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ها و آقايان سالم. به اتفاا   خانم، با ياد و نام خداي مهربان

و ديگر همكارانم در هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران،  خلبان

كنيم. هم اكنون دماي داخلي سفر خوشي را براي شما آرزو مي

و مقصاد ماا    …هواپيما پنج درجه باالي صفر و شامار  پارواز  

دقيقه و در ارتفاع هزار پاايي   54كيش است، مدت زمان پرواز 

كنيم. لطفاً در طول پرواز كمربنادهاياان  از سطح دريا پرواز مي

ماشكرم.، مت نكشيدن سيگار توجه فرماييدرا ببنديد و به عال

*  *  *
تر چهارصد و چهل   دقيقاً هفت ماه و دوازده روز و به زبان ساده

اي ايد، با حال و هواي پرندهاي كه اكثراً شنيدهپرواز، جمالت دو زبانه

سبكبال، هر روز آن هم روزي دو مرتبه تكلرار كلردو و بلاز بله اميلد      

پروازي ديگر، چشم به فردا دوختم. فردايي كله دوبلاره اوب بگيلرو و    

تلر شلوو و   ها، نزديل  و نزديل   يهاي ابر به خداي زيبايپشت توده

و بله پلا  خلوتي كه به باورش رسيده بلودو، بلا او حلرز بلزنم     در
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همه نعمت خودو را در خيلاش  رهلا كلنم، تلا بلكله در ن ليم و       اين

اي غرق شوو هايم را جال بخشم و در او به اندازهضيافت بودن ، ريه

كه بتوانم در هر پلرواز، شلكرش را در حرلور دشلم كله تنهلا جلاي

 جا آورو.خودش بود، به

از او خواستن ها با او بودن، چه زيبا بود، در اوب و بلنداي آسمان

و به قول ننه، اشتما  دعا داشتن، زيرا من نيلاي  را از او يلاد فرفتله    

 او باشد.تواند، حامي)او( مي بودو و آموخته بودو كه تنها

هلاي  كس باور نكند كه نمازهاي شلبانه و تكله پارچله   شايد هيچ

زد، در آزموني فره مي« عالءدين ح ينسيد»سبزي كه ننه به حررت 

كلفتشان دوختله بودنلد،   هاي فردنران نفر فقط چشم به پارتيكه هزا

من اوشين نفري بودو كه خيلي آسان رسماً استخداو سازمان هواپيمايي 

ي آموزشلي شبلا  زيبلاي مهمانلداري     كشور شدو و بعد از ي  دوره

پوشيدو و اوشين پرواز بنا به خواه  خودو مشهد مقد  بود كه بعلد  

ي ، جدول پرواز فرفتم كه معموالً سهميهاز بوسيدن خاك شفابخش 

ما صفر كيلومترها، پروازهلاي كوتلاه داخللي بلود كله از آن بله بعلد

اش را برايم باز كرد زدهي زيباي كي ، آغوش تنوري و شرجيجزيره

 و روزي ي  مرتبه، ميزبانم شد.

ل يل  ملاه، حلاال ديگلر بله قلول       ل ي  هفتهل دو روزي  روز

اي چنلد  واز داشتم و شايد افر ي  روز، بله فونله  ها، عشق پرقديمي
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شدو و شايد افر غرورو زدو، پكر ميساعت تأخير داشتيم، بال بال مي

 كردو.داد، فريه مياجازه مي

اصالً پرواز برايم زندفي شده بود و آسلمان جوالنگلاهم بلود و    

شد. روزها با پرواز و طلول م لير   الي ابرها، خالصه ميچيز البههمه

شلدند، املا هلر روز تلازفي خلا  هاي رنگارنگ به هم قف  ميوآد

 برد.خودش را داشت كه ديروز كهنه را از ياد مي

هلاي  غهلاي آهنلي و چلرا   خورشيد و بلال  ،آسمان ،دريا ،جزيره

چيز را بله كلوچكي خلودش    ي كوچكي كه همهزن و دريچهچشم 

ديدو، همه و همه در من ح  شده بود.مي

رفتم و شب، با رقل  فتاب و پرستوهاي مهاجر ميصبح با تيغ آ

، ، ماسله فشتم و خط ميلان ايلن دو نق له را بلا سلاح      ها برميستاره

هلاي بلازار، زيلر سلق      ، تماشلاي تلازه  هاي دريايي، آواز مرغصدز

شلد و  تلر ملي  هايي كه هر روز تازهكردو. تازهخنكاي دشپذيرش پر مي

زبلاني، خريلدار   باز بلا زبلان بلي   زد و ها چشم  ميزير نور چلچراغ

 خواست.مي

حاال ديگر تماشاي بازار هم مث ، پرواز برايم عادت شده بود، به 

چه را دريلا بله   زدو و آنها در آن پرسه مياي كه هر روز ساعتفونه

 بلعيدو.سوغات آورده بود، با چشمم مي
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كم خواستن، جاي تماشا را فرفت و همين خواستن، كه كمتا اين

ستارت تجارت بود، زيرا خيلي زود در كنار كار مهمانداري، خريد و ا

جلايي اجنلا  شلوكس را شلرود كلردو و توان لتم در       فروش و جابه

هاي جزيره، ارتباط برقرار كنم و كاري را كله  ترين مدت با ك بهكوتاه

ها مشك  بود، براي من آسان و حتي بلدون هزينله،   شايد، براي خيلي

 شد.تماو مي

ي هايي كه الزمهاي را چند پرواز، بعد از تجربهاول كار حرفهفاو 

تجارت موفق بود، برداشتم. به طوري كه سود حاص  ي  هفته، برابر 

 …با چهار هفته پرواز شد

ي شلوو  اما اي كاش، كار فقط پرواز و تجارت بود و من، اف انه

ي شللدو، تللا امللروز مجبللور باشللم بللا زبللان خللودو ق للهزمللين نمللي

 اش بود.اي را بگويم كه روزي آسمان خانهشدهيننفر

كله  كردو و با روياي اينتازه داشتم طعم خوشبختي را مزمزه مي

سال، افر فقط يل  سلال بتلوانم بلا روش خلودو تجلارت كلنم،ي 

ي كوچكي بخرو و براي ننله و ناهيلد كله عملري زيلر      توانم خانهمي

ي ملردي باشلم كله    همرد نفس كشيده بودند، سلاي اي، بيسق  اجاره

 داد، نگيريم. ديگر پوشي را كه دايي مث  صدقه به ما مي

كلله رويللا هميشلله رويللا اسللت و تللا حقيقللت،  …وشللي اف للو 

توان، ي  توي صدهزارتوي تاريكي دارد كه با چشم ب يرت هم نمي
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آن را رفت، زيرا بهار همان سال، روياها نشكفته زود پژمرده  شدند و 

ي ديروز است. ديلروزي كله   زدهر دارو، باغ خزانچه امروز به خاطآن

بعد از ترك فرودفاه بله ق لد بلازار، ورق برفشلت و تكخلال دل را      

 زمين فذاشتم.

روز هم مث  روزهاي فذشلته، دنبلال ملارك ع لر و ادكللن       آن

مخ وصي بودو كه به تعداد سفارش داشتم. بعلد از بلازار مرجلان و    

ازار مريم، نه تنها، نود بهتلري از  هاي بمرواريد، پشت يكي از ويترين

هلا دنبلاش  بلودو،    اي را هم كه سلال خواستم، بلكه فمشدهچه ميآن

 ديدو.

رو بلا ابروهلايي بله    ي  جفت چشم درشت و سياه مردانه، سبزه

هم پيوسته و موهايي شلالل و خلال مشلكي بزرفلي كله روي چانله       

ويتلرين ديلده   الي اجنا  پشلت  بهداشت، تابلوي زيبايي بود كه از ال

 …شدمي

اي اي تادو، اما صداي فروپ فروپ قلبم مثل  آييلر   چند شحظه

اختيلار سله قلدو بله     خ ر، وادارو كرد كه پا به پناهگاه  بگذارو. بي

اش فذشلتم و زملاني كله بلا او     طرف  برداشتم و از چارچوب مغازه

 «سالو»رو شدو، با صداي شرزاني ففتم: روبه

«و خانمم خوش اومديدسال»متين و دشنشين ففت: 


