
                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

1 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این
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 ,...سیاه, زرد, آبی, قرمز, سبز, قشنگن خدا های رنگ ی همه：مقدمه

 هک منشور جلوی سفیدو رنگ. دیگست چیز یه سفید رنگ اما قشنگه که بودنشه رنگارنگ بخاطر دنیا اصلن

 .رنگهاست ی همه مادر سفید رنگ که من نظر به. مختلف رنگهای به میشه تجزیه بگیری
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 خوش: پایان

 

 رد ساعت نیم از بیش. بودم شده خیره آتیش کنار ی زده یخ و عجیب شی به میخوردم شیرجوشیدمو که درحالی

 نداختمشمی کلبه تو از بهتربود شاید. بود نداده شکل تغییر اما بودمش انداخته آتیش از سانتی بیست ی فاصله

 این برای حاال که کنم روشن آتیش میتونستم هفته تو دفعه چند من مگه. کرد می مصرف انرژی و جا فقط. بیرون

 ی الیه هی با. بود سنگین بزرگو. نداشت دریایی شیر یا پنگوئن به شباهتی هیچ. کنم حرومش غریب و عجیب شی

 .باشه ای قهوه میومد نظر به اما بود شده پوشیده یخ ضخیم

 ته. بود افتاده هاشون جوجه از یکی برای اتفاقی یه احتمالن. بیرون بزنم کلبه از شد باعث پنگوئنا جیر جیر صدای

 .بیرون زدم کلبه از بلندم چوب با خوردمو نفس یه شیرمو ی مونده

 تفاقا این بوران از بعد همیشه. بود کرده گیر سفت برف الیه یه زیر پنگوئنا جوجه از یکی سر. بود درست حدسم

 .نمیشد موفق اما بیرون بیاره برف زیر از جوجشو که بود تالش درحال نر پنگوئن میوفتاد

. گرفتمش دستم توی. آوردم بیرون رو کوچولو جوجه زدمو کنار برفارو دستام با. رسوندم بهشون حودمو سرعت به

 .ترسوندی چقد رو بابا ببین. شیطون بد پسر ای: گفتم چسبوندمشو ضخیممم پالتوی به

 .نیک می صدا و سر چقد. پسرت اینم بیا: گفتم گذاشتمو نزدیکش جوجشو. بود جیر جیر حال در هنوز نر پنگوئن

 یه. کردن نمی فرار ازم ترسیدنو نمی ازم دیگه. پنگوئنا ی بقیه سمت به افتادن راه هم با زدو نوک جوجش به

 .بودنم پذیرفته هم خودشون از یکی عنوان به حتی جورایی

 یه چوبمو. شدم کلبم وارد. داره ادامه هنوز بوران که بود این ی دهنده نشون باد صدای. کردم نگاه آسمون به

 .بود شده آب یخ ی الیه. کردم نگاه آتیش کنار شی به. گذاشتم گوشه

 لمث اونم که بود واضح کاملن اما بود سفید سرما شدت از صورتش هنوز. زده یخ آدم یه. آدم یه. نبود کردنی باور

 .آدمه یه من

 .میدیم که بود آدمی تنها این ماه هفت از بعد

 صددر دو یکی فقط بودنش زنده احتمال بود سرد خیلی. زدم دست بهش زدمو زانو کنارش. بمیره میذاشتم نباید

 .هست امیدی هنوز یعنی این و بود

. خدا روتو: گفتم اما شنومه نمی صدامو میدونستم اینکه با. انداختم روش تنمو پالتوی جمله از داشتم پالتو هرچی

 . بمیری نمیذارم. بمونی زنده باید. نمیر خدا تورو
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 یرتغی داره رنگش کردم احساس. داشتم نگه حالت همون تو دقیقه چند کردمو نزیک آتیش ی شعله به صورتشو

 . کنه می

 . بود شده جمع زدگی یخ و سرما خاطر به بدنش. بور و لخت موهای با. بود مرد یه

 بضن باالخره تا موندم حالت همون تو ای دقیقه چند. کنم پیدا نبضشو بودم امیدوار. گذاشتم گردنش روی دستمو

 .کردم حس انگشتام زیر رو جونی کم

 داج بقیه از و شده گم بوران توی و پژوهشگراست از حتما. من ی کلبه تو زنده آدم یه آدم، یه. شد نمی باور! خدایا

 .شده

 .میدادم شیر بهش اومدن هوش به محض به حتما باید. میشد نوشیدن دفعه چند ی اندازه به شیر ی مونده ته

 .بود کار در اومدنی هوش به اگه البته

 .میاوردم ماهی عزیزم مهمون برای باید. میشه جمع ساحل تو ماهی عالمه یه بوران از بعد. میخورد هم غذا باید

 .رسوندم ساحل به خودمو بدو بدو بشه شروع دوباره بوران بود ممکن هرآن اینکه وجود با

 .بودن دادن جون حال در ساحل توی ماهی عالمه یک

 .دویدم کلبم سمت به کردم پر ماهی از که کیسمو. برداشتم مردن بودم مطمئن که رو اونایی فقط

 .گشت برمی داشت و بود زنده. بود خوبی ی نشونه این و بود اومده در جمع حالت از بدنش خوشبختانه

 اما ببینم ایرانی یه سال دو از بعد میخواست دلم که هرچند. باشه ایرانی نمیومد ظاهرش به. داشت بلندی قد

 .بود باارزش خیلی خودش کنم دعوت شام به آدمو یه دریایی شیرای و پنگوئنا جز به میتونستم که همینم

 .شدم خیره زدم یخ مهمون به نشستمو گوشه یه

 .داره سرما و برف فقط که جایی. جایی چنین بیاد آدم یه که حماقته نهایت این کردم فکر خودم با

 هست هم سال دو. اینجا اومدم کردمو حماقت هم من پس. خنده زیر زدم بلند بلند. گرفت خندم فکر این تصور با

 .کردم تمدید حماقتمو که

 خودم. میدم گوش خودم میزنمو حرف خودم. میخندم فکرام به خودم کنمو می فکر خودم که وقته چند االن

 .خودمم شناسم می که آدمی تنها که مدتیه. میدم جواب خودم پرسمو می سوال

 تا میخرمش باشه که هرقیمتی با گذشته زمان به سفر برای بشه ساخته دستگاهی روزی اگه. زمانم در سفر عاشق

 .برگردونم عقب به زمانو بتونم
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 رنمیب هیچوقت دیگه و ریخته که آبیه مثل دقیقا. بخوری افسوس باید میدی دستش از وقتی که چیزیه تنها زمان

 با برات که چیزهایی. بدی دست از هم رو دیگه چیزای خیلی اون با همزمان ممکنه بدی دست از زمانو اگه. گرده

 .ارزشن

 از مدام و بود سالم ده اونموقع. خرید کوچولو همستر یه برام منصور عمو که شد شروع روزی از چی همه شاید

 بزرگتر خواهر یه. میداد درس ریاضی بابا. دبیرستان دیبر بابا و بود دبستان معلم مامانم. کردم می شکایت تنهایی

 تو من. بزرگتره من از سال دوازده شقایق. زیاده خیلی سنیمون تفاوت البته که شقایق، اسم به دارم خودم از

 یا کوچه توی های بچه با هم کرد می ایجاد پدرم که هایی محدودیت بخاطر. نداشتم همبازیی هیچ بچگیم دوران

 توی بدی اثرات ممکنه و نیستن خوب ها بچه ی همه داشت اعتقاد بابا. شدم نمی همبازی زیاد فامیل های بچه

 . نیمک رفتار اصولی و فرهنگ با خیلی باید. هستیم فرهنگی ی خانواده یه ما: گفت می بابا. باشه داشته من رفتار

 تمنداش سواد که وقتایی حتی. بخونم کتاب میخواست ازم بچگی همون از. بود کتاب من همدم تنها بابا اجبار به

 .ببرم پی کتاب توی درس به عکساش دیدن با که میداد مصور کتابای بهم

 شدیم. شد اضافه کتاب و من نفری دو جمع به هم دیگه دوست یه خرید همستر برام منصور عمو که ی روز از اما

 .کتاب و همستر و من: دوست تا سه

 کردمو مطالعه همستر خوراک و خورد ی درباره بود خونگی حیوان نگهداری با رابطه در که کتابام از یکی توی از

 باشمو داشته هم نر همستر یه میخواست دلم خیلی. بود ماده همسترم. کردم نگهداری همسترم از مادر یه مثل

 موع اما بخره برام هم نر همستر یه که میخواستم ازش میدیدم منصورو عمو که هردفعه. کنم زیاد همسترامو تعداد

 اربارد خرگوش یه برات بجاش. خوبه روزه چند سرگرمی برای فقط نیست خوبی خونگی حیوون همستر: میگفت

 .میارم

 شدت به هم پیشنهادش از اما کردم نگهداری سال سه تا همسترمو نبودمو موافق عمو حرف با من که هرچند

 .کردم نگهداری هم آورد برام که خرگوشی از کردمو استقبال

 بزرگ قفس یه بیژن پسرعموم و منصور عمو کمک با خلوتش حیاط ی تو و بود ویالیی ی خونه یه ما ی خونه

 تو من که شد اینجوری و. آورد بچه خرگوشم روز چند از بعد گذاشتمو اونجا باردارمو خرگوش همسترمو. ساختیم

 .انداختم راه وحش باغ یه خونمون خلوت حیاط

 ی خوکچه غاز، بوقلمون، گربه، خرگوش، همستر،. دید خودش چشم به رو زیادی حیوونای ما ی خونه وحش باغ

 ...پشتو الک هندی،

 که شقایق. نگیرم قرار والدین عاق مورد جونورا و جک این بخاطر که نبود روزی. داشتم آکواریوم هم خونه تو

 جای به دختر:  که کردن می هوار و داد دفعه شش پنج روزی روز هر بابا و مامان اما نبود خونه تو بودو کرده ازدواج

 .هنری یه دنبال برو بازیا مسخره این
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 حیوونی هر از نگهداری داشتم دوس و کردم می مطالعه مختلف موجودات و حیوانات درباره همیشه درسم کنار در

 .کنم تجربه رو

 .نشد که کردم تالش خیلی حیوون دوتا داشتن برای

 داد بابا کردم می مطرح خونه تو رو موضوع این که هربار اما باشم داشته سگ خواست می دلم. بود سگ یکیش

 یه وت زن: میگفت مامانو به کرد می رو بعد. نجسه سگ نیستی؟ مسلمون مگه تو کشی؟ نمی خجالت دختر: میزد

 .بگو بچت این به چیزی

 همینه. مسخرت وحش باغ این با برداشته خونرو گند کافی ی اندازه به: میگفت میکردو نگام اخم با هم مامان

 .شیم نجس کال که بیاری سگ که مونده

 بابا میزدم حرف فیل داشتن ی درباره هروقت. بود فیل داشتم عالقه نگهداریش به شدت به که ای دیگه حیوون

 کردم؟ اشتباه تو تربیت کجای من: گفت می میکردو بهم سفیهی اندر عاقل نگاه

 .نکردی اشتباه. دنیایی بابای بهترین شما: میگفتم انداختمو می پایین سرمو منم

 باغ از نگهداری تو هم گاهی میدادو گوش حیوونا از نگهداری ی درباره حرفام تمام به همیشه که کسی تنها

 .بود بیژن میکرد کمکم وحشم

 اموحرف مو به مو. گرفت نمی ایراد ازم کارام بخاطر هیچوقت. شد رفیقمم تنها بهترینو که پسرعمو فقط نه بیژن

 داشتن فیل ی درباره حتی اون. کرد می عنوان داشت ای ایده یا نظر اگه حرفام شدن تموم از بعد و میداد گوش

 !میشه؟ منقرض داره نسلش که داره وجود سفید فیل اسم به فیل یه میدونستی: گفت و نخندید بهم

 بولق جغرافیا ی رشته تو دانشگاه تو اون دبیرستان بودم رفته تازه من وقتی و بود بزرگتر من از چهارسال بیژن

 .بود شده

 .دیگه مناطق به سفر یعنی جغرافیا. بود جغرافیا من ی دیگه ی عالقه مورد مبحث حیوانات، از نگهداری جز به

 کل ییعن جغرافیا. دیگه مناطق عجیب حیوانات کشف یعنی جغرافیا. ناشناخته سرزمینهای کشف یعنی جغرافیا

 .چی همه یعنی و زمین

 ابانتخ رو تحصیلی ی رشته این من بخاطر فهمیدم شد مطلع خودم به بیژن ی عالقه از شدمو بزرگتر که بعدها

 .کنه پیدا افزایش بهش عالقم شد باعث همین و کرده

 فکری یه مرد: میگفت مامان. میشنیدم پچاشونو پچ. میشد بیشتر من درمورد بابا و مامان نگرانی سنم افزایش با

 ندستمو رو اینجوری. میره ور جونوراش و جک با با یا میخونه کتاب یا. حیووناست قفس تو همش دختر این. بکن

 .میمونه
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 حشو باغ نتونه دیگه شبنم که بخریم آپارتمانی خونه یه کنیمو عوض خونمونو باید: گفت می جواب در هم بابا

 .باشه داشته

 رایب نصفش. کردم می نصف رو قوطی کردم می زندگی هم کبریت قوطی یه تو اگه حتی. میشناختم خودمو من اما

 .حیوونام برای نصفش خودمو زندگی

 تا خونه وت موند بازنشستگی از بعد مامان اما شد کار به دعوت مدرسه مدیر عنوان به دوباره بازنشستگی از بعد بابا

 .باشه داشته نظارت من روی بتونه بیشتر

 درسام ی همه. کنم انتخاب رو تجربی ی رشته کرد مجبورم خاطر همین به بشم دکتر من داشت دوس خیلی بابا

 . جانوری زیست خصوص به. داشت ای دیگه جذابیتی برام شناسی زیست اما بود خوب

 می باز وحشمو باغ در. خونه خلوت حیاط رفتم می بدو بدو زیستم کتاب با گشتم برمی مدرسه از که وقتایی

 . ودب شده اضافه حیوونام ی مجموعه به هم گوسفند جفت یه ها تازگی. دوستام بهترین پیش نشستم می کردمو

 بلند .زیست کتاب خوندن به کردم می شروع کرد می مرتب تمیزو پاشونو زیر میدادمو غذاشونو و آب اینکه از بعد

 .میدادم توضیح حیوونام برای میخوندمو بلند

 درساشو از برام اون مینشستیمو باهم. وحشم باغ تو میومد همراهم اونم نداشت کالس بیژن که هم وقتا بعضی

 ات سردسیر مناطق از. علف و آب بدون کویر تا سبز سر و وسیع دشتهای از. برد می لذت من گفتو می جغرافیا

 نمی بارونو بارش هیچوقت که مکانهایی از نمیبیننو خورشیدو هیچوقت که سرزمینهایی از. استوایی و گرم مناطق

 .بینن

 .میخوندیم باهم میاوردو میخریدو تخصصی شناسی زیست کتابهای برام هم گاهی

. دور ایسرزمینه به میبرد منو حرفاش با بیژن اما. مسافرت بریم میتونستیم کم خیلی ما بودو سرکار همیشه بابا

 .ناشناخته گاهی آشنا سرزمینهای گاهی

 ایموه. )کردم می حرکت جنگل میون میشدمو بزرگ فیل یه سوار کردم می سفر آفریقا به گاهی بیژن حرفای با

 شونه هفرچ با بدنشونو موهای که اینن عاشق فیلها. سفته بدنشون موی معمولن. میمونه فرچه موی مثل فیلها بدن

 .(کنن می محافظت صاحبشون از جا همه و وفادارن شدت به صاحبشون به. کنی

 .معمایی سرزمین. برمودا مثلث به کردیم می سفر بیژن با رویا تو هم گاهی

 .میشد عصبانی و شاکی مامان میبردم لذت جغرافیایی زیستی، نشستهای این از من که اندازه همون

 .بزنه حرف باهام میخواد گفت کردو صدام مامان بیژن رفتن از بعد روز یه

 .هنری یه به بچسب. بازیارو مسخره این کن بس دختر: بگه میخواد همیشه مثل بازم میزدم حدس
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 .بوده اشتباه حدسم فهمیدم کرد صحبت به شروع وقتی اما

 و کنکور ایبر خودتو باید دیگه سال خدا امید به. نیست کمی سن سال شونزده. نیستی بچه دیگه تو شبنم ببین -

 .کنی گوش حرفام به فهمیده و بزرگ خانم یه مثل میخوام. کنی آماده رفتن دانشگاه

 مبزن حرفی اینکه بدون بارهم این. کنم می سکوت دیگرون حرف برابر در همیشه هستمو حرفی کم آدم کلن من

 .بده ادامه صحبتشو مامان تا موندم منتظر

 زرگب باهم و پسرعموته که درسته. باشین تنها باهم ساعت چند بیژن و تو که نیست درست شبنم: گفت مامان

 نگاه حتی. میاد دیدنت به زود به زود بیژن شدم متوجه تازگیا. زن یه تو و مرده یه اون هرحال به اما شدین

 حالشونو بودم زده زنگ که دیروز. بیاره در حرف برامون عموت زن خوام نمی. نیست قدیما مثل تو به کردنش

 ناراحت منو حرفا این. بکنه دل اونجا از نیست حاضر که میخوره میدین غذایی چه بیژن به: گفت بهم بپرسم

 .میمونن آتیش و پنبه مثل هم کنار مرد و زن اما داریم کامل اعتماد تو به بابات و من دخترم. میکنه

 چی دارم من میفهمی اصال شبنم: گفت دادو تکون سرشو مامانی. بودم شده خیره مامان به فقط همیشه مثل

 میگم؟

 ؟مامان میدین اجازه. بدیم گسترش وحشمونو باغ میخوایم بیژن منو: گفتم کشیدمو صورتم روی دستمو تا دو

 فهمی؟ می. کنی رفتار خانومانه باید نشدی؟ من حرفای ی متوجه میگی؟ داری چی تو دختر: گفت کالفه مامان

 که ادبی دنیا برش وقتی. کوچیک جای اون تو میشن اذیت. دارن گناه کوچیکه قفسشون. بارداره گوسفندم مامان-

 ... اجازه اگه. میزنه نوک خرگوشارو مدام هم مرغه. تنگه جا حسابی دیگه

 حرفام هب اگه بخدا. نکردم مخالفتی منم کردی خواستی هرکاری االن تا شبنم: گفت بلندی صدای با ایستادو مامان

 ...رو جونورا اون ی همه نکنی توجه

 نمی نگاه من به هم جوری هیچ. نداره من به حسی هیچ بیژن مامان: گفتم ایستادمو بشه، تموم حرفش نذاشتم

 یگهد میخوام ازش. باشه راحت خیالت شماهم. میکنه نگاه منم به میکنه نگاه بوقلمونمون به که همونجوری. کنه

 .اینجا نیاد

 .دخترم آفرین. فهمیدی حرفامو پس: گفت کردو نگاهم راحت خیال با. شد آروم مامان

 کنم؟ بزرگتر وحشمو باغ میشه مامان -

 .رفت آشپزخونه به دادو تکون افسوس حالت به سری مامان

 یلیخ که نمیومد بدم نگاهها این از تنها نه. بودم دیده هم بیژنو خیره نگاههای حتی. میفهمیدم مامانو حرفای تمام

 من اما بود نکرده اشاره احساسش به هیچوقت. صبورتر هم من از حتی بود صبوری آدم بیژن. میومد خوشم هم
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 دست از ترس از اما بدم دست از جغرافیاییمونو نشستای مالقاتامونو نمیخواست دلم. خبره چه دلش تو میدونستم

 .کنم عمل بابا مامانو میل مطابق گرفتم تصمیم وحشم باغ دادن

 .میروندمش خودم از درس ی بهونه به میزد زنگ یا میومد بیژن که هروقت روز اون از

 گهدی تصمیم من اما بشم قبول پزشکی اول سال همون حتما که باشه کتابام تو سرم مدت تمام داشت اصرار بابا

 .داشتم ای

 .بودم خوندن درس درحال همش بابا و مامان خوشحالی بخاطر حال این با

 .داشت انتظار بابا که بود همونی کنکور ی نتیجه

 الیاشک هیچ هم باشه که شهری هر. بزن رو پزشکی های رشته فقط رشته انتخاب برای: میگفت خوشحالی با بابا

 . نداره

 زیست میخواستم فقط و فقط من. نداشتم دوست رو پزشکی من اما کنه رشته انتخاب برام خودش داشت اصرار

 .شدم هم قبول کردمو انتخاب رشترو همین بگم چیزی کسی به اینکه بدون آخرشم بشمو قبول شناسی

 از بعد که بود کرده دعوت هم رو عمو ی خانواده بابا. شد پا به قیامت ما ی خونه تو کردن اعالم نتایجو که روزی

 .بگیریم جشن نتایج اعالم

 هک گفتم بهش من وقتی اما. شده اشتباه که کرد می تکرار مدام شدو نمی باورش اولش دید رو نتیجه بابا وقتی

. یکرد غلط تو. کردی جا بی خیلی تو: گفت اومدو سمتم به عصبانیت با کردم انتخاب رو شناسی زیست خودم

 بشه؟ چی که خوندی درس اینهمه پس بخونی؟ پزشکی نبود قرار تو مگه

 .دارم دوست رو شناسی زیست من بابا: گفتم آوردمو باال سرمو

 دست. بود بابام دست اما داشت درد. کنم نمی فراموش خوردمو بابا از لحظه اون که سیلی ی مزه هیچوقت

 . میدادم حق خودم به که همونطوری. میدادم حق بهش. بودم کرده امیدش نا من بود خوبم بابای قدرتمند

 بابا و من سمت به عمو و بیژن. گذاشتم بابا دست جای روی دستم انداختمو پایین سرمو خوردم که رو سیلی

 آروم ایستادو من کنار هم بیژن. کنه آرومش کرد سعی کشیدو عقب میزد داد داشت هنوز که رو بابا عمو. اومدن

 خوبی؟: پرسید

 .دادم تکونش تایید ی نشونه به بود پایین سرم که همونجوری

 .رسیدی میخواستی که چیزی به باالخره. میگم تبریک: گفت آروم دوباره بیژن

 .بودم رسیده عشقم به حاال بودمو رشته این عاشق من. میگفت راست بیژن. نشست دلم به تبریک این چقدر

 .بود برپا غوغایی خوشی از دلم ی تو اما کرد می درد بابا سیلی جای اینکه با
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 ستدری به شروع بابا دوست ی مدرسه توی گرفتمو شناسیمو زیست لیسانس من بابا و ماما نارضایتی وجود با

 .کردم

 .دادم هم گسترشش بیژن کمک به داشتمو وحشمو باغ هم هنوز مدرسه تو کارم با همزمان

 اردک، جوجه تا پنج و اردک یه گوسفند، تا سه خرگوش، تا شش. نبود انداختن سوزن جای خلوتمون حیاط توی

 نشیطو خیلی میمون یه بوقلمون، تا دو خارپشت، یه کوهی، کبک دوتا بلدرچین، جفت یه خروس، یه و مرغ دوتا

 .بود گرفته اتاقمو فضای نصف که هم آکواریومم. تنبل حسابی پشت الک یه و شکمو

 .میزدم سر حیوونام به ببینم رو بابا و ماما اینکه از بیشتر ماما قول به

. خورد زنگ موبایلم میزدم حرف پشتم الک برای داشتم که روز یه. کردم می آماده ارشد برای خودمو بابا اصرار به

 :گفتم دادمو جواب موبایلمو. بود بیژن

 بخریم؟ بریم داری وقت کی. بخرم سگ یه داد اجازه باالخره مامان. دارم برات العاده فوق خبر یه. بیژن سالم

 یه برات من اما خوشحالی که خوشحالم. سالم علیک. میزنی حرف تند تند چقد دختر: گفت خندیدو بیژن

 .بهتره خیلی خیلی سگ از مطمئنم که دارم سوپرایزی

 گرفتی؟ برام فیل بچه یه که نگو: گفتم ذوق با

 .بهتر هم اون از شاید نه، -

 .ندارم طاقت دیگه که خونمون بیا. کردی زدم هیجان خیلی. بیژن نمیدونم -

 .دوستم ی خونه میریم هم با. کوچتون سر بیا. بیای باید تو. نمیشه -

 منش قبول اگه ارشده امتحان دیگه وقت چند که میدونی. بیرون بزنم خونه از نمیده اجازه بابایی. بیژن ولی -

 .میشه عصبانی حسابی

 .دادی دست از سوپرایزتو پس. باشه خوب: گفت بدجنسی با

 .بیرون میام کتاب خرید ی بهونه به االن. بیژن نه: گفتم هول با

 و ودب نشسته کنارش هم بابا و بود تلویزیون تماشای درحال مامان. بیرون زدم اتاق از پوشیدمو لباسامو سرعت به

 .میخوند روزنامه

 .میام و کتابفروشی میرم اجازتون با بابا: گفتم بلند صدای با

 و کج کتابای این از بری میخوای بازم که نگو داری؟ الزم کتابی چه: گفت برداشتو چشماش روی از عینکشو بابا

 .بخری رو جونورا
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 .بخرم میخوام تست کتاب. بابا نه -

 . برسوندت بابات کن صبر خوب: پرسید مامان

 .میرم خودم. مامانی نه -

  داری؟ پول: پرسید بابا

 .گرفتم حقوق تازه. بابایی آره -

 .بیرون زدم خونه از کردمو خداحافظی سریع نپرسن سوال بیشتر اینکه برای

 .کنجکاوم خیلی بیژن: گفتم شدمو سوار شوق با. بود منتظرم کوچه سر قراضش ماشین با بیژن

 کنی؟ نمی سالم: گفت خندیدو بیژن

 .سالم. بیژن میخوام معذرت: گفتم خنده با

 .پایین بریزه هری دلم ته چیزی یه میشد باعث که نگاههایی اون از. شد خیره بهم. بزنه حرفی اینکه بدون

 .بود بخش آرامش برام وحشم باغ ی اندازه به نگاهش و ادکلنش خوب بوی

 منی؟ با گفتی اینا ماما به: گفت انداختو پایین سرشو دقیقه پنج گذشت از بعد

 .بخرم تست کتاب میرم گفتم. گفتم دروغ. نه: گفتم انداختمو پایین سرمو منم

 میشن؟ ناراحت باهم مادوتا بودن از اینا ماما مگه شبنم؟ چرا -

 کتحر چرا. گفتم دروغ چرا نمیدونم خودمم. بابا نه. بیژن پرسی می سواالیی چه: گفتم کردمو نگاه بهش کالفه

 دوستت؟ ی خونه میریم نگفتی مگه کنی؟ نمی

 .کرد حرکت بگه چیزی اینکه بدون

 .بود جهانگرد یه بیژن قول به توریستو یه خودش قول به که بود مسنی مرد بیژن دوست

 یه سفرش آخرین از اما. بود آورده یادگاری یه خودش با سفری هر از و بود رفته سفر کلی بیژن، دوست محسن،

 .کرد نمی عوضش هم دنیا با که بود آورده یادگاری

 منو شوح باغ که بود مند عالقه خیلی محسن بودو گفته دوستشه ترین صمیمی که محسن برای من از کلی بیژن

 گوهر قدر شناسد زرگر زر قدر خودش قول به چون. بده نشون من به هم سفرشو از یادگاری اون البته و. ببینه

 .گوهری
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 می سردخونه یاد آدمو و بود سرد حسابی که اتاقی. بریم خونش از ای دیگه اتاق به خواست ازمون محسن

 دموکر نگاه محسن به. بود شده پر استخرآب یه و یخ بزرگ های تکه با که بود بزرگ قفس یه اتاق وسط. انداخت

 چیه؟ برای یخ همه این: گفتم

 .میفهمی االن: گفت زدو لبخندی محسن

 هاومد مهربون خانم یه بیرون بیا من؟ کوچولوی پسر کجایی. خاکستری. خاکستری: گفت و شد قفس وارد بعد

 .دیدنت

 ...انگیز هیجان چه: گفتم زدمو لبخند بود ایستاده کنارم که بیژن به

 .خاکستری کن سالم خانوم به. من پسر آقا اینم.: گذاشت ناتمام صحبتمو محسن صدای

 ودنشب کوچیک بخاطر. پنگوئن جوجه یه. دیدم زمینو روی موجودات انگیزترین شگفت از یکی محسن دستای تو

 ستهد دو به و کنه پرواز تونه نمی وقت هیچ که کوچیک بالهای با ای پرنده پنگوئن.)بود خاکستری پرهاش هنوز

 دتش از. بود اومده قطب از کوچولو این و.( جنوب قطب پنگوئنهای و گرمسیر مناطق های پنگوئن. میشن تقسیم

 .کردم می نگاه داشتنی دوست کوچولوی اون به شوق با و بود مونده باز دهنم هیجان

 بگیریش؟ دستت تو میخوای خانم شبنم: گفت گرفتو سمتم به رو خاکستری محسن

 هست؟ اجازه: پرسیدم بودم زده زل خاکستری به که همونجوری

 .گذاشت دستام تو رو خاکستری گفتو ای بله محسن

 هیچ لنمعمو ها پرنده این اینکه وجود با. بگیره دستاش تو جنوبو قطب از پنگوئن یه که نداره شانسو این کسی هر

 .گرفت جا دستام تو راحت خیلی کردو نمی غریبی اصلن اما نمیبینن زندگیشون مناطق تو رو آدمی

 .رابطه این در تحقیق برای عاملی و قطب به شدیم ی عالقه حس ایجاد شروع شد این و

 میزدم راشب که حرفایی به و بشینه من کنار که اونی از بیشتر. بودن شنا برای باله توامندترین کوچیکش بالهای

 .نبود هم سانت سی که ای جوجه در زیبایی و عظمت همه این به بودم شده خیره. کنه شنا داشت دوس کنه گوش

 . ودب شده خیس لباسام تمام بودمو نشسته یخها روی ساعت دو از بیش. کرد موقعیتم ی متوجه منو بیژن صدای

 .خورد زنگ دفعه ده موبایلت. شو بلند. بسه شبنم -

 بوده؟ کی: گفتم کردمو نگاه بیژن به بهت با. بودم شده بیدار خواب از انگار

 . الیاسه عمو حتمن: گفت گرفتو سمتم به موبایلمو
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 کرده رفک االن تا احتماال. ناگوار اتفاقای پیش میره فکرش همیشه. ندم جواب و بزنه زنگ بهم که متنفره بابا وای،

 .دزدیدنم یا تریلی یه چرخای زیر رفتم یا

 .گرفتم داشتمو ازش کال میس تا یازده که رو بابا ی شماره گرفتمو بیژن از موبایلو

 .خونم دیگه ساعت نیم تا بابایی سالم -

 میشم؟ رانتنگ من گی نمی باشه؟ موبایلت به حواست همیشه نگفتم مگه کجایی؟ تو شبنم: زد داد عصبانیت با بابا

 .میام دارم. میخوام معذرت -

 .کرد قطع تلفنو بده جواب اینکه بدون

 بود؟ عصبانی عمو: پرسید شد، نگران بیژن

 حسابی بابا خونه، نریم االن اگه اما شم جدا پنگوئنم از خواد نمی دلم. خیلی آره: گفتم اومدمو بیرون قفس از

 .میشه شاکی

 .خریدم ها پنگوئن ی جزیره عنوان با کتاب یه و بیوشیمی تست کتاب یه خونه راه تو

 .بود منتظرم حیاط تو بابا. شدم وارد انداختمو کلید

 .بابایی سالم -

 .بود عصبانی حسابی. ببینم رو میشه خارج بابا گوشای از که دودی میتونستم

 .من به بدیش بهتره بدی جواب موبایلتو خوای نمی اگه شبنم -

 .بابایی میخوام معذرت: گفتم انداختمو پایین سرمو

. ارمد حالی چه االن من میشی متوجه اونوقت بده بچه بهت خدا بذار. شبنم فهمی نمی: گفت کشیدو عمیقی نفس

 بریخ چهارساعته االن تو کشه نمی طول هم ساعت نیم تاخیر کلی با سرخیابون کتابفروشی به برگشت و رفت

 .نیست ازت

 .میخوام معذرت: گفتم فقط بازم

 طالعهم پنگوئنا ی درباره باید. نداشتم رو بابا تخم اخمو به کردن فکر برای وقت. رسوندم اتاقم به خودمو سرعت به

 جاییه؟ چجور جنوب قطب اصن. بیاره دووم سرما اونهمه با جنوب قطب تو میتونه طوری چه پرنده این. کردم می

 ودب گذشته ساعت سه کردم بلند که سرمو. بلعیدم می کتابو های نوشته. بود ذهنم تو سوال کلی چقدره؟ دماش

 .داشتم بیژن از کال میس دوتا و بیست و بود شب 03:21 ساعت

 .نه یا کرده دعوا باهام بابا که بود شده نگران حتما
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 .بود منتظر انگار. داد جوابمو بوق یه از بعد. گرفتم شمارشو

 .زدن حرف به کرد شروع تند و تند. بزنم حرف نذاشت

 کنی؟ می گریه زنی؟ نمی حرف چرا شبنم کرد؟ دعوات الیاس عمو دی؟ نمی جواب چرا کجایی؟. عزیزم شبنم، -

 شبنم؟

 ژنبی وای. نکرد دعوام زیاد هم بابا. خوبم من. بزنم حرف که دی نمی فرصت من به اصال تو بیژن: گفتم خندیدمو

 بخونمش؟ برات که میای کی. عالیه خریدیم که کتابی. باحالن پنگوئنا چقدر دونی نمی

 هستی؟ بیژن: گفتم کردمو صداش. برده خوابش کردم فک. شد ساکت دقیقه چند برای

 .شبنم: کرد صدام آروم کشیدو آهی

 جانم؟ -

 .شده تنگ خیلی دلم االنم. میشه تنگ برات دلم زود به زود جدیدا -

 .بودیم باهم پیش ساعت سه که ما: گفتم خنده با

 .ندیدم تورو من و گذشته ساعت سه یعنی. پیش ساعت سه میگی خودتم خوبه. اوووووه -

 میکردی؟ چکار بودم خوشگل اگه. ببینی منو میخواد دلت زشتمو خوبه -

 .بدسلیقم من اما هستی که زشت: گفت گذاشتو سرم به سر

 .همیم شبیه تو و من بکنی هم هرکاری. بدجنس ای -

 .چشما اون از حیف. قشنگه چشمات فقطم. همن مثل چشمامون فقط. خدانکنه -

 .نکنه درد شما دست: گفتم خندیدمو بلند

 .شبنم: گفت شدو ساکت دوباره

 جانم؟ -

 .بخوابی خوب. هیچی -

 .همینطور توهم -

 .شبنم -

 جانم؟ -
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 .خداحافظ. هیچی -

 .بره بین از صمیمیتمون رفاقتو میترسیدم. میترسیدم من اما. کنه اعتراف احساسش به میخواد میدونستم

. کنه ییرتغ بیژن میترسیدم. کنه تغییر زندگیم ترسیدم می. بدم دست از وحشو باغ تو شریکم تنها میترسیدم

 . کنن جدام بیژن از باشنو مخالف ازدواجمون با بابا و مامان میترسیدم

 .جنوب قطب و پنگوئنا بیژن،. داشتم کردن فکر برای موضوع خیلی. نخوابیدم اصال شب اون

 .شدن بودنم خسته ی متوجه شاگردامم حتی بودم کسل حسابی صبح

 .دش وارد زدو اتاقمو در مامان که بود شده سنگین تازه چشمام. خوابیدم رفتمو اتاقم به خونه به رسیدن محض به

 مامانی؟ بیداری. شبنم -

 مامانی؟ بله: گفتم کردمو باز زور به چشمامو

 . شده بزرگ قشنگم دختر: گفت و کرد نوازش موهامو نشستو تختم روی مامانی

 شده؟ چیزی مامانی -

 .بگم تا ببشین -

 .خانوم مامان بفرمایین: گفتم نشستمو مامانی احترام به خستگی وجود با

 نزدین؟ خاصی حرف بیژن با روزا این -

 .زدیم حرف دیشب چرا خاصه، حرف شما نظر به پنگوئن از صحبت اگه -

 .آیندتونه ی درباره منظورم: گفت و خندید مامانی

 .زنیم نمی حرف ای دیگه چیز ی درباره جغرافیا و زیست ی درباره جز به ما: گفتم پایینو انداختم سرمو

 .تو از خواستگاری برای اینجا بیان فرداشب میخوان. زد زنگ عموت زن -

 نم. نیستم آماده اتفاقی چنین برای من. سوخت می هامم گونه روی. میاد بیرون حرارت پیشونیم از کردم احساس

 .خستم

 .روحه بی صورتت چقد. برس خودت به یکم خدا تورو شبنم: میگفت مدام داشتو استرس من از بیشتر شقایق

 .اینجا میان هرهفته که اینا عمو بیاد قراره کی مگه. بیخیال شقایق -

 .کنه می فرق اینا عمو امشب اومدن زنی؟ می بودن خل به خودتو یا خلی واقعن: گفت دادو باال آبروهاشو شقایق

 .باشه رویایی و خاص خیلی شب یه تو برای باید امشب
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 .بیژن دوستم بهترین دادن دست از ترس. داشتم ترس دلم ته باشم خوشحال اینکه از بیشتر

 حیاط تو دبری بیژن با بابایی: گفت کردو نگاه من به بابا زدن حرفاشونو بزرگترا و شد شروع که خواستگاری مراسم

 .بزنین حرفاتونو

 ...کلی میمونه امروز. وحشم باغ بریم پاشو بیژن: گفتم کردمو نگاه بیژن به

 .حیاط تو برید. نیست مناسبی جای خلوت حیاط جان شبنم: گفتم دادو فشار دستمو مامانم

 .رفتم حیاط سمت به نکنم ناراحتش این از بیشتر اینکه برای شدمو صداش توی عصبانیت ی متوجه

 بچرخیم؟ بیرون بریم بذاریمو قال رو همه میای شبنم: گفت بیژن شدیم که تنها

 . بزنم حرف برات نکردم وقت حاال تا دیروز از اصن. بشینیم جا همین بیا. میشن عصبانی اینا ماما. بابا نه -

 ربیچ الیه یه پوستشون زیر پنگوئنا نمیشه باورت: دادم ادامه مینشستم حیاط ی گوشه صندلی روی که حالی در

 ...تازشم مقاومن، سرما برابر در قطب تو همین برای دارن

 .پنگوئنا نه بزنیم حرف آیندمون خودمونو ی درباره باید االن شبنم: پریدوگفت حرفم وسط بیژن

 .کردم سکوت انداختمو پایین سرمو

 خواستگاریت؟ اومدم که ناراحتی نیستی؟ خوشحال کنم می حس چرا شبنم: پرسید بیژن دقیقه چند از بعد

 .خندیدم گرفتو خندم. بود شده خرخونا بچه مثل شلوار و کت این با چقد. کردم نگاه بهش آوردمو باال سرمو

 میخندی؟ چی به مزه بی: گفت تعجب با بیژن

 !تو به: گفتم خنده با

 دارم؟ خنده من. بیمعرفت ای -

 .شدی خرخونا بچه مثل. پوشی نمی لباس اینجوری زیاد آخه. هستی جوری یه شلوار و کت با ولی. نه -

 نمی دلم و بودم خوشحال بود اومده من بخاطر اینکه از. بودم خوشحال بود کنارم اینکه از. خندیدیم هم با

 .بدم دست از رو خوشی این خواست

 میترسم؟ من بیژن: گفتم شد تموم که خندم

 عزیزم؟ چی از -

 . بشه عوض کنه می درکم که کسی تنها اینکه از. بره بین از رفاقتمون اینکه از -

 .بیژن بدم دستت از میترسم: گفتم زدمو زل بهش
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 .دارم دوست شبنم: گفت لبخند با

 همین؟: گفتم انداختمو پایین سرمو

 .دارم دوست خیلی -

 .کمه: گفتم کردمو نگاهش شیطنت با

 .میرم می تو بدون. دارم دوست خیلی خیلی -

 .مونی می زنده هم من بدون راحت خیالت. بندیه خالی دیگه که آخرت جمله این -

 .نیستم مطمئن: گفت کشیدو آهی

 .نره یادت من ی جمله این. هستم من اما -

 میشی؟ زنم شبنم: گفت زدو زل چشمام به

 .میشم زنت. آره کنی، درست وحش باغ یه برام هم جدیدمون ی خونه تو اگه: گفتم لبخند با

 .نمیشه اصال که وحش باغ بدون: گفت و خندید

 .میدیدم چشماش تو رو خوشحالی برق

 .یمبش محرم هم به زودتر که داشت اصرار بیژن اما بشیم نامزد بعد کنیمو صبر ارشد امتحان تا داشت اصرار بابا

 که دیمب انجام الزمو های آزمایش تمام باید فامیلیم اینکه بخاطر: گفت می بابا. شد پیروز بابا نبرد این تو آخرشم

 .نیاد پیش مشکلی نکرده خدای

 .شدم قبول دادمو ارشدو امتحان

 خدا از هیچی دیگه بگیری دکتراتم اگه: گفت می. دادم گوش حرفاش از یکی به باالخره که بود خوشحال خیلی بابا

 .خوام نمی

 دهگستر تحقیقات جنوب قطب و ها پنگوئن با رابطه در همزمان بودو سنگین ارشد درسای. بود پر حسابی وقتم

 بودمو ماست در کردم می کار قطب تحقیقاتی تیم تو و بود سوئدی که فیسبوکیم دوستان از یکی با. میدیدم انجام

 .گرفتم می ازش رو روز به و جدید اطالعات

 تنها. نمیداد بهم هم سرخاروندن فرصت حتی دیگه طرف از حیوونام از نگهداری و طرف یه از مدرسه تو کار

 .بود وحشم باغ و کتابخونه مدرسه، دانشگاه، میرفتم که جاهایی
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 وقت من از بیشتر دنیا تو چیزی هر برای تو: گفت می و کرد می گله مدام. نبود راضی اصال اوضاع این از بیژن

 .داری

 .تویی که من دنیای: میگفتم جواب در منم

 .کرد می قهر باهام الکی اما میشد مرگ ذوق جمله این شنیدن از بعد اینکه با اونم

 .کردیم مشخص عقدو جشن تاریخ تابستون تعطیالت تو سال یک گذشت از بعد باالخره

 .بریم عقد از قبل آزمایشات برای که کرد اصرار شدت به بابا جشن به مونده هفته دو

 بیشتر ایدش بود شده طوالنی رفتنش. بگیره آزمایشو جواب بود رفته بیژن. بودم نشسته آزمایشگاه انتظار اتاق تو

 نشسته نزدیکم که خانومی صدای که بودم کشیدن خمیازه حال در. گرفت خوابم. بودم منتظر دقیقه چهل از

 . کرد جلب بودتوجهمو

. کنه ارشچک باید نمیدوه میره، باال پارو از پولش ببین اینو. بیکارنا مردم واال: گفت و خندید بلند صدای با خانومه

 .میده کیا به پولو خدا

 گهب که روز ده برای فقط قطب تا رفته راه همه این. کرده خرج میلیون سی: گفت کردو اشاره دستش تو ی مجله به

 ...مردم. باحالم خیلی من

 . کردم خوندن به شروع و مجله تو سرموکردم. نمیشنیدم حرفاشو ی بقیه دیگه

 روز ده مدت به جنوب قطب تور

 ...اروپا تور آنتالیا، تور آمریکا، تور. بودم شنیده زیادی تورهای درباره عمرم تو

 .پنگوئنا و سرما و برف فقط. نیست آدمی هیچ که جایی به سفر. بود معرکه. بود جدید. بود متفاوت این اما

 .بریم پاشو هپروتی؟ تو کجایی؟ عزیزم شبنم،: آورد بیرونم خیال فکرو از بیژن صدای

 گرفتی؟ رو نتیجه: گفتم ایستادمو. بود بیحال صداش چقد

 .دارم دوست وار دیونه من که اینه مهم. نیست مهم آزمایش: گفت زدو جونی کم لبخند

 خوبی؟ هستی؟ اینجوری چرا بیژن -

 .باشیم تنها میخواد دلم. بریم بیا. نیستم خوب: گفت دادو قورت دهنشو آب

 . داد می بد خبر گواهی دلم

 .کشید عمیقی نفس و داد تکیه صندلی پشتی به سرشو بیژن. شدیم ماشین سوار
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 نه؟ مگه. نبود خوب نتیجه عزیزم بیژن -

 .شد خیره بیرون به بده جوابمو اینکه بدون

 ...اصال. گیم نمی چیزی کسی به. آزمایش بیخیال: دادم ادامه

 دار بچه خوایم نمی چی؟ خودمون کرد؟ مخفی من مامان و تو بابای چشم از رو چیزی میشه تو نظر به: زد داد بلند

 ؟نمیکنی فکر چیزا این به چی؟ بشیم خسته هم از اگه چی؟ بشه دعوامون باهم نشدن دار بچه بخاطر اگه بشیم؟

 عالمه یه که ما کردی فکر خودت با شایدم کنی؟ می فکرهم مسخرت وحش باغ اون جز به هم چیزی به تو اصال

 باغ تو میندازیم میاریمو بدنیا ناقص ی بچه یه کردی فکر حتی یا نیست نیازی بچه به داریم جونور و جک

 وحشمون؟

 دار چهب به اصال من. نداشتم جواب بیژن حرفای برای. کنم گریه خواستم نمی اما داشتم بغض. انداختم پایین سرمو

 . کردم نمی فکر شدن

 .احافظخد. کنم روی پیاده میخوام. باشم تنها دارم نیاز من: گفتم کردمو باز ماشینو در کنم نگاه بهش اینکه بدون

 و نم مشکل حل برای راهی شاید. کرده پیشرفت علم. کردن فکر رفتنو راه به کردم شروع شدمو پیاده ماشین از

 هک اون مهمتره؟ من از بچه وجود کرد؟ رفتار اینجوری بیژن چرا اصال. کنم تحقیق باشه نیاز شاید. باشه بیژن

 .زد داد سرم. بودمش ندیده اینجوری حاال تا داره؟ دوسم خیلی میگفت

 باغ هب بیژن. نداشتم رو هیچی ی حوصله. اتاقم رفتم بگم بابا و مامان به چیزی اینکه بدون رسیدم خونه به وقتی

 .بودیم مسخره براش کارام منو االن تا پس. مسخره بود گفته وحشم

 پی چی همه به شدنم حرف کم از مامان که هرچند. نگفتم چیزی هم بابا و مامان به نبود، خبری بیژن از روز سه

 .بود برده

 قتاییو. صبور آرومو. بود بیژن مثل پشتم الک. میزدم حرف تنبلم پشت الک برای بودمو نشسته وحشم باغ توی

 .کرد می دردودل پشتم الک برای نبود بیژن که

 .کرد قطع پشتمو الک منو گفتمان بابا بلند صدای

 .دارم کارت. خونه تو بیا االن همین شبنم -

 .عصبانیه شدت به یعنی بابا لحن این

 نگفتی؟ چیزی ما به چرا عزیزم: گفت دیدنم با مامان. هال تو رفتم شستمو رومو دستو

 که بود آدم اگه منصور. جهنم به برن. نخور رو هیچی ی غصه داری باباتو تا دخترم: گفت می زنان نفس نفس بابا

 .زنش دست نمیسپرد زندگیشو
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 اام شرمنده میگه ناز با خانم اون اونوقت. نیومده بیرون اتاقشم از. نخورده غذا روزه سه دخترم: گفت دوباره مامان

 .باشیم داشته نوه خوایم می ما

 لیک علم دیگه االن. نخورده هم به آزمایشامون فقط. که نشده چیزی مامان: گفتم نشستمو مبل نزدیکترین روی

 هتونب همینم برای کنم ناراحتتون نخواستم که سادست موضوع اینقد. نیست نگرانی به نیازی. کرده پیشرفت

 .بگه اینا عمو به هم بیژن کردم نمی فکر. نگفتم

 زدی؟ حرف بیژن با کی بار آخرین: گفت تعجب با بابا

 شاید. نگرفتم هم تماس. ندیدمش دیگه بعدشم. بود ناراحت یکم گرفتیم رو نتیجه که پیش روز سه همون -

 .بزنه زنگ نکرده وقت اونم که جشنه کارای درگیر

 .کوبید زانوش روی دستش با کشیدو بلندی آه بابا. کرد داری معنی نگاه بابا به مامان

 .بدم غذا میمونم به میرم من: گفتم ایستادمو. بود سنگین زیادی هال فضای

 .شبنم بشین: گفت بابا

 .بشنوم خواستم نمی اما افتاده اتفاقی میدونستم

 .بابا برم میخوام: گفتم بودم ایستاده که همونجوری

 .زدن بهم عقدو جشن دخترم: گفت گریه با مامان

 . کنه نمی اینکارو بیژن: گفتم شدمو خیره مامان به

 کردم می محبت بهشون راحت. دادن نمی آزارم هیچوقت که موجوداتی پیش. وحشم باغ تو رفتم گفتمو اینو

 .نبودم هم هیچی نگران

. ودب گرفته گر بدنم. بودم خوابیده ساعت هفت شش،.بود صبح پنج ساعت. کردم نگاه ساعت به پریدمو خواب از

 کروف میشه راحت خیلی که جاهایی از یکی. آب زیر رفتم کردمو باز سردو آب شیر. حوم تو رفتم برداشتمو حولمو

 . خودت و خودتی فقط. حمومه تو کرد خیال

 .بذارم هم کنار افکارمو باید. کنم تمرکز باید

 .زدن بهم عقدو جشن دخترم: اینه یادمه دیشب از که ای جمله آخرین

 لباس خودش داشت اصرار بیژن. لباس خرید بریم هفته همین آخر بود قرار. خریدیم عقد ی حلقه بیژن و من

 خابانت از حتی این. عالیه سلیقش اون برعکس بدسلیقمو زیادی من بیژن نظر به آخه. کنه انتخاب عقدمو جشن

 .مشخصه کاملن آیندشم همسر
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 .زدم لبخند دوش زیر بیژن حرفای یادآوری با

 سر من. ندارم دوریتو تحمل هم دقیقه یه دیگه حتی شبنم: گفت زدو زنگ بهم بیژن" پیش ماه یه اومد یادم

 .میرم می نبینمت امشب اگه بیرون بیا کوچتونم

 .کنه می جفتمونو پوست بابایی. شبه یک ساعت االن بیژن اما -

 .بزنم خونتونو زنگ بیام من یا میای -

 .میشه عصبانی بیشتر. میشه بیخواب بزنی زنگ. خوابه بابایی شدیا دیونه. نه نه، -

 .بکشم خودمو میرم من پس نیا، باشه -

 ثلم االن. ریسکیم کارهای عاشق من میدونی که خودت: گفتم کنم عوض لباسامو که میشدم بلند که همونجوری

 ".بیرون میزنم خونه از صدا سرو بی ای حرفه دزد یه

 .داریم خاطره کلی که ما. زد بهم رو چی همه چرا داره دوست منو خیلی که بیژن

 .کردم می هق هق بلند بلند. بود شده سرازیر اشکم

 .معرفت بی خیلی. خیلی. عصبانیم ازت خیلی بیژن-

 ومامانت خدا. بیا مامانی. دخترم. مامانی بیرون بیا شبنم: گفت مامان. زدن می در که شنیدم رو بابا و مامان صدای

 .بکشه

 . بود کرده بیدارشون خواب از من صدای. خوابن بابا و مامان ساعت اون که نبود حواسم اصال. وای

 .بیرون میام میگیرم دوش. مامانی خوبم: گفتم لرزون صدای با. کنم کنترل خودمو کردم سعی

 .توهه اون ساعته دو. بیاره سرخودش بالیی یه میترسم. کن کاری یه مرد: میگفت که شنیدم مامانو صدای

 .بیرون بیا. بابایی شبنم: گفت کردو صدام بابا

 بیرون در از سرمو کردمو باز درو بشه راحت خیالشون اینکه برای. رسوندم حموم در به خودم بستمو آبو شیر

 .بیروم میام دیگه ربع یه بخدا: گفتم آوردمو

 .بیا االن همین: گفت میکرد گریه که حالی در مامان

 .نباش نگران میام. کنم حموم رفت یادم میکردم فکر داشتم. خوبم من. برم قربونت مامانی -

 .تو میایم ما بیرون نیومدی دیگه دقیقه ده. دریم دم همین ما پس: گفت بابا

 .چشم: گفتم زدمو لبخند
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 .بیرون رفتم کردمو حموم زود زود نشن نگرانم بیشتر اینکه برای

 .میگشت دورم پروانه مثل بابا و بود کرده آماده صبحونه برام مامان

 .زیاد ی کره با داری دوس که همونجوری. بابا بخور: گفت گرفتو پنیر و کره لقمه یه برام بابا

 .داشتم بغض هنوز. نداشتم اشتها. زدم لبخند گرفتمو ازش لقمرو

. پنیر و کره ی لقمه مثل. داره دوست غریب عجیب چیزای همیشه من دختر: گفت کشیدو سرم روی دستشو بابا

 . فیل بچه از نگهداری مثل

 .شرف بی بیژن مثل: گفت رفتو توهم اخماش

 .کردم گریه گذاشتمو ناهارخوری میز روی سرمو بود دستم تو لقمه که همونجوری

 .میاری رو عوضی اون اسم چرا. بخوره غذا لقمه یه بچم بذار مرد: گفت زدو تشر بابا به که شنیدم مامانو صدای

 ی سفره پای کشونمش می بزور شده. میارم در پدرشو: گفت کردو نوازشم. کردم حس سرم روی رو بابا دست

 . لهقو قولش بابا که میدونی. عقدی ی سفره پای تو برمانه طبق شنبه پنج دیگه ی هفته میدم قول بهت. عقد

 .نکرد عمل قولش به بابا که بود باری تنها این شاید

 .بابا عزیز میریزی اشک اینجوری تو که نمردم که من: گفت کردو پاک اشکامو بابا. آوردم باال سرمو

 .چیه قیقاد قضیه ببینم. بزنم حرف بیژن با خودم باید اول. بکنین خواد نمی هیچکاری: گفتم کردمو کنترل خودمو

 سالم ی بچه تونین نمی چون. زدن زنگ مادرش خودشو دیروز. بزنی حرف باهاش خواد نمی: گفت عصبانی مامان

 اما. بزنه هم به رو چی همه که کردیم مجبورش ما و ناراحته بیژن میگفت عموت زن. شدن منصرف باشین داشته

 .حتما راضیه خودشم. دوستیه بچه آدم بیژن. نمیشه باورم من

 .زنممی حرف عرضم بی برادر اون با من بعدشم. بزنن حرف دوتا خودشون اول باید. موافقم دخترم با منم: گفت بابا

 ازمب زدم زنگ دوباره. نداد جواب اما زدم زنگ بیژن به. اتاقم رفتم خوردمو صبحونه لقمه سه دو بابا مامانو اصرار به

 جوابمو بازم بود هم خوابها عمیقترین تو اگه حتی میزدم، زنگ بهش هم شب دو ساعت اگه حتی قبال. نداد جواب

 .درسته مامان حرفای اینکه مثل. داد می

 .بزنیم حرف باید. خونمون بیا تونستی هروقت: دادم پیام بهش

 . وحشم باغ توی رفتم انداختمو تختم روی موبایلمو

 این به بودم وحشم باغ تو ساعت سه از بیش. زدم حرف باهاشون. دادم غذا بهشون. کردم تمیز حیوونارو قفس

 .بکشم عذاب کمتر کنمو فکر کمتر که امید
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 .نداشتم بیژن از پیامی هیچ. اتاقم تو رفتم شستمو رومو و دست. خونه تو رفتم شد تموم که کارم

 .منتظرتم. بیا. کوچتونم سر من: داد پیغام که بود غروب طرفای

 .کوچه تو رفتم کردمو سرم رسید دستم دم هرچی که شدم خوشحال اینقد

 .کردم فراموش رو گذشته روز چند اون ناراحتیای تمام دیدم دور از که قراضشو ماشین

 . معرفت بی سالم: گفتم کردمو نگاه بهش. شدم ماشین سوار لبخند با

 .کرد نمی نگاه بهم بودو شده خیره روبروش به

 .کردم صداش

 قهری؟ من با بیژن -

 .میدم گوش بگو. بزنی حرف میخوای گفتی: گفت زدو پوزخندی

 هم به عقدو میخوای: پرسیدم کردمو جور و جمع خودمو. درسته مامان حرفای شدم مطمئن تفاوتش بی لحن از

 بزنی؟

 .کشیده بیخوابی میداد نشون کردش پف چشمای. بود غم از پر صورتش. کرد نگاه بهم

. دارم دوست بچه چقد من میدونی خودت تو میشناسه؟ منو تو ی اندازه به کی شبنم: گفت دادو قورت دهنشو آب

 شبنم. دارم دوس رو تو که اندازه اون به نه اما دارم دوست بچه خیلی من. آره. باشه تو و من مال فقط که ای بچه

 چقد من میدونی که تو. ببینن نوشونو میخواد دلشون دارن حق هم اونا. ناراحته بابامم. ناراحته خیلی مامانم

 و درمون و دوا کلی با سال پونزده از بعد مامان میدونی که تو. نداره رو کسی من جز به مامانم. دارم دوس مامانمو

 نوشو میخواد میگه. میریزه اشک چقد روزه چند این دونی نمی. بشکنم دلشو تونم نمی. گرفته خدا از منو دعا

 هخست من از زودتر تو حتی شاید. میشیم خسته هم از بچه بدون. میشناسم خوب تورو خودمو هم طرفی از. ببینه

 . شبنم اذیتم خیلی. داغونم خودم من. بشی

 .بده ادامه حرفاشو نداد اجازه میریخت چشمش از که اشکی

 .زادیآ تو. میدم توضیح هم اینا بابا برای من. رو عمو زن نه کن اذیت خودتو نه. باشه: گفتم انداختمو پایین سرمو

 همین؟: گفت کردو نگاه صورتم به بهت با

 .همین. آره: گفتم مکث کلی از بعد شدمو خیره بهش. کنم گریه خواستم نمی اما داشتم بغض

 همدیگرو میتونیم همیشه هستیمو عمو پسر عمو دختر که اینه خوبیش: گفت میریخت اشک که همونجوری

 .ببینیم
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 بعدشم و میزد حرف جدایی ی درباره راحت چقد. شد برابر چند دردم. شدم شوکه هرچیزی از بیشتر جمله این از

 .ببینیم همدیگرو بازم راحت و عادی خیلی داشت انتظار

 .بشم سیر دیدنش از میخواست دلم. شدم خیره بهش

 . شد خیره بهم اونم

 . کرد می متوقف زمانو داشتمو زمان ماشین کاش ای

 فقط اام. ببوسم صورتشو کنمو پاک اشکاشو میخواست دلم چقد. میومدن پایین لغزیدنو می صورتش روی اشکاش

 .دویدم خونه سمت به شدمو پیاده

***************** ************************************************** 

 .نکرد فک چیزی به دقیقه یه از بیش بشه محاله. کردم تمرین خیلی نداره، ای فایده

 .میارن هجوم مغزم به افکارم بازم اما کردم نمی فکر هیچی به کنمو می ریلکس. کشه می طول دقیقه یه فقط

 حرکت توش که مسیری تنها. رفتم نمی ای دیگه جای هم حیوونا قفس جز به. زدم حرف حیوونام با فقط هفته یه

 .بود وحشم باغ اتاقمو مسیر کرد می

 . اتاقم در دم میذاشت غذا سینی یه گریه با روز هر مامان

 تحمل میشه رو دشمنی هر. بود همدمم تنها همیشه که کسی از فریب. بودم خورده فریب انگار. داشتم بدی حس

 .بوده صمیمی دوست قبال که دشمنی اال کرد

 پاک نخونده پیاماشو. داشتم کال میس ازش دفعه چهل سی، روزی روز هر بودم شده جدا بیژن از که روزی از

 کرده انتخاب راهشو اون. مونه نمی بینمون حرفی دیگه بره میخواست که حاال میخواست؟ جونم از چی. میکردم

 .همینطور منم. بود

 چهب دلش هم بیژن. باشه داشته نوه میخواد دلش چقد عمو زن میدونستم. نبودم خودخواه زندگیم تو هیچوقت من

 .خواست می

 . بود ما مشکل برای حل راه ترین ساده جدایی. رسید ذهنش به راه آسونترین بیژن

 .شدم یژنب تصمیم تسلیم کشیدمو پس پا. کردم قبول رو جدایی این من اما. کنم تنبیه بیژنو میخواستم هم شاید

 قعوا در اما احساسه بی ظاهر در بابا. بودم ندیده رو بابا هفته یه اون تو. زد اتاقمو در بابا هفته یه از بعد باالخره

 .نداره منو دیدن غمگین تحمل

 .بزنم حرف باهات میخوام. بابا کن باز درو شبنم: کرد صدام زدو در بابا
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 .کردم باز درو قفل رفتمو کوتاه مکث یه از بعد. بود شده تنگ بابا برای دلم. نشستم تختم روی

 . دیدمش می شلخته اینقد که بود بار اولین. بود نکرده اصالح صورتشو بابا

 .انداختم پایین سرمو ایستادمو روبروش. نشست تختم روی اتاقو تو اومد

 .بزنیم حرف یکم بشین. استخون و پوست شدی. آوردی خودت روز به چه ببین: گفت بابا

 مامانت تا کشید طول خیلی اما. بده پسر یه بهم خدا میخواست دلم خیلی شقایق از بعد: گفت گرفتو دستمو بابا

 برات اسمم حتی. خریدم لباس برات کلی. پسره بچه که بودم مطمئن بود باردار تورو وقتی. بشه باردار دوباره

. مزدی حرف مردونه نشستیمو پسرم با کلی ذهنم توی. شریف بذارم اسمتو میخواست دلم شریف،. کرد انتخاب

 ازم رویاهامو که میومد بدم ازت جورایی یه. بودم پکر اومدی بدنیا وقتی تا دختره بچه که گفت مادرت وقتی

 رس گل سره، تاج شقایق. نشست دلم به بدجور مهرت زدی زل بهم کردمو بغلت اول بار برای که همین اما. گرفتی

 .بابایی چیز همه. بابایی دل عزیز. منی تغاری ته تو اما. خونست سبد

 .افتاد بابا دست روی بود شده سرازیر چشمم از که اشکی

 .بخوری تشکس نمیذارم. پشتته بابا. شبنم بجنگ عشقت برای: گفت فشردو قویش بزرگو دستای با دستمو بابا

 نکردی؟ اصالح چرا بابایی: گفتم کشیدمو بابا صورت روی آزادمو دست

 .نخور غصه تو فقط کنم می اینکارو تو بخاطر امروز همین: گفت زدو لبخند بابا

. یشهم بهتر حالم بگذره که زمان. میام کنار باهاش پذیرفتمو رو جدایی این من. خورم نمی غصه: گفتم زدمو لبخند

 .بابا مطمئنم

 بجنگی؟ خوای نمی میشی؟ تسلیم یعنی -

 .جنگم نمی. بابا میشم تسلیم -

 . بود بزرگم اشتباهات از یکی شاید این و

 این و دبو شده شروع مدرسه و دانشگاه. رسید راه از تحقیق و تالش کلی با پاییز. شد تموم تابستون. گذشت زمان

 .موقوف بیخودی کردن فکر یعنی

 .کردیم رابطه قطع تقریبا ما شدو دعواش منصور عمو با بابا جریان اون از بعد

 میخواست دلم خیلی. نبود شدنی خوب کردم می حس قلبم توی که دردی اما کردم فراموش شدمو خوب ظاهر در

 .نشن تداعی برام هام خاطره از کدوم هیچ که جایی برم میخواست دلم. کنم فرار محیط اون از

*********** ************************************************** 
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 یم آماده خودمو نامه پایان برای باید بودو آخرم ترم. بزنم قدم یکم کالس از بعد میخواست دلم. بود آذرماه آخرای

 .گردم برمی دیرتر که گفتم کتاب خرید ی بهونه به زدمو زنگ خونه به. کردم

 . گرمه نه و سرده خیلی نه. دلچسبه خیلی پاییز آخر هوای

 .بود بیژن ی شماره. شدم بلند موبایلم صدای میزدم قدم که همینجوری

 . شده امید نا که دونستم می. بود نگرفته تماسی هیچ دیگه که میشد دوماهی عمو و بابا دعوای از بعد

. بزنیم حرف باید امروز همین شبنم: داد پیام. ندادم جواب اما خورد زنگ کلی. کردم تعجب شمارش دیدن از

 .مهمه

 .بشه درست چی همه بود قرار شاید. امیدوار البته صد و شدم کنجکاو

 .بود مشتاق من به دادن جواب برای قدیما مثل. داد جواب بوق یه از بعد. گرفتم شمارشو لرزون دست با

 .بزنم حرف محکم و قوی کردم سعی

 .پسرعمو سالم -

 .شبنم سالم -

 . بود شده تنگ مردونه صدای این برای دلم چقد

 هستی؟ یا کردی قطع شبنم: کرد صدام. کردم مکث

 .بزنیم حرف باید گفتی. بیژن هستم -

 کجایی؟ االن. آره -

 .دانشگاه روبروی کتابفروشی نزدیک -

 .پیشت میام دارم. بمون همونجا -

 .شد خوشی از پر وجودم تمام. کنم توصیف لحظه اون تو خوشحالیمو تونم نمی

 کاش ای .بود رو و بیرنگ صورتم چقد. کردم نگاه خودم به در ی شیشه تو ایستادمو گوشه یه. کتابفروشی تو رفتم

 .زدم لبخند آینه توی خودم تصویر به کشیدمو مقنعم به دستی. بودم کرده آرایش

 .ببینه خواستگارشو اولین قراره که ساله هجده دختر یه مثل لرزید می دستم

 .کتابفروشی در برم که گفت. بود بیژن. خورد زنگ گوشیم که بودم منتظر ربع یه
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 جدا هم از هیچوقت انگار. نبودیم دور هم از ماه چند این انگار. پایین ریخت هری دلم دیدم که قراضشو ماشین

 .بودیم نشده

 .شدم سوار رفتمو ماشین سمت به لبخند با

 .بودن ریخته هم به موهاش داشتو ریش ته. بود حال بی چشماش. شد تکیده صورتش کردم احساس

 .زد زل من به اونم. کردم نگاش فقط حرفی هیچ بدون

 .بگو. بزنی حرف خوای می گفتی: گفتم انداختمو پایین سرمو. اومدم خودم به دقیقه چند بعد

 ...که اینه منظورم...امشب...من...من شبنم،: گفت کشیدو آهی

 . راهه در بد خبر یه. گرفت دلم

 بیژن؟ چی امشب: گفتم ترس با

 .نامزدیمه مراسم امشب -

 اب گذاشتمو پیشونیم روی دستمو.میزد بیرون صورتم از حرارت. آوردم کم نفس. اومده بند نفسم کردم احساس

 .باشه مبارک: گفتم نبود آشنا خودمم برای که صدایی

 .شکست بیژن ی مردونه ی گریه صدای بینمونو سکوت

 .خوردم ضربه من. موندم تنها من. کنم گریه باید من میکنی؟ گریه چرا تو: بزنم داد میخواست دلم

 .کردم باز درو گذاشتمو ماشین در ی دستیگره روی دستمو

 .نشده تموم هنوز حرفم. نرو: گفت کردو نگاهم گریون چشمای با بیژن

 .باشی خوشبخت. گفتم تبریک که منم. نمونده حرفی: گفتم بغض با

 عشقم منو از راحت چرا تو کردم خریت من زدی؟ جا زود اینقد چرا شدی؟ تسلیم چرا: زد داد عصبانیت با

 ..چرا دادی؟ نمی جواب تماسامو چرا گذشتی؟

 نز خواستی خودت االنم. شدیم جدا شیم جدا خواستی تو. نکن اذیتم توروخدا بیژن: گفتم پریدمو حرفش وسط

 .بمیرم خودم درد به بذار. بیژن برم بذار. ندارم ای گله کسی از منم. گرفتی که بگیری

 .میمیرم تو بدون من: گفت گرفتو دستمو
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 گفتم تبه منم و گفتی اینو هم دیگه دفعه یه. اذیتی چقدر من بدون که میبینم. دیدم آره،: گفتم کشیدمو دستمو

 منو راحت خیالت. برو شه؟ کم وجدانت عذاب از که میکنی گریه داری االن. میدی ادامه زندگیت به هم من بدون

 .بینی نمی هیچوقت دیگه

 .شدم پیاده ماشینش از گفتمو اینو

 خاطرتو چقد ببین. میریزه اشکی چه تو دوری از ببین: میگفت صدایی یه قلبم ته اما بودم ناراحت شدت به

 .میخواد

. نمیاورد من روی به اما کرده نامزد بیژن که میدونست مامان. بود روزا اون تو من دلخوشی تنها صدا این شاید

 . بودن حیوونام میزدم حرف راحت باهاشون که هم کسایی تنها. بود شده بد حالم دوباره

 .بودم شده خیره پشتم الک آروم حرکات به بودمو نشسته وحشم باغ تو. گذشت می بیژن نامزدی از روز ده

 .آورد بیرونم هپروت از آشنا صدای یه

 داره؟ جا همستر جفت یه برای وحشت باغ کنی می فک -

 حشمو باغ بیرون لباش روی بزرگ لبخند یه دستشو تو کوچولو قفس یه با منصور عمو. برگشتم صدا سمت به

 .بودم ندیده عمورو بود ده دعواش عمو با بابا وقتی از. بود ایستاده

 .خدمتت میام االن عمو: گفتم ایستادمو خوشحالی با

 .تو بیام من بدی اجازه اگه نه،: گفت اومدو پشت الک ورودی در سمت به عمو

 مرده؟ منصور عمو مگه شده؟ الغر اینقد چرا عمو شبنم: گفت زدو زل صورتم به. بوسید سرمو داخلو اومد عمو

 .الهس پونزده کوچیک تاخیر یه با البته آوردم برات همستر جفت یه باالخره: داد ادامه گرفتو سمتم به قفسو عمو

 . عمو ممنونم: گفتم گرفتمو ازش قفسو لبخند با

 ناراحتی؟ عمو از شبنم -

 .نبود خاصی شخص از من ناراحتی اما بودم ناراحت من

 .دادم تکون سرمو نه ی نشونه به

 رامب بیژن از که میدونی خودت شبنم. بدم انجام تو برای کاری نتونستم که متنفرم خودم از من اما: داد ادامه عمو

. دم می حق اونم به من که هرچند. نشدم عموت زن حریف من اما. داره دوست دنیا یه عمو که دونی می. عزیزتری

 .بشه تو رنجش باعث که اندازه اون نه اما خواد می نوه دلم منم راستش

 .میدادم گوش عمو حرفای به بودمو کرده سکوت
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 اقعنو مشکلی چنین بخاطر جدایی تکنولوژی پیشرفتو همه این با یک و بیست قرن توی میدونم جان شبنم -

 براتون کسی یا کردن چشمتون شاید مادربزرگت قول به. شد چی هو یه نفهمیدم خودمم کن باور اما. مسخرست

 .خونده دعا

. دهب ادامه نسلمونو میتونه که کریمیه ی خانواده پسری ی نوه تنها بیژن که میدونم من عمو: گفتم لبخند با

 داشته ادامه نسلمون که میخواد دلشون هم بابام حتی و شما میدونم. ببینم خوشبختیشو که میشم خوشحال

 دمر فقط بیژن. دارم درد. شکسته من قلب اما بیژن به حتی و عمو زن به شما، به. میدم حق همه به من عمو. باشه

 مشترک عالیق میفهمیدو حرفامو که بود کسی تنها بود، دوستم بهترین بود، بچگیم همبازی نبود، رویاهام

 هم حیوونارو. ساختیم باهم هم قفسارو این حتی. دادم دست از چیزارو خیلی بیژن دادن دست از با من. داشتیم

 ی همه میدم قول بهتون اما شه خوب حالم فردا و امروز همین که باشین نداشته انتظار عمو. کردیم بزرگ باهم

 .بشم بهتر و بهتر روز هر که کنم می سعیمو

 .بره قربونت عمو: گفت بوسیدو سرمو دوباره عمو

 و رفت هم با بازم. کنن آشتی هم عمو زن و مامان. کنین آشتی باهم لطفا. میزنم حرف هم بابا با من. عمو راستی -

 .بخوره هم به خانواده تا دو بین من بخاطر خواد نمی دلم. باشین داشته آمد

 .کنه آشتی عمو با کرد قبول. زدم حرف بابا با شب اون

 حس وجودم تو خالءیی. من روحی حال جز به چی همه. میگشت بر خودش عادی حالت به داشت چی همه تقریبا

 .بود شده خالی االن بود بزرگ قلب یه قبال که وجودم تو جایی. کردم می

 .ناشناس ی شماره یه. خورد زنگ موبایلم که خونه برمیگشتم داشتم بودمو داده ترممو پایان امتحان آخرین

 .خانم شبنم سالم: پیچید گوشی توی مرد یه ناآشنای صدای. داد جواب

 .بفرمایید. سالم -

 خانم؟ شبنم منو نشناختی -

 کنین؟ معرفی خودتونو لطفا میشه. متاسفانه نه -

 .گرفتم خودش از هم شمارتونو بیژن، دوست. محسنم من -

 .شد تداعی ذهنم توی پنگوئن جوجه رفتن راه. آوردم فشار ذهنم به یکم

 .هستین خاکستری دوست شما. اومد یادم. محسن آقا بله -

 .زدم زنگ بهتون خاکستری بخاطر اتفاقا. خانم شبنم آفرین: گفت و خندید

 شده؟ طوریش خاکستری -
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 اب رو خاکستری هم فقط. میریم ایران از همیشه برای داریم خانومم و نم اما. شده بزرگ حسابی پسرم اتفاقا نه -

 .ببینیش رفتن از قبل بخواد دلت شاید کردم فکر خودم با. میبریم خودمون

 بیام؟ میدین اجازه کی. میخوام که معلومه: گفتم هیجان و خوشحالی با

 .بخوای که هروقت -

 میشه؟ االن -

 .منتظرتیم ما. میشه که بله: گفت و خندید -

 ریخاکست با دادن اجازه کردنو استقبال ازم باز روی با زنش خودشو. محسن ی خونه رفتم گرفتمو تاکسی همونجا

 .باشم تنها بود شده تر تیره االن که

 شکستم قلب درد کردم احساس. نشستم خاکستری قفس یخهای روی. کردم آرامش احساس ماه چند از بعد

 .نداشتم گرما به آنچنانی نیاز هم زمستون سرد روزای تو حتی گرمه طبعم من. یافت تسکین

 در رو عجیبی آرامش خوردنش ماهی کردنشو شنا دیدن خاکستری، سر پشت رفتن راه آروم آروم یخها، سرمای

 چهار که اومدم خودم به وقتی نفهمیدمو زمانو گذر که خوب اینقد. بود خوبی و جدید حس. کرد ایجاد وجودم

 .بود گذشته ساعت

 .نشستین سرد فضای این تو ساعته چهار االن خوبه؟ حالتون خانوم شبنم: گفت کردو صدام تعجب با محسن

 .خوبم: گفتم کردمو نگاه بهش

 .رویا تو رفتم اتاقمو تو رفتم خونه به رسیدن محض به. بودم عالی من بود، کم حالم توصیف برای خوب اما

 .آدمی هیچ حضور بدون. پنگوئن عالمه یه با. یخ و برف تو زندگی

 .جنوب قطب در حیات: نامه پایان موضوع: نوشتم برداشتمو کاغذ یه و خودکار یه

 Arktikos ارکتیکوس کلمهی از اسمش که ،Arktikos شمال قطب. دارد وجود قطبی منطقه دو ما سیارهی روی

 مخالف معنای به Antarktikos انتارکتیکوس از Antarctic جنوب قطب و میآید «شمال از» معنی به یونانی،

 به میکند احاطه را آنها که چه آن فقط شما اگر. هست هم سپردنشان خاطر به برای نیز آسانتری راه اما. شمال

 .بسپارید خاطر

 خشکی با کامال که است اقیانوسی ما سیارهی Northern Hemisphere شمالی نیمکره در واقع شمال، قطب

 و ندارد پنگوئن اما دارد قطبی خرس شمال قطب. است قارهای جنوب قطب دنیا دیگر طرف در و است شده احاطه

 .ندارد قطبی خرس اما دارد پنگوئن جنوب قطب
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 بدون و منجمد دائماً الیهای توسط که شده تشکیل یخ از پوشیده وسیع اقیانوس یک از شمال قطب سرزمین

 اگر. کرد تعریف شمال قطب و شمال قطب مدار بین منطقه عنوان به میتوان را ناحیه این. است شده احاطه درخت

 قطب در ایستادن اما. بود خواهد جنوب جهات همه در کنید، نگاه که جایی هر به بایستید شمال قطب در شما

 و منجمد دریای از پوشیده که شده واقع اقیانوسی یک وسط در که چرا است دشوار طوالنی مدتی برای شمال

. افتاد خواهید متر ۱3۲0 عمق به آبی داخل بیافتید آب داخل شمال قطب در شما اگر. است تغییر حال در همیشه

 هوای دمای سردترین و بیاید پایین سلسیوس درجه ۱1 منفی تا میتواند زمستان در هوا دمای میانگین آب، روی

 در مناطقی در انسانها سخت، العاده فوق شرایط این علیرغم. است سلسیوس درجه ۲۶ منفی حدودا شده ثبت

 زندگی یخ در که است موجوداتی شامل شمال قطب در حیات. گزیدهاند مسکن سال هزاران برای شمال قطب

 پرندهها، دریایی، پستانداران و ماهیها ها،Phytoplanktonفیتوپالنکتون و Zooplanktonزئوپالنکتون. میکنند

 .انسانی جوامع و گیاهان خشکیزی، حیوانات

 قارهی پنجمین جنوب قطب. میشود شامل را جغرافیایی جنوب قطب و است زمین قاره جنوبیترین جنوب قطب

 مایل یک حداقل ضخامت به یخی با جنوب قطب ٪۸۶ تقریبا. استرالیاست برابر دو تقریبا و زمین روی بزرگ

 قطب میانگین، طور به. دنیاست تمام در شرایط ترین سخت جزو جنوب قطب در شرایط. است شده پوشیده

 ها ارهق همه بین در را «بلندی» ارتفاع میانگین باالترین و است قاره خشکترین و بادخیزترین سردترین، جنوب

 یک که است خشک حدی به جنوب قطب اما. بارد می برف همیشه قطبها در که کنید فکر شما است ممکن. دارد

. قاره داخل در کمتری بسیار مقدار و ساحل امتداد در میلیمتر 311 تنها سالیانه بارش با. میآید حساب به بیابان

 به رسیدن سختی و دشوار شرایط دلیل به. است رسیده سلسیوس درجه ۶۸ منفی به جنوب قطب در هوا دمای

 در سال طی در نفر ۰111 تا 0111 بین چیزی اما ندارد اقامت آنجا در دائم طور به انسانی هیچ جنوب قطب

 بقا ادامهی برای هم حیوانات سرسختترین حتی. دارند اقامت قاره سراسر در پراکنده تحقیقاتی ایستگاههای

 جلبک از زیادی انواع جمله از میمانند زنده آنجا در دارند سازگاری سرما با که موجوداتی تنها و میجنگند

Algae،قارچ باکتریها، حیوانات، ها Fungi،آغازیان و گیاهان ها Protista. 

 سطح باالی کیلومتر سه از بیش قاره، این بیشتر است؟اوال شمالیش خویشاوند از سردتر جنوب قطب چرا اما

 هب باید ثانیا،. است برف از پوشیده کوهها قله که است خاطر این به. یابد می کاهش درارتفاع هوا دمای و دریاست

 زا گرمتر است، آن زیر اقیانوس در که آبی. است زده یخ اقیانوس یک واقع در شمال قطب که باشیم داشته خاطر

 این از مانع موضوع این. میشود منتقل یخی تودههای طریق از گرما آن و است جنوب قطب در یخزده زمین

 رب فصلها ثالثا،. برسد جنوب قطب زمین سطح در معمول کمینههای به شمال قطب مناطق در هوا درجه که میشود

 قطب در دارد، خورشید با را فاصله بیشترین زمین که وقتی جوالی ماه در. میکنند توطئه جنوب قطب علیه

 .میکند ایجاد جنوب قطب برای برابر دو سرمایی که است زمستان هم جنوب

 دو هر. ما سیارهی کنونی وضع برای هستند مهمی علل جنوب و شمال قطب هوا و آب بودن نامساعد علیرغم

 مناطق در هوا دمای تعدیل به آنها. هستند مهمی بسیار اقلیمی کنندههای کنترل ما سیارهی قطبی منطقهی
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 در یخی دریاهای که طور همان. میبخشند پایدار هوایی و آب ما سیارهی به و میکنند کمک ما سیارهی معتدل

 دنیا اطراف در هوا و آب مییابند، کاهش Global Warming زمین گرمایش و اقلیمی تغیرات دلیل به شمال قطب

 .میشود ناپایدار قبل از بیشتر چه هر

.  است حیات نظر از جهان ناحیه ترین غنی کرده احاطه را جنوب قطب که اقیانوسی ، العاده فوق سرمای علیرغم

 و آورند می فراهم غذا ها کریل بزرگ گروههای برای شده پراکنده میکروسکوپی گیاهان ، تابستان ماههای طی

 ولیدت تابستان در جنوب قطب حیوانات اکثر.  کنند می فراهم را والها و سیلها ، پنگوئنها غذای خود نوبه به اینها

 روی سال ماههای سردترین طی در نرها و کنند می گذاری تخم پاییز در امپراطور پنگوئنهای اما کنند می مثل

 .است حیوانات از بسیاری های گونه خانه ، جنوب قطب قاره اطراف یخ از پوشیده دریاهای. خوابند می ها تخم

 پوشاند می را زمین اکثر جنوب قطب یخی الیه.  است شده احاطه دریا توسط کامالَ که است ای قاره جنوب قطب

 مایل میلیون ۰) مربع کیلومتر میلیون 02 بر بالغ مساحتی.  است کشیده یکدست سنگهای قطعه روی حالیکه در

 . باشد می دارا را عمق( پا 02111) متر ۱111 و بردارد در را( مربع

 

 نمی( پا0۰) متر ۰ از بیش یخ الیه این ضخامت.  زند می یخ دریا روی که گیرد می شکل زمانی حقیقی دریای یخ

 اقیانوس در را( مربع مایل میلیون ۰/۱) مربع کیلومتر میلیون 7/00 تقریباَ دریا یخ ، شمال زمستان حین در.  باشد

 میلیون ۰/7) مربع کیلومتر میلیون 0۸ حدوداَ زمستان در دریا یخ جنوب قطب در.  دهد می پوشش شمالی منجمد

 سمت به جلویی یخ ، زند می یخ دریا که همانطور.  دهد می پوشش را جنوب قطب اطراف اقیانوس از( مربع مایل

 . نماید می روز در( مایل ۰/3) کیلومتر ۱ حدود ، حرکت به شروع جلو

 آنها.  آید می در یخی جزیره و یخی کوه یک شکل به شکند می و شود می دریا وارد یخچال از قسمتی که وقتی

 در.  باشد می دریا سطح باالی در رویت قابل آنها قد دهم یک فقط اما ، باشند داشته کلفتی یارد صدها توانند می

 .باشند می دارا را( مربع مایل ۱11) بعمر کیلومتر 012۲ از بیش مساحتی یخی جزایر بعضی ، جنوب قطب

  قطبی حیات

 حیوانات از بسیاری.  باشد می وحش حیات روی بر مخرب اثرات از یکی کردن شکار ، جنوب و شمال قطب در

 ، رقب با روشنایی روزهای از قبل.  شدند می شکار گوشتشان برای پنگوئنها و دریایی شیران ، والها شامل قطبی

 یم روغن به تبدیل سوز روغن چراغهای در استفاده برای چربیها این که شدند می شکار نیز چربیشان برای آنها

 بازار که وقتی.  کرد پیدا کاهش باری مصیبت بصورت آنها تعداد و کشید زجر بیشتر ، همه از والها جمعیت.  شدند

 جنوب قطب اطراف اقیانوس 0۸۸۱ در.  کرد پیدا ادامه گوشتشان برای والها کشتار ، رفت بین از چراغ روغن

 دشو بازسازی والها جمعیت است ممکن شدن شکار به تهدید بدون.  شد معین والها برای ای شده محافظت منطقه

 . باشد می آنها آهسته ولد و زاد نسبت بخاطر این حال هر در ، رود می دهه چندین انتظار منظور این برای. 
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 حیات و صنایع ، انرژی

 نوبج قطب و شمال قطب.  باشد کننده تهدید جانوران حیات برای تواند می نیز طبیعی منابع سایر رفتن بین از

 قطب معدنی مواد سرمایه ، بحال تا.  هستند معدنی مواد و سنگ زغال ، طبیعی گاز ، نفت از عظیمی ذخایر دو هر

 باشد می نفت و گاز استخراج ، اصلی صنایع ، شمال قطب در ، وجود این با.  است مانده باقی نخورده دست جنوب

 دریا قعمی بستر از نفت.  باشد می شمالی آالسکای نزدیک بیفورت دریای ، نفت تولید مناطق مهمترین از یکی. 

 یم پمپ ، ولدز اسم به آرام اقیانوس در بندری به لوله خطوط توسط آالسکا میان از سپس و شود می رانده باال به

 ،0۸۶۸ مارس چهارم و بیست در.  وجوددارد آلودگی یا شدن مسدود خطر ، یابد می انتقال نفت که جا هر.  شود

 ساحل در ، سوند ویلیام پرنس آبهای در را خام نفت( گالن میلیون 00) لیتر میلیون ۱3 ولدز راکسان نفت تانکر

 اریب مصیبت بصورت را سرسفید قابهایع و دریایی سمورهای شامل حیوان میلیونها و.  کرد وارد ، آالسکا جنوبی

 . کشت

 یشترب میدونستم بیشتر هرچی. شدم می شیفتش بیشتر کردم می تحقیق جنوب قطب با رابطه در بیشتر هرچی

 .شدم می بکر سرزمین اون رازای و رمز دونستن مشتاق

 قلبمو درد کردم می فکر سفید دست یک سرزمین اون به یا کردم می مطالعه جنوب قطب با رابطه در وقتی

 .کردم می فراموش

 وقت حتی. نامه پایان روی تحقیق مدرسه، تو تدریس وحشم، باغ به رسیدگی. نداشتم سرخاروندن برای وقتی

 . بزنم گپ باهاشون بشینمو بابا و مامان پیش کردم نمی

 رو روزی چند باهم همه داد می پیشنهاد بهم بابا. شدم منزوی همین برای ناراحتمو هوز من کردن می فک اونا

 .کنم تحقیق قطب با رابطه در بشینمو گوشه یه میدادم ترجیح. نداشتم وقت من اما. مسافرت بریم

 ایج. نبود من برای جایی دیگه جمع اون تو که تفاوت این با شد قبل مثل ما ی خونه به اینا عمو خونه آمد و رفت

 بیرون اتاقم از من بودن اونا وقتی اما ما ی خونه میومدم کمتر زنش و بیژن که هرچند بود، گرفته بیژن زن منو

 .نمیومدم

 کنم نمی فکر. نکنه تجربه رو حسی چنین دختری هیچ کنم می آرزو قلبم ته از همیشه زندگیم ی تجربه وجود با

. های دیگه کس دست تو دست حاال بوده زندگیت و عشق تمام که مردی ببینی که باشه دردناکتر این از چیزی

 .داری حالی چه تو که نباشه مهم براشون هم اصال و میخنده بلند بلند و خوشه اون با ببینی

 می هاییتن احساس و میاری کم دیگه که اونوقته کنه، می ناز بوده عشقت که مردی برای و گرفته جاتو یکی ببینی

 یکی با عشقت دیدن تر سخت اون از اما دردناکه عشق دادن دست از. بکنی مرگ آرزوی دلت ته حتی شاید. کنی

 .دیگست
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 از بعد ونیمیت حتی. بده ادامه زمینه این در تحقیقاتتو: گفت کردو تشویقم خیلی استادم شد تکمیل که نامم پایان

 .کنی کامل تحقیقاتتو دکترا تز عنوان به تحصیل ادامه

 . بده انرژی بهم تونه نمی قطب سرمای جز به هیچی کردم می احساس

 .نزد بهم رو آسیبها بزرگترین دارم دوسشون بیشتر که اونایی کردم می حس. نداشتم رو آدمها ی حوصله دیگه

 .میشد بیشتر من انزوای میشدیم نزدیکتر بیژن جشن روز به هرچی

 ی اندازه به هیچی شبنم: گفت کردو تهیه برام مختلف تورهای از باال بلند لیست یه بابا جشن به مونده هفته یک

 .بابا دختر بری میتونی بخوای هرجا. نمیذاره مثبت تاثیر آدم ی روحیه تو مسافرت

 .نباشم بیژن عروسی روز باشمو دور اونجا از من میخواست فقط کنه، می اینکارو چی برای میدونستم

 . میخواستم همینو خودمم

 نیزو تور حال، و عشق شهر آنتالیا تور عشاق، شهر پاریس تور. کردم نگاه تورها لیست به کشیدمو دراز تختم روی

 ...تاریخی شهر

 .دارهن وجود لذتی هیچ تنهایی اما خواستنین و داشتنی دوست تورها این ی همه سفر بری عشقت با باشه قرار اگه

 مون،بچگی. بودم بیژن با که لحظاتی تمام به. رفتم فرو فکر به گذاشتمو صورتم روی بودو دستم تو که کاغذی

 .رفتیم آزمایش گرفتن برای که روزی نهایت در و کرد خواستگاری ازم که روزی جونیمون، و نوجوونی بازیامون،

 جوابو که وقتی تا بودیم خوش بیرونو رفتیم باهم که بود روزی آخرین رفتیم آزمایش گرفتن برای که روزی

 .گرفتیم

 مطلب مجله توی بودم آزمایش جواب و بیژن منتظر آزمایشگاه انتظار اتاق تو که روزی اومد، یادم چیزی هو یه

 .جنوب قطب تور. خوندم جالبی

 ،جنوب قطب تور: کردم تکرار خودم با. نشستم تختم روی برداشتمو صورتم روی از کاغذو موضوع این یادآوری با

 .جنوب قطب به سفر

 . بود کردن رشد به شروع ذهنم تو فکری. کردم فکر خودم با. رفتم راه اتاق توی ایستادمو

 ئناپنگو ی درباره نزدیک از دارم نیاز دارم، سرما به نیاز نباشن، آدمها که باشم جایی دارم نیاز من: گفتم خودم با

 ... به نیاز. کنم تحقیق

 .جنوب قطب برم دارم نیاز من. یافتم: گفتم بلند ایستادمو اتاقم وسط بود برده پی قانونش به که ارشمیدس مثل
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 هب بود نذاشته االن تا بابا خرجیمو کم آدم که اونجایی از. کردم چک بانکیمو حساب نشستمو سیستم پشت

 . بودم کرده جمع میلیون هشت و سی بودم کرده کار که سالی چند این تو بزنم دست حقوقم

 سایت تو ی شماره با سریعتر باید. بودم جلو چندقدم. میشد تومن دو و سی روزه ده جنوب قطب تور ی هزینه

 .کردم می صحبت سفرم ی درباره بابا با اطمینان با بعد گرفتمو می تماس

 . فراوون شادی و هیجان حس. داشتم خوبی حس دلم ته

 به نکرده زندگی جنوب قطب در ای زنده انسان هیچ کنون تا: کردم زمزمه خودم با جملرو این نشستمو تخت رو

 .مانند نمی تحقیقاتی ایستگاههای در بیشتر ماه چهارده تا دوازده که محقیقن جر

 .هستند ها پنگوئن جنوب قطب دائمی موجودات تنها

 رد که انسانی تنها بنویسن علمی های مقاله و کتابا تو که برسه روزی یه شاید: دادم ادامه شدمو ولو تختم روی

 .کریمیه شبنم کنه می زندگی جنوب قطب

 .جنوب قطب در زندگی رویای. رویا تو رفتم بستمو چشمامو

 روزه ده سفر این برای رو شرایط تمام. پرسیدم سواالمو تمام گرفتمو تماس سایت توی ی شماره با صبح اول

 .بود آرژانتین کشور از و دیگه ماه دو تور شروع. داشتم

 رجزای دیگه ایستگاه شیلی، در ایستگاه یک: داره وجود دنیا در ایستگاه سه جنوب قطب به سفر برای کل در

 .آرژانتینه شهر ترین جنوبی که اوشوایا شهر ایستگاه آخرین و فالکلند

 اونجا از دبع و میرفتم آرژانتین پایتخت آیرس بوینس تا پرواز یه با. برم قطب به آرژانتین از بود تر راحت من برای

 .کردیم می حرکت سفیدرنگم رویای سمتم به پیوستمو می تور به اونجا. اوشوایا مبرفتم ای دیگه پرواز با

 .بود مامان و بابا کردن راضی موند می که مشکلی تنها

 میتونستم کاش ای. شدن خوشحال موضوع این از خیلی بابا و مامان. خوردم بابا مامانو با شامو مدتها از بعد شب

 همون از. بودم نشده دور بابا و مامان از حاال تا من. بودم براشون خوبی دختر کاش ای. کنم خوشحالشون همیشه

 دایلبخن کردنش، اخم بابا، غرغرای برای. شد تنگ دوتاشون برای دلم بودم نشسته کنارشون اینکه باوجود شب

 .خونمون گرم محیط برای خوشمزش، دسپخت برای مادرم، مهربونیای برای قویش، دستای پدرانشو

 .بچم فقط میده جواب شک بی چیه زندگیت در موضوع مهمترین و عزیزترین بپرسی مادر یه یا پدر یه از اگه

 .مادر و پدر جز به میشنوی ازش جوابی هر بپرسی سوالو اون مادر و پدر همون بچه از اگه که حیف

 یبرا تالشم تمام من و بود من کردن خوشحال تالششون تمام مامان و بابا. بودم شرایط همون در لحظه اون تو منم

 .دوتا اون از دوری و جنوب قطب در زندگی یعنی رویام به رسیدن
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 .نشستم زندگیم عزیزترینای کنار هال توی ریختمو خوشرنگ چایی لیوان سه خوردیم که شامو

 کرد؟ نمی رو داشتو هنرا این از ماهم دختر یعنی خانم: گفت کردو نگاه دستش تو چای لیوان به تعجب با بابا

 .میریزه هنر یه پنجش هر از من دختر آقا، بله: گفتم لبخند با مامان

 کردی؟ انتخاب کجارو تور بابا، دختر: پرسید مینوشید چایشو که همونجوری

 دوتا ناو به چیزی چنین گفتن اما بود قطب توی روز ده از بیش موندن قصدم من. گفتم می بهشون باید بود وقتش

 ورت درمورد فعال باید پس. خونه برگردم بیارمو کم باشمو نداشته تحمل هم روز ده همون شاید اصال. نبود ممکن

 .میزدم حرف باهاشون

 .لیست توی تورهای از نه اما کردم انتخاب: گفتم کردمو نگاه بود جواب منتظر هنوز که بابا به

 نه مگه. کرده انتخاب ایرانگردی تور یه حتما. نداره منو از دوری تحمل زیاد. میشناسم شبنمو من: گفت مامان

 مامانی؟

 می محبت تو به شوق و اطمینان با اینقد که کسایی دادن آزار دردناکه چقد. بودم انصاف بی رحمو بی من چقد

 سخت هرچیزی از اونا از دوری تحمل واقعا که گفتم می بهش میکردمو تایید مامانو حرف روز همون کاش ای. کنن

 .تره

: تمگف بود پایین چشماشون ندیدن و مامان و بابا معصوم صورت ندیدن بخاطر که سری با نکردمو اینکارو من اما

 .جنوب قطب برم میخوام من

 برای پس: گفت بودو خیره دستش تو خالی لیوان به بابا. آوردم باال که سرمو. دقیقه دو از بیش. شد برقرار سکوت

 ...امشب همین

 چرا نیست؟ متعارف که چیزی یه سراغ بری باید همیشه چرا شبنم: گفت عمیق نفس یه از بعد ندادو ادامه جملشو

 چهی مثل تو چرا کنی؟ نمی رفتار خودت همسن پسر یه مثل حتی چرا نیستی؟ هستن دخترا بقیه که هونجوری

 نیستی؟ عادیی و معمولی آدم

 هماهنگ. تومنه دو و سی هزینش. آرژانتینه از دیگه دوماه سفرم: گفتم بدم رو بابا حرفای جواب اینکه بدون

 یستل وارد اسممو اگه. هستن نفر پنج و بیست تور این نفرات کل. منم فقط ایران از. لیسته توی االن اسمم. کردم

 متمو مدارس دیگه دوماه که اینه خوبیش. بیوفته عقب ماه چند سفرم و بشه تکمیل تور بود ممکن کردم نمی

 ...اونم که نباشم پایانی امتحان برای شاید فقط. نمیذارم تنها راه وسط شاگردامو. میشن

 .بری نداری حق: گفت گذاشتو میز روی لیوانشو محکم بابا

 ...بابا ولی -
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 جنوب قطب. کنی انتخاب داری اجازه لیست همون از فقطم. دستت دادم لیستو اون من. شبنم نباشه حرف -

 .مسخرست واقعن تنهایی اونم سفر برای اما خوبیه موضوع خیلی تحقیق برای ایه؟ شده خراب کدوم

 .هفتست دو فقط سفرم کل بابا -

 .بیار در مسخره تور اون از اسمتو االن همین برو شبنم -

 .بابا نمیشه -

 میدی؟ باباتو جواب اینجوری چرا شبنم: گفت تعجب با مامان

 .کردم پرداخت تورو اون پول من مامان -

 رفت؟ دادی زحمتتو سال چند این حاصل: گفت کوبیدو صورتش به دستش با مامان

 .نمیاد پیش مشکلی هیچ. کردم تحقیق کلی. مطمئنه تورش راحت خیالت مامان -

 درسته؟ .بگیری اجازه اینکه نه بدی خبر اومدی االن کردی خواستی هرکاری که تو: گفت ایستادو عصبانیت با بابا

 .بود بهتر دادی نمی خبر: گفت دادو تکون افسوس حالت به سرشو بابا. ندادم جواب

 ...جون بابا بابا،: گفتم افتادمو راه بابا سر پشت. کرد حرکت اتاقش سمت به گفتو اینو

 کنسل ور مسخره سفر این اگه: گفت گرفتو صورتم روبروی تهدید حالت به اشارشو انگشت. برگشت سمتم به بابا

 . ندارم شبنم اسم به دختری دیگه وگرنه هیچ که کردی

 .بست صدا با اتاقشو در گفتو اینو

 .داریم دوست چقد ما که میدونی. نکن ناراحت باباتو. مامان عزیز: گفت کردو صدام م سر پشت از مامان

 کنه؟ می اینجوری بابا چرا. ایه دیگه سفر هر مثل هم سفرم این مامان -

 . کرد نوازش موهامو کشیدو سرم روی دستشو مامان

 بابا گرم صدای برای چقد. دارم نیاز مادرم ی کشیده زحمت دست نوازش به چقد. محتاجم نگاهها این به چقد

 .نگذشتم ازشون داشتمو زندگی توی داشتنی دوست اشتباه چقد چقد، چقد،. دلتنگم

 در ورت لیست از اسممو که بگم برم منتظره دونستم می. میدیدمش کمتر. بود سرسنگین من با بابا شب اون از

 .نکردم اینکارو هیچوقت من اما آوردم

. کشیدم می دراز یخ آب توی انداختمو می وان توی یخ بزرگ قالب یه حموم برم میخواستم هروقت شب اون از

 .بردم می باال بدنمو مقاومت باید
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 دقیقه یه میکردم سعی هرشب اما. آوردم دووم یخ آب اون تو دقیقه یک فقط اول شب. میگرفتم زمان هرشب

 .بیارم دووم آب توی بیشتر

 .بود رفته باال شدت به بدنم دمای شب اون چون. بیارم دووم یخ آب توی دقیقه ده تونستم بیژن عروسی شب

 دمای. آوردم بیشتری یخ فریزر توی از رفتم. اومدم بیرون آب از. شد تموم که دقیقه ده. داشتم شدیدی سردرد

 از. وان توی رفتم دوباره آوردمو در لباسامو. آب تا بود یخ بیستر. گراد سانتی درجه 01- به رسوندم وانو تو آب

 ذهنم از هم ثانیه یک حتی بیژن فکر. بیام بیرون وان از نمیخواستم اما. میخوردن هم به دندونام سرما شدت

 نه تمنشس می بیژن کنار عروس لباس با باید من شب اون. بود می من عروسی شب باید شب اون. رفتم نمی بیرون

 کرف بیشتر هرچی. گریه زیر زدم بلند صدای با موضوع این یادآوری با. یخ و آب وان تو احمق یه مثل شکلی این

 می اشک بیشتر میومدو درد به دلم بیشتر خودم ی گریه صدای شنیدن از. کردم می گریه بیشتر کردم می

 .ریختم

  .لغزیدن می صورتم روی کنم حس کمتر آبو سرمای میشد باعث گرماشون که اشکام میزدمو حرف خودم با بلند

 هک گرفتی ازم عشقمو گرفتی؟ ازم عشقمو چرا خدایا کردی؟ تنبیهم اینجوری که بودم کرده ظلمی چه من خدایا -

 دادم به چرا خدایا دادی؟ عذابم اینجوری چرا تو بدم من خدایا بهتره؟ ترو الیق من از دختر اون یعنی بدی؟ کی به

 شکایت میارم تو پیش شکایتامو دردامو ی همه من. خدا ناراحتم ازت خدااااااا، گرفتی؟ ازم خوشیمو چرا نرسیدی؟

 را؟چ خدایا. دارم دوسش چقد میدونستی که بودی کسی تنها که تو گرفتی؟ ازم بیژنو چرا خدایا ببرم؟ کجا تورو

 چرا؟

 باال دیگه نفسم کردم احساس. خوابیدم. گرفت خوابم. سوخت می چشمام. گرفت درد گلوم که زدم داد اونقد

 ریهگ که میشنیدم رو زنی صدای. شد باز تنفس راه دوباره بعد و. شد تاریک و سیاه جا همه لحظه چند برای. نمیاد

 .شو بیدار من بخاطر بابا شبنم: گفت می بلند که شنیدم می رو مردی صدای. کرد می

 محو صداها کم کم. بود سرم توی صدا خیلی. کرد می بیرون رو همه اصرار به که میشنیدم رو ناآشنایی صداهای

 .شد تاریک جا همه دوباره شدو

 وت بدون من شبنم: گفت می میشدو نزدیک بهم لبخند با بود بیژن صدای میچرخید، ذهنم توی صدا یه فقط

 .میمیرم

 .میمیرم من نمیمیری تو: گفتم می دلم ته و آروم منم

 ازمب کردمو می نگاه شدنشو دور فقط. رفتم نمی دنبالش. خوردم نمی تکون من اما میشد دور میزدو لبخند بیژن

 .نذار تنهام. نرو: میگفتم دلم ته

 .میزدم دلم توی حرفامو ی همه که میگرفت لجم خودم از
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 .کردم پیدا آرامش احساس شدو تاریک جا همه دوباره

 دنیارو مرد قویترین و عزیزترین کردمو باز سختی به چشمامو. کردم حس صورتم روی داشتنی دوست حرارت یه

 .دیدم سرم باالی

 .ریخت می اشک من قوی مرد

 .بابایی: کردم صداش میومد چاه ته از انگار که صدایی با

 .دخترم بره قربونت بابایی: داد جواب گرمش صدای با من قوی مرد

 کجاست؟ اینجا بابایی: گفتم گذاشتمو بود صورتم روی هنوز که دستش روی دستمو

 .بابا بیمارستانیم -

 چرا؟: گفتم تعجب با

 .بابا ای دیونه تو چون: گفت زدو لبخند ریخت می اشک که همونجوری

 آوردم؟ در اینجا از سر جوری چه. بودم حموم وان تو من: گفتم زدمو جونی کم لبخند

 .میزنیم حرف بعدا کن استراحت فعال: گفت بوسیدو سرمو

 میشینه حموم در کنار میشنوه بلندمو ی گریه صدای که مامان. میبره خوابم سرما شدت از وان توی من شب اون

 شده هوش بی چون نمیدم جواب من اما میزنه حوم در به دفعه چند میشه قطع من صدای وقتی. کنه می گریه و

 ندنشک و زیاد زور با بابا بودو قفل حموم در. کنه می خبر رو بابا و میشه نگران مامان. بود رفته آب زیر سرم بودمو

 استم بیمارستان اورژانش با میارنو بیرونم سریع میبینن حال اون تو منو وقتی. کنه می باز درو حموم، در قفل

 دهز یخ بدنم تمام چون اما بکشم نفس بتونم تا کنه خارج دهنم توی از آبو کرد سعی حموم توی مامان. میگیرن

 .یمونمم زنده بابا و مامان محبت و مهر با و خدا لطف به بیمارستانو میبرن منو نهایت در. بود شده سخت اینکار بود

 .نکرد منصرف جنوب قطب به رفتن از منو هم تجربه این اما

******************* ************************************************** 

 .بخونیم بیشتر بخشارو کدوم امتحان برای بگین توروخدا اجازه؟ خانم: گفت ایستادو شاگردام از یکی

 .مهمه جاش همه. کنه می فرقی چه برات. میخوری کتابو کل که تو صفری: گفتم کردمو نگاش لبخند با

 حل ژنتیک قسمت برای کریمی خانم: پرسید ها بچه از دیگه یکی نشستو صفری. خنده زیر زدن باهم ها بچه

 میاد؟ هم مسئله

 .میاد دوتا حداقل. مهتاب آره -
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 کنین؟ طرح رو سواال خودتون نمیشه خانم: گفت زدو صدام کالس آخر از محبوبه

 . رفت هوا به دوباره ها بچه خنده

 نهاییه؟ امتحان نمیدونی هنوز تو. نکنه خفت خدا محبوبه: گفتم جواب در

 رس من دونستن نمی هنوز. بود داشته برشون امتحان ترس نداشتن کالس دیگه بودو آخرشون روز اینکه بخاطر

 .بیام تونم نمی امتحانشون جلسه

 .هاشون فرجه از بعد دیگه روز ده ها بچه امتحان بودمو عازم دیگه ی هفته

 وضع تونو مدرسه وقت یه دیگه؟ زیستمونین دبیر خودتون هم دیگه سال خانم: گفت ایستادو بچه از دیگه یکی

 .میایم ماهم برین هرجا وگرنه. نکنینا

 . زدن حرف به کردن شروع باهم ها بچه اکثر

 .توروخدا خانوم -

 .فهمیم می شما از زیستو فقط ما خانم -

 .بگیریم کمک شما از گفته کنه آماده کنکور برای منو تابستون میخواد مامانم خانم -

 .بذارین خصوصی کالس برامون. همینطور منم خانم -

 .کنین کمکمون. بزنیم باال درصد زیستو باید گفتین خودتون. میخوام پزشکی فقط که من خانم -

 .بزنن حرفاشونو یکی یکی بودم منتظر بودمو زده زل بهشون

 تدریسم ی شیوه با ها بچه هم. بود کالسام بهترین از یکی کالس این. دادم درس زیست ها بچه این به ساله سه

. دبو شاگردی و معلم رابطه از صمیمیتر ها بچه با رابطم. بودن عزیز برام. ها بچه خوی و خلق با من هم بودن آشنا

 کالس مدرسه توی. میخواستن کمک من از منو پیش میومدن داشتن مشکلی وقتی که بودن راحت باهام اینقدر

 یبرا حتی من اما. داشتن امید بعد سال به هم سومیا و دومیا. باشن داشته کالس من با هم دوم بودن امیدوار اولیا

 .نداشتم ای برنامه و امید دیگمم ماه یک

 .بیشتر حتی یا و سال دو سال، یه. برگردم میخوام کی دونستم نمی اما میرفتم تور ی بهونه به

 و گرم جات و نشستی آتیش کنار زمستون تو وقتی. داره حالی چه گشنست که آدمی نداری خبر سیری وقتی

 .لرزه می جوری چه سرماست تو که کسی نداری خبر نرمه

 .میوفته برام اتفاقایی چه درجه ۲1- دمای تو نداشتم خبر سرمانبودم توی که منی
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 بیست مدت به فقط اما بودم کرده تحمل هم رو درجه 31- دمای تا فریزر های یخ خونمونو وان لطف به که هرچند

 ردس جای فقط. نداره وجود گرمایی قطب توی. نرمم و گرم اتاق تو گردم برمی که داشتم امید بعدشم تازه. دقیقه

 .سردتر جای و هست

 .اومدم خودم به ها بچه صدای با

 .توروخدا کریمی خانوم -

 بیحسا باید خودتون. خودتونین مهم. نداریم فرقی دیگه زیست دبیر یه یا من کنین باور توروخدا؟ چی ها بچه -

 .داره رو کمکی نقش فقط معلم و دبیر وگرنه بفهمیم درسو و بخونین درس

 وریاینج اصلنم. کریمی خانوم نه: گفت ایستادو میگرفت ازم هارو نمره بهترین همیشه که شاگردام از یکی طاهره

 به رادبی بقیه اینکه بخاطر. ضعیفم درسا بقیه تو. میارم نمره زیست از فقط اما میخونم درس همه این من. نیست

 .نیستن شما خوبی

 و پدر. شاگردام. دارم عزیز همه این نیستمو تنها که بودم کرده فراموش. میشه تنگ شاگردام برای دلم چقدر

 .وحشم باغ تو حیوونای. مادرم

 .میشه تنگ براتون دلم خیلی ها بچه: گفتم بغض با

 بخواین اگه تازشم. ماهه سه فقط که تابستون. نداره ناراحتی که این خانوم خوب: گفت ها بچه از دیگه یکی

 .خونتون میایم هممون تابستون

 سنف بذارین ماهو سه این. کنین می شلوغکاری اینجا کافی ی اندازه به. توروخدا نه: گفتم کردمو اخم شوخی به

 .بکشم

 متفریح بزرگترین تدریس ها، پرنده پرورش و جنوب قطب با رابطه در تحقیق از بعد. گذشت تدریسمم آخر روز

 .زندگی برای انگیزست یه ذوقه، یه هنره، یه تدریس. کردم نمی نگاه بهش شغل یه شکل به اصلن. بود

 .تمنداش خبر خودم داشتمو وابستگی چقد من. باشم داشته شدن دلتنگ برای موضوع همه این کردم نمی فکرشو

 .بوده عزیز برات چقد فهمی می تازه بدی دستش از که همین دونی نمی قدرشو داری رو کسی یا چیزی وقتی تا

 .بازدم و دم. هست همیشه ای زنده تا تنفس. میمونن نفس مثل چیزا بعضی

 .نیازته مهمترین که هرچند بهش کردی عادت

 .خواستنیه و عزیز چقدر عادت همین فهمی می که اونوقته دهنت، و بینی جلوی بزاری دستتو دقیقه چند کافیه

 . میمیره روحت میشی دور ازشون اینکه محض به. مهمن چقدر فهمی نمی کنارتن وقتی تا. مادر و پدر وجود مثل
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 .بود شده بیشتر غمش پیششم هفته آخر تا فقط میدونست که حاال میریختو اشک روز هر مامان

 . میزدم حرف باهاش امشب باید. زد می حرف باهام کمتر. بود دلخور ازم هنوز بابا

 بی و آروم. بود کشیدن زحمت حال در همیشه مثل نازنینم مامان. شدم آشپزخونه وارد خونه به ورود محض به

 .دنیا مامان بهترین بر سالم: گفتم کردمو بغلش پشت از. بود مرغ کردن سرخ حال در صدا سرو

 .دنیا دختر ترین معرفت بی بر سالم: گفت بوسیدو صورتمو. برگشت سمتم به

 .مامانی گشنمه خیلی. میاد کوچه ته تا غذا بوی: گفتم لبخند با

 .کردم درست مرغ با پلو زرشک برات -

 با غذارو این چقدر میدونست چون. بود پخته رو غذا این دفعه بیست از بیش اخیر ماه یک طی. من محبوب غذای

 .دارم دوست خودش دستپخت

 .خوبی خیلی. مامانی ممنونم: گفتم جواب در

. کرد مشغول مرغا کردن سرخ با خودشو برگردوندو ازم صورتشو. شد جمع چشماش تو اشک زدو زل بهم یکم

 .کنه می گریه داره میدونستم

 .بود زندگیم عذابای از یکی مامانی ریختن اشک دیدن

 . مسافرت برم خواستین خودتون شما. هفتست دو فقط. نکن گریه مامانی: گفتم گرفتمو بازوشو

 .دور راه میری من بدون داری باره اولین این. روز یه بگو تو: گفت کردو پاک گونشو روی اشک دستش پشت با

 .شبنم سختمه. بودی خودم پیش همیشه. بچمی. نگرانتم

 فکری چه بدونه اگه. میریزه اشک داره دوماهه جدایی، هفته دو بخاطر زن این. کنم چیکار میخواستم من خدایا

 میخوای: گفتم دادمو قورت گلومو توی بغض. شم جدا زن این از میتونستم جوری چه من کنه؟ می چه توسرمه

 نرم؟

 میشه؟: گفت زدو زل بهم امید از پر اما خیس چشمای با

 .مامانی نه: گفتم زدمو لبخند

 راحت اینقد جوری چه االن پس رسید، نمی هم مورچه یه به آزارم حتی که من بودم؟ شده سنگدل اینقد کی من

 .باشه داشته محبتی که ندارم قلبی دیگه. شکستست قلبم که اینه بخاطر شاید رنجونم؟ می عزیزانمو

 .بیرون زد خونه از روی پیاده قصد به پوشیدو ورزشیاشو لباس همیشگی عادت به بابا شام از بعد شب

 .دنبالش افتادم پوشیدمو شالمو و مانتو بدو بدو
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 میری؟ کجا شبنم: شد بلند مامانی صدای

 .کنم روی پیاده میخوام. بابایی دنبال میرم: دادم جواب میپوشیدم کفشامو که همونجوری

 .کردم صداش دوییدمو سرش پشت. کوچه سر بود رسیده بابا زدم بیرون خونه در از وقتی

 .کن صبر. بابایی. بابایی -

 .مافتاد...نفس از...میری...تند...چقد: گفتم رسیدمو بهش زنون نفس. ایستاد دید که منو. برگشت سر پشت به

 شبنم؟ شده چی: پرسید تعجب با بابا

 .روی پیاده بیام باهات میخواد دلم: گفتم گرفتمو بازوشو اومد سرجاش که نفسم

 نشه؟ نگرانت که گفتی مادرت به: گفت کردو نگاه بود بازوش روی که دستم به

 .گفتم بهش. بله -

 .رفتیم راه سکوت تو دقیقه ده

 بودم؟ بدی بابای من شبنم: گفت شکستو سکوتو بابا

 بده؟ کنه فکر بود شده باعث که بودم کرده رفتاری چه من کرد؟ می استفاده گذشته فعل از چرا

 .دنیایی بابای بهترین شما. نه که معلومه -

 .گرفتی نمی ازم شبنممو بودم خوبی بابای اگه. کردی نمی فرار ازم بودم خوبی بابای اگه -

 ینهم میرفتمم ای دیگه هرتور. مسافرت برم من خواستین خودتون کنین؟ می اینجوری مامانی و تو چرا بابایی -

 ...میرمو. هفتس دو همش. بودم دور ازتون قدر

 شدان اگه. زدم کله و سر ها بچه با عمرم ی همه. کردم تدریس سال سی از بیشتر من: گفت پریدو حرفم وسط بابا

 بخاطر نه. میشنیدم من ممکن، صدای آرومترین با حتی میزد حرف دستیش بغل با گوشی در کالس ته آموزی

 هنوز خودمو دختر کردی فکر چطوری. میشناسم هارو بچه من که خاطر این به بلکه دارم قوی گوشای اینکه

. کنی دور ازم شبنممو قراراه چقد میدونه خدا. نیست ای هفته دو سفر این خودت، هم میدونم من هم. نشناختم

 .گم نمی بهش منم. نداره رو چیزی چنین شنیدن تحمل مامانت

 .ایستاد باباهم. ایستادم تعجب با

 .پایین انداختم سرمو. زد زل بهم بابا
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 بودو تو حق هک روزایی بخاطر. کنی تنبیهم باید میدونم. پدر یه برای سنگینیه مجازات این شبنم: گفت بغض با بابا

. بداخالقیام بخاطر. کردی پرش جونور و جک چهارتا با گذشتو تنهایی تو که بچگیت بخاطر. بودم مدرسه تو من

 پدره یه تحمل از خارج مجازات این اما. نکردم برات کاری هیچ من کردو خراب زندگیتو که شرف بی بیژن بخاطر

. اباب بخاطر. کن بزرگی بیاو شبنم. نکن باهام کارو این اما کن تنبیهم میخوای هرجور. بگیری ازش دخترشو که

 .شبنم

 داشت نور و برق اینقدر چشماش اما نمیدیدم واضح بابارو بودو شده تار چشمم اشکام وجود با. آوردم باال سرمو

 .بود مشهود کردنش گریه وضوح به که

 ...تو. دنیایی بابای بهترین تو. نگو اینجوری توروخدا بابایی: گفتم التماس با

 .خیابون تو زشته. بابا نکن گریه: گفت کشیدو سرم روی دستشو بابا. بزنم حرف که شد مانع گریه

 وت خالء یه همش اونجوری. کردم گم رو چیزی یه انگار نرم اگه. دارم نیاز سفر این به من بابایی: گفتم هق هق با

 .کنم می حس زندگیم

 کنن فراموش اینو اما. کدومه درست راه میدونی خودت هستی بزرگی دختر تو. باشه: گفت کردو پاک اشکامو بابا

 رگشتیب راه دیگه کنی جبران اشتباهتو بخوای که وقتی و بدی، دست از چیتو همه تصمیم یه با وقتا بعضی شاید

 .ببینیم همدیگرو بازم بتونیم باشیمو زنده مادرت منو گردی برمی وقتی امیدوارم. نباشه

 زا اگه شاید. کنم می کارایی چه ام زنده روز یه فقط بگن بهم روز یه اگه که کردم می فکر موضوع این به همیشه

 یه همون تو رو نشده بدمو انجام خواسته می دلم که هرکاری: بگه جواب در بپرسی سوالو این ای دیگه کس هر

 .کنم می محبت مهمن برام که اونایی و عزیزام تمام به بگه جواب در شایدم یا میدم انجام روز

 نمی خاصی کار میگذرونمو عمرم روزای باقی مثل هم روزو یه این: میگم جواب در بپرسن سوالو این من از اگه اما

 .کنم

 باهام تور طرف از. مونده باقی عمرش از روز یک فقط که داشتم رو آدمی حس آرژانتین سمت به پروازم از قبل روز

 .کردند رو اولیه های توصیه گرفتنو تماس

 هب حتی. بود...و زیر لباس برس، مسواک، مثل شخصی وسایل شامل فقط ببرم خودم با داشتم الزم که وسایلی

 .میشد تهیه اینا همه تور طریق از نبودو نیازی هم اضافی پالتو و گرم لباس

 لباس دست دو یکی و برس موبایل، شارژر خمیردندون، مسواک،. کنه آماده ساکمو خودش داشت دوست مامان

 .داد جا کوچیکم ساک توی که بود چیزایی تنها

 .نمک بو اینو نیستی که تو میخوام. نبر اینو: گفت کشیدشو ازدستم. بذارم ساک توی که برداشتم ادکلنمو

 .کردم نگاه خیسش چشمای به
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 .دنیا تو هرکسی از بیشتر. دارم دوست خیلی مامانی: گفتم آروم گوشش در. محکم محکم. کردم بغلش

 .شبنم چیزمی همه تو: گفت گریه با چسبوندو خودش به منو محکم. بود گذاشته بدنم طرف دو دستاشو

 دو االن. کشید آتیش به وجودمو تمام اشک قطره اون گرمای. افتاد گردنم روی مامانی صورت از اشکی ی قطره

 .هستم گرمایی چنین دنبال ساله

 . کنه ایجاد رو گرمایی چنین تونه نمی هم آتیش حتی

 راه و زدی حرف کمکش با گرفتی، جون و نوشیدی جونش ی شیره از کردی، رشد رحمش توی که زنی از دوری

 .رمیادب سنگی قلب با آدمی از فقط که کاری. سختیه خیلی کار شدی بالغ آدم یه به تبدیل و گرفتی یاد رفتنو

 مامانی دستپخت ها حاال حاال نیست قرار میدونستم. همیشه برابر دو اما. خوردم مرغ با پلو زرشک بازم روز اون

 اون غذای ی مزه. ندارم گنجایش دیگه بشم مطمئن که خوردم اونقدر. شده پخته عشق با که غذایی. بخورم رو

 .زبونمه زیر هنوز روز

 تممیدونس من اما. داره کار بیرون گفت مامانی. برنگشت دیروقت تا بیرونو بود زده خونه از زود صبح روز اون بابا

 .نداره موندنو خونه تحمل

 .کن باز درو برو. باباست حتمن: گفت کردو نگاهم مامانی. اومد در زنگ صدای که بود شب ۸ ساعت

 جا بود در پشت که کسی دیدن از کردم باز که درو. میزدم حرف بابا با رفتن از قبل باید. رفتم در سمت به بدو بدو

 .خوردم

 .بزنیم حرف اونجا وحشمو باغ تو بریم خواست ازم اما تو بیاد که کردم تعارفش. پکر ی قیافه با بود بیژن

 .ایستاد بود خریده برام منصور عمو که همستری جفت یه کنار

 خریده؟ برات بابا اینارو: گفت کردو اشاره بهشون پا با

 .موند خیره حلقش روی نگاهم

 بری؟ میخوای چرا شبنم: گفت دید که سکوتمو

 .ندادم جواب بازم

 ممیدون اینو خودمم. کردم اشتباه من. نکن اینکارو توروخدا شبنم میری؟ داری من بخاطر. توام با شبنم: داد ادامه

 ...اصال .نمیام خونتون هیچوقت. نمیاد دیدنت به هیچوقت دیگه سخته برات اینقدر دیدنم منو تحمل اگه. نرو تو اما

 .میرم دارم خودم بخاطر من. بیژن بسه -

 .میمیرم تو بدون من چی؟ من پس: زد داد
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 سکوت تمام و بابا و مامان برای دلتنگیم تمام شبو، چند این بغضای و اشکا تمام ماهو، چند این خونی دل تمام

 .زدم داد کردمو جمع توصدام رو عمرومو روزهای

 از هک اونی. مونی نمی تنها. نیستی تنها تو. خوشی تو. نمیشه هیچیت تو. منم میمره که اونی. منم مرد که اونی -

 همیکش زجر که اونی. نمیشه هیچیت تو. منم میشه جدا دلخوشیاش تنها از که اونی. منم میشه جدا عزیزاش تمام

 ردم که اونی. نمیمیری تو. میشه دار نوه مامانت. میشی دار بچه تو. خوشی تو. خوشبختی تو. بابامه. مامانمه. منم

 . منم

 برو: گفتم میزدم نفس نفس که حالی در. کرد می نگاه بهم تعجب با اومدو حیاط به مامان هوارم و داد صدای از

 وت از حیوونا این. عزیزه من برای وحش باغ این. رفتی زندگیم از که همونجوری. بیرون برو من وحش باغ از. بیژن

 .نیست تو جای اینجای. بیرون برو باوفام حیوونای قفس از. ترن وفادار

 صورتشو. بشم آویزون گردنش از میتونستم کاش ای. بود درناکتر دردناکی هرچیز از بیژن ریختن اشک دیدن

 ای. باشه مهم تو منو شدن دار بچه نه و باشه تو مامان نه که جایی. دور جای یه بریم. بریم هم با بیا بگم ببوسمو

 ...کاش ای. پیش سال یک به برمیگشتم بیژن با داشتمو زمان ماشین کاش

. میترسم تو رفتن این از اما چرا دونم نمی: گفت پایینو انداخت سرشو بیژن من های کاش ای تمام جای به اما

 این ی اندازه به حتی که هرچند بیرون، برم زندگیت از میخوای که هرچند. نیستم مهم تو برای دیگه که هرچند

 نمی چون. بشی دار غصه خواست نمی دلم چون. گذشتم عشقت و تو از تو بخاطر من اما نداری قبولم حیوونا

 ... زن یه عنوان به عمر یه خواستم

 تو ونبد من باش مطمئن اینو اما. ببینیم همدیگرو نتونیم دیگه شاید: گفت کشیدو آهی. گذاشت ناتموم حرشو

 .میمیرم دارم

 .میری نمی: گفتم آروم خیلی کردمو پاک گونمو روی اشک قطره

 .مردم نمی کردی نمی ترکم اگه بودی، تو دکترم اگه: گفت زدو پوزخندی

 .کرد متوقفش صورتم نزدیک اما. آورد باال صورتم نوازش قصد به دستشو. اومد سمتم به

 .خداحافظ: گفت چشمام به خیره

 .میبرد خودش با قلبمو و میشد دور. ببینمش هاله یه توی میشد باعث اشکام. زدم زل رفتنش به. رفت و

 .نبود دیدم توی دیگه تا زدم زل بهش اونقدر

 .کردی هالک خودتو. خونه تو بریم بیا: گفت کردو بغلم. اومد سمتم به مامانی

 .برد خوابم گذاشتم بالش روی سرمو اینکه محض به که بودم ریخته اشک اونقدر
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 . بود تاریک هنوز هوا. شدم بیدار خواب از زندگیم آدم مهمترین زندگیم، قوی مرد دستای نوازش با صبح

 .نیومدی موندم منتظرت خیلی دیشب بابایی: گفتم مالیدمو چشمامو

. ودمب می تنها باید دیشب: گفت زدو زل بهم بود زیاد ی گریه و خوابی بی از نشون که کرده پف و سرخ چشمای با

 .فرودگاه میبرمت بپوش لباستو بابا پاشو. بشی دور ازم که بندی می ساکتو داری ببینم نداشتم تحمل

 .مونده پرواز تا ساعت دو. بابا زوده: گفتم نشستمو تخت روی

 .بیرون بری خونه این در از نمیدم اجازه بهت نری دیگه ساعت نیم تا اگه: گفت کشیدو آهی بابا

 .بوسید پیشونیمو زدو لبخند

 لبخند مخود به بود شکسته و داشت درد قلبم اینکه با. کردم نگاه خودم به اتاقم قدی ی آینه تو. پوشیدم لباسامو

  .رفتی راهو درصد پنجاه. میگم تبریک بهت جنوب، قطب دائمی ساکن انسان تنها کریمی شبنم: گفتم زدمو

 من زج به نذار. باش اتاقم مراقب: گفتم بهش بوسیدمو تختمو رو خرسی عروسک. برداشتم ساکمو دستیمو کیف

 .بخوابه من تخت روی نده اجازه هم شقایق به حتی. بخوابه تخت این رو ای دیگه کس هیچ

 .انداختم اتاقم به کلی نگاه یه

 شاهد که اتاقی. میشه تداعی ذهنم توی امن پناهگاه یه محکم، دژ یه ذهنم توی کنم می فکر اتاقم به که االن

 .بمونه دلم توی همیشه شاید توش خوابیدن آرزوی که نرمم گرمو تخت. بود هام گریه و ها خنده

 .وحشم باغ سمت رفتم کردمو خداحافظی اتاقم با

 سر بهشون بار یک روز هرچند خودشم و میده روستا توی آشناهامون از یکی تحویل همرو که بود داده قول مامان

 .برگردم من تا ندارن مشکلی سالمنو که بشه مطمئن تا میزنه

. یرمم دارم من معرفت بی: گفتم کردمو صداش. نمیومد بیرون الکش از بودو کرده قهر باهام بیژن مثل پشتم الک

 .میشه تنگ برات دلم

 .دوستات مراقب هم باش خودت مراقب هم پس قویتری بقیه از تو. نکنیا شیطونی: گفتم کردمو نوازش میمونمو

 روزی هی: گفتم کشیدکمو آهی. بود شده سرازیر بازم اشکم. کردم نگاه ببعیام هامو پرنده همسترام، خرگوشام، به

 .بمونین منتظرم ها بچه. میشیم جمع هم کنار بازم دوباره برمیگردمو

 کار تو سرشون هرکدوم اونا میکردمو دق داشتم دوریشون از من. فهمیدن نمی دلتنگیرو که حالشون به خوش

 .بود خودشون

 . شدم هال وارد
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 سرشو بابا میکردو آرومش داشت بود اومده من بخاطر که شقایق. میزد گریه زارزار بودو نشسته مبل روی مامان

 .بود کرده پنهون دستاش الی

 ...هفتس دو همش. قبرستونه مثل که اینجا: گفتم بلند دادمو قورت بغضمو

 .میدونستم خودمم. گفتم می دروغ داشتم. خوردم حرفو بابا ی خیره نگاه با

 بابام و مامان مراقب شقایق آجی: گفتم گوشش در کردمو بغلش محکم. رفتم شقایق سمت به گرفتمو بابا از نگاهمو

 .نذار تنهاشون توروخدا. باش

 .ممید تحویلشون بهت ورگل و ترگل دیگه هفته دو. نباش هیچی نگران: گفت بوسیدو محکم صورتمو شقایق

 .زدم زانو مامان روبروی

 نای عاشقانه چقدر. بود ریخته اشک دوماهه این چقدر. بود شده پیر من بخاطر چقدر. کشیدم صورتش به دستمو

 .داشتم دوست زنو

 .دارم دوست خیلی مامانی شبنم: گفت بوسیدو بودو صورتش روی که دستم

 مثل .بچگیام مثل. کردم بغلش محکم. ترکید بغضم. بود فایده بی اشکم و بغض کردن مخفی برای تالشم تمام

 محکم خونه میرسید اینکه محض به هم ها موقع اون. میگشت بر سرکار از اون بودمو کوچیک خیلی که وقتایی

 .موند نمی بینمون ای فاصله هیچ که محکم اونقدر. کردم می بغلش

 اکپ وقتم هیچ نشدنو پاک ذهنم از زندم که وقتی تا بزرگش قلب و انگشتاش نوازش نگاهش، مامانی، خوب بوی

 .نمیشن

 .میشه دیرش شبنم. کن تمومش خانم: گفت ایستادو مامان منو سر باالی بابا

 .میبره رویا تو منو بدجوری مامانم آغوش آخرین ی مزه. سخته مادر آغوش از جدایی چقدر

 انداختمو بدم و خوب خاطرات تمام و خونمون خواهرم، مامانم، به نگاهمو آخرین. پوشیدم کفشامو بابا اصرار به

 .رفتم خونمون از بابا دست تو دست

 .شد دردناک و طوالنی که رفتنی

 .نزد حرف هم کلمه یه حتی بابا راه طول تمام

 .گرفت پرواز کارت برام خودش بابا فرودگاه رسیدیم وقتی

 .راهه کلی برسی تا. دستشویی برو منو به بده کیفتو: گفت بهم

 .خوب هست بهداشتی سرویس هواپیما تو بابایی -
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 .کن گوش میگه چیزی یه بابا وقتی: گفت تحکم با

 .بهداشتی سرویس سمت رفتم گفتمو چشمی

 .دستش دوتا بین بود گرفته سرشو بابا برگشتم وقتی

 .شدی خسته بابایی: گفتم کردمو صداش

 .برم باید من شبنم: گفت بیاره باال سرشو اینکه بدون

 .بزنیم حرف باهم. بمون پیشم. مونده دیگه ساعت یه پرواز تا بابایی اما -

 . بره که برگردوند روشو ایستادو بزنه حرفی اینکه بدون. کرد نگاه بهم. آورد باال سرشو

 .بود سرد اینقد دستش که باربود اولین. گرفتم دستشو رفتمو سمتش به

 میری؟ داری خداحافظی بدون بابایی -

 .شبنم نکن سختترش این از: گفت کردو نگاه صورتم به

 .بودم کوچیک خیلی که وقتایی مثل. کنم بغلت میخواد دلم: گفتم کردمو پاک اشکمو دست پشت با

 کردم یم بغلت ها موقع اون. میشکنی دل. کنی می بزرگ کارای. نیستی کوچیک دیگه االن: گفت کشیدو دستشو

 از. شبنم میگذری مادرت و من از راحت چه. میخوره هم به آرامشم کنم بغلت اگه االن. بگیرم آرامش خودم که

 .کشم می زجر کمتر اینجوری نداشتم تو مثل دختری کنم می فکر بعد به حاال

 .کردم تنهایی و غریبی احساس بودم ایران فرودگاه تو هنوز اینکه با. شد دور اشکام به توجه بدون گفتو اینو

 .پرواز سالن برم که کردن اعالم که زمانی تا کردم گریه نشستمو صندلی روی

 .بود اباب. برگشتم عقب به. کردم حس دوشم روی پشت از رو دستی. پرواز سالن برم که برداشتم ساکمو. شدم بلند

. داره تدوس خیلی بابا شبنم. میشدم دیونه تاشب میرفتم کردنت بغل بدون اگه شبنم: گفت کردو بغلم محکم

 .بکنی فکرشو که اونی از بیشتر خیلی

 .کشم می زجر میشنومو صدارو اون لحظه هر و هرروز. گوشم تو بابا هق هق صدای. بود دردناک چقدر

 ودیمنب صمیمیی پدر دخترو خیلی بابا و من. بود خیس خیس من اشکای از بابا لباس اومد بیرون آغوشش از وقتی

 .بود زندگیم مرد مهمترین برام بابام اما
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 ات،لحظ ترین سخت تو شبنم: گفت فشردو محکم دستمو بابا. برم پرواز سالن به که کردن اعالم آخر بار برای

 هم لحظه یه حتی. کنارته من روح که بدون شدی ناامید کاملن و نداری ای چاره راه هیچ کردی احساس که وقتی

 .شم نمی غافل تو یاد فکرو از

 .دارم ایمان بابا به من

 روز مثل چی همه گردمو می بر روزی یه: گفتم خودم با بستمو لحظه چند برای چشمامو. شدم که هواپیما سوار

 .میشه اول

 .شد آغاز جدیدم زندگی هواپیما شدن بلند با کردمو باز چشمامو

 جدول به. کردن فکر برای داشتم وقت کلی. کشید می طول ساعت هجده نزدیک آیرس بوینس تا پروازم

 .بود کیفم توی نامه پاکت یه. گشتم خودکار یه دنبال کیفم توی کردمو نگاه روزنامه توی سودوکوی

 که وقتی بابا پاکتو این احتمالن پس نبود، توش پاکت این. بودم کرده چک کیفمو محتویات میومدم که صبح

 .گذاشت کیفم توی سیاه نخود دنبال فرستادم

 .ردمک باز رو نامه پاکت ذوق و شوق با. گذاشته کیفم توی و نوشته رو بگه بهم تونست نمی که حرفایی زدم حدس

 . نبود بابا خط دست

. خاطراتم دفتر تو. بود نوشته برام زیاد. میشناختم دستخطو اون من. آشنا خیلی. بود آشنا برام نامه خط دست

 .زیستام کتاب تو. کتابام ی گوشه

 .بود بیژن دستخط

 شروع رو جدیدی زندگی میخواستم من. دور بریزمش کنمو پارش میخواست دلم. کردم مچاله دستم توی رو نامه

 از نم جدایی بانی و باعث بیژن میکردم حس دلم ته. باشه نداشته توش جایی هیچ بیژن دیگه که زندگی. کنم

 .کردم خالی نامه روی بیژنو از حرصم آوردمو فشار نامه به بیشتر. باباست و مامان

 .کردم نگاه شده مچاله کاغذ به کردم، باز دستمو. نداشتم کردنشو ریز ریز توانایی اما

 :کردم خوندن به شروع کشیدمو آهی

. مکن تنبیهت نامه این نوشتن با میخوام شاید. مینویسم برات رو نامه این چرا دونم نمی خودمم. شبنم سالم -

 رفتنت مانع بگمو بهت رو چی همه میخواست دلم ندارم ارزش برات حیووناتم ی اندازه به حتی گفتی که امشب

 به تو خواسته دلم همیشه. داری دوست که چیزایی دنبال بری کردم تشویقت همیشه من. نتونستم اما. بشم

 .برسی داری دوست که هرچیزی
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 به متعلق فقط ابد تا و همیسه من قلب بدونی باید اما دوری خیلی ازمن بخونی نامرو این وقتی میدونم که هرچند

 .توهه

 فقط و فقط که حسی. خاص ی عالقه و مسوئیلیت احساس حس یه. داشتم بهت خاصی حس بچگی همون از

 .هست و بوده تو به متعلق

 هنتذ توی ذوق و شوق با اونقدر تو وقتی. جغرافیا مثل. شدم مند عالقه عالیقتم به که داشتم عالقه بهت اونقدر

. مکن همراهیت ذهنی سفرهای این تو گرفتم تصمیم کردی می سفر جغرافیایی مختلف مکانهای و دنیا تمام به

 . خوندم رو رشته این بابا و مامان مخالفت وجود با همین برای

 بهترین خواستگاری برای خونتون اومدیم که روزی گفتمو تو به عالقم از دادمو جرات خودم به که روزی شبنمم

 رامب اونقدر وقت هیچ دیگه چیز هیچ نه و خانوادم نه بچه، نه زندگیم، دلخوشی بزرگترین شبنمم. بود عمرم روزای

 تر مهم و تر ارزش با تو به عشقم از برام که چیزی تنها. بگذرم عشقت و تو از بخاطرش بخوام که نداشت ارزش

 .تویی خود فقط هست و بوده

 . نکشی زجر تو. نکشی سختی تو اما کنم تحمل رنجهارو ترین سخت میتونم من

 بچه ات ده باهم میتونستیم تو و من. نبود آزمایشامون تو مشکلی هیچ آزمایش جواب برای رفتیم که روزی شبنمم

 .بیاریم بدنیا نقص بی سالمو ی

 . بدم نشون دکترا از یکی به آزمایشمو جواب خواستن ازم همونجا کنه پیدا ادامه خوشحالیم اینکه از قبل اما

 از یوقت.بدم انجام بیشتری آزمایشای باید اطمینان جهت اما پیشرفته خون سرطان به مشکوکم من گفت دکتر

 رممنتط که دیدم تورو وقتی. بودم داده دست از تمرکزمو. کنم چیکار باید دونستم نمی اومدم بیرون دکتر اتاق

 تبه چیزی نیومد دلم میخونی و مجله هی تو کردی سرتو ساله پنج ی بچه یه مثل جا همه از خبر بی و نشستی

 تمخواس نمی طرف یه از. چیزی چنین شنیدن از بودم شده شوکه طرف یه از. کردم فکر ماشین به رسیدن تا. بگم

 اما دیمیش اذیت خیلی فهمیدی می موقع اون اگه. حساسی و شکننده. گلی برگ از تر لطیف تو. ببینی آسیب تو

 . باشه اهمیتی بی موضوع برات شاید منیست مهم برات دیگه که االن

 وجودمو تمام سرطان شدم مطمئن که بعد روز سه اما. آزمایشا دنبال برم نگمو چیزی کسی به گرفتم تصمیم

 ودتخ به و بزنی حرف باهام خواستی وقتی. کنه کنسل مراسمو خواستم مامانم از کرده پیشرفت حسابی و گرفته

 اما دمزن سال یه تا حداکثر بودن گفته دکترا اینکه با. کردم پشیمونی احساس دلم ته شده تموم چی همه گفتم

 جودو با گفتم خودم با. بشه ای معجزه شاید و میشه زیاد زندگی به امیدم باشه کنارم شبنم اگه گفتم باخودم

 تیوق اما بدی بهم دوباره فرصت یه که کردم التماس زدمو زنگ کلی. درمان سراغ میرم و میشه زیاد انگیزم شبنم

 .ندارم زندگیت توی جایی دیگه که فهمیدم نگرفتم تو از جوابی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

51 

 

 برای داشت اصرار بابا. میشد تر ضعیف و ضعیف بدنم روز هر. گفتم بابا و مامان به رو موضوع ماه سه دو از بعد

 زندگی برای انگیزت باشی داشته وبچه زن اگه گفت می مامان. کنم ازدواج باشه داشته ریشه خانوادمون اینکه

 دلم. تمنذاش من اما برگردی که کنن التماس بهت بیان میخواستن بابا و مامان. بگن تو به خواستن. میشه بیشتر

 خاکمو سر بیاد من شبنمه خواست نمی دلم. بمونه دستت روی هم بچه یه و بشی بیوه جوونی تو خواست نمی

 واجازد آشناها از یکی دختر با بابا اصرار به. ندارم تورو دیدن آزار تحمل من. شبنم نیستم خودخواه من. کنه گریه

 من نماما میدونی که تو شبنم. کنه بغل نوشو بتونه مامان من از بعد اینکه برای فقط. احساسی هیچ بدون کردم

 وت من ی بچه بارداره،. خوبیه آدم زنم. بمونه تنها من از بعد که نبود حقش. داد بهش منو خدا تا کشید زجر چقدر

 .کنه زندگی بچمون و بابا و مامان با جا همین من از بعد قراراه. شکمشه

 گفت ری نمی روزه ده تور یه برای تو گفت ماو ی خونه اومد امروز الیاس عمو. راحته خیالم میری داری تو که االن

 از نوم داری گفت میکنی ترکم داری گفت بری طوالنی مدت یه برای میخوای گفت. کنی می فرار من از داری تو که

 بری هک میکنم التماس بهت االن من اما نری که کنم التماس بهت بیام گفت. کنی می محروم شبنمم، عشقم، دیدن

 مونورویاها تو که همونجوری بده قول بهم. کنی تحقیق قطب توی کلی بده قول بهم. برنگردی افتاد هم اتفاقی هر

 نگوئناپ کنار وقتی بده قول. بری پایین و باال قطب توی میرفتیم باال یخی های تپه از جغرافیاییمون نشستای

 مه منو خیالت تو میخوری جنوبو قطب های ماهی وقتی بده قول. کنی حس کنارت منو زدی زل بهشون و نشستی

 بیماری این اگه. ببری خودت با منو جا همه و کنی حس جا همه خودت با منو بده قول. کنی حس سفرت روی

 گها شبنمم. برو هردومون جای به تو االنم. رفتیم می انگیز هیجان سفر این به باهم کرد نمی جدا هم از مارو لعنتی

 آخرش و اول که من. برنگرد من حرفای این بخاطر مونده باقی بوده، من به قلبت توی که احساسی از ای ذره هنوز

 .نداره ای فایده رفتنت و موندن. زندم دیگه دوماه یکی فقط

 .میمیرم نباشی که تو. میمیرم دارم واقعن. میمیرم تو بدون که بودم گفته

 .دارم دوست. بکنی فکرشو که اونی از بیشتر. خودم از بیشتر. خیلی. دارم دوست شبنمم

 مشه اینا کنم می التماست خدایا: گفتم چسبوندمو سینم به رو نامه. کردم نگاه بود خیس اشک از که ای نامه به

 می هشخوا. خدایا. کنه تنبیهم بخواد که باشه نوشته این برای فقط اینارو بیژن که کن کاری یه خدایا. باشه دروغ

 .دارم نیاز کمکت به خدایا. کنم

 همب دارا مهمون از یکی. برم باید من: گفتم بلند. کردم نگاه برمو دورو شدمو بلند صندلیم روی از ها دیونه مثل

 هست؟ مشکلی خانم: گفت شدو نزدیک

 .خدا تورو. توروخدا. برگردم میخوام من: گفتم التماس با میریختم اشک که همونجوری

 .نیست ممکن چیزی چنین. شدیم خارج ایران از ساعته سه االن ما خانم: گفت کردو نگاه بهم تعجب با مهماندار
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: گفت گرفتو دستمو یکیشون. اومدن سمتم به هم دیگه مهماندار دوتا. کردم رفتن راه به شروع مبهوت و گیج

 شده؟ چی خانم

 . برگردم باید من توروخدا خانم -

 .سرجاتون بشینین لطفن. نمیشه -

 .بزنم زنگ یه بذارین پس -

. آیرس بوینس فرودگاه رسیم می دیگه ساعت چند. بخوابین راحت ببندینو چشماتونو. نمیشه محترم خانم -

 .میخواین که هرجا بزنین زنگ میتونین اونجا

 همه ات بخوابم باید. خوابه یه این شایدم. میشه درست چی همه بخوابم اگه گفتم خودم با. بستم چشمامو نشستمو

 .بشه درست چی

 .گرفتم بیژنو ی شماره فرودگاه توی هواپیما از شدن پیاده محض به

 زا بعد. نباشه خواب که میکرد خدا خدا دلم ته. روزه از وقتی چه لحظه اون تو ایران دونستم نمی. نداشتم تمرکز

 .شد برقرار تماس باالخره بوق پنج

 .پایین بریزه هری دلم شد باعث زن یه صدای اما بپیچه گوشی توی بیژن گرم صدای بودم منتظر

 مصورت روی گوله گوله اشکام. میکردن فعالیت چشمام دهنم جای به. بزنم حرف تونستم نمی. شد بسته دهنم

 .بارداره اون از که زنی. داره زن بیژن بود رفته یادم. بود زنش صدای. میریختن

 زنین؟ نمی حرف چرا. بفرمایین. الو: گفت خط پشت صدای

 تو دبای. داشتم قرار فرودگاه همون تو دیگه ساعت نیم تور اعضای با. نشستم صندلی یه روی کردمو قطع تلفنو

 هک اومدم بیژن: بگم برگردمو. پیشش برگردم لحظه همون میشد الزم شاید.میزدم حرف بیژن با ساعت نیم این

 .بمیریم باهم بمیریم قراره اگه که اومدم. باشم طبیبت که اومدم. بمونم پیشت

 .بکنه بهم رو راهنمایی بهترین لحظه اون تو میتونست که بود کسی تنها بابا

 .گرفتم رو بابا ی شماره

 .بابایی الو -

 .بزنم حرف بیشتر نذاشت گریه

 رسیدی؟ شبنم -

 .زیاد خیلی. بود گرفته خیلی بابا صدای
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 اینجوریه؟ صدات چرا بابا. رسیدم بله -

 . برنگرد ها حاال حاال برسو تحقیقات سفرتو به برو شبنم -

 برگردم؟ خواست نمی بابا چرا

 ...بابا ولی -

 .نگیر تماس تاچندوقت و کن خداحافظی. نداره ولی -

 میدونی؟ بیژن ی درباره تو شده؟ چت تو بابایی -

 .کرد برابر چند نگرانیمو بابا هق هق صدای

 میکنی؟ گریه چرا بابایی: گفتم ترس با

 خوندی؟ نامرو شبنم: گفت نداشت من بابای صدای به شباهتی که غمگینی صدای با

 چطوره؟ حالش االن. بابایی بله -

 .گردی برنمی دیگه ماه شش تا حداقل که بدی قول و باشی قوی باید. کن گوش حرفام به خوب شبنم -

 .میگی چی فهمم نمی واقعن بابا -

 تردک. بیمارستان آوردیمش. شد بد حالش زد حرف باتو اینکه از بعد دیشب بیژن. کن قبول میگم هرچی فقط -

 . نمیدیم دست از امیدمونو ما اما. نداره بهش امیدی

 .برگردم میخوام االن. بگیر بلیط برام بابایی: گفتم ایستادمو گریه با

. کن تمومش دیگه. کردی خراب رو چی همه کافی ی اندازه به. نداری حق. برگردی نداری حق: گفت زدو داد بابا

 بین از الششوت تمام برگشتنت با االن نبینی آسیب تو که کرد تحمل تنهایی سختیهارو این تمام نگفتو تو به بیژن

. بگه وت به چیزی خواست نمی وگرنه بشه رفتنت مانع تاشاید بنویسه برات نامرو اون که خواستم ازش من. میبری

 ی هبچ زن اون. باشی خودخواه نباید. بیای نباید شده که هم بیژن ی بیچاره زن بخاطر تو. پشیمونم کارم از االنم

 .میریزه هم به چی همه بیای تو. داره شکمش تو بیژنو

 .دخترت برای بزرگیه تنبیه این اما. میدونم. میکنی تنبیهم داری تو بابا -

 که هم بیژن بخاطر االنم. من نه بود بیژن میکرد تنبیهت باید که اونی. نده تحویل خودم به خودمو حرف: زد داد بابا

 همون نای. نشی پشیمون بعدن که کن جمع حواستو گفتم بهت روز یه شبنم یادته. کن فکر سفرت به فقط شده

 .شدی پشیمون که بعدنه

 .کرد قطع تلفنو خداحافظی بدون
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 ".میمیرم تو بدون من شبنم ". میچرخید ذهنم توی بیژن ی جمله. کردم گریه گرفتمو صورتم جلوی دستامو

 .اومدم خودم به موبایلم صدای با. گذشت چقدر دونم نمی

 .کنه اکی بلیط برام میخواد و شده پشیمون بابا حتمن گفتم خودم با. بود بابا ی شماره

 .کردم برقرار تماسو خوشحالی با

 .بابایی الو -

 .بیژنم من. شبنمم الو -

 .بودم حال بی چقدر مردونش صدای

 .نتونستم اما. میکردم گریه نباید

 .پیشت بیام میخوام بیژن -

 .بزنم حرفمو تا باش آروم. نکن گریه. باش آروم خانم شبنم. کن گوش شبنمم -

 .بگو. باشه: گفتم کردمو کنترل خودمو. بشم مسلط خودم به کردم سعی

 میخواد دلم. بشه خراب ذهنت توی تصویرم نذاز داری دوسم هنوز اگه. ببینی حال این تو منو خوام نمی شبنمم -

 از نم بخاطر که میشکنه قلبم. میره هدر به زحماتم تمام برگردی اگه شبنمم. بمونم باقی تو قوی بیژن همیشه

 دامی کلی. میشه خوب حالم کنی می فکر من به داری جایی یه تو بدونم وقتی. خوبم که االنم. گذشتی چی همه

 .میرم نمی پس قلبمی توی تو. شده بهتر حسابی حالم کنم فکر زدم حرف باتو که االنم همین. میگیرم

 تموم رتو که دیگه روز ده. بگیری یاد چیز کلی کن سعی. بگذرون خوش حسابی پیشتمو من کن فکر سفرت توی

 باشه؟. کن تعریف رو چی همه برام بزنو زنگ بهم شد

 بیژن؟. باشه: گفتم کشیدمو باال بینیمو

 .جانم -

 بیژن؟ -

 .شبنمم جونم -

 .دارم دوست -

 . شنیدم می نفساشو صدای. کرد سکوت
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 که تممنتظر دیگه روز ده. شبنم برو. کنه مرخصم که بگم دکتر به باید. شدم خوب خوب دیگه کنم فک: گفت آروم

 .بزنی زنگ

 .حتمن. باشه -

 بیژن دنش خوب برای سعیمونو تمام ما. شبنم برو: گفت گرفتو بیژن از رو گوشی بابا کردم خداحافظی اینکه از بعد

 .برگرد خواستی اگه تور شدن تمام از بعد. نکن فکری هیچ درگیر خودتو تورت آخر روز تا. میکنیم

 .نکنم فکر جنوب قطب جز به هیچی به روز ده این تو گرفت تصمیم. کرد دلگرمم بابا حرفای

 .کردم حرکت سمتشون به کردمو پیدا رو تور اعضای

 .شد آغاز تور رسما کردیمو حرکت اوشوایا سمت به آیرس بوینس از محلی پرواز یه با

 .بودیم راه توی روز دو قطب یخی های کوه به رسیدن تا شدیم کشتی سوار اشوایا به رسیدن بعداز

 بیقط حیوون پوست ی اندازه به هیچی. گوزن پوست جنس از پالتوهایی. بود داده پالتو دوتا هرنفر به تور مسول

 ظرف یه و باتری بسته دو با قوه چراغ دوتا کبریت، بسته سه پالتو، بر عالوه داره، نگه خودش توی گرمارو نمیتونه

 .شد داده نفر هر به باشه، استفاده قابل کرد نمی خطور ذهنمم به حتی موقع اون که نهنگ چربی از کوچیک

 میکردم سعی همین برای شد، عوض اونجا در زندگی و قطب در موندن مورد در نظرم بیژن با زدن حرف از بعد

 ونهخ برمیگردم دیگه روز ده تا که بودم مطمئن چون. کنم فکر دیگه مسایل به کمتر ببرمو لذت تورم از حسابی

 یستن معلوم که اونجا از گفتم خودم با سفر شروع از قبل اینکه ازجمله. دور ریختم سفرو از قبل تفکرات اون تمام

 مدت مایحتاج اوشوایا شهر توی کنمو آماده وسیله کلی ببینمو تدارک حسابی باید بمونم قطب توی کی تا قراره

 .شد عوض برنامم بیژن با صحبت از بعد اما کنم تهیه رو طوالنی

 :میگفت تور راهنمای

 .شد احداث منطقه این در تحقیقاتی ایستگاههای اون از بعد و کرد کشف رو جنوب قطب 0۸00 سال در آموندسن

 خاکی ی کره ی نقطه تنها. ممنوعه اکتیو رادیو های زباله دفن و ای هسته های سالح کارگیری به جنوب قطب در

 .برده در به سالم جون محیطی زیست های آلودگی و طاعون و جنگ از که

 پوستانی سخت و خوراکی های ماهی وال، آب زیر در و. هستند قطب در ساکن زمینی داران مهره تنها ها پنگوئن

 .مستقرن منطقه این تو سال طول تمام تقریبن که. ساکنن کریل نام با پروتئین از سرشار

 معادل وزنی و متر سانتی031 ی اندازه به قدی با ها پنگوئن شاه. داره وجود پنگوئن دسته دو قطب در کلی طور به

 .کیلوگرم 33 وزن و متری نیم قدی با آدلی های پنگوئن و کیلوگرم 2۱

 .نداره وجود منطقه این در بارشی و بیابونه یه واقع در جنوب قطب اما بیاد عجیب نظرتون به شاید
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 .داره وجود اربوس کوه نام به هم فعال آتشفشان یک جنوب قطب در

 از اصلن و کنین جمع حواستونو لطفن پس. رسه می ساعت در کیلومتر 231 از بیش به قطب در بوران باد سرعت

 . نشین جدا گروه

 هی مثل همو دستای اگه. بشین جدا هم از نباید روز ده این توی قطب توی های جذابیت تمام وجود با باشه یادتون

 میده رخ قطب توی خبر بی و ناگهانی خیلی که بورانهایی باوجود. بهتر چه دیگه که بگیرین کلیسا موسیقی گروه

 .بشه باعث رو ناگواری اتفاقای ممکن غفلت لحظه یک

 سفر طول توی بودو کرده برقرار بامن رو خوبی ی رابطه سفر شروع ی لحظه از که بود تور توی ژاپنی دختر یه

 .بود کنارم

 و بگیره الهام رشتش برای قطب فضای از داشت دوست. بود خونده معماری و بود اومده تحقیقاتش بخاطر اونم

 .بسازه قطب مشابه کوچیک ی منطقه یه کشورش توی

 .رسید پایان به هم کشتی با سفر روز دو باالخره

 .بپوشیم پالتوهامون از یکی هممون خواست ازمون کردو بیدارمون خواب از تور مسول زود خیلی صبح

 جنوب قطب تحقیقاتی ایستگاه به. شدیم جنوب قطب وارد ما. میگم تبریک آقاین ها، خانم: گفت زدو لبخند

 .اومدین خوش

 نگاه بیژن به خیالم تو. نداشتم خوردن تکون تواناییه هیجان شدت از من اما.زدن دست به کردن شروع همه

 . بود آرزومون دیدنش که جایی به. رسیدیم بیژن: گتم کردمو

 .شدم پیاده کشتی از تور مسول های راهنمایی با گرفتمو دستشو

 .شدیم کوچیک های قایق بر سوار شدیمو پیاده کشتی از نفره ده های دسته صورت به

 .باشم تنها میدادم ترجیح من که هرچند. شدیم قایق یه سوار باهم ژاپنیم دوست نوروتوکو، و من

 دلم من اما بشینیم که بودن خواسته ازمون. برف سفید های تکه و آب بین از کرد، حرکت به شروع قایق و

 .ببینم تر راحت بتونم تا بایستم میخواست

 شدت از نبود، سردم من اما. گفتن می چیزهایی زده ذوق حالت به لرزیدنو می همه. وزید می سردی خیلی باد

. یا قهوه و سفید رنگ به بود خشکی چندتا روبرومون. رفت می جلو شکافتو می آبو قایق بودم، شده الل هیجان

 ها کوهه یخ ها صخره این از جلوتر. دید ها صخره این روی رو گیاهی پشت کم پوشش میشد شدیم که تر نزدیک

 روهگ از بود واضح کامال. بود زده زل ما به بودو ایستاده سفید خیلی یخ تیکه یه روی قرمز لباس با مردی بودن،

 .فرم لباس با تحقیقاتیه
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 زسب و بنفش آبی، جاهایی سفید، جاهایی آب رنگ. میشد دیده رنگ سبز آب، با ها کوهه یخ بین ی فاصله دور از

 . بود

 یکیشون. دیدم ای صخره روی پنگوئن دوتا دور از. شدند ظاهر چشمم جلوی وانیلی بستنی مثل یخی های تپه

 .ببینمشون که ایستادم ذوق با. آب توی پرید

 می خواهش. بایستم خوام می. ببینمشون باید: گفتم کردمو نگاهش التماس با. بشینم که کرد خواهش تورلیدر

 .کنم

 .ایستادم من و کرد صادر رو اجازه بالبخندی

 خبی. شنیدم بیژنو صدای. شدم خیره سفیدم زیبای قطب به لذت و باغرور من میخوردو صورتم به باسرعت باد

 .اومدیم باالخره دیدی: گفت گوشم

 .باهم تو منو. اومدیم: گفتم لبخند با

 یه ثلم بود کرده تجزیه رو آب و یخی دیوار بین ی فاصله رنگهای نور تانش. گذشنیم کوچیکی یخی دیوار کنار از

 .منشور

 بی و گاه صحبتهای حضور با که سکوتی. بود من نیاز تنها خیره نگاه و سکوت زیبایی، و عظمت همه این مقابل در

 .شد می شکسته توریستها گاه

 روبروی رینف پنج مجزای اتاقهای ها توریست برای. شدیم پیاده یکی یکی. تحقیقاتی ایستگاه به رسیدیم باالخره

 .کوهه یخ درون هتلی. بود شده ساخته تحقیقاتی ایستگاه

 .کردیم انتخاب اتاق یه بودند آرژانتینی هرسه که دیگه خانم سه و باهم نورو و من

 ادپیشنه این از همه. کنیم شروع رو گردشمون فردا از و کنیم استراحت روزو اون ی مونده باقی که بود این بر قرار

 .من جز به کردند استقبال

 .نبودم خسته من. پنگوئنها البته و دریایی شیرهای دیدن برای قطب، دیدن برای داشتم هیجان من

 بقهط دادیم ترجیح بیژن منو. بودن طبقه دو تختها اتاق توی. زدم حرف رویا توی بیژن با موندمو بیدار همین برای

 .بخوابیم باال ی

 .گرفت خندم سکوت همه این از. بود ساکت و آروم. روبروم هم بیژن. کشیدم دراز پهلو به

 .میوفتم پشتمون الک یاد. میگیره خندم میکنی نگاهم ساکت اینجوری وقتی بیژن: گفتم خنده با

 نیستم؟. خوشگلترم پشتت الک از من: گفت و خندید
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 .زیباتره دنیا های زیبایی ی همه از من بیژن: گفتم کشیدمو صورتش روی دستمو

 .ببینم بیژنمو خواب که امید این به. خوابیدم کردمو بغلش کرد، بغلم

 در و روشنایی و روز بدون تاریکه، جنوب قطب تابستون در. کشه می طول ماه شش شب و ماه شش روز قطب در

 چرخشی محور بودن کج خاطر به این و شمال قطب برعکس دقیقا تاریکی بدون روشنه جنوب قطب زمستون

 .زمینه

 هک هرچند. بود کرده انتخاب گردش برای رو زمستون آخر روز ده تور ببینیم جارو همه بهتر بتونیم اینکه برای

 . بود روشن اما کردیم می تحمل رو بیشتری سرمای

 شنا هب. کردن نشینی عقب ما دیدن با بودن شده جمع گوشه یه پنگوئن زیادی تعداد. رفتیم ها پنگوئن دیدن به

 . بکنم میخواد دلم هرکاری بشمو جدا گروه از میخواست دلم. شدیم خیره کردنشون

 .پرسیدم بودنو ذهنم توی که سوالهایی رفتیم تحقیقاتی ایستگاههای محققای دیدن به

 کرد نمی خطور ذهنم به حتی. بود خاص ماهی اون ی مزه نظرم به چقدر ها موقع اون. خوردم قطب های ماهی از

 .عادت به شده تبدیل که ای مزه. نیست خاص دیگه که غذایی. غذام تنها بشه ها ماهی این که برسه روزی

 فکی توی کردمو تشکر. بزرگ ی شیشه یه. داد خشک شیر شیشه یه بهم یادبود رسم به نورتو سفر آخر شب

 .گذاشتم دستیم

 .زیاد اینقدر هم اون. میخوره من درد چه به خشک شیر شیشه یه آخه: گفتم دلم ته که هرچند

 شتگ یه کشتی به شدن سوار از قبل بود این بر قرار. کردیم جمع وسایلمونو ی همه دلچسب استراحت یه از بعد

 توی وسایلو اینکه جای به خواستم اصرار با من اما گذاشتن کشتی توی وسایلشونو همه. بزنیم منطقه توی کلی

 .بزنم تلفن یه تحقیقاتی ایستگاه از بذارم کشتی

 .برمیگردم دارم بگم بهش بزنمو زنگ بیژن به میخواست دلم

 به مخواست اول. رفتم تلفن سمت به گرفتمو اجازه. طرفه یه گردنم دور کیفم بودو دستم یه توی پالتوم ساکمو

 .گرفتم رو بابا ی شماره همین برای بشه ناراحت و بده جواب زنش که ترسیدم اما بزنم زنگ بیژن موبایل

 ندمخ. بود جیبم توی کبریت بسته سه. پالتوم جیب تو کردم دست بده جوابمو بابا بودم منتظر که همونجوری

 .میبرم سوغاتی اینارو مامانی برای خونه برمیکردم دارم که حاال: گفتم خودم با. گرفت

 .شد برقرار تماس باالخره و

 بابایی سالم -

 شبنم -
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 .شوق و هیجان کلی با کردم صداش دوباره. گرفتست اینقدر بابا صدای چرا

 بابایی. میزنم زنگ برات تحقیقاتی ایستگاه از دارم من بابایی، -

 .شنیدم می بابارو نفس صدای فقط بشنوم تونستم نمی خوب شد، قطع بابا صدای

 .بابایی. نمیاد صدات بابایی،: کردم صداش دوباره

 .زدی زنگ دیر بابا شبنم،-

 ابایی؟ب بودی خواب. زدم زنگ دیروقت ببخشید. شبه اونجا احتمالن: گفتم لبخند با. نبود ساعت تفاوت به حواسم

 شبنم. شبنم -

 ت،داش درد بابا صدای چقدر. بشنوم خوبی خبر نیست قرار دونستم می پیچید، گوشی توی بابایی هق هق صدای

 برای داشت درد بخوره، غصه باید دور راه تو که دخترش برای داشت درد من، به بد خبر دادن برای داشت درد

 .بیژن

 .بزن حرف بابایی -

 .کرد تموم رفتنت فردای بیژن شبنم: گفت درد پر صدای با

 اما. گفت چی بابا نفهمیدم. شد تنگ نفسم. کردم نگاه بودم داشته نگه میز روی بدنم ستون عنوان به که دستم به

 .بشنوم رو بابا صدای دیگه خواستم نمی

 ینا دارم نگه ذهنم توی همینو فقط دارم دوس شنیدمو بابا از که ای جمله آخرین شنیدم، بابا از که صدایی آخرین

 .برگرد شبنمم: بود

 .دادم جواب نه. کردم خداحافظی نه. گذاشتم سرجاش تلفنو

 که ندهمو کارا خیلی هنوز. داشتم کار کلی اینجا هنوز من. کردم نگاه قطبم به اومدمو بیرون تحقیقاتی ایستگاه از

 از بنمش: گفت رفت می راه که همونجوری برد خودش با منو گرفتو دستمو. اومد سمتم به نوروتوکو. بدم انجام باید

 .برسیم بهشون زودتر باید. موندیم جدا بقیه

 اکوس سنگینی بخاطر من. کشید می خوشحالی با بودو گرفته دستمو نوروتوکو. بود قطب از تور بازدید آخرین

 . رفتم می راه کند ذهنم توی سنگین افکار بخاطر قلبم، توی درد بخاطر دستم، روی پالتوی

 بیابون، توی زمستون روز آخرین شد، بوران. بودن نوروتوکو و من قدمی هفت شش،. نبود راهی تور های بچه تا

 قدم رسریعت کرد سعی نوروتوکو. کرد می سنگینی چشمامم حتی. برمیداشتم قدم سختی به شد، بوران من، قطب

 زودتر خواست می که عزیزایی داشت، دادن دست از برای چیزهایی اون بمونه، جا بود ترسیده شاید برداره،
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 ویت روز ده خاطرات شنیدن برای منتظر. بود منتظرش شهرش توی کشورش، توی کسی ببینتشون، که برگرده

 .موندن قطب

 هب خوشحالی با کسی. کنم تعریف براش رو چیزی که نبود بیژنی باشه، منتظرم که نداشتم رو کسی اما من

 .نمیومد استقبالم

 بیژن؟ قبر روی میبردن منو رسیدن می وقتی یعنی

 شستون می بیژن قبر کنار برآمده شکم با زنی حتمن. نبودم راحت هم اونجا حتی رفتم؟ می دیدنش به اونجا یعنی

 .میزنم زار شینمو می بیژن قبر کنار هم من دید می اینکه از کرد می تعجب حتمن. میزد زار

 بچه ونا میزنه؟ زل من به بیژنه منو چشمای شبیه که چشمایی با که ای بچه چی؟ بیاد بدنیا بچش که بعد ماه چند

 کنه؟ صدا چی منو قرار

 هب بیشتری شدت با بوران بیشتر، اون سرعت و شد کمتر و کم من سرعت. شد خسته من کشیدن از نوروتوکو

 . شنیدم نمی که میزد حرفهایی نوروتوکو میداد، ادامه راهش

 یدشا که ای تپی. بود ایستاده یخی ی تپه روی برگردوندم رومو. زد صدام بیژن نوروتوکو نامفهوم صداهای میون

 .نبود نزدیک بهم زیاد

 .مداشت نیاز جغرافیایی شناسی زیست نشست یه به. میزدم حرف براش باید. بیژن پیش رفتم می باید من اما

 .کرد می گرمم بیژن حرفای بود سردم

 هم سانتیمو ده ی فاصله حتی که شدید بوران وجود با که بود عجیب. سمتش به برم که کرد اشاره دست با

 .بود دیدن قابل فاصله اون از راحتی به حرکاتش و بیژن نمیدیدم

 داشت سعی استرس با اون. عقب سمت به من رفتو می جلو سمت به اون. شد جدا نوروتوکو دست از دستم

 .کردم می حرکت بیژنم سمت به راحت خیال و آرامش با من و برسونه تور به خودشو

 دورتر ازم بیژن و تپه هرچقدر. کردم نمی حس چیزی اما رفت می برف توی زانو تا پاهام. افتادم می. میرفتم راه

 . میرفتم راه بیشتر من شدن می

 .بدم دستش از که ترسیدم نمی دیگه. میزدم هم من میزد لبخند بیژن

 .بگیرتش ازم که نبود کسی دیگه

 می شارها بهم تپه باالی بیژنم. نبود هیچکس. نبود بیماری دیگه. نبود بیژنم منو مانع برآمده شکم با زنی دیگه

 .رفتم می سمتش به سرما سوز و بوران وجود با من کردو

 .شم بلند نتونستم دیگه. افتادم تپه پای
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 ی؟نزدیک من به اینقدر که حاال اینجا؟ بخوابی؟ خوای می: گفت گذاشتو پاش روی سرمو. پایین اومد تپه از بیژن

 .میاد خوابم: گفتم آرومی خیلی صدای با. بود زده یخ لبخندمم حتی. بود سردم

 .کنی تعریف برام روزو ده این باید. شبنمم نخواب: گفت گرمش صدای با

 .خستم. تونم نمی -

 .شبنم: کرد صدام. کرد نگاهم قبلنا مثل بیژن

 جانم؟ -

 .شبنم. هیچی -

 جونم؟ -

 . دارم دوست -

 .شد باز لبخندم یخ. بیژن گرم صدای از شد گرمم

 . جنوب قطب ی درجه 7۲- دمای در حتی. کنه می گرم آدمو عشق. بزنم قهقهه حتی تونستم می

 .بیژن دارم دوست منم: گفتم بلند صدای با گرفتم بِیژن از که توانی با

 .شنیدم می بیژنو صدای هنوز اما بستم چشمامو

 برخ دوستاشو. شده عاشقت من مثل هم خاکستری ببینی؟ رو خاکستری تا دوستم پیش بردمت یادته شبنم -

 .راحت خیالت. بزنی یخ نمیذارن. هست اینجا خاکستری عالمه یه کرده

 .خوابیدم بستمو چشمامو

 .خوبی خواب چه. عمیقی خواب چه

 منو که کردم التماسش. بودم دلتنگش چقدر. بوسیدم. کرد بغلم. بود پخته مرغ با پلو زرشک برام. بود مامانی

 .بخورم جم آغوشش و کنارش از نذاره دیگه کردم التماسش. ببخشه

 ابد تا ذارهب کردم التماسش. نکنه تنبیهم دیگه کردم التماسش. کرد بغلم اما داشت اخم هنوز. بوسیدم. بود بابایی

 .بود تنگ مالیمش عطر برای دلم چقدر. بودم دلتنگش چقدر. بمونم کنارش

 نمی بداخالقی. بود اومده بیرون الکش از پشتم الک. بودن کرده ذوق دیدنم از حیوونام ی همه. بود وحشمم باغ

 های ماهی مرغام، خرگوشام، همسترم، جفت یه. کرد نمی شیطونی دیگه. نشست آروم کنارم میمونم. کرد

 .بودن کنارم همشون آکواریومم
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 .بودن همه منصورم عمو ، اتاقم تختم، عروسکیم، خرس. بود جونم شقایق

 .بود خوب حالش ژنمبی. میخندید بیژنم. خواستم نمی چیزی دیگه.  بود که اونم بیژنم

 .بود مردن بخاطر آرامش همه این شاید. بودم بهشت توی شاید

 .بود هم دیگه چیز یه

 .بودن زده حلقه دورم. زیاد خیلی. خاکستری عالمه یه

 !میبره زمان ساعت شش بوران بدون عادی شرایط در بودم کرده طی روز اون که مسافتی کردن طی فهمیدم بعدن

. مدمیو خوشم مریضیا بعضی از بچگی از من اما بشه مریض باشه داشته دوست که بشه پیدا کسی کمتر شاید

 .بخورم شدید سرمای زمستون توی که بود وقتی من برای زمانها بهترین از یکی مثلن

 خونه هال توی برام باشه نزدیک بهم اینکه برای مامان. گرم گرمه خونه توی اما بود سرد خیلی خیلی بیرون

 باهمون و بود بیرون چشمام فقط پتو زیر از من و. روم مینداخت هم بزرگ لحاف یه و کرد می پهن رختخواب

 هم روی چشمام گاهی شنیدمو می نامفهوم اطرافمو صداهای دارو اثر در گاهی. کردم می نگاه دنیا به چشما

. سیدمیبو پیشونیمو برمیگشت سرکار از که بابا. میدادم گوش دیگرون حرفای به بودمو بیدار هم گاهی. میرفت

 .نداره تب دیگه دخترم: میگفت لبخند با بعدشم. میکرد تست بدنمو دمای میزدو صورتم به گونشو

 مهمتر همه از و منصور عمو بابایی، مامانی،. بودن پیشم همه شرایط اون تو. کنم سکوت فقط داشتم دوست من

 .بیژنم

 لیمو آب لیوان یه مامانی. ببینم کارتون میخواست دلم هرچقدر داشتم اجازه. پیچید می خونه تو کرفس سوپ بوی

 .بود خوشمزه بازم اما. میشد تلخ که نمیخوردمش اینقد. کنارم میذاشت گرفتو می من برای شیرین

. میکردم حس خودم در که قدرتی حس از و سوزش از قبلش، الکل خنکی از. میومد خوشم هم زدن آمپول از حتی

 .میومد خوشم آمپول چی همه از

 نداشت؟ درد زدی آمپول شبنم: میپرسید بیژن

 .دادم می تکون سر نه ی نشونه به من

 .هستی قوی خیلی تو اما. میترسم آمپول از بزرگترم ازت که منم حتی: میگفت دوباره

 .میزدم لبخند افتخار با منم

 سالی. بود قوی سرما به نسبت من بدن اما. سردرد و گلودرد وجود با حتی بود خوب سرماخوردگی چیز همه کلن

 .میموندم سرماخوردن آرزوی در مدتها من خوردمو نمی سرما دوبارهم
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 یه بوی کرفس سوپ بوی جای به. رومه مامانی گلدار لحاف مثل پتو یه گرمای. دارم سرماخوردگی حس االن اما

 . برام پخته دیگه چیز یه مامانی شاید. میاد دیگه غذای

 . نمیاد صداش که نیومده بابایی هنوز شاید

  .چربی بوی. میومد عجیبی بوی. باال کشیدم چشمام زیر تا پتورو. کردم نگاه اطرافم ببه. کردم باز چشمامو

 .آمریکایی غلیظ ی لهجه با شنیدم مردو یه کلفت صدای

 یخی؟ دختر شدی بیدار باالخره -

 خیلی پالتوی یه و کچل ای کله با بود سفید و سیاه و رسید می سینش زیر تا که ریشی بلند، قد با دیدم رو مردی

 .میشد بلند بخار ازش که بود دستش بزرگ لیوان یه. رنگ تیره و ضخیم

 خیلی نوشیدنی. خودم برای هم جوشوندم تو برای هم بود کیفت توی که شیری از: گفت کردو اشاره لیوان به

 . خوبیه

 .پاشو. بشن گرم هم هات روده باید. بخور اینو بشینو: گفت گرفتو سمتم به رو لیوانی

 کجام؟ من: پرسیدم تعجب با

 .سفید کاخ تو: گفت پوزخند با

 .میترسیدم بودم ناشناس محیط یه توی غریبه مرد یه با اینکه از

 . نترس کنی؟ می نگاه من به اینجوری چرا: گفت خندیدو بلند بلند

 .داشتم نیاز نوشیدنی این به چقدر. کردم نزدیک دهنم به گرفتمو ازش لیوانو

 یرموخ نگاه. بود اونجا وسیله کلی. کردم نگاه دقت با بودمو توش که محیطی. بشه باز مغزم یخ شد باعث داغ شیر

 دماهچن تا فقط شاید شده آب یخش تقریبن اما بود تحقیقاتی ایستگاه یه پیش سال چند اینجا: گفت دید که

 سیک درد به. ندارن نیاز بهشون دیگه. محققاست به مربوط میبینی که هم وسایلی این. باشه داشته دووم دیگه

 .خورن نمی

 بمیری؟ میخوای کنی؟ می چیکار جایی چنین هستی؟ کی تو: پرسید دید که سکوتمو

 .دادم تکون سرمو نه عالمت به

 تدور. بزنی یخ تو نذاشتن اونا. بودی مرده االن تو نبود هاشون جوجه و پنگوئنا بخاطر اما. مردی می داشتی اما -

 .کردن حفاظت ازت پنگوئن تخم مثل زدنو حلقه

 .خاکستری عالمه یه. افتادم خاکستری یاد
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 چیه؟ اسمت. خوابی دوروزه. گرفتی رو و رنگ حاال اما. بودی سفید گچ مثل کردم پیدات وقتی: داد ادامه

 .شبنم -

 چیه؟ معنیش هست؟ چی شبنم؟: پرسید تعجب با

- Dew or Brume 

 .برام کنم می صدات من. برام: گفت خندیدو

 .نکردم مخالفتی

 میای؟ کجا از: پرسید دوباره

 .ایران -

 تروریستی؟: گفت بهت با

 .کدومشون هیچ. نیستن تروریست من کشور مردم: گفتم دادمو تکون دوطرف به سرمو

 . صلحه سرزمین که هم اینجا. نیستم سیاسی من: گفت انداختو باال شونه تفاوت بی

 اینجا؟ اومدی چی برای کنی؟ می چیکار اینجا نگفتی. کن صدام ادی تو. ادموندم من: گفت زدو لبخند

 کش بی. کنم چیکار میخواستم من. بود چی برنامم. گشتم می سوا این جواب دنبال خودمم باید. خوبی سوال چه

 .خوابم من روزه دو مرد این ی گفته طبق. بود کرده حرکت تور االن تا

 .تحقیقاتی ایستگاه نزدیک. بودم اومده تور یه با من: پرسیدم

 وریت هیچ. نمیاد اینورا آدمی هیچ. راهه روز یه اینجا تا تحقیقاتی پایگاه نزدیکترین از: گفت دادو باال ابروهاشو

 .بره جایی نمیتونه هیچکس شده بیرون که بورانی وجود با. نیست اطراف این

 وسیله هاینهم با کنی زندگی اینجا اومدی نکنه: گفت کردو نگاهی بودش گذاشته گوشه یه که ساکم به شدو بلند

 آوردی؟ خودت با که

 .خندید قاه قاه بعدشم

 دیدوج زندگی یه میخواستم. کنم فکر بیژن مردن به خواستم نمی کنم؟ چکار میخواستم میکردم؟ چکار اونجا من

 تمسئلس صورت کردن پاک مسئله یه حل برای حالت بدترین میدونم. اومده بدنیا تازه که آدمی مثل. کنم شروع

 . کنم فراموش رو همه باید بیام کنار غصم و غم با اینکه برای من اما
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 قدیمی تحقیقاتی ایستگاه یه در جنوب قطب شب ماه شش از شب دومین امشب، بگم بهتره شایدم یا امروز من

 مثل. میخنده بیخود و باخود که چاقه مرده یه شناسم می که آدمی تنها. شدم متولد نداره ای استفاده دیگه که

 مومرد من شاید. بیارم ایمان تناسخ علم به باید شاید. منگم و گنگ یکم خوردمو شیر شده متولد تازه هرموجود

 اسم این. هستم برام من. کنم فراموش رو گذشته زندگی تمام باید شاید. کردم شروع که جدیدمه زندگی این

 .جنوب قطب جز به نیستم جا هیچ اهل. جدیدمه

 .کنم زندگی اینجا میخوام چون اینجا اومدم من: گفتم اطمینان با آوردمو باال سرمو

 .نیومده جا حالت هنوز زده؟ یخ مغزت: گفت کردو نگاهم تعجب با. خشکید لبش روی لبخند

 تا مبتون که تاهروقت کنم زندگی اینجا میخوام من. عقلم کامل صحت در. خوبم خیلی. خوبم من: گفتم ایستادمو

 .زندم وقتی

 هی حتی. نمیاری دووم. نمیتونی. نکرده زندگی همیشه برای جنوب قطب تو کس هیچ حاال تا: گفت زدو پوزخندی

 .هفته

 تولدم تازه پنگوئن جوجه یه من شایدم. بودن زده حلقه دورم پنگوئن عالمه یه کردی پیدا منو وقتی گفتی تو -

 .منه وطن اینجا بعد به حاال از. میارم دووم من. شدم

 تو مثل که ندیدم رو آدمی تاحاال اما. زن مردو عالمه یه. دیدم زیادی آدمای عمرم توی من: گفت اومدو سمتم به

 میزنی؟ حرف مطمئن اینقدر اینجا شرایط دونستن با یا ناآگاهیه از اطمینانت این. بزنه حرف مطمئن

 .میکنه محافظت ازم سرزمینم. جنوبم قطب متولد حاال از من. مطمئنم چون میزنم حرف مطمئن -

 نمم. باشی داشته نیاز کمک به شاید پنگوئن جوجه اما. اومد خوشم ازت. خوبه خیلی: گفت انداختو باال ای شونه

 .کوچولو جوجه بگیری یاد چیزارو خیلی باید. کنارتم پنگوئن بابا یه مثل

 به. یقاتیتحق ایستگاههای تا. دریا تا فاصلم. کنم بررسی مکانیمو موقعیت باید اول: گفتم کردمو نگاه برم دورو به

 ...باید...باید. دارم کار خیلی. نهنگ چربی. دریایی شیر. چربی. بگیرم ماهی باید. دارم نیاز غذا به من هرحال

 یشپ قابل اینجا بورانهای که هرچند. بورانه. بشین. کن صبر. هستی عجولی ی جوجه: گفت خندیدو قاه قاه دوباره

 رمترگ ای درجه چند هوا بعدش.  کشه نمی طول هفته یه از بیشتر تابستون اول بورانهای معمولن اما نیست بینی

 بیرون کن سعی بوران شدن تموم تا اما. درجست ۰۰- به درجه71- از دما تغییر گرمتر از منظورم البته. میشه

 مکان بوران توی هیچوقت کوچولو جوجه دار نگه ذهنت توی اینو پس. خطرناکن خیلی منطقه این بادهای. نری

 .ستنی بینی پیش قابل هیچی سرزمین این تو البته. میده رخ ای هفته یه بوران زمستون آخر. نکن ترک امنتو

 رگبز فضای یه. کردم قفل درشو مغزمو توی بزرگ انبار یه توی ریختم رو قدیمی اطالعات تمام. کردم پاک مغزمو

 .چاقم پنگوئن بابا از و جدیدم زندگی از جدیدم اطالعات برای کردم ایجاد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

66 

 

 چربی. بخوری غذا خوب باید. باشی داشته قوی بدنی باید منطقه این توی آوردن دووم برای. دوم درس: داد ادامه

  .نمیشه هرکسی نصیب که دارم ویژه غذای یه برات من شده آب یخت تازه تو چون و میکنه تولید زیادی گرمای

 توی داشت شباهت سوپ به کمی که غذا مقداری بود جوشیدن درحال عجیبی اجاق روی که ظرفی از شدو بلند

 .گرفت سمتم به ریختو کاسه یه

 مامت. بوده قحطی توی مدتها اینکه مثل تند و تند. کرد خوردن به شروع نشستو روبروم ریختو غذا خودشم برای

 .بود شده غذا به آغشته ریشش دهنو

 دیگه؟ بخور جوجه؟ زدی زل چی به: گفت دید که خیرمو نگاه

 توی محتویات به کردن فکر ی حوصله که بودم گرسنه اونقدر. شدم خیره غذام ظرف به گرفتو اون از نگاهمو

 . گوشت و ماهی طمع با گرم، چرب،. کشیدم سر کاسرو. نداشتم ظرفم

 چیه؟. خوبه خیلی: پرسیدم خوردم که مقداری

 .نهنگه ی معده محتویات. مخصوص پنگوئن جوجه یه برای مخصوص غذای یه -

 .زدم عق گذاشتمو دهنم جلوی دستمو

 خوبه؟ حالت برام؟ شد چی: پرسید تعجب با

 . خورد رو چیزی چنین بشه کردم نمی فکر: گفتم دادمو تکون سرمو

 هب تابستون اول نهنگها. نمیشه هرکسی نصیب. مغذی مواد از سرشار. اینجاست غذای بهترین این: گفت خندیدو

 .گاهی فقط. خورد غذایی چنین میشه گاهی کننو می مهاجرت اینجا

 .شدم سیر دیگه: گفتم گذاشتمو گوشه یه غذارو ظرف

 که بیاد پیش روزی و شب ممکن اینجا. بخوری کامل غذاتو باید. کن گوش خوب حرفام به: گفت دستمو داد کاسرو

 .باشه داشته چربی ی ذخیره بدنت باید پس نیاد گیرت هم غذا لقمه یه حتی

 .خوردم تهشو تا غذا بودن آور تهوع ی همه با کردمو گوش توصیش به

 .گفت خودش از زدنو حرف به کرد شروع خوردیم که غذامونو

 چهارتا. بچه تا پنج داشتمو مهربون زن یه. کردم می آشپزی رستوران یه توی رو سالی چند. آرژانتینم اهل من -

. ضمری خیلی. شد مریض زنم اینکه تا میرفت پیش مشکل بدون چی همه. داشتیم خوبی زندگی. دختر یه و پسر

 .مرد باالخره اینکه تا بود بستری دوسال. نشد خوب اما کردم تالش خیلی درمونش برای
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 امبر. کنه امیدوار زندگی به منو داشت سعی دخترم لیزا. زندگیشون پی رفتن هرکدومشون شدن، بزرگ ها بچه

 .رفتم دنیارو کشورای نصف تقریبا. بشه بهتر روحیم تا میدید تدارک مختلفو سفرهای

. گرفتم یاد رو آشپزی جدید فن یه رسیدم هرجا پیداکنمو اطالع اونجا غذایی آداب از کردم سعی هرسفری تو

 ایکشوره غذاهای من و بود ما ی منطقه توی توریست کلی چون انداختمو راه رستوران یه برگشتم وطنم به وقتی

 غذاهایی چه میخورن؟ چی اسکیموها که رسید ذهنم به روز یه اینکه تا. گرفت کارم زود خیلی پختم می مختلفو

 ونجاا چندماهی و شمال قطب رفتم سفر یه همین برای کنه؟ تامین بدنشونو انرژی میتونه شمال قطب سرمای توی

 .برگشتم کشورم به شدمو آشنا اونجا مردم غذاهای با. شدم ساکن

 قطب توی زندگی ی تجربه اینکه بخاطر داد پیشنهاد بهم بود کشتی کاپیتان که دوستام از یکی پیش چندماه

 . نمک آشپزی زیادی مبلغ ازای در جنوب قطب تحقیقاتی ایستگاه برای بیامو جنوب قطب به همراش داشتم شمالو

 زیادی چیزای هنوز اما شد تموم قراردادم پیش دوماه یعنی بود ماه سه برای قراردادم. اومدم اینجا به کردمو قبول

 مالش قطب توی اسکیموها که غذاهایی بدونم میخواست دلم. میدونستم اینجا غذایی رژیم ی درباره باید که بود

 و کرب سرزمین این تو گشتن به کردم شروع همین بخاطر نه؟ یا کنه انرزی تولید میتونه اینجاهم کنن می مصرف

 حقیقاتیت ایستگاه یه اینجاهم پیش سال یک تا. کردم پیدا اینجارو محققین، از یکی راهنماییه با تااینکه. رویایی

 زا مقداری هم تابستون آخر تا. رفت برف زیر اینجا از زیادی مقدار شد که شدیدی بوران بادو از بعد اما بود بزرگ

 به. رهندا وجود اینجا ارتباطی ابزار هیچگونه چون رفتن اینجا از همه. نیست سکونت قابل دیگه و میشه آب برفش

 .موند اینجا نمیشه دیگه بعدش اما نیست بد دوماهه یکی سرپناه یه عنوان

. نهنگ گوشت مقداری شده، خشک ماهی چربی، پراز های قوطی قطبی، چراغ پالتو، اره،. هست ابزار کلی اینجا

 . بشه اینجا طوالنی مدت بخواد و بشه پیدا من از تر ابله یه نمیکردم فکر آخه. خوردم من خیلیاشم

 یاد تمد این تو که چیزایی میتونم اینجام وقتی تا اما. منتظرمه دخترم برگردم باید. اینجام دیگه ماه یه فقط من

 .میوفتی جلو قدم چند من تجربیات از استفاده با اما باشه محدود اطالعاتم شاید. بدم یاد بهت گرفتمو

 . میره پیش دقیقتر و بهتر کارامون ریزی برنامه با. برام کنیم ریزی برنامه ماه یک این برای بیا

 .بکش روش خط یه مرحله هر گذروندن از بعد و بنویس: گفت گرفتو سمتم به کاغذ چندتا و مداد یه

 :نوشتم من و گفت رو برنامه اون

 دریا از فاصله و مکانی موقعیت شناخت -0

 نیاز مورد غذایی مواد تامین های روش -3

 اونها با ارتباط برقراری و منطقه در ساکن موجودات شناخت -2

 اجاق کردن روشن و گرما ایجاد ی طریقه -۱
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 ( میگن ایگلو میشه ساخته یخ با که شمال قطب در اسکیموها های خونه به) امکان صورت در ایگلو ساخت -۰

 همدمی هیچ بدون کردن زندگی -7

 شرایط ترین سخت در حتی داشتن امید -۲

 برای الزمه که هرچی اون رفتن از قبل دادم قول خودم به و گذاشتم کیفم توی رو برنامه. نوشتم من گفتو اون

 .بگیرم یاد تنهایی در زندگی

 منو ادی هک ای تپه. کنم نگاه داشتم قرار که جایی به بیرونو بیام ایستگاه از تونستم من و. شد تمام بوران باالخره

 بپرسن من از بعدها اگه. حیات ی تپه. گذاشتم اسم تپه برای. نداشت فاصله ایستگاه از زیاد بود کرده پیدا اون پای

 .جنوب قطب در حیات ی تپه میگم اومدی بدنیا کجا

 بازم و سکوت سکوت،. بود سکوت صدای میومد که صدایی تنها. عجیب آرامش و بود برف و سفیدی سرتاسر

 . سکوت

 .برف زیر رفت سینم ی قفسه تا ایندفعه دیگه، قدم یه. برف زیر رفت زانو تا پاهام برداشتمو قدمی

 جوجه :گفت بیرونو کشیدم برفا توی از کردو کمکم. اومد سمتم به. خندید بلند بود ایستاده سرم پشت که ادی

 .کنن می گیر برف توی همینوجوری هم کنن می رفتن راه به شروع تازه که پنکوئنایی

 که قدیمیتر برفای. سفت برف کدوم و نرمن برف برفها کدوم داد یاد بهم خوب پنگوئن بابا یه مثل ادی و

 . میذاشتم برفا همون روی فقط پاهامو باید بودنو محکمتر سفیدتربودن

 .گرفتم یاد جدیدم سرزمین تو رفتن راه تاتی تاتی آرومو آروم ای اومده بدنیا تازه هرموجود مثل

 .دو یک،. دو یک،. تمرکز با آرومو. چپ پای مکث کمی با. راست پای اول

 .زندگی و سوخت یعنی غذا. غذا یعنی جنوب قطب توی دریا

 یه ونتابست توی اگه پس. دریا میرن غذاشون تامین برای پنگوئنها. گرفت یاد دریارو به رسیدن مسیر باید پس

 هب دوساعته من ی آهسته حرکت با نبود زیاد خیلی دریا از ما ی فاصله. میرسی دریا به کنی دنبال نرو پنگوئن

 .میرسیدیم اونجا

 .مختلف ماهیهای از پر. غذاست از پر ساحل بوران از بعد

 باید .میان ساحل به نهنگها هم تابستون اوایل. شد نزدیک فکها به نباید اما نیستن درنده جنوب قطب حیوانات

 .باشیم هم اونها مراقب

 ماهی اونهم. کنیم استفاده ماهیها از گرسنگی رفع ی اندازه به فقط بودو جنوب قطب زیست محیط مراقب باید

 . نموند آذوقه بدون زمستون تا کرد جمع غذا باید تابستون در. هستیم مطمئن مردنشون از که هایی
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 .بگیرم یاد خوبی به مسیرو من تا گشتیم برمی میرفتیمو دریا تا اول روز دو

 .دریا تا میرفتم ادی بدون تنهایی به خودم باید من بودو امتحان روز سوم روز

 هم رکنا خاکستری دوتا. دادم تکون دست براشون. گذشتم پنگوئن زیادی تعداد کنار از. کردم حرکت به شروع و

 .ممنونم خیلی. ممنونم بودین مراقبم اینکه بخاطر ها بچه: گفتم کردمو صداشون. بودن ایستاده

 . من ی تپه سالم: زدم داد رسیددمو حیات ی تپه به

 .شد دور کردو پرواز پرنده یه سرم باالی گذشتمو تپه کنار از

 . میذاشتم سفتر برفهای روی پاهامو بادقت

 .دویدم تقریبا راهو ی بقیه. شدم نزدیک دریا به فهمیدم دیدم فکارو که دور از

 کتاری. بودن نشسته گوشه یه من به توجه بدون فک تعدادی. بودن شنا درحال پنگون تعدادی. رسیدم دریا به

 .میکردم روشن جارو همه برفا سفیدی اما بود

 تو حیات ی تپه ی زاده برام، من،. شدم موفق آزمونم اولین تو من. شدم موفق من: زدم داد ایستادمو ساحل کنار

 ااینج. نیست درکار دیگه ای غصه و شکست. نمیخورم شکست دیگه من. شدم موفق تولدم از بعد آزمون اولین

 .منه آرامش اینجا. نیست غمی هیچ اینجا. منه قطب

 راحت لیخی. میشه کوچولو یخ تیکه یه به تبدیل بیاد پایین چشمت از اشکت اینکه محض به که اینه قطب خوبی

 .صورتم روی یخن اینا. نمیکنم گریه که کنم وانمود میشه قطب توی

 .بودم گذاشته سرپوش براش فقط که بود قلبم توی دردی اما بود آروم روحم

 .گرفتم یاد خوب اولمو درس. شدم موفق من ادی: گفتم ادی به خوشحالی با برگشتمو رفترو راه تمام

 رسد یادگیری برای البته صد و. بشی قویتر و بخوری غذا باید. کن استراحت. برام آفرین: گفت دادو تکون سری

 .کم وقت و زیاده درس. باشی آماده بعدی

 .زدم خط یکو ی شماره آیتم رفتمو برنامم سمت به سرعت به

 .بشیم سیر اینکه برای فقط. ای مزه طعمو هیچ بدون. خوردیم ماهی ادی با

 برای باشم سیر من اگه داشت اعتقاد ادی. بود داده گشنگی بهم حسابی ادی که کردم شروع درحالی دومو درس

 چه داد توضیح برام مدت اون تو کردمو سپری غذا بدون ساعت چند پس. کنم نمی زیادی تالش غذا کردن پیدا

 ناو گیاه تنها چون. کنم گیاهخواری تونستم نمی جنوب قطب توی قاعدتا. دارن غذایی ارزش قطب توی چیزهایی

 .نبود خوردن قابل اصال که بود جلبک اطراف
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 در چه شمال در چه قطبی حیوونهای. کنه ایجاد گرما بدنم توی که بخورم چیزی باید من اینکه بعدی ی نکته

 شمال قطب در سگ و گوزن خرس،. مقاومن سرما درمقابل همین برای دارن پوستشون زیر چربی ی الیه یه جنوب

 یم ساده خیلی پس. بود شده پوشیده ضخیمی خیلی موهای با بدنشون غذایی ی ذخیره و چربی ی الیه بر عالوه

 وستپ پالتوهای از پر تحقیقاتی ایستگاه یه اما نداشت ضخیم موی بدنم من. کرد سازی شبیه رو چیزا بعضی شد

 .داشتم شمالی گوزن

 تغذیه هی با هم اون که بدنم توی چربی ی الیه میموند. باشه داشته پالتو اینقدر که داره شانسی چنین کسی کمتر

 .بود حل قابل صحیح ی

 .کنم هم ماهیگیری گاهی میتونستم من میاورد ساحل به برام دریا که هایی ماهی بر عالوه

 هب نداشت اون به نیازی دیگه رفتنش از بعد چون داشتو همراهش شمال قطب از ماهیگیری مخصوص قالب یه ادی

 .میدادش من به یادگاری عنوان

 ودوب شکستن قابل راحتی به یخشون و بودن نزدیک دریا به که قسمتهایی باید قالب این با ماهی گرفتن برای

 گودال عمق. نشن شکسته اطراف یخهای که میبودم مراقب باید همزمان کندمو می گودال یه. میکردم انتخاب

 استفاده ودب تحقیقاتی ایستگاه توی که بلندی ی میله از گودال این حفر برای. برسم آب به که میبود حدی به باید

 یه کم،مح خیلی نخ یه از بود شده تشکیل قالب. کردیم حفر زیاد تقریبا عمق و کم خیلی قطر با گودالی کردیمو

 .میکردیم واردش گودال درون به میذاشتیمو ماهی کوچیک خیلی ی تیکه یه سرش که کوچیکی قالب و قرقره

 لیخی وقت جنوب قطب توی. داشت ارزششو اما کنیم صبر چندساعت میشدیم مجبور ماهی یه گرفتن برای شاید

 .باشه الزم که اونی از بیشتر حیلی. زیاده

 .یمکن استفاده ازشون میتونستیم ماهم گاهی میکردنو تغذیه ازش پنگوئنها معموال بود پوستی سخت کریل

 نیموک جمع اونو میتونستیم ما میکردو خالی معدشو محتویات کل ساحل کنار نهنگ یه میبودیم شانس خوش اگه

 .بود مغذی مواد و چربی زیادی مقدار حاوی که بخوریم

 ویت فراوان چربی و گوشتش از داشتیم اجازه ما اونوقت. بمیره فکی یا دریایی شیر که میود پیش گاهی عالوه به

 .کنیم استفاده بدنش

 کار. میدادن انرژی بدنم به بهتر خام ها چربی از بعضی چون. کنم تمرین خامو غذای خوردن داشت اصرار ادی

 .کردم عادت بهش کم کم که سختی

 ازش هم روشنایی منبع عنوان به که بود کوچیکی اجاق روی بر غذا پختن آشپزی، انگیز هیجان قسمت اما

 .میکردیم استفاده
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 تشکیل دوبخش از که شکلیه بیضی و عمق کم و پهن ظرف چراغ. بود شده ساخته صابون سنگ از که چراغی

 میاد بدست شده منجمد چربی از روغن نوع بهترین. میشه تامین وال یا فک چربی از چراغ این سوخت شده،

 باید تابستون تو. میشه خارج طبیعی صورت به اون روغن شه می خارج انجماد حالت از چربی که حالتی در چون

 یچرب زمستون تو اما. کنیم تف ظرف کوچکتر قسمت توی رو میشه ایجاد دهن توی که روغنی و بجویم رو چربی

 قسمت به و میاد بیرون روغنش بشه آب چربی که وقتی. میدیم قرار چراغ کوچکتر قسمت توی مستقیما رو

 قرار بودیمو کرده جمع ساحل اطراف از که خشکی چوبای تیکه چراغ بزرگتر قسمت تو. میره چراغ بزرگتر

 .ننمیک عمل فیتیله یه مثل میسوزنو مالیم ای شعله با روغن جذب و گرفتن آتیش از بعد چوبها این میدادیمو

 داشت نیاز هم آشامیدنی آب به بدنمون هرصورت در اما میکردیم تشنگی احساس کمتر سرما بخاطر که هرچند

 ابرف این شدن ذوب از میذاشتیمو بودیم گذاشته اجاق روی که ظرفی توی رو یخ مقداری آب این تامین برای که

 .میکردیم تهیه آب

 من کنمو تهیه مغذی و کامل غذای یه رسن نمی نظر به خوردنی ظاهر در که چیزهایی با چطوری داد یاد بهم ادی

 .منطقه اون آشپز تنها شایدم. اطراف اون آشپز بهترین شدم جورایی یه گرفتمو یاد خوبی به هم رو دوم درس

. مبود شده قبول آزمون توی شروع از قبل که بود اونها با ارتباط برقراری و منطقه موجودات با آشنایی سوم درس

 هترب رو اونها با ارتباط برقراری بودمو کرده نگهداری مختلف حیوونای وحشمو باغ از سالها قبلیم زندگی توی من

 .بودم بلد هرکسی از

 زهتا های جوجه به. بشم نزدیک کنن می محافظت تخماشون از دارن که وقتی نر پنگوئنهای به نداشتم اجازه من

 بایستمو دور از که داشتم رو اجازه این اما. میزدم دست نباید بودن هم خوردن غذا درحال که اومده در تخم از

 گیر رفب توی پنگوئنا جوجه بوران از بعد گاهی. کنم کمکشون اومد پیش براشون مشکلی اگه یا. کنم نگاه بهشون

 .کنم کمک بهشون میتونستم من میکردنو

 مبود کرده جمع که کریلهایی غذاهامو ی مونده ته از داشتم اجازه من برمیگشت دریا از ماده پنگوئن که وقتایی

 .بدم بهشون

 مرده هک بزنم دست داشتم اجازه اونایی به فقط بودن قطب توی تابستونا فقط که دریایی شیرهای و ها فک درمورد

 .بودن

 ونج به هاشون برکشتی سوار که انسانهایی ی حمله اثر بر چه و طبیعی اتفاقات براثر چه بود، مرده نهنگی اگه

 ایبر کنمو استفاده حیوون فراوون گوشت و پوست چربی، از که داشتم رو اجازه این من میوفتادن، بیچاره نهنگ

 .کنم ذخیره ازش زمستونم

 ارجخ آب پشتشون از میکردنو شنا که وقتی نهنگها تماشای. میومدن منطقه این به تابستونا فقط هم نهنگها

 .بود قطب در موجود های صحنه زیباترین از یکی میشد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

72 

 

 کبریتهایی از حسابی باید من که بود این داشت وجود که مهمی ی نکته. بودم گرفته یاد قبل از هم چهارمو درس

 ایجاد برای غارنشین انسانهای مثل هم چوب تیکه دو با داد یاد بهم ادی که هرچند. میکردم مراقبت داشتم که

 .کنم استفاده آتیش

 ایجاد که روغنی. بچرخونیم دهنمون توی رو چربی بشینیمو گوشه یه که بود این ادی و من تفریحات از یکی

 .میکردیم تف چراغ توی میشدو

 .بود محدود هم تفریحاتمون شرایطمون به باتوجه هرحال به. بود عالی کردن تف توی ادی گیری نشونه

 یادگاری سرخپوست یه از. داشت کوچیک خیلی ساز یه ادی. داشتیم هم دیگه سرگرمی یه ادی لطف به البته

 .متفاوت صدای با اما داشت شباهت ما تار سه به که سازی. بود گرفته

 ادی. تند آهنگای من خندوندن بخاطر گاهی و میزد غمگین آهنگ زنش یاد به گاهی. میزد ساز من برای گاهی

 .بود همدمم تنها

 .بود پنگوئنم بابا. بود همدمم. بود همزبونم حال این با اما نمیفهمیدم حرفاشوهم از بعضی

 باعث میگفتو هاش خاطره از برام گاهی. بود افسانه شبیه بیشتر هاش خاطره البته. داشت خاطره خیلی ادی

 .بزنم لبخند حسابی میشد

 چه اینکه. بخنده قاه قاه اونجوری میتونه که میکردم تعجب ادی از. بود شده من خوشحالی ابراز نهایت لبخند

 .کنم سکوت میدادم ترجیح بیشتر من که صورتی در. کنه تعریف خاطره و بزنه حرف اینقدر میتونه طوری

 .یوفتهم اتفاق آدم زندگی توی که حوادثیه تاثیر شایدم میکنه اروم تحرکو کم آدمو که سرماست تاثیر این شاید

 بعد هک تحقیقاتی ایستگاه یه جز به. بود گرفته یاد شمال توی رو ایگلو ساخت ادی. بود ایگلو ساخت بعدی درس

 اتفاق حاال تا چیزی اینکه ادی نظر از اما نداشت وجود جنوب قطب در ایگلویی هیچ رفت برف زیر مدتی از

 هستن تنبلی آدمهای مرتبطن اتفاق اون با که آدمهایی شایدم. نیست اتفاق اون بودن غیرممکن معنی به نیوفتاده

 .غیرممکنه همون دنیا غیرممکن تنها اصولن و

 .میشد درست یخ با فقط و فقط که ای خونه. ممکنه ی خونه گرمترین و امنترین زمستون فصل برای ایگلو

 ویت که ایی اره با. کرد انتخاب دارندو ظخیم ی الیه چندین هستندو قدیمی که یخهایی باید ایگلو ساخت برای

 تساخ. ساخت گرد رو ایگلو باید که داد توضیح ببرمو مستطیل مکعب شکل به یخهارو داد یادم بود ایستگاه

 ککم به و برند می رو یخ مردها شمال توی. بود کارسختی ایگلو ساختن تنهایی داشتو همراه یه به نیاز ایگلو

 ینا بسازمو ایگلو یه کنه کمکم که نداشت وقت زیاد ادی اما. میشد کامل ایگلوشون تا میچینن اونهارو زنشون

 .میدادم انجام تابستون آخرای تنهایی به خودم باید کارو

 .کردم زندگی همینجوری که سالهاست میشناسمو رو ادی سالهاست میکردم احساس
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 صداهای. بترسونه منو تونست نمی قطب تاریکی. ترس مثل نداشت وجود جدیدم زندگی توی مفاهیم از بعضی

 .بود شده سرزمینم زیباییهای از جزیی میشد شنیده گاهی که غریبی و عجیب

 .تالش و بود یادگیری داشت وجود که چیزهایی تنها جدیدم زندگی تو

 .آدمهاست راحتتر زندگی برای کمکی خودش ی نوبه به هرکدوم که اختراعاتی. کرده زیادی اختراعات بشر

 .بشر اختراع مهمترین اولینو. آتیش مثل

 .بخشید معنا سرعتو که اختراعی چرخ

 میلیونها و فرگاز یخچال، موبایل، حساب، ماشین کامپیوتر، سخته، واقعن بدونش زندگی حاضر درحال که برق

 .دیگه اختراع

 اگه یحت داریو دستت توی زمانو همیشه که اینه بخاطر این و. بشه دیده کمتر اختراع همه این بین تقویم شاید اما

 چه یا روزیه چه چندمه، بگه بهت میشه پیدا یکی صد در صد میپرسیو اطرافیانت از چندمه یا روزیه چه ندونی

 .ساله از وقتی

 یزندگ دنیاست تموم از بیخبر میرسید نظر به که چاقی مرد کنار قطب توی که فهمیدم وقتی تقویمو اهمیت

 .میکردم

 .قمری و میالدی تاریغ با همراه شمسی تقویم. بود کیفم توی جیبی تقویم یه

 .برام مبارک تولدت نوشتم زدمو عالمت بودمو شده پیدا تپه پای که روزی توش که تقویمی

 . میگذره روز هشت و سی شدم متولد که روزی از میداد نشون تقویم

 رو وپالت یه. بود کرده تنش بزرگ پالتوی یه. بود کرده آماده داشتو الزم که وسایلی تمام. بود رفتن ی آماده ادی

 هاتن خشک ماهی کمی خیلی مقدار. بود من ساک توی که ای قوه چراغ کبریت، بسته یه بود بسته کمرش دور هم

 .میبرد باخودش که بود چیزایی

 .بزن ساز افتادی من یاد هروقت: گفت و داد هدیه من به سازشو

 جوجه برام،: گفت کردو رو من به بود ساکت آرومو حسابی آسمون نداشتو دادن انجام برای کاری دیگه که وقتی

 در داشتن امید و انسانی هیچ بدون همدمی، هیچ بدون زندگی. بگیری یاد باید خودت آخرو درس دو من پنگوئن

 .شرایط ترین سخت

 ترینبه خودت. بزنی حرف خودت با میتونی. باشه آسونتر برات تنهایی که کنم پیشنهاد بهت راه یه میتونم من

 ساز خودت برای و بخند خودت برای. کن تعریف خاطره خودت برای بزنو حرف باخودت. خودتی دوست همدمو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

74 

 

. کردن فکر برای خوبیه محیط اینجا. کن فکر ازهرکاری بیشتر بخورو غذا خودت با خودت. کن گوش خودت. بزن

 . بشناسی خودتو اینکه برای. رسیدن نتیجه به و کردن فکر برای

 یه ودنب زنده احتمال شاید. دادن نجاتت پنگوئنا و بودی مرده تقریبا که روزی به بیوفته یادت. باش داشته امید و

 هروقت. سرحالتری منم از االن و موندی زنده تو اما بود درصد ده زیر شرایط اون تو تو ی جثه با ضعیف دختر

 برات و قدرته مظهر ذهنت توی که کسی به نمونده امیدی هیچ دیگه کردی فکر هروقت. شد سخت شرایط خیلی

 . میده بهت عجیبی نیرویی. کن فکر عزیزه

 وت شاید. میکرد شادت خیلی من باریای دلقک نه میشی غمگین و میده آزارت سرما نه. هستی عجیبی دختر تو

 زیادی آدمای من پنگوئن جوجه. خصلته بهترین این شرایطی چنین توی زندگی برای اما احساسی بی زیادی

 اعدمس شرایط اگه. کنم فراموش تونم نمی هیچوقت رو تو مطمئنم اما باشم کرده فراموش خیلیاشونو شاید دیدمو

 یه ااینج. نکن فراموش هم رو دیگه چیز یه. بیارم خوردنی و حرف کلی برات و اینجا برگردم دیگه سال شاید باشه

 .جاهاست امنترین از یکی اینجا. نشی دور زیاد حیات ی تپه از کن سعی. پهناوره ی قاره

 نباشه بوران اگه البته ساعت هشت هفت کردن طی از بعد که مسیریه این برام: گفت دادو نشونم رو مسیری

 مسیرو این یمیتون برگردی کشورت به گرفتی تصمیم روزی اگه. برسی تحقیقاتی ایستگاه نزدیکترین به میتونی

 .بری

 جوجه باش خودت مراقب. میبینمت اما بکشه طول خیلی شاید. میبینمت دوباره مطمئنم: داد ادامه زدو لبخند

 .پنگوئن

 .باش تخود مراقب توهم. قوی و شجاع پنگوئن یه. بزرگم کاملو پنگوئن یه من برگردی وقتی: گفتم زدمو لبخندی

 متری چند شدن جابجا برای حتی جنوب قطب توی. شدم خیره بهش بود دیدم توی که ای لحظه تا من و رفت ادی

 به زنده صدالبته و خطر بدون سالمتو به بتونه ادی که کردم دعا دلم ته. کنه تهدید آدمو ممکنه خطرها خیلی هم

 .ببینه دخترشو زود خیلی و برسه تحقیقاتی ایستگاه

 نامناسبتر زندگی برای هرروز که ایسگاهی. شدم ایستگاه وارد نیست دیدن قابل ادی دیگه شدم مطمئن وقتی

 .میشد

 .آوردم بیرون ازش صدایی کشیدمو دست بود داده بهم ادی که سازی به

 اونم از شاید. مدرسه بری باید صبحشم فردا نیستو خونه تو هیچکی که جمعه عصر یه حس. داشتم خاصی حس

 مآد دل تو نگرانی و استرس حس چه. تعطیل روز یه از بعد نخوندی درساتم و مدرسه بری قراره صبح فردا. بدتر

 .میشه ایجاد
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 جااون. کیم من: میپرسیدم خودم از سوالو این تازه بودم شده تنها که حاال. بشه چی بود قرار. داشتم بدی حس چه

 بشه؟ چی بود قرار. میکردم چکار

 میخوای؟ چی میکنی؟ چکار اینجا هستی؟ کی تو دختر: گفتم بلندی صدای با کردمو عمل ادی ی توصیه به

 مزندگی به پنگوئنها مثل و جنوب قطب ساکن تنها. هستم برام من: داد جواب قبلی صدای مشابه صدایی بعد و

 .میدم ادامه زندگیم به زندمو من. سختی توی. بوران توی. سرما توی. میدم ادامه اینجا

 نکهای با منم. خوابیدنه کار ترین عاقالنه ساکته تاریکو جاهم همه و داری نرم و گرم جای یه زیاد سرمای توی وقتی

 شدم داربی وقتی که زیاد اونقدر. خیلی. خوابیدم. گرمم پتوی زیر رفتم دادمو انجام کارو ترین عاقالنه نبودم خسته

. میشدم گم زمان توی نباید. میدادم دست از زمانو نباید. داشت جون هنوز مچیم ساعت. کرد می درد بدنم تمام

 و ختاری باید. میزدم تیک روزهارو. کردم بهش نگاهی درآوردمو کیفم توی از تقویممو. بودم خوابیده ساعت پونزده

 به دمکر شروع برداشتمو کاغذ تیکه یه. بشه کندی و فراموشی دچار مغزم بذارم نباید. کنم یادداشت مدام ساعتو

 ابماعص. کنم مطالعه داشتم نیاز. منها تقسیم، ضرب، جمع،. مینویشتم رو باال رقم با اعداد. اصلی عمل چهار انجام

 موگذاشت گوشام روی دستامو. ساکته جا همه چقدر. کردم پرتابش گوشه یه کردمو مچاله کاغذو. بود ریخته هم به

 . زدم حرف خودم با

 یرایش از یکی نمیشنوی؟. میکنن دعوا دارن پنگوئنا نمیشنوی؟. صداست از پر اینجا. برام نیست ساکت اینجا -

 نمی. برگشت و رفت دریا اعماق تا زیاد صدای سرو با دوبار نهنگه نمیشنوی؟. میخنده بلند بلند داره دریایی

 شنوی؟ نمی. میزنن حرف باهم دارن ها ماهی شنوی؟

 .تنهام من. نیست اینجا کس هیچ. شنوم نمی هیچی. شنوم نمی. نه. نه: زدم داد برداشتمو گوشم روی از دستامو

 .بلند خیلی بلند،. زدم داد بیرونو اومد ایستگاه از

  نیست؟ کسی چرا. تنهام من. منم فقط. نیست اینجا کسی -

 اام بود سرد که زمینی. زدم زانو زمین روی شدو سست پاهام. میلرزید هام شونه گریه شدت از. بود گرفته گریم

 . بود مهم این. بودم تنها من. نبود مهم بودنش سرد

 .کرد حرکت آسمون توی چیزی

 .واضح واضحه. دید ستاره عالمه یه میشه. بیابونه اینجا. ستاره چقدر. بردم باال سرمو

 .زد زل آسمون به میشه. دید سنگو شهاب حرکت میشه

 .میکنه نگاه من به و نشسته باال اون کسی شاید. میزنن چشمک ها ستاره
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 از کیکوچی فضای فقط اینکه با. بودم ندیده کامل ایستگاهو حاال تا. بودم شده آرومتر. کشیدم صورتم به دستی

 .بودم نگشته هاشو موشه گوشه بود برف زیر همش تقریبا بودو دسترسی قابل ایستگاه

 تو. نمک حموم کرد هوس دلم. کردم بو صابونو. صابون یه و کتاب از بود پر. کردم بازش. بود در یه ایستگاه ی گوشه

 میتونم بازم پس. کردم حموم زیاد یخ و آب با قبلیم زندگی تو من. بودم کرده فراموش کردنو حموم روز چند اون

 .گذاشتم پالتوم جیب توی صابونو. بکنم اینکارو

 .بناپارت ناپلئون سرگذشت: تاریخی کتاب یه و فیزیکی های کتاب. نجوم کتاب. کردم رو و زیر کتابارو

 .بشی سرگرم باهاشون که هست چیزهایی یه هنوز ببین. برام خوبه: گفتم خودم با

 .کردم نگاه دورتادورم به

 عالمه یه بیرون اون و. خوردنی عالمه یه. صابون یه. ساز یه. سودوکو جدول ی مجله یه. داشتم کتاب تا هفت

 .دارم نیاز چیزی چه به اینا جز به من مگه. پنگوئنا بخصوص. حیوون

 وشفق انتظار میتونم من. میده رخ قطبی شفق قطب توی بار یه سالی هرچند. هست هم دیگه چیز یه. نبود یادم

 .بکشم هم

 .نداشتم سرگرمی همه این بودم هم شهر توی اگه شاید. هست زندگی برای کارا خیلی

 جدیدمو زندگی خاطرات میتونستم. مداد زیادی تعداد و بودم کرده پیدا کاغذ عالمه یه من مهمتر اینا ی همه از و

 .بخونه منو های نوشته نفر یه جایی یه روزی یه شاید. روز هر و روز هر. بنویسم

 .میکردم زندگی باید من

************************************** 

 .نموده زمستون رسیدن تا چیزی که میداد نشون میوزید گاه بی و گاه که بادهایی بودو تابستون آخرای

 دوست یه و بودم شده بزرگ. بودم شده قوی. بود داده یاد بهم چیزا خیلی قطب توی تنهایی زندگی چندماه این

 .باشم داشته میتونستم که دوستی بهترین. خودم. بودم کرده پیدا خوب خیلی

. دش نامنتظم ضلعی شش اولیش. کردم می درست یخ قالب اره با. کردم شروع من اما بود سختی کار ایگلو ساختن

 .شد بهتر شاید. بده ادامه اما افتضاحه کارت برام: گفتم خودم به

 .دادنم ادامه عاشق من: دادم جواب

 میزت و تر مستطیل مکعب یخ قالب یه باالخره تا بازم و بازم. شد نزدیکتر مکعب به. آوردم در یخ قالب دوباره و

 ..سومی، و دومی. ساختم
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 ونما خوابیدو بودو نیاورده تاب سرمارو. بود برده خوابش ساعتم باتری. میبرد رمان هرچیزی از بیشتر ساختنشون

 . میکردم یادداشت زمانو ذهنم توی من اما. گذاشت تنها منو

 نز یه کار. نبود نفر یه اینکار. چیدمشون هم دور و گرد. کردنشون سرهم به کردم شروع شد آماده که یخ قالبای

 یگلوییا اولین بااینکه شدم خسته اینکه با. غیرممکنه همون دنیا غیرممکن تنها ادی قول به اما نبود من هیکل با

 تونمزمس برای گرم و امن برفی ی خونه یه. شدم موفق باالخره اما بود مصر ی ثالثه اهرام شبیه بیشتر ساختم که

 .بسازم

 که اهایستگ از کردمو جمع پالتو تونستم که اونجا تا. پوشوندم برف با یخو قالبای بین شکاف درزو شد که کامل

 وادم بودم، خونده دفعه دو هرکدومو که کتابام. کردم منتقلشون نازنینم ایگلوی به بود نمونده ازش چیزی دیگه

 دیگه شاید میگرفت شدت بوران میشدو زمستون وقتی. داشتم الزم که ای دیگه هرچیز و عزیزم ساز غذاییم،

 .کنم پیدا ایستگاهو نتونم دیگه زمستونی بوران از بعد شاید. نمونه ایستگاه از اثری

 که وقتی. شد روز گذشتو کامل ماه شش که وقتی. شد تموم تاریک شب که وقتی کردمو منتقل رو چی همه

 .بود جدیدم ی خونه توی من رسید راه از درجه 71- دمای با زمستون

 .شد شب دوباره گذشتو هم طوالنی روز

 چرخیدو زمین. شدم بیدار. خوابیدم. شدم خوشحال. شد گرمم. خوردم غصه. شد سردم. گذشت نیم و سال یک

 .گذشت زمان

 صدای نه. بود خودم صدای نه. متفاوت صدای یه. شنیدم صدا بودم ساحل توی ماهی کردن جمع درحال که روز یه

 .میومد سمتم به دور از که. مرد یه آشنای صدای. نهنگا صدای نه. پنگوئنا

 .میخندید قاه قاه میدوید که همونجوری که کچل چاق مرد یه

 .میشناختم مردو این من

 و. آورد کتاب. آورد غذا برام. اومد دیدنم برای ادی. دویدم سمتش به انداختمو بودمو کرده جمع که ماهیهایی تمام

 . باتری دوتا با. مپچی ساعت البته

 هامدت از بعد آدمو یه اینکه از من و. بود خوشحال میکردم زندگی تمیز ترو ایگلوی یه توی بودمو زنده اینکه از

 .بودم شاد و سرحال خیلی میدیدم

 یه هک داده خبر تحقیقاتی ایستگاه به رفت که روزی همون گفت بهم رفتن از قبل موندو پیشم ساعتی چند فقط

 اشنب دیده اینکه بدون منو خیلیا که گفت بهم. میکنه زندگی قطب توی تنها تنهای قوی و عجیب و جوون دختر

 .منه با دلشون میکننو تحسین

 .گذشت زمان هم باز رفتو ادی
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 .قطب و برام و من

 ینسنگ شی یه بودم رفته ماهی صید برای که روز یه که گذشت می بود اومده دیدنم به ادی اینکه از بعد ماه هفت

 .دیدم ای ه قهو و

 اشجابج کردم سعی. بود زده یخ کامال. نیست فک فهمیدم رفتم که نزدیکتر. اومد زده یخ فک یه نظرم به دور از

 ایگلو؟ توی ببرمش تو نظر به برام: گفتم زدمو حرف خودم با. بود سنگین خیلی ولی کنم

 آب یخشو فوقش. سنگینه خیلی این تازشم. که نداره جا. هست شلوغ کافی ی اندازه به ایگلو نه،: دادم جواب

 .دارم زیاد غذا منکه. چربی مقدار یه با بود مرده فک یه کردمو

 و ایگلو توی ببرش میگفت گوشم توی صدایی یه اما برسم کارم به بشمو بیخیال کردم سعی شدم، دور ازش

 .کن گرمش

 .برگشتم رفترو راه شدمو صدا اون تسلیم درنهایت

 .میخوره درد به روزی یه باالخره مصرفی بی هرچیزی: گفتم خودم به

 ردنک زندگی. طناب کشیدن به کردن شروع بستمو دورش آوردمو طناب یه کنم حملش بتونم راحتتر اینکه برای

 .جثه اون با منو حتی. میکنه قوی آدمو طبیعی کامال غذاهای خوردن و طبیعت توی

 .شد وا یخش تا کردم روشن آتیش براش. ایگلو توی کشیدمش بود کندنی باهرجون درنهایت

 **************************************************

********************* 

 بین از منو تالشهای تمام زده یخ مرد این اما. کنم فراموش سابقمو زندگی تا بودم گرفته فاصله آدمها از بود مدتها

 .برد

 از رمهمت و بیژن بابایی، مامانی،. بیان تصویر به چشمم جلوی خاطراتم تمام دوسال از بعد بود شده باعث مرد این

 .شبنم همه

 .ایگلو توی بودم نیاورده مردو این ایکاش

 زدم ایگلو از برداشتمو دستیمو چوب سرعت به. آورد بیرونم خیال فکرو از درخشید ایگلو بیرون از که نوری

 از چشم. باش زود. دیدنتم منتظره دوساله باش زود. شفق باش زود باش، زود: گفتم شدمو خیره آسمون به. بیرون

 آهای: تمگف بلند صدای با. بود سنگ شهاب حرکت افتاد که اتفاقی تنها. نبود خبری بازم اما. داشتم برنمی آسمون

 .باش زود. میخوام شفق من آسمون

 .نیست شفق از خبری بازم. نه
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 .کردم نگاه زده یخ مرد به سرعت به. کردم حس خودم روی نگاهو یه سنگینی لحظه یه. شدم ایگلو وارد

. جویدن به کردم شروع آوردمو چربی کاسه یه. اومده هوش به که بفهمم خواست نمی شاید. بود بسته چشماش

 .شدم خیره زده یخ مرد به میکردمو تف چراغ توی روغنشو

 بیدار آدم تنفس. کشه نمی نفس منظم آرومو اینقدر خوابه که آدمی. بود شده عوض صورتش حالت

 .بود باز نیمه لباش چشماشو بود خواب که پیش ساعت یه تا. بود بسته لباش چشماشو.متفاوته

 .زدم پاش به آروم دستیمو چوب

 بود خیره بهم ترس با که همونجوری من مثل آدم یه. انسان چشم جفت یه. کرد نگاه بهم. کرد باز چشماشو

 .نشست

 زندم؟ من کجاست؟ اینجا: گفت لهجه با کردو بسته بازو دفعه چند چشماشو

 بلندش. دکر نگاه میشد بلند بخار ازش که لیوان به. گذاشتم جلوش رو جوشیده شیر لیوان بزنم حرفی اینکه بدون

 . اینجایی ی فرشته تو و بهشته اینجا پس. بودم خونده بهشت درمورد مقدس کتاب تو: گفت کردو

 .بهشت گرم نوشیدنی اینم: گفت کردو نگاه لیوان به

 فکر: گفت میکرد نگاه من به که همونجوری زدو می عق. بیرون کرد تف صدا با رو همه نوشید که رو جرعه اولین

 .خوشگلترن یکم ها فرشته میکردم فکر درضمن. شیرینه چی همه بهشت تو میکردم

 تدس ی ساخته این. باشه آینه منه ی عالقه مورد شدت به که بشر اختراعات از یکی ساعت تقویمو از بعد شاید

 .(تخت ی آینه البته. ) میده نشون هستی که هرچی. گه نمی درئوغ. کنه نمی اشتباه هیچوقت که بشر

 تازه. بودم زشت اول از شایدم شدم؟ زشت شدم؟ شکلی چه بودم؟ شکلی چه. بودم ندیده خودمو که بود دوسال

 .داشتم آینه دونه یه کیفم توی ایکاش که اومد یادم

 هستی؟ هم کر نکنه اللن؟ ها فرشته: پرسید شد تموم که یخی مرد کردن سرفه و اداها

 .کردن بازی پانتومیم آوردنو در ادا به کرد شروع دستش با بعدش

 .میاره در اطوار و ادا من برای اونوقت بزنه حرف انگلیسی درست نیست بلد خودش لعنتی این

 هدرست. کن خوبم. گرسنمه. فرشته کنه می درد بدنم ی همه: گفت نشستو زمین روی خسته شد تموم که اداهاش

 .نیست شبیه بهشت به زیاد. کوچیکه اما بهتره و گرمتر خیلی بیرون از اینجا که

 .نبود من ایگلوی زیبایی به جا هیچ کنه؟ توهین من ایگلوی به میداد اجازه خودش به چطور

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

81 

 

 آوردمو بود جوشیدن درحال اجاق روی که غذایی از براش گذاشتمو گوشه یه کوچیکمو چراغ و چربی ظرف

 .بخور یعنی که کردم نزدیک بهش هم شیرشو لیوان. گذاشتم مقابلش

 .بیرون اومدم ایگلو از برداشتمو دستیمو چوب بعدشم

 .باشم ایگلو توی اون با نمیخواست دلم اما بود شده تموم بوران تازه اینکه با

 .باشم نداشته ایگلوم توی رو انسانی هیچ تحمل بود شده باعث کردن زندگی تنهایی

 روس بی و آروم خیلی. پایین یکم باال، یکم. میرفت راه هدف بی و آهسته که پنگوئنی جوجه به بودم شده خیره

 .صدا

 . یخیه مرد این تقصیر کردم؟ فکر قبلیم زندگی به گذشته ساعت چند این تو چرا

 . دوساله همین شامل تو زندگی. برام نکن فکر هیچی به: گفتم خودم به دادمو تکون طرف دو به سرمو

 .زدم لبخند کردمو نگاه حیات ی تپه به

 .بیرون بودم زده که بود وقت خیلی ایگلو، توی میرفتم زودتر باید

 . رفته االن تا شاید: گفتم خودم به

 .ندارم حوصله اصلن. باشه رفته کنه خدا: دادم جواب

 هب جراتی چه با. بود دستش تو یادداشتام از یکی. هم به ریخته کاغذامو تمام یخی مرد دیدم شدم که ایگلو وارد

 میزد؟ دست من خاطرات

 .بیرون کشیدم دستش از کاعذرو خشونت با رفتمو سمتش به عصبانی

 .برامه اسمت پس خاطراتتن؟ نوشتی؟ تو اینارو: گفت مضحکی لبخند با

 . بزنه دست اجازه بی نداشت حق. کاغذام کردن جمع به کردم شروع عصبانیت با

 .گذاشتم سرجاشون هامو نوشته تمام

 .کردم جمع بود خورده ته تا که غذاشو ظرف

 کرو جدی جدی نمیزنی؟ حرف باهام چرا بود؟ چی بود؟ عالی دادی بهم که غذایی: گفت شدو خیره حرکاتم به

 قدچ درسته؟. دیگه زنی یه کنی؟ زندگی تنهایی اینجا میتونی چطوری خوندم؟ هاتو نوشته شدی ناراحت اللی؟

 چه به میزدی؟ حرف آسمون با دیدمت داری؟ غذا چقدر. گشتم هات وسیله تو اجازت بی راستی. داری پالتو

 هقوار قدو این با تو. نکردم باور که من اما بودی نوشته خاطراتت تو البته هستی؟ کجایی میزدی؟ حرف زبونی

  میشه؟ مگه ای؟ دوساله
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 گیره؟ نمی آروم مرد این چرا خدایا

 .گرفتم سمتش به خواب کیسه یه حرفاش به توجه بدون

 منو جوری چه راستی میاد؟ خوابت بخوابی؟ خوای می تو. شدم بیدار تازه نمیاد، خوابم که من: گفت گرفتو ازم

 . ها زیاده زورت خونت؟ تو آوردی

 .کرد نگاه خیره بهم سرمو باال اومد بود، گرفته بغلش تو خوابشو کیسه. کشیدم دراز رفتمو پتوم سمت به

 .پاشو ببین. نخواب برام -

 .خوابیدم کردمو پشت بهش

 .کنه بیدارم کرد سعی دادو تکون شونمو دستش با

 مرد دست خواد نمی دلم. مسلمونم هنوز من اما کردم شروع جدیدو زندگی یه که درسته. پریدم جام از عصبانی

 .کردم پیدا بدی حس این با اما بود تنم ضخیمی پالتوی که هرچند بخوره، بهم نامحرم

 .کردم نگاه بهش اخم با

 ...که من برام؟ شد چی: پرسید. نشست عقب کمی کردو ستونش دستشو. ترسید سریعم حرکت از

 بار یه فقط بار، یه: گفتم دارم نگهش آروم داشتم سعی که صدایی با گرفتمو سمتش به تایید ی نشونه به انگشتمو

 فهمیدی؟. بشی نهنگا خوراک تا دریا تو میندازم بخوره من به انگشتت دیگه

 فهمیدی؟: زدم داد. کرد نگاهم گرد چشمای با

 .داد تکون تایید ی نشونه به سرشو

 .گرفتم دستم توی محکم دستیمو چوب کشیدمو دراز

 .خوابش کیسه توی رفت من از فاصله با شدو بلند

 .بگیره آروم نمیتونست انگار. میزد حرف داشت بازم اما بزنه حرف آروم کرد می سعی. بود خیره بهم

 ابتخو که معلومه. دیگه بگو کجایی؟ اهل نگفتی بزنی؟ حرف بلدی گفتم دیدی. ترسیدم. دختر خشنی چقد -

 .برام. برام. نمیاد

 .برد خوابم نشنیدمو چیزی دیگه که بودم خسته اونقدر

 حتما: گفتم خودم به. نبود یخی مرد از اثری. شدم خیره اتاق گوشه ی زده تا خواب کیسه به شدم بیدار وقتی

 .هم به ریخت منو افکار اومد فقط لعنتی. رفته
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 .دادم قوسی و کش خودم به کردمو تا پتورو. شدم بلند

 .بیرون اومدم ایگلو از گذاشتمو سرم روی پالتومو کاله. برداشتم دستیمو چوب

 نببی: میزد حرف بیچاره اون با و بود گذاشته دستش توی پنگوئنو جوجه یه بود نشسته زمین روی یخی مرد

 یه ی،کن پیدا شادی یه خودت برای سختی هر تو کن سع. باشی مقاوم باید تو اما سرده خیلی اینجا درسته کوچولو

 ماا برسی ناامیدی به ممکنه که هست موقع یه. میشه راحتتر برات سختی تحمل صورت اون در. کوچیک دلخوشی

 ...که اینه منظورم. کنی توجه حس این به نباید تو

 و باز دهن اب. بودیا خوابیده خرس بچه یه مثل شدی؟ بیدار: پرسید برگشتو سمتم به که کرد حس نگاهمو سنگینی

 .باشیم دوست باهم حاال میشه بشیم آشنا نشد که خواب از قبل. فراوون خروپف

 .بدم دست بهش بود منتظر بودو گرفته سمتم به دستشو

 هم همیشه. بود پدرم مثل ادی اما بودیم کرده زندگی باهم ماه یک از بیشتر ادی و من. کردم نگاه دستش به

 ور اجازه این خودش به مخه روی اینکه بر عالوه مردیخی اما. بود نخورده بهم انگشتشم حتی بودو کرده مراعاتمو

 .کنم دکش جوری یه باید. کنه رفتار میلشه باب هرجور ککه میده

 نداری حق. ای غریبه مرد یه توهم. مسلمونم من. کن گوش خوب: گفتم آروم خیلی زدمو سینش به دستیمو چوب

. یکنیم چکار اینجا یا هستی کی تو نمیدونم من. بکنی فکری کوچکترین مورد این در حتی یا بزنی دست من به

 برو داری رفتن برای جایی اگه االنم. ای زنده موجود یه حتی یا آدمی یه نمیدونستم حتی ایگلو توی بردمت وقتی

. ننک فراموش هیچوقت رو نکته این و. نکن خطا پا از دست باشی داشته خودت برای جایی یه که موقعی تا وگرنه

 بیقط خرس یه از باشه بوده قطب طبیعت توی و باشه کرده تحمل رو زندگی شرایط سختترین دوسال که کسی

 .باشه کارات حرکاتو به حواست داری دوست جونتو خودتو اگه پس. قویتره هم

 .کردم حرکت ساحل سمت به گفتمو اینو

 ...اینجو چرا تو. بزنیم حرف یکم بیا. ترسوندیما واقعن وای،: میگفت که شنیدم سرم پشت از صداشو

 وتازان اومده در تخم از تازه پنگوئن یه مثل. کردم نگاه سرم پشت به شد قطع باره یه رفتن راه زدنو حرف صدای

 شدن لندب برای حتی. میومد نادون خیلی که نظر به. ایستادم سرش باالی. برگشتم سمتش به. برف توی بود رفته

 .شه بلند کردم کمکش گرفتو دستیرو چوب انتهای. گرفتم سمتش به دستیمو چوب. نمیکرد هم تالش

 مه به دندوناش اینکه با. نمیوفتاد کار از هم زبونش اما نمیومد خوب حالش نظر به. لرزید می میزدو نفس نفس

 ...من...من. ها زیاده زورت واقعن: گفت میخورد

 . افتاد زمین روی هوش بی گفتو اینو
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 راگ زمستان فصل در اسکیموها شمال قطب در گاهی. بودم خونده پیش چندسال که علمی مطلب یه به افتاد یاد

 می انتخاب خوردن برای را اند مرده تازه که افرادی گوشت باشند نداشته خوردن برای غذا طوالنی مدت برای

 .کنن

 .میشم راحت هم شرش از ضمن در. مقوی خیلی غذایی منبع میشه هیکل همه این با قواره، قدو این با آدم یه

 نوبج قطب زیاد سرمای وجود با. آدمم یه من. نتونستم اما. بمیره افتاده که همونجایی تا بشم بیخیالش خواستم

 .ندارم زده یخ قلب من. میکنه پمپاژ بدنم توی خونو کلی که دارم گرمی قلب

 .شو بیدار آقا آقا،: گفتم زدمو بهش عصام با

 براش بستمو پاهاش به آوردمو طنابمو دوباره. بود بودنش زنده گواه شکمش رفتن پایین و باال اما: گفت نمی چیزی

 شسمت به شیرو لیوان. بود رنگ بی صورتش هنوز اما. شد بیدار که کشید طول ساعتی نیم. کردم روشن آتیش

 .بخور همشو: گفتم گرفتمو

 میشه؟ تموم اینجا سرمای کی: پرسید بود کشیده دراز که همونجوری خوردو لیوانو توی شیر تمام زدو لبخند

 بود؟ چی جمله این از منظورش میگفت؟ چی مرد این

 یدوسف که هرچیزی از اوضاع این از. لعنتی زندگی این از. متنفرم اینجا از: گفت کردو نگاهم حالش بی چشمای با

 .متنفرم سرده

 به نسبت تنفرش تا بمیره برف توی میذاشتم بود حقش میزد؟ حرفارو این من سرزمین درمورد ای اجازه چه به

 .کنه پیدا مفهوم سرد سفیدو هرچیز

 میکنی؟ چکار اینجا اینجایی؟ چرا تو: گفت که بشم عصبی آدم این دیدن از کمتر بیرونو بم ایگلو از که شدم بلند

 یم آشپزه. بود نشده باورم اما کنه می زندگی قطب وسط تنهایی زن یه که بودم شنیده آشپز یه از پیش دوسال

 کی تو کنی؟ زندگی تنهایی و سرما این تو میتونی جوری چه. کردی انتخاب اینجارو زندگی خودت تو گفت

 عجیبی؟ چقدر هستی؟

 میکنی؟ چکار اینجا متنفری اینجا از که تو: گفتم اما بزنم حرف باهاش نمیخواست دلم اینکه با

 .کنم تعریف برات تا بشین. طوالنیه: گفت گذاشتو پیشونیش روی دستشو

 .بزنه حرف برام تا کردم بغل زانوهامو نشستمو در دم

 های " باشه این میاد هرکسی ذهن توی که چیزی اولین بیاد آلمان اسم هرجا شاید. میام آلمان کشور از من -

 یه ند،هنرم یه بود، نابغه یه هیتلر. هیتلرم عاشق من اما بدونن خطرناک جانی یه هیلترو دنیا تموم شاید و "هیتلر

 یه مبتون تا ارتش توی برم میخواست دلم. باشم داشته اون مثل محکمی شخصیت که بود آرزوم. محکم نظامی مرد
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 شاید ولی ایف دیگه انسان هر مثل کرده خطاهایی زندگیش توی هم هیتلر که درسته. بشم هیتلر مثل روزی

 و بود نمایان اون. باشه بوده هیتلر های عام قتل از مرگبارتر مراتب به کردیم معمولی آدمهای ما که خطاهایی

 بودم که بچه. بشه هیتلر محکم شخصیت و اراده منکر تونه نمی هیچکس هرحال به اما. مخفی دیگرون خطاهای

 .میشدم میخکوب تلویزیون جلوی میداد نشون هیتلر با رابطه در فیلمی یا مستندی ی برنامه اگه

 .شدم خلبانی عاشق درنهایت و بشم ارتش هوایی نیروی وارد خواست دلم رفت باالتر که سنم

 یلیخ رفتمو زیادی سرزمینهای به. بشم قابل خلبان یه تونستم باالخره تا کشیدم سختی کشیدم، زحمت کلی

 و نیآسمو توی وقتی کنم توصیف برات تونم نمی. گرفتم اوج. رفتم باالتر و باال. عقاب یه مثل. کردم پرواز جاها

 .هیتلر مثل بودن مهمی خیلی خیلی آدمهای رایت برادران واقعن. داره خوبی حس چه کنی می پرواز

 تامدوس از یکی اینکه تا پیمودم مختلفو های قاره. کردم پرواز ها اقیانوس فراز بر کردم، سفر گرم های سرزمین به

 ردک کشف جنوبو قطب ی قاره که کسی. باشیم داشته قطب به سفر یه که داد پیشنهاد بهم بود خلبان اونم که

. کردم قبول باشم کرده تجربه هم جنوبو قطب سمت به پرواز اینکه برای من و بود خلبان یه هم آمودسن یعنی

 .نیاه مورد آموزشهایی چه خاص شرایط تو اینکه و شد داده بهمون سرزمین این مورد در کلی اطالعات سفر از قبل

 با رابطه رد تحقیق به میکردند کار تحقیقاتی ایستگاه توی که محققایی با آشنایی و اینجا به سفرم اولین از بعد

. کردم کمک اینجا های بچه به تحقیقاتی توکارای اومدمو قطب به سال یک همین برای. شدم مند عالقه اینجا

 اینجا چندماه سالی هرسال. اینجا برگشتم دوباره چندماه از بعد بودمو سرکنده مرغ یه مثل کشورم برگشتم وقتی

 مه پیش دوسال از. شدم انتخاب تحقیقاتی گروه رسمی اعضای از یکی عنوان به سفرم آخرین تو اینکه تا بودم

 ینا اینکه بدتر همه از. آب و یخ. میبینم سرما و برف دارم مدام که ساله ده من. جغرافیایی تیم یه سرپرست شدم

 زندگی. ندارم هیچی من. شدم کالفه. شدم خسته من. کشورم برگردم نتونستم هم دقیقه یه حتی اخیر دوسال

 اون اما. همسنیم اون و من. کرد ایمیل برام پسرشو و زن خودشو عکس دوستام از یکی پیش ماه. مسخرست اینجا

 نمی. رسیدم پوچی به من. چی من اما سرگرمی و تفریح کالی و معمولی کار یه بچه، داره، زن. خوشبخته خیلی

 به قرارداد یه کار شروع از قبل ما. بیرون زدم ایستگاه از بودن خواب همه که پیش دوروز. باشم اینجا دیگه خوام

 نستمدو نمی. اومدم خبر بی که بود این. کنیم ترک ایستگاهو نباید قرارداد پایان تا و کنیم می امضا تعهد عنوان

 به نمومیک پیدا چیزی یه میدونم چه قایقی کشتی، جایی یه میشمو دور ایستگاه از گفتم خودم با. برم کجا باید

 تا نبود چیی یخ و برف جز به میومدم بیشتر هرچی اما. کنم می شروع جدیدو زندگی یه گردمو برمی کشورم

. نمک زندگی قطب تو خوام نمی دیگه من برام. دیدم تورو کردم باز که چشم. شد چی نفهمیدم دیگه افتادمو اینکه

 آدم تعداد یه فقط. نیست هیکس اینجا. دوستام ی همه سنامو هم ی همه مثل میخوام معمولی زندگی یه من

 ما هب اصال. بشه چی که. داره تحقیق برای موضوع چقدر اینجا مگه. کنن می تحقیق سرزمین این روی که تکراری

 .برگردم لعنتی ایستگاه اون به اینکه تا بمیرم میدم ترجیح. رسیدم پوچی به خبره؟ چه اینجا که چه

. وفتهبی برام اتفاقی هر بیرون برم اینجا از اگه االن شایدم دونم نمی. میمردم من نمیدادی نجاتم تو اگه شاید برام

 کارای از کار گزارش یه روز هر. گردم برنمی لعنتی کار اون سر دیگه اما کنم چکار خوام می نمیدونم دونم نمی
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 که تنها آدم مشت یه جز به نیستسم هیچی ما. زنیم می کف خودمون افتخار به بعد میکنیمو آماده مسخرمون

 نمیفهمم حتی. نمیشناسم گاهی هم گروهو اعضای از بعضی. نداریم هیچی خودمون کشور و شهر تو هرکدوممون

 .بمیرم سرما این تو اگه حتی برگردم اونجا به دیگه خوام نمی. میگن چی

 اینجا از اما بده هم جونشو حتی میخواد مرد این. اینجا بیام تا دادم چیمو همه من. کنن می فرق باهم آدمها چقدر

 به هیچوقت آدمها. متنفره برف و یخ همه این از مرد این اونوقت میگیرم آرامش اینجا یخ و برف بادیدن من. بره

 دونن نمی که صورتی در کنن فرار دارن که چیزهایی از دارن سعی همیشه آدمها. نیستن قانع دارن که چیزی

 . دیگه کسای برای باشه آرزویی دارن که چیزهایی شاید

  میای؟ کجا از اینجایی؟ چرا چیه؟ تو داستان: گفت زدو زل صورتم به

 اهل. مشد متولد حیات ی تپه پای. هستم برام من: گفتم کردمو نگاه برف سفیدی به. شدم خیره ایگلو بیرون به

 .همین. اینجام عاشق من. اینجام دوساله. سرزمینم همین

 اگه .راهه روز یک ایستگاه نزدیکترین تا: گفتم شدمو خیره چیه؟بهش تو داستان. بگو راستشو: گفت خندیدو

 بشه ممکنه که چیزی تنها. دریاست اینجا نزدیکای برگردی خوای نمی اگه. برگرد کنو مجهز خودتو میخوای

 که زمانی تا صورت این غیر در. میری برن که هرجا باهاشون میخورنتو. گرسنن نهنگای شد دور اینجا از باهاش

 اینجا یزندگ با ایستگاه توی زندگی. بگیری یاد سرزمینو این توی زندگی بهتره بشه مشخص خودت با تکلیفت

 نم ایگلوی توی میتونی خوبه حالت کنم حس که موقعی تا. نیست خوب حالت نظر به که فعلن. داره فرق خیلی

 ازمب باشی داشته غذا هرچی اینجا. کنی تهیه غذا خودت برای و بسازی ایگلو میدم یاد بعت من بعدش اما بمونی

 فهمیدی؟. کنی آماده خودتو هرچیزی برای باید پس. کرد بینی پیش نمیشه اینجا رو هیچی. کمه

 .گرسنمه: گفت دادو تکون سرشو. فهمیده دونستم می. بود داده گوش حرفام به دقت با

 .میکردم آماده غذا مهمونم برای باید

 ندچ که چوبو یه براش چاقو با داشتم. شد خیره من کار به گرفتو آروم کردن وراجی ساعت چندین از بعد باالخره

 .کنه استفاده ازش دستی چوب عنوان به بتونه تا.  میتراشیدم بودم کرده پیدا دریا ساحل از پیش وقت

 اهنگ رفت می پایین و باال چوب روی که دستام به بیاره در سر چی همه از میخواد که شیطون ی پسربچه یه مثل

 .کرد می

. ادایست اونم. خورد می دردش به حسابی بودو بلندی چوب. گرفتم دستم توی چوبو ایستادمو. شد تموم که کارم

 .کنم هم شکار حتی باهاش میتونم. شد عالی: گفت زدو زمین به تهشو دوبار یکی. دادم دستش به چوبو

 کنی؟ شکار چیزی نیست قرار تو شکار؟: گفتم تعجب با

 بخوریم؟ باید چی غذا اونوقت: گفت اخم با
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 به یندار حق. اونا نه مهمونی اینجا تو. قطبیه حیوونای باقی و پنگوئنا سرزمین اینجا. کن گوش خوب. کن گوش -

 اگه حتی. مرده مطمئنی که بخوری رو حیونی اون گوشت داری اجازه فقط تو. برسونی آسیب ای زنده موجود هیچ

 پنگوئنا به. دی نمی آزار رو حیوونی هیچ. بخوریش نداری حق زندست موجود اون بدی احتمال هم درصد دو

 سرزمین آمریکا میدونی. باشن داشته کمک به نیاز اینکه مگر. ها جوجه به خصوص به. زنی نمی دست

 و زارآ به که شدند صاحب رو سرخپوستا سرزمین تنها نه رفتن اونجل به سفیدپوستها وقتی بود سرخپوستها

 کردنو مقاومت ظلم این برابر در سرخپوستها وقتی. پرداختن عقایدشون کردن مسخره و ها سرخپوست اذیت

 .هستین وحشی شما گفتند بهشون آمریکاییا کنن دفاع خودشون از خواستن

 هب نداری حق. اوناست سرزمین ماهم از بعد بوده قطب حیوونای باقی و پنگوئنا سرزمین ما از قبل هم سرزمین این

 طبیعت هب کن سعی پس. بده جوابتو بلده خوب خیلی طبیعت کنی وارد ضرری طبیعت به اگه. برسونی آسیب اونا

 . نکنی وارد آسیبی اینجا بکر

 . قربان بله: گفت بلند باصدای دادو نظامی سالم ایستاد،

 .بکنه صمیمیت احساس من با زیاد خواستم نمی. بخندم نمیخواست دلم اما حرکتش از گرفت خندم

 .داا پر و حرف پر هستی؟ اینجوری خودت چرا پس محکمش شخصیت بخاطر داشتی دوست هیتلرو تو: گفتم فقط

 یه به یلتبد اما بشی قوی و نظامی میخواستی میگفت. میگفت همینو پدرمم: گفتم ذوق با نشستو چهرزانو روبروم

 .شدی دلقک

 .بیرون زدم ایگلو از اون به توجه بدون ندم بروز خندمو اینکه برای

 .میام منم میری؟ کجا: گفت اومدو دنبالم دستیش باچوب

 .نشده خوب حالت هنوز. ایگلو توی برو: گفتم برگشتمو سمتش به عصبانیت با

 .بیام همرات میخوام. خوبم من: گفت اما برداشت عقب به قدم یه

 .میزنی حرف چقدر بکشم نفس یکم بذار. میکنم فرار تو از دارم من. وای: گفتم کالفه

 .دنبالم بیاد نتونه تا دویدم دریا سمت به

 .زدم حرف خودم با نشستمو سنگ تخته یه روی رسیدم ساحل به وقتی

 سریع و تند اونقدر حرفارو بعضی. میزنه حرف چقدر. کرده کالفم واقعن یخی مرد این روزه چند این. برام وای -

 .میگه چی فهمم نمی اصلن من که گه می

 جستجو گروه یه کردنش پیدا برای امیدوارم. بزنی حرف من با نکردی وقت حتی. آره: گفتم خودم جواب در

 .بشیم خالص شرش از زودتر تا بفرستن
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 سخته؟ اینقدر آدما کردن تحمل یعنی برام -

 .میشناسم تورو فقط دوساله که من. دونم نمی -

 .دارم دوست من زیبای جنوب قطب. دارم دوست خیلی. من سرزمین های: زدم داد دریا به رو شدمو بلند

 . ایگلو برگشتم بعد چرخیدمو دوساعت یکی

 شتهبردا هامو وسیله از چیزی نکنه گفتم خودم با. نبود هم دستیش چوب. نبود یخی مرد از اپری. بود خالی ایگلو

 نزده دست هم غذایی ی آذوقه به حتی بود خودش سرجای چی همه. کردم بررسی رو چی همه سرعت به. باشه

 .باشه رفته ممکنه یعنی: گفتم خودم با. بود

 یشترب. شنیدم مبهمی صدای دور از که ایگلو توی برگردم خواستم. نبود. کردم نگاه رو ایگلو اطراف اومدمو بیرون

 .باالم این من. ببین منو. اینجام من. برام. برام: میگه که اونه صدای فهمیدم کردم دقت که

 اون روی داشت اجازه مرد یه فقط. من ی تپه روی بود رفته ای اجازه چه به لعنتی. بود حیات ی تپه سمت از صدا

. بود مدست توی دستیمم چوب. کردم حرکت تپه سمت به. بیاد هام خاطره تو نباید و نبود زنده که مردی. باشه تپه

 . پایین میندازمش باال اون از و باال میرم االن. مونده راه یه فقط مرد این از شدن راحت برای: گفتم خومدم با

 .خوبه خیلی اینجا.  باال بیا: زد داد باال اون از. رفتم تپه سمت به

 اومدو متمس به سرعت به. دادم دست از تعادلمو خوردو لیز پام خو یه که بودم تپه باالی تقریبا. رفتم باال سختی به

 کممح بازومو کردمو محکم پامو جای. بود آدم یه. بود گرم نفسش. بود شده نزدیک من به حد از بیش. گرفت بازوم

 به تتدس نگفتم بهت من مگه لعنتی: زدم داد میزدم نفس نفس که درحالی گرفتمو فاصله ازش. کشیدم دستش از

 نخوره؟ من

 میوفتادی؟ داشتی تو ولی برام: گفت بود لبش روی که لبخندی یمظلومو قیافه با

 اریند حق مردم چشمتم جلوی من اگه میگم بهت آخر بار برای اینو. نداره ربطی تو به: گفتم بلند صدای همون با

 . کن گوش حرفم به یا کن گم گورتو زودتر یا. بزنی دست بهم

 .باش آروم برام خوب خیله -

 تپه؟ باالی اومدی چرا میکنی؟ غلطی چه اینجا تو اصال. نمیشم آروم -

 شدی؟ نگرانم: گفت شدو عمیق لبخندش

 .کن روف گوشت تو اینو. باالش بیاد نداره حق هیچکس. منه ی تپه تپه این. نه که معلومه: زدم داد غصبانی بلندترو

 گی؟ می چی برام -
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 .کنی گوش میگم من که هرچی به باید بیرون بندازمت ایگلو از نمیخوای اگه. گفتم که همین -

 .برام کنم کمکت خواستم فقط من کن باور اما. باشه: گفت دلخور انداختو پایین سرشو

 یازین هیچکس به هیچکس، به من. من نه تویی داره نیاز کمک به که اونی: گفتم گرفتمو سمتش به دستیمو چوب

 .پایین برو حاال. میام بر چی همه پس از خودم. تنها تنهای. تنهام من. ندارم

 . نزنم حرف یخی مرد این با هم کلمه یه دیگه کردم عهد خودم با پایین میومدم تپه از که ای لحظه همون

 از فاصله با براشتمو کاغذامو مدادو خودم جلوشو گذاشتم ظرف یه توی ماهی تیکه یه ایگلو به رسیدن محض به

 .نوشتن به کدم شروع نشستمو اون

 از صدایی چرا که بود عجیب برام. بود گذشته ساعت پنج کردم نگاه ساعت به کردمو بلند کاغذ روی از که سرمو

 بودو شده جمع. بود کشیده دراز ظرفش از کمی ی فاصله با. بود خورده غذاشو. کردم نگاه بهش. نمیاد یخی مرد

 خودمو پتوی. بود شده جمع اینجوری که بود شده سردش خیلی حتما. بود ایگلو در نزدیک. کرد می خروپف آروم

 تاداف یادم. کشید می نفس آروم چقدر. خوابید کمر به زدو چرخی کشیدم روش که پتورو. انداختم روش برداشتمو

 نمی نفس دیگه و خوابیده که دوساله االن اما. کشید می نفس آروم همینجوری خوابید می وقتی که مردی به

 .کشیدم آهی بستمو چشمامو. کشه

 این و یهاد میشناسی تو که مردی تنها. باش آروم برام: گفتم خودم به. نشستم گوشه یه گرفتمو فاصله یخی مرد از

 .خوابه االن که دیونه

 .کردم نگاش چرخوندمو سمتش به سرمو دوباره

 بی اما سالشه چند مرد این نمیدونستم که من. بودم زده داد سرش عالمه یه که پیش ساعت چند به افتاد یادم

 خندونش و مظلوم صورت به یادم. بودم زده داد مرد این سر. بودم کرده زشتی کار چه من. بود بزرگتر من از شک

 .سوخت براش دلم. بود گرفته افتادنمو جلوی که وقتی افتاد

 .میزدی داد سرش اینقد نباید اما وراجه درارو لج واقعن آدم این که درسته برام: گفتم خودم به

 .من ی تپه روی رفت ای اجازه چه به. کردم خوبش: دادم جواب

 . بیرون بزنم ایگلو از شمو بلند شد باعث پنگوئنا صدای و سر

. دریاست سمت به هاشون جوجه و پنگوئنها جمعی دسته حرکت جنوب، قطب توی های صحنه قشنگترین از یکی

 معموال. شیطون کوچیکترا. کوچیکتران مواظب بزرگترا. میرن راه هم کنار و هم سر پشت باحوصله آرومو آروم

 هب بشینمو گوشه یه که اینم عاشق من کننو می طی آروم خیلی دریارو تا فاصلشون کوچیکشون قدمهای بخاطر

 تو من هک بده خیلی. کنم نگاه بازم بشینمو جلوتر برم دوباره شمو بلند شن دور که یکم. بشم خیره حرکاتشون

 .ندارم رو زیبایی های صحنه چنین ثبت برای دوربینی سرزمینی چنین
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 .کردم تشویقشون زدمو دست کشید طول ساعت یه از بیش که دریا به پنگوئنا رسیدن برای

 ویر من پتوی هنوز بودو نشسته گوشه یه یخی مرد. رسوندم ایگلو به خودمو. بودم مونده ایگلو از بیرون خیلی

 .بود پاهاش

 .بزنم حرف باهاش نبود کسی. موندم تنها بودی؟ کجا: گفت شدو بلند دیدنم با

 عیس گرفتمو دستم توی بودمو کرده پیدا تازه که رو چوبی. نشستم گوشه یه اون به پشت حرفش به توجه بدون

 دبل که هرچند. کنم درست پنگوئن یه بتراشمو چوبو میخواست دلم. کنم درست طرح یه چاقو با اون روی کردم

 .نبودم

 میخواست دلم. برداشت مدادمو سفیدمو کاغذای از کاغذ یه شدو نزدیک سر پشت از که دیم رو یخی مرد دست

 برداشت که مدادو کاغذو. بهتره اینجوری کردم احساس. زدم نمی حرف اون با که من اما نزن دست بگم بهش

 وبود هاش نفس صدای میرسید گوش به که صدایی تنها. باشم داشته آرامش یکم تونستم من نزدو حرف دیگه

 .کاغذ روی مداد شدن جابجا

 .شد تیکه تیکه چوب فقط آخرش اما رفتم ور چاقو و چوب با خیلی

 کاراف تو. بشم روبرو یخی مرد با برگردمو نمیخواست دلمم اما. بکشم دراز یکم میخواست دلم بودمو شده خسته

 .کشید دستشو دوباره گذاشتو نزدیکم کاغذو. شد نزدیک کاغذ با همراه دستش که بودم خودم

 باید میزدم حدس که همونجوری. بود کشیده منو مداد یه با فقط. شد نمی اما کنم توجه بهش خواست نمی دلم

 اب. خودمه ی چهره اون که میدونستم اما میگذشت خیلی بودم دیده آینه یه توی خودمو که باری آخرین از. باشم

 یه اب فقط. بود مونده ذهنم توی خودم از که تصویریه آخرین با تفاوتم تنها این شاید. صورتم توی بزرگ اخم یه

 بزرگ اخم همین داشت ذهن توی من از مرد این که چیزی اینکه جالب بودو کشیده نقاشی هنرمندانه چه مداد

 .بود

 بد دختر میخوام معذرت بود نوشته امضا زیر. بود شده امضا نقاشی ی گوشه. زدم زل بهش برداشتمو رو نقاشی

 .دانت جاگر طرف از اخالق،

 .بود یخی مرد همین شک بی هم دانت جاگر اما و بودم من که بداخالق دختر

. یخوامم معذرت برام: کرد صدام. بیرون بزنم ایگلو از که شدم بلند گذاشتمو سرجاش رو نقاشی کشیدمو بلندی آه

 .بزن حرف باهام. نباش عصبانی دیگه

 .کنم می خواهش. ندارم دوست رو تنهایی من. نرو: گفت دوباره که برداشتم ایگلو در سمت به دیگه قدم یه

 .نشستم گوشه یه برداشتمو سازمو شدمو پشیمون رفتن از اما بود نشده تموم تنبیهش هنوز که هرچند
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 زا خودم اما بود سوزناک بودم گرفته یاد من که آهنگی که هرچند. زدم بودمو یادگرفته ادی از که رو آهنگی تنها

 .میگرفتم آرامش آهنگ این

 هک باری آخرین. بود شده ثابت من روی غمگین چشم جفت یه. کردم بلند ساز روی از سرمو شد تموم که نواختنم

 ورد دریا از که کوچیکی دریایی شیر برای ریختم ماهی مقدار یه که بود روزی بود شده خیره بهم اینجوری کسی

 مونهب حالت همون تو اگه میدونستم. برسونه دریا یا گروهشون به خودشو بتونه که بود اون از تر ناتوان. بود مونده

 هم داشت ترس هم نگاهش. کرد نگاه خیره بهم گذاشتم ماهی جلوش وقتی. رسوندم می غذا بهش باید. میمیره

 مه میخورد ماهی وقتی حتی. ندارم براش ضرری فهمید تا کرد نگاه خیره بهم اونقدر. میترسید ازم شاید. تشکر

 .داشتم دوست رو خیره نگاه اون. بود خیره بهم

 سرمو .بودم نکرده تجربه بود دوسال که حسی. کشیدم خجالت. بود مرد یه نگاه. بود آدم یه نگاه خیره نگاه این اما

 ی غریبه مرد یه با بودم زن یه من. افتادم موقعیتم یاد تازه. کردم می حس نگاهشو سنگینی. انداختم پایین

 .نمیشناختم مردو این اما داشتم اطمینان خودم به من. گناهه ایجاد عامل من دین توی این. بودم تنها نامحرم

 .کردم فرار. بیرون زدم ایگلو از گذاشتمو گوشه یه سازو همین برای

 .کرد بدرقم در دم تا نگاهش

 دباوجو. کردم تازه نفس ایستادمو گوشه یه شدم خسته دویدن از وقتی. بشم دور میخواستم. بدومم کردم سعی

 چقدر نگاه یه با نوجوون دخترای مثل شده؟ چت تو برام: گفتم خودم به. بود گرفته گر صورتم شدید سرمای

 . شدی زده خجالت

 .بزنه سرش به شیطانی فکرای شاید. نمیشناسم مردو این که من اما. نشدم زده خجالت: دادم جواب

 .کن بیرونش ایگلو از پس -

 نمی زنده کمک بدون و ایگلو از بیرون. هست هم پاچلفتیی و دست آدم تازه ضعیفه بدنش هنوز اون. میمیره -

 .مونه

 . بربیاد خودش پس از باید آدمه یه اون داره؟ ربطی چه تو به برام -

 .بزرگتره گناهی هر از بشم مردنش باعث یا برونم خودم از رو آورده پناه بهم که کسی من اینکه -

 کنی؟ چکار میخوای پس -

 نممیتو راحت خیال با اونجوری. رو ایگلو ساخت بخصوص. االن همین از. بدم یادش قطبو توی زندگی زودتر باید -

 . بره که بگم بهش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

91 

 

 ساز الح در بود کشیده منو بازم. بود کاغذ یه سازم کنار. بود خوابیده شدم ایگلو وارد وقتی. برگشتم رو رفته راه

 .بزن حرف باهام. برام ببخش منو بود نوشته گوششم. زدن

. بود وبخ نقاشیش خیلی. بود نقص بی کارش. کنم نگاه نقاشی به میتونستم راحتتری خیال با بود خواب که حاال

 یا مردونه صورت اینکه با. کردم نگاه صورتش به کردمو بلند نقاشی روی از سرمو. بود کرده دقت هم جزییات به

 .بود جالبی مرد. بود ها بچه مثل اخالقش اما داشت

** ************************************************** 

 .شنیدم دور از صداشو. بود آورده ساحل به خودش با دریا که بودم غنیمتهایی کردن جمع درحال

 .دوییدم دنبالت کلی. کردم تعقیبت بیرون زدی که ایگلو از. بازم گذاشتی تنهام چرا. برام. برام -

 .شدم مشغول خودم کار به کردمو اخم بهش. بود ترسونده پنگوئنارو صداش سرو با

 به فقط و فقط میدم قول. میخوام معذرت بازم االنم. کردم عذرخواهی خیلی که من نمیزنی؟ حرف باهام چرا برام -

 .کنم گوش تو حرفای

 .کنم ثبت رو صحنه این میخواست دلم. بودن کردن شنا حال در پنگوئنا

 اشتموبرد کاغذ یه مدادو یه. رسوندم ایگلو به خودمو سرعت با. افتاد بود کشیده یخی مرد که هایی نقاشی به یادم

 .گرفتم یخی مرد سمت به کاغذو مدادو. ساحل رفتم دوباره

 .گرفتشون ازم کردو نگاهم تعجب با

 بکشمشون؟: پرسید لبخند با. من به نگاه یه کردو پنگوئنا به نگاه یه. کردم اشاره پنگوئنا به دست با

 .کشیدن به کرد شروع اون و. کردم سرتایید با

 دوساعت یکی. کشید می همچنان اون میرفتنو پایین و باال. میکردن شنا ها جوجه. میکردم بازی ها جوجه با من

 قاشین توی هم من و واقعی و طبیعی خیلی بود کشیده رو پنگوئنا اومد سمتم به دستش توی کاغذ با گذشت که

 .کنم مخفی هیجانمو و ذوق تونستم نمی. بودم

 .کشیده مارو یخی مرد ببنین ها بچه: گفتم پنگوئنا به رو. گرفتم ازش ور نقاشی

 قهری؟ باهام هنوز: گفت کردو نگاهم لبخند با اونم. کردم نگاش

 .کردم حرکت ایگلو سمت به بعدشم. مرسی: گفتم فقط شدمو بلند

 .کنم ثبت رو صنحه یه تونستم باالخره. خاطراتم الی گذاشتم رو نقاشی. اومد دنبالم اونم

 .دارم نقش خاطراتت توی منم که خوشحالم: گفت ایستادو کنارم
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 توی زندگی رسم و راه بیرون بندازمش ایگلوم از زودتر اینکه برای بدمو خاتمه سکوت قهرو این به گرفتم تصمیم

 .بدم یاد بهش قطبو

 امروز از یخی مرد کن گوش: گفتم خورد هم شیرشو غذاو خوابیدو حسابی وقتی باشه، نداشته ای بهونه اینکه برای

 .کنی زندگی تنهایی شد الزم اگه بایستیو خودت پای روی جنوب قطب توی میتونی چجوری بدم یادت میخوام

 .ندارم دوست کردنو زندگی تنهایی من ولی: گفت کردو کج لبشو

 که اینه تو درقبال من ی وظیفه تنها. مهمونی یه فقط من ایگلوی توی تو. نیست مربوط من به این: گفتم تحکم با

 .برنمیاد ازم هم ای دیگه کار. همین. بدم یادت بلدم هرچی

 .نشدم خوب کاملن هنوز یعنی. نیست خوب زیاد حالم من اما: گفت کردو فکری

 .بیا من همراه. شو بلند: گفتم حوصله بی

 .بیاد تا کشید طول ای دقیقه چند. بیرون زدم ایگلو از

 .نیا بیرون دستیت چوب بدون هیچوقت: گفتم اخم با

 میخوره؟ دردم چه به دستی چوب این پس کنیم شکار نیست قرار که ما -

 هاگ میکنه کمکت هم و نشی خسته مدت طوالنی رفتنای راه توی بریو راه میکنه کمکت هم دستی چوب این -

 و کردی گیر جایی اگه حتی. بخوره درت به حیوونی نجات برای هم گاهی ممکنه. کنی دفاع خودت از افتاد اتفاقی

 نگهش هک برفا توی نیست سفید چون. میمونه پرچم یه مثل تو برای چوب این کنی پیدا برگشتتو راه نتونستی

 .کنم پیدات راحتتر میتونم من داری

 .برگشت دستیش چوب با و تو رفت سریع

 .دادم آموزش بهش رو تنهایی به دریا ساحل تا رفتن اول درس عنوان به بود داده یاد من به ادی که همونجوری

 .میزد حرف مدام نبودو کنی گوش حرف شاگرد من برعکس اون اما

 نگفته. پرنده یه وای. کرد حرکت چیزی یه اونجارو وای سفیده؟ برف چرا راستی. برف همه این از شدم خسته. اه -

 سن این تو ولی. سالمه یک و چهل من چندسالته؟ تو برام. هه هه هه. من جز به البته. هست هم پرنده اینجا بودی

. جیبهع اسمت.  باشی آسیایی میاد قیافت به کجایی؟ اهل نگفتی راستی نه؟ مگه. قیافم خوش و خوشتیپ خیلی

 رد کالتو میکشی خجالت کچلی نکنه شی؟ نمی خسته سرت؟ میذاری کالتو همیشه چرا. میشنوم باره اولین

 ... قهری؟ من با هنوز نکنه ساکتی؟ اینقدر همیشه بیاری؟

 ...واقعن. نزدیکه چقدر رسیدیم؟ کی: میزد حرف هنوزم اما. بود افتاده نفس نفس به ساحل به رسیدیم وقتی
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 .ایگلو برگرد تنهایی خودت شدی که بهتر. کن استراحت. همینجا بشین: گفتم پریدمو حرفش وسط

 بیام؟ جوری چه. نمیتونم من. برام نرو: گفت که برگردم خواستم گفتمو اینو

 .برگردی تنهایی میتونستی االن کردی می استفاده چشمات از دهنت جای به مسیر توی اگه -

 وزهن اون بودو گذشته ساعت سه ساعت، دو ساعت، یه. گذشت زمان. ایگلو برگشتم حرفاش به توجه بدون بعدم

 هک دیدم بلند چوب یه دور از مسیر توی جایی یه. رفتم ساحل سمت به برداشتمو دستیمو چوب. بود برنگشته

 .بود رفته فرو زمین توی انتهاش

 .بود نشسته توش بودو کنده چاه یه. دیدمش رسیدم چوب به وقتی

 .دنبالم یایم که میدونستم. کنم پیدا خونمونو راه نتونستم برگشتی؟ تو. برام: گفت باهیجان ایستادو من دیدن با

 .اشغالگره آدم این که واقعن. خونمون بود گفته من ایگلوی به

 یتو چوبو کردمو گوش حرفات به خوب چه ببین: گفت بالبخند. ایستاد روبروم اومدو بیرون مسخرش ی چاله از

 دوست یه. بشه کاسته سرما شدت از که کردم درست این برای هم رو چاله! کنی پیدام که کردم فرو زمین

 ادنمیوفت گیر سرما توی که وقتایی برای اونا میدونی. کرد می زندگی شمال قطب نزدیک که داشتم سرخپوست

 اونوقت. لخت کامال. میشدن لخت باهم همه بودن که نفری هرچند میکندندو بزرگ ی چاله یه میکردن؟ چیکار

 سرمارو کمتر میشدو منتقل بهم بدنوشون ی درجه 27 دمای. میکردن بغل همدیگرو میکشیدنو دراز چاله توی

 .میکردن حس

 عصبانیت با لحظه چند کردمو هم توی اخمامو کردن می یاری ابروهام که اونجا تا. ایستادم جمله این شنیدن با

 .میکرد صدام میدویدو سرم پشت اونم. دویدم ایگلو سمت به بعدشم. کردم نگاهش

 چنین که کرده فکر خودش پیش چی میزنه؟ حرف بامن راحت اینقدر ای اجازه چه به. است دیونه مرد این

 .بود چی منظورش میگه؟ من به رو موضوعی

  زدم؟. نزدم بدی حرف که من شد؟ چت هو یه تو دختر: گفت شدو ایگلو وارد زنان نفس. نشستم گوشه یه

 .کردم مشغول خوندن کتاب با خودمو. کنم گوش حرفاش به نمیخواست دلم

 عاتاطال به میخواسته. نداشته منظوری که بیچاره این: گفتم باخودم کردو فروکش عصبانیتم گذشت که زمان

 .بشه اضافه من عمومی

 چندساعت همین که انگار نه انگار. ظرفش توی ماهیه جون به بود افتاده گرسنه شیر یه مثل. کردم نگاه بهش

 .میزد جوونتر صورتش اما. کرده رد سالو چهل بود گفته. داشت معصومی ی قیافه. بود خورده غذا اینهمه پیش
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 و من با برگردوندمو سرمو خورد گره هم به نگاهمون وقتی. آورد باال سرشو گذاشت دهنش توی که رو لقمه آخرین

 .بگیری یاد باید که هست چیزا خیلی. کنار بذاری رو تنبلی...باید...باید: گفتم من

 گلوای تا ساحل بین مسیر تونست هشتم روز باالخره اومدمو رفتمو همراش تموم هفته یه رو ایگلو تا ساحل مسیر

 .کنه طی ساعت یه از کمتر توی تنهایی خودش دیگه ادای هزارتا کندنو چاله افتادن، بدون رو

 .کنه نمی فراموش که بودم مطمئن اما گرفت یاد دیر

 بگیرم؟ قرض ازت دیگه کاغذ یه میتونم: گفت خوابشو کیسه توی رفت آزمونش اولین موفقیت از خوشحال

 .نمیدم بهت دیگه. میشن تموم کاغذام: گفتم دادمو بهش کاغذ یه

 . شدم مشغول خودم کارای با منم. کشیدن به کرد شروع کش دراز همونجوری

 .بود دستش توی هنوز نقاشی. آوردم باال سرمو خروپفش صدای با

 .بودیم حرکت درحال مسیر یه توی. خودشو بودو کشیده منو

 . برم راه داد یاد بهم که برام به تقدیم: بود نوشته پایینش

 .روز همون خاطرات الی گذاشتم آوردمو بیرون دستش از آروم رو نقاشی

 هکال. نبود خودش از اثری. کردم نگاه تاشدش خواب ی کیسه به. دادم بدنم به قوسی و کش شدمو بیدرا خواب از

 .شد ایگلو وارد فریاد دادو با هراسونو که بودم نشده بلند هنوز. کردم محکم سرم روی پالتومو

 .بدو. بدو. کردم پیدا چی ببین پاشو پاشو، برام، برام،: گفت بلند صدای با میزد نفس نفس که درحالی

 هم با همراه. شدم خارج ایگلو از سرعت به برداشتمو دستیممو ب.چ. شد وارد استرس منم به که بود هول اینقدر

 .دویدیم ساحل سمت به

 چندماه تا. غذا چقدر: گفت خوشحالی با رسیدیم که نهنگ سر باالی. بود افتاده بزرگ نهنگ یه ساحل توی

 .زیاده خیلی یوهو،. تامینیم

 . باشه داشته نیاز کمک به شاید. مرده شیم مطمئن باید. باشه زنده شاید: گفتم نشستمو نهنگ کنار

 . گذاشتم نهنگ روی دستمو

 مقدار. هست سوراخ یه کشیدن نفس برای که جایی ریختم سرش باالی آوردمو آب کمی. داره جون کردم احساس

 .آب توی گردونیم برش باید. باش زود: گفتم عجله با. زندست نهنگ یعنی این و شد افشره آب کمی خیلی

 ای دهفای تو کمک. مرده اون کنی؟ کمک قاتل نهنگ این به میخوای. ای دیونه تو دختر: گفت کردو نگاهم تعجب با

 .نداره
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 ،نهنگ این ضمن در. ای زنده االن اما بود بودنت زنده احتمال دودرصد فقط کردم پیدا وقتی هم تورو: گفتم اخم با

 این بودیم ساحل تو هم پیش ساعت چند ما. میکشه نفس. نمرده. Humpbacke نهنگ یه این. نیست قاتل نهنگ

 .افتاده بیرون دریا از که نیست وقت خیلی مشخصه. نبود اینجا نهنگ

 هل رو متری31 نهنگ یه تنهایی به نمیتونی تو: گفت ایستادو گوشه یه تعجب با. زدن زور به کردم شروع بعدش

 .بدی

 .کن کمکم بیا پس: زدم داد کنم کمک نهنگ به داشتم سعی که همونجوری

 من تا. بیارم طناب میرم من. نداره فایده اینجوری: گفتم گرفتمو فاصله نهنگ از. دادن هل به کردن شروع اونم

 .نهنگ سر رو بریز آب میام

 .آوردم طنابو دویدمو ایگلو سمت به

 .کنه نمی فواره میریزم آب. مرده مطمئنم دیگه االن برام: گفت دیدنم با

 .باشه امیدی شاید: گفتم رسوندمو نهنگ دم به خودمو سرعت به

 .شدم نمی جابجا هم متر سانتی یه حتی اما میزدم زور. کشیدن به کردم شروع بستمو دمش به طنابو

 میکنی؟ چیکار: گفتم کردمو نگاه دستش توی طناب به. کشید دستم از طنابو

 .سنگینتره ما از خیلی اون. نمیاد بر ما دست از کاری. مرده اون برام: گفت آروم

 .باشه داشته ای فایده سرش روی بریزیم آب مدام اگه شاید: گفتم دویدمو نهنگ سر سمت به

 .بیارم آب تا بدومم دریا سمت به کردم سعی

 .کرد نگاه بهم خیره ایستادو روبروم

 .برام نداره فایده: گفت آرومی صدای با دوباره

 .بود مرده اون. کرد کاری نمیشد. میگفت راست

 مهه کردم می فک من: گفت لبخند با. نشست روبروم اونم. زدم زل کرده نهنگ به نشستمو نهنگ کنار زمین روی

 .قاتلن نهنگ جنوب قطب نهنگای ی

 ،Humpback قاتل، نهنگ: داره وجود نهنگ نوع چند قطب توی نه،: گفتم کردم می نگاه نهنگ به که همونجوری

 سفید و سیاه رنگ. واضحن کامال قاتل نهنگای اما. میشن دسته چند هرکدوم همیناهم که. آبی و اسپرم منیک،

 . دارن

 پستاندارن؟ آدما مثل نهنگا میدونستی: گفتم زدمو زل بهش
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 .نمیدونستم نه: گفت لبخند با

 نهاپالنکتو فیتو رشد برای هم مدفوعشون نهنگا از بعضی حتی. مفیدن مهمو چقدر نهنگا شه نمی باور: دادم ادامه

 .مفیده هستن دریا غذایی ی زنجیره اول که

 کشه؟ می رو آدما یعنی قاتل؟ میگن قاتل نهنگ به چرا: پرسید

 خرس و گوزن گاهی شمال قطب توی و دریایی سمور نرمتنان، شیردریایی، ها، ماهی. غذاییشه عادات بخاطر -

 دیگه قاتل نهنگ یه قاتل نهنگ شکم توی هم مورد یه در حتی. باشن قاتل نهنگای غذایی منبع میتونن هم قطبی

 یه ی الشه احتماال که گذاشتن این بر فرضو شناسا جانور خورنو نمی خودشونو جنسای هم معموال البته. شد پیدا

 انسانها خود که صورتی در قاتل میگن نهنگ این به آدمها بدونی باید جالبو چیز یه ولی. خورده رو مرده نهنگ

 اما. خطره در گونه این که طوری به. خوردن برای چه تحقیق برای چه. میکنن شکار نهنگارو این از زیادی تعداد

 تمام ضمن در. باشن خورده رو آدمی یا باشن کرده حمله آدمی به نهنگا این که نشده گزارش هم مورد یه حتی

 ا؟آدم ما یا نهنگاست این مناسب صفت قاتل بگو من به تو حاال. میخورن هم آدمها میخورن نهنگا که چیزایی اون

 . گی می درست تو: گفت دادو تکون سری

 کنیم؟ چکار این با باید حاال: گفت کردو مرده نهنگ به نگاهی بعد

 .شدی قبول نشده شروع هنوز. خوراکیه مواد تامین امروزت درس: گفتم شدمو خیره ماهی به

 .بچشم رو ماهی این گوشت ی مزه میخواد دلم چقدر که وای: گفت خندیدو

 .داریم کار خیلی که بیار ایگلو توی از منو چاقوی و اره برو. معطلی چرا پس -

 ها، چربی گوشتها،. افتادیم جونش به چاقو و اره با قصاب دوتا مثل. داشت ارتفاع متر شش تقریبا بیچاره نهنگ

 کوچیک انبار کردیمو جمع هم استخووناشوم از مقداری. کردیم جدا میشد که اونجا تا پوستشو و معده محتویات

 از کوچیکی مقدار هنوز. خون بود شده سرتاپامون. بودیم درگیر ساعت ده از بیش. کردیم پر حسابی ایگلورو

 .بشم تمیز و تر یکم میخواست دلم. بود مونده صابونم

 .کردم نگاه بود شده ولو گوشه یه خستگی شدت از که یخی مرد به

 بزنی؟ چرخی یه ایگلو اطراف بری خوای نمی: گفتم زدمو بهش دستیم چوب با

 .بمیرم میخوام فقط. میمیرم خستگی از دارم من: گفت تعجب با

 .برنگرد دیگه ساعت نیم تا بیرونو رو. ببینم پاشو: گفتم زدمو بهش دستیم چوب با دوباره

 چرا؟ خوب: گفت حال بی

 .باشم تنها ساعت نیم میخوام فقط. هیچی -
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 با. وردمآ در پالتومو سرعت به. بیرون رفت میزد غر که حالی در برداشتو دستیشو چوب. شد بلند عصبانی و کالفه

 بهتر که بودم کرده باز گیسمو. شستم موهامو رومو و دست کوچیکم صابون بودمو کرده گرم که آب مقداری

 تموبرداش برسمو. کنم شونه بودم نتونسته هم موهامو حتی بود ایگلوم توی یخی مرد که مدتی این تو. بشورمش

 .کردن شونه به کردم شروع نشستمو ایگلو در به پشت

 پشت یخی مرد شدم متوجه که بپوشم پالتومو که شدم بلند کردمو گیس قبل مثل موهامو شد تموم که کارم

 مگه :زدم داد عصبانی. گذاشتم سرم پالتومو کاله پوشیدمو پالتومو سرعت به. کنه می نگاه خیره بهم داره سرمه

 شدی؟ خیره بهم چرا اومدی؟ ای اجازه چه به. تو نیا نگفتم

 . میخوام معذرت: گفت اومد، خودش به تازه انگار

 .نیست پذیرفته: گفتم زدمو داد عصبانی

 .بیرون زدم ایگلو از برداشتمو دستیمو چوب

 .خودم با زدن حرف رفتنو راه به کردم شروع

 .که نشده چیزی. باش آروم برام -

 .نشده چیزی میگی تو اونوقت. دیده منو موی و سر غریبه مرد یه. نشده چیزی -

 های پوشش با دیده زن کلی خودش کشور تو مرد این درضمن. حرفا این بیخیال. قطبه اینجا. بردار دست برام -

 اههم یه نزدیک اون. نیست مهم براش تو بودن زن اصال. نداره روش تاثیری هیچ تو ریخت بی گیس دیدن. مختلف

 .نکرده خطایی هیچ اما میکنه زندگی باتو که

. نهک جمع حواسشو بیشتر باید اون مسلمونمو یه من هرحال به. کنه نمی فرقی. ای دیگه هرجای یا فضا یا قطب -

 .لعنتی

 .بود خوابیده عمیق آرومو دوساله ی بچه یه مثل. ایگلو برگشتم شدم آرومتر زدمو حرف خودم با اینکه از بعد

 اب میکردو نزدیک دهنش به نهنگو گوشت تیکه یه. درمیاورد خودش از نهنگ برش موقع که اداهایی به افتاد یاد

 .ها ها ها یو. قاتلم یه من: میگفت دار خنده و بلند صدای

 .سال دو از بعد. بخندونه منو میتونه مرد این. زدم لبخند بازیاش دلقک یادآوری با

 .کنم نگاه بهش خیره شد باعث که میخورد غذا تند تند اینقدر

 .آورد باال سرشو کردو حس نگاهمو سنگینی اما بود خوردن پیش حواسش ی همه اینکه با

 میکنی؟ نگاه بهم اینجوری چرا: پرسید غذا از پر دهن با
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 تموم ذخیرت زود خیلی بخوری، غذا ولع با اینجوری غذاست از پر انبارت وقتی اگه: گفتم گرفتمو ازش نگاهمو

 غذایی ها هفته و روزها که برسه روزایی یه شاید. بدی عادت خوردن کم به بدنتو باید. میمونی غذا بدون و میشه

 .نکنی پیدا خوردن برای

 انبارمون تازشم. میخوری غذا کم خیلی که تویی. میخورم غذا اندازه به من: گفت دادو قورت دهنشو توی غذای

 .پره پره فعال

 .خوردن تند تند به کردن شروع دوباره بعدشم

 .بود خوشمزه خیلی. آخیش: گفت کشیدو شکمش روی دستی. شد ولو شد تموم که غذاش

 . رسید ذهنم به چیزی یه برام: گفت پریدو ازجاش هو یه

 سورتمه یه بیا: داد ادامه هیجان با افتادو راه دنبالم. کردم جمع غذارو ظرفای شدمو بلند حرفاش به توجه بدون

 .کنیم درست

 .دارن دونه یه اسکیموها ی همه شمال قطب توی: گفت دید که سکوتمو

 شما طبق اینجاهم. نیستیم اسکیمو ما: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون. نشستم گوشه یه برداشتمو مدادمو کاغذو

 پوشش. هست درخت شمال توی. کشیدنش برای سگی نه و سورتمه ساخت برای هست چوبی نه اینجا. نیست

 .باارزشه گنج یه مثل هم دستیمون چوبای همین اینجا. متفاوته اینجا با گیاهیش

 سگ هب. کنیم می استفاده کردیم پیدا پیش ی هفته که نهنگی استخونای از چوب جای به: گفت نشستو روبروم

 .کنیم می کاریش یه. نیست نیازی هم

 ...زودتر باید. بسازی ایگلو نگرفتی یاد هنوز. داری مهمتر توکارای: گفتم اخم با

 .میگیرم یاد بعدا: گفت شدو بلند

 قول به ساخت سرگرم چون اما میکرد عصبیم بیخود کار انجام بخاطر که هرچند. بیرون زد ایگلو از بدو بدو

 .بود کننده خوشحال این و میشد مزاحمم صداش سرو با کمتر بود سورتمه خودش

 درگیر زهنو اون برمیگشتم میرفتمو پنگوئنا دنبال. بود سورتمه ساخت درحال اون برمیگشتم ساحلو میرفتم من

 .کشید نمی کارش از دست اون میشدمو بیدار میخوابیدمو من. بود

 پاشو. بیا بدو برام: گفت هیجان با داخلو پرید هو یه که ورمیرفتم سازم با داشتم

 .شدم مشغول سازم با بازم. بدم اهمیت بهش خواست نمی دلم

 .زد زانو روبروم برداشتو طنابمو
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 .بیا. دیگه پاشو. میکنم خواهش برام -

 .بود زده زل بهم آویزون لب با بودو کرده گره هم توی التماس حالت به دستاشو

 .شدم بلند گفتمو بلندی وای

 .بود ساخته ممکنو ی سورتمه بهنرین امکانات کمترین بدون انصافا. برد بود ساخته که ای سورتمه سمت به منو

 .خوبه: گفتم کردمو نگاه سورتمه به تحسین با

 همین؟ فقط -

 .خوبه خیلی. باشه: گفتم دادمو تکون سرمو

 .که نکردیم امتحانش هنوز کجا؟: گفت ایستادو مقابلم. کردم حرکت ایگلو سمت به ای دیگه حرف بدون

 .سورتمه روی بشین: داد ادامه اون کردمو نگاش بهت با

 االن ؟االن خوبه: گفتم عصبانیت با شدمو سورتمه سوار. گرفت خودش به ملتمسانه حالت دوباره دید که تردیدمو

 برم؟ میدی اجازه دیگه

 .بگیر محکم رو سورتمه: گفت بستو سورتمه نوک به طنابو. شد خم

 .میزدم غر منم میرفتو آروم اولش. کشیدن به کرد شروع ایستادو

 . ایگلو تو برگردم میخوام. بایست. مسخرست این. دلقکی یه تو واقعا -

 خودم روی به اما. میخورد صورتم به سرعت با باد. بود اومده خوشم. کرد بیشتر سرعتشو من به توجه بدون

 .میبرم لذت دارم حسابی که نیاوردم

 .شدم وری یه سورتمه با منم افتادو دفعه یه اما کردو بیشتر بازم سرعتشو

 خوبی؟ شد؟ طوریت برام: گفت نشستو سرم باالی. شد نگران. بود گرفته درد بدنم

 .دیونه کشمت می: گفتم کردمو نگاهش خشم با

 .نزن. نزن: گفت خنده با کردو فرار ازم. کردم پرتاب سمتش به کردمو درست یخی ی گلوله یه

 .کرد پرتاب سمتم به بزرگتری ی گوله اون کنم پرتابش اینکه از قبل اما کردم درست دیگه ی گلوله یه

 شسر باالی. افتاد زمین روی هو یه دویدنا وسط. میدویدم دنبالش منم میدویدو خنده با. کردم دنبالش زدمو جیغ

 .بکشمت میخوام که پاشو. نشده هیچیت. نیار در ادا. ببینم شو بلند: گفتم ایستادمو
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. شیدک نمی نفس. خورد نمی تکون. نشستم سرش باالی زمین روی. نمیکشه نفس کردم احساس. نمیخورد تکون

 .جاگر. میکنم خواهش جاگر. پاشو. پاشو: گفتم نگران

 بودم زده زل بهش که همونجوری. بمیره اون نمیخواستم من. شد متوقف لحظه یه مغزم. میزد تند تندو قلبم

 .کرد نگاه بهم کردو باز چشماشو

 هنکرد حس رو گرمایی چنین بود وقت خیلی. میکردم حس صورتم روی نفساشو گرمای. بود کم خیلی فاصلمون

 .بودم

 خوبی؟: پرسیدم نباشیم حالت اون تو بیشتر اینکه برای

 .بود سرکاری. میخوام معذرت: گفت آروم خیلی نشستو

 حرف باهاش بعدشم ساعت۱۶ تا. دویدم ایگلو سمت به کردمو پرتاب گوشه یه سورتمشو پا با شدمو بلند عصبانی

 .نزدم

 .شد نمی قدم پیش آشتی یا خواهی معذرت برای. بود شده آروم. شده جوری یه ساعت۱۶ اون تو کردم احساس

 .بسازی زودتر ایگلوتو باید: گفتم بهش شد تموم که تنبیهش مدت

 میدی؟ یادم: پرسید

 .بیا دنبالم بردارو رو اره -

 اره اب یخ تیکه دو یکی. مناسبه ایگلو ساخت برای یخی چه که دادم توضیح براش و ایگلو از بیرون رفتیم باهم

 .فتگر یاد شکلو مکعبی های تیکه ساخت من از بهتر حتی و زود خیلی. بکنه اینکارو اونم خواستم ازش بریدمو

 وبخ ایگلوشو میخواست دلم که اونجا از. بودیم خسته حسابی ساختیم یخی مستطیل مکعب زیادی تعداد وقتی

 .کردن استراحت و خوابیدن ساعت چند از بعد به کردم موکول کارو ی ادامه کنه تمیز مرتب و

 قطعات به میره باال که همینطور که ای دایره سطح یک. ساخت رو ایگلو باید چطور که دادم توضیح براش اول

 هر و. هباش نشیمن قسمت از کوچیکتر میتونه که ایگلو هر در هست انبار یه به نیاز. میکنه پیدا نیاز کوچیکتر

 ایگلو رد. بشه پوشیده برف توسط باید یخی قطعات بین درزهای تمام. داره کوچیکی دودکش به نیاز باال در ایگلو

 .داره وجود نشیمن و در بین کوچیکی راهروی. کرد حرکت خیز سینه باید ایگلو به شدن وارد برای و کوچیکه

 تهساخ برف با اینکه بخاطر ایگلو یه ظاهر در. کرد جلوگیری هوا ورود از که پوشوند حیونات پوست با درو میشه

 .کنه تولید تونه نمی آتیشی هیچ رو میشه ایجاد ایگلو توی که گرمایی اما سرده خیلی ی خونه یه میشه

 رو پایه های تکه هنوز. چیدم می من میدادو من دست به رو یخی قطعات جاگر عملی، کار به کردیم شروع بعد و

 .دستم بده قطعاتو تو. بچینمشون من بده اجازه برام: گفت که بودم گذاشته
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 عمارم بهترین االن سازی ساختمون دنبال میرفت خلبانی جای به اگه گفت میشه جرات به. کرد چیدن به شروع و

 .بود دنیا

. دمش خسته من برام وای: گفت گذاشتو کمرش به دستشو چیدیم که ایگلورو های پایه. بود تنبلی آدم که حیف

 .گشنمه

 .باش زود. داریم کار خیلی. کردیم شروع نیست هم دوساعت هنوز: گفتم اخم با

 .شدم خسته. خوام نمی: گفت بستو چشماشو. کشید دراز ساز نیمه ایگلوی وسط

 .کرد می تنبلی اون اونوقت. بیرون بره من ایگلوی از و بسازه ایگلوشو زودتر میخواستم من

 به من اما بودن سنگین. میچیدم هم روی یخهارو شدمو کار به دست خودم بازیاش لوس اداهاشو به توجه بدون

 .میدادم ادامه کارم

 اینکه اب. بود سنگین زیادی بودم کرده بلند که یخی قالب. بذارم رو باالیی ردیف خواستم چیدمو یخ کامل دور یه

 تو خودش جای روی یخ گرفتو قرار یخ دوطرف سرم پشت از دست تا دو. باال بذارمش نتونستم زدم زور خیلی

 اون دستای توسط اما برگشتم سرعت به. کردم پیدا عجیبی حس نزدیکی اونهمه از. گرفت قرار ایگلو دیوار

 مومیشنید نفساشو صدای. بود کرده احاطه دوطرفمو دستاش داشتو فصله بامن قدم نیم فقط. بودم شده محصور

 .نفساش گرمای. کردم حس گرمارو اون دوباره

 .برم ذارب: گفتم آروم خیلی لب زیر. میود بند داشت نفسم تقریبا. نداشتم نگاهشون تحمل. انداختم پایین سرمو

 .گرفت فاصله ازم قدمی افتادو دستاش بعد اما کرد مکث کمی

 . دش نمی. بکشم نفس آروم منظمو کردم سعی نشستمو ایگلو توی. کردم فرار دستاش حصار برداشتن محض به

 .خودم با زدن حرف به کردم شروع

 هک ترسویی آدم. داریم ترسو آدم دسته دو. میترسی اون با نزدیکی از بفهمه که کنی وانمود جوری نباید برام -

. یدهترس که نمیفهمه هیچکس و میکنه حفظ ظاهرشو اما میترسه که ترسویی آدم. میده نشون ترسشو و میترسه

 ترسو درد دوم ی دسته. میشه شناخته ترسو آدم یه عنوان به هم و میکنه تحمل ترسو درد هم اول ی دسته

 عنواق اگه حتی شجاعه میگن دربارش که بشنوه آدم یه که وقتی. ترسو گه نمی بهش هیچکس اما میکنه تحمل

 .بترسه نباید که میکنه القا خودش به باشه نداشته شجاعتی

 چیه؟ منظورت -

 مثل .نده نشون شدید واکنش خیلی شد اگرم اما بشه نزدیک بهت نذار. میترسی که نده نشون که اینه منظورم -

 .کنی می فکر اون به مدام و نشستی گوشه یه ساله چهارده دختر یه مثل که االن
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 .نیست مهم برام هم اصال. کنم نمی فکر اون به من مسخرست، -

 بشه تهساخ ایگلو تا کنم کمک زودتر که رسیدم نتیجه این به نهایت در. بودم درگیر باخودم ساعت یک از بیشتر

 .داشت فاصله چندمتر فقط من ایگلوی تا ایگلوش اون اصرار به که هرچند. بشم راحت شرش از و

 .بود رفته در کار از بازم تنبل. نبود ازش اثری رسیدم که سازش نیمه ایگلوی به

 ماحت: گفتم خودم با. نشد خبری جاگر از بودمو مشغول ساعت سه از بیشتر. یخ های تیکه چیدن به کردم شروع

 .خوابیده و ایگلو توی رفته

 .ندیدمش اما شدم ایگلو وارد

 هترب چه: میگفتم دفعه یه. شدم چندگانگی دچار. گرفتم دلشوره. نشد خبری اما گذشت هم دیگه ساعت دو یکی

 .شدم راحت شرش از. رفته احتماال. نیست که

 .زده یخ و افتاده گوشه یه نکنه. باشه اومده سرش بالیی نکنه: میگفتم دفعه یه

 .میکردم پیداش اونجا شاید. برم ساحل تا گرفتم تصمیم

 .کرد نگاه بهم آوردو باال سرشو رسیدم که نزدیکش. بود پایین سرش بودو نشسته دریا به رو. دیدمش دور از

 .میشه تموم داره من کاغذای چرا بگو پس: گفتم اخم با. من مداد بودو کاغذ تعدادی یه دستش توی

 .میخوام معذرت: گفت زدو زل دستش توی کاغذای به

 .پررو چل و خل: گفتم ایرانی زبون به

 گفتی؟ خودت زبون به گفتی؟ چی: گفت شدو خیره بهم

 .بگیرم لبخندمو جلوی نتونستم. گرفت خندم زدنش حرف طرز از. کنه تکرار منو ی جمله کرد سعی

 .خوبه خیلی. خندیدی باالخره تو. برام وای: گفت ایستادو خوشحال

 .لبخند یه از بیشتر. خندیدم بازم منم. کرد تکرار رو " پررو چل و خل " ی جمله دوباره

 .بخندونه ومن تا کرد تکرار رو جمله این بار بیست از بیشتر ایگلو به تارسیدن. دادم فحش بهش نمیدونست بیچاره

 .میخوام معذرت کردی؟ درست رو همه این تنهایی: گفت سازش نیمه ایگلوی به رسیدیم وقتی

 ودترز کنارو بذاری رو تنبلی باید: گفتم ساختگی اخم با. بودم خوشحال هم خیلی. نبودم عصبانی اما. کردم اخم

 .بسازیش

 .تونم نمی نکنی کمکم تو اگه: گفت کردو نگاهم عمیق
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 حال. میکردم تجربه جدیدم زندگی توی اول بار برای که حالی. داشتم خوبی حال دلم توی اما. کردم اخم بازم

 .خوب

 . بود خوابیده خرس یه مثل. کردم بیدارش خواب از هوار دادو کلی با

 .بخوابم میخوام. خستم من. بخوابی کم اینقدر میتونی چطوری تو دختر: گفت مالیدو چشماشو

 یتنبل اینقدر چرا. میشد تموم پیش دوروز باید ایگلو ساخت. خوابیدی که ساعته ده از بیشتر. پاشو. بسه -

 . پاشو میکنی؟

 .انداخت می جنگلیا یاد آدمو. بود شده بلند حسابی ریشاش موهاشو. بود ریخته بهم خیلی. شد بلند باالخره

 .بیرون زدم ایگلو از خودم دادمو دستش دستیشو چوب. بود خواب گیج هنوز اما بود ایستاده اینکه با

 شاید و بشه تموم ایگلو ساخت نمیخواست انگار. میکرد تنبلی مدام اما بود نمونده ایگلوش شدن تموم به چیزی

 .میکردم فکر اینجوری من

 .بود شده ساخته من ایگلوی از دقیقتر و تر مرتب خیلی اون ایگلوی

 باالخره. خوندن آواز حال در اون سکوتو در من. کردیم کار چندساعتی. اومد اونم باالخره کردمو کار به شروع

 .تروتمیز و کامل ایگلوی یه. شد تموم

 .زدیم زل هنرمون به ایستادیمو ایگلو از فاصله با کنارهم

 نفر؟ یه برای نیست بزرگ زیادی نظرت به: پرسید

 . مناسبه هم خیلی تو قد با آدمی برای که من نظر به. نه: دادم جواب

 کردی؟ تعریف من از تو االن -

 .کنه می تعریف من از همینجوری میبینه منو که هردختری: گفت گرفتو فیگور

 هم چاق بزودی میخوری غذا داری تو که اینجوری تازه. درازی زیادی تو گفتم فقط. نکردم تعریف من: گفتم اخم با

 .مناسبه برات اینجا. خرس یه مثل. میشی

 .میخوری کم خیلی. نمیخورم زیاد من -

 .کردم بیشتر اخممو فقط بگم چیزی اینکه بدون

 .نداره همخونی اصال. نشده بد خیلی سوم و دوم ردیف نظرت به برام: گفت دوباره
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 خیلی ضمن در. بودی خوابیده قطبی خرس مثل شما میکردم درست ردیفو دو اون داشتم من وقتی چون: زدم داد

 .آخریه ردیف بده جاییش اگه. شده خوب هم

 تنهایی من چون ایگلوهه اون قسمت کاملترین آخر ردیف. نیستی من های توانایی ی متوجه تو برام واقعا -

 .تو مزاحمت بدون. کردم درستش

  مزاحمت؟ میگی من کمک و لطف به تو: گفتم شدمو عصبانی

 ردموک درست یخی ی گلوله یه شدمو خم ناچار به. نکردم پیدا چیزی. بزنمش باهاش بتونم که گشتم چیزی دنبال

 اما مکرد درست دیگه برفی گوله یه شد دور که یکم. دویدن به کرد شروع و داد جاخالی. گرفتم نشونه سمتش به

 دنبالش لیک عصبانیت با. شدم زمین پهن. گرفت نشونه سمتم به بزرگتر ی گلوله یه اون بزنم بهش اینکه از قبل

 افتادیم نفس نفس به شدیمو خسته دوتاییمون وقتی. میخندید میدویدو اون. بزنمش نشدم موفق اما دویدم

 .شدیم ولو سرزمینم زمین روی هردومون

 ایگلومون تو...بریم بیا...برام...برام: گفت بریده بریده

 حتاسترا چندساعت از بعد گذاشتیم قرار خوردیمو گرم شیر. ایگلو توی رفتیم باهم کنم مخالفت اینکه بدون

 .کنیم منتقل اون ایگلوی به نیازشه مورد که وسایلی

 .کشیدم دراز ایگلو ی گوشه یه برداشتو پتومو منم. کشید دراز کردو پهن خوابشو ی کیسه

 خوابی؟ برام: کرد صدام که بودم بسته تازه چشمامو

 .خوابم. آره: گفتم کردمو باز چشمامو

 .برام: گفت دوباره

 بله؟ -

 هیچی -

 قهعال ابراز بهم میخواست مکالمه باهمین پیش چندسال مردی. بود آشنا نظرم به مکالمه این. بود مونده باز دهنم

 .شد کند کشیدنم نفس. کنه

 .کرد خروپف بلند بلند اون رفتمو فرو فکر به من

********************************************** 

 چیدن برای. داشتم هیجان من اما بود ناز خواب توی هنوز اون. بچینم مرتب خیلی ایگلوشو میخواست دلم

 .ایگلوش
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 گینهن خصوص به غذا زیادی مقدار سورتمش، متری، سه طناب یه بود، جامونده به ایستگاه از که ازپالتوهایی دوتا

 هی کاغذو مقداری و نهنگ پوست از مقداری کاسه، یه لیوانو یه چربی، مقداری اجاق، یه بودی، کرده پیدا باهم که

 .جادادم ایگلوش توی که بود وسایلی تمام چاقو یه با همراه نو مداد

 صدای. کردم نگاه جا همه به ایستادمو گوشه یه. ایگلو توی میاوردم میشد بیدار اینکه از بعد خوابشم کیسه

 وچشماش توی حس. بود ایستاده من از کم ی فاصله با. برگشتم عقب به. کردم احساس گوشم نزدیک نفساشو

 .خندید نمی همیشه مثل. دادم نمی تشخیص

 .مبش بیدار نکردی صبر حتی داری؟ عجله ایگلوت از من انداختن بیرون برای اینقدر: گفت ای خسته صدای با

 . انداخت پایین سرشو کشیدو عمیقی نفس

 ظورمن. همین. بچینم خودم ی سلیقه با ایگلوشو توی های وسیله میخواست دلم. کنم بیرونش خواستم نمی من

 .نداشتم ای دیگه

 نیمیتو: گفت کردمو پهنش زمین روی. برگشت خوابش کیسه با بعد دقیقه چند بیرونو زد ایگلو از سرعت به

 .نیست مزاحمت من دیگه. ایگلوت برگردی

 . کنم ناراحتش خواستم نمی. بود کرده برداشت اشتباه

 .نبودم اون اشتباه برداشت مسئول من اما

 .کنم فکر کمتر که کنم مشغول خودمو کردم سعی برگشتمو خودم ایگلوی به

 هبرگشت اون اومدن از قبل آرامش و سکوت به. بیرون بود نزده اتاقش از که بود دقیقه ده و ساعت نه و چهل دقیقا

 فکر اون اما بودم کرده مرتب براش ایگلوشو من. بود گرفته لجم. میداد آزارم که بود سکوت این حاال اما. بودم

 .بیرون بندازمش میخواستم

 .بود اون کردن خوشحال فقط قصدم لحظه اون در من حال بااین اما بیرون بندازمش میخواستم که خواستن از

 .درنمیاد ازش صدایی که نیست خوب حالش شاید رسید ذهنم به لحظه یک

 اما کردم دست دست کمی. بودم مردد. ایستادم ایگلوش در دم. بیرون زدم ایگلوم از برداشتمو دستیمو چوب

 .داخل رفتم گرفتمو تصمیموم باالخره

 .بیرون رفتم ایگلوش از که بود موقعی همون مثل چی همه. بود خوابش کیسه توی هنوز

 باز چشماشو یواش یواش کردو حس حضورمو. بود شده قرمز صورتش. بود بسته چشماش. ایستادم سرش باالی

 باید شدی؟ من ایگلوی وارد اجازه بی چرا: گفت حالی بی و گرفته باصدای زدو زل بهم درازکش همونجوری. کرد

 میزدی؟ در اول
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 ...درضمن. نیست زمینی هیچ مالک هیچکس سرزمین این تو تو؟ ایگلوی: گفتم اخم با

 نشستمو کنارش. شد قرمزتر رنگش. نمیومد بند هاش سرفه. شد حرفام ی ادامه از مانع هاش سرفه صدای

 شده؟ چت: پرسیدم

 .خوردم سرما کنم فکر: گفت آروم گذاشتو هم روی چشماشو

 خوردی؟ غذا کی بار آخرین: پرسیدم کردمو نگاه بودن سرجاشون تغییر بدون که ظرفش به

 .بیرون کردی پرت منو ایگلوت از تو که وقتی اون از: گفت بسته چشمای باهمون

 کردممی پرتت حرفا این از زودتر خیلی بکنم اینکارو میخواستم اگه. نکردم پرت تورو من: زدم جیغ عصبانیت با

 .بیرون

 .زد جونی کم لبخند اما بود بسته چشماش هنوز

 تو ممیزن حرف دارم من وقتی که ادبیه بی این. بشین اصال. کرد نگاه بهم میزنم حرف باهات من وقتی: زدم داد بازم

 .باشی کشیده دراز

 .بشینم نمیتونم بیحالم. میکنه درد بدنم خیلی: گفت. شد خیره بهم بازکردو چشماشو

 داری؟ تب داغه؟ بدنت: گفتم بهش. داشت هم تب احتماال. بود بد حالش

 .کن امتحان تو. نه یا دارم تب نمیفهمم خودم منکه: گفت

 .نه یا داره تب ببینم تا صورتش روی بذارم دستمو میخواست ازم

 .تونم نمی من: گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 هامتن. برام نرو: گفت کردو نگاهم مظلومش چشمای با. گرفت دستش توی پالتومو ی گوشه سرعت به. ایستادم

 .نذار

 .کنم درست خشمزه و گرم سوپ یه برات میخوام فقط. نمیذارم تنهات: گفتم آروم

 .نرو جایی. کن درست همینجا پس: گفت دوباره

 زا میکردمو آشپزی براش. بودم تنها مرد یه با. داشتم جدیدی حس. بودم خوشحال کنارشم اینکه از. زدم لبخند

 دمنبو آشنا باهاش خیلی. متاهل یا مجرده. کین مادرش و پدر دونستم نمی که مردی. بودم خوشحال کنارمه اینکه

 چشماشو توی که مردی. میکرد شادم که مردی. اومدم کجا از هستمو کی من نمیدونست که مردی. نبود غریبه اما

 .بود قوی احساس یه از ای نشونه کشیدناش نفس

 .کردم روشن چراغ براش جوشوندمو شیر نهنگ، با کردم درست سوپ براش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 .میکرد تنبلی هم خوردن غذا نشستنو برای حتی

 رفک حاال. بود خوشمزه خیلی: گفت زدو شکمش به دستی غذا خوردن از بعد. خورد عذاشو تانشستو زدم غر کلی

 .شده بهتر حالم کنم می

 .میرم من شدی بهتر که حاال. خوبه خیلی: گفتم ایستادمو گفت که اینو

 بمونی؟ پیشم میشه برام: گفت که بودم نزده بیرون ایگلو در از هنوز

 ونیمیت داشتی کاری اگه. باشه خودش ایگلوی تو باید هرکی. نمیشه. نه: دادم جواب کنم نگاه بهش اینکه بدون

 .ایگلوی بیای

 سروصداشو با قطبو آرامش که هرچند. باشم پیشش میخواست دلم خودمم. اومدم بیرون سریع گفتمو اینو

 .بودم کرده عادت بهش اما میزد بهم اداهاش

. ادمایست ایگلوش در. برم کجا میخوام دونستم نمی. بودم کالفه. بیرون زدم ایگلو از گذشت که ساعتی دو یکی

 .کرد می سرفه

 .تو رفتم زدمو دریا به دلمو

 زدن در بدون که باز: گفت سرفه وسط دیدنم با اما بود شده تنگ نفسش سرفه شدت از. بود کشیده دراز هنوز

 .تو بیای بعد بزنی در باید اول. اومدی

 .نمیاری کم زدن حرف از هم بمیری حتی تو وای: گفتم کردمو هم توی اخمامو

 .رو پر چل و خل: گفتم فارسی زبون به دوباره هم بعد

 رو لهجم این قشنگ خیلی انگلیسی و آلمانی ی لهجه مخلوط با اما. میزد آهنگشو فقط جورایی یه. کرد تکرار اونم

 .میگفت

 .خندیدم شدو باز اخمام

 .رو پر چل و خل: کرد تکرار دوباره

 .گرفتم درد دل که اونقدر. خندیدم. خندیدم بازم کردو تکرار بازم. خندیدم بلندتر

 من هب جاگر و. گرفت یاد بچگی همون از باید رفتن راه مثل هم خندیدنو شاید. بخندم بودم گرفته یاد تازه شاید

 .بگیرم درد دل که اونقدر. بخندم که داد یاد
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 ساعت نیم هر داشت جا حسابی معدش که اونجا از. خورد دادم جوشوندمو آب براش. بودم سرش باال ساعت چند

 براش اون خواست به هم بعد و. شد نمی چاق که میرفت کجاش غذا همه این نمیدونم. میدادم غذا بهش هم بار یه

 .خوابید تا زدم آهنگ باسازم

 ابروهای بورشو، موهای بستشو، چشمای. کردم نگاش نشستمو سرش باالی من خوابیدو اون. راحت و آروم

 .بود شده مخفی سیبیل و ریش عالمه یه بین که لباش و بینی پرپشتشو،

 یدارب دیگه اما خوابه. کنم نگاه بهش تونم نمی من اما خوابه که افتادم مردی یاد. کشیدم عمیقی نفس زدمو لبخند

 .بیدارم اون بدون من اما خوابید من بدون اون. بیدارم بیدار من و خوابه. نمیشه

 . آورد بیرون سر تازه میشد جمع گلوم توی باید پیش دوسال که بغضی

. موند حرفشم سر و. میمیرم تو بدون من: گفت بهم که مردی. بودم سپرده فراموشی به هم مردو اون حتی من

 خندیدمو کلی باهاش. زدم زل نمیشناسمش که مردی یه به زندمو اون بدون لعنتی من اما مرد اون. مرد من بدون

 .کردم عادت بهش

 .ساحل رفتم دادمو قورت بغضمو. بیرون زدم ایگلوش از سرعت به. اومد بدم خودم از

** ************************************************** 

 نمی دلم دیگه. فهمیدم هاش سرفه صدای نشنیدن از اینو من شدو خوب حالش ساعت چند و بیست از بعد

 .برم سمتش زیاد خواست

 .برم دیدنش به میشد مانعم عجیب حس یه

 رهخی آسمون به بیرونو اومدم ایگلو از سرعت به. دیدم بیرون از نوری یه که بودم چراغ برای چربی جویدن درحال

 .شدم

 .باش زود. ببینم میخوام نذار منتظر زیاد منو. وقتشه. باش زود: گفتم آسمون به رو

 . چرخیدم صدا سمت به. کرد قطع آسمونو منو بین صحبت صدایی

 .میرسید نظر به سرحال بودو برگشته روش و رنگ. میشد نزدیک بهم لبش روی لبخند با بود خودش

 .گرفتم می یاد کشیدنو خجالت داشتم شاید. انداختم پایین سرمو اختیار بی دیدنش با

 .شنیدم گرمشو صدای

  بذاری؟ تنها مریضو یه اومد دلت جوری چه. برام سالم -

 .نیست هم مشکلی و شدی خوب دیگه که حاال: گفتم کنم نگاهش اینکه بدون آوردمو باال سرمو
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 .کن درست غذا برام. گرسنمه -

 .بخوابم میخوام من. کن درست غذا خودت برای. بلدی خودت: دادم جواب میشدم ایگلوم وارد که همونجوری

 ...کامال هنوز من برام: گفت و ایگلو تو اومد دنبالم برداشتم پتومو شدمو ایگلو وارد

 .گرفتن اجازه بدون اونم من؟ ایگلوی تو اومدی چی برای: زدم داد

 کردم؟ اشتباهی کار بازم من شده؟ چت تو برام: گفت رفتو بین از لبخندش

 .دارم دردی چه دونستم نمی خودمم. بدم بهش که نداشتم جوابی

 .برو. بخوابم میخوام من فقط. نه: گفتم آرومتری صدای با

 .بشی بیدار تا میشینم همینجا منم. بخواب تو. باشه: گفت نشستو ایگلو ی گوشه یه

 .خودت ایگلوی برو. نمیشه: گفتم کالفه

 .من ایگلوی اومدی اجازه بدون توهم. میشینم همینجا من. خوام نمی -

 .نکن اذیتم جاگر: زدم جیغ

 .گرفتش دستش توی سازمو سمت به برد دست من جیغای به توجه بدون

 چی آسمون به میشی؟ خیره آسمون به بیرونو میری ایگلو از میشه رد سنگ شهاب یه هروقت چرا برام: پرسید

 میگی؟

 .مربوطه خودم به. هیچی -

 .کنی می آرزو بیرونو میری میکردم فکر -

 چطور؟. نه آرزو؟ -

 آرزوت بکنی آرزو یه و کنی نگاه آسمون به اگه بشه رد سنگ شهاب یه هروقت میگه قدیمی ی افسانه یه -

 .میشه برآورده

 . ببینم دارم دوست خیلی. قطبیم شفق منتظر. کنم نمی آزرو. نه -

 .نمیده رخ شفق اینجا. میده رخ شمال قطب فقط(  شمالگان)  قطبی شفق: گفت تعجب با

 خر که امیدوارم من اما میوفته اتفاقی چنین جنوب توی کم خیلی که درسته. میده رخ. چرا: گفتم محکم خیلی

 .میده رخ مطمئنم جورایی یه یعنی. بده
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 یه بعد ی دفعه اگه اما. ببینی شفقو میتونی حتما پس میگی تو اگه. میاد خوشم اطمینانت این از: گفت زدو لبخند

 باشه؟. خودت برای هم تو خودم برای من. کنیم آرزو باهم بیا شد رد سنگ شهاب

 .بخوابم میخوام. بیرون برو من ایگلوی از االنم. نیستم خرافاتی من: گفتم کشیدمو دراز

 میبری؟ کجا سازمو: زدم داد. ببره خودش با که کرد بلند سازمو

 .بزنم ساز خودم برای تنهام ایگلو توی که حاال میخوام -

 .تونی نمی. نیستی بلد که تو -

 یه. نداشت زیاد اینو مشابه ساز اونا. دارم سرخپوست دوست چندتا بودم گفته بهت که من: گفت کردو نگاه ساز به

 .بلدم چیزایی

 .خودش ایگلوی رفت گفتو اینو

 . شدم خیره حیات ی تپه به کردمو جابجا دوشم روی بودمو کرده جمع ساحل از که ماهیی از پر ی کیسه

 ودوب ایستاده تپه روی نفر یه. اینجام تپه این بخاطر من. کردم باز چشم تپه همین پای من. بود مهم برام تپه این

 این منکه: گفتم خودم با. شدم دورتر اون از شدم نزدیکتر تپه به هرچی که نفر یه. بیام سمتش به میخواست ازم

 نرفتم؟ باال ازش تاحاال چرا دارم دوست اینقدر رو تپه

 ... من باالو بود رفته جاگر که دفعه اون. رفتم باال ازش دفعه یه. اودم یادم

 .دادم تکون طرف دو به سرمو بستمو چشمامو. کشیدم عمیقی نفس لحظه اون یادآوری با

 .کردم جمع ماهی خیلی. بود ساحل توی ماهی کلی. میکنه سنگینی دوشم روی ماهیا ی کیسه که اومد یادم تازه

 .باشه خالی غذا انبار زمستون برای نباید

 :گفتم باخودم. بدم بهش کیسه توی های ماهی از میخواست دلم. کردم مکث کمی شدم که جاگر ایگلوی نزدیک

 جمع مبادا روز برای هم هیچی. میشه خالی انبارش و میخوره انبارشو تو غذایی مواد ی همه شکمو و تنبل آدم این

 .کنه نمی

 .کردم حرکت خودم ایگلوی سمت به شدمو منصرف اما

 .کرد میخکوبم سرجام صداش

 شارت تو هستی؟ ها نازی از تو. ببینم بگو باش زود نه؟. میکنی جاسوسی ایستی؟ می من ایگلوی در چی برای -

 . بده جواب سریع تند زود هیتلری؟
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 ؟داری چی کیست تو: داد ادامه بودو گرفته سمت به تفنگ مثل دستاشو. روبروم اومد کردو حرکت سرم پشت از

 .میکنم شلیک وگرنه باال دستا میکنی؟ کار کی برای تو نه؟ مگه. دینامیته

 دوش کمرنگ خندش یواش یواش نمیدم نشون العملی عکس هیچ من دید وقتی. خنده زیر زد بلند بلند بعدشم

 نبود؟ بامزه: گفت

 . رفتم خودم ایگلوی سمت به شدمو رد کنارش از بدم جواب اینکه بدون

 یه براتون. مهمونی برای ایگلوتون بیام میخوام دیگه ساعت نیم تا من اجازتون با خانم: زد داد سرم پشت از

 .دارم سوپرایز

 .شدم ایگلو وارد بدم جوابشو اینکه بدون

 .گذاشتم گونم روی دستامو. میزد تند چقدر. گذاشتم قلبم روی دستمو انداختمو گوشه یه رو ها ماهی ی کیسه

. ودمب دستپاچه جورایی یه. برسم خودم به یکم بود الزم شاید. داشتم آینه ایکاش کردم فکر دلم ته. بود شده گرم

 دور وایگل وسط یکمی. کمه خیلی دیگه ساعت نیم. کردم نگاه بودم کرده عوض باتریشو تازه که مچیم ساعت به

 .چرخیدم خودم

 به مدام چرا چیه؟ برای اینکارا شده؟ چت تو. برام: گفتم خودم به ایستادمو. شدم متعجب رفتارم از خودمم

 میشهه مثل انبارو تو بذار هارو ماهی. بگیر آروم. یخیه مرد فقط اون. تنهایی تو. قطبه اینجا میکنی؟ نگاه ساعتت

 .برس کارات به

 .گذاشتم انبار تو هارو ماهی. شدم خیال بی و آروم

 از گنگی تصویر لحظه یه گرفتم آب ظرف باالی که سرمو. شن اب که گذاشتم کردمو یخ از پر اجاقو روی ظرف

 ویت خودم تصویر به خیره که همونجوری. کشیدم جلوتر پالتومو کاله کشیدمو صورتم روی دستمو. دیدم خودم

 وداشت شوق که وقتی. دانشگاه روبروی کتابفروشی ی شیشه توی دختر همین تصویر به افتاد یادم بودم آب

 هدیگ که مردی. بده بد خبر یه میخواست که مردی. بود مرد یه اومدن منتظر که موقعی همون. کرد مرتب مقنعشو

 .بده خبری هیچ تا نبود

 .اومدم بیرون خیال فکرو از جاگر صدای با

 .اومدم من ولی نمیدونم. شده شایدم. نشده ساعت نیم البته. اومدم من. تادا -

 .بود دستش توی سازم

 .دارم سوپرایز یه برات: گفت آروم. شد خیره بهم ایستادو روبروم

 .گرفتم دستم توی مدادمو و کاغذا نشستمو ایگلو ی گوشه یه اون به توجه بدون
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 .تو به تقدیم آهنگ یه. بزنم آهنگ برات میخوام: گفت نشستو بهم نزدیک

 .میکردم حس نگاهشو سنگینی. کرد سکوت اون. شدم خیره کاغذا به

 ساز رهایتا سمت به انگشتاشو کوتاه مکث یه از بعد. شد خیره ساز به انداختو پایین سرشو. کردم نگاه سمتش به

 .زدن به کرد شروع بردو

 کوچیک قایق یه روی. رویا توی برد منو آهنگ. میزد حرف که آهنگی. داشتنی دوست. مالیم. آروم آهنگی

 توی دور از. میدویدم میرفتمو راه توش روز هر که ساحلی و میدیم حیاتو ی تپه دور از. دریا توی. بودم نشسته

 مردی. بودم شده بزرگ باهاش که مردی. میشناختمش که مردی. میداد تکون دست برام که دیدم مردو یه ساحل

. میشناختم مردو این من. بود مردم هم و عشقم هم بود، دوستم هم که مردی. بودم ساخته وحش باغ باهاش که

 اما نمبز پارو سمتش به خواستم. خندید می میدادو تکون دست برام دور از. بود بیژنم مرد این. میدونستم اسمشم

 باهام چشماش با. میخوندم چشمشو توی حرفای اما داشتم فاصله ازش اینکه با. داد تکون سر نه ی نشونه به

 قوی. شو بزرگ. کن سفر. بگیر یاد. برنگرد عقب به. جلو سمت به برو. بده ادامه شبنمم: میگفت بهم. میزد حرف

. یادت توی. قلبت توی. هستم همیشه. هستم من. بخند. باش قوی. بده گسترش قلبتو. باش خوشبخت. شو

 .بده ادامه شبنمم

 . نیستم برام من. شبنمه من اسم

. خی از پر دریای سرد، دریای توی بیوفتم بود نزدیک. داد تکون قایقو اومدو کوچیکی موج. ایستادم قایق توی

 یه. دمیخندی که مردی یه. بور بلندو قد مرد یه. مرد یه. بود گرفته دستمو پشت از کسی. شد افتادنم مانع دستی

 اما. انگلیسی و آلمانی ی لهجه مخلوط. داشت لهجه خودش مثل نگاهشم که هرچند. میزد حرف نگاهش که مرد

 ارتکن میخوام. میگفت. میدی گرما بهم قطب سرمای وجود با: میگفت نگاهش. میفهمیدم نگاهشو توی حرفای من

 .باشم کنارت بذار تنهایی این توی میگفت. باشم

 همیشه. هستم. قلبت توی. هستم من. بده ادامه: میگفت نگاهش با میخندیو هنوز بیژنم. کردم نگاه ساحل به

 .هستم

 . کردم پاک دستم پشت با بودو شده سرازیر چشمم از که اشکی

 تنهایی برای. بیژن مرگ برای. سال دو از بعد. کردم گریه. داشت ادامه هنوز من اشکای اما. شد قطع آهنگ صدای

 برای .تنهاییم برای. مردم برای. کشورم برای. جوونیم برای کردم گریه. مامانی غم برای. بابایی از دوری برای. شبنم

 خیره بود شده ثابت سازم روی که جاگر انگشتای به. ریختم اشک شکندمو رو دوساله بغض. خودم برای. خودم

 یادم ات. نیستم برام من بیاد یادم تا. بشم خالی تا ریختم اشک. ریختم اشک اون حضور به توجه بدون بودمو شده

 تا یختمر اشک. دارم خانواده یه من بیاد یادم تا. بیژن قبر سر برم باید که بیاد یادم تا. دارم نیاز مادرم پدرو به بیاد

 قلب یه هم هنوز قطب زیاد سرمای وجود با بیاد یادم تا ریختم اشک. بگیرم دکترا بودم داده قول بابا به بیاد یادم
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 از پر قطب سرمای وجود با که قلبی. میرسونه خون بدنم جای همه به و میزنه تند و تند که گرم اونقدر. دارم گرم

 .ریختم اشک ریختمو اشک. احساسه

 همب گذاشتو ای گوشه سازو. شد جدا ساز از که دیدم جاگرو دست موند کشیدنش آه و فین فین فقط گریه از وقتی

 .میخورد صورتم روی صورتش گرمای که نزدیک اونقدر. نزدیکتر نزدیکو. شد نزدیک

 صورتم روی اومدو صورتم سمت به که دیدم دستشو. بود شده خشک بدنم. نداشتم صورتمو بردن باال توانایی

 .بشه نزدیکتر خواست کردو پاک اشکامو. نشست

 .برو نممیک خواهش جاگر: گفتم آروم خیلی برداشتمو صورتم روی از دستشو دستم با. بیارم باال سرمو اینکه بدون

 .میکنم خواهش. برام باشم کنارت میخوام: گفت من از آرومتر گرفتو دستش توی محکم دستمو

 .جاگر میکنم خواهش. برو لطفا. نه -

 .میشد مانعش چیزی انگار اما بره میخواست. محکمتر. فشرد محکمتر دستمو

 .کرد مقاومت اون اما بکشم بیرون دستش توی از دستمو کردم سعی

. برو جاگر: گفتم کشیدمو عمیقی نفس. بدنش. پاهاش. بود نزدیک بهم وجودش تمام. گرم خیلی. بود گرم دستش

 .میکنم خواهش

 .رفت شدو بلند آروم کردو کمتر دستمو روی فشار باالخره

 .خدا با بلکه خودم با نه اینبار اما زدن حرف به کردم شروع. شم بلند پتو زیر از نمیخواست دلم

 نهامت بازم تو میکردم فراموش تورو من اگه حتی. تویی بوده کنارم هرشرایطی تو و همیشه که کسی تنها خدایا -

 حتی ای بگیره دستمو میذاشتم نباید که اینه منظورم. میخوام معذرت ازت. نبردم یاد از وجودتو من خدایا. نذاشتی

. تممیخواس واقعا. میخواست دلم خیلی یعنی. بکنه اینکارو اون میخواست دلم من که هرچند. بزنه دست صورتم به

 .خدایا. ببخش منو خدایا. دارم وجدان عذاب شرمندتمو همین بخاطر هم بیشتر

 یدموکش باال صورتم روی پتورو. رفت باال بدنم دمای. گرفت شدت قلبم طپش دوباره پیش ساعت چند یادآوری با

 .کن کمکم خدایا: کردم صدا رو خدا بازم

***************************************** 

 گلوای تو ساعتو چند این من. بود گرفته لجم ازشم. ببینمش ترسیدم می. بیرون برم ایگلو از خواست نمی دلم

 بود؟ نشده نگرانمم حتی یعنی. سرنزد بهم بارم یه حتی اون اما بودم نرفته بیرون بودمو مونده

 .بود زده دست بهش اون چون بزنم، دست سازم به خواست نمی دلم. نداشتم هم خوردن غذا اشتهای حتی
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 سمت به سرمو. شدم خارج ایگلو از دو با کردمو محکم سرم روی کالهمو. شد رد نور یه که بودم غرق افکارم تو

 . گرفتم آسمون

 زود: گفت میومد من سمت به که همونجوری. برگشتم سمتش به. کردم حس نگاهشو سنگینی قدمهاش، صدای

 .کنیم آرزو باهم. کن نگاه آسمون به برام باش

 .کردم آرزو منم. کرد آرزو شدو خیره. گرفت آسمون سمت به سرشو بعد

 دلم اما بودمش ندیده ساعت چند فقط اینکه با. بود آسمون به نگاهش هنوز چرخوندم سمتش به سرمو وقتی

 .کنم نگاه بهش داشتم اجازه که بود خوب چقدر. بود شده تنگ براش

 .ندارم دوست خوردنو غذا تنهایی بخوریم؟ غذا باهم میشه برام: گفت مظلومانه گرفتو سمتم به نگاهشو

 .بخوریم تو ی آذوقه از اینکه شرط به -

 .حتما: گفت خندیدو

 .ایگلوت میام دیگه ربع یه من. کن آماده غذارو برو پس -

 .برام بیا زودتر: گفت زدو لبخند

 .شبنمه من اسم جاگر: گفتم بهش شدمو متوقف که میرفتم ایگلوم سمت به داشتم

 .شبنم: کرد تکرار

 .ایرانیم من. شبنم آره -

 . آورد اشتها به هم منو اون غذاخوردن. بود گرسنم خیلی

 .عظیم تاریخ با بزرگیه کشور ایران: گفت غذا از پر دهن با

 .دادم تکون تایید ی نشونه به سرمو

 .باشی ایرانی اینکه جز میکردم فکری هر: داد ادامه

 .هستن آریایی هم آلمانیا و نسلن یه از آلمانیا و ایرانیا که خوندم جا یه: گفتم انداختمو باال ای شونه

 .هیتلر های پس: گفت خنده با

 .نشست گوشه یه گذاشتو کنار غذاشو ظرف. کشید عمیقی نفس. شد خیره بهم اون زدمو لبخند

 .عجیبه. شدی سیر زود چه خوری؟ نمی دیگه: پرسیدم

 کردی؟ آرزویی چه تو شد رد سنگ شهاب وقتی شبنم: گفت من حرف به توجه بدون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

115 

 

 کردی؟ آرزویی چه تو. بگو تو اول -

 تفرص هیچوقت اما. اونجاست دیدن ونیزو به رفتن من رویای بزرگترین از یکی شبنم میدونی: گفت زدو زل بهم

 .داشتم آرزو یه فقط شد رد سنگ شهاب که حاال اما. بود اونجا دیدن آرزوم همیشه. ببینم اونجارو برمو نشده

 چی؟ -

 .ببینی رو قطبی شفق بتونی بزودی تو کردم آرزو: داد جواب آروم خیلی

 .کمه خیلی اینجا شفق وقوع احتمال. دادی هدر آرزوتو: گفت پوزخند با

. هبیار بدست نتونه کوشش و تالش با خودش آدم که چیزهاییه برای دعا یا آرزو. همینه هم آرزو: گفت اطمینان با

 اما. نیزو برم تا کنم تالش و ارداه کافیه. منه ی اراده به مربوط فقط این. ونیز برم که کنم دعا یا آرزو نباید من مثال

. همیکن پیدا معنا آرزو و دعا مورد دراین پس. کمه هم احتمالش تو قول به. نیست تو توان در شفق ی پدیده ایجاد

 وینیر یه به نیاز و بده انجام کاری نتونه آدم خود که گرفت کمک ماورایی نیروهای یا خدا از باید وقتی من نظر از

 .تو با بودن مثل. باشه ماورایی

 پشت زا بازومو. بیرون بزنم ایگلو از که شدم بلند. نمیخواستم اینو من اما. بود خیره بهم. نفهمیدم آخرشو ی جمله

 .بود صدا بی عمیقو خیلی کشیدناش نفس. بود زده زل بهم. کرد نزدیک خودش به منو گرفتو سر

 به. متنفرم ازت: زدم داد دادمو هلش عقب به اما بگیره دستمو دوباره خواست. کشیدم دستش از زور به دستمو

 .بشی نزدیک بهم اینقدر میدی اجازه خودت به که میدونی چی من از تو. نشو نزدیک من به. نزن دست من

 .کردم اشتباه. برام میخوام معذرت. باشه. باشه: گفت آرومی صدای با. کنه آرومم کرد سعی

 سوء داری تو اما دادم نجات مردن از تورو من. بشی مزاحمم نداری حق تو. مسلمونم. شبنمم من: زدم داد دوباره

 .متنفرم ازت. میکنی استفاده

 .نگو اینو شبنم -

 .متنفرم ازت: گفتم اخم با

 .رسوندم ایگلوم به بدو بدو خودمو

 ظلومشم صورت به یادم. نشستم دوباره. رفتن راه به کردم شروع. شدم بلند. نمیومد باال نفسم. نشستم گوشه یه

 .میشدن شایدم. بدم جوابشو تر مودبانه و بهتر میشد شاید. اومد بدم خودم از. متنفرم ازش گفتم بهش وقتی افتاد

 .بگیره آروم ذهنم تا کنم مشغول خودمو کردم سعی. بودم کالفه

********************************************** 
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. میشنیدم قطب توی صدایی چنین بود بار اولین. لرزید می زمین. شدم بیدار خواب از غریبی صدای سرو با

 اشتد یکی. گرفتم دلشوره صدا اون شنیدن با. دریایی شیر صدای نه بود پنگوئنا صدای نه. موتور مثل صدایی

 .کجاست از صدا منبع بفهمم تا شدم خارج ایگلو از سرعت به. میزد هم به قطبمو آرامش

 نجااو من که دوسالی تمام. میشدن نزدیک من ایگلوی به سرعت با برفی اسکی جت تا سه. بیرون اومدم ایگلو از

 .بود نیومده اینجا ای دیگه انسان هیچ یخی مرد این و ادی جز به بودم

 توی تفنگ تونستم راحتی به شدن پیاده سرنشینش سه هر ایستادنو من روبروی اسکی جت تا هرسه وقتی

 یدند با. بیرون اومد ایگلو از صدا سرو شنیدن با جاگر. بود گرفته خودشون به دفاعی حالت. ببینم دستشونو

 جناب: گفت کردو نگاه جاگر به تعجب با مرد سه از یکی. ایستاد من جلوی اومدو من سمت به مسلحه مردهای

 این؟ زنده اینجایین؟ شما دانت

 میخواین؟ چی. خوبم: گفت آرومی صدای با جاگر

 چطور. تیمین سرپرست شما: گفت زدو پوزخندی. ایستگاه از کردین فرار پس: گفت اومدو جلو ای دیگه مرد

 تراح خیال با خودتون اونوقت. کردین متوقف پژوهشهارو تمام ماهه سه نزدیک شما بکنین؟ اینکارو تونستین

 .محاکمه حتی یا و اینکارتون بخاطر میشین جریمه. کردین امضا قرارداد شما. اینجایین

 .برید اینجا از: گفت بود من سپر که همونجوری جاگر

 .ببریم خودمون با شمارو باید ما. مامورم من: گفت سوم مرد

 .بیام جایی شما با نمیخوام من ولی -

 نزدیک این نمیخواست دلم. شد نزدیک بهم. برداشت عقب به قدمی جاگر. اومدن جاگر سمت به مردا از دوتا

 .شد اما. بشه تموم شدن

 رایب تالشی هیچ. نکردم اون موندن برای تالشی هیچ من. بره اونا با همراه کردن مجبورش ایستادنو جاگر طرف دو

 دست از کارشو یا و میشه نقدی ی جریمه فقط و نمیوفته براش اتفاقی میدونستم. نکردم اونا دست از نجاتش

 جاگر شاید. بره اونا همراه خواست نمی باشه آزاد میخواست جاگر که بود این داشت اهمیت که چیزی اما میده

 .باشه من کنار میخواست

 دارین؟ نسبتی مرد این با شما خانم: گفت زدو زل من به مرد سه از یکی

 چقدر. نبرینش بگم میخواست دلم چقدر. داشت حرف نگاهش چقدر. بود زده زل من به اونم. کردم نگاه جاگر به

 در فقط اما. باشیم تنها جنوبم قطب توی جاگر منو میخواست دلم چقدر. بزنه آهنگ برام جاگر میخواست دلم

 .دادم تکون سر نه ی نشونه به اونا جواب

 . بود شده غم از پر نگاهش اما بود زده زل بهم هنوز جاگر
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 االن ما. میکنه زندگی اینجا اون. داد غذا بهم دادو نجات مرگ از منو فقط زن این: گفت مرد به رو جاگر

 .بریم بیاین. مزاحمشیم

 ونگاهش ای لحظه شد دور ازم که ای لحظه تا. بردنش خودشون با کردنشو اسکی جت سوار. کرد نگاه من به دوباره

. هستهآ آرومو. برگشتن پنگوئنا. وزید باد. برگشت قطب آرامش و سکوت. خوابید صدا سرو. رفتن اونا. نگرفت ازم

. هشبنمم اسمم بیاد یادم اینکه از قبل مثل. نبود جاگر که وقتی مثل. پیش ماه سه مثل. شد قبل مثل چی همه

 .بشه تنگ جاگر برای دلم اینکه از قبل. کنم گریه بتونم اینکه از قبل. مادرمم پدرو دلتنگ بیاد یادم

 عمیقی نفس. اومد خودم به. بودم رفته اونا که بودم مسیری به خیره هنوز من اما بودن رفته پیش مدتها اونا

 .دیگه چیزای خیلی مثل. کن فراموش هم اینو. بوده خواب یه فقط شاید برام: گفتم کشیدمو

 .کردنه فراموش من تخصص. زیاد خیلی. هستم قوی خیلی من: بدم جواب خودم به بزنمو لبخند کردم سعی

 سمت به. میخوابیدم باید. میومد خوابم بازم. سرده قلبمم کردم احساس. سردمه کردم احساس. شدم ایگلو وارد

 تمدس صورتمو روی جاگر دست گرمای یاد اختیار بی. بود افتاده ایگلو وسط که سازم به خورد پام که رفت پتوم

 صدای. پتو زیر رفتم سرعت به گذاشتمو گوشم روی دستامو. پیچید گوشم توی قلبش طپش صدای. افتادم

 خواب یه. خوابیدم. شدم هم موفق بزنمو خواب به خودمو کردم سعی. پیچید فضا توی بود زده من برای که آهنگی

 .طوالنی عمیقو

 .داشت درد قلبم همه از بیشتر و میکرد درد بدنم ی همه شدم که بیدار

 میمتص. بیرون زدم ایگلو از برداشتمو دستیمو چوب. نداشتم دادن انجام برای خاصی کار. شدم بلند. بودم کسل

 به پاهام. بود کور و سوت چقدر. ایستادم جاگر خالی ایگلوی روبروی. آروم آروم کردم، حرکت. ساحل برم داشتم

 .جاگر ایگلوی توی ببرن منو ساحل سمت به حرکت جای به. نبودن فرمونم

 بغض اب. کردم نگاه کاغذا به نشستو. بود ریخته کاغذ عالمه یه خوابش کیسه کنار. بود پهن هنوز خوابش کیسه

 .میکرد حروم منو کاغذای ی همه اینجوری پس: گفتم

 ذاکاغ از بعضی روی و مختلف کارای انجام درحال من تصویر. بود نقاشی کاغذا از بعضی روی. کردم بلند کاغذارو

 . داشت بندی صفحه ها برگه. خوش خط با بود نوشته رو متونی

 مخاطبش تنها که ای نامه. بود شده نوشته نامه یه مثل. کردم خوندن به شروع و رو آوردم یکو ی شماره ی صفحه

 .بود من

 رکت ایستگاهو که روزی برام میدونی. بنویسم تو مثل میخواد دلم اما. تو برعکس. نیست خوب نوشتنم من برام -

 رو زندونی یه حس. کنه خوشحالم تونه نمی دنیا توی چیزی هیچ دیگه میکردم فکر. بودم رسیده پوچی به کردم

 .دیدن برای دوستی هیچ بدون و رفتن برای جایی هیچ بدون. میشه آزاد زندون از حبس سالها از بعد که داشتم
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 یه ای داشتن بچه عشق، یه یا داشتن زن من، دوستای تمام. عشقی نه داشتم ای خانواده نه. بود رفته بین از جونیم

 کنار خونشون توی بودن، شاد گرفتن، می جشن رفتن، می مسافرت داشتن، راحت و معمولی شغل یه سگ،

 خوش خانوادشون با میبرنو لذت خونه توی گرمای از. میخوندن کتاب نشستنو می راحتی صندلی روی شومینه

 ونا اما داشتیم دوست همدیگرو. داشتم ایتالیایی دختر دوست یه. نداشتم خوشیهارو این کدوم هیچ من اما. بودن

 ردوک گریه کلی بودم سفرم آخرین عازم وقتی. کرد می شکایت باشیم باهم همو کنار تونیم نمی اینکه از همیشه

 با ههمیش برای بمونمو میخواست دلم. بکنم اینکارو میخواست دلم وجودم تمام با. کنم کنسل سفرمو خواست ازم

 از ونبیر بزنم ایستگاه از اینکه از قبل تا. اومدم سفر این به نکردمو عمل دلم میل مطابق من اما. کنم زندگی اون

 نمی رو ای دیگه جای ایستگاه جز به سرزمین این توی. بودم متنفر سرزمین این از و تحقیقاتی ایستگاه از شغلم،

 رو رماس که میدادم احتمال حتی. انتظارمه در سرنوشتی چه بیرون بزنم ایستگاه از اگه نمیدونستم حتی. شناختم

 شکل یه سفیدو جا همه. رفتم راه خیلی. کردم پرواز پرنده یه مثل. کردم فرار اونجا از اما. بمیرم نیارمو تاب هم

 یا گفتم خودم با. توش خوابیدم کندمو چاله گوشه یه. شدم تسلیم آخرشم. گرمایی نه و ای خونه نه آدمی نه. بود

 چشمام یواش یواش دادمو دست از بدنمو حسهای تمام که شد سردم اونقدر. قبرم میشه همینجا یا مونم می زنده

 .عمیق خواب یه. خوابیدم شدو سنگین

 پالتو کلی. داشتنی دوست گرمای یه. بود هم گرما. دیدم عجیبی جدیدو جای توی خودمو کردم باز که چشمامو

 که نفرو یه پای صدای. بودم خوشحال کشیدم می نفس داشتم اینکه از اما کجام دونستم نمی. بودی گذاشته روم

 .بستم چشمامو سریع شنیدم

 بزرگ ماخ یه با. صورتی هایی گونه سفیدو صورتی با. ضخیم پالتوی یه با زن یه. دیدم زنو یه. کردم بازشون وقتی

 .دیدم تورو من و. صورتش روی

 . میزه ریزه کوتاهو و الغر. ای بچه یه که میکردم فکر اولش. پنگوئنا قد هم دختر یه -

 .میکردم نگاه اخم با داشتم بودو دستم توی دستیم چوب. بودم ایستاده. بود کشیده منو بعد ی صفحه تو و

 .کرد پیدا ادامه نامش بعد

 بدترین هرجانداری ی معده محتویات. دلچسبه چقدر فک یا نهنگ یه ی معده محتویات فهمیدم تو پیش من -

 تو هک غذایی لذیذترین. کرد پیدا بهترینهارو میشه چیزها بدترین تو بفهمم شدی باعث تو اما وجودشه قسمت

 اینکه با. داد انجام بچگیم در مادرم که کاری همون. برم راه دادی یادم بعد و. بودم خورده اخیر سال چند این

 اما بکنی اخموها مثل لباتو یا ابروهات میتونستی شاید. بود مهربون چشمات اما بود صورتت روی اخم همیشه

 اب تو دیدم من. نبودی بداخالق کردی می وانمود که اونجوری واقعا تو چون. بدی تغییر تونستی نمی چشماتو

 یم محبت و میزدی لبخند بهشون که دیدم. کرد می بازی باهاشون چطوری که دیدم. بودی مهربون چقدر پنگوئنا

 . کردی
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 رعکسب نقاشی این تو. اطرافم چندتا و بود ایستاده سرم روی پنگوئن جوجه یه. بود کشیده منو بعد ی صفحه توی

 .خندیدم می داشتم قبلی

 با کوچولو دختر یه. کنم نمی فراموش هیچوقت میکردیو تالش مرده نهنگ جون نجات برای که روزی: داد ادامه و

 سران. بود سخت من برای باورش. بده نجات مرگ از بزرگو نهنگ یه تنهایی کرد می تالش میزش ریزه اندام

 و شکنجه مورد ها بچه دنیا جای همه. کنن نمی رحم هم به آدما از خیلی. میندازن راه جنگ مدام دیگه کشورهای

. نکن می دزدی. میگن دروغ. میذارن کاله هم سر همه. شن می کشته دیگه خیلیای توسط خیلیا. میگیرن قرا آزار

 و ودب پالتو یه داراییت تنها اینکه وجود با تو اما. کنن می زندگی ها خونه بهترین تو دارنو چی همه که وقتی اونم

 تونزمس تمام میتونست که نهنگی. کردی نهنگ اون نجات برای تالشتو تمام شه، می آب زود خیلی که ایگلویی

 زده تشگف منو که بدی نجاتش بتونی تا میکردی وارد نیرو نهنگ به قدرت با و مطمئن اونقدر. داره نگه سیر تورو

 هچ انسان یه نجات برای میکنه تالش اینجوری آبزی یه جون نجات برای وقتی: گفتم خودم با لحظه اون. کردی

 تا .دیگه چیزای خیلی البته و. بدهکارم تو به جون یه من. بودم من دادی نجات که انسانی اون و. کنه می کارهایی

. مفهمید نهنگ اون لطف به اما. زیبایی چقدر تو که دونستم نمی. نمیدونستم هم رو دیگه چیز یه روز اون از قبل

 می اشاتم تو به خیره بودمو ایستاده من. کردی شونه موهاتو نشستیو گوشه یه کردیو تمیز روتو و دست که وقتی

 هک بیارم ایمان شدی باعث تو. لعنتی کاله اون حضور بدون مظلومت صورت و خوبت هیکل قشنگ، موهای. کردم

 .کنه می قشنگ هم آدمهارو صورت خوب اخالق

 لمث. بود کشیده هم بال دوتا من برای نقاشی توی. بودن گرفته قرار دوطرفم که باز موهای با بود کشیده منو

 .ها فرشته

 قطبو فهمیدم. بشم نزدیکتر و نزدیک تو به لحظه هر میخواست دلم روز اون از: بود نوشته نقاشی این از بعد

 حس میشه بلند بخار ازش و میکنی گرم شیر برام که وقتایی. نمیاد بدم برف و سرما از فهمیدم. دارم دوست

 دیگه. مهمم کسی برای کنم می حس. دارم خانواده یه نشستمو شومینه کنار راحتی صندلی همون روی میکنم

 بشمو خود بی خود از ممکنه هرلحظه. کردم کنترل خودمو زیاد حاال تا بخوای راستشو. بمیرم خواد نمی دلم

 یه. نبالمد میوفتی تو بکنم اینکارو اگه دونم می اما. بذارم لبات روی لبامو بچسبونمتو خودم به. کنم بغلت محکم

 با بریو یم گوشتمو چاقو با هم سر آخر. میزنی منو کلی دستیت چوب با بعد میکنیو پرتاب بهم برفی ی گوله عالمه

 .کنی می درست دیگه ی سورتمه یه باهاش و میشکنی استخونامم اره

 .هم بغل تو بودیم اون منو بعدی نقاشی

 اما ممیزن حرف زیاد یکم من که درسته بیرون؟ انداختی ایگلوت از منو چرا. زیاد خیلی. برام عصبانیم ازت خیلی -

 نمی تنگ من برای دلت ایگلوت؟ توی تنهایی راحتی االن توام؟ مزاحم چقدر من مگه. قشنگه هم خیلی حرفام

 االح نیست؟. زیاده خیلی ساعت نیم. نزدی سر بهم هنوز و گذشته ساعت همه این که اینه بدترش اون از تازه شه؟
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 ونا از بیرون بندازی منو میخواستی اگه. رحمی بی خیلی تو اصال کنم؟ دل دردو کی برای بزنم؟ حرف کی با من

 .بداخالقی هم خیلی. خبیثی رحمو بی واقعن تو. خیلی. برام عصبانیم ایگلوت؟ توی بردی منو چرا اول همون

 . هم از فاصله با بود کشیده ایگلو دوتا فقط این از بعد

 وت که بود شدیدتر سرماخوردگیم ایکاش. شدی نگرانم که میدونم. پیشم اومدی باالخره که خوشحالم خیلی -

 شینیب همش میشدی مجبور تو که داشتم بدتر مریضی یه سرماخوردگی جای به اصال ایکاش. بشی نگرانم بیشتر

 چون. دارم خوبی حس. خوشحالم اما دارم درد گلو دردو سر اینکه با نیست، خوب زیاد حالم اینکه با امروز. کنارم

 .تو و من فقط. مزاحمی هیچ بدون. باهم تو و من. بمونیم همینجا همیشه میخواد دلم برام. پیشم اومدی تو

 .کنارش نشسته من کشو دراز اون. بود کشیده خودشو منو

 حس من میریختن صورتت روی اشکات وقتی. بخندی زدم برات که آهنگی شنیدن از بعد میخواست دلم امروز -

 دلم. یکرد می گریه صدا با بودو رفته هم توی معصومت صورت. میکرد تیکه تیکه قلبمو کسی انگار. داشتم بدی

 اردیو یه خودت منو بین تو اما. نخور غصه هیچوت داری منو تا برام بگم بهت کنمو آرومت. کنم بغلت میخواست

. یفیظر خیلی. بزنم دست لطیفت صورت به تونستم باالخره دیوار این وجود با. ضخیم و بزرگ دیوار یه. کشیدی

 خون حتی انگار. گرم خیلی. گرمی تو قطب سرمای وجود با. دستته توی گرمایی چه. بشکنی من دست با ترسیدم

. یهست قوی. میکنی فرق همشون با تو اما دیدم زیادی دخترای حاال تا من. میکنه فرق بقیه خون با هم بدنت توی

 االن میخواست دلم. میکنه فرق دخترا باقی با هم کردنت گریه حتی. حرفی کم. قلبی خوش. نیستی لوس. محکمی

 وادمیخ دلم. بخوری غصه نمیخواد دلم. بریزی اشک نمیخواد دلم نگرانتم. داری حالی چه نمیدونم. باشم تو کنار

 .بره نمی خوابمم حتی. کنی نگاه بهم اخم با همیشه مثل

 .بود صورتم روی دستش اون. بود پایین سرم من. هم روبروی. خودشو بودو کشیده منو

 موخود نتونستم بیرون بری ایگلو از خواستی وقتی. میاد بدم خودم از. کردم اذیتت بازم. کردم ناراحتت بازم -

. نمک عذرخواهی ازت بیامو میتونستم ایکاش. گرفتم دستتو همین برای. باشیم باهم میخواست دلم. کنم کنترل

. دارم دوست بیشتر خودمم از حتی تورو من. شدم عاشقت من. فهمیدم رو مهمی چیز یه امروز شبنم یا برام

 آدم من. توهه آرزوی شدن برآورده من آرزوی تنها امروز اما بود ونیز به رفتن من آرزوی مهمترین همیشه

 تو و هبیوفت اتفاق معجزه این میخوام ومن. میوفته اتفاق معجزه باشی داشته ایمان اگه میدونم اما نیستم مذهبیی

 برای اشهب قرار اگه حتی. میخوام من اما. باشیم باهم همیشه برای ما نخوای تو میترسم شبنم. ببینی شفقو بتونی

 دبای همیشه دادی یاد بهم تو. توهه با بودن میخوام من که چیزی تنها. نیست مهم کنیم زندگی جا همین همیشه

 به جااین تا کردم طی زندگیمو توی مسیرهای تمام من. گرفتم قرار مسیر این توی چرا فهمیدم باالخره. داشته امید

 دوست من شبنم. برسم تو به جا همین بتونم تا میکنم طی مسیرو همین بشم زنده بازم بمیرمو اگه شبنم. برسم تو

 کهاین باوجود حتی. خوشحالم. پوچه چی همه که کنم نمی فکر. شدم پیر خیلی که کنم نمی حس دیگه االن. دارم
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 که بیقل. داری بزرگی قلب تو چون. نیستی متنفر من از تو. نیست اینجوری که میدونم. متنفری ازم گفتی بهم

 .بدی جا منو میتونی گوششم یه که بزرگی قلب. نداره جایی توش نفرت

 .شدم خیره شدنه رد درحال سنگ شهاب یه توش که آسمونی سمت به سرمو که بود کشیده منو و

 رو تنهایی معنی االن. بودم تنها اون بدون چقدر. بود ساکت جا همه چقدر. میشد حس خالیش جای چقدر

 .جاگر هشد تنگ برات دلم: گفتم چسبوندمو سینه به نقاشیاشو و ها نوشته. مینشست کاغذا روی اشکام. میفهمم

 برای. وحشم باغ برای. کشورم شهرو برای. مادرم برای. خونمون برای. بود شده تنگ دلم. شد بلند گریم صدای

 .جاگر برای کسی هر و هرچیزی از بیشتر و بیژن

 نگت دلم. مامانم ی سجاده نمازو چادر برای شد تنگ دلم. پوشیدم می قبال که لباسهایی برای بود شده تنگ دلم

 رایب. داشتن موبایل برای. پلو زرشک برای. قهوه لیوان یه برای. داغ حموم یه برای. کردن رفتار دخترونه برای شد

 .شدن وسعر برای. کردن زندگی برای. بودن معشوق برای. شدن عاشق

 .برگردم میخوام. برگردم میخوام من: میکردم تکرار میکردمو گریه بلند بلند

 یه .غذا زیادی مقدار گذاشتمو پالتو دوتا سورتمه روی. خودم ایگلوی رفتم سرعت به. برداشتم جاگرو ی سورتمه

 .سازمو البته و. جاگرو خودمو های نوشته تمام و چراغ

 اون امتم به. حیات ی تپه به. جاگر ایگلوی به. کردم نگاه ایگلوم به. بیرون زدم ایگلو از بستمو محکم پالتومو

 دیبن. دادم قورت بغضمو. بیرون بزنم همیشه برای نرمم و گرم اتاق از میخواستم که داشتم رو وقتی حس. منطقه

 خرینآ ادی. کجاست انتهاش نمیدونستم که سمتی به. افتادم راه کردو بلند دستیمو چوب. بستم سورتمه به رو

 گفته بهم وبود داده توضیح تحقیقاتی ایستگاه نزدیکترین تا من ایگلوی مسیر درمورد بود اومده دیدنم به که باری

 ونآس و راحت مسیرها کردن پیدا نیستو بینی پیش قابل چیز هیچ قطب برف توی اما. کنم پیدا راهمو چطور بود

 .نیست

 شروع راهو این من اما. دادم دست از که چیزهایی تمام جاگرو به رسیدن یا مرگه راه این انتهای دونستم نمی

 .کردم می تمومش باید بودمو کرده

 شهگو یه. میترسم مردن بخاطر چقدر که فهمیدم تازه شد بوران وقتی اما. شد طی مشکل بدون اول کیلومتر چند

 که یادز اونقدر. بگیره شدت قراره بوران این میدونستم. داشتم سرپناه یه به نیاز. کردم نگاه اطرافم به ایستادمو

 چون. میکنه بلند زمین روی از هم آدمو یه حتی که حدیه به جنوب قطب بادهای شدت. میشه غیرممکن رفتن راه

 اناسک برای محل یه به شاید تا بردارم قدم سریعتر گرفتم تصمیم. نبود ای دیگه چیز هیچ برف جز به اطرافم

 . دویدم کشیدمو قدرت با طنابشو اما بودم کرده سنگین حسابی رو سورتمه اینکه با. برسم

 .شد نمی پیدا سرپناهی هیچ میشدو شدیدتر هرلحظه بوران
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 . بینی نمی عزیزاتو از کدوم هیچ دیگه شبنم: گفتم باخودم. رسیدم خط آخر به کردم احساس

 لهچا یه اگه بود گفته بهم. افتادم جاگر یاد. موند ثابت سورتمه روی چشمام. کردم نگاه اطرافم به آخر بار برای

 .میشه کمتر میخوره بهم که بادهایی شدت از بشینم توش بکنمو

. ودب شده شدید بوران. کندم متری نیم گودال یه جیبیم چاقوی دستیمو چوب کمک به. شدم کار به دست سریع

 چوب کمک به رو سورتمه. پیچیدم پالتوها از یکی توی هامو دشتنوشته آذوقمو تمام. میترسیدم. بود سردم

 لیخی طناب با هم رو دیگه پالتوی. بود گرفته خودش به سقف حالت یه. دادم قرار گودال باالی ایستاده دستیم

 خودم ازکار. نشستم گودال توی کردمو بغل رو آذوقه حاوی پالتوی. بستم دستی چوب و سورتمه روی محکم

 پیدا افزایش باد شدت هو یه اما بودم آرامش در ساعتی چند. شد نمی کاسته شدتش از هم بوران اما. بود راضی

 جابجا برف زیادی مقدار باد حرکت با. نبود سرم روی سقفی دیگه. شد بلند باد با زیاد خیلی صدای با سورتمه. کرد

 میشد نه بیام بیرون چاله از داشتم تواناییشو نه. میشد برف از پر داشت چاله. ریخت سرم روی مقداری میشدو

 .میشدم گور به زنده چاله توی من میوزید همونجوری باد اگه. برم گودال اون جز به جایی

 .ترسیدم ای دیگه دختر هر مثل لحظه اون در اما بکشم وجودم تو ترسو بودم کرده سعی مدت همه این اینکه با

 .میترسم. میترسم. بمیرم خوام نمی: گفتم باخودم. بود کرده بغض

 هروقت بابایی شبنم: گفت گرمش صدای با. بود نشسته کنارم. محکم و قوی مرد یه. شنیدم رو مردی صدای

 .پیشتم من. بابا دختر نترس. پشتتم کوه مثل. کنارتم من بدون ترسیدی

 بشنوم تونستم نمی خودمم که آرومی و لرزون باصدای. میخورد هم به سرما شدت از دندونام. شکست بغضم

 .ترسم می. بمیرم خوام نمی بابایی: گفتم

 .میشه نورانی و روشن جا همه زودی به. نترس. اینجاست بابا: گفت گرفتو دستمو گرمش دست با

 .شدم خیره دستش به

 نمی بورانی بادو هیچ دیگه. بود مراقبم بابا. شده کمتر لرزشم کردم احساس. کرد سرایت قلبم به دستش گرمای

 خواب دنمب تمام اینکه با. شد کمتر و کم باد صدای کم کم. بودم منتظر ساعتی دو یکی. بیاره من سر بالیی تونست

 خوب محال اما لرزیدم می هنوز. تکوندم تنمو سرو روی برف ایستادمو. بود رفته بابا. بایستم کردم سعی بود رفته

 . بود

 برپا کوالکی چه پیش ساعت یک همین تا که انگار نه انگار. برقرار آرامش شدو کور و سوت و آروم قطب دوباره

 .بوده

 برام جاگر که بود ای سورتمه مهم. نبود مهم اون اما. ندیدم دستیمو چوب گشتم هرچی. اومدم بیرون گودال از

 بیبخو تونستم نمی. بود تاریک جا همه. نکردم پیداش گشتم هرچی اما. کنم پیداش میخواست دلم. بود ساخته
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 اهایستگ تا کجامو نمیدونستم که هرچند. میکردم پیدا راهمو سریعتر کردمو می حرکت باید. ببینم رو چیزی

 .افتادم راه کردمو بغل بودو مونده برام که چیزهایی. دارم فاصله چقدر

 .کن کمکم: گفتم کردمو آسمون به رو. بودم سرگردون

 از .آوردم باال سرمو سنگه شهاب یه بازم کردم تصور. شد رد آسمون توی نوری که بودم برنداشته قدمی چند هنوز

 ،سبز نورهای. شدم خیره آسمون به شدو حبس سینه توی نفسم. موند باز دهنم بود وقوع حال در که چیزی دیدن

 من ی عهده از انگیزی حیرت ی پدیده چنین توصیف. بودن حرکت درحال قرمز نور کم خیلی و آبی بنفش،

 هم باد صدای رنگها حرکت با همراه. بود غالب آبی و سبز رنگ. میاوردن هجوم من سمت به رنگها انگار. خارجه

 بازتاب میخوردو سفید برف به نور. بود مونده باز دهنم آسمون توی نگار و نقش همه این حیرت از. میشد شنیده

 به .کردم پیدا جاگرو ی سورتمه. کردم پیدا راهمو. بود گفته بابا که همونجوری. شد نورانی و روشن جا همه. میکرد

 .قطبی شفق. دیدم شفقو من. شد برآورده جاگر آرزوی. بردم پی خدا قدرت

 .افتاد اتفاق معجزه اما بود سخت باورش

 شتپ ایستگاه. ببینم بودو داده آدرس بهم ادی که رو ای تپه تونستم بود شده پخش آسمون توی که نوری بخاطر

 فتمر باال که تپه از. رفتم تپه سمت به. کردم حرکت آسمون نور زیر برداشتمو رو سورتمه سرعت با. بود تپه اون

 . بود نمونده راهی. میدیدم ایستگاهو راحت خیلی

 به من اما شد تاریک جا همه دوباره. شد تموم شفق ایستگاه قدمی چند. کردم طی مسافتو باقی خوشحالی با

 .بودم رسیده مقصد

 .ممنونم ازت چی همه بخاطر: گفتم بلند صدای با گرفتمو آسمون به رو سرمو

 عجیبی حس. میدیدم آدمهارو از گروه یه که بودم رسیده باالخره. بودن ایستگاه اطراف نفر چند میدیدم دور از

 اما ودمب بلد خوب حیوونارو با کردن برقرار ارتباط من. میدن نشون العملی عکس چه دیدنم با نمیدونستم. داشتم

 .بودن متفاوت حیوونا با خیلی آدمها

 روبروی وقتی. میدن نشون دیگرون به دست با منو مرد دوتا که میدیدم دور از. برداشتم قدم آروم و آهسته

 بعجی اینقدر من درمورد چیزی چه دقیقا دونم نمی. بودن زده زل من به باتعجب نفر ده از بیش رسیدم ایستگاه

 . بود

 .میشنیدم پچاشونو پچ. کردم کمتر باهاشون فاصلمو. میداد آزارم متعجبشون نگاه

 ...آدمه؟ اصال میخواد؟ چی تنهاست؟ چرا زنه؟ یه اومده؟ کجا از کیه؟ دیگه این

 نزدیک جایی یه. میام دوری خیلی راه از. جنوبم قطب ساکن من: گفتم محکمی صدای با کشیدمو عمیقی نفس

 .باشه ایستگاه این توی شاید. دوستم دنبال اومدم. بودم راه توی که ساعتهاست. ساحل
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 اومدو جلو بود بیشتر بقیه از سنش که مردی. میشد بیشتر لحظه به لحظه بودن زده زل من به که کسایی تعداد

 که نشده مشاهده هم مورد یه حتی تاحاال. اینجام چندماه سالی سال هر. ایستگاهم این سرپرست من: گفت

 هستی؟ کی تو. باشه جنوب قطب دائمی ساکن تحقیقاتی ایستگاه از خارج انسانی

 زا اما. اینجا اومدم تور یه با پیش نیم و دوسال. ایرانیم شناس زیست یه من: گفتم دوباره محکم صدای همون با

 خی که درحالی من بیرونو اومد ایستگاه از نفر یه پیش چندماه. کردم زندگی تنها مدتو این تمام شدمو جدا تور

 .اون دنبال اومدم االن. بردنش دنبالشو اومدن ایستگاه از پیش چندروز اما. کردم پیداش بود زده

: گفت شدو نزدیک بهم محققا از یکی. بودم عجیب خیلی نظرشون به من شاید. شد بلند جمعیت ی همهمه بازم

 .بودی تنها سال همه این یعنی

 .بودم تنها. بله: گفتم افتخار با

 یوترکامپ. الکترونیک و دیجیتال دنیای. تمدن به برگشتم من و ایستگاه توی بردن منو. داشتن ازم سوال کلی

 بهم .نبود هم آرمشی و سکوت دیگه. نبود بورانی دیگه. نبود سرمایی دیگه. گرمایشی دستگاهای. تلفن دیدمو

. میدادم سواالشونو جواب باید. کلی. زدم حرف. دوسال از بعد خوردم میوه. نبود ماهی فقط که غذاهایی. دادن غذا

 یدنوپرس زندگیم ی نحوه از. جنوب قطب ساکن اولین حتی یا و زن اولین و شناسم زیست بهترین من نظرشون به

 اون توی جاگر. پرسیدم بودمو دنبالش که کسی اسم ازم کرد فروکش تعجبشون اینکه از بعد. خوردنم غذا

 ونجاا که خواستن ازم. بود ایستگاه اون از کمی ی فاصله با میکرد کار توش جاگر که ایستگاهی. نبود ایستگاه

 .میکردم پیدا جاگرو باید من اما کنم کمکشون تحقیقات تو بمونمو

 .میره اونجا به زودی به عجیب البته و محقق خانم یه که کردن اعالم بهشون کردنو مکاتبه جاگر ایستگاه با

 تتفاو این با بودم شبنم هنوز من. دیدم دوسال بعداز خودمو. بده آینه یه بهم که خواستم خانم یه از حرکت قبل

 .بودم خودم خود هنوز اما بود شده قرمز قطب سرمای شدت از هام گونه که

 .اسکورت عنوان به دونفر و گرفت قرار اختیارم در برفی اسکی جت یه ایستگاه اون سرپرست لطف به

 .نبود دلم توی دل من بودو نمونده چیزی جاگر ی دوباره دیدن تا

 .نکردم جدا خودم از هم لحظه یک هامو نوشته و جاگر ی سورتمه

 .رسیدیم باالخره چندساعت گذر و کوتاه نسبتا مسیر کردن طی از بعد

 پیدا جاگرو کردم جستجو چشم با محققا بین هرچی. شد شروع ها جواب و سوال بازم شدم ایستگاه وارد وقتی

 به که خواست کردو استقبال ازم باز روی با بود گرفته قرار اومدنم درجریان قبل از که ایستگاه سرپرست. کنم

 .برم کارش اتاق

 . زدن حرف به کرد شروع اون شدمو اتاقش وارد. باشم مودب کردم سعی اما بود رفته یادم معاشرت آداب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

125 

 

. کنه یزندگ بزرگ بیابون یه وسط کسی از گرفتن کمک بدون و تنهایی به بتونه زن یک که سخته کردنش باور -

 مردمو که من. شرایط سخترین با و مناسب غذای بدون. صفر زیر دمای درجه چندین با برفه سرتاسرش که بیابونی

 دیقدرتمن زن واقعا تو. میام تنگ به و میشه سخت برام شدت به شرایط گاهی میکنم زندگی اینجا چندماه سالی

 ودب بهترین خودش کار توی. مابود پژوهشی تیم سرپرست اون. جاگر درمورد اما و. گفت تبریک بهت باید. هستی

 نداره ای خانواده اون. داشته هم دیگه سرپرستای هم من از قبل. داشتیم کامل اعتماد بهش. هست هم تیم خلبان

 هر مثل اینجاهم اما. میموند اینجا اون مرخصی میرفتن همه که وقتایی حتی میمونه اینجا راحتی به همین برای

 یانپا تا باید و میشه بسته قرارداد یه پرسنل تمامی با کاری ی دوره هر شروع از قبل. داره قانون ای دیگه سازمان

. دهمون چندماه جاگر قرارداد پایان تا. داره بدی عواقب قوانین از سرپیچی. باشن پایبند قرارداد اون به نفرات کار

 ودب ممکن هراتفاقی. رفت رهاکردو تیمو. بده خبر اینکه بدون اون. میشه گرفته ازش سرپرستی سمت دیگه اما

 اعثب درضمن. نفراتشه جون مسئول هرسرپرستی اینجا سخت شرایط به توجه با. بیاد بوجود تیمش اعضای برای

 برنامه چی همه اینجا که صورتی در میوفته عقب چندماه کار اون رفتن بخاطر. شد تحقیقات روند شدن مختل

 های پروژه برای. بده مالی خسارت و تاوان باید و کرد اشتباهی کار اون. حدوده هم پروژه ی بودجه و شده ریزی

 با باید تحقیات تیم نفرات از یکی عنوان به االنم. نیست اعتماد قابل دیگه چون نمیشه بسته قرارداد باهاش بعدی

 .کنه همکاری بقیه

 . ببینمش میخوام: گفتم

 .ببینیش میتونی. باشه: گفت دادو تکون سری

 . کرد پیجش بیسیم با

 .زدن ایستگاهو سرپرست اتاق در گذشت که کمی

 .بودم نشسته در به پشت سرپرستو روبروی من

 کردین؟ پیج منو: گفت شدو وارد بود در پشت که کسی

 سرو. اون از بیشتر من. خورد یکه دیدنم با جاگر. برگشتم سمتش به صداش شنیدن با. بود جاگر صدای این

 .بود شده خواستنی و جذاب چقدر. شیک مرتبو.بود زده باال سمت به موهاشو. بود کرده اصالح صورتشو

 .بگیرم ازش چشمامو شد باعث سرپرست صدای. بودیم خیره هم به ای دقیقه چند

 .برمیگردم. دارم کار ای دقیقه چند اتاق بیرون من: گفت من به رو لبخند با سرپرست

 .بیرون رفت گفتو اینو

 .بود خیره من به هنوزم جاگر

 .تو دنبال اومدم: گفتم فقط. بزنم لبخند نمیتونستم
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 .میشه نزدیک بهم داره میدونستم اما انداختم پایین سرمو

 تمداش وقتی جاگر: گفتم کشیدمو عمیقی نفس. بود غمگین صورتش. کردم بلند سرمو ایستاد روبروم وقتی

 . دیدم قطبی شفق پیشت میومدم

 .خوندم هاتو نوشته تمام. جاگر کردم بد کار یه: دادم ادامه. زد کمرنگی لبخند

 .نگفت چیزی بازم انداختو پایین سرشو

 برای. یاینجابر از که اینه کار بهترین نداری دوست فعلیتو کار و اینجا اگه جاگر: گفتم دادمو بیرون باصدا نفسمو

 .بود خالی تو جای چون اومدم. برگردم میخواد دلم منم کردم فکر چون. اومدم همین

 .بود شده تنگ برات دلم: گفتم آروم خیلی

 خوندی؟ هامو نوشته ی همه: گفت بعد کردو مکث کمی. نبود غمگین نگاهش دیگه. زد زل بهم آوردو باال سرشو

 .دادم تکون سر تایید ی نشانه به

 نیستی؟ عصبانی ازم کردم پیدا بهت که احساسی بخاطر: پرسید دوباره

 .نه باشه، همیشگی و حقیقی احساست بدی قول اگه -

 .قلبش ته از زد لبخند

 جلوی خوادمی دلت نگفتی مگه. میخوای خانواده یه نگفتی مگه. بریم اینجا از بیا جاگر: گفتم بعد کردمو مکث کمی

 .بریم باهم بیا. بریم اینجا از بیا پس. میخواد بچه دلت نگفتی مگه. بشینی بچت و زن کنار شومینه

 رومآ زندگی یه میخوام. باشم تو با میخوام. نمیخوام تو با بودن ی اندازه به رو هیچی شبنم: شدوگفت خیره بهم

 .باشم داشته

 .کنیم زندگی باهم میتونیم اما باشیم داشته آرومی زندگی تونیم نمی که تو پرحرفیای وجود با: گفتم لبخند با

. وت برای دلتنگی. بود بد حسهای از پر وجودم پیش ساعت نیم تا. داده رخ معجزه یه میکنم فکر: گفت خندیدو

 هک شغلی سر برگشتن. همیشه برای تو دادن دست از تصور. تو ندیدن. ایگلو توی آروممون زندگی از شدن دور

 . خوبم حسهای از پر االن اما. دیگه چیزای خیلی شدمو خسته ازش

 شبنم؟ بریم کی: گفت کشیدو عمیقی نفس

 .میریم اینجا از اومد کشتی یه اینکه محض به -

 .میره آرژانتین سمت به اینجا از کشتی یه هفته این آخر: گفت خوشحالی با
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 .کنیم ریزی برنامه زندگیمون برای میتونیم هم موقع اون تا. میریم باهاش ماهم -

 .موند تموم نیمه ایستگاه سرپرست باورود صحبتمون

 ازم زیادی سوالهای. بمونم ایستگاه توی افتخاری مهمون عنوان به داشتم اجازه من کشتی رسیدن از قبل

 رارق اختیارشون در تجربیاتمو و اطالعات تمام منم. دوسال این تو شرایطم زندگیمو ی نحوه ی درباره میپرسیدن

 .باشیم راحت ماباهم نمیذارن اینجا بدزدمت باید: میگفت جاگر. میدادم

 من که چیزی اون از بیشتر خیلی. میزد حرف کلی برام اونم بگمو خانوادم خودمو از براش میخواست ازم

 . میپرسیدم

 . نداشت رو ای دیگه کس پدرش جز به. میکرد زندگی تنها خونش توی هفتادسالش پدر. بود مرده جاگر مادر

 شکسته که هرچند. بود خلبانی هنر داشت که چیزی باارزشترین و بود آلمان توی خونه یه جاگر دارایی تنها

 نهات رو خلبانی خودش اما داشته نقاشی نمایشگاه شهر چندیدن توی که فهمیدم حرفاش توی من میکردو نفسی

 به ماا کنه انتخاب شغلش تنها عنوان به رو خلبانی رفتیم قطب از اینکه از بعد داشت تصمیم. میدونست هنرش

 !باشم من مهماندارش اینکه شرط

 عدب بودیمو نامزد که حد این در فقط اما گفتم هم بیژن ی درباره. شغلشون و گفتم براش مادرم پدرو ی درباره من

 .خورد هم به نامزدی

 کردن نمی صادر مارو ازدواج ی اجازه راحتی به من مادر پدرو قطعا بشناسیمو همدیگرو بود نیاز هنوز که هرچند

 بهم. هکن خلبانی هم اون کنمو تدریس سابق مثل من. کنیم زندگی ایران ازدواج از بعد گرفتیم تصمیم هم با ما اما

 . بزنیم نمایشگاه یه هم با شد اون خوبی به نقاشیم هروقت و بده یاد نقاشی بهم داد قول

 .من هوش و اون زیبایی به هایی بچه. بشیم بچه تا هفت صاحب که کردیم رویاپردازی خودمون برای

 تکمیل خوشحالیم تا ببینم خواهرمم و ومادرم پدر بود کافی. چشیدم می رو خوشحالی طعم داشتم مدتها از بعد

 .بشه

 چه مدیدن از که نمیدونستم حتی. کردن فکر نبودنم درمورد چی و افتاده اتفاقایی چه رفتنم از بعد نمیدونستم

 ماست باهاشون خواستم نمی اما بود دسترس در مخابراتی سیستم و تلفن اینکه با. میداد نشون العملی عکس

 . بگم باید چی نمیدونستم. میترسیدم. بگیرم

 قرار ببینن باهم جاگرو منو خانوادم اول ی لحظه همون نمیخواستم چون. بود جاگرهم موضوع اینکه خصوص به

 نز میخواد که بده خبر پدرش به خودش، کشور بره جاگر. شیم جدا هم از آیرس بوینش فرودگاه تو که گذاشتیم

 .کنه اقدام پدرش همراه ایران به اومدن برای و دربیاره بانک از اندازشو پس. بگیره
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 براشون جاگر از کم کم بعد و بمونم همیشه برای که اومدم زندمو که بگم خانوادم به اول. ایران برگردم هم من

 .بیاد خواستگاری برای که بدم خبر جاگر به اونا از اجازه کسب از بعد بگمو

. بیاد خواستگاری برای خانوادش با باید حتما که دادم توضیح براش گفتمو براش خودمون رسوم و آداب از کلی

 که شد قانع اما میرسه نظر به عجیب ما رسم نداشتو بزرگتر به نیازی سن سال دو و چهل باوجود نظرش به هرچند

 .بده دست از منو و کنه جلب خانوادمو رضایت نتونه ممکنه بیاد خانوادش بدون اگه

 نششد قانع برای میدونستم اما کرد قبول ظاهر در. بشه مسلمون و کنه عوض دینشو باید که دادم توضیح براش

 .دینهاست کاملترین من دین که کنم مطمئنش بدمو توضیح دینم درمورد بیشتر باید

 نز گفتم بهش. ببینه رو زن بدن و سر نباید نامحرم مرد و کاملن پوشش با زنها من کشور در که گفتم براش

 قسمت این از. میکنه نمایان مردش برای فقط زیباییهاشو و کنه نمی خیانت مردش به هیچوقت مومن و مسلمون

 .دارم دوست دینتونو از مورد این گفت کردو استقبال شدت به قضیه

 هک سرزمینی. بود سخت برام ایران ترک ی اندازه همون به محبوبم سرزمین از جدایی. رسید راه از کشتی باالخره

 سفید قطب از داشتم حاال و بود کرده مدفون خودش توی منو ی غصه و غم که سرزمینی. داشتم خاطره کلی ازش

 .میشدم جدا داشتنیم دوست و زیبا

 .میبردیم باخودمون قطب از که بود هایی یادگاری جاگر منو های نوشته و سازم جاگر، ی سورتمه

 عرض در اونجا در زندگی لحظات تمام فیلم یه مثل. کردم نگاه آخر بار برای عزیزم سرزمین به. شدیم کشتی سوار

 خداحافظی عزیزم برام و درجه هفتاد زیر سرمای و برف پنگوئنا، قطب، با و شد مجسم چشمم جلوی لحظه چند

 .کردم حرکت جاگر عشقم با همراه آینده سمت به کردمو

 رارق استفاده مورد ممکن شکل بهترین به تکنولوژی که جایی. آیرس بوینس فرودگاه به رسیدیم دوروز از بعد

. بود جذاب جدیدو برام چی همه. اومده مدرن شهر یه به جنگل از که داشتم رو آفریقایی بومی یه حس. میگرفت

 .بودم زده ذوق

 . بشه جا من از خواست نمی. میزد نق ساله سه ی پسربچه یه مثل جاگر، من برعکس

 .بشی دور ازم خوام نمی. ایران بریم باهم بیا شبنم: میگفت و بود ایستاده فرودگاه وسط بچه یه مثل دقیقا

 ماه یه. کشورم میرم منم کشورت میری تو. زدیم حرفامونو ماکه. نکن اذیت منو اینقدر. میکنم جاگرخواهش -

 عزیزم؟ باشه. تماسیم در همدیگه با هم موقع اون تا. خواستگاری برای ایران میای پدرت با دیگه

 خواستگاری؟ بیام االن همین نمیشه -

 .بیای که میدم اطالع بهت گرفتم اونارو رضایت اینکه محض به کن باور. نمیشه. جاگر وای -
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 مبد دستت از میترسم. شه عوض نظرت مدت این تو میترسم. کنی فراموشم و بری میترسم. شبنم میترسم -

 .شبنم

 ردخت دوست پیش برگردی دوباره تو که باشم نگران باید من تازه. کن اعتماد من به عزیزم: گفتم لبحند با

 .ایتالیاییت

 نمی وجزت به و منی انتخاب بهترین تو. بگیره قلبم توی تورو جای تونه نمی هیچکس: گفت شدو خیره چشمام به

 .تویی من عشق. باشم دیگه باهیچکس خوام

 .کنی راضیشون زود خیلی کن سعی. سخته دوری ماه یه این تحمل: داد ادامه کشیدو عمیقی نفس

 .کردم حرکت ایران سمت به هم من رفتو کشورش سمت به اون جداشدیمو هم از جاگر و من باالخره

 .کردم فکر کلی ایران به رسیدن تا

 منو یا ناراحته ازم هنوز بابا میشن؟ خوشحال اصال. میدن نشون العملی عکس چه من دیدن با خانوادم اینکه

 از شقایق اومده؟ من وحش سرباغ بالیی چه رفتن؟ اونجا از یا میکنن زندگی قبلی ی خونه تو هنوز بخشیده؟

 خودشه؟ مثل شکلیه؟ چه بیژن ی بچه شده؟ دار بچه میشه؟ خوشحال دیدنم

. نگران هم بودم خوشحال هم. داشتم عجیبی حال. شب هشت ساعت. بود شب نشست ایران توی هواپیما وقتی

 .باشه کرده تغییر چیزی اینکه از نگران خانوادم دیدن از خوشحال

 اکسیت یه. بودم بلد خوب خیلی خونمونو آدرس. بود نکرده تغییر چیزی اما بود گذشته دوسال از بیشتر بااینکه

 .خونه رفتم گرفتمو

 .بودم دلتنگشون چقدر که فهمیدم تازه رسیدم که خونه در به

 کیه؟: پیچید آیفون توی زن یه مهربون صدای. زدم رو خونه زنگ لرزون بادست

 کیه؟: پرسید دوباره. بزنم حرف تونستم نمی. شد جاری صورتم روی اشکام

 .مامانی منم -

 تویی؟ شقایق: پرسید که شنیدم رو مامانی صدای طوالنی سکوت یه از بعد

 .ماما شبنمم نه -

 .گریه زیر زدم بلند صدای با

 . شدن ظاهر در چارچوب تو بابا و مامانی شدو باز در تا کشید طول ای دقیقه چند

 .شد نزدیک من به یکم بعد کردو بابا به نگاه یه. بود مامانی صورت تو عجیبی بهت
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 . بود نشسته مامانی قشنگ صورت تو چروک و چین چقدر. بود شده سفید بابام موهای چقدر

 درچق. بود خوب مادرم آغوش چقدر. محکم خیلی. محکم. کرد بغلم. رفتم سمتش به. شکست صدا با مامانی بغض

 .برم در میترسید انگار بود کرده بغلم محکم. بود گرم

 دوری فرزند، از مادر دوری سال دو ی اندازه به. کردیم گریه نشستیمو زمین روی بودم بغلش توی که همونجوری

 از. کشیدم زجر چقدر اون بدون فهمیدم تازه. سخته مامانی بدون چقدر فهمیدم تازه. ریختیم اشک مادر از فرزند

 . خودم شبنم. منی شبنم تو. توروخدا: گفت کردو لمس دستاش با صورتمو. کرد جدام آغوشش

 . مادر یه قلب. میکردم حس قلبشو طپش. ریخت اشک چسبوندمو خودش به دوباره

 .پیشت برگشتم. اومدم. شبنمم. مامانی آره: گفتم بوسیدمو صورتشو. کردم بلندش زمین روی از

 .میکرد گریه بلند و مردونه بودو گذاشته چشماش روی دستشو. بود داده تکیه دیوار به. کردم نگاه بابا به

 خیلی. محکم. کرد بغلم. کردم جا آغوشش توی خودمو برداشتمو چشماش روی از دستشو. شدم نزدیک بهش

 .برم در انگارمیترسد بود کرده بغلم محکم. بود گرم چقدر. بود خوب پدرم آغوش چقدر. محکم

. رسیت نه و بود دردی نه. دوری نه. بود غمی نه. بود راحت خیالم بابا بغل تو. بود امن جام. بودم محفوظ بابا بغل تو

 .بود پشتم کوه یه مثل بابا. بود مراقبم بابا

 فقط. بود قبل مثل چی همه. بود دنیا جای بهترین که ای خونه. خونمون توی رفتیم ریختن اشک کلی از بعد

 روی خرسم هنوز. بود نخورده دست اتاقم. بود سرجاشون وحش باغ قفاسای. نبودن خونه توی دیگه حیوونام

 .نهک جابجا اتاقو وسایل بود نیومده دلش ماما رفتنم از بعد. بود کرده محافظت اتاقم از کامال. بود منتظرم تختم

 مامانی. باشن شبنم برگشتن منتظر دیگه بود گفته مامانی به بابا ، زدم حرف بابا با بار آخرین که وقتی پیش دوسال

 ممکنه همرد بیژن فهمیده که حاال و نبوده تور به رفتن قصدش شبنم که میگه بهش بابا. کنه می زاری و گریه کلی

 هشونب میگیرنو تماس تور با میکنه فروکش عصبانیتش و ناراحتی که روز دوسه از بعد که هرچند. برنگرده دیگه

 پیدا منو شدید بوران باوجود گشتن من دنبال روز سه اینکه وجود با شدمو گم قطب توی من که میدن خبر

 هم یستگاها کردنو برقرار تماس تحقیقاتی ایستگاه با اونجا از. رفتن آرژانتین به نشدنو ناامید مامانی و بابا. نکردن

 زنده احتمال که گفتن و کردن ناامیدشون و بیاره دووم قطب بوران توی نیست ممکن هیچکس که کرده اعالم

 قطب به بابا همراه شد بهتر روحیش حال دادو هم بیژنو سال منصور عمو اینکه از بعد. درصده ده زیر من بودن

 برای نفری ده گروه یه روز یک برای فقط اما بفرستن من جستجوی برای گروه یه که میخوان ازشون میانو

 عمو و بابا به بیننو نمی چیزی داشتم فاصله خیلی اونجا از من چون میشنو پخش اطراف همون توی جستجوی

 نومیش عوض یکبار ماه شش هر هم ایستگاه اعضای میارنو دووم ایستگاه خود تو فقط هم محققین حتی که میگن

 ردنمیک فکر همه اینکه وجود با. باشه داشته خبری و باشه بوده اونجا سال یه از بیش کسی میاد پیش کم خیلی

 .بودن منتظرم هنوز نیم و دوسال گذشت وجود با بابا و مامانی اما مردم من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر مهنا نویسنده|من زیبای جنوب قطب مثل سفید رمان

 

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

131 

 

 .سالمی و صحیح که میدیدم خوابتو هرشب. هستی قویی دختر تو میدونستم من: گفت بهم بابا

 کمتر تا رفتن شهرمون از نوشون عروسشونو با همرا پیش سال یک عمو زن و عمو. بود اومده بدنیا بیژن ی بچه

 . کنن حس بیژنو خالی جای

 . خوبه چقدر خواهر یه داشتن فهمیدم می تازه. اومد دیدنم به اونم. دادن منو برگشت خبر شقایق به مامااینا

******************************************* 

. دمیچرخی دورم پروانه مثل بابا. میرسید بهم شیرخواره ی بچه یه مثل مامانی. میگذشت برگشتم از ای هفته دو

 .میخرید چیزی یه برام روز هر شقایق

 خوردن از میچسبیدو بهم چقدر و. میپخت مرغ با پلو زرشک برام دفعه سه روزی. شدم الغر میگفت مامانی

 . نمیشدم سیر دسپختش

 .میرفتم روی پیاده برای هرشب بابا با

 .میرفتم خرید برای شقایق با عصر روز هر

 .کردم پر وحشمو باغ. خریدم جدید حیوونای بابا کمک به

 .کرد درست کارمو برام سابق ی مدرسه توی تحصیلی جدید ترم برای کردو استفاده روابطش از بابا

 .چی یعنی خانواده میکردم درک تازه. خوشبختم چقدر میفهمیدم تازه

 .نمیدونستم قدرشونو من بودو داده نعمت بهم چقدر خدا میفهمید تازه

 .باارزشن چقدر خواهر و پدر مادر، میفهمیدم تازه

 که روزا اون اما. موندن می زندگیم توی همیشه که خوبی خاطرات. داشتم زیادی خوب و بد روزهای اون از قبل

 وارد من میگفتم داشتم اعتقاد تناسخ به اگه. نبود زندگیم توی ای لحظه هیچ با مقایسه قابل بودم برگشته تازه

 نای و بودم قطب توی که وقتی دومی بود، قطب به رفتنم از قبل اولم زندگی. بودم شده زندگیم ی دوره سومین

 .دنیا جای بهترین خونمون توی و کشورم شهرو توی. خانوادم کنار در بودم برگشته که زندگیم سومین هم

*************************** 

 روز چند این تو خانوادم دیدن با. داشتم جاگر از ایمیل تا دو و سی. کردم چک ایمیالمو کردمو روشن سیستممو

 برای اون با همراه که بود کرده راضیش و کرده صحبت پدرش با. خوندم ایمیالشو. بودم کرده فراموش جاگرو

. ادبی که بدم خبر بهش که بود من منتظر فقط بودو داده انجام شو کارا ی همه. بیاد ایران به سنتی خواستگاری

 . بود ایمیالش جواب منتظر شدت به و کرد دلتنگی اظهار کلی
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 .کردم ایمیل براش بودو خریده برام بابا که جدیدی خط ی شماره سریع

 .زد زنگ که نگذشت ساعت نیم

 یخوادم گفت خندید، کرد، دلتنگی زد، غر کرد، گله. کشیدن نفس بدون بندو یه. زد حرف سرهم پشت تندو و تند

 بابا اب فردا جاگر: گفتم بهش بزنم حرف داد اجازه منم به و شد تموم صحبتاش باالخره که وقتی. پیشم بیاد زودتر

 . بینیم می همدیگرو زودی به. باش داشته صبر یکم. میدم خبر بهت داد اجازه اگه. میزنم حرف تو ی درباره

 .بشنوم صداتو بیام که روزی تا میتونم. راحتتره خیالم دارم شمارتو که حاال: گفت کشیدو راحتی نفس

 . شد خوبتر هم خوب از حالم جاگر با صحبت از بعد

 .میگرفتم اجازه اونم از میزدمو بیژن به سر یه بابا با صحبت از قبل باید

 .میخوند کتاب بودو نشسته مبل روی هال توی بابا. بود پز و پخت حال در آشپزخونه تو مامانی. هال توی رفتم

 .بابا پیش بشین بیا: گفت لبخند با گرفتو سمتم به دستشو من دیدن با

 .نشستم مبل ی دسته روی پیشش گرفتمو دستشو

 .نزدیکی بهم اینقدر که خوبه چقدر. کنارمه دخترم که خوبه چقدر: گفت فشردو محکم دستمو

 .ببوسمت میتونم که خوبه چقدر. بابامی تو که خوبه چقدر: گفتم بوسیدمو سرشو. زدم لبخند

 .بکنم ازت خواهشی یه میشه بابایی: گفتم کشیدمو عمیقی نفس

 .بابایی بخواه جونمو تو -

 بیژن؟ پیش ببری منو فردا میشه بابایی. ممنونم -

 سرخاکش؟ بری میخوای چرا: پرسید دادو باال ابروهاشو

 .شما به هم بگم اون به هم باید که هست چیزی یه. بزنم حرف باهاش باید -

 بابا؟ چی -

 .میگم بهتون بعد بیژن پیش بریم اول -

 .میریم بیژن دیدن به باهم اون منو عصر داد قول بابا

 یلباسا. کردم خوشگل خودمو. رسیدم خودم به شد عصر که وقتی. کردیم که استراحتمونو خوردیم، که ناهارمونو

 .بیژن دیدن رفتم بابا دست تو دست پوشیدمو مرتب
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 بیژنو منو تحهفا خوندن از بعد بابا. نشستم بیژن کنار. بود سفید سفید که ذاتش برعکس بود سیاه بیژن قبر سنگ

 .بزنیم حرف باهم راحت خیال با که گذاشت تنها

 .افتاد چشمم از اشکم لرزید قلبم. کشیدم سرد سنگ روی دستمو

 شببخ. رفتم گذاشتمو تنهات که ببخش. اومدم دیر که ببخش چطوره؟ اوضاع خوبه؟ جات چطوری؟. بیژنم سالم -

 قعاش دوباره. بیژنم آره. شدم عاشق دوباره که ببخش. شدم معرفت بی که ببخش. دادم ترجیح تو به خودمو که

 خیلی. خوبیه پسر اما. شیطونه. پرحرفه خیلی تو برعکس. نیست تو مثل اصال. نیست تو مثل. جاگره اسمش. شدم

 قدرچ دونی نمی. آشنایی مدل عجیبترین. شدیم آشنا قطب توی. خلبانه. دلتنگمه همش. احساساتیه. داره دوسم

 هیچکس به هنوز. میاد آلمان از راستی. ندارم گفتن برای حرف زیاد من میدونی که تو. برسه دادم به خدا. وراجه

. رمدا دوسش منم داره دوسم اون بیژن،. بگیرم اجازه تو از اول خواستم. فهمیده که هستی نفری اولین تو. نگفتم

 . میخواد من از بچه تا هفت. تا هفت. میخواد بچه تو مثل اونم. بشیم خوشبخت باهم کنم فکر

 ونممید. راضیم دلم ته. خوشحالترم. بهتره حالم گفتم تو به که االن: دادم ادامه کردمو پاک اشکامو. کردم ای خنده

 . هستی راضی توهم

 اشبر. بود ایستاده درخت یه زیر گوشه یه بابا. شدم بلند خوندن فاتحه خوندن از بعد بوسیدمو قبرشو سنگ

 بابا؟ بریم: گفت گذاشتو دورم دستشو بابا. رفتم سمتش به دادمو تکون دست

 . افتادیم راه باهم گرفتمو دستشو. کردم سرتایید با

 .بگیرم ای اجازه یه شما و بیژن از تا اینجا بیایم خواستم بابایی: گفتم کوتاه سکوت یه از بعد

 بابا؟ ای اجازه چه -

 ... که هست مرد یه بابا: گفتم انداختمو پایین سرمو

 بابا؟ چی که -

 براش سانسور با البته شدیم جدا هم از آرژانتین تو که روزی تا کردم پیداش برفا توی وقتی از جاگرو موضوع

 .میاد خواستگاری برای باباش با جاگر بدن اجازه مامانی اونو اگه گفتم بهش کردمو تعریف

 میدونستم که هرچی منم. پرسید دیگه چیزای خیلی و عقایدش زندگیش، رفتارش، کارش، دینش، درمورد بابا

 دل دردو هم شقایق با. بود نگران بابایی مثل اونم. زدیم حرف هم مامانی با. نبود وصلت این به مشتاق خیلی. گفتم

 که آدمی به برسه چه کنه اعتماد هرکسی به تونه نمی راحت خودشم کشور شهرو تو آدم: میگفت مامانی. کردم

 .دیگه عقاید و دین یه با باشه دیگه کشور و شهر یه توی
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 ایرانی غیر عروس یه که قدیمیش دوستای از یکی با بابا باالخره. زدیم حرف. کردیم مشورت باهم ای هفته یه

 مامانی و بابا سمت از اجازه شروط و شرط کلی با درنهایت. شد من نفع به اون حرفای تمام کردو مشورت داشت

 .شد صادر

 برای باباش با همراه که بدم خبر جاگر به خواست ازم بنابراین. بشه برگزار صحیح و سنتی چی همه میخواست بابا

 .شهب برگزار خواستگاری مراسم جمعه شب شنبه، پنج که کنن ریزی برنامه جوری یه هم حتما بیانو خواستگاری

 روز همون کردو هوار و داد. کرد ابراز خوشحالیشو تلفن پشت همون از شده راضی بابا که دادم خبر جاگر به وقتی

 .کرد اقدام ما ی خونه اومدن و بلیط ی تهیه برای

 تو ای دیگه کس جاگر و من جز به تقریبا. بود دیدنی و جالب واقعا اومدن ما ی خونه به پدرش و جاگر که روزی

 .فهمید نمی رو ای دیگه کس حرف جمع اون

 پدرش با همراه خریدو بزرگ گل دسته یه. پوشید مشکی شلوار و کت ای دیگه داماد هر مثل جاگر من، اصرار به

. کنه صحبت انگلیسی میتونست حدودی تا جاگر پدر. اومدن ما ی خونه به داشت شباهت خودش به کامال که

 .کشیده صورتی با بور. اصیل آلمانی یه. بود حرفی کم و آروم پیرمرد پسرش برخالف

. کنم ترجمه سانسور بدون و صحیح رو چی همه که بود گرفته قول ازم هم بابا. مترجم بودم شده من مراسم، تو

 .بود دودل بابا اما بود اومده خوششون ازجاگر خیلی مامانی و شقایق

 من برای حاضره و بده ادامه رو خلبانی میخواد که گفت. کنه زندگی ایران توی میخواد که گفت بابا به جاگر

 .بکنه هرکاری

 .کنه دیدن من وحش باغ از میداد ترجیح بیشتر بودو موافق باهرچیزی کال که هم جاگر پدر

 احسنت نحو به ایرانیارو نوازی مهمون شهرچرخوندیمشونو جای همه. موندن ایران تو ای هفته یک پدرش جاگرو

 .دادیم نشون بهشون

 هب شغلش انتقال و مدارکش تحویل برای رو الزم اقدامات تا برگشت آلمان به پدرش همراه جاگر هفته یک از بعد

 .بده انجام ایران

 هنوز ما که خصوص به. داشتیم مشکالتی زندگی شروع برای ای دیگه داماد و عروس هر مثل هم جاگر و من

 . کرد مونکمک بودو پشتم کوه یه مثل همیشه مثل بازم بابا اما. نبود بالمون و دست تو پولی بودیمو نرفته سرکار

 شروع سابق مثل مدرسه توی هم کارمن. کرد کار به شروع من کشور تو خلبان عنوان به شدو درست جاگر کار

 .کنیم زندگی بابا و مامان پیش باهم که شد این بر قرار باشیم داشته ای خونه جاگر منو که زمانی تا. شد

 .گفت براش رو چی همه دادو خبر منصور عمو به بابا شد انجام درستی و خوبی به چی همه اینکه از بعد
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 .کردم آشناش دینم ی دیگه آداب از خیلی با و بخونه نماز دادم یاد بهش. شد مسلمون گفتو اشهد جاگر

 جشن یه جاگر پدر و من ی خانواده اعضای حضور با چی همه شدن جور و خواستگاری مراسم از بعد سال یک

 .شدیم قانونی و شرعی شوهر و زن جاگر و من گرفتیمو خودمونی و کوچیک

 بیژن خود که انگار. چشما همون با بیژن اسم هم پسری. بیژن پسر البته و. داشت حضور جشن توی هم بیژن زن

 .داشت حضور جمعمون توی هم

 . کردیم شروع اونا کنار و خونه همون توی زندگیمونو بابا و مامانی اصرار به

 . عشق از پر آرومو زندگی یه

 .کردیم انتخاب رو ونیز دیدن و ایتالیا به رفتن هم عسلمون ماه برای

 و تنظیم جاگرو خودمو خاطرات و ها دستنوشته زندگی، عادی روال روی افتادن و عسل ماه از برگشتن از بعد

 رمنتش و چاپ کتابمونو جاگر با همراه و انگلیسی و ایرانی زبون دو به. آوردم در کتاب یه شکل به کردمو ویراش

 . کردیم

 علمی اطالعات به مربوط قسمتی و قطب در زندگی از خاطراتمون به مربوط قسمتی. داشت قسمت دو که کتابی

 .جنوب قطب با رابطه در جغرافیایی زیستی

 .من زیبای جنوب قطب مثل سفید: گذاشتیم هم کتابو اسم

 سخت روزهای ای دیگه آدم هر مثل نه،. نباشه زندگیم توی مشکلی هیچ اینکه نه. خوشحالم. خوشبختم االن

 توی میدونم االن اما بچه تا سه البته و داریم آشتی داریم، قهر. داریم گریه داریم، خنده. دارم شاد روزهای. دارم

 قطبی شفق مثل که نوری همون امید به و میبره بین از هارو تاریکی که میشه پیدا نوری یه رنجی و سختی هر

 .باشم داشته امید کنیمو تحمل مشکالتو و ها تاریکی باید میشه رد زندگیمون آسمون توی

 

 پایان
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 رمن قالب در شعرهایتان یا رمانها که میخواهید و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که صورتی در

  بگیرید تماس با ما و مراجعه ما وبسایت به میتوانید شوند منتشر و ساخته موبایل افزار
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