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»منم که جا گذاشته شده ام. منم که داستان را تعریف می کنم. هر دوشان را 
می شناختم. می دانستم چگونه زندگی کردند و چگونه مردند. مدت زیادی از 
این داستان نمی گذرد. من جوانم، مثل آنها. مثل آن ها؟ چطور چنین چیزی 
ممکن است؟ ممکن است هر دو هم جوان و هم مرده باشند؟ ]...[ دوستم 
را یک شب دیگر، برای آخرین بار به دنیا برمی گردانم و بعد می گذارم برای 
همیشه برود. دنبالم کنید! کلمه به کلمه، جمله به جمله، مرگ به مرگ. تردید 
نکنید. همراه من در دل شب پیش آیید. طولی نمی کشد. پشِت سرتان را هم 

نگاه نکنید.« 

»نغمه ای برای ِاال ِگِرْی« داستانی جذاب و درگیرکننده و روایتی مدرن از افسانه ی 
دنیای  به  را  ما  ابتدا  همان  از  که  داستانی  است؛  اوریدیس«  و  »اورفئوس  یونانِی 

مرموز خود می کشاند و اسطوره را به دنیای معمولی ما می آورد.
دوست  رؤیاپرداز  و  زیبا  گرِی«  »ِاال  با  سالگی  پنج  از  داستان،  روای  »ِکِلر«، 
بوده است. کلر، ِاال و دوستان شان تالش می کنند که با وجود فشارهای مدرسه و 
امتحانات، شبیه دیگران نباشند و جوانی را پاس دارند. آرزوی آن ها، آزادی و تجربه ی 
»زندگی« است. والدیِن سخت گیِر ِاال گری، دوستان او را تأیید نمی کنند و به او اجازه 

نمی دهند همراه دوستان اش به سفر برود. در همین زمان کلر و بقیه ی گروه در کنار ساحلی دوردست چادر می زنند؛ همان جایی 
ورِفئوس« به مالقات شان می آید و با چنگ خود، موسیقی ای شگفت انگیز و خیره کننده 

ُ
که نوازنده ای دوره گرد و افسون گر به نام »ا

را برای آن ها می نوازد.

انگار از میان رؤیاها بیرون آمده بود، از جایی از اعماق روح، سربرآورده از خاستگاهی که هیچ کداممان به وجودش اعتقاد 
نداشتیم. هیچ کدام تا به حال آنجا نبوده ایم. }...{ اورفئوس نواخت و همان طور که گوش می دادیم، انگار زندگی در درونمان 

می جوشید و انگار داشتیم می مردیم.
شاید همه ی این ها درست در خاطرم نمانده، ولی می دانم آن روز چه دیدیم. می دانم چه احساسی داشتیم. مثل متبرک شدن 

بود. مثل اینکه خوِد حقیقی مان باشیم. مثل معشوق بودن.

ِاال، موسیقی و ترانه ی اورفئوس را از پشت تلفن می شنود و بی آن که او را ببیند عاشق اش می شود. کلر تالش می کند ِاال را متقاعد کند 
که این عشِق ناگهانی و پرشوِر او نسبت به اورفئوس »عشق واقعی« نیست اما گویی ِاال و اورفئوس توسط نیرویی شگرف به سمت 
یکدیگر سوق داده می شوند. کلر که خود احساِس عالقه ی شدیدی نسبت به ِاال دارد، نمی تواند بپذیرد که عشق و دوستی اش با ِاال 
به واسطه ی حضوِر اورفئوس از دست  برود. در کشمکش میان کلر، ِاال و احساسات شان رفته رفته ِکِلر نیز اورفئوس و موسیقی و عشق 

او را می پذیرد و عشق و رابطه ای خاص و سه نفره میان آن ها شکل می گیرد:
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تا آمدم برگردم و بروم، ]ِاال[ بازویم را گرفت.
- و کلر همیشه عاشقم می مونی؟

در آستانه ی چادرش محکم من را گرفته بود.
به پچ پچ گفت: »می مونی؟ کلر! زود بگو.«

توی گوشش گفتم: »بله.«
- دوباره بگو!

- ِاال گری! من همیشه عاشقت می مونم.
- و هیچ وقت من رو ول نمی کنی.

- هیچ وقت ولت نمی کنم. ِاال گری! من مال توام، تا آخر دنیا.
گفت: »خوبه.«

اورفئوس گفت: »خوبه. تا آخر دنیا! همونیه که باید می گفتی.«
بعد خم شد و من را هم بوسید.

گفت: »متشکرم.«

این عشق، همان چیزی است که از کلر و اورفئوس می طلبد معشوق را پشِت دروازه های مرگ نیز دنبال کنند و اجازه ندهند که 
فراموشی و تاریکی، عشق را از میان ببرد:

»می دانم چه اندازه عشق و مرگ به هم نزدیک اند. 
می دانم ُسرور خواهِر دوقلوی ناامیدی است. بله، گریه کردم، معلوم است که گریه کردم، ولی اشک ریختن چه فایده ای دارد؟ 

اشک ها مرده ها را غرق می کنند و مرده همان مرده می ماَند.
همان کار همیشگی ام را کردم.

آواز خواندم.
نغمه ها همه چیز را باز می گشایند.

من همانم که چهارپایان را رام می کند، پرنده ها را از آسمان پایین می آوَرد، آب را سرباال جاری می کند.
من همانم که آواز خواندم و راهم را در تاریکِی زیِر زمین تا مرگ باز کردم تا برگردانمش...«.1

1( در زمینه ی اسطوره های سفر به سرزمین مردگان و تالش برای بازگردانیدن آن ها، می توانید مطلِب »بعشدیفهیبتدگعنیبتخیزند« را در بخِش »اسطوره ها و نمادها«ی همین شماره بخوانید.
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