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 اســب ســفیدی بــا یال هــای نقره ای رنــگ و بــدون زیــن،
ــمی ــچ چش ــش را هی ــدا و انتهای ــه ابت ــبزرنگی ک ــت س  در دش
ً  نمی توانــد ببینــد، به شــتاب مــی دود. دختربچــه ای حــدودا
 هشــت ـ نُه ســاله روی ایــن اســب نشســته و ماننــد یــک
ــت ــوی دش ــه آن س ــت ب ــوی دش ــه ای از این س ــوارکار حرف  س
ــا، ــا ســرعتی خیره کننــده و خنــده ای پیچیــده در گــوِش دنی  ب
ــه ــبیه ب ــر را ش ــی دخت ــای طالی ــاد موه ــد. ب ــی رود و می آی  م
 گندمــزار کوچکــی کــرده کــه خوشــه های گندمــش چــپ
 و راســت می شــوند و بی وقفــه می رقصنــد. رقــص موهــای
ــی سیل آســا، ــد باران ــده اش مانن ــدارد و خن ــی ن ــرک تمام  دخت
ــود. ــش می ش ــت پخ ــر روی دش ــر و بزرگ ت ــه قوی ت ــر لحظ  ه
ــد ــی بلن ــا پرش ــدد و گاه ب ــر می خن ــراه دخت ــم هم ــب ه  اس
ــه شــادی و هیجــان ســوارش را ــد ک  تمــام ســعی اش را می کن

ــد. ــتر کن ــتر و بیش بیش
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ــود و ــده می ش ــت دی ــری در دش ــفید دیگ ــب س ــان اس  ناگه
ــر ــب دخت ــر از اس ــد. بزرگ ت ــر می آی ــک دخت ــتاب نزدی ــا ش  ب
ــه ــی ک ــرد زیبای ــن دارد و عاقله م ــر، زی ــب بزرگ ت ــت. اس  اس
 تفنــگ روی دوشــش دارد بــر آن ســوار اســت. دختــر تــا مــرد
ــه آغــوش او می انــدازد.  را می بینــد از روی اســب، خــودش را ب
 مــرد دســت راســتش را روی موهــای طالیــی دختــر می کشــد.

ــد. ــه می بوس ــرد را بی وقف ــت م ــورت و دس ــر، ص دخت
 ـ ســالم بابــا!... دلــم بــرات خیلــی تنــگ شــده بــود... دوســتت

ــم! دارم باباجون
 ـ ســالم دخترکــم، ســالم ئالنــد* مــن، ســالم عزیــز دلــم... مــن
ــودت و ــب خ ــم، مواظ ــم. مواظبت ــه کنارت ــتم، همیش ــه هس  ک

ــرادرت... ــادرت و ب م
ــورت ــگار در دل و ص ــخ، ان ــای تاری ــادی ها و خنده ه ــام ش  تم
ــز را از روی ــته گل رز قرم ــک دس ــده اند. ی ــع ش ــرک جم  دخت

ــرد. ــدرش می گی ــمت پ ــی دارد و به س ــت برم  دش
 ـ دلــم بــرات خیلــی تنــگ شــده بــود... قــول بــده پیشــم بمونــی

همیشــه باباجلیل، باشــه؟!
 ـ مــن کــه کنارتونــم همیشــه، بــاورت نمی شــه؟ حتــی می دونــم
 االن می خــوای بــری کجــا، حتــی می دونــم کــه داری چــی کار
ــاالی ــم ب ــو دشــت؟ می خــوای بری ــم ت ــم بگردی ــی... بری  می کن
ــرواز ــوای پ ــه؟ می خ ــتی همیش ــتش داش ــه دوس ــوه ک  اون ک
 کنیــم؟ می خــوای دســتت رو بزنــی بــه ابرهــا؟ می خــوای
ــو بخــوای، ــا رد بشــیم؟ هرچــی ت ــا اســب از روی دری ــم ب  بری

ــم! ــون کار رو می کنی هم

* اولین پرتو خورشید 
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 ئالنــد در آغــوش باباجلیــل و روی اســب او نشســته اســت و بــا
 اشــاره  چشــمش بــه اســبش می فهمانــد کــه بایــد او و پــدرش
ــرعت ــدد و به س ــد می خن ــب ئالن ــرود. اس ــذارد و ب ــا بگ  را تنه
ــدر ــر می شــود؛ آن ق ــد و دور و دورت ــدن می کن ــه دوی  شــروع ب
دور می شــود کــه دیگــر بــه چشــم ئالنــد و باباجلیــل نمی آیــد.
ــا اســب تــو  ـ مــن فقــط می خــوام تــو کنــارم باشــی بابایــی، ب
 بریــم. هرجــا کــه تــو بگــی، بریــم روی ابرهــا بشــینیم... بریــم
 روی ســتاره ها دراز بکشــیم... بریــم تــا بــرام قصــه بگــی و شــعر
 بخونــی. خیلــی وقتــه بــرام قصــه نگفتــی!... خیلــی دلــم بــرات

تنــگ شــده بــود بابایــی.
 جلیــل لبخنــدی می زنــد، از داخــل زیــن اســبش قمقمــه
ــا بنوشــد. ئالنــد تمــام ــه ئالنــد می دهــد ت  آبــی درمــی آورد و ب
 آب قمقمــه را یک نفــس ســر می کشــد و بعــد آن را بلنــد
ــا ــرد. ب ــز و صــاف می گی ــای تمی ــی از ابره ــر یک ــد و زی  می کن
ــود و آن ــر می ش ــاران پ ــه از آب ب ــد، قمقم ــم ئالن ــاره چش  اش
ــن ــمان پایی ــر را از آس ــد، اب ــدر ئالن ــد. پ ــدرش می ده ــه پ  را ب
ــی ــذارد و دوتای ــبش می گ ــن اس ــل زی ــی آورد و آن را داخ  م
شــروع می کننــد بــه پــرواز بــا اســب روی آســمان نیلــی و پــاک.
ــه ــتش را ب ــدد و دس ــل می خن ــر از قب ــر و بلندت ــد رهات  ئالن
 بــدن آســمان و زمیــن می کشــد؛ انــگار کــه تمــام خوشــی های
 جهــان را در آغــوش گرفتــه اســت. تکیــه داده بــه بــدن پــدرش
ــدارد. از ــه ای ن ــت و دغدغ ــت اس ــز راح ــش از همه چی  و خیال
 روی دریاهــا و اقیانوس هــا می گذرنــد و دســت و صــورت و
ــرخ ــت های گل س ــویند. دش ــا می ش ــل آن ه ــان را داخ  پاهایش
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ــان ــن برایش ــبز از آن پایی ــیع و س ــای وس ــفید و جنگل ه  و س
ــد ــت به ســمت ئالن ــه نوب ــا ب ــد و پرنده ه ــکان می دهن  دســت ت

و پــدرش می آینــد، نغمــه ای می خواننــد و می رونــد.
 خبــری از دود و ســیاهی و آلودگــی نیســت. زمیــن بــه پارچه ای
ــه ــرم؛ ک ــاک و ن ــدر پ ــم آن ق ــمان ه ــد و آس ــی می مانَ  مخمل
 ماننــد حریــری اســت روی دوش عــروس دنیــا. همه چیــز
ــش را ــد می خواهــد. گاهــی صورت ــه ئالن  همان طــوری اســت ک
ــش ــد، بغل ــم می بوس ــدرش، او را محک ــمت پ ــد س  برمی گردان

ــدد. ــده می خن ــی َکرکنن ــا صدای ــد و ب می کن
ـ می شــه همین جا وایسیم بابایی؟

ـ آره دختر قشــنگم، هرچی تو بخوای!
ـ یعنی نمی خوای بپرســی چرا اینجا؟!

 ـ معلومــه کــه نــه! مــن بــه تصمیم هــای دختــرم ایمــان دارم و
ــره. ــدی نمی ب ــن رو جــای ب ــم م می دون

 ـ عاشــقتم بابایــی... اینجــا ابــر خودمــه، اون هــم ســتاره مه کــه
ــه روی ــو... می ش ــل ت ــه، مث ــنه و مواظــب من ــب و روز روش  ش

ایــن ابــر دراز بکشــیم و تــو بغلــم کنــی و بــرام قصــه بگــی؟
ـ آره عزیزکم... حتماً... حتماً.

 هــردو بــا لبخنــد و شــتاب از روی اســب پاییــن می پرنــد
 و می رونــد به ســمت ابــر ئالنــد. اســب، کنــار ابــر ئالنــد
ــا شــادِی ســوار و دختــرش را ببینــد. هــردو روی  می نشــیند ت
ــد دور ــه می کن ــتانش را حلق ــد دس ــند و ئالن ــر دراز می کش  اب
ــن: ــه قصــه گفت ــد ب ــد شــروع می کن ــدر ئالن ــدرش. پ  گــردن پ
 »یکــی بــود، یکــی نبــود، زیــر گنبــد کبــود، یــه دختــر خــوب
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ــون ــی مهرب ــر خیل ــن دخت ــد. ای ــم ئالن ــه اس ــود ب ــنگ ب  و قش
 بــود و بــه همــه آدم هــا و حتــی حیوون هــا و درخت هــا
ــز و ــا تمی ــت همه ج ــش می خواس ــد دل ــرد. ئالن ــک می ک  کم
 پــاک باشــه امــا اون هایــی کــه پــاک نبــودن و عاشــق ســیاهی
ــزی رو ــردن و تمی ــمنی می ک ــاش دش ــودن، باه ــی ب  و کثیف
ــرد ــعی می ک ــود س ــا ب ــه تنه ــد بااینک ــتن... ئالن ــت نداش  دوس
اون قــدر قــوی باشــه کــه به همــه آرزوهــاش برســه... یــه روز...«

ـ ببخشــید خانم... خانم ببخشید!
ــی عقــب تاکســی بلنــد می کنــد  ئالنــد ســرش را از روی صندل

ــود. ــا می ش ــی جابه ج و روی صندل
ـ ببخشــید بیدارتــون کردم؛ بهتــون نگفتن از کدوم در باید بریم؟
 راننــده، ســرش را از پنجــره ماشــین بیــرون می بــرد و خطــاب
 بــه ماشــین پشــت ســرش و بــا صــدای بلنــد و رســایی می گوید:
ــم ــه می ری ــاز بش ــی؟! راه ب ــوق می زن ــدر ب ــه این ق ــه مرگت  »چ
ــد ســرش را داخــل ــگ!« و بع ــه الدن ــه... مرتیک ــون دیگ  همه م
ــین ــب ماش ــه عق ــه ب ــوی آین ــی از ت ــی آورد و نگاه ــین م  ماش

ــد. ــه االاهلل« می گوی ــب »الال ــر ل ــد و زی می کن
ــه ــه ب ــرش، فقــط کنجکاوان ــات دوروب ــه اتفاق ــد بی توجــه ب  ئالن
 اطرافــش نــگاه می کنــد. دنبــال پــدرش می گــردد. ادامــه
 قصــه ای کــه باباجلیــل می گفــت چنــدان برایــش مهــم نیســت
 و فقــط دنبــال فضــا و آرامشــی می گــردد کــه در خــواب
 احســاس می کــرد. هنــوز گیــِج خوابــی اســت کــه دیــده. مــدت
 زیــادی اســت کــه چنیــن آرامشــی را در بیــداری تجربــه نکــرده.
 اصــاًل تصویــر واضحــی از آغــوش پــدر نــدارد. ئالنــد هنــوز بــه
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مدرســه نرفتــه بــود کــه خبــر فــوت پــدرش را آوردنــد.
ــر ــدد و زی ــدار شــود. چشــمانش را می بن ــد بی ــد نمی خواه  ئالن
 لــب می گویــد: »بابــام!«. راننــده صدایــش را نمی شــنود. هنــوز
 در هــوای خوابــی کــه دیــده، ســیر می کنــد. بــا گوشــه انگشــت
 شســتش چشــمان درشــت و روشــنش را می مالــد و بــا صــدای

ــد: ــه ای می گوی ــم و دورگ  ب
 ـ بــه نظــرم گفتــن در اصلــی. االن نمی دونــم؛ باید تمــاس بگیرم.
رســیدیم مگــه؟!... گفتــن وقتی رســیدم تمــاس بگیرم باهاشــون.
ــد از ــه بع ــن، یکــی دو دقیق ــی خســته بودی ــم، خیل ــه خان  ـ بل
 اینکــه نشســتین تــو ماشــین خوابتــون بــرد. مــن هــم رادیــو رو
 خامــوش کــردم کــه راحــت بخوابیــن... خداروشــکر خوابیدیــن
ــه ــی ک ــن بوقای ــا ای ــن ب ــنگین رو ندیدی ــک س ــن ترافی  و ای
ــه ــراب ش ــران. خ ــه ته ــه دیگ ــا همین ــن... شــب جمعه ه  می زن

ــداره! ایــن تهــران کــه جمعــه و شــنبه ن
 ئالنــد درحالی کــه همچنــان بــه اطرافــش نــگاه می کنــد
 و دســتانش را چندبــار روی هــم می مالــد، آرام می گویــد:
ــمانش را ــد چش ــن«. بع ــدارم نکردی ــه بی ــم ک ــی ممنون  »خیل
ــی. ــه روی صندل ــد ب ــه می ده ــرش را تکی ــدد و س  آرام می بن
ــش را ــباند. گوش های ــدرش می چس ــردن پ ــتانش را دور گ  دس
ــا ادامــه قصــه پــدرش را بشــنود. اســب ســفید  تیــز می کنــد ت
از ســتاره ها دراز کشــیده و  او را می بینــد کــه روی یکــی 
ــی ــف صحرای ــان مختل ــر گیاه ــت. عط ــته اس ــمانش را بس  چش
ــر ــده و عط ــروع ش ــاران ش ــم ب ــده. نم ن ــم پیچی ــی دره  و کوه
آن هــم بــه خوشــبوترین مجموعــه جهــان اضافــه شــده اســت.



فصل دوم
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ــم، ــه روی آنتنی ــه دیگ ــت ـ هشــت دقیق ــرورش! هف ــم پ  ـ خان
ــن؟ اســترس کــه نداری

 ئالنــد دســتی به مقنعه  ســیاهش می کشــد، آن را مرتــب می کند
ــم«. ــه، خوب ــد: »ن ــد و می گوی ــورت می ده ــش را ق و آب دهان
ــز ــمانی ری ــا چش ــت ب ــری اس ــه، دخت ــی برنام ــئول هماهنگ  مس
ــو ــه آن س ــو ب ــتودیو از این س ــل اس ــرعت داخ ــه به س ــیاه ک  و س
 مــی رود. نهایتــاً بیســت وچهار ـ پنج ســاله نشــان می هــد و »خانــم
ــاه ــدت کوت ــن م ــد در همی ــا ئالن ــد. ب ــش می زنن ــکیبا« صدای  ش
 صمیمــی شــده و ســعی می کنــد بــه او کمــک کنــد تــا بــا آرامــش

بتوانــد در برنامــه زنــده تلویزیونــی شــبکه ســه حــرف بزنــد.
ــه ــرورش! صفح ــم پ ــی آد خان ــم م ــما خوش ــی از ش ــن خیل  ـ م
ــم ــا و فکراتون ــم. عاشــق ایده ه ــال می کن  اینســتاگرامتون رو دنب
 دربــاره محیط زیســت و زن هــا... عاشــق پشــتکارتونم... می دونیــن
 چیــه؟ بــه نظــرم خیلــی ســخته یــه زن تــو ایــن کشــور بتونــه
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 این همــه کار بکنــه، اون هــم بــدون پارتــی و حمایــت... مــن هــم
کســی رو نــدارم.

ــد و ــکر می کن ــد، از او تش ــر می زن ــه دخت ــدی ب ــد لبخن  ئالن
ــت. ــده اس ــر ش ــش کمت ــد. استرس ــتری نمی گوی ــرف بیش  ح
 می خواهــد تمــام جزئیــات خوابــش را بــه خاطــر بســپارد.
 چشــمانش را بــاز می بنــدد. دلــش همــان رهایــی و شــوِق تــوی
ــدرش ــد پ ــد. آرزو می کن ــدرش را می خواه ــار پ ــواب و کن  خ
ــه تلویزیــون ــود و او را از تلویزیــون می دیــد. خبــر آمدنــش ب  ب
 را اول بــه مــادرش و لیــال گفتــه؛ بعــد بــه بــرادرش و بچه هــای

ــد. ــوام هــم بعــداً فهمیــده بودن ــی روســتا. اق مؤسســه و اهال
 لیــال صمیمی تریــن دوســت ئالنــد اســت کــه روزهــای کودکــی
ــال ــت س ــن سی وهش ــد و در ای ــان بوده ان ــم در روستایش ــا ه  ب
ــا هــم ــد. ب ــا هــم رفته ان ــد همه جــا ب ــه طــی کرده ان  عمــری ک
 دانشــگاه رفته انــد و در تهــران و رشــت فعالیــت کرده انــد.
 لیــال، وقتــی فهمیــد ئالنــد قــرار اســت بــه تلویزیــون بیایــد از او
 قــول گرفــت کــه بــا هــم بیاینــد. ئالنــد هــم پذیرفــت. روز قبــل
 از برنامــه تلویزیونــی ئالنــد، پــای راســت لیــال در یــک مســابقه

دوســتانه والیبــال، دررفــت و مجبــور شــد آن را گــچ بگیــرد.
 ـ خــدا بگــم چــی کارت کنــه ئالنــد!... دلــت نبــود مــن باهــات

ــن این جــوری بشــم، آره؟! ــردی م ــا ک ــون، دع ــام تلویزی بی
 ئالنــد بــا نیشــخند جوابــش را داد: »چــرا چرت وپــرت می گــی؟
 می خواســتی حواســت رو جمــع کنــی... آدم عاقــل، قبــل از روِز
 بــه ایــن مهمــی مــی ره والیبــال آخــه؟!... بعــدش هــم آدم عاقــل



19

 نبایــد مواظــب پَروپــاش باشــه؟... الکــی گــردن مــن ننــداز!« و
بعــد بــا صــدای بلنــد خندیــد.

 ـ آره واهلل... کاشــکی پــام شکســته بــود و نرفتــه بــودم والیبــال...
 امــا تــو هــم دلــت نبودهــا... وای خــدا می خواســتم اشــکان رو از
نزدیــک ببینــم، مجــری به ایــن خوش تیپــی، کوفتت بشــه ئالند!

 ئالند ابروهایش را تصنعی درهم کشــید و با کنایه گفت:
ــتی ــی می خواس ــرای چ ــه ب ــه ک ــا بفهم ــه نیم ــه... اگ  ـ دیوون
 بــری تلویزیــون، باهــات حداقــل یــه هفتــه  سرســنگین می شــه.
 نیمــا کــه از اون مجریــه بهتــره لیــالی بی عقــل! تــو هــم شــبیه
 ایــن دختــرای دبیرســتانی شــدی کــه طرفــدار اشــکان علیــزاده

هســتن؟ خجالــت بکــش!
***

ــه ــم پــرورش آماده ایــن؟... اول مجــری شــروع می کنــه ب  ـ خان
 صحبــت ابتدایــی؛ بعــد خودتــون رو معرفــی کنیــن و بقیــه ش

ــن. ــون می دونی ــه خودت رو هــم ک
 تمــام روزهــا و شــب های ایــن ســه دهــه زندگــی بــدون پــدر و
 بیــش از دو دهــه تــالش بــرای حفــظ محیط زیســت و زندگــی
 خــودش، شــهرش و حتــی کشــورش به ســرعت از جلــوی
 چشــم ئالنــد می گــذرد. تهمت هــا، نامرادی هــا، کمبودهــا و
ــده ــف دی ــای مختل ــا و مرده ــه از طــرف زن ه ــی ک  نامردی های
 و حمایت هــا و تشــویق هایی کــه از ســوی گروهــی دیگــر.
ــت. از ــر اس ــب کمت ــروه دوم به مرات ــن گ ــداد ای ــه تع ــه ک  البت
ــه ها و ــی اش نقش ــه زندگ ــودش و منطق ــرای خ ــه ب ــی ک  زمان
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 اهــداف عالــی طراحــی کــرده بــود، بیســت ســال گذشــته اســت.
 بیشــتر از بیســت ســال از زمانــی کــه تنهــا و بــا دســت خالــی
ــان ــل بدخواه ــل مقاب ــال و عموخلی ــادرش، لی ــت م ــا حمای  و ب
 قدرتمنــد روستایشــان ایســتاد، گذشــته و حــاال می توانــد درباره
 هدف هــای محقق شــده اش صحبــت کنــد. از بازداشــت های
ــا ــا بی پولی ه ــدند ت ــت نش ــه ثاب ــی ک ــل اتهامات ــش به دلی  موقت
ــر ــا مدی ــرض در ازای ازدواج ب ــا ق ــت وام ی ــنهاد پرداخ  و پیش

ــت. ــه محیط زیس ــالن منطق ــاون ف ــا مع ــک ی بان
ـ سه... دو... یک!

ــدگان ــما بینن ــت ش ــالم خدم ــره!... س ــن چه ــام بهتری ــه ن  ـ ب
 برنامــه »چهره هــا« کــه مــا رو از طریــق گیرنده هــای خودتــون
 نــگاه می کنیــن. مثــل برنامه هــای قبلــی این بــار هــم در
ــه ــا ن ــروز م ــره ام ــتیم. چه ــق هس ــره موف ــک چه ــت ی  خدم
 فوتبالیســته نــه هنرپیشــه... نــه سیاســتمداره و نــه پــدر
ــختی ــی س ــت! خیل ــم نیس ــوب ه ــته... ژن خ ــداری داش  پول
 کشــیده و اون هایــی کــه اهــل فضــای مجــازی هســتن احتمــاالً
ــون ــتن. ایش ــنا هس ــون آش ــای ایش ــره و کاره ــم، چه ــا اس  ب
ــوب ــای جن ــای دریاه ــه ماهی ه ــش ب ــه حواس ــدر ک  همون ق
ــی و ــش های گیاه ــه پوش ــدازه ب ــون ان ــه هم ــوده ب ــمال ب  و ش
ــودی ــوی ناب ــران کمــک کــرده؛ جل ــا و جنگل هــای ای  درخت ه
 گیاهــان دارویــی و حیوانــات زیــادی رو گرفتــه و به کمــک
 مؤسســه ای کــه ایجــاد کــرده، تونســته تــو حوزه هــای مختلــف
 محیط زیســت و بخــش آمــوزش، گام هــای بلنــدی بــرداره.
ــوی ــدودی جل ــا ح ــته ت ــتانش تونس ــون و دوس ــک قان  به کم


