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 فصل یک

روزی روزگاری در سرزمینی دوردست، جایی دورتر ازآنچه که بتوان تصور کرد، آنجا که خورشیدی 

افکند و رودی پر آب و خروشنده از کران تا ز و پرطراوت پرتو میزنده و تابنده بر مرغزاری سرسب

ای خلوت رسید، در گوشههای سپید و پرندگان رنگارنگ میپیمود و به کنار خرگوشکرانش را می

 کرد.و دنج، درختی تنها زندگی می

شتی پهناور های سال باوقار بر این دشت حاصلخیز قد برافراشته بود. ددرختی بلند و ستبر که سال

دوید، دشتی که مأمن تمامی هایش میدار، میان رگکه در هر سویش جریان زندگی، گرم و تب

 حیوانات بود.

ها، راسوها، پرستوها، کبوترها و حتی درخت مهربان بود و همه حیوانات دوستش داشتند. سنجاب

 دوزها و زنبورها.پینه

های شیرین و آبدارش چرخیدند و از میوهسال میهای بزرگ درخت کهنها میان شاخهآن

 خوردند.می

های زندگی هرگز احساس ها کنارش بودند و او در تمامی سالدرخت شادمان بود، از اینکه همه آن

 تنهایی نکرده بود.



سبز سپری کرده است. شاید دانست چندین بهار و زمستان را در آن بستر همیشهدرستی نمیاو به

هایی که در آن شاهد رخدادهای تلخ و شیرین های بسیار، سال دانست، سالصد سال، کسی نمی

 اش را پرکرده بود.ای از ذهن خستهتنهایی گوشهفراوانی بود. خاطراتی که هر یک به

وستین گشود، بر پآرام میاش را آراماو هرروز صبح هنگام طلوع خورشید چشمان خسته

 پراکند.های پربرگش را به هر سو میداد و شاخهاش تکانی میخورده و کهنهترک

خاستند و تک از خواب برمیبههای رقصانش، همه حیوانات تکبرگبا تابش نور آفتاب میان

 فهمیدند که روز دیگری آغازشده است.می

ت، برای زنده ماندن، برای نفس گاه پایانی نداشروزی دیگر و تالشی دیگر. تالشی که گویی هیچ

 کشیدن و برای دیدن همه آنچه باید دید.

کرد دوباره جوان که درخت گمان میچنانکرد، آناندکی بعد بادی مالیم صورتشان را نوازش می

 شده است.

 دار نبود.اش دیگر خشک و ترکشد و پیکرهدرخشیدند، چشمانش پرفروغ میهایش میبرگ

ها و شدند، در بین چمنها به بازی مشغول میهای پهنش خرگوش و موشسایهآنگاه دوباره زیر 

ای که تازه سیمای لطیفشان را زدههای شبنمها و هرازگاهی هم زنبوری وزوزکنان از میان گلبوته

 چرخید.های بازیگوش میکرد و به دور بچه خرگوششسته بودند پرواز می



شد، از اینکه هنوز زنده دید و شادمان میانگیز را میوسهدرخت آن باال تمامی این تقالهای وس

 است و میان تابلوی پررنگ زندگی جایی دارد.

زد تا به هایش ساخته بودند صدا میتازگی میان شاخههایشان را بهو در آخر کبوترهایی را که النه

 جمعشان اضافه شوند.

ها، ها و راسوها، زنبورها و سنجاقکها، کبوترها، موشآمدند. خرگوشآنگاه همه گرد هم می

آنکه کسی نگران چیزی باشد. گویی که دنیا برایشان هرگز انتهایی نداشت. خیال، بیشادمان و بی

گونه ساده و حدومرز و همانگونه بیها، مانند رؤیاها، هماندنیایی رنگین و کودکانه مانند قصه

 باورکردنی.

خاست. تر از قبل از خواب برمیهد مرد. او هرروز خستهزودی خوادانست که بهاما درخت می

هایش دیگر سبزی و طراوت پذیر نبود. برگهایش دیگر همانند گذشته نرم و انعطافشاخه

 دانست که زندگی خود را برای وداع با او آماده کرده است.های گذشته را نداشت. او اکنون میسال

اه و رسم دنیاست. باید آمد و روزی رفت و این رفتن از میان ای نبود. چراکه این رراستی چارهو به

 راستی سخت و دردآور است.هایی که دوستشان داری بهدوستان، از میان همه آن

چشید. اویی که هرگز مانند خرگوش ندوید، مانند درخت مهربان هرلحظه این حس تلخ را می

 کبوتر پرواز نکرد و مانند آفتاب نتابید.



سال در خاک ریشه دواند و بر دشت سایه افکند اما با خود اندیشید که در عوض  هایاو سال

چنان سرخ که گویی دست طبیعت با قلم هزار هایی سرخ و معطر، آنهای شیرین داد، سیبمیوه

رسید. بله او هم مانند که گویی از بهشت به مشام میمویی بر آن نقاشی کرده بود و بویی بی

 سخاوتمند.مهربان بود و هم 

ها کمی آرام گرفت. همه دوستش داشتند، اگرچه قادر به دویدن و پرواز کردن نبود. با این اندیشه

قدر پیر و فرتوت شده بود که کردند. اگرچه او آنوخیز میهایش بازی و جستهمه میان شاخه

 داد.ها تکان میهایش را برای بازی با آنسختی دستبه

اید برای رفتن از این دنیای فانی مهیا شود. دنیایی بزرگ که برای اندک دریافت که باندک

هایش، در هایش، رنگ سیبشد در رنگ برگدرختانی چون او ارزش زیادی قائل بود و این را می

ها نیز به حالش غبطه ها و گلکه حتی بوتهچناناش دید. آنهای گستردهقامت بلندش و در شاخه

اش تخم خوردههای ترکخندید و به کبوترهای عاشقی که بر شاخه خوردند. آن روز درختمی

 گزارده بودند مهربانانه پناه داد.

 سرعت سپری شد.آن روز خوش به

و دوباره شبی آرام و ساکت از راه رسید. همه حیوانات و پرندگان خسته از بازیگوشی و تقالی 

 لحظات رؤیایی با مهتابی سپید تنها شد. هایشان رفتند و خوابیدند و درخت در آنروزانه به النه

 تر از همیشه بر او تابید و درخت با ماه زیبا لختی سخن گفت.آن شب مهتاب روشن



مانندی که تجربه کرده بود. در کنار ماه، در های بیای که دیده بود و از شباز روزهای طوالنی

 های بسیاری برای گفتن داشت.کنار باد و در دل دشتی که حرف

دانست این آخرین ساعاتی است که با این ها صحبت کرد، چراکه میدرخت آن شب بجای همه آن

 همراهان شبانه خواهد بود، با دشت، با باد و با ماه تابان.

هایش داستان زندگی را بازگو کرد اندکی آرام گرفت و آنگاه ازآن که درخت با تمام خستگیو پس

 ماه لب به سخن گشود.

بانی درخت سیب گفت و از اینکه هرگز موجودی را از خود نرانده است، برخالف باد که ماه از مهر

تفاوت انداخت و برخالف دشت که هرازگاهی بیکرد و همه را به وحشت میهرازگاهی تندی می

 شد.گر میشد و بر مرگ جانداران در دامانش نظارهمی

زد و رشید هم هرازگاهی نامهربانانه کنارش میدید. اگرچه خوباال همه چیز را می اما ماه از آن

 پهنه آسمان را حریصانه دربرمی گرفت.

 تر، سردتر و دلگیرتر از همیشه به انتها رسید.آن شب ساکت

های دوردست مهتاب دلش گرفت تا آن حد که زودتر از هر شب آسمان را درنوردید و پشت قله

 س تنهاست.پخواست بپذیرد که ازاینپنهان شد. شاید نمی



رمق کوشید تا با پرتوهای آلود بود و بیدم صبح باعجله از راه رسید. خورشید خوابآن روز سپیده

رنگش پهنه کرخت آسمان خفته را با نوازشی آرام قلقلک دهد؛ اما حتی آسمان هم تمایلی به کم

یوانات را ها با رقصی تند تالش کردند تا حها و گلبیدار شدن نداشت. رود غرید، باد جهید و بوته

 از خواب بیدار کنند.

 کم آفتاب سر زد و آسمان چشمانش را گشود.کم

 اما درخت پیر اندک تکانی هم نخورد.

حرکت بود و آنگاه دقایقی بعد ها صدایش زدند و او همچنان ساکت و بیخورشید، رود و گل

 برخاستند. سنگینتنگی از خوابحوصلگی، زنبور با تنبلی و کبوترها با دلخرگوش با بی

 ها را از خواب بیدار نکرد.و این عجیب بود که درخت مهربان آن روز آن

ها هرگز همه حسی غریب در خود احساس کردند. حسی مانند از دست دادن یک دوست، ولی آن

 نتوانستند این تنهایی نامأنوس را درک کنند.

 باور بود.چراکه مرگ درخت سیب برایشان غیرقابل

وخیزی نکرد و آوازی کدامشان سیبی نخورد، جستغم و اندوه ماندند، دیگر هیچ آن روز همه در

 سر نداد.



و در این میان از شاخه خشکیده درخت پیر سیبی سرخ و رسیده بر خود غلتید و به میان 

 های نرم و سبز فروافتاد.چمن

 سیبی گرد و زیبا که گویی آخرین یادگار درخت مرده بود.

 ها حفظ شد.ها و بوتهدستان علفو آن سیب در میان 

آرامی در میان بشره ای ای کوچک که قلبش بهشده بود. دانهای پنهانسیبی که در درونش دانه

 تپید.نرم و شیرین می



  

 فصل دو

 رفت.های بلند فرومیحوالی عصر بود و پیکره ملتهب خورشید کرخت و خسته میان ستیغ کوه

کس را یارای در سکوتی عمیق فرورفته بود. سکوتی که گویی هیچو در سویی دیگر، دشت پهناور 

ها و تندی از میان علفدوز کوچکی که بهها و نه پینهشکستنش نبود. نه کبوترها، نه سنجاب

 گذشت.ها میبوته

 و نه حتی زنبوری که بر روی گلی نشسته بود، حتی او هم میلی به پرواز نداشت.

 دانست آن پایین، سیب سرخ کوچکی آرمیده است.چراکه می وزید.آرام میباد هم آرام

 هایش را تیز کرد و سپس توانست صدای تپش قلب کوچکی را میان سیب بشنود.آنگاه باد گوش

سوی ای برخاست. صدایی که از آناما به ناگاه در میان سکوت ژرف، از دوردست صدای همهمه

ها، موجودات منفوری که هرازگاهی بر این دشت زیبا ای از کالغآمد. صدای غارغار دستهآسمان می

 شدند.ور میحمله

سرعت از ها بهرحم بودند. کالغها غارتگرانی بیها هراس داشتند. چراکه آنهمه حیوانات از آن

 ها چرخیدند و از آن باال به هر سو سرک کشیدند.ها و بوتهدوردست آمدند، بر باالی گل



شده بودند و دشت ها پنهانکردند با شنیدن صدای آنزندگی می هایی که در دشتهمه آن

 شده بود.خالی

یافتند. پس به ها گرسنه بودند و باید به هر طریق ممکن چیزی برای خوردن میاما کالغ

 جستجوی حریصانه خود ادامه دادند و هر یک به سویی رفتند.

سو پریدند و میان خت مرده سیب به آنها رفتند و تعدادی دیگر با دیدن درتعدادی میان بوته

های تیزشان شروع به کندن پوسته رحمانه با نوکاش نشستند و سپس بیهای خشکیدهشاخه

ها را خورده درخت کردند، چراکه هنوز در یادشان بود که این همان درختی است که بارها آنترک

ند با خیال راحت به تهاجم خود ادامه توانستفراری داده است و حاال مرده بود و این غارتگران می

 دهند.

ای که های زرد و خشک درخت النه کبوتران را دیدند، النهبرگو آنگاه باکمی جستجو در میان

 کبوترها با ترس در آن کزکرده بودند.

حاصل النه را ناچار پس از مقاومتی بیور شدند و کبوتران بهسوی کبوترها حملهسرعت بهها بهکالغ

 هایش رها کردند.تخم با

 ها شد.رحم افتاد و سپس در چشم برهم زدنی طعمه آنها به چنگ کالغهای بیتمامی تخم

گر بودند با کشیدند و بر آن سفره خونین نظارهکه به آسمان پر میکبوتران با نهایت اندوه درحالی

 شان را ویران کنند.داد النهها اجازه نمیبود هرگز به کالغخود گفتند که اگر درخت سیب زنده می



ها باره در میان بوتهها را خوردند، اما سیر نشدند. پس به دنبال طعمه دیگری دوها تمامی تخمکالغ

 ها جستجو کردند.و علف

داد، صدایی که پیچید، صدایی که بوی مرگ میکه صدای غار غارشان در سراسر دشت میدرحالی

 لرزاند.ها را میآزرد و بدنها را میگوش

جهید به ناگاه سیب سرخ را دید، سیبی سو میسو و آنها به اینلحظاتی بعد کالغی که میان علف

سو پرید تا سیب شیرین را از آن خود سرعت به آنه درست زیر درخت مرده افتاده بود. پس بهک

 کند.

 سوی سیب حمله بردند.های دیگر متوجه او شدند و همگی بهاما کالغ

هم پریدند و برای تصاحب سیب سرخ هر ها بر سر و رویبه دنبال آن نزاع شدیدی درگرفت. کالغ

 را به کنار زند. کوشید تا دیگرییک می

بر بشره ها هر یکتیز کالغو در این میان دانه سیب هراسان و ناامید آماده بلعیده شدن بود. نوک

 زد.نرم سیب، در میان جدالی خونین زخم می

شدند. قلب کوچک تر میپناه نزدیکگذشت به دانه کوچک بیاین منقارهای حریص هر چه می

ای ن همان سرنوشتی بود که برایش رقم خورده بود؟ آیا طعمه دستهتپید، آیا ایتندی میدانه به

 شد؟کالغ شدن همه آن چیزی بود که باید نصیبش می



هایش گرفت ها از راه رسید، سیب را به چنگالرحمانه فروکش کرد. سردسته کالغسرانجام نزاع بی

دوراز توانست بهسرخ بود و میو فریاد زنان رقبا را از میدان فراری داد. او حاال صاحب این سیب 

 دسته گرسنه، آن را بخورد.

 یافت تا از مزاحمت دیگران به دور باشد.و باید جایی دنج می

هایش را گشود، غار غاری کرد و سرعت بالها را در بشره سیب فروبرد و بهدرنگ چنگالپس بی

 های انبوه درخت مرده سیب نگریست.قصد پرواز به میان شاخهبه

سوی رودخانه، جایی که ا هنوز کامالً برنخاسته بود که سنگی زوزه کشان از دوردست، از آنام

 ها روئیده بود بر سرش اصابت کرد.دسته بزرگی از بوته

 کنان کنار سیب نقشه بر زمین شد.آنکه بتواند حرکتی کند گیج شد و نالهکالغ بی

که هنوز گم هر به سویی گریختند. درحالیها هم که جاخورده بودند معترض اما سردرسایر کالغ

 اند.دانستند از کدام سو و توسط چه دشمنی موردحمله قرارگرفتهنمی

ها خالی شد و کالغ بزرگ که غرق در خون بود برای بار آخر جا از حضور آنو اندکی بعد همه

 تالش کرد تا شاید بتواند برخیزد و فرار کند.

 االی سرش ظاهر شدند.هایی مخوف بر بکه ناگاه سایه



کردند و ها را طرد میشناخت، موجودات خطرناکی که همواره کالغاو این دشمنان دیرینه را می

 کشتند.دسته میدسته

هایی در اش توانست چندین کودک را که با سنگبخت در آخرین لحظات زندگیکالغ نگون

 آمدند ببیند.هایشان به سویش میدست

های دیگری بر سر و روی کالغ کالغ برایشان تفریح جالبی بود، با سنگکودکان که کشتن یک 

 کوبیدند و او را از پای درآوردند.

زد اکنون جانش را از گونه حریصانه بر آن چنگ نمیکالغی که اگر برای دستیابی به سیب، این

 کف نداده بود.

میان هم پرتاب کردند و با این کودکان کنجکاو، الشه سیاه و منفور کالغ را برداشته و با شیطنت 

 دست کردن مردار یک پرنده.بهکار دقایقی سرگرم شدند، با دست

یافته ها از مرگ حتمی نجاترسید که دانه سیب به دلیل حضور آناما در این گیرودار به نظر می

نست تا توارسید. اویی که میای چون او خیلی زود به نظر میاست. مرگی که برای تازه متولدشده

صدها سال زندگی کند، درخت شود و بر همه موجودات سایه افکند، همانند درخت بزرگ سیب، 

هایی افراشته بر آسمان، کنار خورشید و آنجایی که همانند یک تندیس در میان دشت، با شاخه

 آرمید.مهتاب می



سرخی که با منقار سوی سیب هایی آزاردهنده بهاما این تصورات دیری نپایید. کودکان با خنده

 دیده بود رفتند.شدت آسیبها بهکالغ

 ها باشد.توانست وسیله بازی دیگری برای آنسیب سرخی که گرد و درشت بود و می

 و آنگاه کودکان با بازیگوشی شروع به لگدزدن به سیب کردند.

 رفت.سو میسو و آنغلتید و آشفته و پریشان میان پاهایشان به اینسیب می

شد و به ای دیگر از بشره نرم و آسیب پذیرش از آن جدا میای، تکهآن حال با هر ضربه و در

 افتاد.ای میگوشه

شکسته مابین خورد و زخمی و درهمچرخید، لگد میدقایقی تلخ بدین منوال سپری شد. سیب می

در آن لحظه همه  کرد، اگرچه قادر به فریاد زدن نبود اماپاهای کودکان برای زنده ماندن تقال می

کرد از ترس و زند، بله سیب ناله میحیوانات غمگین و ترسان حس کردند که سیب صدایشان می

 وحشت.

 کردند.پریدند و دوباره لگدمالش میکردند، از رویش میخندیدند، پرتابش میکودکان می

 لرزید.پناهی بر خود میو دانه سیب در درونش از بی

رسید و کس به فریادش نمیشک پایان زندگی کوتاهش فرارسیده بود. این بار دیگر هیچاین بار بی

 شد.این بار حتماً میان لگدهای کشنده کودکان له می



 اش را بپذیرد.دریافت که این بار باید نابودی

 و آنگاه چشمانش را بست.

آنکه غذایی داشته باشد اه و عریان و بیپنسیب سرخ در حال از هم پاشیدن بود و اندکی بعد او بی

 شد.مرد و یا آنکه خوراک پرندگان میافتاد و میبر خاک خشک فرومی

غلتید و پوست سرخش از هر سو کنده ها میمدتی طوالنی سپری شد. سیب همچنان میان علف

 رحمانه پایانی نداشت.افتاد، گویی این سالخی بیشد و به اطراف میمی

چنان بلند و کوبنده بود که حتی صدای غرش مهیبی از آسمان برخاست. این صدا آنکه ناگهان 

 دانه کوچک سیب هم توانست آن را بشنود.

 صدای عجیبی بود، صدایی که همه را میخکوب کرد.

کردند. تنها با ترس به آسمان خیره شده خندیدند و بازی نمیکودکان متوقف شدند، دیگر نمی

 بودند.

 ای از دشت فروآمد.گی سینه افالک را درید و بر گوشهرعدوبرق بزر

غرید، از و به دنبال آن غرش دیگری کودکان را از وحشت پراکنده کرد و این بار آسمان بود که می

ای که هایی که کمر به نابودی دانه کوچک سیب بسته بودند، دانهها، از کودکان و از تمامی آنکالغ

 هیچ پناهی نداشت.



ای پناه گرفتند، چندین غرش مهیب، رگباری تند آغاز شد. حیوانات هر یک در گوشه به دنبال

چیز را رها کردند و زنان همهها پا به فرار گذاشتند و آخر از همه کودکان بودند که جیغکالغ

 ها ازنظر محو شدند.دوان از رودخانه پریدند و پشت انبوه بوتهدوان

رمق نفسش ها کنار النه موشی کوچک افتاد و بیه شده میان علفپارو سرانجام سیب زخمی و پاره

 برید.

موش صدایش زد، زنبور وزوزی کرد و آسمان غرید؛ اما حاصلی نداشت و سیب از شدت زخم و 

 جراحات مرده بود.

خورد فروغش را باز کرد. دیگر لگد نمیآرام چشمان بیلرزید آرامدانه سیب که هنوز از وحشت می

پیچید. پس نفس راحتی کشید و تالش کرد تا بشنود چه اتفاقی افتاده است و آنگاه د نمیو به خو

های درشتی که بر پیکره سیب دریده شده های باران را بشنود. قطرهتوانست صدای قطره

 شدند.ای پرتاب میخوردند و به گوشهمی

 که آرزویش را داشت. هایش بارها دیده بود. همان بارانیاین باران بود، آنچه در خواب

 اندک دانه سیب به خود آمد.اندک

رحم رفته بودند و او در درون سیبی که رو به از هم پاشیدن بود هنوز آمد و کودکان بیباران می

 زنده بود.



 ای احساس سرما کرد.اما لحظه

هلویی آلود اطرافش را نگریست. سیب مهربانش مرده بود! با پو سپس ناباورانه با چشمان اشک

 شکافته شده، شکافی عمیق تا قلبش.

 حال دانه کوچک از درون آن هویدا بود.

آلود به داخل آمدند و دانه سیب را که های باران از این شکاف خونو اندکی بعد باد سرد و قطره

زده سیب بیرون کشیدند. دانه سیب فریاد زد و کمک خواست گریست از میان قلب یخناامیدانه می

ه بزرگ باران او را علیرغم میلش از بشره شیرین سیب که اکنون مرداری بیش نبود به اما قطر

 پایین فروکشید.

دانه سیب قادر نبود در برابر این دریای متالطم بایستد. پس چون پر کاهی در این موج لغزان 

 پایین سرید و از بستری نرم و شیرین به دنیایی تیره و ناآشنا وارد شد.

 جایی که مادرش خاک بود و غذایش مردارها.رحم. همانود، دنیای سرد، تاریک و بیاینجا دنیا ب

 پس ناچار شد سرنوشت جدیدش را بپذیرد و سپس تسلیم نیروهای قدرتمند پیرامونش شد.

آنگاه خود را در دامان خاکی نمدار و سرد دید اما هنوز چیزی نگذشته بود که حس کرد دستانی از 

اند و او را از میان باران به درون دنیای اش کردهاند. دستانی که احاطهان گرفتههر سو او را در می

 داشتنی بردند. آیا این رؤیا بود؟تاریک اما گرم و دوست



آن پایین کامالً تاریک بود و او هر چه تالش کرد نتوانست چیزی ببیند. پس گوش فرا داد و آنگاه 

 توانست صدای تپش قلبی را بشنود!

شده بود تر از او در تقال بود، قلبی که اگرچه در تاریکی پنهانقلبی که در آن پایین، خیلی پایین

شناخت. همانند آنچه در اما مهربانانه او را به زندگی فراخواند. شاید دانه کوچک او را هم می

 هایش دیده بود.خواب

زد. او را که با همه یش میتپید و صدااین قلب زمین بود با آن ضربان پیاپی نبضش که می

 رحم رهیده بود.های غارتگر و کودکان بیاش هزاران آرزو داشت، او را که از چنگ کالغکوچکی

 و اینجا دنیای دیگری بود. تاریک اما گرم، ساکت و پر از زندگی. همانند درون سیب سرخ.

سرعت به خوابی عمیق بهنهاد و اش را بر همو حال زمان خفتن بود. پس دانه سیب چشمان خسته

 فرورفت، با الالیی مادری مهربان که نامش زمین بود.



  

 فصل سه

که کودکانه به خود چنبره زده بود در خواب رؤیای عجیبی دید: او در دانه کوچک سیب درحالی

ها و راسوهای های صحرایی و پر از پرندگان، موشهای گندم، پر ازگلدشتی بزرگ بود، پر از ساقه

 جهیدند.چکی که شادمان به هر سو میکو

راستی هیچ انتهایی نداشت، در آن مرغزار باشکوه با وزش باد و این پهنه رنگارنگ و زنده به

رقصیدند و از این رقص موزون دامان صحرا به نرمی چین های بلند و طالیی گندم میساقه

داشتنی چنان زیبا و دوست. آنسریدسوی دشت میآمد و تا آنخورد. این چین از دوردست میمی

 رفتند.فام به سفری دور و دراز میها هم سوار بر این موج زرینکه حتی زنبورها و سنجاقک

 ای بود.ها چه رازآلود و افسانهو آن دوردست

اما صد افسوس که دانه سیب پایی برای دویدن و بالی برای پریدن نداشت. او حتی در آنجا موش 

بوئید و آمد، او را میاش درست کنار او بود. موش هرازگاهی مید، موشی که النهمهربان را هم دی

 آورد و همواره مراقبش بود، چراکه دانه کوچک را دوست داشت.برایش گردو و فندق می



دانست که در این دشت بزرگ چه دوستان خوبی دارد. موش مهربان، خوبی میو دانه سیب به

ونرم چرخیدند و خاک را برایش گرمهای چاقی که دورتادورش میکرم زنبور، کبوتر، راسو و حتی

 کردند.می

دار خاک، خورشید را ببیند. خورشیدی زرد و پرانرژی که از الی ذرات تبو آنگاه توانست از البه

های گندم و به هر چه که در آن پهنه ها، به ساقهتابید. به خاک، به بوتههای دور بر آنان میافق

 جنبید.بز میسرس

 کرد.سو هم آسمان آبی با ابرهای سفید و پنبه گون بر باالی سرشان خودنمایی میو آن

توانست ها میها چه نحیف و کوچک بود؛ اما با همه اینراستی دانه سیب در برابر همه آنبه

و هر چه ها دور بودند اما اشان را، حتی خورشید و آسمان که از او فرسنگدوستشان بدارد. همه

 تالش کرد نتوانست لمسشان کند.

ها ها و ساقهناچار صدایشان زد ولی صدایش ضعیف بود، زیرخاک پیچید و میان ریشهو آنگاه به

 بلعیده شد.

 پس دوباره فریاد زد و دوباره و دوباره.

 و این بار آسمان صدایش را شنید. ابرها کنار رفتند و پهنه افالک نیلگون بر او گشوده شد.



کم پوسته سوی آسمان قد کشید. کمسپس دانه سیب چشمانش را بست و از درون خاک تیره به

شده بود از میان این پوسته بیرون آمد و های سبزی آراستهسختش باز شد و دستانش که با برگ

 سوی آسمان دراز شد.به

اال برود و از آن باال اند و او حاال قادر بود بشدهدانه توانست ببیند که حتی پاهایش نیز بزرگ

 جا را بهتر ببیند.همه

تابانه به او پیوستند و های گندم هم بیای بعد ساقهتر بود و لحظهاز آن باال، دشت زیباتر و رنگین

شد ... تا آن باالها میان ابرها ... جایی که خورشید با او به اوج آسمان قد کشیدند ... تا آنجا که می

سوخت و گرما وقفه مید دید و حس کرد. گوی ملتهب و نگرانی که بیشداغ و سوزنده را می

 دانست که اگر باال برود دیگر موش مهربان را نخواهد دید.بخشید؛ اما دانه سیب نمیمی

گریست. چراکه دانه تنهایش گذاشته بود. اویی را و آن پایین درون خاک موش تنها از رفتن او می

 که بهترین دوستش بود.

کاش دوباره همان دانه باره آرزو کرد اییکنه سیب که حاال بزرگ و بلندقد شده بود، بهپس دا

جا که تاریک بود و تیره، اما در آنجا کنار موش کوچکی باشد که در دل خاک پنهان است، همان

 شد خوشحال بود.مهربان می

شده بود که قدر بزرگاال آنازآن دانه سیب تقال کرد تا دوباره به میان خاک بازگردد، اما حو پس

 های کوچک خاک بگنجد.دانست در میان حفرهنمی



او در آن حال با اندوه از میان آسمان به آن پایین نگریست. آنجا میان خاک همه کنار هم بودند و 

او تنها میان ابرها جامانده بود ... تنها بدون دوستانش ... و سپس با اندوه شروع به گریه کرد اما 

شنید ... و او حاال تنهای تنها شده بود، میان آسمان هایش را کسی آن پایین نمیصدای گریه حتی

 و ابرهایش.

وگنگ بود و با سردرگمی دانه کوچک سیب با ترس از کابوس تلخش برخاست. تا چند لحظه گیج

وز در خاک محض آنکه دریافت در رؤیا بوده است خوشحال شد، از اینکه هنپیرامونش را کاوید و به

 چرخیدند و مراقبش بودند.هایی که مرتب اطرافش میاست، کنار موش مهربان و کرم

راستی چه اهمیتی داشت که آنجا تاریک بود و تیره، بدون خورشید، بدون آسمان و بدون باد، و به

 ها کنار هم بودند؛ در مهدی پر از مهربانی، در بستری پر از دوستی.مهم این بود که آن

اش برای دانه های تند موش را شنید، او دوباره کنار شکاف النهه دنبال آن دانه سیب صدای گامو ب

 کوچک غذا آورده بود، اگرچه خودش چیزی برای خوردن نداشت.

زده بود موش را صدا زد تا با او که اشک در چشمانش حلقهها خورد و درحالیدانه گرسنه از آن

دانست که آیا شنید. حتی نمیفهمید و صدایش را نمیکالمی سخن گوید اما موش زبان او را نمی

لی بود همه آن دلیخورد یا نه؟ تنها دوستش داشت و اینآورد میدانه از غذاهایی که او برایش می

 که موش، دانه سیب را در پناه خود گرفته بود.



شنیدند اما آور بود، آن دو اگرچه زبان مشترکی نداشتند و حتی یکدیگر را نمیو این شگفت

ای که دانه سیب در دل خاک افتاد و از همان بهترین دوستان هم شده بودند، از همان لحظه

پناه و گرسنه بود، دریافت ای که بیش یافت، دانهاهنگام که موش کوچک او در شکافی میان النه

هایشان و ها با چشمزبان باشند، چراکه آنکه باید کمکش کند، پس چه اهمیتی داشت که هم

 فهمیدند.گفتند و یکدیگر را میها را میهایشان تمامی ناگفتهقلب

تر شده بود و روز طوالنیاندک از راه رسید. حال دیگر سرعت سپری شد و تابستان اندکروزها به

شده تابید، حتی رود هم خشکدار میتر. خورشید در اوج آسمان با تمام گرمایش بر دشت تبگرم

 بارید و این کابوسی ترسناک را برای همه به دنبال داشت.بود چراکه بارانی نمی

شان را د تا تشنگیشده بودند، چراکه آبی نبوهایشان پنهانها و در النههمه حیوانات میان بوته

 برطرف کنند.

ای بود که در مدت کوتاه زندگی تجربه کم تشنه شد و این اولین حس آزاردهندهدانه سیب هم کم

 ماند.کرد، بدون آب نه او و نه جانداری زنده نمیمی

 تر از همیشه بود.تر و خشکو آن روز گرم

ما باوجود این بر خود مسلط شد، رمق شده بود؛ احتی موش مهربان از فرط تشنگی سست و بی

خورده برخاست و از النه بیرون رفت تا در میان لهیب داغ خورشید بر روی خاک خشک و ترک



رفت، شد و به آسمان میقدم گذارد. او به اطرافش نگریست، سراسر دشت با سرابی لرزان بخار می

 شد.پیچید و ازنظر محو میود میگویی که جان جنبندگان از میان خاک با این توهم ناپایدار به خ

 آب زمین توانی برای نفس کشیدن نداشت.بی

 کرد.موش به هراس افتاد. چراکه باید به هر شکل ممکن برای دانه تشنه سیب آب و غذا فراهم می

ها را ها دوید و شتابان همه آنها و علفدرنگ در جستجوی آنچه به دنبالش بود میان بوتهپس بی

 هر چه تالش کرد در آن حوالی چیزی نیافت. کاوید؛ اما

 کشید.هایش را میسوی رود که در میان گرمای شدید آخرین نفسو ناچار شد تا دورتر برود تا آن

ای جلبک سوی کناره رودخانه دوید. او باید تکهآن اطراف کسی نبود و موش دل به دریا زد و به

کند و با این اندیشه به لبه رود رفت و تکه بزرگی به  یافت تا برای دانه سیب تا مدتی آب تأمینمی

 سرعت راه بازگشت را در پیش گرفت.دهان گرفت و به

سوی النه اش بهشد. پس موش با تمام درماندگیراه طوالنی بود و پرخطر، اما باید تا انتها طی می

اهی گرسنه درست شروع به دویدن کرد که ناگهان سایه ای بزرگ در برابرش قد برافراشت. روب

 اش به انتظار ایستاده بود.مقابل النه

گذاشت اما حاال باید به نزد دانه کرد و پا به فرار میاگر هر زمان دیگری بود موش راهش را کج می

 گشت.سیب بازمی



 سوی النه جهید.باکانه بهآنکه بترسد چشمانش را بست و بیپس بی

اش های قویپایان رسید، روباه تالش کرد تا او را با پنجهجدال بین او و روباه در چند ثانیه به 

های حریص او گریخت و به داخل النه سرعت از میان چنگالشکار کند، اما موش چاالک بود و به

 پرید.

مرگ بود، توانست صدای پاهای لرزان موش را بشنود. او بازگشته دانه سیب که از فرط تشنگی روبه

 ز آب.هایی پر ابود، با جلبک

تر گذاشت. ها را کنار دانه جاسازی کرد و غذاها را به او نزدیککنان جلبکزنان و نالهموش نفس

چیز ماند. با آب و غذایی که موش برایش فراهم کرده بود و غیرازاین هیچدانه سیب باید زنده می

 دیگری مهم نبود.

وی گردو را حس کرد؛ اما این بار های گندم و بدانه سیب در آن حال بوی جلبک تازه، بوی دانه

 بوی دیگری را استشمام کرد.

های کودکان بویی عجیب، بویی که تاکنون حسش نکرده بود اما چرا ... آن هنگام که کالغ با سنگ

 از پای درآمد او این بو را حس کرده بود. بوی خون. موش مهربان زخمی شده بود.

حرکت و سرد در انتهای موش را صدا زد؛ اما موش بی دانه که ترسیده بود اطراف را جستجو کرد و

 صدا مرده بود.النه غرق در خون آرام و بی



های گندمی را ها و دانهکه جلبکها گریه کرد. درحالیدانه کوچک آن روز از فرط ناراحتی ساعت

رسنه. شد و نه گها نه تشنه میکه موش برایش هدیه آورده بود در آغوش گرفته بود، او تا مدت

 شده بود، به قیمت یک زندگی، زندگی موش مهربان.چیز برایش فراهمهمه

اش را شنید و چنان سنگین بود که آسمان برای اولین بار صدای گریهو این اندوه دانه سیب آن

 دار شد.اندک غصهاندک

 و سپس در اوج ناباوری ...

کس هایی که هیچه چکیدن کرد. قطرههایی بلورین از آن باال شروع بهای آسمان چون دانهاشک

 های اندوه آسمان است که از غصه او اندوهناک شده است.جز دانه سیب نفهمید که اشک

 هایی که همه را سیراب کرد و از مرگ نجاتشان داد.قطره

 اش فراموش کند.اما دانه سیب هرگز نتوانست آن روز تلخ و جای خالی موش مهربان را در زندگی

چیزش را فدا کرد، دوستی که هرگز بمانند او در دنیایش نیافت. ربان که برای او همهدوستی مه

 اویی که نه زبانش را فهمید و نه صدایش را شنید.



  

 فصل چهار

ترین روزها از پی هم آمدند و رفتند، روزهایی در تنهایی، گرسنگی و تشنگی، روزهایی که سخت

 لحظات زندگی دانه غمگین سیب بود.

کرد تا شاید دوباره صدای پاهای موش را بشنود اما هایش را تیز میدم امیدوار، گوشاو هر سپیده

 های تند و هراسان موش را نشنید.ازآن دیگر صدای گاماین خیالی بیش نبود و او هرگز پس

 ها نیز به همان سرعت روزها سپری شدند.و به دنبال آن شب

 یز عجیبی شد.شب دانه سیب متوجه چتا آنکه یک

توانست از میانش خاک تیره و نمدار اش شکاف برداشته بود. شکافی بزرگ که او اکنون میپوسته

ای به دنیای بیرون، دنیایی که او دوستش نداشت. دنیایی پر از خطر، پر از را ببیند. دریچه

 جایی که او از آن گریخت و به درون خاکش پناه برد.گرسنگی و پر از مرگ، همان

دید که پوستینش شکافته و او بیرون افتاده است. میان دنیای هزار رنگی که و حال دوباره می

 فریبنده و پرمخاطره بود.



ها توانست بمانند رؤیاهایش تا آسمانگذارد. شاید میای نداشت و باید بدین دنیا قدم میاما چاره

ها بود. جایی متفاوت از خاک، رها و فرشتهباال برود تا آنجایی که پاک و سپید بود. آنجا که مأمن اب

 بدون ستیز، بدون گرسنگی و بدون تیرگی.

 رسید.دانست شاید او هرگز بدان جا نمیاما کسی چه می

باکانه از پوستین سختش بیرون آمده بود ای که بیچراکه هنوز یک جوانه سبز و ظریف بود. جوانه

 ه ماندن تقالیی کند.تا بر این دشت پهناور سرکی کشد و برای زند

اش باور بود و سپس سر از پوستهکاوید. پیرامونی که برایش غیرقابلپس باید پیرامونش را می

 بیرون کشید.

 که جوانه سیب بر خود لرزید.چنانبیرون تاریک بود و ترسناک، آن

حاصل بیهای لطیفش کنار زد؛ اما تنیده خاک را با برگهای سخت و درهمو تالش کرد تا توده

بود و او درمانده و مستأصل شروع به فریاد زدن کرد تا شاید کسی صدایش را بشنود که همان 

لحظه کرم بزرگی از کنارش گذشت، خاک از هم گسست و جوانه کوچک خوشحال به خود تکانی 

 آرام به کناری زد.هایش ذرات خاک را آرامداد و با برگ

 وقفه تالش کرد، با تمام قدرت.باید بی او دریافت که برای دستیابی به آزادی



های سبز و زیبایی که حاال همان دستانش اش دید. برگهای نوشکفتهو او این قدرت را در برگ

جایی که زدند تا به روی زمین، بهذره کنار میشان خاک را ذرهبودند، دستانی که با همه کوچکی

 خورشید فرمانروایش بود دست یابند.

نی گذشت. جوانه سیب از فرط شادی پلک بر هم نگذاشت و پیاپی تالش کرد تا از ساعاتی طوال

اندک سربلند کرد و توانست پس از خاک بیرون زند و سرانجام پس از تقالیی طوالنی اندک

دمان را بر پیکر زنان باد خنک سپیدهروزهای طوالنی سیاهی و تاریکی را پشت سر گذارد و نفس

 کند. اش حسنازک و شکننده

سوی آسمان گرفت، خورشید تازه بر افق دمیده بود و همین نور اندک هایش را بهاو نرم نرمک برگ

 های جوانه سیب بدود و او را از نو زنده کند.کافی بود تا خون گرم بر شریان

و او حاال دیگر آن دانه کوچک سیب نبود، بلکه اکنون جوانه سبزی بود که شاخ و برگ داشت. 

 ی زیبا که شاداب و پرطراوت، با هزاران آرزوی شیرین از دل خاک تیره سر برآورده بود.اجوانه

زد و اندکی زمان برد تا تر ببیند. نور آفتاب چشمانش را میو آنگاه کوشید تا اطرافش را دقیق

 بتواند از میان نور تند، آنچه را که پیرامونش بود کشف کند.

وزید، بادی گونه که قبل از ورود به خاک دیده بود. باد هم میجا سرسبزی بود و تازگی، همانهمه

 کرد.ها را بازتر و بازتر میپیچید و آنهایش میبرگمالیم که به نرمی میان

 ها را ببیند.توانست تا دوردستزمان زیادی نبرد تا چشمانش کامالً باز و پرنور شود و حاال می



هایشان م آرمیده بودند و قطرات درخشان شبنم بر گلبرگهای رنگارنگ و زیباکنار هآنجا که گل

 درخشید.چون جواهراتی می

ها، رودی که چرخید و کمی دورتر از همه اینانگیز به هر سو میآنجا که زنبور وسوسه

رمق و کم آب بود، اگر چه هنوز پیمود، رودی که حاال بیناپذیر تا انتهای دشت را میخستگی

 ها شنید.دوردست شد صدایش را ازمی

های بزرگی ها موجود زیبایی را دید. او بالدر همین لحظات جوانه سیب میان آسمان، کنار گل

راستی این موجود چه چنان زیبا که جوانه را غرق تماشا کرد. بههایی رنگارنگ، آنداشت، بال

 جذاب و دلربا بود.

ای بلند پرسید: تو چه هستی ... و این پس به خود جرئت داد، صدایش را صاف کرد و از او با صد

 های زیبا را از کجا آوردی؟بال

هایش آرام به سویش آمد و بااحتیاط به کنارش نشست. بالموجود زیبا چرخی زد و با دیدن او آرام

 فهمد.را تکانی داد و بالطافت به او نگریست؛ اما جوانه دریافت که او هم مانند موش زبانش را نمی

 پس اندوهگین شد، ولی تالش کرد تا با ایماء و اشاره به او بفهماند که تا چه حد زیباست.

هایش جوانه را دوباره به و در عوض پروانه رنگارنگ با شادمانی لبخندی زد و با تکان دادن آرام بال

 وجد آورد.



کی بوده است که انگیز روزی کرم کوچدانست که این پروانه زیبا و دلکس نمیراستی هیچو به

 ای تاریک آرمیده است.درون پیله

های جذابش را بیشتر به سپس جوانه سیب از پروانه خواست تا رو به آفتاب برایش چرخ بزند وبال

 او نمایش دهد و پروانه شادمان چنین کرد.

کرد و های کوچکش جمع میپس هرروز صبح زود، جوانه سیب، شبنم درخشان را روی برگازآن

چرخید و کرد، در آسمان میآمد، برایش پرواز میها به نزدش میآرام از دوردستنه هم آرامپروا

 چشید.نشست و از قطرات زالل شبنمش میآنگاه به نرمی کنارش می

 ترین چیز بود.آنچه برای زیبارویی چون او باارزش

ادی که هرازگاهی بر او اش بیشتر خو گرفت، به آفتاب گرمش، به بکم جوانه به شرایط تازهو کم

 وزید و به همه آنچه اطرافش روئیده بود.می

 فهمید.های او را میهای جوانه سیب حرفو به پروانه زیبا که همواره کنارش بود و از اشاره

هایش به این موجود هایش را با حرکات برگتواند حرفو جوانه نوشکفته خوشحال بود که حاال می

 زیبا بفهماند.

 شد.های سبز و پرطراوتش خیره مینشست و به او و برگنیز باحوصله کنار او می پروانه



رفت. آن باالیی که ابرها آنجا به اویی که سرشار از امید و آرزو بود، اویی که باید تا آن باال می

 آرمیدند.می



  

 فصل پنج

ه نبود. حاال قد تر شد. او حاال دیگر نحیف و شکنندروزها گذشت، جوانه سیب بزرگ و بزرگ

های ها را که با شیطنت میان گلتوانست زنبورها و سنجاقککشیده بود، شاخ و برگ داشت و می

های های بدیعی را که طبیعت بر برگتوانست رنگکردند ببیند. او حاال میوحشی دشت بازی می

های سبز و ت جوانهتوانسشان شود. او حاال میها پاشیده بود تماشا کند و محو زیباییلطیف گل

ای که روزی خود یک جوانه ای را که بر تنش روئیده بود لمس کند، بر ساقه نرم پیکرش، ساقهتازه

 بود.

 اویی که روزی از درون یک سیب بیرون جهید و دردانه کوچکی زنده ماند و رشد کرد.

ی که برای زنده هایش زیرخاک افتاد و به یاد دوست مهربانش، موش کوچکو آنگاه به یاد لحظه

 داشتن او جان خود را از کف داد.نگه

و سپس از این حس تنهایی احساس غصه کرد. او دوستان دیگری هم داشت که شاید دیگر هرگز 

های خاکی که راه او را به زمین باز کردند و پروانه زیبا که هرازگاهی به دیدارش دیدشان، کرمنمی

 آمد.می



میرند و او دوباره باید تنهای زودی میمه این دوستان کوچک بهدانست که هاما نهال سیب می

بود. کرد، پس باید شاهد مرگ بهترین دوستانش میتنها شود. چراکه او صدها سال عمر می

مردند و او را با تمامی خاطراتش در ها و حتی زنبورها. همه و همه میها، پروانهها، سنجابموش

 کردند.دنیای خود رها می

 باور بود.راستی برایش تلخ و غیرقابلین بهو ا

جا پراکند، بر های تازه را به همهآن روز هم مانند همیشه باران بارید. بارانی زیبا که بوی علف

سو رود را دوباره پرخروش و متالطم کرد. رود هم با آوایی دشت جانی تازه بخشید و در آن

در دشت سرسبز و باشکوه بدانند که طبیعت زنده است. انگیز آواز خواند و سرود تا دوباره همه دل

 آواز خواند.رود حتی برای نهال هم

ها را آمد، بارانی که سیاهیانگیز را گوش فرا داد: باز باران میو نهال با تمام وجودش این سرود دل

ها سپردش و رود هم پرخروش و عجول به دوردستشست و به رود میاز تن خسته دشت می

ها جایی نبود. باز همه سرسبزی برای سیاهیردش تا دیگر هرگز بازنگردد. چراکه میان اینبمی

پراکند. زد و جانداران را بر این بستر نرم میخورده را وصله میآمد، بارانی که خاک ترکباران می

بودند  هایی که چون نهال سیب نه قادرپریدند و آنهایی که میکردند، آنهایی که پرواز میآن

 حرکت کنند و نه پرواز کنند.



خورد. او که توانست بر دشت سرسبز بدود و شادی کند غصه میو نهال سیب از اینکه نمی

بال و آزاد باشد. او که باید تا پایان عمر در هایش بر خاک فرورفته بود و قادر نبود سبکریشه

شد؛ اما شاید ها میپرندگان و جهیدن موشگر پرواز ماند و تنها نظارهجایی که روئیده بود میهمان

 هایش مانعش باشند برود.آنکه ریشهها به هر سو بیتوانست در رؤیاهایش مانند آنمی

خورد و پخش های سبز نهال سیب میهای درخشانش بر برگآمد، بارانی که دانهباز باران می

شد چراکه د، اما زنبور دلخور نمیپاشیچرخید میشد و بر سر و روی زنبوری که آن اطراف میمی

 کند.دانست باران مهربان است و با او بازی میمی

هایی پر از خاطرات شیرین سپری شد. باران به پایان رسید و ابرها دیگر گریه سان لحظهو بدین

 هایشان سبک شده بود.نکردند. گویی حاال دل

رنگ که از پشت کمانی هفتد. رنگینو آنگاه تصویر زیبای دیگری بر آسمان نیلگون نقاشی ش

سوی دشت پهناور کشیده شده بود. قوسی بزرگ و دلربا که همه را به وجد های دوردست تا آنکوه

 آورد. شاپرک به سویش پرید و موش تقال کرد تا به روی آن بجهد.

ویش هایش را به سو نهال سیب مات و مبهوت به این کمان جادویی خیره شد و کوشید تا شاخه

ببرد، چراکه او هم دوست داشت روی آن بپرد و تا انتهای آسمان سر بخورد و بازی کند؛ اما بازهم 

 زده تماشاگر این زیبایی مسحورکننده شد.های سختش درون خاک مانعش شدند و او غمریشه



وانه در شده بود و پرلحظاتی بعد پروانه زیبا از راه رسید و در کنارش نشست. نهال سیب حاال بزرگ

 برابرش کوچک بود؛ اما هنوز همان پروانه رنگارنگ و دلربایی بود که نهال آرزوی دیدارش را داشت.

دار شد و با اشاره از او پرسید که چرا غمگین پروانه مهربان که اندوه نهال سرسبز را دید غصه

 است؟

تواند پرواز کند اندوهگین و نهال با افسردگی به او فهماند از اینکه در خاک زندانی است و نمی

 است.

هایش نشست، نوازشش کرد و به او فهماند که جدا شدن او از خاک غیرممکن پروانه بر شاخه

 مرد.آمد میهایش از آن بیرون میاست، چراکه اگر ریشه

قدر که صدها پروانه ماند، آنها زنده مینی دارد و تا سالدر عوض به او گفت که عمری طوال

 میرد و او هنوز زنده است.می

شده بود و پروانه در برابرش کوچک. او هنوز کامالً جوان تر شد. او بزرگو نهال سیب بازهم غمگین

 رسید.زودی به پایان زندگی کوتاهش میبود و پروانه به

 هیچ حرکتی.خاک، با قامتی بلند اما بی او عمری طوالنی داشت، نشسته بر



جهید و به هر سو دوید، میازآن بادی آرام وزیدن گرفت. بادی که او هم همانند بقیه میو پس

اش را نوازش هایش پیچید، ساقهرفت. او برای نهال سیب آواز زیبایی زمزمه کرد. میان شاخهمی

 سوی دشت به سویش برد.کرد و بوی زندگی را از آن

شد، طوفان به راه اش تجربه کرده بود. بادی که گاهی نیز خشمگین میاو این باد را از بدو زندگی

بخش گرفت و دوباره به نجوای آرامزودی آرام میترساند؛ اما بهها را میها و بوتهانداخت و گلمی

 داد.زندگی ادامه می

ت پیر چه گذشته است. از آن زمانی که ها بر این دشدانست که در تمامی این سالو این باد می

 که سرسبز بود و پرطراوت.دشتی خشک و بایر بود تا اکنون

گشت و از کرد، اما دوباره به زندگی بازمیاش را پر ترک میسالی تن خستهاگرچه گاهی نیز خشک

 شد.نو تازه می

آرامی نامش را صدا بهداشتنی باد گوش فرا داد. باد بار دیگر به نجوای دوستو نهال سیب یک

 زد.می

کشید تا آن باالها، به سوی آسمان آبی قد میاش بهشد و ساقه تازهاندک بزرگ میاو را که اندک

 نزد خدا.



  

 شش فصل 

 سرانجام پاییز هزار رنگ از راه رسید.

ه زندگی در راستی شروع دوبارها، با پیر شدن هر آنچه تازه روئیده بود و این پاییز بهبا خزان برگ

های گیاهان و جانوران جاری خروشید و در رگجوشید، میای که میدشت پرشکوه بود. زندگی

 شد.می

کوشید تا نبض تب آلود رمق اما پرتالش میکرد، خورشیدی که بیحال خورشید زودتر غروب می

اشت. تولد مرغزار را همچنان پرتپش نگاه دارد. مرغزاری که رازهای بسیاری در خود نهفته د

سوی هزاران موجود زنده و مرگشان. این تولد و مرگ، نزدیک یکدیگر بدون هیچ مرزی تا آن

 رفت.پیش میآمیختند بهها تا آنجا که گویی بهشت و جهنم درمیانتهاییبی

شد. روزی یکی روئید و آن دیگری پژمرده میتولدی دیگر در کنار مرگی دیگر. روزی یکی می

 برید.و آن دیگری نفس میشد زائیده می

و آن شب سرد، نوبت به پروانه زیبا رسیده بود و نهال سیب بازهم غمگین و افسرده مرگ تدریجی 

 دوست دیگری را شاهد بود.



پروانه تنها چند روزی در کنارش بود و این دوستی شیرین چه عجوالنه راه خود را تا انتها پیموده 

 بود.

داد. او اش را فرومیهای شمردهبرگ ابریشمین نهال سیب نفس رمق در آغوشپروانه بیآن شب

های رنگارنگش را برای نهال تر از آن بود که بالرمقتر از آن بود که پرواز کند. حتی بیحاال ضعیف

زد و در آن حال نهال سیب با ناراحتی از او پرسید که چرا نفس میبه نمایش گذارد. تنها نفس

 کند؟رک میقدر زود او را تاین

رحم و تری داشتم. چراکه برای ما دنیا بیو پروانه پاسخش داد: اگر زیبا نبودم شاید عمر طوالنی

 ناسازگار است، دنیایی که شاید برای تو بهتر و نیکوتر باشد.

ها آن شب مهتابی کمرنگ بر آن دو دوست غمگین تابید. مهتابی که با آن دو درآمیخت، با آن

کشید افسوس خورد، مهتابی که از های آخرینش را میروانه رنجوری که نفساشک ریخت و بر پ

پریده بود. اندوهی که از همان ابتدا در رخساره سپیدش هویدا بود. چراکه این اندوه فرط اندوه رنگ

 بودنشان را نداشت.هایی بود که دنیا تاب زندههمه آن

 درختان سیب مهیا نشده بود. ها وها، موشدنیایی تنگ و تاریک که برای پروانه

 کرد.سان پروانه زیبا نیز باید ترکشان میو بدین

کشید با اشاره به نهال بلند سیب این مهتاب زیبا را هایش را میکه آخرین نفسپروانه درحالی

 آلودی خواند.کرد برایش آواز حزنهایش پروانه را نوازش میکه با برگنشان داد و نهال درحالی



 که پروانه هرگز نشنیدش.آوازی 

که به مهتاب آرام درحالیهایی به هم چسبیده روی برگ نهال سیب آرامچراکه لحظاتی بعد با بال

 خیره مانده بود، مرد.

اش بود و در این مدت کوتاه شاهد مرگ کالغ، موش و نهال سیب، هنوز در ابتدای راه زندگی

 پروانه بود.

خشکید و داد. اگرچه او هم روزی میمردند و او هنوز تازه و شاداب بود آزارش میکه همه میو این

 کشید.مرد؛ اما شاید عمرش به صدها سال میمی

های رنگارنگ همه زیبایی، آن بالپروانه را بر خاک نمداری که زیر پاهایش بود سپرد. آناو آن شب

ای خشکیده که در میان توده سرد خاک هیچ نبود جز پیکرههمه شادی برای پرواز، حاال و آن

 آرمیده بود.

که حتی چنانهای دنیا تا چه حد ناپایدار است. آنو نهال سیب آن شب تلخ دریافت که زیبایی

 فرصتی برای دوست داشتن نداری.

 روی تنهاتر.آیی تنهایی و روزی که میروزی که می

رسد. اگرچه عمرت طوالنی باشد چراکه زودی فرامیکه مرگ بهپس نباید بر این دنیا دل بست چرا

 تر از آن است که باورش کنی.های زندگی سریعاین گذر سال



پذیرد، مهتابش رنگ سرعت پایان میرسد اما بههمانند شیب پاییزی که اگرچه طوالنی به نظر می

 بازد و دوباره آفتاب پهنه آسمان را دربرمی گیرد.می

مان چه راز و رمزی در خود آنکه بدانیم مهتاب سرد شبانهبینیم. بینها خورشید را میو همه ما ت

 نهفته است.

ها اشک نگرد و بر آنها میآنکه بدانیم این سپید زیباروی چه غمگین و افسرده بر همه تلخیبی

 ا و آرام است.صدای بیآنکه بدانیم هرگز گریه مهتاب را کسی ندیده است، چراکه گریهریزد. بیمی

 ای رنگارنگ در دل شبی پاییزی.همانند مرگ پروانه

آلود که بر دفتر بر برگی نرم و پنبه گون، تختی که برای مرگ در تنهایی مهیا شده است. مرگی غم

 شود، به نام مرگ دوستی دیگر در تنهایی.خاطرات نهال سیبی تنها نگاشته می



  

 فصل هفت

 سرعت پایان یافت.هایش، با خزان رنگارنگش و با مرگ دوستی دیگر بهنو بازهم پاییز سرد با بارا

ها با تندبادهایی فصلی همراه شده بود که هرازگاهی با شدت دیگر زمین خشک نبود. حاال باران

داشت. بادهایی که اگر اندکی قبل از های تند وامیوزید و تنه باریک درختچه سیب را به تکانمی

 شکستند. ساقه باریکش را میوزید حتماًاین می

های رنگارنگ توانست تمامی گلتر بود و میتر شده بود. حال بلندقامتتر و قویاما او حاال بزرگ

شدند. چراکه زمستان درراه اندک پژمرده میهایی که با پایان پاییز اندکدشت را بهتر ببیند. گل

شان رد و گیاهان باید به خواب زمستانیکجا را سپیدپوش میبود، زمستان سردی که برفش همه

 رفتند.فرومی

کم دریافت که باید برای این خواب زمستانی طوالنی مهیا شود، خوابی که بمانند مرگ و او هم کم

هایش سپرد. آنجا که رنگکرد و به سرزمین رؤیاهایش میاش جدا میاو را از دنیای تنهایی

رهایش قدم گذاشت و حتی با خورشیدش بازی کرد. آنجا که شد میان ابپایان بود، آنجا که میبی

شان را های شنیهای بلندش قلعهشد مهتاب را در آغوش کشید و با مورچگانی که بر باالی تپهمی

شد با موش مهربان و پروانه رنگارنگ لختی نشست و با ساختند قایم باشک کرد و حتی میمی

 ایماء و اشاره سخن گفت.



 مرد.کس نمیدودیتی نبود و دیگر هیچآنجا دیگر مح

ای بعد برای باره دریافت که هوا سردتر شده است و لحظهیکدرختچه سیب در این خیاالت به

 بارید.اولین بار برف را دید. برفی که سبک و آرام از اوج آسمان بر دشت خفته می

هایی که بگیرد و لمس کند. دانههای بلورین را های زردش این دانهو آنگاه کوشید تا با آخرین برگ

شدند و بر زمین سرعت آب مینشستند، اما بههایش میوتاب بر برگدرخشیدند و با هر پیچمی

 چکیدند.می

ای از برف پنبه گون پوشیده شد و ابرهای ملتهب سراسر آسمان را جا با پردهساعاتی گذشت و همه

 در برگرفتند.

 کرد. و سکوت تمامی دشت پهناور را پر

درختچه سیب این سکوت و آرامش را دوست داشت و تالش کرد تا با اعماق قلبش بر این نمایش 

 انگیز طبیعت گوش فرا دهد.دل

ها، آشیانه پرندگان و بستر نرم ها، گلبارید، برفی آرام که زیبا و رؤیایی بود. برفی که بوتهبرف می

 خاک را پوشاند.

ای داشتنی بود. چراکه این اولین زمستان برفیها دوستهمه این جا سردتر شد، اما بازهم باهمه

 کرد.اش میبود که درختچه جوان تجربه



 بازی کنند.ها آمده بودند تا برفو اندکی بعد سروصدای کودکان از دور شنیده شد. آن

 و آنگاه درختچه با شادی غرق تماشای آنان شد.

های برف را به پاشیدند و یا با شیطنت گلولههم میداشتند و بر سر و رویها را برمیکودکان برف

 کردند.آسمان پرتاب می

درخشیدند و مانند کشید میالی ابرها سرک میها آن باال در نور ضعیف خورشیدی که از البهبرف

 ریختند.های الماس بر سر کودکان فرومیدانه

ها را از زمین بردارد اما رختچه همراهشان خندید و تالش کرد تا مانند کودکان برفو در آن حال د

کردند دویدند و بازی میاین ممکن نبود، پس آرام گرفت و با حسرت به کودکانی که به هر سو می

 نگریست.

 بود.کاش یک انسان میو از ته دل آرزو کرد که ای

ای بسازند. برفییان رسید؛ اما زمان آن فرارسید تا آدممدتی گذشت و بازی و تقالی کودکان به پا

 ها بازی کند.برفی بزرگی که تا واپسین روزهای زمستان زنده بماند و همراه آنان میان برفآدم

 تواند دوست دیگری داشته باشد.دید میو درختچه سیب نیز شادمان شد چراکه می

ساختند، برفی بزرگشان را میی که باانرژی آدمدر این افکار مشغول تماشای کودکان شد. کودکان

 ها چشم و دهان و بینی داشت.ای که مانند آنبرفیآدم



 برفی به پایان رسید.و سرانجام پس از ساعاتی، ساختن آدم

که آواز داشتنی کردند، درحالیکودکان با خوشحالی شروع به چرخیدن به دور این موجود دوست

 خواندند.میزیبایی را با صدای بلند 

ازآن لحظه هرگز از یاد نبرد. آوازی که برای اولین بار قلبش را به آوازی که درختچه سیب پس

 ازپیش زنده کرد.تپش انداخت و حس عمیق دوست داشتن را در او بیش

توانست همه را دوست داشته باشد، اهمیتی نداشت که دنیا تا چه حد تاریک و تیره بود، او می

زبان باشند. تنها این مهم بود که او و که روز باشد یا شب، حتی مهم نبود که هم اهمیتی نداشت

توانستند عاشق هم باشند و آواز زیبای زندگی را بخوانند. هایی که در کنارش بودند میهمه آن

سرودند، به همان شان میآوازی به همان زیبایی شعر کودکان که میان برف سرد کنار آدمک برفی

 پاکی. سادگی و

ماند، حتی اگر قادر به حرکت خندید و در کنارشان میها میشان به آنبرفیو آنگاه بود که آدم

 ها سخن بگوید.توانست با آننبود و حتی اگر نمی

و سرانجام ساعاتی شیرین سپری شد و شبی ساکت فرارسید. شبی دیگر با مهتاب و این بار با 

 یب خیره شده بود.ای که به درختچه تنهای سبرفیآدم

برفی نه حرکتی برفی را بفهمد و با او دوست شود؛ اما آدمآن شب درختچه سعی کرد تا زبان آدم

 زد.گفت، تنها با مهربانی به او لبخند میکرد و نه سخنی میمی



 درختچه سیب با ایماء و اشاره به او گفت که تا چه حد از دیدنش خوشحال است.

 کتی نکرد و سخنی نگفت.برفی بازهم حراما آدم

 کم درختچه ناامید و کسل شد.و کم

 اکنون زمان خوابیدنش بود و شاید این شروع خواب طوالنی زمستانی بود.

 هایش سنگین شدند و به خواب عمیقی فرورفت.سپس پلک

 رفت.اش میو این اولین باری بود که به خواب زمستانی

برفی که در زیر نور فی در ذهنش نقش بسته بود. آدمکه چهره خندان آدمک براو خوابید درحالی

 کرد.آرام زمزمه مییادماندنی کودکان را آرامانگیز مهتاب همان آواز بهدل

گاه از یاد درختچه سیب نرفت، آواز زیبای عاشقان. آنانی که حاال باید برای خواب آوازی که هیچ

 شدند.طوالنی زمستانی آماده می

هایشان رسید، بهاری تازه که خون را در رگشاید این بار بهار زودتر از راه میدانست، کسی چه می

 ساخت.جاری می

شدند و هایی که مرده بودند در کنار هم جمع میدانست، شاید این بار همه آنو کسی چه می

برفی هم خوشحال و خندان گرفتند. در مهمانی طبیعت، آنجا که حتی آدمبودنشان را جشن می

 کرد.رقصید و شادی میمی



 آلود بود.در آغوش درختچه سیب که هنوز خواب



  

 فصل هشت

 دید.جا را تار میهای سنگینش را گشود. اگرچه تا دقایقی همهاندک پلکدرختچه سیب اندک

او دریافت که بازگشتن دوباره به زندگی از خواب طوالنی تا چه حد عجیب و باورنکردنی است. 

راستی مرده بوده است و حال دوباره از این خواب مرگ برخاسته چنان عجیب که حس کرد بهآن

 ای دیگر.است، برای صبحدمی دیگر، برای نفس کشیدنی دیگر و برای زندگی

 ها را ببیند.توانست تا دوردستتر کرد. حال میخکم دیدگانش را فرااو کم

توانست دشت بازهم سرسبز و پر گل شده بود. دیگر نه از برف و نه از سرما خبری نبود. او حال می

 وخیز آهوان را ببیند.ها و جستشیطنت پرستوها، بازی خرگوش

 باره یاد آورد.یکو در آن حال به

 زند.ای را دیده بود که بر او لبخند میبرفیدرست مقابلش، روبروی خورشید آدم

ها زاییده برفی رفته بود و شاید همه ایندرختچه با هراس اطرافش را جستجو کرد شاید آدم

 خیاالتش بود.



که به او خیره مانده بود به شب سرد مهتابی درحالیاما او با آدمک برفی حرف زده بود و در یک

 خواب زمستانی فرورفته بود.

 برفی را جستجو کرد.ها و بر زمین خاکی آدمدوباره میان بوتهپس 

 پاشیده و بر زمین فروریخته است.برفی را دید که ازهمو آنگاه در کمال ناباوری آدم

 شد.ریخته بر زمین دیده میداشتنی تنها مشتی برف درهمو حال بجای آن موجود دوست

برفی را خواهم که از خواب برخیزم آدمدم هنگامیکردرختچه با اندوه آهی کشید و گفت: گمان می

کردم که او دیگر مانند دیگران تنهایم نخواهد گذاشت؛ اما دید و با او دوست خواهم شد. گمان می

 ام.شدهگویی که من برای تنها بودن آفریده

از اوج  دارها خیره شد. به آنجا که خورشید صبحدمان گرم و تبو آنگاه درختچه تنها به دوردست

 تابید.آسمان پنبه گون بر تمامی دشت سرسبز می

 پاشیده و بر زمین فروریخته است.گونه ازهماش اینو او هرگز نفهمید که چرا آدمک برفی

ای که بسیاری را در او بر طلوع خورشید خیره شد، در آن پگاه غمبار، پگاه دوباره زندگی، زندگی

 روانه رنگارنگ و حال آدمک برفی.خواست، موش مهربان، پکنار خود نمی

هایی نیز داشت، برای درختچه تنهایی که هنوز نتوانسته بود ای که اگرچه زیبا بود اما تلخیزندگی

دوستی برای خود بیابد. دوستی که در کنارش بماند و با او از رازهایش سخن بگوید. رازهایی 



ان و به خورشید. تمامی آنچه بر زبان راندنش شد، به کوه، به دریا، به آسمناگفته که باید گفته می

کرد و بغض شدیدی را بر کار آسانی نبود، تمامی آنچه بر دل پر غم درختچه سیب سنگینی می

 آورد.گلویش می

برفی سوی آخرین بقایای آدمهایش را بهکه هنوز باور نداشت شاخهدرختچه دقایقی بعد درحالی

 اید هنوز زنده بود.برد و تالش کرد تا بیدارش کند. ش

 برفی را لمس کند.هایش کوتاه بود و او نتوانست پیکر بیجان آدماما شاخه

شنید، اگرچه چشمهای پس تالش کرد و این بار صدایش زد؛ اما آدمک برفی صدایش را نمی

 رمق به درختچه زیبا خیره مانده بود.پاشیده سرد و بیهای ازهمدرخشانش هنوز در میان برف

دانست که این دانست که دیگر هرگز با دمیدن بهار سرسبز او را نخواهد دید. گویی میمیگویی 

آخرین پرده زندگی در نگاه لرزان اوست. اویی که برای اولین بار در شبی مهتابی درختچه را 

 هایش را نفهمید اما توانست او را دوست خود بداند.مالقات کرد، بر او خندید و اگرچه حرف

ها مدفون شد و با آغاز بهار، در ی که با همان دقایق کوتاه در سرمای زمستان میان برفادوستی

 پرتوهای گرم خورشیدش آب شد و بر زمین ریخت.

نگاهی به او صدای آدمک برفی غصه نخورد و حتی نیمکس در آن میان از مرگ بیو هیچ

 نیانداخت.



اده بود تا شب غرق در اندوه بر پیکر سرد و داما درختچه سیب که دوباره دوست دیگری را ازدست

 برفی خیره ماند.شده آدممتالشی

اند، بینم، در دنیایی که همه در آن گرد هم آمدهزودی تو را میکرد: بهکه با خود زمزمه میدرحالی

بینم. پس فراموش نکن و زودی تو را میکه هنوز سپید و زنده هستی. بهموش و پروانه و تو درحالی

ها بگو که سیاه برسان و به همه آنسالم مرا به موش مهربان و پروانه رنگارنگ و حتی آن کالغ

 فراموششان نخواهم کرد، بدرود ... بدرود.

 فصل نه

 آن روز صبح، درخت کوچک سیب زودتر از همیشه از خواب برخاست.

خورشیدی که  مانند همیشه چشمانش را مالید، خود را کج و راستی کرد و سپس با ولع به

 اش و به وقارش.آمد خیره شد، به زیبایینوردید و به اوج آسمان میها را درمیاندک کوهاندک

 آن روز هم مانند روزهای دیگر بود، ساکت، گرم و برای او یک تنهایی دیگر.

ها حس کند که هایش را بازتر کرد تا وزش باد مالیم را میان آنکم شاخهدرخت کوچک کم

 هایش.ای شد. چیزی که تاکنون بدان دقت نکرده بود، شاخهناگهان متوجه موضوع تازه

 انگیزی داشتند پرشده بود.های سپید رنگ و زیبایی که بوی عطر دلهایش از جوانهتمامی شاخه



ها زیبا و از فرط خوشحالی شروع به فریاد زدن کرد تا همه بدانند که او هم مانند آن او به ناگاه و

های سپید تمامی بدنش را پرکرده بود. آنچه او روزی آرزویش بود، داشتنی شده است. جوانهدوست

 زیبا بودن.

 مانند شده است.راستی چه جذاب و بیدید که بهو حال می

سوی دشت هایی که در آناش به گلهای پر از غنچهتکان دادن شاخهاو در آن حال کوشید تا با 

 هاست، سفید و معطر.بالیدند بفهماند که او هم مانند آنبه خود می

آرام اطرافش شروع جز زنبورهای عسل که آرامها برنگشتند و نگاهش نکردند. بهیک از آناما هیچ

ها های زیبایش بستایند. آنوان سیب را با غنچهها آمده بودند تا درخت جبه چرخیدن کردند. آن

 گویند.آمده بودند تا با او سخن

 توانست آغاز دوستی او با تمامی زنبورها باشد.و این می

ها هم از ها هم به جمع زنبورها اضافه شدند. حتی مورچهتر شد و این بار سنجاقککم هوا گرمکم

بویش به خوردن شهد شیرین های خوشدند و میان غنچهذره باال آمبدنه جوان و نمدار درخت ذره

 مشغول شدند.

دیری نپایید که اطراف درخت جوان پر شد از دوستان تازه. اویی که تا قبل از این هیچ دوستی 

 ها پرشده بود.ها و مورچهنداشت حاال دورتادورش با زنبورها، سنجاقک



 بود.راستی دشوار و باور این برای درخت تنهای سیب به

هایی که مانند، تنها آنهایی که زیبایند به یادها میاو در آن حال دریافت که در این دنیا تنها آن

 شوند.هایی که زیبایند دوست همه میاند و تنها آنزیبایند موردتوجه

ها را های پرگلش را بازتر کرد تا همگان آنسپس درخت کوچک با خوشحالی و سرور شاخه

ها باید شان به او اهمیتی نداده بودند. آنهای مغروری که در تمامی مدت زندگیببینند. حتی گل

های زیبایی دارد. صدها غنچه زیبا که سراسر پیکرش را دانستند که حاال درخت سیب هم گلمی

 پوشانده بودند.

گان را ای بود که همه پرندرنگ نبود. او حاال درخت پر از جوانهتنه خشک و بیاو حاال دیگر یک

شبش دیده بود؛ اما صد افسوس که تمامی های نیمهکرد. آنچه هرازگاهی در خوابجذب خود می

 کردند.نشستند و تغذیه میهایش میفهمیدند و تنها بر غنچهاین حیوانات زبانش را نمی

 ای سخن گوید نتوانست.ها کلمهو درخت سیب هر چه تالش کرد تا با آن

اش در ها را با دوستان تازهد که رازهایش چه خواهد شد؟ چگونه باید آنو آنگاه با خود اندیشی

 گذاشت؟میان می

هایش بر سینه دشت ها نرم نرمک غروب از راه رسید و درخت سیب با تمامی غنچهدر این اندیشه

 رنگ خورشید خیره شده بود، دوباره تنها شد.که به قرص سرخسرسبز درحالی



گفتند، نه زنبورها، نه داشتنی اما با او سخن نمیمهربان بودند و دوستاش اگرچه دوستان تازه

 خواستند با او در میانش گذارند.ها. شاید رازی نداشتند و شاید نمیها و نه مورچهسنجاقک

تر نگریست و در میان تمامی آن روز غروب، درخت سیب متفکرانه به تابلوی رنگارنگ آسمان دقیق

رزوهایش را جستجو کرد. هنوز تا رسیدن به ابرها راه زیادی مانده بود و او های بدیع آاین رنگ

 کرد.صبرانه برای قد برافراشتن تا اوج آسمان روزشماری میبی

دار دشت را خروشید و بستر تبدر همین افکار رؤیایی، به ناگاه از میان جنگل جایی که رود می

کرد. نه مانند پرندگان جودی که بر دوپایش حرکت میای بلند بر او افتاد. مونوردید، سایهدرمی

 پرید و نه مانند خزندگان چهارپا بود.می

تر شد و درخت سیب این موجود مرموز را شناخت. او را قبل از این به اندک نزدیکسایه اندک

گر بار کالغی را کشته بودند و بار دیهایی که یکشکل کودکانی پرانرژی و کنجکاو دیده بود. آن

 برفی را خلق کرده بودند.آدم

 اند یا بد.شد درکشان کرد که خوبراستی نمیموجودات عجیبی که به

تواند قدر که حس کرد میشود. آنلحظاتی بعد درخت کوچک سیب او را دید که نزدیکش می

 تاب که با خود کلماتی را زمزمههای تند و پریشان موجودی بیهایش را بشنود. نفسصدای نفس

 کرد.می

 موجودی که نامش ))انسان(( بود.



  

 فصل ده

که دفتر خاطراتش را که انباشته بود از مرد جوان زیر سایه درخت سیب نشست، درحالی

 های رنگارنگ کودکی در دست داشت.نقاشی

ای برای معشوقش راستی چه جایی بهتر ازآنجا برای عاشقی چون او، اویی که هرروز نامهو به

کرد. اویی که هنوز نتوانسته بود با خویشتن اش مینوشت اما فردای آن روز از فرط شرم پارهمی

 خویش کنار بیاید.

شک آنرا که دختر بی ایای به دختر جوان بنویسد. نامهاما این بار مصمم بود تا باجرئت نامه

ها بیان کند. اگرچه این کار توانست همه احساسات مرد را در قالب واژهای که میخواند، نامهمی

 شد.آسان نبود، اما باید نگاشته می

کرد شروع به نگارش نامه که زمزمه میدرنگ قلم لرزانش را بر کاغذ نهاد و درحالیپس بی

 اش کرد.عاشقانه

زد و بر تن نرم کاغذ وق در نور زردرنگ غروب بمانند دریایی پرتالطم موج میو قلم از فرط ش

 هایی که از دل پردرد آن مرد عاشق حکایت داشت.انداخت، خراشخراش می



نویسد، اگرچه اش را میدید که چگونه با اضطراب و ترس نامهدرخت سیب از آن باال او را می

 درکش کند. توانست آنرا بخواند اما قادر بودنمی

ها بود، واژگانی عجیب و این نامه با همه آنچه تاکنون دیده بود تفاوت داشت. این نامه زبان انسان

های مرد توانست زمزمهکرد میفهمید؛ اما شاید اگر کمی بیشتر گوش میکه درختی چون او نمی

 راند درک کند.آرام بر زبان میجوان را که آرام

ها خیره شد. مرد چه زیبا ایش را تیز کرد و بر خط به خط این نوشتههآنگاه با کنجکاوی گوش

چنان زیبا که درخت حس کرد انگیز. آنکرد، با زبانی ساده اما دلاحساسش را برای زن حکایت می

 ریزد.فشارد و برای اولین بار بر این حکایت اشک میبغض شدیدی گلویش را می

گریست. برای انسانی که  برای یک انسان میو او از این حس متعجب شد، چراکه حاال

رحم و خودخواه است اما این مرد با کرد بیشناخت، برای موجودی که تاکنون گمان مینمی

تابانه قلبش به او فهماند که همه اش، با لرزش دستانش و تپش بیهای عاشقانهاش، با زمزمهنامه

 ستند.رحم نیها بیها بد نیستند که همه انسانانسان

دقایق سپری شد، دقایقی که پر از احساس، پر از اندوه و پر از التهاب ناب عاشقی بود. حسی که 

 کرد... عاشقی.درخت سیب برای اولین بار درکش می

 نامه کوتاه بود اما پرمعنا.



سرخی پای درخت سیب نهاد، جایی که گمان زد به همراه گلکه با دقت آنرا تا میمرد درحالی

 دختر جوان آنرا بیابد. کردمی

موجودی که حاال درخت سیب مشتاقانه آرزوی دیدارش را داشت، موجودی که دلیل نامه عاشقانه 

دانست شاید تر از موش بود. کسی چه میتر از پروانه، زیباتر از سنجاقک و مهربانبود، شاید جذاب

 کرد.خود میهای سپیدش همه پرندگان را جذب به زیبایی درخت پرگلی که جوانه

کرد گفت: امیدوارم این بار بیاید و نامه را که تنه درخت سیب را نوازش میمرد جوان درحالی

 ببیند. اگر نامه را دید برایم بگو که چه گفت، بگو که او هم دوستم دارد.

سرخی رها کرده بود را ترک کرد و ای که پای درخت با گلو آنگاه با تردید، درخت سیب و نامه

 ای لرزان میان جنگل انبوه ناپدید شد.آرام با سایهمآرا

درخشید و های یک عاشق مینوشتهای که بر آن دستسپس درخت سیب باقی ماند و نامه

 گر بود.سرخی که رنگ و بوی عشق را جلوهگل

و درخت سیب در آن حال از خود پرسید: آیا دختر خواهد آمد و نامه را خواهد دید؟ آیا او هم 

 ق خواهد شد؟عاش

ای که باید به دست هایش بفشارد، نامهازآن حس کرد که باید نامه را محکم میان ریشهو پس

 انگیز گل سرخ.رسید. با همان دست خط لرزان مرد عاشق و با بوی دلها میمعشوقه قصه



 گفت: آیا دختر خواهد آمد؟آواز با درخت میسرخی که همگل



  

 فصل یازده

فرسا، برای آمدن همانی که وزهایی تلخ که با لحظاتی مملو از انتظار طاقتروزها گذشت، ر

 ها.ها، اما واقعیت چیز دیگری بود و نه مانند قصهها، شاید نسلمنتظرش بودند، شاید سال

آرام از فرط غصه خشکید و کم درخت سیب ناامید شد. چراکه دختر زیبا نیامد. گل سرخ آرامکم

 وی نامه پر از احساس نفسش بریده بود.که رپژمرد، درحالی

اندک سرد دانست که این رسم عاشقی نیست و او هم اندکو در این اوج تنهایی حتی نامه هم می

 شده بود.درخشید. حاال حتی او هم کهنهو کمرنگ شد. دیگر مانند روزهای اول نمی

ها رسم قصهت. چراکه بهدرخت سیب دریافت که این بار هم دنیای خودخواه سد راهشان شده اس

بوئید او هم که گل سرخ را میگریست و درحالیخواند، بر آن میباید دخترمی آمد، نامه را می

 شد اما او نیامد، گل مرد و نامه کهنه شد.عاشق می

تاب و سرگردان به میعادگاه آن روز غروب کسل بارتراز همیشه از راه رسید و کمی بعد مرد، بی

 آمد.

 شده دید.کمال ناباوری، گل را خشکیده و نامه را فراموشاما در 

 اش نیامده بود، چراکه بمانند او عاشق نبود.راستی چگونه ممکن بود؟ معشوقهبه



مرد در آن حال آهی از اندوه کشید و باخشم نامه را برداشت، پاره کرد و بر آسمان پاشید و با 

 ها.دانستم که نخواهد آمد، واقعیت چیز دیگری است، نه مانند قصهنومیدی گفت: می

که بر درخت سیب تکیه کرده بود، بر غروب سرد خورشید و سپس غمگین و مستأصل درحالی

 خیره شد.

رمق هم تابی برای عاشقی نداشت، حتی این گوی پرآتش هم سرد و بیقرص زرین روی حتی این

 بود.

 بار بود.آلودش را زمزمه کرد، آوازی که برای درخت سیب زیبا ولی اندوهمرد تنها زیر لب آواز حزن

بی که های قلای را که بر پای او ریخته شده بود ببیند. پارههای نامهتوانست پارهدرخت هنوز می

های امیدی که در این غروب تلخ با نور زرد شد. پارهتفاوتی دنیای سرد لگدمال میآسانی در بیبه

های فراموشی گم گرائید و در پس کوهاندک به سرخی میآمیخت و با آن اندکخورشید درمی

 رفت.شد و این آخرین امیدی بود که بر باد میمی

های سرگردان نامه عاشقانه را با خود به آسمان برد، ود و پارهتاب بو آنگاه باد وزیدن گرفت، بی

آمد، او ها برساند اما چه سود که او نمیخواست تا نامه را به دست معشوقه قصهگویی که باد می

 آمد.هرگز نمی

 اش تکیه زده بود خیره شد.درخت سیب نگاه از باد برگرفت و به مرد غمگینی که زیر پای او بر تنه



کرد. آوازی که با قطرات آلودش را زمزمه مینوز خیره به خورشید تب آلود غروب، آواز حزناو ه

افتاد. خاک آمیخت و با حسی دردآلود بر دل تیره خاک فرومیدرخشان اشکش درمی

های نامه را دوباره کوشید تا پارهخورد و میها وصله میای که با باران تلخ این اشکخوردهترک

 یند.کنار هم بچ

تنگی کرد. چراکه دختر نیامد ... چراکه آلود درخت سیب را غرق در حس عجیب دلو این آواز غم

 ها نبود.دنیایشان بمانند قصه



  

 فصل دوازده

ناپذیر بر تر شد، روزهایی که در آن خورشید داغ و ملتهب با ولعی سیریاندک روزها گرماندک

 تابید.دشت ساکت و خفته می

 ای بود.اما برای درخت سیب تجربه تازه روزهایی که

هایی درشت و زیبا به رنگ سرخ هایش حال به میوه بدل شده است. میوهاو دریافت که شکوفه

راستی زیبا بود. برای اویی های بلندش را پرکرده بودند و این بههایی که سراسر شاخهخون، سیب

آلود بر دنیای ر گوشه دشت خوابکه روزی آرزوی چنین چیزی را داشت. برای اویی که د

 زد. اویی که هنوز نتوانسته بود رسم تلخ زندگی را دگرگون کند.تفاوت ریشخند میبی

 چراکه او تنها یک درخت سیب بود و نه چیز دیگر.

زد و هرروز باران را به موجودات رفت، ابرها را صدا میتوانست پرواز کند شاید به آسمان میاگر می

اش به رفت و آب را با صدها شاخهسوی رود میتوانست بدود بهداد. اگر میدیه میتشنه دشت ه

 پاشید.شده بود میها پنهانها و هر چه در آنها و گلروی علف

ماند. منتظر روزی که شده بود و تنها باید منتظر میای عمیق بر خاک تیره دوختهاما حاال با ریشه

 تن باشد، روزی که دیگر غم و اندوهی را نبیند.او هم قادر به پریدن و راه رف



ها، همان دختری که منتظرش بود از راه بارید و معشوقه زیبای قصهشک باران میدر آن روز بی

توانستند عاشقانه یکدیگر را ای نبود، چراکه مرد و زن میرسید. آن زمان دیگر نیاز به نامهمی

 دوست بدارند.

های شیرین را ریخت تا این سیبها میهای درشت سرخش را بر آنبوقت بود که درخت، سیو آن

شود با خوردن رود تلخ و غمبار نیست و هنوز میقدرها هم که تصور میبخورند و بدانند که دنیا آن

 ای هرچند کوتاه خوشحال بود.سیب آبداری که از باالی درخت افتاده است برای لحظه

ها های درشتی را که بر آنهایش سیببا تکان دادن شاخه و درخت با این تصورات کوشید تا

 ها بیاندازد.آویخته بود به میان علف

 توانست دختری را که هنوز ندیده بود عاشق کند.ها میشاید آن سیب

های نرم فروافتادند. های سرخ یکی پس از دیگری از میان درخت به روی علفو آنگاه سیب

درخشیدند. دامانی که با ر دامان سبز دشت بسان جواهراتی میهایی همچون یاقوت که بسیب

خورد. توگویی که با آهنگ عاشقانه آرامی چین میدار دشت بهوزش باد گرم تابستانی بر تن تب

کرد و خون گرم طبیعت جانی تازه یافته است. همان آهنگی که در کالبد هر عاشقی رسوخ می

 دمید.هایش میزندگی را در رگ

 ای به نام عشق.کار آمد بود، معجزهای پیمودن راه پرفرازونشیب دنیا این معجزه چهو بر



دانست که باید دیر یا زود دختر جوان را مالقات کند، اما این بار در کنار مرد درخت این را می

 پرستید.جوانی که او را می

آنکه از کنار هم ه بمیرند، بیآنکتوانستند تا ابد عاشق باشند، بیو این دو در زیر سایه درخت می

 بروند.

دوان به ها خیره شد. به آنجایی که روزها قبل مرد جوان دوانو سپس درخت سیب به دوردست

سوی رود، میان درختان جنگل. آنجا که برای درخت سیب انتهای دنیایش سویش آمده بود، آن

دید هایش میبود که در خوابسوی درختان انبوه همان بهشتی دانست شاید آنبود. کسی چه می

و شاید مرد جوان و آن دیگری که ندیده بود همان فرشتگانی بودند که او هرگز نتوانسته بود 

 درکشان کند.

سویش سویش رود، ایناو اندوهگین با خود اندیشید که این دنیا تا چه حد کوچک است، آن

 ابر؛ اما این چگونه ممکن بود؟ای گل و در باالی سرش تنها یک خورشید بود و اندکی دسته

هایی که پیرامونش بودند بفهماند که آنان را و درخت تنها کوشید تا با فریاد زدن به همه آن

 شنود که ناگاه در این خیاالت ...ها بفهماند که آنان را میبیند تا به همه آنمی

های کاج را انگیز دانهپیچید و با خود بوی دلاز دوردست، از میان جنگل تودرتو، آنجا که باد می

 آرام از رود گذشت و با تردید به سویش آمد.ای لرزان آرامآورد، سایهمی



لرزید، سرابی رقصان که با در آن گرمای ملتهب، سایه مانند سرابی ناپایدار بر پهنه سبز دشت می

 نهد.گذاشت، گویی که بر آسمان گام میواژگونش بر تن پنبه گون ابرها رد میهر قدم 

ها همانند این سایه باریک و ظریف بالباسی به رنگ آبی و با دامانی پر از گل که در سبزی علف

 شد.تر میرسید، با هر قدم به او نزدیکخواب کودکان رنگین به نظر می

رنگ که با دستان نرم باد چون آبشاری خروشان به هر خرمایی با موهای بلند و ابریشمین، موهایی

 پیچید.سو می

ای آمد حس کرد، موجودی افسانهها میزده بویش را که از دوردستو درخت سیب ناباورانه و بهت

ای گمشده که از بهشت بر خاک پوشی به رنگ آسمان، همانند فرشتهبا موهایی بلند و زیبا و با تن

 کرد: تو بدین جا تعلق نداری.خورده که باشرم زمزمه میارده است. بر خاکی ترکتیره قدم گذ

شد. اویی که درخت پس تر میو این موجود زیبا هرلحظه به درخت تنهای سیب نزدیک و نزدیک

 کرد.باره دیدارش مییکاز روزهایی تلخ به

 که منتظرش بودند، دختر جوان. انگیز، همانیای دلاویی که دلربا بود با موهایی بلند و رایحه



  

 فصل سیزده

 جا در زیر سیطره آفتاب داغ بود.سوی درخت سیب آمد، همهآرام بهدختر زیبا آرام

شد. شد زیر سایه درختی سرسبز لختی آرمید. تنها درختی که در آن حوالی دیده میپس می

 هایش بودند.های سرخی بر شاخهدرختی بلند که سیب

 اند.ها افتادههای زیادی را دید که بر پای درخت در میان علفید جلوتر آمد و سیبدختر با ترد

 اش کرد.آرامی مزهها را برداشت و بهپس با خوشحالی یکی از آن

های کودکی که هنوز به یادشان داشت. اش، سالتازگی کودکیشیرین بود، به شیرینی عسل و به

 دوید.بال به هر سو میو سبکآن هنگام که در میان علفزار شادمان 

های شد مزه میوهشد. آن زمان که میها و درختان انبوه در هر سوی دشت دیده میزمانی که گل

 های هر درختی آویخته بود.هایی که از شاخهوحشی را صدچندان چشید و درک کرد. میوه

زوی معاشقه با او را داشت. شده بود، حاال دختری زیبا بود که هر مرد جوانی آراما حاال او بزرگ

یک سیب، طعم ترش یک آلوی وحشی  اش را داشت و با طعم شیریناویی که هنوز حس کودکی

گشت. برای اویی که عمیقاً آرزو داشت دوباره ها بازمیو مزه تلخ صمغ یک درخت به گذشته



ش بازی با زنبورها های بلند بدود و فریاد بزند. کودکی که برایکودکی باشد، کودکی که میان علف

 دوزها هرگز پایانی نداشت.و پینه

خورد بر درخت بزرگ تکیه زد و این بار به یاد مادرش افتاد. که سیب را میو دختر جوان درحالی

ها قبل در همان دوران کودکی او مرده بود. مادری که هرلحظه بودن در کنارش را مادری که سال

 به یادداشت.

 کشید و اشک در چشمانش حلقه زد. و آنگاه از اندوه آهی

 کامی مزه کرد.او دوباره سیب سرخ را با تلخ

ای که در آغوش گرم مادرش نشدنیتازگی تمام خاطرات فراموششیرین بود، به شیرینی عسل و به

توانست حس کند و شبح کمرنگ پیکرش که با هر بار تجربه کرده بود و بوی مادرش که هنوز می

 شد.در برابر چشمان زیبایش ترسیم میبوئیدن سیب سرخ 

های کرد؛ اما در میان این پنجرهدر چشمان آسمانی دختر زیبا که هر مردی را مسخ خود می

بهشتی غمی نهفته بود، غمی که نه با شیرینی سیب، نه با بوی علفزار و نه با رنگارنگی درخت 

 رفت.سیب از میان نمی

کرد زیر لب زمزمه کرد: را با دستان لطیفش نوازش میکه تن درخت بزرگ دختر زیبا درحالی

 ای کوتاه به گذشته بازگشت.شد لحظهکاش میای



ها را و آنگاه رو به درخت سیب کرد و پرسید: تو هم دوست داری به گذشته بازگردی؟ من گذشته

 بیشتر دوست دارم.

که آنرا اشت و درحالیآرام در زیر درخت نشست و سیب دیگری بردها آرامو در این اندیشه

 آلود بودند.بوئید چشمانش را بر هم گذاشت. چشمانی که اشکمی

اش به پایین غلتیدند و بر خاک فروافتادند. خاکی که هنوز نامه پاره ها چون مروارید از گونهو اشک

 ها نگاه داشته بود.شده مرد عاشق را میان علف

ای که برای این زیباروی موخرمایی معنایی امهای که با عشق بر خاک نقش بسته بود. ننامه

 توانست درکش کند.نداشت، چراکه نمی

که هنوز سیب درشت سرخی را میان انگشتان اندک به خواب فرورفت، درحالیو دختر زیبا اندک

 فشرد.ظریفش می

 سپس باد دوباره فرصتی یافت تا موهای ابریشمینش را با دستان حریصش آشفته کند.

تر کرد تا پوست سپیدش از تندی پرتوهای هایش را بر سر او فشردهو درخت سیب هم شاخه

 آفتاب در امان بماند.

های دنیا لختی بخوابد و در خواب رؤیاهای اش در آرامشی ژرف، دور از تلخیتا بتواند در زیر سایه

 شیرینش را ببیند.



 شاید که در خواب دوباره مادرش را مالقات کند.

 ید هم بتواند مردی را که عاشقانه دوستش دارد بیابد.و شا

های نامه را کنار هم بچیند. نامه یک مرد عاشق به همان رنگ سرخ، با و باد این بار کوشید تا پاره

ها حس کرد. شد بوی عشق را در آنرنگ بودند اما میهای گلی خشکیده که اگرچه بیگلبرگ

 آنکه بداند.کرد، بیتر جوان رسوخ میآرام بر تن بلورین دخعشقی که آرام

 فشرد.با سیب سرخی که در دستانش می

تازگی بوی عطری که از موهای پریشانش با دستان باد سیبی که شیرین بود، به شیرینی عسل و به

 شد.به هر سو پراکنده می



  

 فصل چهارده

 غروب بود.

 فشرد.عشق را در دستانش می که هنوز سیب سرخآرام از خواب برخاست درحالیدختر آرام

 اش انداخت.های شیرین کودکیسیب که او را به یاد سال

 رسید.خاست، چراکه اندکی بعد تاریکی از راه میاما حاال باید برمی

 رفت.و او باید می

 پس بر بدن سستش حرکتی داد تا برخیزد که ناگاه چشمانش بر غروب سرخ خورشید دوخته شد.

سان از ای در برابرش نمایان بود. او تاکنون بدیننگی دوگانه بمانند بوم نقاشیآسمان پهناور بار

آرام تن بر نظیر را ندیده بود. قرص سرخ خورشید بر این پهنه رنگارنگ آرامنزدیک این صحنه بی

هایی سائید. ابرهای پنبه گون که برای این زیباروی ملتهب چون تختابرهای دوردست می

های لمید، تختی که بارنگ، گویی که خورشید با عشوه و ناز بر تختی سپید میابریشمین بودند

 سرخ و زرد تزئین شده بود.



ها به دور بوده است و از خود پرسید که چرا و او در آن حال دریافت که تا چه حد از همه زیبایی

 تاکنون بر این پرده نقاشی مسحورکننده ننگریسته است؟

ها، ها، گلبرد. رود، علفجا در سکوت به سر میآسمان نظر دوخت. همه پس با دقتی دوچندان بر

انگیز بودند و حال دختری زیبا به زیبایی فرشتگان گر این نمایش دلها نظارهپرندگان و حتی غوک

مانند که واپسین لحظات برای هم بر این پرده آخر خیره مانده بود. پرده آخر از نمایش بی

 رین روی بود.خودنمایی خورشید ز

ای دوچندان پیچیدند، بر این پرده افسون گر زیباییها به هم میو ابرهای سپید که در این رنگ

 بخشیدند.می

اش حلقه زد. ناخودآگاه دختر جوان از این صحنه پراحساس به وجد آمد و اشک در چشمان رؤیایی

اند در آغوشش گیرد. توقدر به خورشید نزدیک شده است که میای حس کرد آنسپس لحظه

 سوی آسمان گشود تا این نماد عشق را در میان بازوانش بفشارد.دستانش را به آنپس

اگرچه از میان موج اشکی که دیدگانش را پرکرده بود قادر به دیدار درست روی زیبای خورشید 

که اندکی رنگ بود. خورشیدی نبود؛ اما چه اهمیتی داشت؟ چراکه او حاال در آغوش خورشید سرخ

 رفت.های سیاه فرومیبعد در کمال ناباوری در میان کوه

 های طبیعت شده بود که فراموش کرد باید به خانه بازگردد.قدر مسخ تمامی زیباییاو آن



های نامه عاشقانه را با خود تا بدان سو آورد، به زیر و آنگاه بود که باد وزیدن گرفت. بادی که پاره

زیبا، آنجا که او محو تماشای غروب خورشید بود تا شاید این بار بوی  درخت سیب، کنار دختر

 ها ببوید. اگرچه دیگر رنگ و روی چندانی از عاشقی نداشت.نوشتهعشق را از آن دست

شست نم در غروبی رؤیایی باریدن گرفت. بارانی که گرمای دشت تب آلود را میلختی بعد باران نم

اش گرفتار های تیرهسنگجا که خورشیدش در میان پارهرد. همانبها میو با خود به دوردست

 جا که دیگر نه از بهشت خبری بود و نه از عشق.رفت. همانشد و به مغاک تاریکی فرومیمی

 اندک به خود آمد.دختر زیبا اندک

نشست، با شیطنت تا پوست پنبه گونش را قطره بر تن پرالتهابش میبارید، بارانی که قطرهباران می

 لمس کند تا زیبایی کالبدش را در برگیرد.

 آلود.هایش بودند، به همان درخشندگی اما نه تلخ و غمبارانی که بمانند اشک

ای که یش بر خاک نمدار افتاده بود دید. نامهای را که در زیر پاهاهای نامهو دختر زیبا به ناگاه تکه

های زندگی نگاشته شده بود. همان نامه که با مرگ گل سرخ گریست و از با دستانی لرزان بر پاره

هم گسست؛ اما هنوز آوای عشق را در خود زمزمه داشت. آوایی که دختر جوان روزها قبل 

آلود از مردی جوان، ت شنیده بود، آوازی غمرفسوی خانه میکه از میان درختان جنگل بههنگامی

 کرد.مانند اسیری در قفس تقال میمردی که قلبش از عشقی سوزان به



شد که اکنون این نامه او در آن لحظات عجیب نبض تند آن مرد را حس کرده بود؛ اما باورش نمی

 جا و همین حاال به دستش رسیده باشد.از جانب او درست همین

ای که هم چون دید نامه عاشقانه را که خیس و پاره شده بود برداشت و خواند. نامهآنگاه با تر

های سرخ عشقش را بر آن پیوند تکهای که آن را بوئید و تکهانگیز به وجدش آورد. نامهغروب دل

 زد.

 اش پاره باشد چراکه او با قلبش آن را بر هم دوخته بود.حال دیگر اهمیتی نداشت که نامه

اندک دریافت که او هم علیرغم آنچه تصورش را داشت عاشق شده است، عشقی که در دکو ان

 بویید.دید و میای دردآلود میغروب رؤیایی، در آوای باران و در نامه

های درخشانش بر چکید و با اشکآمد، بر صورت اغواگرش میعشقی که با هر قطره باران فرومی

 بخشید.اندوه پرپر شده بود جانی دوباره میسرخی که در زیر درخت سیب از گل

زده بر این موجود زیبا خیره مانده بود. اویی که با و درخت سیب هم در این میان ساکت و بهت

آلود انگیز اشککننده افسون شد و با بارانی دلدلی پاک با سیبی سرخ به وجد آمد، با غروبی مسخ

 شد.

کرد سیب سرخش را دوباره برداشت، باور نمی که هنوزلحظاتی بعد دختر جوان درحالی

سوی جنگل آرام بههایش را پاک کرد و در میان بارانی که سراپایش را خیس کرده بود آراماشک

 ناپدید شد.



ها ادامه داشت. به ناگاه که هنوز آخرین تقالی خورشید برای رهایی از میان مغاک کوهو درحالی

جان افکنده شد، عاشق به میعادگاه ی پاییزی بود بر دشت نیمههاای لرزان که به سردی شبسایه

 اش رفته بود.آمده بود اما قدری دیر چراکه معشوقه

شکسته زیر درخت سیب ایستاد، سیبی برداشت، بویید و سپس مرد جوان مستأصل و درهم

 سوی آسمان گرفت.که هنوز در ناباوری بود سر بهدرحالی

 آوا شد.پاشید همرا بست و با بارانی که بوی عشق را بر سر و رویش میدرمانده بود، پس دیدگانش 

ریخت تا بدانند که رد پای عشق جایی در های بهشت را بی بهانه بر زمینیان فرومیبارانی که تکه

 هاست. جایی میان دختری زیبا و مردی جوان.همین نزدیکی

ژرف بر این نمایش افسون گر نظاره های شیرین و سرخ در سکوتی آنجا که درختی پر از سیب

 کرد.می

های پیش رو تا آخرین لحظات برای عاشق بودن تالش جا که خورشیدش با تمام سختیهمان

های دور بود؛ اما چه اهمیتی جا که سرانجامش بلعیده شدن در میان مغاک کوهکرد. همانمی

 مردند این عشق زنده بود.مه میجایش بویید. چراکه اگر هشد همهداشت چراکه بوی عشق را می

انگیز عشق بارید. بارانی که بوی دلآرام میشد. کنار بارانی که آرامعشقی که هر آن از نو متولد می

 کرد.ها نجوا میداشتنی در گوشرا با آوایی دوست



 چیز بود، حتی عشق مردی جوان به دختری زیبا، در آنبارید، بارانی که همهو هنوز باران می

 خورد.دشت دور، دورتر از بهشت، میان خاک، خاکی که با قطرات باران به هم وصله می
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 روزها از پی هم آمدند و رفتند.

های گوناگون که هر تابستان به پایان رسید و پاییزی رنگارنگ قدم بر دشت پهناور نهاد، با رنگ

گفت، خزانی که چه زود از ان زندگی میسخنان بسیاری برای گفتن داشت. رنگ زردش از خزیک

شدند، با سرعتی که تو گویی راستی روزهای زندگی با چه سرعتی سپری میرسید و بهراه می

پریده و پریشان بود و از آمدن زمستانی دیگر اش که رنگشد. رنگ نارنجیتر میهرلحظه شتابان

مرگ طبیعت و رنگ یدی با ضربان روبهاش بود و سپداد، زمستانی سرد که باز هم سپیدیخبر می

سرخش اما حرف دیگری داشت، رنگی که در کنار خزان و پریشانی، بوی زندگی را با تمامی دردها 

 ها در خویشتن داشت.و رنج

شد، ها آمیخته و بر پرده طبیعت پاشیده میسو مرگ و از سویی دیگر زندگی در این رنگاز یک

 هر دو در کنار هم.

آلود بود و ای که هم غمگرفت. جلوهای رؤیایی به خود میدرختان با این سه رنگ جلوه هایو برگ

 انگیز.هم زیبا و دل



شدند. خوابی که شاید این ای دیگر آماده میکم باید همه برای زمستانی دیگر و خواب طوالنیو کم

ر پی آن هر بار درخت دانست و این خوابی بود که دخاستند. کسی چه میبار هرگز از آن برنمی

گفت که شاید این آخرین باری اندیشید و او با خود میرسد میروزی که مرگش فرامیسیب به

 بندد.باشد که بر دنیا چشم فرومی

نشیند، اش به انتظار معشوق میو در این مدت او بارها مرد جوان را دید که هر بار در زیر سایه

ها، روز هنگام غروب، در جنگ نابرابر خورشید با کوهانتظاری که گویی پایانی نداشت. هر

صبرانه حاصل برای عاشقی که بیسوی افق رد آن پیدا بود. هر بار بیای خونین که تا آندرصحنه

 در ولع دیدار دختر زیبا بود.

گفت. تنها بمانند مسخ شدگان بر افق خواند و نه سخنی میدر این روزها مرد جوان نه آوازی می

 شد.می خیره

ها برای درخت سیب و مرد جوان سپری شد. یکی در سکوت و آن دیگری سان روزها و شبو بدین

شمردند. لحظاتی که همانند باد فرسا لحظات را میدر فریاد. آن دویی که باهم در انتظاری طاقت

ر آمیخت و دها میها را با آخرین عطرافشانی گلزده بود. بادی که بوی علفپاییزی سرد و خزان

انگیخت. حسی که به ها برمیپراکند. بویی که حس غریبی را در آنآلود میسراسر دشت خواب

 اش به میعادگاه خواهد آمد.کرد که سرانجام معشوقهمرد جوان القاء می



های شب، در تاریکی زیر در این امید، انتظار تا پاسی از شب هم ادامه داشت و حتی گاهی تا نیمه

 وت، سکوتی پر از فریاد.درخت سیب و در سک

 شب ...تا آنکه یک

ای که مرد جوان شد، درست در لحظهکس باورش نمیدر شبی ساکت و مهتابی، زمانی که هیچ

ای رازآلود که ای باریک و شکننده بر دشت سایه افکند. سایهعزم رفتن داشت، به ناگاه سایه

آمد. سوی درخت سیب میآرام و با تردید بهای ابریشمین که آراممانند شبح فرشتگان بود. سایهبه

 آمد.ها بازهم جلوتر میهراسید اما با تمامی اینای لرزان که از تاریکی شب میسایه

آنکه بداند بدان جا کشیده شده بود. در شبانگاه، زمانی که ماه بر پرده چراکه ناخودآگاه و بی

ر درخشانی که بمانند خواب و رؤیایی ابدی کرد، در زیر نوتر میآسمان نقاشی سپیدش را پررنگ

ای که دید. سایهای رؤیایی را میها، سایهبود. خوابی که در آن مرد جوان از پس تاریکی دوردست

 شناختش.هنوز نمی

تر از همه ها و پررنگتر از همه گلاما بویش برای او آشنا بود. همان بوی افسونگر، بویی خوش

 ها.رنگ

تر شد و در برابر مرد لرزید به درخت سیب نزدیکه باریک که در ترس و تردید میلحظاتی بعد سای

 جوان ایستاد.



زده بر او خیره شد. باورکردنی نبود اما این بار در تاریکی شبانه و در سکوتی عمیق مرد جوان بهت

آنکه یآنکه سیبی فریبش دهد و بآنکه آوازی مسخش کند، بیمعشوق به میعادگاه آمده بود. بی

 خورشیدی در آسمان دگرگونش نماید.

خود بدان جا قدم گذارده بود و تمامی جنگل را با خطراتش طی کرده بود، خودیاین بار او به

 لرزید.اگرچه هنوز از ترس می

آرام به سویش رفت. بدون تردید و با اشتیاقی فراوان و آنگاه بر چهره دل و سپس مرد جوان آرام

 دختر هم گامی فراتر گذاشت. انگیزش خیره شد و

مانند، دستان آن دو در هم گره خورد، یکی دستانی ستبر و آن دیگری دستانی ای بیدر لحظه

 ظریف داشت، یکی گرم و آن دیگری سرد بود، یکی مستحکم و آن دیگری لرزان.

دو  و سرانجام در آن توقف سحرانگیز دقایق، در آن هنگام که درخت سیب مات و مبهوت بر آن

 هایشان به تپش افتاد.آرام به هم آمیخت و قلبهایشان آرامخیره مانده بود، روح

 ها در انتظارش بود.دختر زیبا خود را در به دریای متالطم عشقش سپرد، عشقی که مدت

باورش دشوار بود، عاشق و معشوق در زیر درخت سیب سرانجام پس از زمانی طوالنی به هم 

ت یک ماهتاب پاییزی، جایی که نه خورشید بود و نه باران، تنها عشق بود و رسیده بودند. در سکو

هایشان را بشنود. از میان آغوش توانست صدای تند قلبدل دادگی. جایی که درخت سیب می

 گرمی که دختر زیبا در آن پناه گرفته بود.



توانست گرمای و حاال دیگر تردید، ترس و سرما معنایی نداشت. حاال حتی درخت سیب هم می

زد و از دمادم زد حس کند. گرمایی که باد پاییزی را کنار میعشقی را که در آن فضا موج می

 نشست.هایشان میها بر نفسلحظه

خورد، پیوندی نانوشته میان دو دلداده تا آمیخت و با هم پیوند میهایی که با عشق و غرور مینفس

 ابد.
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بست. داشتنی را به خاطر سپرد و آن داستان عاشقانه در ذهنش نقشوستدرخت سیب آن شب د

گذرد اما هر آنچه بر سنگ نگاشته شده است از این بمانند کلماتی که بر سنگ حک شود. زمان می

شده است، بر دل این سنگ متوقفهای سال، گویی که زمانماند، سالگذر پرشتاب در امان می

هایی است که باید جاودان بماند، حتی اگر همه بمیرند، ها دل نوشتهاین داندگویی که دنیا هم می

 چیز به پایان رسد.حتی اگر همه

اش هنگام دید، هرروز کنار هم زیر سایهپس هرروز دختر زیبا و مرد جوان را میدرخت سیب ازآن

پراکند ام دشت میسو به تمغروب خورشید، آن هنگام که باد سرد پاییزی بوی این عاشقی را از آن

افتادند و به باال و پایین ها و حتی رود به خروش میها، گنجشکها، خرگوشو از پی آن موش

راستی شده بهها یک نمایش عاشقانه در دشتی تنها و فراموشجهیدند. چراکه برای همه آنمی

 مایه مباهات بود.

رنگ آمده اشای خواب خورشیدی سرخها میزبان دو عاشقی بودند که در آن علفزار بکر به تمآن

راستی این پیوند آنکه نیاز به بیان چیزی باشد و بههیچ سخنی و بیبودند، دست در دست هم بی

 ها داشت؟خاست چه نیازی به واژهها برمیکه از قلب



تر از سکوت میان دو عاشق هایش نبودند. پس چه گفتمانی عمیقهایی که قادر به بیان زیباییواژه

 انتها؟که هر نگاهشان دنیایی است بی

هایشان را بشنود. توانست در آن لحظات سحرانگیز ضربان قلبو حتی درخت سیب هم می

 تپیدند.هایی که در کنار هم تندتر از قبل میقلب

گذاشتند، رسید دو عاشق دشت زیبا را با سکوتش تنها میکم تاریکی از راه میکه کمو آنگاه

 انگیز بود.بخش و دلدرخت سیب در آن پهنه سبز، آرامش سکوتی که برای

کرد، به اینکه روزی او ها را باور میتک آنبهاندیشید و تکچراکه در این تنهایی به رؤیاهایش می

هم درخت سیب دیگری را در کنار خود خواهد دید، به اینکه روزی او هم عاشق خواهد شد و به 

رفت تا دنیاهای دیگر را ببیند. آنچه سوی رود و جنگل انبوه میآن اینکه روزی، شاید خیلی زود به

 شد.هرروز آرزویش را داشت، آرزویی که شاید روزی محقق می

سرعت سراسر دشت را در و سرانجام زمستانی دیگر از راه رسید، با اولین بارش برف سپیدی که به

 برگرفت.

ر دست هم در میعادگاهشان به تماشای آن روز هنگام غروب دو عاشق بمانند همیشه دست د

 آفتاب سرد زمستانی مشغول شدند.

 کرد.تندی تقال میو درخت سیب اما این بار تپش قلب کوچکی را میانشان حس کرد، قلبی که به



درخت سیب اگرچه نفهمید که چه اتفاقی افتاده است اما توانست حس کند که موجود کوچکی در 

 کشد.وجود دختر جوان زنده است و نفس می

 زده کرد و با این اتفاق تازه خوشحال و شادمان شد.و این، درخت را شگفت

نشستند و اش میزیر سایه و آنگاه بر خود بالید. او دیگر تنها نبود، حاال دوستان مهربانی داشت که

شدند. برای آنان مهم نبود که این درخت سیبی داشته باشد، رنگ غروب خیره میبر نمایش هفت

 مهم این بود که این موجود سرسبز مآمن عشقشان بود.

جوشید و از میان انگشتان دار میآلود زمستانی گرم و تبعشقی که حتی در آن سرمای خواب

 بخشید.تازگی آمده بود زندگی میمسافر کوچکی که بهشان بر خوردهگره

اندک شد اندکاش سیر نمیکم سرما شدیدتر شد و درخت سیب که از دیدار دوستان تازهکم

هایش از سنگینی برف کرخت شده بودند در که شاخهاش سنگین شد و درحالیهای خستهپلک

 سکوت دشت سپیدپوش به خواب زمستانی فرورفت.

شده شان آمده بود دوختهنگاهش بر دختر زیبا، مرد جوان و موجود کوچکی که به مهمانیو هنوز 

 بود.

هایی درخشان همه سخنان ممکن را بر زبان در یک نمایش زیبا و عاشقانه در سکوت که با نگاه

 آورد.می



با همان  نمایشی میان عاشقان، خورشید و بستر نرم برف که بمانند رؤیایی شیرین و کودکانه بود،

 سادگی و لطافت.



  

 فصل هفده

اش فرورفت. خوابی که برایش با درخت سیب آن روز غروب زودتر از همیشه به خواب زمستانی

هایی که هر یک باور. خوابرؤیاهای بسیاری همراه بود. رؤیاهایی شیرین و گاهی تلخ و غیرقابل

 گنجیدند، گویی که هرگز مرزی نداشتند.انتها، گویی که هرگز در زمان نمیدنیایی بودند بی

ها برد. مکانی که تاکنون ندیده ن بار هم رؤیای عجیب دیگری درخت سیب را به دنیای شگفتیو ای

 بود.

انتها سفر کند. دنیایی که سرتاسرش او توانست از خاک جدا شود و در این رؤیا به آن دنیای بی

 رفت.ها فرومیبرف بود و برف و او با هر گامش در انبوهی از برف

برفی ها قبل مالقاتش کرده بود دوباره ببیند. آدمای را که مدتبرفیآدم و در این میان توانست

 کرد.وخیز میهای سفید و روباه زیبایی که جستها به بازی مشغول بود، با خرگوشمیان برف

بازی داد و همه در کنار هم کرد و آزار نمیکس دیگری را شکار نمیدر این دنیای تازه و بکر هیچ

 کردند.می

درخت سیب با ورود به این جشن رنگارنگ احساس شعف و شادمانی کرد و دریافت که دیگر  و

هایش پر از تنها نیست. حتی کمی بعد در کمال ناباوری درخت سیب زیبایی را دید که شاخه



توانست های زردرنگ بودند و این برای اویی که همیشه تنها بود بهترین چیزی بود که میسیب

 ببیند.

گشت رهسپار سوی درختی که او هم به دنبال دوستی میهای انبوه بهدرنگ از میان برفپس بی

 سو برود.ها به آنتوانست از میان توده برفسختی میشد. اگرچه به

 کرد چرا که درخت هنوز او را ندیده بود و هر آن ممکن بود که ازآنجا برود.اما باید عجله می

 ان شد.پس با شتاب بیشتری به سویش رو

های رنگارنگ و او هم با ای بعد خود را در برابرش دید، آن درخت زیبا بود و پر از برگو لحظه

کرد تنها درخت صحراست باورش مشکل دیدن درخت سیب یکه خورد. برای اویی که گمان می

 بود که حاال درخت دیگری را در آنجا ببیند.

صبرانه نامش را پرسید و او هم با تردید بیتاب بود و پس قدری درنگ کرد ولی درخت سیب بی

 نامش را گفت.

هایی سرخ همانند آرام به هم لبخند زدند، دو درخت سیب یکی با سیبدقایقی بعد آن دو آرام

 هایی زرد همچون طال.خون و دیگری یا سیب



د جدا شدند جا از جشنی که بر پا بوخیال از همهبارید و آن دو اما بیدر دشت سپید هنوز برف می

شد، ها رفتند. آنچه تپه بزرگی دیده میها به دوردستو دست در ست هم در میان انبوه برف

 نشست.باخته آفتاب از فرازش فرومیای با نوک درخشان که آخرین پرتوهای رنگتپه

پا رفتند، آن باال درست نوک تپه، جایی که هرگز هیچ درختی بدان جا و آن دو باید به آن باال می

 نگذاشته بود.

ها به جلو شد از میان توده برفسختی میسو دویدند، اگرچه برف انبوه بود و بهپس شتابان به آن

رفت اما سرانجام به آنجا رسیدند و از شیب تند تپه باال رفتند. شیبی طوالنی که تا نوک تپه ادامه 

 بارید.داشت، آنجا برف شدیدتر می

سختی تپه را تا آن باال طی کردند و دقایقی بعد به نوک بلند تپه دو درخت سیب در کنار هم به

 نخورده بود.ای که سرتاسرش انباشته از برفی سپید و دسترسیدند، تپه

های آخرش را ای که بر فراز دشت پهناور برآمده بود تا از آن باال بر خورشیدی که نفستپه

 ای برفی که بمانند درگاه بهشت بود و از آنجا تا آسمان راه زیادی نبود.کشید بنگرد، تپهمی

بر پس هر دو قد برافراشتند تا از آن بلندی دست بر آسمان بسایند. آسمانی که برف پنبه گون را 

شد ها آمده بودند، ابرهایی که میکرد. آسمانی که ابرهایش تا آن پایینسر و رویشان الک می

ها را با خود بردند ... به نزدیک قدر که آنلمسشان کرد، ابرهایی که نرم و سبک بودند. آن

 کرد.اش را سپری میخورشید، خورشیدی که آخرین دمادم پریشان تنهایی



هایشان را بر کردند، وداع با آفتاب. پس شاخهاش مید که باید آن دو تجربهو این لحظه تلخی بو

گر شدند، بر فراز تپه رمق نظارهآلود و ناباورانه بر جان دادن خورشید بیهم گره زدند و غم

 کوبی خبری نبود.سفیدبرفی، جایی که از جشن و پای

بر خورشید که سرد و غمناک در خط های خیره مانده دو درخت آنجا سکوت بود و سکوت و نگاه

 افتاد.افق از نفس می



  

 فصل هجده

اش برخاست. خوابی که همچون دردی آرام و با ترس و تردید از خواب طوالنیدرخت سیب آرام

عمیق چشمانش را مملو از اشک کرد. اشکی از اوج اندوه، چرا که او قادر نبود مرگ خورشید 

دم تابید شاهد باشد. خورشیدی که هر سپیدهی تازه بر دشت زنده میمهربانی را که هر روز با امید

خاست و همه جانداران را از تاریکی ناپذیر برمیهای آسمان، خستگیبا پرتوهای زردرنگش از کرانه

 خواند.رهاند و به تکاپوی دوباره زندگی فرامیو سردی می

ی پیر نفس ببرد و یا خرگوشی گرسنه اهمیتی نداشت که در این میان موش تنهایی بمیرد، درخت

ها و هایش، با همه سیاهیها و شادیاز سرما یخ بزند. زندگی در جریان بود، با همه تلخی

 هایش.سپیدی

هایی که شد کرد؟ غمنشست چه میها میای عظیم بر دلهایی که هم چون تودهراستی با غماما به

و نه هیچ جاندار دیگری را یارای تحملش نبود، چه قدر سنگین بودند که نه درخت سیب گاهی آن

 در جشنی که همه در کنار هم بودند و یا در تنهایی ژرفی که راه گریزی از آن نبود.

و این کابوس تلخ، کابوسی که در واپسین لحظات زمستان دیده بود، اندوه عمیقی را بر دل درخت 

های هایی که از میان شاخهساخت. اشکهایش را بار دیگر روان سیب نشاند. اندوهی که اشک

 افتاد.جان فرومیشد بر خاک نیمهاندک آب میغلتیدند و همراه برفی که اندکعریانش می



 های سردش تکانی داد.کم بر شاخهاش مسلط شود و کمدرخت سیب کوشید تا بر سستی

که انگیز بهاری، درحالیلیافته بود و حاال اولین روزهای بهار بود. صبح یک روز دزمستان پایان

 های دشت پهناور آب نشده بودند.وخمها و پیچها از میان بوتههای برفماندههنوز ته

 کردند.های او برای زنده ماندن تقال میها میان شاخهو هنوز اندکی از برف

ه توالی اکنون زمان تماشای دوباره خورشید و گوش فرادادن به آوای بلبالن بود. گویی که دوبار

هایی که ها و بازهم شاخهشود. بازهم سرسبزی، بازهم جوانهپایان طبیعت از نو خوانده میبی

آنکه احساس خستگی کنند، با جریانی شدند. بیانداختند و دوباره تازه و زنده میپوست می

د برایش شسوی هر آنچه میشد و بهسوی هر آنچه از نو زنده میسوی جاودانگی، بهپایان بهبی

اندک اش اندکامیدوار بود، حتی به طلوع کوتاه خورشیدی زردرنگ در افق آسمانی که تاریکی

شک هر روز بست، لبخندی که بیگریخت و بر سیمای نیلگونش لبخند مهربان زندگی نقش میمی

 شد.ای در کالبدش دمیده مینگریست و جان تازهاولین تصویری بود که هر جانداری بدان می

وجوشی را دید. دو انسان از میان سوی رود جنبها درخت سیب از دوردست و آندر این اندیشه

 آمدند.جنگل به سویش می

سرعت آن دو را شناخت. دوستان جدیدش که حاال به او انس گرفته بودند. مرد و زن جوان از او به

شان را در قیسوی درختی که بهترین لحظات عاشآمدند. بهسوی دشت به سویش میآن



شان و در غوغای های رنگینش تجربه کرده بودند. درختی که در سکوت شبانهزیرشاخه

 آوا بود.هایشان با آنان همراه و هماندیشه

قدر که سیب سرخی را به دختر جوان تقدیم کرد تا رنگ عاشقی را ببیند و او هم دل درختی گران

 ببازد.

 رسیدند؟ شاید هرگز.آن دو به هم میراستی اگر درخت سیب نبود آیا و به

 ای که شاید برای او ارزشمندترین بود.ای آورده بودند. هدیهها برای درخت تنها، هدیهاین بار آن

جا سرعت شروع به کندن خاک کرد، درست کنار درخت سیب، همانو لحظاتی بعد مرد جوان به

 های سرخش را بر زمین انداخته بود.که سیب

هایش را با خاک پوشاندند و نوازشش کردند، ن چیزی را در خاک نهاد و آن دو ریشهسپس زن جوا

 چراکه هنوز کوچک و نورسته بود.

دید خیره هایش میزده به آنچه در کنارش زیرشاخهسو نگریست و حیرتآنگاه درخت سیب به آن

اش نوز از خواب کودکانهها نهال کوچکی را در خاک کاشته بودند، نهالی سبز و زیبا که هماند. آن

 برنخاسته بود.

زن و مرد جوان برای درخت سیب مهربان یک دوست تازه آورده بودند. یک درختچه کوچک که 

 ها برسد.دوش قد بکشد و به آسمانبهقرار بود رشد کند و کنار درخت سیب دوش



هایش که هر بار در خواب تر از این برای او؟ اویی که تاکنون تنها بود، اوییای پرارزشو چه هدیه

سخن جست و حال این دو انسان عاشق برای او دوستی آورده بودند تا با او همدرخت دیگری را می

 شود و در کنارش باشد.

ترین روز زندگی درخت سیب بود. روزی که هرگز از خاطرش نرفت. روزی که آن روز شیرین

 ستی زندگی جاودانه است.رااند و اینکه بهها تا چه حد خوبدریافت انسان

آنکه در این تولد هزارباره زندگی مرگ کبوتری و یا پوید، بیاش میذرهو این جاودانگی در ذره

 ها از نفس بیفتد و متوقف شود.آنکه زندگی در پی این مرگموشی زخمی اهمیتی داشته باشد، بی

 هایش.ها و سپیدیه سیاهیهایش و به همها و بدیبله! زندگی در جریان است، با همه خوبی

 دانه کوچک.با مرگ یک درخت پیر و با جوانه زدن یک

 و از میان خاک به میان خاک.



  

 فصل نوزده

آن روز خورشید به گرمی بر نهال باریک و ظریف تابید، با تمام انرژی و با همه احساسش، چرا که 

بخشید و در کنار درخت سیب، بزرگ و پر بارش داشتنی جان میباید بر این کوچک دوست

 کرد.می

از  ای داشته باشد. فرزندی که بایدتواند فرزندخواندهو درخت سیب هم حاال خوشحال بود که می

 کرد، از باران، از پرندگان و از جوندگان.آن در برابر همه خطرات محافظت می

گسترد تا مبادا آسیبی ببیند. چرا که هایش را بر سرش میتنید و شاخههایش را بر او میباید ریشه

دیده بود و اگرچه نحیف نهال کوچک همانی بود که آرزوی دیدارش را داشت. همانی که در خواب

گرفت، در چشم بر هم زدنی، کرد و در کنارش قرار میزودی زود رشد میتوان بود اما بهو نا

 سرعت بزرگ شد و قد برافراشت.گونه که خودش بههمان

آلود ای از نهال خوابو بدین ترتیب روزها سپری شدند، روزهایی که در آن درخت سیب لحظه

 شد.تر میاش خوشحالهای تازهداشت و هرروز از دیدار برگچشم برنمی



سو آمدند. مهمانانی ناخوانده که ها ابرهایی تیره به آناندک از دوردستتا آنکه یک روز عصر، اندک

تر شدند، آفتاب تدریج انبوهکسی انتظار دیدارشان را نداشت. ابتدا ابرهای سیاه اندک بودند ولی به

 پهنه آسمان را در برگرفت. شان سراسررا در خود بلعیدند و دیری نپائید که سیاهی

و درخت سیب دریافت که بازهم طوفانی در راه است. طوفانی شدید که هر ازگاهی در دشت 

 انداخت.داد و همه را به وحشت میپهناور رخ می

اش کرده بود، از آن هنگام که نهالی کوچک بود تا آنجا طوفانی که درخت بزرگ سیب بارها تجربه

اش هراس داشت و حاال باید از آسیب دیدن موجود روزی از شکستن ساقه که بزرگ و تنومند شد.

 هراسید.کوچکی که زیر پاهایش بود می

 ها آمد.سوی آنسرعت وزیدن گرفت و سراسر دشت را درنوردید و اندکی بعد بهو سپس باد به

د بلعید و به اش دهد؛ اما رعدوبرقی شدید صدایش را در خودرخت سیب هراسان فریاد زد تا فراری

 های شدید کرد.های درخت شروع به تکان خوردندنبال آن شاخه

 پیچید.لرزید و میدرخت با ترس و نگرانی به آن پایین خیره شد. ساقه ظریف نهال با باد می

 های طوفان در هم شکند.و هر آن ممکن بود که با تازیانه

پناه را شنید، صدایی ی دردآلود نهالی بیهاو آنگاه درخت در میان زوزه ترسناک باد صدای گریه

 خراش که او را غرق در خشم کرد.دل



های زد بر خود نهیب زد و تمامی شاخهکه رو به آسمان و ابرهای کدرش فریاد میپس درحالی

زد وزید و بر نهال لرزان سیلی میبزرگش را خم کرد تا شاید بتواند از شدت بادی که آن پایین می

 باد شدید بود و درخت قادر به رویارویی با این مهاجم نامهربان نبود.بکاهد؛ اما 

 رحمانه نباشد.دار چشمانش را بست تا شاهد مرگ نهال ناتوان در برابر این حمله بیاو غصه

 بخش بود، چراکه از شدت باد وحشی کاست.که به ناگاه باران آغاز شد، بارانی که پراکنده اما نجات

های اندک تند شد و به رگباری شدید بدل گشت. پس درخت این بار شاخهو سپس باران اندک

های انبوهش را هم چون سایبانی بر سر نهال فرود آورد تا مانع از بارش باران تند بر او و برگ

 لطیفش شود.

 بارید.تندی بر علفزار پریشان میباد فرونشست ولی باران هم چنان به

های بزرگ درخت مهربان باالی سرش چون ترسید چرا که شاخهاما حاال دیگر نهال کوچک نمی

 هاللی سبزرنگ سایه افکنده بود.

 و او کودکانه تصور کرد که در رؤیاست، رؤیایی شیرین در آغوش پدر.

هراسد از گرید و نمیهای اوست و دیگر نمیدید نهال کوچک زیر شاخهو درخت سیب از اینکه می

 د.غرور و افتخار بر خود بالی



های سبز و پر بارش توانسته بود های بزرگی و عظمت او بود. اویی که با شاخهو این اولین نشانه

 جان موجود کوچکی را نجات بخشد.

داشتنی تا آخرین نهال کوچکی که قرار بود کنارش رشد کند، قد بکشد و چون فرزندی دوست

 اش کند.لحظات زندگی همراهی



  

 فصل بیست

سرعت که گویی از زمان پیشی سان روزهایی شتابان از پی هم آمدند و رفتند، چنان بهو بدین

تر و نهال زیبا سبزتر و شد. او هر روز بزرگقدر زود که درخت سیب باورش نمیگیرند. آنمی

 شد.تر میجذاب

سید و درخت تا آنکه پاییز هم سپری شد و دوباره زمستان سپیدپوش با سرمایی شدید از راه ر

اش فرو که خیره بر نهال کوچک بود چشمانش را بر هم گذاشت و به خواب زمستانیسیب درحالی

 رفت، کنار نهال کوچک که او هم زودتر از همه خوابیده بود.

 آن سال برف دیرتر از همیشه بارید، اگرچه سرما شدیدتر بود.

دامان خود فروبرد. دامانی سپید که به  و روزهایی پیاپی برف بارید و دشت بزرگ و پهناور را در

نرمی ابرها آن گستره ساکت و بکر را پوشاند تا الالیی علفزار مهربان نوازشگر جاندارانش باشد، 

هایش بر خرما، گنجشک کوچک، درخت سیب و نهال باریکی که زیرشاخهخرگوش سپید، موش

 خاک لمیده بود.

وتاب وابی عمیق فروبرد و حتی رود هم یخ زد و از تبو این سرما و سپیدی سراسر مرغزار را در خ

 خواست تا لختی بیاساید.زده شده بود و حال میهمه تقال دلافتاد. گویی که او هم از آن



تر تپید رؤیاییهای کوچکی که میهایش و این زیبایی در کنار قلبزمستان زیبا بود، با همه سختی

ای از آسمان بر شد. تو گویی تکههیچ رد پایی بر آن دیده نمیانگیزتر بود. بر پهنه بکری که و دل

 زمین افتاده بود، با همان پاکی و زیبایی.

و این صحنه افسونگر قبل از خواب زمستانی آخرین تصویری بود که بر دیدگان جانداران نقش 

 شد دید.بست. نقشی بدیع از کران تا کران و تا آنجا که میمی

رفت و با جان زندگی که با نبضی کند تا لب مرگ مییباتر از این جریان نیمهراستی چه چیزی زبه

اش آنکه از سپیدی و سبزیوتاب بیفتد. بیآنکه از تبگرفت، بیدمیدن بهار دوباره از نو جان می

 سالی، حتی در گرسنگی.ای کاسته شود، حتی در خشکحتی ذره

افتاد که هرگز از زندگی نهفته بود که هرگز از نفس نمیپایان راستی چه رازی در این توالی بیو به

 ایستاد.تقال نمی

شد در تپش تند قلب یک بچه موش، در بوئیدن وسواسانه بچه خرگوش و در تلوتلو این را می

 ها دید و حس کرد.هایشان و یا میان بوتههای بچه روباه کنار النهخوردن

آورد. در ای دیگر جوجه گنجشکی سر از تخم برمیهمرد و در گوشای راسوی پیری میدر گوشه

بست. مرگ و تولد، غوغا و خواند و در سویی دیگر پرستویی لب فرومییک سو غوکی آواز می

آنکه دشت مهربان از نفس بیفتد، داد، بیسکوت همه در کنار هم در بستری سبز و سپید رخ می



ها ورشید این قرص زرین موی از تابیدن بر آنآنکه خآنکه آسمان بر جانداران پشت کند و بیبی

 دست بردارد.

 سرانجام زمستان هم سپری شد و دوباره بهاری تازه قدم بر میعادگاه سبز جانداران نهاد.

 کس متوجه آمدنش نشد.چنان آرام اما شتابان که هیچآن

جا را با وبید و همهسرعت رهایش را بهآن سال بهار زودتر از همیشه به دیدار علفزار آمد و برف

 ها پر کرد.ها و سرخی گلسبزی علف

 اندک از خواب برخاست و بالفاصله به دنبال نهال کوچک گشت.درخت سیب هم اندک

 شده بود.هایش پنهاننهالی که زیرشاخه

های سپید رنگی و سپس با دیدن چهره تازه او غرق در حیرت شد. سراسر پیکر نهال با شکوفه

سرعت رشد کرده است و درخت سیب از این داد نهال بههایی زیبا که نشان میکوفهپرشده بود. ش

 بابت بسیار خوشحال شد.

تر از آن بود که هنوز قادر به فهمیدن او کوشید تا با نهال کوچکش سخنی بگوید اما نهال کوچک

که تا چه حد های کوچک و زیبایش به او فهماند های او باشد و تنها با تکان دادن شکوفهحرف

 شادمان است.



های زیبایی دارد تر شده است و حال شکوفهاش بزرگدید فرزندخواندهو درخت سیب از اینکه می

اند. های گیالسها شکوفههایش را بوئید و دریافت که اینانگیز شکوفهبر خود بالید و آنگاه بوی دل

سوی خود جذب ها را بهزنبورها و پروانهبو که از همان ابتدا همه حد زیبا و خوشهایی بیشکوفه

 کرد.

اکنون دشت بزرگ دو درخت داشت. یکی درخت سیب و آن دیگری درخت گیالس. حاال دیگر 

 ها، نه راسوها، نه پرستوها و نه درخت سیب.یک از موجودات آن مرغزار تنها نبودند، نه موشهیچ

از طبیعت سرسبز که مهمانانش برخوانی حاال همه در کنار هم شادمان بودند، در بزمی باشکوه 

داشتنی، دشت و خورشیدش که به رنگارنگ به دیدار میزبان آمده بودند. میزبانی مهربان و دوست

 تابید.گرمی بر آنان می

 چنان گرم که گویی میان آنان تنها اندکی فاصله بود.آن



  

 فصل بیست ویک

فته بودند. هر از گاهی درخت بزرگ درخت سیب و نهال گیالس حال بیشتر با هم انس گر

کرد تا اش را باز و بسته میهای نورستهداد و نهال با شیطنت جوانههایش را برای او تکان میشاخه

اش ابراز کند. آن دو چنان غرق در دنیای هم شده بودند که شادمانی فراوانش را به پدرخوانده

 خورده است.شان به هم گرهلحظههاست لحظهلاند، گویی ساهاست با هم و در کنار همگویی سال

بخش بهاری با لحظاتی پر از احساس برای آن دو سپری شدند، با روزهایی سان روزهای فرحو بدین

 هایی ماهتابی.بارانی و شب

آوا و همدل بودند به دورشان دوزها که با آنان همها و پینهتمامی طول روز زنبورها، پروانه

مانند بودند، یکی بزرگ و داشتنی و بیکردند. چراکه هردوشان زیبا، دوستچرخیدند و بازی میمی

 انگیز.باعظمت و دیگری کوچک و دل

بخشید. اگرچه باران کم ر آنان جانی تازه میو سرانجام تابستان آغاز شد. گرمای خورشید هر روز ب

کوشید تا آب را از زمین به نهال کوچکی هایش میبود اما درخت سیب در تمام این مدت با ریشه

 که هنوز به مراقبت نیاز داشت برساند.



ها پایین رفته بود، از تا آنکه عصر یک روز گرم، زمانی که خورشید ملتهب تا نزدیکی قله کوه

رقصید هایشان با سراب میکه سایهها میان درختان جنگل انبوه، دو انسان درحالیدوردست

تر سو، جایی که سیب و نهال کوچک در چرت نیم روزی بودند نزدیک و نزدیکآرام به آنآرام

 شدند.

 آلود بود اما توانست نزدیک شدنشان را ببیند و آنان را بشناسد.درخت باآنکه هنوز خواب

جوان همانانی که نهال زیبا را کاشته بودند، همان عاشق و معشوقی که روزی زیر درخت مرد و زن 

 نهادند و پیوند جاودانه بستند به دیدارشان آمده بودند.سیب دست در دست هم

شد دید. حتی ها همه را میو درخت سیب از مالقاتشان بسیار خوشحال شد. حال میان جمع آن

دکی را در آغوش داشتند. کودکی که همانند نهال کوچک، نحیف و مرد و زن جوان که اکنون کو

 ناتوان بود.

زده نهال پر از شاخ و برگی را که روزی ها به زیر درخت بزرگ سیب آمدند و حیرتدقایقی بعد آن

ای افتاده جوانه کوچکی بود دیدند و با خود اندیشیدند که در همین مدت کوتاه چه اتفاقات تازه

اکنون چند ماهی هایی که هر یک دنیایی بود. نهالشان رشد کرده و کودکشان هماست. رویداد

 داشت.



هایش که غروب زیبای خورشید را با تمامی رنگمرد وزن جوان زیر درخت نشستند و درحالی

های خاطراتشان را در ذهن لحظهکردند در سکوت دشت پهناور، فرصتی یافتند تا لحظهنظاره می

 ورق بزنند.

های سرد و تاریک تنهایی، از آن گل سرخ پژمرده، از آن یادماندنی از آن شبمانند و بهراتی بیخاط

 پاره شده بود.های باد پارهای که با تازیانهشب بویی که بوی عاشقی را با خود داشت و از آن نامه

تا همین  هایی ممکن شد و چه رخدادهایی رخ داد، از شبی سرد تاکنونراستی چه ناممکنو به

حاال که آن دو با کودکی در کنار هم زیر درخت رمزآلود سیب و درست روبروی نهال گیالسی که 

 اکنون بزرگ و بالغ شده بود، نشسته بودند.

انگیز برای ها، مادر جوان با آوایی دلها و سختیخیال از همه سردیو آنگاه دقایقی بعد، بی

خوبی کرد، اما بهدید و درک نمیها چیزی را نمیسایه کودکش الالیی خواند، کودکی که هنوز جز

شناخت، حتی صدای مهربان پدرش را که کرد و آغوش گرمش را میبوی مادرش را حس می

 فشرد.آرامی دستان کوچک او را میان انگشتان ستبرش میبه

. این صدا هم بخش مادر رنگ و بویی رؤیایی گرفتآن روز غروب اگرچه دلگیر بود اما با آوای روح

آمد و آنگاه با لهیب سرابی که به پیچید، به رنگ خورشید درمیچون نوایی افسونگر در فضا می

 کشید.قرار تا آن باالها پر میخاست رقصنده و بیآسمان برمی



این آواز که بمانند صدایی از بهشت بود همه را مسخ خود کرد. درخت سیب، نهال گیالس، 

 صدا به این نجوای ابریشمین گوش فرا دادند.همه و همه ساکت و بی ها و حتی غوک ها،موش

مانند غرق کرد. حسی تنگی غروب بیرون آورد و در حسی بیشان را از دلنجوایی رؤیایی که همه

 اش نکرده بود.یک از آنان تاکنون تجربهکه هیچ

که هر روحی را به دنیای  خاست. الالیی آرامیالالیی یک مادر، یک فرشته که از عمق جانش برمی

 کشاند.ها میکرانیبرد و تا مرز پروازش در بیهای کودکانه میزیبایی

 شد یافت؟راستی ارزشمندتر از این موجود چه چیزی میو به

شد در برگ ای که میرسید. هستیوجود پرمهرش هستی جهان به پایان خود میموجودی که بی

 ا در دستان نرم و لرزان کودکی چند ماهه بوئید و باور کرد.های تازه یک نهال کوچک نوپا و ی

 ای که بنیانش یک مادر بود.هستی



  

 فصل بیست ودو

از آن هنگام که نهال کوچک گیالس در کنار درخت سیب کاشته شده بود مدت زیادی 

یف توانست ببیند که زمان با چه شتابی درگذر است. آن ساقه نحگذشت؛ اما درخت بزرگ مینمی

 شده، شاخ و برگ درآورده و به بار آمده بود.و کوچک، آن گیاه باریک و شکننده حاال بزرگ

رنگی را که درشت و آبدار بودند از میان های خونشد کمی قدبلند کرد و گیالساکنون می

های زیبا و سرخی را که پای درخت سیب شد سیبگونه که میهایش چید. همانوخم شاخهپیچ

مانند و گیالس با افتاده بودند برداشت و مزه کرد. هر دو در کنار هم سیب با بویی بیبر زمین 

 های خوشمزه را بچیند و تناول کند.یادماندنی. اگرچه کسی نبود تا بیاید و این میوهطعمی به

 طعم بخورند و لذت ببرند.ها، زنبورها و کبوترها از این خوان خوشاما همین کافی بود که سنجاب

اش شده و قد برافراشته بود. اگرچه هنوز تا قد و قامت پدرخواندهحاال دیگر درختچه گیالس بزرگ

 کردند.فاصله زیادی داشت. حال او و درخت سیب هرلحظه با یکدیگر گفتگو می

داشتنی بود. چراکه پدری چون او داشت. پدری که او را فرزند عزیز درخت سیب، مهربان و دوست

هایش به او آب ها حفظ کرده بود. همانی که از ریشهها و آسیبسالیها، خشکناز تمامی طوفا

بانش بود و در سرما چترش تا بداند افکند، در گرما سایههایش بر سر او سایه میداد و با برگمی



اندیشد، به اویی که که تنها نیست. تا بداند که دوستداری دارد. دوستداری که همواره به او می

 رود.ای از برابر دیدگانش کنار نمیلحظهحتی 

درنگ، درخت سیب پیرتر و درخت گیالس بر هایی پیاپی و بیها گذشت، سالسان سالو بدین

 جوانی قدم گذاشت.

در طی این مدت درخت سیب بلندتر و درخت گیالس پرشاخ و برگ شد. حاال درخت سیب با آن 

تر شود و با توانست کمی دقیقرا ببیند و حتی میتوانست تمامی دشت پهناور قامت افراشته می

های سال رمزآلود و ناآشنا، مرزی میان آنان و دنیای سوی جنگل انبوهی که سالجسارت به آن

 بیرونشان بود، نگاهی بیاندازد.

انتها دیده ای بلند و بیهایی عجیب و جادهسوی این سبزی و طراوت، تنها بیابان، سازهاگر چه آن

شد. تنها دود، تیرگی و هیاهو. هیاهویی که درخت سیب هرگز درکش نکرد. هیاهویی که نامش می

 تلخ و ناخوشایند بود.

تحمل راستی غیرقابلرز بهمهای بیکشیدند این سیاهیها که در طبیعت زیبا نفس میبرای آن

شد، دژهایی ترسناک که از هایی با دیوارهای بلند سیمانی متصاعد میبود، ابری تیره که از کارخانه

کاش هرگز شده بودند. آنچه قبل از این درخت سیب ندیده بود و ایهر سو با آهن و فوالد احاطه

 دیدشان.نمی



های های عجیبی را دید که بیشتر به خانهد خانهشو کمی آنطرفتر از آن تجمع دود و آتش، می

آلود تاریک در میان هایی که با ابرهای مهگونه سست و ناپایدار. ساختهمانست، همانشنی می

ای تنیده است. تارهایی که از اوج شده بودند. گویی که عنکبوتی بزرگ بر آنان تارهای نامرییگرفته

یافت. تارهایی ای که دیگر رمقی برایش نمانده بود امتداد میها تا کنار رودخانهدودکش کارخانه

 کرد.ای را در خود گرفتار میضخیم و چسبنده که هر جنبنده

 حال دیگر رود هم مانند گذشته زالل و پرخروش نبود.

سو، جایی که هنوز سبز و پرطراوت بود و این رود بود که از آن دنیای نامأنوس و کدر تا این

 گریخت.می

های دردناک را در ذهن مشوش و پریشان داد تا تمامی این صحنهما درخت سیب ترجیح میا

سوی درختان جنگل کس در آن دشت باشکوه ازآنچه در آنخویش پنهان کند. چراکه نباید هیچ

شد دید و باور کرد. ترین تصویری بود که میشد. چراکه این ترسناکداد خبردار میرخ می

ها بود. تقالیی ز ورای علفزاری زیبا، تابلویی سیاه ازآنچه که نامش تقالی انسانتصویری پریشان ا

های مرگ، ناپذیر و درست در قلب این تودههایی سیریسوی هیچ! با کارخانهبرای هیچ و به

 هایی از شن، بدون تنفس، بدون آزادی و بدون عشق.خانه

ش همان مرگ بود. مرگی که در دودها و غبارهای تا آنجا که گویی انتهایی نداشت و یا شاید انتهای

 پراکند.چرخید و بوی تند نابودی را در هر سو میسیاهش می



ها در امان خواهد پرسید: آیا این دشت زیبا از گزند این سیاهیو درخت سیب هراسان از خود می

 ماند؟
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تر شد. حال دیگر مانند قبل ضربان ودهاندک پیرتر و فرسها اندکدشت سرسبز باگذشت این سال

زد. حال دیگر مانند قبل پرانرژی و سرزنده نبود. تو گویی اش نمیتند زندگی در پوستین مخملی

شد کرد. حتی گاهی میسو رسوخ میزده به اینسوی جنگل یخآرام از آنها، آرامها و تلخیسیاهی

زده سیب از همان کابوسی بود که درخت غم با تنفسی عمیق بوی تند دودها را حس کرد و این

هایی ها، انسانهای آهنی و پوالدی انسانها، در میان سازهآن هراس داشت. نابودی در کام سیاهی

 شد درکشان کرد که آیا خوبند یا بد.راستی نمیکه به

ن و حتی کوشید تا با بودن درکنار درخت گیالس و مرد و زن جوااما در این میان درخت سیب می

دوید لحظات تلخش را فراموش کند. حتی برای کودکشان که حاال با عطشی کودکانه به هر سو می

داد. فرار از این آمد و آزارش میای، فرار ازآنچه هر دم بر ذهنش میای، حتی برای ثانیهلحظه

ها هم بودنهمه خاطرات و باشد؟ آنشده چه میها و این دشت فراموشسؤال تلخ که سرانجام آن

 رفت؟شد و از یادها میها کهنه میدر کدامین پستوی دفتر اندیشه

 حوالی غروب بود.

مرد و زن جوان در زیر درخت سیب به تماشای غروب نشسته بودند و اما پسر کوچولوی 

آنکه ازآنچه در آینده رخ دهد نگران دوید. بیشان پرانرژی و امیدوار به هر سو میداشتنیدوست



ها چه ها و زیباییسوی این سرسبزیآنکه بداند آنآنکه بداند غم و اندوه چیست و بی، بیباشد

چیز را در کام حریص خود ای در حال رشد و نمو است. دنیایی صنعتی که همهتقالی شیطانی

 هایی بزرگ و خردکننده.برد، با آروارهفرومی

سو مرد وزن عاشقی که هر شامگاه به ید و اینسو کودکی بود با دستانی پاک و قلبی آکنده از امآن

نشستند و با دیدگانی آمدند، در زیر درخت سیب میامید دیدار خورشید به میعادگاهشان می

های کردند. خورشیدی که از تمامی بدیجان آفتاب را نظاره میمضطرب کمرنگ شدن قرص نیمه

گریخت. دیگر های دوردست میو به میان کوه گرداندخورده و ناامید روی از زمینیان برمیدنیا زخم

دانست که شیطان با ها نداشت. حتی او هم میحتی خورشید هم تمایلی به بودن در کنار آن

 کشد.ها به سویشان سرک میاندک از فراسوی سرسبزیسیاهی و نفرت اندک

وان به غروب تر از همیشه به همراه درخت گیالس و مرد و زن جدرخت سیب آن روز اندوهگین

 های دنیا را در خویش داشت خیره ماند.دلگیری که همه غصه

انگیز با یکدگر و در کنار هم قرار گیرند؟ شد زیبایی و غم چنین دردناک اما دلراستی چگونه میبه

هایی که تمامی های افسونگر و اغواکننده، رنگشد تابلویی داشت سراسر رنگراستی چگونه میبه

گذاشت. قابی که شده را در قابی زنده و ملتهب به نمایش میورشید تنها و فراموشدردهای یک خ

ها و همه ها، درختهای ناگفتنی طبیعت را در خود داشت. فریادهایی از زبان گلتمامی حرف

 هایی که در دشت پناه گرفته بودند.آن



هایی که نه غروب و نه یدند. آندفهمیدند و نه میهایی که نه میها، انسانفریادهایی برای انسان

 چیز برایشان معنایی نداشت.هایی که هیچماهتاب برایشان معنایی نداشت. آن

کوشید تا با حتی شادی زودگذر یک کودک در میان مرغزار، کودکی که با دستان کوچکش می

یده بود های سنگ، قلعه ناپایدارش را درست کنار درخت سیب، کنار بوته سبزی که تازه روئتکه

ریخت، بسان آرزوهای دور یک درخت، درختی که آرزو داشت ای که با تلنگری میبسازد. قلعه

داد و ای. آنجا که بوی پاکی میای بود و نه تاریکیروزی به ابرها برسد. آنجا که دیگر نه سیاهی

 شد خدا را بوئید و فرشتگانش را لمس کرد.باران. آنجا که می

ها، کنار شب، کنار مهتاب، ز دشت پیر و خسته بود. جایی که همان نزدیکیجایی که خیلی دور ا

های خیس و مرگ بود، کنار بالهای بریده خرگوشی که از نوشیدن آب زهرآگین روبهکنار نفس

های ای که رنگهای پژمردهزخمی کبوتری که از باران سیاه توانی برای پریدن نداشت و کنار گل

 ای قطران زشت و کریه شده بود.هزیبایشان با سیاهی

 ها به طبیعت. نابودی، سیاهی و دود.و این بود هدیه انسان

 هیچ هراسی از نابودی دنیا و جاندارانش.بی

 و این بود ارمغان دو پایان به طبیعت. مرگ، مرگ و مرگ.
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 شب بود.

کرد، درکش یب ترجمانش میشبی غرق در سکوت، سکوتی تلخ و پرمعنا، معنایی که درخت س

اش. حتی با آنکه درخت گیالس در گریست. سکوتی به ژرفای تمام تنهاییکرد و با آن میمی

پایان. هراسی که هر روز با دیدن هایی بیها، هراسکنارش بود. چراکه او بود و انبوهی از هراس

 شد.تر از پیش در او برانگیخته میشده بیشسوی جنگل ویرانآن

چیز را ها چون تالطمی ویرانگر همههای انساندانست که دیر یا زود موج سیاه خودخواهیاو می

ها را و حتی النه کوچک و شکننده گنجشکی که ها را، خرگوشها را، گلخواهد بلعید، جنگل

 شمرد.هایش را میجوجه

 تر از روز قبل.راستی دردناک بود. هر روز دردناکو این به

ها را بر کام خویش ریزد و دم نزند، چرا که ت سیب ناچار بود تا تمامی این تلخیاینکه درخ

سوی دشت بکر ها در آنیک از جانداران و گیاهان آنچه را که به دست انسانخواست هیچنمی

ها را، دودها را و مرگ خاموش پرندگانی که از میان وپرداخته شده بود ببینند، کارخانهساخته



ها که میان آسمان رسیدند، آنگشودند اما هرگز بدین سو نمیسو پر میاز آن ابرهای غلیظ

 شدند.چرده مدفون میرحمانه شیطان سیهجا البالی تهاجم بیمردند و هماندودآلود می

ها مهم بودند و آید. چراکه تنها انسانکس مهم نبود که چه بر سرشان میو در این میان برای هیچ

 ها مهم بودند و بس.کارخانه بس، چراکه تنها

رحم بودند، خودخواهانی که چیز اهمیتی نداشت، چراکه دو پایان خودخواهانی بیراستی هیچو به

انداختند. حتی بر خورشیدی که دور از همه این های تیز و برنده خراش میبر طبیعت بکر با ناخن

های وحشی شیطان ای که از پنجههپریدگذاشت، خورشید رنگآرام چشم بر هم میها آرامصحنه

 رسید که این خون سرخ تمامی آسمان را در برگیرد.شد و هر آن چنین به نظر میآلود میخون

کدامشان نبود تا مانند داد اما دیگر رمقی برای هیچآن شب اگرچه ماهتاب زیبا دشت را قلقلک می

ه خیلی دور نبود، آن زمانی که درخت وخیز بپردازد. آن زمانی کهای گذشته به بازی و جستسال

گریخت، آن جهید و خرگوش چاالک از میان پاهایش میسیب شادمان بود، روباه به هر سو می

ها از سویی به سویی دیگر وقفه میان بوتهگشت و موش تند و بیاش بازمیزمان که کبوتر به النه

 دوید.می

ناپذیر ای این گذر خستگیآنکه حتی لحظهشد. بیها سپری راستی چه شتابان آن روزها و شبو به

 از نفس بیفتد.



لحظه آن خاطرات اندیشید. به لحظات عاشقی مرد و زن جوان، به درخت سیب با افسوس به لحظه

 های بربادرفته را به هم وصله زد.چیز را، حتی ثانیهپاره شده و به بارانی که همهنامه پاره

گوید و آنگاه ها وداع میاش دیده بود که خورشید با آنواب زمستانیاو به خورشید اندیشید، در خ

سوی دم دوباره خورشید را خواهد دید؟ آیا دوباره روشنایی از آنبا ترس از خود پرسید: آیا سپیده

 های دور خواهد آمد؟کوه

افتادن تر از همیشه بود. چراکه آخرین تصویر قبل از شامگاهان فروآن شب برای درخت سیب تلخ

های طبیعت های انسان را از سپیدیسوی دشت، سیاهیتک درختان سبزی بود که در آنبهتک

 کردند.جدا می

های آن درختان بشنود. او از میان نجواهای مرد و زن او توانسته بود صدای ترسناکی را میان ناله

 برقی((. جوان نامی عجیب را شنیده بود: ))اره

 افکند.کرد و بر زمین میآسانی قطع مییه درختی صدساله را بهآنچه تنها در چند ثان

فشردند کودکشان را که هراسان از این که دستان یکدیگر را میو مرد و زن جوان با ترس درحالی

دادند: این اش را کوتاه و پردرد پاسخ میکشیدند و پرسش کودکانهگریست در آغوش میصدا می

کند، اما نگران نباش، ما اجازه نخواهیم داد که ها را قطع میکه درختبرقی است، همانی صدای اره

 سو بیایند. نگران نباش.به این

 دانست که این تنها یک دلداری ساده است و واقعیت اما چیز دیگری است.اما درخت سیب می



نگل انبوه و گونه که حاال از آن جآمدند. همانسو میکردند و به اینبریدند، نابود میها میآن

سوی شد آنای که حاال میگونهمانده بود. تنها چند درخت، بهتنیده تنها چندین درخت باقیدرهم

 شده را دید. آن سویی که انباشته از سیاهی و نفرت بود.جنگل غارت

کشت، کمی آنطرفتر آسمان با غرید و درختان را میبرقی میکه ارهو در این میان درحالی

نالید و درست میان این آماس دردناک، خورشید خورد و میی دودهای غلیظ شالق میهاتازیانه

 شد.ها پنهان میها ناباورانه میان کوهخورده در دوردستای زخمبود که با چهره

آلود بر طبیعت گذشت و درخت سیب با اندوهی عمیق این تمامی آن چیزی بود که در غروبی غم

 گریست. اش را دید ولحظهبهلحظه

 بار تا ماهتاب شبانه بر کامش نشست و بر ذهنش چنگ انداخت.های خونو تلخی این شکنجه

دار نشد؟ مرگ پرندگان زیبا، بریده شدن راستی چگونه ممکن بود این فاجعه را دید و غصهبه

 آلود شدن خورشید مهربان.درختان سرسبز و خون
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باره بر مغزمان یکازاین قادر به شنیدنش نبودیم بههایی را که پیشگویند هنگام مرگ صداییمی

آید و بریده فرومیهایمان که بریدهتپد، صدای نفستندی میآورد، صدای قلبمان که بههجوم می

 گویند: ما در کنار توییم.آنگاه صدای نجوای مردگان که مرتب در گوشمان می

 تابستان بود.

های رقصان جاندارانی را که از لهیب پرتوهای شد روحچنان گرم که میندار، آروزی گرم و تب

هایی ها دید. روحرفت در دوردستشد و به آسمان میخشمگین خورشید با سراب ناپایدار بخار می

ها یا میان های گرگای در آن دشت بزرگ جان سپرده بودند، میان دندانگونهکه هر یک به

ها قبل برای فانی مهیب یا سیلی ویرانگر، همانند موش مهربان که سالهای روباه، در طوپنجه

خورده جان خویش را از کف داده بود. همانند پرستویی ای کوچک در دل خاک ترکنجات دانه

های هایش ناچار بود تا همه آنچه را خورده بود بر دهانفداکار که برای سیر کردن جوجه

 شان بنهد.گرسنه

سالی به اوج خود رسیده بود و در رود خروشان و پرطراوت های اخیر خشکالو حال در این س

 ها جاری بود. نه آبی و نه بارانی.اکنون تنها گندابی از کارخانه



های بلند صنعتی هر چه بیشتر مرگ را در آن دشت و در این میان دودهای سمی دودکش

رسبز را درنوردید و در سیاهی کامل سرعت تمام آن گستره سپراکند. مرگی که بهبخت مینگون

 فروبرد.

هایش و به شد باور کرد که اینجا همان مرغزار حاصلخیزی است که هر روز به زیبایی گلدیگر نمی

شد باور داشت که اینجا همان بستر نیلگون بالید. دیگر نمیهای سرخ درختش میسیب

سرید و زنبورها و ی دیگر میسوی دنیا تا سویکمان است، کمانی بزرگ که از یکرنگین

شد باور داشت که اینجا همان میعادگاه عاشقی است، برد و دیگر نمیها را با خود میسنجاقک

جایی که شبی ماهتابی دل دو دلداده را بر هم پیوند زد، همان شبی که جشن طبیعت باشکوه و 

ارنگ برگزار شد. در این جشن های رنگهای پر میوه و میان گلها، میان شاخهپر غرور میان بوته

اش بود، حتی موش مهربان و همه شرکت داشتند، حتی نهال کوچکی که در خواب نرم کودکی

 پروانه زیبا.

شد نظیر را فراموش کرد؟ چگونه میانگیز و بیهای خاطرهشد تمامی آن لحظهراستی چگونه میبه

 بار نشد؟تفاوت گذشت و اندوهها بیاز گذر تند همه این خوبی

هایش سایبانی که سعی داشت تا با شاخهرمق و خسته بود و درحالیدرخت سیب آن روز داغ، بی

سوی جنگل شید تا واقعیت را و تمامی آن چیزی را که آنبر سردرخت گیالس بیفکند، کو

اش بگوید. چراکه باید همه آنان خود را برای مرگی زودرس شده دیده است برای فرزندخواندهویران

 ها پذیرفتی تر است.کردند، چراکه مردن با دانستن دانستهمهیا می



مه آنچه را که تاکنون در دل پنهان آرام و با لحنی پدرانه هپس درخت به خود جرئت داد و آرام

زده به سخنانش گوش فرا داد. سخنانی که کرده بود بازگو کرد و در تمام مدت درخت گیالس بهت

باورش دشوار بود. جنگل، رود و پرندگان رو به نابودی بودند و درختان با دشمن خطرناکی به نام 

 شدند.برقی قطع میاره

دقت صداهای پیرامونش را بشنود، از البالی درختان تا به درخت سیب از درخت گیالس خواست

رسید، صدایی معدود جنگل که حاال در انتظار مرگشان بودند، صدایی ضعیف اما واضح به گوش می

کس بدان شد؛ اما تاکنون هیچآلود، ترسناک و مداوم بود. صدایی که هر روز شنیده میکه خشم

 دیدش.شنید و میاز آن ارتفاع بلند میتوجهی نکرده بود و تنها درخت سیب 

های تیره و بلندی خاست، دودکشو کمی آنطرفتر میان غبار سیاه و غلیظی که به آسمان برمی

هایی گرفت. دودکشهای خویش به اسارت میدیده می شد که گاهی حتی خورشید را میان پنجه

ها را بنا نهاده بود. شیطانی که آن که از تمامی درختان بلندتر و قطورتر بودند، تو گویی شیطان

های های تیز و دندانسوی جنگل به کمین دشت و هر آنچه در آن بود نشسته بود و با پنجهآن

 کرد.سوی دشت حمله میبلعید و به آنکرد و دیر یا زود جنگل را میبران نگاهشان می

ود تا این دیو پلید را پس زند، چرا که و این بار دیگر نه باران، نه باد و نه خورشید را یارای آن نب

های حریص پوالدین بودند و قدرت طبیعت بر آهن و فوالد هیچ اثری های بزرگ و ارهماشین

ها را از دل کوه و داشت. تنها برای آنکه جادهکشت و از میان برمیکرد، مینداشت. آنچه ویران می

 دشت عبور دهند.



های تاریک و از سویی دیگر بر قلب پاره شده زمین و دوردست سو بهپایان، از یکهایی بیجاده

ها، هر آنچه در رود بود و حتی بدین منظور برای این هیوالهای گرسنه تمامی درخت

ماند و های رنگارنگ روشن میها با چراغهایی ناچیز بودند. باید خانهها طعمههای کوهسنگپاره

ای کوچک انگیز و یا پروانهآنکه یک درخت خاطرهذشت. بیگها میسرعت از جادهها بهاتومبیل

ها و جان دادن کبوترها و پرستوها اهمیتی ها و خرگوشآنکه مرگ موشاهمیتی داشته باشد. بی

 داشته باشد.

اندک توانست همه آنچه را که الزم بود برای درخت جوان بگوید. سخنان تلخی درخت سیب اندک

 دهنده بود.که حتی بازگو کردنش آزار

 آمد.ها میشک روزهای بعد و حتی شاید ساعاتی دیگر به سراغ آنبرقی بیاره

گذشت، ها بر خاک ریشه داشتند میها درست از جایی که آنانتهای انسانچرا که جاده بی

 سویآور از آنهایی دلهرهوخمها ادامه داشت، گذرگاهی نامأنوس که با پیچپایانیای که تا بیجاده

کرد و ازآن دشت سرسبز را به دونیم میشکافت و پسآمد، دل جنگل انبوه را میهای دور میکوه

 ساخت.همه جاندارانش را نابود می

قدمی مرگ با تمامی درید و تا یکسوی افق میآلود که قلب سرخ خورشید را در آنای خونجاده

 کرد.ها آشتی میها و نابودیسیاهی



شد. راهی که در سراب داغ غروب، شادان آغاز و به بهشت نابودشده منتهی میراهی که از جهنم 

تر تر و کمرنگرقصید و سایه لرزانش با فروافتادن آفتاب کمرنگآرام میاز مرگ طبیعت، آرام

 شد.می

 شد.چیز، اوست که متولد میتو گویی با مرگ همه

 راستی چه دردناک است.، بهو چه دردناک است که همه بمیرند تا تو به دنیا بیایی



  

 فصل بیست وشش

از بازگویی واقعیت تلخی که کام شیرین درخت گیالس را زهرآگین کرد ساعاتی نگذشته بود که 

اندک غروب از راه رسید. غروبی سنگین که سخنان ناگفته بسیاری داشت، از دگرگونی، از اندک

 برابر نابودی.شدگی، از دیدن و ناتوان بودن و از تنهایی در مسخ

جا را در سیطره خویش داشت ذره هوای مسمومی که همهخوبی در ذرهشد بهای که مینابودی

بوئید و استشمامش کرد. همانی که آمده بود تا دشت را و همه آنچه در آن بود محو کند. همانی 

بخش حیات که قاصد تنهایی و سیاهی بود. برای دشتی سرسبز که سالیان سال در آرامش بر تابش

باوری که در انتظارش خیال از سرنوشت غیرقابلخیال از غم فردایش، بیخورشیدش لمیده بود، بی

شد دید ویرانی بود و های رنگارنگ این خیاالت شیرین فروافتاده بود و آنچه میبود و حال پرده

تکه شدند، تکهآسانی با غرور پلید موجودی ناشناخته بریده میمرگ. مرگ درختانی ستبر که به

غلتیدند. درختانی که هر یک هزاران زندگی را در آغوش کشیده شدند و بر خون خود میمی

هایی که کوچک بودند اما زنده و ها، النهها و دارکوبهای گنجشکهایی پر از جوجهبودند، النه

 هایی به نرمی ابرها و به گرمی خورشید.پرشور، آشیان



پاره شده تمامی آن چیزی بودند که از غارت های پارهگشته بودند و درختها ویران و حال همه آن

ها های آهنین انسانسرعت با ماشینآلود که بههایی خونجای مانده بود، الشهرحمانه بهبی

 شدند.ها برده میبارگیری شده و به دوردست

زده درختی خاک غم شد که گویی هرگز اینجا و در اینو ساعاتی بعد زمین چنان عریان می

 نروئیده است. توگویی که هرگز جنگلی نبوده است.

رفت تا ابد زنده و های دردناک بر تن سرسبز طبیعت درست جایی که گمان میو این زخم

 انگیز و هراسناک بود.راستی غمماند، بهپرطراوت باقی می

سال با دشواری بناشده است.  چیز را نابود کرد، همه آن چیزی که سالیانشود همهو چه آسان می

زده و سردی که مستحق مرگ تنها در چند ساعت، تنها در دقایقی کوتاه، میان چشمان بهت

 نیستند.

ترسید. از سرنوشت درخت سیب آن روز نگران و مضطرب بود، ولی بیش از آنکه نگران باشد می

توانست در آن ارتفاع بلند می ها، چرا که اوها و از سرنوشت پروانهدرخت گیالس، از سرنوشت گل

سوی سوی نابودی و تباهی، بهوار بهها را ببیند. جنبشی دیوانهها و ارهجنبش ترسناک ماشین

 کنی و مرگ.ریشه

ها ها و ارهرمق خورشید، دقایق با شتاب سپری شدند. ماشینسان تا زمان غروب خسته و بیو بدین

ریخته های درهمای از کندهلی که اکنون دیگر به ویرانهحال به انتهای جنگل رسیده بودند. جنگ



مسلح در ها و طبیعت. موجوداتی تادندانای دردآلود از جنگ نابرابر انسانبدل شده بود. صحنه

 لرزیدند.شان بر خود میپناه که در زیر سایه سرد تنهاییبرابر درختانی بی

 بردیشان.درید و میسرعت میهای برقی بههای برنده ارهاما چه سود که دندان

ها را میان فریادهای وحشیانه های پر از درد آنو درخت سیب در آن حال توانست صدای ضجه

پاشید ببیند. شان بر خط افق میهای آسمانیها بشنود. او حتی توانست خونی را که از بدناره

های نبودند. خونی که از قلب ها هرگز با تمامی صنعت و قدرتشان قادر به دیدنشخونی که انسان

شد، آمیخت. گویی خورشید هم با آنان زخمی میکرد و با رنگ سرخ آفتاب میدرختان فوران می

ها که ها فاصله داشت. پس چرا انسانها با آنزد. خورشیدی که فرسنگکشید و فریاد میدرد می

 کشیدند؟د نمیها درشنیدند؟ پس چرا با آنکنارشان بودند این صداها را نمی

مدت زیادی طول نکشید تا اولین معبر جهنم به روی دشت سرسبز گشود شد. یک ردیف از 

سوی دشت را دید. آن سویی که آسانی آنشد بهشده بودند و حال میها بریدهدرختان جنگل با اره

یزی سوی آرزوهایش جز نابودی و مرگ چدرخت روزی آرزوی دیدنش را داشت. غافل از آنکه آن

 نبود.

های اهمیت از آخرین ضجهآلود و بیتفاوت از فریادهای خورشید خونو سپس دقایقی بعد بی

هایی بران از جنگل عبور کردند، از رود پیکر با ارهخورده، دو ماشین بزرگ و غولدرختان شکست

سوی دو درخت تنها رهسپار شدند. درخت آرام چون کفتارهایی گرسنه بهزهرآگین گذشتند و آرام



شد، لند سیب و درخت کوچک گیالس، تنها دشمنانی بودند که باید از سر راهشان برداشته میب

 شدند.دشمنان منفوری که تا چند دقیقه بعد از صحنه بزرگ صنعت انسانی پاک می

ها و های خاکستری و سیبهای سبز، النهچرا که در این لوح پر از رنگ پیشرفت جایی برای برگ

های ها تنها قادر بودند نقش پررنگ ماشینود. در این لوح پر دود و سیاه، قلمهای سرخ نبگیالس

کرد. با قیمت دوپایان را ترسیم میهای برنده را بکشند، تابلویی که نابودی گرانپوالدین و اره

های مثله شده درختان و ها که بر تنهایشان، آنهایشان و با سالحهایشان، با دودکشکارخانه

 رحمی و قساوت.گرفتند، با غرور و شادمانی، با بیهای یادگاری مین نشسته و عکسپرندگا

ها که آلود بودند. آنها که همواره پیروز این جنگ نابرابر خونترسیدند، آنپس چرا باید می

 هایشان تاریک و خالی از ترحم بود.هایشان تیز و کشنده و دلسالح

پهناور را پشت سر گذاشتند و به سویی که دو درخت دو ماشین در چشم بر هم زدنی دشت 

ها جانشان را بر خاک فروبرده بودند رسیدند و آنگاه دوباره صدای غرش ارههای نیمهپناه ریشهبی

 بلند شد.

حاصل که از بخت شومشان ها، مردن دو درخت بیزمان مردن بود، مردن به خاطر آرزوهای انسان

 شدند .درنگ نابود میگرفته بودند. پس باید بیبر سر راه جاده پیشرفت قرار



سوی درختان جنگل، جایی که روزگاری بر بستر سبزش رودی پرخروش، پر از که ناگاه از آن

که سوی میدان جنگ دویدند، درحالیها و غوکها جاری بود، دو شبح هراسان و پرشتاب بهخرچنگ

 شد.ها جویده میصدای فریادهایشان میان غرش اره

ها که درست در لحظه بریدن سر دشمن منفور آمده بودند. خواستند؟ آنها که بودند و چه میآن

 ها آمده بودند که چه بگویند و چه بخواهند؟آن



  

 فصل بیست وهفت

 سرعت گذشت.لحظات به

و غریدند ها میتر شدند، ارههایشان به دو درخت زیبا نزدیک و نزدیکپیکر با ارههای غولماشین

درخشید، اما این درخشش از زیبایی شان در آخرین پرتوهای نومید خورشید میهای برندهدندان

 خراش.نبود، درخششی بود ترسناک و دل

 کرد.برید و نابود میجوید، میهای حریصی که میاز دندان

ومش آرام بر سرنوشت شنگریست نگاهش را آرامکه به غروب دلسرد آفتاب میدرخت سیب درحالی

 اش بود آماده کرد.بست و خویشتن را برای مرگی که در چند قدمی

و چون حاضر نبود تا قطع شدن و سرنگونی خود را ببیند پس چشمانش را بر هم گذارد و تن 

شد. ای که هرگز از دریدن و بلعیدن درختان سیر نمیهای بران اره سپرد، ارهاش را به دندانخسته

 کرد.نالید و غرش میدی آمده بود، همانی که با صدایی ناهنجار میکه تنها برای نابوهمان

رحمی را که بر تن نازک و شکننده درخت گیالس باره و در کمال ناباوری صدای اره بییکاو به

 شد.رحمی مثله میحمله برد شنید. این فرزندش بود که در برابر چشمانش با بی



انگیز را پس بزند و هایش ماشین نفرتوشید تا با شاخهدرخت سیب از شدت ناراحتی فریاد زد و ک

فراری دهد؛ اما صد افسوس که از فرط ترس و وحشت بازوانش کرخت شده بود و تالشش 

 حاصل ماند.بی

های یاقوتی انباشته هایش با گیالسکه هنوز شاخهرحمانه درخت گیالس را درحالیو آنگاه اره بی

کنان و ضجه زنان در زیر پاهای پدرش، درخت سیب تنومند بر خود بود برید و درخت بیچاره گریه

ها بر زمین غلتید، تنها در آرام غرق در خون میان بوتهلرزید، صدایش در گلو برید و سپس آرام

 رحمی و در اوج خونسردی.چند ثانیه، تنها در چند شمارش کوتاه، در کمال بی

ت سیب برآمد. آهی دردآلود که حتی خورشید را نیز به سوز از نهاد درخاز این واقعه تلخ آهی جان

 گریه انداخت.

که نگاه سردش در آخرین اش به خون غلتید، درحالیزدهفرزند عزیزش در برابر چشمان بهت

بودن در کنارش ماند و چون سایبانی شده بود، بر پدر مهربانی که هرلحظه زندهدقایق بر او دوخته

ها و های تند آفتاب، حتی در سیلها و شرارهها، طوفانر برابر بارانگستر، دامن بر سرش سایه

یادماندنی با بودن در کنار ها تا این لحظه که پایان عمرش بود. عمری کوتاه اما بهسالیخشک

 مانند.ای فداکار و بیدرختی مهربان و شیرین، با بودن در کنار پدرخوانده

 و لحظاتی بعد ...



که فرزند کوچکشان را در آغوش کشیده بودند فریاد زنان و شتابان از حالیزن و مرد جوان در

 های ویرانگر حمله کرده بودند آمدند.جایی که ماشینسوی دشت بهآن

ها آمده بودند تا در برابر ها آمده بودند تا مانع از قطع بیشتر درختان دشت سرسبز شوند. آنآن

اند بازگردند و آنان بگویند که به جهنمی که از آن آمدههای پوالدین بایستند و به این ماشین

دار و آشفته شده بود، شان تبهای آلودهدشت زیبا را به حال خود رها کنند. دشتی که از گام

 دشتی که از تجاوز این دشمنان ناخوانده مستأصل و درمانده گشته بود.

 اند.اما آن دو دریافتند که قدری دیر به این میدان جنگ رسیده

شده است. درختی که ها بریدهو دیدند که درخت گیالسی که با دست خود کاشته بودند توسط اره

روزی نهالی کوچک بود، نهالی که با هزاران تالش تبدیل به درخت بزرگی شد، کنار درخت سیب 

 اش نام گرفت.رشد کرد و فرزندخوانده

 جمی نامردانه گسسته است.دیدند که این پیوند زیبا چه آسان با تهاو حال می

 شده بود.و این باورکردنی نبود، درخت گیالس جوان در برابر چشمانشان بریده

فشردند در برابر اره بزرگ که که کودکشان را هنوز در آغوش میآنگاه مرد و زن جوان درحالی

 شان را سپر کردند.غرید ایستادند و سینههمچنان می



انگیز ابتدا بخت، این ماشین نفرتبرای قطع کردن درخت سیب، تنها درخت باقیمانده دشت نگون

 کرد.باید آنان را نابود می

 ها.دقایقی طوالنی سپری شد و شاید ساعت

نشینی کرد، اندک عقبها برایش میسر نبود اندکپیکر که نابودی انسانو سرانجام ماشین غول

 که از آن واردشده بود گریخت و در تاریکی شب از نظر ناپدید شد.سوی معبری چرخید و به

درخت سیب در تمامی این لحظات شاهد ماجرا بود. مرد و زن جوان با کودکی در آغوش توانسته 

 بودند مانع مرگش شوند.

 بود.وقت شاید درخت زیبای گیالس زنده میآمدند و آنکاش زودتر به کارزار میو ای

زده بودند درخت سیب را تا سحرگاه که ناراحت و غمو زن و مرد جوان درحالیها گذشت ساعت

 تنها نگذاشتند.

 دم سر زد.و سرانجام پس از شبی دردآلود سپیده

رمق شده بود، دیرتر از همیشه بر پهنه آسمان حال و بیآن روز خورشید که از فرط گریه بی

 ها نداشت.آلود قتلگاه انسانخونملتهب قدم نهاد. توگویی میلی به آمدن بر صحنه 

های عمیق تا آرام پرتوهای گرمش بر دشت بیمار پاشیده شد تا شاید مرهمی باشد بر زخمو آرام

 شاید نوازشگری باشد بر اندوهی ژرف.



های فراوانی را که از قطع درختان جنگل بر تن سبز دشت ایجادشده بود شد زخماما مگر می

شد شد مرگ هزاران گنجشک را تنها با نوازشی جبران کرد؟ مگر میر میآسانی مداوا کرد؟ مگبه

شد تمامی آنچه را که در باور کرد که درخت گیالسی نیست تا در بهاران شکوفه دهد؟ و مگر می

 داده بود دید و درک کرد؟چند روز رخ

دیگر هرگز  ازآندرخت سیب اگرچه آن شب با بودن مرد و زن جوان احساس تنهایی نکرد اما پس

اش را با همدمی دیگر پر اش را بپذیرد. او هرگز نتوانست تنهاییداشتنینتوانست نبود فرزند دوست

 کند.

او حتی آن شب در خواب درخت گیالس را دید که شادمان و خوشحال در میان ابرها سکنی 

ون، آن باالیی گزیده است. او در رؤیای شیرینش درخت گیالس را دید که بر فراز ابرهای پنبه گ

که او آرزوی دیدنش را داشت قدم گذاشته است. جایی باالتر از همه دنیا، حتی باالتر از خورشید، 

 ای.سالیآنجا که نه دردی بود، نه سیلی و نه خشک

ای ای بود، فرشتهانگیز چون فرشتهآنجا که درخت زیبای گیالس با هزاران هزار شکوفه سپید و دل

 اریک الیقش نبود.که دنیای تیره و ت

راستی آنجا با درخت گیالس و تمامی درختان جنگل در آن دنیای زیبا گرد هم آمده بودند و به

 داشتنی شده بود.بودنشان چه با طراوت و دوست



ها رؤیایی بیش نبوده که درخت سیب از خواب برخاست و دریافت که همه اینو صبح دم هنگامی

 داشت کنارشان باشد و دیگر به دنیای پلید بازنگردد. است، اندوهناک شد، چراکه دوست

آلود برای هایی را که به خاطر او در غروب خونشد دوست داشت، آناما هنوز امید بود، هنوز می

برقی قراردادند، تنها برای های ارهنجات طبیعت سینه سپر کردند و کودکشان را در برابر دندان

 دگی دارند.آنکه بگویند که درختان هم حق زن

 تنها برای آنکه فریاد زنند که طبیعت تا چه حد تنهاست.

گویند و یا از یک جنس باشند. مهم آن بود که اگر زبان سخنو در این میان مهم نبود که به یک

 تفاوت نباشد.رسد آن دیگری بیرنجی بر جانداری می

که برخالف همه در برابر ویرانی  هایی باشندمهم آن بود که در میان سیالب صنعت نابودگر، انسان

 ها بایستند و مانع از سربریدن درختان شوند.سرسبزی

 درختانی که هر یک آرامگاه عشق و زندگی بودند.

همانند درخت سیب که در شبی تاریک و سرد، با سیب سرخی دل زیبارویی را ربود و بر گرمای 

 بخش دلدادگی فراخوانش کرد.جان

لحظه آن شد خاطرات لحظهدرخت رؤیایی بود و زنده ماند؟ مگر میشد بدون آن و مگر می

 شد؟راستی مگر میهای انتظار را فراموش کرد، بهشب



  

 فصل بیست وهشت

رمق گشود، هنوز زن و مرد دم خمار آن صبح بیکه درخت سیب چشمانش را بر سپیدههنگامی

ها هم از ارش بودند. گویی حتی آنرفته بود در کنجوان با کودکی که چون فرشتگان به خواب

راستی تلخ و دردآلود گرفتند هراس داشتند، تنهایی که بهپس باید بدان خو میای که ازاینتنهایی

ای کشت؛ اما چارهفرسود و دل را میآزرد، جسم را میای ژرف بدان حد که روح را میبود. تنهایی

راستی طعم تلخی های کنار هم بودن بهسالن همهازآشد. باوری سخت که پسنبود و باید باور می

 کرد.داد و نابود میآرام زجر میریخت، همانند زهری کشنده که آرامرا در کامشان می

آن روز صبحدمان درخت با خستگی دیدگانش را بر آفتاب انداخت. آفتابی که از میان دودها و 

های تب آلود با ها، آنجا که کارخانهی کوهسورسید. درست آنها کمرنگ و تیره به نظر میسیاهی

 کردند.هایی چرکین تمامی آن دشت پاک را آلوده میسرفه

ها و برای ها برای طبیعت بودند؛ برای رود، برای درختان، برای سنجابها همان هدایای انساناین

 ها.پروانه

اش های گفتنیشد در دنیایی که رنگ دود، آتش، آهن و فوالد آخرین حرفراستی چگونه میو به

های کوچک پرستو و گنجشک سخن گفت؟ پشت و از جوجهبود از برگ و شبنم، از غوک و الک



ها که مزاحمانی برای دنیای صنعتی هایی که در این دایره مرگ حق زندگی نداشتند. آنآن

 د.دوپایان بودن

آلودش اندکی به نور سرد صبح عادت کند و درخت سیب در آن حال کوشید تا چشمان اشک

 اش را.داشتنیاختیار درخت گیالس را جستجو کرد، فرزندخوانده دوستمانند همیشه بی

کرد و از دیدن آن او هر روز قبل از هر کار همواره بر تن لطیف و پرگل درخت جوانش نظاره می

شد، از اینکه دیگر تنها نیست. از اینکه کسی را دارد تا با او سخن گوید شادمان می قدروجود گران

 و دردهای دلش را بازگو نماید.

 و آن روز هم مانند همیشه دیدگانش چرخید و جستجو کرد.

ای دردآلود خیره ولی این بار درخت پر گل گیالس را نیافت و ناگاه دریچه چشمانش بر صحنه

 ماند.

 چکید.ای مرده که هنوز از آن خون میمانده بود، تنهشده باقیای بریدهزیبایش تنها تنه از فرزند

 و این درخت سیب را در اندوهی عمیق فرو برد.

یابد که همه خیزد و درمیکرد در خوابی تلخ است. خوابی که هر دم از آن برمیچرا که گمان می

ها، همه آن دودها، همه ده است، همه آن کارخانهآنچه دیده و بر آن اشک ریخته کابوسی بیش نبو

 رحم.های بیهای برنده و همه آن انسانآن اره



باور، ها واقعیاتی است دردناک و غیرقابلدید که بیدار است و هوشیار و همه اینو اما اکنون می

 شکست.کرد و در هم میآنچه نومید می

نگل به دو پاره شده و از میان آن درختان سرسبز سوی جنگل انبوه نظر دوخت، جاو دوباره به آن

 ها بازشده بود.ها و تباهیراهی به دنیای سیاهی

انگیز صنعت را در دل طلوعی زرد که با وجود همه شد از میانش تقالی نفرتراهی که هنوز می

 ها هنوز هم زیبا بود دید.نابودی

ها را پشت سر شد، درختساخته میها بر آن این همان راهی بود که جاده پوچ دلی انسان

شده درخت گیالس تمامی آن آرزوها را گذاشت و درست کنار درخت سیب بر تنه بریدهمی

آمد و با برد. عجیب بود، راهی که از دو سوی جهنم میسوی جهنم میداشت و با خود به آنبرمی

 معنا.انتها بود و بییکرد. راهی که تو گویی بچیز را نابود میعبور از بهشتی زیبا همه

های کند و در زیر ماشینپوش ابریشمین علفزار را از پیکرش میهایی تیره، تنراهی که با چنگال

 کرد.ها له میها و چمنفلزی بر رد خونین گل

شنید. دشتی که روزی سرسبز و خرم بود، های دشت را نمیکس صدای ضجهو در این میان هیچ

 ند بود.مانروزی رؤیایی و بی



شد و به رنگ شد، پاک میپاره میها قرار داشت و باید پارهآنچه اکنون در مسیر پیشرفت انسان

آمد. رنگی تیره و خالی از احساس میان سیاه و خاکستری، به رنگ صنعت و تکنولوژی درمی

 ها.ها و کارخانهماشین

گرفت، آسمانی که نیز در برمیچنان عمیق بود که حتی آسمان پهناور نیلگون را و این رنگ آن

های زخمی ابرهای سپید را از کوشید تکهرفت. با خورشیدی که هنوز میزوال می اندک رو بهاندک

پایان را از ها بیرون کشد تا شاید بارانی بیاید و این نفرت و کینه بیپس غبارهای سمی و دودکش

 چهره طبیعت تنها بزداید.

که اکنون حتی باران هم اسیدی و آلوده بود. بارانی که در رود  حاصل بود، چراتالشی که بی

ذره ریخت و با بوی تعفن سمومش ریشه درختانی را که تنها بازماندگان این تاراج بودند ذرهمی

 کرد.خشک می

زده با سوی راه پوچ دلی و نابودی. راهی که غمهای انسانی بهو این بود حاصل تمامی تالش

رقصید آلود میدرتویش تصویر مبهم مرگ را که از شادمانی بر پهنه آن دشت بغضهای تووخمپیچ

 کرد.هایش ترسیم میاز طلوع تا غروب خورشید مقابل دیدگان انسان

هایی سرخ بر آخرین رد دار با سیبای از آن، درختی تنها و غصهتصویری دردآلود که در گوشه

شد بر آن تأمل کرد نها بخش رنگین تابلوی کدر که میکرد، تسبز دشت برای زنده ماندن تقال می

 و لختی اندیشید.



 روند؟ها با این نابودی طبیعت به کدام سو میراستی انساناندیشید که به



  

 فصل بیست ونه

ازآن حادثه تلخ، روزهای بسیاری از پی هم آمدند و رفتند، روزهایی که در صبحدمش مرد و پس

زده آمدند. درختی که حاال در آن گوشه سرد و غمسیب تنهایشان می زن جوان به مالقات درخت

سائید. درختی که روزی آرزو داشت تا به ابرها قامت و زیبا سر بر آسمان میدشت هنوز راست

 ها مصون نیست.دید که حتی آن باال هم از گزند آسیببرسد و اکنون می

کرده بود گمای که راهرفته بود، گهگاه پرندهآور فروچیز در سکوتی مرگو در این میان که همه

زد داد، چرتی میاش را تکانی میهای خستهنشست، بالجان درخت میهای نیمهآمد، بر شاخهمی

گشود و در ناپذیر بال میآنکه چیزی بگوید و یا آوازی بخواند در همان سکوت شکستو سپس بی

آمد و بر باالی درخت شد و گاهی هم سنجابی میمی ها و دودها از نظر محوافق دور میان سیاهی

ها دیگر شیرین و آبدار نیستند، با افسردگی به یافت سیبگشت و چون درمیبه دنبال سیبی می

 گشت.پرید و دیگر هرگز بازنمیخشک میهای نیمههمان شتابی که آمده بود دوباره میان بوته

 هایش نبود.ها و غمین دنیای تازه با سیاهیتو گویی دیگر هیچ جانداری قادر به تحمل ا

شد و تا پاسی از شب در و در این میان برای درخت سیب که پس از صبح هر روز دوباره تنها می

 گذشت.کندی میرفت لحظات بهآرزوهای ناممکن فرومی



ه درخت گشود تا شاید دوبارها را میلوحانه آنگذاشت و سادهاو حتی گاهی چشمانش را بر هم می

شده دید، تنه بریدههای خود ببیند؛ اما هر بار نومید همان صحنه را میزیبای گیالس را زیر سایه

آنکه بداند چه سرانجام فرزندش. اویی که با هزاران امید به دنیا آمد، رشد کرد و میوه داد، بی

 کشد.دردناکی انتظارش را می

های بزرگ، شد غلتکها سر برآورد. حال میسوی کارخانهها از آناندک جاده بزرگ انساناندک

 راحتی دید.کردند بهکندند و همواره میکارگران و لودرهایی را که می

سو که درخت سیب بر زمینش ریشه دوانده بود جاده پیشرفت حال باید از میان جنگل تا این

 اگزیر.آرام اما نآمد، آراممی

 و درخت هرروز منتظر بود تا او را هم مانند فرزندش ببرند و بر زمین بیفکنند.

شد که شده است. حتی گاهی دچار تردید مییافت که بیشتر فراموشگذشت درمیاما هر چه می

بینند؟ شاید به همین خاطر بود که نه سنجاب و نه ها او را میآیا هنوز وجود دارد؟ آیا هنوز انسان

 رفتند. شاید او مرده بود و خود خبر نداشت.سرعت میماندند و بههایش نمیبوتر میان شاخهک

رفت، ها فرومیافتاد و میان شکاف کوهکه دیگر خورشید از نفس میهرروز از صبح تا عصر، هنگامی

 کرد.ها سراسر دشت سرسبز را پر میسازی انسانهای جادهها و ماشینصدای حفاری

های تند ن هیاهوی نازیبای طبیعت دیگر صدای رود، صدای آواز پرستوها و یا صدای گامو در ای

 شد.کرد شنیده نمیوخیز میها جستخرگوشی که میان علف



 شد.تر میشده فرزندش نزدیک و نزدیکسرعت به او و تنه بریدهجاده به

آمدند، ها نمیه مالقات گلها بدیگر دشت بکر و ساکت نبود، دیگر صبحدمان زنبورها و سنجاقک

 ها هم پژمرده بودند.چراکه حتی گل

قدر گل بر کران تا کران مرغزار درخت هنوز آن پوستین رنگارنگ طبیعت را به یادداشت، آن

های شد شمارششان کرد اما حاال تعدادشان اندک بود حتی کمتر از شاخهروئیده بود که نمی

ها با ابزارهای عجیبی که صدای شد دید. چراکه انساننمی پریده درخت سیب. دیگر آهوان رارنگ

 ها را کشته و بر روی آتش عظیمی کباب کرده و خورده بودند.غرش ترسناکی داشتند همه آن

 کنی سرسبزی و طراوت.یک غارت کامل از زندگی طبیعت با نابودی درخت، شکار حیوانات و ریشه

 و یک روز صبح ...

ها و ابزارها را گشود صدای ماشینآلودگی چشمانش را مییشه با خوابدرخت سیب که مانند هم

 تر از همیشه شنید.خراشگوش

 کم دیدگانش را به اطراف انداخت.کم

 و آنچه دید باور نکرد.



شده فرزندش جاده پهن و بزرگ انسانی از میان جنگل گذشته و حال درست کنار او به تنه بریده

حتی از مرد و زن جوان هم خبری نبود، چراکه به این کارگاه بزرگ رسیده بود و در این میان 

 شد.کس اجازه ورود داده نمیهیچ

هایش از تفاوتی تنه خشک و مرده درخت گیالس را با تمام ریشهو لحظاتی بعد لودری بزرگ با بی

صبحی آلود در ای تلخ و زجرآور که درخت تنهای سیب با دیدگانی اشکخاک بیرون کشید، صحنه

 سرد دید و بر آن غصه خورد.

توانست با تصویر طلوع زیبای خورشیدی پررنگ بر آسمان نیلگون، کنار پرستوها و صبحی که می

 اش باشد.ها و کنار درخت یاقوتی گیالس زیباترین لحظه زندگیگنجشک

روبست و اما صد افسوس که واقعیت همانی است که از آن واهمه داریم. پس باید باورش کرد، لب ف

 گر بود.تنها نظاره

شاید روزی دور، دورتر از حد تصور، دوپایان دریابند که چه کردند، شاید دریابد که تا چه حد 

 اند.رحمگناهکار و بی

هرچند که آنگاه دیگر قدری دیر است و برای بازگشت به دنیایی سبز و رؤیایی دیگر فرصتی باقی 

 نمانده است.

کنند که دنیای ما توان دوباره زنده کرد، آنچه دوپایان هرگز باورش نمیچراکه طبیعت مرده را نمی

 گردد.دیگر به عقب بازنمی



های خاک در میان پنجه پوالدین و قدرتمند لودر لحظاتی بعد تنه مرده درخت گیالس با کپه

ه شد. شده بود ریختها ساختهبر کنار جاده انسان برداشته و بر تپه بزرگی که از حفاری زمین

آنکه اهمیتی داشته باشد. تا آنجا که درخت سیب دیگر قادر نبود پیکر فرزندش را راحتی و بیبه

 ها شناسایی کند.میان تل عظیم خاک

و آنگاه بود که دریافت باید دوباره با دنیای تنهای خویش کنار بیابد و در انتظار مرگش بماند. 

ها، درست زیر جاده سیاه پیشرفت مدفون ها و سنگمرگی که دیر یا زود او را هم در میان خاک

 فرستاد.کرد و به نیستی میمی



  

 فصل سی

دار دشتی که های خشکیده درختی تنها، بر دل تبزده به رنگ برگروزها گذشت، روزهایی خزان

که ای لرزید. لرزشی نه از سرما که از تنهایی و ترس، از نابودینالید و میتپید، میرمق میبی

 فرستاد.چیز را به کام سیاه مرگ میهیچ ترحمی همهبی

ها، جایی میان این جا بود، همین حاال، جایی میان این شاخ و برگتو گویی پایان دنیا همین

هایش را از کوشید جوجهزده و حتی جایی میان قلب پردرد کبوتری که میهای سرد و غمبوته

 هد.میان لگدهای وحشیانه کارگران نجات د

شد تنهای تنها از آن باال همه درد عمیق را دید و دم نزد؟ چگونه میشد اینراستی چگونه میو به

 چیز را دید و اشک نریخت؟همه

های تازه سختی کوشید تا با رنگها را شمرد و بهو درخت سیب روزها در این پاییز سرد لحظه

های آمیزی ماشینفصل دیگر رخوت کشنده طبیعت را بیاالید؛ اما چه سود که حتی رنگیک

انگیز غریدند هم از تیرگی این نمایش رقتهایی که میوخم و ارهپیکر، جاده سیاه و پرپیچغول

 کاست.نمی

 جان هم چنان سیاه و منفور بود.چیز در این صحنه نیمهو باز هم همه



 اندک جلوتر و جلوتر آمد.ها جاده اندکدر این گذر روزها و شب

شد، اما باز هم باوجود طوفان و بارید و سبب کندتر شدن کار میگاهی در این میان بارانی می

 ای.هیچ اندیشهن هیچ توقفی و بیرگبار شدید کار تسطیح مسیر ادامه داشت. بدو

توانست پوستین سیاهی شود. حال میتر میدید که جاده هرلحظه به او نزدیک و نزدیکدرخت می

های سرسبز و شد ببیند و لمسش کند. همانی که جایگزین علفرا که بر تن نمور آن کشیده می

ای که در کرد، دوپارهره میتازه طبیعت شده بود. همانی که اکنون سراسر دشت را به دو پا

شده دو عاشق در شبی های فراموششد و در سویی دیگرش گامسویش درختی تنها دیده مییک

اش پوشاند. همان شب که های بلورین و آسمانیهایش را با دانهسرد، شبی که برفی سپید سیاهی

 فاصله ژرفی بود. های سرد چهزمان تپیدن دو قلب پردرد بود و حال میان درخت و آن گام

کنی ها چه زودگذر است. درست زمانی که تصور میو آنگاه بود که درخت سیب دریافت خوشی

 شود خندید.شود لمس کرد، درست آن هنگام که میشادی را می

و چه تلخ است که دنیایت لبخند را بر لبت بخشکاند، قلبت را بشکند و تو را با دردی عمیق و 

 جانکاه رها کند.

شب درخت سیب بارش اولین برف زمستانی را پس از آن غارت ترسناک تجربه کرد. برفی زیبا آن 

ها را شد، سیاهیآرام الک میهمه سیاهی و آلودگی بسی ارزشمند بود. برفی که آرامکه میان آن

 نشاند.ها میاحساس انسانداشت و بر جاده بیبرمی



اش لگدمال کند تا دیگر کبوتر گریه های مخملیزیر گام ها را با همه سنگینی درتا شاید بتواند غم

اش شرمگین شوند و نکند، غوک فریاد نزند و درخت پژمرده نشود تا شاید کارگران از سپیدی

 دست از آزار طبیعت بردارند.

سرعت فرارسید. در آن سرما جا را در برگرفت و شب بهای همهکنندهو ساعاتی بعد سفیدی خیره

 اشینی قادر به کار بود و نه کارگری.دیگر نه م

پس فرصتی مهیا شد تا دوباره سکوت و آرامش بر دشت زخمی مسلط شود. سکوتی که درخت 

 سیب بدان نیاز داشت.

 های برف به گوش رسید.هایی خسته در میان تودهو آنگاه از میان تاریکی، صدای گام

به دیدارش آمده بود. مالقاتی  مرد جوان دوست همیشگی درخت در سرمای شدید میان برف

زبان شب سرد برفی. مالقاتی که یادآور تمامی خاطرات آن دو بود. آن دو که نه همدوباره در یک

 جنس. دو موجود از دنیاهایی متفاوت، اما نزدیک به هم.بودند و نه هم

اندوه فراوان که صدایش از مرد مانند همیشه اندیشناک و متأثر بر درخت سیب تکیه زد و درحالی

لرزید کلماتی را بر زبان راند، سخنانی که درخت هرگز نفهمید: درخت تنهای من، بخواب که می

ات درد و رنجی را که رحم است، بخواب که شاید در خواب زمستانیاین تنها راه نجات از دنیای بی

دم هم به تو سالم ات نیستم. همسر و فرزنرود احساس نکنی. متأسفم که قادر به یاریبر تو می

ات در کنار تو باشم تا رساندند و از من خواستند تا در این شب سرد برفی قبل از وداع زمستانی



چیز مطابق میلت دگرگون شود. پس شاید اندوهت اندکی تسکین یابد و با ظهور دوباره بهار همه

هایت سالم ما را هم به وابها را بوئید و لمس کرد، در ختوان زیباییبخواب که تنها در رؤیاها می

زودی مالقاتش هاست تنهایمان گذاشته است برسان و به او بگو که بهخورشید پرطراوتی که مدت

 خواهیم کرد.

چیز بود، مهربانی، و سپس درخت سیب نوازش مهربانانه مرد را حس کرد. نوازشی که معنای همه

 زیبایی و یکدلی.

هایش سرعت چشمآرام دیدگانش را بر هم گذاشت و بهرامدید دیگر تنها نیست آو درخت که می

 اش فرورفت.سنگین شد و به خواب زمستانی

 انداخت با نوایی که هرگز نفهمید.انگیز مرد جوان در ذهنش طنین میکه هنوز صدای دلدرحالی

 رحم است، بخواب.گفت: بخواب که این تنها راه نجات از دنیای بینوایی که می



  

 ویک فصل سی

ها را پشت سر گذارد و خواست جاده انسانبهار آمد، خیلی زود، زودتر از همیشه. گویی او هم می

سپاری خاطرات شیرین و در به آغوش ها، در به خاکاز آن پیشی گیرد. در فراموشی لحظه

 کشیدن تن سرد تنهایی.

شد در آفتابی تند، در آسمانی بهار آمد اما دیگر از صدای بلبالنش خبری نبود. این بهار خالصه می

رمق که هنوز فرصت نکرده بودند از هایی بیتاب. زمینی با چمندودی و بر زمینی خشک و بی

ها که هنوز نتوانسته بودند با این دنیای تازه خو بگیرند. دنیایی که سرمای زمستان برهند. آن

ای طوالنی که حاال ساختنش به جادهنامیدند. با ها تعلق نداشت. دنیایی که دوپایان شهر میبدان

سویش به سویی دیگر سرعت و شتاب از یکها بههای رنگارنگ انساناتمام رسیده بود و ماشین

آنکه برایشان آوای پرستوها، بازیگوشی نگاهی به اطرافشان بیاندازند، بیآنکه حتی نیمرفتند. بیمی

 د.ها و یک درخت تنهای سیب اهمیتی داشته باشسنجاب

درختی تنومند و زیبا که در گوشه جاده طوالنی، پر رخوت و نومید، هنوز از خواب زمستانی 

خواست همه تلخی بگشاید. گویی نمیخواست که دیگر دیدگانش را بر آنبرنخاسته بود، گویی نمی

 کردند بشنود.وقفه از زیر پاهایش عبور میهایی را که بیکه دیگر صدای اتومبیل



شده بود به دیدارش درخت سیب تنها نبود. بازهم مرد جوان با فرزندش که حاال بزرگ اما آن روز

آمد و هرگز داشتنی که در هر فرصتی به دیدار درخت آرزوهایش میآمده بودند. مردی دوست

 داد تا غارتگران ببرند و نابودش کنند.اجازه نمی

لیم این تغییر بنیادین و ناخوشایند شده شد گریخت و او هم تسها نمیاما از پیشرفت بزرگ انسان

توانست انجام دهد این بود که هر از گاهی زیر سایه درخت بنشیند و همراه بود و تنها کاری که می

یافت که باید فهمید اما درمیانگیز را بر زبان آورد. آنچه درخت نمیفرزند زیبایش واژگانی خاطره

های سرد که درختی . قصه پرخاطره عاشقی، از آن شبهای یک پدر برای تنها فرزندش باشدقصه

 سبب پیوند دو قلب پریشان شد. دو قلبی که خالصانه برای هم تپید تا این لحظه زیر درخت سیب.

اما صد افسوس که این پیوند ناگسستنی با تلنگر دنیای حسود در هم شکست و زن جوان که تاب 

ر آغوش همسر و تنها فرزندش در بستر بیماری جان این دنیای جدید را نداشت فرسود، پژمرد و د

 سپرد.

 و پزشکان هرگز نفهمیدند که او را چه شد.

پایان فروبرد. اندوهی عمیق که تحملش بسی باور که مرد را در غمی بیای ناگاه و غیرقابلواقعه

 دشوار بود.

 داد.اش همین کودک بود و درختی که بوی معشوقش را میو حال تنها دارایی



گریست دوباره درخت تنهایش را بوئید. آرام میکه آرامدر آن حال مرد زیر سایه درخت درحالی

بخش بود. بوی سیب، سیب سرخی که ها هنوز تازه و فرحها و آلودگیاین بو علیرغم تمامی نابودی

 خونین و پر از درد بود.هم چون قلب او 

کرد و فرزندش خواند و مرتب به درخت بلند اشاره میهایش را برای کودک مینوشتهاو دست

ها کرد. تو گویی هردوی آنخندید و درخت را با لطافتی کودکانه نوازش میشادمان می

کوشیدند تا میجان درخت سیب بیابند. توگویی کوشیدند تا روح پریشان مادر را در تنه نیمهمی

تر ازآنچه تصورش رود تا آن حد که ها؛ نزدیکهاست، کنار آنباور کنند مادر جایی همین نزدیکی

 اش را، لبانش را و دستان مهربانش را.شد لمسش کرد. گونهمی

شنیدند. گویی آنجا ها را نمیو آن دو چنان سرگرم این رؤیای شیرین بودند که عبور پیاپی اتومبیل

ها از جاده کنارشان فاصله داشت. گویی آنجا دنیای دیگری بود. سراسر بود که فرسنگ دنیایی

دوراز جاده سیاه ها و بهدوراز آلودگیهای نامهربان، بهدوراز انسانسپیدی، زیبایی و مهربانی. به

 پیشرفت.

یدگان مرد جوان آن شب سرد و تلخ را هرگز فراموش نکرد. شبی ترسناک که همسرش در مقابل د

قدر آرام که گویی هرگز بدین دنیا قدم خیره مانده او و فرزندش نفس برید و آرام جان سپرد. آن

 نگذارده است.



ها و آنگاه بود که مرد و کودکش هر دو در آغوش هم بر این اندوه ژرف گریستند. در آن ثانیه

رد، بدون مادر، بدون شد تاب آوراستی نمیهمه درد را بهها پایانی نداشت، چراکه ایناشک

 آنکه آینده معنایی داشته باشد.های پرمهرش و بینفس

 اکنون اهمیتی نداشت، عبور هزاران ماشین از کنارشان و خروارها ابر پر دود بر باالی سرشان.

 حتی پوستینی تیره از جاده بر زیر پاهایشان.

انتها هنوز از خواب تلخش اده بیمهم آن بود که مادر نبود، مهربانی نبود و درخت سیب در کنار ج

 چیز دیگر.برنخاسته بود. مهم این بود و نه هیچ



  

 فصل سی ودو

ها بود که نومید و افسرده در زیر سایه درخت سیب نشسته بود. مرد به همراه کودکش ساعت

 راستی متوجه گذرش نشد. کودک معصومانه در آغوشش خوابیده بود.مدتی طوالنی که او به

 کرد.اش را زیر لب برای خویشتن زمزمه میهنوز داستان تلخ عاشقیو مرد 

جان، شاید همان هایش را بشنود. شاید درخت نیمهدانست که هنوز کسی هست تا قصهگویی می

های پرهیاهویی که هر مانده بودند و شاید کالغسوی حصارهای جاده باقیهای معدودی که آنگل

 کردند.ر میاز گاهی بر باالی سرش غار غا

ها بر دشت تنها روا داشته بودند ها تا از ظلمی که انسانها بود. زمان اعتراض آنحال نوبت آن

هایی که آرزوها را ویران کرده بودند. بله! شنیدند. همه آنفریاد برآرند. فریادی بلند که همه می

 ها بود تا با نفرت بر سر این ویرانگران فریاد بکشند.حال زمان آن

خواست که بار اش برنخاسته بود. گویی نمیسو درخت سیب اما هنوز از خواب زمستانیو در این

 دیگر دیدگانش را بر دنیا بگشاید.



آورد؟ بدون همسرش، راستی بدون درخت زیبایش چگونه باید دوام میکرد؟ بهاما مرد چه باید می

داشتنی ای که حاال ندنی و کودک دوستیادمابا تمامی آن خاطرات شیرین، با تمامی آن لحظات به

 توانست مادرش را ببوید و در آغوشش باشد.دیگر نمی

ها. برای گشت، نه به خاطر خود که به خاطر آنشد و به دنیا بازمیبایست بیدار میپس درخت می

 ها.ها، تمامی آرزوها و تمامی لحظهداشتن تمامی قصهزنده نگاه

صدا فشرد بیکه کودک را میان بازوانش میباقی نمانده است درحالیدید راهی برایش مرد که می

زد تا شاید صدایش را بشنود و بیدار شود تا شاید بیاید و ریخت و درخت سیب را صدا میاشک می

 تنهایش نگذارد.

توجه به مرد تنهایی که در کنار چیز، بیتوجه به همهسوی حصار جاده، بیها در آنو ماشین

توجه به کودکی که در خواب شیرینش بود، همچنان گریست، بیای میشدهاموشدرخت فر

شد. گویی که دنیا تنها هایش خالصه میآمدند. گویی که دنیا تنها در جاده و ماشینرفتند و میمی

 ها بود و بس.برای آن

ها هاندک از التهاب خورشید کاسته شد و این گوی زرین روی خجل و شرمنده میان کواندک

تابید؟ چرا باید شده بود میهایش فراموشراستی چرا باید برای دنیایی که همه زیباییگریخت. به

 گذاشت؟بر آسمانش قدم می



آرام از خواب برخاست و پدر را دید که اندوهناک بر رنگ کودک آرامبا فرارسیدن غروب سرخ

 زند.درخت تکیه زده و هنوز درخت را صدا می

که بر تنه درخت جا برخاست و به تقلید از پدر شروع به صدازدن کرد، درحالی پس کودک هم از

 کوبید.مشت می

 دار شد و شروع به گریه کرد.و چون پاسخی نیافت، دلگیر و غصه

شد سرعت در آغوشش کشید و نوازشش کرد. اگرچه مادر نبود اما میپدر منقلب از جا پرید و به

های این درخت زیبا حس شد بویش را میان شاخهپیدا کرد، می خاطراتش را زیر این درخت بلند

 کرد.کرد و شاید کودک برای همین گریه می

 گشود.ها، اگر... درخت سیب چشمانش را میمادر اینجا بود، در قاب این درخت رؤیایی، کنار آن

 پس مرد و کودک هر دو دوباره و دوباره صدایش زدند.

 آرام ...و آنگاه آرام

گناه توانست شاهد گریه کودکی بیاش را گشود. او نمیرمق دیدگان تیرهدرخت سیب سست و بی

 شد.درنگ از خواب رخوت بیدار میخاست و بیباشد، پس باید برمی

رمقش را تکانی داد و به پایین نگاه کرد. مرد و کودکش آن پایین در کنارش بودند های بیاو شاخه

 بود.و او این بار هم تنها ن



تواند خوشحال تواند لبخند بزند، میها اندوه و غصه احساس کرد که میدرخت حاال پس از ماه

ها و جاده بی رحم، دوست داشت و شد در این دنیای تازه، حتی میان ماشینباشد. چراکه حاال می

 مهربان بود. همانند مرد و کودکش که حاال درست زمان بیدار شدن در کنارش بودند.

س مرد و کودک از اینکه درخت زیبایشان دوباره زنده شده است شادمان شروع به چرخیدن و سپ

هایش را بر آسمان گشود تا چون چتری بزرگ به دور درخت کردند و درخت غرق در شادی شاخه

 راستی بهترین دوستانش بودند.ها بهبر سر آن دو گسترده شود، چراکه آن

اف را نگاه کرد زن جوان را ندید. او متعجب شد و از خود پرسید اما در این میان درخت هر چه اطر

 شان کجاست؟ سؤالی که پاسخی برایش نیافت.پس معشوقه قصه

آن شب مرد، کودک و درخت سیب هر سه کنار هم با شادمانی رقصیدند، آواز خواندند و بودنشان 

ت و به بهترین خاطره بسرا جشن گرفتند. جشنی زیبا که تا ابد در ذهن پریشان درخت نقش

 اش بدل شد.زندگی

یادماندنی، درخت سیب نتوانست دریابد که چرا زن زیبا ولی در خالل این لحظات شیرین و به

 کنارشان نیست.

 و او هرگز نتوانست درک کند که چه اتفاقی برای او رخ داده است.

چیز باارزشی را  تنگی عمیقی وجودش را پر کرد. گوییتنها آن شب و در آن لحظه حس دل

 داده بود.ازدست



و او در عمق این اندوه ژرف هرگز نتوانست احساسش را برای مرد و کودکش بازگو کند. چراکه 

 زبانش نبودند.ها همآن

فشرد، بغضی جانکاه که در تمام طول آن شب در جشن و و این چون بغضی شدید گلویش را می

 ها میان لبخند تلخش پنهان کرد.شادی آن

 لبخندی تلخ که حکایت از مرگ دوست دیگری داشت. مادری مهربان که اکنون در میانشان نبود.



  

 فصل سی وسه

کاش هرگز صبح ندمد. آرزو کرد انگیز بود که مرد آرزو کرد ایچنان خاطرهیادماندنی آنآن شب به

 روزهای خوش.کاش زمان به عقب بازگردد، بهکه ای

ها راه برود و بدود؛ اما توانست مانند آنبود و میکاش انسان میای درخت سیب هم آرزو کرد که

کردند بلکه مانند مرد و کودکش که مهربان و هایی که طبیعت را ویران مینه مانند آن

 داشتنی بودند.دوست

نیافتنی بود؛ و کودک اما آرزوی عجیبی کرد. آرزو کرد که دوباره مادرش را ببیند، آرزویی که دست

ها نشسته بود و با اش روح مادر را ببیند. او کنار آنا او توانسته بود در دنیای رنگارنگ کودکیام

اش بود، غمی که حتی کودک آن را دریافت و از خندید، اگرچه غمی سنگین در چهرهها میآن

 دار شد.این اندوه مادر مهربان غصه

در آغوشش پناه گیرد. آغوشی که گرم و ای آرزو کرد که مادرش را دوباره ببیند و برای لحظه

 انگیز بود.دل



و سپس قرار شد تا هر کس آرزویش را بر زبان آورد، ابتدا درخت با ایماواشاره، آنگاه مرد و 

سرانجام نوبت به کودک رسید. شاید برای کودکی به سن او ساختن یک قلعه شنی و یا بازی با 

 تری کرد.آرزوی بزرگ شد اما اویک خرگوش آرزوی بزرگی محسوب می

اینکه مادرش را دوباره حتی برای چند ثانیه در آغوش کشد. آرزویی که چشمان مرد را پر از اشک 

 فشرد به گریه انداخت.کرد و درخت سیب را که بغضی شدید گلویش را می

 شد کودک بود و آرزویی تا این حد بزرگ داشت؟راستی چگونه میو به

ها خوانده بود که اگر بان، غمگین و درمانده به فکر فرورفت. او در داستانو آنگاه بود که پدر مهر

تواند جسم پریشان گویند، میها با او سخن میها برود، جایی که سنگسوی کوهبتواند به آن

 معشوقش را دوباره بازگرداند.

بکند تا آرزوی  ها تا چه حد واقعی است. تنها مصمم بود که تالشش رادانست که این گفتهاو نمی

 تنها فرزندش برآورده شود. آرزویی که تنها خواسته او از این دنیای تلخ بود.

ها اند، آنها که ساکت و خاموشها سخنان بسیاری برای گفتن دارند. آندانست که سنگمرد می

 که پابرجا و صبورند.

 دانست که چگونه باید با آنان سخن گوید.دانست که کجا باید پیدایشان کند، نمیاما نمی

 ولی این تنها راه پیش رویش بود.



 پس آن شب تصمیم خود را گرفت.

هایی که ها شدند. کوهسوی کوهصبحدم، مرد و فرزندش با کوله باری از انبوه خاطرات رهسپار آن

های آفتاب را در مشت شد ابرها را لمس کرد و بارقهآنجا که می پناهگاه خورشید تابان بودند.

ها دنیای دیگری را تجربه کرد. دنیایی متفاوت با آنچه دیده شد در پس این کوهگرفت. شاید می

هایش با تو جا که حتی سنگتر. همانانتها و با آسمانی رنگینهای بدیع، با وسعتی بیبودند، بارنگ

 کردند.رزوهایت را اگرچه ناممکن برآورده میگفتند و آسخن می

کرد نظاره تنگی دور شدن آن دو را تا آنجا که چشم کار میدرخت سیب آن روز با حسرت و دل

 کرد.

رفتند. مشخص نبود که تا کجا باید بروند و حتی به سوی نامعلومی میهایی مصمم بهها با گامآن

 کدام سو.

ی بزرگ و تنومند و دیگری کوچک و کودکانه بر پهنه دشت اندک سایه لرزانشان یکو اندک

ای که آمده بود محو گسترده شد و آنگاه با وزش باد سحرگاهی در تالطم علفزار به همان نرمی

 شد.

آلود هایشان را بر دشت تف زده و خوابآلود رد گامکه درخت سیب هنوز با دیدگانی اشکدرحالی

 کرد.دنبال می



  

 فصل سی وچهار

 و درخت سیب رؤیایی قصه دوباره تنها شد.

بار دیگر مادر را در کنار خود ببینند. مرد و فرزندش به سرزمینی دور رفتند تا شاید بتوانند یک

رسید؛ اما امید همواره زنده است، حتی در بدترین لحظات، حتی در آنچه غیرممکن به نظر می

شود و با قلم آرزوها زندگی را رنگ ایمان میها و امید است که راهنمترین ثانیهنومیدکننده

آمیزد و تا پایان زندگی داشتنی، رنگی که با روحمان درمیانگیز و دوستکند. رنگی دلمی

 ماند، رنگ زیبای رؤیاها.همراهمان می

درخت آن روز دریافت که سرنوشتش با تنهایی عجین شده است و باید آنرا بپذیرد و این خیلی هم 

ها توانست به تجسم آرزوهای دور و درازش بپردازد، با آناش میچراکه در تنهایی شبانهبد نبود، 

 ها برود و در دریای عمیقش غرق شود.پرواز کند، به آسمان

های فراوانی که پیرامونش را احاطه کرده بود بگریزد و توانست از غمتنها در آن لحظات بود که می

 این خیلی هم بد نبود.

های عجولی را که از درپی در پس هم آمد و رفت. هرروز درخت ماشینن روزهایی پیساو بدین

گفت و هر از گاهی هم به گوشه دشت ها سخن میشمرد، با آنکردند میجاده طوالنی عبور می



گاه پاسخی دریافت زد؛ اما هیچاش را صدا میانداخت و گلهای پژمردهشده نگاهی میفراموش

خواستند تا با درختی تنها و افسرده شنیدند و یا شاید نمیها صدایش را نمیلکرد. شاید گنمی

 گویند.سخن

ها بود دیگر زیبایی گذشته شد. غروبی غمناک که مدتازآن محو غروب خورشید میو درخت پس

های زخمی کهنه آلود و پردرد و با آسمانی که بیشتر به تاولرا نداشت، با خورشیدی کمرنگ، خون

ای نیلگون، با رنگی خاکستری، کدر و خالی از احساس. نه بارانی، نه بادی و اهت داشت تا پهنهشب

 ای.نه نغمه پرنده

ها رحمیها بگوید. دیگری جانداری نبود تا از داستان کهنه بیای نبود تا از تلخیچراکه دیگر پرنده

 تعریف کند.

چیز را به روزهای ید گذشت طوالنی زمان همهشد کرد انتظار بود و انتظار. شاتنها کاری که می

های گردیم. به تمامی لحظهایم بازمیگرداند. چراکه ما ناگزیر به آنچه از قبل بودهگذشته بازمی

های ذهنمان. به همان چه که روزی از آن گذشتیم تا به اکنون برسیم. غافل از کودکی، به یادواره

 ود و بس.ها بهایمان همانآنکه همه آن دارایی

ایم که راه گریزی از آن نیست. آنچه درخت زیبای سیب هم حاال و حال در زمانی گرفتارشده

های های رنگارنگ، سنجابکرد. آن روزهای خوش گذشته بود. دیگر گلاش میتجربه



شد دید. دیگرکسی نبود تا با او همراز شود و آنچه را های پرهیاهو را نمیوجوش و گنجشکپرجنب

 اید بداند از زبانش بشنود.که ب

 تا آنکه یک روز ...

باره صدایی ترسناک در دل یکزمانی که درخت سیب مانند همیشه مشغول تماشای غروب بود، به

دشت پیچید. صدایی که چون رعد اندام تنومند درخت را لرزاند. این صدا آشنا بود. صدای سالح، 

که با غرور در کردند. همانآن جانداران را شکار می ها باانگیزی که انسانصدای همان ابزار نفرت

 انداختند.درپی میهای پیایستادند و عکسگرفتند، بر الشه مرده حیوانات میهایشان میدست

شد. شکار، خونریزی و مرگ، آنچه این سالح همانی بود که غرور دوپایان در آن خالصه می

 کشت تا برایشان لذت آفرین باشد.می

 ها بود و دوباره تکرار شد.خوف از همان نزدیکیصدای م

اهمیت درخت با ترس اطراف را کاوید اما چیزی ندید. پس گمان کرد که در خیاالت است و بی

 دوباره به خورشید نظر افکند.

 اما دقایقی بعد ...

 خزد.لنگان به سویش میدر اوج ناباوری حیوانی را دید که لنگ

 تر شد.و درخت دقیق



 کوشید تا خود را به زیر درخت برساند.پناه و سرگردان میسایه لرزان و نومید، بی

تر شد. درخت پریشان و منقلب ماده روباهی را دید آرام به او نزدیکبخت آرامو سپس حیوان نگون

خزد تا شاید که توله کوچکی بر دهانش گرفته است میکه غرق در خون با زخمی عمیق درحالی

 های تنها درخت دشت پنهان شود.یر ریشهبتواند ز

شد. اسلحه کشنده مانند همیشه برنده ها دیده میزخم روباه شدید بود و رد خون تا دوردست

ها با طبیعت شده بود و حال این روباه درمانده حاصل این جنگ نابرابر بود. روباهی ستیز انسان

 ر درخت سیب بکشاند.اش سعی داشت تا خود را به زیزخمی که با تنها توله

آلود ایستاده سوی جاده خاکرحم آندرخت دوباره صدای هراسناک تفنگ را شنید. شکارچی بی

 کرد تا کار روباه بیچاره را یکسره کند.بود و تالش می

سوی درخت بزرگ پرید و توله روباه که دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت با آخرین قوایش به

 ط بر زمین نهاد و خود از شدت خونریزی کنار درخت نقش زمین شد.کوچولویش را بااحتیا

سو های پرسرعت به اینکرد تا از میان ماشینسوی جاده حریصانه سعی میکه شکارچی آندرحالی

 بیاید.

اش را در آغوش گرفت تا برای آخرین بار به او زنان زیر درخت تولهسو ماده روباه نفسو در این

 شیر دهد.



 آنکه قادر به انجام کاری باشد.خراش را شاهد بود بیآلود این صحنه تلخ و دلیب اشکدرخت س

اش را بر دهان توله کوچولو گذاشت و توله شمرد، سینههایش را میکه آخرین نفسروباه درحالی

جا با ولع شروع به خوردن شیر مادر کرد، این مسلماً آخرین باری بود که طمع شیر خبر از همهبی

 چشید.را می

های تودرتوی اش زیر ریشهدقایقی گذشت، توله اندکی شیر خورد و سپس با تالش مادر زخمی

 درخت پنهان شد تا از آسیب شکارچی در امان بماند.

سوی درخت نشانه رفته که تفنگ را بهو سرانجام شکارچی سمج از عرض جاده گذشت و درحالی

 ها چرخید.سوی آنبود بااحتیاط به

کشید. مرد قاتل باالی سرش ایستاد و اسلحه را به هایش را میده روباه بیچاره آخرین نفسما

 بار نباشد.رویش گرفت. درخت دیدگانش را بست تا شاهد این صحنه خون

شد ترسی عمیق را و سپس صدای غرش دیگری در فضا پیچید، صدایی آشنا که هر بار شنیده می

 آور مرگ و نیستی بود.بار هم این صدا پیامپراکند و این در سراسر دشت می

ماده روباه در دم جان سپرد. شکارچی الشه خونین را بررسی کرد و سپس با طناب قطوری آنرا 

که توله روباه در شکاف سرعت ترک کرد. درحالیبست و قبل از آنکه کسی او را ببیند آنجا را به

کرد. شاید لرزید و ناله مینگ در گوشش میشده بود و هنوز از پژواک ترسناک تفدرخت پنهان



تر از آن بود که از دوپایان تر از آن بود که مرگ مادرش را درک کرده باشد، شاید کوچککوچک

 تر از آن بود تا بوی خون را حس کند.متنفر شود و شاید کوچک

اش بو اریکیشد بوی خون ماده روباه را از عمق تمدتی بعد شب فرارسید، شبی تلخ که هنوز می

 هایش دید.الی سیاهیگناهی را از البهشد رنگ سرخ بیکشید، شبی تلخ که هنوز می

دانست که شده بود و نمیهای درخت سیب پنهانو توله روباه هنوز گرسنه و لرزان در زیر ریشه

 توانست نصیبش شود، الاقلمادرش کجاست و چه باید بکند. شاید مرگ بهترین چیزی بود که می

 داد.رحمی که مادرش را از او گرفته بود نجات میچنین مردن او را از دنیای بیاین

 ها گذشت.ساعت

 های ضعیفش رو به خاموشی رفت.رمق شد و صدای نالهکم بیتوله روباه کم

 درخت سیب نومیدانه صدایش زد اما پاسخی نیامد.

ا شنید. فضا تاریک بود و او نتوانست که ناگاه درخت در تاریکی شب صدای پاهای سریع و چابکی ر

 درخشد.شود شناسایی کند. تنها دو چشم براق را دید که در سیاهی میحیوانی را که نزدیک می

اندک سایه مرموز را شناخت. او یک گرگ گرسنه بود که رد خون تا بدین دقایقی بعد درخت اندک

 جا کشانده بودش.

 هرچند کوچک از غذایش باشد.ای توانست وعدهو حال توله روباه می



تر شد و با زیرکی شروع به بوئیدن اطرافش کرد. گرگ هم ماده بود، یک مادر گرسنه گرگ نزدیک

هایش را شیر دهد. مادری که او هم برای بقاء نیاز به شکار که آمده بود تا غذایی تهیه کند و بچه

 داشت.

توله روباه بلند شد! توله گمان کرده بود که  گرگ بوئیدن را ادامه داد که ناگهان صدای نالهماده

 مادرش دوباره بازگشته است.

سوی صدا حرکت کرد و به شکاف درخت رسید. درخت سیب دوباره چشمانش را گرگ بااحتیاط به

 گناه دیگری باشد.توانست شاهد مرگ موجود بیبست. نمی

لرزید از آن پناهگاه کنان میه نالهآرام سر در شکاف درخت کرد و توله روباه را کگرگ آرامماده

درید و برای شک او را میپناه فرارسیده بود. گرگ بیکوچک بیرون کشید. زمان مرگ توله بی

 کرد.هایش وعده غذایی فراهم میبچه

روئید تا روزی شاهد این کاش هرگز در این دشت نمیدرخت در آن لحظه آرزو کرد که ای

 خراش نباشد.های دلصحنه

 باره ...یکه بهک

 گرگ را دید که با حسی مادرانه در حال لیسیدن توله روباه است.در کمال ناباوری ماده



گرگ کنار توله لرزان بر زمین دراز ای عجیب دیدگانش خیره ماند، مادهای بعد با صحنهو لحظه

 کشید و شروع به شیر دادن به او کرد.

برد، اما چنین نکرد و در عنوان غذا میهایش بهکرد و برای تولهبایست او را شکار میکه میدرحالی

 عوض مهربانانه لیسیدش و در آغوشش کشید.

نظیر که تاکنون ندیده بود محو تماشا شد و آنگاه دریافت که چیزی و درخت بر این صحنه بی

توان توان باورش کرد، نه میتوان تعریفش کرد، نه میمیفراتر از باورهای دنیا وجود دارد، آنچه نه 

 ورزد.دهد و مادرانه به او مهر میگرگی به توله روباهی شیر میلمسش کرد؛ اینکه ماده

و آن شب درخت فهمید که هنوز رازهایی هست که او قادر به درکشان نیست. راز شیر دادن یک 

کنی که تصور میتظار داری که گرگ توله را بدرد، آنگاهگرگ به توله یک روباه، آن زمان که انماده

آید و رنگ تند خون به رنگ سبز باره مهربانی به میان مییککه بازهم خونی ریخته شود، به

گردد. زندگی باارزشی که مانند باران ای کوچک هدیه میای که به تولهشود. زندگیزندگی بدل می

 درخشد.وزد و مانند ماهتاب رازآلود میوجوش میپرجنببارد، مانند باد سخاوتمندانه می

یادماندنی در آغوش گرگ مادر سیر شد، خوابید و کودکانه در خواب لبخند و توله روباه آن شب به

گرفت و دوستش پس در آغوشش میزد. او اکنون مادر مهربان دیگری یافته بود. مادری که ازاین

 داشت.می

 ما هرگز قادر به ترجمانش نخواهیم بود، رازی به نام مهربانی.و این همان رازی است که 



  

 فصل سی وپنج

انتظار بازگشت مرد و کودکش بود، انتظاری طوالنی که آزارش ها گذشت. درخت همچنان چشمماه

 داد.می

ای ساخته هایش النهها در میان شاخهاگرچه در این مدت توانسته بود با دو کبوتر دوست شود، آن

 توانست مأمن آرامششان باشد.ای که میدند. النهبو

گرگ مهربانی که توله روباه را در حمایت خود گرفته بود بین درخت حتی چندین بار مادهو دراین

که توله روباه که حاال آمد درحالیهایش هر از گاهی در جستجوی غذا به آنجا میدید، گرگ با توله

 شده بود هم همراهش بود.بزرگ

دید باز هم زندگی گرم و پرشور حتی در میان انبوه کرد، از اینکه میین درخت را خوشحال میو ا

 ها در جریان است و طبیعت هنوز شکست نخورده است.ها و کارخانهماشین

آلود اندک پهنه دشت را خیس و گلنم که اندکبارید، بارانی نمفصل پاییز بود و گهگاه باران می

 کرد.می



های انبوه میان کبوتران برای آنکه از بارش باران آلوده در امان باشند میان شاخ و برگ و در این

ها هم برای میزبانی مهمانان رسید که آنشدند، به نظر میدرخت در النه کوچکشان پنهان می

 های نحیفی بدل شدند.های کوچکی که روزهای بعد به جوجهشدند. تخمکوچکی مهیا می

 ها.ها ... و شاید سالها گذشت ... ماهزها و شبسان روو بدین

سالی گذاشت، او کم پا به کهنها بزرگ شدند و درخت سیب کمکبوتران آمدند و رفتند، بچه گرگ

فروغش های کمرنگش و در دیدگان کماین حس پیر شدن را در نفس کشیدنش، در شاخ و برگ

 دریافت.

سرعت سپری شدند، در چشم برهم طوالنی چه بههای همه سالسپس با خود اندیشید که آن

کاش ها و ایها و تلخیها یک خواب کوتاه بود، خوابی پر از شیرینیزدنی، گویی که همه این سال

 نفس پشت سر گذاشت.بارش را با یکشد تا ابد در لحظات خوبش ماند و رخدادهای اندوهمی

 ازهم بازنگشتند.ها، مرد و فرزندش باما پس از سپری شدن این سال

ها را پشت سر گذارند تا در دانست شاید برای همیشه رفته بودند. برای آنکه بدیکسی چه می

ها آرزویشان را برآورده بودند و حال در کنار دنیایی دیگر با آسمانی دیگر زندگی کنند. شاید سنگ

 کردند.هم شادمان و مسرور لحظات را سپری می



آنکه خاطرات را بردارند و شان را تنها گذاشته باشند بیدرخت رؤیاییها شد که آناما مگر می

های سرخ و شیرین را فراموش کرد، رفت و شد آن سیبآنکه دقایق را بشمارند؟ مگر میبی

 تمامی رؤیاهای سبز پشت کرد؟به

ها بازخواهند گشت، شاید فردا، شاید خیلی زود. آن هنگام که دانست که آندرخت سیب می

شود؛ مانند تابد و دشت پرطراوت و زیبا از این تابش پرشور گرم و زنده میفتاب در آسمان میآ

 نظیر، مانند یک معجزه.یادماندنی و بیها، در روزی بهگذشته

 که زن جوان هم همراهشان بود.گشتند، درحالیها بازمیبله آن

های نشستند و قصهیو دوباره مرد و زن جوان دست در دست هم در زیر درخت سیب م

اش را کردند و کودکشان اما کمی آنطرفتر قلعه کوچک شنیشان را از نو مرور میعاشقانه

ریخت. کسی چه پیچید و سست و ناپایدار فرومیای که با هر وزش باد به خود میساخت. قلعهمی

سیاهی از دنیای  ریختند و دود وها هم با وزش بادی تند فرومیدانست، شاید روزی کارخانهمی

های زدند و رنگها به آفتاب لبخند میدانست شاید دوباره گلشد. کسی چه میزیبایشان محو می

دانست شاید آن کرد. کسی چه میرنگ نقاشی میکمانی هفتانگیزشان دشت را چون رنگیندل

هایشان طبیعت را برند و برای جبران ویرانیروز نزدیک بود. روزی که دوپایان به ظلم خود پی می

 ساختند.از نو می

 گشت.آن زمان که معجزه بازمی



کاش تا آن زمان زنده بماند و شاهد بازگشت ایکرد که و درخت سیب در آن هنگام آرزو می

 سرسبزی و طراوت به پهنه دشت باشد.

 تا آنکه یک روز ...

ها درست که درخت مانند همیشه به چرت نیمروزی فرورفته بود، به ناگاه از دوردستدرحالی

رمق کشیده شده بود، دو پیوستند از میان چمنزاری که تا پای رود بیها به هم میجایی که کوه

 سیاهی هویدا شد. دو سایه که هم قامت بودند.

اندک درخت داشت. دو سایه لرزان که اندکبرمیتر و آن دیگری تندتر گام دو انسان که یکی آرام

 تفاوتی درآوردند.سیب را از بی

 آمدند؟درخت کنجکاو به افق دور خیره شد. آن دو که بودند که به سویش می

ها را ها درخت پیرتر شده بود و دیدگانش مانند گذشته تیزبین نبود تا دوردستدر طی این سال

ها را توانست آنتر شوند. شاید میتا آن دو ناشناس نزدیک و نزدیک ناچار منتظر ماندبکاود. پس به

 شناختشان.شناسایی کند. دو مرد غریبه که هم قامت بودند. دو انسان که درخت نمی

های درون جاده، درخت سیب ها و ماشینآمدند، نه از سوی کارخانهها میآنان که از میان کوه

 اند و آیا باید از آمدنشان خوشحال باشد؟ستها کیدوباره از خود پرسید که آن
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آمدند بشناسد، درست تا ها میاندکی طول کشید تا درخت سیب دو ناشناسی را که از دوردست

ها مرد پیری شده بود، با موهایی سپید اش رسیدند. حاال یکی از آنها تا چند متریزمانی که آن

درخشید اگرچه همسرش بازهم ن و دیدگانی که از عشق میولی همچنان با همان چهره مهربا

شده بود همان کودکی بود که روزی در زیر درخت در آغوش کنارش نبود و آن دیگری که بزرگ

 زد.خوابید و در رؤیاهای کودکی لبخند میپدر و مادر می

قامت بلند  های طوالنی در موهای سپید مرد وحاال هر دو تغییر کرده بودند، گذشت این سال

 کرد.شد. گذری پرشتاب که درخت سیب اندوهناک حسش میخوبی دیده میفرزندش به

 ای.شدند که تو گویی پلک بر هم زدهو این لحظات چنان عجوالنه سپری می

 داده بودند.یادماندنی بودند که انگار ساعاتی پیش رخو برخی از این لحظات چنان به

سال یره شد، مرد و جوان مقابلش ایستاده بودند و درخت کهنها خزده به آندرخت سیب بهت

کردند. این همان درخت رؤیایی بود، برای مرد میعادگاه عشق و برای زیبا را با اشتیاق نگاه می

چشید ها را میهای سرخش افسونگر بود و هر که آنفرزندش یادواره مادر بود. درختی که سیب



را در زیر پرتوهای گرم آفتاب چون چتری سبز بر سر آنان اش شد. درختی که سایهعاشق می

 ها پناهشان بود.گسترد و در بارانمی

که مرد با شادمانی سپس آن دو مهربانانه به زیر درخت آمدند و شروع به نوازشش کردند، درحالی

دم. کنم. من هرگز فراموشت نکرای؟ خوشحالم که دوباره مالقاتت میگفت: پس تو هنوز زندهمی

کاش بر تو تکیه ایها حتی هر شب ماهتابی به یادت افتادم و آرزو کردم که در تمامی این سال

 دیدم.زدم و دوباره همسرم را کنارم میمی

و آنگاه فرزندش ادامه داد: ما به سرزمینی دوردست سفر کردیم، بسیار جستجو کردیم و سرانجام 

آرزویمان را برایشان بازگو کردیم و آنان هم مادر را  ها گوش سپردیم وها را یافتیم. بر آنسنگ

قدر کوتاه بود که اصالً متوجه گذرش نشدیم. من ای کوتاه کنارمان آوردند؛ اما این مهلت آنلحظه

کاش هرگز از او و آغوش گرمش جدا نشوم؛ اما او در آغوشش جای گرفتم و آرزو کردم که ای

 چه صدایش زدیم دیگر بازنگشت.ازآن مدت کوتاه ترکمان کرد و هر پس

و پدر با اندوه سخنان فرزندش را کامل کرد: او رفت و ما را با انبوهی از اندوه تنها گذاشت. من 

دستانش را فشردم و تالش کردم تا نزد خود نگاهش دارم اما فرصت کوتاه ما سپری شد و او رفت. 

نامهربان ما الیقش نبود. او رفت تا در رفت تا در دنیایی زیبا زندگی کند. چراکه دنیای سیاه و 

 آسمان بیکران میان ابرها قدم گذارد.



درخت سیب به ناگاه به یاد آرزوهای ناممکن خویش افتاد. او هم روزی آرزو داشت تا به میان ابرها 

هایشان بر پیکر جایی که جای قدمتوانست زن زیبا را ببیند. شاید درست همانبرود. شاید آنجا می

 شد ردپاهای زن را دید.ماند میابرها باقی مینرم 

پای یکدیگر دانست شاید حاال همین لحظه او و درخت گیالس کنار هم بودند و پا بهکسی چه می

آنکه نگران هایش باشند، بیآنکه نگران دودها و سیاهیرفتند، بیمیان آسمان به هر سو می

 ها باشند.ها و جادهکارخانه

شان را همه سال همهها غمگین شد، چراکه دوست داشت پس از گذشت آنو درخت مانند آن

کنار هم ببیند. مرد، زن و فرزندشان. اما بازهم آن دو را تنها دید. بدون مادر، بدون بوی عشق و 

 های سرخ.بدون بوی سیب

بوی هایش را بوئید، جایی که هنوز از آن شد زیر درخت بزرگ سیب ایستاد و سیبولی الاقل می

شد حس کرد، بویی که یادبود یک عشق بود، عشقی سرخی که پژمرد را مینامه عاشقانه پدر و گل

پاک در شبی پرستاره. با جشنی میان آسمان و زمین، درست زمانی که مرد و زن دستان یکدیگر 

 را فشردند و ستارگان زیبا چون جواهراتی بر سرشان باریدند.

جا گرم، پرخروش و شت، نه تنهایی و نه تاریکی. برای آن دو همهآن شب دیگر نه سرما معنایی دا

شک زد. بیها را به کناری میخروشید و همه سیاهیتابید، میپرنور بود. چراکه عشقشان می

 ها را به ارث برده بود.ها و پاکیفرزندشان نیز حاال همه آن مهربانی



جا های سرخ درخت را همینشیرین سیبتوانست طعم شد و میو او هم مسلماً روزی عاشق می

کرد و به هایی که او هم مانند پدر و مادرش غرق در عشق میهای پر بارش بچشد. سیبزیرشاخه

گنجید و تنها مرد، برد. دنیایی که در این جهان فرومایه نمیدنیای زیبای دوست داشتن می

چ انسانی، هیچ جانداری و هیچ فهمید. این دنیایی بود که هیفرزندش و درخت سیب آن را می

 کرد.درختی درکش نمی

جا که کنار آسمان به رنگ آبی شدند. همانورزیدند و عاشق میانتها مهر میدنیایی که در آن بی

شده بود، جایی دور از جهان، با بوی بهشت و ردپاهایی که از روشن میان ابرهای سپیدی پنهان

 مانده بود.ایزنی دلربا بر تن پنبه گون ابرها برج
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های یک آوای شبهای یک خزان سرد، همرنگ برگهایی پرشتاب، همها گذشت. بازهم سالسال

 های یک پرستوی زخمی.نفس نالهرؤیای تنها و هم

گذشت، بدون معشوقی که هنوز هایی که هر شب آن با بودن مرد مهربان زیر درخت سیب میسال

شده بود؛ اما ای سپریها گذشته بود و اگرچه زمان طوالنیشد، اگرچه سالاش حس میجای خالی

شد؟ مگر با ورق خوردن صفحات زندگی این فصل پربار فراموش مگر این عشق آسمانی کهنه می

 شد؟ هرگز، هرگز.می

با  سرود،انگیز عاشقانه را میاش همان آواز دلمرد که حاال کامالً پیر شده بود هر شب در تنهایی

شد، انگار که همان تازگی و با همان حس خوب دلدادگی. انگار که دوباره زمان از نو تکرار می

سوخت. انگار که همین دوباره درخت جوانه کرده بود و مرد هنوز جوانی بود که در تب عشق می

گویی  کشید. توها پر میآمیخت و تا آسمانهای مرد و زن در هم میجا دوباره روححاال و همین

شدند و تا دورهای دور چیز بر اوجش سوار میخیال از همهدنیا انتهایی نداشت و آن دو بی

آنکه نگران خاطر کنار هم بیاسایند. بیداد آسودهرفتند تا در دنیایی دیگر که بوی عشق میمی

ی به این ها و جدایی پیکرهایشان باشند. چراکه آنجا دیگر نیازشدن خاطرهنابودی جنگل، فراموش

 خواندند، کنار هم تا ابد.رقصیدند و میها میهای حصار گون نبود، آنجا تنها روحبدن



کرد و لرزید آواز زیبایش را برای هزارمین بار زمزمه میو مرد با صدایی که از فرط کهولت می

کرد تا هایش را تیز میبخش عادت کرده بود گوشدرخت سیب که هر شب به این نوای روح

بریده مرد را که در هر نت، روح همسرش را های بریدههایش را و حتی نفستمامی زیر و بم

کرد لختی بایستد و به آن گوش فرا نود. آهنگ افسونگری که هر عاشقی را وادار میجست بشمی

خوانی دو قلب که کنار خوانی روز و شب و از همخوانی عشق و تنهایی، از همدهد. صدایی از هم

ها، در پس تمامی ها دورتر، شاید پشت قله کوهتپید. یکی اینجا و آن دیگری فرسنگهم می

ا که من و تو قادر به دیدنش نبودیم. آنجایی که مرد با دو چشم پیر اما درخشانش ها، آنجسایه

شد ردپاهای معشوق را بر پهنه نیلگون جا که میکرد. همانبوئید و حسش میدید، میمی

 آسمانش دید.

خواند. چراکه دیگر بدون سوی خویش فرامیآنجا بهشت بود، همان بهشتی که اکنون مرد را به

 نی که دوشادوشش باشد زندگی میسر نبود.زباهم

 و آن شب ...

فروغ اما پر امید دوباره آمده بود تا زیر پیرمرد با موهایی سپید به سپیدی قلبش و با چشمانی کم

 درخت سیب بر تمامی رخدادهای تلخ پشت کند و کودکانه بر گهواره آرزوهایش تکیه زند.

رحم و هر اکنون زمان وداع بود، چشم بستن بر دنیای بی کم برای وداع جاودان مهیا شود. بلهو کم

 آنچه در آن بود.



دانه چید. ها را دراز کرد و ستارگان درخشان شب را از خوشه آسمان دانهشد دستو حاال می

ای پرنور که کردند. چهرهفریب معشوق را تجسم میهمان ستارگانی که کنار هم چهره زیبا و دل

 اش.زد. لبخندی تلخ از جدایی و تنهاییرد لبخند میمیان مهتاب بر پیرم

 کرد چرا که زن جوان در انتظارش بود، آن باال.درنگ این دعوت را اجابت میو مرد باید بی

سوی آسمان دراز کرد تا شاید بتواند همسرش را برید دستانش را بهاندک پیرمرد که نفس میاندک

افسوس که او بسیار دور بود و پیرمرد آنگاه دریافت که دوباره برای همیشه در آغوش کشد، اما 

 ای جز رفتن نیست، همین حاال، همین لحظه.چاره

ای بود آخرین سخنانش را با درخت سیب که صدایش چون زمزمهآلود درحالیسپس لرزان و اشک

ل با رؤیاهایش چنین گفت: ای درخت عزیز، با من ماندی، با من گریستی، با من عاشق شدی و حا

وفایی تنهایم که تا ژرفنای وجودم عاشقش بودم. اویی که با بیبینم، همانمن پرواز کن. او را می

گذاشت؛ اما این رسم عاشقی نیست که من هم تنهایش گذارم. پس وداع مرا بپذیر که وقت پرواز 

 است ... من باید بروم ... باید ... باید ... بروم ... .

که هم چنان کمال ناباوری پیرمرد همدم سالیان تنهایی درخت درحالیو آنگاه دقایقی بعد در 

 کرد نفسش به شماره افتاد.بریده تکرار میکلمات را بریده

درخت سیب کوشید تا تکانش دهد اما دریافت که دیگر دیر شده است. چراکه تنها چند ثانیه 

 آرام نفس ببرد.کافی بود تا قلبش از تقال بایستد و آرام



 که با چشمان پرنورش به مهتاب سپید خیره مانده بود.رمرد عاشق مرد ... درحالیو پی

مهتابی زیبا، یادگار پرالتهاب پرواز، همان سفیدروی زیبا که کنارش چهره زن جوان بر پیکر 

 اش.زد. لبخندی تلخ از جدایی و تنهاییجان افتاده بر زیر درخت لبخند میبی

 این مرغ عاشق به سوی معشوقش به آغوشی گرم بدل شده بود. تنهایی که حاال با پر کشیدن

 زده و اندوهناک مرگ بهترین دوستش را دید، حس کرد و بر آن اشک ریخت.و درخت سیب بهت

 پیرمرد زیر درخت تکیه زده و مرده بود.

 مردند. چه خوب و چه بد، چه زشت و چه زیبا.بله! پایان داستان زندگی مرگ بود، همه می

زد. مرگی تلخ و شیرین، دور از معشوق یا که مفهومش را رفتارها و کردارهای ما رقم می مرگی

 کنارش.

هایشان به هم پیوند شد دوباره عاشقانی که روحو در این دنیای دیگر جایی بسیار دور ازاینجا، می

را انگیز عشق هایی که دست در دست هم نهاده بودند و باهم آهنگ دلخورده بود دید. آن

 خواندند.می

رنگ با ها، همنفس با شبهای زیبای زندگی، عشق و محبت. همآرامی و زیبایی، آهنگی با نتبه

 آوا با خورشید.روزها و هم



  

 فصل سی وهشت

 پسر اندکی دیر بر بستر آرزوهای پدر رسید.

 که او مرده بود. شاید ساعاتی پیش و شاید دقایقی پیش.هنگامی

رکردنی نبود. مرگ انسانی تا این حد مهربان، درست زیر درخت سیب، درختی که و این برایش باو

های سال برای جا که سالاش بود. درست همینجایگاه شکوفایی عشق، زندگی و تولد دوباره

فرزندش بازگویش کرده بود. یک مکان رؤیایی. شاید متعلق به بهشت و دور از دنیا. جایی که حتی 

آمیخت و حسی های سرخ درخت رؤیاها میداشت. بویی که با بوی سیبخاکش هم بوی زندگی 

 کرد.چون بودن در بهشت را تداعی می

صدا و آرام که بر درخت زیبا تکیه کرده بود بیانگیز درحالیداشتنی در این فضای دلپدر دوست

بود، توگویی شده جان سپرده بود! و چشمانش اما هنوز روشن و پرفروغ به آسمان پرستاره دوخته

قرار تاب و بیای که او را بیپایان بجوید. گمشدهای را در آن پهنه پرتالطم بیخواست گمشدهمی

آنکه درنگ به نزدش شتافته بود. بیتاب که دوری از او را تحمل نکرده و بیقدر بیکرده بود. آن

 بال و آرام، شتابان و مشتاق.بالی برای پرواز داشته باشد، سبک



فشرد با لبخندی تلخ خطاب به او گفت: که هنوز تن سرد پدر را در آغوش میجوان درحالی پسر

توانم نور پرفروغ چشمانت را ببینم. نوری که هر بار نام ها دیدی، میدانم که مادر را در آسمانمی

از آن  کاویدم. حال آسوده بخواب که بهشتراندی در اعماق دیدگان پرمهرت میمادر را بر زبان می

ها که به شوق دیدارش پر و بال گشودی و به آسمانتوست. آنجا حتماً مادر را خواهی دید. همان

تر از تر از همیشه خواهد بود. تلخپس بی تو و مادر دنیا تلخشتافتی. آسوده بخواب که ازاین

 همیشه.

توانست تا ابد در آغوش کاش میقدر پدر را لختی دیگر در آغوش کشید. ایپسر پیکر گران

 پرمهرش جای گیرد و هرگز از او جدا نشود.

آنگاه در شامگاهی سرد با حضور دوستان بسیار، فرزند پدر را کمی آنطرفتر از درخت سیب در 

 آرامگاهی کوچک درست کنار مادر به خاک سپرد.

ها به رسید، آرامشی که هرگز در دنیای بدیی آن دو کنار هم به آرامشی ابدی میآنجا پیکرها

های شد. آرامگاهی بر نبض گرم زمین، از جنس خاک، به نرمی ابرها و به رنگ گلها هدیه نمیآن

 دشت.

قبری که بر آن نوشته بودند: پدری آسمانی که به آسمان شتافت، آنجا که به رنگ با سنگ

 گردد.باز می ر و مهتاب است، آنجا که عشقخورشید، اب



  

 فصل سی ونه

با مردن مرد، درخت سیب تنهاتر از همیشه شد. اگرچه فرزندش جایگزین پدر شده بود و هرروز 

 آمد.مانند قبل به دیدار درخت می

که  هرروز در همان ساعت و با همان آواز پدر که گاهی به زمزمه شبیه بود و گاهی به فریاد. آوازی

ها، از عشق و از پایانی که گویی هرگز آغاز نشده هزاران حرف ناگفته داشت. از دردها؛ از تنهایی

 بود.

های انسانی مهربان بود که در برابر قطع درختان جنگل ایستاد و با دنیایش و این آواز دل گفته

بال پر سبک اش عشق ورزید، عاشقانه زیست و سرانجام در شبیلحظه زندگیبهجنگید، لحظه

 کشید، به آنجایی که بدان تعلق داشت.

شد. گویی که هنوز آنجا بود، کنار خوبی حس میذره آن فضا بهاش در هر ذرهاکنون جای خالی

 فرزندش و کنار درخت سیب.

اش به آرامگاه مرد که کمی آنطرفتر کنار همسرش در این میان درخت در تمامی لحظات تنهایی

شد، خاطراتی شیرین نگریست و غرق در رؤیاها و خاطراتش میرار داشت میمیان زمینی خاکی ق

 شدنی نبود.راستی فراموشکه به



سرعت تندبادی گذشت و پس از گذشت هایی طوالنی که بهشده بود. سالهای زیادی سپریسال

 اندک دریافتند که باید با طبیعت آشتی کنند.ها اندکهمه سال انساناین

های بلند و سیاهشان فروریختند و ابرهای تیره از آسمان ها از کار افتادند، دودکشنهکم کارخاکم

هایی که رشد کردند و هایی کاشتند، نهالآبی کنار رفتند. حتی کنار درخت بزرگ سیب نهال

ها ها تا دوردستدرخت شدند. درختانی رنگارنگ که با او در صف زیبایی در دو سمت جاده انسان

 نشین درختان را در پهنه گسترده دشت دید.شد رنگ سبز و دل. حاال میرفتندمی

شده بود بلکه ازآن جنگل هم دوباره با درختانی بلند پوشیده شد؛ اما نه به سرعتی که ویرانو پس

 ها سال.پس از گذشت ده

ا دوباره هها و روباهگشتند و آن خرگوشاگرچه قدری دیر بود، چراکه دیگر درختان مرده بازنمی

 شدند.زنده نمی

 بله! این زیان به طبیعت هرگز قابل جبران نبود.

اما همین کافی بود که دوپایان بفهمند بدون درختان، رود و آسمان قادر به زندگی نخواهد بود. 

 های سبز و آبی، دنیایشان معنایی نخواهد داشت.همین کافی بود تا همه بدانند که بدون رنگ

ها و انگیز بلبالن و پرستوها را میان درختان بلند و بازی خرگوشصدای دل شد بازهمحاال می

ها های سنگین گلکوشید تا گردهها دید، حتی وزوز زنبوری که میها و علفها را میان بوتهموش



های شد بازهم با نفس عمیقی بوی سیبرا که به پاهایش چسبیده بود به النه برساند. حاال می

 های صحرایی را حس کرد.تازه و گل هایسرخ، علف

هایی را که مرده بودند بر پهنه شد دوباره به آسمان چشم دوخت و چهره همه آنحاال می

 زدند.کرانش میان ابرها دید، چهرهایی که لبخند میبی

هایی آمیخت، سایهخورد و با سپیدی ابرها میوتاب میانگیز که هر دم با وزش باد پیچتصاویری دل

هایش ها و شادیه گاهی به سردی برف و گاهی به گرمی آفتاب بودند. چهره یک مادر با همه غمک

های درخشان و پرفروغ انباشته از عشق، بخش، چهره یک پدر با همان چشمای آرامبا الالیی

چرخید، یک درخت بلندقامت انباشته از ای رنگارنگ و زیبا که با شیطنت به دورشان میپروانه

ها، موشی کوچک و هایی یاقوتی و سرخ و آن گوشه کنار همه آنهای گیالس به رنگفهشکو

 های ذرت را بر دهان داشت تا به جوانه سیب گرسنه غذا دهد.مهربان که هنوز دانه

ای که با راستی چه زیبا بود، بودن همه این دوستان مهربان کنار هم در یک قاب نیلگون پنبهبه

 شد.ش درزمینه آبی آسمان نقاشی میهای بلند خدایقلم

کرد. چراکه ای درکش میگفت، با زبانی که هر بینندهیک تماشاگرانش سخن میتابلویی که با یک

 هایش.ها و خندههایش، با همه گریهها و بلندیاین داستان زندگی بود، با همه پستی



وتی نداشت که درخت باشی، انسان تک دنیایی یان. تفاشد، بر لب تکآنچه باید از نو خوانده می

آوا ها خیره شوی و با صدایشان همباشی و یا موشی کوچک. مهم آن بود تا لختی بر این چهره

 صدا.بخوانی، یکدل و یک

 رقصید.خواند و باد مینواختند، خورشید میدر این گروه سرود، ابرها می

شد. گذارد خوانده میرصه هستی میکه هنوز موجودی زنده پا به عاین گروه سرود تا هنگامی

 رفت.شد و از یادها نمیسرودی که هرگز کهنه نمی

 چراکه این زندگی بود، زندگی.



  

 فصل چهل

 قرار بود.مرد جوان آن روز بی

انگیز عشق. همان عشقی که وجود پدرش را شد. بوی دلدر هر نفسش بوی آشنایی حس می

گسیخته که درنوردید تا ژرفنای روحش رسوخ کرد و او را مسخ و از خود بیخود نمود. موجی عنان

خروشید، هایش. این موج میپایان سختیهراسید و نه از ساحل بیهای زندگی مینه از صخره

 گرفت.سرعت روح و جسم را فرامیفت و بهرپیش میبه

بخشید. بله کرد و نیرویی شگرف میباک میساخت، بیموجی پر از شور زندگی، آنچه امیدوار می

 ها را گرم.کرد و نفسها را عطرآگین میاین عشق بود، عشقی که نامش لب

د، حتی در تاریکی، کشانسوی هم میای قدرتمند دو موجود را بهاین عشق بود که چون جاذبه

 حتی در سرما و حتی در سکوت.

ها دیگر معنایی نداشت. چراکه پر کشیدن در آسمان خورد جسمها به هم پیوند میکه روحو آنگاه

شد بال زد و عاشقی نیازی به کالبد محدود دنیایی نداشت. در این دنیای رنگارنگ و بدیع می

هاد. جایی که شاید همان بهشت بود. بهشتی در ها گام نسوی زیباییدست در دست هم به آن

 میان دنیا اما با رنگ و بویی متفاوت، با فضایی نامحدود و رؤیایی.



شد. درخت وپرداخته میای ساختهشد اگر در زیر درختی بلند و افسانهو این رؤیا چه زیباتر می

مانندی را در طول اش رسیده بود. درختی که لحظات شیرین بیسالگی 140سیب که اکنون به 

تنهایی دنیایی بود بس هایی که هر یک بهها، خاطرات و اندیشهها تجربه کرده بود، دوستیاین سال

 ارزشمند.

 دید.های خود میو حال این درخت زیبا دوباره پیوند دو موجود را در زیر سایه

 ضای ازدواج کرد.ای طالیی از دختر جوان تقامرد جوان آن روز در زیر درخت سیب با حلقه

دید قلبی برای پیوند که میداشتنی بود. هنگامیو این حس برای درخت رؤیاها چه آشنا و دوست

شد صدای این ضربان های تند را شنید، آنگاه زمان که میافتد. هنگامیبا قلبی دیگر به تپش می

 عاشقی فرارسیده بود.

و بر ذهنشان تا آخرین دقایق زندگی نقش شد اش بر سرنوشت آن دو حک میزمانی که هر ثانیه

 شد.بست و خاطره میمی

های آینده شد تا سرمشقی برای نسلای فراموش ناشدنی که بر آلبوم رنگین دنیا افزوده میخاطره

 باشد.

 توان زیست.عشق و محبت نمیها بدانند که بیتا آن



گسستنی باشد، با هزاران یادواره شیرین تواند گاهواره یک پیوند ناها بدانند که هر درخت میتا آن

 یادماندنی.و به

قدر عاشقی گذشت. مرد جوان هم چنان در برابر معشوق زانوزده و حلقه گرانکندی میلحظات به

 را روبرویش نگاه داشته بود.

 کاوید.و معشوق سردرگم هم چنان ایستاده بود و با چشمان افسونگرش او را می

 شد.هایشان نگاشته مید، میان آن دو که باید با خون بر قلبیک پیمان بزرگ بواین

شد: قلبت را به من بسپار تا ای هم بود که در آن تنها یک جمله عاشقانه دیده میهمراه حلقه نامه

 سوی آسمان برویم.به آن

نش نامه زیبا بود با خط عاشق با قلم عشق و برای معشوق و این حلقه اگرچه کوچک بود اما از درو

هایش و با آفتابش ها و گلاش، با تمام درختشد تمامی دنیا را دید، با تمامی سبزی و زیباییمی

 تابید.بخش از میان این دایره درخشان بر رؤیای آن دو میکه با نوری روح

هایش و با هایش، با تمام لذتدانست، شاید این لحظه تمام دنیا بود، با تمام ثانیهکسی چه می

های ای عاشقانه و در نفسای طالیی در نامهشد در حلقههایش. توگویی دنیا خالصه مینگرتمام

 گرم آن دو.

 چیز دیگر اهمیتی نداشت.و دیگر هیچ



دقایقی بعد سرانجام دختر جوان خجول اما عاشق انگشتر را بر انگشت ظریفش سپرد و پیمان 

 بسته شد.

 مرد جوان دستان او را فشرد.

 زیبای پیوند دو انسان بود، زمانی برای پدر و مادرش و اکنون برای خودش.و این تکرار 

ها، این تب داغ ها، این لرزش دستهای تند قلباین از نسلی به نسل دیگر ادامه داشت، این تپش

کشید. گویی هایشان تا به ابرها پر میخورد و باروحهای گرم که در هم گره میعاشقی و این نفس

 پایان است و گویی که هرگز مرگ به میانشان نخواهد آمد.که دنیا بی

ها در ذهن پیر اما شادمان درخت و این لحظات شیرین دوباره مانند تمامی دیگر دقایق و ثانیه

 شد.تر میگذشت پربارتر و رنگینسیب حک شد، بر دفتر خاطراتی که هر چه می

بود، انگار که این درخت آمده بود تا شده های سبزش نوشتهتک برگدفتر خاطراتی که بر تک

 ها را بر دوش گیرد و از آن باال میان آسمان آبی به همه جهان نشانش دهد.تمامی زیبایی

 هایی انبوه.های سرخ و در سبزی و طراوت شاخهدر رنگ و بوی سیب

بوئید و در ذهنش های گرم دو عاشق را میها بوی نفسو این درخت سیب بود که در تمامی لحظه

 سپرد.به خاطره می



  

 فصل آخر

رمق که از وداعی تلخ آن روز خورشید با کرختی بر آسمان آبی ظاهر شد، با طلوعی سرد و بی

ها جدا شود، دانست که این بار چه کسی مقدر است تا از دنیای سرسبزیخبرمی داد. کسی نمی

 شاید موش، شاید کبوتر، شاید خرگوشی کوچک و یا شاید ... درخت سیب.

ها را شمردن کار آسانی نبود. ها، روزها و شبر طول این سالکشید. دسختی نفس میدرخت به

گر بودن طلوع و غروب خورشید، بر آفتابی که سرشار ها، نظارهوداع با دوستان و تنها بودن در شب

 پایان بود.از دردهای بی

 اش را درخت زیبای سیب تجربه کرده بود.راستی دشوار بود. آنچه هرلحظهو این به

گرفت. او در این دوران پرالتهاب ها را نباید نادیده میها، شادمانیر همه این تلخیاما در کنا

ای که به آورد، پروانهمانندی را به یادداشت، موشی که برایش غذا میدوستی با موجودات بی

داد و پس از آن نشست و آواز سر میهایش میچرخید، پرستویی که بر شاخهدورش می

ای در انتظار بریدنش بود و چه آن لحظه کنارش بودند، چه آن هنگام که ارههایی که هرانسان

 هنگام که بر میعادگاه عشقشان شریک بود و سرانجام درخت گیالس.



رسید؛ اما نه زدند. از آن باال جایی که بسیار دور به نظر میقدر صدایش میو حال آن دوستان گران

سوی اوج شد پیمودش و تا آننفس پر از عاشقی میکدورتر از آرزوهای بزرگ او. چراکه با ی

 سپیدرویش پرواز کرد.

این همان آرزوی دیرینه درخت رؤیاها بود، گام نهادن بر اوج آسمان، آسمانی زالل چون رود که در 

سوی دیگر برد تا دوید تا پاکی و سرسبزی را از سویی بهسرود و بر میان مرغزار میپهنه دشت می

ها بردارد و کمی آنطرفتر کنار آرامگاه مرد و زنی که در آغوش زندگی را از میان گل بخشبوی روح

 بوتر کند.هم آرام و راحت خفته بودند برساند تا بهشتشان را خوش

دانی که این رود چه دانی که این بهشت کجاست و چه رنگ و بویی دارد؟ و تو چه میو تو چه می

 خواند؟گوید و این باد چه میمی

خواند و بهشت چه بویی دارد. گوید، باد چه میدانست که رود چه میخوبی میاما درخت سیب به

ها تواند با افسونگری عشق را بر قلبهای سرخش چه آسان میدانست که سیباو حتی می

انتهایی دانست که عشق چیست و چه رنگی دارد. رنگی به زاللی و بیبیفشاند و چه خوب می

 طعمی سیبی شیرین.مانندی آفتاب سرخ و به دل چسبی و خوشبه گرمی و بی آسمان آبی،

صدا تا مبادا رود، کرد. آهسته و بیاش را سپری میو درخت زیبا حال واپسین لحظات زندگی

 ها، خورشید و پرستوها باخبر شوند.گل



بی سرسبزی های سرخش، بوی سیبها زیبا و رنگین نبود. بیحضور درخت قصهچراکه دشت بی

 اش.سایه پیکر افراشتههای بلندش و بیشاخه

کرد. آن نماد آسمانی که چیز در اوج زیبایی بود، درخت چه زود باید ترکشان میو اکنون که همه

شد ها میزد و یادواره دوستیها لبخند میهر دم بر دامان دشت چون سنگ صبوری در اوج تلخی

 ها بر هم گره خورد.ها زبانه کشد و دستته شود، عشقتا در زیر چتر پرمهرش پیوندها بس

سختی نفس خبر از درخت رؤیاها که ساعاتی بود بهکم خورشید بر میان آسمان گام نهاد، بیکم

 کشید.می

که محو تماشای طلوع ها درحالیآن روز هم مانند همیشه مرد با همسر جوانش به دیدار او آمد. آن

 سال درخت سیب تکیه زدند.و کهن آفتاب بودند بر پیکر پیر

ها را در آغوش هایش را پایین آورد و آنو درخت در آن حال باآنکه ناتوان بود کوشید تا شاخه

آنکه مرد و زن متوجه شوند، های بلند درخت آن دو را در برگرفت. بیگیرد. لحظاتی بعد شاخه

 کس ببیند.آنکه هیچبی

شد و با ها به طلوع خورشید خیره میکشید، با آنها نفس میانو این زیبا بود، درختی که با انس

ها بعد روزی در همین طلوع زیبای کرد. شاید سالبودن در کنارشان احساس شادمانی می

آرام در آغوششان کشید. شاید سال آرامیافتند که بازوان خسته درختی کهنخورشید آن دو درمی



یافتند که روزگاری درختی بلند و زیبا گاهواره درمی انگیز آن دوها بعد در صبحی دلسال

 کرد.ها زندگی میماند و با آنعشقشان بود. عشقی که تازنده بودن همراهشان می

 آمیخت.ها را میکرد و روحها را یکی میو این معجزه دنیایشان بود. آنچه نفس

از عمق جان درکش کرد. فرصت  لحظه به یاد سپرد وبهیادماندنی را لحظهدرخت سیب آن روز به

 کرد.هایش ترک میها و عشقرنگاندک بود و او باید لختی بعد دنیا را با تمام

هایش را با ذهن پاکش ازآن ظهر گرمش را با ژرفنای روحش دید و رنگپس طلوع آفتاب و پس

و حتی خاک  شد خورشید، ابرها، آسمانهای مهربانی و عشق چه آسان میراستی بارنگآراست. به

 را نقاشی کرد.

 انتهایی و زیبایی.ای که روح طبیعت بر آن دمیده شده بود، با همان بینقاشی

ها گر شد، حال مرد و زن رفته بودند، گلساعاتی بعد درخت سیب آخرین غروب خورشید را نظاره

 شده بودند.ها پنهانها در بوتهخوابیده بودند و پرندگان و خرگوش

ر عمق تنهایی با تمام وجود بر وداع خورشید از آسمان دنیا خیره ماند و در شد دحال می

کوشید بر بستر نرم ابرها آلودی که میمانند از زرین روی خوابهایش غرق شد. تابلویی بیرنگ

 بیاساید.



و اکنون زمان خوابی شیرین بود، بر دامان خوشبوی مادر در غروبی سرخ و رنگین، کنار خورشید و 

 قلب دشتی خلوت و ساکت.بر 

فریب های دلکه هنوز رنگنهاد. درحالیفروغش را بر همآرام دیدگان کمو آنگاه درخت سیب آرام

 افتاد.های سرخش بر زمین میغلتید و همراه سیبها میدوید، با آنهایش میغروب در میان اشک

چنان سنگین و دردآلود که گویی هرگز صبح پایان سپری شد. آنآن شب در سکوتی ژرف و بی

 نخواهد دمید.

 ساعاتی بعد ...

 های بلند سر برآورد.کم خورشید از ستیغ کوهکم

تر از همیشه قدم به میان ابرهای کمرنگ گذاشت. ابرهایی که هر فروغخورشید غمگین بود و کم

های خشک درخت سیب تاب میان شاخهپیچیدند. بادی که نگران و بیم میدم با نفس باد به ه

سوی دشت برد، جایی که دو عاشق در میان های زردش را تا آنخزید و نومید و دلسرد برگ

 خاکش آرمیده بودند.

 صدا و آرام مرده باشد.کس باور نکرد که درخت رؤیاهایش بیدم سرد، هیچدر آن سپیده



رفت، خواند و سنجاب با زیرکی از تنه بلندش باال میهایش آواز میتو میان شاخهچراکه هنوز پرس

هایش را نشنید، همه دریافتند که او برای که خورشید گوش فرا داد و صدای نفساما هنگامی

 همیشه مرده است.

قلبش شده بود، سیبی شیرین که در ها پنهاناش سیبی سرخ میان بوتهکه زیر پیکر خمیدهدرحالی

ای که مقدر بود تا از این بشره یاقوتی برخیزد و بر دامان مادر جای ای کوچک نهفته بود. دانهدانه

 گیرد.

روئید. کسی دانست، شاید این بار هم درخت سیب دیگری از این دشت حاصلخیز میکسی چه می

را به درختی بزرگ شد و او اش میدانست ... شاید این بار هم دامان پرمهر زمین گاهوارهچه می

 کرد.بدل می

گونه که برایشان رقم توانست میعادگاه عاشقان باشد. همانند اجدادش، هماندرختی رؤیایی که می

 خورده بود.

 انتها در جریان بود.ای که در گردشی بیو این بود داستان زندگی ... زندگی

 پایان


