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 چمدانشسته بودند و مرد ژاپنی که روی صندلی مقابل ن زن ید و خرامان وارد ایستگاه شد.کشقطار چند سوت بلند 

که چیزی  داد کاغذی به من مرد ژاپنی هم .زن بادبزنی توی دستش بود و موقع خداحافظی لبخندی زد .داشتندرا بر

مفهومی  بود که ژاپنی خط انداختم، کاغذبه نگاهی  .بعد چمدان را به دنبال خودش کشید و رفت ،رویش نوشته بود

و بروند هنگ کنگ. درست  عبور کنندگذرگاه غربی می خواستند از بودند، ت های عجیب و غریبی توریس .برایم نداشت

 تا همدیگر راتوی شهر شنزن  ی مرزسوهنگ کنگ بیاید این آن بگذرد و از از  نکه قرار بود هائولو همان گذرگاهی

زنگ  نهائولو برمیگشتم کهتم سفرم تمام شده بود و داش .او آمده بودمدیدن اضافه را بخاطر اصال این همه راه  ببینیم.

باید خودم را می رساندم  .شنزنشهر حرکت کردم به سمت بلیط قطار گرفتم و بعد و  ماندمکه بمانم. اصرار کرد  زد،

 .بود هنگ کنگ که درست مقابلشکافه ای در ساحل رودخانه شام چن،  به

 

با هم فیلمسازی  یک دوره توی ، از آن فیلمسازهای جوان که سوداهای بزرگ توی سر دارند.فیلمساز بود نهائولو

اول شده و صدایش کرد که فیلمش واقعاً  باور. دستش انداختم ،فیلم جشنواره یک آشنا شده بودیم و یک روز توی

اوقاتش  ، بدجورولی نیمه های راه فهمید که اسم دیگری را خوانده اند برود روی سن تا جایزه اش را بگیرد،کرده اند 

تلخ شد. برگشت، صندلی تاشو سالن سینما را باز از کرد و با چهره ای درهم ریخنه، بی آنکه کالمی حرف بزند، 

همه ولی حتما نداشته باشد  ماجرا،  دیگر دل و دماغی برای مالقاتی دوباره فکر می کردم بابت آن . همانجا نشست

  همدیگر را ببینیم.هر طور شده باید که  اینقدر اصرار می کردحاال چیز را فراموش کرده بود که 

 

ی هم از خروجی ها به راه آهن می رفت و عده اجمعیت زیادی به سوی ایستگاه  د.بیرون ایستگاه، خیابان عریضی بو

 سمت خیابان سرازیر بودند. 

مقابل ایستگاه تاکسی، زیر پل عابر پیاده ایستاده بودند، ، نگاهی انداختم. زن و مرد ژاپنی را دیدم خیابان به آن سوی

مسافری از آن پیاده  درست مقابلم توقف کرد.تاکسی  ت تکان دادیم.  همان موقع یکدس آنها هم مرا دیدند. برای هم

جوابی نداد. لباس فرم تنش بود  سالم کردم؛سوار شوم. داخل تاکسی نشستم، راننده تاکسی اشاره کرد که ، شد

می ، دونگ منخیابان من را برسان  گفتم:. را تا روی ابروهایش پایین کشیده بودبه کاله چرمی مشکی رنگش و ل

 .هنگ کنگکافه خواهم بروم 

فاصله  مندونگ فطار تا خیابانایستگاه  می دانستم کهبه راه افتاد. آرام صدایی از تاکسی متر بلند شد و تاکسی 

را پیدا کردم،  روگذری را دور زد تا وارد مسیر جنوبی بزرگراه شود. روی نقشه کافه هنگ کنگ ،تاکسی، چندانی ندارد

 !درست انتهای همان اتوبان بود

ار که وقت قر عصر پنج ساعت تا ،انداختمساعت  توقف کرد، کرایه را دادم و پیاده شدم. نگاهی به تاکسی مقابل کافه

 .بزنمگشتی همان حوالی  صمیم گرفتمت هوای مطبوعی بود. .لون بود هنوز نیم ساعتی مانده بودبا هائو

ه چشم ب پوشیده از مارکهای غربی بناهایی با معماری سنتی چینی و هم ساختمان های مدرن انهر دو سوی خیاب 

. کف و کافه ها را با درخت کریسمس تزئین کرده بودند و ورودی رستورانهابود پاییز فصل های آخرین روز .می خورد

 می چکید. آبقطره قطره  گ تبلیغاتیتابلوهای بزراز گوشه و  بود بود خیس تازه باریدهاز بارانی که  یابانهاخ

تا من  داخل کافه برویتو بهتر است ، داشته باشمتاخیر  دارم می آیم و احتماال تماس گرفتم، گفت من نبا هائولو 

 .هم برسم

یک پیانیست هم  .می نواختندای  کافهموسیقی همنوازی می کردند و  ن یک گروه با بیس و ویلونداخل کافه روی س

 و می خواندگاهی پشت میکروفون  صدای زیبابی داشت، با موهای بلند و روشن که ،اروپایی تبارزنی  میانشان بود.

 د.تعریف می کر هاییچیزگاهی 

که لباس پاپا نوئل به تن پیشخدمت  .نشستمهمانجا  نا کردم و در انتظار هائولوخالی پید یک میزگوشه ای از کافه  

و  انداختمبه منو نگاهی . بدهمماند تا چیزی سفارش منتظر  ،را جلویم گذاشت ی نوشیدنی هامنو ، آمد و کرده بود

ای نیمه چند نفری دور میزی نشسته بودند و زیر نور مالیم و فض، ایهر گوشه .یک قهوه با شیر داغ سفارش دادم

 .بودند سر کشیدن قهوه هایشانیا  گفتگومشغول  ،روشن کافه



که م تصمیم گرفت .را هم نمی داد ا، جواب تماس همدتی گذشت و از هائولون خیری نشد. انتظار کالفه کننده ای بود

چهره ی  دختری کهرعه های قهوه را می نوشیدم، . در حالی که آخرین جاگر بیشتر از این تاخیر کرد از کافه بروم

جلویم ظاهر شد. لنز رنگی که توی بیرون ریخته بود،  یک کاله لبه دار قرمزاز زیر  مشکیش آسیایی داشت و موهای

 بودکه روی سرش  با کالهی لبهایش د و سرخیآن فضای نیمه تاریک کافه می درخشی چشمهایش گذاشته بود در

 گفت: می تونم اینجا بشینم؟یکی از صندلی را بیرون کشید و  .همرنگ به نظر می رسید

 .ا خواستید بشینیدگفتم: مشکلی نیست، هر کج

 بعد شال را به دور گردنم انداختم و آماده رفتن شدم.

 .، اسم من روژه اسم آقات و گفت: ممنونسشن روی صندلی مقابل

 اولین باره این اسم رو می شنوم.  -

 نیست؟ یخوباسم   -

 .برای من اسم تازه ایه من قشنگیه فقظ چرا -

 خوب، پاتریسیا هم صدام می کنن. -

 ؟اسم آسیایی نیستیه قطعا پاتریسیا هم قشنگه ولی  -

 بهت بگم؟ من اسم زیاد دارم، دو جین اسم، می خوای یکی یکی  -

 ؟با این همه اسم چکار می کنیحاال : نه! قهوه را کناری گذاشتم و گفتم، فنجان خندیدم

 .عجیب غریبهاغلب شون هم ، شکل و شمایلاسم زیاد دارن آرتیست ها  -

 پس تو هم آرتیستی! -

 باشم؟ جدی؟ بهم می خوره یه آرتیست -

 چیزات به یه آرتیست می خوره.داری، شمایلت هم عجیب غریبه، پس همه خوب، اسم که زیاد  -

: نه، ولی راستیش را مرتب کرد و گفت پریشان شده اش، موهای برداشت ، بعد کالهش را از سرروژه زد زیر خنده

 . عاشق آرتیست ها هستم

 .نبود نبود و هنوز خبری از هائولواز شش هم گذشته ت مچی نگاه کردم،ساعت به ساع

 گفت: منتظر کسی هستید؟ رژه

 آره  -

 ؟قرار هی   -

 .هدوست ، یهآره  -

 من باعث مزاحمته؟ اینجا نشستن

 .نه، مشکلی نیست، احتماال نتونیم همدیگه رو ببینیم، من کم کم باید برم -

 ؟آرتیستهقطعاً یه  تون دوستاین    -      

 ؟چطور مگهسازه، فیلمآره،   -      

 نگاه کن.، اونجا رو ناسهمی پاتوق این کافه آخهگفت: روژه دور و اطراف را نگاهی انداخت و 

درحالی که کاله شاپو روی سرش گذاشته بود و چتر بارانی را مثل عصا توی دستش گرفته  ،کنار یکی از میزها پسری

بود با پاهای پرانتزی داشت ادای چارلی چاپلین را برای بقیه در می آورد و دختر و پسرهایی که دور میز نشسته بودند 

 .نداز خنده ریسه می رفت

 نیستید، پس چکار می کنید؟ گفتم: خوب شما گفتید آرتیست

 می کنم. رهای ژاپنی هستم، چیزهایی هم ترجمهخوندم، راهنمای تومی ژاپنی  زبان و ادبیات -

 گفتم: می تونی اینو برام از جیبم بیرون آوردم به او دادم،یاد دست نوشته مرد ژاپنی افتادم، کاغذ را یه  این را که گفت

 ترجمه کنی؟

 با تعجب گفت: این نوشته رو کی بهتون داده؟که خواند متن را 

 .یمنشسته بودیه توریست ژاپنی، تو قطار کنار هم  -

 ..."مرزیه و صفر  این کاغذ نوشته "اینجا نقطه یخوب رو -

 و چی؟ . . .  -

 همیشه خطر در کمین تازه واردهاست.""... و  -

 خطر؟ -



 ن" به ژاپنی یعنی خطر! نوشته "شیگاینجا رو ببین،  -

از روی صندلی کتم را انداختم و توی جیبم گذاشتم. بعد به خط و خطوط ژاپنی نگاهی دوباره کاغذ را از دستش گرفتم، 

 ترجمه هم ممنونم. برم، از دیدنتون خوشخال شدم، بابتگفتم:من دیگه باید  ،برداشنم، تنم کردم

 خواسته باهاتون شوخی کنه!کسی حتما  بلند شد، ایستاد و گفت: نگران شدید آقا؟از پشت صندلی 

م گفتم: نه، فقط تاخیر دوستم کالفه ام کرده، بهتره دیدارمون رو صورتحساب را به پشیخدمت می دادمبلغ در حالیکه 

 .بزارم برای یه وقت دیگه

بیرون کافه  .فطعاً هیچ توجیهی ندارد بدقولیاین  برای نهائولوبه این فکر می کردم که  .فتمر به سمت در خروجی

از ولی ب تماس بگیرم نهائولو سعی کردم بادند، برای آخرین بار چند نفری ایستاده بودند و سرگرم شوخی و خنده بو

 .هم جواب نداد

کنار خبابان ابستاد،  و با کیفی که توی دستش بود ه بودپشت سر من از کافه بیرون آمده قرمز هم آن دختر کالروژه، 

 و ، سوار شدمخودم را به آن رساندمتوقف کرده بود،  آنسوی خیابانیک تاکسی  .و بعد با موبابل مشغول صحبت شد

 ایستگاه قطار.  من را برسان به راننده گفتم:

تر دخآن ی ، کیف دستصورتش را با کاله پشمی پوشانده بودکه  یمردهنوز تاکسی راه نیفتاده بود که توی خیابان 

 ، دور و اطراف را نگاهی انداختکشید روژه فریاد .و با سرعت در امتداد خیابان فرار کرد کشیدکاله قرمز را از دستش 

 .: زود باش برو، برو دنبالش، داد زداکسی رساند، روی صندلی عقب نشستخودش را به ت و بعد

 داخل یک کوچه دزد کیف،کرد تا جایی که دیگر نقاب دار حرکت  مردو در خیابان با سرعت به دنبال تاکسی به راه افتاد 

 .تاکسی باز با همان سرعت به مسیر خود ادامه می دادناپدید شد، ولی از مقابل چشم ما فرعی پیچید و 

 .کوجه، سمت راست رفت توی اون ش؟یندید هطرف رفت، مگ اونبه راننده گفتم: از 

 .دادمی به راهش ادامه همانطور  ،کندولی راننده تاکسی بدون آنکه توجهی ب

 .طرف پیچید اوناننده زدم و گفتم: نگه دار، از به شانه ر

 و فقط با سرعت به جلو می راند. دادهیچ واکنشی نشان نراننده ولی باز 

 رفت. ندید که دزد کجاژه گفتم: تو یک چیزی بگو، انگار رو به صندلی عقب تاکسی کردم و به رو

نگران شده بودم، . دیگر چیزی به راننده گفت ولی راننده به مسیری که می رفت ادامه می داد کانتونیروژه به زبان 

 .را گرفتم، خوشبختانه اینبار جواب داد نبا موبایل شماره هائولو

توی کافه دنبالت می گردم  هتو کجایی؟ من هر چکه گفت: معلوم هست  نبه محض آنکه تماس برقرار شد هائولو

 .می کنمپیدات ن

 .گفتم: من توی تاکسی هستم

 کجا داری میری؟تاکسی؟  -

 !طی می کنهخودش داره یک مسیر رو با سرعت خودم هم نمی دونم، یک اتفاقی افتاده، راننده هم برای   -

دست راننده دادم، راننده به گوشی موبایل را  خواستم که با راننده صحبت کند و بپرسد دارد چکار می کند؟ ناز هائولو

نش شپجیب کا اخلد که تماس قطع شد، گوشی موبایل را دصحبت کرد و بع کانتونیبه زبان  نتاکسی کمی با هائولو

 .گذاشت

 .به راننده گفتم: این گوشی من بود

 م.بده او ا دستش اشاره کرد که جیزی را بهبعد راننده ب

 .روژه از عقب گفت: کیف پول

 ؟منظورت چیهگفتم: 

 .دوست داری تا قبل از اینکه به جنگل بیرون از شهر برسیم هر چیز با ارزشی داری رد کن بیاد روژه گفت: اگر جونت رو

 حقه بود؟ همه اینهاگفتم: پس 

 .کیف پولو رد کن بیادحاال درست فهمیدی، روژه گفت: اره، 

پول و کیف ، بدون آنکه مقاومتی کنم، بود، کسی آن دور و اطراف دیده نمی شد خلوتی  تاکسی توقف کرد. منطقه

آن بود که شماره  . در آن شرایط تنها کاری که از دستم بر می آمدرفتند برداشتند وبود را  هر چیزی توی جیب هایم بود

 . ذهنم مانده بود جایی یاداشت کنم تویتاکسی را آنقدری که 

 .دی از آن سوی خیابان به سمتم آمدمر.قه شهر هستمحاال نه پول داشتم و نه موبایل و اصال نمی دانستم کدام منط

 ؟خیلی آشفته به نظر می رسیاتفاقی افتاده،  فت:گمن را با آن وضعیت که دید، 



 .و رفتند ددزدیدن ،داشتم بزی کهگفتم: کیف پول و موبایلم و هر چ

 بشه. برات دردسر درست هممکننقطه صفر مرزی، ، درست لب مرزهاینجا می دونی که،گفت: 

 .جیبم کردم تا از بودنش مطمئن شوم تویه در جیب کتم بود، به سرعت دست افتادم ک گذرنامهبه یاد 

 .و از دست ندادمر اینگفتم: خوشبختانه شان دادم و گذرنامه را ن

 .انداخت و گفت: خوبه، پس مدارکت همراهت هست مرد نگاهی به گذرنامه

 .هم من باید با دوستم صحبت کنمگفتم: لطفا با پلیس تماس بگیرید، بعدش 

 ه.توی ماشینمن ، من کمکت می کنم ولی موبایل همرد گفت: باش

به دنبالش راه افتادم، آن سوی خیابان که رسید از مسیر شیب دار . خواست که همراهش به سمت اتومبیلش بروم

 کجاست؟ ماشین هپرسیدم: مگ. ساختمانی شروع به پایین رفتن کرد

 ه، بیا، همراه من بیا.پارکینگ: همینجا، توی همین من کرد و گفتایستاد، رو به 

موبایل برید و نم، شما لطفا ومنتظر می م گفتم: من همانجا ایستادم،، ه بودهمه وجودم را گرفت ای عجیب دل شوره

 . رید اینجابیاو ر

 هستن؟کر کردی اینجا همه آدمها دز ف ؟دیترسیگفت:  و لبخندی زدمرد 

 گفتم: نه!

 دنبالم بیا.بیا، گفت: پس ه افتاد، را

پارکینگ بزرگی بود و چراغ . به دنبالش به سمت زیرزمین ساختمان راه افتادمطور باشم، همانطلسم شده که انگار 

قفل ماشین را  ی که توی دستش بودمرد از راه دور با کنترل. بودند آویزانبتنی سقف  وله های قطور آب میان لواز ها 

، چیزی از توی ماشین برداشت و به سمت من آمد. مشخص نبود که توی ایستادمبا فاصبله ای از او جا همان .باز کرد

. برای یک لحظه به پشت سرم نگاهی انداختم تا یک گوشی موبایل بودبزرگتر از هر چه بود، دستهایش چیست ولی 

ی دستش که توآچار بزرگی با ، نشان دهمواکنشی نکه بتوانم پیش از آولی  راه خروجی و امکان فرار را بررسی کنم.

 داری؟همراهت دیگه چی  گذرنامهگفت: غیر از  و بلند کرده بود، مقابلم ایستاد

 ؟منظورت چیهگفتم: 

 و هر چیز دیگه ای هست رد کن بیاد!ا گذرنامهگفت: 

 توی این شهر چه خبره؟ معلوم هست فتم: خدای من،گ

 خطر در کمین تازه واردهاست. مرد گفت: اینجا نقطه صفر مرزیه و همیشه

آوردم و به او  به من داده بود را بیرونچه جمله آشنایی بود. دست توی جیبم کردم و کاغذی که مرد ژاپنی توی قطار 

 دارم. م: این آخرین چیزیه کهدادم،گفت

وجود داشت نوری بود  فرو رفت. تنها روزنه ای کهتاریکی محضی  در پارکینگو  ندخاموش شد چراغ های همهناگهان 

که  زیرزمین به داخل می تابید. با تمام توان شروع به دویدن کردم، هنوز به خروجی نرسیده بودمخروجی  که از سمت

 شد. : کات..... فیلم تمامراع ها روشن شد و کسی فریاد زدچهمه ناگهان 

با دوربینی  نشد و هائولو اندهتم تاببه صور نور فلشوحشت زده و نفس زنان به سمت صدا برگشتم، در همان لحظه 

 .عکسی از من گرفت ش بوددست تویکه 

 .ایستاده بودند نپشت سر هائولو همانجا هزن و مرد ژاپنی هم ،راننده تاکسیمرد نقاب دار،  ،آن دختر کاله قرمز

 !ایک عکس تاریخی ازت گرفتمگفت:  نهائولو

 .داشتی منو به کشتن می دادیبا این کارت گفتم: پسر تو هنوز توی شک بودم، 

 حاال دیگه وقت مونتاژ فیلمه، باید به جشنواره برسه. گفت: کارگردانیم چطور بود؟

 !تو یک روز به اوج می رسی شرط می بندم باالخره گفتم: 

، به و تو جشنواره، پشت میکروفون با افتخار اسممو می خونن، جایزه فیلم نخست می رسدگفت: آره  نهائولو

 ! ، هائولونکارگردانی از هنگ کنگ

  

 رضا تجویدی
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