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 مقدمه
بود.  میکامال متفاوت خواه یکتاب شاهد مصر نیاما در ا م؛یادهیشن یادیز یمصر، داستان ها و افسانه ها یدرباره

 .دیتا به پاسخ معماها برس دیکن یریگیرا پ نهایو ماجراجو یسفر طوالن کیافراد مختلف در  یهاتیها و حکاداستان
*** 
نور مهتاب به  ریتنگ که در ز یکوچه کیخود را به  ان،یدرمانده و گر یبود. کودک یزیو وهم برانگ کیتار شبِ
 رساند. د،یآن را د ریمس شدیم یسخت

 رهیپر از حسرت به داخل خانه خ یبود. با نگاه ستادهیخود ا یخانه یزده، در مقابل ورودغم یراستا مرد نیهم در
 رفت. نیخانه و خانواده از ب یگرما ن،یاو در آن برف سنگ یورود به آن را نداشت، امروز برا یبرا یماند و توان

 دنینفس کش ی. ناگهان صدادیشنیم نیبود که آن مرد غمگ یزیباد، تنها چ یو زوزه یبرهم خوردن در چوب یصدا
سو و آن سو را جست؛ اما  نیانداخت، ا ینگاه کیتنگ و بار ی. متعجب به کوچهدیبه گوشش رس یاموجود زنده

 .افتین یزیچ
 یبه جلو برداشت که در انتها یاش شود. قدمدچار توهم شده، خواست وارد خانه شانشیکه ذهن پر نیا الیخ به

 شد. انینما یآن کودک کیها تکان خوردند و کوچه، برف
 .سرد بود خ،یتکه  کیمانند  دیشد یو از سرما دیکش ینفس م یسختبه سمت او رفت. کودک به کنجکاو

 نیبا هم ؛یاست از درگاه اله یرحمت نیصاحب خانواده شده و ا گرید یاحساس کرد بار زده،خیکودک  دنیبا د مرد
 و به داخل خانه برد. دیاو را در آغـ*ـوش کش یالیخوش خ

 و مقابل او نشست. دیگرم داد، پتو را تا کمرش باال کش ین کودک غذاروشن کرد و به آ آتش
بلند پنهان  شیر کی ریمهربانش ز یدستانش انداخت و سپس به آن مرد که چهره انیبه سوپ م ینگاه کودک

 شد. رهیخود را به هم گره زده بود، خ یشده و دستان آفتاب سوخته
 :دیپرس رتیکمال ح در
 ؟یشما پدر من هست ایآ -

پسرک  ییطال یموها انیم یدست یکرد و با مهربان رتیح نیگزیابتدا متعجب گشت؛ اما بالفاصله لبخند را جا مرد
 .دیکش
 جواب گفت: در
 بله من پدر توام، پسرم... -
 او، چشم دوخت و ادامه داد: ییطال یبازوبندها به
 !یپسرم کا -
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*** 
 یکا

 دستانم رها شوند. انیها را محکم گرفتم تا مبادا از م زمیه دم،یدو یکه م همانطور
 ،یو سنگ یگِل یهاخانه انیاز م کیو بار یخاک یهاپسران زورگو و نامتعادل شهر، مرا در کوچه شهیهم مانند هم باز

 شده بود. رمیاخ یها، وجه مشترک روزهاکردن آن ریمن و تحق دنیکردند. دو یدنبال م
 !یکا سایوا یه -
 .میاریم رتیباالخره گ -
 شکن! زمیه یپسره یخوریکتک م شهیمثل هم -
 گفت حق با اوست. دیبا دم،یرا به وضوح شن« شکن زمیه»ها آن یادهایفر انیم از

 .«نیعابد»شکن کل شهر  زمیتنها ه« مورتُن»فرزند  یشکن شهر بودم، کا زمیمن پسر ه بله
را با  هازمی، برگشتم. هزدند یها که چند قدم دورتر نفس نفس مسمت آن و به دمیکش ی. آهستادمیپرتگاه، ا دنید با

 ها را قانع کنم.داشتم آن یتکه شال، دور کمرم گره زده و دستانم را هم باال بردم. سع کیکمک 
 دوستان! میما که با هم دعوا ندار -
داشت و با آن دماغ پهن و چشمان بزرگ،  ینسبتاً خوب یشهر بود که چهره یاز مردان برجسته یکیپسرِ  «بهاتوا»

 .خواندیم نیپسر عابد نیترخود را جذاب
 آمد و گفت: کینزد یخوشحال با
 !میاریم رتیگفتم که گ -

به  یداشتند؛ اما از کودک یترجذاب یهاتر و چهرهها اندام درشتو هر سه جلو آمدند. آنکرد  شیهابه نوچه یااشاره
 .کردندیبهاتوا خدمت م

 یپا یپاشنه ریز نکهی. تا ارفتمیها، به عقب مها دور شوم و قدم به قدم آنسمت من آمدند. من هم خواستم از آن به
 .امستادهیپرتگاه ا یلبه دمینگاه فهم کیشد، با  یراستم خال
را از کمرم جدا کرده  هازمیه شهیافتاده، مانند هم یو با سر دمیکش یآمدند. پوف یبه سمتم م هیبا لبخند کر همچنان

 قرار دادم. گفتم: نیزم یها را روو آن
 !ممیمن تسل -

 زد. یپوزخند بهاتوا
 گفت؟ یچ نیدیشن -

 که ادامه داد: دندیدو خند آن



 

 

4 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 هم داره؟ یاگهید یمگه چاره مه،یگفت تسل -
 گفت: یگرید
 !نیش، همواسه میبذار یادگاری دیخورده با هی شهیمثل هم -

 خونه. رهیم زمیشکن، امشب هم بدون ه زمی: درسته! پسرک هبهاتوا
آن سه ثروتمند  یهاییزورگو میتسل شهیهم نیهم یرا در حدقه چرخاندم. اهل دعوا و مرافه نبودم، برا چشمانم

 .شدمیم
 نیافتاد، دوستانش هم از زم نیکرد و به زم ریگ زهیبه سنگر شیاز پاها یکیمن برداشت، ناگهان  یبه سو یقدم تا

 خوردن او به خنده افتادند.
نبود؛ اما  دایکوچکش پ یبه سمتم آمده و مرا با دو کف دست به عقب هل داد. از جثه یو نگاه برزخ تیعصبان با

 با همان ضربه، از دره پرت شدم. رایداشت. ز یفراوان یِقدرت بدن
اعتراف کنم در  دیمن خواهد بود. با یزندگ انیو درشت اطرافش، پا زیر یهاو سنگ قیعم یدره نیا کردمیم الیخ
دره  نیاز ا توانمیبزرگ م یاکه صرفاً به کمک معجزه دمیشیاندیشد و با خود م چیه میبرا ندهیلحظه تمام آ کی

 ییپدر افتادم. او تمام عمر مرا به تنها ادیآمدم، به  یم ودخشک فر نیبه زم قیعم ی. همانگونه که از درهابمینجات 
 من است. یمراقبت از او بر عهده فهیبود؛ وظ یماریو بدون حضور مادر، بزرگ کرد و حاال که در بستر ب

 پدرم خواهد افتاد. یبرا یسقوط به کام مرگ رفته و بازنگردم، چه اتفاق نیمن در ا اگر
خارج  ایتکان دادم تا از رو نیخود را مرور کنم. سرم را به طرف یام زندگبود که تم ادیز یآن پرتگاه به اندازه کاف عمق
 شوم.

 ست،ین دیداشتن بال مف یدر آن لحظه به اندازه زیچ چیه دیغرق بودم که ناگهان به ذهنم رس هودهیهم در افکار ب باز
 کنم. یریخود جلو گ عیفرود سرها بال زده و از کاش بال داشتم تا همچو پرنده

 زدم: ادیاراده فر یب الکام
 کاش بال داشتم! -

رنگ، از  ییطال ییهاچگونه و چطور شد که بال دانمیشدم. نم دهیدورتر شده و به سمت آسمان کش نیاز زم ناگهان
 بازوبندها تا کمرم شکل گرفت.

 زدم: ادیفر یبا شادمان ،کردندیم ییکه در آفتاب سوزان مصر خودنما ییطال یهادرخشش بال دنید با
 !رممکنهیغ نیا شه،یباورم نم -
 نیخود و زم انیمانده م یمتر فاصله باق کیبال زدم و  کرد،یرا در آسمان پخش م میکه صدا یطوالن ادیفر کی با

 را به صدها متر رساندم.
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 را لمس کردند، بال ها محو شدند. نیزم میپاها کهنیدره رفتم و به محض ا یفراوان به باال یشاد با
 یبرا توانستمیقبل همانجا رها کرده بودند، برداشتم. نم یرا که بهاتوا و دوستانش برخالف روزها هازمیزده ه نجایه

 چند لحظه هم صبر کنم. یموضوع به پدر، حت نیگفتن ا
که چرا هرگز از من جدا  نیدادند و ا یم زیسا رییتغ زیکنجکاو بودم که چطور همزمان با رشد بدنم، بازوبندها ن هاسال

 مانند معما بود. میهم، برا شوندینم
 امیکه در زندگ یجوابیب یهابه سوال زیسوال ن نیبه بال شدند؛ ا لیفکر افتادم که چگونه بازوبندها تبد نیبه ا اکنون

 داشتم، اضافه شد.
 را داشت. میهاسوال یب همهبود که جوا یها، پدر نیافتضاح بودم و منشأ تمام ا یباف الیحل معما و خ در
 زدم: ادیفر یسرعت خودم را به خانه رسانده و با خوشحال به
 پدر، من اومدم! -

 از لحن شادمانم کاسته نشد. یکردم ول مکث
از  ادیافتاد که اگه نگم، به احتمال ز یاتفاق هیرو آوردم و هم  زمای. هم همیتو سرما بخواب ستیدفعه قرار ن نیپدر ا -
 !رمیمیم یو شاد جانیه

تا اتاق، بضاعت مصر، از گِل ساخته شده بود و دو یب یهاما همانند تمام فقرا و خانواده ی. خانهدمینشن یهم پاسخ باز
. وارد اتاق پدر شدم دادیم لیما را تشک یفقرانه یخانه نیکوچکمان، ا اطیح انیم دهیدرخت خشک کیداالن و  کی

 زمزمه کردم: دیو با ترد
 ؟یشنویم یدر دارپ -

 یو با ناراحت دهیدو شیبا عجله به سو دم،یاز قبل در بسترش د ترمیبه مراتب وخ یو با حال دهیپرپدرم را رنگ  یوقت
 :دمیپرس

 پدر! حالت خوبه؟ -
 را تکان داد و آرام گفت: شیهالب یسخت به
 رو بهت بگم... یزیچ هی خوامیپسرم، م -
 !شنومیم -
 تو پسر مـ... -
 و گفتم: ستادمیا دم،یاو را که د میسرفه افتاد و نتوانست ادامه دهد. حال وخ به
 خبر کنم! بیطب هی دیبا ارم،یطاقت ب تونمینم -
 رفتم. بیشد، به دنبال طب یو اشاره مانع من م مایبه او که با ا توجهیعجله و ب با
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شهر را همچو  نیمردم، ا یترک خورده یهاو لب یگل یهاخانه ،یگرم بود. آفتاب سوزان، خشکسال اریبس نیعابد
 .دادینشان م کردند،یم یانسان زنده که به اجبار در آن زندگ یو تعداد ابانیب کی

با خود به خانه  رفت،یحال حاضر شهر به شمار م بیرا که تنها طب یسالکهن بیاز مشقت فراوان، توانستم طب پس
 ببرم.

 گفت: نهیپس از معا بیطب
 مداواش کنه... تونهیم اهیگ هی! حال پدرت به شدت بده و فقط یکا -
 :دمیکالفه شده و پرس اش،یمکث طوالن از
 ؟یاهیچه گ -
 هودهیو وقتت رو ب دیباهم بگذرون یآخر رو به خوش یروزا نیا دیبا دیشا ،یکن داشیپ یکه تو بتون ستمیمطمئن ن -

 .ینکن اهیصرف بدست آوردن اون گ
 لرزان پدرم مانع شد. یسوالم را تکرار کنم، صدا گریخواستم بار د تا
 پ... پسرم، تو پسر من... -

 گفتم: لیدل نی. به همدهدیبه من قوت قلب م شهیمانند هم دانستمیرا گرفتم، م دستش
 من پسر توام، پسر قدرتمندِ تو! دونمیپدر... م دونمیم -
 حال لبخند زدم. نیبا ا د،یقطره اشک از چشمانم چک کی

هم دارم؛ اما برخالف انتظار او، من  یقدرت فراوان زیدارم، همانگونه ن یبزرگ یباور داشت همانطور که بازوها پدرم
ثروتمندان، مورد  یجثه زیو ر فیبودم که هرروز از پسران نح یاینبودم. من در واقع پسر دست و پاچلفت نگونهیا

 .گرفتیضرب و شتم قرار م
کنار  یچوب زیم یکوچک رو ینهیآ یسکوت کرد. نگاهم به سو ،ین داد و خسته از ناتوانتکا نیسرش را به طرف پدر

 ،یاقهوه یموها گران،یتر از دمتفاوت با پوست نسبتا روشن یِمصر کیشدم،  رهیخود خ یتخت پدرم، افتاد. به چهره
 .متوسط یهاو لب کیبار ینیب ،یچشمان عسل

 :دمیپرس بیبه طب رو
 ؟یاهیگچه  دینگفت -

 :کردو زمزمه  دیکش یآه بیطب
 !روسیپاپ -

 بود. روسیپاپ ن،یممکن در کل سرزم اهیگ نیتر ابیگرد شد. در آن زمان کم رت،یاز ح چشمانم
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ام شانه یگذرا به من انداخته و پس از گذاشتن دستش رو ینگاه ن،یهم غمگ بیشدم. طب رهیخ بیبه طب درمانده
 رفت. رونیاز خانه ب ،یتسل یبرا
 نیکردم. در تمام ا یخودم را م یسع دیاما با ر؛یخ ایبرخواهم آمد  اهیگ افتنیپس  از دانستمیپدر چشم دوختم. نم به

 یادیمدت ز زیاگر پدرم نباشد، من ن دانمیاز اندازه بود. م شیمن به او ب یعمرم با توجه به نبود مادر، وابستگ یهاسال
 .آورمیدوام نم
 را گرفتم، گفتم: دستش

از  شییطال یبا بازوها ،یپسرِ من کا یگفتیحتماً م ،یحرف بزن یتونستی. اگه االن میدار مانیبهم ا دونمیپدر! م -
 !ادیبرم یپس هر کار

 کرده و ادامه دادم: یاخنده تک
 که بداهه بگه. ستین یبفهمن مورتن کس خوامیم ،یگفتیبه همه ثابت کنم تو راست م خوامیبار م نیا -

 آرام دستش را بـ..وسـ..ـه زدم. سپس
 .رفتیپذ یبا مهربان زیمن از پدر مراقبت کند، او ن ابیرفتم و از او خواستم در غ هیخانه همسا به
باز  دنمیسخن گفتن نداشت. با د یبرا یبار دست پدرم را ببوسم. پدر همچنان رمق نیآخر یخانه بازگشتم تا برا به

و کوشش فراوان، توانست  یآرام او را بشنوم. پس از سع یرا به من برساند، سکوت کردم تا صدا یامغیهم خواست پ
 گفت: دهیبر دهیاو بر د،یدو کلمه بگو

 .میستیخون ن...نهم... هم -
شد. آن  رهیبه من و سپس به پدر خبود، متعجب  ستادهیپدر ا نیکردن من آمده و بربال یراه یکه برا هیهمسا مرد
 چشم دوختم. هیبا نگاه مشکوفانه به مرد همسا نیهم یبرا ست،ین متوجه نشدم منظور پدر چزما
 لب گفت: ریبا تعجب، ز هیهمسا مرد

 !ستین تیاون پدر واقع -
 .دندیشنیها درست نمگوش نیکردم ا الیاعتماد نداشتم؛ خ میهازده شدم، به گوش رتیح
 امیکردن شکم من از زمان کودک ریس لیکه به دل یبـ..وسـ..ـه زدم، همان دستان گرید یوجود دستان پدر را بار نیا با

 .ماندیو تا ابد پدر من م شهیاو هم گفت،یچه م یماریشده بودند. مهم نبود در بستر ب میتا به امروز، زخم خورده و ضخ
*** 

دو روز من را  نیداد. او در ا تیرفتن من رضاام بود، به مادر نداشته هیکه به مهربان هیبعد، سرانجام زن همسا روزدو
 راه داشتم. کیمن فقط  ایاما گو کرد؛یم بیترغ یگرید یراه چاره افتنیبه 
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که همسرش به من گوشزد کرد، سفرم را آغاز  یو نکات مختلف هیاز مرد همسا یبا خداحافظ دمیاو را شن تیرضا تا
 نمودم.

کنند آن روز من را از دره پرت کرده و به قتل  یکه فکر م دمیشن هینبود. از زن همسا شیهااز بهاتوا و نوچه یخبر
 پنهان شده بودند. ریچند روز اخ نیدر ا لیدل نیرسانده اند، به هم

فکر  نی. به ابودند ییبازوبندها بدون شک جادو نیچشم دوختم؛ ا میکه افتاد، به بازوها یآن روز و اتفاق یادآوری با
 .ریخ ایاست  ییوِرد جادو کیشده بود هم،  یدر آن حکاک یکه به زبان باستان یکلمات نامفهوم ایآ کردم که

 سفر؟ یبر یخوای! بدون من مقیرف یه -
 «.پادوک» شناختم،یآزار دهنده را م یصدا نیا

 یرنگاهیبزرگ و چشمان به شدت س یهاگرد و کوچک، لب ینیبود که داشتم. او صورت الغر و ب یتنها دوست پادوک
ممکن بود  یحت ،ی( اما در مواقع ضرورزدیبلف م گرید یتیبه روا ایزد ) یبزرگ م یحرف ها شهیداشت. هم

 و ناقص بود. بیعج یزهایچ اختنانجام دهد، س توانستیکه م یاز من عمل کند. تنها کار ترعرضهیب
 ؟یکنیکار م یچ نجایتو ا -

 انداخت و گفت: میبه سر تا پاها یمغرور نگاه
 .امی... منم باهات مشمیمن خبر دار م فتهیب یشهر هر اتفاق نیا یتو گه؟ید یکنیم یشوخ -

 گفتم: هیجا به جا کردم، با کنا میشانه ها یام را روبود. بقچه دایتک کلماتش پاز تک یخودپسند
 !زدمیحدس م دیکه پدرت شهرداره، با یی. از اونجایگیاره درست م -

 کرد. اخم
 .ستیشکن ن زمیحداقل ه -
 نه! گهی... دستیپدر منم ن -

 و گفت: دیخند
 ؟یاونو گرفت یچون تو جا -
 شهر بود، گفتم: یخروج ریهمانطور که نگاهم به مس تفاوتیب

 ؟یشغل دارم، تو چ هیکه من  نهیخب حداقلش ا -
 باال انداخت و به ظاهر تعجب کرد. ابرو

 !من مخترعم -
تمام شهر را نابود کرده بود، از مقابل چشمانمان گذشت و باز هم  یاز اختراعاتش که به نحو یکی نیح نیهم در

 اعتراض مردم باال رفت. یصدا
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 اشاره کردم و گفتم: لهیابرو به آن وس با
 اش!نمونه هیهم  نیاوهوم، ا -

 را در حدقه چرخاند. چشمانش
 .یجمع کن زمیه یراحت بتون کهنیا یرو واسه تو ساخته بودم، برا نیا -

 را در هوا تکان داد و گفت: دستش
 !اقتیل یب -

 زیت یدستگاه با تبرها کیمن  یبرا ،یهمدرد و سفٔ  پس از ابراز تا ش؛یها پ. او مدتدست به بغـ*ـل زد سپس
 بود، ساخت. رممکنیمتوقف ساختن او غ نیو همچن کردیآب بخار و ذغال حرکت م لهیکه به وس

 پسرش بود. یایشهر، جو یاهال نیدرهم در ب یهارفت که پدر پادوک با اخم یبه سمت نگاهم
 لبخند گفتم: با
 .گردهیمخترع، پدرت داره دنبالت م یخالصه اقا -
. به سمتمان آمد نیبه پدرش اشاره کردم، همان زمان هم نگاه پدر پادوک به ما افتاد و با عجله و خشمگ میهاچشم با
 زد: ادیفر
 !نمیبب نجایا ایهان؟ ب ی! باز هم واسه من خسارت به بار آوردیدست و پا چلفت یپسره -

 سو و آن سو را از نظر گذراند. گفت: نیزده ابه پشتش انداخت و شتاب ینگاه پادوک
 شد؟ داشیمن! بابام از کجا پ یاوه خدا -
بود که من و پادوک از  یو مهربان انسالی. خانم سوانت، زن مدیدو« خانم سوانت» یسپس بالفاصله به سمت خانه و

 .میبردیاو پناه م یبه خانه یمواقع نیدر چن یکودک
 .میدی! بابام رو دست به سر کنم به سفر ادامه میمنتظرم باش کا -
 .شدمیهرگز همسفر نم ،یپسر الغر و اسکلت نیتکان دادم؛ من با ا نیلبخند سرم را به طرف با

 :دی*ـزش پرسـیمحبت آم شهیلحن هم یها؛ ولو با همان اخم دیبه من رس پدرش
 ! پادوک کجا رفت؟یکا -
 لبخند گفتم: با
 فرار کرد! دیتا شما رو د دونم،ینم -
 .دور شد «میزنیبعداً حرف م»ام زد و با گفتن شانه یبار رو دو

 ندارم. بارهنیهم در ا یاطالعات چیام و هشهر نبوده رونیاز شهر خارج نشده بودم که، متوجه شدم من هرگز ب هنوز
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شهر  یخروج یکیدر نزد ،یچوب یفرسوده و عصا یهابا لباس دیسف شیر یافتاد. مرد فیضع رمردیپ کیبه  چشمم
از آمدن او به شهر،  چکسیه رایشد؛ ز یافسانه محسوب م کی یمعما و حت کیخودش  یمرد برا نی. انشسته بود

مکان حضور  نیشهر در ا یکه او قبل از بنا شودیگفته م یچه آمده، خبر نداشت. حت یو برا یو چه زمانچگونه  یعنی
 داشته.

 اوست. شیمردم شهر پ یهامانند مجسمه ابوالهول، دانا بوده و جواب تمام سوال رمردیپ نیا ندیگویم
 پس مقابل او زانو زده و گفتم: شدم،یامر مطمئن م نیاز ا دیبا
 ...یکارو کنم ول نیو چطور ا یچجور دونمینم رم،یسفر م هیمرد دانا! من دارم به  -
 . ادامه دادم:شد، چشم دوختم یم دهید یبلندش، به سخت یشال فرسوده و موها انیکه از م رمردیچشمان پ به
 ش بدم؟درمان پدرم. به نظرت چطور انجام یبرا روسیکردن پاپ دایهدف دارم، اونم پ هیمن  یول -
 :دیپرس یفیضع یباال آورد و با صدا یسرش را کم رمردیپ
 ؟یخواسته را دار نیوجودت ااز اعماق  ایآ -

 گفتم: دیترد یزدم و ب لبخند
 بله! -

 دستانش گرفت. انیم ستادهیبرداشت و به صورت ا نیزم یرا از رو شیعصا
که گذشته  شودیآور م ادیشخص به تو  نیا سازد،یرا مبهم م ندهیشد که تمام گذشته و آ یآشنا خواه یتو با شخص -

 رود، نخواهد بود. یآنطور که احتمال م ندهیو آ ستین د،یرس یآنچنان که به نظر م
به  یشخص نیچن ایآ دید دیداناست؛ هرچند با یاحساس را داد که به راست نیبه ظاهر خردمندانه او، به من ا سخنان

 .ریخ ایخواهد آمد  امیزندگ
کار  نیاو از ا دیخواهم کرد، در واقع شا یمعرف زین شگویدانا را به عنوان پ رمردیرخ داد، برگشته و پ یاتفاق نیچن اگر

 خوشحال نشود.
 و او به خواب رفته.ام شده رهیخ رمردیپ نیساعت است که من به ا مین باًیتقر م،یبگذر

و بر  شدمیهر چه زودتر از شهر خارج م دیآن آدم مرموز با دنید ی. براستادمیبود، ا رمردیکه نگاهم به پ همانطور
 .دمیرا د یشهر، شخص یحسب اتفاق، به محض خروجم از دروازه

*** 
 با غرولند گفت: رفت،یم هیشکسته به شهر همسا یو با ارابه یکه عصبان یجوان مرد

 زبون نفهم! وونیح نجایا ایب -
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. آن مرد هم با داشتیقدم برم یبه سخت آمدیآن، برنم نیشکسته و بار سنگ یکه از پس حمل آن ارابه چارهیب االغ
 .شدیرا متحمل م یادیافسار او، فشار ز دنیکش
 :دمیرفته و پرس جلو

 اد؟یاز دست من برم یکمک -
 به من انداخت، سپس گفت: ینگاه

 م؟ارابه رو به شهر خودم برسون نیا یکمک کن یتونیم -
مرد باشد. پس سرم را  نیدانا من را از وجود او آگاه ساخت، ا رمردیکه پ یکه ممکن است آن شخص دمیشیاند نیا به

 تکان دادم و با لبخند گفتم:
 حتماً! -
 .گرفتیاز روز را در برم یمین م،یبود ادهیما که پ یبرا ری. مسمیرفت هیپشت، ارابه را هل دادم و به سمت شهر همسا از

 به آن مرد انداختم. ینگاه
 هستم، شما؟ یمن کا -

 چشم دوخت. پاسخ داد: ریگذرا به من انداخت و دوباره به مس ینگاه
 تَوّاب. -
 خوشبختم تواب! -
 .نطوریمنم هم -
 ؟یهست «یالمعاد»اهل  -
 ؟یدرسته، تو چ -
 .ارمیب ریگ روسیپاپ یکم دیدرمانش با یشده و برا ضیبزرگ شدم با پدرم، راستش اون مر نیمن تو عابد -
 :دیپرس د،یباال پر شیاز ابروها یکی
 روس؟یپاپ -

 تکان دادم که گفت: دیرا به نشانه تائ سرم
 هوا! نیا ینشده، مخصوصاً تو دهید گهید روسیهاست پاپکه سال یدونیممکنه... م ریفصل غ نیا یتو -
 مجبورم! یول دونم،یم -

 کرد و سپس گفت: یمکث
 بتونم بهت کمک کنم. دیشا -
 :دمیباال رفته پرس یشدم. با ابروها رهیسخن، متعجب به او خ نیا دنیشن با
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 ؟یکنیم کار رو نیواقعاً ا -
 و پاسخ داد: دیخند

 .دمیبتونم انجام م یمعلومه! هر کار -
 انداختم. و خسته ریبه االغِ پ ینگاه

 ؟یکه با شتر، بار ببر یفکر کرد نیبه ا -
 زد. یپوزخند

 رو نداشتم. دشیخر طیشرا یآره؛ ول -
*** 

 نبود. شباهتیب زین ن،یعابد یعنیبودم؛ اما به زادگاهم  دهیکه تا به حال هرگز او را ند ی. شهرمیدیرس یالمعاد به
که به تن داشتند،  یرنگارنگ یهاپر سر و صدا بود. زنان با لباس نطوریدر آن وقت روز پر رفت و آمد و هم شهر

 بودند. ستادهیشهر ا دانیبزرگ در م یهاستون انیم یبیبا حرکات عج زی. مردان نکردندیم یو شاد دندیرقصیم
 :دمیها برداشتم، از تواب پرسنگاهم را از آن متعجب

 جا جشنه؟ نیا -
 گفت: ،دادیادامه م ریزد و همانطور که به مس پوزخند

 !شیروز ستا -
 در شهر ما برگزار شده باشد. یمراسم نیندارم چن ادیبه درهم رفت،  یاز کنجکاو میهااخم

 ه؟یچه روز گهید نیا -
 .دیکش یپوف
 .پرستندیخودشون رو م یکه مردم خدا یروز -
 کتا؟ی یخدا -

 زد. یهم پوزخند صدادار باز
 !دینه، خورش -
 .میگذشت یخلوت و تنگ یکوچه از
 بود.« اسالم»در مصر  یرسم نیکه بعد از حمله اعراب به مصر و فتح آن، د دمیپدر شن از
 رو بپرستند! دیهنوز هم مردم خورش کردمیفکر نم -
 گفت: یکامالً جد یو به سمت من برگشت، با چهره ستادیا

 ماندگار بگم... یجمله هیخب، بهتره  -
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 شد؛ سپس ادامه داد: رهیبه آسمان خ متفکر
. اول ستاره، بعدش ماه و آخرش هم که دندیپرستیتر بود رو مکه بزرگتر و درخشان یزیهر چ م،یقدمردمِ زمان  -

 .دیخورش
 :دمیشده پرس زیچشمان ر با
 جمله ماندگارت بود؟ نیا -

 تکان داد. نیرا به طرف سرش
 داشته باش. ادیبه  شهیبگم، هم خوامیرو که م یزینه! چ -

 ام قرار داد و در ادامه گفت:شانه یرا رو دستش
 .کنندیباور م نند،یبیرو که م یزیها چآدم -

 دندیپرست یرا م یزیها چآن شوند،یچقدر جاهل م یها گاهتکان دادم، حق با اوست. واقعا آدم دیرا به نشانه تائ سرم
 :زندیم ادیکه هر لحظه و هر روز فر

 «دیداشته باش ادیرا به  زیرستاخ روز»
 .ستین دیبدون شک خورش ننده،یو آن آفر میگردیخود باز م ینندهیما به سمت آفر یکه همه یروز

که در پشت سر او قرار داشت، با انگشت  یو کوچک یگل یو به درِ خانه دیبه من، دست کش اشرهیاز نگاه خ باالخره
 شست اشاره کرد.

 .میدیرس -
 زدم و گفتم: لبخند

 بود! یکه سفر خوب نجاشیتا ا -
در انبار خانه قرار داد. پس از قامت  یکی یکیاالغ را آزاد کرد و آن را به داخل خانه برد، سپس آمد و بار را  افسار

 راست کردن، گفت:
... خدا رو رهیگیو سر و صداها آروم م کنهیغروب م دیکم خورشباش، کم نجایبود. امشب رو ا یدرسته سفر خوب -

 مدت مونده. هی یاصل شکر تا مراسم
 ادامه داد: د،یرا به داخل خانه کش یخال یارابه

 .یآماده بش تیو واسه سفر طوالن یاستراحت کن یتونیم -
 لبخند وارد خانه او شدم، گفتم: با
 ه؟ینجوریهم ا گهیروز د هی -
 ...یالمعاد یاهال یول شهیکل سال، روز ستا یروز تو هینه بدتره! معموال  -
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با چشمان  بایکوچک و ز یدخترک خانه، به ورودم محض به. داد تکان سفٔ  و سرش را با تا دیکش ینداد، آه ادامه
 .دیبه سمت تواب دو اه،یکوتاهِ س یو موها دهیکش
 ؟یپدر تو برگشت -

ر پاسخ فرزند باشد. د یاو دارا کردمیبودم، فکر نم رهی. متعجب به آن دو خدیلبخند زد و او را به آغـ*ـوش کش تواب
 به آن کودک، گفت:

 !نمیریبله من برگشتم دختر ش -
*** 

نشسته بودم و آن کودک هم همراه  یشد و همانطور که تواب گفت، صداها آرام گرفت. در اتاق کوچک کیتار هوا
 :دمیبا لبخند پرس دم،یاو را د نیدلنش یچهره یمن بود. وقت

 کوچولو؟ هیاسمت چ -
 پاسخ داد: نیریش یآن صدا با
 .نهیسک -

 تر شد، گفتم:پررنگ لبخندم
 !یچه اسم قشنگ -
 :دمیاطراف خانه چشم چرخانده و پرس در
 نه؟یمادرت کجاست سک -
 تواب غذا به دست، وارد اتاق شد. نیح نیهم در
 .میما اون رو از دست داد -
 بود. ییجایسوال در حال حاضر سوال ب نیبردم ا یدخترش، عذاب وجدان گرفتم و پ نیغمگ یچهره دنید با
 !سفمٔ  متا -

 بدل کرد. یاش را به شادرا آرام تکان داد و بالفاصله حالت چهره سرش
 شام! نیایخب، ب -

 .دمیخند د،یپر نییشادمان باال و پا دخترک
 طعمش چطوره! دید دیظاهرش که خوبه با -

 .بود ذیآن گوشت لذ یواقعاً مزه م،یخوردن غذا شد مشغول
کرده بود، به زبان  ریکه ذهنم را درگ ییهابه خواب رفت و سرانجام توانستم سوال نهیسک ،یاز گذشت چند ساعت پس

 .اورمیب
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 اتفاق افتاد؟ نیچطور ا -
 :دیدخترش برداشت و متعجب پرس یدست از نوازش کردن موها تواب

 ؟یچ -
 .یکنجکاوم بدونم چطور همسرت رو از دست داد یول پرسم؛یرو م نیمتاسفم ا -

 انداخت و باز هم به دخترش چشم دوخت. نییرا پا سرش
 .یماریب کیبخاطر  -
 ؟ییماریچجور ب -
 کامال ساده! یِماریب هی -

 کردم تا ادامه دهد. سکوت
دلتنگ همسر و  غروب بود و من کی. نزدبرگشتم ه،یهمسا یشهرها یو فروش تو دیاز خر شهیاون روز مثل هم -

 یلیاونا خ یهستند. تعجب کردم؛ چون خونه نجایمادر و پدرم هم ا دمیوارد خونه شدم، د یم بودم. وقتساله کیدختر 
ها که اومدن اون دمیفهم« ساره» دنیبرسند. با د هرش نیتا به ا دیکش یروز طول م کیاز  شتریب دیدور بود و شا

 ...مینبوده، ساره با حال وخ لیدلیب
 گفتم: دیکرد که با ترد مکث

 .یادامه بد ستین یازین -
 انداخت و به فکر فرو رفت. ریبه ز سر

 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف ،یدرنگ کوتاهاز  پس
 یدیشد یفقط دو سالش بود، برف تمام مصر رو گرفت. اون زمان ساره دچار سرماخوردگ ی... وقتشیها پسال -
غافل  یبرگشت؛ ول شیبه حالت عاد زیشده بود. همه چ هاشهیرفتن ر نیهم باعث ازب یدگو همون سرماخور شهیم

 ...شهیبود، در حال افزا فیضع روسیکه منشأش همون و یعفونت کهنیاز ا
 ناتمام بود. یِو شروع خشکسال دیکه برف بار یدارم، تنها سال ادیسال را به  آن
 شد و ادامه داد: رهیچشمانم خ به
 اهیگ»از  یهمون کودک یگفت اگه تو بیافتادم که طب یروز ادی روس،یو تنها عالجش پاپ مارهیپدرت ب یگفت یوقت -

رو که به موقع  یداشت و نه کس نیکردند، االن زنده بود. ساره نه والد یدرمان ساره استفاده م یبرا« خشخاش
؛ اما راجع به شده بود رید یلیخ گهید م،یکرد اجبا هم ازدو یکنم؛ چون وقت یدرمانش کنه، من هم نتونستم کمک

 .کنمیبهت کمک م تونمیپدرت، من م
 دانا، بدون شک تواب است. رمردیکه منظور پ دمیرس جهینت نیبه لبم آمد. کم کم به ا لبخند
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*** 
ه بروم ک ی. تواب از من خواست تا با او به شهرمیدم، هردو از خانه خارج شد دهیو با سپ میکرد یرا سپر شب

 «.قاهره»شهر حال حاضر در مصر،  نیترتیو پرجمع نیداده؛ بزرگتر یرا در خود جا یادیز یهاافسانه
 .دیتابیم مانیبه صورت ها میآتش، مستق یهاو آفتاب مانند گلوله میاز روز در حال حرکت بود یمین

 لب گفت: ری. تواب اطراف را از نظر گذراند و زستادیراه، االغ ا انیم ناگهان
 راهزنان! -

 شده از شن. دهیبلند پوش یهابود و کوه ابانیب د،یدیو تا چشم م شدینم دهید یبه اطراف نگاه کردم. شخص متعجب
 :دمیپرس شکاک

 ؟یتو مطمئن-
از  ده،یپوش یصورت ها نیبرنده و براق و همچن یو خنجرها رهایدهانش را باز نکرده بود که راهزنان با شمش هنوز

 شدند. انیبلند نما یهاپشت کوه
. تواب همانطور که به میستادیبه هم ا کیبود. هردو نزد رممکنیفرار از راهزنان غ ع،یوس یو کوه ها ابانیب نیا در

 بود، گفت: رهیراهزنان خ
 رو بدزدند. مونییتنها دارا میبذار دینبا -

رم بود که آب بدنم کامال خشک شود. گ یرا به هم فشردم، هوا به قدر امدهیدهانم را قورت داده و لبان خشک آب
 .کردمیفکر م نطوریهم من ا دیشا ای دیرسیها به پنجاه نفر مماند، تعداد آن رهینگاهم به راهزنان خ

به مراتب  یریمتفاوت بود و شمش گرانیآن با د یکه عمامه یآمده و اطراف ما را احاطه کردند. دزد کینزد دزدها
 .ستادیتواب ا یِقدم کیآمده و در فاصله  ترکیها داشت، نزدبزرگتر از آن

 گفت: یخش دار یصدا با
 !نیشیبه ما؛ وگرنه خوراک الشخورا م دیرو بد نیکه دار ییهاتمام سکه و آذوقه -

 ها مقابله کنم.مرد با آن کیبودن را کنار گذاشته و مانند  عرضهیبود ب وقتش
 !میدیبه شما نم یچیما ه -

 داد. یتر جلوه مچشم چپش داشت که او را مخوف یرو یشد، زخم دهیبه سمت من کش نگاهش
 ؟یگفت یتو چ -

 و به سمت من گرفت، تکرار کردم. دیرا از غالف کش رشیشمش
 .میدیسرو پا نم یب یبه شما دزدا یچیگفتم ما ه -

 داد که با عجله گفتم: یرا تکان رشیشمش
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 کاش بال داشتم! -
 .رمیها شکل گرفته و به سمت آسمان اوج بگاز بازوبند ،ییطال یهابود تا بال یجمله کاف نیهم

 باال رفت. زیآنان ن یهمه شگفت زده بودند و همزمان با باال رفتن من، سرها دزدان
 یهوا نیکردم. در ا تیها هدانور را به سمت آن م،یهاقرار گرفتم و با استفاده از درخشش بال دیمقابل خورش در

 .شدیسوزان، انعکاس نور باعث سوختن پوست م
 زد: ادیها باال رفت، ناگهان تواب فرو ناله ادهایفر یصدا

 .یزنیبهشون صدمه م ی... تمومش کن! داریبرگرد کا -
 شدند. لیها کم کم جمع شده و به بازوبند تبدبازگشتم و با برخوردم به خاک، بال نیآرام آرام به زم متعجب

 :دمیپرس یانداخته و با شگفت یرب او نگاهچشمان مضط به
 مشت دزدند! هیفقط  نایشده تواب؟ ا یچ -

 به چشمانش زد و به او گفت: یاز سبو آب ،یزخم دزد
 دوستت مثل خودت ظالمه. نیتواب! ا -

 چگونه بوجود آمد؟! تیمیصم نیشدم، ا رهیها خبه آن کنجکاو
 و با خنده گفت: دیاو را در آغـ*ـوش کش تواب

 !یاحداقل هنوز زنده -
شدند. تواب  رهیبود به من خ دایاز آن پ رتیکه ح یبپرسم، هردو با نگاه یسوال بارهنیخواستم دهان باز کنم و در ا تا

 :دیپرس
 شد؟ داشونیاز کجا پ بیعج یهابال نیا -
 تم. پاسخ دادم:گذرا انداخ یبود، نگاه دایآن پ انیکه پاره شده و بازوبندها از م میهالباس نیآست به
 !دمیخودمم تازه فهم دونم،یراستش نم -

 شانه تواب زد و سپس رو به دگر دزدان، گفت: یدزد دستش را رو ،یاز درنگ کوتاه پس
 !میریگیامشب رو جشن م زمون،یبا دوست شگفت انگ ییو آشنا یمیدوست قد یدوباره داریبه مناسبت د -

 کردند. یدخود را باال بـرده و شا یرهایشمش دزدها،
*** 
 .میشده بود، جمع شد یآتش نوران یهاکه با شعله کیغار بزرگ و تار کیهمه در  د،یزود فرا رس اریبس شب
 شوند. انیشب، بر یآتش قرار دادند که به عنوان غذا یها را باالاز مرغ یادیز تعداد
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داشت و  ییرایگ یرهبر دزدها بود. او چهره د،یرس یهمانطور که به نظر م دم،یدیکه حاال صورتش را م یزخم دزد
 مردم مجذوب او شوند. شتریب شدیچشمان متفاوتش، باعث م

 گفت: او
 کمیفقط خواستم  م،یکن ینبود که از شما دزد نیهستم، رهبر چهل دزد صحرا... راستش قصد ما ا «دیعب»من  -

 تواب رو بترسونم. دیهمراه جد
 کردم: یخود را معرف زینزدم و من  یجواب به او لبخند در
 هستم. یمن هم کا -
 !یکرد ریتو ما رو غافلگ متیونیکه بترس نیقبل از ا ،یهست یپسر شجاع ادیبه نظر م -

 .دادندیم یمختلف یبلند راجع به اتفاق امروز نظرها یو هر کدام با صدا دندیخند همه
 گر!معجزه کیبود، درست مثل  زیشگفت انگ -
 جادوگر زبردست. هی -
 بجنگه. یبه خوب تونهیها هم ممطمئنم بدون اون بال -
 نترسه! یجنگجو کیاون  -

دورتر  یها کمتکان دادم، ما از آن شانیدستم را به نشانه تشکر برا ؛آمدیتر مطرفآن یدزدها از کم یخنده یصدا
 .مینشسته بود

که در چه حال است. دوروز گذشته و من هنوز  نیا کردم،یفکر م شدم. به پدرم رهیانداختم و به آتش خ نییرا پا سرم
 به دست آورم. روسیدرباره پاپ ینتوانسته بودم اطالعات

 ؟یکنیسفر م یدار یچ یبرا -
 اشدهیو چشمان کش بایز یافکارم برهم خورده و متعجب سرم را باال بردم که نگاهم به زن ،یازنانه یصدا دنیشن با

 کرد؟یمرد، او چه م یهمه دزدها نیا انیافتاد. م
 :دیانداخت و سپس پرس دیبه عب یهستم، متعجب نگاه رهیهمچنان به او خ دید یوقت
 اومده؟ شیپ یمشکل -
 که از جانب تواب خوردم، به خودم آمدم. یاضربه با
 ! راستش بخاطر پدرم.ستین یاوه نه مشکل -
 افتاده؟ یپدرت اتفاق یبرا -

 را تکان دادم. سرم
 !ستیحالش اصال خوب ن -
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 گفت: دیعب
 داره؟ ییماریچه ب -
 ببرم. بیطب یو برا ارمیب ریرو گ روسیپاپ اهیگ دیبا دونمیفقط م دونم،ینم -

 ام گذاشت.شانه یرا رو دستش
و با  میریبگ ادی یادیز یزایچ شهیروزها باعث م نیا م،یداشت ییروزها نیهمچ یزندگ یما تو ینگران نباش! همه -

 .میآشنا بش یادیز یآدما
 که در کنارش نشسته بود، چشم دوخت. ادامه داد: یلبخند به زن با
 !شهیبرات خوب تموم م هاییآشنا نیو مطمئن باش ا -
 لبخند گفتم: با
 بشنوم. هاییآشنا نیفکر کنم حاال وقتشه راجع به داستان ا -
 و گفت: دیخند دیعب
 !شهیکه داستاناش گفته بشه، خوشحال م نیاز ا شهیدزد هم کی -

 خاطرات کرد: انیبه اطراف، شروع به ب توجهیب دیشاداب او درهم رفت. عب یصدا دنیتواب از شن یهااخم
شهر  یاهال شتریها نوجوان. بدزد یگروه شدم، اون موقع من بچه بودم و همه نیکه وارد ا میشروع کن یاز روز اول -

 شهر بود. یهاآدم نیتررحمیاز ب یکی« ذرابو» یعنیاون ثروتمندان. پدرم  یهاهمه بَرده هیثروتمند بودند و بق
 یاعده یحت رفت،یمرد کل مصر به شمار م نیو قدرتمندتر نینام آن مرد شوکه شدم. ابوذر ثروتمندتر دنیشن از

 و فراعنه است. نیشیپ انیداشتند که او از نسل خدا دهیعق
 :دمیپرس م،یهادهیاز شن نانیاطم یبرا
 ابوذر پدر تو بود؟ -

 تکان داد و گفت: دیرا به نشانه تائ سرش
خواستم  بیترت نیظلم رو نداشتم، به ا دنیبودم و تحمل د یاحساسات یپسر بچه هی! من نطورهیهم سفانهٔ  متا -

ن از اونا متنفر بودند، افراد چهل دزد همه جا رو گرفته بود و همونقدر که ثروتمندا یوارد گروه بشم. اون زمان آوازه
. درسته قصد داشتم عضو چهل دندیدیقهرمان خودشون م نوانمرموز رو به ع یدزدها نیهمون فقرا، ا ای بضاعتیب

 خودشون رو داشتند. یهاو آزمون نینبود، اونا قوان ایسادگ نیدزد بشم؛ اما در واقع ورود به غار چهل دزد به ا
 ؟یگروه بش نیوارد ا یپس چطور تونست -

 زد و گفت: یمرموز لبخند
 ها!از اون آزمون یکیبا موفق شدن تو  -
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که در غار حضور داشت و هنوز نسبت آن را  یداد و چشمانش را بست. تنها زن هیغار تک یوارهیدستانش را به د تواب
در من شد و نگاه مرا  یشتریب رتیکار او باعث ح نیتواب نشست. ا یکیرفت و در نزد دانستم،یدزد ها نم نیبا ا

 خود کرد. خکوبیم
 به او و سپس به من انداخت. ینگاه دیعب
 ؟یاول کدومش رو بشنو یخوایم -
 :دمیپرس جیگ
 ؟یچ -
 که... یبدون یخوایم ایچطور عضو چهل دزد شدم  یبفهم یدوست دار -

 آن دو برد، ادامه داد: یکرد و نگاهش را به سو یمکث
 ه؟یک زن نیا یبدون یخوایم ای -

 زده گفتم: خجالت
 نداشتم. یقصد بد خوام،یمعذرت م -

 .آرام باشم و آرامش کالمش را حس کنم شدیکه داشت، لحن مهربان او باعث م یظاهر خشن برخالف
 کنم. شیمعرف شمینه اتفاقاً خوشحال م -
 ها گفت:به آن رو
 نجا؟یا یایخواهش کنم ب شهیم«! تمنا»-

 نشست و با لبخند گفت: دیعب کیزن که اکنون متوجه شدم نامش تمناست، نزد آن
 بله؟ -
 رو به من جواب داد: دیعب
 تمنا همسر منه. -
 کرده و گفتم: رتیح نیگزیتعجب ابرو باال انداختم. بالفاصله لبخند را جا با
 اوه خوشبختم! -

 متقابال لبخند زد، در پاسخ گفت: تمنا
 .نطوریمنم هم -
 اضافه کرد: دیعب
 و خواهر تواب. -
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آشنا  میزن آنقدر برا نیا یدهیکش یهاچرا چشم فهممیبه تواب که به خواب رفته بود، چشم دوختم. حاال م متعجب
 کوچک داشت. ینهیسک یعنیاش، با برادرزاده یاریاو بدون شک شباهت بس یهابود، چشم

 نمودم. انیرا ب افکارم
 همسرت برام آشناست. یهاکه چرا چشم دمیحاال فهم -
 به تمنا گفتم: رو
 شماست. هیشب یلیخ نهیسک -
 انداخت و رو به من لب زد: یبه تواب نگاه یکنجکاو با
 نه؟یسک -
 گفتم: دیترد با
 .دختر تواب -
 کرد. داریزد او را ب شیکه به پهلو یسمت تواب رفت و با لگد به
 ؟یدختر دار هی! تو نمیپاشو بب -

 خواب آلود گفت: یخورد و با صدا یدار بود. تواب تکانخنده میالعمل تمنا برازده بودم، هم عکس رتیح هم
 نداره. یبه تو ربط -

 زد: ادیفر تمنا
 نداره؟ یبه تو ربط یچ یعنی -
 .نیهم یعنی -

 نمود. هیکرد و با غرولند شروع به گال داریاو را ب یبه سخت تمنا
 و... یبچه دار شد ی... چرا نگفتهین زن ک... اویازدواج کرد یچرا نگفت -

 زد: ادینتوانست تحمل کند، با خشم فر گرید تواب
 !یستیجزو خانواده ن گهیچون تو د -

 لب فرو بستند. نیحاضر یدزدها آرام گشت و تمام یوحشت زده دور شد، همهمه تمنا
 خانواده و عشق... نیکه ب یاز روز -
 اشاره کرد و گفت: دیعب به
 !یستیخواهرم ن گهید ،یرو انتخاب کرد نیا _

ماند. تواب با همان خشم ادامه  صدایدر پاسخ به او ب لیدل نیکرد احساسات خود را کنترل کند، به هم یتالش م تمنا
 داد:
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 !یبه عنوان دختر خانواده برگرد یتونینم گهید یاون روز بهت گفتم که اگه از خونه بر -
 حق به جانب گفت: تمنا

 دنبالم! یو بعدش اومدت یول -
 پوزخند زد. تواب

 نشده بودم. ریاونقدر تحق چوقتید، تا اون روز هبو میاشتباه زندگ نیدرسته... اون بزرگتر -
 .کردینم یاهم آرام بود و مداخله دیتواب بودم، عب یدر پ یپ یادهایسر و صدا شاهد فر یب
تظاهر بوده  هانیخوب باشد؛ اما به نظر تمام ا اریدو بسآن یرابـ ـطه کردمیداشت، فکر م دیکه تواب با عب یرفتار با

 و او هرگز نتوانسته انتخاب خواهرش را هضم کند.
اطاعت  کی زیبود و من ن یحام کی شهیپدر هم م،یمان نداشتدونفره یرا در خانواده یمشکالت نیچن چوقتیه ما

 باور بود. دور از میها براصحنه نیا لیدل نیکننده؛ به هم
 ها نشنوند، گفت:که آن یمن آورد و طور کیسرش را نزد دیچند لحظه سکوت، هردو آرام گرفتند. عب بعد
 هم باعث نشد آروم بشه. نیا یبود! حت یعصبان یلیتواب اومد، خ یوقت -
 شد،یرا که گفته م ییهاکنجکاو شده بودم تا سخن ی. در واقع کمچشمش اشاره کرد یپسوند لبخندش، به زخمِ رو و

 پازل در کنار هم قرار داده و از تمام ماجرا آگاه شوم. یهامانند تکه
 آرام گفت: اریبه آن دو، با لبخند و بس توجهیب رایذهنم را خواند؛ ز دیعب ایگو
شدم که با تواب آشنا  یحرفاست. من وقت نیاز ا تردهیچیپ یلیمن و تواب خ یراستش رابـ ـطه ،یشد جیگ دونمیم -

 ما اومد... یپدرش به خونه
 یهابودند و برخالف پدرم، انسان یمتواضع یمصر بود. اونا خانواده یتاجرا نیاز ثروتمندتر یکیزمان پدر تواب  اون

 حرف بزنه. تونستیدختربچه به زور م نیهم همراهشون بود، البته ا کیدختر کوچ هیخوب! 
 مکث گفت: یآن دختر بدون شک، تمنا بوده. او پس از کم دیفهم شدیتفکر م یکم با
وارد  یاز من مهارت داشت. همونطور که گفتم، وقت شتریهم ب زیهمه چ یتموم بود و تو یپسرِ همه چ کیتواب  -

بود که هزار سکه بدزدم و به غار ببرم. من اونقدر ثروتمند  نیآزمون گرفتند و اون هم ا هیغار چهل دزد شدم ازم 
زود  یلیخ دونستمیها بود، محرف نیتر از ادزدها باهوش براما ره ارم؛یها رو به دست بسکه نیا ،یدم که بدون دزدبو

 کنم. یپدر تواب دزد یعنیمجبور شدم شبانه از تنها ثروتمندِ در دسترس،  نی. بنابراشهیمتوجه م
 انداخت. کردند،یام صحبت مبه تمنا و تواب که در کنار هم نشسته و برخالف لحظات قبل آر ینگاه

تمنا را از ازدواج با او  لیدل نیبه هم زیها بوده و تواب نآن نیشده ب جادیا یمسبب تفرقه یدزد نیدادم که ا احتمال
 منع کرده بود. ادامه داد:
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 یامنتظره ریها انداخت و بطور غسکه سهیبه ک یها رو بردم تا جزء چهل دزد بشم، رهبر دزدها نگاهسکه یوقت -
 بهم حمله کرد.

 را نشان داد. شیپهلو یرا باال برد و زخمِ رو لباسش
 .ارهیهم سرم ب نیحق داشت بدتر از ا دمیش رو کنار زد، فهمعمامه یوقت یکارو کرده؛ ول نیچرا ا دونستمیاولش نم -

 :دمیپرس کنجکاو
 بود؟ یمگه اون آدم ک -
 تواب! -

جزء چهل دزد و آن هم رهبر  یکه او زمان دیگنجیهم نم االتمیهرگز در خ ؟یاگذشته نیکردم، تواب و چن تعجب
 دزدها، باشد.

 با خنده گفت: دیعب
 .دیشد و جونم رو بخش یراض ق،یزخمِ عم نیخوشبختانه تواب با هم -
 :دیدر سرم بود، سکوت کردم. با نگاه موشکوفانه به من چشم دوخت و پرس یادیکه سواالت ز نیا با
 ؟یبشنو یخوایبازم م -

 بالفاصه گفتم: دند،یرسیکه اشتهاآور به نظر م ییهامرغ دنیرا باز کردم تا جواب مثبت دهم؛ اما با د دهانم
 راستش گشنمه! -

 ندارم چگونه و چه زمان به خواب رفتم. ادیشام برپا شد. پس از خوردن غذا، به  افتیو ضبه دزدها اشاره کرد  د،یخند
*** 
« حلوان»و همسرش، به شهر  دیعب نیبودند و همچن یبه همراه دزدها، که متوجه شدم مردان خوش مشرب صبح

 و قاهره قرار داشت. یراه المعاد نیشهر در ب نیا م،یرفت
که با  یازمندیتمنا به کودکان ن کردند،یبا آنان برخورد م یشناختند و با مهربان یها را مبازار شهر، همه آن در

 .کردیبرخورد م متیها با مالو با زن دادیسکه م یهاسهیک رفتند،یسو به آن سو م نیپاره از ا یهالباس
 .کردندیمانند شرافتمندان و مردان متشخص رفتار م وقت روز، نیواقع تمام دزدها در ا در
 .کردیتوجه من را به خودش جلب نم یزیاما چ دم؛یهدف اطراف را کاو یب
 میمن و سپس به بازوبندها یبه چهره یمتعجب نگاه فروخت،یم قهیو عت بیعج یفروشنده که گردنبندها رمردیپ

 دارند. میبه ترم ازیلباسم پاره شده و ن یهانیبـرده بودم که آست ادیانداخت. به کل از 
 :دیزبان باز کرد و پرس باالخره

 ؟یبازوبندها رو از کجا آورد نیپسر جوان! ا -
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 لب با خود زمزمه کرد: ریکه ز گشتم،یم یاکرده و دنبال بهانه یخوددار قتیحقگفتن  از
 !یکا -

 شدم، بلندتر گفت: رهیبه او خ متعجب
 ه؟ینام تو کا -

 را تکان دادم. سرم
 ن؟یدیدرسته، شما از کجا فهم -

 زد و پاسخ داد: لبخند
 بازوبندهات حک شده. یرو -

 بود. یبه زبان باستان هایانداختم، حکاک میبه بازوها ینگاه
 نوشته؟ یچ دیبفهم دیتونیشما م -

 هردو بازوبندها اشاره کرد. انیبزرگ م یتکان داد، به نوشته دیهم لبخند زد و سرش را به نشانه تائ باز
 .ینوشته کا نجایا -

 ،یشخص نیچن افتنیکه در اطراف نامم هست، به چه معناست. خوشنود از  ییهایحکاک گریبودم بدانم د کنجکاو
 مانع من شد. ییبدانم که ناگهان صدا میراجع به بازوبندها نیاز ا شیدهان باز کردم تا ب

 ؟یکنیکار م یچ یدار -
 دستفروش رفته بود. رمردیآن پ کنیبرگرداندم؛ ل رمردیآمدن تمنا، نگاهم به او افتاد. بالفاصله نگاهم را به سمت پ با
 :دیاطراف را از نظر گذراندم، تمنا پرس یشکاک با
 ؟یحالت خوبه کا -

 را تکان دادم. سرم
 خوبم! -

 دمیفهم اش،یشدن ناگهان دیخوشنود گشتم؛ اما با ناپد رمردیسخن آن پ دنیکه از شن نیزد و دور شد. با ا یلبخند
 دهیخودم ساده، خر یهاهمچو لباس یلباس نیشوند. بنابرا دهید دینبا گریمرموز هستند که د یبندها به قدربازو نیا

کردن  یپس مخف کردند؛یرا به خود جلب م یادیز یهاآدم توجهکه داشتند،  ی. بازوبندها با درخششدمیو آن را پوش
 آن را الزم دانستم.

 مردریباشد؛ کاش پ زیشگفت انگ زیآن ن یشده یکلمات حکاک یبودند، معنا ییبندها جادوهمانقدر که بازو دیشا
 .کردیها را معنا مو تمام آن ماندیم

*** 
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 .میگشت و گذار کوتاه در آن شهر، به غار بازگشت کیاز  پس
در آتش  زمیو سوختن ه آمدیم ابانیگرگ که از ب یهازوزه یو سکوت کوه با صدا مینشسته بود یادر گوشه کی هر

 بود. ختهیغار، درهم آم انیم یور شدهشعله
 گفت: تمنا

 مونه؟یم یک شیپ نهیسک -
شبِ گذشته، سخنان  دیرسیتواب بود، هرچند او هنوز همان رفتار سرد را با خواهرش داشت؛ اما به نظر م مخاطبش

 ها رد و بدل شده.آن نیب یادیز
 ش.خاله شیپ -

 موشکافانه گفت: تمنا
 ساره خواهر هم داره! ینگفت شبید -

 انداخت.را باال  شیاز ابروها یکیکرد و  یمکث تواب
 الزم بوده باشه. کنمیفکر نم -

 نمود و باز هم سکوت کرد. یاخم تمنا
 مرموز به چشم آمد. میبرا یآرامش کم نیگذشت، امشب همه آرام بودند و ا هودهیب زیشب بود و امروز ن مهین

 :دمیپرس دیبه عب رو
 افتاده؟ یاتفاق -
 سرش را تکان داد. دینشانه تائ به
 .مینفر از دوستامون رو از دست دادما پنج  ،یشب نیهمچ یسال قبل تو -

 گفتم: متأثر
 متاسفم! -
 بغض آلود ادامه داد: یآه با
 یاسم خودمونو معرف نیاز دست رفته، هنوز هم به ا یبه احترام دوستا یول م؛یچهل دزد نبود گهیاز اون موقع د -
 .میکنیم
زدم؛ اما در واقع  نیها را حدود پنجاه نفر تخم. روز اول من آنکردمیاشتباه م دمیکه من داشتم، فهم یمحاسبات با
 چهل دزد، از چهل نفر هم کمتر بودند. نیا

 د؟یو پنج نفر یپس حاال شما س -
 و چهار. ینه س -
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 تواب بود؟ یکیاون  -
 نه! -
 بود؟ یپس ک -

 دزدان کرد. گریبه د یااشاره
راه  نیهدف به ا کیهستن. هرکدوممون با  لیاص یهااز خانواده نایا شتریب ؟ینیبیو پا رو م سریب یدزدها نیا -

 نبود، اون... لیاص یخانواده کیراه کشوند؛ اما اون آدم از  نیکه تواب رو به ا یهدف م،یاومد
 را قطع کرد و گفت: دیسخن عب تواب

 !میصبح زود قراره حرکت کن -
که تواب چشمانش  نی. با امیسکوت کن میداد حیهم ترج دیدادن بحثمان بود، من و عب انیپا یسخنش به معنا نیا

تواب  یِآن شخص در زندگ افتمیچندان مهم نبوده؛ اما من در شیما برا یرا بسته نگه داشت و تظاهر کرد مکالمه
 داشته. ینقش مهم

 ندارم. ادیکه چه زمان به خواب رفتم را به  نیشد و مانند شب قبل، ا یسپر ینیشب در سکوت سنگ آن
*** 

 درهم گفت: یهاتواب بود، با اخم دمیکه د یزیچ نیشدم. اول داریتابش نور بر چشمانم، ب با
 !میبر دیبا -
 برخواستم. یاز جا یسخت به
 کیداشتند. هر  ییرایگ یدرشت و صداها یهاجذاب، اندام یهاها چهرهکردم، تک تک آن یچهل دزد خداحافظ از

 یکوتاه و موها شیها که راز آن یکیکردند.  قیسفر تشو یبان آوردند و من را به ادامهبه ز یادوارکنندهیسخن ام
 داشت، گفت: یبلند

 غار جا هست. یتو گه،یدزد د هی یبرا شهیهم -
 زدم و گفتم: لبخند

 !کشهیسفر من رو به کدوم سمت م نیا دید دیبا -
 لب گفتم: ریانداختم و ز یبود نگاه دیکه کامال سف دیآخر به چشم چپ عب در
 !دارید دیبه ام -

 و گفت: دیمردانه به آغـ*ـوش کش مرا
 داستان تو کامل شده باشه. یبرگشت یوقت دوارمیام یمن نصفه موند؛ ول تیحکا -
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 مدیفهم رایجالب بود؛ ز میکه به زبان آورد، برا ییزهایو چ دیناتمام عب تی. حکامیرا تکان دادم و با لبخند دور شد سرم
که  دیعب یهااشخاص نشان خواهد داد. همچو زخم یندهیخود را در آ یادارد و هر گذشته یاهر انسان بالغ، گذشته

 بودند. میها همچنان در حال ترمکه پس از سال یاهشکست یوندهایداشتند و همچو پ یداستان کیهر 
 .ستادیتواب ا یشده و رو به رو ادهیاز دزد ها با اسبش به سمت ما آمد، از اسب پ یکیکه  مینرفته بود یادیراه ز هنوز

 عمامه بند کرد و با کنار رفتن عمامه از صورتش، متوجه شدم او تمناست. یرا به گوشه دستش
 :گفت

 باهات صحبت کنم. روسیراجع به پاپ خواستمیراستش م -
 :دمیپرس متعجب

 ؟یدونیم یزیتو چ -
 تکان داد. دیرا به نشانه تائ سرش

 تو باشه. یبرا تونهیم یخوب یکه راهنما شناسمیرو م یکی یول دونم؛یراجع بهش نم ادیخودم ز -
 شدم، گفت: رهیبه او خ کنجکاو

 اسمش... -
ش پوشانده اعمامه یدزدها، سخنش ناتمام ماند و با عجله سوار اسب شد. همانطور که صورتش را با تکه گریآمدن د با

 گفت: شد،یو دور م
 .نیدختر چشم سبز بگرد هیدنبال  -
 گفتم: زیچشمان ر با
 خودش هم سبزه؟ یکه چشما میبهش بگ دیبا -

 تکان داد و با لبخند گفت: نیسرش را به طرف تواب
 نه فکر نکنم. -

 که گفت: دیتمنا به گوش رس ادیفر یصدا ناگهان
 مثل خودته! ییختر موطالد هیرو بدون که  نیفقط ا -

 شد. دهیبه سمت تواب کش نگاهم
 هست؟ ییطال یسبز و موها یقاهره با چشما یچند تا دختر تو -

 کرد. یخنده ا تک
 .یلیبه قاهره اومده، مطمئناً خ ونانیتا حاال از  میقد یهاکه از زمان ییهابا بـرده -

 گفتم: داشتم،یمکه قدم بر همانطور
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 !یینه طال هیاقهوه من یضمناً موها -
*** 
و  ییطال یموها م،یکه از راهنما داشت ی. تنها سرنخدادیامان تفکر نم ها،زهیارابه بر سنگر یهابرخورد چرخ یصدا

 .میدیرسیم یبهتر جیبه نتا گفت،یاگر تمنا نامش را هم م دیچشمان سبز او بود. شا
و  کنندیم یهمه را بررس ،یتقلب ییِدارو اهانیگ یهاتمام سربازان به دنبال داللشهر، متوجه شدم  یورود دنید با
 .برندیو نزد حاکم م دهیکش ریها را به زنجآن اب،یکم اهانیگ افتنیبا 

که ادعا داشت  رمردیبه سخنان آن پ زین کی چیرا جست و جو نمودند، ه دهیمرد الغر اندام و تک کی یارابه سربازان
 :دیغر تیکوچک، با عصبان یسهیک کی افتنیاز سربازان با  یکی. کردندیبه همراه ندارد، توجه نم یزیچ
 ه؟یچ نیا -
 لرزان گفت: یبا صدا رمردیپ
 !رمیهمسر پ یبرا یاهیگ یدارو هیفقط  -

 یِ را فشرده و آن را از ورود رمردیپ فیاز سربازان به اجبار دستان نح یسخن حکم مرگ او را صادر کرد. گروه نیهم
 شهر دور کردند.

 به تواب انداختم. یو متعجب، نگاه دهیچشمان ترس با
 کنم؟یکه من فکر م یکنیفکر م یتو هم به همون -

 سرتکان داد و آرام پاسخ داد: متفکر
 !قاًیدق -

 بالفاصله گفت: یکرد؛ ول یمکث
به زبون  رو روسیاسم پاپ ادیکردم که ز یفکر م نیاما من داشتم به ا ؛یفکر کرد یبه چ قاًیدق دونمیراستش نم -
 .میارین

 .کردمیفکر م نیبه هم قاًیخب منم دق -
از نظر گذراندند و شروع به  یما را با شکاک ی. سربازان سر تا پامیتر رفتارابه را حرکت داد و جلو« خوبه»گفتن  با

 .میوارد شهر شو میباالخره توانست ،یبدن یو بررسبار  یجست و جو کردند. خالصه پس از بررس
ها، جنب و گذار آن. ازدحام مردم و گشت و دیرس یبه نظر م گرید یاز شهر ها شتریشهر ب نیمردم در ا یاهویه

 بودم. دهیکه من هرگز در شهر خودم ند یجوش
*** 
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 اهیکه از گ یاتنها استفاده ش،یپ یرشد نکرد. تا چند روسیپاپ اهیگ گریخشک شده بود، د لیکه رود ن یزمان از
 فراتر از کاغذ بودن، دارد. یتیخاص اهیگ نیمتوجه شدند که ا بانیطب یشد، ساختن کاغذ بود؛ اما به تازگ یم روسیپاپ
 .شدیجان من شده و تنها درمان پدرم محسوب م یبال ،یپزشک جینتا نیقضا ا از
 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 دنیمشغول سخن گفتن و خند تربایبه مراتب ز یشیکه با آرا ییبایگذرا به تواب انداختم و باز هم به دختران ز ینگاه
از  یهنگفت یوجود نداشت و هنوز هم عده نیکه اسالم در کل سرزم میاز مصر بود یاشدم. ما در دوره رهیبودند، خ

 بودند. داریخود پا نیبه د انیمصر
 دادم: پاسخ

 !روسیپاپ -
 کی هیسا ریاستراحت در ز یکه خسته شده و برا نیتا ا میو سرگردان گذرانده بود رانیرا در شهر ح یچند ساعت ما

 .میشهر، اتراق کرد دانیدرخت در م
 مکان خسته شده بود، خواست با گفت و گو خود را سرگرم کند. گفت: کیکه به نظر از نشستن در  تواب

 رسته؟د ،یستین لیاص یِمصر هیتو  -
از نگاه من آگاه ساخت.  زیدختران را ن گریآرام، د یمن شد و با اشاره و خنده ها یرهینگاه خ یاز دخترها متوجه یکی

 دخترِ مو بلند، تکان دادم و در پاسخ به سوال تواب، گفتم: یدستم را برا
 .ستمینه ن -

 گذرا به دخترها انداخت و سپس نگاهش به سمت من آمد. ینگاه
 خب؟ -
 باشم؟ لیاص یِمصر هی تونمیرنگ پوست، چطور م نی! من با االیخیاوه ب -
 مادرت؟ ایپدرت  -
 مادرم. -
 بود؟ ییکجا -
 .ییایرومان -

 نشست و دستش را در هوا تکان داد، با خنده گفت: صاف
 ؟یکنیم یشوخ -
 ام! ینه کامال جد -

 آمد. ترکینزد متعجب
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 ؟یمامانت شد هیاونوقت تو کامال شب ،یبوده و پدرت هم مصر ییایرومان کیکه مادرِ تو  یگیم یدار یعنی -
 باال انداختم که گفت: شانه

 تره؟! یپوستا قو نیژن رنگ یدونیمگه نم -
 شدم. رهیچشم به او خ یرا کج کردم و از گوشه چشمانم

 بوده! تریقو یلیبه نظر ژن مادرم خ -
 شد. وهیمشغول خوردن م تفاوتیرا باال انداخت و ب دستانش

 !ستدهیفایبحث با تو ب -
مرا در بحث و گفتگو،  توانستینم یکس خواستم؛یخود من نم یاست، تا وقت دهیفایبحث با من ب دانستمیهم م خودم

 مگر در برخورد با پادوک. بردمیاستعدادم بهره نم نیاز ا ادیشکست دهد. هرچند ز
برگردانده و  یکاو شدم بدانم آن دختر محجوب که از بدو ورود ما تا به حال، روبودم، کنج رهیبه دختران خ همچنان

 باشد. تواندیم یکس چه ست،ین دایپ یزیهم از ظاهر او چ یاذره یحت
 چشم دوخته بود، گفت: زیهمانطور که به م تواب

 جلو! یبر یتونیم یدوست دار یلیاگه خ -
بتوانم به  دیکردم. ناگاه به ذهنم خطور کرد که حق با اوست، شا یاندهبه زبان آورد، تک خ وارهیکه کنا یسخن به
 و گفتم: ستادهیا نیدهم؛ بنابرا انیپا یکنجکاو نیا

 با خانوما خوش و بش کنم. کیاز نزد دیحق با توئه! با -
 با تأسف نگاهش را برداشت. یشد؛ ول رهیپسوندش چشمک زدم. تواب ابتدا متعجب به من خ و
 !سفمٔ  برات متا -

 گفتم: یو با بدجنس دمیخند
 تا دختر خوشگل مالقات کنم. شینباش! قراره با پنج ش -

ها به همراه اسب زیصورتم گذشت. سربازان ن یکیبا سرعت فراوان، از نزد یارفتم که ناگهان ارابه کیقدم نزد چند
 :زدندیم ادیکه فر یبا همان سرعت در حال

 دزد! مردک ستی... باستیبا -
شد، تواب هم متعجب به سربازها و ارابه چشم دوخته  دهیدنبال او، از مقابل چشمانم گذشتند. نگاهم به عقب کش به

 .بود
 :دمیشد. از واکنش او متعجب گشتم و پرس هالهیرفته را بازگشتم، تواب فوراً مشغول جمع کردن وس راه
 داره؟ یبه ما ربط یکنیفکر م -
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 کرده بود، رفت. ریتعم یکه به تازگ یمیقد یابهعجله به سمت ار با
 ... آره به ما ربط داره.ییطال یدختره با موها هیکه طرف،  ییاز اونجا -

 :دمیشکل گرفته بود، پرس یکه از کنجکاو ییهاارابه شدم. با اخم سوار
 ه؟ییموهاش طال یدیچطور فهم -
 را به حرکت درآورد. وانیح
 .شدیم دهیبود، چند تار مو د چوندهیکه دور سر و صورتش پ یشال بزرگ رِیاز ز -
 نیاالِغ تواب، نگاه کردم. با ا یآهسته یهاشده بود و سپس به قدم ریمس یها که باعث خاک آلودگسرعتِ آن به

 . افکارم را به زبان آورده و گفتم:میدیرس یها نمبه آن و خسته، هرگز ریاالغ پ
 !میرسیهاشونم نماالغ به گرد پا نیبا ا -
 .ستادیشهر ا دانیگذر کرد و در م یافرسوده یکوچه از
 .رسندیاونا به ما م م،یما بهشون برس ستیقرار ن -
 یمکان آب جار نیها در اقبل دیرسیکردم. به نظر م یارابه، نگاه ریز یافتهی قلیص یهاخشک و سنگ نِیزم به

 بوده.
 .لیرود ن -

 سرم را باال آوردم. متعجب
 ؟یچ -
 .شدیکه خشک بشه از وسط شهر رد م نیقبل از ا لیرود ن -
 .میبود ستادهیما درست همانجا ا و

به آن دختر کرد  یاسربازان، تواب اشاره یهاگشت و پس از آن اسب انینما ییدختر موطال یکه ارابه دینکش یطول
 .ستادندیا ریپنهان شد و سرباز ها متح م،یکه از آن آمده بود یا. دختر در همان کوچهدیو افسار االغ را کش

 یصبر م دیبه سر دارد؛ اما با یاتواب چه نقشه دانستمی. نمستادمیدورتر ا یشدم و کم ادهیتواب، از ارابه پ یاشاره با
 کردم.

 زد: ادیفر تیشد و با عصبان ادهیاز سربازها پ یکی
 مصرف! یب تیبرو کنار رع -

 مظلومانه گفت: تواب
 حرکتش بده. تونهینم وانیح نیم خراب شده و اارابه -

 :دیپرس یها به آراماز آن یکیانداختند، سپس  گریکدیبه  یکالفه نگاه سربازها
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 ؟یدیند شد،یرد م یسلطنت یکرده بود و با ارابه یمرد که صورتش رو مخف کیتو  -
 متعجب گفت: تواب

 ؟یسلطنت یارابه -
 اآگاه جلوه داد.را ن خودش

 قربان! دمینه ند -
ها سربازان کرد، آن گریبه د یاشد و اشاره ادهیاز اسب پ شد؛یم دهید یسربازها که در گرد و غبار به سخت یفرمانده

 به او انداخت و گفت: یشدند. فرمانده نگاه ادهیپ یگریپس از د یکی زین
 ؟یخوایکمک م -

 زد. یلبخند تواب
 حتما چرا که نه! -

به افسار االغ وصل کرده و با تکان  گرید یها ارابه را باربا اشاره به سربازها فهماند به تواب کمک کنند. آن فرمانده
 نامحسوس به من، راه افتاد. یکردند. تواب با نگاه یدادن دست، او را راه

را از کمک کردنشان به تواب،  نیا دند،یرسیر مبه نظ یبودم. سربازانِ با انصاف و مهربان رهیها خبه آن متعجب
 سربازها چشمش به من افتاد و گفت: یبردارم که فرمانده یزده خواستم به جلو قدم. شگفتدمیفهم

 ؟یهست یپسر! تو ک یه -
 اما بروز ندادم. دم؛یاز ابهتش ترس یکم
 هستم. یمن کا -

 کرد. اخم
 ؟یهست یمگه شخص مهم ؟یفقط کا -

 زده گفتم: شتاب
 .نیفرزند مورتن، اهل شهر عابد یکا -
 کدام مورتن؟ -
 شکن. زمیمورتن ه -
 ؟یشکن هست زمیاوه پس تو... پسر مورتن ه -

 :دیمرا برانداز کرد، در ادامه پرس یبیرا تکان دادم. با نگاه عج سرم
 ؟یبه قاهره اومد یچ یبرا -
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کند،  یم یزندگ نیدور مانند عابد یدر شهر یشکنزمیفقط ه فرمانده در قاهره، پدرم را که کیچگونه  دانستمینم
 شناخت. جواب دادم: یم
 شده. ماریپدرم ب -

 :گفت ثرٔ  ام گذاشت، متاشانه یرا رو دستش
 !پسرم سفمٔ  متا -

 بلند پوشانده شده بود، انداختم. شیکه با ر یخشن یبه دستش و سپس به چهره ینگاه متعجب
 لب زدم: دیترد با
 ممنونم. -

 :دمیشده و موشکافانه پرس زیر یهابا چشم ،یاز درنگ کوتاه پس
 د؟یشناسیشما پدرم رو از کجا م -

 زد. لبخند
 .میرزم بوداگه اشتباه نکنم من و پدرت هم -
 نگفته بود که جزء سربازان حاکم بوده! چوقتیاون ه -

 .دیخند
 .یبود که فکر کن یزیاز اون چ تردهیچیپدرت پ یدوران سرباز -
 گفت: شیرایگ یسربازها اشاره کرد و با آن صدا به
 .دیکن دایاون مردک دزد رو پ دیبر -

 پس از اطاعت کردن، راه افتادند. سربازها
 انداختم. شد،یم دهید اشییبلند و طال یبه دخترک که حاال به وضوح موها ینگاه نامحسوس

 امشب رو مهمان من باش! -
 .دیم دوختم، باز هم خندباال رفته به او چش یابروها با
 و پسرش بشنوم. میمیراجع به دوست قد شتریب خوامیمن بگذران، م یرانهیحق یامشب را در خانه -

 .کردیدورتر آهسته آهسته حرکت م یرا جلو بردم، تواب کم سرم
 ارم؟یدوستم رو هم با خودم ب تونمیم -

 خندان تواب، گفت: یچهره دنیبه عقب برگشت و با د متعجب
 ن؟یبا هم دوست -

 تکان دادم. دیرا به نشانه تائ سرم



 

 

34 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 درسته. -
 :دیپرس یینمابا عجله و به سرعت خودش را به ما رساند. با لبخند دندان تواب

 م؟یخب امشب قراره کجا بمون -
 نیا یدر حال حالج نشیبزیمن و تواب را برانداز کرد، بدون شک او با نگاه ت یجد یسربازها با چهره یفرمانده

 رخ داد، بود. گفت: شیپ یقیکه دقا یو اتفاق یدوست
 من. یخونه -

*** 
 زد و آرام گفت: می. تواب با آرنج به پهلومیفرمانده حرکت کرد یسمت خانه به
 شه؟یم یدختره چ -

 سرم انداختم.به پشت ینگاه
 !ادیبهش اشاره کن دنبالمون ب -
 ؟یچ ادیب دهیرو هم ند افشونیدرست ق یکه حت ییاگه نخواد با کسا -

 باال انداختم. شانه
 امتحان کن! -

 دیدست به او فهماند که ما را دنبال کند، برخالف تصورمان آن دختر سرش را به نشانه تائ یگرد کرد و با اشاره عقب
 تکان داد.

 متعجب برگشت. تواب
 قبول کرد! -

 زدم. لبخند
 .کنهیبهت گفته بودم که قبول م -
 .ینه نگفته بود -
 .یگفتم امتحانش کن یول -
 !ادینم شیپ تایموقع نطوریا م،یفرمانده باش هیخالصه... امشب قراره مهمون  -
 نند؟یشیسفره نم هیسر  چوقتیچون دزد و سرباز ه -

 :دیپرس موشکافانه
 بهت گفت؟ زویهمه چ -
 نه کامالً! -
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 به خود گرفت. الیخیب یهم چهره باز
 .زنهیدرسته، اون راجع به اشتباهاتش حرف نم -

 دوختم، ریبرداشته و به مسرا از او  نگاهم
 داد. یرا م ازمندین ثروتمند و نیرفت و نشان از تفاوت ب یم یکه به سمت آباد یریمس

 رقم خورد. میاز سرنوشت برا یدیورق جد بیترت نیبه ا و
*** 
مردم به گوش  یاهویبود. هنوز هوا روشن بود و ه یرفت، مرد ثروتمند ی. همانطور که احتمال ممیاو شد یخانه وارد

 .دیرسیم
 نگذشت که فرمانده شروع کرد به صحبت کردن راجع به خودش و پدرم. یرید م،ینشست یاتاقِ بزرگ و دلباز در
دختر  هیپدرت عاشق  م،یبود افتهیر ارتقاء و تازه کا فیضع یاست... اون زمان که ما از سربازها« خضر»نام من  -

 آورده شده بود.... حاکم یاز طرف پدرش برا شکشیشد. اون دختر اهل شام بود و به عنوان پ یچشم رنگ
 گفتم: ریسخنش متح انیم
 مادرم عرب بود؟ -

 .دیرا تکان داد و خند سرش
 نه. ای شهیاون دختر، مادرت م یتا بفهم یپدرت رو کامل بشنو تیحکا دیبا -
 بود. رهیاو هم موشکافانه به من خ دمیزدم و متعجب نگاهم را به سمت تواب بردم که د نیلبخند دروغ کیاجبار  به

 داشته باشد. قتیکه به زبان آورد، ممکن است حق یسخنان نیآخر نیپدرم با آن زن عرب ازدواج کرد؛ بنابرا اگر
 دیاما با کردم؛یم نیبه خود تلق نگونهیهم ا دیشا ایشده  ییگو انیر هذدچا یماریاو در بستر ب کردمیبه حال فکر م تا
 آگاه شوم. قتیتا سرانجام از حق سپردمیخضر گوش م تیبه حکا صدایب

را به دست داشت، وارد اتاق  هایبزرگ از خوراک ینیس کیکه  یو در حال دهیبا صورت پوش یدختر نیح نیهم در
و افسونگر بود.  رایکه بدون شک مثال کلئوپاترا گ ییهاما را مجذوب چشمان خود ساخت؛ چشم یشد و نگاه هردو

. دختر افسونگر شدیم دهیبر آن برقه، د زانیآو ینیئتز یرهایو زنج دیسف یبرقه ریبود که از ز یزیها تنها چآن چشم
ما، اتاق را  یزده رتیدر مقابل نگاه ح هایبه تن داشت، پس از قرار دادن خوراک ییبایو بلند ز دیسف یهاکه لباس

 ترک نمود.
 !کردیبود که فکرش رو م یزیتر از چاون عشق خطرناک یول -

 خضر به خودم آمدم. یبا صدا ناگهان
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 دنیمن و تواب، باعث شن یرهینگاه خ دیسخن، تنها پدرم نبود. شا نیچرا؛ اما احساس کردم منظور او از ا دانمینم
 هشدار شد. نیا

 زمزمه کرد: شیهاآرام و بدون تکان دادن لب تواب
 افسونگر دخترشه! ادیبه نظر م -
آن  دنیبود که با د یهمان صفت نیا رایگرفت؛ ز یجا میهالب انیناخواسته م یافسونگر، لبخند یکلمه دنیشن با

 دختر به ذهنم خطور کرد.
 نده.مو یادیتا شب وقت ز دیکن ییرایپذ از خودتون -
سوءتفاهم  جادیبردم که لبخند من باعث ا یگرفته بود، پ یاو جا یشانیپ انیکه برخالف لحن مهربانش، م ییهااخم از
 گفتم: رلبیشده. ز یشتریب

 ممنون. -
 .میوقفه مشغول خوردن شد یکلمه، من و تواب به سرعت و ب کیگفتن همان  با
 تر!آهسته -
 میدانستیو نم میاز اندازه گرسنه بود شیب م،یزد ی. لبخند خجولمیدوختخضر، مکث کرده و به او چشم  یصدا با

 العمل ما لبخند زد.عکس نیاما او به ا م؛یکن ریچگونه شکممان را س
 .نینخورد یزیچ مشخصه از صبح -

 گفت: پروایب تواب
 درسته! -

که  یتینمود، حکا انیب تیحکا کی. او داستان پدرم را همچو میبعد، در آرامش به سخنان خضر گوش سپرد یساعات
 مرا مبهم ساخت. یگفت گذشته شدیم دیتردیب

*** 
 مورتن تیحکا

 .شدندیو آماده م دهید میو محافظت از حاکم، تعل یاحتمال یهانبرد یآن زمان سربازان برا در
و شب هنگام،  می. او روزها در حال تعلجوان به نام مورتن سر به هوا و چابک بود یتازه کار، پسر یسربازها انیم در

 .کردیم یکوبیشروع به رقـ*ـص و پا ییآشنابا افراد نا ،یتنگ و خاک یهابه شهر رفته و در کوچه
 یشناخته م میحر یها نفرت داشتند؛ اما مورتن که فردو برخورد خشونت بار آن رحمیمردم از سربازان ب کهنیا با

 بود. یها مستثنآن یشد، برا
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 یهامحله مثل تمام محله نیرفت. ا نینش ریفق یهااز کوچه یکیبه  یها، مورتن پنهانشب مانند دگر شب کی
 بود. یکوچک و چوب یهامتشکل از غرفه یو بازارچه یگِل یهاخانه یدارا ن،یرنشیفق
 کردند. یاز خوشحالاو شادمان ابر دنیمحل، با د یاز اهال کی هر

 ها دست تکان داد و گفت:از آن یکی
 مورتن! یخوش اومد یه -

 لبخند زنان پاسخ داد: مورتن
 ممنونم. -
 گفت: د،یخند یگرید
 .یغرق خواب باش دیکردم االن با یفکر م ن،یکه وسط شهر انجام داد یناتیبا تمر -

 خسته و کسل به خود گرفت، مظلومانه زمزمه کرد: یچهره مورتن
 م!خسته یلیاوه مرد، هنوزم خ -

 به او زد و با لبخند گفت: یافروشنده، تنه مرد
 پسر! یشیم یعضالن یدار -

 زد. یژست گرفت و چشمک مورتن
 درسته. -

ها از آن یکیورت او گذشتند. از مقابل ص دند،یرقصیم یدنیجالب و د اریکه بس یبا حرکات موزون، در حال دختران
 گفت:

 مورتنِ جذاب به محله برگشته. -
 ها برد.از دختران دستش را گرفته و او را به جمع رقصنده یکیدهد که  یخندان دهان باز کرد پاسخ مورتن
 داشتند. هایبه کول یادینبود، شباهت ز ریقصر حر یهاکه برخالف رقاصه یبا آن لباس دخترها
 رزنیکرد؛ سپس به سمت پ یکوبیرقـ*ـص و پا ی. کموستیها پبه جمع آن یو پرانرژ یهم با خوشحال مورتن
 گفت: طنتیرفت. با ش یمهربان

 .یکمیهمه فکر کنن خواهر کوچ ترسمیکه، م یشیجوونتر م یهرروز دار -
 و گفت: دیخند رزنیپ
 چرب زبون! یا -
 :دیمسرش بود، رفت. پرسزن باردار و ه کیکه متشکل از زوج  کیسمت  به
 اد؟یم ایبه دن یدختر کوچولو ک -
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 داد: با لبخند جواب زن
 زود! یلیخ -

محل رفت. خالصه با تک تک افراد آن محله خوش و بش کرد و احوال  یدگر اهال یرا تکان داد و به سو دستش
 شد. ایها را جوتمام آن

مبدل  یبه او زد و رفت. متعجب به آن ناشناس که لباس یاپنهان، تنه یناشناس با صورت یناگهان فرد انیم نیا در
 پوشانده بود، چشم دوخت. یرنگ یکه صورتش را با شال خاکستر

 خود را خواهند داد. یشب شادمان کی یمحله بها نیاز سربازان باشد، مردم ا گرید یکیشخص  نیاگر ا دیشیاند
 رد.مردم گذر ک انیعجله به دنبال او، از م با

 باتریبه مراتب ز یاو، احتمال داد زن یبای. از چشمان زدیاز محله، به او رس رونیکه ب نینمود تا ا بیاو را تعق آنقدر
 پنهان است. م،یضخ یپشت پارچه

 :دیدستش را جلو برد و پرس دیترد با
 ؟یهست یتو ک -

 و با عجله گفت: دیدستانش را عقب کش لیدل نیبه هم د،یرس یبه نظر م دهی. چشمان آن فرد ترسدینشن یجواب
 بترسونمت خانوم! خوامینم -

بود را کنار زد؛ مورتن متعجب و شوک زده  چاندهیکه دور صورتش پ یآن شخص بزرگتر شد و ناگهان شال چشمان
 .دیعقب کش

 خانوم؟ یگفت یبه ک -
 گفت: دهیبر دهیبا لکنت و بر مورتن

 قشنگ بود و من فکر کردم... یلیآخه چشمات خ خوام،یمعذرت م -
 شد و ناباور لب زد: رهیبه صورتش خ موشکافانه

 خضر؟ -
 با عجله صورتش را پوشاند. مرد

 !ینه اشتباه گرفت -
 را باال انداخت. شیاز ابروها یکیدستش را به سمت شال برد و  مورتن

 ...هیکه بق یهمون پسر یخضر باش دیتو با کنمیاما فکر م -
زنانه  یچهره لیباعث رنجش او شود. به هر حال حق با او بود. خضر به دل شیهادهیگفتن شن کردیکر منداد، ف ادامه

 .شدیبه سخره گرفته م گریتوسط تمام سربازان د شیبایو چشمان ز



 

 

39 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .شدیاو م یهاشدن مهارت دهیمانع د بایبود؛ اما آن چشمان ز ریسرباز دل کی او
 .ستمینه من خضر ن -

 تمام گفت: تیتفاوت نشان داد. با جد یخود را ب د،یلرزان او را شن یکه صدا مورتن
 ...ایراجع به محله  یو اگه بدونم که حرف یسرباز هیتو  دونمیفقط م ،یهست یتو ک ستیمهم ن -
 اخم ادامه داد: با
 !مونهینم یباق یزیخوشگلت چ یاز چهره گهیاونوقت د ،یبگ یمن به کس ای -

 زد: ادیدستش را در هوا تکان داد و فر یبرگردانده خواست راه رفته را بازگردد. خضر عصبان یاند و روپاسخ نم منتظر
 ؟یکنیم دیکه من رو تهد یهست یک یکنیفکر م _
نکرد  یبار برخالف بار قبل، سع نیا یشد؛ ول انیاو به وضوح نما یدستانش رها و چهره انیحرکت، شال از م نیا با

 صورتش را پنهان کند.
 داد: ادامه

 کنم. غیدر هیرو از بق یکه شاد ستمین یمن آدم ؟یفکر کرد یاصال با خودت چ -
به سخنان  چکسیکه ه دانستندیکرده بود، دل مورتن را لرزاند. در واقع هر دو م انیب یآخر او که به آرام یجمله

 از خود او گرفته شده بود. قتیکند، در حق غیدر گرانیاز د خواستیکه نم یایو شاد دهدینم یتیخضر اهم
 اما تالش خود را کرد، گفت: ر؛یخ ای کندیم یسخن کمک نیگفتن ا دانستیبه سمت او برگشت. نم دیبا ترد مورتن

 ؟یرو فراموش کن زیامشب همه چ یخوایم -
 درخشان شد. دیاز ام یچشمان خضر، نور در
 ه؟یمنظورت چ -

 محله اشاره کرد. ریبه مس گریشانه او قرار داد و با دست د یلبخند زد، دستش را رو مورتن
 که مثل من و تو مشکالت خودشون رو دارن. ییکسا یهمه ونیم یو شاد یکوبیشب پا هی -

 داد: تر کرد. پاسخشکل گرفت و آن را چند برابر جذاب شیبایز یهالب انیم یلبخند
 البته! -

 شن بازگشتند.باهم به ج هردو
دست او را به  یحرکت ناگهان کیبود، مورتن در  گرانید یِاش ناظر شادگوشه با صورت پنهان شده کیدر  خضر

 .ننمود یتوجه کرد،یرقـصنده داد و به اعتراض او که رقـ*ـص را امتناع م یبایاز دختران ز یکیدست 
از مردم بود که او  یجمع انیبار در م نیاول یبه اطراف انداخت، برا یمحله بردند. خضر نگاه دانیاو را به م دختران

 .گرفتندیرا به تمسخر نم
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شده و چشمان همه به  انیشد که فراموش کرد صورتش نما یپرداخت. آنقدر غرق شاد یکوبیبه پا گرانیهم با د او
 است. رهیاو خ
مانع  فیظر یهم صورتش را پنهان کند؛ اما دست کرد باز یو سعسکوت همه جا را فرا گرفت، به خودش آمد  یوقت

 او شد.
 کوتاه به او لبخند زد و آرام نجوا کرد: ییخوش چهره با موها یبرگرداند. دخترک یسمت صاحبِ دست، رو به
 .یپنهانش کن دی... نبایهست بایز نیشیپ انیتو مانند خدا ست،ین یازین -

خورد و از نگاه  یشدند. خضر تکان یبرداشته و باز هم مشغول شاد رتیسخنان آن دختر، دست از ح دنیبا شن مردم
 .دیبه او، دست کش رهیخ

 خندان شد. دند،یدینم بیعج یاو را به عنوان موجود گریکه د یتیجمع دنیرا به اطراف چرخاند، با د نگاهش
 کرد. یهمراه یو شاد یکوبیاز دختران را گرفت و خضر را در پا یکیهم با خنده دست  مورتن

 و خضر تنها دوست خود را به دست آورد. دیجد یشب مورتن دوست آن
*** 

شهر گذر کرده و به خارج از شهر رفتند.  انیرفت، از م یاز آن ها به شمار م یکیکه مورتن هم  یابعد، دسته روز
 کرد. ماتیشروع به دادن تعل یغرش مانند یدسته، با صدا یکه فرمانده دینکش یطول

گذرا انداخت. خندان به  ینگاه دند،یکشیکامل، عذاب م یسربازان که به معنا گریبه د حوصلهیخسته و ب مورتن
 .اشاره کرد و توجه او را به خود جلب نمود یفیسرباز نح

 «!حمزه» یه -
 به او چشم دوخت. دهیمتعجب و ترس حمزه

 گفت: د،یخند مورتن
 .کشهیچطور داره عربده م نیبب -

بر نگه  یسع د،یترس یکه م یاو باعث شد حمزه در حال دیتقل نیفرمانده، لب زدن. ا یادهایزمان با فرکرد هم شروع
 خود کند. یداشتن خنده

 اشاره کرد و گفت: یگریسرباز د به
 !نیرو بب نجای، ا«جمال» -

 :دیبا تکان دادن سر پرس جمال
 کجا رو؟ -
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مورتن آن را همانند  داد،یکه فرمانده دستور م ی. هر حرکتخود یموزون مرتبط به حرکت نظام شیکرد به نما شروع
 .گذاشتیم شیرقـ*ـص به نما کی

 . گفت:دیاخم خند انیم جمال
 .یرو ادامه بد کارنیهم دیاگه متوجه شد، کل روز وسط شهر با -

 لب گفت: ریز پروایو ب کردیدهن کج مورتن
 .شهینم یزینه، چ -
کردن، در  نیاند؛ اما عوض تمرها اتراق کردهدورتر از آن یگرید یسمت فرمانده که بازگشت، متوجه شد دسته به

 و خنده هستند. یحال شوخ
بهتر است گفت،  ای ستیخنده ها چ نیبرد موجب ا یدقت و توجه، پ یبه آن ها چشم دوخت. پس از کم موشکافانه

 .ستیک
 زد: ادیش فرزمخت یزد و با صدا یتشر فرمانده

 مورتن! -
 نگاهش را از آن دسته برداشت و با تکان دادن سر از فرمانده اطاعت کرد. مورتن
اگر  دیشی. با خود اندکند؛ اما خودش هم دست بسته بود یکمک چارهیبه آن ب دیبه آن طرف چشم دوخت، با دوباره

 را نداشته باشد. چارهیهرگز فرصت کمک به آن ب گرید دیبرساند، شا یاریامروز نتواند به او 
 یرحم یفرمانده با ب یسربازان نگران به سمت او رفتند؛ ول گریزد. د نیناچار خودش را محکم به زم د،یکش یآه
 :دیغر
 .نیواسه تمر گردهیکنار، هر موقع به هوش اومد برم دشیبنداز -

ها، مورتن فرصت را خود ادامه دادند. با رفتن آن ناتیو به تمردرخت بردند  کیسربازها او را به کنار  گریو د جمال
تر شمرد؛ چشمانش را باز کرد و نامحسوس به حمزه اشاره نمود تا مراقب اطراف باشد. حمزه هم که باهوش متیغن

 .دتکان دا دیها بود، سرش را به نشانه تائآن یاز تمام
 اند.رس یبعد یخودش را به دسته یآرام و پنهان مورتن

 .شدیتر مصداها هم واضح رفت،یم ترکیچه نزد هر
 !یاومد یاشتباه یدختر خانوم جا -
 ؟یکنیبا من ازدواج م بایخانوم ز -
 .رفتیباال م زیها نقهقهه یهر جمله، صدا با
 چشمات من رو افسون کرده. -
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 !ادیچهره هر شب خواب به چشمام نم نیبا فکر ا -
 اند؟ییها جادوچشم نیا -
 لبات چه خوش فرم و دلرباست! -
 نرمه؟ نقدریبه پوستت که ا یزد یچ -
 ها، بلند و رسا گفت:آن یهمهمه و قهقهه انیم
 !یهم دار یایکه عضالت قو نمیبیم -

دورتا  شیپ یچند و خجالت زده را که تا نیمتعجب به سمت آن برگشتند و او توانست به وضوح خضر غمگ سربازان
 .شدیم دهید دیام یتعجب و اما کم زی. در چشمان خضر نندیحلقه زده بودند، بب یهیربازان خودخواه و کردور آن را س

 ها با اخم گفت:از سرباز یکی
 ؟یهست یتو ک -

 :دی. با اقتدار و خشن، غرستدیبه خضر کمک کرد تا با گران،یتوجه به د یب مورتن
 ...دیبش تشیتمسخر موجب آزار و اذ لهیو به وس دیکن یاون حسود ییبایاگه به ز گهیبار د هی -
 انداخت، ادامه داد: یکه به دل همه رعشه م یوحشتناک یهااخم با
 !دیمونیزنده نم چکدومتونیه گهیاون وقته که د -
 گفت: یمصنوع یاکرد خود را شجاع جلوه دهد و با خنده یاز سربازها سع یکی
 شه؟یم شیدخترنما حسود نیبه ا یک ؟یگیم یدار یتو... تو... چ -

موجب تمسخرش  او نبود که یها چهرهبرد که سال یجمله پ نیها چرخاند، او با اآن نیمتعجب نگاهش را ب خضر
 بود. هاتیآزار و اذ نیباعث ا گرانیشد؛ بلکه حسادت د یم

 ها انداخت.به تمام آن یبا پوزخند نگاه مورتن
 آسونتر بود. کنه،ینم یبهش حسود یک یدیپرس یاگه م -
 به آن سو انداخت و گفت: یحمزه، نگاه یاشاره با
 !ترمرحمیفرمانده ب هیمن از  نیباشه، مطمئن باش ادتونیکه گفتم  ییزایچ یبرم؛ ول دیبا -
 رساند که سربازان او را رها کرده بودند و خودش را به خواب زد. ییعجله خودش را به جا با

 به او زد. یلگد گذرا انداخت و ینگاه فرمانده
 !میبر دیمورتن، پاشو با یکنیم ینقش باز دونمیم -
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به خضر که برخالف چند ساعت  ینگاه نیح نیسربازان به شهر بازگشتند؛ در هم گریو به همراه د ستادیناچار ا مورتن
تشکر  یسرش را به نشانه یکرد، انداخت. خضر با لبخند مهربان یخود اطاعت م یبود و از فرمانده ستادهیقبل آرام ا

 آن دو بود. یآغاز دوست نیاو تکان داد، ا یبرا
*** 
 یبرا زیکه حاضر بودند جان خود را ن یشدند، تا حد یاز روز قبل م تریمیها هر روز صمسال گذشت و آن چند

 فدا کنند. گریکدی
بود. مورتن هم که  یرتش کافمردانه شدن صو یبرا شیرا صاحب شد و همان ر یبلند شیها، رسال نیدر ا خضر

 .دیرس یبه مقام فرمانده شد،یم تریروز به روز قو
 شهر شدند. یاهال یکوبیهردو وارد جشن و پا نه،یریشب به عادت د کی

 .ییایبود سرنوشت ساز و رو ینبود، شب یشب عاد کی چکدامیه یشب برا آن
مردم عقب  ن،یح نیها پرداختند. در همآن یشاد ینشسته و به تماشا یااز خوش و بش کردن با مردم، گوشه پس
خود را پوشانده  یهاگشت. دختران صورت داریبا رقـ*ـص چاقو و حرکات موزون پد یها، دخترانآن انیو از م دندیکش

را  وراالتیو ز ریحر یهاقصر، لباس یهارقاصه ندمجذوب کننده مشغول رقـ*ـص بودند. دختران همان یو با نگاه
 کرده بودند. زانیدرخشان به خود آو یرهایهمچو زنج

از آن دخترها  یکی یبرگرداند؛ اما برخالف او، مورتن محو تماشا یها نداشت روآن یبه تماشا یادیز لیکه تما خضر
 شد.

شد که بدون شک  یشوند و مورتن هم آن شب دچار حس یچشمان خود عاشق م قیمردها معموال از طر ندیگویم
 .دینامیعشق م

آن دختر دست بردار نبود، با  ی. خضر امتناع کرد؛ ولاز دو دختر ، به سمت خضر آمد و صورت او را برگرداند یکی
به دخترک  هیاز ثان یبرگرداند؛ اما در کسر یرقـ*ـص خم شد و چاقو را به سمت صورت او گرفت. خضر با خشم رو

 .کردیها را هرگز فراموش نمبود که چشم یشد. او مرد رهیخ
 !ییبایهنوزم ز -
را به  نیریعشق د نگونهیو ا بردینم ادیاز  زیگوش نواز آن دختر، لبخند به لبانش آمد. او صداها را ن یصدا دنیشن با
 آورد. ادی

 :گفت
 !نطوریتو هم هم -

 دست او را گرفت و به سمت خودش کشاند. یبا خوشحال دختر
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کند  انیکه هنوز مشغول رقـ*ـص بود، رفت. دست برد تا صورتش را نما یبه طرف آن دختر ارادهیکامال ب مورتن
 که دخترک با حرکات نرم و اغوا کننده او را از جمع دور ساخت.

 .شدیهمراه او قدم برداشته و دور م ارادهیهمچنان ب مورتن
 گفت: نیغمگ یابا چهره درنگیدختر شالش را کنار زد و ب دند،یاز سکنه رس یخال یبه مکان یوقت
 ؟یبهم کمک کن یتونیم -

که تا به حال  دشیو پوست سف دادینبودنش م یاز مصر یدختر حاک یخورد و به خودش آمد، چهره یتکان مورتن
 .کردیم زیبود، او را متما دهیکامال پوش

 :دیدختر، پرس یِبرداشت و در جواب سخن ناگهان هودهیاز افکار ب دست
 ؟یهست یتو ک -

 گفت: یلرزان یصدابا  دختر
 حاکم. یبرا شکشیپ کیهستم،  «هیصف»من  -

 که مناسب ثروتمندان است. یمحله، آن هم با رقص نیدر ا شکشیپ کیمتعجب ابرو باال انداخت.  مورتن
 ؟یخوایم یچ -

 توان لب زد: نیساخت. با آخر مانیخود پش یمورتن، دخترک را از کرده یخشک و جد لحن
 !یمن رو نجات بد خوامیم -

 شد. رهیبه او خ رینفوذ ناپذ یادست به بغـ*ـل زد و با چهره مورتن
 .یهم فرار کن ینجوریهم یتونیمحله، پس م نیا یایببره ب ییبو یکس کهنیامشب بدون ا یتونست یوقت -

 شد. ریاز چشمانش سراز یسر تکان داد، قطره اشک یبا ناراحت دخترک
 !رهیمیپدرم م اگه فرار کنم تونم،ینم -
 ییخدا یمردِ عادله ، اون تنها حکمران مصره که نخواست لقب فرعون رو داشته باشه و ادعا هی... حاکم رهیمینم -

 هم نکرد.
 .زدیغم، حاال در چشمان دخترک نفرت موج م یبعالوه

 خدا؟ کیچرا نخواست فرعون باشه و  یدونیم -
 :دیپرس لیم یب مورتن

 چرا؟ -
 !طانهیش هیچون اون  -

 نکرد. یندیسرباز فداکار و گوش به فرمان حاکمش بود، از سخن او احساس خوشا کیکه  مورتن
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 انسان کامل. هیحکمرانِ خوبه و  هیاون  ،یکنیراجع به حاکم خودت اشتباه فکر م یدار -
 زد و گفت: یپوزخند هیصف
 چه حکمران چه غالم! ست،یکامل ن یانسان چیه -

 :دیکه خونش به جوش آمده بود، غر مورتن
 !ایپس با من ب شکش،یپ کیسربازم و تو هم  هیمن  -

 لب گفت: ریافتاد، ز راه
 برت گردونم به حاکم. دیبا -

 گفت: پروایهم به دنبال او قدم برداشت، ب هیصف
 نداشته باشم. یزندگ یبرا یفرصت گهید دیشا ،یاگه بهم کمک نکن یبرگردم؛ ول خواستمیمن خودم م -

 گفت: الیخیب مورتن
 .یبگذرون شیعمر آسوده و در آسا کیو  ی، فقط قراره باهاش ازدواج کن کشهی... حاکم تو رو نمفتهینم یاتفاق -

 .او زد یالیبه خوش خ یپوزخند
 آرزوهامه؟ یپدرم و نابود یکه حاصلش بدبخت یقصر. خوشبخت زیاز هزاران کن یکی -

 :دیموشکافانه پرس مورتن
 شه؟یدارن که برآورده نم یمحال یها چه آرزو، مگه زن دیزن یدم از آرزو م شهیچرا شما دخترا هم دونمیمن نم -
به نظر ساده  دیمتفاوته، شا شهیو هم شهیما به قدرت ختم نم ینسبت به مردا دارن. آرزو یبزرگتر یها آرزوهازن -
 هم... یکیبشه و  بشینص یقیدوست داره عشق عم یکیرقصنده خوب بشه ،  هیدوست داره  یکیمثال  اد؛یب

 ادامه داد: آرامتر
 دوست داره آزاد باشه._
ماند و سپس به راهشان ادامه دادند. بدون شک  رهیبه دخترک خ یاممکن. لحظه ریحال غ نیکوچک در ع ییاهایرو

 آن احساس را شاخ و برگ دهد. توانستیدر دل مورتن زده شد؛ اما نم ییهاجرقه
 داشتند. یمتفاوت یهاخود حاضر شدند، حالت فهیانجام وظ یآن دو دوست، برا یبعد وقت زرو
 اخمو و متفکر. یگریخندان و شاداب ، د یکی

 :دیبا لبخند پرس خضر
 حالت خوبه ؟ -

پر از تنش افکار.  یمورتن شب یبرا یبود؛ ول بایشب ز کیخضر  ینداد. آن شب برا یسر تکان داد؛ اما پاسخ مورتن
 به عنوان سرباز ادامه دهد. فشیبه وظا ایکمک کند  ب،یبه آن دختر معصوم و غر ایکه آ دیشیاند یاو م



 

 

46 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ -
 نگران خضر انداخت؛ سپس گفت: یبه چهره ینگاه

 بهش کمک کنم؟-
 :دیخبر پرس یاز همه جا ب خضر

 ؟ یبه ک -
 .هیبه صف -

 برد. یپ د،یآیکه پشت نام م یآن نام بالفاصله از خطر دنیبا شن خضر
 !هیکار خطرناک -

 .زدیلبخند مورتن
 !دمیپس انجامش م -
 گرفته؟ تیشوخ -

 لبخند زنان به سمت قصر حاکم رفت. مورتن
 .یدونینداشتم خودت که بهتر م یشوخ یبا کس چوقتیمن ه -

که اگر مورتن را نجات ندهد، بدون شک او  دانستیو م شناختیاو را م یگریاست، خضر بهتر از هر کس د درست
 نمود و ناچار گفت: ی. درنگافتیخواهد  قیعم یرا در باتالق

 .امیصبر کن منم م -
 برد و با او همراه شد. نیکوتاه را با چند قدم بزرگ ازب یفاصله

هم  یها ، افرادآن آدم نیدر آن نقش دارند؛ اما در ب زین یادیز یو آدم ها دهدیرخ م یفراوان یهااتفاق یزندگ در
به عنوان دوست همچو  زی. اکنون خضر نمییگو یخانواده م ای. ما به آن افراد دوست شوندیم دهیهستند که پررنگتر د

 .کردیم یها خواهد شد، همراهآن یموجب مرگ هردو اد،یز اریکه به احتمال بس یعضو خانواده مورتن را در کار کی
 .دندیا به قصر رسهآن ،یقیاز گذشت دقا پس

 یبود که لقب خود ، جامعه و تمدن، حکومت و حت ی. حاکم فردگفتندیرا م قتیها حقآن یهردو ه،یو صف مورتن
را  رییتغ نیشدند، ا یبه عنوان غالم شناخته نم گریسربازان که د گریداد. تا به آن روز مورتن و د رییرا تغ خیتار

 شد. داریخواب غفلت ب ازبه قصر،  شایپنهانبا ورود  یول دانستند؛یم ندیخوشا
 بزرگ، پنهان شده بودند و گوش سپردند. یهااز ستون یکیو خضر پشت  او

 سرخوش و خندان گفت: حاکم
 .کنمیازشون استفاده م شتریرو به حال خودشون رها کردم، بلقب فرعون رو زدم و مردم  دیکه ق یاز وقت -
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 اضافه کرد: ینمود و با چاپلوس دیاو را تائ یهاقامت بود، گفته فینحکه بلند قد و  ریوز
با  نطوریا چوقتی. مردم همیهمه غالم نداشت نیکردند، ا یم یحکمران« فرعون کلئوپاترا» یدرسته سرورم، وقت -

 هم واقعاً خواهان طول عمر فراعنه نبود. چکسیو ه کردندیعشق به ما خدمت نم
 در مقابلش قرار داشت، بود گفت: زیم یکه بر رو یرنگارنگ یو غذاها هاوهیهمانطور که مشغول خوردن م پادشاه

 بفهمن ازشون بهره ببر. کهنیخودت کن و بدون ا یفتهی، آدما رو ش حیعملکرد صح گنیم نی! به اینیبیم-
 زد. یادامه پوزخند در
 بود! یکار اشتباه یبگم خودکش دیکلئوپاترا، راجع به اون افسونگر ... با یگفت-

 داد و گفت: یمانع او شد، خضر سرش را تکان یبرداشت که بالفاصله دست یقدم تیبا عصبان مورتن
 !ستیاالن وقتش ن -

 باشد. هیاز آن صف رفتیرفتند که گمان م یخشمش را مهار کرد و ناچار به همراه خضر به سمت اتاق مورتن
 کمک آماده بود. یحاکم، مطمئن و مصمم برا یواقع یچهره دنیداشت؛ اما حاال با د دیقبل ترد یتا ساعات نکهیا با

 گرانبها ساخته شده بود. ییهاتاالر بزرگ و همانند تمام قصر از سنگ کیکه همچو  یاتاق شدند، اتاق وارد
 ادی. فرستادیا دهیدو، ترسآن  یبا آمدن ناگهان ینشسته بود؛ ول اش،یتخت بزرگ و تجمالت یدر آن اتاق تنها رو هیصف
 زد:
 ن؟یهست یشما ک -

 کرد. انیاش را نماصورت پنهان شده مورتن
 منم آروم باش! -

 :دیبا اکراه پرس هیصف
 ؟ هیزنِ گُنده ک نیا-

 سخن، متعجب و دلخور به سمتش برگشت. نیا دنیاطراف با چشمانش بود، با شن یکه در حال بررس خضر
 مردم! هیمن  -
 عمامه از صورتش، دست به بغـ*ـل زد. یکنار زدن دنباله با

 :دینگفت. مورتن با عجله رو به او پرس یزیصورتش، ابرو باال انداخت و چ دنیبا د هیصف
 ؟ یدار یاتو نقشه-

 لبخند زد. هیصف
 تا بتونم شـب زفــ*ـاف، حاکم رو به کام مرگ برسونم. دیکن هینوع زهر رو برام ته هی خوامیمعلومه که دارم! م -

 سر تکان داد. تفاوتیو ب یناراض مورتن
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 رو بده. تیآزادحاکم خودش حکم  میکن یکار دیبا ست،ین یخوب یاصال نقشه -
 ممکنه! ری: غهیصف

 : نه درواقع...خضر
 به سمت او برگشتند، ادامه داد : هردو

بتونه نجات  شیبا خالص شدن از شر موجود بداقبال زندگ دیو شا رهیم نیاز ب شینکه حکمرا میاگه متقاعدش کن -
 .شهیدرست م زیچ کنه... همه دایپ

 .رفتندیپذکردن، هر سه  نیسبک و سنگ یکه به سر داشت را بازجو کرد. با کم یاتمام نقشه خضر
شد.  یو نگران اهویکه قصر پر از ه دینکش یطول رایاست، آسانتر بود؛ ز زیکه سوال برانگ یدر حکومت یپراکن عهیشا

 در آن دارند سرنگون شود، واهمه داشتند. ییباال گاهیکه جا یکه مردم کودتا کنند و حکومت نیاز ا انیدربار
که  یچرا و تنها کسان دانستینم چکسیشدند، ه دیناپد یگریپس از د یکیقصر  یهاسربازان و خدمه بیترت نیا به

 چند روز به دست آورده بودند، پرداختند. یکه در ط یجینتا یزده به تماشا رتیهم ح امر شدند نیمسبب ا
ها از آن یکیآخر، خضر گفته بود که  داریآن سه نفر، از همان روز شروع شده و ادامه داشت. در د یپنهان یدارهاید
مورتن از حمزه کمک خواست.  لیدل نیکند؛ به هم انیرا ب ییبه قصر پادشاه رفته و سخنان نها شگویبه عنوان پ دیبا

کرد  نیتوانست او را متقاعد کند و تضم یترسو بود. مورتن به سخت اریکه داشت، بس یحمزه با وجود هوش سرشار
 .دیبه آن نخواهد رس یبیآس چیکه ه
 ناچار لب زد: حمزه

 ...نیبرام افتاد ا یاگه اتفاق یول دم؛یکار رو انجام م نیباشه ا -
 سنجاق سر، را در مشت مورتن قرار داد. کیاز  یاتکه

 .یسنجاق سر رو به صاحبش برسون نیا خوامیم -
کند، قبول  یسنجاق سر شکسته نگهدار نیدارد که از ا یو چه لزوم ستیصاحب او ک دانستینم کهنیبا ا مورتن

 کرد.
 چهره به قصر رفت. رییبعد، حمزه با تغ روز
 اما بروز نداد. ست؛ین یواقع یشگویشخص، پ نیا دینگاه فهم کیبود، با  رکیز یحکمران رانیکه مانند تمام وز ریوز

 گفت: یضمخت یکرد و با صدا یمیتعظ حمزه
 .دهیم حیرو کامال توض ریکه اتفاقات اخ ییبراتون دارم، خبرا یبد یسرورم! خبرها -

 گفت: دهیفرد کامال حواس پرت و ابله بود؛ ترس کیکه برخالف سخنانش،  حاکم
 شدند ؟ بیهام غچرا خدمه یدونیتو م یعنی -
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 رسا پاسخ داد: ییبا صدا حمزه
 .دیکن رونیب تونیرو از زندگ نهاستیکه مسبب تمام ا یشخص دیبله! با -

 متفکر گفت: حاکم
 ؟ هیمنظورت ک -
 را همراه داشته. نیکه با آمدنش لعن و نفر یدختر -

 را احضار کنند. هیبود تا حاکم فوراً دستور دهد صف یاشاره کاف کی نیهم
 .افکند ریبه حمزه انداخت و دوباره سر به ز ینگاه نامحسوس هیآنجا بود. صف هیبعد، صف یلحظات
 گفت: حمزه

 کنند. دایشومش نجات پ یهیتا حاکم از سا دیاون رو به شهر خودش برگردان -
 متوقف شد. ریوز یرا دهد؛ اما با صدا هیفدهان باز کرد تا دستور بازگرداندن ص حاکم

 کنند. دایشومش نجات پ هیهم بهتره که کل مردم از سا دیشا -
 ادامه داد: ه،یکر یزد و با لبخند یپوزخند ریشدند. وز رهیو حمزه متعجب به او خ هیصف
 م؟یکارش برسون یبه شهر خودش، اون رو به سزا مشیبفرست کهنیا یجا ستیبهتر ن-

 متعجب گفت: حاکم
 نکرده! یاون که کار -
 که کل قصر بعد از اومدنش دچار هرج و مرج شده. نینیبیاما م -

دستور داد صبح فردا او را گردن  ،یحرکت ناگهان کیدر  نی. بنابرادیگویهم نم راهیب ریکه وز دیشیبا خود اند حاکم
 بزنند.

به  رتیکوتاه از دست داد. او همانطور که در ح یمدت یاو قدرت تکملش را بر دیحکم، حمزه ترس دنیبا شن بالفاصله
گر رفتنش نظاره تمندیبا همان لبخند رضا ریقصر رفت. وز یصدا به سمت خروج یبه اطراف و ب اعتنایب برد،یسر م
 بود.

بود؛ او را  افتهی دیتشد یپنهان یدارهایکه در آن د ینگران و ناراحت شد. حس ،یخبر، عصبان نیا دنیاز شن مورتن
 باز هم تالش کند. هینجات صف یتا برا کردیم بیترغ

ساخت و با  یکوچک یمدت خانه نیخود راه افتاد. او در ا یبه سمت خانه خبر،یخضر از همه جا ب گرید ییسو از
 شده بود، ازدواج کرد. شیبایز یکه مجذوب چشمان و صدا یهمان دختر

 ندیحضور طفل خوشا تیدر آن وضع دانستیو متفکر ساخت. نم جیاو را گ ،دیکه آنجا از زبان همسر خود شن یخبر
 نداشت. رفتن،یهم جز پذ یاما چاره ا ر؛یخ ایاست 
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مورتن  ایبرد. گو یبه حماقت او پ دیحمزه را د یمورتن شد و وقت ابیمتوجه غ د،یکه به سربازان رس یبعد زمان یساعات
 شده بود. هیتفکر به سمت قصر رفته و خواستار نجات صف یابدون ذره

 . او گفت:دیقبل نشده بود، شن یِحمزه را که هنوز هم به خوب فیضع یراه افتاد؛ ناگهان صدا خضر
 مورتن دارم. شیپ یامانت هی ام،یمنم همراهت م -

 تکان داد و به همراه او به کمک مورتن رفتند. دیسرش را به نشانه تائ خضر
 .دیو افسرده د نیاو را غمگ د،یرس چالاهیدر س ریاس یهیمورتن به صف یوقت یطرف از
 :دیپرس ینگران با
 حالت خوبه؟ -
 گشت و با چشمان اشک آلود، لبخند زد. داریپد یهمان جمله، نور دنیبا شن هیقلب کوچک صف در
 اگه آزاد بشم! -

که داشت،  ییبرداشت و با زور بازو رهیدست از نگاه خ ،یطوالن یبه او چشم دوخت و لبخند زد. پس از مکث مورتن
 و او را آزاد کرد. ختیرا از هم گس یدر فوالد یرهایزنج

چال قصر خارج نشده بودند که خضر و حمزه را که  اهیگرفتند. هنوز از س شیرا گرفت و راه خروج را از پ هیصف دست
 .دندیخود را تا آنجا رساندند، مقابل خود د یبود به سخت دایزدنشان پاز نفس نفس 

 باالتر نرود، رو به مورتن گفت: شیداشت صدا یکه سع یدر حال تیبا عصبان خضر
 ابله! یدادیخودت رو به کشتن م یداشت-

 یزمخت آشنا ی، صدابا ترس سر داد هیکه صف یبلند غیزد و پسوند ج رونیاز درون شکم حمزه ب یریشمش ناگهان
 .دیه گوش رسمرد ب کی
 واقعاً خودش رو به کشتن داد. نجایا یکی -

 یشد. آن مرد کس انیافتاد و قامت آن ظالم نما نیآن سه، به زم یزدهرتیحمزه، در مقابل چشمان ح جانیب جسم
 حاکم. رِینبود جز وز

جان دادن حمزه، در چشمانشان  دنیها چشم دوخته بود. با ددر سکوت به آن زین ریو وز گفتندینم یسخن کی چیه
 گفت: د،یرا هم نداشتند. مورتن که سکوت او را د انشیقدرت ب یشکل گرفت که حت یغم و اندوه

 ؟یخوایم یچ -
 زد: هیزد و کنا یلبخند شرور ریوز
 !یباهوش یلیکه خ نمیبیم -

 . ادامه داد:دیبود، کش ریشمش یکه رو یرا به خون دستش
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 رو نداشتم. یشجاعت نیهوش و چن نیقع چنشکن تو زمیپسر ه هیاز  -
 بود. که داشت، به قاهره آمده یو اهداف یزندگ رییتغ یشکن بود و برا زمیه کیمورتن فرزند  یآر

گرفت. با اکراه  دهیرا ناد هیداشته باشد، نگاه متعجب خضر و صف یااش واهمهآن که از فاش شدن گذشته یب مورتن
 گفت:

 !یخوایم یفقط بگو چ -
 مبدل کرد. تیلحن شوخ خود را به جد ریوز
 ...دیتا حاکم رو به هالکت برسون کنمیبهتون کمک م -

 :دیسخنش آمد و پرس انیم خضر
 رسه؟یبه تو م یاونوقت چ -
 زد. یپوزخند ریوز
 !دیحکمران جد شمیمن م ست؟ی. مشخص نیستیهم باهوش ن ادیبرخالف دوستت، تو ز -

هم از  رحمیب ریوز نیاربـاب خود را دارند و ا گاهیطمع جا رانیکه تمام وز دیفهمیم دیسرش را تکان داد ، با خضر
 نبود. یامر مستثن نیا

 هیصف نی. نگاهش را بدیرس یبه حکومت م ریوز رساندیبه فکر فرو رفت، در هر صورت اگر حاکم را به قتل م مورتن
 قبول کرد. گفت: نیبنابرا د؛یرس یمتفاوت جیو خضر چرخاند از نگاه آن دو به نتا

 بره. هیصف یکه بذار یقبوله! به شرط -
 گفت: تفاوتیو بشانه باال انداخت  ریوز
 .ستین یمشکل ومد،یازش خوشم نم ادیبه هر حال ز -

*** 
موضوع آگاه  نیدر مصر از ا یکس کهنیتوانستند، حاکم را برکنار کنند و بدون ا ریها با کمک وزنگذشت که آن یرید
 سابق بود. ریو آن حاکم هم بدون شک وز نندیبرگز یدیود، حاکم جدش

 که زادگاه مورتن بود، بروند. یشهر ن،یعابد گرفتند به شهر میتصم هیمورتن و صف یاز گذشت مدت پس
 ها را بدرقه کردند. خضر آرام گفت:روز خضر و همسرش آن آن
 مورتن! یرفتیکاش نم -

 دست خضر قرار داد و آرام گفت: انیرا م یایش مورتن
 رو به صاحبش برسون. نیا -

 شانه او قرار داد. یلبخند زد و دستش را رو سپس
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 متقاعد کردن او گفت: یبرا خضر
 ؟یکن کاریچ یخوایاصال اونجا واسه امرار معاش م -

 شانه باال انداخت و پاسخ داد: مورتن
 شکن هست؟ زمیه یآدم از خانواده هی یبرا نیعابد یتو ی! به نظرت چه کاردونمینم -

 گفت: یپرسش یجمله کیمتفکر و با  خضر
 !؟یشکن زمیه -
 .یشکن صدا بزن زمیمن رو مورتن ه یتونیبه بعد م نیدرسته، از ا -

 . مورتن باز هم لبخند زد و گفت:دیبگو یمتقاعد کردن او سخن ینتوانست برا گرید خضر
 .نطوریتره و منم همراحت ینجوریا هیشکنم. تازه صف زمیمورتن ه گهیمن د -
 خندان ادامه داد: رفتند،یکه م یحال در
 .یکن یدگیرس فتیبه وظا یبهتره به خوب ،یحاال که فرمانده شد -
آورد که حمزه نام صاحب او را  ادیسر شکسته. به به دستش انداخت؛ همان سنجاق یها، خضر نگاهدور شدن آن با

 موضوع فقط خضر خبر داشت. نیمه کرده بود و از ابارها زمز
 چشم دوخت. هیرا دور کمر همسر باردارش حلقه کرد و به رفتن مورتن و صف دستش

 مالقات نداشتند. گریکدیهرگز خضر و مورتن با  گریآن روز به بعد، د از
*** 

 ر،یخ ایحاکم عادل بود  کی ریآن وز ایبردند و  نیناتمام بود. خضر نگفت چگونه حکمران را ازب تیحکا نیواقع ا در
 زد و در ادامه گفت: یفقط لبخند

 تعجب نکردم. چیداره، ه یپسر شجاع و قو هیمورتن  نمیبیکه م نیاز ا -
 .خواند یشجاع و قو یمرا فرد لیدل نیبه هم شناختیگرفت. او مرا نم یجا میهالب انیناخواسته م یلبخند
 یخوشبخت یداد. خانواده لیتشک نیخودش را در عابد یخانواده یردم که او به راستب یپدرم، پ تیحکا دنیاز شن پس

 از آن نبودم. یمن جزئ ایکه گو
 دیرسیکرده بود. به نظر م اریگوش سپرد و هنوز هم سکوت اخت تیصدا به حکا یهمه جا را فرا گرفت. تواب ب یکیتار
 پدرم تطابق بدهد. تیدارد سخنان مرا با حکا یمانند من سردرگم شده و سع زیاو ن

 ما آسان گشت. یفرو رفته بودند و تردد برا یقی. همه به خواب عمدیشب شد و باالخره زمان مناسب فرا رس مهین
 .میپنهان شده، رفت ییدختر موطال رفتیکه گمان م یبه سمت یو تواب به صورت پنهان من
 :دمیختم و پرساندا یدستان تواب، نگاه انیظرفِ م به
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 ه؟یچ یبرا نیا -
 گفت: تواب

 مردک دزد! یبرا -
 خلوت برداشتم و به او دوختم. ینگاهم را از کوچه موشکافانه

 ؟ یک -
 .مشینیکه قراره بب یهمون -
 مواجه شدم. باست،یز اریبود بس دایپ زین یکیکه در آن تار یگرداندم و با دختر یکه اشاره کرد، رو یسمت به

 آمد و گفت: کینزد یبه آرام دخترک
 .نیداشته باشه که نجاتم داد یلیدل دیبا _

 .مینیاو را بب یچهره میتوانستیبه وضوح م حاال
 گفت: تواب

 .یتا بهمون کمک کن میدرسته! کمکت کرد -
 .دیدر جواب فقط خند دختر
 نمود: یما را معرف نگونهیبه من و خودش اشاره کرد و ا تواب

 .هیهم کا نیمن توابم، ا -
 با نگاهش ما را برانداز کرد و گفت: زین او
 شد. میوارد زندگ جانیه هیخوشحالم که باالخره «... ذحنا» -
 .یکار کن یچ دیبا یدونیهنوز که نم -

 متفکرم را از نظر گذراند، گفت: چهره
 م مربوط باشه.به حرفه دیپس با خواد،یو ازم کمک م کنهیم دایمن رو پ هوی یکی یوقت -
 ه؟یت چمگه حرفه -
 راهنمام. کیگفت من  شهیم یعنی اب،ینا یزایکردن چ دایپ -

 او گرفت. یظرف غذا را به سو تواب
 .یگرسنه باش زدمیحدس م -

 ظرف را با لبخند گرفت و گفت: ذحنا
 !یدرست حدس زد -

 را تمام کند. شیتا آن دختر غذا میکرد صبر
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*** 
 :دیاز غذا خوردن، باالخره سکوت را شکست و پرس پس

 بکنم؟ تونمیم کاریچ دیحاال بگ -
 .میکن دایرو پ روسیپاپ دیبا -
 ر؟یگیماه ی! همون پسرهروسیپاپ -
 .روسیپاپ اهینه، گ -
 کشته شد. یاناتیجر هی یبگم که چند سال قبل، ط دیبا ن،یآها! چون اگه دنبال اون پسره هست -

 :دیمتعجب پرس شناخت،یکه به نظر آن شخص را م تواب
 براش افتاد؟ یچه اتفاق -

 جواب داد: الیخیب ذحنا
 !هیداستانش طوالن -

 :دمیپرس یعصب
 نه؟ ای یبهم کمک کن یتونیم ینگفت -

 زد. لبخند
 من داره؟ یبرا یکنم، فقط چه سود یالبته که کمک م -

 دوختم. تواب شانه باال انداخت و رو به او گفت:به تواب چشم  یسوال را نداشتم، با نگاه پرسش نیا انتظار
 ؟یخوایم یچ -

 دست به بغـ*ـل زد. ذحنا
 .نیکردیازش استفاده م یمیارابه قد هیکه با  دمید یراستش من االغ -

 گفتم: فوراً
 !ستیاون مال من ن -
 !گه؟ید گمیم یچ یفهمیباربر هستم. م وونیح هیمن هم دنبال  خوره،یشتر به درد من نم نیبه هر حال ا -

 ناچار گفتم: زد،ینگاهش دو دو م تواب
 .رمیگیبرات م نیاز عابد ،یکه کمکم کرد نیبعد از ا -
 قبوله! -
 .دمیخند د،یکه تواب کش یانفس آسوده با
 .یاالغت رو به خاطر من بد خوامیراحت باشه ، من نم التیخ -
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 تکان داد و گفت: سر
 !کوچولو دارم یدختر بچه هیکه من  یدونیکنم؛ اما م یبرات فداکار تخواسیدلم م -

 :دیمتعجب پرس ذحنا
 ؟یتو بچه دار -
 آره. -
 .یستیپدرا ن هی! شببهیعج -

 و چشمانم را در حدقه چرخاندم. دیآن دو چرخ نینگفت، نگاهم ب یزیلبخند زد و چ تواب
 کنم؟ داشیپ یچطور -

 به خودش آمد. ذحنا
 رو؟ یچ -
 !روسیپاپ -
 .یفهمیم میراه افتاد یوقت -
 :دیتواب نگاه کرد و پرس به
 ؟یایتوام م -

 که تواب مرا تا آخر مقصد تنها نخواهد گذاشت. دانستمیم رایندادم؛ ز یتینگرفت و من هم اهم یجواب
 .میبود، بازگشت دهید هیته مانیاستراحت برا یکه خضر برا یبه سمت اتاق زیپنهان شد و ما ن ذحنا
به  یچه جواب میدانستینم م،یدیعقب کش دهیشد. هردو ترس انیکه قامت خضر نما میچند قدم برنداشته بود هنوز
 .میبده دیاو با یعصب یچهره

 ن؟یکنیم کاریچ نیوقته شب دار نیا -
 خب راستش، راستشـ... -
 بهانه بودم که تواب نجاتم داد، گفت: کیدنبال  به
 .میبرگردبه خونه  میراستش خواست -
 د؟یاریب ریرو گ روسیپاپ نیخواینم گهیجداً، اونوقت د -

 گفتم: فوراً
 نجات دادن پدرم. یسر ماجرا میگردیبرم میبود که دار نیچرا اتفاقاً منظور تواب ا -

 گفت: ش،یهازد و بدون تکان دادن لب میبا آرنج به پهلو تواب
 !مینگفته بود یزیچ روسیما بهش راجع به پاپ-
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 زده باشم. روسیپاپ یدرباره یندارم به خضر سخن ادیبا او بود، به  حق
 ؟یدونیتو چطور راجع بهش م -
 جواب داد: تفاوتیب

با چهره ناشناس به عنوان  کهنیاونه و ا یسلطنت یهاکه دزد ارابه دونمیم دم،یشن ییحرفاتون رو با دختر موطال -
 .شهیمرد شناخته م کی
 ؟ینکرد شیخب چرا هنوز زندون -

 گفت: رلبیضربه زد و ز میباز هم به پهلو تواب
 !یدیدختره رو به کشتن م یبه زور دار -
 زدم، منحرف بسازم. موقعیکه ب یذهن خضر را از سخن دیخودم آمدم. با به
 ؟یهست یتو طرف ک -

 دوخت. پاسخ داد:به من چشم  رینفوذ ناپذ یبا همان چهره خضر
 .کنمیفقط بخاطر نجات مورتن کمکتون م -

 رفت. نیاو، همان لبخند هم ازب یبعد یکه با جمله دینکش یشکل گرفت؛ اما طول مانیهردو یهالب انیم یلبخند
 دارم. یشرط هی یول -
بازان ها را سردارد. هرچند حاکم سابق، غالم شیهابه خواسته دنیرس یبرا یرممکنیفرمانده، شروط غ کی میدانستیم

 هستند. رحمیکردند، هنوز هم همانقدر ب یم یغالمان را فرمانده یکه زمان یشرافتمند خواند؛ اما رهبران
 لب زدم: ناچار

 ؟یچه شرط -
باره  نیاو در ا ایآ»بود،  نیآمد ا شیپ میکه برا ی. سوالمیانداخت گریکدیبه  یشرط او، من و تواب نگاه دنیشن با

 «مطمئن است؟
 ؟یمطمئن -
 مطمئنم! -

 آرام گفت: تواب
 !یشانس بهت رو کرده کا -
بود. شرط را  ندیخوشا یحس کم نیاعتراف کنم ا دیبا یبد؛ ول ایداشتم، حس خوب  یآن لحظه چه حس دانمینم
 .میکرد یو شب را هم سپر میرفتیپذ
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تواب زودتر از من  دمید شده بودم، داریآن روز برخالف تصورم تواب من را تنها گذاشت. صبح که از خواب ب یفردا
 .افتمیکرد،  یکه ارابه را به االغ وصل م یاو را در حال دمیاطراف را کاو ینموده. وقتاتاق را ترک 

 :دمیپرس
 م؟یفتیتا راه ب ینکرد دارمیچرا ب -
 .میباهم بر ستیچون قرار ن -

 :دمیپرس متعجب
 ه؟یمنظورت چ -
 .یبه من ندار یازین گهید ست،یو خضر هم مانعتون ن یکرد دای... حاال که ذحنا رو پیالمعاد گردمیمن دارم برم -
 ؟یکنیم یشوخ -
 !میکامال جد -
 تر اشاره کرد.دست به آن طرف با
 .کنهیاون بهت کمک م -
 را گرفتم. شدیاش که به ذحنا ختم ماشاره یبرگرداندم و پ یرو
 دختر! نیگفت، نه ادانا بهم  رمردیکه پ یهست یاما تو کس -

 به من چشم دوخت. موشکافانه
 ه؟یاون ک -

 او را قانع کنم. گفتم: رمردیسخنان پ لهیداشتم به وس یسع
که گذشته و  شمیآشنا م یکینشسته، همون مرد مرموز... اون بهم گفت با  نیعابد یکه کنار دروازه هیمرد دانا کس -
 .کنهیرو برام مبهم م ندهیآ

 کوتاه، آرام گفت: یاز مکث پس
 .یکردیتا حاال اشتباه م دیشا-
 گرفت. شیبازگشت را پ ریمن و ذحنا، مس یزده رتیدر مقابل چشمان ح یگرید سخنیب

 یبزرگ و قد بلند یکه بازوها نیمتفاوت، توانستم معنا کنم. من با ا یحس ها انیبود که از م یبد، تنها حس حس
 بودم. زین مصرفیو ب فیضع یاحافظه یجاع نبودم بلکه داراداشتم؛ اما شجاع نبودم، نه تنها ش

 گفت: یثرٔ  چشمان سبز او رفت. با نگاه متا یبه سو نمیام قرار گرفت، نگاه غمگشانه یرو یدست
 !ریمثه دخترا ابغوره نگ -
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 یاو دختربرخالف تصورم  یاز او بشنوم، ول یاگرد شد، انتظار داشتم در آن لحظه سخن دلگرم کننده میهاچشم
 .دمیفهمیم زد،یم روسیاز سخنان شب قبل که درباره مرگ پاپ دیرا با نیاز احساس بود. البته ا یکامال خال

 گفتم: یلرزان یصدا با
 من آبغوره نگرفتم! -
 راه افتاد. ،یسلطنت یبه سمت ارابه تفاوتیب

 آره از صدات مشخصه. -
 کردم که گفت: اخم

 .میفتیبهتره راه ب -
 کنم. یبا خضر خداحافظ دیبا -
 ست!کارم ساخته نهیگرفته؟ اون اگه منو بب تیشوخ -
 .میگذاشت یقرار هیبهت نداره، ما  یکار -
 ؟یچه قرار _
 سمت در خانه رفتم. به
 .ستیمهم ن گهیاونش د -

 در سخنانش مشهود گشت. یتفاوتیارابه شد و باز هم لحن ب سوار
 .مونهیکه منتظر م ینه اون ذارهیکه منتظر م میمن کس م،یفتیراه ب دیخالصه... با -

 و ناچار سوار ارابه شدم که راه افتاد. دمیباز کردن در، جلو بـرده بودم؛ عقب کش یرا که برا دستم
*** 
 در فکر بودم، ناگهان گفت: غرق

 از خودت بگو. -
 :دمیحواس پرس یب

 ؟یچ -
 کرد: تکرار

 گفتم از خودت بگو! -
 حوصله جواب دادم: یب

 ؟یبشنو یخوایم یچ -
 کشونده؟! روسیتو رو به سمت پاپ یو چ ییاهل کجا ،یهست یکه ک نیا -
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 گفتم: متعجب
 رو نگفته بودم؟ لشیمگه دل -

 باال انداخت. شانه
 .یاریب ریگ روسیپاپ یخوایم یخب نه، فقط گفت -
 خود زمزمه کردم: با
 !خوام؟یپدرم م یارو بر روسیکه پاپ دیپس چطور خضر فهم -

 :دیپرس
 ؟یگفت یزیچ -
 نه! -
 اراده گفتم: یب

 شده پر از معما! میزندگ -
 ؟ییجور معماهاچه -

 .مینگفته بود یزیکه نه من و نه تواب چ یآن هم در حال دانستیرا م زیندادم، خضر همه چ یجواب
خشک  لیچند سال بعد از آن ماجرا، رود ن رایبود، ز روسیکه ناتمام گذاشت هم مرتبط به پاپ یتیحکا رفتیم گمان

 شد.
 !نیبود یخوب یبه نظر دوستا -
 ؟یچ -
 .یاز رفتنش ناراحت ینجوریکه ا نیبود یمیصم یلیتو و تواب، به نظر خ -
 .ونمیکنم، پس بهش مد دایراستش فقط چند روزه که باهاش آشنا شدم. هرچند اون بهم کمک کرد تا تو رو پ -
 .یآها! خب نگفت -
 .خوامیدرمان پدرم م یرو برا روسیپاپ -
 !ستیکه دارو ن روسیپاپ -
 گفت که هست. بیراستش طب -

 گفت: یسکوت کرد؛ اما چند لحظه بعد با ناراحت ابتدا
 نگرانه! یلیحتما مادرت خ -
 او با غم ناآشناست. کردمیم الیاو متعجب شدم، خ نیغمگ یچهره از
 .کنمیفکر م نطوریمن ا یعنیچهار سالم بود، مُرد.  یمادرم وقت -
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 بوده. یچه شکل ادیب ادتیکه  یبزرگ بود یخوبه حداقل اونقدر -
 یفرمانده یول ه؛ییایپدرم گفته بود که اون رومان مه،یزندگ یاز هزار معماها یکی. مادرم جزء ادینم ادمیمتاسفانه اصال  -

 زن اهل شام ازدواج کرد. هیسربازها گفت پدرم با 
 دادم: ادامه کالفه

 ه؟یمصر کی فیتوص نیو روشنه به نظرت ا دیدروغ، پوست بدنم سف یراست گفته ک یک دونمینم -
 باال انداخت. شانه

 م.در ضمن منم اهل قاهره ست،یروشن ن یگیپوستت اونقدرام که م -
 یاز جمله شتریو درواقع سبزه است؛ اما ب ستیروشن ن گفتمیحق با او بود و پوست من آنقدر هم که م نکهیا با

 آخرش تعجب کردم.
 !یممکنه اهل قاهره باش ریغ -
 گفت: تفاوتیب

 .گهید یمعما هی نمیخب، ا -
ذحنا راه خروج از شهر را  کنیقاهره است؛ ل افت،یرا در آن  روسیپاپ اهیگ توانیکه م یبودم تنها مکان دهیتواب شن از
 گرفت. شیپ

 :دمیاطراف را از نظر گذراندم، پرس متعجب
 ؟یریکجا م یدار -
 به منبع تمام معماها! -

*** 
 .میدیکه به مقصد رس دینکش یطول

 یفرعون، منظره یگانهابوالهول در کنار اهرام سه یشدم. مجسمه رهیخ زیو شگفت انگ میعظ یبه مجسمه متعجب
 بود. یرینظیب

سلطان  ریها معتقد بودن که شداد. آن یمردم مصر م ینهیرید دیمانند او نشان از عقا ریو بدن ش یانسان یچهره
 .دادندیرا به فرعون نسبت م ریهم اغلب لقب ش لیدل نیقدرت و سلطنت فراعنه، به هم یبود برا یجنگل است و نماد

 لب گفتم: ریرفتم، ز کیقدم نزد چند متعجب
 ست!فوق العاده -
 .شیبود دهیند چوقتیانگار تا حاال ه یگیم یجور -

 بود. رهیهمچنان به مجسمه خ چشمانم
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 بودم. دهیخب ند -
 زده شد، گفت: رتیح
 ؟یومدیابوالهول ن دنیکه تا حاال به د یهست یمصر هیواقعاً! تو چطور  -
 ...یول دم؛یشن ادیخب راجع بهش داستان ز -
 افسانه! -
 ؟یچ -
 .ستادیشد و کنارم ا ادهیارابه پ از
 ان.ن نه داستافسانه یدیکه تو شن ییاونا -
 خودم آمدم و سر تکان دادم، گفتم: به
 به ما بکنه؟! تونهیم یمجسمه چه کمک هیخب  -

 مجسمه رفت. یافتاد و به سو راه
 !ستین یمجسمه معمول هیاون که  -

 گفت: م،یستادیابوالهول ا یپنجه ها کینزد یبه دنبال او راه افتادم. وقت زین من
 درسته؟ یدیشن ادیراجع به ابوالهول افسانه ز یگفت -
 کردم. ادامه داد: دیتکان دادن سر، تائ با
 بود؟ یچ یدیکه راجع بهش شن یاافسانه نیو مشهورتر نیبزرگتر -

 گفتم: متفکر
 ابوالهول. یهایفکر کنم معماباف -
 .یمردی... قطعاً میدونستیو اگه جوابش رو نم گفتیمعما م کیساخته شد، هرروز  ی! ابوالهول از وقتنیآفر -

 کردم. یبود که از اول ماجرا تا به حال گوشزد م ینقطه ضعف نیباال انداختم، ا ابرو
 حل معما افتضاحم! یتو -
قادر به  یانسان چیکه ه پرسهیم ییها...اون سوالمیجواب دادن به ابوالهول افتضاح یما تو یناراحت نباش، همه -

 .ستیگفتنش ن
 :دمیاخم پرس با
 م؟یکن دایفراانسان پ کی دیکه با نهیمنظورت ا -

 زد و گفت: ییبایز لبخند
 .شناسمینفر رو م هیراستش  -
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 مبهم و رمز آلود ابوالهول است. یهادادن سوالو چگونه قادر به جواب  ستیبودم بدانم آن شخص ک مشتاق
 ه؟یک یبدون یدوست دار -
 معلومه! -
 رفت و گفت:چپ ابوالهول  یدر کنار پنجه یکوچک و مخف یچهیدر کیسمت  به
 !ایدنبالم ب -
 هم دارم. یگرید یهاز دنبال کردن آن مگر چار ریغ دم،یشیخود اند با
پرستان ساخته  دیخورش یمعبد برا نی. به نظر امیشد زیحال شگفت انگ نیمعبد کوچک در ع کیوارد  بیترت نیا به

 بود. دایکه در سر تا سر آن قرار داشت، پ یمیقد یهابهیاز کت نیشده است؛ ا
قرار « رع»کوچک  یسر مجسمه یکه در باال دیخورش یزده اطراف را از نظر گذراندم که ذحنا مجسمه شگفت

 شود. بیمعبد به لرزه افتاده و اطراف مجسمه تخر نیکار او باعث شد زم نیداشت را تکان داد، ا
 شد؟ یچه خبره، چ نجایا -
 فکر کنم الزم بود. ی! ولدونمینم -
 .زدمیم ادیفقط فرآن اوضاع  در
 !میریمی، ما م میریمی!... ما مایخدا ی... وا؟یکار کرد یتو چ -
از معبد، آرام گرفت. خوشبختانه مجسمه در رأس  یقسمت بیادامه داشت و سپس پس از تخر یلرزه لحظات نیزم

که چهره او به وضوح  یشد و مرد دهیتاب یاز مجسمه نور رتیهم کم بود. در کمال ح بیمعبد قرار داشت و تخر
 گشت. دارینبود، پد صیقابل تشخ

با آرامش به آن مرد چشم دوخته  زیمن، آرام و خونسرد ناظر آن واقعه بود و اکنون ن بیعج یبر خالف رفتارها ذحنا
غرش مانند آن  یشد. صدا کیاستوار به ما نزد یهابا قدم شد،یم دهید یعضالن اریکه بلند قامت و بس یبود. مرد

 گفت: بیعج شدرنده نبود. او با همان غر واناتیشباهت با ح یرد، بم
 !د؟یکرد داریچه من را ب یبرا -
 شدم. ترکیترسناک، وحشت کردم و به ذحنا نزد یآن صدا از

 به من انداخت و رو به او گفت: یچشم نگاه یاز گوشه ذحنا
 !میدار اجیبه کمکت احت -

 آرام گفت: ،یطوالن یمکث کیاز  پس
 دم؟یمن چند سال خواب -

 فکر کرد و سپس پاسخ داد: یکم ذحنا
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 !شتریهم ب دیسال، شا ستیفقط چهارهزارو دو -
او را  یواقع یچهره میبود. ناگاه نور خاموش شد و توانست یخود ناراض زیو سحر آم یمرد به نظر از خواب طوالن آن
 .مینیبب
داده؛  یها را در خود جاام که انواع و اقسام افسانهبزرگ شده ینیمطمئن نبودم. من در سرزم دم،ید یکه م یزیچ از

 فرد کامال نا آشنا بود. نیاما ا
 !ریبا سرِ ش یمرد

از جمله رع و آمون  یمیقد یهادر الهه ،یوانینداشت، بدن انسان و صورت ح یجاها افسانه از کی چیمرد در ه نیا
 مرد... نیا کنیبود؛ ل عیشا یاافسانه انیخدا گریو د
 متنفرم! یطوالن یاز خوابا -
 زد و گفت: یافکارم پاره شد. ذحنا لبخند یرشته ب،یآن موجود عج یصدا با
 خب؟ نطوره،یمطمئناً هم -
 نیذحنا چگونه از حضور ا»بود  نیا شدیدر ذهنم تکرار م وقفهیکه ب یزبانم بند آمده بود. سوال رتیتعجب و ح از

اما به نظر آن موجود  ست؛یهم که منظور ذحنا چ دانستمینم« کردنش اقدام نمود؟ داریب یبرا موجود آگاه بود و اکنون
 من بود، چون در پاسخ گفت: تر ازعاقل

 نه! ایتا بگم آره  یخوایم یچه کمک ینگفت -
 داره. اجیاحت روسینجات جون پدرش به پاپ یدوستمون برا نیا -

 نمود، سپس متفکر گفت: یتبسم بیعج موجود
باعث خشک  یخشکسال ادیکه به نظر م نطوری... اشهیم دهیکه د هیزیفراتر از اون چ روسیکه پاپ دنیباالخره فهم -

 مصر، شده. یریشکل گ هیشدن پا
 گرفته بود. میهمچنان صدا یزبان باز کردم؛ ول سرانجام

 ؟یبهم کمک کن یتونیتو م -
 من آورد، گفت: یرا به سو نگاهش

 که! یدونیم ره،یفط یخال . فقط خشک وتونمی... آره میاز ترس الل شد کردمیفکر م -
 ه؟یمنظورت چ -

 او گفت: یبه جا ذحنا
 .ذارهیاون برامون شرط م -

 بود. زیبرانگوهم زیاو ن یاو... خب صدا یترسناک بود؛ اما صدا یکم ب،یموجود عج لبخند
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 خـ... -
 کرد و ادامه داد: مکث

و عدالت خودتون رو محک  یاریباارزش، شجاعت، هوش زیچ کیبه دست آوردن  یبرا دی. بانهیجزء قوان نیا خب -
 .دیبزن
. جستم یاریخود  ینندهیو از آفر کردمینام خدا را زمزمه م دهیخورد. ترس یاکلمات، در ذهنم جرقه نیا دنیشن با

 باشند. هودهیکه افکار من ببودم  دواریرا در نظر گرفته؛ اما هنوز ام یکه او چه شروط زدمیحدس م
 رسا گفت: ییصدا با
 ناممکن پاسـ... یمعما ستیبه ب روس،یپاپ اهیبه دست آوردن گ یبرا -
 .دمیسخنش پر انیم
 !امیفکر نکنم از پسش برب اده،یتا ز ستیب -

 سر تکان داد و دست به بغـ*ـل زد. ذحنا
 درسته! -

 گفت: لیمیب ب،یعج موجود
 نوزده تا؟ -
 معما بازم بتونم. هینکنم با کم شدن نه! فکر -
 جده؟یه -
 رحم کن! ینه، کم -

 گفت: ترلیمیرا باال انداخت و ب دستانش
 جهنم! پونزده تا. -
داشتم  ،یش داریت بچهارهزارو چندصدساله یاز خواب طوالن هوی نکهیقبل از ا یعنیشما،  یپا شیپ یدونینه. آخه م -

 ...نیهم یها افتضاحم براجواب دادن به معما یوکه ت گفتمیبه ذحنا م
به ادامه بحث  یاعالقه چیاو ه یوانیح یشدم. بر خالف من، در چهره رهیمظلوم به او خ یاندادم و با چهره ادامه

 .شدینم افتی
 گفت: ناچار

 نباشه! یهم حرف گهیباشه... ده تا، د -
 .میو لبخند زد میبه هم انداخت یو ذحنا نگاه من

 رسا گفت: یهمان صدا با
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 یروزیمعما به پ نیو با حل آخر دیناممکن پاسخ ده یبه ده معما دیبا روس،یپاپ ابینا اهیبه دست آوردن گ یبرا -
 !دیبرس

به گوش  داد،یشدن شروط م یطبل، که نشان از رسم دنیمانند کوب ییو سپس صدا افتیوقوع  یازلزله ناگهان
 .دیرس
 ، ناگهان گفت:به ما چشم دوخت قیه عممتفکر و نگا یاچهره با
 برام سخته. یلیمعبد خ نیشدن تو ا یاوه! زندان -

 :دمیپرس کنجکاو
 ؟یشد یزندون یچ یبرا -

 را باال انداخت و به ذحنا اشاره کرد. دستش
 گفت: ذحنا

 !رونیب میبهتره بر -
 .میرفت رونیب حرفیب

 .افتادین یاما اتفاق م؛یماند رهیخ یکم م،یابوالهول قرار گرفت یذحنا، رو به رو یگفته به
اضافه فرو  یکرد؛ خاک ها دنیخورد و مجسمه شروع به لرز یتکان نیبرگرداندم، ناگاه زم یلحظه که رو همان

 و صورت ابوالهول زنده شد. ختندیر
 بودم. بیعج یتمام وجودم را فرا گرفت، امروز شاهد دو واقعه رتیح

 نمود و سپس به صدا درآمد. یداشت، غرش ینسانا یچهره نکهیبا ا ابوالهول
 اول... یروز اول، معما د،یابوالهول شد یمعماها یایشما وارد دن -

 زمزمه کردم: رلبیکه نگاهم به او بود، ز همانطور
 !شهیگفتن معما زنده م یابوالهول برا دونستمینم -

 نبود. دایاو پ یاز چهره یجانیو ه رتیح چیشانه باال انداخت. برخالف من، ه ذحنا
 ها!افسانه یایمصره، دن نجایخب ا -
 .میمعما را بشنو نیتا اول میذحنا، ابرو باال انداختم؛ حق با او بود. منتظر ماند یخونسرد از

 داشت، گفت: یبلند و زمخت یکه صدا ابوالهول
 «شد!خواهند  زانیو گر دهیشوند ، ستاره ها گرخ یکیو ماه  دیکه خورش یزمان» -

 بودم ادامه دهد؛ اما سکوت کرد. منتظر
 :دمیبه سمت ذحنا برگشتم و پرس متعجب
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 گفت؟ یچ یدیفهم -
 .میبه ابوالهول چشم دوخت نیبنابرا ست،یجواب معما چ دانستیمتعجب بود و نم زین او
 ن؟ی... فقط همیزیچ ییراهنما هی -

 گفت: لرزاند،یم زیرا ن زهیاز ج یقسمت ادیکه تمام صحرا و به احتمال ز ییبا همان صدا ابوالهول
صورت جان خود را از دست  نیا ری. درغدیابیتا جواب معما را در دیدم، فرصت دار دهیسپ یشدنِ دوباره داریتا پد -

 داد. یخواه
 به سنگ شد. ذحنا سرتکان داد و گفت: لیتبد یسخن، صورت متحرک او به آرام نیاز به زبان آوردن ا پس

 !ییاهنماهم ر نیا -
 رفتن عجله داشت، ادامه داد: یبرا شهیهم مثل

 .یکه فکر کن هیزیتر از چابوالهول خوش قول دمیکه شن ییتا جا م،یکن دایدم جوابش رو پ دهیبهتره قبل از سپ -
 خواب. کیاتفاق افتاد، همانند  عیسر اریبس عیوقا نیبودم. تمام ا رهیخ الجثهمیعظ یمات و مبهوت به مجسمه هنوز
 .ریخ ای شومیموفق خارج م ایکه از آن دن دانستمینم یمعماها شده بودم؛ ول یایوارد دن من

 ،یاو ناممکن ابوالهول افسانه بیعج یطال موفق به حل معماها یشکن، با بازوبندها زمیفرزند مورتن ه یمن، کا ایآ
 خواهم شد؟!

*** 
 . به سمتش برگشتم و گفتم:میخوردیتکان م به چرخ ارابه، مدام هازهیبرخورد سنگ ر لیدل به
 .کنهیکه بهمون کمک م یشناسیفراانسان رو م هی یتو گفت -

 تکان داد. میبرا سفٔ  که به ارابه وصل بود برگشت و سرش را به نشانه تا یشتر ستاد،یارابه ا یامنتظره ریغ بطور
ابرو باال انداختم و به ذحنا نگاه کردم، او هم همزمان با شتر همان حرکت را انجام داد و سپس به راه ادامه  متعجب

 داد.
 گفتم؟ یبیعج زیچ -
 فراانسان بود. هیهم  میدیمعبد د یکه تو یاون یول ؛یدرسته نگفت -
 !ینخواست یاما تو که ازش کمک -

او به  یبه جانب شدم. حاال نوبت من بود که همزمان با شتر برا حق دم،یتعجب و سکوتش را که د ،یطوالن مکث
 .دهم سرتکان سفٔ  نشانه تا

 کرد و گفت: یبه من و سپس به شتر انداخت، پوف ینگاه
 !«بوریل»نباش  نیمثل ا -
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ار زدم. ب هیلبانم نشست، دستانم را پشت سرم گذاشته و تک انیم یداد. لبخند بدجنس رییرا به سمت مجسمه تغ ریمس
 بود که موفق شدم اشتباه او را گوشزد کنم. یاول

 یزیچبود که مردم هنوز هم معتقد هستند فراعنه  بیفرعون. عج کی یبودند، هر اهرم برا میمرموز و عظ زهیج اهرام
 پادشاه بودند. کیفراتر از 

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
آن موجود  دمیکه د میرا دربرگرفت. وارد معبد شد یاریو بازگشت به معبدِ پنهان، زمان بس میرفته بود یادیز راه
 قطور و کهن است. یکتاب یدر حال مطالعه ب،یعج

 !میدار اجیاحت ییبه راهنما -
 ذحنا، متوجه ما شد و سرش را باال آورد. یصدا با
 ؟یدیاوه... معما رو شن -

 :گفتم
 .میدیفهمن یول میدیشن -
 .دیچطور حلش کن بگمتا بهتون  دیحاال معما را بگ ن،یروز فرصت دار کینداره شما  یکه مشکل نیا -

 فکر کرد و سپس گفت: یرا تکرار کردم، کم معما
 یزندگ« قنا»شهر  یتو دیاگه محاسباتم درست باشه اون االن با کنه،یکه بهتون کمک م شناسمیرو م یکیمن  -

 کنه.
 !؟یکنیم یاگه محاسباتت درست باشه؟ شوخ -

 گفتم: یبه من چشم دوخت که عصب منتظر
 عمر کنه؟! تونهیآدم چقد م هیدرسته؟ آخه مگه  ش،یشناختیم شیالبد چند هزارسال پ -
از  یو استرس ناش تی!عصبانستیانسان با عمر محدود ن هیاون  یول شناختمش؛یم شیدرسته چندهزار سال پ -

 :دمیمه و همه فروکش کرد. پرسابهامات، ه
 ه؟یمنظورت چ -

 گفت: ذحنا
 به؟یموجود عج هیاون هم مثل تو  -

 باال انداخت و جواب داد: شانه
 !دیانسان هیشما که  یاونه... ول شیشما پ یصداش زد، جواب معما نطوریا شهیم -
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ارابه و  نیکه چگونه با ا کردمیفکر م نیاما من به ا کرد؛یفکر م یزیبه چه چ دانستمیهم به فکر فرو رفت، نم باز
 .میبرو میتوانیشتر خسته، تا شهر قنا م

 .نیاریچه برسه که جواب رو ب دیدم به اونجا برس دهیقبل از سپ دیتونیشما نم -
 گفتم: م،یفکر بود هم ایگو
 !کردمیفکر م نیمنم داشتم به هم -

 داشت. دیترد ،یگفتن سخن یبرا دیرسیهنوز متفکر بود. به نظر م ذحنا
 نه. ایانجامش داد  شهیاصال م ایبگم  یچجور دونمیبلدم، نم یراه هیمن -
 گفت: بیدارد که هم گفتنش سخت است و هم انجامش، موجود عج یچه راه حل دانستمینم
 ...یول هیراه حل خوب -

ذحنا را درک  یفقط حرف ها ای دانستیموجود تمام نگفته ها را م نیآن دو در گردش بود، ا نیمتعجبم را ب نگاه
 کرد؟یم

 انداخت، با خود زمزمه کرد: ریبرداشت و سر به ز اشرهیدست از نگاه خ بیعج موجود
 پرواز ... -
 در ذهنم زده شد، پرواز. یااما با همان کلمه جرقه دم؛یسخنانش را نشن گرید

 و خندان به ذحنا گفتم: خوشحال
 !میبر عیسر یلیخ میتونیم -

 :دیاو پرسکنجک ذحنا
 ؟یچطور -

 لباسم را باال زدم و بازوبندم را نشان دادم. نیآست
 !نایبا ا -

 زد؛ اما بالفاصه خود را خونسرد نشان داد. یبرق چشمانش
 ؟یریجوان بگ یهاو اسب شیبفروش یخوایبکنه؟م تونهیکار م یچ ییبازوبند طال هی -

 زدم. لبخند
 .ستندین یفروش ناینه ا -
به داخل معبد بردم.  یمخف یچهیبه دنبال من راه افتاد. قبل از رفتن، سرم را از در لیمیرفتم که ب یسمت خروج به

 مرموز و ساده، باز هم مشغول مطالعه بود، گفتم: یهاکه با آن لباس بیرو به موجود عج
 ؟یر. تو اسم ندابیبهت بگم موجود عج یکه ه شهینم م،یبرات انتخاب کن یاسم هیبهتره  گمیم -
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 و به او چشم دوخت. او گفت: ستادیهم ا ذحنا
 من اسم دارم... -

 :کردیلب زمزمه م ریسکوت کرد و به فکر فرو رفت، ز ناگهان
 اسم من... اسم من... اسم... -

گرفتم آن را از  میتصم نیبـرده؛ بنابرا ادیبود او نام خود را از  دایکه پ نطوری. امیبود رهیبه دهانش خ موشکافانه
 نجات دهم. یسردرگم

 م؟یخب چطوره ابوالهول کوچک صدات بزن -
 :دیپرس حواسیمتفکرش هنوز هم در همان حالت بود. ب یچهره

 ؟یچ -
 زد، گفت: یلبخند ذحنا

 !هیحق با کا -
 او قرار داد و گفت: یشانه یرا رو دستش

 .یبه بعد تو ابوالهول کوچک نیاز ا -
 کرد. دیرا تائ میبود دهیکه برگز یبود، با تکان دادن سر نام یوز سردرگمزد؛ اما هن لبخند

 متفکر گفتم: م،یگرفت شیهم راه خروج را از پ باز
 !میهم صدات کن یابول میتونیم -

 کردم که ذحنا گفت: یپوف خت،یر میاقهوه یموها یسقف معبد رو یهاکرد که خاک یغرشکوچک  ابوالهولِ
 نه. یعنی نیا -

*** 
 محض خروج از معبد، گفتم: به
 .ریدستمو بگ -

 را باال انداخت. شیاز ابروها یکی ذحنا
 ؟یچ -

 کردم: تکرار
 .ریگفتم دستم رو بگ -

 ام گذاشت.دست دراز شده یشد و دستش را رو کینزد متعجب
 .کترینزد ایب -
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 م.به پرواز درآمد« کاش بال داشتم»آمد که او را محکم گرفته و با گفتن  کترینزد
 زد و گفت: یازده جانیه غیج
 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 بود. لبخند زدم و پاسخ دادم: دهیزده و ترس شوک
 .میخودمون رو به قنا برسون دیبا -

 نیحرکت ممکن بود از آن ارتفاع به زم نیبا ا د،یبود که ناگهان ذحنا خود را عقب کش ریکرد. نگاهم به مس سکوت
 بند کرد. میخودش را محکم به بازو ها یکوتاه غیدستانم را دور کمرش حلقه کردم، او هم با ج دهیپرت شود. ترس

 تکون نخور! -
 !یریتر بگمن رو محکم دیتو با -

 .میدور شد بور،یل یزده رتیبه ترسش زدم و در مقابل چشمان ح یلبخند
*** 

 هانیآب و علف و درختان خشک؛ تمام ا یب ابانیب ع،یوس ی. صحرامیکوچک و بزرگ گذشت یشهرها و روستاها از
 .دادیم ینشان از خشکسال

 شهر قنا. م،یدیبه مقصد رس یایگذشت زمان نسبتاً طوالن یط باالخره
 یشهر متمدن یها جمع شدند و ذحنا از من فاصله گرفت. هردو به منظرهبال ن،یبه زم میبرخورد سر انگشتان پاها با

 .میشد رهیخ که در مقابلمان قرار داشت،
 بدون شک دشوار خواهد بود. یموجود نیچن افتنیشهر  نیدر ا م،یدرباره آن فراانسان نداشت یاطالعات چیه
 ؟یفتیراه ب ایشهر  یبه نما یزل بزن ینجوریهم یخوا یم -

 یریحص یهالیشهر که مشغول فروش زنب یاز اهال یکی. به میشهر رفت یاهویسمت ه به او انداختم و به ینگاه
 :زدیم ادیبلند فر یبود و با صدا

 و... بایز لیاز جنس نخل و جگن، زنب لیمحکم، زنب لیزنب -
 ،یمبهم یمعما نیپاسخ چن یکردم. برا یامتحان م دیسوال بدون شک اشتباه بود؛ اما با نیا دنیشدم. پرس کینزد

 داشتم. ازین یاریسرعت العمل بس
 سوال از شما بپرسم؟ هی تونمیسالم، م -

 من انداخت و سپس مردد جواب داد: یبه سر تا پا یفروش متعجب نگاه لیزنب مرد
 بله! -
 فراانسان باشه؟ هیکه  دیشناسیرو م یشما کس نهی... نه نه منظورم اـینیکه انسان باشه و قدرت فرازم یکیشما  -
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 گفت: یابرو باال انداخت و با کنجکاو مرد
 د؟یاوانهیشما د -

 گرفت. شیرا پ ش،یهالیزنب یمبنابر معرف ییادهایاز جانب من نشد و جلوتر رفته و بازهم فر یپاسخ افتیدر منتظر
 شد. دهیخم میها شانه

 معلومه که نه! -
 داد و گفت: یلبانش را باز ذحنا

 کردم. داشیپ م،یبر فتیبود! راه ب یتالش خوب -
 :دمیپرس شوکه

 ؟یکن داشیپ عیسر نقدریا یچطور تونست -
که ممکنه اون شخص نه تنها  دمیرس جهینت نیذهنم زده شد و من به ا یتو یاجرقه ،ینیفرازم هی یگفت یوقت -

 !ینیفرازم هیها باشه، فراتر از تمدن انسان یکیفراتر از انسان بلکه امکان داره 
 گرفت را دنبال کردم. شیکه از پ یری. ندانستم چه شد، فقط با او همراه شدم و مسدیباال پر میاز ابروها یکی
 . پس تو چطور...یکرده باش داشیپ شهینم لیدل ه،یک یباش دهیاگه فهم یحت -
 یبر رو دیبود که با انعکاس نور خورش نیزم انیم یمنظره رو به رو، دهانم باز ماند. شکاف و گودال بزرگ دنید با

 .دیدرخشیخاک آن، م
سرنخا رو جمع  یعنیبرم.  یم نیابهاماتو ازب هیهستم که در عرض چند ثان یاول بهت بگم، من آدم نیبذار هم -
 .شهیخالصه معما حل م کنم،یم لیو تحل هیتجز کنمیم
 !یابوالهول رو حل کن یمعما یتونینم یگفت ادمهی -
 برگرداند و گفت: یشد، سپس رو رهیچشمانم خ به
 ابوالهول کوچک رو حل کنم. یمعما تونمیخب حداقل م -
 !هیهم حرف نیا -
 .ایدنبالم ب -

 .ابانیگودال خشک و گرم بود، مانند ب اطرف
 رفت و من هم همانطور که گفت، به دنبال او راه افتادم. یخاک یجاده کیسمت  به

شد.  ینم دهید یخاص زی. دور تا دور کلبه را از نظر گذراندم؛ اما چمیدیرس یارانهیکوچک و فق یبعد، به کلبه یساعات
 :دمیپرس دیبه ذحنا انداختم و با ترد یهنگا
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و ابزار  بیعج یچهره هیدرسته؟ همون قض گن،یو ترسناک م بیکه راجع به موجودات عج ییهابه نظرت افسانه -
 !هایو جراح شرفتهیپ

 گفت: یزد و در جواب با لحن مغرور یپوزخند
 !یترسو باش نقدریا خورهینم کلتیبه ه -

 راست کردم و گفتم: قامت
 !؟یچ ادیسرت ب ییمن! من به فکر توام، اگه بال ترسه؟یم یک -

 مهربان شد. هیچند ثان ینگاهش برا انِیم حسِ
 برات مهمه؟ -

 پاسخ دادم: تیبا قاطع نیمنحرف کنم، بنابرا امدهیداشتم ذهنش را از صورت رنگ پر یسع
 البته! -

ذحنا به نشانه  دم،یکش یکوتاه ادی. وحشت زده فرآهسته آهسته باز شد یبیعج یزد که ناگهان در با صدا یلبخند
 .شد کلبه وارد و داد تکان سر سفٔ  تا
 ممکنه خطرناک باشه! ؟یریکجا م یه -
 .ایب فته،ینم یاتفاق -

 به اطراف انداختم و به داخل کلبه رفتم. ینگاه
 .کردینم تیشد، کفا یم دهیباز به خانه تاب مهیکه از درِ ن یبود و نور کیجا تار همه

 ؟ییکجا -
 .نجامیا -

تر شد و نور . صدا کم کم واضحدیبه گوش رس یاآهسته یهاقدم یصدا نیح نیبه سمت او بروم؛ اما در هم خواستم
. با دیشدم که وحشت زده عقب کش کیبودم، به ذحنا نزد دهیآمد. کنجکاو و ترس کیبه همراه صدا نزد ییکم سو

 عجله گفتم:
 منم! -
کرد و باال رفت،  یای. مکث طوالنستادیا حرکتیب نکهیآمد تا ا ترکیو نزد کیآرام گرفت، نور نزد میصدا دنیشن با

 شد. انیباالخره صورت صاحب صداها نما
 د؟یهست یشما ک -
 اما بالفاصله گفتم: دم؛یکش یکوتاه ادیفر
 ؟یهست ینیتو همون فرازم -
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 قرار داد و گفت: زیم یرا رو ینفت چراغ
 کنن؟یصدام م نطوریا -

 .میدیدیاو را م بیعج یروشن شدند، حاال به وضوح چهره یگریپس از د یکی هاچراغ
 سکوتش را شکست و گفت: ذحنا

 ؟یهست یتو واقعاً ک -
 نشست و متفکر گفت: یچوب یصندل یموجود رو آن
 هی ب،یموجود عج هیهستم...  یبهش فکر نکردم. من واقعاً ک چوقتیه یول شنوم؛یسوال رو م نیسالهاست ا -

 وال؟یه هی ای ،ینیفرازم
 که ادامه داد: میکرد سکوت

 یکیاگه  دونمیرو م نینه؛ اما ا ای نمیاصال قراره دوباره اونا رو بب کهنیا ایم دور بودم چند سال از خانواده دونمینم -
 !شناسهیکلبه اومده، قطعاً من رو م نیشهر پخش شده، به ا یکه تو یترسناک یهاعهیبا توجه به شا

 نشست. گفت: یمیقد یصندل یلبخند زد و رو ذحنا
 .یهم کا نیدرسته! اسم من ذحناست، ا -

 را جلو آورد و گفت: دستش
 هستم.« راشِد»خوشبختم، منم  -

 :دمیمتعجب پرس دم،یرا که عقب کش دستم
 اسمت آشناست! د،یرش یبه معنا -
 برام انتخاب کرد. یمیدوست قد هیاسم رو  نیا -

 .یبهمون کمک کن یتونیاون گفت تو م م،یاومد یمیدوست قد هی: ما هم از طرف ذحنا
 ؟یک -
 ابوالهول کوچک! -
شئ  کینبود و آن قسمت از صورتش مانند  شیاز چشم ها یکیرا بست،  کدستشیو  دهیفکر فرو رفت. چشم کش به

انگشتان دستش فقط سه  نیداشت و رنگ پوست او متفاوت بود، همچن بیعج یابود. جمجمه دهیچیسوخته، بهم پ
 .شدیم دهیتا د

 داد: پاسخ
 !شناسمیرو نم یکس نیهمچ -
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 دینه، من با ای یشناسیکه اون رو م ستیمهم ن نی. ببمیاسمو براش انتخاب کرد نیچون خودمون ا زدم،یحدس م -
 !ییتو دمیابوالهول رو ببرم و تنها ام یتا آخر شب جواب معما

 معما؟ -
 گفت: ذحنا

 نهفته. زایچ یلیو بزرگ مطمئناً خ بیاون جمجمه عج یدرسته معما، تو -
 .گفتیسخن م پروایگستاخ و ب ،یگریمانند هروقت د ذحنا
 گفت: راشد

 معما رو بشنوم؟ تونمیم -
 فکر کرد و گفت: یرا بازگو کردم، کم معما

 نجوم! -
 بود، رفت. بیبرگه و ابزار عج به،یخانه کوچکش که سراسر کتاب، کت یوارهایاز د یکیبه سمت  سپس
 به اطراف انداخت و گفت: ی. ذحنا نگاهمیاو به آن سمت رفت همراه

 .یهست یتو ک ینگفت -
 شد. رهیحرکت نگه داشت، به ذحنا خ یرا ب زدیکه به دست داشت و مدام ورق م یکتاب کوچک و مرموز راشد

من  یدر انتظارمه، برا یچ دونستمیاومدم نم نیسرزم نیبه ا یوقت ش،یپ انیهستم؟... سال یکمن  دونم،یخودمم نم -
 .شدیمحسوب م ینیزم ینوع سفرکار هی نیو همکارام ا

 ؟یسفر کار -
 و گفت: دیخند

 !دیتراز تمدن ما عقب یلیشما خ -
 ببرم. یپ زیاز سرنوشت او ن دمیرسیبودم تا همانطور که به جواب معما م کنجکاو

 :گفتم
 ادامه بده. -
نسبت  یشتریشباهت ب نجایمردم ا م،یدی. اونطور که شنمیدیرس نیسرزم نیتا به ا میسفر کرد یما هزاران سالِ نور -

 با ما داشتند. راستش مردم شما به مخلوق مهربان شهرت دارند. ه،یبه بق
 همانطور که نگاهش به آن ابزار بود، گفت: داشت، به دست گرفت. یااز ابزارها را که دو سر بُرنده یکی ذحنا

 مخلوق مهربان! گنیهستند که به ما م یفکر کن اونا چه موجودات -
 بهش دست نزن! -



 

 

75 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 ابزار دور شد و راشد هم آرام گفت: زیاز م« باشه»ما را ترساند. ذحنا با گفتن  یراشد، هردو ادیفر
 م؟یخب کجا بود -

*** 
 ینیفرازم کی تیحکا
آنجا  نیدر گذشته ساکن اکانشانیاند که نقدم گذاشته ینیها معتقد بودند به سرزم. آندندیها به مقصد رساز سال پس
 یدرباره هاینیکه فرازم یمتولد نشده بود. تنها اطالعات یزادیآدم ایانسان  چیکه آن زمان ه نیاند؛ اما غافل از ابوده

 .ستین یها کافآن یبرا نیود و بدون شک اها بداشتند، ظاهر آن نیزم دیموجودات جد
قابل باور  ریمتفاوت و غ یمکان، او موجود نیدر ا یول شد؛یخودش محسوب م نیدر سرزم یشهروند عاد کی راشد
 بود.

 ی. او کنجکاو بود بداند که چه اتفاقدیدر آسمان را شن یاناشناخته ٔ  یش تیٔ  خبر رو انیبزرگ مصر، از اطراف فرعون
 عمل از بشر ناشناخته؟ کی ایبود « رع» یمعجزه از طرف خدا کی نیدر حال وقوع هست، ا

و براق  ریگخالص او چشم یسراسر طال یرفت. لباس ها میعظ ٔ  یش نیا دارید یبرا انشیبه اتفاق همراه فرعون
 ریاز جانب فرعون، سر به ز یبودند و هزاران خدمه به انتظار امر گانگانیب یهر نوع حمله از سو یبود، سپاه آماده

 .دادیبرجسته را م ونفرع کینشان از شکوه و جالل  ات،یجزئ نی. تمام استادندیا
نشست، مردم  نیبه زم نهیکه سف یبه مراتب متفاوت تر بودند. زمان دیمتفاوت و عقا یبا فرهنگ ،یباستان انیمصر

 .دانستندیمعجزه م کیرا  میعظ یشگفت نیها اکردند. آن شیایشروع به دعا و ن
 :دیپرس یاز موجودات ناشناخته، با کنجکاو یکیها، واکنش انسان دنید با
 ه؟ییجور خوشامدگو هی نیا -
 پاسخ داد: یگرید
 .ادیبه نظر م نطوریا -
 گفتند: یخارج شدند و با خوشحال نهیسف از
 .میاموزیدانش آموخته و از شما دانش بتا به شما  میآمد نیسرزم نی! ما به امیشما، سپاسگزار ییاز خوشامد گو -

 نبودند. انیموجودات، از آدم نیالجثه و خوش آوا، چشم دوختند؛ بدون شک ا میبا دهان باز به موجودات عظ مردم
 ن،یصورت شاه شانیهابا لباس فرعون نبود. نقاب شباهتیب شانیهابه صورت داشتند و لباس بیعج ییهانقاب هاآن

 بود. دهیکش ریرا به تصو یو مار کبر لیغاز، کروکد
 ها، گفت:رفت و در پاسخ به سخنان آن ترکیدانست. پس نزدآسمان  یعظمت را از طرف خدا نیا فرعون

 .میعمل همراه شو نیتا با شما در ا می، ما مفتخر« رع» یدرود بر الهه -
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 شروع نبوغ در مصر بود. نیند، اانداختند و با لبخند وارد قصر فرعون شد گریکدیبه  ینگاه هامسافر
 دند،ینام یم« واجِت»از دوستانش که مردم مصر او را  یکیبود.  رهیآن پس راشد مشغول آموزش علم نجوم و غ از

 یها فردآن انی. در مدادیرا آموزش م یرا بر او نهاد، علم فناور« سوبِک»هم که فرعون نام  یو شخص یعلم پزشک
طبع و خنده رو بود و را ازآن خود کرد. او شوخ نیزم یعنی« گِب»قامت بلندتر و اندام درشتش، لقب  لیبود که به دل

را به مردم  نیزم یریگرسم نقشه و اندازه زی. گب ندیلرزیم نیتر زمآن طرف لومترهایآن، تا ک دنیبا هر بار خند
 .آموختیم

کار باعث رشد تمدن و در  نیها باور داشتند اآن دادند،یل معلم و دانش خود را به مردم مصر انتقا یبه نحو کی هر
 خواهد بود. نقصیب ییایحاصل آن دن جهینت

 یآن کوشش برا لیدل کیها داشته باشند، به آسمان و ستاره یتوجه خاص انیمؤثر راشد، باعث شد که مصر حضور
 .دادیرخ م ینیبود که همواره در زمان مع لیرود ن انیطغ ینیبشیپ

ها کردند. از آن ییطال یهاها حضور آن چهار نفر را مقدس خوانده و شروع به ساختن مجسمهکه انسان دینکش یطول
 گشتند. دیمردم ناام تیها متعجب شدند و از جاهلنبود، آن ندیاز آن چهارنفر خوشا کی چیه یبرا نیا

 :دیشیشد. با خود اند رهیمصر خ یو ناراحت به منظره نیاز روزها، واجت غمگ یروز
 اشتباه بود؟ کی تیمامور نیا ایآ -

 .کردیم زیها را از انسان ها متمادادند. اندام بزرگ و قد بلند، آن هیو گب در کنار او بر تخته سنگ تک راشد
 واجت قرار داد و گفت: یشانه یها نشست و نقابش را برداشت. دستش را رودر کنار آن زین سوبک

 هامون.خانواده شیپ میگردیما برم فه،یمن! فقط دو سال مونده. بعد از انجام وظ ش دوستناراحت نبا -
 تکان داد، گفت: نیسرش را به طرف واجت

 مردم نگاه کن! نی. به استیام نخانواده یمن از دور یِناراحت -
 شد و ادامه داد: رهیبودند، خ شیایها در حال سجده و نکه اطراف مجسمه یتیجمع به
 .مییما خدا کنندیماست، اونا فکر م یهانقاب ریتصو ییبزرگ و طال یهامجسمه نیا ؟ینیبیم -

 لبخند زنان پاسخ داد: سوبک
 .میریخودمون بگ یکل مصر رو برا میتونیم میکه خوبه! اگه بخوا نیخب ا -

 صدا به آنها گوش سپرده بود، گفت: یکه تا به حال، همانند گب ب راشد
که با حضورمون به جهالت  نینه ا میدور کن یتا اونا رو از جهل و نادان میدار تی. ما مامورستی خوب ناصال نینه، ا -

 بشن. قیتشو
 :دیبا اخم پرس سوبک
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 م؟یکار کن یچ یگیم -
 .میبهتره هر چه زودتر برگرد -

را از  هاتیمز نیا خواستیماندند. واجت و گب خوشحال شدند؛ اما سوبک نم رهیسه متعجب به دهان راشد خ هر
عادت شده  کیبه  لیاو لـ*ـذت بخش و تبد یبرا ل،یخوشمزه و شنا کردن در رود ن یهایدست بدهد. خوردن ماه

 شروع به مخالفت کرد. لیدل نیبود. به هم
 !شنیم نیما خشمگ اونوقت مردم م،یتمام بذار مهیرو ن تیمامور دینبا -

 گفت: تفاوتیب گب
 .میبد بیمثل انسان ها، رو فر یموجودات زودباور میتونی. ما نمستیمهم ن -
 اونا خودشون به ما لقب... م،یکار رو نکرد نیما ا -

 سخن او، با اقتدار گفت: انیم واجت
 !میبد بیانسان ها رو فر دیحق با گبه، ما نبا -

به  نیباز هم قصد اعتراض داشت؛ اما آن سه به سمت قصر فرعون راه افتادند. سوبک چند لحظه خشمگ سوبک
 ها رفت.چشم دوخت؛ سپس ناچار به دنبال آن داشتند،یکه برم یبلند یهاقدم
به سرعت سوبک  یول د؛یها وداع گوشدند، راشد دهان باز کرد تا با انسان ابیهر چهارنفر به حضور فرعون شرف یوقت

 گفت: یرکیو با ز
 .میآرامش روحتان، هست یشما، خواستار ساختن آرامگاه برا یجبران مهمان نواز یفرعون بزرگ! ما برا -

 :دیلب غر ریزد و ز یابه او تنه گب
 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 بود، زد. فرعون متعجب گفت: داینقاب هم پ ریکه از ز یالبخند دلگرم کننده سوبک
 هم هست؟ یبه آرامگاه ازیآرامش روح ما، ن یمگر برا -

 با قهقهه گفت: سوبک
 د؟یپس از مرگ اعتقاد ندار یایالبته! مگر شما به دن -

 انداخت. انشیبه اطراف ینگاه فرعون
 اما... م؛یدار -
 حرفش آمد. انیم
 .میآشنا کن یمرگ و سوگوار نییشما را با آ دیپس به ما اجازه ده -

 آن ها را بخواند، گفت: ینقاب حالت چهره ینتوانست از رو یوقت یبه آن سه انداخت؛ ول یمردد بود. نگاه فرعون
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 د؟ییگو یشما چه م -
 دیشی. گب هم اندشدیمخالفت با او باعث تفرقه م رایز ند؛یچه بگو دانستندینگاه کردند، نم گریکدیو واجت به  راشد

ندارد، مواجه خواهد  یرحم و ترحم چیوحشتناک به نام سوبِک که ه یبا موجود د،یبگو نیاز ا ریغ یاگر اکنون سخن
 گفت: نیشد. بنابرا

 !دیهرطور که شما صالح بدان -
 هم داشت. او گفت: یگریاما سوبک درخواست د رفت؛یناچار پذ فرعون

 .کنمیطلب م زیمن از شما سه هزار انسان تنومند ن -
 :دیغر تیبا عصبان واجت

 !یکنیم یروادهیز یدار -
 ماند. ریدر حق مردمش نکرده بود، متح ی. فرعون که تا به حال ظلمدر پاسخ به خشم او، صرفا لبخند زد سوبک
 فوراً گفت: سوبک

 دارم. ازیساختن آرامگاه به آن ها ن یبرا د،یاوه نگران نباش -
 .رفتیرا هم پذ نیخوشحال شد و ا فرعون

و توانمند،  کلیه یسه هزار انسان قو لهیاهرام مصر را شروع کرد، او به وس نیکه سوبک ساختن اول دینکش یطول
 دادیکارها، دستور م نیاز انجام دادن ا شتری. در واقع بدادیهم قرار م یبزرگ را شکل داده و مانند آجر رو یهاسنگ

 کنند. لیبنا را تکم نیا شیهادست ریتا ز
*** 

فرسا، کشته شده و جان طاقت یو گرما یگرسنگ لیاز مردم به دل یادیز یروال گذشت. هرروز عده نیبه هم دوسال
ها دست به ها را تحت فشار و مورد ظلم قرار داد که زن و فرزندان آن. سوبک آنقدر آنسپردندیم نیبه جان آفر

 اعتراض زدند.
طاقت  شان،رهیپس از قطع شدن ج زیها نآن د؛یان رسنوبت به کارگر نکینداد و ا رییرا تغ زیچچیآنان ه اعتراض

 و شورش کردند. اوردندین
و  جانیآمد. او آنقدر غرق ه یآرامگاهش م دنیو هرروز به د رفتیسو و آن سو م نیو منتظر، به ا تفاوتیب فرعون

 پادشاه چه بود. کیبه عنوان  اشفهیوظ یعظمت آن آرامگاه شد که فراموش کرد زمان
آمده.  نیچه به زم یبرد که برا ادیکه داشت، از  یقدرت ریتحت تأث زیاو ن شد؛یتر و مغرورتر مرحم یروز بهر سوبک

 :گفتیاو م بردند،یرنج م یماریها از بکارگر یوقت
 «دیشد، گردنش را بزن ضیمر یاگر بـرده ا» -
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 یصدا یها توانست به خوبآن یگوش همه کرد و پس از شورش کارگران، با دستور سالخ یزهیشعار را آو نیا سوبک
 مردم را سرکوب کند.

 بود. دهیآمد و حاال زمان بازگشت به خانه رس یاز دستشان بر نم یگر ظلم و ستم بودند، کارنظاره صدایب دوستانش
 به سمت سوبک رفت و گفت: واجت

 خونه. میوقتشه برگرد -
مکث کرد و سپس  یآفتاب سوزان بود، کم ریها و کار کردنشان در زمانطور که نگاهش به رفت و آمد بـردهه سوبک

 لب گفت: ریز
 .امیمن نم -

 :دیمتعجب شد، پرس واجت
 اما چرا؟ -
 .یدونیخودت بهتر م -
 زد: ادیفر تیعصبان با
 !یایبهم بگو چرا نم دونم،ینه نم -
 زد: ادیبلندتر فر زین او
 مصرف! یمامور ب کیفقط  نیاون سرزم یتو یخدام؛ ول کی نجایچون من ا -

 :دیها شکل گرفته بود، پرسآن نیب شیپ یکه چند یاز جدال خبریو ب دیبه همراه گب تازه به آن دو رس راشد
 د؟یستیشما آماده ن م،یما منتظر -

 حرکت کرد و گفت: نهیبه سمت سف واجت
 .ادیاون نم -

و  یجد یچهره دنی. پس از گذشت چند لحظه و با دانداختیرا به لرزه م نیکه زم یین خنده هااز آ د،یخند گب
 ها، متعجب ساکت شد. راشد هم تعجب کرد و لب زد:آلود آناخم

 چرا؟ -
 شده! وونهی: چون دواجت

 گفت: متیبا مال گب
 ؟یگردیچرا به خونه برنم -

 باشم. نجایاهرم، ا نیبه قولم عمل کنم و تا ساختن ا دی: چون باسوبک
 ، راشد آرام زمزمه کرد:لحظه سکوت برقرار شد چند
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 .مونمیپس من هم همراهت م -
 گفت: ودهان باز کرد  رتیبا ح زیزد، واجت ن یسه متعجب شدند. گب کنجکاو بود و سوبک لبخند م هر
 !یکنیاشتباه م یدار -
 ها بشه.انسان یهمه ریاشتباه دامن گ نیتا اجازه ندم ا مونمیم نجای. من اکنهیمن نه، اون اشتباه م -

 شد و آرام به او گفت: رهیبار به راشد خ نیآخر یبرا واجت
 .یکه منتظرم باش خوامیو تا اون موقع م گردمیبردنِ تو به خونه، برم یمن برا -
 خت، ادامه داد:در حال سا یاخم به سوبک چشم دوخت و با اشاره به بنا با
 ما خواهد بود. یابله ساخته، مکان مالقات بعد نیکه ا یاهرم -

 یاما برا ند؛یاش را نبهرگز خانه و خانواده گریممکن بود د یانتظار بکشد، حت دیبا یادیز یهابرد که سال یپ راشد
 .کردیم یفداکار دیبا نیسرزم نیا

زمان به  یخود منصرف شوند. وقت میدو از تصماز آن یکیداشت حداقل  دیام دیها نگاه کرد، شابه آن گرید یبار گب
 کرد:زمزمه  دیناام د،یاتمام رس

 خداحافظ دوستان! -
 اشرهیرا با نگاهشان دنبال کردند. سوبک نگاه خ نهیرفتن سف زیبه همراه گب به خانه بازگشتند، آن دو بازمانده ن واجت

 .برداشت و به راشد دوخت نهیرا از سف
 !یخوشحالم نرفت -

 و گفت: دیکش یآه راشد
 .نطوریمنم هم -

*** 
 افتیرا در «لیکروکد یخدا»ها لقب سال نیا یاز گذشت چند سال، سرانجام ساخت اهرم تمام شد. سوبک ط پس

 .دانستندیخدا م کیبه پرستش او پرداخته و راشد را هم  زیکرده بود، مردم جاهل ن
 نیا ریموضوع سوبک را نگران کرده بود. در غ نیو ا رفتیبه شمار م یمتواضع یها خداانسان انیراشد در م بالطبع

 ای کیبا  ییهاو در قصرِ فرعون حوضچه شدیهرروز پرستش م رایاو لـ*ـذت بخش بودند؛ ز یصورت آن روزها برا
 .دادیمصر م مردم یاو برا ادیز تیوجود داشت، که نشان از اهم لیچند کروکد

کردن، جسد فرعون بزرگوار را سالم  ییایموم لهیداد چگونه به وس ادیها درگذشت. سوبک به آن زیفرعون ن انجامسر
اطالعات  لهیمانند واجت آسان بود و سوبک هم به وس یپزشک قابل یبرا ییایجسد به موم لینگه دارند. روش تبد

 دانش را به اشتراک بگذارد. نیبدست آمده از او، توانست ا
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با  زیدارند. آن ها ن ازیهم ن یدارد آذوقه، طال و خدمتکاران فراوان روشیکه فرعون در پ یسفر یبه مردم گفت برا او
 .کردندیفاخر، مو به مو سخنان سوبک را اطاعت م یلباس ها نیرُب و عسل و همچن یهاقرار دادن خمره

اهرم  انینقش خدمه را داشت، در کنار او، در مکه  یهاحاضر به دفن شدن با فرعون نبودند؛ پس مجسمه انیدربار
 درد فرعون شوند. یارواح دوا یایکه در دن یانبوه یطالها نیقرار دادند و همچن

پس  کرد،یکه باعث جهل شده را مواخذه م یآن شخص دیبا یها به وجد آمد؛ ولهمه جهالت فراوان آن نیاز ا راشد،
 او رفت. داریبه د

 :دیپرسکنارش نشست و آرام  در
 بسه؟ گهید یکنیفکر نم -

 به او انداخت و گفت: ینگاه سوبک
 نه! -

 .دیکش یآه راشد
 ؟یتو باش یحتما قراره فرعون بعد -
 دارم، من خدام! ینه... من مقام باالتر -
 .یستینه تو خدا ن -
 درسته! -
آن  شیبه ستا یادیز یو هرروز عده گذاشتیم شیبه نما لشیکه او را با نقاب کروکد یمیعظ یمجسمه به
 اشاره کرد. گفت: پرداختند،یم
 اونا هستم. یبرا یول-

که در کنارِ  ییهاخود را به راهب ییکه تنها دارا یازمندین یهاشد؛ به آدم رهیبا افسوس به آن صحنه خ راشد
 .دادندیم کردند،یم یاو، روز و شب خود را سپر یمجسمه

 :دیبرگرداند و پرس یرو
 ؟یکنیم کاریض براشون چتو در عو -

 لب زمزمه کرد: رینگفت. راشد ز یپوزخند زد و سخن سوبک
 !زدمیحدس م دیبا -
 بلند ادامه داد: یصدا با
 ؟یکرد کاریواقعاً به عنوان خدا، براشون چ -

 متفکر پاسخ داد: سوبک
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 کنم! یکار ندهیدر آ دیشا -
 .رمیمن دارم از مصر م -

 بود. رمنتظرهیاو غ یسخن از راشد برا نیشوکه شد، ا سوبک
 ؟یچ -
 خوامیو من هم نم یتو مصر رو تصاحب کرد داست،یکه پ نطوری. امیکنیکه ما فکر م هیزیبزرگتر از چ نیسرزم نیا -
 .رمیم نجایاز ا نیسلطه تو باشم؛ بنابرا ریز
 !یتو... تو قرار بود همراه من بمون -
 نتونستم. یکنم؛ ول مونیخواستم بمونم که تو رو از اشتباهت پش نیا یمن برا -

 و آرام گفت: دیکش یشدند، راشد آه رهیخ گریکدیحرف به  یب یلحظات
 .فتمیب ریمرداب گ نیا یمثل تو، تو خوامیمن نم -
 نیآخر حاصل از دست دادنِ تیعصبان نیشد، ا نیگفتن همان جمله، بالفاصله قصر را ترک کرد. سوبک خشمگ با

 بود. اشیدوست واقع
 .دیروز بعد پسر دومِ فرمانروا به مقام فرعون رس لیدل نیجان باخته بود، به هم یدر کودک عهدیاول و ول پسر

خبر که راشد هنوز در مصر  نیا دنیآن شد و با شن یایجو تابیبود؛ سرانجام ب خبریاز راشد ب یادیز یروزها سوبک
 او رفت. دنید یاست، شادمان برا

 .یآشنا بش دیبا فرعون جد دیبا -
 سوبک گفت: دنیبرگرداند و با د یمتعجب رو راشد

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 کوچک او، گفت: یبه اطراف انداخت و با اشاره به کلبه ینگاه

 به نظر راحته! ه،یخوب یجا -
 دست به بغـ*ـل زد. راشد

 .نطورهیهم -
 .یرفته باش نجایفکر کردم تا حاال از ا -
 آشنا شدم. یکیراستش با  -
 زن؟ هی -
 پسر مهاجر و ماجراجو. کینه  -

 لب زد: دیو با ترد متعجب
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 !ذارمیخب... من به احساساتت احترام م -
 فوراً گفت: راشد

 بهش کمک کنم. دیبا کنمی! فقط احساس میکنیکه فکر م ستین یاون هینه... نه ، قض -
 ه؟یمنظورت چ -
 !عهیسر یلیست و خودش هم خداره که کامال رام شده ریش هی ه،یبیپسر عج -
 داره؟ یبه تو چه ربط نایا فهمم،ینم -
 رو بفهمم. یواقع یدوست یش باعث شد که معنرام شده وونیاون و ح نیب یراستش رابـ ـطه -

 یگریسخن د چیه کوچک او را بدون یماند. پس از گذشت چند ساعت، کلبه رهیحرف به او خ یمتفکر و ب سوبک
 و به مقصد قصر، ترک نمود.

 گفت: ییبا خوشرو دیمحض ورودش به قصر، فرعون جد به
 لـ*ـذت ببر! افتیض نیو در کنار ما از ا ایسوبک، ب یخوش آمد -

شده بودند و در ظروف طال به  دیص لیاز رود ن یکه به تازگ ییهایانداخت، ماه نیرنگ یبه سفره ینگاه سوبک
سفره  اتیدر کنار او نشست. محتو حوصلهیآراسته شده بود؛ سپس ب ییبایبا ز جاتیاز جمله سبز ییهایهمراه خوراک

مغرور و ظالم بود، تمام نکات  پروا،یب دی. فرعون جدشتبه خورد و خوراک ندا یلیسوبک بود؛ اما اکنون تما لیباب م
 .شدیم افتیانروا در او فرم کی یبرا ستیناشا

به او سنگ  گوشیاز کودکان باز یاشهر بود، عده دانیسوبک درحال قدم زدن در م یروز وقت کیگذشت.  روزها
 پرتاب کردند.

که ذهنش  یتعجب کرد. سوال شماردند،یم را مقدس آورد که مردم چقدر او ادیبه  یگرفت؛ اما وقت دهیابتدا ناد سوبک
 «مانند او سنگ پرت کنند؟ یمقدس یکودکان چطور توانستند به خدا نیا»بود  نیرا مغشوش نمود ا

 گوشیکودک باز ستیحرکت ناشا نیا لیخواست دل یآن ها را دنبال کرد. م انهیمخف زیبا خنده دور شدند، او ن کودکان
 را بداند.
که سنگ پرت کرده بود را دنبال کرد. کودک  یسو رفتند، او کودک کیرفته رفته جدا شدند و هر کدام به  کودکان

 کوچک به داخل خانه چشم دوخت. یچهیشد، سوبک کنجکاو از در یایمیو قد یکاهگل یوارد خانه
 را گرفت و گفت: یجثه، دست زن جوان زیر کودکِ

 ام دهم.انج دیکار مف کیاما توانستم  اورم؛یبه دست ب ینان لقمه نتوانستم هم امروز... سفمٔ  مادر متا -
 مادر کودک است، گفت: شدیجوان که گفته م زن
 ؟یانجام داد یدیتو چه کار مف کنیرسان است؛ ل ینباش پسرم! خدا روز نیغمگ -
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 به آن ظالم سنگ پرت کردم! -
 .گشت ریجوان دلگ زن
 .یآزار برسان گرانیام که به دنداده ادیرا  نی! من به تو ایتو اشتباه کرد -
 کشته شود. او قاتل است! هوده،یآن آرامگاهِ ب ید پدرم برااما او باعث ش -
 .میادامه ده یسرنوشت ما بود تا بدون پدرت به زندگ نینه پسرم، ا -

 :دیغر پسرک
 !امدهیکه تا به حال د ستییخدا نیاو بدون شک بدتر -

 بیکه سست اراده شده بود، آس یبرد آن مدت یشد. او اکنون پ ریها بود، متحآن یگر گفت و گوکه نظاره سوبک
 ـناه رسانده. گـیب یبه انسان ها یادیز

 به سمت فرعون رفت. نیو غمگ مانیانداخت و پش ریبه ز سر
و نوش،  یسر در حال خوشـفرعون سبک دنیکند؛ اما با د انیبود را ب دهیشیکه تمام راه به آن اند یسخن خواست

 گفت: شد،یبسته نم یکه از شادمان یفرعون متوجه او شد و با دهان .ستادیتاالر قصر ا یمتعجب در همان ورود
 اوه سوبک، بعد مدت ها چشممان به جمالت روشن شد! -

 کرد. تریشاد او سوبک را عصب لحن
 ؟یکنیتو چه م -

 جواب داد: تفاوتیرا پس زد و ب زانیکن فرعون
 دانست. حیکه پدرم آن را صح یراه دهم،یمن؟ من راه تو را ادامه م -
 ؟یچ -
 خواهد شد. انیشکوه و عظمت ما زبانزد تمام جهان شود،یاز فردا آغاز م یفراموشش کن. ساخت اهرم بعد -

 دینشد. فرعون جد دشیعا یزیسخنان کودک قرار گرفته بود، دهان به اعتراض گشود؛ اما چ ریکه تحت تاث سوبک
 وش اشتها بود.فرد خوشگذران و خ کیمانند پدرش دلسوز نبود، او فقط 

 ام را تکرار نکن!که من مرتکب شده ی، لطفاً اشتباه«جدفره» -
 ستادیاهانت دانست. ا کیسخن سوبک را  نیشد و ا نینامش آن هم بدون پسوند فرعون، خشمگ دنیاز شن جدفره

 :دیو با خشم غر
 ؟ییسخن بگو نیبا فرعون خودت چن یکنیتو چطور جرئت م -

 دست به بغـ*ـل زد. سوبک
 نسبت به تو دارم. یچون من مقام باالتر -
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 زد و گفت: یپوزخند جدفره
 نه! گرید -
 به سربازان اشاره کرد: ادیفر با
 !دیچال ببر اهیرا به س یو خشکسال ینابود یخدا نیزودتر ا -

 زد: ادیتا خود را آزاد کند، فر کردیدستان سربازان تقال م انیکه از م یدر حال سوبک
 ...دیکن می... رهادینبا ...دیحماقت را داشتم... نبا نیا یجدفره ، من تجربه یکنیتو اشتباه م -
 .شدیاز او م یتنومند بود؛ اما تعداد سربازان مانع حرکت اریکه سوبک بس نیا با

بود، خبر خوش را به مردم  دهیاش رسبه خواسته گریسوبک توسط سربازان، فرعون که د دنیکش ریاز به زنج پس
 مضمون که: نیداد. با امصر 

 نیسرزم نیا یو نابود یدر واقع باعث خشکسال ل،یکروکد یکه سوبک خدا میبرد یپ راًیرع! اخ یبا درود بر الهه -
 نیاو را مهار ساخته و ازب ییخدا یهاکه قدرت یچال اهیموضوع، ما او را به س نیاز ا یپس از آگاه نیخواهد شد؛ بنابرا

 بود. میخواه امشما در آر یپس همه نی. زمیانتقال داد برد،یم
 را فرا گرفت. نیها تمام سرزمآن یمصر سخنان فرعون را باور کردند و همهمه مردم
 ببرد. شیاز پ یچال شد؛ اما نتوانست کار اهیوارد س انهینجات سوبک مخف ی. او برادیرفته خبر به گوش راشد رس رفته
. راشد با آن قد رفتیحاضر به شمار محال یهامکان نیاز بدتر یکیه بود، سوبک در نظر گرفته شد یکه برا یزندان

به نظر  رممکنیبه سوبک غ دنیرس انهیمخف نیتمام مردم آشنا بود؛ بنابرا یدرشتش بدون شک برا کلیبلند و ه
 .دیرسیم

 چالاهیوارد س یکه مردم به او دادند، استفاده کند و بطور رسم ینیگرفت تا از لقب دروغ میاو تصم ل،یدل نیهم به
 شود.
عادل و مهربان، شده بود؛ بالفاصله درخواست او را که  یخدا داریفرعون رفت. جدفره که مشتاق د دنیبعد به د روز

 .رفتیسوبک بود، پذ دنیمبنا بر د
 گفت: فرعون

 !کنمیم ردایو آسمان، د دیخورش یخوشحالم باالخره با خدا -
 برد، پاسخ داد: یپ یزیبه چ شدیراشد نم یصدا از
 خوشنود گشتم. دیمن هم از مالقات با فرعون جد -
 او را هرگز قبول نخواهم کرد. یاما درخواست آزاد د،یدوستتان برو داریبه د دیتوانیشما م -
 هم ندارم! یدرخواست نیچن -
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 او را از اسارت رها کند. توانستیکه به سر داشت، خودش م یابا نقشه رایسوبک را نکرد؛ ز یدرخواست آزاد راشد
 افتی دیراشد شادمان گشت و ام دنیشد، از سربازان خواست تا آن ها را تنها بگذارند. سوبک از د چالاهیوارد س یوقت

 .افتیمنجالب نجات خواهد  نیکه از ا
 دست به بغـ*ـل زد و گفت: راشد

 بهت گفته بودم! -
 کمک کن آزاد بشم. ست،یالن وقت مواخذه کردن من نا -
 .یرفتیم دیبا م،یبر نجایگفتم از ا یست! وقتاتفاقاً االن وقت مواخذه -

 :دیرا به شدت تکان داد و غر رهایزنج سوبک
 اوه بس کن! -
 .میاز مصر بر دیبا -
 اما... -
بال سرت اومد، حاال وقتشه به من گوش  نیا یبه خودت بود یمتک یتو گوش بدم، وقت یبه حرفا ستیقرار ن گهید -
 .یبد

 برد و آرام گفت: کیبه اطراف انداخت، سرش را نزد ینگاه راشد
 نقشه دارم! هیمن  -

*** 
 تیچال خارج شد و به سمت فرعون رفت. به محض ورودش در تاالر قصر، با عصبان اهیاز مالقات با سوبک، از س پس

 زد: ادیفر
 د؟یشما با برادر من چه کرد -

 با لکنت گفت: د،یمتعجب شده و ترس فرعون
 با او نکردم! یم..من... من کار -
 .دینداشت یحق نیشما چن د،یبرد نیاو را ازب ییخدا یقدرت ها -
 خطر است! یو ب یمکان کامال معمول کیچال  اهیکار را نکردم، آن س نینه من ا -
 توست. یمصر درنظر گرفتم، حاصل بزدل یکه برا یبدان هر عذاب نیبنابرا د؟یکنیاشتباه خود را انکار م -

 دیخورش یکه خدا دانستیاو نم ستاد،یپس از اتمام سخنانش، بالفاصله قصر را ترک کرد. فرعون وحشت زده ا راشد
 در نظر گرفته است. یچه عذاب



 

 

87 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

که  دیرس جهینت نیراشد فرستاد؛ اما کم کم به ا افتنی ی. فرعون سربازان را در پفتادین یاتفاق کنیروز گذشت؛ ل چند
 .ستیجز بداهه ن یزیسخنان او چ

. فرعون که تازه از خواب دیرسیناله به گوش م یتمام مصر را پُر کرد. از هر خانه صدا ادیو فر ونیش یصدا کهنیا تا
 شده بودند. داریهمه ب مردم ی. هنوز شب بود؛ ولستادیمتعجب ا ک،یتار یهوا دنیشده بود، با د داریب

 گفت: م،یها پس از تعظاز آن یکیبا تکاپو به سمت او آمدند.  سربازان
 !میدرود بر فرعون مصر، ما دچار مشکل شده ا -

و راه افتاد. هنوز از قصر خارج نشده بود که برادر  دیلباس فاخر خود را پوش شیهابالفاصله به کمک خدمه فرعون
 گشت. انیمقابل چشمان او نماکوچکش در

 !ریپناه بگ -
 ترساند. گفت: یبا اقتدار فرعون، او را نم یصدا

 حضور داشته باشم. دیمن هم با -
 :دیبرادرش به ستوه آمده بود، غر یکه از گستاخ فرعون

 .دیسربازان! او را از مقابل چشمانم دور کن -
 ش بردند.ساخته و به سمت اقامتگاه ریاو را اس سربازها
 زد: ادیفر یبا تخس کودک

 !یتو قاتل هست -
 سخن شوکه شد و زمزمه کرد: نیاز ا جدفره

 ؟یتو چه گفت -
 . برادرش با جرئت تمام گفت:ستادندیحرکت دست فرعون، سربازان از حرکت ا با
 !یتو قاتل برادرمان هست -

 را به هم فشرد و با دندان قروچه گفت: شیهادندان تیاز عصبان فرعون
 .کنمیم یدگیکه بازگشتم به حسابش رس یزمان د،یاو را به اقامتگاهش ببر -

زمان  نیآزاد کند، در ا جاینداد و آرام با سربازها همراه شد. جدفره خواست ذهنش را از تفکرات ب یتیاهم برادرش
 هم وجود نخواهد داشت. ینباشد، فرعون یاگر مردم رایز شد؛یم یایحواس پرت چیدچار ه دیفرعون نبا

 شهر رفت. دانیبه سمت م ،یجد یرا تکان داد و با همان چهره سرش
نقاب پنهان شده بود و رنگ سرخ  کیکامال پشت  دیبرد. خورش یبه آسمان چشم دوخت، به عمق فاجعه پ یوقت

 .دادینقاب او، نشان از خشم م
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ها کر کننده آن ونیو ش رفتیبودند، هر لحظه باالتر م یاتفاق نیبار شاهد چن نیاول یمردمِ وحشت زده که برا یصدا
 یعتراف کرد که صدابا خود او راه خانه را گم کرده بودند، فرعون  رفتندیسو به آن سو م نیبود. کودکان برهنه از ا

 آزار دهنده است. ها،نگران مانند فرو کردن سوزن در گوش  یمادرها
از جانب او بودند؛ اما  یمنتظر هر امر فیسرباز ها بالتکل د،یشد و اطراف را کاو نیهرج و مرج فراوان خشمگ از

 خود را از دست داده. یریگ میجدفره قدرت تصم د،یرسیهمانطور که به نظر م
 تیسکوت تنها در ذهن او بود و توانست با همان چند لحظه، آرامش را بدست آورد و به شخص نیسکوت شد، ا ناگهان

 چشمانش را باز کرد. افت،یکه آرامش را کامال در خود  ی. پس از لحظاتابدیدرونش دست 
 انیهرم نما ینقطه نیترو درمانده را محکم بر پشتش گرفته بود، در بلند یراشد که سوبکِ زخم ن،یح نیهم در

 گشت.
به او نداده  ییآب و غذا چیسربازان و فرعون قرار گرفته و ه یها تیبود، مورد آزار و اذ ریمدت که سوبک اس آن

 شده بود. فیکامال ضع لیدل نیبودند؛ به هم
عظمت  دنی. مردم هم با دماند رهیها خوحشت زده به آن د،یکه همزمان با باز شدن چشمانش آن دو را د فرعون

 زدند: ادیفر ارادهیو ب صداکیراشد، به وجد آمده و سجده کردند. 
 «!هوروس» یدرود بر الهه -

 گفت: ییرسا یبا صدا راشد
را آموخت. تا توبه  یو پزشک یکه به شما علم فناور یشخص د،یدیکش ریخود را به زنج یمردم مصر! شما خدا -

 ماند. میخواه ریهردو از شما دلگ دیمن و خورش د،ینکرد
به سربازانش نمود  یااما اشاره کرد؛یمانند مردم به سجده افتاد و به ظاهر توبه م زیسخنان راشد، فرعون ن دنیشن با

 زد، سربازان هم آرام آرام به سمت راشد رفتند. یحیو لبخند قب
 کرد؟یها چشم دوخت، او چه محال به آن شانیکه به او سجده کرده بودند، مردد شد. پر یتیجمع دنیبا د راشد

بار از  نیآخر ینجات جان خود، مجبور بود برا یبرا یاحساس کرد او هم مانند سوبک به جهالت انسان ها افزود؛ ول
 ها سوءاستفاده کند.آن ینادان
نداشت؛ اما راشد با مبارزه  یبرا یکردند. سوبک توان ریسرش، او را غافلگکه سربازان با حمله از پشت دینکش یطول

هرم به  یشکست خورده و از باال یگریپس از د یکیتمام قدرت به ضرب و شتم سربازها پرداخت. سربازان کودن 
 ن گشت.یآن اهرم رفته رفته سراسر با خون مز شدند،یپرتاب م نیزم

 زد: ادیها بود، ناگهان فرآن یگر مبارزهنظاره یاسوبک درمانده در گوشه
 سرت!پشت -
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همزمان شد  شه،یشکستن ش یاو را شکست. صدا یاشهیو از جنس نقره، چشم ش زیت یازهیبرگرداند، ن یتا رو راشد
و  ستادی. نقابش که بر اثر ضربه از او جدا شده بود، درست در مقابل فرعون از حرکت انیبا پرتاب شدنش بر کف زم

 .دیچیتر از درد به خود پخودش آن طرف
 گفت: ییخودنما یبرخاست و دستانش را باال برد. برا یشادمان از جا فرعون

 اند.فرعون افتاده یداشتند امروز به پا ییخدا یکه ادعا یمردم مصر، کسان دینیبیم -
که پشت نقاب  یاهاما فرعونِ مغرور کنجکاو بود تا چهر شد؛یاو م یچهره دنیمانع د یکی. تارستادندیمتعجب ا مردم
 زد: ادیفر یبلندتر ی. نقاب را به دست گرفت و با صداندیهان شده را ببپن نیشاه

 .دیباش نیدروغ انیخدا نیا یواقع یخودتان شاهد برمال شدن چهره -
. فشردیخود را م یو با دستانش چشم زخم خورده کردیاو هنوز ناله م ستاد،یاو ا نیسمت راشد قدم برداشت و بر بال به

 تمام اطراف او را پوشاند. شیهادست انیها بود، از متر از خون انسان قیکه به مراتب رق یخون
را  اشنهیاو را که تمام سـ*ـ ییزد و دستش را جلو برد، ناگهان راشد گردنبند بزرگ و طال به او زانو کینزد فرعون

 یلهیو به وس ستادیبر آن گردنبند، ا هیتک بر تقال داشت. راشد با یو سع دیپوشانده بود، به دست گرفت. فرعون ترس
 همان گردنبند فرعون را به سمت آسمان باال برد.

ظاهر ترسناک راشد، وحشت زده شد و  دنیماند. فرعون با د رهیاو خ یدهیرنگ پر یچشم، به چهره کیهمان  با
 خود را از سر گرفت. یتقال

 حماقت گفت: با
 .بود یخواه والیه کیتو  ،یستینماد خدا ن گریوقت است که تو د . آندیدتو را خواهند  یواقع یمردم چهره -

فرعون رها شده بود، نگاه کرد. خم شد و  یهادست انی( که از م دیجاو ینماد زندگ« ) آنخ»زد و به  یپوزخند راشد
 از فشار دستش به گردنبند کم کند، آن را برداشت. یاآن که ذره یب

 متعجب گفت: فرعون
 ؟یکنیتو... تو چه م -

 او باال رفت. یخواهش و تمنا یکار، صدا نیآنخ را مقابل چشمان فرعون گرفت؛ با ا راشد
 مرا رها کن، هوروس بزرگ مرا عفو بنما! کنمیالتماس م -

 و آرام آرام آنخ را به رگ گردن او فشرد و گفت: تیبا عصبان راشد
 هم وجود نخواهد داشت. ییوالیه ،ییردم بگومن به م یکه از چهره یاگر تو زنده نمان -
 کرد. نیها را رنگآن یهر دو یخون سر تا پا یهاشد و فواره دهیحرکت رگ گردن جدفره بر کی در

 خود زد. یانداخت و نقاب را به چهره نیفرعون را به زم جانیجسم ب راشد
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 تمام آسمان را پوشانده و سوبک منتظر بود، قدم برداشت. اهیس دِیکه خورش ییاهرم، جا یو آهسته به باال آراام
شد؛ اما فوراً به  ریآن منظره دلگ دنیمردم باز هم از وحشت به سجده درآمده بودند. از د دید ستاد،یهرم ا یباال یوقت

 گفت: یخودش آمد و با نگاه مغرور
 م،یها آموختکه به آن یکه از علم یتمام کسان ریمن دامنگ نیکه لعن و نفر دیو آگاه باش دیمردم مصر! بدان یشما ا -

 نبردند، خواهد بود. یابهره
 تر ادامه داد: آرام

 .میگر اعمال شما هستکه از دور نظاره دیگفت؛ اما بدان میترک خواه شهیهم یشما را برا گر،ید انیمن و تمام خدا -
 جا نبودند.آن گریدو د مردم چشم باز کردند، آن یهمه جا را فرا گرفت و وقت دینور خورش ن،یح نیهم در

 یاهال یشادمان دنیبا د فرعون  ِکردند. برادر کوچک یکوبیشادمان شدند و شروع به پا ییطال دِیخورش دنیاز د مردم
 :دیشیگر سخنان راشد بود، با خود اندمصر، به فکر فرو رفت. او که از قصر خود نظاره

 را بپرستند؟ یما را ترک کنند، مردم چه کس انیاگر خدا -
که به احترام او خم  ریبه سرِ وز یکرد. نگاه، اعالم آن را به مقام فرعون ینیشده و جانش ابیبه حضور او شرف ریوز

 شده بود، انداخت و با خود زمزمه کرد:
 مرا! -
 :دیمتعجب پرس ریوز
 داشتند؟ یکوچک امر فرعون -

 را باال برد و بلندتر گفت: سرش رک،یز یپسربچه
 مصر خواهم بود. یپس، من خدا نیز -
 یادعا انیبود که فرعون نگونهیمردم چشم دوخت. ا یِنکرد و باز هم به شادمان یکه باز مانده بود، توجه ریدهان وز به

 کردند. ییخدا
راه  گرید یمصر به سمت مکان عیوس یهاابانیبود، از ب دهیکه سوبک را به دوش کش یهم راشد در حال یطرف از
 کند. دایرا پ ریآسان تر مس توانستیها بود، مگب با آن. با خود اعتراف کرد اگر رفتیم
 که کسوف کار تو بود؟ یمتقاعدشون کن یچطور تونست -

 زد و پاسخ داد: یبه زبان آورده بود، لبخند یطور ناگهانبه سخن او که به راشد
 همون آرامگاه رو بسازن! ایهرم  یمتقاعد کرد همونطور که تو اونا رو -
 خنده اضافه کرد: با
 آخرت، واقعاً؟! یغذا و طال برا _
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 زد و گفت: یلبخند کم جان سوبک
 .ارمیمن دووم نم -
 .میمونیمنتظر م اد،یکه واجت به کمکمون ب یو تا وقت میریم رونیب نیسرزم نی. ما از ایکن ینه تو اشتباه م -

 شیهااز درد لب زیسکوت کرد. راشد خود ن نیمنتظر بماند، بنابرا یهزاران سال نور تواندیکه نم دانستیم سوبک
 .گفتیم یسخن دیسوبک، باماندنِ  داریب یبرا یول فشرد؛یرا به هم م

 مصر نبود. یبرا یجدفره فرعون خوب -
 نبودم! یخوب یمن هم خدا -
 ؟ییباورت شده که تو خدا -

 . سوبک گفت:دندیخند هردو
 عادل و راستگو... یخدا هیاونا بودم؛ اما کاش  یبرا -

 به سخن گفتن ادامه داد: نگونهیکرد و ا مکث
... کنهیم یبا مادرش اونجا زندگ کیپسر کوچ هیهست که  یمیو قد یکاهگل یخونه کی ،یاگه به مصر برگشت -

 یرو جبران کنم؛ ول رهیکه باعث شد پدرش بم یاشتباه خوامیباهوشه، م یلیو خودش هم خ هییبایمادرش زن ز
 .یکار رو برام انجام بد نیتو ا کنمیپس ازت خواهش م ستم،یتا اون موقع زنده ن دونمیم

 و گفت: دیخند داشت،یقدم برم وقفهیکه ب راشد
 هستن! یمصر کاهگل یهاخونه یهمه -

 تکرار کرد: د،یخند زین سوبک
 ؟یکنیکار رو م نیا -
 البته! -
 . سوبک گفت:دندیشن ها دراز کش یو رو ستادندیاستراحت از حرکت ا یبرا
 رام شده داره. وونیح هیراجع به اون دوستت بگو که  -

 همانطور که نگاهش به آسمان بود، پاسخ داد: راشد
 ...دیبار د نیاول یمن رو برا یانسان باهوش! وقت هی ه،یاون پسر خوب -
 صدا گوش سپرد، در آخر راشد اضافه کرد: یرا بازگو کرد و سوبک هم ب خود ییداستان آشنا او
 اسم انتخاب کرد. هیبرام  یاون حت -
 ؟یچه اسم -
 راشد! -
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 داد: ادامه
 یستهیشا شتریاسم ب نیا یِواقع یِگفت معن ست،یمن ن یاسم برازنده نیدارم ا یفقط چون اندام درشت گفتیم -

و به  دیمردم مصر به ما لقب خدا رو دادند، خند دیفهم یدوم رو فاش نکرد. وقت یاون معن چوقتیمنه... هرچند ه
پرستش  اقتیکه ل رسندیباور م نیحتماً به ا ند،یبرو ب نیمردم مصر اگه ا»دست آموزش اشاره کرد و گفت  وونیح

 .کنندیخودشون رو عوض م یزودباور مدام خدا یهاحق با اون بود، آدم« رو داره!
 ا برگرداند و رو به سوبک گفت:ر صورتش

 اسـ... وونشیاسم ح -
تمام ماند. سوبک با آرامش جان خود را از دست داده و به خواب  مهیآن، حرفش ن دهیرنگ پر یچهره دنیبا د اما
 رفته بود. یابد

 .ختیاو ر یهرم رو کیها را مانند دفن کرد و شن ابانیاو را در همان ب یبا ناراحت راشد،
دردناک  شیاز دست دادن دوست، برا یچشم به اندازه کیماند. از دست دادن  رهیکه ساخته بود، خ یاهرم شن به

 پر از اشک، زمزمه کرد: ینبود. با چشم
 میتونستیم دونم،یکه راجع به نجوم م ییزهایو من با چ یکه داشت ییتو با علم فناور م،یبساز نهیسف کی میتونستیم -

 ...میبر نجایاز ا
 شکل او را کنار هرم کوچک قرار داد، آرام لب زد: لیو نقاب کروکد دیکش یآه
 خداحافظ دوست من! -

 به راه خود ادامه داد. د،یکشیکه م یکه در دل داشت و درد یبا وجود اندوه راشد
. ساختیم یو کوشش فراوان، اهرم بزرگ یبا سع کرد،یکه اتراق م یسفر کرد و در هر مکان نیبه تمام نقاط زم او
با مردمان  زیراه ن نیدر ا شدند،یم دهیچمنزار د انیکوه در م کیهم مانند  یگاه ایمانند معبد  یاهرام گاه نیا

 .خود را داشتند مواجه شد دیعقا کیکه هر  یاریبس
 گفت: ،یلحظات خداحافظ نیآورد که واجت در آخر ادی. به نشد مینوعانش نبود، او تسلاز هم یکه خبر نیا با
 «ما خواهد بود. یابله ساخته، مکان مالقات بعد نیکه ا یاهرم» -

. شدیو هزاران بـرده داشتند، اداره م کردندیم ییخدا یظالم که ادعا یبه مصر بازگشت. مصر توسط فراعنه نیبنابرا
هرقدر هم که به  دیافسوس بار آنجا، راشد فهم یمنظره دنیهم ساخته بودند. با د یگریاهرام د د،یجد انیخدا نیا

سخنان او  نیمردم آخر دیرسیبه نظر م رای. زرندیگیم شیرا ازپ دخو تیها باز هم راه جاهلآن ،ییبگو یمردم از خوب
 اند.گرفته دهیها بود را نادعمل کردن به علم آن یکه درباره
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که در لحظات آخر با او بست، وفا  یبه عهد دیبا یگذشته بود؛ ول یادیز انیسوبک، سال یمرگ ناراحت کننده از
 آن کودک و مادرش، به جست و جو پرداخت... افتنی یبرا لیدل نی. به همکردیم

*** 
 کردم! داشیپ -
 :دمیپرس یتمام رها کرد. با کنجکاو مهیخود را ن تی. او حکامیشد رهیراشد، من و ذحنا متعجب به او خ یصدا با
 شد؟ یخب بعدش چ -
 !یابوالهول ببر یجواب معما رو برا دیبا ،یندار یادیوقت ز -

 هم مانند من کنجکاو بود، گفت: ذحنا
 ؟یکن دایاونا رو پ یتونست -

 جواب داد: ناچار
که  یو بابت اشتباه نمیاون رو بب یبه خاک شده بود. فقط تونستم نواده لیکردم که تبد دایاون بچه رو پ یوقت -

 کنم. یبک مرتکب شد، ازش معذرت خواهسو
 گفت؟ یاون چ -
باور وجود داشت که با اومدن ما به مصر، ظلم  نیخاندان اونا ا ینداره. چون تو یا دهیفا یگفت که معذرت خواه -

 .میهست گانگانیما ب ز،یشد و مسبب همه چ شتریب تیو جاهل
 گفت: یرحم یبا ب ذحنا

 درست گفته! -
 از کتاب را نشان داد. یاشد و سپس صفحه رهیبه ما خ یناراحت با
 شماست. یجواب معما نیا -
دم  دهیتا قبل از سپ دیشده بود و ما با کی. به آسمان چشم دوختم، هوا تارمیاز کلبه رفت رونیب زهیرفتن به ج یبرا

 .میگفت یجواب معما را به ابوالهول بزرگ م
 :دمیبه او انداختم و پرس ی. نگاهستادیما ا یبدرقه یبرا زد و هیتک اشیچوب یاز کلبه به عصا رونیب راشد

 برنگشت؟ گهیواجت د -
 زد و با اشاره به خودش، جواب داد: یآرام لبخند

 موندم؟یمنتظر م نجایاگه برگشته بود من ا -
 که گفت: م،یتا به راهمان ادامه ده میبرگرداند یرو
 برگردوندن من اومده بودند. یبرا یاگهید یکسا یول -
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 ادامه داد: م،یستادیا کنجکاو
به مصر  یرو به چند ماه برسونند چون وقت شدیم یط یسال نور ونیلیم نیچند یکه تو یفکر کنم تونستند سفر -

معبد  هیکنار اهرام و داخل  یمدت کوتاه یاونا برا ی. همهدمیمختلف شن انیخدا یدرباره یادیز یهابرگشتم، افسانه
روز در  کیو متعلق به هوروسه؛ چون  انیاز خدا یکی کریپغول ریمنتظر من بودند. مردم باور داشتند اون ش کیکوچ

 .کنهیم یرو نوران« خوفو»شده و تمام هرم  دهیبه اون تاب دیسال نور خورش
 گفتم: متعجب

 داره؟ قتیحق -
 !ستیمطمئن باش متعلق به من ن یکنه؟ بله درسته؛ ول یهرم رو نوران تونهیم دیبا انعکاس نور خورش نکهیا -

 که گفت: میدیخند
 .یابوالهول جواب بد یبه معما یتونیم ینجوریبه سمت علم و دانش برو، ا شتریب یتونیم یهر چ -
هم  کیتار یدور و در هوا ی. از آن فاصلهمیحرکت و گفتن همان جمله، به آسمان رفت کیو با  میاو تشکر کرد از
 .دیرا در چشمان راشد د رتیح شدیم

 نبود. نطوریبه سخن گفتن نداشتم؛ اما به نظر ذحنا ا یلیپرواز کردم. تما زهیسمت ج به
 بود! یبیموجود عج -

 نکرد، گفت: افتیاز جانب من در یجواب یوقت
ذهن مردم مصر؛  یزاده ایبوده  یریاساط یخدا کیهوروس واقعاً  کردمیهم داشت. تا حاال فکر م یجالب یماجرا -
 بود. ینیفرازم کیاون  کردم،یاشتباه م یول

 داد: ادامه
 ؟یکنیفکر نم نطوریداستان برام آشناست! تو ا نیکه ا کنمیچرا احساس م دونمینم -

 .ستادمیو مقابل ابوالهول ا دمیکش یپوف
 .پدرمو نجات بدم خوامیمن فقط م -

 از من فاصله گرفت و شانه باال انداخت. ذحنا
 .شهیاون هم درست م -

 .دیباال پر میابروها
 حرف دلگرم کننده؟ هیتو و  -

 زد و گفت: یلبخند
 .دمیحرفام صداقت به خرج م یتو یادیخرده ز هیفقط  یمنم احساس دارم! ول -
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بار کمتر از قبل به  نیزنده شد. صورت متحرک او ا یبیمه یخورد و با صدا یابوالهول بزرگ، تکان نیح نیهم در
 انداخت.دلم رعشه 

 به صدا درآمد و معما را بازگو کرد: ابوالهول
 خواهند شد. زانیو گر دهیشوند، ستاره ها گرخ یکیو ماه  دیکه خورش یزمان -

 گفت: یترمیبا لحن مال سپس
 .میما منتظر پاسخ معما هست -

 کیبه وضوح جواب معما را گفته بود، نزد ید که از نظر علمکتابِ راش یصفحه یادآوریبه ذحنا انداختم و با  ینگاه
 گفتم: یبلند یرفتم و با صدا

 هست!« کسوف»جواب معما  -
 شد. رهیبه او خ یانداخت، ذحنا هم با نگران دیابوالهول من را به ترد یِطوالن مکث
 و مردد گفتم: آرام

 !؟یگرفتگ دیخورش-
 گفت: بیمه یابوالهول تکان خورد و با همان صدا ناگهان

 است! حیپاسخ شما صح -
 کردم. یاز راشد قدردان گریبار د کیرا آسوده رها و در دل،  نفسم

 گفت: رفت،یبه سمت معبد م تفاوتیشده و کامال سنگ شد. ذحنا همانطور که ب حرکتیصورت ابوالهول ب کمکم
 .میاستراحت کن میتونیم یبعد یخوبه حداقل تا معما -

 شدم، حق به جانب گفتم: رهیبه رفتنش خ متعجب
 من بودم که دوازده ساعت پرواز کردم! نیا -

 باال انداخت. شانه
 هوم؟ م،یبر بوریبا ل گهید یدفعه یخوایخب من که بال ندارم. اگه م -

 است. دهیفایپاسخ جانانه داشت و بحث با آن ب کی یهر سخن یذحنا برا ایرا به باال دادم، گو نگاهم
 لبخند زد، گفت: هیچند ثان یما برا دنی. ابوالهول کوچک با دمیمعبد شد ردوا
 !هیخوب ینشونه دیازنده نکهیا -
 .میکرد دایدرسته، جواب معما رو پ -
 نش؟یدیخوبه! د یلیخ -

 نشست و گفت: ذحنا
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 .مشیدیآره د ت؟ینیهمون دوست فرازم -
 اومد؟ ادشیمن رو  -

 تکان داد، سپس لب زد: یسرش را به نشانه منف ذحنا
 نگفت! یزیکه راجع به برخورد شهاب سنگ چ بهیعج -
 شهاب سنگ؟ -
 فراموشش کن. -

 کرد. دیکوچک هم سر تکان داد و سخن ذحنا را تائ ابوالهول
 .یفهمیدرسته، به موقعش راجع به اون هم م -

 داد: ادامه
 .هیامن و راحت یمعبد جا نیا د،یبمون نجایامشب رو هم -

. شدینم دهیسنگ در آن د یهاتکه گریشده بود و د زیکه ذحنا شانه باال انداخت. معبد تم میانداخت گریکدیبه  ینگاه
 .میپس شب را همانجا به سر برد م،ینداشت یاچاره
 نکهیا ای اورد،یدوام ب گرید یتا حل کردن نُه معما توانستیپدر م ایچند روز فکر کردم. آ نیا یشب به ماجراها تمام
کمک  یفردا از چه کس م؛یابوالهول کوچک، کمک گرفت ینیتمام معماها را حل کنم. امروز از دوست فرازم توانمیمن م
 گرفت؟ میخواه
 غرق افکارم شدم که باالخره به خواب رفتم. آنقدر
*** 
 ییچند لحظه درخشش شئ طال یشدم، مشغول گفت و گو با ابوالهول کوچک بود. برا داریذحنا ب یبا سر و صدا صبح
 از آن نور نبود. یخبر گرید م،یهاذحنا چشمانم را آزار دادند؛ اما با باز کردن چشم یاز سو
 که چشمش به من افتاد، طعنه زد: ذحنا

 پسر ماجراجو؟ یشد داریباالخره ب -
 حوصله نشستم که گفت: یب

 !میرو بشنو یبعد یمعما دیتا قبل از ظهر با -
 .میو به سمت ابوالهول بزرگ رفت ستادمیجمله، بالفاصله ا نیا دنیشن با
 .میبه معبد بازگشت دی. پس از گذشت چند ساعت، نا اممیو منتظر ماند میمجسمه قرار گرفت یبه رو رو

 انداخت؛ سپس گفت: یکوچک متعجب نگاه ابوالهول
 شد؟ یچ -
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 دادم. هیتک وارینشستم و به د نیزم یرو کالفه
 د!مجسمه زنده نش -
 .دیهرروز معما حل کن ستیقرار ن دیخب شا -

 :دمیپرس کنجکاو
 ه؟یمنظورت چ -
 .دیتا استراحت کن دهیروز فرصت م کیبعد از حل کردن هر معما،  دیشا -

 لب زدم: ناباور
 !یکنیم یشوخ -
 شانه باال انداخت. «دانمینم»باال رفته به نشانه  یبه ما چشم دوخت. به ذحنا نگاه کردم، او هم با ابرو تفاوتیب

را باز کرد. همانطور  یگریها قرار داد و کتاب دکتاب یکه به دست داشت را در قفسه یمیکوچک کتاب قد ابوالهول
 کتاب بود، گفت: یکه نگاهش به برگه ها

 امروز روز فراغت شماست. یعنینشد،  یاگه خبر ن؛یمنتظر بش مگهید یبهتره کم -
 به م،یستادیتا مقابل ابوالهول ا راینداشت؛ ز یاریدوام بس یشادمان نیاما ا م؛یعبد خارج شدهمراه ذحنا شادمان از م به

 صدا درآمد و گفت:
 .دیرا بشنو یبعد یمعما دیاکنون با د،یافتی یاول را به آسان یدوم... شما پاسخ معما یروز دوم و معما -
 و رو به ذحنا گفتم: دمیکش یآه
 م!ترسناک متنفر یصدا نیاز ا -

 ادامه داد: ابوالهول
 «.مادرِ خوشرو شودیچوب ، خوشنود م یپا دیشادمان گرد» -
 هم داشتند؟ ییکلمات معنا نیبودم. اصال ا رهیزده، به او خ رونیچشمان ب با

 زبان باز کردم و گفتم: باالخره
 هنگ کردم! یواقع یبه معنا -
همه دشوار  یابوالهول برا یخودش معماها یو به گفته ستیمعمول یراهنما کیزبانش بند آمده بود. ذحنا  زین او

 او. گفت: یبرا یاست، حت
 .میریاز ابوالهول کوچک کمک بگ میتونیفقط م -

ابوالهول بزرگ، ابوالهول کوچک است. هر چه باشد آن ها هردو پدر وحشت  یمعما یبا او بود؛ تنها راه چاره حق
 هستند.
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 گفت: وارد شدن به معبد، ذحنا فوراً با
 !میدار اجیما به کمکت احت -

 کوچک هم جواب داد: ابوالهول
 .شنومیم -

 به فکر فرو رفت و سپس گفت: هیچند ثان م،یرا بازگو کرد معما
 مناسبه. یبگم چه شهر تونمیم یول د؛یکن دایخودتون پ دیرو با نیا -
 شدم. رهیاو خ یدهیچشمان کش به
 ؟یچه شهر -
 شهر نجارها! -

 :دیمکث کردم، که ذحنا پرس یکم
 خوره؟یشهر نجارها چه به درد ما م -
 ینجارها نیکه بهتر دیبر یبه شهر دیمعما از چوب گفته شده پس با یخوده معماست، تو یاوقات جواب تو یگاه -

 .«شیعر»کل مصر رو داره، شهر 
 العمل ذحنا نبودم.عکس ی؛ اما متوجهبود میهابا بال گریسفر د کیهم  نینام آن شهر، خوشحالم شدم. ا دنیشن با
 .میرفت شیکرد، به سمت عر یخداحافظ بوریکه ذحنا با ل نیو بعد از ا میابوالهول کوچک تشکر کرد از

*** 
 که ذحنا گفت: میآسمان بود انیم در
 ه؟یقشنگ یبه نظرت جا -
 !یبهم بگ دیتو با یتو راهنما هست دونم،ینم -

 .دیخند
 .شناسمیمصر رو وجب به وجب م یشهرها یدر واقع همه شناسم،یراستش من اونجا رو کامال م -

 به چشمان سبزش نگاه کردم. کنجکاو
 ؟یدیرو ند جاچیه یکنیپس چرا وانمود م -
 کردم. دایقنا چطور راشد رو پ یکه تو یدیوانمود نکردم، د -
 نه؟ ایقشنگه  شیبه نظرم عر یدیخب چرا پرس -

 گفت: یعصب
 نه! ایشهر قشنگ هست  نیکه به نظرت ا دمیسوال پرس هیفقط  -
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 او لبخند زدم. یعصب یبه چهره ستادم،یا نیزم یرو
 .میرو احساس نکرد یطوالن ریتو، مس یها یبه لطف حراف -
 به حرف زدن! یو بعدش تو شروع کرد دمیسوال پرس هیمن؟ من فقط  یها یحراف -

 تیانداخت؛ با عصبان نمانیب یبه فاصله یکرد و نگاه یاخم د،ید شدیلبخند من را که لحظه به لحظه پررنگتر م یوقت
 زد و دور شد. امنهیبر سـ*ـ یمشت

که داشتم، مشتاق  یدیشد یحوصلگیبرخالف ب م،یدر آسمان بود یاما وقت گفتم؛یسخن نم ادیگرفته بود. ز امخنده
 مکالمه با او، شدم.

 داده بود. یرا در خود جا یماهر یو نجارها دادیم شیکه سراسر هنرچوب را نما یشهر م،یشد شیوارد شهر عر ام
 آشنا دارم. هیمن  میبر ایب -

 بود، لبخند زدم و با او همراه شدم. دایاش پدر چهره تیعصبان هنوز
 !یبریمن رو کجا م نمیباشه، بب -

 ینجار کی میداشتیکه برم یدر هر چند قدم م،یگذشت کیتنگ و بار یهاکرد و به راه رفتن ادامه داد. از کوچه یاخم
 .ستادمیاراده ا یب یحکاک کی دنیبودند، با د بندهیو فر بایز یچوب یهای. حکاکشدیم دهید

ط شال پنهان شده بود و فقط زن که توس کی یآن شدم که زمان را فراموش کردم، طرح چهره یمحو تماشا آنقدر
ها مدام از آن چشم یا. خاطرهستینداشتم ک ادیانداخت که به  یشخص ادیمرا به  شد،یم دهیدرشت آن د یهاچشم

 اما مبهم و نامفهوم بود. گذشت؛یوقفه از نظرم م یو ب
 !؟یچقد وقتمو هدر داد یدونیم ؟یکنیکار م یچ یدار -
 ست؟یها مشابه حکاکچشم نیا ای. آخارج شدم و به چشمان او نگاه کردم ایذحنا، از رو یعصب یصدا با
 !یکا میبر دیبا -
 خودم آمدم و گفتم: به
 .فتیاوه درسته! راه ب -

 شروع به غرولند کرد. رفت،یکه راه م همانطور
 خشکت زده بود؟ یرنجا یمجبور شدم برگردم... چرا جلو یایدنبالم نم دمید یوقت یمن نصف راه رو رفته بودم؛ ول -
 بود! رینظ یب یبه نظرم اون حکاک -
 .هیاقانع کننده لیعه؟ دل -
 اش مقابل چشمانم، گفت:اخم به سمتم آمد و با تکان دادن انگشت اشاره با
 !یدیعمرت ند یکه تو یرینظیب یهایپر از حکاک یو هر نجار هیشهر پر از نجار کهنیاول ا -
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 به عقب بردارم. ادامه داد: یمانند گفت و باعث شد که قدم ادیآخر را فر کلمه
 هیو بابتش هم قراره برام  کنمیم ییکه من دارم تو رو راهنما نهیبهش اشاره کنم ا خوامیکه م یفینکته ظر هیو  -
 پس وقت باارزشم رو هدر نده! ؛یریبگ دیسه تا رو با نیاز ا یکیباربر چه االغ چه شتر چه اسب،  وونیح
 نکردم که! یکار -
 :دیغر تیعصبان با
 !یبکن ستیقرار ن مگهید -
 راهش ادامه داد ، معترض گفتم: به
 !ناییذا -

 به سمتم برگشت. متعجب
 ؟یگفت یچ -
 !شهیتکرار نم گهید خوام،یاوه معذرت م -
 .یگفت یبشنوم چ خوامینه نه م -
توسط  م،یکن دایجواب معما رو پ مینتونست یآخرشم وقت شهینشو! کل روز با بحث و جدل تموم م یخواهشاً عصبان -

 .میشیپدر وحشت خورده م
 و با سر اشاره کرد او را دنبال کنم. دیکش یقیعم نفس

 را داشت. یکه ارزش آن همه خستگ دمیرس جهینت نیبه مقصد، به ا دنیاما با رس م؛یداشت یینسبتا طوالن یرو ادهیپ
 اشاره کرد و گفت: یچوب یخانه کی به
 .نجاستیا -
 کنه؟یبهمون م یچه کمک -
 .کنهیم یادیرو داره که بهمون کمک ز یکی یخودش نه، ول -
 :دمیچند بار ضربه زد. پرس یدر چوب به
 ؟ یک -
 با لبخند به ما خوشامد گفت. یانسالیو م بایباز شد و زن ز یآرام یبا صدا در
 !دیخوش اومد -
 .«لیراح»ممنونم  -

 ذحنا به او اشاره کرد و آرام گفت: م،یخانه کنار رفت تا به داخل برو یاز ورود زن
 .نیمثل ا یکی -
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 باال انداختم و لبخند زدم. ابرو
 !کنمیم یانمعما قدرد نیباشه ، از ابوالهول بابت گفتن ا نیمثل ا یکیاعتراف کنم که اگه  دیبا -

که  ییبه من دست داد، حس آشنا یبیچند لحظه حس عج یبرا یچوب یو وارد خانه شد. با ورود به خانه دیخند
به نظر آشنا  یفرد یحت ای طیمح ایآمده باشد که منظره  شیهمه پ یاتفاق برا نیا دیشا د؛ینام الیخ کیاو را  شدیم
 .یامالقات کرده ایو  دهیرا د یشخص نیچن ایمکان  نیکه قبال چن نیمانند ا د،یایب

 بعد، ذحنا با لبخند گفت: یکرد. لحظات ییرایاز ما پذ ییبا خوشرو زن
 کجاست؟ -

 خواند، جواب داد: لیزن که ذحنا او را راح آن
 االنه که برسه. -
 .میمونیخوبه! پس منتظر م -
 :دمیآرام پرس نینشد، بنابرا دمیعا یزیآن ها چ یمکالمه از
 ؟یمنتظر ک -
 هم آرام پاسخ داد: او
 .شناسهیم یاگهیشهر رو بهتر از هرکس د نیکه ا یکی -

 تا آن شخص مهم را مالقات کنم. دمیکشیانتظار م دیدادم، با یچشمانم را باز کنجکاو
 :دیرو به ذحنا پرس لیراح
 ؟یشد که برگشت یخب... چ -
 داد:پاسخ  زین او
 کنم. دایمعما رو پ هیجواب  دیبا -
 .یایاز پسش برم دونمیخوبه، م -
 !یمهربون شهیمثل هم ل،ینم راحاوه ممنو -
که تمام  لیبه در زده شد و راح یا. تقهدیرس انیکه انتظار به پا دینکش یآن دو بودم؛ طول یشاهد مکالمه صدایب

 انیکوچک نما یپسربچه کیمدت مشغول صحبت کردن با ذحنا بود، به سمت در رفته و آن را باز کرد. از پشتِ در، 
 گشت. پسربچه لنگان وارد خانه شد و گفت:

 سالم! -
 جواب دادم: ییخوشرو با
 سالم مرد جوان! -
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 افسوس خوردم. رفت،یراه م نگونهیمتوجه شدم چرا ا یبردم. وقت شیرا از صورت شاداب او به سمت پاها نگاهم
 و گفت: دیاو را در آغـ*ـوش کش اقیبا اشت ذحنا

 !یتو چقد بزرگ شد ل،یکائیاوه م -
 . گفت:دینام داشت، خند لیکائیکه م کودک

 بازم تو؟! -
 ؟یخوشحال نشد دنمیشده ، از د یچ -
 ...ـیحتما بازم اون قض -

 هم فشرد.را به شیهامانع او شد و با انگشت اشاره لب ذحنا
 نه! -

 داشت تا خود را ناآگاه جلوه دهد، ادامه داد: یسع یاکرد و به گونه ییمصنوع یخنده
 ؟یزنیحرف م یع به چراج -
 همون نـ... -

 گفت: لی. رو به راحستادیقرار داد و بالفاصله ا لیکائیدهان م یرا رو دستش
 اجازه هست؟ م،یدار یکیکوچ یکار هیما با پسرت  -

 با لبخند گفت: لیراح
 چرا که نه! -

 رفتم. رونیبه دنبال آن دو ب ل،یبا راح یا گرفت و از خانه خارج شدند. من هم پس از خداحافظر لیکائیدست م ذحنا
باال رفته و  یو کودک با ابرو ها کردیذحنا آرام و هشداردهنده، با او صحبت م دمیاز درِ خانه خارج شدم، د یوقت

 گنگ، گوش سپرده بود.
 ه؟یچ هیقض -

 من شوکه شدند، ذحنا گفت: یاز حضور ناگهان هردو
 .زدمیموضوع باهاش حرف م نیداشتم راجع به هم ناسه،شیتمام شهر رو م لیکائی! راستش میچی... هـیه -
 بود؟ نیا یگفتیکه م یاون کس -
 بله. -
 گفتم: لیکائیبه م رو
 ؟یبهم کمک کن یتونیتو م -
 اعتماد به نفس جواب داد: با
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 که به شهر ربط داره، آره. ییتا جا -
 .افتمی یدیجد یمن راهنما بیترت نیبه ا ؛شناختیکه ذحنا گفته بود، او تمام شهر را م همانطور

 یگریاما د شد؛یم دهیسالم د شیاز پاها یکیاو بود،  ی. نگاهم به پاهامیشهر رفت دانیهمراه کودک به سمت م به
 بود. ست،ییایدزد در کی یکه مانند پا یادهیفقط چوب تراش

 ما را متوقف ساخت. ییباز کردم تا راجع به آن، بپرسم که ناگهان صدا دهان
 !ناییذا نا،ییذا یه -

 پسر الغر و خنده رو، افتاد. لبخند زدم و گفتم: کیکه چشمم به  میدیاطراف را کاو متعجب
 اونجاست! یک نیذحنا بب -

 شد. دتریشد شیهاآن پسر، اخم دنیاخم کرد و با د ذحنا
 شد؟! داشیاز کجا پ نیا -
 ش؟یشناسیم -
 متاسفانه! -

 .دمیخند
 !نیهست یمیباهم صم یلیانگار خ -
 : زدیم ادیهمچنان فر او
 !ناییذا نا،ییذا -

 یشد، پسر با شادمان کینزد یبه سمت او رفت. وقت تیمداوم آن پسر، کالفه گشت و با عصبان یادهایاز فر ذحنا
 زد. نیلباسش گرفته و محکم او را زم یقهیاما ذحنا ناگهان از  د؛یخواست سخن بگو

 صدا نکن! ینجوریصد دفعه بهت گفتم من رو ا -
 گفت: دهیترس پسرک

 .گمینم گهی... ذحنا! دـییباشه باشه ذا -
 به او زد و گفت: گرید یاضربه

 خوبه. -
 سمت من آمد که پسرناشناس گفت: به
 !یخوشحالم برگشت -

 کرد و دهانش را کج نمود. یکه پشتش به او بود، پوف ذحنا
 ما مشغول تراش چوب بود، اشاره کرد. یکه رو به رو یرپسر در نجا کیداد، به  هیتک واریو به د ستادیا کنارم
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 ؟ینیبیپسره رو م نیا -
 به شدت جذاب بود، نگاه کردم. نشیآن پسر که با پوست رنگ به
 خب؟ -
 نشد. یمخش رو بزنم؛ ول خواستمیم شهیکه هم هیپسر کس نیا -

 .دیکش یانداخت و آه زدیلبخند م ،یکنار یدورتر در نجار یکه کم یاجثه فیبه او و سپس به پسر نح ینگاه
 من شد. یفتهیش یک نیبب یول -
 !بهیعج -
 .بهیعج یتو همه چ یبرا -
 دور شد. کودک آرام گفت: یگرفت و از مقابل نجار واریرا از د اشهیحوصله تک یب

 !گفتمینم یزیخودش لو داد وگرنه من که چ-
 یاو از احساس مانییبار بود که در مدت کوتاه آشنا نیاول نیبه دنبالش رفت و دستش را گرفت. در واقع ا لیکائیم

 باشد. بیهم عج دیمن با یبرا نیو ا گفتینسبت به جنس مخالف، سخن م
 زدم: ادیبه او برسانم، فر یبلند یهاکردم خودم را با قدم یسع
 صبر کن! -

 به راهشان ادامه دادند. توجهیبه من انداختند و هردو ب ینگاه لیکائیو م ذحنا
 یبا آن چرب زبان توانستیزبان بود که م نیریداشت. آنقدر هم ش یهوش و ذکاوت زبانزد ل،یکائیم یعنیکودک  آن

 او بودند. یفتهیمرد، همه ش ایجوان، زن  ای ریمردم شهر را بدست آورد؛ پ یِدل تمام
بود؛  ندیخوشا زیمن ن یآن برا نیریدرست است زبان ش. کردیشروع به خوش و بش م م،یدیرسیکه م ییهر نجار به

 شهر، بود. نیدر ا یگریتر از هر شخص دمن مهم یاما آنقدر زمان نداشتم، زمان برا
 او را مخاطب قرار دادم: نیبنابرا

 !لیکائیم -
 به سمتم برگشت که گفتم: متعجب

 ندارم! یمن وقت کاف -
 ه؟یمنظورت چ -

 به ذحنا نگاه کرد، که جواب دادم: متعجب
 .زهیبرگردم ج دیکنم، با دایجواب معما رو پ دیمن با -
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هم موضوع را  عیسر اریبود و بس رکی. همانطور که گفتم، آن کودک باهوش و زداد حیمن را توض طیبه او شرا ذحنا
 گفت: رفت،یزد و همانطور که راه م یدرک کرد. لبخند

 فر بهم گفته.ن هیرو فقط  نیو ا دمیشن یادیز یزایالهول چتا حاال راجع به ابو -
 مادرت؟ -

 دستش را در هوا تکان داد، گفت: ذحنا
 .دونهینم زایچ نیراجع به ا لینه راح -
 ؟یپس ک -

 پاسخ داد: کودک
 !«وبیبابا ا»نجار شهر،  نیرتریپ -
 چشمان کوچک شده، موشکافانه به او چشم دوختم. با
 بود؟ یاسمش چ -
 .دونهینم یرو کس شیلقبشه، اسم واقع نی! البته اوبیابا اب -

 گرفت، ادامه داد: شیرا از پ وبیبابا ا یکه راه نجار همانطور
شد به  لیشهر خودش بود؛ اما کم کم تبد یآدم ها نیجزء شرور تر اد،یب نجایکه به ا نیقبل از ا گنیمردم م -

نجات  ایمثل نجات جان دختر فرعون  شنوم،یم یمختلف یهاداستان پرسمیازش م نیراجع به ا ی. وقتشیقهرمان عر
 .دونهیهم نم یکدومه و کس ینگفت که داستان واقع چوقتیبچه! ه کی

 و گفت: ستادیا یکوچک ینجار مقابل
 !وبیبابا ا یِهم از نجار نیا -
قدم  یکه به سخت یقد بلند رمردیبعد به همراه پ یقی. دقامیداخل رفت؛ اما من و ذحنا چند قدم دورتر منتظر ماند به

 آمد. رونیب داشت،یبرم
 زد و گفت: یما لبخند کم جان دنیبا د رمردیپ
 داخل! نیایب -

 یاش و نجارخانه رفت،ی. همانطور که احتمال ممیوارد خانه او شد یو از درِ کوچک نجار میانداخت گریکدیبه  ینگاه
 مکان بودند. کیهردو 

 اد؟یاز من برم یکچه کم -
 یفراوان از نوزاد، نشان از عالقه یهایبه همراه حکاک یکوچک و بزرگ چوب یهابه اطراف انداختم، گهواره ینگاه

 .دادیاو به کودکان م
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 که آرام شدم، گفتم: یکم
 .میگذاشت یشرط هیراستش، من با ابوالهول  -

 :دیموشکافانه پرس وبیا بابا
 ؟یچه شرط -
 .دهیرو م روسیپاپ اهیو اون هم در عوض بهم گ دمیاون جواب م یکه من به ده تا از معماها نیا -
 !یاشتباه کرد -

 :دمیوار نالبه او نگاه کردم و زمزمه متعجب
 !یبگ یخوایم یچ دونمینم -
 .دهیم بیاون تو رو فر ،یکردیشرط ابوالهول رو قبول م دینبا -

 گفت: د،یچیپیو به دور خود م زدیم نیرا به زم شیکه عصا همانطور
 .کنهیم یکار هیمنافع خودش  یبرا ی... هرکدنیم بیهمه آدم رو فر -
 گفتم: م،یانداخت گریکدیبه  یسه نفر نگاه ما
 اما من مجبور بودم! -

 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف وبیا بابا
 .رهیتو رو بگ ییرو داره که دارا نیبده، اون فقط قدرت ا یزیبه تو چ تونهیابوالهول نم -
 اما... -
و  گفتیمدت ذحنا به من دروغ م نیتمام ا یعنیباشد،  رمردیپ نیذحنا نگاه کردم، او هم متعجب بود. اگر حق با ا به

 کمک بـرده بود. یبرا یمرا به مکان اشتباه
 ذحنا؟ -

 گفت: ذحنا
 منم مثل تو تعجب کردم، اون... -
 سخنش گفتم: انیم
 اونوقت معامله فسخه. م،یارین ریرو گ روسیه پاپاگ -

 کرد: اعتراض
 !ستمیابوالهول ن ندهیکردنه، من نما ییمن راهنما یفهیوظ -
 داد. انیکه تازه شروع شده بود، پا یبه بحث لیکائیم
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رو بده  روسیبهتون پاپ تونهیکه ابوالهول م شهیمشخص نم نیهم ی. برادیمونیتا فردا زنده نم د،یاگه جواب رو نبر -
 نه! ای

 آرام گفت: ذحنا
 .میامتحان کن دیحق با اونه، با -
 یابوالهول مقصد یبه راست دیکردم، شافکر  وبی. به سخنان بابا امینشست یچوب یهایصندل یرو رمرد،یپ یاشاره با

 دهد؛یبه من فرصت حل معماها را م نگونهیدارد که ا
 گفتم: نیبنابرا شم،یندیب ییزهایچ نینبود که به چن نیزمان ا اما
 .دیکن ییما رو راهنما میخوای! فقط موبیبابا ا -

 تکان داد. دیرا به نشانه تائ سرش
 باشم. دیشما مف یکه برا شمیمنم خوشحال م -

 گفت: ییبه فکر فرو رفت و پس از مکث طوالن وبیمعما را بازگو کرد، بابا ا ذحنا
 به شما بدم. ییراهنما چیه تونمینم -

تر منقبض شده بود و هر لحظه تنگ تیسرم گذاشتم. بدنم از عصبان یچشمانم را بسته و دستانم را رو دم،یکش یپوف
 ریدر آن شهر، د یگریشخص د افتنی ینمانده؛ برا ی. راهکردمیاحساس م شتریب میبازوها یشدن بازوبندها را رو

 .میکردن جواب نداشت دایپ یبرا یشده بود و ما زمان کاف
به او انداختم و دوباره چشمانم را  ی. نگاهکردیم یرنگش، باز دیدامن لباس بلند سف یداده بود و با گوشه هیکت ذحنا
 بستم. دیناام

 :دیآرام پرس لیکائیم ناگهان
 ؟یبه قهرمان شد لیچطور تبد -

و چگونه  ستیک وبیوجود کنجکاو شدم بدانم که بابا ا نیحوصله، با ا یبودم و ب ی. عصبمیسه به او چشم دوخت هر
 .شناختیم یخوب نیبود، به ا دهیابوالهول را که چهارهزار سال خواب

 از جواب به سوال او امتناع کرد، گفت: وبیا بابا
 م.االن خسته دم،یو من بهت جواب م یپرسیسوال رو م نیا شهیهم -
 او نشست و گفت: یدسته صندل یرو لیکائیم
 متفاوت! یآره، جوابا -
 .دمیجواب تو رو که م باالخره -
 ...نیرو بب نایا -
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 ما اشاره کرد و ادامه داد: به
 و رو بشنون.خواسته، داستان ت نیابوالهول. بزار به عنوان آخر یِقراره شب برن تو شکم سنگ نایا -

 زمزمه کرد: رلبیلبخند زد و ز رمردیخودش برسد. پ یتا به خواسته کردیباال انداختم، او از وجود ما سوءاستفاده م ابرو
 پسر زبون دراز! یا -
 گفت: نیو در ادامه چن دیکش یآه
 د؟یکه راجع بهش حرف نزن نیدینگفتم، شما هم قول م یداستان رو به کس نیا چوقتیمن ه -

 پاسخ داد: جانیبا ه کودک
 آره آره! -

 شد، ناچار گفتم: رهیبه ما خ منتظر
 .میدیقول م -

 زد و گفت: یلبخند
نجار ماهر سراغ نداره،  یدیپرسیم یاز کس ینداشت؛ اما باز هم وقت یادیز یشهر اومدم که نجارها نیبه ا یوقت -
تر شروع قبل یلیشدند از خ نجایکه باعث اومدنم به ا یاتفاقات یشهر؛ ول نی. من هم اومدم به اشیبرو به عر گفتنیم

 شد.
*** 
 نجار تیحکا
. پرداختیو نوش م یاز دوستانش به خوشـ یها به همراه تعدادپروا بود، شب یکه در آن زمان، جوان و ب وبیا بابا

وفادار و دلسوز هستند، در واقع با پول  کردندیکه ادعا م یدوستان رایبود؛ ز شانیبابت پر نیو مهربان او، از ا ریپدر پ
 .کردندیم یو ثروت او خوشگذران

 از روزها پدرش لب به اعتراض گشود و گفت: یروز
ماند. پس در خرج کردن تو خواهد  یبرا هانیا یهمه فتدیب یمن اتفاق یاگر برا ،یپسرم! تو تنها وارث من هست -

 آن محتاط باش!
 اتمام سخنان او، گفت: یسخن پدرش شود و صرفاً برا یآن که متوجه یب وبیا

 حتماً پدر! -
 :دیخاطر پرس نانِیاطم یبرا پدرش

 ؟یدهیوعده را به من م نیا -
 پاسخ داد: پروایب وبیا
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 .کنمیبله ، من با شما عهد م -
 :گفت. شد خوشحال فرمان، به گوش و دبٔ  پسر مو نیاو از داشتن چن پدر
 که به من عطا نمود. یبه تو عطا کند همچون فرزند یخداوند، فرزند دوارمیام -
خود نکرد و مانند قبل به  یبه وعده ییتنابود، اع فتهیلبخند زد و از خانه خارج شد. او که مغرور و خودش وبیا

 پرداخت. یخوشگذران
 یواقع یایشد دن ادآوریاتفاق دردناک به او  نیبه خودش آمد، ا وبیشتافت. ا یباق اریبه د رشیپدر پ که دینکش یطول

 زود گذر، است. یها یو نوش و خوشگذران یفراتر از خوشـ
الغر  یاز دوستانش که فرد یکی. افتییراه چاره م دیبود، با یروت هنگفتها که ثآن یخانوادگ راثیم ینگهدار یبرا

 او آمد و گفت: داریگندم گونه بود، به د یاندام و با پوست
آن روزها را که  اوریب ادی. به میو غم همراه تو ماند یکه در خوش ستیدراز انیسال« حکمت»دوست خوبم! من و  -

مرا در غم از دست  زی. امروز نمیبود گریخندان همد یهاکه شاهد لب ییو آن روزها میرا پاک کرد گریکدی یهااشک
 دلسوز خواهم بود. دوست کیبدان و بدان که هنوز هم مانند قبل  کیدادن پدرت، شر

 نمود؛ سپس آرام گفت: یدرنگ وبیا
 دور بمانم.نمود؛ اما من به پدرم وعده دادم از دوستان بد  انیرا ب یسخنان نیچن زیحکمت ن -
 شد. یخواه مانیبد ندان که پش اری! من را یسخن مرا آزرده ساخت نیبا ا -
نگذاشته؛  یراثیاو م یبه مردم شهر گفت پدرش برا وبیا نکهیبود. پس از ا امدهیاو ن داریواقع حکمت هرگز به د در

 .امدندیاو ن یتسل یبرا یاز اهال کی چینه تنها حکمت، بلکه ه
اما خطر نکرد و  ر؛یخ ایبه او اعتماد کند  تواندیم ایکه آ دیشیاند نیانداخت، به ا« همت» یاستخوان یبه چهره ینگاه

 پدرش، آرام گرفت. یِادآوریبا 
 از امثال شما دور بمانم. دیهمانطور که گفتم با یسپاسگذارم؛ ول امرانهیحق یآمدنت به خانه یاز تو برا -

 او خارج شد و با خود زمزمه کرد: یشت، از خانهبر کنترل آن دا یکه سع یبا خشم همت
 داد! یرا خواه نیتوه نیتاوان ا -

شهر که مکان پارچه فروش ها  دانیم ینگذشت که او را در بازارچه یریحکمت پرداخت و د یبه جست و جو همت
 .افتیبود، 

 رفت و گفت: کیآن قدم برداشت، حکمت مشغول سخن گفتن با صاحب مغازه بود. همت نزد یسو به
 !یمیقد اریبه به دوست و  -

 برگرداند. یمتعجب رو حکمت
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 همت؟! -
 ؟یمرا فراموش کرد یآسان نیو به ا گذردیم مانیدوست انیهفته از پا کیفقط  -
 ؟ینکند مـسـ*ـت هست ،یشد بیعج -
 .که عقلت را از دست داده یتو هست نیدر واقع ا هستم، ارینه عموزاده نه! من کامال هوش -
 واضح تر بگو! -
 .وبیا -
 چه شده؟ وبیا -
 مرا فراموش کند! یآسان نیبه ا دینبا -

*** 
 .کردیمطمئن و کارکشته بود، مشورت م یپدرش که فرد نیبا تنها ام وبیهم ا یطرف از
 اقتدار گفت: با
 کنم. یگذار هیثروت را سرما نیا دیبا -
 مهربان در جواب گفت: رمردیپ
 ست؟یتجارت پارچه چ یدرست است. نظرت درباره -
 داد: به فکر فرو رفت و پاسخ وبیا

 .دانمینظر خوب است؛ اما من تا به حال تجارت نکردم و نرخ بازار را نم! بهدانمینم -
ندارد.  یفراوان یبه تجربه ازین هانیا ،اندازدیبه دردسر م زیتاجر ها را ن نیتر یمیکرده و قد ریینرخ بازار هرروز تغ -

 .یاجناس خود را به فروش برسان یخوب به یتوانیم نیریباز، با زبان شو زبان یباش قیدق ستیکاف
 است که پدرم را شرمنده کنم. نیباره خطر کنم، واهمه دارم و ترس من از ا نیدر ا توانمینم -
 ست،یاما حاال که ن م؛یکرد یرا جمع آور هیسرما نیا گریکدیکمک  به من اعتماد کن پسرم، من و پدرت سالها با -

 شد. یموفق خواه دانمی. منمیبیاو را در وجود تو م یهیمن سا
برخواست  یمردد بودن او، از جا دنیپدرش هم با د یداشت. برادرخوانده دیتمام آن سخنان، هنوز ترد دنیبا شن وبیا

 و گفت:
 ! من به تو مشاوره دادم، اکنون انتخاب با توست.یخوددان -
 تنها گذاشت. شانشیرا با افکار پر وبیا یاو انداخت و رفت، و یبرافروخته یبه چهره قیعم ینگاه رمردیپ
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که داشت،  ییهایحکمت با تمام بد رایمجدد او متعجب شد؛ ز داریآمد. ابتدا از د وبیا دنیبعد حکمت به د روز
 زیدر حضور همه بوده و اشتباه خود را ن کرد،یهمت، صادق بود. حکمت اگر خطا م یعنیخود  یهبرخالف عموزاد

 باشند. یکه آن اشتباهات باعث شرمسار چندهر شد،یاز گفتن اشتباهاتش شرمنده نم چگاهی. هکردیانکار نم
 گفت: وبیا نیبنابرا

 ؟یچه آمد یبرا -
 داد:به او انداخت و پاسخ  ینگاه گنگ حکمت

 !یهنوز ثروتمند هست ت،یهابرخالف گفته امدهیشن -
 اخم کرد. وبیا

 تو غلط است. یهادهیمن نه، شن یگفته ها -
 گفت: یبه اطراف انداخت و با لبخند کج ینگاه حکمت

 .هاستنیبهتر قیمانند تو ال یشخص -
 و منتظر ماند. حکمت ادامه داد: دیکش یپوف وبیا

 .افتمیراه چاره  تی! برامیبگذر -
 راه چاره، آن هم تو؟ -

 و گفت: دیخند
 ؟ یدانیحکمت! تو جز دردسر چه م -
 کنم. لیثروتمند تبد انگذاریبن کیتو را از وارث به  توانمینه دوست من، من م -
 !یتوانینم -
 امتحان کن. -
 بگو! -
 گفت؟یبود چه م اتیح دیکه پدرت در ق یزمان یدار ادیبه  -
 کنجکاو به او چشم دوخت، حکمت ادامه داد: وبیا

 .یکرد اریبس هیمن گال شیسخن پدرت پ نیاز ا رایخاطر دارم، ز اما من خوب به ؛ینداشته باش ادیبه  دیشا -
 ؟ییگویمچه  -
آن را از  هیاجدادش ته کردیکه فروشنده ادعا م ی*ندیآن نوش ای. گویگفته بود م،یدینوشیم ی*ندینوش یوقت -

وارد  خواهدیاز تو م یرویپدرت هربار که به خانه م ی. گفتکردیمعجزه م یاند، به راستآموخته «سیریاو» یخدا
 !روسیآن هم تجارت پاپ ،یتجارت شو
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*** 
 :دمیپرس رتیبا ح د،یقسمت از داستان که رس نیا به
 ؟یدونیم یچ روسی! تو راجع به پاپروسیپاپ -

 گرفته بود، به من نگاه کرد و جواب داد: دهیکه اطرافش را سراسر پوست چروک یبا چشمان وبیا بابا
 !شهیازش استفاده م بهیکه به عنوان کت نیا -
 ؟یدونینم شییدارو تیتو راجع به خاص -

 گفت: متعجب
 ممکنه؟ یزیچ نیچن -

 به لب داشت، آرام لب به سخن گشود.که تاکنون سکوت  ذحنا
 ممکنه! گنیم -

بابا  تیبه حکا یانداختم. کودک کوچک به آرام لیکائیسپس به م کرد،یم یبه ذحنا که هنوز با دامنش باز ینگاه
 یداستان از من عصبان انیبردم از بابت مداخله در م یپ اش،یبرافروخته و ناراض یگوش سپرده بود و از چهره وبیا

 زدم و گفتم: یلبخند نیشده؛ بنابرا
 ن؟یادامه بدداستان رو  دیتونیم -

 نمود و ادامه داد: یدرنگ وبیا بابا
*** 

 «نجار تیحکا یادامه»
 ینداشت پدرش چه زمان ادیحق با اوست؛ هرچند به  دیاو، به شک افتاد. با خود گفت شا شنهادیپ دنیاز شن وبیا

. گفتیهم نم راهیکرد؛ اما حکمت ب هیدوستانش گال شیچگونه پ یگفته و او در حالت مـسـ*ـت یسخنان نیچن
 یشده، پس ب کیبرد به مقصدش نزد یپ وزد  طانیمشابه لبخند ش یمتفکر او، لبخند یچهره دنیحکمت هم با د

 سر و صدا از خانه خارج شد.
 به او انداخت و گفت: یهمت نگاه د،یهمت را د دیخود که رس یدر خانه به
 شغال؟ ای یهست ریش -

 زد و در جواب گفت: یزخندهمت پو یشکست خورده یبه چهره حکمت
 است! ریش شهیهم ریش -

 .دندیدرخشیم یبرداشت، چشمانش از شادمان واریرا از د اشهیتک همت
 عموزاده! یمرا سرافراز کرد -



 

 

113 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

کار  نیا» گفتیکه م دیرسیبه گوش م ییحکمت هم لبخند زد؛ اما از درونِ قلبش صدا د،یخند یبلند یصدا با
 «اشتباه است

و روزها  بردیاز خانه به سر م رونیدم ب دهی. حکمت مانند قبل، شب ها تا سپشدیم یسپر یگریدپس از یکی روزها
و نه مادرش را،  دادینه او را آزار م نیشهرت داشت و ا یجوان بود، در شهر به بدنام ی. مادر او که زندیخوابیرا م

 نداشت. هیگال قتیباالخره حق
از  یکیبود؛ مادرش هم در  دهیدراز کش یتخت چوب یخانه رو اطیاز ح یاگوشهاز همان روزها، حکمت در  یکی

 .دیشدن در، به گوش رس دهیبلندِ کوب یکه ناگهان صدا کردیرا شانه م شیها موهااتاق
چشم  ریکه به دنبال پن یوارد خانه شد و همت هم مانند موش وبیبرخاست که همان زمان، ا یاز جا یعصبان حکمت

 .چرخاندیخانه چشم م اطیدر ح گرداند،یم
 گفت: یزیبا لحن طعنه آم حکمت

 !یخوش آمد ،یمن آمده... خوش آمد یثروتمند شهر به خانه نیواه واه! جوانتر -
 گفت: نیاما آرام و مت وبیا

 فکر کردم. شنهادتیبه پ -
 باال برد: یکمسخن،  نیگفتن ا یرا برا شیصدا وبیدست به بغـ*ـل زد و منتظر ماند. ا حکمت

 قبول است! -
 و شانه به دست، از اتاق خارج شد. شانیپر یمادر حکمت با موها نیح نیهم در
 چه شده حکمت؟ -
بود. حکمت  دهیحکمت هم از او به ارث رس تیداشت و جذاب یریگچشم ییبایبه آن زن انداخت، ز ینگاه وبیا

 زد و گفت: یپوزخند
 .میشویوارد تجارت م امیمیبا دوست قد یبه زود -

 :دیاخم کرد و غر مادرش
 !میندار یاما ما پول کاف -

از قشر  یثروتمند نبود؛ ول وبیکه مانند ا نیزد. او با ا شخندیچشم دوخت و باز هم ن وبیمتعجب ا یبه چهره حکمت
 .شدیمرفه محسوب م

 هستم. یمن فرزند چه کس یافراموش کرده داستیکه پ نطوریا -
 به فرزندش نگاه کرد و تشر زد: دتریشد یهابا اخم مادرش

 .دادیشهر نان حالل به ما م نیبود که در ا یثروت پدرت را به باد نده! او تنها شخص -
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 و گفت: دیخند حکمت
 ست؟یمشکلت چ ،یشناسیرا م وبیمادر! تو ا -

راه ثروت  نیدر ا خواستیشوم حکمت و همت بو بـرده بود و نم یمادرش از نقشه د،یرسیکه به نظر م آنطور
به دامن بزرگ و بلند  وبیبه همان اتاق بازگشت. ا نیهمسرش را از دست بدهد؛ اما وارث ثروت، حکمت بود؛ بنابرا

 ماند. رهیخ کردیرا جارو م نیاو که زم
 :دیاو را ناظر بود، پرس یرهیبا اخم نگاه خ حکمت

 ؟یمعامله هست بندیهنوز پا -
 برداشت و در جواب گفت: هودهیدست از افکار ب وبیا

 بله! -
ندانست که تجارت با حکمت، مانند  وبیا کنیشده و تجارت را آغاز کردند؛ ل کیشر گریکدیها با آن بیترت نیا به

 است. طانیارزن کاشتن با ش
از  شرفتشیپ یبا تماشا وبی. اکردیبه شدت رشد م روسیخود را داشت و پاپ یشگیجوش و خروش هم لین رود
 یطیمشغول کار بود و در هر شرا وقفهیگشت. حکمت تمام امور را به دست گرفت، ب مانیداشت، پش لیکه اوا یدیترد

 حضور داشت.
 ها، گفت:از فروشنده یکیحکمت و  یاو قدم برداشت و پس از تمام شدن مکالمه یبه سو وبیا

 !رفتمیخوشحالم شراکت با تو را پذ -
 گذرا به او انداخت. ینگاه حکمت

 .میرا متحمل شو یادیز یسخت دیجان گرفتن تجارت با یبرا م،یهنوز اول راه هست -
 ؟ییبله درست است، حق با توست؛ اما چه سخت -
 از دست هم داد. دیبه دست آوردن ، با ی... برایدانیهمانطور که م -
 نیبه جز ا یزیاز دست دادن نداشت، چ یبرا یزیدوخت. او چپر از سوال، به رفتن حکمت چشم  یبا سر وبیا

 .هیسرما
عادت  یمیاز گذر زمان آگاه نبودند. گشت و گذار با دوستان قد کی چیو ه شدیم یط یگریپس از د یکی هاروز
خو گرفت و حاال به آن دوران مبهم  یو خوشگذران یداریبه شب ب تیزنده کرده بود، در جاهل زیاو را ن یمیقد یها

 بازگشته بود.
 زیحکمت ن ند،یبب یاگر ضرر کردیم الیخود دورتر. او خ هیاز سرما زین وبیا شد،یم شتریب روسیچه ساخت پاپ هر

 بابت نگران نبود. نیاز ا لیدل نیو به هم خوردیهمانند او ضربه م
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 .شدیشب ختم م کیکه به همان  ییهاشد، شب یسپر یالیخیبا ب یادیز یهاشب
ها مدارک مربوطه را آماده ساخت و پس از زدن مهر از همان شب یکی. دیاش رسحکمت به خواسته سرانجام

آن ها آماده شده بودن تا  یبود، همه روسیرفت. انبار سراسر پاپ روسیبرگه، به انبار پاپ یدر انتها وبیمخصوص ا
 را نداشت. یصدق نیبه فروش برسند؛ اما حکمت چن

 بار به زحماتش نگاه کرد. نیآخر یآن انبار خارج شد و برا از
خبر بود. با  یب ایدام افتاده و از دن همت به یبه واسطه وبیا راینگه داشت؛ ز داریتجارت را پا نیواقع او بود که ا در
 او رفت. داریهمت، به د یادآوری

او شوکه  دنی. با دکردیرا زمزمه م یلب سخن ریز خورد،یتکان م کنج خانه نشسته و مدام کیکه در  یدر حال همت
 نمانده بود. یسابق باق یاز آن اندام و آن چهره یزیشد، چ

 :دیزده پرس رتیح
 ؟یهمت تو چه کرد -

 آن سرخ گشته بود. یدیچشمانش کبود شده و سف ریسرش را باال برد، ز همت
 ؟یهست یتو ک -
 ات، حکمت!عموزاده -

 تکان داد. هاوانهیرا مانند د سرش
 .شناسمینه... نه من تو را نم -

 شد. یعصبان حکمت
 تو... یشناسیچطور نم -
که درون آن آب داشت،  یاندام و محجوب بود، با ظرف کیبار یخواهرِ همت سکوت کرد. خواهرش که دختر دنید با

 زمزمه کرد: زیآرام به سمت آن ها آمد. همانگونه آرام ن
 شده! ارمیاو ب -

گنگ به حکمت  یو نگاه دیکرد، همت چند جرعه از آب نوش کیبرادرش را گرفت و آب را به لبانش نزد دست
 انداخت.
 دهیهم که خواهر او را د یبار نیبا آن نداشت و از آخر یمالقات ریاخ یاز حال و روز او متعجب بود. در روزها حکمت

 .گذشتیها مبود، سال
 ؟ییماریچه ب -

 گفت: رفت،یو شانه باال انداخت. همانطور که آرام راه م ستادیهمت ا خواهر
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 انتقام. ای... عذاب وجدان، یفراموش دانم،ینم -
 ست؟یمنظورت چ -
 .فتدیبه دام ب اشهودهیب یها نهیکه همت بخاطر ک دیخواهد رس یروز گفتیبابت نگران بود، او م نیپدرم از ا -
 هنوز متوجه نشدم! -

 ماند. رهیبه او خ اهشیرا به سمت حکمت برگرداند و با چشمان س اشدهیپررنگ  صورت
 خواهد شد و حاال آن اتفاق افتاد. صیحر شتریشود، ب تی. هربار که از او حمایکردیاش عمل مبه خواسته دیتو نبا -

از وقوع آن  دیشود با ریکه د نیاشتباه است و قبل از ا کندیکه م یبرد که کار یآن سخن، حکمت پ دنیاز شن پس
 کند. یریجلوگ

 ها خارج شد و به سمت انبار رفت.آن یسرعت از خانه به
 رفت. نیچشم بر هم زدن کامال سوخته و ازب کیانبار در  رایشده بود، ز رید اریبس دیکه به انبار رس یزمان

 بتدا غلط بود.کار از ا نیبه زانو درآمد و درمانده به آتش چشم دوخت. اشتباه بود، ا همانجا
 :دیمتعجب شد و پرس د،یلرزیهمت که از خشم م دنیآمد. او با د دنشیرا که همت به د یآورد روز ادی به
 همت؟! -

*** 
 مرا فراموش کند! دینبا -

 سخنان او، دست به بغـ*ـل زد و گفت: دنیبا شن حکمت
 باز چه شده؟ -
 !کندیم یپاک یبد خواند، او ادعا اری کیاو من و تو را  -

 حوصله گفت: ی. حکمت بشدیتر م نیهر لحظه خشمگ همت
 .ستیمهم ن -
 !یبه من کمک کن دیتو با -
 .نمیبینم یمن اجبار -
 .شودیانجام نم یصورت وصلت نیا ریدر غ یبه من کمک کن یاجبار است! تو مجبور هست -
 ؟یچه وصلت -

 که در دست داشت، استفاده کرد. یابرگ برنده نیزد و از آخر یپوزخند همت
 ؟ یندار ادیبه  -

 شد. ترقیتکان داد که پوزخند او عم نیسرش را به طرف حکمت
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 در کار نخواهد بود. یو اگر من مخالفت کنم، وصلت یات ازدواج کنبا عموزاده دیگفت با شیها پپدرت سال -
 به تمسخر گفت: حکمت

 ازدواج با تو؟ -
 را ادامه داد. ییگواده و طنزرا در هوا تکان د دستش

 وصلت هستم! نیخودِ من مخالف ا -
 .دیو بلند خند یمصنوع همت

 سرگرم کننده بود؛ اما منظور من، خواهرم است. -
حکمت را جلب کند، با اعتماد به نفس  یماند. همت که توانست توجه رهیشد و با چشمان سرخ به او خ یجد حکمت
 گفت:

 بدون شک مهم است. ز،یآن ن میارزش داشت و تصم تیخب هر چه باشد پدرت برا ست؟ین خنده دار گریچه شد، د -
 برگرداند؛ پس از چند قدم دور شدن، سرش را کج کرد و گفت: یتظاهر به رفتن کرد و رو همت

 باارزش بود. تیهم برا یگریشخص د یدارم زمان ادیبه  -
 چشمانش را بست، ناچار گفت: حکمت

 !ستیبا -
 :دیبرگرداند و پرس یرو همت

 ؟یکنیکمک م -
 ؟یخواهیچه م -
 تجارت! -

 اش قرار داد.چانه ریآمد و دستش را ز ترکینزد
 شد. یخواه یتو تاجر خوب کنمیاحساس م -
 واضح تر بگو! -
 .یو ثروتش را تمام کن یشو کیشر وبیبا ا خواهمیم -
 ندارد، پدرش قبل از مرگ آن را به باد داده بود! یاهیاما او که سرما -

 تکان داد و پوزخند زد. نیسرش را به طرف همت
 شخص در کل شهر است. نیداد، او ثروتمندتر بیعموزاده. ما را فر ریخ -
 .ردیپذیهر چه باشد او شراکت با من را نم -
 به ما کمک کند. تواندیم نیو ا یصادق بود شهیهم وبیتو با ا -
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 شدن بپردازم چه؟ کیشر یبرا دیکه من با یاهیسرما -
 .یپا پس بکش انیدر ز ستینگران او نباش، کاف -
 ؟یدانیشراکت را م یتو معنا ایآ -

 داد: ادامه
 ما آگاه خواهد شد. تیاو از همان ابتدا از ن نگونهیا -

 کرد و گفت: ینوچ همت
 .کنمیرا نابود م ببر، من خودش نیشو و ثروتش را ازب کیتو با او شر -

 یهفته حاال او در حال تماشا نیرفت و پس از گذشت چند وبیا داریحکمت به د صش،یحر یاز توافق با عموزاده پس
 انبار سوخته بود.

 یهیاش سرماطبق گفته زی. حکمت نراه خودش هم نابود شد نیرا نابود کرد؛ اما در ا وبیهمانطور که گفت، ا همت
 .دیپا پس کش انیبرد و از ز نیاو را ازب

. همانطور شدیبود که فروش شروع م یخواب آلود به سمت انبار رفت، امروز روز یبا چهره وبیو ا دیدم فرا رس دهیسپ
نکرد و به  یا. توجهیاهیبه اطراف چشم چرخاند؛ همه جا پر بود از س د،یکشیخودش را به آن سمت م یکه به سخت

 سوخته مواجه شد. یبا انبار ،یپس از لحظات کنیل اد؛به راه رفتن ادامه د ابد،یق که تجارتش رون نیا دیام
تر حکمت به زانو درآمده بود، نگاه کرد. چند قدم آن طرف یاهیبه س ریچشمانش کامال باز شدند، متعجب و متح حاال

 :دیزده پرساو رفت و وحشت یبه سو
 چه شده؟! انبار چگونه سوخت؟ -

 :دیپرسیشوک زده همچنان م وبی. استادیو اچشمانش کم کند  یِاز سرخپلک زد تا  حکمت
 چگونه انبار سوخت؟ -

 زمزمه کرد: یدیاو بود که زانو زده، در کمال ناام حاال
 کردم. دیرفت، پدرم را ناام نیازب امییتمام دارا -

 نیا دیشیتفکر با خود اند یاما با کم رد؛یرا بپذ انیپس شرافتمندانه ز نیخواست از ا« پدر» یکلمه دنیبا شن حکمت
 یمن شخص خوب»خفه کند  نگونهیوجدانش را ا یکرد و خواست صدا ی. پوفستین تشیمتناسب با شخص یدلسوز

 «ستمیجامعه ن یبرا
 دهد، رفت. وبیا انیپا یب یهاجواب به سوال کی یکه حت نیبدون ا حکمت

بود و از به باد رفتن ثروت همسر و  دهیاو آمد. خبر سوختن انبار را شن یمادرش دوان دوان به سو د،یخانه که رس به
 گشت. نیاز آن، خشمگ شتریو ب نیزحمات پسرش غمگ
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 .ستیشراکت درست ن نیبه تو گفته بودم، گفتم ا -
 بعد به خودش آمد و گفت: یکم
 !یبرد نیپدرت را ازب یساله نیچند یاندوخته یفکر یکار تو بود؟ درست است کار تو بود، تو با ب -
 زد: ادیفر یشتریب تینکرد با عصبان افتیاز جانب او در یپاسخ یشد، وقت رهیبه پسرش خ نیچشمان خشمگ با
 ؟یاکنون خوشحال هست -
 ادامه داد: دیلرزیکه م یصدا با
 .رمیپذیرا نم اجازه را نخواهم داد. وصلت با آن همتِ فاسد نیمن ا ،یبا آن دختر ازدواج کن یتوانینم گرید -
 فاسد؟ -

 را آرام گفته بود، بلندتر ادامه داد: نیا حکمت
 ؟یتو سالم هست -

و حکمت لب به اعتراض  گذشتیروال م نیها به همبرخورد را از پسرش نداشت. سال نیشوکه شد، انتظار ا مادرش
 .کردیم انینگشوده بود؛ اما حاال با صراحت تمام ناپاک بودن مادرش را ب

 کیمادرش همچو  یسخن او برا نیباز مادرش، به داخل رفت. ا مهیدر مقابل چشمان متعجب و دهان ن حکمت
 تحمل بود. رقابلیدردناک، غ یلیس
و  کردیبا حکمت صحبت م انیز یدر اسرع وقت درباره دیمانده بود. با رهیخ اشیهنوز به نابود وبیهم ا یطرف از

افتاده و  یپس با سر برد؛ینم شیرا از پ یآنجا ماندن کار دیودش آمد فهمبه خ ی. وقتگرفتیرا در نظر م طیشرا
را آموخته؛ اما ندانست چگونه باز هم به همان  یزندگ کردیبه خانه بازگشت. بعد از مرگ پدرش فکر م ده،یکمر خم
 بد دچار شد. یعادت ها

پدرش آمد و او را مخاطب  یبرادر خوانده نیح نیسرش قرار داد. در هم یخانه نشست و دستانش را رو یگوشه در
 قرار داد:

 پسرم! -
 لب گفت: ریشرمنده بود. ز رایز اورد؛یسرش را باال ن وبیا

 کنم. یزندگ حیمن باز هم نتوانستم، نتوانستم صح -
 گفت: د،یاو را د یدرمانده چهره یوقت رمردیپ
 .یاز حاال شروع کن یتوانیکردن، م یبهتر زندگ ی. برادارد یادیز یها یو بلند یپست یشرمنده نباش پسرم! زندگ -

 او قرار داد. یشانه یرا رو دستش
 کرد. یرا درک خواه یزندگ یواقع یکه حاال معنا زی! برخزیبرخ -
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از  یبا برگ زیحل مشکل حکمت را فرا خواند؛ حکمت ن یبرا شد،یاو محسوب م یکه عمو وبیپدر ا یبرادرخوانده
 حاضر شد. روسیپاپ

 :دیدستانش انداخت، پرس انیم روسیبه او و سپس به پاپ ینگاه وبیا
 ست؟یچ گرید نیا -

 گذرا به دست خود انداخت، جواب داد: یهم نگاه حکمت
 ...یپرسیاما حاال که م م؛یسخنانم آرام آرام بگو انیهمزمان با صحبت کردن، در م خواستمی! م؟ییگویرا م نیاوه ا -

 نمود و گفت: یدرنگ
 .ستیاز جانب انبار به من مربوط ن یانیضرر و ز چیه دهدیکه نشان م یمدرک -
 و متعجب گفت: ستادیا وبیا

 !؟یکنیم یگانگیب یادعا نگونهیا یطیشرا نیکه در چن ستی! منظور از شراکت چییگویتو چه م -
 ها گرفت.را مقابل چشمان آن مدرک

 است. حیمدرک صح نیمهر مخصوص توست، پس ا نیخوب تماشا کن! ا -
 اما... -
حکمت  کردیماند. گمان م رهیخ روس،یحک شده بر پاپ یهاسکوت کرد و به نوشته د؛یچه بگو دانستینم گرید وبیا

 مدرک را مهر زده. نینبوده، ا اریکه هوش یبا او صادق است و خودِ او در زمان
 یالوازم و خانواده چیبدون ه ،یکوچک و خال یاجبار به حکمت داد و در خانهخود را هم به  یمانده یثروت باق او

 تنها ماند.
 دادن آمد. یتسل یهم براهمدم او بود، باز یطیکه در هر شرا شیعمو

 گفت: او
 .ستین زیچثروت همه -
 زد و جواب داد: یپوزخند وبیا

 درست است؟ د،یزنیحتما طعنه م -
 ندارم. یقصد نی! چنریخ -
 است. زیچ نیثروت مهم تر ایدن نیدر ا دیدانیاما خودتان هم خوب م -

 و نجوا کنان ادامه داد: آرام
سر  کی ریدر ز دنیخواب یبرا ،یسکه داشته باش دیرخت با دنیپوش یبرا ،یسکه داشته باش دیخوردن نان با یبرا -

 !یداشته باش یاریسثروت ب دیهمسر هم با افتنی یبرا ،ینقره و زَر داشته باش دیپناه با
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 زد و گفت: یلبخند رمردیپ
 آخر را قبول ندارم. یجمله -
 :دیحوصله پرس یب

 چرا؟ -
 .رفتهیبه عنوان همسر پذ یکه تو را همانطور که هست شناسمیرا م یمن دختر رایز -

 :دیشد و پرس متعجب
 !ست؟یاو ک -
 .ینیتا او را بب ایبا من ب -
 ها رفت.آن یبود، با او به خانه رانیهمانطور که کنجکاو و ح وبیا

 خواهر همت شوکه شده بود. دنیاز د ستاد؛یمحض ورودش به اتاق، متعجب ا به
 العمل او لبخند زد و گفت:از عکس رمردیپ
 ؟یرا شناخت «بهیهس»-
 با لکنت گفت: وبیا

 الـ... البته! -
 :دیاو را معذب ساخت، دخترک پرس وبیبه او نگاه کرد و آرام سالم گفت. نگاه متعجب ا اهشیبا چشمان س بهیهس

 چه شده؟ -
 زده گفت: رتیح وبیا

 ؟یتو همان -
 و گفت: دیخند وبیا یعمو د،یمنظور او را نفهم بهیهس

 درست است. -
 لب به سخن گشود: لیدل نیبه هم ست،یچ وبیا رتیتعجب و ح یمعنا افتیدر بهیهس اکنون

جا  نیبه ا زیام مرا آسوده نخواهد گذاشت. من نبرود، عموزاده ایدن نیو اگر او از ا کشدینفس م یهمت به سخت -
 آمدم تا از تو کمک بخواهم.

 :دمیپرس
 از من ساخته است؟ یاما چه کمک -
 با من ازدواج کن! -
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که وجودش را فرا گرفته بود را  یرتیح توانستینم وبیهم ا بود؛ باز جیزن از مرد، را یکه در مصر خواستگار نیا با
 :دیپرس بهیشد، هس یسکوت او طوالن ی. وقتردیبگ دهیناد
 ؟یکنیتو با من ازدواج م ایآ -
 بله! -

 آن کلمه در ذهنش، لبخند زد و گفت: یو با حالج دینفهم بهیحرف را زد که ابتدا هس نیا عیسر آنقدر
 سپاسگزارم! -
 مستقر شدند. یکوچک یازدواج کردند و در خانه گریکدیدو با آن بیترت نیا به
 یمهربان و خونگرم یکه صاحب آن جا بود، فرد ی؛ نجارقرار داشت یدکان نجار کیها آن یخانه یگیهمسا در
 .رفتیپذ زین وبیبا نجار مشغول کار شود، ا شانیگذران زندگ یخواست تا برا وبیاز ا بهی. هسشدیم دهید
 .گشتیها با دست پر به خانه باز مبود و شب یپرداخت، روزها در نجار یپس از توافق با نجار به کار در نجار او

معتقد  وبیآگاه ساخت. ا یقیحق یهایداد و او را از خوش یزندگ دیو خوش گفتار بود، به او ام کوین یکه زن بهیهس
باران در فصل تابستان، لـ*ـذت بخش  یآن مانند تماشا دنیو د آواز بلبل دنیمثال شن بهیبا هس یصحبتبود هم

 است.
او  یجنازه داریبه د یجان باخته بود و وقت ی. همت به تازگدیگذشت و خبر ازدواج آن ها به گوش حکمت رس روزها

 .دیخبر را شن نیدر راه ا رفت،یم
 .افتیآن حضور  یسوگوارباشد، در مراسم  نیاش غمگآن که از مرگ عموزاده یشد و ب نیخشمگ

همت  نیتدف یبرا به،یبه همراه همسرش هس زین وبیهم چهار نفر. ا ایسه نفر  دیجمع شده بودند، شا یکم یعده
 آمدند.

 برادرش نشست. نیکنان بر بال یباز هم زار وندد،یپیاتفاق به وقوع م نیزود ا ای رید دانستیبا آن که م بهیهس
 رهیاز اشک، به او خ سیمتعجب با چشمان خ بهیحکمت وارد مجلس شد، همه سکوت کردند و هس نیح نیهم در

 آمد. کیفاخر به تن داشت، نزد یهاکه لباس یاستوار و در حال یهاماند. با قدم
 گفت: دیایزده به نظر بکه قصد داشت غم یلحن با
 ناراحت کننده بود! اریمرگ همت بس -

رفت  نیکه ازب یبرد ثروت یها و تجمالتش پگذرا به او انداخت، از لباس ینگاه وبی. ادیچه بگو دانستینم بهیهس
 آن حکمت را ثروتمندتر از قبل کرده بود. یدر ازا

 :دیغر وبیا
 ؟یخواهیچه م -
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 داد:پاسخ حکمت
 !یتو گرفت خواستمیآن چه را که م -
 مانع او شد. بهیهس یبرداشت که صدا شیبه سو یقدم وبیا

 !وبیا -
 :دیرو به حکمت غر وبیو به سمت آن دو آمد، همچو ا ستادیا بهیهس

 ؟یخواستیچه م -
 ماند، زمزمه کرد: رهیاش با حسرت خبه عموزاده حکمت

 !یکردیپدرم عمل م یبه خواسته دیبا -
 ر؟یپدر من خ یپدر تو مهم بود و خواسته یخواسته -

 :دیمتعجب پرس حکمت
 خواست؟یمگر او چه م -

 با صراحت تمام پاسخ داد: بهیهس
 مانند همت ازدواج نکنم. یکرد هرگز با شخص تیاو به من وص -

 زد: ادیتعجب را در وجود حکمت گرفته بود، فر یخشم جا حاال
 بود! اریتمام ع اشیع کیهم  یرفتیپذ یهمسر یرا که برا یمرد نیا -
 دارد. یاما او قلب پاک -
 آلود گفت:نبود؛ مگر با چشمان خشم یعصبان گرید سخن، حکمت نیا دنیشن با
 !بهیهس یتو اشتباه کرد -

 انداخت، سپس بالفاصله آنجا را ترک کرد. وبیبه او و ا ینگاه
 که تاکنون سکوت به لب داشت، گفت: وبیا

 حق با اوست، من هم مانند همت بودم. -
 زد. یلبخند بهیهس

 !یاافتهی رییکه تغ یدانیخودت هم م -
 رفتن حکمت چشم دوخت و ادامه داد: به
 .کندینم رییاما او تغ -

بودن  قیاز ناال وبیبود و ا نیاز مُردن برادرش غمگ بهیبه خانه بازگشتند. هس نیاندوهگ یاز اتمام مراسم، با قلب پس
 .دیرنجیم به،یهس یبرا
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که سرانجام طعم پدر بودن را  وبیخبر باردار شدن خود را به او داد. ا بهیهس ،یگذشت زمان نه چندان طوالن یط
 بسازد. یارفت تا گهواره یشادمان به نجار د،یچشیم

 گفت: یبا خوشحال د،یکه خبر پدر شدن او را شن نجار
 !یرا بساز گهواره نیبهتر کنمیمن خودم به تو کمک م -
 ل ساختن گهواره شد.با لبان خندان از او تشکر کرد و مشغو وبیا
 ی. نجار دستش را رودیتراشیها را ماز شب چوب یمیها بود و تا نمشغول تکه کردن چوب وقفهیب یاز شادمان وبیا

 او قرار داد و گفت: یشانه
 .یبهتر است در کنار همسرت باش -
 را با پشت دست پاک کرد. اشیشانیخودش آمد و عرق پبه  وبیا

 درست است، متوجه گذر زمان نشدم! -
 به خانه رفت. وبیا

 .دیرا پرس اشیناراحت لی. لبخند از لبانش رفت و از او دلدید نیرا غمگ بهیهس د،یکه به خانه رس یزمان
 داد:جواب  بهیهس

 حکمت آمده بود. -
 :دیشد و با دندان قروچه غر یعصبان وبیا

 او چه گفت؟! -
 !دهیا شنگفت خبر مادر شدن من ر -
 اما چگونه تو که... -
 نیدر ا یگفته بود که زن و شوهر جوان هیزن همسا گشت،یما م یبه دنبال خانه ی. وقتدیشن هیاز دهان زن همسا -

 و همسر آن باردار است. کنندیم یخانه زندگ
 گفت؟ یگرید زیچه چ -

 زمزمه کرد: آرام
 ما دوام ندارد. یگفت خوشحال -
 بزند! بیتو آس به تواندیاو نم -
 را هم بسوزاند. یهمانطور که انبار را سوزاند نجار ترسمیمن نگران تو هستم... م دانم،یم -
 لب زد: رانیبود، ح خبریسوختن انبار ب یکه از چگونگ وبیا

 سوختن انبار کار حکمت بود؟ -
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 آرام سر تکان داد. بهیهس
. هر کردیلب تکرار م ریکرده بود را ز یزیکه با حکمت برنامه ر یانقشه وقفهیشد، مدام و ب ماریب یبرادرم وقت -

 .کردیشوم را زمزمه م یآن نقشه شد،یو قطره قطره آب م سوختیکه همچو شمع م یالحظه
مـسـ*ـت  یرا به دستم داد احساس کردم خوده من وقت روسیپاپ یوقت یصادق بود، حت یطیاما حکمت در هر شرا -
 ام!را مهر زدهناخوش بودم آن  ای
انتقام از تو  یو برا دیرسیم شیهاآمد تا به حال به تمام خواسته ایکه به دن یشده بود. او از روز وانهیهمت د یول -

 به حکمت پناه برد.
 را بازگو کرد. گفتیکه همت با خود م ییزهایتمام چ بهیهس

 را قبول کند. قتیحق نیا خواستیخورده بود؛ اما باز هم نم بیاو فر د،یچه بگو دانستینم وبیا
 لبخند زد و گفت: د،یرا د بهیهس نیغمگ یچهره یوقت
شما را خوشنود  میها یدارم تا با تمام ندار تیو من مسئول میاخانواده کیگذشت، اکنون ما  گریآن اتفاقِ دردناک د -

 داشته باشم.
او، از  یسخنان عاقالنه دنیبا شن زین بهیهسدلگرم کرد.  یزندگ یادامه یرا برا وبیکه همسرش زد، ا یلبخند

 به عنوان همسر، شادمان گشت. وبیانتخاب ا
 :گفتیکه مشغول رنگ کردن گهواره بود، با نجار سخن م یدر حال وبیاز همان روزها ا یکی
 .کنمیاحساس پدر خود را درک م شومیحاال که صاحب فرزند م -

 لبخند زد و در جواب گفت: نجار
که پدر و مادرم  یتمام آن احساسات دمیبار در آغـ*ـوش کش نیاول ینوزاد خود را برا یهمانند تو بودم، وقت زیمن ن -

 کردم. درک یبه خوب گفتند،یباره م نیدر ا
 ییلبانش نشست. نجار با خوشرو یبر رو یقیکه اکنون آماده بود، چشم دوخت و لبخند عم ییو به گهواره ستادیا وبیا

 گفت:
 .یهمسرت ببر یرا هر چه زودتر برا هیهد نیاست ا بهتر -
 ...دیاما با -
 ات بگذران.کار را فراموش کن، امروز را در کنار خانواده -
و به سمت خانه راه افتاد.  دیخشک شده بود، در آغـ*ـوش کش یتشکر کرد و گهواره را که رنگ آن به تازگ وبیا

 شده بود که متوجه اطرافش نشد. نیریاو آنقدر غرق افکار ش یجا نداشت؛ ولبا آن یچندان یخانه فاصله
 دستانش رها شد و شکست. انیسوخته، گهواره از م یخانه دنی. سرش را باال برد؛ اما با دستادیمقابل خانه ا یوقت
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اش اکنون رو به آتش پس از سوزاندن خانه و خانواده یها. شعلهکردیباور نم د،یدیرا که با چشمان خود م آنچه
 بود. یخاموش

نبود. خواست به  یاو کاف یبرا دیتنها ام یکند؛ ول افتیاز جانب او در یداشت که جواب دیو امزد  ادیرا فر بهیهس نام
 بر خاموش کردن آتش داشتند، مانع او شدند. یکه در آن اطراف سع یداخل برود؛ اما مردم

 خود را آزاد کند و وارد خانه شود. گرانید یهاحصار دست انیموفق شد از م ه آرام گرفتک آتش
رنگ، به جست و جو  اهیدر آن دود س قراریب یکه سوخته بود، گذشت و با قلب اشیکاهگل یخانه یوارهاید انیم از

 پرداخت.
و سرش را باال گرفت. همانطور که  دیدو شیافتاده بود، به سو نیزم یکه بر رو افتی یرا در حال بهیهس سرانجام

 نبض او را چک کرد. زد،یصدا م ادینامش را با فر
را انجام داد از تنفس دهان به دهان گرفته تا ماساژ  دانستیکه م ییزهایاو را زنده نگه دارد و تمام چ کردیم تالش
 قلب.

ماند، او را  رهیخ بهیهس جانیب یبه چهره حرکتیآرام شد؛ چند لحظه ب کبارهینداشت. به  جهینت گرید شیهاتالش
 برد. رونیدر آغـ*ـوش گرفت و ب

 رفت. نیخانه کامالً سوخت و ازب رون،یبه ب شیبا گذاشتن پا همزمان
 کشینزد یبود، شخص رهیقبر خ یهاهمسرش را به جا آورد. همانگونه که به خاک یمراسم خاکسپار یبا ناراحت وبیا
 و آرام گفت: ستادیا

 .دیآیاو نم -
 :دیسرش را کج کرد و متعجب پرس وبیا

 چرا؟ -
معتقد هستند به قتل  انشینبود؛ اما اطراف ریتاث یاش جان باخته، هرچند کهولت سن در آن بدو روز قبل در خانه -

 .دهیرس
 .دیبود که شن یخبر نیترپدرش آن هم در آن زمان، دردناک یخبر مرگ برادرخوانده دنیشن

به  گریکردند، د ایمه شیکه آن روزها را برا ییهابا رفتن آدم نیریش یِتنها ماند؛ آن زندگ یواقع یبه معنااو  اکنون
 بود. دهیرس انیپا

که نه خانه  یکس ن،یغمگ یآواره کیشده بود به  لیمردم گذراند. تبد یهاخانه واریرا در کنج د یادیز یروزها
 خوردن. یبرا ییداشت، نه خانواده و نه غذا
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 ند،یسرش را باال آورد تا آن شخص را بب وبیآراسته، در مقابل چشمانش زانو زد. ا یبا لباس یمرد جوان یروز نکهیا تا
 :دیپرس

 ؟یستیتو ک -
 و گفت: زدیلبخند مرد

 .امامدهیدادن تو ن یتسل یدردناک بود؛ اما من برا دم،یرا شن تتیشهر حکا یرهگذر. از اهال کی -
 به او چشم دوخت. نشیزبیمان تبا چش وبیا

 ؟ییبگو یخواهیچه م -
 مشکلت را حل کند. تواندیابوالهول م امدهیشن -
 به من خواهد کرد؟ یمجسمه چه کمک کی -
 طلب کن. یخواهیپاسخ بده و هر چه م شیبه معما -
 تکان داد. نیسرش را آرام به طرف وبیا

 است! رممکنیغ -
 گفت: رفت،یکه م ی. در حالستادیا مرد

 بودن اوست. رممکنیهم در غ تیهر حکا هینهفته، شگفت یاریبس یهاتیحکا ایدن نیدر ا -
 کیاعتماد کند چه برسد به  چکسیبه ه توانستیحکمت، نم انـتی. پس از خــ ـبا نگاهش او را بدرقه کرد وبیا

 .مجسمه
 آن را خواهند گرفت. ییراو فقط دا دهدیبه او نم یزیچ چیه چکسیباور بود که ه نیبر ا او

 اش قرار داد. گفت:شانه یآب و غذا آورد و دستش را رو یاو مقدار یقبل برا یمانند روزها نجار
 ماند! ینخواهزنده  یادیزمان ز ،یرا بگذران تیروزها نگونهیاگر ا -
 .خواهمیرا م نیمن هم هم -

 :دیو پرس دیکش یآه نجار
 ؟یچگونه آن گهواره را ساخت یدار ادیبه  -
 خوب بود. یروزها یِادآوریاما نجار قصدش  اورد؛یب ادیبه  خواستیتازه، نم یبود بر زخم ها یسخن مانند نمک نیا

 .افتیهم همانند او را نخواهند  شیدر عر یکه حت میبگو توانمیبه شجاعت م ،یگهواره را ساخت یوقت -
 :دیباال آورد و متعجب پرس یسرش را کم وبیا

 ش؟یعر -
 شده بود، لبخند زد و در جواب گفت: کیکه به مقصدش نزد نجار
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 !یرا آغاز کن یدیجد یبه آن جا رفته و زندگ یتوانیها را دارد، تو منجار نیبهتر شیدرست است. عر -
فرد بخت برگشته در  کیمانند  خواستیم ینداشت، آخر تا به ک یاو سکوت کرد. چاره دیکش یقینفس عم وبیا

 شهر بگذراند. یهاکوچه
 گفت: آرام

 !رومیبه آنجا م -
 مهاجرت کمک کرد. نیشادمان گشت و به او در ا نجار
 یادیآن، افراد ز یبا سرعت فراوان از مقابل چشمانش گذر کرد. در پ یاگذاشت ارابه یپا شیبه شهر عر وبیا یوقت

زده و همانطور که قصد داشتند ارابه را از حرکت نگه دارند،  ادیفظان هستند، فرگفت محا شدیکه م ییبا لباس ها
 .دندیدویم

 نیقصد کمک داشت، درنگ نمود. ا کهیزن یصدا دنینکرد و خواست به راهش ادامه دهد؛ اما با شن یتوجه ابتدا
 یدر آن زمان کس یزده و از مردم کمک خواسته بود؛ ول ادیفر نگونهیاو هم ا دیهمسرش انداخت، شا ادیصدا او را به 

 .ماندندیاو و فرزندش زنده م بودممکن  دیرسیزودتر به دادش م یاگر شخص ده،یرا نشن شیصدا
 انداخت. با خود گفت: دی. ازدحام مردم، او را به ترددیشنیداشت را م اجیکه به کمک احت یزن یصدا وبیا اکنون

 برسانند. یاریمردم به او  نیاز ا یکی دیچرا من؟ شا -
را  ینوزاد یصدا نیح نیآمده بودند. در هم ادهایآن فر یتماشا یها براکمک نبود، آن یمردم برا نیازدحام ا اما
 .دیمتعجب اطراف را کاو د،یشن

 نیاو از ا رتی. حلرزاندیرا م ینازکش دل هر آدم یو صدا زدیدست و پا م نیزم یحرکت ارابه رو یدر راستا نوزاد
 وبیدلهره آور، ا یآن منظره دنی. با دکردندیاقدام نم ن،یبلند کردن آن کودک از زم یبرا یحت کی چیبود که ه

با تمام توان دستانش را سپر کرد و آن را نگه  د،یدو ارابهها شتافت. به سمت گرفت و به کمک آن دهیرا ناد دیترد
 داشت.

آمد و فقط توانست سربازان را فرا خواند. سربازها  نییپا دیسخن بگو توانستیمارابه، زن که از ترس ن ستادنیا با
را نداشت. آرام به سمت  ریهم انتظار تقد وبیشهر دور کردند، هرچند ا دانیگرفتند و آن زن را از م دهیرا ناد وبیا

از  یکی رایز ر،یبرداشت. توانست ارابه را از حرکت وادارد؛ اما د دمشده بود، ق چاندهیپ دیسف یاکه در پارچه ینوزاد
 ساخته بود. ریارابه، نوزاد را اس یچرخ ها

 رساند. بیطب کیبه  بیچشمان باز نوزاد، به سرعت خود را در آن شهر غر دنیرا در اغوش گرفت و با د آن
 گفت: بیطب
 .میآن را قطع کن میده و ما مجبور شدچرخ له ش ریز شیاز پاها یکی یاو هنوز زنده است؛ ول -
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 زد و گفت: یلبخند بی. طبدیچه بگو دانستیمتأثر گشت، نم وبیا
 اندازند. یا به خطر مخود ر گرانینجات د یبرا یشهر افراد کم نیدر ا ،یهست ینباش! تو مرد مهربان نیغمگ -

 شده بودند، اشاره کرد. یکبود و زخم ن،یسنگ ینگه داشتن ارابه لیبه دستان او که به دل سپس
کودک چگونه  نینداشت و حاال با ا ینگاهش را از دستان خود به نوزاد انداخت، در آن شهر تنها بود و سرپناه وبیا

 .کردیم یشب را سپر
 ییایفرعون به او هدا یاز همان روزها از سو یکیبسازد. در  یسرپناه ب،یچند روز توانست به کمک آن طب بعد

 .دیآن را از سربازان پرس لیدلفرستاده شد، 
 دادند: جواب

 را فرستادند. هانیاز شما ا یقدردان یفرعون بزرگ برا -
 چه؟ یاما برا -
 نجات جان دخترش. یبرا -

 باره بدهند، آن جا را ترک کردند. نیدر ا یگرید حیآن که توض یجمله و ب نیبا گفتن ا سربازان
 .نوزاد خوش قدم بود نیبه نوزاد چشم دوخت و لبخند زد، بدون شک ا وبیا

ها خود آمد و ساعت یم یاز دست داده بود، هرروز به نجار یمهربان که همسر خود را به تازگ ی. زنگذشتیها م روز
 کرد. یرا سرگرم کودک م

 گفت: د،یکه محبت او را د وبیا
 د؟یهم دار یشما فرزند ایآ -

 انداخت و پاسخ داد: ینینگاه غمگ زن
 .می! من و همسرم هرگز صاحب فرزند نشدریخ -
 :دیرا کنار گذاشت. پرس ددینگاه سراسر عشق آن زن، تر دنیکه در دل داشت، مردد بود. با د یاز گفتن سخن وبیا

 ؟یقبول کن یاو را به فرزند یخواهیم -
 و متعجب گفت: دیچشمانش درخش زن
 ؟یمطمئن هست -
 گفت: نیآن را بزرگ کند. بنابرا کند،یزن از کودک مراقبت م کیآنگونه که  تواندینم نستدایم وبیا

 شد! یخواه یتو مادر خوب -
 نوزاد را در آغـ*ـوش گرفت و رفت. زن
 ساخت. ینجار کیفرعون  یایهم با استفاده از هدا وبیشد، ا یدیجد یِآن نوزاد صاحب زندگ یوقت
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آن کلمه،  دنیبا شن وبیخواند. ا وبیزبان بود، او را بابا ا نیریکودک ش کی گریکه آن نوزاد د یسال بعد زمان چند
 .افتیشهرت  شیدر عر وبیبابا ا یِو از آن پس زبردست افتی انیجر شیهازالل بر زخم یاحساس کرد آب

*** 
 شده. کیاطراف متوجه شدم هوا کامال تار دنیرا باال بردم، با د سرم

 لب گفت: ریفاصله گرفت و ز وبیام از بابااآر لیکائیم
 اون بچه منم؟ -

 لبخند زد و پاسخ داد: وبی. بابا امیبه او چشم دوخت منتظر
 !ستین نطورینه ا -
 نگفت، پس اون بچه منم. یزیراجع به پدرم چ چوقتیندارم و مادرم هم ه پاکیاما من  -

 انداختم و ناگهان گفتم: وبیبه بابا ا ینگاه
 ؟یدونینم یزیواقعا تو راجع به ابوالهول چ ای کنمیفکر م نطوری! من انمیصبر کن بب -

 متعجب شده بود، گفت: امیکه از سوال ناگهان وبیا بابا
 شراکت و قول قرار بهت هشدار دادم. یمن فقط درباره دونم،ینگفتم راجع به ابوالهول م چوقتیمن ه -

 خوشحال شد. ذحنا
 هست! یدیپس هنوز ام -
 گفت: لیکائیم
 .نینکرد دایرو پشما جواب  ست،ینه ن -

 .مینجار گوش سپرد وبیباباا تیو در عوض تمام روز را به حکا میافتیمحو گشت. حق با او بود، ما جواب را ن لبخندم
 هنوز بدگمان بود. گفت،یسخن م بایز اریکه بس نینجار با ا رمردیپ
 .دیبرس یخوب جهیبه نت دیکشیکه م یهمه زحمت نیبعد ا ستمیمطمئن ن -
 و شانه باال انداختم. ستادمیا

 .ستندیهمه مثل حکمت و همت بد ن -
 .شنیها در زمان الزم بد مانسان یهمه -
 .ستیاون انسان ن یدرسته! ول -
 اشاره کردم، گفتم: لیکائیم به
 خونه، حتما گرسنته. میبهتره بر -

 گفت: وبیباباا
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 .کنمیمن غذا رو آماده م -
 لبخند زد، گفت: ذحنا

 .میبرگرد زهیبه ج دیما با یممنونم؛ ول -
 .زهیبه سمت ج میفتیراه م یعنیخودش و پر...  یخونه میبریرو م لیکائیآره، م -
 من را به فکر فرو برد. ن،یزم یتق تق چوب بر رو یآرام قدم برداشت. صدا لیکائیم

 لب خواندم. ریرا با خود مرور کردم و آرام ز معما
 چوب... یپا دیشادمان گرد -
 ؟یچ -
 متعجب ذحنا نگاه کردم و جواب دادم: یچهره به
 کردم. دایجواب رو پ -

 و شادمان زمزمه کردم: دمیخند
 !دمیچرا زودتر نفهم -

 آرام گفت: وبیباباا
 شده پسرم؟ یچ -
 او لبخند زدم. یزدهغم چهره به
 .یکمک کرد یلیتو خ وب،یممنونم بابا ا -

 گفت: ذحنا
 ؟یگیم یدار یچ ،یچه کمک -

 گرفتم و گفتم: زیو ذحنا به سمتم آمدند، دست ذحنا را ن وبیخارج شدم. بابا ا یرا گرفتم و از نجار لیکائیم دست
 کاش بال داشتم. -

 خود را محکم فشرد و با نگاه متعجبش ما را بدرقه کرد. یعصا وبیبه پرواز درآمدم، باباا یوقت
 به بازوبند شدند. لیها باز هم تبدو بال ستادمیا لیراح یکنار خانه در
 !هیعال نیا یوا -
 بود. رهیزده به من خ جانیشادمان و ه لیکائیم
 ؟یاورد رشیچطور گ -
 رو؟ یچ -
 ها رو.بال نیهم -
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 جادو! هی دیشا دونمینم -
 گفت: یکه ذحنا عصب دمیخند

 !هیبهم بگو جواب چ -
 خانه را زدم. در
 .یفهمیم زهیج میرفت یوقت -
. پس از آن به سمت ابوالهول پرواز میخوردن غذا ماند یبرا ل،یراح یو با اصرارها میرا به مادرش سپرد لیکائیم

 مانده. مانیبرا یگفت فرصت کم دیگذشته بود و با توجه به زمان، با مهیکردم. شب از ن
ها تکان خوردند و بانگ ابوالهول بدون شک ترسناک تر بود. ناگهان سنگ یکیدر آن تار ستادم،یمقابل ابوالهول ا در
 صورتش زنده شد، گفت: یشدن او را دادند. وقت داریب

 «.مادرِ خوشرو شودیچوب، خشنود م یپا دیشادمان گرد» -
 تر ادامه داد: آرام

 .میرا دار حیما انتظار پاسخ صح -
 داره. یچوب یکه پا یهمون پسر له،یکائیجواب م -

 آرم آرام به عقب قدم برداشت و گفت: د،یشد. لبخندم را که د رهیباز به من خ یبا دهان ذحنا
 !یجواب اشتباهت قبر هردومون رو کند نیتو با ا -
 :دیابوالهول بلند و رسا غر رت،یکمال ح در
 است. حیپاسخ شما صح -
 بازگشت. اشیبه حالت قبل یگفتن همان جمله، به آرام با

 آرام به سمتم آمد و ناباور گفت: ذحنا
 !یدرست گفته باش شهیباورم نم -

حرف به سمت معبد راه افتادم، ذحنا به  یمطمئن نبودم؛ اما خود را با اعتماد به نفس نشان داده و ب ادیهم ز خودم
 دنبالم وارد معبد شد.

 ما، گفت: دنیکوچک با د ابوالهول
 .نیدنکر دایکردم جواب رو پشده، فکر  رید -

 گفت: ذحنا
 چطور! دونمیمن هنوز نم یول م؛یکرد دایجواب رو پ _
 و گفتم: دمیمن چشم دوخت که دراز کش به
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 نیبردم ا یبه اون زن دلسوز حرف زد، پ راجع یو وقت گهیرو م لیکائیم دمیاز اون نوزاد گفت، فهم وبیبابا ا یوقت -
 خوشرو...چوب و مادر  یبه جواب معما ربط داره. پسر پا تیحکا
 زمزمه کرد: هینشست و با کنا ذحنا

 !یاوه، باهوش شد -
 گفت: زدم که ابوالهول کوچک یپلک ،یلبخند مصنوع کی با
 دونست؟یراجع به ابوالهول م یاون چ وبِ،یشخص... منظورم بابا ااون  -

 آلود چشمانم را بستم. خواب
 کار رو نکرد. نیو اون ا رینفر بهش گفته بود از ابوالهول کمک بگ هیفقط  ،یچیه -
 داشته. یلیحتما دل -

 شده بود. نی: درسته، اون بدبذحنا
 رفتم. یخبر یب یایو به دن دمینشن ییصدا گرید

*** 
 نشستم. جیگ قهیبرخاستم و چند دق ی. آرام از جادادیم دینشان از طلوع خورش شد،یم دهیکه بر چشمانم تاب ینور

 رهیدستان ابوالهول، خ انیگذرا به من انداخت و باز هم به کتاب م یبود، نگاه تادهسیدر کنار ابوالهول کوچک ا ذحنا
 شد. گفت:

 .یبعد یسراغ معما میوقتشه بر -
 بشم. داریبذار ب دونم،یم دونمیم -
 م؟یینجایچرا ا یفراموش کرد -
 برگرداند و با تشر اضافه کرد: یماندم، رو رهیخ اشییطال یموها به
 رفته! ادتیکنم واقعاً  فکر -
 نگاه ابوالهول کوچک، به خودم آمدم و سرم را تکان دادم. با
 نرفته. ادمینه  -
 .میپس پاشو تا بر -
 .رفتیبلند راه م یهاو خرامان خرامان به سمت ابوالهول بزرگ رفتم، ذحنا جلوتر از من با قدم ستادمیا

 پدرت حتماً تا حاال نگرانت شده. -
 .شدیم یشتریب یآفتاب باعث گرما نور
 ؟یچ -
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 شه؟ینگران نم ،یهمه مدت خونه نرفت نیکه ا نیپدرت... اون از ا -
 .دونهیآره، راستش اون م یعنیاوه! نه  -
 ؟یایچطور اجازه داد ب -
 مخالفت کنه. تونستینم -
 ش؟یسالمت یبرا -
 حرف بزنه، اون... تونستینه. چون کالً نم -

 سخنانش هنوز هم دردناک بود. نیآخر یادآوریندادم،  ادامه
 ذحنا گفت: م،یستادیمقابل ابوالهول ا در
 .میشنویم ییامروز چه معما مینیخب بب -
 .دمیکش ازهیرا باال بـرده و خم میدست ها ستادم،یحوصله ا یب

 میمستق دنین از وقوع تابنشا ،یبیتابش تقر نیو ا دیتابیبه او م باًیتقر دیابوالهول تکان خورد. نور خورش ناگهان
 .دادیرا م ندهیبر او، در چند روز آ دیخورش
داشتم ابوالهول بال نداشت، پس  ادیکه به  ییمانند بال وجود دارد؛ اما تا آن جا یزیشدم در کمر ابوالهول چ متوجه

 شدم. رهیاش خگرفتم و به صورت زنده دهیاو را ناد یهابال
 سوم. یروز سوم و معما نکیو ا د،یابیپاسخ دو معما را ب دیشما توانست -

 تر شد.بلندتر و ترسناک شیصدا
 «به همان مکان گرددیجهان ؛ چه روز باشد چه شب، باز م نیز ا رودیآرَد آنکه م ادیبه » -

 فوراً گفت: ذحنا
که باهاش  یکس کردم،یم یزندگ شیعر یتو یرو بلد باشم. راستش وقت یکی نیاوه اوه اوه! فکر کنم جواب ا -
 .نهیمنظورش هم دیشب برگردم به خونه، شا مهیقبل از ن کردیم یادآوریو هرروز بهم  شهیخونه بودم، هم هی یتو
 آنکه سرم را به سمتش برگردانم، از گوشه چشم به او نگاه کردم و گفتم: یب

 ؟ییجواب تو یکنیفکر م -
 صورتم گذاشتم. گفت: یو دستم را رو دمیکش یسرتکان داد. آه شادمان

 بار من بگم؟ نیا یخوایم -
 دهانش قرار دادم. یبزند، با عجله به سمتش رفتم و دستم را رو ادیباز کرد و خواست بلند فر دهان

 ؟یشد وونهید -
 دستم را برداشتم، گفت: یوقت
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 کـ... یباشه؛ ول لیکائیم تونهیچرا جواب م -
 ادامه داد: نگونهیبودم که ا رهیباز ماند، متعجب به او خ دهانش

 ذحنا نه؟ یول -
 :گفتم

 !میبهتره عجله نکن -
 رفتم. بوریباال انداختم و به سمت ل ابرو

 به امان خدا؟ یول کرد نجایزبون بسته رو ا وونیح هی یکنیتو اصال حس م -
 شانه باال انداخت. آمد،یم کیکه نزد همانطور

 خت بستمش.در ریز -
 که از آن صرفا چوب مانده بود، نگاه کردم. دهیدرخت خشک به
 چوب! کهیت هیبه  -

 .دیکش ریشتر پ یرا رو دستش
 حرفاست. نیسرسخت تر از ا بوری! لالیخیب -
 ؟یبابر خواست وونیاز من، ح نیهم یبرا -
 شده ازش کار بکشم. ریاالن که پ خوامیو نم ادیخوشم م بوریچون از ل ر،ینخ -
 .یگیدروغ م -
 !گمیمن دروغ نم -
 .دیکش یپوف م،یهمزمان با تأسف سرتکان داد بوریسمتم برگشت که من و ل به
 !دیباشه، شا -

 . لبخند زد و گفت:دمیخند آرام
 م؟یکن دایچطور جواب معما رو پ -

 .دمیکش بوریسر ل یرو یدست
 .میریگیاز ابوالهول کوچک کمک م میریم -

 حوصله راه افتاد. یو ب یناراض
 !گهیشهر د هی فرستتمونیبازم م -
 پرواز کنم. دیمنم که با نیتو خوبه، ا یبرا -
 ذحنا متعجب به او چشم دوخت. د،یسر تکان داد و خند بوریل
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 خنده؟یاون داره به من م -
 نه من! شیشناسیتو م -

*** 
 میمانند او، هنوز هم برا ریاعتراف کنم سرِ ش دیمختلف بود. با یدر حال خواندن کتاب ها شهیکوچک هم ابوالهول

 .ستیرعادیغ
 :دیرا باال آورد و پرس سرش

 ن؟یدیمعما رو شن -
 .میدیشن -
 ن؟یریاز من کمک بگ نیخوایخب، نم -
 .خوامیم -
 ه؟یمعما چ نیگیپس چرا بهم نم -

 گفت: ذحنا
 .یبهمون کمک کن یتونینم میکنیچون احساس م -

 ماند، سپس گفت: رهیلحظه به ما خ چند
چند هزار سال به طلسم خواب دچار شده باشه،  یککه هر یدونی. مادینم ادمی یزیچ یکمک کنم؛ ول خوامیم -
 .ارهیب ادیرو به  یزیچ تونهینم

 دیبا م،یدمان رهیبار من و ذحنا به او خ نیترسناکش تضاد بود. ا یابوالهول کوچک، با چهره یآرام و مظلومانه لحن
 .شدم ثرٔ  متا شیبرا یاعتراف کنم کم

 شده به او چشم دوختم، سرانجام سکوت را شکستم. زیرا کج کردم و با چشمان ر دهانم
 !کنمیدرک م -

 متعجب ابرو باال انداخت. ذحنا
 واقعاً؟ -
 .کنمیآره، درکش م -
 به ابوالهول کوچک، گفتم: رو
 م؟یبر دیکجا با -

 زد و جواب داد: یلبخند
 وجود داره. لیکه رود ن ییبه جا -
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 معترض گفت: ذحنا
 !یبهت گفته بودم کا -

 دستانش را در هوا تکان داد. یعصب
 وجود نداره، خشک شده! یلیاصال رود ن -
 .دیباال پر میاز ابروها یکی
 خشک شده. لیحق با اونه، رود ن -
 از مناطق آب رود هست. یبعض یهنوز هم تو یول دونم؛یم -

 کردم. تعجب
 نرفته؟ نیکامال ازب لیرود ن یگیم یدار -
 خب آره! -

 هست. زین روسیخشک نشده باشد، امکان وجود پاپ لیاگر رود ن رایشدم؛ ز خوشحال
 کرد؟ دایپ روسیممکنه هنوزم بشه پاپ یعنی -

 .ستین ییخبرا نی: نه همچذحنا
 از جانب ابوالهول کوچک بودم. ابوالهول کوچک گفت: یذحنا اخم کردم و منتظر پاسخ به
 !دیشا -

 را از دست ندادم. دمینه بود؛ اما من ام یبه معنا نیگفت، ا دیو با ترد دهیرا کش «دیشا» کلمه
 ذحنا! فتیراه ب -

 م گفتم:دستم را به سمتش گرفتم و آرا م،یستادیدورتر ا یباال انداخت و به دنبال من از معبد خارج شد. کم شانه
 .کینزد ایب -
 به من چشم دوخت. یبدگمان با
 !یایخوشحال به نظر م -

 را در حدقه چرخاندم و دستم را تکان دادم. چشمانم
 !میبر دیبا -
 شد و دستم را گرفت. کینزد لیم یب

 کاش بال داشتم. -
به  یو وقت دمیاطراف را کاو م،یاهرام گذشت یبرد. از باال یبود و مرا به اوج آسمان م ییکوتاهِ جادو یجمله کی نیا
 .ستادمیکالفه ا م،یدیآوردم که نام شهر را نپرس ادی
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 ها جمع شدند و به شکل بازوبند درآمدند. بال
 . ذحنا متعجب گفت:شدیم دهید ابانیمانند تمام مناظر مصر، صرفاً ب زیمکان ن نی. در امیخارج شده بود زهیج از
 ؟یسادیچرا وا -

 جانب گفتم:به  حق
 .میو از ابوالهول کوچک بپرس میبرگرد دیپس با م،یدیچون ما اسم شهر رو نپرس -

 را در هوا تکان داد. دستش
 !دونمینداره، من م یکه نگران نیا -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 :دمیپرس رلبیباال انداختم ز ابرو

 ؟یدونیم -
 آره. -
 و بجاش تو پرواز کن! کنمیمن بغلت م م،یکن گهیکار د هیاصال چطوره  ایخب بگو تا منم بدونم...  -

 نگفت. یزیاما چ د؛یچند لحظه ترس یزدم، ذحنا برا ادیفر تیآخر را با عصبان یجمله
حال  راینم؛ زتظاهر به خوب بودن ک توانستمینم گریسرانجام ظاهر خونسردم را شکست داده بود، د شانمیپر ذهن

 گفت: یبعد، دستم را گرفت و با لحن آرام یمن خوش نبود. کم
 .میبر -
 .تونمینم -
 .میکن دایجواب معما رو پ میبر دیبا -
 ...میجواب آماده رو گرفت هیاالنشم از بق نیکنم تا هم دایجواب معماها رو پ تونمینم ستم،ین ی! من آدم باهوشتونمینم -
 لب ادامه دادم: ریز
 کردن جواب، تالش نکردم. دایپ یمن برا -
 خندان گفت: یهمان لحن آرامش بخش؛ اما کم با
 !یقبل باهوش شده بود یدفعه ادمهی -

 ام را باال آورد.دستش چانه یکیکه با آن  دمیخند آرام
 به فکر پدرت باش. -
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 شیمن به چشمها یود، وابستگاواخرمان نب یها داریآن د لیدل یچشمان سبزش چشم دوختم، آشنا بودند؛ ول به
 .دیرسیتر به نظر مکهنه

 زد و گفت: یچشمک
 م؟یبر -

 به سمت آسمان رفتم. ،ییجادو یو با همان جمله دمیخند
 .گذشتیآن م انیاز م لیکه رود ن ییقاهره است و جزو شهرها یهیآن شهر همسا راینبود؛ ز یطوالن پروازمان

 «.هٍج نِبیا» شهر
 .میماند رهیشده، خ بیشهر تخر ی. هردو به منظرهستادمیا نیزم یرو
 درسته؟ د،یسپ یها واریهج! د نبیا -

 گذرا به اطراف انداخته و گفتم: ینگاه
 !نمیبینم یوارید چیمن که ه یول -

 به جلو برداشت، جواب داد: یقدم
 که اومدم... یبار نیآخر ادیم ادمیکه  ییتا جا -

 کرد و سپس ادامه داد: یمکث
 بود. ینجوریهم -
 م؟یکن دای... چطور جواب معما رو پستیکه اصال انسان ن ییشهر خراب شده، جا هی یتو -
 .لیبه سمت ن میبر ،ینش یبهتره زود عصبان -

 و گفت: ستادیا ،یطوالن یروادهیپ قهیآب رفتم. پس از چند دق یبه دنبال او به سو نینداشتم، بنابرا یاچاره
 واقعا آب داره! نجایحق با ابوالهول کوچک بود، ا -
 نگاه کردم. گذشت،یها مآن انیآب از م یکه کم سیخ یهاسنگ به
 باشه! لیرود ن نیا ستمیمطمئن ن -

 به من انداخت. یبار سفٔ  تا نگاه
 !یشد نیآشنا کنه، تو واقعاً بدب وبیاتو رو با بابا لیکائیم دادمیاجازه م دینبا -
 هم هنوز وجود داره. روسیهنوز خشک نشده پس پاپ لیخب اگه رود ن خب... -
 ممکنه. -
 ه؟یچه شکل روسیپاپ -
 ؟یچ -
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 اش.ظاهرش، رنگ و اندازه ه،یچه شکل روسیپاپ اهیگ گمیم -
 !دونمینم -
 کنم. داشیپ دیبا -

 کردن اطراف رود که گفت: یکردم به بررس شروع
 .میکن دایپجواب معما رو  دیقبلش با -

 از تالش برنداشتم. دست
 و ته ابوالهول جواب بدم. سر یب یبه معماها ستین یازین گهیکردم د دایرو پ اهیاون گ اگه -
 میبه عرضتون برسونم که اگه جواب معما رو ند دی. باشمیم تونیپردازالیشرمنده مزاحم خ خوام،یعذر م د،یببخش -
 واسه پدرت؟ البد ابوالهول کوچک! برهیرو م روسیپاپ یصورت ک نیدر ا م،یریمیم
 گفتم: یو با کالفگ ستادمیا

 ذحنا! یزنیحرف م یلیخ -
 .گمیم یدرست یدر عوض حرفا -
 لبخند زدم. هیکنا با
 ممنونم! -
 .کنمیخواهش م -

 هم مشغول جست و جو شدم، معترض گفت: باز
 گفتم؟ یچ یدینشن -
 گرفتم. نیحوصله دستانم را به طرف یب

 که بهمون جواب معما رو بگه؟ ینیبیرو م یکس نجایتو ا -
ها پس از ساعت زیداد و نشست. من ن هیتک یگوشه به تخته سنگ کیشانه باال انداخت و در  افت،ین یجواب یوقت

 جست و جو، در مقابل او نشستم.
 زجرآور شد. میبرا شتریمن ب یخستگ افتم،ین یاهیگ عیوس یمنطقه نیکه در تمام ا نیبودم و از ا خسته
 .دیرسیبه نظر م کدستیداده بود،  هیکه به آن تک یسنگکه به تن داشت با تخته یو بلند دیسف لباس

 ؟یادامه بد یخواینم هیچ -
 ماندم که باز هم گفت: رهیاو خ به
 .میباشلب  به دست و لبخند به روسیشکم ابوالهول، پاپ یتو میریم ی. بگرد تا وقتمیوقت دار یلیهنوز تا شب خ -
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هاست که مدت نیهمانند ا م،یستینگر گریکدیبر لبانم نشست. به  یلبخند ،یدیو ناام أسی یهاآن احساس انیم از
 با او مالقات کردم. گرید یو اکنون بار شناسمیاو را م
 آوردن پدر، آرام گفتم: ادیو با به  متفکر

 !میستیگفت همخون ن -
 :دیپرس متعجب

 ؟یچ -
 یو وقت شدیم بیبودم طب ماریب یهرشب و هرروز ازم مراقبت کرد؛ وقت م،یها باهم بود. سالمیستیگفت همخون ن -

 بودم دوست. نیغمگ
 پدرت؟ -
 .دمیکنجکاوش، آرام خند یچهره به
 شناسن؟یم شکنزمیهمه من رو به عنوان پسرِ مورتن ه یوقت میستیچطور همخون ن -
 خب...خب... -
 همسرش عرب بود؟ یوقت هییایرومان هیمادرم  گفتیچرا م -
 خب... -
 بود؟ زینگاهش محبت آم نقدریپس چرا ا ستم،یو من همخونش ن گهیدرست م دیشا -
 گفتم: گرید یدهان باز کرد، بار تا
 هم... دیباشه؟ شا یخون دیها بارابـ ـطه ی. اصالً مگه همهسوزهیدلش به حالم م دیشا -
 :دیغر یسخنم عصب انیم
 .یگیم ونیهذ ی! کم کم دارگهیبسه د -
 گفتم: نمیهمان لحن غمگ با
 میکه داره، دار یبیغر بیخرابه با اسم عج یمنطقه هی یبکنم؟ به اطراف نگاه کن! ما تو دیبا کاریبگم، چ دیبا یچ -

 ...ـیدنبال جواب معما م
 بار گفتم بسه، پس ادامه نده! هی -
 .میگرد -
 ؟یچ -

 را کامل کردم. امجمله
 .میگردیدنبال جواب معما م -
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 خودم را دور کردم. یو کم دمیترس نشیخشمگ یو به سمتم آمد، از چهره ستادیا
 در کنارم نشست و گفت: یشد، با خونسرد یحالت صورتش خنث ناگهان

 ؟یبدون روسیراجع به پاپ یخوایم -
 پاسخ دادم: شادمان

 معلومه! -
 .ریگیماه روسینه، پاپ یکنیکه فکر م یروسیاون پاپ -
 .دمیکش یآه
 شد؟ ریگیماه روسیرودها خشک نشدند، پس چطور پاپ یبگو... نه صبر کن! مگه همه -

 را گرفت. دستم
 ان.مردم مصر هنوز زنده لیدل نیو بزرگ وجود دارن، به هم کیکوچ یهااچهیدر یخشک شد؛ ول لیرود ن -

 دادم. هیرا بر سنگ تک سرم
 هم دارن؟ روسیپاپ -

 .دیخند
 نه نداره. -
 رو بگو. ریگیپس داستان ماه -

 .ریگیماه روسیپاپ تیآمد و شروع کرد به گفتن حکا ترکینزد
*** 
 ریگیماه روسیپاپ تیحکا

 نهادند. روسیرفته بود، نام او را پاپ نیاز ب روسیپاپ اهیگ یمتولد شد. چون به تازگ یکوچک، نوزاد یروستا در
کوچک را تا  روسیگوناگون به سراغ آن کودک آمده و پاپ یها یماریداشت، هرروز تب و ب یسخت یدوران کودک او

 .کشاندیکام مرگ م
وجود داشت که مردم روستا باور « راه مُردگان»به نام  یااچهیدر آن زمان در د،یرس یاو به دوران نوجوان سرانجام

 مردگان است. یایدن یبه سو یاچهیدر واقع در اچهیداشتند آن در
به آن بسته  یکه تکه سنگ بزرگ یروح او را در حال یکهولت سن، درگذشت و جسم ب لیبه دل روسیروز پدر پاپ آن

 رها کردند. اچهیدر انیبودند، در م
کند. با  یمرگ را تداع یبزرگ نشده بود که معنا یشد، او هنوز آنقدر رهیمادرش خ یهابه اشک نیغمگ روسیپاپ

 .ستین یدارد، راه بازگشت روشیکه پدرش پ یریدر مس انستدیحال م نیا
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 :دیلرزان مادرش قرار داد و پرس یهاشانه یرا رو دستش
 ؟یکنیم هیگر یچ یبرا -

 به پسر پاک و معصوم خود نگاه کرد، آرام پاسخ داد: مادرش
 ناراحتم. نکهیا یبرا -
 از رفتن پدر؟! -
 بله پسرم. -
 !میبر دیکه پدرم رفته رو همه با یراه نیا فته،یهمه م یاتفاق برا نیاما مردم گفتند که ا -
 .میکن یناراحتم که بدون پدرت چطور زندگ نیمن از ا یدرسته؛ ول -

 مادرش را با دستان کوچک خود پاک کرد و لبخند زد. یها اشک
 مثل بابا باشم! تونمیمن م -
 .یکیکوچ یلیتو هنوز خ ،یتونیتو نم -
 .میکن یکار زندگ نیبشه با ا دیداده...شا ادیلدم، بابا بهم ب یریگیمن ماه -

 و با تمام توان فشرد. دیخوشنود گشت، او را در آغـ*ـوش کش یکودک مهربان نیاز داشتن چن مادرش
 !یابیباارزش و کم روسیتو درست مثل پاپ -
 متعجب گفت: او
 !روسمیمن خودِ پاپ -

 .دیخند زین روسیلبخند زد و پاپ مادرش
 رفت. اچهیکه از پدرش به جا مانده بود به در یکوچک قیبا قا روسیگذشت، روز بعد پاپ زیروز تلخ ن آن

 هاعهیآن شا رایز شد؛یم کینزد اچهیکم به در اریبود. او بس اموختهیرا ن یریگیکه به مادرش گفت، ماه یزیچ برخالف
 بودند. زیترسناک و وهم برانگ که در عمق آب وجود دارد، ییزهایبه چراجع  یمحل یهاو افسانه

 .ترساندیها، او را متکان خوردن آب و پرش ملخ یصدا یحت کرد؛یم یترس و لرز پارو زده و اطراف را بررس با
و پارو زدن را متوقف کرد؛ همانطور  دیجسم بزرگ در درون آب. ترس کی دنیپر یمانند صدا د،یشن ییصدا ناگهان

 زد: ادیفر یلرزان یبا صدا د،یکاویکه با چشمانش اطراف را م
 اونجاست؟ یک -

 .دیتکان خوردن آب را شن یهم صدا باز
 اونجاست؟ یگ...گفتم ک -



 

 

144 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

شوکه شد و وحشت کرد، همان شوک  روسیآورد. پاپ رونیاو، سرش را از آب ب قینفر درست در کنار قا کی ناگهان
 بود. یسقوطش به درون آب کاف یبرا کوچک

اگر نتواند  دانستیرا قورت داده بود و م یادیآزاد برساند، آب ز یخود را به هوا توانستیاما نم زد؛یو پا م دست
 مردگان خواهد شد. یایدن یِراه ریببرد، بدون شک از همان مس شیهاهیآزاد را به ر یهوا

 رونیآب ها ب انیاو را از م یشخص بست،یتقال کردن را کنار گذاشت و کم کم چشمانش را م دیکه ناام یزمان درست
 رساند. یو به خشک دیکش
خارج شد و او توانست باالخره هوا را استشمام کند. با ضعف و  اشینیمکرر، آب از دهان و ب یهابا سرفه روسیپاپ

نشسته است.  یاو با نگران نیچهره بر بال یپر یدختر دیشد، د نای. چشمانش که کامال بندیکرد بنش یسع ،یناتوان
 گفت: ریدخترک هنوز آنجا بود. متح یتعجب چند بار پلک زد؛ ولم
 ؟یهست یتو ک -

 واقع شد، با لبخند پاسخ داد: ندیدخترک خوشا یسخن برا نیا دنیشن
 داخل آب. یکه افتاد کردمیشنا م اچهیمن ذحنام، داشتم تو در -
 ممنونم. -
 نداشت. یبابت نجاتت؟ اوه قابل -
 را در تمام عمرش مالقات نکرده بود. یشخص نیشد، تا به حال چن رهیمتعجب خ دهیرو رنگ پ ییدختر مو طال به
 بودمت! دهیتا حاال ند -

 داد و گفت: یسرش را تکان ذحنا
 .یستیو خب صد در صد اون شخص تو ن گشتمیم یکیدنبال  نجا،یتازه اومدم ا -
 .دیبر صورتش کش یدست روسیپاپ
 !دمیمردگان رو د یاز نگهبانان دروازه یکیکردم فکر  -

 باشد. دهیمضحک شن یکه سخن نیمانند ا د،یخند یبلند یآن جمله با صدا دنیبا شن ذحنا
 درسته؟ یکنیم یشوخ -
 نه... -

 گذرا انداخت و دستش را کنار دهانش گذاشت، آرام ادامه داد: یرا نگاه اطرافش
 هاست!ردهمُ یایدن یارواح به سو ریمس اچهیدر نیا -

 ساکت شد و متعجب گفت: ذحنا
 داره؟ تیواقع نیا -
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 جواب داد: نانیبا اطم روسیپاپ
 مردگان رفت. یایبه دن نجاین هم از هممپدر  روزید نیهم گفتن،یش مدرباره شهیالبته! مردم روستا هم -
 مردگان شد؟ یایکه وارد دن یدیخودت د یتو با چشما -
 نه اما... -
 پس دروغه. -
 .ستادیشانه باال انداخت و ا روسیپاپ
 .رمیبگ یبرم ماه دیباور نکن، من با یخوایم -

 بود، به سمت او پرت کرد و گفت: یاز ماه زیرا که لبر یریگیتورِ ماه ذحنا
 .یبهم کمک کن دیدر عوض فردا با یکردم؛ ولامروز کارت رو آسون  -
 :دیو سپس به ذحنا انداخت، پرس هایمتعجب به ماه ینگاه او
 ؟یچه کمک -
 روستا رو بگردم. دیبا -
 ؟یکرد دیص یهمه ماه نیچطور ا یباشه؛ ول -
 بود؟ یاسمت چ یگفت ینداره، راست یبه تو ربط گهیاونش د -
 م. روسیمن پاپ -
 .کنمینامت منقرض موگرنه تو رو درست مثل هم یحاضر باش اچهیموقع کنار در نیبهتره فردا هم روس،یخب پاپ -
 ماند، با خود اعتراف کرد: رهیمتعجب به دخترک خ روسیپاپ
 «دیدختر ترس نیاز ا دیبا »
 یجانیبود؛ اما ه نیاو سنگ یبرا یریگی. تور ماهدیخوشحال و با عجله به سمت خانه دو روسیدور شدن ذحنا، پاپ با

 .شدیآن م ینیکه داشت مانع احساس سنگ
 :دیمادرش متعجب به دستان او نگاه کرد و پرس د،یبه خانه رس یوقت
 ؟یرو از کجا آورد نایا -
 به خود گرفت. یحق به جانب یافهیق روسیپاپ
 و... یریگیخودم گرفتمشون، امروز رفته بودم ماه -
 آب! یتو یو از ترس افتاد -

اطراف را جست و جو کرد. مادرش  د،یرسیکه از داخل خانه به گوش م ییآشنا یبه دنبال صاحب صدا متعجب
 زد و گفت: یلبخند
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 داخل. یایبهتره ب -
 و گفت: ستادیمحض ورودش به خانه، با ذحنا مواجه شد. متعجب ا به
 ما؟ تازه قرارمون هم فردا بود! یبه خونه یدیرس عیسر نقدریتو چطور ا -

 اد:متعجب او پاسخ د یبه چهره ذحنا
مادرت ازم  لیدل نیموندن نداشتم؛ به هم یهم برا ییبا مادرت برخورد کردم و راستش جا یراه برگشت، اتفاق یتو -

 خواست مهمون شما باشم.
 او گفت: یهاگوش کینزد آرام

 .هیخوب یلیمادرت زن خ -
 .ستیها شده و قصدش چآن یچگونه ذحنا وارد زندگ دانستینسبت به او نداشت، نم یاحساس خوب روسیپاپ
 دور شد، مادرش آرام گفت: یوقت
 انگار ازت بزرگتره. یول ه؛یبه نظر دختر خوب -

 تکرار کرد: متفکر
 بزرگتره؟ -
مگر  دیشیکرد و اند یرا به او داد. اخم هایکه متوجه منظور مادرش نشده بود، شانه باال انداخت و ماه روسیپاپ

 .کندیبه حالش م یبزرگتر بودن آن دختر چه فرق ایتر بودن کوچک
نشست و  اچهیکوچک شد؛ اما ذحنا در کنار در قیوارد قا روسیرفتند. پاپ اچهیدم، هردو به سمت در دهیطلوع سپ با

 کرد. روس،یپاپ قیمانندِ قا یریحص قیقا کیشروع به ساختن 
 ؟یکنیم کاریچ -

 سرش را باال آورد و جواب داد: ذحنا
 .ینیبیم یدار -
 !میدار قیما قا یول -
 خودت رو. قیخودم رو دارم و تو قا قیکارم تموم شد، من قا ی. وقتستین یهردومون کاف یبرا اون -
آن چند ساعت  روسیپاپ ینکرد؛ اما برا قیرا صرف ساختن آن قا یادیناچار در کنار او نشست، ذحنا زمان ز روسیپاپ

 ها گذشت.مانند سال
 تموم شد! -

 کرد. خواب آلود گفت: داریذحنا، او را از خواب ب یزده جانیه یصدا
 اوه خدا رو شکر! -
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 آماده بودند. اچهیجست و جو در در یآن دو برا نکیآب رها کرد و داخل آن رفت، ا انیخود را م قیقا ذحنا
 گفت: روسیپارو زدن، پاپ قهیاز چند دق بعد
 م؟یهست یدنبال چ قایما دق -
 انسان. هیدنبال  -
 مردگانه! یاچهیدر نجایا یباشه ول -
 .میکن دایروحش رو پ دیاون انسان ممکنه مُرده باشه، پس با -
 !یمردگان باور ندار یایبه دن یگفت ادمهیکه  ییتا اونجا نم،یصبر کن بب -
 ها هم هست.مُرده یاینسبت به دن یتربیعج یزایچ ایدن یندارم؛ اما تو -

نشد. زمان بازگشت به خانه  دشانیعا ها،یماه دنیبه جز د زیچ چیه رایبود؛ ز دهیفا یها بآن یروز جست و جو آن
 کرد. یشوکه شد و بالفاصله اطراف را بررس روسیزد، پاپ رجهیبود که ناگهان ذحنا به درون آب ش دهیرس
 نیو ا دادیرا انعکاس م دیدرخشش نور خورش را به دست داشت، از آب خارج شد. او یریگیبعد ذحنا که تور ماه یکم
 بود. زیانگشگفت اریبس روسیپاپ یبرا
 خوشحال شده بود، گفت: هایماه دنیکه با د روسیبه خانه بازگشتند. مادر پاپ یماه یبا مقدار هاآن
 !هیشما چ تیراز موفق نیبگ دیبا -
 که ذحنا با عجله گفت: دیرخ داد سخن بگو اچهیدر در که یادهان باز کرد تا از معجزه روسیپاپ
 .میکار مهارت دار نیا یما فقط تو ،یچیه -
که فاش کردن  دیرس جهینت نیکند، با جواب ذحنا به ا انیرا ب اچهیمشتاق بود اتفاق رخ داده در در اریکه بس روسیپاپ

 پس سکوت کرد. ست،ین یکار درست گرانیراز د
 با او به بازارچه بروند. ،یفروش ماه یها خواست تا برااز آن روسیسوم، مادر پاپ روز

 .دیرسیکودکان، به گوش م یهاخنده یها و مردها با صداهمهمه زن یبود، صدا اهویپر ه گریهمانند هرروز د بازارچه
 داشتند. ها کوچک بود؛ اما همه لبخند به لبآن یِگل یهاساده و خانه شانیهاثروتمند نبودند، لباس کی چیه

 یعسل یهاچشم دنیاز آن ها به ذحنا تنه زد. ذحنا با د یکیناگهان  دند،یدویم گریکدیبه دنبال  یبا شادمان کودکان
 شد و لبخند آن کودک هم نتوانست افکارش را منظم کند. نیاو، غمگ

 زود باش ذحنا! -
 یماه رزنِیبه پ ییو با خوشرو ستادیادرش ابعد، م یها رساند. کمبه خودش آمد و خود را به آن روس،یپاپ یصدا با

 فروش گفت:
 .شیبرام بفروش خوامیتازه و بزرگن، م هایماه -
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 انداخت. هایبه ماه قیعم یبود، نگاه رکیز اریکه به نظر بس رزنیپ
 از آب گرفتن! روزیرو د نایا -

 لبخند زد. روسیپاپ مادر
 .شیتو قراره بفروش یول دونم؛یم -
 شد و لب زد: رهیمتعجب به او خ رزنی. پدیرسیدستور به نظر م کیجمله همانند  نیا

 ؟یچ -
 ارواح. یاز کنارِ دروازه قاًیگرفته شده، دق اچهیها از عمق در یماه -
 ؟یکنیم یشوخ -

 زد و گفت: یچشمک
 امتحان کن! -

 یرکیها بود، از زآن ی. ذحنا که شاهد مکالمهدیخر یهنگفت متیرا با ق هایماه یو با شادمان دیدرخش رزنیپ یهاچشم
 شگفت زده شد. روسیمادر پاپ

 که به دست آورده بود، رو به او گفت: یکوچک دیبه خانه بازگشتند با ام یوقت
 ؟یمن کمک کن به یتونیم -

 :دیاو متعجب شده بود، پرس یکه از سوال ناگهان روسیپاپ مادر
 ؟یچه کمک -

تمام لحظات  یسفر بود، حت نیکه پشت ا یحضورش در آن روستا و هدف یگو کرد، چگونگخود را باز یماجرا ذحنا
 متأثر شده بود، به فکر فرو رفت. گفت: ارینمود. زن مهربان که بس انیرا ب اشیخوب و بد زندگ

 .کنهیممردگان مرتبط  یایوجود داره که ما رو به دن یدرِ بزرگ و فوالد کی اچهیدر ریاجداد ما باور دارن ز -
 ن؟یشما بهش باور دار -
بود که آدم قبل از  ادیاونقدر ز اچهیرو اثبات کنه، عمق در نیتا حاال نتونسته ا چکسیممکنه؛ اما ه یزیخب هرچ -

 .گشتیبر نم یهرگز زنده به خشک گهیو د شدیبه دروازه خفه م دنیرس
 .تونمیمن م -
 چطور؟! -
 نداشت. یاگهیآدم د چیرو دارم که ه یزیخب من چ -
 رفت. اچهیبه در روسیاز راز خود باخبر کرد و سپس به همراه پاپ زیرا ن او
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 شدیحشرات مثالِ زنگ خطر هر لحظه بلندتر م یصدا د،یرسیو ترسناک به نظر م قیباتالقِ عم کیهمانند  اچهیدر
 .دادیها مناهموار آن ریو نشان از مس

امتناع کرد؛ اما ذحنا با آرامشِ تمام، به او شنا کردن را  اچهیرفتن به عمق درکه تاکنون شنا نکرده بود، از  روسیپاپ
 .گرداندیاش باز مخاطر داد که او را زنده و سالمت به خانه نانیآموخت و اطم

 و گفت: ستادیا اچهیرو به در روسیپاپ
 کار خطرناکه! نیا گمیهنوز هم م -

 شد. رهیخود را آماده کرد و در کنار او به آب خ ذحنا
 .یبر یتونیم یاگه ناراحت -
 باشه. -
 را برداشت تا به خانه برود که ناگهان ذحنا او را متوقف کرد. شیهاعجله لباس با
 .ینیخوابش رو بب نکهیمگر ا -
 !یبر یتونیم یاما خودت گفت -
 .یبهم قول داد ست،یخبرا ن نیاز ا -
 ام!سربچهپ هیبرم خونه، من هنوز  خوامیمن اشتباه کردم...م -

 لرزان او، هم نتوانست دل ذحنا را نرم کند. یصدا
 ؟یاز مادرت مراقبت کن یخوایم یچجور یایکار کوچک برنم هیاز پس  یوقت -
 توانستیآمد چگونه م یماند. حق با او بود، اگر از پس شنا کردن در آب بر نم رهیخ اچهیو ترس به در دیبا ترد روسیپاپ
 باشد؟ ستهیفرزند شا کیخوب و  ریگیماه کی

 اش زد و گفت:به شانه یمحکم یضربه ذحنا
 ر؟یگیپسرک ماه یاآماده -
 اچهیبا خود به عمق در زیزدن در آب، او را ن رجهیسر تکان داد، ناگهان ذحنا همزمان با ش دیناچار به نشانه تائ روسیپاپ

 برد.
 وجود نداشت. یاموجود زنده چیکه ه ییروند، جاب اچهیدر ینقطه نیترقیکمک راز ذحنا، توانستند به عم با

 ها و... یماه ،ییایدر یآب بود و علف ها شد،ینم دهید ییعاد ریغ زیتوقف کردند. چ همانجا
کم  د،ی. ذحنا متعجب اطراف را کاوچیه گریوجود داشتند و د یصرفاً موجودات آبز م،یکن انیواضح تر ب میبخواه اگر

 یبه آب ها روسیپاپ نیح نیکرد. در هموجود دارد، احساس حماقت  یادروازه نیکه باور کرده بود چن نیکم از ا
 لب گفت: ریمقابل چشمانش اشاره کرد و ز
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 !بهیعج -
آب  ریها زآن یصوت یتار ها رایز د؛یآمد و از او خواست تا با اشاره سخن بگو کینزد لیدل نیبه هم د،ینشن ذحنا
 .رفتیم لیتحل

تر رنگ آن طرف کردی. احساس مستیکه به او دست داد، چ یبیحس عج نیا دانستیمتعجب بود و نم روسیاپپ
 سو بودند. نیا یهایکامالً مشابه با ماه انیماه یآب متفاوت است؛ ول

را  آب یسونیموجوداتِ ا نه،یآب همانند انعکاس شئ در آ یدر آن سو زهایکه تمرکز کرد، متوجه شد تمام چ یکم
 از آن دو. ریبه غ زیهمه چ دهد؛ینشان م

 خواستیمختلف، م یمکرر و ادا ها یگرفت و با اشاره ها نهیبه ذحنا با اشاره به آن طرف، دستانش را همانند آ رو
 وجود دارد. یانهیمکان آ نیکه به نظر در ا دیبگو
دستش را در همان  روسیکه پاپ نیتا ا شد؛یسردرگم م شترینامفهوم او، اخم کرد و هر لحظه ب یبه اشاره ها ذحنا

 از دستش محو شد. یمین رتیفرو کرد، در کمال ح یخط مرز
دستِ سالم خود خوشحال  دنیبا د د،یو فوراً دستش را عقب کش دیترس روسی. پاپهر دو متعجب شدند روسیو پاپ ذحنا

 نیو آخر روسیپاپ یبرا ییماجراجو نیاول توانستیم نیزده بود، ا رتیشد و باز هم به ذحنا اشاره کرد. ذحنا هم ح
 او باشد. یبرا ییماجراجو

تازه  یسر خود را از مرز عبور دادند با هوا یشد. وقت اچه،یعمق در انِ یدر م یهمزمان با او وارد آن خط مرز روسیپاپ
 مواجه شدند.

 زمزمه کرد: ذحنا
 !رممکنهیغ نیا -
 به خود گرفت و گفت: یبه جانبحق  یافهیق روسیپاپ
 مردگانِ! یایبه سمت دن یریمس اچهیدر نیبهت گفته بودم ا -

 شیمردگان را از پ یایدن ریها مسآن نیکه خودش زده بود، به وحشت افتاد. اگر حق با او باشد؛ بنابرا یبا حرف ناگهان
 اند.گرفته
 کرد. یزیربرنامه یاخود نقشه یسرگرم یزد و برا یکه متوجه ترس او شد، لبخند مغرور ذحنا

و پر  اهیس یهاصخره ،یبود؛ اما دو طرف آن راهِ خاک یهموار و خاک ریمس د،یکاویوحشت زده اطراف را م روسیپاپ
 کوچک و بزرگ وجود داشت. یهااز سنگ

ک خزندگان به تحر شتریها، راه رفتنِ موجودات کوچک و بزرگ که بترسناک و تکان خوردن سنگ یهاسوسه یصدا
 .شدیم ترمانیخود پش یاز کرده رفتیم شیو هرچه پ دیشنیشباهت داشت، را م
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بزرگ و  یگذشت، به دروازه یتمام نشدن یاهمانند شکنجه روسیپاپ یکه برا ینه چندان طوالن یروادهیاز پ پس
 بزرگ آمد. تینهایکوچک، ب یهاکه به چشم آن دو بچه دندیرس یفوالد
تر را به وضوح بزرگتر و برجسته یاکه آنخ و جغد پا شکسته فیروگلیرنگ و از جنس فوالد بود، حروف ه ییطال دروازه
 کرده بودند، سرتاسر دروازه را پوشانده بود. یحکاک

در مصر  ینوشتار دیجد یوهیاز رواج ش یادیز یهاسال رایز دانستند؛یآن حروف را نم یمعنا کی چیزمان ه آن
 .گذشتیم

 و گفت: دیخود قوا بخش یبه اراده روسیپاپ جامسران
 .میبرگرد دیبا -

 ناباور به او چشم دوخت. ذحنا
 ؟یشد ونهیمگه د ،یگیم یچ یدار -
 وجود نداره! یراه برگشت گهید میدروازه رد ش نیاگه از ا دمیمن شن م،یبرگرد دیما... ما با -
منم  دمیترسیم کهنیبگم؟ بگم چون از ا یبه خودم چ دیبرگشتم با یوقت یکنیفکر م م،یهمه راه اومد نیاما ما ا -

 رو برنداشتم و برگشتم؟! یکوفتمنه ترسو اون چند قدم  رم،یمثل اون بم
 زد: ادیفر روسیپاپ
دارم که تازه همسرش رو از دست داده،  نیمادر تنها و غمگ هیمن  یول ؛یاز دست دادن ندار یبرا یزیآره! تو چ -
 سرش رو هم از دست بده!پ خوامینم
 لب گفت: ریو ز دیکش یآه
بره... البته فکر  نیو اعتماد به نفسش ازب یبشه و خودباور دیکه ناام ستین نیبدتر از ا یچیه یزن مصر هی یبرا -

 .یرو درک کن نایا ینکنم تو بتون
 یحاضر بود جان خود را هم فدا کند، حت اشیشخص زندگ نیمهم تر افتنی یشد. برا رهیبه دروازه خ یعصب ذحنا

 تیاهم رساند،یکه ضرر م یو به اشخاص شناختیپروا، تنها مقصدش را م یاگر آن آدم مُرده باشد. او مغرور بود و ب
 بود. یاز حد خودخواه شیمکان، ب نیدر ا روسیاما اکنون نگه داشتن پاپ داد؛ینم
 .دمیتو برگرد، من به راهم ادامه م -
 !شمیکه به سطح آب برسم خفه م نیاز ا قبل -
 ؟یمونیم ای یریپس انتخاب با خودته، م -
 راه جونم رو از دست بدم... یبمونم و در ادامه ای رمیبرم و وسط راه بم -
 نبود، ناچار در کنار او ماند. یدینداشت در هر صورت ام یاچاره روسیپاپ
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 .مونمیم -
لب زمزمه  ریز زیآرام کردن وجدان خود ن یاز ترساندن آن منصرف شده بود، برا روسیسخنان پاپ دنیبا شن ذحنا

 :کردیم
 ازش خواستم برگرده؛ اما خودش موندن رو انتخاب کرد. -

 یبزرگ، تکان یکه دروازه دینکش ی. طولستادیباال انداخت و به سمت دروازه رفت، چند ضربه به در زد و منتظر ا شانه
 باز شد. یبیمه یخورد و با صدا

. ذحنا به کردیدروازه، ترس را به آن ها منتقل م یو غبارآلودِ آن سو کیتار ریهمه جا را فرا گرفت. مس ینیسنگ مهِ
 .دیترس ،یکیآن تار دنیاز د زیاو ن نکیتر بود؛ اما اتر و باهوشظاهر بزرگ

 :دیپرس یبا گرفتن دستش، مانع او شد. ذحنا عصب روسیبرداشت که پاپ یقدم ذحنا
 ه؟یچ -
 !میجلوتر بر دینبا -
 .میبر دیش رو هم باادامه م،یاومد نجایتا ا -

 آب دهانش را قورت داد و باالخره راه افتادند. روسیچشم دوختند، پاپ گریکدیبه  یلحظات
 .شدیم شتریو ترس آن دو ب رفتیباالتر م ادهایها و فرناله یصدا داشتند،یمچه به سمت جلو قدم بر هر
و  ریبودند، خوشحال شد و رو به ذحنا که سر به ز ستادهیبه صف ا فیرد کیاز مردم که در  یاعده دنیبا د روسیپاپ

 گفت: رفت،یآرام راه م
 .سادنیآدم وا ی! کلنیاونجا رو بب م،یکرد دایفکر کنم نجات پ -

 شده. یالبافیو خ یدچار ابهامات ذهن یروادهیها پپس از ساعت روسیکه پاپ دیشینکرد، با خود اند ییبه او اعتنا ذحنا
 .هی... اون به نظر آدم خوبنیذحنا! اونجا رو بب نیبب -
 با ترس و تعجب، آرام زمزمه کرد: روسیشخصِ آشنا، پاپ دنید با
 اون... اون... -

که دهانش  دیبه تنگ آمده بود، سرش را باال برد و خواست لب به اعتراض گشا روسیپاپ یادهایکه از فر ذحنا
 همانگونه باز ماند.

 ستادهیا ریسر به ز ن،یافسرده و غمگ یهابا چهره یادیز یسراب نبود. آدم ها کی نیا گفت،یدرست م روسیپاپ
 .داشتندیقدم به جلو برم کیبار،  کی قهیبودند و هر چند دق

 چه خبره؟ نجایا -
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شده بود، آنقدر وحشت زده  خکوبیم روسیبرد. نگاه پاپ ادیخود را از  رتیرفت، ح روسینگاهش به سمت پاپ یوقت
 که روح از تنش جدا شده. نیبه مثال ا دیرسیبه نظر م

 !روسی... پاپروسیپاپ -
 گفت: د،یچشم او را د هیچرخش قرن یرا به خودش آورد. ذحنا وقت روسیاو، پاپ یهازدن ادیفر
 !یآه، فکر کردم مُرد -
باز هم به همان  روسیپاپ دیترسیماند، ذحنا که م رهیسپس به آن شخص آشنا خ به او انداخت و ینگاه روسیپاپ

 حالت برگردد، او را تکان داد.
 شد؟ یچ ست،ی! االن وقت هپروت نیه -
 با تمام توان پاسخ داد: روسیپاپ
 !ستندیآدما زنده ن نیمردم، ا نیا -
 ؟یگیم یدار یچ -
 فرد آشنا اشاره کرد و گفت: به
 اون آدم، پدر منه! -

 شد. رهیمتعجب به آن مرد خ ذحنا
 ؟یتو مطمئن -
 !کنمیفراموشش نم یزود نیاون رو از دست دادم، به ا یمن به تازگ -
 ...یاگه... خب اگه حق با تو باشه ما تو -
 آن را کامل کرد. یجمله روسیپاپ
 !میمردگان هست یدروازه یِورود یتو -
 و مه آلود را لرزاند. کیتار یتمام آن فضا یبیمه یصدا ن،یح نیهم در
و  ستادهیکه در صف ا ییها آدم هاو به دنبال راه چاره بودند؛ اما برخالف آن ستندینگریاطراف را م مهیدو سراس آن

 از خود نشان ندادند. یالعملعکس چیه دند،یکشیانتظار م
 شتریو ب شتریها بتکرار ضربه د،یبه گوش رس گرید یبود و بار نیبر زم یمانند ضربات پُتک آهن بیمه یصدا آن
 که کامال متوقف گشت. نیتا ا شدیم
 باشه؟ تونهیم یچ یصدا -
 سر تکان داد و در جواب گفت: روسیپاپ
 اوه اوه، فکرکنم اشتباه کردم! -
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 ه؟یمنظورت چ -
 !میاول رد شد یما از دروازه ستم،یمردگان ن یدروازه هیورود یما تو -
 ها را تماشا کردند.رنگ و رو بودن آن یچشم دوختند، سپس به سمت مردم سر چرخاندن و ب گریکدیحنا به و ذ او
 .میبهتره به راهمون ادامه بد کنهیرو عوض نم یزیچ ستادنیوا نجایا -
 !دمیبود که تا حاال ازت شن یحرف نیعاقالنه تر نیا -

متحرک  یهاگرفت و راه افتاد، او هم ناچار به سمت مُرده دهیاو را ناد روسی. پاپزدیزخم زبان م طیدر هر شرا ذحنا
 رفت.

 هم موفق بود. یکند و تا حدود یداشت خود را از پدرش مخف یسع روسیپاپ ستادند،یصف ا در
ها گذشت و خودش را به را گرفت و از کنار مُرده روسیدست پاپ لیدل نینفرت داشت، به هم دنیاز انتظار کش ذحنا

 رساند. یبعد یروازهد
همچون شُغال،  یهمانند فرعون و ظاهر ییبا لباس ها کریغول پ یوجود نداشت؛ فرد یابار دروازه نیواقع ا در

 انیدر م زین یبزرگ و فوالد یعصا کیقرار داشت.  ییبزرگ فوالد یبود و در مقابل آن موجود هم ترازو ستادهیا
ترازو  یرو یگریپس از د یکی. ارواح خواندیرا فرا م ینفر بعد زد،یم نیکه به زم یادستانش بود و هر ضربه

 .شدیاند پر مکه با خود آورده ییهامتیبا غن دیترازو با یکاسه یکیو لن  نشستندیم
آن روستا بود، ظاهراً مردم راست  یمحل یهاها و داستانشدن تمام افسانه دهیکش ریآن دو مانند به تصو یبرا نیا
 .دگفتنیم

 روسیباز، دست پاپ مهیبه سمت آن ها آمد. با دهان ن کریپکه نگاه آن موجود غول دیبگو یدهان باز کرد تا سخن ذحنا
 شد. مانیآغاز صف داشت، پش دنِید یکه برا یارا رها کرد و از عجله

به  دیبا اینداشتند  یزیراه گر گرید د،یکوب نیرا به زم اشیفوالد یو عصا دیشغال مانند به سمت ذحنا چرخ موجود
 .کردندیو زجر آور را تجربه م عیمرگ سر کیهم  ایرفتند  یسمت ترازو م

 آرام گفت: روسیشدند. پاپ کیبه ترازو نزد دند،یکش یم نیرا به زم شانیهمانطور که پاها روسیو پاپ ذحنا
 .میبرگرد دیبهت گفتم با -
 .یمن مجبورت نکردم بمون -
 همانقدر آرام باشد، گفت: شیصدا خواستیکه م یدر حال ،یدندان قروچه و عصب با
 !یتو مجبورم کرد یلعنت -
 من انتخاب خودت بود. شیکار رو نکردم، موندن پ نینه من ا -
 !کنهیمردگان م یایما رو وارد دن یموجود داره به طور رسم نیا -
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 !یمونیپدرت م شیپ ینجوریخوبش فکر کن، حداقل ا یبه جنبه -
 ؟یپس مادرم چ -
 .شتونیپ ادیزود م یلینگران نباش بعد از گم و گور شدن تو، اون هم خ -

 و با چشمان درشت شده به او نگاه کرد. ستادیترازو ا کنار
 !یتو واقعاً سنگدل -

 شانه باال انداخت و گفت: ذحنا
 نظر لطفته. -
ها را که کاسه یمیو ضخ یمیقد یرهایند. زنجترازو نشست یاز کاسه ها یکی یبر رو ب،یآن موجود عج یاشاره با

 شدند. دهیکش نیبه صدا در آمدند و آن دو به سمت زم کرد،یترازو متصل م یبه باال
 .دندیها منظور او را نفهمآن یکرد؛ ول یااشاره کر،یغولپ موجود

 ه؟یمنظورش چ -
 کرد. دیبا کاریمواقع چ نجوریگفتن ا یمیقد یداستانا یحتما تو ،یروستا بزرگ شد نیا ی. تو تودونمینم -
 تفکر گفت: یسخن ذحنا، به فکر فرو رفت. پس از اندک دنیبا شن روسیپاپ
 .میترازو ، اون طرف بذار یبرابر یبرا متیغن کی ایطال و  دیآها فکر کنم با -
 ؟یدار یزیتو چ -
 !رمیگیپسر ماه هینه من فقط  -
 .رهیگب یماه ستیکه بلد ن یریگیآره، پسر ماه -
 به موقع و سرگرم کننده! یممنون از طعنه -

بسته بود را باز کرد و آن طرف ترازو  شیکه به مچ پاها ییحوصله دو عدد پابند طال یشانه باال انداخت و ب ذحنا
نبود، ذحنا ناچار  یموفق شده بودند؛ اما هنوز کاف باًیها باز هم به صدا در آمدند. تقر ریانداخت، ترازو تکان خورد و زنج

 شدند. یترازو مساو یهابار کاسه نیپابندها پرتاب کرد، ا ارناب را به دست گرفت و در کن یقطعه طال کی
مرز  شیشد که طالها در عوض گشا ادآوریعصا، به آن ها  یضربه ینگاه کردند که ناگهان صدا گریکدیبه  شادمان

 ها.آن یمردگان بوده نه آزاد یایدن
 گفت: رلبیبا ترس ز روسیادامه دادند. پاپ کیبه راهِ تار نیسنگ یهاترازو خارج شدند و با قدم از
 ؟یروح بپرس هیاز  یخوایم ،یکن دایاون رو پ یخوایم یاالن چطور -

 پاسخ داد: ذحنا
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 زنه،یحرف نم دمید یاز اون موجود بپرسم؛ ول خواستمیکه مدنظرم بود. البته اولش م یرو گفت یزیهمون چ قاًیدق -
 گرفتم از ارواح سرگردان اطالعات جمع کنم. میپس تصم

 ذحنا اخم کرد و گفت: یزده جانیه یچهره به
 ؟یست چکه طرف زنده می، بفهم میروح از بدنمون جدا شد و ما مُرد یاگه وقت ،یاگه نمُرده باشه چ -
 رو امتحان کنه! یزیهر چ دیآدم با م،یاگه اگه ندار -

و با  اهیس یگریبود، د گل و برگ یهایبا طراح ییاز درها طال یکی. دو مرز وجود داشت، دندیبه مقصد رس سرانجام
 ای ستادهیسردرگم در آنجا ا یبود که همانند تاالر انتظار، ارواح فراوان یمکان انیم نیقرمز همانند گدازه. در ا یهاخط

 نشسته بودند.
بود، رفت.  گرانیگرانبهاتر از د یهانسبتاً چاق و لباس یبا قد متوسط و بدن یها که زناز آن یکی یبه سو ذحنا

 .کردیذحنا را دنبال م یهاقدم ریهمانند برادر کوچکتر او، بدون چون و چرا مس روسیپاپ
 در کنار زن نشست و گفت: ذحنا

 د؟یبهم کمک کن دیتونیشما م -
 :دیمتعجب سرش را باال آورد، پرس زن
 ؟یهست یتو ک -
 برام مهم بود اومدم. یلیکه خ یکردن کس دایپ یمن ذحنام برا -

 شد، زمزمه کرد: نیغمگ زن
 مهم بودم! اریبس یمن هم زمان -

 یچهار زانو نشست و به سخنان آن دو گوش سپرد. ذحنا نگاه زیدلچسب شد، او ن روسیپاپ یمکالمه برا نیا اکنون
 :دیرسانداخت و رو به آن زن، کنجکاو پ روسیبه پاپ

 ؟یزنده بود یوقت -
تا به آن زمان محسوب  خیفرعون تار نیبزرگتر دم،یکشیکه من هنوز نفس م ییاست. آن روزها حیصح یآر -
 .شدمیم
 فرعون؟ -
ظاهر ساده و دامن  نیفرعون باشد آن هم با ا توانستیزن م کیشد، چگونه  زدهرتیسخن او ح دنیاز شن روسیپاپ

 که به تن داشت. یامردانه
 هم قرار داد و گفت: یخط رو کیچشمانش را مانند  ذحنا

 ؟یکنیم یتو کجا زندگ -
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 زد و گفت: یآرام یضربه اشیشانیپ یکرد. ذحنا با کف دست رو انیخود را ب یمتعجب، نام روستا روسیپاپ
 !«یتینفرت»و « کلئو پاترا» م،یما چند تا فرعون زن داشت -

 از آن دو باشد. چکدامیتوانست ه ینم نینبود؛ بنابرا بایذراند، ززن را از نظر گ آن
 ؟یهست یکیتو کدوم  -

 پاسخ داد: رتیدر کمال ح زن
 هستم.« حتشپسوت»من  چکدام،یه -

 سرانجام خود او گفت: اوردند،ین ادیبه  یزیلب زمزمه کردند؛ اما چ رینام زن را چند بار ز هاآن
پاک شد و روح من تا  خیاز آرامگاه من با خبر نبود. نام من از تمام تار چکسیمردگان آمدم، ه یایمن به دن یوقت -

 خواهد ماند. رانی، سردرگم و حمکان نیابد در ا
 بود، از سخنان او دلش به رحم آمد. یکه کودک دل نازک روسیپاپ
 .میبهت کمک کن میتونیما م -

 گفت: هیبا کنا ذحنا
 .میخودمون رو نجات بد میگه بتونچرا که نه! البته ا -
 نکرد و رو به آن زن گفت: یابه سخنان ذحنا توجه روسیپاپ
 راجع به خودت بگو! شتریب -

 ییایدندان موم کیکبد و  کیخود را بازگو کرد، او در ادامه گفت که پس از مرگش  تیزد و حکا یلبخند مهربان زن
 کنند. ییشناسا زیاو را ن توانندیم ابندیاز جنس عاج قرار داده شده که اگر آن را ب یآن در ظرف یشده

 آخر او به سخنانش اضافه کرد: در
مکان  نیکه باشم، سرانجام به ا یکنم و هر شخص یها را طزنده یایاگر تمام دن یجهان به من آموخت حت نیا -

 .یابد یایباز خواهم گشت... به دن
 اریمردگان بس یایبازگشت به دن یاما آن دو برا گفت؛یم حیزده شدند، او صح رتیاز سخن او ح و ذحنا روسیپاپ

 با ترس زمزمه کرد: روسیجوان بودند. پاپ
 !رمیزود بم نقدریا خوامیمن نم -

 دستش را باال انداخت و گفت: ذحنا
 باز شروع شد. -

 ماند. رهیوحشت زده به آن سو خ روسیپاپ ناگهان
 !نیو بباونجا ر -
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 نی. آن ها به سمت ادینگاه او را دنبال کرد و به چند تا موجود مشابه با آن موجود شغال مانند؛ اما کوچکتر، رس ذحنا
 را گرفت و پا به فرار گذاشت. روسیذحنا فوراً دست پاپ نیهم یبرا آمدند،یدو م

شروع  یباز هم به همان نقطه ختندیگریتوپ گرد بود، به هر کجا م کیدر آن مکان مانند راه رفتن در  دنیدو
 .ستادندیخسته ا ،یدر پ یپ یها دنی. پس از دودندیرسیم

شد، با وحشت آرام  دهیکوب نیدر کنار صورتش بر زم ییفوالد یتازه کند که ناگهان عصا یخم شد تا نفس روسیپاپ
به او انداخت و سپس هر دو  ینگاه ب،یماند. آن موجود عج رهیآرام سرش را باال برد و چشمانش به صاحب عصا خ

 کرد. ریرا اس
 ها اعالم شود.و منتظر بودند تا مجازات آن رفتندیبه دنبال موجودات به ظاهر سرباز، راه م ر،یدو مجرم سر به ز مانند

بود، برخورد کرد.  ستادهیکه مقابلش ا یکه متوجه نشد با سر به سرباز روسیاما پاپ ستاد؛یتوقف سربازان، ذحنا ا با
 ها را با آن بسته بودند، تکان داد.نرا که دستان آ ریو زنج دیعقب کش

به شکل  یبدن زینشسته بود. او ن ییتخت بزرگ و سنگ یمشابه به سربازها، رو یموجود با ظاهر کیها مقابل آن در
 .دیرسیه نظر مدوم ب یاز نگهبان دروازه کرتریانسان و سر شغال داشت، ناگفته نماند غولپ

 همند! هیهمه شب نایا -
 :دیلب به حماقت او غر ریز ذحنا

 !یبهتره آرومتر حرف بزن -
 به صدا درآمد. کریکنار رفتند و موجود غولپ سربازان

 د؟یمکان آمد نی! چگونه به ازادیآدم یا -
 گفت: عیسر اریاما ذحنا بس د؛یدهان باز کرد تا سخن بگو روسیپاپ
 .میکن داینفر رو پ هیکه  میما اومد -

 :دیاز شجاعت آن دو به وجد آمد. پرس بیعج موجود
 د؟یهست یچه کس یشما در جست و جو -

 باز هم به صدا درآمد. بینام آن شخص را گفت و منتظر ماند، موجود عج ذحنا
 دارد. ییبها یزیهر چه باشد هرچ د؟یدهیاما در مقابل آن چه به من م ست؛یاو دشوار ن افتنی -
 گفت: یبا لودگ روسیپاپ
 ؟یخوا یم یچ -

 ابتدا متعجب شد، سپس پاسخ داد: کریغولپ موجود
 روح! کی -
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 گریکدیگشت. به  مانیخود پش یهم از گفته روسیبه او تشر زد و هشدار دهنده سر تکان داد، پاپ تیبا عصبان ذحنا
 :دیشدند، ذحنا آرام و با دندان قروچه پرس کینزد
 وسط؟ یپَریمچرا مثل احمقا  -
 خواد! یطال م کردمیفکر م -
 م؟یاریاونوقت طال از کجا ب -
 .یداشت ادیخب تو ز -
 !یو اونو تو دار خوادیحاال که روح م -
 خودت روحت رو بده. دم،ینه! من به خاطر تو روحم رو نم -

 فکر کرد و گفت: یکم ذحنا
 ه؟یچ رزنهینظرت راجع به اون پ -
 رزن؟یپکدوم  -
 فروخت. یکه مادرت بهش ماه یهمون -
 !یسنگدل یلیتو خ -
 باالخره اون هم عمر خودش رو کرده. م،یندار یاچاره -
 بلند گفت: یذحنا با صدا ستادند،یبه آن موجود ا رو
 !میدیفروش رو بهت م یماه رزنیپ ما روح اون -

 ها گفت:در جواب به آن بیبعد، موجود عج هیثان چند
 .دیشما گران بها و با ارزش است را به من بده یکه برا یشخص دیندارد، با یتیاهمشما  یبرا رزنیآن پ -
وارد عمل شد.  زشیخود استفاده کرد و با کمک زبان تند و ت یرکیاز ز روسیدشوار بود، پاپ اریکار بس نیآن دو ا یبرا
 گرفتن ذهن او، گفت: یبه باز یبرا
 ؟یسرد و پر از ارواح شد یایدن نیا یچطور شد که تو فرمانروا -

 ها راز خود را در دل گنجانده، به سخن آمد.که سال یکرد و سپس همانند شخص یتأمل بیعج موجود
شما  یکه من برا یدر مقابل کار د،یروح به من بده کی دیتوانی. اکنون که نمدیهست یرکیشما کودکان شجاع و ز -

 .دیمن کمک کنبه  دیامکان دارد شما هم بتوان دهم،یانجام م
 خود کرد: تیشروع به گفتن حکا کری. موجود غولپرفتندیپذ یبا شادمان روسیو پاپ ذحنا

 .دندیخدا د کیها مرا به چشم گذاشتم، انسان نیسرزم نیبه ا یبار پا نینخست یکه من برا یزمان ش،یپ انیسال» -
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بازگشت  یاز مردمم که به آن وعده یکی افتنی ن،یسرزم نیآمدن در ا یمقصد من برا راینبود؛ ز ندیمن خوشا یبرا
 بود. م،یداده بود

خواستم به  ی. پس از مدتمیافتیاما او را ن م؛یبه سرعت خودمان را به مصر برسان میتوانست میکه داشت یکمک فناور با
 من خراب شده بود. یارابه کنیخودم بازگردم؛ ل یخانه
فرعون  یهااز ساحره یکیبه  نیبنابرا افتم؛یرا ن ینحصر به فرد شخصم یآن ارابه یبازساز یپزشک بودم و برا من

 ناممکن جهان را انجام دهد. یتمام کارها توانستیبودم او م دهیآوردم، شن یبود رو بندهیو فر بایز یکه زن
و آراسته  شیاند و ساحره در حال شانه کردن موهااطراف او را پوشانده زانیبه اقامتگاه آن رفتم، متوجه شدم کن یوقت

. ستمیاتاق را ترک گفتند، متعجب به رفتن آن ها نگر یآرام یهابا خنده زانیبه جلو برداشتم که کن یشدن، است. قدم
 من آمد. یصورت داشت، به سو بهکه  یمانند ریو زنج ییطال یساحره با روبنده

 یشده بود. برا بایدوچند ز داد،ینشان م تردهیکه چشمانش را کش ییو طال اهیس شیبود، با آن آرا ندهبیاو فر چشمان
و  دینقابم کش ی. به سمت من آمد و دستش را روستیبردم که مقصدم از آمدن به آنجا چ ادیاز  یایطوالن قیدقا

 گفت:
 ؟یدار یاچه خواسته -

درخواست کردم و شب را در اقامتگاهش با او  یگرید زیام، چاو رفته داریچه به د یبـرده بودم برا ادیکه از  من
 گذراندم.

 بردم. ادیرا از  زهایچ گریبار هم مجذوب چشمانش شدم و د نیام، باز هم به اقامتگاه او رفتم. اارابه یادآوریبعد با  روز
 یشد و جمله کیبه من نزد یات اغوا کنندهکنم. باز هم با حرکا انیسوم عزمم را جزم کردم تا خواسته خود را ب روز

شد؛ اما  یو عصب یسخن ناراض نیا دنیکند، او از شن ریارابه ام را تعم خواهمیخود را بازگو کرد. با تمام توان گفتم م
 خواهد کرد. ریام را تعمسر داد. گفت شب را آنجا بمانم و روز بعد ارابه یاخنده ه،یاز ثان یدر کسر

صورتم بردارم؛ اما من مقاومت کردم،  یبار از من خواست تا نقابم را از رو نیبر خالف آن دو شب ا م،رفتیهم پذ من
 من متفاوت باشد. یِواقع یبا چهره کندیکه او تصور م یاچهره دمیترسیم رایز
خود  یو آرام آرام روبنده دیکرد؛ اما بالفاصله خند رییچند لحظه تغ یتمام، نقابم را برداشت. نگاهش برا یاغواگر با

 داشت. ینقص یو ب بایرا کنار زد، او صورت ز
 یو صدا سوختیزدم. صورتم م ادیآورد که ناگهان احساس کردم پوست بدنم آتش گرفته و فر ترکیرا نزد سرش

 آن، تمام فضا را پر کرده بود. یهیال هیسوختن ال
هرچند که به وضوح سابق  نم؛یمام شد و توانستم اطراف را ببسوختن بدنم ت ام،یطوالن یادهایپس از فر سرانجام

 .ستین بایز زیبردم ساحره ن یاو پ یقیحق یچهره دنیافتاد، با د زیانگموجود نفرت کینبود. نگاهم به 
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به شغال شده بود. توان سخن گفتن نداشتم، بالفاصله خواستم  لیبه خودم آمدم که صورتم همانند نقاب تبد یوقت
 گفت: یزمخت یخارج شوم، با صدا از آن که از دروازه شیپ کنیآنجا را ترک کنم؛ ل

 !یو اسارت هست یچارگیمحکوم به ب نکیتو ا -
 :دمیسخن او متعجب شده و پرس از
 ؟ییگویتو چه م -

 سرداد و گفت: یبلند یبود، خنده دهیشدراز ک اشیتخت تجمالت یکه رو همانگونه
 !«سیآنوب»کنم،  نیسرزم نیا بندیفرعون از من خواست تا تو را تا ابد پا -

 ادامه داد: ترآرام
صورت تو  نیا ریدر غ ،یببر نیطلسم خود را ازب یتا بتوان یکن یهزاران هزاران ارواح مردگان را جمع آور دیتو با -
 ماند. یخواه نیچن نیا

 آنجا را رها کردم. یگریسخن د چیه بدون
. دانستمیکار م بیها را فرانسان زیو من ن دندید یم والیه کیمصر گذشتم، مردم مرا به چشم  یشهرها و روستا ها از

 «مکان، شروع به اسارات ارواح مردم مصر کردم. نیشدم و با ساختن ا اچهیوارد در دم،یروستا رس نیبه ا یوقت
 یرهیبا نگاه خ گفت،یمدت داشت با سربازان سخن م نیبود. ذحنا که به نظر تمام ا رهیبا دهان باز به او خ روسیپاپ

 :دیکرد و به خودش آمد. پرس یاِهِم س،یآنوب
 ه؟ سیاسمت آنوب یگفت -

 سر تکان داد، ذحنا گفت: دیبه عنوان تائ کریغولپ موجود
 !ییایممردگان و مو یبودم، خدا دهیراجع به تو شن -
 .ستمیمن خدا ن -
 :دیسکوتش را شکست، پرس روسیپاپ
 ؟یچقد مونده تا آزاد بش -
 زود به خانه باز خواهم گشت. اریاما طبق آمار بدست آمده بس دانم؛ینم -

 ؟یکنی: پس بهم کمک مذحنا
 را باز کرد و گفت: شیهاچشم ،ییچشمانش را بست و پس از سکوت طوالن سیآنوب
 !ستیمردگان ن یایاو در دن -

 شادمان گفت: ذحنا
 ست؟که اون زنده نهیمنظورت ا -
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 است. اتیح دیاو در ق یآر -
 گفت: رلبیاخم کرد و ز روسیپاپ
 .کردمیاکتفا م یریگیماه نیبه همون تمر دیبود! با دهیفایب نجایاومدن ما به ا یعنی -

 .هیاس کافاون زنده میدیکه فهم نیو در ضمن... هم یکل مصر ریگیماه نیبگم تو بدتر دی: با ذحنا
 گفت: سیبه آنوب رو
 م؟یبرگرد یدیبه ما اجازه م -

 یها اجازهتوانسته بود پرده از راز خود بردارد و احساس آرامش کند، به آن ادیز انیکه پس از گذشت سال سیآنوب
 مردگان را داد. یایخروج از دن

به مراد  ی! به زوددهیو تو دخترک رنگ پر ام،دهیتا به حال د که یهست یریگیماه نیجوان! تو شجاع تر روسیپاپ -
 .دیرس یدلت خواه

 .افتندی اچهیآن دو خود را در کنار در ن،یخود به زم یعصا دنیکوب با
 و مادرش، آنجا را ترک کرد. روسیبا پاپ یانجام دادن در آن روستا نداشت؛ پس از خداحافظ یبرا یکار گریکه د ذحنا

 .ساختیم یریحص یهاقیها قامشغول بود و شب یریگیروزها به ماه روسیپاپ
 و مهربان، به آن روستا آمدند. بندهیفر یکه چند نفر با ظاهر نیتا ا گذشتیم یبه خوب روزها
که تنها  روسیپاپ یبرا نیبود. ا ریساختن، چشمگ قیمهارتشان در قا زین یماهر و تعداد رانیگیها ماهاز آن یتعداد
 .شدیم دهیهشدار د کی شد،یدو کار خالصه م نیدش در ادرآم
 یآن مردان قو فیحر توانستینم رایها دور بماند؛ زکرد از آن ینداشت، او به کار خود ادامه داد و سع یچاره ا اما
 و تنومند شود. کلیه
 ییسبز و طال یهاکه در پشت بوته دیبود، مردان مرموز را د یریگیمشغول ماه اچهیدر در یاز همان روزها وقت یکی

 تر شد.کم صداها واضح. کمندیگویبا هم سخن م اچهیکنار در
 م؟یاونجا بر میبتون یکنیفکر م -
 طلسمش کار کنه! دیبا -
 ؟یاگه نکرد چ -
 ؟یچ میحق با اونه، اگه طلسم کار نکرد و وسط راه غرق شد -
 کار کنه! دیبا دونم،ینم دونمینم -
 دونهیحتما م م؟یکار رو انجام بد نیهمه آدم، از ما بخواد تا ا نیا نیاون زن ب دیچرا با م؛یایز پسش بر ما گمیمن م -

 .میهست یکه ما انتخاب خوب
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 .میرو ببر ششین یاز دندونا یکی هیکاف گه،یدرست م -
 فت:گ یآرام یها با صدااز آن یکیآب باال رفت.  یصدا ،یریگیتکان خوردنِ تور ماه با
 .میتونیامروز نم ،یریگیاومده ماه ریگیماه ی! فکر کنم اون پسرهسسیه -

 .دادیها نشان از دور شدنشان مآن یهاقدم یصدا
 یکه تعداد کم یریگیببرد. با تور ماه یها را درک کند و از ماجرا پکه وحشت زده بود، نتوانست سخنان آن روسیپاپ

 افتاده بودند، به خانه بازگشت. ریدر آن گ یماه
 .دینگران او کش یلبخند زد و دست بر چهره هایماه دنیبا د مادرش

 ؟یناراحت هایاوه پسرم بخاطر ماه -
 به خودش آمد. روسیپاپ
 !نیهم یاومد برا رمیگ یکم یِآره درسته. امروز ماه -
 .شهیپر نم یریگیهرروز که تور ماه ست،یمهم ن -

 .رفتیم اچهیبه در دیآرامش با افتنی ینتوانست بخوابد، برا روسیشب پاپ آن
بود، به او لبخند زد و  دهیبرود. مادرش آرام خواب رونیخواست ب اچه،یبرخاست و به قصد رفتن به در یاز جا یآرام به

 از خانه خارج شد.
که  ی. حدسابدی. فوراً پنهان شد تا منبع نور را بدیدر پشت بوته ها د یاز چراغ نفت ینور کم د،یرس اچهیبه در یوقت

داشتند  میو تصم گفتندیسخن م گریکدیها با ساز بودند. آن قیو قا ریگیدرست بود، باز هم همان مردان ماه زدیم
 بود. رهیخ هابه آن یهم با کنجکاو روسیشوند، پاپ اچهیوارد در
از مردها که الغر و  یکیزدند؛ اما  رجهیو به درون آب ش ختندیرا به گردن آو یگردنبند ،یگریپس از د یکی مردان

 جوان بود، ماند. اریبس
که به دست داشت،  یایشد. گردنبند را همانجا رها کرد و با همان چراغ نفت رهیخ اچهیبه در دیپر از ترد یبا چشمان او

 .دیبه سمت روستا دو
حاصل کرد، به سمت گردنبند رفت. آن را به دست گرفت و ظاهرش را کاماًل  نانیاز دور شدن او اطم یوقت روسیپاپ

 یشئ مهم دیاما با توجه به واکنش آن مردان، با د؛یرسیارزش به نظر م یب یاز نظر گذراند، گردنبند مانند تکه چوب
 باشد.

 اچهیتشنه لب ، به در یاهم کیدشوار شد و مانند  شیبرا دنیبعد نفس کش هیچند ثان خت،یرا به گردن آو گردنبند
 نگاه کرد.

 آسوده بکشد. یباالخره توانست نفس اچهیآب زالل در انیتمام توان خودش را به آب رساند و در م با
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ها به آن یسردرگم دنیبا د روسی. پاپافتندین یزیچ یول کردند؛یسو و آن سو را جست و جو م نیا رانیح مردان
 مردگان رفت و محو شد. یایدن ینشوند، به سمت دروازه که متوجه حضور او یو به طور یآرام

 او متعجب گفت: دنیبا د سیرساند. آنوب سیآورد و به سرعت خود را به آنوب رونیرا از گردنش ب گردنبند
 ؟یمکان آمد نی! تو باز هم به اروسیپاپ -
 تازه کرد و جواب داد: ینفس روسیپاپ
 سمت تو! انیب خوانیمجبور بودم، اونا... اونا م -
 اند.آمده یاساحره یها از سوکه آن دیرس جهینت نیتفکر به ا یبا کم سیآن مردان را بازگو کرد. آنوب یماجرا او
 .رسندیکار خود م یها به سزاشجاع، آن روسیسپاسگزارم پاپ -
 .دید اچهیدر یِکیخود را در نزد روسیپاپ س،یتوسط آنوب نیشدن عصا به زم دهیکوب با

به آن سمت رفتند  یو مادرش هم با کنجکاو روسیرا احاطه کرده بودند. پاپ اچهیبعد، مردم تمام اطراف درروز  صبح
 آن تجمع را بدانند. لیتا دل

 فیرد کیها در جان آن یشده بود و جسم ب دهیدر یادرنده وانیکه صورتشان توسط ح یمردان دنیبا د روسیپاپ
 .سیآنوب یبود از سو یمجازات نیا دانستیم رایز د؛یقرار داده شده، ترس نیزم یرو

 .گفتندیباره م نیدر ا یمختلف یهابر زبان مردم بود و داستان یایها به مدت طوالنکوچک آن یحادثه در روستا نیا
 ریگیپسرک ماه یبود، ماجراجوها یادیز اعیشاهد اتفاقات و وقا روسیها، پاپگذشت آن سال ی. در طگذشت هاسال

 داشت. یبلند یدر آن زمان آوازه
اش نگاه کی یو دختران جوان برا خوردندیروستا به او غبطه م یشده بود، تمام اهال یتنومند و جذاب یجوان نکیا او

 شد. اشییماجراجو نیوارد آخر روسی. در همان روزها بود که پاپدادندیجان خود را هم م
ها و قورباغه یصدا یحت داد،یم یبه او حس خوب اچهیبود. آرامش در یریگیروز به روال هرروز، مشغول ماه کی

 بود. ریها و آب، دلپذحشرات در کنار سبزه
شکسته،  یزیتا بداند چه چ دیمتعجب اطراف را کاو روسیشکستن چوب، آرامش آنجا را برهم زد. پاپ یصدا ناگهان
 .دیدو یگرید یآرام از پشت بوته به سو یهابا خنده یدخترک نیح نیدر هم

 ؟یهست یتو ک -
 زد: ادیفر بلندتر

 ؟یهست یگفتم ک -
 آمد و گفت: رونیها باز پشت بوته یکه به لب داشت به آرام یبا لبخند بزرگ دخترک

 منم! -
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 :دیکم سن و سال متعجب پرس یدختر دنیبا د روسیپاپ
 شد؟ داتیو از کجا پ یهست یخب تو ک -
 هستم.« ارغنون»من  کنم،یم یروستا زندگ نیهم یتو -
 نجا؟یا یاومد یچ یبرا -
 !نمیرو بب اچهیاومدم در -
. در واقع ستین بیهم عج ادیمکان، ز نیچشمان متعجب دخترک، لبخند زد و با خود اعتراف کرد که آمدن او به ا به

 .دیرسیبه نظر م یمنطق روسیپاپ یِبدگمان نیها خطر و مشکالت، اپس از سال
با چشمان  روسیبود. پاپ ستادهیآمد، ارغنون هنوز آنجا ا یبه خشک هایو با ماه دیکش رونیرا از آب ب یریگیماه تور

 گفت: کرد،یرا جمع م هایشد و همانطور که ماه رهیخود به او خ یاقهوه
 خوشت اومد؟ اچهیخب، از در -

 مد و پاسخ داد:شده بود، به خودش آ خکوبیاو، م تیجذاب دنیچند لحظه با د یکه برا ارغنون
 سخت شد. یلیرفتن خ رونیشم... بعد از اون اتفاق، ب کینزد اچهیبه در دهیاوه آره قشنگه، مادرم اجازه نم -
 منظورت کدوم اتفاقه؟ -
 است. سیهمان مجازات آنوب گفت،یکه م یمنظور آن از اتفاق ناگوار دیفهم روسیکه داد، پاپ یحاتیتوض با
 از طلسم آزاد خواهد شد. یها، او به زودآن دارید نیبود و با توجه به آخر دهیرا ند سیآنوب گریها او دسال نیا یط در
بار ذحنا را مالقات  نیکه اول یزمان شیپ انیافکار خود را برهم زد و به دخترک ساده و مهربان نگاه کرد. سال روسیپاپ

 ارغنون، از قصد مادرش آگاه شد. دنیداما اکنون با  دانست؛یکرده بود منظور مادرش را از آن سخنان نم
 دخترک گفت: ناگهان

 برم! دیمن با -
. ارغنون از رفتن او را تماشا کرد زد،یهمانطور که طناب را گره م روسی. پاپدیبا عجله به سمت روستا دو ارغنون

 زد: ادیفر اد،یز یهمان فاصله
 .نمتیبیفردا م -

 ریینگاه متوجه تغ کیشده بود، با  یانسالیخانه بازگشت. مادرِ او که زن منشست و به  روسیبر لبان پاپ یکوچک لبخند
 :دیزد و به سمت او رفت، آرام در کنارش نشست و پرس یپسرش شد. لبخند مهربان یحالت چهره

 افتاده؟ یاتفاق -
 متعجب سرش را باال برد. روسیپاپ
 ؟یچ -
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 !یبه نظر خوشحال -
 نه! -
 ه؟ی. بگو ککنمیفکر م نطوریاما من ا -
 گفت: یمادر خود به وجد آمد؛ ول یرکیاز ز روسیپاپ
 .ستین یشخص خاص -
 روستاس؟ نیاهل هم -

 نکرد، گفت: افتیاز جانب او در یجواب یوقت
 نکنه ذحنا برگشته؟ -
ه ک کردیمدت به او گوشزد م نیکه مادرش تمام ا نیچند لحظه سکوت کرد؛ اما از ا یبرا روسیذحنا، پاپ یادآوری با

 کالفه شد و دستش را باال انداخت. یدارد، کم یبه ذحنا احساس
 باز شروع شد؟ -
 ه؟یخب پس ک -
 .شناسمشینم -
 است؟گهیشهر د هیاز  -
 روستا، ارغنون. نینه مال هم -

 بعد متعجب گفت: ی. کمردیبگ یاریآن دختر  افتنی یخود برا یاز حافظه خواستیبه فکر فرو رفت، م مادرش
 مُرده! شیسال پ نیکه چند شناسمینفر به اسم ارغنون م هیمن فقط  -
 شانه باال انداخت. روسیپاپ
 .یشناسیرو نم یکی نیا دیشا -
 !دیشا -

بشناسند و آن دختر ناشناس  یرا به خوب گریکدیآن  یهنوز متعجب بود، روستا آنقدر کوچک بود که تمام اهال مادرش
 مرموز بود. شیبه شدت برا هاست،ییجزو روستا کردیکه ادعا م

ذحنا را به  روس،یبافتن را کنار گذاشت و از خانه خارج شد. مادرِ پاپ لینکرد، زنب یابه سخنان مادرش توجه روسیپاپ
 یدیمف جیراز او را بداند؛ اما هرگز به نتا لیدل خواستیو م کردیها به ذحنا فکر مسال نیتمام ا روسی. پاپاو آورد ادی

 .دیرسینم
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سطح آب را با انعکاس نور خود،  یبود و ماه رو کیشده. هوا تار کینزد اچهیخودش که آمد، متوجه شد به در به
 ینشست که چشمش به دخترک مرموز افتاد. دخترک به آرام ،ییطال مهین یهاعلف یروشن کرده بود. همانجا بر رو

 در کنار او نشست. حرفیآمد و ب روسیپاپ یبه سو
 :دیبود، آرام پرس اچهینطور که نگاهش به درهما روسیپاپ
 اچه؟یبه در یوقت شب اومد نیا دیمادرت نفهم -

 تکان داد و گفت: نیسرش را به طرف ارغنون
 .شهیمتوجه نم چوقتیه گهیاون د -
 :دیمتعجب پرس روسیپاپ
 چرا؟ -
 زنده نبود. گهیبه خونه برگشتم مادرم د یامروز وقت -
 دخترک به او نگاه کرد و گفت: ییها حکم فرما شد. پس از مکث طوالنآن نیسکوت کرد و آن سکوت ب روسیپاپ
 و ماجراجو! ریگیبودم، پسر ماه دهیشن یلیراجع به تو خ -
 لبخند زد. روسیپاپ
 بد؟ ای یدیخوب شن یزایچ -
 !یمردگان در ارتباط یکه تو با خدا گنیخوب؛ اما مردم م شتریب -
بود و بدون شک  نیزبیاو ت رد،ینظر بگ رینگاه ارغنون متعجب شد. با نگاهش قصد داشت ارغنون را زاز  روسیپاپ

 افزوده. زیبه معلومات آن ن ییها ماجراجوسال
 ؟یداشته باشه چ قتیاگه حق -

 و آرام گفت: دیخند ارغنون
 !ادیازت خوشم م شتریاونوقت ب -
 کرد و سرش را خاراند. ییمصنوع یشد، خنده یجمله دچار حواس پرت کی نیبا هم روسیپاپ
 داره! قتیپس حق -
 او گذراندند. یهاییبه سخن گفتن از ماجراجو اچهیو ارغنون تمام شب را در کنار در روسیپاپ

 یایخواست تا او را به دن روسیشب ارغنون از پاپ کی نکهیروز ادامه داشت تا ا نیتا چند ها،یصحبتو هم هادارید نیا
 ارغنون شد. یباعث دلخور نیو ا رفتیرا نداشت، نپذ یکار نیچن ییکه توانا روسیان ببرد. پاپمردگ
ها را آن ییجدا نیشدند و ا نیغمگ یعادت کرده بودند. از دور گریکدینداشتند، آن دو به  یروز باهم مالقات چند

 .آشفته کرد
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 ارغنون. شد،ینفر خالصه م کیتمرکز نداشت؛ تمام افکارش به  یریگیدر خانه و ماه روسیپاپ
 گفت: روسی. ارغنون خوشحال شد؛ اما پاپرفتیاو را پذ یو خواسته اوردیتاب ن سرانجام

 !میبه هوا دار ازیتو رو به اونجا ببرم، ما ن تونمیمن نم یول -
 گفت: یابرو باال انداخت و با شادمان دخترک

 .کنهیکه بهمون کمک م شناسمیرو م یکیمن  -
 ؟یک -
 مادرم. -
 اون مُرده! یاما تو که گفت -
 مونده باارزشن. یکه ازش باق ییزایچ یدرسته ول -
 یو همانطور که در چوب ستادیا یو گلکوچک  یخانه کی یِکیها رفت. ارغنون در نزدآن یخانه یارغنون به سو با

 گفت: کرد،یرا باز م
 داخل! ایب -
داشتند. ارغنون شگفت زده  ینقص یو ب یکامال معمول یبه اطراف انداخت، خانه یوارد خانه شد و نگاه روسیپاپ

 را به دست گرفت و گفت: یگردنبند
 کردم! داشیپ -
 :دیآن گردنبندِ آشنا، متعجب پرس دنیبا د روسیپاپ
 گردنبند مال مادرت بود؟ -

 تکان داد، در جواب گفت: نیسرش را به طرف ارغنون
 کرد. دایپ اچهیکنار در رو از نینه، مادرم ا -
گردنبندان  گریبود و د ختهیگردنبند را او به گردن او نیداشت آخر ادیشد، به  رهیخ یباز هم به گردنبند چوب روسیپاپ

 ماندند. یمردگان باق یایهم در دن
 !میبدو بر -

آن، افکار  یزده جانیه یچهره دنیبا د روسیدستش را گرفت و کشان کشان او را از خانه خارج کرد. پاپ ارغنون
 .را کنار گذاشت و با او همراه شد هودهیب

 گفت: روسیپاپ دند،یرس اچهیبه در یوقت
 !سین یما کاف یهردو یکه برا نیاما ا -
 گردنمون. میبنداز ستیقرار ن -
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 بست. روسیگردنبند را مانند دستبند، به دست چپ خود و دست راست پاپ او
 .میبر عیسر یلیخ میتونیم نیهم یبرا ،یتو راه رو بلد -
 نداشت. یندیکار اصال حس خوشا نیچرا از ا دانستیهنوز مردد بود، نم روسیپاپ
 !گهیزودباش د -
 اول رساندند. یشنا کردند و خود را به دروازه وقفهیزدند، ب رجهیسر تکان داد و با هم به درون آب ش روسیپاپ

 مشتاق گفت: ارغنون
 دارم! جانیه یلیخ -
 لبخند زد و آرام جواب داد: روسیپاپ
 .نطوریمنم هم -

ترازو قرار  یکه به همراه داشت را هم آن سو ییترازو نشست و تکه طال یارغنون رو دند،یدوم رس یبه دروازه یوقت
 داد.

او، متعجب گشت  یناگهان رییاز تغ روسیزد. پاپ یو لبخند مرموز ستادیا یمردگان، با خونسرد یایورود او به دن دِیتائ با
 گرداند،یبرم یهمانطور که رو هیاز ثان یو چشمانش بزرگ شد. ارغنون آرام آرام به عقب قدم برداشت و در کسر

 کرد. رییتغ شیهالباس
زبان  رتیو ناخودآگاه به وجود آمد، نگاه کرد. با ح یناگهان اریاو که بس دیو سف ییشگفت زده به لباس طال روسیپاپ

 باز کرد و گفت:
 ؟یریارغنون کجا م -

 آن که توقف کند به راهش ادامه داد. یب افت،ییم رییتغ زیاش ننکرد و همانگونه که چهره یاتوجه ارغنون
 را مالقات کند. سیگرفت همانند بار قبل با عجله آنوب میمات و مبهوت منتظر ماند؛ سپس تصم یلحظات روسیپاپ
 و نامش را صدا زد: ستادیبه نگهبان ا رو
 !سی... آنوبسیآنوب -

رخ داده را  یکوتاه و مختصر ماجرا درنگیهم ب روسیفوراً او را احضار کرد، پاپ روسیپاپ یصدا دنیبا شن سیآنوب
 داد. حیتوض
 فکر کرد و گفت: یکم سیآنوب
 ساحره باشد! کیاو ممکن است  -
 اما... -
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که به آن  یاو از اعتماد نیغنون ساحره است؛ بنابراسخنان او را باور کند، اگر ثابت شود که ار خواستینم روسیپاپ
 دختر کرده، احساس حماقت خواهد کرد.

 متعجب گفت: سیاو آنوب دنی. با دوستیکامالً متفاوت به جمع آن ها پ یکه ارغنون هم با ظاهر دینکش یطول
 ساحره! -

 سر داد. یبلند یخنده ارغنون
 مدنظرتم! ینه، من دختر اون ساحره -
 انیبود، نما ریزن که در آن اس کیآمد و روح  رونیب نیزم ریقفس بزرگ اشاره کرد. آن قفس آرام آرام از ز کیبه  او

 شد.
 دانستیبود، نم دهیآن را از زبان او شن یکه ماجرا روسیبه هم، در چرخش بود. پاپ هیآن دو زنِ شب نیب سیآنوب نگاه

 چگونه بعد هزاران سال هنوز هم ساحره زنده است.
 .شدینداشت و متوجه نم یکه در اطرافش در حال وقوع بود، آگاه یکه در قفس بود، مانند تمام ارواح از اتفاقات یزن

 زد: ادیمادرش در آن حالت، سکوت را شکست. فر دنیبا د ارغنون
 !یکردیم ریمادرم رو اس دیتو نبا -

 خود را تکان داد و گفت: تیبا عصبان سیآنوب
 ساخت! ریاو بود که مرا اس -

 به او انداخت و آرام زمزمه کرد: ینگاه ارغنون
 پدر. یشدیآزاد م یاما تو به زود _
ها آن ی. ارغنون هم از حواس پرتشدند ریشوکه کننده بود، هردو غافلگ سیآنوب نیو همچن روسیپاپ یسخن برا نیا

 استفاده کرد و به سمت قفس قدم برداشت.
 او شد، سکوت خود را شکست و دست به بغـ*ـل گفت: یِرکیز یکه متوجه روسیپاپ
 !یگیدروغ م یدار -

 تفاوت به راهش ادامه داد. یانداخت و ب روسیمطمئن پاپ یبه چهره ینگاه ارغنون
 گفت: یبلند یبا صدا روسیپاپ
 !ییدروغگو یساحره کیتو  -

 :دیغر تینتوانست تحمل کند، با عصبان گرید ارغنون
 !کنمیم یکار مادرم هر یمن برا -
 اش نشان نداد.در حالت چهره یرییتغ روسیپاپ
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 رو نابود کرد. یقیو دروغ تو عشق حق یتو به من دروغ گفت -
قلبش را احساس کرد و آرام راه رفته را  دنیماند، لرز رهیمتعجب به او خ «یقیعشق حق» یکلمه دنیبا شن ارغنون

 بازگشت.
 سراسر احساس بود. روسیرا بخواند، نگاه پاپ تیشد تا از نگاهش واقع رهیو به او خ ستادیا روسیپاپ مقابل

 :دیپرس دیبا ترد ارغنون
 ؟یتو عاشق من شده بود -
 انداخت. زمزمه کرد: یقیو متفاوت ارغنون نگاه عم بایز یبه چهره روسیپاپ
 من عاشق ارغنون شده بودم! -
. چنگک دیهمانند خنجر صورت او را بُر کرد،یالح استفاده مکه به عنوان س ییریگیگفتن همان جمله، با چنگک ماه با

 .زدیاز انسان، لطمه م ریغ یناب بود که به موجودات یطلسم یحاو
زده به او چشم دوخت و  رتیح روسی. پاپدیخند یهیکر یارغنون باال رفت، فوراً صورتش را باال آورد و با صدا ادیفر
 لب زمزمه وار گفت: ریز
 !رممکنهیغ -

 .کردیفکر م روسیبود که پاپ یتر از آن یاز خراش نبود، ارغنون قو ینشان
 م؟ساحره کیمن فقط  یکنیفکر م -

 از او متوقف شد. یکم یآورد و در فاصله کیرا نزد سرش
 خدا هم هستم! مهین کیساحره،  هیمن عالوه بر  یم؛ ولدرسته ساحره -
 د:دا اشاره کرد. ادامه سیاش به آنوبنگاه با
صورت  نیا ریداشتم؛ در غ ازیانسان مورد قبول اون، ن کیکه پدرم ساخته، به  یمردگان یایورود به دن یمن برا -

 .یندار یارزش چیبرام ه
 :دیو غر ستادیا نیکرده بود، خشمگ اریکه تاکنون سکوت اخت سیآنوب
 .یآن را ثابت کن دیبا یبس است، اگر فرزند من هست گرید یگرلهیو ح بیدخترک ساحره! فر یتو ا -

 گفت: برد،یزد و همانطور که دستش را باال م یپوزخند ارغنون
 حتماً پدر! -
قدم برداشت،  سیزد و به سمت آنوب نیرا به شدت به زم روسیباال رفت. او پاپ زین روسیباال رفتن دستش، پاپ با
 خود را از دست داد. یاریاو دوخت و هوش یچشم به قدم ها یبا ناتوان روسیپاپ
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شد.  ریاس یو دخترک در قفس بزرگ دیکوب نیرا به زم شیعصا سیآنوب ستادند،یا گریکدیدر مقابل  سیو آنوب ارغنون
 :گفتیو م زدیم هالهیم یرا رو شیارغنون دست ها

 !یمتقلب کیتو  ست،یدرست ن نیا -
 شد. رهیخ ارغنون به سفٔ  با تا سیآنوب
 .یفرزند من باش یداشتم تو به راست دیام -

رحم و سنگدل  یها بآن سال یدر ط سیتا از اسارت آزاد شود؛ اما آنوب کردیو التماس م زدیهمچنان زجه م دخترک
 شده بود.

 وگرنه... وگرنه... یمنو آزاد کن دیتو با -
ساختن آن دختر،  رید بداند عواقب استختش نشسته بود، متعجب به او نگاه کرد. کنجکاو ش یرو یکه به تازگ سیآنوب
 .ستیچ

 خود را نشان داد. یواقع یچهره چنگ انداخته بود، بالفاصله یگرلهیقبل به ح یکه همانند بارها ارغنون
 !یشیم ریوگرنه تا ابد اس -

 مردگان را فرا گرفت. یایتمام دن بیآن موجودِ عج یهاادیشد، فر ریاس سیبار آنوب نیرفت و ا نیازب قفس
 !یدل هست رهیت یساحره کیتو همانند مادرت  -

 آورد و با اعتماد به نفس گفت: کیسرش را نزد ارغنون
 من دختر توام! یمادرمم؛ ول هیآره من هستم... شب -
 سیآنوب یواقع یموجود، همانند چهره کیبه  لیصورتش شکل گرفت و تبد یشغال مانند رو یحرکت، پوزه کی با

 شد. گردن او را با دستانش گرفت و گفت:
 !یکردیاشتباه م دینبا ،یشدیآزاد م یتو داشت -

دستش، شکست و در مشت خود گرفت. با  یکیرا با آن  سیآنوب شیاو را باز کرد و با قدرت تمام دو دندان ن دهان
 یروح ب کی. اکنون او بود که همانند رفت و کم کم کوچک شد نیازب زین سیقدرت آنوب ش،ین یهاشکستن دندان

 احساس شده است.
 ترک گفت. شهیهم یمادر خود را آزاد کرد و آن روستا را برا ارغنون

 را درمان کرد. سیطلسم درمان کننده بود، آنوب یگردنبند زمرد که حاو کیشد، با کمک  داریب روسیپاپ یوقت
 زادهایکه نسبت به آدم یانهیرشد نکردند و او ک گرید شیهاسابق خود را نداشت، دندانمداوا شد؛ اما قدرت  سیآنوب

 داشت را باز هم در دل پروراند.
 به مالقات او رفت. روسیپاپ د،یسخن بگو یبه راحت توانستیم سیکه آنوب یبعد، زمان هامدت
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 زد و گفت: هیت، تکوجود داش سیکه در تاالر اقامت آنوب یاز چهار ستون یکیبر  روسیپاپ
 کرد. داشینشه پ گهیست که دکه بود، با مادرش از روستا رفتن. به نظر اونقدر قدرتمند ه یهرکس ایارغنون  -

خود را  شین یهادندان یتخت نشست و جا یداشت. رو یکه کوچک شده بود، هنوز هم اندام درشت نیبا ا سیآنوب
 زبان زد.

 تقاصش را پس خواهد داد! -
 تکان داد. دیبود، سرش را به عنوان تائ نیش به زمهمانطور که نگاه روسیپاپ
 بده. دیبا -
 !زادهایتمام آدم -
که  دیشینگاه کرد. با خود اند سیآرام آنوب یاما چهره ن؛یمتعجب سرش را باال آورد و به چشمان خشمگ روسیپاپ

 .گفتیم یزیچ نیاکنون او با خشم چن کنیاست، ل سیمسبب زنده بودن آنوب
 !ینکن، من بهت کمک کردم زنده بمون یناسپاس -

 و گفت: دیکوب نیخود را به زم یعصا سیآنوب
 شده، است. نینفر نیسرزم نیمرگ من بهتر از اسارت در ا -
آب و تمام روستا همراه با  ریمردگان در ز نیشده بود. سرزم ریاما د د؛یبه سمت او دو روسیشدن عصا، پاپ دهیکوب با

محسوب  چیکه ه یشدند. آرام آرام از خاک، آب، ارواح و بدن انسان ها به ذرات کسانیبا خاک  ها،زدیارواح و آدم
 .افتی رییتغ شد،یم

 .یریگیوجود داشت و نه ماه یااچهینه در گریافسانه شد، د کیبه  لیاش تبدهمراه با زادگاه روسیپاپ
. دیروح سرگردان شن کیآن را از  تیآمده بود، حکا یطوالن انیاو پس از گذشت سال یدوباره دارید که ذحنا به یروز

 .سینبود جز خودِ آنوب یو او کس کردیمردگان را آزاد م یایدن یبود که خدا یروح نیآن روح، آخر
خودش  یایو سرانجام به دن افتی ییاز اسارت رها ر،یگیماه روسِیپاپ تیسرگردان، پس از بازگو کردن حکا روحِ

 بازگشت.
*** 
 :دمیموشکافانه پرس یابه ذحنا انداختم و با چهره ینگاه

 بود؟ یاون راز چ -
 کدوم راز؟ -
 .یمردگان بر نیو به سرزم یریبگ یماه عیسر یلیباهاش خ یکه تونست یراز -

 ابرو باال انداخت. متعجب
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 ؟یدیرو فهم نیداستان فقط ا یتو از همه -
 ره نرو، بگو!طف -

 یکه از درد آن ب یاناله یتر شدند و صداها تنگحرکت بازوبند نیزد، با ا میبه بازو یاو ضربه دیرا عقب کش خودش
 به زبان آوردم، باال رفت. گفت: اریاخت
 .یاز من بپرس یزیهر چ یشدم حق دار کیفکر نکن چون بهت نزد -
 بدونم! دیاما من با -
 .نیهم یجواب معما رو بدون دیوجود نداره، تو فقط با ییاما -
 سفر چه بود. به فکر فرو رفتم و گفتم: نیآوردم مقصد ما از ا ادیکه گفت، به  یزیچ با
 گفت؟ یاون زن چ یگفت -
 کدوم زن؟ -
 ن؟یمردگان باهاش مالقات کرد یایدن یکه تو یهمون -
که  یکنم و هر شخص یها را طزنده یایاگر تمام دن یحتجهان به من آموخت،  نیا»هان حتشپسوت! گفت که  -

 «.یابد یایمکان باز خواهم گشت... به دن نیباشم، سرانجام به ا
 زدم و گفتم: یلبخند

 کردم! دایجواب رو پ -
 ابرو باال انداخت. ذحنا

 !شمیم دواریکم کم دارم بهت ام -
 گفت: ی. با نگراندیآه مرا شن یبار صدا نیضربه زد؛ اما ا میاز بازوها یکیهم به  باز
 محکم زدم؟ یلیخ -

 بازوبندها گذاشتم و پاسخ دادم: یرا رو دستم
 .شنیتر مها تنگبا هر ضربه، بازوبند یول نه -
 زده شد. رتیح
 !بهیعج -
 از راز تو. شترینه ب -
 به راز من؟ یداد ریباز گ -
 ام که بشنوم.دهبگم من آما دیبا ،یدیکش شیحاال که خودت بحث راز رو پ -
 اون رو برمال کنه. یکس دیکه تا خوده آدم نخواد نبا هیزیراز چ ،یستینه تو آماده ن -
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 کامل! حیممنون از توض -
ماندن و سوال  م،یبود دهیبه سوال من پاسخ دهد. اکنون که به جواب رس خواهدیبردم که نم یسخنان او پ دنیشن از
 به سمت ابوالهول پرواز کردم. نینبود؛ بنابرا زیهم جا یدر پ یپ یها

 نخواهد رفت. نیازب هایزود نیمن و ذحنا شکل گرفته بود که به نظر به ا نیب ینیسنگ سکوت
 بیگوش خراش و مه یبا آن صدا د،یرس انیانتظارم به پا ی. وقتو منتظر ماندم صورت ابوالهول زنده شود ستادمیا

 شروع به سخن گفتن، کرد.
 «به همان مکان گرددیجهان ؛ چه روز باشد چه شب، باز م نیز ا رودیکه مآرَد ان ادیبه » -
 تر گفت:آرام یصدا با
 ست؟یپاسخ شما چ -

 بود. رهیبه من خ یتفاوتیبه ذحنا انداختم، با نگاه ب ینگاه
 به ابوالهول بلند و رسا گفتم: رو
 «!روح» -

 کسانیخود را باال ببرد و من را با خاک  یودم که پنجهکرد. هر لحظه منتظر ب ییطوالن قبل، مکث یهاروز مانند
 خوش شانس بودم. زیبار ن نیکند؛ اما ا

 است! حیپاسخ شما صح -
شد. ذحنا نفسش را آسوده رها کرد و به سمت معبد قدم برداشت که مانع  لیبه سنگ تبد یکه داد، به آرام یدیتائ با

 او شدم و دستش را گرفتم.
 صبر کن! -
 و دست به بغـ*ـل زد. ستادیا

 ؟یگیم یباز چ -
 .یبد حیبهم توض دیبا -

 مانند دو عدد توپ، گرد شد. چشمانش
 .شهیهم یبرا ،ینیبیمنو نم گهید یبدست آورد روسویپاپ یم و وقتراهنما هیبدم. من فقط  حیبهت توض ستمیمجبور ن -
و  یمخف یهاراز یزادینداشتم که او را بازخواست کنم. هر آدم یحق نیگفت، من چن یخودم آمدم. درست م به

 داشته باشد. یمسائل پنهان توانستیمنحصر به فرد خود را دارد، او هم م یدرون تیشخص
بازگردم و آن تخته چوب  شیتا به عر کردیم بیترغ شتریاو، مرا ب یشدن به چشم ها رهیچشمانش نگاه کردم. خ به

 .کردیرا منتقل م یکیهمانطور که چشمان ذحنا به من حس نزد داد،یم ییبه من حس آشنا یکنم. آن حکاک دایرا پ
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را به سمت  رمیمس لیدل نیبه هم میهم باش کینزد ادیز خواستمیبه من زد و راه خود را ادامه داد، نم یاتنه تفاوتیب
 کج کردم. بوریل
سرگرم  شتریو در عوض خود را ب شدیتر مبردم رفته رفته توجه ذحنا به او کم یپو وفادار ذحنا بود؛ اما  ریشتر پ بور،یل

 .کردیحل معما م
 گفتم: رلبیو ز دمیکش بوریسر ل یرو یدست

 !بنیعج یلیها خپسر، زن یه -
 تکان داد. ادامه دادم: دیرا به نشانه تائ سرش

 کرد؟ فیرازش رو بگه، چرا اون داستان رو تعر خواستینم یوقت کنمیدرک نم -
 معما گفتم: یادآوریابرو باال انداخت. با  بوریل

هاست. راز خودم رو به اون گفتم، منظورم بازوبند نیمن بزرگتر یول م؛یدرسته داستانش باعث شد به جواب برس -
 نگفته بودم! چکسیکه به ه یراز
 دادم و اعتراف کردم: هیاو تککوهان  یرو بور،یل زِینگاه تمسخر آم با
 گفته بود! روسیاون هم به پاپ یگفتم ول هیخب درسته به تواب و چهل دزد و بق -

 به او انداختم. ینگاه
 مُرده. شیوقت پ یلیاون خ ست،ین نطورینه ا کنم؟یم یحسود یکنیفکر م -

 به من زد، متعجب دور شدم. یلگد
 ؟یزنیچرا م -

 و گفتم: دمیکش یتکان داد. پوف نیطرف به سفٔ  را با تا سرش
 .میبا هم ندار ینسبت یرفتار کردم... ما حت نیو بدب یعصب یآدما هیحق با توئه، من شب -
 داشت. میو نخواه -

 شد و به سمتم آمد. انیذحنا آرام از پشت او نما ر،یخ اینگاه کردم. تا خواستم بپرسم صدا از اوست  بوریبه ل متعجب
 ؟یزدیف مبا خودت حر یداشت -

 گذاشتم. بوریل یجلوه دادم و دستم را رو تفاوتیرا ب خودم
 .زدمیحرف م بورینه، داشتم با ل -

 گفت: یانداخت و با دهن کج بوریبه ل ینگاه
 انسان حرف بزنه! هیکه بتونه مثل  ستین ینیبرخالف تصورت اون فرا زم -
 .کردیاون داشت با گوش دادن به حرفام بهم کمک م دونم،یم -
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 ت سررفته!اش، حوصلهخسته کننده یحرفا دنیمطمئنم از شن -
 یبه او داد. مانند پسر بچه ها یکاف یآذوقه گر،یو مانند هرروز د دیسرش کش یرو یبود. دست بوریل مخاطبش

 کردم و به معبد رفتم. دیتقل تیکه گفت را با تمسخر و عصبان یآخر یبداخالق، جمله
شدم و به  کینزد روسیبه پاپ گریروز د کیامروز هم گذشت. من  داد،ینشان از مغرب م دیخورش ییقرمز و طال نور

 همان اندازه از پدرم دور.
بدون جلب توجه و به دور از نگاه ذحنا و ابوالهول کوچک، به خانه بازگردم و احوال پدرم را  گفتیبه من م یحس
 شوم. ایجو
داشت؛ اما با از دست رفتن ثروت  مانیبه پسرش ا زیراحت شدم، پدر او ننا اریگفت بس یپدرش ماز  یوقت وبیا بابا
 ام.ساخته دیمن هم پدرم را ناام اورم،یرا به دست ب روسیکرد. اگر نتوانم پاپ دیشب او را ناام کیدر 
 مخوف گم شد. گفت: یمن لبخند زد که در آن چهره دنیمعبد شدم، ابوالهول کوچک با د وارد

 یابوالهول رو بده و تو سوم ینتونسته جواب معماها چکسیاز خوب! ه شتریب یلیخ یحت ،یداشت یخوب شرفتیپ -
 .یکرد دایساده پ یلیرو هم خ

 کردم و به فکر فرو رفتم. اخم
مسائل هم مشکل دارم،  نیحل ساده تر یکه تو یاز معماها رو بده و من یکیجواب  ینتونسته حت چکسیدرسته. ه -

 از معماها رو بگم!تونستم جواب سه تا 
 او نگاه کردم. به
 ست؟ین بیعج نیا -
 وار گفت:مردد شده بود. آرام و زمزمه زیکرد، او ن رییاش تغحالت چهره کبارهی به
 !یتو جواب معماها رو بگ خوادیم دیشا -
 ؟یچ -

 گفت: بلندتر
 .کنهیهم چه درست و چه اشتباه، همه رو قبول م نیهم یو برا یتو معماها رو حل کن خوادیابوالهول م -
 کرد؟یبودم، ابوالهول جواب اشتباه من را قبول م دهیبود که تا به حال شن یایاز جمالت باور نکردن یکی نیا
 ام، اشتباه بوده.که تا به حال داده ییمعناست که ممکن است پاسخ ها نیبد نیا

 بخشش نشان دهد، مقصد او چه بود؟و  یابوالهول به من سخاوتمند دیبا چرا
 بدون سوال، آزار دهنده هستند. ییهاجواب، مانند پاسخ یب یهاپرسش

 :دیگویم یعنوان مثال، شخص به
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 .کندیرشد نم گرید د،یاگر سر درخت نخل را قطع کن -
 :پرسندیاو م از
 ل؟یبه چه دل -
 :دیگویجمله م کیهم  او
 ندارد! یلیدل -
معما به مقصد  نیبا جواب آخر شودیآن را اثبات کرد، همانطور که م لیدل یشناس اهیو گ یممکن است از نظر علم اما

 برد. یفضل و بخشش، پ نیابوالهول از ا
 معماست. نیبه جواب آخر دمیتمام ام -

 کوچک هم سر تکان داد و گفت: ابوالهول
 ممکنه بخشش اون محدود باشه! ،یاریابوالهول ب یدرست رو برا یو بهتره جوابا میتا اون موقع صبر کن دیبا -
 .مونهیم یخوش باق یرو نیا یتا ک ستیمعلوم ن یخوش نشون داده؛ ول ی. ابوالهول رویگیدرست م -

 یآن که سوال یب م؛یکردی. من و ابوالهول کوچک متعجب به او نگاه مدیخسته، خرامان خرامان آمد و دراز کش ذحنا
 سرش را باال آورد و گفت: م،یبپرس

 نکرده بودم. یروادهیپ نقدریوقت بود ا یلیخ م،یدور به اطراف بزن هی میرفت بوریبا ل -
 . رو به ابوالهول کوچک آرام گفتم:میبرگرداند یو رو میشانه باال انداخت هردو

 ست؟یبه ابوالهول نراجع  یبه درد بخور زیچ نجاست،یکه ا یمیقد یاز کتابا -
 من آرام پاسخ داد: مانند

ها همه متعلق به  نیبردم ا یچند روز داشتم، پ نیکه ا یاز مطالعات یهست؛ ول یادیز یها بهیمعبد کت نیا یتو -
 دو فرعون متفاوت هستند.

 معبد گذاشته شده؟ نیا یبودند و چرا مطالب مربوط به اون ها تو یها کفرعون نیننوشته ا -
 هستند و... فیروگلیها هنوشته نیا یندارم؛ ول یادیخوندن مهارت ز یمن تو -
 تمام ماند. مهیذحنا سخنان ابوالهول کوچک ن یصدا با
 اطراف عذاب آوره کاش من هم بـ... نیا یتو یرو ادهیآه، پ -

 خودش را تکان داد. یچوب یو مانند گهواره ستادیا ناگهان
 !یداشت یراحت هیحتماً زندگ ،یکن یروادهیپ نقدریا ستین ازین گهید یکه تو دار ییهاکه با بال نهیمنظورم ا -

 و شکاک گفتم: متعجب
 نداشته. یادیز ریبگم تاث دیکه بال دارم، با دمیمن تازه فهم -
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 را از من گرفت و گفت: نگاهش
 پس بد به حالت! -

 فیروگلیحروف ه تواندیقبل گفت م یآوردم که لحظات ادی. به برگشتم به او ندادم و به سمت ابولهول کوچک یتیاهم
 :دمیرا نشان دادم و پرس میرا بخواند. بازوها

 ؟یبازوبندها رو بخون یرو یهانوشته یتونیتو م -
 انداخت و گفت: میهابه بازوبند ینگاه

 بتونم. دیبا -
 آمد و تمرکز او را برهم زد. کینزد ذحنا

 رون؟یب میبر یایچرا نم -
 کوچک متعجب گفت: ابوالهول

 !تونمیمن نم -
 تکان داد. سر
 .یآره گفته بود -

 رفت و ادامه داد: هابهیکت کینزد
 کرد، آشنا بود! فیکه تعر یداستان کنمیکتاب داشت... هنوز فکر م یلیراشد هم خ -

 :گفتیسخن م گذراند،یرا از نظر م هابهیکه کت همانطور
 پودر بشن... گهیکنم کم کم دشده فکر یمیاز بس قد هاشبهیکت -
 .دمیخواب یریفرش حص یو رو دمیکش یاو گوش بسپارم، آه هودهیبه سخنان ب خواستمینم گرید

متوجه  ی، من هم وقت. ذحنا برخالف شب قبل کم حرف شده بودمینزد ابوالهول رفت یبعد یمعما دنیشن یبعد برا روز
 .میجز معما بگو ینخواستم سخن گریعدم اعتماد او به خودم شدم د

 به لرزه درآمد و ترس من را چند قدم به عقب برد. نینمود و زنده شد، از غرش او زم یغرش ابوالهول
 !کشه؟یچرا نعره م -

 شگفت زده بود. زین ذحنا
 هشداره! هی دیشا -
 ؟یچجور هشدار -
 .میتا جواب غلط ند میکه حواسمون رو جمع کن نیا -
 ها اشتباه بوده؛ اما کدام؟از معما یکیبرگرداندم و به ابوالهول نگاه کردم. شک ندارم که کم از کم، پاسخ  یرو
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 ابوالهول همانند صاعقه بلند بود. یصدا
 عماست.م نیاکنون نوبت به چهارم د،یما داد یشما سه پاسخ به سه معما -

 کوتاه گفت: یاز مکث پس
 «؟یکنیذهنت را روشن و معشوق را انتخاب م ،یسپاریرا به خاطر م تیهاکه با او دانسته ستیآن چ» -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 بازگشته و ذحنا به معبد رفته بود. اشیبه خودم آمدم که ابوالهول به حالت قبل یبودم، وقت ستادهیو مبهوت ا مات

 یکوچک ییکه راهنما نیاما هم د؛یگویاو پاسخ را به ما نم دانستمیوالهول کوچک رفتم، ماب یاز پا دراز تر به سو دست
 بود. یکاف م،یکردیم افتیاز او در

 تفاوت گفتم: یبه آن دو انداختم؛ اما ب یورودم به معبد، هردو سکوت کردند. ابتدا متعجب نگاه با
 کنم. دایجواب معما رو پ دیبا -

 شانه باال انداخت و گفت: ذحنا
 «.سوئز»به  میبر -
تکان داد و با اشاره از من خواست به دنبال  یگرفت، ابوالهول کوچک سر دهیمعبد رفت و من را ناد یچهیسمت در به

 او بروم.
 دیدرخشیفرسا بود. آفتاب با تمام توان مطاقت اریبس میروز برا یبعد، پرواز کردم و در آسمان اوج گرفتم، گرما یکم

 نکهیآنقدر داغ شده بودم به مثال ا کردم،یحرارت را به خودم جذب م ییطال یهاو من هم با انعکاس نور بر آن بال
 گرید نگونهیا گذاشتم،یم یمصنوع یو مو دمیتراشیرا م میموهامصر  یاهال گریآتش گرفته. کاش مانند د میموها
 نبود. یینگران

 شیبود و عرق از سر و رو نییشد. متعجب به ذحنا نگاه کردم، سرش پا سیانم خدست از یکیپشت  نیح نیهم در
بروم؛ اما  نیخون تمام دستم را پوشانده. خواستم به سمت زم دمینگاهم به سمت دستم رفت، د ی. وقتدیباریم

 راهم را ادامه دهم. شدممجبور  نیبنابرا دند،یکشیخاردار انتظارم را م اهانیاز گ ییصحرا
بود که نتوانستم او را نگه دارم. ذحنا به سمت  یکم دستان ذحنا سست شده و از آغوشم رها شد، آنقدر ناگهان کم

 ، او بدون شک خواهد مُرد. آوردمیدست نمو اگر من تمرکز خود را به کردیخارها سقوط م
ها گرفتم. با سرعت تمام جهت لحظات، درست قبل از برخوردش با خار نیرا به شدت تکان دادم و او را در آخر سرم

 رساندم. یآباد نیترکیمخالف پرواز کردم و خودم را به نزد
 زدم: ادیرفتم و فر یپر رفت و آمد یکوچه در



 

 

181 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 ست؟ین ی... کمک... کسکمک-
او  ینیکه از ب یخون یشد و دست ذحنا را گرفت. وقت کیبه ما نزد یبا نگران یانسالیها به سمت من آمد، زن م نگاه

 گفت: دهیترس د،یشده بود را د یارج
 من! یخونه مشیکمک کن ببر -

 آن زن بردم. یچون و چرا فقط قبول کردم و ذحنا را به خانه یهم ب من
*** 

 کردم.عمل  شیهابه گفته زیاو قرار دهم، من ن ینرم آماده کرد و از من خواست تا ذحنا را رو یرخت خواب زن
 ی. وقتنمیبودم، اشاره کرد تا بنش ستادهیاو ا نیبر بال یمربوطه، به من که از ابتدا با نگران یو کار ها نهیاز معا پس

 نشستم، گفت:
از آدما  یلیخ یبعد از خشکسال بم،ی. من خودم طبستین یادیز یِبه نگران یازیشده، ن ینجوریا یبه خاطر گرمازدگ -

 م.رو درمان کرد ایلیشدند و من خ یو گرمازدگ یدچار کم آب
 زدم و تشکر کردم. لبخند

 شد. ینجوریکه ا میرفتیبه سوئز م میما داشت ،یکه بهمون کمک کرد نیممنون از ا -
 باال انداخت و گفت: ابرو

 د؟یرفتیم انهیازدواج مخف یشهر عاشقان! شما برا -
 شدم و جواب دادم: رهیمتعجب به او خ ست،یسوئز چگونه شهر دانستمیکه تاکنون نم من
 کردن معما! دایپ ینه برا -

 .دیخند
 .یبه سمت ابوالهول بر دیمعما با افتنی یبرا -
 .میدرواقع دنبال جواب معما هست م،یایابوالهول م شیراستش ما از پ -
 د؟یریکردن جوابش به شهر عشاق م دایپ یکه برا هییچه معما نی! اما احیصح -

 و گفت: دیناگهان خند د،یرسیبه نظر م یو مهربان بایماندم. زن ز رهیمتفکر او خ یرا بازگو کردم و به چهره معما
رو فراموش  گهیهمد مینتونست گهید میباهم مالقات کرد یوقت م،یسوئز با هم آشنا شد یمن و همسرم هم تو یزمان -
 .میکن

 دشیلباس سف یقهیبود.  دهیدختربچه معصوم و آرام خواب کیبه ذحنا انداختم، همانند  یبه او زدم و نگاه یلبخند
 .شدیم دهیاز خون د یهم رد اشییطال یموها یبه خون آغشته شده بود و رو

 ما چرخاند. نینگاهش را ب زن
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 مهمه! یلیبه نظر برات خ -
 .نطورهیهم -

 شد و گفت: نیغمگ ناگهان
 ما عوض شد. یهردو یاون به قنا رفت زندگ ی. وقتیازش دور نش چوقتیکن ه یسع -

 همسرش بود. گفتم: ب،یمنظور طب دمیفهم
 داد؟ رییشما رو تغ یافتاد که زندگ یخب من هم به قنا رفتم. مگه اونجا چه اتفاق -
 سخت بود. یلیخ میکه از هم دور بود یاون انفجار و اون مدت -

 نه شد.وارد خا یاو را بشنوم که ناگهان شخص تیکنجکاو شده بودم تا حکا یکم گفت،یمبهم سخن م اریزن بس آن
. دیکوبیم نیخود را به زم یچوب یو عصا داشتیآرام آرام قدم برم شد،یم دهیمسن تر از آن زن د یکه کم یمرد

 او شادمان شده بود، به سمتش رفت و گفت: دنیزن که از د
 .میمهمون دار ،یخوش اومد -
 به رو به رو بود لبخند زنان گفت:برگرداند و همانطور که نگاهش  ی. مرد روستادمیادب و احترام، ا ینشانه به
 .نیخوش آمد -

 او قرار دادم، آرام گفتم: دیخودم را در رأس د متعجب
 .میدیبه شما زحمت نم ادیخونه، ز میگردیزود برم یلیذحنا خوب بشه خ یسپاسگزارم! وقت -
 زد. یگریآن که نگاهش را به سمت من بکشاند، لبخند د یب

 .دیبمون نیتونیم نیکه بخوا یهم خداپسند... تا هروقت ماریخداست، کمک کردن به ب بیمهمان حب -
نگاهش را از  زد،یکه لبخند م نیاز برخورد آن مرد ناراحت شدم. با ا یذحنا نشستم، کم کیهم تشکر کردم و نزد باز

 .ندیدوست نداشت مرا بب دیشا د؛یدزدیمن م
 گفت: یحیبه همسرش انداخت و سپس با لبخند مل ی، نگاهمن شد یریبعد، زن که متوجه دلگ یساعت

 .نهیاطرافش رو بب تونهیکم م یلیخ ناست،یهمسر من ناب -
که آن مرد  نیشدم و از ا مانیخود پش یمبدل شد. از قضاوت نا به جا یمانیبه پش امیو ناراحت دیباال پر میابروها

 شرمنده بودم. شماردم،یمهربان را بد م
 ...ایبود  ینطوریمتأسفم! از اول ا -
 اتفاق افتاد. نیحادثه ابعد از اون  -

 دوخت. ینامشخص یرا به نقطه نشیلبخند از لبانش رفت و نگاه غمگ د،یمهربان که سخن همسر خود را شن مرد
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 اهیرا س نیرنگ یایدن کبارهیمشکل است و بدون شک به  اریبودن بس نایناب کردم،یوجدان گرفتم. او را درک م عذاب
 عذاب آور بود. دنید
 :دمیدم و آرام پرسش کینزد ستاد،یدورتر ا یرفتم. کم رونیبه دنبال او ب زیخانه را ترک کرد، من ن یناراحت با
 بود؟ یاون اتفاق چ یبپرسم ماجرا تونمیم -

 زد. ینیو به لحن مهربانم، لبخند غمگ دیکش یآه مرد
 کیمن فقط به  یِ زندگ تیکه حکا کنهیکن. همسرم فکر م فیداستان رو تعر نیهاست که دوست داشتم اسال -

 !ناستیتر از ا یرو از دست دادم؛ اما داستان من طوالن میینایکه ب یالحظه شه،یلحظه ختم م
*** 

 «چشمان کم سو تیحکا»
او همانند  یسفر برا نیبازرگان به شهر سوئز سفر کرد. ا کی دارید یبرا «یهَماد»به نام  یاز روزها شخص یروز

 .شدیمحسوب م اشیدر زندگ دیجد یشروع فصل
 بوده. ییرفت و آمدها نیشاهد چن زیکودکان بود، هرچند او در قنا ن یاهویپر از ازدحام مردم و ه سوئز
 .کردیخود آماده م یحرفه یو ذهنش را برا گذشتیشهر م یهابه دست، از کوچه یازنان با بقچه لبخند

. مردها هم با آن اندام کردندیم ییکه به تن داشتند، در شهر خودنما یبلند یهاو لباس اهیصافِ س یبا موها دختران
 .داشتندیقدم برم نیآرام و مت با،یدرشت در مقابل دختران ز

شق . عبردیلـ*ـذت م کرد،یم افتیشهر در نیکه در ا یخوب یهابااحساس بود، او از تک تک حس یفرد یهماد
 ی. آن عشق گاهشدیکه به دو جنس مخالف ختم نم یعشق د،یآن شهر د یهادر تمام کوچه پس کوچه شدیرا م

 کیاحساس را شر کیعشق به فرزند، خالصه افراد متفاوت با انواع مختلف  ایخواهر باشد  کیعشق به  توانستیم
 .شدندیم

بود، با  رکیآرام و ز یبازرگان رفت. بازرگان که مرد یجنباند و با آرامش تمام به سو یسر د،یبه مقصد رس یوقت
 .گرفتیم میو راجع به آن تصم شناختیکه مقابلش بود را م ینگاه فرد کی

به او انداخت و بالفاصله  یقیشکل گرفته بود، نگاه عم یکه از کنجکاو یبا لبخند نشست. بازرگان با اخم یهماد
 لبخند زد.

 بازرگان، شاد گشت و گفت: لبخند بر لبان دنیبا د یهماد
 !گفتیپدرم درست م -

 :دیمتعجب پرس بازرگان
 ؟یچ یدرباره -
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 .دیهست دهیمرد باهوش و فهم کیکه شما  نیراجع به ا -
 .دیخند یبلند یبا صدا بازرگان

 !یخوشم اومد... تو واقعاً چرب زبون یلیخوشم اومد، خ -
افکند. بازرگان با دستِ خود، سر او را باال برد و  ریآخر داشت، سر به ز ینسبت به آن جمله یکه احساس بد یهماد
 گفت:

 خوب و پرکاربرده! یلیخ یما چرب زبان یحرفه یالبته برا -
 لبخند زد. یهماد اکنون

 ممنونم. -
ه شراکت خودم مطمئن بشم تا بتونم ب کیاز شر دیکه با نهیاون هم ا مونه،یم یباق یزیچ هیرو گفتم. فقط  قتیحق -

 ادامه بدم.
 ؟ینانیچه اطم -
 تا از صداقت تو مطمئن بشم. یرو مهمان من باش یحداقل چند شب دیبا -

 بازرگان مستقر شد. یهااز خانه یکیو در  رفتیداشت، پذ یکه نسبت به آن شهر حس خوب یهماد
آورده؛  یاش به تجارت روخانوادهکه به خاطر  ستیآن روز را استراحت کرد و ذهن خود را آرام ساخت. او نقاش تمام
 خود ندارد. یحرفه یبرا یزمان ن،یبعد از ا دانستیاما م
 .کردیم یشراکت را رسم نیاعتمادش را به دست آورده و ا دیمجدد بازرگان به مالقات او رفت، با دارید یبعد برا روز
اطراف را با چشمانش به خاطر سپرد.  یهاییبایکوچک و بزرگ، قدم زد و تمام ز یهاو بازارچه یخاک یهاکوچه در

 حک کند. روسیاز جنس پاپ یرا بر تکه کاغذ هاییبایز نیتمام ا تواندیباشد، م اریاگر بخت با او  گفتیبا خود م
 کوچک یهایبرخورد کرد. با برخورد آن دو، قوط یفروش بود، با شخص وهیم انسالیکه نگاهش به زن م همانطور

 دخترک باال رفت. ادید و فرشدن نیرنگ پخش زم
 ؟یکور ینیبب یتونیمگه نم -

دخترک هم با غرولند شروع به  ستاد،یحرکت ا یب یسنگ یماند و همانند مجسمه رهیبه آن دختر خ یهماد چشمان
 رنگ کرد. یها یجمع کردن قوط

 !یعوض ی«قهیصد»اون  یمن، برا یالبته نه برا فتادیم روزیاتفاق د نی. کاش ایدست و پا چلفت یپسره -
 انداخت و دستش را در مقابل چشمان او تکان داد. یبه هماد ینگاه میآن که سرش را باال ببرد، ن یب

 با توام! ؟ینیبیم یآقا دار یه -
 لب گفت: ریکار خود ادامه داد و ز به
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 واقعا کورِ! نکهینه، مثل ا -
است که  نیحاال وقت ا قاینگاه کرد. دق یهماد یو به چهره سرش را باال برد ،ییپس از غرولند و بداهه گو سرانجام

 همانا. یشدن او به هماد خکوبیگفت، باال رفتن سرش همانا و م
 ینهیریکه به عشق د نیبه مثال ا ستینگریآنگونه م یگریبه د کیچشم بردارند، هر  گریکدیاز  خواستندینم هردو

 خود چشم دوخته.
 ها مال توئه؟رنگ -

 آن دختر را به خودش آاورد. ،یهماد سوال
 مال برادرمه اون نقاشه. نیها! نه ا ؟یچ -
 دارند. یاها روح شکنندهچون نقاش یبهش برس یلیخ دیپس با -
 !نطورهیهم -

 برد و آرام ادامه داد: کیسرش را نزد دخترک
 .ترسمیاوقات از هنرمندا م یگاه -

کامش بود. او بارها مورد تمسخر قرار گرفت و اکنون باز هم به  که باعث تلخ شدن یتلخ یخنده د،یخند یهماد
 خطاب شد. وانهیهنرمند د کیعنوان 

 زد: ادیفر ی، دخترک با دستپاچگجا را ترک کردحرف آن یانداخت و ب ریبه ز سر
 م؟ینیرو بب گهیبعدا همد میتونیم یه _

 یبلند ادیبود. با فر پروایخود را اعالم کرد؛ اما دخترک که کامال ب یتینارضا ن،یبا تکان دادن سرش به طرف یهماد
 گفت:

 !نمتیبیسوئز م یخانهبیطب نیبزرگتر یست، تو« هُما»اسم من  -
 لب زمزمه کرد: ریبر لبانش نقش بست و ز یهم لبخند کوچک یبا لبخند دور شد، هماد هما

 ها!زن -
 کرد. ییرایبرخاست و با لبخند از او پذ یاز جا یهماد دنی. بازرگان با ددیبعد به مقصد رس یساعات

 !یهماد یخوش اومد -
 کار آشنا بشم. طیممنونم. خواستم با مح -
 لطفاً! نیتو ثبت کنم. بش یخوب برا ازیامت هیکار باعث شد  نیا ،یکرد یکار خوب -

 ها صورت خواهد گرفت.آن یو دانست که بدون شک همکار دیدیرا در چشمان او م تیرضا ینشستند. هماد هردو
 .یخودت هست یندهیساختن آ یآماده یعنی ،یزیسحرخ نقدریا یجوان نیدر ا -
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 خودم رو بسازم. یخانواده ندهیتا آ نجامیمن ا -
 گفت. نیستش آفردو تیبه وجد آمد و به ترب شتریب یشناس فهیجوان خانواده دوست و وظ نیچن دنیاز د بازرگان

 پدرت تو رو خوب بزرگ کرده! -
 آورد و گفت: رونیرا از گنجه ب روسیپاپ یعنی یرسم یهاکاغذ ناگهان

 اعتماد من به تو کامالً جلب شد. م،یچرا صبر کن ه؟یچ یدونیم -
 لبخند زد. یهماد

 ن؟یشراکت رو قبول کرد یعنیپس  -
 مقابل او قرار داد. روسیو قلم را همراه با پاپ جوهر

 !ینبر نیاعتمادم رو ازب دوارمیام -
شد و با خود گفت  رهیخ یها بود. به شور و شوق هماددر آن یاما اندوه بزرگ د؛یدرخشیلحظه چشمان بازرگان م آن

تجارت را با پسر خود  توانستینداشت و م گریاز اعتماد به جوانان د یاکنون ترس شد،یم یاگر او هم صاحب فرزند
 شود. کیشر

شدن شراکتش با بازرگان، به سمت خانه بازگشت. بازرگان گفته بود از روز بعد او به شدت  یپس از رسم یهماد
 خواهد شد، پس امروز را به استراحت بگذراند. یتجار یهاکار ریدرگ
رنگ کوچک و  یها یمو را همراه با قوطدر آن مستقر شده بود، رفت. کاغذ و قلم یمدت کوتاه یکه برا یاخانه به

 مختلف، در مقابل خود قرار داد. یهابزرگ با رنگ
که  یمختلف یهاو رنگ ورآالتیها، کودکان، بازارچه، زرا به خاطر آورد، زن دیکه در طول روز د ییهاییبایز تمام

 کیمتمرکز شود، در واقع بر  ییبایز کیها فقط توانست بر تمام آن نیگذاشته بود. از ب شیروزِ پر نشاط را به نما کی
 .بارویز

را به آن کاغذ  یرا به خاطر سپرده بود و حرکت دستانش با ظرافت تمام، هنر هماد اتیاو تمام جزئ نیزبیت چشمان
 رنگ انتقال داد. یب

 که باالخره مهمان خواب شد. نیاما او همچنان دست به قلم بود، تا ا د؛یاز راه رس شب
 تیزده به او نگاه کرد. با درک موقع رتیو ح دیپر یاز جا ،ییناشخص آش دنیچشمانش را باز کرد با د یبعد وقت روز

بودن آن شک  یخودش هم به نقاش یدخترک را رسم کرده بود که حت یچهره ییبایخود به خنده افتاد، او آنقدر به ز
 داشت.

 لب آرام گفت: ریتکان داد و ز ینقاش یچشم دوخت، دستش را با فاصله رو بایبا نشاط و ز یو به آن چهره ستادیا
 هُما! -
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*** 
تر که کم ییهابا او گذشت. در شب شیهاها و هفتهروز؛ بلکه روز کیآن روز را با بازرگان گذراند، نه تنها آن  تمام

 کند. باروینتوانست ذهنش را متمرکز آن ز گرید یول کرد؛یم یرسام شد،یخسته م
بسته بود و با  شیدست و پا کنیگرفت تا ذهن خود را آرام کرده و به مالقات هما برود؛ ل میاز روزها تصم یروز

دروغ پناه  کیبه  نیبرود؛ بنابرا شیهاخواسته یبه سو یهمانند مردم عاد توانستینم گریکه آغاز کرد، د یتجارت
 .یگرلهیح کیهم به  دیبرد و شا

 دورتر از مصر آمده. ییاز جا رفتیبودند که احتمال م یتاجر خارج کیروز او و بازرگان مشغول صحبت کردن با  آن
. چشمانش را چرخاند و چرخاند تا به دو شدیم ماریب دیابتدا با ب،یطب کی دنید یاطراف را از نظر گذراند، برا یهماد

 را حمل کنند. ینردبان چوب کیداشتند  یآن دو سع د،یرس یجوان قد کوتاه
زد و چند قدم به عقب رفت و همچنان تظاهر کرد به سخنان آن دو گوش سپرده. پسران قد کوتاه سر به  یلبخند

خود  یرکیرا تکان هم نداد؛ اما او با ز یهماد یها حتبرخورد کردند، برخورد آن یکه ناگهان با هماد رفتندیراه م ریز
 بلند سر داد. یهاادیزد و فر نیرا بر زم
شدند. بازرگان و تاجر هردو با ترس و تعجب  ایحال او را جو یشده بودند، بازگشتند و با عذر خواه دور یکه کم پسران

 چشم دوختند، بازرگان گفت: یهماد دنیبه درد کش
 .بیطب شیپ میبر دیبا -
 از پسران فوراً گفت: یکی
 !شناسمیم ایکینزد نیا بیطب هیمن  -

که بنابر  یااز چشمانش را باز کرد و پس از وقفه یکیبزرگ شهر برود،  یخانه بیبه طب دیبا دانستیکه م یهماد
 زد: ادیشده بود، فر جادیها اگوش سپردن به سخنان آن

 بزرگ. یخانه بیطب دینه! من رو ببر -
 متعجب شد. بازرگان

 !یدورِ، تو درد دار یلیبزرگ خ یخانه بیاما طب -
 اونجا. دیبرتحمل کنم، فقط من رو ب تونمینه نه نه م -

 را گرفت و گفت: یدور ماند، دست هماد نیحاضر یهمه زد که از چشم یلبخند تاجر
 .گهیکه م ییهمونجا مشیبهتره ببر -

کرده  ی. آن پسران که کم سن و سال بودند، مدام عذر خواهستادیخود را پنهان کرد و با کمک آن ها ا یشاد یهماد
 .کردندیسف مابراز تأ یو از مجروح شدن هماد
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 گفت: یکوتاه ینهیو پس از معا ستادیاو ا نیبر بال بی. طبدندیبزرگ رس یخانه بیبه طب سرانجام
 خرابه! یلیاوه حالت خ -

 زد. یچشمک سرش را باال آورد و بیشد، طب رهیمتعجب به او خ یهماد
 .شهیبمونه، فردا مرخص م نجایامشب ا دیبا -

 نشان دهد. یتا خود را ناراض دیخود در هم کش یاو، چهره یبا اشاره یهما، لبخند به لبانش آمد؛ ول دنیبا د یهماد
 !تونمیاما من نم -

 نگاه کرد و گفت: یهماد یهم متعجب به سر تا پا بازرگان
 شده؟ یمگه کجاش زخم -

 شانه باال انداخت. هما
 چون از داخل کوفته شده. ستیزخماش مشخص ن -

 گذاشت. یشانه هماد یسر تکان داد و دستش را رو بازرگان
 دنبالت. امی... امشب استراحت کن، فردا مستین یاچاره -

 گفت: رفت،یکه همراه با تاجر و پسرها م همانطور
 !امیبرم و ب دیهمه راه رو با نیچطور ا دونمیهرچند نم -

 شانه بازرگان قرار داد. یبه آن دو زد و دستش را رو یلبخند تاجر
 .رمیگیارابه م هینگران نباش! خودم برات  -

 خانه خارج شدند. بیبا خنده از طب هردو
 نشست و گفت: یهماد کینزد هما

 !هیاسمت چ ینگفت -
 .یهَماد -
 !یهما و هماد ،یابامزه هیاوه چه تشابه اسم -

 نیاست؛ اما از ا حیصح کیکدام  دانستینم کرد،یهم حرکت نم دیو شا دیلرزیماند. قلبش م رهیبه او خ یهماد
 به نام عشق است. یقیحس عم ،ینظم یب نیداشت که عامل ا نانیبابت اطم

 اریهم بس لیدل نیاز گفتن عاشق شدنش نداشت؛ به هم یترس یداشت، او برخالف هماد یاحساس نیهم چن هما
 گفت: یناگهان

 فکر کنم عاشق شدم! -
 داد:متعجب به او نگاه کرد، هما ادامه  یهماد
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بدون  یکه اگه واردش شد یشهر عشاقِ. شهر نجایکه ا دمیاطراف شن یپاتاال ریشهر اومدم، از پ نیبه ا یوقت -
 .یشیمواجه م تیشک با همسفر زندگ

 ؟یچ یچ ریپ -
 اخم کرد. یهماد یِبه نادان هما

 ؟یدیرو شن نیحرفام ا یاز همه -
 بلند. اریآن هم بس دیال انداخت، هما خندشانه با یهماد

 .یناز کن یخوایفکر کنم م -
 !بهینه، فقط برام عج -
 .یکنیعادت م -
از دستان  یکیاو در بستر بود.  یرو به رو یبه اطراف نگاه کرد، کودک کوچک یجمله، دور شد. هماد نیگفتن ا با

 .دادیپخش شده بر دستش، نشان از نقاش بودنش م یهاشد و رنگ زانیکودک آو
 سرش را باال برد و گفت: کودک

 ؟یدیتو جد -
 برخاست. یتکان داد، کودک لبخند زد و از جا دیسرش را به عنوان تائ یهماد

 باحال! یجا هی میبهتره بر ومده،یتا هما ن -
 زبان همراه شد. نیریلبخند بر لب با آن کودک ش یهماد

 بود. یجراح یبرا یگریو د نهیمعا یبرا یکیتخت و دو سالن بود و دو اتاق، که  ستیب یداراخانه  بیطب
در آن پشت وجود داشت. هر  یادیاتاقک مجزا با ارتفاع ز کیخانه رفتند.  بیطب واریجا خارج شده و به پشت دآن از

 بود. یادیرنگ ز یها یو قوط ینقاش یبه آن اتاقک رفتند. درون اتاقک، تابلوها یدو به کمک نردبان بلند
 بچه ابرو باال انداخت، با غرور گفت: پسر

 ه؟ینظرت چ -
 چشم چرخاند و جواب داد: یهماد

 خوبه! یلیخ -
 !نجایا میفقط هما نفهمه اومد نطوره،یهم -
 .مونهیخودمون م نیب -
 قول مردونه؟ -
 ده؟یمگه اون خودش برات رنگ نخر ،یکنیقول مردونه؛ اما چرا ازش پنهون م -
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 را در هوا تکان داد، گفت: یگریدستش را به کمر زد و د کی
 خودش. یبود رو ختهیبار ازش رنگ خواستم نتونست جور کنه، همه رو ر هی. نه -

 ادامه داد: ترآرام
 !ارهیم ریگ یبخوا یجور رنگکارِ قاچاق رنگه، همه یدارم که تو یدوست هیمن  یول -

 متعجب شده بود، سر تکان داد و گفت: اریکه بس یدهما
 !یکنیاستفاده م یکه از جنس واردات یباش یاحرفه یلیخ دیبا -

 به جلو داد. ینیریانداخت و لبانش را با حالت ش ینگاه مغرور کودک
 ؟یکنیم کاریدرسته، تو چ -

 !ماریکودک ب کیهم از  نیکه تمام مردم سوئز با اعتماد به نفس هستند، آن از هما و ا دیشیبا خود اند یهماد
 شدم. کیبازرگان شر هیخب من با  -
 ؟یچ ینقاش -
 !یهر از گاه -
 رنگ مونده. کمیدستت  یرو دونستم،یم -
 اوه واقعاً؟ -
 !کشهیماه طول م کیده. پاک کردنش تا ساخته ش یکه با مواد افزودن لِیاز تمشک و نارگ یبیرنگ ترک نیاوهوم، ا -
 .یاطالعات دار نقدریخوبه که ا -
 بکش. ینقاش هیبرام  -
 ...خب -
 .دهیهما هم کش یحت رم،یگیم یادگاریدونه! من از همه  هی ار،یبهونه ن -
 استعداد بودن نقاشش تأسف خورد در آن جا قرار داشت. یبه ب دیکه با ینقاش کیپشتش اشاره کرد،  به

خانه پخش شد. کودک سر  بیهما در تمام اطراف طب یِعصبان یبعد، صدا یناچار شروع به رسم کرد. ساعت یهماد
 تکان داد و با خود گفت:

 .میباهم رو به رو بش دیتلخ، امشب بازم با یاوه اوه! داروها -
 چطور ادبت کنم! دونمیم ارمیب رتیصفت، گ طانیش یپسره -

 را ترساند. با عجله خواست از آن اتاقک خارج شود که... ینازک و گوش خراش هما، هماد یصدا
 نه! ینجورینه ا -

 پرتاب شد. نیاز آن باال به زم یهماد رایزد؛ ز ادیفر رید کودک
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 .کردیاحساس م شیچشمانش را باز نمود، تمام بدنش کبود شده بود و درد را در تک تک استخوان ها یهماد یوقت
اش، دست گچ گرفته دنیبه سمت دستانش رفت، با د یبه او چشم دوخته بودند. نگاه هماد یو کودک با نگران هما

 برد. یبه عمق فاجعه پ
 دستم افتاد؟ یبرا یچه اتفاق -

 گفت: یبا ناراحت هما
 .یبکش ینقاش یبتون گهیفکر نکنم د اده،یز یلیمتأسفانه جراحت وارد شده خ -

او باعث متوقف  یِگوشینقاش زبر دست بود و پسربچه احساس کرد باز کی یشد. هماد رهیبه او خ یبا ناراحت کودک
 هنرمند شده. کیشدن رسم هنر 

 !خوامیمعذرت م -
 گفت: دانست،یاز خود مقصر نم ریرا غ یکه کس یهماد

 تاجرم! کیمن هنوز هم  ست،ین یمشک -
 خوشحال کرد. هما گفت: زیداد و هما را ن یها دلگرمآن یاو به هردو لبخند

 شد که ما رو مقصر ندونه! دایپ یکی« مساما» یدید -
 ادامه داد: یبه هماد رو
 شد. لیتبد تیدروغت به واقع م،یریبهتره قسمت خوبش رو در نظر بگ -

 هم لبخند آورد. گرید مارانیها، بر لب بآن یخنده
 گرید یخوشنود بود، هماد اریشد. بازرگان از بازگشت او بس صیخانه ترخ بیسرانجام از طب یروز گذشت و هماد چند

 گفت: ی. با شادمانرفتیهمانند پسرش به شمار م
 کردم! یریدر نبودت چقدر احساس پ یدونینم -

 گفت: ییبا خوشرو یهماد
 .یشیتر مجوون یانگار هرروز دار کنمیمن فکر م یول -
 .کنمیم یآره، حاال خودمم احساس جوون دمیتو رو که سالم د -

 راجع به کار، بازرگان گفت: یطوالن یاز گفت و گو پس
 قنا. ت،یمادر یبه شهر یبرگرد دیتاجر با کی دنید یبرا -
 ست!واقعاً خوشحال کننده نیا -

 زد. یلبخند مهربان بازرگان
 مالقات کنم. میمیتا با دوست قد امیمن هم باهات م ،یبر ییفکر نکن قراره تنها -
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 اش آماده کند.خانواده دارید یبزرگتر شد و با عجله به خانه بازگشت تا خود را برا یهماد لبخند
 و گفت: دیشاو را در آغـ*ـوش ک یمحض ورودش به خانه، با هما و مساما مواجه شد. مساما با خوشحال به
 بهت بگه! یزیچ هی خوادیخواهرم م -

 :دیهما او را نگران کرد، پرس هیمنتظر به هما چشم دوخت. مکث طوالن یهماد
 شده؟ یزیچ -

 و گفت: دیکش یقینفس عم هما
 ؟یکنیبا من ازدواج م -

 رمنتظرهیغ اریدرخواست ازدواج بس نیبود و ا اشیابرو باال انداخت، او در شرف بازگشت به شهر مادر زدهرتیح یهماد
 .دیرسیبه نظر م

 اما... -
 .یبهم جواب مثبت بد یتونیم یاگه خواست یول کنم؛ینم یمن پافشار نیبب -

 و گفت: دیخند یهماد کرد،ینگاه م یبه هماد یبا چشمان کوچکش و با نگران مساما
 کنم. یمن درخواستت رو قبول م -

 ها تمام روز ادامه داشت.نآ یسه شادمان شدند و شاد هر
بود؛ اما ناچار او  یکه ناراض نیهما را از سفر کوتاه مدتش آگاه ساخت و وعده بازگشت به او داد، هما هم با ا یهماد

باشد،  یماندن ادیمسافرت دلچسب و به  کیسفر  نیبود که ا نیبه قنا رفتند، قرار بر ا یرا بدرقه کرد. بازرگان و هماد
 .ریهم شد؛ اما دلچسب خ یماندن ادیبه 

بزرگ،  یِزنده شد. رو به در چوب شیبرا نیریبازگشته بود و تمام خاطرات تلخ و ش اشیمادر یبه خانه یهماد اکنون
 :دی. بازگان پرسستادیا

 داخل؟ یبر یخواینم -
در را باز  دهیخم یرمردیپبعد  ی. لحظاتستادندیو منتظر ا دیبازرگان او را از افکارش دور کرد، بر در خانه کوب یصدا

 او را در آغـ*ـوش گرفت و گفت: یبا شاد یکرد، هماد
 پدر! نمتیبیخوشحالم سالمت م -

 شده بود، چشمان اشک آلودش را بست. ریپسر خود غافلگ دنیکه از د پدرش
 !نطوریپسرم، منم هم نطوریمنم هم -

 .ندیخود را بب یمیشد، پدرش تازه توانست دوست قد ریکه از آغـ*ـوش پدر س یهماد
 !یکرد رمیواقعاً غافلگ« آصِف»اوه  -



 

 

193 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 !یشده باش ریپ نقدریا کردمیفکر نم نطور،یتو هم هم -
 زد و گفت: یابر کمر بازرگان ضربه یجدا شدند، پدر هماد گریکدی از
 بزنم. نیتو رو زم تونمیگول ظاهرم رو نخور، من هنوزم م -
 هم با اشک و لبخند به پسرش خوشامد گفت. یخنده وارد خانه شدند. مادر هماد با

 ییو آشنا یکردند، از دوران نوجوان یبه سخن گفتن و زنده کردن خاطرات سپر یشب را بازرگان و پدر هماد تمام
 که از هم دور بودند. یایگرفته تا به مدت طوالن

 .رفتندیبه شمار م یدست رهیرمند چهن کیهر  زیدوستانش برود، دوستان او ن داریشد تا به د داریصبح زود ب یهماد
مجسمه  ،یمشغول نقاش طیو تمام روز را در آن مح افتهیخود  یرا برا یها اتاق نسبتاً کوچکآن ،یزمان کودک در

 نهادند.« اتاقک هنر»فراوان، نام آن اتاق را  یبودند. آن ها پس از مشاجره یسیو شعرنو یساز
از  یکی. ناگهان دیدر چشمان تک تک آن ها د شدیرا م رتیح د،یورودش به اتاق، تمام سرها به سمت او چرخ با

 بلند گفت: یآنان با صدا
 !یهماد -
در زمان رفتن از شهر گفته بود، آن ها انتظار نداشتند  یکه هماد یبه او خوشامد گفتن، با سخن یبا خوشحال گرانید

 .نندیبب گرید یاو را بار
 !نمتیبازم بب کردمیفکر نم -

 نسبتاً بلند بود، نگاه کرد و گفت: یکه الغر اندام و با قد «یسِکان»به  یهماد
 قسمت شد. گهید -
 یمتوسط و قد متوسط یچهره« نِعکو»را نام برد که قدبلند و خوش چهره بود،  «سیاو» شدیدوستان او م گرید از

او چشمان بزرگ و  کرد،یها نگاه مگوشه با شرم به آن کیدر « آمَرنا» یعنیآن ها تنها دختر جمع  انیداشت. در م
 .ساختیم رهیها را به خود خچشم د،یو سف یکه در آن لباس آب ییو دلربا فیاندام ظر نیداشت و همچن یدماغ بلند

 به او لبخند زد. یهماد
 !یاز جمع ما رفته باش کردمیفکر م -

 گفت: نعکو
 .ییجمع رفته، تو نیکه از ا یتنها کس -

 شد. ریسخن دلگ نیاز ا یهماد
 من مجبور بودم. -

 گفت: یو سکان دندیخند یبلند یبا صدا پسرها
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 بود! یشوخ هیفقط  ر،یبه دل نگ -
چوب و سنگ و هر  ینعکو رو نوشت،یداشت و شعر م ییرایآواز گ یسکان ساخت،یمجسمه م یبا گِل و ال سیاو

 نقاش بود. یو آمرنا هم همانند هماد کردیم یحکاک یگریشئ د
 با دوستانش ناخواسته گفت: یدر هم صحبت یهماد

 بکشم. ینقاش تونمینم گهیبعد از اون اتفاق د -
 سیمتعجب و ناراحت بودند. او اریها بسبه تک تکشان نگاه کرد، آن یمانیبا پش یشکل گرفت. هماد ینیسنگ سکوت

 و گفت: او قرار داد یشانه یدستش را رو
 !ییاز ما یکیتو هنوزم  ست،یمهم ن -

 او دلگرم شد و سر تکان داد. زیاز سخن محبت آم یهماد
ها او سال دیشیبود و لبخند بر لبانش داشت. با خود اند یتمام مدت نگاه آمرنا به هماد د،یرس انیروز هم به پا آن

 !ر؟یخ ای دهیه زمان مناسب اعتراف رساکنون ب ایاما آ کرد؛یکه در وجودش بود را پنهان م ینیریحس ش
 و گفت: دیاو را کش یگِل یهانیآست تیبه خانه بازگشت، پدرش با عصبان سیاو یوقت گر،ید ییسو از
 !؟یبُت بساز یحق ندار گهیمگه بهت نگفته بودم د -
 آرام پاسخ داد: سیاو
 !سازمیمن بت نم -
 گه؟یم یچ فیلباس کث نیپس ا -
 .دیاش نگاه کرد و آه کشپاره نیبه آست سیاو
 ن نه بت.اونا مجسمه -
 کارت کُفر ه... گناهه! نیچه مجسمه، ا یچه بت صداش بزن کنه،ینم یفرق -
 نکردم پدر. یمن گناه -
 !اشجهیهم نت نیا یدی. چند بار گفتم با بت پرستا رفت و آمد نکن، دیتو کافر شد -

 همچنان آرام بود. سیاو یصدا رفتیاو باال م ادیفر یبر آرام کردن همسرش داشت، هر چه صدا یسع سیاو مادر
 .ستندیاونا بت پرست ن -
 !زنهیباز داره حرف م -

 زد: ادیبا تقال به سمت او حمله کرد و فر پدرش
 !شکنمینجست رو م یمن اون دستا -
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 یدور یداشت به او بفهماند که از هنر مجسمه ساز یبود، پدرش با ضرب و شتم سع ستادهیا ریآرام و سر به ز سیاو
 کند.

نشان  یواکنش چینشست؛ اما او ه سیاو نیبر بال یو زار هیپدرش خسته شد و رفت، مادرش هم با گر سرانجام
 نه آه و ناله کرد و نه تکان خورد. داد،ینم

 ود بود، باز هم به اتاقک هنر رفت و مشغول ساختن مجسمه شد.که تمام بدنش کبود و درد آل نیبعد با ا روز
 کند. انیکه درد او را ب یامجسمه ساخت،یم طلوع نکرده بود. در آن نور کم سو با تمام توان مجسمه دیخورش هنوز

. آمرنا کار او همزمان شد با وارد شدن آمرنا به اتاقک انیپا داد،یهمچنان به گِل شکل م سیگذشت و او هاساعت
 متعجب گفت:

 ؟یچرا زود اومد -
 ؟یخب خودِ تو چرا زود اومد -

 با لکنت پاسخ داد: آمرنا
 رو کامل کنم. میمن... من... آها من اومدم نقاش -
هرچه  خواستیخوشنود بود و م اریبس یسر تکان داد و با دستمال، دستش را پاک کرد. آمرنا از آمدن هماد سیاو

 .دیراز قلبش را بگو ،یزودتر با دادن آن نقاش
 شروع به خواندن شعر کرد: یآن دو، با شادمان دنی. او با دوستیها پهم به جمع آن یبعد، سکان یساعات

 دمیرا د یچه کسان میتا بگو دیمژده ده دم،یچه د میتا بگو دیده مژده¶ -
 پُر از معما یکیو آن  بایز یکیمعشوق،  یگریعاشق و د یکی

 ¶دمیروح را در دو بدن د کیمن  یآر دم؟یچه د میبگو حال
پرداخت. در واقع  شیهازد و به پاک کردن لباس یلبخند کوتاه سیاو د،یاو خند ییبه بداهه گو یبا خوشحال آمرنا
 کار هر روز او بود. هاییشعرسرا نینداشت و ا یشعر منظور خاص نیاز ا یسکان
 با اخم گفت: س،یاو یچهره دنیآمد و با د کینزد یسکان

 سرت اومده؟ ییچه بال -
 :دیپرس یاز مکث کوتاه پس

 بازم پدرت؟ -
 .ستین یزیچ نینه همچ -
 باهاش حرف بزنم! دیمن با ست؟یچطور ن -

 مانع شد. سیپدر او برود؛ اما او داریخواست به د یسکان
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 .هیمشکل خانوادگ هی نیا -
 منم برادرتم! -
 تمام گفت: یِرحمیبا ب سیاو
 !یستینه تو برادرم ن -

 یشد و با ناراحت نیسخن غمگ نیا دنیداشت، با شن یو شکننده ا فیضع یهیشاعران، روح یِکه همانند تمام یسکان
 آنجا را ترک کرد.

و باز هم  دیکش یآه سیخبر مانده بود. او یخود، از اطرافش ب یاهایبه آمرنا نگاه کرد، او همچنان غرق در رو سیاو
 شد. شیهالباس یمشغول پاک کردن گِل از رو

 و گفت: ستادیا ی. آمرنا بالفاصله با شادمانهم آمد یزمان، هماد نیهم در
 بهت بگم. یزیچ هی خوامی! میخوشحالم اومد -

 لبخند زد و به مزاح گفت: یهماد
 !یندازیمن رو به وحشت م یاوه دار -

 دیرسیبه نظر م یکه خنث یاها، با چهرهآن دنیبا د سید و دستش را گرفت. اوش کیبه او نزد د،یخجول خند آمرنا
ساخت، کامال سخنان پنهان  یکه به تازگ یااحساساتش نبود؛ اما آن مجسمه انگریاو ب یچهره دیاز اتاق خارج شد. شا

 .کردیم انیاو را ب اشیو آشفتگ
 یکه دارا یشد و منتظر ماند تا سخنان او را بشنود. آمرنا با چشمان رهیمتعجب به دست آمرنا خ س،یبا رفتن او یهماد

 بود، به او چشم دوخت. نجواکنان گفت: کیها در شب تارهمچون درخشش ستاره یدرخشش
 ؟یکنیبا من ازدواج م -

اش از اندوه چهره کبارهیالعمل آن به عکس دنیزده از او دور شد و دستش را از خود جدا کرد، آمرنا با دشوک یهماد
 درهم رفت.

 :دیپرس یهماد
 ؟یگفت یچ -

 گفت: آمرنا
 ازدواج دادم. شنهادیبهت پ -
 !تونمیمن نم -
 چرا؟ -
 جواب مثبت دادم. گهید یکیچون قبل از تو به  -
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 :دیشد و غر نیسخن، خشمگ نیا دنیبا شن آمرنا
 به اون زنه؟ نیزن، در واقع توه کیکه جواب رد دادن به  یدونیم -
 من به هما قول دادم. یول دونم؛یم -
 ؟ینیبیهمه سال... تو من رو نم نیا ؟یدیهما! تو من رو ند -

 افتیدر یاز جانب هماد یپاسخ ی. وقتماند رهیکه پر از خواهش و تمنا بود، به او خ یسکوت کرد و با چشمان آمرنا
 گرفته بود، گفت: شیهمانطور که راه خروج را از پ تینکرد، با عصبان

 !ینیبب یهم نتون نیبعد از ا دوارمیام -
 بود، متعجب به دنبال او رفت. ستادهیکه دورتر از اتاقک ا سیخروجش، او با

 زد: ادیفر تیبا عصبان آمرنا
 تنها باشم. خوامی! مایدنبالم ن -
 ماندند. رهیبه رو به رو خ رانیتکان بخورد، هر دو ح توانستینم زین یشد. هماد خکوبیهمانجا م سیاو

از غم و عرقِ  دهیکه سراسر پوش ی. مرددیکشیم ریرا به تصو دهیخم یساخته بود، مرد سیکه او یامجسمه
که  ی. سنگ بزرگدادیبـرده را به وضوح نشان م کیدست  اش،یو عضالن فیروزگار بود و دستان نح یهایسخت

 .گفتیعصب مت کی یهایهم، از متحمل شدن سخت کردیحمل م اشدهیبر کمر خم
 کیکه  نیشده بودند، همانند ا ریو آمرنا دلشکسته بود. هر سه در افکار خود اس زدهرتیح یهماد ن،یغمگ سیاو

 محبوس شود. هالهیها پشت مآن یو تمام باورها ردیشکل بگ یقفس آهن
 .کردیخود وفا م یبه وعده یطیدر هر شرا دینبود، او با یبه خودش آمد. اکنون زمان دلسوز یآمدن نعکو، هماد با

 :دیمتعجب پرس نعکو
 شده؟ یزیچ -

 آنکه به سوال او پاسخ دهد، آنجا را ترک کرد و به خانه بازگشت تا با بازرگان صحبت کند. یب یهماد
*** 

 شد و گفت: رهیموشکافانه به او خ بازرگان
 افتاده؟ یاتفاق -

 .دیکش یقینفس عم یهماد
 برگردم به سوئز. خوامیم -
 !ادیاما تاجر فردا به قنا م -
 قنا رو ترک کنم. دیتاجر بالفاصله با دنیبعد د م،یمن هم نگفتم امروز بر -
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 دست به بغـ*ـل زد و گفت: بازرگان
 اومده؟ شیپ یمشکل -

 کرد. انیو عذاب خود را ب یکه به او انداخت، سردرگم یقیبا نگاه عم یهماد
 کرد و سر تکان داد. یاتک خنده بازرگان

 ...یگیرو خودت به پدرت م نیا -
 گفت: رفت،یکه م یو در حال ستادیا

 رو ندارم! رمردیاون پ یاشکا دنیغرغرا و د دنیمن حس شن -
 در جواب فقط لبخند زد. یهماد
*** 
او  میهم مانع تصم نشیبا والد یو وداع طوالن یرفتن شد؛ خداحافظ یبا عجله آماده یاز مالقات با تاجر، هماد پس
 نشد.

 او آمد و گفت: یبودند که ناگهان نعکو با عجله به سو دهیاز خانه به مراحل آخر وداع رس رونیب
 !میبر دیبا یهماد -

 :دیمتعجب پرس یهماد
 کجا؟! -
 !سیاو شیپ -

 به دنبال او رفت. زین یشتاب زده راه آمده را بازگشت، هماد نعکو
 انیماند. خون همانند رود از م رهیخ ن،یپخش شده بر زم یهاو به خون ستادیهم ا یمتوقف شدن نعکو، هماد با

منبع آن خون، نداشت. با ترس و لرزان نگاهش را به سمت  دنید یبرا یاو جرأت گذشت،یو نعکو م یهماد یپاها
 شدن خون، برد. یعامل جار

 قیبه عقب رفت. زخم آنقدر عم کرد،یفوران مشده و خون از آن  دهیاز دستانش به شدت بر یکیکه  سیاو دنید با
 .شدیم دهیاو د یبود که استخوان بازو

 چـ... چطور؟ -
او را حمل  ،یرفت و با کمک سکان سیاو، نعکو را از شوک خارج کرد. نعکو با عجله به سمت او یدهیبر دهیبر یصدا

 کردند.
متفاوت  یمجازات برا کی نیا دانستیخونسرد خود را حفظ کرده بود، م یهنوز چهره ،یجراحت نیبا داشتن چن سیاو

 بودن اوست.
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چگونه، چه زمان و از  دانستیدر ذهنش نقش بسته بود و نم یادیز یهاها رفت؛ سوالبه دنبال آن صدایب یهماد
 کند. افتیخود را در یهاپاسخ یچه کس

. درمان شدن گذشتیاز چشمانش م ایدر حال وقوع بود، همانند رو که ی. اتفاقاتدندیرس خانهبیچگونه به طب دینفهم
 مبهم بود. هانیا یمادرش و آمدن آمرنا، تمام یهاهیگر یصدا س،یاو
 افتاد؟ یچه اتفاق -

 درهم شکسته، پاسخ داد: یهم با آن چهره یو سکان دیپرسیم یاز سکان نعکو
 بود. دهیما رو شن یپدرش اومد، به نظر صدا یرفت یوقت -

 یشخص نیو مردم هرگز چن یکنون یجامعه دانستیاش افسوس خورد، مساله نیدوست چند یشد و برا نیغمگ نعکو
 .دانندیرا از خود نم

 :دیدور شدند، نعکو آرام پرس نیحاضر گریو د یدو از هماد آن
 م؟یبگ یبه هماد دیهنوزم با یکنیفکر م -

 و گفت: دیانداخت، آه کش ینگاه یکرد و به هماد یتأمل یسکان
 حاال نه! -

به او  یاریزد، جراحت بس سیکه پدرش از خشم به او یریشمش یسر تکان داد و همانجا منتظر شدند. ضربه نعکو
 وارد کرده بود.

 کنیرا در ذهن داشتند؛ ل یافکار مختلف کیو نعکو هر  یوا داشت. سکان یها را به نگرانآن س،یاو یدهیچیپ طیشرا
 .شدیختم م سیتمام آن تفکرات به او

 لبخند زد و گفت: بیاز ساعت ها انتظار ، طب پس
 !شهیخوشبختانه خوب م -

راحت شد و باز هم عزم رفتن  الشیخبر خ نیا دنیهم با شن یهماد د،یها درخشدر چشمان تک تک آن یخوشحال
 کرد.

 .مانع او شد یگذاشت، سکان خانهبیاز طب رونیرا ب شیپاها تا
 .میحرف بزن دیبا ،یبر کهنیقبل از ا -

 ها رساند.خود را به آن ند،یبب سیهم که نتوانست آن دو را در اطراف او نعکو
 مکان کم رفت و آمد بروند. کیخواست تا به  یبه او انداخت و با اشاره از هماد ینگاه یسکان
 نعکو گفت: ،ی. با توقف سکانداشتیمکنجکاو قدم بر یهماد

 عاشقـ... سیاو -
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 :دیمانع او شد و غر یسکان
 اجازه بده من باهاش صحبت کنم! -

 گفت: یرو به هماد متیبا مال یسکوت کرد. سکان نعکو
 ...هیآدم متفاوت سیاو -

 سخنش آمد: انیشانه باال انداخت و م یهماد
 .ستین یمهم زیکه چ نیا میما متفاوت یهمه -
تجارت به  یکه تو تازه برا میمتوجه شد یبار وقت نی! اولیتر بود، از زمان کودکدرسته... اما اون از ما هم متفاوت -

درمان  تونستندینم هابیطب دیکشیرو که م یو درد شدیم ماریشده بود. هرروز ب تابیب سیو او یسوئز رفته بود
 خودش اعتراف کرد. کهنیکنند، تا ا

 . نعکو گفت:شدیتر مسردرگم د،یشنیکه م یاکلمه با هر یهماد
 که نسبت به تو داشت اعتراف کرد. یاون به عشق -

 :دیپرسیرا باور کند و مدام با خود م شیهادهیشن توانستینم یهماد
 مرد؟! کیعشق به  -

 آرام زمزمه کرد: د،یسکوت او را د یوقت یسکان
عاشق شدنش هم خوشحال  یو برا میبه احساسش احترام گذاشت م،یدرک کرد یول م؛یستیکه ما مثل اون ن نیبا ا -

 !یدوست واقع کی. مثل میشد
 باالخره زبان باز کرد. یهماد

 اما من... -
 شانه او قرار داد و گفت: یدست خود را رو ،یتسل یتمام گذاشت. نعکو برا مهیخود را ن سخن

. امروز ینفر به اسم هما، هست هیعاشق  نکهیو ا یو قبول نکردآمرنا گفت که درخواست ازدواجش ر م،یدونیما م -
 .ستیمثل اون ن ییآدما یجا ایدن گفتیشد و م دیناام یلیخ سیاو م،یکردیباره صحبت م نیدر ا سیبا او یوقت

 سنگدل، زمزمه کرد: کیهمانند  یهماد
 .گهیداره درست م دیشا -

 زد: ادیفر یسکان
 اون قصد داشت خودش رو بکشه! -
داشت،  یریگکه تفاوت چشم یگناهیافتاد. دلش به حال دوست مظلوم و ب هیجمله، به گر کی نیبا گفتن هم و
 .سوختیم
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 :گفت
هم  نیهم یبود، برا دهیما رو شن یکار رو نکنه، پدرش حرفا نیتا ا میمتقاعدش کن میداشت یمن و نعکو سع یوقت -

 دیفهمیگـ ـناه بود؛ اما کاش م کیهم واقعاً  دیشا دونست،یرو گـ ـناه م یمجسمه ساز س،یبهش حمله کرد. پدر او
 نه! یمند بشه به کعالقه یکه به ک ستیدست خودش ن گهید نیا

 .ستیعیکامال طب سیبه خود بقبوالند که تفاوت او ،یسکان رگذاریبا سخنان تأث خواستینم یهماد
 برم! دیبامن  -

 بود، متعجب به او نگاه کرد. ستادهیکه تا به حال آرام ا نعکو
 ؟یحرف بزن سیبا او یخواینم -
 برم! دینه... نه من با -

 با عجله از آن جا دور شد. یهماد
منتظِر  یهاو چشم سیآمرنا، لبخند او ی. چهرهگذشتیوقفه از مقابل چشمانش م یکه به خاطر داشت، ب یریتصاو
 هما.
 آورد: ادیسخنان آمرنا را به  نیآخر

 !ینیبب یهم نتون نیبعد از ا دوارمی... امینیبی... تو من رو نمیدیتو من رو ند -
کرده و به خارج از شهر  یروادهیرا پ یادی. سرش را باال آورد، زمان زدیبه گوشش رس یبیعج یصدا ن،یح نیهم در
خطر را  توانستیو به آسمان نگاه کرد، اکنون او م افتیاند؛ اما منبع آن صدا را نبود. اطراف را از نظر گذر دهیرس

اما نفسش  د؛ی. پا به فرار گذاشت و تا توانست دوآمدیآتش بزرگ از آسمان به سمت او م گلوله کی رایاحساس کند؛ ز
 .ستادیا نیبنابرا رساند؛ینم یاری ش،یبر خالف پاها

جا را اصابت کرد. با برخورد آتش به خاک، نور همه نیدورتر از او، به زم لومترهایآتش در ک یزمان گلوله همان
 زده و از هوش رفت. ادیاز دردِ چشمانش، فر یفراگرفت و هماد

 شد، چشمانش را باز نکرد. داریهم ب یرا در خواب گذراند و وقت یادیز زمان
 .دیشنیرا در اطرافش م ییناآشنا یصداها

 رفت؟ شیپ چطور -
 داره! یفیبدن ضع یلیرو درست کنم، خ شیینایفقط تونستم چند درصد از ب -
 !رهیبود بم کینفر نزد هی یول م؛یما زنده موند ست،یروش انتقال درست ن نیاوه بهتون گفته بودم ا -
 .میبرگرد دیبا ستین یاچاره -
 !نجاستیاون ا گنیاما رادارا م -
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 .میبشه بر داریکه ب نیقبل از ا دیبا -
 .نهیبب تونهینم گهیاون که د ؟یخب که چ -

 .گفتیراست م بهیآن شخص غر کنیسخن، فوراً چشمانش را باز کرد؛ ل نیا دنیبا شن یهماد
 زد: ادیفر یهماد

 سر من اومده؟ ییچه بال ن،یهست یها کشما -
 :دیزانو زد و نال دیم. نااافتیرا ن یسو و آن سو رفت، شخص نیهر چه به ا یها آرام شد. هماد صدا

 حاال چطور برگردم به خونه؟! -
 :گفتیاو م د،ینعکو را شن یکه صدا نیمطلق، منتظر ماند. تا ا یِکیدر آن تار هاساعت

 !یهماد ؟ییتو کجا یهماد -
 زد: ادیفر یشادمان با
 !نجامیمن ا -

 شتاب زده به سمت او آمد و متعجب گفت: نعکو
 سرت اومده؟ ییچه بال -

 بغـ*ـل او گرفت و کمک کرد تا راه برود. ریخود را بازگو کرد، نعکو از ز یماجرا یهماد
 کند. یبه او کمک توانستینم چکسیکمکِ نعکو، توانست به خانه بازگردد؛ اما راجع به چشمانش ه با

بکشد، حاال او  ریصوبا ذهن خالق خود اطرافش را به ت گرفتیم ادیو آرام آرام  بردیخانه به سر م یدر گوشه روزها
 .کردیمقابل چشمانش را رنگ م اهیس یشده بود که تابلو ینقاش

 !میبر میتونیکه هنوزم م یدونیم -
پر ابهت و  یهارا تصور کند و آن لباس اشدهیو صورت چروک دیسف شیر توانستیبازرگان بود، م یآشنا یصدا

 .دیپوشیکه هرروز م یمتیگران ق
 .کنمیدارم خودم رو آماده م دونم،یم -
 !میشیفردا عازم سوئز م شنوم،یرو م نیخوشحالم ا -

 احساس کند. توانستیم شیوجود باز هم خأل نور را در روزها نیزود عادت کرد؛ اما با ا اریبس طشیبه شرا یهماد
 او آمد. یبدرقه یرامانده بود ب یباق شیکه برا یکه حرکت کنند نعکو، تنها دوست نیروز بعد، قبل از ا صبح

 دارم! یخوب یقبل از رفتنت برات خبرا -
 مهربان نعکو را تصور کرد. یو آن چهره دیخند یهماد

 !شنومیم -
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 کامال خوب شده، فقط نه اونقدر کامل که بتونه مجسمه بسازه. سیگفت او بیطب -
 اخم کرد. یهماد

 !ستین یکه خبر خوب نیا یول -
 نداره، چون قراره با آمرنا به فکر ساختن بچه باشن. یبه مجسمه ساز یازین گهیما اون دنباشه؛ ا یممکنه خبر خوش -

شوخ  دیبا ،یآوردن لبخند به لبان هماد یبرا کردیسر داد. احساس م یبلند یسخن، قهقهه نیبا گفتن ا خودش
 باشد. یشوخ طبع خوب یهمانند سکان توانستیباشد؛ اما به هر حال او نم

 :دیبزند، پرس یآن که لبخند کوچک یب یهماد
 ه؟یمنظورت چ -

 را کنار گذاشت. یطبعرا از سر گرفت و شوخ اشیشگیو هم یلحن جد نعکو
حرفا  نیا دنیعاشقشه، اونه. پدرش هم با شن سیکه او یعاشق بوده، فکر کرد که کس سیاو دیفهم یآمرنا وقت -

با آمرنا  شیآروم موندن زندگ یمجبور بود برا سیاو ییوراج هی نیهم یدست از خشونت برداشت و خوشحال شد، برا
 .فتهیب یاتفاق هم قراره به زود نیازدواج کنه و ا

 راحت به سوئز رفت. الیاز او، با خ یزد و با خداحافظ یلبخند کوچک یهماد اکنون
 را مالقات کرد. یمتفاوت یِهماد کیاو  د،یرس انیانتظار به پا یاما وقت ند؛یرا بب یتا هماد دیکشیآنجا هما انتظار م در

ماند و با او ازدواج  بندیخود پا میباز هم بر تصم هانینبود. هما با تمام ا زینبود و شاداب ن ناینقاش نبود، ب گرید یهماد
 و غم در کنار هم ماندند. یرا هم در خوش یادیز انیکرد، سال

 یبرا دیکه شا یزیچ کرد،یرا احساس م زیچ کیکمبود  یهما بازهم هماد یهاتیها، با تمام حماآن سال انیم در
 .رممکنیاو غ یبرا کنیبود؛ ل یمعمول گرانید

*** 
تمام  د،یرسیدهد؛ اما آنطور که به نظر م خود را ادامه تیلب فرو بست، من همچنان انتظار داشتم تا حکا یوقت

 . گفتم:ستیقابل وصف ن تشیحکا
 !یافتخار کن یهمسر خوب نیبه داشتن چن دیبا -

 زد و گفت: لبخند
کرد، عشق من نسبت به هما هم قابل  فیتوص تیحکا کی یتو شهیانسان رو نم کی یهمونطور که تمام زندگ -
 .ستین انیب

 :دمی. پرسمیدیخند آرام
 ه؟یچطور یکه از من دار یتصور -
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 مرا برانداز کرد و گفت: شیسوچشمان کم با
 داره. ه،یماریکه در بستر ب ینسبت به اون دختر یایقو یلیچهره و مهربان که مطمئناً حس خمرد خوش کی -

 .دمیهم خند باز
 !یندار یاگهید زیبه چ یازیذهن خالق، ن نیواقعاً با ا -
 بود. آرام گفتم:مالحظه کرده  یب زیشدم. گشت و گذار با ذحنا مرا ن مانیآمد، پش رونیکه ناخواسته از زبانم ب یسخن از
 .خوامیعذر م -
 .شهیعوض نم قتینداره، حق یاشکال -
 و زمزمه کرد: دیکش یآه
که انفجار  یدرست مثل وقت نم،یبب تونمیو من دوباره م شهیم نایکه ناگهان چشمام ب کنمیاوقات احساس م یبعض -

 لحظه! کیرو از دست دادم... در  میینایرخ داد و من ب
و ناگهان نور از چشمانم  فتدیمن ب یاتفاق برا نیا یکه اگر زمان کنمیفکر م نیبه ا یبود، وقت یگذار ریتأث سخن

 برود، من بدون شک مانند او صبور نخواهم بود.
 در فکر فرو نرود، گفتم: شتریکه ب نیا یبرا
 برگشته بود. تیینایکه چند درصد از ب یگفت ادمهی -
که  یلیبا قدرت تخ ه،یچ دونمینم یهست؛ ول یزیچ هی نجایا نمیبی، مثالً ماون چند درصد به مرور زمان برگشتند -

 تخته چوب! کی ایانسانه  هیکه اون  فهممیو از صدا و حالتش م کشمیم ریدارم اون شئ رو به تصو
 :دیهوا پرس یب

 درسته؟ ،یستیشهر ن نیمال ا -
 تکان داده و گفتم: سر
 اتفاق افتاد. نیاما وسط راه ا م؛یبه سوئز بر میحل کردن معما خواست یبرا -
 ابوالهول. شیپ دیرفتیم دیبا د،یمعما داشته باش دیحل معما با یبرا -
 چون... م؛یجواب بد دیمعما گفته و با هیاون  م،یایابوالهول م شیرو گفتم. ما از پ انیقبل از شما به همسرت جر -

ام قرار داد و شانه یسخنانم، دستش را رو دنیازگو کردم. پس از شنخود را به او گفتم و معما را ب تیهم حکا من
 گفت:

 .یباش دهیبه جواب رس دیمن، با تیست. از حکاحال، ساده نیو در ع دهیچیپ یمعما کی نیا -
 لب زمزمه کردم: ریفکر کردم تا متوجه شوم، ز یکم
 عشق آمرنا و... س،یشهر عشاق، عشق هما ، عشق او -
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 باال انداخته و لبخند زدم. ابرو
 جواب معما عشقِ! -
 که دادم شک کردم. یاخم او، به پاسخ با
 ست؟یعشق ن -
 که ابوالهول ازت قبول کنه، جواب معما... ستین یزینه عشق چ -
 ذحنا رفتم. تیوضع دنید یبعد برا یاز زبان او، خوشنود شدم و کم حیپاسخ صح دنیشن با

 هما نام دارد، لبخند زد و گفت: دمیفهم یکه به تازگ انسالیهنوز هم غرق خواب بود. زن م ذحنا
 گرفته. شویانرژ یکه بدنش جذب کرده، همه ییو گرما جهی. سرگشهینم داریتا فردا ب -

 از لبانم رفت. لبخند
 ابوالهول ببرم! یامروز جواب رو برا دیاما من با -

 کردم و گفتم: یشد، پوف رهیگنگ به من خ انسالیم زن
 .مونمیدم بگم وگرنه زنده نم دهیجواب رو تا سپ دیمن با -

 متقاعد شدنش، گفتم: یلبخند زدم و برا دم،یاو را د تفاوتینگاه ب یوقت
 .شهیزود خوب م یلیمطمئنم خ ه،یایذحنا دختر شجاع و قو -
 امشب نه! یممکنه؛ ول -
 یاخواهد شد. چاره نیام، بدون شک خشمگد و بفهمد که او را تنها رها کردهشو داریچه کنم، اگر ذحنا ب دانستمینم

 اعتماد کنم. ب،یطب انسالِیو زن م نایناب رمردیپ کیکردم تا به  یهم نداشتم، سع
 مختلف به من هجوم آوردند، حس بد و بدتر. یهابا خودم کلنجار رفتم. حس یکم
تا او را تنها رها نکنم، از  خواهدیشده و از من م رهیمعصومش به من خ یتصور کردم که ذحنا با چهره یقیدقا یبرا

 .ستیها کار درستکه اعتماد به آن گفتمیبا خود م افتادمیم بیطب یهامحبت ادیبه  یوقت یطرف
 ترک نمودم. زهیها را به مقصد جآن یهامن خانه نا،یناب رمردیخود را گرفتم و با آمدن پ میتصم بیترت نیا به
دور شدن  یاما حاال برا گذاشتم؛یها تنها نمذحنا را با آن یسادگ نیاکنون به ا دم،یشنیرا نم یهماد تیاگر حکا دیشا

 .کردمیجا با تمام سرعت پرواز ماز آن
*** 

م که به پا داشت یو بنددار یاخاک پخش شد و صندل قهوه ن،یبه زم می. با برخورد پاهامقابل ابوالهول فرود آمدم در
 کامال به رنگ خاک، گشت.

 او معما را بازگو کرد: د،یرس انیزنده شدن ابوالهول به پا یبرا انتظارم
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 «؟یکنیذهنت را روشن و معشوق را انتخاب م ،یسپاریرا به خاطر م تیهاکه با او دانسته ستیآن چ» -
 گفت: آرام

 ست؟یچ حیپاسخ صح -
 گفتم: یبلند یصدا با
 هست.« چشم»جواب معما  -

 به سخن درآمد: یپس از مکث کوتاه ابوالهول
 است! حیپاسخ شما صح -
. ابوالهول شدیذحنا به وضوح احساس م یخال یاو، لبخند بر لبانم آمد و نزد ابوالهول کوچک رفتم؛ جا دیتأئ دنیشن با

 :دیپرسکوچک 
 جواب درست بود؟ -

 را باال بردم و آرام گفتم: سرم
 آره درست بود. -
 اما... ؛یزده وارد معبد نشد جانیه چوقتیالبته هرچند ه ،یپس چرا ناراحت -

 :دیپرس یذحنا شده، با کنجکاو ابیغ یکه تازه متوجه ییکرد و سپس گو یمکث
 ذحنا کجاست؟ -

 تکان داد. دنیفهم یبه نشانه یشدن ذحنا را گفتم، سر ماریب یماجرا
 ؟یکار کرد یشد، تو چ هوشیب یوقت -

 تکان دادم. نیرا به طرف سرم
 داشتم! یاون لحظه که پرت شد... حس بد -

*** 
 .میصحبت کردن بودشب را با ابوالهول کوچک مشغول  تمام
 معما را بشنوم. نیتا پنجم ستادمیذحنا بروم مقابل ابوالهول بزرگ ا دنید یکه برا نیروز بعد، قبل از ا صبح

اما حضور  افتم؛ییهرچند تا به امروز خود من جواب ها را م کرد،یدشوار م کار من را دیذحنا شا ابیمعما در غ دنیشن
 نبود. ریتأثیب زیاو ن

 و پخش شدن گرد و خاک، ابوالهول زنده شد. نیتکان خوردن زم با
 رفت. دیشما به بُعد دوم حل معماها خواه د،یابیمعما را ب نیا حیروز پنجم. اگر پاسخ صح نکیو ا -
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خواهند  تردهیچیپس معماها پ نیبدون شک از ا کنیل ست؛یمنظور از بُعد دوم چ دمیشدم، نفهم رهیبه او خ رتیح با
 شد.
 ابوالهول، مرا به خودم آورد. بیمه یصدا

 «از دردها! یاریپروا، عامل بس یو ب یبر تخت. خودرأ یدر قفس، گه یمزدور. گَه یشاه، گَه یگَه» -
 ابوالهول باشد. یها، معماآن سرفه یواقع لیهم دل دیکه هنوز هم در آسمان بود، به سرفه افتادم؛ شا یگرد و غبار از

به او ماندم. هرچه فکر کردم،  رهیمن همچنان غرق در افکارم خ یبعد، روح از سر ابوالهول رفته بود؛ ول یلحظات
 به من بدهد. یسرنخ کمرنگ توانستیم . ناچار نزد ابوالهول کوچک رفتم، اوافتمیمعما ن نیا یبرا یپاسخ

 فکر کرد و گفت: یمعما کم دنیشن با
 .یکن دایجوابو پ یتونیاونجا م ،یبه شهر تبا یبهتره بر! «یتبا» -
 مگه اونجا چه خبره؟ -
 !یممکنه به هدفت برس یدیخودش داشت، اگه به جواب نرس یرو تو لیرود ن یاون شهر زمان -
 !روس؟یپاپ -

 تکان داد و گفت: سر
 درسته! -

 .کردیرفتار م بیباز هم به او نگاه کردم، عج یرا برگرداندم و خواستم بروم؛ ول امرهینگاه خ متعجب
 کار را تکرار کردم، آخر گفتم: نیا چندبار

 شده؟ یزیچ -
 زد. ییدندان نما لبخند

 نه! -
 برداشتم، باز هم برگشتم. یقدم تا
 چون... ؟یمطمئن -

 ،یطوالن یکه پس از آن گفت و گو کردمیفکر م نیبه ا دادم،یغذا م بوریدادم و راه افتادم. همانطور که به لن ادامه
 .کندیم تیمیابوالهول کوچک با من احساس صم آمدیبه نظر م

سخنان  دنی. پس از شنمضطرب بودم یتکان دادم و به سمت ذحنا پرواز کردم. سردرگم و کم نیرا به طرف سرم
گرم در ارتفاع باعث  یسرم و هوا یبزرگ بر رو یداشتم، همانند قرار دادن تکه سنگ ینیابوالهول کوچک حس سنگ

 بدتر شدن حالم بود.
 توجه مرا به خودش جلب کرد. یادیفر یشدم؛ اما ناگهان صدا کینزد یعنی نیخارها قرار داشتم و ا یصحرا یباال
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 شده بود. ریاس یخار، زن یبوته ها انیدر م دمیرا گشتم؛ د نیزم یشتریب ارتفاع را کم کردم و با دقت یکم
در  یشتریو به نظر با هر تکان خار ب زدیم ادیفر خورد،یکه م یسرعت به سمت او پرواز کردم. زن با هر تکان با

 .رفتیبدنش فرو م
 شدم، نگاهش به من افتاد. شادمان دستش را به سمتم گرفت و گفت: کینزد یوقت
 ! بهم کمک کن.ییخدا یاوه تو فرستاده -

 پر خواهش او، دلم را لرزاند. دستش را گرفتم با دقت و آرام آرام او را باال بردم. یصدا
 :گفتمیکه کمتر احساس درد کند و دستپاچه نشود، با او سخن م نیا یبرا
 باال! یایم یمونده... دار گهید یکمی... تحمل کن فقط یشیآزاد م یآروم باش دار -

 درد آلودش بود. یمن، فقط آه و ناله یدلگرم کننده یهااو به جمله پاسخ
 زد: ادیاز اسارت آزاد شد، او را کامال باال بردم و محکم گرفتم. ناگهان فر سرانجام

 !نییبرگرد پا -
 :دمیپرس متعجب

 ؟یچ -
 بردارمش. دیزود باش با ن،ییگفتم برگرد پا -
 خطرناکه! نییاون پا ؟یرو بردار یچ -

خار، انداختم و آه مانند  یهااز بوته دهیسراسر پوش نیبه زم ینگاه زد،یو صورتم مشت م نهیو به سـ*ـ کردیم تقال
 گفتم:

 اس!شده نیصحرا نفر نیا -
 دیاز تقال نبود. نگاهم که به سمت او رفت، متوجه شدم با چشمان درشت شده به من چشم دوخته. با ترد یخبر گرید

 گفتم:
 شده؟ ی... چهیچ -
 !اریرو ن نیاسم نفر چوقتیه گهید -

 متعلق به آن زن بود، رفتم. ایو گو زدیکه برق م یاباال انداختم و به سمت شئ ابرو
 بود را به دست گرفتم. نهیزحمت تمام آن شئ، که سنجاق سـ*ـ با

 آن زن از من فاصله گرفت. ها محو شدند و. بالستادمیا نیسطح زم یرو م،یاز صحرا دور شد یوقت
جوان است. با دو دست سنجاق  اریو بس بایز یدر واقع او دختر دمینگاه کردم، فهم یشتریبه آن زن با دقت ب یوقت

 .داشتیرا گرفته بود و از او چشم بر نم نهیسـ*ـ
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 :دمیپرس یاکنترل شده تیعصبان با
 بود؟ یاون کارِت چ لیدل -
 .ومدیسرم م ییچه بال دونهیخدا م کردمیه ، اگه گمش م«باطل السحر» هی نیا -

مواج بودند،  یکه کم شیبه تن داشت و موها یساده و مناسب یبردم، لباس ها نییاو باال و پا یرا از سر تا پا نگاهم
 که به سر داشت، اطراف صورتش را پوشانده بود. یشال بلند ریاز ز

 ؟هیمنظورت از باطل السحر چ -
 آمد و در گوشم آرام گفت: کینزد
 شدم! نیمن نفر -
 ساده بود. اریاو زودباور و بس رایاست؛ ز بشیعج تیاعتراف کرد صورت معصوم آن، کامال مطابق شخص دیبا
 فقط مزخرفاته! نایوجود نداره، ا یباطل السحر -

 به خود گرفت و گفت: یدفاع حالت
 داره؟! ییجادو یدهاکه بازوبن گهیم یرو کس نیاوه واقعاً؟ ا -

 به بازوبندها انداختم. ینگاه
 ن؟ییجادو نایکه ا یدیتو از کجا فهم -

 به بغـ*ـل زد و از گوشه چشم به من نگاه کرد. دست
 .هییجادو یبازوبندهاست همش وِردها یکه رو یاون کلمات -
 :دمیپرس دواریشدم، ام ترکیاو نزد به
 ش؟یبخون یتونیتو م -

 گفت: یو با کالفگ دیشد، ناگهان عقب کش رهیلحظه با چشمان کوچک شده به من خ چند
 از مردها متنفرم! -
 بود. گهید زیچ هیبحث ما  -
بودم اون  کیبهش نزد نقدریکه ا یمرد نیآخر کنه،یم یشدن به مردا من رو عصب کینزد یباشه باشه؛ ول -
 بود. وونهید «نیبنجام»

 کردم و گفتم: یاخنده تک
 ؟ینشد یعصب کردمیداشتم پرواز م یچرا وقت -
 بود. نهیچون... خب چون اون موقع حواسم پرته سنجاق سـ*ـ -

 .دمیخند
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 ش؟یبخون یتونیباشه حاال بگو م -
 ؟یگیرو م نیرو؟ ها ا یچ -

 انداخت و گفت: میبه بازوبندها ینگاه
 خاصن! یجادو هی نایمطمئنم ا یول تونم؛ینه نم -
 حوصله دست به کمر زدم. یب

 خاصن! یجادو نایا دونستمیخودم نم ،یگل گفت -
 بود، لبخند زد و گفت: هیکنا کیمن صرفاً  یکه جمله نیا با
 .کنمیخواهش م -
 :دیانداخت، پرس یاطراف نگاه به
 کنم؟ یخواهش هی تونمیم -

 سمت او رفت. نگاهم
 بگو! -
 به خونه؟ یمن رو ببر شهیم -
 نجا؟یا یاومد اصال چرا -
 .رمیبگ نیالسحرم رو از بنجاماومده بودم باطل -

 باال انداخته و گفتم: شانه
 جلو. ایباشه ب -
 پرواز کردم.« کاش بال داشتم»شد و مرا محکم گرفت، من هم با گفتن  کینزد لیم یب

 :دمیپرس
 خونتون کجاست؟ -
 .«سیبوباست»شهر  -

 که گفت، رفتم. یاو به همان سمت یهاییکردم و با توجه به راهنما یپوف
 خار، واقعاً دردسر سازه! یصحرا نیا -
 چطور؟ -
 اتفاق بد افتاد. هی دمیخارها رس یباال یبار قبل هم وقت -
 ؟ یچه اتفاق -
 شد. هوشیذحنا ب -
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 ؟ هیاون ک -
 منه. یاون خب... راهنما -

 بالفاصله اخم کرد. یزد؛ ول یلبخند
 ه؟یکه نجات دادن من هم اتفاق بد نهیمنظورت ا -
 ؟یاگه بگم آره چ -

 و گفتم: دمیکرد، خند سکوت
 خارها بد بود. یکردنت تو ریکردم؛ اما گ یشوخ -

به نظر  یبزرگ یخانه ستادم؛یکه گفته بود، ا یاخانه کینگفت. نزد یزیبه مقصد چ دنیهم لبخند زد و تا رس باز
 .آمدیم
 اشاره به خانه، گفتم: با
 خودته؟ یخونه -
 را باز کرد. در
 ست!ازش متنفرم، پر از خاطره یآره...ول -
 وارد خانه شدم و گفتم: زیاش، من ناشاره با
 متنفرن؟ زیکه مدام از همه چ یهست ییتو از اون آدما -

 سرش مرتب کرد. یرا رو شال
 !دینه... شا -
کرد، آن  ییرایبعد با لبخند از من پذ یتم. لحظاتبود، نشس یریآن فرش حص یکه رو یتخت چوب یبر رو اطیح در

 بودند. ذیکوچک واقعاً لذ یهاهمراه با شکالت نیریش یهانان
 و با دهان پر گفتم: ستادمیا ناگهان

 برم! دیمن با -
 گفت: رتیح با
 کجا؟! ؟یبر -
 .یبرم و تو مانع شد خواستمیکه از اول م ییهمونجا -
 اما من مانع تو نشدم! -
 رفتم.ساده بودن او افسوس خورده و سر تکان دادم، با عجله به سمت در  به
 خوشمزه! یهایممنون بابت خوراک -
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 و به سمتش رفتم. ستادمیحالت او، متعجب ا رییاز اندوهِ فراوان، مچاله شد. از تغ صورتش
که  نیبودم. او در رفتار و احساساتش تعادل نداشت؛ اما در هر صورت ا دهیند یادختر ساده نیبود، تاکنون چن بیعج
 در ذهنم ثابت ماند. ست،یکقلب پا یدارا

 وار گفتم:زمزمه دم،یکش شیهااشک یرا رو دستم
 !به؟یغر هیبابت رفتن  یهمه ناراحت نیا -
 شد و گفت: رهیآن چشمان معصوم به من خ با
 واکنش نشون بدم، برخالف قبل. میها از زندگدمتنها موندن باعث شده به رفتن آ -

 :دمیپرس یخانه شدم. با کنجکاو نیسکوت سنگ یگذرا انداختم، اکنون متوجه یرا نگاه اطراف
 خانوادت کجان؟ -

 داد: جواب
 ندارم. یامن خانواده -
 گشتم. رانیح
 بود؟ یک یکه اسمش رو آورد یو اون کس یکردیم یزندگ یتا حاال با ک -

 گفت: ریو سر به ز نشست
 !هیداستانش طوالن -

 و رو به او نشستم. دمیخند
 عادت کردم. یطوالن یداستانا دنیچند وقت به شن نیاعتراف کنم ا دیخب با -

 .شدند دیکم کم ناپد شیهااخم
در  ترسم،یم بهیغر کیعشق؛ اما حاال اونقدر بدبخت شدم که از رفتن  هیگربه و  هیخانواده داشتم،  هیمن قبال  -

 .شناسمشیکه فقط چند ساعته م یحال
 نیگفت ا دیتفاوت که ذحنا کامال با اعتماد به نفس بود، با نی. با اانداختیذحنا م ادیسخن گفتن او مرا به  پروایب

 اوست. ساده یدختر نسخه
 ؟یهست یک یگفت یراست -
 .میما اصال با هم آشنا نشد -
 و تو؟ ست«ایآنل»اوه اسم من  -
 !یدار ی. اسم قشنگیکا -
 .بازوبندهات هم اسمت رو نوشته یرو کنمیحس م یول اد؛یبه نظر ب بیعج دیممنونم، شا -
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 چون واقعاً نوشته شده. -
 گرید ینگران ذحنا بودم و از سو یاز طرف م،یرا در سکوت گذراند ینگفت. ساعت یزیرا تکان داد و چ سرش

 بگذارم.حال تنها  نیاو را در ا توانستمینم
 ؟یچطور تنها شد -

 به من انداخت، گفت: یقیعم نگاه
 داده. رییخودش رو تغ نیاعتماد نکن که د یبه کس چوقتیه -

به زبان  یسخن نیچن دیاز قبل کنجکاو کرد. اصال چرا با شیکه ناگهان به زبان آورد، مرا ب یامتأثر کننده یجمله
 آورد؟یم
 ه؟یمنظورت چ -
اعتمادم  یوقت شی. سال ها پکنهیروز به تو هم پشت م هی یعنیاسالم پشت کنه،  نیتونست به د یکی یوقت -

 یمقصد داشته باشه؛ وگرنه به عوض کردن جهت زندگ کیو  نید کی دیکه آدم با دمیرس جهینت نیشکست، به ا
 .کنهیعادت م

 :دمیپرس
 ؟یستیتو مسلمان ن -
 نبودم؛ اما حاال هستم. -
ها مسلمان قابل اعتماد است، آنوقت خودش هم قبل ریدهد غ رییخود را تغ نیهرکس که د گفتیمشدم، او  جیگ

 نبوده.
 !؟یرو عوض کرد نتیکه خودت هم د یاشتباهه در صورت نید رییتغ یگیچطور م -
 و گفت: دیکش یآه
آوردم که تمام  یرو یکه کامله رو انتخاب کنه. من هم به مذهب ینید رهیگیم میانسان عاقل و بالغ، تصم کی -

 .روزمره یکارها نیکتریکوچ یداده بود، حت حینکات درست و نادرست رو کامال توض
 !هیخب منطق -
 آدما اعتماد کرد؟ نیبه ا دیچرا نبا یدونیم -

 شدم، سپس گفتم: رهیبه او خ یکم کنجکاو
 !شمیخوشحال م یبد حیرو توض لشیاگه دل -
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که به زبان آورده بود، باشد؛  یسخن لیدل توانستیکه نه تنها م یتیود کرد، حکاخ یزندگان تیشروع به گفتن حکا او
که  ییایمتفاوت به دن دید کیباعث شود  توانستیم یباشد. حت زیابوالهول ن یمعما یپاسخ برا کی توانستیبلکه م

 .میداشته باش م،یکنیم یدر آن زندگ
*** 

 «طلسم تیحکا»
 یگفته و از خدا کیتبر گریکدیرا به  دهیآمد. آن روز تمام خانواده قدم نو رس ایبه دن یروز فرخنده، نوزاد کوچک کی در

 خود شاکر شدند.
 خندان. یهاچهره با لبو خوش اهیمو س یدخترک دند،ینام ایرا آنل او
خانواده شادمان به سمت  یبه خانه آمد. اعضا د،یو سف اهیبه رنگ س یکوچک یپدرِ نوزاد با بچه گربه گرید یسو از

 شدند، پدر گفت: ایاو رفتند و علت حضور آن گربه را جو
 به بعد او هم عضو خانواده است! نیاز ا -

 و گفت: دیهمانطور که فرزندش را به آغـ*ـوش داشت، همسرش را هم در آغـ*ـوش کش ایآنل مادر
 «!باسِت» یدرود بر الهه -
خوب و  توانستیحاال م ای. آنلکردیرشد م زین دیو سف اهیس یآن بچه گربهگذشت زمان و با بزرگ شدن کودک،  با

 بدهد. صیبد را از اطرافش تشخ
 به او انداخت و گفت: یقیشد. نگاه عم یمشغول باز دیو سف اهیس یبا گربه ایبود، آنل یو آفتاب بایز روز

 !میبرات نذاشت یکه هنوز اسم بهیعج -
 فکر فرو رفت. به
 .«یمَهَس» میاسم تو رو بزار دیاوه با -

 کند. یزندگ ا،یآنل یِناچار بود تا با نام انتخاب دیبگو یسخن توانستینشان نداد؛ اما او که نم یواکنش خوب گربه
 یمرموز و آرام نگاه ی. ناگهان به گربهکردیگوشه او را تماشا م کیدر  یبود، مهس یبعد همانطور که مشغول باز روز

 انداخت و نامش را صدا زد:
 !یمهس ،یمهس -

 و گفت: دیخند پدرش
 اسم دخترونست؟ یمهس -
 دختره! یآره خب مهس -
 .ستیفرزندم، اون گربه دختر ن یول -
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 متعجب به گربه نگاه کرد. ایآنل
 !؟یتو مَرد -

 کنان دم تکان داد. ویم ویشادمان سرش را باال آورد و م گربه
 :دیس با خنده به پدرش چشم دوخت. پرسفکر کرد و سپ یکم ایآنل
 چطوره؟ «مِهیسا» -
 ست؟یاسم دخترونه ن نیا -

 باال انداخت و پاسخ داد: شانه
 است.پسرونه  میگیما م دونم،ینم -

 رفت. رونیزبانش زد و از خانه ب نیریبه دختر ش یلبخند ایآنل پدر
 .خوردندیو مهربان شد، تمام مردم شهر او را دوست داشتند و به او غبطه م بارویز یبه جوان لیتبد ایگذشت و آنل هاسال

 .گفتیبه او م اوردیبه زبان ب گرانیدر مقابل د توانستیرا که نم ییهازیوابسته بود و چ مهیبه سا ایآنل
ر خودش نامزد کرد و عهد جوان از شه کیبود، او با  ایآنل یآن نامزد نیتررخ داد و مهم یها اتفاقات فراوانآن سال در

 بستن با رسومات کامل مراسم ازدواج خود را برگزار کنند.
 ها برگزار نشد.روال گذشت؛ اما مراسم آن نیسال به هم چند

اما با  د؛یرسیبه نظر م یروز معمول کی ایآنل یافتاد. آن روز برا قیها به تعومراسم آن گرید یفصل بود و بار اواخر
 .افتی رییتغ زیچآمدن نامزدش، همه

 گفت: د،یرسیپسر که کالفه به نظر م آن
 .رمیمن دارم از مصر م -
 :دیمتعجب پرس ایآنل
 چرا؟ -
 داشته باشه. قیبه قا ازیکه ن ستین یآب چیه جانیجا رو گرفته اهمه یخشکسال قه،یکه کار من ساختن قا یدونیم -
 !میبر ایدر کیدشهر نز هیبه  میتونیما م -
 است.رودخونه یبرا قیبسازم، کار من ساختن قا ایمخصوص در یکِشت تونمیمن نم یول -
 یاهمه بهانه هانیممکن بود ا ست،یمقصد نامزدش از ترک مصر چ دانستیمشاجره با او نداشت. نم یبرا یتوان ایآنل

 از او. ییدور شدن و جدا یباشد برا
 .یاریبهونه م یدار -
 ؟یچ -
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 بلندتر گفت: ایآنل
 بدون من! یاز مصر بر یخوایتو م -
 .امیو بعد دنبال تو م رمینه نه من م -
 .رممکنهیکار غ نیکه ا یدونیم -
 نکرد. افتیدر یپاسخ دیگفتن آن جمله در را بست، نامزدش هر چه به در کوب با

از او را  ینگهدار یبرا یهم توان شریشد، نامزدش از مصر رفت و پدر و مادر پ کسانیاو با خاک  یاهایرو تمام
 نداشتند.

 را بسازد. دردسریمستقل و ب یزندگ کیخودش  یگرفت برا میاو تصم بیترت نیا به
از  انیاز دوستانش با چشمان گر یکی نیح نیکند، در هم دیچه با دیشیاندیو با خود م زدیشهر قدم م یهاکوچه در

 مقابل او گذشت.
 زد: ادیفر ایآنل
 ؟یریکجا م «یزوب» -

 شد. رهیو متعجب به او خ ستادینامش، ا دنیبا شن یزوب
 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -
 به خودش انداخت. ینگاه ایآنل
 باشم؟ نجایا دیمگه نبا -
 اما نامزدت که... -

 نه تنها مصر را بلکه خود او را هم ترک کرده. اینامزد آنل دیفهم یکرد و چشمانش درشت شد، زوب سکوت
 و گفت: دیکش یقینفس عم ایآنل
 درسته اون من رو ترک کرده. ،یکنیفکر م یبه چ دونمیم -
 !سفمٔ  اوه متا -
 نگاه کرد. یزوب یهاابرو یِخال یسرش را باال آورد و به جا ایآنل
 تو افتاده؟ یبرا یچه اتفاق -
 .وستیباست پ یجهان رو ترک کرد و به الهه نیاون ا... «یزوبر» -
را از دست بدهد چه  مهیسا یاگر روز دیشیاو با خود اند دنیبا د ایافتاد. آنل هیباز هم به گر زش،یگ عزمر یادآوری با

 و اندوه از دست دادن آن را هرگز فراموش نخواهد کرد. ختیاشک خواهد ر یاز زوب شتریخواهد شد، بدون شک ب
 نشست و گفت: مهیداشت، به خانه بازگشت. مقابل سا یکه با زوب یکوتاه یاز مکالمه پس
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 رفت، خوشحالم که هنوز تو رو دارم! ایدن نیهم از ا یزوبر -
 .دیالعملش خندبه عکس ایآنل د،یاو کش یآمد و خودش را به دست و پا مهیسا
از زبان  دنشیشن یاتفاق افتاده باشه؛ ول نیا دیکه با دمیفهم دمیاش رو دشده دهیتراش یابروها یوقت ،یزوب چارهیب -

 !مردیم شعوریاون مردک ب یزوبر یتر بود. کاش جااون ناراحت کننده
 .دیبگذرد، او به جنون خواهد رس نگونهیدستانش گرفت. با خود اعتراف کرد اگر ا انیو سرش را م دیهم خند باز
از  یکیبود تا  دواریکند، امصبح روز بعد آماده  یدور شد تا شب را با آرامش بگذراند و خود را برا مهیاز سا یناراحت با

 اش برسد.روزها به خواسته نیهم
 داالن خانه نشست. یمتعجب متن نامه را خواند و همانجا رو د،یبه دستش رس یاآن صبح نامه اما
 آن نامه نوشته شده بود: در
من پاسخ بده تا بتوانم  ی. به معمایکن دایرا پ قتیتا حق دهیرس نیاکنون زمان ا دم،یهاست که انتظار کشمن سال -

 به تو اعتماد کنم.
 «ستم؟یو مانند مه مبهم هستم، من ک کیتار هیهمانند سا من»
 جیباره گذراند؛ اما به نتا نیرا به تفکر در ا یادیز یروزها اورد،ین ادیرا به  یزیچ ایآنل شانیمعما ذهن پر نیخواندن ا با

و  رفتیسو و آن سو م نیافکارش به ا کنیل د؛یشنیبود که م ییمعما نیترمعما ساده نیا دی. شادیرسینم یخوب
 .دادیرا به او نم یتمرکز چگونهیه یاجازه

 ییآورد چه روزها ادیبه  کردیاش را نوازش مکه گربه یداده بود، درحال هیخانه تک واریگرم نشسته و به د نِیزم یرو
 را گذرانده.

و  دهیبار مشکالت خم ریهم ز رشیشد، کمر پدر پ ماریب اشیاز دلواپس دیاو را د یو سردرگم ییتنها یوقت مادرش
 شکست.

آزارش  هایادآوری نیا وست،یچگونه آن اتفاقات به وقوع پ اوردیب ادیبه  خواستینم ستند؛یدر کنار او ن چکدامیه حاال
 .دادیم

 لب زمزمه کرد و گفت: ریمعما را ز د،یاو کش یانداخت و متعجب دستش را رو مهیبه سا ینگاه
 ؟ییتو -
 مقابل او صاف نشست و تکرار کرد: در
 و مثل مه مبهم... کیتار هی! مثل ساییجواب معما تو -
 ضربه زد. اشیشانیکف دست به پ با
 .مهیمه... سا هیسا دم،یفهمیاز اسمت م دیمن چقدر احمقم! با -
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 دیخندیاز آن نداشت. م یخودش هم دست کم ایاما آنل د؛یرسیبه نظر م بیدر آن لحظه عج ستاد،یحرکت ا یب گربه
آرام بود؛ اما رفته  شیشروع به سر و صدا کرد، ابتدا صدا مهیسا نکهیتا ا دادیسو تکان مو آن سونیو خودش را به ا
 رفته بلندتر شد.

 اش چشم دوخت.سکوت کرد و به گربه ایآنل
 !گمیم ونیدارم هذ ستیحالم خوش ن دونم،یم دونمیم -

 دور شد. مهیاز سا کرد،یزمزمه م یزیکه با خود چ همانطور
 !بیطب هی شیهرچه زودتر برم پ دیبا -

 قابل باور بود. ریغ ایآنل ینوشته شده بود که برا ییزهایکرد، در آن نامه چ افتیدر یگرید یدوم نامه روز
 متن نامه نگاه کرد و ان را خواند: به
هستم و دچار طلسم  مهیاست، من سا حیپاسخ تو صح کنیل ؛یرا درک کن میعمام یمعنا ینتوانسته باش دیشا -

 ام.شده
زمستان بدنش را  یجدا کرد و در عوض سرما ایشد، وحشت روح را از تن آنل کیبه او نزد مهیهمان زمان سا در

 منجمد ساخت.
 ؟یهست یتو... تو... تو چ -

 برداشت و با جوهر بر تکه کاغذ شروع به نوشتن کرد. شیهااو ، قلم را با پنجه یزده رتیدر مقابل چشمان ح مهیسا
 ها را خواند:نوشته یادامه ایآنل مه،یحرکت شدن سا یب با
باشکوه  یِزندگ کی یتوانیو با آن پاداش م دیبه تو خواهد رس یپاداش هنگفت یببر نیطلسم مرا ازب یاگر بتوان -

 .یبساز
 .تیواقع ایاست  زیجنون آم الیخ کی نیا دانستیمده بود، نمزبانش بند آ ایآنل

که  دیرس جهینت نیرا بارها بست و چند بار با کف دستانش به صورتش ضربه زد. با سوزش پوستش، به ا چشمانش
 داشته باشد. قتیممکن است اتفاقات در حال وقوع حق

 :دیپرس دیشد و با ترد رهیخ مهیسا به
 چطور طلسمو بشکنم؟ -

 کرد: یاو را روخوان یهانوشته ایباز هم نوشت، آنل مهیسا
 شو. ایطلسم را جو نیبه زادگاهم برو و علت ا -
 خود را تکان داد. یابرو یتاکیسرش را از کاغذ باال برد و  ایآنل
 بدونم زادگاهت کجاست؟ دیمن از کجا با -
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 یدشوار بود؛ اما وقت شیکوچک و پشمالو برا یهاناچار باز هم قلم را به دست گرفت، نوشتن با آن پنجه مهیسا
 .آمدیتر به نظر مآسان شیبرا یراه ارتباط نیا دیسخن بگو توانستینم
 برگه را گرفت و با نگاه کردن به آن، گفت: ایآنل
 !کنهیبهمون کمک م یک مینیبب دیبا ؟یهست« شِبر»اوه تو اهل  -
کند. با  یکه تا شهر شبر آن دو را همراه افتییرا م یشخص دیهم با او همراه شد، با مهیرفت و سا رونیخانه ب از

 کمک کند. مهیکرد تا به سا یسع رتش،یو ح یوجود سردرگم
 یبه سو نیدارد، بنابرا یادیرفت و آمد ز گرید یهابه شهر هیآورد که پسر دوم همسا ادیبه  ،یطوالن یروادهیاز پ پس

 او رفت.
 در را باز کرد. دهیژول یبا ظاهر هیبعد، پسر همسا یقی. دقاستادیو منتظر ا دیکوب در خانه بر
 !ه؟یک -
 ساخت. مانیاش پشخواب آلود آن پسر، او را از کرده یمعذب شد و چهره یکم ایآنل
 مزاحم شدم! خوامیمعذرت م -
 گفت: یو با شادمان دیخواب از سرش پر هیپسر همسا ا،یآنل یصدا دنیشن با
 .کردمیداشتم استراحت م نیهم ی. راستش من تازه از مسافرت برگشتم، برایستینه نه نه اصال مزاحم ن -

 گفت: ریسر تکان داد و سر به ز ایگرفت. آنل شیکنان راه خانه را از پ ویم ویم ه،یپسر همسا دنیبا د مهیسا
 .شمی! پس من مزاحم استراحتت نمنطوریکه ا -

 از کرد و مانع او شد.دستانش را ب هیهمسا پسر
 .یستینه، گفتم که مزاحم ن -
 :دینگاهش او را برانداز کرد، دست به بغـ*ـل زد و موشکافانه پرس با
 ؟یدار ازیبه کمک ن -

 او لبخند زد و گفت: یرکیاز ز ایآنل ستاد،یمتعجب ا مهیسا
 .یبهم کمک کن یتونیبه شبر برم و فکر کردم تو م خوامیدرسته، من م -
 سفرت رو بدونم! لیدل دیبا -
 رونیبا چشمان ب د،یشنیرا م ایهمانطور که سخنان آنل هیرا گفت. پسر همسا مهیها و سانامه یآرام آرام ماجرا ایآنل

 شد. رهیخ اینگاه کرد و باز هم به آنل مهیزده به سا
به او  نیبود؛ بنابرا دهیز او دروغ نشنا شناختیرا م ایسال که آنل نیچند نیفراتر از باور بود؛ اما در ا یکم شیهادهیشن

 اعتماد کرد و گفت:
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 ه!«عَقاد»به شبر، در ضمن اسم من  برمتیمن م -
 .دیآیاز عقاد خوشش نم ادیافتاد متوجه شد او ز مهیو منتظر ماند تا عقاد حاضر شود، نگاهش که به سا دیخند ایآنل

 برد. ایآمد و ارابه را به سمت آنل رونیبا عجله آماده شد، از خانه ب عقاد
 .ستین یکیمناسب تار ادیاون اطراف ز ریمس م،یشدن هوا بر کیقبل از تار دیبا -
 ها عازم شهر شبر شدند.آن بیترت نیا به
 به او انداخت و گفت: یعقاد نگاه کرد،یرا نوازش م مهیسکوت کرده بود و سا ایتمام راه آنل در
 بال سرش اومده. نیشده و ا ستیکه بهش مربوط ن یزیچ ریهم درگ مهیسا دیه، شاشبر پر از جادو و طلسم -
 :دیمتعجب پرس ایآنل
 ه؟یمنظورت چ -

 داد. رینگاهش را به مس عقاد
 نبوده. یکه طلسم بشه آدم خوب نیکه ممکنه اون قبل از ا نهیمنظورم ا -
 اون آدم بوده؟ یاز کجا مطمئن -

 باال انداخت و پاسخ داد: شانه
 نوشتن داره، پس... ییتوانا ی. در ضمن تو گفتستیحدسش سخت ن -

طلسم شده  یگربه کیاعتماد به  یعنیغرق در خواب چشم دوخت، اگر حق با عقاد باشد  یمهیبه سا اینداد. آنل ادامه
 .ستین یکار درست

 در سکوت گذشت. ریمس یادامه
باعث دردسر  شیآدم برا نیممکن است ا دیشیبا خود اند د،یکه از عقاد شن یچشمانش را باز کرد و با سخنان مهیسا

 شود.
 گفت: یو ناراض دیکش ی. عقاد آهدادیرا م یکیبانگ شروع تار د،یخورش ییِطال غروب

 سرم اومد. دمیترسیکه م یزیاز چ -
 گفت: رتیبا ح ایآنل
 که فقط درخته! نجایداره؟ ا یچه خطر یکیمگه تار -
 ساحره پنهان شده. هیجنگل  نیا یبه شبرِ،ِ هر گوشه دهینرس نجایحق باتوئه؛ اما ا گفتمیبود م گهید یجا هیاگه  -
مناطق مصر، هنوز  گرینخل و درختان بزرگ و تنومند که برخالف د یهابه اطرافش نگاه کرد، درخت دهیترس ایآنل

با سخنان  هانیا یهمه افت؛یخود را در آن  شدیم یکه به سخت یو جنگل واناتیح یمبهم زوزه یسبز بودند. صدا
 .آمدیتر به چشم معقاد، ترسناک
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 زد: یبلند ادیفر ایعقاد، آنل یتوقف ناگهان با
 ؟یسادیچرا وا -

 ایرا گرفت، آنل ایزبان بسته را به دنبال خود کشاند. دست آنل وانیبا آرامشِ تمام، ارابه را از شتر جدا کرد و ح عقاد
 نگاه کرد. عقاد گفت: مهیمتعجب به او و سا

 جنگل از ما محافظت کنه. نیا یتو تونهیکه م شناسمیرو م یکیمن  -
 ؟یک -
 مطمئنم ازش خوشت... ش،ینیبب دیبا -
 او را تمام کرد. یجمله یبا شادمان ایآنل
 !ادیمطمئناً ازش خوشم م -

 گفت: ستاد،یمکث کرد و ا عقاد
 .ادیطمئنم ازش خوشت نمبگم م خواستمینه، م -

 ادامه داد: زیبه سخن گفتن ن داد،یکه به راه رفتن ادامه م همانطور
 که امشب در دسترسه، اونه! یتنها کس یول -
 یهاشکستن چوب یصدا رفتند،یراه م یکیو شترِ عقاد در آن تار مهی. آن دو به همراه سادینپرس یسوال گرید ایآنل

 اضطراب آور بود. یکم شانیپاها رینازک و کوچک ز
. عقاد هرچه ستادیکردن کرد و شتر هم ا ویم ویشروع به م مهیسا دند،یمرموز رس یکلبه کیاز چند ساعت به  پس

به گردنش  یدرخت نخل بست و بند سبز رنگ کیببرد، ناچار آن را به  ترکینتوانست او را نزد دیافسار شترش را کش
 .ختیآو
 و آرام گفت:را محکم گرفت  مهیسا ایآنل
 !میبه عقاد اعتماد کن میمجبور -
 .دیبهم اعتماد کن دیدرسته، امشب رو مجبور -

گرم بود و نور  اریبس رون،یناآشنا شدند. داخل کلبه بر خالف ب یبه عقاد چشم دوختند و بعد از او، وارد کلبه هردو
به آن گرما داشت، با لبخند به عقاد نگاه کرد. عقاد هم لبخند دندان  یحس خوب ای. آنلکردیاطراف را روشن م یمیمال
 زد و گفت: یینما
 حالش خوبه! بارنیخوشحالم ا -
 دهیبا اندام کش بایز یشد. او زن انیبعد نما یو صاحب صدا هم کم دندیرا شن یشخص یهاقدم یهمان زمان، صدا در

 جنگل بود. یِکیاو همانند تار اهیو س دهیو چشمان کش دیرسینظر م به متیق گران اریبس شیهاو قد بلند بود، لباس
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 !دیمحقر من خوش آمد یبه خانه -
 گفت: ایکرد. آنل دیتشد ایآن حس آرامش را در آنل نیدلنش یصدا

 ممنونم ما فقط امشب... -
 آمد و رو به آن زن گفت: ایسخن آنل انیم یبلند یبا صدا عقاد

 که امروز حالت سر جاشه! نمیبیم «ینِهبِت»اوه  -
 ینهبت ایکه گو بایآن زن ز یاز پنجره وارد شد و بر شانه یگوش خراش یرنگ با صدا اهیزاغ س کی نیح نیهم در

 به زاغ انداخت و سپس رو به عقاد گفت: ینگاه ینام داشت، نشست. نهبت
 خواستم مهمونم رو بترسونم.قراره مهمون من باشه، منم ن پیمسافر خوشت هیکالغا خبر آوردن که امشب  -

*** 
ساحره است با  کی ینهبت دیفهم یوقت ایآشنا شدند. آنل گریکدیبا  یبه خوب یو عقاد به همراه نهبت ایشب آنل آن

 گفت: یشادمان
 ؟یبهمون کمک کن یتونیطلسم شده، تو م مهیسا -

 انداخت و پاسخ داد: مهیبه سا ینگاه ینهبت
 مجازاته! کیگربه، در واقع  نیطلسم ا -
 :دیمتعجب پرس ایآنل
 ؟یچه مجازات -
 که مرتکب شده. یاشتباه ایگـ ـناه و  یمجازات برا هی -

رفته بود، اکنون بازگشت. نگاهش به سمت عقاد رفت، عقاد سر تکان  ایکه به محض ورود به کلبه از ذهن آنل یوحشت
 داد و گفت:

 بهت گفته بودم! -
 یهر سه یبرا یخواب مناسبرخت یبه استراحت داشتند. نهبت ازیسفر، ن یادامه یها براو آن دیخواب فرا رس زمان

 ها فراهم کرد.آن
 لیبه کابوس تبد ایبه خواب رفت، وحشت آنل یو وقت دادیاجازه را به او نم نیکرد بخوابد؛ اما افکار نامنظم ا یسع ایآنل

 شد.
 .افتی ییها رهاخودش از آن کابوس یاوا داشت و با صد ادیبد و مبهم، او را به فر یها خواب
 :دیبود، پرس ستادهیاو ا نیبر بال یکه با نگران عقاد

 حالت خوبه؟ -
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 با تکان دادن سر، جواب مثبت داد. ایآنل
در  دیشد و قبل از طلوع خورش نیغمگ د،یدیم یبد تیوضع نیکه او را در چن نیمهربان بود از ا اریکه بس عقاد

 . گفت:که به عقاد داشت، با او صادق بود یاعالقه لیهم به دل یمشورت کرد. نهبت یبا نهبت بارهنیا
 یادیز ریدور باشه. اون گربه تأث دیاش باکه از گربه نهیبرسه، اون هم ا انیبه پا ایآنل یراه هست تا بدشانس هیفقط  -

 .کنهیم ریرو اس ایداره و طلسمش داره کم کم آنل
 سخن گفتن منصرف کرد. یاز جنس نقره، آن دو را از ادامه کیبلند و بار تکان خوردن گلدانِ یصدا
 یاگر دلسوز دیشیرفت. با خود اند ایآنل یبه سو یپس از برخوردش با گلدان به آرام د،یآن دو را شن یکه صدا مهیسا

 خواهد شد. یبدون شک طلسمش ابد ابد،یعقاد ادامه 
به عنوان بدرقه، او را در آغـ*ـوش  یراه افتاد. نهبت یاز نهبت یعقاد عزم رفتن به شبر را کرد و با خداحافظ سرانجام

 .ختیرا به گردن او آو یبهانه طلسم نیو به ا دیکش
 حیبه لطف آن بند سبز رنگ، شتر صح یها ارابه را در آن جنگل از دست داده بودند؛ ولنمانده بود، آن یادیشبر راه ز تا

 و سالم ماند.
 آن ها ناآشنا بود. یهردو یگرفت که برا شیرا ازپ یریمس مهیسا دند،یبه شبر رس یوقت
 قصد داشت به دنبال او برود؛ اما عقاد مانع شد و گفت: ایآنل
 .ستیهنوزم سر حرفم هستم، اون قابل اعتماد ن -
 .دیدستش کش انیخود را از م یبازو ایآنل
 ست که طلسم شده!گربه هیاون فقط  -
 رفت؛ عقاد هم آرام آرام قدم برداشت. مهیجمله، به دنبال سا کیگفتن همان  با
خانه بزرگ و متفاوت، نظر عقاد را جلب  کیدر کنار  یادهی. درخت بزرگ و خشکستادندیا زیآن دو ن مه،یتوقف سا با

 .دیاش دست کششده یحکاک یتنه یکرد. به سمت آن درخت رفته و رو
 !شناسمیطرح رو م نیا -
 :دیپرس ایآنل
 ه؟یچ شیمعن -

 گربه بود، چشم دوخت. یکه همانند پنجه یابه طرح پنجه عقاد
 .دندیپرستیباست رو م یالهه یشهر هم زمان نیمردم ا -
 من. یحت پرستند،یباست رو م یتمام مصر الهه ستین یخاص زیکه چ نیخب ا -
 !پرستمیاما من نم -
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 چرا؟ -
 من مسلمانم. -
 خودش رو داره! نید یبه هر حال هر ک -

 به آن خانه اشاره کرد و گفت: عقاد
که پسر خانواده گم شد، تک تک اون  یبودم. زمان دهیتعلق داره، من راجع به اونا شن یخونه به خاندان بزرگ نیا -

 شدند. بیآدما هم غ
 جادیشک و شبه را ا نیدارد؛ بلکه ا قتیعقاد نه تنها حق یهاگفته دیانداخت، از نگاه او فهم مهیبه سا ینگاه ایآنل
 داستان به او مربوط است. نیکه ا کندیم
 است؟ مهینکنه اون پسر سا -

 لب گفت: ریبه سمت در خانه رفت و ز عقاد
 !مینیبب دیبا -
 اینگاه کند به داخل رفت، آنلآن که به اطرافش  یوارد خانه نشد و همانجا نشست. عقاد ب مهیباز بود، سا مهین خانه درِ

 از در رد شد. یهم پس از تأمل کوتاه
 همچون انسان. یموجود د،یرسیبه گوش م یحرکت کردن موجود بزرگ یصدا یول آمد؛یبه نظر متروکه م خانه
 با سرعت از مقابل چشمانش گذشت. یکرد، ناگهان شخص یکنجکاو اطراف را بررس عقاد

شد. همانند  لیتبد یسپس آن ترس رفته رفته به کنجکاو د؛یترس یالحظه ،یو ترسناک دهیدختر ژول دنیبا د ایآنل
 .ستادیخانه رفت و همانجا ا زیدهل یهاعقاد به سمت ستون

 آرام گفت: عقاد
 .کنهیم یزندگ نجایا یکی -
 !زنمیحدس رو م نیمن هم هم -

ا گرفت و او را متوقف ساخت. دخترک نه ترسناک بگذرد، عقاد دستش ر زیقصد داشت از دهل گرید یآن دختر بار یوقت
عقاد  یِخود را آزاد کند؛ اما دستان قو خواستیو م خوردیدر قفس، تکان م یافقط همچون پرنده ده،یبود و نه ژول

 .دادیاجازه را نم نیا
 .میزنیبهت نم یبیفرار نکن! ما آس -

 :دیپرس یدارخش یعقاد، آرام گرفت و با صدا یچهره دنیبا د دخترک
 ؟یتو مسلمان -

 .دیکوتاهش کش شیبه ر یلبخند زد و دست عقاد
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 ؟یدیاز کجا فهم -
 باطن اوست. انگرینور هر شخص ب -
 از چشم عقاد دور نماند. عقاد دست آن دخترک را رها کرد و گفت: یریدلگ نیشد و ا ریسخن، دلگ نیا دنیاز شن ایآنل
 .میطلسمش رو بشکن میکه بتون میبفهم ییزایراجع به اون گربه چ دیما با -

 :دیدخترک متعجب پرس کنیهم مبهم بود؛ ل ای یمنتظره و ناگهان ریسخن عقاد غ دیشا
 دِ؟یو سف اهیس یمنظورت اون گربه -
 ابرو باال انداخت. ایآنل
 !یباهوش یلیخ -

 هنوز هم منتظر پاسخ بود، عقاد گفت: دخترک
 ؟یدونیم یدرسته، تو راجع به اون گربه چ -
 منه. یعمو اون گربه -

 ماندند. رهیزده به دهان دخترک خ رتیدو ح هر
 گربه است؟ کیتو  ی: عموایآنل

 : پس اون انسانه!عقاد
 سخن، دخترک را به خنده انداخت. کیبرداشت متفاوت از  دو
 که کرد... یبعد از کار یمرد درست گفت، اون انسان بود؛ ول نیا -
 :دیحرفش پر انیم ایآنل
 کن! فیاز اول تعر نم،یصبر کن بب -

 کرد. انیآن دو ب یهم ماجرا را به صورت خالصه برا دخترک
 م،یبود یمسلمان یکه ما خانواده نیشهرت داشت. با ا یگوشیو باز طنتیمن فقط ده سالش بود، به ش یعمو یوقت -
 دیبا یلیها خمسلمان پرستند،یکه همه باست رو م یشهر یو بدون شک تو میکردیمراعات م هیبه خاطر همسا دیبا

ش رو به کام خود و خانواده یزندگ خواستیبود و نم اسحس بارهنیمراقب رفتار خودشون باشند. پدربزرگ من هم در ا
 لی. پدربزرگم دلدیرسیبه نظر م بیاش عجهو چهر یمن به خونه اومد، دستاش خون یعمو یروز وقت کی. تلخ کنه

کار کرده.  ینگرفت، به زور ضرب و شتم خواست بفهمه که پسرش چ یجواب یوقت یول د؛یو روزش رو پرس حال
از  شیحرف، پدربزرگم ب نیا دنیگربه رو کشته بود. با شن کیکه کرده بود اعتراف کرد، اون  یبه کار مباالخره عمو

 یزندگ یجور دیاز خونه و خانواده طرد کرد. از اون به بعد ما با شهیهم یاون رو برا هیشد و به عنوان تنب یحد عصبان
 .کردندیوگرنه مردم شهر، ما رو زنده به گور م مینش دهیکه د میکردیم
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 :دیکه متأثر شده بود، پرس عقاد
 .یبوده باش کیکوچ یلیخ دیاونوقت تو با -
 کرد. فیرو تعر نایبودم، مادرم ا ومدهین ایمن اصال به دن -
 ؟ییاالن تنها تو -
 ...کنمیم ینه من با پدرم زندگ -
گربه را به قتل رسانده بود، پس حق با عقاد  کی مهی. اگر سادیها را نشنمکالمه آن یبه فکر فرو رفته بود و ادامه ایآنل

 او را مجازات کرد؟ یاست و او مجازات شده؛ اما چه کس
 همچنان متفکر ماند، عقاد او را تکان داد و گفت: ایآنل یول د؛یرس انیمکالمه آن دو به پا یقیاز دقا پس

 بهمون کمک کنه. تونهیاطراف هست که م نیساحره ا هیدختره گفت  نی. ادمیطلسمش رو فهم لیمن دل -
 ساحره رفتند. یرا در آغـ*ـوش گرفت و باهم به سمت خانه مهیحرف سا یسرش را تکان داد و ب ایآنل

او را برانداز  یسر تا پا ایبود. آنل یعاد یهاهمانند انسان زیخود ساحره ن یداشت و چهره یساحره ظاهر معمول یخانه
 :دی. پرسدیرسیبلندِ ساده به نظر م یهابا لباس انسالیزن م کیکرد، ساحره 

 ؟یطلسمش رو بشکن یتونیتو م -
 گفت: ریزد و سر به زآتش قرار داده بود، هم یرا که باال یرنگ اهیکوچک و س گِید اتیمحتو ساحره

 من خودم طلسمش کردم. تونم،یالبته که م -
 :دیپرس زدهرتیشد. ح رهیبه عقاد انداخت و باز هم به ساحره خ یتعجب کرد، نگاه ایآنل
 چرا؟ -

 سرش را باال آورد و گفت: تیبا عصبان ساحره
 من رو کُشت! زیعز یچرا؟ اون گربه یپرسیم -
 ادامه داد: هیرگ با
 کرد. شییایازش نمونده بود تا بشه موم یزیچ م،یکن یشدنش رو ط ییایمراسم موم میخواستیم یوقت -
 !سفمٔ  اوه متا -

 چشم دوخت. گیباز هم به د ساحره
 .کنمیصفت رو درمان م طانیمن اون پسرک ش ،یینجاینداره. حاال که تو ا یمن سود یو نفرت برا نهیاما ک -

 متعجب گفت: عقاد
 من فکر کردم اون طلسم شده! ؟یکنیدرمان م -

 جواب داد: ساحره
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 دختر. نیدر هر صورت راه چاره منم و ا -
 :دیپرس ایآنل
 من؟ -

 .دیخند ساحره
 کنم. گهید یکیوارد بدن  ارمیطلسم رو از بدن اون گربه در م یوقت دیمعلومه که تو، با -
 با شجاعت گفت: د،یحال د نیاو را در ا یبه ساحره نگاه کرد. عقاد وقت دهیچند قدم به عقب برداشت و ترس ایآنل
 !شمیمن داوطلب م -
 ش داره.به گربه یادیز یِدختر وابستگ نیاما ا ؛یبهش ندار یاچون عالقه یتونیتو نم -

 داد. عقاد گفت: ایو به دست آنل ختیر یزرد رنگ را در ظرف مِس عیما ساحره
 هم وجود داشته باشه! یاگهیراه د دیصبر کن، شا -

 دست به کمر زد. ساحره
 ؟یچه راه یبگ یتونیم -
 !میالسحر بسازباطل هی ایآنل یبرا دیما با -
 گردنته؟ یکه تو یمثل اون یکی -

 زمزمه کرد: رلبیخودش هم متوجه آن طلسم نشده بود. سردرگم ز یمتعجب به گردنش چشم دوخت، حت عقاد
 ...چطور نیا -
 کرد. یریالسحر از طلسم شدنش جلوگباطل کیبا  شهیحق باتوئه! م یول -

 انداخت. ایو آن را در گردن آنل دیخند افت،یگردنبند کوچک را  کینگاهش را در اطراف چرخاند و  ساحره
 .ادیتا طلسم درست از آب درب میدعا کن دیخب حاال با -
 یکه برا ییرا نوازش کرد. ساحره هم شروع به خواندن ورد جادو مهیساحره، سا یرا خورد و به گفته عیآن ما ایآنل
 ایچهره و خوش اندام شد؛ اما آنل جوان خوش کیبه  لیتبد مهی. آرام آرام سابود، کرد یصرفاً جمالت نامفهوم گرانید

 بالفاصله از هوش رفت.
شد، نه او گربه بود و نه  داریب یوقت کند. دارشیو با خوراندن آب به او، توانست ب دیبه سمتش دو یبا نگران عقاد

 زد: ادیزده شد و فر جانیدر آن ظاهرِ متفاوت ه مهیسا دنیبا د مه،یسا
 !میموفق شد -
دور گردنش  شهیکه هم ی. شالستادیآن دو ا انیبار م نیمانع شد و ا شهیرفت که عقاد مانند هم مهیسمت سا به
 و آرام گفت: دیچیپ مهیرا دور کمر سا انداختیم
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 مَرد! یستیگربه ن گهیتو د -
 باالخره زبان باز کرد: مهیبه خنده افتادند. سا نیحاضر

حماقت بچگانه  کیبودم و هر روز بخاطر  ریسال بود که من اس ستیاز ب شتریب د،یممنونم که من رو نجات داد -
 .دمیکشیزجر م
 ادامه داد: مهینگفت. سا ینازک کرد و سخن یپشت چشم ساحره

خداوند » گفتیم شهی. اون همدمیپدرم رس یهاباست اعتقاد ندارم؛ اما حاال به حرف یدرسته من مسلمانم و به الهه -
 «!بشه مالیپا یاموجود زنده چیحق ه دهیاجازه نم

عاده المرد فوق کیرا به  مهیاسالم پدر سا نیقرار گرفت و با خود اعتراف کرد د ریسخن، تحت تأث نیا دنیبا شن ایآنل
 کرده بود. لیتبد
 ؟یما در آورد یچطور سر از خونه -

 به ساحره انداخت و لبخند زد. ینگاه مهیسا
من تا ابد گربه  فتاد،یاتفاق ن نیکنم که طلسمم رو بشکنه و اگه تا زمان موعود ا دایرو پ یکس دیساحره بهم گفت با -
 .مونمیم

 دستانش را باال انداخت و زمزمه کرد: ساحره
 دارم! یمیدلِ رح یول کنم؛یمن جادو م -
 یبه حس لیتبد اشیواقع یچهر دنیکه نسبت به او داشت، اکنون با د یماند. وابستگ رهیخ مهیلبخند زد و به سا ایآنل

 گفت: مهیفراتر از آن شده بود. سا
 هم اعتراف کنم. گهید زیچ هیبه  دیبا -

 گفت: مهیاست؛ اما سا یبد اریشخص بس داد،یحتمال ممنتظر بود تا بشنود که او همانطور که ا عقاد
 !ه«نیبنجام»من  یاسم واقع -
 بشنود. خواستینبود که م یزیچ نیخود با کف دست ضربه زد، ا یشانیو عقاد به پ دیخند ایآنل

 و آن سه نفر راه افتادند تا به خانه بازگردند. دیپوش یلباس مناسب نیبنجام
 یدارد تا از او به خوب تیمسئول کردیناخوش احوال است. عقاد که احساس م ایراه بودند که متوجه شدند آنل انیم در

 برد. ینهبت یرا به کلبه ایو بالفاصله آنل دیحفاظت کند، ترس
 بود. چیاو ه یگفت نگران دیبا عقاد، با سهیاما در مقا د؛یرسینگران به نظر م نیبنجام
نشسته بود، انداخت  ایآنل نیکه بر بال نیبه بنجام یاز عقاد خواست تا تنها صحبت کنند، عقاد نگاه نهیپس از معا ینهبت

 .ندیگوشه رفتند تا آزادانه سخن بگو کیو سپس به 
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 گفت: ینهبت
 .موندیاز اون گربه دور م دیبا شه،یدرمان نم گهید ایآنل -
 ه؟یحاال راه چاره چ -
 ...دیشا یول ست؛ین یاگفتم که چاره -
 ؟یچ دیشا -

 زد: ادیکرد، فر یعقاد را عصب ینهبت سکوت
 ؟یچ دیشا -

 :دیمتعجب به آن دو نگاه کرد و پرس نیبنجام
 اومده؟ شیپ یمشکل -

 رو به او لبخند زد. ینهبت
 .میکنیصحبت م میدار ست،ین یمشکل -
 عقاد آرام گفت: به
 بهتره اون نفهمه! -

 هم آرام شد. عقاد
 پس بگو! -

 و ناچار پاسخ داد: دیکش یهآ ینهبت
 .کنم بتونم نجاتش بدم ریاگه روحش رو تسخ دیشا -
 ؟یبکن یخوایرو م یکار نیچطور همچ -
 داشته باشه. یبدون دردسر یها زندگسال شهیو باعث م کشهیطول نم -
 پس انجامش بده! -

 :دیمتعجب پرس یرفت، نهبت ایبه سمت آنل عقاد
 ؟یمطمئن -

 کرد: زمزمه
 باشم. دیبا -
 را درمان کند. ایآنل یتا نهبت دندیکشیو او هردو انتظار م نیها نشست، بنجامدر کنار آن و

چه  ایبعدها آنل دانستیاما نم د؛یمنظور او را فهم نیبدون دردسر سخن گفت، بنجام یزندگ یدرباره یکه نهبت یزمان
 از خود نشان خواهد داد. یواکنش
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 انجام دهد. دارد،یرا زنده نگه م ایگرفت آنچه که آنل میگذاشت و تصم را کنار دیترد ینهبت سرانجام
 و گفت: ستادیاو ا نیبال بر
 تا من کارم رو انجام بدم. دیتنهاش بذار دیبا -
. او روحش کرد ریشروع به تسخ ،ییجادو یرا گرفت و با خواندن وردها ایدستان آنل یرفتن آن دو پسر، نهبت رونیب با
 .و احساسات و تصوراتش را درک کند ندیاو را بب یتوانست تمام گذشته ا،یشدن با آنل یکیبا 
 که خودش بود، ساخت. یموجود همانند موجود کی ایاو از آنل ر؛یاتمام شدن مراسم تسخ با

دستانشان را گرفت. با گره خوردن  ایرفت و دستان آنل کینزد نیوارد کلبه شدند، بنجام یبا شادمان نیو بنجام عقاد
 شده بود. بایتازه شکفته، شاداب و ز یشد. او همچون گل داریاز خواب ب ایآنل گر،یکدیبه 
 !یشد داریخوشحالم ب -
 زد و گفت: یقیلبخند عم ن،یبنجام نیدلنش یصدا دنیشن با
 .یممنون که بخاطر من منتظر موند -

 .نیاو بود نه بنجام خورد،یو غصه م دیکشیکه تمام مدت انتظار م یماند، شخص رهیخ ایمتعجب به دهان آنل عقاد
شانه  یقلب او را بشکند، دستش را رو توانستیکه نم نیرفت و با ا کیبه عقاد نگاه کرد، نزد ینیبا نگاه غمگ ینهبت

 را به او گفت: قتیو حق دیکش یاش، پوفاو زد و با جلب کردن توجه
عالقه داره،  نی. اون به بنجاموجودش بودم، من احساساتش رو درک کردم یمن تو یلعقاد! گفتنش برام سخته؛ و -
 !نهیاز عالقه...اون عاشق بنجام شتریب یزیچ یحت

 نیکه ا یبود، هر شخص زیهم محبت آم نیلبخند به لب داشت و نگاه بنجام ایعقاد به سمت آن دو رفت. آنل نگاه
 دو خوشبخت خواهند شد. نیکه ا دیفهمیم دیدیمنظره را م

 یآن که سخن یانجام داده، ب طیکار را در آن شرا نیبا رفتنش بهتر دیکه شا الیخ نیدلبسته بود و با ا ایبه آنل عقاد
 جا را ترک نمود.آن دیبگو

را درک کرد. اگر  ینگاهش سمت درِ بسته رفت. لبخندش محو شد و نگاه پر از حسرت نهبت ایبسته شدن در، آنل با
 .بوده یدرون او بود، آخر او هم در بدن نهبت یهبتن

خوشبخت خواهد شد  ایبا رفتنش آنل کردیرا ندارند، عقاد هم فکر م یخوشبخت اقتیها لساحره کردیاحساس م ینهبت
بود که تمام  ایآنل انیم نی. در اافتهیدست  یقیکرد سرانجام به عشق حق الیاز طلسم، خ افتنیبا نجات  نیو بنجام

 داد. یدر خود جا یکجایها را حس
 یخوب را شروع کردند. درست زمان یزندگ کیو او  ایآنل نگونهیبه عشق خود اعتراف کرد، ا نیگذشت. بنجام هاسال

 تنها گذاشت. شهیهم یاو را ترک کرد و برا نیداشت، بنجام یاحساس خوشبخت ایکه آنل
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*** 
 تیحکا داستیخالصه سخن گفت؛ اما پ اریبس دیافکند. شا ریو بست و سر به زلب فر د،یبه اتمام رس تیحکا چون

 بوده. بیپر فراز و نش یگریاو همانند هر انسان د یزندگان
تمام آن را خالصه  تیحکا کیدر  شودیکه نم ستیهر انسان آنقدر طوالن یزندگ یماجرا گفت،یراست م یهماد
 کرد.
 :دمیپرس

 چرا ترکت کرد؟ -
 جواب داد: ریبه ز سر
 رفت. شهیهم یندارم و خوشبختم، برا یمشکل چیه گهیاحساس کردم االن د ی! درست وقتدونمینم -
ببرد و عشق  نیخود را ازب نیریخوش و ش یزندگ لیدل یب دیشخص چرا با کیآخر  م،یچه بگو دانستمینم گرید

 را تنها بگذارد؟ اشیزندگ
هم درست  ایاکنون دور شدن از آنل کنیل کردم؛یم یذحنا لحظه شمار دارید یتر بود. برامناسب طیشرا نیدر ا سکوت

 که رها کردنش باعث عذاب وجدانم شود. دیرسیبه نظر م چارهیآنقدر ب دینبود، شا
نزد ابوالهول بازگردم؛ به  شدمیو من مجبور م ماندیمالقات با ذحنا نم یبرا یزمان کردمیم ریسکوت س نیدر ا اگر

 عزمم را جزم کرده و گفتم: بیترت نیا
اتفاقات هم  نیهم م،یدار یما مشکالت متفاوت ی... البته همهیداشت یبیعج یِاز مالقات با تو خوشحال شدم، زندگ -

 .میباعث شد باهم مالقات کن
 نگاه کردن به او، برداشتم. رهیاز خ دست

 .مکنیبگم من هرگز تو رو فراموش نم دیبا هانیبا تمام ا م،یبگذر -
 چشمان متعجب به من نگاه کرد. با
 چطور؟ -
اون ابهامات رو به  شنیم دایهم پ یبلکه کسان ست،یفقط حاصل ابهامات مردم ن ایدن نیبفهمم ا یتو باعث شد -

 کنند. لیتبد تیواقع
 زد و گفت: یلبخند

 .ستین یاگهیانسان د هیانسان شب چیاحساس کنم که ه یتو هم باعث شد -
 ادامه داد: کرد،یو همانطور که مرا بدرقه م ستادیا
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ها مثل از اون افسانه یذهن بشر باشند؛ اما بعض یساخته یادیز یهاافسانه دیشا ،یگیبه ابهامات درست م راجع -
 دارند. تیجادو و طلسم واقع

 و مرج مردم مانع شد. قصد داشتم به آسمان پرواز کنم؛ اما هرج «دارید دیبه ام» باال انداختم و با گفتن  شانه
 .میکردینگاه م آمدند،یبراق به سمتمان م یهاو خنجر رهایکه با شمش یبه مردان یبا کنجکاو هردو

 زد: ادیها فراز آن یکی ناگهان
 !یتمام پولم رو پس بد دیبا -
هرچند دور  ست؛یبردم که ماجرا چ یجمله پ کیانداخت. با همان  ایآن مرد چاق و درشت اندام، لرزه به تن آنل ادیفر

 باشد.هم بدهکار  دیبا ا،یهمانند آنل یو کار کسیاز باور نبود. دختر تنها و ب
 دهیاز خشم در نگاهشان د شتریب یزیها هم چاز آن یبعض رفتند،یم شیبود و با خشم به سو رهیخ ایبه آنل چشمشان

 .شدندیم کینزد صانهیو حر شدیم
 . دست به بغـ*ـل زدم و با اعتماد به نفس سرم را کج کردم، گفتم:ستادمیا ایها و آنلآن انیم
 اومده؟ شیپ یمشکل -
 از مردان پاسخ داد: یکی
 !میخوایما پولمون رو م -
 رو بده. شیبده تونهیاون تنهاست و نم دینیبیهمونطور که م -
 کنه چرا پول قرض گرفت؟ نیرو تأم شیمخارج زندگ ییتنها تونستیاگه نم -
بهش  دیکه شما حق ندار دونمیاما م دونم؛ینداشت بده قرض گرفت رو نم یرو که چرا وقت نیا نیراستش رو بخوا -
 .دیبزن بیآس
 گفت: یگرید
 !ینیچشماش بب یحسرت مُردن رو تو کنمیم یکار ست،ین یزیکه چ دنید بیآس -

 میهارا تکرار کردم. بال کرد،یها را ظاهر مکه بال یالب جمله ریو ززدم  اشدهیبه قد کوتاه و اندام تک یپوزخند
 با ترس چند قدم به عقب برداشتند. تیها، جمعشدن بال داری. با پدفاصله گرفتم یکم نیناگهان باز شدند و از زم

 دانمیکه اکنون م یبیدر اوقات فراغت خود مشغول حرکات عج شهیکه کودک بودم، پدر هم یآوردم زمان ادی به
 کنم. دیها را تقلآن حرکت توانستمیم یو من هم به خوب شدیبوده، م یحرکات نظام

که از جانب آنان شد، مرا به گارد گرفتن و دفاع از  یا. با حملهسوزاندیها را مچشمان آن ،ییطال یهابال درخشش
 خود مجبور کرد.
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 نیبه زم د،یصدمه د میهااز بال یکیخواستم جانم را نجات دهم؛ اما  بزرگ و بُرنده به سمتم آمدند، یرهایشمش با
جنگ ادامه  کنیشده باشد؛ ل یکه دستم زخم نیبود، به مثال ا دیرفتند. آنقدر دردش شد نیها ازبپرت شدم و بال

 آه و ناله نبود. یبرا یداشت و وقت
افتاده بودم و از درد به خود  نیزم یسرانجام خسته شدند و رفتند. رو خوردم؛یده ضربه م زدم،یکه م یاهر ضربه با
 گفت: رفتیجوانتر بود، همانطور که لنگان راه م گرانیکه نسبتاً از د ی. مرددمیچیپیم
 ش، به جادو مرتبطه.خونه ارهیرو هم که م ی! هرکدختره ساحره است نیا -
 انداخت. ریسر به ز یر از اشک بود و با شرمندگنگاه کردم، چشمانش پ ایشدم و به آنل زیخمین
 بر لبانم نشست. گفتم: یکه به سرم زد، لبخند بزرگ یفکر با
 !یایبا من ب یتونیتو م -
پرتاب  رونیهمانند دو عدد توپ به ب رفتیسرعت سرش را باال آورد، چشمانش آنقدر بزرگ شدند که احتمال م به

 شوند.
 ؟یگیم یدار یتو چ -
 !ایبا من ب -
 کجا؟ -
 .نیعابد برمتیم -
 ؟یکنیم یتو اونجا زندگ -

 تکان دادم. دیرا به نشانه تائ سرم
 !شهیخوشحال م یلیخ دنتیپدرم از د -

و با لبخند  ستادمیا نیخانه بماند؛ بنابرا نیدر ا توانستیخودش هم نم ،یریدرگ نیبعد از ا دانستمیداشت. م دیترد
ناگهان  رم،یدرنگ کرد؛ سپس آرام آرام به سمتم آمد، تا خواستم دستش را بگ یادستم را به سمتش دراز کردم. لحظه

 گفت:
 رو بردارم؟ لمیوسا -

 و گفتم: دمیخند
 !اریبرو ب -
حاضر و آماده  بعد، یکردم. ساعت زیدستم تم یکیرا با آن  میبازو یاش نشستم و خون روکنار خانه یتکه سنگ یرو

 من بود. یبه دست داشت و بدون شک حمل آن بار بر عهده ینیسنگ. بارستادیا
 شدم، با گفتن کیکرده و به او نزد یپوف
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 «کاش بال داشتم یا»
برداشت؛ نه  یادیجراحت ز زین ایآنل ن،یخوردم. با برخورد من به زم نیآسمان رفتم؛ اما بالفاصله به شدت زم به
 .زمیبرخ یاز جا توانستمیاو بروم و نه م یبه سو توانستمیم

 شیاز پاها یکی دم،یدینشست. آنطور که من استخوانش را م یکوتاه ادیبه هوش آمد و با فر ایبعد، آنل یالحظه
 شکسته بود.

از آنچه فکر  میهاخواستم پرواز کنم؛ اما به نظر بال گرید یرا برداشتم، بار لشیو وسا ایو آنل ستادمیتمام توان ا با
 بودند. دهید بیآس شتریب کردم،یم

به  رساندم؛یم بیطب کیفوراً او را به  دیکه داشت با یپرواز کنم. با حال یبار توانستم کم نیکردم، ا یسع ایآنل بدون
 بردم. کرد،یم یزندگ یکه هماد یرا به شهر ایو با تمام مشکالت، آنل لیدل نیهم
 .میچند بار هم سقوط کوچک و بدون جراحت داشت یحت م،یبود سقوط کن کیراه چند بار نزد در
 رایز کردند؛یچرا بازوبندها با من رشد م دمیفهمی. حاال ممیپرت شد نیبه طرف کیهر  ن،یبه زم میبرخورد پاها با
 .رفتیاز بدنم به شمار م یها عضوبال نیا

را در بستر  ای. با کمک او، آنلمیاش افتاده بودخانه یِکی. ما در نزددیما به سرعت دو دنیهما با د یعنی ،یهماد همسر
 کرد. نهیخواباندم و هما شروع به معا

هم باال رفت. چشمانم  ایآنل غیج یصدا ش،یاو شکسته بود. همزمان با جا انداختن استخوان پا یحدس زدم، پا درست
 فراموش کنم. کردم درد خود را یاش بستم و سعکر کننده یرا از شدت صدا

 را به سمتم گرفت. ییهما به سمت من آمد و کاسه چوب ا،یاز اتمام مراحل درمان آنل پس
 ه؟یچ نیا -
 .کنهیدارو که حالت رو بهتر م هی -

 :دیانداخت و کنجکاو پرس ایبه آنل ینگاه
 شده؟ یچ -

 دادم. حیگفتن ترج من هم خوردن دارو را به سخن ست،یمشکل من چ دانستیبه کاسه بود. او نم چشمم
از شب گذشته بود و من فقط چند ساعت تا پاسخ دادن به  یمیشدم ن داریب یچگونه به خواب رفتم، وقت دمینفهم

 ابوالهول زمان داشتم.
راحت شد و  المیغرق در خواب، خ یایآنل دنیعادت کنم؛ اما با د یکیتا به تار دیرا از نظر گذراندم، طول کش اطراف

 رفتم. رونیب
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و  دمیهنوز توان پرواز نداشتند. درد را به جان خر میهاوجود بال نیکه خوردم، حالم بهتر شده بود؛ با ا ییآن دارو با
 به سمت ابوالهول پرواز کردم.

او و  نیتا زنده شود، نگاهم ب ستادمی. منتظر ادیرسیبه نظر م شهیتر از همابوالهول ترسناک ش،یآن گرگ و م در
 .امافتهیپاسخ را  کنمینمود، گمان م انیب ایکه آنل یتیو با حکا گفتمیجواب را م دیفوراً با مشرق در گردش بود.

 باالخره او زنده شد. دمیجا را فرا گرفت، فهمکه همه یبا گرد و خاک ناگهان
 «از دردها! یاریپروا، عامل بس یو ب یبر تخت. خودرأ یدر قفس، گه یمزدور. گَه یشاه، گَه یگَه» -

 داد: ادامه
 ست؟یپاسخ شما چ -
که به چشمانم خورد  یاما با نور کمرنگ م؛ی. دهان باز کردم تا جواب را بگودمیکش یقیآرام شدنم، نفس عم یبرا

 برگشتم. دیبه سمت خورش دهیترس
 خواستمیمخود را از دست داده بودم و هر چه  ییرفت، توان پاسخگو نیازب قهیدق کیتمام زحماتم در  دمیشیخود اند با

 .شدیسو، چشم بردارم نماز آن نور کم
 است.« گربه»جواب درست،  -

 آشنا بـرده و متعجب به او چشم دوختم. یآن صدا یرا به سو نگاهم
 گفت: ابوالهول

 است! حیپاسخ شما صح -
 شد. لیبه سنگ تبد د،یمانند بار قبل با دادن تائ و
 نجا؟یا یتو چطور اومد -

 و گفت:را باال برد  دستانش
 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 اضافه کرد: تیبه بغـ*ـل زد و با عصبان دست
 ست؟ین یکاف زهیبرگشتن به ج یروز برا هی -
 اومد... شیپ یمشکل هیدنبالت؛ اما  امیذحنا! من خواستم ب نیبب -
 حرفم گفت: انیسمت معبد رفت و م به
 .ستیبرام مهم ن -
 من سکوت کردند. دنیبا د یول گفتند؛یمعبد رفتم، ابوالهول کوچک و ذحنا نشسته بودند و سخن م به
 آن دو چرخاندم. نیها نشستم، نگاه مشکوکم را بآن یِکینزد در
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 است؟ جواب گربه یدیاز کجا فهم -
 ابوالهول کوچک بهم گفت. -
 چشمان درشت شده به ابوالهول کوچک نگاه کردم. با
 گه؟یمراست  -

 باال انداخت و پاسخ داد: شانه
 .گهیراست م -
 !؟یرو فراموش کرد زیهمه چ تیبخاطر خواب طوالن یگفتیم دمیپرسیمن ازت م یچطور وقت -
 شد. رهیچشم از من برداشت و به ابوالهول کوچک خ یعصبان یجواب فقط سکوت کرد. ذحنا با آن چهره در

 .ستادمیرا باال انداختم و ا دستانم
 ن؟یمن گروه ساخت هی! شما بر علشهیباورم نم -

 است.« بله»بود که پاسخشان  دایندادند؛ اما از نگاهشان پ یجواب
خواب آور  یداده و نشستم. هنوز اثر آن دارو هیو مستحکم معبد، تک یخاک یوارهیها به د. دورتر از آندمیکش یآه
 باز هم به خواب رفتم. نیهم ینرفته بود، برا نیازب
*** 

از  گریآوردم ابوالهول گفته بود امروز وارد بُعد د ادی. به دادیم یروزِ کامال روشن و آفتاب کیمعبد نشان از  یگرما
 را تجربه کنم. گریشد، کنجکاو شدم تا آن بُعد د میمعماها خواه

را  گرشید دست یهادست به کمر داشت و ناخن کیکه  یبه خودم آمدم. ذحنا در حال ،یپوزخند شخص یصدا با
 گفت: د،یدیم
 !یرو تجربه کن گهیتا بُعد د میبر -

 بود. ماریرا گفت، او ب نیکه ابوالهول ا یزمان رایز د؛یاز تعجب باال پر میابروها
 ؟یدیتو از کجا فهم -
 ات...از لبخند مسخره -
 اضافه کرد: رفت،یاز معبد م رونیکه ب یحال در
 که ابوالهول کوچک بهم گفت. نیو ا -

 باال انداخته و زمزمه کردم: شانه
 اطالعات داره. نقدریراجع به ابوالهول و معماها ا یک گهیالبته که ابوالهول کوچک بهت گفته، د -

 و به ذحنا چشم دوختم. دمیکش نییهم راه افتادم و مقابل ابوالهول بزرگ متوقف شدم. از سرشانه نگاهم را پا من
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 حالت خوبه؟ -
 !یپرسیکه االن م بهیعج -

 گفتم: هی*ـزش، با کناـیآم هیکنا یهم در جواب جمله من
 حالت بشم! یایاز همون اول جو ینذاشت -
 بود؟ یاون دختر ک -

 رفتم او آنجا نبود پس چگونه... یکه من به خانه هماد یبه سمتش برگشتم، زمان متعجب
 اما با زنده شدن ابوالهول، فراموشم شد. اورم؛یباز کردم تا سوالم را به زبان ب دهان

بال  دادمیمنتظره بود، احتمال م ریما غ یهردو یبرا نیرا گشود و سرش را باال گرفت. ا شیهابزرگ، بال ابوالهول
 .دیگنجیدر تصوراتم هم نم یباشکوه یهابال نیداشته باشد؛ اما چن

 دیپس تا غروب خورش نیز افت،یشما کاهش خواهد  ییزمان پاسخگو نکیو ا دیشما وارد بُعد دوم معماها شد -
 .دیاوریرا نزد ما ب حیداشت تا پاسخ صح دیفرصت خواه

 است. ریهمانند غرش ش شتریبود، اکنون سخن گفتنش ب افتهی رییهم تغ شی! صدااوه
 داد: ادامه

 شد. دیبه سنگ خواه لیصورت شما تبد نیا ریدر غ -
 از من ندارد. ذحنا گفت: یبردم او هم دست کم یم که سمت ذحنا رفت پتمام وجودم را لرزاند، نگاه وحشت

 ابوالهول اومدم! شیاشتباه کردم پ -
 حس رو دارم. نیمنم هم -

که از خود نشان داد، به ما فهماند آن پنج معما را  یا. ابوالهول با جذبهدیششم فرا رس یمعما دنیزمان شن سرانجام
 .ستیو حاال زمان رو به رو شدن با ابوالهول واقع میبا کمک شانس پاسخ داد

رساندن به دشمنان هست  بیاز او ، آس یهاست... دشوار است نگهداراز زن یاریبس نتیهاست، ز یبد یانهیآش» -
 «کار او
 :دمیبه ذحنا انداختم، موشکافانه پرس ینگاه

 ه؟یها چزن نتیز -
 و گفت: دیخند

 .میمالقات کن ده،یم تیاهمکه به ظاهرش  یزن هیبا  دیبا -
 ؟یشناسیرو م یآدم نیهمچ کنمیچرا حس م -
 !شناسمیچون واقعاً م -
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 داریتا قبل از د میابوالهول کوچک رفت یبه سنگ شد. من و ذحنا قدم زنان به سو لیرا بست و تبد شیهابال ابوالهول
 .میبا آن زن، از او کمک بخواه

*** 
 معبد خارج شدم و با غرولند گفتم: از
 دارم بهمون جواب رو بگه؟ دیچرا هر بار ام -

 شانه باال انداخت. ذحنا
 به من گفت. ویقبل یکه جواب معما نهیبخاطر ا دیشا -

 رفتم. بوریشادمان او اخم کردم و به سمت ل یاما به چهره د؛یرسیبه نظر م یمنطق
 غذا داد و گفت: بوریبه ل ذحنا

 م؟یبر یاآماده -
 م؟یحتماً پرواز کن دیبا -

 به سمتم برگشت. متعجب
 !یپرواز کن ومدیتو که خوشت م ه؟یمنظورت چ -
 ...یبگم ول ینذاشت -
 اشاره کردم و ادامه دادم: میبازوها با
 دردناکه. یلیپرواز خ دند،ید بیهام آسبال -

 را باال انداخت. دستانش
 .یخوبه! حاال که زمانمون محدود شده، ناقص شد -
 .میکرد تا با ارابه برو را آماده بوریو ل دیکشیآه
 .ستیر نخدا رو شکر اونقدرا دو -

 آرام آرام حرکت کرد. بوریزدم و سوار ارابه شدم، ل لبخند
 .اورمیبدست ب داشتم جواب معما را هر چه زودتر دیاما من ام م؛یتا به مقصد برس دیطول کش یساعت

مقصد ما آن خانه  کردمیمتروکه وجود داشت. دعا م یخانه کیدر وسط شهر  م،یبود ستادهیا« طنطا»شهر  انیم
 گرفت. شیمن بود، راه همان خانه را از پ یکه ذحنا راهنما ییجااز آن ینباشد؛ ول

 .یشیم ینیشبیقابل پ یکم کم دار -
 نبودم. ینیشبیخوبه حداقل مثل تو از اول قابل پ -

 بود. یشگیهم یاو ذحنا بله،
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 لب گفت: ریانداخت و ز یخال یبه خانه ینگاه م،یشد ادهیارابه پ از
 پس کجاست؟ -

 .رمیکمک بگ گرانیقصد داشتم از د م،یشهر را از نظر گذراند اطراف
 م؟یبپرس یکیاز  میبر -
 .دونهیاون جواب رو م -
 که... دنیاما پرس -
 !دونهیگفتم م -

خودش  م،یابوالهول نبر یرا برا حیاگر پاسخ صح دانستیاما او م شد؛یم یسکوت کردم. انتظار داشت طوالن ناچار
 به سنگ خواهد شد. لیهم همانند من تبد

که با ابوالهول کوچک داشتم، اکنون من از  یطوالن ی. پس از آن گفت و گومیقدم برداشت یهدف در همان حوال یب
 یصحبتسخن گفته و از هم پردهی. واقعا مشتاق شدم تا باوردیبه زبان ب خواستیهنوز هم نم راز او با خبر بودم؛ اما

 نداشت. یقصد نیاو چن کنیل م؛یلـ*ـذت ببر گریکدیبا 
 رو بهت بگم. یزیچ هی دیبا -
 بگو! -
 .هیچ یبر سیمردگان آنوب یایباهاش به دن یکه تونست یراز دمیمن فهم -

 نگاهش را به سمت من آورد. فوراً
 اما چطور؟! ؟یدیتو فهم -
 ابوالهول کوچک بهم گفت، اون گفت که تو... -

 تمام بماند. مهیزن، باعث شد سخنم ن کی یصدا ناگهان
 اوه ذحنا! -

 زد: ادیو فر دیآن زن را در آغـ*ـوش کش ذحنا
 !«هیاُس» -
 گفت: متیو با مال او قرار داد یبازو یهم جدا شدند، ذحنا دستش را رو از
 .میمنتظرت موند یلیخ -

 آن زن به سمت من آمد. نگاه
 ه؟یاون ک -

 پاسخ داد: ذحنا
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 دوست! هی -
 :دیپرس یآمد و با لحن مرموز کینزد هیاُس
 ؟یهست یدنبال چ -

 .دیخند یبلند یبا صدا ذحنا
 !هیتا بهت بگم دنبال چ میبر -
هرلحظه امکان داشت  شیوارهایهم بدتر بود. د رونشیاعتراف کنم داخل آن از ب دیبا م،یمتروکه رفت یآن خانه به

 .شدن بود یدر حال متالش یو لوازم خانه از کهنگ زدیفرو بر
کنجکاو  یمرا به فرد نیداشت و ا یاشکسته و افسرده یچهره ست،یکه به نظر زن جوان نیبا ا هی. ُاسمیسه نشست هر
 کرد. لیتبد
 گفت: هیاُس
 !شنومیخب م -

 من را بازگو کرد و گفت: یبه صورت خالصه ماجرا ذحنا
 .یدونیاز همه م شتریزنان تو ب نتیمنم بهش گفتم راجع به ز -
 زد. یلبخند هیاُس
 ؟یبهش گفت یمن چ یبفهمه، درباره شتریب زایچ نیراجع به ا دمیمثل من با یزن -

 ذحنا پاسخ دادم: یجا من
 دوست دارم بدونم. یول ؛یچیه -
 راجع به من بدونه، به نظرت هنوز هم خوشگلم؟ خوادینم یکس گهیهاست دسال -

 دهم. یچه پاسخ دانمیزن مصر بوده؛ اما اکنون نم نیباتریز یاو انداختم، بدون شک او روز یبه سر تا پا ینگاه
 زد. یپوزخند د،یرا که د سکوتم

 !دونستمیم -
 به ذحنا گفت: رو
 یهمه یو جواهراته؛ اما وقت بایز یهالباس ش،یزنان آرا نتیباشه. از نظر مردها ز تونهیم زهایچ یلیزن خ کی نتیز -

زن به  نتیز ست،یکه گفتم ن یینایا یو همه شیزن ناخن بلند و آرا کی نتیکه ز یفهمیم یاونا رو تجربه کرده باش
 روح پاک و بدن پاکشه!

 و به فکر فرو رفت. دیکش یآه
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. مادرم درست بود شه،یکه مادر داشته باشه دخترش هم دچار م یبودم کفن مادر، لباس دختره... هر سرنوشت دهیشن -
 و فالکت گذشت، من هم ناخواسته راه اون رو ادامه دادم. یعمرش به بدبخت شتریبود که ب یزن
 یبتواند به راحت دیتا شا میگفتن دارد. سکوت کرد یبرا تیحکا کیاو هم  دانستمیم دم،یکه شن یاتیتوجه به حکا با

 نشد. نگونهیکند؛ اما ا انیرا ب اشیآن لحظات دردناک زندگ
 کنیبه فکر فرو رفته بود، انداختم و باز هم منتظر شدم؛ ل هیبه ذحنا که همانند اُس یاو خاموش ماند. نگاه یهالب

 سکوت ادامه داشت.
 گفتم: ه،یذحنا و اُس گاهیه و بگا یهادنیخسته از آه کش سرانجام

 !م؟یبه جواب برس یجورقراره چه -
 هر دو به سمت من آمد، ذحنا گفت: نگاه

 !گهیبهمون م هیخب اُس -
 چشم دوختم که دستانش را باال انداخت. هیاُس به
 ...دمینم تیوقته به ظاهرم اهم یلیمن خ -
 ادامه داد: رلبیز و
 زنان بفهمم! نتیچطور راجع به ز -

به دستان او انداختم و با تکان دادن  یبروم که ذحنا دستم را گرفت. نگاه رونیکردم و خواستم از آن خانه ب یپوف
 .دمیممانعتش را پرس لیابرو، دل

 :گفت
 .میهم ندار گهید یرفتن به جا یبرا یفرصت ،یپرواز کن یتونیحالِت نم نیبا ا -
 و دست به بغـ*ـل زدم. ستادمیا

 م؟یکن کاریچ یگیم -
 خودش رو داره درسته؟ یِداستان زندگ یهرکس -
 خب؟ -
 داره که بتونه ما رو به جواب معما برسونه. یهم داستان هیاُس دیپس شا -
 .کردیم انیحک شده بود، نما شیرا که بر زانو« بِس» یدارش خالکوبنگاه کردم، لباس کهنه و چاک هیاُس به
 به ذحنا گفتم: رو
 ...نیا تیبا گوش دادن به حکا میبار داشت نیباشه، فقط اگه ا -
 اشاره کردم و ادامه دادم: هیاُس به
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 .یکردن جواب دای, تو مسئول پمیدادیوقتمون رو هدر م -
 شده گفت: کیبا چشمان بار هی. اُسمیزد و با هم نشست یتمندیلبخند رضا ذحنا

 .کنمیم فیخاطر ذحنا تعربه یبهم برخورد؛ ول یلیحرفت خ نیا -
 !ینکن فیتعر یتونیم -

چرا احساس  دانمیسخنانش نبودم، نم دنیضربه زد، شانه باال انداختم. اصال و ابداً مشتاق شن میبا آرنج به پهلو ذحنا
 لیاز آن دال یکیداشت و  یگرید لیمن، دل یهم افکار منف دیاست. شا ربطیکامال به معما ب تشیحکا کردمیم

 بود. هیاُس یِخالکوب
ها و دختران در آن پنهان شده از زن یاریدرد بس دینمود که شا انیرا ب یتیع به سخن گفتن کرد، او حکاشرو هیاُس

 .دیداشت از دختر کوچکش محافظت نما یهمچنان سع یکه مورد دشنام و افترا قرار گرفت؛ ول یزن تیباشد. حکا
*** 
 زن بدنام تیحکا

چه  شناختیهم، حد و مرز نم ضینوع از تبع نیوجود داشته و ا خیتار یجا یزن و مرد در جا انیم ضیو تبع تفاوت
 ها.تمدن انسان گریدر مصر، چه در د

شهر،  گریمانند تمام دختران د بایز یانام داشت، دختربچه« طنطا»مصر که  یاز شهرها یکیاز روزها در  یروز
 ود.ب یحال فراموش نشدن نیاو کوچک و در ع ی. آرزوپروراندیدر دل م ییآرزو

خاندان شهر بودند، شد و با خواندن آواز، توانست  نیعمارت بزرگ که مالک آن ثروتمندتر یمشغول جارو دخترک
 قابل تحمل کند. یخود اندک یکار خسته کننده را برا نیا

 که سراسر هست آباد یهستم آزاد، قصر دیدر قصر سف» -
 و کلئوپاترا یتیآنجا فرعونم، همچو نفرت من
 «آتون»خون، چشمان من مانند  یبه سرخ میهالب
 قصرم، همان قصر محبوبم نیفرعون ا من
 که در دل دارم ییایدن باست،یمن ز یایدن

 همتا یهست بزرگ و ب ا،یآن دن انیمن م قصر
 برمیم ادیرا از  زهایچ یاریکه به آن قصر بروم ، بس یروز

 یسخت زندگ یآن روزها ،یبد بردگ یروزها
 «که سراسر هست آباد. یم آزاد، قصرهست دیقصر سف در
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را به  کیو بار دیزده با جارو آن مار سفشد، دخترک وحشت کیبه او نزد عیسر اریمار بزرگ بس کیزمان  نیهم در
 پرتاب کرد. یاگوشه

 را پنهان نمود. و خود دیهمانطور که ظاهر شده بود، خز گر،ید عیحرکت سر کیبرداشت؛ اما با  یقیزخم عم مار
 زن ثروتمند، او را ترساند. یصدا ناگهان

 !«سهیشال» نجایا ایب -
 .ستادیدر مقابل صاحب خود ا ریو سر به ز دیکش یاو رفت. آه یزن، به سو یگفته به
 یهمانند تمام کسان زین سهی. شالمناسب دختر داستان ما نبود هایپردازالیخ نیدر سر داشت؛ اما ا یادیز یهاالیخ او

 ز،یداشت. پدرش بَرده بود و مادرش هم کن زیانگغم یِزندگ کیو  ریفق یخانواده کی شوند،یم دهیکش یدکه به نابو
 تر بودند هم بر عهده او شد.که از خودش کوچک یاهراز برادر و خو ینگهدار تیمسئول انیم نیدر ا
با آن لباس  دند،یپسندیآزاد را م یهاکه لباس یاو مانند دگر زنان مصر شد،یم دهیشتر د کی یِثروتمند به چاق زن

 بگذارد. گفت: شیرا به نما بشیدوبنده قصد داشت اندام بدترک
 عمارت رو پر کرده! یآواز خوندنت همه یبازم که صدا -

 زمزمه کرد: ر،یسر به ز دخترک
 .خوامیمعذرت م -
بلند  یبا صدا دیمن با یمهمونا یبراشب  ،یبه آواز خوندن عالقه دار نقدری! حاال که استین یکاف یمعذرت خواه -

 .یبخون
قد شدن هم یزد و برا یبترسد. زن ثروتمند لبخند ایخوشحال شود  دانستیمتعجب سرش را باال آورد، نم دخترک

 با او، زانو زد.
 نجاتت بدم. تونمیم یشب اگه آواز بخون یول ام؛یمجبورم تظاهر کنم که آدم بَد یدونیم -

 بود، با تعجب گفت: دهیزن ثروتمند را ند یچهره نیکه تاکنون ا دخترک
 ؟یچطور -
 .یشیاز اسارت رها م شهیهم یبرا م،یرو جلب کن تشیرضا میاز مهمونا برادر منه. اگه بتون یکی -

 اما گفت: ابد؛یینجات م یچارگیب نیچگونه از ا دانستیهنوز نم دخترک
 خواهر و برادرم؟ -
 ال زودتر کارت رو تموم کن تا قبل از اومدن مهمونا تو رو آماده کنم.اونا رو هم با خودت ببر. حا -

 .سر تکان داد یشادمان گشت و با خوشحال سهیشال اکنون
*** 
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او  یبرا یچرا زن ثروتمند آنقدر مهربان شده؛ ول دانستیاو همچنان شاداب ماند. نم وقفه،یاز ساعت ها کار ب پس
 .مهم بود یفقط آزاد

 یگریپس از د یکی را،یگ یاهآراسته و چهر ی. چند مردِ جوان با ظاهردیها، از راه رسهمزمان با ورود مهمان شب
 وارد عمارت شدند.

 .شدندیم دهیدر حال رفت آمد با او د یاریزنِ ثروتمند هرگز خانه نبود؛ اما در عوض مردان بس همسر
 را صدا زد. سهیبه مهمانانش، شال ییگو نام داشت، پس از خوشامد «یکیزال»ثروتمند که  زن
به او  یکیکه زال ییبایز یهابا عجله و با آن لباس کرد،یم یقفس لحظه شمار نیاز ا ییرها یهم که برا سهیشال

 رفت. ییرایداده بود، به تاالر پذ
کودک  کیاش، مناسب  ییبایکرد، با تمام ز سهیبه تن شال یکیکه زال یاو را از نظر گذراندند. لباس یسر تا پا مردان
 بُرنده هم متوجه شدند. یهارا آن مردان با نگاه نینبود؛ ا

بر  ییپرواینشست و دستش را با ب د،یرسیتر به نظر ممردان پخته گریاز مردها که نسبت به د یکیدر کنار  یکیزال
 گفت: یمیمال یاو قرار داد. با صدا یشانه

 !یدار یخوب یبه برادرم نشون بدم چه صدا خوامیم سه،یشروع کن شال -
قرار گرفت و دهانش خشک  ریتأث ها، تحتآن نیسنگ یهانگاه رِیز سهیمرد مجلس بود. شال نیبه جوانتر اشاشاره
 شد.

و از  یعصب ی. سرانجام با صداافتییم رییبه اخم تغ ترشیهم ب یکیلبخند زال شد،یم تریاو هر چه طوالن سکوت
 اش، گفت:هم فشردهبه یهادندان انیم
 !میما منتظر سهیشال -

 کوچک تمام عمارت را به اغما برد. یهاهمچو فرشته شیبا ترس شروع به خواندن آواز کرد، صدا سهیشال
در  کیبر آن مردها گذاشت. هر  یادیز ریتأث سهیو نازک شال میمال یو آرامش بخش بود، صدا بایز اریشعر بس نیا

 خود، غرق شدند و اشک در چشمانشان شکل گرفت. گذشته یخاطره
 و گفت: دیخند یبلند یبا صدا یکیشعر، زال دنیاز به اتمام رس پس

 !یانداخت هیو سنگدل رو به گر یقو یدختر، مردا یدار نیواقعاً آفر -
 گفت: رفت،یکه م ی. درحالستادیبود، ا گرانیتر از داز آن مردها که به ظاهر آرام یکی
 قبوله! -
 .دیبلندتر خند یکیزال
 دوتا همراه داره! -
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 پاسخ داد: تیجوان با قاطع مرد
 .ستین یمشکل -
که از رفتن او خوشحال بود؛ اما اکنون با جذب شدن  نیدوخت. با ا سهیابرو باال انداخت و نگاهش را به شال یکیزال

و  خوردیآوا، غبطه مکودک خوش نیبدون شک به ا یکیدرهم رفت. زال داًیشد شیهاکودک، اخم نیآن مرد به ا
 او باشد. یجا کردیآرزو م

 گفت: لیم یو ب ستادیا یکیکند. زال یمنتظر ماند تا زن ثروتمند امر گذرد،یدر اطرافش چه م دانستیکه نم سهیشال
 آماده شو! -

که  یکی. زالستادینه قرار داد و منتظر اکه ی، خواهر و برادرش را در بقچهخود یهابا عجله و شادمان لباس سهیشال
 اخم کرد و گفت: د،یاو را خوشحال د

انجام  دیکه خواست با یگفت گوش بده و هرکار ی. هرچیارابه منتظرته، بر یکه تو یهرچه زودتر با اون مرد دیبا -
 ...یبد

 تکرار کرد: دیشد و با تأک خم
 !یهر کار -

 افتیسخنان زن ثروتمند، در دنی. با شنستیچ یهرکار یمعنا دانستیبود و م یرکیاو دختر ز د،یترس یکم سهیشال
از  یباز هم روز از نو و روز ،ییوجود داشت و نه رها ی. نه برادریگریورود به عمارت د یعنیعمارت،  نیخروج از ا

 نو.
 !نجایا ایزود باش ب -
زمان  اریدر غم و اندوه بود؛ بس یادیز انیشرد. او سالف یآغـ*ـوش خود را باز کرد و دخترک پابرهنه را به گرم یکیزال

نداشته باشد. آرام و نجوا کنان  تیاهم شیبرا زیچ چیو ه چکسیه گریکه اکنون دارد، برسد و د یگاهیبرد تا به جا
 در گوش دخترک خواند:

 بایز یدخترکِ کوچک و تنها، انتظار داشت شود روز» -
 هاییآمد و اما، کاسته نشد از تنها ییبایز

 در نور مهتاب دیدرخشیچو آفتاب، م دخترک
 و تنها بایدخترک ز نیا ا،یدر دن شیهمتا نبود
^^ 
 خوش آوا، برد او را به طنطا یشخص یروز

 گشت شادمان، همراه آن شخص خوش اندام دخترک
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 کریمَرد شده بود هفت پ گر،یروز د صبح
 جادوگر یآن شخص شد، شد بـرده ریاس دخترک

 نشد او آزاد گریبگذشت همچو باد، د شیروزها
 «.بایهم هست تنها، آن دخترک ز هنوز
که دستان  یدر حال ر،یو سر به ز یرا از شوک خارج کرد. به آرام سهیشال د،یلغز یکیزال یکه از گونه یاشک قطره

 خواهر و برادرش را گرفته بود، به سمت ارابه رفت.
ها، اندک اندک خود از راز آن اما با گذشت سال ست؛یو پردرد زن ثروتمند چ زیانگشعر دل یمعنا دیان روز نفهم او

 شعر آگاه شد.
 ایمه زیچرفت. در آنجا همه باتریعمارت بزرگتر و ز کیسخن، طبق تصوراتش به به همراه مرد جوان و کم سهیشال

 .ریسر به ز یهامهیند نیمتنوع، همچن یهایدنیبها، غذا و نوشگران یهابود، لباس
شکوه و جالل، به وجد آمد و دست خواهر و برادرش را فشرد. آن دو کودک هم شادمان بودند و حس  نیا دنیبا د او

 را درک کردند. سهیخوب شال
. رت شدهعلت حضورش در آن عما دنیبا خود گفت زمان فهم ج،یبزرگ و مه یهااز اتاق یکیاز مستقر شدن در  پس

 چیکه صاحب عمارت است، تمام راه ه یپاسخگو بود. مرد یاما چه کس افته؛یمکان انتقال  نیچرا به ا دیپرسیم دیبا
 .دهیگوشه آرام کیصدا در  ینگفت و اکنون هم ب یسخن

که در آنجا حضور داشتند، همانند انسان  ییهااز آدم کی چیدفن شده بود. ه نیسکوت سنگ کی ریکامال ز عمارت
 اند.ها جادو شدهتمام آن دیرسیو به نظر م کردندیرفتار نم یعاد
 :دیگرفتن جواب، انتخاب کرد و پرس یآشپز را برا کیرفت. او  هامهیند یبه سو سهیشال
 اومدم؟ نجایمن چرا ا -

 گفت: کرد،یم یدگیود رسبه او انداخت و همانطور که به پخت و پز خ یآشپز نگاه زن
 دونم؟یمن م یکنیفکر م -
 هست که جواب من رو بدونه؟ یخب کس -
 اربابه. دونهیکه جواب رو م یتنها کس -
 د؟یپرس یزیچ شهیاما از اربـاب که نم -

 شد. سهیشال کیکرد و نزد مکث
 ادامه بده. تیپس سکوت کن و به زندگ -

 :دیانداخت و به فکر فرو رفت؛ سپس پرس ریسر به ز سهیشال
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 ه؟یجور آدماربـاب چه -
 که ثروتمنده. نهیا بشیمرد کم حرف و خوبه، تنها ع کیاربـاب  -
 داره؟ رادیمگه ثروتمند بودن ا -
 .رادهیا هیخودش  م،یکنیبه عنوان بـرده کار م نجایکه ما ا نیهم -
 ه؟یچطور نجایاوه! خب معموالً اوضاع ا -
 گفت: اوتتفیب

 خوبه... -
 وار ادامه داد:آمد و زمزمه کینزد
. ارهین مهیجوون رو به عنوان ند یدخترا ایمعموالً زن  کنهیم یمادرش سع نیهم یبرا ه،یاربـاب مرد احساسات -

 !کنهیمطمئناً از اومدن تو هم استقبال نم
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 معقول بود. ریغ شیبرا د،یکه از او شن یشد، سخن رهیبه زن آشپز خ سهیشال

 آشپزخانه را ترک کرد، کنجکاو شده بود تا آن عمارت پهناور را تماشا کند. یگریحرف د چیه بدون
ن شک ارزش خانه را پوشانده بود، بدو شتریکه ب یباارزش ءایها و اشها را از نظر گذراند. مجسمهتک تک اتاق یرکیز با
 داشتند. یادیز

 سهیبرخورد کرد. شال یخواهر و برادرش برود که ناگهان به شخص یاتاق چشم چرخاند و خواست به سو نیآخر در
 سرزنش بود. خواست،یکه نم یزی. در آن زمان تنها چدیترس

 .یستین مهیند جانیتو ا -
 آن مرد آشنا، آرام گرفت و گفت: یصدا با
 !خوامیعذر م -

 اربابان نبود. گریکه داشت، مشابه به د یآرامش بخش و متانت یبا آن چهره مرد
 .یاز حد کنجکاو باش شیب دیخونه نبا نیا یاما تو ست؛ین یازین -

 .دیرسیبه نظر م دهیچیپ اریبس شیبرا د،یکه از آن مرد شن یامتعجب به او چشم دوخت. سخنان بزرگساالنه دخترک
*** 
تر شد. تا نسبت به او هم گسترده هامهیحسادت ند شد،یدر آن عمارت بزرگ م سهیکه شال گذشت و همانطور روزها

 کرد. جادیمشکل ا شیها براحسادت نیسرانجام ا یکه روز نیا
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را صاحب شد که اصالت و  یابرجسته یهاو گونه دهیشده بود، او چشمان کش ییبایاکنون دختر جوان و ز سهیشال
 .کردیبودن آن را گوشزد م یمصر

 یهازیکه مشغول قدم زدن در دهل یرا در حال سهیاول جوان و دلرباست. او هرروز شال یهاهنوز هم همانند روز اربـاب
 .نمودیتماشا م کرد،یم یخواهر و برادرش مادر یبرا یعمارت بود و به خوب

 با خود اعتراف کرد: رلبیز
 !دمیدختر آواز خوان ند نیا ییو خوش صدا ییبایتا حاال به ز -
 ساخت.مکان آرامش بخش  کیتمام خانه را  نشیدلنش یآن صدا ن،یح نیهم در
 پر داالن یخانه نیگشت آرام، در ا میروزها» -

 ناتمام یهااسارت، همان روز یروزها گذشت
 بر سر برادرم کشمیخواهرم را ، دست م یموها بافمیم
 من بزرگ کردم هردو را ن،یمت یگریباوقار و د یکی

 جان و شادمان یدر کنارهم ، تا پا میهست
 «.انیپا یعمارتِ ب نیهر سه در ا م،یشویخوشبخت م سرانجام

عمارت  یاربـاب آن را از باال یشد. وقت زین سهیتازه در وجود شال یهااحساس شیدایاربـاب، باعث پ یدلبستگ عمق
 .گذاشتیم شیبه نما ییبایاو هم لبخند ز کرد،یتماشا م

 ها،مهیاز ند یکی خواند؛یگرم عمارت بود و آواز م نیبر زم ـانیعـر یمشغول قدم زدن با پاها سهیشال یوقت یروز
 والده اربـاب را از وجود او آگاه ساخت.

و مادر  سهیتر خود را به عمارت رساند. تا به حال شالشد و با سرعت هر چه تمام نیاربـاب به شدت خشمگ والده
 نگه داشته بود. یراز مخف کیاربـاب او را همچو  داست،یطور که پآن راینداشتند؛ ز یمالقات گریکدیاربـاب با 

 داره؟! قتیحق -
به رنگ بنفش، در چارچوب در  یمتیگران ق یهابلند و پر از خشم والده، تمام عمارت را لرزاند. او با لباس یصدا

 از جانب پسرش بود. یمنتظر پاسخ نیخشمگ ینو با چشما ستادهیبزرگ عمارت ا
 .ندیو خواهرش خواست تا فوراً خود را پنهان نما سهیبا اشاره از شال اربـاب

 شده مادر؟ یچ -
 زد: ادی. مادرش باز هم فربا عجله پنهان شدند زین هاآن
 نه! ایداره  تیخبرها واقع نیکه ا یبگ دیشده؟ تو با یچ -

 حفظ کرد و در پاسخ به مادرش گفت:خود را  یخونسرد اربـاب
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 حدس بزنم؟ دیبا ایخبرها رو بشنوم  دیخب با -
 !یوارد عمارت کرد مهیدختر جوان رو به عنوان ند کیتو  دمیشن -
 عمارت راه ندادم. یتو مهیرو به عنوان ند یدختر جوان چینداره، من ه قتیحق _

 گفت: زیآممحبت یآمد و با کلمات کیآرام نزد یهاآسوده خاطر شد، با قدم یکم مادرش
 .شهیدختر جوان باعث مشکل م کیآوردن  ،یرو تنها گذروند یادیز یهاپسرم! تو سال -
 ندارم. یجوان مهیند چیمادر، من ه دونمیم -
 نکرد. یدر عمارت زندگ مهیمهمان بود و هرگز مانند ند کی سهیشال گفت،یرا م قتیواقع او حق در

پسرک را از نظر  یافتاد، متعجب سر تا پا یبازگشت را داشت که چشمش به پسرک نوجوان اربـاب قصد یوالده
 گذراند و گفت:

 ه؟یپسربچه ک نیا -
 در وجود مادرش شد. دیهم باعث شک و ترد نیخود را باخت و هم یکم سه،یبرادر شال دنیبا د اربـاب

 ...اون -
 زد: ادیو مالقه به دست، فر یزن آشپز با خشم ساختگ نیح نیهم در
 فردا؟ ،یاریرو از انبار ب ییاون مواد غذا یخوایم یکٍ -

 گفت: اشیکه از برخورد زن آشپز متعجب شده بود، با لکنت مادرزاد پسرک
 بکنم ؟ دی... باکاریم... م... من چ -
 !یاریرو برام ب سهیکو از انبار اون  یبر دیبا -

از بابت آن پسرک نوجوان  الشیها بود، خآن یانبار رفت. مادر اربـاب که شاهد مکالمه یافتاده، به سو یبا سر پسرک
 رفت. رونیهم راحت شد و با تکان دادن سرش، از عمارت ب

 نمود و گفت: یمیآشپز تعظ زن
 .خوامیاربـاب معذرت م -

 را مخاطب قرار داد. سهیزد و برادر شال یلبخند اربـاب
 انبار! یبر ستین یازین برگرد -

رفت. زن آشپز که لبخند اربابش را  هیشالس یبازگشت و به سو یاربـاب، با سردرگم یصدا دنیپس از شن پسرک
 خود خرسند شد. یاز کرده د،ید

 سهیرفت. شال سهیرا تحمل کند و نزد شال یکارپنهان نیا توانستینم گریخود را گرفت، د میزمان اربـاب تصم همان
  گفت:او فوراً دنیبا د
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 اربـاب مادرتان... -
 سخن او آمد. انیم اربـاب

 رو بهت بگم. یزیچ هی خواستمیمادرم رفته، م -
 اربـاب! شنومیم -
 ؟یکنیبا من ازدواج م -

 گفت: یی. با لبخند دلربابود ستادهیاو ا نیبه هوش آمد، اربـاب بر بال ی. وقتسخن او، از هوش رفت دنیبا شن سهیشال
 گه؟یست دتو جوابت بله ،یخوشحال بش دنشیاز شن نقدریا کردمیفکر نم -

 با تمام توان لب باز کرد و پاسخ داد: سهیشال
 بله! -

*** 
 خبر نداشت. وندیپ نیاز ا سهیو برادر و خواهرشال هامهیبه جز ند چکسیبرگزار شد، ه انهیآن دو به صورت مخف ازدواج

اما بازگشتش  دانست؛یسفر را کوتاه مدت م نیکه اربـاب ا نیسفر شد. با امجبور به  یلیروز بعد، اربـاب به دال چند
 .دیطول کش

 آشپز رفت و گفت:زن یبه سو دیبا ترد سهیها بود که شالهمان روز در
 ممکنه من باردار باشم! -

داد و با گفتن روش استفاده آن، از او خواست تا  سهیبه شال ریحبه س کیبا آرامش  کنیشد؛ ل زدهجانیدر ابتدا ه آشپز
 فردا صبر کنند.

حسادت  سهیکه به شال هامهیند گریخواند؛ اما د کیقدم آن نوزاد را ن یبا خوشحال د،یرا بوئ سهینفس شال یبعد وقت روز
 وارد عمل شدند. کرند،یم

به عمارت آمد. ابتدا با چرب  سه،یص شدن از شالخال یخبردار شد و برا ایاربـاب از تمام قضا یکه والده دینکش یطول
 :گفتیفرزندش دور سازد. م یداشت تا او را از زندگ یسع یزبان
 !یشیاونجا با خواهر و برادرت خوشبخت م گه،یعمارت د هیبه  فرستمتیمن م -

 زمزمه کرد: ریسر به ز سهیشال
 .مونمیمن منتظر اربـاب م _

 :دیبا خشم غر والده
 برگرده! ستیو قرار ن اون رفته -

 :دیزده پرس رتیح سهیشال
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 ه؟یمنظورت چ -
 به او نداد و در عوض گفت: یپاسخ والده

 !یمونیچطور بهش وفادار م مینیبب -
کم در  اریبس سهیکه شال نیمردم شهر پخش شد. با ا انیدر م سه،یاساس راجع به شال یب یعاتیگذشت چند روز، شا با

 .شدیم ادی یها به بدنامشهر رفت و آمد داشت؛ اما بر زبان
 را به گوش او رساندند، خبر مرگ اربـاب. یدیها عادت نکرده بود که خبر جدافترا نیبه ا هنوز

 .دندیدیم کینزد تیو مردم آنرا به واقع گرفتیم یها جاها و زباندر ذهن ترشیروز به روز ب عاتیشا
 لیدل نی. به همشدندیتر مداغ عاتیبدون شک شا د،یدیاو را م یبود و اگر کس دایپ سهیشکم شال یدگبرآم اکنون

 ش دور ساخت.او را از خانواده زیخلوت ن نیدر کنج خانه خلوت کرد، ا سهیشال
زود باور بود،  اریشود. خواهرش هم که بس نیو غمگ دینازکش ناامبه خواهر و برادر، باعث شد که برادر دل یتوجهیب

 مردم شهر پنهان نمود. یدهیاربـاب را خورد و خود را از د یهااز بـرده یکی بیفر
 یکیعمارت،  یاهال یِ و تمام شدینم دهید یکیجز تار یزیاز همان روزها، آتش تمام عمارت را فرا گرفت. چ یکی

 ها از هوش رفتند.دود انیدر م یگریپس از د
 یوجود نداشت. درست زمان یایخروج چیخروج از عمارت تالش کرد؛ اما به ظاهر ه یبرا میبا آن حال وخ سهیشال

 تیهدا رونیشکل گرفت و او به سمت ب وارهاید انیاز م ییسواو را سد کرده بود، نور کم دنیراه نفس کش یدیکه ناام
 شد.
 از حال رفت. د،یکش یقینفس عم یوقت

 زد: ادیواداشت. چشمانش را که باز کرد، فر یداریسوزان مصر، او را به ب آفتاب
 برادرم... برادرم کجاست؟ -

 بود، پاسخ داد: ستادهیاو ا نیکه بر بال یجوان مرد
 رفت. ایمتاسفانه برادرت از دن -

ها پس از ماه سهیآور بود. شالعذاب اریاو بس یبرا نیسپرد و ا نیآفرآتش جان به جان یهامعصومش در شعله برادر
 نیشد، با چشمان اشک آلود به ا نیاندوه او غمگ دنیزار زد. مرد جوان از د پروایبلند ب یو با صدا ستیگر ،یرخوددا

 گوش سپرد. شیهاماند و به زمزمه رهیباردار خزن
 امتنها خانواده یبرادرم، تو بود یبرادرم ا» -
 عمارتم نیشهر و از ا نیاز ا روم،یم زیرفتنت من ن با

 کشمیکه م ستیدرد نیاکنون ا دم،یو اندوهت را ند غم
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 «.رومیمنم که بال شکسته م نیا کن،یل یتنها پرواز کن یخواست تو
 گفت: د،ید مرد را نیمتانت ا یآرام گرفت و متوجه مردجوان شد. وقت ستن،یها گراز گذشت ساعت پس

 ؟یینجایتو چرا ا -
 شمارد و جواب داد: متیجوان فرصت را غن مرد

 !نجامیکمک به تو ا یمن برا -
 آن مرد قرار گرفت. یمهربان ریبود، بالفاصله تحت تأث را صاحب نشده یکه بعد از اربـاب، محبت کس سهیشال

*** 
نام نوزاد خود  سهیاورد. شال ایجا به دنسفر کرد و فرزندش را آن یگریاو با کمک مرد جوان به شهر د بیترت نیا به
 .ستینهاد و به حال او که قبل از تولد، پدر خود را از دست داده، گر «هیاُس»را 

 خود را بدهکار او بداند. سهیامر هم باعث شد تا شال نینکرد، هم غیرا از ان مادر و دختر در ییخوب چیه مردجوان
 یحاال بها کرد،یم یکین مقصودیمدت ب نینمود. او که در ا انیخود را ب یسال بعد، مردجوان سرانجام خواسته کی

 خواستار بود. یجاکیها را تمام آن
دارند؛  یپاک تیتمام مردان همانند اربـاب ن کردیم الیاو خ د،یسخنان مرد جوان از خشم به خود لرز دنیبا شن سهیشال

 او. االتیشد بر غلط بودن خ یآن روز مُهر کنیل
 یجا دور شود؛ اما مرد جوان دستش را گرفت، با نگاه مظلومو خواست از آن دیخود را محکم در آغـ*ـوش کش فرزند
 گفت:

 من مجبورم! -
 :دیغر سهیشال
 ؟یدار یچه اجبار -
 تا بفروشمت. کنهیاون من رو مجبور م یکار رو نکن نیفروشان قهار بازاره. اگه تو ااز بـرده یکیاربـابِ من،  -

او گفتند، اگر حاال قدم به  یدرباره یسخنان زشت یرا با نجابت گذراند؛ ول یادیزچه کند. او زمان  دانستینم سهیشال
تر خواهند دانست. گذشته از سخنان مردم، وجدان خودش مردم او را از نجـ*ـاست هم نجـ*ـس گذاشتیراه کج م

 .دادیم تیرضا یزیچ نیچگونه به چن
 گوش سپرد، سرانجام مرد جوان گفت: مرد جوان یهودهینشست و به سخنان ب حرکتیب هاساعت

 .میکنار هم بمون میتونیم ینجوریمن عاشق تو شدم، ا -
 به او چشم دوخت. یبا نگاه سرد سهیشال
 ؟یمرد کیتو  -
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 به خود انداخت و متعجب پاسخ داد: ینگاه مردجوان
 بله! -
 ؟یاز من داشته باش یدرخواست نیچن یتونیپس چطور م -

 نبود. یکار راض نیخود او هم از ا رایز اش؛یبود بر سردرگم یدیسکوت کرد، آن سکوت تائ مردجوان
 لب گفت: ریز سهیشال
 .شرط دارم کیاما  کنم؛یقبول م -

 :دیپرس یجوان با شادمان مرد
 ؟یچه شرط -
 دور باشه. ایقضا نیاز ا دیدخترم با -
 قبوله! -
 .شدیم دشیعا یچه سود سالهکی یاز دختربچه آخر رفت،یشرط را پذ یابهانه چیبدون ه او

 بود. یلبخند بر لبانش جار د،یکشیکه م ییهابا تمام درد سهیگذشت و شال نیریش اریبس هیاُس یدوران کودک تمام
 یتنها شخص انیم نیاز بودن با دخترش، در ا سهیو شال کردیم تیاحساس رضا سهیاز بودن در کنار شال مردجوان
 نداشت اربـابِ مردجوان بود. تیکه رضا

 .دینقشه کش یدست آوردن ثروت هنگفتبه یطمع چشمانش را کور کرد و در خفا برا خواست،یم یشتریسود ب او
 چشم دوخت و گفت: سهیرفت. او به چشمان شال سهیمردجوان نزد شال گر،ید یهاشب همانند تمام شب کی
 ، وجود توئه!که من رو هنوزم انسان نگه داشته یزیتنها چ -

 او، گفت: زیمحبت آم یقطره، سپس در جواب به جمله کیاما فقط  خت؛یها اشک رامروز پس از سال سهیشال
 !یرو کامال از دست داد تتیزن ]...[، انسان کیبه  یکرد لیمن رو تبد یمطمئن باش وقت -

جا را ترک که داشت، آن یو با حس بد دیاو باال بـرده بود، عقب کش ینوازش موها یدستش را که برا مردجوان
 .کرد
باز و  یبه آرام شیهاو لب دیزد و به سمت اتاق کوچکش رفت، دخترِ خود را در آغـ*ـوش کش یپوزخند سهیشال

آواز مادرش  نیاز خواندن آخر یادیزمان ز کنیرا داشت؛ ل ییالال کی دنیدخترک انتظار شن دیبسته شد. شا
 .گذشتیم

 سپرد و درد خود را همانند بغض در گلو انباشته کرد. یاندن را به فراموشآواز خو سهیشال
 لب گفت: ریز آرام

 .یفهمیاز اونا نم یچیو تو هم ه شهیدردها تموم م نیا -
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به  گریکه د سهیرا نزد خود خواست تا چند کلمه با او هم صحبت شود. شال سهیآن روز اربـابِ مرد جوان، شال یفردا
 اربـاب رفت. یچون و چرا به سو یاو عادت کرده بود، ب یرکنندهیسخنان تحق دنیشن

 شد و گفت: کینزد سهیبه شال د،یرسیمهربان به نظر م بارنیا اربـاب
 ؟یقفس آزاد بش نیاز ا یخوایم -

سخن  نیقصد فروشش را داشت هم چن یکیکه زال یآورد، درست زمان ادیرا به  یکیسخنان زال سهیشال ناگهان
 نمود. انیرا ب یانندهکدلگرم

 ؟یمن رو بفـروش یخوایتو م -
 :دیشد و ناباور پرس ریاو متح یرکیاز ز اربـاب

 ؟یدیتو چطور فهم -
 پس حدسم درست بود! -

 گفت: یاآن مردک چاق و سودجو را فشرد. با کلمات کوبنده یاربـاب را گرفت و گلو قهیاراده  یکامال ب سهیشال
تا  یها من رو به حراج گذاشتسال ،یندادم که تو باز هم من رو بفـروش یهمه سال تن به خفت و خوار نیمن ا -

 بمونم. االن نظرت عوض شده؟! نجایبتونم ا
 تر کرد و ادامه داد:دستانش را محکم فشار

 !یمن رو بفـروش یو تو هم حق ندار مونمیمن کنار دخترم م -
 :دیرا از اربـاب دور کرد و متعجب پرس سهیوارد اتاق اربـاب شد. او شالله که زد، مردجوان با عج یادیفر با
 چه خبره؟ نجایا -

ها سال دیشیقرار داد. با خود اند یکوچک یدخترش را در بقچه یهادخترش رفت و لباس یفوراً به سو سهیشال
 .ختیگریشده م نیمکان نفر نیااز همان روز اول از  دیو درد و رنج را تحمل کرد، او با دیزجر کش دهیفایب

 جلوه داد تا حواس او را پرت کند. گفت: نیخود را غمگ سهیشال د،یمردجوان سررس نیح نیهم در
 از شما دور بشم! تونمیمن نم -

 زد و گفت: یتمندیجوان لبخند رضا مرد
 ؟یزنیحرف رو م نیاز تو دور باشم، چرا ا خوامیمنم نم -
 اربـاب قصد فروش من رو داره. -
 خب... نیا -
 .رممکنهینگو غ -
 !یمن یچون اربـاب به من قول داده بود که تو برا رممکنه؛ی... خب غخب نیا _
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داشت، در واقع همانند تمام بازرگانان  یعاشق یکه ادعا یسخن، احساس حقارت کرد. آن مرد نیا دنیبا شن سهیشال
خود را به  توانستینم گرید د،یرا کش یکیسکوت کرد و انتظار تار سهیاما شال دانست؛یم ییدارا کیاو را  گرید

 بسپارد. گرانید یاحمقانه ماتیتصم
 یبه پدر خود دارد. بقچه یادیکودک شباهت ز نیبه فرزندش انداخت و اعتراف کرد ا ینگاه سهیشال د،یاز راه رس شب

 و راه فرار را در ذهن خود مرور کرد. دیکوچک را دور کمرش بست، دخترک را به آغـ*ـوش کش
 از اسارت بود. با خود گفت: ییاز شب گذشت، اکنون زمان رها یمین

 ته نه حماقت.از عمار یبار نه خبر نیا -
و  شدیباشد، حاکم عقلش م یگریج دمحتا دینبا گریسخن که او د نیا دیآن جمله، راه افتاد. با یدر پ یبا گفتن پ و

 خودش بسازد. یبرا دیجد یِزندگ کی توانستیم نگونهیا کرد؛یقلب خود را از جنس سنگ م
اما خوشحال  د؛یدویم یقیحق یایو او در دن کردیم ریس یخبریب یایجا را پوشانده بود. دخترکش در دنهمه یکیتار

 .ستیاو ن یهاکودک شاهد تالش نیبود که ا
 آرام گفت: زد،یکه نفس نفس م یحالدر  سهیشال دن،یها دواز ساعت پس

 بود! یو تنها ک بایاون دختر ز فهممیحاال م -
 برود. گریشهر د کیجا دور شود و با فرزند خود به موفق شد قبل از باخبر شدن مرد جوان و اربابش از آن او

 نبودند. یقاعده مستثن نیدختر کوچکش هم از او  سهیدر بر داشت، شال زیرا ن دیمشکالت جد دیجد شهر
 دو لبخند زد. آن به یکه خوشبخت نیسر گذاشتند، تا امکان ناشناخته را پشت کیدر  یو گرسنگ یبیدوران غر هاآن
کوچک  یخانه کیو نجابت قبول داشتند، در  یو مردم شهر او را به پاکدامن بافتیم یریحص یسبدها سهیشال

 ها را به دردسر انداخت.آن جا،یب یهاحسادت گرید یاما بار کردند؛یم یمستقر شدند و با شرافت زندگ
با وجود  یبار حت نیا سهیدار ساختند. شالرا لکه سهیبه او افترا زدند و نام شال خوردند،یم او غبطه ییبایکه به ز یزنان

 گفت: رلبیو ز انداخت هیسٔ  به ا یدخترش نگران نبود، نگاه
 بودم! یازن بدکاره یزمان هیحق با اوناست، من واقعاً  -
 کردیمردم را حس م یو بُرنده نیسنگ یهاقدر بزرگ شده بود تا متوجه اتفاقات اطرافش شود، او نگاهاکنون آن هیاُس

 .انداختیم ریو سر به ز
 یمردم به سنگ انداختن و دشنام دادن به آن مادر و دختر معصوم رو یادامه داشت، حت هانیها و توهتهمت نیا

 کند. دایرا پ سهیباعث شد مرد جوان شال هانیا یآوردند. همه
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سخنان مادرش که در حال  نیکوچکشان و آخر یداشت، آتش گرفتن خانه یمبهم یاز آن روزِ دردناک خاطره هیاُس
 یهااو را به عهده گرفت و با وجود تمام تالش یپس از مرگ مادرش، سرپرست. مردجوان جان دادن هم به فکر او بود

 ها شد.آن یانتهایو ب فیکث یایباز هم دخترش وارد دن سهیشال
را مورد ضرب  چارهیو آن دخترک ب گرفتیآتش م هیاُس دنیرا در دل داشت، با د سهیکه به ظاهر عشق شال مردجوان

 .دادیو شتم قرار م
 خودیهمچو گذشته جوان نبود، با حال زار و از خود ب گریشب آن مرد که د کیروال گذشت.  نیبه هم یدایز انیسال

بلندش تمام صورت  یهاناخن شد،یرا از خود دور کند؛ اما موفق نم جیداشت آن مرد گ یسع هیاو آمد. اُس یبه سو
 .دمانع او شو توانستیباز هم نم یآن مرد را خراش داد؛ ول

ساخت و  یجاکیتمام شجاعت خود را  هیاُس نکهیتا ا شد،یم ترکیو نزد آوردیبه زبان م یکلمات نامفهوم مرد
دل فرو کرد مرد سنگ نیکرده بود، در قلب ا افتیدر هیمرد رهگذر به عنوان هد کیاز  شیها پرا که مدت ییچاقو

 .ختیشب گر مهین کیو از آن جا همانند مادرش در 
*** 

 ینمود، شخص انیمادرش را ب یکه به زبان آورد فقط چند جمله مبهم از روزگار خودش بود؛ اما او زندگ یتیحکا دیشا
 .ستیامثال ما قابل درک ن یبرا شیهااز خودگذشته که درد

 هم به من نکرده بود. یگرفتم، در واقع کمک شیراه خروج از آن خانه مخروبه را پ یتشکر چیگفتن ه بدون
 .وستیبعد ذحنا هم به من پ یقیدقا
خود را  ییبایرا محتاج نوازش و آرامش بوده، ز یادیز انیبود که سال یازن زخم خورده هیسٔ  ا دم،یچه از ذحنا شن آن

 انیب دادم،یبه آن نم یتیاهم چیمانند من که ه یخود را هم به شخص تیکرد و حاال حکا یاهودهیصرف اشخاص ب
 نمود.

هنوز به  رایعذاب وجدان نگرفتم؛ ز چیه هیسٔ  ا دیزده و ناامنبودم، از نگاه غم تشیحکا دنیق شنکه از ابتدا مشتا من
 .میبود دهیپاسخ نرس

 برداشت و با تشر گفت: هیسٔ  ا نیغمگ یچشم از چهره ذحنا
 ؟یازش نکرد یتشکر چیچرا ه -

 ارابه رفتم. کینزد
 بهم نکرد؟ یداستانش کمک یتشکر کنم وقت دیچرا با -
 جواب معما رو گفت. هیسٔ  چون ا -

 :دمیارابه برداشتم، متعجب پرس یرا از گوشه دستم
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 !شد؟یم رهیبهمون خ جیگ یآدما هیاون که مدام شب ه،یجواب چ دونستیاون جواب رو گفت؟ اصال چطور م -
 .گمیکه امروز رفتارت دور از ادب بود، بهت نم ییاز اونجا -

 .نشستم ه،یسٔ  به ا ینگاهمیبدون ن زیکرد، من ن که یاارابه شد و با اشاره سوار
 .افتمییجواب را م دیکه من با یاز من پنهان کند در حال توانستیراه به فکر آن پاسخ بودم، چگونه م تمام

انتظار داشته باشد  دینبا کنیداشتم و همانند اشخاص متکبر رفتار کردم؛ ل یدیجد یامروز خلق و خو کنمیم اعتراف
 یول گفت؛یاو لبخند بزنم. ذحنا از ادب سخن م یبه رو یرا با خوشحال گذرانمیکه با اضطراب م یتا من هرروز

 .شدیم تمدور از ادب خ یزیامثال او، به چ اتیاصول اخالق دانمیم
 شوم. کسانی نیزم یبود من به شدت پرت شده و با خاکِ رو کیو نزد ستادیارابه ا ناگهان

 !میدیخوبه حداقل قبل غروب رس -
 ام.تمام راه را در افکارم گذرانده دمیابوالهول افتاد، فهم یچشمم به مجسمه یوقت

 و گفت: ستادیچند قدم دورتر ا د،یشد تا پاسخ را به ابوالهول بزرگ بگو ادهیاز ارابه پ ذحنا
 ؟یایب یخوایتو نم -

 به بغـ*ـل زدم، در پاسخ گفتم: دست
 ؟یجواب رو به من بگ یخوایتو نم -

 یبرخورد متفاوت امروزم را در ذهنش حالج نیقصد داشت ا دیرسیشد، به نظر م کیخط بار کیمانند  چشمانش
 کند.

 تو امروز چت شده؟ -
 فقط جواب رو بگو! -

 شدم و دستش را گرفتم. ادهیباال انداخت و رفت، به سرعت پ ابرو
 !سایوا -

 .دیترس
 ؟یتهس یتو ک -

 تر فشردم و شمرده شمرده گفتم:را محکم دستش
 جواب معما رو بگو! -
 گفت: یخود را رها ساخت و عصبحرکت، دست  کی با
 نه تو! گم،یبهش بگم م دیکه با یبه اون -
 مجسمه رفت. یسو به
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راز  دنِیفهم گرید ییبودم و از سو اینگران آنل ییحال بودم. از سو شانیاز سخن گفتن با ابوالهول کوچک، پر پس
. در هر صورت دادینشان م یچه واکنش افتییاگر بحثمان راجع به رازش ادامه م دانستمی. نمدادیذحنا مرا عذاب م

 خود کم کنم، گفتم: یِداشتم تا از آشفتگ ازین
 ؟یراجع به رازت حرف بزن یخوایهنوزم نم -
 زبان باز کرد: ،ینسبتاً طوالن قی. پس از گذشت دقاشدیم دهیدر نگاهش وحشت د ستاد،یا

 بهت گفت؟ یابوالهول کوچک چ -
 رو! زیچهمه -
 شروع کرد به سخن گفتن: یاو متقاعد کننده عیلحن سر با
 ...گفتمیو بعدش بهت م شدمیمطمئن م دیمن با نیبب -
 ؟یشدیمطمئن م دیراجع به جادوگر بودنت با -

 :دیرسکرد و متعجب پ رییآمد، رنگ نگاهش تغ کینزد
 جادوگر بودنم؟ -
 .یمردگان بر یایبه دن یگفت که تو با کمک سحر و جادو تونست خب آره، ابوالهول کوچک -
 حواست رو پرت کنه! خواستهیگرفته؟ حتماً م تیشوخ -

 :دمیشدم، پرس رهیبه او خ موشکافانه
 پرت کنه؟ یحواسم رو از چ -

 و پاسخ داد: دیخند قهیبعد از چند دق ینگفت؛ ول یزیچ ابتدا
 .ستمیرو بدون که من جادوگر ن نی! فقط ایچیه ،یچیه -
ذحنا  کردمیسخنان آسوده نبود، احساس م نیمن از ا الیچرا خ دانمیآمده را بازگشت. نم آسوده، راه یالیخنده و خ با

 را پنهان کرد. یزیو باز هم چ گفتیدروغ م
 بعد ابوالهول زنده شد و به صدا درآمد: یقیدقا
رساندن به دشمنان هست  بیاز او ، آس یهاست... دشوار است نگهداراز زن یاریبس نتیهاست، ز یبد یانهیآش» -

 «کار او
 ادامه داد: یاز درنگ کوتاه پس

 ست؟یپاسخ شما چ -
 گفتم: ناگهان

 نگرانشم! یلیخ -



 

 

259 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 :دیمن آورد، پرس ینگاهش را به سو ذحنا
 ؟ینگران ک -
 !چارهی... اوه دختر بستیراحت ن المیچرا اصال خ گمیشب تنهاش گذاشتم و اومدم. م مهیبود، من ن ماریب ایآنل -

پاسخ معما نبود،  افتنی یبرا میهایحس اضطراب و کج خلق نی. اافتمیتحمل خودم را  رقابلیاخالق غ لیدل حاال
که حال مرا در طول روز دگرگون  بلکه بخاطر آن دختر معصوم بود کرد؛یآشفته نم نگونهیراز ذحنا هم مرا ا یحت

 .ساخت
 :دیغر ذحنا

 راحت بود؟ التیخ ،یو اومد یمن رو تنها ول کرد یوقت -
 داشت و... اجیبه کمک احت ایاون موقع آنل ینه؛ ول -
 از حد درهم رفته بود. آرام اضافه کردم: شیب شیهاتمام ماندم؛ اخم مهیپر از چروکش، سخنم را ن یِشانیپ دنید با
 شد. ضیمر -
 ه؟یاصال اون ک -
 ؟یک -
 !ایآنل -
 کنم. دایرو پ یقبل یدختر که بهم کمک کرد جواب معما هی -
 رو من گفتم! یقبل یجواب معما -
 .دونستمیدرسته اما من هم م -

 به خود گرفت و گفت: یتفاوتیحالت ب ناگهان
 .ستیاون دختر برام مهم ن -

 کردم:باال انداختم و زمزمه  ابرو
 !؟یپرسیپس چرا م -

 به من انداخت؛ سپس رو به ابوالهول گفت: ینگاه تند ذحنا
 ه!«ناخن»جواب درست  -

بود. به نظر  بیعج میدرنگش برا نیا ینداشتم و اکنون به طرز مشکوک ینمود، برخالف گذشته ترس یدرنگ ابوالهول
 بحث را بشنود. انیش سپرده و حاال انتظار داشت تا پااو به سخنان ما گو دیرسیم

 به صدا درآمد: سرانجام
 است. حیپاسخ شما صح -
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 به ذحنا گفتم: رو
 جواب درست باشه، آخه ناخن؟ نیا شهیباورم نم -
 مردا؟باشه، تحمل اخالق گند  یزن چ کی نتیز یچطور؟ پس توقع داشت -
 زدم. ییجواب به او لبخند مصنوع در
 !نتیدلنش هیممنون از کنا -
 .یشنویرو هم م ترشنیدلنش یاگه ادامه بد کنم،یخواهش م -
همانند  دیبا رایبود که او هنوز هم زنده است؛ ز بیمعبد قدم برداشت. نگاهم از او به سمت ابوالهول رفت، عج یسو به

 یکلمه ،یکم یناگهان با صدا نگاه من که شد ی. متوجهرفتیکردن پاسخ روح از سرش م دیقبل، پس از تائ
 به سنگ شد. لیگفت و بالفاصله تبد ینامفهوم
 لب گفتم: رینماست. آرام زموجود زنده و انسان کی یاحساس کردم او به راست یاماند، لحظه رهیبه او خ چشمانم

 !کردیما گوش م یمن مطمئنم داشت به حرفا -
 نیاند. به همخوب شده میهابال شدمیمطمئن م دیقبل از پرواز، با یبروم؛ ول ایآنل دنیبود تا به د دهیآن رس زمان

آن دختر  دنید یبرا دیذحناست؛ اما مهم نبود، من با یاو اکنون در جبهه دانستمینزد ابوالهول کوچک رفتم؛ م لیدل
 .رفتمیمعصوم م

 وچک گفتم:ندادم و به ابوالهول ک یتیبرگرداندند، اهم یمعبد که شدم هردو از من رو وارد
 !یسرت ابوالهول کوچک ریخ ،یاریمثل ذحنا ادا در ن نقدریبهتره ا -
 !نده تیاهم -
 کردم و گفتم: یبه من انداختند. نوچ یزیآم دیتهد یهاو همچنان هردو نگاهنکرد  یتشرِ ذحنا، به من توجه با
 بنداز. ناینگاه به ا هی ایشو! ب الیخیحاال ب -

 آوردم و گفتم: رونیرا از تنم ب لباسم
 کاش بال داشتم. یا -

 تمام وجودم را فرا گرفت. ابوالهول کوچک مشتاق به سمتم آمد و گفت: یها، درد بدبا شکل گرفتن بال همزمان
 !یداشته باش یزیانگرتیح یهابال نیهمچ کردمیفکر نم -

 :دمیپرس متعجب
 ش؟یبود دهیتا حاال ند -

 ماند. رهیها خباز هم به بالتکان داد و  یرا به نشانه منف سرش
 ه؟یمشکلش چ -
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 شدم. یزخم دادم،یرو از دست طلبکاراش نجات م ایآنل یوقت -
 ابرو باال انداخت و گفت: ذحنا

 اوه، چه فداکار! -
 از... آخ! یلیخ یدونستیم -
 زدم: ادمیبه ابوالهول کوچک فر رو
 مراقب باش! -
 ؟یخوایمگه کمک نم -
 .خوامیم -
 بمون!پس ساکت  -

 گفت: ذحنا
 ؟یگفتیم یچ یخب داشت -

 تکان داده و گفتم: یناچار سرم را به نشانه منف م،یبه ذحنا بگو خواستمیم ببرم چه ادیباعث شد تا از  میهابال درد
 !یچیه -

*** 
کند. پس  دایپ میهابال یبرا یدرمان اش،یمیقطور و قد یهاتوانست با کمک آن کتابابوالهول کوچک  خوشبختانه
 .افتی امیبازو و بازوبندک شکل گرفته بود، الت یکه رو یساعت، زخم کیاز گذشت 

 ادیخود و ذحنا افتادم، به  یمشاجره ادی یپرواز کردم. وقت ایذحنا به سمت آنل نی سنگ ِنگاه ریها، زاز بهبود بال پس
 گریکدیهمچنان آن دو از  یبه او افترا زد؛ ولآوردم که ابوالهول کوچک هم به دروغ او را جادوگر خواند و در واقع 

 یخانه هماد کیلبخند زدم و نزد شان،یها و رفتارهاواکنش یادآوری. با دممن تنها مان ان،یم نیو در ا شدندیجدا نم
 فرود آمدم.

 رفتم. ایآنل یبه سو یرا داد، من هم با شادمان ایبه استقبال من آمد و خبر بهبود آنل ش،یبا آن چشمان کم سو یهماد
 نشست و گفت: یبه سخت او
 من! دنید یخوشحالم که اومد -
 و به قولم وفا کنم. امیب نتونستم زودتر که سفمٔ  متا -

امر  نیاو به شدت معصومانه است؛ هم یچهره کردمیبا خود اعتراف م دنش،ینگفت. با هر بار د یزیزد و چ یلبخند
 شوم. رهیو بخواهم آزادانه تمام شب به او خهم باعث شد تا اصال به فکر بازگشت نباشم 

 گفت: یلحن آرام با



 

 

262 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 اون بهم کمک کرد بتونم زودتر خوب بشم. ه،یخوب یلیهما زن خ -
 هستند. یخوب یدرسته! هردوشون آدما -

 زدم و گفتم: یلبخند دم،یرا که بر لباسش د نهیسـ*ـ سنجاق
 !یوابسته شد نیبه ا یلیخ -
 نگاه کرد. نهیم به سنجاق سـ*ـاشاره با
 دارم. ازیبهش ن -
 !زایچ نیالسحر و اباطل هیاوه همون قض -
 یپشت آن چهره یزیبه نظر چ داد،یبه من دست م یبیعج یِ او حس سردرگم دنیجواب فقط لبخند زد. واقعاً با د در

 .دیهم خواهم د یتربیعج یزهایحس را معنا کنم، چ نیمعصوم پنهان شده و اگر ا
 .کردیبهم نگاه م ینجوریقبل رفتن ا کاش اون هم -
 :دمیاز افکارم جدا شدم. پرس ش،یصدا دنیشن با
 ؟یک -
 نامزدم. -
 ن؟یبنجام -
مصر  ره،یگینم نجایبهونه که کارش ا نیو اون هم با ا شدینه نامزد اولم. بهت گفته بودم که رود داشت خشک م -

 رو ترک کرد.
 کرد؟یم یزندگ یچه شهر یمگه تو -
 .کردمیم یکه من زندگ یفکر کنم همون شهر اد،ینم ادمیدرست  -
 س؟یبوباست -
 گفتیمصر بمونه. م یتو تونهیرو بهونه کرد و گفت حاال که رود خشک شده نم یخشکسال رفت،یم یوقت -

 د،کریبهم نگاه م ینجوری. اگه امونهینم یباق قیساختن قا یبرا یاهیگ گهیو د رهیگیکل مصر رو م یخشکسال
 !رفتینم چوقتیه
 .ساختیم قیهم قا روسیپاپ -
 ؟یک -
 کنجکاو شدم. یزیچ هیفراموشش کن، فقط راجع به  -
 ؟یچ -
 ؟یزنیتو از کدوم رود حرف م -
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 که خشک شد. یرود -
 :دمیکردم و موشکافانه پرس کیرا بار چشمانم

 خشک شدن، کدومش؟! یادیز یرودها -
 باال انداخت و گفت: شانه

 !لیرود ن -
 افتاد، دستم را دراز کردم و آن را در مشتم گرفتم. نیلباسش کنده شد و به زم یاز رو نهیزمان سنجاق سـ*ـ همان

 وار گفتم:شدم و زمزمه رهیخ نهیبه سنجاق سـ*ـ یقینگاه عم با
 کرد،یم که نامزدت تو رو ترک یوقت یشده؛ ول یهاست که خشکسالسال ؟یزنیحرف م یتو راجع به چه زمان نمیبب -

 !شد؟یداشت خشک م لیتازه رود ن
 . ادامه دادم:دیبگو یزیشده بود و قصد نداشت چ خکوبیم نهیبر سنجاق سـ*ـ زیاو ن چشمان

 جادوئه، درسته؟! هی ستیالسحر نباطل نهیسنجاق سـ*ـ نیوجود نداره درسته؟ و ا ینیبنجام -
 او را نگاه کردم و گفتم: یخود را تکان داد. سر تا پا یمن، کم ادیبه زبان آوردم و او هم با فر ادیآخر را با فر یجمله

 ؟یهست یتو چ -
 یمیخورد و همانطور که ن ی. تکانشدندیم کینزد قتیبه حق میهابود، اکنون شک رییرفته ظاهرش در حال تغ رفته

 گفت: گشت،یبازم یو باز به جوان شدیم ریاز بدنش پ
 فقط... هستم، من یچ دونمیمن... من نم -
 زد: ادیفر ستاد،یمن و او ا انیو م دیذحنا به سمتم دو نیح نیهم در
 جادوگره! هیاون  -
 به ما، آرام گفت: توجهیب ایآنل
 وجود داره، اون... اون مُرده! نیبنجام -

 دارد، گفت: مرا از او دور نگه خواستینگاه کردم. ذحنا نگران بود و م ایرا کنار زدم و دست به بغـ*ـل به آنل ذحنا
 کنه. جادوگره جادوگر! جتیگ خوادیم گه،یبه حرفش گوش نکن... داره دروغ م -

 معصوم چشم دوختم. یهبه او انداختم و سپس به آن چهر ینگاه
 وقته حل شده. یلیخ ایآنل یمعما دونم،یم -

 آن را شکستم. یمحکم یاال بردم و با ضربهرا ب میاز پاها یکیانداختم،  نیزم یرا بر رو نهیسـ*ـ سنجاق
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 ایآنل ه،یاز ثان ی. در کسرمیشدیکر م م،یبستیرا نم مانیهاآنقدر بلند بود که بدون شک اگر گوش ایآنل ادِیفر یصدا
واقعه جادوگر  نیهم تمام شد. ا اشیعمر طوالن ادش،یفر دنیفرسوده گشت و با به اتمام رس رزنیپ کیبه  لیتبد

 بودن او را به من اثبات کرد.
 دختر جادوگره؟ نیا یدیچطور تا االن نفهم -
 چشم برداشتم و گفتم: رزنیذحنا، از آن پ نیخشمگ یصدا دنیشن با
 رو نجات بده. ایکه اون ساحره چطور تونست آنل دمیفهمیم دیبا تشیحکا دنیحق با توئه، بعد از شن -

 غذا به دست، وارد اتاق شد و گفت: و ظرف یبا نگران هما
 حالش خوبه؟ ایآنل -
 :دیدستانش رها شد و متعجب پرس انیمُرده، ظرف از م رزنیپ کیدر قالب  ایآنل دنید با
 ؟یکرد کاریتو باهاش چ -
 شدم. حق به جانب گفتم: ریکه به من زد، غافلگ یتشر از
 جادوگر بود! هینکردم، فقط طلسم رو شکستم. اون  یمن کار -
 .یاما تو اون رو کشت دونم؛یم -

*** 
گفتند  ی. هما و هماددادیم صیفرد جوان را تشخ کیو  ریبدن پ کی نیبود و بدون شک تفاوت ب بیطب کی هما
دو آن یشده بود، راز خود را برا یدچار فراموش ریپ یهانداشت و همچو آدم ادیاز گذشته به  یادیز زیکه چ نیبا ا ایآنل
 اش کرد.ف

 ساخت. او گفت: مانیخودم پش یمرا از کرده د،یکه کش یبا آه هما
استفاده نکرد به  ییجادو چیصدمه نزد، ه یبعد از اون هم به کس یخودش نخواسته بود که جادوگر بشه؛ ول ایآنل -

 حفاظت از خودش. یجز جادو
 گرفت و ادامه داد: یجا شیهالب انیناخواسته م یلبخند

 شکل گرفت. گهیجادوگر د هیالبته اون هم که توسط  -
 یمعصوم، به راست یمن او را نابود کردم. آن چهره کنینزد؛ ل بیآس یکس به ایبودم. حق با هماست، آنل مانیپش واقعا
 .زدیم ادیرا فر ایـناه بودن آنل گـیکه ب
 ینکند، افکارم را به سو ریگنیوجدان مرا زمکه عذاب  نیا ینگفتند. برا یسخن گرید کی چیکردند، هسکوت  همه

 به ذحنا انداخته و گفتم: ی. نگاهنمودم تیهدا یگرید
 ؟یاومد یتو کِ -
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 گفت: یخودش آمد، با دستپاچگ به
 .گهیمن؟ من خب همون موقع اومدم د -
از خانه  رونی. بمیرفت رونیو ب میکرد یکوتاه خداحافظ یلیخ ینبود، پس با هما و هماد زیماندن در آن خانه جا گرید

 پرواز بودم، گفتم: یآماده یوقت
 نجا؟یا یاومد یجورچه -
 شد و گفت: کیمن نزد به
 جادو! هیفکر کن با کمک  -
 :دمیگرفتم؛ اما در عوض پرس دهیسخنش را ناد نیا

 جادوگره؟ ایآنل یدیاصال از کجا فهم نم،یصبر کن بب -
 داد و سپس قاطعانه گفت: یرا باز چشمانش

 ابوالهول کوچک! -
 کاش بال داشتم. -
 و گفتم: دمیکش یقینفس عم گرفتم،یم آمد. همانطور که او را محکم ترکیشانه باال انداخت و نزد م،یهابال دنید با
 البته که ابوالهول کوچک! -
 و پهناورِ مصر، اوج گرفتم. کیآسمان تار یپرش، به سو کی با

*** 
 نیسردرگم، به ا یهامرا سد کرد و من مانند آدم دنیبود، عذاب وجدان راه نفس کش یمن تمام نشدن یشب برا آن

 .داشتمیمسو و آن سو قدم بر
 گفتم: یقتل در ذهنم، عصب یرا به قتل رساندم؛ با آمدن کلمه یبار بود که کس نیاول
 قاتلم! کیمن  ایخدا -

 گفت: یخواب آلود یبا صدا ذحنا
 بخواب. ریبگ ،یستینه تو قاتل ن -
 .دیو به طرف مقابل خواب دیسرش کش یرا رو یکتان یگفتن آن جمله، مالفه با

و با  دیخوابیبود. او نشسته م بیابوالهول کوچک هم مانند خودش عج دنیرا در اطراف چرخاندم، خواب نگاهم
 .دادیبلند سر م یچشمانش را باز کرده و غرش ،ییصدا نیترکوچک

 آلود گفت:به من انداخت و خواب یکوچک نگاه ابوالهول
 خونِش گردن من، تو بخواب. -



 

 

266 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 !یرو کُشت یادیز یحتما آدما -
باهوش رو به کشتن  یرو صرف طرح معما کردم و با کمک ابوالهول تونستم تمام آدما یادیدرسته، من زمان ز -

 بدم.
 و گفتم: دمیکش دراز

 .کردمیکارم افتخار م نیتو بودم به ا یمن هم اگه جا -
*** 
قبل  یاز معما تردهیچیبدون شک پ معمانی. امیابوالهول بزرگ رفت یمعما به سو نیهفتم دنیشن یروز بعد، برا صبح

 خواهد بود.
 گفت: یبیمه یرا باز کرد و با صدا زشیانگشگفت یهابزرگ همانند بار قبل، بال ابوالهول

 هفتم! یاکنون روز هفتم و معما د،ید دوم را پاسخ دهبُع یمعما نیاول دیشما موفق شد -
 ادامه داد: بلندتر

 «است؟درون آن نهفته  یزیچ هدف. چه افتنیشکستن قلب و  ف،یضع یهاسخت و آدم یهاروز» -
 گفتم: وارزمزمه

 باشه؟! تونهیم یاون چ -
ابوالهول کوچک  میدانستیذحنا چشم دوختم که به معبد اشاره کرد، شانه باال انداختم و به همان سو قدم برداشتم. م به

 گشا بود.ما مشکل یبرا زیاز جانب او ن ییراهنما نیکوچکتر کنیما نخواهد داد؛ ل یبه معما یپاسخ
 گفت: یمتفکر ینمود، سپس با چهره یکوچک درنگ ابوالهول

 ...دیشا -
 نداد، دستانم را باال انداختم و گفتم: ادامه

 .دونهینم یزیچ نینوچ! ا -
 :دیغر
 صبر بده! دونم،یم -
 !میندار یادیما وقت ز یعنی نیظهره و ا کیخب بگو، آخه االن نزد -
 .یریبگ ادیبودن رو  زیسحر خ دیبا -

 که گفت: میگرفت شیو ذحنا به سرعت راه خروج را ازپ من
 !ساینه نه وا -

 :دمی. پرسمیستادیا متعجب
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 نبود؟ تییراهنما نیمگه ا -
 .کردمیم تینه! داشتم بهت نصح -
 ادامه داد: یلحن آرام با
 همونطور که اون آدما رو سر راهت قرار داد. ده،یسرنوشت کدوم شهر رو سر راهت قرار م ینیبب دیاوقات با یگاه -

 :دیپرس ذحنا
 م؟یکار کن یخب چ -
 م؟یکن کاریبود، ما چ یسوال خوبذحنا!  نیآفر -

 کوچک پاسخ داد: ابوالهول
 کن. دایو راه خودت رو پ رونیمعبد برو ب نیاز ا -

 رو به ذحنا گفتم: م،یشدیکه از معبد خارج م همانطور
 !دارهیدلش نگه م یمعما، تو نیحرفا رو تا آخر نیا کردمیفکر م -
 معماست. نیما آخر یمعما، برا نیکه ا کنهیفکر م دیشا -
 .آوردیبه زبان نم یاکننده دواریحرف ام چوقتیشدم، ه رهیبه او خ چشمان درشت شده با
 .ینداد دیبهم ام چوقتیه -
 برادر! ایکنار ب قتیبا حق -
 برادر؟! -
 کلمه عادتمه. نیگفتن ا -
 آها! -

 :دمی. ذحنا دست به بغـ*ـل، به من نگاه کرد که پرسدمیمصر را به جان خر یرا گشوده و گرما میهابال
 م؟یکجا بر -

 آمد و مرا محکم گرفت. کینزد
 م؟یمیقد یدوستا دنید میبر دونم،ینم -
 ه؟یمثل اُس هیکیاون هم  -

 .دیخند
 اس.زدههمون اندازه غم ینه ول -
 آسمان پرواز کردم و گفتم: یسو به
 .دوننیجواب معما رو م شهیهم نیغمگ یخوبه! آدما -
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*** 
قرار داشت و بدون  ابانیب کیدر  «ومیف»شهر چشم دوختم. شهر  یو به منظره ستادمیا م،یدیکه به مقصد رس یزمان

 را دارا بود. یترخشک و سوزانده یشک آب و هوا
 آرام و یگوشه متوجه دو مرد مشکوک شدم، آن دو با صدا کیحسب تصادف در  بر

و نامحسوس به سمت  صدایب نیبنابرا ند؛یگویچه م گریکدیحت بودند. کنجکاو شدم تا بشنوم به مشغول صب یپنهان
 ها رفتم.آن
 گفت: یاول
 امشبه؟ یمطمئن -

 داد:پاسخ  یآرامتر یبا صدا یدوم
 البته! -
 ها هم هستند؟زادهبه نظرت اشراف -
 .گذرهیمخوش  یمهمون نیا یتو دمیاحتمالش هست؛ اما بهت قول م دونمینم -

 ش برگشتم.م قرار گرفت، با شوک به سمت صاحبشانه یرو یدست
 ؟یدیترس ینجوریکه ا یزدیم دیرو د یچ -
 ذحنا، نفسم را آسوده خارج کردم و گفتم: دنید با
 فقط کنجکاو شدم. یچیه -
 گفتن؟یم یچ -
 .یها و مهمونزادهراجع به اشراف ییزایچ هی -
 هام!زادهاشراف یمن عاشق مهمون یوا -
 سر تکان دادم. تفاوتیشهر قدم برداشتم و ب دانیسمت م به
 !ادیاوهوم، به نظر جالب م -
 چند قدم بلند، خودش را به من رساند و گفت: با
 م؟یچطوره دنبالشون بر -
 .میکن دایجواب معما رو پ دینه، اول با -

 به اجبار سر تکان داد. د،ینگاهم را د تیجد یشد و وقت رهیملتمس به من خ قهیدق چند
. تا خواستم در بزنم، چند مرغ و خروس از مقابلمان گذشتند. ذحنا با خنده میدیدوست ذحنا رس یبعد به خانه یقیدقا
 مشتش به در، گفت: دنیرفت و همزمان با کوب کینزد
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 دوست داره! یخونگ وونیح -
 .شد انیمرد نما کی میعظ و دیسرانجام در باز شده و قامت رش قه،یاز گذشت چند دق پس

اضافه  یدارا دادیم شیرا نما دهیبر خالف ظاهرشان که اندام تراش هایاکثر مصر نکهیبودم، با ا رهیبه او خ متعجب
اضافه  لیدل دانمیبود؛ نم ریگنامتعادل بودن همه نیاز حد اضافه وزن داشت. ا شیاعتراف کنم او ب دیوزن بودند، با

 ناسالم بود. یهم غذاها دیشا ای یآن مشروبات الکل لیدل دیشا ست،یها چوزن آن
 آلودش در مقابل چشمانم، گفت:با تکان دادن دست گوشت مرد

 ؟یتو دوست ذحنا هست -
 خودم آمده و پاسخ دادم: به
 ؟یتو چ اد،یبه نظر م نطوریا -

 ت:بود، اشاره کرد و گف ستادهیکه ذحنا ا ییجا یعنیو به داخل خانه،  دیخند مرد
 !میبا هم آشنا بش شتریتا ب ایب ،یهست یپسر شوخ طبع -

 دهیبا ظرافت تراش اریخانه که بس یِآن لوازم چوب آمدیخوب و متعادل بود؛ اما به نظر م یخانه کیاش شدم. خانه وارد
 .ستیمرد مناسب ن نیا یشده بودند، برا

 شد. رهیذحنا خ ینشست و به چهره یچاق به آرام مرد
 ؟یبمون خبریهمه سال از من ب نیا یچطور تونست دمت،یوقته ند یلیخ -
 .ومیف ومدمیکه ن شهیهمه سال کجا بود؟ فقط سه سال م نیا -
 در هر صورت، از اومدنت خوشحال شدم! -

 زد و با اشاره به من گفت: یلبخند ذحنا
 به جواب معماش برسه. دیدوستمون با نیا ی! راستنطوریمنم هم -
 ؟ییچه معما -
من  تیبه حکا یبا صبور زیخود را بازگو کردم و با گفتن معما، از او جواب خواستم. او ن یمرد چاق تمام ماجرا یبرا

 افتاده و متفکر گفت: یگوش سپرد و متأثر شد، با سر
 .یستیبگم برخالف تصور ذحنا، تو پسر ماجراجو ن دیبا -

 :دیبا اعتراض پرس ذحنا
 ه؟یچ یکنیخب تو فکر م -
 گفت: تیهمان جد با
 شنوئه! تیپسر حکا هی... ستیپسر ماجراجو ن ،یکا -
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شکل  امیشانیپ یرو شانیهااز خنده یهم نگفتم. اخم یزیاما چ اوردم؛یاز سخنانشان سردرن دند،یبلند خند هردو
 شد، گفتم: زیگرفت؛ سرانجام صبرم لبر

 درسته؟ یدونیجواب معما رو نم -
 پاسخ داد: رتیکمال ح در
 که من با اعماق وجودم حسش کردم. هیزیچ نیا دونم،یاتفاقاً جوابش رو م -

 گشتم. شادمان
 خب بگو! -
 .یرسیکه به جواب نم تیحکا دنیخودم رو بهت بگم؟ بدونِ شن تیچطوره حکا -

 .گذاشتندیم یمنف ریها همانند دو کودک شوخ و مردم آزار، بر اعصاب من تأث. آندندیهم هردو خند باز
 کن. فیرو برامون تعر تتیتو حکا میبرگشت یابوالهول و وقت شیپ میما بر ،یچطوره جواب رو بگ گمیمن م یلو -
 .یو برنگرد یممکنه بر گهید ینجورینه ا -
 زد و سرش را تکان داد. ییبه ذحنا نگاه کردم، لبخند دندان نما یکالفگ با

 گفتم: ناچار
 !یداشت یتیتو چه حکا نمیشروع کن بب -
 آن هم در قالب طنز. اش،یزندگان تیلبخند به لب آورد و شروع کرد به گفتن حکا زین او

*** 
 «مرد چاق تیحکا»

 .کردیم یزندگکوچک  یاشهر آرام و در خانه کیالغر بود، در  اریبس« بِنو»که  یقبل، زمان چندسال
بنو  یبود. هرروز وقت هیهمسا رزنیپ ناختشیم اشیکه در تمام زندگ یتنها شخص ،ینیداشت و نه والد ینه دوست او
 .گرفتیبدخلق قرار م رزنِیآن پ هیها بگذرد، مورد کناآن یخانه یِکیاز نزد خواستیم

را باال برد  شیعصا هیهمسا رزنیپ رفت،یبازار شهر م یدرآمد زا به سو یشغل افتنی یبنو برا یها وقتاز روز یکی در
 و گفت:

 ؟یخورمفت یکجا بر یخوایم ،یمردن یپسره -
 .کردیم یآور ادیو  گفتیبود که هرروز به بنو م یاجمله نیا

 گفت: ییسرش را باال آورد و با لبخند مصنوع بنو
 !یماه نیا یکه بر خالف من، تو تجارتت برپاست و منتظر بهره نمیبیم -
 گفت: رتیدر کمال ح رزنیپ
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 .نمیشیم نجایهم هرروز ا نیهم یقراره پول سودم به دستم برسه، برا مگهید قهیاتفاقاً من واقعاً تاجرم و چند دق -
افتاده و به  یبا سر د،ید زیخود را در برابر او ناچ یرا داشت؛ اما خود را در مقابل او باخت. وقت رزنیقصد تمسخر پ بنو

 جا دور شد.سرعت از آن
 .دینگذشت که به بازار رس یرید

 یکی ،ییمواد غذا یگرید فروخت،یلباس م یکیمشغول کار خود بودند.  کیاطراف انداخت، هر  یهابه دکه ینگاه
 .دهدیکاسب در بازار انجام م کیکه  لیقب نیاز ا ییکارها گریبا مار بود و د یدستهم مشغول طرح

 بازار محو گشت. یشلوغ انیآرام آرام در م نیبنابرا شد،ینم دشیعا یزیکارها چ نیاز ا او
پسرِ چاق و درشت اندام  . آنپسر جوان افتاد کیزمان چشمش به  نیحال جست و جو با چشمانش بود که در هم در

 .کردینم افتیدر یاما پاسخ د؛یپرسیاز مردم سوال م یبا سردرگم
 :دیپسر جوان رفت و پرس کینزد بنو
 کنم؟ یکمک تونمیم -

 گفت: یبا شادمان پسرجوان
. تو شندیاز کنارم رد م یالعمل خاصعکس چیکه جادو شدند، بدون ه نییکسا هیآدما شب نیا ادیم اوه البته! به نظر -
 کنم؟ دایاقامتگاه پ هیچطور  جانیا یدونیم
 !دونمیشلوغ و پر رفت و آمده و راجع به سوالت، نه نم یلیخ نجایخب معموال ا -

 و رو به او لبخند زد. دیکش یچاق آه پسرک
 هستم. «یخَلفان»با شما خوشحال شدم، من  ییدر هر صورت از آشنا -
 هم سر تکان داد. او
 منم بنو ام. -

 بود، متفکر گفت: رهیگرد و مهربان آن پسر خ یهمانطور که به چهره بنو
 البته به طور موقت! ،یمن بمون شیپ یتونیم -

 :دیمتعجب پرس یخلفان
 ؟یباشم، اونوقت چآدم خالفکار  هیمن  دی! شا؟یمطمئن -
ازت  یفرار کن یچاقت تا بخوا کلیه نیبا ا یاگرم باش ،یستیخالفکار ن دونمیباشه گفتم موقتاً. درضمن م ادتی -

 نون درست کردم.
 نون؟ -
 و شکمت... یریخم هیچون شب -
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 مانع شد و گفت: یدهد که خلفان حیتوض ترشیخواست ب بنو
 ت کجاست؟! باشه خونهدمیفهم دمیفهم -

 یبرا یاش را با خلفانبا او همراه شد تا خانه لیدل نیکند، به هم دایپ یکه بتواند شغل ستین یامروز روز دانستیم بنو
 شود. کیچند روز شر

 گفت: یخلفان رفتند،یکه راه م همانطور
 !ستین ریخم هیاندام من اصال شب -
 چطور؟ -
 بدن من نرمه. یسفته ول ریخم -

 شد و سپس گفت: رهیچند لحظه به او خ بنو
 بپزه. ینرم، نون محل ریبا خم خوادیو م هیکیبار نانواش تاج نیخب ا -

 او لبخند زد. یهم رفتهدر یچهره دنیگشت؛ اما سکوت کرد، بنو با د نیغمگ یکم یخلفان
 ؟ ومیبه ف یاومد یخب تو واسه چ ،یستیکردم اونقدرام چاق ن یشوخ -

 از هم باز شد و جواب داد: شیهااخم یخلفان
 تجارت راه بندازم. هیاومدم  -
 ؟یخوبه! چه نوع تجارت -
 مرغ و خروس! -
 ؟یخوبه! چه نوع مرغ و خروس -
 !دمیمنظورت رو نفهم -
 ؟یکسب کن یاز خروس چه سود یخوایآخه م نطور،یمنم هم -
 !هیو فروختنش به بق یخانگ وانیخب پرورش ح -

 فکر کرد و سپس گفت: یمبه او چشم دوخت، ک بنو
 شدم. کیمنم باهات شر یزمان هی دیخوبه! شا -

 :دیشمرد و پرس متیفرصت را غن شناخت،ینم ومیرا در ف یکه کس یخلفان
 ؟یمن بش کیچطوره االن شر -

 پاسخ داد: لیمیرا پنهان نمود و ب اشیخوشحال بنو
 .کنمیبهش فکر م دونم،ینم -

 فوراً گفت: د،یاو را د یِتفاوتیب ینکرد. بنو وقت یاصرار یخلفان
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 باشه! ،یاالن که اصرار دار -
 .دندیکوتاه، به توافق رس ییگوشادمان گشت و هردو پس از گفت و  یخلفان
 گفت: یبنو مانده بود که خلفان یقدم به خانه چند

 ؟یدار هیچقد سرما -
 !یچیه -

 زد. ییه بنو لبخند دندان نمابود ک رهیهمچنان به او خ ستاد،یمتعجب از حرکت ا یخلفان
 رشد کنند. ترشیها حرف بزنم تا بهتر و ببا مرغ و خروس تونمیدر عوض م -

 :دیندارد، پرس ییتوانا نیکه بنو چن نیاز ا نانیدست به بغـ*ـل زد و با اطم یخلفان
 ؟یتونیواقعاً م -

 با اعتماد به نفس پاسخ داد: بنو
 ؟یفکر کرد یمعلومه! تو راجع به من چ -
 به شک افتاد. دستانش را رها کرد و موشکافانه گفت: یسخنِ بنو، خلفان نیا با
 ؟یحرف بزن واناتیبا ح یتونیتو واقعاً م-

 دروغ را گرفت. یداد، ادامه جهینت اشلهیح دیکه د بنو
 که نه، فقط مرغ و خروس. واناتیح یهمه -

 زد و گفت: ینرم و بزرگ خلفان یبه بازو یمشت
 !یدیخوش به حالت که من رو د -

 کرد. دیهم لبخند زد و سخن او را تائ یخلفان
 آره واقعاً خوش به حالم! -

*** 
 یداریمرغ و خروس خر یادیگفت، تعداد ز یشدند. همانطور که خلفان گریکدی یبرا یزود آن دو، دوستان خوب اریبس

 کردند. ینگهدار انیساخت و در آنجا از ماک یانبار بزرگ، مرغدار کینمود. از 
او بالفاصله رو  دنیوارد انبار شد. بنو با د یبود که خلفان انیماک یدانه برا ختنیاز همان روزها، بنو مشغول ر یکی در

 ها شروع به سخن گفتن کرد:به پرنده
 !یایاز پسش برب دیواقعاً سخته؛ اما با ی... زندگدونمیم -

 :دیپرس یخلفان
 گه؟یم یچ -
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 بودند، برداشت و جواب داد: رهیبه او خ ریو متح کردندیکه قدقد م ییهارغرا از م نگاهش
 .ادیاز پس تخم گذاشتن برن دیکه شا گهیم -
 چرا؟ -
 .نیهم یخورده برا یشکست روح شیزندگ یبار تو هی گهیم -

 :دیو از بنو پرس ستادیرو به آن مرغ ا یبا ناراحت یخلفان
 ه؟یچ یشکست روح -

 دارد، گفت: یاریاطالعات بس ییبه خود گرفت که گو یاهم به آن مرغ چشم دوخت و جذبه بنو
 .دونمینم -

 گرفت. شیراه خروج را ازپ یخلفان
 .رهیفروش م انیاز ماک یادیو مقدار ز ادیتاجر ب هیفردا قراره  رم،یمن دارم م -
 !یرو نفروش یکی نیا -
 خودش گفت؟ -
 م تخم بذاره.کن یکار خوامیمن م ینه ول -

 دستش را در هوا تکان داد و رفت. د،یخندیهمانطور که م یخلفان
 خانه رفت. یپس از اتمام کار، به سو بنو

 او گفت: دنیخود نشسته بود. با د یقبل در کنار خانه یمانند روزها هیهمسا رزنِیپ
 بنو! یه -

 .ستادیبهم فشرد و ا یلبانش را عصب بنو
 امر بفرما! -
 .یدادخانواده  لیتشک دمیشن -

 :دیمتعجب پرس بنو
 گفته؟ یغلط کرده، ک -
 !دمیمن خودم د -
 من زن نگرفتم! یحتما اشتباه کرد -
 ،یکنیم یکه باهاشون زندگ یی. منظورم اون مرغ و خروسادهیبه تو زن نم یکس دونمیم ،یمن هم نگفتم زن گرفت -

 بود.
 ط او به سخره گرفته شد.که باز هم توس دیفهم رزن،یپ یبا قهقهه بنو
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 گفت: یبا خوشحال یخانه که شد، خلفان وارد
 درست کردم! یبرات چ نیبب -

 زد. گفت: ادیشده، وحشت زده فر انیمرغ بر دنیبا د بنو
 ش؟یبکش یچطور تونست زنم،یمن کل روز دارم با اون مرغا حرف م -
 .ستیمرغ مال ما ن نیراحت، ا التیخ -
 ست؟یعه ن -

 تکان داد. یسرش را به نشانه منف یخلفان
 !یگفتیخب از اول م -
 شروع به خوردن کرد. یبا خوشحال و

*** 
ها شد. آن مرد که شکم فربه آن یکه در اطرافش بودند، وارد مرغدار یمرد با چند تن از محافظان کیآن روز،  یفردا
 داشت، بدون شک تاجر بود. یبلند شیو ر

 ها گوش سپرد.گو شدند، بنو هم به سخنان آنو تاجر مشغول گفت و  یخلفان
در  یرنگ یهادانه ختنیو بدون جلب توجه، در حال ر یپنهان اریمتوجه شد محافظان بس ،یقیپس از گذشت دقا بنو

 هستند. انیماک یهاظرف
 زد: ادیها رفت و فرآن یبه سو متعجب

 د؟یکنیکار م ی! چیه -
 با تعجب گفت: یخلفان ستادند،یاز حرکت ا محافظان

 افتاده؟ یاتفاق -
 جواب داد: یرو به تاجر و خلفان بنو
 !دنیم انیبه خورد ماک یزیچ هیدارن  -

 .افتین یزیاو رفت و اطراف را از نظر گذراند؛ اما چ یفوراً به سو یخلفان
 !ستین یزیجا که چ نیا -

 درهم رفته گفت: یهابا اخم تاجر
 !کنمیصرف نظر م یداریخر نی. من از امیبعدها هم دچار مشکل بش شهیعدم اعتماد، باعث م نیا کنمیفکر م -
 خارج شد. یبا گفتن همان جمله، به همراه محافظانش از مرغدار و

 :دیبه بنو چشم دوخت و پرس ریو دلگ یبا نگاه عصب یخلفان
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 ؟یکار رو کرد نیچرا ا -
 با تشر گفت: بنو
 !هاچارهیب نیبه ا ختنیریداشتن م یچ ستیمعلوم ن ،یکنحواست رو جمع  دیتو با -

 مکث، آرام ادامه داد: یاز کم پس
 بود؟ یبه نظرت قصدشون چ -

 لب گفت: ریبه او نداد، ز یپاسخ یخلفان
 !هیتجارت و پرورش موجودات زنده، کار سخت -
 .یکردیبه خطراتش فکر م دیبا یراه اومد نیا یتو یوقت -

 به کمرش زد و با خنده گفت: یمحکم یکه بنو ضربه نیشد تا ا تریسکوت طوالن نیسکوت کرد، ا یلحظات یخلفان
 ن!ت هنوز زندهخانواده فتاده،ین یفعالً که اتفاق -

 :دیسخن خوشنود گشت و پرس نیا دنیاز شن یخلفان
 تو؟ ه؟یمنظورت از خانواده ک -
 بود. انیمنظورم ماک ؟ینه احمق شد -
بود و بدون  پروایب یفرد ،یتاجر برخالف خلفان نیها سر زد. اآن یبه مرغدار دیخر یبرا یگریتاجر د هفته بعد، کی
 نمود. یداریها را خرو خروس از مرغ یمقدار ،یشرط و شروط چیه

 کرد. یریگچشم شرفتیها پداشت و از آن روز کار آن یاول سود فراوان فروش
 وارد انبار شد. یبود که خلفان یها مشغول کار در مرغدارروز گریمانند د بنو
 او گفت: دنیبا د بنو
 ها رو ننداز گردن من...کار یحداقل همه یاز توئه؛ ول هیدرسته سرما -
 تشر اضافه کرد: با
 !شهینم کیکم تحرک اون شکمت کوچ هیبا  -

 و گفت: دیاش کشبه شکم فربه یدست یخلفان
 .هیشکم مادرزاد نیا -

 متعجب به او چشم دوخت. بنو
 عقل ناقصته! هیکه مادرزاد یزیاون چ ه؟یشکمت مادرزاد -
مختلف را در  یاز نژادها کیکه ساخته بودند، برد و هر  یو چوبکوچک  یهاخانه یها را به سومرغ تیعصبان با

 .نمود تیجداگانه هدا یهاخانه
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بالفاصله راهش را کج کرد و با ترس  یشد. خلفان نیقصد خروج از آن انبار را داشت که ناگهان بنو نقش بر زم یخلفان
 .دیاو دو یبه سو زد،یهمانطور که نامش را صدا م

 شو! داریشد... ب یشو... چ داریبنو... ب -
 به خواب رفت. باز هم یلحظه باز کند؛ ول کی یباعث شد بنو چشمانش را برا یخلفان یادهایفر
 او آورد. نیرا بر بال بیطب یخلفان رفت،یرا به خانه برد. حرارت بدن بنو هر لحظه باالتر م او
 گفت: نهیپس از معا بیطب
 د؟یدار یخانگ وانیشما ح -
 !میدیما مرغ و خروس پرورش م -
 .شهیهم مداوا نم اتیدر دارالح ینادر شده که حت یِماریب کیدچار  ماریب نیا سفانهٔ  متا -

 جا را ترک نمود.نگفت و آن یزیچ بیطب د،ینما انیب یاخواهش کرد تا راه چاره بیهر چه از طب یخلفان
بر بدنش نقش بست و سوزش پوست هم به  رهیقرمز رنگ و ت یرهایکه شد،یم فیضع ترشیبنو روز به روز ب بدن

 اضافه شد. شیدردها
 گفت: یبه خلفان د،یدن او را شنش ضیمر یماجرا یوقت هیهمسا رزنیپ
 .شهیمداوا م هایماریب یهمه ،یاریبه دستش ب یهست که اگه بتون ویگردن د یمهره تو کی دمیشن -
 و؟یکدوم د -
 او گرفت، گفت: یرا به سو روسیآورد. پاپ روسیبرگ پاپ کیاش رفت و به خانه رزنیپ
دست هم به یادیز یهاو تجربه میسفر کرد یادیز یتجارت به جاها یکه جوان بودم، من و همسرم برا یزمان -

پدرش  یوقت یول کردند؛یخدمت م وید یپسربچه بود، اون گفت که پدر و مادرش برا کی هینقشه هد نی. امیآورد
 .یو دوستت رو نجات بد ینک داشیپ یتونیم ی. اگه خوش شانس باشدندیرو ند وید گهیکشته شد، د

سبز و  یهاکه اطراف آن را سراسر برگ دیرس کیغار بزرگ و تار کیسفر شد، او به  یِ از او تشکر کرد و راه یخلفان
 متنوع گرفته بود. اهانیگ

 بازگشت. ومی. آن را برداشت و بالفاصله به فدیدرخشیقرمزرنگ م یمهره کی یکیغار رفت، در آن تار درون
 دهیو دزد یخبر به غارت رفتن مرغدار دیبه خانه رس یوقت لیدل نیهم داشت، به یرا در پ یادیز یسفر روزها نیا

 شده بود. ی. انبار کامال خالدیرا شن انیشدن تمام ماک
 بنو رفت، مهره را جوشاند و آن را در آب حل کرد. یبه سو نیغمگ
 کم به حالت سابق بازگشت.کامال مداوا شد و پوستش کم د،یبنو آن جوشانده را نوش یوقت
 :دیپرس د،یکه بنو توانست سخن بگو یروز
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 شد؟ یانبار چ -
 جواب داد: نیغمگ یبا صدا یخلفان

 غارت رفت! -
 گفت: تفاوتیگشت؛ اما ب نیهم غمگ بنو
 مُرده بودند. انیبازم چون من نبودم که ازشون مراقبت کنم، تا حاال ماک رفتیبد شد. هرچند اگه غارت نم یلیخ-

 لبخند زد و به آن اشاره کرد. ،یمرغدار یهااز بازمانده یکی دنیبا د یخلفان
 !نیجا رو بب نیا -

 آن مرغ، شادمان گشت. دنیبا د بنو
 مدت تخم گذاشته؟ نیا یتو -
 نه. -
 شد. انیمرغ کنار رفت و گنـد که گذاشته بود، نما نیح نیهم در

 که بنو گفت: دندیخند هردو
 نه!دوتاش رو آوردم خو یکیکردم  یکار خوب -

 گفت. که از جانب او شد، سخن یو کمک هیهمسا رزنیراجع به پ یخلفان
 افتیپس از در راًیبداخالق او اخ یهیهمسا ایجا نبود. گوآن یرفت؛ اما کس رزنیپ یو به خانه ستادیبا تمام توان ا بنو
 رفته بود. ایتجارتش، از دن یالزحمهحق نیآخر

 .گشت ثرٔ  ناراحت شد و متا اریبس اشهیبا او نداشت؛ اما از خبر مرگ همسا یخوب یانهیکه م نیا با
*** 

بتوانند دوباره پرورش  کردند،یم یکه در خانه نگهدار یکمک کرد تا با کمک همان دوتا مرغ و خروس یبه خلفان بنو
 کنند. یرا راه انداز انیماک
 بود، جبران نمود. دهیاو کش یمداوا یرا که برا یزحمات خلفان بیترت نیا به

 :دیبنو پرس یروز
 ؟یکرد دایمهره رو پ نیتو چطور ا -

 گفت: رفت،یکه م یدرحال لیدل نیعجله داشت. به هم داریرفتن به مالقات خر یبرا یخلفان
 غار افتاده بود. ینکردم، تو یکار خاص -

 بازار شد. یروانه زیاو ن ،یکوتاه قیسرش را تکان داد و پس از گذشت دقا بنو
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شغل  کی افتنیهدف  کرد؛یهمان هدف را دنبال م دیمشغول کار شود، با انیدر کنار ماک توانستیکه نم اکنون
 درآمدزا.

 رایکار ممکن بود؛ ز نیو دشوارتر نیترها همزمان آساندر آن روز دیدر مصر شا یاطیآورد. خ یرو یاطیبه خ او
 ییهالباس دیمعابد، با نیها و کاهنزادهاما اشراف دند؛یپوشیدامن کوتاه م کی ایلباس ساده و  کی یمعمول یهاآدم
 .کردندیتمساح را به تن م ماننده یواناتیپوست ح ایچو طاووس  یبه پر پرندگان نیمز

 از کام مرگ بازگشته بود، بدون شک دشوارتر خواهد شد. یبنو که به تازگ یکار برا نیا
 .دندیدیو قانونمدار بود؛ اما اندک لبخندش را هم م ریگسخت یفرد کرد،یرا اداره م یاطیکه خ یمرد
 ادیفر شتریو دقت ب ترشیسرعت ب یبرا ر،یگسخت یاپس از آن همچو فرمانده کنیاول به او سخت نگرفت؛ ل روز

 سر داد.
 بنو! -
 بله؟ -
 .یاز کام مرگ برگشت دمیشن -
 کنه! تیها هدازنده یایدرسته، به نظر جغد من پاش سالم بود و تونست من رو به دن -
 !یزاده رو بشکافکه لباس اشراف شهینم لیدل نیاما ا -

لب با  ریکه در حال دوخت آن بود، متعجب لباس را باال برد و ز ییبهادر لباس گران یسوراخ کوچک دنیبا د بنو
 غرولند گفت:

 .شیشکافت گهیبعد م رهیگیآدم رو به حرف م خرفت! رمردیپ -
 ؟یگفت یزیچ -
 تکان داد. یچشم دوخت و سرش را به نشانه منف اطیخ یصورت بدون مو به
 و اگه صاحبش اومد، بگو با خودِ من صحبت کنه. کنمیخودم درستش م -
 به او انداخت و رفت. ینگاه خشم آلود اطیخ

 او آمد و گفت: یپهن به سو یاغمتوسط و دم یازن با چهره کیبعد  یچند
 که لباس من رو خراب کرده؟ یهست یتو اون -

 ش درهم رفت، پاسخ داد:اسال چهره انیآن زن م یاز زشت بنو
 متاسفانه بله! -

 به او انداخت و لبخند زد: دارانهینگاه خر کی زن
 کار بهتر بهت بده! هیتا  کنمیصحبت م اطیبا خ -
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 به کارش ادامه داد. تفاوتیپس ب گر،یارزش دکار کم کی یعنیقصد آن زن از کار بهتر  کردیم الیکه خ بنو
 آمد و گفت: اطیبعد، برخالف تصورش خ یقیدقا
 .دمیت رو ارتقاء مکارِ  -
 !کردمیکار رو م نیا نایاز ا کنم، زودتر شرفتیپ ینجوریا شهیزاده باعث ماشراف هیخراب کردن لباس  دونستمیاگه م -
 آلود، گفت:با نگاه غضب اطیخ
 رو جمع کن و برو! لتیوسا -

از سربازان او را از حرکت  یکی یرفت، ناگهان صدا یخروج یکار هم صرف نظر کرد و به سو نیناچار از ا بنو
 واداشت.

 !ایبا ما ب -
 د؟یبکش دیخوایلباس م هی... من رو به خاطر امیکجا ب -

 با زور او را با خود بردند. سربازان
 داشت، گفت: یخشن یها که چهرهاز سرباز یکیراه بنو رو به  در
 لباسش گرون باشه! نقدریا کردمیفکر نم -

 ادامه داد: د،ینشن یپاسخ
 اون حواسم رو پرت کرد. رمرده،یاون پ ریهمش تقص -
 ساکت! -

 اند.چاق شده شیهااش چشم دوخت، حس کرد دستسکوت نمود و به دستان بسته بنو
 یجسمان رییتغ نیا لیدل نیبه هم کرد،یامتناع م یدنیو آشام یاشتها نداشت و از خوردن خوراک ادیها زروز نیدر ا او

 بنو را ترساند.
 امارت بزرگ ارابه را نگه داشت و با تشر گفت: کی کینزد سرباز،

 شو! ادهیپ -
 لب گفت: ریشد و ز ادهیپ بنو
 لبخند بزن برادر من! یهر از گاه -

 زد: ادیبه کمرش آورد و فر یفشار زه،ین یِچوب یبود، با دسته دهیرا شن شیسرباز که صدا آن
 حرف اضافه نباشه! -

 ای یغن کیاز اموال گفت  شدیم دیترد یکه در مقابلش قرار داشت، انداخت. آن عمارتِ بزرگ ب یابه خانه ینگاه
 زاده بود.اشراف کی
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صاحب لباس، با  یعنیزاده همان اشراف نیح نیکه سربازان زدند، او به داخل عمارت رفت. در هم ییتشرها با
 او آمد و گفت: ییخوشامدگو یبرا یخوشحال

 !یخوشحالم اومد -
 که هنوز متوجه اوضاع نشده بود، در پاسخ به او گفت: بنو
 من رو به زور آوردن. ومدم،یمن ن -
 .دیوار خندبلند و قهقهه انسالیسخن، زن م نیا دنیشن با
 !یزبان هست نیریچقد شوخ طبع و ش -

 ها برد، ادامه داد:از اتاق یکیباز کند گرفت و با خود به  کهنیرا بدون ا دستش
 شد. یمن خواه یبرا یمطمئنم همسر خوب -

زد و دستان  یثیکرد خود را از دست آن زن نجات دهد؛ اما نتوانست، زن لبخند خب یناگهان به خودش آمد و سع بنو
 .دیرا خواهد شن شیهاشکستن استخوان یبدون شک صدا کرد،یمقاومت م ترشیتر فشرد. اگر بنو ببنو را محکم

که  یمصر کیموز یقابل باور بود. او صدا ریغ انسالیزن م کیوحشت در مقابل  نیا داشت،یبا وحشت قدم برم بنو
 .دیشنیرا در ذهنش م زدند،یم لبکیزمان مراسم ازدواج با ن

هم دوخته بنو از ترس به یها. لبدندیرسیبود، نم دایعمارت پ یاز همان ورود یکه حت یبه آن اتاق رفتندیم هرچه
 .آوردیبه زبان نم یهم سخن سالانیشده بود و زن م

به  لیتبد یرا داخل گذاشت، آن اتاق اشراف شیکه بنو پا نی. همدندیها، به آن اتاق رسپس از گذشت ساعت سرانجام
 غار گشت. کی

. او چاق، زشت و بزرگ بود؛ بنو اکنون متوجه شد رنگ شد یخاکستر یویبه د لیشکل داد و تبد رییرفته رفته تغ زن
 وحشت داشت. نقدریچرا ا

 گفت: یت و عصبزمخ یبدقواره با صدا وید
 !دیدیمن رو دزد یجوان یشما مهره -

 گفت: تفاوتیب بنو
 کار خلفـ... دم،یمن ندزد -

 .شدیم ریهمانند بنو اس زین یخلفان آورد،یسکوت کرد. اگر نام او را م ناگهان
 :دیپرس وید
 ه؟یاون ک -
 اون منم! -
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 ؟یهست یتو ک -
 !ینیبیکه م ینیهم -

 گفت: یبنو با سردرگم و،یسردرگم به او چشم دوخت و سپس رفت. با رفتن د ویزد، د یلبخند مصنوع بنو
 کار کنم؟ یچ دیحاال با -

*** 
با خوراندن  ویسنگ وجود داشت. د کیبا  ،یسفال یهمان کوزه ایسبو  کیفقط  کیگذشت، در آن غار تار هاروز

 داشت بنو را چاق کند، موفق هم بود. یسع ی*ندیگوشت غاز و نوش
 آوردن غذا آمده بود، او را به حرف گرفت. یبرا شهیمانند هم ویکه د یاز حد، به تنگ آمد و روز شیاز خوردن ب بنو
 وجود داشته باشند! هاوید کردمیفکر نم -
 و گفت: ستادیکه قصد خروج از غار را داشت، ا وید
 .میما وجود دار -
 !نمیبیدارم م -
 .شدیم دهیاز ما د یکیدر تمام نقاط مصر،  یزمان -

 :دیاش جواب داده، پرسنقشه دیکه د بنو
 افتاد؟ یچه جالب! خب چه اتفاق -
 و ادامه داد: دیبه دماغ کج و تک چشم بزرگش کش ینشست، دست وید
شدند و تمام  نیخشمگ انیبه خاک کرد، دو تن از خدا لیرو تبد کیکوچ یپسربچه کیاز ما  یکیبه اشتباه،  یوقت -

 رو کشتند.مردم من 
 وجود داشته باشند! انیخدا کردمینمفکر  -
از  یعدالت و نماد قت،یحق یالهه« ماعت»از آن دو  یکیبودند.  یبیعج یچهره یخب داشتند، اونا بزرگ و دارا -
مصر باستان او  ریبود، در اساط «منفرتو» یگری. دزاشتیسرش م یپر شترمرغ رو کیدر جهان بود که  یابد ستمیس

سالمت و  ،ییبایز یپس از تولد نفرتوم که الهه که شدی. گفته مشناختندیم« سخمت»و « رع»را به عنوان فرزند 
 بود، از اشک او انسان به وجود آمد. «یلوفرآبین»نماد 

 دروغه! -
ز قتل عام همنوعانم، نفرتوم موجود محدود. بعد ا کیما  یبود و مثل همه یموجود فان هیالبته که دروغه، اون هم  -
 «یمردم مصر دفاع کن انیاز خودت در م دیبازمانده، با نیبه عنوان آخر» قرمزرنگ به من داد و گفت  یمهره کی
 کنه؟ یکار نیهمچ دیچرا با -
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 زن بودند. کیاونا مثل من  یچون هردو -
 باشد. توانستیم از چاق کردن او چه ویقصد د دیشیبنو باز هم تنها شد، به فکر فرو رفت و با خود اند یوقت

خوردن بنو  یبرا زهیانگ کی تواندیم نیا ست،یاو جار یهااکنون در رگ وید یجوان یآورد که مهره ادیبه  ناگهان
 باشد. ویتوسط آن د

ان داد، . بنو بدن چاق و اندام گِردش را به زحمت تکبنو آورد یبرا ی*ندیکامل و نوش یغذا کیباز هم  ویبعد، د روز
 .کردیم یاحساس گرسنگ شهیهم هم نیهم یعادت کرده بود برا ادیز یبدن او به غذا

 وار گفت:به او انداخت و آب دهانش را با صدا قورت داد، زمزمه ینگاه وید
 !یاآماده گهید -

 ماند. با دهان پر گفت: حرکتیگوشت غاز بود، ب دنیکه در حال به دندان کش بنو
 غذام تموم شد؟ یوقت ایمن رو  یخوریاالن م -
 :دیخند یبلند یبا صدا وید
 بخورمت؟ نه من فقط خونت رو الزم دارم. -

 و گفت: دیکش یانفس آسوده بنو
 راحت شد. المیاوه! خ -

 ادامه داد. زیرا باال آورد و به سمت او گرفت، به غذا خوردن ن دستش
 ازم. یریخون بگ یهرچقدر دوست دار یتونیباشه م -
 کرد.دهانش را کج  وید
 قطره! نیتا آخر -

را در رگ دست او  زشیت یهادندان یحرکت ناگهان کیدر  ویغاز از دهانش افتاد و دهان او همچنان باز ماند. د ران
 ماند. رهیخ ویشدن خونش توسط د دهیبه بلع حرکتیخون بنو کرد. بنو شوک زده و ب دنیفشرد و شروع به نوش

جز  گری. چشمان بنو دشدیم ترفیو ضع فیکبود گشت، او هر لحظه ضع شیهاو لب دیبنو پر یرنگ از چهره کمکم
 شد و از هوش رفت. حرکتیب ویکه ناگهان د دیدیرا نم یزیچ یکیتار
 .دیشخص را در مقابل چشمانش د کیاز  یمبهم ریلحظات آخر، بنو تصو در

 بود، افتاد. ستادهیاو ا نیکه بر بال یاز نظر گذراند. نگاهش به خلفان یرا باز کرد و اطراف را با سردرگم چشمانش
او  دنینگران و آشفته بود، با د اریکه بس نیبا ا یاما اندام چاقش مانع شد. خلفان زد؛یبرخ یزده خواست از جا رتیح

 حالت گفت: نیدر ا
 نرم شده! ریخم هینفر شب هیکه  نمیبیم -
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صرفاً  و،یاسارت و آن د یتمام آن روزها شودیم داریکه ب یداشت زمان دیام دید، شاچشمانش را در حدقه چرخان بنو
 کابوس باشد. کی
 نونم! کهیت هی گهیمن االن د دم،یکه کش ییهایبا توجه به سخت -

 .دیوار خندبلند و قهقهه یخلفان
 راحت شد! المیخ ،یهست یشگیهم یهنوزم همون بنو نمیبیکه م نیاز ا -

 :دیبعد پرس یزد و کم یلبخند کوچک بنو
 ؟یآورد ویسر د ییچه بال -

. باز هم ابدیسکوت او را ب یمعنا توانستینم کردینداد. بنو از سکوت او متعجب گشت، هر چه فکر م یپاسخ یخلفان
 سوالش را تکرار کرد:

 !یآورد ویسر د ییچه بال دمیپرس -
 وار گفت:زمزمه یخلفان

 فکر کنم کشتمش. -
 نمود و سپس گفت: یبه او چشم دوخت، درنگ یبا نگاه متاثر بنو
 !یکرد یکار خوب -

 شد. بنو شانه باال انداخت و حق به جانب گفت: رهیخ گفت،یسخن م یالیخیمتعجب به بنو که با ب یخلفان
 چه خوب و چه بد. وه،ید هی شهیهم ویخب د -

و بنو  دیشیاندیاش مبه تجارت دوباره برپا شده ید، خلفانغرق افکار خود بودن کیبعد سکوت حاکم شد. هر  یلحظات
 چاق. تینهایاندام ب نیاز ا افتنیالغر شدن و نجات  یبه دنبال راه چاره برا

 شیبرا یبازگشت. هرچند کار کردن در مرغدار یبه مرغدار یکمک به خلفان یدر حال گذر بود، بنو باز هم برا روزها
 شیو تحرک برا یصورت زندگ نیا ریدر غ کرد،یچاق شده را الغر م یکه دوبرابر خلفان یآن اندام دیدشوار بود؛ اما با

 .شدیتر مروز به روز سخت
 یهابا قدم یرفته بود، بنو خسته و درمانده از مرغدار یگریتجارت به شهر د یبرا یاز همان روزها که خلفان یکی

 .رفتیخانه م یبه سو نیسنگ
زده سرش بودند، به او سنگ پرتاب کردند. بنو وحشت یگوشیشهر مشغول باز دانید کودک که در مچن نیح نیهم در

 .دهدیرخ م شیبرا یاتفاق نیبار بود چن نیاول ند،یکه به او سنگ پرت کرد را بب یرا باال آورد تا شخص
 :دیآن کودکان متعجب پرس دنید با
 د؟یکنیم کاریچ نیدار -



 

 

285 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 زد: ادیتمام کودکان حاضر بود، چند قدم به جلو برداشت و با خنده فر یکه به نظر سردسته یکودک
 ،یگوشت دار ینداره. معلومه حساب ریروت تاث یچیه یااز بس گنده ای زنهیم بیسنگ بهت آس مینیبب میخواستیم -

 شتر! هیمثل 
 گرانید زینگاه تمسخرآم یگذاشتند. از آن روز بنو متوجهو تمام کودکان پس از او پا به فرار  دیآخر دو یگفتن جمله با

 شد.
 .شدیم شتریتر و تمسخر مردم باشتهاکم  یاو از ناراحت گذشتیکه م یهرروز

 موفق به شهر بازگشت. یمعامله کیپس از انجام  ینگذشت که خلفان یرید
لبخند از  ،یماریاو در بستر ب دنیسازد؛ اما با د کیشر یشاد نیدر ا زیوارد خانه شد تا هرچه زودتر بنو را ن خندان

 لبانش رفت.
 :دیو پرس دیاو دو یبه سو زدهشتاب

 افتاده بنو؟! یچه اتفاق -
دلگرم کننده بود و باعث شد  یخلفان ینگاه برا کی نیبه او انداخت، هم یچشمانش را باز کرد و نگاه یبه سخت بنو

 برود. بیبط یزده به سوآسوده؛ اما شتاب یالیبا خ
 گفت: یرو به خلفان نهیپس از معا بیطب
چاق شدن بوده. اگه  ،یکه بهش داد ییانگار عوارض دارو یول ؛یرو درمان کرد شیماریبار قبل چطور ب دونمینم -

 سراغش. ادیدوباره م یماریبنو باز هم بخواد مثل سابق الغر بشه، ب
 بود را به او داد و اضافه کرد: یدارو که در ظرف کوچک چوب کی بیطب
 الغر شدن رو بزنه! دیق دیبا کنم،یم دیاجازه نده گرسنه بمونه و در ضمن تاک -

 مرغ داد. کیتشکر کرد و به عنوان دستمزد به او  بیتکان داد، از طب دیسرش را به نشانه تائ یخلفان
از او مراقبت کرد. همزمان با مراقبت از بنو به  د،یمف یبا خوراندن آن دارو به بنو و دادن غذاها یخلفان یروز چند

 بود. شرفتیپرداخت و روز به روز درحال پ زیتجارتش ن
اش بزرگ داشت که آوازه یمرغدار کی یمثل سابق نبود، اکنون خلفان زیچ چیسرانجام باز هم سرپا شد؛ اما ه بنو

 شد. یفانکمک حال خل ،یپس از بهبود زیرا پر کرده بود. بنو ن ومیتمام ف
ها آن تیبه موفق یادیشد. افراد ز انشانیاطراف یجایب یهاو حسادت هابیها باعث به وجود آمدن رقآن تیموفق

 آن دو دوست بودند. یو به فکر برهم زدن شاد خوردندیغبطه م
و آرام، چند تن از رقبا که به  کیشب تار کیها تمام شده، در مشکالت آن گرید کردیم الیکه بنو خ یزمان درست

 کننده به او حمله کردند. ریتجارت، به طور غافلگ یایخارج کردن او از دن یتشنه بودند، برا یخون خلفان
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اما  شد؛یخود را پوشانده بودند، تعدادشان به چهار نفر ختم م یهادر دست داشتند و چهره یبزرگ یهاریشمش هاآن
 آن دو دشوار کردند. یکه داشتند، دفاع را برا یچابکاندام الغر و بدن  لیبه دل

و جسم  یکوچکِ بنو، در مقابل چشمانش پر شد از خون خلفان یخانه د،ید یِو ابهامات تار یکیتار انیدر م آنکی
 شد. نیاو در مقابل چشمانش نقش بر زم جانیب
 گشتند. دیبرهم زدن ناپد چشم کیبودند، بنو را رها کردند و در  دهیکه به مقصدشان رس هایاغی

 زد: ادیرفت، درمانده فر یخلفان یبه سو دهیخز دهیخز دیو ناام نیغمگ بنو
 نجاتت بدم! تونستمینبودم م نیچاق و سنگ نقدیاگه ا -

 . آرام گفت:دیکشیآخرش را م یهاهنوز زنده بود؛ هرچند نفس ایخورد، گو یبا تکان کوچک یخلفان
 !یبود یتو دوست خوب -

 متعجب به او چشم دوخت و منتظر ماند به سخنانش ادامه دهد. بنو
 زد و گفت: یجانلبخند کم یخلفان

چون من  یول ؛یحرف بزن انیبا ماک یتونیتو نم دونستمیم شهیاعتراف کنم... من هم یزیچ هیقبل از مرگم به  دیبا -
 شراکتت رو قبول کردم. ازت ممنونم! ،یخودت راه داد یخونه یرو تو

 که چشمانش پر از اشک شده بود، گفت: یدرحال بنو
 .دونستندیرو که همه م نیدروغ منه! ا یگفتن دار یکه برا یزیچ تنها مرگت قبل که آوره سفٔ  واقعاً تا -

 .وستیپ یباق اریبا لبخند آرام چشمانش را بست و به د یخلفان
 .ختیریاشک م صدایهمانطور که تمام اندام چاقش آغشته به خون او شده بود، آرام و ب بنو
گرفت تا  میبنو بود. او پس از مرگِ تنها دوستش، تصم یبرا زیانگساده و دل هیزندگ کیشروع  یخلفان یِزندگ انیپا

 .ردیبگ دهیرا ناد انیکند و سخنان اطراف یخودش زندگ یبرا
*** 
داشت  یکه سع نیجمله متأثر کننده گفت. بنو با ا کیو پاسخ را هم با  دیادن به سخنانش، خندد انیاز پا پس
را متحمل شده بود، امروز به من ثابت شد افراد شوخ و مهربان  یادیمتوجه شدم او درد ز کنیطنز باشد؛ ل تشیحکا
 دردناک هستند. یاگذشته یدارا

*** 
که قصد  نیرا باال برد و همانند ا شیهابعد، ابوالهول بزرگ بال یذحنا به سمت ابوالهول پرواز کردم. لحظات همراه

 پرواز داشته باشد، گفت:
 «است؟درون آن نهفته  یزیچ هدف. چه افتنیشکستن قلب و  ف،یضع یهاسخت و آدم یهاروز» -
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لب بازگو  ریمعما را ز تش،یآوردم پس از اتمام حکا ادیبه  بنو مقابل چشمانم شکل گرفت. ریرا بستم، تصو چشمانم
 گفت: نیکرد و چن

 گفتیقلبم م یتو یزیچ هیبرام دردناک شده بود،  گرانیتمسخر د دنیو شن دمیکشیکه داشتم عذاب م ییهاروز» -
 میتصم یماریالغر بودم درسته؛ اما بخاطر اون ب یاراده. من زمان ای دیمثل ام یزیچ هی ،یایاز پسش برب یتونیتو م

بود که در  نیمن ا میتصم یهم داشتم؛ ول ییقو یارادهکنم که الغر بشم،  یکار تونستمیگرفتم چاق بمونم. م
که  یزیو چ فِیضع یهاسخت با آدم یهاکه در روز یزیهم موندم. چ یبمونم و قو یقو هیبق یعوض، مقابل حرفا

 «... اراده است.دیعالوه بر ام شهیهدف م افتنیقلب، باعث بعد از شکستن 
 را باز کردم و جواب دادم: چشمانم

 است!« اراده»جواب درست  -
 :دیخورد و پرس یتکان ابوالهول

 ست؟یچ پاسخ شما -
 با پوزخند گفت: ذحنا

 حرفاش تموم بشه. یکردیصبر م دیبا -
 را از ذحنا گرفتم، تکرار کردم: نگاهم

 اراده! -
 را بست و گفت: شیهابال یبه آرام ابوالهول

 است. حیپاسخ شما صح -
 به سنگ شد. لیآرام آرام تبد و

سخنان بنو  دنیداشتم پس از شن ایکه نسبت به مرگ آنل ی. عذاب وجدانکردم یاحساس ناراحت اریشدم، بس ریدلگ
 به سمت معبد قدم برداشتم که ناگهان ذحنا گفت: نیو غمگ ری. سر به زافتی دیتشد

 وم؟یف میبر -
 :دمیپرس متعجب

 !میاالن برگشت نیاونجا چه خبره؟ هم -
 امشب حضور داشته باشم. یمهمون یدوست دارم تو دونم،یم -
 ؟یکدوم مهمون -
 هاست!که مال اشراف زاده یهمون -
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کجا  انه،یمخف کنمی... تکرار مانهیمخف یِمهمون نیا میدونیه نمها هم باشند. درضمن ما کزادهگفتند ممکنه اشراف -
 !شهیبرگزار م

 م؟یبر کنم،یم داشیمن پ -
به سمت  قینفس عم کی دنیذهنم آرام شود. پس با کش یخودم هم کنجکاو شده بودم و دوست داشتم کم راستش

 پرواز کردم. ومیف
*** 

 شهر را از نظر گذراندم، گفتم: منظره
 ه؟یخب نقشه چ -

 را کج کرد و با اعتماد بنفس پاسخ داد: سرش
 !دونمینم -

 بازگردم. ومیهمه راه مرا مجبور کرد به ف نیچه کند و ا دانستیباال رفت، او نم میابروها
 لب گفتم: ریز نینخواهد داد، بنابرا یتیذحنا اهم دانستمیاعتراض کنم؛ اما م خواستم

 .دمیفهمیم دیبا -
 رو! نجایاوه ا -
 گرفت، من هم به دنبال او رفتم. شیکوچه خلوت را ازپ کیراه  یشادمان با

 .میآن مرد بود بیرا شناخته بود و حاال ما در حال تعق میدیکه صبح د یاز مردان یکی ذحنا
ضربه به در زد و پس از  کیبه اطراف انداخت و با کف دست  ی. نگاهستادیا یچوب یدروازه کی کیمرموز، نزد مرد

 هم به همان شکل بر دروازه زد. گریدو ضربه د ،یدرنگ کوتاه
 قیتا او به داخل خانه برود و سرانجام با گذشت دقا میمنتظر ماند م،یشده بود یگوشه مخف کیو ذحنا در  من

 او وارد خانه شد. ،ییطوالن
 :دمیعجب پرسگرفت، مت شیسمت دروازه رفتم؛ اما ذحنا راه مخالف را پ به
 ؟یها برزادهاشراف یبه مهمون یخواستیمگه نم -

 به جانب گفت: حق
 م؟یبر هاافهیق نیکه با هم یخوایپسر! نم یه -

 .دمیصورتم کش یرو یبه خودم انداخته و دست ینگاه
 چشه؟ مافهیمگه ق -
 بشم. دهید بایز خوامیمن م یول دونم؛یتو رو نم -
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 یکه جواهرات تقلب یدامن تجمالت کی. دیروبنده و لباس خر کیفروش کردم و ناچار به دنبالش رفتم. از دست ینوچ
داده  هانیا دیخر یکه برا ییهاسکه دینمود؛ هرچند گفت با یداریمن خر یمشابه جواهرات اصل داشت را هم برا

 بود را به او بازگردانم.
سنگ  شیهاو رنگ کردن لب اهیس یسورمه دنیامروز با کش کنینداشت؛ ل یشیزنان در روزمره آرا گریبرخالف د او

 تمام گذاشت.
 بودم که گفت: رهیدهان باز به او خ با
امتحان  دی. تو هم بانندینب بیها در برابر آفتاب آسچشم شهیباعث م ه،یخوب زیچ شینگاه نکن آرا ینجوریا ه؟یچ -
 !یکن

*** 
که آن دامن پر زرق و برق را به تن  نیو با ا دمیسورمه کش زی. به اجبار ذحنا، من نمیستادیدروازه ا کینزد باالخره

 ام.دوران کهن شده یهابـرده هیشب کردمیداشتم، احساس م
 و منتظر شدم. دمیآوردم، همانگونه به در کوب ادیآن مرد را به  حرکات

 :دمیپرس آرام
 اگه بهمون شک کنند؟ -
 باز شروع نکن! ،یاوه کا -

 با ترس گفت: ناگهان
 ؟یحق باتوئه، اگه همه رو بشناسند چ -
 شد. خکوبیبه او م مانیدروازه را باز کرد و نگاه هردو دهیبا اندام ورز یمرد قدبلند ن،یح نیهم در
 ن؟یهست یشما ک -
 به ذحنا انداخت و رو به من ادامه داد: ینگاهمین

 ست؟بـرده د،یدخترٍ سف نیا -
 گفتم: پروایبه سرم زد و با حالت جسورانه و ب یفکر ناگهان

 فروش. یرو آوردم برا نیدرسته! ا -
 را پاره کرد و زانو زد. شیهاکه حواس آن مرد به من بود، لباس یحرکت، درست زمان کیهم با  ذحنا
 گفت: تفاوتیب یپس از درنگ کوتاه ینگاهش را به ذحنا داد، ابتدا ابرو باال انداخت؛ ول مرد

 داخل! نیایب یجاش باشه؛ ول نجایفکر نکنم ا -
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. از ستیدر کار ن یاخانه میدیآن مکان فهم دنیاما بالفاصله با د م؛یو داخل خانه شد میدیآسوده کش ینفس هردو
 .میدیرس یتا به تاالر بزرگ میرفت نییپله پا ستیب یدروازه چوب

ها فاخر آن یهاحضور داشتند. لباس یادیز یهازادهو اشراف آمدیدر تمام نقاط تاالر به چشم م ییایموم یهاتابوت
 داشتند. شانیهاکه در خزانه یثروت هنگفت نیو همچن کردیاصالتشان را گوشزد م

 و گفت: دیو آن سو را د سونیا یبا شادمان ذحنا
 !نمیبب کیها رو از نزدزادهاشراف امیباالخره تونستم ب -
 .یدیند چکدومویحاال ه همه سفر تا نینگو که با ا -
 !کیاز نزد نقدرینه ا یول دم؛ید -

شدم. مرد  رهیمن آمد، خودم را نباختم و با غرور به او خ یها به سوزادهاز اشراف یکیرا تکان دادم که  سرم
 را از آن دختران رنگارنگ اطرافش متوجه شدم. نیا آمد،یبه نظر م یگذرانخوش

 بازوبندها گفت: دنید با نگاهش برانداز کرد و با مرا
 !یهست یمعلومه آدم درست و حساب افتیاز ق -

 به جانب جواب دادم: حق
 خب هستم. -

 به ذحنا کرد. یااشاره
 .ستیفروشا ن بـرده یجا نجایا ،یاومد یاشتباه یول -

 از نظر گذراند. یذحنا را با نگاه خاص یمتکبر، سرتا پا یزادهسکوت کرد. آن اشراف زیندادم، ذحنا ن یپاسخ
 هم من تونستم بخرمش. دیشا -
 آلودم، بالفاصله گفت:نگاه خشم دنید با
 .گمیرو م نیدارم ا ینر یخالکه دست نیا یبرا ومده،یاوه اشتباه فکر نکن! ازش خوشم ن -

 گفتم: یآرام یبه جلو برداشت که مانعش شدم، با صدا یقدم ذحنا
 !هیاون هم مثل من آدم حساب -

 :دیمتعجب ابرو باال انداخت و پرس ادهزاشراف
 ش شدم؟پاره یهالباس یپس من اشتباه متوجه -

 :دیدر پاسخ به او، با خشم غر ذحنا
 هستن. یلباس مصر یهامدل نیها آخرلباس نی! انطورهیهم -

 گفت: د،یزاده بلند خند اشراف
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 !کنمیهستم. خوشحالم با شما مالقات م« مِنِس»من  -
 دادم: جواب

 منم کا... -
 خورد، گفتم: میکه از جانب ذحنا به پهلو یاضربه با
 من... یمنم کاحم هستم و دختر عمو«... کاحم» -

 سخنم گفت: انیم ذحنا
 ش هستم نه دختر عموش!، در ضمن دختر خاله« کامله» -
 نگفتم. یزیبه من هشدار داد، شانه باال انداختم و چ نشیزبینگاه ت با
 .دیرو خراب کرد یرپس شما نژاد مص -

 .متوجه نشده زیبود او ن دایاز نگاه ذحنا پ دم،یرا نفهم منظورش
 :دمیپرس

 ؟یفرمود یچ خوامیعذر م -
 .ادیبه نظر نم نطوریتِ، ا... منظورم دخترخالهنیا یول یهست یتو که معلومه مصر -
 اوه! بله پدرش اهل مصر نبود. -
. میما اصالت خودمون رو حفظ کرد یآوردند؛ ول ورشیمختلف به مصر  یهانژاداز  یادیآوره، پادشاهان زواقعاً شرم -

 بهم دست داد. یحس بد یلیت خدختر خاله دنیبا د
 گفت: شدیکه دور م یحالهمان دختران عقب گرد کرد و در همراه

 .فتهیچشمم به شماها ن گهیتا آخر شب د دوارمیام -
 گفتم: الیخیکامال دور شد، شانه باال انداختم و ب یوقت
 !یبیچه مرد عج -

 بود، گفت: رهیکرد و همانطور که به او خ یپوف ذحنا
 ها کامال عوض شد.نظرم راجع به اشراف زاده -

 بزرگ و زیم کی یکه در تاالر بر رو یاخوشمزه یهایآبجو و خوراک یِ دنیو خودم را مشغول خوردن نوش دمیخند
 نیساختن ا «سیریاو» گفتیکه م یمیقد یبود و افسانه جیکردم. آبجو هنوز هم در مصر را شد،یرنگارنگ سرو م

 .دیچرخیرا آموزش داده بود، دهان به دهان م یدنینوش
ترک کردم، تا  روسیپاپ افتنیرا به قصد  نیکه عابد یو نان تازه. از زمان جات،یپر بود از گوشت اردک، سبز زیم یرو

 .وستیبه من پ زیام بود. ذحنا نکنم؛ اکنون زمان پر شدن معده ریشکمم را س یبه حال نتواستم به درست
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 گفت: یبلند یها را به خود جلب کرد و با صدافرعون، توجه یتقلب یهامرد با لباس کی ناگهان
دو تن از  ییایموم ییس امشب را شاهد بازگشاجناب من ییرایتا با پذ میامصر! ما همه جمع شده زادگانلیاص یا -

 .میباش« فرعون آخن آتون»خاندان 
 .دمیشنیرا م یزیچ نیبود چن بارنیاول م،یچشم دوخت گریکدیمتعجب به و ذحنا  من
 نما ادامه داد:فرعون مرد

باور » ای سمیدئ جادیآمون و ا یدر برانداز یکه نقش مهم« آخن آتون» یوالده م،یکنیشروع م «یملکه ت»ابتدا با  -
 در مصر داشت. «ییخدا کیبر 

 نما بلند گفت:نشست. مرد فرعون اشییطال یرا آوردند، منس با غرور آن را باز کرد و بر صندل تابوت
 شد. یخواه ییایموم نیشما هم پس از مرگ همانند ا رایز د؛یلـ*ـذت ببر تانیو زندگ یدنی! از نوشدیبه او نگاه کن -
 نبود. دنیرا باز کردند، آن صحنه قابل د ییایبا کمک چند تن از غالمان موم او

 یرهیذحنا همچنان خ دمیآور نباشم، سرم را که باال بردم دتهوع ییایشدن موم یرا برگرداندم تا شاهد متالش صورتم
 .کردیاش وارد دهان خود مروبنده انیرا از م هاینیریبود و همزمان ش شیآن نما
 .دادینم یتیشده بود؛ اما ذحنا اهم فیکث یداشت، کم ییکه رنگ طال اشیزیآو یروبنده

 :دمیدهانم باز مانده بود. پرس رتیاز ح کنیل کردم؛یتعجب م دینبا
 تو حالت تهوع بهت دست نداد؟ -
 چرا داد. -
 ؟یکار کرد یخب تو چ -
 منم بهش پا دادم. -

 کردم و گفتم: یپوف
 .میدنبال جواب معما بگرد دیردا دوباره باف م،یبهتره بر -
 .گهیکارش د یپ رهیم یشنویم تیحکا هیخب  ،یکنیانگارن مبارزه م میجواب بگرد الیدن دیبا یگیم نیهمچ -
 ییاینما که مومو به سخنان مرد فرعون دمیدستش را کش نیبنابرا شدم،یم میتسل دینبا یکه حق با او بود؛ ول نیا با

 داشت، توجه نکردم. زیرا ن ییایآن موم نیدوم یکرده و قصد متالش یدوم را معرف
 که ذحنا دستش را رها کرد و گفت: میچند قدم برنداشته بود هنوز

 !نیاونجا رو بب -
 بود رقاصه هستند، متوقف شدم. دایپ شانیهاچند تن از دختران که از لباس دنید با
 لب گفت: ریز
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 .نمیها رو ببزادهم شده رقـ*ـص مخصوص اشرافبار ه کی یدوست داشتم برا یلیخ -
 از آن رقـ*ـص را تماشا کنم. یکم آمدیهرچند خودم هم بدم نم ستادم،یا ناچار

 نیشده با جواهرات، همچن نیمز یهاسیگو کاله ییطال ییهابه دست داشتند، با لباس تیکه من یدر حال دختران
پخش  ییبایز کی. موزشدندیم دهیتکه پارچه بود، همچو همسران فرعون د کیصرفا  کهیطال و لباس یهاسربنده

 شد و دختران شروع کردند به رقـ*ـص اغواکننده.
درام،  ستروم،یهمچو بـرده در حال زدن ساز با س ییهاگوشه از تاالر چند نفر با لباس کیرا چرخاندم؛ در  نگاهم

 نشستند. شد،یم دهید یها به سختآن یها که چهرهاز اشراف زادهترومپت، لوت و چنگ بودند. در کنار منس چند تن 
از روبنده  توانستمیاو را نم یاما چهره شناختم؛یها را مآن چشم ایشد، گو خکوبیزاده مزن اشراف کیبه  نگاهم
 دهم. صیتشخ
 .میتاالر خارج شد به ذحنا کردم و از یاهمهمه که باال رفت متوجه شدم رقـ*ـص هم تمام شده، اشاره یصدا

 :دیما پرس دنیدروازه با د نگهبان
 ش؟ینفروخت -
 . پاسخ دادم:میداشتم تا فوراً از آن مکان دور شو یسرعت قدم برم به
 .دشینخر یکسنه!  -

 نگهبان سرش را تکان داد و گفت: مرد
 .رهیفروش نم دونستمیم -

 گفتم: یبا کالفگ رلبی. زتر گرفته و مانعش شدمبه سمت او رفت که دستش را محکم یعصب ذحنا
 دردسر درست نکن! -

*** 
 ابوالهول کوچک ابرو باال انداخت. م،یمعبد که شد وارد

 ؟یذحنا! کجا بود یاوه چه خوشکل شد -
 اش را باز کرد.زد و روبنده یلبخند ذحنا

 !هاییایباز کردن موم یمهمون میرفته بود -
 خوش گذشت؟ -
 !یلیخ -
 کردم که نگاه ابوالهول کوچک به من افتاد. با اکراه و تمسخر گفت: یآن دو، نوچ دنید با
 !یکا یخوشکل شد یلیتو هم خ -
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 زدم. یسرتکان دادم و لبخند مصنوع دیتائ ینشانه به
 :دیذحنا پرس از
 کردن؟ یرو متالش یک ییایموم -
 .یزن به اسم ملکه ت هی -
 !یاوه ملکه ت -
 ش؟یشناختیم -
 نه. -
 بود؟ یک یکیخب اون  -

 کرد و پاسخ داد: یابه من اشاره ذحنا
 بود. ینذاشت بفهمم ک نیا -
 مراسم رقـ*ـص هم داشتند؟ -
 ؟یدونیمراسما رو چطور م اتیجزئ نیآره! اصال تو ا -
 .دونمیخودمم نم -

ببرم چگونه ابوالهول  یکنجکاو کرد تا پ یآن دو، مرا کم بیعج یشدم. مکالمه رهیبه ابوالهول کوچک خ متعجب
 نبود. دنیپرس یبرا یدارد؛ اما امشب زمان مناسب یاطالعات نیچن

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 .دمیو خواب دمیام را پاک کنم؛ اما موفق نبودم، ناچار از تالش دست کشکردم تا سرمه یدستمال سع کی با

*** 
 شدم. داریب زد،یکه ذحنا به من م ییهاروز بعد با لگد صبح

هم  لیدل نیرا هنوز به تن دارم به هم یآن دامن اشراف دمیام افتاد، دبـ*ـر*هنه یکه چشمم به باالتـ*ـنه نشستم
 استراحت کنم. یتمام شب نتواستم به درست

 گفت: لیمیب ذحنا
 .میبشنو شو زود معما رو داریب -
 .یمعما باش دنیمشتاق شن نقدریا کردمیفکر نم -

 به بغـ*ـل زد. دست
 پدرت. دنید میبر میتونست دیو شا میکنیم دایزود هم جواب معما رو پ م،یاگه زود معما رو بشنو -
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 و مشتاق گفتم: ستادمیپدر، فوراً ا کلمه دنیشن با
 .یحرف خوب زد هیبار  هیکل عمرت  یحق باتوئه! تو -
 معبد رفتم. ابوالهول کوچک گفت: یو به سمت خروج دمیچشمان درشت شده به من نگاه کرد که خند با
 یشیابوالهول م یمعماها یایوارد دن یو حواست پرت نشه؛ چون وقت یکن زود برگرد یپدرت، سع دنید یاگه رفت -

 وجود نداره. یراه برگشت
 :دمیپرس متعجب

 ها؟با جواب دادن معما یحت -
 انداخت. شینه تنها مرا ترساند، بلکه ذحنا را هم به تشو اشیطوالن ثمک
 :دیپرس زین او
 درست؟ یبا گفتن جوابا یحت -

 کوچک پاسخ داد: ابوالهول
 ممکنه. یزیابوالهول شما رو انتخاب کرده، پس هر چ -
 انتخاب کرده؟ یچ یابوالهول ما رو برا -

 هم گفت: ذحنا
 .دیپرسیمعما م ییکردم، قبل از اون ابوالهول تنها داریم که تو رو بمن بود نی... ایِحق با کا -

 :دمیرا از ذحنا گرفتم و رو به ابولهول کوچک پرس نگاهم
 ن؟یکشت یادیز یهاکه تو و ابوالهول آدم یمگه نگفت -

 و گفت: دیکوچک خند ابوالهول
 !یزودباور باش نقدریا دینبا زدم،یداشتم بلف م -

آن دو،  یطوالن یهابه خنده تفاوتیکرد، به نظر مرا احمق فرض کرده بودند. ب یهمراه دنیهم او را در خند ذحنا
 بشنوم. زیهشتم را ن یبه سمت ابوالهول رفتم تا معما

 که داشت، شروع به سخن گفتن کرد. یبیعج یرا گشود و سپس با صدا شیهاابتدا بال ابوالهول
 .دهیهشتم فرا رس یاکنون زمان معما د،یاهشد کیشما به مقصدتان نزد -
 ادامه داد: یرساتر یصدا با
 «!انیکه نه نور است و نه آدم ییمکان، جا نیاوست ا گاهیجهان... جا یاهیزمان، در اعماق س نیترکیدر تار» -

 ماند. رهیاو خ جانیب یبه سنگ شد، نگاهم به مجسمه لیکه دوباره تبد ابوالهول
 گفت: ذحنا
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 .ستگهید یایدن هیمنظورش  دیشا -
 تر بگو!واضح -
 گفتم؟ یمردگان چ یایو دن سیراجع به آنوب ادتهی -
 .ادمهی -
 باشه! گهید یایدن هیهم  گهیکه ابوالهول م یزیچ نیخب ممکنه ا -
 .ستیهم دور از باور ن یزنگمانه نیا ر،یبا اتفاقات اخ کنیکه سخنان او صرفاً حدس و گمان بود؛ ل نیا با
 م؟یکن دایرو پ ایدن نیا یجورما چه یممکنه، و ممکنه که بگ -

 زد و گفت: یینمادندان لبخند
 ابوالهول کوچک! -

دوست ما را در  کیو ترسناک نبود، او اکنون همانند  بیعج مانیبرا گریگذشته، ابوالهول کوچک د یهاروز برخالف
 .کردیم ییها راهنمامعما افتنی

 :دیکرد و سپس پرس . ذحنا معما را بازگومیابوالهول کوچک رفت نزد
 .ادهیز یرو بشناس گهید یاهایکه دن نیپس احتمال ا ،یدار یادیتو اطالعات ز -
 شناسم؛یم یادیز یاهایمورد حق باتوئه، من دن نیبه خاطر ندارم؛ اما در ا یادیز زیمن چ دیدونیهمونطور که م -
 .کنهیم کیاز اونا شما رو به جواب معما نزد یکیفقط  یول
 ه؟یاون چ -

 داد:پاسخ  متفکر
 .دونمیم نقدریپنهان شده، فقط هم «وطیأس»و داخل شهر  اهیگودال س هی یکه تو« هُرمس» یالهه یایدن -

 اش گذاشتم و با لبخند گفتم:شانه یرا رو دستم
 هم خوبه! نیهم -

بروم. ابوالهول از برخورد من متعجب گشت و چشمانش برق زد، ذحنا هم  وطیأسبه  ترعیافتادم تا هر چه سر راه
 لبخندزنان با من همراه شد.

روشن نمانده  گریپوست ذحنا هم د یکه حت ییتا آنجا تر،رهیو پوست من هم ت شدیم شتریمعبد، روز به روز ب یگرما
 بود.
بزرگ درون  یابود حفره دایارتفاع هم پ نیاز ا یافتاد، حت پرواز کردم که نگاهم به سر ابوالهول بزرگ وطیأس یسو به

 کنم. یدگیموضوع رس نیبه ا ن،یگرفتم پس از بازگشت از عابد میسر ابوالهول وجود دارد. تصم
*** 
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 ها شدم.آن یعاد ریمتوجه ازدحام مردم و رفت و آمد غ م،یدیرس وطیکه به أس یزمان
 :دمیها بود، موشکافانه پرسکه نگاهم به آن همانطور

 کنند؟یفرار م یزیچ هیمردم دارن از  نیا یکنیتو هم فکر م -
 سر تکان داد و گفت: دیتائ یبه نشانه ذحنا

 !هیچ مینیبب دیبا -
 :دمیسال پرسجثه و کهن زیمرد ر کی از
 افتاده؟ یچه اتفاق -
 پاسخ داد: یآشفتگ با
 مونده رو ببره! یباق یهاون اومده روحدروازه باز شده، ا -

 :دمینگاهِ کنجکاو ذحنا، از او پرس دنیهم متوجه نشدم. با د لیدل نیبه هم گفت،یو مبهم سخن م عیسر اریبس
 ؟یدیتو فهم -
 .میهرمس بگرد یایدنبال دن ستین یازین گهیفکر کنم د یول اد؛ینه ز -

بود  بیهم عج نی. ادمیوجود داشت، رس نیکه درون زم قیعم چالِاهیس کیاش را دنبال کردم تا به اشاره انگشت
 که ادامه داد: میستادیا چالاهیآن س یلبه کیکننده. نزدهم خوشحال

 کرد! دایخودش ما رو پ -
 آن بود، متفکر گفتم: یِکیبه تار نگاهم

 ن؟ییپا میخودمون رو بنداز ینطوریهم -
ارتفاع،  دنیو کشنده، هستم. با د کیتار یدر حال سقوط به درون آن چاله دمید م،یایباال انداخت و تا به خود ب شانه

 سر دادم. ییبلند و طوالن ادیزده فروحشت
به  یمحکم یدهیخودم بود؛ ناگهان کش یادهایفر یصدا د،یرسیکه به گوشم م یزیرا بسته بودم و تنها چ چشمانم

 گفت: یبلند یبا صدا صورتم خورد. متعجب چشمانم را باز کردم که ذحنا
 !میدیما سالم رس -

زدم و اطراف را از نظر گذراندم،  ینیبودم. لبخند شرمگ ستادهیدوپا ا یبه خودم انداختم، سالم و سالمت رو ینگاه
 حال درخشان. نیو درع کیمکان تار کی

 گفت: قهیذحنا پس از گذشت چند دق م،یبه قدم زدن کرد شروع
 .میبهتره وقتمون رو تلف نکن -
 ؟یچ یعنی -
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 کنه. دایتا هرمس ما رو پ میشیمنتظر م -
را به انتظار هرمس  یما مدت کوتاه بیترت نینشستم. به ا زیچه کنم؛ پس ناچار من ن دانستمینشست، نم چهارزانو

 .امدیاما برخالف تصورمان هرمس ن م؛ینشست
داشت، در  شیموها یسر سبزرنگ بر روسنجاق کیکمان به کمرش و  کیکه  یمشک یقد بلند و با موها یزن

 مقابلمان ظاهر شد.
 گفت: نیخشمگ ام،رهیچشمان خ دنید با
 د؟یستیشما ک -

 پاسخ داد: ذحنا
 .میهرمس اومد دنید یما برا -

 و گفت: دیخند بلند زن
 اما هرمس مُرده! -

 لب گفتم: ریبه دهانش چشم دوختم، ز متعجب
 چطور ممکنه؟ -

 گفت: یآمد و سرش را مقابل صورتم گرفت، با لحن مرموز کینزد
 من کشتمش! -

 :دیلرزه به تنم افتاد. ذحنا پرس دم،یرا شن شیصدا یوقت
 چرا؟ -

 خالص کرد. میاز لرزش دست و پا زیذحنا آرام بود و آرامش او مرا ن یصدا
 برد. کیتار ینقطه یرا به سو شیهابر تن داشت، قدم یمرموز که لباس قرمز و تنگ زن
 تا بهتون بگم! نیایب -

 .میبه من اشاره کرد و هردو به دنبال او رفت ذحنا
 .مینیبب یآن غار باشکوه را به خوب م،یجا را روشن کرد و ما توانستآن یزن با مشعل بزرگ آن

 گفت: کرد،یغار نگاه م یهاوارهیهمانطور که مانند من به د ذحنا
 شده بود. یشهر خال بایتقر ترسند،یازت م یلیمردم انگار خ نیا -
 جواب داد: او
 .شهیاز سکنه م یشهر خال بارکیهر ده سال  نیهم یبردن روحشون اومدم و برا یکه من برا کنندیها فکر مآدم -
 :دمیپرس یکنجکاو با
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 شن؟یها باز مدروازه یچ یپس هر بار بعد ده سال برا -
 :دیبه سوالم بدهد، پرس یکه پاسخ نیباال انداخت و بدون ا شانه

 د؟یاومد یچ یشجاع! شما برا یخب آدما -
 کردن جواب معما! دایپ یبرا -

*** 
 سخنان من، گفت: دنیپس از شن او
 .ادیاز دست من برنم یکار سفم،ٔ  متا-_

 که مانعمان شد. میمعبد، راه افتاد یبه سمت خروج دیو ذحنا ناام من
 راه خروج بسته شده! -

 :دمیزند، پرس رونیکه هر لحظه ممکن بود از حدقه ب یو با چشمان متعجب
 ؟یگیم یدار یچ -
 شه؟یراه باز م یکِ -
 داد و گفت: هیآسوده تک یالیبود. زن مرموز با خ دهیترس زیذحنا ن بارنیا

 .گهیده سال د -
 !میتا غروب آفتاب هم وقت ندار یما حت م،یوقت ندار نقدریما ا -
 نگفت و سکوت کرد. یزیچ

سرانجام آرام  ؛یدر پ یپ یهاپس از تالش م،یکن دایراه بازگشت را پ مینتوانست میو ذحنا هر چه تالش کرد من
 گفتم: رلبیبود. ز نییپا مانیو غرق در فکر، سرها میداده بود هیغار تک یوارهیبه د یادیز ی. هر سه با فاصلهمیگرفت

 !ارهیهمه سال دووم ب نیبرم، فکر نکنم بتونه ا پدرم دنیقرار بود امشب به د -
 شد. دایپ یراه دیباش، شا شیمثبت اند -

 بودم. زاریاعتراف کنم کامال از او ب دیبه آن زن انداختم، با ینگاه
 داد: ادامه

 ه؟یجواب معما چ یکنیفکر م -
 ندارم! ینظر -

 :دیافتاد، متعجب صاف نشست و پرس میکه به بازوبندها نگاهش
 ؟یکن دایجادو رو پ نیا یتو چطور تونست -
 دارمش. ادمهی یخب از وقت -
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 !یهست یرینظیتو واقعاً مرد ب خواد،یشهامت م یلیجادو خ نیبه ا یدسترس -
 گفتم: تفاوتیشده بودم؛ اما آرامش خود را حفظ کردم و ب زدهرتیکه از سخنان او ح نیا با
 !میآدم معمول هیمن فقط  -

 باز هم آرام شد. یکوتاهاز درنگ  پس
 رو به خودم ثابت کردم. نیو من هم با کشتنش ا ستیخدا ن هی کردیبود، ادعا م یهرمس هم مثل تو فرد متواضع -

 :دیپرس یکه تاکنون سکوت کرده بود، با کنجکاو ذحنا
 ش؟یکشتیم دیچرا با -
 !هیدر کار نبود، راستش داستانش طوالن یدیبا _

 کرده و گفتم: یپوف
 باشه. یگفتنش کاف یفکر کنم ده سال برا -

 آورد.خود را به زبان  تیحکا «یگیدرست م»زد و با گفتن  یلبخند
*** 

 «هاشب یساحره تیحکا»
 ندیخوشا اریبس شیانتظار برا نی. ادیکشیبود و انتظار م ستادهیا یگل یهااز خانه یکیبام بر پشت گرید یهاشب مانند

 که کرده بگذراند. یوجدان از گناهانشب را بدون عذاب توانستیو م کردیاو احساس آرامش م دنیبا د رایبود؛ ز
 .دادیکه او را به مادرش شباهت م ییاطرافش را پوشانده بود، موها شمیابر یو بلندش همچو تارها اهیس یموها

 .کردیمادرش م هیموها نبود که او را شب نیکه به دست آورده بود، تنها ا ییهابا قدرت اکنون
و مادرش که از آزارها  گرفتیاش قرار مشش ساله بود، مورد ضرب و شتم پدر خوانده یکه کودک یآورد زمان ادی به

 .همسر خود به ستوه آمده بود، به جادو متصل گشت ستیناشا یو کارها
قدرت  نیا لیکرد. اوا چهیباز کیهمچو  شانیرا برا یها شد و زندگآن یهردو ریگ بانیرفته طمعِ مادرش، گر رفته

که خواب را از سرشان پرانده بود، وجود نداشت؛ اما با گذشت  یترس و وحشت گرید رایز د؛یرسیبه نظر م ندیخوشا
 زمان جادو باعث مرگ خودش شد.

خود شود تا  یقدرتمندتر از والده یکه مادرش به کام مرگ رفته و بازنگشت، او با خود عهد کرد روز یروز همان
 باشد. چهیباز کیاو صرفا  یبرا زیمرگ ن

 تریاو از توانش قو ینهینفرت و ک یمسلط شود؛ ول اهیس یبا تالش فراوان توانست کامال بر جادو اه،یس یمو دخترک
 بود.
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رد مـسـ*ـت و سبو به دست وا گرینبود، مانند هر شب د اتیح دیدر ق گرید شیبایو ز یونانیکه همسر  پدرخوانده
 خانه شد.

چندش  یچهره دنیقهقهه زد. دخترک با د واروانهیرا بغـ*ـل کرد و د شیخانه زانوها یگوشه کیحالت زار در  با
نتوانست  گریمادرش د ریتصو یادآوریآورد. با  ادیرا به  شیهایگاز عرق بود، دردها و درماند سیآور آن مرد که خ

را  شارهیاو را شکافت و قلب ت یانهیحرکت سـ*ـ کی ابرد، ب ورشیآن مردک  یآرامش خود را حفظ کند و به سو
اطراف خانه  یبا ترس و کنجکاو کیرا جمع کرد. هر  هاهیپدرخوانده، تمام همسا یکرکننده ادیفر یآورد. صدا رونیب

 گرد آمدند.
آمد. از آن پس نام او به عنوان ساحره  رونیکه هنوز پر از خون بود، ب یباز شد و او با قلب ینگذشت که درِ چوب یرید

 شهر رعشه انداخت. یو در دل تمام اهال دیزبان به زبان چرخ
*** 

وارد کوچه شد. ساحره شادمان به او  شهیداشت، مثل هم ییطال یپسر جوان که قد بلند و موها کی نیح نیهم در
 .دادیادامه م دنیو به تپ گرفتیآرام م اشرهیآن جوان، قلب ت دنیچشم دوخت؛ با د

شده، برود.  بیتخر یکوچکش در آن محله یکلبه یآسوده به سو یالیرنگش را گشود و خواست با خ اهیس یهابال
به بال  ازیمعشوق خود ن دنید یچون برا یجادو کرده بود؛ ول یِها، دستان خود را قربانبال یدر ازا شیپ انیاو سال

 نبود. مانیپش چیداشت، ه
 یبود که دخترک به سو نیاز ا رتشیافتاد و متعجب شد. ح بایدختر ز کیآسمان اوج گرفت، چشمش به  یبه سو تا

 .دیدویمعشوق او م
 .دادیبه او م زیها را نشب نیترکیدر تار دید ییبود، توانا ییاو که به رنگ طال یاگربه چشمان
. اکنون معشوق او شخص شدیاو نم بیهرگز نص دیکه شا یلبخند د،یبه وضوح لبخند معشوق خود را د ساحره

 .یکامالً عاد یبا ظاهر باتریبه مراتب ز یهابا لباس بایز یرا در آغـ*ـوش گرفته بود، دخترک یگرید
 ساده داشت. یِزندگ کیاو  افت،یرا داشت که ساحره هرگز نخواهد  یزیچ دخترک
 به آن دو آتش پرتاب کرد. نشیگشت و با نفس آتش کریغولپ یاژدها کیبه  لیشد، تبد نیبالفاصله خشمگ ساحره

هم  لیدل نیبزند؛ به هم یابه آن دو صدمه توانستیخود را از دست داده، باز هم نم دیام کردیکه احساس م نیا با
 خانه پرواز کرد. یشکسته به سو یها، با قلبپس از ترساندن آن

چه کند  دانستیبود، نم شانیماند. پر دستانش همچنان بال یبه انسان شد؛ ول لیمحض ورود به خانه، باز هم تبد به
 و چگونه قلب ناآرام خود را به آرامش برساند.
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 توانستیم نگونهیرا ازآن خود کند، ا ییبه کمک جادو آن مرد مو طال دیبرد تا با یها، سرانجام پاز گذشت ساعت پس
 هم او را داشته باشد هم محبتش را.

شکل داد و با پرس و جو خود  رییبه دست کند، پس تغ لیرا تبد شیهابال یمدت محدود یبرا توانستیروزانه م او
 .را به آن دختر رساند

باز  شیبود، در را به رو بایدوچندان ز دی. دخترک که در روز روشن و در مقابل نور خورشستادیخانه را زد و منتظر ا درِ
 :دیکرد و با لبخند پرس

 !د؟یمسافر هست ایآ د،یامن آمده یرانهیحق یچه به خانه یراب -
 شود. ایاو را جو موجهیحضور ب لیخواست تا دل نگونهیبود، ا دهیچون ساحره را هرگز ند دخترک
گفت که چندبرابر  شدیم اه،یس یو موها دیاز او کم نداشت. با آن پوست به شدت سف زیچ چیه ییبایهم در ز ساحره

 تر زد و در جواب گفت:جذاب یبود. لبخند زین باتریز
بخواهم که  یخواستم تا از اهال افتم،یشهر ن نیاقامت و استراحت در ا یرا برا یرهگذرم. چون مکان کیبله من  -
 باشم. بارویبوده که مهمان شما ز نیقسمت ا ایشب را مهمانشان باشم و گو کی

 خواند. لیاص یِمصر کیاو را  شدیکه بدون شک م رهیت یتداشت، با پوس یعسل یو چشمان ییخرما یموها دخترک
 او شد و آرام گفت: زیانگ نیطن یسخنان ساحره، محو آوا دنیشن با
 است. «تاتنیریم»! نام من دیخوش آمد -

 گفت: یثیاز چهره و تمام بدنش را پوشانده بود، کنار زد و با لبخند خب یمیکه ن یکالهِ شنل ساحره
 است. «ثین» زینام من ن -

 زی. ساحره نگفتینم یساحره جادو شده بود، سخن یصدا دنیبا شن ایکه گو تاتنیریداخل خانه نشستند. م هردو
 لب گفت: ریو ز دیصورت او کش یشمرد، دستش را رو متیفرصت را غن

 ندارم! یادیمن فرصت ز -
 بود. تاتنیریم هیاکنون کامال شباو  نگونهیا د؛یخود کش یوِرد کوتاه، همان دست را به چهره کیبا گفتن  و
 .فرو رفت قیخواب عم کیبه  تاتنیریخروج ساحره از آن خانه، م با

 زیساخته بود، توانست افکار او را ن تاتنیریم هیکه خود را شب ییبالفاصله خود را به آن جوان رساند. با جادو ساحره
 زد: ادیفر یدیتقل ی. با صداستیچ یونانینام آن مرد  دانستیم گرید لیدل نیبخواند؛ به هم

 !ستیبا« ادوارد» -



 

 

303 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

و او  دیدو تاتن،یریاز م دیساحره لبخند زد. ساحره به تقل دنیبه عقب برگشت و با د تاتن،یریم یصدا دنیبا شن ادوارد
شوق بازوان تنومند مع انیروزها از دست داده بود، در م نیکه در ا یرا در آغـ*ـوش گرفت. ساحره سرانجام آن آرامش

 خود به دست آورد.
 :دیمتعجب پرس ادوارد

 ؟یمن آمد دنید یوقت روز برا نیدر ا -
 پاسخ داد: ساحره

 آمدم؟یم دیمگر نبا -
 !میداشته باش دارید گرانیدر حضور د دیت نباتعصب خانواده لیکه به دل یاما تو گفت -

 ابرو باال انداخت، آرام گفت: ساحره
 .میده انیپا انهیمخف یدارهاید نیبه ا دیپس با -

 شد و فوراً گفت: شانیپر ادوارد
 از تو را تحمل کنم. یدور توانمی! من نمریخ -
 .میازدواج کن دیما با م،یدور شو گریکدینگفتم که از  زیمن ن -
 خواهند شد. نیخشمگ ،یازدواج کن یونانی کیکه با  نیت از ااما والده -
 ست؟یچاره چ کنیل دانم؛یم -

که پر متعلق به  نیا الیو به خ دیبه آن پر کش یشد. ادوارد متعجب دست داریساحره پد یبازو یپر رو کی ناگهان
 ی. همانطور که به سوو به اجبار از او دور شد دیخود را عقب کش عیخواست آن را بردارد. ساحره سر ست،یاپرنده

 زد: ادیفر د،یدویمخالف م
 .میکنیازدواج، عشقمان را جاودانه م مانیو با پ دید میرا خواه گریکدیچاه  یِکیشب در نزد مهین -
انتظار  دیرودِ کوچک کم عمق بود که با کیراحت پر زد و به خانه بازگشت. او همانند  الیدور شدن از ادوارد، با خ با

بزرگ  یدره کیمصر که صرفاً  نیهرچند در سرزم رد،یتا دوباره جان بگ دیکشیکوهستان را م یهاآب شدن برف
 .شدیم دهیکم د زیباران ن چیبود، برف که ه

 یالیبا خ د،یاش خواهد رسچندساله یروز به آرزو انیکه او در پا نیا الیرا بست و به خ شیاچشمان گربه ساحره
 .دیآسوده خواب

 نیا لیدلیت. او بآن چاه مرموز رف یزمان موعود، با عجله به سو دنیگذراند و با رس یداریرا در خواب و ب یقیدقا
مکان از آن به بعد  نیو ا دیبخش نیچاه جان به جان آفر نیها قبل مادرش در هممکان را انتخاب نکرده بود، سال
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 یهاآه و ناله یشهر ادعا داشتند که شب هنگام، صدا یاهال شد؛یچاه گفته م یدرباره یادیز عاتیمتروکه ماند. شا
 .شنوندیزنان و کودکان را از اعماق چاه م

به  لیها را تبدرا بست و آن شیهاچاه فرود آمد. بال یِکیزد و درست در نزد یپوزخند ها،عهیشا نیا یِادآوریبا  ثین
 سرنوشت ساز بود. شیآن شب برا رایداشت؛ ز یبیو بلندش انداخت، حس عج کیبه انگشتان بار یدست کرد. نگاه

نور مهتاب  ریکه پوست روشنش در ز دیخوش تراش ادوارد را د یو سپس چهره دیآرام به گوشش رس یاهقدم یصدا
 :دیبه اطراف انداخت و پرس یشد و دستانش را گرفت، ادوارد متعجب نگاه کی. ساحره به او نزدکردیم ییخودنما

 هم حضور داشته باشد تا مراسم را به جا آورد؟ یکاهن دینبا ایآ -
 پاسخ داد: ثین

 .میبمان گریکدیدر کنار  یتا آخر عمر در غم و شاد میبندیم مانی. ما پیمن بخواهم و تو بخواه ستیکاف -
ازدواج از او  یاصرار برا نیکرده بود، ا رییتغ تاتنیریکار اشتباه است. م نیا کردیمضطرب بود، او احساس م ادوارد

و از چشمانش  ستادهیکه در مقابلش ا یگرفت تا به دختر میداشت، تصم که نسبت به او یاما با عشق رفت؛یانتظار نم
 اعتماد کند. ست،یمحبت جار

 مراسم را شروع کرد: نگونهیزد و ا یقیلبخند عم ثین
 ؟یبگذران رد،یمیم تیکه دوستت دارد و عاشقانه برا یتمام عمرت را در کنار کس یکنیقبول م ایادوارد فرزند سزار، آ -

 به لبش آمد و دهان باز کرد تا پاسخ دهد: یاو لبخند انیاز فن ب ادوارد
 بلـ... -
 ادوارد! -

 دنی. با دابدیسو و آن سو را از نظر گذراند تا منبع صدا را ب نیا رتی. با حدیرا از دور دست شن تاتنیریم یصدا ناگهان
 دو چندان گشت. رتشیح د،یدویاو م یکه آشفته به سو تاتنیریم

اش در چند مقابل چشمانش بود؛ اما مشابه تاتنیریآن دختر برد، م یاش تا به چهرهرا از دستان گره خورده خود نگاه
 قدم دورتر.

 زد: ادیبا ترس فر تاتنیریم
 ! او ساحره است.ریاز او فاصله بگ -

 با وحشت از ساحره دور شد. تاتن،یریسخن م دنیبالفاصله پس از شن ادوارد
 گفت: تیکرد و با مظلوم شهیرا پ تیمابتدا ساحره معصو در
 هستم! یواقع تاتنیریمن م دیگویاو دروغ م -
 زد: ادیفر تاتنیریم
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 بزرگ است. ادی! او شریخ -
خود را بازگرداند. ادوارد با  یچهره ینکرد و با خونسرد یینمامظلوم گرید د،یادوارد را د دینگاه پر از ترد یوقت ساحره

 او، زبانش بند آمد و متعجب لب زد: ییبایز دنید
 !یبزرگ هست ادیش کیکه تو  یبه راست -

 زد و گفت: یپوزخند ساحره
 داشتم. بایز یبه جادو ندارم، من مادر ازیچهره ن نیداشتن ا یمن است. برا یِقیظاهر حق نیا -
اش بود از وحشت به آغـ*ـوش معشـ*ـوقه رییساحره که در حال تغ یچهره دنیشد و با د کیبه ادوارد نزد تاتنیریم

 :دیپناه برد. با ترس پرس
 ؟یداشت یکار چه قصد نیاز ا -

 :دیپرس یبلندتر یشد و با صدا رهیدر جواب سکوت کرد. ادوارد با شجاعت تمام به چشمان او خ ساحره
 چه بود؟ نیازدواج دروغ نیقصدت از ا -

 بار پاسخ داد: نیا ساحره
 العالج به نام عشق!درد  کیدرد، آرام کردن  یبرا -
 شد. نیآتش یاژدها کیبه  لیآن دو، تبد یزده رتیبالفاصله در مقابل چشمان ح و

دست  کیو  ییچشمانش هم طال د،یدرخشینور مهتاب م ریتکه تکه بود؛ اما در ز یماهآن اژدها مانند پولک پوست
داشت که رعب و وحشت را در  یبزرگ یها. دم بلند و بالماندیاز نگاهش پنهان نم زیچ چیه ایکه گو شدیم دهید

 .کردیدل همگان زنده م
 سالح چرخاند. افتنی یبرا یکیبود، آرامش خود را حفظ کرد و چشمانش را در تار یونانی یرزمنده کیکه  ادوارد
 یش پرتاب کرد؛ ولها آتآن یو ترسناک بود. به سو بیشب، مه یکیدر تار کر،یغولپ یاز اژدها یبا ظاهر ساحره

 ینهینتوانست آن ک گرید د،یبار ادوارد را د نیاول یکه برا یچرا؛ اما بعد روز دانستیدو نبود، نمهدفش کشتن آن
 رشد دهد. اهشیکهنه را در قلب س

 دنیپس از د کنیمکان تجمع کردند؛ ل در آن تاتن،یریم یزدهوحشت یادهایساحره و فر یهاغرش دنیبا شن مردم
 شدند. مانیخود پش یاز کرده الجثهمیآن موجود عظ

شد و  نیدرآورند. ساحره خشمگ یقصد داشتند اژدها را از پا ز،یت یهازهیادوارد آمدند و با پرتاب ن یِاریبه  چندسرباز
 ها کرد.جان آن یآتش را حواله یشتریبا قدرت ب

مکان امن پناه ببرد. ادوارد پس از دور  کیدهد و به  موفق شد تا جان خود را نجات تاتنیریدر همان زمان م درست
 زد: ادیبرنده به دست گرفت و فر یریراحت شمش الیبا خ تاتن،یریشدن م
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 تو هرگز مهمان عشق نخواهد بود! اهیقلب س -
که  یگذشته، با خود اعتراف کرد به راست یادآوریبا  یول د؛یرنج اریماند. او بس حرکتیسخن، ساحره ب نیا دنیشن با

 یرا به سو ریکوچک هم باعث شد تا ادوارد بتواند شمش یپرتحواس نینبود. هم یحس پاک نیچن قیاو ال اهیقلب س
 قلب ساحره پرتاب کند.

 باعث گرد و غبار گشت. نیبا برخورد به زم بشیدر قلبش، او از آسمان فرود آمد و جسم مه ریفرو رفتن شمش با
به جان دادن  تی. او با رضادانستیم یرا ادوارد به خوب نیدر گردنش قرار داشت و اکه اژدها بود،  یساحره زمان قلبِ

 آن بود. یرفتن جادوها نیسربازان، شاهد ازب گریساحره چشم دوخت و همراه با د
رفت و او کامال انسان گشت. ادوارد  نیازب زین شیهابال یشد، سپس رفته رفته جادو زادیبه آدم لیاز اژدها تبد ابتدا

صحنه ادوارد را از قتل او  نیافتاده بود و ا نیزم یو معصوم رو بایدختر ز کیشد، ساحره همچو  قیاو دق یبه چهره
 ساخت. مانیپش

 :دیبا اضطراب از ادوارد پرس یونانیاز سربازان  یکی
 م؟یساحره چه کن نیبا ا -

 پاسخ داد: یپس از درنگ کوتاه ادوارد
 !دیاو را به چاه افکن -
برخورد او  یصدا یانداختند و وقت قیرا در آن چاه عم ثین جانیتن از سربازان در مقابل چشمان ادوارد، جسم ب دو

 جا را ترک کردند.آن دند،یرا با آب شن
شد.  رهیبه راه بازگشت خ شد،ینم دهیدر آن د یدیترد گریکه حاال د یبه درون چاه انداخت و با چشمان ینگاه ادوارد

 سربازان از آن مکان دور گشت. او همچو دگر
*** 

 .خواندیم ثیکه ساحره را ن ییصدا د؛یچیچاه پ کیتنگ و تار یدر فضا یزیانگ نیطن یبعد، صدا یقیدقا
 و به ما ملحق شو... زیبرخ ز،یبرخ ثین -

 شیهاهیتازه در ر یهوا، نفس دنی. با بلعدیآب زاللِ چاه باال کش انیناگهان چشمانش را باز کرد و خود را از م ساحره
 بازگشت. یگرفت و به زندگان یجا

 :گفتیکه م دیهمان صدا را شن بازهم
 !ثین ایبا من ب -
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 تیسو هدانور کم کی یهمچو راهنما او را به سو گشت و آب ینیرزمیز یبه تونل لیتبد آنکیدر  قیچاه عم آن
 کیکه  ستینور از مشعل نیا دیشد، فهم کیکه نزد ی. کمآن نور رفت یبه سو یزده و با کنجکاو رتیح ثیکرد. ن

 آن را به دست دارد. کریفرعون غولپ
 :دیدوچند گشت و متعجب پرس رتشیح
 !د؟یشما فرعون هست ایآ ؟یهست یتو ک -

آن  یدهیو بدن ورز ییطال یبازوبندها اش،یشانیپ یمار رو ییطال یحلقه کیسکنت بزرگ،  ،یتجمالت دامن
 عون قدرتمند بود.فر کیشخص همانند 

لک  کی ریاز تصو یبه عقب برداشت. او نقاب ینقاب او، وحشت زده قدم دنیبا د ثیبرگرداند و ن یهمان زمان رو در
 زیانگ رتیبود، ح دهیشن یماه و جادوگر زدیا یدرباره یادیز یهاکه افسانه ثین یبرا نیاش داشت، الک را بر چهره

 بود.
 لب زد: دیترد با
 «!تحوت» -

 نقابش گم شد، به راهش ادامه داد و گفت: ریزد که ز یلبخند تحوت
... هرچه زدانیا یو سخنگو ثاریخرد و اختراعات، نگاهبان ا ،یو جادوگر اتیدانش، ادب بانیماه، پشت زدیتحوت، ا -
 مرا به همان نام بخوان. یخواهیم
 او راه افتاد. به دنبال دیبگو یآنکه سخن یآرامبخش تحوت، ب یصدا دنیبا شن ثین

 کیقرار نداشت جز  یامجسمه چیخدا ه گاهیکه در جا یمعبد افت،ی میمعبد عظ کیخود را در  ثیبعد ن یقیدقا
 چاندهیخود را دور تا دور آن پ یکه به نظر مارکبر یبلند یهامعبد از طال ساخته شده بود، ستون نی. ایتخت تجمالت

 یآتشکده کی. در کنار هر ستون ساختیبود، جدا م اقکه صاف و بر ینیمعبد را از زم نیا یشده یبود، سقف حکاک
 .کردیم انیاطراف را نما یشب وجود داشت و نور آتش به خوب یِکیکوچک مخصوص تار

 نشسته بود، گفت: یتخت تجمالت یاطراف را از نظر گذراند و سپس رو به تحوت که اکنون رو یبا کنجکاو ثین
 !؟یدار یااز من خواسته ایآ ،یاکان آوردهم نیچه به ا یمرا برا -

 او لبخند به لبش آمد و پاسخ داد: یرکیاز ز تحوت
 دارم. یامن از تو خواسته ی! آریهست یرکیتو دختر ز -
 ؟یخواهیچه م -
 خودت را! -
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به تخت  کیکه نزد ییهاسو و آن سو نگاه کرد. از پشت ستون نیبه ا دهیترس ثیشخص سوم، ن یصدا دنیشن با
 گشت. انیکه از قوچ بود، نما یاهمچو تحوت؛ اما با چهره گریموجود د کیقرار داشتند، 

 موجودات دفاع کند. نیاچگونه از خود در برابر  دانستیبود نم یانسان فان کیبه عقب برداشت، اکنون که  یقدم ثین
 گفت: ثین سر داد که باعث تکان خوردن نقابش شد، رو به یثیخب یموجود قهقهه آن
 ماه هستم. زدیمن ا نامند،یم« خنوم»! مرا یبترس ستین یازین -

 خنوم اخم کرد و گفت: یاز رفتار زننده تحوت
 .افتمیمن زودتر او را  -
 سپاس از تو! ،یکرد ییراهنما نجانبیا یو سپس او را به سو -
 :دینتوانست سکوت کند، پرس گرید ثین

 د؟یخواهیاز من چه م -
 پاسخ داد: تحوت

 تو خواهم بود. بانیراه پشت نیو در ا یخود را از نو شروع کن یزندگان خواهمیم -
 زد و گفت: یپوزخند خنوم

 شک درست است. یسخن ب نیاست، ا حیصح -
 بشنود، از معبد خارج شد. ای دیبگو یگریآن که سخن د یب و

مهربان به مردمش  یخدا کیفتند. تحوت همچو شهر ر دانیگشت و گذار به م یبه همراه تحوت برا ثیبعد ن روز
 ها با مالحظه بود.و در برخورد با آن کردیم یخوب

 به او انداخت، گفت: ینگاه ثین
 بخوانم؟« هرمس»تو را  توانمیم -

 :دیمتعجب به او چشم دوخت و پرس تحوت
 چگونه به ذهنت آمد؟ ینام نیچن -
 پاسخ داد: یتکان داد و سکوت کرد. تحوت با مهربان دانم،یسرش را به نشانه نم ثین

 ندارد. یرادیاز نظر من ا -
 مهربان بود. یخدا کیاو رفت. خنوم برخالف ظاهرش،  یتحوت به سو د،یخنوم به گوش رس یصدا نیح نیهم در

 کردند. یصاحب فرزند شده بود، ابراز شادمان یکه به تازگ یشد و هردو به زن کیبه او نزد تحوت
 یخدا کیهمچو  یو با ظاهر بیعج ییهابا نقاب کریمنظره چشم دوخته بود، دو موجود غولپ نیبا لبخند به ا ثین

 نوزاد به آغـ*ـوش داشت. کیکه  یاجثه زیرئوف، در کنار زن ر یمتکبر؛ اما با قلب
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رو به  گفت،یها مآن یخاردار )کاکتوس( بود و از خواص درمان اهانیجوان که در حال فروختن گ باًیمرد تقر کی
 زمزمه کرد: انیخدا

 پرستش هستند! یشک برازنده یب -
 :دیبرگرداند و پرس یرو ثین

 د؟یکنیدو را پرستش م نیا یشما به راست -
 جوان پاسخ داد: مرد

 است. لیرود ن یانسان و سازنده ینندهیخنوم، او آفر ؟ینیبیاز قوچ دارد را م یالبته! آن که سر -
 زده گشت. مرد جوان ادامه داد:شگفت  ثین

 ...یاو سخنگو ،یبشناس دیو تحوت را که با -
 است. زدانیا یسخنگو دانم،یبله بله م -

قرار داشت، در  یگلدان گِل کیرا که در  اهانیاز آن گ یکیتکان داد.  دیلبخند زد و سرش را به نشانه تائ مردجوان
 :دیدست گرفت و پرس

 ؟یندار اهیگ نیا دیخر یبرا یلیتما -
 زد: ادیآن دو رفت. مرد جوان فر یتکان داد و به سو یسرش را به نشانه منف ثین

 دارد! دهیپوستت فا یِشفاف ساز یبرا یبدن و استعمال خارج یخوردنش برا -
 خوشحال شد و گفت: ثین دنیبا د خنوم

 معجزه است. کیکه تولد هر انسان  یبه راست ؟ینیبینوزاد را م نیا -
انسان  کیتولد  دنیخدا از د کیسخن متعجب گشت. چگونه  نیا دنیکه تاکنون لبخند به لب داشت، با شن ثین

 که به خالق انسان شهرت داشت؟ ییآن هم خدا شود،یشگفت زده م نیچن
و خنوم  یحام کیاو  یهمان تحوت برا ای. از آن پس هرمس قرار گرفت ریتحت تاث اریبس ثیآن روز ن هانیتمام ا با
 معشـ*ـوقه گشت. کی زین
 آموخت.و کمان را  ریمبارز خبره شود و استفاده از ت کیتوانست نداشت، با کمک هرمس  ییجادو گریکه د ثین

 دادند. لیو دور از باور را تشک بیزوج عج کیها آن شد،یم شتریرفته رفته ب زیاو به خنوم ن یوابستگ
*** 

 :دیاو وحشت کرد و پرس یمگیشد، خنوم از سراس داریز خواب با مهیسراس ثیها ناز شب یکی در
 ث؟یچه شده ن -
 اند، گفت:به بال نشده لیباز هم تبد شیمطمئن شد که دستها یبه دستانش انداخت و وقت ینگاه ثین
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 احساس کردم جادو باز هم به بدن من آمده! -
 موشکافانه به او چشم دوخت. خنوم

 ر؟یخ ایاست  ندیخوشا تیبرا نیا -
 و پر از نفرت شود. اهیباز هم قلبم س خواهمی! من نمستین ندیالبته که خوشا -

*** 
و  خواندیم دیتهد کیمحبوب در جامعه را  ی. او وجود دو خداو با اقتدار بود استمداریفرد س کیآن زمان،  فرعون

 .افتیم راه چاره را . سرانجادینرس جهیکرد؛ اما به نت زین یاریرفتن آن دو تالش بس نیازب یبرا
به کودکان داشت،  یاریبس یواقع شد. او که عالقه ندیخوشا اریخنوم بس یبرا ثین یِخبر باردار گرید ییسو از

 رساند. زیخبر را به گوش او ن نیساخت و ا کیخود شر یبالفاصله هرمس را در شاد
 یتوطئه نیتر از خنوم است بنابراعاقل ثین دانستینگران شد. م شیاز پ شیفرعون آگاه بود، ب یکه از نقشه هرمس

 گذاشت. انیفرعون را با او در م
 فکر کرد و گفت: یکم ثین

 کن! دایپ یاراه چاره ستند؟ین انیمصر خدا یمگر حکمران واقع ؟یستیمگر تو خدا ن -
 پاسخ داد: یبا ناراحت هرمس

شد سبک بود. اگر بخواهم کامال  بشینوش نصو  یکه خوشـ ییهرگز در مصر حکومت نکردند، تنها خدا انیخدا -
 .میستیخدا ن کی چیکه در واقع ما ه میبگو دیصادق باشم با

 :دیمتعجب پرس ثین
 د؟یستیپس شما چ -
ها بود، به مصر همراه آن زیچند تن از هم نوعان ما که سبک ن شیپ انی. سالمیدور به مصر آمد نیسرزم کیما از  -

 .مردم، به عنوان خدا شناخته شدند یِها به اشتراک بگذراند؛ اما بر اثر جهل و نادانآمدند تا علم خود را با انسان
 داشتند که فراتر از علم ما بود؟ یچه علم -
ها اشرف مخلوقات ها بود و آنمتعلق به اسب نیسرزم نیتمام ا یما شاهد بودند که زمان اکانیاما ن د؛یدانیشما نم -

 پس از آن انسان خلق شد. رفتند،یبه شمار م
 زیانگعمل شگفت نیا یجهینت م،یبزن وندیبدن اسب را با انسان پ میو توانست میدو تالش کرد نیا بیترک یهم برا ما

واجت  ردند،یمیم دانستندیو چون درمانش را نم شدندیم ماریها بدر آن زمان که انسان یبود. حت زیو موفق آم
 را درمان کند. شدیم یدردناک گکه در مغز و بدن باعث مر ییهاغده یبه خوب توانستیم
 داشت؟ یاز مارکبر یکه سر ییواجت! خدا -
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 خود قرار دادند. یها در مقابل ما را خداآن یول م؛یآموخت یادیعلم ز انیبله. ما به مصر -
 گفت: متفکر

 ...یستیخدا ن ییگویاکنون که م -
 داد: و ادامه دیاش کشبر شکم برآمده یدست

 م؟یچگونه در برابر فرعون از خود حفاظت کن -
 فشرد، گفت: یاو را به آرام یبازوها هرمس

 هستند. یانسان فان کی زیها نآن میستیداشته باش اگر ما خدا ن ادیفقط به  کند،یخنوم از تو محافظت م -
مراسم ازدواج را به جا آورده و در مقابل چشم تمام مردم مصر، زن و شوهر شدند؛ حاصل  ثیبود که خنوم و ن یمدت

 نوزاد سالم بود. کی زیازدواج ن نیا
ها رفته و قصد به قتل رساندن خنوم را داشتند؛ اما آن نیاز سربازان به دستور فرعون، بر بال یادیهنگام، تعداد ز شب

سربازان را سرافکنده  نیچن نیتوانست از خود دفاع کند، بارها ا ینوم به خوبخ راینقشه با شکست مواجه شد؛ ز نیا
 نزد فرعون بازگرداند.

 دوم را داد. ینقشه یو دستور اجرا دهیآمدن آن نوزاد، فرعون زمان را مناسب د ایبه دن با
الش کردند نتوانستند شب فرزند آن دو را ربود. هرچه ت مهیشد و در ن کیو خنوم نزد ثیبه ن بیساحره با فر کی

 دست به دامن جادو و جنون شد. ثینگذشت که ن یریکنند، د دایاز او پ ینشان نیترکوچک یحت
مردم مصر تحت  د،یایبه خودش ب ثیشد. تا ن ترکیجنون زده شده بود، فرعون به مردمش نزد ثیآن مدت که ن در
 غرق کردند. لیبود، قرار گرفته و خنوم را در رود ن نیدروغ انیخدا هیسخنان فرعون که بر عل ریتاث
 انـتیخــ ـ نینتوانست ا کرد،یتنه از مردم مصر محافظت م کیزنان بود و در زمان جنگ  یِحام ثیکه ن نیا با

 کرد. نینفر یو خشکسال یها را به قحطمردمش را تحمل کند و آن
 شود. ایسکوت او را جو لیرفت تا دلکه از آن همه غصه به ستوه آمده بود به نزد هرمس  او

نداشت؛  یاها کمک کرد و در مقابل از آنان خواستهبه آن یادیز انیبود، سال نیمردم غمگ تیجاهل نیاز ا زین هرمس
 فرعون بودند. عیمردم، زودباور و مط نیاما ا

شد. همانطور که او را نشانه  رهیبود به هرمس خ یکه نفرت از آن جار یرا در کمان قرار داد و با چشمان ریت ثین
 گرفته بود، گفت:

 !رمیحاال جانت را نگ نیتا هم اوریقانع کننده ب لیدل کی میبرا -
 گفت: ستاد،یبرخاست و در مقابل او ا یاز جا هرمس

 افسوس که نتوانستم فرزند و همسرت را نجات دهم؛ اما من تو را از خباثت فرعون آگاه ساختم. -
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 :دیغر ثین
نوع تو بود. او را که همسر من باشد، هم نیاز ا شی. خنوم پیشدیمانع او م دینبود، تو با یاقانع کننده لیدل نیا -

 بازگردان! یبازگردان، روحش را به زندگان
 :دینال یچارگیبا ب هرمس

 بازگردانم! ایدن نیاو را به ا توانمینم ستم،یمن خدا ن -
 کن! یمردگان همراه یایپس او را در دن ؟یتوانینم -
 انیهرمس پا یبه دوران چندهزارساله ثین نگونهی. ادیبخش نیبراق به قلب هرمس، او جان به جان آفر ریبرخورد ت با

 از نفرتش کاسته نشد. کنیداد؛ ل
ه را ب یراندازیشد. هرمس به او مهارت ت رهیبود، خ یجار نیتر در زممتفاوت یکه همچو خون؛ اما با رنگ یعیما به

خدا  یبا کشتن او به خود ثابت کرد که هرمس به راست ثیداده بود و در همه حال تواضع داشت، اکنون ن ادی یخوب
 .ستین

شد و مراسم  یظاهر م ثیغرق شد، ن لیکه خنوم در رود ن یبار درست زمان کیبگذشت و هر ده سال  یادیز انیسال
آن مراسم با کمک جادو در  یو پس از اجرا آوردی، به جا مآن آگاه بود یاجرا یِکه صرفاً خودش از چگونگ یبیعج

 .شدیم یمخف نیاعماق زم
. ساختینفرت را از خود دور م نیا دیقلبش با یِاهیرفتن س نیازب یکرد، او برا اهیرفته نفرت او قلبش را باز هم س رفته

باعث شد تا سرانجام  لیرا خشک کرد، خشک شدن رود ن لیتمام رود ن یحرکت ناگهان کیدر  ثین لیدل نیبه هم
 .ردیآرام بگ ثین

اما مردم مصر که  آورد؛یبه جا م یخارج شده و مراسم را در خشک گاهشیبار از مخف کیپس از آن هر ده سال  او
رواح و... از جمله بردن ا یادیز یهاحضور او افسانه یمهارت داشتند، برا زین یپراکن عهیذهن خالق و در شا کی

 ساختند.
*** 
بـرده، به نفرتم  نیرا ازب لیگفت رود ن یباور بود؛ اما وقت رقابلیغ میبرا تشیآن زن انداختم، حکا یبه چهره ینگاه

 نسبت به او افزوده شد.
 که آن دو نشنوند، زمزمه کردم: یلب به طور ریز
 بود! یمزخرف تیحکا -

 گفتم: بلند
 ؟یکنیها رو باز ممراسم خاص، هر ده سال دروازه هیانجام  یتو فقط برا یگیم یعنی -
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 سرش را تکان داد و گفت: ثین
 ه؟یجواب معما چ یدیفهم ایآ د،یدیمن رو شن تیدرسته! خب... شما حکا -

 به زبان آورد. یناگهان اریکه خودش پاسخ معما را بس میانداخت گریکدیبه  یو ذحنا نگاه من
 توجه ما را به خود جلب کرد. دند،یدرخشیغار م یهاوارهیکه در د یاشاره تمام غار را روشن نمود، جواهرات کی با

 :گفت
 .نیو جواب ابوالهول رو بد دیحاال بهتره تا قبل از غروب بر -

 :دمیپرس متعجب
 شه؟یها تا ده سال باز نمدروازه یمگه نگفت -
 و جواب داد: دیخند ثین

با خنوم و هرمس  یکینزد یراجع به من که رابـ ـطه یکی خواستمیحرف نزده بودم، م یبود با کس وقت یلیآخه خ -
 داشتم، بدونه.

 لب گفت: ریاخم کرد، ز ذحنا
 !یحرف بزن یبا کس ینتون چوقتیه گهید کردمیم یکار ،یگفتیاگه جواب معما رو نم -

 .متکبر بود یبدون شک او زن م،یجا را ترک کنودتر آنسر از ما خواست تا ز یبه ذحنا زد و با اشاره یپوزخند
باز هم صاف و هموار  نیرفت و زم نی. با خروج ما از غار، آن گودال ازبمیرا باز کردم و از غار خارج شد میهابال فوراً

 کردندیم الیها که خماندند. آن رهیبه من خ یبا شگفت دند،یلحظات مرا در حال پرواز د نیشد. مردم که در آخر
 یکوبیاز بدنش جدا شود، شادمان گشتند و شروع به پا ستیقرار ن یروح گریرفته و د نیدشمنشان توسط من ازب

 کردند.
 پرواز کردم. زهیج یتر به سوها لبخند به لبمان آمد و من با سرعت هرچه تمامآن یِکوبیپا دنیو ذحنا از د من
 معما را بازگو کرد: یبیمه یرا گشود و با صدا شیها. ابوالهول بالمیستادیمقابل ابوالهول ا در
 «!انیکه نه نور است و نه آدم ییمکان، جا نیاوست ا گاهیجهان... جا یاهیزمان ، در اعماق س نیترکیدر تار» -

 داد: ادامه
 ست؟یپاسخ شما چ -
. هوش و کردینم یهمراه انشیزبانم مرا در ب دانستمیکه پاسخ را م نینمانده بود، با ا یادیز زیغروب آفتاب چ به

 هرچه زودتر با او مالقات کنم. خواستمیپدرم بود و م یحواسم پ
 گفت: دهیشد و ترس رهیرنگ آسمان خ رییمتعجب به تغ د،یکه سکوت مرا د ذحنا

 ؟یکا یگیچرا جواب رو نم -
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 انداختم. بلند و رسا گفتم: یشدن بود، نگاه یخودم آمدم و به رنگ آسمان که در حال نارنج به
 ه!«نفرت»جواب معما  -

 خورد و گفت: یتکان ابوالهول
 است. حیپاسخ شما صح -
 به سنگ شد. لیباشکوهش را بست و باز هم تبد یهاجمله، بال کیگفتن همان  با

 زدم: ادیشدم و سپس فر رهیبه رفتنش خ یمعبد رفت، کم یبه سو نیسنگ یهابا قدم ذحنا
 ؟یایبا من ب یخواینم -

 را در هوا تکان داد و گفت: دستش
 پدرت. دنید یبعد بر یاستراحت کوتاه کن هیم! توام بهتره خسته یلیخ -
 معبد رفتم. یبه سو زیپس من ن د،یگویهم نم راهیخودم گفتم ب با

 هیاز ثان یاو در کسر ذحنا رفت، یتمام در حال مطالعه است. نگاهم به سو تیابوالهول با جد دمیمعبد که شدم، د وارد
 رفته بود. یقیبه خواب عم

 ؟یخونیم یچ یدار -
 کوچک تازه متوجه من شد، سرش را باال آورد و جواب داد: ابوالهول

 امروز چطور گذشت؟ ست،ین یمهم زیاوه! چ -
 هرمس نبود. یایدن ا،یاون دن یکه گفت یزیراستش برخالف چ -
 .دونمیم -
 ...یپس چرا گفت ؟یدونیم -
 رو تصاحب کرد. نیزم ریز یایبا جادو دن ثیمتعلق به هرمس باشه؛ اما ن تونستیم ایاون دن -
 !یینجایچند هزار ساله که ا یاون هم وقت ،یاطالعات دار نقدریکه ا بهیعج -
 بودم، از هزاران هزاران سال قبل. نجایا دیکنیکه شما فکر م یزیاز اون چ شتریمن ب -

 گفتم: رفتم،یمعبد م یِخروج یدادم. همانطور که به سو میهابه شانه یو قوس کش
 !یآزاد دیدرسته، پس به ام -
 لب ادامه دادم: ریز
 پدرم. دنیبرم د ییانگار قراره تنها -
 یکیتار نیآنوقت ا آمد،ینبود. کاش ذحنا هم با من م دایپ یادیز زیشب چ یِکیپرواز کردم، در آن تار نیعابد یسو به

 بود. زیتر وهم برانگکم
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 .شدیها کامال غرق در سکوت مکم ازدحام بود؛ اما شب شهیهم نیشهر فرود آمدم، عابد دانیم در
شکست. با  میپا ریتکه چوب ز کیچند قدم به جلو برداشتم که ناگهان  د،یهمانند زمزمه به گوشم رس ییصداها

 رفتم. شد،یم دهیکه صداها از آن شن یمکان یبه سو یشتریب یِها آرام شد؛ با کنجکاوشکستن چوب، زمزمه یصدا
 .مواجه شدم زین ییآشنا یهابعد با چهره یلحظات دم؛ید هیچند سا ک،یتنگ و بار یکوچه کی در
 !؟یکا -

کار  کیقصد انجام  شیهاباز هم او و نوچه ایگو د،یهم در چشمان بهاتوا د یکیدر همان تار شدیوحشت را م برق
مجسمه،  کیمن، زبانشان بند آمد و مانند  دنیبگذارد، را داشتند. با د شیابلهانه که بدجنس بودن آن سه را به نما

 آرام گفتم: اریشمرده و بس متی. من هم فرصت را غنستادندیا حرکتیب
 کاش بال داشتم. -

 افتادند. نیهاتوا به آن دو، هر سه به زمکه باز شدند، از ترس قصد داشتند فرار کنند؛ اما با برخورد ب میهابال
 وحشت کنند. شتریکنم تا ب میضخ یرا کم میکردم صدا یسع
 !د؟یدهیخود ادامه م یثانهیخب ینبود؟ چرا هنوز هم به کارها یشما کاف یمرگ من برا ایبدبخت! آ یزورگوها یا -

 گفت: بهاتوا
 رو ندارم. یکشتن کس یبکشمت! من اصال عرضه خواستمیمن نم -

 زد: ادیفر دهیپا به فرار گذاشت و به صورت کش ناگهان
 من رو ببخش! یکا -
 رو به او گفت: یکیسر داده و فرار کردند.  ادیهمانند بهاتوا فر زیها نآن دو اشاره کردم که به خودشان آمدند، آن به
 !میایصبر کن ما هم ب -
 مرا مخاطب قرار داد: یگرید
 !میهست یخوب یبود، ما آدمابهاتوا  ریهمش تقص -
 بزنند. یپس دست به کار اشتباه نینکنم ز الی. خستادمیا نیزم یو رو دهیجمالت، خند نیا دنیشن با
که پدر  گفتیکه با او مالقات کردم، م یبار نیپدر مردد بودم. آخر دنید یخانه قدم برداشتم، برا یبه سو یآرام به

 یقیحق نیتا راجع به والد گفتیبه من م یوجود حس نیبا ا رم،یرا نتوانستم بپذ قتیحق نی. هنوز هم استیمن ن یواقع
 خود پرس و جو کنم.

از خانه دور نبودم، حاال که  نقدریباز کردم. تاکنون ا یو در را به آرام دمیکش یآه ستادم،یخانه ا یمقابل دروازه در
 شد. دیدر وجودم تشد یام حس دلتنگبازگشته
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. ناباور دمیجذاب او را د ی، چشمهانور مشعل ریرو به رو شوم؛ اما در ز هیشدم. انتظار داشتم با زن همسااتاق پدر  وارد
 گفتم:

 خضر؟! -
 به سمت من برگشت و گفت: خضر

 ؟یکن دایرو پ روسیپاپ یتونست یزود نی! نکنه به ایزود برگشت -
 تکان دادم. یرا به نشانه منف سرم

 حالش خوبه. نمیم و ببنه! اومدم به پدرم سر بزن -
 به پدر که غرق در خواب بود، انداخت. ینگاه

 اما هنوز زنده است. ست؛یخوب ن ادیحالش ز -
که  نیو با ا زدیم ینبض پدر به سخت گفت،یاو نشستم و دستش را گرفتم. خضر درست م نیپدر رفتم، بر بال نزد

 نداشت. یخوب تیزنده بود، وضع
 :دیآرام پرس خضر

 اون دو نفر کجان؟ -
 :دمیپرس حواسی. در پاسخ به سوالش، باشدهیو چروک ریپ یبه پدر دوخته شده بود، به آن چهره نگاهم

 کدوم دو نفر؟ -
 تواب و اون دزد! -
 یادیز زیهم چ روسیبهم کرد. تا به دست آوردن پاپ یادیندارم؛ اما ذحنا... اون تا حاال کمک ز یاز تواب خبر -

 .گهید یقط دوتا معمانمونده، ف
 ه؟یمنظورت چ -

 فکر کرد و گفت: یرا بازگو کردم، خضر کم شیابوالهول و معماها یماجرا
 کنم. یبتونم کمک دیشا -

 شرط اجازه داد به راهم ادامه دهم. کیبار قبل هم با  رایکمک خواستن از او نداشتم؛ ز یبرا یلیکردم، تما سکوت
 نمودم: انیرا ب افکارم

 .یدر عوضش برام شرط گذاشت یظاهراً قصد کمک داشت یبار قبل وقت -
 بهت گفتم؟ یچ یاوه درسته شرط! فراموش که نکرد -

 افزود: یشتریب تیندادم که با جد یپاسخ
 .یقولت بزن رینذار اون دزد باعث بشه ز -
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 نبود. زیماندن جا گریحاصل کردم د نانیکه از زنده بودن پدر، اطم حاال
 دروازه رفتم و آرام گفتم: یسو به
 !زنمیقولم نم ریز چوقتیمن ه -

 به آن قسمت وارد کرد، گفت: یام گذاشت و فشارشانه یکه از در خارج شوم دستش را رو نیاز ا قبل
 بشه. تیاحساست باعث بد قول یحت ،یچیپس اجازه نده ه -

تکان دادم. خضر لبخند زد و با برداشتن دستش،  دیو سرم را به نشانه تائ دهیکش یهم نگاهم را به پدر دوختم، آه باز
تا بازگشتم ثابت بماند  تشیداشتم پدر وضع دیام دیشا کردم،ینبود که تصور م یزیمالقات چ نیاجازه داد تا برگردم. ا

 امکان نداشت. یزیچ نیچن دانستمیتر زجر بکشد؛ اما خودم هم مو کم
کردم.  یها را بستم و اطراف را با چشمانم بررسفوراً بال دم،یرا شن ینازک غیج یرا باز کردم که ناگهان صدا میهابال

انداختم که اندام  ینگاه گرید یبود. بار یکیفقط تار نم،یزد را بب ادیکه فر یهر چه چشم چرخاندم نتوانستم آن زن
 شد. انیالغر و قدِ بلند پادوک نما

مانده بود. دستم را در مقابل چشمانش  رهیسنگ، به من ختکه  کیگرد شده و همچو  شیاز پ شتریبزرگش ب چشمان
 :دیتکان دادم که پلک زد و با لکنت پرس

 خوشمزه بود؟ -
 ابرو باال انداختم. متعجب

 ؟یک -
 .یکا -
 !میمن کا -
 .شیتو خورد یستینه ن -

 میبازوها انی. با خنده او را در آغـ*ـوش گرفتم و بدن الغرش را مبودم شیهایلودگ نیدلتنگ ا اریبس کنمیم اعتراف
 فشردم، گفتم:

 !یشیعوض نم چوقتیه -
 استخونام شکست. -

 گفتم: یاز او جدا شدم و با شرمندگ زود
 !خوامیمعذرت م -
 :دیشد، پرس رهیبه من خ زینگاه ت با
 بابت؟ -
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 که محکم بغلت کردم. نیا -
 و؟ -
 ؟هیمنظورت چ -

 گفت: ادیداد و با فر رییخونسردش را تغ لحن
 زد! بتیو ده دوازده روز غ یکه من رو قال گذاشت نیا -

 ادامه داد: آرامتر
کنم، برگشتم. تازه  دایازت پ ینتونستم رد یوقت یتا شبر دنبالت اومدم؛ ول یچقدر دنبالت گشتم؟ از المعاد یدونیم -

 .دمیها رو دخونه و بالفاصله اومدم به پدرت سر بزنم که اون بال دمیامروز رس نیهم
 بود که گفتم: رهیبود. منتظر به من خ یحد به من وابسته است، او بدون شک دوست خوب نیپادوک در ا دانستمینم
 کنم. فیاز اول تا آخرش رو تعر دمیبرگشتم قول م یوقت ه،یها طوالنداستان بال -

 قرار داد و گفت: امشانه یرا رو دستش
 ؟یکن فیراه برام تعر یچطوره تو -
 ...یخوایتو که نم -
 .یمن رو دست به سر کن ذارمینم گهیبار د نیچرا اتفاقاً، ا -
 زد و آرام پلک زد. یبخش نانیبه او چشم دوختم، لبخند اطم دیترد با

 کردم، گفتم: یپوف
 .ینیهم بب یادیز بیعج یزایو قراره چ ستمین سفر تنها نیا یکه من تو گمیاز االن دارم م یباشه ول -

 را که گشودم، همانند دختران نوجوان خودش را در آغوشم انداخت و گفت: میهابال
 از تو هم هست؟! تربیعج یمگه موجود -

 هماهنگ شوم. میهابا بال یمدت توانسته بودم به خوب نیدور شدم، در ا نیچشم برهم زدن از عابد کیو در  دمیخند
که در  یبه اهرام و ابوالهول چشم دوخت. مدت کوتاه رتیاز من فاصله گرفت و با ح ستادم،یمعبد ا یچهیدر کینزد

 حیکه پاسخ معماها بودند، توض ییهاتیبا افراد مختلف و حکا ییفشرده از اتفاقات رخ داده، آشنا اریبس میآسمان بود
 دادم.

 لب گفت: ریز
 م؟یدونیرو نم بمونیچرا قدر فرهنگ و عجا های! اصال ما مصرهیمکان فراانسان نیواقعاً ا -
 !بهیعج یزایبدون شک مصر پر از چ -
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 رفت،یم چهیدر یسرم قرار داد و همانطور که به سو یدست خود را رو نیهم یاز من بلندتر بود؛ برا یاو کم قد
 گفت:

 هم تو. شیکیآره،  -
به  ی. ابوالهول کوچک با کنجکاوحرکت ماند ی. تا نگاهش به ابوالهول کوچک افتاد، از ترس بمیوارد معبد شد هردو
 :دیشد و پرس رهیاو خ

 ه؟یک گهید نیا -
 گفت: ش،یهالب بدون تکان دادن لب ریباز کردم پاسخ دهم که پادوک ز دهان

 .دومیم نیو تا عابد گردمیاومدم، برم هچیدر نیآروم همونطور که از ا یلیجوابش رو نده، جوابش رو نده! االن خ -
 من که راجع به ابوالهول بهت گفته بودم. -
 و ترس گفت: تیعصبان با
 ترسناکه! نقدریا ینگفته بود یآره ول -

 ما چرخاند و گفت: نیکوچک نگاهش را ب ابوالهول
 رو بخورم. یکس ستینترس من قرار ن -

 داد، گفت: رونیاش را بنفس حبس شده پادوک
 ؟یخوریم یچ ،یهست یمعبد زندون نیا یتو که تو یراحت شد! ول المیاوه خ -

 یاساده یمدت غذاها نیشدم تا جوابش را بشنوم، من و ذحنا در ا رهیبه ابوالهول کوچک خ یهم با کنجکاو من
 .جاتیسبز ای ازیبه عنوان مثال نان و پ میخوردیم

 کوچک پاسخ داد: ابوالهول
 !خورمیذا نماوم... راستش من غ -

 دهانش باز ماند. پادوک
 امکان نداره! -

 :گفتم
 .هیاموجود افسانه هیخب اون  -

 دستش را به سمت من گرفت و گفت: پادوک
 بود! یخوب ینکته -

 :دیپرس یتفاوتینشد و با لحن ب رهیکه نگاهش به ذحنا افتاد، برخالف تصورم به او خ ندیچرخاند تا معبد را بهتر بب سر
 همون راهنماست؟ نیا -
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 خودشه. -
به زبان آورد،  نیکه در عابد ی. با توجه به سخناندیمعبد دراز کش یگوشه کیتکان داد و در  دیرا به نشانه تائ سرش

 داشت. ازیهم ن یادیاز من خسته شده باشد و به استراحت ز شتریب یسفر طوالن نیاز ا دیاو با
 چشمانم را بستم. زیکه به خواب رفت، من ن او

*** 
 یدر راستا باًیقبل، معبد تقر یبود که نسبت به روزها دایگرما پ نی. از ازمیبرخ یمرا وادار کرد تا از جا دیخورش نور

 تابش نور قرار دارد.
 یمکالمه کیشدن من،  داریپادوک مرا از افکارم خارج کرد؛ به نظر او و ذحنا قبل از ب یآزاردهنده یهاخنده یصدا

 داشتند. یمیو صم یطوالن
 با خنده گفت: ذحنا

 !نطورهیدرسته، واقعاً هم -
 :دیکه به لب داشت، پرس یلبخند ینگاهش به من افتاد و با ته مانده پادوک

 ؟یشد داریب یه -
 گفت: تیآن دو چرخاندم که ابوالهول کوچک با جد نینگاهم را ب یشکاک با
 ؟ینهم رو بشنو یمعما یبر یخواینم -

 کرد. دیسخن او را تائ ذحنا
 .ادیبه دست ن تیحکا دنیبار جواب فقط با شن نی... ممکنه امیزودتر معما رو بشنو دیحق با ابوالهول کوچکه، با -
 ابوالهول رفتم، ذحنا و پادوک هم بعد از من از معبد خارج شدند. یحرف به سو یو ب ستادمیا

حاال که  دمیترسیقبل واهمه داشتم، م یاز روزها شتریکند. امروز ب انیب نهم را یتا معما میستادیمقابل ابوالهول ا در
 تیحکا دنیبار شن نیا دیکنم و همانطور که ذحنا گفت شا دایرا پ حیام نتوانم پاسخ صحشده کینزد روسیبه پاپ

 نباشد. یکاف مانیبرا گرانید
را نداشت، از  یزیچ نیرا گشود و زنده شد. پادوک که انتظار چن شیهامانند روز قبل با همان ابهت بال ابوالهول

 زد و چند قدم به عقب برداشت. رونیوحشت چشمانش از حدقه ب
 !ه؟یچ گهید نیمن! ا یاوه خدا -

 زد و گفت: یپوزخند ذحنا
 .یکنیعادت م -

 گفت: ییرسا ینمود، با صدا یغرش ابوالهول
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 نهم... ینمانده، روز نهم و معما یاقمعماها ب انیتا پا یادیاکنون زمان ز -
 ادامه داد: بلندتر

 «شوندیم یو ماه در جدال ظهور، هردو سرانجام مخف دی... خورشگذرندیم زیو روزها ن رسندیم انیها به پاشب» -
به سنگ شد، من هم به فکر فرو رفته بودم و از سخن ابوالهول  لیپادوک تبد یزدهرتیدر مقابل چشمان ح ابوالهول

 زده بودم. رتیبه معما نداشت، ح یشباهت چیکه ه
از ابوالهول  یزیمعبد قدم برداشتم تا قبل از هرچ یرفت. با دور شدن او، من هم به سو بوریل یبه سو حرفیب ذحنا

که به سرش زدم، به خودش  یادهیبود؛ اما با کش هریکنم. پادوک همچنان به مجسمه خ افتیدر ییکوچک راهنما
 قدم شد.آمد و با من هم

 گفت: متفکر
 به نظرت جواب معما... -
 سخنش آمدم. انیم
 .میسفر رو بفهم یبرا یتا مقصد بعد کنهیابوالهول کوچک بهمون کمک م -
 چرا سفر؟ -
 .میکن دایجواب معما رو پ میکه بتون یشهر هیبه  فرستهیبهت گفته بودم که هر بار ما رو م -

 گفت: دیاز من، وارد معبد شد و با ترد بعد
 جواب معما... دیاما شا -

 :دیما پرس دنیکوچک با د ابوالهول
 بود؟ یمعما چ -

 ابوالهول کوچک بازگو کردم که جواب داد: یتمام رها کرد. معما را برا مهیسخنش را ن پادوک
 ه،یاخترشناس یبرا یشهر مناسب زهی. جستیبه سفر ن یازیو ماه اشاره کرده، به نظر ن دیکه به خورش نیبا توجه به ا -

 .نیاطراف دنبال جواب بگرد نیبهتره هم
 گفتم: رفتم،یم رونیرا در هوا تکان دادم و همانطور که از معبد ب دستم

 .بردمیذحنا رو با خودم م چطور همزمان پادوک و دونمینم ،یگفتیشهر دور رو م هی! اگه شهیبهتر نم نیاز ا -
 بود، گفت: ستادهیا چهیدر کینزد ذحنا

 م؟یرو آماده کردم، بر بوریل -
 شدم. رهیبه او خ متعجب

 م؟یدنبال جواب بگرد زهیج یقراره تو یدیاز کجا فهم -
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 به جانب پاسخ داد: حق
شهر  نیهم یتو ای م،یریراشد و ازش کمک بگ شیپ میرفتیم دیبا ای. هیشهر کامالً مناسب اخترشناس نیخب ا -

 ست؟ین نطوریا شد،ی. با وجود پادوک سفر به شبر سخت ممیدنبال جواب باش
 گفت: رفت،یارابه م یام قرار داد و همانطور که به سوشانه یدستش را رو پادوک

 واقعاً باهوشه! ،یدار یخوب یراهنما -
 گفت: یبلند یو با صدا دیا شنرا آرام گفته بود؛ اما ذحن نیکه ا نیا با
 ممنونم! -

 .میمقصد راه افتاد یآرام آرام به سو م،یو سوار ارابه شد میانداخت گریبه همد ینگاه
ابهت  دنیمشتاق د یادیمردم ز ریاخ یها. در سالمیمواجه شد یمحض ورودمان به شهر، با ازدحام و شلوغ به

 یبه سفر بروند، مگر برا ادیز توانستندیهمانند ما، نم یبضاعتیاما افراد ب آمدند؛یم زهیابوالهول و اهرام شده و به ج
 .یو روز متیبه دست آوردن غن

وجود داشت.  فروختند،یرا م انیپر زرق و برق از خدا یزهایآو ای نیدروغ یهاکه طلسم ییهاهر کوچه دستفروش در
 سیرنگارنگ و کاله گ یهالباس ب،یعج یهابهیمختلف، کت یهامانند مجسمه ییزهایچ گر،یدستفروشان د

خود را  یواقع یموها دادندیم حیترج انیمصر رایپر رونق بود؛ ز اریبس سیگها فروش کالهآن نی. در بفروختندیم
 کنند.شده بود استفاده  نیمتنوع تزئ یهاکه با استخوان، جواهرات و رنگ ییهاسیگبتراشند و از کاله

 :دیرو به پادوک پرس ذحنا
 زه؟یج یایباره م نیاول -

 داد: پاسخ
 و قاهره جالب نبودند. زهیمثل ج یچندتا شهر رو گشتم؛ ول راًیآره، اخ -

 به او چشم دوختم: موشکافانه
 ؟یدیسر راهت اومد که به شبر رس ییچه شهرا ،یتا شبر دنبالم اومد یگفت -

آورد و در مقابل چشمان متعجبم گرفت.  رونیحک شده بود را از لباسش ب روسیتکه پاپ کیکه بر  یمیقد ینقشه
 گفت: داد،یرا نشان م ریهمانطور که با انگشت اشاره مس

 راه رو برگشتم. نیا یو بعد هم شبر، آخرش هم همه نجایبعد هم که ا نجا،یبعد ا نجا،یبه ا یاز المعاد -
 گفت: وارهیذحنا شانه باال انداخت و کنا به او چشم دوختم. ج،یباال رفته و گ یابرو با
 !یبود یناش یلیخ یابی ریمس یتو -

 نقشه را باز هم در لباسش قرار داد، حق به جانب گفت: پادوک
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 مناسب بودند. اب،ینا یزایکردن چ دایپ یشهرها برا نیا -
و بالفاصله افسار را  دمیترس اشیهانآورد. از حرکت ناگ رونیافسار را رها کرد و فوراً نقشه را از لباس پادوک ب ذحنا

 .دیاین شیپ یکه مشکل رفتیآنقدر آرام راه م بوریبه دست گرفتم، هرچند ل
 حفاظت از بدنش گرفت و گفت: یبا اعتراض دستانش را برا پادوک

 خجالت بکش دختر! ؟یکنیم کاریچ یدار -
 لب زمزمه کرد: ریکرد، ز یبا چشمان شکاکش نقشه را بررس ذحنا

 م؟یدیچطور من نفهم -
 گفت: یسرش را تکان داد، با لحن مغرور پادوک

 .ترهیعیمن هم روش خودم رو... هرچند روش من طب ،یخب تو روش خودت رو دار -
 را گرفت و ادامه داد: نقشه

 ست.متکبرانه یلیخ ،یاکردن ابوالهول افسانه داریب -
 :دیغر ذحنا

 !شترهیب تشیروش من احتمال موفق -
 :دیپرس دوکپا
 رو بهت بده؟ یعیطب اهیگ کیبتونه  کریغولپ یمجسمه کیکه  یکنیم نیتو تضم -

 جو به وجود آمده، گفتم: رییتغ ینداشت. برا یمردد شد، پاسخ ذحنا
 .میجواب معما تمرکز کن یکه شده، بهتره رو هیکار -

 گفت: پادوک
 ...کنمیمن فکر م -

 میاز سربازان مستق یادیتعداد ز دمینگاه متعجبش را دنبال کردم، د یشد. وقت رهینقطه خ کیسکوت کرد و به  ناگهان
 چشمانمان گرد شد. ذحنا افسار را گرفت و گفت: رتی. هر سه از حندیآیما م یبه سو

 نکرده باشه. یادیز رییتغ زهیج یهاکوچه دوارمیام -
 یزیانگاسب جوان شده بود و سرعت شگفت کیمانند ناگهان ه بوریتر، از آنجا دور شد. لسپس با سرعتِ هرچه تمام و

 شتر دور از انتظار بود. کی یبرا نیداشت، ا
 :دیپرس م،یاز ارابه پرت نشو میداشت یکه من و پادوک سع همانطور

 سمت ما؟ انیدارن م یچ یبرا -
 !دونمینم -
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 گفت: شانیپر یبا موها ذحنا
 .میهست روسیدنبال پاپ دنیانگار فهم -

 با حالت زار زمزمه کرد: پادوک
 !ستین یبد زیکه چ روسیبده، پاپ یدستور نیحاکم همچ دیچرا با -
 داره. ییدرسته! تازه خواص دارو -

کوچک،  یِحواس پرت نی. با هممیشد رهیخ گریکدیدر ذهنمان زده شود، به  یاکه جرقه نیو من، مانند ا پادوک
 .میافتاد نیناگهان هردو به زم

با همان سرعت به راهش ادامه  رایما نشده بود؛ ز بتیغ یذحنا متوجه ایفاصله گرفتم. گو نیزم از یکم یسخت به
 .میماند رهیذحنا به وجود آورده بود، به دور شدنش خ یکه ارابه یگرد و خاک انیداد. هردو از م

خانه شد و مرا هم با خود به داخل خانه  کیها، پادوک با عجله وارد سربازان و سم اسب یپاها یصدا دنیشن با
 .دیکش

از رفتن سربازها مطمئن  یتا سربازان رد شوند. وقت میدیبود، چسب یدرِ ورود کیکه نزد یوارینفس زنان به د نفس
 .میفاصله گرفت واریاز د م،یشد
 !میبه ذحنا کمک کن دیبا -

 گفت: تفاوتیب پادوک
 گمش کردن... ادیسربازها به احتمال ز -
 خنده اضافه کرد: با
 ها بود!از اسب شتریسرعتش ب بوریل -
 م؟یکه ما هم گمش کرد یامتوجه یآره؛ ول -
 اد؟یاز من برم یکمک -
همچو  یکه لباس دهیچروک یرمردی. پمینیتا صاحب صدا را بب میبرگرداند یشخص سوم، هردو با تعجب رو یصدا با

 کاهنان به تن داشت، گفت:
 اد؟یاز من برم یگفتم کمک -
 تکان دادم. نیخودم آمدم و سرم را به طرف به
 ابوالهول... یتا راجع به معما مین... بله! ما اومد -

 نشست و با لبخند گفت: یصندل یحرفم را تمام کنم، رو نگذاشت
 ؟یبشنو یخوایم یتحت کنترله، چ زیاوه ابوالهول! همه چ -
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که او  دادیاتاقک را پوشانده بود، گواه م نیا یوارهایکه سر تا سر د ییهاو طلسم زهایبه اطراف انداختم. آو ینگاه
 است. شگویپ ای بگویغ کی

 نشست، گفت: رمردیپ یرو به رو پادوک
 ...یکه معما میخوایام... ما م-

 مانع شد. رمردیهم پ باز
 د؟یابوالهول رو حل کن یمعما -

 گفتم: مشتاق
 درسته! -
 با اعتماد به نفس گفت: نم،یبنشبه من اشاره کرد تا کنار پادوک  رمردیپ
 .دیمعما رو بگ -

 وار گفت:بودم، معما را بازگو کردم. به فکر فرو رفت و زمزمه ستادهیکه ا همانطور
 کنه، رع! یبتونه کمک دیخورش یداستان خدا دیشا -
 گفت: گوبیغ رمردینشستم. پ لیمیپس بکند،  انیرا ب یتیحکا زیکه ممکن است او ن دمیشیخود اند با
خدا  نیمصر باستانه. گفته شده هر شب، ا انیها درباره خداداستان نیاز جالب تر یکی دیخورش یخدا« رع»داستان  -

 . ممکنه جواب معما رع باشه!شدیدم روز بعد دوباره متولد م دهیو سپ شهیخورده م« نات»الهه آسمان،  لهیبه وس
 گفت: دیباال رفت، پادوک با ترد میاز ابروها یکی
 ...دیباشه، شا نیفکر نکنم جواب معما ا -
 اجازه نداد پادوک ادامه دهد. رمردیپ

 شتریتا بودند؛ اما ب 2000که  نیالبته با ا م،یداشت یادیز انی. ما خداستگهید یخدا هیراجع به  دیاوه خب شا -
و خاص هر مکان وجود داشته باشه، پس  یمحل ییدند که اگه خداداشتند. اجداد ما معتقد بو یها فقط شهرت محلاون

 داره. ودعالم وج یخدا برا کیاز  شیب ادیبه احتمال ز جهیدر نت
 گره زد و ادامه داد: گریکدیرا به  دستانش

 «سیریاوز»، «رع»ها مثل از اون یبودند، بعض یمصر باستان محل انیخدا شتریکه ب یهمونطور که گفتم، در حال -
 .دندیرس یبه مرحله پرستش قوم« توث»و 

 گفت: ش،یهامن آورد و بدون تکان دادن لب کیسرش را نزد پادوک
 م؟یباور ندار انیکه ما به خدا دونهیم اروی نیا -

 که مشتاقانه در حال سخن گفتن بود، چشم دوختم. مانند خودش جواب دادم: رمردیزدم و به پ یپوزخند
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 فکر نکنم! -
 داد: ادامه رمردیپ
 اهان،یقائل بودن به وجود روح در جانوران، گ یبه معن یی. روح گرا( بودسمیمی)آن انهیروح گرا شتریمذهب قبال ب -
 .هیعیطب یهادهیو پد اءیاش

 گفت: لیمیب پادوک
 .میستین سوادیاونقدرام ب ه،یچ ییروح گرا میدونیم -
 سرش قرار داشت اشاره کرد و گفت: یکه در باال یابهیبا اخم به کت رمردیپ
 ه؟یبود، چ انیدست فرعون و خدا یتو شهیآنخ که هم یمعن یدونیم -
 کی گریدست آنخ و در دست د کیکه هر کدام در  «یخپر»و « باستت»، «آمون» بهی. آن کتمینگاه کرد بهیکت به
 بود. دهیکش ریبه تصوبودند را  ستادهیا یبه دست داشتند و در معبد بزرگ ،یدست فیمانند ک ٔ  یش

 جواب داد: پادوک
 کدومش زنه کدوم مَرد! دونمینم یمن حت -
 گفت: رمردیپ
که پوست  ییبفهمند. محض اطالعت اونا هایو حکاک ریتصاو یاز رو توننیمعموال مردم نم ،یدونیالبته که نم -

 که پوست زرد دارند هم زن هستند. ییبه قرمز دارند، مرد و اونا لیما یاقهوه
 گفت: لیمیسرش را تکان داد، ب پادوک

 شد. یباشه، گرفتم چ -
 ادامه داد: تیبا جد رمردیپ
 .کردیم تیرو تقو انیخدا نیقوان تیبقا و ابد د،یکل نی. ااتیح دیکل د،یکل کیبود و  دیجاو یزندگ یآنخ نشونه -
 نشود، خود را مشتاق نشان داده گفتم: یعصبان نیاز ا شیب رمردیکه پ نیا یبرا
 اوه جالبه! -
 لبخند زد، گفت: رمردیپ
 گفتم؟یداشتم م یخب چ -

 زد و جواب داد: یلبخند مصنوع پادوک
 !انهیگراو اعتقادات روح انیخدا -
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جنازه  عییمرگ و تش یخدا س،ی. آنوبشندینسبت داده م ییبه دوران روح گرا ،یمعروف مصر انیاز خدا یلیبله... خ -
درگذشتگان  انیکه مصر ییابانیب ینواح یچون که تو شده؛یداده م شیخدا با سر شغال نما نی. ادیریرو در نظر بگ

 .شدندیم دهیهم د واناتینوع ح نیمعموال ا کردند،یخودشون رو اونجا دفن م
 ...اچهیدر یکه تو سیاما آنوب -
 جواب درست روحه! -

 گفتم: دیبا ترد م،یانداخت گریکدیبه  یو پادوک نگاه من
 .میکه جوابش روح بود رو حل کرد ییچون ما معما ؟یمطمئن -
 کنم، راجع به سوبک. فیرو تعر گهید زیچ هیپس بهتره  -
 راجع بهش... شناسم،یاوه سوبک رو م -
 رو داشت. لیرود ن لیسر کروکد یکیخدا از نظر تکن نیا ،میداشت لیکروکد ای «توریگِ» یما خدا -
 با خنده گفت: ادوکپ
 !کیتکن -
 داد:به او، به سخنانش ادامه  یابا چشم غره رمردیپ
ها، . سوبک به عنوان حافظ راه آبشدیمحسوب م انیخدا نیتریمیو قد نیاز قدرتمندتر یکیاسمش سوبک بود و  -

از معابد،  یشتریب یخدا، تو نیا تینشون دادن اهم یبـرده. برا یلـ*ـذت م ،یاز خوردن ماه هالیکروکد شتریمثل ب
 .شدیم یمخصوص نگهدار یهازنده درون حوضچه یهالیکروکد

تحمل  د،یکشیبه رخ م نیدروغ انیاو را که اطالعات درست و غلطش راجع به خدا یهایحراف توانستمینم گرید
 کنم. گفتم:

 یتیبودم؛ اما االن اهم دهیرو قبال شن نایا یالبته همه شد،یم یکه چطور از سوبک قدردان ستیمن برام مهم ن -
 ؟یکن فیرو تعر تتیقراره حکا ینداره. کِ
 :دیشد. پرس رهیبه من خ متعجب

 !ستمیبلد ن یتیمن حکا ،یتیچه حکا ت؟یحکا -
 یکه رو یو زخم یخون یهاما را به آن سو کشاند؛ ذحنا با لباس ینگاه هر سه وار،یبه د یبلند برخورد در چوب یصدا

 بود. ستادهیخانه ا یِصورتش بود، در ورود
 .یبه جواب برس تیحکا دنیبار با شن نیا ستیگفتم که قرار ن -

 :دمیپرس یشدم و با نگران کیبه او نزد فوراً
 افتاده؟ یچه اتفاق -
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 لب گفت: رینشست. پادوک ز یچوب یصندل یصورتش دراز کرده بودم، پس زد و رو یرا که به سو دستم
 بازا گمش نکرده بودن!انگار سر -

 گفت: ذحنا
 نه گم نکرده بودن، از پسشون براومدم فقط موهام... -

 شده بود. کالفه ادامه داد: دهیها براز آن یقسمت ریبا شمش ایافتاد، گو شیبه موها چشمم
 باالست؟! متشیق نقدریا سیگچرا کاله -
 گفت: رمردیپ
خب اون  یول ارند؛یدرب ییموهاشون رو مثل تو به رنگ طال کردندیم یسع ونانی ی. توباستیز یلیرنگ موهات خ -

 .کردندیو به خودشون وصل م دندیتراشیها رو مبـرده یها هم موهاشد، اون شونیها باعث کچلرنگ
 حالت متفکر به خود گرفت و گفت: یبا دقت به سخنان او گوش سپرده بود، کم ذحنا

 !ستیبرام مهم ن -
 :دیکه راه افتاد، پادوک پرس میسوار ارابه شد حرفی. بمیشد، من و پادوک هم به دنبال او رفتآن اتاقک خارج  از
 ؟یچطور از پسشون براومد ،ینداشت یتو که سالح -

 داد: پاسخ ذحنا
 ...ستیمهم ن نشیا -

 را از حرکت واداشت و گفت: ارابه
 .میپرس و جو کن زهیج یاز اهال دیکردن معما با دایپ یبرا -

. گرفتیرا در برم یادیها، پرس و جو مدت زاز آدم یادیو تعداد ز ی. در آن شلوغمیازدحام برد یرا به سو نگاهمان
اما باز هم به  م؛یخواستیشهر کمک م یدر نقاط مختلف معما را بازگو کرده و از اهال کیو هر  میشد ادهیناچار پ

 .میدینرس یاجهینت
ها . خواستم از آندمیبه تن داشتند، د ییبایز یهابه چهره و لباس یاص مصرخ یهاشیدختر جوان را که آرا دو

 ها گفت:از آن یکیکه  رمیکمک بگ
 ؟یدیرو د شییطال یتو هم بالها یه -
 برگشتند؟ انیکننده بود، به نظرت خدا رهیآره واقعاً خ -

 گفتند،یپرواز نکرده بودم و اگر راجع به من سخن نم زهیها گوش سپردم. من در مقابل چشمان مردم جبه آن متعجب
 بود؟ یشخص چه کس پس آن

 نقطه از شهر، گفت: کیرا از آن دختران بپرسم، ذحنا مانع شد و با اشاره به  نیبه جلو برداشتم تا ا یقدم تا
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 ست؟یاون به نظرت آشنا ن -
 زده گفتم: جانیو ه رتی. با حاو رفتم یآن مرد، متعجب به سو دنید با
 تواب؟! -

 گفت: یو خوشحال رتیمن شد و با ح کشاورز بود، متوجه کیکه مشغول معامله با  تواب
 .نمتیبی! خوشحالم میکا -

 رفته و او را در آغـ*ـوش گرفتم. کینزد
 !نطوریمنم هم -

 با لبخند گفت: ذحنا
 خوشحال شدم تواب! دنتیمنم از د -

 از پشت ارابه سرش را باال آورد. نهیسک نیح نیکرد، در هم یدمانزد و ابراز شا یبه او لبخند تواب
 !یسالم عمو کا -
 :دمیاو را بغـ*ـل کردم و پرس یخوشحال با
 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 گفت: تواب
 خونه تنها بمونه. یبذارم تو تونستمینم -

 چشمانش برق زد و دستش را گرفت. نه،یسک دنیبا د ذحنا
 !؟یتو دختر تواب -

 و جواب داد: ستادیذحنا ا یآوردم که رو به رو نییرا از بغلم پا نهیسک
 گفت؟یراجع بهش م شهیکه پدر هم یهست ییتو هم همون دختر موطال -

 گفت: ییدهان او گذاشت، با لبخند مصنوع یو دستش را رو دیخود کش یدخترش را به سو تواب
 دم.بار راجع به تو حرف ز هیمن فقط  کنه،یم یشوخ -

 :دمیپرس یمردم باال رفت، اطراف را از نظر گذرانده و با نگران یهمهمه ینگفت. صدا یزیو چ دیخند ذحنا
 پادوک کجاست؟ -
مبدل گشت.  نیقیاو حدسم به  دنیمردم، خود را به آن مکان رساندم. با د نیو ترس به آن سو رفتم؛ از ب یکنجکاو با

 رزنِ یرا همانند ارابه متحرک کند تا آن پ یچوب یغرفه کیداشت  یپادوک باز هم در حال جلب توجه بود، او سع
 در شهر بچرخاند. یفروشنده اجناس خود را به راحت
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 چرخها زد، آن از چرخ یکی یلهیکه با پتک به م یآخر ی. پادوک با ضربهستادمیآن ا یبه بغـ*ـل به تماشا دست
 را با انگشتش چرخاند و با اعتماد به نفس گفت: یچوب

 تموم شد! -
فروش ساخته بود، به  یکه برا ییاز همان گردنبندها یکیو  دیصورت پادوک کش یرو یدستش را با مهربان رزنیپ

 . گفت:ختیگردن او آو
 !یبه جواب معما برس یبتون دوارمیام -

او هجوم آوردند و  یهنر پادوک، به سو دنیبا د هایور شد. تک تک بازارغرفه را تکان داد و آرام از آنجا د سپس
 ها را هم متحرک سازد.آن یتقاضا داشتند غرفه

ام، آن دختر قد دختر را گرفته کیآوردم؛ اما متوجه شدم دست  رونیمردم او را ب نیو از ب دمیعجله دستش را کش با
بار موفق  نیبکشم و ا رونیها بآن انیکردم پادوک را از م یسع گرید یبه من زد و رفت. بار یلیس کیبلند هم 

 بودم.
 زدم: ادیفر یعصب

 ؟یکنیکار م یچ یدار -
 متحرکش اشاره کرد، گفت: یو غرفه رزنیبا غرور به پ پادوک

 من ساختمش! ؟ینیبیم -
رها شد و با  رزنیدستان پ انیغرفه از م یکه اشاره کرده بود، بردم. ناگهان دسته ییرا به آن سو نمیخشمگ نگاه

 حرکت کرد. یبیدر سراش یسرعت فراوان
 زد: ادیفر رزنیپ
 کمک... کمک... جواهراتم! -

 لب گفت: ریزد. ز ییو دندان نما یکنترل بود، لبخند مصنوع رقابلیکه غ غرفه دنیبا د پادوک
 .میبهتره هر چه زودتر دور ش -

 .میبودند، رفت ستادهیکه تواب و ذحنا ا یمکان یکردم و به سو یاخم
*** 
 .میتا غذا بخور میگوشه نشست کیهمه در  نه،یبود و به اصرار سک ظهر

 :دیاز تواب پرس پادوک
 ؟یشناسیآشناست، تو چهل دزد رو م یلیدخترت برام خ یهاچشم -

 که مشغول صحبت با ذحنا بود، انداخت و جواب داد: نهیبه سک ینگاه تواب
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 کردند؟ ی. ازت دزدسمشنایم -
 نه البته که نه، اونا بهم کمک کردند. -

 :دیمتعجب پرس تواب
 واقعاً؟! -

 داد: با اخم پاسخ پادوک
 اختراعم رو! نیکردند، اون هم آخر یمعلومه که ازم دزد -
 ؟یساخته بود یچ -
 .دادیزنگ م یهر دوازده ساعت، صدا یبستیبه دستت م یکه وقت یساعت مچ هی -
 افسوس اضافه کرد: با
 فرصت نکردم امتحانش کنم. یحت -

 و گفتم: دمیخند
 !نیاز دستت عصبان یحتماً االن حساب -

 من شد، چشمانش را در حدقه چرخاند و دست به بغـ*ـل زد. هیکنا یکه متوجه پادوک
 گفت: ذحنا

غار رمز ورود  یو دروازه کنندیم یزندگ ییغار جادو هی ی. اونا تودمیشن ییزایچ هیمن هم راجع به چهل دزد  یه -
 داره.

 انداخته و متعجب گفتم: یتواب نگاه به
 بود! یاما اون غار که کامالً معمول -

 گفت: تواب
 راجع به چهل دزد بغداده. یمحل یافسانه کیاون  -

 :گفتم
 د؟یداد لیاز چهل دزد بغداد، اون گروه رو تشک دیپس شما به تقل -

 :دیرسسردرگم پ پادوک
 !ه؟یچهل دزد چ یکال ماجرا -

 و گفت: دیکش یآه تواب
 یبه آدما شهیسامان بود، با خودم فکر کردم که چطور مداشتند و اوضاع مصر نابه یسخت یِاون زمان که مردم زندگ-
 نیا یبها دیبا یکه روز دندیترسیهم م دیشا خواست،یثروتمند رو نم کیکمک  چکسیکمک کنم. خب ه ریفق
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که تمام اعراب اون رو به عنوان  یمحل نداستا کی دم،یکمک رو پس بدند. همون زمان داستان چهل دزد رو شن
 نیهم یبرا ارم؟یکه چرا چهل دزد رو به مصر ن دیبعد به ذهنم رس ی. کمشناختندیم «بابایچهل دزد بغداد و عل»

 یدزدها نیو ماهرتر نیتررکیز ن،یترنفر از خوش قلبکه چهل  نی. تا اازمندیو ن یمثل خودم گشتم، غن ییدنبال آدما
 غار جمع کردم. اون یمصر رو تو

 شدند، پادوک گفت: رهیبه او خ رتیو پادوک با ح ذحنا
 !؟یدزد هیتو  -
 :دمیبه او پرس توجهیب

 بود مثل تو. مطمئناً موضوع فقط تمنا نبود، درسته؟ یکیچون اون هم  ه،یچ دیخب مشکلت با عب -
 گفت: تیبا جد تواب

 اون پدر خودش رو کُشت! -
 حد سنگدل باشد. نیدر ا دیباور کنم که عب توانستمیبه او چشم دوخته بود، نم رتیمن بودم که با ح حاال

 اما چرا؟! -
 پاسخ داد: تواب

 .یاز خودش بپرس دیکار رو کرد با نیکه چرا ا نیا -
سرگرم  شانیما گوش سپرده بودند و سخنان تواب برا یبه مکالمه صدایحاکم جمع شد. پادوک و ذحنا ب سکوت

 بعد گفتم: یکننده بود. کم
 ؟یکرد دیعب میشد که اون غار رو تسل یمصر برات مهم بودند، چ بضاعتیمردم ب نقدریا یوقت -

 زد و گفت: یلبخند تواب
 مردم، برام باارزش بود. یهیاز بق شتریکردم که ب دایرو پ یکیچون  -

 ادامه داد: یاز مکث کوتاه پس
 رو زدم. ییماجراجو دیمن به خاطر اون آدم ق ،یشد انهیماجراجو یایخاطر پدرت وارد دنهمونطور که تو به -

 آرام گفت: ذحنا
 .ستنهیحتماً منظورت مادر سک -

 زد. ینیلبخند غمگ تواب
 درسته! -

*** 
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. میستادیشهر ا دانیسرانجام خسته در م م،یافتیاما پاسخ معما را ن م؛یدر شهر پرس و جو کرد دیغروب خورش کینزد تا
 تواب گفت:

 سفر باشه. یتو یادیمدت ز ستیخوب ن نهیسک یبرا ،یبرگردم به المعاد دیمن با -
 :دمیپرس کنجکاو

 داره؟ یمشکل نهیمگه سک -
. تواب ستادندیدورتر ا یکردند و کم یشوم. ذحنا و پادوک از او خداحافظ مانیتواب باعث شد از سوالم پش سکوت

 من آمد و آرام گفت: کینزد
شده.  ضیداشت، اون مر اجیاز تو به کمک احت شتریبهت قول دادم کمکت کنم؛ اما دخترم ب دمتیکه د یروز اول -

 دوارمیام ،یراه رو که اومد ینجای. تا افقط من رو داره نهیابوالهول کوچک؛ اما سک یحت ،یتو ذحنا و پادوک رو دار
 .یت برسفردا به خواسته

 افتهینهم را ن یابوالهول است و من هنوز پاسخ معما یروز از معماها نیآوردم که فردا آخر ادیسخنان او، به  دنیشن با
 بودم. گفتم:

 و هم پدرم معالجه بشن! نهیهم سک دوارمیدرک کنم. منم ام تونمیممنونم، م -
نرم  یهایگون یکه غرق خواب بر رو نهیکوتاه، دور شد. به سک یخداحافظ کیو با  دیمردانه در آغـ*ـوش کش مرا

 .شدم ثرٔ  متا اریبود، بس ماریب زیکه او ن نیا دنیبود، نگاه کردم. از شن دهیداخل ارابه دراز کش
 ام قرار داد و گفت:شانه یدستش را رو ذحنا

 .یبخواوالهول کوچک و جواب رو از اب یبهتره بر کنه،یآفتاب داره غروب م -
 گه؟یبهم م ینطوریبه نظرت جواب رو هم -
 م؟یمگه دار یاگهیراه د -

 زد: ادیباال رفتم که ذحنا فر یرا باز کردم، کم میهاتکان دادم و بال دیرا به نشانه تائ سرم
 .رو حمل کنه نیسنگ یارابه تونهینم بوری... پادوک رو هم با خودت ببر! لیه -

هم  یرا آرام رو شیهازد و پلک ییبود، لبخند دندان نما ستادهیا صداینون دست به بغـ*ـل و بکه تاک پادوک
 ادیآسمان باال بردم. همزمان با اوج گرفتنم، فر یکردم و دستش را گرفته به سرعت او را با خود به سو یگذاشت. پوف
 او هم تمام آسمان را پر کرد. یوحشت زده

 شود. یجار امینیصورتم کرد که باعث شد خون از ب یحواله یپادوک بالفاصله مشت م،یستادیمقابل ابوالهول ا یوقت
 زد: ادیفر
 ؟یکشتیمن رو م یداشت -
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 با دستش خون را پاک کرد. با خنده گفتم: مانیو پش یمتوجه من شد، عصب یوقت
 .باشه یقو نقدریا تیاستخون یواقعاً توقع نداشتم دستا یول ؛ی. حق داشتستین یمشکل -

 نگفت. یزیزد و چ لبخند
 معبد رفتم تا جواب معما را از ابوالهول کوچک بپرسم. پادوک گفت: یسو به
 !گهیجواب رو نم بندمیشرط م -

 .ستادمیبه جانب ا حق
 ؟یاگه جواب رو آوردم چ -
 خنده گفت: با
 دوتا مشت بزن به دماغم. -
 قبوله! -
 قدم جلو رفتم که گفت: کی
 .گمیم یکه اومد ی... اون رو وقتیاوردیاما اگه جواب رو ن -
 یپس با خوشحال دیبودم باز هم پاسخ را بگو دوارمیبار جواب را به ذحنا گفته بود، ام کیکه ابوالهول  نیتوجه به ا با

 وارد معبد شدم.
*** 

 .میستادیمقابل ابوالهول بزرگ ا در
 و گفت: دیخند پادوک

 بود؟ یبگم شرطم چ -
 اخم به او چشم دوختم که سکوت کرد. اب

چطور  گه،ی. االن که ابوالهول کوچک جواب رو نممیتا جواب درست رو به ابوالهول بگ میفرصت دار قهیفقط چند دق -
 !م؟یکن دایاز دست ابوالهول بزرگ نجات پ دیبا
 غرش مانندش گفت: یابوالهول زنده شد و با صدا نیح نیهم در
 «.شوندیم یو ماه در جدال ظهور، هردو سرانجام مخف دی... خورشگذرندیم زیو روزها ن رسندیم انیها به پاشب» -

 ادامه داد: ترآرام
 ست؟یچ حیپاسخ صح -

 گفت: پادوک
 به نظرم... -
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 :دمیسکوت کرد پرس یبودم تا ادامه دهد، وقت رهیبه او خ کنجکاو
 ؟یبه نظرت چ -
 به نظرم جواب درست... -

 گفتم: کالفه
 خب بگو! -
 باشه.« گذر زمان» تونهیبه نظرم جواب درست م د،یروز و طلوع و غروب خورش یبا توجه به چرخه -

 خورد و گفت: یابوالهول تکان ناگهان
 است. حیپاسخ شما صح -
 به سنگ شد. لیپاسخ، تبد دیمقابل چشمان متعجبم، ابوالهول باز هم پس از تائ در

 گفت: رلبیابرو باال انداخت، ز پادوک
 !گفتمیکاش همون صبح م -

 کاسته شد، گفتم: رتمیاز ح یکم
 ؟یدونستیاز صبح جواب رو م یعنی -
 .یدادیاجازه نم بگویغ رمردِیتو هم مثل اون پ یکردم بهت بگم؛ ول یچندبار سع -

 شد و گفت: ادهیارابه توجه ما را به خودش جلب کرد. ذحنا با لبخند از ارابه پ یکه همان زمان صدا میدیخند
 !هیاالعادهابوالهول کوچک واقعاً موجود خارق ،یمعلومه جواب درست رو گفت -
 خاطر ابوالهول کوچک، به لطف پادوک!نه به یول م؛یجواب درست رو گفت -

 ابرو باال انداخت، ناباور گفت: ذحنا
 .نیاوه! آفر -

 کرد و گفت: یشینما یمیتعظ پادوک
 .گرفتیمن رو دست کم م یها که کاگذشت اون سال -
 .میاستراحت کن شد،یمعما گفته م نیتا فردا که آخر دی. بامیمعبد رفت یخنده به سو با

*** 
 کرد و به ذحنا داد. گفت: بیباهم ترک م،یکرده بود هیرا ته اتشیرا که من و پادوک محتو یکوچک مرهم ابوالهول

 .اشته باشه. خوب شد جواب معما رو نگفتمد یعوارض نیهم همچ دیهمسفر شدن با دوتا بزدل، با -
 شده! یکه ذحنا زخم یدونستیاون موقع تو نم یول -
 .گفتمیاگه بودم هم نم یول ستم؛یدرسته. بهت گفتم من قادر به گفتن جواب معما ن -
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 اما اوندفعه به ذحنا... -
 گفت: ذحنا

 .مرهم رو استفاده کنم خوامیم رون،یب دیبر -
 رفتم. رونیاز معبد ب زیبه آن دو انداختم و من ن یحرف از معبد خارج شد، نگاه یب پادوک
او  ییو به نور قرمز و طال میآتش نشست کیهم قرار داد و آتش روشن کرد؛ هردو نزد یرا رو چوب یهاتکه پادوک
داشتم و پادوک هم  یارهشد، با تواب مالقات دوبا یبود؛ ذحنا زخم یبی. واقعاً روز عجمیشد رهیشب، خ یِ کیدر تار

همه مدت منتظرش  نیکه ا یروز ایآ د؛یخواهم شن ییمعماکه روز بعد چه  کردمیفکر م نیپاسخ معما را گفت. به ا
 بودم، فرداست؟

 ؟یکنیفکر م یبه چ -
 تکان دادم که گفت: «یچیه». سرم را به نشانه پادوک، به خودم آمدم یصدا با
به من  تونستیبهم گفت کاش اون هم م د،یشن ی. پدرم وقتدیستیخون نکه پدرت گفته هم دمیشن تهیاز همسا -

 ...رو بگه نیهم
 خنده ادامه داد: با
 اما متاسفانه من همخونش بودم! -

 گفتم: متفکر
 ازش بپرسم. میراجع به مادر واقع خوامیکه خوب شد م نیبعد از ا -
 .یکار رو نکن نیبهتره ا -
 چرا؟ -
از  یول ؛یهست یکه تو ک دونستیکرده بود و اصال نم دایش پخونه کیاون تو رو نزد ه،یچ هیبهم گفت قض پدرت -
 مطمئن بود. زیچ هی
 ؟یچ -
 .یستین یوجه مصر چیکه تو به ه نیا -
تعجب  دنشیاما اکنون از شن ست؛ین یکه اصالت من مصر گفتیبه من م یحس شهیماندم. هم رهیخ دهان پادوک به

 کردم.
 ما گذاشت و گفت: یشانه یمن و پادوک نشست، دستانش را رو انیم ذحنا

 د؟یکنیدردِدل م دیپسرا دار -
 لحن شوخ خود را به کار گرفت. پادوک
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 .میخواستیکاملت رو م یشفا انیو از خدا میکردیدعا م تیسالمت یبرا مینه داشت -
 و متعجب گفت: دیخند ذحنا

 زنه؟یحرف م انیهنوز هم از خدا رمردی! اون پانیخدا -
 ؟یدیحرفاش رو شن -

 آتش گرفت. کیتکان داد و دستانش را نزد دیتائ یرا به نشانه سرش
 .انهیافسانه راجع به خدا یسر هی ارهیم ادیکه به  یزیداره، تنها چ یفراموش رمردیاون پ -

 بودم، آرام گفتم: رهی. همانطور که به آتش خمیکرد سکوت
 .گذاشتم تنهات امروز که سفمٔ  متا -

 داد: جواب
 تر به ارابه بچسبون!خودت رو محکم گهید یدفعه بخشمت،یم -

 زدم که پادوک متفکر گفت: لبخند
 .شدندیم یهم بازرس یمردم عاد یقاهره بودم حت یتو یوقت روسن،یسربازا هم مثل ما دنبال پاپ -

 کردم: انیرا ب میدادیکه من و پادوک م یداشته باشد. احتمال یخاص لیدل دیموضوع با نیبا پادوک بود، ا حق
 یرو دارند؛ حت یماریب نیهم ا یاگهیامکان داره که کسان د یعنیداشته باشه،  اجیاحت روسیاگه حاکم هم به پاپ -

 کنه. دایپ وعیممکنه ش
 گفت: پادوک

کرده  دایآخر رو پ یجواب معما شه،یابوالهول باخبر م یهیکه حاکم از قض نیقبل از ا میباش دواریام نیایممکنه. ب -
 .میباش
 .نیکردیفکر م زایچ نیبه ا نیداشت ن،ییپا نیاز ارابه پرت شد نیهم یپس برا -
 !قاًیدق -

 :دمی. پرسمیمتعجب به او نگاه کرد د،یبعد ذحنا خند یقیدقا کنیهم سکوت شد؛ ل باز
 شده؟ یزیچ -

 پاسخ داد: ذحنا
 تیحکا هیمن  یخوای... میعادت کرد دنشیفکر کنم به شن ،یدینشن یتیکه امروز حکا نهیا یمن برا ینه، خنده -

 بگم؟
 گفتم: لیمیب

 .دمیرو شن بگویاون غ یهایحراف ینه! امروز به اندازه کاف اوه -
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 گفت: پادوک
 من دوست دارم بشنوم! یول -

 :دیپرس ذحنا
 یو حت یزندگ یتو یکی یبود؛ ول یاستیواقعاً زن با س. اون گمیانش رو مبهت گفته بودم داست ادته؟یحتشپسوت رو  -

 .گفتیماز خودش، از اون شتریداشت چون ب یمرگش نقش پررنگ
*** 
 «حتشپسوت» تیحکا
 .بردیگذشته بود و مصر در اندوه به سر م« تحوطمس دوم» یروز از مرگ نابهنگام و ناراحت کننده چند

 یِ معبد پس از درخواست اجازه نیدر تاالر قصر نشسته بودند که ناگهان کاهن« تحوطمس سوم»و  «حتشپسوت»
 شدند. ابیها شرفورود، در مقابل آن

 گفت: حتشپسوت
 د؟یما آمد داریچه به د یآمون! برا نیخادم یا -
 پاسخ داد: ر،یاز عابدها سر به ز یکی
 تا مصر را از هرج و مرج نجات دهد. میفرمانروا دار کیبه  ازیه امور، نادار یما برا کنیل د؛یمرا عفو کن یِگستاخ -

 یزمخت که سع ییزد. سرش را باال گرفت و با صدا یبه تحوطمس انداخت و لبخند نامحسوس ینگاه حتشپسوت
 داشت مردانه به نظر برسد، گفت:

 تیرع مهین کیاو  م،یما آگاه هست یِ ماماما همانطور که ت د؛ینیکه تحوطمس سوم را برگز مییبگو خواستیدلمان م -
 است.

که از بدو تولد  ییهاور کرد. خشم وجود او را فرا گرفت و از اهانتکه زد، آتش را در وجود تحوطمس شعله یپوزخند
 شد. نیچرکدل د،یشنیم

 گفتند: میزدند و با تعظ یتمندیلبخند رضا عابدها
 !حضرتیخانم اعل د،یمقام هست نیا یستهیشما شا نیبنابرا -

 دهیبرگز السلطنهبیسال به عنوان نااو به مدت هفت نگونهیکرد و ا دیها را تائبا تکان دادن سر، سخنان آن حتشپسوت
 شد.
 یاهال تیرا در سر پروراند. حتشپسوت با حما یپادشاه یایکرد و رو تیحکومت، او قدرتش را تثب یهاسال نیا در

 .کند یپادشاه زن مصر، تاجگذار نیو آمون، توانست به عنوان اول استمدارانیمعبد، س
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آزادانه با فرعون  تواندینم دانستیکرد، او م ریتحوطمس ذره ذره تمام قلب و عقلش را تسخ ینهیمدت ک نیا در
 وارد عمل شد. یگریاز راه د نینزاع داشته باشد؛ بنابرا ایمجادله 

 خورد،یگوشه از رود که آب تکان نم کیرا در  ریش یهاکوزه هامهیرفت. ند لیهمانند هرروز، به رود ن حتشپسوت
 انداخت و وارد آب شد. ریرا از سرشانه به ز شیردا یو حتشپسوت هم به آرام ختندیر

زد؛ سپس  یتمندیآورد و لبخند رضا رونی. سرش را از آب بدادیم یبه او حس جوان ل،یو عسل در آب ن ریش بیترک
 بلند به تن کرد. یردا کی ها،مهیان ندبا کمک هم

 بگذارد. شیفرعون را به نما کیبود، تا ابهت  شیفاخر و گرانبها یهالباس دنیزمان پوش اکنون
به  شود،یباعث شاداب شدن پوستش م کردیم الیکِرِم مخصوصش را که خ هامهیبزرگ نشست و ند نهیمقابل آ در

 .دندیتمام بدنش کش
 ختیگردنبند بزرگِ پهن از جنس طال را به گردن آو کیاش پوشاندن باال تنه یکوتاه و مردانه را به تن کرد، برا دامن

مردانه از  شیر کیکامل شدن ظاهر خود،  یسرش، برا یرو« هچت»او را پوشاند. پس از قرار دادن  یکه به خوب
 مردانه بود. یا ظاهرب مااش قرار داد. اکنون او آراسته؛ ابر چانه زیجنس طال ن
مصر به راه افتاد. از  یهازنان در کوچهمطمئن شدن از وضع و احوال مردم، از قصر خارج شد و قدم یبرا حتشپسوت

از  یبرخ یفرعون خود بودند. حت ونیمصر را مد یآرامش کنون رایز گذاشتند؛یهر سو زنان و مردان به او احترام م
 فرزند آمون است.بود، که حتشپسوت  نیباورها بر ا

 !حضرتیاعل -
نگران آن عابد، حتشپسوت را  ی. چهرهندیها، حتشپسوت سرش را برگرداند تا صاحب صدا را بباز عابد یکی یصدا با
 انداخت. شیبه تشو زین

 چه شده؟ -
 برگردانده! یآمون از ما رو حضرت،یاعل -

 گفت: ش،یصدا یبه او انداخت و سپس با حفظ زمخت ینگاه متعجب حتشپسوت
 چه شده؟ یگفت -
 شده. کسانیپرستش آمون ساخته شده بود، با خاک  یو به دستور شما برا یاز معابد که به تازگ یکیشب هنگام،  -

نمازخانه ها را صادر کرده بود و  یو حت میعظ یاز جمله مقبره ها، معبدها یادیز یدستور ساختن بناها حتشپسوت
 .دیبه اتمام رس زیاز آن بناها ن یادیساخت تعداد ز ریچندسال اخ نیدر ا

. پس آرامش خود را حفظ کرد و سپس بودیپاسخگو م دیبا یعیطب اعیدر مقابل وقا یبه عنوان فرعون مصر، حت او
 گفت:
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 !دیما را نزد آن معبد ببر -
با همراهان فرعون، راه  یکاسته شد و با شادمان اشیاز نگران یکم آورد،یمدت سرش را باال نم نیکه تمام ا عابد

ها تمام عمر خود را در آن آموزان آنو دانش نیبودند که کاهن یگرفتند. آن معبدها مکان شیشده را از پ بیمعبد تخر
 .پرداختندیم انیو به عبادت خدا کردندیم یسپر

معبد  ی، به سواستوار همچون مردان یهاو با قدم یشگیحرکت شدن ارابه، حتشپسوت با همان عظمت هم یب با
 شده رفت. بیتخر
 رشیبه وز ی. حتشپسوت نگاهدیرسیصاعقه به نظر م کیهمانند برخورد  ینابود نیرفته بود و ا نیازب یبه راست معبد

 انداخت و گفت:
 شکل گرفت؟ یاشبِ قبل، صاعقه -
 پاسخ داد: د،یلرزیم دیکه همچون ب ریوز
 !میبود داریب دمدهیما تا سپ حضرت،یاعل ریخ -

رخ دهد، مردم فرعون را مقصر  یهر اتفاق انیم نیبه او انداخت و سکوت کرد. در ا یباز هم نگاه نافذ حتشپسوت
 بیتخر نیبرخورد کرده باشد، او مسئول ا یاها باور داشتند حتشپسوت فرزند آمون است و اگر صاعقه. آندانندیم

 خواهد بود.
 یدگیرس نیامور سرزم گریمعبد را داد و به د یمکان بگذراند، دستور بازساز نیتمام روز را در ا توانستیکه نم فرعون

 کرد.
 روز بعدتر؛ سرانجام مردم به ستوه آمدند و نزد فرعون رفتند. یرخ داد و روز بعد و حت یبعد هم اتفاق مشابه روز

خواند. مردم هم  یذر و سطحبحران را هم زودگ نیدر مصر آرامش را برقرار کرده بود، ا یکه تاکنون به خوب فرعون
 بازگشتند. شانیهاسخنان او، آرام شدند و به خانه دنیبا شن

 شدنش بود، رفت. بیاز معابد که احتمال تخر یکیبه  یبود، شب به صورت پنهان رکیز اریکه بس حتشپسوت
بعد همانطور که باور  یرا با خود داشته باشد، پنهان شد. ساعات یسرباز ای مهیآنکه ند یب کیدر آن شب تار تنها

 آن معبد شدند. بیبا چند مردِ درشت اندام، مشغول تخر یداشت، شخص
 :دیکه طلوع کرد، او تحوطمس را نزد خود خواند. تحوطمس متعجب پرس دیخورش

 حضرت؟یچه شده اعل -
 با ابهت گفت: حتشپسوت

 ؟یامعابد کرده بیمن بپرسم، چه شده که شروع به تخر دیرا با نیا -
 ماندند. رهیو تحوطمس با تعجب به دهان حتشپسوت خ ریوز
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 ام!را مرتکب نشده یستیکار ناشا نیمن چن کنیل د؛یمرا عفو کن یگستاخ -
 گفت: ریبه او زد و رو به وز یپوزخند حتشپسوت

 ر؟یخ ای شودیمرتکب م یاشتباه نیتحوطمس چن ایآ د،ییشما بگو -
 :دیغر تی. حتشپسوت با عصباندیبگو یزیچ توانستیبود، نم خبریب ایکه از دن ریوز
تو را مجازات  افته،یتو انتقال  یهاکه از فرعون بزرگ به رگ یبه احترام آن خون یول ؛یهست تیرع مهین کیتو  -
 نخواهم گذشت! یهم به سادگ اتینادان نیاما از ا کنم؛ینم

در  ز،یسخن او را ن نی، بزرگ شد؛ احتشپسوت یعنیحکومت عمه و همسر اول پدرش  هیسا ریکه در ز تحوطمس
 ذهنش ماندگار ساخت.

مجازات را اجرا کرد. همان زمان تحوطمس هم با خود  نیبا دستور حبس او به مدت دو هفته، کوچکتر حتشپسوت
 ببرد. یدست آورده را از ذهن و زبان مردم به فراموشو تالش به یکه حتشپسوت با سخت یعهد بست نام و شهرت

*** 
فرعون افتاد، همان زمان  زکیشکار رفت. او در شرف بازگشت بود که چشمش به کن یتحو برا یبعد، روز هاسال

 .اورندیرا نزد او ب زکیدستور داد تا کن
از مالقات با تحو وحشت داشت. تحوطمس بر تخت  رفت،یحتشپسوت به شمار م کانیاز نزد یکیکه  زیکن

شکار از  یدست آموزش هم اطرافش را پوشانده بودند، او عادت داشت برا ینشسته بود و کفتارها اشیتجمالت
 .ردیکمک بگ شیکفتارها

 نمود و با ترس و لرز گفت: یمیتعظ زیکن
 سرورم؟ دیداشت یامر -

 زد، پاسخ داد: یلبخند ترسناک تحوطمس
 فرعون است. یهالطف در حق مصر و بنده کیامر من  -
 ماند. رهیبه تحو خ شد،یم دهیکه برق تعجب در آن د اهشیبود، با چشمان س ابیجثه و ز زیدختر ر کیکه  زیکن
سخنانش را تمام کرد، رفته رفته لبخند به لبش آمد.  نگونهیتحو ا یابتدا متعجب شد؛ اما وقت د،یسخنان او را شن یوقت

 او گفت:
 کرد. یکار به خودت افتخار خواه نیانجام ا یبرا یروز -
 گفت: یبود، با لبخند شرور انتکاریخ کیکه اکنون  زیکن
 سرورم؟ دیندار یگریامر د -

 تکان داد و سکوت کرد. یسرش را به عنوان منف تحو
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*** 
 یزیو با نگاه ت ستادهیشکار همراه داشت هم دو طرفش ا یبرا شهیکه هم یوارد تاالر قصر شد. دو کفتار تحوطمس

 بودند. رهیبه رو به رو خ
 گفت: هیاو با کنا دنیبا د حتشپسوت

 موش؟ کی ،یچه شکار کرد -
 داد:پاسخ  د،یکفتارش کش یزد و دستش را رو یلبخند تحو

 موش چاق! کی -
 رفت و اخم کرد. نیاو شد، لبخندش از ب یهیکنا که متوجه حتشپسوت

 دقت کن. یآوریکه به زبان م یبه کلمات شتریب ،یعمرت را در آرامش به سر ببر یباق یخواهیتحوطمس! اگر م -
 زیبعد، کن یاقامتگاهش رفت. لحظات یکرد و با پوزخند به سو یمیآن کودک سرخورده نبود، تعظ گریکه د تحوطمس

 ز،یشدن کن کیکرد. با نزد رهینگاه تحو را به خود خ یاحتشپسوت با لبخند وارد اتاق او شد و با حرکات اغواکننده
 گفت: یبلند یصدا باکرد و  تیهدا رونیسر، کفتارها را به ب یتحو با اشاره

 سربازان! -
از تحو  یکم یدر فاصله زیبزرگ اتاق را ببندند. کن یبود تا سربازان کفتارها را ببرند و دروازه یکلمه کاف کی نیهم

 بزرگش نشسته بود، خم شد. گفت: تینهایو رو به او که بر تخت ب ستادیا
 د؟یندار یگریامر د دیسرورم شما مطمئن هست -

 زد و جواب داد: یلبخند کج تحو
 !ستمیبار مطمئن ن نیا -
را  یاحساب شده ینمود. تحو که نقشه یتحوطمس بود و او را در انتقامش همراه اریدر اخت انهیمخف زیآن پس کن از

 آرام آرام از شر او خالص شود. دادیم حیو ترج کردیکرده بود، کمتر با حتشپسوت مجادله م یزیربرنامه
 مصر در آرامش به سر برد؛ یادیز انیسال
را مرتبط به  یماریآن ب هابیو طب بردیرنج م یماریب کیبرخالف مردم، حتشپسوت آرامش نداشت. او از  اما

 خواندند. شیهااستخوان
 شد،یکه پس از او فرعون م یخصپس از او چه به سر مصر خواهد آمد. از بابت ش دانستیبود، نم نیغمگ حتشپسوت

 بدون شک تحوطمس سوم مناسب لقب فرعون نبود. راینگران بود؛ ز
 را فراخواند تا مداوا شود. هانیشد و بهتر بانیدست به دامن طب پس

 فراوان، گفت: یهانهیو معا شاتیها پس از آزما بیاز طب یکی
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 اند.شده افتیکشنده  ییهاغده تانیها! در استخوانحضرتیاعل -
 :دیپرس یبا درماندگ حتشپسوت

 وجود ندارد؟ یماریب نیا یبرا یدرمان -
 پاسخ داد: یپس از درنگ کوتاه بیطب
 !حضرتیاعل ریخ -

 یایدن ینداشت، برا یبه زندگ یدیام گریخودش، افتاد. اکنون که د یبرا یاکنون به فکر ساختن آرامگاه حتشپسوت
 به پا کرد. فاتیپس از مرگش تشر

مقبره  کیاز به تخت نشستن به عنوان همسر فرعون،  شیساخت. در واقع پ «یرالبحرید»آرامگاه به نام  کی او
مقبره در  نیاز جنس آهک ساخت، البته ا گرید یااو مقبره لیدل نیداشت که حاال در خور پادشاه نبود. به هم گرید

 آرامگاه پدرش بود که آن را گسترش داد. قتیحق
پس از  انیرفت. دربار ایاز دن یرخ داد و حتشپسوت در سن پنجاه سالگ رفت،یهمان روزها آنچه که انتظار م در

 و در کنار پدرش به خاک سپردند.« پادشاهان یدره»کردنش، او را در  ییایموم
دند که او احتمال دا دنیمردم با د افت،یحتشپسوت حضور  یدر مراسم خاکسپار یبا لبخند نامحسوس تحوطمس

وجود داشت  ینه شاهد کنیتحوطمس سوم است؛ ل ینهیو سرطان استخوان فرعون، مرتبط با ک یپوست یهایماریب
 که او را محاکمه کند. یو نه فرعون

*** 
 :دمیخود را باال بـرده و پرس یابرو یتا کیبه ذحنا انداختم،  ینگاه

 رو بهت گفت؟ نیحتشپسوت فقط هم -
 داد: جواب

هم فقط  نیهم یکرده بود. برا جیاون رو گ س،یآنوب یایدن یروح بود و مطمئناً جو سردرگم کننده هیآره. خب اون  -
 رو گفت. شینکات مهم زندگ یسر هی

 :دیپرس پادوک
 بود؟ یتحوطمس چ یهیقض -

 گفت: ذحنا
 نیگذشت چند سال باعث شد که همچ یرو آلوده کرده بود و ط کردیکه حتشپسوت استفاده م یانگار تحو کِرِم -
 .رهیبگ ییماریب
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حرکات اغوا کننده  انیهمون جر د،یو تحوطمس رو فهم زیکن یهی. حتشپسوت چطور قضنبود نینه نه منظورم ا -
 .گمیم یکه چ یدونیو... م

توش پرسه  یدایسرگردان ز یهاتاالر بزرگ بود که روح هیبوده. اونجا  دهیبعد مرگش فهم دیشا دونمیاوه! نم _
به  تونهیاز خودش به جا نذاشته باشه، نم یادگاری یکی یوقت سیآنوب یایدن یتو دیدونیهمونطورم که م زدند،یم

 .تونستینم یعنیآرامش برسه... 
 و گفت: دیخند پادوک

 ؟یاعتقاد دار انیبه خدا رمردیتو هم مثل اون پ -
تر بود و زمان متفاوت یها از زبان ذحنا کمآن دنی. شناو بازگو کرد یرا برا روسیراشد و پاپ تیدر جواب، حکا ذحنا

 از شب را در بر گرفت. یادیز
شدم. ذهنم  رهیها برداشتم و به آتش خبه پادوک بود؛ اما من نگاهم را از آن هاتیهمچنان درحال گفتن حکا ذحنا

تاکنون با کمک شانس و  گفتیبه من م یوم. حسمعما را بشن نیتا آخر کردمیصبر م دیدم با دهیآشفته بود، تا سپ
 با من همراه نخواهد بود. یشانسخوش نیا گریدمعما،  نیاما در چالش آخر ام؛افتهیها را اقبال پاسخ

از عقل  دیبه شانس داده بودم، روز بعد با هیمدت تک نیکه در ا یداشت و من یپدر، به پاسخ من بستگ یِو زندگ مرگ
. ستمین نیسرزم نیکه من متعلق به او و ا ادآوردمیپدر رفت، به  ی. افکارم که به سوکردمیو هوش خود استفاده م

دور ساخته  امیقیحق یبه خانواده دنیمرا از رس یاو به گونه ودرا نگفته ب قتیمدت پدر به من حق نیکه تمام ا نیاز ا
ترک کنم تا  امیمادر نیهد بستم پس از عالج او، مصر را به مقصد سرزمآزرده خاطر گشته و با خود ع یبود، کم

 نبودم. شکنزمیفرزند مورتن ه گرید رایهستم؛ ز یو از چه خاندان ستیبفهمم اصالت من چ
 که دوستشان داشتم هم سخت است. یبا کسان یرا باز هم به سمت آن دو بردم، خداحافظ نگاهم
 گفت: یالحن طلبکارانه نگاه من شد و با یمتوجه پادوک

 !یمالقات کرد انیبا خدا یبهم نگفته بود -
 دادم:پاسخ  رفتم،یمعبد م یو همانطور که به سو ستادمیا

 .دهید کیو هوروس رو از نزد سیذحناست که آنوب نیآشنا شدم، ا شونیکیمن فقط با  -
 بار ذحنا را مخاطب قرار داد. نیا

 بده. حیراجع بهشون توض شتریب کمهی! گهیاوه راست م -
 :دیبا خنده پرس ذحنا

 ؟یداربرام خنده یزنیهم حرف م تیبا جد یوقت یچرا حت -
 متعجب گفت: پادوک
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 !؟یکنیم فیاز من تعر یاالن دار -
 دست پادوک گذاشت و پاسخ داد: یدستش را رو ذحنا

 برام جالب نبود! نقدریا یکس چوقتیه کنم،یم فیالبته که دارم تعر -
 .ستادمیسخن، متعجب ا نیا دنیها دور شده بودم؛ اما با شنقدم از آن چند

 :دمیخودم اشاره کردم و پرس به
 چکس؟یواقعاً! ه -

 تکان داد و با تحکم گفت: دیمن، سرش را به نشانه تائ یهابه اشاره توجهیب ذحنا
 !چکسیه -

 ند،یگویسخن م گریکدیصرفاً مانند دو دوست با ها مطمئن شدم که آن یآن دو چرخاندم؛ وقت نیشکاکم را ب نگاه
 وارد معبد شدم.

 :دمیپرس یحالیهمانند من مضطرب بود، با ب زیبه دست نداشت. او ن یکتاب شه،یکوچک برخالف هم ابوالهول
 ؟یفردا دلشوره دار یتو هم برا -

 داد: جواب
 از تو! شتریب -
 برسم. روسیسر بذارم تا باالخره به پاپرو پشت یلشکه فردا قراره چه چا دونهی. فقط خدا میحق دار -

 داد، گفت: شیرا نما زشیت یهازد که دندان یکوچک لبخند ابوالهول
 ؟یهست یرازدار خوب -

 باال انداختم. ابرو
 امتحان کن! -
 .شمیمن هم آزاد م ،یمعما بد نیاگه جواب درست رو به آخر -

 زدم: ادی. فردمیپر یزده از جاجمله، شوک نیا دنیبا شن یداشتم دراز بکشم؛ ول قصد
 !؟یچ -

 و به معبد بازگشت. دیچیاهرام پ نیبلند بود که احساس کردم در ب ادمیفر یصدا آنقدر
 :گفتم

 کنم. دتیناام دی... شادیاما من... من شا -
 ام گذاشت و گفت:شانه یکوچک دستش را رو ابوالهول

 !یاشک ندارم تو همون منتخب شده -
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 االن من قهرمان مصرم؟! یعنی ،یامنتخب شده چه -
که  دمیکرد، همون موقع فهم دشییابوالهول تا یول ؛یدوم رو اشتباه گفت یجواب معما ی! وقتیباش یتونینه اما م -

 .یمن هست یآزاد دیتو کل
 :دمیپرس متعجب

 نبود؟! لیکائیجواب م یعنی -
 معلومه که نبود، اصال کل درک تو از معما اشتباه بود. -
 ه؟یپس جواب درست چ -

را  اشییبه طال لیپوست روشن ما ،یباستان شیداشت که با آن آال یادهیباال انداخت و پاسخ نداد. بدن ورز شانه
که داشت، کامال هماهنگ  یدرماننیکه پوستش با سر ش میرینکته را هم در نظر بگ نیا دیالبته با داد؛یبهتر نشان م

 بود.
 ؟یفردا به ذهنت استراحت بد یبرا ای یبمون رهیبه من خ ینجوریهم یخوایم -
 چشمان موشکافانه به او چشم دوخته و گفتم: با
 ازت بپرسم. یزیچ هی خوامیم ان،یکه اون دوتا ب نیقبل از ا -
 فردا؟ یراجع به معما -
 یواقع یرو بدونم، بفهمم که خانواده نیاگه ا دیبازوبندها از کجا اومدند. شا نیبدونم ا خوامینه! راجع به خودم، م -

 نطوریداشته باشند، ا یاز وصل کردنش به من هدف دیکه اسمم روش حک شده، با نیهستند. با توجه به ا ایمن ک
 ست؟ین

 خب کا... -
 به دهانش چشم دوخته بودم که گفت: منتظر

 گهیست که مه یالمثلضرب هی! یکا نیبب -
که براش انتخاب  یانسان هم با توجه به اسم تیما از آسمان اومدند. شخص یهااسم یعنی« السما تنزل من السما ان»

 .رهیگیکردند، شکل م
 !هیمنظورت چ فهممینم -
شدم تا  نیبودم و چرا نفر یکه ک نیا ارم،یم ادیو خودم رو به  شمیکه من آزاد م ی. روزهیفردا روز سرنوشت ساز -
که به دست  یزیتنها چ دی. شافتهیم یتو چه اتفاق یبرا دونهیم یهزارسال رو با ابوالهول مرتبط بمونم، ک نیچند نیا
 یکن دایپروح خودت رو هم  ینباشه و تو بتون روسیپاپ یاریم
 روحم رو؟ -
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 !یهست یکه از درون ک نیا ت،یواقع تیشخص -
 :ن ذحنا آمد، هردو لبخند به لب داشتند. پادوک گفتبا خنده وارد معبد شد و پس از آ پادوک

 د،یابوالهول کردم اگه جواب درست رو نگ یمعماها یِکه من هم خودم رو قاط ییاز اونجا م،یبهتره استراحت کن -
 ...میبش داریزود ب دی. پس، فردا صبح بارمیمیمنم م

 و ادامه داد: دیگوشه دراز کش کی در
 ندارم. یبه کا یدیمن که ام سم،یرو بنو منامهتیتا وص -

 خواهمیرا که م یآن اطالعات میندادم. باز هم نتوانسته بودم راجع به بازوبندها یرا در حدقه چرخاندم و پاسخ چشمانم
 .اورمیبه دست ب

 .دمیاستراحت دراز کش یکردم تمام ذهنم را متمرکز معما کنم، پس برا یسع
*** 
 زی. چشم که چرخاندم متوجه شدم ذحنا و پادوک نبود شیدم، هوا هنوز گرگ و مش داریقبل ب یزودتر از روزها صبح

 .گذرانندیشده و همانند من، اطراف را از نظر م داریهمزمان با من ب
 کرد و گفت: یااشاره پادوک

 .میدار یشتریفرصت ب ینجوریا م،یآخر رو بشنو یمعما دیبهتره همزمان با طلوع خورش -
 .میرفت کریآن ابوالهول غولپ یهر سه در مقابل چشمان مضطرب ابوالهول کوچک، به سو نیبا او بود، بنابرا حق
امروز را مرموزتر  نیو ا دیرسیاطراف به گوش م یهاابانیشغال و گرگ از ب یهازوزه ی. صدامیستادیبه ابوالهول ا رو

 .کردیاز دگر روزها م
گونه به  نینمود و سپس ا یرا گشود، غرش کوتاه شیهاقبل بال یتر نشده بود، او مانند روزهاابوالهول ترسناک اما

 صدا درآمد.
معما داده نشود، تک تک  نیبه ا یحی. اگر پاسخ صحافتندی انیآخر، سرانجام معماها پا یروز دهم و معما نکیو ا -

 .ستین نینفر نیقادر به شکستن ا یانسان چیشد که ه دیدچار خواه یاهزارساله نیچند نیشما به نفر
 تر.ترسناک اریگذشته بود، بس یتر از روزهااو ترسناک رم؛یگیرا که لحظات قبل به زبان آوردم، پس م یسخن

 تمام گفت: تیبه من انداخت و با جد ینگاه پادوک
 مونم؟یابوالهول در امان م نیبه نظرت اگه االن برم، از نفر -
 همان لحن پاسخ دادم: با
 .یندار یراه برگشت یابوالهول شد یمعماها یایوارد دن یفکر نکنم! همونطور که ابوالهول کوچک گفت، وقت -

 گفت: رلبیتکان داد و نگاهش را به ابوالهول داد، ز دییرا به نشانه تا سرش
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 کنم. یف صندلم نقاشمزخرفت رو ک یجواب، اون چهره افتنی یپ میکه بر نیباشه قبل از ا ادمی -
 اعتراض کنم که ابوالهول ادامه داد: خواستم

 د؟یالزم را دار یمعما آمادگ نیآخر دنیشن یبرا ایآ -
 با تعجب گفت: ذحنا

 !پرسهیباره داره م نیاول -
 بار! نیو آخر -

 معما را به زبان آورد: نیتکان دادم. ابوالهول هم آخر دیرا فوت کرده و سرم را به نشانه تائ نفسم
 «ساخت آن را؟ یو چه کس ستیراز ما را، ابوالهول ک یبرو و بگشا» -
 بود. رمنتظرهیغ اریبس میمعماست، برا نیکه او خودش آخر نیا دنیکنم. شن انیچگونه حسم را ب دانمینم

 پسوند معما، اضافه کرد: ابوالهول
 صورت... نیا ریدر غ د،یاوریب مانیسخ معما را براتا پا دیفرصت دار دیخورش یشما تا طلوع دوباره -

 زد: ادیبلند فر پادوک
 م؟یشیم نینفر -

 گفت: ابوالهول
 !تر استکه از مرگ دردناک ینینفر -

 رهیخ گریکدیاو، ما همچنان به  ی. با سنگ شدن دوبارهدیلرزیبزرگ شد و مردمک آن از ترس م تینهایب چشمانم
 سرانجام ذحنا سکوت را شکست و آرام گفت: ؛میبود
 شد؟ نیکنه نفر دایابوالهول کوچک هم چون نتونسته بوده جواب معما رو پ یعنی -
رو کشته،  ایلیکه به خواب بره مطمئنا خ نیکه جواب غلط بدن و قبل از ا دهیرو د یادیز یهاها ابوالهول آدمسال -

 داره؟ خودش نگه شیابوالهول کوچک رو پ دیچرا با
 گفت: لیمیب ذحنا

به تو داره و  یاون بستگ یِکه آزاد گفتیابوالهول کوچک داشت م ی. وقتمیدیما حرفاتون رو شن ،یکا نیبب -
که تو و  کنمی! خالصه من فکر ممیغرش بود. بگذر هیشب شتریحرف زد... البته ب نیابوالهول بزرگ هم راجع به نفر

 .دیاهابوالهول کوچک دو نفرِ انتخاب شد
 ؟یچ یبرا میانتخاب شد -

 گفت: پادوک
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 دایجواب درست پ هیتا حاال نتونسته براش  یانسان چیکه ه ییِمعما نیا د،یکه راز ابوالهول رو کشف کن نیا یبرا -
 کنه.

 افت؟یم من چگونه آن را خواه ست،یمعما ن نیقادر به پاسخ دادن به ا چکسیفکر فرو رفتم. اگر ه به
 :دمیمعبد قدم برداشت. همانگونه که غرق در افکارم بودم، پرس یبه سو ذحنا

 ؟یدیتو هم شن -
ام گذاشت و همانطور که شانه یشب قبل من و ابولهول کوچک بود. پادوک دستش را رو یبه مکالمه منظورم

 گفت: رفت،یم
 .یفکر کرد ی... تو راجع به ما چمیدادیگوش م میآره. تمام مدت هردومون داشت -
معما را هم ندارد،  نیابوالهول کوچک پاسخ ا دانستمیراه افتادم. م زیها نگاه کردم و سپس من نبه دور شدن آن یمک

که پاسخ  یزمان لیدل نیو آن را هم به ذحنا گفت؛ به هم دیاز معماها را بگو یکیپاسخ  تواندیاو گفته بود که فقط م
 د.یبگو یزیچ توانستینهم را خواستم او نم یمعما

 انداختم. یبودند، نگاه کنجکاو ستادهیا چهیدر کیبه آن دو که نزد
 د؟یهست یمنتظر چ -

 پاسخ داد: ذحنا
 بسته شده! چهیدر -

 شانه باال انداخت و گفت: پادوک
با ابوالهول کوچک داشته  یمالقات میتونیباز بشه و ما نم چهیدر ستیقرار ن دیتا طلوع خورش داستیکه پ نطوریا -

 .میباش
 م؟یکن کاریچ دیاالن با -

 :پادوک
 نیا یکه تا حاال ط ییهاآدم نیترکمک کنند، باهوش تونندیم میکنیکه فکر م ییسراغ کسا میبر دیبه نظرم با -

 بودند؟ ایک نیدیسفر د
 گفت: یکه پادوک عصب میانداخت گریکدیبه  یو ذحنا نگاه من
تا با  دیکن ادداشتیمعماها... همه رو  یهاو جواب هاتیحکا یحت ن،یدیکه د ییآدما د،یکه رفت یری! مسدیعجله کن -
 .میکن دایجواب رو پ میدرست، بتون یِزیربرنامه هی
 گفتم: دیترد با
 م؟یدنبال جواب باش دیجد یجا هیچطوره  -
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 نقشه شد و پاسخ داد: یمشغول بررس پادوک
 !یکا میما اونقدر وقت ندار -

خود، متوجه نشده بودم که با گذشت  یساده یِکه از او داشتم اشتباه بود. من غرق زندگ یبرداشت کنمیم اعتراف
 مرد بالغ ساخته بود. کیرشد کرده و از پادوک  زیزمان بعالوه بلند شدن قدش، عقل و هوش او ن

و... تمام  وبیبابا ا ،یمادگفت. تواب، خضر، ه م،یها برخورد داشترا که با آن ییهااز او، نام شهرها و آدم دیبه تائ ذحنا
 راشد. شناخت،ینفر ماند که ابوالهول کوچک او را م کی. فقط حذف شدند ستیاز ل هانیا

 گفت: ذحنا
 .رهیبه شمار م یموجود باستان هیهم  ثیباشه ن یبدونه؛ هرچ یزیاون هم چ دیحرف بزنم. شا ثیبا ن رمیمن م -
 ؟یها چدروازه -
معما گفته  نیکه آخر یروز دمیبار از ابوالهول کوچک شن هیاما  شه؛یها باز مدروازه بارکیدرسته گفت هر ده سال  -

 .شنیها باز مدروازه یبشه همه
 سراغ راشد. رمیو خودم م ثین شیپ برمیپس من تو و پادوک رو م -

 گفت: لیمیب ذحنا
 رم،یم ییبرسونم. خودم تنها ثیدم رو به نتا اون موقع خو تونمیمن م م،ی! ما تا فردا فرصت دارستینه نه الزم ن -
 .مینیبیرو م گهیابوالهول همد کینزد دمدهیساعت قبل از سپ کی
 دوره! یلیخ وطیاما أس -

 گفت: تیبه من انداخت و با جد ینگاه پادوک
 بذار بره. -
 اضافه کرد: جانیه با
 !نمیرو بب یاباالخره هوروس افسانه تونمیمنم م _

 را باز کردم و با خنده گفتم: میهابال
 ندارند. قتیحق یدیکه شن ییهاافسانه شتریبگم ب دیبا یباشه ول -

حرکت در  کیو با  میدیدختر دلربا در بغلم انداخت و با اشاره خواست تا پرواز کنم، خند کیهم خودش را مانند  باز
 .دادیتکان م دست مانیکه برا دیذحنا را د شدیآسمان اوج گرفتم. از آن فاصله م

*** 
 داشتم، دوختم. پادوک گفت: شرویکه در پ یریرا به مس نگاهم

 !بهیراجع به ذحنا عج یزیچ هی -
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 ؟یچ -
 ...مص هیاونم  یکنیفکر نم -
 دیکش ینازک غیرا نداشت، ج ینیچن نیراشد، فرود آمدم. پادوک که انتظار فرود ا یچوب یکلبه کینزد یادیسرعت ز با

 تمام ماند. مهیو سخنش ن
ها محو شدند و پادوک از من فاصله گرفت. دستم را جلو بردم تا به در بکوبم بال ن،یبا زم میمحض برخورد پاها به

 :دیآرام راشد به گوش رس یو صدا خود، باز شد یِکه در به خود
 !یکا یخوش اومد -

خانه چشم  یِکیو به پادوک که کنجکاو به تار زدم یپادوک او را از حضور ما آگاه ساخته بود. لبخند ادیفر یصدا ایگو
 .میدوخته بود اشاره کردم تا به داخل برو

 نشست. یصندل یورود ما، راشد تمام خانه را مانند بار قبل روشن نمود و رو با
بود، باشد؛ همچنان در  فیو ضع ریکه پ بیو غر بیموجود عج کی یاکه انتظار نداشت آن هوروس افسانه پادوک
 بود. ستادهیکلبه ا یِورودمقابل 

 گفت: راشد
 نیچند یِکنم، خب بعد زندگ دای. راستش نتونستم نقابم رو پرسونمینم بیآس یداخل مرد جوان! نترس من به کس ایب -

 باشم. جیهم سردرگم و گ دیهزارساله با
 . پادوک باالخره به حرف آمد، گفت:مینشست یچوب یهایصندل یرو هردو

 .نمیبیم کیافسانه رو از نزد کیمن پادوک هستم، خوشحالم که  -
 لب تکرار کرد: ریو ز دیخند راشد

 افسانه؟! -
 گفت: بلند

 امان از مردم زودباور مصر! -
 رو به من ادامه داد: سپس

اونا بدون شک  ،ییخدا کیکه  یو ادعا کن یمردم مصر بر شیها پبال نی. اگه با ادمیتو رو د یها! من بالیکا -
 ...گنیها م. چون هنوزم مردم به معجزه اعتقاد دارن و به اون بالکنندیباور م

 اضافه کرد: هیکنا با
 !انیخدا یهابال -

 گفت: یاز درنگ کوتاه پس
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که از  نیداشتم. بعد از ا یباشکوه یهابال نیهمچ یزمان هیکه من هم  گفتمیبهت م ،یدیپرسیاگه از من م -
رو  کریو اهرام غولپ کردمیسفر م ارهیس نیبه نقاط مختلف ا ینجوریخودم ساختم، ا یها رو برامصر رفتم اون بال

 .ساختمیم
 :دمیپرس یرا نشان داده و با کنجکاو میبازوبندها

 ساخته شده؟ یچطور نیا یدونیتو م -
 گفت: هزدرتیبه بازوبندها انداخت و ح یکه داشت، نگاه یتنها چشم با
 و جادو... یاز علم فناور یبیست! ترکالعادهخارق یلهیوس هی نیا -

 :دیپرس پادوک
 ه؟یچشمت چ یهیوسط حرفت، قض دمیشرمنده پر -

 :گفتم
 مگه ذحنا بهت نگفته بود؟ -
 نه نگفت. -

 پاسخ داد: راشد
 شکسته! -

 متعجب گفت: پادوک
 بود؟ شهیمگه ش -

 تکان داد. دیسرش را به نشانه تائ راشد
 .کدستهیو  اهیما مثل مورچه س یهاچشم -

 :دیچشمانش را تنگ کرد و پرس پادوک
 ست؟شهیمورچه هم از جنس ش یگیم یعنی -

 که گفتم: میانداخت گریکدیبه  یتکان داد. من و پادوک نگاه دیباز هم سرش را به نشانه تائ راشد
 .یگفتیبازوبندها م یراجع به جادو یداشت م،یخب بگذر -
 .ستیکه متعلق به مصر ن ییجادو هیجادوگر ماهر ساخته شده باشه،  هیتوسط  دیجادو با نیاوه آره! ا -
 هستند! فیروگلیحروف ه نایاما ا -
 ..ساخته نشده. ممکنه. یمصر کیجادو صد درصد توسط  نیا یدرسته؛ ول -
 :دمیفکر فرو رفت. پرس به
 ؟یممکنه چ -
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 داد: جواب
و  بایز یحسادت به موها لیبه دل یونانیزن بَرده که زنان  کیگذروندم، اونجا با  ونانی یرو تو یادیمن زمان ز -

مصر  دیشد یگب که تحمل گرما ادمهیخودشون چسبانده بودند، آشنا شدم.  یو به موها دهیسرش رو تراش ش،ییطال
خالق  یلیکه خ ییترشاند و از اون جاسرشون رو ب یخنک موندن بدن، موها یداد برا شنهادیرو نداشت، به مردم پ

بود، من هم  سیروز که مشغول ساختن کاله گ هیرو ساخت تا از اعتماد به نفس مردم کم نشه.  سیبود، کاله گ
ساختم تا  سیکاله گ کیافسوس خوردم و براش  یلیاون زن مهربان، خ دنی. با دگرفتم ادیکنارش نشسته بودم و 

 اما نشد. ؛شهاز دردهاش کم ب
 :دیپرس یبا کنجکاو پادوک

 سرش اومد؟ ییچه بال -
 سرش را باال آورد و گفت: راشد

از اون زن بَرده و  گهیکه د دمیخواستم نجاتش بدم، د یچال دفن کرده بودند. وقت اهیس کیاون رو در اعماق  -
 .ستین یخبر ف،یضع
 رده بود؟ ُم -
 شد رو به او گفت:پادوک اخم کردم که را یزده جانیه چهره به
 .شهینام بـرده م« مدوسا»ها افسانه یقدرتمند که تو تینهایجادوگر ب کیشده بود به  لینه! تبد -
 . ادامه داد:میماند رهینام مدوسا، هردو با چشمان بزرگ و متعجب به او خ دنیشن با
 شتریبزنم، ب سیکاله گ یموها نییبه پا زیآو خواستمیم یوقت دیکه مار بودند. با ییمو داشت، البته موها گهیحاال د -

 !کردمیدقت م
 :دمی. به خودم آمده و پرسمیبود دهینفهم یزیاز جمالت آخرش چ م،یبه او نگاه کرد یسردرگم با
 به بازوبندها داشت؟ یمدوسا چه ربط یهیقض نیخب ا -
 رییتو رو تغ یندهیگذشته و آ ونندتینسبت به مصر هست که م یادیبهتر و ز یجادوگرها ونانی یکه تو نهیربطش ا -

 بدند.
 لب تکرار کردم: ریز متفکر

 ...ندهیگذشته و آ -
 مرا تکان داد و گفت: پادوک

 تو رو! یبازوبندها ینه معما میکن دایابوالهول رو پ یجواب معما میباشه ما اومد ادتی -
 :دی. دهان باز کردم تا معما را بازگو کنم که راشد پرسبا او بود، پس ذهنم را متمرکز معما کردم حق
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 تو نبود؟ یمگه ذحنا راهنما -
 من پاسخ داد: یبه جا پادوک

 حرف بزنه! ثیاون رفته تا با ن -
 ث؟ین -
 انیگفتم خنوم! واقعا چرا تمام خدا یرو خشک کرد... راست لیخنوم، رود ن یِکه از درد دور ییهمون زن جنگجو -

 بودند؟ یاز موجودات فان گهینوع د کیصرفاً 
ها را همانند بودند همانند راشد. به فکر فرو رفتم تا تمام آن یموجودات یاافسانه انیتمام خدا گفت،یدرست م پادوک

 م:که در ذهنم جرقه زد، متعجب گفت یزیپازل در کنار هم قرار دهم. با چ یهاتکه
به تو  هانیا یهمه دینوعان تو بودند، چرا بابه تو ربط داشتند و انگار هم ییجوراهی انیحق با پادوکه. تمام خدا -

 مرتبط باشه؟
 برگردوندن من اومده بودند. یاونا برا یبهت گفته بودم که همه -
 نجایتو ا دنیچطور فهم د،یبرس نیکه به زم یکن یط دیبا یسال نور هاونیلیم یکه گفت ادمهیاما من  ؛یگفته بود -

 راهن! یبرگشته باشند هنوز تو یمیقد وهیو دنبالت اومدن؛ چون اگه گب و واجت به ش یموند
 جواب داد: راشد

 یهامدت روش نیا یبمونم. انگار تو نجایکه من قراره ا دنیداد، فهم نیکه گب از زم یگزارش نیبا توجه به آخر -
 رو کشف کرده بودند. ترعیمختلف و سر

خودت  نیسرزم ی. مگه توانیبردن تو ب یالهه هستند، برا میکردیاون موجودات که تصور م یهمه دیاصال چرا با -
 ؟یچقدر مهم

 پاسخ داد: نگونهیا خواستم،یاز او جواب م یو با شکاک دمیپرسیم یگریپس از د یکیکه  ییهابه سوال راشد
 موجودات دنبال اونن. یرو کشف کردم که همه یزیچون من چ -
 ؟یچ -
 گفت: ،ینداد و پس از درنگ کوتاه یبار پاسخ نیا

 .ینپرس یزیچ گهیبهتره د -
 جو، معما را بازگو کرد و گفت: نیا رییتغ یو سکوت حاکم شد. پادوک برا نیسنگ جو
 دم،یفهم یبحث طوالن نیونطور که از ا. هممیمعما رو بگ نیتا جواب آخر میروز فرصت دار هیخب... ما فقط  -

 ؟یزودباور بوده؛ اما ابوالهول چ یهایذهن ما مصر یفقط زاده انیخدا
 زد و گفت: یلبخند راشد
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نوعانم رو من و هم نیهم ی. براپرستندیها باشه مرو که فراتر از باور اون یزیبود، مردم مصر هرچ« فالغ»حق با  -
. بهیاون رو ساخته برام عج یکه چطور به وجود اومده و ک نیا دونم،یاما راجع به ابوالهول نم شناختند؛یبه عنوان خدا م

 اهرام محکم کرده بود. کیخودش رو نزد گاهیمصر نبودم، ابوالهول جا یکه من تو یاون مدت
اشت. پادوک که نگاه ند یپاسخ زیگذراندم و در آخر او ن هودهیرا ب یادی. زمان زشدم دیاز راشد هم ناام دم،یکش یآه
 :دیکند. پرس یآورجمع تواند،یرا که م یکرد حداقل اطالعات یسع د،یمرا د دیناام
 ه؟یفالغ، اون ک یگفت -
هم داشت که استعداد فالغ  «کسیاسفن»دست آموز به نام  ریش کیمصر داشتم. اون  یکه تو یتنها دوست واقع -

 .کردیگوشزد م واناتیرام کردن ح یرو تو
 گفتم: رتیبا ح ،میانداخت گریکدیبه  یو پادوک نگاه من
 ابوالهول نبود؟ یِاسم باستان نی! انکسیاسف -

 :دیکرد، رو به راشد پرس دیهم تائ پادوک
 ؟یبد حیراجع بهش توض شتریب شهیم -
 گفت: دیترد با
نداشتند که بشه به  یبیعج زیدست آموزش چ وونیاون و ح ادمهیکه من  ییتا جا ست،یگفتن ن یبرا یادیز زیچ -

پسر  کیبود،  لیاص یِمصر کی... اون یاگهینژاد د یو نه حت یینه معما ،یالهینه ح ،ییابوالهول ربط داد. نه جادو
 .کردیم یمختلف زندگ یشهرها یگذران عمرش تو یتنها که برا

 بهمون بگو! ،یکرد فیسوبک تعر یرو که برا یزیحداقل چ -
 .دونمیباشه که من م یزیاز چ شتریب دیاون شا تیباشه؛ اما حکا -

 :دیمتفکر پرس پادوک
 کنه؟ انیمعما رو ب نیجواب آخر تونهیم تیحکا نیا یگیم یعنی -

کمک  یاز چه کس میدانستینم م،یرا داشت. ما هم سکوت کرد دیما حکم تائ یسکوت برا نیسکوت کرد، ا راشد
 نگذرد. هودهیکه زمانمان ب میبخواه
 گفت: راشد

 کنم. فیرو براتون تعر مییبطور خالصه داستان آشنا تونمیبود، م یفالغ ک دیکه بشنو نیخوایم یلیاگه خ -
 در چشمانم زده شد، مشتاق گفتم: دیاز ام یبرق
 !میخوایالبته که م -
 .نمود انیخود و فالغ را ب ییکوتاهِ آشنا تیاو حکا نگونهیا
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*** 
 «کسیفالغ و اسفن تیحکا»

آشنا شده  یادیبا افراد ز یآمد. او از کودک زهیخود را در حال سفر بود، سرانجام به ج یکه تمام دوران زندگ ینوجوان
را در  یادیمدت ز توانستیاما او که نم خواندند؛یاو را عضو خانواده م یاز مردمان خوش قلب مدت یادیز یبود، عده

 که فرعون در آن اتراق داشت. یبود، شهر زهیج در. اکنون رفتیم یگریمکان بماند، به شهر د کی
 کیشهر،  یِکیشهر آمده بود. در نزد نیبهتر به ا یِزندگ کی افتنی یآگاه نبود و صرفاً برا انیاز ظهور خدا فالغ
تنها نبود، فالغ  شیدر سفرها دیرسیساخت و آنجا را محل سکونت موقت خود کرد؛ اما او آنطور که به نظر م بانهیسا

 را رام کند. وانیح نیآن، توانست ا یالجهبود و با مع افتهی یزخم ریتوله ش کیقبل چند سال 
ساخته خواهد  انیتوسط خدا یکه به زود گفتندیآور سخن مشگفت یبنا کیمصر پر از ازدحام شد و مردم از  یروز

حال  نیباشد؛ با ا اعیشاهد وقا کیشده رفت تا از نزد نییمکان تع ی. او به سوختیفالغ را برانگ یِکنجکاو نیشد، ا
 .ستیچ پرستند،یو مردم قاهره م انیکه مصر یانیخدا دانستینم

جوالن  لیصف طو کیفرعون در  یساخت آن آرامگاه برا یکه به اجبار برا افتی یمردم را درحال د،یبه آنجا رس یوقت
 زد: ادیو فر دیمخالف دو یبه سو رمردهایاز پ یکی. دادندیم
 .دیرس میما به هالکت خواه یهمه یجود منفور است! به زودمو کیاو  -

 :دیپرس نیاز حاظر یکیمتعجب از  فالغ
 چه شده؟ -

 مرد تنومند که از طرف فرعون انتخاب شده بود، پاسخ داد: آن
 مکان به سوبک خدمت کنند. نیدر ساخت ا دیمردان توانمند با یهمه -

 :دیپرس رتیباح
 تعداد از مردان است؟ نیبه ا ازیکه ن دیسازیم یزیمگر چه چ -
بود تا هر کس را که از فرمان  ستادهیشالق به دست ا کیداشت، با  ییباال گاهیکه بعد از سوبک جا یاز افراد یکی

 اعمالش برساند. یبه سزا کند،یم یچیسرپ
 شد و گفت: کینزد یجد یافالغ، با خشم و چهره دنید با
سوبک  یدر خدمت الهه دیپس در ساخت آرامگاه فرعون با نیز ،یچابک هست اریمرد جوان! تو به نظر بس یه -

 .یباش
آن مرد شالق به دست، از آنجا دور شد و به سرعت به  یِپرتحواس نیبا کوچکتر دید میکه اوضاع را وخ فالغ

 پناهگاهش بازگشت.
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 الیسوبک بود؛ خ یعنیظالم  یاز حد خدا شیو شاهد ظلم ب کردیدر شهر رفت و آمد م یرا به صورت پنهان یمدت
 .دیبگو یدر مقابل او سخن تواندینم یهم کس لیدل نینفوذ است، به هم رقابلیو غ میعظ یاو موجود کردیم

 .شدیگذشت، ساخت آن آرامگاه باعث هرج و مرج گشته و مانع خروج و ورود مردم از شهر م یادیز مدت
 نکس،یاسف یعنیدست آموزش  ریو ش کردیگوشت خرگوش را پرتاب م یهاتکه حوصلهیفالغ ب ر،یروز به روال اخ کی

 نکسیاسف یپنجه قیعم یهااز خراش یفالغ، آثار یِ. بر پوست دستان استخوانخوردیها را مپرش آن تکه کیبا 
 آسان هم نبوده. یایوحش وانیح نیآموزش چن ایگو شد؛یم دهید

که داشت،  ی. فالغ با مهارتدیرسیقد بلند و تنومند به نظر م اریاو بس د،یرا د کریموجود غولپ کی یهیسا نیح نیهم در
ور شد. آن موجود حمله یکه خودش از چوب ساخته بود، برداشت و به سو یدوسر یزهیزد و ن یبه سرعت جست

 نکسیها اسفنشست. برخالف دگر وقت بان،هیسا یهیسا ریدست شکست و ز کیرا با  زهین تفاوتیب میموجود عظ
را نوازش کرد  نکسیداشت، اسف نینقاب از سر شاه کیکه  بی. موجود عجدیخواب نیزم یاو رفت و رو کیآرام نزد

گرفت و  یهنوز در دستانش بود، حالت دفاع زهین یهااو رفت. تکه بیفالغ به دستان عج یزدهرتیکه چشمان ح
 :دیپرس

 !؟یخواهیو چه م یهست یتو چ -
 آرام پاسخ داد: ب،یعج موجود

 ها!انسان فیذهن ضع یزاده نیدروغ یخدا کی خوانند،یم« هوروس»مرا  -
 و گفت: دیبلند خند یفکر کرد، پس از لحظات کوتاه یخارج شد و کم یاز حالت تدافع فالغ

 !یهست یاافسانه یپس تو آن خدا -
 شد و نشست، ادامه داد: کیبه او نزد آرام

با  توانمیپس م دارند؛یکه مردم مصر او را دوست م یمهربان و متواضع هست یتو آن خدا م،یهادهیبا توجه به شن -
 .میآسوده با تو سخن بگو الیخ

فراتر از  یزیبود که چ دهیو شن دهید یادیز یزهایها چسال نیزد که فالغ متوجه غم او گشت. در ا یلبخند هوروس
 بودند. تیانسان

 تیو چرا شروع به سخن کرد و از حضورش در مصر تا حما چونیب زیاو ن د،یآن غم را بگو لیروس خواست تا دلهو از
 نمود. انیاز سوبک را ب شینا به جا

حاضر است. پس با لبخند فرد حال نیتنهاتر دیکه با همنوع خود داشت، شا یهوروس با اختالفات دیشیبا خود اند فالغ
 گفت:
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 گرید یهانی. در سرزمپرستندیرا هم م وانیح نیا نندیرا بب نکسیها اسفاگر آن ؟یدار یاز مردم مصر چه انتظار -
 ینیفرازم کی... چه پرستندیرا م زهایچ اما در مصر، مردم آن خوانند؛یبد و نحس م کنند،یرا که درک نم یزیمردم چ

 رام شده. ییآساکه به طور معجزه  یادرنده وانیح کیچه  یباش
 یبود، همان مکان رهیشهر خ یکوچک به منظره یآن تپه یدلگرم کننده بود. از باال اریهوروس بس یسخنان برا نیا

. همانطور که به ازدحام مردم گفتندیو پسرفت هدفشان سخن م شرفتیو از پ شدندیجمع م کجایکه با دوستانش 
 بود، آرام گفت: رهیخ
 نوعان شما وجود دارد!هم از هم یگرید یهاتمدن یعنی -

 پاسخ داد: فالغ
باشد  قتیحق دیکه شا دیبه گوش من رس گرید یهااز تمدن یسخنان انیم نیمن شاهد نبوغ مردمم بودم؛ اما در ا -

 بوده. یداستان محل کیهم صرفا  دیو شا
متفاوت را  یِ زندگ کی توانستیداشته باشد، م تی. اگر سخنان آن پسرک ماجراجو واقعبه فکر فرو رفت هوروس

 خود بازگردد. نیهم به سرزم یتجربه کند و به زود
 فالغ گفت: ناگهان

نبردم،  شیاز پ یماندم و کار ریشهر اس نیدر ا یادیز انیمسافر بودم؛ اما سال کی زیاوه نام من هم فالغ است. من ن -
 با توجه به...

 به وسط شهر کرد و ادامه نداد. یااشاره
 گفت: یاز مکث کوتاه پس

 تر است با توجه به ظاهر...تو مناسب یبرا« راشد»من معتقدم نام  ست،ینیهوروس نام سنگ -
 کرد، به سرعت بر کمرش نشست و از آنجا دور شد. افتی؛ فالغ هم که هشدار آن را درنمود یغرش نکسیاسف ناگهان

 شد و گفت: کیهم سوبک به هوروس نزد نیح نیهم در
 !یر دلتنگ شدبه نظ -

 نداد. یو پاسخ دیکش یقینفس عم هوروس
*** 

ها فقط پرستش هوروس که از انسان یآن پسر برا یِانسان یها. تجربهافتیفالغ و هوروس ادامه  یدارهایآن پس د از
و ارتباط  واناتیدر رام کردن ح رشینظیبودن فالغ، استعداد ب ایری. بدیرسیمفرح به نظر م اریبود، بس دهیو اطاعت د

 بودن آشنا نمود. زادیو آدم تیاز انسان یگرید یبرقرار کردنش با تمام مردم، هوروس را با رو
*** 
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 :دیناگهان پادوک پرس م،یماند رهیبه او خ یو پادوک لحظات من
 !ن؟یهم -

 پاسخ داد: راشد
نتونستم فالغ و  گهید یداشتم؛ ول یاخواسته نی. بعد از اون من مجبور شدم تا از مصر برم، هرچند از قبل چننیهم -

که به  ییزهایچ دم،یش شنرام شده وونیراجع به اون پسر و ح یادیز یهابرگشتم افسانه ی. وقتنمیرو بب نکسیاسف
شکار،  یخودشون استفاده کنند. از کفتار برا یشخص یکارها جامان یبرا شتریب یوحش واناتیداد تا از ح زهیمردم انگ

 شدند،یم دهیهم پرست واناتیح نیمصر بود. ا یکه تو یاگهید وانیهاشون و هر حعمارت یِو نگهبان نتیز یبرا ریاز ش
 وناز شکوه ا یمجسمه نماد نیکردم که ا الیخ نکسیاسف کریغولپ یمجسمه دنی. با درفتیهم ازشون بهره م

 .ستین فیکه قابل توص هم با اون نماد ادغام شده یطلسم دیهست؛ اما بعدها احساس کردم که شا وانیح
 ؟یچه طلسم یعنی -
مدت  یام؛ ولافسانه کیمصر  ی! من درسته که تومیاز جادو ندارم؛ اما اگر واجت بود... بگذر یادیز یمن سررشته -
 رتیقبل از حضور من و فالغ اتفاقات ح یلی. ممکنه که خخبرمیب یادیز یهاحضور نداشتم، پس از افسانه یادیز

 .میرخ داده باشه که ما خبر ندار یادیز زیانگ
 را به دستم داد و گفت: یکتاب

 از ابولهول. دیاطالعات جد یسر هیهم  نیا -
 کتاب را خواندم: متن

با  وانیاز انسان و ح یمخلوط پ،یمصر باستان و اسطوره اود یهاغول افسانه نکسیاِسف ایابوالهول  یمجسمه -
 سرِ زنان است. هیشب یسر یو دارا عقاب یهابه بال نیّمز ر،یاز ش یکریپ

 تکرار کردم: متعجب
 سر زنان؟! -

 دادم: ادامه
باستان مظهر  انیو در نظر مصر کشتیم شدند،یاو نم یرا که موفق به حل معمّا یکسان یاموجود افسانه نیا -

متر ارتفاع  ۲۰است و شده دهیتراش کپارچهی یابزرگ که در مصر قرار دارد از صخره نکسی. اِسفشدیآفتاب محسوب م
پدرِ وحشت!  یعنیرا ابوالهول نهادند.  نکسیبه مصرباستان و تصرف، نام اِسف انیمتر طول دارد. بعد از هجوم تاز ۷۰و 

باشد و آنگونه که  ریبه شکل ش یسر یدر اصل دارا دیشود، با یگونه که حدس زده م نیمجسمه ابوالهول در مصر ا
 رجخا سیباشد. مصر شناسان معتقدند تند یقبل یهانیاز تخم شتریب دیقدمت آن با کنند،یم ینیب شیشناسان پ نیزم
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 ۴۵۰۰حدود  یزیهرم چ نیگونه است، متعلق به بعد از ساخته شدن اول ریش یسر فرعون و بدن یاز قاهره که دارا
 است. شیسال پ

به دست  ،یاریبا پژوهش بس ،یباستان یدره نیبردن از اصرار ا یپ یبرا یمصر ریبود که کاشفانِ غ یاطالعات هانیا
 آورده بودند.

 :دیپرس پادوک
 ه؟یچ پیاود -

 پاسخ داد: راشد
 نوشته شده. شییاز دانا خیتار شتریب یست که توافسانه کیاون  ه،یک یبهتره بپرس -

 نظر را به ما نشان داد. متن را خواندم:مورد یرا ورق زد و آن صفحه کتاب
کند.  انیها را درک و بچشم نینگاه ا ینتوانسته معنا یاست و تا به حال کس یچشمان مرموز یاابوالهول دار -

 مانده است. رهیبه افق صحرا خ یچشمان او با وقار خاص
 گفت: پادوک

 آره من هم احساسش کردم! -
 دادم: ادامه

 ییهابهیاتاقک کت نیما باشد. در ا یتواند پاسخگو یابوالهول ساخته شده که م یهاپنجه انیدر م یمعبد کوچک -
 .شودیم افتهیمصر  میمتعلق به دو تن از پادشاهان قد

 است. «سیهارماخ»آفتاب  یخدا ریاز تصاو یکی ینوشته شده که ابوالهول نشان دهنده هابهیکت نیا در
 گفتم: متعجب

 وارد اون معبد شدند! یادیافراد ز یعنی -
 گفت: پادوک

 ست؟ین نطوریاز ابولهول کوچک خبر ندارند، ا چکدومیدرسته اما ه -
 یهااز گورستان یبزرگ پاسدار یوالیه نینوشته شده که هدف از قرار دادن ا نیهمچن بهیکت نی.. در احق باتوئه. -

 است. طانیاز گزند ش« اهرام سه گانه»اطراف 
 ادامه خواندم: در
به ابوالهول در نقاط  هیشب یگریکوچک د یهاست، مجسمها زهیبزرگ ابوالهول که در ج یعالوه بر مجسمه -

از پادشاهان مصر  یکیها به شکل سر مجسمه نیتفاوت که سر هر کدام از ا نی. با اشودیم دهید اریپراکنده مصر بس
 ساخته شده است.
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اعتقاد داشتند  میمذاهب قد روانیآمده است. پ« سرور» یابوالهول به معنا یمصر واژه یمقدس و باستان یهاکتاب در
را به  روهاین نیمعتقد بودند که پادشاه ا نیاست. همچن واناتیانواع ح یرویو ن یهوش و چابک یکه پادشاه دارا

و  انیاز خدا انیجهت مصر نی. به همآوردیبه دست م هاآنبر سر نهادن سر  ای واناتیدر بر کردن پوست ح یلهیوس
 بود. وانیبه ح هیشب گرید یمیبه انسان و ن هیها شباز آن یمیکه ن ساختندیم ییهاخود مجسمه نیسالط

 رخنه کرد. زین ونانیو  یمانند تمدن آشور گرید یهاها از مصر به تمدننوع مجسمه نیساختن ا یشهیاند
در  یول ساختند؛یمنر  کریها را غالباً با پبال بودند. در آشور آن یمعموالً دارا ینواح نیابوالهول در ا یهامجسمه

 آوردند. یزن در م کیها را به شکل تراشان سر آن کریپ ونانی
 آورد و به دستم داد، مشتاق گفتم: یگریکتاب د راشد

 .گرفتمیتو م یتمام جوابا رو از کتابا ارم،یاطالعات به دست م نقدریبا خوندن کتاب ا دونستمیاگه م -
 :خواندم

 گرفته شده است. ونانیواژه از  نیو ا ندیگویم نکسیابوالهول را اسف -
 :ندیگویساخته و م یاابوالهول افسانه یبرا انیونانی

 توانستیکه نم ی. آنگاه کسکردیطرح م ییمعما یهر رهگذر یو برا کردیم یبزرگ زندگ یبرفراز سنگ ابوالهول
 .شدیبه دست او کشته م د،یپاسخ او را بگو

 :دیرسپیبود که م نیابوالهول ا یمعما
 «کند؟یدر شامگاه به سه پا حرکت م یظهر با دو پا؛ ول رودیکه صبحگاهان با چهار پا راه م ستیچ آن»

 بود. به ابوالهول گفت: پیبه نام اود یمعما را درست بدهد، شخص نیکه توانست جواب ا یکس تنها
چهار دست وپا راه  یرو رودیبه شمار م یکه صبح زندگ یاو در کودک رایاست؛ ز« انسان»معما  نیمقصود تو از ا »
است از عصا  یکه شامگاه زندگ یریدارد؛ اما در زمان پ یبا دو پا گام بر م یعنی ستادهیبزرگ شد ا کهیوقت رود،یم

 «.کندیبا سه پا حرکت م جهیو در نت ردیگیکمک م
 افکند و جان از کف بداد. ریز بود، ابوالهول از شدت خشم خود را از فراز صخره به حیصح پیپاسخ اود چون

 !م؟یدینفهم یزیچ یول میبود کجای هابهیکت نیتمام مدت ما با ا یعنی -
 گفت: راشد

داشته باشه و  یها آگاهکه از افسانه دیکن دایرو پ یکس نیممکنه همچ یحدس و گمانه؛ ول یسر هی نایا یهمه -
عادت کرده و  نجایا ییِ آب و هوا طیاما بدنم به شرا ام؛ینیفرازم کیکه من  نیاز من اطالعات بده. با ا شتریبتونه ب
 بود. یمن چه شکل نیسرزم ادینم ادمیکه  یطور هبرام مبهم شد زایچ یلیخ شم،یم ریاز حد پ شیدارم ب
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مصر باخبر است،  یهاهم باشد که از تمام افسانه یگریشخص د دیسخنان او به فکر فرو رفتم. با دنیاز شن پس
 .رودیبه شمار م افسانه کیه خودش هم ک یکس

 وار گفتم:لب زمزمه ریز
 دانا! رمردیپ -

 متعجب به من چشم دوخت و گفت: پادوک
 !نه؟یکنار دروازه شهر عابد وونهید رمردیمنظورت همون پ -

 جواب دادم: ستادم،یزده و ا یلبخند
 !خورهی. اصال بهت نمکنمیتعجب م ،یباهوش نقدریکه ا نیواقعاً از ا -

 گفت: ستاد،یمن ا مانند
 !یمن رو ندونست یقدر استعدادها چوقتیچون ه -
 کی یِادآوریکه ناگهان با  میبرو نیبه عابد میو قصد داشت میکه کرد، تشکر کرد یدیراشد بابت کمک کم اما مف از

 :دمیبرگردانده و پرس یکوچک و فراموش شده، رو ینکته
 بود؟ یرع ک د،یشدیشما خدا شناخته م ی... وقتدندیپرستیل از شما رع رو مبه مصر، قب نیاومد یوقت یتو گفت -

 گفت: راشد
امکان داره اون  یاومده بود. حت گهید نیسرزم هیهم از  دینوعان ما باشه، شااز هم یکی! ممکنه دونهینم یکس -

 .بود یرع واقعاً ک دونهینم یچکیمالئکه باشه... ه کیموجود، 
 اما برگشتم و گفتم: م؛یهم قصد رفتن کرد باز
 .ستیمناسب تو ن گهینام راشد د -

 :دینشان دهد، پادوک متعجب پرس یکه راشد واکنش نیاز ا قبل
 باشه؟ دیچرا نبا -
 !گم؟یم یکه چ یدونی... ماندام درشت و یعنیچون راشد  -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 باال رفته گفت: یبا ابرو پادوک

 .رهیکه به راه راست م یکس ندار،ید ن،یمتد یعنیاما راشد  -
 لب گفتم: ریز م،یباال رفته به او چشم دوخت یو راشد با ابروها من
 کارم آسونتر بود؟ شدم،یاگه از اول با تو همسفر م کنمیچرا فکر م -
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 گفت: راشد
اسم رو انتخاب کرد؛  نیو فالغ چرا ا هیاسم چ نیا یِواقع یِها کنجکاو بودم که بفهمم معنچون واقعاً بود. من سال -

 . ازت ممنونم پادوک!دهیرو م دیرش یِراشد همون معن کردمیم الیهرچند خ
 کرد متواضع باشد، گفت: یزد و سع دیو تمج فیبه آن همه تعر یلبخند پادوک

که اون  ییبود، از اونجا یفالغ مصر یو تو گفت هیاسم عرب هی نیبگم ا دیراجع به اسم با یول م؛کنیخواهش م -
 .میافتاد ریگ یبیعج یِزمان یهاله هی یانگار تو م،یمصر نش یخچهیتار ریدرگ ادی! بهتره زالیخی. بزمان..

 نمود. دیگرفت. راشد هم با تکان دادن سر، سخنان او را تائ شیمتفکر راه خروج را از پ همانگونه
 شده و ابرو باال انداختم. زدهرتیابوالهول داشت، ح یمعماها یایرا در دن یانقش برجسته راًیکه پادوک اخ نیا از
 پرواز کردم. نیعابد یاز راشد، دست پادوک را گرفته و به سو یکوتاه یِخداحافظ با

*** 
 متعجب بود. زینگاه کردم، او ن سربازها متعجب به پادوک دنی. با دستادمیقدم دورتر از دروازه ا چند

 :گفت
 نبود! یسرباز چیبار ه نیآخر -
 نداره؟ یربط روسیبه نظرت به پاپ -
 دهیکه همانند دامنش پوش یارنگ پوشانده و با باالتنه ییاز آن را زره طال یمیاز سربازها با آن دامن کوتاه که ن یکی

را در  اشییطال یزهین ،یجد یا. سرباز با چهرهمن آمد یبرنده و بلندش فوراً به سو یزهیبود، با ن ییاز زره طال
 از چشمانم نشانه گرفت و گفت: یکم یفاصله

 ربط داره. روسیاتفاقاً کامال به پاپ -
 زد: ادیفر گرید سرباز

 حاکم شما را احضار کردند! -
 لب گفت: ریز پادوک

 .رهیرو بگ یادیمالقات قراره وقت ز نیاوه اوه! ا -
 به سربازها انداخته و گفتم: ی. نگاهمینداشت یبا او بود؛ اما ما زمان کاف حق

 داره؟ ییمعموالً انسان چه آرزو دیدونیشما م -
 گفت: یانداختند، سرباز اول گریکدیبه  ینگاه

 ؟یچ -
 پاسخ دادم: یپادوک اشاره کردم و با لبخند شرور به
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 ... کاش بال داشتم!گنیم شهیکه پرواز کنند، هم نیا -
 سرباز با دهان باز گفت: یکین شدند. آن م یمحو تماشا رتیها شکل گرفتند و سربازها با حبال ناگهان

 منم کاش بال داشتم! -
مدت  نیپرواز کنم و بروم؛ اما در ا توانستمی. مدیدانا دو رمردیپ یها استفاده کرد و به سوآن یِاز حواس پرت پادوک
مبارزه کنم. اکنون که پادوک  یتا کم آمدیبود، بدم هم نم ایآنل یکوتاهم با طلبکارها یِریکه داشتم درگ یجانیتنها ه

 مبارزه بود. یبرا یکامال دور شده، زمان مناسب
 :دمیآورده و کنار زدم. پرس رونیب میپاها را آرام از میهافرود آمدم، صندل نیزم یرو
 آسون؟ ایراه سخت  -

 گفتم: دم،یها را دسکوت آن یانداختند. وقت گریکدیبه  ینگاه متعجب سربازان
 جلو! نیای... بنیگیراه سخت رو م دونمیم -

 یادیمدت ز ایدو که گواما آن داشتم؛یها خود را محفوظ نگه مآن ی. ابتدا از هر حملهدندیمن دو یبه سو سربازها
 .کردندیهم آهسته حرکت م لیدل نیخسته و تشنه شده بودند؛ به هم دند،یکشیرا در گرما انتظار مرا م

جواب  زهین یو با دسته کردمیها دفاع مآن یهااز ضربه زهیها را گرفتم، با همان ناز آن یکی یزهیکردم و ن یپوف
 و معترض گفت: ستادیا حرکتیتر بود، باز سربازان که قدش کوتاه یکی. سرانجام دادمیرا م شانیهاضربه

 !میانتخاب کن میخواستیما که راه آسون رو م -
 هم دست از مبارزه برداشت، متفکر گفت: یکی آن
 بود؟ یدرسته! خب راه آسون چ -

 را به دست صاحبش دادم و گفتم: زهین لیمیها چشم دوختم، سپس بمتعجب به آن یلحظات
 مالقات حاکم. میکنم و بعد بر دایتا جواب رو پ دیکه صبر کن نیا -

 قدکوتاه گفت: سربازِ
 !هیاوه، فکر خوب -
تر بود شانس. ذحنا از من خوشنداده باشد یدر خود جا یامن، مبارزه یانهیسفر ماجراجو نیانتظار نداشتم ا یراست به

ها کردم و به آن یابه جنگ نداشتند، پس ناچار اشاره یاسربازان هم که عالقه نیمبارزه کند. ا هزیکه توانست در ج
 دانا راه افتادم. رمردیپ یبه سو

 ها گفت:از آن یکی
 ؟یکنیمعما حل م یمگه دار ه،یجواب چ یهیقض یراست -
 پاسخ دادم: لیمیب
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 درسته! -
 ها نبودم.وجه مشتاق سخن گفتن با آن چیه به

*** 
 خنده گفتم: با
 بشیچطور از ترس غ نیدیمخش کار کنه! خودتون که د نقدریا یپسر دست و پا چلفت نیا کردمیاصال فکر نم -

 زد...
. من خوردیسکوت کردند و مردمک چشمانشان به شدت تکان م دند،یخندیمن م یسربازها که پا به پا ناگهان

 نکردم و ادامه دادم: یتوجه
 بشند. افتهیتا اختراعاتش تکامل  رهیکمک بگ انیاز خدا دیاختراع کردن افتضاحه، انگار با یهنوزم تو یول -
 اِهِم! -
زدم که  اشیعصب یبه چهره یی. لبخند مصنوعمیادهیدانا رس رمردیپادوک، متوجه شدم که به پ یصدا دنیشن با

 گفت:
 !یبا سربازا بجنگ ستیقرار ن گهیانگار د -
 بودند، اشاره کرد. ستادهیو چند قدم دورتر ا دندیرسیبه نظر م امنهیریآن دو که همچو دوستان د به

 :گفتم
 هستند. یخوش صحبت یآره پسرا -
 از سربازان گفت: یکی
 !ینظر لطفته کا -

 دادم: پاسخ
 !«اصین»نداشت  یقابل -

 :دیرا باز نکرد، پرس شیهااخم پادوک
 به تکامل دارند؟ ازیراعات من هنوز ناخت -

 پرت کردن حواسش، گفتم: یدانا رفتم. برا رمردیپ یرا ناآگاه جلوه دادم و به سو خودم
 ابوالهول منتظره؟! یدونیمگه نم ،یپرسیکه االن م هیچه سوال نیا -
 :دمیپنهان بود. آرام پرس شیخروار موها ریز شهیمانند هم رمردیپ
 ادته؟یدانا من رو  رمردیپ -

 نکردم، ادامه دادم: افتیاز جانب او در یپاسخ
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خارج بشم از شما کمک خواستم  نیبار از عابد نیاول یبرا خواستمیم یهستم. پونزده روز قبل، درست وقت یمن کا -
 ...یول هیاون فرد ک دونمیهنوز نم کنه،یرو برام مبهم م ندهیکه گذشته و آ شمیآشنا م یکیبا  دیو گفت

 فه گفت:کال پادوک
 نه! ای دونهیم یزیهمون ابولهول چ ای نکسیرو، بپرس راجع به اسف ندهیول کن گذشته و آ -

 لرزان گفت: ییبپرسم، با صدا یکه سوال نیدانا قبل از ا رمردیپ یکردم و خواستم سوال پادوک را بازگو کنم؛ ول یپوف
 فرد ماجراجو... کیکوتاه از  اریبس تیحکا کیدور نهفته،  انیمعما در سال نیپاسخ ا -
 فالغ؟! -
 آگاه گشت. یادیز ینبرد و اما او از رازها یاز راز او پ چکسیکه هرگز ه ی! شخصریخ -

 گفت: پادوک
 .رهیگیرو م هاتی! امروز داره لقب روز حکاگهید تیحکا هیباز هم  -
 دانا نگاه کردم و گفتم: رمردیپ به
 .دیو کنما بازگ یرو برا تیحکا نیلطفاً ا -

 سرباز( گفت: یکی)آن  «ریشب»زدند،  هیتک یگل واریبه د سربازها
 !تیحکا کیاستراحت با  کمهی -
 شروع به سخن نمود. کرد،یم انیاو را کامال نما یریکه پ یلرزان و زمخت یدانا با همان صدا رمردیپ

*** 
 «ابوالهول تیحکا»

 یها. شنکنندیم یزندگ یگرید یایدر دن انیمصر ایخود بود، آنقدر متفاوت که گو یزمان یدوره نیتردر متفاوت مصر
در  دیسف یداشت؛ ابرها یزیانگ رتیجوش و خروش ح لیرنگارنگ بود. رود ن نان،یشهرنش یپا ریو خاک ز ابانیب

که در  یامنظره نیباتریو ز شدیختم م ییباران خوشبو به رییتغ نیکه ا شدندیم رهیت یرنگ، گاه یآسمانِ کامال آب
 ها بود.بار بر فراز کوه کیکمان هر هفت روز  نیشکل گرفتن رنگ گشت،یآسمان مصر مشهود م

لباس  ریکردند و از چرم و ج تیپارچه کفا رییعادت نداشتند، صرفاً به تغ نیسنگ یهالباس دنیمصر که به پوش مردم
 .نمودندیم هیته

دختران  یکه داشت، برا یجذاب یقرار داد و با چهره یخود را بر تخته سنگ یپا کی. ستادیرود ا یِکیدر نزد یجوان مرد
بودند  دهیپوش خواندند،یکه آن را دوبنده م ییهابا طال و لباس نیمز بایز ییهاسیگکه کاله یکرد. دختران یدلبر بایز

 ماندند. حرکتیآن پسرک جوان و جسور، ب یمحو تماشا ناکنو زدند؛یقدم م ییو در شهر با دلربا
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 کیها که داشت. برخالف پسربچه یانسبتا زنانه یدهیبزرگ و برجسته، چشمان و ابروان کش یهالب ک،یبار ینیب او
 کیمانده را که بلند هم بود، با  یباق یبود و موها دهیرا تراش شیاو دو طرف موها دند،یتراشیخود را م یطرف موها

 .دادیقرار م ییطال یحلقه کیپنهان نمودن آن بند،  یو برا بستینازک متکه بند 
 کیشکل که فقط در  یارهیبزرگ دا یهابلند تا دوبند انگشت مانده به آرنج، گوشواره یبر آن طال، مچ بندها عالوه

که به گوش  یاواره. گوشکردیبود که با خود حمل م ییدگر طالها ،یبه شکل مارکبر یبود و کمربند زانیگوشش آو
دامن  کیباعث پاره شدن گوش سمت چپ او شده بود.  یگشته و حت زانیآو شیهابود که گوش نیداشت آنقدر سنگ

جراحت  شیاز پاها یکیداشت؛ هرچند که بر  یادهی. قد بلند بود و اندام ورزدیپوشیاز جنس چرم م ییهاکوتاه و صندل
 است. لیاص یِمصر کی «پیاود»گفت  شودیم فاتیتوص نی. با تمام اشدیم دهید ریش کی یهااز دندان یقیعم

از  پروا،یب ییهااو شد و به داخل رود افتاد. دختران با خنده یکه بر سطح سنگ بود، باعث سر خوردن پا یآب ناگهان
 ها گفت:از آن یکیآنجا دور شدند. 

 زگشته!خود به شهر با تینشان دادن جذاب یاوه پسرک ماجراجو برا -
 دستش را از آب باال آورد و گفت: پیاود
 خواهم رفت. یگریبه سفر د یچون به زود د؛یآمده استفاده کن شیاز فرصت پ -

و  رفتندیمختلف م یدائم به سفرها شدند،یشهر خود خسته م یهایکنواختیکه از  یزمان دختران و پسران آن
 .کردندیمتفاوت را تجربه م انِیاز پرستش خدا یمتفاوت یهاجشن

 راه کسب نمود. نیدر ا یاریبس یهاتجربه زین پیهم بودند، اود یادیز ندیخوشا ایشاهد اتفاقات ناگوار و  انیم نیا در
آن اهرام مثلث شکل  دنیدرخت نخل بزرگ نشست؛ د کی هیسا ریاهرام در ز یبه تماشا اشیبه عادت کودک یروز

 ینبود پدر و مادر، فقر، گرسنگ د،یرنج کش اریبس یشد. او در کودک یم یخاطرات بد ادآوریبودند،  الجثهمیعظ اریکه بس
ناراحت کننده نبود؛  شیپدر و مادر برا ابیغ ر،یکند. خ تجربهزمان آن را  چیدر ه دیکودک نبا کیکه  ییزهایو تمام چ

شکنجه  شیکه برا یزیمهم نبود. تنها چ کی چیه زهایو دگر چ یها را نداشت، گرسنگداشتن آن یتجربه رایز
خود سخن  یبایز یهاو به او از تجربه دیرا د پیها رشد اودسال رمردیبود. پ نوایب رمردیآن پ شد،یمحسوب م

که جز عشق و محبت  یکوچک یکه با همسر و فرزندانش داشت و از خانه یاز خاطرات ،یجوان یِگفت، از چابکیم
 .شدیدر آن احساس نم یگرید زیچ

داشت،  ادی. آن مرد منفور را هم به دیمجذوب او بود و آنقدر سرگرم بزرگ شدن گشت که گذر عمر او را ند پیاود
 ها،یکیو در اطراف اهرام مشغول آموزش بود. در همان نزد کردیخطاب م وانیح یرام کننده کیکه خود را  یمرد

خود را سپر او  رمردیور شد و پحمله پیبه اود درنده ریکه آن ش یدرست روز بود. زیمهربان ن رمردیمکان اقامت پ
 .دندیاز نفرت و عشق را آفر یاهاله شیاهرام برا نیکرد، ا
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 و گفت: دیکش یآه ستاد،یا یانیبه آن سو رفت و در مقابل اهرم م آرام
 دانم!کاش آنقدر توان داشتم تا زمان را بازگر -

خروارها خاک  ریسر چاه از ز یکوچک به اندازه یانصف شد. حفره نیتکان خوردند و زم شیپا ریز یهاخاک ناگهان
 .دیند یزیچ یکیبه داخل حفره انداخت؛ اما جز تار ینگاه یگشت، او بر حسب کنجکاو داریپد
آرامگاه  کیوارد  دیعادت کرد، فهم یکیچشمانش به تار یپرش، وارد حفره شد. وقت کیبه اطراف نگاه کرد و با  یکم

 شده.
کوچک و  ییهانماد آنخ و مجسمه ،ییطال یهامجسمه یاز طال بود، دارا دهیاطراف چشم دوخت. آن مقبره پوش به

بزرگ پر از طال، نقره و جواهرات مختلف در چهار  یهارا به دست داشتند. خمره یامروز یهایدست فیکه ک یبزرگ
 الجثهمیقدبلند و عظ اریبس ییایافتاد. آن موم یبیعج ییِایچشمش به مومطرف مقبره وجود داشت. مقبره را باز کرد که 

 ،ییدامن کوتاه طال ،ییمتشکل از طال بود، سکنت طال شیهاهم به انسان داشت. لباس یکم اریبود، تشابه بس
داشت.  یاما صندل چوب ش؛یبه پاها ییبند طالرا پوشانده، بازوبندها و مچ اشنهیکه تمام شانه و سـ*ـ ییگردنبند طال

به دست  یالهیم ٔ  یش کیآن زمان انسان طال را کشف ننموده.  یحت دیبود که شا یبه قدر ییایقدمت آن موم
لب زمزمه  ریز پیبود. اود ییایگردنبند در گردن آن موم کیداشت که سرتاسر آن را با نخ کنف پوشانده بودند و مانند 

 کرد:
 است! زیانگ رتیح -
 یااراده آن را به دست گرفت. ناگهان از دو خمره یچه هست، شده بود و ب دانستینم یکه حت ٔ  یآن ش یفتهیش او

 آمدند. رونیب یکبر یکه در دو طرف مقبره بود و از برگ درخت نخل بافته شده، مارها
را مهر و  ٔ  یش یرا که دهانه ینشان دهد. تکه چوب یواکنش توانستیکه وحشت زده شده بود؛ اما نم نیبا ا پیاود

ادغام  گریکدیاز آتش بودند و با ییهاکه مانند گدازه ییبه رنگ قرمز و طال یعیما دنیموم کرده بود، برداشت. با د
هم نداشت.  ییبو یع چه هست، نه سرد بود و نه گرم، حتیآن ما دانستیاز قبل مجذوب گشت. نم شتریب شدند،ینم

 .دیرا نوش عیندارد، آن ما یتیاهم شیبرا زیچ چیشده و هکه جادو  یمانند شخص دیمارها را د یوقت
 پیکه اود نیتا ا افتییلرزه هر لحظه شدت م نیکرد. زم دنیدرونش شکوفا شد و مقبره شروع به لرز یحس ناگهان

که  دیسو و آن سو را د نیا افت،ین یا. خواست از آن حفره خارج شود؛ اما حفرهدید کینزد دیخود را به نور خورش
 .شودینم دهیبه جز نخل د یزیاست و اطرافش چ میعظ یمتوجه شد در نخلستان

خود را با برگ نخل پوشانده و از  یتنه نییدرشت که پا یقد بلند، با اندام اریاز مردان بس یاعده نیح نیهم در
ساخته  واناتیتخوان و شاخ حکه آن هم از اس ییهازهیساخته بودند، با ن ورآالتیخود ز یبرا وانیاستخوان انسان و ح

 شده بود، حمله کردند.
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 نیازب شانیپاها ریبدون شک ز شدند،یم کیبه او نزد یاگر مردان وحش رایوحشت زده پا به فرار گذاشت؛ ز پیاود
 .رفتیم

بزرگ بود  اریو بس یارفتند، آن ارابه به رنگ نقره زیانگ رتیح یارابه کی یمردان از او عبور نموده و به سو ناگهان
به مراتب بزرگتر از آن  یاموجود با جثه کیاز ارابه جا به شد و  یابعد تکه ی. لحظاتدادیرا بازتاب م دیکه نور خورش

 .شدیاو محسوب م یبرا تیمز کی نیو ا ندیرا بب پیاود توانستندینم کی چیآمد، ه رونیارابه ب
اما  ند؛یبب توانستی. صورتش را واضح نمهم داشت ینسبتاً انسان یو اندام ستادهیها بر دو پا اموجود مانند انسان آن

 .دیدیم یرا به خوب شدیم دهید ییطال دینور خورش ریرنگ پوستش که ز
 نمود: یخود را معرف نگونهیبه صدا در آمد و ا بیعج موجود

 ام.دوستانم آمده دارید یدور، برا اریبس ینی. من از سرزماست« رع»درود بر شما! نام من  -
 :دیشد و با خشم غر ترکیبود، نزد گرانید یاز آن مردان که به نظر فرمانده یکی
 کرد. میوگرنه تو را شکار خواه ؛یاکه آمده ییجا ما حضور ندارند، برگرد به همان نیدوستان تو در سرزم -

 .شدیمتوجه م ،یزیانگ رتیبه طرز ح پیاما اود گفتند؛یسخن م یگریبه زبان د هاآن
 پاسخ داد: رع
 من شما را دوستان خود خطاب نمودم! د،یاشتباه متوجه شد -

 آوردند. نییرا پا هازهیانداختند و ن گریکدیبه  ینگاه مردان
ها از آن واقعه گذشته مدت دیرسی. آنطور که به نظر مافتیخود را  یگریدر مکان د پیچشم برهم زدن، اود کی در

 یهااز برگ یها سقفخانه از آن یکه برخ یاز جنس سنگ، گِل و چوب ییهاصاحب خانه یو اکنون آن مردان وحش
 اند.نخل داشتند، شده

 خود را چگونه ساخته و از آن بهره ببرند. ازیمورد ن زاتیتا بناها و تجه کردیم ییها را راهنمارهبر آن کیمانند  رع
ها و از جنس برگ ییهاها با لباس. زنشدیم دهید یدر همان حوال کردند،یها کمک مهم که به آن ییهاو بچه زن

آن  یشناخته شد، برا «لیرود ن»بزرگ که بعدها به نام  اریرا در رود بس یآبتن نیکودکان اغلب بـ*ـرهنه بودند، ا
 .کردیها آسان مکودک

 .شدیم دهیها دآن یوحش یکمتر خو زین نگونهیکنند، ا زیاز حد پره شیها آموخت تا از شکار برا به آن یکشاورز رع
آتش زبانه زد و مانع او  یهارفت که ناگهان شعله زدند،یکه در آب دست و پا م یکودکان یبا لبخند به سو پیاود

بر  یبلند به رع که زخم یهازهیبودند و مردم با ن آتش گرفته یچوب یهازده به اطراف چشم چرخاند، خانه رتیشد. ح
 .شدندیم کیآرام آرام نزد د،یخزیم نیزم یرو
 زد: ادی. فرکردیخود را دور م دهیخز دهیخز ستد،یبا توانستیکه از شدت جراحت نم رع
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 دیخود را فراموش نخواه یوحش یباز هم خو د،یکه هر چه با تمدن آشنا شو یناسپاسان! به راست یبر شما ا نینفر -
 کرد.

 کرد و گفت: کیرا به چشمان او نزد زهین شد،یقبل از رع رهبر و فرمانده محسوب م ایکه گو یمرد همان
تحت  نیاز ا شیتا مردمم ب دهمیاجازه را نم نیو من ا یبود قیرهبر ناال کیتو  م،یاما از دستورات تو خسته شده -

 تو باشند. یسلطه
 یها باورهانخواهند داد. انسان یتیدارند، اهم روشیکه پ یها هرگز به راه آسانبود! انسان حیها صحآنسخنان  یآر -

 .زنندیاز دروغ بر چشمان خود م یاو پرده دارندیدوست م یزیاز هرچ شیخود را ب نیدروغ
و با  ستادیاو ا نیبر بال الجثهمیعظ ریش کیرا باال برد تا رع را به هالکت برساند، ناگهان  زهیزد و ن یپوزخند رهبر
 نمود. یغرش یاکر کننده یصدا

هم از فرصت استفاده کرد، رع را به  الجثهمیعظ ریها پرتاب شوند. شها به دوردستغرش باعث شد تمام انسان نیا
 جهش از آنجا دور شد. کیو با  دیدندان کش

کارش را  نیا لیجب به او چشم دوخت و منتظر ماند تا دلمتع پیاود ستاد،یا رمنتظرهیغ اریبود که بس دنیحال دو در
 گرید ،ییبود در آن جسم طال داینمود؛ پ یمیقرار داد و تعظ نیزم یرع را بر رو یبه آرام الجثهمیعظ ریمتوجه شود. ش

 وجود ندارد. یجان
را باز کرد،  شیهاکه چشم یکوتاه بست. درست زمان یلحظات یبرا را چشمانش ثرٔ  آن واقعه، متا دنیبا د پیاود
 ش،یهانشست و با بستن بال نیزم یخود را گشود. سپس بر رو یهاو بال دیحرکت رع را بلع کیبا  الجثهمیرعظیش

 شد. یسنگ یمجسمه کیبه  لیآرام آرام تبد
اعث شد طوفان شن ب نیکننده رخ داد. ا بیطوفان تخر کیو رفته رفته  دیوز یمجسمه، باد یپوشش سنگ لیتکم با

 .دیکه چشمانش را باز نمود، خود را در آن مقبره د یو هنگام ندیبب یزینتواند چ گرید پیاود
 خت؛یریاطراف را به درون حفره م یهاکرد آن را با خاک بپوشاند. با دستانش خاک یاز حفره خارج شد و سع زدهشتاب

در راه است تا رع را به آرامش  ینینفر دانستیم د،یو شن دیکه د یزیبود. از چ تابیزده، بفرد وحشت کیدرست مانند 
 پیکرد. اود دنیباد شروع به وز نیح نیکند. در هم یحفره را مخف نآ توانستینم کرد،یبرساند؛ اما هرچه تالش م

 با وحشت گفت:
 !میجازات شوم گرانیبه گـ ـناه د دی... نبامینشد یآزاد نخواهد شد... ما مرتکب اشتباه نینفر شود،ینم -
 یمیطوفان شن عظ کیبه  لیکه تبد نینمود، تا ا دنیشروع به وز یشتریو باد با شدت ب دیشنیاو را نم یرع صدا اما

 شد.
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که  پیرا بازگرداند. اود اشیقیو به مصر ظاهر حق دیاز خاک سر به فلک کش یسنگ ینگذشت که آن مجسمه یرید
 ببرد، به سرعت آن مکان را ترک نمود. شیازپ یکار تواندیمتوجه شد نم

 ییهامجسمه شدیبه خود گرفته بود. در تمام نقاط مصر م یگریاهرام آمد، شهر رنگ د دنیبه د یبعد وقت هامدت
را بر  میعظ یها نام آن مجسمه. آندادیبرجسته را نشان م یهافرعون ریکه تصو افتیرا  الجثهمیرعظیمشابه آن ش

 گفتندیم نکسیبازگشت اسف یکه از معجزه دیشهر را شن مردمنهادند، عالوه بر آن سخنان  نکسیا اسفهاساس افسانه
به  خورد،یها مبه آن خاک شیو هر که پا کردیبر سر آن وجود داشت که مانند باتالق عمل م یاکه حفره نیو ا

 پر کردند. مانیهم بعدها آن حفره را با س لیدل نیبه هم داد؛یو جان خود را از دست م دهیدرون حفره کش
در  یسخن توانستیاما نم د؛ینبود که بار قبل د یزیچ نیا رایمتعجب گشت؛ ز اریبس نکسیسر اسف دنیبا د پیاود

حضور رع در مصر را باور نخواهند  یِسخنان او را مبنا بر چگونگ کی چیه دانستیچون م اورد،یباره به زبان ب نیا
 کرد.
به  یبرا نکسی. اسفشدیم یکند سپر اریبس پیاود یگذر زمان برا کنیگذشت؛ ل بیترت نیبه هم یاریبس انیسال

. رساندیرا به هالکت م قینادرست، فرد ناال یهاپاسخ دنیو با شن کردیآرامش رساندن صاحب خود معما طرح م
را با مردم به  حیصح یهاگرفت تا پاسخ میمشده بود، تص یاریبس ییکه بعد آن اتفاق صاحب دانا پیسرانجام اود

 یرحم چیه نکسیترس که اسف نیرا نجات داد؛ اما با به وجود آمدن ا یاریجان رهگذران بس نگونهیاشتراک بگذارد و ا
 با او نبودند. داریمشتاق د انیاز مصر کی چیه گریندارد، د

 و گفت: دیرا به چالش کش یسنگ یآن مجسمه پیاود
 !یتا ابد سنگ بمان دیروز پاسخ دهم، با کیتو را در  یمعماهاتا از اگر سه -
 حیپاسخ صح نیسوم دنیهمانطور که گفته بود، پس از شن نکسیخود را به زبان آورد. اسف یو معماها رفتیپذ زین او

 و سنگ بماند. دیاو را فرا نخوانده، لب به سخن نگشا یکه شخص یکرد تا زمان ادیقسم  پ،یاز جانب اود
*** 

 نی. امییچه بگو میدانستیو نم میزده ماندسخنانش، همه بهت دنی. پس از شنمیچشم دوخته بود رمردیدهان پ به
 درون آن نهفته بود. یاریسخنان ناگفته و مبهم بس گر،ید یهاتیدور از باور و مانند حکا اریبس تیحکا

 م:به پادوک انداختم، با لبخند گفت یرا آسوده خارج کردم و نگاه نفسم
 !میکرد دایجواب معما رو پ -

 :دیو ناباور پرس متعجب
 !م؟یکرد دایپ -

 گفتم: رمرددانایتکان دادم و رو به پ دیرا به نشانه تائ سرم
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 سپاسگزارم! -
 مروز هم سکوت کرد.ابودم،  دهیو آرام د تفاوتیکه او را ب ییهانشان نداد، مانند تمام سال یواکنش رمردیپ

از  یادیز یناگهان عده م،یرا بگشا میهابه آن دو سرباز خواب آلود انداختم و عزم رفتن کردم. تا خواستم بال ینگاه
سرباز ساده دارند، اطراف ما را پوشاندند. دو سرباز  کیباالتر از  یبود مقام دایپ شانیهاسربازان بلند قامت که از زره

 رزمانشان شدند.ز هما فاعد یو آماده وستندیها پهم به آن گرید
 تکان داد و گفت: یمنف یفرار کنم؛ اما پادوک سرش را به نشانه خواستم

 .میبا حاکم رو به رو بش شهیهم یبار برا کیبهتره  -
 گفتم: متعجب

 !میمالقات ندار نیا یبرا یما زمان کاف یول -
 زد: ادیاز سربازها فر یکی
 منتظر بماند. تواندینم نیاز ا شیحاکم ب -

 گفت: پادوک
 .میهم وقت دار دیتا طلوع خورش ،یدیجواب معما رو که فهم -

 .میتکان دادم و با سربازها همراه شد دیتائ یسرم را به نشانه ناچار
*** 

 .گذشتیو زمان به سرعت م دیفرا رس یکیتار
ستون  یسنگ یهاسمهعمارت کوچک با مج کیبودم،  دهیوجود داشت که تاکنون آن را ند یمکان نیعابد یِ کینزد در

 محل سکونت حاکم بود. ایمانند که گو
 به اطراف انداختم. پادوک گفت: ینگاه

 وقته منتظرته! یلیانگار حاکم خ -
تخت بزرگ  کیبود که بر  ماریو ب دهیتک رمردیپ کی. حاکم برخالف تصورم میتشرِ سربازان، وارد آن عمارت شد با

 .ستیمکان موقت کیعمارت  نیداشتم ا نیقیدر اطراف نبود و من  یجواهر چی. هدیکشیانتظار ما را م یو تجمالت
داشتند، موفق  ریحر یهارنگ با روبنده دیبلند سف یهاکه لباس یزانیو با کمک کن ندیکرد بنش یما سع دنید با

 گشت.
 لرزان گفت: ییصدا با
 .دیکرد یابا ابوالهول معامله روس،یبه دست آوردن پاپ یبرا دمیشن -
 نداده و سکوت کردم که ادامه داد: یاسخپ
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 یاست. اگر شما آن را برا روسیدارم پاپ ازیکه ن ییو تنها دارو باشمیم ماریب زیمن ن د،یگر هستهمانطور که نظاره -
 شما را غرق در جواهرات خواهم کرد. د،یاوریمن ب
تازه از جانب ابوالهول  روسیبرگ از پاپ کیاحتمال وجود داشت که تنها  نی. امیانداخت گریکدیبه  یو پادوک نگاه من
 معامله دشوار بود. نیپس ا م،یکن افتیدر
 :دیغر نیو لرزانش، خشمگ ریپ یبه اعتراض گشودم که حاکم با آن صدا لب
دستور است و اگر از دستورات  کی نی! ااوریب مانیرا برا روسیشکن. پاپ زمیفرزند مورتن ه یکا شناسم،یتو را م -

 مُرد. یخواه انتیتو و تمام اطراف د،یکن یچیحاکم سرپ
 .میابوالهول رفت یحاکم، به سو تیو با رضا میکرد یمیو چرا تعظ چونیب م،ینداشت یاچاره گرید

*** 
 پادوک گفت: ستادم،یمقابل ابوالهول ا درست

 ...نجاستیکه ا بوریل -
 :دیاطراف چشم دوخت و پرس به
 پس ذحنا کجاست؟ -

زد و  یما آمد. لبخند یذحنا آرام به سو دمیسو را از نظر گذراندم که دسو و آن نینگران، ا نیشدم و همچن کنجکاو
 گفت:

 !کنمیم دتونیچون من کامال ناام د؛یکرده باش دایجواب رو پ دوارمیام -
 هم لبخند زد. جواب داد: پادوک

 نه. ای میکرد دایکه جواب رو پ شهیابولهول زنده بشه، مشخص م -
حرکت  یزدهرتیگذشته بود و ما را کامال مجذوب و ح یهاتر از شبنور ماه درخشان ستاد،یخورد و ا یکانت ابولهول

 ابولهول کرد.
. ابولهول به صدا در آمد و میستادیدورتر ا زده چند قدمهرسه وحشت شیهاابولهول و گشوده شدن بال ستادنیا با

 گفت:
 ست؟یپاسخ شما چ«... ساخت آن را؟ یو چه کس ستیراز ما را، ابوالهول ک یبرو و بگشا» -

 از وحشت خود کم کنم، پاسخ دادم: قیعم یهاکردم با نفس یسع
 «که توسط رع ساخته شده. ینیو فرازم شرفتهیپ یارابه کی» -

 سکوت کرد. ابولهول
 :گفتم
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 که باهاش بشه حمل و نقل کرد. یزیدر کل چ یعنی نه،یسف گفتیراشد م -
 ابولهول سکوت بود. هم از جانب باز

 .ندیبگو یزیچ توانستندیکه ترس در آن مشهود بود، به من چشم دوختند؛ اما نم یو پادوک با چشمان ذحنا
 . ذحنا گفت:میبود دیشاهد طلوع خورش دیاز نور، ناام ییهاشدن هاله داریپد با
 !هیخودش کاف میاکه زنده نیهم -
 زدم: ادیفر تیعصبان با
جونش رو از دست نده، توسط  یماریبابت پدرم نگران باشم. اگه از ب دی! عالوه بر هشدار حاکم، من باستینه ن -

 .شهیحاکم اعدام م
 اما... -

 غبار ابولهول درحال حرکت بود. انیهمه را تار ساخت، در م دیها را در هوا پخش کرد و دکه خاک دیوز یباد ناگهان
 زد: ادیآسمان رفتم، ذحنا با توجه به گردباد بلند فر یوحشت دست ذحنا را گرفتم و به سو با
 پادوک! -

من که نامش را به زبان  ادینازک او با فر ادیدستانم رها گشت. فر انیشد که ناگهان ذحنا از م دهیکش نییبه پا نگاهم
 .ختیآوردم، درهم آم

از جست و جو خسته شده بودم؛  گری. دنمیبب یزیچ توانستمیسو و آن سو رفتم؛ اما نم نیبه ا یوحشت و نگران با
. شدیم دهیغبارها د انیدر م اشییطال یهاکه همچو من، در آسمان معلق بود و درخشش بال دمیرا د یناگهان فرد

 شدم. ریمتح کردمیاز آنچه فکر م شیب نش،شد کیاما با نزد ام؛دهیکه انعکاس خود را د کردمیم الیخ
 گذاشته بود. شیرا به نما شیهاذحنا بود که همراه با پادوک در آسمان پرواز کرده و بال او
 :میفقط توانستم بگو یبلند ییبا صدا لیدل نیبه هم م،یگفتیبلند سخن م دیبا گریکدی یصدا دنیشن یبرا
 چطور ممکنه؟! -

 هم همانند من بلند گفت: ذحنا
 !گمیرو بهت م قتیگردباد که تموم شد، حق -
 کرده بود. یراز را مخف نیداشت و تمام مدت ا ییطال یهاباور کنم که ذحنا هم بال توانستمینم

 کیاو ما را  داد،یرا در هوا تکان م شیها. ابوالهول پنجهدمیغبار د انیرا در م یسنگ یخوردن آن مجسمه تکان
نشان دهم،  یالعملعکس توانستمیمزاحم فرض کرده و قصد جانمان را داشت. من که از شدت تعجب نم یحشره

 میبه سو یانداخت. ذحنا با نگران نیکرد و مرا به زم دابولهول به من برخور یهمانگونه معلق مانده بودم. ناگهان پنجه
 رد نمود و مانند من سقوط کرد.او برخو یبودم که ذحنا هم به پنجه دهینرس نیآمد، هنوز به زم
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 آن دو رفتم. یفاصله گرفته و به سو نیاز زم آرام
 حالتون خوبه؟ -

 و گفت: زدیبرخ نیتر از ذحنا بود، به او کمک کرد تا از زماما سرحال د؛ید بیکه در آن سقوط آس نیبا ا پادوک
 .نرمه، سقوط آسون بود یهاجا پر از شنچون همه -

 داشت. انیگرد و غبار هنوز جر یول م؛یبرداشت یو جراحت کم میزنده بودهر سه  خوشبختانه
 باز هم به درخشش سابق خود بازگشت. دیو نور خورش افتی انیکه گردباد پا نیتا ا میبود مهیسراس نگونهیا یقیدقا

قرار داشت. با تابش نور بر ابوالهول، هرم  دینور خورش یدر راستا بارنیبه سنگ شده بود و ا لیباز هم تبد ابوالهول
 تمام اهرام نور باران شدند. آنکیگشت و  ینوران زین« خوفو»

منظره  نیا ی. به راستمیچشم دوخت ز،یانگرتیح یباز به آن واقعه یو با دهان میستادیسه در مقابل ابوالهول ا هر
 وصف بود. رقابلیآور و غشگفت

آمد و در هوا معلق ماند.  رونیسر ابوالهول ب یاز باال یشئ نوران کیبود که ناگهان نگاهمان به آن نور  همچنان
 کنم که آن نور به صدا درآمد و گفت: انیخود را ب یِدهان باز کردم تا شگفت

 است! حیپاسخ شما صح -
 .شدیو باعث آرامش م کردیرا مجذوب خود م یاکه هر موجود زنده ییو باابهت بود، صدا زیانگنیطن اریاو بس یصدا
 داد: ادامه

 روسیعالوه بر رشد پاپ لیدل نیاز آن آگاه نبود. به هم پیاود یانسان حت چیکه ه یراز د،یافتیشما راز ابوالهول را  -
 غرامت به شما خواهم داد. کیدر مصر، من 

 کیدر آسمان شکل گرفتند و در  رهیت یشدن آن، ابرها دیخارج شد. با ناپد دیکه از د نینور باال و باالتر رفت تا ا آن
 .دیچشم برهم زدن باران بار

 نهیسف نی. هرچند متوجه شدم امیو ما همه آزاد شد افتی انیپا ینم باران لبخند به لبمان آورد؛ سرانجام خشکسال نم
شده؛ اما با رفتن آن نور  یحفاظت از صاحب خود طراح یو برا کردیم رییبود که به اشکال مختلف، تغ شرفتهیآنقدر پ
 خواهد ماند. یو نماد ابهت مصر باق یسنگ یمجسمه کیابولهول تاابد  دمیاز وجود رع بود، فهم یاتکه ایکه گو
 زد: ادیفر برد،یو همانطور که از بارش باران لـ*ـذت م دیخند جانیبا ه پادوک

 !یموفق شد یکا -
 دست به بغـ*ـل زد و گفت: ذحنا

 جو باالخره جواب درست معما رو کشف کرد.پسرک ماجرا -
 به لبانم آمد، گفتم: لبخند



 

 

376 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 البته با کمک شما! -
 زدند که اضافه کردم: لبخند

 !هاتیو حکا -
پهنش  یهاکرد؛ از برگ دنیدر مقابلم، شروع به روئ اهیگ کی. در همان زمان میدیبلند خند ها،تیتمام حکا یادآوری با

 است. روسیبدون شک پاپ اهیگ نیا دمیفهم
 جدا کردم و گفتم: شهیکامل شد، آن را از ر اهیرشد گ یوقت
 وقت رفتنه! -

تالش کرد و چندبار  زیشده بود. ذحنا ن رممکنیکار غ نیابولهول، ا یاما با برخورد پنجه م؛یرا بگشا میهابال خواستم
 جمله را گفت: نیا یدر پ یپ
 کاش بال داشتم! -

 :دیما در چرخش بود، ناگهان پرس نی. پادوک هم نگاهش بمیشد رهیخ گریکدیبه  دیناام هردو
 م؟یذحنا حرف بزن یهاقراره راجع به بال یکِ -

 کردم و گفتم: یپوف
 .میبه دورو بودنت شک نکرد نیاز ا شتریتا ب یبد دیبا حیتوض هیحق با پادوکه! تو  -

 سکوت کند، ناچار شروع به گفتن کرد: نیاز ا شیب تواندینم دیکه د ذحنا
... خب... من خواهر الیبوده نه کا نیعمرم اسمم ا شتریچون ب ،یذحنا صدام کن یتونیهستم. البته م «الیکا»من  -

 !کتمیکوچ
 :دمیپرس م،یشد رهیبهت به او خ با
 !؟یگیراستش رو م یدار -
 یانیم یهامن بودند؛ اما حروف یکامال مشابه بازوبندها را نشان داد. آن بازوبندها شیاثبات سخنش، بازوبندها یبرا

 آن تفاوت داشت.
 داد: ادامه

 نیحفاظت از ما ا یشد. اون برا دیجادوگرها رانده و به مصر تبع یاز فرقه میبود کیکوچ یلیخ یمادرمون وقت -
. بازوبندها کردیبود که ما رو به هم متصل م یزیچ نیو ا میازش استفاده کن میداشت ازیبازوبندها رو ساخت تا هرموقع ن

 .خبرمیداره که من هم ازش ب ییهاتیقابل یحت ان،یم ارهم به شم یسالح مخف کینه تنها بال هستند؛ بلکه 
 گفت: پادوک

 جالبه! یلیخ -
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 گفت: نیآه غمگ کیبا  الیکا یعنی ذحنا،
. ارمیم ادیتو رو به  یِگوشیمادر و باز یهاهیشفاف گر یلیخ یمن فقط سه سال داشتم؛ ول ادمه،یرو  یاون روز برف -

چطور شد که تو دست  دونمی. نمرفتیبود و به سمت خونه م نیغمگ م،یخوردن نداشت یبرا ینان گهیکه د نیمادر از ا
منم  خت،یاشک ر یلی. اون روز مادر خمیکن دایتو رو پ مینستهم نتو میکرد یهرچه سع ،یو رفت یمادر رو رها کرد

 بود. نیما سه نفر، ا یِ... تنها راه ارتباطنطوریهم
 بودم، گفتم: رهیچپش داشت، نشان داد. شکاک به حلقه خ یزانو یرا که باال ییطال یحلقه کیرا باال زد و  دامنش

 ه؟ییچه جادو نیا -
 داد: جواب

 یازوبندهامون بود و مال مادر توب یخون بود. خون هر کدوم از ما تو کردیکه ما رو متصل م یزیخون، چ یجادو -
 حلقه. نیا

 پس چطور... -
 چشمانش قرار داده و ادامه دادم: یذحنا شدم، دستم را رو یبه پا اشرهیچشمان خ یبه پادوک افتاد و متوجه نگاهم

 د؟ینکرد دامیپس چطور همون موقع پ -
 دامنش را رها کرد و پاسخ داد: ذحنا

 .شدندیم یو بزرگ کیکوچ یهم مانع هر جادو یمصر یچون مادر جادوش رو از دست داده بود و جادوگرها -
 گفت: نیآرام شد، غمگ شیصدا

 یبد یضربه نیبه مصر، ا دشیتو جونش رو از دست داد؛ بعد از مرگ پدر و تبع یِکه مادر از غم دور دینکش یطول -
خودم، شروع به سفر کردم. تمام مصر رو  تیدادن هو رییلقه رو گرفتم و با تغکردنت ح دایپ ید. من هم برابراش بو

افتاده بود و از  نیزم یرو حالیو ب ضی. مردمیرو د رزنیک پیکه  نیحلقه رو زنده کنم، تا ا یگشتم تا بتونم جادو
زد و درست  یلبخندسبو داشتم بهش نوشاندم.  یکه تو یبا عجله به سمتش رفتم و آب کرد،یرهگذرها طلب کمک م

وجودش  یمونده تو یباق یجادوگر بوده و جادو کیکه اون  دمی. بعدها فهمدیصورتم کش یرو یمرگش، دست یلحظه
قاهره، همون موقع بود که  یشد با حضورت تو یمن داده. من هم اون جادو رو به حلقه منتقل کردم که مساو هرو ب

 کنم. داتیباالخره تونستم پ
 نه دزد! ،یو نه راهنما بود یکرد دایکه من رو پ یپس تو بود -
دست به  میگذروندن زندگ یبود و بر حسب اتفاق هم راهنما هستم، هم دزد بودم. برا یکامال اتفاق دارمونینه د -

 دزد. یراهنما کیشدم به  لیراجع به شهرها اطالعات به دست آوردم تبد یو وقت زدمیم یدزد
 گفتم: ،ییسکوت نه چندان طوالنشد. پس از  ریذهنم درگ یکم
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 ه؟یاصالت ما چ یبگ شهیم میحاال که ما خواهر و برادر -
 ت:ام قرار داد، با خنده گفشانه یآمد و دستش را رو کینزد ذحنا

 .میرانده شد« رم»شهر باشکوه به نام  کیما از  -
 یم را و هم خواهر. سرانجام من خود را شناختم؛ هم خودم را، هم خانوادهدمیزدم و او را در آغـ*ـوش کش یلبخند

 .نیدلنش ال،یمانند کا یبود و چقدر داشتن خواهر نیریش قتیمدت در کنارم بوده. چقدر دانستن حق نیکه تمام ا
 و گفت: دیرا کش بوریافسار ل پادوک

 ترمیطوالن دیبارون شا نیو با ا میدار شیدر پ یادیراه ز نیبگم تا عابد دیتموم شده با تونیاگه درام خواهر و برادر -
 بشه.

 لیکه هرلحظه ممکن بود تبد یخاک ریو ما هم از ترس مس داشتیآرام قدم برم بوری. لمیراه افتاد نیعابد یسو به
 .میکردیبه باتالق شود، عجله نم

*** 
 .میدیتا به قاهره رس میدر راه بود هاساعت

 :دمیپادوک که تمام راه غرق در فکر بود، نگاه کردم و پرس به
 اومده؟ شیپ یمشکل -

 داد: پاسخ
 نه! -

 را تکان داده و سکوت کردم، فوراً گفت: سرم
 دارم! یمشکل هیراستش آره  -
 ؟یچ -
 باشه که بشه اون رو پس گرفت. یاون ساعته... کاش راه یاالن که بارمون سبک شده، همش فکرم پ -

 :دیپرس ذحنا
 کدوم ساعت؟ -
 که دزدا ازش گرفتن. یهمون -

 :دیپرس د،یپادوک را آشفته د ینگفت. وقت یزیسرش را به نشانه متوجه شدن تکان داد و چ ذحنا
 به غار چهل دزد؟ میتا برس میبر برونیراه م هیاز  یخوایم -

 حالت مغرور به خود گرفت و گفت: پادوک
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متوجه  یکه کس نیبه اونجا رفت، بدون ا انهیکامال مخف شهیکدوم راه بهتره که م دونمی. من خودم مستین یازینه ن -
 .شندیصحرا هم متوجه نم یتو یمارها یبشه؛ حت

 :دیپرس یساختگ رتیح کیبا  ذحنا
 مارها؟ یحت -

 او نشده بود، با غرور گفت: هیکه متوجه کنا پادوک
 مارها! یحت -

 .میکرد یبود که من و تواب ط یکه پادوک انتخاب کرد، در واقع همان راه یریمس
با آرنج به  وقفهیآن را به دست گرفتم. پادوک ب نیهم یبرا ندازم،یب یکه پادوک داشت نگاه یابه نقشه خواستم

زد،  میمشت به پهلوکه با  نیتا ا گرفتمیم دهیرا ناد شدمیکه از بازوبندها متحمل م یو من آن درد زدیم میبازو
 ماند. رهیرو به رو خ یچشمانم به منظره هکارش را بپرسم ک نیا لیسرم را باال بردم تا دل یعصب

 .دیرسیبه نظر م تیدور از واقع میدیدیکه م یزیچ رایبند آمده بود؛ ز رتیزبان پادوک و ذحنا همانند من از ح ایگو
 یشود. مردم با خوشحال دهیدر اطراف رود، روئ روسیپاپ اهینم باران باعث شد که گو نم گرفتیآرام آرام جان م لین رود

 یباران سپاسگزار دنیمسلمانان نماز شکر خواندند و از خدا بابت بار یحت کردند،یم یکوبیبودند و پا ستادهیباران ا ریز
 کردند.

 بود و لبخند به لبانم آورد. ندیخوشا اریبس میمنظره برا نیا
 بود. گفت: اصیآمد، او ن کیها نزداز آن یکیبودند که  روسیپاپ یآوردر حال جمع سربازان

 !یتو موفق شد یکا -
 لبخند گفتم: با
 آره موفق شدم! -

*** 
 غار چهل دزد بود. مانیمقصد بعد م،یشهر خارج شد از
بازگرداند؛ سرانجام  ریمنحرف ساخته بود، سپس دوباره به همان مس یاصل ریپادوک که ما را از مس یهاییراهنما با

 .دمیبه مقصد رس
 که پادوک گفت: میستادیغار ا کینزد
 .گردمیو برم رمیگیساعتم رو م رمیمن م دیمنتظر باش نجایشما هم -

 با پوزخند گفتم: م،یانداخت گریکدیبه  یو ذحنا نگاه من
 !یاریهم دووم نم قهیدق هی -
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 با اعتراض گفت: پادوک
 از پس چهل تا دزد... تونمیو من ندارم نم نیچون شما بال دار نیفکر کرد ه؟یچ -
 و چهار تا! یس -
 ام؟یو چهار تا دزد برب یس -

 گفت: ذحنا
 .میکردیفکر م نیبه هم قاًیدق -

 گفت: لیمیشد و سپس با اخم و ب رهیلحظه به ذحنا خ چند
 !نیایب دیتونیباشه شما هم م -

 من آمدند. یو تمنا با خنده به سو دیبالفاصله عب م،یغار که شد وارد
 !یکا یخوش اومد -

 گفتم: دیرو به عب متعجب
 .دیممنونم! به نظر منتظرم بود -

 لبخند زد و به نگاه متعجب من پاسخ داد: تمنا
 .متیدیهمون محوطه که بار اول د یدرست تو د،یغار هست کیکه شما نزد میما متوجه شد -

و حاال عکس  رساندیما را به غار م انهیبه او زدم، ادعا داشت که مخف یزیآم هیکنا شخندیبه پادوک انداختم و ن ینگاه
 آن ثابت شد.

 وارد غار شد. داشت،یقدم برم یکهنه شده بود و به سخت اریبس شیهاپسر نوجوان که لباس کیاز ورود ما،  پس
 یو برا ستیاو ک میتا بدان میبود رهیبه او خ یزده بود. همه با کنجکاو رتیح زیاو گشت، تمنا ن خکوبیم دیعب نگاه

 چه آمده.
 لب زد: دیها کاسته شد و عبآن رتیاز ح یکم سرانجام

 ؟یاتو زنده! «ریعز» -
 نداشت که چرا به آنجا آمده. ادیبه  یحت دیو شا ستیک دیعب دانستینم اینداد، گو یپاسخ پسرک

 گفت: د،یرا در آغـ*ـوش کش ریاو رفت و ناگهان عز کیآرام نزد دیعب
 !میکرد داتیخوشحالم که باالخره پ -

 :دیآورده باشند، پرس ادیکه تازه به  یاو را پس زد و مانند کسان ریعز
 د؟یمگه دنبالم گشت -
 پاسخ داد: دیعب
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 تمام مصر رو! -
 ها انداختم. گفتم:به پادوک و ذحنا، سپس به آن ینگاه

 ه؟یچ انیجر نیبگ شهیرو تحمل کنم، م یاگهید یمعما تونمینم گهیمن دراستش  -
 گفت: تمنا

 .میو با آرامش حرف بزن مینیبهتره بش -
*** 
 یها ده سال گذشته را در پمختصر دزدها، متوجه شدم آن یهازده بودند. از گفته رتیح ریعز دنیدزدها از د تمام

را در مقابل چشمان  ریدادند، اکنون عز انیگشته و به جست و جو پا دیکه ناام یاو گذرانده بودند؛ اما درست زمان افتنی
 .دندیخود د

 گفت: دیعب
 جزو چهل دزد شد، گفتم؟ ینبود! ول زادهلیکه اص یراجع به دزد ادتهی -
 !ادمهی -
 بود... ریاون آدم، عز -

از گذشته  نگونهیرخاند. سپس آرام گشت و اسو و آن سو را چشم چ نیگذشته بود، ا یِادآوریکه به نظر در حال  ریعز
 کرد: ادی
 شتر گذشت، نه پدر داشتم نه مادر. کیمخروبه و با  کیکوچ یخونه هی یمن تو یِتمام کودک -

 :دیپرس ذحنا
 ؟یچهل دزد شد یایچطور وارد دن -

 پاسخ داد: ریعز
هم سرپناه دارم و  ینطوریا کردمیکر مبهتر به غار چهل دزد اومدم. ف یِزندگ کی یبزرگتر شدم، برا یکم یوقت -

که  یزیوسط چ نیو ا گذشتیآدما شدم. روزها م نیاز ا یاز من آزمون گرفتند و جزئ ،کنمیم یکیهم به مردم ن
هدفم رو  تونستمینم کردمینم دایبراش پ یاگه جواب که یهستم؟ سوال یبود که من ک نیا داد،یمن رو آزار م شهیهم

 کنم. دایهم پ
تا روز قبل من خودم را گم کرده بودم  ستم،یاو ن یقی. از آن روز که پدر گفت من فرزند حقکردمیاو را درک م کامال
تا به  دانمینم ساخت،یمرا آگاه نم الی. اگر کارمیکمک بگ یاز چه کس دانستمیخود نم یواقع تیشخص افتنی یو برا

 .ماندمیسردرگم م یک
 داد: ادامه
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گروه  یهیبق یپسر نوجوان سرکش که باعث مشکل برا کی شدمیم یغار هم مبهم بود. گاه نیا یتو گاهمیجا -
 یدزدها مثل برادر بودند برام؛ اما بازم خالء وجود خانواده تو یهیتواب و بق د،یهم عضو درخشان گروه. عب یبود، گاه

 یهاییشدم. اون من رو از وجود توانا فروشنده آشنا رمردیپ کیکه به حلوان رفتم، با  ی. روزشدیقلبم احساس م
 انهیمن رو بده. من به طور مخف یرو داره که بتونه جواب تمام معماها نیابولهول آگاه کرد، گفت ابولهول قدرت ا

 کنم. دایاما من نتونستم جواب درست رو پ د؛یمعما پرس کیرسوندم، ابولهول زنده شد و از من  زهیخودم رو به ج
 :دیپرس تمنا

 افتاد؟ یدش چه اتفاقبع -
 و گفت: دیکش یآه ریعز
 خروارها خاک بودم. ریز یسنگ یمجسمه کیده سال  نیمن تمام ا -

 :دمیشدم و سپس پرس رهیبه او خ یکم
 د؟یمعما پرس کیدر عوض جواب سوالت، فقط  -

 پاسخ داد: ریعز
 .دیشد و ازم معما پرس داریاسمش رو صدا زدم، اون ب ی. فقط وقتدمیازش نپرس یمن سوال -
 ؟ییچه معما -

 ندارد. ادیبه  یزیچ یعنی نیتکان داد، ا یرا به نشانه منف سرش
 گفت: ذحنا

 کردیمعما امتحان م کیبا گفتن  اد،یبه سراغش م یزیچ افتنی یکه برا دیدیرو م یکس یابولهول وقت دمیمن شن -
 ینتونستند خواسته چوقتیموفق به گفتن جواب درست نبود، ه چکسیکه ه یی. از اونجادیپرسیاش رو مو بعد خواسته

 کردم. داریرو ب کوچک. من چون باهوش بودم ابولهول ارنیخودشون رو به زبون ب
 باال رفته گفت: یبا ابروها پادوک

 !فتهیخودش یگیاونوقت به من م -
 گفتم: ناگهان

 سرش اومد؟ ییهم وجود داره! به نظرت چه بال یکس نیرفت که همچ ادمونیابولهول کوچک؟ چطور  یگفت -
 گفت: پادوک

 به نظر من که اون خود رع بود. -
 شانه باال انداخت. گفتم: ذحنا

 خودش آزاد کنه. نیداشت تا رع رو از نفر تیمحافظ که مامور کی دمیشا -
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 گفت: یبا شگفت ذحنا
بود تا شرافتمندانه  نیفقط قصدش ا یعنیقبولش کرد، از معماها اشتباه بود ابولهول  یکیجواب  یهم وقت نیهم یبرا -

 بره. ایدن نیاز ا
و بدون شک  آمدیم حی. تمام احتماالت ما به نظر صحدمیشیو ابولهول اند ریو به اتفاقات اخ میسه سکوت کرد هر

 انسان نبود. میپنداشت یابولهول کوچک آنطور که در ابتدا م
 گفت: ریکه تاکنون سکوت کرده بود، رو به عز دیعب
 .کردم دایسراغ ابولهول... من جوابش رو پ ینبود بر یازیکردن جواب، ن دایپ یبرا -

 :دیپرس یبا کنجکاو ریعز
 هستم؟ یمن ک -
 پاسخ داد: نگونهیا دیهم گذاشت و عب یاو رو نانیاطم یرا برا شیهابه تمنا انداخت، تمنا پلک ینگاه دیعب
 .یتو برادر مشترک من و تمنا هست -

 .شدیم دهیو تعجب د رتیح نیسکوت حاکم شد، در چشمان تمام حاضر ناگهان
 گفت: تمنا

که  یادیز یو پدر هم از غصه میفرزنده نامشروع داره، اون رو ترک کرد کیمادرمون  میدیمن و تواب فهم یوقت -
 نی! اما تواب نتونست اییکه اون پسر، تو دیبا پرس و جو فهم دیدر اون مدت متحمل شد، جونش رو از دست داد. عب

 یعنیپدر تو ابوذره،  میدیبهمون وارد شد و ما فهم یبعدنگذشته بود که شوک  یلی. خرو هضم کنه یکه برادر ما هست
که با  یتلخ قیو حقا ینبود که وارد غار شده بود یادیبود، تو مدت ز یبد یلیهممون شوک خ یبرا نی. ادیپدر عب

 ای میریبگ دهیاشتباه پدر و مادرمون رو ناد نیچطور ا میدونستیما رو آشفته کرد. نم یاومدنت برامون آشکار شد، همه
 .یخون یوندهایتا پ میکردن تو باش دایبه فکر پ شتریگم شدنت باعث شد که ب یول رم؛یتو رو بپذ

 :دمیپرس دیرو به عب ناگهان
 ؟یپدرت رو کشت نیهم یپس برا -

 از او بشنوم که پاسخ داد: یبودم تا جواب رهیخ دیمن آمد؛ اما من به عب یهمه به سو نگاه
 انجام داده بود. انـتیاز خــ ـ شتریب یرو نداشت، اون گناه یزندگ اقتیابوذر ل -
 ؟یچه گناه -

 کرد و گفت: یمکث
 بمونه. یبهتره تا ابد مخف زهایچ یبعض -
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 اشیخود کنار آمده و به زندگ تیچگونه با هو دانستیسردرگم بود، او نم ریزآن جمله، سکوت کردم. ع دنیشن با
 .ردیخود را بپذ یزندگان قیحقا یآسان نیبه ا تواندیرا همچو سنگ بود و حاال که بازگشته، نم یادیز انیادامه دهد. سال

 او قرار داد و گفت: یشانه یدستش را رو تمنا
 م؟یتنها حرف بزن یخوایم -

 رفتند. رونیآنکه اعتراض کند، با او همراه شد و از غار ب یب ریعز
 :دیپرس دیها، عبرفتن آن با
بارون از ابولهول سرچشمه  نیا گهیبهم م یحس هیچون  د؟یرس انیبه پا یافتاد که خشکسال یمدت چه اتفاق نیا -
 .رهیگیم

 نمودم. انیرا ب اعیزدم و تمام وقا یلبخند
 با لبخند گفت: ر،یاتفاقات اخ دنیبا شن دیعب
 ندهیو به فکر ساختن آ یحاال وقتشه گذشته رو فراموش کن ،یخودت رو کامل کرد یِخوشحالم که داستان زندگ -

 .یباش
 تکان دادم و لبخند زدم. دیرا به نشانه تائ سرم
 که هر دو به نظر آرام شده بودند، برگشتند. یدر حال ریبعد، تمنا و عز یقیدقا

 میآتش آرام گرفت ی. همه از گرماکردیبا دزدها بود، نگاه م یکه در حال رفع دلتنگ ریلبخند به لب داشت و به عز تمنا
کنم، رو به  ریدرمان پدر د یبرا خواستمینم هانی. با تمام امیکه از مشکالتمان کاسته شده، خوشنود بود نیو از ا

 :دمیذحنا پرس
 م؟یوقتشه که بر یکنیفکر نم -

 کرد و گفت: یاهم کپادو
 م؟یغار سنجد سنجد اومد نیبه ا یچ یبرا ادشهی یکس -

 :دیکه تمنا پرس دمیخند
 اومده؟ شیپ یمشکل -

 دادم: پاسخ
 د؟یباش دهیکه پادوک اختراع کرده بود رو دزد یاحتمال داره شما ساعت -
 خود ساخت، گفت: یاز دزدها دستش را باال برد و ما را متوجه یکی
 بودم، ممکن بود دستم قطع بشه! دهینترس نقدریا زیچ هیتا حاال از  چوقتیاوه ه ؟یگیاون ساعت رو م -

 وار گفت:با اخم اعتراض پادوک



 

 

385 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 خب هنوز امتحانش نکرده بودم! -
 و رها کرد و گفت:تکه تکه شده را در دستان ا ءیش کیساعت پادوک را استفاده کرده بود،  ایکه گو یدزد همان

 به ارتقاء داره. ازیراعت ناخت -
 رایخواهد شد؛ ز نیخشمگ اریاکنون پادوک بس میدانستیم م،یخود را مهار کن یتا خنده میکرد یو ذحنا سع من

 به اختراعاتش داشت. یادیز تیحساس
*** 

سخن گفت، تمام  زهیدر ج شیراجع به پرس و جو زیبه ذحنا گفتم و او ن م،یدیکه آن روز شن ییهاتیراه از حکا در
 مدت هم پادوک مشغول ساختن ساعتش بود. نیا
 برسانم. انیکه داشتم را به پا یوقتش بود تا هدف گرید م،یدیرس نیبه عابد نکیا و

 و گفت: دیکش یقینفس عم یبا خوشحال پادوک
 دوباره به خونه اومدم! -
 .یبود نجایسه روز قبل ا -
 در اومدم جلو نرفتم که!اون موقع تا دم -

 زد و گفت: یلبخند ذحنا
 نرفته بودم. وقتچیکه ه ییجا ،یبود نیعابد یمدت تو نیتمام ا -

 را گرفتم. دستش
 شهر خودم رو به خواهر کوچولوم نشون بدم. خوامی! مایب -

 متعجب ابرو باال انداخت. پادوک
 .شهیمن که هنوز باورم نم د،یکنار اومد یخواهر برادر هیقض نیچقد زود با ا -

ما از حرکات ابولهول  یخون یرابـ ـطه یکه حت گفتیسخن م نی. پادوک همچنان از امیشد ادهیو از ارابه پ میدیخند
 .ردیرا بپذ نیا توانستیبود و نم تربیعج شیبرا

*** 
 یادیو با آدم ها و موجودات ز میدیشن یادیز یهاتیمدت حکا نیا م،یبود روسیپاپ افتنی یرا در پ یادیزمان ز ما

 وجه مشترک داشتند، مصر! کیها . تمام آنمیآشنا شد
 .کردیمتصل م قیعم یدره نیمرا به ا هاتیآن حکا ستم،یمن متعلق به مصر ن دانمیکه م اکنون

سرانجام آزاد شد و من  زیابولهول کوچک ن مینداشت، طبق باورها یهنوز هم در مصر بود؛ اما روح یسنگ ابولهولِ
 .افتیشفا  زیبه جوش و خروش سابق خود بازگشت و پدر ن لی. سرانجام رود نافتمیخود را  یهم خانواده
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 ریو خوراندن آن به پدر، صبر کردم تا تأث روسیکه به خانه بازگشتم، پدر در بستر مرگ بود. من با جوشاندن پاپ یزمان
 او بگذارد. یخود را بر رو

 حضور داشت. زین ی. عالوه بر ما سه نفر، شخص چهارممیک و ذحنا با اضطراب به انتظار نشستپادو من،
 روزها را در کنار پدر گذرانده بود، گفت: نیتمام ا ایکه گو خضر

 .هیپدرت کاف یمعالجه یبرا روسیپاپ یحرف زدم، اون گفت که جوشانده بینگران نباش! من با طب -
 :گفتم

 !یکه پدرم رو تنها نذاشت نیممنونم از ا -
 در کنار من نشست و با لبخند گفت: خضر

براش  تونستمیکه م هیتر کارکم نیبود، ا یدوست و حام هیمن  یبرا شهیکار رو نکردم. اون هم نیخاطر تو ابه -
 انجام بدم.

گاهم به چشمان به تن داشت، وارد اتاق شد. ن یبلند یهابود و لباس دهیکه صورتش پوش یدختر نیح نیهم در
 ها بدون شک چشمان افسونگر بودند.ماند، آن چشم رهیخ شیآشنا

 گفت: خضر
 ؟یقولت رو که فراموش نکرد -

 بودم، زمزمه کردم: رهیکه به افسونگر خ همانطور
 !کنمیفراموش نم چوقتیه -

ر بود. ناگهان صورتم چشمان افسونگ خکوبیهمانند من م زیبه من و سپس به پادوک انداخت، پادوک ن ینگاه ذحنا
طرف صورتش را گرفته و با نگاه  کی زیپادوک ن دمی. متعجب به ذحنا نگاه کردم که دسوخت ،یلیس کیاز شدت 

 معترض به ذحنا چشم دوخته.
 :دیبه ما، رو به خضر پرس توجهیب ذحنا

 ؟یچه قول -
 پاسخ داد: خضر

 شرط براشون گذاشتم. کی ،یخواستند که اجازه بدم تو باهاشون بر یتواب و کا یوقت -
 داد:پاسخ  یشتریب یِکنجکاو با
 ؟یچه شرط -
 ازدواج کنه. «رایمَن»با دخترم  یکه کا نیا -

 متعجب گفت: پادوک
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 نباشه! یدخترت راض دی. اصال شایداد زهیانگار بهش جا ست،ین یکه شرط بد نیا -
 د، کنار زد و گفت:آن صورت خود را پوشانده بوشال را که با  یاخم به پادوک نگاه کردم که افسونگر گوشه با
 !میمن کامال راض -
 .امدهیبود که تا به حال د یزن نیباتریگفت او ز شدیم دیتردیاز قبل چشمانم درشت شد. ب شتریاو، ب یچهره دنید با

 :دیپرس ذحنا
 .ستمین لشیمن دل دونمیبود؟ چون م یشرط چ نیا لیدل -

 گفت: خضر
رو به ما داد، با خودم عهد کردم  رایپروردگار من یاما وقت م؛یدار بشبچه میها نتونستبعد از مرگ فرزند اولم، سال -

 کنم که بتونه از اون، بهتر از من مراقبت کنه. دایپ یبراش همسر
 گفت: لیمیدست به بغـ*ـل زد و ب پادوک

 بود؟ یو اون همسر مناسب، کا -
 :و پاسخ داد دیخند خضر

 اقتیل یکا دمیکرد تا جون پدرش رو نجات بده، فهم دایرو پ روسیکه چطور پاپ نیا دنیحاال با د ینبود؛ ول دیشا -
 رو داره که داماد من بشه. نیا

 او زد. گفت: یبه شانه یو مشت دیحسادت پادوک شد، خند یکه متوجه ذحنا
 .یناراحت نباش! تو من رو دار -

 :دی. پادوک پرسیمن با اخم و پادوک با خوشحال م،یشد رهیبا تعجب به او خ هردو
 ؟یگیم یجد یدار -

 پاسخ داد: تیلبخندش را مهار کرد و با جد ذحنا
 نه! -
لبخند به لبش آمد، باالخره اخم را کنار گذاشت و او هم  دیمرا د ی. پادوک که خندهدمیپادوک، خند یچهره دنید با

 .دیخند
 زیو من ن افتندی انیاز معماها پا یاریبود. بس یندیروز خوشا مانیبرا م،یشدن پدر بود داریکه نگران ب نیروز با ا آن
 بازوبندها شدم. نیهستم و چگونه صاحب ا یک دانستمیبودم، حاال م افتهیخود را  تیهو

هرگز در  ایگو برد،یروز بعد چشمانم را که باز کردم با لبخند پدر مواجه شدم. پدر در سالمت کامل به سر م صبح
 نبوده. یماریبستر ب

 و شادمان گفتم: دمیاو را در آغـ*ـوش کش یخوشحال با
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 پدر تو حالت خوبه؟ -
 و پاسخ داد: دیوار کشسرم نوازش یدستش را رو پدر
 به لطف تو پسرم، ازت ممنونم! -

 بود، دست به بغـ*ـل زد و گفت: ستادهیکه چند قدم دورتر ا ذحنا
 با کمک من موفق شد. یکه کا گمیواضعم، نممت یلیکه خ ییاز اونجا -

 رو به او لبخند زد. پدر
 از تو هم ممنونم! -

 زد: ادیپادوک وارد خانه شد و فر ناگهان
 خرده کمک کردم. هیمنم  -
 که باعث دردسر شما شدم. خوامیاز لطف همتون سپاسگزارم! عذر م -

 گفت: خضر
 .رفتمیپذ یچطور کمک کنم، پسرت رو به داماد ستمدونیبود. منم که نم شونفهی! وظهیچه حرف نیا -

 . گفت:دیاو را در آغـ*ـوش کش رتیخضر چشمانش بزرگ شد و با ح دنیبا د پدر
 !ییبایجوون و ز نقدریکه هنوز هم ا شهیباورم نم -

 کرد و گفت: یاخوش مشرب بود. تک سرفه اریکه داشت، بس یبرخالف ظاهر خضر
 .یصدا نکن بایجوونا من رو ز یاِهِم... بهتره جلو -

 .میدیخند یبلند یاو به خنده افتادند و باصدا یِاز شوخ طبع همه
بعد،  ی. کممیها را بازگو کردبا خنده تمام آن ایو  یما هم به آرام کرد،یو ابراز نظر م دیپرسیاز اتفاقات رخ داده م پدر

 نماند. یگفتن باق یبرا یزیچ گرید
*** 

 برداشته شده بود. میهااز شانه یبار اینشسته بودم، گو طایح یگوشه کی در
 را به من داد و گفت: روسیاز پاپ یمن نشست، ورق کوچک یِکیآرام در نزد رایمن
 داشت، داد که به تو بدم. یصورتش بود و قد بلند یرو نیکه نقاب شاه یکیرو  نیا -

 لبخندم پررنگ شد. روس،یپاپ یرو یآن را گرفتم؛ اما با خواندن نوشته متعجب
 نوشته بود: نگونهیکند، او در نامه ا دایتوانسته بود سرانجام راه بازگشت به خانه را پ زین راشد
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و مخصوصاً مصر را فراموش نخواهم کرد. باالخره توانستم  نیسرزم نیبا تو خوشحال شدم! من ا ییاز آشنا ،یکا» -
بشر  رایهمچنان محفوظ خواهد ماند؛ ز ام،افتهی نیسرزم نیکه در ا یکنم؛ اما راز دایرفتن به خانه پ یبرا لهیوس کی

 دانستن آن را ندارد. یِهنوز آمادگ
را بپرستند که  یکرده و کس نیدروغ انیخدا نیگزیرا جا یقیحق یپس مردم مصر بتوانند خدا نیهستم که ز دواریام
 «پرستش است. قیال

که  میبه دست آوردن قدرت، غرق شد یای. آنقدر در رومیریگیم دهیرا ناد قیکه ما حقا یگفته بود، به راست بایز چه
 ها را دارد.قدرت نیمعبود تمام ا میفراموش کرد

قصد نداشت افکارم را برهم زند و همچنان سکوت کرده بود؛ اما پادوک و ذحنا آمدند تا مرا از تصوراتم خارج  رایمن
 کنند.
 :دیبا تعجب متن نوشته شده را خواند و پرس د،یرا در دستانم د روسیکه پاپ ذحنا

 راشد رفت؟ -
 هم متعجب گشت، گفت: پادوک

 براش مونده بود که اون هم رفت. ینیفرازم هیمصر فقط  -
شرط باشد؛ اما من به  کیما صرفاً  یبه وجود آمده یبه نظر رابـ ـطه دیزد و به من چشم دوخت. شا یلبخند رایمن

 :دمیا شده بود، باور داشتم. دستش را گرفتم و پرسکه درونم شکوف یاحساسات
 ؟یشکن بگذرون زمیه کیعمرت رو با  یِباق یحاضر ایآ -
قابل وصف  ندیبود و آن حس خوشا ندیخوشا اریبس دیتائ نیتکان داد، ا دیو سرش را به نشانه تائ دیآرام خند رایمن
 .ستین

 :دیاز ذحنا پرس یدست به بغـ*ـل زد و با حالت خاص د،یکه لبخند ما را د پادوک
 ؟ییخب... پس تو خواهر کا -

 چشم، او را برانداز کرد و با لبخند گفت: یاز گوشه ذحنا
 به نظر آره! -
 :دمیبودند که شکاک پرس رهیبا لبخند خ گریکدی به
 فته؟یم یداره چه اتفاق -

 و پاسخ داد: . ذحنا شانه باال انداختبه خودشان آمدند هردو
 !یچیه -

 سرش را کج کرد، گفت: پادوک
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 .میبذار ما هم راحت باش یکرد دایپ یکی! تو که خودت یهرچ دمیشا -
 .ستادیمانع شد. پادوک که از ترس چند قدم دورتر رفته بود، صاف ا رایکه من ستمیبا خواستم

 گفت: یناگهان اریخواست ذهنم را از پادوک دور کند، بس ذحنا
 !یشتر بدهکار هیبه هرحال هنوزم بهم  -

*** 
 پاسخ خواهند ماند. یهم ب ییاست و چه معماها پاسخیب یپر از معماها یزندگ یآر

 انیخدا یخچهیکه تار یو پر از آثار باستان بایز یشد به مکان لیمن تبد نینبود، سرزم ابانیب کیمصر  گرید اکنون
 .کردیم انیرا ب یقیحق یو مسافرها نیدروغ

نداشت.  یکه پاسخ افتمی امیدر زندگ یادیز یمعماها زیپاسخ است، من ن یب یپر از معماها یکه گفتم زندگ همانطور
 که محفوظ ماند. ینشد و رازها انیکه هرگز ب ییها تیحکا
 شکن! زمیه کیهستم،  ی. من کادیداشته باش ادیاما شما به  اورد؛ین ادیمرا به  چکسیبعدها ه دیشا
 کنم. دایپ حینهفته در آن، پاسخ صح یمعماها یتا برا کنمیبر فراز آسمان مصر پرواز م ییطال ییهاا بالب من

*** 
 انیپا

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا

 
 
 
 
 

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:

https://negahdll2.ir/threads/304404/
https://negahdll2.ir/members/58711/
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