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  رضا قاسمي
  نامكاني در اشغال كبوترها

  
  

ها، اين   باال و پائين رفتن اين.نه، اصالَ طبيعي نبود
ها و  گنجشكها  ميان آدمهدف   بيتابانه، بيهاي  زدن قدم

   ...كبوترها
 آمدن قطار و من بهاي مانده بود  دقيقههنوز پنج 

. رفتم مي هفت باال و پائين ي هي در طول سكوي شماره
به  به راست و چپ منحرف كنم مسيرم رامجبور بودم هي 

 ،اينجا و آنجاتشويش،   آرام و بيهايي كه آدمحضور خاطر 
 .اي خواندند يا روزنامه و كتابي مي  ايستاده بودند،هله به گلُگُ

 يا گنجشكي را  بگيرمزديك بود كبوتري را زيرچند بار هم ن
ي خرده ناني كه از ساندويچ كسي برزمين افتاده كه به هوا

زده بود تا شيرجه   ايستگاهي  فلزي سقفِاز زيرِبود 
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 نچنابل و سنگين كه ند بر اين كبوتران تندستي ك پيش
انگار بخشي از رفتند كه  خيال روي آسفالت سكو راه مي بي

زدند به هوا؛  همينطور افقي نوك مي .اند مسافران ايستگاه
معني نه، . شكست تا پيش بروند يواري نامرئي بايد ميانگار د

چند قدمي  .تابانه و مغشوش  بيهاي زدن نداشت اينطور قدم
 سمتِگشتم   بعد ناگهان برمي،اي سكورفتم به طرف انته مي

هاي  دكهايستگاه؛ جايي كه مملو بود از  ي اصلي سالن
 هاي كادويي، هاي كوچك شكالت وشگاهفروشي، فر قهوه
 و ها آدم نبوهِاو ، اي فروش روزنامه و سيگاره دكه

حركت قطارشان منتظر قهوه در بوي شناورِ كه هائي چمدان
 ي ، قوطيبر و آدم لش و لوش هم جيبچندتائي . بودند

 و از اين و آن  ميان مسافرانزدند  چرخ ميآبجو به دست،
 تك و توكي هم شايد .سيگاريا  ،كردند طلب مياي  سكه

به جاي دادند  مسافري بودند اما ترجيح ميمنتظر مثل من 
 .منتظر باشندي سالن  در همان محوطهايستادن روي سكو 

با هر قدم كبوترها . دوباره راه افتادم به طرف انتهاي سكو
 همينطور  وندرفت هراس از سر راهم كنار ميبا كاهالنه اما 
ند گرداند ميرا برسرشان به جلو كردند  ميفرار كه تند تند 

حق . فحش خوار مادردقيقاَ ؛ كردند  ميي و غرولند به منرو
مدرنيته آفريده كه هايي  مكاننا انبوهِميان از . داشتند

 )...هاي بزرگ آهن، فروشگاه هاي راه ها، ايستگاه فرودگاه(بود
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كه كبوترها و ند دبوهايي  آهن فرانسه نامكان هاي راه ايستگاه
 اني براي سكونتشان كردن بودند به مك ها تبديل گنجشك
 تابانه، اين  بيهاي زدن  اين قدممعني نداشت ،نه .خويش

. ماندم بايد همان ابتداي سكو منتظر مي.  التهابقراري و بي
اش را  قيافه. شده استكدام واگن سوار دانستم  من كه نمي

 تشخيص   به اين آسانيهم كه معلوم نبود وقتي پياده شود
البد .  از اوه بودم ديد  عكس دو سه اش همه. بدهم

. داشت يشين دلني چهره.  بودها هم از همينام  قراري بي
تند  ؛زد حرف ميتلفن توي وقتي كرد   نفوذ ميصدايش

 وقتي .كرد تاب مي و بي. ها كرد جريان خون را در رگ مي
دادم ديدار با او چيزي را   احتمال ميآيد  ميگفت دارد

خواست   دلم مي. رخوت اينزاخسته شده بودم . كندبعوض 
ها و دوباره خون را جاري  يكي با تبر بيفتد به جان اين يخ

در .  مال چند سال پيش بودها  اما عكس.هام بكند در رگ
 كند ش را رو ميا  زني آخرين عكسكمتر ،ي چهل آستانه

؛ نامعلومش   كرده بودم آخر شركتاي در بازي .براي كسي
  . وچ پر يا پي بازي  يك جور.يك جور لوتو
كنار سكو منتظر بودند روزنامه  كساني كه اغلبِ

شان صحبت  ا آرام با تلفن دستي يكتابييا  خواندند مي
وضع من بيشتر اما  .تشويش خيال، آرام، بي كردند؛ بي مي

 اما ها زدند ميان آدم  آزادنه قدم ميگرچه. بودرها شبيه كبوت
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 ي انيناگه  به كمترين حركتِ.اين قدم زدني بود پر تشويش
الي  كشيدند كردند يا پرمي سي بايد خودشان را دور ميك

اندكي از ها  جايي كه از شيشه  سقف؛ي هاي فلزي ميله
نزديك بود . اختيار برگشتم دوباره بي. تابيد روشناي روز مي

 دستپاچه و . جاخورد.آمد كسي كه پشت سرم ميبخورم به 
قدش . نداشتسر و وضع درستي .  مسيرش راعوض كرد

هاست در  به نظرم آمد كه مدت. كوتاه بود و چشمانش چپ
و چل شايد خل . كند ها مرا تعقيب مي اين باال و پائين رفتن

هاي  زدن اَ اين قدمحتم.  پليسبود؛ شايد هم وردستِ
براي و . كرده بود را جلب شانتوجه و پر تشويش  تابانه بي

 چيز بدتر از اين كه احساس كند تحت چه پناهندهيك 
؟ اين يعني شنيدن صداي ترق و تروق عقيب استت

 پناهِ جاناست  قرار بوده جايي كه تيرهاي سقفِي  فروريزي
مگر يكي از . شايد هم خياالت بدي در سر داشت.  باشدوا

 ،ليونگاردو در ايستگاه ، پيشد كه چنديها  نبو همين
زيگ زاگ  تصميم گرفتميكي را هل داده بود زير قطار؟ 

واقعاَ . گشتم برمي ناگهانر هر زيگ يا هر زاگ  س.قدم بزنم؛
 اصلي و ي  محوطهبهتصميم گرفتم بروم . كرد  ميمتعقيب

كنار يك . د از شرش خالص بشومآرام كناري بايستم شاي
 و خيره شدم به انبوه بازوهاي فروشي ايستادم ي قهوه دكه
 ؛كرد  كه فضا را خط خطي مي سقفي تنيده ي درهم فلزي
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  كجخطي رسم بكندكه تري بود يا گنجشكي كبوهم مدام 
ي  صفحهنگاه كردم به . از اين سر ايستگاه به آن سر آن

هنوز چهار دقيقه مانده بود .  ايستگاهساعتِبزرگ و سپيدِ 
سرم را چرخاندم ببينم اين مردك حاال .به رسيدن قطار

يم دو سر لخت سيم برق فشار قوي كه زير پاها .كجاست
 .موهاي سرم را سيخ سيخا سنگ كرد؛ بود تمام عضالتم ر

 ايستاده مفتاح، ام يچند قدمدر  :هام پريد از چشم جرقه مي
نگاهش  . رنگ و رو رفتهي ار يك چمدان مشكيبود كن
آنقدر نگاهش كردم تا دوباره . نگاهش را دزديد. كردم
اما . توانستم چشم از او بردارم نمي. افتادبه هم مان  چشم

 نداشت كه اين طور خيره بشوم به هيچ دليل عقلي وجود
م را كش  بدنالتناپذير عض ميلي مهار.  ديگرمسافريك 
اما فقط نگاهش . وم و بغلش كنمآورد براي آنكه بد مي
چند سالي . مرده بود مفتاحمگر ممكن بود؟ . كردم مي
حاال بايد تمام موهايش  ، اگر هم نمرده بود،تازه. شد مي

 اما اين. شد از چين و چروك صورتش هم پر باد؛ريخته باش
 سي مفتاح من همان ي كه ايستاده بود در چند متريكسي 

 قد بلند، با موهاي جو ، سرومرهمانطور. سال پيش بود
چشم همان چشم بود و . گندمي و شكمي اندكي برآمده

حالت نگاه هم دقيقاَ همان نگاه دلخور و پرسنده كه 
دهد يا بزند زير فحش ب زيرلبي اي بعد معلوم نبود لحظه
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 چپ هر ستدست راستش توي جيبش بود اما با د. خنده
 مفتاح  كههمانطوررد؛ درست ك  شكمش را لمس مياز گاه

 سوم  دو، پس از يك خون ريزي شديد، وقتي.كرد لمس مي
 توليد ي  به يك كارخانهتبديل شدند اش را برداشت معده

ه كشيد ب ت چپش را ميدسگاهي هراز .گازهاي شيميائي
 يك ، بعد درداد باال ميتا حد ممكن اش، دو ابرو را  شكم

د؛ نگاهش ش حركت مي انقباض عمومي تمام عضالت، بي
به آرامي كه  ابروها بعد، . وجودقِاعمااي در  خيره به نقطه

كه انگار از شر كرد  افتاد چنان احساس آرامشي مي فرومي
  .  كردهرها  خودش را  درندهيجانور

نگاهم ر بِ و ربِ  چون. مديدزدا نگاهم راز شرم 
اينطور خيره شدنِ به يك ناشناس كم . حق داشت. كرد مي
كرد تا ببيند من تا  ر نگاهم ميبِ و رشايد بِ. تجاوز نيستاز 

مرا شايد هم . خواهم به اين تجاوز ادامه دهم كجا مي
يعني ممكن بود . شك داشت  او هم مثل منشناخته بود اما

  كه او مانده؟هم همانطور مانده باشمدر اين سي سال من 
! ديدم در آينه خودم را كه مي .ممكن بود، غير نهتغيير؟ بي

 ؛ بود پف كردهها زير چشم ؛يكدست سپيد شده بودموهايم 
 و اريب خطِدو   ي لب گوشهدو  ؛هاي ريز  از چينها پر كناره
چشمانم چپ شده بود و  . پيشاني شيارهاي عميقروي

شايد هم چون تغيير كرده بودم . كم م كم آورده بودغبغب
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. خودم باشم داشت كه من  شكاو همشايد . كرد نگاهم مي
 .از آن مردك قد كوتاه لوچ خبري نبود. منگاه كردم به اطراف

. نگاه كردم به ساعت ايستگاه. اين خودش جاي شكر داشت
دوباره نگاهم تالقي كرد با نگاه  .ها تكان نخورده بود عقربه

.  بودناپذيري تحملوضعيت . و فوراَ رويم را برگرداندم مفتاح
شد   بود كه نميمفتاح آنقدر شبيه چون .شد نگاه نكنم نمي

كرد  تا نگاهمان تالقي مياما . مفتاحكس ديگري باشد جز 
سمت سكوي شدم به  يره ميدزديدم و خ چشمانم را مي

اي ايستگاه كه پر بود از   يا به سقف شيشه هفتي شماره
 مفتاحشايد خبر مرگ .  فلزي  تنيدهدرهمكج و ط خطو
دور  وقتي ساليان درازي. دانم چه مي. ..شايد هم. بود  شايعه

 كي  و مرده استكي كني كم قاطي مي باشي كم از وطن
بيني، وقتي  وقتي نمي.  البتهكند زياد هم فرقي نمي. زنده

شناسي تبديل  ي كساني كه مي  همه؛ ديدارشود تازه نمي
 از اي وند به يك تصوير؛ آخرين تصويري كه ديدهش مي

م  ديگردوستِ  يكمرگ درباره آن خبر  همشايد. شخص
 كسي عوض نشود؟ چطور ممكن است... ولي سي سال. بوده

ه داشت هفتاد سالي حاال بايد.  مفتاحله بودها چهل سا آنوقت
  و سياهيكه ايستاده بود كنار چمدان كسي اما اين. باشد

 ؛ همان پوستِ چهل ساله بودمفتاح همان  فتهرنگ و رو ر
گون، همان پوزخند ماليمي كه هميشه نشسته بود  گندم
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 دوباره برگشتم به ،ين وضعيتبراي فرار از ا...  لبشكنار
به قدم زدن  شروع قرار  هفت و بيي ي سكوي شماره كناره
وقتي ناگهان برگشتم . كو رفتم به سمت انتهاي س.كردم

باز هم . تاد به آن مردك قد كوتاه لوچمم افدوباره چش
آشكار بود كه . مسيرش راعوض كرد دستپاچه و گيج 

 بازهم .كنمبميم گرفتم يكبار ديگر امتحان تص. جاخورده
. هاي ناگهاني و تغيير مسير  بازهم برگشت.، بازهم زاگزيگ
به طرز آنهم كرد؛   ميمتعقيب راستي راستي داشت نه،
 ي  زيگ بودم او هم در نقطهي نقطهوقتي در . اي شرمانه بي

.  زاگي در نقطه او هم ، زاگي زيگ بود و وقتي در نقطه
حاال . عقيب است تحت تببيندحس خوبي نيست كه آدم 

هايشان كامال  افهقي(حرفييك باز  د باشاگر از طرف پليس
، موهاي نسبتاَ كوتاه، هاي ورزيده مشخص است؛ هيكل

شود  عادي كه به سرعت مي عادي، آنقدر سرولباس كامالََ
 ممكن است به هر دليليآنها ...). اند د كه پليستسخيص دا

، اندكي بعد. اما باكي نيست. مشكوك بشوند به كسي
اما اين .  كارشاني روند پي  ميد،خيالشان كه راحت ش

. ام منفجر شد يك چيزي توي كله.  ول كن نبود...يكي
زدم به   قدم ميي سالن همينطور كه به طرف محوطه

ي هم  سينه به سينه  باربراي هزارمين. سرعت برگشتم
راه  .مسيرش راعوض كرد  جاخورد و دستپاچه باز. شديم
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رفت به .  پشت سرشراه افتادم. افتاد به طرف انتهاي سكو
پشت . رفت به زاگ راه افتادم به زاگ. رفتم به زيگ. زيگ

من هم  .ها  الي آدمچرخيد ميمثل مار . رفتم به پشت او مي
تند كرد، .  پشت سرشخزيدم ميي يك متري او  به فاصله

.  ايستگاهي اصلي  محوطهراه افتاد به سمتِ. تند كردم
 .ه بودآشكارا ترسيد. فاتحانه پشت سرش به راه افتادم

ديگر . هايم را تندتر كردم قدم .هايش را تندتر كرد قدم
ي وقتكرد  دويد و هراسان پشت سرش را نگاه مي داشت مي

ي  در محوطهايستاده بودند هايي كه  گم شد الي انبوه آدم
همان به  برگشتم از سر آسودگي لبخندي زدم و .ايستگاه

 اين شايد . توي سالن اصلي؛جايي كه قبالَ ايستاده بودم
 .ام نخستين باري بود كه تصميم درستي گرفتم در زندگي

ها  عقربه. دانگار از كار افتاده بو.  به ساعت ايستگاهنگاه كردم
مانده بود به آمدن قطار هنوز دو دقيقه. خوردند م نميج  .

. به انتهاي سكوي پاها بلند شدم و نگاه كردم  روي پنجه
 دشو اينقدر آرام وارد ايستگاه مي. رسد قطار گاهي زودتر مي

خيره شدم . ي نبود از قطارخبرنه، . شود كه آدم متوجه نمي
ي پاي  ده بود گوشهتااف كبوتري ي  فضله.هايم به كفش

توانستم بكنم؟ هر دو دستم توي  چه كارش مي .راست
 دستمالي را ها هرچه چنگ مي زدند انگشتجيبم بود و 
همينطور كه سرم پائين بود احساس . ندكرد لمس نمي

 9



 آيد؛ رام از اعماق وجودم دارد باال ميكردم چيزي آرام آ
يار سرم را اخت  به سرم كه رسيد بيثل يك سونامي؛چيزي م
وقتي .  خيره به من! همانجا بود هنوزمفتاح :چرخاند
تصميم گرفتم بروم . مان به هم افتاد نگاهش را دزديد چشم

صداي . مثال گرفتن دستمالاي  به بهانه ؛با او حرف بزنمو 
انگار اين صدا ساخته شده بود .  طنين خاصي داشتمفتاح

به ريشخند    كه همه چيز را اي رحمانه  بي طنزبراي همان
، وقتي ابروانش را از سر آسودگي پائين باريك . گرفت مي

 ؟كني  سر كالس چه خاكي به سرت مي،مفتاح گفتم آورد،
نه زني، . با كسي هم رفت و آمد نداشت. م دبستان بودمعل(

ي هفت ساله شروع  كودكي  هميشه با خنده.)نه بچه اي
اوهوم از  هوماو اوهوم  صدايسه باربا دهان بسته . كرد مي

اش تلمبه وار به  تنه باال» اوهوم« با هر داد و رون ميگلو ب
كه  گفتم جلوي شاگردان. خورد  مي تكانسمت باال تكان

. ..شان  معلمببينند اگر روند از سروكولت باال مي. شود نمي
گويم  فوراَ مي ،هروقت الزم باشد. اوهوم، اوهوم، اوهوم« گفت
 حاال .»...دتان يك كف مرتب بزنيدتخار خوبه افحاال ها  بچه
داد  فهميدم چرا با آنكه ليسانس داشت مدركش را نمي مي

   .تا دبير بشود
شد كسي  مگر ميبروم چه بگويم؟ .  احمقانه بود.نه

 سي سال قبل ي همان ريخت و قيافهبه  بعد  سالِسي
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كه از دستم تازه، ممكن است آنقدر عصباني باشد باشد؟ 
ها  كند؛ آنهم حاال كه پس از سالبينم بزند خونين و مال

. از راه برسدتظر زني هستم كه ممكن است هر لحظه من
دست راستش همچنان توي جيب . دوباره نگاهش كردم

 و اگر !عجب). مفتاح ي رنگ مورد عالقه( بوداش طوسيكت 
يبش  مدت توي ج را تمامشين دليل دستدرست به هم

 را به اش آرشه ويولونبار، وقتي يك . ؟نگه داشته باشد چه
اول بار بود كه . اش  انگشت آنم بهخيره شدگرفت   دست

ديدم هميشه ويولوني آويزان است به  مي. زد ساز مي
كردم  گمان مي .اما پيش نيامده بود بزند. ي ديوار گوشه

 چشمانش را ،حين زدن. زد اما حاال داشت مي. تزئيني است
چون خيلي زيبا  .خجالت كشيدم.  و غافلگيرم كردگشود

گفتم چند سال  . را كنار گذاشت وقتي ويولون.زد داشت مي
اوهوم، «. حتماَ پانزده سالي هست؟ مفتاح، زني است مي

همينكه » .زنم اوهوم، اوهوم، پانزده سال است كه نمي
با ترس و  دستش را دراز كرد تا از توي منقل انبر را بردارد

گشت كنم، ان بخواهم لمسلرز، انگار شيء مرموزي را 
 دو ميان گرفتم  اي بود كنار شست ش را كه زائدها ششم

ي اصلي كه همان  شاخه. دو شاخه شده بود شست. انگشتم
فرعي هم كه همان ي   كم توان، شاخه وشست بود الغر بود
فقط  انگار .مصرف اي بود بي فقط زائدهانگشت ششم بود 
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 گفتم.  كارآمده بود تا رمق آن يكي را بمكد و بيندازدش از
 انگار راحت شديم. چه حسي به آن داري؟ انگار راحت شد

شروع » اوهوم، اوهوم، اوهوم«بود كه با براي اولين بار . هردو
انگار پيش از خروج  . غريبي داشتخشِ شيصدا. كرد نمي

 ي ي شكسته شد روي سطحي از شيشه ده ميسابي، از گلو
مال اين  هايم ي بدبختي همهكنم  گفت حس مي. نوك تيز
  .چون نه هست و نه نيست.  استانگشت

هنوز . ي سپيد و بزرگِ ساعت صفحه به نگاه كردم
 زل زدن به جاي هب. اي مانده بود به آمدن قطار يك دقيقه
ل به زنم به دستي كه توي جيبش زبهتر بود  ،چشمانش

 سمتِافتادم  ديگر بايد راه مي آورد؟ ونش ميبيراما مگر . بود
اگر به . زد ر ميدلم شو. رفتم پي بخت و اقبالم بايد مي. سكو

ش بكنم؟ گور پدر ا گم؟ اگر ها باشد همان زيبايي عكس
ي اين هم البد يك امريكاي التين.  مرده استمفتاح. مفتاح

ست؛ سيبي از وسط دو نيم است كه از قضا شبيه مفتاح ا
  آرامجنب و جوشيد؛ يچرخ چيز مبهمي در فضا مي. كرده

 . ايستگاهي  اصليي ه ايستاده بود در محوطهك يدر جمعيت
.  هفتي ي شمارهند به طرف سكوي راه افتادا عده

صدا روي   بي قطار. پاهاي روي پنجهبلند شدم كشان  سرك
مطمئن  هيواليي؛ آرام مثل آمد پيش ميزيد و لغ ها مي ريل

. مفتاح سمتِبه براي آخرين بار نگاه كردم .  ساكتو
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؛  رنگ و رو رفته سياهِكنار آن چمدان همچنان ايستاده بود
خيره همچنان  نگاهش در جيب وهمچنان دست راستش 

يي كه مسير نگاه ما را قطع ها حتا عبور آدم. به من
براي آخرين بار . در اين وضعيتداد  نميكردند تغييري  مي

يد با.  راه افتادم. در جيبهنوز . شنگاه كردم به دست
 مطمئن توانستم اينطوري مي. ايستادم همان ابتداي سكو مي

 نشسته باشد وقت بيرون آمدن توي واگن اولاگر باشم كه 
ر رقِاز شده بود و صداي قِدرهاي قطار ب.  حتماَبينمش مي

ها روي آسفالت هي اوج   چمدان  چرخكشيده شدنِ
. ده بودندها ايستا ، آدم گله به گله،اينجا و آنجا. گرفت مي

 ، بعضيكنان ماچ و بوسهبعضي ، كنان بعضي همديگر را بغل
هاي  اي هم تلفن عده. فاتحانه دود كنان سيگارشان را هم

يك ؛ آمدند پيش ميروشن كرده بودند و را همراهشان 
سرعت به نگاهم . به چمدانيك دست دست به تلفن 

هيچ . در عرض هم در طول، هم لغزيد ميان مسافران مي
 قرقر چرخ صداي. از دست بدهمخواستم  نمياي را  چهره

 هااز حجم اين صدا. در اوجها روي اسفالت سكو  چمدان
چشمم . ايست كه كار تخليه در چه مرحلهميد شد فه مي
 نگاهم. خوشبختانه امكان انتخاب داشتم. بلعيد ها را مي آدم

. ان جواننه دختر  نه پيرزنان،كرد، نه روي مردها توقف مي
راني را كه از شدم و مساف ها بلند مي  پنجهگاهي روي نكِ
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اما  از او .كردم ي دورتر پياده شده بودند نگاه ميها واگن
او  مش  با نشناخته و باشدنكند از كنارم گذشته .نبودخبري 

 هيچ چيزي، باشداگر   همآخرين عكسها،   عكس آدم؟را
 بايد ديد عكس يتاي  بيست كمدستِ. گويد  آنها نميي درباره

فقط دو من و .  پي برداندكي اي  زير و بم چهرهتا بتوان به
طمئن بودم مال مهايي كه  عكس ؛ از اوديده بودمسه تا 

كم داشت خلوت  سكوي ايستگاه كم. ستوچند سال پيش ا
 ررقِصداي قِاز فشردگي جمعيت كم شده بود و . شد مي

از انتهاي سكو هنوز . كرد ميفروكش  داشتها  چمدانچرخِ 
نكند قطارش را از . دندآم  ميپيشكنان  لخ لخ مسافر يتعداد

 راه  و نيمساعتسه  تا اينجا ژنواز نه، ؟  باشددست داده
خبر پيش قاعدتاَ  ساعت  همان سه بودجا ماندهاگر . است
. ام  نشده ز كنارم رد شده است و متوجهيد هم اشا. داد مي
توانست مرا  كه مياما او . شد اينهمه آدم را تك تك ديد نمي
 مال چند سال .هايم نبودم يه عكسشب من هم البد! ببيند

بروم توي سالن بهتر است شايد  ها؟ پيش بود آن عكس
  تعدادي هنوز تهاز آن تهِ.  استدير نشدهاما هنوز . اصلي

بغوكنان و سرها به جلو  بغ ،اي كبوتر دسته .آمدند داشتند مي
يك . ددو شاخه شده بودن. آمدند  از روبرو ميحركت كنان،

  و يك دسته از سمتكرد تم عبور ميدسته از سمت راس
معلوم بود به ريشم . گفتند چيزي به هم مي اآشكار. مچپ
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زدند به  نوك ميچون همينطور كه با هر قدم . خندند مي
 پوزخندي هم  كجكي نگاهي هم به من دارند؛ديدم  ميهوا
. ددا دست تكان مي هايكي از آن دور. منقاري  گوشه به

.  در دسترنگ  كرمچمدانيبود و ش ا ي تنا  قهوهي باراني
 بلند و نسبتاَ ؛شد ديد  كه در عكس مي بود قد همانقد

روشنايي . ديد شد  نمياش  چهره  ازجز پرهيبيا ام. باريك
چيزي  مسافر بدتر از انتظارِ. دكر دم غروب ديد را كم مي

 انتظار رفتن مسافري كه تا بهتر است باز ايناما . نيست
آن دست تكان . ما قطار هنوز ايستادهسوار قطار شده است ا

، آن روي پا بلند شدن و سرك   و بي ربطهاي احمقانه دادن
 روي لوسهاي   ، آن بوسه هاي قطار كشيدن از پشتِ شيشه

تا  طول نكشد اما هم كه شايد دو دقيقه معنا  بياي باله... هوا
دست . داد زن همچنان دست تكان مي. كشد مي طول ابد

.  آنبردم و با ترديد شروع كردم به تكان دادنچپم را باال 
 راستم را هم دست. دستش را با شدت بيشتري تكان داد

 هر دو به تكان دادنو شروع كردم از جيب بيرون آوردم 
.  سقفسويكشيدند به  تمام كبوترها پراز پشت سرم . دست

صداي مثل سيلي بود . خورد شان به صورتم مي حركتبادِ 
 شان هم  يكيپرِ. ندرفت مي كه از كنار گوشم ييآنهازدن  بال

 در تمام فهميدم. م در هوا يخ زدها دست. ساييد به ابرويم
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خيره  . بوده  كتم توي جيبِ راستدستمن هم اين مدت 
  . پايم بودپيششدم به پري كه 
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 در بازنشر آن. دواتسايت انتشار اين متن منحصر است به 

  ممنوع است مگر با اجازه ي نويسندههاي ديگر سايت
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