
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فرودگاه ــ شنبه ساعت ده و چهل و پنج دقيقه صبح پنج
 آتاترك

 هرسم و اگشه! سه ساعت ديگه به تهران ميباالخره داره تموم مي»

شروع  امتازهموقع از شدت خواب و خستگي نمرده باشم زندگي  تا اون

 اياجارهشه! زندگي تازه... اما براي شروع اين زندگي تازه؛ يك ماشين مي

تونم تهيه كنم ولي جا مي هالزم دارم و يك نقشه. مطمئناً هر دو رو از ي

رختخواب  هخواب واقعي در ي هتونستم چند ساعت بخوابم، يكاش مي اي

 «!واقعي

 

ك تركيه، روي ميان شلوغي و ازدحام مسافران فرودگاه آتاتر

تالش  و سرخ رنگ سالن ترانزيت دختر جواني نشسته بود هايصندلي

شکسته  يبا خط يسيكه به زبان انگل يجمالت بههمه حواسش را  كردمي

 ايننوشت متمركز كند تا با از دفتر خاطراتش مي ايصفحه يرو بايو ز

 يبرا اشآلودهو خواب  نيسنگ هايپلكو  شود تركوتاهزمان انتظار  كار
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 .باز بماند يشتريمدت ب

نه چندان راحت  هايصندليحركت روي ساعت نشستن بي يازده

 ،شب بد خوابي نيهواپيما و پيمودن راه دراز نيويورك تا استانبول و چند

طوالني ديگري  هايساعتدانست هنوز را گرفته بود و مي اشانرژي تمام

قرار بگيرد. پايان اين سفر؛  شاتازهراه در پيش دارد تا در آستانه زندگي 

زد و فصل آغاز سفري ديگر براي او بود، سفري كه سرنوشتش را رقم مي

 گشود.مي اشزندگيدر  ايتازه

گشت؛ در از شانزده سال براي نخستين بار به زادگاهش باز مي پس

پي يافتن زندگي از هم گسيخته و پيوند زدن خود به آنچه اميدوار بود 

 مانده باشد تا او بازگردد و از نو آغاز كند.

خستگي سرش را از روي دفتر قطور بلند كرد و يك به يك  با

دخترهاي ديگر فرق داشت! تنها ها و با زن او مسافران را زير نظر گرفت.

انگيزي از مد افتاده و دختر جواني بود كه با مانتويي به طور رقت

كه ناشيانه زير گردن گره خورده بود ميان آن همه زن و  ايروسري

دختر آراسته و رنگارنگ به انتظار باز شدن گيت پرواز نشسته بود. مانتوي 

نه متعلق به مادرش بود كه بزرگ سرشا هاياپلپرچين و بلند مشکي با 

و حاال به تن شاهان زار بود  شانزده سال پيش با آن از كشور خارج شده

زد! قد بلند را از مادر به ارث نبرده بود ولي آن مانتو براي مادرش هم مي

قوزك پا  هاينزديکيبلند بود؛ شانزده سال پيش بلندي مانتوها به 

ضع ديگر زنان ايراني كه تك و و حاال شاهان با ديدن سر و و رسيدمي

كه آيا هنوز  انديشيدميتوك براي برگشتن به ايران آماده بودند، به اين 

كاش پيش از  يا چه؟ با خود فکر كرد اي پوشندميها در ايران مانتو زن

وطنش اين سفر ناگهاني اندكي درباره وضعيت پوشش روز زنان هم
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زده آخر چنان افسرده و غم ايچند در آن روزه تحقيق كرده بود؛ هر

 بود كه مجالي براي اين كار نداشت.

كنجکاوي به دختر جوان و زيبايي نگاه كرد كه كمي دورتر از او  با

. دادميو تغييراتي در وضع لباس پوشيدن خود  بود ايستاده ايگوشه

لباسي بيرون آورد كه شبيه پيراهني  اشساك دستي داخلدختر از 

هن نگاه كرد و جوري اپير هايچروكبا ناخشنودي به تنگ و كوتاه بود، 

 كه انگار ناگزير به پوشيدن لباس چركي شده باشد آن را روي تاپ پر

را ببندد و چيزي شبيه  هايشدكمهكه آندون زرق و برق خود پوشيد ب

به دستمال گردن سفيد رنگي هم دور گردن خود انداخت و موهاي 

ريخت، در همان حال مال گردن سفيد طاليي بلند و لختش را روي دست

 نگاهش متوجه شاهان شد.

هاي برجسته ديدن نگاه كنجکاو شاهان لبخند بزرگي روي لب با

 يانگليسي دفتر هاينوشته. نگاهي به رفت شقرمزش نشست و نزديک

ولي با ديدن مانتو و روسري  ،باز مانده بود شيپاها يانداخت كه هنوز رو

به كوله  اياشارهو چهره شرقي شاهان متوجه ايراني بودن او شد. 

قرار داشت و دوستانه به فارسي  يروي صندلي كنار كهكرد  اشپشتي

 پرسيد:

 منتظر كسي هستي؟ــ 

خود را از روي صندلي  ايقهوهپشتي جير با دستپاچگي كوله شاهان

 تش گذاشت و گفت:دفتر خاطرا يرو و برداشت

 !نهــ 

به  يروي صندلي خالي نشست و با همان لبخند قبلي نگاه دختر

بلندش را  يموها يرنگ شاهان كه به سخت اهيكلفت س يروسر
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رنگ و  ديسف ينخ ايپارچهبزرگ مانتو، شلوار  هاياپل، پوشاندمي

 رنگش كرد و گفت: يخاك رِيپاشنه ج دونسبك ب هايكفش

سالي  ستيآي ايران؟ به نظرم پونزده بسال داري ميبعد از چند ــ 

 آره؟! ،شهمي

 رنگي از سرِ تعجب به لب آورد و پرسيد:لبخند كم شاهان

 چطور دونستي؟ــ 

 شاهان بلند خنديد و گفت: يجوان با شنيدن جمله دختر

زني... پس حدسم درسته. تنها سفر واي چه بامزه حرف ميــ 

 ؟كنيمي

ساله خود را دور از  كه شاهان شانزده سال از عمر بيست و يكاين با

آشنا  اشمادريولي كامال با فرهنگ و زبان  ،گذرانده بود هاايرانيايران و 

ها مادرش با تالشي جدي سعي كرده بود دخترش را بود. همه آن سال

حرف  ماايراني تربيت كند. جز مادر، خانواده و فاميلي در آمريکا نداشت ا

مادر بود. در خانه،  هايقانوناز  يکيها در خانه آن يزدن به زبان مادر

ديگر در آمريکا نبودند. همه چيز رنگ و بويي از ايران داشت. از  هاآن

 خانه گرفته تا آداب و رسوم و زبان. دمانيوسايل و چ

هم بر اين باور بود كه به  اشزندگيشاهان تا واپسين لحظات  مادر

و آن روز دخترش نبايد هيچ چيز از ديگر  گردندمي وطن باز زودي به

وطن خود كم داشته باشد. براي همين شاهان فارسي را دخترهاي هم

زده تنها گاهي، به خصوص وقتي مضطرب يا شتاب .زدحرف مي به خوبي

آهنگ حرف زدنش  يو كم رسيدنميكلمه مناسب به ذهنش  شدمي

صحبت شد يکي از ه با دختر جوان هم؛ در آن لحظه ككردميتغيير 

موارد بود كه به جاي گفتن از كجا فهميدي گفته بود چطور  همان
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 دونستي؟!

 گفت: يمکث شاهان در پاسخ دادن به تند دنيجوان با د دختر

. دو هفته براي ديدن دوستام اومده بودم كنمميمنم تنها سفر ــ 

كه  كنممياما دارم كارامو رديف  ،گردمتركيه و حاال متأسفانه دارم برمي

براي هميشه از اين مملکت كوفتي بزنم بيرون و ديگه پشت سرمو نگاه 

 خواي ايران بموني؟نکنم... چند وقت مي

توانست . نميفهميدنميدليل آن همه كنجکاوي دختر را  شاهان

ست يا دختر ا ها فقط براي خوش و بشي گذراتشخيص دهد اين سؤال

هاي آبي دختر كه به خوبي ه او كنجکاو شده است. به چشمواقعا دربار

 نگاه كرد و جواب داد: است رنگيپيدا بود لنز 

 اميدوارم براي هميشه.ــ 

 بلند گفت: آمدميآميز با تعجبي كه به نظر كمي اغراق دختر

 اي؟ اميدواري؟!مگه ديوونهــ 

المت پشتي شاهان كه عسپس با اشاره به برچسب روي بند كوله و

 گفت: ،اختصاري فرودگاه جي اف كندي نيويورك را داشت

؟ همه بشهآي ايران كه چي و مي كنيمييعني واقعا آمريکا رو ول ــ 

وقت تو  بتونيم هر جور هست بريم اونورا اون كشيمميما خودمونو 

شه عزيزم! بذار اميدواري كه براي هميشه اينجا بموني؟ نظرت عوض مي

گم... ببين... توي تهران بچرخي بهت مي هالباسخت و ماه با اين ر هي

 ها... ولي مانتوت خيلي خزه! از كجا گيرش آوردي؟برنخورهبهت 

 لب آورد و گفت: هب يآلودلبخند شرم شاهان

 مال مامانم بوده... ولي خز نداره!ــ 

 جوان دوباره با صداي بلند خنديد و گفت: دختر
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كه بفهمي؟! هيچ  بگمخز يعني ناجور! يعني دِمُده، چه جوري ــ 

 اي همرات نيست؟ يه بلوز بلند و گشاد مثل اين...لباس ديگه

 با اين حرف به لباس خودش اشاره كرد. شاهان متعجب پرسيد: و

 كه مانتو نيست!توني بري ايران؟ اينبا اين ميــ 

ـ  بخواي  هن باش تو اگپس چيه؟ االن مانتوي اين شکلي مده. مطمئـ

با اين سر و وضع بياي تهران، از توي فرودگاه همه با انگشت نشونت 

 كنن.مي تمسخرهدن و مي

 ادامه داد: اشمچيبعد با نگاهي به ساعت  و

ـ  هاي ساعتي وقت داريم. پاشو با هم بريم از همين فروشگاهه هنوز يـ

ه فروشگاهِ... اينجا اينجا يه چيز درست و درمون برات بخريم، اتفاقا ي

 ديدم كه مانتوهاي قشنگي هم داره.

شد كه كمي بيش از بيست هزار  اشداراييشاهان متوجه همه  ذهن

دالر بود. دالرهايي كه هر سنت آن بايد به درستي و با احتياط خرج 

. گذاشتنميغير ضروري  هايخرجو جايي براي اين گونه  شدمي

راي وثيقه اجاره ماشين الزم دارد و دانست بخش اعظم آن پول را بمي

اما در  ،اختصاص خواهد يافت اشضروري هايخرجهم به ديگر  باقي آن

 .فهميدهم ميها را دختر غريبه هر حال هيچ لزومي نداشت كه اين

 گفت: ،كه همراه دختر از جاي خود بلند شودايندون ب 

توئه حتي  الزم نيست. زير مانتوم بلوزي پوشيدم كه شبيه مالــ 

 ساعت وقت ندارم... ه! اما من يبلندترشايد 

 به ساعت بزرگ سالن انداخت و زير لب گفت: نگاهي

 ؟كنندنميچرا گيت رو باز ــ 

 جوان ناگهان گفت: دختر
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اي واي... حواست كجاست؟ تو كه با ايران اير نيومدي... گيت رو ــ 

 اشتباه اومدي... بليتتو ببينم.

سراسيمه نگاهي به تابلوهاي دور و بر خود انداخت و تازه  شاهان

اندازه بليتش را از جيب شد. با شتابي بي شمتوجه اشتباه بزرگ

را  شپشتي بيرون آورد و نگاهي به آن كرد و به سرعت كوله بزرگكوله

 گفت: شد،ميدست گرفت و در حالي كه از دختر جوان دور 

 !دوازده... سفر خوبي داشته باشي بايد زودتر خودمو برسونم گيتــ 

 جوان با تمسخر دستي برايش تکان داد و گفت: دختر

 ... خيلي خزه!دورهابدو... اون مانتوتم بندازي ــ 

دوباره روي صندلي نشست در حالي كه نگاهش متوجه چيزي كنار  و

 صندلي شد. يپايه

*** 

 كردميلحظه غفلت  كي. داشتميرا باز نگه  هايشچشمسختي  به

 گونههمان شد،ميو ارتباطش با دنيا قطع  افتادندميروي هم  هايشپلك

ولي انگار نيرويي مرموز تکانش  ،يکي دو بار اين اتفاق افتاده بود كه

و كنترل فرمان ماشين را دست بگيرد.  ديايبه خود ب سريعتا  دادمي

 سرنوشتبار ديگر چنين اتفاقي بيفتد  دانست اگر يكخوب مي

 باري در انتظارش خواهد بود.مرگ

 ،ناهموار برايش دشوار بود ايجادهبا آن ماشين غريبه در  رانندگي

خواب بود؛ دست به فرمان خوبي  يكه خسته و محتاج ساعتجدا از اين

هم نداشت. پيش از اين به ندرت خارج از شهر رانندگي كرده بود و البته 

کا كجا و جاده درب و داغاني در هاي آمريها و اتوبانرانندگي در بزرگراه
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چنيني كجا؟! ولي براي رسيدن به مقصد، جز رانندگي با اين اكجاآبادين

 ماشيني كه از فرودگاه تهران اجاره كرده بود راه ديگري سراغ نداشت.

 اشتيرهساعت چهار بعدازظهر جاده كور كننده بود. عينك  آفتاب

ماشين هم جلوي اشعه تيز  بانجلودار تابش سوزان آفتاب نبود و سايه

به  رسيدميبراي مژه زدن كه به هم  هايشپلك. گرفتنميخورشيد را 

 .شدميسختي از هم جدا 

كولر ماشين را روشن  خواستنميتا نبود!  سفرش يکي دو سختي

 دانستنميبنزين ماشين تمام شود و در راه بماند. هيچ  ترسيدميكند، 

نده و به نقشه كنار دستش هم كه پمپ تا رسيدن به مقصد چقدر راه ما

اعتماد نداشت. پمپ بنزين قبلي كه  دادمينشان را راه بين  هايبنزين

در راه  يگريد نيپمپ بنز دانستنمي ديبع چيتعطيل شده بود، پس ه

كه جز ! با اينشدمينباشد و با كولر خاموش هم لباسش خيس عرق 

ولي باز هم جرات  ،رنگش ماشين ديگري در ديدرس نبود اينقرهپژوي 

شيشه را پايين  كه اگر هم كميگو اين ،پنجره ماشين را باز كند كردنمي

 و از خنکي خبري نبود. خوردميبادي داغ به صورتش  دادمي

كه مانتوي مادرش را به عمد در هواپيما ناراحت بود از اين وجدانش

ولي  ،قديمي بويي از مادر با خود نداشتجا گذاشته، هر چند لباس 

 داد؛ميهرچه بود روزي به مادر عزيزش تعلق داشت؛ نبايد آن را از دست 

، ساك و چمداني همراه خود نياورده شپشتي نه چندان بزرگاما جز كوله

در همان  اشزندگيو آن كوله هم جايي براي بار اضافه نداشت. همه  ودب

 !ت و نداشتپشتي بود؛ هر چه داشكوله

كه  رفتمي شيگونه پهمان يبازگشت به زادگاه مادر يبرنامه اگر

 ترارزشتر و با بزرگ يبس يزهايكهنه چ يآن مانتو يداشت، در ازا ديام
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جاده  يانتها يبه سو ييبايكه با ناشک يو در آن لحظات آوردميبه دست 

آن  چيزي جز تيفکر كند كه اگر واقع نيبه ا خواستنميراند مي

چشم  يراه كس نيا انيباشد كه در سر داشت؛ اگر در پا ياالتيخ

 ياگرها يهمهباز نشود و همه و  شيبه رو يانتظارش نباشد، اگر در

 ...گريتلخ د

گردم راه برمي نيو از هم نيماش نيصورت با هم با خود گفت؛ در اون

 يسخت يدر آن صورت زندگ دانستمي... كنمميبعدش  يبرا يو فکر

خودش  تواندميكه  دانستمياين را هم  يول ،بود واهدر انتظارش خد

 ؛عمر كرده بود يهمهكه  يهماهنگ كند؛ كار يسخت زندگ طيرا با شرا

بود.  اشداراييتنها  ديكند. ام يط يدواريجاده را با ام دادمي حياما ترج

آن  يحت يول داد،ميآن را از دست  هودهيبا افکار تلخ و ب بايستنمي

رحم را از چشمانش بخش و دلگرم كننده هم خواب بي دينو يدواريام

 .كردنميدور 

 ايدقيقهماشين را جايي پارك كند و فقط براي  توانستمي اگر

يا حتي اگر شير آب يا  شدميراه را ببندد همه چيز روبه هايشچشم

 جاده ورد... ولي در آنآميكه خنکاي آن سرحالش  شدمينهري پيدا 

جوان و تنها نبود، نه  يمتروكه هيچ جايي براي توقف و ماندن دختر

يا حتي دار و درختي كه از بودن آب خبر  ايخانه وهنه قه ...رستوراني

د. ماشين او ادمي. بايد به هر سختي بود ادامه دادميبدهد. بايد ادامه 

 آب و علف بود.بي ايجادهيکه تاز در 

و تازه براي آن پژو ده هزار دالر بود كرده  ماشين را كرايه ترينارزان

المللي پول نقد وثيقه گذاشته بود همراه پاسپورت و اصل گواهينامه بين

برگشتش. بيشترِ باقيمانده پولش را زير صندلي ماشين پنهان  تيو بل
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را ببرد  اشكوله توانستميزد؛ فقط اگر در راه دزد به او مي .كرده بود

يك چيز مهم، خيلي  ...كه پول زياد و چيز مهمي در آن نداشت... چرا

طور سربسته به مهم در كوله بود. نامه سربسته مادر كه بايد همان

هاي مديدي با نهايت كنجکاوي به آن و شاهان مدت رسيدميصاحبش 

 اشزندگيواپسين دقايق  دراما طبق قولي كه به مادر  ،نامه فکر كرده بود

 يجعبهكنار  ،داد؛ آن نامه همچنان سربسته الي دفتر خاطراتش بود

پشتي... و يك لحظه فکر كرد اگر ماشين را از او مادر درون كوله يِچوب

 بهتر بود به چيزهاي بد فکر نکند. !بدزدند... نه

آن  تواندميدانست آيا را سه روزه كرايه كرده بود و هيچ نمي ماشين

؛ اگر همه چيز رفتمياگر كارها به خوبي پيش  !هدرا به موقع پس بد

... اگر تا سه روز ديگر... ولي حاال... فقط بودميگونه بود كه بايد همان

 يك لحظه... يك ثانيه...

به دنياي بيداري كشيده شد و به  ايكنندهصداي بوق ممتد و كر  با

مسير  تندي ماشين را كه چيزي به خارج شدنش از جاده نمانده بود در

هاي عرق درست قرار داد. همه وجودش از ترس به لرز افتاد. دست

داشتن فرمان ماشين را نداشت و پاهايش از شدت  ياراي نگه اشكرده

. با گرفتنميلرزش به آساني كف ماشين و روي پدال گاز و ترمز قرار 

هايي تند و بريده و گلوي خشك شده سرعت ماشين را كم كرد. نفس

شانه خاكي جاده راند و به  سمتكه نيازي به زدن راهنما باشد آندون ب

را روي صندلي كنار دستش  اشآفتابيآرامي ماشين را نگه داشت. عينك 

حالي سرش را روي فرمان بگذارد ديد انداخت و پيش از آنکه با بي

ماشين بزرگ سفيد رنگي كه با بوق هولناك نجاتش داده بود كمي جلوتر 

شاهان زيرچشمي نگاهي به درهاي قفل ماشين انداخت و  از او ايستاد.
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 سرش را روي فرمان گذاشت.

اتومبيل ديگر، دو تقه به شيشه بسته پنجره ماشين شاهان  راننده

كه سرش را بلند كند زير لب گفت خدايا مواظبم زد. شاهان پيش از اين

 !باش

پنجره ماشين شاهان خم كرده و منتظر  سمتجواني سرش را  مرد

لب نداشت ولي نگاهش  هباز شدن شيشه بود. لبخند واضحي ب

 .خنديدمي

در كمتر از يك ثانيه در ذهنش اوضاع را بررسي كرد... مرد،  شاهان

ماشين جديد و مدل بااليي داشت و خوب لباس پوشيده بود، حالت 

... هر چه بود جانش را رسيدميخطر به نظر جدي ولي بي اشچهره

 !نبودايد... شايد آدم بدي و ش بود نجات داده

هنوز نفسش سر جا نيامده بود با ترديد دكمه پايين آورنده  شاهان كه

 فشرد و با لبخندي لرزان به مرد جوان نگاه كرد. شيشه ماشين را كمي

 خوابت برده بود؟!ــ 

 نه... آره... فقط يه لحظه!ــ 

 عمر جونتو مديون مني! هلحظه هم ي هبراي همون يــ 

تونم ازش آدم خوبيه... مي»مرد جوان خنديد شاهان فکر كرد؛  وقتي

 «كمك بخوام، بايد ازش كمك بخوام.

هنوز دودل بود. مرد كه حاال يك دستش را روي سقف ماشين  ولي

گذاشته و دست ديگرش در جيب شلوار جين خاكستري رنگش بود با 

 همان لبخند دوستانه ادامه داد:

اي ي ماشين آب خوردن يا خوراكي ديگهرنگت حسابي پريده... توــ 

 نداري؟


