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سـنگ صبور یک داسـتان عامیانه و قدیمی است که سینه
بـه سـینه نقـل و در دوران مدرن مکتوب شـده اسـت .در
نتیجـه روایتهـای متفاوتـی از آن وجود دارد و بهدرسـتی
معلوم نیسـت که متعلق به کـدام خطهی جغرافیایی ایران
اسـت .در برخـی نسـخ اسـم دختر راضیـه ذکر شـده و در
نسـخی دیگر او اسـمی نـدارد .در برخی تعداد سـوزنها را
به جای چهل ،هفتتا آوردهاند و در دیگری سـوزنی در کار
نیسـت .اما دختر باید سـر شـاهزاده را سـه سـال در دامان
خـود بگیرد .یکـی از عناصر اصلی که این بازنویسـی از آن

بهـره برده وجود زن جادوگر اسـت که در داسـتان عامیانه
مطلقـاً اثـری از او یـا هیـچ شـخصیت منفـی دیگـری که
شـاهزاده را به این نفرین دچار کرده باشـد نیسـت .معلوم
نیسـت که شـاهزاده چـرا ،چطـور و حتی چه مدت اسـت
که طلسـم شـده .زن کولی تنها شـخصیت منفی است که
میان شـاهزاده و دختـر قرار میگیرد .برای بازنویسـی این
کتـاب از نسـخهی ابوالفضـل مهتدی (صبحـی) ،جلد دوم
افسـانهها ،اسـتفاده شـده اسـت .صبحی نیز در پینوشـت
خود آورده که این افسـانه به چندین شـکل مختلف میان
مـردم روایـت میشـود و خود او بـه روایت صـادق هدایت
اسـتناد کـرده کـه از همـه صحیحتـر و کاملتـر بـه نظـر
میرسـد( .افسـانههای ایرانی ،جلـد دوم)251،

راحیل ذبیحی
در سـال  1369متولـد شـد .او دانشآموختـهی رشـتهی
ادبیـات انگلیسـی و تئـوری ادبیـات در فرایبـورگ آلمـان
اسـت .اولین کتاب او با عنوان باغ وحشـت در سـال 1392
به چاپ رسـید و در شـانزدهمین جشنوارهی کتاب کودک
و نوجـوان عنـوان بهترین رمـان نوجوان سـال را گرفت.
ترجمـه و روزنامهنگاری از فعالیتهای دیگر راحیل ذبیحی
است.
او دربارهی داسـتان نویسـیاش میگوید« :داسـتانخوانی
و داسـتانگویی بـرای مـن تنهـا راه زنـده مانـدن اسـت.

نوجـوان درونـی دارم کـه بهشـدت از بـزرگ شـدن سـر
بـاز میزنـد .نتیجـهاش مـی شـود همیـن کـه میبینیـد:
رمانهایـی بـرای نوجوانـان».

پیشتر از این

فکــرش را میکــردی کــه بــه ایــن روز
بیفتــی؟ کــه بــه اینجــا برســی؟ بــه خود
مــرگ؟ ...نــه ،ای کاش مــرگ بــود...
ایــن چیــزی کــه تــو را انتظــار میکشــد
از هــزار مــرگ بدتــر اســت ســپهرداد...

سـالومه سـرش را کج کـرد و لب ورچیـد .آنوقت
آرام و بـا عشـوه گفت« :بگو دوسـتم داری»...
سـپهرداد روی سـکوی سـنگی مرمریـن وسـط
اتـاق نشسـته بـود .انـدازهی تخـت یکنفـره بود،
ولـی آدم را یـاد تابـوت هـم میانداخـت .جلـوی
پیراهنـش چـاک خـورده بـود .سـی و نـه سـوزن
نقـرهای کلفـت و بلنـد تـوی سـینهاش فـرو رفته
بـود و بـرق مـیزد .گفـت« :نـه».
سـالومه خرامان رفت کنار او روی سـکو نشسـت.
سـپهرداد رویـش را از او برگردانـد .سـالومه آرام
خـودش را کشـید سـمت او .سـپهرداد هـم بـه
همـان انـدازه خـودش را کشـید کنـار .سـالومه
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ریزریـز خندیـد و گفـت« :روز چهلـم هـم کوتـاه
نمـیآی؟ تـک و تنها تـوی قصرت میافتـی ،نفله
میشـی هـا!»
سـپهرداد برنگشـت او را نگاه کند ،ولی گفت« :به
جهنم!»
سـالومه دوباره خودش را ُسراند سمت او .سپهرداد
هـم بـاز خـودش را کشـید کنـار .سـالومه دسـت
کشـید بـه صـورت او .سـپهرداد عصبانی دسـتش
را پـس زد.
ـ آخـه چطـور دلت میآد من رو دوسـت نداشـته
باشـی؟ چطور میتونی از این موهای بلند سیاهم،
از ایـن کمـر باریکم ،از این لبهای سـرخم...
وقتـی دیـد سـپهرداد دسـتهایش را گذاشـته
روی گوشهایـش تـا نشـنود ،عصبانی یقـهی او را

چسـبید و تکانـش داد .فریـاد کشـید« :میخوای
از مـن فـرار کنـی ،شـاهزاده؟ خیال کـردی با کی
طرفـی؟ مـن سـالومهی جادوگرم .صدتا شـاهزاده
مثـل تـو رو دیوانـهی خـودم میکنم ،مـال خودم
میکنـم ،حـاال تـو خیـال کـردی میتونـی با من
در بیفتـی؟ میتونـی از چنگـم فـرار کنی؟»
بـدن سـپهرداد مثـل عروسـکی بیجـان بـا
تکانهـای وحشـیانهی سـالومه بـه لـرزه افتـاد.
نمیتوانسـت مقاومـت کنـد .جـادوی سـی و نـه
سـوزن بنیـهاش را گرفتـه بـود .سـالومه یقـهی او
را رهـا کـرد و دوباره آرام شـد .دسـتش را کشـید
بـه موها و گردن سـپهرداد .سـپهرداد دوباره رفت
عقـب .حـاال دیگـر رسـیده بـود بـه لبـهی سـکو.
آهنـگ صـدای سـالومه دوبـاره دخترانـه و لونـد
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شـده بـود .گفـتُ :
«خـب ،میگـم شـاید مـوی
مشـکی دوسـت نـداری؟ هـان؟»
بعد بلند شـد ،چرخی زد و موهایش طالیی شـد،
ریخت تا روی کمرش« :حاال چی؟» سپهرداد زل زد
به سالومه ،بیاحساس مثل سنگ اینبار با موهایی
صاف و قرمز و چشـمهایی سـبز جلوی او ایسـتاد:
«اینـم نـه؟» در چرخ بعـدی موها و چشـمهایش
قهوهای شـد و پوسـتش کمی طالیی« :اینطوری
هم نـه؟ چقدر مشکلپسـندی شاهزادهسـپهرداد.
اشـکال نداره ،شـاهزادههایی از تو مشکلپسـندتر
هـم دیـدهام ،ولی آخر سلیقهشـون دسـتم اومد».
سـپهرداد سـرش را گرفت میان دستهایش .حاال
که دیگـر جانی در بدنش نمانده بود ،میخواسـت
بـا حرف نزدن و نگاه نکردن سـالومه را زجر بدهد.

سـالومه در چـرخ بعـدی دوبـاره مثـل قبل شـد،
موهـای سـیاه و پوسـت رنـگ عاجـش برگشـت.
بعد با طمأنینه به سـمت سـپهرداد قدم برداشـت:
«نظرت عوض نشـد ،مرد اخموی من؟» سـپهرداد
سـرش را باال آورد .سـالومه قدم بعدی را برداشت:
«میدونـی چقـدر احتمالـش کمـه کـه یـه دختر
گـذرش به ایـن بر و بیابون بیفته؟» قـدم بعدی را
برداشت« :همهچیزت رو ازت گرفتم ،سرزمینت رو،
خانـوادهات رو ،مردمت رو .شـاهزاده ،دیگه چیزی
نـداری که از دسـت بـدی ،فقط جونـت مونده!»
سالومه حاال رسیده بود به سپهرداد .سپهرداد ناگهان
بلند شـد و قد راست کرد .سـالومه دستهایش را
دورش حلقه کرد .سپهرداد تکانی نخورد.
ـ ترجیح میدی بمیری ،ولی مال من نباشی؟
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• صفوار اَره و غالم بهونهگیر

از مجموعهی
منتشر شده است:

• بهرام و گلاندام

• اربعه و بکتاش

• انیسهخاتون و توپازخان
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• عامره و هرمز

• زال و رودابه

• گل و نوروز

• دخترماه ،پسرخورشید

• ویس و ارمین
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