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آفتاب تندی از الی پرده های کشيده به اطاق می تابيد ولی .با بيحوصلگی در تخت خود نيمخيز شدتيمسار آريانيان 
انگشتهای کرخت شده پاهايش را مالش داد و تلوتلو روی تخت نشست و چندين بار .دل و دماغ نداشت" او اصال

در اين . آفتاب و نور تند اطاق را پرکرد. يک قرن طول کشيد تا آن را کنار بزند. خوران به طرف پرده رفت 
شبها خوابش نميبرد و ديگر بدنش به . گوشه دنج لس آنجلس دلش مثل سيروسرکه ميجوشيد و آرام و قرارنداشت

هر . ب ميجهيدشبها با ديدن کابوسهای وحشتناک از خوا.قرصهای آرام بخش مصونيت پيدا کرده بودو جواب نميداد
ی ديدگانش رژه ميرفت و هر بار وضوح آن وروز هزاران بار لحظات زندگيش مثل نوار ويدئويی پربرفک از جل

اسمی طوالنی و عجيب و . دوستانش به او آرين ميگفتند ولی اسم اصلی او محمد حيدر سيوشانسان بود.کمتر ميشد
. ش کارمند دون پايه ای در يک شهرستان دور بودپدر. غريب درکشوری که همگی بر روی اسامی حساس هستند

 داشتن پست و مقام و موقعيت ،سواد و تحصيالت خوب. شدکودکی او مصادف با دوران ظهور قدرتمند رضاه شاه 
به هر زحمتی بود ديپلمش . اجتماعی افراد را تضمين کرده و زندگی بهتر و مراتب اجتماعی بااليی را نويد ميداد

جود آنکه ورود به دانشکده افسری در آن سالها نياز به پارتی و سفارش فراوان داشت و فرزندان را گرفت و با و
 به دانشکده افسری راه يافته و با 1327به آنجا راه می يافتندولی او موفق شد در سال " خانواده های مرفه معموال

يادش می آمد وقتی با يونيفرم . ميکرد آن روز در آسمانها سير . درجه ستوان دومی از آنجا فارغ التحصيل شود
فکر ميکرد پاهايش بر . همه با تحسين نگاهش ميکردند نظامی و اندام شق و رقش در خيابانهای تهران راه ميرفت 

در اين گوشه دنيا هم عکس دسته جمعی سياه و سفيد فارغ التحصيلی را بر . زمين و سرش بر آسمانها می سايد
جوانانی با چهره های مصمم و اغلب با سبيلهای دوگالسی مد آن روزگار و هر . ه استديوار اطاقش آويزان کرد

                                . کدام تفنگی برنو با سرنيزه بلندی در دست دارند و انگار گارد احترام قيصر آلمان هستند
 يی کامل داشتده بر چهره دوستانش آشنا سال گذشته آنقدر به آن زل زده بود که با تمام ترک های ايجاد ش50در 

از اين جمع .  انگار اجزاء آن مثل يک جسد در حال تجزيه بود وعکس مثل يک ساختمان تاريخی در حال ريزش
يکی از آنها . يعنی به مرگ طبيعی و در غربت مرده اند مطمئن بود که از دنيا رفته اند نفرشان را 8 نفری 17
همراه اولين گروه افسران توده 1333زب توده ايران گرديده و در پائيز غم انگيز سال وارد سازمان نظامی ح" بعدا

بعد از شهادت هم دوره . رازی در قيافه همقطار شهيدش بود که هرگز نتوانست آن را کشف نمايد.  شدای تيرباران
ان پيش نيايد ، آن را ای عزيزش خيلی از آنهايی که نسخه ای از اين عکس را داشتند برای آنکه مشکلی برايش

آن عکس گنج شخصی او بود و وقتی قرار شد به .  ولی او به هر قيمتی بود آن عکس را حفظ کرده بودندسوزاند
اين عکس همه سهم او از : نوه تيمسار ميگفت .آمريکا بيايد اولين چيزی را که در چمدانش گذاشت همين عکس بود

 خود خواسته بازنشست شده و به کارهای تجاری روی  ،رجه سرهنگیچند نفر از اين عده بعد از د. ايران است
غير از او يک نفر ديگر از اين گروه به درجه سرتيپی رسيد وبعد از پيروزی انقالب . آورده و آدمهای موفقی شدند
کا فقط ميدانست دو نفر از آنها در آمري. از سرنوشت بقيه اطالعی در دست نداشت. دستگير و تيرباران گرديد

تيمسار اولين يونيفرم افسری خود را نيز هميشه . نميدانست در کدام ايالت ودر کدام شهر" ی اصالزندگی ميکنند ول
البته آن موقعی که اين لباس را دوخت جوانی ترکه و الغر اندام و ورزيده بود بعدها که چاق و .به همراه داشت

ه نظامی آن موقع و واکسيل و درجاتش که يک ستاره در بدريخت شد ديگر نتوانست آن را بپوشد ولی فرنج و کال
اين روزها که پير و الغر شده وقتی اين لباس را ميپوشد ديگر به تنش زار .هر شانه بود هميشه به همراه داشت

 مهرماه يونيفرم خود را ميپوشد وتمام روز را به تنهايی در اطاقش مشروب ميخورد و به 27 ،هر سال پاييز. ميزند
مراببوس گلنراقی را هزاران بار شنيده و آهنگهای آن دوران دلکش . گها و سرودهای آن دوران گوش ميدهدآهن

وقتی ميخواهد جامش را بنوشد به زحمت از ....ساز شکسته ، کودکی ،.  به خوبی حفظ کرده استار) بانو دلکش(
در حوادث مرداد . الجرعه سر ميکشدجايش بلند ميشود و رو به عکس دسته جمعی دوستانش کرده و جام خود را 

شم سياسی و اجتماعی بااليی . او در شهرستان دورافتاده ای درجه ستوان يکمی داشته و فرمانده گروهان بود1332
 افسر 700يادش می آمد که از حدود . يکسال بعد فهميد که سازمان نظامی حزب توده ايران لو رفته است. نداشت 

به خاطر می " لی هايشان آشنا بود و االن که صحبتهای گذشته را مرور ميکرد کامالو درجه دار عضو آن با خي
مثل کسی که . آورد که بارها خواسته بود از آنها کتابهايی را برای مطالعه بگيرد ولی ناخودآگاه منصرف شده بود 

 به سالمت جسته گلوله ای از بيخ گوشش گذشته و ميتوانست باعث مرگش شود از اينکه از همه اين حوادث
برای شهدای آن احترام خاصی " خوشحال بود ولی هميشه در دلش برای همه اعضاء سازمان نظامی ومخصوصا

                                                                                                                                 . را قائل بود
با دخترانی از طبقات باالی اجتماع وصلت " آنها معموال.  رسوم خاصی در بين افسران جاری بود  وقتهانآ

تجار و وزراء و کارمندان عاليرتبه همه بدشان نمی آمد که يک داماد نظامی داشته باشند که به احتمال . ميکردند 
در مواقع سخت و سرنوشت " د و نهايتام گير کشور ميتوانستند داشته باشنيزياد آينده درخشانی دررده های تصم

در اين مورد هم او دير جنبيد و به اصطالح خوبهايش . دومين رسم هم تغيير اسم و فاميل بود . ساز به درد بخورند
به قول .  شهرت داشت " آرين"بهبين دوستان و همقطاران او.  آريانيانمن به بهرا زود بردند و او تبديل شد

. ازدواج او هم مثل وصلتهای مصلحتی آن دوران صورت گرفت .  آرين بود )نام مستعار ( يک نيمشامروزيها ن
ز آن خانواده هايی که حتی بعد از سقوط سلسله قاجار ا. زنش در واقع به نوعی شاهزاده خانم قاجار محسوب ميشد 

ا در بازار و اقتصاد  وضعيت موجود اداپته بکنند وموقعيت خودشان راتوانسته بودند خودشان را به اصطالح ب



زنش .ی به هم نداشتندفقط او و زنش هيچ احساس عاطفی خاص. خالصه اوضاعشان توپ توپ بود . محکم نمايند
. در تمام رفت و آمدها و معاشرتها نرم های خاص اشراف را رعايت ميکرد. هميشه رفتار متفرعن قبيله ای داشت

ولی جای خالی عشق هميشه در زندگيش .ر را دوست داشته باشندآرين ا دلش ميخواست با زنی آشنا شود که همديگ
                                                                                                                               .مشخص بود

يکرد وعکس رنگ و رو رفته ای را آرين هر گاه دلش ميگرفت چمدانش را با دقت يک تعميرکار جواهرات باز م
لمس ميکرد و بعد به لبانش ميچسبانيد و بوسه ای بر آن "  سرانگشتانش آن را کامالا اول باز آن بيرون می آورد

عکس مرد جوان خوش لباسی . به تدريج آن را از چشمانش دور ميکرد تا بتواند با وضوح جزئياتش را ببيند. ميزد 
 ساله با چشمانی پر از شيطنت و 6 همراه پسری  بهجالتی چادری ولی زيبا و جوانرا نشان ميداد و يک زن خ

او سرانجام درزندگيش . دوباره عکس را با همان دقتی که از پاکت در آورده بود به سر جايش قرار ميداد. نشاط
روز غمهايش را ن سوی دنيا هر يعشق را يافت ولی شجاعت نگهداری از آن را نداشت واز دست داد و حاال در ا

                         .برخی اوقات فکر ميکرد آنهايی که دست به خودکشی ميزنند چه شجاعتی دارند. مزمزه ميکرد
 شمسی بود و آرين که حاال يک افسر ارشد بود منزل مناسبی در شميران تهيه نموده و يواش يواش  40اوايل دهه 

مطابق رسوم آن موقع هميشه يک .  زندگی يکنواخت خود را ادامه ميدادآداب و رسوم طبقات باال را فراگرفته و
اغلب از دختران فقير شهری و يا روستايی نيز برای کلفتی . نفر سرباز تحت عنوان گماشته در منزلشان کارميکرد

به چشم نمی در اين منازل " نوکر و کلفت معموال.  ميشدند که کارهای داخلی منزل و آشپزی را انجام دهندماستخدا
آنها مثل وسايل خانگی محسوب ميشدند چيزی مثل جاربرقی و يا چرخ . هيچکس به آنها توجهی نميکرد . آمدند 

خانم و آقا حتی اسامی نوکر و کلفتشان را نميپرسيدند و آنها را به هر . مثل يک روبوت امروزی" ايتاگوشت و نه
 کلفت تازه ای به 42در تابستان سال . مه  و يکباره پيش آمدهمه چيز بدون مقد. اسمی دوست داشتند صدا ميکردند

ه را در کنار تيک روز که سروان آرين به خانه آمد ، متوجه دختری شد که کوهی از ظروف نشس. منزلشان آمد
به چهار قدمی او که رسيد .حوض ريخته و با دقت و بدون آنکه متوجه اطرافش باشد يک يکی آنها را ميشويد

. برايش ترس آور بود" هيبت آرين در يونيفرم نظامی واقعا. خيلی ترسيد . تره متوجه حضور او شد ناگهان دخ
دختره عين يک عروسک . سالم: بشقابی را که ميشست از دستش افتاد و در حالی که دچار سکسکه شده بود گفت 

ين انداخت و کارش را ادامه به آرامی يک عروسک کارتونی سرش را پاي. چشمانی خاکستری و پوستی سفيد. بود 
اين اسم برای . طوطی : آرين جرات کرد و پرسيد اسمت چيه ؟ دختره بدون آنکه سرش را بلند کند ، گفت . داد

از خودش انتظار نداشت از طوطی پرسيد  " اين دفعه آرين در حالی که اصال. دختران خيلی به ندرت استفاده ميشد
سئوال او را نشنيده است و باز اين بار هم بدون "  که آرين فکر کرد اصالچرا طوطی؟ دختره بعد از مدتی مکث

ين با رآ. آخه من خيلی کم حرف ميزنم  ، واسه همين که بابام به من ميگه طوطی : آنکه سرش را برگرداند ، گفت 
 معمول آن چند روز بعد زنش طبق. آره او ديگه عوض شده بود. قدم های شمرده و آهسته به طرف ساختمان رفت

" آرين هم چند روز بعد از رفتن زن و دو فرزندش به آنها ملحق ميشد و بعدا" موقع به ييالق شمال رفت و معموال
هر سال با رفتن بچه ها آرين به قول . شوندبا هم به تهران برميگشتند تا بچه ها برای رفتن به مدرسه  آماده

زنش موقع . تنشان ناراحت نبود بلکه در دلش خوشحال بود امروزی ها دپرس ميشد ولی آن سال نه تنها از رف
رفتن توصيه های ايمنی را برای چندمين بار تکرار نمود و سرانجام اينکه هميشه از دستپخت طوطی استفاده نمايد 

آرين همين جوری حدس ميزد که زندگی هيجان انگيزی  .و شکم خودش را با غذاهای ناجور رستورانها پر نکند
فکر نميکرد آرين يک روزی " زنش آنقدر مغرور و متفرعن و از دماغ فيل افتاده بود که اصال. ارش استدر انتظ

د و سه روز بعد شوآرين عادت داشت بعد از خواب نيمروزی به استخر داخل حياط داخل . به طوطی عالقمند شود
آفتاب . وان نوشابه برايش بياوردطوطی عادت داشت که يک لي. از رفتن زن و فرزندانش طبق عادت اين کار کرد

  راآرين وقتی ليوان.  در صورت طوطی که از اول اول هم قشنگ بود ، داشت زيبايیبعد از ظهر شميران انعکاس
 14 ساله که بخواهد اولين بار عشقش را به دختر 18 نعين يک جوا. از سينی برميداشت يکباره دلش فرو ريخت

از طوطی پرسيد که تا حاال به ازدواج فکر کرده است و او با همان خجالت . فتادساله ای ابراز کند به تته پته ا
آرين در حالی که با ليوان نوشابه اش بازی ميکرد مثل هنرپيشه های فرانسوی و با مهارتی . هميشگی جوابی نداد

باز و چشمان حاضری با من ازدواج کنی ؟ يک آن طوطی با دهان :  به طوطی گفت که از خودش انتظار نداشت
بعد از چند دقيقه که به صورت هم زل زده و مثل مجسمه . درشت و از حدقه در آمده به صورت آرين خيره شد

. جناب سروان شما زن و بچه داريد ، ما نميتوانيم با هم ازدواج کنيم:  و گفت دماتشان برده بود، يخ طوطی بازش
چه قدر دلش ميخواست تا حاال مجرد مانده بود و . ده بودبه اين موضوع فکر نکر" اصال. آرين مدتی سکوت کرد

احساس کرد که طوطی هم ته دلش او را دوست دارد و .  آنطوريکه طوطی ميخواست با او ازدواج نمايد ميتوانست
آرين همه توان فکريش را به کار انداخت که راه حلی برای . دلش نميخواهد او را گرفته و غمناک ببيند" اصال

. من ميتوانم تو را صيغه کنم : فت سرانجام بعد از کلی سبک و سنگين کردنها رو به طوطی کرد و گ. مشکل بيابد
بايد يک آقا " حتما: طوطی با سادگی يک دختر روستايی رو به آرين کرد و گفت ! . صيغه ! راهش همينه ! آره 

او با شهرتی که داشت نميتوانست طوطی را با خودش به . آرين ديگر فکر اينجا را نکرده بود. صيغه را بخواند
. دختر بود و طبق اطالعاتی که او داشت صيغه کردن دختران مجاز نبود،ن طوطی يک محضر ببرد و عالوه بر آ

يادش آمد که در جايی خوانده بود که دو نفر که برای وصلت رضايت داشته باشند در واقع نفس صيغه را رعايت 
آرين از سادگی  !يافتم ! يافتم ! باز مثل ارشميدوس داد زد . کرده اند و لزومی به ادای کلمات به عربی نيست 

آنها هيچ شاهد عقدی نداشتند و آرين طوالنی ترين جمله ای . همه چيز خيلی ساده برگزار شد. طوطی تعجب ميکرد
و  متقاعد شود که اين يک مراسم رسمی و آنها زن"  ادا کرد تا طوطی کامال به عربی بگويد ،را که ميتوانست

 20برای . نميتوانست در پادگان بند شود " آرين اصال. دروزهای خوش آرين و طوطی شروع شدن. شوهر هستند
گاهی وقتها که ميخوابيد از الی پلکهايش متوجه بود که طوطی . روز آينده مرخصی گرفت تا از زندگی لذت ببرد

 يادش آمد که بايد به ييالق.  روز چگونه طی شد 20نفهميد که اين " اصال. نخوابيده و خوابيدن او را تماشا ميکند 



زنش با وجود همه خنگيش خيلی زود متوجه . دنيا ديگر برايش عوض شده بود. برود و زن و فرزندانش را بياورد
يادش می آمد که االن طوطی در . برايش خوش نگذشت" چند روزی که با هم بودند اصال. تغيير اوضاع شده بود

زنش بالفاصله . يقی به تهران برگشتنددر سکوت عم.خانه تنها است و چقدر دلشان برای همديگر تنگ شده بود
خيلی سريع حدس زد که پای زن ديگری بايد در وسط باشد ولی آنقدر باهوش نبود که . تحقيقات خود را شروع کرد

طوطی جلوی چشمش بود ولی آنها از هم جدا . زندگی برای آرين جهنمی شده بود . حدس بزند اين زن طوطی است
رين داشت به پادگان ميرفت ، ديد که طوطی از اطاق خدمتکارها بيرون آمد و در يک روز صبح زود که آ. بودند

يک آن انگار دنيا را روی آرين . حالی که استفراغ های عميقی ميکرد خودش را به سر باغچه رسانيدو عق زد
ق زدنهای دو سه روز که ع. زن آرين حاال ديگر به همه چيز مشکوک شده بود.  بودهبدبختش حامل. خراب کردند

" طوطی ادامه پيدا کرد ، با اصرار زيادی او را به بهانه معالجه سرماخوردگی به دکتر برد و چيزی را که واقعا
مايل نبود " خانم خانه اصال. ديگر دنيا رو سر طوطی خراب شده بود. طوطی حامله بود: انتظارش را نداشت شنيد 

در يک روز سرد آذر .  جرات نداشت بگويد که او پدر بچه استدختر حامله ای ديگر در منزلشان بماندو آرين هم
آرين از . طوطی هيچ نگفت و فقط به صورت آرين نگاه کرد.  خانم طوطی را از خانه بيرون انداخت 42سال 

کابوسهايی را که االن . به مشروب و سيگار افتاد. او حتی از يک آدم فروش هم کمتر بود. خودش بدش می آمد
در دهاتشان برادرهای طوطی چندين . از دور حال و روز طوطی را تعقيب ميکرد. آن موقع شروع شدميبيند از 

دوباره از دهات به . بار برای حفظ حيثيت خانواده سعی در کشتنش کرده بودند ولی او به نحوی نجات يافته بود
بچه اش  .  گياهی تجريش گرديدنزديک زايمانش بود و سرانجام ساکن امام زاده ای در نزديک مسجد. تهران آمد

شروع کرد به " طوطی برای گذران زندگی مجددا. که به دنيا آمد پسری بود مثل آرين ولی به زيبايی مادش طوطی
آرين از دور طوطی و پسرش را ميديد ولی .  سال پير شد20در عرض دو سه سال به اندازه . کلفتی در منازل

اگر خانواده زنش ميفهميدند برايش آبرو باقی . مالی به آنها کمک کندآنقدر مردانگی نداشت که حتی از نظر 
فقط . از طرفی او چشم به ترقيات آينده داشت و نميخواست مردم فکر کنند که يک کلفت زن اوست. نميگذاشتند

 از اين بعد. يادش می آيد که يک روز آنها را به دربند برد و نهاری خوردند و آن عکس کذايی را هم آنجا گرفتند
  . همه سال باز طوطی با ناباوری به صورت آرين نگاه ميکرد و فکر ميکرد همه اينها يک نوع شوخی است

در اين مورد " آرين باز هم قول داد که حتما. در آن مالقات طوطی از او خواست تا برای پسرشان شناسنامه بگيرد
اين بود که بعد از همه اين دردو رنجها طوطی خيلی جالب . اقدام خواهد کرد و لی خوب ميدانست که دروغ ميگويد

وقتی انقالب . او ديگر داشت پله های ترقی را ميپيمود. آرين ديگر آنها را نديد. ساده وعده های او را باور ميکرد
اغلب به مسافرتهای متعدد خارجی . در بخش سفارشات. رت جنگ داشتاپيروز شد ، او شغل نان و آبداری در وز

در آن سالها به صورت عادی درآمده بود ، " حق کميسيون که تقريبا.  به اصطالح نانش تو روغن بودميرفت و
يک روز نامه . فراموش ميکرد" پسزش را اصالبعضی اوقات طوطی و . بخش عمده درآمدهايش را تشکيل ميداد

و ) طوطی بی سواد بود( ای از طوطی دريافت کرد که در واقع شخص ديگری از زبان طوطی آن را نوشته بود 
اين حرفها برايش مهم " آرين اصال. گفته بود که اسم پسرشان را گذاشته علی و برايش شناسنامه گرفته است

                                                      .او در آسمانها سير ميکرد و طوطی و علی برايش تمام شده بودند.نبودند
او شانس آورد که . پاييزی و بهمنهای کوهستانی قبل از آنکه آرين بتواند بجنبد ، نازل شدانقالب عين سيالب های 

اغلب . ديگر محيط برايش نا امن شده بود . در کشتارها  دستی نداشت و گرنه خيلی راحت گرفتار و اعدام ميشد
 بود به هر نحوی است م گرفتهي ولی او ديگر تصم واو فرصتی برای فروششان نداشتداراييهاش امالک بودند

از دوران جوانی و طی دوره های مختلف نظامی در آمريکا دوستانی را در آنجا پيدا کرده بود .ايران را ترک کند 
االن که فرصت بيشتری برای غور در گذشته خود داشت بيشتر به طوطی و . و مهاجرت به آنجا برايش راحت بود

نميدانست که " وازه غار زندگی ميکنند ولی اصالر حدود خانی آباد و دميدانست که آنها االن در. علی فکر ميکرد
درست يک سال بعد از انقالب وروزهای آخر حضور او در ايران بود، برای آخرين بار رفت . طوطی مرده است

 او اينقدر ميدانست که علی نتوانست درس بخواند ولی تا اينجا هم ميدانست که. که از دور علی و طوطی را ببيند
د که ابه سه راه خانی آب. يک مغازه تعويض روغنی داشت و کلی مشتری . جوان سالمی بود درست مثل مادرش

چه ) همسر( ننوشته بودند متعلقه " بر خالف رسم ايران اصال. رسيد ، با اعالميه ترحيم چهلم طوطی روبرو شد
. ه طوطی خانولدی والده مکرمه علی اياقیمومرح: خيلی درشت در اول اعالميه نوشته شده بود ولی . کسی است

زن وبچه هايش مدتها بود که ايران را ترک کرده . هيچگاه ازخودش اينقدر متنفر نشده بود. يک آن دلش گرفت 
روزها اخبار اعالم همقطاران سابق خود را در . شبها و روزهای سختی را ميگذراند. بودند و او در منزل تنها بود

خواب . د و اغلب اجساد تيرباران شده را ميديد و شبها با کابوس طوطی و علی از خواب ميپيريدروزنامه ها ميخوان
از او کينه ای نداشت و اين آرين را " اصال.  می آمد  او سال پيش25ميديد که طوطی با همان سادگی و نجابت 

ها  دور حوض و استخر به روز. گاهی تا چشم به هم ميگذاشت طوطی را به خواب ميديد. بيشتر شکنجه ميداد
. دلش ميخواست يک دفعه ديگر طوطی برايش مثل آن سالهای تابستانهای تهران نهار درست کند . دنبال او بود 

نهار خوردنهای طوالنی . قورمه سبزی و قيمه ، دلمه و کوکو و صد البته با سبزی های پاک کرده و ماست و دوغ 
حتی يکبار برايش آواز . غلب از روستايشان ميگفت و از افراد فاميلش طوطی ا. همراه با صحبتهای تمام نشدنی

البد فکر ميکرد آواز های او برای يک جوان شهری . ديگر اين کار را نکردديگر خجالت کشيد و" خواند ولی بعدا
تر هر روز که به آمدنش نزديک. روزهای آخر اقامت در ايران ديگر خيلی گيج و منگ شده بود.خوشايند نيست

 صبح بيدار شده بود و مثل 4روزی که پرواز داشت از ساعت . ميشد ، خانه بيشتر رنگ و بوی طوطی را ميداد
باز هم اينقدر شجاعت و مردانگی نداشت که پيش پسرش برود و او را در . ديوانه ها در حياط و اطاقها ميگشت

                                           . و شهامتبگيرد و همه چيز را به او بگويد ولی هيهات از يک جو غيرتآغوش 
. او سمبل رژيمی شکست خورده بود. در ميان جمع احساس غربت ميکرد. به آمريکا که آمد وضع از بد ، بدتر شد

بعضی از نواده هايش ادای های . آنهايی که تا ديروز قربون صدقه اش ميرفتند ، االن ديگر مسخره اش ميکردند



آرين . رح را در می آوردند ويا اشعار مستهجنی را که در تهران راجه  به آنها شايع شده بود ، ميخواندندشاه و ف
گاهی وقتها پياده راه می افتاد و ساعتها راه . ديگر تبديل به مرد دائم الخمری شده بود که با بقيه کاری نداشت

او حتی نامه هايی را که برايش ميرسيد چک . توجی نداشت" مثل ارواح سير ميکرد و به اطرافش اصال. ميرفت
يک روز صبح که هوا اندکی خنک بود و از پياده روی برميگشت ، توجهش به نامه ای که در داخل . نميکرد

با وجود آنکه آدرس او به التين در آن نوشته شده بود ولی . ساختمان و ازمحل ورود نامه ها افتاده بود ، جلب شد
. يک آن کلماتی که يک آدم کم سواد نگاشته بود تو ذوقش زد. رسی در پشت نامه آمده بودآدرس فرستنده به فا

همانجا رو . دلش هری فرو ريخت . فرستنده علی اياقی از تهران خيابان خانی آباد  ، مغازه تعويض روغنی سمند
 طول کشيد تا توانست  دقيقه20. رو زمين دراز کشيد. حتی نتوانست بر روی پاهايش بنشيند. خودش فرو ريخت

سينه خيز خوش را به . دوباره عين آدمهای ناباور نامه را لمس کرد. خودش را پيدا کرده و جمع و جور نمايد
خطش شيرين بود عين بچه های کالس . آره درست بود نامه علی بود، پسرش. اطاقش رسانيد و نامه را باز کرد

زير نامه دو برگ کاغذ . سر آرين صوت کشيد. ريکا به دست آورد او چطور توانسته بود آدرس او را در آم. اولی
  برايش نوشته بود که در پيوست نامه . علی بازهم بدون هيچ کينه ای ، او را پدر خطاب کرده بود. ديگری هم بود
دن به پدرش توصيه کرده بود تا با مراجعه به بيمارستان و دا. تاس خود را گذاشته DNAا.ان.نتيجه آزمايش د

خواندن اين نامه به تن نحيف و درمانده . مطمئن شود که آنها پدر و فرزند هستند"  کامالDNA تست های مربوطه
از اينکه علی بدون . مطمئن بود که علی پسرش است ونيازی به دادن تست نبود" او کامال. آرين آتش ميزد

 کرده بود ، مثا مار به خودش می پيچيد ولی عصبانيت و مطابق معمول با رفتار خونسرد و مطمئن خود او را داغ
درختها و ساختمانها به .   ميديدDNAعين داستانهای داستايوسکی ديگر همه چيز را به صورت حروف . دم نميزد

هر روز از خانه . از اين حادثه ، او ديگر يک روح سرگردان شده بود بعد . در آمده بودندD,N,A صورت حروف
ماشينها به . گراهها ميرفت و به ماشينهايی که با سرعت در حال عبور بودند نگاه ميکردخارج ميشد و کنار بزر

اين اواخر به سرش زده بود که بپرد وسط .   از جلوی چشمش  رژه ميرفتندD,N,Aصورت حروف ريز و درشت
ازهر روز اتوبان و خيابانها .  دسامبر و روز کريسمس بود25آن روز شوم . اتوبان و اين حروف را بگيرد

در يک لحظه عزم خود را جزم کرد . آذين بيشتر از هميشه به فکر شکار سه حرف دی، ان ، ا بود . شلوغتر بودند
ماشينهايی که با سرعت رد ميشدند نتوانستند خود را کنترل نمايد و با اولين . و از محل مناسبی به داخل اتوبان پريد

کاميونها سنگين و سواری ها از روی جسدش رد شدند و بعد . تمام بود ديگر کارش . ضربه او را به زمين انداختند
 از اتوبان راپليس خيلی دير متوجه شد وتتمهء جسد . از دقايقی از تن فرتوتش چيزی نماند و به کف اتوبان چسبيد

آنها با .  کردندخانواده آرين بعد از سه روز متوجه غيبت او شده و به پليس مراجعه. جمع کرد و به سردخانه فرستاد
سرانجام آرين تست مربوطه را انجام . را توصيه کردندDNAديدن جسد موفق به شناسايی او نشدند و فقط تست 

علی چندين بار ديگر به آدرسی که داشت نامه . داد ولی ديگر زنده نبود تا نتايج را ديده و به گفته علی ايمان بياورد
  . يرنده مشخص نيستگ. نوشت ولی ديگر نامه هايش برميگشت 


