
www.ketabfarsi.ir 



ايداستان پروانه

2



ايداستان پروانه

3

...ايداستان پروانه

محسن امیراصالنی: نویسنده
Mohsen Amiraslani:ookBFace



ايداستان پروانه

4

...ايداستان پروانه
...اي خواب پروانه

...اي راز پروانه



ايداستان پروانه

5

!1چیزي در خور یاد نبودنی را کهبه یاد آورد انسان زما
چرا که بارها و بارها به این !چگونه برایتان تعریف کنم،استامترین داستان زندگیبعجیدانم این داستان را که نمی

آیا به ! حیاتی داشتمگونهچ،بودمکردههاي انسانی را درك نام و هنوز قالبکه انسان نبودهيروزگاردرامفکر کرده
یا موجوداتی ،یعنی سنگ و شن و ماسه و صخره؛ایمحضوري از جامدات بوده،ي بسیار قبلهااي در زمانقول عده

حشرات کوچک و شعور چون کرم واز آن حیواناتی ذیایم و پس بودهسبزهر مانند گُل و گیاه و درخت وداحیات
!؟...ارزشبی

رااياما در کورسوي تاریک ذهنم داستان و خاطره،امدانم که روزگاران پیشینم چه حیاتی داشتهنمیرا به هر جهت این
الي ودر گل!از جنس خودممهایی داشتبازيهمگاري که کرم کوچک و نابالغی بودم وداستانِ روز.آورمبه یاد می
بردیم که لذت میزارلجندربازي وتن به زیر خاك قدر از رفکردیم، آنخندیدیم و بازي میخوردیم و میغوطه می
.کار برایمان مفرح و خوشایند نبودتر نبود و هیچ لذتی همچون اینکاري در دنیا از این جذابانگار هیچ

ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل َو َملْ َيُک َشْيئاً ﴿مرمي-١ ﴾٦٧، أََوالَ يَْذُکُر اْإلِ

ايداستان پروانه

5

!1چیزي در خور یاد نبودنی را کهبه یاد آورد انسان زما
چرا که بارها و بارها به این !چگونه برایتان تعریف کنم،استامترین داستان زندگیبعجیدانم این داستان را که نمی

آیا به ! حیاتی داشتمگونهچ،بودمکردههاي انسانی را درك نام و هنوز قالبکه انسان نبودهيروزگاردرامفکر کرده
یا موجوداتی ،یعنی سنگ و شن و ماسه و صخره؛ایمحضوري از جامدات بوده،ي بسیار قبلهااي در زمانقول عده

حشرات کوچک و شعور چون کرم واز آن حیواناتی ذیایم و پس بودهسبزهر مانند گُل و گیاه و درخت وداحیات
!؟...ارزشبی

رااياما در کورسوي تاریک ذهنم داستان و خاطره،امدانم که روزگاران پیشینم چه حیاتی داشتهنمیرا به هر جهت این
الي ودر گل!از جنس خودممهایی داشتبازيهمگاري که کرم کوچک و نابالغی بودم وداستانِ روز.آورمبه یاد می
بردیم که لذت میزارلجندربازي وتن به زیر خاك قدر از رفکردیم، آنخندیدیم و بازي میخوردیم و میغوطه می
.کار برایمان مفرح و خوشایند نبودتر نبود و هیچ لذتی همچون اینکاري در دنیا از این جذابانگار هیچ

ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل َو َملْ َيُک َشْيئاً ﴿مرمي-١ ﴾٦٧، أََوالَ يَْذُکُر اْإلِ

ايداستان پروانه

5

!1چیزي در خور یاد نبودنی را کهبه یاد آورد انسان زما
چرا که بارها و بارها به این !چگونه برایتان تعریف کنم،استامترین داستان زندگیبعجیدانم این داستان را که نمی

آیا به ! حیاتی داشتمگونهچ،بودمکردههاي انسانی را درك نام و هنوز قالبکه انسان نبودهيروزگاردرامفکر کرده
یا موجوداتی ،یعنی سنگ و شن و ماسه و صخره؛ایمحضوري از جامدات بوده،ي بسیار قبلهااي در زمانقول عده

حشرات کوچک و شعور چون کرم واز آن حیواناتی ذیایم و پس بودهسبزهر مانند گُل و گیاه و درخت وداحیات
!؟...ارزشبی

رااياما در کورسوي تاریک ذهنم داستان و خاطره،امدانم که روزگاران پیشینم چه حیاتی داشتهنمیرا به هر جهت این
الي ودر گل!از جنس خودممهایی داشتبازيهمگاري که کرم کوچک و نابالغی بودم وداستانِ روز.آورمبه یاد می
بردیم که لذت میزارلجندربازي وتن به زیر خاك قدر از رفکردیم، آنخندیدیم و بازي میخوردیم و میغوطه می
.کار برایمان مفرح و خوشایند نبودتر نبود و هیچ لذتی همچون اینکاري در دنیا از این جذابانگار هیچ

ْنَساُن أَنَّا َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل َو َملْ َيُک َشْيئاً ﴿مرمي-١ ﴾٦٧، أََوالَ يَْذُکُر اْإلِ



ايداستان پروانه

6

خوردن در همدیگر و گذشت و من و دوستانم در حال غوطهبر این شکل میزندگی منها اوضاعخالصه تا مدت
ها روزگار بر مدت.و لذت دیگري وجود نداشتدنیاهیچواليی به غیر از این مرداب و این گلگویکهبردن بودیملذت

الي هدر شعاع نوري که از الب!اي بودمشاهد منظره،در یکی از روزهاي زیباي خدااینکهتاگذشتمیاین منوال 
اي بود حادثهو زیباترینی نمایان شده بود و این جدیدترین، گل بزرگ و زیبایتابیدمیهاي نیلوفرهاي آبی مرداب برگ

شد تا طلوع هوا تاریک میوقتیقدر مرا مجذوب خود ساخته بود که این گل نیلوفر آن!شاهد آن بودمکه در این مرداب
قدر از مشاهدة او لذت دانستم که چرا آنو نمیماندم تا به تماشاي آن گل زیباي نیلوفر برومدر انتظار میفرداخورشید

و چندین روز تمام وقت من صرف تماشاي آن گل نیلوفر شده بودممسحور ،ی و جذابیتاز این همه زیبایی گویبرم؛می
!نگیز و زیبا براي بقیۀ دوستانم زیبا و جذاب نیستاکردم که چرا این منظرة دلگذشت و از این تعجب میمی
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دنیا یعنی زندگی اینکردم تمامچرا که تا به حال فکر می،دادرخ میاتفاقیمن داشتوجودواقعیت این بود که در
و بزرگ شویم و در دست بیاوریم و بخوریم هی بها غذایالي این گلهسرگرم باشیم و از الباینکه بازي کنیم،کرمی و 

که من دیگر کرم گذشته گفتند اخالقم عوض شده بود، همه میاما من از این زندگی راضی نبودم،! نهایت بمیریم
وستانم در که من و دنیسترکه و منجالبیبه این نتیجه رسیدم که دنیا فقط همین بِزیرا!واقعیت همین بودونیستم

.خوریمآن غوطه می
آرزویم ؟نیز وجود داردها و مناظر جدیدترگلل نیلوفردهم تا ببینم دورتر از آن گُدیدم را افزایش سعتسعی کردم و

یا خیر؟ستهزار سرزمین دیگري سوي این مرداب و لجنبدانم در آنتابود شدهاین
!دانستندپاسخ سؤال مرا نمینیزهااما آن،کردمسؤال میمرتب ترها و قدیمیمو پدر و مادردیگرهاي کرماز 
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که ما :گفتندهمه می!که وراي آن برکه چیز دیگري وجود دارد یا خیر؟دانستنمی،رفتمپیش هر کدام که می
اي وجود دارد و بعد از پس این برکه تپهدر:گفتندمیبرخی!نیستيچیزکه هیچایمو شنیدهدانیمولی می!!!ایمنرفته

.شودآن دیگر دنیا تمام می
شاهد واندیشیدمدر حالی که دوباره مسحور تماشاي گل نیلوفر بودم و با خود می،غمگین و ناراحت به کنار برکه رفتم

! دزده نموار شگفتاتفاقی عجیب بودم که مرا بسی
روي گل هو بدآم، نزدیک میدکرد عالم است به آهستگی پرواز میین موجوی زیباترکه گویدیدمموجودي بسیار زیبا

ترین ترین و نابترین و عجیبخاصقدر زیبا و باجذبه بود که عقل از سرم ربوده بود و این آن!نشستنیلوفر من 
. دست آورده بودمهاي بود که تاکنون بمشاهده
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عقل لیود و در افق الیتناهی دور شد و رفتپرواز نمو،نیلوفر نمودآن گُلرويکه درنگیپس از هرحال آن موجودبه
دائم در حال زیرا؛شده بودمدیوانه،هااز نظر بقیۀ کرموبودمنعاديمرا نیز با خود برد و دیگر من یک کرم 

...نمودمو تجسم میتصورگونه هاي آنبا بالرا روي زمین بودم یا خودهبموجود زیباکردن آن نقاشی
!گفتندمن میاي بود که دیگر کرمها دربارة ملهعقل مرا هم با خود برد و این ج،از آنجا رفتآن موجودزمانی که بلی، 
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ها در این که چیزي به غیر از کرمندکرد و اصالً اعتقادي نداشترا باور نمیکس حرف ممشکل من این بود که هیچ
!ایمو نه شنیدهنه دیدهگویی،که تو میحال ما چنین چیزيهتاب:گفتندها میزار وجود داشته باشد و آندنیاي لجن

نشستند و تنها به جا میغروب خورشید یکطلوع وچهلمثل منها هم آناگرشاید؛کردمولی من اشتباه نمی
و دیوانهها مرا کرمی اما آن... مشاهده نمایندتوانستند میآن موجود زیبا را ،نگریستندنیلوفر آبی میانداز آن چشم

.جستندهایم دوري میشد از من و حرفی که میدانستند و تا جایمیدروغگو و خیالباف 
امیدوارم که : گفتندبه او میآمد زمانی که از فردي خوششان نمی،در آن سرزمین نفرین و دشنام خاصی وجود داشت

! شويپاي شیطان شکار زودي به
بعدها که بزرگتر شدم متوجه شدم پاي شیطان در ! (محال پاي شیطان را ندیده بودهکه تاببود؟ مناما پاي شیطان چه 

را هاکرم،واليگلکردنآمد و با زیر و رو زار میو لجنگاهی به آن برکهبود کهو منقاري بلندبا پاهالکی واقع لک
).ها بودبزرگترین دشمن کرمکرد وشکار می

دن به آن موجود زیبا تنها فکرکرداشتم وکردن نبازيخوردن وی بهو اشتهایبه هر حال من دیگر ترسی از پاي شیطان 
ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود و ،دنیا را ببیند و کشف کندود و از جایی به جاي دیگر برودپرواز کنتوانستکه می

هاي پرواز کنم و به آن طرف برکه و به سمت خورشید و سرزمینمثل اوکردم که اگر بتوانم من همبه این فکر می
هاي گاهی با برگ. مکنم و کرمی آگاه و سعادتمند شورا کشف هاي زیاديها و سرزمینبرکهتوانم می،دیگر بروم

کشیدم و را از ساقۀ گیاهی باال میکردم و به زحمت خودست میی شبیه آن موجود پرنده درهایلبامکوچک براي خود
در ... گرفتمها قرار میشادي و تمسخر دیگر کرم،خوردم و به شدت مایۀ مسرتنمودم به زمین میتظاهر به پرواز می

! مدکربراي پرواز پیدا میراهی دبای،اي نداشتم؛ اما چارهرنجیدها میحالی که قلبم به شدت از آن
اي خاص را شنیدم که کنندگان جملهصداي یکی از استهزاازواليروزي در حال تمرین پرواز و در زمان سقوط در گل

! بابا دیوانه شده استاین هم مثل کرم:گفتمی
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بابا که بود؟ کرماما 
! کردی و انزوا زندگی میسوراخی در تنهایفلج شده بود و در اي که کرم پیر و دیوانه

اي مثل من اید او هم دیوانهش؛تواند کمکم کندمی،دیده باشدام که من دیدهبابا چیزي به خودم گفتم حتماً اگر کرم
پهناي این سوراخ متوجه شدمشدن به سوراخ این کرم قدیمی از به محض نزدیک،به سراغ او رفتمخالصه!باشد

افزوده امخوشحالیشدم بهسوراخ نزدیک میاما هرقدر که به انتهاي این .بابا بسیار پیر و چاق خواهد بوداحتماالً کرم
که من نیز از خود و آن دیدمشبیه آن تصاویري میيو تصاویرنقاشی،باباهاي خانۀ کرمیوارهد؛ چرا که برشدمی

بابا رسیدم و بابا نیز آن موجود را مشاهده کرده است و حاال به کرمکرمه و مطمئن شدم کموجود پرنده کشیده بودم 
لبخند او!باباگویم کرممن دروغ نمی! بودروي گل نیلوفر نشستههدرست زمانی که ب!من او را دیدم:بدون مقدمه گفتم

من :و گفتخود کردپوسیدةفلج و به بدن نیمهاي اشاره! مشکل تو اینه که اونو دیدي:تلخی به من زد و با عتاب گفت
هاست که بدنم مدت،اما از باالي ساقۀ گیاه افتادم؛پرواز کنمکه دیدم و خواستمموجوديمثل تو ،ها پیشهم مدت

،ها تنها چیزي که برایم حاصل شدفلج شده و دیگر قادر به حرکت چندانی نیستم و از گفتن این مسئله به بقیۀ کرمنیمه
توانستم خواست میی که دلم مین بسیار مورد احترام بودم و هرجایدر حالی که تا قبل از آ؛احترامی بودتمسخر و بی

شده ناتوان و فراموش،پیررا دیوانه،ها مم و همۀ کرماهدادرا از دست همه زندگی و جوانی و سالمتی خودبروم، اما حاال 
!کرم بودهروزیکهم مثل ما این بود که اسمش پروانه است و آن؛پرنده فهمیدمود ن موجز آدانند و تنها چیزي که امی

واقعاً وجود ،بلکه آن موجود!خواب و خیال نبودهاینکه آنچه که دیده بودم،اول. کردممن شوق زیادي را احساس می
!دوم اینکه اسمش پروانه است! داشته و دارد

بابا در ذهنم مرتب این جملۀ کرم،کردماي نگاه میهاي پروانهشدم و به نقاشیخارج میبابا حالی که از سوراخ کرمدر
.استیک روز کرم بوده،شد که پروانه قبل از اینکه پروانه شودتکرار می
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،ها تنها چیزي که برایم حاصل شدفلج شده و دیگر قادر به حرکت چندانی نیستم و از گفتن این مسئله به بقیۀ کرمنیمه
توانستم خواست میی که دلم مین بسیار مورد احترام بودم و هرجایدر حالی که تا قبل از آ؛احترامی بودتمسخر و بی

شده ناتوان و فراموش،پیررا دیوانه،ها مم و همۀ کرماهدادرا از دست همه زندگی و جوانی و سالمتی خودبروم، اما حاال 
!کرم بودهروزیکهم مثل ما این بود که اسمش پروانه است و آن؛پرنده فهمیدمود ن موجز آدانند و تنها چیزي که امی

واقعاً وجود ،بلکه آن موجود!خواب و خیال نبودهاینکه آنچه که دیده بودم،اول. کردممن شوق زیادي را احساس می
!دوم اینکه اسمش پروانه است! داشته و دارد

بابا در ذهنم مرتب این جملۀ کرم،کردماي نگاه میهاي پروانهشدم و به نقاشیخارج میبابا حالی که از سوراخ کرمدر
.استیک روز کرم بوده،شد که پروانه قبل از اینکه پروانه شودتکرار می
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! تصمیم عجیبی گرفتمهزار بار این جمله را تکرار کردم وتا رسیدن به خانه 
! ر قیمتی که شدههبه! شومپروانه خواستممی

نزد ی کند، تصمیم گرفتم دوباره بهراهی باید پیدا شود و کسی باید مرا راهنمای!؟کردو چه باید اما از چه راهی و چگونه 
.کنم تا کمکم کندبه او التماس می! ی بخواهمبداخالق کمک و راهنمایکرمِپیربابا بروم و از این کرم

خواهم پرواز کنم و دور میبودن خسته شدم وچون دیگر از کرم؛شوم و باید بشومايخواهم پروانهگویم که میاو میبه
.خواهم پرواز کنم و از این سرزمین بروم و دنیاهاي جدید را تجربه کنممی،فن و بدبوتعزار مشوم از این لجن

کنم تا در این راه مربی و راهنماي من باشد به راه افتادم و به ابا را قانع ببا این شوق که کرمفردا اول وقت بیدار شدم و 
!بابا مرده بودرفتم، کرماش نمی، اما کبابا رفتمخانۀ کرم

...ریختم و اشک میام رفتهو بر آرزوي از دستگشتم میعقب عقب باز !، مرده بودهاي منبا تمام آرزوها و اشتیاق
.اندوه بودمدرو تا غروب غرقنگریستممرده میریختم و به نیلوفر آبی پژو اشک میرفتمکنار برکه

حتی اگر سقوط کنم و براي هدفم برنداشتم و تصمیم گرفتم هرجور که شده پروازکردن را یاد بگیرم؛اما من دست از
!شومحتی اگر یک لحظه موفق ! لج بمانمبابا فهمیشه مانند کرم

توانست پرواز فایده بود، هیچ کرمی نمیاما بیدر برکه باال رفتم و پایین پریدم؛هاي نی هاي بوتها از ساقهبارها و باره
!شود، مگر اینکه پروانه کند
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بود که در آن نیزاريبلندبوتۀ،کمی دورتر.هاي بلندتري باال رومباشم و از نیتصمیم گرفتم ریسک بیشتري داشته
که به اي خوردپشمینه، چشمم به تودةرفتمها باال میروم در حالی که به سختی از آن ساقهتصمیم گرفتم از آن باال 

گونهبپرم، اینپایینهایمن با بالوم و از باالي آبرود گفتم بهتر است،با خ.وصل شده بودهانیگوشۀ باالي یکی از 
تکان خورد و موجودي از داخل ،کردم و به محض اینکه به آن توده نزدیک شدمکار رااین. تعادل بهتري خواهم داشت

!است، اینجا خانۀ مناایستروي من ن!مواظب باش:آن گفت
؟ خانه استگفتم کسی داخل این ! بودنستم که منظورش چهدادقیقاً نمی

! تو پروانه نیستیوامگو من پروانه را دیدهغاي درو:خندیدم و گفتم!اي هستممن پروانه! بلی: صدایی پاسخ داد
ی پروانه اگر فردا بیای. شومام و فردا پروانه میروز است در داخل این پیله قرار گرفته20من کرمی بودم که :او گفت

!بودن مرا خواهی دید
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برگشتم زدم که احتماالً برخی از دوستانم قصد شوخی با من را دارند،و حدس میدر حالی که به حرفهایش شک داشتم
.خوردی میهایولی از داخل تکانآمد از آن صدایی نمی،مدم و دیدم که هنوز آن پیله در جایش استروز آو فرداي آن

!ی؟ من مطمئن هستم که تو پروانه نیستیآیپس کی بیرون می!پروانه!صدا زدم پیله
هان پیله کردن این تغییرات پیله بودم ناگحال تماشاشد و من با حیرت در سر و صداي داخل پیله مرتب بیشتر می

گویی.بیرون آمد،که نه شبیه کرم بود و نه پروانهیعجیبکم موجودی بیرون آمد و کمهایشکافی برداشت و شاخک
! هاي رنگین پیچیده شده باشداي به دور برگحشره
!اي بود؟من تا به حال موجودي به این زشتی ندیده بودم او چگونه پروانه... وااااي
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. شدن هستندکم در حال صافخورند و کمکان میت) هایشباله(هایشدیدم برگه،طور که محو تماشاي او بودمهمان
بودم و ايبینم؟ من شاهد تولد پروانهمن دارم خواب می!اخدای... اي بود که من دیده بودمواي این حتی زیباتر از پروانه

ترك کنی به من توضیح اپروانه خواهش کردم قبل از اینکه اینجا ردیدم ازترین چیزي بود که داشتم میاین عجیب
؟استیاد دادهرای به تو پروانه شدن سکچه پروانه شد و شودچگونه میبده 

!يوشنی پروانه اتوزار باشی نمیلجنم تا زمانی که یک کر:گفتاو
چرا؟: مپرسید
»!پروانه شويتوانینمیچون «: گفت

بگو از کجا شروع کنم؟: پرسیدم
د، خورنها میی که پروانهبلکه باید از غذاهایبخوري،یتو نباید هر غذای»!2خوريمیبه غذایت که چهدقت کن«: گفت

!تغذیه کنی
و گلها تغذیه کنم؟زیباگیاهانها و یعنی از برگ: پرسیدم

.آري: گفت
کار کنم؟بعدش بگو چه: پرسیدم

.ترین زندگی دنیاستبودن خطرناكهها میدونن که پروانو همۀ پروانهپدرم: گفت
!و عمرش از تمام موجودات خدا کمتر استترین موجود خداست چون پروانه قشنگ: چرا؟ گفت:پرسیدم
کند و حداکثر ده ن را کوتاه میمااین مسئله عمر. یموشمیايبودن تبدیل به پروانهما از کرمزیرا: گفتچرا؟: پرسیدم

که عمر باشی ینی کرمادر حالی که میتوروز عمر کنی، دهي وشیا حاضري فقط براي اینکه پروانه نیم، آماروز زنده می
درازي داشته باشد؟

ْنَساُن ِإَىل طََعاِمهِ -2 ﴾٢٤، ﴿عبسفـَْليَـْنظُِر اْإلِ
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ها و از هها و جوندمثل پرندهیکه توسط موجوداتباشد، این احتمال وجود داردروز دهعمرتحتی اگر: و باز هم گفت
د ولی ها رو دوست دارنها پروانهنآ.ها هستندا بدترین دشمنان پروانههکه آدمیادت باشد! يوشها شکار همه بدتر آدم

ندن ما به و با چسباما را بگیرندبراي اینکه : فت؟ گددارنانتها براي چی دوستپس آدم:پرسیدم...! ان رنه زنده دیدنشا
...!دما لذت ببرنو شکار کردنن از دیدنیشاهانهو خادیوارها 

به خاطرش زندگی کوتاه که قدر ارزش داردت آنیشدن براپروانهآیاببینحاال خوب فکر کن وو تو اي کرم کوچک،
داشته باشی؟ولی زیبایی را

پدر و مادر و خواهر و برادرام همه پروانه زیرا،مونم که پروانه نشامن نمیتو!ککرم کوچ!گوش کنخوبمیهابه حرف
ولی تو که ؛نستم عمر زیادي داشته باشماتومن هم مثل تو یه کرم بودم و میاي کاش! امو اصالً من کرم پروانهدبودن

وي و این غیر ممکن استشچرا دوست داري پروانه پس ، ندابودهنتا حاال پروانه کرم هستند وپدر و مادر و دوستانت
!که تو پروانه شوي

نم پروانه اتونمید، ولی مشکل من این است که دیگرم پروانه نبودننم از دوستاو هیچ کدانم که پدر و مادرمیدا: گفتم
! م کرم باشمهخوانمیو دیگر! نباشم

م و وشزار خارج م و از این لجنوشاي انهن روز پروولی آ،بماندم باقی یحتی یک روز براکوتاهیدهم عمر ترجیح می
؟!ستببینم و بفهمم که این دنیا چطوريي رادیگردنیاهاي 

م و وشها لکچسبانده شوم؛ ولی بهتر از این است که خوراك لکم و به دیوارها وششکار ،اي باشمم پروانههترجیح مید
.زندگی کرمی داشته باشم

و من میدانستم که اگر به پرواز کندداد که شروعن میها را تکاو آنش کامالً خشک شده بود یهاپروانه بالدیگر ما ا... 
م و از وشمن باید پروانه ! ومشانم پروانه تا بتوپرواز کند و برود دیگر شانسی براي پرواز ندارم و او باید راهنمائیم کند

است که م مهم نبود، پرواز آرزوي من یبراچندانم، پروانه بودنوشها راحت زاري و لولیدن داخل کرماین زندگی لجن
!استعداد پرواز کردن نداشته باشم،دیگرانباشم و به نظرِزار لجنکرممنحتی اگر،ن برسمباید به آ

م و ورهاي گیاهان باال خاکی بودم که یاد گرفتم از بوتهیتنها کرمچون،پرواز کنمتوانممطمئن بودم میمن 
!نها کرمی بودم که دوست دارد پرواز کندتزیرا؛نستم پرواز کنماتومی

که حال گفتبه هر!یم سوخته بودنم شاید هم دلش برادانمی،هاي من روي پروانه تأثیر گذاشته بودآخرین جملهگویی
فقط به راخودیعنی ؛روز تغذیه کنم40هاست به مدت ن نزدیکیاي که هماي بوتههاوم و از برگشخوار باید گیاه

. دکردنن تغذیه میهاي پروانه از آکه معموالً کرمبودايهم، این گیاه همان بوتهدعادت همین غذا
نمپروانه رفت در حالی که به! درست کنمبراي خودآن رابه من داد تا مثل اش راپیلۀ قدیمی،رفتنهنگامپروانه 

!....پرندهخداحافظ کرمِ: گفتمیبا تمسخرخندید ومی
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ترین غذاي دنیا بود و یکی دو هفتۀ اول ن غذا بدمزهی، هرچند که ارا شروع کردمن بوتههاي آردن برگخو،از فردا
دیگر ها و پدر و مادر وکم همۀ دوستمدم، کمآاش برمیاز عهدهباید؛ ولیدرد توان حرکت نداشتمهمیشه از شکم

کردم و توجهی نمیاما من .شدن بیشتر مییشاروز آزار و اذیت و تمسخرهاروزبهد،که متوجه هدف من بودنها کرم
...گرفته بودمتصمیم خود را

تر شده بود و کمی دم کوتاهکشید و طول قکرد، رنگم داشت به سبزي میشکل ظاهریم داشت تغییر می: وپنجمروز سی
.سخت شده بودبرایمرفتن خیلیشده بودم و راهچاق
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اما مشکلی که داشتم این بود که به راحتی ؛کردمدرست میام راهباید پیل،امروز روز سرنوشت من بود: روز چهلم
این . و باال رفتمرسانده،گیاه کوچکی که نزدیک برکه بودباالي پس به سختی خود را!ومرها باال انستم از بوتهتونمی
ن پروانه از همان براي ترمیم پیلۀ آ.د که شبیه تارهاي پیله بودشمیخارجرنگیاي آخر از انتهاي بدنم شیرة سفیدروزه

ة بدنم شروع جمع کردم و با شیربه داخلش رفتم و خودم ران ساقۀ کوتاه وصل کردم و پیله را باالي آاستفاده کردم و 
ها از این کارممنظوردانستندد و نمینده بودنو ماجمع شده ها کنارم دیگر کرم. هم چسباندنکردم از داخل پیله را به

! نه بپرسماز پروایادم نبود که از اینجا به بعد راو اصالًافتدمینستم چه اتفاقی داپیله کامل شد و دیگر نمی! چیست
!نه شبیه پروانه بودم و نه شبیه کرم؟ دیگر!افتدچه اتفاقی میحاال

ايروزهاي پیله
.بودمماهشدن پیلشدن و پارهکردم و نگران کندهمیخفگیحساس ا: روز اول

و تمسخر دیگران دررم ماهاي ک، گریههادیگر کرم، سر و صداهاي مداشتي احساس گرسنگی شدید: روز دوم تا هفتم
!امانم را برده بود

!!!اون داره خودش رو میکُشه: گفتی مییک
!هد جلب توجه کندخوااو می:گفتمییکی دیگر

!برکهیاندازیم دربخوابش رابهتر است اون و کیسه: گفتدیگري می
!هاي خاکی دنیاستاین کرم مایۀ ننگ و خجالت همۀ کرم: دیگري گفت

کردم حس شده بودم، احساس میکردم، بدنم قُلنج شدیدي کرده بود و بیسپري میاروزهاي عمرم ربدترین: هفتۀ دوم
.کردم، سردم بود، صداهاي بیرون اذیتم میاهفلج شدردیگ

م قابل تشخیص یبراها راو طنین برکه، شبزدمیهایم زنگگوش،نداشتماردر جسم بودناحساس: هفتۀ سوم
.ماهکردم مرداحساس میکرد؛می
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!شوممتولد می21من روز : گفتشد و میکه از داخل آن پیله خارجافتادمايهاي پروانهبه یاد صحبت: روز بیستم
داد، کسی از بیرون اما قرار است چه اتفاقی بیافتد در حالی که گرسنگی و تشنگی هر روز بیشتر از گذشته آزارم می

ي؟ وشیی پروانه مکتوپس: پرسید
!فردا:نفس گفتمبا اعتماد به
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...!کردم، نه بال درآورده بودم و نه پائینمیاسحسابدنم 

.بیرون زیاد شده بودهاي ، صداي کرمخودم کردمن دادنتکابهبه سختی شروع 
ذره ک شده و گویا دارم ذرهام کوچهرم هم نیستم، به شدت جثحتی کدیگربلکه؛شده و من هنوز پروانه نشدم21روز 

...!م و پروانه نشدموشآب می
صداي .ندشدگفت و از من دور میچیزي میمنتظرم بودند، هر کسیمد در حالی کهآغروب میتا هادیگر کرمصداي

. تر از درد و فشار داخل پیله بودسختهایشانتمسخر و خنده
.اتفاقی باید بیافتدکنم، حتماً ولی من باز هم صبر می... 

ها نشان از شروع شب بود و هنوز هیچ اتفاقی در و دوباره صداي جیرجیركدیکی رفتنک و بزرگ یکیهاي کوچکرم
؟!چه چیزي در انتظار من استکنم؟کار باید چه!خدایا!یافتاده بودمن ن

!3آیا صبح نزدیک نیست
اده رخ ند،شدن باشدترین صبحی بود که شروع کردم، هیچ اتفاق ظاهري در من که نشانۀ پروانهسخت: ودومبیستروز
کردم کاشکی اصالً وجود نداشته ترسیدم که آرزو میمیقدر از این صبح ؟ آن...مهبدها را چهخدایا جواب کرم...! بود

.باشم
.4کاشکی خاك بودم و پیش از آن وجود نداشتم

! به تمسخرکردنمدکنناالن همه میان و شروع می...واااي
ومدآیشان از دور میهاها و متلکصداي خنده و حرفد؛مدنهمه آبینی زندگی من بود،ترین پیشآري، این دقیق

!ند؟باید گذراچگونه امروز را! خدایا.کردندفرو میم بوتۀ خاردار در بدنبزرگهايتیغگویید؛شدنمیکهترنزدیک
یا باید !کردملیم مرگ میتسخودم راشدم وتر میحالتر و بیهباز هم فقط تمسخر و دشنام، خست: سوموروز بیست

!م یا بمیرموشپروانه 
!کردمنوز پروانه بودن را حس نمیه: روز بیست و پنجم

افتم که با زمانی میو، فقط یاد خاطراتاستتحرك شدهبدنم کامالً بی!کنمهیچ چیز؛ دیگر فکر نمی: وپنجمروز سی
!میرممن دارم می... والي هستمخوردن در گلم در حال غوطهیهابازيهم

را اندکی حرکتام و بدنم م، اما من هنوز زندهاهکه من مرددجه رسیدنها نیز به این نتیالبته احتماالً االن بقیه کرم
!امد زندهم تا بفهمنهدمی

!دبیننهایم دیگر چیزي نمیچشم: ونهمروز سی

﴾٨١﴿هود، أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيبٍ -3

﴾٢٣، َفَأَجاَءَها اْلَمَخاُض ِإَىل ِجذِْع النَّْخَلِة قَاَلْت يَا لَْيَتِين ِمتُّ قـَْبَل ٰهَذا َو ُکْنُت َنْسياً َمْنِسيّاً ﴿مرمي-4
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.خدایا کمکم کن... منتظره معجزه! هنوز هم منتظرم
راه بی بازگشت

هاي در نیمه؛بود یا بیرونمننم از دروندای که نمیندای!شوم یا میمیرمیا پروانه میکردم انتخاب بازگشتی راراه بی
ترجیح میدهم پروانه !...آري: ارزید؟ پاسخ دادم؟ به این سختی و محنت می!داشتش راآیا ارزش:پرسیدشب از من 

.کنمزندگی ترین پستباروي زمین باشم وبراي همیشهپرواز کنم و در آسمان باشم تا اینکهچند روزيباشم و
!باشموندزیباترین موجود خدادهم،روز را ترجیح مین یکباشد آباقی ماندهمحتی اگر یک روز و یک لحظه از عمر

این است که غذاي م، حداقل بهتر ازوشها ند و زینت دیوارها و قاب عکسم و شکارم کنوشمهم نیست که پروانه 
!مووقت دیده نشهیچدیگرم، ووشها لکلک
.داي باشم که دوست داشت پروانه باشدیوانه،هاي دنیاولی در ذهن همۀ کرم!بمیرماکنونحاضرم همبلی 
! و این آرزوي من است... 

.رسید،روز چهلم بود،که فرداي آنیآن شب
به یاد گفتم کهزدم و چیزهایی میرا میدانم که حرفایی مییا اینکه از حال رفتم، فقط ایندانم که من مردم نمی
!آورمنمی

!!!ايرؤیاي پروانه
من که کرم کوچکی ؛طور به ما نزدیک شداي بزرگ به سمت برکۀ ما پرواز کرد و همینپروانه... دیدمعالم رؤیادر 

گویا ؛بسیار باعظمت و نورانی بوداو. قرار داشتم،ی که پیله بسته بودمجایبه دور ساقۀ گیاهی و درست همان،بودم
گرفت و بلند کرد و پرواز کرد، از به من نزدیک شد و با پاهایش مرا! کردتمام عالم را پر میگوییبزرگ بود کهقدر آن

ايتبدیل به پروانهها هستم و خداوند مرا فرستاده تا تو رادشاه پروانهمن پا: اي هستی؟ گفتاو پرسیدم تو چه پروانه
...!کنم
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خدا همیشه !بلی: ها گفت؟ پادشاه پروانه!استشنیدههستم،پیلهدرونکی کرم کوچیعنی خدا صداي مرا که: گفتم
روز زنده باشی و پروانهکه فقط یکاستبه تو دادهد و این اجازه راکننصدا میاو راکهشنودمیراصداي کسانی

!آري: وي؟ گفتمشايحاضري فقط یک روز از آخر عمرت را پروانهآیا ! يوش
!نیها باقی بماوي و همیشه در ذهن کرمی وقتی پروانه شدي از این برکه نرهدی که قول به شرط:گفتهپروان

اندازم و در آنجا هر آرزویی که داخل چشمۀ حیات میحاال من تو را: بول کردم و او گفتقراهامن شرط پادشاه پروانه
!شودداشته باشی برآورده می

ام کنده شد و به زمین افتاد اما تنها احساس افتادن را درك کردم و احساس کردم که پیله؛رها شدمچند لحظه بعد من
زمین به هوش آمدم و دوباره زنده شدم در حالی که صبح شده بود و نه دردي داشتم و نه احساس بهو با افتادن پیله 

!رنج و کوفتگی
!یبگشا تو به اندازة یک دنیایت را ای، پیلهداند که تو در پیلۀ خود تنهایمیچه کسی

آندیدم که چقدر؛شدمدر حالی که از پیله خارج می!نور خورشید بود،ام را گشودم و اولین چیزي که داخل آن شدپیله
!پیله کثیف و پر از گرد و غبار شده بود

،من پا در آورده بودم!و چیز عجیبی بوددکردنزده به من نگاه میدیدم که بهتها راکرم. از پیله خارج شدمحاال دیگر
دیدم ونگاه کردمبرگشتم و پشت سرم را! پروانه! پروانه: شده سمت من آمد و گفتهاي مبهوتناگهان یکی از کرم

!پروانه! پروانه:دنویگها به من میهمۀ کرم
. اي متولد شده بودمدر هیبت پروانههااي نیست و فقط من بودم که در جمع کرمنگاه کردم و دیدم پروانهان رآسما
یعنی من پروانه شدم؟! نستم باور کنماتونمی
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شاید اصالً ...! ترسیدم که پرواز کنمنستم و شاید هم میاتوهنوز نمی! دیدمتوي آب میرفتم و خودم راباید جلوتر می
در لب . دمدند و آدنبالم خزیدنها همو بقیه کرم؛جلوتر رفتم... موشبینم و به زودي بیدار میهم یه خوابه که دارم میاین

شده پروانه! اي بودبلکه پروانه... ولی هر چه گشتم من نبودم؛دیدمی راک تصویر پروانۀ زیبا و کوچکآن برکۀ کوچ
.ام گشته بودندپروانه! بودم
دیگر ها بار کرماین... بلند نشدمزمینولی از ،ادمن دیم را تکاهابال! پرواز کن پروانه، پرواز کن:ها همگی گفتندکرم

که اون دگفتنو میدریختنو اشک شوق میدکردن، فقط یکسره تشویقم میدکردنو تمسخرم نمیدخندیدننمینمبه
!باالخره موفق شد

جهشی کردم و در عین ! زنیدر حالی که بال می! بپر: ها بهم گفتیکی از کرم... رفتمراه میوزدمهم مرتب بال میمن
!چند گامی پرواز کردم...خداي من؛حال شروع به بال زدن کردم
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به باالي ! پرواز فراموش کردمن چند لحظۀاهمدرها راگویا تمام سختی. وشحالی بودتمام وجودم اشتیاق و سپاس و خ
بستم و با تمام نیرو پریدم و تندتند بال هایم راهایم را گشودم و چشمو بالاي که پیله بسته بودم رفتم ن شاخههما
... زدم

! من پروانه شدم... کنمم پرواز میمن االن در آسمان بودم، خدایا دار
!اممن پروانه! من در آسمانم

نستم چه اتفاقی برایم افتاد که داگرفتم هنوز شُکه بودم و نمیمیکردم و اوج مان نیلگون پرواز میدر حالی که در آس
؛ ولی خدا م را درست نرفته بودمچرا که من تمام راه؛را فهمیدم که یک معجزه صورت گرفتبلکه تنها این! پروانه شدم

.دیدندو این حقیقتی بود که همه می! شدمايورد و من پروانهبلد بود و آن رؤیا از عالمی دیگر مرا به این عالم آراه را
.دیدمبزرگتر می، دنیا راگرفتمگشودم و در آسمان نیلگون اوج میهرقدر که پر می

تازه فهمیدم که این دنیا خیلی ! ی دارد این دنیاانتهاین پهناور است و چه وسعت بیچقدر این زمی!واي خداي من... 
! ها و آن تپۀ کوچک استبزرگتر از برکۀ کرم

خواستم احساس می؛دیدماین دنیا را می،کردمپرواز می،با تمام شعف و احساس عظیمی که خداوند به من داده بود
والبته از بین (دیگر در وجود جدیدم درك کنمبارِ،حسرت عظیمی را که براي اولین بار در دیدن پروانه تجربه نمودم

اما !نم شاید یه خواب باشددانمی...! ل و برکۀ آب نگاه کردمنشستم و به ساحبه مرداب رفتم و روي گل نیلوفر. )ببرم
روز کاي خواهی شد که تنها یها افتادم که گفت تو پروانه، به یاد پادشاه پروانهاین زیباترین رؤیایم بودهر چه هست

!ها باقی بمانیکنیم که از این برکه نروي و در ذهن همۀ کرممیکند و تو را به این شرط پروانهعمر می
ترین جاي دنیاست و اصالً دوست زار زشتکردم که آن برکه و آن لجنهرگز فکر نمی،شومتا قبل از اینکه پروانه 

گشتم و در قول داده بودم و باید بازمیکه فرستادة خداوند بود،هاهاما من به پادشاه پروان؛نداشتم که به آنجا برگردم
ام و این را حق نچشیدهست کههاام و خیلی لذتت که من ندیدهستم هنوز خیلی چیزها در این دنیادانسحالی که می

...!نستم که تجربه کنمداخود می
...بازگردمهازار کرمپس از چند ساعت پرواز تصمیم گرفتم که به برکه و لجن،اي نبوداما چاره

!سناکی دیدممنظرة تر،ها رسیدمو زمانی که به برکۀ کرم
، دکردن بودنهاي زیادي از بین رفته و نصف شده و بقیه در حال ترسیدن و گریهها زیر و رو شده بود و کرمکه گلگویا

. خورده بودرا ها زار آمده بود و تعداد زیادي از کرمبه لجن) لکلک(این که پاي شیطانم،زدنمییک حدس بیشتر 
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!گویا آرامشی دوباره یافتند،زار دیدندحضور مرا در لجنولی به محض اینکه؛فراگرفته بودغم و اندوه فراوانی همه را
ها همۀ کرم.و برگشته بودمتنها نگذاشته ها رانکردند از اینکه آمیزدند و تعجب لبخند می،آلودهاي اشکبا چشم

) ومبهوتمات(کردندن نگاه میتر که ترسیده و غمگین بودند با احساس عجیبی به مهاي جوانخصوص کرمهب
د گذشتۀ من ماننها همنبله آ! ها شوندلکغذاي لکخواستند دیگرنمی! دکردنانستم حدس بزنم به چی فکر میتومی

بیشترکم، کمدنوزار برن لجند و از آبراي اینکه بتوانند پرواز کنند،کردنشدن فکر مین لحظه به پروانهفقط در آ
ها را ، من نیز سکوت آندکردننگاه میو قلبی ترسان مراي مشتاقهاد و با چشمشدنزار به دور من جمعهاي لجنکرم

؛ها که جسورتر بودیکی از کرم! شروع کنند و از من بپرسند و بخواهند که کمکشان کنمها نشکستم و منتظر شدم تا آن
ویم؟ و پس از او دیگري این سؤال راشکه مثل تو ی هداي پروانۀ زیبا به ما یاد می: کرد و گفتزدنحرفشروع به 

!پرسید؟راپرسید و پس از او نیز دیگري این
!ن کنمخواستند تا من کمکشاها نیز میمدند، این نشانگر این بود که آنها جلوتر آچند لحظۀ بعد همۀ کرم
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!گویا آرامشی دوباره یافتند،زار دیدندحضور مرا در لجنولی به محض اینکه؛فراگرفته بودغم و اندوه فراوانی همه را
ها همۀ کرم.و برگشته بودمتنها نگذاشته ها رانکردند از اینکه آمیزدند و تعجب لبخند می،آلودهاي اشکبا چشم

) ومبهوتمات(کردندن نگاه میتر که ترسیده و غمگین بودند با احساس عجیبی به مهاي جوانخصوص کرمهب
د گذشتۀ من ماننها همنبله آ! ها شوندلکغذاي لکخواستند دیگرنمی! دکردنانستم حدس بزنم به چی فکر میتومی

بیشترکم، کمدنوزار برن لجند و از آبراي اینکه بتوانند پرواز کنند،کردنشدن فکر مین لحظه به پروانهفقط در آ
ها را ، من نیز سکوت آندکردننگاه میو قلبی ترسان مراي مشتاقهاد و با چشمشدنزار به دور من جمعهاي لجنکرم

؛ها که جسورتر بودیکی از کرم! شروع کنند و از من بپرسند و بخواهند که کمکشان کنمها نشکستم و منتظر شدم تا آن
ویم؟ و پس از او دیگري این سؤال راشکه مثل تو ی هداي پروانۀ زیبا به ما یاد می: کرد و گفتزدنحرفشروع به 
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نکه همیشه در ذهن م و ایون برکه نر، از آها از اینکه خواسته بود بعد از اینکه پروانه شدمحاال فهمیدم منظور شاه پروانه
؟...!بودها باقی بمانم چهکرم

احساس تعهد
ماندة خود نروم و تمام وقت باقیمن نیز از آن برکهام کرد،خدا به من نمود و پروانهلطفی کهتصمیم گرفتم به شکرانۀ 

..!.دپروانه ششودمیم که چگونههدها یاد گذارم و به آنهاي برکه براي کرمرا
گونه صرف بود اینروز نخواهد نستم بیشتر از یکداکه میرام تا باقیِ عمر خودها قول دادندم و به آپس تبسمی کر

رفته بودم نظر دیگران غیرممکن بود و راهی رادست آورده بودم که از همن رؤیا و توهم نبودم، من چیزي را بزیراکنم، 
! ها و خودم آموختمو به همۀ کرمکردمهاپس شروع به درس دادن به کرم.نش غیرممکن بودکه براي دیگران پیمود

!باید هدف واالیی داشته باشیدپس».شویدباید تبدیل «شوید ي برتر خواهید چیزاگر می: اصل اول
این .که به خوردن و آشامیدن داریمنیستايشوید و این یک انگیزة عادي مانند عالقهباید عاشق هدفتان : اصل دوم

توانی و زمانی می! که عاشق هدفت شويشويموفق میهدفتدهد و به شرطی دری میعشق به شما انگیزة واالی
.اش نیستهمهنیزطر هدفت بمیري و اینشوي به خابگویی که عاشق هدفت هستی که حاضر 

انی پیدا کنی تونمیرسی و این راه رانمیاگر در راه مستقیم و درست قرار نگیري هرگز به هدفت! روش: اصل سوم
!یاد بگیريد،و موفق شدندرفتنهایی که این راه رانمگر از آ

ین بیاید نه تنها چیزي راامتت پایباید در راهت استقامت داشته باشی و اگر در راهت استق! استقامت: اصل چهارم
.هیدست میداشتی از دقبالً همکهبلکه آن چیزهایی ،يروآدست نمیبه

روش را ها نا باالتر رفته و حاال باید به آهنآها می دیدم که انگیزة ی از کرمتر بعضو حاال با دیدن چهرة مشتاق
.ها تعریف کردمنبراي آتک اتفاقات و تجاربم راکو ت) مشاهدات(ن پروانه، پس کل ماجراي دیدن آدادمتوضیح می

نگاهی به ، دادمیاد میها به کرمشدن راطور که پروانهها آموختم و همیننهاي نیزار را به آهاي باالرفتن از بوتهروش
.ن انداختمآسما

...شوم شبی فقط به من اشاره کنتمام می
رسید و فقط آن پایان میبهداشت آن روز از اینکه زندگیم ! رسیدشد و وقت من به پایان میکم هوا داشت تاریک میکم

سوخت و گاهی ودم میراي خشاید هم دلم ب... بودن لذت ببرم ناراحت بودمفرصت داشتم تا از پروازکردن و پروانهروز را
به جاي اینکه الي این ببرم و پرواز کنم وماندة عمر خودم  بهترین استفاده راآمد که از این لحظات باقیبه ذهنم می

...! م پرواز کنم و برم از بقیۀ عمرم لذت ببرمهدشدن را یاد ها پروانهنها بمانم و به آکرم
! اي متعهد بودم و این رسالت من بوداما من پروانه

روانه نموده است که به این دلیل پرادانستم که خدا فقط مبودم و میمدیونشون،اي نداشتمچارههاپروانهنزد پادشاه
.بیاموزمشدن راپروانه
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یادشان انداختم که بزرگترین به همگی گفتم و بهاسرار پیله را. آموختمکه باید میگفتم کم هوا تاریک شد و آنچه را کم
...!راز یک پروانه در پیلۀ اوست

دانستم این ها بشکند در حالی که میهاي مشتاق آنها تشکر و خداحافظی کردم و چون نخواستم دلاز همۀ کرم
.ودجملۀ من باگر خدا بخواهد باز هم خواهم آمد و این آخرین: گفتم... آخرین شب زندگی من خواهد بود

به مهتاب رو،هاي گشوده در جلوي آن شکافتر بود رفتم و با بالطرفپرگشودم و به داخل شکاف درختی که کمی آن
دانستم که اگر چون می؛اما خوشحال بودم و امیدوار.افتدفردا چه اتفاقی می،دانستمدر حالی که نمی.مرداب خوابیدم

...ام و عهد خود را به پایان رساندمها خیانت نکردهو اگر هم بمیرم به پادشاه پروانهاین آخرین شب زندگی من باشد 
! بودخستگی، خوشحالی، رضایتمندي و شکرگذاري آخرین احساسات من در این شب آخر

کردم،احساس با بوي عجیبی شبیه صمغ گیاهان راگرفتفرا میرامجسم سنگینی که داشت تمام بدنناگهان احساس
چکید و مانند سنگ مرا به آن ود و روي منشیرة درخت جمع شده ب،در آن شکافی که خوابیده بودمد،حدسم درست بو

چند ! کامالً چسبیده بودم، فایده بودنی بخورم، تالشم بیر چه تالش کردم قادر نبودم که تکاند و هین چسباشکاف پای
اي دیگر چکید و من کامالً در ا پوشاند و چند لحظه دیگر قطرهو سرم رچکیدبدنميقطرة بزرگ دیگري روبعدلحظه 

...!قرار گرفتم ویآب زاللدر داخل حوضچۀ کوچکدرست مانند پروانۀ کوچکی ؛شیره و صمغ آن درخت قرار گرفتم
زند و آسیبی به صورتنخورده و سالم از هر گدر حالی که در صمغ آن درخت به صورت دست!شب مردمبلی من آن

!مثل یک پروانه در قاب عکس خانۀ شما.ندمثابت باقی ما
...نصیب منم، اي دل بیقاب خیال تو شُد

ن شب بلکه صدها و هزاران مقبرة من شد و نه تنها آورا فراگرفت) پروانۀ کوچک(تمام حجم بدن مندرختآن صمغ 
.تبدیل شدنظیربه کهربائی بیسال دیگر در آن درخت تنومند باقی ماند و

!!!هابرکۀ پروانه...دگذاشتن، همۀ آیندگان اسم آنجا رابلکه بعد از من؛ها نبودن برکه، برکۀ کرماما دیگر نام آ
آنهايبرگآمدند و بر به آنجا میگیري جفتکه در فصلشدپر مییهاي رنگارنگ زیبایاز پروانهنجا همیشه چرا که آ

و به دنوشمیها جمع و همۀ پروانهندندکشاا به آنجا میهزاران توریست و نقاش و عکاس رنشستند و میتنومنددرخت
زنده در قلب آن درختکه هنوزدکننتعریف میاي راها داستان پروانهنو براي آهنددها دلداري میهاي داخل پیلهکرم
!ها جاریستدر ذهن کرمواست

ها در آورد که چرا همۀ پروانهوجود میهد و همیشه براي دانشمندان این سؤال را بترین جاي دنیا شده بون برکه عجیبآ
؟؟ دنآیها براي پیله بستن تنها سراغ این درخت کهنسال میگیري و همۀ کرمفصل جفت
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در ذهن همۀ کهاستدفن شدهايدر آنجا پروانۀ زندهویم به خاطر اینکهگولی من به شما می،دانندها نمیآن
.هاي دنیا جاریستکرم
شود خواست که پروانهاما او! که پروانه شودنخواسته بودندنبود واي را که پروانهببینند راز پروانهکنند تا ها سفر میآن
روز زیباترین پروانۀ دنیا شد که تنها یکاوبلی . شدنش موافقت شودر کرد تا با پروانهمجبوکائنات راو 

به شدن راو پروانه! جاري شدهاي دنیاام کرمدر ذهن تموروزش تبدیل شد به هزاران سالاما یکزندگی کرد،
!هاي دنیا آموختبسیاري از کرم

هاي دوربینخواستندمیدند و زمانی کهآن بوبردن به اسرار در حالی که محققین در حال تحقیق از این درخت و پی
شکاف یک قطعۀ و از داخل شودها باز مییکی از این شکافد؛هاي درخت کهنسال کار بگذارندر شکافابرداري رفیلم

مورد بررسی قرار ن کهرباي گران بها و قدیمی را، محققان ایشودی و بسیار قدیمی و باارزش خارج میکهرباي طالی
یاي کوچک و بسیار زیبا و عجیبروانهن پظاهري این کهرباي قدیمی در داخل آو پس از پرداخت سطح دنهدمی
شناسان هاي پروانه و حشرهدر این حال جمعی از کلکسیونر. استکه تا به حال در هیچ جاي دنیا دیده نشدهدبیننمی

،که این پروانهدو پس از چند روز اعالم کردندمشخص کننروانه و قدمت و ارزش این کهربا راتا نوع این پدشدنجمع
شدن را اکی قابلیت پروانهخهاي کرمبرخی ازکهشودرین پروانۀ دنیاست و مربوط به هزاران سال پیش میتنایاب
!ندداشت

اي با تمام رازهایش دفن شده است در یکی از بزرگترین ن پروانهل این کهربا که امروزه در داخل آو به همین دلی
.راي این گوهر یکتا مشخص نشده استیمتی بهاي جانورشناسی دنیا قرار دارد و تاکنون هیچ قموزه
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...هاي امروزهاي دیروز و پروانهتقدیم به تمام کرماي و این تصویر واقعی کهرباي پروانه
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...یاد آورد روزگاري را که چیزي در خور یاد نبودبههر انسانی باید... آري
ندارد و جز شرمساري و غفلت نبودهیادآوردي راایم که چندان ارزش شاید همۀ ما روزگار و دورانی را سپري نموده

!است
!شته باشیم و تنها مایۀ عبرت ماستتا به یادش دااستقدر ارزشمند نبودهروزگاري که آن
ی که به ایهها و به تمام آنکنم به تمام پروانهمیشامروز تقدیمام وهاي خیلی دور نوشتهان را در سالاین کتاب داست

.و تبدیل شدند به چیزي غیر از آنچه که بودندبر هستی و جبر زمانه غلبه کردندسختی و مشقت
کشند، سازند و پر میخارج میهاي اشتباه،و زندگیگناهوتقدیم به تمام خوبانی که خودشان را از منجالب دروغ و فقر 

کنند، آن ها پرواز میاما آن؛اندارزش خو کردههاي پست و بیها به آن زندگیهرچند که تمام اطرافیان و دوستان آن
.گویندهاي پست و متعفن را بدرود میسرزمین

.آموزندا به دیگران نیز میکنند و پرواز کردن ری که پرواز میهایو تقدیم به تمام آن
شوند، میرهاهاي شیطان و فریب و بیهودگیارزش و دامهاي پست و بیی که وقتی از زندگیهایتقدیم به تمام آن
ها را به آنو رهاییگردند و پروازکردنباز می،کنندمانده را فراموش نمیخوردگان و مستضعفان در گلگمراهان و فریب

.آموزندنیز می
؛ما نیستندمانده است و امروز در جمع ها در ذهن تاریخ آنايجنبش پروانهکه یاد و خاطرة هاییتقدیم به تمام آن

.هاستاما خاطرشان در قلب
... ام بوداي که پروانهیادش گرامیست پروانه

...باشیدايپروانهباشد که 

پایان

محسن امیراصالنی: روایتبه 
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