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سپاسگزاری های نویسنده

آغاز همان از که آنهایی همهی نثار بیکرانم سپاسهای

پروازکردنجوجهها. و پردرآوردن وشاهد بودهاند من با

خانوادههایمارتینی،فاگووالمورو.بروبچههایانتشارات

KidsCanکهباسختکوشیهاشاناینمجموعهکتابها

راکردندهمهیآنچیزیکهمیتوانستبشود.َکریسوال،

ویراستارمهربانموهمهوایمندرهواخواهیکالغها.جنین

پیشنویسها که مسئولی و فکور آدمهای همهی چیزَمن.

دادند: بهمن پیشنهادهایسازندهای و بادقتخواندند را

باکسِتر، خانوادههای کتاب«، »باشگاه مادرـدخترهای

دیکسترا،لون،پوریسکی،استرانگوتاور؛َجِنتلیـایووی؛

ِکیتی،ِجیسون،بتیوجانپولِسن؛امیلی،آناوبرایانکولیو

مریآنویلسونوناتانکاپجار.
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گوشکنید.
آفرینش« »آغاز در است،درستهمانگرگومیشیکه گرگومیش
بود:زمانیطوالنیوساکتوجادویی.َدمیدرنگکردهمیانروزوشب.
»جغدآغازآفرینش«بابالهایباز،نرموآرام،ازدلجنگلیمیگذردبه
تاریکِیمرگوبهساکتیِبارشآرامبرف.شکارطوالنِیشبانهآغازشده

است.
کمترچیزیازچشماننارنجینافذجغددورمیماَند؛داردبانگاهش
تودهیانبوهخارُبنهاوشاخههارامیکاود.چیزیتیرهرنگبهسرعتمیان
دوصنوبِرسربهآسمانساییدهمیپردوجغدتنهاباتکانکیکهبهبالهای
تغییرمسیرمیدهدومیاندرختان راهراهخاکستریوسیاهشمیدهد،

میُسرد.
آنهیبتتیرهرنگازدرختانجدامیشودوشکل»کالغبزرگ«رابه
خودشمیگیرد.دستهایسرشاخهبهمنقارداردودستهایعلفوجگن
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بهچنگالش.جغدمخفیانهباحفظفاصلهبهتعقیبشادامهمیدهد،تاآنکه
ازحرکتمیایستدتاسرشاخههاو عاقبت»کالغبزرگ«رامیبیندکه
علفهاوجگنهارادرحفرهایپنهان،درخمیکدرختبلسانجابدهد.
ساکت جغد، میکند، مرتب را سرشاخهها بزرگ« »کالغ که همچنان
همچومهیکهسپیدهدمانازرودخانهباالمیآید،دورمیشود.جغدآهسته
دردلشمیخنددوباخودشمیگوید:»هاها؛الزمنیستامشببرگردم
اینجا.حاالکهدیگرمیدانم“کالغبزرگ”النهاشراکجاساخته،میتوانم
وقتیبرگردمکهخوراکبیشتروخوشمزهترینصیبمشودوعیشمکامل

شود.اول،تخمها،بعدجفتماده،وآخرسرهمخود“کالغبزرگ”.«
اماازآنجاییکههیچداستانینهآغازواقعیدارد)هرچههستفقط
ادامهیداستانیاستکهازقبلآغازشده(ونهپایانواقعی)هرچههست
فقطدرنگیکوتاهاستپیشازشروعقصهیبعدی(،اینرابدانیدکهجغد
همچنانکه»کالغبزرگ«رانگاهمیکند،خودشبخشیازداستانیدرازتر

وپیچیدهتراست.خودشزیرنگاهاست.
وهمانطور کاینو، بزرگ، میکند؟جفتکالغ نگاهش وچهکسی
کهجغدآغازآفرینشپرمیکشدومیرودوافکارحریصانهیجغدانهاش
رادرسرمیپروراند،اینکاینوستکهازرویکاجیکهخودشرادرآن
پنهانکرده،میپردومستقیمبههمانجاییپرمیکشدکه»کالغبزرگ«
سرشاخههاراجمعکردهاست.کاینوفوراً»کالغبزرگ«راازچیزیکه

دیدهاستباخبرمیکندومیپرسد:»نبایدالنهمانرابگذاریموبرویم؟«
فرو جایش سر محکم را سرشاخهای که همانطور بزرگ«، »کالغ
میکند،بهفکرفرومیرودومیگوید:»بگذاریموبرویم؟نه،ولیشایدبد

نباشدالنهیدیگریدرستکنیم.«
بهاعماقجنگل اینحرف،کالغبزرگوکاینوپروازکنان باگفتن
میروند،بهجاییکهنوروگرماخیلیکمبهتودهیدرهمبافتهیبرگهاو
شاخههانفوذمیکند.آنجا،برفرازانبوِهتاکهایدرهمپیچیدهوخزههای
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خزنده،درصنوبریلرزانباتنهایضخیموسریساییدهبهآسمان،شروع
میکنندبهسرهمکردنالنهایدیگروحتیبزرگتر.

جغد،بدوناینکهدلسردشود،اینکارآنهاراهمدنبالمیکند.النهی
جدیدرامیبیندومیفهمدکه»کالغبزرگ«وجفتشاحتماالًتصمیمبه
جابهجاییگرفتهاند.بابتحواسجمعشبهخودشتبریکمیگویدوبا
خودفکرمیکند:»صبوریپدرهرغذایخوبیاست.منتظرمیمانمتا
موقعشبرسد.وقتیالنهشانواقعاًانتخابشودوتخمهاشانگذاشتهشود،

آنوقتمنیکدلسیرغذامیخورم.«
حاالآیااینهاتنهاحاضراناینداستاناند؟نه.جنگلانبوهاستو
درهموبرهمها پیچوخمها، آن سرتاسِر حیوانات گسترده. سمت هر از
ـبعضیدروندرختها،بعضیدروننیبوریاها،وبرخی ـــ النهمیکنند
درحفرههاوشکافهایعمیقوتاریکزمین.درمیانبوتهها،نزدیک
ریشههایدویدهیدرختان،سمورگرسنهیبیقراریقدممیزندکهمیتواند
به ازشاخهای و برود باال و بگیرد را درختان تنهی بهچاالکِیسنجابی
خودش و است گرسنه خدا همیشهی که سموری بپرد؛ دیگر شاخهی
نگاهشبهاینالنهیدوماست.وقتییادشمیآیدازهیچچیزبهاندازهی
خوردنتخمپرندهلذتنمیبرد،زبانصورتیاشبرنوکلبهایُپرمویش
کشیدهمیشود.اوهممانندجغدتصمیممیگیردمنتظربماندتازمانش

برسدووقتیالنهساختهشدبرگردد.
و میزند چرخی آرام هرروز آفرینش« آغاز »جغد ترتیب، این به
برمیگرددتاالنههایاولودومرازیرنظرداشتهباشد.هرروزهردوالنه
رانگاهمیکندکهبزرگوبزرگترمیشوندتاآنکهعاقبتیکروزبهاری،
بهمرحلهیتصمیمگیریمیرسد:کاینو،سنگیناز »کالغبزرگ«ظاهراً
تخمهایش،بهزحمتجسمعظیمشرابلندمیکندومیانسرشاخههای
بهدقتمرتبشدهیالنهیدومجاگیرمیشود.»کالغبزرگ«همباسرعت
بینالنهوکفجنگلدررفتوآمداست:همهجورغذایخوبیرابرمیدارد
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وبهالنهمیبردوجغدسرگردبزرگشراتکانمیدهدومنقارشرامحکم
میبنددومدامباخودشمیگوید:»اینیکی.اینیکی.اینیکیهماناست

کهبایدباشد.«
پسهمانشب،دیروقت،درتاریکیُسدسششم1،جغد،ساکتمثل
ترس،آراممثلماتم،بیصدامثلوحشتیناگفته،بازمیگردد.النهیدوم
راُدورمیزندوکسیراآنجاپیدانمیکند.نتیجهمیگیرد:»چهبهتر.اول،
النهراغارتکن،تخمهایتازهگذاشتهشدهراببلع،وبعدوقتیساکنش

برمیگردد،اوراهمنوشجانکن.«
میپردورویلبهیبیرونیالنهمینشیندوپایینرانگاهمیکند.در
استخوانهایموشها، و پرها وخاربنها، دایرهیمقدس،شاخهها آن
الیافاسَتبَرقها،مویسینهیخرگوشهاوتارعنکبوتهاراپیدامیکند؛
اماهیچمزهایواثریازتخمکالغپیدانمیکند.باناراحتی،بیشترخم
نداشتهاستوهمیشه را انتظارش رامییابدکههیچ میشودوچیزی

نامنتظرازراهمیرسد:مرگخودشرا.
روی سنگ، مثل ساکن چابک، و ُچست ساکت، و فرز سمور،
شاخهایآویزاننشستهاستبهانتظاربازگشت»کالغبزرگ«وکاینو.
جنبشیراحسمیکندوبهجایآنکهبهخودشزحمتنگاهکردنبدهد،
بادهانبازبازشحملهمیکندوپشتستبربیدفاع»جغدآغازآفرینش«

رامیگیرد.
سمورهمانطورکهدردلشب،باپرهایآویزانازدهاِنپردندانش،
گوشت شیرینی به شاید جغد گوشت میکند فکر خودش با میگریزد

کالغنباشد،امابهجایشمقدارشخیلیبیشتراست.
حاالچهخبراز»کالغبزرگ«وکاینو؟چهخبرازتخمهاوسراز
تخمدرآوردههاویکسالههایدرراه؟جغدوسموربهقدریحواسشان

1. »ُسدس« )در عربی( به معنای »یک ششم« است. کالغ ها که درکی از مفهوم ساعت ندارند، 
ظاهراً مدت زمان روز را با شش مرحله ا ی کردن حضور خورشید در آسامن می سنجند. ــ م.
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رابهساختهشدنالنههایبزرگیدادهبودندکهمیدیدنددرباالیدرختان
بزرگوبزرگترمیشوند،کههیچفکرنکردهبودندبهدنبالسومینو
پاییِن درهمپیچیدهی بوتههای انبوه در که بگردند النهای کوچکترین

درختانازنگاهشانپنهانماندهبود.
رفقا.»کالغ ازدشمناست، فرار راههای بسیار از پروازفقطیکی
و اراده اگر نهمیبالیدند زندهمیماندند، نه فرزندانش تمامی و بزرگ«

درایتدرکارشاننمیبود.
اجازهبدهیدآنقصهیمقدسهدایتمانکنددرهمانحالکهبه
یادمیآوریمقصهیآخرینبالهایآمدهبرسرمانرا؛چونمیانایندو
قصهشباهتهایزیادیدرکاراست:پروازدردلتاریکی،بهکارگرفتن

درایتخویش،اقبالنامنتظروهمچنینمرگنامنتظر.

***

این بسپارید.وقتی بیاییدودقیقگوش نزدیکتر رفقا. بیایید، نزدیکتر
وقتی میکنیم، تعریف دیگران برای افتادهاند گذشته در که را اتفاقاتی
ُدورهمجمع باخانوادهمان باخبرمیکنیم،وقتیشبها را جوجههامان

میشویمتابهیادبیاوریم،بایدهمهچیزرابهیادآوریم.
پسبامنبهیادبیاوریدآغازاینسفررا.بهیادبیاوریدپروازوگریزمان
راازطاعون.بهیادبیاوریدکهبیماریچطوررفتهرفتهپخششدوپیچانو
تابانبهدرونزندگیهاماننفوذکرد،مثلشیرهایکهازدرختانبهبیرون
تراوشمیکند.چطوربهماچسبیدهمانطورکهشیرهبهدرختانمیچسبد.

چطوربهدنبالمانمنتشرشد،ماراگرفتارکردوُکشت.
بهیادبیاوریدرفقا،کهچطوردستههامانرابیماریازهمپراکند.چطور
بینقشهوبیتدارکاتپروازکردیم.چطورباِدسرنوشتماراازالنهایبه
النهیدیگربرد.چطوردستهایتازهوسفریتازهشکلگرفتهمچنانکه
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مادرجستوجویکالغیبودیمکهگمشدهبود:کیمروکیمناروکیناررا
میگویمکهاسیرآدمهاشدهبود.

وبعدبهیادبیاوریدپیداکردنکیمودیگربختبرگشتگانیراکهدرمیان
دیوارهایاعماقآنآدمدانیزندانیشدهبودند.بهیادبیاوریدآنسفرمخفیانه

بهدرونآدمدانیراازراهآنتونل،وبعدفرارازآنجا،ازدلآتشومرگ.
بهیادبیاوریدچطوردنبالیکیرفتیموبابسیاریبرگشتیم.

یادتانبیایدهربالیراکهدراینسفرطوالنیزدهشد،هرَپریرا،هر
شاهَپریرا،خوشاقبالیهاوبداقبالیهاییراکهعاقبتمارارساندندبهاین

دوشاخهیخاصبررویاینشاخهیخاصدرختداستانمان.
نشستهبودیممیاندرختانیوسطآدمآبادیدرندشت.گریختهازآتشو
اضطرابیکهموجمیزددرآنآدمدانیکهدرحالفروریختنبود.مأمورهای
ـدستهیبزرگیازکالغهایمتعصببهرهبری گشتیکه»گردهمآمدهها«ـ
کوپرــبرایپیداکردنمافرستادهبودند،اسیرشدهبودند.کیپزخمیشده

بود.همگیماندهبودیمکهچطورراهبیفتیموکجابرویم.
کیپروکوراروکینار،کهجسمالغرشبانجاتشازآتشالغرترهم
شدهبود،نشستهبودوفکرمیکردــــباپرهایکزخوردهوریههایسوخته

وگلویزخمخورده.
آنروز،درهمانحالکهبهشاخهچسبیدهبود،وراندازشکردم:به
نظرمیرسیدحسابیتکیدهشده.تندبادشدیدیدرخترالرزاندوکیپ
بود. کوتاهترش پای سمِت همان که شد یله چپش سمت به لحظهای
شاخهایراکهرویشنشستهبودمحکمترچسبیدومارامخاطبقرارداد.
باید کنیم، پرواز اینکه از »قبل آمد: بهحرف عاقبتخسخسکنان
تصمیمیبگیریم.ایندوتا...«وبهسمتآندومأمورگشتسرتکانداد
ودنبالهیحرفشراگرفت:»...که“گردهمآمدهها”فرستادهاندشانتامارا
پیداکنندوبهآنهاگزارشبدهند.بایدباهاشانچهکارکنیم؟«ونگاهی

بهاطرافانداخت.
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ارکاالکهداشتپروبالاشرانوکمیزدوتمیزمیکرد،سربلند
است، معلوم کنیم؟خب، کارشان »چه داد: جواب بیرحمی با و کرد
بُکشیمشان.«بالهجهیعجیِببریدهبریدهاشاینحکمرادادومنقارشرا

باساییدنبهشاخهایتیزکرد.
فکرشراکهمیکنم،میبینماحتماالًآنموقعبااوموافقبودم.البتهاین
تصمیمینبودکهبابطبعمباشد؛شگوننداشتکهپروازمانازآنآدمآباد
رااینطورشروعکنیم،امامگرراهحلدیگریهمبود؟کافباصداییکه
ازخودشدرآوردمخالفتشرااعالمکردولیچیزینگفت.کیمهمطوری
نگاهکردکهانگاردلشمیخواهدحرفیبزنداماچونتازههمراهدستهشده

احساسمیکندهنوزحقاینکارراندارد.
کیپبهنشانهیمخالفتسریتکاندادوگفت:»نه،مننمیخواهم
اینکاررابکنم.«ارکاالبانگاهشباقیحاضراندرجلسهرازیرنظرگرفت

وگفت:»نمیشودبهآنهااجازهدادبرگردندپیش“گردهمآمدهها”.«
کیفبایکچنگالشخطینامرئیبرشاخهایکهرویشنشستهبود
رسمکردوبابیمیلیشانهباالانداختوگفت:»منباارکاالموافقم.مگر

راهدیگریهمداریم؟«
حاال، »تا کرد: استدالل اینطور و کرد صاف را گلویش کیپ
“گردهمآمدهها”حتییکنفرازماراهمنگرفتهاند.حاالاگرمااینهارا
بُکشیمدرحالیکهمجبوربهاینکارهمنیستیم...«مکثیکرد،سریتکان

دادوادامهداد:»...بعداًچطوراینکارراپیشخودمانتوجیهکنیم؟«
کیفغرولندیکردوگفت:»اونُگندههه،همونانتخابگِراونگروه
گردهمآمده.کوپر،کهخودشرااورکوصدامیزند.نگوکهنمیخواست

تورابکشد!«
کیپگفت:»ولیموفقنشدمنرابکشد.حاالهمموضوعیکهما
بایددرموردشتصمیمبگیریمایننیستکهکوپرچهکارکردهیاچهکار
نکرده؛بلکهایناستکهخودمانبایدچطورعملکنیم.«ظاهراًهیچکس



وقایع کالغیه28

حرفدیگرینداشتکهبزند؛پسکیپپرکشیدورفترویشاخهایکه
گماشتههایکوپرآنجانشستهبودند.

فشار زیر ولی گفت، را این کیپ میگم.« چی ببینید کنید »گوش
بعد دهد. قورت را دهانش آب تا دوبارهمکثکرد دردناک سرفههایی
پیشنهادکرد:»حاضراندرجلسهمیگویندشمارابکشیم.احساسمناین
استکهماهنوزبهاینمرحلهنرسیدهایم.بهانتخابگرتان،کوپر،بگویید
کهماداریمازاینجامیرویم.بهشبگوییددلیلینداردکهبابتمانگرانی
بهدلشراهبدهد.ماحاالدعوتشراردمیکنیمهمانطورکهقبالًهمرد
کردهبودیم.ماعالقهایبههمراهشدنبااونداریم.کاریراکهبرایشاینجا
آمدهبودیمتمامکردهایمواوهمدیگرمارادراینقلمرونخواهددید.داریم
اوفاصلهدارد.بهش ازمحدودهی برمیگردیمخانهمانکهچندینپرواز

بگوییدماتافردادیگرازاینجادورشدهایم.میفهمیدچهمیگویم؟«
دوکالغسرتکاندادندکهیعنیمیفهمند.آنقدرترسیدهبودندکه

جرئتجوابدادننداشتند.
»اگردوبارهببینیمتانکهداریدخبرچینیمارامیکنید،اگردنبالمان
پروازکنید،اگرهردردسریبرایماندرستکنیدومابگیریمتان،مندیگر

جلویبقیهرانمیگیرم.میفهمیدچهمیگویم؟«
همانطورکهکیپحرفمیزد،ارکاالباجدیتبهاوچشمدوختهبود.
بعد،ارکاالرویهمانشاخهایکهنشستهبودبهجلوپریدوبالحنیمالیم

هشدارداد:»تونمیتوانیبگذاریاینهاهمینطوریبروند.«
کیپنگاهشبانگاهارکاالگرهخوردوکشمکشیناگفتهبینایندودر
سکوتادامهپیداکرد.تاآنکهناگهانکیپچرخیزدورویغریبههاپرید.
گردنشدرازشدومنقارشازهمبازشد.هردوگماشتهجیغیکشیدندو
بهخودپیچیدند،اماچوندرمحاصرهیمابودندجرئتنکردندازخودشان
دفاعکنند.کیپباسرعِتبرقوبادَپرازُدمهاوبالهاشانکند.هردو
کالغازدردووحشتفریادکشیدندوبعدکهکیپبرگشتورویهمان
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شاخهاینشستکهقبالًنشستهبود،بهمانگاهکردندتاببینندآیاماهمقصد
حملهکردنبهآنهاراداریم.

کیپبعدازآنکهپرهاراازمنقارشتکاند،دستورداد:»حاالبروید!
تامطمئن دنبالتان رامیفرستم اینجوانترها تاچندلحظهیدیگر من
شوممعطلشنکردهاید.اگرگیرتانبیاورند،میتوانندهرکاریدوستدارند

باهاتانبکنند.«
غریبههابالهایآسیبدیدهشانراوارسیکردند.

موج درصدایش »بروید!«خشونت کشید: داد سرشان بلندتر کیپ
میزد.

گماشتههاازرویشاخهپریدندامابعدازچندباربالبالزدِنشتابزده
وبینتیجه،فقطآنقدریپیشرفتندکهتوانستندافتانوخیزانخودشان
رابهدرختبعدیبرسانند.معلومبودکهحملهیکیپتوانشانرابرای
ادامهیپروازدرمسیریمشخصیاحتیپروازمستقیمگرفتهاستوتا

فصلپرریزیبعدیهمهمانطورناتوانمیمانند.
را رقتبارشان مارپیچی سفر که میکردم تماشایشان که همانطور
ازدرختیبهدرختدیگرادامهمیدادند،سرتکاندادمودردلمگفتم:

»اینطوریحاالحاالهابهکوپرنمیرسند.«
کیفاضافهکرد:»اگربرگردند،هرشاهینیکهچشمشبهآنهابیفتد

یکشکمسیرغذامیخورد.«
ارکااللحظاتیرفتنآنهارازیرنظرگرفتوبعدناگهانچرخیزد،از

رویشاخهپایینپریدوپرکشیدورفت.
رفتنشراتماشاکردیموبعدسکوتسنگینیحکمفرماشد.کافرو

بهکیپکردوشانهباالانداخت.
»بازهماحتمالشهستکهآنهاباالخرهبهکوپربرسند.وقتیبرسند،

آنوقت“گردهمآمدهها”میآیندسراغمان.«
کیپکهسعیداشتهمانتهصداییراکهبرایشباقیماندهبودحفظ
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کند،آهستهگفت:»شکینیستکهمیآیند.کوپرمیداندماازکجاآمدهایم.
منتظرمیماندتاماازهمانراهپروازکنیموبرگردیم.«

برای »و راگرفتم: دنبالهیحرفش ازلحظهایفکرکردن بعد ومن
همینهممابهجایشبهسمتجنوبمیرویم.«

»درستاست.«کیپآهستهتأییدمکردوروبهکیفگفت:»همهرا
جمعکن.بهآنهاییهمکههنوزدنبالغذاهستندفراخوانبده.ُسدس
بعدی،پروازمیکنیموازاینجامیرویم.ازچیزهاییکهبهآنگماشتهها
گفتم،الاقلهمینقدرشحقیقتداشت.میخواهمقبلازاینکهآندوتابه

نزدیکیهایکوپربرسند،تاحدامکانازاینجادورشوم.«



فصل 2

گردهمآوردنکالغهایدستهمانآنقدرهاهمسختنبود.همهازچندین
روزقبلآمادهبودند.خیلیازآنهاییکهدنبالغذارفتهبودندزیادازالنه
فاصلهنگرفتهبودند.شمارشراانجامدادیم،دعاکردیم،وکمیبعدبرفراز

درختانبودیموباالیآنآدمآبادبهسمتجنوبپروازمیکردیم.
بهمنتهیالیهجنوبیآدمآبادکهرسیدیم،ابرهاپایینآمدندوبرفشروع
بهباریدنکرد.دردلگفتم:»پسدربرفبهمیانآدمهارسیدیموحاالهم

دربرفآنهاراترکمیکنیم.«
باوجودسرمایبادوعزیمتبیمقدمهمان،دستهمانچندانشکوهو
شکایتینکرد.بعدازدورهایکهمیانآدمهاسپریکردهبودیموتالشهاو
تقالهاییکهبرایآزادکردنکالغهایزندانیکردهبودیم،حاالپروازمان
ازیکدورهی انگارهمهمان بود. بهخودگرفته حالتیکمابیشسبکبال

طوالنیحبسَرستهبودیم.
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وبهنوعیهمینطورهمبود.همحبسجسمداریموهمحبسروح.
بهخودتمیآییومیبینی آدمهازندگیکنی، وقتیمدتیطوالنیمیان
اسیرراهورسمشانشدهای:وقتیبلندمیشویکهآنهابلندمیشوند،وقتی
میخوابیکهآنهامیخوابند،وقتیمیخوریکهآنهامیخورند.بهاین
امادرعوضحسهای بیشترمیشود، آدمها آگاهیاتدرمورد ترتیب،

دیگرتمیمیرند.
بههرتقدیر،مرضیهستکهدریکجاماندنبهمدتطوالنیریشه
دارد،ودرمانشهمتنهاپروازاست.پروازمیکردیموشادبودیم.همدیگر
آشنای مرزنماهای از وقتی میکردیم شوخی هم با و میکردیم صدا را
آدمآبادمیگذشتیم،مرزنماهاییکهامیدواربودیمدیگرنبینیمشان.جنوب
خطساحلیراگرفتیمورفتیم.نسیمنمکینکهازآبوزید،فهمیدمهیچ
ازترکدودههاوصداهاوبوهایآدمهاییکهپشتسر پشیماننیستم

گذاشتهبودیم.
البتهآنشادمانیکهتجربهکردیمفقطمدتکوتاهیادامهپیداکرد.
آدمآبادهاوآدمدانیهاگرمترازمناطقاطرافشاناند.بهحاشیههایشانکه
رسیدیم،خیلیزود،برفراطوردیگریدیدموحسکردم.رویبالهایم
جمعشدهبود،پروازرابرایمسختکردهبودواحساسدرماندگیبهمن
میداد.شانههایمدردمیکرد.شکممبهقاروقورافتادهبود.قاروقورشکمم

هیچربطیبهبرفنداشت؛ولیهمانطورادامهداشت.
و آشفته تودههایی در دیدم. را دسته و انداختم سر پشت به نگاهی
بینظمسرتاسرآسمانراگرفتهبودند؛باخودمفکرکردمکممشکلنداریم.
عاقبتکیپاشارهکردکهتوقفکنیموبهسمتبیشهزارنسبتاًکوچکی

پایینرفتیمکهکاجوصنوبرداشت.
وقتیرویشاخههایمختلفجاگیرشدیمومنتظربودیمهمهبیایند،
کیفکهبالبهبالمنپروازمیکرد،باتکانسربهدرختیدرنزدیکیساحل

اشارهکردوپرسید:»بهنظرتآنکالغهداردچهکارمیکند؟«
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نگاهیانداختم:آنجا،باالیدرختراشَنزاریکهبادآنراخشکانده
بود،کالغکوچکیدیدمباظاهرینحیفکهتنهابرایخودشنشستهبود.

ازگوشهیچشمنگاهشکردمامانشناختماش.»کیهستحاال؟«
باشد.« کریک اسمش گمانم تازهواردها. از »یکی داد: کیفجواب
طبیعتاًاونامهمهیتازهواردهارا،تقریباًازهمانلحظهایکهباماهمراه

شدهبودند،ازبرکردهبود.ولیمنهنوزداشتمزورمیزدم.
باالخرهاورابهجاآوردموگفتم:»بله،درسته.«

کیپکهداشتپروبالاشرانوکمیزدوتمیزمیکرد،سرباالکرد
تاکالغیراکهداشتیمدربارهاشحرفمیزدیمببیند.»آنجاکهالنهنکرده؛

کرده؟«
همگیبهدرختخیرهماندیم.کالغالغرظاهراًبرایخودشجاخوش
ُلختو بادخیِزشاخهای نوک آن در تاجاییکهمیشد البته بود، کرده
بیحفاظجاخوشکرد.کیفلحظهایبعدآهستهگفت:»چرا،فکرکنم

النهکرده.«
کیپروبهکافکردوگفت:»یکلطفیبهمنبکن.یکسربروآنجا
وبهاونیاروبگواگرهمنمیخواهدبرودروییکدرختدیگر،الاقلبه
تنهیدرختنزدیکترشود.کافیاستیکجغدازآنجاردشود:حتیالزم

نیستازسرعتشکمکند؛همانطوردرستهقورتشمیدهدومیرود.«
کافسرتکاندادوپرکشیدتابرودوپیامرابهاوبرساند.

پروازکرد.کالغ بهسمتدرخت بودکه برادرش به نگاهش کیف
کوچکترظاهراًگوشدادوبهتنهیدرختنزدیکترشدووقتیکاف
چرخیزدوبرگشت،ماصدایآنکالغراشنیدیمکهروبهما»ببخشید«ی

گفت.
کیف،طوریکهفقطخودمانبشنویم،گفت:»پدیدهایاستبرای

خودش.«
پرسیدم:»کی؟کریک؟«
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کیفسرتکاندادوگفت:»قبالً،یکبارداشتیماستراحتمیکردیم
کهتصمیمگرفتبایکخرگوشکوچکازخودشپذیراییکند.«

کایرتکهتازهبهماملحقشدهبود،یکشاخهباالترازمننشستو
گیجوسردرگمپرسید:»خرگوش؟یعنیمیگوییدنبالطعمهمیگشته؟«
»خب،خرگوشهاگرهمطعمهبود،خودشماتومتحیرماندهبود.این
یاروکریکروییکمادهخرگوشبزرگسنگینفرودآمدوچنگالهایش
خودش به تکانکی بود خورده جا که خرگوشه تنش. توی کرد فرو را
داد،انگارکهپشهاینیششزدهباشد؛بعدباچنانسرعتیجستزدکه
انگارستارهیدنبالهداریراخوردهباشدیاصاعقهایراقورتدادهباشد.
داداشمانکریکهمکهاگرقویترازهمهماننباشدکملجوجوکلهشق
نیست،کفلخرگوشهراچسبیدهبود:ازیکطرفآنقدرترسیدهبودکه
نمیتوانستولشکندوازطرفدیگرآنقدرغرورداشتکهنمیخواست
کمکبخواهد.تااینکهآخرسرخرگوشهاززوردرماندگیجستیزدولگدی
پراندوکالغماکلهپاشدویکراسترفتالیبوتهها.«کیفروبهمن
کردوپرسید:»فکرمیکنیاینروشتویوالیتخودشانجوابمیدهد؟«
»ممکناست.اگریککمسنگینتروسریعترباشیو...عقابهمباشی!«
یکدلسیرخندیدیم،امامیدیدمکهکیپبهدقتچشمدوختهبه
جاییکهکافازکریکجداشدهبود،ومنپشتخندههایشنگرانیرا
تشخیصمیدادموقتیداشتفکرمیکردچهجورعادتهاوخصلتهای
عجیبوغریبیکهبااینگروهتازهانتخابشدهبهاونرسیدهاست.همان

لحظهکیمازراهرسیدورویشاخهایکنارکیپفرودآمد.
»خوببخوری.«کیپاحوالپرسیکردوبعدپرسید:»کسیارکاالرا

ندیده؟«
وگفت: داد تکان لحظهای،سری از بعد کیپ، نداد. کسیجواب
»خودشرامیرساَند.«بعددوبارهروبهکیمکردوپرسید:»خب،گروهت

درچهحالند؟«
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»بهنسبِتاولینروز،بایدبگویمخوبند.ُکندند.بعضیهاشانعمالًیک
سالیمیشودپروازنکردهاند.خستهاند.«

کیپپرسید:»ولیتوکهخستهنیستی؟«
»منخستهنیستم؟«کیمهمانطورکهبالهایشراکشوقوسمیدادو
پایینمیآورد،گفتهیکیپراتکرارکردوخندهینخودیاندوهناکیکرد
وگفت:»بدبختانهمنازهمهخستهترم.اصالًرویفرمنیستم،طوریکه
فقطدلممیخواهدسرمرابُکنمزیربالهایموسهچهارروزتمامبخوابم.«
کیپنگاهیبهدوروبرانداختوپرسید:»بقیهچی؟چطوریدشما؟«

کیفهمتأییدکرد:»خسته.«
وکایرتهماضافهکرد:»خستهوخوشحال.«

منبهکیپگفتم:»وگرسنه.قرارهحاالحاالهاحرفبزنیم؟نوردارد
کممیشودومنمیخواهمقبلازاینکهتاریکتاریکشود،مختصرغذایی

چیزیپیداکنم.«
هم با لحظهای چند میخواستم فقط کنم. معطلتان »نمیخواهم
گپبزنیم.«کیپاینراگفتورویشاخهجاگیرشد.متوجهشدمکه
چنگالهایشازبعدفرارشازآتشهنوزحساسهستند.»چندروزآینده
راتندپروازمیکنیم.میخواهمزودحرکتکنیموبیوقفهبهراهمانادامه
بدهیم.فقطتوقفکوتاهیمیکنیمبرایپیداکردنغذاوتانزدیکیهای
غروبپروازمیکنیم.دوستدارمقبلازآنکهگماشتههابرگردندپیشکوپر
و“گردهمآمدهها”،بیشترینفاصلهیممکنراازآدمدانیبگیریم.بنابراین،
بااجازهیشما،تاآنموقعبرایهیچجلسهیرسمیایتوقفنمیکنم.«

همهمههایموافقتازهمهجایدرختشنیدهشد.
بخواهید که نیست موضوعخاصی اگر »بنابراین، کرد: اضافه کیپ
مطرحکنید،چیزیپیداکنیدبخوریدوجایراحتیالنهکنید.امنوراحت.«
همهبهجزمنوکیپوکیفجلسهراترککردندتابرونددنبالغذا
بگردند.کیفمنتظرماندتاهمهبروند،وبعدپریدآمدنزدیکتربهکیپ
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نشستوگفت:»کارمانخیلیسختمیشوداگراینجماعتبخواهدبا
همپروازکندــحاالهرمسافتیکهباشد.«

کیپسرشراباالگرفتوبهکیفخیرهشدوپرسید:»چرا؟«
کیفسرگرداندونگاهیناراضیانداختبهکالغهایجورواجوری
کهرویدرختهاوکفزمینپراکندهبودند.»بیشترکالغهایدستهمان
بافتههای از قبل ازیکچهارمشانهمینچندروز کمتر تقریباً جواناند.
آدمهاآزادشدهاند.آنهادرستهمدیگرراهمنمیشناسند،چهبرسدبه

گروهما.حتیبعضیهاشانزبانماراهمدرستحرفنمیزنند.«
آنها با کیممیداندچطور »ظاهراً انداختوگفت: باال کیپشانه

ارتباطبرقرارکند.«
کیفسرتکاندادوگفت:»ولیفقطاوستکهمیداند.اینیکدسته
کالغنیست؛یکگروهکالغاستکهازقضادارندبهیکسمتپرواز
میکنندوخیلیهمخوبازپِساینکاربرنمیآیند.اگرهمههمینطور
ـیعنیهمهبهطورکلیدریکجهتکلیاما تنهابرایخودشانپروازکنندـ
دراصلهرکدامبهحالخودشــاینخطرهستکهکالغهاییطعمهی
ارتباط، هم با نتوانیم ما اگر و والشخورهاشوند. شاهینها و جغدها
ارتباطواقعی،برقرارکنیم،خبهیچوقتیکدستهیواقعینمیشویم.

درحالیکهخواستهیتوایناستکهبشویم؛مگرنه؟«
»بله.خب،پیشنهادتچیه؟«

این میزنم. کیمحرف این با دیگر کم یک من باشی، موافق »اگر
ازمیان باهوشمیآید. بهنظرم بگیرمش؛ نظر زیر راداشتمکه فرصت
آنهاییکهاززندانآدمهافرارکردند،کیمکسیاستکهباالترینجای
درختمینشیند.منواومیتوانیمگروههاییتشکیلبدهیمشاملافرادی
بدهاوضاعراکمی کارنکردهاند.اجازه باکسانیکارکنندکهقبالً که
روبهراهکنیموکاریکنیمکهاینتازهواردهابابقیهیافراددستهحرف

بزنند.«




