
  برجداستان 
  

  یک تابلوي داغ                
 برگرداندکامیون را سر دور زد و همان جا که جاده تمام شد  ازاسفالت و  خط از روي غریبه. تمام شده بود ناگهان جاده
هاي  ساقه خط منظمکرد و  ها دست را سایبان چشم .جالیز راه افتاد و رفت کنار .از رکاب پایین آمدو  ترمز را کشید .پایین

کران  بی برهوتاز آن طرف به  .که نیم جان بودند و خاك آلود کرد نگاه ها آفتاب گردان صف را تا خیار و هندوانه
گشت و در  میي خار ها بوته باد الي آتش .رفت افق پیش میهاي  دور دستتا مقابلش نگاه کرد که خشک و خالی 

 در با آند و ش میتمام افق  در خط خشکزمین . اي نه کوهی بود و نه دره .چرخید میشد و دور خود  میلوله  ها دوردست
هاي  دو ردیف کج و معوج از بلوك .رو به آبادي برگشت. غرید می صدا ي آسمان بی در میانهخورشید تنور  .آمیخت می

 و ندبود کوتاه و بلندو   هاي سیمانی متفرق خانه. داشتند آلود در دو سوي جاده توي هرم هوا موج برمی سیمانی خاك
تیرهاي از  ینامنظم هاي ردیف .کردند به هر سو پرتاب میآفتاب را روشن تیغ ها  خانه بام هاي خالی آب روي پشت بشکه
دستمالش . گداخته بودصورتش  .دکر می نشتها  سقف خانه دیوار و از روي داغ بخار و و آن سو روییده بودند وساین  برق

 ها ردیف خانهاولین به  .پایین برد جادهآهسته از شیب  آهستهرا کامیون سوار شد و  .خشک کرد را یشها را برداشت و عرق
 و گذشت  بود خشکی از پل کوچکی که روي نهر .دنبال کردرا  خاکی دو سمت خیابان هاي نشانه چشم دواند و ،رسید که

را  اي چشمش مغازهي تابلو -زدند و خود را باد می بودندلمیده ها  جایی که چند نفر زیر کپرها و روي تخت -یجلو سایبان
  .کامیون را خاموش کردو کنار کشید . گرفت

*  
  در چند ثانیه ملک فوري خرید                

کاله  .پارك کرد شد نگه داشت و کامیون را که هر جایی می کم بودآن اندازه عریض و تردد  آن قدر خیابان خاکی
 .راه افتاد سمت سایبانچکان گذاشت روي سرش و  آب. را رویش خالی کردیک بطري آب  و برداشتحصیریش را 

و الغر بود و خودش   خاك آلود و تیره اش شلوار برزنتی. آمد بنظر ورزیده می .بود دویده شزیر بغلاز عرق  پهنیي  دایره
کولر  یک. بود نشستهمردي سیاه چرده و ریشو  پیشخوان، جایی که مقابلرد شد و یک راست رفت زیر سایبان از  .کشیده

  .کرد میپخش میز  جلوبه خط راست اش را  ي خنکی همهطوري تنظیم شده بود که روي سه پایه کوچک  آبی
   .تنگ کردرا یش ها کالهش را برداشت و چشمغریبه 

  .مخوا یک تکه زمین می: گفت
  .چند لحظه ساکت شد .مرد پشت پیشخوان سرتا پایش را چشم دواند

 ی؟ینوشابه یا چا: پرسید
  .نوشابه: گفتغریبه 

   .بیارنوشابه  ه، یفرخ: گفتمرد بلند 
سیب گلویش باال و  .سر کشید یک نفس آن راغریبه  .مدآ بخار بیرون می اش از دهانه. و سرش را باز کرد آوردنوشابه  فرخ

   .شیشه خالی را گذاشت روي میز .شد پایین می
  . مخوا یه تکه زمین می من. ممنون :گفت
  .بطري نوشابه را برداشت فرخ
   ؟متراژ: گفت

   .برگشت سمت فرخغریبه 
  .چند مترحد  در. ولوي کوچ یک تکه: گفت

  ؟!چند مترد در ح :گفتمرد پشت پیشخوان 
  .بیشتر ،کمتر. متر هف هشت. آره: گفتغریبه 

  خواي؟ واسه چی می: فرخ گفت



   .نگاه کردبه کامیون که از پشت شیشه پیدا بود  بعد
  مال شماست؟: گفت

  .آره: گفتغریبه 
فوالدي،  انواع  و کوتاه بلند هاي لوله.  قطعات داربست پر بود از کامیونپشت . به سمت کامیون چرخید مرد پشت پیشخوان

باال  منظم بود کف کامیون و  چیده شده و ترتیب با نظمکه هاي مهار ها و لوله ها، دستکها، چفت و بست ها، قیدها، شمع پایه
   .رفته بود

  .وردآدست کرد توي چیب شلوارش و چند بسته اسکناس بیرون غریبه 
  . مد نقد میهم پولش را : گفت
  .غریبهچرخید به سمت  فرخ
  ؟خواي ي چی می نگفتی واسه: گفت

*   
   .است به فونداسیون آن سازه هرتحکام سا                

و انواع  هاي کوتاه و بلند آهنی، پیچ و مهره لولههاي فلزي،  از داربست هایی کپه وبود رها شده  کامیون زیر آفتاب داغ
شد و  مرتب خم و راست می. سخت مشغول بود غریبه .وده شده بودتدور تا دور کامیون  ،ي کوچک و بزرگها چفت و بست

عرق کرد  وقتی که به مقابل نگاه می. هاي داغ آفتاب حسابی برشته و سوخته شده بود زیر شعلهصورتش . ریخت عرق می
خسته . زد برق می تاریکاي  شد که در حفره یش دیده میها خانه فقط تخم سیاه چشم چشم تويو  دوید مییش ها پلک زیر
سبز غبار گرفته و  مثل نوار که کرد نگاه مقابلش خاك آلود  زار پنبه به بعد .داد به کامیون تکیه  سیگاري گیراند و شد که 

ي که بی موقع از غالف خود  ي سفیدها نقطهتک توك با اي سبز و خاك آلود  باریکه. رفته بودپیش  ها تا دور دست اي تیره
پا ساز  تازه سطح سیمانیچند مرتبه روي  جلو رفت و. هایش تف کرد از الي دندانسیگارش را  فیلتر. آزاد شده باشند

ي  چکمه. هاي مختلف کشید را در جهت ها هاي عمودي را با دست امتحان کرد و آن لوله استحکام. گذاشت و چرخید
 ها داربست ي  سمت کپهبرگشت به وقتی از دور صداي موتورسیکلت آمد  .ي شلوارش را باال زده بود و پاچهخیمی پوشیده ض
و نگه  پایشجلو پیچید دست آخر . صداي موتور بیشتر و بیشتر شد .نظر گرفت را زیر سیاه اسفالتخط  ،جا از همان و

  .داشت
  .خسته نباشی: گفتفرخ 

  .هایش بیشتر شد هاي دهان و دور چشم و چین تکان دادرا  سرشغریبه 
  !پیش خودم بمونه دم که قول میت چیه؟  برنامه: گفت فرخ

  .اش گره زد هایش را روي سینه دست غریبه
  .اعتماد کنیبه من تونی  می: دوباره گفت فرخ

  .شد و این پا و آن پا  باز کردرا  ها دستگره غریبه 
  .آم باهات میاي داشته باشی،  اصلن هر برنامه: گفت فرخ

   .در آورد و گذاشت پایین پاي غریبهموتور  تركاز  قداري خرت و پرتب معدنی و مآي  جعبه یکپیاده شد و 
  کامله؟: گفتغریبه 

  .سیاهه را گرفت سمت غریبه. فرخ دست کرد توي جیبش
   .کسري داره چند تایی. نه: گفت

  .دکشی با دست. هایی که توي سیمان بودند و رفت سمت لوله
   ت چیه؟ برنامه حاال. محکم شده: گفت

  .بیرون آوردیک بسته اسکناس و یک لیست . غریبه دست کرد توي جیبش
  . کسري نداشته باشهدیگه سعی کن  :گفت



یی که مثل هم بودند را روي هم ها نآ شان کرد و یکی یکی نگاه. ها ي چفت و بستها و رفت سمت کپه فرخبعد پشت کرد به 
 گاز فرخ .دست تکان داد شکه بلند شد، غریبه برگشت و برای صداي موتور. نشست روي موتور و هندل زد فرخ. انداخت
   .یین رفتاز جاده پا و گرفت موتور را

*  
   ولیت داریمما مسئ              

 ناگهان زد روي ترمز تویوتاکنار کشید و  فرخ. بلند کرد را از گرد و خاك غلیط و پشت سرش ابري مدآجلو به سرعت  تویوتا
 را برداشت و ساك مداركپیاده شد و . فرزو  جوانی بود ریشو  منشی .ایستاد ها گرد و خاك در میاندار  ی کشیو با صدا

   .پیاده شود آهسته و آرام شوراآدم منتظر شد تا 
  .مدآفرخ جلو 

  !اچه عجب این طرف .سالم: گفت
. شورا همراه کندآدم هایش را با  منشی مجبور بود قدم. لنگید رفت و می به سختی راه می. شورا خپل بود و کوتاه قدآدم 

 کردند ها را سایبان چشم ها دست برج که رسیدند زیر .رفتند سمت برج میو به  ه بودندسرهایشان را باال گرفتاز همان دور 
   .ي باد مد و همهمهآ ها می لوله وصل کردنصداي سر و از آن باال  .مده بودآگردنشان کش . و باال را نگاه کردند

  کنه؟ میداره چه غلطی اون باال  این یارو دونی می: گفتشورا آدم 
  . ه سر لولهارز میلوله  مرتب داره: گفت فرخ

  چی بشه؟آخرش که  :شورا گفتآدم 
  !که بره باالتر: فرخ گفت

  که چی بشه؟: تاکید کردشورا آدم 
   .ره باالتر و می زاره رو لوله هی لوله می داره .خواد یه برج بلند بسازه می: گفتم فرخ

  چقدر بلند؟: منشی گفت
  !زنه که از کجا بدونم؟ حرف نمی: فرخ گفت

  خوره؟ تکون میروي نک برج  اون چیه که :گفتشورا آدم 
  .بره باالترین نقطه همراه خودش میکنه و  میجابجاش یه پرچم که مرتب . هپرچم: گفت فرخ

  چیه؟ از این کاراهدفش  :منشی گفت
  م؟از کجا بدون: گفت فرخ

  .خواست انجام بدههر کس هر غلطی که دلش دیم که  اجازه نمی .داریم ما اینجا مسئولیت :شورا گفتآدم 
  .بایستد محکمسعی کرد توي باد . شکمش قوس برداشتآن قدر باال برد که بعد سرش را 

  !هاي: داد زد 
  !هاي! هايآ: دوباره گفت

درست روي . کشید سوت میپیچید و  میها  آمدکه توي لوله باد میي  فورهفقط صداي  .شد دید از این جا چیز زیادي نمی
بهم  صداي شد و میجابجا  مرتب ي کوچکی غریبه مثل لکه ي سایه .لرزید همراه با باد بشدت می یک پرچم رنگیک برج نُ

   .آمد می فوالديي ها چفت و بست ،ها لولهخوردن 
  .شنوه نمیي این طور: گفت فرخ

  . شوراآدم داد دست  یک بلندگو دستی برداشت و داخل کامیونرفت از و 
  !پایین بیاهمین حاال قانون خاطر به  !بیا پایین !هی: توي بلند گو داد زدآدم شورا 

را سر هم  ها و لوله شد می دوال و راستمرتب پیدا بود که  غریبههیکل  آن باال. منتظر شدو  وردآبعد دستش را پایین 
  . پیچید ها می در لوله محوي يصدا .کرد می

  .شنوه نمی: گفت فرخ
  . میشه ثبت  ش این کارها تو پروندهي  همه :گفت منشی



  . رفتند سمت ماشین. شان توي چشم رفت می خاكگرد و و  شانها باد افتاده بود توي لباس
  . ایستاده بود کنار ماشین فرخ .و مشغول شد را باز کرد  پوشه. نشست روي صندلی عقب نشیم

  .شیشه را پایین کشیدمنشی 
  ؟از کی این مرافعه را راه انداخته: پرسید

  . اي میشه دو هفته: گفت فرخ
*  

  کوپتر هلی              
و ردیف جلو مامورها  .چسبانده بودند زرد خطرنوارهاي سمنتی کوچکی که برج روي آن باال رفته بود را  زمین دور تا دور

  .غایب بودهوا آرام و باد . کردند میبودند و همهمه  توده شدهپشت سرشان  جمعیتي  بقیه
و آن  بود رفتهبیرون ي ابري  از میان لکه سر برج اما .و سر بلندگو را گرفته بود باال پشت نوارهاشورا ایستاده بود آدم 

   .سرش ناپیدا بود
  من باید با کی حرف بزنم؟: گفت شوراآدم 

  .وجود ندارهامکان هشدار به دلیل فاصله  بنویس که: گفت منشیبعد مکث کرد و رو به 
  .شروع کرد به نوشتن نشیم

  ؟ حاال جرمش چی هست :گفت فرخ
 دورتر ایستادند. همه فرار کردند و همه چیز آشفته شد .پایین افتاد پیش پاي مامورها اي از بلندي با سر و صدا ناگهان میله

  . به آسمان نگاه کردند و
  یا خضر نبی، حاال چکار کنیم؟: گفت فرخ

  کسی آسیبی ندیده؟ بینینب: آدم شورا گفت
  . چکید تابید و عرق از سر و روي جمعیت می راست می .داغ بود فراز برجخورشید از 

  .کنیم این غائله رو ختم به خیرش  باید امروز هر طور شده: شورا گفتآدم 
اي  لکه .پیچیدسمان آتوي  صدایی که از دور سمت ماشین منشی رفت دوش به دوشاش را خشک کرد و  عرق پیشانیبعد 
  .ت نگاه کردندبه آن سمهمه  .شد و نزدیک می کرد میصدا  ،جهید میافق سمان آدر 

  .مداو بال چرخ: گفتشورا آدم 
  

*  
  بافی داستان یعنی خیال             

نرمه  .پاركدفتر براي هماهنگی رفت  شان سئولم. شدند دهایکی یکی پی مینی بوس که ایستاد .خسته بودند ي تورها بچه
اي که مرتب  صداي تقهبا و زد  را دور می ها گوش چمن ي بازي چند فواره. ددا آرام تکان میرا ها هاي درخت شاخهبادي 

و جابجا رفت  میجلو تا آخر پارك  شروع و ها از پشت نردهها  درخت سبز خط .پاشید آب میرویشان را  شد تکرار می
 اشین نگه داشته بودجایی که مورودي دم در  درست .یمنتروي سکوهایی س هاي قرمز با کالهکبود هاي رنگی  الجیقآ

   .تداش موج برمیبه شدت با باد  شان ها به ردیف ایستاده بودندو پارچه رنگارنگچند تا پرچم 
 متوقف شدند و به ستون پهنیپشت زنجیر  ،جلو میدان کوچکیدرست . رفتندجلو هاي راهنما را گرفتند و  فلش ها بچه 

  . کرد باال رفته بود تا چشم کار میبود و  چهدر وسط میدانخیره شده بودند که 
  .هنما را بخونینلو رااول تاب هقبل از هر چیز بهتر .خیلی خوش آمدین :راهنما گفت

ن ستو. و به ستون وسط نگاه کردند دور میدانچه و پشت زنجیر ایستادند برگشتندبعد دوباره . راهنما يرفتند جلو تابلو
   .کرد باال رفته بود سیمانی پهنی بود که تا چشم کار می

  .خب، من در خدمت دوستان هستم: راهنما گفت
  چند متره؟ اش واقعی ارتفاع: ها پرسید یکی از بچه



   .ونهد هیج کس نمی: خندیدراهنما 
  ؟ونهد چطور هیچ کس نمی: گفت

   .ننرسیدبه سرش ، نهر چه باال رفت .سخیلی ساده : گفت تورمسئول 
  . کردند ها همهمه می بچه

  ؟برهنهایت باال  مگه ممکنه که یه برج تا بی: پرسید یکی
مابقی  .کنیم نیم توضیحات روي تابلو راهنما را تایید تو میفقط . مطمئن نیستیمدر این خصوص  ما واقعا: راهنما گفت

  .اش داستان سراییه همه
   یعنی چی؟: پرسید زن پیري

   .خیال بافی یعنی: گفتراهنما 
   .رفتند سراغ تابلو راهنمادوباره  ها چند تا از بچه

  جاي دیدنی نداره؟غیر از این برج  دیگه اینجا :پرسیدیک نفر 
  .یکی دو مورد هست :راهنما گفت

  خب؟: پرسید
  .تابلو داره. باید به پیچید به راست .کیلومتري اینجا در سی شیکی: راهنما گفت

  ؟اون یکی چی :پرسید
   .اما راهش خرابه. این طرفهاز  هم اون  :راهنما گفت

  .ا در برنامه پیش بینی نشدهاین ،نه: تور گفت مسئول
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