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دخترك روي صندلي انتظاِر ورودي سالن، 
كناِر ميِز خانم منش��ي نشس��ته. خيره به 
سراميك هاي كِف س��الن با ابروهاي درهم 
كش��يده. آنقدر كوچك اس��ت ك��ه وقتي 
پاهاي��ش را ت��اب مي ده��د، كفش هايش 
ب��ه زمي��ن نمي خورن��د. زِن مومش��كي 
كناِردخت��رك آهس��ته در گوش��ش نجوا 
مي كند: »پاشو عزيزم. وقتمون داره تموم ميشه ها. پاشو بريم تو 
لباساتو عوض كنم« دخترك شانه باال مي اندازد و حركِت پاهايش 
را تندتر مي كند. خانم منشي از زيِر عينك ِفِرم مشكي اش نگاِه تيِز 
سرزنشگرانه اي به مادر و دختر مي اندازد. مادر، نگاه را تحمل كرده 
وس��رش را به گوش دخترك نزديكتر وحرف هايش را تكرارمي 
كند. دخترك، قاطع شانه باال مي اندازد و گرِه ابرووانش را بيشتر 
درهم مي كشد. از ده جلس��ه اي كه خانم مربي قول داده بود، سه 
جلس��ه اش را همين جا روي صندلي نشس��ته بودند. به معجزه 
مي مانست كه در هفت جلسه بعدي اتفاِق خاصي بيفتد. دخترك 
از استخر مي ترسيد و اين تماِم معادالِت مادر را به هم ريخته بود. 
صداي سوِت مربي در سالن مي پيچد، وقت تمام شده. بچه ها به 

سمِت سالن سرازير مي شوند. 
     

پدر، كودك دو س��اله اش را در آغوش گرفته. يك روِز تابس��تاني 
زيباست با درياي آبي و آرام. از ساحل به سمِت دريا پيش مي روند. 
با هر قدِم پدر به س��مِت جلو، حج��ِم آب از زانو و پ��ا وبدنش باال 
مي رود. كودك مي خندد. پدر كه حاال ت��ا كمر در دريا فرورفته با 

دست به سطِح آب مي زند. قطره هاي آب، زيِر نوِر خورشيد درهوا 
پخش مي ش��وند وانعكاِس نور، ذراِت زيباي تشعش��عاِت طاليي 
رنگي را در آبي مطلِق فضاي آسمان و دريابه تصوير مي كشند. آب، 
تازه به كِف پاهاي كودك رس��يده. صداي خنده كودك با صداي 
موج ها درهم مي آميزد. پدر پيش��ترمي رود. كودك انگارچيزي 
فهميده، ديگر نمي خندد. خنده بر لبهايش خش��ك شده. پلك 
نمي زند. حّس��ي ش��بيِه ترس به چش��م هايش دويده؛ غريب و 
گنگ. با دس��ت هاي سفيِد كوچكش ش��انه هاي آفتاب سوخته 
پدر را محكم مي چسبد. حّسي به رگ هايش دويده. شبيِه ترس. 
احساِس خطر مي كند. آب به ش��انه هاي كودك و پدر مي رسد. 
سنگي اززيِر پاي پدر ُسرمي خورد. دست هاي پدر ُشل مي شوند 
وكودك چون ماهي كوچكي از بيِن انگش��ت هايش ُسرخورده و 
در دريا فرومي رود. به جايش چند دانه حباِب توخالي از عمق  به 
سطِح آب مي دوند. چشم هاي پدر با ُبهت مي گردند. حّسي شبيِه 
ترس تا چش��م هايش رسيده. باشتاب ش��يرجه مي زند. چندبار. 
ُپرشتاب دومرتبه مي رود زير آب. كودك مياِن بازوانش بود، توي 

دست هايش. ديگرنيست. دست خالي مانده وسِط دريا... 
زِن مومش��كي وحش��تزده از خواب مي پرد. نمي داند چندمين 
باري اس��ت كه اين كابوس را ديده؟هميشه به اينجا كه مي رسد، 
قبل از پيداشدِن كودك وسط دريا، خيِس عرق از خواب مي پرد. 
از تخت پايين مي آيد. تشنه است. كورمال كورمال به آشپزخانه 
مي رس��د. ليواِن آب��ي به دس��ت درتاريكي روي صندلي وس��ِط 
آشپزخانه مي نشيند. به كابوس��ش فكرمي كند. مي ماند. واقعي 
است يا فقط يك خواب بوده؟آنقدر كه سي سال است بزرگ ترها 
برايش تعريف كرده اند. آن روِززيباي نحِس تابستاني كناِر دريارا. 
آنقدر كه درخواب ديده بيش��تر به كابوس مي ماند. مگر يك بچه 
دو س��اله خاطره اي آنقدر واضح و رنگي و زنده يادش مي ماند؟ از 
طرفي مطمئن است خودش بود در دست هاي پدر كه مثِل ماهي 
ُس��رخورد و حباب آمدباال. نيمه شب، وس��ِط تاريكي آشپزخانه 
به ترس هايش فكرمي كن��د. كمي عجيب اس��ت. نمي داند چرا 
از سوسك و حش��رات و روح و اجنه و اتاِق تاريك و همه چيزهاي 
مرس��وِم ترس��ناك دنيا نمي ترس��داما... براي اولين بار تصميم 
مي گيرد با خودش روراس��ت باش��د و تماِم ترس هايش را بريزد 

وسط. خودش است و خودش. 
يادش مي آيد اوايل كه تازه آشپزي را شروع كرده بود، بزرگ ترين 
ترس��ش »رنده« بود. يك رنده اس��تيِل تيزو بّراق ب��ا دندانه هاي 
ترس��ناك. هنوز هم هس��ت. ممكن نبود هربار كه از آن استفاده 
مي كرد سه تا از انگشت هايش را هم همزمان رنده نكند. يكمرتبه 
درِد بي رحمي از نوك انگشت هايش تيرمي كشيد و چشم هايش 
س��ياهي مي رفت وپوست انگش��ت هايش آويزان مي شدو خون 

قطره قطره مي ريخت روي الش��ه نخ نخ شده س��يب زميني ها 
و پيازها... اما حاال نه. حاال او و رنده تبديل ش��ده اند به دو دوست. 
دوياِر قديمي. آنقدر س��يب زميني و پيازو پوس��ت وگوش��ت و 
ناخِن سه تا از انگش��ت هايش را همزمان رنده كرد، آنقدردستش 
تيركشيد وچشمش سياهي رفت و آنقدرتاوان داد كه اين روزهاي 
خوب و آراِم دوس��تي آمدند. جرعه اي آب مي خورد و پاي ترِس 

ديگرش را از زيِرخروارها آوار مي كشد بيرون. 
يادش مي آيد اوايل كه گواهينامه گرفته بود از تقاطع مي ترسيد. 
حاضر بود آنقدر مس��يرش را دور انتخاب كند كه به هيچ تقاطع 
و بريدگي اي برنخورد. در ذهنش از قبل، نقشه رسيدن به مقصد 
را مرور مي كرد كه كدام مس��يِر بي بريدگي را انتخاب كند. بماند 
كه بيش��تر اوقات ناموفق بود وبه بريدگي كه مي رس��يد ماشين 
را از ترس خام��وش مي كرد و صداي بوِق ماش��ين هاي پش��ِت 
س��رش درمي آمد كه: »كي به اين گواهينامه داده؟« اما حاال نه. 
آنقدرتقاطع و بريدگي و دوربرگردان را دور زده وترسيد و ماشين 
خاموش كرد ك��ه دلش مي خواهد ب��ه جاي مس��يِر صاف، يك 
جاده باشد ُپر از بريدگي و ميدان و او فقط دور بزند. جرعه اي آب 

مي خورد و ردِّ پاي ترِس ديگرش را دنبال مي كند... 
اوايل مادرش��دنش از تب كردِن بچه مي ترسيد. امان از شب هاي 
بي خوابي و سياه و طوالني تب. تمامي ندارد. با تب، تمام مي شوي 
وجانت مي رود. صداي نفس هايت در س��كوِت شب به ِفس ِفس 
احمقانه بي خاصيتي تبديل مي شود كه معنايش را نمي فهمي. 
چهارستون بدنت مي لرزد. حاضري خودت تب كني ولرز بزني اما 
نمي شود. تو فقط محكومي كه ناظر زجركشيدِن جگرگوشه ات 
باش��ي... حاال چه؟حاال خ��ودش و تب و دخترش به س��ه رفيِق 
شفيق تبديل ش��ده اند. آنقدر دخترش تب كرد و آنقدر خودش 
شب بيداري كش��يد و به ِفس ِفس احمقانه خودش گوش داد و 

چهارستون بدنش لرزيد كه ديگر نمي ترسد. 
دقيقًا نمي دانس��ت بيِن او و رنده، او و تقاطع و او و تب چه گذشته 
است اما خوب مي دانس��ت كه پاي هركدامشان چطور پير شده؟ 
انگاري كه با هركدامش��ان جدا زندگي كرده. پاي هركدامش��ان 
عمري جداگانه صرف كرده كه به اينجا رسيده. دست در گردن. 
پهلو به پهلو، رفيق و يار. هركدامش��ان را جدا در آغوش كشيده 
وپذيرفته. حاال ترِس ب��زرِگ او، ترِس از آب بود. اس��تخر، دريا و 
بركه فرقي نمي ك��رد. هر حجِم انبوه��ي از دو مولكوِل هيدروژن 
ويك مولكول اكسيژن مي ترساندش. از همين كابوس هاي شبانه 
فهميده بود، ترس ه��ا ماننِد حفره هايي در وج��وِد آدم مي مانند. 
حفره هايي تهي ام��ا واقعي. ماننِد حباب هاي در آب. هم هس��ت 
و هم نيس��ت، غارهايي در دِل كوه. تاريك و توخالي. آن قسمت 
از جاده كه زيِر س��رعت گير مي ماند و هرگز پانمي خورد و لمس 

نمي شود، هست و نيست. پيدا و پنهان. حفره ها، غارها، حباب ها و 
برآمدگي هايي كه هرچه رويشان ماله بِكشي، باز جايشان مي ماند 
و رّدي از خودشان دروِن آدم باقي مي گذارند. جايي در ُبن و اعماِق 

وجود. 
     

از هفت جلسه باقيمانده آموزشي، سه جلسه موفق شد دخترش را 
از سالن ورودي تا رختكن ببرد و دوراز نگاه هاي از زيِر فريِم مشكي 
خانم منش��ي زيِر گوِش دخترش نجواكند و دخت��رش ابرو گره 
كند و شانه باال بيندازد. باالخره توانست دخترش را تا لِب استخر 
ببرد. همين كه دخترش بنشيند آن لبه و نوك پاهايش را به زور 
در آب خيس كند، از نظِر او موفقيِت بزرگي بود و او نمي خواست 
»اجباري« در كار باشد اما بدجور»اصرار« داشت تا اصِل انحصاِر 
وراثت و انتقاِل ژن ه��اي معيوب و مأيوس را نق��ض كند. اينطور 
شد كه ده جلسه تمام شد و پاي دخترك از لبه استخر آنطرف تر 

نرفت. 
خوب مي دانست. فكِر اينكه وقتي پايت را زمين بگذاري وحجمي 
به ارتفاِع سه مترآب باالي سرت از هرچيز در دنيا واقعي تر باشد، 
چگونه تك تك سلول هايش را به لرزه مي اندازد؟ بايد از خودش 
شروع مي كرد. از آن س��ناريوي تكراري كابوس هاي هرشبش. از 
جايي كه در دوسالگي اش زيِر دريا، محكوم به تكرار، معلق مانده 
بود. از جايي در مرِز اين دنيا با تعليِق خواب هايش، از عمق مي آمد 
مي رسيد به سطح و خودش را نجات مي داد و از سطح مي رسيد 
درست به همان نقطه اي كه حاال ايس��تاده بود. لبه استخر. بايد 
فيل��م را از آخر ب��ه اول برمي گرداند. خانم مربي گفت��ه بود: »ده 
جلس��ه اي خودش مي تواند به راحتي ش��نا كند« لبخندي تلخ 
برلباِن زِن مومشكي نشست كه چه خوشخيال. مگر مي شود؟ اما 
شد. وقتي مي خواست ُدُرست در جلسه دهم، واقعيِت وجوِد حجِم 
سه متر آب را باالي س��رش تجربه كند، تماِم سلول هاي بدنش 
شروع كردند به لرزيدن. دخترش نگاهش مي كرد. به خاطر او بايد 
مي توانست. مانده بود لبه استخر. آنقدر قوي بود كه فيلم را تا اينجا 
برگردانده بود عقب. از عمق و كِف كابوس ها تا لبه اس��تخر. بايد 

قوي مي ماند و كار را تمام مي كرد. 
     

 فرياِد دخترش از حمام بلند شد. دِر حمام را كه باز كرد، دخترك 
را ديد با لباس و كاله و عينك مخصوِص ش��نا. همان هايي كه ده 
جلس��ه وقت برده بود تا به زور تنش كن��د. چهارپايه كوچكي را 
گذاش��ته بود كناِر واِن ُپر آب و با ش��مارِش يك، دو، سه. از روي 
چهارپايه داخ��ِل وان مي پريد. طوري ك��ه آب از زانوهايش باالتر 
نمي رفت. بعد همانطور چهارزانو مي نشست داخِل وان و گردنش 
را در زاويه نود درجه طوري خم مي كرد كه صورتش با آِب داخِل 

سطِح وان مماس باشد و دو شيشه عينك، چشم ها، لب ها و بيني 
به عمِق يك سانت داخِل آب باشد. دخترش را مي ديد كه چطور 
تالش مي كرد بتواند ترس��ش را درآغوش بگيرد و دوست شوند و 

شانه به شانه قدم بزنند. 
     

دخترش او را مي ديد، همه چيز براي يك شيرجه در عمق آماده 
بود تا بتواند براي اولين بار تماِم مرزهاي روي��ا و واقعيت را درهم 
بريزد اما انگار مجسمه شده بود. س��نگي و سخت. دست هايش 
باالي س��رش روي هم، تنش به حالِت ش��يرجه و نيم خيز در هوا 
و پاي راس��تش جلوي لبه اس��تخرمانده بود. صداي سوِت خانم 
مربي در فضا پيچيد. نمي ش��د بپ��رد. مغزش فرمان م��ي داد اما 
تماِم س��لول هايش مي لرزيدن��د و نافرماني مي كردن��د. ناگهان 
كِف پايش ُسرخورد و به اعماِق استخر، همان جغرافياي آشناي 
كابوس هاي هرشبش پرت شد. همان جايي كه واقعي بود و نبود. 
حاال آن پايين، زيِرارتفاِع س��ه متر از انبوه هيدروژن و اكس��يژن، 
دست درگردن و شانه به ش��انه، همه چيز را واضح مي ديد. واقعي 
واقعي. آن پايين دوس��الگي اش را مي ديد با چشم هايي از چيزي 
ش��بيِه ترس، واضح و رنگي و زنده. وقتي به ج��اي هوا، آب نفس 
مي كشيد و بيني اش مي سوخت؛ ايستاد كف استخرو لذت برد از 
تماِس كِف پاهايش با كِف استخر. حاال خوب مي فهميد لمِس آن 
قسمت از جاده ها كه زيِر س��رعت گير مي مانند چه مزه اي دارد و 
ازآن پايين خوب مي ديد آن قسمت از آب ها را كه چطور مشتاقانه 
حباب مي شوندو دست درگردِن هم به سمِت سطِح آب مي روند. 
آرام دسِت كودكي اش را گرفت و شانه به شانه حباب ها به طرِف 
سطِح اس��تخر، مرِز واقعي دنيا باال رفتند. موفق شده بود كودك 
دوساله جامانده در كابوس هايش را باالبكشد. اولين بارفهميده بود 
زيِر پاهايش كه خالي شوند چه حسي دارد. تعليق و رهايي. رهايي. 
رهاااييي... حاال بايد آنقدر مي پريد، آنقدر شيرجه مي زد، آنقدربه 
عمق مي رفت و آنقدر مي ترسيد و تاوان مي داد تا او و حجِم سه متر 
آِب باالي سرش مي ش��دند او و رنده، او و تقاطع، او وتب. بايد يك 
عمِر ديگر از جايي گير مي آورد مي گذاشت پاي اين يكي ترسش. 
زِن مومشكي خوب فهميده بود مفهوِم از ترس تهي شدن را. خوب 
مي دانست مسيرهايي از جاده ها هميش��ه زيِر سرعت گيرها، به 
اجبار، دس��ت نيافتني و غيرقابِل لمس باقي مي مانند. حجمي از 
آب ها داوطلبانه تبديل به حباب هايي توخالي مي ش��وند با عمِر 
كوتاه و شكس��تني. بخش هايي از كوه ها گاهي تبديل مي شوند 
به غارهايي سرد و س��ياه و تاريك، غيرقابِل نفوذ و قسمت هايي از 
وجوِد انسان تبديل مي شوند به »ترس« ترس هايي قابِل هضم اما 
غيرقابِل انكار. فرقي نمي كرد در عمِق سه متري استخر يا سطِح 

يك سانتي متري واِن حمام. 

تجربه نو

شبيه دست هاي كودكي

مالقات
پس��ركي بود كه مي خواس��ت خدا را مالقات كند، 
او مي دانس��ت تا رس��يدن به خ��دا باي��د راه دور و 
درازي بپيمايد. به همين دليل چمداني برداش��ت 
و درون آن را پر از ساندويچ و نوشابه كرد و بي آنكه 
به كس��ي چيزي بگويد، سفر را ش��روع كرد. چند 
كوچه آنطرف  تر به يك پارك رس��يد، پيرمردي را 
ديد كه در ح��ال دانه دادن به پرن��دگان بود. پيش 
او رفت و روي نيمكت نشس��ت. پيرمرد گرسنه به 
نظر مي رس��يد، پس��رك هم احس��اس گرسنگي 
مي كرد. پس چمدانش را باز كرد و يك س��اندويچ 
و يك نوش��ابه به پيرمرد تعارف كرد. پيرمرد غذا را 
گرفت و لبخندي به كودك زد. پس��رك ش��اد شد 
و با هم ش��روع به خ��وردن كردند. آنه��ا تمام بعد 
از ظهر را به پرن��دگان غذا دادند و ش��ادي كردند، 
بي آنك��ه كلم��ه  اي با هم ح��رف بزنن��د. وقتي هوا 
تاريك شد، پسرك فهميد كه بايد به خانه بازگردد، 
چند قدمي دور نش��ده ب��ود كه برگش��ت و خود را 
در آغوش پيرمرد انداخت، پيرمرد ب��ا محبت او را 
بوس��يد و لبخندي به او هديه داد. وقتي پس��رك 

به خانه برگش��ت، مادرش با نگراني از او پرس��يد: 
تا اين وقت شب كجا بودي؟ پس��رك در حالي كه 
خيلي خوشحال به نظر مي رسيد، جواب داد: پيش 
خدا! پيرم��رد هم به خانه اش رفت. همس��ر پيرش 
با تعجب پرسيد: چرا اينقدر خوش��حالي؟ پيرمرد 
جواب داد: امروز بهتري��ن روز عمرم بود، من امروز 

در پارك با خدا غذا خوردم!

پنجره بيمارستان
دو بيمار در يك اتاق بستري بودند. يكي از بيماران 
اجازه داش��ت كه ه��ر روز بعد از ظهر يك س��اعت 
روي تختش كه كنار تنها پنجره اتاق بود بنش��يند. 
ولي بيمار ديگر مجب��ور بود هيچ تكان��ي نخورد و 
هميش��ه پش��ت به هم اتاقيش روي تخت بخوابد. 
آنها س��اعت ها با هم صحبت مي كردند؛ از همسر، 
خانواده، خانه، سربازي يا تعطيالتشان با هم حرف 
مي  زدند و هر روز بعد از ظه��ر، بيماري كه تختش 

كنار پنجره بود، مي  نشس��ت و تم��ام چيزهايي كه 
بيرون از پنجره مي دي��د، براي هم اتاقيش توصيف 
مي كرد. پنج��ره، رو به يك پارك ب��ود كه درياچه 

زيبايي داش��ت. مرغابي ها و قوها در درياچه ش��نا 
مي كردند و كودكان با قايق هاي تفريحي ش��ان در 
آب سرگرم بودند. درختان كهن، به منظره بيرون، 

زيبايي خاصي بخشيده بود و تصويري زيبا از شهر 
در افق دور دست ديده مي ش��د. همانطور كه مرد 
كنار پنج��ره اين جزييات را توصي��ف مي كرد، هم 
اتاقيش چش��مانش را مي بس��ت و اين مناظر را در 
ذهن خود مجس��م مي كرد و روحي تازه مي گرفت. 
روزها و هفته ها سپري شد تا اينكه روزي مرد كنار 
پنجره از دنيا رفت و مستخدمان بيمارستان جسد 

او را از اتاق بيرون بردند. 
مرد ديگر ك��ه بس��يار ناراحت بود تقاض��ا كرد كه 
تختش را ب��ه كنار پنج��ره منتقل كنند. پرس��تار 
اين كار را با رضاي��ت انجام داد. مرد ب��ه آرامي و با 
درد بسيار، خود را به س��مت پنجره كشاند تا اولين 
نگاه��ش را به دني��اي بي��رون از پنج��ره بيندازد. 
باالخره مي توانس��ت آن منظره زيبا را با چش��مان 
خودش ببين��د ولي در كمال تعج��ب، با يك ديوار 
بلند مواجه ش��د! مرد متعجب به پرستار گفت كه 
هم اتاقيش هميش��ه مناظر دل انگيزي را از پشت 

پنجره ب��راي او توصيف مي كرده اس��ت. پرس��تار 
پاسخ داد: ولي آن مرد كامال نابينا بود!

دسته گل
روزي، اتوب��وس خلوت��ي در ح��ال حرك��ت بود. 
پيرمردي با دسته گلي زيبا روي يكي از صندلي  ها 
نشس��ته بود. مقابل او دختركي جوان قرار داشت 
كه بي  نهايت ش��يفته زيبايي و ش��كوه دس��ته گل 
ش��ده بود و لحظه  اي از آن چش��م برنمي داش��ت. 
زمان پياده شدن پيرمرد فرا رس��يد. قبل از توقف 
اتوبوس در ايس��تگاه، پيرمرد از جا برخاس��ت، به 
سوي دخترك رفت و دسته گل را به او داد و گفت: 
متوجه شدم كه تو عاش��ق اين گل ها شده  اي. آنها 
را براي همس��رم خريده بودم و اكنون مطمئنم كه 
او از اينكه آنه��ا را به تو بدهم خوش��حال تر خواهد 
شد. دخترك با خوش��حالي دسته گل را پذيرفت و 
با چشمانش پيرمرد را كه از اتوبوس پايين مي رفت 
بدرقه ك��رد و با تعجب دي��د كه پيرمرد به س��وي 
دروازه آرامگاه خصوصي آن  س��وي خيابان رفت و 

كنار در ورودي نشست. 

سه داستانك از پائولو كوييلو
  داستان

صفحه داس�تان »اعتم�اد«، صفح�ه اي ب�راي ارايه 
تجربه ه�اي ت�ازه درحوزه داستان نويس�ي اس�ت؛ 
صفح�ه اي كه ب�ه هم�ه دس�ت اندركاران داس�تان 
تعلق دارد. اين صفحه بر آن اس�ت ك�ه هم صداهاي 
ت�ازه در اين حوزه را شناس�ايي و معرف�ي كند و هم 
آثار پيشكس�وت ها را به نيت اطالع رس�اني جايگاه 
كنون�ي ادبي�ات داس�تاني اراي�ه دهد. اي�ن صفحه 
خ�ارج از مرزبندي ه�اي رايج ادبي دركش�ور تالش 
مي كن�د در درجه نخس�ت، منعكس كنن�ده آثاري 
باش�د ك�ه داراي رعاي�ت اص�ول داستان نويس�ي 
باش�ند. دوس�تاني ك�ه ماي�ل به انتش�ار داس�تان 
اع�م از ترجم�ه يا تالي�ف هس�تند مي توانن�د آثار 
 خ�ود را از 500 ت�ا 1500 كلم�ه ازطري�ق ايمي�ل

rasool_abadian1346@yahoo.com 
يا از طريق كانال تلگرامي rasool_abadian @ ارسال كنند.
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