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که روی خاک افتاده بودند دوخت. قدمی پیش نهاد و پشت پیراهن آویزانی که  های پارهاه هراسانش را به رختنگ پانای کوچکگل

های گاززده را لگدزنان روی هم انباشت ی انگور و سیبشدههای لهگویان خوشهلرزید پناه گرفت. پدر دشنامدر باد میروی بند رخت 

انا پهایش به دست باد سپرد. گلهایی را که پیش از خشک شدن نقش بر زمین شده بودند با اشکهای رختکنان پارهو مادر نفرین

ود شبرآشفته می هر گاه مادرست و ست همان گونه که خوشبخت چیز خوبیز بدیدانست بدبخت یعنی چه ولی فهمیده بود چینمی

 یجا جزیرهمگر این»پانا با خود اندیشید: گل نامید.خواند. شگفتا که این بار تمام اهالی جزیره را بدبخت میخود را بدبخت می

با شنیدن قارقار کالغی سرش را « د و هم بدبخت؟شود هم خوب بود و هم بد، هم خوشبخت بوپانداهای خوشبخت نیست؟ مگر می

هایش شکسته بود. نگاهی به دیگر درختان افکند حتی یک به آسمان بلند کرد. هیچ زردآلویی بر درختِ باالی سرش نمانده و شاخه

دند. خاک نشسته بو های شکسته بهخورد و برگ و شاخهگردو و آلبالو هم به چشم نمی شلیل، گالبی، گیالس، بادام، سیب، انگور،

در  ی پیشیادش آمد باز هم این صحنه را دیده است. دفعه ها را به یغما برده بود.گویی تندبادی ویرانگر باغشان را تکانده و میوه

هایش قطره روی صورت و دستهایش قطرهزد و اشکاش چسباند. قلبش تند و تند میآغوش مادرش بود. مادر او را به سینه

ها نفسی به آسودگی کشید. به ناگاه از باغ همسایه صدای شیون سرخ رفت و با دیدن آنهای گلت. هراسان به سراغ بوتهریخفرومی

های تمشک که بین دو باغ کشیده شده بود رفت دوان به سوی پرچین بوتهاندیشید دوانو فریاد برخاست. در حالی که به ابرپانا می

ز ی یکی اخورد و تنهرت خشکش زد. هیچ نشانی از تابی که پدر برایش بسته بود به چشم نمیاما هنوز به آن جا نرسیده از حی

سوری به یاد چهارشنبه« ابرپانا هم رحم نکرد؟توفان به من و »پانا ترکید: درختان سوخته و خاکستری از آن به جا مانده بود. بغض گل

کند. این چه باد آتش را خاموش می»کردند و از خود پرسید: فوت خاموش می های خشکیده را آتش زده و باافتاد که با ابرپانا علف

ی پانداهای خوشبخت هر ساله که با اوج گرما آن که بداند جزیرهبی« ما را به خاکستر نشانده؟ و ست که آتش برافروختهتوفانی

رآمده و اند دکنند به اشغال شغاالن که دزدان دریاییتعارف می نشینانبه ساحل شان رای عاشقانهنشینند و سفرهدرختان به بار می

 رود.دسترنجشان به یغما می

ی یدههای در هم تنالی بوتههای درشت که از شدت رسیدن سرخ شده بودند نبود. از البهپانا پشت پرچین ایستاد. اثری از تمشکگل

شاخ و برگ درخت بود و کرد روی زمین ایی که چشم کار میتمشک به باغ همسایه خیره شد اما کسی را ندید. در آن جا هم تا ج

ها هخواست دوباره با ابرپانا روی سبزاما پاسخی نشنید. دلش می« ابرپانا! ابرپانا!»پانا آرام صدا زد: های گاززده و لگدکوب شده. گلمیوه

آن چه را که بر زمین است در آسمان بجویند و هر  بغلتد و آن گاه که دیگر نای برخاستن نداشته باشند غرق تماشای ابرها شوند. هر

!« یبایندچه قدر ابرها ز»پانا بگوید: شان به آسمان برخیزد. گلچه را یافتند به یکدیگر نشان دهند. از به هم پیوستن ابرها غریو شادی

 ا را بچینند.هها را ببینند و در رؤیاهایشان آنگلدر ابرها پانا و ابرپانا و گل« هایندزیباترینشان آنانند که شبیه گل»و ابرپانا بخندد: 

ان آن که بداند آن چه به سپانا خواست تمشکی بچیند که به ناگاه تیغی در انگشتش فرورفت و انگار بر جگرش نشست بیگل

ی مادر و هنال بارد خون دستش است یا تمشکی که له شده. باقطره بر پای سپید پشمینش فرو میسرخ قطرههای پرپر گلگلبرگ

وروب بود اندیشید: آمیخته بود به خودش آمد خیره به او که در حال رفتها در هم خش یکنواخت النگویش که با آواز جیرجیرکخش

هایش و دلش برای خنده «سرخی را که وعده داده بود برایم خواهد ساخت؟های مادر به پایان خواهد رسید؟ آیا تاج گلآیا روزی گریه»

ه هایش را به باغ همسایای گیالس سرک کشید اما دریغ از حتی یک گیالس. اشکشد. آن گاه تمام باغ را در پی یافتن خوشهتنگ 



ایی هسازش را شکسته بودند قسمت کرد آن گونه که عطر ترش سیبهای گلین دستهایش را با ابرپانا که بغض و مجسمهبرد و غصه

رد هم گپانا بود که پشت به پشت باغ پدر گل _پیر دانای جزیره_در باغ پیرپانا پس از چند شب اهالی جزیره  د.چیرا که هر روز می

سرخ زده و با تاجی از گل روی تابی که پدر دوباره برایش بست نشسته بود و ابرپانا های گلهایش گلبرگبه ناخن و لب پاناآمدند. گل

با شنیدن صداهایی که  پاناگلکرد! های گیالس را در گوشش احساس میی خالی گوشوارهچه قدر جاداد. آوازخوانان تابش می

وان به دکشاند دوانگرفت کنجکاوانه از تاب به زیر آمد. دست ابرپانا را گرفت و در حالی که او را به دنبال خود میرفته باال میرفته

دست ما کوتاه است و خرما بر »آن که بداند یعنی چه: سخنانی شنید بیهایش را تیز کرد و گوش های گل رفت.سوی پرچین بوته

 «شود کرد سیب سرخ است و دست شغال. راهی جز تسلیم نیست.نخیل. چه می

ای رود. باید چارهشبه تمام دسترنجمان به تاراج مییکو کشیم ایم و بهشتمان جهنم شده. یک سال رنج میما دیگر به ستوه آمده»

 .«بیندیشیم

ی اای تاب مبارزه با آنان را ندارد در جزیرهکه هیچ جنبده _های سیاهخرس_دالورمان  گانایم عموزادآن گونه که از نیاکانمان شنیده»

 «مان بطلبیم.تر آن که آنان را به یاریبرند. تا آن جا فقط سیزده شب راه است. شایستهدر حوالی ما به سر می

 «شغاالن را تارومار خواهند کرد. مان خواهند شتافت وگمان به یاریتیره و تبار مایند و بیآری، هر چه باشد آنان از »

 «قایقی باید ساخت و دل به دریا زد.»

یطنت و ابرپانا با ش« گویندها چه میگوش کن ببینیم آنخاموش باش ابرپانا! »اش گذاشت: اش را روی بینیپانا انگشت سبابهگل

 «دادند.که به جمعشان راهمان می گویندچه می خواستند ما بدانیممیآنان اگر »خندید: 

سپیدان با مشورت و رخصت از پیرپانا طوماری به دادخواهی نوشتند و پس از گذشت چند ماه و بدین گونه بود که بزرگان و ریش

خود در پی تدارک مراسمی باشکوه برای های سیاه گسیل داشتند و ی خرسشماری از جوانان برومند و آبرومندشان را به جزیره

نمانده بود اما دوباره کشتزارهای زخمی را  ای بر زمینای بر درختان و رستنیچند میوه پذیرایی از عموزادگان دالورشان برآمدند. هر

ها نشاندند. زنان خرس مانده بودند از خاک برکنده و در قدمگاه ی را که از شبیخون شغاالن در امانهایبذرافشانی کرده و تمام گل

ها را دودی کرده و در سبدهای حصیری روی هم انباشتند که بافنده تورهای ماهیگیری بافته و مردان به صید ماهی پرداختند. آن

د شها بیارایند. ابرپانا از بین هفت کودک زیبای جزیره به قید قرعه برگزیده هایشان را برای میهمانانشان با لذیذترین خوراکسفره

ا ر آنان بخواند اما او این فرصتای در ستایش آمدگویی قصیدههای سیاه رفته و برای خوشگلی در دست به پیشواز خرسکه با دسته

 ترینشان بود داد بلکه شادمانش کند.زبانپانا که زیباترین و شیرینبه گل

انا پهای باغشان. گلرزندش بود، پیراهنی حریر به سرخی گلودوز پیراهنی برای فروز در حال دوختخندید شبانهمادر که دوباره می

برد و روزها با ابرپانا لب دریا اش را داده بود خوابش نمیتاج گل زیباتری که مادر وعدهپوشیدن پیراهن و بر سر نهادن ها از شوق شب

ها به جزیره عموزادگانمان با موج»گفته بود: کرد. مادر ای را که از بر کرده بود زمزمه میرفت. روی سنگی می نشست و قصیدهمی

نشینانی را که در آفتاب سوخته، چشم به رفتند و اندوه در اندوه دل ساحلآمدند و میهم میاما امواج با دست تهی از پی  «آیندمی

راهی بهتنها آموخته بودند چشم انداختند اما چه باید کرد با مردمانی کهامواج دوخته و آتش انتظار افروخته بودند به تب و تاب می

 را؟



های سیاه تا در غروب چهل و یکمین روزِ انتظار که خورشید به خون نشسته بود شماری از پانداهای جوان که برای آوردن خرس

ا هبرافروختند و دیگها به جزیره بازگشتند. همگان، مرد و زن به تکاپو افتادند. آتش آنی آوردن ها با مژدهرفته بودند سوار بر موج

 را بر آن نهادند.

دوان به باغشان برد. پیراهن حریرش را به تنش پوشاند. گیسوانش پانا با شنیدن خبر، سرآسیمه او را به آغوش کشید و دوانمادر گل

شتابان دوباره او را به هایش آویخت. آن گاه ای از صدف به گوشرا شانه کرد و تاج گل را بر سرش نشاند و به جای گیالس گوشواره

راه فرزندان و بههای برافروخته در دست چشما شمعهای نقل و شیرینی بهای رنگارنگ و طبقساحل برد. اهالی جزیره که با جامه

پانا د. گلمدنپانا گرد او آپر، شبدرپانا و پاناهایشان موجبازیابرپانا با هم پانا دادند.گلی زیبا به دست گلمیهمانانشان بودند دسته

 «زیباترین گل میناست.»گلش اشاره کرد: پانا به دستهپردرخشید. ی آنان میچون نگین انگشتری در حلقههم

 «نه، شقایق بهترین گل...»ها خیره شد: پانا به گلموج

 .«سرخمگلپانا عاشق من مانند گل»شبدرپانا سخن او را قطع کرد: 

 پانا از شرم گل انداخت.های گلو لپهمه خندیدند « پاناستگل، گلزیباترین ولی »ابرپانا خندید: 

د. تر شتر و بزرگ و بزرگای نمایان و دم به دم نزدیک و نزدیکماه که باال آمد و دریا به جوش و خروش افتاد از دل تاریکی کشتی

کرد روی عرشه ایستاد و ورود ها را همراهی میرسافشانی و پایکوبی برخاستند. یکی از جوانان جزیره که خکنان به دستزنان هلهله

به خون نشسته پیکر با چشمانی به گوش همگان رساند. خرسی غولهایش را پالکیو هم _های سیاهی خرسسرکرده_کوه خرسان

تر از خودهایی سیاههای ساحل نهاد. آمدند با شب و کالهاش روان بودند از کشتی فرود آمد و پنجه بر ماسهبا همراهانی که از پی

 ی عریان پیکر تنومندشان.نیمه

پانا هراسان خودش را باخت و در آغوش مادر انداخت. اهالی جزیره که از دیدن هیبت آنان جا خورده بودند قدمی پس نهادند. گل

ر فرود آورد. مادر در گوش ی ادب دست بر سینه نهاده در پیشگاه آنان سآمدگویان به نشانهسپیدان خوشپیرپانا با جمعی از ریش

تر از امواج در تاراجِ شباهنگام گامی پیش نهاد و رو پانا آب دهانش را قورت داد. لرزانپانا سخنی گفت و او را از خود جدا کرد. گلگل

کش اش را پیشمدنامهآقرارانه خوشپریده، سرفرودانه و بیبریده و رنگگل را به سویش دراز و بریدهکوه ایستاد. دستهدر روی خرسان

گل را از او بگیرد پوزخندی زد و با صدایی مهیب رو به مردان و زنانی که ستایشگرانه او را آن که دستهکوه بیخرساناو کرد. 

برکف را چه به این مراسمات بیهوده که جز تلف کردن ی نبرد. جنگجویانِ جانما مردان جنگیم و در آستانه»نگریستند کرد: می

 «های متکلفانه در پذیرایی و آرامش ما بکوشید و بجوشید.نیست؟ به جای این نمایش اوقات

سان را با تحسین و تمجید به جای نشاندن بر و خر« کوه دلیر...زنده باد خرسان»کوه اهالی جزیره بانگ برآوردند: با سخن خرسان

در  ترین باغشانافت انداخته بودند به سرسبزترین و بزرگهای زرببها و بالشتهای گرانسریرهای باشکوهی که رویشان قالیچه

پانا بردند که در عمارت باشکوه آن اقامت گزینند و برای آرامش و آسایش آنان کمر خدمت به میان بستند. هر همسایگی باغ پدر گل

کوه بردند. خرسانده و برایشان میها را از گوشت ماهیان و پرندگان جزیره فراهم کرها و لذیذترین خوراکعطرترین عسلروز خوش

داد. آبادی و آزادی و شادی سرزمینشان داد سخن مینشست و از یارانش هر از گاه به میان مردمان رفته با آنان به گفتگو می با

 کوه نپذیرفتنپانداها در رنج بودند خواستار آموختن هنرهای رزمی و فنون نظامی شدند اما خرساجوانان غیور جزیره که از ناتوانی 

کسی از بینتان کشته. شما عزم جزم باغداری کنید و برای سیر کردن  و خواهیم مویی از سر شما کم شودما نمی»و بر آنان تاخت: 

ی گنج باشید چرا که قامت ما به صید ماهی بپردازید. شما را چه به جنگیدن؟! جنگ را به مردان جنگ بسپارید و خود در اندیشه



تندرستی خرسان سیاه دست به دعا برداشتند و پدران بیش از پیش و مادران ثناگویان برای « شما بیشتر با بزم سازگار است تا رزم

 در فراهم کردن آرامش و آسایششان کوشیدند.

ها جوشید و رگ شاخه ها شدند. خون درها آکنده از عطر شکوفهباغگذشتند تا دوباره کوچهو بدین سان روزان و شبان از پی هم می

غلتیدند و آن گاه که دیگر نای برخاستن نداشتند غرق تماشای ها میپانا دوباره روی سبزهپوش سبزش را پوشید. ابرپانا و گلزمین تن

ار و هر ب دادندیافتند به یکدیگر نشان میآن چه را که می جستند.شدند. دوباره هر آن چه را که بر زمین بود در آسمان میابرها می

خاست. دوباره درختان به بار نشستند و گرما به اوج رسید. تا شبی که شغاالن شان به آسمان برمیبا به هم پیوستن ابرها غریو شادی

ها کنند خرسان سیاه ناگاه از کمینگاه خود بیرون ریختند و سیاهی شب را به سرخی خون آمیختند. شبیخون زدند که خون به دل

ها ناباورانه تارومار شدن هایشان مانده و درها را بسته بودند. شماری از جوانان بر فراز بامکوه در خانهبه فرمان خرسان پانداها همگی

پانداها  یی درها چشم به تاریکی دوخته بودند. شغاالن که جزیرهی دیدن نداشتند از روزنهشغاالن را به تماشا نشسته و آنان که زهره

شان پا به آن جا نهاده بودند با دیدن خرسان ی رنگین همیشگیدانسته و خسته و گرسنه به هوای نشستن بر سفرهرا قلمرو خود 

اندیشی نیافتند. ابتدا رجزخوانی کرده و آنان را به مبارزه فراخواندند اما پیش از دمیدن آفتاب سیاه غافلگیر شده و مجالی برای چاره

دشمنانشان را ندارند. در آن شباهنگامِ خود را باختند و دریافتند یارای پنجه در پنجه شدن با ها از کشته پشته ساختند که خرس

را به  شانکنان پیروزیخونریزِ ستیز در پی راه گریز بودند که یک به یک زخمی و خونین به بندشان گرفتار آمدند. خرسان غرش

 و خانه به خانه« مثالشهای بیرنجد شغالش/ به عشق خرساغی که میخوشا ب»خواندند: صدا میکه یکرساندند گوش اهالی جزیره 

پانا دیگربار بریده شد. بند رخت به یغما رفت و تاب گل. به جستجوی هر گونه بندی برای بستن دست و پای شغاالن برآمدند

ان ی پدر و مادرشو شادی و هلهله و قهقههپانا در غریی ابرپانا و گلهایی که مادر شسته بود سرنگون به خاک افتادند. گریهپیراهن

ید. رسها هم دیگر به گوش نمیشان را به رقص و پایکوبی برخاسته بودند گم شد حتی آواز جیرجیرککه با همسایگان پیروزی

یره روشنایی روز بر تاریکی چ ها سپس دست به چپاول کشتی دزدان دریایی زدند که در ساحل پهلو گرفته بود. اندکی بعد کهخرس

 یهای در خون تپیدههایشان بیرون رفته و با تنو خورشید با نگاه ماتش به جزیره خیره گشت صدای هراسان پانداهایی که از خانه

 دستها را یک به یک به دوش کشیده و به کوه جوانان جزیره جنازهشغاالن رو به رو شده بودند به گوش رسید. به فرمان خرسان

امواج سپردند سپس به پذیرایی از آنان که خسته از نبرد بودند و پرستاری از زخمیان برآمدند. سحرگاه روز بعد خرسان سیاه اهالی 

ایی هآورده بودند روی عرشه آورده و یکایکشان را با ریسمانجزیره را به کشتی دزدان دریایی فراخواندند و شغاالنی را که به اسارت در

بادبان بسته بودند به دار آویختند. پانداها که دلی به نرمی و سپیدی برف داشتند تاب نیاورده و روی از شغاالن و خرسان  که به دکل

 ...«!روزگار شمایان بدا به»شنیدند که به سرزنش بانگ برآورد: ی شغاالن را و تنها صدای سرکرده برگرفتند

ان دریای آرامش دانستند که تابشان طناب دار و آبیِهایشان گرم خواب بودند و نمیپانا، ابرپانا و تمام کودکان جزیره در بسترگل

 برگ در دست باد.خورند به سان خشکیدهجان در پیچ و تاب مرگ بر آن تاب میگون شده و پیکرهایی نیمهسرخ

 یندهبازی و خپانا و ابرپانا را کوفت و با آنان سخنی گفت که از آن پس صدای کوه درب باغ پدر گلهمان روز یکی از نوچگان خرسان

ذار روگکه از هیچ تالشی برای فراهم کردن شادی و آرامش خرسان فبودند قدغن شد. پدران و مادران  آنانکودکانی که در همسایگی 

های سیاه ی خرسی مستانهتوانست بفهمد چرا قهقهها نمیپانگلداشتند. با کمترین صدایی فرزندانشان را به سکوت وامی کردندنمی

اش این بود که به زودی جزیره را ترک گفته و به سرزمین خوشیها نه؛ و تنها دلتواند از دیوارها بگذرد اما خنده و صدای بازی آنمی

 .های گیالسهای گل سرخ و خوشهگردند و نگاهش به بوتهخود بازمی



تر به جزیره آوردند همان گونه که ای عظیمای دیگر از خرسان سیاه را سوار بر کشتیاما چند صباحی نگذشته بود که امواج دسته 

 کوه و همراهانش را.خرسان

دان بود و مرهایی که به چنگ آورده تر با طنابوارد، زنان جزیره را به بافتن تورهایی بزرگکوه برای سیرکردن میهمانان تازهخرسان

 هایی را برای اقامتشان برگزید و در اختیارشان گذاشت.را به صید بیشتر ماهیان واداشت و باغ

رفته عرصه را بر آنان تنگ کردند. پانداها کاری جز خدمت رفتهآمدند و ی پانداها های دیگری از خرسان به جزیرهاندک دستهاندک

تاراج  آمد و دسترنجشانکوه تصاحب شده به اختیار میهمانان ناخوانده درمیه دستور خرسانهایشان یک به یک ببه آنان نداشتند. باغ

رسید که فریاد نشده هایی از واخواهی و دادخواهی پانداها به گوش میزمزمه ی رنگینشان. هر از گاه بخش سفرهشد و زینتمی

های دار سر به فلک کشیدند. دل درآوردند و دوباره چوبههای سیاهچال خرسخواهان سر از سیاهکردند تا سرانجام آزادیخاموشش می

های سیاه. گیالسی بر درختان نمانده ی بیرون رفتن نداشتند مگر برای خدمت اجباری به خرسنشینان زهرهدیگر هیچ یک از ساحل

پانا هر روز ترسان و لرزان پشت شدند. گلخشک میهای شستند میهمان شاخههایی که مادران میها؛ و رختسرخی بر بوتهبود و گل

پانا لخزید. نزد گها میراه بین بوتهرفت. ابرپانا از باریکهها چیده بودند برای دیدن ابرپانا میهایش را خرسی تمشکپرچینی که همه

روزگاری با عشق ساخته و در  سازش را کههای گلینِ دستشد. او هر بار به جای بازی یکی از خرسآمد و با او گرم گفتگو میمی

افکند و با سنگ به جانش کوفت سپس با لگد به این سو و آن سو میزمین می کرده بود بیرون آورده و با خشم براش پنهان جامه

لینش س گای مهیب ابرپانا را که آخرین خرسایه گرفتمیاش را از زمین بازپسافزا که آفتاب واپسین روشناییافتاد. در غروبی غممی

چشممان »زد در بر گرفت. به ناگاه لگدی به پهلوی ابرپانا فرود آمد و او را نقش بر زمین کرد: گویان سنگ میکنان و دشنامرا نفرین

ه با دیدن خرسی تنومند و خشمگین ک« پاندایی آنان را به ریشخند بگیرد؟!اند که بچهبخت شدهروشن! خرسان سیاه آن گونه نگون

ما  چرا دست از سر»پیچید فریاد زد: پانا بند آمد. ابرپانا که از درد به خود میی باغ آمده بود نفس ابرپانا و گلاراج دوبارهبه هوای ت

به یک باره خرس سیاه تیغ از نیام برکشید و در چشم بر هم زدنی آن را به « خواهید؟ مگر شما...دارید؟ از جان ما چه میبرنمی

انا پی گلی دردآلود ابرپانا و فریاد ناباورانهو نعره« خواهیمخواهیم. تمام جانتان را میاز جان شما هیچ نمی»برد:  ابرپانا فروی سینه

ای هپانا نشست آن گونه که ندانست آن چه به سان گلبرگی خرس سیاه در هم آمیخت. انگار هزاران تیغ بر جگر گلی مستانهبا خنده

 یشود خون دلش است یا خونی که از قلب از هم دریدهبارد و در سرخی آن گم میپیراهن حریرش فرومی قطره برسرخ قطرهپرپر گل

اره پزد روی خاک غلتید. ابرهای پارهزند. چشمانش سیاهی رفت و کنار ابرپانا که خیره در ابرها در خونش پرپر میابرپانا فوران می

 های پرپر بودند!چه قدر شبیه گل

ا هپانا را شبیه زادگاهش آتشی سیاه درگرفت و نگاهش را از آسمان برگرفت ابرها هرگز به هم نپیوستند و گلجود گلزان پس که و

می دهایش نیاویخت و لب از گفتن فروبست تا در سپیدهای به گوشپانا دیگر هرگز تاجی به سر ننهاد. گوشوارههمواره پرپر بودند. گل

صدای بریدن طناب به گوش رسید و « خواهی؟!تر از این میکنی؟! روزگارم را سیاهپانا! چه میماه»د: ی پدر از خواب پریکه با نعره

 ادر را شنیدی مبریدهبریده هاینفس چیزی به سنگینی بر زمین فروافتاد. انگار هزاران سیب سرخ به یک باره به خاک افتادند. صدای

لرزید طنابی آویخته بر درخت گیالس دید و مادرش را با گیسوانی پریشان عریان میهای ای که بر شاخههای شستهپشت رخت و از

ن آهایی خونین نقش بسته و خود نقش بر زمین شده بود بیهای پیراهنش جای پنجهو دستانی زخمی و بدون النگو دید که بر پاره

پانا در برابر دیدگانش جان گرفت. قرص ی گلچندساله کابوس آورده بودند. ها برای بستن دستان مادرکه بداند آن طناب را خرس

هایش را به سختی تکان داد: ماه دوباره به زمین سقوط کرده و به خاک افتاده بود چنان سیبی که از شاخه. یادش آمد ابرپانا شانه

آسمان خشک شده و بر »گویند: اند. میپانا! برخیز. ببین چه رخ داده! تمام ابرها فرود آمده و در باغ ما گرد هم جمع شدهبرخیز گل»



مین را در ز هنوز سخن ابرپانا به پایان نرسیده بود که به ناگاه گردبادی سیاه آسمان و« وار بر آن بباریم آن گونه که...ماست که فواره

می لرزان آن را به سان تر شد آن چنان که نسیبه دم کوچک و کوچکماه سرگیجه گرفت. یک باره بر زمین افتاد و دم  هم نوردید.

 افکند.قاصدکی زخمی به این سو و آن سو می

□ 

ه های هرز باش را از روی علفی تکیدهاش را پشت دیوارهایش جا گذاشته بود گذشت و سایهپانا بانو از کنار باغی که کودکیگل

های خویش اندیشید و آه های ابرپانا و در گشودنی باغ خیره شد و به تمام در زدندنبالش کشاند. با حسرت به درب رنگ و رو رفته

نیز  ی سیاههاآیا خرس»را خندان و شادان سوار بر تاب دید. از خود پرسید:  خرس سیاهیهها تولاز نهادش برآمد. از پشت نرده

سرخ در باد و عطر لگ ز رقصرند ابها بر آتش لذت میکه از رقص ماهی چنانآیا آن  کنند؟آبیاری می مدرختان را همانند پدر و مادر

 یخزانه شانیا برایشناسند؟ درکمان را هم میشناسند رنگینر و کمان را میبه همان اندازه که تیبرند؟ آیا در باغ لذت میسیب سرخ 

اه خرسان سی خراشی که به ذهنش هجوم آورد تنش به لرزه افتاد.و از تصویر دل «آسمان بر  زمین؟ یعاشقانه یماهیان است یا نیمه

 کنند. خاکگناه را پای درختان گردن زده و با خون آنان سراسر باغ را آبیاری میرا دید که با چشمان به خون نشسته پانداهای بی

 ینقطه تر شدند و از فرط سرخی بهها سرخها، آلبالوها، انگورها، انارها و سیبها، شلیلهای سرخ، گیالسها، گلو تمشک شد سرخ

ردوها، گترکیدند و خونشان به همه جا پاشیده شد. برگ درختان سرخ شدند.  دردآلودقلبی بغضی گلوگیر و چون ر رسیده و همانفجا

ها و زردآلوها سرخ شدند. دریا سرخ شد. آسمان سرخ شد. آفتاب سرخ شد. ابرها سرخ شدند. ماه سرخ شد و به زمین ها، بادامگالبی

انو پانا بای خونین پیش پای گلچون جنازهباغ خم شده بودند سیبی سرخ همپرباری که به سوی کوچه هایافتاد... ناگهان از شاخه

های پدر و طعم آغوش مادر را نداشت با پایش افتاد و به سان سری بریده در خاک غلتید. او هراسان سیب را که دیگر عطر نوازش

هم شدیم و  ید ما پنجه در پنجهتنرا شکس ی هم کمر جزیرهه به شانهخونینان شانن پنجهچرا تا آ»د و از خود پرسید: پس ز

ز اند که همواره ابختی افتادهچنان به نگونو  زده لگد به بخت خود کهبه پانداها اندیشید  و «؟هایشانبازیسازان آتش فتنههیمه

آورند که در واپسین دم ی آنان را به یاد میسرکردهدارند و با افسوس سخنان شان میروزگار شغاالن به نیکی یاد کرده و گرامی

اما  زدیمی خود دست به چپاول باغتان میبدا به روزگار شمایان! ما اگر بنا بر خوی شغاالنه»کنان رو به پانداها کرد: عمرش سرزنش

 دیم. با دوستی خرسان به بد روزگاریرفتیم. نه چراغتان را شکستیم و نه اجاقتان را خاموش کربه سراغ ناموس و جان کسی نمیهرگز 

 « ی خویش پشیمان خواهید شد...و از کردهخواهید افتاد 

خاموش باش حرامی نمک به حرام که این بزرگان »های او خندیدند و پیرپانا ابروانش را در هم کشیده بر او نهیب زد: پانداها به گفته

مردمانمان نقل است آنان که از خون یکدیگرند حتی اگر از روی نیرنگِ ز کهنعموزادگان و از تیره و تبار مایند. همان گونه که ا

و آن گاه که طناب را « دارندحرامیانی چون شما بینشان جنگ و رنگ رخ دهد و گوشت یکدیگر را بخورند استخوانشان را گرامی می

از  و راس شغاالن زرد به آغوش خرسان سیاه پناه آوردهاندیشانی که از هچه خارپیشگانند جهل»افکندند بانگ برآورد: به گردن او می

 «اند...ی شغاالن به چاه خرسان افتادهترس چاله

 

 


