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تقدیم به »امیر« که درست دو دقیقه پس از نوشتن 

آخرین کلمات این داستان به من زنگ زد و اولین 

نفری بود که در خوشحالی ام شریک شد ...

تقدیم به »سارا« که مشوقم بود...



سردش بود. گرسنگي باعث شده بود سرما او را بيشتر اذيت كرده 
و بالهايش خسته تر شوند. صبح، وقتي چشمانش را در لنه ی جديدش 
باز كرد، همه جا را سفيدپوش ديد، روي همه چيز برف نشسته بود. در 
روزهايي كه مشغول ساختن لنه اش بود، ميوه هاي باقيمانده بر روي 
شاخه هاي درخت كنار لنه، غذاي آماده اي بود كه خيالش را از بابت 
گرسنه نماندن راحت كرده بود ولي، صبح كه از خواب بيدار شد ديگر 
هيچ ميوه ای برروي آن درخت نبود. احساس دل ضعفه باعث شد از 
لنه ي گرم و نرمش خارج شده و بدنبال غذا برود. چندين بار به زمين 
نوك زد ولي چيزي پيدا نكرد. همين چند روز پيش بود كه مادرش او 
و خواهر و برادرهايش را دور خود جمع كرد و گفت: فرزندان من، شما 
ديگه بزرگ شدين. از اين به بعد، بايد خودتون دنبال غذا برين و لنه اي 
براي خودتون بسازين و زندگي تازه اي رو تجربه كنين، درست مثل 
كاري كه سالها قبل، من و خواهر برادرام كرديم و نسل اندرنسل بين 

كبوترا رسم بوده و هست. 

وقتي در نزديكي لنه اش غذايی پيدا نكرد، بناچار تصميم گرفت برای 
پيدا كردن آن از محل زندگي اش دورتر شود. تمام درختاني كه در مسير 
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پروازش بودند بی برگ و ميوه شده بودند و روي بعضي از آنها لنه هايي 
خالي ديده می شد، انگار تنها او نبود كه در آن هواي سرد به دنبال غذا 
نداشتند.   توان  ديگر  بالهايش  بی نتيجه،  پرواز  از ساعتها  بعد  مي گشت. 
نااميدي اگر به سراغ هركس بيايد  نااميد به اطراف نگاه كرد،  گريان و 
او را نابود خواهد كرد مگر آنكه اميدي حتی به اندازه ی يک سر سوزن 
به كمكش برود و؛ كبوتر، اميد را در پشت يک پنجره ی كوچک پيدا كرد..  
خرده هاي نان ريز شده كه با برف قاطي شده بودند! انگار بالهايش جان 
دوباره اي گرفتند. بسرعت به سمت پنجره رفت و با عجله شروع به نوك 
زدن و خوردن نان كرد. در حاليكه اشک هايش را با نوك بالش پاك می كرد 
به ياد سختي هايي افتاد كه مادر براي تهيه ی غذاي فرزندانش تحمل كرده 
بود تا او و ديگر خواهر و برادرهايش بتوانند راحت زندگي كنند. همانطور 

كه مشغول خوردن بود مورچه اي را در حال كشاندن خرده ناني ديد. 

به مورچه گفت: وقتي بچه بودم اولين چيزي كه مادرم برام تعريف 
براي  ميكنن  انبار  غذا  زمستونشون  براي  مورچه ها  كه  بود  اين  كرد، 

همين هيچ مورچه اي توي زمستون و سرما سختي نميكشه!!

مورچه لبخندي زد و گفت: مادرت درست گفته، انبار من پر از دانه ها 
كرده،  تازه  نون  و هوس  مريضه  بچه ام  ولي  رنگ و وارنگه  غذاهاي  و 
خونه ام همين نزديكياست مي دونستم اونو پشت اين پنجره پيدا ميكنم. 

رو  خونه  اين  صاحب  مگه  مورچه  خانوم،  چطور  گفت:  كبوتر 
مي شناسي؟!

مورچه گفت:  بله می شناسم. اونور پنجره يه مرد كفاش و دختر كوچيكش 
زندگي مي كنن، اون دختر مهربون اين خرده نون ها رو اينجا مي ذاره..  
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كبوتر دست از خوردن كشيد و گفت: حال از كجا فهميدي مهربونه؟ 
نكنه بخاطر اين چهار تا تيكه نون ميگي؟ مورچه دستانش را به كمر 
گذاشت و گفت: مگه مهربوني شاخ و دم داره جانم؟ اون دستايي كه اين 
نون ها رو ريز ميكنه و توي اين سرماي سخت كه غذايي پيدا نميشه 
بچه ام  روز  يه  يادمه  باشه،  نامهربون  نمی تونه  پنجره  پشت  ميزاره 
بازيگوشي كرد و روي سفره ی غذاي اونا رفت، اون دختر، بچه ام رو 
آروم بلند كرد و بردش يه گوشه و دونه برنجي هم جلوش گذاشت كه 

بخوره..  از اون موقع فهميدم خيلي مهربونه ولي..  . 

از خوردن  ديگر كم كم داشت سير مي شد دوباره دست  كبوتر كه 
كشيد و گفت: ولي چي؟

- هيچي..  . درست نيست اسرار زندگي كسي رو فاش كرد. 

تكه نانش را بلند كرد و به سمت مخالف كبوتر حركت كرد. 

مورچه  گفت:  و  گرفت  را  مورچه  جلوي  بالهايش  از  يكي  با  كبوتر 
خانوم، مادرم هميشه بهم مي گفت: اين كنجكاوياي تو آخر كار دستت 

می ده؛ بگو ولي چي؟

مورچه خرده نان را زمين گذاشته و در حاليكه سرش را مي خاراند 
گفت: وال خواهر، اين دختر مهربون وقتي باباش توي خونه ست شاده، 
مي خنده، مي پره و بازيگوشي ميكنه ولي به محض اينكه پدرش پاشو از 
خونه ميزاره بيرون، ديگه از اون خنده ها و شاديا و بپربپر كردنا خبري 

نيست و بي حس و حال ميشينه يه گوشه. 

- اي بابااا معلومه چشه ديگه، حتمًا دلش براي پدرش تنگ ميشه، 
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درست مثل من كه چند روزيه دلم براي مادرم تنگ شده. 

اينطوريا هم كه می گي نيس، مغازه ی پدرش سر همين  نه جانم   -
كوچه ست و با دستش جهتي را به كبوتر نشان داد. 

- مورچه خانوم جغرافيات هم ضعيفه هاااا..  اونور كه هيچ مغازه اي 
نيست!

مورچه پوزخندي زد و گفت: هه..  جغرافيا چيه ديگه، حس و دقت من 
صد تا جغرافيا رو توي جيبش ميذاره، وقتي خواستي برگردي خونه ت 

اگه چشاتو بيشتر باز كني اون مغازه رو حتمًا ميبيني. 

چيز  يه  گفت:  ميگذاشت  روي دوشش  بر  را  نان  تكه  حاليكه  در  و 
ديگه..  اين رسم زندگيه، يه روزي همه بايد از هم جدا بشن، چند روز 
پيش تو از مادرت جدا شدي، چند وقته ديگه هم، وقتي شاخكاي بچه ام 

قوي ترشدند، اون از من جدا مي شه..  

***

كبوتر ديگر سيرسير شده بود، آنطوري كه به زور مي توانست از 
جايش تكان بخورد، رو به پنجره ی بسته كرد و گفت: 

چشم نقره ای سيـر شده           دلش مثـــه شيــــر شـده

ما كه گشتيم سيـر و پر           نمونه هيچ جا يه گشنه مرغ

تا هر  بالهايش احساس می كرد ديگر مي توانست  نيرويي كه در  با 
كجا كه دلش بخواهد پرواز كند. قبل از برگشت به سمت لنه، به جايی 
كه مورچه اشاره كرده بود رفت اما هرچه چشم چشم كرد چيزي نديد. 
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زير لب بخودش گفت: عجباااااا من چقدر ساده ام كه يه  مورچه تونسته 
گولم بزنه..  

.. ميخواست به راهش ادامه دهد ولی يكهو چشمش به مردي افتاد كه 
در حال واكس زدن يک لنگه كفش بود، خوب كه دقت كرد وسايل كار آن 
مرد را در زير طاق كوتاه يک پياده رو ديد جايي كه نه دري داشت و نه 
پيكري.. دستهاي مرد كفاش از زور سرما قرمز شده بودند. احساس كرد 
قلب كفتري اش بدجور تندتند مي زند، مادرش ميگفت، ما كبوترا وقتي از 
چيزي شاد ميشيم قلبمون تندتند ميزنه، ولي كبوتر مي ديد از چيزي شاد 
نشده! در آن لحظه فهميد كه مادرش دوست نداشته از غم ها برايشان 

حرف بزند..  

مرد كفاش با مهرباني كفش هاي واكس زده را جلوي پاي صاحب 
كفش گذاشت و دستمزد خود را در كيسه اي كه كنار صندلي اش بود 
قرار داد. انگار زير لب چيزي ميگفت. كبوتر با كنجكاوي به او نزديک 
شد. صداي مرد كفاش ديگر واضح به گوش می رسيد: خدايا من كفشاي 
مردم رو واكس می زنم تا تميز بشن و نو؛ تو هم مسير و راه آدما رو 
تميز و پاك كن. من كفش آدما رو مي دوزم تا مدت بيشتري بتونن با 
اونا راه برن، تو هم دلي آدما رو به هم بدوز تا با هم مهربون تر باشن. 

كار  عجيبي!  آدم  چه  گفت:  و  خاراند  را  سرش  بال  نوك  با  كبوتر 
خودشو با خدا مقايسه می كنه و براي خدا تكليف مشخص ميكنه، ولي، 
نيومد، حتمًا خدا هم  بدم  كبوترم  كه  خودمونيم چه قشنگ می گه، من 

بدش نيومده..  

***
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روزجمعه بود و مادر همه ی بچه هايش را براي ناهار به لنه ی خود 
دعوت كرده بود. مي خواست بداند در اين يک ماهي كه بدنبال خانه و 

زندگي خودشان رفته اند چه كارهايي كرده اند. 

سفره ی بزرگي پهن كرده بود و با انواع دانه ها وميوه هاي خشكي كه 
در طول اين يک ماه جمع آوري كرده بود از عزيزانش پذيرايي می كرد. 
با محبت، خوردن و شادي آنها را تماشا می كرد و منتظر بود لب باز 
كرده و حرف بزنند ولي خوردن آن همه غذاي خوشمزه مجالي نمی داد!! 
تنها كسي كه كمتر ميخورد و با غذايش بازي می كرد چشم نقره ای بود. 

مادر كه متوجه او شده بود گفت: دخترم چرا غذاتو نميخوري؟ نكنه 
ناخوشي؟

حتمًا  گفت:  طوقی  برادرش  بدهد  جوابي  چشم نقره ای  آنكه  از  قبل 
می خواد خوش هيكل شه..  

بقيه خواهربرادرها با شنيدن اين جمله خنديدند. 

چشم نقره ای به مادرگفت: هميشه مي گفتيد ازآدما دوري كنيم، چون... 

همه ی خواهربرادرهايش همصدا گفتند: ..  چون يا ما رو توي قفس 
ميندازن..  . يا گوش به فرمان خودشون ميكنن و آزادي رو از بالهاي 

ما ميگيرن..  يا با تيروكمون ميزنن و يا، اگه بشه ما رو ميخورن. 

گفت:  محبت  با  و  كرد  تاييد  را  آنها  دادن حرف  تكان  با سر  مادر 
درسته عزيزای دلم، الن هم همين رو ميگم. 

چشم نقره ای گفت: ولي مادرجون من چند هفته اي هست كه با دو تا 
آدم آشنا شدم كه..  . 
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مادر حرف او را قطع كرد و گفت: چي؟ با دوتا آدم آشنا شدي؟

همه دست از غذا خوردن كشيدند و با تعجب به چشم نقره اي نگاه 
كردند. 

-دخترم، مگه ميخواي منو نابود كني؟..  . 

-نه مادرجون، گوش كن ببين چي ميگم..  . 

به  چرا  گفت:  عصبانيت  با  دهد،  ادامه  را  حرفش  نگذاشت  مادر 
توصيه هاي من گوش نكردي؟ هان؟ من كينه ای قديمی از آدما دارم، تو 
اونا رو خوب نميشناسي..  اول ناز و نوازشت ميكنن، بعد كه رام شدي 
شروع ميكنن به اذيت وآزارت، درست همون كاري كه با خونواده ی پدر 

خدابيامرزتون كردن. 

طوقي گفت: مگه اون نامردا چيكار كردن؟

مادر آهي كشيد و گفت: اگه غذاتونو خوردين سفره رو جمع كنين 
بيايين دور من جمع بشيد تا براتون بگم چيزايي رو كه تا حال بهتون 

نگفتم. 

****

پدرتون برام تعريف كرده بود، سالها پيش وقتي خيلي خيلي كوچيک 
ديوار  يه  داخل  كه  بزرگ  تقريبًا  سوراخ  يه  توي  خونواده اش  با  بوده 
كاهگلي بود بخوبي وخوشي زندگي ميكردن. صاحبای اون خونه خيلي 
مهربون بودن وهميشه توي باغچه شون باقيمونده غذا و خرده نون هاي 
سفره شون رو مي ريختن تا پرنده ها گرسنه نمونن. اونا مي دونستن توي 
اون سوراخ ديوارچند تا كبوتر زندگي ميكنن و به بچه هاشون توصيه 
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كرده بودن كه اونا رو اذيت نكنن، حتي يه بار پدرتون شنيده بود كه 
بهشون گفته بودن: هرخونه اي كه توي اون كبوتر لنه بسازه پر خير و 

بركت ميشه!..  

بقيه ی  و  او  كه  بود  رسيده  اون  وقت  ديگه  و  گذشت  سال  چند 
خواهر برادرهاش دست پدر و مادر رو بوسيده و دنبال زندگي مستقل 

خودشون برن..  

زياد  سروصداي  با  پاييزي  گرم  نه  و  سرد  نه  روزاي  از  روز  يه 
هوا  ديدن  كردن،  نگاه  بيرون  به  پريدن.  از خواب  اون خونه،  ساكنين 
دوباره  ميكنن؟!  اينقدر سروصدا  اينا  چرا  پس  نشده  هنوز روشن  كه 
خوابيدن ولي ديدن هر چی ميخوابن و بيدارميشن باز هم هوا تاريكه 
و روشن نميشه! پدربزرگتون گفت: من ميرم ببينم چه خبره؟ اون رفت 
و كمي بعد به لنه برگشت و شروع به گريه كرد. پدرتون ميگفت: ما 
هيچوقت  روز  همان  جز  و  بوديم  نديده  رو  پدرمون  اشكاي  هيچوقت 
ديگه هم نديديم..  صاحب اون خونه فوت كرده بود و تاريكيه لنه ی اونا 
بخاطر پارچه هاي مشكي عزا بود كه ديواراي خونه رو پوشونده بود. 

بعد از اون اتفاق پدربزرگتون ديگه كمتر حرف ميزد. مادر سكوت 
كرد و به نقطه اي خيره شد. همه ی بچه ها با دهاني باز منتظر شنيدن 

بقيه ی صحبت هاي مادر بودند. 

پاپري  خواهرش  از  نقره ای  چشم  شد  طولني  كه  مادر  سكوت 
خواست تا براي مادر آب بياورد. 

مادر آه بلندی كشيد و گفت : چيزی نميخوام دخترم بشين..  يه روز 
كه همه جا رو برف سنگيني پوشونده بود پدرتون غذايي تهيه كرده و 
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به سمت لنه ی پدري اش در حال پرواز بود كه با منظره ی غم انگيزي 
روبرو شد. يه ماشين گنده كه چنگالي بزرگی داشت، مشغول خراب 
كردن اون خونه ی كاهگلي بود. از بال دو تا از بچه هاي اون خونه رو 
به سمت  با عجله  ميدادن.  راننده ی ماشين گنده دستورايی  به  ديد كه 
لنه رفت ولي نه ديواري ديد، نه لنه اي و نه پدرومادرش رو.. . به هر 
جا و به هر طرف كه ميدونست پر زد ولي اونا رو پيدا نكرد، تا اينكه 
زير شاخه هاي شكسته ی يه بوته ی گل لله عباسي پدر مرده و مادر 
زخمي اش رو ديد. مادر قبل از اونكه آخرين نفسش رو بكشه به پسرش 

گفت: به هيچ آدمي دل نبند..  

مادر سكوت كرد و بچه ها ناراحت به يک نقطه خيره شدند..  

وقتي من با پدرتون آشنا شدم اون با گروهي از كبوترا دوست شده 
بود كه اسمشون "كبوترهاي نامه بر" بود ولي در اصل، كارشون اذيت 

و آزار آدما بود!..  

تيزرو گفت: نامه بر؟! اسمشون با كارشون جور درنمي اومد كه!

اسم  كبوترا  بين  اسم؛  اين  ولي  پسرم  می گي  درست  گفت:  مادر 
مقدسيه..  اين اسم..  بزاريد اصًل براتون بگم چرا اين اسم ارزشمنده..  

خيلي سال پيش حتي قبل از اينكه پدر پدر پدرتون بدنيا بياد كبوترايي 
نامه هاي  اونا رسوندن  ميگفتن. وظيفه ی  نامه رسون  بودن كه بهشون 
آدما به مقصد بود. اونا با تلش شبانه روزی به رسوندن نامه ها ادامه 
می دادن تا اينكه يه روز يكي از كبوترای زبر و زرنگ، توي يكي از همين 
نامه رسوني ها مورد حمله ی يه شاهين قرار ميگيره و با وجود زخمي 
شدن، وظيفه اش رو بخوبي انجام ميده. اما وقتي برميگرده، بجاي دوا و 
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درمون كردن او، ميندازنش جلوي گربه ها و خلص..  

پاپري با صداي ريزي از ته گلو جيغ كشيد..  

مادر بالش را به بال پاپري كشيد و ادامه داد: هميشه يه جرقه لزمه 
تا آتشي روشن بشه و اين جرقه؛ كشته شدن كبوتر زبروزرنگ بود. 
بعد از اين اتفاق، اختلف عقيده بين كبوتراي نامه رسون بوجود اومد، 
بعضي از اونا با ناراحتي مي گفتن: آدما فقط به چشم يه وسيله به ما 
نگاه ميكنن. بقيه در جواب ميگفتن: هركسي برای كاري ساخته شده، 
صندلي براي نشستنه، قلم براي نوشتنه و كبوتر هم براي نامه رسوني..  
يا ميگفتن: اين كاري كه ميكنيم بهتر از عاطل و باطل گشتن نيست؟ مگه 
يه كبوتر چه كار ديگه اي ميتونه جز اينكار انجام بده؟! كبوتراي مخالف 
وقتي  قلم  ميكنن،  تعمير  اونو  مي افته  قيژقيژ  به  وقتي  ميگفتن: صندلي 
نوكش ساييده ميشه اونو ميتراشن تا بهتر بنويسه، پس چرا ما كبوترا 
ميندازن  و  ميكنن  غلفتي  رو  ميشيم، سرمون  مريض  يا  پير  وقتي  رو 
جلوي گربه هاشون؟؟! ما كه توي سرما و گرما حرفاشون رو به كسانی 
حال  تا  هيچكس  كه  كرديم  كاری  و  رسونديم  بودن  دور  ازشون  كه 

نتونسته انجامش بده!!

آتش،  و  اومد  بوجود  نظر  اختلف  كبوترا  بين  كه  بود  اينطوري  و 
روشن شد..  

گروهي كه مخالف كبوتركشي بودند، وقتي ديدن صداشون به جايي 
نميرسه و دوستاشون هم دارن دشمنشون می شن؛ توي يه شب تاريک، 
وسايلشون رو جمع كردن و از يه راه مخفي بسمت جنگل فراركردن  
و روي شاخه هاي بالييه درختای سرو لنه ساختن و اسم گروهشون 
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رو هم كبوتراي نامه بر گذاشتن ولي با همديگه هم  قسم شدن كه هر 
نامه اي رو به مقصد نرسونن!

طوقي گفت: اونا كه فرار كرده بودن، پس چطور باز مي تونستن نامه 
ببرن؟!

ميگم  كني  يه كم صبر  به سر پسرش كشيد وگفت:  را  بالش  مادر 
چطور..  

از  و  بود  اگه حرفاي خوب توشون  نامه ها رو ميخوندن،  اول  اونا 
اونا رو بي كم وكاست  صلح وآشتي ومهربوني حرف زده شده بود 
اول  ميداد،  و دشمني  بدي  بوي  نامه ها  اگه  اما  مي رسوندن  مقصد  به 
نوشته هاشو تغيير مي دادن و بعد به مقصد مي رسوندن! كم كم اوضاع 
واحوال اونجا تغيير كرد، جنگ وخشونت، اشک و گريه كمتر و شادي و 
بركت زيادتر شد تا جايي كه آدماي بد تعجب ميكردن چرا اينطور شده 
ولي هرچي گشتن علتش رو پيدا نكردن كه نكردن. همه چيز بخوبي و 
خوشي پيش ميرفت تا اينكه يه روز يكي از كبوتراي نامه بر كه در حال 
دانه ی بدي خورده  انگار  نامه بسمت مقصد بود حالش بد شد،  بردن 
بود، هر چقدر سعي كرد نتونست به پروازش ادامه بده و كنار يه علفزار 
به روي زمين افتاد. مرد كشاورزي كه از اونجا عبور ميكرد اون رو ديد 
و از علمت روي نامه فهميد نامه مربوط به دربار پادشاس، براي همين 

كبوتر مرده و نامه رو به كاخ پادشاه رسوند. 

مادر نفسي عميق كشيد و ادامه داد: بله عزيزاي من، نامه به دست 
حرفاي  شد  متوجه  نامه  خوندن  و  كردن  باز  از  بعد  رسيد.  پادشاه 
كشاورز  مرد  داد  دستور  شد،  عصباني  نيست،  او  حرفاي  نامه  توي 


