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آی ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﯿﻦ  ,ﺟﻤﻊ ﺷﯿﻦ  .ﯾﮫ ﺧﺒﺮ ﻓﻮری دارم  ...ﺟﻤﻊ ﺷﯿﻦ .
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﮐﻨﺠﮑﺎوری ﮐﮫ در ﻣﯿﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ  ,ھﺮ ﮐﺪام ﻗﯿﺎﻓﮫ ای ﺑﮫ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺣﺎﻟﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﻣﯽ زد  ,ﺷﺪﻧﺪ  .ﺑﺎزارﯾﮭﺎ
وﻗﺘﯽ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﺳﺮﺷﺎن را ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺰون از داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ھﺎی
ﺗﺎرﯾﮑﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آوردﻧﺪ  ,ﺑﮫ اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﺴﯽ دارد ﮐﺴﯽ را ﻣﯽ زﻧﺪ  ,ﯾﺎ
ﮐﺴﯽ ﭼﺎﻗﻮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﺮای ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن ﺣﺮﯾﻔﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮔﺸﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ  .دوﺷﯿﺰه
ھﺎی ﺟﻮان ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ھﺮ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﮐﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺟﻔﺖ
ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﭘﺴﺮھﺎی ﺑﯽ ﮐﺎر آﺳﻤﺎن ﺟﻞ ھﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮﭼﮫ و
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ,آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ھﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ھﻢ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺨﺮه
ﺑﺎزی و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .
ﺧﯿﺎط ھﺎ  ,رﻓﺘﮕﺮ ھﺎ  ,وﮐﯿﻞ ھﺎ ,ﺗﺠﺎر و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم آن ﻣﯿﺪان ﺷﻠﻮغ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺗﺎ
ﺳﺮ از ﺧﺒﺮی ﮐﮫ راوی ﺑﺮاﯾﺸﺎن آورده ﺑﻮد در ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﺒﺮ ﻣﮭﻤﯽ
اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺣﺘﯽ روﺷﻦ ﻓﮑﺮ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ
دﻧﺒﺎل ﺧﻠﻮت و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﻮد
آﻣﺪﻧﺪ دﯾﺪﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ  .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﮫ ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ھﻢ آﻣﺪﻧﺪ  .ﺑﭽﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮپ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را دﺳﺘﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و ﺑﮫ ﺑﺎزی ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ دوﯾﺪﻧﺪ  ,ﮔﻮﯾﺎ دارﻧﺪ ﺣﻠﻮا
ﺧﯿﺮات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺒﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .
راوی ﮐﮫ ﮐﻼه ﻧﻮک ﺗﯿﺰ و ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ  ,ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﻏﺮور
ﺑﺎدی ﺑﮫ ﻏﺒﻐﺐ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  ,در ﭼﻨﺪ روز اﺧﯿﺮ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻣﺤﺒﺖ"
از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺎﯾﺰه ای ﺑﺮای دﻟﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮان
ﺷﮭﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ آن را ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﮐﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺮ ﺑﯿﺎورد .
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﺎی ﺳﮑﻮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ھﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪدﻧﺪ
 :ﻣﺤﺒﺖ ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ ؟ ﻣﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ زن ؟ ﺟﻮان اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺮ؟
راوی دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد  .از ﻧﺎم زﻧﺎﻧﮫ اش ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﮫ زن ﺑﺎﺷﺪ ,
اﻟﺒﺘﮫ ﺟﻨﺎب وزﯾﺮ اﻋﻈﻢ ﮐﮫ دﯾﺮوز ﻣُﺮدﻧﺪ  ,ﭼﯿﺰی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻋﺮض ﻧﮑﺮدﻧﺪ  ,اﯾﺸﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺑﺮای اﯾﻦ
ھﻢ ﺟﻨﺎب ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﺷﺪه دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﺮدﯾﻢ .
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ھﺮ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﯿﺎﺑﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ھﻤﺴﺮ او ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ
ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد  ,ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻏﺎﯾﺒﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ
ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ  ,ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺰرﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .
وﻟﻮﻟﮫ ای در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزار و ﺷﮭﺮ در ﮔﺮﻓﺖ  ,ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن دﻟﯿﺮ ﺷﮭﺮ ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﺮدﻧﺪ  ,اﺑﺘﺪا از ﺧﻮد ﺷﮭﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﮭﺮ را ﮔﺸﺘﻨﺪ  ,اﺗﺎق ھﺎ  ,دھﻠﯿﺰھﺎ  ,آب اﻧﺒﺎر ھﺎ و  ..ھﻤﮫ را ﮔﺸﺘﻨﺪ وﻟﯽ
در ﺷﮭﺮ اﺛﺮی از او ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎھﻮش ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ ,
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺎر ھﺎ را ﺑﮕﺮدﯾﻢ  ,ﻓﺮاری ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﻮه ھﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و در ﻏﺎرھﺎی
ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺻﻒ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ
 ,ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎ ھﻢ از ﮔﺸﺘﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﭼﻮن ﺑﻠﺨﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﮫ دﺧﺘﺮی ﺟﻮان دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ  .روﺷﻦ ﻓﮑﺮھﺎ  ,ﺑﮫ اﺗﺎق ھﺎی ﺗﺎرﯾﮑﺸﺎن ﭘﻨﺎه
ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺮور ﮐﻨﻨﺪ ,
ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ  ,ﺗﺼﻮرش را ﺑﮑﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ داﻣﺎد ﺷﺎه ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮر ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  ,ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﮭﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  ,ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ !! اﻟﺒﺘﮫ ﮐﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ رھﺒﺮی آﯾﻨﺪه ی ﻣﻤﻠﮑﺖ دﻋﻮا ﺳﺮ ﺑﮕﯿﺮد .
آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻃﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﮭﺮ رﻓﺘﻨﺪ  ,ﭼﻮن ﺑﮫ ﮔﻤﺎﻧﺸﺎن آﻧﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻓﺮاری در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﭘﻨﮭﺎن ﺷﻮد  ,آن ھﻢ ﻓﺮاری
ای ﮐﮫ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ  .داﻧﺸﻤﻨﺪان ھﻢ دﻧﺒﺎل اﺑﺰارھﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﯿﻮه ای ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن واﮐﺴﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ  ,ﺗﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ از
ﻧﺒﻮدﻧﺶ دﭼﺎر ﻏﻢ و ﻏﺼﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺑﺰار دﻗﯿﻘﺸﺎن ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺿﯽ او را ﺑﺮ روی
ﻧﻘﺸﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .
ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﭘﺨﺶ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎزاری ھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ
اﺟﻨﺎس را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ  ,ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﮫ ﭘﯿﺮﺑﺎزار ﺑﻮد ﮔﻔﺖ  ,اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ را ﭘﯿﺪا
ﻧﮑﻨﻨﺪ ﺑﯽ ﺷﮏ ﻗﺤﻄﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ  ,ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن
ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﺸﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﺷﮭﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮ ﺻﻒ ھﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻘﯿﮫ ﺳﮭﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﺟﻨﺎس ﺑﺨﺮﻧﺪ .
ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﻮه ﭘﯿﺮﻣﺮدی را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺼﺎ راه ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻏﺬاﯾﺶ را از ﻣﯿﺎن
ﮔﯿﺎھﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,وﻗﺘﯽ او را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ از او ﻧﺸﺎن آن
ﺷﺨﺺ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ او ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و آرام ﮔﻔﺖ  ,او ﺗﻨﮭﺎ از ﺷﮭﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﻓﺘﮫ  ,او از
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﻘﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ  :ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ او
ﻣﺮده اﺳﺖ ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﮔﻮر او را دﯾﺪه ای ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮد  ,آرام  ,ﻋﺼﺎﯾﺶ را اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  ,آری او ﻣﺮده اﺳﺖ  ,ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ
.
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ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ ﻣﺤﺒﺖ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ  .روﺿﮫ
ﺧﻮاﻧﺎن ﺷﻌﺮھﺎی ﭘﺮﮔﺪاز ﺑﺮای ﻣﺮگ او ﺳﺮودﻧﺪ و ﻧﻮﺣﮫ ﺳﺮاﯾﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﺳﮑﻮی
ﺷﮭﺮ آن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ  ,ﻣﻠﯿﺠﮏ ھﺎی ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﺎس ﻣﺮگ اﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭼﻨﺪ روز
ﻟﻮده ﺑﺎزی در ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﮫ ﺷﺎﻋﺮﯾﻦ ﻣﻘﺮب دادﻧﺪ ﺗﺎ دل رﻧﺠﯿﺪه ی
ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﺎ ﺷﻌﺮھﺎی ﺧﻮد آراﻣﺶ ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ  .ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ  ,ﺣﺘﯽ
روﺷﻦ ﻓﮑﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺎ ھﻢ دﻋﻮا داﺷﺘﻨﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﺑﺮای آن ﻧﺎﺷﻨﺎس
رﯾﺨﺘﻨﺪ و از ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺎدم ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ دﻋﻮا ﻧﮑﻨﻨﺪ  .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھﻢ
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﻮد و در آﺧﺮ آن ھﻢ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد  ,ﺑﺪون
وﺟﻮد ﻣﺤﺒﺖ ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻦ ﻓﮑﺮی ﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  .ﭼﯿﺰی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﮫ اﻓﺴﺎﻧﮫ
ھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و او را ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮی زﯾﺒﺎ و دﻟﺮﺑﺎ و ﮔﺎه ﯾﻠﯽ
ﻏﯿﻮر ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .
ﯾﮑﯽ از ﻣﻼھﺎی ﺷﮭﺮ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮک ﺑﻮد  ,دﺧﺘﺮی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از دھﺎﺗﯽ دور
ﺑﺮای ﻧﮑﺎﺣﺶ آورده ﺑﻮدﻧﺪ را ﭘﯿﺶ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮد و ﺑﮫ دروغ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﻣﺤﺒﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ  .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻮاﻻت ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ از آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻼ ﺗﻤﺎم
ﺳﻮاﻻت و ﺟﻮاب ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻐﺰش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ را ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد  ,ﺑﮫ
ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮﻧﺨﻮردﻧﺪ  .ﺧﺒﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺑﺎز در ﺷﮭﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﺮای
دروﻏﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد در ﮐﻮه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد  ,ﺑﮫ ﮐﻮه رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﮫ ﺳﺰای
اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﮔﺸﺘﻨﺪ او را ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ .
در ﺷﮭﺮ ﺟﺸﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ  ,روﺷﻦ ﻓﮑﺮھﺎ دوﺑﺎره ﺑﺎ ھﻢ دﻋﻮا ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﺎزاری ھﺎ ھﻢ ﻗﯿﻤﺖ اﺟﻨﺎﺳﺸﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮدﻧﺪ  .ھﻤﮫ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺮف ﻣﯽ
زدﻧﺪ و دروغ ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  ,ﭘﺴﺮ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻠﻮا را در
ﺷﮭﺮ دﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن رﻓﺖ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  .او ﮔﻔﺖ
ﻣﺤﺒﺖ  ,ﺟﺎوداﻧﮫ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺮﮔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ
داﻧﯽ ؟ او ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ﭘﺪرش زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ را ﮔﻔﺘﮫ  .ﺳﻠﻄﺎن
دﺳﺘﻮر داد  ,دﺧﺘﺮ و ﻣﻼ را آوردﻧﺪ .
ﻣﻼ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ دروﻏﺶ ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن
ﻧﮕﺬاﺗﻨﺪ ﺑﺮود  ,ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮐﻒ ﺑﺎرﮔﺎه ﺳﻠﻄﺎن را ﺧﯿﺲ ﮐﺮد  .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﮫ
دﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﻏﻀﺐ آﻟﻮد ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ  :ﺗﻮ ﺟﺎوداﻧﮫ ای ؟ دﺧﺘﺮ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﻮد
 ,ﺟﻮاب آری داد  .ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺟﻼد را آوردﻧﺪ  ,ﺳﭙﺲ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻼ و
دﺧﺘﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  :اﮔﺮ ﺟﺎوداﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ  ,ﺑﯽ ﺷﮏ اﮔﺮ ﮔﺮدﻧﺖ را ھﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ زﻧﺪه
ﺧﻮاھﯽ ﻣﺎﻧﺪ ؟ دﺧﺘﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﺑﺎورش ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ  ,ﮔﻔﺖ  :ﻣﻦ
اﺑﺎﯾﯽ از ﻣُﺮدن ﻧﺪارم .
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ﺟﻼد دﺧﺘﺮ را ﺑﮫ ﺳﻼخ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮد  ,ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﮭﺮ از ﻣﯿﺎن دروازه ھﺎی ﻗﺼﺮ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺷﺎه و ﺳﺎﯾﺮ درﺑﺎرﯾﺎن ھﻢ از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه ھﺎی ﺑﺰرگ ﻗﺼﺮ در ﺣﺎل ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﺳﻠﻄﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺟﻼد ﮔﺮدن دﺧﺘﺮ را ﺑﺰﻧﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺗﺒﺮ ﮔﺮدن
دﺧﺘﺮ را ﺑﺮﯾﺪ  ,ﺑﺮ ھﻤﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ دروﻏﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮده  ,ﻣﻼ را ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن روز
اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺧﺒﺮدادﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﯿﺎﺑﺪ  ,دﺧﺘﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﮫ ﻋﻘﺪ او در ﺧﻮاھﯿﻢ آورد  ,اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﺘﺎق اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد  ,ﭼﻮن
دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺮدم اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮد او ﻧﺒﻮد .
ﻓﺮوردﯾﻦ
86
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روزی ﮐﮫ آﻧﭽﻨﺎن ھﻢ دور ﻧﯿﺴﺖ
9

ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی اﯾﻦ ﻃﺮف ﺳﯿﻤﮭﺎ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ  .اﯾﻨﮭﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ؟
ﻣﺮد ﺑﮫ آراﻣﯽ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ آﻧﻄﺮف ﺳﯿﻢ ﺧﺎردارھﺎ ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﭼﻨﺪ
ﺳﺮﺑﺎز ﻗﻠﭽﻤﺎق ﺑﺎ ﮐﻼه ھﺎی ﮐﺞ ﺳﯿﺎه  ,دﺳﺖ ھﺮ ﮐﺪام ھﻢ ﯾﮏ ﯾﻮزی ﭘﺮ از ﻓﺸﻨﮓ .
ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ؟
از دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ,وﻟﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده  .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
دور و ﺑﺮش ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ  ,وﻟﯽ اﯾﻨﺒﺎر
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺑﻐﻀﺶ ﻓﺮار ﺑﮑﻨﺪ  ,ﮐﺴﯽ ھﻢ ﻧﮕﺎھﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .دﺳﺘﺶ را در
ﺧﺎک ﻓﺮو ﮐﺮد و از اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﺶ ﻧﻌﺮه زد  ,ﺻﺪاﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ھﻤﮭﻤﮫ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ ,
ﮐﺴﯽ ﻧﮕﺎھﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  ,ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺻﺪاﯾﺶ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪ  .زﻧﺎن و ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ ھﻢ
ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﮔﺮﯾﮫ و زاری ﻣﯽ ﮐﺮد .
ﮔﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت
ﮐﮫ روی ﺧﺎک ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ .
اﺷﮏ ھﺎﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻓﺮو ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و روی دﺳﺘﺶ را ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻣﺸﺘﯽ ﺧﺎک
 ,ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺧﺎک اﺳﺖ  ,ﺧﺎک ﺑﺪ ﯾﻤﻦ
وﻃﻦ  ,ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ ھﺮ روز ﺑﺎ اﺷﮏ و ﺧﻮن آﺑﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﮔﯿﺎه ﮐﻮﭼﮑﯽ از زﯾﺮ
ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺳﻼم ﮐﻨﺪ  ,ﻣﺮد ﺧﻮدش را ﮐﻨﺎر او رھﺎ ﮐﺮد و
ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮد  .از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺎھﺎی ﻣﺮدم ھﺮاﺳﺎن را دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دروازه ھﺎ
ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ  ,ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ ؟ ﮔﯿﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ زور ﺳﻨﮓ را ﮐﻨﺎر
زده و از زﯾﺮ آن ﺳﺮ ﺑﺮ آورده .
ﺑﮫ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺎش ﺑﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺸﺘﻢ  ,اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی آﻣﺪه ام  .ھﻤﮫ
ﺟﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه از ﺟﺴﺪ ھﺎی ﺑﻮ ﮐﺮده و ﺷﮑﻢ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ  ,ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ
ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮫ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ  .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ
ﺗﻤﺎم ﻧﺠﺎﺑﺖ ھﺎﯾﺸﺎن را ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺴﯽ را از ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﯽ
ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯽ  ,زﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﮫ ﮐﻨﺎر ﺳﻨﮓ ھﺎ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺗﮑﮫ ﻧﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻮد  ,ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎھﺎی ﺷﮑﺴﺘﮫ  .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﺑﮫ
ﺳﺮﻣﺎن آورد  .ﻻاﻗﻞ داﺷﺘﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ  .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در
ﺷﮭﺮ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺮده اﻧﺪ  ,آﻣﺪه ﺑﻮدم ﺧﺎﻧﻮاده ام را ﺑﺒﯿﻨﻢ  ,ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ
ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ  .ھﻤﮫ ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
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ﯾﮏ داﻧﮫ رﯾﮓ ﮐﻮﭼﮏ در دھﺎﻧﺶ اﻓﺘﺎد  ,ﺷﮑﻤﺶ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ  ,ﭼﻨﺪ روزی
ھﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ  .ﻣﺮزﺑﺎﻧﮭﺎ ھﻢ اﺟﺎزه ی ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ  .ﯾﮏ زﻣﺎن
ﮔﺮوه ﮔﺮوه آدم از ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و از
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ  ,ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪه  ,ھﻤﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯿﺮﻧﺪ  .دارﻧﺪ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻢ اﻓﺘﺎده
اﻧﺪ  .ﻗﺒﯿﻠﮫ ھﺎ  ,ﮔﺮوه ھﺎ  ,ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ  ,ھﻤﮫ ! ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻢ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ  .از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﻗﺤﻄﯽ ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣﺮدم اﻓﺘﺎده و ﮐﺴﯽ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ آورد  ,از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﻮﻣﯿﺖ ھﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺟﺪا ﺑﺸﻮﻧﺪ  .ﻣﺮد رﯾﮓ را ﺑﺎ ﻧﮏ زﺑﺎﻧﺶ
ﺑﯿﺮون آورد  ,ﮐﻤﯽ آن را ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺎﮐﯽ اش ﻣﺎﻻﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪی زد  .ﯾﮏ زﻣﺎن
ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺳﻨﮓ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ  ,ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ رﯾﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺣﻠﻘﺶ ﻓﺮو ﺑﺒﺮد  .ھﻤﮫ ﺟﺎی
ﺑﺪﻧﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزد  ,ﭼﺸﻤﺶ  ,زﺑﺎﻧﺶ  ,ﺷﮑﻤﺶ و از ھﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزد  ,از
زن و ﺑﭽﮫ اش ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد  ,ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯿﺮد  .ﺗﺎ ﮔﻮﺷﯽ را
ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﯿﻢ ھﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺻﺪا ھﺎ در ھﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ  .ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﮫ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺑﻨﺰﯾﻦ و
ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ  ,ھﺮ ﮐﺴﯽ ھﺮ ﭼﮫ دارد ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﻗﺮاول ﻣﯽ رود اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از دﯾﻮار ﺧﺎﻧﮫ اش ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﺪ او را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﺑﺰﻧﺪ  ,ھﺮ ﮐﺴﯽ اﮔﺮ ﻋﺮﺿﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اش را از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺮض ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﺪ  ,ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
.
ﺗﻔﻨﮓ ھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ھﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﺮدم اﻓﺘﺎده و ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ راھﺰﻧﯽ و ﻟﺨﺖ
ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ  ,ھﻤﯿﻦ دﯾﺸﺐ اﮔﺮ از آن ﺗﭙﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽ آﻣﺪ  .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺒﺮد  ,ﺣﺘﯽ ﺑﭽﮫ ھﺎ را
ھﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  .اﻧﮕﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرد  ,ھﻤﺎﻧﺠﺎ روی زﻣﯿﻦ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه و ﺑﮫ آن ﮔﯿﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  .ﭼﻨﺪ روزی راه آﻣﺪه ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه ,
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺑﮫ آن ﻃﺮف ﻣﺮز ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  ,دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎری
ﺑﮑﻨﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺮود .
ﭘﺎھﺎﯾﺶ روﺑﺎره ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺖ  ,ﻗﺪرت ﻣﻮھﻮم ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده او را دوﺑﺎره ﺑﺮ روی
ﭘﺎھﺎﯾﺶ اﺳﺘﻮار ﮐﺮد  ,ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻃﺮف دروازه ﺑﺮود  ,آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ  .ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ  ,ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﻢ ﺗﺎ ﻣﺮا رد ﮐﻨﺪ  ,ﺑﺎﯾﺪ دورﺗﺮ ﺑﺮوم  .ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ و راه اﻓﺘﺎد  .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﺶ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ  ,وﻟﯽ ھﯿﭻ
ﮐﺴﯽ او را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  ,ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫ ی ﮐﺎرﺗﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭼﻮب در ھﻮا ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ دروازه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
ﺑﻮﺗﮫ ھﺎی ﺧﺎر ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ھﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﭘﺎﯾﺶ
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ﻓﺮو ﻧﺮوﻧﺪ  ,ﺷﻠﻮارش ﺗﺎ زاﻧﻮ ﭘﺎره اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در ﭘﺎﯾﺶ ﻓﺮو ﺑﺮود دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺑﺮود  .ﺳﯿﻢ ﺧﺎردارھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ  ,ﺗﭙﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ  ,ﺑﺎ ھﺮ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ رﻓﺖ .
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ  ,اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ ﯾﺎ دره اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار  ,ﮔﺎھﯽ
ھﻢ ﺗﺨﺘﮫ ﺳﻨﮓ ھﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻘﺶ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  .ﻃﺮﻓﮭﺎی ﻋﺼﺮ ﺧﺴﺘﮫ
ی ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪ  ,ﻧﮫ آﺑﯽ  ,ﻧﮫ ﻏﺬاﯾﯽ  .ﭘﺴﺮش ﺗﺎزه وارد ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺪه  ,ﻗﺮار ﺑﻮد
وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ھﺪﯾﮫ ای ﺑﺨﺮد  ,از ﺧﻮدش ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا آﻧﮭﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ,
ھﻤﮫ ی ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ اﺳﺖ  ,ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  ,ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ
ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮭﺎ آﻣﺪه  .روی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺸﺴﺖ و دورش را درﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  ,دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود  .ﺑﺮای ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮﯾﺶ دوﯾﺪ  ,ھﻖ ھﻖ ﮐﺮد وﻟﯽ
ھﯿﭻ اﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ  .ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮔﺎه آﻧﮭﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ  .ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ اﻻن زن
ﺑﯿﭽﺎره ام در ﭼﮫ ﺣﺎل و روزای اﺳﺖ  .دوﺑﺎره روی ﭘﺎھﺎﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎد  ,ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدم .
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﻢ  ,رﯾﺸﮫ ای  ,ﺳﻮﺳﮑﯽ  ,ﻣﺎرﻣﻮﻟﮑﯽ  ,ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ
ﭼﻨﺪ روز ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻣﺮا از ﭘﺎ در ﺑﯿﺎورد  .ﺧﻮدش را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮد  ,ﭼﺮا آن زﻣﺎن ﺑﮫ
اﯾﻦ روز ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم  ,ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻻﻧﮫ ی زﻧﺒﻮر ﺷﺪه ,
ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﻏﺬاﯾﻢ را ﺧﻮردم  .ﺑﻤﺐ ھﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮھﻢ ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮد  ,ﻓﺮودﮔﺎھﮭﺎ  ,ﭘﻞ ھﺎ  ,ﺳﺪ ھﺎ  ,ﻧﯿﺮوﮔﺎه ھﺎی ﺑﺮق  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد .
ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره  ,اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر در ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اول
ﺑﻤﺐ ﺑﺎران ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ آورد ھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﯿﺪﺷﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ,
ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﮔﺮدﻧﺘﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ .
روی زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﮐﻤﯽ ﺧﺎک را ورﻧﺪاز ﮐﺮد  ,ﮔﯿﺎه ھﺎ ھﻤﮫ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ اﻧﺪ .
ﮔﻮن را ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮرد ؟ ﮐﻤﯽ از رﯾﺸﮫ ﺑﻮﺗﮫ ﺟﺪا ﮐﺮد و در دھﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ  ,ﻣﺰه
ی ﮔﻨﺪ و ﺗﻠﺨﯽ داﺷﺖ  ,ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﻔﺶ ﮐﺮد  .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دوﺑﺎره روی زﻣﯿﻦ را ﮔﺸﺖ ,
ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮرد در دھﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺖ  .ﻣﻠﺨﯽ را ﺑﮫ زور ﮔﺮﻓﺖ و
ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﮐﻨﺪ  ,ﭼﻘﺪر ﭼﻨﺪش آور اﺳﺖ .
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدم  ,ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮز را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﮫ آﻧﻄﺮف ﺑﺮوﯾﻢ  .ﻻاﻗﻞ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﮫ
ﻏﺬای درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ دھﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺶ زرﻧﮕﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ
ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ  ,آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  .وﻟﯽ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺎ زور وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻮد ﭼﮫ ؟ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﮑﺮھﺎ را ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﮔﺎﻣﮭﺎﯾﺶ ﺗﻨﺪ ﻣﯽ
ﺷﺪ و ﺧﻮدش را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد  .از ﺳﮫ روز ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھﺰاران ﺑﺎر ﺧﻮدش را
ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮداه اش ﻧﻤﺎﻧﺪه  ,ﭘﺪر و ﻣﺎدرش در ﺑﺎغ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ,آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻧﺲ دوام ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ  ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻠﻒ ھﺎ و ﺳﺒﺰی ھﺎی ﺑﺎغ ﺗﻐﺬﯾﮫ
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ﮐﻨﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺶ ھﻢ ﭘﯿﺶ آﻧﮭﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ,اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻤﯽ دﻟﮕﺮﻣﺶ ﮐﺮد  .ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﺎﻧﮫ ی وﺳﻂ ﺑﺎغ در ذھﻨﺶ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ھﺎﯾﯽ روﺷﻦ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .
دروازه ی ﻣﺮز از دور ﭘﯿﺪا ﺷﺪ  ,ﻣﺮدم ھﻤﭽﻨﺎن روی زﻣﯿﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .
ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ رﻓﺖ دﯾﺪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه  ,ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺣﺎل آﻧﮭﺎ
ﺑﮑﻨﻨﺪ  .ﮔﺎھﯽ دﻋﻮا ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮدم روی ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ زدﻧﺪ
 .ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮﯾﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم اھﺪا ﮐﺮده  ,اﮔﺮ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﮑﺸﻨﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرد  .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ اﻓﺮادی ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ
ھﺴﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﭼﻨﯿﻦ روزی را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,روزی ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻢ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ و ﭘﺮﭼﻢ
ﻣﺸﺘﻌﻞ اﯾﺮان ﺑﮫ اھﺘﺰاز در ﺑﯿﺎﯾﺪ  ,ﺑﺎ ھﺰاران ﭘﯿﮑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮫ و ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺷﺪه  .دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم اﯾﺮان را در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از روی ﻧﻘﺸﮫ ی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﺰار آن اﺷﮏ رﯾﺨﺖ  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺤﻄﯽ
ﻃﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ  ,ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺒﺎرھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺮ از ﮐﺎﻻ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎی ﮔﺰاف
ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ  ,اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮭﺎ را ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورم ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮدم ﺳﯿﻨﮫ ی
ﮐﺜﯿﻔﺸﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﻢ .
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﻃﺮﻓﻨﺪی ﮐﮫ ﺷﺪه از ﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ  ,وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد  .ﮐﻤﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ وول ﺧﻮرد  ,ھﻤﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ اﻧﺪ و ﺑﯽ ﺣﺎل .
ﺧﯿﻠﯽ از ھﻤﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎﯾﻨﺪ  ,دﯾﺮوز رازی ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﮫ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ  ,وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﻔﻠﻮک و ﺑﯽ ﭼﺎره ﺑﮫ زﻣﯿﻦ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﻧﺪ  .اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ,زن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ دارﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﮫ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﺗﮑﮫ ی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﺎن ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺪھﻨﺪ  ,وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ھﺎی ﻣﺎﯾﻮﺳﺎﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی ﻣﻮاﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ
ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ  .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ داد زد و
از آن ﻃﺮف ﻣﺮز ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ  ,دﯾﮕﺮ دارد ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ﮐﺴﯽ ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪاد
 .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻓﺮﯾﺎد زد  ,ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺼﺪا ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ,
ﮐﺎش ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﮐﺎرﻣﺎن را درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ
رﺳﯿﺪم  .ﮐﺴﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﯿﻢ ﺧﺎردارھﺎ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .
ﻣﺮد روی ﺳﻨﮓ ھﺎ رﻓﺖ  ,ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮردن ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻔﺖ و ﻟﺰج ﺗﮭﻮع آور اﺳﺖ
وﻟﯽ ﭼﺎره ی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد  ,ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ دوﯾﺪ وﻟﯽ ﺳﺮﻋﺘﺶ ﮐﻤﺘﺮ از آن
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﮕﯿﺮد  .دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﺳﺮش را ﺑﮫ ﻃﺮف
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻟﯽ دﺷﺖ ﭼﺮﺧﻮاﻧﺪ  ,ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ زﯾﺎد ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ,
اﻧﮕﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮی روی زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻃﺮف آﻧﮭﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد  ,وﻟﯽ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ؟ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﭘﺸﺖ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﺳﻨﮓ
ﮐﭙﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و در ھﻢ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ دارﻧﺪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ
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اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ دھﻨﺪ  .آرام ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﺶ ﻟﻐﺰﯾﺪ  ,وﻗﺘﯽ
ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ رﺳﯿﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد  .ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﮑﻨﺪ  .ﻣﺮدی ﺳﺮش را از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
ﻧﯿﺶ ﺧﻨﺪی زد  ,ﮔﻔﺖ  ,اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﯿﺮ آوردی ﺑﺨﻮری ﻣﺎ را ھﻢ ﺧﺒﺮ ﮐﻦ  .ﯾﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ او ﺑﺪھﻨﺪ  .ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪ  ,ﻃﺒﯿﻌﺖ آدﻣﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﮐﻤﯽ دور آﻧﮭﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ و درﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد
 .ﺣﺲ ﯾﮏ ﺷﻐﺎل را دارد ﮐﮫ دور ﺟﺴﺪی ﮐﮫ ﺷﯿﺮھﺎ اﺣﺎﻃﮫ اش ﮐﺮده اﻧﺪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ
ﺗﺎ ذره ای ﻏﺬا ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺑﺸﻮد  .ﻣﺮدی دوﺑﺎره ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﻏﺮﯾﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ھﻢ از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ  ,در ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد  ,اﻧﮕﺎر ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﺸﻮﻧﺪ  .ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻃﺮف او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻮدش راھﺶ
را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ .
دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﺷﺪه  ,ھﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ  .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﻣﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﯿﺎورده .
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ در ھﻢ ﻣﯽ روﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ  ,دﯾﺸﺐ ھﻢ ﻣﯿﺎن
آﻧﮭﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد  .وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ روی
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﻣﺮده ﺑﻮد  ,ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺧﺎﻃﺮ  ,ﺗﻨﮭﺎ ﻟﺒﮭﺎی ﺳﻔﯿﺪش را دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺮوک
ﺷﺪه اﻧﺪ و دﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺧﻮش ﺑﺤﺎﻟﺶ  ,آرام و در ﺧﻮاب
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .اﻣﺸﺐ ھﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدش از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ روی ﭘﺎی ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ  .در ﻧﻮر ﮐﻤﯽ
ﮐﮫ ھﻨﻮز در آﺳﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﻮﺗﮫ ای را دﯾﺪ  ,آن را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و رﯾﺸﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺧﻮرد
 .ﺑﻠﺨﺮه ﻣﺰه ی دھﻨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد  ,ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺑﻮد  ,ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ارزش ﺧﻮردن را
داﺷﺖ  .ﭼﻨﺪ داﻧﮫ ی دﯾﮕﺮ ھﻢ آﻧﻄﺮف ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ ھﺴﺖ  ,ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ آﻧﮭﺎ را
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺮوم  .ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ داﻧﺶ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  ,اﮔﺮ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ روز ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ ﺑﮫ ﺟﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ,ﮔﯿﺎھﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪم .
ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻗﮫ ھﺎی ﮔﯿﺎه را ﺧﻮرد  ,ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮش ﺑﯿﺎﯾﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ
دﻟﭙﯿﭽﮫ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻤﯿﺮد  ,ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ,ﭼﻮن ﺑﻠﺨﺮه دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮد  .داﺧﻞ
ﺟﻤﻌﯽ ﺧﺰﯾﺪ و ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺧﻮدش را ﺟﺎ داد  ,ﻣﺜﻞ ﺣﻠﺰوﻧﯽ دور ﺧﻮدش ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﮐﻨﺎر
زﻧﯽ آرام ﮔﺮﻓﺖ  ,زن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﺧﻮدش را ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﺮد
 ,اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮭﻮت ھﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد  .اوھﻢ زن را از ﭘﺸﺖ در ﺑﯿﻦ
ﺑﺎزوھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ  ,اﮔﺮ زن ﺧﻮدش اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮه را ﻣﯽ دﯾﺪ  ,ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﻃﻼﻗﺶ را
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ او ھﻢ اﻣﺸﺐ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﻣﺮدی ﻧﺎﺷﻨﺎس ﮔﺮم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟
ﻧﻔﺴﺶ ﻣﻮھﺎی رﯾﺰ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن زن را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورد  ,ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ
اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ھﻢ ﻟﻮﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﺳﺮﻣﺎ ھﺮ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ .
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از زور ﺷﮑﻢ درد از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ  ,ھﻨﻮز ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ  .زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑﻐﻠﺶ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد  ,دﺳﺘﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮ روی ﺳﯿﻨﮫ اش ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ,ﺑﺎ ھﺮ زوری ﺑﻮد
ﺧﻮدش را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ  ,ﺳﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ را ﺗﯿﻎ ﻣﯽ زﻧﺪ  .ﺑﺎﻻ آورد ,
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی در ﻣﻌﺪه اش ﻧﺒﻮد ﻓﻘﻂ ﻋﻖ ﻣﯽ زد  ,ﺑﺰاق دھﺎﻧﺶ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺨﺖ  .ﻻﺑﺪ از آن ﮔﯿﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﺸﺐ ﺧﻮرده اﺳﺖ  .ﻣﺮدم ﮐﭙﮫ ﮐﭙﮫ
روی ھﻢ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ  ,آن ﻃﺮف ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده آﺗﺶ دارﻧﺪ  ,وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ
ﮐﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻃﺮف آﺗﺶ آﻧﮭﺎ ﻧﺮود  .ﺧﺎﻧﻮداه ی ﺑﺰرگ ھﺴﺘﻨﺪ  ,دو ﺗﺎ
دور آﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  .ﺑﺮﮔﺸﺖ و دوﺑﺎره ﺧﻮدش را ﺑﮫ زن ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ  ,آﺳﻤﺎن ﮐﻤﯽ
روﺷﻦ ﺷﺪه  ,دﺳﺘﺶ را ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺎن زن ﻓﺮو ﺑﺮد و ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻼ" ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد
 ,ﺧﻮاﺑﯿﺪ  .زن ﺑﯿﭽﺎره ﻻﺑﺪ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارد  ,ﺟﻮان اﺳﺖ  .ھﻨﻮز ﻣﻮھﺎﯾﺶ رﻧﮓ ﻧﺪارد
 ,ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ اﺻﻼ" ازدواج ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﺮی از
ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ .
ھﻨﻮز ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮔﺮم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ وﻟﻮﻟﮫ ﺷﺪ ,
ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽ دوﯾﺪ  ,ﮔﺮد و ﺧﺎک در ھﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ ﭼﺸﻢ را ﻧﻤﯽ
دﯾﺪ  .ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ  ,ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ھﺮاﺳﺎن ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ .
دو ھﻠﮑﻮﭘﺘﺮ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ  ,از اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ از ﻋﺮاق ؟ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ  .ھﻤﮫ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ وﻗﺖ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻓﺮار رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ,
ﺣﺘﯽ ﻣﺎدرھﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺸﺎن را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﻣﺮدی ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﻣﯿﺎن ﮐﻮﻟﮫ
ﺑﺎرھﺎی دﯾﮕﺮان ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﮐﺴﯽ دورﺷﺎن ﻧﺒﻮد  ,وارﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد  .ﺑﺴﺘﮫ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﺬا از ﺑﺎﻻ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ اﻓﺘﺎد و ﺻﺪای ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮﮐﯿﺪن
ﻣﯽ داد  .وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدش آﻣﺪ و ﺗﺎزه ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﺬا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ,ﺑﮫ ﻃﺮف
ﺑﺴﺘﮫ ھﺎ ھﺠﻮم آوردﻧﺪ  .داد و ﺑﯽ داد و ھﯿﺎھﻮ دﯾﮕﺮ از اﺻﻮل زﻧﺪﮔﯽ آدﻣﮭﺎ ﺷﺪه
اﺳﺖ  .ﻏﺬا آﻧﻘﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ی ﮐﻞ اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ راﺿﯽ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ دارد ﻧﯿﺴﺖ .
ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدش آﻣﺪ  ,ﺑﺴﺘﮫ ای را ﺑﺎﻻی ﺳﺮش دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ  .اﮔﺮ
ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﺟﻨﺒﯿﺪه ﺑﻮد  ,زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺳﻘﻂ ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و ﻓﺮار ﮐﺮد
 .ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﺴﺘﮫ را ﺑﺎز ﮐﺮد  ,ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻧﺦ ھﺎی ﭘﺮس ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ,
ﮐﺴﯽ ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﮫ او ﻧﺒﻮد  ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻏﺬا را ﺑﺮدارد و ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﺑﺸﻮد .
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﺳﺮش را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را ﮐﮫ ﮐﻨﺎرش ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد را دﯾﺪ ﮐﮫ او
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .زﻧﺎن دوﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﻣﻈﻠﻮم ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺎن را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  .ﺑﺴﺘﮫ را
ﺑﺎز ﮐﺮد  ,ﻧﺎن و ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻮد  ,آب ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ؟ ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
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ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و داﺧﻞ ﭘﯿﺮاھﻨﺶ رﯾﺨﺖ  ,اﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ اش ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
 .ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ  ,اﮔﺮ اﯾﻦ زن ھﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻏﺬا ﺑﺮدارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ
ﻣﺎه دوام ﺑﯿﺎورﯾﻢ  ,او را ﺻﺪا زد و زن ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﺟﻠﻮ دوﯾﺪ و
ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ  ,ﭘﯿﺮاھﻨﺶ را ﭘﺮ ﮐﺮد از ﻏﺬا  ,اﻧﮕﺎر ھﻔﺪه ﻗﻠﻮ ﺣﺎﻣﻠﮫ
اﺳﺖ .
ﮐﺴﯽ آﻧﻄﺮف ﺗﯿﺮی ھﻮاﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻓﺤﺶ داد  ,ﻣﺮد و زن ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﮫ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ  ,ﺧﻮدﺷﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺳﻨﮓ ھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻣﺮد
ﺳﺮش را از ﺑﺎﻻی ﺳﻨﮓ ﺑﯿﺮون آورد و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ آرام
و ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  ,ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮدش را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد از ﻏﺬا و ﺧﺎﻧﻮداه ھﺎ
ﻣﯿﺎﻧﺪاری ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﺬای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﯿﺮﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ  .ﺳﺮﺑﺎزھﺎی آﻧﻄﺮف
ﺳﯿﻢ ﺧﺎردار اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ  .ﺧﻨﺪه دارد ؟ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ  ,اﮔﺮ آﻧﮭﺎ ھﻢ
اﯾﻨﻄﺮف ﺑﻮدﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ  .زن و ﻣﺮد ﮐﻨﺎر ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﮫ زدﻧﺪ و
ﻣﺸﻐﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﮑﺎرﺷﺎن ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺑﺎﯾﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﻣﻮاد را در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ
دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺮﺳﺪ  .وﻗﺘﯽ ﻣﻮاد ﺧﺸﮏ از ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ  ,راﺳﺖ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ درد ﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺸﻮد  ,آب از ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﻢ ؟ ﻣﺮد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دور و
ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﮫ دﯾﺮوز رﻓﺘﮫ ﺑﻮد را از ﺟﻠﻮی ﻧﻈﺮش ﮔﺬراﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی
ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﯿﺎورد  .ﮔﻔﺖ اول ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮭﺎ را ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﯿﻢ  ,ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ دﻧﺒﺎل آب
ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ دﯾﮕﺮان از ﻣﺎ ﺑﺎھﻮﺷﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﭼﺸﻤﮫ ای را ﺑﮫ ﻣﺎ ھﻢ
ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ .
ﻏﺬا ھﺎ را در ﺷﮑﺎف ﺳﻨﮕﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و روﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﺎر و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ  ,ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻃﺮف ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ  .زن ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﻣﺮد ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد و
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ او را رھﺎ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺮدم دوﺑﺎره روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﺒﺎر ﺑﭽﮫ ھﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﻣﺜﻞ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﮐﻮﻟﯽ آواره ﮐﮫ ﻣﺤﻞ
اﺗﺮاق ﺟﺪﯾﺪی را ﺟﺴﺘﮫ اﻧﺪ  .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮھﻢ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺎک روی ﺳﺮﺷﺎن ﻣﯽ
رﯾﺨﺘﻨﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﻣﺮد ھﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺮده ھﺎ را ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ آﻧﻄﺮف ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و
از دره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ  .ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﮑﺮش ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ رﺳﻮم ﺟﺎری ای ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮده ھﺎ راﯾﺞ ﺑﻮده را در ﺣﻖ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
آن دو ھﻢ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ,ﻣﺮد ﺑﮫ زن ﻧﮕﺎھﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ,
اھﻞ ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟ اھﻞ ﺗﺒﺮﯾﺰم  .ﻣﻦ ھﻢ اھﻞ ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻢ  .ﺻﺪاھﺎی ﻣﻤﺘﺪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪن
ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎ را ﻣﯽ ﺷﻮد از دھﺎن ھﻤﮫ ﺷﻨﯿﺪ  ,ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ دﻧﺒﺎل آب ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺷﮑﻤﺸﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﮫ آن ﺳﻨﮓ ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ رو ﺑﮫ رو ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮓ ھﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده اﻧﺪ  .زن ﭘﺮﺳﯿﺪ
 ,ﺗﻮ ﭼﻄﻮری اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪی ؟ ﻣﺮد ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺳﺮش را ﻣﯽ ﭼﺮﺧﻮاﻧﺪ  ,ﺑﯽ ادﺑﯽ ﺑﻮد اﮔﺮ
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ﺟﻮاﺑﺶ را ﻧﺪھﺪ  ,ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻤﺶ ﺳﯿﺮ ﺷﺪ اﺳﺖ و ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑﺮای ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم  ,وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﻗﺤﻄﯽ آﻣﺪه و ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺟﺎن
ھﻢ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ  ,ﻓﻮری ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻮداه ام ﺑﺮﮔﺮدم وﻟﯽ  ... ,ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯿﺮم  .ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ! ﺷﮭﺮھﺎ وﺿﻌﺸﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ؟
زن ﺧﻮدش را در ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮر ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮدن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ﮐﺮد  .آﻧﻘﺪر ذھﻨﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﺶ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﺮد  ,در ﮐﻞ از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و آھﻨﮓ
ادای آﻧﮭﺎ  ,ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ روزﮔﺎری ﺧﻮﺑﯽ را ﻧﮕﺬراﻧﺪه  .ﺷﮭﺮھﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه  ,ھﻤﮫ
ﺟﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮده اﻧﺪ  ,ﻧﮫ آب ھﺴﺖ و ﻧﮫ ﻏﺬا  ,ﺑﺮق ﻗﻄﻊ اﺳﺖ  .ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺮق ﮐﻤﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ  .ھﻤﮫ  ,دﮐﺎن ھﺎ را از ﺗﺮس
ﻏﺎرت ﺷﺪن ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ﺑﺎ ﭼﻮب و ﭼﻤﺎق ﻣﻨﺘﻈﺮ دزدان و راھﺰﻧﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ .
ﮐﻤﯽ ﺧﻮدش را رھﺎ ﮐﺮد و روی زﻣﯿﻦ ﻟﻢ داد  ,ھﻮا دارد ﮐﻢ ﮐﻢ ﮔﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻣﺮد
ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﮐﺮد  ,ﭼﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ زن و ﺑﭽﮫ اش آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ,ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ
اﺳﻢ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺑﺮد دﭼﺎر ﻋﺬاب وﺟﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد  ,اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﺮود اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  .وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻗﺤﻄﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد  ,ﺑﺎﯾﺪ
ھﺰار ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﮫ ﻏﺬا ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎوری  ,اﺻﻼ" زﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ او را
راﺿﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﭘﺮ ﺑﺮﮔﺮدد  .ﭘﺲ ﺗﻘﺼﯿﺮﮐﺎر ﺗﻨﮭﺎ او ﻧﯿﺴﺖ .
ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺻﻔﺘﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺣﻖ و ﯾﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﮕﺮدی  ,زن ﺑﯿﭽﺎره اش و
ﯾﺎ ﺧﻮدش ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ  .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ
ﺳﺘﻮﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روزه ﺑﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﮫ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ  .ﻣﺮدم ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ,
دﺳﺖ ﺑﮫ دزدی ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ھﻤﮫ ی آدﻣﮭﺎی روی زﻣﯿﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,ھﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﮫ ﺧﻮدش دﯾﺸﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﻧﺎن اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد .
زن اداﻣﮫ ی ﻣﺎﺟﺮاﯾﺶ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد  ,اوھﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد  ,ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی راه ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎﻏﯽ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و او را ھﻤﺮاه ﺧﻮدﺷﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را
ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﮔﺮﯾﮫ ﻧﮑﺮد .اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻇﺮﯾﻔﯽ دارد  ,ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در
اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ رھﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ؟ زن ھﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد ,
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ی دﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻣﯽ زد ﺑﻐﻀﺶ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪ  .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭼﺮا رھﺎﯾﺶ
ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺳﺮش را روی ﭘﺎی ﻣﺮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاﺑﯿﺪ .
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ﻣﺮد داﺋﻤﺎ" ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ  ,ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود و ﺧﺎﻧﻮداه اش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪش ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﺳﺖ  .ﻧﺼﻒ ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽ دارم و
ﻣﯽ روم  ,ﺗﺎ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺎ ﻣﯽ روم  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ  ,دوﭼﺮﺧﮫ ای
ﭼﯿﺰی ﮔﯿﺮ آوردم  .ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺎﻧﮫ ی زن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد  ,زن ھﺮاﺳﺎن از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ
 ,اﻧﮕﺎر ﺧﻮاب ﺑﺪی ﻣﯽ دﯾﺪ  .ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮود  ,ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﮫ او ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ  ,ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ  .زن ﮔﻔﺖ  ,ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ آﯾﻢ
 .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ  ,ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮم ﺑﯿﺎورﻧﺪ  .ﭼﻘﺪر
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ زود ﺑﮫ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ,ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ روﺑﮫ رو ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ھﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺑﺒﺮد  ,ﺳﻔﺮ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ  ,اﮔﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده اش ھﻢ دﯾﺮ ﺑﺎ
زود ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ  .ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ را ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ  ,وﻟﯽ زن راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  ,ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺖ از ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ .
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﯽ ﮔﯿﺮ آوردﻧﺪ و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ را در آن رﯾﺨﺘﻨﺪ و دور از
ﭼﺸﻢ ﺑﻘﯿﮫ از ﺑﻠﻨﺪی ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ  .ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﻃﺮاف را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ؟ زن
ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮫ او اﻧﺪاﺧﺖ و ھﯿﭽﯽ ﻧﮕﻔﺖ  ,از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎ ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ  ,ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ دﻧﺒﺎل وﺳﯿﻠﮫ
ای ﺑﺮای ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ راه رﻓﺘﻦ  ,ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ  .ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮫ
ﻃﺮﻓﺸﺎن ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد  ,وﻟﯽ ﺷﺎﻧﺲ آوردﻧﺪ و زود ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪﻧﺪ  .ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﭘﺎرﭼﮫ ﮐﮫ
اﻧﮕﺎر از ﮐﺴﯽ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد را دور ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و دوﺑﺎره ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ,
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ از ﺟﺎده ھﺎ دوری ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد راھﺰان ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﻏﺬاﯾﯽ را ھﻢ ﮐﮫ دارﻧﺪ را از آﻧﮭﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .زن ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮود .
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ؟ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﮫ دوﺳﺖ داری ﺑﺮو ﮐﺎرت را ﺑﮑﻦ  ,اﻣﺮوز ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺮد ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﻟﺒﺶ را ﮔﺰﯾﺪ  ,ﯾﺎد ﺷﻌﺮھﺎ و
اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر از آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ھﯿﭻ ﮐﺪام
از آن ادﺑﺎ اﻣﺮوز را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,اﻣﺮوز ﻓﺮق اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮕﺴﺎن از
زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن اﺳﺖ  .دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﻃﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ,ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻤﺶ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮداه ی ﺧﻮدش را ھﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻣﺼﺒﺐ اﯾﻦ وﺿﻊ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ؟ زن ﺗﺎزه ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد  ,ﮐﻤﯽ ﮔﺸﺎد ﮔﺸﺎد راه ﻣﯽ
رﻓﺖ  ,اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﺰ ﺳﻨﮓ و ﮐﻠﻮخ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد  .ﻣﺮد
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﮐﻤﯽ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاھﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ  ,ﻣﺤﻠﻢ ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ  .زﻧﺪﮔﯽ وﺣﺸﯽ ,
دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ و اﻧﺪام ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﯾﮏ اﺳﺘﺤﺎﻟﮫ ی ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮو ﻣﯽ رود و
از ﺟﻠﻮه اش ﮐﺎﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  .زن دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ﻣﺮد ﺟﻮاب داد  ,ﺑﯽ ﺷﮏ ﺧﻮدﻣﺎن
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 .ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﺟﻮاب ﺑﺮای زن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد  ,از ﻧﻈﺮش ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ روزی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ  .وﻟﯽ ﺳﮑﻮت او در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ را ﻣﯽ
زد وﻟﯽ ﻧﺰد  ,ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎه ای اﺳﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﺎه ھﯿﭻ ﮐﺪام از آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از زﯾﺮ ﺑﺎر آن ﺷﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﻠﺨﺮه ﯾﮏ ﭼﺎه ﮔﯿﺮ آوردﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آب ﺧﻮردﻧﺪ  ,دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﻟﯿﻮان
و ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﮭﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ  .آب ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ  ,ﺟﻮھﺮ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ  .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ از
ﮔﻠﻮی آدم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رود اﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ  ,آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﯾﮏ ده
ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ  ,زن اول
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,وﻟﯽ ﺑﻠﺨﺮه راﺿﯽ ﺷﺪ و ﻣﺮد او را ﺑﺎ ﻏﺬا ھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد  ,زن ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﯿﺮ آورده ﺑﻮد  ,ﺧﻮدش را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد
و ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ را ھﻢ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﻣﻘﻮﻟﮫ ھﺎی ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﺪ
ﺑﯿﺮون آورد و ﺷﺴﺖ  .آب ﺗﯿﺮه ای از آﻧﮭﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ زد  ,ﭘﯿﺮاھﻦ ﮐﺮﻣﯽ اش
ﺑﺪﻗﻮاره و ﺷﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ﭼﻘﺪر ﺑﺮای آن ﭘﻮل داده ﺑﻮد ! اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اش
ﺑﺮﺳﺪ ! ﻻﺑﺪ ﻣﻐﺎزه ی آن ﺑﯿﭽﺎره را ﻧﯿﺰ وﯾﺮان ﮐﺮده اﻧﺪ .
ده ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ از ﺗﺮس ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ  .در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ
زد  ,وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ داد  .ﺧﻮاﺳﺖ وارد ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﺮش ﺳﮕﯽ
ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ دوﯾﺪ  .ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﮔﺸﺖ و ﮐﺴﯽ
را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد  ,اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻃﺎﻋﻮن آﻣﺪه اﺳﺖ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ
ﻏﺬا ھﺎ را ﺑﺮده اﻧﺪ  .ﺣﺘﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎزی ھﻨﻮز روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ اﺳﺖ  .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ,
زن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ ﺑﻮد  ,ﭼﮫ اﻧﺪام زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد  .ﭼﻘﺪر ﭼﺸﻢ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ
راﺑﻄﮫ دارد  ,وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺮ اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ اﺳﺖ ھﻢ
ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ  .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ زن ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ را
ﺑﭙﻮﺷﺪ  ,ﺑﮫ ﯾﺎد زن ﺧﻮدش ﻣﯽ اﻓﺘﺎد  ,اﻧﺪام زن ﺧﻮدش ﮐﻤﯽ ﭘﺮ ﺗﺮ از اﻧﺪام اﯾﻦ زن
اﺳﺖ  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ھﻨﻮز دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ,رﻓﺘﺎرش ﺑﮫ زن ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد  .وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ
ﮐﮫ زن ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد  ,واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺎزه از راه
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  .در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺣﺮف زد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در ده زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻘﺪر از ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺪام ﻃﺮف آﻣﺪه اﻧﺪ  .ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ اﻣﺸﺐ را در ﯾﮑﯽ از آن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻓﺮش ھﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﺜﯿﻒ اﻧﺪ وﻟﯽ از ﺧﻮاﺑﯿﺪه روی زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺖ و ﺳﻨﮕﮭﺎی ﺗﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ
 .زن در ﻣﯿﺎن ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی زﻧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ روی زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﮔﺸﺖ  ,ﻣﺮد ھﻢ ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﺑﻘﭽﮫ ای ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد را
روی ﺷﻠﻮارش ﭘﻮﺷﯿﺪ و روی زﻣﯿﻦ دراز ﮐﺸﯿﺪ  .اﻣﺸﺐ ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺑﻐﻞ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﻧﺪ  ,ﭼﮭﺎردﯾﻮار دورﺷﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و آﻧﮭﺎ را از ﮔﺰﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎد
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دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻟﺤﺎف ھﻢ دارﻧﺪ  ,وﻟﯽ از ﭘﺘﻮ ھﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ  ,آﻧﮭﺎ را ﺑﺮده اﻧﺪ .
ﺑﯿﭽﺎره ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺸﺐ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﮫ ی آﻧﮭﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﺳﺎﺋﻠﺸﺎن را ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد  ,از ﻏﺼﮫ ﻣﯽ ﻣﺮدﻧﺪ  .ﮐﻤﯽ از
ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ  ,ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﺮوس از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ ,
اﯾﻦ ﺧﺮوس ھﻢ ﻻﺑﺪ از دﺳﺖ اھﺎﻟﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
ﮔﻮﻧﯽ ﭘﺎره ﺷﺎن را ﮐﻨﺎری اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در دو ﮔﻮﻧﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ  ,زن اﯾﻦ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد  ,ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺮد ﺑﺎ او ھﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﻮد .
ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﺸﺎن را از در ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺪای ﭘﭻ ﭘﭻ و ﻧﺠﻮاﯾﯽ آﻧﮭﺎ را
ﻣﯿﺨﮑﻮب ﮐﺮد  ,از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﻣﺪ  .ﻣﺮد دﺳﺘﺶ را روی ﻟﺒﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ
آراﻣﯽ ﺑﮫ ﻃﺮف ﻃﻮﯾﻠﮫ ای ﮐﮫ آﻧﻄﺮف ﺣﯿﺎت ﺑﻮد رﻓﺖ  ,ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
آرام ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش را از دﯾﺪرس در ﻃﻮﯾﻠﮫ دور ﻧﮕﮭﺪارد  .ﮔﻮﺷﺶ را ﺑﮫ در
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﺻﺪا از آن ﺗﻮ ﻣﯽ آﻣﺪ  ,ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺻﺪای ﺟﯿﻎ ﺧﻔﯿﻔﯽ او
را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻃﺮف ﻃﻮﯾﻠﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪ  ,اﻧﮕﺎر ﺑﭽﮫ ای در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدن اﺳﺖ  .ﮐﻤﯽ
در را ﺑﺎز ﮐﺮد واز ﻣﯿﺎن آن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ اﻧﺪاﺧﺖ  .دو ﺑﭽﮫ ی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺎر ھﻢ
ﮐﺰ ﮐﺮده اﻧﺪ  ,ﻧﻮر ﺿﻌﯿﻔﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ی ﮐﻮﭼﮏ ﻃﻮﯾﻠﮫ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﻤﯽ آﻧﮭﺎ را
روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﮭﺎ را از در و دﯾﻮار ﻃﻮﯾﻠﮫ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
اول ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود وﻟﯽ دﻟﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره را ھﻢ رھﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ  .وﻗﺘﯽ
وارد ﻃﻮﯾﻠﮫ ﺷﺪ ھﺮ دو ﺑﭽﮫ ﺟﯿﻎ زدﻧﺪ و ﻣﺜﻞ دو ﺟﺎﻧﻮر وﺣﺸﯽ ﺑﮫ دﯾﻮار ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ ,
ﻣﺮد ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آراﻣﺸﺎن ﮐﻨﺪ وﻟﯽ آرام ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ,وﻟﯽ ﺑﻠﺨﺮه ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺪای
زن ﮐﮫ آرام آرام ﺑﮫ ﻃﺮف ﻃﻮﯾﻠﮫ آﻣﺪه ﺑﻮد  ,آرام ﮔﺮﻓﺖ  .ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
ﺑﭽﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ دﺳﺖ ﺑﺮادرش را ﻣﺤﮑﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد و آﻣﺎده ی ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
دﻓﺎﻋﯽ از او ﺑﻮد  .زن دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪ و آﻧﮭﺎ را آرام ﮐﺮد  .ﭼﻨﺪ ﺳﻮال از
آﻧﮭﺎ ﮐﺮد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻﻮرت زن
ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺑﻠﺨﺮه دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ی ﻏﻠﯿﻆ ادا ﮐﺮد  .ﮐُﺮد
ھﺴﺘﻨﺪ  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ  ,ﭘﺲ راه را درﺳﺖ آﻣﺪه اﯾﻢ .
ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ی ﺑﻮی زﻧﻨﺪه ای ﮐﮫ از ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺑﻮی ﺧﻔﮫ ﮐﻨﻨﺪه ای
اﺳﺖ  .آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب ﺑﯽ رﻣﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ  ,دﺧﺘﺮ
ﺑﭽﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد روﺳﺮی اش را روی ﺳﺮش ﻧﮕﮭﺪارد .
ﭼﻨﺪ روز اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ  ,ﭼﯿﺰی ﺧﻮرده اﯾﺪ ؟ ﻣﻘﺪاری
ﻧﺎن و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داد  .ﺑﺎ وﻟﻊ ھﻤﮫ را ﺧﻮردﻧﺪ  ,ﺣﺘﯽ ﭼﻮب ﮐﺸﻤﺶ ھﺎ را ھﻢ ﺟﺪا
ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﭼﻮب ھﺎ در دﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ﻓﺮو ﺑﺮود و ﻧﺎﻟﮫ اش
را در ﺑﯿﺎورد  .زن ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ آﻧﮭﺎ را ﺷﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻟﺒﺎس از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮاﯾﺸﺎن
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آورد و دور آﻧﮭﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪ  .ھﺮ ﭼﮫ ﮔﺸﺖ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭽﮫ ﮔﺎﻧﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد  ,ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ
ﻣﺎل اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ,ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮاﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﮫ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻣﺴﺠﻤﮫ ی ﮐﻮﭼﮫ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺑﺸﻮﻧﺪ  .ﻣﺮد
ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﭽﮫ ی ﺧﻮدش اﻓﺘﺎد  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ھﻤﺴﻦ ﺑﭽﮫ ی ﺧﻮدم اﺳﺖ  .ﻧﮑﻨﺪ
او ھﻢ اﻻن در ﯾﮏ ﻃﻮﯾﻠﮫ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺗﻨﺶ ﻟﺮزﯾﺪ  ,ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ
زﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ اش ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای او ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺘﺮاﺷﺪ  .ﻇﮭﺮ از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون زدﻧﺪ  ,ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ آن اﻃﺮاف ﻧﯿﺴﺖ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ
آن اﻃﺮاف را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ درﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ  ,وﻟﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و آﻧﮭﺎ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮداه ی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ  ,ﯾﮏ زن و ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ دو ﺑﭽﮫ ,
اﻟﺒﺘﮫ ھﺮ ﮐﺪام از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺸﻮر  .ﮐﺎش اﯾﻦ اﺗﺤﺎد را ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ورﻃﮫ
ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺟﮏ و ﺗﻮھﯿﻦ و ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ﺣﺮف ﻧﻤﯽ
زدﻧﺪ  ,ﻣﺼﯿﺒﺖ ھﻤﮫ را ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺮده اﺳﺖ  ,ھﻤﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ  ,زﯾﺮ
ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺳﻮﺧﺘﮫ .
ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﺑﮫ ﮐﺮاﻧﮫ ھﺎی ﺷﮭﺮی رﺳﯿﺪﻧﺪ  ,ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺎ ھﻤﮫ ﺧﻢ و ﮐﺞ و ﻣﻌﻮج ﺷﺪه
اﻧﺪ  .ﺷﮭﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ,ھﺮ ﭼﮫ اﺳﻤﺶ را ﺟﺴﺘﻨﺪ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ
ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ  .ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ھﺮ ﺑﺎر ﺷﮑﻤﺶ درد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﺷﮫ ای ﻣﯽ
ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﻮاھﺮش ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ او را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد  .دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ,
ﺣﺘﯽ واژه ی ﺷﮭﺮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ,اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ وارد ﺑﺸﻮی  ,ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از دﯾﻮاری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ و
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰت را ﺑﺪزدد  .آرام راه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ھﺮ ﭼﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺟﻨﺒﯿﺪ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ,ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر آدﻣﮭﺎی ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر دﯾﻮارھﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﮫ ﭼﯿﺰی
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺮد از ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﺎم ﺷﮭﺮ را ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,او ھﻢ ﺟﻮاب داد دﯾﮕﺮ ﭼﮫ
ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﺪارد  ,ھﻤﮫ ﺟﺎ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺮد ﺑﺎ اﺻﺮار
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﺨﺮه ﻣﺮد ﻧﺎم ﺷﮭﺮ را ﮔﻔﺖ  .ﻣﺮد ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ زﯾﺎد راه
آﻣﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ  .دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺸﮫ و ﯾﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺸﺖ ﺗﺎ
راھﺸﺎن را ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻐﺎزه ھﺎ را ﯾﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺮﮐﺮه
ھﺎﯾﺸﺎن را داﻏﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .
زن ﮔﻔﺖ  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ  ,ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ  ,ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ ,
ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﭼﮫ ﮐﻨﯿﻢ  ,ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺘﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ  .زن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ
 ,آرام ﮐﻨﺎر ھﻢ روی ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و آن دو را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻣﺮد ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ؟ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺎن را ﺗﮑﺎن
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دادﻧﺪ  .ﻣﺮد دوﺑﺎره ﺑﮫ زن ﮔﻔﺖ  ,وﻟﯽ ﻏﺬای زﯾﺎدی ﻧﺪارﯾﻢ  .ھﻨﻮز ﺟﻤﻠﮫ اش را ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ وﺟﺪاﻧﺶ درد ﮔﺮﻓﺖ  ,اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭼﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ روح او ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ  ,ﺣﺘﯽ ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺳﺮش را
ﭼﺮﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب زن ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﺮف ﺑﭽﮫ ھﺎ رﻓﺖ و آﻧﮭﺎ را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮد و ھﻤﮫ ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .
اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺮدم ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﮫ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ؟ داﺧﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را
ھﻢ دﯾﺪ  ,ﺑﺠﺰ ﭘﯿﺮﻣﺮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻓﺘﺎب ﻟﺐ ﺑﺎم اﻧﺪ و از ﻣﺮگ ﺗﺮس زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ .
دﯾﮕﺮ ھﻮا دارد ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ  .داﺧﻞ ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮫ ی ﻓﺮﻋﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را زدﻧﺪ  ,ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد  .ﻣﺮد ﺑﺎ ﻗﺪرت در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﮫ
ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ھﻤﮫ وارد ﺷﺪﻧﺪ  ,ھﻨﻮز داﺧﻞ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﯾﺎد زد و ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻤﺎق از راھﺮوی ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ  .ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮﺷﺎن از ﺗﺮس ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻣﯿﺨﮑﻮب
ﺷﺪﻧﺪ  ,زن ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ  ,ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ  .ﻣﺮدی ﮐﮫ اول ﭘﺎﯾﯿﻦ
آﻣﺪه ﺑﻮد  ,ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﭼﻤﺎﻗﺶ آﻧﮭﺎ را ﺑﺰﻧﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ اﻓﺘﺎد از
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد  .ﮔﻔﺖ ﻏﺬا ﻧﺪارﯾﻢ  ,وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﺸﺐ را ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﺷﮫ
ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﮏ اﻧﺒﺎری ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﮫ ی ﺣﯿﺎت ﺑﻮد را ﻧﺸﺎن داد  .ھﻤﮫ
راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ و دﻋﻮاﯾﯽ در ﻧﮕﺮﻓﺖ.
اﻣﺸﺐ دﯾﮕﺮ از زﻣﯿﻦ ﻧﺮم ھﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ  ,ﺧﺎک ﻻاﻗﻞ ﺳﺮد ﻧﯿﺴﺖ  ,وﻟﯽ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻒ رﯾﺨﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺦ ﺳﺮد اﺳﺖ  ,دوﺑﺎره ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ در ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻟﻮﻟﮫ
ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ  .ﻣﺮد و زن ﻣﺎﻧﻨﺪ روز اول ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺣﯿﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ی ﺷﺮاﻓﺖ اﻧﺴﺎﻧﯿﺸﺎن را
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﻠﮫ ھﺎی ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﺑﮫ اھﺘﺰاز در ﻣﯽ آورد  .ﺑﻠﺨﺮه ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن
ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻢ آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢ
ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺳﺮدﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  .ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ازدواج ﮐﺮدی؟ زن ھﻤﺎن ﻃﻮر او را ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ  ,ﻧﮫ ھﻨﻮز  .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﮫ زن ﺑﺮﺧﻮرد  ,وﻟﯽ او
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮑﻨﺪ .
ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی ﺷﺐ ﻣﺮد ﺑﯿﺪار ﺷﺪ  ,ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دزدان ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻏﺬاﯾﺸﺎن را
ﺑﺪزدﻧﺪ  .اول آﻧﮭﺎ را وارﺳﯽ ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ اﺳﺖ ,
آﻧﮭﺎ را ﻃﻮری ﺗﮫ اﻧﺒﺎری ﻗﺮار داد ﺗﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﺪزدد ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺸﻮد از روی آﻧﮭﺎ رد ﺑﺸﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﺶ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﯾﺮﺳﺪ  .ﺻﺒﺢ ﺧﯿﻠﯽ زود ھﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ
 ,اول ﺑﭽﮫ ھﺎ وول ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ زن ﺑﯿﺪار ﺷﺪ  .ﻣﺮد ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد و دﻟﺶ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد  .ﺳﺮﻣﺎی ﮐﻒ اﻧﺒﺎری ﺑﺪﻧﺶ را ﺳِﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ  .از ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﮫ ی آﻧﮭﺎ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ  ,ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺳﺮ ﭼﻨﺪ زن از ﻣﯿﺎن
ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و آﻧﮭﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .
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وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ای ﮐﮫ دﯾﺮوز در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  ,ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫ راه ﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺷﮭﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ  ,ﻣﺮد ﯾﺎدش اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻣﺮدان در
ﻣﻮرد وﺳﯿﻠﮫ ی ﻧﻘﻠﯿﮫ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه  .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ دﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﺮدد ,
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺪ  ,ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﯽ ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی روز ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ  ,ھﺮ ﭼﮫ دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ  ,راﻧﻨﺪه
ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺖ وﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ وﺟﺪاﻧﺶ درد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ
ﺟﻠﻮﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎد و آﻧﮭﺎ را ﺳﻮار ﮐﺮد  .ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ
دﯾﺪن ﭼﮭﺮه ھﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﺸﺎن ﻗﺪرت ﻓﺮار ﮐﺮدن و ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﻮدن را از دﺳﺖ ﻣﯽ
دھﺪ  .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ھﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺮی دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ  ,ﺷﮭﺮ ﺑﺰرﮔﯽ
ﺑﻮد و آدﻣﮭﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ در آن در ﺣﺎل آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .
زن ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺑﺸﻮد  ,ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮ و
رﯾﺨﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  .ﺑﭽﮫ ھﺎ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ زود ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﮫ
ﭘﯿﺎده روی ﭘﺮ از آﺷﻐﺎل ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﻨﺪ  .ﻣﺮد  ,ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زن ﮐﺮد و ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  ,ﮐﺎش
ﮐﺴﯽ ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  .ﻻاﻗﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺎﻧﮫ اش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آﺳﻮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .
ﺑﻠﺨﺮه زن راﺿﯽ ﺷﺪ و از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ  ,وﻟﯽ داﺋﻢ اﻃﺮاف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﮔﺮ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ﺧﻮدش را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ  .ھﺮ دو  ,دﺳﺖ ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و در ﻃﻮل ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه از ﺳﻨﮓ و آﺷﻐﺎل  ,ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ
ﺧﺮد و ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﻧﯿﺰ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  .روی ﺑﻌﻀﯽ دﯾﻮارھﺎ ھﻢ ﺟﺎی
ﺳﻮراخ ھﺎی ﮔﻠﻮﻟﮫ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ  .راﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی اﯾﻦ زن ﺑﺮوﯾﻢ  ,ﺧﺎﻧﮫ
ی او ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﻦ اﺳﺖ  .ﺑﯿﺸﮏ رازی را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﻣﻦ از آن ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺒﺮم  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮕﺮان ﺧﺎﻧﻮاده ام
ھﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻮال او
را ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﻢ  ,ﭼﺮا ﻣﺎ ﻣﺮدھﺎ اﯾﻨﻘﺪر دوﺳﺖ دارﯾﻢ زن ھﺎ را ﻣﻮاﺧﺬه ﮐﻨﯿﻢ ؟ ﻣﺮد ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ ﺻﻮرت زن اﻧﺪاﺧﺖ  ,اﮔﺮ زن و ﺑﭽﮫ ی ﺧﻮدش ھﻢ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﮫ ؟ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﭘﯿﺮش ھﻢ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ دزدان را ﻧﺪارﻧﺪ  .ﺧﻮﺑﯽ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ در ﺑﺎغ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,آب و آﺗﺶ و ﮔﺮﻣﺎ ھﻨﻮز در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد  .ﺗﺎزه
ﻣﯽ ﻓﮭﻤﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻗﺪﯾﻢ آﻧﻘﺪر ﺑﮫ آﺗﺶ اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ,وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
ﺑﺪﻧﺖ از ﺳﺮﻣﺎ ﮐﺮﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ,ﮔﺮﻣﺎ و آﺗﺶ
اﺳﺖ .
اﯾﻨﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ام در ﺣﺪود ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺮم آﺑﺎد ﻣﯽ رﺳﯿﺪم ,
اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درﺳﺖ راھﻤﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ  ,آن وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻮه ھﺎ و ﺗﭙﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮوﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ  ,وﻟﯽ آن راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎده را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﭼﻨﺪ روز
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ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﻢ  ,ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ  ,از آﻧﺠﺎ ھﻢ راه درازی ﺗﺎ ﺧﺮم آﺑﺎد
ﻧﯿﺴﺖ  .زن ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ﺷﻤﺎ ازدواج ﮐﺮده ای ؟ ﺑﻠﮫ  ,ﯾﮏ ﺑﭽﮫ ھﻢ دارم  ,ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﻦ
ھﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺟﺎده را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  ,اﻧﮕﺎر آﻧﻄﺮف ﮐﻮه ﺑﺎران
ﻣﯽ آﯾﺪ  ,ﺑﻮی ﺑﺎران را ﻣﯽ ﺷﻮد از ھﻤﯿﻨﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪ  .زن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮد ﮐﺮد و دﺳﺘﺎن
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ را ﻣﺤﮑﻤﺘﺮ در دﺳﺘﺶ ﻓﺸﺎر داد  ,ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ راه ﭘﺮ از ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ  .اﺻﻼ" ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ در ﻗﺮن اﻃﻼﻋﺎت زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,اﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ای دوره ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺎﺣﺎن ﻗﺪﯾﻢ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن
ھﺴﺘﻨﺪ  .ھﻮا دﯾﮕﺮ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﭼﺮاغ
ھﺎی روﺳﺘﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد  ,اﯾﻦ ھﻢ از ﻣﺰﯾﺖ ﺟﺎده اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺟﺎده اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﺴﯽ ھﻢ
ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﭼﺮاﻏﯽ روﺷﻦ ﮐﻨﺪ  .ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ آن ﻃﺮف رﻓﺘﻨﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ
ﻧﺤﺴﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﮔﺮﺳﻨﮫ اش ﺑﻮد و ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ  ,ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻋﻤﺮش اﯾﻨﻘﺪر
راه ﻧﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ را زدﻧﺪ  ,ﮐﺴﯽ از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و
ﮔﻔﺖ ﮐﯿﮫ  .ﻣﺮد ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ  .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ
ﺳﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻮاب داد  ,ھﻤﯿﻦ راه را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﮫ ﺗﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮوﯾﺪ  ,آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻟﯽ
اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در آن ﻧﯿﺴﺖ .
ﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد  ,اﻧﮕﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎران اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ھﻨﻮز ﻓﺮﺷﮭﺎ را ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ  ,ﻗﺎب ﻋﮑﺲ ھﺎ روی دﯾﻮارھﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده ﯾﮏ وری ﺷﺪه اﻧﺪ و
ﺑﮫ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  .ﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﺎﻟﻢ ﮔﯿﺮ آوردﻧﺪ و وﺳﺎﺋﻞ را در آن
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ  .ﺷﮑﻢ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ  ,دوﯾﺪ و ﻣﻘﺪاری آب ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﻮدش را در ﯾﮑﯽ
از اﺗﺎق ھﺎی وﯾﺮان ﺟﺎ داد  .ﺻﺪای ﻋﺮﻋﺮ ﺧﺮی از ﻣﯿﺎن ﻃﻮﯾﻠﮫ ﻣﯽ آﻣﺪ  ,ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻨﻮز ﻣﻮﺟﻮدی در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .وﻗﺘﯽ راﺣﺖ ﺷﺪ  ,ﺑﮫ ﻃﻮﯾﻠﮫ ﺳﺮ زد .
ﯾﮏ ﺧﺮ ﭘﯿﺮ ﮔﻮﺷﮫ ای اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد  ,وﻗﺘﯽ در ﺑﺎز ﺷﺪ ﮔﻮﺷﺶ را ﺳﯿﺦ ﮐﺮد و ﺳﺮش
را ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ  .ھﯿﭻ ﮔﺎه از دﯾﺪن ﯾﮏ اﻻغ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ  ,ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻃﺮف اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ و ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻻغ را ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ داد  ,ﺑﭽﮫ ھﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ  ,وﻟﯽ ﻣﺮد اﻧﮕﺎر ﮐﮫ
ﻧﮕﺬارد ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺶ روی ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ  ,آﻧﮭﺎ را از اﻧﺠﺎم دادن اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ
ﮐﺮد  .زن ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ  ,ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺠﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻻغ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .
ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ اھﺎﻟﯽ ھﻨﻮز ﺑﮫ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﯽ ﻧﺒﺮده اﻧﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ھﻢ
ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽ ﻧﻮا ﯾﮏ روزی در ﺧﺎﻧﮫ ی او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .
ﮔﺬر ﮐﺮدن ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ از ذھﻦ ﻣﺮد  ,او را وادار ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺮ را ﺑﮫ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎورد و او را ﮔﻮﺷﮫ ای از اﺗﺎق ﺑﺒﻨﺪد  .زن ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ  ,ﺣﯿﻮان
ﺑﻮ ﻣﯽ داد و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ادرار ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﯿﮭﺎ ﺧﯿﺲ ﺑﺸﻮد  ,وﻟﯽ
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ﭼﺎره ای ﻧﺪارﻧﺪ  ,ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ  .ﺗﮑﮫ ای ﻓﺮش ﮐﮫ آوار
ﺑﺮ روی آن رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد را ﺗﮑﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﮫ اﺗﺎق آوردﻧﺪ  ,ﺣﺘﯽ از آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی
ﭘﺎﻻن ﺑﺮای ﺧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺐ ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮد
ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ  .زن ﮔﻔﺖ  ,ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدا ﻓﮑﺮی ھﻢ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺑﮑﻨﯿﻢ  ,دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﻣﺮد از ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﮭﺎی او را ﻧﺸﻨﯿﺪ  ,ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی
ﺷﺐ ﮐﮫ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ  ,زن دوﺑﺎره ﺟﻠﻮﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و دﺳﺘﺶ را ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻨﮫ ھﺎﯾﺶ
ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .
ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا  ,ھﻤﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﮔﺸﺘﻨﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ﻋﻠﻒ ھﺎی ﮐﻮھﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ  ,آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد  .داﺋﻢ دﺳﺖ ﺑﺮادرش را ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ و او را در ﻣﯿﺎن ﮐﻮه از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﮫ آﻧﻄﺮف ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
را ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﺪ  .زن و ﻣﺮد ھﻢ در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ
ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ﮔﯿﺮ آوردﻧﺪ  ,ﻣﻘﺪاری ﻧﺎن ﺧﺸﮏ و اﻧﺠﯿﺮ ﮐﮫ از دﯾﻮار ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ آوﯾﺰان ﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ھﻨﻮز آدم در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ,
ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ و ھﻤﮫ راﺿﯽ از آﻧﭽﮫ ﺑﮫ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺑﺎ وﺟﻮد اﻻغ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ
رﻓﺘﻨﺪ دو ﺑﭽﮫ را روی اﻻغ ﺳﻮار ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ھﻢ ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ راه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ
 .زن ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﮭﺮﺑﺎن اﻻغ و ﻣﮋه ھﺎی
ﺑﻠﻨﺪش  .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد اﮔﺮ ﮐﻤﯽ رﯾﻤﻞ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺰﻧﻢ از ھﻤﮫ ی آدﻣﮭﺎ ﺧﻮش
ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ  ,ﺧﻮدش ﺧﻨﺪه اش ﮔﺮﻓﺖ  ,ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﺮای ﻣﺮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد
و ھﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ  .ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ای ﮐﺎش ﻣﻦ ھﻢ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم
 ,ﻻاﻗﻞ اﻻن اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮدﺧﻮری ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ زن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﻢ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ
ﭼﺸﻤﺎن ﯾﮏ اﻻغ ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .
وﻗﺘﯽ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ  ,ﻣﺮد زن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و روی اﻻغ ﻧﺸﺎﻧﺪ .
ﺻﻮرت زن ﮔﻞ اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﻣﺮد ھﻢ ﺑﮫ ﯾﺎد ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ اش اﻓﺘﺎد ﮐﮫ زﻧﺶ را ﺑﮫ
ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه روی ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد  .آن زﻣﺎن ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده ﺑﻮد  ,وﻟﯽ
اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ و ﻣﮭﺎرت اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد  .ﺑﯿﺨﻮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ازدواج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺠﺮد ھﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای دوﺑﺎره ازدواج ﮐﺮدن
دارﻧﺪ  .ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آﻧﮭﺎ ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺠﺮدھﺎ  ,ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد  .از ﮔﺮدﻧﮫ ای ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ  ,ﺟﺎده ﮐﻤﯽ ﺷﻠﻮغ ﺷﺪه ﺑﻮد  ,اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ
 ,ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ای را در ﺟﺎده ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ اﻻغ ھﺴﺘﻨﺪ  ,ﻣﺎﺷﯿﻨﺶ
را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ داﺷﺖ و ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ  ,وﻟﯽ اﺟﺒﺎر اﻣﺮوز اﻣﮑﺎن ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺧﻨﺪه ای را
ﻧﻤﯽ دھﺪ  .ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی راه دو ﻣﺎﺷﯿﻦ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده اﻧﺪ و
داﻏﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﺑﯽ ﺷﮏ اﯾﻨﮭﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻓﺴﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺮ را در ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ
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ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺸﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,ﮐﺸﺘﻦ و ﻣﺮدن ﯾﮏ رﺳﻢ ﻋﺎدی ﺷﺪه
ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺑﺮ روی اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪه ای
ﻧﺪارد  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﻮم ﺑﺪوی ﺷﺪه اﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻃﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮ روی
ﭘﺎﯾﻤﺎن اﺳﺘﻮار ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ  ,آن ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﮫ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺟﺎده ﺳﺮﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺷﺪ  ,اﻻغ ﺑﯿﭽﺎره از ﺑﺲ ﮐﮫ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ رﻓﺘﮫ ﺻﺪای ﻧﻔﺲ
ﻧﻔﺲ زدﻧﺶ ﺑﮫ وﺿﻮح ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﯽ رﺳﺪ  ,ﺑﯿﭽﺎره ﭘﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  .زن اﻓﺴﺎر ﺣﯿﻮان
را رھﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻒ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده رﺷﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﭽﺮد  ,ھﻤﮫ
آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺧﻮردﻧﺪ  .ﻣﻨﻈﺮه ی ﻟﺨﺖ و ﻋﻮر ﺗﭙﮫ ھﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﺪ  ,ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎده ی ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺑﯽ اﻧﺘﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ی ﮐﻮه اداﻣﮫ
دارد  .ﻣﺮد ﮔﻔﺖ  ,اﮔﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺘﯽ راه ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ,
ﻣﻨﻈﻮرش آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه  .ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از روی
زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ زن و ﻣﺮد ﻧﮕﺎھﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و
ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺑﺮادرش ﮔﻔﺖ  ,ﭘﺴﺮﺑﭽﮫ ھﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﺴﺘﺎد  .آﻧﮭﺎ را روی اﻻغ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ
و دوﺑﺎره راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻨﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺮدﻧﮫ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
 .ﭼﭙﯿﮫ دور دھﻨﺸﺎن ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ اﺳﻠﺤﮫ ھﻢ دارﻧﺪ  ,زﯾﺎد ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ  ,دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺳﺘﻤﮑﺎری ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ  ,آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ آدﻣﮭﺎی دزد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ,ﭼﮫ ﻓﺮﻗﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ ,
ﻣﺴﻠﺢ ھﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ آﻧﮭﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻻﺑﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺘﺸﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ  ,ﺑﭽﮫ ھﺎ و زن ﺳﺮﻋﺖ
را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺮد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﻮه
اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﺑﻌﺪ آرام ﻃﻮری ﮐﮫ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد روی ﺟﺎده ﺧﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ دره ی ﻣﺸﺮف ﺑﮫ
ﺟﺎده رﺳﯿﺪ  ,آﻧﺠﺎ را ھﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ﺷﯿﺐ زﯾﺎدی
دارد  ,وﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد از ھﻤﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ  ,اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .زن ﮔﻔﺖ ,
ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روی ﺟﺎده ﺑﺨﺰﯾﻢ وﻟﯽ اﻻغ را ﭼﮫ ﮐﻨﯿﻢ  ,اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره را ﻧﻤﯽ ﺷﻮد اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .
ﻣﺮد ﻧﮕﺮان ﺑﻮد و آﻧﻄﺮف را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﮔﻔﺖ  ,ﺷﻤﺎ ھﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺳﺮازﯾﺮ ﺑﺸﻮﯾﺪ
 ,ﻓﻘﻂ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدت و ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﺎش  .ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽ آﯾﻢ  ,ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ آﯾﻢ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ  .ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دور ﺷﺪه اﯾﻢ  .ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺷﯿﺐ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ  .زن ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﺑﺮد  ,داﺋﻢ ﺟﺎده را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و
از روی آﻧﮭﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آن ﻃﺮف ﺟﺎده رﺳﯿﺪﻧﺪ  ,آرام از زﯾﺮ ﺣﻔﺎض ھﺎ
ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ  .زن داﺋﻢ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﻮد  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدری ﻣﮭﺮﺑﺎن اول
ﺧﻮدش رﻓﺖ و ﺳﭙﺲ آرام آﻧﮭﺎ را ھﻢ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد  ,ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺮد اﺷﺎره ﮐﺮد  .ﮐﻤﯽ ﺧﯿﺎل ﻣﺮد راﺣﺖ ﺷﺪ  ,راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان را ﭼﮕﻮﻧﮫ از زﯾﺮ
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ﺣﻔﺎض ھﺎ رد ﮐﻨﻢ ؟ ﻓﮑﺮ اﯾﻨﺠﺎ را ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم  ,ﻓﮑﺮ ھﻢ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﭙﺮد  .ﺳﯿﻨﮫ ﺧﯿﺰ
ﺧﻮدش را ﺑﮫ زن رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ را ﮔﻔﺖ  ,ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﮑﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ ,
اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﭽﺎره ﺟﺴﺖ ھﻢ ﺑﺰد  ,ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ دره ﻏﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد  ,آن وﻗﺖ
ﺧﻮﻧﺶ ﺑﮫ ﮔﺮدن آﻧﮭﺎ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ  .ﻓﺮش و اﺳﺒﺎب را از روی اﻻغ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد و او را
رھﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ  ,ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او اﻣﺮوزه ﺧﻮاﺳﺘﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ  ,ﭘﺲ
ﺑﯽ ﺷﮏ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣُﺮد .
وﻗﺘﯽ از زﯾﺮ ﺣﻔﺎض ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد دوﺑﺎره ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻻغ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ .
ھﻤﺎﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد  ,اﻧﮕﺎر ﺗﺮس آﻧﮭﺎ را درک ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﺟﺎﯾﺶ ﺟﻨﺐ ﻧﻤﯽ
ﺧﻮرد  ,ﻣﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ او را ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺪھﺪ  ,وﻟﯽ او
ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺮد را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد  .ﺧﯿﻠﯽ آرام از ﺷﯿﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ  ,ﻣﺮد
ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻟﯿﺰ ﻧﺨﻮرد  ,دﺧﺘﺮ ھﻢ دﺳﺘﺶ را ﺑﮫ دﺳﺖ زن داده
ﺑﻮد و ﺑﺎرھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  .دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ
رﺳﯿﺪ  ,ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ,آﺧﺮ اﯾﻦ ﺟﺎده
ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ آن راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ راه رﻓﺘﻨﺪ  ,ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻨﮓ ﻻخ و ﻧﺎھﻤﻮار اﺳﺖ و ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن ﮔﺎه
ﺑﮫ ﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﭼﺎﻟﮫ ھﺎ و ﺑﯿﻦ ﺳﻨﮓ ھﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺣﺲ ﻣﺎﺟﺮا ﺟﻮﯾﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ
ﮐﮫ از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮑﺮ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده دﯾﺪن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,زن ﮔﻔﺖ  ,ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل
ﮐﺴﯽ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮد ھﻢ ﺣﺮﻓﺶ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻣﮭﻢ
ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه ھﻢ
ﺑﮫ ﯾﺎد اﻻغ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﮫ ﻻﺑﺪ اﻻن ﺑﺎﻻی ﮔﺮدﻧﮫ ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ھﺎی ﮐﻨﺎر ﺟﺎده
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ  .ﺳﺮﻣﺎ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن از ﮐﻮه ﮐﺮد ,
اﯾﻨﺠﺎ زودﺗﺮ از ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﮐﻤﯽ از ﺳﺮﻋﺘﺸﺎن ﮐﻢ ﮐﺮدﻧﺪ  ,راه را وﻗﺘﯽ از ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯽ  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ وﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد  .ﻣﺮد ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ اﯾﻦ را
ﮔﻔﺖ  ,ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره را ھﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮدش ﮐﺮده اﺳﺖ  ,آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ
در ھﻤﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻮد  .در روﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد  ,ﻋﻠﻒ و ﻣﯿﻮه ﺧﻮرد  ,آب ھﻢ ھﺴﺖ  ,وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﮫ اﻧﮕﺎر
ﺗﮫ ﻧﺪارد ﺣﺘﯽ آب ھﻢ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ  .اﮔﺮ آﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﯿﺮه و ﮐﺪر اﺳﺖ  ,آدم رﻏﺒﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ از آن ﺑﺨﻮرد  .زن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و در ﺟﻮاب ﻣﺮد ﮔﻔﺖ  ,ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد ﺑﻌﺪ
ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  ,اﮔﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ اداﻣﮫ ﺑﺪھﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰ
ﮐﻮھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ  ,دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﻢ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﺜﻞ اﺟﺪادﻣﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﻮه و ﻏﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دﯾﮕﺮ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ھﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد  .ﻣﺮد زﯾﺎد از ﺷﻮﺧﯽ زن ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ  ,ﻟﺒﺨﻨﺪی زورﮐﯽ زد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد از

27

ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻃﻔﺮه ﺑﺮود  .دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ روح آزرده در ﺣﺎل ﺗﻠﻮ
ﺗﻠﻮ ﺧﻮردن ﺑﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ  ,ﺑﭽﮫ ھﺎ زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺑﺮوﻧﺪ  ,ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ  ,دارد ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﻘﺪﻣﮫ ای دﻧﺒﺎل ﺟﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﮔﺸﺖ  .ھﯿﭻ ﮐﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاﺑﯿﺪ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺷﯿﺐ اﺳﺖ و ﭘﺮ از ﺳﻨﮓ و
ﺧﺎر  .زن ﮔﻔﺖ  ,اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮔﯿﺮ
ﺑﯿﺎورﯾﻢ .
دوﺑﺎره راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  ,دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﺸﺎن را ھﻢ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ  .ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺪﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﻓﺮش را روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ ﮐﺮدﻧﺪ  ,اﮔﺮ ﺑﺎران ﺑﯿﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد اﯾﻦ ﻓﺮش را ھﻤﺮاه ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺒﺮﯾﻢ  .زن ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ  ,اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﺮش ﻧﯿﺴﺖ ,
ﺟﺰﺋﯽ از ﯾﮏ ﻓﺮش اﺳﺖ  .ﻣﺮد ﻣﻨﻈﻮرش را درک ﻧﮑﺮد  ,ﭼﮭﺮه ی ﻣﺒﮭﻤﯽ از او
ﻣﯽ دﯾﺪ  .ﮐﻤﯽ از ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎ را ﺧﻮردﻧﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ھﻨﻮز ﻟﻘﻤﮫ اش را ﻓﺮو ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد  ,ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺧﻮاھﺮش ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .
ﺳﺘﺎره ھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮھﺮھﺎی درﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﺨﻤﻞ اﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎه
آوﯾﺰاﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ  ,در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺷﺐ آدﻣﮭﺎ در رﺧﺘﺨﻮاب ھﺎی ﻧﺮﻣﺸﺎن
راﺣﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺨﺖ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎن ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ  ,ﺷﺎﯾﺪ
وﺿﻊ ﻣﺎ از دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮد از ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻮﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در دھﺎﻧﺶ
ﺑﻮد ﮐﺎﺳﺖ و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﯾﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اش اﻓﺘﺎد ,
ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬرد اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  .اﻧﮕﺎر ﮐﮫ
اﺻﻼ" وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ارواﺣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ذھﻨﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ  .اﮔﺮ ھﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد ﻻاﻗﻞ ﮔﺮﻣﺘﺮ از اﻻن ﺑﻮد  ,ﺧﻮﺑﯽ اش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﺎد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ  .زن  ,ﻟﻘﻤﮫ اش را ﻓﺮو ﮐﺮد وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد  .آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭘﻠﮑﺸﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ  .ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ
ﻧﯿﺎورد و ﻟﺒﺎﻧﺶ را ﺑﺮ روی ﮔﺮدن زن ﮔﺬاﺷﺖ  ,وﻗﺘﯽ زن ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﮔﻮھﺮ ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ زن
ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻨﻈﻮرم ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ اش ﻧﯿﺴﺖ  ,ﺑﻠﮑﮫ آراﻣﺸﺶ اﺳﺖ .
ھﺮ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮﺷﺎن دﯾﺮﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ  ,دﯾﺮوز روز ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﻮد
 ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد  ,ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ
ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺷﮭﺮ ھﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ  .ﺑﺪون ﻃﻠﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  .زن و ﻣﺮد ﻣﺜﻞ ﯾﮏ زوج ﺟﻮان ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎه ﻋﺴﻠﺸﺎن
آﻣﺪه اﻧﺪ  ,اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎه ﻋﺴﻠﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد در ﯾﮏ دره ی ﻟﻤﯿﺰرع ﺑﺎ دو ﺑﭽﮫ  .ﮔﺎھﯽ
دور از ﭼﺸﻢ ﺑﭽﮫ ھﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ دﯾﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد از ﺷﺪت ﻏﻢ و رﻧﺞ دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ
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آدﻣﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ در ھﺮ ﺟﮭﻨﻤﯽ ھﻢ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎز ھﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ و
راﺣﺘﯽ ﺧﻮدش ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﺗﺎ ﻇﮭﺮ راه رﻓﺘﻨﺪ  ,ﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺒﮭﺎﯾﺶ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﺮﻣﺎی ﺳﺮ ﻇﮭﺮ  ,آﻧﻘﺪر داغ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻐﺰ آدم را ﺳﻮراخ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﻣﺮد ﺑﺎ ﮐﺎرﺗﻨﯽ ﮐﮫ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و از
ﺑﻘﺎﯾﺎی آدﻣﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ ﺑﺮای زن ﮐﻼه ﻟﺒﮫ دار ﻣﺰﺣﻠﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﺦ
ﮔﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺖ  .ﺑﭽﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﮫ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ,
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ  ,وﻟﯽ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎد ﺗﻨﺪی ﮐﮫ وزﯾﺪ ﮐﻼه از ﺳﺮ زن ﺟﺪا ﺷﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺘﺮ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﻓﺮود آﻣﺪ  ,ﻣﺮد
ﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﯽ آن ﺑﺪود وﻟﯽ ﮐﻼه ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺑﺎ ﺑﺎد دور و دورﺗﺮ ﻣﯽ رﻓﺖ .
وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ھﻮا ﺧﻨﮏ ﺷﺪ  ,ﺟﺎده ﻧﯿﺰ از دور ﭘﺪﯾﺪار ﮔﺸﺖ  .ﺟﺎده ﻣﺘﺮوﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ھﺮ ﺳﺎﻋﺖ ھﺰاران ﻣﺎﺷﯿﻦ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮده
اﻧﺪ  ,ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﮐﻮه ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻨﻘﺪر ﺑﮫ ﺧﻮدش آراﻣﺶ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﺳﺮ دوراھﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ  ,ﺗﺎﺑﻠﻮ را
ﺧﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﮐﻠﻤﮫ ی ﻟﺮﺳﺘﺎن روی زﻣﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد  ,وﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ  .روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ھﻔﺘﺎد
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺧﺮم آﺑﺎد ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺳﺖ  ,ﭘﺲ اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ  ,ﻣﮕﺮ
راﻧﻨﺪه ی ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد و آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﺟﺎده ﮐﻔﯽ و ﺧﻠﻮت اﺳﺖ ,
راھﺰن ھﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دراﯾﻦ ﺟﺎده ﺟﻠﻮی آﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  ,ﭼﻮن از ﻓﺎﺻﻠﮫ ی دور
ﭘﯿﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ  ,آﻧﮭﺎ دور ﺷﺪه اﻧﺪ  .ﭼﻨﺪ آﺑﺎدی ﮐﻮﭼﮏ را رد
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺮ آﺑﺎدی ﭼﮭﺎرم داﺧﻞ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺷﺐ را ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ  .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ  ,ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ  ,آب دﻣﺎﻏﺶ
ﺗﺎ روی ﻟﺒﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت آن را ﺑﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪش ﭘﺎک ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  ,ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺶ زﯾﺎد ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ,ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺮش ﻧﯿﺎﯾﺪ  .ﻣﺮد ,
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دوﺑﺎره او را ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ ﺳﻮار ﮐﺮد  ,اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎری
اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ  ,رﻣﻖ ﻧﺪارد .
اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ روﺳﺘﺎھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ" ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ  ,اﯾﻦ ھﻤﮫ آدم ﮐﺠﺎ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ ؟
ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﺠﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ آﻧﮭﺎ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ  .زن دوﺑﺎره
ﻣﺮد را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  ,ﻣﺮد داﺧﻞ ﺣﯿﺎت ﺧﺎﻧﮫ ای را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد  ,اﺻﻼ" ﺣﻮاﺳﺶ ﺑﮫ
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﺒﻮد  .ﺣﺎﻻ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮدش زن و
ﺑﭽﮫ دارد  ,وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮش اﺳﺖ  .ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﮑﺮش را ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد در
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮد  ,زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺠﺐ ﻣﻌﺮﮐﮫ ی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ  .ﭼﮫ
ﺧﻮاﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اش دﯾﺪه ﺑﻮد و ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد  .ھﻤﮫ آن
ﭘﺴﺮ ھﺎی ﺟﻮان ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺤﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﻗﻠﺐ و ﺗﻦ
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اوﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ژﻧﺪه  ,در ﻣﯿﺎن ﮔﻞ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ
رود  .وﻗﺘﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﺑﺰرگ ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ,دﯾﮕﺮ اﺟﺰاء ﻧﯿﺰ ﻗﻮﯾﺎ" ﺑﮫ
ﺳﻮی ﻧﺎھﻤﮕﻮﻧﯽ و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺳﻮق داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ  ,آﻧﺠﺎ ﭼﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ  ,اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪه .
ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﺮدم  ,ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺘﮫ اﻧﺪ  ,ﺷﮭﺮ را ھﻤﯿﻦ روﺳﺘﺎﯾﯽ
ھﺎ ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ  .ﻣﺮد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﮔﻔﺖ  ,ﺑﻐﻀﯽ ﮐﮫ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮد از ﺧﺸﻢ ,
اﻧﮕﺎر دﻧﺒﺎل ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺘﺶ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ راﺳﺖ راﺳﺖ راه ﻣﯽ
روﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﮐﻨﺎر درﯾﺎﯾﯽ دور در ﺣﺎل ﺗﻨﺎول ﮐﺮدن آب ﭘﺮﺗﻐﺎل ھﺴﺘﻨﺪ .
ﮐﻤﯽ ﻧﻔﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﻗﻤﻘﻤﮫ  .ﻗﻤﻘﻤﮫ ی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ  ,ﺳﻮراخ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ
ﺷﻮد در آن آب رﯾﺨﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﮐﺎرش ﮔﺮﻓﺖ  .وﻗﺘﯽ آﺗﺶ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
 ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻧﻮر ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺳﺮخ آﺗﺶ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ  ,ﻣﺮد از ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺳﻮری
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل آﺗﺶ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد  ,ﯾﺎد ﭘﺮﯾﺪن از روی آن اﻓﺘﺎد  ,ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ زﻧﺶ ,
ﺑﭽﮫ ی ﮐﻮﭼﮑﺶ  ,ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ
آﻣﺪﻧﺪ  ,ﮔﺮﯾﮫ اش ﮔﺮﻓﺖ و اﺷﮏ رﯾﺨﺖ  .زن ھﻢ ھﻤﺎن ﮐﺎر را ﮐﺮد وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺪام
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ ﮐﮫ دارﻧﺪ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .آن وﻗﺖ آﻧﮭﺎ ھﻢ دﻟﺘﻨﮓ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ  .اﮔﺮ ﻣﻘﺪاری ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ  ,در آﺗﺶ ﺳﺮﺧﺸﺎن
ﮐﻨﯿﻢ  .ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺬای ﮔﺮم ﻧﺨﻮرده ام  .زن ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و ھﺮ ﮐﺪام در
ﻃﻮل دھﺎت ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﮔﺸﺘﻨﺪ
ھﯿﭽﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮔﻠﯽ را روی ﭘﻠﮫ ھﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد  ,ﺑﺮادرش آرام ﻻی ﮐﺎه ھﺎ و ﻓﺮش ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و
دﺳﺘﺶ را در دھﺎﻧﺶ ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد  .ﻣﺮد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪ  ,زن ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر
 ,ﺳﯿﺐ ھﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺮ آﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻐﺰ ﭘﺨﺖ ﺑﺸﻮﻧﺪ  ,ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺐ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺧﻮدش آورد  .ھﺮ دو ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ .
زن ﮔﻔﺖ  ,اﻣﺸﺐ ﺷﺎم اﻋﯿﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮردﯾﻢ  .ﮐﺎش ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﮔﺮم در
ﮔﻠﻮﯾﻤﺎن ﻓﺮو ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺷﮑﻢ درد ﺑﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﻧﭙﯿﭽﯿﻢ  .ﺳﯿﺐ ھﺎ را ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و
ﻗﻮﻃﯽ ﭘﺮ از ﻧﻔﺖ را ھﻢ ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺒﺮﻧﺪ  .ﮐﺎه از اﻧﺒﺎر
آوردﻧﺪ و دﺷﮏ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻨﺎر آﺗﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ  .زن و ﻣﺮد ﺑﮫ ھﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪﻧﺪ و
ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی ای دارﻧﺪ  ,ھﺮ روز ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﮫ روز
ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ داده اﻧﺪ  ,ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ راه ﻣﯽ روﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻨﺪ  .وﻟﯽ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ راه رﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن  ,ھﺰاران ﻣﻨﻈﺮه و ﺣﺎدﺛﮫ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﺎه در
ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ,ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ای ﺑﺘﻮاﻧﺪ
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ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﯿﺎورد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﮫ رﻏﻢ ﺳﻦ ﮐﻤﺶ از
ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻨﺪ  .در ﻃﯽ ﺷﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺘﺶ را روی
ﺳﺮ ﺑﺮادرش ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻔﺲ ھﺎﯾﺶ را ﺑﻮ ﮐﺸﯿﺪ  ,ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا او ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮭﺎﯾﺶ
ﺑﮕﺬارد  .ﻣﻘﺪاری دﯾﮕﺮ ﮐﺎه آورد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زن و ﻣﺮد ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ,روی
ﺑﺮادرش ﮐﭙﮫ ﮐﺮد  ,ﻣﺒﺎدا آﺗﺶ ﺑﮫ ﮐﺎه ھﺎ ﺑﮕﯿﺮد ؟ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺧﻮدش ﮐﻨﺎر او رﻓﺖ و
ﺑﯿﻦ او و آﺗﺶ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺷﺮاره ھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪ  .ﺻﺒﺢ
ﺣﺎل ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ  ,ﺑﺎﯾﺪ داروﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ آوردﻧﺪ  ,وﻟﯽ از ﮐﺠﺎ ؟ ﺑﮫ
ﺳﺮاغ اھﺎﻟﯽ روﺳﺘﺎ رﻓﺘﻨﺪ  ,وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﻗﺮص ﻧﺪارد  .ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﻋﻠﻒ ھﺎی ﮐﻮھﯽ
داد ﺗﺎ در ﻗﻮری دم ﮐﻨﻨﺪ  ,وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﻮری ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ  ,ﯾﮏ ﻗﻮﻃﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺴﺮو ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ﻋﺮق
ﺳﺮدی ﮐﺮده ﺑﻮد و داﺋﻢ ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد  .زن ﮔﻔﺖ  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﭘﺮی ﺷﺐ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده
 ,دﯾﺮوز ھﻢ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد  .ﺧﻮدش را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدش
اﺟﺎزه داده ﮐﮫ آرام ﺑﺨﻮاﺑﺪ و اﯾﻦ ﺑﭽﮫ در ﺗﺐ ﺑﺴﻮزد  .ﺧﻮاھﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ داﺋﻢ دور او
ﻣﯽ ﮔﺸﺖ و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ آورد  ,ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه را دم ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ
ﺧﻮراﻧﺪﻧﺪ  .ﭘﯿﺮزن ﺑﺮای ﻋﯿﺎدت ﺑﭽﮫ آﻣﺪ  ,ﺑﯿﭽﺎره ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﺳﺖ راه ﺑﺮود  ,ﺑﺎ
ﭘﺴﺮ و ﺷﻮھﺮش در ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮد از
ﭘﯿﺮﻣﺮد در ﻣﻮرد ﺣﺎل و اوﺿﺎع ﺑﭙﺮﺳﺪ  ,ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ  ,ﭼﻨﺪ
وﻗﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻧﺪاده ام  ,ﺑﺮق ﻗﻄﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﮫ ﭘﺴﺮم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ارﺗﺶ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ .
ﭘﺴﺮ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻠﻤﮫ ی ارﺗﺶ ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮد و ﭘﺪرش
ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺮف زدن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺮد  ,داﺋﻢ ﺑﮫ ﭘﺮ و ﭘﺎی زن ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد
دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ آن ﻣﺮد اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭼﺸﻢ ﻏﺮه ای ﺑﮫ او رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪ
ﺳﺮش او را ﺑﮫ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد  ,ﭘﺴﺮ ﺑﯿﭽﺎره داﺋﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زد و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ﻧﺮود  ,وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
دﻟﺨﻮری ﺑﯿﺮون رﻓﺖ  .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ زن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از در ﺧﺎرج ﺷﺪ
 .ﭘﯿﺮزن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎدوﮔﺮھﺎ دور ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ورد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد
اﯾﻨﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻮدی ﺑﮫ ﺣﺎل وﯾﺮوﺳﮭﺎی درون ﺑﺪن ﺑﭽﮫ ﺑﮑﻨﺪ  ,زن ﺷﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﻣﺒﺎدا داروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺮزن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داد  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﯿﻦ ﺟﻨﺒﻞ و ﺟﺎدوھﺎﯾﺶ ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ؟! وﻟﯽ ﭼﺎره ی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ  ,ﺑﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد  ,دﻟﺶ ﺑﮫ ﺣﺎل دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ﻣﯽ
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﭘﺮ ﮐﻨﺪه از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﮫ آن ﻃﺮف ﻣﯽ رود و دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺮای
ﺑﺮادرش ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﭼﻘﺪر دﺧﺘﺮ ﻣﺤﮑﻤﯽ اﺳﺖ  ,ﺧﻮد ﻣﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎورم
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ آواره ﺷﺪه ام  ,داﺋﻢ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدم و دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ  .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎ
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آن زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ای ﮐﮫ داﺷﺘﻢ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ  ,ﺗﺎ ﯾﮏ
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻋﺮوﺳﮑﻢ در ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم  .وﻟﯽ ذات اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ
و ﺳﺨﺘﮑﻮش اﺳﺖ  ,ﺧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ,ﺑﺮای آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﮭﺮی ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺌﻮری دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .
ﭘﯿﺮزن و ﭘﯿﺮﻣﺮد دﺳﺘﺎن ﻟﺮزاﻧﺸﺎن را ﺑﮫ ھﻢ دادﻧﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ  ,ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺮزن آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و
ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد  .اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺮزن  ,ﻣﺮد را ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد  ,ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد او ﻧﯿﺰ
ﮔﺮﯾﮫ اش ﺑﮕﯿﺮد  .ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ اﻣﺸﺐ را دوﺑﺎره اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ,
ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻮب و ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮردﻧﯽ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ  .زن ﮔﻔﺖ  ,ﭘﯿﺮزن
ﮔﻔﺘﮫ دم ﻋﺼﺮ ﺑﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ﺷﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺒﺮ  .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﻧﺪ ,
ﺑﻌﺪ ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺮادرت ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﺮم ﮐﺮدن و
ﺧﻮردن ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﻢ  ,دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺳﺶ ﺟﻤﻊ ﺑﺮادرش ﺑﻮد و اﺻﻼ" ﺑﮫ
ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد و زن زدﻧﺪ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﮑﺮد  ,وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺮاﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎھﯽ
ﻣﻌﺼﻮم ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮد ﮐﺮد و ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد  ,وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﺮادرش
ﺑﻮد .
ﺷﺐ دوم ھﻢ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ  ,ﺑﺎران ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺑﺎرش ﮐﺮد  ,زن ﮔﻔﺖ  ,ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﮫ
اﻣﺮوز ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ وﮔﺮﻧﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮردﯾﻢ و آن وﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ھﻤﮫ ی
ﻣﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدی و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ اﺷﺎره ﮐﺮد  .دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زد و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ھﺰارﻣﯿﻦ ﺑﺎر دﺳﺖ ﺑﺮادرش را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد  .ﻣﺮد دﺳﺘﺶ را
روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و او را وارﺳﯽ ﮐﺮد  ,ﺗﺒﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه  ,ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ .
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻓﺮدا ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﮑﺎن ﺑﺨﻮرﯾﻢ  ,اﮔﺮ ﻓﺮدا را درﺳﺖ راه ﺑﺮوﯾﻢ  ,ﻋﺼﺮ در ﺧﺎﻧﮫ
ی ﻣﻦ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد  .ﯾﺎد زﻧﺶ اﻓﺘﺎد  ,اﮔﺮ او را ﺑﺎ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﯽ دﯾﺪ ﭼﮫ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ
ﮐﺮد ؟ ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ را روز اوﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ در ﻣﺮز ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد ,
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  .زﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ او ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺮد
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﺪ  ,او ھﻢ ﺑﮫ زﻧﺶ اﯾﻤﺎن دارد  ,وﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﻮادث روزﮔﺎر ﮐﮫ اﯾﻤﺎن
ﻧﺪارد  ,ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ زﻧﺶ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﺷﺮاﻓﺘﺶ ﺑﮕﺬرد  ,آن وﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد ﺑﮫ آن زن ﺧﺮده ای ﮔﺮﻓﺖ  ,ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد از ﻣﻦ ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺖ .
ﺷﺐ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ درﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ  ,ﻣﺜﻞ روزھﺎی ﭘﯿﺶ ﺧﺴﺘﮫ ﻧﺒﻮد و داﺋﻢ در ﻓﮑﺮ
روزھﺎی ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻮد  .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺴﺎﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﺣﺎدﺛﮫ ی ﺑﺪی اﻧﺘﻈﺎرش را ﺑﮑﺸﺪ  ,ﻣﺜﻼ" از در ﺧﺎﻧﮫ اش داﺧﻞ ﺑﺸﻮد و ﺟﻨﺎزه ی
ﺧﺎﻧﻮاده اش را روی زﻣﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  .ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن  ,او را از
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد  .داﺋﻢ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﮫ آﻧﻄﺮف ﺷﺪ ﺗﺎ زن دﺳﺘﺶ را دور ﮐﻤﺮ
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او اﻧﺪاﺧﺖ ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد  ,ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد
.
ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﮐﮫ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ داﺧﻞ ﮐﺎه ھﺎ ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﺻﺒﺢ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ  .ھﻮا ﭘﺎک و ﺗﻤﯿﺰ و اﻧﺮژی ﺑﺨﺶ اﺳﺖ  ,اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ
اﻧﺮژی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .ھﻤﮫ از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﭽﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ ,
داﻧﮫ داﻧﮫ ﮔﻮﻧﮫ اش را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و داﻧﮫ ھﺎی ﮐﺎھﯽ را ﮐﮫ در ﺑﯿﻦ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد را ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ دوﺑﺎره ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺟﻤﻊ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ  ,از ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﮫ ی ﭘﯿﺮزن و ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﮫ رد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ,در
زدﻧﺪ ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭘﺴﺮ در را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺎ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ ﺑﺪرﻗﮫ
ﺷﺎن  ,ﻣﺮد از ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻓﺮﯾﺎد زد و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد  ,ﺳﭙﺲ ھﻤﮫ راه
اﻓﺘﺎدﻧﺪ  ,ﭘﺴﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن رﻓﺖ  ,ﺷﮭﻮت ﺑﻮدن ﮔﻮﺷﺖ و
ﻧﺨﻮردﻧﺶ دﯾﻮاﻧﮫ اش ﮐﺮده اﺳﺖ  ,وﻟﯽ ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی راه ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ,ﺷﺎﯾﺪ
ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮش ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  .زن ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ھﺎ  ,ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﺧﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد  .ﺑﺎ ﻣﺮد در ﻣﻮرد آن ﭘﺴﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ  ,ﻋﺸﻮه
ی زن ھﺎ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ھﻢ اداﻣﮫ دارد  .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺣﺎﻻ ﻧﻘﺶ ﺷﻮھﺮش را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد و
اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ از ھﻤﮫ ی ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ اﺳﺖ  ,ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ واﺳﻄﮫ ﮐﮫ در ھﯿﭻ
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺠﺰ ذھﻦ ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﻧﺒﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﮫ در ﺳﺨﺘﯽ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .
در ﻣﯿﺎن راه ﺑﮫ دﺳﺘﮫ ای اوﺑﺎش ﺑﺮﺧﻮردﻧﺪ  ,ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮراﮐﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ دور زن ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﮐﻠﻤﺎت رﮐﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺰد  ,وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن
ﮔﺮﯾﮫ ی ﺑﭽﮫ ھﺎ دﯾﮓ ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮو ﺧﻔﺘﮫ ﺷﺎن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺟﻮش آﻣﺪ و اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﮫ
راھﺸﺎن را اداﻣﮫ ﺑﺪھﻨﺪ  .ھﻨﻮز زﯾﺎد از آﻧﮭﺎ دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺳﺮ
راھﺸﺎن ﺳﺒﺰ ﺷﺪ  .دﺳﺘﮫ ی اول از دور داد و ﺑﯽ داد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ  ,وﻟﯽ
ﺳﺮان دﺳﺘﮫ ی ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﻨﺪ  ,ﺑﻠﺨﺮه دﻋﻮا رخ داد و دﺳﺘﮫ ھﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎن ھﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ  ,ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ  ,ﻣﺜﻞ دو ﮔﻠﮫ ﺳﮓ ﮐﮫ ﺳﺮ ھﯿﭽﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ .
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ورﻃﮫ ای اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ؟ ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ ؟
زن اﯾﻨﮭﺎ را ﭘﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻣﺮد ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﯽ اﻃﻼع اﺳﺖ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ  .آﺳﻤﺎن آﺑﯽ  ,ﭘﺮ دود و ﺑﺪﻣﻨﺘﻈﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﻓﺴﺎﻧﮫ
ھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ  .ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﭘﺲ
از اﯾﻦ  ,ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻗﻮام اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺑﺎﻏﭽﮫ ی ﺧﺎﻧﮫ  ,ﺗﺮﺑﭽﮫ و ﺷﻠﻐﻢ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺎﺷﺖ  .وﻟﯽ اﯾﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ او را ﻋﺬاب ﺑﺪھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺪاوم اﯾﻦ وﺿﻊ
اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ زن
ﮔﻔﺖ  ,ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ از ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ  .ﻣﺮد ﺑﺪون
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ھﯿﭻ ﻓﮑﺮی ﺟﻮاب داد  ,ﺑﻠﮫ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ  ,از ﭼﺎﻟﮫ ای ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و
ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﮫ ی ﺟﮭﻞ و ﺣﻤﺎﻗﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺮ
ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد  ,اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ھﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﻠﺖ از ﭼﺎﻟﮫ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽ ﺟﮭﻨﺪ  ,آﻧﻘﺪر ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻮت و ﮐﻒ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﮫ دوﺑﺎره در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪ  .ﺑﻨﺎزم ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﮐﮫ ھﺮ ﺻﺪ ﺳﺎل در ﻣﯿﺎن
ﺻﺪ ھﺰارﺣﮑﻮﻣﺖ در آن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .
ھﻤﮫ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﻣﺮد از ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻠﺨﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ
ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ زد  .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ زن  ,ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻤﺴﺮش اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﻏﺪﻗﮫ ھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ او ﺑﺰﻧﺪ  ,زن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﺷﻮھﺮش ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﺮد ﮐﻮھﯽ ﮐﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﺑﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺖ  ,اﮔﺮ ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از اﯾﻦ ﮐﻮه ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ
ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ  .ھﻤﮫ ﺑﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻠﺨﺮه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﮐﻮه
ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ  .ﮐﻔﺶ ھﺎﯾﺸﺎن ﭘﺎره ﺷﺪه و ﻟﺒﺎﺳﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎره و ﮐﺜﯿﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ,
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آﻧﮭﺎ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ در ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ  ,ﺑﯽ ﺷﮏ آن ﻓﺮد را زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺸﺖ  .ﺑﺎ زﺣﻤﺖ از
ﺳﻨﮓ ھﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ  ,اﮔﺮ اﻻغ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﺎرﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد  ,ﯾﻌﻨﯽ آن
ﺣﯿﻮان ﺑﯽ ﻧﻮا اﻻن دارد ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ
راﺣﺘﯽ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﻨﺪ  ,ھﺮ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در ﺧﻮدﺷﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و
ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوﺷﯽ و آوارﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ  .ﺳﺮ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻈﺮه ای را
ﮐﮫ ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ را از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ  ,در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزه ﺑﮫ اﻧﺪازه ی ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮﻣﺎن
راھﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ  ,دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ رژﯾﻢ و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮭﺎ ﺑﻮد  .ﻣﺮد ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد
و ﮔﻔﺖ  ,آری اﮔﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ھﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .
ھﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻢ آوﯾﺰان ﺷﺪﻧﺪ  ,ﻣﻨﻈﺮه ی زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ  ,ﻧﮫ ؟ زن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻣﺮد ﮐﺮد و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ  .اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﯽ ﮔﻤﺎن
در ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺪرﺷﺎن را در ﺑﯿﺎورﻧﺪ  ,وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ
رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻏﻤﮭﺎ و ﻧﮑﺒﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﻧﺪ  ,آزادﻧﺪ  .ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ از آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﺪ
دﯾﻨﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ  ,در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  ,ﭼﺮا ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ  ,ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ
ﮐﻨﯿﺪ  ,ﭼﺮا آن ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .اﺻﻼ" ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﭼﮫ رﺑﻄﯽ دارد ﮐﮫ دﯾﮕﺮان در
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺸﺎن ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺮ
در ﺑﯿﺎورﻧﺪ  .زن ﮔﻔﺖ  ,ﯾﻌﻨﯽ اﻻن ھﻢ ﻧﻔﺖ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟ ﻣﺮد ﻧﮕﺎھﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﮫ او
اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  ,ﻧﻤﯽ داﻧﻢ و ﺑﻌﺪ آه ﮐﺸﯿﺪ  .زن دﻟﯿﻠﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ﻣﺮد ﮔﻔﺖ  ,ای
ﮐﺎش ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ  .ﻧﻔﺖ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻏﻮل ﭼﺮاغ ﺟﺎدو ﻣﺒﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ  ,ھﺮ
روز آرزوھﺎی دﯾﮕﺮان را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮدﻣﺎن در اﺳﺎرت و
ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ  .ھﺮ دو ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪﻧﺪ  ,ﻣﺮد راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  .زن ﺑﮫ ﯾﺎد
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ﮐﺎرﺗﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﯽ دﯾﺪ اﻓﺘﺎد  ,اﯾﺮان را در ﻏﺎﻟﺐ آن ﻏﻮل آﺑﯽ رﻧﮓ دﯾﺪ
ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ روی آن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ  ,ﻏﻼﻣﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد
آروزھﺎﯾﺶ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ  ,اﮔﺮ دﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ در ﮐﻮه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
و آن وﻗﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻮا ھﻤﮫ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ  .ﻣﺮد ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫ ای ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را
ﺑﺴﺖ  ,ﺑﺠﺰ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دﯾﮕﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد  .وﺟﻮدش ﺗﻨﻔﺮ را ﭘﺲ
ﻣﯽ زﻧﺪ  ,ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ دوﺑﺎره ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺷﮭﺮ وﯾﺮان ﺷﺪه اش را دﯾﺪ ﮐﮫ
دود از آن ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰد  .ﻣﺮدم ﺷﮭﺮش دﯾﮕﺮ ﻣﺎل او ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ,ﺣﺲ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ در ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻔﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ  .زن دﺳﺖ ھﺮ دو ﺑﭽﮫ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮد ھﻢ ﺑﺎرھﺎ
را آورد  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد  .اﮔﺮ ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ و
ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﮭﺎﯾﺶ ﺑﺎ آن دھﻦ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﻓﮑﺮھﺎی ﮐﻮﭼﮏ او را ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﯾﻦ
زن و دوﺑﭽﮫ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ  ,ﭼﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ؟ اﮔﺮ او را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎی ژﻧﺪه و ﻓﺮش ﭘﺎره
ای ﮐﮫ روی دوﺷﺶ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ؟ دﯾﮕﺮ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ  ,ﻣﮕﺮ ﺑﺮای
آﻧﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ اﮔﺮ ﺧﻮدش را از آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻓﺮھﻨﮕﺶ را ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷﻤﺎرد  ,ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از اﯾﻦ روز ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ  .ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ
 ,ﻣﺮدم در ھﻤﮫ ﺣﺎل ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,از روی ﻟﮭﺠﮫ  ,ﭼﮭﺮه  ,ﻟﺒﺎس و ھﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻇﺎھﺮ
ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ھﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﮔﺮوه ھﺎ و دﺳﺘﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 .اﻟﺒﺘﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮدم دﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ﺑﯿﭽﺎره آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ اﯾﻦ ﻣﺮدم را دارﻧﺪ
 ,ﺑﺎ اﯾﻦ ذھﻦ ھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ  ,ھﻨﻮز در ﭘﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ
زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و دﻏﺪﻗﮫ ﺷﺎن ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل در ﮐﺎﻟﺒﺪ آﻧﮭﺎ ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد .
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﻤﺎﺳﺖ ؟ ﻣﺮد از اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺎم
ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺮ اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﮫ ﺑﮕﺬارد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ  ,وﻟﯽ ﭼﺎره ﭼﯿﺴﺖ  ,دﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ
ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ  .ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﻨﻈﺮه ی ﭘﯿﺸﺮوﯾﺶ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد  .ﺑﺎز ﺟﺎی ﺷﮑﺮش ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺐ را در ﮐﻮه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ  .ﮔﺎم ھﺎ ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ,ﺳﺴﺖ و ﺳﺴﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .اﻧﮕﺎر ھﯿﭻ ﮐﺪام
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺮد ﻗﻮﻟﺶ را داده ﺑﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ  ,ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ
اﻗﺘﻀﺎی ﻓﮑﺮﺷﺎن  ,در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و آﯾﻨﺪه ای را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﻣﯽ
دﯾﺪﻧﺪ  .از ھﻤﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ اﺳﺖ  .ھﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﺪ  ,ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﯽ
رود و ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣﯿﺮاث ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﭼﻘﺪر ﻧﺎﮔﻮار و
ﭘﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  ,دﻟﺶ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدش ھﻢ ﺳﻮﺧﺖ  .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد آن زﻣﺎن دﯾﻮاﻧﮫ ﺑﻮده  ,ھﻢ ﺧﻮدش و ھﻢ زﻧﺶ  ,ﺑﭽﮫ ﺑﺮای ﭼﮫ ﺑﻮد ؟ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن
ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ارث ﺑﺮدﯾﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ  ,ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ
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روز ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارد  .ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﻮه
را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  ,ﮐﺎش ﺑﺮﮔﺮدد  ,از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﻨﺪ  ,اﻧﮕﺎر ﮐﮫ اﺻﻼ" اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ  .ﺑﺮود ﺟﺎﯾﯽ ﮔﺪاﯾﯽ ﺑﮑﻨﺪ  ,وﻟﯽ ھﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ اش ﭘﺮ از دﻏﺪﻗﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ .
زن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ  ,ﻻﺑﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮات رﺳﯿﺪه ای ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ  .اﺻﻼ" از
ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در درون ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ  ,زن ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ
در ﻣﻮرد آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,راﺑﻄﮫ ی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺻﻮرت و درون اﺷﯿﺎء در
ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ  .ﻣﺮد ھﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ  ,ﭘﯿﺶ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ  ,ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره
ھﺎ را در ﻏﻢ ﺧﻮدم داﺧﻞ ﮐﻨﻢ  ,ﺟﮭﻨﻤﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺑﮭﺎر و
ﺑﮭﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﭘﺲ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ  .ﮔﺎم ھﺎﯾﺶ را ﺗﻨﺪ ﮐﺮد  ,ﻟﺒﺨﻨﺪ زد
و دﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ را ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑﺎره او را ﺑﺮ دوﺷﺶ ﺳﻮار ﮐﺮد  .ھﻤﮫ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه  ,ﻻاﻗﻞ از دﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ھﺪف در
ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد  ,ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ .
راه درازی ھﻢ در ﺷﮭﺮ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ  .ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ  ,آﻧﺠﺎ
ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺑﻮد  .ھﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺗﺸﺶ زده اﻧﺪ ؟ آری  .آﻧﺠﺎ ھﻢ دھﺎﻧﮫ ی ﺑﺎزار اﺳﺖ  ,ﺑﺎ
ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ  ,ﺗﺎ اﻻن ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﻏﺎرت ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﺟﻮاﻧﺘﺮھﺎ اﮐﺜﺮا" ﺑﯿﺮون اﻧﺪ و راه
ﻣﯽ روﻧﺪ  ,اﻧﮕﺎر رﺳﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻼﻓﯽ ﺷﺎن را دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ  ,ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ در ذھﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ آﻧﮭﺎ اﺛﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ,آن ﯾﮏ ذره
ﺷﻌﻮر داﺷﺘﮫ ﺷﺎن  ,ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .اﮔﺮ رھﺎﯾﺸﺎن ﮐﻨﻨﺪ ھﻤﮫ را ﺗﮑﮫ ﭘﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﭘﯿﺮﻣﺮد دھﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ  ,ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﮫ ارﺗﺶ وﻇﯿﻔﮫ ی اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﮫ
ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮد  ,وﻟﯽ ﺣﺘﯽ از ﯾﮏ داﻧﮫ ﺳﺮﺑﺎز ھﻢ اﺛﺮی ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﯽ ﺷﮏ از ﻣﺮدم ﻣﯽ
ﺗﺮﺳﻨﺪ  ,اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻣﺎﻻﻣﺎل از ﺗﺮس و ﮐﯿﻨﮫ اﻧﺪ  .ارﺗﺶ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ
دوام ﺑﯿﺎورد  ,ﻻﺑﺪ اﮔﺮ ارﺗﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ  ,از ﻓﺮدا ھﻤﯿﻦ ارازل ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ
ﮔﺮدش ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد  .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻟﻮﻟﮫ ی ﺑﺰرگ ﺗﺎﻧﮏ را در ﺧﯿﺎﻟﺶ ﻣﺠﺴﻢ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﺮﻓﺶ ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  ,ﻣﺰﺣﮏ اﺳﺖ .
ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻠﺨﺮه ﺑﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ  ,اﮔﺮ رھﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻨﺪ از ﺑﻨﺪﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ و ﮐﻒ ﮐﻮﭼﮫ ﻣﯽ رﯾﺨﺖ  ,ﭼﻨﺪ زن در ﮐﻮﭼﮫ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ
ﻣﺤﺾ دﯾﺪن ﻋﺪه ای ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﭘﺸﺖ درھﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪﻧﺪ و از درز در
آﻧﮭﺎ را ﭘﺎﯾﯿﺪﻧﺪ  .ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ  ,ﺗﻔﺎوﺗﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  ,آدﻣﮭﺎی اﻣﺮوز
ھﻤﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻨﺪ  ,ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ ات را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ  .ﮐﻠﯿﺪ ﻧﺪارﯾﻢ  ,زن
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﺮد ﮐﺮد و ﭘﻮز ﺧﻨﺪی زد  ,ﻣﮕﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ؟ در زدﻧﺪ ,
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ در زدﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ  ,ﺑﻠﺨﺮه ﻣﺮد از دﯾﻮار ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و داﺧﻞ ﺣﯿﺎط
ﭘﺮﯾﺪ  .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺟﻨﺎزه ی ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ در ﺧﺎﻧﮫ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ
و ﻣﮕﺲ ھﺎ ﺑﺮ روی آﻧﮭﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,در را ﮔﺸﻮد و ھﻤﮫ داﺧﻞ ﺷﺪﻧﺪ  .ﭘﺸﺖ در
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را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ زور در را ﺑﺸﮑﻨﺪ و وارد
ﺑﺸﻮد  .زن و ﺑﭽﮫ ھﺎ در ﺣﯿﺎت ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ از راھﯽ دراز و ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺑﯽ ﺣﺪ
ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ  ,ﻓﺮھﻨﮓ ﺷﮭﺮ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد  ,ﺑﭽﮫ ھﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﺑﺸﻮﻧﺪ وﻟﯽ زن ﻧﮕﺬاﺷﺖ  ,ﮔﻔﺖ ﻣﺎ اﻻن آﻣﺪه اﯾﻢ ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎادب
ﺑﺎﺷﯿﻢ  .ﻣﺮد داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮔﺸﺖ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻮد  .وﻟﯽ ھﯿﭻ ﭘﯿﻐﺎم و
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد  ,ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ او را ﻧﻤﯽ ﮐﺮده  .ﺑﺮای
او ﮐﮫ اﯾﻦ راه ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﮭﺎ آﻣﺪه  ,اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻧﺒﻮدن ﯾﺎدداﺷﺖ در ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯽ اش ﯾﻌﻨﯽ  ,ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ آﯾﯽ  .وﻟﯽ او ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ,
ﺑﮫ اﻣﯿﺪ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ و وﻗﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ او ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ و
ﯾﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﮫ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ؟ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺧﻨﺪﯾﺪ
 ,ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ  ,ﻣﺮدھﺎ ھﻢ ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺪ
ﺑﮫ ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﺑﭽﮫ  .ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﭘﺪر ﻣَﺮد رﻓﺘﮫ اﻧﺪ  ,ﺧﺎﻧﻮاده ی زﻧﺶ در
ﺷﮭﺮی دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ؟
ﯾﺎدش اﻓﺘﺎد ﮐﮫ آن ﺑﯿﭽﺎره ھﺎ در ﺣﯿﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮش ھﺴﺘﻨﺪ  ,ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و آﻧﮭﺎ
را ﺻﺪا زد  ,روی زﻣﯿﻦ وﻟﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ھﻤﮫ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺑﭽﮫ ھﺎ اول ﺧﺎﻧﮫ را وارﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﺎ
ور رﻓﺘﻨﺪ  ,دﮐﻤﮫ ھﺎی ﺻﻔﺤﮫ ﮐﻠﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻮﺗﺮ ﺧﺎﻣﻮش را ھﻢ ﻓﺸﺎر دادﻧﺪ  ,وﻟﯽ ﭼﻮن
ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻟﺬت ﺧﻮاﺑﯿﺪن را ﻧﺪاﺷﺖ  ,ﮔﻮﺷﮫ ای ﮐﺰ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ  .زن آداب
ﻣﯿﮭﻤﺎن ﺑﻮدن را از آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺘﺮ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ  ,اول ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﺜﯿﻒ ﻧﮑﻨﺪ ,
ﺑﻌﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﮔﻨﺪ ﻧﮑﺸﻨﺪ  ,ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺑﺎ اﺟﺎزه ی ﻣﺮد
ﯾﮏ دﺳﺖ از ﻟﺒﺎس ھﺎی زن را ﭘﻮﺷﯿﺪ  .ﺻﻮرت ھﺎی ﺗﻔﺖ ﺷﺪه و ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺎن ,
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﻣﺪﺗﯽ آراﻣﺶ دارد  ,ﺧﻮﺷﺒﺨﺎﻧﮫ در ﺣﯿﺎت آب دارﯾﻢ  ,زن از اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ  ,آﻧﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﮫ درد ﺷﮑﻤﺶ را از ﯾﺎد ﺑﺮده  .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ  ,ﻣﺮد ھﻢ ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد  ,ﺑﺎ آن ﭘﯿﮋاﻣﮫ و دﺳﺖ
و ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دﻟﻘﮏ ﺷﺒﺎھﺖ دارد  ,دﻟﻘﮑﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺶ ﺳﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ .
ﺻﺒﺢ زود از زور ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ  .دھﻦ ھﺎی ﺑﺪﺑﻮ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﻘﻤﮫ ھﺎ را ﻣﯽ
ﺟﻮﯾﺪ و ﻓﺮو ﻣﯽ ﮐﺮد  .ھﻤﮫ ﺑﺠﺰ ﻣﺮد  ,دﻟﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد و
دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ  ,وﻟﯽ ﻣﺮد ﺑﮫ زﻧﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﺑﺎﯾﺪ از در و ھﻤﺴﺎﯾﮫ در ﻣﻮرد
آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ و ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺧﻮدش راه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﭘﺪری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﮫ ی دﯾﮕﺮ
ﺧﻮرد و ﺑﺎ زن ﭘﭻ و ﭘﭻ ﮐﺮد  ,ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﯽ ﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و اﺻﻼ" ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
زن ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش داد و ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد  .ﻣﺮد ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و ﻟﺒﺎﺳﮭﺎﯾﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪ و
از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ  ,ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺎرج ﺑﺸﻮد دوﺑﺎره ﺑﮫ زن ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
در زد در را ﺑﺎز ﻧﮑﻦ  ,ﺑﭙﺮس ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ در اﺳﺖ .
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ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ  ,اﮐﺜﺮا" از ﭘﺸﺖ در ﺟﻮاب ﻣﯽ دادﻧﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  .دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻨﺪ ,
اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺲ و ﻧﺎﮐﺴﯽ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﮑﻨﺪ .
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد زﯾﺎد ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رخ داده و در ذھﻨﺶ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﻃﺮف
ﺧﺎﻧﮫ ی ﭘﺪری ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎد  .ﺧﻮﺷﺨﺘﺎﻧﮫ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ دﯾﮕﺮ راه درازی ﻧﯿﺴﺖ  .ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ را دﯾﺪ  ,از اوﺿﺎع ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ﺟﻮاب ھﺎ آﻧﻘﺪر ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ
اداﻣﮫ ﻧﺪاد و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد  ,ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﺶ را دﯾﺪ ,
او ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺮد ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ روی ﺧﻮدش ﻧﯿﺎورد .
در ﺑﺎغ ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ,ﺗﺮﺳﯿﺪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮش آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻮﺑﯽ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و داﺧﻞ ﺑﺎغ ﺷﺪ  .ﺑﺎغ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ھﺘﻞ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه اﺳﺖ  ,ﻟﺒﺮﯾﺰ از آدم ھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دوش  ,ﻻﺑﺪ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد  .ھﺮ ﮐﺪام ﮔﻮﺷﮫ ای زﯾﺮ ﯾﮏ درﺧﺖ دور ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭼﯿﺰی روی ﺳﺮﺷﺎن ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ  ,ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﯿﺮزن و ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﮫ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ  .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ  ,ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ھﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .ﻣﮕﺮ ﺧﻮدﺗﺎن
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﮫ آﻣﺪه اﯾﺪ داﺧﻞ ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم ؟ ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺮدم  ,ھﻤﮫ را
ﺑﮫ ﺧﻨﺪه اﻧﺪاﺧﺖ  .ﺣﺘﯽ ﺟﻮاﻧﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎی ﺳﺮخ داﺷﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاب او را ﺑﺪھﺪ
وﻟﯽ ﻣﺮدی ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﮐﮫ ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد او را ﺑﮫ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ  .ھﻤﮫ ﺟﺎ را
ﮔﺸﺖ  ,ﻧﮫ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺧﺒﺮی ﺑﻮد و ﻧﮫ از زن و ﺑﭽﮫ اش  .ﭼﻨﺪ ﻣﺮد دور ھﻢ
ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ  ,ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ  ,اﯾﻦ زھﺮﻣﺎری را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آوردﻧﺪ
؟ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ﮐﺎش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ  ,وﻟﯽ زورش ﺑﮫ آن ھﻤﮫ آدم
ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ  .اﮔﺮ ھﻢ زﯾﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ  ,او را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  .ﮐﯿﻠﯽ وﺳﻂ ﺑﺎغ را ھﻢ اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ  ,آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺣﺘﯽ ﺑﮫ او
اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ وارد آﻧﺠﺎ ﺑﺸﻮد .
ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺨﺮه اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ  ,ﻣﻨﻢ  .زن در
را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎز ﮐﺮد  ,ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او وارد ﺑﺸﻮﻧﺪ  ,وﻟﯽ
ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاھﺶ ﻧﺒﻮد  .ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﻧﮑﺮدی ؟ وﻟﯽ ﻣﺮد ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد  .زن ھﺎ در
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻮی ﺧﺸﻢ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,زﯾﺮا از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
وﺟﻮد ﻣﺮدان اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ  .ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮد
وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﺑﭽﮫ ھﺎ رﻓﺖ  ,ﺗﮫ دﻟﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ زن و
ﺑﭽﮫ ی ﺑﯿﮕﻨﺎه اﯾﻦ ﻣﺮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺷﺮور ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  ,ﭼﮫ
ﺑﮭﺘﺮ  ,ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯽ  .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻧﯿﺮو را ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽ ﮐﺮد
ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و دوﺑﺎره ھﻤﺎن ﺟﻤﻠﮫ را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻧﮫ و زﻧﺪﮔﯽ دارد  ,اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺮﺿﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ
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از ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ  .ﻣﺮد ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﺶ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد و ﺑﺮﮔﺸﺖ  ,ﻣﻌﺬرت
ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد  .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ زن ﮔﻔﺖ  ,ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ آن ﺟﻮاﻧﮏ
درﮔﯿﺮ ﺑﺸﻮم  .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺮای ﺧﻮراک ﺑﮑﻨﯿﻢ  ,ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ اوﺿﺎع ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭼﮫ
ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﭼﺎر ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﺸﻮد و آن وﻗﺖ دﯾﮕﺮ  ,ﺗﻨﮭﺎ ﻏﺬا و آب
ﻧﺎﯾﺎب ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ  ,ﺑﻠﮑﮫ آدﻣﮭﺎی ﺧﻮب ھﻢ ﻧﺎﯾﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻟﺤﻦ ﺟﻤﻠﮫ
ھﺎی ﺧﻮدش ھﻢ ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ دﺳﺖ زن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ
ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ او را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺮد .
ﻣﮭﺮ
86
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اواﺳﻂ ﺑﮭﺎر اﺳﺖ وﻟﯽ ھﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺷﺪه  .ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺑﻐﻠﻢ ﺑﻮد و داﺷﺘﻢ از ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ  ,از ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ واﺳﺎده ﺑﻮدم دَر ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﺎ دوازده ﻇﮭﺮ .
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ھﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ  ,ﻓﺸﺎر ﻧﺎﯾﯿﻠﻮن ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮی ﮐﮫ از
ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ھﻢ ﮐﻒ دﺳﺘﻢ رو داﻏﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد  ,اﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮه وﺳﻂ ﮐﺘﻔﻢ ھﻢ
داﺷﺖ از ﺟﺎ در ﻣﯽ اوﻣﺪ .
دﯾﺮوز رادﯾﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ زﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎدر ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ
ﻣﻘﻨﻌﮫ ﺗﻦ ﮐﻨﻦ  ,ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﺎم ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﭼﺎدرﺳﺮم ﮐﻨﻢ  ,آﻓﺘﺎب
داغ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﺎدر ﻣﯽ زﻧﺪ  ,ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻢ رو ﻣﯽ ﺳﻮزوﻧﮫ  .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻮر ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻋﺎدت ﻧﺪارم .
ﺧﻮﻧﮫ ﻣﻮن ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ وﺳﻂ ﻣﺤﻠﮫ ﺳﺮﺗﯿﭗ اﺳﺖ  ,ﺟﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدم ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ
دارد  ,ھﻤﮫ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ھﻤﺪﯾﮕﮫ ﻣﺚ ﯾﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻦ  .دﯾﻮار
ﺧﻮﻧﮫ ھﺎ  ,ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و اﮐﺜﺮا" ﺣﯿﺎت ﺑﺰرگ و ﺑﺎﻏﭽﮫ دارﻧﺪ  ,ﭘﺮ از درﺧﺖ ھﺎی ﻗﺪ
و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ ﮐﮫ ﺑﺰرﮔﺎش از روی دﯾﻮار ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﮫ  ,دم ﻋﺼﺮا ﮐﮫ ھﻮا
ﺧﻨﮏ ﻣﯽ ﺷﮫ اﻧﮕﺎر ﯾﮫ رودﺧﺎﻧﮫ ی ﺧﻨﮏ وﺳﻂ ﮐﻮﭼﮫ راه ﻣﯽ اﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﮫ ﺗﻮش
ﺷﻨﺎ ﮐﺮد و ازش ﻟﺬت ﺑﺮد .
رﺿﺎ  ,ﺷﻮھﺮم ﺗﻮی ﯾﮫ ﮐﺎرﺧﻮﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و از اﯾﻦ ﺟﻮر ﭼﯿﺰا
درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ  ,ﭘﻮل زﯾﺎدی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮه وﻟﯽ دﻟﻤﻮن ﺑﮫ ھﻤﻮن ﺧﻮش ه  .ھﻤﯿﺸﮫ دور
و ﺑﺮ ﻋﺼﺮ از ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮده و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﻔﺸﺎش رو در ﻣﯽ آره و
ﺑﺎ ﭘﺎ ﻣﯽ ره ﺗﻮی ﺣﻮض ﻓﯿﺮوزه وﺳﻂ ﺣﯿﺎط  ,ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﻮن  ,ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﮫ از اﯾﻦ ﮐﺎر رﺿﺎ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ آد وﻟﯽ ﭼﻮن رﺿﺎ رو ﻣﺜﻞ اوﻻد ﺧﻮدش دوﺳﺖ
داره  ,ھﯿﭽﯽ ﺑﮭﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﮫ  .ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﮔﮫ  ,ﺣﻮض ﺟﺎی وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻇﺮف
ﺷﺴﺘﻨﮫ ﻧﮫ ﺟﺎی آب ﺑﺎزی ﮐﺮدن و ﺷﺎﺷﯿﺪن ﺑﭽﮫ ھﺎ  .ﻣﺎھﯽ ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻮی ﺣﻮض
ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  ,ﺣﺎج ﺧﺎﻧﻢ ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﻧﻮن ﺗﯿﮑﮫ
ﺗﯿﮑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ و ﺑﺮاﺷﻮن ﺗﻮی آب ﻣﯽ رﯾﺰه  ,اوﻧﮭﺎ ھﻢ دھﻦ ھﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﺸﻮن رو
روی آب ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﯿﮑﮫ ھﺎی ﻧﻮن ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧﺪ  .رﺿﺎ ھﺮ روز ﯾﮫ دوﻧﮫ ﺳﻨﮕﮏ و ﯾﺎ
ﯾﮫ ﭘﺎﮐﺖ ﻣﯿﻮه و ﯾﺎ از اﯾﻦ ﺟﻮر ﺧﻮرده رﯾﺰھﺎ ﺑﺮاش ﻣﯽ ﺧﺮه  ,ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯿﮫ  ,ﺣﺎج
ﺧﺎﻧﻢ ھﻢ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاش دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ .

41

اواﯾﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد و ھﻤﮫ ادﻋﺎی ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ھﺮ ﺳﻮراﺧﯽ آدم رو ﻣﯽ
ﭘﺎﯾﯿﺪﻧﺪ  .ﯾﮫ ﺑﺎر ھﻢ  ,رﺿﺎ رو ھﻤﯿﻦ ﺟﻮری اﻟﮑﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﯿﺘﮫ  ,ﺑﻌﺪ ﮐﮫ دﯾﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ اﺻﻼ" ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯿﺶ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮره وﻟﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎد ﺳﺮ ﺧﻮﻧﮫ
زﻧﺪﮔﯿﺶ .
اون ﯾﮫ روزی ﮐﮫ رﺿﺎ رو ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم اﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ
ﺑﻨﺪازﻧﺶ زﻧﺪان  ,ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻋﺮﺻﮫ ﺑﮭﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺨﻮرم زﻣﯿﻦ .
ﭘﯿﭻ رادﯾﻮ رو ﭼﺮﺧﻮﻧﺪم و ﺻﺪاش رو ﮐﻢ ﮐﺮدم  ,آﺧﮫ ﺑﮫ رادﯾﻮ ھﻢ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ دادﻧﺪ .
ھﺮ روز ﻋﺼﺮ رادﯾﻮ اﻧﻘﻼب اﺳﻢ ﮐﺴﺎﯾﯽ رو ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و راھﯽ زﻧﺪان ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد .
وﻗﺘﯽ اﺧﺒﺎرش ﺷﺮوع ﺷﺪ  ,ﻧﻔﺴﺎم ﺑﮫ ﺷﻤﺎره اﻓﺘﺎد  ,ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﮔﮫ ﺑﺒﺮﻧﺶ
ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﮐﺲ و ﮐﺎر ﭼﯽ ﮐﻨﻢ ؟ ﻧﻮن اﯾﻦ ﺑﭽﮫ رو از ﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎرم ؟ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﻣﻮﻋﺪ اﻋﻼم اﺳﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ھﺎ ﺑﺮﺳﮫ زود دوﯾﺪم اﺗﺎق ﮐﻮﭼﯿﮑﮫ و دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ رو از
روی ﻃﺎﻗﭽﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻢ  ,ھﺮ ﭼﯽ دﻧﺒﺎل ﻗﺮآن ﮔﺸﺘﻢ ﭘﯿﺪاش ﻧﮑﺮدم  .دوﺑﺎره دوﯾﺪم
ﻃﺮف رادﯾﻮ  ,ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اون اﺗﺎق داﺷﺖ  ,ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد .
ﯾﮫ ﺑﻮس از روی دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺮدم و ﭼﺴﺒﻮﻧﺪﻣﺶ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻮﻧﯿﻢ ﺟﻠﺪش ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﮏ ﺑﻮد
اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﺟﻠﺪش ھﻢ آدم رو ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ ده  ,ﯾﮭﻮو ﺑﻐﻀﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺜﻞ روزی ﺷﺪه ﺑﻮدم
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺮﻓﻢ رو ﺑﺮای رﺿﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ  ,وﻟﯽ اﯾﻨﺒﺎر ﭘﺮ از درد ﺑﻮدم .
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دوﯾﺪم اون اﺗﺎق ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ در ﭼﮫ ﺣﺎﻟﮫ  ,ﺑﻐﻠﺶ ﮐﺮدم و دوﺑﺎره
دوﯾﺪم ﻃﺮف رادﯾﻮ ,از ﺑﺲ ﮐﮫ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻢ ﭘﺎم ﮔﯿﺮ ﮐﺮد ﺑﮫ ﭼﺎرﭼﻮب در و اﻧﮕﺸﺖ
ﮐﻮﭼﯿﮑﻢ ﺧﻮرد ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮫ ای ﭼﻮﺑﯽ ﮐﮫ از در ﭼﻮﺑﯽ ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد  ,ﺿﻌﻒ ﮐﺮدم .
اﻧﮕﺎر داﺷﺘﻢ دﯾﻮوﻧﮫ ﻣﯽ ﺷﺪم  .از ﯾﮫ ﻃﺮف ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ﺑﻐﻠﻢ ﺑﻮد و ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد و
از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ اﻧﮕﺸﺘﻢ داﺷﺖ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ .
ﯾﮑﻤﯽ دردش ﮐﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ  ,رادﯾﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮد اﺳﻢ آوﻧﮭﺎﯾﯽ رو ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ رو
ﺧﻮﻧﺪ  .اﻟﺤﻤﺪاﷲ اﺳﻢ رﺿﺎ ﺗﻮﺷﻮن ﻧﺒﻮد  .اﺷﮏ اوﻣﺪ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎم  ,ﻋﻠﯽ رﺿﺎ ھﻢ
ﯾﮑﻤﯽ آروم ﺷﺪه ِﺑﻮد ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻢ و ﻋﻠﯽ رﺿﺎ رو ﺑﮫ ﺧﻮدم ﻓﺸﺎر
ﻣﯽ دادم ﺗﺎزه داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪم از دﺳﺖ دادن ﭼﻘﺪر رﻧﺞ آوره  .ﺧﺪا رو ﺷﮑﺮ ﮐﺮدم
و دوﺑﺎره ﺟﻠﺪ آﺑﯽ ِ دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ رو ﺑﻮﺳﯿﺪم .
ﺗﺎزه ﺑﮫ ﯾﺎد ﭘﺎم اﻓﺘﺎدم  ,اﻧﮕﺸﺘﻢ ﮐﺒﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد  ,اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺳﻮزن ھﺎی رﯾﺰ ﺑﮫ ﭘﺎم ﻓﺮو
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮑﻤﯽ ﻣﺎﻟﺸﺶ ﺑﺪم وﻟﯽ دﯾﺪم ﺧﯿﻠﯽ درد ﻣﯽ ﮐﻨﮫ و اﺻﻼ"
ﻧﻤﯽ ﺷﮫ ﺑﮭﺶ دﺳﺖ زد .
ﺧﻼﺻﮫ اون روز ﺑﯽ ﺑﯽ ﭘﺎم رو ﺑﺎ زﻣﺎد ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻣﺎل ﻣﺎدر
ِﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺸﮫ  ,ﺑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ اﮔﮫ دوﺑﺎره اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﭘﺎم ﺑﻤﺎﻟﻢ ﮐﺎﻣﻼ" ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﮫ .
ﭘﯿﺶ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮی در ﺣﯿﺎط ﭼﺮﺧﯿﺪ و رﺿﺎ آﻣﺪ ﺗﻮ  ,ﻋﺎدت داﺷﺖ اول
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ﺑﺮه ﺳﺮاغ ﺣﻮض  ,وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﻧﮑﺮد  .ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﮫ روی زﻣﯿﻦ
ﺟﻠﻮی ﺑﯽ ﺑﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدم  ,ﺻﺪای ﻗﺪم ھﺎش رو ﮔﻮش ﻣﯽ دادم  ,اﻧﮕﺎر ﯾﮑﻤﯽ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد  ,ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ راه ﻣﯽ رﻓﺖ .
ﯾﺎدم ﻣﯽ آد ﯾﮫ ﺑﺎر زﻣﺎن ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺟﺎزه ﻣﻨﻮ از ﺑﺎﺑﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ,
ﺑﺎ ھﻢ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺣﯿﺪر ﮐﮫ ﺑﺴﺘﻨﯽ زﻋﻔﺮاﻧﯽ ھﺎش رو ھﻤﮫ ﺗﻮی ﺷﮭﺮ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ  ,ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ  .اوﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪن و ﺗﻌﺎرف  ,ﺑﺴﺘﻨﯽ رو داد دﺳﺘﻢ
و ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ از در ﻣﻐﺎزه ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﯾﮭﻮو  ,ﭘﺎم ﮔﯿﺮ ﮐﺮد ﭘﺸﺖ ﭘﺎی رﺿﺎ
و ﺑﺎ ﮐﻠﮫ رﻓﺘﻢ ﺗﻮی ﺟﻮب ﺧﯿﺎﺑﻮن  ,ﺟﺮات ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻢ .
اون ھﻢ اﻧﮕﺎر ﺷُﮑﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد  ,وﻟﯽ زود اوﻣﺪ ﺑﻠﻨﺪم ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ھﺎم رو ﺗﮑﻮﻧﺪ .
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﺶ ﺑﮫ ﺗﻨﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد  ,ﯾﮑﻤﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم  .ﺑﺴﺘﻨﯿﻢ ھﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻟﺒﺎﺳﺎی ﺧﻮدم و رﺿﺎ  ,دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﻨﺪم  ,اﺧﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪه دار ﺑﻮد ,
وﻟﯽ وﻗﺘﯽ دﯾﺪم رﺿﺎ ﺻﻮرﺗﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه و ھﯽ دور و ﺑﺮ رو ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﮫ ,
ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﺟﺮات ﻧﮑﺮدم .
وﻗﺘﯽ از اوﻧﺠﺎ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﯿﻢ  ,رﺿﺎ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﮐﮫ اﻻن راه ﻣﯽ ره  ,راه
ﻣﯽ رﻓﺖ  .ﺗﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ  ,ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  ,وﻟﯽ ﺑﻌﺪا" ﮐﻠﯽ ﺑﮫ اون ﺣﺎدﺛﮫ
ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .
ﻋﻠﯽ رﺿﺎ آروم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد  ,اﻧﮕﺸﺖ ﺳﺒﺎﺑﮫ اش رو ﺑﻨﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد روی ﻟﺐ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺻﻮرﺗﯿﺶ  ,از ﮔﻮﺷﮫ ﻟﺒﺶ ھﻢ ﯾﮫ ﻗﻄﺮه آب آوﯾﺰون ﺷﺪه
ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮری واﺳﮫ ﺧﻮدش ﺗﻮی روﯾﺎ ﻣَﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﺧﻮرد و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ  .ﺑﮫ ﺑﯽ ﺑﯽ
ﮔﻔﺘﻢ  ,ﺑﯽ ﺑﯽ دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﮫ  ,ﻣﻦ زود ﺑﺮم ﺗﺎ ﺻﺪای رﺿﺎ در ﻧﯿﻮﻣﺪه  ,ﻣﯽ دوﻧﻢ
اﻻن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﮫ ؛ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮﻧﮫ ﺗﺎ ﺑﻌﺪا" ﺑﯿﺎم ﺑﺒﺮﻣﺶ  .ﺑﯽ ﺑﯽ ھﻢ ﯾﮑﻤﯽ
ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﮫ ﻋﻠﯽ رﺿﺎ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺷﮫ  .زن ﺧﯿﻠﯽ ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﯽ ﺑﻮد .
وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻢ ﺑﺎﻻ دﯾﺪم رﺿﺎ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﮫ زده ﺟﻠﻮی رادﯾﻮ  .ﺗﺎ ﻣﻨﻮ دﯾﺪ  ,ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﮫ
ﺧﻨﺪﯾﺪن  ,ﺑﺎ دﯾﺪن رادﯾﻮی روﺷﻦ و دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد اوﺿﺎع از ﭼﮫ ﻗﺮاره .
ﺑﻌﺪا" ﻓﮭﻤﯿﺪم ﺧﯿﺎل ﮐﺮده ﮐﮫ از ﺧﻮﻧﮫ  ,ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺶ زدم ﺑﯿﺮون  ,وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
ﻣﯽ آد در اﺗﺎق ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﮫ ﺻﺪام داره از اون ﺗﻮ ﻣﯽ آد  ,آروم ﻣﯽ ﮔﯿﺮه و ﻣﯽ
ره ﻣﯽ ﺷﯿﻨﮫ ﺗﻮی اﺗﺎق ﺧﻮدﻣﻮن .
ﻣﺮداد
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ﯾﺎدم آﻣﺪ  ,آھﺎن ..
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ﻋﺠﺐ ﭼﻤﻦ ﺧﻮﺑﯿﮫ  ,ﺣﺎل ﻣﯽ ده روش ﭼﺮخ ﺑﺰﻧﯽ و ﺳﺮ ﺑﺨﻮری  ,ﻣﺜﻞ ﺳُﺮ ﺳﺮه
ﻟﯿﺰه  .ﭼﻘﺪر از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻨﻈﺮه دره ﻗﺸﻨﮕﮫ  ,ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﻣﺎر ﻣﯽ ﻣﻮﻧﮫ ﮐﮫ داره دور
ﺧﻮدش ﻣﯽ ﭘﯿﭽﮫ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ ره  .ﯾﮫ درﺷﮑﮫ از اون دور ﭘﯿﺪاس  ,از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﯿﻠﯽ
آروم ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﮫ  ,ﻣﺜﻞ ﻣﻮرﭼﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ .
ﻧﺼﻔﮫ ﻗﻠﮫ ھﺎ زﯾﺮ اﺑﺮ ﻣﻮﻧﺪه  ,ﻧﺼﻒ دﯾﮕﮫ اش ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺑﺮھﺎ ﭘﯿﺪاس  ,داﻣﻨﮫ ﺳﺒﺰ و
ﻗﺸﻨﮕﺶ ھﻢ ﺑﮫ ﻃﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آد ﺗﺎ ﺑﺮﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ  ..آخ ﻧﻤﯽ دوﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺗﻮی آب
ﭼﺸﻤﮫ ھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﮫ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ده  .وﻗﺘﯽ ازﺷﻮن ﻣﯽ ﺧﻮرم ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﺤﺸﺮه
ﺳﺮم رو رد ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ,ﺗﺎ ﻧﺼﻔﮫ زﯾﺮ آب  ,ھﻤﮫ ﺟﺎم ﯾﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ  .ﮔﻮﺷﺎم  ,ﮐﻠﮫ ام ..
اﻧﮕﺎر اون زﯾﺮ ﯾﮫ ﺟﻮر دﯾﮕﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮫ  ,ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪ  .آره ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻨﯿﺪ  ,ﺗﻮی آب
ھﻢ ﻣﯽ ﺷﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪ ! ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ  ,آﺧﮫ ﺷﻤﺎ  ,ﯾﮑﻤﯽ  ...ﺧﺐ
ﺑﮕﺬرﯾﻢ .
ﺳﺮم رو روی ﭼﻤﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻮﻧﻢ  ,ﺻﺪای ﭘﺎی ﻣﻮرﭼﮫ ھﺎ و ﮐﺮم ھﺎ رو ﻣﯽ ﺷﮫ ﺷﻨﯿﺪ
 ,ﺻﺪای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻋﻠﻔﺎ  ,ﻧﻤﯽ دوﻧﯿﺪ ﭼﮫ ﻗﺪر ﻗﺸﻨﮓ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  ,اﻧﮕﺎر دارﻧﺪ
از ﻋﻤﻖ وﺟﻮدﺷﻮن ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ  .ﯾﮫ روز ﯾﮫ ﻋﻠﻔﯽ رو دﯾﺪم ﮐﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ,
داﺷﺖ زرد ﻣﯽ ﺷﺪ  .ﯾﮫ دوﻧﮫ ﺑﺰرگ اﺷﮏ روی ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ داﺷﺖ ﻣﯽ ﭼﮑﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ,ﺑﮭﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ  .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺮﺳﯿﺪم وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد  .اﻧﮕﺎر دﻟﺶ از
اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻮن ﺑﻮد.
ﺷﺎﭘﺮک ھﺎ رو دﯾﺪﯾﺪ ؟ وﻗﺘﯽ ﺑﺎل ﻣﯽ زﻧﻨﺪ اﻧﮕﺎر ﺗﻮی ھﻮا ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ﯾﮫ ﺷﻨﺎی
ﭘﺮواﻧﮫ ای زﯾﺒﺎ ﯾﮫ ﺑﺎر ﯾﮑﯽ از اوﻧﺎ روی دﻣﺎﻏﻢ ﻧﺸﺴﺖ  ,ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻮش ﺑﮑﺸﻢ وﻟﯽ
ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﭙﺮه و ﺑﺮه  .ﺷﺎﺧﮏ ھﺎی ﻧﺎزﮐﺶ رو ﺑﮫ دﻣﺎﻏﻢ ﻣﯽ زد  .آخ ﻧﻤﯽ دوﻧﯿﺪ ﭼﮫ
ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽ داد  ,ﻗﻠﻘﻠﮑﻢ ﻣﯽ داد و ﻣﻦ ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪم  .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎی درﺷﺘﺶ
ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد  ,وﻗﺘﯽ ﺗﻮی ﭼﺸﻤﺎش ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻓﮭﻤﯿﺪم از ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺘﮫ
 ,ﯾﻮاش ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺮواﻧﮫ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ !! از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ؟ ﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﮫ ﻣﻦ
ﮐﺮد و ﭘﺮﯾﺪ  .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮭﺶ ﻧﺮو  ,ﭼﺮا ﺟﻮاﺑﻢ رو ﻧﻤﯽ دی ؟ وﻟﯽ اون ھﯽ ﺑﺎل زد و ﺑﺎل
زد ﺗﺎ دور و دور ﺗﺮ ﺷﺪ .
ﯾﮑﻤﯽ دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ  ,آﺧﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ﭘﺮواﻧﮫ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮫ ؟
زﻣﯿﻦ داﻣﻨﮫ ﮐﻮه ﻗﮭﻮه ای رﻧﮕﮫ  ,اوﻧﺠﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﻒ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺪه ﯾﮑﻤﯽ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮه
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ رﻧﮓ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪه ,ﻧﻤﯽ دوﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﺎرون ﻣﯽ ﺑﺎره اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻘﺪر
دﯾﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﮫ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﻮی ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﯽ ده  .درﺳﺘﮫ ﺳﺮدم ﻣﯽ ﺷﮫ  ,وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ
ﺧﻮدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎرﯾﺪن ﺑﺎرون ﺑﺸﻢ  ..ﭼﻮن اﯾﻦ ﺑﺎرون ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ ﺣﮑﻢ زﻧﺪﮔﯽ
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رو داره ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﻦ ﮐﺮﻣﮭﺎی ﺧﺎﮐﯽ  ,ھﺮﭼﻨﺪ از ﻗﯿﺎﻓﺸﻮن ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽ آد وﻟﯽ ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ  ,ﻧﮫ ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ و ﻧﮫ ﮔﻮش  ..آﺧﮫ زﯾﺮ ﺧﺎک ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﮔﻮش دادن ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ  ,ﺣﯿﻮوﻧﯿﺎ !! ﯾﮫ ﺑﺎر ﺑﺮای ﯾﮑﯽ ﺷﻮن آواز ﺧﻮﻧﺪم  ,وﻟﯽ اون
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ  ,ﻓﮭﻤﯿﺪم ﺑﺮای ﮐﺮم ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ اﺻﻼ" ﻧﺒﺎﯾﺪ آواز ﺧﻮﻧﺪ ,
اﺻﻼ" ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اوﻧﺎ ﺣﺮف زد ﭼﻮن ھﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ  .ﯾﮫ ﻣﺮﻏﮫ ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﮫ دﺷﻤﻦ
ﮐﺮﻣﺎی ﺧﺎﮐﯿﮫ  ,ﻣﯿﺎد ﺑﺎ ﻧﻮﮐﺶ اوﻧﺎ رو از زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽ داره و ﻣﯽ ﺧﻮره  ,أه أه  ,ﺣﺎ
ل ﻣﻦ ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮره  .ﯾﮫ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻣﺮﻏﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ
 ,ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺧﻮدت از دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ  ,وﻟﯽ اون ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ھﻤﻮن
ﮐﺎری رو ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼ" ھﻢ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﯽ داد.
ﯾﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﯾﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺪ ﺷﮑﻞ و دراز ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﮫ داﺷﺖ ﺳﯿﺦ ﻣﻨﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ,
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم ﺟﻠﻮ وﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم  ,آﺧﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﮭﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد از ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﯿﺎه و دراز
ﻓﺮار ﮐﻦ  .وﻟﯽ ﻣﻦ ازش ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم  ,ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺶ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ؟
ﺑﺮای اﯾﻦ ھﻢ ھﻤﮫ ازش ﻓﺮاری ﺑﻮدﻧﺪ !! ﻣﯽ رم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺗﺎ ﻧﻮازﺷﺶ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاش
ﻗﺼﮫ ﺑﮕﻢ  ..آره ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑﯿﮫ  ..ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اون ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ  .آره  ,ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻈﻠﻮم
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﮫ  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ داره ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﮫ  ,ﺷﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﮫ ؟ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒ و
ﭘﺮواﻧﮫ ؟ ﺑﺮم ﺑﮭﺶ ﺑﮕﻢ  ,ﭼﻘﺪر ھﻤﮫ ﻣﻮﺟﻮدات رو دوﺳﺖ دارم  ,ﺷﺎﯾﺪ دوﺳﺘﺎی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ھﻢ ﺷﺪﯾﻢ !!
آخ آخ  ,اﯾﻦ ﭼﯽ ﺑﻮد ؟ ﭼﺮا ﻣﻨﻮ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﯽ ؟ ﺑﯽ ادب !! ﭼﺮا ﺳﺮم ﮔﯿﺞ ﻣﯽ ره ؟ ھﺎ
 ,ﭼﺮا ؟ ﻣﻦ اوﻣﺪم ﺑﺎھﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻢ  ,ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ ,
ﻋﻠﻒ ھﺎ رو ﻧﻤﯽ ﺧﻮرم  ,ﮐﺮم ھﺎ رو ﻟﮕﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ  ,ﻣﺮغ ھﺎ رو ﮐﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ,
ﺳﺮم رو ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ اﻧﺪازم  ,ﭘﺮواﻧﮫ ھﺎ رو ﮔﺎزﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم  ,از ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﯿﺎه ﻓﺮار
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ !! ﻣﻦ اوﻣﺪه ﺑﻮدم  ...ﮐﮫ  ....ﺑﮕﻢ  , ....وﻟﯽ اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﺑﺎر رو اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم
 .....آھﺎن ﯾﺎدم آﻣﺪ  ,ﻣﻦ ﯾﮫ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ  .....ﻧﺒﻮدم .
ﺗﯿﺮ
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ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدم  ,اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻮدم  ,اﯾﻦ ﺧﺎص ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
آن ﻣﺮد ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ی ﺳﻘﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻢ و
ﺑﮫ ﭼﯿﺰی آن ﻃﺮف اﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮﺳﻢ ﮐﮫ زﺑﺎن درک ھﻤﮫ از آن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .
درﺳﺖ ﯾﺎدم ﻧﻤﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺴﺖ  ,ھﻤﺎن ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ
آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺘﺮاﺷﻢ  .ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮫ ﺧﻠﻮت  ,ﯾﮏ ﻣﺮد ﺗﻨﮭﺎ  ,ھﻮای ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺒﺎﯾﺶ ﮐﮫ در ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻃﺮاوت را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
وﻗﺘﯽ دﯾﺪﻣﺶ روی ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد  ,ﮐﻨﺎر آن رودﺧﺎﻧﮫ ی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ اﻣﺮوز
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻟﺠﻦ زار ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﻠﻨﺪی ﺳﻄﺢ آب را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ و در ﮐﻒ
رودﺧﺎﻧﮫ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﺸﺖ  .زﯾﺎد آﻧﺠﺎ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ  ,ھﻤﮫ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ  ,از ﺑﭽﮫ
ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﮫ ھﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮرﺟﯿﻦ ﭘﺮ از ﮐﺒﺮﯾﺖ و ﺳﯿﮕﺎرش
ﺟﺎﯾﯽ از ﮐﻮﭼﮫ اﺗﺮاق ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﺮﺟﺶ را در ﺑﯿﺎورد  .او را ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮدم  ,ﺣﺲ اوﻟﯿﮫ ی ﯾﮏ زن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎوی اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﮫ
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در آﯾﻨﺪه اش ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮑﺲ  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺎن
روھﺎﯾﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺳﭙﯿﺪ ﭘﻮش و زﯾﺒﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد  .زﯾﺎد ﺑﮫ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  ,وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ آﻣﺪم ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  .آن زﻣﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از اوﻟﯿﻦ
ﻧﮕﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد  ,وﻟﯽ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ
ﻣﻦ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ  .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮی روﯾﺎھﺎﯾﺖ را ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﺟﺴﻢ ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺻﺨﺮه وار ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ در زﺑﺎن
واﻗﻌﯿﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ  ,ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ  .آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺒﻮری ﺑﮫ روﯾﺎھﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺪھﯽ ﺗﺎ
در ﭼﻨﮓ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺸﻮی .
ﺑﻮی ﮔﻠﮭﺎی ﺗﺎزه ای ﮐﮫ از ﮐﻨﺎر رود ﺳﺒﺰﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﭘﺮﮐﺮده ﺑﻮد  ,ﻣﻦ ھﻢ
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮدم  ,اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺮا ﻧﻤﯽ دﯾﺪ  .ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪم ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺪاﻧﻢ  ,ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﯾﮏ دﺧﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮﺷﺂﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺑﺸﻮد ,
ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﺷﺘﺒﺎھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻨﺖ را اﺟﺮا ﻧﮑﺮدم  .اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﻢ
او را ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺳﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم و رد ﻣﯽ ﺷﺪم  ,ﺣﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻣﯽ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺒﻮدم .
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ آن روز را درﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم وﻟﯽ اﻟﺒﺎﻗﯽ روزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در
اﻧﺘﻈﺎرش ﭘﺎی آن درﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﻢ را درﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورم  .روز اوﻟﯽ
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ﮐﮫ او را دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪم ﺣﺎل آﻧﭽﻨﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم در ﭘﯽ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺮدھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﮐﻮﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ را ﺑﮫ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ
ﮐﺮدم و ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻣﯽ ﺷﺪم  ,ﺑﺎ ورود ھﺮ ﮐﺪام از آن ﻣﺮدان دﻟﻢ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ دارد ﻣﯽ آﯾﺪ  ,وﻟﯽ او ﺑﻌﺪ از آن ھﺮﮔﺰ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺸﺪ  .ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ رد ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ  ,ﻧﮕﺎھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ام  ,آﻧﻘﺪر ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﮕﺎھﻢ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدم از آن ﭼﻨﺪ ﻧﮕﺎه اوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدم ﺧﺠﺎﻟﺖ زده
ﻣﯽ ﺷﺪم .
آن ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮭﺎ ﻧﺒﻮد  ,ﻏﺮورش ﺑﮫ او اﺟﺎزه ی اﯾﻦ را ﻧﻤﯽ داد ﮐﮫ از ﭘﺮده ھﺎی
اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ  ,ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و ﻟﺠﻮج  ,ﮐﺎش ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎی اﻧﺪک
را ﻧﯿﺰ از او ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ  ,ھﺮ ﭼﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﻧﺎدان ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﯽ  ,درد ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺸﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ  .ﻏﺮورش ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب او ﮐﺮد  ,ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ
ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ  ,ﻣﺮا ﺷﯿﻔﺘﮫ اش ﮐﺮد  .دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮان دﻧﺒﺎل
ﺗﻔﺎوت در ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻇﺎھﺮ او اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮑﻨﻢ  ,ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر او را آزﻣﻮدم ﺗﺎ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم از او ﻣﯽ داﻧﻢ را ﺑﮫ ﺑﻮﺗﮫ ی آزﻣﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ  .درﺳﺖ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﺮدم .
ﺷﺎﺧﮫ را از دﺳﺘﺶ رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﻢ را داد  ,ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﯾﻢ و
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ھﻢ راه رﻓﺘﯿﻢ  .اھﻞ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد  ,ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد و از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ  .ﮐﺎش ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اول
ﭼﯿﺰی از او ﻣﯽ دﯾﺪم و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﺮدم  ,آن زﻣﺎن ﮐﻤﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم
 ,ﮐﺎش ﺑﮫ ﺧﻮدم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دادم ﮐﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﺮوم  ,ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺧﯿﺎل ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽ
ارزش ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﮔﺮدد  .دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮھﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ وارد
ﯾﮏ دوﺳﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻧﺎن
ﺟﻠﻮ ﺑﺪھﻨﺪ  ,ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﮫ ھﺎﻣﺎن ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺮا ﻣﯽ دﯾﺪ  ,ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻗﻄﻮر از در
ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ و واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ آدﻣﯽ اﻓﺘﺎده ﺣﺎل اﺳﺖ  .آﻧﻘﺪر ھﺎ ھﻢ اﺣﻤﻖ
ﻧﺒﻮدم ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮑﻨﻢ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﮫ
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎر و ﺧﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮھﺎ ﻧﯿﺰ از ھﻤﯿﻦ ﺷﯿﻮه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام روﺷﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ از
دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ارث ﺑﺮده اﻧﺪ  ,ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادرش  ,ﯾﮑﯽ از ﭘﺪرش و دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻮ و
داﯾﯽ اش  .ﻣﻌﯿﺎر اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻟﮕﻮ ﺑﺮداری ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و ﻓﺮﯾﻔﺘﻦ
زﻧﺎن اﺳﺖ  ,او اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺮد  ,ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮردش داﻧﺴﺘﻢ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﺪﯾﺪﻣﺶ .
روز اول آﻧﻘﺪر زﯾﺮ درﺧﺖ راه رﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ ﮐﺮﺧﺖ ﺷﺪ  ,درﺧﺖ ﺑﯿﭽﺎره ھﻢ
اﻧﮕﺎر ﺑﮫ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از او ﺑﺮاﯾﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ  .روزی ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ,
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ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ  ,ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ رﻧﮓ را ﺑﭙﻮش  .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ درﺳﺖ روز
ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻮد  .روز ﺑﻌﺪش ھﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﺑﮫ ﺳﺮ ﻗﺮار آﻣﺪم وﻟﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺸﺪ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﮏ ﭘﻮﺷﯽ
ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم را ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮدش ﺳﺎده در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻮﺷﯿﺪه ام  ,آن ھﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ
ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺮار دارد .
ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﺎھﯽ ﻧﮕﺎھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ھﺎی او و دﯾﮕﺮ ﻣﺮدان ﻏﺮورم ﺟﺮﯾﮫ دار ﺷﺪ
 ,ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺮوم  ,ھﻨﻮز ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﮫ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪم و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ  .اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﻨﺪ .
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﯿﺎﯾﺪ  .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ی دﯾﮕﺮ ھﻢ
ﻣﺎﻧﺪم  ,ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از روزھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺮون ﻣﺎﻧﺪم  ,ﻧﺒﻮدن و اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺬاب آور اﺳﺖ
 .ﻧﺒﻮدن او ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺶ ﺑﮕﺬرم و ھﻤﭽﻨﺎن
اﻧﺘﻈﺎرش را ﺑﮑﺸﻢ  .اﻻن ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﺎر درﺳﺖ را ھﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺮدم  ,اﮔﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺮای دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮدم و دﯾﮕﺮان
ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪم  .اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺰار ﺷﺪه اﻧﺪ  ,از
ﻋﺸﻖ ﺧﻮدﺷﺎن دﻟﺰده ﺷﺪه اﻧﺪ  .اﮔﺮ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ  ,ﻻﺑﺪ اﻻن دﻟﺰده ﺑﻮدم  .آن ﺷﺐ
ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ  ,ﻏﺬا ھﻢ از ﮔﻠﻮﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽ رﻓﺖ  .ھﺮ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ
ﮐﺮدم ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪم  ,ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدم  .ﯾﮏ روز ﻧﺪﯾﺪن او واﻗﻌﮫ ی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﮭﻤﯽ ﻧﺒﻮد  ,اﯾﻦ ﺿﻌﻒ وﺟﻮد ﺧﻮدم ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮا آزار ﻣﯽ داد  ,از ﺧﻮدم ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم
 ,ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز  ,ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ روز ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻓﺘﺎده ام ؟ ﺑﯿﺸﺘﺮش ﺑﮫ
ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ھﻢ ﯾﮏ زن ھﺴﺘﻢ  ,دﻧﺒﺎل ﻣﺮدی ﺑﺮای اﺗﮑﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدم  .آن روز ,
ھﻢ ﻣﺤﻞ اﺗﮑﺎﯾﻢ را و ھﻢ ﻋﺸﻘﻢ را ﺳﺴﺖ دﯾﺪم .
ﭘﺪرم ﮔﺎھﯽ ﺑﺮاﯾﻢ از ﻋﺮﻓﺎن ﺣﺮف ﻣﯽ زد  ,ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد  .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺷﻌﺮ را ﺑﮫ روش
ﺳﻨﺘﯽ و زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ  .ھﺮ ﺷﺐ ﻣﻮﻻﻧﺎ و ﺳﻌﺪی و ﺣﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ  ,ﺳﻄﺢ
ﺳﻮادش ھﻢ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد وﻟﯽ داﻧﺸﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﻋﻤﺮم
دﯾﺪه ام  .ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ آن ﻣﺮد را در ﻧﻈﺮم ﺟﺎﻟﺐ ﺟﻠﻮه داد  ,ﺷﺒﺎھﺘﺶ ﺑﮫ
ﭘﺪرم ﺑﻮد  .ﺑﯽ ﺷﮏ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ  ,او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرم اﻓﺘﺎده و زﯾﺒﺎﺑﯿﻦ ﺑﻮد  .ھﺮ
دو ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﻗﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ  ,اﺻﻼ"
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دھﺪ  .وﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺪرم و آن ﻣﺮد  ,ﯾﮏ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻓﻠﺴﻔﮫ ی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در ﺧﻮد ﺟﺎ داده ﺑﻮد .
روز دوم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻗﺮار ﻧﺮوم  ,وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ  .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺧﻮاھﺶ ھﺎی دﻟﻢ
ﺑﮫ راه اﻓﺘﺎدم  ,ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﯾﮏ ﮔﻮﺷﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ  .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻢ  ,ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺶ ﮔﺬﺷﺘﮫ  .اﮔﺮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫ ؟ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ و ﺑﮫ ﻃﺮف ﮐﻮﭼﮫ ﺧﻠﻮت دوﯾﺪم  ,از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم اﯾﻦ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد

50

ﻣﻦ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ,ھﻤﮫ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,زﻧﺎن در ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﺮ و ﺳﺮ
ﺑﮫ زﯾﺮ راه ﺑﺮوﻧﺪ  ,اﮔﺮ زﻧﯽ ﺑﺪود ﺑﯽ ﺷﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪی اش ﺑﮫ ﺻﺪا
در آﻣﺪه و او را وادار ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ  .وﻟﯽ ﻣﻦ زن اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن
ھﺎی ﺷﻠﻮغ ﻧﯿﺴﺘﻢ  ,ﻣﻦ زاده ی آن ﮐﻮﭼﮫ ی ﺧﻠﻮﺗﻢ  ,آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻋﺸﻖ را ﺑﮫ
ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪ  .ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺎی درﺧﺖ ﻧﺮﺳﯿﺪه ام ﺳﺮم را ﺑﺎﻻ
ﻧﯿﺎورم  ,ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺧﻮدم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ از دﯾﺸﺐ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯽ
ﻣﻮرد ﺑﻮده ام وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﺳﺮ ﮐﻮﭼﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪم  ,ھﯿﭻ ﮐﺲ را ﭘﺎی درﺧﺖ ﻧﺪﯾﺪم .
ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ ﺷﺪم  ,دﻟﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ و از ھﻤﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺮورم ﭘﺎی ﻣﺎل ﺷﺪه
ﺑﻮد .
آﻧﻘﺪر ﻓﮑﺮم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻢ ﺳﻼم ﻧﺪادم  ,ﺷﺎﯾﺪ او دﻏﺪﻗﮫ ی ﻣﺮا ﺑﻔﮭﻤﺪ ؟
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ زن دﻏﺪﻗﮫ ی ﻣﺮا ﻣﯽ ﻓﮭﻤﺪ  .زﯾﺮ درﺧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻢ  ,ﭘﺎﯾﻢ درد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .
آﻧﮭﺎ را از داﺧﻞ ﮐﻔﺶ ﺑﯿﺮون آوردم و ﮐﻤﯽ ﻓﺸﺮدم  ,ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺧﻢ را ھﻢ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدم
 ,وﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﻢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﺘﻮﺟﮫ آن ﺷﺪم  .اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ اﻟﺒﺘﮫ زﯾﺎد ھﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ  ,درﺧﺖ و ﺳﺒﺰه ھﺎ دﯾﮕﺮ رﻧﮓ ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﺸﺎن را از
دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ  ,ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی و ﺑﯽ ﻣﺼﺮف و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ,
ﺣﺘﯽ ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪه ھﺎ ﮐﮫ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اواز ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ  .ﮐﺎش آدﻣﮭﺎی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﺮاﯾﺰﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ  ,آن وﻗﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮان
روﺷﻦ ﺑﻮد  .از ﺧﻮدم ﭘﺮﺳﯿﺪم  ,ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮا ﺗﺮک ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ او را
ﻧﺒﻮﺳﯿﺪم  ,ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدم را در آﻏﻮﺷﺶ ﺟﺎ ﻣﯽ دادم و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
رﻓﺘﻦ را از او ﻣﯽ ﺳﺘﺎﻧﺪم  .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ اﺳﺘﻮاری در ﻣﺎﻧﺪن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ,
ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻼﯾﯽ ﺗﺎزه ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در درون ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻣﯽ دھﺪ  .دﯾﮕﺮ ﻗﺪم ﻧﻤﯽ
زدم  ,ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدم و ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم  ,ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﻨﻢ  ,دﻟﻢ
ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد  .آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد  ,ﺧﻮدم را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آن ﻣﺮد را
در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم رﺳﺎﻧﺪم  ,دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﺸﺖ دﯾﻮاری
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد  .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻢ  ,از ﺧﻮدم
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮم ﺗﺎ ﺧﻮدم را درﻣﺎن ﮐﻨﻢ  ,ﭼﻨﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ را ھﻢ ﺳﺮ زدم وﻟﯽ ﺟﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدم  ,ﮐﺎش ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی ﻣﺮده ھﺎ اﺷﮏ
ﺑﺮﯾﺰم .
ﻧﺎاﻣﯿﺪ از ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدن ﺑﮫ زﯾﺮ درﺧﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ  ,دﯾﮕﺮ ﺑﮫ اﺣﺴﺎس ھﺎﯾﻢ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدم  ,ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدن ﮐﮫ ﻣﺮا ﻣﻮﺟﻮدی ﺿﻌﯿﻒ ﺟﻠﻮه
ﻣﯽ داد  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻓﻖ ﮐﺮد و ﻣﻘﺪاری ﺗﻮﺗﻮن در ﭼﭙﻘﺶ رﯾﺨﺖ  .ھﻤﯿﺸﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭼﭙﻘﺶ را آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و وﻗﺘﯽ آن را ﮐﺸﯿﺪ  ,وﺳﺎﺋﻠﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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و ﻣﯽ رود  .ﻗﺪﯾﻢ  ,ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪم  .ﺻﺒﺢ ﭘﺮاﺳﺖ از ﻧﺸﺎط و زﯾﺒﺎﯾﯽ
 ,ﺗﺎزه ﺷﺮوع روز اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺧﺴﺘﮫ و ﺧﺴﺘﮫ ﺗﺮ ﺑﺸﻮد وﻟﯽ
ﺑﻌﺪاﻟﻈﮭﺮھﺎ ﺧﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ  .آدﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻻﺑﺪ
در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻏﺬا و آﻏﻮﺷﯽ ﮔﺮم را دارﻧﺪ  ,وﻗﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ راه ﻣﯽ
روﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮده ھﺎﯾﯽ ﺑﯽ روح اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺎم ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .
ھﺮ وﻗﺖ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺧﺴﺘﮫ ﺗﺮ از ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽ ﺷﺪم  ,رﻧﺞ و ﺧﺴﺘﮕﯽ در
ﺗﻤﺎم وﺟﻨﺎﺗﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺑﻮد .
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺒﺮان ﺑﯽ ادﺑﯽ آﻣﺪﻧﻢ را ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ  ,وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮﻣﺮد داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪم و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم  .ﭼﻘﺪر آدم آراﻣﯽ ﺑﻮد  ,آرام ﻣﯽ آﻣﺪ  ,آرام ﻣﯽ رﻓﺖ  ,ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺘﯽ آرام ﺣﺮف ﻣﯽ زد  .وﻗﺘﯽ داﺷﺖ ﻣﯽ رﻓﺖ از ﭘﺸﺖ ﻧﮕﺎھﺶ
ﮐﺮدم  ,ھﻨﻮز ﻧﺮﻓﺘﮫ دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ  .ﺑﮫ ﯾﺎد آن ﻣﺮد اﻓﺘﺎدم  ,دﻟﻢ ﺑﺮای او ﻧﯿﺰ
ﺗﻨﮓ ﺷﺪ  ,ﺣﺲ رﻗﯿﻘﯽ از ﺷﻌﻒ و دﻟﺘﻨﮕﯽ در دروﻧﻢ زﺑﺎﻧﮫ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم را
ﺳﻮزاﻧﺪ  .اﮔﺮ دﯾﮕﺮ او را ﻧﺒﯿﻨﻢ ﭼﮫ ؟ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﭼﮭﺮه اش را ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورم .
ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  ,اﻧﮕﺎر ﮐﮫ اﺧﺒﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و
ﭘﺸﺖ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﯿﺠﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ  .آن ﺷﺐ ھﻢ دﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ  ,ﭼﻨﺪ
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ  ,ﺟﻤﻠﮫ ای ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﻢ را ﻟﺮزاﻧﺪ  .آن ﺷﺐ
آراﻣﺸﺶ را ﭼﯿﺰی ﺑﺮھﻢ زده ﺑﻮد  ,ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺷﺪ  ,ﻧﻤﯽ داﻧﻢ  .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﻟﺤﻈﮫ ای اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ  ,ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ! اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﺮاﻧﺪ از آدﻣﮭﺎی ﺧﻮب و ﺑﺪ  ,دوﺳﺖ داری ﮐﺪاﻣﺸﺎن از دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ؟ داﺷﺘﻢ دﻧﺒﺎل ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﺮف زدن ﮐﺮد  .ﻣﯽ
داﻧﯽ ﻓﺮق آدﻣﮭﺎی ﺧﻮب ﺑﺎ ﺑﺪ ﭼﯿﺴﺖ ؟ آدﻣﮭﺎی ﺧﻮب  ,ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺪی ھﺎﯾﺸﺎن
را از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آدﻣﮭﺎی ﺑﺪ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل را ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻨﺪ  .ﺣﺎﻻ دوﺳﺖ داری ﯾﮏ آدم ﺑﺪ از دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺗﻮ را
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ آدم ﺧﻮب ؟ ﮔﻔﺘﻢ  ,ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ  .ﻗﺒﻞ
از آن زﯾﺎد ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم ھﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم  ,دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ دﯾﮕﺮان ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻮش ﺑﺪھﻢ و ھﺮﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ آن ﺣﺮف را ﻣﯽ زﻧﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﻮش دادن ﺑﮫ
ﺣﺮف ھﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ  .در ھﺮ ﺻﻮرت  ,ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ دﻧﺒﺎل ﻣﻔﮭﻮم ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ
ﮐﮫ ﺧﻮدم را ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﯾﮕﺮان و اﻻﺧﺼﻮص دﺧﺘﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ
ﭼﯿﺰھﺎی اﻟﮑﯽ و ﻇﺎھﺮی ﺑﻮدﻧﺪ  ,ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻢ  .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را از زﺑﺎن آن
ﻣﺮد ﺷﻨﯿﺪم  ,ﺗﺮﺳﯿﺪم ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را در ﺣﻖ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .
ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺧﻮدم را در ﯾﮏ ﻃﺎﻗﺪﯾﺴﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﯿﺎه ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدم
و ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدم  ,ﺗﺮس و ﺿﻌﻒ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺎره در ھﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺮا از
ﺧﻮدم ﻣﺘﻨﻔﺮ ﮐﺮدﻧﺪ  .دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ  ,ﺳﮑﻮت و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ در آن
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ﺷﺐ  ,ﺗﻨﮭﺎ از آن ﻣﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻣﻦ  .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ وارد ﺷﺪم  ,ﻣﺎدرم ﻣﻨﺘﻈﺮم
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد  ,ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ  ,ھﻤﮫ ی ﻣﺎدرھﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ  .ﺣﻮﺻﻠﮫ اش را ﻧﺪاﺷﺘﻢ  ,ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدم او را از ﺧﻮدم ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﻢ  ,وﻟﯽ ﻣﺎدرھﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﻋﺼﺎب ﺧﺮد ﮐﻦ ,
ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ  .در اﺗﺎﻗﻢ را ﺑﺴﺘﻢ و دوﺑﺎره روی ﺗﺨﺖ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدم  .ﺑﮫ ﺧﻮدم
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ  ,دﺧﺘﺮ ﻧﺎز ﻧﺎزی ﺗﻮ را ﭼﮫ ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن  .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدم را از ﺧﻮردن آب
و ﻏﺬا ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻢ  ,ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮﺣﻢ دﯾﮕﺮان را ﺑﮫ ﺳﻮی
ﺧﻮدم ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﮭﺮه ای اﺳﺎﻃﯿﺮی ﺑﮫ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ  .ﭼﻘﺪر ﺑﭽﮫ
ﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم !
آﻧﭽﮫ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد اﺣﺴﺎس ھﺎ ﺑﮫ درﺳﺘﯽ در ﺑﯿﻦ آدﻣﮭﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻮد  ,دﯾﻮارھﺎی ﺣﺴﯽ
ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ  .ھﺮ ﮐﺪام ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ و از ھﻤﮫ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ  .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﯾﺪه ھﺎ در ذھﻦ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮف ﻣﯽ
زﻧﻨﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽ دھﻨﺪ  ,وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﻮﭼﯽ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد
 ,ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺣﻤﺎﻗﺘﺸﺎن ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ از
آن دﯾﻮارھﺎی ﺣﺴﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎھﻼﻧﮫ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺎﻟﻢ داﻧﺴﺘﮫ
اﻧﺪ  .ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ در
ﺧﺸﮕﻠﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ دﯾﻮارھﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ در
ﺳﻄﺢ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ .
آن زﻣﺎن ﻣﻦ ھﻢ ﭘﺸﺖ آن دﯾﻮارھﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم  ,از ﻃﺮﻓﯽ اﺻﺮارم را ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ﭘﻮچ و ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮدم را ﺑﺮ ھﻤﮫ ﮐﺲ و ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ  .ﺣﺘﯽ ﺻﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺧﻮدم ﺧﺮده ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﺮا روز اول ﭘﯿﺶ
ﻗﺪم ﺷﺪم و ﺑﺎ آن ﻣﺮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪم  .ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﭼﮭﺮه ی آن ﻣﺮد را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ آوردم ,
ﺣﺲ ﺗﻨﻔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد و دوﺑﺎره دﻟﺘﻨﮕﺶ ﻣﯽ ﺷﺪم  .ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ,
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ او ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺎﯾﺪ  ,ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم  ,ﺷﺎﯾﺪ از
ﮔﻮﺷﮫ ای ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﺑﮑﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺼﺮاﻧﮫ ﺑﺮ روی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ام ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽ
ﮐﻨﻢ  ,ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ھﯿﭻ دﺧﺘﺮی راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﻨﺪ  .وﻟﯽ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ
آن ﻓﮑﺮ از ذھﻨﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد  ,ﻧﻘﯿﺾ ھﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺮ ﻣﻦ
ھﺠﻮم ﻣﯽ آوردﻧﺪ  ,آزار دادن ﺧﻮدم را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم و از ھﺮ راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺪھﻢ  ,وارد ﻣﯽ ﺷﺪم  .ﺑﯿﺸﺘﺮ آدﻣﮭﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ
ھﺴﺘﻨﺪ  ,ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﮫ دﭼﺎر اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدم  ,ﺑﮫ ﺧﻮدم ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ آﻣﺪﯾﻢ و
او ھﯿﭻ وﻗﺖ دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ  ,دﯾﮕﺮ ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ از دﯾﺪن ﺗﻮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ھﻢ ﺑﮑﺸﺪ و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎل وﻗﺎﺣﺖ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد  ,آن وﻗﺖ
ﭼﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮑﻨﻢ  .ﺻﺒﺢ را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﮔﺬراﻧﺪم  ,ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدن
ﺗﺎوان ﺑﯽ ادﺑﯽ دﯾﺸﺐ را ﺑﮫ ﻣﺎدرم ﭘﺲ ﺑﺪھﻢ  ,وﻟﯽ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﮕﺮان
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اﺳﺖ  ,ھﻤﯿﺸﮫ ھﻢ ﺑﺨﺸﻨﺪه اﺳﺖ  .ﭘﺪرم اﺻﻼ" ﺑﮫ روﯾﻢ ﻧﯿﺎورد  ,ﮐﺎش ﻣﺎدرم ﮐﻤﯽ از
او ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺮا ﺳﻮال ﭘﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد  .اﻟﺒﺘﮫ آن ھﻢ ﻟﺬت ﺧﻮدش را
دارد  ,ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش را ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ آن
ﻧﻘﺶ از آن ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﻋﺎرﯾﮫ از دﯾﮕﺮان ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﻓﺮﻗﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .
ﺷﺐ ﻗﺒﻠﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ  ,وﻟﯽ ھﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ  .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ  ,ھﺮﺑﺎر ھﻢ دﻻﯾﻞ
ﺧﺎص آن ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﯽ ﺷﻤﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ وﻟﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ی ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ  .اﻗﺒﺎل ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻮد  ,دوﺑﺎره ﺳﺎﻋﺖ
ﺷﺶ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ  ,ﻣﺎدرم ﮔﻔﺖ زود ﺑﺮﮔﺮد  .اﯾﻦ ﺑﺎر آرام و ﺷﻤﺮده رﻓﺘﻢ  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﯾﮕﺮ زﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎی ﺷﻠﻮغ  ,ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺧﻢ را ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم  ,ﻣﺎدرم
دﯾﺸﺐ ﺑﮫ ﭘﺪرم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﮑﻨﺪ دﺧﺘﺮﻣﺎن ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ اﺳﺖ .
ﺳﺮم را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺑﮫ ﺳﻮی درﺧﺖ رﻓﺘﻢ  ,ﺻﺪای ﺷﺮﺷﺮ آرام آب ﻣﯽ آﻣﺪ .
ھﻤﭽﻨﺎن زﯾﺮ درﺧﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد  ,ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن آﻧﺠﺎ اﺣﺴﺎس
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم  ,داﺷﺘﻢ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﺮدم  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺻﻮرت
آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮫ اش در ھﻢ رﻓﺖ  .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ,
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ زﯾﺎد اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ آﯾﻢ وﻟﯽ ﭼﯿﺰی از زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﻤﯽ داﻧﻢ  .ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ
ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﮐﺎرم  ,ﺑﺮوم ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ او ﮐﻤﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ  .رﯾﺶ ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﭙﯿﺪش
ﺣﺎﻟﺘﯽ زﯾﺒﺎ و ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﺶ داده ﺑﻮد  .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺤﻈﮫ ای ﺻﻮرﺗﺶ را
ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه ی ﭼﮭﺮه ی او ﺑﮫ ﺧﻨﺪه ﺑﯿﻔﺘﻢ  .آدﻣﮭﺎی ﺧﻮب
آﻧﻘﺪر ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺮی  ,ﭼﯿﻨﮭﺎی ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﻋﻤﯿﻖ ﮐﻨﺪ  .در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ
اش ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد  ,از اﯾﻦ ﮐﻮﭼﮫ ی ﺧﻠﻮت ﺣﺮف زد و ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ درﺳﺖ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ  .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ آن ﻣﺮد ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮدم  ,ﺑﯽ ادﺑﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﯿﺮﻣﺮد را وادار ﺑﮫ ﺣﺮف زدن ﺑﮑﻨﻢ و آن وﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﺶ ﮔﻮش ﻧﺪھﻢ  ,وﻟﯽ
دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﺒﻮد  .ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد  ,آن ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻮرد آن ﺟﻮان
اﺻﻼ" ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد  .ﺷﺎﯾﺪ او را از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ از
دﯾﺪ او ﺑﯽ ارزش و ﻣﺴﺨﺮه ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .
ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ  ,ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻧﺮوم .
دﯾﮕﺮ اﯾﻨﺒﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ام ﺟﺪی ﺑﻮد  .ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﮭﺎﯾﯽ دارد و ﺑﮫ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺎی
اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدم را داده ام  .ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺘﻠﮏ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ و
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  ,ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ از راﺑﻄﮫ ام ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻟﻮده و ﺑﯽ ادب ﻧﯿﺴﺖ  .ﭘﺪرم
آن ﺷﺐ در ﻣﻮرد ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ﭘﺮﺳﯿﺪ  .ﻣﺎدرم در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﻤﯽ
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ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ  ,زودﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ﭘﺲ
ﭘﺪرم ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد در ﻣﻮرد اﻓﮑﺎر و ﮐﺎرھﺎﯾﻢ ﻣﺮا ﻣﻮرد ﺳﻮال و ﺟﻮاب ﻗﺮار
ﺑﺪھﺪ .
ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ رخ داده ﺑﻮد را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم  ,از روز اول ﺗﺎ آن
روزی ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻗﺮار ﻧﯿﺎﻣﺪ  ,ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم  ,ھﺮ
ﭼﻨﺪ آﻧﮭﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﺲ ﻣﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﻣﺮد درک ﮐﻨﻨﺪ
 .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﻦ ﺑﭽﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم  .ﯾﺎدم
ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺪرم وﻗﺘﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را داﻧﺴﺖ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد  ,آﻧﭽﮫ ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد را ﻣﻦ
اﺟﺮا ﮐﺮده ﺑﻮدم  ,ﭘﻠﯿﺪی در ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  ,ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻨﺰه ﺗﺮ از
آﻧﭽﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در اﻓﺴﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐﮭﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑﮕﻮﯾﺪ  ,آن وﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺸﻮم  ,ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرم درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻋﻘﻞ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اداﻣﮫ ﻧﺪھﻢ  ,ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮔﺬارد  ,وﻟﯽ اﮔﺮ او
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺣﺮف را ھﻢ ﺑﺰﻧﺪ  ,دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻌﺮھﺎ و ﺟﻤﻼت
ﻧﻘﻀﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد  ,ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ  .ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﯾﮏ ﻣﺪﯾﻨﮫ ی ﻓﺎﺿﻠﮫ ﺑﺎ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ  ,وﻟﯽ ﻟﺬت ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ در روﯾﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن رخ ﻣﯽ
دھﺪ را ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .
روز ﺳﻮم ﺧﻮدم را ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدم  ,ﮔﺎھﯽ زﻣﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارد  ,آﻧﻘﺪر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﮫ اﺛﺮ اﺿﻄﺮاب آورش را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم اﻓﮑﺎر ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ  .ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺴﺘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮوم .
ﺑﮫ آن ﮐﻮﭼﮫ ی ﺧﻠﻮت  ,وﻟﯽ اﯾﻨﺒﺎر ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻮد  .ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از آن
ﮐﺘﺎب ﻧﻔﮭﻤﯿﺪم  ,وﻟﯽ ﺳﻮدش در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ذھﻦ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ  .در ﻣﻮرد ﻋﺸﻖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم  ,در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﯿﻤﯿﺎی ﻣﺴﺨﺮه ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ در
وﺻﻒ و ﻧﻔﺮﯾﻨﺶ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺑﮫ راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ی ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺮای ﭼﮫ ﭼﯿﺰی
ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ؟ اﮔﺮ ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﻖ ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ  ,ﭘﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮو ﺗﻔﺴﯿﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﻋﻤﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ  .آن روز راه ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﺒﺮدم  ,وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  ,ﺑﺮای ﺗﮏ ﺗﮏ
ﺧﻮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دور و ﺑﺮم ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ راه ﻣﯽ روﻧﺪ .
ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ دوﺑﺎره از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ  ,ﺑﯽ ﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدم  .ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ  ,ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزه را ﺑﺮای آزﻣﻮدن ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه  .ھﻨﻮز از ﺳﺮﮐﻮﭼﮫ ی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ھﻢ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺷﺪم  .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ او ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ؟ ﭼﺮا ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻏﺎﻟﺐ آن ﻣﺮد ﺑﮫ ﺧﻮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻢ ؟ او ﺑﮫ راﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ  ,اﮔﺮ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ راه درﺳﺘﯽ را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب
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ﻧﮑﺮده ﺑﻮد  .ﺳﺮ دو راھﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﻠﻮغ و ﻣﺮدم ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ
ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ  ,زﯾﺒﺎﯾﯽ آن ﮐﻮﭼﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ  ,ﺑﺎﯾﺪ آن ﺧﺎﻃﺮات را
دور ﻣﯽ رﯾﺨﺘﻢ  .ﮐﻤﯽ ﻟﻮﻧﺪ ﺗﺮ راه رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﻧﮕﺎھﻢ ﮐﻨﻨﺪ  .از دور ﻧﮕﺎھﺸﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زدم وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﺪم ﺳﺮم را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪم .
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدم دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻢ و ﻋﻘﺪه ھﺎی اﯾﻦ ﻋﺸﻖ را ﺑﺮ روی او ﺧﺎﻟﯽ
ﮐﻨﻢ  ,اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدان اﯾﻦ ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻋﺬاب را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ,
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺟﻮاب آن را ﺑﺪھﺪ  .ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ زن ﮔﻨﺎھﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد  ,ھﻤﮫ ی زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮد دل ﮐﺴﯽ را
ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺗﻘﺎص آن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ  .از ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻢ  ,ﺧﺮﯾﺪار
زﯾﺎد اﺳﺖ  ,ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎﺷﯽ  .زﻣﺎن زﯾﺎدی از اﺟﺮای ﻧﯿﺮﻧﮕﻢ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻧﺒﺎﻟﻢ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ  ,آﻧﻘﺪر در ﻣﯿﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻧﮕﺎھﻢ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
 ,اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎﻧﻢ ﻣﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﮫ ﻓﮑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ؟ از زﻧﯽ ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﺮﺳﯿﺪم  ,ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ اﺳﺖ  .اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ زﻣﺎن دﯾﺮ ﻣﯽ ﮔﺬرد .
ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﻮﭼﮫ ﺧﻠﻮت رﻓﺘﻢ  ,ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ھﻨﻮز ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ  .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ
ﺳﻮﯾﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﮕﻮﯾﻢ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ  ,ﺑﻘﯿﮫ اش را ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای
ﻓﺮدا  .ﺳﻤﺞ ھﺎ ! رھﺎﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  .داﺧﻞ ﮐﻮﭼﮫ ﮐﮫ ﺷﺪم ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ
وزﯾﺪن ﮐﺮد  ,ﺑﺮگ ھﺎ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ  .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﻃﺮاف ﮐﺮدم  ,ﺷﺎﯾﺪ
اﻻن ﭘﺸﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ درﺧﺖ ھﺎ ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ  .ھﻤﮫ ﺟﺎ
را ﺑﮫ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم  ,وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻢ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد  ,دﻟﻢ ﺑﺮای او ﻣﯽ
ﺳﻮزد  ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ ی دﯾﮕﺮ ﺑﺮود  ,آدﻣﮭﺎی زﯾﺎدی از اﯾﻨﺠﺎ رد ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ زﯾﺮ درﺧﺖ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﮫ زدم و ﺑﮫ رﻗﺺ ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮگ ھﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪم  .آﻧﭽﮫ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮد ھﻤﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد  ,ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﺶ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﻟﺬت
ﺑﺮدن دارد  ,ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ھﺮ ﮐﺎری ھﻢ ﻟﺬت اﺳﺖ  .ﻣﻦ از ﺑﻮدن و ﻧﺒﻮدن او
ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮم  ,ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارم و در ﺟﺎوداﻧﮕﯽ
آرﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ اﺳﺘﻮارم  .اﮔﺮ آن روز  ,آن ﺣﺲ را ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻢ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ
ﻋﺸﻖ ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .
ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ  ,درﺳﺖ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﻨﺪ روز  ,ھﺮ روز ﺑﺎ
ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺎی درﺧﺖ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ھﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﻤﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدم
 ,ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ  .ﯾﺎدم آﻣﺪ روزی ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺗﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ  .ﭘﺲ اﮔﺮ
راﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ  ,اﻻن ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ,ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای اﯾﻦ رھﺎ ﮐﺮدن
دارد  .ﻣﺮدم از ﮐﻨﺎرم رد ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ  ,اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دادم  ,ارزش ﮐﺎرم
را ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم  .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  ,آﺳﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ  .ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻢ
ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎر ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽ زدﯾﻢ  ,ﺣﺮف ھﺎی زﯾﺒﺎ
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و ﺳﺎده ای ﻣﯽ زد  ,ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدش ﮐﻠﻤﺎﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﭘﺮ ﺑﻮد از اﺑﮭﺎم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺎدﮔﯽ
 .ﺑﻠﺨﺮه ﯾﮏ روز ﺟﺮات ﮐﺮد و در ﻣﻮرد آن ﻣﺮد از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ  .ﺧﻮدش ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
را دﯾﺪه ﺑﻮد  ,ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺰ آﻧﭽﮫ در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺒﯿﻨﺪ را ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﻢ  .اﻧﮕﺎر ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪ  ,ﭼﭙﻘﺶ را ﺧﻼف رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﺮون
ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ دود ﮐﺮدن ﺗﻮﺗﻮن ﺷﺪ .
درﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ در روزﻧﺎﻣﮫ ﭼﯿﺰی را
ﺧﻮاﻧﺪم  ,ﭘﺪرم آورده ﺑﻮد  .اﺳﻢ آن ﻣﺮد ھﻨﻮز در ﯾﺎدش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد  .وﻗﺘﯽ روزﻧﺎﻣﮫ را
ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺷﮏ داﺷﺖ  .ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﻟﺮزان ﮐﻠﻤﺎت را داﻧﮫ
ﺑﮫ داﻧﮫ ﺧﻮاﻧﺪم  ,ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﻣﺒﺎدا ﺑﯿﮭﻮده در ﻣﻮرد آن ﻣﺮد ﺷﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ  .ﯾﮏ
ﻗﻄﻌﮫ ﺷﻌﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫ اش ﺑﻮد  .ﭘﺲ ﺑﯿﺨﻮد در ﻣﻮرد او ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدم  ,او
ﻣﺮد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد  .ﭼﺮا ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻣﻮﻗﻊ اﺳﻤﺶ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ؟! وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ
روی ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردم ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ ی رواﻧﺸﺎد را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺣﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد  ,ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻐﺰم اﯾﺴﺘﺎد  .دوﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮاﻧﺪم  ,ﭼﻨﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﻢ را
ﺟﻠﻮی ﻧﺎم او ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ  .درد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد  ,ﭼﻨﺪ روز در رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮاﺑﯿﺪم ,
ﭘﺪرم ﺧﻮدش را ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ روزﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ دﺳﺘﺖ ﻣﯽ دادم .
روزھﺎ را در ﻓﮑﺮ او ﺑﻮدم  ,اﻓﮑﺎری را ﮐﮫ در ﻣﻮردش ﺑﮫ ذھﻨﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد را ﻣﺮور
ﻣﯽ ﮐﺮدم و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺳﺰا و ﺧﻄﺎ ﺑﻮد را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﺮدم  .اﺷﮏ ھﺎﯾﻢ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ
آﻣﺪﻧﺪ و ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﻧﺎم او را ﻣﯽ ﺑﺮدم دوﺑﺎره ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  .ﻣﺎدرم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ
آراﻣﻢ ﮐﻨﺪ  ,ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرھﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آورد  ,وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﯿﭻ
ﮐﺪام را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ  ,ﺣﺘﯽ ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪن آﻧﮭﺎ را ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ  .روزھﺎ را ﭘﺎی ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽ
ﮔﺬراﻧﺪم و ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﺪم  .ھﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ آن ﻣﺮد ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺮده اﺳﺖ .
از ﭘﺪرم ﭘﺮﺳﯿﺪم  ,ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ  .ﺑﮫ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﮫ زﻧﮓ زدم ﺗﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ  ,آﻧﮭﺎ
ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ادﺑﯽ ﺟﻮاﺑﻢ را ﻧﺪادﻧﺪ  ,ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم ﺑﮫ دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮوم  ,ھﻤﺎن
ﻟﺒﺎس را ﭘﻮﺷﯿﺪم  ,ﻣﯿﺜﺎق ﻣﻦ ﺑﺎ آن روح ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎس ﺑﻮد  .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای ﮐﮫ از
ﻣﻦ ﮐﺮد  .از اﺗﺎﻗﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻠﺨﺮه ﮐﺴﯽ ﮐﮫ آن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد را
ﯾﺎﻓﺘﻢ  ,ﻣﺮد ﺳﯿﮫ ﭼُﺮده و ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺰھﺎ ﻟﻢ داده ﺑﻮد و ﭼﺮت
ﻣﯽ زد  .ﺑﺎ ورودم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮدش را ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد  ,ﻣﻮدب ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .
در ﻣﻮرد آن ﻣﺮد ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﯾﻢ  ,ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﻓﺸﺮد  ,وﻟﯽ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﻠﻮی آن ﻣﺮد ﮔﺮﯾﮫ ﮐﻨﻢ  .آدرس ﺧﺎﻧﮫ ی آن ﻣﺮد را ﺧﻮاﺳﺘﻢ  ,اول ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ ﺑﻠﺨﺮه ﺑﺎ اﮐﺮاه آن را ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﮫ ای از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻌﺪ
ﭘﺎره اش ﮐﺮد .
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﻃﺮف ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد رﻓﺘﻢ  ,ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﺑﻮد  ,ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧﺮاب و ﻣﺮدم ھﺮاﺳﺎن  .ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ  ,ﮐﺎش ﻟﺒﺎس
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ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺗﺮی ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪم  .آدرس را از ﯾﮏ ﭘﯿﺮزن ﭘﺮﺳﯿﺪم  ,ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺎھﻢ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
راھﺶ را اداﻣﮫ داد  ,ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم از ﻣﺮدی آن را ﺑﭙﺮﺳﻢ  ,ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﺪاز ﮐﺮد  ,ﺑﻠﺨﺮه راھﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮوم را ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد  .ﺑﺎر
ﻧﮕﺎھﺶ را ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎی ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮ ﺧﻮدم ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﺮدم  ,ھﺮ ﭼﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ﮐﻮﭼﮫ ھﺎ
ﺗﺎرﯾﮑﺘﺮ و ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ  ,ﺑﯿﭽﺎره در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده ؟ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﮫ
را زدم  ,ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ در را ﺑﮫ روﯾﻢ ﮔﺸﻮد  .ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮدم ,
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫ آن ﻣﺮد ﺷﺒﯿﮫ ﺑﻮد  ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮادرش ﺑﻮد  .ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺧﺎﻧﮫ ی آن ﻣﺮد اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ,
او ھﻢ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد  .دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﮫ ای دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺮا ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ
دﻋﻮت ﮐﺮد  ,ﺗﺮﺳﯿﺪم داﺧﻞ ﺑﺮوم  .ﮔﻔﺖ  ,ﺷﻤﺎ ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﻤﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮادرم ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ در ﯾﮏ ﮐﻮﭼﮫ ی ﺧﻠﻮت ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ؟ ﺳﺮم را ﺗﮑﺎن دادم  ,ﮔﻔﺖ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻣﻦ داده ﮐﮫ اﮔﺮ آﻣﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻢ .
ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻮب زود ﻣﯽ ﻣﯿﺮد  ,اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را در آن روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﺪم  .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮادر
ﻣَﺮد ورق ھﺎ را ﺑﮫ دﺳﺘﻢ داد  ,اوﻟﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫ ای ﮐﮫ روی آﻧﮭﺎ ﻧﻈﺮم را ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ
ﮐﺮد  ,ﮐﻠﻤﮫ ی ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰی ﺑﻮد  .ھﻤﺎﻧﺠﺎ در ﺣﯿﺎت ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﮐﺎﻏﺬھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم ,
ﭘﺮﺳﯿﺪم ﺑﮫ ﭼﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻮت ﮐﺮد ؟ ﺑﺮادرش ﮔﻔﺖ  ,ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺖ  .ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را
ﻓﺸﺮد و دوﺑﺎره ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدم  ,ﭘﯿﺮزﻧﯽ از ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ھﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺳﺮم را ﻣﯿﺎن
داﻣﻨﺶ ﮔﺮﻓﺖ  .ﻣﺎدرش ﺑﻮد  ,زن ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد  ,ﺑﺮادرش ھﻢ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد و دﻟﺴﻮز
 ,ھﻤﮫ ﺑﺮای او ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدﯾﻢ .
ﺑﺮادرش ﻣﺮا ﺗﺎ ﺳﺮ ﻣﺤﻠﮫ رﺳﺎﻧﺪ  ,دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮوم  .وﻗﺘﯽ ﻣﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺑﺸﻮﯾﻢ ﮔﻔﺖ  ,ﺑﺮادرم ﺷﻤﺎ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ  .ﮐﻠﻤﺎت ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﺗﮑﺎﻧﻢ داد و دوﺑﺎره اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ  .ﭼﻘﺪر در ﻣﻮرد او اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم  ,ﺑﮫ ﯾﺎد ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻃﯽ آن ﭼﻨﺪ
روز ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻓﺘﺎدم و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪم .
آری ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺎﻧﮫ ی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻢ  ,او ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺖ  .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ او را
دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻢ  ,ھﻨﻮز ھﻢ دوﺳﺘﺶ دارم  .ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه ﺳﺮ ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ زﯾﺮ آن
درﺧﺖ ﻣﯽ روم  ,ﻟﺒﺎس ﺳﺮﺧﻢ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ و اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽ ﮐﺸﻢ  .ﻣﯽ داﻧﻢ
روزی ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﮫ آن ﻃﺮف ﻣﺮزھﺎی ﺑﯽ ﺗﻌﻠﻘﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ .
ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻢ از ﻣﺎﺟﺮای آن ﺟﻮان ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺷﺪ  ,او ﻧﯿﺰ اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﺷﻌﺮی از او را
از ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ در ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ دو ﻧﻔﺮی ﻣﺎن در ﭘﮭﻨﮫ ی آن ﮐﻮﭼﮫ ی ﺧﻠﻮت ﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﯿﻢ  ,ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ  ,اﻓﺴﻮس ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ او ﻧﯿﺰ از آن ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﮫ رﻓﺖ .
ﻣﺮدم آن ﮐﻮﭼﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ھﺎ  ,آﻧﭽﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ را ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ  .ﮔﺎھﯽ ﻣﻮﻋﺪ
ﺳﺎﻟﮕﺮد آن ﻣﺮد ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدم و ﻟﺒﺎس ﺳﺮخ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻢ  ,دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻣﻦ و ﺑﮫ اﺣﺘﺮام آن ﻣﺮد  ,ﺳﺮ ھﻤﺎن روز ﻟﺒﺎس ھﺎی ﺳﺮخ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ و ﭘﺎی آن
درﺧﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ  .ھﻤﮫ دور درﺧﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺷﻌﺮی از اﺷﻌﺎرش را ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ  ,ھﺮ ﺑﺎر دوﺑﺎره از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ھﺎی اﺑﮭﺎم ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎ ﭼﻮب ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﮫ
در دﺳﺖ دارد  ,آب را ﺷﺨﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﮫ ھﺎی ﻣﺤﺒﺖ را در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﮑﺎرد .
اﺳﻔﻨﺪ
1385
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ﺳﻔﺮ ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ؟ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه واردی اﯾﻦ را ﭘﺮﺳﯿﺪ  .ﺳﺮش را از ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺪﻟﯽ
ھﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ دﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﺪ  .ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ  ,اﺗﻮﺑﻮس
در ﻣﯿﺎن زﻣﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد  .ﯾﮏ ﺟﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ اﺑﺘﺪا و
اﻧﺘﮭﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد .
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه وارد ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﻔﺮ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ  .ﻣﺮد ﻧﮕﺎه
ﻣﺮﻣﻮزاﻧﮫ ای ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  ,ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮار اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪم و
ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺷﯿﺸﮫ ھﺎی ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﮫ اش را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ,ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ از
اول راه اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺒﻮده ام  ,ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻧﮑﻦ  ,ﮐﻤﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ
.
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﮕﺎھﯽ از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﮫ ﻣﺮد اﻧﺪاﺧﺖ و دوﺑﺎره ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد  ,ﺣﺎدﺛﮫ ھﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺣﺎل ﮔﺬر ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺘﺸﺎن ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه وارد از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ  ,ﺗﺎ دﻗﯿﻘﺘﺮ
ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ  .ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺷﮑﻞ و
رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ھﺎی ﻣﻤﺘﺪ اﺗﻮﺑﻮس آدم ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ,
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه وارد  ,ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ
 .زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام درﮔﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن از ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ  .زﻧﺪﮔﯽ ؟
زﻧﺪﮔﯽ از ﮐﺠﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ؟ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ھﻢ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ  ,ﺑﯿﻨﯿﻢ ؟
ﻣﺮد ﻋﺒﻮس  ,ﻋﺮﻗﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻧﺪاﺧﺖ  ,ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره
ﺳﺮش را ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮدش ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .
ﻣﺴﺎﻓﺮ دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ !!
ﻣﺮد ﺳﺮش را آرام ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺑﮫ ﭘﻨﺠﺮه ی زﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮﯾﯽ
آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ  ,ﻧﮕﺎه ﮐﻦ  ,زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ زن از ﻧﮕﺎه ﻣﻦ و ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮ از ﺣﯿﻮان اﺳﺖ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﻢ  ,آن
را روﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﮭﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﮫ آروزﯾﺶ را داﺷﺘﮫ اﺳﺖ  .ﺧﻮدت ﻓﮑﺮش را
ﺑﮑﻦ ؟ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ زن از ﮐﺠﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎغ وﺣﺸﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺑﮭﺸﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش
ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ  ,ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ ؟
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ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه وارد  ,اﺑﺮوھﺎﯾﺶ را در ھﻢ ﮐﺸﯿﺪ و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﮐﺰ ﮐﺮد  .ﭘﻨﺠﺮه
ی ﻧﻘﺮه ای رﻧﮕﺶ داﺷﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮان ﻋﮑﺲ ھﺎی زﯾﺒﺎ و
زﺷﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد  .آﻧﻘﺪر ﻏﺮق در ﭘﻨﺠﺮه اش ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ,
دﻧﯿﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد  ,ﭘﺮ ﺑﻮد از ﺑﺎزی ھﺎ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت و دﯾﮕﺮآدﻣﮭﺎ  .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﺎ
ﻣﺮد و زﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ را دوﺳﺖ ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ او» ﻓﺮزﻧﺪ «
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ  .آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺤﻮ در ﺑﺎزی ھﺎ و ﭼﮭﺮه ھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ در
اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ و رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .
ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ دادن را از ﻣﺒﺪاء اوﻟﯿﮫ اش ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﻮد را آرزو ﻣﯽ
ﮐﺮد  .زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮاﻗﺶ ﺗﻼﺗﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﭽﮫ ای
ﺳﺒﺰ  ,آﺑﯿﺎری ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﯽ ﻏﺮﯾﺐ ﺳﻮق ﻣﯽ دھﺪ  .ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ زﻧﺎن و
ﻣﺮداﻧﯽ را ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ از ﮐﻨﺎرش ﺑﮫ آراﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﺪی و ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ  .ﮔﺎه ﻣﯽ
اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﮔﺎه ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﯽ روﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ .
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﮭﺮه ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺠﺮه اش ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد  .دﯾﮕﺮ از ﺻﻮرت
ﮐﻮﭼﮏ اش ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺶ زﻧﯽ را در
ﭘﻨﺠﺮه اش دﯾﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻟﺒﺨﻨﺪی
ﻣﯽ زد .
ﻧﺎﮔﮭﺎن اﺗﻮﺑﻮس اﯾﺴﺘﺎد و ﮐﺴﯽ را در ﺑﺮھﻮت ﭘﯿﺎده ﮐﺮد  .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﯾﺎد
آورده ﺑﻮد ﮐﮫ در اﺗﻮﺑﻮس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺮد ﻋﺒﻮﺳﯽ ﮐﮫ در
ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد ﭼﺮﺧﻮاﻧﺪ  ,وﻟﯽ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎری اش ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .
ھﺮاﺳﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ راھﺮوی وﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮود  ,وﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ زﻧﺠﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ,ﺗﻮان ﺗﮑﺎن ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺖ  .ﺳﺮش را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
و زﻧﯽ را در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش دﯾﺪ ﮐﮫ او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .از زن ﭘﺮﺳﯿﺪ  ,ﻣﺮدی
ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ؟ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ ؟ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺮﺧﻮاﺳﺖ و رﻓﺖ ,
ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺶ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد  ,ﭼﻘﺪر دﻟﺘﻨﮕﺶ ھﺴﺘﻢ !!
زن ﺳﺮش را ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه اش ﭼﺮﺧﻮاﻧﺪ  ,ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﻨﺠﺮه زن اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﮫ
ﭘﺮ ﺑﻮد از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و زرد و ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﻣﯽ دوﯾﺪﻧﺪ .
دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮔﺮﯾﮫ !
زن آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ  ,ﺗﻮ ھﻨﻮز ﺟﻮاﻧﯽ و ﻣﺮگ را درک ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ  .ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ  .ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻤﺘﺪ  .ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻠﺨﺮه ﯾﮏ روز از اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس
ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪش ﻣﯽ رﺳﺪ  ,ﺗﻮ ھﻢ ﺧﻮاھﯽ رﺳﯿﺪ  ,ﻣﻦ ھﻢ ﺧﻮاھﻢ رﺳﯿﺪ .
زن ﺑﺎ ﺳﺮش ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ  ,ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ؟!
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ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ آﻧﻘﺪر ﻏﺮق در زﻧﺪﮔﯽ ِاﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﯽ آﯾﺪ
ﮐﯽ ﺳﻮارش ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ" ﺳﻮار اﯾﻦ اﺗﻮﺑﻮس ھﻢ ھﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎﯾﻮﺳﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ  ,ﭘﺲ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ روﻧﺪ را دوﺑﺎره
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ؟ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ؟
زن ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﯽ زد و ﮔﻔﺖ  ,ﺧﻮدت را ﻣﺸﻐﻮل اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ  .ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﻠﺨﺮه ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از آن آﻣﺪه اﯾﻢ ﺑﺎز ﺧﻮاھﯿﻢ ﮔﺸﺖ و آن روز ﻣﻮﻋﻮد ھﻤﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮاھﯿﻢ
دﯾﺪ  .ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ از آن آﻣﺪه ای را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽ اوری ؟ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ  ,ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ
ﭼﯿﺰی از آن ﻧﻤﯽ داﻧﺪ  ,ھﯿﭻ ﮐﺲ  .وﻟﯽ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﯽ ھﻢ ھﺴﺖ  .ﭘﺲ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش ﮐﮫ
وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎده ات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺎده ات ﮐﻨﻨﺪ ؟ آن ﻣﺮد را در ﯾﮏ ﺑﺮھﻮت ﭘﯿﺎده ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺗﺎ اﺑﺪ در اﯾﻦ ﺑﺮھﻮت ﺑﺪون ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد  .آری  ,اﯾﻦ ﺳﺨﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزی اﺳﺖ .
ﻣﺴﺎﻓﺮ  ,ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه اﺷﮑﮭﺎﯾﺶ را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ رودی ﺑﮫ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﮫ در ﺻﻮرﺗﺶ
در آﻣﺪه ﺑﻮد را ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺮق ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺷﺪ .
ﮔﻮﯾﺎ زﻣﺎن در ﭘﻨﺠﺮه اش از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ھﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ روی ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮد ,
زن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ  ,ﺧﻮدت را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﻦ
 .ﺗﺎ ھﺴﺘﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮی  ,زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ  .وﻟﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش ﮐﮫ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺎده ات ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮد و ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد و از ﭼﺎک ﭘﯿﺮاھﻨﺶ ﺑﻮی ﻧﺎ ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ از ﻋﺮق
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ  .دﺳﺘﺎﻧﺶ را زﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﺮم ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﮐﺮد .
ﺗﺼﻮﯾﺮ روی ﭘﻨﺠﺮه دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ اﻧﮕﺎر زﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ درﺳﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ  .ﻣﺴﺎﻓﺮ دوﺑﺎره ﻏﺮق در آن ﺗﺼﻮﯾﺮ و آدﻣﮭﺎی آن ﺷﺪ  ,وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎر ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ روزی ﭘﯿﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .
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