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 " :گفـت  ه آنهـا بود پيامي به پرندگانش در همه جاي دنيا فرستاد و ب يك روز كه زمين خيلي غمگين
 تـا با هم در يك مكان جمع شـويد  همگي  مي خواهم از شما خواهش كنم من به كمك شما نياز دارم، 

  " .صحبت كنم بتوانم با شما

زمـين  حـرف هـاي   شرق و غرب آمدند تا بـه  آمدند، آنها از شمال و جنوب، و از  بنابراين پرنده ها
مـي   جـانوران شـبگرد  بطوريكه فقـط بچـه هـا و    مي كردند،  زهنگام شب مخفيانه پروا.  گوش كنند

و از هـم مـي    مـي زدنـد  همـديگر را صـدا    در حال پـرواز . توانستند صداي بال زدن آنها را بشنوند
داشته باشد؟ چرا مي خواهد بـا مـا    به ما مي تواند زمين چه مي خواهد؟ زمين چه نيازي " :پرسيدند

   "صحبت كند؟ 
بـر فـراز   . و بيشه اي باتالقي در دل جنگل بـود، رسـيدند   ده كر باالخره به مكاني كه زمين مشخص

  . درختان دايره اي از كوههاي برفي در نور كامل ماه مي درخشيدند
آنقدر زياد بودند كه پرهايشان بهم مي خورد و .  پرندگان با هيجان، سر و صدا و پچ پچ زياد نشستند

  . با كنجكاوي و تعجب به يكديگر نگاه مي كردند
درناي تاجدار بزرگ و فالمينگوي صورتي از آفريقا، مرغ مگـس خـوار   . ام از جايي آمده بودندهر كد

. لطيف و كوچولو و سسك طاليي تاجدار، طوطي باهوش از آمريكاي جنوبي و گنجشك در ختي از چين
بـاكالن از كنـار دريـا و آلبـاتروس     . پرستوي قطبي مسافت هاي زيادي را از شمال  پرواز كرده بـود 

شاهين، عقاب و شـاهرخ بـزرگ هـم از كوهسـتان هـاي      . رگردان از اقيانوس پهناور آمده بودندس
پرندگان مختلفي حضور داشتند، پرندگاني با چهره هاي . مرتفع و مكانهاي متروك جنگلي آمده بودند

آميز عجيب مانند جغد، پرندگاني مانند بلبل و باسترك كه بزيبايي آواز مي خواندند، پرندگان اسرار 
  .  مثل ماهي خورك بهشتي و پرنده آبي افسونگر  و پرندگاني مثل پرستو كه همه مي شناسند

صدها هزار پرنده از همه جاي زمين در حالي كه اسمهايشان و مكاني را كه از آنجا آمده بودنـد بـه   
وشـيدند و   هم مي گفتند، از آب و غذايي كه زمين انديشمندانه براي آنها تهيه ديده بود خوردندو ن

  . نشستند بعد براي شنيدن آنچه زمين مي خواست بگويد، آرام در جاي خود
صـدايي  ، شـنيدند  صـدايي  از دور در ابتدا غرشي آهسته شبيه صداي رعد بگوششان رسيد و بعـد  

صـدا  . د كه  از درون قلب هايشان مي آيـد در عين حال آنقدر نزديك كه بنظر مي رسيو خيلي دور 
پرندگان مـن   " :ضعيف بود و با آرامي و از روي محبت با آنها صحبت كرد، مي گفت و نامفهومخيلي 

از زندگي من بوده ايـد و مـن در طـي ايـن مـدت      قسمتي  شما براي ميليون ها سال. از من نترسيد
همه جا بين  شما با بالهايتان. ا نياز دارماما حاال من به كمك شم. طوالني به شما غذا و سر پناه داده ام

ديگـر  شما بيشتر از انسـان هـا و   . زمين و آسمان پرواز مي كنيد و با چشمهايتان همه چيز را مي بينيد
و بنابراين شما مي دانيـد   كشف هر مكان مخفي آزاد هستيدحيوانات مي دانيد براي اينكه شما براي 

   :چرا من غمگين هستم

بـه ماهيـان و ديگـر     ند، ايـن سـموم  پر مي شوسمي   باله هايدرياها و رودخانه هاي بزرگ من با ز
كه ريـه هـاي    جنگلهاي بلند من  ي من زندگي مي كنند لطمه مي زنند،كه در آبها يموجودات كوچك



من  ديگر نمـي تـوانم بدرسـتي    بنابراين  مي باشنددر حال مردن و يا در حال قطع شدن من هستند 
  . نفس بكشم 

ديگر بيش از اين بزرگ نمي شوند و بـاران نمـي    ابرهايي كه از رطوبت جنگلهاي من تغذيه مي كنند
. تواند از آنها براي قوت دادن به من و همه مخلوقات و گياهاني كه من از آنها حمايت مي كنم ببـارد 

حيوانـات دريـاي مـن،    . آسمان من چاك خورده و پرتوهاي سوزان خورشيد به من آسيب مي زننـد 
حيوانات مـن  . در اقيانوس هاي من كشته مي شوند نهنگ ها، دلفين ها و الك پشت ها شكار شده و

سموم در عمق بـدن مـن رسـوخ كـرده و مـرا      . تحت رفتار بيرحمانه قرار گرفته و از بين مي روند
اگر بيمار شوم نمي توانم براي همه موجوداتي كه عاشق آنها هستم غذا برويانم و دنيا . مريض ميكنند

  .  پژمرده شده و مي ميرد
سرزمين هاي من مردم همديگر را مي كشند چون گمان مي كنندسـهم آنهـا از زمـين    در بسياري از 

آنها براي نابود كردن يكديگر جنگ افزارهايي از پيكر من مي سازند و با . تنها متعلق به خودشان است
بواسطه اين جنگ ها ميليون هـا كـودك گرسـنه، صـدمه     . بمب هايشان بدن مرا پاره پاره مي كنند

آن كودكان  ياد مي گيرند كه مثل دشمن از همديگر بترسند و متنفر . حال مردن هستندديده و در 
كم هستند كساني كه مي توانند صداي زمين را بشنوند و به فرياد مـن بـراي كمـك گـوش     . باشند
  اهيد كرد؟به من كمك خو آيا ي دانيد،را م واقعيتديده ايد و اما شما كه همه چيز را . كنند

ما چطور مـي   "آنها از هم مي پرسيدند : بپا كردند هاي وحشيباد هجومصدايي مثل  پرندگان سر و
چطور ما  " :از زمين پرسيدندسپس همگي با هم  "كنيم؟ زمين چه مي خواهد؟ توانيم به زمين كمك 

   "مي توانيم به تو كمك كنيم؟
ه اندازه كـافي شـجاع   آيا شما ب " :در اين هنگام صدايش واضح و قوي بود. زمين دوباره سخن گفت

برويد؟ آيا آنقدر باهوش هستيد كـه مكـاني را كـه    نجات من به يك سفر استثنايي  هستيد كه براي
جاييكـه نـه   شرق خورشيد و غرب ماه، آنسوي مرز زمان، آنسوي هفت دره قرار گرفته پيدا كنيد؟ 

دوي هيوالهـاي هفـت دره قـوي    اينجا، نه آنجا اما همه جاست؟ آيا به اندازه كافي براي شكستن جـا 
هستيد؟ آيا به خاطر من به اعماق دريايي كه بي شباهت به همه درياهاي دنياست شيرجه خواهيـد  
رفت و آن باغ را كه خانه اي با گنج پنهان دارد جسـتجو خواهيـد كـرد؟ در آن خانـه هسـتي بـزرگ       

ه حيات همـه موجـودات   زندگي مي كند، كسي كه هرگز نه پير مي شود و نه جوان، كسيكه سرچشم
سـپس  . با اين هستي بزرگ صحبت كنيد، بگوييد زمين در خطر است و به كمك تو  نياز دارد. است

  . پيامي را كه به شما مي دهد به من برگردانيد
آنها قبال هرگز صداي زمين را نشنيده بودند و هيچ .پرندگان در بهت و حيرت به هم نگاه مي كردند

رگ آنسوي مرز زمان، آنسوي هفت دره،  نمي دانستند و در مورد رسيدن چيزي در مورد هستي بز
بعضي فكـر مـي   . هيچ تصوري نداشتند به باغ در اعماق دريايي كه شبيه به هيچ درياي ديگري نبود،

ديگران مي گفتند انتظار زمين از پرندگان ابلهانه است كه . كردند كه همه اين تصورات يك رويا بود
عده اي هم . را براي پيدا كردن چيزي كه ممكنست وجود نداشته باشد پرواز كنند راهي به آن دوري



. فكر مي كردند كه ممكنست آنها توانايي براي چنين سفر سختي را نداشته باشـند و در راه بميرنـد  
بعد از مقدار زيادي باال و پايين پريدن و پاك كردن پرها و پچ پچ كردن، هد هد به مركز بيشه پرواز 

پرندگان مي توانستند بال بال زدن بالهاي سياه و سفيد . د و روي يك كنده درخت كوچك نشستكر
بر روي سينه اش يك ياقوت تابان بود . و كاكل زيباي صورتي را كه مثل تاجي بروي سرش بود، ببينند

 و بر روي منقار خميده بلندش حروف عجيب و غريبي وجود داشت كه پرندگان نمي توانستند معني
  . آنرا بفهمند

هستم و راه باغ مـاوراي مـرز زمـان را مـي     پرندگان عزيز، من فرستاده اي از جهان نامعلوم : او گفت
من به خانه گنج قدم نهاده ام و هستي بزرگ را ديده ام، كسيكه مـن در خـدمت او هسـتم و    . دانم

اني كه شرق خورشيد و غـرب مـاه   مي توانم شما را به مك. اسمش بر روي نوك من حك شده است
من راه خطرناك و بيغوله ميان هفت دره را براي رسيدن به گنج نهان در اعماق . است راهنمايي كنم

پرواز كرده ام و تمام صدها هزار حجاب نور و تـاريكيي كـه    آن دريايي كه شبيه ديگر درياها نيست،
براي پيمودن اين سـفر شـما بـه    . ديده امبين ما و شكوه و جالل درخشان هستي بزرگ قرار گرفته، 

بعـد او  . نياز داريـد  قمريشجاعت يك عقاب، ديد شبانه يك جغد، فرزانگي يك كالغ و ماليمت يك 
  . براي آنها داستاني تعريف كرد

در روزهاي خيلي نخستين، در اولـين شـب هـا، در     در اولين روزها، ،مدتهاي زيادي پيش"  :او گفت
نخستين، در اولين سالها، در سالهاي خيلـي نخسـتين، هسـتي بـزرگ كـه حيـات همـه        شبهاي خيلي 

آن پر به ظرافت تار عنكبوت، بـه نرمـي بـال    . موجودات است، يك پر طاليي بر روي زمين انداخت 
هر پرنده اي در درون قلبش آن پـر طاليـي جـادويي را بـه     . پروانه و به درخشندگي يك ستاره بود

كه هر يك بصورتي نهاني به ديگران و همينطور به هستي بزرگ كه آن پـر را   همراه داشت، بطوري
اما طولي نكشيد كه هر پرنده از اين پر تصوري ساخت و باور كرد كـه  . به زمين داده بود، متصل بود

بعضي ها فكر مي كردند كه تصور آنها استثنايي و بهتر از تصـور  . تصورش با بقيه پرندگان فرق دارد
گر است و بنابراين بر سر اينكه تصور چه كسي بهتر بـود شـروع بـه دعـوا و مرافعـه بـا       هر كس دي

آنها پر حقيقي را كه درون قلبهايشان پنهان شده بود و آنها را به هـم و بـه هسـتي    . همديگر  كردند
بزرگ پيوند داده بود، فراموش كردند و شروع به جنگ وزد و خوردهاي متعدد با هم نمودنـد و از  

  . بردند كه همه آنها فرزندان زمين بودند و بدون زمين آنها مي مردندياد 
وقتي هدهد صحبتهايش را تمام كرد، پرندگان هيجان زده در مورد پـر طاليـي و سـفر بـه هسـتي      

اما وقتي در مورد مدت . در ابتدا مصمم بودند كه همگي با هم بروند. بزرگ شروع به بحث كردند
ر مترقبه و ترك زندگي گذشته فكر كردند، دچار ترديـد شـدند و بـا    زمان اين سفر و مشكالت غي

  .وجود حسن نيتشان، يكي يكي شروع به بهانه آوردن كردند
من عاشق اين هستم كه هر شب مدت زيادي براي گل هاي رز بوسـتان هـاي دنيـا آواز    : بلبل گفت

ور مي توانم او را حتـي بـراي   چط. اگر به اين سفر بروم گل رز ممكنست بدون آواز من بميرد. بخوانم
  يك شب ترك كنم؟ 



اگر نه باغي وجود داشته باشد و نـه رزهـايي   آواز خواندن تو چه حسني خواهد داشت : هد هد گفت
حنجره ات را . كه آن را آكنده كند؟ با من به باغ باغ ها بيا و پيام هستي بزرگ را براي زمين برگردان

براي اينكه  خود را نبازنـد از  . نگام روبرويي با خطرات سفر آواز بخوانصاف كن و براي پرندگان در ه
بعد از آن تو مي تواني تا ابد براي رزهاي باغهاي دنيا آواز . ايمان، اميد، دليري و سرور برايشان بخوان

  .  بخواني
مـن   اگـر : در اين هنگام طوطي با جامه سبز درخشان و حلقه طاليي اطراف گردنش جلو آمد و گفت 

جنگل هاي گرم ومرطوب را كه هزاران سال در آن زنـدگي كـرده ام تـرك كـنم، چگونـه در مكـان       
وقتي كه من قادر به زندگي كردن در آن باغ نباشم ، پس هدف از انجـام  ديگري زنده خواهم ماند؟ 

  . اين سفر چيست؟  سختي پيدا كردن راه برگشت هم كه جاي خود دارد
هاي غني و بلند تو در حال قطع شدن هستند تو كجا زندگي خواهي كـرد  وقتي جنگل: هدهد پاسخ داد

؟ كجا مكاني براي نشستن و گپ زدن با دوستانت بر روي درختان پيـدا خـواهي كـرد؟ چـرا اينقـدر      
اعتمادت نسبت به خودت كم و اينقدر عشقت براي زميني كه براي اين همه مدت مثل مـادر از تـو   

  نگهداري كرده كم است؟ 
ز آن طاووس پر زرق و برق كه بدنش از پرهايي در صد هزار رنگ پوشيده  شده بود بـه ايـن   پس ا

: طرف و آنطرف چرخيد و خودش را با همه شكوه و درخشش به پرندگان ديگر نمايش داد و گفـت 
من يك خبره هستم و بهتر از زمين مي دانـم كـه بـر درياهـا،     . من فكر مي كنم زمين اغراق مي كند

اين هستي بزرگ كه در موردش صحبت مـي كنيـد     .حرا ها و شهرهاي دنيا چه مي گذردجنگلها، ص
هيچ مدركي كه نشان دهد آنچه زمين مي گويددرست است، وجـود  . ممكنست فقط يك رويا باشد

  . ندارد
اي طاووس نادان كه لباس پر زرق و برقت قلب سرد و گوش ناشنوايت را مخفـي  ! آه: هد هد گفت

مـا  . ما به شاهدنيازي نـداريم . اولين بار است كه زمين با پرندگانش سخن گفته استاين !! مي كند
  . بايد به صداي او گوش كنيم و به نداي دلهايمان اعتماد كنيم

آب . من در آب بركه ها و رودخانه ها زندگي كرده و غذاي خود را پيدا ميكنم: بعد نوبت اردك بود
زمين به پايين بداخل رودخانه ها كه خانه من هسـتند جـاري    زالل از كوهستان هاي برفي و تپه هاي

بـه  از كنـاره هـا   آب مسموم از كارخانه ها . اما رودخانه ها ديگر روشن و درخشان نيستند. مي شود
مـن بـه   . اكثر اوقات ماهي ها مي ميرند و آب ديگر براي من خوب نيسـت . داخل آن جاري مي شود

  . با شما خواهم آمد دنيا و بخاطر زمين خاطر همه اردك ها و پرندگان آبزي
  . جرات تو به ديگران  نيرو خواهد داد. از تو براي صحبت در اين زمينه متشكرم: هد هد گفت

من در جنگهايي كه زمين را ويران كرده صـدمات   " :ر اين لحظه كبك صدايش را بلند كرد و گفتد
من در خاكستر  قلب. هاي من گرسنگي و دربدري كشيدندكشته شد، بچه  همسرم. ديده امزيادي 

تنها آرزوي من انتقام اسـت تـا ديگـران هـم آن      .نفرت به آنهايي كه اينكار را انجام دادند مي سوزد
با اين حال بدليل دردي كه دارم مي توانم رنجـي را كـه زمـين    . رنجي را كه من كشيدم، تجربه كنند



شما خواهم آمد تا پيامي از هستي بزرگ بـراي كمـك بـه زمـين     احساس مي كند بفهمم و من هم با 
  . بازگردانم

  . به اميد خدا اين سفر قلب تو را التيام خواهد بخشيد: هدهد گفت
صـحبت  . ناگهان شاهين تندخو و مغرور، پوشيده در لباس رزم، بسرعت بطرف هدهد پـايين آمـد  

ن نمي دانم چرا شما در مورد جنگ اشـك  م: گفت. هايش هميشه از ارتش، جنگ افزار و پيروزي بود
بـراي پيـروزي در جنـگ    . جنگ هميشه بوده و هميشه هم خواهد بـود . مي ريزيد و ماتم گرفته ايد

چرا وقتيكه در اينجـا نبردهـاي   . بايستي دشمنان را كشت و طبيعتا انتظار سختي و  تلفات هم داشت  
  ه شوم ؟ عظيم تري براي جنگيدن هست  بايد با خطرات راه مواج

چرا به جاي دالور جنگ، دالور صلح نباشـي؟ يـك   . تو زمين را با خون آلوده مي كني: هدهد پاسخ داد
آيا زمانيكه زندگي خـود زمـين در خطـر    . دالور بجاي ويران كردن زندگي مي تواند آن را حفظ كند

ي هايـت  است صحبت از جنگ بين پرندگان، احمقانه نيست؟ اگر تو بـه همـان شـجاعي رجـز خـوان     
  . هستي، با ما به اين سفر بيا

من آنقدر نجيب هستم كه هـيچكس  : بلند بطرف جلو قدم زد و گفت سپس حواصيل خاكستري قد
من براي سفري كه شما از آن . در لبه آب مي ايستم و روياهايم را تصور مي كنم. از من شكايتي ندارد

  . ام كنيد بيش از اندازه حساس و شكنندهصحبت مي 
ممكنسـت روياهـا مثـل    . روياها ميتوانند تو را از مسير درست زنـدگي دور كننـد  : پاسخ داد هدهد

ـ    سـيالب   درودخانه ها و درياچه ها لطيف و خوش آيند باشند اما اين امكان هم وجـود دارد كـه مانن
ـ    با ما به دريايي كه همه شگفتي ها و همه گنج ها .شديد تو را در هم بشكنند ا، را در بر مـي گيـرد بي
  . دندرست دربياي تآنوقت ممكن است روياهاي

نحيف اما قلبي لطيف و حساس داشت و از سر تا پا مثل  بدن. پس از آن مرغ مگس خوار سخن گفت
پروانـه   مانند آيا فكر مي كنيد كه يك پرنده ناچيز كوچولو مثل من، " :او گفت. شعله آتش مي لرزيد

ستي بزرگ پيش ببرد؟ يك مرغ مگس خوار هرگز نمـي  نحيف وشكنده، مي تواند راهش را به باغ ه
  . انجام دهدتواند اينكار را 

قبل از اقدام به انجام كاري چطور مي داني كه چـه توانـايي و قابليـت هـايي     : هدهد به او جواب داد
شروع كردن و دست به كاري زدن بهتر از اين . داري؟ گاهي ضعيف شجاع تر و پايدارتر از قوي است

اميدوار باش و به ما بپيونـد، فكـر كـن بعـدها چقـدر      .  بل از هر گونه تالشي تسليم شوياست كه ق
  ! داستان براي گفتن به بچه هايت خواهي داشت

من پرنده اي هستم كه قبل از سيل بزرگ هم سن و سـال زيـادي   : جغد پرهايش را باد كرد و گفت
كه پرندگان ناتواني هسـتيم انجـام هـر كـاري     براي ما . از آغاز زمان خيلي چيزها ديده ام     و داشتم

  . تعداد خيلي كمي از ما  به اين سفر عالقمندند. هيچ امتيازي براي تالش وجود ندارد. خيلي دير است
كنـار بزرگتـرين   . جغد عاقل، اي قابل احترام ترين پرندگان، هرگز خيلـي ديـر نيسـت   : هدهد گفت

. زمين ما را انتخاب كرده تا به او كمـك كنـيم  . داردخطرات بيشترين اميد براي تغيير وضعيت وجود 



وقتي او به ما اعتماد مي كند، آيا ما مي توانيم به او اعتماد نداشته باشـيم؟ انتخـاب شـما مـي توانـد      
  . گذشته و آينده را تغيير دهد

اگـر  : سرانجام بعد از اينكه هر پرنده صحبت هاي خودش را بيان كرد، يكبار ديگر هدهد سخن گفت
دست و پاي خودتان را در يك ليوان آب گم كنيد، چگونه خواهيد توانست به اعماق دريـاي مـاوراي   
مرز زمان شيرجه برويد؟ اگر نمي توانيد يك آتش كوچك را روشن كنيد، چگونه به آتش مشتعل در 
 قلب زندگي خواهيد رسيد؟ اگر شما توانايي يك ذره كوچك را نداريد، چگونه مي خواهيد به زمـين 

  . كمك كنيد؟ براي رسيدن به اين خواسته شما بايد دل شير داشته باشيد
اين يك معجزه خواهد بود اگر ما از : پرندگان در اين باره فكر كردند و دوباره با هدهد سخن گفتند

به ما چيزهايي در مورد هستي بزرگ كه شـرق خورشـيد و    آيا تو مي تواني. اين سفر جان بدر ببريم
دارد،كسي كه نه اينجا، نه آنجا اما همه جاهست، بگويي؟ آنوقت شايد جـرات راهـي    غرب ماه وجود

  . را پيدا كنيمشدن 
شما پر طاليي قلبهايتان را كه مثل آوازي در نفـس هسـتي   ! اي پرندگان بي حافظه: هدهد پاسخ داد

مـين دوسـتدار شماسـت    اگر شما به همان اندازه اي كـه ز . بزرگ شناور است، فراموش كرده ايد
دوستش داريد، با قلبي آتشين بسوي هدف حركت كنيد و رسيدن به هـدف رابزرگتـرين كاميـابي    

  .  خود بدانيد
عشقشان براي زمين آنهـا را برانگيختـه و   . در اين لحظه پرندگان تغييري در قلبشان احساس كردند

همه بـه هدهـد بـراي    . ده بودتصور هستي بزرگ در آنسوي مرز زمان فكرشان را با شگفتي پر كر
اينكه پيام آور دنياي نامرئي بود و راه باغ را مي دانست و چون نام هستي بـزرگ بـر روي منقـارش    

ما بايـد   " :گوش مي كردندهمه پرندگان  هنگاميكه سخن مي گفت. حك شده بود، اطمينان داشتند
را كه در اعماق دريا نقـره اي اسـت   باغي  است كه از هفت دره عبور كنيم و فقط بعد از عبور از آنها

پرندگان، و به من بـراي كمـك بـه شـما در روبرويـي بـا        اي شجاع و صبور باشيد. خواهيم كردپيدا 
در  فرمـانروايي هـر دره  . هفت دره پرواز كنيم عميقما بايد درون تاريكي . خطرات راه اعتماد كنيد

زيـر طلسـم    همه چيز در دره .مي كندمرتفع زندگي  يكوهستان ي نامرئي است كه درهيوالي دست
اما . در گذشته، گذشته اي خيلي دور، هيوالها با هستي بزرگ يكي بودند. جادويش قرار گرفته است

هيوالهـا زخمـي بـزرگ در قلبهايشـان     . درد و ترس در بينشان پخش شد و آنها را از هم جدا كـرد 
 .خم خورده اند ديگران را زخم مي زننددارندو فراموش كرده اند چه كسي هستند و به دليل اينكه ز

  . آنها در دلتنگي ها و دردهايشان بسيار بد و خطرناك و مانند يك سنگ سخت شده اند
مـا  . راههاي مختلفي براي عبور از اين دره ها وجود دارد و همه پرندگان هم شبيه هم پرواز نمي كنند

همـانطور كـه طلسـم    . ميان دره ها پيدا كندبايد با هم سفر كنيم اما هر كدام بايد راه خودش را در
. هيواليي كه در هر دره فرمانروايي مي كند مي شكنيد، مهارتهايي را كه قبال نداشته ايد در مي يابيد

وقتي از ميان تاريكي مي گذريـد، نـوع متفـاوتي از     . شما قويتر، خردمندتر و با محبت تر خواهيد شد



شما از ديدن . ال نمي توانستيد ببينيد به شما نشان خواهد دادنور خواهد درخشيدو چيزهايي را كه قب
  . هزاران راز بي پرده شگفت زده خواهيد شد و دوستان حقيقي خود را خواهيد يافت

         سـهره اولـين پرنـده اي بـود كـه هدهـد را دنبـال        . سرانجام پرندگان ترسان و لرزان عازم شدند
تمام كسانيكه . بعد از او پرنده آبي افسونگر مي آمد. مي كرد، بالهاي او در نور خورشيد مي لرزيدند

آنقدر تعدادشان زيـاد بـود كـه سـر و صـداي      . صحبت كرده بودند و حتي خيلي بيشتر آنجا بودند
. بالهايشان شبيه غرش آبها در بهار هنگاميكه به پايين كوهها و بطرف دريـا هجـوم مـي برنـد، بـود     

بطرف تاريكي هفت دره پرواز كردند، به عقب نگاه كـرده  هنگاميكه پرندگان زمين را ترك كرده و 
و خانه هايشان را ديدند، كه مانند جواهري گرانبها در فضا مي درخشيدند، و گريسـتند بـراي اينكـه    

  . منظره اي زيبا بود و عاشقش بودند و اميدوار بودند كه دوباره آن را ببينند
. بزرگ اولين دره، دره شـك و ترديـد را ديدنـد   طولي نكشيد كه آنها در امتداد مسيرشان تاريكي 

و  سرها و بالهايشان را نزديك هم آوردنـد كنار هم جمع شدند و . اضطراب و ترس بر آنها غالب شد
بعضي در توده هاي گل فرو رفتند و گفتند كه نمـي خواهنـد ادامـه    . بطور رقت باري شيون كردند

يم اين سفر را ادامه دهيم، بال و پرهاي ما بـه انـدازه   ما نمي توان: يكي از آنها فرياد مي كشيد. دهند
ما قـبال هرگـز هـيچ    .  ما از وحشت مي لرزيمكافي براي بيرون بردنمان از اين تاريكي قوي نيستند و 

اگر بداخل اين دره پرواز كنيم، هرگز راه خود را در ميـان آن پيـدا   . كاري شبيه اينكار انجام نداده ايم
  . بطرف زمين پرواز كردندو سپس . نخواهيم كرد

ناگهان بلبـل و قمـري شـروع بـه آواز خوانـدن      . سايرين با نگراني در اطراف هدهد ازدحام كردند
كردند، نواي آنها آنقدر شيرين بود كه همه كسانيكه آن را شـنيدند مسـحور شـده و يكبـار ديگـر      

والني و سـخت اسـت، امـا    آنها مي دانستند كه ماموريت پيش رويشان بزرگ، و راه ط. جرات يافتند
ديگر وحشتزده نبودند و احساس مي كردند كه قادر به رسيدن به باغ در اعماق درياي نهان خواهند 

  . بود
جادوي هيوالي شك و ترديد دره را با مه خاكسـتري غليظـي كـه    : در آن هنگام هدهد به آنها گفت

پيدا كرده و اطراف شـما را احاطـه   اين مه آهسته در كوهستان جريان . بوي گنداب دارد، پر مي كند
اين مه بر روي بالهايتان مي نشيند . مي كند، شما را كور كرده و باعث مي شود كه راهتان را گم كنيد

هيوالي نامرئي با نجـواي  . و آنها مرطوب و سنگين مي شوند بطوريكه شما بسختي پرواز خواهيد كرد
ما حتي قادر به شـنيدن و دانسـتن اينكـه صـدا از     در ابتدا ش. ماليم صدايش شما را گيج خواهد كرد

كدام جهت مي آيد، نخواهيد بود، اما اگر خيلي بدقت گوش كنيد، درست مانند اين خواهد بود كـه  
شما بـه انـدازه    " :با صداي خودتان با شما صحبت كنند، شما اين كلمات را بوضوح خواهيد شنيدكه 

شما به اندازه كافي براي شكستن جـادوي مـن بـاهوش    كافي براي پيدا كردن گنج شايسته نيستيد، 
ز اين سـفر جـان بـدر نخواهيـد     نيستيد، شما براي رسيدن به باغ به اندازه كافي قوي نيستيد، شما ا

  " .برد



صداي هيوالست كه وانمـود مـي    اينآنها صداي واقعي خود شما نيستند . به اين نجواها گوش نكنيد
شـفاف بلبـل و صـداي     آواز. واقعي خودتان را فراموش كنيد اييتا توانكند شماست و سعي مي كند 

 است كه طلسم هيوالي شك نيرويياين  چونماليم قمري را به خاطر آوريد، به خودتان اعتماد كنيد، 
. بخاطر آوريـد  ، پر طاليي را كه مثل يك ستاره در قلبهايتان مي درخشد. را خواهد شكست و ترديد

   .ا از تمام خطرات هفت دره حفظ خواهد كرداست كه شما ر معجزه ايآن 
پرندگان شجاعانه بداخل تاريكي اولين دره، دره شك و ترديد شيرجه رفتند و ناگهـان در مـه تيـره    
ضخيمي كه آنها را كور كرده و پرهاي درخشانشان را زير بار خم كرده بود، گم شدند و بوي گنـداب  

را آنقدر ضعيف كـه مثـل   نجواي شك و ترديد  ما بعددر ابتدا هيچ صدايي نشنيدند ا. را حس كردند
شما به اندازه كافي براي  " :افتادن يك برگ مي آمد و  با صداي خودشان صحبت مي كرد، شنيدند

شما براي شكستن جادوي من به اندازه كافي باهوش نيستيد، شما براي .پيدا كردن گنج قوي نيستيد
  " .، شما هرگز از اين سفر جان بدر نخواهيد بردرسيدن به باغ به اندازه كافي قوي نيستيد

، حتي بلدرچين هم كه آنقدر دودل و مـردد بـود   اما پرندگان صحبت هاي هدهد را بخاطر آوردند
او . فراتر از نجواي هيوال، او صداي فلوتي شبيه صداي بلبل و آواز آرام قمري شنيد. آنها را به يادآورد

تماد كند و ناگهان پر طاليي را به وضوح خورشيد در قلبش ديـد،  به خاطر آورد كه بايد به خودش اع
را آكنـده از مـه شـك و    درون متو نمي تواني  " :واقعي خودش را پيدا كرد و به هيوال گفتاو صداي 

من به اندازه كافي براي رسيدن به هستي بـزرگ  . من به كلمات تو گوش نخواهم كرد.  كنيترديد 
كه او اين كلمات را مي گفت، بالهاي مرطوب همانطور  " .به خواهم كردجادوي تو غلبر و  قوي هستم

از ميان حلقه هاي مه او بوضوح هدهد را كه در جلويش پرواز مي كرد ديد . و سنگينش سبكتر شدند
امـا عـده اي از پرنـدگان    .و مي دانست كه او هم جادوي هيوالي شـك و دودلـي را شكسـته اسـت    

نهـا سـنگينتر شـده و    اي هيوال را تشخيص دهند و پرهـاي آ ن و صدنتوانستند تفاوت صداي خودشا
   .از دره اول عبور كنندنتوانستند 

سـنگين  هوا مرطـوب،  . باقي پرندگان بداخل تاريكي دومين دره، دره روياهاي دروغين پرواز كردند
كـه از   هيـوال را شـنيدند   خفهو آنها صداي كر . و خيلي زود مسيرشان را گم كردند بود وخفه كننده

مرا دنبال كنيد، من به شما يك راه سريعتر و آسانتر بـراي  : داخل كوهستان صحبت مي كرد، او گفت
مرا تعقيب كنيد، من به شما يك نوشيدني مخصـوص  . رسيدن به باغ هستي بزرگ نشان خواهم داد

دهـم كـه   براه من بياييد و من به شما روياهايي مي . مي دهم كه شما را قوي و شجاع خواهد ساخت
  ترس و تنهاييتان را فراموش خواهيد كردو 

آنچه را كه هيوال . به اين صدا گوش نكنيد، شما را به خوابي عميق فرو خواهد برد: هدهد فرياد كرد
زنـدگيتان از  به شما پيشنهاد مي دهد ننوشيد، شما فراموش خواهيد كرد كه چـه كسـي هسـتيد و    

 . دست خواهد رفت

پنجه هاي . رشان ازميان دره شك و دودلي احساس تشنگي و ضعف مي كردنداما پرندگان بعد از سف
بـراي   و نامرئي چيزهاي غريبي را به آنها عرضه مي كردند كـه بـوي شـيرين و خوشـمزه  داشـتند     



هشـدارهاي  . مخدر نوشيدصيل جرعه اي از داروي حوا. مي رسيدند مطمئن بي خطر وچشيدن بنظر 
او براي بيدار ماندن سخت تالش مي كرد، ولي جـادوي  . هدهد شروع به محو شدن از خاطرش كرد

ولي ديد پرندگان ديگر را براي كمك صدا كرد .  هيوال به نيرومندي يك آهنربا بود و  او خيلي ضعيف
كـه خيلـي   با نوميدي براي رسيدن به ديگران، قبل از اين. كه آنها هم به آرامي در خواب فرو مي روند

ناگهان نسيمي از هواي تازه و صاف در سر تا سر دره وزيدن گرفت و حواصيل . دير شود، تالش كرد
او . با نوك بلندش نوشيدني را از دسترس ديگر پرندگان دور كـرد . قدرت كرديكبار ديگر احساس 

ما عاشـق زمـين   . دما در دره تو نخواهيم مان. تو را نمي خواهيم دروغينما روياهاي  " :به هيوال گفت
 و ديگر عشـق مـي ورزيـم و اعتمـاد داريـم     يكبه خودمان و به . هستيم و مي خواهيم به او كمك كنيم

او جادوي هيوال را شكست و به خارج از دره پرواز  . هرگز فراموش نخواهيم كرد كه چه كسي هستيم
ني داشت نوشـيده بودنـد،   اما تعدادي از پرندگان كه مقدار زيادي از دارو كه طعم خيلي شيري. كرد

  .عقب ماندند و خوابشان برد يندروغفراموش كردند كه كجا بودند و در دره روياهاي 
آنهـا فـورا توانسـتند جـادوي     . پرندگان بداخل تاريكي سومين دره، دره حسادت پرواز كردندآنگاه 

مـرغ  . ديگر باشـد  هر پرنده آرزو كرد كه شبيه پرنده اي. نيرومند هيوالي اين دره را احساس كنند
مگس خوار مي خواست مانند عقاب قوي باشد، عقاب مي خواست مثل جغد باهوش باشد، جغد مـي  
خواست مانند طاووس زيبا باشد، طاووس مي خواست مثل بلبل آواز بخواند، بلبل مي خواست مثـل  

. مندتر باشدنيرومند باشد و قرقي مي خواست از همه پرندگاني كه آنجا بودند نيرو) طرالن(قرقي 
در همان حال كه اين افكار به آنها هجوم آورده بودند، احساس كردند پرهايشان در تور  تلـه هـاي   

   .در زمين از آن مي ترسيدندنامرئي هيوال گرفتار شده، مثل تله هاي شكارچيان كه 
ـ   " :از داخل كوهستان صداي جيغ مانند هيوال آنها را تمسخر مي كرد، مي گفـت  تن شـما بـراي شكس

شما نخواهيـد توانسـت خـود را از تلـه هـاي      . جادوي من خيلي درمانده و بي نهايت ضعيف هستيد
پرنده ها براي نجات از تله ها تقال مي  .ستندحسادت آزاد كنيد براي اينكه آنها به اندازه آهن قوي ه

ـ . دردناك شده بود به تله هامنقار آنها از نوك زدن  و زخمياهايشان كردند، پ اب وحشـت  حتي عق
اي كاش فقط مي توانستم شبيه شاهرخ باشم، اگر فقط قويتر، سريعتر و شـجاعتر  : زده فرياد مي زد

در آن هنگام از دور، خيلي دور، آنها صداي ضـعيف  . بودم، مي توانستم خودم را از اين تله ها رها كنم
مانند تار عنكبـوت ظريـف،    پر درون قلبهايتان را به خاطر بياوريد، پر طاليي را كه: هدهد را شنيدند

مانند بالهاي پروانه نرم، و مثل يك ستاره درخشان است ، بخاطر بياوريد كـه شـما را بـه هـم و بـه      
اين آرزو را كـه كـس ديگـري باشـيد     . هستي بزرگ كه حيات همه موجودات است پيوند مي دهد

صـداي  . ديد خواهند شداز اين طريق تله هاي حسادت ناپ. فراموش كنيد و با خودتان صادق باشيد 
هدهد آنها را به خود آورد، در وحشت زيادشان، در ترسشان، آنها همـه چيـز را دوبـاره فرامـوش     

به محض اينكه آنها پـر طاليـي درون قلبهايشـان را بخـاطر آوردنـد، ضـعيف تـرين و        . كرده بودند
دن بنـدهاي  تلـه هـا پيـدا     راهي براي بري ،مرغ مگس خوار و چكاوك آواز خوان كوچكترين پرندگان،

كردند و سوراخ هايي بوجود آوردند بطوريكه پرندگان بزرگتر مي توانسـتند بـا فشـار از ميـان آن     



اما تعدادي از پرندگان كه بالهايشان فراتر از ترميم شدن آسيب ديـده و  . بگذرند و آزاد پرواز كنند
بودند آنها را پشت سر بگذارند، بـراي   ديگران كه مجبور. قادر به پرواز نبودند دردره باقي ماندند

آرزو كردند كه كاش مي دوستانشان كه در تله هاي حسادت گرفتار شده بودند با تاثر گريستند و 
     .توانستند آنها را نجات دهند

از دور . پرندگاني كه آزاد شـده بودنـد بـداخل تـاريكي چهـارمين دره، دره نفـرت پـرواز كردنـد        
بـادي شـبيه گردبـاد بطرفشـان     . از مخروط آن آتش بشدت بيرون مي زدآتشفشاني را ديدند كه 

رودخانه هاي شعله ور از مواد مذاب آتشفشاني به دو طرف كوهستان جاري شدند و هـر  . خروشيد
پرندگان بوي بد زننده نفس هيوال را كه همزمان با صداي خشنش . چه در مسيرشان بود سوزاندند

  . و از ترس لرزيدند درميان دره پخش مي شد، حس كرده
هيچ كس نمي تواند در مقابل من ايستادگي كند، جاييكه نفرت فرمانروايي ميكنـد هـيچ   : هيوال غريد

راه شما  از ميان دره من مي گذرد و همانطور كه پرواز مـي كنيـد سـوخته و    . چيزي زنده نمي ماند
  . خاكستر خواهيد شد

هدهد و راهـي كـه توسـط او تعيـين شـده بـود       اما پرندگان كه توسط كبك رهبري مي شدند، به 
زبانه آتش هيوالي نفرت هوا را سوزاند و آنها مريض كرده و از حال برد بطوريكـه  . اطمينان داشتند

ابرهـايي از جرقـه هـاي برافروختـه بسـرعت      . به سمت كوه هاي آتشين نزديكتر و نزديكتر شدند
پرهايش مي افتاد و  از درد نفس نفس مـي  كبك همانطور كه جرقه ها بر روي . بطرف آنها مي آمد

با اينكه در جنگهاي زمين خيلي زياد رنج كشيده بود، به . زد شجاعانه در ميان آتش سوزان پرواز كرد
آيا هنوز زنده : هدهد فرياد زد. جادوي تنفر تسليم نشد و شجاعت او به همه پرندگان الهام بخشيد

هدهد آنهـا  . بله، اما پرهاي ما سوخته و سياه شده اند: دهستيد؟ آنها همه با هم همصدا  فرياد زدن
شـما  . به هر حال اگر زنده مانده ايد، جادوي هيوالي نفرت را شكسـته ايـد  ": را تشويق كرد و گفت

ـ نعمبراي گذر كردن از اين دره بطور شگفت انگيزي  شجاع و قوي هسـتيد و   در سـر  بسـياري  ي اته
و هنگاميكه پرنـدگان  . مرده بودنددي از پرندگان در كف دره اما تعدا ."راهتان قرار خواهد گرفت

گريسـتند و   نفرت مرده بودنـد باقيمانده آنها را ديدند، با غصه براي دوستانشان كه در شعله هاي 
  .آرزو كردند كه اي كاش مي توانستند آنها را به زندگي برگردانند

اخل تـاريكي پنجمـين دره، دره قـدرت    در اين لحظه پرندگاني كه زنده مانده بودند، هدهد را بـد 
 بـر جـادوي ايـن هيـوال آنهـا     چيره شـدن  به آنها گفت كه براي  در حال پرواز هدهد. تعقيب كردند

آنها چشم انـدازي بـه   . باشند افسونگري پرنده آبي رنگباز هم قويتر از فوالد و لطيف تر از  يبايست
يچ نشانه اي ه ودر مانند سفيدي ديدند كهدر غبار پ سردي و خالي بودن يك سياره مرده ، خشكيده

  بـه شـدت نفـس نفـس     هوا آنقدر خشك و سبك بود كه پرندگان . ديده نمي شد از زندگي در آن
سـقوط  غـرش هيـوال شـبيه    . گلويشان را مي فشرددست آهني نامرئي  يك مانند ترس،. مي زدند

مـن  . من همه چيز را كنتـرل ميكـنم   " : كه مي گفت بهمن بود و آنها فرياد او را از باالي كوه شنيدند
اگر شما در دره مـن بمانيـد، بـه شـما     . حق با من است هميشه. حقيقت را درباره همه چيز مي دانم



بور به اطاعت از خواهم داد، بنابراين ديگران مج نياز داريدهمه قدرت، همه كنترل و همه دانشي كه 
نيـاز بـه رنـج بـردن     نـادان نخواهيـد بـود و    ف و درمانده و پرندگاني ضعي شما خواهند بود و ديگر

   " .نخواهيد داشت
. آنها در اثر پرتوهاي نامرئي و سياه هيوالي قدرت احساس فلج شدن كردند. پرندگان مردد شدند

طاووس قادر به حركت نبود و  سعي مي كرد دمش را بيرون بياورد اما نمي توانست اينكار را انجـام  
   . مثل اينكه به سنگ تبديل شده بود.  و سردتر مي شود احساس كرد قلبش سنگينتر. دهد

سعي و   "بيدار شو " :فرياد زد ديوانه وار به عقب و جلو در جلوي او پرواز مي كرد، در حاليكههدهد 
بيدارشو قبل از اينكه خيلي دير شود و تو براي هميشه قلبـت را از دسـت    " .كرد آن جادو را بشكند

او شما را به مانـدن در  . د هيوالي روياهاي كاذب خيلي خيلي باهوش استهيوالي قدرت مانن. بدهي
  " . تا جستجويتان را براي يافتن هستي بزرگ دنياي نامرئي فراموش كنيد اين دره ترغيب مي كند

اينكه از عمق دريا مي آمد شـنيد، بالهـايش را بـا     مانندطاووس صداي او را از راه خيلي دور درست 
اما نمي توانست جادوي هيوالي قـدرت را در  . ست به هم زد و به باال و پايين پريدشدتي كه مي توان

در اين هنگام هـزاران گنجشـك كوچولـو، پرنـدگان كوچـك      . خودش بشكند و براي كمك فرياد زد
معمولي كه معموال هيچكس به آنها توجه نمي كند، صداي گريه او را شنيدند و بين او و پرتوهاي فلـج  

بواسطه تالشهاي بسيار سخت  آنها بـراي نجـات او، طـاووس از    . ي قدرت پرواز كردندكننده هيوال
اما پرندگان ديگري كه نتوانستند دربرابر پرتوهاي سياه هيوال ايسـتادگي  . جادوي وحشتناك رها شد

  .  كنند، به سنگ تبديل شدند و فرصت نيافتند تا به بيرون از دره پرواز كنند
. كه رها شده بودند به تاريكي ششمين دره، دره بيرحمـي نزديـك شـدند    در اين هنگام پرندگاني

جادوي هيواليي كه بر اين دره فرمانروايي مي كند خيلي قوي و روبرويـي  : هدهد به آنها هشدار داد
  . مجبوريد شجاعت روبرو شدن با بيرحمي خودتان را پيدا كنيد. با آن خيلي سخت است

  . د، من خيلي شجاع هستممشكل نخواهد بو: شاهين فكر كرد
، امواجي پي در پي از جـانوران بالـدار بيـرون از    در حاليكه پرندگان بداخل دره بيرحمي پرواز كردند
آنها نيمي پرنده و نيمي اهريمن بودند، هر يك از  .غارهاي كوهستان براي حمله به آنها جيغ مي زدند

سـم آنهـا پرنـدگان را طـوري     . مـي زدنـد   آنها با چنگالهاي بيرحمي مسلح بود كه مانند سوزن نيش
پرندگان در برابر اين جـانوران بالـدار   . مسموم كرد كه بسياري از آنها مانند مرده به زمين افتادند

صـدايي در قلبشـان   . خم شده بودند و از ترس مي لرزيدند و نمي دانستند چگونه با آنهـا بجنگنـد  
بـي رحـم بـودن    . يرحم بـودن بـامزه اسـت   ب. بي رحم بودن خيلي خوبست ": شنيدند كه مي گفت

شاهين فهميد كه هرگز در نبردي مانند اين نجنگيده و براي روبرو شـدن بـا ايـن    " .شجاعت است
ناگهان ديد كه بعضـي از  . جانوران بي رحم به هر قطره ناچيز از جرات و مقاومتش نياز خواهد داشت

او با بيرحمي خـود بطوريكـه قـبال هرگـز      . داين جانوران روح پرندگاني بودندكه او در نبرد كشته بو
اما از آنجاييكه خيلي شجاع بود بـه  . اشكهاي گرم از چشمانش جاري شد. روبرو نشده بود، مواجه شد

آنهـا را از  . جانورانت را از كشتن منصرف كن . هيوالي دره بانگ زد كه من بيش ازاين نخواهم جنگيد



      كشـتن تنهـا مـرگ بيشـتر    . دشمنان سابقم دوست باشـم  جادويت رها كرده  و به من اجازه بده با
  . مي آورد

اي شاهين آيا تو فكر مي كني يك پرنده مي توانـد جـادوي ده   : از درون كوهها هيوال به او جواب داد
هزار ساله را بشكند؟ پس ناتواني تو در برابر من چه مي شود؟ آيا فكر مي كني اين جانوران اهريمني 

يل كه تو آنها را به دوست بودن دعوت مـي كنـي، متوقـف خواهنـد كـرد؟ تـو       جنگيدن را به اين دل
، من نيـروي  من مبارزي از جانب زندگي هستم: اما شاهين فرياد زد. ممكنست شجاع باشي اما ابلهي

نام مقدس هستي بزرگ و نامهاي همه پرندگان زمين را فرا مي خوانم تا بهمراه من براي زندگي در 
سـپس همـه پرنـدگان فريـادي عظـيم      . جادوي تو شكسته مـي شـود   .ي كنندمقابل مرگ ايستادگ

در آن هيوالي بيرحمي مي زيست خرد كرد، و جادوي وحشتناك بي رحمـي   كشيدند كه كوهي را كه
درنبرد با جانوران شيطاني، هزاران پرنده تلف شده بودند و الشـه هـاي   . براي هميشه شكسته شد

رگاه باالي دره، قرقاول بـه عقـب نگـاه كـرد و بـاحزن و انـدوه       از گذ. آنها در دره پخش شده بود
ناگهان يك قلب طاليي فروزان در آسمان ديد و فهميد نيروي عشق او براي دوسـتاني كـه   . گريست

  .آنها را در نبرد از دست داده بود، روزي آنها را به زندگي برخواهد گرداند
ج قدرت به درون تاريكي هفتمين و آخرين دره، آنگاه معدود پرندگاني كه زنده مانده بودند در او

در جادوي صداي هيوال كه در قلب شما صحبت مي : هدهد گفت. دره ياس و نااميدي پرواز كردند
و از تـرس   كـرده خودتان را فرامـوش  در جادوي اين هيوال گرفتار شويد كند نيفتيد، براي اينكه اگر 

بياييـد  . مراقـب يـاقوت روي سـينه مـن باشـيد      با دقت به صداي بلبل گوش كنيد و. خواهيد مرد
چون اين هيوال عميق ترين زخم را دارد  پرندگان دالور؛ اين آخرين و سخت ترين آزمايش شماست،

  . و از بقيه هيوالها وحشتناكتر است
نفـس هيـوال آنهـا را    . تاريكي به سياهي بال يك كالغ زاغي بـود . پرندگان نمي توانستند چيزي ببينند

جغـد  . فعي فشرده و آنقدر بي حس، سرد،ضعيف و خسته كرده بود كه آرزو داشتند بميرنـد مانند ا
احساس كرد نيروي هيوال مانند بازوهاي اختاپوسي به او حمله كرده و او را عميقتر و عميقتر به داخـل  
. تاريكي سياهچالي سردتر از سردترين آبي كه تا بحال بر روي زمين احساس كرده بـود،مي كشـاند  

او گفتـه هـاي هدهـد را فرامـوش     . ما حاال قويتر بود چون جادوي شش هيوالي ديگر را شكسته بودا
آنگاه شنيد كـه هيـوال بـا صـداي خـود او      . نكرده و خيلي بدقت به صداي شر در قلبش گوش كرد

هـيچ  . تو در تالشت شكست خورده اي، سفرت بي فايده اسـت : صحبت كرده و پي در پي مي گويد
تو هرگز اين دره را ترك نخواهي كـرد چـون جـايي در مـاوراي آن وجـود      . ود نداردجدليل مهمي و

هستي بـزرگ فـراي   . گنجي وجود ندارد. باغي وجود ندارد. تو هرگز به آن باغ نخواهي رسيد. ندارد
تو براي هميشه درداخل تـاريكي  . پيامي براي برگرداندن به زمين وجود ندارد. مرز زمان وجودندارد

  . واهي شدناپديد خ
صداي وحشتناك هيوال جغد را مريض كرده بود، اما درست در همان لحظه كه جغـد خـودش را بـر    

شـنيد كـه در    روي لبه لغزش بداخل تاريكي احساس كرد، صداي اوج گرفته بلبل را واضح و حقيقـي 



ه دل از از بركـت دنبـال كـردن را   . من از لذت و نور و رنگ و زيبايي مي خوانم: بيرون طنين انداخت
          . مي خوانم تا به شـما كمـك كـنم جـادوي هيـوالي نوميـدي را بشـكنيد       . ميان هفت دره مي سرايم

مي خوانم تا كمك كنم به خودتان اعتماد داشته باشيد، كمك به شما براي بخاطر آوردن، بياد آوريد، 
  . وجد و سرور را بياد آوريد

ا كه بخاطر او اين راه طـوالني را سـفر كـرده    زمين ر! بياييد: و هدهد بر سر همه پرندگان فرياد زد
چشمهايتان را ببنديد، شما رشته اي نور سفيد خواهيد ديد، نيرومند مثـل ليـزر از   . ايد بخاطر آوريد

اگر اين باريكه نور درخشـان را  .اين نور تاريكي را محو مي كند. باغ هستي بزرگ بداخل دره مي تابد
در حاليكه صحبت مي كرد ياقوت سرخ روي سـينه اش  . شكست دنبال كنيد جادوي هيوال را خواهيد 

و پرندگان هر چند تقريبا بر نوميدي غلبه كرده بودند، زمين و عشقشان به . در تاريكي مي درخشيد
او را بخاطر آوردند، چشمانشان را بستند و پرتو نور سفيد درخشان را ديدند و به رهبـري جغـد در   

  .امتداد آن پرواز كردند
هر كسي صداي راستين خودش را پيـدا كـرد و    .ال پرواز آوازي براي هيوالي نوميدي خواندنددر ح 

پرندگان با يكديگر چنان آواز نيرومند، خردمندانه و زيبايي را سر دادند كه . يك آواز استثنايي خواند
خواندنـد،از  آنها از عشقشان براي زمين و زيبـايي و شـگفتي زنـدگي آواز    . هيوال در جادوي آنها افتاد

از ايمانشـان بـه   . خوشبختيشان كه هنوز مي توانستند در ميان آسمان و زمين پرواز كننـد سـرودند  
. هستي بزرگ كه حيات همه موجودات بود خواندند و درباره آن باغ در اعماق دريا با هيـوال گفتنـد  

مي كرد شروع به  همانطور كه آواز  مي خواندند، ترسشان ناپديد شد و هيوال كه به هر كلمه گوش
پرندگان ديدند كه آهسته آهسته تاريكي . آواز خواندن كرد و زخم وحشتناك در قلبش التيام يافت

و چـون  . ناپديد شده و نور قويتر و قويتر مي شود، تا وقتيكه به درخشندگي خورشيد در نيم روز شد
  .ندپرندگان هيوال را شفا داده بودند، هيچكدامشان پشت دره نوميدي نماند

با اينحال، هنوز در شگفت بودنـد  . شفاي هيوالي نوميدي نيرو و جرات تازه اي به پرندگان داده بود 
اميـدوار بودنـد كـه    .  كه آيا قادر خواهند بود به باغ  هستي بزرگ در انتهـاي مـرز زمـان برسـند    

كـه   عين حالبنابراين ، در .  سفرشان آنقدر طوالني نشودكه براي نجات زمين خيلي دير شده باشد
نزديـك   براي حمايـت و پشـتيباني و دلـداري     تا آن زمان راه مخصوص خودشان را پيدا مي كردند،

بي شباهت به همه درياهـاي   و ي بزرگآنها سرانجام به مرز زمان و ساحل درياي. مي ماندندديگر يك
فكر مي كردنـد   نچواز شيرجه رفتن بداخل اين دريا وحشتزده بودند  بسياري از آنها. ديگر رسيدند

 بـراقش آبي  _پر و بال سبز  اما ماهي خورك بهشتي كه با. يدار نشوندكه ممكنست بميرند و هرگز ب
گفت كه مي داند چطور بداخل عمق آب شيرجه برود و از آنها خواهش كرد كه بـدون  مي درخشيد 

  . ترس تعقيبش كنند
ـ            ره اي كـه روياهـاي آنهـا را بـه يادشـان      آنها نفس هايشان را نگه داشتند و  به اعماق آن آبهـاي نق

آب به آرامي آنها را در آغوش كشيد و پرندگان دريافتند كه در ميـان ايـن   . مي آورد شيرجه رفتند
آب دريا نه به سـبكي هـوا و نـه بـه غلظـت آب، بلكـه بـه        . دريا نيمي پرنده و نيمي شناگر هستند



د و هر چه عميق تر و عميـق تـر مـي رفتنـد،     شفافيت بلور  و به زاللي شبنم در نور خورشيد مي مان
ناگـاه، در همـان دم كـه احسـاس كردنـد بـه انتهـاي        . مانند ابراي بر فراز سرشان قرار مي گرفت

توانشان رسيدند و ديگر قادر به پيشروي نيستند، باغ را ديدند كه مانند زمردي سبز سو سو مي زد 
  . و با روشنايي ضعيف مي تابيد

بسـياري از  . ه اي كه اين سفر را آغاز كرده بودند، تنها تعداد كمي به باغ رسيدنداز صدها هزار پرند
آنها بالهايشان را از دست داده بودندو بدن هايشان توسط آتش و بريدگي هاي سفر از ميان هفـت  

ديگر به سختي مي توانستند همديگر را بشناسـند و فقـط بـه انـدازه اي تـوان      . دره زخم شده بود
بلبل اولين پرنده اي بود كه ديد بـاغ  . براي ديدن پيرامونشان در باغ سرها را باال بگيرندداشتند كه 

پر از زيباترين گلها و درختان از جمله رزهاي مورد عالقه اش است، رزهايي شـاداب تـر، تـازه تـر و     
ـ     . خوشبو تر از همه رزهايي كه تا بحال ديده و يا تصور كرده بود وي از شـگفتي بـا صـداي بلنـد بس

آبشـاري از  . زمين با خزه گرم نرم و با توت فرنگي هاي وحشي پوشيده شده بـود .ديگران فرياد زد
آبشـارها  . گلها از درختان آويخته بود و شكوفه هاي آنها هوا را با رايحه هاي مطبوع معطر كرده بـود 

وسط باغ در . مي درخشيدند و در همه جا همهمه زنبورهاي در حال جمع كردن عسل شنيده مي شد
خانـه درخشـان بـود    . يك تپه بود و آنها يك رشته پلكان را ديدند كه به خانه گنج منتهـي مـي شـد   

  . نور زيادي از درون آن مي تابيد .درست مانند اينكه ديوارها از بلور بودند
ناگهان درهاي خانه گنج باز شد و آنها شخصي بلند و با شكوه را ديدند كه دوش اندازي شبيه رنگين 

آه : او به در هم ريختگي پرندگان نگريست و با دلسوزي  و مهرباني زيادي گفـت . مان پوشيده بودك
پرندگان از كجا آمده ايد و اينجا چه مي كنيد؟ اسمهاي شما چيست؟ اوه شما كه بـه دنبـال خواسـته    

اسـت؟   اتان همه چيزتان را پشت سر گذاشته و از ميان تاريكي هفت دره گذشته ايد، خانه اتـان كج 
  براي چه اينجا آمده ايد؟ چه ميخواهيد و من چكار مي توانم برايتان انجام دهم؟ 

آنگاه پرندگان خسته دوباره سر حال آمده، بال و پر زدند و سخن گفتند، صدايشان ضعيف وآميخته 
ـ . ما را از سرزميني دور ، خيلي دور بـه اينجـا راهنمـايي كـرد     راهنماي ما، هدهد: با احترام بود راي ب

ما آمده ايم كه پيامي از زمين به هستي بزرگ كه حيـات  . رسيدن به اين باغ عمري از ما گرفته شده
اگـر مـا   . زمين خيلي غمگين است و ما را فرستاده كه طلب كمك كنيم. همه موجودات است بياوريم

ما نمـي تـوانيم   به عبور از اين دروازه مجاز نيستيم پس چه فايده اي براي ما در اين سفر وجود دارد؟
  . ديمز هستي بزرگ به زمين برگربدون بردن پيامي ا

پس از آن كه نگهبان دروازه، قلبهاي پرندگان را محك زده و آنها را راستگو يافت، با ماليمت آنهـا را  
در اين لحظه، در حاليكه از پلكان باال مـي رفتنـد، شـروع بـه لرزيـدن      . بداخل خانه گنج دعوت كرد

تانه عظمت و شان و اقتداري كه هيچكس نمي تواند شرح دهد و هـيچكس نمـي   كردند،چون درآس
در طرف ديگر آنها، گلها همانطوريكه به آنها نگاه مي كردنـد شـكوفه   . تواند تصور كند قرار گرفتند

سر مست از شادي و شگفتي ناگهـان پرتـوي از نـور    . داده و هوا را با عطرهاي بهشتي پر مي كردند
هستي بزرگ كـه   ا، در مقابلدر آنج. از ميان دروازه خانه گنج به بيرون مي تابيد درخشان ديدند كه



پرندگان آهسته از آستانه خانه گنج .  ايستادندمده بودند به آنطرف دنيا آبراي يافتنش از اينطرف 
ش مثل اين بود كه به اتاقي پر از هزاران آيينه با تـاب . عبور كرده و به قلب هستي بزرگ قدم نهادند

و روشني خيره كننده داخل شده بودند كه هر كدام نوري آنقدر درخشان منعكس مي كرد كه آنهـا  
در ابتدا كور شدند و سپس بتدريج، در همان حال كه چشم هايشان به نور خو مـي گرفـت، درونـي    
 ترين راز خلقت را ديدند كه در آيينه ها منعكس شده بود، نور بداخل همه شـكلهاي حيـات جريـان    

در حاليكه خيره نگاه مي كردند و  در شكوه و جالل منظره گمشده  بودند، مـي دانسـتند   . يافت مي
هر كدام از آنها مي دانست كه خودش و ديگران در لحظـه يكـي   .  كه در قلب هستي بزرگ هستند

در . زرگ و به تنهايي ذره اي كوچك و درخشان از زندگي مي باشـند ب با هم هستي شده اند و همگي
  . لحظه بود كه راز پشت صدها هزار پرده را به روشني ديدندآن 

آنها شاهدهزاران خورشيد رقصان، هر يك باشكوه تر از ديگري، هزاران ماه و ستاره، همـه بـه يـك    
بودند كه هر كدام براي خودش يك دنيا بـود و همـه ايـن دنياهـا درون      اندازه پرتاللو و درخشنده

  .  قلب هستي بزرگ شكوفا شده بودند
در روزهاي نخستين، در روزهـاي خيلـي نخسـتين، در    : آنگاه صداي هستي بزرگ با آنها سخن گفت

اولين شبها، شبهاي خيلي نخستين، در نخستين سـالها، در سـالهاي خيلـي نخسـتين، هنگاميكـه همـه       
چيزهايي كه نياز بود توسط من آفريده شده و تمامي حيات همه موجودات شـكل گرفـت، مـن بـه     

ري طاليي دادم، ظريف مانند تار عنكبوت،نرم و ابريشمين مانند بال پروانه و تابناك مثل يـك  زمين پ
مي دانستم كه بعد از چندين ميليون سال آن پر شما را  به دنيـاي نـامرئي نـزد مـن خواهـد      . ستاره

تـا   شما به زمين گوش كرده و  هدهد، فرسـتاده دنيـاي نـامرئي را   . آورد، به باغ من در اعماق دريا
شما از من پيامي مي خواهيد كه بـه  . آنسوي مرز زمان دنبال كرديد تا مرا در قلب زندگي پيدا كنيد

  . زمين برگردانيد
شما جادوي هيوالهاي هفت تپه را شكسته ايـد و خانـه   . خود شما، به همين شكل كنوني، پيام هستيد

حاال ذات واقعي خودتان، گوهر . ستيدشما ديگر پرندگان نادان، درمانده و ضعيف ني. گنج را ديده ايد
خدايي، وجودتان را مي شناسيد و مي دانيد كه من در قلب هر يك از شما هستم و شما براي هميشه 

اكنون با دانستن اينكه زندگي هر اتم، هر سنگ، هـر بـرگ، هـر درخـت از     . درون قلب من هستيد
  . مي توانيد به زمين برگرديدزمين، با نوري نهاني كه از من جاري شده جريان مي يابد، 

اگـر گـاهي مضـطرب و آشـفته     . هر جا كه هستيد، فقط بايد مرا طلب كنيد و من با شما خواهم بود
اگر گاهي هراسان هستيد، فقط بايـد نـور مـرا بيـاد     . هستيد، من به شما نيرو و معرفت خواهم داد

مـرز زمـان پـرواز كـرده ايـد       شما آنسوي. آوريد و آن نور درخشان راه شما را روشن خواهد كرد
به همه بچه هاي زمين . بنابراين مي دانيد كه مرگي در كار نيست و تنها يك زندگي ابدي وجود دارد

پرندگان محبوب من، حاال برويد . آنچه را كه ديده ايد بگوييد در نتيجه آنها از مرگ نخواهند ترسيد
  . و پيام را به زمين بدهيد و داستان را بگوييد



. گان با پر و بال با شكوه جديد، و با پر طاليي درخشان در قلبهايشان، بطرف زمين عـازم شـدند  پرند
سفري كه آنقدر طول كشيده بود اكنون در يك دقيقه گذشت و آنها ديدند كه هر كـدام از هفـت   

سرزميني كه بخاطر جادوي هيوالها منجمـد، سـياه و   . دره بهمان زيبايي و سرسبزي باغ مي درخشيد
ي شده بود به زندگي اوليه برگشته و از همه مهمتر پرندگاني كه در اثر سلطه جـادوي هيوالهـا   سم

آنها با هم جواهري بـه  . مرده بودند، به زندگي برگشته و با دوستانشان بطرف زمين حركت كردند
محـل   ديدند كه به آنها نزديك و نزديكتر مي شود، تا اينكـه ناگهـان خـود را در    زيبايي خانه هايشان

يكبار ديگر زمين خزه اي را در زير چنگالهايشان احسـاس كردنـد، امـا    . مالقات اوليه پرندگان ديدند
پرندگاني كه بـه ايـن   . اكنون با گلهايي كه مانند ستاره هاي كوچك مي درخشيدند، تزئين شده بود

  . پرداختندسپس آنها به شرح داستانشان براي زمين . سفر نرفته بودند به آنها خوش آمدگفتند
پرنـدگان  : زمين به آنها گوش فرا داد و هنگاميكه داستانشان را تمام كردند با صدايي مهربان گفـت 

چگونه مي توانم از آنچه كه براي من و همه موجـوداتم كـه زيـر    . عزيز، شما زندگي مرا نجات داديد
مخصـوص مـن   جادوي هيوالي هفت دره بودند انجام داديد، تشـكركنم؟ شـما همگـي پيامبرهـاي     

اگر آنها به نداي شما در قلبهايشان گوش كنند، خواهند . داستانتان را به بچه هاي من بگوييد. هستيد
آنها  بخاطر من و بخاطر بچه هايشان و بچه هاي بچه . چه كاري انجام دهند دانست كه بايد براي من

فـت هيـوال نخواهنـد    هايشان مرا دوست خواهند داشت و حفاظت خواهند كرد و  در دام جادوي ه
روزي هر كدام از آنها سفري به باغ در اعماق دريا خواهد رفت و همانطوريكه هدهد راهنماي . افتاد

شما بود، شما نيز راهنماي آنها خواهيد بود و آنها را به خانـه گـنج و هسـتي بـرگ كـه حيـات همـه        
نياي نـامرئي هسـتيد و پـر    مانند هدهد، شما اكنون پيامبر د. موجودات است راهنمايي خواهيد كرد

  . طاليي براي هميشه در قلبهايتان خواهد درخشيد
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