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واننده ی ایرانی: پیامی برای 
واننده های محشرم در ایران، به همه ی 

ت ببرید. یادتان باشد، با جسارت... و شاید هم یک  امیدوارم از این ماجرا ل
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آدم َبَرک

۱. آدم برک از دهکده یک قربانی انتخاب می کند. 

۲. روزها، هفته ها یا حتی سال ها قربانی را تعقیب می کند. 

۳. با چیزهایی که پیدا می کنند یا می دزدند، یک بردن بدن درست 

درمی آیند.  قربانی شان  ترس  بزرگ ترین  به شکل  می کنند. 

بعد حمله می کنند.   .۴
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جنگل بی پایان به تاریکی ته حل گر بود و پر از وحشت های بی شمار. 
از گربه هـای چندچشـم بگیـر تا سـ هایی کـه دندان هایی بـه درازی میل 
یری که نو پرهایشان به تیزی تی بود.  بافتنی داشتند و پرنده های سیری ناپ
تازه این که چیزی نیسـت. هر شـب، همه ی ساکنان تنها دهکده ی جنگل 
فه هایشـان را تا زیـر چانه  باال  انه هایشـان را محکـم می بسـتند، م درهـای 

دا می کردند تا صب زنده بمانند.  دا می کشیدند و 
ب، همه جز یک نفر. 

تی روشـن از نور مهتاب  ه های در کسـترل1 از غـروب آفتـاب،  بین شـا
ورشید و  کمین کرده بود. حاال ساعت گرسنگی بود؛ یعنی کمی قبل از طلوع 
رنا تر از همیشه است. کسترل، تک و تنها، آن جا  وقتی جنگل تاریک تر و 

ایی حاضر و آماده به حساب می آمد.  بود و برای همه ی هیوالها غ
واست او را بکشد پ چرا هی چیزی نمی 

گفت: «کمک.» اما لحنش اص کسی را گول نمی زد. 

ترانه و به معنی نوعی شاهین )پرنده ی شکاری( کوچک است که در فارسی  Kestrel -1؛ کسترل نامی د
به آن دلیجه می گویند.
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12  آن جا که جنگل تمام می شود

ـون بـه آن برگردد.  کسـترل آهـی کشـید و دماغـش را جنبانـد تا کمی 
ل جورابی روی بند  ب کرد و کله پا آویزان شد تا م ه ای ق زانویش را روی شا
فاش ها بود. دلش  ت تاب بخورد. این کار بخشی از تحقیقاتش در مورد  ر
وبی ای دارد، ولی فع که  واست بداند همیشه سروته آویزان بودن چه  می 

فق دلش را به هم زده بود. 
ره ی  بعـدا در دفترچـه اش می نوشـت: صـا ایسـتادن  اسـت و یک 
عات تازه به دانسـته هایش در مورد جنگل اضافه می کرد.  یلـی کوچولـو اط

هر چه بیشتر می دانست، بهتر می توانست از رازهای جنگل سر دربیاورد. 
هر چه از رازهای جنگل بیشتر سر درمی آورد، زودتر می توانست فرار کند. 
کسـترل بـه کتابی دسـت کشـید کـه زیـر پیراهنـش چپانده بـود و جلد 
چرمی سختی1 داشت. کتاب مال مادربزرگش، نن جون2، بود و توصی های 
رنا ترین جاهای جنگل، یادداشـت هایی در مورد  ترسـنا نن جون از 
ای کامـ منحصر بـه فرد و  هیوالهـای جنـگل و چنـد تایـی هم دسـتور غـ
حسابی حال به هم زن توی آن نوشته شده بود. کسترل هم چند تا ضمیمه ی 
ودش را به دقت نوشته و به کتاب اضافه کرده بود؛ م اشباح  مخصوص به 
از پنیـر می ترسـند و دیگـه هی وقـت به این قورباغه هـای عجیب غریب زرد 

. کسترل به دفترچه اش می نازید.  دسـت نزن، ج می 
ب سن جاساز  بعد بقیه ی تسلیحاتش را وارسی کرد. در آستینش یک ق
کرده بود و یک قاشـ دسـته تیز هم در پوتینش چپانده بود که اسـلحه ی 
محبوبـش بـه حسـاب می آمـد. بـه جـز این هـا، یک تکـه چربـی گندیده ی 
ـو تـوی جیبش داشـت و یک گردنبند هـم از گردنش آویـزان بود که با 
وشمزه  درستش کرده بود؛ یعنی همان مرغی که از  استخوان های یک مر 

ی وقت ها به آن «جلد سخت» هم می گویند، نوعی جلد کتاب از ماده ای سخت و  1- جلد گالینگور که بع
محکم است که رویش را با مواد مختل م مقوا یا پارچه یا چرم پوشش می دهند.

2- ran os
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مـاردی بانبوری1، بدجن ترین عفریته ی دهکده، کش رفته بود. 
کسترل درست نمی دانست به چه جور آدم هایی عفریته می گویند، اما احتماال 
ود عفریته بود. مگر این که مادر کسترل را هم به حساب می آوردی.  ماردی 

ت و با حسـرت به آبراه گرمـی فکر کرد  کسـترل نگاهـی بـه دهکـده اندا
شـکی که، وقتی  وابید یا به سـورا تاریک و  ی وقت ها در آن می  که بع
لـ مـادرش تنـ بود، در آن قایم می شـد. اما تا وقتی جانور وحشـتناکی 
را، که شـب ها دوروبر دهکده می گشـت و از پشـت پنجره آدم ها را با صدای 

انه برگردد.  ت، نمی توانست به  هی هیسش می ترساند، گیر نمی اندا
 ، ل کباب سـر سـی کسـترل بلنـد گفـت: «مـن رو ببین، تـک و تنهام، م

کاشکی چیزی نیاد من رو بخوره.» 
ل گورکن ل باز و  ولی حیوانات می دانستند کسترل هم بدمزه است، هم م

ر، برای همین اص دور و برش آفتابی نمی شدند.  کله 
بـه جـای هیوالها، جیرجیر سـکوتی تمسـخرآمیز جوابـش را داد که فق 
ـل موجوداتی با هزاران انگشـت بلند  ت ها، م در جنـگل شـنیده می شـد. در
راشـیدند. در دهکده ی  ن های دراز، آسـمان جوهری را می  اسـتخوانی و نا
دوردسـت، آتش گر زبانه می کشـید و سوسـو می زد؛ یعنی همان تل آتش 
بزرگـی کـه جانوران درنده را دور می کرد. آتـش محاف دهکده بود، اما باع 

می شد سایه ها بلندتر شوند. 
کسـترل از گوشـه ی چشـمش حرکـت فـرز و ظریفی را دید که به چشـم 
ودش هم از یک  بیشـتر آدم ها نمی آمد، اما او چشـم های تیزی داشـت و 
ب سنگش را برداشت  روباه چست و چابک تر بود. در یک چشم به هم زدن، ق

اشت.  و سنگی هم توی آن گ
بی پروا گفت: «بیا بیرون.» و سن را محکم بین انگشتانش گرفت. قلبش 

« ودش را آرام کرد و بلند گفت: «من آماده م به تاپ تاپ افتاد، اما 

1- ardy an ury



14  آن جا که جنگل تمام می شود

واسـت  ب سـن را پایین آورد. دلش می  اتفاقی نیفتاد و او، آهسـته، ق
علت پیدا نشدن سروکله ی هی  جانوری این باشد که همه ی موجودات نزدیک 
دهکده از او می ترسند. کسترل ترسنا بود، اما در شکار به پای مادربزرگش 
نمی رسید. او همه ی این چیزها را از مادربزرگش یاد گرفته بود. حتی پدرش 
اشت و در این پن  هم شکارچی بزرگی بود. تله های درست و حسابی کار می گ
سال، به هی گرگی اجازه نداده بود حتی یکی از اهالی دهکده را هم شکار کند. 
ار1.  اشته بودند دام گ وب بود که اهالی دهکده اسمش را گ این قدر کارش 
ودش فکر می کرد این اسـم مسـخره اسـت و بیشـتر به درد  کسـترل با 

ورد، اما به هر صورت شنیدن این اسم را دوست داشت.  س ها می 
العه است  ول م کسترل دفترچه را از جیبش بیرون آورد و وانمود کرد مش
تا کسـی متوجه نشـود آن جا کمین کرده است. می توانست همه ی سایه های 
جنگل را از گوشـه ی چشـمش ببیند. دفترچه را سروته کرد، چون نوشته های 
ی باریک، دور حاشـیه های  رچن قورباغه ی مادربزرگش، به شـکل مارپی

وردند.  ر به دستور پخت کیک حلزون می  یدند و سر آ صفحه می چر
ناگهـان، شـم بوگنـدوی پیـه2 هیوالیـش، تـوی فانـوس، پت پتـی کرد و 
ی  ودشـان را به فانوس می زدند، مارپی شـب پره های گنده ای که امیدوارانه 

ارج شدند.  باال رفتند و از دیدرسش 
بو برده بودند یک جای کار می لنگد. 

قلـب کسـترل، توی سـینه اش، رق ترسـنا کوچکی را آغـاز کرده بود. 
اشت و دفترچه را دوباره زیر پیراهنش چپاند.  یک دستش را روی قاش گ

فه شود.  سقلمه ای به دنده هایش زد تا قلبش 
ترس بد اسـت. این جمله اولین درس نن  جون بود. ترسـیدن حتی از مار 
رنا تر است. وقتی می ترسی،  تخواب یا عنکبوت توی چای هم  توی ر

1- ra er
2- به چربی ای که از حیوانات می گیرند پیه می گویند.
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نمی توانی درست و حسابی نف بکشی و قلبت هم چنان تاپ تاپ بلندی راه 
می اندازد که هر جانوری صدایش را می شـنود، تازه پوسـتت هم ی می زند و 
نمی توانی از جایت جم بخوری و همه ی این ها یعنی راحت تر گیر می افتی و 

یک لقمه ی چ می شوی. 
ورد. همیشه  دل و روده ی کسترل از فکر کردن به آموزش هایش به هم 
هر وقت مادربزرگش صدایش می کرد تا سرا تمرین بعدی بروند، همین ب 

سرش می آمد. 
اما حاال دیگر همه اش تمام شده بود. 

ار بفهمن ترسـیدی.  بـه ورد مادربزرگـش پناه برد و زیر لب زمزمه کرد: «ن
ترس رو بخوابون توی آب نمک و بعدا برو سراغش.»

ت. یک عمر  ت ها نگاهی اندا کم کم ضربان قلبش آرام گرفت. از بین در
رگوش کوچولو  ر برسد و البته یک عالم  زحمت کشیده بود تا ترسنا به ن

هم راست راستکی حسابی از او می ترسیدند. 
ایـن بـار از جایی نزدیک تر، صدای تر دیگری آمد. چیز دیگری هم با او 
توی جنگل بود و آن چیز فین1 نبود؛ یعنی تنها آدم دیگری که ممکن بود آن 
موق شب آن طر ها بپلکد. پیپیت2 هم نبود، چون او همیشه اندازه ی یک 

انفجار بزر سروصدا می کرد. 
چیزی او را تماشا می کرد. ح می کرد انگار چشم هایش تنش را سورا 

می کنند. 
ت.  کسترل دندان قروچه ای کرد و نگاهی به پایین اندا

ه ای نشسته بود و حریصانه نگاهش  جانور، دقیقا پایین پای او، روی شا
می کرد. چشـم هایش به صافی دکمه ای سـیاه بودند و در کله ی قهوه ای رن 
ود کسترل  صا و بدون دماغی جا گرفته بودند. هیکلش حداقل به اندازه ی 

1- inn
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16  آن جا که جنگل تمام می شود

بود. دست و پاهای دی درازی داشت و دو بال بلند صا که روی پشتش 
شـکش زده بود؛  جم شـده بود. چنگالش را به طر کسـترل دراز کرده و 

، گرفته باشند.  ش را، موق انجام کاری  انگار م
وانده بود، برای همین هم  کسترل راج به این موجود توی دفترچه اش 
زها دوست داشتند دزدکی  ت  ز1 بود. در ت  ت. در یلی زود آن را شنا
ت  بـه سـمت شکارشـان برونـد. کاری می کردنـد قربانـی از جا بپـرد و از در

بیفتد. بعد می رفتند و جسد را برای شام برمی داشتند. 
کسترل به سرعت فکر کرد. 

ی کردی. رفتی دوروبر دهکده  پلکیدی و  قاطعانه گفت: «می دونم چه غل
یره ی جانور،  مردم رو ترسـوندی. اشـتباه بزرگی کردی.» اما در دل، از نگاه 

ته بود.  ودش را با
ـز هیسـی کرد و سـرش را ک کـرد تا بهتر او را ببینـد. دهانش را  ت  در
بـاز کـرد و روی آرواره هـای بـاال و پایینش، سـه ردی دنـدان می مانند ریز 

ودنمایی کردند. 
ز بوی سـیب زمینی  ت  اشـت. در کسـترل دسـتش را روی بینی اش گ

گندیده می داد. 
ون در ر های  شی گفت: «کســـــــــترل ل ل»  ش  جانور با صدایی 
ار نداشت جانور اسمش را بداند. فهرست  کسترل به یخمک تبدیل شد. انت

رده حسابی داشتند، باالپایین کرد.  هنی  جانورانی را که با او 
شـنی گفـت: «شکااااارچـــــــــــــــــــی» صـدا از  جانـور بـا صـدای 
گلویش می آمد و کاری به زبان و دندان هایش نداشت. انگار کلمات مستقیم 

از شکمش بیرون می آمد. 
ه ضعفش را پیدا کند. تصمیم  کسـترل جانور را به سـرعت برانداز کرد تا نق
ـز را هد بگیـرد. فاصله و  ت  ب سـنگش وسـ دو چشـم در گرفـت با ق

1- reecree er
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ودش تصور کرد سن درست به پیشانی  نیروی الزم را حساب کرد. پیش 
ورد.  ز می  ت  در

ورد و دسـتش را تا سـرش باال آورد. کسترل نفسش را  ز تکانی  ت  در
حب کرد. 

ودش گفت آهان پیش 
یره شـد و به شـدت به دسـتور پخت کیک حلزون فکر کرد.  ز  ت  به در
هنـش تصویر کرد و تا  بافـت اسـفنجی تـرد کیک و رویـه ی لزج آن را توی 
یات حال به هم زن دیگر را هم به تصوراتش اضافه  جایی که می توانسـت جز
ودش را تجسم کرد که تکه ای از کیک را با دست برمی دارد و توی  کرد. بعد 
امه ی روی کیک از الی انگشت هایش سرازیر می شود.  ارد و  دهان می گ

ز لرزید و رنگش کمی به سبزی زد.  ت  در
وشت اومد آره درسته، می دونم کلک کارت چیه.  کسترل گفت: «از کیک 

ون احمقی.» هن  تو یک 
واسـت دوباره شـرای را به نف  ز، که به هر بدبختی ای شـده می  ت  در

شی اش گفت: «دوازززده» ش  ودش برگرداند، با صدای 
ه جلو رفت  ره روی شا ره   « ب که چی کسترل پاس داد: «هنر کردی. 
هنم رو بخونی  ز، گفت: «چون می تونی  ت  و وقتی دقیقا رسید باالی سر در

رنا باشی. هنوز حتی سعی نکردی من رو بخوری.» دلیل نمی شه 
ه  هی ک  شکش زد، دهانش باز مانده بود؛ انگار تا آن لح ز  ت  در
جلویش درنیامده بود. کسترل پشت دندان های جانور متوجه دهان غارمانند 
ـزش فشـار آورد تـا ببینـد  تاریکـی شـد. بـه تـه حلـ جانـور زل زد و بـه م

زها چه گفته بود.  ت  مادربزرگـش دیگر در مورد در
کسترل گفت: «حتی دهنتم درست تکون نمی دی.» دیگر بلند فکر می کرد. 
رنا تر باشـی. راسـتش رو  ادامه داد: «فکر نمی کنم حتی از یه سـنجاب 
رم حتی  هن کسترل جا کرد «... به ن ودش را به زور در  بخوای...» فکری 
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اون قدرها هم از سنجاب بزر تر نیستی.»
کسـترل نیشخندی زد، انگشـت هایش را جم کرد و آماده ی پریدن شد. 

می دانست اگر مادربزرگش آن جا بود و او را می دید، به او افتخار می کرد. 
» و لبخندی پهن شکافی روی صورتش  ز گفت: «نن جووووووون ت  در
ز  ـورد و تا م درسـت کـرد. انـگار می دانسـت حر بعدی اش بـه هد می 

استخوان کسترل نفو می کند. 
«قتل ل ل ل ل.»

ز  ت  ل یک گربه ی عصبانی، غرید و مشـتی پراند، ولی در کسـترل، م
الی داد.  به موق جا

ـاش کرد: «تـو کله ی دیگـران رفتن بی ادبیه. کسـی تا حاال  کسـترل پر
« یادت نداده

ز جنبید و کسترل  ت  ر بودند. بعد در یره شدند. هر دو منت به یکدیگر 
هم جهید. 

ورد. جانور،  ز  ت  هر دو نعره زدند و کسـترل با دسـت و پای باز به در
، سبک و شکننده بود و پوستی به نازکی کاغ داشت. هردوتایشان  وحشتنا
ره چند  وردنـد. باال ت می  ه های در سـقو کردنـد. موق افتادن، به شـا
ب سن کسترل از  شک فرود آمدند. ق متری دورتر از هم، روی بر های 

جیبش افتاد بیرون و توی گودال آب عمیقی افتاد. 
ز غرشی کرد. گنده بود، اما روی زمین، به ترسناکی یک بادباد  ت  در
ر می رسـید. کسـترل، بی توجه به چیزهای وحشتنا کوچکی که  اله به ن م
ب سـنگش را  ممکن بود در گودال باشـند، دسـتش را توی آب فرو کرد و ق
ز نشـانه گرفت. جانور، با چشـمانی  ت  قاپید. دانه ی بلوطی را به سـمت در

ت.  گشاد و اشک بار، نگاهی پر از التماس به کسترل اندا
» جـدا کـه هیـوالی بی عرضـه ای بود.  غارغـار کـرد: «رحـم م م م م  کــــــن
شکش بیشتر به بال شب پره شباهت  استخوان های شکننده و پوست ناز 
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داشت. صورت کسترل مصمم بود، اما دست  هایش را پایین آورد. 
ز به سمت او پرید. کسترل سری تر بود. دانه ی میوه  ت  همان وقت در
ورد و سـورا بزرگی درسـت کرد که کسـترل ماه را از  ز  ت  به کنار سـر در
ز، حیرت زده، صدایی شبیه قل قل درآورد و پنجه های  ت  میانش می دید. در
ب دار بزرگش را به سمت کسترل برد، اما همان  موق هم وا رفته بود؛ انگار  ق
فق با هوا پر شده باشد. جانور، پیش پای کسترل، پخش زمین شد. کسترل 

یک قدم عقب آمد و جانور همان طور روی زمین ماند. 
م شـد و با انگشـت به آن سیخونک زد. برای این تمام شب را  کسـترل 

بیدار مانده بود
رش مشتی در هوا تکان داد و گفت: «آره بگیر برو به همه ی  به هر حال آ
« ورش درست می کنم رفقای چندشت هم بگو اگه با من دربیفتن، باهاشون 

شـک بـه زمیـن کوبیـد و  ایـن را کـه گفـت، پایـش را وسـ بر هـای 
ـر حمله ی هیوالها ایسـتاد. جنگل نف دیگری کشـید.  دست به سـینه منت
ز استخوانش  شت و تا م ش می گ هوای سرد داشت از پیراهن سورا سورا

نفو می کرد. 
ه مک گفت: «فکر کنم همه تون از من می ترسین.» دلش  بعد از چند لح

یالش راحت شده است.  واست قبول کند، توی دلش، واقعا  نمی 
ـه بعـد، دفترچـه را بیرون کشـید تا چنـد نکته ی دیگـر در مورد  چنـد لح

زها به آن اضافه کند. یک چشم به جنگل، دفترچه را ور می زد.  ت  در
کسترل به ناامید شدن از دفترچه عادت کرده بود. هر بار به نقشه ها نگاه 
واست چیز تازه ای ببیند که تا به حال به چشمش نخورده.  می کرد، دلش می 

روج این جاست.  ، پیکان بزر قرمزی که رویش نوشته باشد راه  م
مادربزر کسـترل بیرون جنگل به دنیا آمده بود. کسـترل به یاد داشـت، 
یده الی تای روپوش  ل مادربزر می نشست و پی وقتی کوچک بود، توی ب
گنـده ی چهل تکـه ی نن جـون، به قصه اش گـوش می کرد. آن بیـرون، پهنه ی 
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 . ل بر هایی از جن سن روشان بود؛ پر از صد  هایی م یمی از آب  ع
ت هم  ی وقت ها حتـی یک در دشـت های بـاز بزرگـی آن بیرون بـود و بع
دیـده نمی شـد. آن جا حتـی دهکده های دیگر هم بودنـد. وقتی مادربزرگش 
یلی جوان بود به جنگل فرار کرده بود ـ کسترل هی وقت این توصیفش را 
ل یک کی پشت سرش بسته شده. نن جون  فراموش نمی کرد ـ و جنگل م
ت نیسـت. جانور زرنگی اسـت که  می دانسـت جنـگل فقـ یک مشـت در

آدم های بی احتیا را قورت می دهد و اجازه نمی دهد بیرون بروند. 
رش همان جا  نن جون ترسـنا ترین شـکارچی تاری جنگل شده بود. آ
ازدواج کرده و پدر کسترل را به دنیا آورده بود. کسترل مصمم بود جنگل را تر 
کند و جایی را پیدا کند که مادربزرگش از آن آمده بود. او و فین به تک تک 
جاهایی که نن جون در دفترچه اش شـرح داده بود سـر زده و آن جا را وارسـی 
رچن قورباغـه  و هول هولکی مادربزر را  کـرده بودند و همه ی نقشـه های 
شـان آب را ببیند.  واسـت پهنه های در دنبال می کردند. کسـترل دلش می 
واست کپه کپه صد جم کند و در عل های بلندی غلت بزند که  دلش می 
ارمانند جنگل  ل تکه های عل سیخونکی و  آدم را قلقلک می دادند و اص م

واستند آدم را بخورند.  ی وقتی می  نبود که بع
ن بود روزی راهی را که مادربزرگش پرسه زنان از آن آمده بود  م کسترل م

پیدا می کند و بعد می توانند از آن جا بروند. 
اشت، که آن هم جریان دیگری داشت.  ب، البته اگر مادرش می گ

کسترل نو انگشتش را روی طرح یک صد کشید که در دفترچه نقاشی 
شده بود. آن قدر روی آن صفحه انگشت کشیده بود که برا و صیقلی شده بود. 
ره با هر زحمتی بود نگاهش را از صفحه برداشت، دفترچه را ور  کسترل باال
ی کنده شده مانده  ی کرد. وس دفترچه فق ته مانده ی زیگزاگی کاغ زد و مک
بود که از شیرازه ی دفتر آویزان بود. یک پنجه آن صفحه را پاره کرده بود و روی 

یلی بزر نوشته شده بود:  نیمه ی پاره پاره اش، با مرکب سیاه، 


