
 

  

 چهار یشماره آکواریوم

 

میترا داور   

 

 گفتند نفری چند .بود مانده باز نیمه دهانش ،ها تمساح از ییک .بودند استخر کنار تمساح، دو         

 تکان لحظه چند تمساح .انداخت سنگ مردها از ییک .نیست مجسمه گفت تور راهنماي .ست مجسمه

 .بود باز هنوز دهانش اما خورد

 .سواره یاحقه ،کنمنیم باور که من :گفت سایلانیم مرد 

 .خوابیده باز دهن با .نیست سوار یاحقه هیچ :گفت تور راهنماي 

همه طاووس این :گفت تور راهنماي به هازن از ییک .بودند پراکنده محوطه تو هاطاووس و نگوهایفالم 

م عکس ازش تونم نیم .جمعیته به پشتش اش  .بگیر

 .لجبازن خییل حیووناش !وحش   باغ عجب :گفت مردها از ییک 

بچه  .مون خونه برگردیم .یاد یم بدم اینجا از !مامان   :کشید را مادرش روپوش ایدخیر

، دوست ومیآکوار  كه تو :گفت زن ي
 .ماهي  پر از آکواریوم يه داشتر

ي  را جمعیت هافلش  .بود پیچیده نم بوی که شدند یامحوطه وارد ،کرد یم راهنماني

 هاومیآکوار  زیر از تند نوری .بود آکواریوم دورتادورش که بارییک راهرو توی رفت جلوتر تور راهنماي    

ون، آمدیم  .برگشتند زده وحشت بودند، جلوتر که نفری چند بیر

 ببینید؟ آكواريومو دیخواهنیم شما !هاخانم !آقایون :گفت تور رهنماي



بچه دست که هازن از ییک   آكواريومو خوام نیم من :گفت بلند صدای با بود گرفته محكم را ايدخیر

 .شدم پشیمون خوام، نیم .ببینم

 .اونجا نرید :گفت و جمعیت به کرد اشاره

  ما .کردید پرداخت روبلیط پول شما :گفت تور راهنماي 
 

 .کردیم هماهنیک

  شما :گفت زن
 

 ...که کردید هماهنیک

 .برگردم خوامیم .بخشیدم بلیطمو پول من :کشید فریاد 

 :گفت هاومیآکوار  به اشاره با جمعيت، رسوصداي به توجه بدون تور راهنماي 

 عمیقر  یحفره که است این هستند، آماده ریزی تخم برای اسکارها دهدیم نشان که عالئیم از ییک -

 دوی هر .داد خواهند انجام را کار  نیا ماده هم و نر ماه هم کرد، خواهند ایجاد هاتخم برای

 انجام را هابچه کردن بزرگ و حمایت و کرده تقسیم خود بیر   را خانه از مراقبت و نگهداری هاآن

 .یافت خواهد افزایش هابچه پرورش و گذاری تخم مدت طول در هاآن تهاجیم روحیه .دهندیم

 ؟د ینیبیم ماه مگه شما خانم؟ یه چ   هاپرت و چرت این :گفت سالمیان مرد 

ي  پرس 
دار مون شصت ستیبایم تمساح همون از :گفت جوان   .شدیم خیر

 ...آکواریوم تو گذاشیر   برداشیر   را ادما :گفت و خندید قهقهه به سالمیان مرد 

ن :گفت و شد بلندتر اشخنده صداي  .است بامزه خییل شون، به وصله هم اکِسیر 

 به دستگاه با ،آب زیر ریم یم مون همه ت  یبیم موقع یه .هاشه یم هم جوری این :گفت جمعیت به رو

 .نباشه بد هم شاید دن، یم غذا مون

ي  :گفت هابچه از يیکي 
 شده؟ ماهي  اقاهه !مامان 

 خروچر  در دنبال به جمعیت از تعدادي .پيچيد لحظه چند ايبچه يگريه صداي .بود شده زیاد همهمه

 :کشید فریاد مردها از يیکي  .کردیم راهنماني  دو سالن سمت به را هاآن فلش .گشتندیم

 .شكايت میر م من یه؟ وضیع چه این آقا_ 

 .زنمیم زنگ االن همیر   دارم، رو دلفیر   تور يشماره من :گفت شانیکی .بودند ايستاده دورهم نفري چند 

ه ،اششانه روی بود کرده آویزان دوربیت   بود، تنش قرمز بلوز كه مردی  .کردیم ورانداز را جمعیت خیر

 .كنه یمي  اذيت اينهارو امواج ...كنيد خاموش موبايلتونو !آقايون !هاخانم :گفت تور راهنمای 



 شماها .باشه جیمه بايد تور یبرنامه ...جالبه هم خيیلي  :گفت بود، رسش مشیکي  كاله كه مردها از يیکي 

 .توره تفريحي  يبرنامه هم اين بخنديد، داريد دوست همش

 یدق :گفت تور راهنماي
 
 ....ندهیآ سال تابستون شما اممطمی    كه يهطوري برنامه .طوره همیر   قا

ي  اولیر   باز اما ....اولش ما ...گنیمي  راست خانم :گفت هازن از يیکي   تور همیر   میزنیم زنگ كه جاني

 .دلفينه

 .آكواريم رويروبه بودند ايستاده حاال جمعيت

 

 نگاه را جمعیت داشت بود نشسته محو، لبخندی و سیاه غوایص بالباس زن   يك یشماره آکواریوم توی 

 زن   یا و مرد هاومیآکوار  یهمه توي بود، نشسته جوگندیمي  موهاي با مردی 2 یشماره یمر آکوا تو .کردیم

 .کردیم نگاه را جمعیت غوایص بالباس

 ...خواستندیم که اندبوده غواصان   هانیا :گفت راهنما زن 

یم، عکس باید بدید اجازه .نکنید عجله !آقایون و هاخانم :گفت بلند صدای با بعد  دوست که کسان   بگیر

ند عکس دارند  .بگیر

 .کردندیمي  نگاهش زده وحشت هنوز جمعیت

 .کردیم تنظیم را دوربینش داشت بود پوشیده قرمز بلوز که مردی

یمیم عکس :گفت راهنما زن  .کنید درخواست هاتون عکس از خواستید اگر بعد ازتون، گیر

 please :گفت جوان   دخیر  به رو قرمز بلوز مرد

 .ایستاد دوربیر   به رو لبخند با دخیر 

 .گرفتندیم عکس رضایت با بعد اکراه، با ابتدا جمعیت 

 .madam :گفت سایلانیم زن به رو قرمز، بلوز مرد

 .ايستاد دوربیر   به رو لبخند با كرد صاف را پشتش زن

 .شد ظاهر هاعکس كوتاه، زمان   یفاصله در .بود تکاپو در قرمز بلوز مرد

 .بده درخواست باید باشه داشته عکس خواد یم یک هر :تور گفت راهنماي 

 .دادیمي  بازديدكنندگان به را عكس یهادسته قرمز بلوز مرد 

 چند؟ ای دونه :پرسید هازن از ییک 



 .تومان هزار شیش -

يد؟ ازم عكس قدر اين گفتم یکي  من :گفت زن همان   بگیر

ي  :گفت هازن از يیکي   .كن انتخاب داري دوست هركدوم از .يه انتخانر

 .بودند رسدرگم بود ن شا دست كه ني هاعکس انبوه بیر   جمعيت

 .بردارند را هاعکس یهمه كه کردندیم ارصار هابچه

ه؟ چه :زد داد مردها از يیکي   خیر

 .بردارم دوتا يیکي  شه نیمي  روم كه من گرفته، عكس تا سي  :گفت هازن از يیکي 

 شه؟ نیمي  روت چرا -

 گپ و دادندیم نشان هم به ،کردند یم نگاه را دیوار روی یهاعکس .بودند درآمده ووال هول از جمعیت 

 .زدندیم

 .نیستم چاق قدرنیا که من گرفته، نزدیک از خيیلي  را هاعکس :گفت هازن از ییک

 .کردند نگاه را زن برگشتند لحظه چند جمعیت

 یادداشت و کردندیم گوش تور راهنماي های ف حر به نفری چند ،خوردند یم پفک و چیس نفری چند

 .داشتند بریم

سم ازشون بذار :گفت و جلوتر رفت هازن از ییک .شدند نزدیک هاومیآکوار  به ني چندتا   لبخندشون این بی 

 یه؟ چ   برای

  :گفت بود تور راهنماي که خانیم
 
ید فاصله کیم لطفا  .هستند حساس خییل هانیا .آکواریوم از بگیر

 .کنهیم شون اذیت اشعه .کنید خاموش رو تون هافالش :گفت گرفتندیم عکس که نفری چند به بعد

وع ،آکواریوم تو یهازن از ییک    خواستیم انگار زدن، پا و دست به کرد رس 
 
 خواستیم هم شاید بزند، حرف

ون ومیآکوار  از  .بیاید بیر

  :گفت جمعیت به رو بلند صدای با بود تور راهنماي که زن  
 
ید فاصله ازش لطفا  .بگیر

ی انگار :گفت ییک  .خواد یم چیر 

 .بدم غذا بهشون بذار:گفت تور راهنماي

ی كرد، کیفش توي دست   خورایک و برد جلو را دهانش زن .یمر ااکو  ظرف توی برد را دستش .برداشت چیر 

 .بلعید را



 !بچرخ ...بچرخ حاال :گفت تور راهنماي

 .چرخید زن

ی پاکت از کیفش، توی کرد دست دوباره تور راهنماي  حاال :گفت و برد زن دهان نزدیک درآورد، چیر 

 .بده نشون دندوناتو

 !بده نشون دندوناتو حاال :گفت دوباره زن .آکواریوم روی روبه بودند ایستاده جمعیت

 .بده غذا اش به داد نشون دندوناشو اینکه از بعد :گفت مردها از ییک

 .خندیدند جمعیت 

 !بلند جیغ یه حاال .کنید تشویق اینهارو باید :گفت تور راهنماي 

 .کشیدند بلندی جیغ مردها و هازن بعد و هابچه اول 

 .داد نشان را شیهادندان آکواریوم پشت زن

 !بلندتر جیغ یه حاال :گفت تور راهنماي

 .گرفت اوج زدن دست و جیغ صدای

 .دادند نشان را شانیهادندان بودند، آکواریوم توی که مردهاني  و هازن بقیه

ی .هاومیآکوار  تک تک رس باالی رفتیمي  تور راهنماي   توی چپاندیم ،آورد یم در کیسه توی از چیر 

 .دهانشان

 

 .خوردندیم پفک و چیبس بودند، ایستاده هاومیآکوار  پشت که طور همیر   جمعيت

 .داره هم دندون خنده،یم ما مثل این !مامان !مامان :گفت هابچه از ییک

ها از ییک .نشست جمعیت به پشت چهار، يشماره آکواریوم توی مرد  عکس ازش داشتم :گفت دخیر

 .لجبازه یلیخ .ها گرفتمیم

 .کرد ناراحتش چ   دونم نیم ،گرفتمیم عکس ازش موبایلم با داشتم من :گفت تور راهنماي به

 .کنه یم ناراحت را هانیا امواج .کنید خاموش موبایالتونو کنمیم خواهش !آقایون !هاخانم :گفت زن

 تک تک آکواریوم همیر   پشت حاال جمعیت .بود نشسته جمعیت به پشت طورهمیر   آکواریوم توی مرد

 .شیشه به زدندیم

 !کنید تشویق .داره تشویق به احتیاج ایشون خوب :گفت زن



 .کشیدند جیغ مردها و هازن بعد و هابچه اول 

 کرده؟ گریه :گفت هابچه از یکی .بود قرمز شیهاچشم .برگشت مرد

  .هستند حساس موجوات اینها گفتم که طور همیر   :گفت تور راهنماي 
 
 .کرده شون اذیت ییک حتما

 .بده نشون .بده نشون دندونتو :گفت زن

ي  واسه :گفت بود ایستاده کنارش که زن   .کشید جیغ یاپرسبچه .نشست جمعيت به پشت مرد   جيغ چ 

 كشيدي؟

ي  :گفت و كشيد را مادرش روپوش بچه پرس
 .مون خونه برگرديم مامان 

س -   .ريم یمي  االن .عزیزم نیر

 بقیه طرف به داد سوق را جمعیت کرد، خاموش را چهار یشماره کواریوم چراغ تور راهنماي 

 .هاومیآکوار 

 

 فلش وارهاید روی .پاییر   ختیر یم سقف از چک چک آب رفتندیم که جلوتر .بود پیچ در پیچ سالن 

 داشت، قدییم نمای که هاني  تابره روی ،ها قسمت از بعض   در ...هفت فلش ...شیش فلش :بود خورده

 .کردندیم نگاه را جمعیت شده خشک ني هاپرنده

  تو یابچه صدای 
 

 .چرخه یم چشماش هه پرنده این !مامان   :پیچید شلوغ

 کننند، یم مهاجرت گذاری تخم برای فالمینگوها .هستند فالمینکو هانیا !عزیزم :گفت تور راهنماي 

 ...که هستند فالمینگوهاني  هانیا

 .نیسیر   فالمینکو که اینا فالمینکو؟ چ   چ   :گفت کشداری صدای با مردها از ییک

؟ یم مهاجرت فالمینکوها چرا !مامان :پرسید مادرش از بچه دخیر    کی  

بچه برگشتند لحظه چند جمعیت  .کردند نگاه را دخیر

 .نداد جواب زن 

به جمعیت .فروخت یم سمبوسه که بود کوچک یادکه خروچر  در جلوی .بودند رسیده سالن انتهای به

ک .بودند کشیده صف ردیف  زودتر باید :گفت زن .دیکشیم را مادرش روپوش یگوشه داشت هنوز دخیر

 !باش ساکت .برگردیم

ک   شده؟ بسته در مامان   :گفت و کرد نگاه را خروچر  در پریده رنگ دخیر



 !بيا زودتر...واستاده در جلوی اتوبوس ...نه ...نه - 

 سنگ بود مانده باز دهانش که تمساچ به داشتند و بودند ایستاده نفری چند ،گذشتند یم محوطه از 

 .شدندیم پیاده اتوبوس از جدید گروه .کردندیم پرت

 !بدو !عزيزم بدو :گفت زن 

 .رفتندیم خروچر  در طرف باعجله دو هر

 

 


