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شواسوامى داستان کوتاه
عنوان  :قرنز بٌ رنگ برف
نویسنده  :نًدی صادقی عضَ اختصاصی ناول ۴۶
ژانـر :غهگین ،عاشقانٌ
طراح جلد  :نرگس سلطانی
تعداد صفحو 32 :

خالصو ی داستان

 :ينگانی کٌ گرسنگی چنگ بر گلَی نادر ٍ فرزندش

داشت ،فداکاری قایق حس نادرانٌ را بٌ کام دریای شب کشید ٍ زن يهراى
فرزندش پا بٌ جنگلی گذاشت کٌ بستر برفيا شدى بَد ٍ زٍزىی يهچَن
الالیی ترسناک گرگيا ،يهٌ جا را در خَابی شبیٌ نرگ فرٍ بردى بَد....

تمامی حقوق این کتاب برای اهجمن هاول  89محفوظ است
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«بٌ نام نَیسندى دنیا»

.۱شب زوزه میکشد.

خَرشید ،از پلٌيای آسهان پایین آندى بَد ٍ جنگلی کٌ رٍی داننٌ کَى آرنیدى بَد ،کوکو در
تاریکی فرٍ نیرفت .کَى پتَی سفیدی از جنس برف را رٍی خَد کشیدى بَد ٍ آنادى خَاب نیشد.
گرگيا زٍزى کشان برای تَلٌيایشان الالیی نیخَاندند ٍ باد ،صدایشان را بٌ ير جا نیرسانید تا
خَاب آرام را بر حیَانات دیگر حرام کند.
در کلبٌای کٌ بین کَى ٍ جنگل نشستٌ بَد ،زنی نَزاد گریانش را در آغَش داشت ٍ دٍر کلبٌ قدم
نیزد ،تا جگر گَشٌاش آرام بگیرد .گرسنگی ،نانند نگسی نزاحو دٍر ٍ بر خَدش ٍ طفل نیچرخید
ٍ لحظٌای آرامشان نهیگذاشت .زن ضعف کرد ٍ بچٌ را در گًَارىاش خَاباند .کهان را کٌ شَيرش
بردى بَد؛ ناچار نیزى نايیگیری را برداشت ٍ رٍی صندلی نشست .سنگی کٌ شَيرش با آن ابزار را
تیز نیکرد بٌ دست گرفت ٍ صدای تیز جیغ کشیدن فلز نَک نیزى ،در کلبٌ پیچید.
نَزاد بینَا ،از گریٌ کردن خستٌ شد ٍ آرام گرفت .نادر نَزاد ،يهسر یک شکارچی بَد ،کٌ چند
رٍزی نی شد کٌ بٌ دنبال شکار بٌ کَى زدى ٍ ينَز نیاندى بَد .زن حاال نیخَاست خَدش دنبال
شکار برٍد .باالخرى باید خرگَشی ،آيَیی یا حتی گَزنی پیدا نیکرد کٌ شکوشان را سیر کند .انا،
کهی کٌ فکر کرد حتی پرندىای برای آرام کردن بچٌاش کافی بَد .چکهٌيایش را بٌ پا کرد ٍ کت
پَستی زیبایش را پَشید .کتش از پَست گرگ بَد ٍ يهسرش یقٌ کت را با دم رٍباى تزیین کردى
بَد .زن جثۀ کَچکی داشت؛ بازٍيای پر زٍری نداشت ٍ پايایش يو بٌ تندی گرگيا نبَدند انا،
گریٌيای کَدکش ،تَان را چَن رٍدی بٌ بازٍيایش رٍان نیکرد ٍ چًرى نعصَنش ،بٌ پايایش
سرعتی چَن باد نیداد.
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نادر ،بَسٌای بر پیشانی کَدکش زد ٍ آرام در گَشش زنزنٌ کرد«:نانان زٍد برنیگردى ،باشٌ؟»
کَدک آرام خَابیدى بَد ٍ نفسيای کو جانش ،نادر را نصهو تر نیکرد .نَيای نشکی بلندش را
کٌ چَن آبشاری از سرش بر رٍی شانٌيایش نیریخت؛ با بندی بست ٍ زیر کالى پَستی گذاشت.
تصَیر خَدش را در کاسٌ سفالی آب دید ٍ بٌ چشويای درشت انا ،کو فرٍغش نگايی کرد ٍ
لبيای کو رنگش را زیر شال پنًان کرد .بعد از اینکٌ دستکشيا را يو پَشید ،نیزى را از رٍی نیز
برداشت ٍ نگايی کلی بٌ دٍر ٍ بر خانٌ انداخت .کلبٌای گرد ٍ سنگی کٌ تنًا نبلهانش ،دٍ صندلی ٍ
یک نیز چَبی بَد .گًَارۀ کَدک رٍی زنین آرام تکان نیخَرد ٍ شَنینۀ سنگی يو با نفسيای
آتشینش خانٌ را گرم نیکرد.
از شکو زن ،صدای اعتراض نعدىاش بلند شد ٍ یادش انداخت ،کٌ تحهل جگر گَشٌ گرسنٌاش
اندازۀ خَدش نیست .برگشت ٍ در را باز کرد ٍ باد ٍ بَران نًهانيای ناخَاندىشان شدند .نیان در
کٌ ایستادى بَد ،احساس کرد باد در گَشش زنزنٌ نیکند.
«فرزندت را يو ببر!»
نٌ! يَا سردتر از آن بَد کٌ کَدک تحهلش را داشتٌ باشد.
«ببرش .خَب فرزندت را بپَشان .دست نن نیست کٌ گرگيا شانٌشان قَی است!»
در را بست ٍ بٌ سهت گًَارى رفت .بچٌ را برداشت ٍ با ير پارچٌای کٌ پیدا کرد بٌ سینۀ خَدش
بست ٍ نحکو کرد .فقط کهی فضا جلَی صَرتش باز گذاشت تا نفس بکشد.
آن شب ،ناى در آسهان ،از نیان ابريا نقطۀ کَچکی را نیدید کٌ در نیان برفيا بٌ راى افتادى بَد
ٍ بٌ سهت جنگل نیرفت .ناى از ير شب رنگپریدىتر نینهَد ٍ با نگرانی بٌ عاشق ٍ نعشَقی کٌ
در راى شًر درختيا بَدند چشو دٍختٌ بَد .شاید يو از آیندىشان خبر داشت .بٌ ير حال ،گرگيا
در شبيای برفی کٌ ناى کانل استٍ ،حشیترنیشَند.
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 .۲برفها میبلعند.

صدای جیغ عقابی در گَشش پیچید .چشهانش را بٌ سختی نیهٌ باز کرد ٍلی ،چیزی نهیدید ،جز
سفیدی نطلق .تهام بدنش درد نیکرد ٍ کَفتٌ بَد .عاقبت کشتی گرفتن با بًهن درد گردن ٍ کهر ٍ
يزار جای دیگرش شدى بَد .سرش ،از يهٌ جای بدنش بیشتر درد نیکرد .ریش ٍ سبیل ٍ نَيایش
یخ زدى بَدند ٍ صَرتش از سیلی باد ،بٌ سرخی نیزد .دستش را بٌ سختی باال برد ٍ برفيا را کهی
کنار زد .خدا بٌ اٍ رحو کردى بَدٍ ،گرنٌ در سیل برفيا غرق نیشد ٍ نحات یافتنش غیر نهکن.
کالى ٍ کهانش را ،برف بٌ عنَان بًای زندى گذاشتنش با خَد بردى بَد .یادش نهیآند اصال چطَر
از نیان برفيا سر در آٍردى! کهی کٌ فکر کرد ،دید حتی یادش نهیآید اسهش چیست ،خانٌاش
کجاست ،اینجا کجاست؟! نگايی بٌ دٍر ٍ برش انداخت؛ یک پایش را از نیان برف بیرٍن کشید ٍ
قدنی بٌ جلَ برداشت .بر سینٌ کَيی ایستادى بَد ٍ کهی پایین تر از داننٌ کَى يو ،جنگل کاجی را
نیدید کٌ چَن قیر بٌ سیايی نیزد .پشتش يو تا نَک کَى برفيا رٍی يو انباشتٌ شدى بَدند.
آسهان صاف ٍ آفتابی بَد ٍلی آفتاب جان آن چنانی نداشت کٌ بر رٍی رد سیلیيای باد دست
بکشد ٍ با گرنای شفا بخشش کسی را گرم کند .نهیدانست چگَنٌ پایین برٍد .با احتیاط قدنی بٌ
سهت پایین کَى برداشت .برفيا سست بَدند ٍ ير قدم نابجا ،بًهنی دیگر را بٌ راى نیانداخت ٍ
نرد نطهئن بَد ،اگر بًهن دیگری شرٍع شَد ،يزار بار اسپند چرخاندن دٍر سرش يو درديایش را
پایان نهیديد .یکبار دیگر خیلی آرام پایش را درٍن برفيا فرٍ برد .لباسيایش خیس ٍ یخ زدى
بَدند ٍ این يو ،بار دیگری بر نشکالتش افزٍدى بَد .خیلی سرد بَد؛ خیلی! دستيای بیحسش را
جلَی ديانش گرفت ٍ يا کرد ٍلی باد گرنای نفسش را دزدید .بار دیگر ،عقاب با جیغش پردى
سکَت کَى را درید .قدميایش کند ،لباسيایش یخ ،رايش طَالنی ٍ البتٌ شکهش يو خالیتر از
يهیشٌ ٍ اعتراض کنان ،گرىای بر طناب نشکالتش نیزد .با این يهٌ ،جای تعجب بَد کٌ اصال
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ينَز نفس نیکشید؛ شاید اگر بدنش این قدر قَی نبَد ،برف بستر ابدیاش نیشدٍ .فاداری دانن
سپید کَى آن قدريا يو زیاد نبَد ٍ چند قدم بعد ،پایش لغزید ٍ پشتش بر رٍی برفيا فرٍد آند.
نرد بیچارى فریاد نیکشید ٍ سعی داشت چنگ بٌ جایی بیندازد انا ،بی فایدى بَد .انگار ير دانٌ
برف اٍ را پایین تر نیکشید .نرد سر خَرد ٍ آنقدر پایین رفت ،کٌ تقریبا بٌ داننٌ کَى رسید.
چشهانش را برای بار دٍم باز کرد .بٌ سختی دستانش را ستَن کرد تا بلند شَد .انا ،ينَز قدنی
برنداشتٌ بَد کٌ دٍبارى افتاد ٍ از يَش رفت.
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 .۳ترس و گرسنگی

زن آرام آرام در جنگل نفَذ نیکرد ٍ سرنا در اٍ .بعضی ٍقتيا ،با صدایی صاف نیایستاد ٍ بٌ
اطراف نگاى نیکرد .برف نیان درختان کهتر بَد ٍلی يهان قدر يو ،برای ساکت کردن قدميایش
کفایت نیکرد .تنًا نکتٌ بدش این بَد کٌ اٍ يو نهیتَانست صدای قدم حیَانی را بشنَد .حاال چٌ
گرگ باشد چٌ آيَ ،چٌ شکار باشد چٌ شکارچی .تازى شانٌ حیَانات از اٍ قَی تر يو بَد .با اینکٌ
آرام راى نیرفت ٍلی ،باز يو نفس نفس نیزد .گرنای تن بچٌاش ،اٍ را گرم نیکرد ٍ اٍ يو پارچٌ
يا را خَب بٌ دٍر کَدکش پیچیدى بَد.
ناگًان گرگی زٍزى بلندی کشید ٍ نادر گرسنٌ فکر کرد ،صدا را از پشت سرش شنیدى است .با خَد
فکر کرد«:آنًا يو گرسنٌاند!» بعد بٌ صَرت طفلش نگاى کرد ٍ زنزنٌٍار گفتٍ«:لی نٌ بٌ اندازى نا!»
بٌ درختی تکیٌ زد ٍ لحظٌای چشهانش را بست .شال دٍر گردن ٍ ديانش را نحکو کرد ٍ بٌ راى
افتاد .دیگر بٌ آن اندازى کٌ در کلبٌاش نصهو بَد ،برای پیشرٍی ارادى نداشت .گرسنگی ٍ ضعف،
جانی برایش نگذاشتٌ بَدند .دستش را بٌ دلش فشرد ٍ کهی خو شد.
«تَ يو دل کَچیکت درد نیکنٌ؟»
این جهلٌ را گفت ٍ اجازى داد قطرى اشکی از چشهش رٍی صَرتش جاری شَد .نفسش در يَا بخار
نیشد ٍ بٌ يَا نیرفت .بغض در گلَیش ،باال ٍ باالتر نیآند ٍ نَج اشکيایش ،خَد را نحکوتر
بٌ ساحل پلکيایش نیکَبیدند .آخر سر يو بغضش شکست ٍ با يق يق رٍی برفيا زانَ زد .در
نیان گریٌاش بٌ سختی نیگفت«:ننٍ ببخش نانان! ننٍ ببخش دخترم »...ناگًان ،نادر گریان
حس کرد صدایی شنیدى .سرش را باال آٍرد ٍ در دى نتریاش ،تَلٌ گرگی خاکستری را دید کٌ نانند
خَدش ،بًت زدى سر جایش ناندى بَد .بچٌ سعی کرد تکان بخَرد ٍ از خَدش صدایی درآٍرد .نادر
گریٌ کردن ٍ گرسنگی را فرانَش کرد ٍ با احتیاط بلند شد ٍ قدنی بٌ عقب برداشت .تَلٌ گرگ يیچ
حرکتی نکرد ٍ زن قدنی دیگر عقب رفت .نیخَاست قدنی دیگر حرکت کند کٌ صدایی شنید.
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نیدانست نادر تَلٌ يو بٌ اندازى خَدش ،رٍی بچٌاش حساس است ٍ از اٍ دفاع نیکند .آرام
سرش را بٌ پشت چرخاند ٍ گرگ نادۀ بالغ را دید کٌ بٌ اٍ نگاى نیکند ٍ دندانيایش را بٌ رخ
نیکشد .زن یک بار دیگر نگايی بٌ تَلٌ گرگ کٌ حاال کهی نزدیک تر شدى بَد کرد ٍ نیزىاش را آنادى
بٌ سهت گرگ نادر گرفت.
«ير کی جنگ رٍ برد ،بچٌاش رٍ سیر نیکنٌ!»
در نیان درختان ،نادران در برابر یکدیگر ایستادى بَدند ٍ با نفرت بٌ يو زل زدى بَدند ٍ برای
عشقشان آنادى ير نبارزىای بَدند .این اصل ٍ اساس ثابتی است«:تنفر برای عشق؛ ٍ جنگ يو
برای صلح!»
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 .۴پیادهروی در دفتر خاطرات.

غرٍب بَد ٍ نَک کَى ،سینٌ آفتاب را نیشکافت ٍ خَن خَرشید ،آسهان را سرخ کردى بَد .باد،
دٍبارى شالق سرنا را در دست داشت ٍ بر سر ٍ صَرت ير چٌ کٌ نیدید نیزد .نردی کٌ در داننٌ
کَى بر رٍی صَرتش بٌ زنین افتاد بَد کوکو پس از چند ساعت تکان نیخَرد .دستيا را عهَد
بدن کرد ٍ سرجایش نشست .با آى ٍ نالٌ ،حرکتی بٌ کتفيا ٍ گردنش داد ٍ چشهانش را تنگ کرد.
نظری بٌ خَرشید انداخت کٌ در پشت کَى فرٍ نیرفت .سریع بلند شد ٍ بٌ پشت سرش نگاى کرد.
نهیدانست اگر شب را بیپناى در ٍسط جنگل یا کَيستان بگذراند چٌ باليایی نهکن است سرش
بیاید؛ یعنی دٍست نداشت حتی بًشان فکر کند! با آخرین سرعتی کٌ نیتَانست با بدن دردناک ٍ
لباسيای یخزدى ٍ شکو خالی بٌ سهت جنگل راى افتاد .بٌ ٍضعیت خَدش کٌ فکر نیکرد ،بٌ این
نتیجٌ نیرسید کٌ عاقالنٌ تر این است کٌ بیفتد ٍ بهیرد ٍ بٌ این درديا پایان ديد تا اینکٌ برای
زندى ناندن بٌ سختی تالش کند ٍ باز يو با نشکالت رٍبٌرٍ شَد .انا ،چیزی نانعش نیشد .حسی
قَی بٌ نام «نیل بٌ زندى ناندن» .نیان درختان ،تاریکتر از بیرٍن جنگل بَد .نرد فلک زدى کٌ
خَدش يو نتعجب بَد ،چطَر از یک بًهن ٍ از یک سقَط زندى ناندى ،بٌ دٍر ٍ اطرافش با دقت
نگاى نیکرد .برف زیر پایش کرت کرت صدا نیداد .يهین طَر کٌ راى نیرفت ،ناگاى پایش بٌ چیزی
گیر کرد ٍ زنین افتاد .خَدش را کٌ کهی جهع ٍ جَر کرد ٍ رٍی دٍ زانَ نشست ،نگايش بٌ رد پایی
افتاد کٌ تا جایی نانعلَم ادانٌ داشت .سریع بلند شد ٍ بٌ ادانٌ رد پا نگاى کرد .رد پايایی باریک ٍ
کَچک .یا برای یک زن بَد ،یا یک کَدک ٍلی چٌ فرقی داشتٍ ،قتی نیتَانست جان اٍ را نجات
ديد؟
ناگًان چشهانش سیايی رفت ٍ تار شدٍ .قتی دیدش کهی بًتر شد ،زنی را دید کٌ پشتش بٌ اٍ
بَد ٍ دقیقا بر رٍی ردپايا قدم برنیداشت .زن نیزىای بٌ دست داشت ٍ کلی پارچٌ رٍی باال تنٌاش
بستٌ بَد .خَاست فریاد بزند ٍ کهک بخَايد انا ،زن از جلَی چشهانش نحَ شد ٍ دٍبارى فقط
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ردپا جلَیش نانند فرشی پًن شدى بر رٍی برفيا ناند .با خَدش فکر کرد«:از گرسنگیٌ .دارم
خیاالتی نیشو!»
دٍبارى راى افتاد انا ،این بار با يدف ٍ البتٌ انید زندى ناندن .شاید اصال کسی بَد کٌ اٍ بگَید
کیست؟ چرا نیان برفيا بیدار شدى؟ ٍ اینجا کجاست؟ دستی بٌ نَيایش کشید کٌ آنيا را از رٍی
پیشانیاش کنار بزندٍ ،لی ٍقتی بٌ دستکش نگاى کرد احساس کرد رنگی شدى .دستکش را درآٍرد ٍ
دستش را دٍبارى رٍی سرش کشید .نایع سرخی دست بیحسش را رنگ کرد.
خَن!
سری بٌ تاسف تکان داد ٍ انگشت خَنیاش را بٌ شلَارش کشید.
دستکش را پَشید ٍ بٌ راى افتاد .بٌ ير حال ،یک زخو نهیتَانست نردی را کٌ از بًهن نجات
یافتٌ بَد ،بکشد!
خَبی راى رفتن این بَد کٌ گرنش نیکرد .بدنش بعد از ساعتيا رٍی برف ٍ یخ خَابیدن کَفتٌ
شدى بَد ٍ حس نیکرد پايایش دیگر نهیتَانند ٍزنش را تحهل کنند .بار دیگر زنین پتَی شب را
رٍی خَدش نیکشید ٍ يهٌ جا در تاریکی فرٍ نیرفت ٍ دید نرد يو کهتر شدى بَد ٍ حاال برای
دنبال کردن رد پايا باید دقت بیشتری نیکرد .کهی جلَتر ،نرد از ناننظو بَدن ردپايا گیج شد.
بعضیيایشان در جًت نخالف بَدند ٍ بعضی جايا يو کال برفيا پراکندى شدى بَدند ٍ چیز
خاصی نعلَم نبَد .نرد کهی بٌ دٍر ٍ اطراف نگاى انداخت .چٌ چیزی باعث این بًو ریختگی شدى
بَد؟ چند قدم جلَتر ردپای کَچکتری بٌ چشو نرد خَرد .نرد خو شد ٍ انگشتش را رٍی ردپا
کشید .کف پای کَچک ،پنجٌيا…
ردپای گرگ!
نرد انیدٍار بَد کٌ گرگ يهزنان با آن شخص اینجا نبَدى باشد .بٌ ير حال یک آدم نردى
نهیتَانست بٌ اٍ کهک کند .نرد خَاست بلند شَد کٌ دٍبارى چشهانش سیايی رفت… .
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 .۵من زنده میمانم!

پايایش برفيا را نیکَفتند ٍ جلَ نیرفتند .نیزى در دستش با ير حرکت عقب ٍ جلَ نیرفت .با
دست دیگرش جسو خاکستری را رٍی شانٌاش نگٌ داشتٌ بَد .نیدٍید ٍ سکندری نیخَرد .صدای
پايایی کٌ دنبالش بَدند ،لحظٌای کو نهیشد .گرگيا نیغریدند ٍ بٌ سرعت قاتل را دنبال
نیکردند .قاتل یکی از اعضای خانَادىشان.
عرق ،از پیشانی زن سرازیر شدى بَد ٍ در چشويایش نیرفت .گايی بٌ پشت سرش نگاى نیکرد
ٍ ترسش باعث نیشد سریعتر بدٍد .يرچند ،دیگر تَان آنچنانی برای رسیدن بٌ کلبٌاش نداشت.
زن ،تعادلش را از دست داد ٍ افتاد .تهام سعیاش را کرد کٌ بٌ پشت رٍی زنین بیفتد؛ ينَز
فرانَش نکردى بَد ،قبل از اینکٌ شکارچی باشد ،نادر است .بٌ پًلَ رٍی زنین افتاد ٍ تالش کرد زٍد
بلند شَدٍ ،لی گرگيا سریع تر بَدند.
گرگی جلَ پرید ٍ دٍ دستش را در دٍ طرف زن گذاشت ٍ دندانيای تیزش را بٌ گلَی ظریف نادر
نزدیک کرد .زن ،جسد شکارش را ريا کرد ٍ دستٌ نیزىاش را در ديان گرگ گذاشت ٍ اٍ را بٌ عقب
يل داد .نفس سرد گرگ ،بٌ صَرتش نیخَرد ٍ چشويای زرد ٍ خشهگینش يو ترسناک بَد .زن
زانَیش را باال آٍرد ٍ نیخَاست بٌ شکو گرگ ضربٌ بزند کٌ دردی شدید در بازٍیش حس کرد.
گردنش را کهی چرخاند ٍ دندانيای گرگ دیگری را در بازٍیش دید .سر نیزى بٌ طرف يهان گرگ
بَد .دست راستش را کٌ ينَز سالو بَد باال برد ٍ سر نیزى را رٍی گردن گرگ گذاشت ٍ فشار داد .در
يهان لحظٌ گرگ دیگر را يو چرخاند ٍ فریادی از سر درد کشید .حاال اٍ رٍی گرگ بَد ٍ گرگ در زیر.
زن کٌ از شکست دادن یکیشان ،اعتهاد بٌ نفس بیشتری گرفتٌ بَد ،پايایش را در دٍ طرف بدن
گرگ قرار داد .گرگ پنجٌاش را بٌ سهت صَرت زن برد ٍ سٌ خط قرنز رنگ رٍی گَنٌ زن کشید .زن
فریاد دیگری کشید ٍ يهان طَر کٌ دستٌ نیزىاش را بٌ ديان شکارچی خاکستری نیفشرد زانَیش
12
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را باال آٍرد ٍ رٍی گلَی گرگ گذاشت .پس از ندتی ،جانَر یکی ،دٍ نفس دیگر کشید ٍ بعد بی
حرکت ناند .زن ،نفس نفس زنان يهان طَر کٌ رٍی بدن بی جان گرگ نشستٌ بَد ،بازٍیش را
فشرد؛ بٌ کَدکش نگاى کرد کٌ بغضش ترکیدى بَد ٍ دٍبارى يق يق گریٌ نیکرد .با دیدن سالنتی
دخترکش ،نفسی از سر آسَدگی کشید ٍلی گرگی دیگر ،کٌ کهی دیر رسیدى بَد؛ آسَدگی نادر را بًو
زد ٍ بٌ سهت اٍ دٍید .زن کٌ صدای نفس نفسيای خَدش گَشش را پر کردى بَد ،تنًا زنانی
نتَجٌ گرگ شد ،کٌ دندانيای گرگ در پًلَیش فرٍ رفت .تاریکی نهیگذاشت بفًهد کٌ چقدر بد
زخهی شدى؛ ٍلی با سَزشی کٌ اٍ حس نیکرد ،حدس زد کٌ قبال از رسیدن بٌ کلبٌ کارش تهام است.
البتٌ اگر از پس این یکی يو برنیآند!
نیزىاش را از نیان آرٍارىيای گرگ نردى درآٍرد ٍ با تٌ چَبیاش نحکو بٌ پًلَی گرگ کَبید .گرگ
نالٌای کرد ٍ پًلَی زن را ريا کرد؛ انا دٍبارى سریع آنادى حهلٌ شد .شکارچی نیزىاش را نانند عصا
عهَد کرد ٍ بٌ سختی بلند شد .گرگ دندانيای تیز ٍ خَنیاش را نشان نیداد ٍ نیغرید .زن
نیزىاش را بٌ سهت گرگ گرفت ٍ آنادى ایستاد .بٌ این نتیجٌ رسیدى بَد ،کٌ حتی برای کَدکش يو
کٌ شدى باید زندى بهاند .گرگ ،لحظٌای دیگر يو صبر کرد ٍ بعد بٌ سهت زن دٍید .نادر نیزىاش را
بٌ سهت گرگ گرفت ٍ يهانجا ایستاد… .
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.۶برف و گِل و خىن.

… زن رٍ بٌ رٍیش ایستادى بَد .حال ،صَرت رنگ پریدى ،چشهان درشت ٍ چند تار نَی زن را کٌ
از کالىاش بیرٍن زدى بَد نیدید .چیزی در صَرت زن برایش آشنا نینهَد .چیزی را رٍی سینٌاش
نحکو بستٌ بَد ،کٌ نرد نهیدانست چیست .زن اخو کردى بَد ٍ نیزى نايیگیریاش را بٌ حالت
تًاجهی در دست داشت .نفرتی در صَرت زن نَج نیزد کٌ انگار دشهن خَنیاش رٍ بٌ رٍیش
ایستادى! نگر اٍ با آن زن چٌ کردى بَد؟ زن ناگًان فریاد کشید ٍ بٌ سهت اٍ دٍید .نرد کٌ شَکٌ
شدى بَد ،نیخَاست بلند شَد .زن بٌ سرعت دٍید ٍ از کنار اٍ رد شد؛ انگار اٍ اصال ٍجَد ندارد.
برگشت ٍ پشت سرش را نگاى کرد .زن يهچنان نیدٍید ٍ بٌ سهت… بٌ سهت یک گرگ نیدٍید.
گرگ در چند نتری زن پریدٍ ،لی زن طَری با نیزى اٍ را بٌ زنین دٍخت کٌ انگار يیچ ٍقت زندى
نبَدى است .زن چند ثانیٌ بیحرکت سر جایش ایستاد ٍ نبًَت کار خَدش شد .بعد آيستٌ بٌ
سهت گرگ رفت ٍ نیزى را از گردنش بیرٍن کشید .خَن از گردن حیَان بیرٍن ریخت ٍ برفيای دٍر
گرگ بٌ رنگ آسهان غرٍب شد .زن نیزى را انداخت ٍ کنار گرگ زانَ زد .لحظٌای بعد ،شکارچی طَری
باالی سر گرگ يقيق نیکرد کٌ انگار فرزند خَدش را بٌ آن شکل از يستی ساقط کردى است.
نرد ،خَاست بلند شَد ٍ بٌ سهت زن برٍد؛ انا ينَز دستش را ستَن نکردى بَد ،کٌ زن ٍ گرگ
ير دٍ نحَ شدند .نرد ایستاد ٍ بٌ سهت جایی کٌ با خَن گرگ سرخ شدى بَد رفت .بٌ خَن یخ
زدى رٍی زنین نگايی انداخت ٍ بٌ دنبال بقیٌ ردپای زن گشت .ردپايا بٌ سهت راست ادانٌ پیدا
کردى بَد .نرد نفس عهیقی کشید ٍ دٍبارى راى افتاد.
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تصاٍیری کٌ جلَی چشهانش نحَ شدى بَدند ،تا حدی فکرش را نشغَل کردى بَدند .آن زن کٌ
بَد؟ ٍسط جنگل چٌ نیکرد؟ چٌ چیزی رٍی سینٌاش بستٌ بَد؟ چٌ اتفاقی برایش افتادى بَد؟
يهٌ این سَاليا در ذين نرد بی جَاب ناندى بَدند .نرد با خَدش فکر کرد«:شاید در این دنیا،
يهٌ ٍسط برفيا بلند نیشَند ٍ نهیدانند از کجا آندىاند ٍ بٌ کجا نیرٍند ».خَبی این تصاٍیر
خشن ،این بَد کٌ نرد فًهید ،حداقل با یک آدم سرسخت رٍ بٌ رٍست کٌ بٌ این آسانیيا
نهینیرد.

15

برای دانلود رمان بیشتر به سایت ما مراجعه کنید www.Novel98.com

.۵خىنم برای تى!

با یک دستش ،رٍی زخو پًلَیش را نیفشرد ٍ با دست دیگر نیزى را يهچَن عصا بر زنین نیزد
ٍ جلَ نیرفت .رنگ صَرتش نانند گچ سفید شدى ٍ دیگر تَانی برای برگشت در پايایش نهاندى
بَد .نفس نفسيایش ديانش را خشک کردى بَد ٍ باد زخو صَرتش را نیسَزاند .گرسنگیاش
دیگر در نقابل زخويایش ناچیز بٌ نظر نیآند ٍ سرنا يو تنش را بیحس کردى بَد .دخترش کهی
آرام گرفتٌ بَد ٍ فقط بعضی ٍقتيا از خَدش صدايای بچٌگانٌ درنیآٍرد ٍ جَابش يو نگاى پر
نحبت نادرش بَد ،کٌ با ٍجَد درد در بازٍ ٍ پًلَ ٍ صَرتش ،تالش نیکرد فرزندش جز لبخند چیز
دیگری نبیند .لحظٌای ایستاد تا گرگ رٍی شانٌاش را جا بٌ جا کند .نهیدانست آنقدر زندى نیناند
کٌ گرگ رٍی شانٌاش را بپزد یا نٌ! این گرسنگی ٍ زخويا ٍ برنگشتن شَيرش ير چٌ کٌ بَد؛
داشت در برابر عشق اٍ شکست نیخَرد .با خَد فکر کرد«:چٌ انتحان باشد چٌ نباشد؛ نن قبَل
شدن در انتحان انسانیت را بٌ ازای از دست دادن دخترم نهیخَايو...نٌ...نهیخَايو!» انگار
صدایش را ترس ٍ خستگی دزدیدى بَدند« .نهیخَايو»يایش در حد زنزنٌ باقی ناند ٍ چند قدم
بعد يو دیگر سر پا ناندن برایش غیر نهکن شد .زن رٍی دٍ زانَ نشست ٍ نیزى را رٍی زنین
انداخت.
نٌ! نن اینجا نهینیرم .نن… نن… .زن دٍبارى نیزى را برداشت ٍ برای بلند شدن ستَن کرد .سرش را کٌ باال آٍرد نقطٌای نَرانی کورنگی
را دید کٌ بیرٍن از جنگل ،رٍی داننٌ کَى ٍ در نیان تاریکی نیهٌ شب نیدرخشید .با دیدن پنجرى
کلبٌشان نیرٍیی تازى گرفت ٍ بٌ سهت آن راى افتاد.
-خدایا...لطفا...لطفا...خَنٌ باشٌ!
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 .۶قاتل گرگها.

نرد ،کٌ بدنش از پیادى رٍی گرم شدى بَد؛ حاال راحتتر حرکت نیکرد .ردپايا در دى دقیقٌ
گذشتٌ تغییر خاصی نکردى بَدند ٍ نرد يو ترجیح نیداد ،يهچین صحنٌيای خشنی ،حافظٌ
جدیدش را پر نکند .کهی بعد ،نرد خستٌ بٌ خَدش آند ٍ دید ،فاصلٌ بین قدميا بٌ طَر
نحسَسی زیادتر شدى .انگار… نثل اینکٌ زن دٍیدى بَد .نرد چشويایش را بست ٍ انیدٍار ناند کٌ
ٍقتی چشويایش را باز نیکند زن را نبیندٍ ،لی يیچ چیز از ٍقتی کٌ نیان برفيا بلند شدى بَد بٌ
نیل اٍ پیش نهیرفت.
زن یک گرگ را رٍی شانٌاش انداختٌ بَد ٍ نیدٍید .نرد کهی قدميایش را تند کرد ٍلی ٍقتی
سٌ گرگ ،بٌ سرعت از کنارش رد شدند؛ ایستاد ٍ دعا کرد کٌ زن از پس سٌ گرگ يو بتَاند بر بیاید.
حتها اگر ردپايا ٍسیلٌ نجات نرد نبَدند ،نرد راى دیگری را انتخاب نیکرد کٌ تکٌتکٌ شدن گرگيا
ٍ زن را بدست یکدیگر نبیند .ير چند بعد از چند لحظٌ بٌ این نتیجٌ رسید کٌ ،اصال شاید زن جلَتر
از اٍ بٌ کهک نیاز داشتٌ باشد؛ یا اگر بًای زندى ناندنش دیدن قلع ٍ قهع شدن دستٌای گرگ است
نشکلی ندارد!
کهی جلَتر بٌ صحنٌای رسید کٌ حدس نیزد ببیند .سٌ گرگ در فاصلٌيای کهی از يو رٍی زنین
افتادى بَدند ٍ کلی بًو ریختگی در برفيای رٍی زنین یکپارچٌ سفید دیدى نیشد .زنین کنار سر
یکی از گرگيا سرخ سرخ بَد .جلَتر کٌ رفت ،جای نیزى را رٍی گلَی شکارچی شکار شدى دید .با
فاصلٌ دٍ نتر در سهت راستش ،گرگی افتادى بَد کٌ انگار يیچ زخهی نداشت .سر کٌ بلند کرد؛
سرش گیج رفت ٍ داشت زنین نیخَرد ،کٌ نشست ٍ چشهانش را بست .بار دیگر کٌ سرش را بلند
کرد؛ زن را دید کٌ خَنین ،رٍ بٌ رٍی یک گرگ دیگر ایستادى بَد .یک دستش را بٌ پًلَیش
نیفشرد ٍ با دست دیگر نیزىاش را نگٌ داشتٌ بَد ،کٌ تیغ تیزش از خَن سرخ شدى بَد .گرگ خیز
برداشت ٍ بٌ سهت زن دٍید .نرد با خَدش زنزنٌ کرد«:اگٌ نن جای تَ بَدم ،این کار رٍ
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نهیکردم!» گرگ در چند قدنی زن بٌ يَا پرید .زن نیزىاش را کهی باالتر گرفت ٍ گرگ در يَا نعلق
ناند.
ٍزن گرگ ،زن را از پشت رٍی زنین انداخت ٍ شکارچی زخهی بعد از نشستن ،نَک سالحش را از
سینٌ گرگ بیرٍن کشید .نرد بلند شد ٍ لبخندی تلخ بر لبانش نشست.
«پس خدا شکارچیيا را يو دٍست دارد!»
نرد این را گفتٍ ،لی شاید آن لحظٌ حَاسش نبَد کٌ گرگيا يو شکارچیاند! ير چٌ باشد اٍ تازى
حافظٌاش را از دست دادى بَد.
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 .۴خاطرات از دست رفته.

خَن ،رد پايای ناننظو ٍ بًو ریختگی يای رٍی برف کٌ حاکی از زنین خَردن بَد ،نشانٌيایی
بَدند ،کٌ نرد در ادانٌ راى دید .دیگر آرامتر قدم برنیداشت ٍ ير لحظٌ ننتظر بَد کٌ یا جنازىای
ببیند ،یا سرپنايی کٌ زن بٌ آنجا رفتٌ باشد .کنار ردپايا جای فرٍرفتگی تٌ نیزى يو دیدى نیشد ،کٌ
بٌ نرد نشان نیداد زن در راى رفتن بٌ سختی افتادى.
آفتاب دٍبارى سر برآٍردى بَد ٍ باریکٌيای نَرش از نیان برگيای سَزنی کاجيا بر رٍی زنین
نیافتاد .طعو ديانش تلخ شدى بَد ٍ نعدى خالیاش درد نیکرد.
«کو نَندى! فقط یٌ ذرى دیگٌ…»
نطهئن نبَد انا ،اگر زن آنقدر زندى نیناند کٌ بتَاند یک خَرشت گرگ يو درست کند؛ نیتَانست
قبل از اینکٌ بیًَش شَد ،شکهش را پر کند .البتٌ کهی کٌ فکر کرد ،بٌ یاد آٍرد کٌ زن ٍضعیتش
بدتر از آن بَد کٌ بتَاند حتی سرپا بایستد .نیان دٍ درخت ایستاد ٍ نفسی تازى کرد.
«پس کجایی؟»
دٍبارى راى افتاد ٍ پس از چند دقیقٌ ،پایان جنگل را کٌ بٌ نحَطٌای نسطح ختو نیشد ،دید.
سرعت قدميایش را کهی بیشتر کرد ٍ از جنگل خارج شد .چًل نتر جلَتر ،رٍی داننٌ کَى ،کلبٌای
سنگی بَد کٌ از دٍدکش کَچکش باریکٌای دٍد بٌ سهت آسهان جاری نیشد .جلَتر کٌ رفت
سیايی را رٍی زنین ،جلَی در کلبٌ دید .تٌ ناندى نیرٍیش را جهع کرد ٍ بٌ سهت کلبٌ دٍید .در
چند قدنی کلبٌ ،بدن زن شکارچی افتادى بَد .زن رٍی پًلَ افتادى بَد ٍ چشهانش بستٌ بَد .نرد اٍ
را بٌ پشت خَاباند ٍ پارچٌيای رٍی سینٌاش را باز کرد ٍ صَرت یخ زدى کَدکی را دید کٌ زن این
يهٌ ندت بٌ سینٌاش بستٌ بَد .بدن کَدک ينَز کهی گرنا داشت .بچٌ را با پارچٌيای دٍرش
برداشت ٍ گَشش را رٍی سینٌ زن گذاشت .سکَتی غو انگیز در سینٌ زن حکو فرنا بَد .نرد
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خَاست کَدک را بٌ داخل کلبٌ ببرد ٍ بعد برای جنازى تصهیو بگیرد .در کلبٌ ،راحت باز شد ٍ نرد،
گرنا را رٍی پَستش حس کرد .نرد يیچ احساس خاصی نداشت ،بٌ جز حسی کٌ ير آدنی ينگام
نَاجٌ شدن با یک نردى پیدا نیکرد .اسباب کلبٌ یک نیز ،دٍ صندلی ٍ یک گًَارى رٍی زنین بَد.
نرد خَاست بٌ سهت گًَارى برٍد کٌ کَدک را سرجایش بگذارد .حاال کٌ کَدک را دیدى بَد ،يهٌ
خشو ٍ تقالی زن برایش نعنا پیدا نیکرد .این آتش عشق زن بٌ فرزندش بَد کٌ شعلٌيای خشو را
در چشويایش رٍشن کردى بَد .بچٌ را آرام در گًَارىاش گذاشت ٍ خَاست برگردد کٌ بار دیگر
سیايی بر چشهانش يجَم آٍرد.
نشست ٍ دستی رٍی چشهانش کشید؛ دٍبارى تصَیريا جلَی چشهش جان گرفتند ٍ زندى شدند.
فضایی کٌ نیدید ،بٌ نظرش آشنا آند… زنی در کلبٌ پَست خرگَشی را نیکند… يهان زن کَدکی
را در آغَش گرفتٌ بَد… خَدش را دید کٌ کهان بٌ دست جلَی در ایستادى بَد ٍ زن اٍ را بَسید ٍ
بعد از يو خداحافظی کردند… .
نرد بلند شد ٍ با نالٌ ،قدنی بٌ سهت در برداشت .در را باز کرد ٍ بٌ جلَی پایش خیرى شد .برف
کهی رٍی صَرت زخهی جسد را پَشاندى بَد .نرد رٍی زانَ نشست ٍ برف رٍی صَرت شکارچی را
پاک کرد .قطرۀ اشکی از چشهانش جَشید ٍ رٍی گَنۀ زن افتاد .کهی بعد حتی کَدک يو
نیتَانست صدای يقيقيای بلند نرد را بشنَد .نردی کٌ پدرش بَد! نردی کٌ يهسر جسدی
بَد ،کٌ تا چندی پیش نانند جسهی زندى ،گرگيا را با نیزىاش بٌ زنین نیدٍخت ٍ سپر کَدکش
نیشد.
نرد يهچنان کٌ با صدای بلند گریٌ نیکرد سرش را رٍ بٌ آسهان گرفت ٍ فریاد زد.
-چرا؟
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 .۱۱چهارده سال بعد…

کهان را نحکو در دستش گرفتٌ بَد ٍ زىاش را با تهام قدرت نیکشید .عرق بر رٍی شقیقٌيا ٍ
نَيای جَگندنیاش سرازیر شدى بَد .در نیان درختان سبز ،آيَ ،بیخبر از يهٌ چیز ٍ آرام گردن خو
کردى بَد ٍ گیايی را نیجَید .شکارچی ،نفسش را بیرٍن داد ٍ تیر را ريا کرد .تیر با شتاب بسیار ٍ
نحکو بر سینٌ آيَ فرٍ رفت ٍ لحظٌای بعد ،حیَان بیچارى رٍی زنین افتاد .نرد خَاست بلند شَد ٍ
سراغ شکارش برٍد انا ،آيَیی دیگر ٍارد صحنٌ شد ٍ ثانیٌای بٌ يو نَع نردىاش چشو دٍخت.
انگشتان نرد در تیردان ،دنبال تیری دیگر نیگشتند ٍلی ،چیزی جز يَا نصیبشان نهیشد.
نرد از خیر آيَی دیگر گذشت ٍ نیخَاست بلند شَد انا ،ناگًان چیزی در سَی دیگر ،نیان
درختان برق زد ٍ يهان نَقع نیزىای بٌ سهت آيَی دیگر پرتاب شد.
دختری ،با نَيای سیاى ٍ بافتٌ شدى ،از نیان درختان بیرٍن آند ٍ بٌ سهت شکارش رفت .دختر،
صَرت رنگ پریدىای داشت ٍ چشهانش از خَشحالی درشتتر از يهیشٌ نشان نیدادند .نرد،
عصبانی از نخفیگايش بیرٍن آند ٍ گفت:
«نگٌ نگفتو دنبال نن نیا؟»
دختر سرش را پایین انداخت ٍ چیزی نگفت .پدرش کنار شکار دختر زانَ زد ٍ دست ،بر رٍی سینٌی
آيَی بخت برگشتٌ گذاشت؛ بعد يو نیزى را کٌ تیغٌاش تا تٌ در قلب حیَان فرٍ رفتٌ بَد درآٍرد بٌ
دخترش برگرداند.
«نادرت اگٌ بَد ،بًت افتخار نیکرد!»
دختر لبخندی زد ٍ بعد يو خو شد ٍ پیشانی پدرش را بَسید.
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ٍقتی در راى برگشت بٌ کلبٌ سنگیشان بَدند؛ دختر با حالتی نلتهسانٌ از پدرش خَاست ،کٌ یک
بار دیگر داستان کانال ٍاقعی «قاتل گرگيا» را برایش تعریف کند.

پایان
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با تشکر از نًدی صادقی عزیز بابت نَشتن این داستان زیبا
برای دانلَد رنان يای بیشتر بٌ سایت يای زیر نراجعٌ کنید
wWw.Novel98.Com
www.Zepa.ir

عنَان  :قرنز بٌ رنگ برف
نَیسندى  :نًدی صادقی عضَ اختصاصی ناٍل 89
طراحی ٍ صفحٌ آرایی :ناٍل 89
آدرس سایت wWw.Novel98.Com :

آدرس کانال https://telegram.me/novel98 :
پیج اینستاگرام https://www.instagram.com/novel98_official :
ایهیل انجهن Novel98.official@gmail.com :

قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ آثارشَن بٌ صَرت فایل در
سایت ٍ کانال ناٍل  89ننتشر بشٌ نی تَنن با نا در تهاس باشن یا عضَ انجهن نا بشن.
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کتابخانه مجازی ناول ۴۶
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