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ه  

یه دري بود که هي باز مي   شد، هي بسته مي   شد. هي باز مي   شد، هي 
بسته مي   شد. هي باز مي   شد، هي بسته مي   شد تا اینكه یه بار بسته شد 
و دیگه باز نشد. یه بار هم باز شد و دیگه بسته نشد. دوباره یه بار 
بسته شد و دیگه باز نشد. باز هم یه بار باز شد و دیگه بسته نشد...

شايد با خودتان بگوييد: 

»زرشک! اينکه نقشه ي جهانه.« 

درست است. نقشه ي قرينه  دره درست مثل 

نقشه ي جهان است و با آن مو نمي   زند. 

اگر باور نمي   کنيد، مي   توانيد خودتان برويد و از 

نزديک ببينيد.

ه  ه



ی 

اتاقي نیمه تاریک که سایه ي درختان شال1 روي دیوارهایش  در 
مي   لرزند نوزاد عجیب و غریبي زیر کرسي دراز کشیده که تمام بدنش 
از مو پوشیده شده. نوزاد خرناسه اي مي   کشد و انگشت پشمالوي 
شستش را توي دهانش مي   چپاند و با حرص مي   مكد. جایي دوردست، 
پشت تپه هاي تاریک و از البه الي درختان سیاه ونو2 صداي زوزه ی 
گرگ ها به گوش مي   رسد. ناگهان در اتاق، چهارتاق، باز مي   شود و 
زني سراسیمه و شتابان به داخل مي   پرد. زن دامن چین دار فیروزه ای  

1.درختسپيدارکهبهآندرختسفيدهمميگويند.
2.نوعيدرختخودروکهدربيابانميرويد.پوستايندرختسياهاستوارتفاعشبهحداکثرسهمترميرسد.

ازچوبمحکمآنبرايساختندستهيبيلوکلنگوداسوتبراستفادهميکنند.

ميگويند. سفيد درخت آن که سپيدار درخت 1
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رنگ ورورفته اي پوشیده و چكمه ي سیاهي به پا دارد که از برف 
سفید شده است. سوز سردي مثل سوسک به اتاق مي   دود و صورت 
پشمالوي نوزاد را جمع مي   کند. زن نوزاد را از زمین بلند مي   کند، 
به سینه اش مي   چسباند و با صدایي که به الالیي شبیه است کنار 
گوشش زمزمه مي   کند: »نمي   ذارم دستشون به ات برسه. نمي   ذارم 
تو هم یكي از اون ها بشي.« از دهانش بخار سفیدي بیرون مي   آید 

و در هوا محو مي   شود.
صدایش برایم آشناست، اما چهره اش در تاریک روشناي اتاق 
خوب دیده نمي   شود. صداي زوزه ي گرگ ها این بار از جایي نزدیک تر 
به گوش مي   رسد. شیشه ي پنجره ها مي   لرزد. درخت هاي شال توي 
باد تكان مي   خورند و سایه هایشان روي دیوار شكل هاي کج و معوجي 
مي   سازند. زن با عجله از اتاق بیرون مي   دود، از چند پله که نمي   توانم 
بشمرمشان پایین مي   رود و خود را به کوچه مي   رساند. بیرون روشن تر 

از اتاق است و برف سنگیني مي   بارد. 
از  مي   شود. حتي  هر طرف شنیده  از  زوزه ي گرگ ها  صداي 
دیوارهاي کوچه هم صداي زوزه ي گرگ مي   آید. زن راه مي   افتد 
و به سختي از میان برفي که تا زانوهایش مي   رسد مي   گذرد. به ته 
کوچه که مي   رسد مي   ایستد و نفسش را توي سینه حبس مي   کند. 

صداي شلپ شلپ پاي گرگ ها روي برف شنیده مي   شود. 
زن به نوزاد پشمالو خیره مي   شود. انگار با نگاهش از او مي   خواهد 
برفي  از  پوشیده  به طرف درخت سنجد  بعد  بماند.  که ساکت 
مي   دود و پشت آن پنهان مي   شود. گرگ ها از راه مي   رسند و هوا را 
بو مي   کشند. دندان هاي نیش بلندشان در سفیدی یک دست برف 
برق مي   زدند. آرام آرام با دهان هاي باز سمت درخت مي   روند. زن، 
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گرگ

گرگ جانوري وحشي و خطرناک از طايفه ي سگ سانان است 

که سری پهن، گردني لکفت، چشماني مورب و سفيد و دمي افتاده 

دارد. پوزه ی گرگ بيضی شلک است و چهل و دو دندان 

قوی با قدرت خردکنندگی باال دارد که به راحتي مي تواند 

شاکرش را از پا دربياورد. 

گرگ ها خاکستری، زرد، قهوه ای مخلوط با موهای سياه هستند. 

گرگ هاي ايراني خاکستري اند. طول بدنشان صد و بيست 

تا صد و شصت سانتی متر و قدشان حدود شصت و شش تا هشتاد 

و يک سانتی  متر است. آن ها کمی از خويشاوندان اروپايی 

و آمرياکيی شان کوچک ترند و وزنشان به حدود شصت کيلوگرم 

می رسد. عمری طوالنی دارند و بدنشان از موهای

 زبر و خشنی پوشيده شده است. 

گرگ ها جانوراني بسيار افتاده و خاکي هستند. آن ها اهل تجمل 

و چشم و هم چشمي نيستند و مثل آدم ها خودشان را براي 

خريدن ماشين هاي لوکس و پنت هاوس و ويالهاي 

آن چناني هالک نمي کنند و به دردسر نمي اندازند. به همين دليل 

نه سر هم الکه مي گذارند و نه الکه هم را برمي دارند. گرگ ها بسيار 

ترسیده، خود را جمع مي   کند. گرگ ها از کنار درخت مي   گذرند. 
نوزاد پشمالو خرناس مي   کشد. زن جلوي دهانش را مي   گیرد. نوزاد 
مي   رود.  هم  در  درد  از  زن  مي   گیرد. صورت  گاز  را  زن  دست 
گرگ ها برمي   گردند و با دیدن زن به سویش خیز برمي   دارند. زن 
با یک دست نوزاد را محكم به سینه اش مي   فشارد و با دست دیگر 
آماده ی دفاع مي   شود. گرگ ها روي سر زن مي   پرند و دندان هاي 
نیش درازشان را توي گوشت تن او فرو مي   کنند. زن با یک دست 
آن ها را مي   تاراند. گرگي دستش را گاز مي   گیرد. زن ناله اي از درد 
مي   کشد. نوزاد به زمین مي   افتد. گرگ نوزاد را به دندان مي   گیرد 
و روي برف مي   کشد و با خود مي   برد. زن، ناامید، جیغ مي   کشد. 
گرگ ها لحظه به لحظه بیشتر مي   شوند، بیشتر و بیشتر. ناگهان 
همه جا تیره و تار مي   شود و من دیگر چیزي به جز تاریكي و سیاهي 
که هر لحظه غلیظ و غلیظ تر مي   شود نمي   بینم و هیچ صدایي به 
جز زوزه ي وحشیانه ی گرگ ها و خرناس نوزاد پشمالو که انگار با 

خوشي مي   خندد نمي   شنوم... 



قانع و کم توقعند و معمواًل زير ريشه و تنه ی درختان و يا سوراخ هايی 

که به وسيله ی جانوران ديگر کنده شده زندگي مي کنند. 

باالنشين ها و مايه دارهايشان هم در سوراخ کوه ها زندگي مي کنند. 

گرگ ها جانوراني گوشتخوارند و اگر گوشت گيرشان نيايد، که با 

وضعيت موجود چندان دور از انتظار هم نيست، انگور و هندوانه 

مي خورند. اگر آن هم گيرشان نيايد، مثل گربه سراغ 

سطل هاي آشغال مي روند و اين طوري جانور ديگري به 

جمع شريف زباله دزدها اضافه مي شود. 

صدای زوزه ي گرگ ها از معروف ترين و ترسناک ترين 

صداهای طبيعت است. گرگ ها برای برقراری ارتباط و 

هشدار، جمع کردن افراد لگه و شروع و پايان حمله  زوزه مي کشند و 

مي توانند صدای زوزه ی يکديگر را از فاصله  ی پنج تا شانزده 

کيلومتری بشنوند. البته امروزه با آمدن تلفن همراه گرگ ها به 

جاي اينکه لگويشان را جر بدهند براي هم پيامک مي فرستند. 

توي پيامک هايشان هم پر است از لطيفه هاي 

خنده دار  و بانمک:

گرگه بعد از لکی جستجو آی دی شنگول و منگول رو گير می آره، 

بعد از چت کردن باهاشون قرار می ذاره. وقتی می ره سر قرار 

می بينه چوپان دروغگو اومده.

چوپونه با گوسفندهاش دعواش مي شه ، اون ها رو مي بره 

چمن مصنوعي.

اگه گفتي اولين بزي که مرض قند گرفت کي بود؟ 

بزبز قندی. 

فحش هاي گوسفندي:

با پس گردني مي زنم توي دهنت  ها! اناگر از وحشي اومده.

هرچي بزرگ تر مي شه، گنده تر مي شه.

گرگ ها در دسته های هشت تا سی و پنج تايی زندگی می کنند و 

مثل سگ از زن هايشان مي ترسند. براي همين جامعه ی 

گرگ ها زن ساالري است و يک آلـفا )گرگ ماده( رهبری 

گروه را بر عهده دارد. 

گرگ هاي نر و ماده از معدود پستاندارانی هستند که تا آخر عمر با 

هم زندگی می کنند و با دقت و وسواس خاصی از توله هايشان 

مراقبت می کنند. براي همين در داداگه هاي خانوادگي شان 

مگس پر نمي زند و هيچ کدام از سريال هاي صدا و سيمايشان 

هم خوشبختانه درباره ي بچه هاي طالق نيست! 



مي   گویم: »نمي   دونم چیه، خوابه؟ کابوسه؟ رؤیاست؟ اما هرچي 
هست خیلي واقعیه.«

مي   گویم: »تا حاال بیشتر از صدبار دیدمش. هربار هم واضح تر و 
واقعي تر از قبل بوده. اون قدر واقعي که انگار همین دیروز اتفاق افتاده.«

مي   گویم: »دیگه پاک گیج شدم. نمي   دونم چي کار کنم. از هر کي 
مي   پرسم، یا نمي   دونه یا اگه هم مي   دونه چیزي به ام نمي   گه. گمون 
کنم دارند یه چیزي رو ازم قایم مي   کنند. نمي   دونم چیه، ولي هرچي 

که هست باید خیلي مهم باشه.«
مثل همیشه با نرگس توي پارک زیر درخت بید مجنون نشسته ایم 
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و صحبت مي   کنیم. من عاشق درخت بید مجنونم، چون برگ هاي 
پریشانش که با وزش کوچک ترین نسیمي    افشان مي   شود مرا یاد 

موهاي نرگس مي   اندازد.
نرگس مي   گوید: »ُخب، حاال این موضوع مهم چیه که این همه 

فكرت رو مشغول کرده؟«
مي   گویم: »یه بچه ی کوچیک و عجیب و غریب که گرگ ها مي   خواند 
بگیرنش، اما یه زنه که نمي   دونم کیه از راه مي   رسه و اون رو برمي   داره 
و فرار مي   کنه. گرگ ها دنبالش مي   کنند و رو سرش مي   ریزند و بچه 

رو ازش مي   گیرند.«
نرگس مي   گوید: »ُخب، این چه دخلي به تو داره؟«

مي   گویم: »نمي   دونم، اما یه حسي به ام مي   گه این ماجرا یه جورایي 
به من مربوط مي   شه. واسه همینه که دلم مي   خواد ازش سر دربیارم.«

نرگس به فكر فرو مي   رود و پوست خشک لب هایش را با دندان هایش 
مي   جود.

مي   گویم: »گمونم موضوع مهمیه، موضوعي که مي   تونه خیلي چیز ها 
رو روشن کنه و زندگیم رو از این رو به اون رو کنه.«

نرگس مي   خندد. دلم مثل برگ هاي درخت بید مجنون مي   لرزد. 
نرگس مي   گوید: »من مي   دونم باید چي کار کنیم.«

مي   پرسم: »چي کار؟«
چشمكي مي   زند و مي   گوید: »همین جوري مفتكي که نمي   شه. خرج 

داره.«
مي   گویم: »هرچي باشه قبول مي   کنم، فقط سنگین نباشه.«

مي   گوید: »نترس، سنگین نیست. خرجش دوتا ساندویج فري کثیفه!«
ـ همین؟

ـ با دوتا بستني اکبرمشدي و یه سینما.
ـ دیگه؟
ـ هیچي.

ـ خجالت نكش. بگو.
خنده اش مي   گیرد: »نه دیگه، همین بسه.«
ـ باشه. قبوله. حاال بگو باید چي کار کنیم؟

ـ باید برگردیم به اون زمان و همه چیز رو از نزدیک ببینیم.
با کف دست به پیشاني ام مي   کوبم و مي   گویم: »راست مي   گي  ها. 

چرا به فكر خودم نرسید؟«
مي   گوید: »اگه قرار بود به فكر تو برسه که دیگه من و تو فرقي 
با هم نداشتیم.« و باز مي   خندد و دندان هاي سفیدش را که میان 

سرخي لب هایش مثل مروارید مي   درخشند بیرون مي   ریزد.
مي   گویم: »بر منكرش لعنت.«

مي   گوید: »بشمار.«
مي   شمارم: »یک، دو، سه...«
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نشر هوپا همگام با بسیاری از ناشران بین المللی از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کرم استفاده می کند، چرا که:
نور را کمتر منعكس می کنند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته میشود.

سبک تر از کاغذهای دیگرند و جابه جایی کتاب راحت تر میشود.
و مهم تر اینكه برای تولید این کاغذها درختی قطع نمیشود.

    ی  ی ه


