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روی شـاخه های ناپیـدا، 
دوشیز ه ای می خرامید که 

نامش زندگی بود.

فدریکو گارسیا لورکا1

1. Federico Garcia Lorca

برای جنگلی که در آن بزرگ شدم·
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1

بال های بریده

اگر حماقت وزن داشـت، تا حاال شـاخه ای که سـرگرد رویش نشسـته بود، 
شکسته بود. با پا های آویزان در هوا روی پوسته نشسته بود و داشت تیرهایی 

به سمت َپرهیبی سیاه می انداخت که درست آن پایین دست و پا می زد.
سـرگرد کرولـو1 احمق بود، بی نهایت احمق، و برای داشـتن ایـن میزان از 
حماقت تمام تالش خود را به کار می بسـت. در این رشـته، او چیزی بیش از 

یک حرفه ای بود: نابغه بود.
در درخت، شـب بود. شـبی با مهی غلیظ و بادی سـرد. در واقع، تمام روز 
تاریکی برقرار بود. از روز قبل، شاخه های باالیی درخت در آسماِن سیاه پایاِن 
دنیا فرو رفته بودند. رطوبت باعث می شـد که از شـاخه ها بوی سـنگین نان 

زنجبیلی بلند شود.
- دویست وپنجاه وپنج، دویست و پنجاه و شش...

با چند تیر کار این جانور گیر افتاده در شـیره را تمام خواهد کرد؟ سـرگرد 
کرولو که خود را در پالتویی از پشم زبر پوشانده بود، داشت می شمرد.

انگشت شستش را زیر پالتو ُبرد تا بند شلوارش را به صدا درآورد.
- دویست و پنجاه...

او که لرزشی از رضایت بدنش را دربرگرفته بود، دکمه های یقه اش را دوباره 
بست.

سـرگرد مدت های طوالنی همنوعانش را با اسـتعدادی ناشناخته شکنجه 

1. Krolo

داده بود. او بعد از مجموعه ای مشـکالت شخصی، زندگی اش را از نو ساخته 
بود، اسمش را عوض کرده بود و برای اینکه او را نشناسند به جای کمربند از 
بند شلوار استفاده می کرد. او درجه ی سرگردی را برای خودش ابداع کرده و 

از روی احتیاط، فقط حیوانات را شکنجه می داد.
این کار را یواشـکی، شـبانه و دور از چشـم بقیه انجام می داد؛ درست مثل 

پیرپسری که دور از چشم مادرش سیگار می کشد.
پایین تر، موجود بیچاره برای آخرین بار سـرش را رو به جالدش بلند کرد. 
یـک پروانه بود. پروانـه ای با بال های بریده... این کار با خشـونت، با تبری 
نه چندان تیز، انجام شده بود. روی پشتش فقط دو کاُکل مسخره باقی مانده 

بود که در هوا تکان می خوردند. یک وحشیگری بی عیب و نقص.
وقتی کرولو تیری به پهلوی راست پروانه زد، شمرد:

- دویست و پنجاه و نه.

ناگهان از پشت سرگرد، در مه غلیظ، سایه ای رد شد.
شبح هیچ سر و صدایی نکرد. سایه ی چابک از باال آمد، پوسته را لمس کرد 
و در تاریکی ناپدید شد. بله، کسی صحنه را زیر نظر داشت. سرگرد هیچ چیز 

ندیده بود: حماقت شغل تمام وقتی است.

آخریـن تیر کرولو در گوشـت پروانه فرو رفته 
بـود. حیوان افلیج بدون ناله پاهایش 

را به هوا بلند کرد.
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سـایه، با چابکی بی نظیری چرخی زد و دوباره رد شد. سایه، نیمه  رقصان و 
نیمه بندباز، کشیک می داد. این دفعه، بازتابی از چشم پروانه گذشت.

کرولو نگران، برگشت.
- سرباز؟ تویی؟

با عصبانیت، کله اش را از روی کاله خاراند. پیشانی کوتاهی داشت و کالهی 
بافتنی بر سر گذاشته بود که چند حلقه موی چرب از آن بیرون زده بود.

به رغم َسـِر کوچک و تعداِد کِم سـلول های مغزش، سرگرد کرولو به خوبی 
می دانسـت که این سـایه، سـایه ی یکی از سرباز ها نیسـت. همه درباره اش 
حرف می زدند: شـب ها، سـایه ی عجیـب و غریبی دزدکی وارد شـاخه های 

باالیی می شد. نمی دانستند این موجود نامرئی در کمین چه چیزی است.
در جمـع، کرولـو از باور کردن این داسـتان طفره می رفـت. قیافه ی کاماًل 

احمقانه ای به خود می گرفت و با لحِن ترحم آمیزی می گفت:
- چی؟ سایه؟ شب؟ ها، ها!

اما بعد از مشـکالت و ناراحتی های گذشته، سرگرد از همه چیز می ترسید. 
حتی یک روز صبح در تختش، یکی از انگشت های پایش را به جای حشره ای 

گرفت که از الی ملحفه می گذشت و آن را محکم بیرون کشید.

برای متقاعد کردن خودش، فریاد زد:
- سرباز، می دانم که خودتی! اگر دوباره شروع کنی، می چسبانمت به شاخه...
ابری از مه دور سرگرد پیچید و در این تاریکی بسیار سرد حس کرد دستی 

روی شانه اش قرار گرفته.
- هییییییی!

کرولو مثل دختربچه ها جیغ کشید. با حرکتی ناگهانی، سرش را برگرداند و 
دندان هایش را محکم در گوشت فرو کرد.

سـرگرد کرولو به خاطر واکنش های اسـتثنایی اش به خـود می بالید. کاماًل 
درسـت بود، چون او برای ضدحمله و هجوم بردن به دسـت مهاجم بسـیار 

سریع عمل کرده بود. ستودنی بود.

فقط جهت را اشـتباه کرده بود و فرو رفتن دندان هایش را در شانه ی خود و 
برخوردش را به استخوان حس کرد.

در این سطح از حماقت، به خوبی می توان از نبوغ صحبت کرد. 
این بار، درحالی که از درد به هوا می پرید، جیغ بلند وحشـتناکی زد. کرولو 

جلوی پای شخِص عجیبی با لباس خواب فرود آمد.
- من می باشـم. با نهایت احترام، من می باشـم. ببخشـید، اسباب هراس 

شما شدم.
تازه وارد با بلند کردن لبه ی لباس خوابش تعظیم و اضافه کرد:

- من می باشم، پاتو1.
کرولو که زبان غیرقابل تقلید سربازش را به جا آورد، قیافه ای تهدیدآمیز به 

خود گرفت. با عصبانیت گفت:
- سرباز کله پوک!
- نترسید، قربان.

- ترس؟ کی می ترسد؟ من می ترسم؟
- معـذرت می خواهم، مرا به خاطـر کنجکاوی ام ببخشـید، قربان، اما چرا 

شانه تان را گاز گرفتید؟
- به من نگاه کن، کله پوک...

او را با انگشت تهدید کرد.
- اگر به کسی بگویی که من ترسیدم...

سرگرد همچنان روی زمین ولو بود. روی پالتویش سردوشی مخمل قرمزی 
از خون درست شده بود. کله پوک متأثر، به سمت او خم شد و دستش را دراز 

کرد تا او را بلند کند.
- افتخار کمک کردن به من می دهید؟

خواسـت برای دلـداری ضربه ای به شـانه ی او بزند، اما بـه زخمش زد و 
کرولو هم از درد سرخ شد.

سـرگرد که دیگر نایی برایش نمانده بود، روی سـربازش تف کرد تا او را از 
خود دور کند.

1. Patou
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کله پوک جاخالی داد. او برای سطح تربیت مافوقش صادقانه متأسف بود. 
با اینکه همه ی سـرباز ها سـرگرد کرولو را پیر بی شـعوری می دانستند، از نظر 
کله پوک او بیشتر یک نوزاد بود. کرولو برای او، بچه ی کوچولویی بود که هنوز 

یاد نگرفته بود چه طور رفتار کند.
کله پـوک به جـای اینکه زیـر دشـنام های کرولو بلرزد، دلش می خواسـت 

پستانکی در دهان او فرو کند، برایش الالیی بخواند و لپ هایش را بکشد.
سرگرد لباس سرباز را نگاه کرد.

- این چیست؟
- لباس خواب، قربان.

- و آن چی؟
او به دو چیِز حلزون مانند اشاره کرد که سرباز به 
پا کرده بود. کله پوک حالتی عشوه گر به خود گرفت. 

به شاعری درباری شبیه بود، گمشده در مه. 
- دمپایی، سرگرد من...

- چی؟
- االن نصفه شب اسـت، اگر خاطر شما را مکدر 
نکنـم. من دمپایی پوشـیدم. وقتـی صدایم کردند 

خواب بودم.
- من صدایت نکردم، بی شعور. برو خانه ات.

کله پـوک ناله ی ناامیدانه ی پروانه را شـنید، خم 
شد تا نگاهی بیندازد. سرگرد دست هایش را باز کرد و راهش را سد کرد.

- چی می خواهی؟
- آنجا چیزی دارد تکان می خورد...

- سرت به کار خودت باشد.
- جانوری توی شیره گیر کرده، یا من اشتباه می کنم؟

- آمده ای اینجا چه کار، کله پوک؟ دنبال دردسر می گردی؟
- با پرسیدن این سؤال از من، شما دخالت می کنید، اتفاقًا...

- حرف بزن!

کله پوک آهسته گفت:
- به خاطر اوست.
سرگرد فریاد زد:

- او! باز هم او!
- اجازه بدهید جزئیات را حذف کنم: زندانی مشعل دار بزرگ را می خواهد.

- چرا؟
- برای کتری کوچکش.

کرولو فریاد زد:
- مشـعل دار بزرگ خواب اسـت. نمی توانم مشـعل دار بزرگ را برای یک 

کتری کوچک بیدار کنم!
کرولو که مجذوب دمپایی های کله پوک شـده بود، نمی توانسـت چشـم از 

آن ها بردارد. کله پوک جواب داد:
- می دانم که زندانی خاطر شما را مکدر می کند قربان، اما اگر او مشعل دار 

بزرگ را می طلبد تا کتری اش را گرم کند...
کرولو دیگر چیزی نمی شـنید. او که به دمپایی هـای کله پوک ُزل زده بود، 

داشت با چشم هایش آن ها را از پاِی او در می آورد.
حسود بود.

دمپایی. او هم می خواست یک جفت دمپایی مثل آن ها داشته باشد.
نتوانست در برابر وسوسـه مقاومت کند. کرولو نزدیک شد، چکمه هایش 
را روی نوک دمپایی ها گذاشـت تا آن ها را نگه دارد و با دسـِت سالمش چنان 

سیلی به کله پوک زد که او را سی قدم آن طرف تر پرتاب کرد.

چنـد دقیقه بعد، سـرگرد کرولو دِر خانه ی مشـعل دار را زد. بـاد می وزید. از 
پشت در توضیح داد:

- او شمع می خواهد.
پنجره ی کرکره ای باز شد. صورت کوچکی از الی آن پدیدار شد. مشعل دار 
بـزرگ بـود. حتی در آن شـب تاریک هم می شـد دیـد کـه او آدم مهربانی 
 نیست. سر درازی شـبیه تکه ای استخوان داشت و چشمان سرخ بیمارگون. 
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پنجره را بست و بعد غرغرکنان جلوی در ظاهر شد.
مشـعل دار بزرگ قدکوتاه و قـوزی بود. قوزش را زیر لبـاس تیره ای مخفی 
می کرد که کالهش تا روی پیشانی پایین می افتاد و در دستش شمعی داشت 

که در فانوسی حفاظت می شد.
لحظه ای ایسـتاد و به پا های کرولو نگاه کرد. سـرگرد کرولو سـرخ شـد و 

در حالی که سرش را پایین انداخته بود چندین بار روی نوک پاهایش ایستاد.
محض توضیح گفت:

- دمپایی اند.
مشعل دار بی آنکه چیزی بگوید، دنبال سرگرد به راه افتاد.

کل منطقـه ُپر از شـاخه های نازک درهم برهم بود. برای گم نشـدن در این 
کالِف شـاخ و برگ که با بقیه ی درخت بسـیار متفاوت است، می بایست راه 
را بلد باشـید. موقع روشـنایی یا زیر نور ماه، می شد فهمید این دسته ترکه ی 

بزرگ که روی نوک درخت قرار داشت از کجا آمده.
آشیانه بود!

آشـیانه ای عظیم. نه مثل مال دم جنبانک ها که صد نفر به راحتی می توانند 
یک شـبه آن را از هم جدا کنند. نه. آشـیانه ای که حد و مرزش دیده نمی شد. 

النه ی متروک پرنده ای غول پیکر در میان شاخه های نوک درخت.
در این منطقه ی خشک، استفاده از آتش ممنوع بود. آتش فقط به مشعل دار 
سـپرده شده بود و در مواقع بسیار ضروری او را صدا می کردند. بنابراین کی 
می توانست فقط برای گرم کردن یک کتری کوچک مزاحم مشعل دار بشود؟
مه بیش از پیش غلیظ می شد. سرگرد جلو راه می رفت. با هر قدم، نزدیک 

بود با دمپایی هایی که از کله پوک گرفته بود ُسر بخورد.
آهسته می گفت:

- یـک کتـری! نمی خواهم غیبتش را بکنـم، اما فکر می کنـم ارباب نباید 
خودش را بازیچه ی دست این دخترکوچولو بکند...

مشعل دار چیزی نمی گفت، این بهترین روش برای باهوش نشان دادن خود 
اسـت. با این همه از اینکه با کرولو مقایسه شود، ترسی نداشت. کنار سرگرد، 

آفتابه هم حتی دانشمند محسوب می شد.

مشعل دار ناگهان ایستاد. صدایی از پشت سرش شنید. برگشت و فانوس 
پوسـت کرمی را کمی باال گرفت. نفس نمناکی کاله مشـکی اش را تکان داد. 
او این حس عجیب را داشـت که کسـی تعقیبش می کند. با دقت در تاریکی 
نگاه کرد و سـایه ای را که در امتداد شـاخه ای ُسر خورد، ندید. روی شاخه ی 

دیگری پرید و درست باالی سر آن ها به حالت تعادل چمباتمه زد.
سرگرد گفت:

- مشعل دار، می آیید؟
مشعل دار کمی مکث کرد و به راه افتاد.

سایه همچنان، در سه قدمی اش، بدون اینکه بفهمد، تعقیبش می کرد.
به رغم احساس اولیه ی بی نظمی، خیلی سریع متوجه می شویم که هزارتوی 
آشیانه کاماًل مرتب و منظم بود. در بعضی تقاطع ها فانوس هایی می درخشید. 
ایـن چراغ هـای پر نور به جای تیر چراغ برای شـب های بدون مـاه و به عنوان 

عالمت جهت یابی در مه استفاده می شد.
این چراغ ها سـرد بودند. هر کدام از قفسـی پاکتی درست شده بود، که در 
آن کرم شب تابی سکونت داشت. کرم های چراغ دار را برای همین کار پرورش 
می دادنـد. دو یا سـه مالک کرم برای کیفیت باالی دام پروری شـان معروف 
بودند. آن ها صنفی تشـکیل می دادند که حسـادت بقیه ی مـردم درخت را 

برمی انگیخت که از مدت ها پیش در بدبختی و ترس زندگی می کردند.

آشیانه ی نوک درخت تمیز بود، ترکه ها سابیده و تقاطع ها با طناب هایی محکم 
شده بود. پلکان هایی در باالترین گذرگاه ها ساخته شده بود. پر های کاه، که با 
چوب و خزه ی خشک مخلوط شده بودند، شبکه ی مهیبی از داالن ها در قلب 

آشیانه درست می کردند.
قطعًا، هوش زیادی پشت این قلعه ی چوبی خشک بود؛ دنیایی سرد، سخت 
و خشک، اما کاماًل تحت تسلط. بنابراین چه کسی معمار آشیانه ی نوک درخت 

بود؟ این کار نمی توانست فقط ساخته ی مغز یک پرنده باشد.
وقتی به قله ی آشـیانه رسـیدند، تصویر فریبنده تری جلوی دو مرد نمایان 

شد. این شگفتِی پشت مه، به لطف جریان باد، آشکار شد.
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صاف و صورتی مثل لپ های نوزاد، به بلندی سیصد آرنج، با ظاهری عالی 
و شکوهی بی نظیر، سه تا تخم به سمت آسمان سر بر آورده بودند.

شبیه برج های بلندی بودند که قله ی آن ها به تکه های مه آویزان شده بود.
سرگرد، طوری که انگار دیگری نمی توانست ببیند، گفت:

- تخم ها!
از آخریـن دامنـه ی چوب خشـک بـاال رفتند و بـرای تنفس هوای شـب 
ایسـتادند. طوفان بوی غبـاری را در هوا پخش می کرد. فقـط باید از جنگل 
سـفید رد می شـدند: جنگلی از ُپرز و َپر قلب آشـیانه را ُپر کـرده و از تخم ها 
محافظت می کرد. در این بوته زار درهم و بر هم، فقط سـه گذرگاه درست شده 

بود. بقیه اش، جنگلی بکر و دست نخورده مثل سرزمینی برفی بود.

یـک سـاعت بعد، دیده بان های تخـم جنوبی آمدن دو مـرد را دیدند. ماجرا 
خیلی سـریع اتفاق افتاد. گذاشـتند مشـعل دار بزرگ تنهایی از روی پلی باال 

برود که وارد تخم می شد. او در پوسِت تخم ناپدید شد.
یکی از نگهبان هایی که بیرون بود به نظر می رسـید مجذوب پا های سرگرد 

شده باشد.
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سرگرد با تواضعی دروغین گفت:
- دمپایی اند.

بقیه ی نگهبان ها نزدیک شدند.
- چی؟

سرباز چاقی تکرار کرد:
- دمپایی.

- چی؟
کرولو داد زد:

- دمپایی!
هیچ کـدام آن هـا متوجـه سـایه ای نشـد کـه از بـاالی تخـم، در ارتفاعی 

سرگیجه آور، مخفیانه صحنه را می پایید و از روی دیواره سینه خیز می رفت.

خیلی سـریع، مشـعل دار بزرگ دوباره روی ُپل ظاهر شد. او تند راه می رفت. 
به نظر عصبانی می آمد. کرولو می خواسـت از او درباره ی زندانی سـؤال کند، 
اما مشـعل دار بدون هیچ مالحظه ای او را از خود دور کرد. او به سمت جنگل 

سفید می رفت.
نگهبان ها بین خودشان گفتند:

- مشعل دار بزرگ زیاد خوش حال نیست.
سرگرد پرسید:

- یعنی چه کارش کرده؟
قیافه ی حمل کننده ی شـمع دیده نمی شد. کاله را روی سرش کشیده بود 

و خمیده راه می رفت. کرولو به او رسید.
- من شما را همراهی می کنم، مشعل دار.

بالفاصله به کله پوک برخوردند که با پای برهنه از جنگل سفید باال می آمد.
کله پوک لباس خوابی نیمه پاره و دندان هایی شکسته داشت، اما به خصوص 
هنوز تحت تأثیر شوک چیزی بود که موقع رفتن کرولو فهمیده بود. پروانه... 
حیوان بیچاره جلوی چشـمانش مرده بود و برای همیشـه از پرواز در آسمان 

محروم شده بود. آیا سرگرد قادر به انجام همچین کار وحشتناکی بود؟

کله پوک زمزمه کنان گفت:
- ممکن نیست.

کله پوک یک دفعه هفت دندان و مقدار زیادی از سـاده دلی اش را از دسـت 
داده بود. کرولو فقط کودکی بزرگ سـال نبـود: او قاتل بود. نه چیزی غیر از 

این. و نام احساسی که به سراغ کله پوک آمد، خشم بود.
- بی سرف...

کله پوک عبور دو مرد را نگاه کرد. سرگرد حتی به او توجه هم نکرد. سرباز 
کله پوک با چشـم هایش دنبال دمپایی هایی بود که کرولو از چنگش در آورده 

بود و ناگهان نگاهش اتفاقی به پا های دیگری افتاد.
مشعل دار.

- جل الخالق...
دو تا پای کوچک.

- دو تا پای کوچک سفید.
دو تا پای کوچک سفیدی که با هر قدم پایین پالتو ظاهر می شد. دو تا پا که 

وقتی به پارچه ی شنل برمی خورد انگار جرقه ای باشد.
دو پای بسیار ظریف، بسیار سبک، بسیار نرم... دو پای آن قدر نرم که آدم 
دلش می خواست شاخه باشد تا ردشدن چندین باره ی آن ها را حس کند. دو 

پای فرشته.
کله پوک نزدیک بود آخرین دندان هایش را هم قورت بدهد.

- پناه بر خدا، مشعل دار پیر با پاهایی مثل...
بقیه ی هیکلش سیاه بود. کاله صورت را می پوشاند. کله پوک نمی توانست 

جلوی لبخندش را بگیرد. او به راهش ادامه داد انگار چیزی ندیده بود.

وقتـی دو نفـری کـه راه می رفتنـد بـه ورودی جنـگل رسـیدند، مشـعل دار 
پافرشـته ای شمع را گذاشـت و تنه ی َپری را بلند کرد که مسیر را می بست. 

کرولو، متعجب، نزدیک شد.
- مشکلی هست؟

لحظه ای بعد، هفت نعره ی پی در پِی سرگرد کرولو در جنگل طنین انداخت.
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اولین نعره وقتی بود که تنه ی سنگین َپر روی پایش افتاد.
دومین نعره وقتی که مشـعل دار روی َپر پرید و انگشت های پای او را کمی 

بیشتر له کرد.
سـومین نعـره وقتی که مشـعل دار پیر، تند و سـریع مثـل آذرخش، روی 

شانه های کرولو، درست روی زخمش، جفت پا فرود آمد.
چهارمین نعره وقتی که مشعل دار دست هایش را زیر پالتوی سرگرد بیچاره 
فرو ُبرد و با حرکتی ناگهانی کش های بنِد شـلوارش را کشـید و آن ها را به دم 

َپری بست که باالی سرشان بود.
و برای اینکه گام موسـیقی را به طور هماهنگی تمام کند، وقتی کرولو، با آن 

مغز کوچکش، متوجه شد که به دام افتاده است سه تا جیغ طوالنی کشید.
پاهایش به زمین گیر کرده بود و اگر از ُکنده جدا می شد، بند های شلوارش، 
 کـه مثـل طاق ضربی به سـمت آسـمان گره شـده بـود، ممکن بـود او را به 

فضا بفرستد.
او هم زمان هم منجنیق بود، هم گلوله ی توپ. به خصوص گلوله ی توپ.

لحظـه ای بعـد، پا های فرشـته به نرمـی روی زمین فرود آمد. شـمعش را 
برداشت. جریان بادی کاله را از روی پیشانی اش کمی باال برد. صورتش در 

نور فانوس نمایان شد.
سر استخوانی مشعل دار نبود.

چشـم ها، بینی، دهـان و بیضـی کامل صـورِت دختری پانزده سـاله بود. 
نمی خواهیم بگوییم او زیبا بود چراکه در درخت، روی هر شـاخه بیست و پنج 

دختر زیبا وجود داشت.
او بهتر از این بود.

کرولو آهسته گفت:
- زندانی...

این شـیطان کوچولو در تخمـش برای از پای درآوردن مشـعل دار، فقط یک 
دقیقـه وقت الزم داشـت. لباس هایـش را دزدیده بود و به جـای او از زندان 

خارج شده بود.
سـرگرد خواسـت همه را خبر کند، اما دختر جوان پایش را به آرامی روی َپر 



»به عقیده  ی یک کرم، عجیب است که
انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی
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