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.خاله پوران خانه نبود  
. رفته سالن جيمیمردی به اسم هانس گوشی را برداشت و گفت که پور  

.وقتی آمد بگو جمشيد از اپساال تلفن کرد لطفا -  
.تلفن کرد» َ يم شيد« باشه ميگم- شنيد  

.شماره را داد و گوشی را گذاشت. ندارد» ج « تکرارش بی فايده بود، زبان سوئدی   
 

 ليه َخزَعهِسّچ انداخت آمد  نيوسايتآفتاب صبح بهاری داشت روی شهر پهن ميشد که سهرابی از
واگن های سياه قطار نفتکش مثل . و پيکان را پارک کرد جلو بانک صادرات شعبه خرمکوشک

هر روز از وسط خيابان، سنگين و آهسته روی ريل می گذشتند و توی دهان جايگاه بارگيری گم 
از .  خيلی ها هنوز برنگشته بودند. اما شهر سر و سامانی نداشتجنگ تمام شده بود .ميشدند

زن با سربند سياه . فاصله بين واگن ها زن شيربرنج فروش جلو نانوايی پيدا و ناپيدا ميشد
 تا هسِِّچماشين ها پشت . نشسته بود روی سکوی سيمانی و لگن شيربرنج دم دستش بود

 درختچه .انتظار تمام شدن واگن ها، کج و کوله سر توی هم کرده بودندبنزديکيهای پمپ بنزين 
   وهای خرزهره با گلهای درشت صورتی تا نوک ديوار پليتی جايگاه بارگيری قد کشيده بودند

.روز را می مکيدندخنکای زودگذر   
 اسلحه اش را بانک نشسته بود روی نيمکت گوشه سالن وپاسدار محافظ. بانک خلوت بود

برشی از آفتاب صبح افتاده بود روی قاب عکس بزرگ آيت اهللا خمينی . وها زاناشته بود رویگذ
 شعبه موجودی را به دفترچه حساب درگردش کارمند .و عبور تاکسی های نارنجی را می تاباند

 ، به لبیسيگار ديگری کارمند .واريز کرد و برگ دفترچه را داد زير ماشين پرسسهرابی 
رئيس بانک از همان باالی سالن سرجايش نيم  .د برگه هايی را مهر می کوبيدداشت تند و تن

. زنی پيچيده توی مقنعه و چادر آمد توی بانک. خيزی کرد و انگار گفت مرخصی خوش بگذره
  لب ها را عقب برد و دندانهايش را نشان رئيس داد بعددفترچه را گذاشت جيب بغلاول سهرابی 

. بيرونزداز بانک و   
 
 

ايران خوش گذشت؟!  خاله پوران-  
! چه خوشی جمشيد خان، يک من رفتم صد من برگشتم-  
! ای بابا-  

توی کاناپه لم داده بود و سگ با آرامش پوران خاله .  يزد و قطاب عسلی بود و سوهانپستهروی ميز 
 . می آمدره باز سالنپنج صدای مرغان دريايی از .اق شدت وارد اسينی آبجوهانس با . ناز ميکردکوچولويش را 

. ببرد بيرونکندهانس تشکر کرد و بعد خم شد سگ را بغل . گرفت  بلند شد و سينی راشاهين  
. مرسی عزيزم-  

پوران دستش را توی هوا تکان داد خاله  »؟ بلده  مگه فارسی «- پرسيدسونياهانس که رفت   
توی پنجه پوران را خم شد و  سونيا ».ودنبخرمشهر کلی سال . ه کار ميکردکنسولگری باباش توی! معلومه«  -

سونيا خانم کی فارغ ميشه  « - پوران خنديد »! پس همچی هم بی گدار به آب نزدی انگار«- فشرددست 
سونيا گفت» بسالمتی؟  

! کی کار شيطونه-  
جمشيد گفت. همه زدند زير خنده  

حاال چرا صد من برگشتی؟ -  
 از کجاش . جمشيد خاناون مملکت فاتحه ش خوندس«  - شار آوردبه پشتی کاناپه ف نشست وتر  عقب پوران
»! سگ ميزنه گربه می رقصهبگم؟  

! خوب با اين حساب حداقل رقص و موزيک آزاده-  
همون  باز کنن شجون به جون شوهر ترااين «  -  سونيا  رو کرد به جمشيد وانگشتش را گرفت طرفخاله 

 نشست آمدهانس » .دلم برا غروبای کارون يه ذره شده« -ه کشيد آ  سونيا »! خيابون پهلوی اهوازهیژيگولو
 شاهين ليوانش را کوفت به ليوان خاله .روی صندلی کنار دست پوران و آبجويش را بسالمتی ميهمانها بلند کرد

.پوران و لپش را ماچ کرد  
 
 
 



اون روی سگ سهرابی باال آمدآخر سر   
 صد جور ،سرو ته کار را هم بيار برادر. اثيه را که ديدیباالخره چی آقا ماشاال؟ اسباب و اث « -

 تنه سنگينش را انداخت روی يکی .را پائين آمد آشپزخانه اوپن پله ال ماشا »!کار دارم خبر مرگم
  و خودمانی گفتميزکنار  صندلی هایاز 

 قتآنو ». جانِ  مهندس بد بختيش به اينکه که امروزه روز همه فروشنده ن وعازم خارج« -
  حق بجانب گفتو   سهرابیدستش را گذاشت روی دست

منتها رضايت مند ی !  غير اينه؟ نقدا هم دست ما به هيچ عرب و عجمی بند نيست به پيغمبر-
!از سر راه که نياوردين آقا مهندس. شما هم شرطه البته  

 
. ی اروپاتو نشست و برخاست هواپيماها های ساعت مرور سهرابی شده بودکاراز صبح تا شام 

 کرد، آن  میاين يکی را تيک. می گرفتاز سر و سه باره دوباره هی می نوشت و هی خط زد و 
از   وگذاشت توی جيبرا  تهران فرانکفورتگرفت تا آخر سر که بليت های تهران می يکی را قلم 

 از سفارت آمد  مهر ويزای يکماهه توی پاسپورت مشترکشانو بارفت تو  آلمان سفارت در
سفارش هم  . قبل از اينکه به هتل برگردد تلفنی گير آورد و  به پوران خبر خوش را داد.رونبي

حاال بايستی  مثل فرنگيس اينا، برای ايز گم کردن .  معطل نکند و پيکان را بگذارد بنگاهکرد که
 که  ديگر جور کند و بگذارد کنار آن يکی ها تا توی فرودگاه فالن از اين هواپيماتيک سری بلي

اما بد بختی اينجا بود ! پياده شدند با آن يکی بليت ها به پرند توی آن يکی هواپيما و يا علی مد د
؟!يعنی فرنگيس اينا چاخان ميکردند. که هيچی با هيچی جور نمی شد  

!شده آقای مطالعه!  زده به سرش به ئی قبله-  
 !خوبه که شوهر خودتو ميشناسی .دخترم ميخواد که يه وخت گير اين پاسدار ماسدارا نيفتين -

ست و بچه هم ه معالجه حرفحاال که  !آدم زن جوونتر از خودش که داشته باشه دائم نگرانه
.ديگه بدتر  

اگه قرار بود بچه دار « - داد دست مادرش و  ململنقره را پيچيد توی پارچهپايه بلند پوران گلدان 
».بشم توی اين پنج سال گذشته می شدم  

چشمت نمی بينه که آخوند زاده ها حتی . دکترای خارج مرده زنده می کنند!  دختر چرند نگو-
؟!هم می رن خارجشون برای سرماخوردگی   

 را ی ديوارهمش مثل جن زده ها يه جا. از خواب و خوراک افتاده. آخه بخاطر خودش ميگم«  -
و گفت  پرده را تا کرد گذاشت روی چهار پايه مادر پوران».نگاه ميکنه  

!به اين ميگن چهار ميخ کردن.  بخاطر محکم کاريه-  
»حاال پاسدارا نشستن که فقط ما را بگيرن؟اينهمه آدم زدند به چاک، «  -پوران قبول نمی کرد  

مگه نديدی خانواده اسماعيلی را به چه خواری از وسط راه کسی چه ميدونه پوران جون،  -
!برگردوندن؟ آش نخورده لب و دهن سوخته  

! گور پدر دالل و قاچاقچیمی گرفت،نقشه اش اگه  !هرابی بدهکار اين حرفها نبودگوش س  
. بودتازه آرترناتيو کانادا هم سر جايش.  اروپايدنديه پول سياه خرج نکرده می رس  

 بعدش هم خدا ،مگه شوهر فرنگيس چکار کرد؟ فعال شيش هفته مرخصی! اداره؟ غمی نبود
اس و ريس بشه با فرستان فاکس و نسخه دکتر و خدمت شما تا کار اقامت و ماندن ر! کريمه

گه مييا عين جهانگيری . عرض کنم اين و اون، آدم ميگه که توی اروپا مريض و بستری شده
اين کارا . تازه هرکی رفت که ديگه برنميگرده پدرجان. تصادف کرده و دست و پاش توی گچه

! نگه داشت را بشه آب باريکه بازنشستگی تا بعدنکننداخراج آدم را بيشتر واسه اينه که   
. تا بتواند خانه را تحويل بدهدگير کار همين اسباب و اثاثيه سنگين بود که بايد ردشان ميکرد  

اين شد که گفت علی اهللا. به در و ديوار محل هم البته کاغذ چسبانده بود اما دريغ از يه خريدار  
 پوران .دست رد ميکنندآن  دست ميگيرند و از و رفت سراغ يکی از اين واسطه ها که از اين

ت  آخه دو سری بليت مگه ُشهرته؟ خوب با يه دالل کنار می آمدی خاطر غر ميزد کههمه اش 
سهرابی در جوابش مداد را از الی دندانها می گرفت و مثل فيلسوفها ميزد يکور . جمع تر بود که

 پوری بايد توی اروپا دنيا بيادسهرابی هراب  س!نتانقشه  دارم زن، کاری ميکنم کارس « -پيشانی
»!خانم  

 
 سرکشيده  همه اتاقها را . ماشاال عجله ای نداشتولی می سوختتوی سر سهرابی آتش قيامت 

.  همه اسباب و اثاثيه را سر دلِ  صبر وارسی کرده و حاال نفس زنان آمد بود توی سالن،بود



عرق روی پيشانی  .سهرابی آمد کمک پوران. تپوران داشت قاب عکس ها را از ديوار برميداش
 خطوط صورتش هيچی نميشد  از! بازی ميکرد اما هنوز ماست نگفته بودماشاالو پره های بينی 

مادر پوران با سينی .  داشت تمام ميشدانگار گازش .ميداد خنکی بيرون  نيمه کولر باد.فهميد
ت گذاشت روی ميز و آمد نشست روی سهرابی قاب عکس ها را گرف. چای و تنگ آب يخ آمد تو

فرمايش درست اما بار  « - پا را انداخت روی پا و کالفه سيگاری آتش زد. صندلی دم پنجره
ماشاال از کنار پوران رد شد و آمد توی اتاق » .ماشين حساب هم رو ميزه. اولتون نيست که

کم مويش را خاراند و کلمه چشمها را دوخت به گل قالی زير پايش، اسلوموشن َپس کله . پذيرايی
 ها از الی  لبهايش ريخت توی گرمای اتاق

زير چانه را دستمال کشيد و آمد » !چينی آ که لعابش ساب رفته، تو نور بگيری داد ميزنه « -
توی نشستن با فشار به روزگار لعنت .  را انداخت روی آن يکی صندلی روبروی پنجرهخودش
ی هم و تلخ به حرف آمدابروهای سهرابی رفت تو. فرستاد  

 چينی مسعوده، کادوی ! برادر منما اصال توی اين سرويس چينی يکبار هم غذا نخورد يم«  -
»؟لعاب رفته کدومه. به پير به پيغمبر همش تو ويترين بوده تا به امروز. عروسيمان  

 دست پس ماشاال  با.  قندان را گرفت جلويشسهرابی. ماشاال کپ چای را از توی سينی برداشت
بعد گفت» !سم کاريهقند برای منَ  « -زد  
اين پودرا هم که . باالخره يه مرتبه که تو ماشين ظرفشويی رفته باشه کافيه خوب بعله اما -

 . مهندس زمان هم کم چيزی نيس جانِ گذشت«  - ستمال عرق پيشانی را گرفتبا د !اسيده و بس
»!اينها هم که يه مشت خشت وِگل پخته س ديگه  

پوران داشت با چند تا خانم که برای خريد چرخ خياطی آمده . هرابی درمانده نگاه روبرو کردس
را  بلندش يکی از خانمها روسری را انداخته بود دور گردن و با دست موی. بودند حرف ميزد

سرويس اتاق  « -ها را گشاد کرد وخم شد توی صورت سهرابی ماشاال پا .  رو به باالپوش ميداد
در عوض مبلمان و ويترين .  يه کمی از مد رفتهیاما راستش بخوا! البته سالمه و مامانخواب 

خودش را عقب کشيد و راست  » !نمره يک« -نوک انگشت ها را بوسيد  » .ها حرف ندارن
زد پشت دست سهرابی» .فروختنش کار حضرت فيله. نباالايراد اينه که خيلی کالس  « -نشست  

»ستی مهندس جان؟ ملتفِت عرضم که ه« -  
آفتاب از الی پرده توری پنجره ريخته بوی توی اتاق و نقش پرده و گل های سرخ قالی را درهم 

ماشاال انگار که با خودش باشد گفت. کرده بود  
آنوقت از روی صندلی سريد پائين، زانو زد روی قالی دوازه » !فدات شم چی بگم -فرشا هم «  -

سهرابیُ پرسان گفت. اب پشم کشيد و لبه فرش را برگردانددست را مخالف خو. متری کاشان  
»ميگم مهندس ماشين چی؟ فروختين؟ « - ماشاله سرش را باال آورد» ؟..خوب « -  

از الی دندانهای کليد شده غريد. سهرابی را تيرش ميزدی خونش در نمی آمد  
»!چقده ماشاال اين شاخ اون شاخ می پرين! آقا ماشاال « -  

لبه قالی را خواباند سر جايش و صدايش عين . گی روی هر دو لب ماشاال شکل گرفتلبخند کمرن
خورد توی صورت نگران سهرابیلبه کارد   

حتی . اما چه ميشه کرد که الکی ديگه خيلی باب نيس. بينی بين اهللا گل قالی تو روت ميخنده « -
ر آخر را شليک کردآنوقت پا شد ايستاد و تي» ! کاشان را هم کرم و سورمه ای ميزنن  

خوب بگذارين پيش دوست ! حاال چرا ميخواين اينهمه اثاثيه نازنين را مفت بدين بره « -  
»!و آشنايی تا از ماموريت برگردين  

 
.هانس نشست روی دسته مبل و به سوئدی شروع کرد به صحبت کردن با آذيتا  

آذيتا با تعجب نگاهش کرد» !ستدلم که ميخواد برم ايران اما ميگن برای خارجی ها امن ني « -  
حاال ايران برا خارجی ها  « -بعد اضافه کرد » .اريکسون که تو ايران کلی کارمند سوئدی دانمارکی داره « -  

هانس گفت» !از زمان شاه هم بهتره  
. اگر حمام سنتی هنوز هست، دوست دارم برم يک بار ديگه امتحان کنم-  

خاله . موبايل سونيا بود.موزيک سلطان قلبها از جايی بلند شد. تخاله داشت سر به سر شاهين ميگذاش  
 به شاهين گفت

؟! راست ميگن اون موقع که توی بانک ملی لب شط کار ميکردی ساواکی هم بودی-  
 شاهين لقمه گز را برداشت، آردش را تکاند و با دسته کارد ميوه خوری کوبيد رويش

»!ميگذاشت توی جيب بغلس ساواک را  رئياون موقع که خدابيامرز سهرابی « -  
.سونيا تيکه ای سوهان عسلی گذاشت توی دهن و جويده جويده توی موبايل صحبت کرد  

 



  ضلع غربیرسيد به  تا راندپيش خيس  روی اسفالت  وگذشت ترمينالاز در بزرگ ايرانپيما 
راهرو نارنجی های اغ چر بلند شدکه ترمز دستی باال آمدنصدای . ايستادکنار اتوبوسهای ديگرو 

 صدای سنگين .هوی بيرون شيری رنگ بود. چشم باز کردآهسته سهرابی  .ندروشن شدهم 
 تنها اتوبوس . چسباند به شيشهپيشانی را و را گرفت شيشهبا کف دست بخار . ترافيک می آمد

 سرش را توی آئينه شانهداشت راننده  . آجری توی ديدش نشستیکناری و قسمتی از ديوار
  ».، خير پيش بسالمتهمگی « -شنيدسهرابی . يزدم

شاگرد راننده ُجفت درهای بغل را باال زد و سر و کولش رفت .  از جا بلند شدندتک تکمسافرها 
تمام تنش کوبيده . ک باالی سرش را برداشت و سا از صندلی جدا شد سهرابی . توی صندوق

 با  زنی .دوبسر شده هم  انگار يکطرف صورتشِ . حس کرد کفش ها برايش تنگ شده اند. بود
. داشتهوای اول صبح سوز. ها را دعا ميکردمسافر ايستاده بود و اتوبوس  رکابدم اسفندمنقل   

تابلوهای  و جاده انديمشک يادش می آمد بودند تنها حرکت کردهاز ديروز چهار بعد ازظهر که 
رفته  خواب راه حتمابقيه  .که فالن کيلومتر تا کربال را يادآوری ميکردندمخالف جاده را  جهت

 زنگ  که اتوبوس ايستاد جلو سالن غذا خوری با آن بوی بد توی سالن ودوراهی بروجرد بود تا 
اتوبوس نور چراغهای . برف را از همانجا ديده بود. استکان زير استکان توی جام برنجی

ی هر دو  پستی بلنديهاروی خوابيده بودبرف . می گذشتجاده را پشت سر بريد و میُ را تاريکی 
 دريچه بخاری درست زير پايش بود اما حس ميکرد سوز سرمای  بيرون توی .طرف جاده

 می آمد سيقیصدای ضعيف مو و توی اتوبوس روشن بودی کم نورالمپهای. استخوانش می دود
.و ميرفت  

.  کوبيد اش مشت به سينهبا .ن آمداز فکر بيروو سوختن اسفند نشست توی دماغش خوب  بوی
 ی توی پالتوی مندرسمردیپير . را برداشت و راه افتادشچمدان ساک و. زيپ کاپشن را کشيد

 . آتش توی حلب روغن جلويش می سوخت. و سيگار دود ميکردکز کرده بود گوشه پارکينگ 
. بوی دود و گازوئيل به سرفه اش انداخت. تهران زير ماشين بود. ابانرسيد به خيآمد  سهرابی
چمدان ساک و  .آن سمت خيابان به آسمان خاکستری چنگ انداخته بودندلخت  ی درخت هارديف

پيکانی جلو پايش ترمز کرد. و رگ کمر را شکاند لب جدولرا گذاشت   
  کجا داداش؟-
. تخت جمشيد-  

سردش  .راه افتادند» .بذار صندوق عقب « -   راستشروی شانهراننده پيکان شست را گرفت 
نگاهش کردراننده . فکر کرد بايد از گرسنگی باشد. بود  

اسم جديدش « -با احتياط لبخند زد  در جوابش »! َدمت گرم!هنوز که ميگی تخت جمشيد«  -
 کاپشن از جيبتقويمش را سهرابی » !هبهتربگی،  تخت جمشيد نهمو«  - راننده گفت»چيه؟

 بيرون آورد و گفت
  البد اسم هتل بغل ساختمان شرکت نفت هم عوض شده؟-

ل گاردن  نکنه ميخواستی هنوز رويا! اونکه بع له « -  پوزخندی زددنده را سبک کرد وراننده 
پيکان ميدانی را دور زد و شيرجه رفت .  ساعتش نگاه کردتنها به واين بار حرفی نزد »؟!باشه
. شمالی ميدان ضلعترافيکتوی   

   خيلی راهه تا تخت جمشيد؟-
!پست مون نخورهبهُ  راه بندون  وسينه زنیالبته اگه . نه اونقدرا  -  
. الاقل جنگ که تمام شده-  

سهرابی صالح ديد که مطلب را عوض » !اما برکت ادامه داره« -راننده دست کرد توی موهايش 
»-گفتم اگه شما .آلمانبرم سفارت  فردا راستش من بايد«  -کند   

سفارت !  بی خيال«  -   و فشار دادرا گذاشت روی زانوی سهرابینوک انگشتهای دست راننده 
»!نوکرتمامريکا هم بخوای بری   

!خيلی آقايی -  
راننده گفت.  چراغ قرمزپشترسيدند   

.گيرب اگه ميتونی دست ما راهم -  
»!بله « -سهرابی با تعجب نگاهش کرد   

.اری از اين خراب شده در ميری ميگم حاال که  د-  
». هستخانمم برای معالجه  فقط !نه عزيز جان « - ده ای به لب آورد زورکی خنسهرابی  

»! ايشاال که ميده.خدا شفاش بده«  - گفتراننده انگار که معذرت بخواهد   



از زير پل هوايی گذشت، پيچيد سمت چپ، ساختمان ،   توی حافظتنداخراننده ا. شدچراغ سبز
بيرون صف  . ايستادکناریويم شرکت نفت را رد شد و جلو هتل قدس راهنما زد ويآلومين

.مسافرين اتوبوسها بود و انفجار ترافيک صبح تهران در عصر جمهوری اسالمی  
 

 پوران بخود آمد و گفت
  جون؟یپس کو پسراتون آذ!  ای وای-

». قدم هم با ما بيرون نمی گذارناونا يه! بگو پسرای سابق تون « -آذيتا به شاهين نگاه کرد   
 شاهين گفت

  با تو بيان بيرون که چی بشه؟آخه! ال اله اال اهللا -
  خاله گفت».پيش نماز که قوز کنه! بفرما « -آذيتا دست را به کمر زد و دست ديگر را توی هوا چرخاند 

! هم بدترهايران از اين االن  ميشن همين طورن،هگ کهمه بچه ها بزر.  ناراحت نباشين-  
 پرچم را بدست پوران. رژه دختران دبيرستان نظام وفای اهواز. روی پيانو عکس سياه و سفيدی توی قاب بود

.داشت، گردن را شق گرفته بود و جلو همه پا می کوبيد  
 

مسافرها از پله برقی . از خرطومی گذشتند و آمدند توی سالن ترانزيستفرانکفورت فرودگاه 
 هر دو سری مرد .نشستند روی صندليهای بهم چسبيده آبی رنگهمان جا آنها رفتند پائين اما 

. حواسش پرت بود.  حال خوشی نداشت.فکررفت توی  ها و روی زانورا گذاشتها  تبلي
اول سعی کرد دلداريش بدهد اما بعد بهش تشر زد زن .زانوهايش بی خودی می لرزيدند  

! هابندازی دستی دستی گيرمان تا حاال يه کاری بکن -  
سراغ گيشه  رفتند پا شدند بعد .ريختند دور وند بريدبا هم برگهای اول و دوم آن يکی بليت ها را

اما نمی رفت به اسکانديناوی  پروازی  فرداچهار صبحتا ساعت .  شان پرواز بعدیبرای چک اين
ساعت دو بعد سر  دانمارک می برد به  راگر کار دسته ایيک هواپيمای کوچک کهميتوانستند با 

.پرواز کننداز ظهر   
.شايد يک وقت کنترلی شد و گير آفتاديم. ههرچه زودتر از اينجا بزنيم بيرون بهتر -  

  اميدوار گفتزن
! نباشياس آيه  هم اينقدر اصلی همون مهرآباد بود که بخير گذشت-  

  که ر انگاشد باال و پائين می  پر کاهعينهواپيما . صدای موتورهای هواپيما کر کننده بود
روی زرد و قرمز چرب و چيلی  با بيلرسوتهای مسافرين. دقيقه توی دست انداز می کوبيدبه دم

زد به پهلوی شوهرش  زنساعتی از پرواز گذشته بود که . صندليها ولو شده بودند  
  گفت زن.  بلند شدنگران  مرد».حاال وقتشه«  -
  ! باش هممواظبزود باش  -

 پاسپورت مشترکشان را  چفت قفل را انداخت و. راه افتاد طرف توالتستمرد با قدمهای ُس
پيشانيش هيچی نشده . جدا نمی شدندچسبيده بود و به هم  پاسپورت عين دوال برگهای. درآورد

 خيال اينکه يکی .بسرعت می گذشتبرايش زمان  .ها پاره نمی شدند  برگ.به عرق نشست
که انگار . آمد بيرونخسته که شد .دستهايش جان نداشتند. آزارش ميدادبيرون توالت منتظر است 

« - لب را گزيد روی صندلی زن  خودش را انداختوقتی. نداشترفتن راه  نای ،باشدکوه کنده 
 نگاهش به روبرو بود همانطور که مرد» ؟تمام شد و رفتچرا اين ريختی شدی؟ ! خاک به سرم

 م کجا قيچی « -زن با تعجب نگاهش کرد » .يخوادمقيچی . نه، نميشه« -  ناليدبا صدايی بی رمق 
 کاشکی از !بَسسگ َم « -  غريدبا دندانهای بستهمرد » !که توی فرودگاه ازم گرفتنداونو ! بود

. نهمه همين کار را می کن. بلند شو برو« -زن دلداريش داد » . برميگشتيمفرانکفورتهمان 
تزن گف. مرد نااميد نگاهش کرد» !دندون که داری  

. اگه پاسپورت داشته باشيم که برمون می گردونن-  
دندانها را انداخت بجان صفحه های چغر .  قفل کرد دوبارهمرد برگشت توی توالت و در را

برگه اول پاسپورت را که دريد خون از لثه . شبيه بود  زدن صدای نفسهايش به سوت.پاسپورت
سرش را . می ريختاز شقيقه هايش رق ع.ودبشده سفيد  رنگ مرده و ايشهلب. بااليش راه افتاد

 بود و رنگش عين کهربا زردی افتادهگود يک بند انگشت چشمهايش ، راست کرد توی آئينه
.  را تا به آخر کج و کوله پاره کرد هاصفحه. باز تالش کرد و باز از لثه اش خون آمد. ميزد

کاغذ توالت . ن راه افتاد از کنار ناخ باريکه خون وديهم بررا ش صفحه زمخت جلد انگشت
روی تازه لکه خون  .نگاهی به عکسهای نصفه نيمه شده خودشان کرد. برداشت و پاک کرد
 آبی رنگ يعما.  را انداخت توی توالت و سيفون را کشيدپاره های پاسپورت .عکسها نشسته بود



سرش را بلند .  شد آنوقت يکمرتبه توالت خالی و آمد رو به باال باد کرد، همراه آب چرخيدغليظی
تقاضای بستن به انگليسی د که را شنيصدای مهماندار . از خودش توی آئينه وحشت کرد. کرد

ئی  سرخ موکارگر درشت هيکل. مرد آبی به صورتش زد و آمد بيرون.  اعالم می کردکمر بند ها
.ی توالتتواز پهلو رفت  نگاه عجيبی به او کرد و کارگر.  منتظر ايستاده بودپشت در توالت  

+ + + + 
 

 خاله ی کهستنشجمشيد چه تماس گرفت و گفتش  گوتنبرگ از شاهين بود که تابستاناواسط 
توی  چند سال پيش  که سهرابیخبر داد شاهين.  استمانخودتوی همين کشور پادشاهی پوران 
 حتی ومی کرده  خاله در غربت و تنهايی داشته دق  آنبعد از. سکته از دنيا رفتهبا  دانمارک

  او راآذيتا  تا اينکهتراپی ميرفتهو ه  بيمارستان بستری بودی هم مدت.هخواسته خودش را بکش
! بگه بسخدا که  و اينقدر جلو سوئدی ها گريه ميکنند  ديدهی استکهلمتصادفی توی مترو  

 تراپی که ميرفته با هانس  وشد همه چيز عوضيکمرتبه   هابعد که خاله برای آذيتا تعريف کرده
 زندگیی توی شمال ئجا  وهستند * َسمبو همباچند ساله  حاالکه آنجا کار ميکرده آشنا شده و 

 گفت که خودش خاله را نديده اما اينطور که آذيتا شاهين. داده بودهم  شماره تلفنش را .ميکند
 دور برنج و  ورزش ميکنه ودو روزفته هفته ای به آذيتا گ. حالش خيلی خوب بودهگفته 

.شيدهقرمز کخط بکلی را و اين چيزها  خورشت  
 و برف زمين و زمان زمستان که يخ ر نه اگميکردداشت دست و پايش را دراز خوب که تابستان 

 همزمان يکی از شرق دو ماشين با ! که برود شمالزند النه اش بيرون نمی هم ازسگ  را گرفته
 از آنجا به بعد خدا کيلومتر. رسيدندو يکی از غرب حرکت کردند و جايی توی استان داالرنا بهم 

ورودخانه بود  افراکاج و جنگل  همه مسير .راه بود که بايد ميل تفنگی رو به شمال می راندند
 که شمالی های غول پيکر گوزنتصادف با اخطار تابلوی هر چند کيلومتری يک و های پرآب 

 در  با شيروانی قرمزروشگاهی فياپمپ بنزينی هم گاهی  .کننداز اسفالت عبور احتمال داشت 
رو به باال راه می افتد  جاده باريک اسفالته ه و دو بار خودی نشان ميدهددرخت دار و ه انبو  
و نرمه بادی که بوی گل   باز و روشنبلند تابستانآبی و  آسمان  و راه آهن يک خطه کنارشو  

رنگ  تنه های  کاله و نيم با»ر ساِم« زنان و مردان .مه ميآورد و گياه را در هوای دلکش ماه   
  طبيعت حرکت دست نخوردهدامنه تپه های  دررا اهلی گله های گوزن  »پ لندَل« منطقه به رنگ
.روی تخته سنگها نشسته بودندبود که  مرغهای سفيد دريايیغ  و جيغ و جامی دادند  
و قامت بلند جمشيد  ايستادند ويالئی شانخانه  جلو   هاماشينديد  چه اشکی ريخت وقتی پوران

راه خط سياه ريمل .  و باز از سر گرفتبوسيد بغلشان کرد و هی خاله پوران . اول از همه پيدا شد
ايستاده بالتکليف  هانس . حرف ميزدسوئدیفارسی و بغض آلود به  و گونه هاش افتاده بود روی

.بودند آورده خبری ناگوار برايش خوشحال است يا پوران و نميدانست که کمی دورتربود   
 وم استادي خوش اندامسخنرانمدافع حقوق زنان و  ،نظام وفادخترانه  نمونه دبيرستان دختر

با حاال ، ها و کف زدن ها و تشويق سه رنگ آنهمه پرچمبامراسم چهارم آبان در  ورزشی
هر  .و رنگ به چهره نداشتايستاده بود و قدی که کوتاهتر ميزد، از گريه چشمهای پف کرده 

 .انداخته بود و شيار بد جوری توی صورتش خط  گذشت زمانچند اندامش هنوز متناسب بود اما 
به حرف آذيتا .  نشست روی صندلی راحتی توی تراس، رفت وبا شکم برآمده طاقت نياوردسونيا 
راه سر به شانس آوردی توی . شکر خدا زندان نيفتادی. اينها گذشت ورفت!  کنبسخاله  «- آمد

شريک زندگی  « - بعد ابرو انداخت آنطرف» . سالم و بدنتن ،حاال هم الحمداهللا. شدینيست ن
مردی هانس . پوران تازه يادش آمد که هنوز هانس را معرفی نکرده بود ».سوئدی بور و بلند باال

  اماو زنها را بغل کرد  مردها دست دادآمد با.  سال بود و حدود سن و سال خاله پورانهميان
 نی دم درخوانوحه  و از  رسيدبدادشجمشيد ! ود بدجوری توی غربت گير کرده استمعلوم ب

که چی به توضيح داد  برايش مختصر .چمن پر از سيب سرخ بود. درخت سيبزير   بردششيدک
. و از اين صحبت ها هستند و همه بنوعی مديونش آنهاستچی هست و اين خاله جای مادر 

آنوقت برگشت و به جمشيد گفت. دهانس گوش ميداد و سر تکان ميدا  
؟!د اينهمه گريه ميکنی اينکه بد نيست پس چرا پور-  

+ + + + 
 



مرتب ميکردند که جمشيد و پشت  را  شام ی ميز و صندلی ها توی چمنآذيتا و هانس داشتند
. سونيا به درخت تکيه داده بود و سيب گاز ميزد. سرش خاله و شاهين از ساختمان آمدند بيرون

  .صدای زنگ راه بند قطار از دور به گوش می رسيد. کله اش گرم شده بودن شاهي
 نرسيده به چمن شاهين بلند به سوئدی گفت

. خانه ماگوتنبرگ بياين و پوران  قول بده که خودت-  
 هانس لبخند زد و گفت

!اين شال ال -  
  »؟ بودی  نگران بيشتر از هميشه کی همه سالتوی اين «  - دست خاله را گرفتجمشيد 
 آمد حال پريشان با آن  که سهرابیاونوقت«  -  ايستاد و توی چشمهای جمشيد نگاه کردپوران 

فکر کردم االن است که سکته کند و . نشست پهلويم توی هواپيما و گفت پاسپورت پاره نميشه
».بشمتوی غربت آواره تک و تنها   

 دنبال هم گذاشته ق حاشيه افِ  سفيدابرهای و  باد افتاده بود توی شاخه های درخت سيبحاال
.بودند  
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