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اول فصل

 قیساحل، قا یلیم کیدر . دیپاش یآرام م يایو شکن در نیاش را بر چ ییبود و آفتاب تازه بر آمده، انوار طال صبح

و هزاران  دیرس ییایدر سراسر آسمان به فوج مرغان در غامیپ بیترت نیبود و به ا دهیآب آرم يبر پهنه  يریگیماه

.آغاز شده بود يگرید ياهویروز پره ،يآر. با هم جدال کنند یخوراک يمرغ آمدند تا بر سر تکه ا

در اوج . کرد یم نیتنها داشت تمر ،ییایمرغ در نگستون،یویو ساحل، جاناتان ل قیقا يدر آن دور دست، آن سو اما

تند و  یکرد قوس یبود، منقارش را باال گرفته بود، و تالش م دهیکش ریپره دارش را به ز يآسمان، پاها ییصد پا

کم بود، و اکنون چنان سرعتش را کم کرده بود که  سرعتبه مفهوم پرواز با  یقوس نیچن. بدهد شیدردناك به بالها

را با  شیچشم ها. نمود یحرکت م یب شیبال ها ریز انوس،یچنان که پهنه اق. کرد یاش حس م نوازش باد را بر چهره

اما، ناگهان . دهد شیبه بال ها يشتریکرد قوس ب یسع نه،یحبس شده در س یتنگ کرد و با نفس قیعم يتمرکز

.و جاناتان از حرکت باز ماند و سرنگون شد دیلژو شیپرها

باز . مانند یحرکت نم یب ،يلحظه ا يبرا یکنند و هرگز، حت ینگام پرواز مکث نمه ییایکه مرغان در دیدان یم

.زشت و شرم آور است ییایمرغان در ياز پرواز برا ستادنیا

داد و سرعتش را کمتر و کمتر  شیبه بالها يآرام، قوس تند گریبار د يبدون شرمسار ،ییایمرغ در نیجاناتان، ا اما

.نبود يعاد یبله، او مرغ. حرکت ماند یکرد و دوباره ب

چطور از  رندیگ یم ادیفقط . دهند یاصول پرواز به خود نم نیاز آموختن ساده تر شیب یزخمت ،ییایمرغان در شتریب

اما . از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و نه پرواز ياریبس يبرا. غذا پرواز کنند و چطور بازگردند يسواحل به سو

.عاشق پرواز بود ز،یاز هر چ شیب نگستونیویجاناتان ل. پرواز بود که ارزش داشت، نه غذا ،ییایمرغ در نیا يبرا
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هم نگران بودند که او  نشیوالد یحت. ردیقرار گ گریتواند مورد لطف مرغان د یطرز تفکر نم نیبود با ا افتهیدر

.کرد یه مو تجرب نیرا تمر نییسراسر روز تک و تنها، بارها و بارها پرواز در ارتفاع پا

کمتر، مدت  یپرد، با تالش یسطح آب م يرو شیکمتر از نصف فاصله بال ها یدر ارتفاع یدانست مثال چرا وقت ینم

 دهیتنگ به شکم چسب يگرفت و با پاها ینم انیدر آب پا شیپرواز او با داخل شدن پاها. ماند یدر هوا م يشتریب

جمع شده اش سر  يکرد و با پاها یرا شروع م فرود یوقت. اشتگذ یو گسترده بر سطح آب به جا م یطوالن ياش، رد

.دندیترس یگذاشت، پدر و مادرش واقعا م یرا پشت سر م يماسه ا ریخورد و مس یم

چرا پرواز در ارتفاع  ؟یباش هیسخت است که مثل بق تیقدر برا نیچرا جان، چرا؟ چرا ا«:دیروز مادرش پرس کی

«!جان، از تو تنها پر و استخوان مانده ؟يخور یچرا غذا نم ؟يسپار یوس ها نمها و آلباتر کانیرا به پل نییپا

توانم در هوا انجام  یرا م ییکه پر و استخوان شده باشم، فقط دوست دارم بدانم چه کارها ستیمهم ن میبرا مادر،»

«.خواهم بدانم یفقط م. نیمفقط ه. توانم یرا نم ییتوانم در هوا انجام بدهم و چه کارها یرا م ییبدهم و چه کارها

اگر . روند یها به عمق آب م یشوند و ماه یها کم م قیاست، قا کیجاناتان، زمستان نزد نیبب« :گفت یبا مهربان پدر

خوب است، اما  اریبدان که پرواز بس. ریبگ ادیبه دست آوردن آن  يدرباره غذا و راه ها ،يریبگ ادی يزیالزم است چ

«.کردن شکم است ریس يفراموش نکن پرواز برا

واقعا تالش کرد . باشد گریکرد رفتارش مثل مرغان د یسع يکرد و چند روز دییپدر را تأ يحرف ها عانهیمط جاناتان

و داد و  غیزد، به ج یم رجهیش ینان و ماه يبه طرف تکه ها يریگیماه يها قیو همانطور که در اطراف اسکله و قا

.نداشت يا دهیفا مرغان پرداخت، اما گریجدال با د
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انداخت که به دنبال آن  يو گرسنه ا ریمرغ پ يخود برا لیبه دست آورده بود، به م یرا که به سخت یکول یماه کی

گرفتن  ادی يبرا يادیز ییزهایچ. گرفتن پرواز کنم ادیهمه وقت را صرف  نیتوانستم ا یم! هودهیچه ب«:بود، فکر کرد

«.وجود دارد

 زبالیاز ت شتریباره ب نیدر ا شیدانسته ها ن،یتمر. به خلوت خود در دور دست ها بازگشت که دوباره دینکش یطول

.جهان بود ییایمرغ در نیتر

 یآن گاه پ. زد رجهیامواج ش يزد، به سو یرا با شدت هر چه تمام به هم م شیهمان طور که بالها ،ییارتفاع هزارپا در

.دهند یپر قدرت و تند انجام نم يها رجهیوقت ش چیه ییایبرد که چرا مرغان در

ثبات  یب شیکه در آن، بال ها یدر ساعت در حال پرواز بود، سرعت لومتریبا سرعت صد ک ه،یدر عرض شش ثان فقط

.شد یم دهیرو به باال کش

وضوع م نیهمه توانش را به کار برد و تا حد امکان محتاط عمل کرد، در سرعت باال مهارش را از دست داد و ا نکهیا با

.بارها و بارها تکرار شد

. را آغاز کرد یپر قدرت يعمود رجهیرفت، انگاه ش شیپ مینخست با همه توان، مستق. اوج گرفت ییارتفاع هزار پا تا

جبران، بال  يآنگاه برا. شد یم دهیماند، با شدت به چپ کش یهر گاه بال چپش بر اثر فشار رو به باال از حرکت م

.دیچیپ یبه راست م یباد وحش انیمدر  يداشت و مانند شعله ا یه محرکت نگا یراستش را ب

در  لومتریسرعتش از صد ک یده بار تالش کرد و هر ده بار، وقت. چندان آسان نبود دیبودن در آن فشار شد محتاط

.کرد یاز پر، به شدت در آب سقوط م يداد و به شکل توده ا یگذشت، مهارش را از دست م یساعت م
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است که در سرعت باال بال  نیکه شگرد کار ا دیرس جهینت نیسرانجام به ا د،یچک یم شیکه آب از سر و رو حالب در

حرکت  یرا ب شیدر ساعت برساند و بعد بال ها لومتریبله، سرعت خود را تا پنجاه ک. حرکت نگه دارد یرا ب شیها

.نگه دارد

که  يدرست در لحظه ا. به خود گرفت رجهیو حالت شزد  یچرخ. تالش کرد ییدر ارتفاع دو هزار پا گرید بار

 نیا. را با صالبت گشود شیگرفت و بال ها نییبه سمت پا میگذشت، منقارش را مستق یم لومتریسرعتش از هشتاد ک

حاال . دیدر ساعت رس لومتریسرعت صد و پنجاه ک هب هیدر عرض ده ثان. اما کارساز بود د،یطلب یکار تمام توانش را م

.بود افتهیدست  یجهان يبه رکورد ییایمرغان در انیدر م

داد، ناگهان همان فاجعه  رییرا تغ شیبال ها هیکه زاو يچون درست در لحظه ا د،یینپا يرید يروزیپ نیا اما

. انفجار گونه مواجه شد يدر ساعت، با ضربه ا لومتریتکرار شد و در سرعت صد و پنجاه ک ریوحشتناك و مهارناپذ

خورد که چون سنگفرش سخت  ایبه سطح آب در شدتمنفجر شد و به  نیهوا و زم انیانگار م ،ییایرغ درجاناتان، م

.نمود یم

چون دو قطعه  شیشناور بود و بال ها انوسینور ماه بر سطح اق ریز. هوا گذشته بود یکیاز تار یبه خود آمد، مدت یوقت

 ینیآرزو کرد کاش سنگ یبا درماندگ. تر بود نیم سنگاما بار شکست بر دوشش، از آن ه. بود نیسرب، سخت و سنگ

.دیبخش یم انیرا پا زیفرستاد و همه چ یا میبود که او را آرام آرام به قعر در ادیشکست آن قدر ز

ام و  ییایمن مرغ در ست،ین يچاره ا« :و ژرف از درونش برخاست بیغر يرفت، صدا یطور که در آب فرو م همان

داشتم و به  نیشاه يبال ها یبه کوتاه ییبال ها دیاگر قرار بود با سرعت پرواز کنم، با ش،یخو عتیمحدود به طب

برگردم و  گریبه خانه و نزد مرغان د دیبا. ردارمدست از حماقت ب دیبا. پدرم حق داشت. خوردم یموش م ،یماه يجا

«.و محدود نوایب ییایمرغ در کیباشم،  یبه آنچه هستم راض
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بست از  مانیبا خود پ. هنگام شب، ساحل است ییایمرغ در کی يجا. رفتیرا پذ زیناتان همه چخاموش شد و جا صدا

.کرد یکار همه را خوشحال م نیبا ا. باشد يمرغ عاد کیلحظه به بعد  نیا

 نییخوشحال بود که درباره پرواز در ارتفاع پا. پرواز کرد یخشک يجدا شد و به سو رهیو فرسوده از آب ت خسته

.آموخته است ییزهایچ

مثل  ییایمرغ در کیمن . تمام شد گریکه آموخته ام د ییزهایام، تمام چ دهیراه رس انیاما نه، به پا« :دیشیخود اند با

اوج گرفت و همان طور که به  ییافزون تا ارتفاع صد پا یآنگاه با رنج» .کنم یو مثل آن ها پرواز م گرمیمرغان د

.کرد وازبه سمت ساحل پرزد،  یرا بر هم م شیبال ها یسخت

آموختن  يکه او را به سو ییرویبا آن ن گرید. داشت يباشد، احساس بهتر گریگرفته بود مانند مرغان د میتصم حال

پرواز در دل ! بود بایآه، چه ز. در کار نخواهد بود یتالش و شکست گرید. کرد یاحساس نم يوندیکشاند، پ یم

.که بر فراز ساحل پرتو انداخته بود ينور يبه سو شیو پ يا شهیرها از هر اند ،یکیتار

«!کنند یپرواز نم یکیهرگز در تار ییایمرغان در« :ژرف و مبهم به نشانه هشدار بلند شد يهمان صدا» !یکیتار»

از شعاع نور  يو رد دیدرخش یآب م ينور ماه و چراغ ها رو! باستیچه ز« :فکر کرد. به صدا نکرد یتوجه جاناتان

«...است نیچه آرام و دلنش زیهمه چ. ماند یم يشب به جا یکیکوچک در تار ییایرفانوس د

 یچشمان جغد م دیبا ،یپرواز کن یکیاگر بنا بود در تار! کنند یپرواز نم یکیهرگز در تار ییایمرغان در! ایب فرود

!بود یاز آن تو م دیبا نیکوتاه شاه يبال ها! یداشت یتر م شرفتهیپ يمغز دیبا! یداشت

درد و رنج، و . را بر هم زد شیپلک ها ییآنجا در دل شب، در ارتفاع صد پا ،ییایمرغ در نگستون،یویل جاناتان

.شد دیکه گرفته بود ناپد یمیتصم

«نیکوتاه شاه يکوتاه، بال ها يها بال»
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را  میاست پرها ی، کافکوچک و کوتاه است يدارم بال ها ازیکه ن يزیتنها چ! چقدر احمق بودم«! بود نیراه حل هم بله،

«!کوتاه يبال ها! بپرم میجمع کنم و تنها با نوك بال ها شتریب

 ییجلو يپرها شد،یندیمرگ ب ایبه شکست  يآنکه لحظه ا یاوج گرفت و ب رهیت يایبر فراز در ییارتفاع دو هزار پا تا

.به خود گرفت رجهیو حالت شرا در برابر باد گسترد  شینوك بال ها يا زهیرا به بدن چسباند و تنها بخش ن

و باز هم ... در ساعت لومتریک ستیدو لومتر،یصد و پنجاه ک لومتر،یصد ک. سهمناك داشت یباد در سرش غرش يصدا

سرعت صد  يکرد، به دشوار یدر ساعت احساس م لومتریک ستیکه در سرعت دو يحاال فشار. شتریو ب شتریب

نور ماه، بر فراز امواج  ریرا متوقف کرد و ز رجهیش ش،یبه نوك بال ها فیظر ییبا دادن انحنا. در گذشته نبود لومتریک

.دیجه يخاکستر یچون گلوله توپ

و کامال ! در ساعت لومتریک ستیدو«. را بست تا در مقابل هجوم باد در امان باشد و سرشار از سرور شد شیها چشم

«!...رسم یم یبپرم، به چه سرعت ییزارپااز ارتفاع پنج ه ییارتفاع دو هزارپا ياگر به جا! مهار شده

اما از . دیرفت و همراه باد به دوردست ها رس ادیبا خود بسته بود، همه از  شیچند لحظه پ نیکه هم یمانیو پ عهد

که به  یکس. اند رفتهیبودن را پذ يخورد که عاد یم یفقط به درد مرغان مانیپ نیا. نداشت ییخود پروا یشکن مانیپ

.ها ندارد مانیعهد و پ نیبه ا يازیرسد، ن یم شیها اوج آموخته

 یم ایدر یپهنه آب يرو يبه نقطه ا ییاز ارتفاع پنج هزارپا يریگیماه قیقا. را از سر گرفت نشیطلوع آفتاب، تمر با

.دندیچرخ یاز ذرات خاك م یفوج مرغان همچون مه. مانست

. دیبال یبر ترسش فائق آمده بود، به خود م نکهیکرد و از ا یدر خود احساس م نیدلنش یبود و از شعف، ارتعاش زنده

 هیکوتاه و زاو يکه پرها یرا به بدن چسباند و در حال شیبال ها ییجلو يپرها ،یطرح و برنامه خاص چیه یآنگاه ب

رعت را پشت سر گذاشت، به س ییکه ارتفاع چهارهزار پا یمانز. هجوم برد ایدر يبه سو میگسترد، مستق یدارش را م
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و  صدیحال با سرعت س. بست یراه را بر شتاب او م ،يمحکم و کوبنده ا یصوت واریباد چون د. بود دهیخود رس یینها

دانست اگر بال  یداد و م یآب دهانش را فرو م. کرد یپرواز م نییبه طرف پا میدر ساعت، مستق لومتریپنجاه ک

.ناب ییبایسرعت لذت بخش بود و ز. ، قدرت بوداما سرعت. شود یم زیر زیدر آن سرعت جمع نشود، ر شیها

و فوج مرغان با  قیقا. مرتعش بود ب،یدر هجوم باد مه شینوك بال ها. از سر گرفت ییرا در ارتفاع هزارپا تالشش

.شدند یتر م کیو نزد کیآوردند و نزد یهجوم م شیشهاب گونه به سو یسرعت

.آن سرعت چطور بچرخددانست در  ینم یحت ستد،یتوانست از حرکت با ینم

.بود یمرگ آن يبه معنا تصادم

.چشمانش را بست پس

بسته و  یبا چشمان نگستون،یویآن صبحگاه، درست پس از طلوع آفتاب بود که آن واقعه رخ داد و جاناتان ل در

 نیا. شد ریفوج مرغان سراز يباد و پر، به سو بیغرش مه انیدر ساعت، در م لومتریو پنجاه ک صدیمعادل س یسرعت

.کس کشته نشد چیسعادت بر او لبخند زد و ه يبار هما

 یدر ساعت سرعت داشت و وقت لومتریو پنجاه ک ستیآسمان گرفته بود، هنوز دو يکه منقارش را به سو یزمان

چون  ییدر آن ارتفاع چهارهزار پا قیرا گشود، قا شیکاهش داد و سرانجام دوباره بال ها لومتریک یسرعتش را به س

.دیرس یبه نظر م ایبر پهنه در يذره ا

 یمیعظ تیموفق! در ساعت لومتریو پنجاه ک صدیبا سرعت س ییایمرغ در کی! ییسرعت نها. شده بود روزیپ سرانجام

 يهمان طور که به سو. تازه در برابر جاناتان يو گشوده شدن عصر! ییایمرغان در خیلحظه در تار نیبود، باشکوه تر

همان موقع . جمع کرد ییاز ارتفاع هشت هزارپا رجهیش يرا برا شیکرد، بال ها یخود پرواز م نیخلوت تمر گاهیجا

.گرفت نحوه دور زدن را کشف کند میتصم
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متر حرکت دهد، در آن سرعت شگرف،  ینوك بالش را به اندازه کمتر از سه سانت ياز پرها یکیبرد اگر تنها  یپ

پر  کیاز  شیبرده بود که دادن ب یدرس پ نیاز آموختن ا شیهر چند پ. خواهد داشت ریتند و انعطاف پذ یچرخش

بود که به  نیزم يرو ییایمرغ در نیو جاناتان نخست... به چرخش وادارد يتواند او را چون گلوله ا یدر آن سرعت، م

.بود افتهیدر پرواز دست  ییشگردها نیچن

 دنید، تا بعد از غروب آفتاب پرواز کرد و چرخ زدن، غلتمرغان صرف نکر ریگفتگو با سا يرا برا یوقت چیروز ه آن

.گرفت ادیرا  يدرجا، چرخش وارونه و چرخش فرفره ا دنیآرام، غلت

 یفرود، شادمانه چرخ ياما برا. بود جیخسته و گ. همه جا را گرفته بود یکیتار وست،یکه در ساحل به مرغان پ یزمان

منتظره او را بشوند،  ریغ يروزیپ يفکر کرد اگر مرغان ماجرا. نیاز لمس زم شیو درست پ یناگهان یزد، چرخش

کسالت  يتقالها نیا يبه جا! وجود دارد یزندگ يرو شیکه پ زهایچ اریحال، چه بس. شوند یسرشار از وجد و سرور م

 یم م،یرجهالت گام بگذا يبه فراسو میتوان یحال م! هست ستنیز يبرا یلیحال دل ،يریگیماه قیبار دور و اطراف قا

 .میاموزیپرواز را ب میتوان یم! مینیهوشمند، با مهارت و برتر بب یخود را موجودات میتوان

.داد یخوش سر م ییو ندا دیدرخش یم شیرو شیپ ندهیآ يسالها دینو

.گذشت، در واقع منتظر جاناتان بودند یمرغان م يشورا لیاز تشک یمدت ایکه فرود آمد، گو یهنگام

«!ستیوسط با! ییایمرغ در گستون،نیویل جاناتان»

 ستادنیبزرگ بود، در وسط ا یننگ و شرم يتنها به معنا ستادنیدر وسط ا. داشت یرسم اریبس یمرغ ارشد، لحن کالم

:دیشیجاناتان اند. شدند یم یفوج معرف شرویرهبران پ قیبود که از آن طر یراه زیبه موجب افتخار ن
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فوج را هم  يرهبر يآرزو. خواهم یاما من افتخار نم! من بوده است رمنتظرهیغ تیحتما فوج امروز صبح شاهد موفق»

همه ماست، نشانشان  يرو شیرا که پ یبگذارم تا افق انیگرفته ام با آنان در م ادیخواهم آنچه را  یفقط م. ندارم

.برداشت شیبه پ یگام» .دهم

«!ستیننگ، مقابل فوج مرغان در وسط با نیابه خاطر ! نگستونیویجاناتان ل ،ییایمرغ در« :ارشد گفت مرغ

در وسط « :دیچیدر گوشش پ يفرو افتاد و همهمه ا شیپرها. زانوانش سست شد. بر او وارد آمد يضربه ا انگار

«.!کنند یکنند، اشتباه م یاشتباه م! ستندیمتوجه ن! بزرگ يروزیآن پ! ممکن است ریبه خاطر ننگ؟ غ ستادنیا

پا  ریز... «:کلمات بلند شد نیساختن ا يبا بر زبان جار یخشک و رسم ییصدا» ...حانهیوق یاسناشن فهیوظ لیبه دل»

«...نهاندن اصالت و سنت خانواده مرغان

 يصخره ها انیدر انزوا در م یبود، زندگ دیننگ، به مفهوم طرد شدن از جامعه مرغان و تبع لیدر وسط به دل ستادنیا

.دوردست

ناشناخته است و قابل شناخت  یزندگ. ندارد يسود یتیمسئول یگرفت که ب یفراخواه يروز وونگستون،یجاناتان ل»

«.میزنده بمان م،یتوان یکه م یو تا زمان میتا غذا بخور میآمده ا ایکه به دن میدان یرا م نیهم ست،یهم ن

 ؟یتیمسئول یب« :و گفت دهد، اما جاناتان به سخن در آمد ینم یمرغان پاسخ يشورا شگاهیهرگز در پ ییایدر مرغ

است و  یزندگ یکه به دنبال مفهوم و هدف عال ییایمسئول تر از آن مرغ در یچه کس« :برآورد ادیفر» !...برادران من

آموختن،  يبرا ،یزندگ يبرا یلیحاال دل یول. میبوده ا یماهکله  افتنی يهزاران سال است که در تکاپو افته؟یآن را 

ام به شما نشان  افتهیآنچه  دیاجازه بده د،یبده گریفرصت د کیبه من تنها ! میدن دارآزاد بو يکشف و برا يبرا

«...دهم

.گروه مرغان همچون سنگ شده بودند اما
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خود را گرفتند و به او  يحرکت هماهنگ گوش ها کیو در » .مان از هم گسسته است يبرادر« :صدا گفتند کی همه

.پشت کردند

اندوه او . پرواز کرد زیدور دست ن يصخره ها يکرد، اما آن سو يسپر ییاش را در تنها یزندگ يروزها یباق جاناتان

را که انتظارشان را  ينخواسته بودند پرواز شکوهنمد گریهم بود که مرغان د نینبود، به خاطر ا ییتنها به خاطر تنها

.نندیرا بب قتیو حق ندیبگشا انخواسته بودند چشمان خود ر. باور کنند د،یکش یم

و  ابیکم يها یتواند به ماه یتند در سرعت باال م يها رجهیبا ش دیفهم. گرفت یم ادی يشتریب يزهایروز چ هر

 يها قیبه قا يازیبقا ن يبرا گرید بیترت نیبه ا. ابدیآمدند، دست  یآب گرد م يکه در عمق سه متر يخوشمزه ا

پرواز کند و از غروب تا  یدر امتداد باد ساحل گامشب هنآموخت در هوا بخوابد و . و نان پسمانده نداشت يریگیماه

 ایدر ظیمه غل انیتوانست در م یاش، م یبا همان تسلط درون. دیمایرا بپ يلومتریصد و شصت ک یطلوع آفتاب مسافت

ه سر ب نیزم يمرغان، رو ریکه در همان زمان سا یدر حال... برسد بایپرواز کند، از مه بگذرد و به آسمان درخشان و ز

دور، پرواز و از  يها نیمرتفع، بر فراز سرزم ياو آموخت سوار بر بادها. نداشتند یبیبردند و جز مه و باران نص یم

.کند هیتغذ ذیحشرات لذ

 ییپرواز را آموخت و افسوس بها. به دست آورده بود ییفوج مرغان آرزو داشت، حال خود به تنها يبرا يروز آنچه

عمر مرغان است و  یکوتاه لیترس و خشم دل ،یکنواختیکه  افتیجاناتان در. خورد یبود، نمآن پرداخته  يرا که برا

.خود رقم زد يرا برا یو مسرت بخش یالنطو یپندارها از ذهنش، به واقع زندگ نیراندن ا رونیبا ب

که  یدو مرغ. افتندی نیدلنش يدر آن شامگاه، آن دو آمدند و جاناتان را در آسمان محبوب خود در حال پرواز آنگاه

در آسمان باشکوه  د،یتاب یکه از آن ها م يشدند، چون نور ستارگان درخشان بودند و نور داریاو پد يکنار بال ها
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درست در سه  شانینوك بال ها. همه، مهارتشان در پرواز بود زا باتریاما ز. داشت زیو محبت آم ریدلپذ ییشب، تاللو

.داشتاو قرار  ينوك بال ها يمتریسانت

را چرخاند و  شیبال ها. از سر نگذرانده بود یمرغ چیکه تا به حال ه یآنان را آزمود، آزمون یکالم چیبدون ه جاناتان،

 یهمراه او به نرم یدو مرغ نوران. در ساعت کاهش داد لومتریک کیحرکت بماند، سرعتش را تا  یب نکهیقبل از ا

.پرواز آرام را بلد بودند نآنا. دحرکت ماندن یسرعتشان را کم کردند و در جا ب

با  زیآن دو ن. در ساعت درآمد لومتریک صدیبا سرعت س رجهیو به حالت ش دیرا جمع کرد، چرخ شیبال ها جاناتان

.شدند رینقص، به سرعت همراه او سراز یب یشیآرا

آن دو . کرد يممتد يدبه چرخش عمو لیباال را تبد يخود به سو میجاناتان با همان سرعت، حرکت مستق سرانجام

.و لبخند زدند دندیهمراه او چرخ زین

! یعال اریبس« :آنگاه گفت. خاموش ماند یمدت د،یبگو یاز آنکه سخن شیپرواز به خود گرفت و پ يجالت عاد جاناتان

«د؟یهست یشما ک

«...مییجاناتان، ما برادران تو مییما از فوج تو»

.آرام و استوار بود شانیصدا

«.به خانه م،یتو را باال ببر میا آمده...»

تن  نیتوانم ا ینم گرید. میکن یپرواز م »ریباد کوهستان کب« اکنون بر فراز قله . مطرودم. فوج ندارم. من خانه ندارم»

«.باالتر ببرم ییفرسوده را از ارتفاع چند صد پا

و وقت آن است دوره  دهیرس انیبه پا تیس هادوره از در کی. يچون باال رفتن را آموخته ا! جاناتان یتوان یچرا، م»

«.یرا آغاز کن يگرید
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. آنگاه آن لحظه را کامال درك کرد د،یچشمانش د شیگذشته اش را به وضوح پ یسراسر زندگ ،ییایمرغ در جاناتان،

.وقت آن بود که به خانه برود رد،یتوانست باالتر اوج بگ یبله حق با آن ها بود، م

«.محاضر« :گفت سرانجام

.شد دیمطلق آسمان ناپد یکیهمراه با دو مرغ ستاره گون اوج گرفت و در تار آنگاه

دوم فصل

«!است نیپس بهشت ا« :دیشیاند

 هیکه اوج گرفته بود تا وارد بهشت شود، آن را تجز ينبود درست در همان لحظه ا ستهیاصال شا. دیبه خود خند آنگاه

.کند لیو تحل

که بدنش  افتیگرفت، در یفاصله م نیاز زم یکامل با دو مرغ نوران یابرها و در هماهنگ همان حال که بر فراز در

چشمان  يبود که همواره فراسو ییایهمان جاناتان جوان، مرغ در نیداشت، بله، ا قتیحق. شود یم یمانند آنان نوران

.بود کرده رییاش تغ يبود، اما حاال کالبد ظاهر ستهیاش ز ییطال

چزور است که « :فکر کرد. کرد یپرواز م نیشیبهتر از کالبد پ اریرا داشت، اما بس ییایالبد مرغ دراحساس ک همان

«بپرم؟ یقبل يپروازها نیتر از بهتر عیتوانم دو برابر سر یم نیشیحاال با نصف تالش پ

. نمود یم باینرم و ز نقره، افتهیچون سطوح جال  شیگرفته بود و بال ها دنیتاب یدرخشان دیاکنون با نور سف شیپرها

.ببخشد رویتازه اش کرد تا به آنها ن يبال ها ییشادمانه شروع به شناسا

به  یو وقت. شود یم کیسرعتش نزد ییاحساس کرد به حد نها د،یدر ساعت رس لومتریسرعتش به چهارصد ک یوقت

 يدیاحساس نوم یاندک. است دهیاش در پرواز رس ییتوانا تیبه نها گریتصور کرد د د،یرس لومتریچهارصد و چهل ک
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کرد،  یپرواز م عتریسر اریبس نشیشیحد پرواز پ نیگرچه از باالتر. داشت یتیکالبد تازه اش هم محدود ییتوانا. کرد

در « :فکر کرد. بود يادیبه تالش ز ازین تیمحدود نیشکستن ا يوجود داشت که برا یتیاما به هر حال باز هم محدود

«.جود داشته باشدو یتیمحدود دیبهشت نبا

.شدند دیو در هوا ناپد» !جاناتان يخوش آمد« :از هم شکافت و همراهانش ندا دادند ابرها

پرواز رو  نیصخره ها مشغول تمر يباال ییایچند مرغ در. ناهموار در حال پرواز بود یمشرف به ساحل ییایفراز در بر

نو و پرسش  يها شهینو، اند يها دگاهید. کردند یپرواز م گریچند مرغ د زیدر افق دور دست شمال ن. به باال بودند

قدر  نیا کبارهیو چرا من ! پر از مرغان باشد دیبهشت با است؟قدر کم  نیچرا تعداد مرغان ا« :نو در سر داشت يها

«.خواب آلود باشند ایخسته  دیخسته شده ام؟ در بهشت مرغان نبا

 يبود که درس ها ییجا نیزم. شد یکم کم از ذهنش محو م ن،یزم ياش رو یبود؟ خاطرات زندگ دهیرا کجا شن نیا

 دیدرباره جدال بر سر غذا و تبع یاتیآن محو و مبهم بود، جزئ اتیداشت، اما جزئ نانیدر آن آموخته بود، اطم ياریبس

.شدن

 رفتهین پذکرد در جمعشا یگفتند، فقط احساس م یکدام سخن نم چیه. آمدند دارشیمرغ کنار ساحل به د دوازده

.آورد یبه خاطر نم گریدم آن را د دهیکه سپ ياو بود، روز يبرا یروز بزرگ. شده و اکنون در خانه است

آنگاه . کند یتوقف نیزم يمتریرا چنان بر هم زد که در فاصله سه سانت شیبال ها. دیزد تا در ساحل فرود آ یچرخ

با . پرشان را هم بر هم نزدند کی یحت کی چید آمدند، اما هفرو زین گریمرغان د. ماسه ها فرود آمد يسبکباالنه رو

 نیزم شانیکه پاها يدادند تا در همان فاصله ا رییرا تغ شانیهاآنگاه قوس پر. گسترده، بر باد شناور بودند ییبال ها

همان طور که . ندبود، اما جاناتان خسته تر از آن بود که بخواهد امتحانش ک ییبایمهار ز. ستادندیرا لمس کرده بود، ا

.به خواب رفت یکالم چیبود، همچنان بدون ه ستادهیدر ساحل ا
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در مورد پرواز  ییزهایچ نش،یشیپ یبه همان اندازه زندگ زین نجایدر ا افتیشد، جاناتان در یم يکه سپر ییروزها در

از آنان، مهم  کیهر  يبرا .وجود داشتند که با او همفکر بودند یتفاوت که مرغان نیبا ا. آموختن وجود دارد يبرا

کمال مطلوب همانا  نیعاشق آن بودند، و ا زیاز هر چ شتریو لمس کمال مطلوب بود که ب دنیرس یدر زندگ زیچ نیتر

کردند و حرکات  یم نیهم پرواز را تمر یهر روز، ساعت ها در پ. بودند، همه شان يزیمرغان شگفت انگ. پرواز بود

.آزمودند یرا م شرفتهیپ ییهوا

که در آن مرغان فوج چشمان خود را کامال به  ییبرد، جا ادیرا که از آن آمده بود از  ییایدن یطوالن یمدت يبرا جاناتان

اما گاهگاه، . کردند یغذا و جدال بر سر آن استفاده م افتنی يتنها برا شانیشعف پرواز بسته بودند و از بال ها يرو

.دورآ یآن را به خاطر م يلحظه ا يتنها برا

بسته کنار ساحل  يدور زدن با بال ها نیجلسه تمر کیکه پس از  یخود بود، هنگام یروز که با مرب کی سحرگاه

.آمد ادشیبودند،  دهیآرم

بردند، در  یو داد به کار م غیج يکه مرغان به جا يا وهیآشنا شده بود، ش یساده تله پات یارتباط وهیکه با ش اکنون

«...که من از آن آمده ام ییچرا جا ستند؟ین نجایا يشتریکجا هستند؟ چرا مرغان ب هیبق وان،یسال« :دیسکوت پرس

 ابمی یکه م یتنها پاسخ... شناسم یکه من م ینه آن مرغان و نه هزاران هزار مرغ... «:جنباند و پاسخ داد يسر وانیسال

هم کندتر راه را  نیما از ا شتریب. شود یم دایمثل تو پ یکیپرنده تنها  ونیلیم کی انیاست که واقعا از م نیجاناتان، ا

 یچه جهان میهم نداد یتیو اهم میاز کجا آمده ا میبرد ادیو از  میآن رفت هیشب گرید یجهان به جهان کیاز . میمودیپ

که  میبرس شهیاند نیبار به ا نینخست ياز آنکه برا شیپ یتصور کن یتوان یم. میستیلحظه ز يو برا میدار شیرا در پ

را پشت سر گذاشته  یدگوجود دارد، چند زن زیواالتر ن یدر فوج هدف افتنیقدرت  ایو  دنیخوردن، جنگ ستن،یجز ز

به مفهوم کمال وجود دارد، و باز هم  يزیچ میتا بفهم گریو آنگاه صد سال د! جان یده هزار زندگ ،یهزار زندگ م؟یا
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 زیهمان قانون، اکنون ن. کردن آن است یآن کمال و متجل تنافی ،یکه هدف از زندگ میبرس نیتا به ا گرید یصد زندگ

 يزیاگر چ. میکن یانتخاب م م،یآموز یجهان م نیرا بر اساس آنچه در ا يبعد جهاناست  یهیبد. بر ما حاکم است

شان از عهده  دیکه با ینیسنگ يها و بارها تیجهان خواهد بود، با همان محدود نیمانند هم زین يجهان بعد م،یاموزین

«.مییبرآ

که  یآن قدر درس آموخت کبارهیاما جان، تو « :زد تا با باد رودررو شود و ادامه داد یرا گشود و چرخ شیبال ها آنگاه

«.یمرحله برس نیتا به ا یکن یهزاران بار زندگ ینداشت ازین

راه  مهیدر ن دیچون جاناتان با دشوار بود، دنیدر جا غلت. کردند یم نیآن، هر دو دوباره در پرواز بودند و تمر کی در

.اش یهماهنگ با مرب قایکرد و دق یقوس بالش را معکوس م د،یشیاند یباال م يوارونه شدن، به بازگشت به سو

«!میدوباره امتحان کن ایب« :بارها و بارها تکرار کرد وانیسال» ...میدوباره امتحان کن ایب»

.کردند رونیچرخش رو به ب آنگاه شروع به» .خوب است« :سر انجام گفت و

. سرگرم بودند شهیماسه ها دور هم گرد آمده و به تامل و اند يروز مرغان که پرواز شبانه نداشتند، رو کیغروب 

جهان خواهد  نیا يبه ورا يشد به زود یجاناتان تمام شهامتش را جمع کرد و به سمت مرغ فرزانه رفت که گفته م

.رفت

«!انگیچ« :دستپاچه گفت یکم

«بله پسرم؟« :و گفت ستیبه او نگر یکهنسال با مهربان ییایدر مرغ

توانست فراتر از همه  یاو م. افزوده بود بتشیآنکه موجب فرتوت شدن مرغ فرزانه شود، بر ه يعمر به جا گذر

.مرغان اندك اندك در حال آموختنشان بودند گریکسب کرده بود که د ییمرغان فوج پرواز کند و مهارت ها

«مگر نه؟ ست،یجهان اصال بهشت ن نیا انگ،یچ»



باخ دیوید چاردیر - یی ایجاناتان مرغ در کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٧

«!جاناتان يتازه ا يزهایباز هم در حال آموختن چ« :نور ماه لبخند زد و گفت ریفرزانه ز مرغ

«به نام بهشت وجود دارد؟ ییجا ایآ م؟یرو یپس چه خواهد شد؟ به کجا م نیخوب، از ا»

 يلحظه ا» .به کمال است دنیبهشت رس. ستیزمان هم ن ست،یبهشت مکان ن. وجود ندارد ییجا نینه جاناتان، چن»

«مگر نه؟ ،یهست يزپروازیت اریتو پرنده بس« :خاموش ماند و بعد ادامه داد

«.برم یاز سرعت لذت م... من« :مرغ فرزانه به او توجه کرده بود احساس غرور کرد نکهیخورد، اما از ا کهی جاناتان

و سرعت کامل، پرواز با سرعت  ؛يا افتهیبه بهشت دست  ،یبه سرعت کامل برسکه  يجاناتان، درست در لحظه ا»

محدود است، و تکامل  يهر عدد رایپرواز با سرعت نور، ز یحت ای ست،یدر ساعت ن لومتریک ونیلیم ای لومتریهزار ک

«.آنجا بودن یعنیپسرم، سرعت کامل . ندارد يحد و مرز

لحظه رخ  کیکار در  نیا. متر آن طرف تر کنار آب ظاهر شد ستیشد و ب دیدمنتظره ناپ ریغ یبه شکل کبارهی انگیچ

«.است حیجور تفر کی بایتقر« :گفت. کنار جاناتان قرار گرفت هیثان میونیلیم کیشد و در  دیداد و بعد دوباره ناپد

:دیفراموش کرد درباره بهشت بپرس. مبهوت مانده بود جاناتان

«؟يبرو یتوان یم یتا چه مسافت ؟يدار یه حسچ ؟یکن یکار را م نیچطور ا»

که بتوانم به آن  یمن به هر جا و هر زمان. يبرو یکه اراده کن یو زمان یبه هر مکان یتوان یم« :فرزانه گفت مرغ

«.رفته ام شم،یندیب

:و ادامه داد ستینگر ایدر يسو به

که سفر را  یاما آنان. رسند ینم ییبه جا زین يکند شمارند، به یم ریکه کمال را به خاطر سفر حق یاست، مرغان بیعج»

 ست،یزمان ن ایبه خاطر داشته باش جاناتان، بهشت مکان . رسند یبه همه جا م کبارهیگذارند،  یبه خاطر کمال کنار م

«...بهشت. است یمعن یب اریمکان و زمان بس رایز
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:دیده بود، پرسآم جانیبه ه يگریکشف ناشناخته د يکه برا ییایمرغ در جاناتان

«طور پرواز کنم؟ نیا یبده ادیبه من هم  یتوان یم»

«.البته یاگر دوست داشته باش»

«م؟یشروع کن میتوان یم یک رم،یبگ ادیخواهم  یم»

«.حاال نیهم یاگر بخواه»

«.رمیبگ ادیطور پرواز کردن را  نیخواهم ا یم« :گفت جاناتان

«!به من بگو چه کنم« :در چشمانش بود، ادامه داد بیعج یدرخشش

 شهیبا سرعت اند نکهیا يبرا« :گفت.نظر داشت ریجوان را ز ییایگفت و با دقت تمام مرغ در یآرام سخن م انگیچ

«.!يا دهیحاال به آنجا رس نیکه هم یشروع کن یآگاه نیبا ا دیبا ،یپرواز کن ،یخواه یبه هر کجا که م

به  ییمحدود با بال ها يمحبوس در کالبد يخود را چون موجود گریبود که د نیشگرد کار ا نگ،ایبه گفته چ بنا

او  یقیحق تیبود که ماه نیشگرد کار دانستن ا. عمل دارد يآزاد ینیکه تنها در چهار چوب مع ندیمتر نب کیوسعت 

.دارد تینانوشته، کامل است و هر جا در گستره زمان و مکان موجود يچون عدد

 یحت ش،یبا وجود تمام تالش ها. کرد یم نیشب سخت تمر مهیاز ن یهر روز قبل از طلوع آفتاب تا پاس جاناتان

.بجنبد شیپر از جا کینتوانست به اندازه 

. یپرواز را درك کن یداشت ازین. ینداشت مانیبه ا يازیپرواز ن يبرا! را فراموش کن مانیا« :بارها و بارها گفت انگیچ

«!...ن است، حاال باز تالش کنهم هما نیا

بله، « :دیرا فهم انگیمنظور چ کبارهیبود و با چشمان بسته در حال تمرکز بودکه  ستادهیجاناتان در ساحل ا يروز

.از شعف سرشار شد» !نامحدود ییایمرغ در کیمن کاملم، ! دارد قتیحق
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«!نیآفر« :زد، گفت یموج م شیدر صدا يروزیکه پ انگیچ

درختان تا سطح آب سر خم . بودند ستادهیا ایاز در يگریاو و مرغ فرزانه بر کرانه د. را گشود شیها چشم جاناتان

.همزمان بر فراز سرشان در گردش بودند د،یکرده بودند و دو خورش

«...يکار دار یبه اندک ازیهنوز ن ش،یمهار خو ياما برا ،يسرانجام متوجه شد« :گفت انگیچ

«م؟ییجاک« :مبهوت بود جاناتان

با  يا ارهیس م،یگرید يا ارهیدر س داستیطور که پ نیا« :پاسخ داد یرامونیپ راتیفرزانه کامال رها از همه تاث مرغ

«.دیسبز و دو خورش یآسمان

 یشدن« :شده بود دهیاز او شن نیبود که از زمان ترك زم ییصدا نیاول ادیفر نیو ا د،یکش ياز شاد يادیفر جاناتان

«!است

«...مهار خودت يحال برا. خواهد بود یشدن شهیهم ،یکن یچه م یاگر بدان. است جان یالبته که شدن« :فتگ انگیچ

چرا که  ستند،ینگر یدر چشمانشان به جاناتان م قیعم یمرغان با احترام ریسا. شده بود کیبرگشتند، هوا تار یوقت

.شد دیبود، ناپد شده خکوبیبر آن م یزمان ریکه د ییشاهد بودند که او چطور از جا

تازه  نجایمن ا« :تاب آورد و گفت قهیدق کیکمتر از  یمدت يآنان را برا يها تیو تهن کاتیتبر یبه سخت جاناتان

«!اموزمیاز شما ب دیمنم که با! تازه شروع کرده ام! واردم

ده  نیکه در ا يگرید يدر شگفتم جاناتان، تو کمتر از تمام مرغ ها« :بود، گفت ستادهیا یکیکه همان نزد وانیسال

.قرار شد یفوج در سکوت فرو رفت و جاناتان از خجالت ب» .يدار میب دیجد يزهایام، از آموختن چ دهیهزار سال د



باخ دیوید چاردیر - یی ایجاناتان مرغ در کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠

آنگاه . یپرواز کن ندهیدر گذشته و آ یتا بتوان میدر زمان را شروع کن نیتمر میتوان یم یاگر بخواه« :گفت انگیچ

اوج و درك مفهوم  يبه سو ،پروازیمقوله را آغاز کن نیو لذت بخش تر نیتر پرقدرت ن،یتا دشوارتر يآماده ا

«.و عشق یمهربان

 ياز تجربه ها شهیهم. گرفت یفرا م بیعج یآمد، و جاناتان با سرعت یماه م کیکه به نظر  یمدت ایماه گذشت،  کی

از  يا انهیتازه اش را مانند را يامرغ فرزانه، درس ه ژهیگرفت و حاال در مقام شاگرد و یبه سرعت درس م یمعمول

.رفتیپذ یجنس پر، به سرعت در خود م

کرد که هرگز از آموختن و  قشانیآرام با همه آنان سخن گفت و تشو. شد دیناپد انگیکه چ دیرس يروز آنگاه

ه که سپس همان گون. دست بر ندارند یو کامل سراسر زندگ یدنیاصل ناد شتریدرك هر چه ب يو تالش برا ن،یتمر

 ستنینگر يارایرا  یمرغ چیگرفت که ه دنیتابناك و تابناك تر شد و سرانجام چنان درخش شیگفت، پرها یسخن م

:گفت. نماند

«!جاناتان»

.کلمات او بود نیآخر نیا و

«!همواره با عشق عمل کن»

.رفته بود انگیچ افتند،ی ستنیکه دوباره توان نگر یزمان

. که از آن آمده بود افتی ینیبه زم دنیشیرا در حال اند شی، جاناتان بارها و بارها خوشد یم يکه روزها سپر همچنان

کرد،  یبود درك م نیزم يبود، در آن هنگام که رو دهیفهم نجایاز آنچه را در ا _صدم کی یحت ای _دهم کیاگر فقط 

کند  یآنجا باشد که سع یبود مرغممکن  ایو در شگفت ماند که آ ستادیشن ها ا يرو. شد یچقدر پر معناتر م یزندگ

درك  ق،یقا کینان از  يبه چنگ آوردن تکه ا يتقال برا يرا در هم بشکند و مفهوم پرواز را، فراسو شیها تیمحدود
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 هجاناتان هر چ. باشد دیفوج، در تبع يرو شیپ قتیباشد که به خاطر سخن گفتن از حق زین یمرغ یحت دیکند؟ شا

مشتاق  شتریب ابد،یعشق را در تیکرد ماه یتالش م شتریکرد و هر چه ب یم نیتمر را یمهربان يدرس ها شتریب

آمده بود تا آموزگار باشد  ایبه دن ،ییایمرغ در نیتنها، جاناتان، ا يچرا که با وجود گذشته ا. شد یم نیبازگشت به زم

درك  يبرا یبود که فرصت یبه آن مرغ افتهیخود قتیحق زا یقسمت دنیعشق، بخش نیا یتجل يخاص او برا وهیو ش

.جست یم قتیحق

 دیکرد، ترد یگرفتنش کمک م ادیدر  زین گرانیبود و به د افتهیمهارت  شهیکه اکنون در پرواز با سرعت اند وانیسال

:گفت. داشت

گوش بدهد؟  تیاز آن مرغ ها حاال به حرف ها یکی دیشا یکن یچرا تصور م. يبود يدیتبع یجان، تو خودت زمان»

آن . دارد قتیکه حق یدان ی، و م"دیکه باالتر پرواز کند، دورتر را خواهد د یمرغ "که  يا دهیضرب المثل را شن نیا

هزار . کنند یکشند و با هم جدال م یم ادیمانده اند و بر سر هم فر نیزم يرو ،يآمده ا انشانیکه تو از م یمرغان

جان، آن ها ! یمان جا که هستند، بهشت را نشانشان بدهاز ه یخواه یکه م ییگو یفرسنگ از بهشت دورند و تو م

 جکه آن قدر او ییجا بمان و به مرغان تازه وارد کمک کن، آن ها نیهم! نندیب یخودشان را هم نم يتا نوك بالها یحت

 نیشیپ يبه جهان ها انگیاگر چ« :سکوت کرد و ادامه داد يلحظه ا» .تو را درك کنند يگرفته اند تا مفهوم حرف ها

«؟يخود بازگشته بود، تو امروز کجا بود

.«دیکه باالتر پرواز کند، دورتر را خواهد د یمرغ« .حق داشت وانیآخر موثر بود و سال سخن

اما . خود بودند، به کار پرداخت يکه با استعداد و مشتاق آموختن درس ها يآنجا ماند و با مرغان تازه وارد جاناتان

 ییتوانا نیزم يکه ممکن بود رو یدو مرغ یکیتوانست فارغ از فکر  ینم گرید. شتبرگ یاحساس قبل یپس از مدت
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آمده بود، چه بسا  نیزم يرو انگیشده بود، چ دیکه تبع وزهااگر آن ر. آموختن را داشته باشند، به کارش ادامه بدهد

!آموخت یبسشتر م

 يتوانند برا یم يکنند و به زود یم شرفتیخوب پبرگردم، شاگردان تو  دیمن با ،یسال« :گفت وانیرو به سال سرانجام

«.آموزش تازه واردها کمکت کنند

«.تنگ شود جاناتان تیکنم دلم برا یفکر م« :تنها گفت. اما مخالفت نکرد د،یکش یآه وانیسال

 ییزهایچ دیمان در ق یاگر دوست م؟یکن یم نیرا تمر يزیما هر روز چه چ! شرم آور است ،یسال« :پاسخ داد جاناتان

اما غلبه . میمان را نابود کرده ا يبرادر م،یشو رهیکه سرانجام بر زمان و مکان چ یچون زمان و مکان باشد، پس هنگام

«  نیهم م،یغلبه بر زمان و تمام آنچه پشت سر گذاشته ا. ست»نجایا «م،یبر مکان و تمام آنچه پشت سر گذاشته ا

«م؟ینیرا بب گریهمد یممکن است هراز گاه یکن ی، تصور نم»ونو اکن نجایا« بحبوحه  نیو در ا. است» اکنون

 يرو یباشد که بتواند به مرغ یاگر کس وانه،یمرغ د« :گفت یو با مهربان دیآنکه بخواهد خند یب ،ییایمرغ در وانیسال

ا چشم دوخت و آنگاه به ماسه ه» .است ستونینگیویهمانا جاناتان ل ند،یدهد که چطور فرسنگ ها دورتر را بب ادی نیزم

«.خداحافظ دوست من، خداحافظ جان« :گفت

 یمرغان را در ساحل زمان میاز فوج عط يریسخن، تصو نیجاناتان با ا» .مینیب یرا م گریباز همد. یخداحافظ سال»

و پرواز است که  ياز آزاد یکامل یتجل ست،یدانست استخوان و پر ن یم شیها نیبه لطف تمر. به ذهن آورد گرید

.ندارد یتیدمحدو

رفتار تند و  نیچن يپرنده ا چیفوج با ه يدانست تاکنون از سو یجوان بود، اما م یلیهنوز خ ،ییایمرغ در ند،یل چریفل

.نشده است يعادالنه ا ریغ
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کرد،  یدوردست پرواز م يصخره ها يدر همان حال که به سو» .ندیگو یچه م ستیمهم ن میبرا« :خشم فکر کرد با

 یکه از پشه ها هم برم نیا ست،ین دنیبه آنجا پر نجایپرواز که تنها از ا« . ذهن داشت تار و مبهم شدکه در  يریتصو

تصورش  نند؟یب یکورند؟ نم! ام يدیدور مرغ ارشد زدم و حاال تبع _حیتفر يآن هم برا_چرخ کوچک کیفقط ! دیآ

نهفته است؟ یدر پرواز واقع یرا ندارند که چه شکوه

 یاغیاست، پس  نیخواهند ا یکه م يزیاگر چ! ستیدهم پرواز چ ینشانشان ن. کنند یچطور فکر مدهم  ینم تیاهم»

«...کنم که چنان افسوس بخورند یم يکار. شوم یم اریتمام ع

.خورد و تعادلش را از دست داد کهینرم و آرام بود،  یلیصدا خ نکهیبا ا. دیچیدر سرش پ ییهنگام صدا نیا در

متوجه خواهند  يکردن تو، تنها به خودشان لطمه زده اند و روز دیبا تبع! ریبر آنان سخت نگ ،ییایمرغ در چر،یلیف»

«!آنها را ببخش و کمکشان کن بفهمند. دیخواهند فهم ،يا دهیآنچه را تو فهم يروز. شد

 ،یتالش چیه یو بکرد  یبال راستش پرواز م يمتریبه فاصله سه سانت ا،یدر سراسر دن ییایدر دیمرغ سپ نیتر درخشان

.آمد یم شیهمراه او پ چر،یسرعت فل نیمعادل باالتر بایتقر یپر، با سرعت کی یبدون حرکت دادن حت

:آشفته شد يجوان لحظه ا مرغ

«ست؟یچ نیشده ام؟ مرده ام؟ ا وانهیچه خبر است؟ د»

«؟ییبه پرواز درآ یخواه یم ،ندیل چریفل« :بود یکه در انتظار پاسخ ییصدا د،یچیدر ذهنش پ میآرام و مال صدا،

«!خواهم پرواز کنم یبله، م»

آنان  يبه سو يآنگاه روز ،ياموزیو ب ،یکه فوج را ببخش يریآن قدر اوج بگ یخواه یم ،ییایمرغ در ند،یل چریفل»

«تا بفهمند؟ یو کمکشان کن يبازگرد
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تا چه حد مغرور و  چریداشت و مهم نبود فلامکان ن نیدروغ یبا شکوه و توانمند، دادن پاسخ يموجود نیچن يرودررو

.آزرده خاطر بود

«.خواهم یبله، م« :پاسخ داد نرم

«...میبا پرواز هم سطح شروع کن ایپس ب« :پر مهر گفت اریبس ییدرخشان با صدا موجود

سوم فصل

سرسخت،  ییایمرغ در نیجوان، ا لچریف. نظر گرفت ریرا ز زیدور دست را دور زد و همه چ يآرام صخره ها جاناتان

آموختن پرواز  يسوزان برا یمهم تر، شوق اریبود، اما بس عیسبک و سر ،يدر آسمان قو. شاگرد پرواز بود کیبه واقع 

.داشت

و چهل  ستیشد و با سرعت دو داریپد رجهیبه قصد ش یرنگ، با چرخش يمحو و خاکستر يکریلحظه پ نیا در

 يشانزده نقطه ا يچرخش آرام عمود يرا برا يگریتالش د کبارهی. گذشتدر ساعت از کنار آموزگار خود  لومتریک

.بلند شروع کرد به شمردن نقاط يآغاز کرد و با صدا

 ادیخواهد توقف درجا را  یدلم م... ازدهی... گذرم یدارم از سرعت هوا هم م! نیجاناتان بب... ده... نه... هشت ...»

... چهارده... بدون... سه نقطه آخر نیا... زدهیس... میایاز پسش برب... توانم ینم. ..اما... دوازده... درست مثل تو رم،یبگ

«!آآآخ خ خ

به پشت افتاد، معلق . اش را از شکست به دنبال داشت یبود و آزردگ نیسنگ شیدر اوج کار برا چریماندن فل باز

.از آموزگار، به خود آمدتر  نییسر انجام نفس زنان، صد پا پا. واژگون شد بیمه یخورد و با ضربت
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کنم، اما باز هم  یبارها و بارها تالش م! احمقم یلیخ! کودنم یلیمن خ! جاناتان یده یوقتت را با من هدر م يدار»

«.شوم یمتوجه نم

.به او انداخت و سر تکان داد یاز آن باال نگاه جاناتان

کار  يتو در ابتدا چریفل. يشو یموفق نم ،یکن آن قدر سفت و بدون انعطاف صعود یکه بخواه یمطمئنا تا زمان»

«است؟ ادتینرم، یمحکم ول! ینرم باش دیبا! يدر ساعت را از دست داد لومتریشصت ک

! صعود توجه کن يبه نحوه . هماهنگ با هم م،یحاال با هم امتحان کن ایب« . هم سطح مرغ جوان رساند ن،ییرا پا خود

«.نرم و راحت یشروع

و  بیو عج دیجد ي دهیبودند، اما در مورد ا يدیتبع یهم داشت که همگ گریه، جاناتان شش شاگرد دسه ما انیپا در

.پرواز به خاطر لذت پرواز، کنجکاو بودند بیغر

.ابندیآن را در يفراسو ي زهیکنند تا انگ نیرا تمر شرفتهیپ ییهوا يها شیآنان آسان تر بود نما يبرا اما

نامحدود  يانگاره ا م،یمرغ فرزانه ا کیاز  يانگاره ا قتیهر کدام از ما در حق« :گفت یغروب ها در ساحل م جاناتان

هر چه را موجب  دیبا. مان یقیحق تیبه ماه دنیبخش یتجل ياست به سو یگام قیو پرواز درست و دق ؛ياز آزاد

، و حرکات موزون سرعت کم اد،یسرعت ز نیتمر ،ها نیتمر نیا يعلت همه . میمان است، کنار بگذار تیمحدود

«...است نیدشوار هم

بود و  زیانگ جانیو ه عیرا دوست داشتند، چون سر نیتمر. و شاگردان خسته از پرواز روزانه به خواب رفته بودند ...

کدامشان،  چیاما ه. شد یم شتریکه با پشت سر گذاردن هر درس ب ینشاند، عطش یآموختن فرو م يعطش آنان را برا

.باشد یتواند به اندازه پرواز باد و پر، واقع یهم م الیکرد که پرواز خ یباور نم ند،یل چریفل ینه حت



باخ دیوید چاردیر - یی ایجاناتان مرغ در کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦

شما از خودتان،  ي شهیمگر اند ستین يزیبال تا نوك آن بال چ نیتمام جسم شما، از نوك ا« :گفت یم یگاه جاناتان

اما به هر » ...شکند یجسمتان م ریزنجآنگاه  د،یتان را بشکن شهیاند ریزنج. دیهست دنشیکه قادر به د یبه همان شکل

از همه  شتریمانست و آن ها ب یم نیریش يبه افسانه ا سخنان نیا. کرد ینم یگفت، فرق یسخنان را م نیکه ا ينحو

.داشتند اجیبه خواب احت

.است دهیفوج فرا رس يجاناتان گفت زمان بازگشت به سو نکهیماه گذشت تا ا کی

 ینم. کنند یو از ما استقبال نم میهست يدیما تبع م،یستیما هنوز آماده ن« :گفت ییایدر از مرغان یکی ن،یکالو يهنر

«م؟یتوان یشود، م یکه از ما استقبال نم میکن ییخودمان را مجبور به رفتن به جا میتوان

و به  دیپر کش ماسه ها يآنگاه از رو» .میباش م،یو هر چه هست میبرو میخواه یهر جا که م میما آزاد« :گفت جاناتان

.دیزادگاهش چرخ نیشرق، فوج و سرزم يسو

 نیهرگز حق بازگشت نداشت و ده هزار سال بود که ا يدیبر اساس قانون فوج، تبع راینگران بودند، ز شاگردان

 لومتریک کی بایو اکنون او تقر. گفت برو یگفت بمان، جاناتان م یقانون م. پا گذاشته نشده بود ریقانون هرگز ز

.شد یفوج دشمن رودررو م کیبا  ییبه تنها دیکردند، جاناتان با یصبر م شتریاگر ب. ر بودجلوت

طور  نیا. میکن يرویفوج پ نیندارد از قوان یلزوم م،یستیاز فوج ن يخوب، اگر ما عضو« :آگاهانه گفت بایتقر چریفل

«.نجایتا ا میدتریدر کار باشد آنجا مف يبه عالوه، اگر نبرد ست؟ین

بودند و نوك بال  افتهی شیآرا يبه شکل دو لوز. در آن صبحدم، هر هشت نفر از غرب پرواز کردند بیترت نیا به

جاناتان . دندیفوج رس يدر ساعت، به ساحل شورا لومتریک ستیاز دو شیب یبا سرعت. بر هم مماس بود بایتقر شانیها

پر تحرك و سرزنده، در سمت بال چپ او قرار  ن،یوکال يدر سمت بال راست و هنر یبه نرم چریسرگروه بود و فل
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و باز ... آنگاه معکوس... هم سطح... پرنده کیهمچون  د،یبه سمت راست چرخ شیآنگاه گروه در همان آرا. داشت

.دیچیپ یم انشانیو دوباره معکوس، و باد در م... هم سطح

را از هم کسست و چشمان هشت هزار فوج  يروزمره  یو نزاع زندگ اهویغول آسا، ه يریگروه، چون شمش شیآرا

کامل خود را  یبا چرخش ،يگریپس از د یکیهر هشت پرنده، . پلک زدن، به آنان دوخته شد یبدون حت ییایمرغ در

آنگاه، . ساحل فرود آمدند يبر شن ها کبارهیو  یناگهان یزدند و با توقف یو دور مرغان چرخ دندیبه سرعت باال کش

.پرواز گروه کرد یباشد، جاناتان شروع به نقد و بررس يال عادکام یاتفاقات نیچن ییگو

«.دیکند بود یدر ملحق شدن کم یشروع، همگ يبرا« :گفت زیآم هیکنا يلبخند با

 يزیچ نیچن... يزیچ نیو چن! و اکنون بازگشته اند! مرغان طرد شده بودند نیا. فوج افتاده بود انیدر م ياخگر ییگو

 .شد دیبهت فوج ناپد انینبرد، در م يدرباره  چریفل ییشگویپ! ستیممکن ن

«گرفته اند؟ ادیطور پرواز را از کجا  نیطرد شده باشند، اما ا رمیگ! خوب اریبس« :از مرغان جوان تر فوج گفتند یبعض

 کیکه با  یهر مرغ! دیبه آنها توجه نکن« :دیفوج رس يمرغ ارشد به گوش همه  يتا صدا دیساعت طول کش کی بایتقر

«.پا گذاشته است رینگاه کند قانون فوج را ز يدیتبع کیبه  یهر مرغ. مطرود است زیحرف بزند، خودش ن يدیتبع

 يجلسه . ندارد ییاو اعتنا دیرس یبه جاناتان پشت کردند، اما به نظر م يخاکستر ياز پرها یهمان لحظه، انبوه از

 ییتوانا تیبار شاگردانش را وادار به استفاده از نها نیولا يساحل شورا برگزار کرد و برا يرو میرا مستق نشیتمر

.شان کرد

 ،یستیبلد ن زیچ چیه. يرا بلد نییپرواز با سرعت پا یکن یادعا م! ییایمرغ در ن،یمارت« :زد ادیآسمان فر يپهنه  در

«!پرواز کن! یثابت کن نکهیمگر ا
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 کهیبا فرمان آموزگار خود مواجه شده بود،  یناگهان نیجن نکهیآرام، از ا اریکوچک و بس ییایمرغ در ام،یلیو نیمارت

در . شد لیدر سرعت کم تبد يبا سرعت کم انجام دادکه خودش هم مبهوت ماند و به افسانه ا يچنان پرواز. خورد

شن ها بلند شد و  يبال زدن، از رو کی یدهد که بدون حت شیبه پرها ییتوانست چنان انحنا مینس نیتر میمال انیم

.ابرها رفت و بازگشت يسو به

پرواز کرد و در  »ریباد کوهستان کب« يبر فراز قله  ییو چهار هزار پا ستیتا ارتفاع ب ب،یترت نیبه هم زیروالند ن چارلز

 ي شهیشادمان و شگفت زده فرود آمد، در اند د،یکش ینفس م یکوهستان به سخت قیسرد و رق يکه در هوا یحال

.فردا يبرا در ارتفاع باالتر يپرواز

خودش  يآرام شانزده نقطه ا يعاشق حرکات دشوار موزون بود، چرخش عمود يگریاز هر مرغ د شیهم که ب چریفل

چون نور  شیهمان طور که در آن اوج، پرها. سه گانه از آن هم فراتر رفت یانجام داد و فردا با چرخش تیرا با موفق

.ستیگرن یه او را ماز ساحل دزدان يادیچشمان ز د،یدرخش یم دیخورش

کرد،  یشان م ییداد،راهنما یم حیدرس را توض. هر ساعت روز، جاناتان کنار تک تک شاگردانش بود در

 یکرد، موقع یابر و توفان پرواز م انیشب هنگام با آن ها در م ح،یتفر يبرا. گرفت یداد و سخت م یم ییشنهادهایپ

.کز کرده بودند نیزم يروز، رو رهیکه مرغان فوج، درمانده و ت

 یبه سخنان جاناتان گوش م مانهیکردند و صم یشن ها استراحت م يرو یشاگردان همگ د،یرس انیپرواز به پا یوقت

.آنان قابل درك بود يهم داشت که برا ییکردند، اما پندارها یداشت که درك نم يزیجنون آم ياو فکرها. دادند

 یکیاز مرغان کنجکاو که در تار يشاگردان شکل گرفت، حلقه ابر گرد  يگرید ياندك شبانگاهان، حلقه  اندك

.شدند یم دیناپد زیدم ن دهیاز سپ شیشوند و پ دهید ای نندیرا بب گرید یخواستند مرغ یدادند و نم یساعت ها گوش م
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است فوج، از خط عبور کرد و خو انیاز م ییایمرغ در نیفوج گذشته بود که اول يماه از بازگشت گروه به سو کی

گرفت و  يدیفوج محکوم شد و عنوان تبع يدرخواست از سو نیاو که ترنس الول نام داشت، با ا. ردیپرواز را فرا بگ

.شاگرد جاناتان شد نیهشتم بیترت نیبه ا

جاناتان آمد  يفوج به سو انیاز م د،یکش یم نیزم يکه بال چپش را رو یتلوتلو خوران و در حال ناردیبعد کرك م شب

« :در حال احتضار ادامه داد یچون مرغ» .خواهم پرواز کنم یکمکم کن، من م« :آرام گفت اریبس. او افتاد يهاو بر پا

«.در جهان دوست دارم يگرید زیاز هر چ شیپرواز را ب

«.میکن یرا شروع م نیتمر ر،یو اوج بگ زیبرخ نیاز زم ا،یپس با ما ب« :گفت جاناتان

«.توانم بالم را حرکت دهم یالم، نمب. یستیاما تو متوجه ن... اما»

تواند سد راه تو  ینم زیچ چیه. و اکنون نجایا نت،یراست شتنیخو ،یتا خودت باش يتو آزاد ،ییایمرغ در نارد،یم»

«.که حاکم است یاست، قانون ریقانون مرغ کب نیا. باشد

«توانم پرواز کنم؟ یم ییگو یم»

«.يآزاد میگو یم»

از ارتفاع . اوج گرفت یشبانگاه کیدر آسمان تار یرا گشود و به راحت شیو به سرعت بال ها یبه سادگ ناردیم کرك

من ! دیگوش بده! توانم پرواز کنم یم« :دندیکه فوج مرغان از خواب پر دیکش ادیبا تمام توان چنان فر ییپانصد پا

«!کنم یپرواز م

. کردند ینگاه م ناردیبه م يبودند و با کنجکاو ستادهیشاگردان ا يحلقه  رونیحدود هزار مرغ ب د،یطللوع خورش با

.جاناتان را بفهمند يکردند حرف ها یم یدادند و سع ینه، فقط گوش م ای ندیب یآنها را م یدادند کس ینم تیاهم
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 هر دیاوست و با یعیسرشت طب يحق دارد پرواز کند، که آزاد يهر پرنده ا نکهیگفت، ا یساده م اریبس يزهایاز چ او

.یتیهر محدود ایاست کنار گذاشت، آداب و رسوم، خرافات  يآزاد نیچه را مانع ا

«اگر قانون فوج باشد؟ یکنار گذاشت؟ حت« :آمد تیجمع انیاز م ییصدا

«.وجود ندارد يگریقانون د چیه. رهنمون شود يان است که به آزاد یقیتنها قانون حق« :پاسخ داد جاناتان

فراتر از  ،یهست یتو اله ،یموهبت يو دارا يا دهیتو برگز م،یمثل تو پرواز کن يور انتظار دارچط« :بلند شد گرید ییصدا

«.همه مرغان

 ستند،یموهبتند؟ آن ها برتر از شما ن يو دارا یاله ده،یآنها هم برگز يهمه ! چارلز روالند! الول! دینگاه کن چریبه فل»

«.کردند نیو آن را تمر نشانیراست یروع کردند به درك هستاست که آن ها ش نیتنها تفاوتا. زیبرتر از من ن

است که انجام داده  يهمان کار نیمتوجه نشده بودند که ا. جابه جا شدند يقرار یبا ب چریفل نیو همچن شاگردان،

.بودند

 ریتحق کهنیا ای ابند،یخود ب يبرا يآمدند، تا معبود یپرس و جو م يبرا. شد یم شتریمرغان روز به روز ب تیجمع

.کنند

شده که اگر تو فرزند مرغ  عیدر فوج شا« :سرعت به جاناتان گفت ي شرفتهیپ نیپس از تمر چریروز فل کی صبح

«.یشیپس قطعا هزار سال از زمان خود پ ستس،ین ریکب

ما  ایآ چر؟یفل ستینظر تو چ« :گفت» .خدا ای یطانیش ایآنان  دگاهیاز د! یکج فهم يبها «دیشیو اند دیکش یآه جاناتان

«م؟یشیاز زمان خود پ
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که  یوجود داشته، و هر کس شهینوع پرواز هم نیخوب، ا« :پاسخ داد چریآنگاه فل. حکمفرما شد یطوالن یسکوت

ما از رسوم جلوتر  دیشا. به زمان ندارد یربط نیا. اموردیتوانسته آن را ب یخواستار کشف و فرا گرفتن آن بوده، م

«.مرغان شتریپرواز ب ي وهیجلوتر از ش م،یباش

«.است یهم حرف نیا« :گفت جاناتان

 «.جلوتر بودن از زمان است ي دهیبهتر از عق« :با پرواز وارونه چرخ زد یو مدت برخاست

داد و تازه  یم حیتوض دیجد ياعضا يمراحل پرواز با سرعت باال را برا چریفل. رخ داد يهفته بعد واقعه ا کی درست

چون  بیمه یساحل با سرعت يمتریرسانده بود و داشت در ارتفاع چند سانت انیرا به پا يهرار متر از ارتفاع دو رجهیش

کرد و در حال صدا زدن  یم نیپروازش را تمر نیکه اول ینجوا يگذشت که ناگهان پرنده  یم يممتد يرد خاکستر

به  یبه سخت هیدهم ثان کیجوان، در  ياجتناب از برخورد با پرنده  يبرا چریفل. او قرار گرفت ریمادرش بود، در مس

.خورد یسخت يخارا يدر ساعت به صخره  لومتریک صدیاز س شیب یو با سرعت دیپیسمت چپ چ

از هراس، شوك و  يبرخورد، انفجار يلحظه . بود گریجهان د يو محکم به سو میعظ ياو در يصخره برا ییگو

آورد و باز هم  یم ادیکرد و به  یفراموش م. حضور داشت شگرف اریناشناخته و بس یبود و سپس در آسمان یکیتار

.و متاسف بود، به شدت متاسف بود نیهراسان، اندوهگ. کرد یفراموش م

.دیبود به گوشش رس دهیروز مالقاتش با جاناتان شن نیمانند آنچه در نخست ییندا

 انیپرواز از م. مییآ قیفا مانیها تیودبر محد بیو به ترت ،ییبایبا شک میکن یاست که سع نیشگرد کار ا چر،یفل»

«.ستیدر برنامه ما ن گرید یصخره تا اندك زمان

«!جاناتان»

«.ریبه گفته شما، فرزند مرغ کب ای« :گفت يجد یبا لحن آموزگار



باخ دیوید چاردیر - یی ایجاناتان مرغ در کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢

«بله؟... من مرده ام... من! صخره ؟یکن یچه م نجایتو ا»

 رییتغ ،يکه تو کرد يکار ؟يمرده ا ،يلوم است که نمرده اخوب مع ،یزن یاگر با من حرف م! اوه فلچ، دست بردار»

 ،ياموزیسطح را ب نیا يو درس ها یجا بمان نیهم یتوان یحال انتخاب با توست، م. بود یبه طور ناگهان یسطح آگاه

مرغان . یو با فوج کار کن يبه عقب بازگزد یتوان یم ای. ياست که ترك گفته ا یکه کامال برتر از سطح یسطح

«.يبه آن ها لطف کرد یخوب نیشده اند که تو به ا ریاما قطعا غافلگ. فاجعه بودند یلخورده منتظر نوعسا

«.شروع کرده بودم دیفوج بازگردم، من تازه کارم را با گروه جد انیخواهم م یالبته که م»

«؟...شهیمگر اند تسین يزیجسم چ نکهیا ،يآور یم ادیبه  میآنچه درباره آن جسم گفت. چریخوب فل اریبس»

مرغان فوج گرداگردش  تیتمام جمع. صخره گشود يرا گسترد و چشمانش را پا شیتکان داد، بال ها يسر چریفل

:برخاست ادیو فر غیاز ج ییرعد آسا ياهویبه خود داد، ه یحرکت یوقت. بودند

«!او که مرده بود، حاال زنده شده! زنده است»

«!ریپسر مرغ کب! او را زنده کرد! با نوك بالش او را لمس کرد»

«!ببرد نیآمده فوج را از ب! طانیش! است طانیاو ش! او قبول ندارد! نه»

چون توفان ! طانیش! طانیش ادیفر. وحشت زده از آنچه رخ داده بود یهمگ د،یرس یمرغان به چهار هزار م تیجمع

.گذشت انشانیاز م انوسیاق

.آمدند تا نابود کنند شیپ زیت ییشرربار و منقارها یچشمان با

«؟ینداشت ياحساس بهتر م،یکرد یرا ترك م نجایاگر ا چر،یفل« :دیپرس جاناتان

«.نداشتم یاعتراض دیترد یب م،یکرد یم نیاگر چن»

.بسته شد یخال يمرغان در فضا تیجمع يبودند و منقارها ستادهیپانصد متر دورتر کنار هم ا یلحظه، همگ کی در
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اگر  نکهیآزاد است، و ا یرا متقاعد کن ياست که پرنده ا نیکار در جهان ا نیچرا دشوارتر« :ده بودش جیگ جاناتان

«دشوار است؟ نقدریموضوع به او اثبات خواهد شد؟ چرا ا نیبپردازد، ا نیرا به تمر یاندك زمان

:زد گفت یرا بر هم م شیپلک ها ت،یموقع رییتغ یکه هنوز از شگفت چریفل

«م؟یدیرس نجایچطور به ا ؟يکردتو چه کار »

«؟ینگفت ،يدور شو تیاز جمع یخواه یم یگفت»

« ...اما تو چطور! بله»

«.نیتمر چر،یفل يگریمثل هر کار د»

 شیمدت ها پ دیآ یم ادتیجاناتان، « :گفت. داشت ادیبه  چریاما فل. برده بود ادیهنگام، فوج حماقتش را از  صبح

«رند؟یبگ ادیآن قدر که برگردم و به آن ها کمک کنم تا  ؟یوج به من چه گفتبه ف دنیعشق ورز يدرباره 

«.بله»

«.داشتند تو را بکشند یکه سع ياز مرغان عشق بورز یتیبه جمع یتوان یفهمم چه طور م ینم»

درون  یکین د،یرا د یقیحق ییایکرد تا مرغ در نیتمر دیبا. دیتوان به نفرت و شر عشق ورز یاوه، فلچ، البته که نم»

 یوقت. است نیمنظور من از عشق هم. نندیرا درون خود بب یکین نیاز آنان را، و آنگاه به آنان کمک کرد تا ا کیهر 

 .جالب است ،یآن را درك کن یبه راست

با شده بود و آماده بود تا سرحد مرگ  دیتازه تبع. بود ندیل چریدارم که اسمش فل ادیرا به  يمرغ جوان پرشور مثال

را ساخته است و  شیدر عوض امروز بهشت خو. دوردست بسازد يصخره ها يرا رو شیفوج بجنگد و جهنم تلخ خو

«.کند یم يرهبر ریمس نیتمام فوج را به هم
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من  ست،یمنظورت چ ؟يمن و رهبر« :ترس در چشمانش نقش بست يلحظه ا يرو به آموزگارش کرد، برا چریفل

«!یرا ترك کن نجایا یتوان ینم. يآموزگار نجایکنم؟ تو ا يرهبر

 نیاز ا شیکه ب يگرید يچرهایهم وجود داشته باشند؟ فل يگرید يممکن است فوج ها یکن یتوانم؟ گمان نم ینم»

«کند؟ تشانینور هدا يدارند تا به سو ازیبه آموزگار ن یکی

«...ساده ام، و تو ییایمرغ در کیجان، من  من؟»

. يندار يازیبه من ن گرید« :دوخت ایو نگاهش را به در دیکش یجاناتان آه» طور است؟ نیا ر،یتنها پسر مرغ کب ...»

را  یقینامحدود و حق ییایمرغ در چر،یتا آن فل. از روز قبل شیهر روز ب ،یتنها الزم است به شناخت خود ادامه ده

«.ياو دار يبه شناخت و درك و تجربه  ازیتو ن. او آموزگار توست. یبشناس

 عاتیبه آنان اجازه نده شا« .بعد، جسم جاناتان در هوا موج گرفت، مرتعش شد و شروع کرد به محو شدن يا لحظه

«...دیپرواز را دوست دارم، شا. ام ییایباشد فلچ؟ من مرغ در. بسازند ییاز من خدا ای ند،یمن بگو ياحمقانه درباره 

«!جاناتان»

با ادراك خود . دهند یرا نشانت م تیتنها محدود تیچشم ها! باور نکن ندیگو یبه تو م دگانتیآنچه د! نوایفلچ ب»

«.افتی یآنگاه راه پرواز را خواه اب،یدر یدان یبنگر، آنچه را اکنون م

.شد دیناپد یخال يدر فضا ،ییایجاناتان، مرغ در. دیرس انیبه پا ارتعاش

درس بودند روبه  نیز شاگردانش که مشتاق نخستا يو با گروه تازه ا دیآسمان پر کش يبه سو چریفل ،یاز مدت پس

.رو شد

و  ر،یمرغ کب یاست، تجل ينامحدود از آزاد يانگاره ا ییایکه مرغ در دیبدان دیشروع با يبرا« :گفت يجد یلحن با

«.تان شهیمگر اند ستین يزیچ _گریبال تا نوك بال د کیاز نوك  _تمام جسم شما
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 يتوانست مربوط به اصول چرخش حلقه ا ینم يزیچ نیبه نظرشان چن. اه کردندجوان، مات و مبهوت به او نگ مرغان

.باشد

با پرواز هم سطح  دییایب« :با دقت به آنان نگاه کرد و گفت» ...خوب... هوم، بله« :و دوباره شروع کرد دیکش یآه چریفل

کامال حق  ست،ین یاله چریفل از شیگفت ب یدوستش م یکه وقت افتیدر کبارهیحرف،  نیو با گفتن ا» .میشروع کن

.داشت

عبور کنم و بر ساحل تو  قیرق يهوا انیکشد تا از م یطول نم يجاناتان؟ پس زمان دراز ت،یبدون محدود« :دیشیاند

«.دو شگرد از پرواز نشانت دهم یکیشوم و  داریپد

 دیآنان را آن گونه د ،يلحظه ا يباشد، ناگهان تنها برا يجد يا ستهیتالش کرد نزد شاگردانش به شکل شا نکهیا با

و » جاناتان؟ ت،یبدون محدود« :دیشیاند. دیعشق ورز دید یبودند، و فراتر از دوست داشتن، به آنچه م قتایکه حق

   .آموختن آغاز شده بود يبرا کاریپ. لبخند زد

  

  انیپا

  

»کتابخانه مجازي نودهشتیا«

wWw.98iA.Com  
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