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 تومان٨٠٠٠

و واقع شد بعد از چهل روز كه نوح دريچة كشتي را كه ساخته بود ,باز
@كرد /و زاغ را رها كرد /او بيرون رفته ,در تردد ميبود تـا آب از زمـين
خشك شد/
عهد عتيق ,پيدايش ,باب هشتم ٦ ,و ٧
و كم خداوند بر وي نازل شده ,گفت> :از اينجا برو و به طرف مشرق
توجه نما و خويشتن را نزد نهر كريت كه در مقابل اردن است ,پنهان كن/
و از نهر خواهي نوشيد و كغها را امر فـرمودهام كـه تـو را در آنجـا
بپرورند </پس روانه شده ,موافق كم خداوند عمل نموده ,و رفته نزد
نهر كريت كه در مقابل اردن است ,سا@كن شد /و كغها در صبح ,نان و
@گوشت براي وي و در شام ,نان و گوشت ميآوردند و از نهر مينوشيد/
عهد عتيق ,اول پادشاهان ,باب هفدهم٦-٢ ,
>اندوه شوم و كغ باستاني از ساحل شب به پرواز درآمدند,
به من بگو نامت را در ساحل شرير و دوزخي شب!<
@گفتم> :اي پيامآور! اي پليد ,پيامآور ,پرنده يا شيطان!
منقارت را از قلب من بيرون آر ,و روي زشتت را از درگاه خانه من دور
@كن</
از كتاب كغ  ,ادگار آلن پو

بخش اول

١
درخت
آشيانه كغ سالها قبل روي صنوبر بلندي ساخته شده و همچون
ِ
حامي و ياورش ,بدترين و شديدترين بادها و طوفانها را تاب آورده بود/
شاخههاي كلفت درخت اساس و پاية آشيانه بودند /آشيانة بر روي
شاخههايي كه چون گهواره يا سبد به هم پيچيده بودند عرضي حدود يك
متر داشت و با برگهاي خشك ,خزه و پوست درختان پُ ر و مفروش بود/
آشيانه زيبايي خاصي داشت و با همان توجه و عقهاي درست شده بود
@كه انسان خانهاش را ميسازد /تكههايي از ژا@كتي پشمي روي شاخ و
برگهاي خشك بود /ژا@كت كهنه را كغها سالها قبل ــ وه چه روزهاي
خوشي! ــ در سطل زباله همسايه پيدا كرده بودند/
در زمان شروع داستان ما چهار تخم زيباي آبي متمايل به سبز روي
اين پوشش نرم قرار گرفته بودند :اين تخمها منتظر لحظهاي بودند كه
زندگي چوب جادوي سحرانگيزش را تكان دهد و گروهي از جوجههاي
٩

  ١٠كغي كه با خدا حرف زد

نيمهعريان و بيدست و پا از پوسته خود بيرون بيايند و پا به دنياي
خطرنا@ك و هيجانانگيز بگذارند/
ماده كغي سياه ,براق و بزرگ به نام سام با دقت و هشياري ,مثل هر
مادر ديگري روي اين تخمها نشسته بود/
سام سالهاي سال جوجه به اين دنيا آورده بود يا دستكم اين@طور به
نظر ميرسيد ,با اين حال هر سال با بازگشت بهار ,وقتي صنوبر خود را
تكان ميداد و از خواب زمستاني با هدف و انرژي تازه بيدار ميشد ,بار
ديگر مشتاقانه مادر شدن را تجربه ميكرد/
سام سينه فراخش را به طـرف تـخمهاي درخشـانش خـم مـيكرد و
ميدانست  ,خوب ميدانست  ,كــه ايــن تــخمها قشــنگترين و عـاليترين
تخمهايي هستند كه در تمام عمرش ديده است/
امسال هم مثل هميشه از اين بابت به خود ميباليد /نه ,هيچ كغي تا
به حال چنين تخمهاي زيبا و گردي نگذاشته بود ///با اين حال مسئلهاي
ذهن سام را اشغال كرده بود و به شدت مايه تعجبش شد/
ببين! آن تخم آن طرفي نقطههاي سبز زيتونيرنگ بزرگي دارد/
اي تخم را چه ميشد؟

در نگاه اول يا دوم يا سوم ,هيچ نكته خاصي در اين تخم ديده
نميشود ,مگر نه؟ سام بارها هنگام انجام وظايف روزانهاش bجستجوي
آذوقه و غذا يا مرتب كردن پرهاي جفتش با منقار gهمين سؤال را از خود
پرسيده بود/
باiخره ,باقي تخمها هم لكههاي متمايل به زيتوني زيبايي داشتند /با
اين حال ,اين يك تخم به دiيلي مجذوبش ميكرد /گويي ندايي به او
ميگفت> :سام ,تمام جوجههايت باارزشند ,و عشق م شامل حال همه ميشود ,اما
مأموريت و وظيفهخاصي براي يكي از جوجههايي دارم كه تو به دنيا آوردي< /
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اما اين حرف بيهوده به نظر ميرسيد ,مگر نه؟
چطور چنين چيزي ممكن بود؟
همه ميدانستند كه هيچ نكته خاصي در@@باره كغها وجود نداشت,
ديگر همه آنها را ميشناختند/
@كغها پرندگان بيتناسب bمگر زماني كه به پرواز در@ميآمدند! gو
بزرگي بودند كه دوست داشتند با هم نزاع كنند /و سطل زباله يا محل
پيكنيكي را در جستجوي باقيماندة غذاها به هم بريزند و همزمان صداي
ناهنجار درآورند/
شهرت خوبي هم نداشتند ,مردار ميخوردند ,محصوiت كشاورزي
را از بين ميبردند و شيفتة خوردن ماهي گنديده و حشرات بودند/
@كغها سياه بودند; سياهي براق كه گاه به رنگ بنفش ميزد /گـاهي
وقتي انسانها به سياهيشان و چشمان كهربايي درخشانشان مينگريستند,
لرزش غريبي تمام وجودشان را فرا ميگرفت; شايد لرزشي شيطاني!
سام فكر كرد> :اما در روزگاران دور همه چيز فرق ميكرد </و تكاني به خود
داد و سعي كرد روي تخمهايش راحتتر بنشيند/
در روزگاران دور ,بنابر افسانهها و داستانهاي قديمي مادربزرگش,
اسمرالداي پير و عاقل ,كغها يكي از دوست داشتنيترين موجودات
بودند /صداقت و وفاداريشان چنان بود كه هر وظيفهاي را كه در جهت
پيشبرد خوبي و نيكي بود به عهده ميگرفتند/
هنگامي كه پروردگار به كغان دستور داد تا به الياس پيامبر كمك
@كنند; آن@گاه كه در بيابان پنهان شده بود ,حتي يك@بار نيز در انجام وظيفه
خود يعني بردن نان و گوشت كه براي زنده ماندن الياس ضروري بود
@كوتاهي نكردند /كغها هر صبح و هر شب براي او غذا بردند/
چشمان پير و مهربان و نافذ خود سام را نگريسته و گفته
اسمرالدا با
ِ
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بود كه تنها صداقت و وفاداري كغها را مايه تحسين و عشق همگان
نميكرد ,عقل و درايتشان عامل ديگري بود /دiيل ديگر ,سحر و لذتي
بود كه به دنيا ميآوردند /عشقي كه به@طور محسوس در قلبشان ميتپيد/
آيا اين كغ نبود كه بنا بر افسانهها ,روزي گل زيبايي چيد و آن را به
حضور ولينعمت خود ,حضرت آدم ,آورد /آن حضرت در آن روز ,افسرده
و اندوهنا@ك كنار جويباري نشسته بود و به مشكت و رنجي ميانديشيد
افسـوس
@كه در زمـين ديـده مـيشد /حـضرت آدم افسـوس مـيخورد;
ِ
بيتناسبي در اين سرزمين پهناور و حاصلخيز و دوستداشتني كه روزي
زيبايي و يگانگياش در اوج بود/
@كغ به او گفت كه گفتهها و كلماتش ممكن است باقي نماند ,اما اعمال
و رفتارش هرگز از بين نخواهد رفت/
حقيقت ,پا@كي و بيگناهي سرانجام دوباره به زمين باز خواهد گشت/
سام به تلخي انديشيد> :چه نظر شجاعانهاي </و سعي كرد افكارش را
از مادربزرگش كه مدتها پيش مرده بود دور كند /اما ا@كنون اي عهد و پيمان
@كجاست؟

تا جايي كه به كغها مربوط ميشد ,عهد و پيماني در كار نبود/
اين عهد و پيمان سالها پيش با مرگ الشكور ,آخرين بزرگ پيامبران
@كغ از بين رفته بود ,همان كغ بزرگي كه بيهيچ ترس و خوفي زندگي
خود را در راه خدمت به ارباب و ولينعمتش ,حضرت نوح ,از دست داده
بود/
اشك در چشمان سام ,با به خاطر آوردن اسمرالدا هنگام تعريف
@كردن اين داستان ,حلقه زد/
حضرت نوح ,كشتياي ساخته بـود كـه مـيتوانست در بـرابـر سـيل
سهمنا@كي كه زمين را در@بر ميگرفت مقاومت كند /انسانها و حيوانات را
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در كشتي پناه داده بود و بعد از چندين روز سرگرداني بر روي آبهاي
خروشان و مـواج بـه الشكـور دسـتور داده بـود كـه دريـاي خـطرنا@ك را
درنوردد تا مكان امني براي به خا@ك نشستن كشتي بيابد /اما افسوس كه
پس از پروازهاي شجاعانه در ميان باد و باران سهمگين ,يك روز ,ديگر
الشكور بازنگشت /او در كشا@كش طوفان ناپديد شده بود/
اسمرالدا گفته بود كه از آن زمان به بعد كغها براي هميشه از معنا و
هدف حقيقي و اصلي خود دور افتادهاند ,سرنوشت و هدف خود را از
دست داده و جاي خود را در نظام طبيعي جهان گم كردهاند/
ديگر چه كسي به كغها به چشم دوست يا كمكرسان مينگريست؟
سـام ايـن خـاطرات را بـه يـاد مـيآورد ,و هـنگامي كـه مـيپنداشت
سرنوشت خاصي منتظر يكي از جوجههايش ,يا هر كغ ديگري ,است
با نوميدي سرش را تكان ميداد و به خود ميگفت> :تو ديوانه شدي ,به خود
بيا< /
دوستانش در@@باره او چه فكر ميكردند؟ iبد اين@كه از حال طبيعي
خارج شده و فكر ميكند از همه باiتر است /بله چنين فكر ميكردند/
پشت سرش غيبت ميكردند ,با بيرحمي مسخرهاش ميكردند///
اما چيزي بدتر از اين مسائل سام را در آن روز بهاري نگران ميكرد:
ا@گر ارنست ميفهميد كه او چنان افكار مسخره و رؤيايي را در سر
ميپروراند ,پيش خود چه فكري ميكرد؟
ارنست جفت خوبي بود ,در اين مسئله هيچ شكـي نـبود /او كـوشا,
وظيفهشناس و مهربان بود /در اين هفت سالي كه با هم بودند ,هيچگاه
بدخلق نشده و به او حمله نكرده بود /برخي از نرها با جفتهايشان رفتار
وحشتنا@كي داشتند /سام از يادآوري رفتار آنها مشمئز شد/
ارنست از بسياري جهات جفت خوب و مطلوبي بود ,اما كاستيهايي
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هم داشت /براي مثال ,به چيزهاي جديد يا غيرمعمول عقه نشان
نميداد /وقتي نوبت به نظرات جديد ,يا راههاي مختلف نگاه كردن به دنيا
و مسائل ميرسيد ,بهتر بود ارنست كنار گذاشته ميشد /تا آنجا كه به
ارنست مربوط بود همه چيز يا سياه بود يا سفيد /يا پرندة ديگري را
دوست داشت يا نداشت /يا موافق بود يا مخالف /ا@گر بگوييم گفتگو با
ارنست در@@بــارة مســائل بـرانگـيزانـنده دشـوار است حـق مـطلب را ادا
نكردهايم :اين كار غير ممكن است! سام جيغ كوتاهي از سر ناخشنودي
@كشيد /داشت منفيبافي ميكرد /و اين مسئله بيش از هر چيز ديگري
آزارش ميداد/
اما راستي ,اين پسر بزرگ كجا رفته بود؟ حا iنوبت او بود كه از آشيانه
مراقبت كند تا سام به دنبال غذا بگردد /بدن سام خشك شده بود /نيم
ساعت يا بيشتر بود كه روي تخمهايش نشسته بود /سعي كرد خودش را
صاف كند /يك پايش را بلند كرد /سرش را برگرداند و پشت گردنش را
خوب و محكم خاراند /حا iبهتر شد ,چه احساس خوبي!
از پهلو به تخمهايش نگاه كرد /بسيار زيبا بودند ,مگر نه؟ همان@طور كه
دوباره در آشيانهاش جـابجا مـيشد ,بـه خـود گـفت كـه چـيزي نـمانده
تخمهايش به جوجه تبديل شوند /وقتي فكر ميكرد چهار جوجه كوچك
به زودي وارد دنيايش ميشوند ,با چشمان كودكانه و پر اطمينانشان به او
مينگرند و هر بار كه نزدشان بازميگردد منقار صورتيرنگشان را با
حرص و آز براي غذا باز ميكنند ,موجي از خوشحالي در@بر ميگرفتش/
هيچ چيز چون مادر شدن نيست /گرماي روشنيبخشي ,چون تـابش
خورشيد بر سطح سنگي خزه بسته ,وجودش را گرم كرد /گرما عميقتر و
عميقتر تمام وجودش را فرا گرفت و سام نا@گهان به احساس آرامشي
نا@گفتني دست يافت /خيلي زيبا بود /پيش از آن هرگز چنين احساسي را
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تجربه نكرده بود /اين احساس چنان خوب و لذتبخش بود كه آرزو كرد
@كاش تا ابد ادامه يـابد /تـمام نگـرانـيهايش در آن لحـظه از بـين رفـتند/
ترسهايش مانند گروهي از خرگوشهاي پر جست و خيز فرار كردند/
همچنان كه خوشحال و آرام نشسته بود و استراحت ميكرد ,رؤيايي
ديد; ديـد كـه كـغها بـراي هـميشه در زنـدان مـحدود كـنوني مـحبوس
نخواهند ماند; ديد كه زيبايي و نيكي همان@گونه كه افسانهها پيشگويي
@كرده بودند باز خواهد گشت; ديد كه جوجه كوچك او ,همان كه در تخم
زيرش تكان ميخورد و ذهنش را به خود مشغول كرده بود ,در اين راه
نقشي بر عهده دارد; نقشي شايد كوچك ,اما مؤثر در پيشبرد اين حركت
عظيم/
سام از اين پيشبيني بسيار هيجانزده شد /و بعد رؤيا ,به همان سرعتي
@كه به مخيلهاش خطور كرده بود ,از خاطرش محو شد/
صداي قارقاري بلند ,مطمئن و مقتدرانه از ته دره شنيده شد /سام
چشمانش را باز كرد و جفتش را ديد كه در آسمان چرخ ميزند و آمادة
نشستن ميشود /با قارقاري بلند از او استقبال كرد ,بعد محكم بال زد و از
آشيان بيرون آمد و به سوي رودخانه نزديكشان پرواز كرد /در@@بارة گروهي
ماهي مرده در كنار رودخانه اخباري شنيده بود /ميدانست كه اغلب
مواقع در@@باره اين@گونه اتفاقات مبالغه ميشود ,اما ارزش آن را داشت كه
از نزديك و با چشمان خود ببيند/
ا@گر يك خورا@ك خوب ماهي را از دست دهيد ,ديوانگي كردهايد ,نه؟
و معلوم شد كه خبر درست بوده است /سـام بـه گـروهي رنگـارنگ
متشكل از سمور آبي ,سه زاغچه و تعداد بيشماري حشرات و يك
دوجين كغ پيوست/
چون هميشه به فكر جفت خود بـود ,آخـرين تكـه مـاهي قـزلآ iرا
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برداشت و براي ارنست به خانه برد/
آن دو كغهاي خوشحالي بودند كه پس از صرف غذا در iنهشان
@كــنار يكــديگر مـينشستند و بـا مـنقارشان پـرهاي يكـديگر را مـرتب
ميكردند /البته اين كار ترتيب خاصي نيز داشت /سام پرهايش اول مرتب
ميشد /سرش را خم ميكرد تا ارنست بتواند پرهاي پشت گردنش را تميز
و مرتب كند /ارنست يك پر را تميز و مرتب ميكرد ,با منقارش آن را بر
روي پرهاي ديگر قرار ميداد و به پر بعدي ميپرداخت /بعد سام گردنش
را به سمت با iميكشيد و قوس ميداد تا ارنست بتواند پرهاي گردن و
سينهاش را مرتب كند/
بعد از آن@كه سام نيز پرهاي ارنست را تميز و مرتب ميكرد ,براي چند
لحظه منقارهايشان را به هم ميماليدند و براي خواب آماده ميشدند/
شب به زودي سراسر جنگل را فرا گرفت /قورباغههاي بركه آواز جمعي
خود را شروع كردند /چند زاغچه مدت كوتاهي روي درخت مجاور با هم
مشاجره كردند /جغدي در فاصلهاي دوردست ميخواند /از دور صداي
@گرگ ميآمد/
آخرين فكر سام ,وقتي به خواب فرو ميرفت ,اين بود كه هنوز براي
جوجههايشان اسم انتخاب نكردهاند /با خود گفت > :بايد فردا صبح در اي
باره صحبت كنيم < /پلكهاي سام به آرامي بسته شدند و او كغوار تبسم
@كرد ,همان لحظه اسمي از خاطرش گذاشت; اسمي براي آن جوجهاي كه
باعث افكار گونا@گون ,پيشبيني و هيجان او شده بود /جآشوا /او را جآشوا
ميخواندند ,و اين نام پدربزرگ سام و همسر اسمرالدا بود /جآشوا نام
خوبي براي قهرمان بود ,مگر نه؟

٢
بيشتر صبح باران آمده بود /نواري از ابرهاي خا@كستري در هم پيچيده با
سرسختي زمين را احاطه كرده بودند ,گويي خورشيد را كه ميخواست
نور خود را بين اين نوارها بتاباند و گرمي و حيات به زمين ببخشد به
مبارزه ميطلبيدند/
اما آسمان تيره و تار نيز در روحيه سه كغ پرشور تأثيري نداشت/
@كغها دوماهه بودند ,رشدشان كامل بود و با هر چه پيش ميآمد ,با
@كنجكاوي و لذتي خاص برخورد ميكردند/
سه كغ به شدت درگير بازي جديد خود بودند :دستهاي از چوبها
و شاخههاي درختان را بر روي زمين گلآلود از اين طرف به آن طرف
ميبردند /بارني اين بازي را شروع كرده بود :كغ جوان و بيبا@كي كه
ِ
مسئوليتهايش را به عنوان پرندة ارشد جمع بسيار جدي ميگرفت/
١٧
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بارني همان@طور كه با منقار قوياش تركه نازكي را محكم گرفته بود و
آن را جابجا ميكرد فكر كرد از گوشه چشم مراقب حركات خواهرش
هريت هم باشد /و آنچه ديد سبب شد جيغ بلندي از ناخشنودي بكشد/
بيهيچ شكي ,هريت شاخهاي پيدا كرده بود كه به مراتب بزرگتر از
شــاخة او بــود /در حـقيقت ايـن شـاخه آن@قـدر بـزرگ بـود كـه هـريت
نميتوانست به@خوبي آن را حـمل كـند ,و هـر بـار كـه تـش مـيكرد از
منقارش ميافتاد/
هريت همچنان با دشواري شاخه را حمل ميكرد كه بارني تركه خود
را انداخت ,با سرعت به طرف او رفت و هريت را به كناري هل داد/
بارني به نفس نفس افتاده بود /منقارش را تا آنجا كه ميتوانست باز
@كرد تا شاخة عظيمالجثه را بگيرد ,اما فقط توانست چند سانت از زمين
بلندش كند /شاخه دوباره به زمين افتاد و بارني گمش كرد/
وقتي جوش و خروش بارني با نوميدي فروكش كرد ,هريت كه ابتدا
مطيعانه خود را كنار كشيده بود ,فرصتي دوباره يافت /او شاخة كوچكتر
بارني را قاپيد و به آن نوك زد /اين ديگر براي بارني غيرقابل تحمل بود/
بارني از روي عصبانيت قارقار بلندي كرد و چوب كوچكتر خود را
خواست/
هريت ديد چوب بزرگتر همين@طور روي زمين است و كسي آن را
نميخواهد /از آنجا كه مـوجود جـدي و سـختكوشي بـود ,دوبـاره بـه
سرعت به سمت چوب بزرگتر رفت و تمام تشش را نمود تا آن را
بردارد /بارني بار ديگر هريت را تعقيب كرد و چون هريت ديگر از بازي
چوبها خسته شده بود ,پرواز كرد و روي شاخهاي نشست /بعد به پايين
نگاه كرد ,به@طور نا@گهاني و از پشت خودش را پرت كرد ,بالهايش را
محكم به هم كوبيد ,شيرجه كاملي زد و روي شاخه پايينتر فرود آمد/
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هريت چند بار شيرينكارياش را تكرار كرد و بعد سعي كرد در آن
تغيير ايجاد كند :مثل قبل از پشت برگشت ,اما اين بار به@جاي اين@كه شاخه
را ول كند ,آن را محكم گرفت و با حركات قوي و به هم زدن بالهايش
سعي كرد به@جاي اولش برگردد/
نام سومين كغ گروه َاپل بود /اپل كه او هم عقهاش را به چوبها از
دست داده بود ,زير بوتهاي قوطي خالي نوشابهاي پيدا كرده بود و با
خشونت به آن نوك ميزد/
ظرف ده ثانيه ,قوطي به آلومينيوم درهم پيچيدهاي تبديل شده بود كه
به@سختي ميشد فهميد چه بوده است /اپل از خوشحالي قارقار كرد و
بارني براي لحظهاي فكر كرد او هم به قوطي نوشابه مچاله شده نوك
بزند ,اما با ديدن به پشت چرخ زدن هريت از تصميمش منصرف شد /به
طرف او پرواز كرد و به َس بك خودش چرخ و شيرجه زد /بارني سه بار به
پشت شيرجه زد و با خودش گفت كه وقت پرواز فرا رسيده است /به
سمت باiي درختان پرواز كرد و خواهرانش بفاصله به او پيوستند/
سه پرنده با iو باiتر رفتند /در ارتفاع سيصد متري موازي زمين
شدند و به سمت شرق رفتند تا با خطرات ,غذا يا هر چيز جالب ديگري
مواجه شوند/
حا iدر گودال آن پايين نوري سفيد ديده ميشد; تودهاي از برف;
بازماندة زمستاني طوiني! يكي از زمينهاي طبيعت كه گويي فقط براي
بازي كغها درست شده بود /سه كغ بالهايشان را كج كردند ,به نرمي
روي زمين برفي فرود آمدند و خيلي زود با خوشي فراوان روي تودة برف
ُس ر خوردند/
وقتي بارني و دو خواهرش مشغول بازي بودند ,جاشوآ دو مايل دورتر
مشغول انجام كاري بود كه iاقل در نظر خودش بسيار مهمتر و پرمعناتر از

  ٢٠كغي كه با خدا حرف زد

@كار برادر و خواهرانش بود/
جاشوآ در انتهاي دره روي سنگ متروكهاي نشسته بود و سعي ميكرد
بر روي نفسهايش تمركز كند /ميخواست مراقبه را ياد بگيرد /با نهايت
توان تش ميكرد تا به افكار پريشانش انسجام و سكون ببخشد/
حقيقت ندارد ا@گر بگوييم جاشوآ به مسائلي مثل غذا يا بازي عقهمند
نبود; چرا عقهمند بود /در واقع بعضي وقتها خود را ممت ميكرد و
ميترسيد اين مسائل بيش از حد ذهـنش را بـه خـود مشـغول دارنـد يـا
توجهش را جلب كنند/
اما آنچه به راستي برايش مهم بود راز زندگي بود; زندگي و اعجاب
محض آن! جاشوآ حس ميكرد كه زندگي معنا و هدفي واiتر از آنچه
عموما ميپندارند دارد ,البته هنوز خودش هم به@طور كامل نميدانست
اين هدف و معنا چيست/
ا@گر غذا را بر@اساس اهميت از عدد يك تا ده شماره@گذاري ميكردند,
جاشوآ به غذا عدد  ٦يا  ٧ميداد ,اما برادر و خواهـرانش ,يـا هـر كـغ
ديگري غذا را از همه چيز مهمتر ميدانستند و به آن عدد ده ميدادند /اما
مگر چـيز ديگـري هـم از غـذا مـهمتر بـود؟ صـدالبـته كـه پـرسشهاي
احمقانهاي نظير اين@كه خداوند واقعا وجود دارد يا زندگي پس از مرگ نيز
هست از غذا مهمتر نبودند! جاشوآ يك@بار ديگر سعي كرد افكارش را
@كنترل كند/
مادرش چه گفته بود؟
>جاشوآ ,ذهن تو مانند يك آهوبچه سرگردان است /سردرگم است و
سعي ميكند به هر طرف برود /خودت بايد سعي كني آرامَش كني تا به
آرامش برسي /پس اين كاري است كه ميكني :اول آرام ميشوي و چند
نفس بسيار عميق ميكشي /بعد به دم و بازدم خود از درون نگاه ميكني/
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نفس كامل ,و عميق اول را ميكشي ,ببين َدم و باز َد م ,و به آن از درون
مينگري /بعد نفس عميق ديگري ميكشي ,دم و باز دم ,و بدان مينگري/
سعي ميكني به نفسهايت از درون بنگري</
جاشوآ به ميان حرف مادرش پريده و گفته بود> :فقط همين ,مامان؟
اين@كه خيلي آسان است /فكر ميكردم مراقبه سختتر از اينهاست</
جاشوآ اين@گونه بود /يا خيلي به خود اطمينان داشت يا اص به خود
اطمينان نداشت /برايش دشوار بود حد ميانه را رعايت كند/
البته سام به اين حرف جاشوآ كلي خنديده و بعد اضافه كرده بود:
نگريستن به
>يك چيز ديگر هم هست; به زودي در@مييابي كه وقتي
ِ
نفسهايت را فراموش كني ,شروع ميكني در@@بارة اين@كه براي صبحانه
چه خوردهاي ,بارني ديروز به تو چه گفته و اين@طور چيزها فكر كني; در
اين زمان بايد دوباره از سر شروع كني /جاشوآ اين كار به تمرين احتياج
دارد /تمرينات بسيار زياد /ا@گـر دلت مـيخواهـد مـيتوانـي سـعي كـني
نفسهايت را بشماري ,گاه اين كار كمك ميكند</
و دوباره خنديده بود ,اين دفعه بلندتر از پيش تا آنجا كه جاشوآ
سردرگم شده بود كه مراقبه واقعا بيش از حد دشوار است يا برعكس نه/
و حا iحدود نيم ساعت تمرين كرده و نتيجه گرفته بود كه مراقبه بيش
از حد سخت و دشوار است /به نظرش ميرسيد كه اص پيشرفتي نكرده
است /انديشيد> :يك تش ديگر هم ميكنم</
و تصميم گرفت اين بار نفسهايش را بشمارد /به قاطعيت گفت:
>يك </و در همان حال اولين دم را به آرامي وارد سينهاش كرد /ورود و
خروج هوا را حس كرد /اي@كه كاري نداشت /گفت> :دو</
>خوب دارم پيش ميروم</
>سه</

  ٢٢كغي كه با خدا حرف زد

>دارم ياد ميگيرم /سم ,آن چيزي كه از درخت آن طرفي آويزان شده چيست؟
جالب به نظر ميرسد /بايد بعد بروم و از نزديك ببينم /به نظر ميرسد دوباره باران
بيايد /نميدانم بارني و ديگران اLن چكار ميكنند /شايد غذا پيدا كردهاند /م

@گرسنهام يا< /@///
>آه لعنتي ! لعنت به اي فكرهاي مغشوش< /
مثل محصلي كه در كس درس ,به درس گوش نميدهد و به رؤيا فرو
ميرود ,جاشوآ با ناخشنودي دريافت كه به راستي و همان@گونه كه
مادرش هشدار داده بود ,نفسهايش را فراموش كرده بود/
او كه خيلي دلش ميخواست موفق شود و تمام داستان را براي
مادرش تعريف كند ,سرش آويزان شد/
>فكر كنم بهتر است دست بكشم و به خانه برگردم /انگار م اص  Qبراي اي كار

ساخته نشدم /مامان راست ميگفت ,آن طور هم كه به نظر ميرسد آسان نيست</
شيطانكي ,از مركز فرماندهي شرمندگي صداي انديشيدن او را شنيد/
موقعيت خوبي بود /شيطانك خيلي زود از روحية جاشوآ استفاده كرد و
از آنجا كه كار خود را خوب بلد بود ,به سرعت به دنبال نيروي كمكي
رفت/
@كمكهاي شيطانك ,بسيار خبيثانه عمل كردند ,آنها حلقة محكمي
دور جاشوآ كشيدند و به او گفتند چقدر به درد نخور و بيخاصيت است/
@گفتند عقايد و نظرياتش در@@باره زندگي احمقانه است و كام پيداست كه
هرگز مراقبه را ياد نخواهد گرفت/
شيطاني كه به نظر ميرسيد فرمانده اصلي است با پوزخند گفت كه
جاشوآ ا@گر فكر كند ميتواند تغيير كوچكي در دنيا ايجاد كند ,اشتباه كرده
و خود را گول زده است/
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@كمر جاشوآ زير بار اين همه افكار منفي خم شد /شايد ميبايست از
يادگيري مراقبه دست ميكشيد /شايد احساس اين@كه هدف خاصي در
زندگي دارد و بايد به آن ميرسيد ,فقط سراب و خيال بود; شايد دروغي
پليدانه و تأسفبار بود/
>من فقط سعي ميكنم خودم را از آنچه واقعا هستم مهمتر نشان دهم</
اما نا@گهان در جاده زير پايش چشمش به چيزي افتاد كه شبيه سنجابي
مرده بود/
فورا روحيهاش بازگشت و تمام افكار منفي را فراموش كرد /چه
خوششانس! مرداري تازه /هيچ رقيبي هم نيست!
شكمش به صدا درآمد /به پايين پرواز كرد تا طعمه را بررسي كند و به
خود گفت> :درست است كه امروز چندان موفق نبودم ,اما دستكم
مراقبه را شروع كردم ,مگر نه؟<
حتما فردا با تعليمات و آموزش بيشتر مادرش ,كارش را بهتر انجام
ميداد /جاشوآ حقيقت را به خودش ميگفت و اين مهمترين چيز بود/
براي اين كار به تشويق نياز داشت ,نه؟ چند كغ جوان نياز به مراقبه را
حس كرده بودند ,يا حتي سعي كرده بودند راه الشكور را دنبال كنند؟
چند كغ تا@كنون تصميم گرفته بودند شكوه و احترام گذشته را به
@كغان بازگردانند؟
با عجله به خود گفت> :نه اي@كه اي كار مرا بهتر از بارني يا ديگران جلوه
دهد</

٣
همچنان كه خورشيد تابستان با پرتوهاي طيي و نقرهاياش به آرامي
روي زمين ميخراميد و نسيم ميمي سطح درياچه را نوازش ميكرد و به
موج ميانداخت ,سام با خود گفت كه ديگر چيزي به آمدن پاييز نمانده
است/
از احساسات كغهاي جوان آ@گاه بود /به زودي نسيم سرد پاييزي
مــيوزيد و بـارني ,جـاشوآ و ديگـران آن را احسـاس مـيكردند /آنهـا
در@مييافتند كه وقت ترك آشيانه فـرا رسـيده است /در ايـن چـند هـفته
@گذشته ,از زمان يادگيري پرواز مشغول يادگيري راز بقا بودند/
به كجا خواهند رفت؟ سفر تا كجا خواهدشان برد؟ چگونه زندگيشان را اداره
خواهند كرد ,آن@گاه كه خداوند در چرخ ة بيرحم و غضبنا@ك حيات قرارشان دهد؟

سام يك چيز را ميدانست /ميدانست كه او و ارنست نهايت سعي و
٢٤

بخش اول ٢٥ 

تششان را كرده بودند تا جوجههايشان به بهترين وجهي آموزش يابند/
بسيار تش كرده بودند تا به فرزندانشان نشان دهند چگونه از خود
مراقبت كنند ,كجا به دنبال غذا بگردند و چطور بفهمند محلي امن است/
بارني ,كغ موفقي ميشد /سام مطمئن بود /و اپل و هريت هم به
احتمال قوي وضعشان خوب ميشد ,اما جاشوآ چه؟ اين موضوع هميشه
احساسات عميق و ضد و نقيضي در سام برميانگيخت/
ته دلش ميدانست كه پيشبيني قبلياش درست از آب در@ميآيد:
وظيفه يا سرنوشت خاصي براي جاشوآ وجود داشت /دانستن اين@كه
جاشوآ به نحوي نقش مهمي در آوردن عصر جديدي براي كغان ايفا
ميكند ,بيش از هر چيز ديگري سام را به@وجد ميآورد /اما به چه قيمتي؟
آيا جاشوآ در حيات وحش اطرافش توانايي ادامة حيات داشت؟
سام فكر كرد> :تنها كاري كه ميتوانم بكنم اعتماد است /بايد اعتماد كنم به

همان پروردگاري كه او را فرا ميخواند ,هم او از جاشوآ مراقبت و حمايت نمايد< /
حق با ارنست بود /جاشوآ كمرو و بي@دست و پا بود /هرگز شيطنت
نميكرد /همه بسيار دوستش داشتند و از سرنوشتي كه در انتظارش بود
ميترسيدند/
سام همين@طور كه كج و آهسته راه ميرفت تا بوتههاي تمشك وحشي
را بررسي كند ,در قلبش محبت عميقي نسبت به جفتش احساس كرد; به
خاطر حمايتش ,درايتش ,برخورد عاقنهاش با مسائل زندگي و براي
استقامت و پايدارياش /او واقعا هر كاري به نفع جاشوآ بود انجام ميداد/
در اين مسئله شكي نبود /اما ديگر بيشتر از اين چه ميتوانستند بكنند؟
نهايت سعي خود را كرده بودند تا خطرات جنگل را به جاشوآ گوشزد
@كنند /همچنين بسيار كوشيده بودند تا بدو بفهمانند دنيايي كه قرار است به

  ٢٦كغي كه با خدا حرف زد

زودي در آن پــرواز و زنــدگي كــند چــقدر دشــوار و از مــخاطرات و
بيرحميها پر است /اما جاشوآ حرفهاي والدينش را جدي نگرفته بود/
تصوري زيبا ,اما غيرواقعي ,از نيكي جهاني و اعتماد به خود داشت /به
نظر ميرسيد واقعا باور دارد كه همه چيز به@خوبي پيش ميرود و زندگي
از او حمايت ميكند/
و شايد چني ميشد /شايد!

در ذهن سام جرقهاي از اميد و خوشبيني درخشيد و عشق و عطوفت
نا@گسستني پروردگار را حس كرد; عشق و عطوفتي كه همه چيز و همة
موجودات را شامل ميشد/
البته آن@قدر عاقل بـود كـه بـدانـد دنـيا مـحلي رام نشـدني ,وحشـي,
تضمينناپذير و غيرقابل پيشبيني است; محلي كه معمو براي عشق,
صداقت و درستي ارزش قائل نميشود و خوبي و نيكي در آن چندان
موفقيتي محسوب نميشود/
نا@گهان سام مغرور شد و به خود باليد ,زيرا جاشوآ برانگيخته شده بود
تا راهي متفاوت ,راهي عرفاني را طي كند/
يك جفت پروانه بلوطيرنگ از كنارش گذشتند /پروانهها گاه به هم
ميخوردند و گاه جدا@گانه پرواز ميكردند /سام به پروانهها نگريست,
رنگهاي روشنشان را در دل ستود و به ياد جفتش افتاد/
بايد تا آنجا كه ميتوانم راحتي و آسايش او را فراهم آورم /بايد سعي كنم به او
@كمك كنم تا ايمان داشته باشد/

آخرين دسته خوشمزه تمشكهاي وحشي را خورد و به آشيانهاش
بازگشت /از باiي درياچه پرواز ميكرد تا به آن طرف برود /گوزني با
خوشحالي در لجنها حمام ميكرد /پرندة شهدنوشي درخت راشي را

بخش اول ٢٧ 

سوراخ ميكرد /روي بوتهاي عنكبوتي تار نازك طييرنگي ميتنيد كه
زير نور آفتاب ميدرخشيد و برق ميزد/
به@طور يقين روز زيبايي بود/
ارنست را ببي /هميشه مشغول انجام دادن كاري است /سام بار ديگر با ديدن
ارنست كه مشغول تعمير بخشي از آشيانه بود كه بر اثر طوفان خراب شده
بود ,احساس محبت عميقي در دلش نمود/

٤
جاشوآ صبح خيلي زود ,پيش از طلوع آفتاب ,بيدار شد /مصمم بود براي
انجام مراقبه بار ديگر تش كند /از آنجا كه موجود بسيار كمرو و
بي@دست و پايي بود فكر كـرد هـيچ كس نگـاهش نـميكند و مـتوجهش
نيست ,پس به آرامي ساقه درختش را ترك گفت و به طرف دره پرواز كرد;
اما جنگل پر از چشم بود ,ضمن اين@كه هشياري و كنجكاوي بيش از حد
برادر و خواهرانش را دستكم گرفته بود/
بارني و خواهرانش به كندة پوسيدهاي نوك ميزدند تا كرم و حشره
پيدا كنند كه بارني گفت> :مطمئنم جاشوآ خيالي در سر داردَ </اپل با
@كجخلقي و بيحوصلگي پاسخ داد> :ديدم جاشوآ امروز صبح خيلي زود
پرواز كرد و رفت ,چرا اين@قدر وقتش را در تنهايي صرف ميكند؟ رفتارش
عجيب و غريب است /يعني فكر ميكند از ما بهتر است؟ ميدانم كه
مامان و بابا خيلي نگرانند</
٢٨

بخش اول ٢٩ 

هريت ,خجالتيترين كغ در بين سه كغ حاضر ,گـفت> :مـن هـم
نگرانـم </كـمي مـحبت ,البـته نـه چـندان زيـاد ,در لحـن صـدايش بـود/
>نميدانم كمكي از دستمان برميآيد يا نه؟ شايد iزم باشد با جاشوآ
صحبت كنيم /كاري كه او ميكند طبيعي نيست /اين@طور كه پيش ميرود
باiخره مطرود و منزوي خواهد شد</
بارني با لحن آمـرانـة هـميشگي گـفت> :نـه ,صـحبت كـردن كـمكي
نميكند /بايد به او درسي بدهيم تا از فكر انجام اين كار منصرف شود/
بايد نشانش دهيم چقدر احمقانه رفتار ميكند</
بارني پرنده و كغ ارشد بود /ساير كغها با احترام به او
مينگريستند و منتظر دستوراتش بودند /بارني كه كرم چاقي را ميخورد,
نا@گهان با حالتي شيطاني به اطراف نگاه كرد تا مطمئن شود به غير از آنها
@كسي در آن حوالي نيست /گفت> :من دقت كردم كه جاشوآ اغلب به
سمت پايين و به انتهاي درهاي پرواز ميكند كه آدمها در آنجا مزرعهاي
دارند /شرط ميبندم اiن آنجاست /ميرويم پيدايش ميكنيم و دستش
مياندازيم </مكث كرد /از تصميمش خشنود به نظر ميرسيد /البته بارني
هميشه از خودش راضي بود ,اما بعضي اوقات اين احساس شدت
ميگرفت /وقتي نقشهاش را براي ديگران تعريف ميكرد ,بدنش كام
صاف بود /اين حالت يكي از ژستهاي مردانهاش بود /در اين ژست
مورد عقهاش ,پرهاي سر و شانهاش را چنان ُپوش ميداد كه به نظر
بزرگتر و تهديدآميزتر رسد/
اپل فرياد زد> :آه ,چقدر قشنگ و جالب!<
هريت با لحني عصبي پرسيد> :واقعا فكر ميكني اين كار به جاشوآ
@كمك ميكند؟<
بارني جواب داد> :البته كه كمك ميكند /اين كار به نفع اوست </و به

  ٣٠كغي كه با خدا حرف زد

سمت پايين دره پرواز كرد /جستجويشان حدود نيم ساعت طول كشيد /به
تپه كوچكي رسيدند و آنجا برادرشان را ديدند كه پشت به آنان روي
ســنگي ايسـتاده است /جـاشوآ مـانند حـواصـيلي در حـال مـاهيگيري
بيحركت بود /به نظر ميرسيد در برابر خورشيد در حال طلوع نشسته
است و به پرتوهاي طيي و نارنجي بر دامنه تپه نگاه ميكند/
اپل و هريت هيجانزده فرياد زدند> :جاشوآ آنجاست</
بارني گفت> :عجب ديوانهاي /فكر ميكنيد دارد چكار ميكند؟<
سه كغ به نرمي و آرامي به او نزديك شـدند ,پشت درخـتي فـرود
آمدند تا جاشوآ نتواند ببيندشان و به اطراف نگاه كردند تا فرصت و ابزار
مناسب را بيابند/
هريت ريگ نرم و خوبي پيدا كرد /بارني تركة خشكي كه حدود نيم
متر طول داشت برداشت و اپل فكر خوبي به سرش زد /او تكة نسبتا
بزرگي از پهن گاو را با پاهايش برداشت و پرواز كرد/
سه كغ به طرف جاشوآ پرواز ميكردند و آماده پرتاب بمبهايشان
بودند كه اپل فرياد زد> :فكر ميكنيد ما را ببيند؟ شايد صداي پرواز ما را
بشنود</
بارني با لحني سرزنشآميز پاسخ داد> ,نه ,ممكن نيست /كغها بايد
هميشه هشيار و مراقب باشند ,اما در مورد جاشوآ مسئله فرق ميكند /او
حتي نميداند امروز چه روزي است /شرط ميبندم ميتوانيد به آرامي به
او نزديك شويد و دمش را بكشيد و او حتي متوجه هم نشود /عجب كغ
@گيجي!<
هريت با بيحوصلگي گفت> :چكار دارد ميكند؟ حتما به چيزي
خيره شده ,فقط خدا ميداند آن چيز چيست؟<
سه كغ جوان به آرامي و آهستگي به باiي سر جاشوآ در ارتفاع

