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پنجره  پشت  دختر  می آمد.  تمیزی  بوی  خانه  توی  و  بود  عید  روز 
روی  آفتاب  نور  بود.  برده  سرش  باالی  به  را  دست ها  و  درازکشیده 

دست هایش می رقصید.
رویش را به پنجره کرد، گونه هایش در نور آفتاب سرخی مالیمی 
داشت. از پنجره چشمش به پسری افتاد که در باغچه مشغول شخم زدن 
زمین بود. خم شده بود و صورتش زیر کاله حصیری پنهان بود. دختر که 
او را نشناخته بود شروع کرد به سرک کشیدن تا بلکه بتواند این تازه وارد را 
ببیند، اما او سخت مشغول کار بود و سر از زمین باغ بر نمی داشت. دختر 
بلند شد برود تا توی باغ سروگوشی آب بدهد، اما یک راست رفت ته 
باغ سراغ گنجینه ی کتاب هایش، کتاب مورد عالقه اش را برداشت، چند 
صفحه اش را ورق زد، این کتاب محبوبش بود. صدای مادرش را شنید که 
او را از داخل اتاق صدا می کرد، کتاب را پشِت هیزم ها قایم کرد و راه افتاد.
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 یک باره چشمش افتاد به استخر وسط حیاط. جسم تیره ای روی آب 
شناور بود. به نظر می رسید یک تکه پالستیک یا پارچه افتاده باشد توی 
آب استخر. دختر کمی هوشیارتر شد. دقیق تر که نگاه کرد دسته ای موی 
سیاه را دید که روی آب تکان می خورد. وحشت زده از جایش بلند شد. 
گوشه ی پلک هایش می پرید و از وحشت گلویش خشک شده بود. ناگهان 
انگار که در آن لحظه به خصوص حساب کار دستش آمده و از چیزی که 
می دید مطمئن شده باشد، شروع کرد به دویدن به سمت استخر. خدا خدا 
می کرد که اشتباه کرده باشد. وقتی رسید کنار استخر به نفس نفس افتاده 
بود. خم شد و توی استخر را نگاه کرد. رنگ صورتش مثل گچ شد. نشست 
روی زمین. می خواست که فریاد بزند، اما زبانش بند آمده بود و صدایش در 
نمی آمد. صدایش به خر خر یک حیوان می مانست، پسر نوجوان سرش را 
باال کرد، به سمت آنها دوید همین که به استخر رسید، شیرجه زد توی آب. 

بدن دختر بچه را از آب بیرون آورد و روی لبه استخر گذاشت.
بود  دیده  فیلم ها  توی  کرد،  نگاه  خواهرش  بدن  به  کمی  دختر 
که بعد از آنکه آدم های غرق شده را از آب بیرون می آورند، با تنفس 
دهانش  از  آب  می کشد،  بلند  نفس  یک  غرق شده  آدم  آن  مصنوعی 
بیرون می زند و چشم هایش را باز می کند. یکی دوبار تالش کرد، اما 
بلند کرد و ملتسمانه  را  این سادگی ها هم نیست. سرش  به  دید کار 
نگاهی به پسر انداخت که باالی سرش ایستاده بود و با چشم هایی که 
رنگ سبز عجیبی داشت به او زل زده بود. قبل از اینکه فرصت کند 

چیزی بگوید، پسر سری تکان داد و راه افتاد سمت باغچه.
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دختر دوباره بدن خواهرش را بغل کرد. از سرش گذشت که شاید 
آن  در  دارد خوابی می بیند که همه چیز  مثل همیشه  و  است  خواب 
کامالًً واقعی به نظر می رسد. چشم هایش را روی هم گذاشت و محکم 

به هم فشرد.
 صدای مادرشان از دور می آمد که داشت صدایشان می کرد. دختر 
پاهایش.  داد روی  را مشت کرد و محکم فشار  نیم خیز شد. دستش 
بلندی کشید و  بود. جیغ طوالنی و  از زور فشار قرمز شده  صورتش 

بیهوش روی زمین افتاد.
وقتی دوباره چشم هایش را باز کرد خودش را توی اتاقشان دید. 
شب شده بود و خواهر و برادر هایش در کنار هم خوابیده بودند. کمی 
سرش را  از گوشه پتو بیرون آورد، در گوشه اتاق پدر و مادرش بیدار 
نشسته بودند. پدر سیگار می کشید و مادر کتاب دعایی در دست داشت. 
باید  آرام آرام اشک می ریخت و به سینه اش می زد. دختر نمی دانست 
چه کار کند. از طرفی دلش می خواست برود و با مادرش کمی گریه 
کند، از طرف دیگر هم احساس گنگی از عذاب وجدان داشت؛ حتی 
آرام  بدانند.  مقصر  خواهرش  مرگ  برای  را  او  دیگران  که  می ترسید 
پتو را روی سرش کشید و در جایش ثابت ماند تا کسی متوجه بیدار 
بودنش نشود. از فکر اینکه فردا بقیه او را سرزنش خواهند کرد، بغض 
گلویش را فشار داد. دیگر عادت کرده به او بگویند: »اگر این همه سر 
به هوا نبودی....«، »آخر دختر تو چرا همه اش در هپروتی؟«. آه بلند و 

بی صدایی کشید و زیر پتو چشم هایش را سفت به هم فشرد.
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یک  انگار  دید،  را  چیزی  ناگهان  که  کشید  طول  چقدر  نفهمید 
تکه نور جلوی چشمش ظاهر شده بود، چیزی مثل یک نقطه خیلی 
بزرگ که از جنس نور باشد. نقطه شروع به چرخیدن کرد و تبدیل شد 
به چندین پره نورانی. نور چشم هایش را پر کرد و به خواب عمیقی 

فرورفت. 
همه  شد،  بیدار  خواب  از  ظرف ها  تق تق  صدای  با  صبح  وقتی 
باز کرد، همه ذهنش،  از یادش رفته بود. چشم که  ماجراهای دیروز 
درگیر آن نقطه نورانی چرخان بود، تالش کرد که خوابش را کامل به 
اما تنها چیزی که در ذهن داشت همان پره های چرخان  بیاورد،  یاد 
یاد  به  را  تا مرگ خواهرش  بود. چند دقیقه ای طول کشید  درخشان 
آورد. مادرش داشت روی چراغ گوشه اتاق غذا می پخت. سفره نان کنار 
سماور پهن بود. بقیه بچه ها زودتر بیدار شده بودند و رختخواب هایشان 
خالی بود. در حالی که داشت رختخواب ها را جمع می کرد همچنان به 
خواب دیشب فکر می کرد، اما چیزی جز چند تصویر جدا از هم به یاد 

نیاورد.. 
چادر شب را روی رختخواب ها کشید. از شیر کنار در اتاق آبی به 
صورتش زد و بی صدا نشست کنار سفره. مادر در قابلمه را گذاشت. 
و  کرد  بلند  را  دختر سرش  نشست.  کنارش  و  ریخت  چای  استکانی 
نگران به صورت مادر نگاه کرد تا از چشم مادر بخواند که در مورد 
او چه فکر می کند و تا چه اندازه او را گناهکار می داند، مادر دستش 
بر سرش کشید،  را کشید سمت خودش، دستی  را دراز کرد و دختر 



9   آخرین شهرزاد

موهایش را از روی صورتش کنار زد و پیشانی اش را بوسید. اینکه مادر 
او را بخشیده بود، کمی غم مرگ خواهرش را قابل تحمل تر می کرد.

آنها خانواده پرجمعیتی بودند. پدرش سرایدار و باغبان باغ بزرگی 
در دماوند بود. آنها در اتاقی در گوشه این باغ زندگی می کردند. وسط 
باغ ساختمان آجری بزرگ و زیبایی بود که منزل پیرمرد صاحب باغ 
و  بچه ها  گاهی  چند  از  هر  می کرد.  زندگی  باغ  این  در  تنها  او  بود. 
نوه هایش برای دیدنا به خانه او می آمدند. گاهی هم او به خانه آنها 
می رفت یا چند وقتی در سفر بود. حتی در وقت هایی که او خانه نبود 

بچه ها اجازه ی نزدیک شدن به خانه ی وسط باغ را نداشتند.
با این حال گاهی دور از چشم پدر و مادر می رفتند پشت پنجره ها و 
از بیرون به تابلوها و مجسمه هایی که توی خانه بود نگاه می کردند. در 
خانه چیزهای قشنگ زیادی بود که نگاه بچه ها را به خود جلب می کرد، 
اما دیوارها برای دختر چیز دیگری بودند. دیوار های عمارت پر بود از 
تابلوهایی از نقاشی های جورواجور و عکس هایی از جوانی های پیرمرد، 
بچه هایش در خارج و همسرش که چندسال پیش مرده بود، اما تابلوی 
محبوب دختر تابلویی بود که در آن مردی کمانی را به دست گرفته بود 
و به جایی نشانه رفته بود. دختر بارها به آن تابلو نگاه کرده بود و در 

ذهن خودش داستان های گوناگونی برای آن مرد و کمانش بافته بود.
دو سه ماهی از آن ماجرا می گذشت. دختر کارنامه اش را از مدرسه 
گرفته و به خانه آمده بود. با لبخندی که از روی صورتش محو نمی شد 
وارد اتاق شد و کارنامه اش را روی طاقچه گذاشت. حاال وقت آن بود 
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راه  که به سراغ گنجینه اش برود و یک جشن حسابی برای خودش 
بیندازد. پارسال موقع شخم زدن پاییزه ی باغ، پدرش یک گونی کتاب 
از زیر زمین پیدا کرده بود. این گونی کتاب برای دختر خیلی اسرارآمیز 

به نظر می رسید. یعنی ماجرای این کتاب ها چه می توانست باشد؟
چرا باید یک نفر کتاب هایش را در گونی بریزد و در خاک دفن 
کند؟ بسیاری از کتاب ها از بین رفته بودند، دختر کتاب هایی را که هنوز 
تن به پوسیدگی و کپک نداده بودند را جدا کرد و پشت هیزم هایی که 

در گوشه باغ پشته شده بود پنهان کرد.
از آن به بعد هر فرصتی که پیدا می کرد سراغ گنجش می رفت. 
کتابی بر می داشت و آن را با دقت و لذت می خواند. تقریباً مطمئن بود 
که اگر همه ی کتاب های توی گونی را بخواند، سر از راز این گنج در 

خواهد آورد. 
در بین این کتاب ها اما دختر یکی را از همه بیشتر دوست داشت. 
کتاب جلد نداشت و نام کتاب معلوم نبود، اما قهرمان این کتاب دختری 
بود به نام شهرزاد و کتاب پر بود از نقاشی های زیبایی که حکایت های 
شهرزاد را بیان کرد. دختر ساعت ها به صفحه های زرد شده و شکننده 
می شد.  غرق  شهرزاد  قصه های  و  نقاشی ها  توی  و  می زد  زل  کتاب 
بعضی وقت ها هم خودش را جای شهرزاد می گذاشت و دور از چشم 
می کرد.  مشق شمشیر  کتاب  توی  شهرزاد  آن  مثل  باغ  ته  در  همه، 
کفگیر  یا  چوب  می انداخت،  شانه اش  روی  چادرشب  یک  هم  گاهی 

بلندی در دست می گرفت و با حریف خیالی شمشیربازی می کرد.
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آن روز وقتی رسید به ته باغ و نشست کنار کتاب ها، سرش را که 
باال کرد تکه های ابر سفید را توی آسمان دید که بازیگوشانه از البالی 
شاخه های درخت ها جست و خیز می کردند. چشم هایش جوری برق زد 
که انگار مزه واقعی خوشبختی در آن لحظه زیر زبانش بود. فقط چند 
روز بود پسری از راه مدرسه تا خانه او را تعقیب می کرد، دختر جرأت 

نکرده بود برگردد و او را ببیند، ولی هراس عجیبی از او داشت.
اما به خودش دلداری داد؛ حاال که مدرسه تعطیل شده است، نباید 

الکی خودش را نگران کند.
نیمه های تابستان بود که ولوله ای در اتاق سرایداری آن باغ بزرگ 
به راه افتاد. مادر از صبح اتاق را جارو کرده بود، روی تاقچه ها را دستمال 
کشیده بود، متکاها را چیده بود گوشه دیوار و کنار اتاق پتوهایی با مالفه 
سفید تمیز پهن کرده بود. با این حال بچه ها بی خبر از همه چیز توی حیاط 
مشغول بازی های همیشگی خودشان بودند. آن روز هم پیرمرد به خانه ی 
دخترش رفته و عمارت اصلی خالی بود. غروب که شد به بچه ها اجازه 
داده شد تا وقتی میهمان ها هستند، در بهارخواب پشتی عمارت بازی کنند.

وقتی مهمان ها رفتند، دختر و بچه ها وارد اتاق شدند، به نظر دختر 
در اتاق بوی عجیب و سنگینی می آمد. نه پدر و نه مادر دختر، هیچ 
کدام کالمی نگفتند، خیلی زود مادر رختخواب ها را انداخت و چراغ را 

خاموش کرد.
از  رفتن  بیرون  حق  دختر  که  داد  دستور  پدر  روز  آن  فردای  از 
برای  گاهی  و  خانه  خرید  برای  گاهی  کم،  خیلی  دختر  ندارد،  را  باغ 
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دیدن دوستانش از باغ خارج می شد و دلیل این همه سخت گیری را 
نمی فهمید.

نگرانی درباره یک خواستگار  با  با همسایه شان  یک روز مادرش 
حرف می زد، تا او را دیدند حرف شان را قطع کردند، یک دوبار دیگر هم 
کلمه خواستگاری را از دهان بقیه شنیده بود. دختر تازه سیزده سالش 
شده بود و یقین داشت که این حرف ها به او مربوط نیست، اما کنجکاو 

شده بود برای چه کسی خواستگار آمده است؟
 کم کم همه ی این حرف  ها فراموش شده بود و زندگی روال عادی 
پرید و  از خواب  با صدای داد و فریاد  تا یک شب  را داشت  خودش 
دید چند مرد با صورت های پوشیده دارند دست و پای پدر و مادرش 

را می بندند.
سمت  دوید  مردها  آن  از  یکی  زدن،  جیغ  کرد  شروع  که  همین 
توله  بشوید  بقیه گفت »خفه  به  و  گرفت  را  یکی شان  دهان  بچه ها، 
می کنم«.  خفه  همین جا  را  این  بزنید  جیغ  اگر  بشوید!  خفه  سگ ها، 
دختر فکر می کرد از ترس فلج شده است. هر کار می کرد نمی توانست 

تکان بخورد.
دست برادر کوچکش را در دستش گرفته بود و سعی می کرد او را 
آرام کند. ناگهان از پشت، دستی شانه هایش را گرفت و با یک ضرب 
او را از جا بلند کرد. بچه ها بی صدا گریه می کردند. دختر در دست مرد 
تنومند دست و پا می زد و می دید که پدرش چطور تقال می کرد خودش 
را از بند نجات دهد. مردی که از بقیه ریز قامت تر بود و کناری ایستاده 
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بود، جلو آمد، دست و پای دختر را بست و دور دهانش هم یک چسب 
گونی  در  را  دختر  دوتایی  آوردند.  بزرگ  گونی  یک  بعد  پیچید.  پهن 
انداختند و به سرعت اتاق را ترک کردند. قلب دختر داشت از ترس 
می ایستاد. آخرین چیزی که از پشت گونی دید انعکاس نوری بود که 

از توی باغ پخش شده بود.
وقتی دختر چشم باز کرد خیال کرد کور شده است. نمی توانست 
بفهمد باز دارد خواب می بیند یا واقعاً این اتفاق برایش افتاده است؟ چند 
بار چشم هایش را به هم فشرد. ناگهان احساس تکان شدیدی کرد. 
همه چیز به یادش آمد. چه اتفاقی داشت برایش می افتاد؟ اینها دیگر 
چه کسانی بودند؟ با او چه کار داشتند؟ دختر جوابی برای این سؤال ها 
بلکه در صندوق عقب  اما حاال الاقل می دانست کور نشده،  نداشت، 

ماشین دارد به مقصد نامعلومی می رود. 
ماشین ایستاد. در صندوق عقب باز شد. نور ضعیف چراغی از پشت 
گونی به چشمش خورد. دو نفر از مردها او را از ماشین پیاده کردند و 
در مقابل دیواری نگه داشتند. سپس یکی از آنها گونی را پاره کرد و 
از دور تن دختر بیرون کشید. بعد طناب ها را از پایش باز کرد و شال 
به دماغ دختر خورد.  را روی چشم هایش بست. بوی عجیبی  کلفتی 
پاک گیج شده بود. مطمئن بود که این بو را قبالً هم حس کرده اما 
نمی توانست آن را به یاد بیاورد. بعد مرد از پشت او را هل داد تا حرکت 
رسیدند.  اتاقی  در  به  برداشت.  قدم  چند  کورمال  کورمال  دختر  کند. 
یکی از مرد ها طناب را از دستان او باز کرد و با صدای دورگه ای گفت: 
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»وقتی ما رفتیم می توانی لچک را از روی چشم هایت برداری«. صدای 
بسته شدن در آمد دختر دستش را باال برد و چشم بند را باز کرد، اما 

چیزی تغییر نکرد.
شروع کرد به دست کشیدن روی دیوار اتاق بلکه کلید چراغ را پیدا 
کند. دو تا کلید هم پیدا کرد، اما چراغی در کار نبود. ظلماتی بود که 
نفسش را بند آورده بود، در خواب هم چنین چیزی ندیده بود. کم کم 
که چشمش به تاریکی عادت کرد، توانست محیط اطراف را تشخیص 
دهد. اتاق چندان بزرگ نبود، کف اتاق موکت نازک و بدبویی پهن بود 
و در گوشه ای از اتاق پنجره ای بود که از آن سایه ی درختانی که باد در 
تاریکی تکانشان می داد به زحمت به چشم می خورد. حتی یک ستاره 

هم از آسمان پشت پنجره پیدا نبود.
دختر رفت سمت در و شروع به مشت کوبیدن روی آن کرد. جیغ 
کسی  گوش  به  صدایش  که  داشت  انداخت. شک  راه  بلندی  هوار  و 
برسد اما نمی توانست ساکت بماند. فکر می کرد ممکن است کسی از 
خیابان های اطراف بگذرد و ناغافل صدای او را بشنود و به دادش برسد. 
هر چه محکم تر کوفت و بلندتر فریاد کشید، جواب کمتری شنید. کم کم 
دست هایش خسته شد و بی رمق روی زمین افتاد. دلش می خواست یک 
دل سیر گریه بکند اما دلش هم نمی خواست این قدر ضعیف به نظر بیاید.
قرار بود چه بر سرش بیاید؟ حاال باید چه کار می  کرد؟ چه بالیی 
با خودش فکر و خیال کرد که در  آنقدر  سر خانواده اش آمده است؟ 

همان گوشه خوابش برد.
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وقتی بیدار شد سنگینی نگاهی را روی خودش احساس کرد. انگار 
صبح شده بود و روشنایی کم رمق خورشید توی اتاق می تابید. از پشت 
پنجره یک جفت چشم سبز داشت به او نگاه می کرد. ترسی به جانش 
ریخت. خودش را گوشه ی اتاق کشید و همان گوشه چمباتمه زد. چند 
دقیقه بعد در باز شد و یکی از مردها وارد اتاق شد. در دستش سینی 
نان و پنیری بود، خم شد و آن را جلوی دختر گذاشت، دختر به دو 
چشمی که به او زل زده بود، نگاه کرد، ناگهان با لگدی به سینی زد. 
چقدر این چشم ها آشنا بودند، کجا آنها را دیده بود، مطمئن بود صاحب 

چشم ها را می شناسد.
آن  از  دیگر خبری  اما  بود،  کرده  پرت  را  دختر  گرسنگی حواس 
بی رمق تر  مدام  فقط  نبود؛  اول  ساعت های  معده ی  سوزش  و  ضعف 
می شد. حساب ساعت و روز از دستش در رفته بود. گاهی جرعه ای از 
آبی که برایش می آوردند می خورد، اما در تمام این مدت لب به غذا 
نزده بود. کارش شده بود اینکه، دراز بکشد کف اتاق و از پنجره به 
آسمان نگاه کند و دنبال راه چاره بگردد. اما هر چه بیشتر فکر می کرد، 

کمتر می فهمید که ماجرا از چه قرار است.
یک روز همان طور که دراز کشیده بود، دوباره آن دو چشم را سبز 
را دید، بی صدا نگاهش می کرد، او هم به چشم های پسر زل زد، دختر 
نیم خیز شد و گردنش را باال گرفت، حاال از این زاویه این نگاه برایش 

آشنا بود. 
پسر که سرش را برگرداند و رفت، دیگر دختر به یاد آورده بود، که 
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او همان پسر چشم سبزی بود که در روز مرگ خواهرش دیده بود. به 
یک باره ذهنش روشن شد، کلمه خواستگاری، آن میهمانی، آن بوی 
سنگینی که در اتاق احساس کرده بود، چه چیزها گذشته بود و او از 

آنها بی خبر بود.
حاال پازل کامل شده بود، جواب نه را که شنیده بودند او را دزدیده 
بودند، یادش آمد که چند سال پیش برای یکی از دخترهای فامیل هم 

اتفاقی این چنینی افتاده بود.
بلند  بار  این  به سرنوشت دختر فکر کرد، چشم هایش را بست و 

بلند گریه کرد.
چشم که باز کرد دید لباس عجیب و غریبی بر تن دارد. لباسش 
شبیه لباس شهرزاد در کتاب محبوبش بود. سوار اسب سیاهی بود و 
شمشیری در دست داشت که به نظر واقعی می آمد. نور آفتاب روی 
سم  صدای  داشت.  خیره کننده ای  برق  و  می شد  منعکس  شمشیرش 
اسب های زیادی را از پشت سر شنید، برگشت و دید سپاهی از زنان 
و دختران پشت سرش در حال حرکتند. به نظرش آمد از همیشه قد 
بلندتر است و صورتش در این لباس جدید بیش از همیشه می درخشد. 

شمشیرش را با قدرت بر افراخت و اسبش را به جلو هی کرد.
کردند.  تاختن  به  شروع  او  دنبال  هم صدا  فریادی  با  زنان  لشکر 
شمشیرش را در هوا تاب می داد و به سمت غباری خاکستری رنگ به 
فرو  در غبار خاکستری  و  بلندی کشید  جلو می تاخت. اسب شیهه ی 

رفت.
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خنده های  صدای  دور،  چندان  نه  جایی  از  آمد،  هوش  به  وقتی 
از چند  مردانی شنیده می شد. موسیقی تندی به گوش می رسید، هر 
گاهی صدای مرد ها بلندتر می شد و عربده کشان حرف هایی می زدند 
که از این فاصله مفهوم نبود. دختر سرش را گرداند سمت پنجره، شب 
شده بود. فهمید مدت زیادی بیهوش بوده است. خودش را کشید سمت 

پنجره و زل زد به آسمان؛ و شروع به دعا کرد.
خاموش  سریع  خیلی  و  درخشید  آسمان  در  لحظه  یک  ستاره ای 

شد..
تا  می گشت  چیزی  دنبال  اتاق  توی  شد،  بلند  جایش  از  ناگهان 
بتواند با آن شیشه پنجره را بشکند، اما چیز به درد بخوری پیدا نکرد. 
ممکن بود مردهای توی باغ در این سر و صدای خنده و آهنگ صدای 
شکستن شیشه را نشنوند. کمی پنجره را بررسی کرد تا بفهمد چطور 
باز می شود. دستگیره پنجره از بیرون بود. چاره ای نداشت؛ باید شیشه 
را می شکست. از انتهای اتاق دوید و به باال پرید، چند بار تکرار کرد تا 
باالخره مشتش به شیشه رسید و گوشه ای از آن شکست. گرمی خون 
روی دست هایش به او نیروی عجیبی داده بود. باز دوید، جلو رفت و 

به شیشه مشت کوبید، جنون و خون، جان تازه ای در او دمیده بود.
را  باال بکشد و دستگیره  را  بود خودش  توانسته  باورش نمی شد، 
لمس کند، پنجره را باز کرد، خودش را باال کشید، سرش را از پنجره 
بیرون کرد، کسی آن طرف ها نبود. آب دهانش را قورت داد و خودش 

را با یک حرکت کشید لبه ی پنجره و مثل گربه جست زد پایین.
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باغ  درِ  نمی دانست  برود.  طرف  کدام  باید  حاال  که  بود  مانده 
کجاست. دستش را نگاه کرد، چند تکه شیشه در دستش بود و خون 

یک سره می ریخت.
آرام آرام از کنار دیوار حرکت می کرد. تنها چیزی که به آن اطمینان 

داشت این بود که باید برخالف جهت صدای مرد ها برود.
یک آن صدای پرت شدن چیزی را روی زمین شنید، خودش را 
کشید توی سایه ی دیوار، سرک کشید تا بتواند وضعیت جایی را که 
گربه ای  چشم های  برق  ناگهان  کند.  ارزیابی  بود،  آمده  آنجا  از  صدا 
را در گوشه ی حیاط دید. سرش را باال برد و دید آنجا دیوار خرابه ی 

کوتاهی است.
خودش را کشاند سمت دیوار مخروبه و به آرامی از آن باال رفت. 
به چشم بر هم زدنی خودش را از آن باال پرت کرد پایین. دیوار چندان 
بلند نبود، دختر روی زمین بود، آزادی آنقدر سر حالش کرده بود که 
پارس  صدای  دور  از  شد.  بلند  جایش  از  نمی فهمید.  را  دردی  هیچ 
اینجا کجا بود؟ کی  سگ را می شنید. حاال باید کجا می رفت؟ اصالً 
می فهمند او فرار کرده؟ اگر دنبالش کنند؟ با تمام قوا شروع به دویدن 

کرد.
خودش  جلوی  را  نامعلومی  نورانی  شکل  می دوید  که  همان طور 

دید. نمی توانست بفهمد چه چیزی رو به رویش است.
ناگهان سر جایش میخکوب شد و دید که از آن نقطه نورانی چند 
به یک  تبدیل  تا  به چرخیدن  پره در آسمان ظاهر شد و شروع کرد 
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دید که  را  و غریب  از پشت سِر چرخ چند موجود عجیب  چرخ شد. 
ریش ها و موهای بلندی داشتند. با خودش گفت یعنی این ها فرشته اند؟ 
پس چرا بال ندارند؟ با آن موها و ریش های سفید و بلند خیره کننده، 
دست هایشان را به هم می کوبیدند و ارابه ای را به جلو می راندند. روی 
این ارابه مردی نشسته بود. دختر هرچه زور زد نتوانست صورت مرد را 
ببیند. وقتی ارابه داشت از باالی سر دختر عبور می کرد، تکه سنگی از 
آن بر زمین افتاد. دختر خم شد سنگ را برداشت، بلند که شد همه جا 
دوباره تاریک تاریک بود و هیچ اثری از مرد و نور و ارابه نبود. دختر 

روی زمین نشست.
مرگ  شب  در  که  خوابی  همان  آورد،  یاد  به  را  خوابش  ناگهان 
خواهرش دیده و از یاد برده بود. در خواب دقیقاً همین صحنه را دیده 
بود، اما صبح از آن تنها یک پره ی نورانی به یادش مانده بود. مغزش 
سر از ماجرا در نمی آورد، اما قلبش به او گواهی می داد که آرام باشد! 
انداخت و  چیزی نیست! همه چیز تمام شده است! نگاهی به سنگ 
دستش را بی اختیار سمت قلبش برد. تمام ترس ها و دلهره ها از دلش 
بیرون رفت و جایش را به آرامش دلنشین و عمیقی داد. نفس بلندی 

از سر آسودگی کشید و به اطراف نگاه کرد.
نور نقره فام ستاره ها تاریکی را شکافت، آه! این کوه دماوند است. 

تا خانه راهی نمانده است.


