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فص

ل اول

اســب ســفیدی بــا یالهــای نقرهایرنــگ و بــدون زیــن،
در دشــت ســبزرنگی کــه ابتــدا و انتهایــش را هیــچ چشــمی
نمیتوانــد ببینــد ،بهشــتاب مــیدود .دختربچــهای حــدودا ً
هشــت ـ نُهســاله روی ایــن اســب نشســته و ماننــد یــک
ســوارکار حرفــهای از اینســوی دشــت بــه آنســوی دشــت
ـوش دنیــا،
بــا ســرعتی خیرهکننــده و خنــدهای پیچیــده در گـ ِ
مــیرود و میآیــد .بــاد موهــای طالیــی دختــر را شــبیه بــه
گندمــزار کوچکــی کــرده کــه خوشــههای گندمــش چــپ
و راســت میشــوند و بیوقفــه میرقصنــد .رقــص موهــای
دختــرک تمامــی نــدارد و خنــدهاش ماننــد بارانــی سیلآســا،
هــر لحظــه قویتــر و بزرگتــر روی دشــت پخــش میشــود.
اســب هــم همــراه دختــر میخنــدد و گاه بــا پرشــی بلنــد
تمــام ســعیاش را میکنــد کــه شــادی و هیجــان ســوارش را
بیشــتر و بیشــتر کنــد.
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ناگهــان اســب ســفید دیگــری در دشــت دیــده میشــود و
بــا شــتاب نزدیــک دختــر میآیــد .بزرگتــر از اســب دختــر
اســت .اســب بزرگتــر ،زیــن دارد و عاقلهمــرد زیبایــی کــه
تفنــگ روی دوشــش دارد بــر آن ســوار اســت .دختــر تــا مــرد
را میبینــد از روی اســب ،خــودش را بــه آغــوش او میانــدازد.
مــرد دســت راســتش را روی موهــای طالیــی دختــر میکشــد.
دختــر ،صــورت و دســت مــرد را بیوقفــه میبوســد.
ـ ســام بابــا! ...دلــم بــرات خیلــی تنــگ شــده بــود ...دوســتت
دارم باباجونــم!
ـ ســام دخترکــم ،ســام ئالنــد* مــن ،ســام عزیــز دلــم ...مــن
کــه هســتم ،همیشــه کنارتــم .مواظبتــم ،مواظــب خــودت و
مــادرت و بــرادرت...
تمــام شــادیها و خندههــای تاریــخ ،انــگار در دل و صــورت
دختــرک جمــع شــدهاند .یــک دســته گل رز قرمــز را از روی
دشــت برمــیدارد و بهســمت پــدرش میگیــرد.
ـ دلــم بــرات خیلــی تنــگ شــده بــود ...قــول بــده پیشــم بمونــی
همیشــه باباجلیل ،باشــه؟!
ـ مــن کــه کنارتونــم همیشــه ،بــاورت نمیشــه؟ حتــی میدونــم
االن میخــوای بــری کجــا ،حتــی میدونــم کــه داری چ ـیکار
میکنــی ...بریــم بگردیــم تــو دشــت؟ میخــوای بریــم بــاالی
اون کــوه کــه دوســتش داشــتی همیشــه؟ میخــوای پــرواز
کنیــم؟ میخــوای دســتت رو بزنــی بــه ابرهــا؟ میخــوای
بریــم بــا اســب از روی دریــا رد بشــیم؟ هرچــی تــو بخــوای،
همــون کار رو میکنیــم!
* اولین پرتو خورشید

ئالنــد در آغــوش باباجلیــل و روی اســب او نشســته اســت و بــا
اشــاره چشــمش بــه اســبش میفهمانــد کــه بایــد او و پــدرش
را تنهــا بگــذارد و بــرود .اســب ئالنــد میخنــدد و بهســرعت
شــروع بــه دویــدن میکنــد و دور و دورتــر میشــود؛ آنقــدر
دور میشــود کــه دیگــر بــه چشــم ئالنــد و باباجلیــل نمیآیــد.
ـ مــن فقــط میخــوام تــو کنــارم باشــی بابایــی ،بــا اســب تــو
بریــم .هرجــا کــه تــو بگــی ،بریــم روی ابرهــا بشــینیم ...بریــم
روی ســتارهها دراز بکشــیم ...بریــم تــا بــرام قصــه بگــی و شــعر
بخونــی .خیلــی وقتــه بــرام قصــه نگفتــی! ...خیلــی دلــم بــرات
تنــگ شــده بــود بابایــی.
جلیــل لبخنــدی میزنــد ،از داخــل زیــن اســبش قمقمــه
آبــی درم ـیآورد و بــه ئالنــد میدهــد تــا بنوشــد .ئالنــد تمــام
آب قمقمــه را یکنفــس ســر میکشــد و بعــد آن را بلنــد
میکنــد و زیــر یکــی از ابرهــای تمیــز و صــاف میگیــرد .بــا
اشــاره چشــم ئالنــد ،قمقمــه از آب بــاران پــر میشــود و آن
را بــه پــدرش میدهــد .پــدر ئالنــد ،ابــر را از آســمان پاییــن
مــیآورد و آن را داخــل زیــن اســبش میگــذارد و دوتایــی
شــروع میکننــد بــه پــرواز بــا اســب روی آســمان نیلــی و پــاک.
ئالنــد رهاتــر و بلندتــر از قبــل میخنــدد و دســتش را بــه
بــدن آســمان و زمیــن میکشــد؛ انــگار کــه تمــام خوش ـیهای
جهــان را در آغــوش گرفتــه اســت .تکیــه داده بــه بــدن پــدرش
و خیالــش از همهچیــز راحــت اســت و دغدغــهای نــدارد .از
روی دریاهــا و اقیانوسهــا میگذرنــد و دســت و صــورت و
پاهایشــان را داخــل آنهــا میشــویند .دشــتهای گل ســرخ
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و ســفید و جنگلهــای وســیع و ســبز از آن پاییــن برایشــان
دســت تــکان میدهنــد و پرندههــا بــه نوبــت بهســمت ئالنــد
و پــدرش میآینــد ،نغمــهای میخواننــد و میرونــد.
خبــری از دود و ســیاهی و آلودگــی نیســت .زمیــن بــه پارچهای
مخملــی میمان َــد و آســمان هــم آنقــدر پــاک و نــرم؛ کــه
ماننــد حریــری اســت روی دوش عــروس دنیــا .همهچیــز
همانطــوری اســت کــه ئالنــد میخواهــد .گاهــی صورتــش را
برمیگردانــد ســمت پــدرش ،او را محکــم میبوســد ،بغلــش
میکنــد و بــا صدایــی َکرکننــده میخنــدد.
ـ میشــه همین جا وایسیم بابایی؟
ـ آره دختر قشــنگم ،هرچی تو بخوای!
ـ یعنی نمیخوای بپرســی چرا اینجا؟!
ـ معلومــه کــه نــه! مــن بــه تصمیمهــای دختــرم ایمــان دارم و
میدونــم مــن رو جــای بــدی نمیبــره.
ـ عاشــقتم بابایــی ...اینجــا ابــر خودمــه ،اون هــم ســتارهمه کــه
شــب و روز روشــنه و مواظــب منــه ،مثــل تــو ...میشــه روی
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 میپرنــد
و میرونــد بهســمت ابــر ئالنــد .اســب ،کنــار ابــر ئالنــد
مینشــیند تــا شــادیِ ســوار و دختــرش را ببینــد .هــردو روی
ابــر دراز میکشــند و ئالنــد دســتانش را حلقــه میکنــد دور
گــردن پــدرش .پــدر ئالنــد شــروع میکنــد بــه قصــه گفتــن:
«یکــی بــود ،یکــی نبــود ،زیــر گنبــد کبــود ،یــه دختــر خــوب

و قشــنگ بــود بــه اســم ئالنــد .ایــن دختــر خیلــی مهربــون
بــود و بــه همــه آدمهــا و حتــی حیوونهــا و درختهــا
کمــک میکــرد .ئالنــد دلــش میخواســت همهجــا تمیــز و
پــاک باشــه امــا اونهایــی کــه پــاک نبــودن و عاشــق ســیاهی
و کثیفــی بــودن ،باهــاش دشــمنی میکــردن و تمیــزی رو
دوســت نداشــتن ...ئالنــد بااینکــه تنهــا بــود ســعی میکــرد
اونقــدر قــوی باشــه کــه به همــه آرزوهــاش برســه ...یــه روز»...
ـ ببخشــید خانم ...خانم ببخشید!
ئالنــد ســرش را از روی صندلــی عقــب تاکســی بلنــد میکنــد
و روی صندلــی جابهجــا میشــود.
ـ ببخشــید بیدارتــون کردم؛ بهتــون نگفتن از کدوم در باید بریم؟
راننــده ،ســرش را از پنجــره ماشــین بیــرون میبــرد و خطــاب
بــه ماشــین پشــت ســرش و بــا صــدای بلنــد و رســایی میگوید:
«چــه مرگتــه اینقــدر بــوق میزنــی؟! راه بــاز بشــه میریــم
همهمــون دیگــه ...مرتیکــه الدنــگ!» و بعــد ســرش را داخــل
ماشــین مــیآورد و نگاهــی از تــوی آینــه بــه عقــب ماشــین
میکنــد و زیــر لــب «الالــهاالاهلل» میگویــد.
ئالنــد بیتوجــه بــه اتفاقــات دوروبــرش ،فقــط کنجکاوانــه بــه
اطرافــش نــگاه میکنــد .دنبــال پــدرش میگــردد .ادامــه
قص ـهای کــه باباجلیــل میگفــت چنــدان برایــش مهــم نیســت
و فقــط دنبــال فضــا و آرامشــی میگــردد کــه در خــواب
ـج خوابــی اســت کــه دیــده .مــدت
احســاس میکــرد .هنــوز گیـ ِ
زیــادی اســت کــه چنیــن آرامشــی را در بیــداری تجربــه نکــرده.
اص ـ ً
ا تصویــر واضحــی از آغــوش پــدر نــدارد .ئالنــد هنــوز بــه
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مدرســه نرفتــه بــود کــه خبــر فــوت پــدرش را آوردنــد.
ئالنــد نمیخواهــد بیــدار شــود .چشــمانش را میبنــدد و زیــر
لــب میگویــد« :بابــام!» .راننــده صدایــش را نمیشــنود .هنــوز
در هــوای خوابــی کــه دیــده ،ســیر میکنــد .بــا گوشــه انگشــت
شســتش چشــمان درشــت و روشــنش را میمالــد و بــا صــدای
بــم و دورگــهای میگویــد:
ـ بــه نظــرم گفتــن در اصلــی .االن نمیدونــم؛ باید تمــاس بگیرم.
رســیدیم مگــه؟! ...گفتــن وقتی رســیدم تمــاس بگیرم باهاشــون.
ـ بلــه خانــم ،خیلــی خســته بودیــن ،یکــی دو دقیقــه بعــد از
اینکــه نشســتین تــو ماشــین خوابتــون بــرد .مــن هــم رادیــو رو
خامــوش کــردم کــه راحــت بخوابیــن ...خداروشــکر خوابیدیــن
و ایــن ترافیــک ســنگین رو ندیدیــن بــا ایــن بوقایــی کــه
میزنــن ...شــب جمعههــا همینــه دیگــه تهــران .خــراب شــه
ایــن تهــران کــه جمعــه و شــنبه نــداره!
ئالنــد درحالیکــه همچنــان بــه اطرافــش نــگاه میکنــد
و دســتانش را چندبــار روی هــم میمالــد ،آرام میگویــد:
«خیلــی ممنونــم کــه بیــدارم نکردیــن» .بعــد چشــمانش را
آرام میبنــدد و ســرش را تکیــه میدهــد بــه روی صندلــی.
دســتانش را دور گــردن پــدرش میچســباند .گوشهایــش را
تیــز میکنــد تــا ادامــه قصــه پــدرش را بشــنود .اســب ســفید
او را میبینــد کــه روی یکــی از ســتارهها دراز کشــیده و
چشــمانش را بســته اســت .عطــر گیاهــان مختلــف صحرایــی
و کوهــی درهــم پیچیــده .نمنــم بــاران شــروع شــده و عطــر
آن هــم بــه خوشــبوترین مجموعــه جهــان اضافــه شــده اســت.

فص

ل دوم

ـ خانــم پــرورش! هفــت ـ هشــت دقیقــه دیگــه روی آنتنیــم،
اســترس کــه نداریــن؟
ئالنــد دســتی به مقنعه ســیاهش میکشــد ،آن را مرتــب میکند
و آب دهانــش را قــورت میدهــد و میگویــد« :نــه ،خوبــم».

مســئول هماهنگــی برنامــه ،دختــری اســت بــا چشــمانی ریــز
و ســیاه کــه بهســرعت داخــل اســتودیو از اینســو بــه آنســو
مـیرود .نهایتـاً بیسـتوچهار ـ پنجســاله نشــان میهــد و «خانــم
شــکیبا» صدایــش میزننــد .بــا ئالنــد در همیــن مــدت کوتــاه
صمیمــی شــده و ســعی میکنــد بــه او کمــک کنــد تــا بــا آرامــش
بتوانــد در برنامــه زنــده تلویزیونــی شــبکه ســه حــرف بزنــد.

ـ مــن خیلــی از شــما خوشــم مــیآد خانــم پــرورش! صفحــه
اینســتاگرامتون رو دنبــال میکنــم .عاشــق ایدههــا و فکراتونــم
دربــاره محیطزیســت و زنهــا ...عاشــق پشــتکارتونم ...میدونیــن
چیــه؟ بــه نظــرم خیلــی ســخته یــه زن تــو ایــن کشــور بتونــه
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اینهمــه کار بکنــه ،اون هــم بــدون پارتــی و حمایــت ...مــن هــم
کســی رو نــدارم.

ئالنــد لبخنــدی بــه دختــر میزنــد ،از او تشــکر میکنــد و
حــرف بیشــتری نمیگویــد .استرســش کمتــر شــده اســت.
میخواهــد تمــام جزئیــات خوابــش را بــه خاطــر بســپارد.
ـوق تــوی
چشــمانش را بــاز میبنــدد .دلــش همــان رهایــی و شـ ِ
خــواب و کنــار پــدرش را میخواهــد .آرزو میکنــد پــدرش
بــود و او را از تلویزیــون میدیــد .خبــر آمدنــش بــه تلویزیــون
را اول بــه مــادرش و لیــا گفتــه؛ بعــد بــه بــرادرش و بچههــای
مؤسســه و اهالــی روســتا .اقــوام هــم بعــدا ً فهمیــده بودنــد.
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لیــا صمیمیتریــن دوســت ئالنــد اســت کــه روزهــای کودکــی
بــا هــم در روستایشــان بودهانــد و در ایــن سیوهشــت ســال
عمــری کــه طــی کردهانــد همهجــا بــا هــم رفتهانــد .بــا هــم
دانشــگاه رفتهانــد و در تهــران و رشــت فعالیــت کردهانــد.
لیــا ،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 لیــا در یــک مســابقه
دوســتانه والیبــال ،دررفــت و مجبــور شــد آن را گــچ بگیــرد.
ـ خــدا بگــم چ ـیکارت کنــه ئالنــد! ...دلــت نبــود مــن باهــات
بیــام تلویزیــون ،دعــا کــردی مــن اینجــوری بشــم ،آره؟!

ئالنــد بــا نیشــخند جوابــش را داد« :چــرا چرتوپــرت میگــی؟
میخواســتی حواســت رو جمــع کنــی ...آدم عاقــل ،قبــل از رو ِز
بــه ایــن مهمــی مـیره والیبــال آخــه؟! ...بعــدش هــم آدم عاقــل

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 میخواســتم اشــکان رو از
نزدیــک ببینــم ،مجــری به ایــن خوشتیپــی ،کوفتت بشــه ئالند!
ئالند ابروهایش را تصنعی درهم کشــید و با کنایه گفت:

ـ دیوونــه ...اگــه نیمــا بفهمــه کــه بــرای چــی میخواســتی
بــری تلویزیــون ،باهــات حداقــل یــه هفتـه سرســنگین میشــه.
نیمــا کــه از اون مجریــه بهتــره لیــای بیعقــل! تــو هــم شــبیه
ایــن دختــرای دبیرســتانی شــدی کــه طرفــدار اشــکان علیــزاده
هســتن؟ خجالــت بکــش!
***

ـ خانــم پــرورش آمادهایــن؟ ...اول مجــری شــروع میکنــه بــه
صحبــت ابتدایــی؛ بعــد خودتــون رو معرفــی کنیــن و بقی ـهش
رو هــم کــه خودتــون میدونیــن.

تمــام روزهــا و شـبهای ایــن ســه دهــه زندگــی بــدون پــدر و
بیــش از دو دهــه تــاش بــرای حفــظ محیطزیســت و زندگــی
خــودش ،شــهرش و حتــی کشــورش بهســرعت از جلــوی
چشــم ئالنــد میگــذرد .تهمتهــا ،نامرادیهــا ،کمبودهــا و
نامردیهایــی کــه از طــرف زنهــا و مردهــای مختلــف دیــده
و حمایتهــا و تشــویقهایی کــه از ســوی گروهــی دیگــر.
البتــه کــه تعــداد ایــن گــروه دوم بهمراتــب کمتــر اســت .از
زمانــی کــه بــرای خــودش و منطقــه زندگــیاش نقشــهها و
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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
و بــا حمایــت مــادرش ،لیــا و عموخلیــل مقابــل بدخواهــان
قدرتمنــد روستایشــان ایســتاد ،گذشــته و حــاال میتوانــد درباره
هدفهــای محققشــدهاش صحبــت کنــد .از بازداشــتهای
موقتــش بهدلیــل اتهاماتــی کــه ثابــت نشــدند تــا بیپولیهــا
و پیشــنهاد پرداخــت وام یــا قــرض در ازای ازدواج بــا مدیــر
بانــک یــا معــاون فــان منطقــه محیطزیســت.
ـ سه ...دو ...یک!
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ـ بــه نــام بهتریــن چهــره! ...ســام خدمــت شــما بیننــدگان
برنامــه «چهرههــا» کــه مــا رو از طریــق گیرندههــای خودتــون
نــگاه میکنیــن .مثــل برنامههــای قبلــی اینبــار هــم در
خدمــت یــک چهــره موفــق هســتیم .چهــره امــروز مــا نــه
فوتبالیســته نــه هنرپیشــه ...نــه سیاســتمداره و نــه پــدر
پولــداری داشــته ...ژن خــوب هــم نیســت! خیلــی ســختی
کشــیده و اونهایــی کــه اهــل فضــای مجــازی هســتن احتمــاالً
بــا اســم ،چهــره و کارهــای ایشــون آشــنا هســتن .ایشــون
همونقــدر کــه حواســش بــه ماهیهــای دریاهــای جنــوب
و شــمال بــوده بــه همــون انــدازه بــه پوشــشهای گیاهــی و
درختهــا و جنگلهــای ایــران کمــک کــرده؛ جلــوی نابــودی
گیاهــان دارویــی و حیوانــات زیــادی رو گرفتــه و بهکمــک
مؤسس ـهای کــه ایجــاد کــرده ،تونســته تــو حوزههــای مختلــف
محیطزیســت و بخــش آمــوزش ،گامهــای بلنــدی بــرداره.
بهکمــک قانــون و دوســتانش تونســته تــا حــدودی جلــوی

