منتظر نشانه

  در انجام ماموریتش راهنمایی کند.او را 

اي رفت که بیشـتر از پس از سـخنرانی کوتاه درباره مجموعه آثارش به سـمت مجسـمه

بود و به قول هنرمند در اثر  "کتاب زندگی"نام این اثر همه توجه حاضران را جلب کرده بود. 

سید.  ساختن آن به ذهنش ر سال پیش دریافت کرده بود ایده  ضیح آالهامی که چند  ران تو

و وقتی دختر مو طالیی از او خواســت در مورد ایده این مجســمه  بیشــتري در این مورد نداد
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صحبت کنند.  شگاه در این باره  شتري بدهد از او دعوت کرد تا در کافه کنار نمای ضیح بی تو

شد بیزار بود. هاي پرسشگر که گاهی اوقات متوجه معنی آنها نمیآران همیشه از توجه و نگاه

ــید و با پذیرفتن دعوتش، راه خوبی براي فرار از محیط پر تنش  ه بوددختر به موقع از راه رس

  .شدپیدا 

همدیگر را پیدا کرده بودند از این موضوع ها و به طور اتفاقی آران و تینا که پس از سال

ــنایی می ــتر به این دلیل بود که این آش ــت یکهیجان زده بودند. اما هیجان آران بیش  توانس

شد. هیچ چیزي به طور اتفاقی رخ نمی شانه با شاید گاهی دلیل بروز اتفاقات را ندانیم ن دهد؛ 

صادفی رخ داده  ست که بی دلیل و ت سی چه می .انداما به آن معنی نی شاید به خاطر  داند!ک

   شویم.نمی هاهوشیاري پایین ما است که متوجه دلیل آن

شرکت کامپیوتري کار می صب و تعمیر قطعات کامپیوتري کرد تینا در یک  که وظیفه ن

شتند و همچنین نرم شتریان را ارایه میرا بر عهده دا اما عالقه او  کردند.افزارهاي مورد نیاز م

سمه سال پیش برایش رخ داده بود برمیبه مج شت. زمانی هاي مرمري به اتفاقی که چند  گ

متوجه پیرزن عجیب و غریبی  بود در مسـیر برگشـت از مدرسـه به خانهسـاله  12که تیناي 

پیرزن در . و یک صندوقچه کوچکی در دست داشتدار بلندي به تن شد. پیرزن پیراهن چین

وقتی تینا به آن طرف خیابان برود.  توانسترسید نمیبه نظر میگوشه خیابان ایستاده بود و 

گفت ه به او میدست پیرزن را گرفت و از خیابان عبور کردند. مادرش همیشبه او نزدیک شد 

 درخواســت کنندپیش از آنکه از تو  دارنداگر افراد مســن را در جایی دیدي که نیاز به کمک 

   ..قدم شو.براي کمک به آنها پیش

موهاي تینا را نوازش کرد و با لبخند  وقتی به آن سوي خیابان رسیدند پیرزن با مهربانی

  گفت: دخترك کرد ورو به 
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ستی.  - شکر میه همین خاطر بتو دختر مهربانی ه هدیه کوچکی خواهم براي ت

  به تو بدهم. 

شکل یک پرنده  سمه کوچک مرمري که به  صندوقچه را باز کرد و یک مج سپس درب 

سنگ مرمر آنقدر بود را در آورد و به تینا داد.  شده بود و  شیده  سمه با دقت و زیبایی ترا مج

تینا که محو تماشاي اي باشد. ه شیشهرسید کشفاف بود که در نگاه اول این طور به نظر می

مجسمه شده بود سرش را بلند کرد تا از پیرزن تشکر کند اما پیرزن رفته بود. کمی به اطراف 

از همین جا بود که عالقه تینا به نگاه کرد اما انگار پیرزن دود شده بود و به آسمان رفته بود. 

دید زمینه در خود نمی این دي درهنر مجسمه سازي و سنگ مرمر آغاز شد و گرچه استعدا

  کرد.شد با عالقه شرکت میاما هر جا که نمایشگاهی برپا می

ــگاهدر من  - ــمه هاي مرمري زیادي را نمایش ــرکت کردم و مجس هاي زیادي ش

ــمه  ــگاه  "کتاب زندگی"دیدم اما هیچکدام به ظرافت مجس که امروز در نمایش

      دیدم نبود. 

ستاد و رو به آران که چند تینا که انگار یاد چیزي اف سر جاي خود ای شد ناگهان  تاده با

  گفت:در ادامه قدم جلوتر از او ایستاده بود کرد و 

  البته به جز مجسمه پرنده که وقتی بچه بودم هدیه گرفتم.  -

آران نگاهی به مجســمه کوچک و  آران از او خواســت تا مجســمه را به او نشــان بدهد.

در خمیدگی پیچک مانند مجسمه ؛ سپس مجسمه پرنده را نگاهی به مجسمه خودش انداخت

  گفت:با هیجان قرار داد و خودش 

ست؛ پرنده نماد پرواز همیشه می ستم این مجسمه یک چیزي کم دارد. بله درست ا دان

ـــمان بی ـــت. باید پاهاي خود را از روي زمین بلند کنیم، بالهاي خود را بر فراز آس کرانه اس

   ه کنیم و اوج بگیریم. بگشاییم، به آسمان نگا
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  28                                                        پیوند با طبیعت

  

ــالچند وقت از زمانی که آران و تینا همدیگر را  ــت و یافته بودند میها دوباره بعد از س گذش

سته بود یکآران به کمک تینا  سب و کار اینترنتی براي فروش  توان سمهک خود برپا  ايهمج

ــتر وقت خود را باهم  کند. ــدند و بیش ــمیمی هم ش ــتان ص ــت که آن دو دوس چندي نگذش

به عنوان یک مدیر فروش خیلی خوب عمل میمی ندند؛ تینا  بر خالف آران که  کرد وگذرا

ــعف  تمایل چندانی به ــت این نقطه ض ــش  اوبرقراري روابط اجتماعی با دیگران نداش را پوش

او با تنهایی خود شــد. ظر آران این مســاله اصــال نقطه ضــعف محســوب نمیداد. البته به نمی

شت و می شکلی ندا ساعتم ست  فقط تنها چیزي که ها و حتی روزها با خود خلوت کند؛ توان

ستانش در این مورد بود. آنها نمیاو را آزار می ستند خلوت داد نگرانی خانواده و اندك دو توان

ســایر عناصــر اما آران زندگی و ارتباط با  شــد درك کنند؛میاو را که گاهی اوقات طوالنی 

سان شتر اوقات خود را در حیاط کوچک خانه ها ترجیح میطبیعت را به ارتباط با ان داد. او بی

پناهی که گذرش و هر موجود گرسنه و بی کردو رسیدگی به گلها و گیاهان باغچه سپري می

سید ناامید باز نمیبه خانه آران می سان .شتگر ست که او معتقد بود براي ان ها خیلی خوب ا

ـــما را پناه هر از گاهی و  امنی بداند گاهبا حیوانات زندگی کنند. همین که حیوانی خانه ش
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نه تنها براي خود بلکه براي بقیه ســاکنین این کره خاکی براي دوري از هیاهویی که انســانها 

شما پناه بیاورد  اندنیز ایجاد کرده  ست. امید از این جهت امیدوبه  سان هنوز ارکننده ا که ان

هایی که از خودپسندي هنوز هستند انسان را قطع نکرده است.پیوندهاي خود با طبیعت  همه

ستندبه دور  سان دانند؛ اماو خود را با طبیعت، یگانه می ه سیاري از ان خواهند ها نمیآه که ب

تر کران هســتند نه بخش برتر یا کاملبی به یاد بیاورند که خودشــان جزء ناچیزي از طبیعت

ـــی گاهی با خودم فکر می آن! ـــان از کجا ناش ـــندي در وجود انس کنم این حجم از خودپس

داشتن آرزوي  اتوانی در کنترل انواع نامالیمات؟از خشم تلمبار شده هزاران ساله از نشود؟ می

سرخوردگی ن صر طبیعت براي حفاظت از خود و  سیدن به این برتري یافتن بر عنا شی از نر ا

انسان منفعت طلب بخاطر هوشیاري تري داشته باشد؛ و یا شاید پاسخ بسیار سادهخواسته؟ 

سیر را برعکس  سیبی که او به خود می د.رومیپایین خود م ست که بر آ شتر از بالیی ا زند بی

سایر موجودات زمین می ست اي که خود عامل ایجا؛ و حال که بر روي ویرانهآوردسر  د آن ا

کسی داند. ایستاده مفتخرانه خود را موجود برتر کره زمین و (در برخی موارد) کل کائنات می

  ! نیست که او را بیدار کند؟

سر  ست؟! مردي با پ صدا از کجا سر و  سرش را از پنجره به بیرون خم کرد تا ببیند این  آران 

صاحب اد و فریاد تبدیل شد. کرد. پس از چند دقیقه این بحث به دکم سن و سالی بحث می

شگاه ست پلیس که بازوي پسرك را محکم در دستش گرفته بود با فریاد از مردم می فرو خوا

فقط با گفت را خبر کنند؛ پســرك وحشــت زده گویا زبانش بند آمده باشــد هیچ چیزي نمی

از گذشت  ها؛ پسخیابان پر بود از آدم خواست او را رها کند.چشمان پر التماسش از مرد می

  به پایان رسید.کم کم دقیقه سر و صدا کم شد و قائله  20نزدیک به 

  .بود پا شدهاي به دانی بیرون چه معرکهسالم آران. نمی -
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شده بود و بی ساختمان  شتتینا که تازه وارد  با هیجان  رفتمیکامپیوترش  میز درنگ به پ

ست در آن طرف خیابان قرار شاتینا هنگامی که از خانهشروع به تعریف ماجرا کرد.  ن که در

شان می ساختمان محل کار شده و با گذر از خیابان به طرف  شت خارج  سته بود دا آمد توان

  :شاهد ماجرا باشد

ست - ستاده بود و د شگاه ای سرك نزدیک فرو شی میپ تر کمی آن طرفکرد. فرو

سته بود و میو میو می ش سیاه کوچک کرد. یک بچه گربه کنارش ن با یک گربه 

سر بچه زل زده بود.  صومانه به پ شت که مع شمانی در سر را از چ شاید گربه پ

ــد پناه دیدجنس خودش و بی پســرك نگاهی به گربه . ه بودکه به او نزدیک ش

ــته بود انداخت؛ ــنه و خس ــگاه کرد و  کوچک که گرس ــپس نگاهی به فروش س

یک خالی بود. کمی نزد ما جیبش  ـــتش را در جیبش فرو برد ا ؛ تر رفتمدس

کنم که اگر اعتراف می .کندکار میخواســـتم ببینم پســـرك در نهایت چه می

شگاه بخرد همان موقع به او کمک می سنه چیزي از فرو کردم تا براي گربه گر

خیلی کنجکاو بودم شــناســی شــد. اما تو که مرا میاین همه جنجال به پا نمی

اول صــبح بود و . خواهد از پس این مشــکل بر بیایدببینم این پســر چگونه می

سی مردم زیادي در خیابان نبودند. معلوم بود که هنوز  سته چیزي از اجنا نتوان

ـــد. که روبه چند نوع خودکار و روي خودش روي زمین پهن کرده بود بفروش

مداد، تعدادي دفترچه یادداشت و تعدادي هم کتاب قصه کودکان همه وسایلی 

ـــرك و بچه بود. بود که براي فروش با دقت روي زمین چیده  همچنان که پس

گربه را زیر نظر داشتم خودم را در فروشگاه مشغول کردم. پسرك به چند عابر 

گذشتند التماس کرد که چیزي از او بخرند اما عابرین که با عجله از خیابان می

ـــرك  که پس باورکردنی نبود حتی موقعی  ند. برایم  به او نکرد ها توجهی  از آن
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ــته بود که به خاط ــت ر خواس ــر اس ــنه حاض کمک به آن حیوان کوچک گرس

شدند از دفترچه ضر ن شد حتی حا صف قیمت به آنها بفرو شت را به ن هاي یاددا

سد به اینکه بخواهند چیزي از او بخرند. حرکت سرعت  آن خود بکاهند چه بر

ستم چیزي از حرف شتند که مطمئن ه سرك قدر عجله دا شنیدندرا هاي پ و  ن

ــنو ــعی کردند که نش ــرکت کرده بودند و اگر . ندیا س ــابقه دو ش گویی در مس

کردند ممکن بود از مســـابقه جا بمانند و دیر به نقطه پایان اي درنگ میلحظه

ماندند که خودشـــان هم دلیل این به کر و کورانی مســـخ شـــده می برســـند.

پســرك درمانده کنار خیابان ایســتاده بود و دانند. هدف را نمیهاي بیدویدن

دانم آن نگاه غمگین از سر دلسوزي کرد. نمیبه گربه کوچک نگاه میغمگینانه 

یاد بیبراي آن موجود بی به  یا  ناه بود  تاده بود. پ ناهی خودش اف ظهپ اي لح

به  حســابی هاآدم فایدگیبیخونم از تپد؛ احســاس کردم قلبم به شــدت می

ــه. ه بودجوش آمد ــمت قفس ــوص حیوابه س  ناتهاي فروش مواد غذایی مخص

سته خوراك سرو  خانگی رفتم و چند ب شتمو کن ساب کردن بردا شغول ح . م

دست پسر بچه را اجناس بودم که دیدم یکی از کارکنان فروشگاه با داد و بیداد 

گویا مچ پسر بچه را هنگام خواهد پلیس را خبر کنند. گرفته و از همکارانش می

به پا کرده بود که کش رفتن یک کنسرو ماهی گرفته بود و چنان سر و صدایی 

اي را به دام کرد یک جانی یا مجرم حرفهدانســـت تصـــور میاگر کســـی نمی

سرك هیچ نمی ست. پ شمش را از  ،گفتانداخته ا شم بود و چ نگاهش پر از خ

داشت. اش نشسته بود بر نمیبچه گربه تنهایی که هنوز کنار بساط دستفروشی

سید ردر آن لحظه تنها کاري که به نظرم می سمت آنها رفتم ر ا انجام دادم. به 

ـــداي بلند گفتم:  ـــرو ماهی را "و ناخوداگاه با ص آه بله یادم رفته بود این کنس
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ــد که یادت بود؛ گربه ــتندبردارم خوب ش ــق ماهی هس . من که از این "ها عاش

شده بودم و البته اگر کاري انجام نمی شمگین  دادم معلوم نبود ماجرا خیلی خ

سربچه  شت این پ سر شبه کجا ختم میسرنو د طوري وانمود کردم که این پ

قدر سر و صدا به همراه من است و قصد دزدي از فروشگاه را نداشته است. آن

  پا شده بود که صاحب فروشگاه سر رسید. 

ــابی با آب و تاب این ماجرا را براي آران تعریف می ــیطنت آمیز بتینا که حس ه کرد نگاهی ش

  خندید گفت:داي بلند میه با صآران انداخت و در حالی ک

مجبورشان کردم ضمن عذرخواهی از پسر  ترین قسمت ماجرا اینجاست؛جالب -

ـــرو ماهی رایگان هم به او بدهند و قائله پایان یافت. وقتی از  بچه چند کنس

شگاه بیرون آمدیم همه مواد خوراکی را به او دادم و به او گفتم:  دیگر نیاز "فرو

ست نگران این بچه  سنه نمینی شی؛ او گر سابی "ماندگربه با سربچه که ح . پ

ــده بود و با تعجب مرا نگاه می ــاید هم گیج ش کرد فقط ســرش را تکان داد. ش

ـــت و مداد هم از او خریدم. نمی ـــت چه باید بگوید... چند دفتر یادداش دانس

  مدادهایش عالی هستند.

ـــاکت بود و با دقت به حرف کرد از جاي خود گوش می هاي تیناآران که تمام این مدت س

سته بود و کمی آن طرف ش ساط ن سربچه کنار ب سمت پنجره رفت. پ ست و به  تر گربه برخا

ــغول غذا خوردن بود. با خودش فکر می ــاهد ماجرا نبود و یا اگر "کرد کوچک مش اگر تینا ش

ــیاه تصــمیم نمی ــتی در انتظار آن پســر بچه و گربه س ــرنوش گرفت به آنها کمک کند چه س

دارد تا در مواقع لزوم سکوت نکنند نیاز ک بود؟! به راستی دنیاي ما به تیناهاي بیشتري کوچ

دهیم و قدمی بردارند. ما در برابر سکوت و سکون خودمان هم به اندازه کارهایی که انجام می

  . سپس در حالی که لبخندي به لب داشت رو به تینا کرد و گفت:"مسئول هستیم
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نیاز به  کارمان رگشت به خانه از او خرید کنم. براي دفتریادم باشد عصر موقع ب -

ــتان هم میخرم.  ــت داریم. چندتا کتاب داس تعدادي خودکار و دفترچه یادداش

گاهی کودکی ند  گذاریم الزم اســـت هر از چ ید ب با یاوریم. ن یاد ب به  مان را 

  پیوندمان با کودك مهربان درونمان بشکند. 
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  29                                                                     داريبی

  

شروع  شدیدي  شب پیش بارندگی  شده بود. از  شدت باران کم ن نزدیک ظهر بود اما هنوز از 

پاییز بود و هوا کم کم رو  بارید.بی وقفه میآسمان شده بود و انگار قصد تمام شدن نداشت؛ 

سردي می شدیدي خوردرفت. به  سرماي  به و بود  هچند روزي بود که دفتر تعطیل بود. تینا 

ستفاده کرده بود و به شهر اش پیگیري میناچار کارها را از خانه کرد. آران هم از این فرصت ا

از آخرین دیدارش با خانواده  وقتیچند محل سکونت پدر و مادرش رفت تا سري به آنها بزند. 

تاقش دست نخورده باقی مانده بود. حتی لیوان آبی که در آخرین اگذشت و در این مدت می

ــته روز اقامت او در خانه روي میز تحریرش  ــر جایش بود و فقط آب داخل گذاش بود هنوز س

ه ساز مورد عالقه آران مفقود شد هاي دستآن تبخیر شده بود. از زمانی که یکی از مجسمه

به بود کاران را  تاقش ممنوع ک ورود خدمت نه را زیر و رو کرده ا خا کل  کاران  رده بود. خدمت

ـــتند آن را پیدا کنند؛ و با اینکه پدر و مادر بارها به او گفته بودند که یک  بودند اما نتوانس

شود آران  سی دزدیده  سط ک سمه کوچک که ارزش مادي زیادي ندارد براي چه باید تو مج

با یک عالمت ورود ممنوع بزر تاقش یک پایش را در کفش کرد و  به پدر و گ بر در ا حتی 
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در آن  .روي کرده بودشاید هم کمی لجبازي و زیاده .دادمادرش هم اجازه ورود به اتاق را نمی

    کرد. ساله بود و دوره آشفتگی نوجوانی را سپري می 15آران  زمان که این اتفاق رخ داد

مشغول بازي با بچه چند هفته بعد از گم شدن مجسمه وقتی یک روز در حیاط پشتی خانه 

ـــد. الي چوبها بود متوجه یک چیز براق در البهگربه حتما روزي ها و الوارهاي زیر پنجره ش

کرده مجسمه از آن باال افتاده و او متوجه نشده بود. آران که در بالکن اتاقش تمرین پرواز می

کرد و وقتی اده میالهام استفدریافت کوچک براي  پرندهگاهی هنگام تمرین پرواز از مجسمه 

سابی  صابش ح شد تا بهم ریخت؛آن را گم کرد اع سبب  ضوع  سی را که دم  همین مو هر ک

تی مادر جلوي او از دزدي کند؛ و وقانضــباطی و بدتر از آن متهم به دســتش بود متهم به بی

ـــمه کوچک تو چه ارزش مادي دارد که "یت کرد با گفتن جمله خدمتکاران حما آخر مجس

ـــی بخواهد ـــفته و  برخورد مادر .تیر آخر را به قلب آران زد "آن را بدزدد کس آنقدر او را آش

ــبانی کرد ــته  بر در ورودي ه بود که یک تابلوي بزرگعص ــب کرد که روي آن نوش اتاقش نص

شد تا خدمتکاران براي . "ممنوع (حتی پدر و مادر) ورود همه"شده بود  سبب  ضوع  این مو

شفتگی به وجود آمده کل  شد بهبود آ سمه پیدا ن ساختمان و حیاط را زیر و رو کنند اما مج

ــمه که  ــته بود آران حیرت زده به مجس ــد؛ و حاال پس از چند هفته که از ماجرا گذش که نش

ـــده بودها برق میالي چوبالبه و به جنجالی که در خانه ایجاد کرده بود فکر  زد خیره ش

سمه مورد عالقه .کردمی سی مج صادفی از بالکن به پایین  اش را ندزدیده بودک بلکه به طور ت

آران در آن موقع در مورد پیدا شــدن مجســمه هیچ . و از دید پنهان شــده بودســقوط کرده 

ــان کرده بود هم عذرخواهی نکرد. بهتر  ــانی که متهمش ــی نگفت؛ حتی از کس چیزي به کس

سمه پیدا  صال به روي خودش نیاورد که مج ست شدهبگویم ا طر که مغرور شاید به این خا! ا

شرمندگی می شدت احساس  شاید هم خجالت زده بود و به  شاید هر دو... کرد؛ بود؛  شاید و 

ــت هم اینطور با خودش فکر می ــان داش ــتش ــانی که دوس ــوع را به کس کرد که اگر این موض
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ـــتش میگفت آنها با محبت با او برخورد میمی ـــتند و همین کردند و از رفتار نادرس گذش

او الیق تنبیه بود و چه کسی بهتر از  شد او بیشتر دچار عذاب وجدان شود.موضوع سبب می

ــت خودش می ــعی . این کار را انجام بدهدتوانس پس از آن روز آران رفتارش را تغییر داد و س

کرد اشــتباه خودش را با کمک و احترام بیشــتر نســبت به ســاکنان خانه جبران کند. همه از 

احتماال متوجه شـدند که او مجسـمه را پیدا کرده ده بودند. تغییر رفتار سـریع او متعجب شـ

نیاورد و قاعله ختم به خیر  شولی شجاعت اعتراف کردن ندارد؛ اما کسی چیزي به روي خود

ـــد.  ـــطل زباله انداختحتی پس از آنکه او تابلوي ورود ممنوش ورود "قانون هم  ع را به س

ــد؛ا "ممنوع ــرد اتاقش نمیکســی وا ین بار از طرف مادر برقرار ش د و وظیفه تمیز و مرتب ش

تاق هده خودش بود.  کردن ا به ع یه کوچکی همچنان  یک تنب با خودش فکر کرد این  آران 

  است که مستحق آن است و به همین خاطر هیچ اعتراضی به این موضوع نکرد. 

بر روي صندلی پشت میز تحریرش نشسته بود و گذشت و آران حاال که خیلی از آن سال می

سال شده بود ماجراها و خاطراتی که  سمه کوچک خیره  ها پیش و در دوران کودکی و به مج

گذشتند. میهاي مختلف مغزش اش رخ داده بودند مثل قطعاتی از یک فیلم از بخشنوجوانی

ــد و رفت. زد و گاهی به فکر فرو میبا یادآوري خاطرات گاهی لبخند می از جاي خود بلند ش

. تقریبا همه چیز مثل گذشــته انداختاتاقش  تو نگاهی به منظره پشــ به ســمت بالکن رفت

ها زیر . حتی هنوز هم گربهبود. فقط درخت چنار پشـــت پنجره بلندتر و تنومندتر شـــده بود

شده بودند زندگی میالوارها و چوب هنوز اتاقک کوچکی کردند. هایی که پشت پنجره ریخته 

 ؛ فقط ســقف اتاقک نیاز به تعمیرات اندکی داشــت.که براي آنها ســاخته بود ســر جایش بود

خت. از بس ندا بالکن ا به نرده چوبی  گاهی  ته بود براي تمرین پرواز ن باال رف به آن  از آن  ل

چقدر همه چیز ســـاییده و رنگ پریده شـــده بود. با خودش فکر کرد وقتی آدم بچه اســـت 

ــاده ــد. زمانی فکر میتر به نظر میس ــتبا این مکردرس مثل  توانمکار حتما روزي میهمه پش
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ـــی به من می. ها پرواز کنمپرنده قوانین خواهی با گفت چیزي که تو میاگر در آن زمان کس

فیزیک سازگار نیست و فقط در خواب و رویا امکان پرواز وجود دارد امکان نداشت حرفش را 

ــه با خودم میباور کنم.  ــود و تواند یک روز به پروگفتم وقتی یک کرم میهمیش انه تبدیل ش

سالپرواز کند  ضوع فقط ها از آن رویاها میچرا من نتوانم! اما حاال که  شت فکر به این مو گذ

ضوعی که زمانی برایش خیلی جدي بود و وقت زیادي براي انجام شد. موجب خنده او می مو

فکار خورد که با ااصال خاصیت آدمیزاد همین است؛ وقتی به موضوعی برمیکرد. آن صرف می

داند شاید آن کسی چه میخندد. گیرد و به آن میو منطقش جور نیست آن را به تمسخر می

ـــال بودها چیزهایی را تجربه کرده موقع که س گذرد خودش هم ها از آن زمان میو حاال 

  کرده است.  انفراموشش

ته بود اما اش را در جنگل دریافت کرده بود مدت زمانی گذشــاز زمانی که آخرین الهام ذهنی

ام باید چه کاري انج حاال که به خانه برگشــتهدانســت خبري از پیغام جدید نبود. اصــال نمی

کرد. به همین به این موضوع فکر کرده بود اما فکر زیاد بیشتر گیجش می يزیاد بدهد. مدت

ـــغول کار کند تا فکرش را کمی آزاد کند اما همین هم  ـــمیم گرفت خودش را مش خاطر تص

با خودش فکر کرد شــاید همه روي تختش دراز کشــید و او فراموشــکارتر شــود. ســبب شــد 

شــود که آنها را ؛ گاهی اوقات انســان آنقدر درگیر رویاهایش میچیزهایی که دیده توهم بوده

ـــاید فراموش کردن همه چیزپندارد. حقیقت می ـــد؛ ش هایی که برایش رخ داده بد هم نباش

ضور کنند هاي معمولی دیگر در آن زندگی میمه آدمشود در دنیاي واقعی که هسبب می ح

نگاهی به بالکن  . در همین افکار بود که صــدایی از بالکن توجهش را جلب کرد.داشــته باشــد

اي یا شاخ و برگی به شیشه خورده باشد. رویش را انداخت ولی چیزي آنجا نبود. شاید پرنده

شیده بود ست.  از بالکن برگرداند و همچنان که دراز ک شمانش را ب چند لحظه دیگر دوباره چ

ضربه میزد یا می شه  شی سی به  شنید. انگار ک سعی کند وارد اتاق صدایی از بالکن  ست  خوا
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سی در بالکن نبود. درب را باز  سمت بالکن رفت. ک ست و به  شود. این بار از جاي خود برخا

شده بود و هوا رو به تاریک سی در عمارت ی میکرد و نگاهی به بیرون انداخت. غروب  رفت؛ ک

نبود. خدمتکاران به مرخصــی و پدر و مادر به مهمانی رفته بودند و تا یکی دو ســاعت دیگر 

. اما جوابی نشنید. سگهاي نگهبان "کسی اینجاست؟"گشتند. آران با صداي بلند گفت: برنمی

ـــگها هم هم در باغ لم داده بودند؛ همه چیز آرام بود و س نار  ـــه و ک ا حس خطري ر گوش

 براي سومین بارآران به اتاق برگشت و درب را بست. هنوز چند قدم نرفته بود که کردند. مین

بهت دید آنچه که میاز صدا را شنید. این بار با سرعت به سمت بالکن رفت و درب را باز کرد. 

شد ضربهزده  سمه پرنده کوچک به پرواز در آمده بود و هر از چند گاهی  شه . مج شی اي به 

ـــانه آران نشـــســـت. آران که از تعجب  زد.یم پرنده مرمري چند دور در بالکن زد و روي ش

کرد. چند لحظه بعد مجســمه پرنده دیگري که خشــکش زده بود حیران مجســمه را نگاه می

پس از چند لحظه چرخید و ود بر باالي سر آران پروازکنان درست شبیه همان مجسمه اول ب

شانه دیگرش ست. د بر روي  ش سوم و چهارم و ناگهان هزاران ن سمه  ر عرض چند ثانیه مج

مجسمه پرنده مرمري تمام فضاي بالکن و باغ را پوشاندند و در هوا شروع به چرخیدن کردند. 

ــود و آران در چرخش  ــد جریان هوایی مثل گردباد ایجاد ش ــبب ش چرخش هزاران پرنده س

نان که در گردباد معلق بود دایره وار همچدورانی هوا از جایش بلند شــد و در هوا معلق ماند. 

ابتدا  .گذشــتاز ذهنش میدر هر گردش دایره وار تصــویري  چرخید وبه ســمت آســمان می

صویر یک مرغ دریایی دید که  سی بیخود را در ت صویر دنککران پرواز میبر فراز اقیانو . در ت

شده دیگر پیچکی بود که  سیقی لطیف چنگ از خود بیخود  سوم در . ستابا نواي مو صویر  ت

کم کم تصاویر جنگل در حال وزیدن دید. درختان خود را هیاهو کنان در البالي شاخ و برگ 

شتري از ذهنش می سرعت بی سال و خندهبا  شتند. یک گوزن تیزپا، یک درخت کهن هاي گذ

گذشــتند احســاســات همچنان که تصــاویر می.. .اي رنگ دریاچهکودکانه در میان امواج نقره
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اي ناامیدي را حس کرد. غم و شادي و خشم و در لحظهآوردند. لفی به سویش هجوم میمخت

در یک لحظه همه احساسات باهم در درونش روشن شدند. گیج و مبهوت شده بود و از ترس 

سش بند آمد سرش و  ه بودنف شین نعناع در  شروع به لرزیدن کرد. در همان لحظه بوي دلن

صویر بخش بود. آه... بلهمپیچید. چه به موقع و چه آرا خودرو در کنار  ینعنایگیاه  او در این ت

کمی بعد تصویر دختري با موهاي بلند مشکی را دید که با سبدي در دست بود.  یچشمه آب

ـــنجاقی طالیی آویخته به موهاي دختري دوید. اي به پایین میبا چاالکی از تپه در جایی س

تخته موج سواري بود که بر روي  شکی بر رویش چکید؛ویر دیگر قطره اموطالیی بود و در تص

اي در قالب انســانی در جایی پري دریایی بود و در لحظهکرد. امواج خروشــان دریا پرواز می

شکیدهکردند. صدا می "پري"دختري بود که همه او را  اي در بیابان بود که با او درختچه خ

او رســاند. صــداي درختچه را به گوش همه میخواند. او همان بادي بود که وزش باد آواز می

ــک بیابان بود که درختچه را از زندگی ناامید کرده بود.  او مه غلیظ بعد از بارندگی خاك خش

شت زیبا بود.  شدر یک د شبتاب بود. او آت ستان بود.  یاو  شن در کوه شی بود. رو آران او وح

ـــده بود. باد و او از همه کس بود. او همه چیز بود. همه چیز را فهمید.  ـــاخته ش همه چیز س

جان و گاهی زنده و مملو از احســاســات باران و گیاه و حیوان بود. گاهی در قالب جســمی بی

توانســت پرواز کند فقط گاهی پرواز کردن را فراموش او همیشــه می او به یاد آورد. .رنگارنگ

شمانش را باز کرد.  کرد.می شده بود.آران چ شن  شد. باز خواب  او هوا رو این بار پیام را یدار 

ــد  ــید. به طرف یخچال رفت دریافت. آرام از جایش بلند ش ــر کش و یک لیوان آب را درجا س

باید شــیروانی خانه حیاط پشــتی رفت. طرف ها پایین و به رفت. از پلهکمی ســرش گیج می

    کرد. ها را که خراب شده بود تعمیر میگربه
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  30                                                                       بهم ریختگی

  

سد. او  صمیم گرفت همه آن چیزي که به یاد آورد را بنوی شد و این بار ت آران از خواب بیدار 

هاي خود او بال و تنها راهی که به ذهنش رسید نوشتن بود.دوباره فراموش کند  خواستمین

ـــان بتواند پرواز کند.  را پیدا کرد. آران با خودش فکر کرد تنها یک راه وجود دارد تا یک انس

ـــتن پرواز میها بالکتاب ـــتند؛ حال یکی با نوش با  دیگريکند و هاي قوي براي پرواز هس

رسید کرد و هر آنچه که به ذهنش میدر اتاق حبس میخودش را ها او روزها و شبخواندن. 

نوشــت را در گوشــش چیزي را که باید می ذهنش مثل یک نوار کاســت هر آننوشــت. را می

ستانش از مغزش اطاعت میزمزمه می بنابراین چیز زیادي براي تغییر دادن یا  .کردندکرد و د

ــتن باقی نمی خودش هیجان زده بود و آنقدر او پیام را دریافت.  ماند.حذف کردن و از نو نوش

ماه گذشته بود  داده بود. چند را مشغول نوشتن کتابش کرده بود که حساب زمان را از دست

ـــاعت ـــتن میو آران همچنان س ـــرف نوش ها و کرد. دیگر حتی به پیغامهاي طوالنی را ص

اش آنقدر تینا را نگران کرده بود که یکی خبري ناگهانیبیداد. هاي تینا هم پاســخ نمیتماس

توجهی آران مواجه شد ش مطمئن شود اما با بیایبود تا از سالمت سر زده آنهادو بار به خانه 

  با دلخوري آنجا را ترك کرد.   شو با وجود خوشامدگویی مهربانانه مادر
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هیچ  کنی.هاي طوالنی خودت را در اتاق حبس میآران خوب نیست که ساعت -

  حواست بود تینا را ناراحت کردي؟

ـــخت در عوالم خود بودآران  ـــنیده گرفتحرف مادر ر که س . پس از چند لحظه نگاه ا نش

  اي به مادرش کرد و گفت:متفکرانه

  هایی براي پرواز کردن وجود دارد؟چه روشمادر به نظر شما  -

که حســابی از پســرش ناامید شــده بود و چیزي براي گفتن پیدا نکرده بود بدون اینکه  مادر

هایی که در گوشه سالن بود رفت و خود را چیزي بگوید از جایش بلند شد و به سمت گلدان

اي مثل برق از جایش پرید و دفتر یادداشتش را از جیبش آران براي لحظهرگرم کرد. با آنها س

   درآورد و مشغول نوشتن چیزهایی در آن شد.

ــال از  ــینی آران یک س ــتخانه نش ــر کرداولین کتابش  او و ه بودگذش . طبق معمول را منتش

سته بوهمیشه این بار هم تیناي مهربان به دادش رسیده بود. او  شارات معتبر را د یک انتتوان

تا کتاب آران ـــخ ترتیب داده بود و را چاپ کنند.  قانع کند  ـــش و پاس ـــه پرس یک جلس

هایش هاي الزم را به خرج داده بود تا هواداران آران که آن هم به لطف تینا و فعالیتهماهنگی

ــاي مجازي او را دنبال می ــرکت کنند و در میان آندر فض ها چند کردند در این گردهمایی ش

   .شدندناشر کتاب هم دیده می

ساعت  سه  شنبه  چهار بعدازظهرطبق برنامه جل و آران طبق معمول در  شدبرگزار میروز دو

شده بود  شته  شت میزي که نامش روي آن نو ساند و به پ سه ر لحظات آخر خودش را به جل

ساعت  ضران ب چهاررفت.  ه دنبال او گشت شده بود ولی از تینا خبري نبود. آران در میان حا

شان پرس و جو کرد اما همه گفته بودند که از  شترک ستان م اما او را ندید. از یکی دوتا از دو

او بگردد اما اند. آران کمی نگران شد؛ خواست از سالن خارج شود تا به دنبال صبح او را ندیده

سندگان و منتقدان کتب ادبی بود سه که خودش هم یکی از نوی صداي مجري جل به خود  با 
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آمد. مجري نام او را صــدا کرد و با صــداي ســوت و تشــویق حاضــران مجبور شــد به جایگاه 

ــخنرانی برود. به نظر می ــید کتابس ــابی جنجال  شرس ــتپا کرده بهحس ــروع به . اس آران ش

ــخنرانی کرد اما چیز زیادي براي گفتن پیدا نکرد. او هر آنچه که می ــت بگوید را در س خواس

سخنرانیکتابش گفته بود سانی که در مراحل . بنابراین  اش را کوتاه کرد و در پایان از همه ک

  نوشتن و انتشار کتاب به او کمک کرده بودند سپاسگزاري کرد. 

ـــافه کنم که هرگز حمایت - هاي پدر و مادرم را فراموش ... فقط این را باید اض

که اگر زیزم ع يهاي مهربانانه تیناکنم و سپاسگزارشان هستم و نیز کمکنمی

ـــید و این گردهمایی او نبود قطعا در این زمان کتاب به مرحله چاپ نمی رس

  شد.شگفت انگیز برگزار نمی

نزدیک هفت سـال از دیدار دوباره آنها  وقتی نام تینا را به زبان آورد قلبش فشـرده شـد.آران 

ضر و همراه او بود. گذشته بود. در طول این مدت تینا در همه مواقعی که به او نیاز داشت حا

ریزي و برگزار شـده بود اما نبود اما این بار حضـور نداشـت. با اینکه همه چیز به خوبی برنامه

شتند اما آران شد. با وجود اینکه خانواده و تینا کامال حس می ضور دا سه ح ستان در جل دو

ـــاس تنهایی می باري بود که این حس عجیب را در زندگیاحس  تجربه اشکرد. این اولین 

ـــال اخیر او آنقدر روي کتابش می ـــمت ماجرا این بود که در طول یک س کرد و بدترین قس

شاید به حضور و حمایت دایمی او آنقدر  تمرکز کرده بود که تقریبا تینا را فراموش کرده بود. 

شت که نمی صور کند چه برسد به اینکه واقعا رخ داده اطمینان دا ست فقدان او را حتی ت توان

  داد. هاي آران پاسخ نمی. تینا نبود و به تماس و پیغامباشد

شت. زمان به کندي پیش می رفت و آران در جایی گیر کرده بود که توانایی فرار از آنجا را ندا

کم کم نوبت پرســیدن ســواالت حاضــران و منتقدان رســیده بود. آران که تا قبل از جلســه 

سش سش بود هاي احتمالی آماده کردهخودش را براي پر سخ با حواس پرتی کامل به پر ها پا
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کرد تا جاي ممکن کوتاه پاســخ بدهد تا زودتر آن جلســه کالفه کننده به داد و ســعی میمی

   پایان برسد.

آه! باالخره تمام شد. باید به دفتر بروم شاید تینا آنجا باشد یا یادداشتی گذاشته  -

  برایش رخ داده باشد.  اش بروم شاید اتفاقیباشد. نه! بهتر است به خانه

سپس با این جمله سخ با خودش زمزمه کرد.  سش و پا سه پر اي بود که آران پس از پایان جل

  تشکر کوتاهی که از حاضران کرده بود بالفاصله از آن سالن کذایی خارج شد. 

بود و آب شــده  تینا آران به دفتر کار و از آنجا هم ســري به خانه تینا زد اما او را نیافت. انگار

 رفته بود. نه پیغامی و نه تماســی! دود شــده بود و به آســمانشــاید هم به زمین رفته بود یا 

شتند یا  کردند که خبري وانمود می دست کم اینگونهخانواده و دوستانش هم خبري از او ندا

ــد. نگاهی به مبلمان و از او ندارند.  آران گیج و مبهوت به دفتر کارش رفت و روي مبل ولو ش

شده بود. همه جا میت سلیقه تینا انجام  شد ردي از تینا دید. اما زیینات اتاق کرد. تزیینات با 

ــمیمی هم  تینا رفته بود. ــتان ص ــال آنها دوس آران به خودش و تینا فکر کرد. در این چند س

تینا دختر مهربان و دلسوزي بود و به صورت دادند. شده بودند و همه کارها را باهم انجام می

آران با موســســه کرد. ره وقت در یک موســســه خیریه غیرانتفاعی به طور داوطلبانه کار میپا

ست. به نظر می ؛تماس گرفت ست که تینا به آنجا نرفته ا آران مطمئن بود رسید چند روزي ا

تنها کاري که در حال گذاشــت. که اگر اتفاقی برایش رخ داده باشــد حتما او را در جریان می

ت انجام بدهد این بود که صــبر کند تا پیامی از تینا دریافت کند. چون اگر توانســحاضــر می

تینا واقعا ناپدید شده باشد پدر و مادرش حتما تا االن باید پلیس را در جریان گذاشته باشند. 

اما آن چیزي که باعث تعجب آران شده بود این بود که وقتی با نگرانی سراغ تینا را از مادرش 

  با خونسردي گفته بود خبري از دخترش ندارد. گرفته بود او 



 بیدار شو!                                                                                                                  205

AVAYEBUF.com 

شته بود:  صر نو شدن تینا، آران پیامی از او دریافت کرد. کوتاه و مخت سه روز پس از ناپدید 

  "دنبالم نکن. دوستدارت تینا.من حالم خوب است نگران من نباش و "

   خواهد من را ببیند. پس او حالش خوب است اما فقط نمی -

ـــد. چه چیزي با خودش تکرار کرد اما دلیل این کار تینا را متوجه نمیآران این جمله را  ش

شکل از آران خداحافظی کند.  صمیم بگیرد به این  شده بود که تینا ت ست که باعث  ست ا در

ــوع به نظر آران  ــده بود اما این موض ــبت به پیرامونش کم توجه ش آران در چند ماه اخیر نس

ـــید تا منجرآنقدر جدي به نظر نمی ـــه از او  رس ـــود که تینا بخواهد براي همیش به این ش

آدم فقط وقتی به ارزش  گاهی احتماال باید چیزي فراتر از این رخ داده باشد.خداحافظی کند. 

ــد. واقعی چیزي پی می ــت داده باش وقتی که آران پیام کوتاه خداحافظی برد که آن را از دس

ــاس خال، غم، نگرانی، ناام در یک جا و همزمان و ترس را  ، ناامنییديتینا را خوانده بود احس

به همین خاطر تصمیم گرفت همه آنچه خواست تینا را از دست بدهد او نمیباهم حس کرد. 

مرور کند تا شــاید به ســرنخی که از اولین روز آشــنایی او با تینا رخ داده بود در ذهنش را 

سد؛ اما در آن لحظه گیج ضوعاتنش را متمرکز کند. تر از آن چیزي بود که بخواهد ذهبر  مو

افکارش حرکت دورانی و رفت و برگشـــتی را در ذهنش  .آوردندپراکنده به ذهنش حجوم می

شتندو دوباره برمیشدند از ذهنش خارج می ،کردندطی می و این روند بارها و بارها تکرار  گ

د و به عقب کننها برخورد میمانند امواج خروشــان دریا که مدام به صــخرهدرســت ؛ شــدمی

صخرهبرمی شدیدتر خود را به  براي اینکه کمی ذهنش  کوبند.ها میگردند و دوباره با نیروي 

ند دقیق بانرا آرام کند و بتوا قدم زدن در خیا به  ـــروع  به  هاتر فکر کند ش کرد و هنگامی 

ي روخودش آمد که از گرسنگی تقریبا نزدیک بود از حال برود. او شش ساعت بی وقفه پیاده

  کرده بود. 
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  31                                                                            دوگانگی

  

نا را از بقیه دانش چه که تی یت و هیجان زیاد او هنگام آموزان کالس متمایز میآن عال کرد ف

رامی بود با رسیدن اش که دختر تقریبا ساکت و آانجام کارهایش بود. بر خالف دوران کودکی

را به دوره نوجوانی خلق و خو و رفتارش به طور ناگهانی تغییر کرد و تقریبا روزي نبود که او 

عالقه زیاد او به ورزش و فعالیت بدنی منجر نتوان در حال دویدن در ساحل نزدیک خانه دید. 

جزو دانش ال معمواز تکالیف و دروس مدرســه عقب بماند و بیشــتر اوقات شــد که به این می

رســید این موضــوع ؛ اما به نظر میباشــدآموزان متوســط و گاهی متوســط به پایین مدرســه 

او بیشتر وقت خود را به کارهایی که دوست . ه باشداهمیت چندانی براي تیناي نوجوان نداشت

شت اختصاص می سبت به دوستان و همکالسیدا خوانش که هاي درسداد و به این ترتیب ن

معموال در رســید. تر به نظر میشــاگردان ممتاز کالس بودند شــادتر و ســرحالاغلب جزو 

هاي گروهی مدرســه نقش فعالی داشــت و تقریبا در همه اردوها و گشــت و گذارهاي فعالیت

  کرد. آموزي شرکت میدانش

ستی از تینا دختر مهربانی بود که اگر می سی به کمک او نیاز دارد پیش از آنکه درخوا دید ک

شند براي کمک داوطلب می او شته با سهدا براي خانوم پیري که در  شنبهشد. معموال هر 
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ـــایگی آنها تنها زندگی می ـــاعت از وقت خود را با او کرد خرید میهمس کرد و یکی دو س

ـــت. گذراند و پاي درد دل او میمی ـــس ـــامل حال نش این خلق و خوي مهربان او نه تنها ش

ــان ــانس ــنه یا بیماري امل حیوانات هم میهاي دور و برش بلکه ش ــد و اگر حیوان گرس را ش

ـــعیت می او بر خالف . دادانجام می نواآن موجود بیدید نهایت تالش خود را براي بهبود وض

آبرومند و  که موفقیت را در کسب مدارك تحصیلی و داشتن شغل اطرافیانشبقیه دوستان و 

ي فعلی ما بیشتر به افراد مهربان نیاز دارد تا افراد دیدند بر این عقیده بود که دنیاپردرآمد می

ـــه به او می موفق. به  خوب"گفت: او این روحیه را از مادرش به ارث برده بود. مادر همیش

ــت.  ــایندي دیدي حتما یک چیزي ســر جاي خودش نیس اطرافت نگاه کن. اگر چیز ناخوش

تینا از این جمله در خیلی از . "کردتوان نظم را دوباره برقرار جایی کوچکی میگاهی با جابه

ستفاده کرد و در جاهایی هم موقعیت شغول دویدن در ها ا واقعا موفق بود. مثال یک روز که م

 ،اي توجهش را جلب کرد. یک ســگ ســفید در کنار جادهجاده منتهی به ســاحل بود صــحنه

شروع قرار به نظر میبی سگ تینا را دید به طرفش رفت و  به پارس کردن.  کردسید. وقتی 

ــت؛ خب آدم  ــید و از روي غریزه یک تکه چوب براي محافظت از خودش برداش تینا اول ترس

چند روز غذا نخورده باشد و گرسنگی  نوابیشاید این سگ باید همیشه حواسش جمع باشد. 

دانیم گرسنگی ممکن است چه وضعیت جسمی و روانی بدي او را عصبی کرده باشد. همه می

که همراه خود آورده بود را  ساندویچ کوچک پنیر ،تینا با تصور گرسنگی سگ ود.را موجب ش

ــطراب به این طرف و آن طرف  ــگ توجهی به آن نکرد و فقط با اض به طرف او انداخت اما س

صداي او هم  رفت. تینامی سر و  ساندن به او را ندارد و  سیب ر صد آ سگ ق شد که  متوجه 

ستچیزي واکنش او به  سبب ا ض که  ست؛ و هیچ چیزي هم بدتر از طراا شده ا ب و ترس او 

ست که دو  شند. این نی شته با سترس قرار دارند با هم برخورد دا ضعیت ترس و ا نفر که در و

شود و هر کسی براي محافظت از خودش دست کنترل اوضاع در این شرایط خیلی سخت می
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ـــت ناآگاهانه خودش را به خطربه هر کاري می یندازد. تینا براي هم ب زند و حتی ممکن اس

سعی کرد آرامش خودش را اینکه متوجه  ست  شایند چی شرایط ناخو شود عامل ایجاد این 

ستاد و وقتی  سر جاي خودش ای صد  مطمئنحفظ کند و بدون اینکه فرار کند  سگ ق شد 

ـــمت تپه ـــگ پس از چند لحظه به س اي حمله به او را ندارد چوب را به آرامی رها کرد. س

متر با جاده فاصله داشت رفت. تینا هم به دنبال سگ رفت و وقتی  20دیک به کوچک که نز

صداي ناله شد چه اتفاق ناخوشایندي براي سگ رخ داده است. متوجه  ندبه پشت تپه رسید

ضعیفی به گوشش رسید و وقتی کمی جستجو کرد متوجه شد صداي ناله از درون یک چاه 

شک به گوش می سگ کوچکیقدیمی و خ سد.  ست از آن در چاه گیر کرده بود و نمی ر توان

قرار شــود و تا حدي که براي نجات خارج شــود و همین موضــوع ســبب شــد ســگ مادر بی

تینا به کمک دوســتانش یک ســاعت بعد البته فرزندش به یک انســان ناشــناس اعتماد کند. 

خودش فکر  نوا را از چاه نجات بدهد و به مادرش برســاند اما باتوانســت آن ســگ کوچک بی

ـــبت به این اتفاق نمیکرد اگر می ـــت ترس خود را کنترل کند و یا بدتر از آن، اگر نس توانس

ـــایند فقط و فقط به این دلیل رخ داد؟ بود چه رخ میتفاوت میبی خیلی از اتفاقات ناخوش

ــانمی ــان بیدهند که انس ــبت به هم و محیط اطرافش ــتند. ها نس ــاید تفاوت هس اولین و ش

ـــود مهربانی، تعهد و توجه به چیزي که باید در مدارس به بچه مهمترین ها آموزش داده ش

  ساکنان زمین باشد.  بقیههمدیگر و 

شت.  شهر کوچک زندگی معمولی دا پس از پایان دوره تینا در یک خانواده معمولی و در یک 

هاي در تالش براي گرفتن پذیرش از دانشــگاههایش که کالســیمدرســه بر خالف بقیه هم

 او در کتابخانه کوچک شهرشان مشغول به کار شدمعتبر بودند او به سراغ کار دیگري رفت. 

از آنجا که تینا معتقد  .کردو همزمان در یک پناهگاه حیوانات به طور داوطلبانه فعالیت می

اي در ذهن سایر افراد ایجاد بود هر فکر و کار درست باید گسترش پیدا کند تا انگیزه و جرقه
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سان شتر به اطراف خود توجه شود به دنبال راهی بود تا ان شتري را متقاعد کند تا بی هاي بی

هاي حمایت از حیوانات شروع به فعالیت در راستاي گسترش فعالیتبه همین خاطر و کنند. 

ــایت طراحی کرد. از همین جا بود که عالقه  ــاي مجازي کرد و پس از مدتی یک وبس در فض

ــف کردنویخود به برنامه ــی را کش ــرکت  س ــی در یک ش و پس از گذراندن یک دوره آموزش

   .کامپیوتري مشغول به کار شد

شان می گاهی دهد. جنبه روحی دیگر او که همه اینها یک جنبه از زندگی و روحیات تینا را ن

صیت پر جنب و جوش خود پنهان معموال خودش هم متوجه آن نبود چون  شخ شت  آن را پ

شـــد این . معموال وقتی دچار نوعی تلنگر احســـاســـی میشـــدظاهر میبه ندرت و کرد می

ـــت ابراز وجود می ـــیت فرص ـــخص رفت و به بهانه روزها در الك خود فرو می ،گاهیکرد. ش

صله می شی از اطرافیانش فا ساکتگرفت. ناخو صیت دوم او همان تیناي آرام و   و تودار شخ

       دوران کودکی بود.
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  32                                                                   دوستان عجیب

  

سالها رخ داده بود جرقه شن کرد. دیدار دوباره تینا و آران که پس از  او اي را در ذهن تینا رو

ــی را یافته بود که تقریبا همه زندگی ــفر به مناطق مختلف دنیا گذرانده بود دراش را کس . س

 براین بود که روزي بتواند  یکی از آرزوهاي تینا. چیزي که همیشــه تینا آرزوي آن را داشــت

سواري کند.  سندروي رود  شاید به نظر آرزوي عجیبی بیاید که چرا از میان همه نقاط قایق 

اي در دوران کودکی تینا دنیا آرزوي رفتن به این منطقه را داشــت اما این موضــوع به خاطره

هاي ســرد زمســتانی در حال رفتن به در یکی از صــبحشــت. وقتی تیناي یازده ســاله گبرمی

الي شال پشمی که مدرسه بود اتفاق جالبی براي او رخ داد. هوا سرد بود و بخار تنفس از البه

شــد. یک دور گردنش را با آن پوشــانده بود و آن را تا زیر چشــمانش باال آورده بود خارج می

شمی که ما ستکش پ ستش د شمی بزرگکرده دربزرگ برایش دوخته بود به د  یبود و کاله پ

که به طور  ندهم روي ســرش گذاشــته بود؛ به طوري که چشــمانش تنها نقاطی از بدنش بود

یخ روي گِل و روي  ازهمچنان که آرام و با احتیاط  .ندداشــتمســتقیم با محیط بیرون تماس 

رنگ در چند قدمی خود شد. با خودش  داشت متوجه یک چیز کوچک سفیدجاده قدم برمی

ـــتجوي غذا به این طرف و آن طرف  ـــت که در جس فکر کرد حتما یک خرگوش کوچک اس
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شد. سرك می سه ادامه کمی نزدیکک سمت مدر سیر خود به  تر رفت اما چیزي ندید و به م

ــله دورتري دی د. داد. هنوز چند قدم بیشــتر نرفته بود که دوباره آن موجود کوچک را در فاص

اما صداي پایی را پشت  این بار تصمیم گرفت توجهی به آن نکند و به مسیر خود ادامه بدهد

هر از چند گاهی ســـر جایش کرد؟! آیا آن موجود داشـــت او را تعقیب می .شـــنیدســـرش 

سرش نگاه میمی شت  ستاد و به پ سید و از آنجایی که آن کرد اما چیزي نمیای دید. کمی تر

شه سه می روز زودتر از همی شتر به مدر ضوع او را بی سیر ندید و همین مو سی را در م رفت ک

هایش افزود؛ موجود پشــت ســرش هم با ســرعت بیشــتري کمی به ســرعت قدمنگران کرد. 

چاره دیگري نداشـــت همه ترس خود را جمع کرد و ســـر جایش ایســـتاد. باید حرکت کرد. 

ـــت و فهمید آن موجود می ـــت و با کمال تعجب آن خواهد. این بااز او چه میچیس ر برگش

یک موجود سفید رنگ کوچک با چشمان موجود این بار فرار نکرد و سر جایش ایستاده بود. 

درشــت ســیاه که به او زل زده بود. این موجود شــباهتی به هیچ گونه حیوانی که تینا آنها را 

شبیه به شناخت نداشت. پوشش بدنش شبیه خرگوش بود اما سر گرد بدون گوش و پوزه می

 ها و پاهایش همه در یک ردیف و سه تا بودند. با وجود ظاهر بسیار عجیبسگ داشت. دست

ـــر جایش ترین موجودي بود که تا بحال دیده بود. از نظر تینا بانمک آن، موجود عجیب س

ـــتاده بود و از جایش تکان نمی ـــد تا ببیند واقعا با چه پدیدهخورد. ایس اي تینا کمی خم ش

رسید موجود عجیب اصال از او ترسیده باشد. تینا به آرامی دستش ست اما به نظر نمیرو اروبه

. صدا از سمت دیگر جاده و از شنیداز دور  را صدایی دراز کرد؛ در همان هنگام اورا به سوي 

   .رسیدالي درختان به گوش میالبه

  کجا رفتی؟ برگرد اینجا! "پاپاپا" -

ـــورت گرداي و کوتاه قهوهموهاي چند دقیقه بعد دختري با  ـــد.  ص از الي درختان ظاهر ش

ــمت دختر رفت. دختر به آرامی او را نوازش کرد و زیر  موجود عجیب به محض دیدن او به س



 بیدار شو!                                                                                                                   212

واي بوف   آنشر      

ـــد. انگار با زبان دیگري با موجود عجیب  لب چیزي زمزمه کرد اما تینا متوجه جمله او نش

  گفت: دختر به تینا نزدیک شد و با لبخند به اوزد. حرف می

عذرت می - جاد کردیم م مت ای یت مزاح که برا پا از این پا پا ها  گاهی وقت خواهم. 

  توانم کنترلش کنم.شود و نمیخیلی بازیگوش می

  تینا که هنوز از این موجود عجیب بهت زده بود گفت:

  اوه ایرادي ندارد. این موجود متعلق به شماست؟ -

  ت:دختر نگاهی به موجود پشمالوي کوچک انداخت و گف  

ست. گمان هم نمی - سی یا موجودي متعلق نه او متعلق به من نی کنم در دنیا ک

ـــتیم و باهم زندگی  ـــتان هم هس ـــد. ما دوتا فقط دوس به موجود دیگري باش

   کنیم. او آزاد است هر وقت که خواست به هر کجا برود.می

ـــد و به فکر فرو رفت و گویا به دنبال واژه ـــاکت ش ـــحیح جمدختر س له خود هایی براي تص

  گشت در ادامه گفت:می

البته من به عنوان یک دوســت وظیفه دارم که مراقب او باشــم تا آســیبی به او  -

ــد. او هم خیلی وقت گویم که به کند. همیشــه به او میها همین کار را مینرس

  کند. ها نزدیک نشود اما او خیلی کنجکاو است و کار خودش را میآدم

  راز کرد و گفت:سپس دستش را به سمت تینا د

است و از راه دوري  "کایا"ببخشید فراموش کردم خودم را معرفی کنم. نام من  -

  آیم.می

هاي مســن و با کرد مثل انســاندر ظاهر هم ســن و ســال تینا بود اما وقتی صــحبت می کایا

سید. تجربه به نظر می ست ر شدند. به درخوا صمیمی هم  ستان  کایا و تینا از همان لحظه دو

ـــتانه آنها همین مکانی بود که براي اولین بار همدیگر را دیده بودند و کایا  مکان قرار دوس
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هاي زیاد به شلوغی و محیطزدند. کایا تر بود باهم قدم میمعموال هم در اوایل صبح که خلوت

شه می شت. او همی سردرگمی میجمعی عالقه ندا شلوغی فقط باعث  سردرگمی  ؛شودگفت 

 دکاري انجام بدهی د. وقتی هم که جایی شـلخته باشـد و بخواهیدارد هم شـلختگی به همراه

اما تینا زیاد با این حرف . دگَل هم برود و زمین بخوری انامکان زیادي دارد که در جایی پایت

ست و گاهی می شه هم بد نی شتن ارتباطات زیاد همی تواند کایا موافق نبود. تینا معتقد بود دا

ها شد. در این جشنهایی افتاد که هر ساله در مدرسه برگزار میجشنسودمند باشد. او به یاد 

ـــد هیچ چیز به موقع آماده آموزان، معلمان و خانوادهاگر همکاري همه دانش ها در کار نباش

  زد نظر دیگري داشت:هایی که تینا از آن حرف میکایا در مورد جشنشود. نمی

شاد بود و نیاز نیسمی - شوندتوان به تنهایی هم  صد نفر دور هم جمع   ت حتما 

  تا بهشان خوش بگذرد.

از آن کایا موضوع بحث اي را بر زبان آورد که سبب شد پس جملهتینا در پاسخ به این حرف  

   را عوض کند:

ها موجودات اجتماعی هستیم و زندگی ما گوید ما انسانمعلم همیشه به ما می -

ـــت نداریم مگر کند. هیچ یک از مدر کنار هم معنی پیدا می ا تنهایی را دوس

  باشیم.ن انسانآنکه 

صی دارد و "کایا با گفتن این جمله که  شخ شتر جنبه  ضوع بی ستهاین مو به زاویه دید هر  ب

  با چند پرش خود را به آن طرف جاده رساند و گفت:بحث را پایان داد و  "متفاوت استکسی 

  بینیم.باره همدیگر را میاگر خواستی فردا دو .تینا امروز باید زودتر برگردم -

و بدون اینکه منتظر پاســخ تینا باشــد پاپاپا را بغل کرد و در یک چشــم به هم زدن ناپدید 

  . ندشد
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سر قرار نیامد. تا یک هفته بعد هم خبري از  شد.  اوفرداي آن روز کایا  همین موضوع سبب ن

حال او را در چرا تا به  د؟!. اصال این دختر چه کسی بوبیشتر در مورد او فکر بکندشد تا تینا 

یده بود؟! ند قه  مدیگر را  آن منط مه ه با ه که تقری ـــهر کوچکی بود  ها ش ندگی آن حل ز م

ــناختند اما او کایا را تا آن زمان هیچمی تر آن موجود عجیب وقت ندیده بود. از همه عجیبش

شباهتی به هیچ موجود یا حیوانی که تینا می شت. گرهمراه کایا که  چه کایا یک شناخت ندا

اي حال موجودي شــبیه پاپاپا ندیدههاین موضــوع که تو تا ب"روز در این مورد به او گفته بود: 

ست که  شد.  اودلیل بر این نی شته با شد یا موجود دیگري مانند او وجود ندا موجود عجیبی با

شتر تحقیق کنی. ضعاما به نظر نمی "خب تو باید کمی بی شد. و شده با سید تینا قانع  یت ر

شد که تینا یک روز سر کالس دل به دریا زد و در مورد موجودي که چشمان  ترپیچیدهوقتی 

دانست سیاه بزرگ، پوزه شبیه سگ و سه پا دارد از معلم سواالتی پرسید و معلم هم که نمی

مالحظگی به رسید خیالبافی کودکانه باشد چه بگوید با بیدر جواب این سوال که به نظر می

ـــت تمرکز به" :بود هاو گفت جاي اینکه رویا پردازي کنی و وقت کالس را تلف کنی بهتر اس

ــتري بر روي درس ــیبیش ــی تا از بقیه همکالس ــته باش . همین "هایت عقب نیفتیهایت داش

شد که تینا دیگر هرگز در مورد جمله که البته سبب خنده تعدادي از بچه ها شده بود سبب 

  داد. دوستی خودش با کایا را پنهانی ادامه  این موضوع با کسی حرف نزند و

رحال تینا به این شــکل خودش را متقاعد کرد که چه اهمیتی دارد که دیگران چه فکري هبه

کند. کنند. بگذار فکر کنند او دیوانه اســت و با موجودات خیالی صــحبت میدر موردش می

مثل معلمی بود که انگار  گرفت. اویاد می ي زیاديچیزها  شمهم آن اســت که او از دوســت

  دانست.   را می ي کوچکجواب همه سواالت تینا

ــدن ــر و کله ،کایا باالخره یازده روز پس از ناپدید ش ــت کنار همان  اشس ــد. او درس پیدا ش

شان بود ایستاده بود و پاپاپا در زیر دست و پایش جست و خیز درختی که محل قرار هر روزه
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اش را دیدن کایا به طرفش دوید و از او علت غیبت چند روزه تینا به محضکرد. و بازي می

شد.  ست تینا را گرفت و در حالی که باهم قدم میجویا  ضیح کایا د زدند ماجرا را اینگونه تو

  داد:

ــتان  - ــیر با یکی از دوس ــتش همان روزي که با تو خداحافظی کردم در مس راس

کمک خواست و مجبور شدم ام برخورد کردم. او از من براي انجام کاري قدیمی

  چند روزي به مسافرت بروم. 

کند تصمیم گرفت کل ماجرا هایش گوش میتی متوجه شد تینا با دقت و عالقه به حرفو وق

  را برایش تعریف کند:

اي است که یک خب راستش مسافرت کوتاهی که به تو گفتم مربوط به منطقه -

  گذرد. رودخانه بزرگ از آن می

  گشت گفت:اي در ذهنش مید و گویا دنبال واژهکمی فکر کرکایا 

ــعیف من. - ــم رودخانه چه بود؟ آهان یادم آمد رودخانه  ..آه از این حافظه ض اس

  ؛ بله اسمش این بود."سند"

اي به این نام در نزدیکی آنها یا حتی چند شهر آمد رودخانهتینا کمی فکر کرد اما یادش نمی

شد. شته با شغول فکر کردن بود کایا که انگار ذهنش را خوانده همچنان که  اطراف وجود دا م

  باشد رو به او کرد و گفت:

البته که در نزدیکی محل ســکونت شــما رودي به این نام وجود ندارد. حتی در  -

ــتر روي درس  ــت. فکر کنم باید کمی بیش ــما هم چنین رودي نیس ــور ش کش

دهاي زمین را در یک نقشه جغرافیا بخر و نام بزرگترین روجغرافیا تمرکز کنی. 

  .آن جستجو کن. حتما خواهی دانست این رودخانه کجاست

  کرد گفت:به آرامی پاپاپا را نوازش میسپس در حالی که 
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ستان - شگفت زده در دنیا دا سیار  هاي زیادي وجود دارد که برخی از آنها تو را ب

سیدن یک اتفاقاتخواهد کرد. در برخی موارد هم دلیل  ست. پر  را نخواهی دان

سش سخ آن پر شتري را در ذهنت ایجاد میسوال و یافتن پا کند و در هاي بی

ـــوي. پس اگر میآخر فقط گیج می بت من را خواهی ش ماجراي چند روز غی

  بشنوي سکوت کن و قول بده هیچ سوالی نپرسی.

  تینا قبول کرد و کایا شروع کرد به تعریف کردن:

ـــیدم هوا کمی نیمه ابري ب - ود و ابرها در حال کنار رفتن وقتی به رودخانه رس

شاخ و برگ درختان و گیاهان را می شب قبل هوا طوفانی بود؛  شد بودند. گویا 

ــناور بود و یک موش کوچک بر روي همه جا دید. تنه ي درختی بر روي آب ش

برد و حیوان کوچک که توانایی آن ســـوار بود. آب او را در مســـیر به پیش می

اي جز اعتماد به آن تکه چوب نداشت. ا نداشت چارهمقابله با امواج شدید آب ر

صداي زیاد به  سر و  شان و با  امواج بدون توجه به موجود کوچک ناتوان، خرو

صلهپیش می سابی حو سیده هم بود رفتند. موش که ح سر رفته بود و تر اش 

شاخه درختی که در نزدیکی اش بود چنگ بزند تا همه تالش خود را کرد تا به 

سرعت امواج خیلی زیاد بود شاید بتو ضعیت خالص کند اما  اند خود را از آن و

ــعیف ــتان موش هم کوچک و ض ــم بهم زدن امواج او را در  ؛و دس در یک چش

شتند.  سید. نوردیدند و اثري از او بجا نگذا ستان در اینجا به پایان نر بهرحال دا

برد سو می موش کوچک را دیدم در حالی که امواج او را به هرچند دقیقه بعد 

رســاند و به هر زحمتی بود خود را دیگر با تقالي زیاد خودش را به تکه چوبی 

شید.  ساعتبه باالي آن ک شان باالخره به پس از  ها جنگ و گریز با امواج خرو

سید و بخش آرام شکی ر سید و تکه چوب به آرامی به نزدیکی خ تر رودخانه ر



 بیدار شو!                                                                                                                  217

AVAYEBUF.com 

ــته  ــابی خس ــده بود و ناي تکان خوردن موش بیچاره که از تقالي زیاد حس ش

شکی ر شت به هر زحمتی که بود خود را به خ شدن نجات ندا ساند و از غرق 

سته  پیدا کرد؛ اما ش شکاري که در کمین او ن سی تازه کند پرنده  تا بخواهد نف

نوا حتی فرصــت نکرد تا موش بی یک چشــم بهم زدن او را شــکار کرد. بود در

در ت خود از رودخانه نفس راحتی بکشد. هم که شده براي نجابراي یک لحظه 

فقط این لحظه با خودم گفتم دنیا باید چه جاي ترسناك و بسیار ناامنی باشد. 

ند این جمله را با تمام وجودش درك کند. یک موش می اگر به یک موش توا

ـــد حتما به باري از تجربه را به دوش میخردمندي برخورد کنید که کوله کش

توان در برابر نمییچ کس توان مبارزه با رودخانه را ندارد؛ ه"خواهد گفت :شما 

گدار توانید با احتیاط با آن برخورد کنید و بیپس تا میامواج آن مقاومت کرد. 

ساختن "به آب نزنید شما در جواب به او بگویید که با  شاید   محکم قایقیک . 

قایق مورد نظر  تواند تصــوري ازتوان بر امواج چیره شــد. اما موش که نمیمی

ستجو  ست ج ست و تنها کاري که بلد ا شد. او یک موش ا شته با شما دا ذهن 

شد.  ست که قابل خوردن با شه گیاه یا هر چیزي ا گر بتواند تازه ابراي یافتن ری

سال هم از خطرات جا سالم به در ببرد و تبدیل به یک موش خردمند چند  ن 

گدار بی"ها بکند همین است: موشتواند به سایر اي که میبشود بهترین توصیه

به . "کن اســت به ســادگی از صــفحه روزگار محو شــویدمبه آب نزنید چون م

ست که معموال موش شوند که دور از دید ها در جاهایی دیده میهمین خاطر ا

ستند. شب و پنهان ه سیار محتاطشوند و ها از النه خود خارج میمعموال   انهب

  کنند. رفتار می
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کرد دلش خیلی به حال موش سوخت و هاي کایا گوش میچک که با دقت به حرفي کوتینا

شکاري کمک نکرد و جان او  پرندهخواست از کایا بپرسد چرا به آن حیوان بی نوا در برابر می

را نجات نداد؛ با خودش گفت اگر من آنجا بودم حتما راهی براي کمک به موش بیچاره پیدا 

ــاکت ماند و کردم. اما به کایا قومی ــد. بنابراین س ــوالی نپرس ل داده بود که چیزي نگوید و س

  گونه ادامه داد:کایا اینچیزي نگفت. 

ها که آنها درست برعکس موشهاي جالبی هستند. ها پرندهدانی تینا عقابمی -

ـــتند بر فراز ابرها زندگی می ـــه در تاریکی و  پنهان هس  هاعقابکنند. همیش

و قدرت و توانایی دهند. به تاریکی شــب ترجیح می زندگی در روشــنی روز را

موجب انتخاب زندگی متفاوت او با موش شــده  عقابچشــمان بســیار تیزبین 

  است. 

  سپس کمی درنگ کرد و در ادامه گفت:

نایی ذ توان به این خاطر به موشالبته نمی - حد  ایناتی او در خرده گرفت. توا

  بهره است.رد که عقاب از آن بیهاي دیگري داو البته توانایی ..است.

  کرد و گفت: اوهاي کایا حسابی گیج شده بود رو به که از حرف تینا

  ؟باشدتر از یک عقاب قويتواند میخواهی بگویی یک موش یعنی می -

ست با لبخند کوتاهی کایا که فهمید با حرف شده ا شتر تینا  سردرگمی بی هایش فقط موجب 

  ادامه داد:

صال حرف من !نه - سه قدرت بین موش و عقاب ندارد. ا خواهم می ربطی به مقای

ــتند و هر بگویم هر یک از موجودات داراي توانایی ــوص به خود هس هاي مخص

    تر هستند. کدام که بتوانند بهتر از آنها استفاده کنند موفق

  سپس روي تخته سنگی که کنار جاده بود نشست و رو به تینا کرد و گفت:



 بیدار شو!                                                                                                                  219

AVAYEBUF.com 

تی بود که ذهن تو را آماده کنم براي تعریف کردن ماجرایی همه اینها مقدما -

ــین و  ــدم. خب حاال بیا اینجا کنار من بنش که در این چند روز با آن مواجه ش

  خوب گوش کن.

اي درست توانست حس کنجکاوي شدید خود را مهار کند بدون هیچ حرف اضافهتینا که نمی

ستان ممثل کودکی که بی شنیدن دا ست و بدون صبرانه منتظر  ش شد کنار کایا ن ادربزرگ با

ترین داستان خیالی عمرش را از زبان کایا و عجیب چشم دوخت کایا دهاناینکه پلک بزند به 

    .شنید
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  33                                                              ايماهی چشم نقره

  

بزرگی از آن ســـفرم به بخشـــی از رودخانه رســـیدم که پل  درماجرا از اینجا آغاز شـــد که 

روي پل با دوستم مالقات کنم اما وقتی به وسط پل رسیدم فرد دیگري  قرار بود گذشت.می

به من گفت که مشکلی معرفی کرد و  "رانی"خود را  آن فردبود.  اورا دیدم که گویا فرستاده 

ست. بوجود آمده و به همین دلیل او ر "اکمیر"براي  ستاده ا ا به جاي خود به قرار مالقات فر

حرف زدیم و قرار بود به دیدن من و رانی کمی درباره مشکالتی که براي آنها بوجود آمده بود 

زدیم متوجه چیزي در رودخانه وقتی از پل گذشــتیم و در کنار رودخانه قدم میا برویم. کمیر

اي رنگ که با تابیدن نور خورشـید نقره یک چیزرفت. بر روي امواج باال و پایین می که شـدم

سر جایم ایستادم و با دقت بیشتري به رودخانه نگاه کردم اما از درخشید. در حال غروب می

صله نمی شخیص بدهم. آن فا ستم آن را ت شده بود توان رانی که متوجه توجه من به رودخانه 

  کنارم ایستاد و از من پرسید:

  بینید؟یآیا اولین بار است که او را م -

  من با تعجب به رانی نگاه کردم و گفتم:

  کند؟اي است که همراه امواج حرکت میمنظور تو آن چیز نقره -

اســت. معموال در طول  "توري"اي اســت. نامش بله منظورم همان موجود نقره -

شبهاي عمیق رودخانه میروز به بخش سطح آب رود و  ها براي یافتن غذا به 
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ها در هنگام غروب با انعکاس نور خورشـید بیشـتر وقت آید. به همین خاطرمی

  توان او را دید. می

ـــیح داد این موجود عالقه زیادي به برقراري ارتباط با موجودات دیگر ندارد و  رانی برایم توض

اگر بتوانید با او رابطه دوستی برقرار کنید مردم محلی معتقد هستند که  ؛کمی خجالتی است

ـــمتوجه توانایی ـــورگفت انگیزي در خودتان میهاي ش ـــوید که تا به حال تص هم  ش راش

حرف رانی مرا به فکر فرو برد و تصـــمیم گرفتم راهی پیدا کنم تا با توري ارتباط . کردیدنمی

کردم چون به گفته رانی اگر توري حتی به برقرار کنم. اما باید حواســم را حســابی جمع می

ـــاس خطر می ـــد احس ـــدمیها ناپدید بود براي مدت کرد ممکناندازه یک درص و من  ش

  خواستم چنین اتفاقی بیفتد. نمی

خواســتم نمیفرداي آن روز نزدیک غروب آفتاب با یک قایق پارویی به وســط رودخانه رفتم. 

گدار خب باید اعتراف کنم که کمی بیهیچ چیزي باعث ترس این موجود شگفت انگیز شود. 

ـــدیدتر بود و گرفتار یک هم به آب زدم چون به قســـمتی از رود خانه رفتم که جریان آب ش

ـــدم. من و قایق به دور خود می قایق نتیجه بود. زدم بیچرخیدیم و هرچه پارو میگرداب ش

پس از چند چرخش شدید به سرعت به وسط گرداب کشیده شد و در آب فرو رفت. آنچه که 

ست. و از قتی چشمانم را باز کردم آن لحظه به خاطر دارم فقط موج و چرخش ترسناك آب ا

شحال از اینکه هنوز می سرم دیدم و خو ساحل آفتاب را باالي  شم خودم را در  توانم نفس بک

  رودخانه یافتم. در نهایت شگفتی قایق و پارو هم کنار من در ساحل قرار داشتند. 

سر هم به  شاید آن موجود عجیب را ببینم و از اساحل رودخانه چند روز پشت  ینکه رفتم تا 

آنجا بود که به این نتیجه رسیدم مرا از مرگ نجات داد از او سپاسگزاري کنم اما موفق نشدم. 

ست که ما به طور معمول به کار می شی ا بریم. راه برقراري ارتباط با این موجود متفاوت از رو

روشی  هر چه که بود این موجود تمایلی به برقراري ارتباط با من نداشت یا شاید داشت اما با
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بنابراین تصــمیم گرفتم کمی از این موضــوع فاصــله بگیرم و ســراغ  که من متوجه آن نبودم.

  را برایش انجام بدهم.  خواسته بوددوستم بروم و کاري که از من 

خانه آرام رودرفتم. ا از من درخواست کرده بود باید به رودخانه میکبراي انجام کمکی که میر

ت ماهیانی که در کردند. براي نجادر آســمان پرواز می هالک لک و آســمان هم آفتابی بود؛ و

ــده گیر افتاده بودند به کمک  ــتی کوچک غرق ش ــی از رودخانه در داخل یک کش لک بخش

شتها لک ست میرها لک لکم و از آنجایی که ارتباط من با پرندگان و بویژه ینیاز دا ا کخوب ا

ست سمت من ها لک لکه یکی از . همین که بوداز من براي این کار کمک خوا من را دید به 

شمانم خواند و قول  صه را از چ شمانش نگاه کردم و او همه ق ست. به چ ش شانه ام ن آمد و بر 

ستش بر میداد  ستش . آید انجام بدهدهر کمکی که از د صوص ها لک لکخب را اخالق مخ

ه هدف خود از هیچ و براي رسیدن ببه خود را دارند. آنها موجودات جدي و مصممی هستند 

ــی فروگذار نمی ــهم کنند؛ اما در عین حال کمی تالش ــیت لجباز هس ــوص تند و همین خص

سی نتواند به راح شدهلجبازي موجب  اي کم کمیر ا آنها کنار بیاید. به همین خاطرتی بهر ک

را دارد من را براي گفتگو با آنها ها لک لکهاي طوالنی با حوصـــله که ســـابقه بحث و جدل

  خاب کرد. انت

شد اگر براي اولین بار به یک ...  ست با سالم برخورد کردي  لک لکتینا حوا ستی به او  و خوا

شمان رودخانه کنی اول نگاهی به آب  سپس به چ باید بدون پلک زدن این  ؛بینداز لک لکو 

یل پلک بزنی  به هر دل تار تو را توهین تلقی کرده  لک لککار را انجام بدهی. اگر  و این رف

سط او پذیرفته نمی ضیحی تو شود و اعتماد او را جلب نخواهی کرد. اگر او هیچ توجیح یا تو

نگاه کرد یعنی توانســـتی اعتمادش را جلب رودخانه هم بدون پلک زدن به تو و ســـپس آب 

ستشکنی.  ستند و هر گونه جزییات رفتاري  را سنج و ریزبین ه سیار نکته  را این پرندگان ب

کنند که یک رفتار به ظاهر نادرســت از نظر و اصــال به این نکته توجه نمی گیرندزیر نظر می
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بهرحال این  آنها، ممکن اســت در نظر موجودات دیگر اصــال معنی نامناســبی نداشــته باشــد.

     ..باید با آن کنار آمد.اي نیست؛ چارهویژگی آنها است و 

اد یک شکاف در بدنه کشتی راهی با ایجا کبا کمک گروه میرها لک لکخالصه اینکه قرار شد 

من هم همراهشـــان رفتم تا ببینم نتیجه کار چه براي خروج ماهیان به دام افتاده پیدا کنند. 

شنا کردن بلد بودم به همراه چند نفر در عمیق شد. از آنجایی که  ترین بخش دریاچه خواهد 

ــاندیم.  ــده رس ــتی غرق ش ــکلی به نظر ابتدا کار چنددل به آب زدیم و خود را به کش ان مش

رسید و با کمک ابزار مشغول سوراخ کردن بدنه کشتی شدیم. هر از چند گاهی به سطح نمی

ــی تازه می ،آمدیمآب می ــتیم. کردیم و دوباره به عمق آب برمینفس در حال اتمام تقریبا گش

اهیان کار بودیم و توانستیم سوراخی در بدنه کشتی ایجاد کنیم و حاال وقت آن بود تا همه م

ها نیاز در این بخش کار به لک لکرا به سمت سوراخ بکشانیم تا بتوانیم آنها را نجات بدهیم. 

شوند اما محسوب می دنیاترین غذاي ها خوشمزهها ماهیبا این وجود که از نظر لک لکبود. 

ونه ها چگهیچ وقت حاضر نیستند آنها را در رنج و عذاب ببینند. برایم جالب است که لک لک

ــبت به موجودي که وقت این حس دوگانه را در مورد طعمه خود دارند؟!  عالقه و مهربانی نس

در برابر بقا؛ که البته در لحظه  همزیســتیســنجش بلعند. میشــکار کرده و گرســنگی آن را 

به نظر من این احساس دوگانه در همه حیوانات وجود حساس زندگی، بقا پیروز میدان است. 

ستادهدارد. پلنگ وق شد به بز کوهی که در دو متري اش ای سیر با کند. حتی نگاه هم نمی تی 

، گپی بزنند بکننداحوالپرسی باهم د شاید ننگاه کنهم  دیگر راآن دو یک اگرداند کسی چه می

ـــوخی هم بکنند اما معلوم نیســـت دفعه بعد که همدیگر را دیدند هم همین واکنش را . و ش

  نات همیشه جنگ بر سر بقا است. در دنیاي حیوانشان بدهند. 

شنایی با روحیات ماهیها لک لک سطح بخاطر آ ستن اینکه آنها براي یافتن غذا به  ها و با دان

آیند شروع به بال زدن در سطح آب کردند. این روشی است که صدها سال از آن براي آب می
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ستفاده می ضعیفی دارکنند. آه که ماهیشکار ماهیان ا شه گول این ها چه حافظه  ند و همی

ها ها تمام شد. آنقدر لک لکاما این بار کار به نفع ماهی خورند.ها را میترفند قدیمی لک لک

هایی که در کشتی گیر کرده بودند زدند و شاالپ شولوپ راه انداختند که توجه ماهیبال بال 

ـــنه ها که چند روز بود آنجا گیر کرده بودند را به خود جلب کردند. ماهی و خیلی هم گرس

شده حرکت کردند و یکی پس از دیگري از حفره ایجاد به بودند  صداي ایجاد  سر و  سمت 

شده در کشتی خارج شدند. تنها یک ماهی مانده بود که نتوانست از حفره خارج شود. ماهی 

ماهی شــروع به تقال نســبت به بقیه جثه بزرگتري داشــت و حفره براي او کمی کوچک بود. 

نه راه پس داشت و نه  ماهی در حفره گیر کرد؛این تالش بیشتر به ضررش تمام شد.  کرد اما

شم اما ماهی لغزنده بود و  راه پیش. سعی کردم او را از آنجا بیرون بک سمت ماهی رفتم و  به 

ـــده بود و  جات خودش کرده بود زخمی ش که براي ن یادي  خاطر تالش ز بدنش ب از طرفی 

سنمی شتر به او آ ستم بی سانم. خوا شتباه در اندازهباورم نمییب بر گیري ابعاد شد که یک ا

ــود.  شــدن  همین مســاله ســبب پیچیدهمناســب حفره ممکن بود به قیمت جان او تمام ش

تر شد که ماهی حسابی ترسیده بود و همچنان براي موضوع وقتی پیچیده عملیات نجات شد.

رساند. دلم بیشتر به خودش آسیب میکرد کرد و هر چه بیشتر تالش مینجات خود تقال می

کنیم. انقدر نترس و به خودت خواست به او بگویم آرام باش؛ ما راهی براي نجاتت پیدا میمی

کردم به او نزدیک شوم و او را هر چقدر سعی میها را بلد نبودم. آسیب نرسان. اما زبان ماهی

یم گرفتم که به سطح آب بیایم تصمشدم. آرام کنم انگار بیشتر موجب ترس و وحشت او می

ــیده ها رفته بودند باخبر کنم. و بقیه را که به خیال نجات همه ماهی ــطح آب نرس هنوز به س

اي رنگی که به شکل گرداب در اي رنگی در آب شدم. جریان نقرهبودم که متوجه جریان نقره

شروع به چرخش کرد.  شروع به چرخیدن باطراف من  ه دور خودم من هم همراه جریان آب 

دیدم. در همین لحظه دو چشم جریان آب سرعت بیشتري گرفت و دیگر جایی را نمیکردم. 
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اي در هاي نقرهچشمدیدم. اي به من نزدیک شد. این تنها چیزي بود که در آن لحظه مینقره

آنقدر نزدیک شدند که من خودم  حالی که به چشمانم خیره شده بودند به من نزدیک شدند.

 هايمردمکاي فرو رفتم یا نقره هايمن در مردمکدانم نمیاي یافتم. نقره هايمردمک را در

ـــمان مناي نقره هر چه که بود مرا به ماهی بدل کرده بود. مثل ماهی دور خودم ! در چش

ماهی نفس میمی ثل  ماهی چرخیدم. م یک  ثل  که م ـــگفت انگیز بود  له! ش یدم و ب ـــ کش

ســمت ماهی گیر کرده در حفره کشــتی رفتم. نزدیک ماهی چرخی زدم و به اندیشــیدم. می

ـــته کردم؛ ماهی هم  ـــدم و دهانم را به دهان ماهی نزدیک کردم و آن را چند بار باز و بس ش

کنم. آه خداي من! چه شــگفت انگیز اســت. همین کار را کرد. فهمیدم دارم با او صــحبت می

ـــد و تکان دانم چگونمی. زنندحرف میها اینگونه باهم پس ماهی نه اما به او گفتم آرام باش

سر جایش بی حرکت ماند.نخورد.  اي در همین لحظه موج نقره او هم همین کار را کرد. آرام 

 اینبرخورد کرد. به کشتی رنگی به سمت کشتی آمد و نزدیک جایی که ماهی گیر کرده بود 

حفره بزرگتر  نتیجه د؛ درنهایی از بدنه کشتی شکسته شده و جدا شوبرخورد سبب شد تکه

  . یافتد و ماهی نجات ش

ـــطح آب آمدم و به طرف قایق رفتم. باور کردنی نبود ولی همه این اتفاقات در مدت  به س

صال متوجه  دقیقه رخ داده بود نیمبه نزدیک خیلی کوتاهی  من و  نبودبه طوري که دیگران ا

شد که قایق به ساحل نزدیک می. سوار قایق شدم و در حالی اتفاقاتی که رخ داده بود نشدند

، را دیدم که به سطح آب آمد رودخانه عجیبموجود انداختم.  پشت سرمبرگشتم و نگاهی به 

 با یک پرش مثل ماهی به اعماق آب رفت.اي رنگش نگاهی به من کرد، سپس با چشمان نقره

شده بودم با او ارتباط برقرار کنم. موجود نقره تنها راه " :آموختبه من یک چیز اي من موفق 

    . "منگاه کنبه دنیا موجودي دیگر این است که با چشمان او درك 
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  34                                                                خودت را پیدا کن

  

ـــتانی که کایا  ـــدن اي براي تینا تعریف کرده بوداز موجود نقرهداس به  شو ماجراي تبدیل ش

ستقدر براي ماهی آن سخ به او  تینا عجیب بود که در ابتدا نتوان آن را باور کند. کایا هم در پا

  گفته بود:

ایرادي ندارد. تو هم مانند همنوعان خودت هســتی. شــما تا چیزي را با چشــم  -

توانی بقیه را درك کنی که چرا به کنید. خب حاال میخودتان نبینید باور نمی

ستان سگ و هاي تو در مورد موجودا شبیه  سیاه بزرگ، پوزه  شمان  دي که چ

شان پاپاپا را می شم خود دیدند دیگر تو سه پا دارد بخندند. حتما اگر آنها با چ

  کردند. را مسخره نمی

ــت روزي به  ــت داش ــابی تینا را به فکر فرو برد و یکی از دالیلی که دوس این حرف کایا حس

یلی که سبب شد تینا به آران نزدیک شود رودخانه سند سفر کند نیز همین بود. یکی از دال

سفر کرده بود و تقریبا به همه قاره سی بود که زیاد  شورها رفته هم همین بود. آران ک ها و ک

ــتانی از مناطقی که به آنجاها رفته بود براي تینا تعریف می ــه داس ــت بود و همیش کرد. درس

گذاشته بود و به غیر از یکی دو سفر اش بیرون نتینا پایش را از محل زندگی نقطه مقابل تینا؛
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کوتاهی که در نزدیکی شـــهرشـــان رفته بود هیچ جاي دیگري را از نزدیک ندیده بود. عامل 

ها را محکم ـــتی آن که دوس با دیگري  نا  ثل تی که آران هم م ته بود  تر کرده بود هم این نک

اي در مورد آنها ماجراهاي عجیبی برخورد کرده بود که در حالت معمولی توضــیح قانع کننده

شــد. اما اکنون رابطه وجود ندارد. همین موضــوع ســبب درك متقابل آنها نســبت به هم می

شده بود و دلیل آن را ستی آنها با چالش مواجه  شان هم دو ستند. نمی هیچ کدام از وقتی دان

سخ را ترك کرده بود  شکلکه تینا به آن  سش و پا سه پر شته بود و در تمام جل چند ماه گذ

ــیح نداد. این مدت  ــحبت نکرده بود و حتی دلیل این کار را هم برایش توض ــاید با آران ص ش

  دانست. هم نمی شدلیل واقعی آن را خود

اش پایش را از شــهر کوچکشــان فراتر نگذاشــته بود اما این موضــوع با اینکه تینا تمام زندگی

ضاي محدود باقی بمان ستجوگر او هم در همان ف شد تا ذهن ج خواند، او کتاب مید. سبب ن

نقاشـــی پخت و زمانی که حال خوبی داشـــت کرد، گاهی شـــیرینی خانگی میآشـــپزي می

شید و تقریبا هر کاري میمی شد. ک شه درگیر با شی کردن کرد تا ذهنش همی شق نقا تینا عا

اي نشــســت و طرح درختی یا گلی یا منظرهها در طبیعت بیرون از خانه میبود و خیلی وقت

لب میکه نظر ـــیش را ج قاش قد بود هنر درون را کرد. بت میثاش کرد در دفتر ن او معت

ــان در درونش پنهان میمی ــکافد و آنچه انس ــتره کند را میش توان در هنرش یافت. هنر گس

به نظر و یا عمومی از مردم را تحت تاثیر قرار دهد. تواند بسیار شخصی باشد می وسیعی دارد؛

هر این اســـت که  اهمیت داردولی آنچه که خصـــوص به خود را دارند ها هنر متینا همه آدم

شف کند.  سی بتواند آن را ک شتر وقتبتینا هنر مهر ورزیدن را هم خوب بلد بود. او ک ها در ی

ـــا میها قدم میکوچه و خیابان بین آدم او معتقد بود کرد. زد و رفتار آنها را از نزدیک تماش

، از زاویه آنها را درك کرد. باید مشکالتشان را از نزدیک دید بتوانتا ها نزدیک شد باید به آدم

شان راه رفت. فقط این سایل نگاه کرد و پا به پای ست که میدید آنها به م توان برخی طوري ا
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سیار در بین را فهمید.  هاآدمرفتارهاي به ظاهر عجیب  براي مثال یکی از رفتارهایی که تینا ب

ـــگی تالش دید و برایش تعجب آور بود هاي دور و برش میآدم پنهان کاري  برايآنها همیش

 هاي بارز شخصیت انسانی استیکی از ویژگیپنهان کاري اغراق آمیز نیست که بگوییم  بود.

کرد که هر وقت تینا به موضوعی فکر میشود. اي از افکار و رفتار را شامل میطیف گستردهو 

شخص مقابلش آن را بدا شت  شید که اگر همه میند به این میتمایل ندا ستند افکار اندی توان

ــکلی میهمدیگر را بخوانند چه اتفاقی می ــد؟! افتاد و دنیاي کنونی ما چه ش ــک بیش در ش

سان شاید مجبور میچنین دنیایی ارتباطات بین ان سیاري از ها خیلی متفاوت بود.  شدیم از ب

ریم فقط به این خاطر که آنها از طرز لباس کنند فاصله بگیکسانی که در اطراف ما زندگی می

خوششان  گوشتی روي صورتمانخال حتی پوشیدن ما یا حالت خندیدن یا راه رفتن ما و یا 

 شـــد؛میتر کنندهناراحت یک از ماکداماین وضـــعیت براي قرار گرفتن در دانم نمیآید. نمی

؟! و نتوانسته آن را پنهان کنددر موردش شده یا کسی که این فکر را کرده کسی که این فکر 

به دوست داشته شدن و  که است؛ با وجود تمایل زیادي بخش عجیب رفتار انسانی هم همین

در عوض دهد و احترام از سایرین دارد گاهی رفتارهاي کامال برعکسی از خود نشان می جلب

   کند.کاري سعی در برمال نشدن آن میبا پنهان

ــتند افکاگر همه می ــتخوش توانس ــانی دس ــاید ارتباطات انس ار واقعی همدیگر را بخوانند ش

و ریاکاري  ،فریب ،که دیگر خبري از دروغ بودشد اما نکته مثبت آن این تغییرات شگرفی می

ستفاده از یکدیگر  شایعات و اخبار جعلی . بودنسوءا معنی بیدر این دنیا خبرچینی و پخش 

 .ددانمی دیگرکسی تکلیف خودش را در قبال افراد که هر  کاملدنیایی بر پایه صداقت . است

ها به جاي توجه شود آدمشاید داشتن چنین ویژگی خیلی هم بد نباشد؛ دست کم سبب می

قطعا افکار کسی که خود را وقف پرستاري اهمیت بدهند. بیشتر به شکل و ظاهر به افکار هم 

صادف جادهو درمان یک حیوان بی ست می ايگناه که در اثر یک ت شده ا سیب  کند دچار آ
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شد. شخص با ست آن  شم را شمندتر از توجه به انحراف چ شاید آنقدر تحت تاثیر میزان  ارز

شوید. فردمهربانی آن  صال متوجه ایراد روي صورت او ن البته مثال عکس آن  قرار بگیرید که ا

ه اعتماد به شکل هایی که به واسطها و خیانتتواند وجود داشته باشد. چه کالهبرداريهم می

ــت. و ظاهر و حرف ــک تینا با خودش فکر کرد بیهاي به ظاهر زیباي یک نفر رخ نداده اس ش

زیباتر از دنیاي پر هرج و مرج که همه توانایی خواندن افکار هم را داشته باشند دنیایی چنین 

ستا گاهی با خودش تمرین می. کنونی خواهد بود ممکن  تا جایی که برایش ؛کرددر همین را

ـــایند  آورد.به زبان میدر مورد دیگران بود افکارش را  اگرچه گاهی اوقات این کار زیاد خوش

شتن کتابش نبود. مثال یک روز که به دفتر کارش  سترفت آران را دید که در حال نو . یکی ا

با انگشــت اشــاره هاي عجیب آران موقع نوشــتن یا تمرکز بر روي کارش این بود که از عادت

نشـسـت و زد. این حرکت براي تینا که درسـت روبروي او میچپش به میز ضـربه میدسـت 

شغول کارش می صابش را بهم میم در آن روز تینا همین که وارد ریخت. شد جالب نبود و اع

دفتر شد پیش از آنکه چیزي بگوید رو به آران کرد و از او خواست دیگر این کار را تکرار نکند 

ـــال جاچون  ـــت و به نظرش اص ـــود و تمرکز او را بهم می اشواس پرتیحموجب لب نیس ش

شته افکارش  ریزد. این حرکت ناگهانیمی شد ر سبب  تینا براي آران خیلی تعجب آور بود و 

ـــایلش را جمع کرد و به خانه رفت. بنابراین ؛کامال بهم بریزد  بدون اینکه چیزي بگوید وس

شده اما  شن بود که از این حرف تینا دلخور  ستبه روي خودش نیاوردرو تینا با خودش . ه ا

گفتن آن چه که در ذهنش بود بهتر از به نظر خودش فکر کرد شاید کمی تند رفته باشد اما 

ـــد کمی بعد بخاطر برخورد تندش از آران عذرخواهی کند؛ و  نگفتن آن بود. گرچه مجبور ش

ــور تینا آن حرکت را تکرار نکرد. اگآران هم دیگر هیچ رچه در ابتدا تمرکز کردن وقت در حض

تا  عادت قبلی خود کرد  جایگزین  ما روش کم خطر دیگري را  خت بود ا ـــ برایش کمی س

در حرکت جایگزین، آران سرش را بر روي دستش تکیه داده مزاحمتی براي تینا ایجاد نکند. 
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 به این ترتیب ماجرا بدونکرد. هایش تمرکز مینوشتهبست و بر روي دستو چشمانش را می

هاي تینا همیشـــه هم انقدر این رك گویی هر حال،بهحل شـــد. بین آن دو تنش زیاد ایجاد 

سر نبود.بی شران کتاب در مورد ماجراي بعدي برمی درد شت به زمانی که تینا با یکی از نا گ

ـــر آران صـــحبت میکتاب اولین  تمایلی به کتاب نشـــان نداد چون به نظر او  هیچکرد. ناش

نویسنده از جمالت سخت  ،به نظر ناشرخوبی داشته باشد و از طرف دیگر توانست فروش نمی

ست و قبل از هر چیز باید آن بخش ستفاده کرده ا سنگین زیادي در کتابش ا را حذف یا  هاو 

شد.  سی کند تا براي خوانندگان عادي قابل درك با ست تینا هم بازنوی شه رك و را مثل همی

شران کتاب هم مانند "و با بیان اینکه  در این مورد نظر خودش را بیان کرد سیاري جامعه نا ب

ــویق به مطالعه  از ــتند و به جاي اینکه خوانندگان خود را تش ــت هس ــناف دیگر پول پرس اص

ــوعات چالش برانگیز بکنند ابتدا به میزان فروش یک کتاب اهمیت میکتاب  "دهندها و موض

شــما از هدف و مســیر " این جمله که گفتنو  محویک پوزخند به ناشــر تاخت و در پایان با 

شده ست اما به نظر میخودتان منحرف  شتن افکار ا شما به حرکت وا دا سد اید؛ وظیفه   راهر

ــیري که به ذهنایددیگري را انتخاب کرده ــتري دارد. مس ــاکن نیاز بیش تیر  "هاي تنبل و س

ــر هم که از  .خالص را زد ــراحت گفتار به این ناش ــبانیمیزان ص ــدت عص ــ ش خونش  ده وش

وضعیت نظام آموزش و "حسابی به جوش آمده بود با چند جمله تحقیر آمیز در این مورد که 

ست که جوان سیده ا سیده به خود تربیت در خانواده و مدارس به کجا ر هاي تازه به دوران ر

ها عمر خود را وقف کتاب و فرهنگ دهند در مورد افراد موفق و کســـانی که ســـالاجازه می

از جایش برخواست و با  "انتقاد کنندنابخردانه تا این حد گستاخانه و اند جامعه کردهعمومی 

ــرف مطالعه چنین کتاب بی ــف از اینکه وقت گرانبهاي خود را ص ــی ابراز تاس که امکان ارزش

ارزش  توانست این زمان باکرده در حالی که میندارد هیچ انتشارات معتبري آن را چاپ کند، 

از ســـاختمان به به شـــکلی تحقیر آمیز نیا بکند نگهبان را خبر کرد و تینا را را وقف نجات د



 بیدار شو!                                                                                                                  231

AVAYEBUF.com 

و گرچه چند وقت بعد یک انتشـــارات معتبر تصـــمیم به چاپ کتاب گرفت بیرون انداختند. 

ــد تینا در  ــبب ش ــبت خود منفیدیدگاه مورد س افرادي که در این زمینه فعالیت همه به  نس

ـــتر نظر کلی تینا در مورد  ود اینکهبا وجاما کنند تجدید نظر کند؛ می ـــارات بیش مراکز انتش

که این صــنعت هم مثل  نادیده بگیردتوانســت این نکته را هم نمی نکردچندانی کتاب تغییر 

   همه صنایع دیگر باید بر اساس نیاز جامعه پیش برود تا بتواند سر پا بماند. 

وشحال بود. او آران را دوست داست و توانست براي آران کاري انجام بدهد ختینا از اینکه می

هاي توانســت بپذیرد که هنر او تنها به این خاطر که تمایل چندانی به شــرکت در محیطنمی

شود.  به همین خاطر در این زمینه تالش جمعی و برقراري ارتباطات زیاد ندارد نادیده گرفته 

صمیم گرفته بود در کتاب بزیادي می صرار او آران ت سفرهاي خود و کرد و به ا عدي خود از 

هایی که در طول سفرهایش به نقاط مختلف دنیا و کارهایی که انجام داده بود مطالبی داستان

کرد. به نظر تینا تنها اما یک موضوع همیشه تینا را آزرده خاطر میدر قالب سفرنامه بنویسد. 

در دوران کودکی داشتند  وجه مشترك بین او و آران ارتباطات آنها با موجودات خیالی بود که

ـــحبت میبه نظر او و با وجود اینکه  کنند و وقتی همه کودکان با موجودات خیالی بازي و ص

 ،کنند فراموش کنندکنند یا دســت کم ســعی میشــوند آن خاطرات را فراموش میبزرگ می

انتخاب  دانســتند. آنقدر واقعی که توانســت در نحوه زندگی وآنها این ارتباطات را واقعی می

تینا وجه مشــترك دیگري پیدا نکرده بود. به نظر خودش اثر گذار باشــد.  آنها مســیر زندگی

سمهآران از او خیلی باهوش ستعدادتر بود. او مج ساخت و براي اولین هاي زیبایی میتر و با ا

را  و کل دنیا پر هیجانی داشتکتابش با یک انتشارات معتبر قرارداد بسته بود. دوران کودکی 

ــت یک نفر همه این چیزهاي  ــفر کرده بود. خیلی به ندرت ممکن اس را باهم در  جالبهم س

ـــتر وقتش را با او با وجودي که آران به او اهمیت میاش تجربه کند. زندگی داد و تقریبا بیش

ست خودش را هم تراز با گذراند اما تینا نمیمی شد ببیند.  اوتوان شدید  این فکر هم زمانی ت
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او با چنان نگاه ژرف و دقیقی به زندگی نا اولین نسخه دست نوشته آران را مطالعه کرد. که تی

تینا با خودش فکر کرد اگر مردان در محیط مناسب و زده کرد. نگریست که تینا را شگفتمی

سفه زندگی نگاه زیباتري دارند سته او  ؛بدون تنش قرار بگیرند قطعا به فل با خودش زمزمه آه

شتر نیاز دارد. مردانی که به ماهیت وجودي خود پی برده دنیا کرد: اند به مردانی مثل آران بی

   ."مردها باید فیلسوف شوند" کنند تا بقیه را هم متوجه آن کنند.و تالش می

بنابراین تصمیم گرفت همه چیز را همین افکار سبب شد اعتماد به نفسش را از دست بدهد. 

ــت آرافراموش کند. او می ــب را خواس ــش کند. به همین خاطر یک زمان مناس ن هم فراموش

  انتخاب کرد و ناپدید شد.
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  35                                                                         باران باش!

  

ن ها در نبودشــاهیچ وقت نفهمیدم چرا آدم انجام دادن کارها بدون تینا چقدر ســخت اســت.

ــوند. مهمتر می ــت. در حالی که آران با ش ــانی اس عادت کردن به همدیگر بدترین ویژگی انس

ضوع فکر میخودش حرف می ستکرد که آیا او هم به تینا عادت کرده زد به این مو ؟ و اگر ا

فقط چند سال از آشنایی و دیدار دوباره آنها ! است چه وقت رخ دادهاین اتفاق  استطور این

شت. امی ساله همدیگر را میگذ ستی چند  شتر از دو ست؛ آنها بی شناختند. ما نه اینطور نی

ــان می حتی ــناختند. گاهی اوقات دیگري را بهتر از خودش آران به تینا عادت نکرده بود. او ش

کرد اگر قرار بود در این زندگی در قالب دید. همیشــه با خودش فکر میخودش را در تینا می

شود قطیک  شاید خواهر دوقلوي تینا!  عا او تینا بود؛دختر متولد  صمم بود و  اویا  دختري م

شده آن را انجام می صمیمی مطمئن بود به هر قیمتی  ستی ت شه تیناي داد. اگر از در او همی

سین می سال او به دنبال باهوش را تح سن و  شتر دخترهاي هم  کرد. در حالی که تقریبا بی

شتري  سب جایگاه اجتماعی و مالی بی شب و روز در تالش بودند تا آن را از ک بودند و تقریبا 

ست رقباي اغلب مرد خود بربایند و  شتر اوقاتد سایل عالقه  بی موفق هم بودند تینا به این م

ــان نمی ــمکش بین زنان و مردان نمیزیادي نش کرد. داد؛ او خود را وارد دنیاي رقابت پر کش
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سرخورده از قرن شدزنانی که  شته  ن از اجتماع به دنبال اثبات خود بودند و براي ها کنار گذا

کردند. تینا با وجود همه احترامی که براي این زنان ســـخت موفقیت خود نهایت تالش را می

کاري را که به آن عالقه  تقریبا همیشهاو  .ه بودکوش قائل بود اما مسیر دیگري را انتخاب کرد

با  .دهد یا نهن کار او را در مرکز توجه قرار میو برایش مهم نبود که آیا ای دادداشت انجام می

شد اما در مسایل کاري ترجیح وجود اینکه در دوران جوانی جزو دخترهاي فعال محسوب می

شاید بهتر باشد که بگویم اش باقی بماند. دوران کودکیو بی جنجال  آرامداد همان تیناي می

البته اگر کند تا اینکه پر سر و صدا باشد. او تمایل داشت نقش رهبري خود را در حاشیه ایفا 

اش محســوب هاي ذاتیپروایی و رك گویی ناگهانی او را که این هم جزو ویژگیچند مورد بی

شده بود. آران هم شد نادیده بگیریم. می صیتی دوگانه تینا  شخ به نظر شیفته همین ویژگی 

ضاد را در یک او  صیت کامال مت شخ شد خیلی اینکه یک نفر بتواند دو  شته با کالبد بدنی دا

نقطه مقابل آن درست زمانی دیگر یک شخصیت پر شور و هیجان و زمانی داراي است.  جالب

همین ویژگی تینا سبب شد آران لیستی تهیه گیر و در حاشیه. شد؛ شخصیت آرام، گوشهمی

او ت کند. گرفت را یادداشهایش قرار میکند و در آن مواردي که تینا در هر یک از شخصیت

کرد. خود تینا هم که از این نام خطاب می "نینا"گیر را و تیناي گوشه "تینا"تیناي پرشور را 

ـــیار متعجب بود که چرا تا بهاش گرفته بود گذاري خنده از این زاویه به خودش نگاه حال بس

   !نکرده بود

به همین خاطر براي مدتی وقتی تینا ناپدید شــد آران به دنبال راهی براي بازگرداندن او بود. 

شــد گیر میتینا یا به بیانی نیناي فعلی را به حال خودش رها کرد؛ چون هر وقت تینا گوشــه

اما این بار داد و تمایل نداشت حتی با دوستان نزدیکش حرف بزند. فقط تنهایی را ترجیح می

کرد که شاید تینا گیري تینا کمی بیشتر از قبل طول کشید به طوري که آران را نگران گوشه

ـــه او را فراموش کند. می ها مدتاي افتاد که در همین زمان به یاد جملهخواهد براي همیش
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ست. "باران باش و مراقب گنجایش هر پیاله باش"شنیده بود:  پیش ست ا آنقدر  آران ؛بله در

ـــبت به خودش گرفته او را نادیده  ،درگیر افکار خودش بود که با وجود همه مهربانی تینا نس

ـــت و چه چیزي به جز مهربانی زیادِ زیادِ زیاد بود.  ـــعت دریا داش تیناي مهربان قلبی به وس

ـــت آن را لبریز کند؟ می به همین خاطر پیامی کرد. او باید خودش را همتراز با تینا میتوانس

  کوتاه به تینا فرستاد و جویاي حال او شد. 

آران با خودش فکر کرد این به دور از نکرد. چند روز گذشت اما پاسخی از طرف تینا دریافت 

ساله ست که دوستی چندین  صاف ا شکل خراب ان کالفه  خسته وحسابی ؛ شودشان به این 

شــد و تمایلی به رفتن به محل کارش می بیدارها دیرتر از همیشــه از خواب صــبحبود. شــده 

هم نداشت.  را کی بودنداشت. حتی حوصله مجسمه سازي که کار مورد عالقه او از دوران کود

هاي طوالنی مدت حالش را بهتر دوباره برگشــت به زمانی که فقط خزیدن زیر پتو و خوابیدن

ـــت در کجاي این دنیا قرار دارد و متعلق به زمانی که نوجوان بود و دقیقا نمی کرد.می دانس

شــود. او اي به ذهنش رســید و تصــمیم گرفت معلم بها بود که ایدهکجاســت. در همان زمان

در سفرهاي نیز و  و در ارتباط با موجودات خیالیخواست هر آنچه را که از دوران کودکی می

ـــتپی در پی خود آموخته  ـــانی بهتر از کودکان؛ این  اس یاموزد و چه کس به دیگران ب را 

نه به این خاطر که  شوند؛گاه جدي گرفته نمیموجودات باهوش و کنجکاو کره زمین که هیچ

توانند به تنهایی مراقب خود باشـــند و والدین همیشـــه باید ضـــعیف هســـتند و نمیبچه یا 

 ؛حواسشان بهشان باشد تا قدم اشتباهی برندارند یا پایشان به جایی نخورد و به زمین نخورند

آورند یا اگر تري دارد. بزرگترها چیزي از دوران کودکی خود به یاد نمیبلکه دلیل بسیار ساده

شــان اســت و به همین دلیل ســاده اي از کودکیهاي تکه و پارهدارند ســایهچیزي به خاطر 

صور می ستسالگی آغاز  15کنند زندگی حقیقی آنها از ت ست شده ا سن ممکن ا . البته این 

ســـال (یا کمتر و بیشـــتر ولی در همین  20ســـال یا براي برخی دیگر  12براي برخی افراد 
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تر وقتی بزرگها آدمگیرند. ندگی خود را نادیده میمحدوده) باشــد. بهرحال آنها بخش اول ز

ــوند کارهایی که در دوران کودکی انجام میمی آنها فراموش  .دهنددیگر انجام نمیدادند را ش

چه بودند و هوس آبنبات میمی نهکردند کنند که وقتی ب ند کودکا به با چه ترف اي خود را 

یک دســتاورد بزرگ برایشــان ی آبنبات یواشــکبه چنگ آوردن رســاندند و ظرف شــکالت می

سوب می شان خندهوقتی بزرگ می شد؛مح سد دار و کودکانه به نظر میشوند این کار برای ر

ستاوردهاي بزرگتر فکر می ستند و وقتی مثال . کنندچون آنها به د سر یک کارمند معمولی ه

صوص بزرگساالن را در هاي کامپیوتري پر طرفدار مخکنند یکی از بازيسعی میروند کار می

ــند تا زمان ــته باش ــان هم داش ــم مدیر را دور میکامپیوتر محل کارش بینند با هایی که چش

هاي نجات اند در انجام ماموریتهاي آهنینی که پوشــیدههاي جنگی و زرهاســتفاده از ســالح

موفق  یک مدیربه نظر خودشــان یا اگر . دنیا یا جنگ با ارواح و اژدهاي آتشــین موفق شــوند

دســت به دور از چشــم رقباي کاري خود هســتند براي به دســت آوردن یک پروژه پر ســود 

؛ و نتایج مناسبی در پی نداشته باشدزنند که گاهی اوقات ممکن است اي میاقدامات خالقانه

باشــد و این نتایج نامناســب زمانی فاجعه بار خواهد شــد که مدیریت در ســطح باالي جامعه 

درست مثل زمانی  ؛به پیش رودبه قیمت نادیده گرفتن سطوح دیگر جامعه  پروژه پرسود هم

ــایر  کودك بودند و با نادیده گرفتنکه  ــال خود ســعی میبچهس با کردند هاي هم ســن و س

سباب بازي سی به آنها یاد داده . بازي کنندمهد کودك هاي بهترین ا شاید اگر همان زمان ک

سبابها باهم از همبود که اگر همه بچه ستفاده کنند به همه بازيه ا هاي موجود براي بازي ا

  بود. وضعیت کنونی دنیا خیلی متفاوت می ،گذردبیشتر خوش می

ها در طول تاریخ ثابت کردند که نتوانستند مدیران موفقی باشند. نه به این در مجموع، انسان

ضح که ک سپردهخاطر که توانایی این کار را ندارند بلکه به این دلیل وا با اند. ار را به کاردان ن

هاي تغییر نکرده بلکه با روش مدیریتنه تنها از تاریخ پر فراز و نشیب انسانی، ها گذشت قرن
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ست سیا سانخالقانه و نوین، همان  زمانی که همان یعنی  ؛دشودنبال میهاي بدوي هاي ان

شان بردارند و براي ج ست از رقابت بین خود صمیم گرفتند د صار مردان ت لب توجه و به انح

شی دن زنان، قوانین را اختراع کنند و در جایی که مورد انتقاد قرار گرفتند آنها را به کائنات ک

هاي دور به زنهمچنان که آران  د.ندادند تا مورد پذیرش قرار گیرو نیروهاي ماورایی نســبت 

سفو برش فکر می شورهاي  شانرهایکرد به یاد مادرش افتاد که چگونه برنامه مدیریتی  به ک

صورت ناگفته به عهده او بود. مختلف  شه و به  سفر توجه مادر آنقدر به همه جنبههمی هاي 

کرد که امکان نداشت در هیچ موردي دچار کمبود یا نقص در وسایل مورد نیاز یا هر چیز می

ــوند.  ــد یک بار همراهآران دیگري ش ــد که مجبور ش  موقعی متوجه مدیریت عالی مادرش ش

در پدرش و بدون حضــور مادر مســافرت کنند. این مســافرت که همه چیزش بهم ریخته بود 

ــیار کالفه ــعیت بس ــیدکنندهوض ــعیت ؛ به طوري که پدر اي به پایان رس با گیجی تمام از وض

ضور اعتراف کرد که زندگی بوجود آمده سه جاروبرقی  مادراش بدون ح شبیه یک کی شتر  بی

یز به درد بخوري در آن وجود ندارد و باید آن را دور انداخت اما اســت که در نگاه اول هیچ چ

ست مادر  اداره اموروقتی  سپاريرا به د شت چنان نظم و ترتیبی به آن می ب دهد که آدم انگ

بعد از آن، آران به یاد تینا افتاد که چگونه چند کار را همزمان و باهم انجام ماند. به دهان می

او به رفتار تینا نسبت شد. مناسب تقریبا هیچ کاري به بعد موکول نمیداد و با زمان بندي می

ــان فکر کرد؛ هر وقت که می ــت به گربهبه گیاه و حیوان و انس ــگتوانس هاي خیابانی ها و س

ست میخوراك می سرپناه در شان  هایی که روبروي محل کرد. تقریبا هر روز به گلداد و برای

ــان در باغچه کوچک کنار خی داد و بدون انتظار براي کمک به ابان روییده بودند آب میکارش

شگفت انگیز هستند؛ آران با خودش فکر کرد زنها  شد.قدم میافرادي که نیازمند بودند پیش

و قطعا تعامل بهتري با همدیگر قرار بگیرند در یک محیط مناســب و به دور از تنش  آنهااگر 

شت.  ساکنان کره زمین خواهند دا سته با خودش زمزمه کرد: آراهمه  اگر زنها اعتماد به ن آه
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مردها براي نجات خودشــان هم  !کنندنفس از دســت رفته خود را باز یابند چه کارها که نمی

ضوع اعتراف کنند که  شده باید به این مو شورهاکه  شاناگر اداره ک سپردند را به زنها می ی

زنها باید دنیا را " شــد.ودات میجاي بســیار زیباتري براي زندگی همه موج زمینشــک بی

   ."مدیریت کنند
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درك این موضوع که از دست دادن اعتماد به نفس سبب شد از وضعیت زندگی شاداب قبلی 

؛ و اینکه در ه کنج تنهایی کشیده شود براي تینا چند ماهی طول کشیدخودش دور شود و ب

پرسید کمی او را شرمنده فرستاد و حالش را میاین مدت آران تقریبا هر روز براي او پیام می

اوایل  ،به طور مرتب ،دهد یا نههایش را بدون توجه به اینکه تینا پاسخ میآران پیامکرده بود. 

ــپس واي یک بار هفته ــال می س ــتر اوقات با هر روز برایش ارس کرد. گاهی با ایمیل ولی بیش

و از جریانات روز و اتفاقاتی که در محل کارشـــان رخ  فرســـتادمیها را تلفن همراه خود پیام

ــد تیناي خجالتی (نیناي کرد. داد برایش تعریف میمی ــبب ش همین رفتار پر از مهر آران س

دست رفته خود را باز یابد، غرور خود را کنار بگذارد و پس از  فعلی) کم کم اعتماد به نفس از

   :با گوشی همراه خود به آران برساندخود را کوتاه گذشت چند ماه باالخره اولین پیغام 

خاطر ســرماخوردگی چند روز پیش رخ امروز حالم بهتر اســت. ســردردم که به -

  حالم را پرسیدي.داده بود با خوردن یک مسکن برطرف شده است. ممنونم که 

ساده و معمولی که انگار هیچ اتفاقی رخ نداده آران  ست از اینکه تینا با چنین لحن  سخ او ا پا

ـــابهیک  انداخت. حاالاین رفتار تینا او را به یاد خودش میاش گرفت. را داد خنده  وجه تش



 بیدار شو!                                                                                                                   240

واي بوف   آنشر      

گویا چند روزي  تینا طوري وانمود کرد کهپیدا کرده بود و همین برایش جالب بود.  اودیگر با 

پنهان  اوبه تعطیالت رفته و اصــال به روي خودش نیاورد که چند ماهی اســت خود را از دید 

  آران هم خودش را به بیخیالی زد و در پاسخ گفت:کرده است. 

ـــودتعطیالت تا آخر هفته تمام مییادت که نرفته  - اول هفته آینده بیا دفتر  ؟ش

دانم از کجا باید شــروع کنم و صــال نمیچون اینجا همه چیز بهم ریخته و من ا

  این آشفته بازار را سر و سامان بدهم.

شتر مربوط به خودش می شفته بازار بی ضور تینا و مدیریت محل شد. اما منظور آران از آ ح

شــد آران هم با آن نظم و ترتیب خودش را هماهنگ کند و از نظر ذهنی کارشــان ســبب می

شد. چیز شته با صرف وقت و انرژي بیشتري بود. تمرکز بیشتري دا ي که در نبود تینا نیاز به 

خیالی و ســربه هوا بودن خودش را با آران که از دوران کودکی و به گفته مادرش خصــلت بی

سالی ضررش تمام می خود به بزرگ ضوع خیلی مواقع به  گاهی شد هم آورده بود و همین مو

روزي تینا در همین . ات به عهده تینا بودو این کار بیشــتر اوق نیاز به تلنگري کوچک داشــت

  با خنده به او گفت: گفت که او را متحیر کرد. تینا اي به آرانمورد جمله

باید طنابی به پاي تو ببندم که وقتی ســرخوشــانه در حال پرواز کردن هســتی  -

یا درختی برخورد نکنی. باید مدام حواسم به تو باشد  مراقبت باشم تا به صخره

  طناب را بکشم. کنیایی داري زیاده روي میتا اگر ج

شگفت زده کرددآران نمی ست چه چیزي او را  ساس می ان اتفاق قبال هم رخ کرد این اما اح

جایی آن را  قبال بود، انگارجمله برایش خیلی آشــنا صــحنه تکراري و این داده اســت؛ این 

   شنیده است. اما هر چه فکر کرد چیز بیشتري به یادش نیامد.

خواست فراموش کند یا فراموش تینا از انزوایی که خودش خواسته بود بازگشت. او دیگر نمی

شتی برقرار کرد و شود و این کار بدون کمک آران ممکن نمی شد. آنچه که بین تینا و نینا آ
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و معناي حقیقی . مهربانی سبب شد او را به جریان عادي زندگی بازگرداند فقط یک چیز بود؛

آنها درس زندگی خود را آموختند.  زیاد. زیادِ تواند باشـــد به جز مهربانی زیادِعشـــق چه می

حال خیلی  همینخیلی آسان و در د دارمی وا پرواز بهکند و چیزي که انسان را هوشیارتر می

  هم سخت است. 

  پس لطفا:

  همین...بیدار شو و به نداي قلبت گوش کن. 
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