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در  هانیحرکت ماش یبا صدا یزییصبح سرد پا     
حومه شهر  یهاستگاهیاز ا یکیشهر آغاز شد. حسن در 

 بیشدن دست در ج ادهیشد و بعد از پ ادهیاز اتوبوس پ
خالل دندان درآورد و پشت  کیبغل شلوار خود کرد و 

 لبش گذاشت.

از چند بار چرخاندن خالل دندان دور لبش،  دبع     
و  دیرو به باال و کم پشتش کش یموها انیبه م یدست

 ششرپویاش را کامال باال داد تا زلباس نخ نما شده قهی
 دانیبه سمت م یلیمینشود. با ب دهید راهنیپ ریاز ز
وا ه دیکه رس یاصل دانیشهر حرکت کرد. به م یاصل

خش خش جارو کردن  یصدابود.  شیهنوز گرگ و م
پا  نیا ی. کمدیرسیبه گوش م دانیها از اطراف مبرگ

 ابانیراهنما انداخت تا خ یبه تابلوها یآن پا کرد و نگاه
حرکت کرد.  ابانیکند. به سمت خ دایمورد نظر را پ

 دیرس یترکوچک دانیمتر جلوتر به م ستیحدود دو
امده بود. یهنوز ن ی. کسماندیدر آنجا منتظر م دیکه با
 یاحساس گرسنگ .نشست ابانیجدول کنار خ یبر رو
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صبحانه خوردن نبود. هرچه از  یبرا یاما فرصت ،کردیم
یاضافه م دانیبر تعداد افراد اطراف م گذشتیزمان م

 انیم فرد نیقدترکوتاه دیو شا نیترزجثهی. حسن رشد
که  یو دستان یالغر استخوان یبا صورت ؛ها بودآن یهمه

 دنیها و عضالت آن قابل دتمام رگ یاز شدت الغر
 انشترشیانداخت. ب یافراد منتظر نگاه کلیبود. به ه

 یهاپهن و قدرتمند و با دست یهاکلیچهارشانه، با ه
مضطرب مدام به  یبودند که با نگاه قوارهیزمخت و ب

به ساعت  ی. نگاهکردندینگاه م دانیچهار طرف م
 کردیم کراز آن چه که ف تیعشش بود. جم ،انداخت

چند نفر  زدندیشده بود. چند نفر با هم حرف م ادتریز
یطرف و آن طرف م نیو به ا کردندیدود م گاریهم س
ز که نشسته بودند ا یبعد تمام کسان یا. لحظهرفتند

یحسن ب .آمدند ابانیخود بلند شدند به کنار خ یجا
شسته بود نجدول  یها همچنان بر روبه تمام آن توجه

. دیاز راه رس نیماش نیخود غرق بود که اول کارو در اف
 .ستادیا یارا دور زد و در گوشه دانیرنگ م یوانت آب
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فقط  :کشان گفت ادیشد و فر ادهیپ نیراننده از ماش    
 هفت نفر.

هفت نفر بر پشت وانت سوار  یدر چشم بر هم زدن     
 یاز رو عاًیسر و صحنه به خود آمد نیا دنیشدند. با د

هم به سرعت  نیماش نین و سومیجدول بلند شد. دوم
ر و از پُ یانجام بدهد همگ یآمدند و تا او بخواهد کار

 دانیبه اطراف م یدور شدند. حسن نگاه دانیم
 مانده بود.  یباق یادیز تیهمچنان جمع ؛انداخت

با  حسن ند.ستادیا دانیدر کنار م گرید نیماشچند     
د که ش کینزد دیاز آنها دو یکیسرعت تمام به سمت 

. نددیپر نیقبل از او به پشت باربند ماش یچند نفر
 .در باال رفتن کرد یو سع دیچسب نیحسن به ماش

 ،رهه پُربلند به او گفتند: پُ یافراد داخل وانت با صدا     
 .نییبرو پا
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 دهیچسب نیکنار ماش لهیحسن با تمام توان به م     
قصد حرکت داشت که  نی. ماشکردینم شیبود و رها

 ابانیخ یکه از انتها شد یگریرنگ د دیمتوجه وانت سپ
به  و دیپر نییبه پا نیاز ماش عاً یآمدن بود. سر در حالِ

 رنگ ماند. دیانتظار وانت سپ

 تادنسیقصد ا ایشد اما گو ترکیو نزد کیوانت نزد     
در اطراف  گرید نیزمان چند ماش نینداشت. در هم

چند قدم  نی. ماشدیر شد و از آنجا دور گردپُ دانیم
جز حسن  یکس .پارک کرد یادر گوشه دانیمانده به م

 ،ودب یآن که مرد جوان ینرفت و راننده نیبه طرف ماش
 یبه حسن انداخت لبخند یشد و نگاه ادهیپ نیاز ماش

ها رفت و داخل آن شد. از مغازه یکیزد و بعد به سمت 
و پنج شش نفر  دانیم کیحاال حسن مانده بود و 

 .ودندمانده ب یبعد نیدر انتظار ماش زیها نکه آن یگرید

مت شد که به س دایاز دور پ نیماش کیبعد  یقیدقا      
 دهایراننده از آن پ .ستادیا دانیم کینزد آمدیم دانیم
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 نیرپَتو و تو بِ ،تو ،گفت: توبا اشاره به چند نفر  و شد
 باال...

 ؟یگفت : پس من چ حسن    

 یبتون خورهینم کلتیکارش سخته به ه-     

 اما، آقا...-     

سوارِ ماشین شد  حسن تمام نشده بود که مرد حرف    
تمام  بعد، یقهیدور شد. چند دق دانیبه سرعت از م و

ز ا یخبر گریو د ندباز شده بود دانیاطراف م یهامغازه
 نبود. هانیماش

 مانآس حرکت کرد. یاصل ابانیآرام به سمت خحسن     
 یپشت ابرها دِیخورش و شده بود اهیس یر از ابرهاپُ

 نیحسن هم یاصل یِگرفتار دیشا. شدینم دهید ،اهیس
 ...بود که آسمان را فرا گرفته بود یاهیس یابرها
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 روی با خالل دندانِ دانیجدول دور م یبر رو حسن    
 شیروروبه ،ترطرفچند متر آن .لبش نشسته بود

 دیع» :نوشته شده بود روی آنقرار داشت که  ییتابلو
 فراموش را مومنانه یهااست؛ کمک کینزد ریغد

 «نکنید

 یکیبنر را نخوانده بود که  یرو یهنوز جمله حسن     
گذاشت و  ی حسنشانه یدارها دستش را رواز مغازه

 که در دست داشت را به حسن داد. یاسهیک

 یاو نوشته کردینگاه م سهیبهت زده به ک حسن     
 تیمومنانه؛ به ن کمک»: خواندیآن بود را م یکه رو

 «فرجدر  لیتعج

 

 

 رج قطب عالم امکان صلواتتعجیل در ف
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