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مقدمه

اتفاقــات ایــن داســتان در دوره ای روی داده اســت کــه هنــوز امکانــات زندگــی امــروزی 

ــه ماشــین های  ــی وجــود داشــت ن ــه بازی هــای تلویزیون ــه ن ــی ک وجــود نداشــت. زمان

ایربــگ دار و نــه مغازه هــای بــزرگ. کســی منی دانســت تلفــن همــراه چیســت امــا 

ــادام دار  ــوی ب ــای زردآل ــاران چــه شــکلی اســت! مرب ــد از ب می دانســت رنگین کــان بع

وجــود داشــت و شــنای نیمــه شــب. امــا همــه ی چیزهایــی کــه امــروزه بــرای مــا ارزش 

دارنــد در ایــن داســتان وجــود نــدارد.

ــه و  ــب یونج ــود دارد و ت ــق وج ــه درد عش ــذرد ک ــتان در دوره ای می گ ــفانه داس متاس

ــر باشــد پیــدا نشــده. خالصــه  بــرای جلوگیــری از این هــا هنــوز چیــزی کــه واقعــن موث

ــی پیش ترهــا اســت. ــه خیل ــوط ب ــه داســتان مرب ــن ک ای
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فصل یکم
بقالــی »تومــک« در آخریــن خانــه ی دهکــده بــود. فروشــگاه کوچــک ســاده ای کــه روی 

شیشــه اش بــه رنــگ آبــی نوشــته شــده بــود: »بقالــی«. وقتــی کســی در را هــل مــی داد 

ــد خاکســری  ــش بن ــا پی ــگ دنــگ می کــرد و »تومــک« ب ــا صــدای شــادمانه دن زنگــی ب

بقالــی اش جلــوی او ظاهــر می شــد. تومــک پــری بــود بــا چشــم هایی رویایــی و 

بدنــی اســتخوانی کــه نســبنت بزرگ تــر از ســنش بــه نظــر می رســید. رشح دادن جزئیــات 

ــک  ــش از ی ــوده ای اســت. گفتن ــه می شــد کار بیه ــی فروخت ــن بقال ــه در ای ــی ک چیزهای

ــز«. تومــک  کتــاب هــم بیشــر می شــود و تنهــا یــک کلمــه می شــود گفــت: »همــه چی

ــت. ــز« می فروخ ــه چی »هم

ــچ وقــت  ــن هی ــرد٬ بنابرای ــی اش زندگــی می ک ــا هــان پســتوی بقال ــی ی تومــک در بقال

ــود کــه  ــزان ب فروشــگاهش تعطیــل نبــود. در ورودی فروشــگاه یــک تابلــوی اعــالن آوی

ــه  ــود ک ــن نب ــی اش ای ــه معن ــاز اســت«. البت ــود: »ب ــرون ب ــه بی همیشــه اینطرفــش رو ب

ــد و وقــت  ــی روســتا آدم هــای محرمــی بودن همیشــه می شــود وارد آن جــا شــد. اهال

و بــی وقــت مزاحــم تومــک منی شــدند. آن هــا می دانســتند کــه فقــط در رشایــط 

اضطــراری، تومــک بــا خورشویــی در را بــه روی آن هــا بــاز می کنــد. حتــی نیمــه شــب. 

ــرد ٬  ــرک منی ک ــگاهش را ت ــت فروش ــک هیچ وق ــه توم ــرد ک ــد ک ــم نبای ــر را ه ــن فک ای

ــد وگاهــی هــم  ــی بگیرن ــش جان ــا پاهای ــت ت ــه می رف ــد ک ــش می آم برعکــس گاهــی پی

پیــش می آمــد کــه نیمــی از روز را نبــود. در ایــن رشایــط هــم فروشــگاه بــاز بــود و مــردم 

ــد  ــت می دی ــه برمی گش ــک ک ــتند. توم ــان را برمی داش ــورد نیازش ــای م ــان چیزه خودش

کــه روی پیشــخان اش چنــد یادداشــت وجــود دارد. یادداشــت هایی مثــل ایــن: »یــک بنــد 

ــا مثلــن : سوســیس« )همــراه قیمتــش ( و ی

 » تنباکو، بعدن حساب می کنم، ژاک«

بــه ایــن ترتیــب ممکــن بــود کــه همــه چیــز در ایــن دنیــای خــوب، بــه همیــن خوبــی، 

ســال های ســال حتــی قرن هــا پیــش بــرود بــی آنکــه هیــچ اتفــاق خاصــی بیفتــد.

تومــک فقــط یــک راز داشــت. ولــی نــه، اصلــن چیــز بــد و یــا عجیــب و غریبــی نبــود. آن 

راز آن قــدر آرام برایــش پیــش آمــده بــود کــه اصلــن متوجــه آن نشــده بــود. درســت مثــل 

ــد شــده اند.  و  ــه موهــا بلن ــه آدم متوجــه اش منی شــود. روزی می رســد ک ــو ک ــش م روی

یــک روز فکــری در رس تومــک رشــد کــرد کــه آن را بــا ایــن جملــه می شــد خالصــه کــرد: 

ــه بــود. دلــش  ــا بهــر ایــن کــه: حوصلــه اش خیلــی رس رفت ــه بــود. ی حوصلــه اش رس رفت

می خواســت بــرود. بــرود و دنیــا را ببینــد.
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ــه  ــاری ک ــدم به ــاور گن او گاهــی وقت هــا از پنجــره ی پســتوی فروشــگاهش دشــت پهن

ــِگ  ــِگ زن ــگ دن ــا دن ــرد و تنه ــگاه می ک ــود را ن ــت ب ــا در حرک ــای دری ــد موج ه مانن

ــد. ــرون بکش ــش بی ــت او را از رویای ــوی در می توانس ــزاِن جل آوی

پیش ترهــا صبــح زود راه می افتــاد و مــی زد بــه جــاده ای کــه در دل روســتا گــم می شــد. 

در دل آبــی کمرنــگ مــزارع پنبــه و فکــر برگشــنت بــه خانــه، قلبــش را از جــا می کنــد.

ــد تومــک  ــرواز می کردن ــق در آســان پ ــدگان مهاجــر در ســکوتی عمی ــی پرن ــز، وقت پایی

ــا بال هــای بزرگشــان  بیشــر از همیشــه میــل رفــنت داشــت و وقتــی غازهــای وحشــی ب

ــد. ــر می ش ــم هایش رسازی ــک از چش ــدند اش ــد می ش ــیدند وناپدی ــر می کش ــق پ در اف

متاســفانه وقتــی کســی مثــل تومــک باشــد و مســئولیت تنهــا فروشــگاه دهکــده بــا او 

ــرود. فروشــگاهی کــه پیــش از او  ــن طــوری راهــش را بکشــد و ب ــد همی باشــد منی توان

پــدرش آن را اداره می کــرد و پیــش از پــدرش هــم پدربزرگــش. آن وقــت مــردم دربــاره اش 

چــه فکــری می کردنــد؟ کــه او آنهــا را رهــا کــرده؟ کــه دیگــر بــا آنهــا خــوب نیســت؟ کــه 

دیگــر در دهکــده بــه او خــوش منی گــذرد؟ بــه هــر حــال آنهــا متوجــه حــال او نخواهنــد 

شــد. رفــنت تومــک باعــث ناراحتی شــان مــی شــود و تومــک هــم تحمــل آسیب رســانی 

بــه دیگــران را نــدارد. پــس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه رازش را در دلــش نگــه دارد. بــا خود 

گفــت: بایــد صبــور باشــم. دلتنگــی هــان طــور کــه آمــده مــی رود. آرام  پــا بــه پــای زمان 

بــی آن کــه آدم متوجــه شــود...

ــن  ــا ای ــی کــه تومــک انجــام داد ت افســوس کــه ماجــرا برعکــس شــد. همــه ی تالش های

ــود. ــده ب ــی فای ــه نظــر برســد، ب ــر ب ــرود و او منطقی ت ــن ب حــس او از بی

ــا از  ــود ت ــاز گذاشــته ب ــود و تومــک دِر فروشــگاهش را ب ــود. شــب ب ــان تابســتان ب پای

ــاب و  ــغول حس ــوز مش ــراغ  پیه س ــور چ ــر ن ــد. او زی ــتفاده کن ــب اس ــک ش ــوای خن ه

کتــاب در دفــر بــزرگ و مخصوصــش بــود. صدایــی واضــح     او را از جــا پرانــد و او کــه در 

رویــا و خیــال بــود بــه صاحــب صــدا خــوش آمــد گفــت.

شا آبنبات دارید؟

تومــک رسش را بلنــد کــرد و زیباتریــن کســی کــه می شــد فکــرش را کــرد دیــد. دخــری 

ــخ منــا  ــا داشــت وپیراهنــش ن ــه پ ــدل ب ــی قهــوه ای. صن ــا موهای تقریــن دوازده ســاله ب

بــود.

ــم و  ــات داری ــه آبنب ــه جــواب داد: بل ــن ک ــان انجــام داد. اول ای تومــک دو کار را همزم

دومیــن کاری کــه انجــام داد ایــن بــود کــه در هــان لحظــه، عاشــق دخــرک زیبــارو شــد. 

تومــک، پــری کــه در متــام طــول زندگــی اش پیــش نیامــده بــود کــه ســه بــار بــه صــورت 
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یک دخر نگاه کند!

تومــک آبنباتــی از شیشــه برداشــت و بــه او داد. دخــرک آن را زود در جیــب پیراهنــش 

ــه ها و  ــه قفس ــود و ب ــتاده ب ــت. ایس ــنت نداش ــرون رف ــد بی ــگار قص ــا ان ــرد ام ــان ک پنه

ــرد. ــگاه می ک ــد ن ــانده بودن ــوار را پوش ــام دی ــه مت ــی ک ــوهای کوچک کش

_ توی این همه کشو چی دارید؟

_ همه چی ... دارم. هرچی که الزم باشه...

_شیرینی بادامی دارید؟

_ بله حتمن.

تومک از نردبانش باال رفت و یکی از کشوهای باالیی اش را باز کرد...اینه هاش.

_ ورق بازی چی ؟

او پایین آمد و کشوی دیگری را باز کرد : بفرمایید.

دخــر تردیــد کــرد ٬ کمــی خجالــت کشــید و لبخنــدی برلبــش نقــش بســت. معلــوم بــود 

کــه داشــت رسگــرم می شــد:

عکس چی؟ ... عکس کانگرو؟

تومک باید کمی فکر می کرد و بعد با عجله به سمت کشوی سمت چپ رفت.

_ بفرمایید

ــدر  ــرک آنق ــادی دخ ــی زد. ش ــرق م ــن ب ــرک کامل ــق دخ ــی رم ــم های ب ــار چش ــن ب ای

ــود. ــده ب ــان درآم ــه هیج ــینه اش ب ــک در س ــب توم ــه قل ــود ک ــرده ب ــش ک جذاب

شن بیابان چطور؟ دارید؟ شنی که هنوز داغ باشد؟

تومــک دوبــاره از نردبانــش بــاال رفــت و از درون یکــی از کشــوهایش یــک ظــرف شــن 

نارنجــی بیــرون آورد.

دوبــاره پاییــن آمــد. شــن را روی دفــر مخصوصــش ریخــت تــا دخــر بتوانــد آن را ملــس 

کنــد. دخــرک پشــت دســتش را بــه شــن هــا مالیــد و بعــد نــوک انگشــتان فــرزَش را روی 

آن هــا کشــید...

کاملن گرمه...

ــای  ــت گرم ــک می توانس ــود توم ــده ب ــک ش ــخان نزدی ــه پیش ــی ب ــرک خیل ــون دخ چ

ــود.  ــر ب ــن بیش ــای ش ــه از گرم ــد ک ــس کن ــش را ح بدن

انعــکاس نــور چــراغ پیه ســوز روی صــورت دخــرک بــازی بــازی می کــرد. لحظــه ای 

گذشــت. دخــرک بــا حرکتــی آرام خــود را کنــار کشــید. انگشــتش را اتفاقــی رو بــه یکــی 

ــوی اون چــی داری؟ ــن یکــی.... ت ــوی ای از صدهــا کشــوی کوچــک گرفــت و گفــت: ت

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

9

تومــک کــه داشــت شــن ها را بــا یــک قیــف تــوی شیشــه می ریخــت گفــت: اوه! 

انگشــتانه

_ و ایــن یکــی؟ »دندان هــای مریــم مقــدس« این هــا صدف هــای خیلــی کمیابــی 

ــتند. هس

دخر ناامیدانه آهی کشید و گفت: توی آن یکی چیست؟

_ دانه هــای درخــت غــول پیکــر ردوود...اگــر بخواهیــد می توانــم چنــد تــا از آنهــا را بــه 

ــی  ــد خیل ــد چــون می توانن ــی نکاری ــه. امــا آنهــا را هرجای ــوان هدی ــه عن شــا بدهــم. ب

بــزرگ شــوند.

ــن برعکــس  ــا کامل ــد. ام ــه او را خوشــحال می کن ــن جمل ــا گفــنت ای ــرد ب تومــک فکــر ک

حالتــش جــدی شــد و بــه فکــر فــرو رفــت. دوبــاره ســکوت برقــرار شــد. تومــک جرئــت 

نداشــت چیــزی بگویــد. گربــه ای قصــد داشــت از در فروشــگاه کــه بــاز بــود وارد شــود. 

آرام آرام جلــو آمــد . تومــک بــا حرکــت رسیــع دســت او را دور کــرد. منی خواســت کســی 

مزاحمــش شــود.

ــز  ــه چی ــان هم ــا در مغازه ت ــس ش ــت: پ ــت و گف ــک دوخ ــه توم ــش را ب ــر نگاه دخ

ــز؟ ــه چی ــن هم ــد؟ واقع داری

تومک کمی احساس خجالت کرد. فروتنانه گفت:

بله. چیزهای الزم را ...

ناگهــان بــه نظــر تومــک، صــدای نــازک و غمگیــن دخــر رنــگ امیــد بــه خــود گرفــت و 

گفــت: آب رودخانــه ی کَجــار را هــم شــاید داشــته باشــید!

تومــک منی دانســت ایــن آب چــه جــور آبــی اســت. حتــی منی دانســت رودخانــه ی کجــار 

کجاســت. دخــر، خــوب بــه او نــگاه کــرد. ســایه ای در چشــانش نشســت و بــی آنکــه 

تومــک از او بپرســد جــواب داد: آبــی اســت کــه جلــوی مــردن را می گیــرد. 

منی دانستید؟

تومک رسش را آرام تکان داد. نه او منی دانست.

دخــرک گفــت: مــن بــه ایــن آب نیــاز دارم. بعــد بــه قمقمــه ای کــه از کمــرش آویــزان 

ــدا خواهــم کــرد و اینجــا خواهــم گذاشــت. بــود دســت زد و گفــت: آن را پی

تومک واقعن دلش می خواست که او بیشر درباره ی آن آب برایش بگوید. 

امــا او جلــو آمــد و دســتال تــا خــورده ی تــوی دســتش را بــاز کــرد و گفــت: خــب بــرای 

آبنبــات چقــدر بایــد بــه شــا بدهــم؟ 
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شنید که تومک زیر لب گفت : یک سو

او ســکه را روی پیشــخان گذاشــت. یــک بــار دیگــر بــه صــد تــا کشــوی کوچولــوی تــوی 

فروشــگاه نــگاه کــرد و بــرای آخریــن بــار بــه تومــک  لبخنــد زد.

_ خدا نگهدار.

تومک هم زیر لب گفت : خدانگهدار.
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فصل دوم
پدر بزرگ ایشام

ــه  ــت رفت ــا می توانس ــه کج ــی او بالفاصل ــود؟ یعن ــرش ب ــی منتظ ــازه کس ــرون مغ ــا بی آی

باشــد؟ هــزاران ســوال بــی پاســخ... او تــالش کــرد تــا از مشــری هایش دربــاره ی او بیشــر 

بپرســد. او از آنهــا می پرســید: خــب تــازه چــه خــر؟

یا مثلن : تازگی ها کسی از این طرف ها رد نشده؟

بــه ایــن امیــد کــه کســی پیــدا شــود و بگویــد : نــه. کســی رد نشــده بــه جــز آن شــب کــه 

آن دخــرک آمــده بــود تــوی ده ... 

ولــی هیــچ کــس کمریــن اشــاره ای بــه ایــن موضــوع نکــرد تــا جایــی کــه تومــک بــاورش 

شــد کــه فقــط او بــود کــه دخــرک را دیــده اســت.

ــا ایــن کــه بعــد از ظهــر یــک روز، تومــک دیگربــه  چنــد روزی همیــن طــور گذشــت ت

فروشــگاه نیامــد. فکــِر ایــن کــه دیگــر نتوانــد دخــرک را ببینــد برایــش قابــل تحمــل نبــود 

و یــا ایــن کــه دیگــر نتوانــد دربــاره ی او بــا کســی حــرف بزنــد دردنــاک بــود. همــه چیــز 

را هــان طــور در فروشــگاهش رهــا کــرد یــک مشــت آبنبــات تــوی جیبــش ریخــت و 

دوان دوان بــه ســمت دیگــر دهکــده بــه راه افتــاد هــان جایــی کــه »ایشــام پیــر« بــود.

ایشــام پیــر نویســنده ی مــردم بــود یعنــی ایــن کــه بــرای آنهایــی کــه نوشــنت بلــد نبودنــد 

می نوشــت. بی تردیــد خوانــدن هــم بلــد بــود . وقتــی تومــک رســید او دقیقــن داشــت 

ــرد.  ــوش می ک ــه ی او گ ــه نام ــت ب ــا دق ــرزن ب ــد و پی ــی می خوان ــرای پیرزن ــه ای را ب نام

تومــک هــم بــرای ایــن کــه مزاحــم نشــود و نامــه را نشــنود کمــی فاصلــه گرفــت تــا نامــه 

متــام شــود و بعــد بــه ســمت دوســتش رفــت.

دستش را روی سینه اش گذاشت و گفت : سالم پدر بزرگ!

ایشام پیر هم دست هایش را رو به او باز کرد و گفت: سالم پرم!

نــه ایــن پــدر بــزرگ او بــود و نــه آن پــر ایــن٬ امــا چــون ایشــام تنهــا زندگــی می کــرد 

ــد. آن هــا همدیگــر را  ــم بــود همدیگــر را ایــن طــوری صــدا می کردن و تومــک هــم یتی

خیلــی دوســت داشــتند.
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تابستان ها ایشام در دکه ی کوچکی که چسبیده به دیوار کوچه بود کار می کرد.

جلیقــه بــه تــن، وســط کتاب هــا نشســته بــود. مــردم بــرای رفــنت پیــش او بایــد از ســه 

ــح  ــر ترجی ــری هایش بیش ــه مش ــود ک ــن ب ــرای همی ــد  ب ــاال می رفتن ــی ب ــکان چوب پل

ــد. ــا بخوان ــد ی ــان را بنویس ــا او نامه هایش ــتند ت ــا بایس ــه رسپ ــوی کوچ ــد ت می دادن

-بیا باال پرم!

ــرد  ــار پیرم ــن کن ــه ت ــه ب ــد و او هــم جلیق ــاال آم ــک حرکــت ب ــا ی ــه ب تومــک از ســه پل

ــت. نشس

تومــک آبنبــات هــا را از جبیــش بیــرون آورد و گفــت: پــدر بــزرگ حالــت خــوب اســت؟ 

خیلــی کار داری؟

ایشــام آبنبات هــای تومــک را گرفــت و گفــت: ممنــون پــرم. نــه، مــن هیــچ وقــت کار 

نــدارم. قبلــن هــم بــه تــو گفتــه ام و هیــچ وقــت هــم اســراحت نــدارم. فقــط ایــن زندگــی 

ــم ...  را می گذران

ایــن جمله هــای رمزآمیــز بــرای تومــک خیلــی جالــب بــود. اگــر ایشــام اینقــدر شــکمو 

ــود.  ــه حســاب آورد. او عاشــق چیزهــای شــیرین ب ــک فیلســوف ب ــود می شــد او را ی نب

ــک  ــل ی ــاورد، راحــت می توانســت مث ــات بی ــش آبنب ــرد برای ــر تومــک فرامــوش می ک اگ

بچــه بــا او قهــر کنــد. نان هــای ادویــه دار قلبــی شــکل را بیشــر دوســت داشــت. همــه 

چیــز برایــش خــوب بــود درصورتــی کــه جویدنــش خیلــی ســخت نباشــد و ایــن البتــه بــه 

ــود. ــش ب خاطــر دندان های

خاطــر  بــه  ولــی  باشــد  دور  فروشــگاهش  از  زیــادی  مــدت  تومــک منی خواســت 

کنجــکاوی اش آمــده بــود. پــس زود رس حــرف را بــاز کــرد:

پدربزرگ آیا تا حاال درباره ی رودخانه ی تچار یا دجار چیزی شنیده ای؟

پیرمــرد کــه داشــت آبنبــات را می جویــد بــه فکــر فــرو رفــت و بعــد بــه آرامــی گفــت: 

ــار. ــه می شناســم... کِج ــک رودخان ی

تومک گفت: درسته کِجار! رودخانه ی کِجار!

نــام رودخانــه را کــه تکــرار می کــرد بــه نظــرش رســید کــه صــدای دخــرک را دارد 

کِجــار« رودخانــه ی  آب   ...  « می شــنود: 

ایشام ادامه داد: هانی که برعکس جریان دارد...

تومک که تا آن روز چنین چیزی نشنیده بود بریده بریده گفت: چ ... چی؟

ایشام تاکید کرد: رودخانه ی وارونه.

تومک که چشانش از تعجب باز مانده بود گفت: وارونه؟ منظورت چیست؟

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

13

ــی رود.  ــاال م ــه ب ــدن ب ــن آم ــه جــای پایی ــه ب ــن رودخان ــه آب ای ــن اســت ک منظــورم ای

ــود... ــو می ش ــرت ت ــث حی ــن! باع ــوی م ــک کوچول توم

ایشــام بــا دیــدن تعجــب دوســت جوانــش از خنــده روده بــر شــد و بعــد دلــش برایــش 

ســوخت و همــه چیــز را برایــش رشح داد:

ایــن رودخانــه رسچشــمه اش اقیانــوس اســت. می فهمــی؟ بــه جــای آن کــه بــه اقیانــوس 

ــیع  ــد. رشوع رود، وس ــا را می مک ــه آب دری ــگار ک ــرد. ان ــمه می گی ــزد از آن رسچش بری

اســت ماننــد یــک رودخانــه ی بــزرگ. می گوینــد کــه در ســاحلش درختــان عجیبــی رشــد 

می کنــد.

ــوری  ــای جان ــا گونه ه ــا آه. آن ج ــب ه ــند وش ــازه می کش ــا خمی ــه صبح ه ــی ک درختان

ــتند. ــده نیس ــناخته ش ــر ش ــای دیگ ــه در جاه ــود ک ــده می ش ــی دی متفاوت

تومک می خواست بداند از کدام جانوران و پرسید: جانوران خطرناک؟

ایشــام پیــر رسش را تــکان داد. او منی دانســت و ادامــه داد: عجیب تــر از همــه آن اســت 

کــه آب رودخانــه در مســیر طبیعــی خــود جــاری نیســت...

تومــک کــه خیلــی کنجــکاو شــده بــود پرســید: اگــر ایــن رودخانــه یــا هــان شــط، آب 

ــد... ــن بیای ــت پایی ــا می بایس ــطح آب دری ــس س ــد پ ــا را می کش دری

ــن طــور نیســت چــون همزمــان آب  ــا ای ــه طبیعــنت می بایســت همین طــور باشــد ام بل

ــزد. ــا می ری ــه دری ــل همــه ی  رودخانه هــا ب ــزرگ دیگــر مث ــه ی ب ده هــا رودخان

ــا  ــا صده ــن، ت ــار از دل زمی ــه ی کج ــه رودخان ــده ک ــه ش ــه داد: گفت ــام ادام ــپس ایش س

کیلومــر بــه بــاال مــی رود. باریــک و باریک تــر می شــود و بــه جــای آن کــه مثــل همــه ی 

ــد. ــت می ده ــش را از دس ــرد، آب ــا آب بگی ــای دنی رودخانه ه

تومــک پرســید : امــا آخــر ایــن آب بــه کجــا مــی رود؟ بــی تردیــد بایــد بــه جایــی بــرود! 

ایشــام پیــر یــک بــار دیگــر اعــراف کــرد کــه جــواب ســوال را منی دانــد:  کســی منی دانــد 

کــه ایــن آب بــه کجــا مــی رود. شــاخه ی ایــن رودخانــه معلــوم نیســت و ایــن راز بزرگــی 

اســت.

ــید  ــول کش ــه ط ــد ثانی ــم آورده ای؟ چن ــی ه ــیرینی بادام ــم ش ــم برای ــت ببین ــام گف ایش

تــا تومــک عکــس العملــی نشــان دهــد. فکــرش کیلومرهــا از شــیرینی بادامــی فاصلــه 

ــت. ــش را گش ــودی جیب ــت. بیخ داش

ــول مــی دهــم.  ــت مــی آورم. ق ــن اآلن برای ــر بخواهــی همی ــی اگ ــزرگ. ول ــدر ب ــه پ _ ن

ــم. ــش می کن ــو. خواه ــه بگ ــن رودخان ــم از ای ــم برای ــاز ه ــط ب فق

ایشــام پیــر غرغرکنــان و ناامیــد چنــد کلمــه ی  بــی معنــی بلغــور کــرد و تصمیــم گرفــت 
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ادامــه دهــد. گفــت: هــر چــه کــه هســت ایــن رودخانــه رسانجــام پــای کوهــی می رســد 

کــه بــه آن کــوه مقــدس می گوینــد. تومــک گفــت: کــوه مقــدس؟ چــه اســم جالبــی!

ــز  ــن چی ــه هیچــگاه چنی ــد ک ــک شــده اند گفته ان ــوه نزدی ــن ک ــه ای ــه ب ــه. کســانی ک بل

ــه  ــرون اســت. فکــرش را بکــن ک ــوه از ابرهــا بی ــن ک ــد. قله هــای ای باشــکوهی ندیده ان

ایــن رودخانــه ی کوچــک مــا جریانــش را از دســت منی دهــد و راحــت بــاال مــی رود و هــر 

ــاری  ــگاه جویب ــود و آن ــیالب می ش ــاره س ــود. دوب ــر می ش ــی رود باریک ت ــر م ــه باالت چ

کوچــک. البتــه فرامــوش نکــن کــه همچنــان رو بــه بــاال جــاری اســت و وقتــی بــه بــاالی 

ــدازه ی انگشــت  ــعتش از ان ــه وس ــی می شــود ک ــه آبراهــه ی باریک ــل ب ــد تبدی ــاال برس ب

ــک  ــره ی ی ــد و در حف ــاز می مان ــت ب ــا از حرک ــت. آن ج ــر نیس ــم بیش ــن ه ــت م شس

ســنگ، آبگیــر بســیار کوچکــی تشــکیل می دهــد آبگیــری کــه بــه انــدازه ی نصــف یــک 

ــاور نکردنــی پــاک و خالــص اســت. ایــن آب  ظرفشــویی اســت و ایــن آب بــه طــرزی ب

جادویــی اســت تومــک!

تومک گفت: جادوویی؟

_ بله. جلوی مردن را می گیرد...

تومــک یــک بــار دیگــر صــدای دخــرک را شــنید کــه گفتــه بــود: » ایــن آب جلــوی مــردن 

ــتید؟  ــرد. منی دانس را می گی

ایشام هم دقیقن همین جمله را به کار برده بود.

ــاورده.  ــا خــود نی ــا امــروز کســی آن آب را ب او در ادامــه ی حرف هایــش گفــت: فقــط ت

هیــچ کــس...

تومــک در جــواب گفــت: بــا ایــن وجــود همیــن کــه ایــن رودخانــه را تــا رسچشــمه اش 

دنبــال کنیــم و تــا بــاال برویــم و قمقمــه را از آب مشــهور پــر کنیــم و پاییــن بیاییــم کافــی 

اســت.

شــاید کافــی باشــد ولــی کســی تــا آن بــاال نرفتــه و اگــر هــم کســی موفــق شــده باشــد 

ــاز اگــر کســی  ــد و ب ــاره ی آن منی دان ــزی درب ــد و کســی چی ــن بیای نتوانســته اســت پایی

ــازه  ــه پاییــن آمــدن شــده باشــد ذخیــره ی آبــش را در راه متــام کــرده اســت. ت موفــق ب

ــد... ــکل تر می کن ــه کار را مش ــت ک ــم هس ــری ه ــز دیگ چی

_ و آن چیست پدر بزرگ؟!

_ این که این رودخانه وجود ندارد و آن کوه هم همین طور.

ســکوتی طوالنــی حاکــم شــد و ایــن بــار ایشــام پیــر بــود کــه ســکوت را شکســت و گفــت: 

راســتی چــه کســی دربــاره  ی ایــن رودخانــه بــا تو حــرف زده اســت؟
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ناگهــان تومــک یــادش آمــد کــه او اصلــن آمــده بــود تــا بــرای دوســت پیــرش دربــاره ی 

مالقاتــش بــا آن دخــر جــوان حــرف بزنــد. حــاال او می توانســت رازش را بگویــد و شــاید 

دربــاره ی آن بیشــر بدانــد.

ــاده  ــا اتفاقاتــی کــه آن شــب در فروشــگاهش افت نفــس عمیقــی کشــید و تــالش کــرد ت

ــا همــه ی جزئیاتــش تعریــف کنــد. بــود را دقیقــن ب

او هیــچ چیــز را از یــاد نــرده بــود. نــه عکــس کانگروهــا را، نــه شــن های نارنجــی تــوی 

شیشــه ی کوچــک را و نــه گربــه ای را کــه می خواســت وارد شــود. فقــط دســتش کــه روی 

بــازوی دخــرک گذاشــته بــود را نگفــت. الزم منی دیــد کــه همــه جــا جــار بزنــد.

ایشــام پیــر اجــازه داد کــه او تــا آخــر حرفــش را بزنــد بعــد بــه او نــگاه کــرد و طــوری 

لبخنــد زد کــه تومــک تــا آن موقــع اصلــن ندیــده بــود. لبخنــدی کــه هــم جالــب بــود و 

هــم مهربــان.

_ نکند عاشق شده ای؟

تومــک تــا بناگوشــش قرمــز شــد. او از دســت خــودش و ایشــام کــه او را مســخره کــرده 

ــه ایشــام  ــاورد ک ــات بی ــاز هــم آبنب ــش ب ــا برای ــت ت ــود. داشــت می رف ــی ب ــود عصبان ب

ــور کــرد بنشــیند. آســتینش را کشــید و او را مجب

کمی صر کن ... ببین ...

تومک ایستاد. منی شد خیلی هم از دست ایشام عصبانی شد.

_ تو گفتی که او یک قمقمه داشت؟

بلــه. یکــی داشــت. او می گفــت کــه آب را پیــدا خواهــد کــرد و آب را درون آن خواهــد 

یخت. ر

این بار دیگر ایشام اصلن نخندید و گفت:

ببیــن تومــک! مــن منی دانــم کــه آیــا ایــن رودخانــه وجــود دارد یــا نــه امــا می دانــم کــه 

ــاز هــم  ــش هســتند و هیچ کــس ب ــه دنبال ــه انســان هــا ب هــزاران هــزار ســال اســت ک

ــه دســت  ــک قطــره از آن آب مشــهور را ب ــی ی ــروز حت ــا ام ــم هیچ کــس ت ــد می کن تاکی

نیــاورده اســت. ســفر آدم هایــی کــه از رس تــا پــا مجهــز بودنــد و تصمیــم قطعــی داشــتند 

کــه بــه ایــن آب جادویــی دســت پیــدا کننــد تــا امــروز، پیــش از آن کــه پایشــان بــه کــوه 

ــم  عجیــب و  ــن دخــر خان ــده و حــاال ای ــودی انجامی ــه شکســت و ناب مقــدس برســد ب

غریــب ِ تــو می توانــد روی قمقمــه اش بزنــد و بگویــد کــه آن را پــر خواهــد کــرد و ایــن 

حــرف او مثــل ایــن اســت کــه بگویــم پشــت دســت مــن گنــدم می رویــد.

تومک ناگهان زیر لب گفت: چه به رسش خواهد آمد؟
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ایشــام بــه او لبخنــدی زد و گفــت: فکــر می کنــم کــه همــه ی این هــا را بایــد فرامــوش 

ــز دیگــری فکــر کــن. در ایــن دهکــده دخرهــای زیبایــی هســتند.  ــه چی کنــی پــرم. ب

ــد... ــرو حتمــن اآلن مشــری هایت منتظرن ــه؟ حــاال زود ب مگــر ن

تومک با ناراحتی رسش را تکان داد و گفت: حتمن حق با شاست پدر بزرگ!

بعــد بلنــد شــد. بــه ایشــام پیــر دســت داد و بــا قدم هایــی آرام بــه طــرف فروشــگاهش 

بــه راه افتــاد.
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فصل سوم
عزیمت

ــی  ــک برنداشــت. شــبی خــواب عجیب ــنت دســت از رس توم ــر رف ــد فک ــه بع از آن روز ب

دیــد. خــواب دیــد کــه برهایــی کــه مثــل آدم هــا روی دو پایشــان راه می رونــد دخــرک 

را دنبــال کرده انــد. او تومــک را صــدا می کــرد: تومــک!... تومــک!... بعــد هــر دو بــا متــام 

قــدرت پــا بــه فــرار گذاشــتند.

ــک  ــت ی ــر پش ــه ی آخ ــا در لحظ ــنیدند ام ــا را می ش ــای آدم-بره ــدای دندان ه ــا ص آنه

صخــره پنهــان شــدند. تومــک آن جــا از دخــر پرســید: اســم مــرا از کجــا می دانســتی؟ و 

ــند. ــک را می شناس ــه توم ــخ داد: هم ــت و پاس ــاال انداخ ــانه هایش را ب او ش

یــک بــار دیگــر هــم خــواب دیــد کــه در بــاالی کــوه مقــدس، روی یــک حوضچــه ی آب 

ــه ســکه ی  ــد ک ــرد و دی ــگاه ک ــرق مــی زد. ن ــه آب ب ــزی ت ــص خــم شــده اســت. چی خال

هــان دخــر بــود. هــان ســکه ای کــه بــرای آبنبات هــا بــه او پرداختــه بود.ســکه را بــه 

دســت گرفــت و وقتــی برگشــت، دخــر آن جــا بــود. خنــدان بــا لباســی مثــل شــاهزاده ها. 

ــد. ــاال می بردن پشــت رس او آدم-برهــای اهلــی شــده، او را روی دســت ب

تومــک یــک روز صبــح زود ســفرش را آغــاز کــرد. ایــن طــوری کســی زود متوجــه رفتنــش 

ــی دور  ــد او دیگــر خیل ــدا کن ــر نامــه ی او را در دکــه اش پی ــی ایشــام پی منی شــود و وقت

شــده اســت.

روزهــای آخــر دیگــر بــه ســختی می توانســت آشــفتگی اش را پنهــان کنــد و بــه نظــرش 

می رســید کــه در فروشــگاه، همــه او را بــه شــکلی مضحــک نــگاه می کننــد. انــگار روی 

ــی  ــه قصــد دارد چــه کار مهمــی را انجــام دهــد. گوی ــود ک پیشــانی اش نوشــته شــده ب

چیــزی او را لــو مــی داد. شــاید درخششــی بــه خصــوص، در چشــانش.

ــود چــون او  ــاده نب ــرد. س ــر ک ــرد فک ــا خــود می ب ــد ب ــه بای ــی ک ــه لباس های ــا ب مدت ه

منی دانســت چــه چیزهایــی در راه انتظــارش را می کشــند. آیــا آن رسزمین هــای دور 

ــوردی  ــا کفــش کوهن ــم و ی ــد کفش هــای پشــمی، ژاکــت ضخی ــا بای ــا رسد؟ آی ــد ی گرم ان
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بــردارد؟ یــا ایــن کــه برعکــس بایــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت ســبک باشــد تــا اذیــت 

ــد  ــرد. چن ــود ب ــا خ ــد ب ــی را بای ــه لوازم ــه چ ــت ک ــی منی دانس ــور حت ــود. همین ط نش

کتــاب دربــاره ماجراجویــی داشــت. بــرای پیــدا کــردن جــواب، آن هــا را خوانــد ولــی هیــچ 

ــازه، رابینســون  ــا خــود نداشــتند و ت ــزی ب ــان چی ــرد. بیشــر ماجراجوی ــدا نک ــی پی جواب

ــزش را در  ــه چی ــون هم ــت چ ــزی نداش ــود چی ــه ی او ب ــورد عالق ــه م ــم ک ــه ه کروزوئ

طوفــان و غــرق شــدن کشــتی از دســت داده بــود. بــه نظــر می رســید کــه دخــر آبنبــات 

ــل دخــر  ــم گرفــت کــه مث ــود. تومــک هــم تصمی ــزی همراهــش نب ــه دســت هــم چی ب

ــا خــود بــرد. فقــط چیزهــای رضوری را ب

پیــش از هــر چیــز یــک پوشــش پشــمی درســت و حســابی الزم داشــت. چــون او می بایــد 

زیــر ســقف آســان بخوابــد و شــب هــم بــه زودی رو بــه رسدی می رفــت.

بــه یــک قمقمــه هــم نیــاز داشــت. یــک قمقمــه از جنــس پوســت ســمور آبــی داشــت 

ــه ی کجــار  ــن طــور آوردن آب رودخان ــرای مــرف شــخصی اش و همی ــد ب کــه آن را بای

ــه دســت مــی آورد. ــه را ب ــه اگــر آب رودخان ــه کمــرش می بســت. البت محکــم ب

او بــا یــک پارچــه ی محکــم، کیســه ای تنهــا بــه انــدازه ی چنــد ســانتیمر دوخــت و ســکه ی 

ــه در  ــس بدهــد. البت ــه او پ ــش ســکه را ب ــه محــض دیدن ــا ب دخــر را در آن گذاشــت ت

صورتــی کــه بتوانــد او را پیــدا کنــد...

از ایــن جــا تــا آن جــا کیســه بــا یــک بنــد بــه گردنــش آویــران خواهــد بــود و امــکان کمــی 

داشــت کــه آدم بدجنســی بتوانــد آن را از او جــدا کند.

در جیــب شــلوارش بــرای دفــاع از خــود یــک چاقــوی ضامــن دار گذاشــت و دو دســتال 

کــه رویــش حــرف اول اســمش »ت » گلــدوزی شــده بــود.

شــب آخــر بعــد از آن کــه همــه چیــز را خــوب بررســی کــرد پشــت پیشــخوانش نشســت. 

چــراغ پیه ســوزش را روشــن کــرد و ایــن نامــه را بــرای ایشــام نوشــت:

ایشام، پدر بزرگ عزیزم

»تــو همیشــه نامــه ی دیگــران را می خوانــی امــا ایــن یکــی مــال خــودت اســت و دیگــر 

الزم نیســت آن را بــا صــدای بلنــد بخوانــی. می دانــم کــه باعــث زحمتــت خواهــم شــد 

و از تــو می خواهــم کــه مــرا ببخشــی. امــروز صبــح بــه ســمت رودخانــه ی کجــار راهــی 

ــدوارم در راه  ــه خواهــم آورد. امی ــت از آب رودخان ــه آنجــا برســم برای ــر ب شــده ام. اگ

دخــری کــه از او برایــت حــرف زده بــودم را ببینــم چــون او هــم بــه هــان جــا مــی رود. 
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کلیــد فروشــگاه را بــرای تــو می گــذارم چــون اگــر بــا خــود بــرم ممکــن اســت گــم اش 

کنــم. هــر چــه زودتــر بــر می گــردم.«

                                                                به امید دیدار. تومک

موقــع گذاشــنت نامــه داخــل پاکــت بــه ســختی جلــوی اشــک هایش را گرفــت. ایشــام در 

ایــن ماه هــا حســابی پیــر شــده بــود. گونه هایــش فــرو رفتــه بودنــد. دســت هایش مثــل 

پوســتی کــه رویــش چیــزی نوشــته شــده باشــد چروکیــده شــده بــود. آیــا وقتــی تومــک 

برگــردد او هنــوز زنــده اســت؟ اصلــن آیــا او روزی بــر خواهــد گشــت؟ تومــک بــه هیــچ 

وجــه مطمــن نبــود.

لبــاس بــه تــن و آمــاده روی تختــش دراز کشــید و بــه خــواب فــرو رفــت. چنــد ســاعت 

خــواب. خوابــی کــه هیــچ رویایــی نداشــت. وقتــی بیــدار شــد هنــوز شــب بــود و پرتــوی 

ــا دلــی پــر  از نــور مــاه، پســتوی فروشــگاهش را روشــن کــرده بــود. از جایــش پریــد. ب

از شــادی. حــاال دیگــر امــروز شــده بــود. بــه نظــرش رســید کــه بــه انــدازه ی بــی نهایــت 

صــر کــرده اســت و زیباتریــن روز زندگــی اش رسانجــام از راه رســیده . امیــدی وصــف 

ــر او چیــره شــده بــود. مطمئنــن رودخانــه ی کجــار را پیــدا خواهــد کــرد. از  ناشــدنی ب

ــاره  ــا خــود آب خواهــد آورد . دخــرک را هــم دوب ــت. ب ــاال خواهــد رف ــدس ب ــوه مق ک

خواهــد دیــد و ســکه اش را بــه او پــس خواهــد داد!

ــا اشــتها  ــا را ب ــا مرب ــان کــره مالیــده شــده ب  یــک کاســه بــزرگ شــکالت و چنــد ورق ن

خــورد. بعــد لبــاس گــرم پوشــید. خــوب نــگاه کــرد کــه قمقمــه بــه کمــرش محکــم بســته 

شــده باشــد، کیســه اش بــه گردنــش آویــزان باشــد و وســایلی کــه بایــد تــوی جیب هایــش 

ــان  ــت. در پای ــان برداش ــی از ن ــه ی بزرگ ــر تک ــه ی آخ ــند. لحظ ــان باش ــند رس جایش باش

پتــوی پشــمی اش را محکــم روی شــانه اش گــره زد و بــه ســوی در رفــت و کاری را کــرد که 

در متــام زندگــی اش نکــرده بــود. تابلــوی کوچکــی کــه روی در آویختــه بــود را برگردانــد. 

از حــاال بــه بعــد روی آن نوشــته اســت » تعطیــل « .

ــه  ــرده ی دک ــت. پ ــه ی ایشــام کوچه هــا را در ســکوت راه رف ــا دک تومــک از فروشــگاه ت

کشــیده شــده بــود. آن را بــی رس و صــدا کنــار زد. کلیــد فروشــگاه، نامــه ی خداحافظــی 

و تکــه ی بزرگــی از شــیرینی بادامــی را روی میــز تحریــر ایشــام گذاشــت.

 زیــر لــب گفــت: خداحافــظ پدربــزرگ! انــگار کــه پیرمــرد صدایــش را می شــنود. بعــد 

ــا قدم هایــی  ــه فروشــگاهش انداخــت. ســپس ب ــار نگاهــی ب ــرای آخریــن ب برگشــت و ب
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بلنــد در ایــن مســیری کــه بارهــا رفتــه بــود بــه راه افتــاد. فقــط ایــن بــار دور نــزد. ایــن 

بــار واقعــن رفــت. او یــک ماجراجــو بــود. گروهــی غــاز وحشــی در آســان مثلــث کاملــی 

ــوب مــی  ــه ســمت جن ــا ب ــد. آنه ــی داشــتند ســالم می کردن ــد گوی را تشــکیل داده بودن

ــه غازهــا گفــت:  ــود. رو ب ــر از خوشــبختی شــده ب ــل تومــک. قلــب تومــک پ ــد مث رفتن

آمــدم...

در زمــان هــای قدیــم از جغرافیــا چیزهــای زیــادی منی دانســتند. شــک داشــتند کــه زمیــن 

گــرد باشــد. خیلی هــا هنــوز در ایــن مــورد متقاعــد نشــده بودنــد. آنهــا می گفتنــد:« آیــا 

ــا کــف  ــا ب ــد؟ آی ــا منی افتن ــن اســت؟  آنه ــه طــرف پایی ــد رسشــان ب ــه پایین ان ــی ک آنهای

پاهایشــان بــه زمیــن چســبیده اند؟«

بایــد دانســت کــه در آن زمــان، نــه مثــل امــروز نقشــه ی خاصــی وجــود داشــت و نــه 

نقشــه ی راه. مــردم بــا کمــک خورشــید، مــاه و ســتارگان راه را پیــدا می کردنــد و کمــر 

ــم شــوند. ــه گ ــد ک ــش می آم پی

تومــک بــر اســاس حرف هــای ایشــام بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه بایــد بــه ســمت 

جنــوب بــرود. بــه هــان ســمتی کــه اقیانــوس وجــود دارد. آنجــا کــه برســد دیگــر وقــت 

آن می شــود کــه ســمت چــپ یــا راســت را بــرای رســیدن بــه رودخانــه ی کجــار انتخــاب 

کنــد. مــدت زیــادی از روز را از بیــن چشــم اندازهایــی کــه برایــش آشــنا بودنــد راه رفــت. 

از تپه هــا بــه دشــت ها. و تنهــا بــرای خــوردن کمــی نــان، نوشــیدن آب از قمقمــه اش و 

ــتاد. ــه ها می ایس ــا از خوش ــی میوه ه ــده ی برخ ــدن باقیان چی

ــود و از  ــرده می ش ــق گس ــه اف ــد ک ــرش آم ــه نظ ــید ب ــب از راه می رس ــه ش ــم ک ــم ک ک

دور نوعــی دیــوار، ســیاه و پایــان ناپذیــر جلــوی راهــش قــرار گرفتــه اســت. وقتــی بــه 

چنــد صــد مــری اش رســید فهمیــد کــه آن چیــز جنــگل اســت. بزرگریــن جنگلــی کــه تــا 

آن وقــت بــه چشــم دیــده بــود. فکــر عبــور از جنــگل تــا حــدودی برایــش ناخوشــایند 

بــود. ولــی دور زدن جنــگل بــی تردیــد چندیــن روز طــول می کشــید. شــاید هــم چندیــن 

هفتــه. کســی چــه می دانســت؟ تومــک کــه احســاس خســتگی می کــرد بــا خــود گفــت: 

چــو فــردا شــود، فکــر فــردا کنیــم. کمــی بــه عقــب برگشــت. تــک درختــی را نشــان کــرده 

ــن می رســیدند. تومــک رُسخــورد  ــه زمی ــود و شــاخه هایش ب ــک چــر ب ــل ی ــه مث ــود ک ب

زیــر درخــت و غلتیــد تــوی پتویــش. نیمــه بیــدار بــود کــه فکــر کــرد خــوب اســت یــک 

ــر  ــم کم ــد و او ه ــراه دارن ــک هم ــب ی ــو اغل ــای ماجراج ــد. آدم ه ــته باش ــراه داش هم

احســاس تنهایــی خواهــد کــرد. امــا خســتگی اش بــه حــدی بــود کــه حتــی پیــش از آن کــه 

وقــت داشــته باشــد احســاس دلتنگــی کنــد بــه خــواب فــرو رفــت.
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فصل چهارم
جنگل فراموشی

ــا متوجــه شــود کــه در تختــش  ــد لحظــه ای طــول کشــید ت ــدار کــه شــد چن  تومــک بی

نیســت. ولــی بــا دیــدن شــاخ و برگ هایــی کــه دور تــا دورش ریختــه بودنــد ناگهــان همــه 

چیــز را بــه یــاد آورد: رشوع ســفرش، صبــح زود، پیــاده روی طوالنــی اش در کوهســتان و 

تک درخــت. او واقعــن رفتــه بــود. ایــن یــک خــواب نبــود.

 پرنــده ی کوچولــوی زرد و آبــی رنگــی کــه در شــاخ و برگ هــا خانــه داشــت؛ نزدیــک او 

آواز می خوانــد: پاشــو تومــک! پاشــو تومــک!

 تومــک نتوانســت جلــوی خنــده اش را بگیــرد. هــان حــس خوشــبختی کــه دیــروز موقــع 

حرکــت داشــت را دوبــاره در خــود حــس کــرد. هــان احســاس آزادی. هــان رسزندگــی. 

ــا را  ــار دور دنی ــا خــود گفــت: اگر ســفر  کــردن ایــن طــور اســت دمل می خواهــد ســه ب ب

بگردم!

 داشــت از مخفیگاهــش بیــرون می آمــد کــه صداهــای عجیبــی از بیــرون شــنید. صدایــی 

مثــل مچالــه شــدن کاغــذ یــا کپــه کــردن شــاخه و برگ هــای خشــک. بعــد هــم صــدای 

تــرق و تــروق هــای پــی در پــی، گویــی کســی داشــت شــاخه های خشــک و کوچکــی را 

می شکســت. تومــک بــی حرکــت گــوش ایســتاده بــود. بعــد از انــدک زمانــی چندیــن بــار 

ــد آتــش روشــن  ــه آتــش آمــد. شــک نداشــت کــه دارن ــاد زدن ب صدایــی مثــل صــدای ب

می کننــد. تومــک شــک داشــت بیــرون بــرود. آیــا ایــن آدم، خطرنــاک اســت؟ آیــا بــه او 

حملــه خواهــد کــرد؟ از طرفــی فکــر کــرد کــه مبانــد تــا او بــرود ولــی کســی کــه آتــش 

ــود کــه  ــن افــکار غــرق ب ــن زودی هــا منــی رود. تومــک در ای ــه ای ــد کــه ب روشــن می کن

صدایــی بــه گوشــش رســید. صــدای زنــی بــود کــه آواز می خوانــد: خــِر مــن خــِر مــن... 

پاهــاش چــه دردی داره ...

 بــی تردیــد بقیــه ی شــعر را بلــد نبــود چــون فقــط همیــن را می خوانــد. زن رشوع بــه 

ــان  ــت. همچن ــه در آن می ریخ ــدای آب ک ــد ص ــد و بع ــه می آم ــدای قابلم ــرد. ص کار ک

ــد: خــر مــن ... خــر مــن ... پاهــاش چــه دردی داره ... می خوان

تومــک فکــر کــرد کــه ایــن شــخص بایــد آدم خــوش اخالقــی باشــد. کســی کــه خــر مــن 
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ــد و  ــی باش ــد آدم بدجنس ــد؛ منی توان ــه دردی داره را می خوان ــاش چ ــن ... پاه ــر م ...خ

ــرون آورد. بعــد رسش را از مخفیگاهــش بی

 واقعــن او یــک زن بــود. اگرچــه بــد جــوری لبــاس پوشــیده بــود ٬ ولــی زن بــود. خیلــی 

گــرد و خپــل و قدکوتــاه. لباس هایــش یکــی روی دیگــری بــود و اصلــن بــا هــم جــور در 

منی آمدنــد. یــک الیــه لبــاس کوتــاه پشــمی وصلــه دار، یــک پیراهــن، یــک الیــه ژاکــت... 

رسمــا آزارش منــی داد. مثــل یــک تابلــو شــده بــود. ایــن تابلــو بــا کالهــی آراســته شــده 

بــود ٬کالهــی کــه تــا روی گوشــش را پوشــانده بــود و او بــه شــکل جالبــی چمبامتــه زده 

بــود.

 گفت: بیا! بیا! گرسنگی گرگ را از جنگل بیرون می کشد. قهوه دوست داری؟

تومک که تا آن وقت قهوه ننوشیده بود گفت: سالم خانم! بله می نوشم.

زن از این که او این قدر خجالتی است کلی خندید.

_ بــه مــن بگــو مــاری. ایــن طــوری بهــر اســت. اگــر می خواهــی بنشــینی یــک ســنگ 

بیــاور و کنــار آتــش بنشــین.

 تومــک داشــت دور درخــت دنبــال یــک ســنگ مــی گشــت کــه خــری را در حــال چریــدن 

دیــد و یــک درشــکه ی دو چــرخ کــه دو درش بــه ســمت آســان بــاز بــود.

 تومک که در رویاهایش غرق بود گفت: این خر مال توست؟

ایــن کادیشــون اســت. خیلــی مهربــان اســت. کمــی کلــه شــق اســت ولــی مهربــان اســت  

همــه جــا مــی رود. نــه کادیشــون؟

خــر رسش را بــاال بــرد. بعــد رسش را کنجکاوانــه پاییــن آورد و از بیــن موهایــی کــه روی 

صورتــش ریختــه بــود، بــه صاحبــش نــگاه کــرد و بــه چریــدن ادامــه داد.

 زن در ادامه گفت: او یکچشم است. خرس ها...

تومک که داشت روی سنگ صافی که آورده بود می نشست گفت: خرس ها؟

_ بله. خرس ها. جنگل را اشغال کرده اند.

ــرد و گفــت: »درســت  ــزرِگ ســیاِه ســاکن نگاهــی ک ــعِ ب ــگل، هــان مان ــه جن تومــک ب

ــرده اســت. ــن فرامــوش ک ــن موضــوع را کامل ــه ای اســت« و متوجــه شــد ک

_ پــس دیگــر منی شــود از آن عبــور کــرد؟ زن گنــده کــه داشــت یــک قطعــه نــان جــو را 

مربــا مــی زد و مــی بریــد گفــت: می خواهــی از جنــگل رد شــوی؟

تومک که حس می کرد دارد چیز عجیب و غریبی می گوید گفت: بله.

و بعد زود حرفش را تصحیح کرد: اگر نتوانم برمی گردم...

_ برمی گردی؟
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ــدر  ــت. آنق ــده اش گرف ــم خن ــک ه ــه توم ــد ک ــی خندی ــاد و طبیع ــان ش ــاق چن زن چ

خندیدنــد کــه اشــک از چشــانش رسازیــر شــد. مخصوصــن کــه تومــک هــر      از   گاه تکــرار 

ــد:  ــی می خندی ــی طبیع ــه دل و خیل ــار از ت ــر ب ــده ه ــردم« و زن گن ــرد: »برمی گ می ک

ــردی... ــه برمی گ ــه ک ــه البت بل

 وقتــی کمــی آرام شــدند مــاری بــه ســمت درشــکه رفــت و نیــم کیلــو کــره، دو ظــرف 

مربــا، یکــی تــوت فرنگــی و دیگــری متشــک، یــک قطعــه بــزرگ پنیــر بــز، مقــداری شــیر 

گاو در یــک قمقمــه و مقــداری شــکر را در ســبد گذاشــت و بــا خــود آورد. حــاال دیگــر 

قهــوه هــم آمــاده شــده بــود و داغ داغ در قابلمــه حــارض بــود. او در یــک پیالــه بــرای 

ــا بــی  تومــک قهــوه ریخــت و ظــرف خوراکی هــا را جلویــش گرفــت و از او خواســت ت

تعــارف از خــودش پذیرایــی کنــد. تومــک در ســکوت و بــا اشــتها غــذا خــورد. بعــد مــاری 

ســیگاری پیچیــد و رشوع بــه کشــیدن کــرد. تومــک کــه تــا آن موقــع ســیگار کشــیدن زنــی 

را ندیــده بــود تعجــب کــرده بــود.

 ماری در حالیکه سیگارش را دود می کرد پرسید: راستی اسمت چیست؟

_ تومک. اسمم تومک است.

ــده اش  ــت خن ــگل – داش ــن جن ــرای دور زدن ای ــه ب ــی ک ــد بدان ــو بای ــک ت ــب توم _ خ

ــان الزم داری. ــال زم ــر از دوس ــه بیش ــن ک ــک نک ــت- ش می گرف

تومک مات و مبهوت گفت: دو سال؟!

_ بلــه ایــن جنــگل، مــادر همــه ی جنگل هاســت. قدیمــی تریــن و بــزرگ تریــن جنــگل. 

بــه هــر حــال طوالنــی تریــن جنــگل اســت. می دانــی اســم ایــن جنــگل چیســت؟

تومک گفت: نه

_ اسمش کادیشون است.

تومــک یــک لحظــه فکــر کــرد کــه اســم جنــگل کادیشــون اســت و فکــر کــرد کــه ایــن 

ــه. مــاری وســط حرفــش  ــا ایــن جنــگل هولنــاک نــدارد. ولــی ن اســم اصلــن مناســبتی ب

ــرد. ــی می ک ــرش را معرف ــت خ ــط داش فق

_ کادیشون! برای درس کمی پنیر می خواهی؟

ــا  ــد شــد ت ــاری بلن ــه چــون م ــد بل ــکان داد. حتمــن می خواســت بگوی خــر، دمــش را ت

ــاورد. ــر بی برایــش پنی

_ اسمش جنگل فراموشی است. تو می دانی چرا این اسم را رویش گذاشته اند؟ 

تومک گفت نه و با خود فکر کرد که او هم چیز زیادی منی داند.

ــه کســی کــه واردش مــی شــود را از  _ می گوینــد جنــگل فراموشــی ٬چــون آدم، بالفاصل
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یاد می برد...

_ شا می خواهید بگویید که ...

_ می خواهی بگویی که آنها دیگر برمنی گردند؟ همه چیز را فراموش می کنند؟

ــگل،  ــه جن ــی ب ــض ورود کس ــه مح ــه ب ــم ک ــم بگوی ــه. می خواه ــچ وج ــه هی ــه. ب _ ن

ــن  ــدارد. اصل ــه آن شــخص، دیگــر وجــود ن ــل آن ک ــد. مث دیگــران او را فرامــوش می کنن

هیــچ وقــت هــم وجــود نداشــته اســت. جنــگل او را کاملــن می بلعــد و بــا او خاطراتــش 

ــی؟  ــود. می فهم ــاک می ش ــا پ ــره ی م ــگاه و خاط ــان از ن ــد. او همزم ــم می بلع را ه

_ نه کاملن...

ــو فکــر  ــه ت ــادرت ب ــدر و م ــن لحظــه پ ــی شــک در ای ــم. ب ــال می زن ــت مث _خــب. برای

می کننــد. از خودشــان می پرســند اآلن تــو کجایــی، چــه می کنــی؟! ...

تومک حرفش را قطع کرد: من پدر و مادر ندارم. یتیمم.

باشــد. حــاال اســم کســی کــه تــو را خــوب بشناســد و خیلــی دوســتت داشــته باشــد را 

بگــو.

تومک بالفاصله گفت: ایشام. او بهرین دوست من است.

_ عالیســت. ایــن شــخص بــی شــک اآلن بــه تــو فکــر می کنــد. او از خــود می پرســد کــه 

آیــا حالــت خــوب اســت؟ اآلن تــو چــکار می کنــی و کــی برمی گــردی؟!

تومــک جــواب داد: بلــه مطمئنــن. امــا آیــا قلبــش هــم بســته خواهــد شــد؟_ می دانــی. 

بــه محــض ایــن کــه پایــت را در جنــگل بگــذاری آشــام..

تومک حرفش را تصحیح کرد: ایشام...

ــو دیگــر وجــود  ــه نظــر او ت ــو نخواهــد داشــت. ب _ ایشــام دیگــر هیــچ خاطــره ای از ت

ــود چــون  ــر ممکــن خواهــد ب ــو از او بپرســد هــم غی ــاره ی ت ــر کســی درب ــداری و اگ ن

ــم  ــاال گیری ــد زد. ح ــی نخواه ــدارد حرف ــود ن ــر وج ــه دیگ ــی ک ــاره ی کس ــس درب هیچ ک

کــه کســی ایــن کار را هــم بکنــد و دربــاره ی تومــک از او چیــزی بپرســد؛ او در جــواب 

ــی  ــگل باش ــه در جن ــی ک ــا زمان ــد؟ و ت ــرف می زنی ــی ح ــه کس ــاره ی چ ــد: درب می گوی

همیــن خواهــد بــود و برعکــس بــه محــض ایــن کــه از جنــگل خــارج شــوی همــه چیــز 

مثــل قبــل می شــود و دوســتت ایشــام می توانــد از خــود بپرســد:  ایــن تومــک خرابــکار 

اآلن دارد چــکار می کنــد؟

تومک آرام پرسید: و اگر از جنگل خارج نشوم؟

_ و اگــر خــارج نشــوی بــرای ابــد فرامــوش خواهــی شــد. هیچ کــس اســمت را دیگــر بــه 

زبــان نخواهــد آورد. انــگار تــو اصلــن زنــده نبــوده ای.
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تومــک هرگــز فکــرش را هــم منی کــرد کــه چنیــن چیــز وحشــتناکی بتوانــد وجــود داشــته 

. شد با

او درســکوت، نــان و مربــا و قهــوه اش را خــورد. مــاری هــم داشــت ســیگارش را متــام مــی 

کــرد کــه ناگهــان فکــر دیوانــه  واری بــه رسش زد.

ــه فقــط یــک مــر وارد جنــگل بشــوی، دیگــر  ــو بالفاصل _ خــب پــس مــاری اگــر اآلن ت

ــرای مــن وجــود نخواهــی داشــت؟ ب

_ دقیقن تومک. امتحانش کنی رست گرم می شود نه؟

 کلمــه ی رسگــرم شــدن واقعــن کلمــه ی مناســبی نبــود. ایــن موضــوع کمــی او را ترســاند 

ــه را جمــع و  ــده ی صبحان ــه باقیان ــا عجل ــرد و هــر دو ب ــول ک ــن وجــود قب ــا ای ــی ب ول

آتــش را خامــوش کردنــد. بعــد مــاری درشــکه را بــه کادیشــون بســت. درســت مثــل ایــن 

ــاد زد:  کــه بــه یــک اســب کوچــک واقعــی می بنــدد. آنهــا پریدنــد داخلــش. مــاری فری

هــوی کادیشــون!

 خــر بــه ســمت جنــگل یورمتــه رفــت. پــس از چنــد دقیقــه بــه جنــگل رســیدند. تومــک 

مرتــب از خــود می پرســید کــه آیــا واقعــن او میــل دارد ایــن تجربــه ی مســخره را انجــام 

دهــد؟ امــا در ایــن لحظــه مــاری او را از درشــکه بیــرون کشــید.

_ خــب مــن اآلن بــا کادیشــون چنــد مــر داخــل جنــگل مــی روم. ســه دقیقــه آنجــا مــی 

مانــم و بعــد برمی گــردم. امیــدوارم تــو هــم راه نیفتــی بیایــی داخــل جنــگل. چــون در 

ایــن صــورت مــا هیــچ وقــت دیگــر دنبــال هــم نخواهیــم گشــت. تومــک تــو چنــد ســاله 

هســتی؟

_ سیزده ساله

_ خــب ٬ خــوب اســت. هیــچ بچــه ی ســیزده ســاله ای جرئــت نــدارد تنهــا وارد ایــن جنــگل 

شــود. بــه زودی می بینمــت تومــک! هــوی کادیشــون!

 خــر، درشکه کشــان، بــه راه افتــاد. مــاری بــرای آخریــن بــار دســت تــکان داد و در بیــن 

تنه هــای ســیاه درختــان جنــگل فراموشــی ناپدیــد شــد. 

تومــک ده قدمــی عقــب رفــت تــا دیــوار عجیــب درختانــی کــه در برابــرش قــد کشــیده 

بودنــد را بهــر ببینــد. آنهــا نوعــی از درختــان صنوبــر تیــره و انبــوه بودنــد کــه دســت 

کــم ارتفاعشــان بــه بیســت و چهار مــر می رســید. بــدون وارد شــدن بــه جنــگل می شــد 

خنــکای آن را احســاس کــرد. 

تومک دلواپس شد و گفت: شاید دور زدن جنگل از رد شدن از آن منطقی تر باشد .
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بــا ایــن فکــر بدجــوری دلــش می خواســت بخنــدد ولــی مســئله اصلــن خنــده دار نبــود. 

روزهــا و ســاعت ها وقــت گذاشــنت بــرای عبــور از جنــگل اصلــن خوشــآیند نبــود... ولــی 

اگــر او یــک همســفر بــا خــود داشــت معلــوم بــود کــه چیزهــا و اتفاقــات را طــور دیگــری 

می دیــد.

دوتایــی آدم جســارت پیــدا می کنــد. آمادگــی پیــدا می کنــد. می شــود بــا هــم خندیــد و 

هــر وقــت الزم باشــد بــه هــم کمــک کــرد.

 بلــه٬ از اول ســفر او بــا کســی برخــورد نکــرده بــود. آنجــا، تنهــا زیــر آن تــک درخــت پتــو 

بــه خــود پیچیــده و خوابیــده بــود. پتویــش! او پتویــش را فرامــوش کــرده بــود.

 با متام رسعت به سمت درخت دوید و زیر شاخه و برگش شیرجه زد.

 اوف! پتــو هنــوز آنجــا بــود.  بــه خــود قــول داد تــا بعــد از ایــن بیشــر مواظــب باشــد. 

یــک ماجراجــو نبایــد وســایلش را گــم کنــد. مخصوصــن وقتــی کــه چیــز زیــادی همراهش 

ــک  ــن نزدی ــه کامل ــی ک ــده ی آتش ــه مان ــش ت ــدن از پناهگاه ــرون آم ــت بی ــد. وق نباش

درخــت بــود را دیــد. بــا ایــن وجــود او می دانســت کــه شــب گذشــته وقتــی او بــه آنجــا 

رســیده بــود هیــچ چیــز آنجــا نبــود و تــا وقتــی آنجــا بــود هیچکــس بــه آنجــا نیامــده . 

حــاال وجــود ایــن آتــش خیلــی عجیــب بــود.

 پتــو را روی شــانه اش کشــید و چنــد قــدم بــه ســمت جنــگل برداشــت. به عــالوه شــاید 

او بــه انــدازه کافــی بــزرگ نشــده اگــر بالفاصلــه و خیلــی تنــد هــم راه بــرود تــازه شــاید 

پیــش از ظهــر بتوانــد از جنــگل خــارج شــود ٬ یــا شــاید هــم قبــل از فــرا رســیدن شــب. 

اگــر چیــز بــدی هــم پیــش بیایــد چاقــوی ضامــن دارش همراهــش اســت. تــوی جیبــش. 

 پیــش از وارد شــدن بــه جنــگل کمــی شــک کــرد. چــون او هنــوز صبحانــه نخــورده بــود و 

بــی تردیــد بــه متــام نیرویــش نیــاز داشــت. از طرفــی از ایــن متعجــب بــود کــه احســاس 

گرســنگی منی کــرد ٬تــازه کاملــن هــم احســاس ســیری می کــرد.

 با خود گفت: برویم! و با عزم و اراده به سوی جنگل به راه افتاد.

 وقتــی در نزدیکــی اش صــدای شکســنت شــاخ و بــرگ هــا را شــنید خواســت  وارد جنــگل 

شــود. آیــا جانــوری آن جــا بــود؟ یــا آدم بــود؟ صــدا نزدیک تــر شــد. تومــک بــه رسعــت 

عقــب رفــت و بیــن علف هــای بلنــد دراز کشــید تــا ببینــد چــه چیــزی از دل تاریکــی رس 

درمــی آورد. آنچــه کــه دیــد ابتــدا دو گــوش یــک خــر بــود بعــد رسش و بعــد یــک خــر 

ــدان  درســته و باالخــره یــک درشــکه کــه خــر آن را می کشــید و یــک زن چــاق کــه خن

روی درشــکه نشســته بــود. خیالــش کــه راحــت شــد ایســتاد.

ماری با خوشحالی به او گفت: خب تومک! حافظه ات رس جایش آمد؟
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ــود  ــده ب ــاده ش ــا پی ــه از آن ج ــاری ک ــت. م ــکه رف ــمت درش ــه س ــه ب ــا عجل ــک ب  توم

خواســت تــا او را در آغــوش بگیــرد. تومــک جرئــت نکــرد خــود را در آغوشــش بیانــدازد. 

چــون آن هــا هنــوز همدیگــر را خــوب منی شــناختند. فقــط بــه او دســت داد. همیــن و 

ایــن گونــه بــا هــم دوســت شــدند.
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فصل پنجم
ماری

ــور از  ــس، ن ــود. برعک ــوه نب ــید انب ــک می ترس ــه توم ــا ک ــن آن قدره ــگل اصل ــدا جن  ابت

الی شــاخ و بــرگ درختــان صنوبــر بــه درون جنــگل و بــر خــاک پوشــیده از برگــش نفــوذ  

می کــرد. 

مســیری همــوار، مســتقیم کشــیده شــده بــود و آن قــدر پوشــیده از خــزه بــود کــه صــدای 

ــش  ــادی کنان پی ــو ش ــر کوچول ــد. خ ــنیده می ش ــت ش ــه زحم ــون ب ــنت کادیش ــه رف یورمت

می رفــت و بــه راحتــی درشــکه ای کــه تومــک و مــاری رویــش نشســته بودنــد را بــا خــود 

ــاری از  ــه نظــر م ــود چــون ب ــرس از خرس هــا نب ــرای ت ــی ب ــان دلیل می کشــید. در آن زم

ــه  ــای آن داشــت ک ــود و ج ــه ب ــاعت فاصل ــج س ــش از پن ــا بی ــا آن ج ــا ت ــرو خرس ه قلم

ــی  ــل وقت های ــت مث ــش می رف ــوب پی ــا خ ــت و گوه ــرد. گف ــری ک ــا فک ــاره ی  آن ه درب

ــوب  ــر را خ ــه یکدیگ ــد ک ــر می کنن ــد و فک ــم منی دانن ــزی از ه ــوز چی ــر هن ــه  دو نف ک

می کننــد... درک 

و ایــن گونــه بــود کــه تومــک فهمیــد مــاری عــادت دارد زیــر تــک درخــت هــا بخوابــد و 

ایــن کــه شــب گذشــته بــا تعجــب یــک نفــر جایــش را گرفتــه بــود ولــی آن شــخص آن قدر 

راحــت خوابیــده بــود کــه مــاری دلــش نیامــده بــود او را بیــدار کنــد و خــودش بقیــه ی  

ــالی  ــط س ــه او فق ــد ک ــک فهمی ــن توم ــود. همچنی ــرده ب ــکه اش رس ک ــب را در درش ش

یــک بــار از جنــگل رد می شــود و اتفاقــی آن یــک بــار همیــن امــروز بــود هــان روزی 

کــه تومــک داشــت می رفــت. وقتــی تومــک خواســت از او بپرســد کــه چــرا ایــن کار را 

می کنــد تردیــد کــرد کــه پاســخ بدهــد و پرســید: واقعــن برایــت جالــب اســت؟

تومــک جــواب داد: بلــه و اگــر دوســت داشــتی مــن هــم می گویــم کــه چــرا می خواهــم 

از جنــگل رد شــوم.

_ باشــد پــرم. تــازه، زیــاد هــم پیــش منی آیــد کــه حکایتــم را تعریــف کنــم و ایــن ســبب 

خوشــحالی ام خواهــد شــد. امــا اول راحــت بنشــین چــون حکایــت مــن طوالنی اســت.
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ــا گــرم شــود چــون هــوا رو بــه  تومــک کــه عاشــق داســتان بــود لغزیــد زیــر پتویــش ت

خنکــی می رفــت، منتظــر شــد. مــاری در اولیــن فرصــت ســیگاری را پیچانــد یــک کــت 

اضافــه پوشــید و ایــن گونــه داســتانش را رشوع کــرد: تومــک عزیــز! شــاید تصــورش برایت 

ســخت باشــد و البتــه ایــن مســئله دیگــر مــرا آزرده منی کنــد. امــروز دیگــر ازهیــچ چیــز 

ناراحــت منی شــوم. شــاید تصــورش ســخت باشــد ایــن کــه مــن در هجــده ســالگی دخــر 

زیبایــی بــودم. دخــری بســیار زیبــا و از آن جــا کــه پــدرم یکــی از ثرومتندتریــن تاجــران 

شــهرمان بــود شــاید بــاور نکنــی کــه تنهــا مشــکل مــن انتخــاب همــر بــود. آیــا تــا حــاال 

زنبورهایــی کــه دور یــک قاشــق مربــا جمــع می شــوند را دیــده ای؟ پرهــا هــان طــور 

ــدن  ــتم. دی ــرای ازدواج نداش ــه ای ب ــن، عجل ــط م ــه. فق ــدند. هم ــع می ش ــن جم دور م

ــخره  ــی مس ــد خیل ــد و ُدم ُدم می زدن ــیده بودن ــف کش ــان ص ــره م ــر پنج ــه زی ــا ک آن ه

ــاه، قــد بلنــد، چــاق، زشــت، بدترکیــب،  بــود. همــه جــور آدمــی بینشــان بــود: قــد کوت

ــی،  ــی، می دان ــر نوع ــگ، از ه ــن لن ــاف، کامل ــده، ص ــتناک، خمی ــنگ، وحش ــن قش تقری

ــرم  ــم رسگ ــا خواهرهای ــا، حســابی ب ــه آنه ــردن ب ــگاه ک ــا ن ــه بخواهــی. ب ــوع ک از هــر ن

ــر می شــدند.  ــده روده بُ ــرده از خن ــا از پشــت پ ــدن آن ه ــا دی ــم ب می شــدیم. خواهرهای

چنــد ســالی همیــن طــور گذشــت. خواهرهایــم ازدواج کردنــد و مــن هــم می خواســتم 

مثــل آن هــا ازدواج کنــم. پــس پــری کــه بیشــر شــبیه مــن بــود را انتخــاب کــردم. او 

ــه  ــان می دهــم ک ــو اطمین ــه ت ــک!.. ب ــود توم ــی ب ــرد خوب ــن م ــود. واقع ــی ب ــرد خوب م

خــوب بــود. قــد کشــیده ای داشــت بــا چهــره ای زیبــا، رسارس نجابــت بــود و خیلــی هــم 

ــئله  ــن مس ــر رس ای ــه ب ــود و هم ــش ب ــای او لذتبخ ــه حرف ه ــوش دادن ب ــوش. گ ــا ه ب

ــن کــه  توافــق داشــتند. فکــرش را بکــن همــه ی خوبی هــا را یکجــا داشــت. خالصــه ای

اگــر بخواهــم بگویــم کــه او چقــدر مهربــان بــود و بــه کوچکریــن خواســته هایم تــا چــه 

ــه خــال.  ــودم ب ــول معــروف زده ب ــه ق ــه ب ــی ک ــت مــی داد اعــراف می کن ــدازه اهمی ان

ازدواج مــا دو مــاه بعــد برگــزار شــد. شــادی دیوانــه واری همــه جــا حاکــم بــود. آن روز 

همــه خوشــحال بودنــد و مــن هــم بیشــر از همــه. ولــی تومــک می دانــی ...  ایــن شــد 

کــه ... آرام بــاش کادیشــون!

 خــر کــه روی دور تنــد افتــاده بــود دیگــر داشــت چهــار نعــل می رفــت و باعــث شــده 

بــود کــه درشــکه تلو تلــو بخــورد. ولــی کادیشــون خیلــی زود از دســتور صاحبــش اطاعــت 

کــرد و بــا خیــال راحــت دوبــاره یورمتــه رفــت.

 بلــه، ایــن شــد کــه خواهــم گفــت: هنــوز ســه روز نگذشــته بــود متوجــه مشــکلی شــدم: 

ایــن کــه دوســتش نداشــتم...
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تومک که چشم هایش از تعجب گرد شده بود گفت: تو... تو دوستش نداشتی؟

مــاری جــواب داد: خــب نــه. دوســتش نداشــتم. بعــد پکــی زد زیــر خنــده تومــک هــم 

همین طــور..

_ یعنی می خواهی بگویی اصلن دوستش نداشتی؟

_ اصلن اصلن

 و هــر دوتاشــان یــک بــار دیگــر از تــه دل رشوع بــه خندیــدن کردنــد. تومک اشــک هایش 

را پــاک کــرد و بــا خــود گفــت: عجــب! ایــن هــم از یــک آدم خوب!

 بعــد از چنــد دقیقــه، مــاری خنــده ی دیوانــه وارش متــام شــد و توانســت داســتانش را 

ایــن گونــه از رس بگیــرد: 

ــی  ــه افتضاح ــود. چ ــن نب ــش ممک ــت. انجام ــود نداش ــنت وج ــالق گرف ــرای ط ــی ب امکان

می شــد. فکــرش را بکــن اگــر اعــراف می کــردم! هیــچ کــس مــرا مجبــور بــه ایــن ازدواج 

نکــرده بــود. گذشــته از ایــن، خــودم خــودم را گرفتــار کــرده بــودم و ایــن پــر را هــم 

خــودم بــه تنهایــی انتخــاب کــرده بــودم. امــا خــب عقــل نداشــتم. آدم در بیســت ســالگی 

ــردن از زندگــی بایســتی  ــذت ب ــرای ل ــودم کــه ب ــدارد. فرامــوش کــرده ب عقــل درســتی ن

پیــش از همــه چیــز مســخره باشــم. چــون مــن خندیــدن را خیلــی دوســت دارم. حتمــن 

ــن را  ــی ای ــود... و وقت ــن مســئله شــده ای؟ و او دقیقــن برعکــس، مســخره نب متوجــه ای

فهمیــدم کــه دیگــر خیلــی دیــر شــده بــود. چنــد روز وحشــتناک را پشــت رس گذاشــتم. 

ــه از ازدواج  ــه ام. کمــر از یــک هفت ــم  زندگــی ام را باخت می دانســتم کــه اگــر کاری نکن

مــا می گذشــت کــه یــک شــب از تخــت پاییــن لغزیــدم. اولیــن پالتــو کــه دم دســتم بــود 

را تنــم کــردم، اولیــن کفشــم را پــا کــردم و زدم بــه کوچــه. دِر خانــه ی پیــت کــه تاجــر 

کوچکــی بــود و از خیلــی وقــت پیــش می شــناختم را زدم. همیشــه از گاری اش در بــازار 

میــوه می خریــدم. او کمــی هــم عاشــقم بــود. معلــوم بــود. مــن هــم دوســتش داشــتم 

چــون مهربــان و بامــزه بــود. پنجــره را بــاز کــرد. بــه او گفتــم: مــرا بــا خــودت میــری؟

گفت: خب کجا؟

گفتم: دور از این جا. هر جا که تو بخواهی!

ــم. دو  ــر می گردی ــن ب ــا اصل ــه آی ــن ک ــا ای ــم ی ــر می گردی ــی ب ــه ک ــید ک ــی نپرس او حت

دقیقــه بعــد خــرش را بــه گاری بســته بــود و چنــد تکــه لبــاس را همینطــوری تــوی گاری 

گذاشــته آمــاده بــود. هــر دو پریدیــم تــوی درشــکه و از شــهر دور شــدیم. تصــورش را 

ــرای همیشــه دوســت خواهــم داشــت  ــه او را ب ــی زود متوجــه شــدم ک ــه خیل ــن ک بک

درســت هــان طــور کــه فهمیــده بــودم آن یکــی را دوســت نــدارم... می بینــی کــه چطــور 
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چیزهــای خیلــی مهــم در زندگــی چقــدر زود درســت می شــوند... خالصــه ایــن کــه خــر 

ــه ام می گرفــت  ــه داشــت گری ــی شــب را یورمتــه رفــت. لحظــه ای رســید ک ــو باق کوچول

چــون بــه نظــرم آمــد کــه چگونــه حتــی بــی خداحافظــی از خواهرهایــم از شــهر رفتــه ام 

و درســت در همیــن لحظــه خــر رشوع بــه گوزیــدن کــرد. تاجــر کوچــک بــه مــن گفــت: 

اون رو ببخــش او یــه خــر گوزوئــه.

ــر  ــم او بیش ــر می خندیدی ــا بیش ــه م ــه داد. هرچ ــه کارش ادام ــان ب ــر همچن ــی خ ول

می گوزیــد. بایــد هــم می گوزیــد. شــب هیجــان انگیــزی بــود: دو عاشــق فــراری، شــب 

پر ســتاره، همــه ی ایــن هــا و البتــه کــه ایــن خــر هــم بایــد گــوزو از آب در می آمــد. در 

حقیقــت ایــن کادیشــون را کــه اآلن می بینــی نــوه ی هــان خــر معــروف اســت و کاملــن 

شایســته ی هــان پدربــزرگ. وقتــش کــه برســد حتمــن حــرف مــرا تاییــد خواهــی کــرد.

ــم و  ــبزی می فروختی ــوه و س ــم. می ــی کردی ــا زندگ ــال در جاده ه ــک س ــت ی ــن و پی  م

بــرای ایــن کــه شــناخته نشــوم گذاشــتم تــا چــاق شــوم. مــن کــه همیشــه تــالش می کــردم 

ــرای پیــت هــم ناخوشــایند  ــود. ب ــر شــده ب ــم دلپذی ــم حــاال چــاق شــدن برای الغــر مبان

ــه مــن می گفــت: مــرغ چــاق مــن! نبــود. ب

 خــب مــا دور از آن جــا در ثــروت و رفــاه نبودیــم ولــی اگــر بدانــی چقــدر می خندیدیــم 

و خــوش بودیــم! آن زمــان بهریــن و شــادترین دوره ی زندگــی ام بــود تــا ایــن کــه یــک 

ــا را  ــا هســتند و همــه جــا م ــای م ــال رد پ ــه دنب ــد ســوار ب روز متوجــه شــدیم کــه چن

تعقیــب می کننــد. مــا دربــاره ی ایــن جنــگل فراموشــی چیزهایــی شــنیده بودیــم و فکــر 

کردیــم کــه ایــن دقیقــن هــان چیــزی اســت کــه الزم داریــم. آن هــا مــا را فرامــوش مــی 

کننــد و در آن رشایــط دیگــر مــا را رهــا می کننــد و بــی خیــال می شــوند. دیگــر چیــزی 

منی خواســتیم جــز ایــن کــه آن هــا مــا را رهــا کننــد...

 در ایــن لحظــه از داســتان مــاری، لرزشــی تومــک را تــکان داد. ناگهــان یــادش آمــد کــه 

ــر  ــدارد مگ ــچ کــس وجــود خارجــی ن ــرای هی ــش چیســت: حــاال او ب کجاســت و معنای

بــرای ایــن زن چــاق کــه دارد زندگــی اش را بــرای او تعریــف مــی کنــد و تــن هــا چنــد 

ســاعت اســت کــه بــا او آشــنا شــده. تومــک خــود را مجبــور بــه شــنیدن ادامــه ی داســتان 

کــرد تــا ایــن مســئله بیــش از ایــن ذهنــش را مشــغول نکنــد.

 مــاری در ادامــه گفــت: و مــا بــه هــان جایــی رســیدیم کــه دیــروز همدیگــر را دیدیــم. 

پیــت گفــت: هــوی کادیشــون! آن موقــع هــم خــر را کادیشــون صــدا می کردیــم. اســم 

هــر ســه تایشــان کادیشــون بــود: پدربــزرگ، پــدر و پــر. هــر ســه گــوزو بودنــد. و مــا 

ــو کــه  ــل ت ــم. مث ــگل شــده بودی ــن جن ــود کــه وارد ای ــار ب ــن ب ــگل شــدیم. اولی وارد جن
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امــروز وارد شــدی. بایــد از راه میانــر برویــم وگرنــه تــا فــردا هــم همیــن جــا خواهیــم 

ــا  ــه آی ــیدیم ک ــد. از خــود می پرس ــز خواهــی ش ــه چی ــد خــودت متوجــه هم ــد. بع مان

داریــم خــواب می بینیــم؟ تصــور کــن اقیانوســی از گل را. تــا چشــم کار می کنــد از هــر 

رنگــی کــه بخواهــی گل باشــد هــر شــکل و هــر انــدازه کــه بخواهــی. بهمنــی از عطــر. 

پیــت مثــل آدم هــای مســت شــده بــود. بــه هــر طــرف می دویــد. یــک شــاخه بــزرگ از 

گل هــای بنفــش را چیــد و بــا آن مویــش را تزئیــن کــرد. درســت مثــل یــک کاله و فریــاد 

ــودم.  ــه شــده ب ــن هــم از شــادی دیوان ــت هســتم. در خدمــت شــا! م ــان پی زد: کاپیت

قهقهــه زنــان گفتــم: »آزاد بــاش کاپیتــان!« او صــاف بــه عقــب روی زمیــن افتــاد. درســت 

مثــل یــک تکــه چــوب. مطمئنــن بــرای خندانــدن مــن ایــن کار را کــرد امــا دیگــر تــکان 

ــا  ــه تنه ــرده . رسش ب ــدم او م ــه فهمی ــود ک ــا ب ــم و آن ج ــش کن ــا بغل ــدم ت نخــورد. دوی

ــود. قســم می خــورم کــه آن ســنگ، تن هــا ســنگ آن جــا  ــزار خــورده ب ــن چمن ســنِگ ای

بــود. صدایــش کــردم: پیــت! پیــت! ولــی او دیگــر جــواب نــداد. بــا آن کاله مســخره اش 

کــه روی رسش بــود بــه مــن لبخنــد  مــی زد. خوشــبخت تر از ایــن منی شــود مــرد. داشــتم 

ــک آن،  ــس در ی ــرد. پ ــابی در ک ــدای حس ــا ص ــد ت ــون چن ــه کادیش ــردم ک ــه می ک گری

ــه ام.  ــم گرفت ــک آن، تصمی ــی ام همیشــه در ی ــه در زندگ ــی ک ــی بین ــم. م تصمیمــی گرفت

ــم و برعکــس، زندگــی را  ــه نکن ــم. دیگــر هیچ وقــت گری ــه نکن ــم کــه گری ــم گرفت تصمی

ــه ای کنــدم و او را در آن  مثــل قبــل، جشــن بگیــرم. مثــل وقتــی کــه او زنــده بــود. چال

خوابانــدم. تــا می توانســتم بــا گل قــرش را تزییــن کــردم. فقــط بــه او گفتــم کــه ســال 

دیگــر برمی گــردم تــا او را ببینــم. گفتــم کــه هرســال بــه دیدنــش خواهــم آمــد و از آن 

موقــع تــا حــاال همیــن کار را کــرده ام... ایــن هــم از داســتان مــن. تومــک! ببینــم، تــو کــه 

ــا! ــی ٬ ه ــه منی کن گری

 تومــک ســعی می کــرد جلــوی لــرزش چانــه اش را بگیــرد. حــاال کــه مــاری بــا ایــن بالهــا 

ــه  ــه می کــرد. او کــه ب ــد گری ــه منی کــرد، تومــک هــم نبای ــود گری ــه رسش آمــده ب کــه ب

ــید: و  ــار داد و پرس ــم فش ــش را روی ه ــط دندان های ــود. فق ــی ب ــتان راض ــنیدن داس ش

تــو باالخــره دوبــاره از همیــن ســمت جنــگل آمــدی؟ ایــن راه بایــد قشــنگ تر باشــد بــا 

همــه ی ایــن گل هــا.

_ پــس مــن و کادیشــون در ایــن چمنــزار بــزرگ ماندیــم. ولــی فکــرش را بکــن کــه بیشــر 

از یــک کیلومــر منی شــد در آن پیــش رفــت. 

تومک پرسید: خب. چرا؟

ــا عمــق مغــز آدم نفــوذ  ــد. ت ــه می کن ــوی گل، آدم را دیوان ــه ب ــن ک ــه خاطــر ای فقــط ب
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ــان گفــنت. مــا دچــار توهــم شــده بودیــم و ایــن  ــه هذی ــد ب می کنــد و آدم رشوع می کن

ــرد  ــدا می ک ــه پی ــور ادام ــن ط ــر همی ــی اگ ــود ول ــده ب ــرم کنن ــآیند و رسگ ــی خوش خیل

ــن  ــور ذه ــدر حض ــن آن ق ــود. م ــر ب ــن مقاوم ت ــون از م ــبختانه کادیش ــم. خوش می مردی

داشــتم کــه پیــش از دســت دادن آگاهــی ام بــه او دســتور بدهــم: دور بــزن کادیشــون!

او مــرا بــه ســوی مــزار پیــت برگردانــد. بــه حاشــیه ی جنــگل. هــان جایــی کــه گل هــا 

بــوی چنــدان شــدیدی نداشــتند.

ســکوتی طوالنــی بعــد از حکایــت مــاری حاکــم شــد. کادیشــون کوچــک حســابی یورمتــه 

ــا هــم بیشــر  ــش شــده و رسم ــر از پی ــه هــوا تاریک ت ــت. تومــک متوجــه شــد ک می رف

شــده.

ــو  ــتان ت ــت داس ــه این جــا کشــاند؟ حــاال نوب ــو را ب ــز ت ــت: خــب، و چــه چی ــاری گف م

اســت.

تومــک پتویــش را محکــم دور خــود پیچیــد و جــواب داد: ولــی داســتان مــن بــه انــدازه ی 

داســتان تــو جــذاب نیســت. فقــط میــل به ســفر داشــتم. فروشــکاه کوچکــی در دهکده ام 

داشــتم و فکــر می کنــم کــه کمــی هــم غــرق زندگــی شــده بــودم. و حــاال در جســتجوی 

رودخانــه ی کجــار هســتم. مــی شناســی اش؟

ماری هیچ وقت درباره ی آن چیزی نشنیده بود.

ــر کســی برخــالف  ــان دارد. و اگ ــه جری ــه وارون ــه، رودی اســت ک ــن رودخان ــی ای _ گوی

ــش  ــرود و از آب آن بخــورد از مرگ ــدس می رســد ب ــوه مق ــاالی ک ــه ب ــه ب ــان رود ک جری

جلوگیــری می کنــد.

ماری با تعجب پرسید: واقعن؟ چه کسی از این رودخانه برایت حرف زده؟

_ دوســتم ایشــام. او اآلن خیلــی پیــر اســت و مــن می خواهــم برایــش از آب ایــن 

ــرم. ــه ب رودخان

ــو  ــر شــجاعی هســتی. بگ ــن پ ــو واقع ــک، ت ــت: توم ــرد و گف ــی ســکوت ک ــاری کم م

ببینــم وقتــی کــه مــن از جنــگل بیــرون آمــدم موقعــی کــه داشــتیم امتحــان می کردیــم  

ــه؟  ــا ن ــا واردش شــدی ی همیــن اآلن، آی

تومک با اطمینان کافی گفت: فکر می کنم بله.

_ پــس تــو مــی  خواهــی ایــن آب را بــرای دوســتت ایشــام پیــدا کنــی و ایــن هــان چیــزی 

اســت کــه تــو را بــه ایــن جــا کشــانده.

_ بله. همین طور است.

ماری گفت: فقط همین؟

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

34

فکــر مبهمــی بــه ذهنــش رســید کــه شــاید چیــز دیگــری هــم در میــان باشــد ولــی آن 

چیــز برایــش واضــح و روشــن نبــود. تــالش کــرد تــا آن را بــه یــاد بیــاورد ولــی فایــده ای 

نداشــت.

بعــد دیگــر چیــزی نگفــت و گذاشــت تــا بــا تــکان گهــواره وار درشــکه در راه، تــکان تــکان 

بخورد.
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فصل ششم
خرس ها

یــک ســاعت از راه طــی شــده بــود و در ایــن مــدت تومــک فهمیــد کــه مــاری دربــاره ی 

قــدرت آفرینــش موســیقایی کادیشــون غلــو نکــرده اســت! تاریــک شــده بــود و دیگــر 

چیــزی دیــده منی شــد. در راه، رسمایــی مننــاک روی درشــکه و رسنشــینانش نشســته بــود.

مــاری فریــاد زد: هــی کادیشــون! خــر بالفاصلــه ایســتاد و مــاری کُتــی را بــه تومــک کــه 

می لرزیــد داد و گفــت: بیــا خــودت را بپوشــان. کمــی پیشــر کــه برویــم رسدتــر می شــود. 

مــن هــم مــی روم بــه پــای ایــن دوســت کوچکــان دمپایــی بپوشــانم.

 تومــک بــا خــود فکــر کــرد کــه ایــن حــرف او یعنــی چــه؟ و چشــم بــه مــاری دوخــت. 

مــاری از داخــل درشــکه یــک بغــل پارچــه بیــرون آورد و روی زمیــن انداخــت. بعــد پاییــن 

ــه ای  ــه طــوری کــه گلول ــدن تــک تــک پاهــای کادیشــون. ب ــه پیچی آمــد و رشوع کــرد ب

بــزرگ پشــت پاهــای کادیشــون درســت شــد. تومــک اصلــن دلیــل ایــن کار را منی فهمیــد.

_ و حاال نوبت چرخ هاست. به کمکت نیاز دارم تومک!

تومــک هــم از درشــکه پاییــن پریــد. هــر دو هــان کاری کــه بــا پاهــای کادیشــون کردنــد 

را بــا چــرخ هــا کردنــد: چرخ هــا را بــا پارچه هــای بلنــد روبانــی شــکل پیچیدنــد و بقیــه 

پارچــه را بــه شــعاع چــرخ بســتند. انــگار کــه چرخ هــای درشــکه، حســابی پــر بــاد شــده 

ــه چــه دردی  ــن ب ــه کار، واقع ــن هم ــه ای ــاری بپرســد ک ــود. تومــک می خواســت از م ب

می خــورَد کــه صدایــی تیــز، درســت بعــد از غرشــی وحشــتناک کــه جنــگل را لرزانــد بــه 

ــور مهاجــم.  ــا صــدای یــک جان ــود ت ــد شــبیه ب ــادی دردمن ــه فری گــوش رســید. بیشــر ب

کادیشــون رس جایــش ایســتاد. مــاری و تومــک در    ســکوتی کــه حاکــم شــده بــود، گــوش 

ایســتادند. 

تومک که برخالف میلش به بازوی ماری چسبیده بود گفت: چه شده؟

ــی  ــد ول ــده و درد می کش ــروح ش ــه مج ــت ک ــی اس ــدای خرس ــن ص ــم. حتم _ منی دان

صــدای اولــی را منی دانــم ... شــاید هــم ... نــه. منی دانــم...
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چــون دیگــر صدایــی شــنیده نشــد، آنهــا دوبــاره ســوار درشــکه شــدند و راهشــان را از 

رس گرفتنــد. 

تومــک از ایــن کــه دیگــر صــدای چــرخ درشــکه شــنیده منی شــد حســابی غافلگیــر شــده 

ــن طــور صــدای  ــه زحمــت شــنیده می شــد. همی ــاپ پاهــای کادیشــون ب ــاپ ت ــود. ت ب

چــرخ گاری روی زمیــن. 

انگار که آنها داشتند رُس می خوردند.

ماری پچ پچ کنان گفت: برایت توضیح خواهم داد.

تومک در جواب گفت: حتمن. چون من دلیلش را منی فهمم.

مــاری ادامــه داد: خــب ببیــن، هان طــور کــه پیشــر هــم بــه تــو گفتــه بــودم، خرس هــا 

ــرای  ــود. ب ــا رشوع می ش ــط از این ج ــا فق ــرو آنه ــد. قلم ــغال کرده ان ــگل را اش ــن جن ای

ــه  ــی از خــرس هســتند ک ــا گونه های ــم. اینه ــا را ندیده ای ــا حــاال آنه ــه ت ــن اســت ک همی

ــی  ــد و ب ــن جنگل ان ــده ی ای ــودات زن ــا موج ــا تنه ــن خرس ه ــون ای ــد. چ ــر کرده ان تغیی

ــاص  ــروه خ ــک گ ــن ی ــی دربی ــی دامئ ــی زندگ ــودت می دان ــه خ ــور ک ــان ط ــد ه تردی

ســبب حاقــت می شــود. بــه عــالوه، از بــس در تاریکــی زندگــی کرده انــد کاملــن 

ــی را از  ــرغ کباب ــوی م ــا ب ــدارد. آنه ــی ن ــم تعریف ــان ه ــوه ی بویایی ش ــده اند. ق ــور ش ک

ــا خــوب کار  ــه در آنه ــا حســی ک ــد. تنه ــی تشــخیص منی دهن ــوت فرنگــی جنگل ــوی ت ب

می کنــد. حــس شــنوایی اســت. گوش هــای خوبــی دارنــد و وقت شــان را در کمیــن 

شــنیدن کوچکریــن صــدا ســپری می کننــد. از بــس قــارچ بی مــزه و خــزه ی فاســد شــده 

خورده انــد خســته شــده اند. بــه نظــر آن هــا صــدا برابــر بــا گوشــت اســت. می فهمــی؟ 

خــود آن هــا بــا وجــود جثــه ی بزرگشــان  خیلــی ســاکت اند. طــوری حرکــت می کننــد کــه 

هیــچ صدایــی شــنیده منی شــود و ناگهــان جلــوی آدم ظاهــر می شــوند. بــه نظــر آنهــا، 

ــا دو ســه ســاعت آینــده، دیگــر هیــچ  ــا گوشــت اســت. تومــک! ت ــر ب هــر صدایــی براب

حرفــی نــزن، تــکان نخــور، نفســت صــدا نداشــته باشــد و مخصوصــن عطســه، بــه خاطــر 

ــر اســت از آدم هــای شــجاع مــرده ای کــه  ــگل بــی شــک پ ــن جن خــدا عطســه نکــن. ای

خرس هــا آنهــا را خورده انــد فقــط بــرای ایــن کــه عطســه کــرده یــا صدایشــان را صــاف 

کرده انــد.  

تومک زیر لب گفت: ولی کادیشون ... اگر او ... خب، اگر رشوع کند به ...

ــن  ــا در ای ــمش را پیش تره ــک چش ــت. او ی ــن حرف هاس ــر از ای ــون باهوش ت _ کادیش

جنــگل از دســت داده اســت و در حــال حــارض می دانــد کــه ســالمتی اش بــه ســکوتش 

ــه و حــرف آخــر. چطــور  ــرد. آه بل ــوی خــودش رابگی ــد جل بســتگی دارد. او می توان
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بگویم...این خرس ها ... این ها خیلی بزرگند.

تومک پرسید؟ خیلی بزرگ؟

مــاری تاییــد کــرد و گفــت: خیلــی بــزرگ. و حــاال دیگــر ســاکت شــویم. هیــچ صدایــی 

نبایــد باشــد تــا وقتــی کــه دوبــاره اجــازه ی حــرف زدن بدهــم.

بــا وجــود حرف هــای اطمینــان بخــش مــاری، تومــک فقــط پنجــاه درصــد مطمــن بــود. 

ــا  ــذار ت ــن، بگ ــدای م ــد: »خ ــور رشوع می ش ــن ط ــه ای ــد ک ــی را خوان ــای کوتاه او دع

دوبــاره روشــنایی روز را ببینــم! تــا دوبــاره پــدر بــزرگ ایشــام را ببینــم!... » و ایــن طــور 

ــن! » ــکاری نک ــون! خراب ــم کادیش ــا می کن ــد« متن ــام می ش مت

 وقتــی همــه چیــز دور و بــر آدم ســیاه و ســاکت اســت، درک گــذر زمــان خیلــی ســخت 

می شــود. یــک ســاعت گذشــته بــود یــا دو ســاعت؟ آیــا چــرت زده بــود یــا نــه؟ تومــک 

حــس می کــرد کــه دیگــر پیــش منی رونــد. کادیشــون ایســتاده بــود. ایــن یعنــی چــه؟ حتــی 

مــژه هــم نــزد. مــاری دارد چــکار می کنــد. چــرا او هــم ُجــم منی خــورَد. آیــا خوابیــده؟ و 

ــدا  ــن ســوال ها را پی ــی زود پاســخ همــه ی ای ــد؟ تومــک خیل کادیشــون، چــرا راه منی افت

کــرد. شــعاع کم نــوری از شــاخه های بلنــد رد شــد و درســت افتــاد جلــوی پــای خــر. آن 

ــخ  ــا مغــز اســتخوانش ی ــود. تومــک حــس کــرد ت جــا وســط راه، یــک خــرس نشســته ب

ــن  ــه ای ــوری ب ــچ وقــت جان ــرد. هی ــغ کشــیدنش را بگی ــوی جی ــق شــد جل ــا موف زده ام

بزرگــی ندیــده بــود. او کاملــن بــی حرکــت بــود. فقــط رس گنــده اش گاهــی کمــی تــکان 

می خــورد و یــا خــم می شــد و گوش هــای پشــآ  لویش بــا کمریــن صــدای برگ هــا 

ــاری  ــد. م ــه حرکــت درمی آمدن ــز می شــدند و آرام ب ــن حرکــت ســنگ تی ــا کوچکری و ی

ــد فقــط گــوش  ــز را حــس منی کن ــچ چی ــد! هی ــز منی بین ــچ چی ــود خــرس هی ــه ب کــه گفت

ــود.  ــش خالصــه می ش ــام خــرس در گوش های ــد، مت ــوش می کن ــط گ ــد و چــون فق می کن

چنــان قدرتــی در گوش هایــش بــود کــه تومــک می ترســید مبــادا صــدای رضبــان قلبــش 

کــه در ســینه اش دیوانــه وار مــی زد را هــم بشــنود. یــادش آمــد کــه قدیم ترهــا خرســی را 

در میــدان بــازار دهکــده اش دیــده بــود. خرســبان فلــوت مــی زد و خــرس را می رقصانــد 

امــا ایــن خــرس خیلــی بــزرگ و قــوی بــود.

 زمــان متوقــف شــده بــود و کادیشــون مثــل یــک مجســمه ی ســنگی ایســتاده بــود. در 

ــه ایــن نتیجــه رســیده  ــود. تومــک هــم ب ــودن نب ــده ب مــاری هــم هیــچ نشــانه ای از زن

ــن وضعیــت روزهــا و شــب ها طــول بکشــد.  ــی اگــر ای ــور باشــد حت ــد صب ــود کــه بای ب

ــد. تومــک  ــا هــم برون ــا آنه ــذارد ت ــرود و بگ ــد از این جــا ب ــن خــرس بای ــه هرحــال ای ب

می توانســت مــدت زیــادی در آن وضعیــت دوام بیــاورد. حــاال معلــوم می شــود کــه چــه 
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کســی اول از همــه طاقتــش متــام می شــود! بــا ایــن حــال چیــزی گردنــش را آزار مــی داد. 

بــه نظــرش چیــزی مثــل بنــد بــود. بــا نهایــت دقــت، ســانتیمر بــه ســانتیمر دســتش را 

بــه ســوی بنــد بــرد. بلــه. بنــد بــود. بــه شــکلی کاملــن نامحســوس بنــد را بیــن انگشــت 

هایــش رُس داد. تــا بدانــد چــه چیــزی اســت. نوعــی کیســه ی کوچــک پارچــه ای بــه بنــد 

وصــل بــود. موفــق شــد کیســه را بــاز کنــد. متــام حواســش را جمــع کــرد. درون کیســه، 

ــتانش  ــن انگش ــک آن را بی ــود. توم ــرده ب ــوش ک ــا خ ــا ج ــه در آن ج ــود ک ــکه ب ــک س ی

چرخانــد. فهمیــد ســکه ی یــک »ســو«یی اســت. از بــس روی ســینه اش قــرار گرفتــه بــود 

ــز یــادش منی آمــد... داغ شــده بــود. امــا چــرا آن را آنجــا گذاشــته بــود؟ هیــچ چی

 زمــان گذشــت. اصلــن منی شــد گفــت چقــدر طــول کشــیده اســت. در یــک آن، تومــک 

ناگهــان از جایــش پریــد. نزدیــک بــود خوابــش بــرد. بــه هیــچ وجــه نبایــد چنیــن اتفاقــی 

بیفتــد. وقتــی آدم بخوابــد ُخروپــف می کنــد. تــکان می خــورَد. در آن موقعیــت صــدای 

نفس هــای یــک آدم خوابیــده می توانســت خیلــی بلنــد بــه نظــر آیــد. آیــا تــکان تومــک 

توجــه اش را جلــب کــرده بــود؟ خــرس دو پنجــه ی جلویــی اش را روی زمیــن گذاشــت و 

ــه ســمت درشــکه نرفــت. برعکــس، از درشــکه  ــه راه رفــنت کــرد. خوشــبختانه ب رشوع ب

دور شــد. در ایــن لحظــه تومــک صــدای نفــس مــاری را در گوشــش شــنید کــه پــچ پــچ 

ــد. ــا می رون ــرد: آنه ک

_ آنهــا می رونــد؟ یعنــی چــه کــه آنهــا می رونــد؟ فقــط یــک خــرس اینجــا بــود! خواســت 

ــاز هــم کمــی صــر کنیــم  ــد ب ــی مــاری مانــع شــد. بای ــگاه کنــد ول ــا پشــت رسش را ن ت

حتــی بــه انــدازه ی تــکان انگشــت کوچــک هــم نبایــد حرکــت کــرد. آنهــا چنــد دقیقــه ی 

ــد. در آن لحظــه  دیگــر هــم منتظــر شــدند بعــد تومــک اجــازه داشــت رسش را برگردانَ

ــل  ــه مث ــی ک ــت خرس های ــد گف ــد. می ش ــس می افت ــت پ ــه دارد از وحش ــرد ک ــر ک فک

پنگوئــن راه می رفتنــد اندازه شــان بیــش از دوازده مــر بــود. کوهــی از گوشــت و چنــگ 

و دنــدان کــه بــا یــک حرکــت ناخــن می توانســتند درشــکه و رسنشــینانش را تکــه تکــه 

کننــد.

وقتی ماری دید که خطر کاملن رفع شده است زیر لب گفت : هی! کادیشون!

ــر از یــک مگــس روی  ــی صدات ــر و ب ــو راهــش را در پیــش گرفــت. آرام ت و خــر کوچول

ــا هــم صحبــت کننــد.  ــا صــدای آرام ب فــرش مخملیــن. آنهــا خیلــی زود توانســتند ب

مــاری گفــت: خرســی کــه جلــوی درشــکه بــود بچــه خــرس بــود. یــک خــرس چنــد ماهــه. 

نــه بیشــر. آن یکــی فکــر می کنــم مــادرش بــود.

ــوی  ــتم جل ــه منی توانس ــدم وگرن ــی را ندی ــبختانه آن یک ــت: خوش ــواب گف ــک در ج توم
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جیغ کشیدنم را بگیرم.

 بعــد پتــو را تــا زیــر چانــه اش بــرد و نفــس عمیقــی کشــید. بــدون مــاری و کادیشــون 

ــه،  ــا همیش ــاید ت ــت. ش ــت را نداش ــدن از آن موقعی ــا ش ــرای ره ــی ب ــن شانس او کمری

ــه آخــر راه می رســید. از  ــک خــرس ب فرامــوش شــده از همــه ی خاطره هــا، در شــکم ی

ایــن فکــر لرزشــی بــر اندامــش افتــاد. فکــرش را بکنیــد کــه آن دخــر آبنباتــی هــم بــه 

ــد...  ــن خرس هــای وحشــتناک را تحمــل کــرده باشــد. فکــرش را بکنی ــی همــه ی ای تنهای

ناگهــان تومــک از وحشــت میخکــوب شــد. فریــادی کــه چنــد ســاعت پیــش شــنیده بــود 

ــد ــت در می آم ــکش داش ــد. اش ــت باش ــط او می توانس ــود. فق ــودش ب ــدای خ ص

 فریاد زد: ماری! ماری! او را دریده اند. او...

مــاری تــوی حرفــش پریــد و گفــت: جیــغ نکــش. خواهــش می کنــم. چــه کســی را دریــده 

ند؟ ا

_ آن دخر جوان. صدای او بود. من مطمئنم. باید کاری بکنیم.

_ درباره ی کی حرف می زنی تومک! کدام دخر!

 فهمیــد کــه هنــوز دربــاره ی دخــر بــا مــاری حــرف نــزده اســت. از روی کنجــکاوی نبــود 

کــه بــه ذهنــش رســیده بــود. بــا ایــن وجــود خــدا می دانــد کــه بیشــر وقــت هــا ذهنــش 

را مشــغول کــرده بــود. بــه رسعــت یــادش آمــد کــه بی خــود دنبــال ایــن اســت کــه بدانــد 

ســکه از کجــا بــه کیســه ی کوچــک دور گردنــش آمــده. جریــان را بــه مــاری گفــت. مــاری 

چنــد لحظــه فکــر کــرد و بعــد : خــب!  اگــر او را دیگــر بــه خاطــر منــی آوری تومــک! ایــن 

فقــط یــک معنــی دارد. ایــن کــه... 

تومک، اندوهگین جمله ای که ماری رشوع کرده بود را متام کرد: 

_ ... ایــن کــه او در جنــگل فراموشــی اســت... بــرای همیــن هــم فریــاد کشــید و او بــود 

ــا او را... ــه خرس ه ک

 نتوانســت جملــه را متــام کنــد. او را می دیــد. چقــدر زیبــا بــود در نــور مالیــم چــراغ پیــه 

ســوز : شــا آبنبــات داریــد؟ 

 حــاال دیگــر ادامــه ی ســفر بــه چــه درد می خــورد؟ اصلــن ادامــه ی زندگــی بــه چــه دردی 

می خــورَد؟ دلــش می خواســت بــا متــام وجــودش فریــاد بکشــد: »شــا مــرا منی ترســانید 

ای خــرس هــای گنــده ی ِخرِفــت !«

دلــش می خواســت بــا صــدای بلنــد بخوانـَـد. روی ماهیتابــه بکوبــد تــا آن هــا برگردنــد تــا 

او را هــم بدرنــد و کار او را هــم متــام کننــد. اگــر ایــن کار را منی کــرد فقــط بــرای ایــن 

بــود کــه مــاری و کادیشــون آنجــا بودنــد و آنهــا دلشــان منی خواســت مبیرنــد.
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خــودش را در پتــو پنهــان کــرد تــا گریــه کنــد. آنهــا مــدت هــا همیــن طــور بــه راه ادامــه 

دادنــد. تومــک آرام منی شــد. مــاری دســتش را روی شــانه ی تومــک گذاشــته بــود و گاه 

ــه  ــت ... »هم ــز خوبس ــه چی ــد: هم ــت بگوی ــی خواس ــی م ــرد. گوی ــش می ک گاه نوازش

چیــز درســت می شــود.« بعــد ناگهــان تومــک را محکــم تــکان داد و زمزمــه کنــان گفــت: 

تومــک! مــن فکــر کــردم و دیــدم کــه چیــزی هســت کــه هنــوز مــا دو تــا بــه آن فکــر 

نکرده ایــم. 

تومک دماغش را باال کشید و گفت: چه فکری!

_ اگــر اآلن چیــزی از آن دخــر بــه یــاد نیــاوری معلــوم اســت کــه او در جنــگل فراموشــی 

اســت. بــا مــن موافقــی؟

_ بله. خب!

_ ولی تو اآلن داری به او فکر می کنی... او به حافظه ات برگشته...

ــد، جســتی زد  ــزی می خواهــد بگوی ــد مــاری چــه چی ــازه داشــت می فهمی ــه ت تومــک ک

و از پتــو بیــرون پریــد.

_ آره! همیــن طــوره! حــاال کــه دارم بــه او فکــر می کنــم یعنــی او در جنــگل فراموشــی 

نیســت... او از جنــگل بیــرون رفتــه. مــاری! او بیــرون رفتــه! آن هــا از خوشــحالی همدیگر 

را بغــل کردنــد. کادیشــون رسعتــش را زیــاد کــرد و بــه زودی ســه دوســت از محــدوده ی 

قلمــرو خرس هــا دور می شــوند و می تواننــد صدایشــان را بــاال برنــد جلوشــان را 

بیشــر ببیننــد و از همــه مهم تــر ایــن کــه کمــی گرمــا روی پوستشــان حــس کننــد. طــی 

ــه آواز  ــه خاطــر خوشــبختی دوباره شــان، تومــک و مــاری رشوع ب کیلومرهــا مســیر و ب

خوانــدن کردنــد. هــر آوازی کــه بــه ذهنشــان می رســید می خواندنــد و در پایــان بــا رس 

و صــدا و جیــغ و ویــغ کــه تــه گلوهایشــان پیــدا بــود ایــن را خواندنــد: 

َخ ِر من، َخ ِر من

دیگه پاهاش درد می کنه!

 کادیشــون کــه اصلــن پاهایــش درد منی کــرد مثــل جوانی هایــش رشوع کــرد بــه 

چهارنعــل رفــنت. آن هــا خیلــی زود رس از روشــنایی چمنــزار درآوردنــد و جنــگل فراموشــی 

ــتند.  ــت رس گذاش ــی اش را پش و تاریک
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فصل هفتم
چمنزار

قــر پیــت، کاملــن ســاده بــود. یــک برآمدگــی ســاده کــه مــاری روی آن بــا دو شــاخه ی 

ــده  ــفیدی روی آن رویی ــای س ــط گل ه ــود. فق ــرده ب ــت ک ــب درس ــدق صلی ــت فن درخ

بودنــد و ایــن قــر را بــه کوچکریــن و جــذاب تریــن گــوری کــه می شــود دیــد تبدیــل 

ــود.  ــت، طــی متــام زندگــی اش ب ــدازه ی شــادی پی ــه ان ــن مــکان ب ــود. شــادی ای ــرده ب ک

تومــک و مــاری لحظــه ای ســکوت کردنــد بعــد مــاری بــه آرامــی گفــت: بخــواب کاپیتــان!

ــود آن  ــرون ب ــد بی ــزار از ح ــی چمن ــرد. زیبای ــه نک ــی گری ــی زد ول ــرق م ــم هایش ب  چش

ــط در آن گل  ــه فق ــد ک ــور کنی ــی را تص ــود. باغ ــده ب ــرش ندی ــک در عم ــه توم ــدر ک ق

کاشــته باشــند: پنیرک هــای ســفید، قرمــز، زرد، ســیاه مثــل شــب، همــه، یکــی از دیگــری 

درخشــان تر.

چیــزی کــه تــا چشــم کار می کــرد دیــده می شــد، میلیون هــا بــاغ ماننــد هــان بــاغ بــود 

کــه زیــر نــگاه تومــک پهــن شــده بــود.

 چنــد قــدم در چمنــزار پیــش رفــت و روی اولیــن گل هــا خــم شــد. بــه نظــر می رســید 

کــه گلرگ هایشــان از جنــس مخمــل بودنــد امــا آن قــدر ســبز کــه انــگار کســی آنهــا را 

تــازه رنــگ کــرده بــود. یکــی از گل هــا را چیــد و بــه بینــی اش نزدیــک کــرد. حــس کــرد 

کــه بــوی فلفــل و شــکالت را یکجــا در خــود دارد. ناخوشــآیند نبــود. دوبــاره نفس کشــید. 

نفســی عمیــق. ناگهــان دیــد کــه دســتکش های کلفــت زمســتانِی زمــان کودکــی اش را بــه 

ــود و دیگــر هیچ وقــت پیدایشــان نکــرده  ــا را گــم کــرده ب دســت دارد. او یــک روز آنه

بــود. خنــده اش گرفتــه بــود. آنهــا را بــه مــاری نشــان داد. 

_ مــاری، مــاری، بیــا ببیــن! بــه دســت هام نــگاه کــن! دســتکش های قدیمــی زمســتانی ام 

را پیــدا کــردم. مــال بچه گی هایــم اســت.

 ماری دوان دوان رسید مچ تومک را محکم تکان داد تا گل را رها کند. 

_ این گل را رها کن! دیگر منی گذارم باز هم از آن گل بچینی!
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ــگل کشــاند. کادیشــون، آنجــا آرام منتظرشــان  ــه طــرف حاشــیه ی جن مــاری تومــک را ب

ایســتاده بــود.

_ تومک! این گل ها از گونه های ناشناخته اند. بهر است احتیاط کنیم.

 آن هــا رفتنــد تــا از جنــگل چــوب خشــک جمــع کننــد. وقتــی از جنــگل بیــرون آمدنــد، 

کادیشــون از تــه دل عرعــر می کــرد. بیچــاره یــک آن فکــر کــرده بــود کــه در دنیــا تنهــا 

و بــی کــس شــده اســت. بــا دیــدن دو دوســتش، از شــادی جســتی زد و بــاد شــادمانه ای 

بــه عنــوان خــوش آمدگویــی رهــا کــرد. آتــش برپــا کردنــد و مــاری یــک قابلمــه ســیب 

زمینــی بــا پــی  بــار گذاشــت. بعــد غذایشــان را بــا خوشــحالی خوردنــد و ازغــروب زیبــای 

چمنــزار، حرف هــا زدنــد. شــب کــه از راه رســید، در درشــکه دو جــای خــواب حســابی 

درســت کردنــد و دراز کشــیدند. 

_ شــب بخیــر تومــک!  خوشــحامل کــه بــا تــو آشــنا شــده ام و خوشــحامل کــه دربــاره ی پیــت 

با تــو حــرف زده ام.

ــه خــواب ســنگینی فــرو  ــر مــاری! و بعــد ب ــا لحنــی نامفهــوم گفت:شــب بخی تومــک ب

رفــت.

 فــردا صبــح، در حــال خــوردن صبحانــه مــاری بــه تومــک گفــت کــه می خواهــد روز را 

پیــش پیــت مبانــد و شــب برمی گــردد بعــد از تومــک پرســید کــه او قصــد دارد چــه کار 

کنــد.

تومــک جــواب داد: ســعی می کنــم از چمنــزار بگــذرم ولــی جلــوی دماغــم را می گیــرم. 

خوبســت؟

مــاری گفــت: شــک دارم. از وقتــی کــه دیــدم چطــور آمادگــی تنهــا رد شــدن از جنــگل را 

داری فهمیــدم کــه هــر کاری از دســتت بــر می آیــد! 

ــر از  ــه ای پ ــاس و بقچ ــته ای لب ــداد. بس ــام ن ــردن او انج ــرف ک ــرای من ــاری کاری ب  م

آذوقــه بــه او داد تــا روی شــانه اش بگــذارد و بــرود کــه البتــه تــوی بقچــه اش نــان، پنیــر، 

آجیــل و بیســکویت بــود. تومــک هــم در آخــر قمقمــه اش را از آب خنــک پــر کــرد و دو 

گلولــه ی کوچــک پارچــه ای را کــه آمــاده کــرده بــود در بینــی اش چپانــد . بــرای امتحــان 

اول بقیــه ی قهــوه کــه مانــده بــود را بــو کشــید و بعــد یکــی از گل هــای ســبز را بــو کــرد. 

ــس  ــی نف ــه راحت ــت ب ــدند و او می توانس ــه رد منی ش ــا از پارچ ــود : بوه ــن ب ــه ای نتیج

بکشــد .

 رسانجام وقت خداحافظی فرا رسید.
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مــاری بــه او گفــت: اگــر نظــرت عــوض شــد یــا هــر مســئله ای پیــش آمــد تــا شــب وقــت 

داری برگــردی ایــن جــا پیــش مــن. حــاال هــم بــزن بــه چــاک! مــن خداحافظــی کــردن را 

دوســت نــدارم. کادیشــون هــم همین طــور! 

آنهــا همدیگــر را بوســیدند و تومــک بــا دلــی اندوهگیــن راه چمنــزار را در پیــش گرفــت 

و گفــت: خداحافــظ مــاری! خداحافــظ کادیشــون!

مــاری کــه بــا مهربانــی لبخنــد مــی زد گفــت: خداحافــظ  پــرم! تومــک! و فرامــوش نکــن 

کــه درســت یــک ســال دیگــر بــه اینجــا می آیــم. تــا همدیگــر را اینجــا ببینیــم.

تومک گفت: شاید و دیگر رسش را برنگرداند.

ــد. تومــک بخــش  ــاده بودن ــی تومــک فوق الع ــوی بین ــه ی کوچــک پارچــه ای ت  دو گلول

زیــادی از روز را پیــاده رفــت بــی آنکــه بــوی گل هــا آزارش داده باشــند. قدم هــای 

ــا  ــر از م ــی جلوت ــد خیل ــی نبای ــر آبنبات ــت: آن دخ ــود گف ــا خ ــت. ب ــی برمی داش خوب

ــر  ــود و اگ ــده ب ــگل ش ــا وارد جن ــر از آ نه ــاعت زودت ــد س ــط چن ــد. فق ــگل باش در جن

قبــول کنیــم کــه او هــم مثــل آنهــا متــام شــب را هــم نخوابیــده باشــد، منــی توانســت 

ــچ  ــت و هی ــزرگ اس ــی ب ــگل خیل ــه جن ــت ک ــوم اس ــد. معل ــده باش ــم دور ش ــی ه خیل

ــد نیســت کــه دخــر، کیلومرهــا از آنجــا دور شــده باشــد. تومــک هــر لحظــه کــه  بعی

می گذشــت بــا گونه هــای تــازه تــری از گل هــا برخــورد می کــرد. گل هایــی کــه او اصلــن 

منــی شناخت شــان. گاه در اقیانوســی زرد رنــگ میــان الله هــای غــول آســا راه می رفــت. 

ــن  ــا آرام تری ــه ب ــگ ک ــی رن ــودری طالی ــد از پ ــر بودن ــه پ ــا کاســرگ هایی ک ــی ب الله های

ــود و  ــا ب ــمفونی قرمزه ــی در س ــود و گاه ــش ش ــوا پخ ــه در ه ــت ک ــاد می رف وزش ب

گل هــای ریــزی کــه منی شــد از هــم تشخیص شــان داد و بــا هــم در فرشــی از خزه هایــی 

ارغوانــی درهــم آمیختــه بودنــد. فرشــی کــه نــرم و بــی صــدا مــی شــد رویــش راه رفــت. 

شــگفت آورتــر از همــه، گل هــای بــزرگ آبــی رنــگ آبــزی بودنــد کــه گلــرگ هایشــان 

ــا شــناور بودنــد.  مثــل گیاهــان عمــق دری

 نزدیکی هــای عــر کــه شــد توقفــی کــرد تــا کمــی اســراحت کنــد و بــا کــال تعجــب 

دیــد کــه روی پتــوِی شــانه اش خورجینــی هــم هســت. آن را بــاز کــرد و چیزهایــی پیــدا 

کــرد تــا بخــورد: نــان، و حتمــن پنیــر، آجیــل و بیســکویت. یــادش منی آمــد کــه اینهــا را 

بــا خــود آورده باشــد. فقــط یــک توضیــح می توانســت بــرای ایــن خوراکی هــا پیــدا کنــد 

و آن ایــن کــه: کســی کــه ایــن خوراکی هــا را بــه او داده اآلن بایــد در جنــگل فراموشــی 

ــد.  ــرش منی آی ــه خاط ــزی ب ــخص چی ــاره آن ش ــه او درب ــت ک ــن اس ــرای همی ــد و ب باش

مــرد بــود یــا زن؟ چنــد نفــر بودنــد یــا فقــط یــک نفــر؟ نــه. هیــچ چیــزی بــه ذهنــش 
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ــه هــر حــال هرَ کــس  ــا خــود گفــت: ب ــر گاز مــی زد ب ــه پنی ــی داشــت ب منی رســید. وقت

ــم منی گذاشــت... ــز برای ــن همــه چی ــه ای ــد مــرا دوســت داشــته باشــد وگرن هســت بای

 بعــد راه افتــاد و تــا مــدت هــا راه رفــت. ســبکبال و بــی خســتگی. » خــِر مــن، خــِر مــن، 

پاهــاش درد می کنــه« همیــن طــور داشــت زمزمــه می کــرد کــه حــس کــرد کســی دنبــال 

ــم  ــی رود. چش ــه م ــش یورمت ــوان دارد دنبال ــاله ای ج ــه گوس ــد ک ــت و دی ــت. برگش اوس

هایــش را بــه هــم مالیــد و بعــد گوســاله غیــب شــد.

بعــد هــم یــک چیــز دیگــر: موهــای تومــک ناگهــان بلنــد شــدند و بــه کمــرش رســیدند. 

تومــک بالفاصلــه قیچــی را از دســت یــک مــرغ بــزرگ مهربــان کــه لبــاس شــهری تنــش 

ــه  ــا هرچ ــرد. ام ــش ک ــدن موهای ــه بری ــت و رشوع ب ــت، گرف ــارش راه می رف ــود و کن ب

ــر از آدم کوچولوهــای شــکم گنــده  مــی بریــد بــاز هــم رشــد می کردنــد... یــک گــروه کُ

ــُر!  ــُر! ب ــد: ب می خواندن

تومــک از خنــده روده بـُـر شــده بــود. بعــد همــه ی آنهــا: گوســاله ی جــوان، کــه پیدایــش 

ــر بــا شــکم هــای بزرگشــان و مرغــی کــه لبــاس شــهری تنــش  شــده بــود، خواننــدگان کُ

ــد: ــد و می خواندن ــدم رو می رفتن ــود؛ ق ب

 بُر! بُر!

کراوات!

بُر!بُر!

قاب دستال!

اصلن معنی نداشت ولی آن ها دست می زدند.

بُر!بُر!

قاب دستال!

ــور و  ــا ش ــه ب ــون هم ــی چ ــتد. ول ــا بایس ــت رسپ ــده منی توانس ــدت خن ــک از ش  توم

ــرد:  ــدن ک ــه خوان ــد رشوع ب ــد بلن ــا بلن ــا آن ه ــم ب ــد اوه ــتیاق می خواندن اش

کراوات!

بُر بُر!

بوقلمون! حلزون ها پا ندارن! خوک ها هم پا ندارن!

 همگــی خیلــی زود بایــد ســاکت می شــدند چــون خیلــی می خندیدنــد و از طرفــی هــم 

یــک گلــه از شــرهای کوچولــوی یــک کوهانــه از ســمت راستشــان در حــال نزدیــک شــدن 

بودنــد و بایــد بــه آنهــا اجــازه ی رد شــدن می دادنــد. بعــد شــش پربچــه ی دوقلــو کــه 
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کــه یــک بچــه ی دیگــر را در ســاکی تــوری حمــل می کردنــد از راه رســیدند. همگــی بــه 

ســمت غــرب در حرکــت بودنــد. تومــک بــا شــادی بــه آنهــا گفــت: ســالم بچه هــا! 

جواب ندادند و تازه نفر آخر نگاهی عصبانی به او انداخت.

ایــن مســئله ســبب شــد تــا تومــک کمــی بــه خــودش بیایــد و در همیــن حــال حــس کــرد 

کــه خســتگی، بدجــوری بــه تنــش نشســته.

 نشســت، امــا فایــده نداشــت. باالخــره روی زمیــن چمنــزار دراز کشــید. رسش روی 

بالشــی از گل هــای بنفشــه کــه او را بــه یــاد بالــش پَــرَش می انداخــت افتــاد. بــو؟ او بــا 

آن گلوله هــای پارچــه ای کوچکــی کــه در گلــو داشــت منی بایســت بویــی حــس می کــرد. 

ــه متوجــه شــود  ــی آن ک ــن ب ــود! حتم ــز نب ــچ چی ــرد. هی ــی ب ــه ســمت بین دســتش را ب

افتــاده بودنــد... بــا خــود گفــت کــه بایــد دو تــا دیگــر درســت کنــم ولــی خیلــی دیــر 

ــی  ــا عینک های ــی ب ــوش صحرای ــه م ــود. س ــده ب ــای خــواب لغزی ــه دنی ــود. او ب ــده ب ش

ــک نیمکــت  ــش روی ی ــد ســانتیمری صورت ــد و در چن ــی ســفید آمدن ــدار و بلوزهای قاب

نشســتند. آنهــا چشم هایشــان را ریــز کردنــد و هــان اول او را بــه دقــت وارســی کردنــد. 

ــد  ــس بروی ــش الزم دارد! پ ــک بال ــت: او ی ــرد و گف ــت ک ــه صحب ــر اول رشوع ب ــد نف بع

برایــش بالــش بیاوریــد!

دومی گفت: دقیقن. برای یک خواب خوب، بالش الزم است.

سســتی و کرختــی بــر بــدن تومــک چیــره شــده بــود. تومــک زمزمــه کنــان گفــت: نــه... 

ممنونم...مــن... مــن نیــازی بــه بالــش... منی خواهــم بخوابــم... خطر...خطرنــاک اســت. 

نــه نبایــد... نبایــد...

ــی آدم خســته  ــد... وقت ــی! می دانی ــه می خواب ــه ک ــت: البت ــی گف ــوش صحرای ســومین م

باشــد چــه چیــز بهــر از یــک خــواب کوتــاه!

تومــک احســاس کــرد کــه آن هــا رسش را بلنــد کردنــد و بالــش پَــر خــودش را زیــر رسش 

گذاشــتند. پلک هایــش بســته شــدند ولــی او همچنــان داشــت ســه تــا مــوش کــوری کــه 

بــه او لبخنــد می زدنــد را مــی دیــد.

موش صحرایی اول گفت: این هم که راحت است.

تومــک بــا انــدک توانــی کــه برایــش باقــی مانــده بــود گفــت: نــه .. ایــن.. راحت نیســتم...

شــا... شــا مــوش صحرایــی هســتید... موش هــای صحرایــی حــرف منی زننــد... حــرف... 

منی زننــد... مــن می خواهــم... بــه خانــه برگــردم...

دومین موش صحرایی گفت: مطمئنن!
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سومی گفت: حتمن!

تومــک حــس کــرد دارد می لغــزد و منی توانســت جلــوی لغزیدنــش را بگیــرد. در 

دنیایــی تاریــک. خواســت تــا بــاز هــم چیــزی بگویــد ولــی کلــات بــر لب هایــش جــاری 

منی شــدند. برعکــس مثــل ناقــوس تــوی کلــه اش صــدا می کردنــد. بعــد ناقوس هــا طنیــن 

شــان بــه پایــان رســید و دیگــر چیــزی شــنیده نشــد.
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فصل هشتم
کلاتی که بیدار می کنند

صدای آرامی گفت: زیر...  شکم ... کروک... شکم... کرو کرو... ُک... دیل 

ــه در آن  ــی ک ــرد. اتاق ــاز ک ــه ب ــش را نیم ــدار شــد و پلک های ــن لحظــه بی ــک در ای توم

بیــدار شــد خیلــی مرتــب بــود. اتاقــی کــه بــوی خــوب اســطوخودوس مــی داد. او روی 

یــک تخــت پاکیــزه دراز کشــیده بــود و بچــه ای کــه برایــش بلنــد بلنــد کتــاب می خوانــد 

ــه نظــر می آمــد شــش ســاله اســت.  ــاب می کشــید. ب انگشــتش را روی خطــوط کت

او اصلــن متوجــه نشــده کــه تومــک بیــدار شــده و بــه او نــگاه می کنــد. همچنــان ادامــه 

داد: آن جــا... کــه... کلیــد... آآآآ... کلیــد.... آن جــا... پنهــان بــود. 

ــن هــم شــانس...من  ــی... بســته. ای ــا پنجه های ــل... ب ــو... آن ... کرو...کو....دی _ آن کروک

فلیبــو گفــت میمــون ... کوچولــو...

تومــک نتوانســت جلــوی خنــده اش را بگیــرد. کــودک بــا متــام وجــود مشــغول خوانــدن 

بــود ولــی تقریــن همــه کلمه هــا را بریــده بریــده و بــا تاکیــد می خوانــد. پنجــره، نیمــه 

ــاز بــود و نســیم، پــرده تــوری را تــکان مــی داد. بــی  تردیــد شــب شــده بــود. تقریــن  ب

گــرگ و میــش بــود. بیــرون، درختــی شــاخه های لختــش را بــه ســوی آســان گرفتــه بــود. 

تومــک بــا خــود فکــر کــرد: ایــن درخــت دیگــر هیــچ برگــی نــدارد ... اثــاث خانــه شــامل 

یــک کمــد ســاده ی کوچــک، یــک ظرفشــویی، یــک میــز شــب و یــک صندلــی بــود کــه 

کــودک، روی آن نشســته بــود و کتابــی ضخیــم روی زانوهایــش بــود.

_ و او نا... نامح... نا... محسوس...

تومک، کلمه را به او رساند تا کمکی کرده باشد: نامحسوسانه؟...

مثــل ایــن بــود کــه یــک مبــب در اتــاق ترکیــده باشــد. دهــان کــودک تــا جــا داشــت بــاز 

شــد. کتــاب بــزرگ را رهــا کــرد. کتــاب روی زمیــن افتــاد و بــا متــام قــدرت از دِر بــاز در 

رفــت. تومــک فریــاد کشــید: صــر کــن! ولــی او دیگــر ناپدیــد شــده بــود.

ــا  ــه بالــش تکیــه کــرد. همیــن حرکــت ســاده باعــث شــد ت  او روی تخــت نشســت و ب
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رسش برگــردد. بــا خــود گفــت: مــن خیلــی خیلــی خوابیــده ام. امــا اآلن یعنی کجا هســتم؟ 

ــه خاطــر خرس هــا،  ــود... ب کــم کــم حافظــه اش برگشــت: او روســتایش را تــرک کــرده ب

بلــه. همین طــور اســت. بــه خاطــر خــرس هــای کــور. یــا شــاید هــم نــه. شــاید بــه خاطــر 

گل هــا بــوده. بلــه... بــه خاطــر گل هــا... یــک خــر هــم بــود... کــه اســمش... اســمش... .

 اســم خــر روی نــوک زبانــش بــود کــه انفجــار صــدا از پاییــن شــنیده شــد.  بعــد دســت 

کــم ده نفــر داشــتند در راه پلــه بــه هــم تنــه می زدنــد. 

_ بگذار رد شوم. ُهل ندهید. من هم می خواهم او را ببینم.

صدایی بلند تر از همه ی صداها شنیده شد. 

_ ساکت! شا آنها را می ترسانید. تنها وقتی به شا گفتم وارد خواهید شد.

 آرامــش دوبــاره برقــرار شــد. پله هــای پلــکان کمــی تــرق و تــروق می کردنــد. بعــد طــرح 

ســایه ای روی در افتــاد. بــا وجــود ایــن کــه هــوا تاریــک و روشــن بــود تومــک دیــد کــه 

پیرمــردی  بــا ریش هــای بلنــد و قــدی بســیار کوتــاه آنجــا اســت. او بــا لبخنــدی مهربــان 

ــت :  ــرد و گف ــاز ک ــم ب ــش را از ه ــت. بازوهای ــش رف ــک پی ــواب توم ــمت تختخ ــه س ب

خــوش آمــدی بیــن مــا.

 تومک با صدای ضعیفی گفت: شا که هستید؟  من کجا هستم؟

پرمــرد جــواب داد: شــا در روســتای عطرســازان هســتید. مــن اِزتِرگــون هســتم رئیــس 

ــم.  ــدا کردی ــم کــه شــا را پی ــزار بودی ــد در چمن ــال عطرهــای جدی ــا دنب ــن روســتا. م ای

خوابیــده بودیــد. مــا شــا را بــا خودمــان بــه ایــن جــا آوردیــم. ولــی نرســید. در امــان 

ــد اســت.  ــن کم ــد: وســایل شــا این جــا در ای ــگاه کنی هســتید. ن

 او دِر کمــد را بــاز کــرد تــا تومــک ببینــد کــه راســت می گویــد و بعــد ادامــه داد: بــی 

تردیــد اآلن هــزار جــور ســوال در ذهــن شاســت و مــن بــا کــال میــل بــه شــا جــواب 

خواهــم  داد. امــا پیــش از آن دوســت دارم کــه ســاکنان روســتا بتواننــد شــا را ببیننــد... 

کــه بیداریــد. ایــن رســم ماســت و ســبب خوشــحالی آنهــا خواهــد شــد. تــو مشــکلی در 

ــی؟ ــن کار می بین ای

تومــک کــه دربــاره ی ایــن مراســم چیــزی نفهمیــده بــود زیــر لــب گفــت: ولــی... نــه بــه 

هیــچ وجــه. برعکــس خوشــحال می شــوم...

 پیرمــرد گفــت: بــی نهایــت سپاســگزارم و بعــد بــا عجلــه بــه کســانی کــه در راه پله هــا 

بودنــد اشــاره کــرد.

 اتــاق بالفاصلــه پــر از مــردان، زنــان و کودکانــی شــد کــه همگــی بــه ازترگــون شــباهت 

داشــتند. 
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ــا در آن  ــان. آنه ــرد و تپلش ــای گ ــزرگ و گونه ه ــه ی ب ــک، کل ــواره ی کوچ ــد و ق ــا آن ق ب

لحظــه درســت مثــل پیرمــرد لبخنــد بــر لــب داشــتند. بــی رس و صــدا و بــا خجالــت جلــو 

ــه نــوزاد نــگاه می کننــد.  ــار گهــواره ی  یــک نــوزاد، ب می آمدنــد. انــگار کــه دارنــد از کن

چــون تومــک منی دانســت کــه چــه رفتــاری بایــد انجــام دهــد، فقــط بــا تــکان دادن رس 

ــد و گــروه بعــدی جــای گــروه پیــش  ــرون رفتن ــی زود بی تشــکر می کــرد. آن گــروه خیل

ــرای  ــه ب ــی ک ــان، هــان کودک ــدی. در پای ــدی و بع ــروه بع ــن طــور گ ــت و همی را گرف

تومــک کتــاب می خوانــد وارد شــد. ازترگــون کــودک را نزدیــک تخــت تومــک بــرد و او 

را ایــن طــور معرفــی کــرد: ایــن آچیــون جــوان اســت و شــا بیــدار شــدنتان را مدیــون 

او هســتید.

 آچیــون جــوان نزدیــک بــود از فــرط غــرور و گیجــی برکــد. گونه هایــش از خوشــحالی 

ــد و شــادی در چشــانش می درخشــید. قرمــز شــده بودن

 تومک بی که بداند برای چه باید تشکر کند به او گفت: ممنونم آچیون. 

ازترگــون در ادامــه گفــت: مــن در غذاخــوری منتظــرت هســتم. آشــپز مــا برایــت غــذای 

ــاس  ــدن و لب ــت بیدارش ــت داری؟ وق ــیرینی دوس ــان ش ــت. ن ــرده اس ــاده ک ــی آم خوب

ــع رســیدن  ــد و شــا را موق ــن می مانَ ــن پایی ــون همی ــه نکــن. آچی پوشــیدن داری. عجل

راهنایــی می کنــد. 

 بعــد پیرمــرد روی پاشــنه هایش چرخیــد و تومــک را کــه دیگــر منی دانســت چــه فکــری 

ــد. از  ــون بپرس ــه از ازترگ ــادی داشــت ک ــوال های زی ــت. او س ــا گذاش ــد را تنه ــد بکن بای

تختــش پاییــن آمــد وبــا دو دلــی و تردیــد بــه پنجــره نزدیــک شــد. روســتا روی یــک تپــه 

ســاخته شــده بــود و می شــد ابتــدای چمنــزار را از بــاال دیــد. امــا هیــچ گلــی نبــود. ... 

ــاز کــرد. همــه ی لباس هایــش شســته و اتــو شــده بودنــد.  تومــک رفــت و در کمــد را ب

ــا  ــده. ب ــا ش ــود. ت ــا ب ــم آنج ــش ه ــد. پتوی ــس زده بودن ــم واک ــش را ه ــی کفش های حت

دقــت متــام. چاقــو، قمقمــه ی آب و دو دســتال لبــه دوزی شــده اش هــم همین طــور. 

جلــوی در آچیــون را دیــد. آچیــون بــا غــرور او را در روســتا همراهــی کــرد.  

_ من بودم که تو را بیدار کردم. منم که فردا در درشکه کنارت خواهم بود. 

_  روی درشکه؟ ما روی یک درشکه خواهیم بود؟

تومــک واقعــن دوســت داشــت بیشــر بدانــد ٬ امــا آن هــا دیگــر بــه غذاخــوری رســیده 

بودنــد و بچــه از شــادی بــاال و پاییــن مــی پریــد. ازترگــون بالفاصلــه تومــک را بــه نشســنت 

دعــوت کــرد. آنهــا برایــش یــک بطــری رسکــه و مقــدار زیــادی نــان شــیرینی آوردنــد. نــان 

شــیرینی از چربــی، پنیــر، عســل، ســیب و مربــا درســت شــده بــود...
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پیرمــرد گفــت: دوســت عزیــز مــن! هرچــه میــل داری بخــور. موقــع خــوردن توضیحاتــی 

کــه منتظــرش هســتی را بــه تــو می دهــم. چــون همــه چیــز برایــت ارسارآمیــز خواهــد 

بــود.

تومک جواب داد: درست است و گوش هایش را تیز کرد. 

ازترگــون توضیــح داد: شــا گل هــای بســیار بــزرگ آبــی رنــگ کــه بــه خاطــر اندازه شــان 

بادبــان نامیــده می شــوند را بــو کرده ایــد. آن هــا شــناورند درســت مثــل ایــن کــه در آب 

. هستند

تومک یادش آمد که آنها را دیده و گفت: بله، دیده ام...

_ هــر کــس ایــن گل هــا را ببویــد بــه خــواب عمیقــی فــرو مــی رود و مــا چــاره ای  جــز 

ایــن نداریــم کــه بــا صــدای بلنــد برایــش کلاتــی را بخوانیــم کــه بیــدار کننده انــد.

_ کلات بیدار کننده؟

تومک با شنیدن این جمله، خوردن و آشامیدن را از یاد برد و گفت: چه کلاتی؟ 

_ مــا دقیقــن منی دانیــم. ایــن کلــات بــرای هرکــدام از مــا فــرق می کنــد. ببینیــد، ایــن 

هــا کلاتــی هســتند کــه مــا موقــع بیــدار شــدن از شــا شــنیده ایم.

تومــک، کلمــه ی کروکودیــل را بــه یــاد آورد. ازترگــون گفــت: نــه ایــن می توانســت خیلــی 

خیلــی ســاده تر باشــد. کلــات دیگــری بودنــد. حتمــن...

_ مثــل... زیــر شــکم کروکودیــل. انــگاری... بلــه همیــن اســت. وقتــی بیــدار شــدم آچیــون 

می گفــت: زیــر شــکم کروکودیــل..

پیرمــرد زیــر لــب گفــت: زیــر شــکم کروکودیــل.. . می دانــی، بــرای شــا و فقــط بــرای 

شــا کلاتــی کــه بیــدار می کننــد همیــن هســتند: زیــر شــکم کروکودیــل!

_ تومک ادامه داد: ولی پیدا کردنش غیرممکن است. چطور آچیون توانسته؟

ــا  ــد ش ــیرینی ها بخوری ــن ش ــم از ای ــش می کن ــی! خواه ــن! اتفاق ــت م ــی دوس _ اتفاق

ــد! ــت کرده ای ــا را ناراح ــپزهای م آش

تومک دست به کار شد و یک گاز به شیرینی زد. بسیار خوشبو و مطبوع بود.

ازترگــون ادامــه داد: مــا مرتــب یکــی یکــی کنــار بــه خــواب رفتــگان جابجــا می شــویم تــا 

کلاتــی کــه بیــدار مــی کننــد پــی در پــی تکــرار شــوند. فقــط همیــن. یــک کتابخانــه ی 

ــا صــدای  ــم و ب ــس از دیگــری برمی داری ــم. کتاب هــا را یکــی پ ــزرگ هــم داری بســیار ب

ــه  ــی آن ک ــوند. ب ــغول می ش ــه مش ــا. هم ــا. مرده ــان. زن ه ــه م ــم. هم ــد می خوانی بلن

دقیقــه ای را از دســت بدهنــد. زمــان زیــادی طــول مــی کشــد. امــا باالخــره پیــدا 

می شــود...
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_ تومک آهسته گفت: مدت زیادی؟ 

 ناگهان رسش گیج رفت: یعنی من چقدر خوابیده ام؟

_ شا سه ماه و دو روز خوابیده اید ...

تومک ناباورانه تکرار کرد: دو ماه و... یعنی طی این مدت هیچ چیز نخورده ام؟

ازترگــون لبخنــدی زد و گفــت: نــه. ولــی چــون اصلــن انــرژی از دســت نداده ایــد 

احتیاجــی بــه خــوردن نداشــته اید. حــاال احســاس گرســنگی می کنیــد؟ 

 _ بله. با این همه فقط کمی!

تومک یک شیرینی برداشت و با رشبت افرا خورد.

ــواب  ــن خ ــان ای ــا زم ــی وقت ه ــی گاه ــت ول ــت اس ــد. درس ــی خوابیده ای ــا خیل _ ش

خیلــی زود می گــذرد. مثلــن آن دخــر...

تومک از جایش پرید: دخر؟

_ بلــه. یــک شــب مانــده بــه آن روزی کــه پرســتیگون و فولگــون شــا را پیــدا کردنــد؛ مــا 

آن دخــر را در چمنــزار پیــدا کردیــم کــه مثــل شــا بــه خــواب فــرو رفتــه بــود.

 هر ســاله یــا تقریــن در روزهایــی کــه هــوا خــوب اســت مــا مســافران بــی احتیــاط را بــا 

خودمــان می آوریــم و بعــد الزم اســت کــه...

تومک که قلبش تندتند می زد گفت: خب او حاال کجاست؟ هنوز خوابیده؟ 

_ اوه نــه دربــاره او مــا خیلــی شــانس آوردیــم. روز ســوم بــود کــه کلــات بیــدار کننــده 

را پیــدا کردیــم. خیلــی ســاده بودنــد: روزی روزگاری... فکــرش را بکــن... روزی روزگاری... 

ــو. و  ــود. دخــر کوچول ــود. واقعــن جــذاب ب ــی ســاده. او جــذاب ب ــی خیل ــن. خیل همی

همیــن طــور هــم مهربــان. نصــف پرهــای دهکــده عاشــق او شــده بودنــد و وقتــی ایــن 

جــا را تــرک کــرد خیلی هــا برایــش گریــه کردنــد.

 تومــک کــه صورتــش رسخ شــده بــود ِمــن ِمــن کنــان گفــت: و او تــا بیــدار شــد از ایــن 

جــا رفــت؟

_ نه بیشر از یک هفته همین جا ماند. حسابی از اینجا لذت برد.

_ خب. چکار می کرد؟

_چــه کار می کــرد:  ســاده اســت. بــرای شــا کتــاب می خوانــد. تقریــن متــام وقتــش را 

ایــن جــا گذرانــد. 

 تومک که تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت: آهان! واقعن؟ 

 او دخر جوان را نزدیک خود تصور می کرد که داشت کتاب می خواند. 

چقــدر بــد شــد کــه او کلــات بیــدار کننــده را پیــدا نکــرد. اگــر او ایــن کلــات را پیــدا 
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ــود  ــن او ب ــون، ای ــه جــای آچی ــاز می کــرد، ب ــی تومــک چشــمش را ب می کــرد، حــاال وقت

ــده می شــد. ــش دی ــار تختخواب ــه کن ک

ــه  ــه او ب ــی ک ــد. در حال ــه دهن ــان ادام ــه سفرش ــم ب ــا ه ــتند ب ــی توانس ــا م ــد آن ه بع

خوابیدنــش ادامــه داده بــود و او هــم بــه ناامیــدی اش. او کجــا می توانســت باشــد بعــد 

از ایــن همــه مــدت.

ازترگون پرسید: تو این شخص را می شناسی؟

تومــک جــواب داد: بلــه ... نــه... یــک بــار او بــه فروشــگاه مــن آمــد. مــن در روســتایم 

یــک بقالــی دارم.

آن هــا غذایشــان را متــام کردنــد. بعــد پیرمــرد تومــک را بــه ســمت کتابخانــه راهنایــی 

کــرد.او بــه ســمت چــپ خــود اشــاره کــرد. حــدود صــد عــدد کتــاب، جداگانــه مرتــب 

چیــده شــده بودنــد. این هــا همــه ی کتاب هایــی هســتند کــه مــا بــرای شــا خوانده ایــم. 

هانــا تقریــن ده کتــاب را بــه تنهایــی خوانــد. 

تومک انگار که داشت خواب می دید گفت: هانا؟

_ بله. هانا. آن دخرک اسمش هانا بود. شا منی دانستید؟ 

_ نه منی دانستم...

ازترگــون در ســمت راســت خــود کتــاب هــای دیگــری را نشــان داد و گفــت: و این هــا 

هــم کتــاب هایــی هســتند کــه اگــر کــه شــا بیــدار منی شــدید بایــد خوانــده می شــدند.

تومــک نگاهــش را در قفســه های کتــاب چرخانــد. بیــش از دو هــزار جلــد کتــاب آنجــا 

ــه را  ــی هم ــید؟ یعن ــده باش ــه را خوان ــه هم ــده ک ــش آم ــی... پی ــت: ول ــد گف ــود بع ب

ــده باشــید؟ خوان

ازترگــون جــواب داد: بلــه. یــک بــار. مربــوط بــه خیلــی وقــت پیــش می شــود. زمانــی کــه 

مــن هنــوز یــک کــودک بــودم. مــا شــش ســال و دو مــاه و چهــار روز بــرای بیــدار کــردن 

ــه  ــی ک ــم. کلات ــاب خواندی ــام داشــت کت ــه ن ــه مورتیم ــک آدم درســت و حســابی ک ی

بیــدار می کردنــد ایــن بــود: دمپایــی دمپایــی. دو بــار همیــن کلمــه. حــاال بیــا و ســعی 

کــن کــه ایــن را داخــل یــک کتــاب پیــدا کنــی!

 _ باالخره چطور موفق شدید؟

ــه ای  ــون بچ ــتادیم. تزرگ ــون را فرس ــم تزرگ ــده بودی ــد ش ــن ناامی ــه کامل ــا ک ــب. م _ خ

مهربــان و آرام بــود. البتــه متاســفانه خوانــدن بلــد نبــود. مــا او را بــه اتــاق فرســتادیم 

ــه  ــه، مورتیم ــد از ده دقیق ــد. بع ــش می رســد بگوی ــه ذهن ــا هرچــه ب ــم ت ــه او گفتی و ب

ــدار شــد.  بی
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فصل نهم
هانا

ــی  ــی م ــود حکمفرمای ــرم ب ــوز نیمه گ ــه هن ــی ک ــاری بزرگ ــه، بخ درســت وســط کتابخان

ــز  ــت، روی می ــال راح ــا خی ــد ب ــت و بع ــزم در آن انداخ ــه هی ــد قطع ــک چن ــرد. توم ک

ــر  ــود نشســت. پاکــت حســابی پ ــور چــراغ پیه ســوز روشــن شــده ب ــا ن ــه ب کوچکــی ک

بــود. تومــک آن را بــه دقــت بــاز کــرد و حــدود ده تایــی کاغــذ چهارتــا شــده از آن بیــرون 

کشــید. از پاکــت بــوی مالیــم بنفشــه متصاعــد شــد. تومــک بــا خــود فکــر کــرد کــه شــاید 

مــردم ده آن نامــه را بــرای او نوشــته باشــند و بعــد رشوع بــه خوانــدن نامــه کــرد.

 بقال عزیز

ــم. فقــط  ــم چــون اســمتان را منی دان ــن طــوری خطــاب می کن ــه شــا را ای  ببخشــید ک

ــرف ت  ــتالتان ح ــون روی دس ــود چ ــرف ت رشوع میش ــا ح ــمتان ب ــه اس ــم ک ــی دان م

ــا اســت. ایــن را روزی کــه آبنبــات از شــا خریــدم  گلــدوزی شــده بــود. اســم مــن هان

نگفتــه بــودم. امــروز صبــح در کتــاب بــزرگ داســتان های هــزار و یــک شــب، داســتانی 

را برایتــان خوانــدم کــه مربــوط بــه کروکودیــل بــود کــه بــه نظــرم رســید باعــث شــده 

شــا کمــی تــکان بخوریــد. یــک آن فکــر کــردم کــه کلــات بیدارکننــده را پیــدا کــرده ام. 

ــل.  ــوی. رس کروکودی ــدار ش ــا بی ــردم ت ــان می ک ــزی را امتح ــر چی ــودم و ه ــحال ب خوش

دندان هــای کروکودیــل. معــده ی کروکودیــل... ولــی فایــده ای نداشــت و شــا هم چنــان 

ــن در  ــل م ــم مث ــا ه ــا ش ــدم. آی ــد دی ــان را در کم ــه ی آب ت ــد. قمقم ــده بودی خوابی

جســت و جــوی آب رودخانــه ی کجــار هســتید؟ چقــدر خــوب می شــد اگــر بــا هــم بــه 

آنجــا می رفتیــم. اصلــن دوســت نــدارم تنهــا ســفر کنــم چــون در راه خطرهــای زیــادی 

ــم  ــم. منی توان ــه بده ــد ادام ــا بای ــرده ام ام ــه ک ــادی را تجرب ــای زی ــود دارد. خطره وج

ــش از  ــه بی ــود ک ــم از شــخصی حــرف زده ب ــون برای ــدار شــدنت شــوم. ازترگ منتظــر بی
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شــش ســال در خــواب بــود... و حــاال مــن دیگــر بایــد بــروم چــون حتمــن بــه کمــی از 

ــده  ــک پرن ــرای ی ــی اســت چــون ب ــه باشــد کاف ــد قطــره هــم ک ــدم. چن ــن آب نیازمن ای

می خواهــم. پرنــده ای آن قــدر کوچــک کــه در کــف دســت جــا می شــود. یــک قطــره آب 

در نوکــش می ریــزم و همیــن برایــش بــس اســت... فکــر می کنــم. بایــد حســابی شــگفت 

زده شــده باشــی ! و البتــه ایــن طبیعــی اســت ٬ زیــرا تــو از داســتان مــن چیــزی منی دانــی. 

ــت  ــش حکای ــتانم را برای ــه داس ــتی ک ــی هس ــن کس ــو اولی ــم و ت ــت می گوی ــاال برای ح

می کنم.وقتــی مــن بــه دنیــا آمــدم پــدرم ســنش زیــاد بــود و تولــد مــن باعــث شــد کــه 

او دیوانــه وار احســاس خوشــحالی کنــد. او چهــار پــر هــم  بعــد از مــن داشــت ولــی بــه 

نــدرت متوجــه وجــود آنهــا می شــد. مــن مثــل تخــم چشــم او بــودم. شــاهزاده ی او. متــام 

زندگــی اش. دیگــر هیــچ چیــز بــرای مــن خیلــی جالــب نبــود. بایــد بــرای مــن پارچه هــای 

بســیار زیبــا و جواهــرات نــادر می خریــد. مــادر بــرای ایــن کارهــا او را رسزنــش می کــرد 

ــم  ــی می کردی ــالی زندگ ــهرهای ش ــی از ش ــا در یک ــود. م ــکار نب ــش بده ــی او گوش ول

شــهری کــه شــاید اســمش بــرای شــا جالــب نباشــد. آنجــا در فصــل بهــار یــک هفتــه در 

ســال بزرگریــن بــازار پرنــدگان تشــکیل می شــود. انــواع گونه هــای پرنــدگان دنیــا در آنجــا 

ــدرم هــر ســال از  ــد. پ ــه آنجــا می آین ــی دور ب یافــت می شــود و مــردم از راه هــای خیل

تــرس ایــن کــه مبــادا گــم شــوم مــرا در آغــوش می گرفــت و بــا خــودش مــی بــرد و هــر 

ســال از مــن می پرســید: هانــا ! چــه پرنــده ای را می خواهــی؟ کدامشــان تــو را خوشــحال 

می کنــد؟

مــن هــم آن پرنــده ای کــه رنگــش یــا صدایــش را از همــه بیشــر دوســت داشــتم انتخــاب 

ــد آن را  ــش نگاهــی کن ــه قیمت ــه ب ــی آن ک ــدرم ب ــده و پ ــردم و شــاید هــم دو پرن می ک

ــدگان  ــه پرنده هــا در قفــس بزرگــم می گذاشــتم. پرن ــا بقی ــد. مــن آن را ب ــم می خری برای

بزرگریــن دلخوشــی مــن بودنــد. شــش ســاله کــه بــودم پــدرم مــرا مثــل همیشــه بــه بــازار 

ــد؟ مــن هــم  ــو را خوشــحال می کن ــا! کدامشــان ت ــده را می خواهــی هان ــرد: کــدام پرن ب

گنجشــک کوچکــی را انتخــاب کــردم. یــک گنجشــک بــا رنگ هایــی عالــی. ولــی فروشــنده 

ــروش  ــده ف ــود، پرن ــده ب ــگفت زده ش ــدرم ش ــه پ ــی ک ــت و از آنجای ــی گف ــت باالی قیم

گفــت کــه ایــن طوطــی کوچــک دم دراز در حقیقــت شــاهزاده ای بــوده کــه هــزار ســال 

ــن  ــرای همی ــل کــرده اســت. ب ــده تبدی ــه پرن از عمــرش می گــذرد و یــک طلســم او را ب

هــم هســت کــه او آن را حتــی یــک ســو هــم زیــر قیمــت منی فروشــد.

 هــر کســی در ایــن موقعیــت می توانســت بفهمــد کــه ایــن مــرد یــک شــارالتان اســت. 

امــا پــدرم فقــط بــه فروشــنده گفــت کــه پرنــده را برایــم نگــه دارد چرا کــه آن را بــه زودی 
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خواهــد خریــد. در کمــر از یــک هفتــه، متــام دارایــی ش را فروخــت: حیواناتــش، خانــه 

اش، زمین هایــش، وســایل خانــه اش، حتــی پرده هایــش را هــم فروخــت. بــا همــه ی اینهــا 

او حتــی نیمــی از پولــش را هــم جــور نکــرده بــود پــس پولــش را بــه یــک رباخــوار داد. 

ــا  ــردای آن روز از پیــش م ــم. مــادرم ف ــده را خریدی ــا پیــش فروشــنده برگشــتیم و پرن م

رفــت و برادرهایــم را هــم بــا خــود بــرد. مــا دیگــر هیچ وقــت آنهــا را ندیدیــم. هرچــه 

در خانــه بــود را بــا خــود بردنــد. حتــی پرنــده ام را. فقــط آن گنجشــک را گذاشــتند. مــا 

ــی  ــاره داد. یعن ــب اج ــه ی آدم-اس ــودش را در حرف ــدرم خ ــم. پ ــا گرفتی ــه ج ــک کلب دری

ــرد.  ــا راه می ب ــه ه ــید و در کوچ ــازو می کش ــا زور ب ــا را ب ــکه ه ــب، درش ــای اس ــه ج ب

کوچه هــا خیلــی شــیب داشــتند و چــون ســنش بــاال بــود خیلــی زود از پــا درآمــد. پولــی 

کــه در مــی آورد بــرای گــذران زندگــی مــا کافــی نبــود ولــی همچنــان هــر ســال مــرا بــه 

ــدام  ــا! ک ــید: »هان ــن می پرس ــرد و هــان ســوال همیشــگی را از م ــدگان می ب ــازار پرن ب

پرنــده را می خواهــی؟« و چــون مــا خیلــی فقیــر بودیــم و پولــی بــرای خریــدن پرنــده 

نداشــتیم مــن جــواب مــی دادم کــه پرنــده منی خواهــم و بــا هــان گنجشــک دلخوشــم. 

ــم  ــا در آمــد و مــرد. امــا مــن فکــر منی کن ــدر، ســه ســال بعــد، از فــرط خســتگی از پ پ

کــه او حتــی یــک ثانیــه هــم از کاری کــه کــرده بــود پشــیان شــده باشــد. بــی تردیــد او 

دیوانــه بــود امــا دیوانــه ای شــیرین و آرام. او روز بــه دنیــا آمدنــم از خوشــحالی دیوانــه 

ــرای  ــا ب ــه ی چیزه ــود. بقی ــن ب ــت همی ــود. واقعی ــده ب ــی مان ــه باق ــود و دیوان ــده ب ش

ــی  ــن خیل ــا م ــد و ب ــان بردن ــش خودش ــرا پی ــای دورم م ــت. فامیل ه ــی نداش او اهمیت

خــوب بودنــد. مــن تــا امــروز بــا آنهــا زندگــی کــرده ام. از زندگــی گذشــته ام تقریــن دیگــر 

ــدرم  ــم و صــدای پ ــگاه می کن ــه او ن ــده. ب ــی منان ــم باق ــن گنجشــک برای ــزی جــز ای چی

را می شــنوم کــه از مــن می پرســد: هانــا ! کــدام پرنــده را می خواهــی؟ کدامشــان 

ــد؟ ــحالت می کن خوش

تــا ایــن کــه مــاه پیــش یــک روز صبــح کــه از خــواب بیــدار شــدم پرنــده ا م را دیــدم کــه 

ــر  ــردم. رسش غ ــوازش ک ــردم. ن ــرم ک ــرزد. او را گ ــب می ل ــن قفســش نشســته و از ت پایی

زدم چــون او حــق نداشــت مــرا تنهــا بگــذارد. مــن بــی تردیــد حرف هــای پرنــده فــروش 

را بــاور نکــرده بــودم امــا چــون گنجشــک مــن طــی ســال ها عــوض نشــده بــود، بــه ایــن 

ــدر  ــی ک ــش خیل ــگ بال های ــد. رن ــر می کن ــال عم ــه او هــزار س ــودم ک ــیده ب نتیجــه رس

شــده بــود. دیگــر کمــر آواز می خوانــد. بلــه او پیــر... شــده بــود.

ــی وارد شــهر مــا  ــرد. منی خواهــم. یــک روز قصــه گوی ــده مبی ــن پرن  مــن منی خواهــم ای

ــه ی  ــم. او از رودخان ــوش کن ــش گ ــه حرف های ــا ب ــم ت ــدان شــهر رفت ــه می ــن ب شــد و م
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کجــار حــرف مــی زد کــه رودخانــه ای وارونــه بــود. رودخانــه ای کــه آبــش جلــوی مــرگ 

را می گیــرد. او گفــت کــه چنیــن رودخانــه ای شــاید دســت یافتنــی نباشــد ولــی واقعــن 

وجــود دارد. جایــی در جنــوب. مــردم دلشــان می خواســت بشــنوند کــه رودخانــه دســت 

ــردن  ــدا ک ــال پی ــا دنب ــد ت ــی ش ــی م ــه ی خوب ــئله بهان ــن مس ــون ای ــت چ ــی نیس یافتن

رودخانــه نرونــد. مشــکل آنهــا فقــط ایــن بــود کــه جســارت انجــام ایــن کار را نداشــتند. 

ــد  ــن بای ــردن م ــفر ک ــرای س ــه ب ــزی ک ــان چی ــن ه ــه او دقیق ــن ک ــه ای ــن. خالص همی

می گفــت را گفــت. 

 اوایــل تابســتان یــک شــب خانــه را تــرک کــردم. خواهــر شــش ســاله ام را بیــدار کــردم    

) او دخــر پــدر و مــادر خوانــده ام بــود ولــی مــن او را خواهــر کوچولــو صــدا می کنــم 

ــی روم و او از  ــا م ــی از آن ج ــرای مدت ــه ب ــم ک ــه او گفت ــتش دارم( ب ــی دوس ــون خیل چ

ــه  ــه ب ــن ک ــن ببوســد و ای ــب م ــه او همــه را از جان ــم ک ــد. گفت ــت کن گنجشــکم مراقب

زودی برمی گــردم. بعــد چنــد تایــی لبــاس و پــس انــدازم را برداشــتم و از پنجــره ی اتــاق 

ــی  ــه وارد فروشــگاه شــا شــوم حــوادث و اتفاقات ــن ک ــش از ای ــردم. پی ــرار ک ــم ف خواب

باورنکردنــی برایــم پیــش آمــده بــود. شــاید یــک روز برســد کــه آنهــا را برایتــان تعریــف 

کنــم. آیــا شــا از جنــگل وحشــتناک خــرس هــا عبــور کرده ایــد؟ بــه هــر حــال شــا هــم 

مثــل مــن از چمنــزار رد شــده اید و گل هایــی کــه نامشــان بادبــان اســت را بــو کــرده ایــد. 

چــون اآلن کــه مــن دارم برایتــان نامــه می نویســم شــا در خــواب راحــت و عمیقــی فــرو 

ــرای مــا باقــی  ــی ب ــم چــه چیزهای ــه ی کجــار بروی ــه رودخان ــد. پیــش از آن کــه ب رفته ای

خواهــد مانــد؟ چــه خطراتــی در کمیــن مــا اســت. همــه ی اینهــا فقــط بــرای ایــن اســت 

کــه مــن شــاید یــک روز بشــود یــک قطــره آب در دهــان یــک پرنــده بریــزم. چــه کســی 

ــد؟ شــا؟ ــاور می کن ــن را ب ای

ــش  ــه را پی ــن کجــا هســتم. نام ــد م ــه را می خوانی ــن نام ــی شــا ای ــد وقت  خــدا می دان

آقــای ازترگــون می گــذارم چــون می ترســم آن را کنــار تخــت شــا بگــذارم و کســی آن را 

ــادی از شــا  ــم چــون شــناخت زی ــه شــا می گفت ــد رازم را ب ــد منی بای ــی تردی ــردارد. ب ب

نــدارم ولــی بــا وجــود ایــن پشــیان هــم نیســتم. مــن بــه شــا اعتــاد دارم و فــردا صبــح 

بــا قلبــی ســبک بارتــر دوبــاره راهــی خواهــم شــد. شــاید همدیگــر را ببینیــم و امیــدوارم  

ــان  ــه گردنت ــه ب ــوی آن کیســه ی کوچــک ک ــو بیشــر حــرف بزنی.راســتی، ت ــار ت ــن ب ای

آویــزان اســت چــه چیــزی داریــد؟ تومــک بــا اشــک و لبخنــد ســکه را از کیســه اش بیــرون 

آورد و آن را  در دســتش فــرد و گفــت: ایــن یــک ســکه ی یــک ســویی اســت و مــن آن 

را خیلــی زود بــه تــو پــس خواهــم داد.
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فصل دهم
پپیگون

روز، تازه رشوع شده بود که ازترگون دنبال تومک آمد. 

_ فکر کردم که نخوابیده اید برای همین این قدر زود آمدم.

 آن هــا ابتــدا صبحانــه ی کاملــی خوردنــد و بعــد بــه ســمت عطــر ســازی بــه راه افتادنــد. 

تومــک اصلــن تصــورش را هــم منی کــرد کــه عطرســازی  تــا ایــن حــد بــزرگ باشــد. ســیصد 

ــا  ــده در آنج ــی دهک ــام اهال ــن مت ــت تقری ــود گف ــد. می ش ــا کار می کردن ــر، آن ج نف

مشــغول بــه کار بودنــد. چندیــن بنــا در آن منطقــه ســاخته شــده بــود. در ســاختان اول 

گل هــای خشــکی کــه مــردم در تابســتان گذشــته چیــده بودنــد انبــار شــده بــود. گل هــا 

همچنــان درخشش شــان را کاملــن حفــظ کــرده بودنــد و راه رفــنت بیــن دیگ هــای بــزرگ 

ــاییدند  ــد، می س ــرد می کردن ــا را خ ــر گل ه ــای دیگ ــود. در بن ــگفت آور ب ــگ ش رنگارن

ــتیاق  ــل و اش ــال می ــا ک ــان ب ــه ی کارکن ــه هم ــید ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــه می کردن و ل

دســت بــه ایــن کار می زدنــد. آواز می خواندنــد تــا شــور و حــرارت بیشــری بــه کارشــان 

بدهنــد. بنــای ســوم مربــوط بــه کار تقطیــر بــود. کارگــران مــرد و زن پیشــبندهای ســفید 

ــه  ــا را ب ــون ش ــرد : و اکن ــالم ک ــون اع ــد. ازترگ ــته بودن ــیمیدان ها بس ــبند ش ــل پیش مث

ــگاه  ــا آزمایش ــده اند. آنج ــا وارد ش ــه آن ج ــی ب ــراد کم ــه اف ــم ک ــوت می کن ــی دع جای

مخفــی ماســت. مــا در آن جــا منحــر بــه فردتریــن عطرهــای دنیــا را درســت می کنیــم. 

ــم.  ــد داخــل خواهــش می کن بفرمایی

دخــر جــوان خنــده رو و زرنگــی کــه روی بینــی و گونه هایــش لکه هــای حنایــی رنگــی 

ــای تومــک،  ــرد: آق ــی ک ــن طــور معرف ــون او را ای ــرد. ازترگ ــی ک داشــت از آن هــا پذیرای

دوشــیزه پپیگــون در برابــر شــا هســتند! گرچــه کــم ســن و ســال اند امــا یکــی از افــراد 

ــر کار  ــا به ــه ی م ــان از هم ــی ایش ــس بویای ــرا ح ــازی اند. زی ــر س ــن عط ــته ی ای برجس

می کنــد. ایــن مســئله یــک ویژگــی اســت کــه بــا بــاال رفــنت ســن تاثیــرش کــم می شــود و 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

58

ــیار  ــون بس ــی پپیگ ــد. ول ــل منی کن ــوب عم ــدان خ ــی چن ــن ویژگ ــال ای ــل س ــاالی چه ب

ــیزه؟ ــاله اید دوش ــا چندس ــت. ش ــی اس ــوان و عال ج

دخر با اطمینان گفت: چهارده سال و سه ماه.

تومــک فکــر کــرد کــه چهــارده ســال آن قدرهــا هــم کــم نیســت ولــی اگــر ازترگــون ایــن 

طــور فکــر می کنــد خــب حتمــن...

پیرمــرد ادامــه داد: دوشــیزه پپیگــون، آیــا ممکــن اســت کــه برای دوســتان از کشــف های 

خــوب گروه تــان تعریــف کنیــد؟ 

_ با کال میل آقای ازترگون! باعث افتخار من است.

_ بســیار خــب مــن ایــن دوســتان را بــه شــا می ســپارم و شــا را تنهــا می گــذارم چــون 

بایــد بــرای جشــن بــزرگ امــروز عــر، ســخرنانی ام را آمــاده کنــم.

ــه ها  ــه ای روی قفس ــری شیش ــد بط ــه چن ــرد ک ــاور ب ــاق مج ــه ات ــک را ب ــون توم  پپیگ

ــای  ــرد و گفــت: آق ــاز ک ــود. او یکــی از بطری هــا را برداشــت، درش را ب ــف شــده ب ردی

ــی می دهــد. ــد چــه بوی ــد و بگویی ــو کنی ــک ب توم

تومک بوی دلپذیر لیمو را احساس کرد.

_ کاملن درست است. و این یکی؟

تومک دومی را دو بار بو کرد تا بفهمد که بوی گیاهان جنگلی است.

_ بســیار خــب آقــای تومــک! شــا حــس بویایــی قابــل توجهــی داریــد امــا بدانیــد کــه 

ــه عطرهــای  ــا ب ــون م ــردن عطرهــای گوناگ ــوط ک ــق و بررســی و مخل ــالش و تحقی ــا ت ب

خیلــی خــاص و بــا رایحه هــای ظریفــری خواهیــم رســید. حــاال ببینیــم کــه آیــا خواهیــد 

توانســت آنهــا را هــم بشناســید. 

ــید. او  ــک می رس ــانه های توم ــه ش ــه زور ب ــدش ب ــی ق ــود ول ــاله ب ــارده س ــون چه  پپیگ

ــازه را می پســندید مثــل همــه ی اهالــی روســتا. ایــن عطــر، عطــر  بــوی گل شاه پســند ت

راســتی و مهربانــی بــود. تومــک شیشــه ای کــه بــه او داده بــود را عمیقــن بــو کــرد ٬ امــا 

ایــن بــار انــگار متوجــه هیــچ چیــز نشــد. بــه جــای ایــن کــه خــود را متمرکــز کنــد٬ داشــت 

ــه  ــی ک ــود. زمان ــا ب ــم ه ــد. قدی ــه ای می دی ــار برک ــد. خــود را کن ــال می دی خــواب و خی

پــدر و مــادرش بودنــد. آنهــا غــذا خــورده بودنــد امــا بــاران باعــث شــده بــود کــه از آنجــا 

دور شــوند. اصلــن او چــرا داشــت بــه ایــن موضــوع فکــر می کــرد؟

پپیگون لبخند زنان پرسید: خب؟

ــرون بکشــد اعــراف کــرد:  ــش بی تومــک کــه داشــت تــالش می کــرد خــود را از رویاهای

منی دانــم. هیــچ منی دانــم...
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واقعــن؟ شــاید اصلــن شــا بــه جــای فکــر کــردن بــه عطــر، کاملــن بــه چیــز دیگــری فکــر 

ــد. می کردی

ــد و از شــا می خواهــم  ــه می گویی ــن اســت ک ــن همی ــا تعجــب گفــت: دقیق تومــک ب

کــه مــرا ببخشــید.

_ و آیــا ممکــن اســت بــه مــن بگوییــد کــه دقیقــن بــه چــه چیــز داشــتید فکــر می کردید؟ 

آیــا دربــاره ی یــک برکــه و قطــرات بــاران نبــود؟ تومــک در آن موقعیــت قــادر بــه پاســخ 

دادن نبــود. بــا خــود فکــر کــرد کــه آیــا ایــن دخــر جــوان می توانــد ذهــن مــرا بخوانــد؟

 پپیگون که او را تا این حد مات و مبهوت دید رشوع به خندیدن کرد.

_ اسم این عطر- اولین قطره های باران بر برکه- است.

تومک فقط گفت: درست است واقعن که شگفت آور بودند. واقعن...

پپیگــون شیشــه ی دیگــری را جلــو آورد و گفــت: حــاال ایــن یکــی را امتحــان کــن و بگــو. 

ــج  ــدر گی ــی آن ق ــد ول ــدا کن ــد جــواب را پی ــا تومــک بتوان ــود ت ــه الزم ب ــد ثانی فقــط چن

بــود کــه شــک می کــرد بگویــد: یک...یــک تپــه ... چنــد موســیقیدان... یــک عاملــه آدم و 

ترانــه و آواز...

پپیگون گفت: آفرین٬ اما باز هم چیزی کم گفته ای. بهر بو کن. 

تومــک چندیــن بــار نفــس کشــید و موســیقی بــا ریتــم تند تــری نواختــه می شــد. مــردم 

ــد تومــک گفــت:  ــاد می گفتن ــده ب ــاد زن ــده ب ــد و زن ــار می رقصیدن در هــر گوشــه و کن

یــک ازدواج بــود و عــروس و دامــاد روی یــک نیمکــت بیــن دوستانشــان نشســته بودنــد. 

ــته  ــا نشس ــای زیب ــاران گلرگ ه ــر ب ــه زی ــد ک ــک بودن ــون و توم ــاد پپیگ ــروس و دام ع

بودنــد .

تومک که از خجالت رسخ شده بود زیر لب گفت: ازدواج؟

_ دقیقــن. آفریــن! بــه زودی جــای مــرا خواهــی گرفــت. ایــن عطــر اســمش »عروســی 

ــی؟  ــه بده ــی ادام ــام دارد. می خواه ــه« ن روی تپ

تومک که از این بازی جذاب خوشش آمده بود جواب داد: با کال میل.

او توانســت عطرهــای دیگــری را هــم بــو کنــد مثــل: تولــد گوســاله ای در میــان کاه هــای 

ــازه. عزیمــت در ســپیده دم. خوانــدن نامــه ی کســی کــه دوســتش داری. ســاخنت یــک  ت

هــرم چوبــی روی میــز آشــپزخانه وقتــی کــه بیــرون بــرف می بــارد... و چیزهــای دیگــر 

هــم...

رسانجام پرسید: ببینم، شا فقط عطرهای خوشآیند درست می کنید؟

پیپگــون گفــت: اوه بلــه البتــه. زندگــی کوتاه تــر از آن اســت کــه بــا چیزهــای بــد هــدر 

بــرود.
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برود.

پرک فکر کرد که او کاملن درست می گوید.

 ظهــر همــراه ازترگــون نهــار خــورد. ایــن بــار نــان شــیرینی هــای خوشــمزه تری برایشــان 

آورده بودنــد. تومــک بــا خــود گفــت تعجــب نــدارد کــه کارکنــان عطرســازی همگــی گــرد 

و قلمبه انــد. آخــر آ نهــا حســابی چیزهــای خــوب می خورنــد. 

 تــا تومــک درس خوشــمزه ی تــارت زغــال اختــه اش را قــورت داد ٬ آنهــا بیــرون ریختنــد و 

آنجــا بــود کــه تومــک فکــر کــرد دارد خــواب می بینــد و لحظــه ای کــه در بــاالی پلــکان 

ــه در  ــتایی ک ــا روس ــوی صده ــگ از گل ــادی هآهن ــدای فری ــد ص ــر ش ــوری ظاه غذاخ

میــدان جمــع شــده بودنــد بیــرون جهیــد: هــوراااا !

 بعــد بالفاصلــه موســیقی شــاد دیوانــه کننــده ای رشوع شــد. نوازنــدگان کوچــِک ترومپــت، 

ــم در  ــور ه ــدگان متب ــد و نوازن ــت می ترکی ــان داش ــد و لپ هایش ــت می دمیدن در ترومپ

ــا  ــار اســب پ ــا چه ــه ب ــک کالســکه ی واقعــی هــم ک ــد. ی ــف شــده بودن ــار هــم ردی کن

کوتــاه ســفید بــا پرهــا و منگوله هــای رویــش، پاییــن پلــکان در انتظــار او بــود. ســقف 

کالســکه بــه شــکل یــک کروکودیــل بــزرگ بــود و » زیــر شــکم کروکودیــل« آچیــون جــوان 

لبــاس جشــن بــه تــن، نشســته بــود. شــانه هایش را یــک تونیــک طالیــی پوشــانده بــود و 

روی رسش کالهــی بلنــد بــود کــه او را بــا شــکوه کــرده بــود. تومــک کنــارش نشســت و 

کالســکه بــه راه افتــاد. آنهــا زیــر بــاران همهمــه، تشــویق و فریــاد مــردم از کوچه هــای 

دهکــده گذشــتند.

ــا خــود گفــت: مــن شایســته ی ایــن همــه لطــف نیســتم. امــا رد کــردن ایــن   تومــک ب

همــه لطــف مــردم کــه نثــار او می شــد ناسپاســی بــود. آچیگــون در کنــار او کــه بــا متــام 

وجــودش شــادی می کــرد، دســت در ســطلی می کــرد و خــرده کاغذ هــای رنکــی را 

مشــت مشــت روی متاشــاچیان می ریخــت. خیلــی زود بــه هتــل شــهر رســیدند. ازترگــون 

روی پلــکان ورودی منتظــر آنهــا بــود. وقتــی کالســکه بــه ایســتگاه رســید پیرمــرد دســتش 

را بــاال بــرد تــا ســکوت، حاکــم شــود و بعــد ایــن طــور ســخرنانی کــرد: 

 دوستان عزیز!

 ایــن بارهــم دورهــم جمــع شــده ایم تــا جشــن بــزرگ بیــداری را گرامــی بداریــم. شــاید 

ــرار  ــا تک ــا و باره ــون باره ــند چ ــده باش ــی ش ــا معمول ــرای م ــن ها ب ــن جش ــون ای اکن

شــده اند امــا بایــد بگویــم کــه هــر بــار کــه بیــداری را جشــن می گیــرم رسشــار از احســاس 
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ــی  ــت و حیات ــاره از رس گرف ــی را دوب ــه زندگ ــود ک ــا ب ــزد م ــک ن ــای توم ــوم. آق می ش

دوبــاره یافــت و او پــس از ایــن ماننــد همــه ی زنــان و مردانــی کــه پیشــر زندگــی شــان را 

بازیافتنــد؛ فرزنــد مــا خواهــد بــود. بیــش از ایــن ســخن منی گویــم چــون ســخرنانی های 

طوالنــی را دوســت نــدارم. شــا  هــم دوســت نداریــد. زنــده بــاد آقــای تومــک! زنــده بــاد 

آچیگــون! و زنــده باشــید شــا همــه ی دوســتانم! 

 آن پایین او دستال بزرگی را از جیبش بیرون کشید و با رس و صدا فین کرد.

بســیاری از متاشــاچیان هــم بــه هــان شــدت فیــن کردنــد. تقریــن همــه ی زن هــا گریــه 

کردنــد. مردهــا فــرت فــرت کردنــد. فقــط بچه هــا بودنــد کــه شــادی کنــان فریــاد مــی 

کشــیدند: زنــده بــاد! زنــده بــاد!

چــون بــرای آن هــا همــه ی ایــن برنامه هــا فقــط یــک بــازی ســاده بــود. در پایــان مراســم 

ازترگــون بــه تومــک مدالــی داد کــه روی آن حــک شــده بــود: 

       به آقای تومک

      از طرف عطرسازان

 بــی تردیــد در آن لحظــه تومــک بایــد چیــزی می گفــت ولــی آن قــدر هیجــان زده شــده 

بــود کــه فقــط توانســت بگویــد: مــن... مــن از صمیــم قلبــم از همــه ی شــا سپاســگزاری 

می کنــم. 

ــا  ــر ب ــد. بعدازظه ــرف بزن ــر ح ــا او راحت ت ــد ت ــد ش ــارضان بلن ــت زدن ح ــدای دس  ص

شــادمانی زیــادی گذشــت. در هــر گوشــه ی کوچــه داشــتند زورآزمایــی می کردنــد، 

ــای  ــرف کنده ه ــک ط ــد. ی ــرم بودن ــد و رسگ ــان می دادن ــم نش ــه ه ــان را ب مهارت هایش

درخــت را بلنــد می کردنــد. جــای دیگــر بــا توپ هــای پــاره پــوره آدمک هــای پارچــه ای 

ــد و  ــه دســت درحــال مســابقه بودن ــر هــم عــده ای ســاک ب ــد. دورت را نشــانه می گرفتن

یــا بــا قاشــقی چوبــی کــه در دهــان داشــتند و تخم مرغــی هــم در آن بــود می دویدنــد. 

ــی.  ــود و مهربان ــده ب ــردی خن ــگاه می ک ــه ن هرجــا را ک
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فصل یازدهم
برف

ــود،  ــه ب ــغول مطالع ــه مش ــون ک ــدن ازترگ ــت و از دی ــه رف ــمت کتابخان ــه س ــک ب توم

ــد.  ــحال ش خوش

_ ســالم آقــای ازترگــون! دمل می خواســت امــروز صبــح زود بــروم ولــی بــا ایــن برفــی کــه 

آمده...

ازترگون لبخند مهربانانه ای زد و از او خواست تا کنارش بنشیند.

ــش  ــی پی ــا مدت ــور شــوی ت ــه شــا مجب ــن اســت ک ــن! ترســم از ای _ دوســت جــوان م

ــد و  ــرف آب نخواهدش ــن ب ــت. ای ــخت اس ــی و س ــتان طوالن ــا زمس ــی. این ج ــا مبان م

همچنــان  بیشــر و بیشــر خواهــد باریــد. روســتای مــا پوشــیده از بــرف خواهــد شــد. 

دیگــر هیچ کــس نــه می توانــد وارد و نــه خــارج شــود. همــه چیــز همین طــور می مانــد 

تــا دوبــاره هــوا خــوب شــود. امــا نــرس مــا بلدیــم چطــور خودمــان را رسگــرم کنیــم و 

ــی. ــاال می بین ــت. ح ــد گذش ــان زود خواه ــیم. زم ــاد باش ش

 تومــک بــا صدایــی لــرزان پرســید: زمســتان شــا چقــدر طــول می کشــد؟ مــن چــه وقــت 

ــروم؟  ــم ب می توان

_ اینجا زمستان تا چهارماه دیگر طول می کشد و برای ما عالیست. می دانید؟

ــاه!  ــار م ــد. چه ــه نکن ــه گری ــت ک ــودش را می گرف ــوی خ ــی جل ــد خیل ــک می بای  توم

ــن همــه انتظــار را نخواهــد  ــت ای ــرد. او طاق ــد این جــا رس می ک ــاه آزگار را بای ــار م چه

داشــت. پیــش از آن کــه زمســتان متــام شــود از بــی حوصلگــی و دلتنگــی می میــرد. چــون 

ــی  ــی واقع ــا دالیل ــت ت ــم گرف ــد تصمی ــان کن ــش را پنه ــدی و اندوه ــت ناامی منی توانس

ــه او در  ــه ب ــرد ک ــر می ک ــرد فک ــورت پیرم ــن ص ــر ای ــرا در غی ــد زی ــون بگوی ــه ازترگ ب

ــز را برایــش  دهکــده خــوش منی گــذرد و ایــن خیلــی بــی انصافــی بــود. پــس همــه چی
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تعریــف کــرد. ازترگــون بــا دقــت بــه حرف هایــش گــوش داد بعــد دســت روی شــانه اش 

ــت جــوان مــن! حــاال دلیــل بی صــر ی ات را می فهمــم. امــا  گذاشــت و گفــت: دوس

ــن شــوی. ــده. شــاید هــم روز رفتنــت از رفــنت غمگی امیــدت را از دســت ن

تومــک کــه بــا چشــم هایی پــر از اشــک، تــالش می کــرد لبخنــد بزنــد گفــت : بــی شــک. 

بــی شــک. 

ــرای  ــی ب ــد کم ــن می توان ــر ای ــار، اگ ــه ی کج ــاره ی رودخان ــا درب ــه داد: ام ــرد ادام  پیرم

شــا قــوت قلــب باشــد. بایــد بگویــم کــه درســت اســت . ایــن رودخانــه وجــود دارد و 

ــوس اســت... رسچشــمه اش فقــط از اقیان

تومک پرسید: فقط؟

_ بله فقط. اما نه از این سمت اقیانوس.

_ چطــور؟ یعنــی می خواهیــد بگوییــد بــرای رســیدن بــه رودخانــه، اول بایــد از اقیانــوس 

رد شــویم؟

ازترگون گفت: متاسفانه بله. اما بعدن در این باره بیشر حرف می زنیم...

ــود  ــا وج ــام می شــد و ب ــود همــه ی تالش هایــی کــه بــرای خوشــحالی او انج ــا وج ب

متــام تــالش خــودش بــرای ایــن کــه ظاهــرش را خــوب و شــاد نشــان دهــد، امــا همیشــه 

ــی  ــش م ــاق خواب ــا ات ــه ی ــنش را در کتابخان ــای روش ــر روزه ــود. او بیش ــن ب اندوهگی

گذرانــد و افــکاری ســیاه را دوره می کــرد. ســپس هــان طــور کــه ازترگــون پیــش بینــی 

ــور و مــروری انجــام  ــچ عب ــی زود دیگــر هی ــرف ســنگینی نشســت و خیل ــود، ب کــرده ب

ــر  ــن خانه هــا حف ــه ی بی ــل در فاصل ــا بی ــه ب ــچ ک ــچ در پی ــی پی منی شــد مگــر از راهروی

شــده بــود. دهکــده بــه راه پــر پیــچ و خــم ســفیدی تبدیــل شــده بــود کــه بچه هــا در 

ــد.  ــر می کردن ــاری آدم را غافلگی ــد و در هــر گوشــه و کن ــه پشــت رُس می خوردن آنجــا ب

رسانجــام تومــک پذیرفــت کــه رشایــط همیــن اســت و بــس و بایــد صبــور باشــد و ایــن 

کــه بــا اندوهگیــن بــودن کاری از پیــش منــی رود. بــا خــود گفــت: غــم و انــدوه رشط ادب 

نیســت و تصمیــم گرفــت تــا بیشــر بــه دیگــران و کمــر بــه خــودش فکــر کنــد.

ــا  ــت تنه ــا هیچ وق ــون آنه ــد چ ــوری می خوردن ــان را درغذاخ ــتاییان غذایش ــر روس  بیش

ــازی  ــا منچ ب ــازی ی ــام، ورق ب ــد از ش ــب ها بع ــی ش ــد. گاه ــان منی ماندن در خانه هایش

می کردنــد ٬ ســاز می زدنــد، یــا منایــش بداهــه اجــرا می کردنــد. تومــک کــم کــم متوجــه 

شــد کــه عطرســازها، دلقــک هایــی واقعی انــد کــه عاشــق اجــرای منایش هــای خنــده دار، 

آواز خوانــدن و نوشــید نند. تومــک کــم کــم حالــش بهــر شــد و احســاس شــادی کــرد. 

ــات  ــون مالق ــا پپیگ ــی زد. ب ــدم م ــت . ق ــازی می رف ــه ی عطرس ــه کارخان ــول روز ب در ط
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می کرد و پپیگون هم هر بار که او را می دید از شادی در پوست خود منی گنجید: 

اوه! آقــای تومــک! خیلــی لطــف کردیــد کــه پیــش مــا آمدیــد. گاهــی هــم عطــر تــازه ای را 

بــه او مــی د اد تــا بــو کنــد یــا اگــر نســبت بــه بــوی عطــری شــک داشــت از او می پرســید.

 _ بــه نظــر شــا ایــن عطــر حــِس وقتــی را دارد کــه بــه تعــداد زیــادی النــه ی مورچــه 

ــم؟ ــگاه می کنی ــه ی مورچــه ن ــه یــک الن ــی کــه فقــط ب ــا زمان ــم ی ــگاه می کنی ن

تومــک بــه ســوال هــای پپیگــون جــواب مــی د اد. آنهــا حســابی رسگــرم می شــدند چــون 

کــم پیــش می آمــد کــه پپیگــون ایــن طــوری قهقهــه بزنــد. ســه مــاه ســپری شــد تــا ایــن 

کــه روزی بــه تومــک خــر دادنــد کــه بــه کتابخانــه بــرود. ازترگــون در کتابخانــه منتظــر 

بــود. در واقــع پیرمــرد همــراه یــک مــرد زنــده دل رسحــاِل ریشــو کــه هــم قــد و قــواره ی 

تومــک بــود؛ منتظــرش بــود. قــد و قــواره ی او نســبت بــه مــردم دهکــده بلندتــر بــود. 

تومــک عزیــز!

 بَســتیبالگوم، ناخــدای ناوبری مــان را بــه شــا معرفــی می کنــم. پیــش از ایــن کــه شــا 

ــه الزم  ــم ک ــر می کن ــی فک ــتم ول ــادی داش ــد زی ــم تردی ــوت کن ــت دع ــن نشس ــه ای را ب

بــود. شــا پــر خــاص و بــا اراده ای هســتید ٬ ســفر طوالنــی و خطرنــاک شــا تــا ایــن 

جــا نشــان دهنــده ی همیــن مســئله اســت. بــی تردیــد منــرف کــردن شــا از ادامــه ی 

ــت؟ ــور نیس ــت. این ط ــوده ای اس ــان کار بیه راهت

تومک گفت: در واقع من قصد دارم به راهم ادامه دهم.

ــم  ــس تصمی ــرم پ ــت را بگی ــوی رفتن ــتم جل ــن منی توانس ــرای همی ــتم. ب ــد داش _ تردی

گرفتــم بــه تــو کمــک کنــم. اگــر متایــل داشــته باشــی می توانــی بهــار بــا تجهیــزات مــا 

ســوار کشــتی شــوی. امــا امیــدوارم پیــش از هرچیــزی خطــر ایــن کار را بدانــی. بــه همیــن 

خاطــر از ملــوان شــجاعان درخواســت کــردم بــه ایــن جــا بیایــد تــا خــودت دربــاره ی 

ایــن مســئله بــا او صحبــت کنــی. بَســتیباَلگوم، در خدمــت شــاییم.

 او ریشش حنایی بود، گلویش را چندین بار صاف کرد و این گونه آغاز کرد: 

 دوســت جــوان مــن می دانــی کــه عطرهــای مــا  در دنیــا بی مانندنــد. اینهــا تنهــا ثــروت 

ــای  ــریان عطره ــن مش ــط بهری ــت. فق ــی اس ــا حیات ــرای م ــان ب ــتند و فروشش ــا هس م

مــا در آن ســوی اقیانوس انــد. بنابرایــن مــا یــک بــار در ســال در فصــل بهــار، بــه ســفر 

ــان  ــان اطمین ــه موفقیت ــن ب ــا اصل ــی دل می خواهــد چــون م ــم. خیل ــی روی ــی م دریای

نداریــم. ایــن دفــر را ببینیــد...

 او دفــری خیلــی قدیمــی و بــزرگ بــا جلــدی چرمــی را جلــوی چشــم تومــک بــاز کــرد. 

روی صفحــه ی ســمت راســت یــک کشــتی ســه دکلــه طراحــی شــده بــود. جاشــوها هــم 
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روی عرشه بودند. 

_ به صفحه ی سمت چپ نگاه کنید. اسم و سال کشتی روی آن معلوم است. 

ایــن یکــی کــه نامــش » امیــد« اســت ســه بــار در ســفر دریایــی موفــق شــده اســت، البتــه 

پیــش از آن کــه جــان و ثرومتــان را از دســت بدهیــم.

بَستیباَلگوم دفر را ورق زد.

 _ آن یکی که نامش آرامش است، تنها دو بار موفق شده است.

 و ایــن هــم »گــوش بــه زنــگ«  بــه فرماندهــی ناخــدا تولگــوم کــه هشــت بــار رفــت و 

برگشــت داشــته اســت کــه تــا امــروز همچنــان شــاهکارش بی ماننــد اســت.

 و همین طور »مروارید« که هرگز از اولین سفرش برنگشت...

ازترگــون دماغــش را بــاال کشــید و بَســتیباَلگوم چنــد ثانیــه ســکوت کــرد. لیســت کشــتی 

هــا بــا عــدد سال هایشــان در صفحه هــای بعــدی همچنــان ادامــه داشــت و متــام دفــر 

را پــر کــرده بــود.

تومک اسم های توی دفر را نشان داد و پرسید: این ها چه کسانی هستند؟

_ اینها ناخداها و جاشوها هستند. ما هرگز آنها را فراموش منی کنیم.

 دوبــاره ســکوت حکمفرمــا شــد. بعــد تومــک ســوالی پرســید کــه آنهــا را لحظــه ای آزرد. 

ــده  ــوی بعضــی اســم هــا دی ــی چــه. هــر از گاهــی جل ــن حــرف »ر« یعن او پرســید: ای

می شــود...

دو مرد، با نگاه با هم مشورت کردند. معلوم بود که خیلی ناراحت اند. 

بستیبالگوم گفت: این »ر« یعنی رنگین کان. ما منی دانیم چه بر رس اینها آمده.

تومــک گفــت: وقتــی کســی برنگشــته پــس چطــور فهمیدیــد کــه اصلــن آنهــا تــا آنجــا 

رفتــه انــد ؟!

_ بلــه. پیــش آمــده کــه جاشــوهای وحشــت زده خــود را بــه قایق هــای بــزرگ انداخته انــد 

و بــه رودخانــه  رفته انــد.

ــم  ــی ه ــی برخ ــده اند ول ــه ها ش ــوراک کوس ــک خ ــی ش ــد. ب ــن رفته ان ــان از بی  بیشرش

ــیده اند. ــان رس ــه دادش ــر ب ــای دیگ ــا قایق ه ــند ی ــاحل برس ــه س ــده اند ب ــق ش موف

 اما همگی یک داستان را حکایت کرده اند: 

ــت  ــان هدای ــوی رنگین ک ــه س ــتقیم ب ــت و مس ــه راس ــد ک ــان را دیده ان ــا کشتی ش آنه

می شــد. 
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بعد هم دور و دورتر تا این که برای همیشه ناپدید می شد...

بلــه. از ایــن بــه بعــد شــا هــان قــدر می دانیــد کــه مــا. حــاال دیگــر میــل و انتخــاب بــا 

ــد. ــا می مانی ــد ی شاســت. می روی

 تومک گفت: درباره اش فکر می کنم...

ــان  ــت از طوف ــوز برای ــن هن ــت: م ــد گف ــد می ش ــش بلن ــت ازجای ــه داش ــتیبالگوم ک بس

ــه ام.  ــزی نگفت ــا آن هــا مواجــه می شــویم چی ــی کــه گاه گاهــی ب و کوســه و دزدان دریای

ــد ... ــه خطــر کمــری دارن ــه البت ــی هســتند ک این هــا هــم خطرات

 بستیبالگوم، به تومک و ازترگون دست داد و از آن جا رفت.

مــاه پیــش کشــتی بــا رسعــت دیوانــه کننــده ای حرکــت کــرد. تومــک می دانســت کــه از 

آنجــا خواهــد رفــت. او از تــه دلــش دوســت داشــت کــه همچنــان از همــه اســتفاده ی 

بیشــری بــرد. یــک شــب در غذاخــوری بــه پپیگــون برخــورد کــرد. پپیگــون خیلــی غمگین 

بــود و در حالــی کــه داشــت بــا نــوک چنــگال بــا شــیرینی اش ور مــی رفــت گفت: دوســت 

داشــتم کــه در روســتا می ماندیــد. مــا می توانســتیم دوســتان خوبــی شــویم. 

 تومــک بــا خــود فکــر کــرد: دوســتان خــوب! مــا کــه خیلــی وقــت اســت دوســتان خوبــی 

بــرای هــم هســتیم. او می خواســت چیــز دیگــری بگویــد. فهمیدنــش ســخت نیســت. 

تومــک کــه رسخ شــده بــود جــواب داد: مــن هــم خیلــی دمل می خواســت مبانــم. امــا ... 

امــا می دانیــد ... مــن نامــزد دارم.

_ واقعن؟ 

حتمن با یکی از دخرهای دهکده نامزد کرده اید!

_ اوه نه. با دخری در روستای خودم.

_ شاید هانا باشد که اینجا پیش ما به خواب رفته بود!؟

پپیگون فقط حس بویایی اش خوب نبود بلکه حس ششم خوبی هم داشت. 

تومک که به هم ریخته بود گفت: بله. خودش است. خب...

ــم چــون او  ــه شــا تریــک مــی گوی ــد گفــت: ب ــد بزن پپیگــون کــه تــالش می کــرد لبخن

ــی زیباســت. خیل

اما لبخندش از ته دل نبود. 

اگر تومک جرئتش را داشت دستی به رسش می کشید و او را دلداری می داد. اما...

_ امــا مــن تــو را هــم خیلــی دوســت دارم پپیگــون. تــو مهربــان تریــن دخــری هســتی 

ــم... ــه می شناس ک
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ــن  ــده ی  همــه شــد. در ای ــن ســبب خن ــه اســت. ای ــو« گفت ــه او » ت  متوجــه شــد کــه ب

ــد... ــه نواخــنت کردن ــدگان رشوع ب لحظــه نوازن

 چنــد روز بعــد هــوا بهــر شــده بــود. بــرف بــه هــان رسعتــی کــه می باریــد آب شــده 

ــه  ــرای آمــاده کــردن »دالور«، رشوع ب ــود. مــردم ب ــر از گل و غنچــه ب ــزار پ ــود و چمن ب

ــای  ــه در انته ــود ک ــتی ب ــم کش ــد. »دالور« اس ــرده بودن ــوس ک ــه اقیان ــد ب ــت و آم رف

ــید. ــار می کش ــک انتظ ــی کوچ خلیج

ــفر  ــون س ــد. چ ــتی می کردن ــوار کش ــازی را س ــوازم ب ــاس و ل ــه، لب ــتند آذوق ــردم داش م

می توانســت بیــش از یــک مــاه طــول بکشــد. صندوق هــای عطــر بــا دقــت متــام در تــه 

کشــتی قــرار داده شــدند. روز حرکــت، متــام مــردم، نزدیــک اقیانــوس آمدنــد تــا ملوانــان 

را بدرقــه کننــد. بســتیباَلگوم و ملوانانــش بعــد از بوســیدن اقــوام و فامیل هایشــان ســوار 

شــدند. وقتــی کــه همگــی روی عرشــه بودنــد. ازترگــون روی ســنگی نشســت و از جیبــش 

کاغــذی بیــرون آورد کــه بــه نظــر می رســید یــک ســخرنانی طوالنــی روی آن نوشــته شــده 

بــود. عینکــش را جابجــا کــرد و خواســت رشوع کنــد. امــا احساســات زیــادش جلــوی او را 

گرفــت و موفــق نشــد چیــزی بگویــد. فقــط در یــک لحظــه بــا صــدای بلنــد گفــت: ســفر 

خــوش دوســتان مــن!  همیــن.  همــه بعــد از او دســتال های سفیدشــان را تــکان دادنــد 

و گفتنــد: ســفر خــوش! پپیگــون بــه تومــک یــک شیشــه عطــر داد.

_ ایــن را بــرای تــو آمــاده کــرده ام. امــا لطفــن پیــش از رفتنــت آن را بــاز نکــن. ایــن بــار 

تومــک بــا وجــود جمعیــت او را در آغوشــش گرفــت و فــرد. 

_ ممنونم پپیگون. نرس. برمی گردم. 

 بعــد دویــد تــا ســوار کشــتی شــود. دریــا حــاال بــاال آمــده بــود و ملوانــان بادبان هــای 

ســفید را بــاال بــرده بودنــد. »دالور« خیلــی زود بــا بــاد بــه حرکــت درآمــد و مســتقیم بــا 

رسعــت بــه ســمت بــاال حرکــت کــرد و ایــن درحالــی بــود کــه در مغــرب، خورشــید در 

ــر آب می پاشــید. افــق پاییــن می رفــت و واپســین شــعاع هــای آتشــین خــود را ب
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فصل دوازدهم
باستیبال

ــش  ــوز در اتاق ــود. هن ــه شــده ب ــرای تومــک در نظــر گرفت ــی کوچــک در کشــتی ب اتاق

جاگیــر نشــده بــود کــه از جیبــش شیشــه ی عطــری کــه پپیگــون بــه او داده بــود را بیــرون 

آورد. درش را بــاز کــرد و بوییــد. عطــری کــه در هــوا پخــش شــد عطــر هانــا نبــود. اگرچــه 

او از ایــن عطرهــا نــزده بــود امــا انــگار معجــزه ی واقعــی ایــن بــود کــه بــا بوییــدن آن 

ــود کــه  ــا گوشــت و پوســت و اســتخوان ظاهــر می شــد. چطــور ممکــن ب ــا ب عطــر هان

ــاره  ــه دســت آورَد. تومــک دوب ــز شــگفت آوری  را ب ــن چی ــود چنی پپیگــون توانســته ب

ــدگان و رقاصــان روز جشــن در  ــه بینــی اش نزدیــک کــرد بعــد نوازن شیشــه ی عطــر را ب

ــاران  ــر ب ــتانش و در زی ــن دوس ــار در بی ــن ب ــا ای ــدند. ام ــرش ظاهر ش ــه نظ ــه ب روی تپ

گلــرگ گل هــا ایــن هانــا بــود کــه درخشــان و شــادمان کنــارش نشســته بــود و نگاهــش 

ــا خــود گفــت: ممنونــم پپیگــون. تــو آدم خوبــی هســتی.  می کــرد. تومــک ب

ــود  ــر کــرده ب ــاد، بادبان هــا را پ ــود. ب ــوس، آرام ب  در روزهــای بعــد هــوا خــوب و اقیان

و »دالور« بــا رسعــت خوبــی پیــش می رفــت. چــون هــوا خــوب بــود و هدایــت کشــتی 

ــد  ــاد دادن چن ــرای ی ــن فرصــت ب ــان از ای در آن هــوای خــوب، دردرسی نداشــت؛ ملوان

متریــن دریانــوردی بــه تومــک، اســتفاده کردنــد. تومــک از دکل کشــتی بــاال می رفــت و 

از متاشــای وســعت آبــی اقیانــوس لــذت می بــرد. همــه چیــز بــه انــدازه ای آرام و اطمینــان 

بخــش بــود کــه تصــور کوچکریــن خطــر هــم ممکــن نبــود. او همچنیــن اجــازه داشــت 

کــه ســکان کشــتی را در کنــار بســتیبالگوم بــه دســت بگیــرد و در ایــن فرصــت بتوانــد 

بــا او گفــت و گــو کنــد. 

 روزی از او پرسید: شا چطور ناخدا شدید آقای بستیبالگوم؟ 

ــی روســتای عطرســازی نیســتم. مــن هــم  ــی اســت. مــن از اهال ــش طوالن  _ آه! حکایت

مثــل تــوام. از اهالــی ایــن جــا نیســتم .

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

69

تومک که حسابی غافلگیر شده بود گفت:

 راستی؟ واقعن؟ منی دانستم...

_ مــن از آن ســوی اقیانــوس آمــده ام. اســم واقعــی مــن باســتیبال اســت ولــی از وقتــی 

ــن  ــی طــی ای ــم، یعن ــی عمــرم را در روســتای عطرســازان بگذران ــا باق ــم ت ــم گرفت تصمی

ــر اســت. نظــر  ــه نظــرم خــوش آهنگ ت ســی ســال اســمم را بســتیبالگوم گذاشــته ام. ب

تــو چیســت؟

_ اوه. بله. کامال. بستیبالگوم خیلی زیباست.

_ بستیبال دیگر وجود ندارد. این طور نیست؟ از طرفی... خب. بهر است...

ــه  ــادی ب ــل اعت ــر قاب ــر بپرســد چــرا بهــر اســت؛ شــاید آدم غی ــه اگ  تومــک ترســید ک

نظــر برســد.

_ شــاید دوســت داری حکایــت مــرا بشــنوی! خــب اگــر برایــت جالــب اســت تعریــف 

می کنــم. فرصــت خوبــی داریــم. دریــا هــم آرام اســت. تومــک بــا کــال میــل قبــول کــرد 

و بســتیبالگوم ایــن طــور آغــاز کــرد:

ــی  ــه وقت ــی ک ــی هســتی. در  حال ــر مهربان ــو پ ــن، ت ــه نظــر م ــی تومــک! ب  _ می بین

مــن هــم ســن و ســال تــو بــودم. پــری تُخــس و شــیطان بــودم. تخــم رش، ایــن طــور 

می گفتنــد. روزی منی گذشــت کــه مــن ایــن حرف،هــا را نشــنوم: »بســتیبال! اگــه خیلــی 

شــانس بیــاری تــازه می افتــی زنــدان ». حــاال ایــن کــه چــرا مــن ایــن طــور بــودم؛ واقعــن 

ــه  ــرد و ب ــی ب ــه پارچه فروش ــرا ب ــدرم م ــک روز پ ــت. ی ــی اس ــد ذات ــم. می گفتن منی دان

ــو را  ــه ت ــول کــرده ک ــن دوســت مــن اســت و قب ــن مــرد بهری مــن گفــت: باســتیبال ای

ــادی انجــام  ــه ی زی ــو کارهــای احمقان ــه ت ــد ک ــد. او می دان ــول کن ــوان شــاگرد قب ــه عن ب

می دهــی ولــی بــا ایــن همــه، همــه ی این هــا را ندیــده می گیــرد. ایــن بــرای تــو شــانس 

ــت هایم را  ــیدیم دس ــازه رس ــه ورودی در مغ ــه ب ــی ک ــی؟ و وقت ــت. می فهم ــی اس بزرگ

ــه  ــی ک ــام چیزهای ــن مت ــت: م ــم هایم زُل زد و گف ــوی چش ــت ت ــت راس ــتش گرف در دس

دربــاره ی تــو می گوینــد را می دانــم ولــی برایــم مهــم نیســت کــه مــردم چــه می گوینــد. 

تــو پــر منــی باســتیبال و همیشــه هــم خواهــی بــود. مــن بــه تــو اعتــاد می کنــم.«

 چنــد روز بعــد تاجــر پارچــه هــان حرف هــا را بــا هــان جمــالت برایــم تکــرار کــرد. » 

برایــم مهــم نیســت کــه مــردم چــه چیزهایــی مــی تواننــد دربــاره ی تــو بگوینــد باســتیبال! 

تــو بچــه ی خوبــی هســتی و مــن بــه تــو اعتــاد دارم.« شــاید هــم نیــاز داشــتم کــه بــا 

مــن ایــن طــور حــرف زده شــود. همیــن طــور از امــروز بــه فــردا گذشــت و مــن تغییــر 

کــردم. هنــوز دو هفتــه نشــده بــود کــه تاجــر پارچــه ٬ کلیــد صنــدوق را بــه مــن ســپرد. 
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خب فکر می کنی که من چه کردم تومک؟! 

 تومــک منی دانســت چــه بگویــد. باســتیباَلگوم رسش را چنــد لحظــه ای تــکان تــکان داد 

و گفــت: خــب. می دانــی مــن بــا آن رفتــم.

_ با کلید؟ 

بستیبالگوم از خنده روده بُر شد.

_ معلوم است که نه. با صندوق رفتم. بله. با صندوق...

 چــه انتظــاری داشــتی؟ مثــل ایــن بــود کــه بــه یــک مــرغ بگویــی: ای مــرغ! مــن بــه تــو 

ــوی  ــک روز، دو روز جل ــد باشــد. ی ــرغ می گوی ــذار. م ــر تخــم نگ ــم. دیگ ــاد می کن اعت

خــودش را می گیــرد و بعــد وقتــی کــه دیگــر نتوانــد جلــوی خــود را بگیــرد، آن وقــت چــه 

ــک؟!  ــد توم می کن

_ یک تخم می گذارد؟

_ بلــه. تخــم مــی گــذارد. و مــن، بــا صنــدوق رفتــم. مــن بــا صنــدوق روزهــا و روزهــا 

ــات  ــن حیوان ــا بی ــا طویله ه ــه ی ــای غل ــب ها در انباره ــم. ش ــم و رفت ــتان رفت در کوهس

می خوابیــدم. امــا آن چــه بیشــر از همــه باعــث عذابــم مــی شــد هانــا رشمندگــی بــود. 

صنــدوق ســنگین بــود و باالخــره آن را دریــک چالــه انداختــم. ســپس بــه ســوی اقیانــوس 

بــه راه افتــادم. دو قایــق ماهیگیــری آن جــا بــود. یکــی را دزدیــدم و زدم بــه اقیانــوس... از 

مــن پرســیده بــودی کــه چه طــور ناخــدا شــدم تومــک! خــب بــی تردیــد در هــان لحظــه 

بــود کــه ناخــدا شــدم. ناخــدای مســخره ای کــه در دل اقیانــوس رشوع بــه گریــه کــرد و 

مــادرش را صــدا زد! وســط اقیانــوس هیچ کــس جــز مــن نبــود. در آن قایقــی کــه دیگــر 

هدایتــش منی کــردم. چیــزی بــرای خــوردن و نوشــیدن نداشــتم. شــب از راه رســیده بــود 

و مــن داشــتم یــخ مــی زدم. بــا خــود گفــت: می پــرم تــوی آب و بعــد همــه چیــز متــام 

ــردم؟  ــن کار را نک ــی چــرا ای می شــود. می دان

تومک هان طوری چیزی پراند: برای آن که امید نجات داشتی.

_ بــه هیــچ وجــه. خــودم را تــوی آب پــرت نکــردم چــون شــنا بلــد نبــودم. مســخره اســت. 

؟ نه

بستیبالگوم برای بار دوم از خنده روده بُر شد. 

 تومک پرسید: باالخره چه شد؟

_ خــب. صبــح دم، در آغــوش مــرد کوچــک اندامــی در قایقــی بادبانــی بیــدار شــدم. مــرا 

بــا چنــد پتــو پوشــانده بودنــد، شــیر گــرم و غــذا بــه مــن دادنــد. متوجــه خواهــی شــد کــه 

آنهــا هــان عطرســازها بودنــد کــه داشــتند بــه خانــه هایشــان برمی گشــتند. 
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کشتی بادبانی شان » گوش به زنگ« نامیده می شد و ناخدایشان تولگوم بود. 

بــه خاطــر دارم کــه تــه کشــتی از پارچــه و خشــکبار پــر بــود. اینهــا را در عــوِض 

صندوق هــای عطــر گرفتــه بودنــد. بایــد بگویــم کــه شــاد و خــوش اخــالق بودنــد. از مــن 

ســوالی نکردنــد. فقــط بــه بهریــن شــکل مــرا درمــان کردنــد و مراقبــم بودنــد. و ایــن 

گونــه بــود تومــک! کــه مــن پیــش آنهــا رفتــم و زندگــی ام را بــه آنهــا مدیونــم. از آن موقــع 

ــم... ــا از آنهــا سپاســگزاری کن ــم ت ــا امــروز تــالش می کن ت

 _ و برای همین بود که ناخدا شده اید؟ چون خطرناک است؟ 

_ تــو همــه چیــز را فهمیــدی. حتــی آن قــدر خطرنــاک اســت کــه ناخداهــای جــوان کــه از 

اقیانــوس عبــور می کننــد مجبورنــد مجــرد و بــی فرزنــد باشــند. 

ــه  ــب گفــت: واقعــن؟ و... واقعــن کســانی هســتند ک ــر ل ــود زی ــه ترســیده ب  تومــک ک

ــند؟ ــب باش داوطل

باســتیبالگوم گفــت داوطلــب؟ چــه جــور هــم! ســازندگان عطــر بــا آن رس گــرد و 

ــد جانشــان را در راه  ــه حارضن ــد. هم ــی دارن ــکل کوچولویشــان شــجاعتی باورنکردن هی

ــد.  ــدا کنن ــان ف اجتاعش

اما یک سوال همچنان ذهن تومک را درگیر کرده بود. 

_ آقــای بســتیبالگوم ! از آن جایــی کــه شــا بارهــا و بارهــا بــه آن ســوی اقیانــوس رفته ایــد 

آیــا بــه خانه تــان رفته ایــد؟ پــدر و مادرتــان را دیده ایــد؟

ــم.  ــو بده ــه ت ــد ب ــی بای ــه جواب ــم چ ــن منی دان ــت: م ــی زد و گف ــد تلخ ــدا لبخن _ ناخ

بلــه یــا نــه. ســه ســال پیــش مــا بــه شــهر کوچکــی کــه مــن از آ  نجــا می آیــم رفتیــم تــا 

عطــر بفروشــیم. تپــه ای مــرف بــه شــهر اســت. چندیــن روز بــاالی تپــه بــودم و جرئــت 

پاییــن آمــدن در خــودم ندیــدم. فکــرش را بکــن. ســی ســال بــود کــه مــن بــه آنجــا نرفتــه 

ــد  ــدس زدم بای ــت. ح ــاده راه می رف ــت در ج ــه داش ــدم ک ــردی را دی ــبی پیرم ــودم. ش ب

پــدرم باشــد. رفتــم بــاالی یــک درخــت پنهــان شــدم. بلــه. پــدرم بــود. خیلــی پیــر شــده 

بــود ولــی مــن او را شــناختم. او زیــر درخــت، کمــی ایســتاد تــا شــهرمان را متاشــا کنــد. 

حالتــی غمگیــن و متفکرانــه داشــت. مــن روی یــک شــاخه درســت دومــر بــاالی رس او 

نشســته بــودم. مــرا منی دیــد. یــک لحظــه بــه رسم زد بپــرم پاییــن و بــه او بگویــم: ســالم 

پــدر! منــم ... ولــی مــن چهــل ســاله بــودم و یــک آدم چهــل ســاله ناگهــان از یــک درخــت 

ــه  ــا ب ــس فقــط در ســکوت از او خواســتم ت ــم... پ ــدر! من ــد: ســالم پ ــه بگوی ــرد ک منی پ

ــرا  ــادرم، م ــودم، باعــث غصــه ی او و م ــش ب ــه باعث ــی ک خاطــر متــام غم هــا و غصه های

ببخشــد. بعــد از چنــد دقیقــه بــا قدم هایــی آهســته راهــش را گرفــت و رفــت. 
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ــتیبال  ــاره باس ــردم و دوب ــگاه می ک ــد ن ــر می ش ــه دور و دورت ــت او را ک ــن روی درخ م

ــم و از  ــت بگوی ــم برای ــردم. می توان ــه ک ــی گری ــی کم ــم. حت ــه ی قدی ــان بچ ــدم. ه ش

گفتنــش رشم نــدارم. بعــد هــم چنــد نفــر از افــراد مــن از آنجــا رد شــدند و مــن از شــاخه 

ــه اســت  ــن گون ــی، زندگــی ای ــدم و شــدم هــان ناخــدا باســتیبالگوم. می بین ــن پری پایی

تومــک!...

موجــی پــر قــدرت از بــاال بــه بدنــه ی کشــتی برخــورد کــرد و هــر دوتایشــان را خیــس 

کــرد و ایــن باعــث شــد کــه گفــت و گویشــان قطــع شــود.

ــه  ــه ی آرام ب ــه یــک شــاگرد جاشــوی جــوان ســه رضب ــی ســاعت نُ  فــردای آن روز حوال

در کابیــن تومــک زد و گفــت: همــه بایــد روی عرشــه بیاینــد. ایــن دســتور ناخداســت!

ــزات از  ــه ی تجهی ــت. هم ــرون رف ــه بی ــرد و بالفاصل ــا ک ــه پ ــش را ب ــک کفش های  توم

پیــش جمــع شــده بــود. لحظــه ی آخــر بــه تومــک خــر داده بودنــد. بــی تردیــد بــرای 

آنکــه او فقــط یــک مســافر بــود. ملوانــان ایســتاده بودنــد. مثــل مجســمه های ســنگی. 

ــکوهی در  ــان باش ــن ک ــتی، رنگی ــوی کش ــت جل ــد. درس ــی منی زدن ــان حرف هیچ کدامش

ــرد.  ــم می ک ــی رس ــل و رنگین ــان کام ــق، ک ــورد اف الج

 تومــک ماننــد خوابگــردی، جلــو رفــت. حتــی تــوان نداشــت کلمــه ای بــر زبــان بیــاورد. 

بســتیبالگوم کــه درعرشــه بــود بــه ســوی افــرادش برگشــت و ســخن آغــاز کــرد:

ــد. هــر  ــا را اطاعــت کن ــچ دســتوری از م ــادر نیســت هی ــا دیگــر ق ــان! کشــتی م _ آقای

ــه ســمت رنگیــن کــان کشــیده خواهیــم  عملیاتــی بــی فایــده اســت و مــا مســتقیم ب

ــه وســیله ی نیرویــی  ــه بعــد ب شــد. » دالور« بــه خوبــی جنگیــده اســت. امــا از حــاال ب

ــط  ــت. فق ــزی هس ــه چی ــو چ ــم در آن س ــود. منی دان ــیده می ش ــر کش ــت ناپذی مقاوم

می دانــم کــه هیــچ کــس از آن جــا بــاز نگشــته اســت. همیــن طــور بایــد بگویــم کــه از 

ایــن لحظــه بــه بعــد هــر یــک از شــا را از وظایف تــان آزاد و رهــا می کنــم. شــا اجــازه 

ــد. مــن هــم  ــد و فــرار کنی ــرای نجــات خــود اســتفاده کنی ــزرگ ب ــد از قایق هــای ب داری

ــا  ــب ش ــد مراق ــغال کرده ان ــوس را اش ــمت از اقیان ــن قس ــه ای ــه هایی ک ــر کوس در براب

خواهــم بــود. یــا حتــی می توانیــد مبانیــد. هــر کاری کــه بکنیــد مــن از طــرف خــودم و 

از طــرف اهالــی روســتای عطــر ســازها از شــجاعت چشــمگیرتان سپاســگزاری می کنــم. و 

امــا دربــاره ی خــودم بایــد بگویــم کــه بــی شــک مــن بــا » دالور« خواهــم مانــد. در پایــان 

از کســانی کــه قصــد رفــنت دارنــد می خواهــم کــه خــود را زود بــه آب بیندازنــد زیــرا بــه 

ــان! ــان سپاســگذارم آقای ــه افزایــش اســت. از توجه ت نظــر می رســد رسعــت کشــتی رو ب

اول جاشــوها از جایشــان ُجــم منی خوردنــد بعــد بــه همدیگــر نزدیــک شــدند و دســت  

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

73

 بــر شــانه های یکدیگــر گذاشــتند و بــی آن کــه چشــم بردارنــد بــه روبرویشــان خیــره ماندنــد. 

ــرد.  ــوت ک ــروه دع ــه گ ــا او را ب ــی از آنه ــت یک ــد داش ــوز تردی ــک هن ــه توم ــی ک از آنجای

بســتیبالگوم هــم بــه آنــان پیوســت و ایــن گونــه آنــان تنــِگ دِل هــم زیــر طــاق درخشــان 

ــد.   ــر ماندن ــا یکدیگ ــان ب رنگین ک
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فصل سیزدهم
جزیره ی غیر  واقعی

آدم منی توانــد منظــره ای بــا شــکوه تر از ایــن را تصــور کنــد. رنگ هــای رنگیــن کــان بــا 

ادامــه ی امــواج درهــم می آمیختنــد و غبــاری رنگیــن از قطره هــای آب تولیــد می کردنــد 

ــل  ــیدند مث ــن می درخش ــی بلوری ــد نُت های ــرد و آن گاه مانن ــک می ک ــره را خن ــه چه ک

نــت هــای چنــگ. تومــک بــا شــنیدن ایــن موســیقی آســانی بــا خــود فکــر کــرد کــه اگــر 

ــم مــرد... او متوجــه شــد  ــی خواهی ــا در زیبای ــد گفــت کــه م ــان راه اســت، بای ــن پای ای

ــد. گرچــه  ــب دارن ــر ل ــد ب ــد و لبخن ــاد برده ان ــه بســیاری از جاشــوها ترسشــان را از ی ک

بــاد منی وزیــد امــا »دالور« دل امــواج را می شــکافت و بــه زودی او بــرای دیــدن رنگیــن 

کــان می بایســت رسش را بــه عقــب برمی گردانــد. رنگیــن کــان انــدک انــدک کمرنــگ 

ــد شــد و هنگامــی کــه همگــی جلویشــان  ــن ناپدی شــد. متالشــی شــد و رسانجــام کامل

ــد  ــان چن ــد. »دالور« همچن ــاکت و آرام ندیدن ــوس س ــز اقیان ــزی ج ــد چی ــگاه کردن را ن

دقیقــه ای در دل ســکوت رُس خــورد و جلــو رفــت. یکــی از جاشــوها بــا انگشــت جلویــش 

را نشــان داد و بــا صدایــی آرام گفــت: آنجــا. خشــکی!  

 جزیــره، جزیــره ی بــدی بــه نظــر منی رســید برعکــس رسســبز بــود و هم زمــان بــا نزدیــک 

ــا  ــک بچه ه ــای کوچ ــد خانه ه ــه مانن ــدیم ک ــه ای ش ــای جداگان ــه کلبه ه ــدمنان متوج ش

بــود. »دالور« خــود بــه خــود بــه ســمت بنــدری کــه کشــتی های بادبانــی اش طنابهایشــان 

کشــیده شــده بــود هدایــت شــد. بنــدر، چنــد صــد مــر جلوتــر بــود. بســتیبالگوم بــازوی 

تومــک را در دســتش گرفــت و آن قــدر فــرد کــه داشــت لــه می شــد. زیــر لــب گفــت: 

خــدای مــن! ایــن امــکان نــدارد... دارم خــواب میبینــم.

 تومــک لحظــه ای از خــود پرســید یعنــی چــه چیــزی می توانــد کاپیتــان را تــا ایــن حــد 

زیــر و رو کــرده باشــد! امــا خیلــی زود جــواب ســوال هایش را پیــدا کــرد. اولیــن کشــتی 

کــه دیــده می شــد اســمش » امیــد« بــود. دومیــن کشــتی »آرامــش« آنهــا آنجــا بودنــد. 

در کنــار هــم. آخــری هــم بــه نظــر مــی رســید »گــوش بــه زنــگ« باشــد کــه پیش ترهــا 
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ــت.  ــش برنگش ــفر اول ــز از س ــه هرگ ــد« ک ــود. »مرواری ــه ب ــو را پذیرفت ــتیبال کوچول بس

»رشاره«، »اقیانــوس« و دیگــری و دیگــری  کــه آنهــا فکــر می کردنــد بــرای همیشــه ناپدید 

شــده اند. ملوان هــا آن قــدر گیــج شــده بودنــد کــه منی دانســتند چــه عکس العملــی بایــد 

انجــام دهنــد. آنهــا بــه دقــت نــگاه می کردنــد و از هــم می پرســیدند کــه حــاال بایــد چــه 

کننــد. بــا نزدیــک شــدن آنهــا حــدود پانــزده زن جــوان از اســکله پــا بــه فــرار گذاشــته و 

ناپدیــد شــدند. فقــط یــک دخربچــه هان جــا مانــد و متاشــا کــرد. تومــک حــس کــرد کــه 

او خیلــی شــبیه دخــر کوچولوهــای دهکــده ی عطرســازها اســت. فقــط پوســتش خیلــی 

تیــره بــود. تقریــن ســیاه بــود...

  در هــان حــال کــه »دالور« آرام جایــش را در ادامــه ی کشــتی های دیگــر پیــدا 

می کــرد؛ بســتیبالگوم دخــرک روی اســکله را صــدا زد: بگــو ببینــم دخــر کوچولــو این جــا 

کجاســت؟

ولی دخرک پا به فرار گذاشت.

_ مــن فکــر می کنــم کــه او رفتــه تــا ســاکنان جزیــره را خــر کنــد. مــا بــه ســاحل مــی 

ــه ای  ــچ نقش ــه روی هی ــره ک ــن جزی ــا از ای ــدام از م ــویم. هیچ ک ــر می ش ــم و منتظ روی

ــاط باشــیم.  نیســت اطالعــی در دســت نداریــم. بهــر آن اســت کــه محت

ــه گروهــی از  ــود ک ــه نگذشــته ب ــوز دو دقیق ــادی منتظــر نشــدند. هن ــان زی  آن هــا زم

مــردم  بــه طــرف بنــدر روانــه شــدند. آن هــا پیراهــن هــای نــازک و ســبک بــا کمربندهــای 

پارچــه ای بــه تــن کــرده بودنــد مثــل لباس هایــی کــه مــردم در رسزمین هــای گرمســیر بــه 

ــه عالمــت خــوش آمدگویــی دســت  ــد و ب ــد پیــش می آمدن ــد تن ــد. همــه تن تــن می کنن

ــگار  ــه بنــدر رســیدند تومــک حــس عجیبــی داشــت ان ــد. وقتــی آن هــا ب تــکان می دادن

ــر  ــه نظ ــردان ب ــیاری از م ــد. بس ــم منی شناس ــد و ه ــم می شناس ــا را ه ــن آدم ه ــه ای ک

می رســید کــه خودشــان را بــا عطــر ســازهای کوتــاه قــد اشــتباه گرفته انــد. امــا بقیــه مثــل 

زن هــا و دخرهــا قدشــان خــوب بــود و پوست شــان خیلــی قهــوه ای بــود. ناگهــان یکــی 

ــد کــه شــناکنان  ــوی آب. همــه دیدن ــد ت ــرادر! و پری ــاد کشــید: ســالم ب از جاشــوها فری

رفــت و خــود را در آغــوش مــرد جوانــی انداخــت کــه بــه نظــر می رســید بــرادر دوقلــوی 

اوســت. فریــاد دوم هــم بــه گــوش رســید: عمــوی مــن! عمــوی مــن! مــن ایــن جایــم. و 

ــکان را  ــا پل ــدر شــیرجه زد. بســتیبالگوم دســتور داد ت جاشــوی دوم هــم در آب زالل بن

بیاندازنــد بعــد همــه رشوع کردنــد بــه پیــاده شــدن از کشــتی. تومــک روی پــل ایســتاد. 

از آنجــا او می توانســت در آن صحنــه ی  هیجــان انگیــز رشکــت داشــته باشــد. در واقــع 

یکــی پــس از دیگــری، همــه ی مــردان گــروه، یــک عمــو، یــک دوســت، بــرادری بــزرگ 
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و بســیاری از افــرادی کــه دوستشــان داشــتند و فکــر می کردنــد بــرای ابــد ناپدیــد شــده 

ــناخته  ــره ی ناش ــن جزی ــان در ای ــد را ناگه ــرده بودن ــه ک ــان گری ــه برایش ــد؛ و آن هم ان

می دیدنــد و می توانســتند در آغوششــان بفشــارند... 

ــن ماجــرا شــاید  ــن ای ــان. زیباتری ــی پای ــود و درآغــوش گرفنت هــای ب ــار اشــک ب و هــر ب

پیــدا کــردن بســتیبالگوم و تولگــوم، ناخــدای » گــوش بــه زنــگ« بــود. آنهــا تــا مدت هــا 

در آغــوش هــم بودنــد.

ــه ســوی دهکــده ای کــه در آن ســوی  ــر شــد، همــه ب ــن احساســات کمرنگ ت ــی اولی وقت

تپه هــا بــود بــه راه افتادنــد. در ســایه ی یــک درخــت نخــل، غذایــی لذیــذ بــه ملوانــان 

ــرو  ــازه، ف ــوردن ســبزیجات ت ــودن، خ ــی روی آب ب ــای طوالن دادنــد. بعــد از هفته ه

ــی آســانی داشــت.  ــا لذت ــیره ی خرم ــیدن ش ــدار و نوش ــای آب ــدان در میوه ه ــردن دن ک

موقــع درس هــم از هــم جــدا شــدند و هــر کــس دنبــال فامیــل خــود رفــت. تومــک هــم 

ــا  ــرد. آ نه ــی می ک ــوم را همراه ــان و تولگ ــناخت کاپیت ــی را منی ش ــود و کس ــا ب ــه تنه ک

بــه شــیوه ی مــردم آنجــا روی حصیــری نشســتند و دخــری جــوان برایشــان قهــوه آورد. 

تولگــوم ایــن طــور رشوع بــه حــرف زدن کــرد: باســتیبال عزیــزم، بــرای تومــک دوســت 

جوامنــان و تــو بایــد توضیحاتــی بدهــم. اول ایــن کــه هــر دو بدانیــد کــه شــا این جــا 

بــر روی جزیــره ای هســتید کــه وجــود نــدارد. 

بســتیبالگوم غرغرکنــان گفــت: جزیــره ی غیــر واقعــی؟ چــه اســم مســخره ای! امــا بــا ایــن 

همــه ایــن جزیــره بــه معنــی واقعــی وجــود دارد. چــون کــه مــا اآلن آنجــا هســتیم. 

_ در حقیقــت ایــن جزیــره بــرای مــا کــه اینجــا هســتیم وجــود دارد ولــی بــرای دیگــران 

کــه آن را منی شناســند وجــود نــدارد و اگــر شــا دلتــان بخواهــد برایتــان توضیــح خواهــم 

داد. بســتیبالگوم و تومــک گوش هایشــان را تیــز کردنــد. 

ــوده اســت  ــم مســکونی ب ــی قدی ــان هــای خیل ــره از زم ــن جزی ــه نظــر می رســد ای  _ ب

ــا در دل  ــده اید؟ ام ــه اش ش ــت. متوج ــین اس ــول و دلنش ــر محص ــت پ ــی نهای ــون ب چ

اقیانــوس قــرار دارد. در متــام دنیــا جایــی این قــدر دور از بــر وجــود نــدارد. اگــر 

بخواهیــم آن را روی نقشــه بکشــیم بــه انــدازه ی نــوک یــک ســوزن جــا، در بــی انتهــای 

اقیانــوس اســت. بادهــا و جریــان هــا بــه گونــه ای هســتند کــه کشــتی هــای نــادری کــه 

ــچ  ــد. هی ــد دورش می زنن ــه درک کنن ــی آن ک ــه این جــا رســیده اند ب ــش ب از مدت هــا پی

ــا ممکــن وجــود نــدارد.  انزوایــی بیشــر از انــزوای ایــن جزیــره ی ن

تومک گفت: و ما به اینجا رسیده ایم... چطور این اتفاق افتاده است؟ 

_ شا به این جا کشیده شده اید ٬ چون ما شا را به این جا کشانده ایم.
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_ که این طور... و چه کسی ما را به این جا کشانده است؟

_ تولگوم با لبخندی از روی تاسف گفت: دخران ما.

باســتیبالگوم و تومــک کــه اصلــن متوجــه چیــزی نشــده بودنــد هــر دو بــا هــم گفتنــد: 

دخــران شــا؟

تولگــوم پاســخ داد: بلــه. دخــران ما...تصــور کنیــد کــه صــد ســال اســت کــه پدیــده ای 

عجیــب بــر روی ایــن جزیــره اتفــاق می افتــد: همیشــه همــه ی نــوزادان دخرنــد. دریــغ 

ــم. فقــط  ــش را از مــن نپرســید چــون منی دان ــو. دلیل ــک پــر بچــه ی کوچول ــی ی از حت

ــه  ــم ب ــا ه ــه دخره ــد ک ــر کردن ــه فک ــد هم ــد. بع ــه می بینی ــن اســت ک ــه همی ــن ک ای

ــی وجــود  ــرای نارضایت ــی ب ــس دلیل ــد. شــاید هــم بیشــر. پ ــدازه ی پرهــا ارزش دارن ان

نــدارد.    

اوایــل مــا نگــران شــده بودیــم. در حقیقــت بــرای ایــن کــه نگــران ایــن بودیــم کــه چطــور 

بــدون مردهــا جمعیــت مــا ادامــه پیــدا کنــد! بعــد از هــر تولــد مــا آشــفته و نگــران در 

ــا انــدوه  ــا آن کــه قابلــه رسش را از در بیــرون مــی آورد و ب انتظــار خــر خــوش بودیــم ت

ــره  ــق خی ــه اف ــتی، ب ــک کش ــیدن ی ــد رس ــه امی ــا ب ــت...«. م ــر اس ــرد: »دخ ــالم می ک اع

می شــدیم. امــا دریــغ از یــک کشــتی کــه از راه برســد. بیشــر از بیســت ســال بــه همیــن 

شــیوه گذشــت. 

ــود و  ــام آملــا، از مــادرش پرســید کــه پیش ترهــا وقتــی او جــوان ب ــه ن » روزی دخــری ب

پرهــا هــم بودنــد زندگــی چگونــه بــود. مــادرش داســتان را برایــش تعریــف کــرد... او 

ــا  ــد ت ــالش می کردن ــد و ت ــم دل می بردن ــا از ه ــور آنه ــه چه ط ــت ک ــرش گف ــرای دخ ب

بــه دل هــم بنشــینند. مــادر در ادامــه گفــت : پرهــا همیشــه فکــر می کننــد کــه آنهــا 

هســتند کــه مــا را انتخــاب می کننــد امــا در حقیقــت ایــن مــا هســتیم کــه آنهایــی را کــه 

مــا را انتخــاب خواهنــد کــرد را انتخــاب می کنیــم... همیشــه همیــن بــوده. 

ــک  ــه ی ــح داد ک ــادرش توضی ــد م ــاره بدان ــن ب ــر در ای ــت بی ــا می خواس ــون آمل  و چ

دخــر می توانــد یــک پــر را فقــط از راه خواســنت زیــاد مجــذوب خــود کنــد. مگــر نــه 

بســتیبالگوم؟ واقعیــت همیــن نیســت؟ حتمــن خــود شــا هــم ایــن را تجربــه کرده ایــد؟

_ ن... نه. 

بستیبالگوم زیر لب گفت: من... من مجرد هستم...

و تومک با تعجب دید که او صورتش رسخ شده است.

تولگــوم ادامــه داد: از آن روز بــه بعــد آملــا فقــط و فقــط یــک هــدف در رس داشــت و 

توانســت چهــارده تــا از دوســتانش را هــم راضــی کنــد تــا بــا او هــم فکــر شــوند.
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یــک شــب  آنهــا روی یــک صخــره در برابــر اقیانــوس نشســته بودنــد. همــه بــا هــم بــه 

یــک جهــت نــگاه می کردنــد و بــا متــام انــرژی بــه ایــن فکــر می کردنــد کــه یــک کشــتی 

بــه ســوی آنــان بیایــد. فکــر می کنــی کــه آن کشــتی آمــد؟

تومک جواب داد: بله یک کشتی آمد.

_ دقیقــن ! یــک کشــتی از راه رســید. چیــزی کــه طــی قرن هــای قــرن اتفــاق نیفتــاده بــود 

و حــدود پانــزده ملــوان در عرشــه اش بودنــد. مــی بینیــد چگونــه بخــت و اقبــال باعــث 

ــد. بچــه دار  ــا پانــزده دخــر جــوان  ازدواج کردن انجــام برخــی کارهــا می شــود؟ آن هــا ب

ــه ســن ازدواج  ــن دخرهــا هــم ب ــی ای ــد و وقت ــا بچه هــا همگــی دخــر بودن شــدند ام

ــا  ــن روش ت ــد و ای ــام داده بودن ــان انج ــه مادرهایش ــد ک ــان کاری را کردن ــیدند ه رس

ــه؟ ــه دارد. ســاده اســت ن ــان ادام امــروز هم چن

ــه اینجــا  ــن طــوری ب ــود گفــت: و حــاال کشــتی مــا هــم ای ــران شــده ب  تومــک کــه حی

کشــیده شــده؟

تولگوم با حرکت رس حرف او را تایید کرد. 

_ مطمئنن ! 

شاید موقع رسیدن، دخرها را در بندرگاه دیده باشید!

تومــک بــه یــاد ســایه های پنهــان شــده ای افتــاد کــه در بنــدرگاه دیــده بــود و در جــواب 

گفــت: در واقــع بلــه. امــا آنهــا فــرار کردنــد...

تولگــوم گفــت: خــب تعجــب نــدارد. آنهــا قادرنــد از فاصلــه ی بیســت و پنــج کیلومــری 

شــا را جــذب کننــد. تــا شــا رســیدید آنهــا از خجالــت در رفتنــد. هــر بــار همیــن طــور 

بوده!

  بســتیبالگوم بــا لحنــی خجالتــی وارد گفــت و گــو شــد و گفــت: اگــر درســت فهمیــده 

ــا قــدرت فکرشــان بــه  باشــم ایــن دخرهــای جــوان بادبــان چندیــن تنــی مــا را فقــط ب

ایــن جــا کشــانده اند یــا جــذب کرده انــد! اعــراف میکنــم کــه بــاور ایــن موضــوع برایــم 

مشــکل اســت. 

 تولگــوم آهــی کشــید و گفــت: بســتیبال عزیــز! شــا بــه مــا و دخــران مــا احــرام زیــادی 

گذاشــتید. مــن آنهــا را خــوب می شناســم. تعجــب مــن تنهــا از یــک چیــز اســت و آن ایــن 

کــه کشــتی های جــذب شــده بــه ســوی مــا چنــان بــه آرامــی بــه اینجــا کشــیده شــده اند 

کــه برخوردشــان هیــچ صدمــه ای بــه بنــدر نــزده اســت...

 کاپیتــان بســتیبالگوم فقــط بــا نشــان دادن تعجــب هیجــان خــود را نشــان داد و دیگــر 

چیــزی نگفــت.
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ــا  ــد؟ آی ــان ایــن جــا ماندن ــد حــاال چــه شــد کــه همــه ی ملوان تومــک پرســید : بفرمایی

ــد؟  ــه برگردن ــتند ک ــان نخواس هیچکدامش

ــس از  ــی پ ــا یک ــه آنه ــد ب ــرد و بع ــکوت ک ــت و س ــن انداخ ــوم اول رسش را پایی  تولگ

دیگــری نگاهــی طوالنــی کــرد و رسانجــام بــا اندوهــی بــی پایــان گفــت: دوســتان مــن! 

بــه جزیــره ی غیرواقعــی مــا خــوش آمدیــد. از اینجــا کســی هرگــز بیــرون منی رود...هرگــز.
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فصل چهاردهم
معا

پــس از لحظــه ا ی بســتیبالگوم گفــت لعنــت بــر شــیطان! مــی خواهــم ببینــم اگــر دملــان 

بخواهــد برگردیــم چــه کســی مــی توانــد جلــوی مــا را بگیــرد؟

ــم  ــم می توانی ــا ه ــم پــس از این ج ــا آمده ای ــا بــه این ج ــرد: م ــد ک ــم تاکی ــک ه  توم

ــم... بروی

او تالش کرد آرام باشد ٬ اما دلهره ی شدیدی او را فرا گرفت. 

ــم. امــا پیــش از  تولگــوم گفــت: دوســتان مــن! حیــرت و شــگفتی شــا را درک مــی کن

هــر چیــز بایــد بدانیــد کــه صدهــا ملــوان بــا شــنیدن ایــن جملــه ی بــاور نکردنــی همیــن 

احســاس آشــفتگی بــه آنــان دســت داده اســت امــا حــاال بعــد از گذشــت ســال ها آن هــا 

را ببینیــد: آن هــا خوشــبخترین مردهــا هســتند. زن و بچــه دارنــد و...

 بســتیبالگوم گفــت : ولــی ایــن ربطــی نــدارد. بــه هــر حــال بــه مــا بگــو کــه چــرا تــرک 

کــردن ایــن جزیــره، غیرممکــن اســت. آیــا آن هــا تالششــان را کــرده انــد؟ 

تولگــوم آهــی کشــید و گفــت: آن هایــی کــه تالش شــان را کرده انــد، افســوس کــه دیگــر 

در ایــن دنیــا نیســتند. بگذاریــد بیشــر برایتــان توضیــح بدهــم... شــا بــی تردیــد رنگیــن 

کانــی کــه بــه تــازه واردان ایــن جزیــره ی غیرواقعــی ســالم کــرده اســت را ســتوده ایــد. 

ــن  ــد. ای ــد ببین ــر می توان ــه چشــان ب ــی اســت ک ــه های ــن صحن ــن یکــی از زیباتری ای

طــور نیســت؟ و حــاال بــه محــض ایــن کــه یــک کشــتی، یــک قایــق بادبانــی، یــک بَلَــم 

یــا کَلـَـک بخواهــد از جزیــره دور شــود و بــه دل آب بــرود هــان رنگیــن کــان تشــکیل 

می شــود و وقتــی کــه کشــتی یــا قایــق بــه رنگیــن کــان نزدیــک شــود و بخواهــد پاییــن 

ــه  ــم ک ــان می ده ــا اطمین ــه ش ــود. ب ــیاه می ش ــکوه س ــان پرش ــن ک ــن رنگی ــرود ای ب

چشــم انــدازی وحشــتناک تــر از یــک رنگیــن کــان ســیاه وجــود نــدارد. بعــد مــه غلیظــی 

ــد.  ــی منی افت ــچ اتفاق ــر هی ــد می شــود و دیگ بلن
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دســت کــم مــا از جزیره مــان چیــزی منی بینیــم. ولــی یــک چیــز حتمــی اســت: کشــتی 

ــن  ــود. ای ــده می ش ــوس بلعی ــق اقیان ــزرگ، در عم ــه ب ــد چ ــک باش ــه کوچ ــک چ کوچ

ــدن در  ــه مان ــن ب ــه ت ــن اســت ک ــر ای ــد. به ــاور کنی ــرا ب ــن راز اســت. حــرف م بزرگری

اینجــا بدهیــد و زندگــی کــردن در ایــن جــا را بیاموزیــد. خواهیــد دیــد کــه آب و هوایــی 

مالیم تــر از ایــن جــا نخواهیــد یافــت. اینجــا هیــچ چیــز کــم نداریــم. گله هــای گوســفند 

و گاو پــرورش مــی دهیــم. زمیــن اینجــا خــوب اســت و مــا همــه چیــز...

 تولگــوم از جزیــره ی خــود حــرف مــی زد امــا تومــک و بســتیبالگوم خیلــی وقــت می شــد 

کــه دیگــر بــه حرف هــای او گــوش منی کردنــد. 

ــرد.  ــه ای ب ــاالی تپ ــش را ب ــوم دو میهان ــد. تولگ ــردش رفتن ــه گ ــر ب ــای ع   نزدیکی ه

ــدن  ــنت کوچــک اســت. دی ــی حقیق ــر واقع ــره ی غی ــه جزی ــد ک ــاال می شــد فهمی از آن ب

ایــن جزیــره ی مینیاتــوری میــان آن وســعت بــی انتهــای اقیانــوس باعــث رسگیجــه 

ــر  ــا فک ــرد ام ــارزه می ک ــود مب ــا خ ــودن ب ــی ب ــال و طبیع ــرای رسح ــک ب ــد. توم می ش

ــد.  ــوع اش می ش ــت ته ــث حال ــن باع ــن تقری ــه از زمی ــن گوش ــدن در ای ــه مان همیش

ــا  ــه ســمت هان ــزی را عــوض منی کــرد. افــکارش او را ب ــی منظــره ی آن جــا هــم چی زیبای

می کشــاند. پــس از ایــن، بــی امیــد دیــدار دوبــاره ی او چطــور می شــود رس کــرد؟ و بــه 

ایشــام فکــر می کــرد. بــه او قــول داده بــود کــه بــه زودی برمی گــردد و آب رودخانــه ی 

ــرد.  ــش می ب ــار را برای کج

ــت و  ــدای رف ــود. ص ــته ب ــش نشس ــا در دل ــای دنی ــه ی غم ه ــواب هم ــع خ ــب، موق  ش

او هــم منی توانســت بخوابــد.  اتــاق کنــاری می شــنید.  از  را  برگشــت بســتیبالگوم 

بی تردیــد بقیــه ی ملوان هــا هــم همیــن حــال و روز را داشــتند. آن هــا در کمریــن زمــان 

ــدن  ــد! اول وحشــت دی ــرده بودن ــه ک ممکــن، بیشــرین احساســات وحشــتناک را تجرب

ــی، بعــد هــم خوشــحالِی  ــدن آن همــه زیبای ــارک، بعــد شــگفتی از دی رنگین کــان نامب

نجــات یافــنت از خطــر و بیشــر از همــه پیــدا کــردن آدم هایــی دوســت داشــتنی کــه از 

مــدت هــا قبــل، بــاور داشــتند کــه آن هــا دیگــر مــرده انــد و رسانجــام ایــن خــر جدیــد 

و باورنکردنــی. ایــن کــه آنهــا بــرای همیشــه در ایــن جزیــره ی غیرواقعــی خواهنــد بــود. 

جزیــره ای کــه دیگــر منی دانســتند کــه آیــا عجیــب خواهــد بــود یــا وحشــتناک و یــا هــر 

دو بــا هــم.

ــدی رسشــار  ــا لبخن ــاری، ب ــود. م ــده ب ــدار شــد. خــواب دی  نیمه هــای شــب، تومــک بی

از اعتــاد بــه نفــس بــه او گفتــه بــود: »تومــک! تــو آیــا بــرای تــرک کــردن ایــن جزیــره 

تالشــت را میکنــی؟ مــن شــک دارم. از وقتــی کــه تــو را دیــده ام کــه چگونــه تنهــا از جنگل 
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رد شــدی، فهمیــدم کــه پــر شــجاعی هســتی و هــر کاری از دســتت برمی آیــد. مطمــن 

هســتم کــه موفــق می شــوی...«

ــد. تومــک  ــره، در خــواب بودن ــی جزی ــوز همــه ی اهال  روز، رسانجــام از راه رســید. هن

بــا خــود گفــت: بزرگریــن خطــر، بــی شــک، ایــن اســت کــه بگــذاری عــادت در آدم جــا 

خــوش کنــد. شــاید فقــط چنــد روز کافــی باشــد تــا مــا فکــر مانــدن در این جــا را راحــت 

تحمــل کنیــم و شــاید تنهــا چنــد هفتــه الزم باشــد کــه راحــت، تســلیم ایــن فکــر شــویم. 

ــه!  ــرده. ن ــف ک ــه تولگــوم از آن تعری ــی باشــد ک ــره واقعــن هان ــر جزی مخصوصــن اگ

قطعــن نبایــد منتظــر مانــد. جایــی بــرای فکــر کــردن منانــده. 

 تومــک، بــی رس و صــدا لبــاس پوشــید و پاورچیــن پاورچیــن از خانــه بیــرون رفــت. یــک 

قایــق ماهیگیــری در ســاحل بــود ٬ پریــد تویــش و بــه ســوی اقیانــوس، رشوع بــه پــارو 

زدن کــرد. از او فقــط یــک نامــه ی ســاده روی میــز باقــی مانــده بــود: 

ــر  ــم. اگ ــذر از رنگین کــان، تالشــم را بکن ــرای گ ــا ب ــن مــی روم ت ــز! م  بســتیبالگوم عزی

برنگشــتم ایــن چاقــوی خــرس را بــه یــادگار از مــن داشــته بــاش . ســعی کــن تــا در ایــن 

جزیــره ی غیــر واقعــی زندگــی خوبــی داشــته باشــی. تومــک!

 او فقــط شیشــه ی کوچــک عطــری کــه پپیگــوم بــه او هدیــه کــرده بــود را بــا خــود بــرده 

ــه  ــود هــم دور گردنــش انداخت ــا در آن ب ــد کیســه ای کــه ســکه های هان ــی تردی ــود. ب ب

بــود. او بــه خــود می گفــت کــه ایــن ســکه هــا برایــش شــانس می آورنــد چــون بعــد از 

ایــن همــه حــوادث چیــز بــدی برایــش پیــش نیامــده بــود. 

ــک  ــی توم ــد و وقت ــر می ش ــح، دور و دورت ــگ صب ــی رن ــور صورت ــم در ن ــره کم ک  جزی

ــود.  ــه ب ــوم گفت ــه تولگ ــد. هان طــور ک ــق دی ــان را در اف ــن ک ــد، رنگی رسش را برگردان

ــنده.  ــدر درخش ــان ق ــت. ه ــود نداش ــده ب ــته دی ــب گذش ــه ش ــا آن چ ــی ب ــچ فرق هی

هــان قــدر بــا شــکوه. تومــک حــدود بیســت دقیقــه ای پیــش از آن کــه رنگیــن کــان 

کمرنــگ شــود، پــارو زد. هنــوز وقــت دور زدن داشــت. چیــزی مانــع او نبــود. تومــک بــه 

خــود گفــت: همیــن راه را برگــرد! برگــرد بــه بنــدر! قایــق را بــه هان جــا کــه برداشــتی 

ــن  ــاره ی ای ــت و درب ــای منناک ــور الی ملحفه ه ــوم! رُس بخ ــش تولگ ــرد پی ــردان! برگ برگ

ــد و او  ــتاده بودن ــت ایس ــش از حرک ــا بازوهای ــو! ام ــی نگ ــه کس ــزی ب ــی ات چی دیوانگ

قایــق را نگــه داشــته بــود. وقتــی رنگیــن کــان متایــل بــه خاکســری و بعــد ســیاه شــد 

او زیــر لــب زمزمــه کــرد:

 وای خدای من! کمکم کن!
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خیلــی وحشــتناک تر از آن چیــزی بــود کــه او فکــرش را کــرده بــود. از پــارو زدن دســت 

ــه ای از  ــد آب برک ــد. آب، مانن ــت مبان ــه بی حرک ــد لحظ ــق چن ــا قای ــت ت ــید و گذاش کش

یــاد رفتــه، بــی حرکــت و ســیاه شــده بــود. انگشــت هایش را در آب فــرو بــرد. آب یــخ 

زده بــود. فکــر فــرو رفــنت در آب قابــل تحمــل نبــود. مهــی خاکســری بلنــد شــد. او در 

ســکوت انتظــار کشــید و درســت هنگامــی کــه خواســت بــه ســمت رنگیــن کــان پــارو 

بزنــد، بــرای اولیــن بــار صــدای جیرجیــری پــی در پــی شــنیده شــد. صــدا ماننــد صــدای 

ــن صــدا را  ــک ای ــا ... توم ــن کاری داشــته باشــد و ی ــه روغ ــاج ب ــه احتی ــود ک چرخــی ب

ــزی متحــرک  ــان متوجــه چی ــاورد. ناگه ــاد بی ــه ی ــی منی توانســت آن را ب می شــناخت ول

بــاالی رسش شــد و زود آن را شــناخت. یــک االکلنــگ بــود...

ــرز  ــه ط ــی اش ب ــای آهن ــود و قالب ه ــزان ب ــان آوی ــن ک ــه رنگی ــا ب ــول آس ــی غ االکلنگ

وحشــتناکی قــرچ قــروچ می کردنــد. تنهــا چیــزی کــه پــس از آن شــنیده می شــد قــرچ و 

قــروچ منظــمِ  االکلنــگ در مــه بــود. زندگــی، بــه کلــی متوقــف شــده بــود. تومــک از خود 

ــای  ــون رسم ــد چ ــان دارد؟ می لرزی ــش جری ــون در رگ های ــوز خ ــا هن ــه آی ــید ک می پرس

ــد  ــارو بزن ــرای گــرم شــدن کمــی پ ــود. او ســعی کــرد ب ــی روی آب پهــن شــده ب مرطوب

ولــی قایــق یــک ســانتی مــر هــم جابجــا منی شــد. درســت بعــد از ایــن بــود کــه تومــک، 

ــه  ــه موجــودی ب ــرد ک ــد. فکــرش را هــم منی ک ــگ را دی ــر روی االکلن موجــود نشســته ب

ایــن وحشــتناکی می توانســت وجــود داشــته باشــد. آن زن بایــد یکصــد و پنجــاه ســالی از 

عمــرش گذشــته باشــد. بیــش از انــدازه الغــر بــود. اعضایــش شــامل اســتخوان هایی بــود 

کــه از او آویــزان بــود. شــل و تکــه پــاره بــا پوســتی شــیری. 

ــت:  ــان گف ــود جیرجیرکن ــده ب ــره مان ــه تومــک خی ــه وارش ب ــا چشــم های دیوان ــه ب او ک

ــه ســوال ها جــواب بدهــی؟ ــده ای ب ــرم! آم ســالم پ

تومــک از خــود پرســید: کــدام ســوال ها؟ امــا قــادر بــه گفــنت حتــی کالمــی نبــود. پیــرزن 

بــرای تنــد کــردن حرکــت االکلنــگ پاهــای اســکلتی اش را بــه جلــو پرتــاب کــرد. فقــط یــک 

جفــت جــوراب ســفید و صندل هایــی دخرانــه بــه پــا داشــت. انگشــت های دراز الغــرش 

ــه ناخن هــای  ــود ک ــود و جــای شــکی نب ــه ب ــش طناب هــا را ســفت گرفت از مدت هــا پی

ســیاهش در مشــتش فــرو رفتــه بودنــد و از آن طــرف بیــرون زده بودنــد. او تــاب 

ــدش را از روی تومــک برمنی داشــت. ــگاه عقــاب مانن ــا ن ــد مــی زد ام می خــورد و لبخن

ــو هــم مثــل  ــه. و ت ــد بقی ــو خواهــم پرســید درســت مانن ــد ســوال از ت  گفــت: مــن چن

ــن ترتیــب  ــه ای ــدم و ب ــی اســمت را هــم بل ــه پاســخ نخواهــی داد تومــک! مــی بین بقی

شــکم ســفید غــرق شــده ات بــه آ  نهــا اضافــه خواهــد شــد. در تــه، تــه، تــه، تــه اقیانــوس 
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پایین خواهی رفت

 آرام، آرام، آرام، آرام فرزند کوچولوی من! شیرین من! مارمولک من! ...

 تومک فریاد کشید: تو حق نداری این حرف ها را بزنی. باید ساکت شوی!

 آخــر ایــن جادوگــر چطــور می دانــد کــه مــادر تومــک وقتــی او کوچــک بــود ایــن جــوری 

صدایــش می کــرد: مارمولــک مــن! شــیرین مــن!... او خــودش هــم فرامــوش کــرده بــود 

و حــاال کــه او داشــت ایــن هــا را بــه تومــک می گفــت همــه چیــز یــادش آمــده بــود. 

تحملــش ســخت بــود. 

فریاد کشید: 

مامان! کمک!

و چــون پیــرزن از ناامیــدی او قهقهــه مــی زد دوبــاره و دوبــاره فریــاد کشــید: خفــه شــو! 

خفــه شــو! خفــه شــو!

ــنیده  ــگ ش ــر االکلن ــدای جیرجی ــز ص ــزی ج ــاره چی ــش. دوب ــود و آرام ــکوت ب ــد، س بع

ــد. ــه بده ــان ادام ــت همچن ــد داش ــرزن قص ــگار پی ــد. ان منی ش

ــب از  ــت اری ــگ در حال ــان االکلن ــم؟ ناگه ــواب بده ــر ج ــید: و اگ ــره پرس ــک باالخ توم

حرکــت ایســتاد و پیــرزن زیرلــب گفــت: مارمولــک مــن اگــر جــواب بدهــی، تــو از زیــر 

رنگین کــان ســیاه عبــور خواهــی کــرد. تــو اولیــن نفــر خواهــی بــود و پــس از تــو همــه 

بــه میــل خــود خواهنــد توانســت عبــور کننــد و مــن بــرای همیشــه ناپدیــد می شــوم... 

ایــن اســت اتفاقــی کــه می افتــد. امــا تــو جــواب نخواهــی داد شــیرین مــن!...

 تومک که از رسما و ترس می لرزید گفت: می شنوم. بپرس.

 پیــرزن بــا یــک تــکان پشــت زانــو االکلنــگ را بــه راه انداخــت. حــدود ده بــار االکلنــگ 

رفــت و برگشــت. دوبــاره ســاکن شــد و بــا صــدای زنگــدار عجیبــی گفــت:

 مــا خواهریــم. شــکننده مثــل بــال پروانــه. امــا می توانیــم دنیــا را ناپدیــد کنیــم. مــا کــه 

؟ هستیم

ــه  ــد و گفــت: می خواهــی ک ــق مان ــرزن در هــوا معل ــم شــد. پی ــی حاک  ســکوتی طوالن

ــو؟  ــم مارمولــک کوچول ســوامل را تکــرار کن

تومک که سوال را خوب فهمیده بود با لحن خشکی گفت: نه.

_ حاال من پنجاه بار تکان می خورم تا تو جواب را پیدا کنی...

 بعد پاهایش را به جلو پرتاب کرد و صدای جیرجیر از رس گرفته شد. 

ــت  ــی منی توانس ــل... ول ــکننده مث ــم... ش ــا خواهری ــرد:  م ــرار می ک ــب تک ــک زیرل توم

فکــر کنــد.
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افکارش متمرکز منی شدند. منی توانست به نتیجه ای برسد. 

 جادوگــر بــا پوزخنــدی گفــت: اگــر آواز بخوانــم حوصلــه ات رس مــی رود؟ و بــی آن کــه 

منتظــر جــواب شــود آرام مشــغول بــه خوانــدن ترانه هــای کودکانــه شــد.

 انــگار کــه او مخصوصــن هــر قطعــه شــعری کــه تومــک از آن می ترســید یــا او را 

می خندانــد را بلــد بــود. زن همــه چیــز را دربــاره ی او می دانســت. 

ــد  ــم ناپدی ــا می توانی ــم... م ــا خواهری ــرد: م ــرار می ک ــب تک ــه را مرت ــن جمل ــک ای توم

ــم.  کنی

ــت و دو...  ــرد: بیس ــر می ک ــر جیر جی ــود. جادوگ ــده ب ــره ش ــر او چی ــم ب ــدی کم ک ناامی

بیســت و ســه.

 در همیــن لحظــه بــود کــه تومــک احســاس کــرد قایقــش تــکان می خــورد شــاید هــم 

آرام در آب فــرو مــی رود. خشــم بــر او چیــره شــده بــود. می خواســت پاروهــا را بگیــرد 

ــد و او  ــبیده بودن ــق چس ــه قای ــا ب ــگار آن ه ــا ان ــد ام ــاب کن ــرزن پرت ــورت پی ــه ص و ب

ــرد.  ــالش می ک ــود ت ــی خ ــد. ب ــد کن ــا را بلن ــت آن ه منی توانس

 جادوگر با اخم گفت: خب. مارمولک کوچولو! عصبانی هستی؟ 

ســپس آب ســیاه و یــخ زده، آرام آرام داخــل قایــق شــد و آن را ســنگین کــرد. تومــک تــالش 

کــرد تــا بــا دســت هایش آب را خالــی کنــد ولــی زحمــِت بیهــوده بــود. 

_ چهل و هشت، مارمولک کوچولو! چهل و هشت و نیم...

ــه او  ــرد ک ــد بپذی ــام شــده و بای ــز مت ــه چی ــر هم ــه دیگ ــود ک ــده ب ــاال فهمی ــک ح  توم

ــود  ــن موج ــت. او از ای ــد خواس ــک نخواه ــود. او کم ــد می ش ــران ناپدی ــل دیگ ــم مث ه

وحشــتناک کمــک نخواهــد خواســت. فقــط چشــم هایش را می بنــدد کــه او را نبینــد... 

تــا او را ناپدیــد کنــد... ناپدیــد... چنــان جســت شــدیدی زد کــه نزدیــک بــود وســط آب 

پــرت شــود. بالفاصلــه متوجــه شــد کــه جــواب را پیــدا کــرده اســت و او خــودش جــواب 

را داده اســت. همیــن بــود. تردیــدی وجــود نداشــت. کافــی بــود پلک هایــش را ببنــدد... 

ــه...    ــای پروان ــل بال ه ــکننده، مث ــر!  ش ــای خواه ــک! پلک ه دو پل

ــا متــام  ــه او ب ــود ک ــه ســینه اش رســیده ب ــد می شــود! آب دیگــر ب ــا ناپدی و همــه ی دنی

ــا!!! ــا!!! پلک ه ــاد زد: پلک ه ــود فری ــده ب ــی مان ــش باق ــه برای ــی ک نیروی

 جادوگــر بالفاصلــه میخکــوب شــد. تومــک منتظــر شــد تــا او داد و فریــاد کنــد. فحشــی 

بدهــد. امــا نــه. برعکــس آرام شــد. صورتــش آرامــش داشــت و چشــانش آرام بســته شــد. 

چنــد لحظــه بعــد دگرگونــی اش کامــل شــد و بالفاصلــه پــس از آن روی االکلنــگ، چیــزی 

جــز بــدن باریــک یــک دخربچــه بــا پیراهنــی نــازک دیــده منی شــد. 
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دخــرک پاهایــش را بــه جلــو پــرت کــرد و زیرلــب گفــت: ســالم پــر عمــوی مــن! ســالم 

پرعمــوی دورافتــاده ی مــن! ...  

ــن  ــرد. رنگی ــه مــوج زدن ک ــق رشوع ب ــا دور قای ــاره دور ت ــی شــد و دوب ــاره آب  آب، دوب

ــن مــدت، دخــرک،  ــه دســت آورد. در ای ــش را ب کــان روشــن شــد و آرام آرام رنگ های

طــوری بــه نظــر می رســید کــه انــگار پاهایــش بــه آســان رســیده اســت. رسانجــام دخــر، 

بــا صــدای خنــده ای از االکلنــگ کنــده شــد و ماننــد پرنــده ای ســبکبال پرکشــید.

 تومــک پاروهــا را گرفــت و در آب فــرو بــرد. ایــن بــار قایــق اصلــن مشــکلی نداشــت. 

تومــک بــا نیرویــی دیوانــه وار پــارو زد. او بــا متــام قوایــش فریــاد زد: موفــق شــدم! مــن 

موفــق شــدم!

 در بــاالی رسش بهمنــی از رنگ هــا بــود. هــزار چنــگ بــرای او می نواختنــد. از دوردســت، 

جزیــره ی کوچــک غیرواقعــی تــازه داشــت از خــواب بیــدار  می شــد.
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فصل پانزدهم 
صخره ی ساحلی

حیــرت و شــور و هیجانــی کــه تومــک بــا موفقیتــش ایجــاد کــرده بــود خیلــی چشــمگیر 

بــود. در مدتــی کــه مــردم جزیــره از آزادی محــروم بودنــد، خــود را آرام و منطقــی نشــان 

می دادنــد امــا حــاال کــه آزادی داشــتند، و ایــن آزادی بــه طــرز معجزه آســایی بــه آنــان 

ــه آزادی شــان  ــد کــه همیشــه شــب ها، در تنهایــی ب ــود، همگــی اعــراف کردن رســیده ب

ــد  ــردن بتوانن ــش از م ــه پی ــتند ک ــن نداش ــر از ای ــته ای بزرگ ت ــد و خواس ــر کرده ان فک

ــدازه ی متــام باقــی عمــرش  ــه ان ــد. تومــک را طــی دو روز ب ــرون برون ــره بی ــن جزی از ای

بوســیده بودنــد. چیســتان جادوگــر ورد زبان هــا شــده بــود. بچه هــا می گفتنــد: راحــت 

ــه  ــا خــوب می دانســتند ک ــا بزرگ تره ــم. ام ــم جــواب می دادی ــا هــم بودی ــر م ــود. اگ ب

اگــر کســی تــا آن موقــع موفــق بــه پیــدا کــردن جــواب ایــن معــا نشــده دلیلــش تــرس 

و وحشــتی بــود کــه او را فلــج مــی کــرد و مانــع فکــر کردنــش می شــد. بــرای گذشــنت از 

ایــن مرحلــه، شــجاعتی ماننــد شــجاعت تومــک الزم بــود.

  »دالور« جزیــره ی غیــر واقعــی را بــا کاپیتــان بســتیبالگوم ، چهــارده ملــوان، تومــک و 

ــع  ــرک کــرد. در واق ــوان انتظــار کشــیدن نداشــتند ت دو مــرد جــوان دیگــر کــه دیگــر ت

کشــتی های ســه دکلــه ی دیگــر در وضعیــت مناســبی بــرای دریانــوردی نبودنــد. تصمیــم 

ــه  ــه ی کشــتی ها ب ــد و بقی ــره ی غیرواقعــی توقــف کن ــه شــد کــه » دالور« در جزی گرفت

ــد  ــره می بای ــی جزی ــد. اهال ــی کنن ــازان آن را همراه ــن عطرس ــا رسزمی ــد و ت او بپیوندن

ــدون دردرس  ــفر »دالور« ب ــیدند. س ــار می کش ــدن انتظ ــوار ش ــرای س ــاه ب ــدود دو م ح

ــود. طــی  ــم ب ــی در ســاحل حاک ــنت هــوای خوب ــود و طبیع ــق ب ــاد، مواف ــد. ب ــام ش انج

هفتــه ی دوم طوفــان تقریــن ســهمگینی بــه پــا شــد امــا بســتیبالگوم کــه دریانــورد رسد 
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و گــرم چشــیده ای بــود بــدون هیــچ خســارتی طوفــان را پشــت رس گذاشــت. همچنیــن 

چنــد روز بعــد پرچــم ســیاه دزدان دریایــی از دور دیــده شــد و کاپیتــان بــا متــام توانــش 

تــالش کــرد تــا جلــوی جاشــوهایی کــه قصــد داشــتند درســی درســت و حســابی بــه دزدان 

دریایــی بدهنــد را گرفــت. بالهایــی کــه بــه رسشــان آمــده بــود ســبب شــده بــود بــاور 

کننــد کــه دیگــر از هیــچ چیــز و هیــچ کــس منی ترســند. 

بســتیبالگوم آنــان را رسزنــش می کــرد کــه آقایــان یادتــان باشــد کشــتی مــا یــک کشــتی 

ــتی دزدان  ــوی کش ــه س ــنت ب ــیم! و »دالور« را از رف ــر می فروش ــا عط ــت. م ــی نیس جنگ

دریایــی برگردانــد.

انــدک انــدک کــه بــه خشــکی نزدیــک می شــدند، دلشــوره ای از یــاد رفتــه تومــک را فــرا 

ــاره از  ــاد بــرده بــود. ایــن کــه او بایــد دوب می گرفــت. دلشــوره ای کــه ماه هــا آن را از ی

دوســتانش جــدا شــود و بــه راه خــود ادامــه دهــد. هــر بــار کــه ایــن فکــر بــه او فشــار 

مــی آورد، عطــری کــه پپیگــون بــه او داده بــود را بــو می کــرد و هانــا آن قــدر بــه نظــرش 

حــارض بــود کــه انــگار کنــار او نشســته اســت. از خــودش می پرســید: او اآلن کجــا 

ــد؟  ــاره خواهــم دی ــا او را دوب ــد باشــد؟ آی می توان

تومک عجله داشت که سفر هرچه زودتر متام شود. 

ــی در  ــوها همگ ــکی!« و جاش ــاد زد« خش ــتی فری ــان کش ــح زود، دیده ب ــک روز صب  ی

جــواب بــا شــادمانی هــورا کشــیدند. تومــک کمــک کــرد تــا صندوق هــای عطــر و آذوقــه 

ــان  ــا مراقــب او باشــند. کاپیت ــد ت ــوان در عرشــه ی کشــتی بودن ــد. ســه مل ــی کنن را خال

و بقیــه بــه ســمت غــرب کــه مــردم ســکونت داشــتند بــه راه افتادنــد. تومــک، تنهــا بــه 

ســوی رشق بــه راه افتــاد. جایــی کــه بــه نظــر بســتیبالگوم هیــچ کــس نیســت امــا بــی 

تردیــد رودخانــه ی کجــار هســت. یعنــی تــا آنجــا چقــدر راه اســت؟ چنــد روز بایــد پیــاده 

ــود پیــش از آن  ــدوار ب ــد. تومــک امی ــه؟ هیچ کــس پاســخش را منی دان ــد هفت ــرود؟ چن ب

کــه عطرفروش هــا دوبــاره راهــِی ســفر دریایــی شــوند، رودخانــه را پیــدا کنــد و برگــردد. 

بســتیبالگوم گفتــه بــود: یــک مــاه. یــک مــاه دیگــر راهــی دریــا می شــویم. مــا یــک روز 

ــا تــو بیایــی و نــه بیشــر. و اگــر نیایــی، می رویــم.  دیگــر صــر می کنیــم ت

 تومک گفته بود: البته. متوجه هستم...

ــی  ــواد غذای ــر از م ــک کیســه ای پ ــه توم ــا ب ــد از هــم جــدا می شــدند. آنه ــاال بای  و ح

دادنــد کــه بــه نظــر می رســید دســت کــم، بــرای چهــار روزش کافــی بــود . بعــد تــک تــک 

ملوانــان او را بغــل کردنــد و بوســیدند. بســتیبالگوم آخریــن نفــر بــود. او را بغــل کــرد و 

مدتــی او را در آغوشــش فــرد. بعــد بــه او گفــت: خــدا قــوت پــرم! ... و خــودش او را 
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آرام به سمت جاده ای که به سمت رشق می رفت راهی کرد.

ــک  ــچ ی ــت. هی ــد برگش ــت و بع ــن راه رف ــی غمگی ــا قلب ــه ب ــه دقیق ــا دو س ــک ت  توم

ــد دور می شــوند.  ــه دارن ــد ک ــا را دی ــد. آنه ــکان نخــورده بودن ــان از جایشــان ت از ملوان

دست شــان را بلنــد کردنــد تــا بــرای آخریــن بــار بــا او خداحافظــی کننــد. او هــم برایشــان 

دســت تــکان داد و تــا جایــی کــه می توانســت بــا صدایــی بلنــد گفــت: بــه امیــد دیــدار! 

امــا بــاد موافــق نبــود و صــدای او را نشــنیدند. 

ــید و  ــی رس ــاحلی واقع ــره ی س ــک صخ ــه ی ــام ب ــت و رسانج ــاال می رف ــم ب ــاده کم ک  ج

ــوس  ــده می شــد. در ســمت راســت، اقیان ــا، چشــم اندازی باشــکوه دی ــم شــد. از آنج گ

ــی پوشــیده از درختچــه و صخــره. تومــک بــی خســتگی  ــود. رسزمین ــر ب ــر و زیبات آبی ت

ــرای خــوردن و آشــامیدن توقــف  ــا ب ــود و تنه ــرده ب ــی از روز را طــی ک قســمتی طوالن

کــرده بــود. بــا فــرا رســیدن شــب، خــود را الی پتویــش پیچیــد و کنــار صخــره ی بزرگــی 

بــه خــواب فــرو رفــت. امــواج اقیانــوس کنــار او می غریدنــد. فــردای آن روز گویــی کــه 

دیــروز تکــرار شــده بــود. دو روز بعــدی هــم همین طــور بــود. بــه طــوری کــه تومــک 

واقعــن منی دانســت ســه روز راه رفتــه یــا چهــار روز. تالشــش بیهــوده بــود. اصلــن چیــزی 

ــی  ــاد ب ــود. ب ــا ب ــی انته ــن ب ــد. زمی ــادش منی آمــد. همــه ی صخره هــا شــبیه هــم بودن ی

وقفــه می وزیــد. یــک روز، بــاد، آن قــدر شــدید بــود کــه تومــک مجبــور شــد ســاعت ها 

پشــت صخــره ای مبانــد و از جایــش تــکان نخــورَد. امــا دلشــوره ی کیســه ی آذوقــه اش کــه 

بیــش از پیــش ســبک می شــد از همــه چیــز بیشــر بــود... شــبی گلــه ای از نهنگ هــا را 

دیــد کــه کنــار ســاحل بــازی می کردنــد. آنهــا از آب بیــرون می پریدنــد و دوبــاره در آب 

ــه  ــد. تومــک ک ــه آب می کوبیدن ــد و بزرگشــان را ب ــد و دم هــای قدرمتن شــیرجه می زدن

بیــن علف هــای بلنــد نشســته بــود و آخریــن شــیرینی های عطرفروش هــای کوچولــو را 

گاز مــی زد، مدت هــا بــه آنهــا نــگاه می کــرد. دیگــر در قمقمــه اش آبــی منانــده بــود. بــا 

خــودش گفــت: اگــر فــردا بــه جایــی نرســم، رشایــط ســختی خواهــم داشــت ...

فــردای آن روز بــی آنکــه چیــزی بــرای خــوردن باقــی مانــده باشــد مجبــور بــود راهــی 

ــد. الزم شــد  ــد می لرزن ــش دارن ــرد پاهای ــه گذشــت احســاس ک ــح ک شــود. کمــی از صب

کــه چنــد لحظــه بنشــیند. از خــود پرســید: چــه بایــد بکنــم؟ اگــر بــه زمیــن همــوار هــم 

برســم دیگــر چیــزی بیشــر از همیــن جــا کــه هســتم پیــدا نخواهــم کــرد و خطــر گــم 

شــدن هــم هســت.

 تــالش کــرد کــه حســابی اســراحت کنــد و بعــد دوبــاره راهــش را از رس گرفــت. کمــی 

بعــد بــه نظــرش رســید کــه بــاد مالیم تــر و آســان هــم روشــن تر شــده اســت. اصلــن 
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فرصتــی بــرای فکــر کــردن بــه فضایــی کــه بــه رویــش گشــوده شــده بــود را نداشــت کــه 

ناگهــان چشــم انــدازی کاملــن تــازه، در برابــرش ظاهــر شــد. 

ــرد  ــا چشــم کار می ک ــام شــد و ت ــگ مت  صخــره ی ســاحلی روی ســاحل شــنی زرد کمرن

جنگلــی از درختــان بلنــد ســبز منایــان شــد.

ــه  ــد. ب ــگل دوی ــمت جن ــه س ــد دوان دوان ب ــش می لرزیدن ــه پاهای ــن ک ــا ای ــک ب  توم

محــض رســیدن بــه آنجــا متوجــه شــد کــه درخت هــا پــر از میوه هایی انــد کــه او اصلــن 

ــه انــدازه ی یــک طالبــی بــود را چیــد.  ندیــده اســت. اول زردآلــوی غــول پیکــری کــه ب

ــا  ــاز کــرد مقــدار زیــادی مایــع شــیر ماننــدی از آن بیــرون ریخــت. اول ب وقتــی آن را ب

احتیــاط از آن نوشــید امــا بعــد راحــت ادامــه داد. ایــن مــزه او را بــه یــاد بــادام زمینــی 

ــا  ــد ب ــود. بع ــذ ب ــد. لذی ــوه را کن ــرم می ــی از گوشــت ن ــش کم ــا ناخن ــد ب انداخــت. بع

خــوردن لوبیاهــای کوچولویــی کــه طعــم شــیرین بیــان داشــتند و میوه هایــی بــه شــکل 

کلوچــه ی تــرد و بــا طعــم نــان ادویــه دار دلــی از عــزا درآورد. امــا قشــنگ ترین کشــفش 

ــوره ای  ــد از پ ــر بودن ــه پ ــود ک ــم ب ــی بســیار محک ــا صدف های ــیاه رنگ، ب گلوله هــای س

مالیــم و چــرب و نــرم بــا طعــم خــوب ســیب زمینــی پختــه. تومــک روی ســنگی نشســت 

و شــکمش را بــا خــوردن آن پــر کــرد و گاه گاهــی هــم از شــیره ی درون زردآلــوی غــول 

ــه مورچــه ای از  ــه دهــد ک ــه راهــش ادام ــد شــود و ب پیکــرش می نوشــید. خواســت بلن

روی دســتش بــاال رفــت. بــه جــای آن کــه مورچــه را از خــود دور کنــد٬ از نزدیــک خــوب 

نگاهــش کــرد. ماننــد همــه ی مورچه هــای دیگــر بــود بــا ایــن تفــاوت کــه گاهــی عقــب 

عقــب می رفــت. مطمئنــن ایــن موضــوع، چیــز مهمــی نبــود امــا تومــک آشــفته شــده 

بــود و بــه یــاد حرف هــای ایشــام پیــر افتــاد کــه گفتــه بــود: آنجــا انــواع گوناگونــی از 

جانــوران وجــود دارنــد کــه جــای دیگــر یافــت منی شــوند. تومــک حــره ی کوچولــو را 

ــی کــه تومــک  ــود. چیزهای ــه ب ــه راهــش ادامــه داد. ایشــام راســت گفت فــوت کــرد و ب

بعدهــا دیــد خــارج از حــد تصــور بــود. 

 او بــا حیواناتــی برخــورد کــرد کــه حتــی نام هایشــان را هــم منی دانســت. تنهــا چیــزی 

کــه می توانســت بگویــد ایــن بــود کــه آنهــا مثــل مثلــن ... یــا شــبیه چیــزی مثــل...

 جانــوری تقریــن پهــن شــبیه نوعــی کاله خزنــده، از نزدیــک تومــک رد شــد ایســتاد و بــا 

حالتــی غمگیــن کمــی بــه او نــگاه کــرد و پیــش از حرکــت دوبــاره اش زنگولــه ای را کــه 

عقــب بدنــش بــه عنــوان دم داشــت تــکان داد و رفــت. کمــی بعــد حــدود ده پرنــده ی 

غــول پیکــر سایه شــان بــر زمیــن افتــاد. آنهــا بــال نداشــتند و تنهــا نوعــی دم پهــن پنجــه 

ماننــدی داشــتند. مثــل پری هــای دریایــی و بــا آنهــا هــوا را در پشــت رسشــان بــه حرکــت 
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حرکــت در می آوردنــد. تومــک بــا خــود می گفــت: » آنهــا در هــوا شــنا می کننــد« 

ــده ای  ــی چروکی ــوک نداشــتند بلکــه بین ــود. ن ــن طــور هــم ب ــه دقیقــن همی ــگار ک و ان

ــا اینجــا هنــوز تومــک  داشــتند کــه آ نهــا را شــبیه خرگوش هــای ســبیل دار کــرده بــود. ت

عجیب تریــن را ندیــده بــود: جونــده ی  تنبلــی بــود کــه در انتهــای شــاخه ای نــرم تــاب 

می خــورد. تومــک اول فکــر کــرد کــه یــک ســنجاب کاملــن معمولــی اســت امــا وقتــی 

خــوب نــگاه کــرد بــه واقعیتــی باورنکردنــی رســید: ســنجاب جزئــی از شــاخه بــود. یعنــی 

ــوه ای  ــل می ــود. مث ــده ب ــاخه رویی ــه ی ش ــوه ای در ادام ــل می ــود. مث ــاخه ب ــه ی ش ادام

ــه  ــا ب ــتند. آ نه ــود داش ــر وج ــاخه های دیگ ــم روی ش ــر ه ــنجاب دیگ ــا س ــده... ده ه زن

ــر  ــک اول فک ــه توم ــود ک ــن هــم ب ــرای همی ــد و ب ــده بودن ــه شــده، خوابی شــکل گلول

ــای  ــد و در انته ــده بودن ــدار ش ــاال بی ــی ح ــناس اند ول ــی ناش ــا میوه های ــه آنه ــرد ک ک

ــد. تومــک از  ــاب مــی خوردن ــی ت ــب بال هــای هوای ــد رقــص دلفری شاخه هایشــان مانن

خــودش پرســید: چطــور تغذیــه می شــوند؟ امــا زمــان زیــادی بــرای فکــر کــردن نداشــت 

زیــرا همهمــه ی دوری کــه چنــدان هــم محســوس نبــود توجــه تومــک را بــه خــود جلــب 

کــرد. شــبیه صــدای آبــی بــود کــه جریــان دارد. قدم هایــش را رسیع تــر کــرد. قلبــش بــه 

تپــش افتــاده بــود. یعنــی او بــه مقصــد رســیده اســت؟ بعــد از آن همــه درد و رنــج. بعــد 

از آن همــه امیــد؟ جنــگل بــه روشــنی گراییــد. او از بیــن چنــد درختــی کــه باقــی مانــده 

بــود دویــد. روی آخریــن بلنــدی، گیــج و متحیــر ایســتاد.

ــوس  ــت اقیان ــمت راس ــت، در س ــود. دوردس ــاری ب ــش ج ــر نگاه ــه ای آرام زی   رودخان

رودخانــه ای جــاری بــود ودر ســمت چــپ، در افــق اولیــن تپــه هــا پدیــدار بودنــد تپــه 

ــود...    ــی کــه تومــک آرام و در ســکوت رهســپارش ب های

ــه ی کجــار را  ــه ی کجــار! رودخان  تومــک پریشــان و آشــفته حــال زمزمــه کــرد: رودخان

پیــدا کــردم...
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فصل شانزدهم 
رودخانه

ــه  ــه ک ــرآن چ ــرد. ه ــک ک ــک کل ــاخنت ی ــای روز را رصف س ــاعت ه ــن س ــک آخری توم

ــه  ــان، ب ــه ی درخت ــت: تن ــود داش ــش وج ــت در دسرس ــاز داش ــک نی ــاخنت کل ــرای س ب

ــرای  ــده ب ــای برن ــنگ ه ــدد و س ــم ببن ــه ه ــا را ب ــه تنه ه ــی ک ــک های ــی، پیچ فراوان

بریــدن پیچک هــا. گرچــه بــرای انجــام کارش لــذت بســیاری بــرد و در چنــد ســاعت، بــی 

خســتگی کارش انجــام شــد ولــی یــک لحظــه ی ترســناک وجــود داشــت. وقتــی داشــت 

ــوک  ــوه ن ــک ســنجاب- می ــد، ی ــزه درســت کن ــه از آن نی ــد ک ــدی را می بری شــاخه ی بلن

شــاخه بــود. تومــک عذرخواهــی کــرد و جانــور کوچولــو هــم فقــط رسش را از راســت بــه 

ــه؟« و دیــدن ایــن  ــکان داد گویــی داشــت می گفــت: »خــوب پیــش منــی رود. ن چــپ ت

منظــره بــه قــدری مضحــک بــود کــه تومــک بــه قهقهــه افتــاد. گاهــی کمــی اســراحت 

ــرد.  ــه بگی ــه رودخان ــوی خــودش را از رفــنت ب ــن زمــان منی توانســت جل می کــرد و در ای

بــه رودخانــه می رفــت. دســت هایش را خیــس می کــرد و آب را از الی انگشــتانش 

ــا خــود  ــان مــی داد. دلــش می خواســت از آن آب بخــورد ولــی هنــوز شــور بــود. ب جری

ــر شــوری اش کمــر می شــود.« دیگــر شــب فــرا رســیده  ــد کمــی باالت ــی تردی گفــت: »ب

بــود پــس تصمیــم گرفــت کــه زیــر یــک درخــت بــزرگ پتویــش را بــه خــود بپیچــد و دراز 

بکشــد. همیــن کــه مثــل زمانــی کــه روی تپــه ی ســاحلی بــود صــدای غــرش اقیانــوس را 

منی شــنید، خیلــی خــوب بــود. از آن لحظــه بــه بعــد آرامــش زیــادی او را در برگرفــت. 

ــاز  ــی شــنیده شــد. چشــم هایش را ب ــه صــدای نفــس عمیق ــرد ک ــش می ب داشــت خواب

ــه  ــه ب ــی ک ــا جای ــد ت ــن می آین ــان اطــراف آرام  پایی ــاخه های درخت ــه ش ــد ک ــرد و دی ک

ــود: »درختانــی کــه نفــس می کشــند.«  ــه ب ــادش آمــد کــه ایشــام گفت زمیــن رســیدند. ی
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و لبخنــدی بــر لب هایــش نشســت. درختــی کــه او زیــرش خوابیــده بــود نفــس 

ــه  ــد و ب ــیده بودن ــم رس ــه ه ــوه ب ــنجاب- می ــک دو س ــاالی رس توم ــط ب ــید فق منی کش

هــم چنــگ می انداختنــد. آ نهــا آرام بــه خــواب رفتنــد. پلک هایشــان بــه هــم می رســید. 

بــاز می شــد و دوبــاره بــه هــم می رســید. تومــک زیــر لــب بــه آنهــا شــب بخیــر گفــت 

ــرد.  ــا خــود ب ــا خــواب او را ب و گذاشــت ت

ــان را  ــاخ و برگ هایش ــاال ش ــراف ح ــان اط ــرد. درخت ــدار ک ــید او را بی ــار خورش ــن ب  ای

کشــیده و بلنــد کــرده بودنــد. آن هــا کــش مــی آمدنــد. یکــی بهــر از دیگــری. متاشایشــان 

لذتبخــش بــود. انــگار مــری بــود. بــاالی رس تومــک دوســنجاب – میــوه، کــش آمدنــد و 

تومــک هــم ادای آنهــا را درآورد. بعــد از خــوردن کمــی از شــیره ی زردآلــو و میوه هــای 

ــر از  ــده و پ ــی از نارگیل هــای گن ــارزدن کلــک کــرد. حــدود ده تای ــه ب گوناگــون رشوع ب

شــیره ی لذیــذ را روی کلــک بــرد. ایــن می توانســت بــه وقتــش بــرای او بهریــن خــوراک 

ــرد.  ــا خــود ب ــع تشــنگی ب ــرای رف ــر را ب ــول پیک ــوی غ ــد زردآل ــن طــور چن باشــد. همی

در پایــان٬ پــاروی زیبایــی از پوســت درخــت آمــاده کــرد، روی کلــک پریــد و بــا کمــک 

چوبــش کلــک را از ســاحل دور کــرد. تــا از آنجــا دور شــود و وســط رودخانــه بــه 

تعــادل برســد، دو بــار دور خــودش چرخیــد و بعــد بــا جریــان آب راهــی شــد. آرامشــی 

بیشــر از ایــن قابــل تصــور نبــود. تومــک بــا خــود گفــت: » اگــر بهشــت وجــود داشــته 

ــی درخشــان و  ــه رنگ های ــی کوچــک ب باشــد حتمــن شــبیه این جاســت...«  طوطی های

ــد.  ــوک می زدن ــا ن ــه میوه ه ــک می نشســتند و ب ــند روی کل ــه برس ــی آن ک چشــمگیر ب

ــد. ــاره می آمدن ــده ای نداشــت چــون دوب ــدن آن هــا فای پران

باالخــره تومــک تصمیــم گرفــت تــا آنهــا را بــه حــال خودشــان رهــا کنــد. متــام بعدازظهــر 

گاوهــای دریایــی تومــک را همراهــی می کردنــد. بــه قــدری هــوش و ذکاوت در چشــم 

هایشــان منایــان بــود کــه آدم دلــش می خواســت بــا آنهــا حــرف بزنــد. بــه ایــن ترتیــب 

آن روز بــی آن کــه هیــچ اتفاقــی آرامشــش را بــه هــم بزنــد بــه پایــان خــود رســید. شــب، 

تومــک کنــار رودخانــه اتــراق کــرد و صبــح زود ســفِر آراَمــش را از رس گرفــت. 

ــه  ــد ک ــان دی ــواری درخش ــود دی ــر خ ــت، براب ــه در دوردس ــود ک ــر ب ــای ظه  نزدیکی ه

جلــوی رودخانــه را ســد کــرده بــود. نزدیک تــر کــه شــد متوجــه ریــزش آب شــد. فقــط 

ایــن کــه ایــن آب بــه پاییــن منی ریخــت٬ بلکــه بــه ســمت بــاال می رفــت. آرام و 

شــفاف. بــی هیــچ کفــی. درســت در مســیری عمــودی. تومــک بــه یــاد آبشــار دهکــده ی 

خودشــان افتــاد. چقــدر پــر رس و صــدا، چــه غلغلــی داشــت. چقــدر ترســناک بــود. بــا 

خــود گفــت: ایــن معجــزه اســت! ایــن آبشــار امــا انــگار جانــوری رام و آرام اســت. مثــل 
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پلنگــی ســیاه... پارویــش را گرفــت و تــالش کــرد بــه ســاحل برســد. نتوانســت خیلــی زود 

ــه  ــه برخــورد کــرد. قســمت جلویــی کلــک، ب ــان آب وارون بــه ســاحل برســد و بــه جری

طــرف بــاال کشــیده شــد. تومــک یــک لحظــه ایــن حــس شــیرین را پیــدا کــرد کــه دارد 

ــاید  ــرد. ش ــان می ب ــه آس ــان آب دارد او را ب ــد و جری ــه می کن ــه غلب ــروی جاذب ــر نی ب

ــتند از  ــه داش ــش ک ــد نارگیل ــو و چن ــت پت ــت توانس ــه زحم ــه، ب ــا ن ــاال. ام ــاالی ب ــه ب ب

کلــک بیــرون می افتادنــد را بگیــرد. او بــه راحتــی تــا صخــره ی پهــن کنــار ســاحل شــنا 

ــک  ــوب خش ــنگ های مرط ــا روی س ــت ت ــش را درآورد و گذاش ــه ی لباس های ــرد. هم ک

شــوند و چــون کاری بــرای انجــام دادن نداشــت در آب زالل شــیرجه زد و شــناکنان بــه 

آبشــار وارونــه رســید. بــازی ســحرانگیز و جالبــی بــود. می گذاشــت تــا جریــان آب او را 

چندیــن مــر بــاال بــرد بعــد خنــدان و فریــاد زنــان مثــل آدم هــای مســت، ســقوط آزاد 

می کــرد. بــدن لختــش در آن ســکوت عمیــق رودخانــه بــا صــدای شــالپ حیرت انگیــزی 

در بیــن ماهی هــای شــگفت زده ســقوط می کــرد. جــای تردیــدی نبــود کــه ایــن مــکان، 

هان جــا بــود. بــا خــود گفــت: تردیــدی نیســت کــه ایــن مــکان، میلیون هــا ســال اســت 

کــه همیــن اســت. یعنــی پیــش از او چنــد نفــر توانســته اند در آب ایــن رودخانــه شــنا 

ــاده از خســتگی و خوشــبختی، روی  ــا افت ــدی وجــود دارد. از پ ــزی اب ــد؟ این جــا چی کنن

ســنگی دراز کشــید و خــود را بــه دســت نــوازش شــیرین آفتــاب ســپرد.

 اواســط بعــد ازظهــر، همــه ی لباس هایــش خشــک شــده بودنــد. بــه نظــرش رســید کــه 

ــه ای  ــد می شــود؛ لک ــا ناپدی ــن درخت ه ــه، بی ــه رودخان ــه، ک ــه ت ــا آن ت ــا آن ج آن دوره

ــه ســفرش ادامــه دهــد. لحظــه ای  ــه ب ــس فکــر کــرد ک ــر روی آب می رقصــد. پ ســیاه ب

ــک،  ــک کل ــود. ی ــک می ش ــی دارد نزدی ــه قایق ــد ک ــن ش ــی زود مطم ــرد و خیل ــر ک ص

شــاید مثــل کلــک خــودش، و مــردم رویــش نشســته اند. آخریــن موجــودات زنــده ای کــه 

تــا آن لحظــه تومــک دیــده بــود، عطرســازان کوچولــو بودنــد و موضــوع مــال پنــج شــش 

روز پیــش بــود. قلبــش تنــد تنــد مــی زد. آنهــا چــه کســانی بودنــد؟ دوســت؟ دشــمن؟ 

چاقــوی ضامــن دارش را از جیــب بیــرون آورد و بــاز کــرد. 

 هرچــه قایــق منایــان تــر میشــد، قلــب تومــک تندتــر مــی زد. دلیلــش تــرس نبــود. چــون 

بــی آن کــه او را ببینــد، بــی آن کــه او را واقعــن بشناســد می دانســت کــه اوســت. هانــا. 

ایــن شــبح باریــک، خــود او بــود. او اطمینــان داشــت. امــا نفــر دوم کــه پشــت او پنهــان 

ــود؟ تومــک فقــط  ــد، مــال چــه کســی ب ــدن تنومن ــن ب ــود؟ ای ــود چــه کســی ب شــده ب

ــه  ــن لحظــه ای ک ــه جــور دیگــر. و حــاال در ای ــد ن ــا تصــور کن ــا را تنه می توانســت هان

آرزویــش را داشــت، او را بــا کــس دیگــری می دیــد... وقتــی بــه هــم نزدیک تــر شــدند، 
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هانــا روی قایــق ایســتاد. بدنــش یــخ زد. بــی تردیــد تومــک را شــناخته بــود امــا هنــوز 

مطمــن نبــود. وقتــی کاملــن مطمــن شــد از شــادی رشوع بــه حرکــت و رقصــی شــادمانه 

کــرد. دســت هایش را بــاالی رسش تــکان تــکان مــی داد و فریــاد می کشــید: آقــای بقــال! 

مــن ایــن جــا هســتم! مــن ایــن جــا هســتم!

او هم در جواب هانا گفت: من این جا هستم!

بعد بالفاصله گفت : مواظب باش !  پارو داری ؟  از این طرف پارو بزن ! 

او منی خواســت کــه هانــا کار او را انجــام دهــد و همراهــش تــوی آب بیفتــد. امــا 

برعکــس بــه نظــر منی رســید کــه او کمریــن نگرانــی بــه خــود راه داده باشــد و پیــش از 

آن کــه قایــق بــه آبشــار وارونــه برســد بــه مســیرش ادامــه داد و خــود را در آب جــاری 

انداخــت. مثــل یــک ماهــی شــنا می کــرد. از آب بیــرون آمــد. پرســید: نامــت چیســت؟ 

تومک که کاملن مبهوت شده بود گفت: تومک.

هانــا گفــت:  تومــک؟ چــه خــوب. چــون خیلــی زیباســت. بعــد هان طــور کــه داشــت 

قهقهــه مــی زد ادامــه داد: بــه هــر حــال از پودکــول کــه بهــر اســت! 

 بعــد بــه ســمت آن دیگــری کــه لبــه ی قایــق چمبامتــه زده بــود و جرئــت پریدن نداشــت، 

برگشــت و بــا صــدای بلنــد گفــت: »پودکــول! دلیلــی نــدارد برســی. بــرو تــوی آب و بــه 

ایــن ســمت شــنا کــن.« بعــد صدایــش را پایین تــر آورد و رو بــه تومــک گفــت: او کمــی 

ترســو اســت. از خیــس شــدن پوســتش تنفــر دارد ...

ــی  ــک آدم. ول ــه ی ــور اســت و ن ــک جان ــه او ی ــد ک ــن لحظــه متوجــه ش ــک در ای  توم

ــود.  ــوری اســت ســخت ب ــه چــه جان ــن ک ــدن ای فهمی

 با تردید گفت: خرس است؟

هانــا جــواب داد: در واقــع نــه. فکــر می کنــم بیشــر بــه نوعــی پانــدا شــبیه اســت. نــه 

ــه،  ــن لحظ ــورَد. در همی ــان می خ ــرگ درخت ــط از ب ــز و فق ــدان تی ــه دن ــه دارد و ن پنج

خــرس در آب واژگــون شــد و بــا زحمــت زیــاد تــا صخــره دســت و پــا زد. وقتــی بــاال آمــد 

بــه نظــر رســید کــه نیمــی از حجمــش را از دســت داده اســت. ایــن موضــوع  باعــث شــد 

تــا هانــا کلــی رسگــرم شــود و بخنــدد. 

ــن !  ــکان لطف ــودت را بت ــر و خ ــرو آن دورت ــول! ب ــت: پودک ــه او گف ــان ب ــا غرغرکن هان

امــا جانــور قــوی هیــکل کارش را رشوع کــرده بــود و تومــک بیچــاره را مثــل مــوش آب 

کشــیده کــرده بــود.         

ــه خاطــر  ــا او را ب ــه م ــد ک ــت ! او می دان ــت: چــه بی تربی ــات تلخــی گف ــا اوق ــا ب  هان

بــه میــل خــودش رفتــار می کنــد.              بــرای همیــن فقــط  مهربانــی اش می بخشــیم٬ 
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سالم کن پودکول!

 پودکــول کــه حــاال دیگــر مثــل آدم هــا رسپــا ایســتاده بــود بــا نگاهــی غمگیــن تومــک را 

متاشــا می کــرد... دســتش را بــه ســمت تومــک دراز کــرد. درســت بــود. او مهربــان و بــا 

مــزه بــود. نــگاه تومــک از پانــدا بــه هانــا و از هانــا بــه پانــدا در رفــت و آمــد بــود. او 

هــر شــکلی از دیــدار دوبــاره ی دخــر آب نبــات را تصــور کــرده بــود امــا هرگــز فکــرش 

را هــم نکــرده بــود کــه ایــن دیــدار زیــر نظــر یــک پانــدای غــول پیکــری کــه دســتش را 

ــا خــود گفــت: زندگــی، خیلــی بیشــر از مــن  بــه ســوی او دراز کــرده، اتفــاق بیفتــد. ب

در خــود چیزهــای جالــب دارد. و بعــد پنجــه ی پانــدا را فــرد. تومــک و هانــا آن قــدر 

حــرف بــرای گفــنت داشــتند کــه منی دانســتند از کجــا بایــد رشوع کننــد. هــزار ســوال روی 

لب هایشــان جمــع شــده بــود و ممکــن نبــود کــه همــه را بــه یکبــاره جــواب دهنــد. 

تومک با این سوال رشوع کرد: وقتی تو در جنگل فراموشی بودی...

هانــا گفــت: جنــگل چــی؟ تومــک بایــد برایــش توضیــح مــی داد. او بــی آن کــه نامــش را 

بدانــد از آن رد شــده بــود! امــا جیــغ شــدیدی کــه باعــث شــده بــود بــود مــاری و تومــک 

لــرزه بــه اندامشــان بیفتــد، از او بــود. 

_ مــن وحشــت زده  روی یــک شــاخه نشســته بــودم و ایــن خــرس ابلــه درســت زیــر پــای 

مــن منتظــر کوچکریــن رس و صدایــی ایســتاده بــود تــا مــرا بــَدرَد. بعــد از یــک ســاعت 

ســکوت دیگــر خســته شــده بــودم. بــا خــودم گفتــم: می خواهــی چیــزی بشــنوی؟ خــب. 

باشــد حــاال چیــزی می شــنوی! و بعــد پریــدم تــوی گوشــش. کاملــن تــوی گوشــش بــودم. 

فکــرش را بکــن. کاملــن در گــوش یــک خــرس. و تــا می توانســتم بلنــد فریــاد کشــیدم. 

بــا متــام قــوا! مــن می توانــم خیلــی بلنــد جیــغ بکشــم. می دانــی؟ می خواهــی بشــنوی؟ 

تومک گفت: نه. الزم نیست. من حرف تو را باور می کنم. 

_ خــرس دیگــر دیوانــه شــده بــود. فکــر کنــم پــرده ی صــاخ او را پــاره کــرده ام. بعــد از 

ــادم و راســت شــکمم را گرفتــم و دویــدم. شــانس آوردم کــه مســیر  گوشــش پاییــن افت

خوبــی را انتخــاب کــرده بــودم... تــو پپیگــون را میشناســی؟ تومــک گفــت: ااااا بلــه. او 

ــز درهــم و برهــم حــرف  ــه چی ــا از هم ــو هــم او را می شناســی؟ آنه ــان اســت. ت مهرب

زدنــد٬ از عطرســازان کوچولــوی چمنــزار حــرف زدنــد. از گل هــای بــزرگ آبــی کــه بادبــان 

نــام داشــتند. از جنــگل ســنجاب – میــوه...

هانــا ادامــه داد: آنجــا بــود کــه بــا پودکــول برخــورد کــردم. زیــر یــک درخــت خوابیــده 

بــودم. صبــح زود وقتــی کــه خنکــی صبــح حــس می شــد از ایــن کــه ایــن همــه گرمــم 

بــود و حــس خوبــی داشــتم تعجــب کــرده بــودم. یــک پتــوی پشــمی داشــتم امــا بــا ایــن 
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ــم شــنیدم. چشــم  ــری صورت ــانتی م ــد س ــری را در چن ــد هــم صــدای ُخرُخ ــه... بع هم

هایــم را بــاز کــردم. پودکــول بــود. حــاال خیلــی زود متوجــه خواهــی شــد کــه چــرا او را 

ایــن طــوری صــدا می زنــم! بــه هــر حــال مــن او را بــرای خوابیــدن شــب بــه تــو پیشــنهاد 

می کنــم. راحــت تــر از او وجــود نــدارد. هــم بالــش اســت هــم یــک لحــاف حســابی و 

هــم بخــاری. از طرفــی هــم او آن قــدر آرام اســت کــه آدم در عــرض چنــد دقیقــه خوابــش 

می بــرد.

 هانــا نــه صخــره ی ســاحلی را می شــناخت و نــه جزیــره ی غیــر واقعــی را چــون از یــک 

ــک کشــتی دیگــر و  ــا ی ــرا ب ــود . زی ــر ب ــی هــم طوالنی ت ــه خیل ــود ک راه دیگــر آمــده ب

از جایــی دیگــر از اقیانــوس رد شــده بــود. تومــک ســفرش را بــرای او تعریــف کــرد. او 

چیســتان جادوگــر را هــم بــرای او مطــرح کــرد. هانــا بــی هیــچ تردیــدی جوابــش را داد و 

بالفاصلــه هــم از او عذرخواهــی کــرد چــون احســاس کــرد کــه کمــی باعــث آزارش شــده 

ــم،  ــان ه ــد وسایل ش ــده بودن ــته ش ــرف زدن خس ــه ح ــا از آن هم ــی آن ه ــت... وقت اس

دیگرخشــک شــده بــود و بعــد    از  ظهــر هــم بــه پایــان خــود نزدیــک مــی شــد، پودکــول 

از خــواب بعــداز ظهــر بیــدار شــد و بــه امیــد نــوازش خــودش را بــه هانــا چســباند. 

_ می بینی آرام تر از او وجود ندارد!

ــول اســت  ــه اســمش پودک ــدا ک ــک پان ــه ی ــا می شــود ب ــه آی ــید ک ــک از خــود پرس توم

ــرد !؟ ــادت ک حس

ــز  ــک چی ــاال ی ــود. آن ب ــه ب ــازی بچه گان ــک ب ــنت از صخره هــای مســیر آبشــار ی ــاال رف  ب

ــرد و  ــدا ک ــم کاهــش پی ــم ک ــود. پوشــش گیاهــی ک ــا ب ــار آنه ــده در انتظ ــر کنن غافلگی

رودخانــه بیشــر بــه یــک جویبــار شــبیه شــد. در چندصــد مــری آنجــا رودخانــه پیچیــد. 

آنهــا تــا آنجــا راه رفتنــد و ناگهــان آنچــه را کــه تومــک مدت هــای طوالنــی در انتظــارش 

بــود را یافتنــد. کوهــی شــیب دار در برابــر آن هــا قــد کشــیده بــود. واپســین شــعاع های 

خورشــید هنــوز قلــه اش را روشــن کــرده بــود. گویــی کــه کــوه، بــه آســان می رســید.

هانا زیر لب گفت: چقدر زیباست! مثل یک کلیسا است!

تومک گفت: بله. این کوه مقدس است. رودخانه، آن باال متوقف می شود. 

هانا شادی کنان گفت: آنجا می رویم؟

تومک جواب داد: بله. آنجا می رویم.

ــاده روی ا ش خیلــی خــوب  بــه نظــر می آمــد کــه پودکــول کمــی اخــم کــرده اســت. پی

نبــود. هــر ســه، تــا جایــی کــه می توانســتند طــول رودخانــه را پیــاده رفتنــد. راه بیــش 

از انــدازه شــیب دار بــود. پیــش از آن کــه هــوا خیلــی تاریــک شــود، پشــت یــک صخــره 
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بــزرگ ســاکن شــدند. آتــش روشــن کردنــد هــر کــدام یکــی از نارگیل هــای بزرگــی کــه 

تومــک نگــه داشــته بــود را خوردنــد و خوابیدنــد. پیــش از بــه خــواب رفــنت، تومــک بــه 

ــه  ــن کار ب ــچ  کــس از آنجــا برنگشــته اســت. ای ــرد:« هی ــر فکــر ک حرف هــای ایشــام پی

انــدازه ی رویانــدن گنــدم در پشــت دســت غیــر ممکــن اســت... » بــه کــوه مقــدس نــگاه 

کــرد. کوهــی کــه حــاال دیگــر ماننــد تــوده ای ســیاه، عظیــم و تهدیــدآور بــاالی رس آنهــا 

بــود. ایــن فکــر تنــش را بــه لــرزه انداخــت. از ایــن بــه بعــد او دیگــر تنهــا نبــود. ایــن 

ــا خــود فکــر کــرد:  ــان خاطــرش نشــد. درســت برعکــس. ب مســئله اصلــن باعــث اطمین

مــن از همــه بزرگ تــرم. بایــد آ نهــا را حایــت کنــم. و بعــد تــوی پتویــش رس خــورد و 

خوابیــد...

هانــا بــا صدایــی خــواب آلــود گفــت: تومــک، تــوی آن کیــف دور گردنــت چــه چیــزی 

داری؟

تومــک بــی آن کــه پاســخی بدهــد کیــف را بــاز کــرد و ســکه را در کــف دســت هانــا رُس 

داد و گفــت: ایــن هــان  ســکه ای اســت کــه در فروشــگاهم بــه مــن دادی. حــاال آن را 

بــه تــو پــس دادم. 

او فقط زیر لب گفت: اوه متشکرم. لطف کردی...

تومــک گفــت: » شــب بخیــر هانــا! » و چــون جوابــی نشــنید گفــت شــب تــو هــم بخیــر 

پودکول!...

جانــور غــول پیکــر ُخرُخــر مهربانانــه ای کــرد کــه بــی تردیــد در زبــان پانداهــا معنــی اش 

ــود.   ــب بخیر ب ش
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فصل هفدهم
کوه مقدس

صبــح زود دیگــر کــوه بــه انــدازه ی شــب پیش بــرای تومک ترســناک نبــود. برعکــس انگار 

ــده ی خوراکی هــا  ــرد. ســه مســافر هــر چــه از باقیان ــاال رفــنت دعــوت می ک ــه ب او را ب

ــان را از آب  ــدند. قمقمه هایش ــی ش ــع، راه ــری جم ــا خاط ــد و ب ــود را بلعیدن ــده ب مان

ــد.  ــه هــان شــب برمی گردن ــتند ک ــدی نداش ــد و تردی ــرده بودن ــر ک ــار پ ــه کج رودخان

ــد. ایــن آب دیگــر بــه هیــچ وجــه شــور  بــه هــر ترتیــب آنهــا ایــن طــور فکــر می کردن

نبــود و برعکــس بــه شــکل  معجــزه آســایی زالل و شــفاف بــود. دیــدن ایــن کــه ایــن آب 

برعکــس جــاری اســت و مــی دود، از خــالل صخره هــا بیــرون می جهــد، کــف خــود را بــه 

ــان اول  ــا از ه ــک و هان ــد. توم ــگفت آورتر می ش ــه ش ــر لحظ ــد؛ ه ــا می پاش صخره ه

هــم منی توانســتند خــود را بــه ایــن معجــزه عــادت دهنــد. آنهــا هــر از گاهــی خــود بــه 

خــود می ایســتادند. دســت بــر زانــو بــه متاشــا می ایســتادند. هــر بــار یکــی مــی گفــت 

: بــاور کردنــی نیســت. مگــر نــه؟

و دیگری پاسخ می داد: اوه! واقعن ، باورکردنی نیست...

 بعــد بــه راهشــان ادامــه می دادنــد. پودکــول تــالش می کــرد تــا بیــش از پیــش جثــه ی 

ــو ســوت  ــل یــک لوکوموتی ــاال بکشــد. او مث ــه، ب ــوک قل ــه ســوی ن ــه اش را ب چــاق و چل

می کشــید. تــا جایــی کــه نزدیکــی هــای ظهــر روی یــک صخــره نشســت. حــال کســی را 

داشــت کــه منی خواســت حتــی قدمــی بــردارد. هانــا بایــد دســتش را می گرفــت و ارصار 

مــی کــرد: زود بــاش پودکــول! نــرس! ورزش بــرای تــو خــوب اســت. مــا کــه منی توانیــم 

ــو را این جــا رهــا کنیــم. ت

ــور کار  ــن جان ــا ای ــردن ب ــود ک ــا صع ــه آی ــیدند ک ــود می پرس ــم از خ ــودک کم ک  دو ک
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درســتی اســت یــا نــه؟ امــا خیلــی زود نظرشــان عــوض شــد چــون یادشــان آمــد کــه ایــن 

پانــدای غــول پیکــر آن هــا را از دردرس بزرگــی نجــات داده اســت. 

ــید: اوه!  ــی کش ــاد کوتاه ــت فری ــر راه می رف ــه جلوت ــا ک ــر هان ــداز ظه ــای بع  نیمه ه

ــد شــد.  ــوی خــاک رفــت و ناپدی ــار ت ــگاه کــن! جویب تومــک! ن

 در حقیقــت، جریــان آب کــه در آن جــا عرضــش بــه نیــم مــر می رســید، مســتقیم بــه دل 

کــوه فــرو رفتــه بــود. ســه مســافر بــی حرکــت، ایســتادند.

  رسانجــام تومــک بــا کمــی نارضایتــی گفــت: مهــم نیســت. مــا همچنــان بــاال می رویــم. 

شــکی نیســت کــه دوبــاره آن را خواهیــم دیــد. 

ــن  ــاال رفنت هــا و پایی ــت و برگشــت، ب ــس از دو ســاعت جســت و جــو، رف  افســوس! پ

ــم  ــار را گ ــه ی  کج ــن رودخان ــه واقع ــد ک ــراف می کردن ــد اع ــر بای ــا دیگ ــا، آنه آمدن ه

کرده انــد. بــرای بازگشــنت بــه جایــی کــه رودخانــه بــه دل کــوه فــرو رفتــه بــود مشــکالت 

بدتــری داشــتند. پــس ٬ از جســت و جــو دســت کشــیدند و نشســتند. بــا حالــی پریشــان 

از خــود پرســیدند کــه چــه پیــش خواهــد آمــد. در همیــن حــال پودکــول دماغــش را بــه 

پیراهــن هانــا کشــید و او را بــو کــرد.

هانــا بــا مهربانــی بــه او گفــت: ای شــکمو! می دانــم چــه می خواهــی. بیــا بگیــر ولــی 

مــی دانــی کــه ایــن آخــری اســت...

ــول  ــرون آورد. پودک ــت را بی ــیرین بیان داش ــم ش ــه طع ــا ک ــک لوبی ــش ی ــد، از جیب  بع

دوســت داشــت آن را مبکــد. هانــا داشــت لوبیــا را بــه او مــی داد کــه تومــک جلویــش 

ــه  ــه رسم زده اســت. او حتمــن اآلن دیوان ــا! فکــری ب را گرفــت و گفــت: صــر کــن هان

شــده اســت. امــا در رشایطــی کــه مــا داریــم... بگــو ببینــم، آیــا حــس بویایــی پانداهــا 

خــوب اســت؟

 دخــر جــوان کــه رسدر منــی آورد گفــت: مــن اصلــن چیــزی درایــن بــاره منی دانــم. شــاید 

هــم خــوب باشــد. 

 تومک لوبیا را جلوی بینی پاندا گرفت تا بو کند. 

 _ شــنیدی پودکــول: ایــن آخریــن لوبیــا اســت. هانــا دیگــر لوبیــا نــدارد. فهمیــدی؟ خــب. 

حــاال نــگاه کــن کــه بــا آن چــه کار می کنــم. بــا آخریــن لوبیــای تــو ...

 و آن را در آب جویبــار انداخــت. جریــان آب لوبیــای کوچــک را بالفاصلــه بــا خــود بــرد 

ــت.  ــن کار را نداش ــدرت ای ــود. او ق ــی ش ــت عصبان ــول منی توانس ــرد. پودک ــد ک و ناپدی

امــا بــا دیــدن ســهم شــکمش کــه داشــت می رفــت مثــل یــک بچــه درمانــده، رشوع بــه 

گریــه و زاری کــرد. تومــک هــم  دســتش را دور گردنــش حلقــه کــرد و گفــت: بــه حــرف 
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مــن گــوش کــن پودکــول... لوبیــای تــو گــم نشــده... بــا آب ایــن جویبــار بــه زیــر زمیــن 

ــم.   ــش می کن ــول... خواه ــی؟ پودک ــد... می فهم ــرون می آی ــاال بی ــا، آن ب ــی رود و آنج م

لوبیــا... آن بــاال...

 بعــد بــا انگشــتش بــاالی کــوه را نشــان داد. پودکــول ابتــدا بــا چشــانی پــر از اشــک او 

را نــگاه کــرد بعــد ناگهــان متوجــه شــد. خیلــی زود بایــد وارد عمــل شــود تــا بــه لوبیــا 

برســد. رشوع بــه حرکــت کــرد. پــوزه اش را غرغرکنــان بــه ســطح زمیــن مــی کشــید، بــو 

ــان را  ــتند وسایل ش ــت توانس ــه زحم ــا ب ــک و هان ــرد. توم ــن می ک ــید و فین فی می کش

جمــع کننــد. آنهــا دنبــال پودکــول مــی دویدنــد و پودکــول دیگــر حتــی بــه آنهــا نــگاه 

ــود.  ــن صخره هــا مســابقه ب ــگار بی ــرد. ان هــم منی ک

تومک که خسته بود فریاد زد:  قسم می خورم او اآلن ما را گول زده!

هانا خنده کنان صدا زد: صر کن ما برسیم ! یواشر !

بــا همــه ی تالش هایــی کــه ایــن دو کــودک انجــام دادنــد، خیلــی زود دور افتادنــد و در 

ســکوت عمیــق کوهســتان تنهــا شــدند. از خــود پرســیدند کــه نکنــد وقتــی پودکــول از 

ــه  ــر می کــرد و ادا در مــی آورد، هــم رودخان ــر بپ ــود و داشــت از شــادی بپ ــدا ب دور پی

و هــم پانــدا، را بــا هــم گــم کــرده باشــند. وقتــی نزدیک تــر شــدند متوجــه شــدند کــه 

پودکــول لوبیــا را مثــل ســیگار بیــن لب هایــش گرفتــه. رودخانــه ی کجــار کــه حــاال دیگــر 

جویبــاری کوچــک بــه انــدازه ی مشــت یــک بچــه بــود، وارونــه، از الی پنجه هــای پانــدا 

جریــان داشــت. 

هانــا فریــاد زد: » آفریــن ! آفریــن ! « او خــود را طــوری بغــل پانــدا انداخــت کــه پودکــول 

بــا وجــود متــام قدرتــش بــه عقــب کشــیده شــد. هــر دو خنــدان و فریــاد کنــان بــا هــم 

روی زمیــن افتادنــد. غلــت خوردنــد و بــا هــم جنگیدنــد. 

باالخــره هانــا کــه نفســش بنــد آمــده بــود رو بــه تومــک گفــت: آفریــن بــه تــو. و برایــش 

کــف زد. لحظــه ای آنجــا نشســتند. خوشــحال از یافــنت راهشــان. مقــدار زیــادی از آن آب 

نوشــیدند و احســاس کردنــد کــه آب بیــش از پیــش کــم عمــق و شــفاف شــده اســت. 

 حــدود یــک ســاعت دیگــر هــم راه رفتنــد و دعــا می کردنــد تــا دوبــاره جریــان آب بــه 

زمیــن فــرو نــرود و ناپدیــد نشــود. امــا چنیــن اتفاقــی نیفتــاد. شــب از راه رســید ومجبــور 

شــدند یــک بــار دیگــر توقــف کننــد. 

ــا  ــرد، هان ــازی می ک ــا ب ــوک قله ه ــر ن ــید ب ــای خورش ــعاع ه ــن ش ــه آخری ــی ک  در حال

ــنه ای؟ ــید: گرس پرس

ــه آب  ــگار ک ــنه نیســتم. ان ــن گرس ــن اصل ــب اســت. م ــت: عجی ــک در جــواب گف  توم
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من را سیر کرده. خسته هم نیستم. تو چی؟ گرسنه ای؟

 هانــا هــم مثــل او بــود. حالــش خــوب بــود و متایلــی بــه خــوردن نداشــت. در خنــکای 

شــب آنهــا بــا پودکــول خوابیدنــد. تومــک پیــش از آن کــه کاملــن بــه خــواب فــرو رود، 

ــگاه کــرد.  ــد ن ــه ی کــوه، ســفر مــی کردن ــه ســوی دامن ــر کــه ب ــم اب ــه ســایه های عظی ب

هــان دلشــوره ی شــب پیــش او را نگــران کــرده بــود. از خــود پرســید: خطــر کجاســت؟ 

ــوش او  ــک گ ــت نزدی ــار، درس ــد. جویب ــی از آب را بردارن ــته اند کم ــوز نتوانس ــرا هن چ

ــو از آن آب خواهــی داشــت... ــه زودی ت ــرد: تومــک!  ب ــه می ک زمزم

 فــردای آن روز آن هــا زیــاد حــرف نزدنــد. در ســکوت بــه راهشــان ادامــه دادنــد. بیشــر 

ــود و گاه گاهــی هــم  ــال او ب ــه دنب ــا ب ــرد. هان ــت می ک ــا حرک ــوی آنه راه را تومــک جل

دســت پودکــول را می گرفــت. پانــدای گنــده، دیگــر شــکایتی نداشــت. گویــی کــه او هــم 

از ایــن آب، جــان تــازه ای گرفتــه بــود. کم کــم گیاهــان نادرتــر شــدند. حتــی بــادی هــم 

ــا نشــانه ی زندگــی، زمزمــه ی شــاد  ــود. تنه ــگار هــوا از حرکــت ایســتاده ب ــد. ان منی وزی

ــد.  ــر ش ــی بیش ــیب خیل ــان ش ــر ناگه ــداز ظه ــای بع ــن لحظه ه ــود. در آخری ــار ب جویب

ــاال رفــنت از دست هایشــان هــم کمــک بگیرنــد.  ــرای ب مجبــور شــدند ب

تومک به عقب برگشت و گفت: فکر کنم که به باال رسیدیم...

ــه انــدازه انگشــت شســت  ــاری بــود کــه حــاال دیگــر ب در حالیکــه نگاهشــان بــه جویب

شــده بــود؛ چنــد مــر باقیانــده را هــم بــاال رفتنــد. تومــک اشــتباه نکــرده بــود. خیلــی 

زود بــه یــک جایــی مســطح کــه حــدودن مســاحتش ده مــر بــود رســیدند و فهمیدنــد 

کــه در نــوک قله انــد. آن چــه کــه دیدنــد باعــث شــد کــه صدایشــان در نیایــد. از اینجــا 

چشــم اندازی افســانه ای را بــا نگاهشــان مــی بوســیدند. صدهــا و صدهــا کــوه بــا قلــه 

ــا  ــه آ نه ــه ای ک ــا قل ــد. ام ــد کشــیده بودن ــا ق ــا دور آ نه ــرف، دور ت ــیده از ب ــی پوش های

رویــش ایســتاده بودنــد، از همــه بلندتــر بــود. حــس می کردنــد بــر بــام دنیــا هســتند. 

تومــک می خواســت چیــزی بــه هانــا بگویــد امــا وقتــی برگشــت دیــد کــه او زانــو زده 

اســت. بــه او نزدیــک شــد. جریــان باریــک آب رودخانــه ی کجــار از نزدیــک پــای او بــه 

ــو زد.  ــه ســنگ می ریخــت. او هــم زان ــره ی درون ی حف

 هانــا زمزمــه کنــان گفــت: »خالــی اســت... هیــچ چیــز تویــش نیســت...« نزدیــک بــود 

گریــه کنــد. 

 در حقیقــت چیــزی در حفــره ی ســنگ نبــود. تومــک آنقــدر متحیــر شــده بــود کــه ابتــدا 

اصلــن چیــزی حــس نکــرد. بیشــر، ناراحتــی هانــا او را ناراحــت کــرده بــود. 
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او بــا صدایــی بریــده بریــده می گفــت: همــه ی این هــا بــرای هیــچ بــود؟ ایــن ســفر بــی 

پایــان، همــه ی ایــن رنج هــا... مــا ایــن همــه خودمــان را آزار دادیــم تومــک...

تومــک کــه منی دانســت چه طــور بایــد او را دلــداری بدهــد، خــود بــه خــود ســنگریزه ی 

کوچکــی را برداشــت و در حفــره ی ســنگ انداخــت. صــدای » تــاالپ » ریــزی بــه گوشــش 

ــره ی ســطحی نقــش بســت.  ــد دای ــرزش درآمــد و چن ــه ل ــد کــه آب ب ــا دیدن رســید. آنه

ــه  ــود. امــا آِب حفــره ب ــز از آب ب ــود درســت برعکــس. لری ــی نب محــل تجمــع آب خال

ــده  ــه دی ــود ک ــه ای شــگفتی آور شــفاف و زالل ب ــه گون ــدری ســاکن و بی حرکــت و ب ق

ــد.  ــرو بردن ــودک، دســت های لرزانشــان را در آن ف ــود. دو ک ــادی نب ــگار م منی شــد. ان

هانا آرام گفت: »آبی که جلوی مرگ را می گیرد« . و این بار واقعن گریه کرد. 

ــدرش  ــه پ ــن لحظــه دارد ب ــه او در ای ــی شــد. تومــک می دانســت ک ــه طوالن ــن گری   ای

ــد؟«  ــده خوشــحالت می کن ــدام پرن ــا. ک ــده ای می خواهــی هان ــد. » چــه پرن فکــر می کن

امــا او هیــچ نگفــت. او هــم بــه پــدر و مــادرش فکــر می کــرد و دیگــر چیــزی نگفــت. 

ــرو  ــت هایش را در آب ف ــدند. دس ــاری ش ــش ج ــر گونه های ــک ب ــزرگ اش ــای ب قطره ه

بــرد و تــا مدتــی هیــچ نگفــت. 

 رسانجــام هانــا لبخندزنــان پرســید: تومــک، تشــنه نیســتی؟ و چشــان درشــت ســیاهش 

را بــه او دوخــت.

 تومک گفت: چرا. تو چطور؟

_ من هم همین طور...

ــا عظمــت احســاس ضعــف کردنــد.  ــر چیــزی ب ــاگاه در براب ــه ن امــا هیــچ ننوشــیدند. ب

چیــزی کــه از درکشــان فراتــر بــود و ایــن ســوال کودکانــه از ذهــن هــر دوشــان گذشــت: 

آیــا مــا واقعــن مــی خواهیــم کــه هیــچ وقــت منیریــم؟...

 آیــا زندگــی کــه ایــن همــه بــرای مــا ارزشــمند اســت رسانجــام روزی بــه پایــان نخواهــد 

رسید؟...

 آیا فکر زندگی ابدی از مرگ وحشت انگیزتر نیست؟...

و اگــر آدم هیــچ گاه منیــرد، پــس چــه وقــت آن     هایــی را کــه دوســت دارد و مرده انــد را 

ــد؟... ــد ببین می توان

 تومــک خیلــی زود فهمیــد کــه از ایــن آب نخواهــد نوشــید. بــا وجــود ایــن کمــی آب 

ــد. از  ــا آب در دســتش منان ــد. ام ــن آب را درک کن ــنت ای ــذت یاف ــا ل در دســت گرفــت ت

ــنگ  ــاره روی س ــت و دوب ــاال رف ــت هایش ب ــول انگش ــد. از ط ــتش دور ش ــراف دس اط

ریخــت. او دوبــاره تــالش کــرد امــا دوبــاره مثــل دفعــه ی پیــش شــد. آب از هــر طــرف 
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ــه از کــف  ــر ممکــن ک ــدر غی ــود. هــان ق ــر ممکــن ب ــه داشــتنش غی دور می شــد. نگ

ــد!... ــی کن دســت بشــود موی

 همین بود ! فقط همین. این آب وجود داشت اما منی شد آن را خورد...

 هانا ساکت نگاه می کرد. 

_ لطفن اجازه بده من هم امتحان کنم...

او دســت های ظریفــش را مثــل کاســه ای کوچولــو جمــع کــرد و کمــی آب برداشــت. بعــد 

آن را بــاال آورد. امــا هــان داســتان تومــک تکــرار شــد. آب از دســتش دور شــد و ریخــت.

 تومک آرام گفت: می بینی. غیر ممکن است. 

هانــا هــم بــا صدایــی آرام جــواب داد: »صــر کــن! نــگاه کــن!« در کــف دســتش. فقــط 

یــک قطــره باقــی مانــده بــود. گــرد و شــفاف مثــل مرواریــد.

 نــگاه کــن... مــن فقــط حــق دارم یــک قطــره بخــورم ... نــه بیشــر. حتمــن بــه خاطــر 

گنجشــکم...

 صورتــش از خوشــحالی بــرق مــی زد. او دوبــاره و دوبــاره امتحــان کــرد امــا هــر بــار تنهــا 

یــک قطــره در کــف دســتش باقــی مــی مانــد. تومــک خــودش نتوانســت چیــزی از ایــن 

آب در دســتش نگــه دارد امــا شــادی هانــا او را هــم رسشــار از شــادی کــرده بــود.

 تومــک گفــت: ایــن قطــره را کــه در قمقمــه منــی توانیــم بریزیــم پــس چطــور بایــد آن 

را بــا خودمــان بریــم؟ 

هانا با شیطنت جواب داد: من راه بهری می شناسم.

 او در انگشــتش انگشــری داشــت بــا دری بســیار کوچــک. ســعی کــرد تــا قطــره ی آب را 

در انگشــر رُس بدهــد. قطــره، بــه راحتــی در آن، جــا گرفــت. بعــد دِر انگشــر را گذاشــت.  

_ خــب ... اگــر ایــن قطــره تــا فــردا صبــح مبانــد دیگــر جــای نگرانــی نیســت. تــا آخــر 

خواهــد مانــد.

ــتاره ی  ــا س ــد صده ــدند و بع ــر ش ــان ظاه ــتاره ها در آس ــن س ــه، اولی ــن لحظ  در ای

ــود... ــده ب ــنی ندی ــه آن روش ــانی ب ــه آس ــا آن لحظ ــک ت ــر. توم دیگ

روی زمیــن دراز کشــیدند تــا از دیــدن کهکشــان راه شــیری لــذت برنــد. موقــع متاشــای 

ــان جهــان  ــد. آنهــا می ــا ســتاره ها بودن ــد. ب ــگار کــه دیگــر روی زمیــن نبودن ســتارگان ان

بــی پایــان نقطــه ای ناچیــز بودنــد. 

 خنــکای شــب تنشــان را لرزانــد. حــاال پودکــول کــه بــرای اولیــن بــار کمــی از آنهــا دور 

شــده بــود بــه آنهــا نزدیــک شــد و بــا گرمــای بدنــش، گرمشــان کــرد .
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فصل هجدهم
بازگشت

بــرای بازگشــت تومــک و هانــا از کــوه مقــدس بــه اقیانــوس، زمــان زیــادی طــول کشــید. 

چــون هنــگام بازگشــت، دیگــر نشســنت بــر روی قایــق ممکــن نبــود. 

 آنهــا یــک روز صبــح، از دوســت مهربانشــان پودکــول، جــدا شــدند. شــب همراهشــان 

زیــر یــک درخــت ســنجاب خوابیــده بودنــد. وقتــی کــه پانــدای بــزرگ هنــوز خــواب بــود 

وسایل شــان را جمــع کردنــد و بــدون پانــدا بــه راه افتادنــد. هانــا خیلــی دلــش شکســت. 

ــود. پودکــول حتمــن دور از درخت هــا و  ــه نفــع همــه ب ــن کار ب ــا ای ــد٬ ام دو دل بودن

لوبیاهــای بــه طعــم شــیرین بیانــش خیلــی دلتنــگ می شــد. 

ــد.  ــور کردن ــاحلی عب ــای س ــت از صخره ه ــه رسع ــتند ب ــه می توانس ــا ک ــا آن ج ــد ت  بع

مرتــب بــه خــود می گفتنــد کــه نکنــد خیلــی دیــر برســند و نکنــد » دالور« راه دریــا را در 

پیــش گرفتــه باشــد. یــک روز صبــح یــک گاری را دیدنــد کــه بــا اســب کشــیده می شــد و 

بســتیبالگوم رویــش نشســته بــود، بســیار خوشــحال شــدند. ناخــدای شــجاع نــه تنهــا یــک 

روز بیشــر منتظرشــان مانــده بــود بلکــه بــرای کمــک بــه استقبالشــان هــم رفتــه بــود. او 

دو کــودک را چنــان در آغــوش کشــید کــه گویــی بچه هــای خــودش هســتند. همچنیــن 

اصلــن انتظــار دیــدن دوبــاره ی هانــا را نداشــت٬ بــرای همیــن اشــک در چشــانش جمــع 

 . شد

»دالور«،  بــی د ردرس تــا جزیــره ی »واقعــی« هدایــت شــد. بســتیبالگوم برایشــان رشح داد 

کــه اســم جزیــره بعــد از ایــن جزیــره ی واقعــی اســت؛ نــه »جزیــره ی غیرواقعــی«. هانــا و 

تومــک توانســتند بعــد از همــه ی مشــکالتی کــه داشــتند چنــد روزی در جزیره اســراحت 
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کننــد و دوبــاره ســوار بــر کشــتی شــدند. امــا ایــن بــار »دالور« بــر موجــی بــاور 

نکردنــی شــناور شــد. موجــی کــه هیچ کــس تــا آن وقــت در ایــن اقیانــوس ندیــده بــود. 

ــی  ــا همراهان ــفید ب ــی س ــا بادبان های ــی ب ــی همگ ــتی بادبان ــانزده کش ــت ش در حقیق

ــره ی واقعــی ســوار  ــد. همــه ی جمعیــت جزی چشــمگیر  » دالور« را همراهــی می کردن

ــد.  کشــتی شــده بودن

 وقتــی بــه رسزمیــن عطرســازان نزدیــک شــدند وســط دریــا منتظــر ماندنــد و گذاشــتند 

تــا ابتــدا »دالور«، تنهــا بــه آنجــا نزدیــک شــود. در حقیقــت رســیدن دســته جمعــی آنــان 

ــد.  ــان دهن ــود نش ــدیدی از خ ــات ش ــو احساس ــازان کوچول ــا عطرس ــد ت ــی ش ــث م باع

چــون انتظــارش را نداشــتند. بایــد بــرای مــردم رشح می دادنــد و مــردم را بــرای دانســنت 

حــوادث باورنکردنــی کــه پیــش آمــده بــود آمــاده می کردنــد. شــانزده کشــتی بادبانــی 

ــاکنان  ــام س ــه مت ــد ک ــان دیدن ــد و آن ــش رفتن ــاحل پی ــوی س ــه س ــح ب ــردا صب ــر، ف دیگ

ــاس  ــه ی احس ــد آن صحن ــر بای ــاال دیگ ــدند. ح ــاده ش ــتی ها پی ــی از کش ــره ی واقع جزی

برانگیــز را تصــور کــرد. چــون عطرســازان شــجاع کوچولــو همیشــه در بدبختــی و رنــج، 

ــه  ــد ب ــاد باش ــی زی ــان خیل ــی شادی ش ــس، وقت ــادمانند و برعک ــب و ش ــر ل ــد ب لبخن

ــد. ــه می کنن ــان گری ــام اشک هایش ــدازه ی مت ان

ــزدی  ــن نشــد چــون او هــم حــاال نام ــک، غمگی ــار توم ــا در کن ــدن هان ــا دی ــون ب پپیگ

ــد شــادمانی  ــود. در روزهــای بع ــان ب ــل، خــورشو و مهرب ــل خــود او تپ ــه مث داشــت ک

ــد و  ــیدند. خواندن ــد. نوش ــیرینی خوردن ــان ش ــه، ن ــود. هم ــده ب ــا ش ــیاری حکمفرم بس

ــون  ــرود چ ــا ب ــد از آنج ــش می خواه ــه دل ــت ک ــا گف ــه هان ــک ب ــبی توم ــد. ش رقصیدن

اگــر بیشــر مبانــد شــاید دیگــر نتوانــد مــاری را در کنــار جنــگل فراموشــی ببینــد و ایــن 

کــه او خیلــی دوســت دارد مــاری را دوبــاره ببینــد. فــردای آن روز آنهــا بــا هــم رفتنــد و 

ــادآوری کــرد کــه هــر دوی آن هــا از ایــن  ــاره برگردنــد. ازترگــون ی قــول دادنــد کــه دوب

پــس ماننــد فرزندانشــان هســتند و تــا آخــر دنیــا در دل آن هــا جــای خواهنــد داشــت. 

او گلوله هــای مخصــوص عطرســازان کوچولــو را بــه آنهــا داد تــا در بینی شــان بگذارنــد. 

ــر  ــار دیگ ــک ب ــور، ی ــتند. عب ــزار نداش ــای چمن ــی از گل ه ــر ترس ــا دیگ ــا آن گلوله ه ب

ــا قدم هایــی تنــد راه رفتنــد. نزدیکی هــای  ســحرانگیز بــود و هردوشــان متــام صبــح را ب

ــاد برده ایــم. بعــد  ــا، مــا چیــز خیلــی مهمــی را از ی ظهــر، تومــک ایســتاد و گفــت: هان

دســتالی کــه حــرف ت رویــش گلــدوزی شــده بــود را از جیبــش بیــرون کشــید و بــه 

ــی زد.  آن گره

هانا پرسید: میخواهی چه چیزی یادت نرود؟
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_ می خواهــم یــادم مبانــد کــه چیــزی هســت کــه یــادم منی آیــد و مــن نبایــد فراموشــش 

. کنم

ــو  ــک، ت ــت: توم ــرد و گف ــگاه ک ــه او ن ــب ب ــا تعج ــت و ب ــم رف ــش دره ــا اخم های هان

مطمئنــی کــه گلوله هــای پارچــه ای تــوی بینــی ات درســت رس جایشــان هســتند؟ چیــزی 

را بــو نکــرده ای؟ 

تومــک خنــده کنــان در پاســخ گفــت: نــه. بــه هیــچ عنــوان. خیلــی ســاده اســت. فکــرش 

را بکــن. مــاری همیــن اآلن وارد جنــگل فراموشــی شــود و بالفاصلــه از حافظــه و یــاد مــا 

بــرود. مــا دیگــر منتظــر او نخواهیــم مانــد... پــس ایــن گــره بــه مــا یــادآوری می کنــد کــه 

منتظــر باشــید. کســی خواهــد آمــد. فهمیــدی؟

ــر موقــع عبورشــان از  ــد قبــول می کــرد کــه کلــک جالبــی اســت. کمــی دورت ــا بای   هان

بیــن گل هــای غــول پیکــر کــه بادبــان نامیــده می شــدند، تومــک خیلــی ترســید. در واقــع 

ــو خــوردن و لرزیــدن  ــه تلوتل ــد مــر پیشــر از او در حرکــت بــود رشوع ب ــا کــه چن هان

کــرد.

ــش دیگــر  ــا پاهای ــر!« ام ــا انگشــت دماغــت را بگی ــد گفــت: » ب ــا صــدای بلن تومــک ب

ــته  ــانش بس ــاد و چش ــن افت ــه دراز روی چم ــد. دراز ب ــر برن ــتند او را پیش منی توانس

ــود.  ــانده ب ــش را پوش ــت هایش صورت ــا دس ــد. ب ــک دوی ــدند. توم ش

_ هانا ! خواهش می کنم. بیدار شو!

 امــا او حــاال دیگــر بــه خــواب عمیقــی فــرو رفتــه بــود. تومــک چنــد گلولــه ی پارچــه ای 

ــی  ــه خال ــا ک ــی هان ــوراخ های بین ــی از س ــا را در یک ــی زود آنه ــت. خیل ــی داش اضاف

بــود فــرو کــرد بعــد تــالش کــرد تــا مترکــز کنــد و کلمــه ی بیــداری هانــا را بــه یــاد آورَد. 

ازترگــون بــه او گفتــه بــود. او مطمــن بــود کــه مــی دانــد. پیرمــرد حتــی گفتــه بــود کــه 

ــادش آمــد. پــس رسش را نزدیــک  ــان ی ــود. ناگه ــی هــم راحــت ب یافــنت آن کلــات خیل

ــا بــرد و بــه مالیمــت در گوشــش خوانــد: روزی روزگاری... گــوش هان

 دخــرک چشــم هایش را بــاز کــرد. بــه خــودش کــش و قوســی داد. خمیــازه ای کشــید و 

لبخندزنــان گفــت: نبایــد بیــدارم می کــردی. داشــتم خــواب قشــنگی می دیــدم...

چنــد ســاعت بعــد از دور در برابرشــان نــواری ســیاه رنــگ دیدنــد کــه بــر افــق کشــیده 

شــده بــود و آن، جنــگل فراموشــی بــود.

وقتــی بــه اولیــن درخت هــا رســیدند، هانــا گفــت: نــگاه کــن! انــگار یــک قــر آنجاســت! 

...

_ این قر پیت است. پیت...
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می خواست بیشر درباره ی پیت بگوید اما نتوانست.

ــا او حــرف  ــت ب ــاره ی پی ــی درب ــا اتفاق ــه آی ــا پرســید ک ــزی مانعــش می شــد. از هان چی

نــزده اســت؟ تومــک در جــواب گفــت: دربــاره اش خیلــی حــرف زده ولــی اآلن منی توانــد 

چیــزی از او بگویــد. انــگار یــک جــای خالــی بــزرگ در ذهنــش وجــود دارد. 

 آنهــا آتــش روشــن کردنــد و غذاهایــی کــه عطرســازان کوچولــو داده بودنــد را خوردنــد. 

ــد ناگهــان  ــا دســتال پــاک می کردن بعــد از متــام شــدن غــذا، وقتــی دست هایشــان را ب

تومــک دســت نگــه داشــت.

_ هانا! ببین!... این گره...

هانــا یــادش آمــد و گفــت: بلــه. ایــن یعنــی کســی مــی آیــد. کســی کــه در جنــگل اســت 

. بایــد منتظــرش مبانیــم.

شــب رســید. امــا هیچ کــس نیامــد. روز بعــد هــم کســی پیدایــش نشــد. داشــتند شــام 

دومشــان را در هان جــا مــی خوردنــد کــه صدایــی از جنــگل شــنیده شــد. صدایــی مثــل 

حرکــت یــک درشــکه روی جــاده. بعــد صــدای آواز شــادمانه ای را شــنیدند: 

خخخخر من، خخخر من

پاهاش زود درد میگیره

شــادی در قلــب تومــک چنــان مــوج مــی زد کــه پیــش از آن کــه مــاری از جنگل فراموشــی 

خــارج شــود فریــاد کشــید: » ماری!«

 ســه دوســت تــا دیروقــت شــب، دور آتــش، باهــم حــرف زدنــد. کادیشــون دورتــر، رسپــا 

خوابــش بــرده بــود. صبــح فــردای آن روز را کنــار پیــت گذراندنــد. بعــد هــر چهــار نفــر 

ــان  ــدرت نش ــه ن ــود را ب ــا خ ــد. خرس ه ــور کردن ــی عب ــگل فراموش ــر جن ــمت دیگ از س

ــک و  ــاری، توم ــیدند. م ــگل رس ــوی جن ــه آن س ــی دردرس ب ــافر ب ــه مس ــد و س می دادن

هانــا را تــا چنــد کیلومــر دیگــر هــم همراهــی کــرد و بعــد راهشــان از هــم جــدا شــد و 

بــا هــم خداحافظــی کردنــد. 

  آنهــا بــا رسعــت خوبــی پیــش می رفتنــد. امــا پیــش از فرارســیدن شــب بــه دهکــده ی 

تومــک نرســیدند. 

پیــش از هــر چیــز بــه فروشــگاه ایشــام رفتنــد. چــون کلیــد فروشــگاه تومــک پیــش او 

بــود. از طرفــی هــم تومــک عجلــه داشــت تــا زودتــر، دوبــاره او را ببینــد. پیرمــرد کــت و 

شــلوار بــه تــن مثــل همیشــه پشــت میــز تحریــر نشســته بــود. 

تومک از دور صدا زد: سالم پدربزرگ!

ــه هــم رسیدنشــان شــود.  ــود. منی خواســت مزاحــم لحظــه ی ب ــب ایســتاده ب ــا عق هان
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ــه چشــم هایش  ــا منی توانســت ب ــگاه کــرد. ام ــرو می آمــد ن ــه از روب ایشــام تومــک را ک

اعتــاد کنــد و بعــد از آن کــه کاملــن مطمــن شــد کــه خــوِد تومــک اســت دســت هایش 

را جلــوی صورتــش بــرد و بــا صــدای آرامــی گفــت: پــرم، پــرم... چقــدر بزرگ شــده ای؟ 

وقتــی از این جــا رفتــی یــک بچــه ی کوچــک بــودی و حــاال مــرد شــده ای... بگــذار بلغــت 

کنــم ... 

ــد اشــک  ــرد. بع ــوش ف ــم در آغ ــو زد و او را محک ــش زان ــک شــد. جلوی ــک نزدی  توم

ــا ناراحتــی گفــت: پدربــزرگ مــرا ببخــش چــون نتوانســتم آب  هایــش را پــاک کــرد و ب

ــن... ــاورم... م ــت بی ــه ی کجــار را برای رودخان

ایشام به او لبخند زد:

ــاش.  ــس ناراحــت نب ــی. پ ــو می دان ــرم! چــون مــن از آن منی خــوردم. ت ــاش پ  _ آرام ب

بیــن یــک فنجــان از ایــن آب و یــک تکــه نــان بادامــی، مــن نــان بادامــی را انتخــاب مــی 

کنــم. مــن متایلــی بــه جاودانــه مانــدن نــدارم. درک می کنــی؟ از طرفــی، فکــر می کنــم 

ــاره ببینــم. حــاال تــو  کــه دیگــر خیلــی زنــده نخواهــم بــود. دوســت داشــتم تــو را دوب

اینجایــی و همیــن برایــم کافــی اســت. مــن دیگــر چیــزی از زندگــی منی خواهــم...

 _ ولی پدربزرگ! من به تو نیاز دارم. دمل می خواهد از تو نگهداری کنم!

 _ می خواهــی از مــن نگهــداری کنــی؟ باشــد. کمــی تالشــم را برایــت خواهــم کــرد. امــا 

می بینــی کــه مــن دیگــر بــه درد چیــزی منی خــورم. اســتخوان هایم آزارم می دهنــد. 

مــن در خاطــره ی تــو حــامل بهــر خواهــد بــود تــا ایــن کــه ایــن جــا جلــوی بــاد در ایــن 

دکــه نشســته باشــم. حــاال کــه از ایــن چیزهــا حــرف زدیــم می خواهــم چیــزی بــه تــو 

بگویــم. خــوب گــوش کــن چــون دیگــر تکــرار نخواهــم کــرد. 

 » وقتــی مــن مبیــرم، تومــک! کمــی گریــه کــن چــون منی توانــی کار دیگــری بکنــی ولــی 

خواهــش می کنــم کــه گریــه ات خیلــی طــول نکشــد. شــاید گاه گاهــی رس مــزارم بیایــی. 

ــد برگــردی. صــف  ــی بای ــود. اگــر می خواهــی مــرا ببین ــدان کــه مــن آنجــا نخواهــم ب ب

درختــان را در بــاد نــگاه کــن. گــودال آبــی را کــه پرنــده ی کوچــک از آن می نوشــد، ســگ 

ــوش  ــز فرام ــس هرگ ــود تومــک! پ ــن در آنجــا خواهــم ب ــد؛ م ــازی می کن ــه ب ــی ک جوان

نکــن. حــاال بگــو بدانــم کــه آن دخــر جــوان کــه خــود را آن جــا پنهــان کــرده کیســت... 

او را بــه مــن معرفــی نکــرده ای.

ــابی  ــرد حس ــاز می ک ــگاهش را ب ــت دِر فروش ــک داش ــی توم ــد وقت ــاعت بع ــک س  ی

ــگاه  ــن فروش ــدر ای ــن چق ــدای م ــرد: خ ــرار می ک ــب تک ــود. مرت ــده ب ــگفت زده ش ش

ــت... ــک اس کوچ
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هانــا هــم بــه یــاد آورد کــه یــک ســال پیــش، تومــک همــه ی کشــوهای فروشــگاه را بــاز 

کــرده بــود. 

 _ در ایــن کشــو، ورِق بــازی بــود، در ایــن یکــی، تصویــری از یــک کانگــرو و آن جــا، شــن 

بیابــان در فالکــس کوچکــش...

 او چنــد روز آن جــا مانــد. بعــد بــه تومــک گفــت دارد مــی رود. آرزو داشــت پــدر و مادر 

ناتنــی و بــه ویــژه، خواهــر کوچک تــرش را ببینــد. 

 تومک از او پرسید: زود برمی گردی؟

 هانــا کــه انــدوه بزرگــی را در نــگاه تومــک دیــد انگشــری کــه قطــره ی آب در آن بــود 

را از انگشــت در آورد و در دســت او گذاشــت.

 بردار، این را پیش تو می گذارم. این طوری مطمن می شوی که من برمی گردم.

فقط می روم گنجشک کوچولویم را پیدا کنم. زود برمی گردم. به تو قول می دهم. 

 و رفت.

 کمــر از ســه هفتــه بعــد، هانــا برگشــت. صبــح بــود و تومــک تــازه فروشــگاهش را بــاز 

کــرده بــود. او در را هــل داد و متــام نــور کوچــه را بــا خــود بــه فروشــگاه بــرد. گنجشــک 

کوچــک روی شــانه اش بــود. 

پــرک فریــاد زد: »هانــااا!« . بــا دیــدن او قلبــش از جــا کنــده شــد. کمــی بــا هــم حــرف 

زدنــد. بعــد تومــک رفــت تــا انگشــر را بیــاورد. هانــا خــودش، دِر انگشــر را برداشــت و 

قطــره ی آب را در کــف دســتش ریخــت. گنجشــک را در دســت دیگــرش گرفــت و او را 

نزدیــک قطــره ی آب بــرد. و آرام بــه او گفــت: بخــور لطفــن... پرنــده ی کوچولــوی مــن!

 پرنــده، لحظــه ای تردیــد کــرد و بعــد همــه چیــز خیلــی زود اتفــاق افتــاد : روی قطــره ی 

آب کــه مثــل مرواریــد می درخشــید خــم شــد. آن را در نوکــش رُسانــد و بــا یــک حرکــت 

تنــد رس قطــره را بــه گلویــش فرســتاد. 

 هانا زیرلب گفت: جانم... حاال او دیگر نخواهد مرد...

 تومک هم پشت رسش گفت: نه او منی میرد.

آنهــا او را روی یــک میلــه ی چوبــی بــاالی پیشــخان کــه تومــک برایــش درســت کــرده بــود 

گذاشــتند. هانــا مدتــی طوالنــی در ســکوت بــه پرنــده اش نــگاه کــرد و بعــد بــا صدایــی 

آرام گفــت: می دانــی تومــک! فکــر مســخره ای بــه رسم زده...

 پر پرسید: چه فکری؟

ــه مســیر  ــت، مطمــن شــدم ک ــن رف ــش پایی ــن قطــره ی آب از گلوی ــه ای  _ لحظــه ای ک

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



رودخانه ی وارونه/ ژان کلود مورلووا

111

رودخانــه ی کجــار برگشــته اســت. دیگــر برعکــس جریــان نــدارد و تنهــا بــه خاطــر ایــن 

یــک قطــره آب بــود کــه رودخانــه برعکــس جریــان داشــت. بــرای ایــن کــه یــک روز بــه 

گلــوی ایــن گنجشــک کوچولــو برســد... و ایــن کــه حــاال همــه چیــز بــه پایــان رســیده...

 تومک مجذوب حرف های او شده بود. 

_ می خواهی بگویی چیزی که آنجا دیده ایم دیگر وجود ندارد؟

_ منی دانم... شاید... همه چیز خیلی شگفت آور است...

تومــک دوبــاره بــه آن چیزهــای باورنکردنــی فکــر کــرد: جنــگل فراموشــی و خرس هایــش. 

گل هــای غول پیکــر آبــی رنــگ، جزیــره ی غیرواقعــی و بعــد واقعــی، جادوگــِر روی 

ــوه... ــان ســنجاب -  می ــگ، درخت االکلن

 هانــا ادامــه داد: انــگار خــواب دیده ایــم. بعــد از همــه ی اینهــا مــا هیــچ چیــز از آنجــا 

بــا خــود نیاورده ایــم. دســت خالــی رفتیــم و دســت خالــی برگشــتیم...

 در آن لحظــه، لبخنــدی چهــره ی تومــک را روشــن کــرد. تومــک بــه پســتوی فروشــگاهش 

رفــت و گفــت: چــرا هانــا! مــن چیــزی بــا خــود آورده ام. هیچوقــت جرئــت نکــردم آن را 

بــه تــو نشــان بدهــم. امــا فکــر می کنــم حــاال وقتــش اســت و شیشــه ی کوچــک عطــری 

کــه پپیگــون آن را آمــاده کــرده بــود بــه هانــا داد. هانــا در شیشــه را برداشــت و نفــس 

ــن  ــد. همچنی ــدگان را می دی ــدگان و نوازن ــه، رقصن ــر تپ ــاال دیگ ــید. او ح ــی کش عمیق

ــی از  ــر باران ــا زی ــد. آنه ــم می دی ــد را ه ــته بودن ــش نشس ــان روی ــه هردوش ــی ک منیکت

ــد... ــته بودن ــا نشس گلرگ ه

زیر لب گفت : وای تومک...

تومک با صدایی گرفته پرسید: این بار کم می مانی؟

هانا جواب داد: همیشه می مانم...

در ایــن لحظــه ی ویــژه، پرنــده ی کوچولــو کــه روی چوبــش نشســته بــود، نخســتین رسود 

ابــدی اش را خوانــد.
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دخر جوان پرسید: پس شا در فروشگاه تان همه چیز 

دارید؟

واقعن همه چیز؟

تومک که کمی معذب شده بود گفت: بله ... چیزهای 

رضوری را داریم.

صدای ظریف دخرک شنیده شد: شاید آب رودخانه کجار را 

هم داشته باشید؟

تومک منی دانست این آب چه جور آبی است.

دخر جوان خوب نگاهش کرد و گفت: این آب جلوی مردن 

را می گیرد. منی دانستید؟

La rivière à l’envers
Jean-Claude MOURLEVAT

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir


