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بخش اول





در زمان های قدیم دهكده ای به نام »پورتا« بود که االن دیگر وجود ندارد. 
این دهكده متروك،  بود. در  قلمرو کشیش »دیزبرگ«  این دهكده جزو 
اهل  »آلبرتو«  می کرد.  زندگی  همسرش  همراه  »آلبرتو«  شیشه گر  استاد 
همان نواحی بود؛ اما همسرش، »سوفیا« از شمال کشور آمده بود. آنها دو 
بچه داشتند به نام های »پیترو« و »کیارا«. این نام ها را پدرشان برای آنها 
انتخاب کرده بود؛ چون به این ترتیب می خواست شغلش فراموش نشود. 
کیارا به معنی شفاف و درخشنده و پیترو از نظر معنی به شیشه نزدیك بود..

خانه ای  داشت،  که  تنها چیزهایی  نبود.  »آلبرتو« خوب  زندگی  وضع 
محقر بود که در آن زندگی می کرد و مغازه ای که کار شیشه گری را در 
آن انجام می داد. خانه خیلی کوچك بود، اتاقی داشت که در یك طرف 
آن تخت چوبی و ساعت قدیمی بود و در طرف دیگر آن یك صندوق و 
آلبرتو و سوفیا  بود.  پنجره هم یك میز  نزدیك  قرار داشت.  پیش بخاری 

روی تخت چوبی و پیترو و کیارا روی صندوق می خوابیدند.

فصل اول
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بخاری اتاق خیلی بزرگ بود و فضای زیادی را اشغال کرده بود. در 
بوسیله  را  بچه  ننوی  داشت که  قرار  ریسندگی  اتاق دستگاه  دیگر  طرف 
وقتی  بچه ها  که  بودند  کرده  آویزان  سقف  از  آن  باالی  در  چنگك  دو 
کوچك بودند، در آن می خوابیدند، ولی حاال سوفیا چیزهای اضافی را در 

آن می گذاشت.
در کنار بخاری دری بود که به اتاق کوچكتری باز می شد. در این اتاق 

صندوقی بود که لباس ها را در آن می گذاشتند.
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مغازه آلبرتو هم خیلی بزرگ نبود، ولی به هر حال، آلبرتو و شاگردش 
در آن به راحتی جا می شدند. پیترو و کیارا هم گاهی وقت ها برای سرگرمی 

به آنجا می رفتند.
یك  آلبرتو  بودند.  زیبا  خیلی  می شد،  ساخته  مغازه  در  که  اشیایی 
را بفروشد!  آنها  شیشه گیر و هنرمند واقعی بود؛ افسوس که نمی توانست 
او در فصل بهار و پاییز، اجناسش را برای فروش به بازار می برد، ولی چیز 
زیادی به دست نمی آورد. در فصل مناسب، سوفیا نزد دهقان ها می رفت و 
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برای آنها پشم بافی می کرد. بچه ها هم با او به مزرعه می رفتند و غذایشان 
نان  و  پشم  کالف  یك  کارش،  مقابل  در  سوفیا  می خوردند.  همان جا  را 

می گرفت. بیشتر وقت ها نزد همان ها غذا می خورد.
پیترو، فرزند کوچك خانواده بود که یك سال داشت و هنوز نمی توانست 
خوب راه برود. او روزها در کنار پدرش می نشست و کار او را تماشا می کرد. 
آلبرتو به راحتی جام های بلورین و گلدان های شیشه ای زیبا می ساخت. کار 
او شبیه ساختن حباب هایی بود که بچه ها، برای بازی، با صابون درست 
او  نمی ترکیدند،  وقت  هیچ  می ساخت،  او  که  حباب هایی  اما  می کردند. 
او  کار  به ردیف، روی قفسه ها می چید.  را که می ساخت،  همه چیزهایی 

سحرانگیز بود.
پیترو، ساعت ها بی حرکت در گوشه ای می نشست و فوت کردن پدر 
را در لوله ای که اشیاء مختلف به وسیله آن ساخته می شد، تماشا می کرد. 
گاهی وقت ها هم به دور دست خیره می شد. او چه می دید؟ به چه چیز 
فكر می کرد؟ شاید به آسمان یا به دریا؛ معلوم نبود. او خیلی کوچك بود؛ 
نمی توانست کلمه های مناسب را به زبان بیاورد. آلبرتو لبخند می زد و شاید 
او را درك می کرد؛ به خاطر اینكه این چیزها برای او هم اتفاق اتفاده بود. 

به هر حال آنچه آن دو می دیدند، چیزی بجز زیبایی نبود.
کیارا چند سال بزرگ تر بود. او هم دوست داشت که به مغازه برود، ولی 
دقت نمی کرد  آرام نمی گرفت و مرتب در جست و خیز بود. اصالً  آنجا  در 
او  می شكست.  و  می انداخت  را  چیزی  می رفت  مغازه  به  که  دفعه  هر  و 

نخریسی را بیشتر از هر کار دیگری دوست می داشت.
برخالف او، پیترو طور دیگری بود. هر بار که چیزی می شكست، ابتدا 
از صدای »جرینگ جرینگ« آن خوشش می آمد و می خندید، ولی بعد با 
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ناامیدی می گریست. آن قدر گریه می کرد که کسی نمی توانست او را آرام 
کند و باید او را بغل کرده و به خانه می بردند. گاهی وقت ها آلبرتو از این 
رفتار او عصبانی می شد، اما فكر می کرد که بعدها آرام آرام به شكستن 
شیشه ها عادت خواهد کرد. ولی این طور نشد؛ پیترو اصال عادت نكرد و 
مرتب گریه می کرد. آلبرتو دیگر دلش نمی خواست او را به مغازه بیاورد. 
رفتار پیترو عجیب بود، ولی هیچكس در مورد این مسئله نگران نبود و 
به  فكر می کرد،  به شیشه  فقط  آلبرتو  توجه می کردند.  او  رفتار  به  کمتر 
اینكه شیشه ها باید چه شكلی داشته باشد و یا از چه باشند، براق باشند 
یا مات. روشن باشند یا تیره؟ به نظر سوفیا، آلبرتو خیلی در کارش غرق 
شده بود. او تصور می کرد که او کارش را بیشتر از همسرش دوست دارد؛ 
چون بیشتر از هر چیز و یا هرکس، به کارش فكر می کرد. گاهی وقت ها 
مغازه اش  توی  هنوز  آلبرتو  اما  درمی آمد،  ماه  و  می کرد  غروب  خورشید 
بود. سوفیا کنار پنجره می نشست و منتظر او می شد. بله، این ماجرا بیشتر 

وقت ها اتفاق می افتاد.
چون  نباشد؛  هم  نمی توانست  بود،  شاد  همیشه  کیارا  همه،  برعكس 
داشتن یك دسته نخ و شانه کردن آن و رفتن جلوی آیینه، او را خوشحال 

می کرد.
پیترو اخالق عجیب و کودکانه اش را برای خود نگه می داشت. هیچ 
کس نمی توانست حقیقت را بفهمد. پسر بچه خیلی ساده، فكر می کرد که 
هرچه زیباست، حتماً باید بشكند. بنابراین از این قضیه ناراحت می شد و 
می شود.  درست  چطور  شیشه  که  نمی دانند  کوچك  بچه های  می ترسید. 
سادگی  به  باید  دنیا  چیز  زیباترین  حتماً  که  بود  این  خاطر  به  او  اندوه 
تازگی ها،  ولی  سوفیا.  حتی  نبود؛  او  حال  نگران  هیچ کس  شود.  شكسته 



دلسردی  و  نومیدی  احساس  و  می زد  سرش  به  عجیبی  فكرهای  سوفیا 
می کرد. یك شب که آلبرتو از مغازه برگشت. دید سوفیا کنار پنجره نشسته 
گریه می کند. او توی تاریكی نشسته بود و حتی شمع هم روشن نكرده 
بود. ماه او را نورانی کرده بود و اشك هایش لبه پنجره را. چشمانش را به 

پایین دوخته بود.
افتاده است؟ چرا داری گریه  اتفاقی  با تعجب پرسید: »آه، چه  آلبرتو 

می کنی؟«
سوفیا در حالی که بینی اش را باال می کشید پاسخ داد: »احساس می کنم 

خیلی تنها هستم. تو هیچ وقت در خانه نیستی!«
آلبرتو برایش توضیح داد که در حال ساختن گلدانی است که آن را 
سفارش داده بودند. و گفت بزودی کار گلدان تمام خواهد شد و او می تواند 
بیشتر در خانه بماند. سوفیا آه کشید، چون می دانست که کار او پایانی ندارد 
و وقتی این کار تمام بشود، بالفاصله کار مهمتر و دیگری را شروع خواهد 
کرد. او با این وضعیت آشنایی پیدا کرده بود. آلبرتو نمی دانست، در برابر 
حرف های همسرش چه جوابی بدهد و به همین دلیل، سكوت کرد، چون 

می دانست آنچه که او می گوید، حقیقت دارد.
ناگهان سوفیا فریاد زد: »ولی تو بچه هم داری! تو که تنها نیستی!«

اگر سوفیا این طور با او صحبت نمی کرد، او هم مجبور نمی شد چنین 
صریح و روشن جواب دهد:

بجز  آیا  کار می کنند؟  برای من چه  آنها  فكر می کنی  بچه ها!  بله،  ـ 
زحمت و دردسر چیز دیگری برای من دارند؟

حتی خودش هم فكر نمی کرد که چنین جوابی بدهد و سوفیا هم به 
عنوان یك مادر، انتظار چنین پاسخی را از طرف او نداشت. به همین دلیل 



آلبرتو خیلی زود از گفته های خود پشیمان شد و سوفیا هم وقتی احساس 
کرد که به خاطر فكرهای عجیب و غریبی که به سرش زده، باعث ناراحتی 
به  هم  هنوز  سوفیا  ولی  ساکت شدند،  دو  هر  شد.  ساکت  است،  او شده 
آخرین جمله آلبرتو فكر می کرد. او مطمئن بود که هر دوی آنها به خاطر 

داشتن چنین وضعیتی تنبیه خواهند شد.
 





در نزدیكی های دهكده، تپه کوچك و زیبایی بود که از هر طرِف دهكده، 
دیده می شد. تپه آن قدر بزرگ بود که دهكده در زیر سایه آن استراحت 
می کرد. در باالی تپه یك درخت بسیار قدیمی سیب بود که همه نگاه ها 
در هر فصلی  ـ  زمستان  و  پاییز  تابستان،  بهار،  به خود جلب می کرد.  را 
نگاه  باال  آن  به  وقتی کسی  می داد.  میوه  یا  داشت  یا گل  درخت  این  ـ 
می کرد، احساس صفا و آرامش به او دست می داد. ولی با همه این حرف ها، 
می گفتند که آنجا محل وحشتناکی است؛ چون در زمان های قدیم، در نوك 
تپه »گیوتینی« گذاشته بودند که محكومان را به وسیله آن تنبیه می کردند. 
همچنین می گفتند، بدکارانی که روی تپه به سزای اعمالشان رسیده بودند، 
تعدادشان به اندازه سیب های آویزان از شاخه های درخت بود. این درخت 
هر پاییز آن قدر میوه سرخ و براق می داد که نمی شد آنها را شمرد. حاال 
کسی  کمتر  هم  هنوز  ولی  نبود،  اثری  هیچ  تپه  روی  قدیمی  گیوتین  از 
شهامت زندگی کردن در آنجا را داشت، البته به جز یك نفر! در آن باال، 

فصل دوم
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خانه کوچكی بود که درخت سیب آن را احاطه کرده بود، ولی موقع شب 
پنجره نورانی آن کامال دیده می شد. کسی که آنجا زندگی می کرد، پیرزن 
عجیبی بود. اسمشـ  یا بهتر است بگوییم آن طور که صدایش می کردندـ  
»ِاسوالتزا« بود. کسی اسم اصلی او را نمی دانست و همه ِاسوالتزا صدایش 
می کردند، به خاطر اینكه همیشه لباس آبی تیره ای که یقه بزرگی داشت 
بود،  افتاده  به روی شانه هایش  پرندگان  بال  از پشت مثل  لبه های آن  و 
می پوشید. او کالهی بر سر داشت که واقعاً نمونه بود. کالهش مانند تپه 
بنفش رنگ کوچكی بود که با پروانه ها و گل های مختلف تزیین شده باشد.

دومین اسمش، »بِل تمپو« بود، چون همیشه او بود که آب و هوا و 
فصل خوب را از قبل به مردم اطالع می داد. به همین خاطر، فصل زمستان 
هرگز از خانه خارج نمی شد و گاهی هفته به هفته، اگر کسی از آنجا رد 
نمی شد، او را نمی دید. اگر ناگهان او با آن لباس و کالهش از تپه پایین 
اگرچه  بودند؛  مطبوع  و  خوب  هوای  و  آب  رسیدن  منتظر  همه  می آمد، 
ممكن بود سرمای سی درجه زیر صفر باشد و یا یك متر برف باریده باشد. 
بنابراین، وجود او در پایین تپه، نشانه این بود که حتماً فردا همه برف ها 
آب خواهد شد. به طور کلی، اسوالتزا، هیچ وقت درباره پیش بینی وضع 
هوا اشتباه نمی کرد. بله، اسوالتزا به طور یقین، شخصیت عجیبی بود. او 
حتی آینده را هم پیش بینی می کرد و از طریق دیدن خط های کف دست، 
آینده مردم را پیش بینی می کرد. باالخره کم نبودند آنهایی که هنگام شب 
مخفیانه به باالی تپه می رفتند تا از سرنوشت خود باخبر شوند. البته، کار 
اصلی اسوالتزا پیش بینی آینده نبود؛ بلكه بافندگی بود. واقعاً هم این طور 
بود. او قالی می بافت؛ تمام طرح های قالی اش را خودش می کشید. اینكه 
او می توانست آینده را پیش بینی بكند، به این دلیل بود که از صبح تا شب 
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مقابل دار قالیبافی می نشست و درباره افراد دهكده فكر می کرد. سرانجام 
یك روز متوجه شد که می تواند پیشگویی هم بكند. آینده را از طرح هایی 
که از دستانش به وجود می آمد، می دید. او همان طور که مقابل دار قالی 
می نشست، آینده را هم حدس می زد. به همان سادگی که حادثه ها را دنبال 

می کرد. به نظر می رسید که می تواند کتاب هم بخواند.
به نظر اسوالتزا، این یك کار خیلی عادی بود و اصال او را متعجب 


