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  حلقه

 سيد امين حسينيون

  
خواد فكر كني ظاهر رو دستت كن قاسم، الزم نيست حتي بهش دست بزني، به هرچي كه دلت مياين حلقه«

انگار زمان جز براي  .ي قاسم كردقه را به انگشت اشارهفت و حلغليظ عربي گي دختر اين را با لهجه» .شهمي
ي سالن فرودگاه امام خميني، خشك شده برجا، به او خيره زندهي موجودات همه. او و قاسم متوقف شده بود

پاي راستش را، پوشيده در صندل دختر . چي كه پشت دستگاه اسپرسو ايستاده بودشده بودند، حتي پسرك قهوه
ها پيچيد در به سمت پلهبرداشت و  گام بندريچند پاي چپش را، و وقتي بعد سبزآبي روي زمين گذاشت و 

ناگهان پسرك انگار » دي؟ي ما رو نميقهوه«:قاسم تكاني به خودش داد و كوبيد روي بار و گفت. هوا محو شد
ي براق كرد، و قاسم نگاهي به حلقه. آماده كرد پركفاز خواب بيدار شد، سراغ دستگاه رفت و يك كاپوچينوي 

  . جرعه جرعه نوشيد اش را قهوه

ر و خودكا .رفتميدر بزرگراه پيش سوار بر تاكسي فرودگاه  ،بعد، هنوز مست خواب يك ساعت و چهار قهوه
روي كمربند  اش را لماندتابلوي نواب شمال را خواند، بعد صورت كشيده. مدادش را در جيبش گذاشته بود
 ند و دستان بزرگش شل و ول افتادداشتند، ي درازش روي كمربند نگهش چانهصندلي، جوري كه دماغ عقابي و 

  .هايش را بست و تنفسش آرام و منظم شدشمچ .فشدو طر

كرد، درها در حال بسته وقتي باالخره جلوي در اصلي دانشگاه علم و صنعت از تاكسي پياده شد و حساب 
همانطور خواب آلوده و  . تو رفتموبايلش را تحويل داد، صورتش را پاي يكي از شيرها شست و .  شدن بودند

ي داوطلبي قاسم جعفري، شماره: ملنگ، پرسان پرسان كالسش را پيدا كرد و روي صندلي خودش نشست
» قاسم چرا انقد دير؟ چرا انقد خواب؟«:گفت پسري چاق و بلند پيشانيسه صندلي آن طرف تر  .1533768
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فرود اومديم، دهنم سرويس شده  6پريديم  پرواز داشتم، با تاخير 4ديشب ساعت «:قاسم برگشت و جواب داد
  » .جادوگري بلدم«:پسر چاق پرسيد و قاسم جواب داد» از كجا انقد مطمئني؟«» .مشولي قبول مي

از سه هزار نفر صلوات  سه نفر .قاري قرآن خواند. ها توزيع شدندسوال .هاي قاسم نيمه باز بودندچشم
ها در سرماي هاي بيرون پنجره كه رويشان گنجشكبه درخت ره شدپا روي پا انداخت و خي اقبمر .فرستادند

  و آنگاه،. كردندجيك مي ااسفند به انتظار بهار جيك

اين صداي قلب من است، : اين ديالوگ از كدام فيلم است «: قاسم وسط دفترچه را باز كرد و اين سوال را ديد
  هري پاتر)مالنا  د)ا  جكازابالنك)پدرخوانده ب) الف» ي دشمن؟وپخانهيا صداي ت

سيمين هاي هوا، دو ساق حدود سي ثانيه بعد از اينكه قاسم جعفري سوال را خواند، از ميان نيستي ميان ملكول
هاي رشتهي اول كسي بهشان توجهي نكرد چون مشخص نبود چي هستند، ولي وقتي چند لحظه .پديد آمدند

ها زانوها پديدار شدند، و وقتي رو به پايين حركت كردند و مچو ماهيچه و استخوان رو به باال گسترش يافتند 
هايشان را ماليدند، غير از بيشتر دانشجويان چشم .، توجه همه جلب شدها از ميان نيستي بيرون آمدندو پاشنه

ميل وقتي باالخره زانوها تك. ي سواالت فرو رفتنديكي دو نفري كه تا غفلت ديگران را ديدند بيشتر در دفترچه
ولي پاها  كه تازه ظاهر شده بودند دست بزند،سياهي  هايخواست به ران. شدند، مراقب جلو رفت و زانو زد

اي كه آرام ي برهنهبه پاهاي سبزه باالخره همه خيره شدندبود كه  آه بلند مراقبو با  فرار كردند به سمت ديگر،
  .هايش بسته بودقاسم جعفري كه چشمهمه جز .  رسيدندآرام به كمر مي

تر ها، اول سفيد بود، بعد سياه شدند، بعد دوباره سفيد شدند، بعد كمي سبزه شدند، بعد كمي روشنرنگ ران
و همزمان با آن باسني شكل گرفت، و يك نفر از وسط ، بعد گردني ظاهر شد، بعد دوباره سبزه شدندشدند، و 

هاي پارچه در هوا ، همان موقع رشتهكالس را فرا گرفت» اكبر. ..ا«به ناگهان صداي »  !اكبر... ا«:كالس فرياد زد
و دايان كيتون ظاهر ي بانويي زيبا، تركيبي از اينگريد برگمن و مونيكا بلوچي، اندام خوش تراشيدهو  بافته شدند

 دست، فراخ سينه، درشت سينه، خوش هوشيده در لباس رقص عربي، قد بلند، مو بلند، كشيده پا، كشيدپ. شد
 خبر دهن به دهن،. تمام دانشگاه را فرا گرفته بود »اكبر... ا«فريا  .كامل شد تركيب دست و خوش رنگ و خوش

ها را دانشجويان حاضر در كالس، صندلي. شدنداشاچيان لحظه لحظه بيشتر ميو تمچرخيد، كالس به كالس مي
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استند اول دشمن را شكست دهند بعد خواحتماال مي. كردندجلوي در چيده بودند و از مالشان حفاظت مي
هاي كالس به سمتش هجوم دختر اطرافش را نگاه كرد و به سمت قاسم رفت، بچه .غنيمت را تقسيم كنند

آساي الي ازدحام جمعيت يك سري موجود غوللي وقتي بانوي زيباي همه، به قاسم رسيد، از البهآوردند، و
آمدند، هر كدام چماقي و چوبي در كردند و جلو ميرفي پرت ميريشو ظاهر شدند كه با هر دست يكي را به ط

دست داشتند و يك نفرشان به ناگهان و نا خواسته چوبش را به سمت دختر پرت كرد، ولي پرتابش خطا رفت 
  ! و چوب به كتف قاسم خورد و قاسم از جا پريد

زدند و راهشان را به سمت وها را مياطرافش را نگاه كرد، ترسيد، ده دوازده نفر مامور درشت حراست دانشج
- زدند، ميزها به هوا پرتا ميامواج دانشجويان در اطراف مامورين حراست موج ميكردند، دخترك رقاص باز مي

ي كالس را بشكند و پشت سرشان موج دانشجويان گرسنه كالس را زود بود كه سپاه حراست دروازه .شدند
 » .ب چند تا غالم زنگي حاضر كن ساحر بزرگخ«:دخترك در گوش قاسم گفت .غرق كند

تر از هاي هوا، اين بار چندين غالم زنگي ظاهر شدند، و خيلي سريعاز ميان نيستي ميان ملكول چند ثانيه بعد
. زدند و جنگ مغلوبه شدهاي درشت هيكل با شمشيرهاي كشيده  اطراف قاسم و دخترك حلقه غالم. دخترك
شدند و بعد به مقهور هيبت زنگيان حلقه به گوش اي لحظهدرشتشان غره بودند،  نها كه به هيكالحراستي

: ها يك هدف مشترك داشتندو حراستي تازه وارد ي كليدي، دانشجوياندر اين لحظه .سمتشان حمله كردند
ولي غالمان زنگي كه بيشتر شبيه يك تيم راگبي . عبور از سد غالمان زنگي و رسيدن به دخترك رقاص

- كردند و هر چند ثانيه يك نفر ديگر هم بهشان اضافه ميريكايي بودند، بسيار هماهنگ و منظم ايستادگي ميآم

  » اسمت چيه عزيزم؟«:ي غالمان قاسم از دختري كه روي پايش نشسته بود پرسيددر ميان حلقه. شد

  » نجا كجاس عزيزم؟ام؛ تو كي هستي كه منو احضار كردي، ايياسمن، من دختر خليفه«:دختر جواب داد

دست  ياشاره دستش را روي كمر دختر گذاشت و كمي نوازشش كرد، با انگشت يك .قاسم لبخندي زد
اي سال بعد از زمان تو، ولي من تا تو م، اينجا ايرانه، هزار و خوردهمن قاسم«:ديگرش سوال را نشان داد و گفت

  » دوني جواب اين سوال چيه؟، تو مياز اينا گذشتهرو ديدم عاشقت شدم، حاال 
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ي قاسم را ي زيبايش را روي ب گذاشت و با دست ديگرش كلهياسمن به سوال نگاه كرد، انگشت اشاره
اين صداي قلب منه يا «:اش را روي گوش او گذاشت و گفتگرفت، خودش را به او نزديك كرد، و سينه

  » ي دشمن؟صداي توپخونه

ي سواالت فرو ياسمن ناخن بلند روقرمزش را در دفترچه. باالتر بودند ابروي ياسمن فقط چند هاي برجستهلب
هاي گرد، پايين آمدن صورت ياسمن را قاسم با چشم. اال و از روي سرش انداخت آن طرفكرد و بردش ب

  . كردتماشا مي

هاي ياسمن و لب د،كوبيي رييس حراست را گرفته بود و به تخته سياه ميي غالمان، كلهفرماندهدر اين لحظه 
هوا شوند اما  در كمال تعجب خوشبختي به رويش باز مي هايكرد دريچهقاسم احساس مي. ي فرود بودندآماده

  !منفجر شد

كوبيد، ي رييس حراست را به تخته ميغالمي كه كله. بيرون آمد كسيو از ميان آتش و نور  .، هوا منفجر شدبله
اول » ارباب جعفر سمعا و طاعتا«:و همگي گفتند. افرادش هم به تبعيت زانو زدندخشك شد، و درجا زانو زد و 

اتفاقي كه  .كرد، بعد افراد او، بعد دانشجوهاجعفر را حس كرده بود زانو زد و سجده رييس حراست كه قدرت 
 .جده افتادندس صف به بهصف ها ي اول ذي الحجه بود، موجي از آدمي مسجد الحرام در هفتهافتاد شبيه سجده

 در اين فاصله ياسمن هم .تاثير نبودچشمان قرمز جعفر هم احتماال بيو ، و سياه رداي سرخالبته قد بلند، و 
جعفر كه عصاي بلند منتشا مانندش را به دست گرفته بود . از روي پاي قاسم بلند شده بود نگران و ترسيده

  »!خونه ياال را بيفت عا همچين فكري كردي؟كنم ياسمن؟ واقفك كردي تو مسير زمان گمت مي«:گفت

  »تو شوهر داري؟«:گفتبه ياسمن قاسم 

  » ؟توني با زن شوهر دار بريزي رو هم قصر در بريمي رسم، فكر كرديحساب تو رم مي«:گفت به قاسم جعفر

تو هزار سال «:ادبعد رو كرد به قاسم و ادامه د» .از تو بدم مياد! من با تو هيچ جا نميام«:ياسمن به جعفر گفت
كني؟ خاك بر سرت كنن دي، هنوز مثل هزار سال پيش فكر ميداري كنكور كارشناسي ارشد هنر مي من بعد
  » !واقعا
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ي با يك زنجير نامري گوييهاي ياسمين آتش گرفتند و جعفر عصايش را تكاني داد و ناگهان دو حلقه روي مچ
ودش را نگه دارد، ولي جعفر با چرخاندن عصايش انگار سعي كرد خ شد،از دو دست به سمت جعفر كشيده 

اي از هوا آتش گرفت، و همان تودهبه دست ديگرش تكاني داد و . كردزنجير نامريي را دور عصايش جمع مي
ي آتش پرواز كنان به دانشجوي ديگري قاسم جا خالي داد، گلوله. ي آتش را به طرف قاسم پرتاب كردگلوله

 همانجعفر . هاي سواالت كنكور پريدند و سوختندهاي آتش روي دفترچهت و شرارهخورد، دانشجو سوخ
پايين پاي جعفر  و زانو زدهطوري كه ياسمن، خسته و رنجور ي را دو سه دور دور عصايش پيچاند زنجير نامري

ت، قاسم، خودش را جمع و جور كرد، سه چهار صندلي را روي زمين انداخت و پشتشان سنگر گرف. افتاد
از تمام دانشجويان يكي دو نفر جرات كرده بودند سرشان را باال . هايش را بست و به هم فشار دادچشم

  .بياورند، و چند نفري هم قصد فرار داشتند، ولي با اتفاق بعدي فرارشان منتفي شد

بال  ،كبوتران سفيد جوهري .ف جعفر آمدندها پرواز كنان به طرنامههاي سوال و پاسخاز سراسر دانشگاه دفترچه
هاي آتش شعله. كوبيدندآمدند و خودشان را به سر و صورت جعفر ميها و درها تو ميزدند و از پنجرهمي

جعفر مثل يك ناو . افتادي سوزان روي خود جعفر ميخوردند، دفترچهاي ميجعفر هر بار كه به دفترچه
زنگي و مامورين حراست با دقت، نبرد قاسم و جعفر را دنبال  غالمان. آمريكايي اسير داوطلبان مرگ شده بود

در برابر قاسم، كم كم غولي كاغذي شكل  در زماني كه جعفر سرگرم دفع پرندگان كاغذين بال بود، .كردندمي
ل وقتي غو .ه بودقاسم به خوبي از غفلت جعفر استفاده كرد .و شش چشم گرفت، چهار دست و سه پا و دو كله

جعفر خودش را با غولي دوبرابر خودش  غول سر پا ايستاد و. كنار كشيدند ي كاغذي، كبوترهاتكميل شد
غول سينه سوخته قدمي  .ي غول خوردي بزرگي به طرف غول كاغذي پرتاب كرد كه به سينهروبرو ديد، شعله

. د و روي او پريدهاي بزرگش به سمت جعفر دويبا قدم ورش را جلو داد،ي شعلهبه عقب برداشت، بعد سينه
عصا از دست جعفر رها شد و ياسمن روي زمين غلتيد و فقط چند ثانيه از غلت زدن جعفر و غول كاغذي 

عصاي جعفر و پس از آن غالمان هاي آتش روي دست ياسمن خاموش شدند و روي زمين گذشته بود كه حلقه
  . قاسم ياسمن را از روي زمين بلند كرد. هاي پرنده به زمين ريختندكاغذ. زنگي دود شدند و به هوا رفتند

ديد به افرادش اشاره كرد، همگي به آرامي خيز گرفتند كه به رييس حراست كه حاال خطر را دور از خودش مي
خوش دست را در آغوش  قاسم، ياسمنِ خوش رنگولي  .شان را اجرا كننديورشي ببرند و وظيفهسمت قاسم 
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زنجيرهاي من و پاره كردي عزيزم، «:ياسمن جواب داد» گاه اول اعتقاد داري؟عزيزم به عشق در ن«:گفت .كشيد
شيشه خرد شد و بيرون پاشيد و وقتي مامورين حراست به سمتشان . به پنجره نگاه كردقاسم » .من مال تو هستم

 نه سرد خورشيداز پنجره به سمت هاي گرم همديگر را بوسيدند و غرق در بوسهيورش بردند، قاسم و ياسمن، 
  . ي اسفند پرواز كردندجمعه صبحِ
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