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ﻣﻌﺮﻓﯽ:
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫ اول ﻣﺎه ﺟﻮن ﺑﻮد.
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﻮﯾﺒﺮی ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ را ﻣﮫ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﻤﻦ ﺳﺒﺰ آن
اﺟﺎق از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدهای را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﮫ ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺎﻧﻨﺪ دودی ﺑﻮد ﮐﮫ از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .ھﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ،ﻧﮫ ،ﺗﻮان ﺑﺎرﯾﺪن داﺷﺖ و ﻧﮫ،
ﺳﺮ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺟﻤﻼت
ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﮫی ﭘﺲ زدن اﺑﺮھﺎ .در ﭘﺸﺖ ِ
زﯾﺒﺎﯾﯽ را از روی ﻋﺎدت و وظﯿﻔﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎت
و ﻣﺒﮭﻮت ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻧﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را دﻟﺪاری ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﯿﺮان ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﮫ روی
دو ﺗﺨﺘﮫ روی ﮔﻮر ﺑﻮد ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .دو زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل
اﺷﮏھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔﻞ رُ ز ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﮫ در دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ روی ﺗﺎﺑﻮت ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ وﺧﻤﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺟﻮ
ﮔﻨﺪﻣﯽ ،ﯾﻘﮫ ﭘﺎﻟﺘﻮی ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ آورده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻮت زُ ل زده ﺑﻮد.
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﺗﭙﮫی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭼﻤﻨﯽ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﺮدی ﻋﯿﻨﮑﯽ ﻻﻏﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ
درﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ
روی ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻏﻠﻄﯿﺪ .ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ طﻼﺋﯽ را ﮐﮫ روز ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاھﺮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آورد و ﻗﺎب آن را ﺑﺎز ﮐﺮد .دو ﻋﮑﺲ ﮐﻮﭼﮏ در
ﻗﺎب ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮدش ،ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای ﮐﮫ
ﺣﺎل ،زﻧﯽ ﺟﻮان ﺑﻮد و ﻧﮕﺎه ﻣﺒﮭﻮتاش ﺑﮫ ﮔﻮر ﺧﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ،ھﺮﮔﺰ دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮرو اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﺑﺮام اوﻟﯿﻦ و
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻮدی ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﮫ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﻗﻮلام ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ".
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ را ﮐﮫ در دﺳﺖ داﺷﺖ در ﭘﺎی ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﮫ
ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺳﺒﺰ آن ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ
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ھﻤﺮاهاش را در ﮔﻮش ﺟﺎ داد .رادﯾﻮی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از ﻣﻮج اف ام اﺧﺒﺎر ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﮔﺮم اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
"ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ اداﻣﮫ
دارد".
ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺗﻠﺦ ﺑﺮ ﻟﺒﺎناش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .ﻣﻮج رادﯾﻮ را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺑﮫ آھﻨﮕﯽ ﮐﮫ از
اﻣﯽ وﯾﻦھﻮس ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻮش داد)Amy Winehouse) :
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺮات ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ.
ﻋﺸﻖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ؟
آخ ،ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﺑﺪ ﺧﺮاباش ﮐﺮدﯾﻢ!
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻤﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ از ﺑﺎزی ﺣﺬف
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ!
ﻋﺸﻖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺻﺪای ﺧﺸﮏ و ﻏﻤﮕﯿﻦ اﻣﯽ وﯾﻦ ھﻮس در ﮔﻮشاش ﭘﯿﭽﯿﺪ:
"ﭼﻮن ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺮات ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ".
ﺳﯿﮕﺎرش را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﭙُﮏ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ آن ﮔﻮﺷﮫھﺎی ﺳﺒﯿﻞ
ﮐُﻠﻔﺖاش را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻨﺎر زد و ﺳﺘﻮﻧﯽ از دود را از رﯾﮫھﺎ ﺑﯿﺮون
داد .دﺳﺖاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .اِﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﺸﮏ و ﺟﺎن ﺧﺮاش
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
"ﭼﻮن ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ.
ﻋﺸﻖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
دو ﻗﻄﺮه اﺷﮏ روی ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻏﻠﻄﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
And now, the final frame
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For you I was a flame
… Love is a losing game
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ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺠﺎی ﺳﺮآﻏﺎز
دم دﻣﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﺗﮭﺮان ﺗﺎزه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻧﭽﻨﺪان زﯾﺎد در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺒﮏ ﺻﺒﺢ ،ﺳﺮ ﭼﮭﺎرراه ،دود
آﻟﻮده ﺑﮫ ﺑﺨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ ﺗﻨﯿﺪه در ﺑﻮی زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪهی ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آب از
ﺗﮭﺮان ﺧﺴﺘ ِﮫ ﺳﮓ ﭘﯿﺮی را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ
ِ
ﺷﯿﺸﮫھﺎی ﺑﺎز اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺠﻮم ﻣﯽآورد.
ﺧﻤﯿﺎزهﮐﺸﺎن ﺗﻦ ﺧﺴﺘﮫ از ﭘﺎﺳﺪاری ﺷﺒﺎﻧﮫ را ﮐﺶ و ﻗﻮس ﻣﯽداد و ﻣﯽﺗﮑﺎﻧﺪ ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮی آزار دھﻨﺪهی ﮐﺜﺎﻓﺖ و ﮔﺮد و ﺧﺎک را از ﺗﻦ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻮا ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ و
ادارهی اﻣﻮر را ﺑﮫ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺷﮭﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .رﻓﺘﮫﮔﺮان ،ﻗﻠﻨﺪران
ﭘُﺮﮐﺎر و ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ ،در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه از ارﺗﺰاق ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﻮا ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﺑﻮد .رھﮕﺬران ﺧﻮابآﻟﻮد ﺧﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش را در آﻏﻮش داﺷﺖ ،ﻧﮕﺮان در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﮐِﺰ
ﮐﺮده ﺑﻮد .روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﺑﺮو ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮابآﻟﻮد ﺑﮫ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
"ﮐﺠﺎ دارم ﻣﯽرم؟"
ﺷﻌﺎرھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻨﮓ ﺑﺮ در و دﯾﻮار ﺷﮭﺮ ﭼﻮن ﻧﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﭼﺸﻢ
رھﮕﺬران ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﺮ ھﺮ ﭼﮭﺎرراه ﺣﺠﻠﮫ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻤﺎﯾﻞ
ﺑﺰرگ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬرﮔﺎهھﺎ در ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .در
زﯾﺮ ھﺮ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺷﻌﺎری ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه:
"اﯾﮑﺎش ﻣﻦ ھﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻮدم!"
"ﻣﺎ اھﻞ ﺟﻨﮕﯿﻢ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ھﯿﭻ ﻏﻠﻄﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ".
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺰرگ رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ طﺮف
ﻗﺮص ﻣﺎه ﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎه ﮐﺪر و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﮑﮫ ﮐﺒﻮد و ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﮫ ﮔﻮﺋﯽ آﺛﺎر ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺠﺎوزی
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽاش ﺑﻮد ،روی آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﺳﺮ ﭼﮭﺎرراه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎﺟﻮن ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮد و ﮐﻨﺎر ﺟﺪول ﭘﯿﺎدهرو اﯾﺴﺘﺎد .ﻧﮕﺎه
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻄﺮفاش ﭼﺮﺧﯿﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﮔﻔﺖ:
"ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺸﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻵن ﻣﯿﺎم .ﻣﯽﺧﻮام ﺳﯿﮕﺎر ﺑﺨﺮم".
ﺑﻘﺎل ﺳﺮﭼﮭﺎراه ﺳﺮﮔﺮم آب و ﺟﺎرو ﮐﺮدن ﭘﯿﺎدهرو ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎزه ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﮫ
طﺮف ﻣﻐﺎزه رﻓﺖ .در ﮔﺎراژ ﮐﻨﺎر ﻣﻐﺎزه ﺑﺎز ﺑﻮد و ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮر ﻻﻣﭙﯽ ﮐﮫ از ﺳﻘﻒ
آوﯾﺰان ﺑﻮد ھﻤﮫ ﺟﺎ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ طﺮف ﮔﺎراژ ﭼﺮﺧﯿﺪ و
ﺑﯽاراده ﺑﮫ آن ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ در وﺳﻂ ﮔﺎراژ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .در ﭘﯿﺎدهرو زﻧﯽ
ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮ و وﺿﻊ ﺑﭽﮫھﺎ ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﮫ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ روزﮔﺎر ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .زن ﺟﻮان روﭘﻮش ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ و رو
ﺳﺮیاش را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﺑﺮو ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﮐﻔﺸﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﭘﺎ ،و دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﺮ ﭼﺸﻢ
ﺑﮫ ﻣﺮد دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭼﺮاغ دﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯽ ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎی
ﺳﯿﺎه و ژوﻟﯿﺪه ﺑﭽﮫھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻔﺘﮫھﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎم ﻧﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﮔﺎراژ ﭘُﺮ
از ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺰرگ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آن ﺧﺎﻧﻮادهی
ﮐﻮﭼﮏ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً طﯽ روزھﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ از ﻣﯿﺎن زﺑﺎﻟﮫھﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در
اطﺮاف ﮐﯿﺴﮫھﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از ﮐﭙﺴﻮل ﮔﺎز ﮐﮭﻨﮫ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﮫھﺎی روﺣﯽ ﻣﭽﺎﻟﮫ ﺷﺪه و
ﭼﺮخ ﮐﺎﻟﺴﮑﮫی ﺑﭽﮫ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺎری ﭼﮭﺎر ﭼﺮﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﯿﻮه ﻓﺮوشھﺎی
دورهﮔﺮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺟﻠﻮ ﮔﺎراژ ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﮔﺎراژ
ﭘﺮدهای ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﺎراژ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺼﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ دلاش ﺑﮫدرد آﻣﺪ .ﺗﺎ آن روز ﭼﮭﺮهی واﻗﻌﯽ ﻓﻘﺮ را از ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
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"ﺧﺪاﯾﺎ اﯾﻨﺎ ﮐﯽاﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﮫ زﻧﺪﮔﯿﮫ؟ ﺳﺮ و وﺿﻊ ظﺎھﺮاﺷﻮن ﻧﺸﻮن ﻧﻤﯽده ﮐﮫ
ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﭘﺎ ﺑﺎﺷﻦ .ﺣﺘﻤﺎ ً روزی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﻦ! ﭼﻘﺪر ﺧﯿﺎﺑﻮن
ﮔﺮدی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻦ ﺗﺎ اﯾﻦھﻤﮫ ﺧﺮت و ﭘﺮتو از ﺗﻮ آﺷﻐﺎلھﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻦ .ﻟﺒﺎسھﺎی
زن ﻧﺸﻮن ﻣﯽده ﮐﮫ ﺗﮭﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻦ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫﻋﺮبھﺎی ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺷﺒﯿﮫاﻧﺪ".
ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﮫ از ﺟﻮی ﺑﺰرگ ﻣﺠﺎور ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﻮﭘﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺠﻮم
ﻣﯽآورد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ را آزار ﻣﯽداد .ﻣﺮدﺟﻮان ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪی ﺣﺪودا ً ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﮐﯿﺴﮫی
ﺑﺰرگ ﭘُﺮ از ﺑُﻄﺮیھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﻗﻮطﯽھﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ درﺧﺘﯽ
ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖھﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺎھﺎ ،ﺳﺮش را ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﮐﯿﺴﮫ
ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺮاھﻦ آﺑﯽ و ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﺎرکداری ﺑﮫ ﺗﻦ
داﺷﺖ .دور ﭘﺎھﺎش ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﺻﻨﺪلھﺎی ﭼﺮﻣﯽ ﻗﺸﻨﮓ وﻟﯽ ﮐﺜﯿﻒاش
از ورای ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
"ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﮫﺧﺎطﺮ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ و ﯾﺎ ﺗﺮس از دزدھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎھﺎﺷﻮ ﺗﻮ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
ﭘﯿﭽﻮﻧﺪه".
ﻣﻮھﺎی ﭘُﺮ ﭘﺸﺖ و ﺳﯿﺎهاش ﺑﮫﻋﻘﺐ ﺷﺎﻧﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﺮﺑﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﺷﺪ از دو
ﺳﮫ ﻣﺘﺮی دﯾﺪ .ﺗﮫرﯾﺶ ﺳﯿﺎھﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
"ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻌﺘﺎده ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﯿﮑﺎر .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﮫ ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﻣﯿﺎد
ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ادراه ﺑﺎﺷﮫ .ﭼﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎری".
در ھﻤﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ دو ﺑﻄﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ و ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
"اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯿﺪون اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻨﮫ ،ﺳﺮور ﺷﮭﯿﺪان و آزادﮔﺎن ﺟﮭﺎن .ھﻤﻮن ﻓﻮزﯾﮫ
ﺳﺎﺑﻖ".
ﺳﻮار ﺷﺪ و راه اﻓﺘﺎد.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮫ ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﯿﺪان آزادی ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﺪ .اطﺮاف آن
ﻣﯿﺪان ﺧﻮش ﯾﻤﻦ و ﺑﺪ ﯾﻤﻦ ،ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .ردﯾﻒ ﺑﮫ ردﯾﻒ اﺗﻮﺑﻮسھﺎ در
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اطﺮاف ﻣﯿﺪان و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اطﺮاف آن ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان در ھﻢ
ﻣﯽﻟﻮﻟﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در اطﺮاف ﻣﯿﺪان از ﺣﻨﺠﺮهی ﻓﻠﺰی اﺷﺎن
ﭘﯿﺎمھﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ را ﺑﮫ ﮔﻮش ﺑﺪرﻗﮫﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣُﻀﻄﺮب ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
"ای ﻟﺸﮕﺮ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﺎن ،آﻣﺎده ﺑﺎش ،آﻣﺎده ﺑﺎش.
ﺑﮭﺮ ﻧﺒﺮدی ﺑﯽاﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﺎش ،آﻣﺎده ﺑﺎش!"
"ای ﮐﺎروان ﮐﺮﺑﻼ ﻣﻦھﻢ رﺳﯿﺪم ،ﯾﺎ زھﺮا.
ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻼمات را ﻧﺪﯾﺪم ،ﯾﺎ زھﺮا.
ﺗﮑﺒﯿﺮ!”
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد:
"ﷲ اﮐﺒﺮ ،ﷲ اﮐﺒﺮ ،ﷲ اﮐﺒﺮ .ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ .ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺻﺪام ﯾﺰﯾﺪ ﮐﺎﻓﺮ .ﻣﺮگ
ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﻮروی .ﻣﺮگ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﮐﻔﺎر".
ازدﺣﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﮫ طﺮف اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺮ و
ﺟﻮان زن و ﻣﺮد در اطﺮاف اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی اﻋﺰاﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ﺑﺎ
ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺒﺰی ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت "ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ" و "ﯾﺎ زھﺮا" روی آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺪﻧﮫ ﺟﺎﻧﺒﯽ
اﺗﻮﺑﻮسھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫھﺎی ﺳﺒﺰی ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﭼﻮن "ﮐﺎروان ﮐﺮﺑﻼ" آذﯾﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﺎدراﻧﯽ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن را ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﮫ در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﯾﺎد ﻣﺎدرش اﻓﺘﺎد ﮐﮫ
دو روز ﻗﺒﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر او را ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮓ
ﷲاﮐﺒﺮ از ﺣﻨﺠﺮه ﺟﺎرﭼﯿﺎن ﻓﻠﺰی ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎروان
ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯿﺪان را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد.
"ﷲاﮐﺒﺮ ،ﷲاﮐﺒﺮ".
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آﻗﺎﺟﻮن ﮐﮫ از اﺳﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ:
"ﺗﻮرو ﺧﺪا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻄﻮر ﺟﻮونھﺎی ﻣﺎرو ﺑﮫ ﻣﺴﻠﺦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ! آﺧﮫ
ﺑﺮای ﭼﯽ؟ ﺧﺮﻣﺸﮭﺮو ﮐﮫ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،اون ﺻﺪام د َﯾﻮث ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔـ ُﮫ ﺧﻮری
اﻓﺘﺎده و ﺣﺎﺿﺮه ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﺪه ،دﯾﮕﮫ ﺟﻨﮓ ﺑﺮا ﭼﯽ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﯾﮫ
ﻧﻔﺴﯽ ِﺑﮑﺸﻦ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺮاﺑﮫ ﺷﺪه .ﺑﺴﮫ دﯾﮕﮫ .ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﻣﺮﺗﯽ
ﺑﺎزیھﺎ ﯾﮫ ﻓﮑﺮی ﺑﺤﺎل ﻧﻮن و آﺑﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﻣﺮدم وﻋﺪه
دادﯾﺪ .ﻓﮑﺮی ﺑﮫ ﺣﺎل اون ﺻﻒھﺎی دراز ﮐﻮﭘﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغھﺎی ﯾﺦزده ﺑُﻨﺠﻞ
وارداﺗﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺴﮫ دﯾﮕﮫ .ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮫ ﺗﮑﮫ ﺧﺎکو آﺑﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺮﺑﻼ
ﭘﯿﺶﮐﺶاﺗﻮن .ﻧﻮنﺧﻮر زﯾﺎدی ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐُﻨﯿﻦ؟ ﮐﻢ ﺧﻮدﻣﻮن اﻣﺎم و
اﻣﺎمزاده دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﮐﺮﺑﻼ و ﻧﺠﻒو ھﻢ ﺑﮭﺶ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﺎزه ﻣﮕﮫ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﯽﭘﺪر ﻣﯽذاره ﯾﮫ وﺟﺐ از ﺧﺎک ﻋﺮاقو ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺣﺴﺎب دو دوﺗﺎ
ﭼﮭﺎرﺗﺎس .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻧﺸﺘﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ .ﺧﻮدﺷﻮن اﯾﻦ ﺟﻨﮓو راه
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ﺗﺎ ھﺮ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺮادرو ﺑﮫ وﯾﺮوﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﻦ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻦ .ﻣﮕﮫ
ﻣﻐﺰ ﺧﺮ ﺧﻮردﯾﺪ؟"
ﺗﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﯿﻦ طﻮری ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ھﯿﭻ ﮐﺲ
ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ھﻤﮫی ﺧﺮج و ﺣﺘﯽ ھﺰﯾﻨﮫ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﭘﯿﺶﻧﻤﺎز
ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ را ﻣﯽداد .وﻟﯽ از وﻗﺘﯽﮐﮫ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن را از ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮی
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد درﺟﮫ ﻧﻈﺮش ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎر
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪارن اﺳﺖ و ﺑﺲ .اﯾﻦھﺎ ھﺮ وﻗﺖ ﻗﺎطﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﺎر آوردﻧﺪ.
ﻣﮭﻨﺪس راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﺠﺎی ﺑﺎران ﺳﯿﻞ آﻣﺪه .ﺗﺎزه ﺣﺎﻻ زﻟﺰﻟﮫ ﺟﻨﮓ ھﻢ ﺑﮫ آن
اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه.
از ﻣﺼﺪﻗﯽھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد .ﭼﭗ ﻣﯽرﻓﺖ ،راﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞﷲ
ﻧﻮری و آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﻣﯽﮔﻔﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻤﺎز و روزهاش ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻗﻄﻊ
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ﻧﻤﯽﺷﺪ .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺗﺮس ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺧﻔﮫ ﮔﻔﺖ:
"آﻗﺎﺟﻮن ﺗﻮرو ﺧﺪا ،ﭘﺎﺳﺪارھﺎ ھﻤﮫ ﺟﺎ ھﺴﺘﻦ .ﺷﯿﺸﮫھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻨﮫ ،ﻣﯽﺷﻨﻮون".
"ﮔﻮر ﭘﺪرﺷﻮن .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .اﯾﻦ ﺑُﺰﻏﺎﻟﮫھﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدن اوﻧﻮﻗﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﻮن
اﯾﻨﺎرو ﻣﯽدادم؟ ﮐﯿﺴﮫ ﮐﯿﺴﮫ ﺑﺮﻧﺞ و ﺣﻠﺐ ﺣﻠﺐ روﻏﻦ ﺑﺮاﺷﻮن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﻗﻨﺪ و
ﭼﺎی و ﺣﺘﯽ ﻓﺮشھﺎی ﻣﺴﺠﺪو ﻣﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮدم .ﯾﺎدﺷﻮن رﻓﺘﮫ ھﺮ ﺷﺐ ﺟﻤﻌﮫ
ﻣﺜﻞ ﺷﻮﻓﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺸﻨﻤﺎزو ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺷﺪه اﻣﺎم ﺟﻤﻌﮫ و آﯾﺖﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ،اﯾﻦور و
اونور ﻣﯽﺑﺮدم؟ آﺧﮫ ﺑﺎﺑﺎ اﻧﺼﺎف ھﻢ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯿﮫ .ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ از ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺿﺪ
ﮔﻠﻮﻟﮫاﺗﻮن ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺮون؛ اﻟﺒﺘﮫ اﮔﮫ ﺟﺮأت دارﯾﻦ ،ﺑﺎ ﭼﺸﺎی ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ ﭼﯽ ﺑﮫ
روز ﻣﻤﻠﮑﺖ آوردﯾﻦ .ﮔﺎراژو ﺗﻮ ﻣﯿﺪون اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪی ﮐﮫ ،ﻣﯽدوﻧﯽ اﯾﻨﺎ ﮐﯿﻦ؟
اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺖھﺎ ﻋﺮبھﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ از ﺗﺮس ﺑﻤﺒﺎرونھﺎی ﺻﺪام ﭘﻮﻓﯿﻮز
ﺑﮫ ﺗﮭﺮون ﭘﻨﺎه آوردن .ھﯿﭽﮑﯽ ﺑﮭﺸﻮن ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ اﯾﻦ
ﺑﯿﭽﺎرهھﺎﺳﺖ ﮐﮫ دارﯾﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖ اداره ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺟﻮون ﺑﯿﮑﺎرو ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﻮن ،ﺗﻮ
ﻣﯿﺪون اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ دﯾﺪی؟ ﺑﺎﺑﺎ اﺳﻢ ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ رو اﯾﻦ ﻣﯿﺪوﻧﺎ ﺑﺬارﯾﻦ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ھﺮ
وﻗﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻧﮑﺒﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽرو ﻣﯽﺑﯿﻨﻦ ﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﻦ ﻧﮫاﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ .اﺳﻢ اﻣﺎمو
ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﻌﺼﯿﺖ داره .ﮔﻨﺪ زدﯾﺪ ،ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻨﺪ .آﺧﮫ ﺑﮫ ﮐﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﺗﺎزه
اوﻟﺸﮫ .ﺧﺪا ﺑﺨﯿﺮ ﺑﮕﺬروﻧﮫ".
آﻗﺎﺟﻮن ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪرش ﺑُﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺪر و زن ﭘﺪرش
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺷﮏ را در ﭼﺸﻤﺎن او دﯾﺪ .ﭘﺪر ﺑﮫآراﻣﯽ در ﮔﻮشاش
ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ دﺧﺘﺮم .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮات آرزو ﻣﯽﮐﺮدم!"
ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش
ﺣﺲ ﮐﺮد .ﭘﺪر آرام دور از ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮان ،ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ دﻻر در ﺟﯿﺐ روﭘﻮشاش
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ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و از در ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ھﻤﺮاه آﻗﺎﺟﻮن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ راه ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎﺟﻮن
اﺷﮏھﺎی او را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ در دل ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ .روا
ﻧﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﮏ روی زﺧﻢاش ﺑﭙﺎﺷﺪ .ﮔﻮﺋﯽ ھﺮ دو ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ
درد ﺧﻮد ﺑﺴﻮزد.
ﺑﮫﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ روﭘﻮش را درآورد و ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺑﮫ طﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻ؛ ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ او و دﺧﺘﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺖ .در را ﺑﺴﺖ و زار زار ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد دلاش ﮐﻤﯽ ﺳﺒﮏ ﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦطﻮر ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد .ﭼﺸﻢھﺎ را ﭘﺎک و ﻣﻮھﺎ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد و رﻓﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ .آﻗﺎﺟﻮن در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ
ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺖ و ھﻤﺰﻣﺎن روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ھﻤﮫ
ﺧﺒﺮھﺎ درﺑﺎره ﺟﻨﮓ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﻌﺪوم ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺐ زود ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎروان ﮐﺮﺑﻼ ﻣﯿﺪان را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ .اﮔﮫ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺮواز را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن آدم دﻧﯿﺎ دﯾﺪهای ﺑﻮد.
ھﻤﯿﺸﮫ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه اﺿﻄﺮاب ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻦاش ﻋﺮق ﮐﺮد .ﻟﺮزش
ﺧﻔﯿﻒ دﺳﺖھﺎﯾﺶ دﺧﺘﺮک را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮابآﻟﻮد ﺑﮫ ﻣﺎدر
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﮔﻮﺋﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻣﯽدوﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮی؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ زور ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی ﻣﺮﺗﻌﺶ زﯾﺮﻟﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺠﻮا ﮐﺮد:
" ﺑﺨﻮاب دﺧﺘﺮ ﮔُﻞام ،ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ .ھﻤﮫﭼﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ".
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ دل ﺑﯽﺗﺎب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﯾﺎ آرام ﮐﺮدن
دﺧﺘﺮک! آﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ ﺑﺎور داﺷﺖ؟
ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﮭﺮآﺑﺎد ﺑﺎزار ﺷﺎم ﺑﻮد .ﺷﻠﻮغ و ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮫ .ﭘﺮوازھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪتھﺎ ﻣﺠﺪدا ً راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ آن روز ھﯿﭻ ﮐﺪاماﺷﺎن ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده
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ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽرﻓﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
را ﭘﺎرک ﮐﺮد و دو ﭼﻤﺪان ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﻮهاش را روی ﭼﺮخ ﮔﺬاﺷﺖ و راه اﻓﺘﺎد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ:
"ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ھﻤﮫ ﻣﺪارک ھﻤﺮاﺗﮫِ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ارز ،ﺑﻠﯿﻂ ،رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﮫ،
ﭼﯿﺰی ﺟﺎ ﻧﺬاری".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد.
ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺟﺮأت ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮔﺮﯾﮫ
اﻣﺎناش ﻧﺪھﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ اﺷﮏ و ﮔﺮﯾﮫ را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺪ .وارد
ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ طﺮف ﺑﺎﺟﮫی اطﻼﻋﺎت رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ اﻧﺘﻈﺎر ،اطﻼﻋﺎت ﻻزم را از ﺧﻮاھﺮ ﻣﺤﺠﺒﮫای ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ".
ﺑﮫ طﺮف ﺗﺎﺑﻠﻮ رﻓﺖ و ﺷﻤﺎره ﭘﺮواز را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮭﺎر .ﺑﮫ ﺧﺮوﺟﯽھﺎ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭼﺮخ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮭﺎر ﺑﺤﺮﮐﺖ درآورد.
"ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ اوﻧﺠﺎ ،ﭼﻤﺪونھﺎرو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﯾﻢ و ﮐﺎرت ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎرو
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮی .آﺳﻮﻧﮫ ،ﺗﺎ اوﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ھﻤﺮات ﺑﺎﺷﻢ.
ﺑﻌﺪ از اون وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﯽﺷﯽ .ﺑﻘﯿﮫ ﭘﻮلھﺎﺗﻮ ﭼﮑﺎر ﮐﺮدی؟"
"ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﺑﭽﮫ دوﺧﺘﻢ".
"ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدی .اﯾﻦ ﺑﯽاﻧﺼﺎفھﺎ رﺣﻢ ﻧﺪارن .اﮔﮫ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺗﺎ ﷼ آﺧﺮﺷﻮ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﮐﺸﻦ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ارث ﺑﺎﺑﺎﺷﻮﻧﮫ .ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﻠﯿﻮن ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮل ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎلو
ﺧﺮج ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯿﻞاﺷﻮن ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪاره ﺳﺌﻮال ﮐﻨﮫ ﻣﺎل ﮐﯿﮫو
ﻣﯽﭼﺎﭘﯿﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﭽﺎره ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﮫ ھﺰارﺗﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﮫ" ".آﻗﺎﺟﻮن
ﺗﻮرو ﺧﺪا ،ﺗﻮرو ﺑﮫﺟﻮن ﻋﻠﯽات ﻗﺴﻢ".
"ﭼﯽ ﺑﮕﻢ دﺧﺘﺮم ،ﺧﻔﮫ ﺷﺪم .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدﻣﻮ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ دم آﺧﺮی ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻢ .ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ،دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ .دﻟﻢ ﮐﺒﺎﺑﮫ .ﺑﺒﯿﻦ ﭼﯽ ﺑﮫ روزم آوردن .ﺧﻮدت
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ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﻄﻮری آﺗﯿﺶ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯿﻢ زدن .ﺑﺪون ﺷﻤﺎھﺎ ،ﻣﻦ ﭼﯽ دارم؟ ﯾﮑﯽ ﮐﮫ
اوﻧﺠﺎ ،اون ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯽ ﺑﮫروزش اوﻣﺪه .دﯾﮕﮫ ﭼﯽ ﺑﺮام
ﻣﻮﻧﺪه ﮐﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﯾﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺧﻮﻧﻮاده ﻣﺜﻞ ﻣﺎ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه.
ﺗﺎزه ﻣﺎ ﺟﺰ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲھﺎش ھﺴﺘﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺑﭽﮫھﺎﺷﻮن ﯾﺎ ﺳﯿﻨﮫﮐﺶ ﺧﺎک
ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﺪن .ﺣﺠﻠﮫھﺎرو ﺳﺮ راه دﯾﺪی ﮐﮫ؟ ﺗﺎزه اﯾﻨﺎ ﺣﺠﻠﮫ
ﺷﮭﯿﺪای ﺟﻨﮕﮫ .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪارن ﮐﮫ اﺳﻢ ﺑﭽﮫھﺎﺷﻮﻧﻮ ﮐﮫ ﺳﺮ ﺑﮫ
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﯿﺎرن .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﻦ ﮐﮫ ﮐﺠﺎ ﭼﺎلاﺷﻮن ﮐﺮدن".
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
"ﺑﮫ ﻓﺎﯾﺰ آب ﮐﻮﺛﺮ وﻋﺪه دادی

ﭼﺮا آﺗﺶ زدی آﺧﺮ ﺑﮫ ﺟﻮﻧﻢ".

ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ او در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺣﻮاساش ﺑﮫ او ﺑﻮده و از آﺋﯿﻨﮫ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺎت و ﻧﮕﺎه او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ .اﺷﮏ
ﭘﮭﻨﺎی ﺻﻮرتاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﯾﮫ ﭘﯿﺮ ﻣﺮد را ﺗﺎ آن روز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
"آﻗﺎﺟﻮن ﮔﺮﯾﮫ ﻧﮑﻦ".
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ آن ﻣﺮد ﺻﺒﻮر ،ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺷﮏ آﻟﻮد
ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ از ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺬﻟﮫﮔﻮﺋﯽھﺎی او ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﮐﮫ روح ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎط در وﺟﻮدش ﺧﺸﮑﯿﺪه ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻏﺮوبھﺎ ﺷﺎدی را ﺑﺎ
ﺧﻮد از ﺣُﺠﺮه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآورد .ﺑﺎ ورودش ﺧﺎﻧﮫ ﭘُﺮ از ﻧﺸﺎط و ﺷﻮر ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ دﺧﺘﺮش را ﺑﮫ ﺧﻮد ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ روﺳﺮیاش
را ﻣﺤﮑﻢ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻠﻮ ﻓﺮﯾﺎدش را ﺑﮕﯿﺮد .داﺷﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺟﻠﻮ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎزه اﯾﻦ آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﺑﻮد.
وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﮫ ﺷﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺳﺎﮐﺖ و ﻣِﻨﮓ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد
اﯾﺴﺘﺎد و اطﺮاف را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺗﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﺣﻔﺮه
ﺳﯿﺎه و ﮔﺸﺎدی در دلاش ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﮭﺎ
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮭﯿﺐ زد:
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"ﺑﺲ ﮐﻦ زن داری ﻣﯽری ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ؛ ھﻤﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮق ﭼﺸﺎی ﺗﯿﺰش آﺗﯿﺶ ﺑﮫ
ﺟﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﮫ ،ھﻤﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﻗﻮل دادﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ .داری
ﻣﯽری اروﭘﺎ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪیرو ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،درس ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ،
ﺧﯿﻠﯽھﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن راﺿﯽاﻧﺪ".
از ﺷﯿﺸﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺮد .ﺗﮏ و ﺗﻮک
ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد و اﺷﻌﮫ ُﭘﺮ ﻧﻮر و ﮔﺮم ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﮫ ﺑﺪﻧﮫ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻮﺋﯿﻨﮓ  ٧٠٧ھﯿﻮﻻی
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﻣﺎﻏﮫ ﮐُﻠﻔﺖ و درازش ﺑﺎ
دو ﺑﺎل ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ھﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪهای را ﮐﮫ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦﺑﺎر آن را ﻣﯽدﯾﺪ ،دﭼﺎر وﺣﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
"ﺧﺪاﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﮑﻨﮫ".
زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل و ﭼﺎﻗﯽ در ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺮق اﻟﻨﮕﻮھﺎ و ﮔﺮدنﺑﻨﺪ ﮐﻠﻔﺖ طﻼﺋﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺮدن داﺷﺖ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﮫ
اﻧﮕﺸﺘﺎناش ﺑﻮد.
"ﻗﺸﻨﮕﮫ ﻧﮫ!"
ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ زن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪھﺪ.
"ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﻮار ﻧﺸﺪم".
"اوﻟﯿﻦ ﺑﺎرﺗﮫ؟ ﺗﻮش اﯾﻦ ﻗﺪر ﻗﺸﻨﮕﮫ .ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﺮان اﯾﺮه .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻮار ﺷﺪم.
ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮ ﻻﯾﻦھﺎ ﻓﻼﯾﺖ داﺷﺘﻢ .آﺧﺮﯾﻦﺑﺎر از ﻟﻨﺪن ﺑﮫ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﭘﺮواز ﮐﺮدم .ﯾﻌﻨﯽ
ﻟﻨﺪن اﺳﺘﻮپ ﭼﻨﺞ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﭘﺴﺮم اوﻧﺠﺎ ﺳﻮﭘﺮ داره .ﺣﺴﺎﺑﯽ وﺿﻊاش ﺗﻮپ ﺷﺪه.
دوﺗﺎ دﺧﺘﺮام آﻣﺮﯾﮑﺎن .ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ اوﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻦ.
ﺷﻮھﺮاﺷﻮن ﺳﺮھﻨﮓ ارﺗﺶ ﺑﻮدن .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب رﻓﺘﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﻢ زدن
ﮐﮫ ﻧﮕﻮ و ﻧﭙﺮس ﮔﺮﯾﻦ ﮐﺎرت دارن .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرم اوﻧﺠﺎ .اﻟﺒﺘﮫ
ﯾﮫ ﺑﺮادرم ھﻢ ﻟﻨﺪﻧﮫ ،اوﻧﺠﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرم .ﺟﻨﺲھﺎی ﺑﻮﺗﯿﮏھﺎش ﺧﯿﻠﯽ
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ﻟﻮﮐﺲ و ﺧﻮﺑﮫ .ھﻤﮫ ﻣﺎرکداره .ھﻤﮫ ﭼﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎد .ﻣﻦ اﺻﻼ ً ﺗﮭﺮون ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻟﺒﺎس ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﭼﯿﺰ و ھَﻢ و ژاﻣﺒﻮنو )ﭘﻨﯿﺮ و ﮐﺎﻟﺒﺎس( و
اوﻟﯿﻮو )زﯾﺘﻮن( ھﻢ از اوﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﺮم .راﺳﺘﯽ ﻓﺮی ﺷﺎپ رﻓﺘﯽ؟ ﭼﮭﻞ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ
ﭘﺮواز ﻣﻮﻧﺪه .ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯽ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺮی ﺷﺎپ ﻟﻨﺪن و
ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮔﯿﻔﺖ )ھﺪﯾﮫ( ﺑﺨﺮی ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎش اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺳﺮت ﮐﻼه ﻧﺬارن .ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﯾﮫ ﺧﻮﺑﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ
اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ از ﻣﺮز ھﻮاﺋﯽ اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪن ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ھﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﮐﮫ دلات ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺪی .ﻣﺮدهﺷﻮر ﻣﺎﺷﺌﯿﺮ اﯾﺮان اﯾﺮو ﺑﺒﺮن ،ﺑﻮی ﭘ ِﮭﻦ
ﻣﯽده".
زن ﺑﺎ ھﺮ ﺟﻤﻠﮫای ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ دﺳﺖھﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﻟﻨﮕﻮﯾﺶ را ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻤﺮدن آﻧﮭﺎ را ﺑﺪھﺪ.
"اﯾﻦ ﮐﯿﻒ ورﺳﺎﭼﯿﮫ ،ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻮ ﻟﻨﺪن ﺧﺮﯾﺪم .ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎش ﺣﺮف ﻧﺪاره".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻻل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی از ﺣﺮفھﺎی زن ﺧِ ﭙﻞ ،ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎش از ﮔﺮﻣﺎ ﮔُﻞ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺣﺎﻟﯽاش ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺗﺎ آن روز ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺣﺎلاش ﺑﮭﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
"آره ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﮫ".
ﺑﺎ دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟"
زن ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻧﻤﯽدوﻧﯽ؟ ﺑﺮو ﺗﮫ ﺳﺎﻟﻦ ،دﺳﺖ ﭼﭗ .ﻋﻼﻣﺖ زده .اﮔﮫ ﭘﯿﺪاش ﻧﮑﺮدی ﺑﭙﺮس".
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ راه اﻓﺘﺎد .ﺻﻮرتاش
را ﺷ ُﺴﺖ و ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد .ﻧﯿﺮوﺋﯽ از درون او را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ھُﻞ
ﻣﯽداد .ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠﻮی راھﻨﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .آرام ﺑﮫ طﺮف ﻓﺮی ﺷﺎپ رﻓﺖ و وارد
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ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﺪ .ﯾﮏ راﺳﺖ ﺳﺮاغ ﺑﺨﺶ دﺧﺎﻧﯿﺎت را ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ ﺳﯿﮕﺎر
وﯾﻨﺴﺘﻮن ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺮﯾﺪ و رو ﮐﺮد ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ،ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
"اﯾﻨﻮ ﺑﺮای ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ .ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ دﯾﮕﮫ ﭼﯽ دارن .ﺷﮑﻼت ﻣﯽﺧﻮای .ﯾﮏ
ﺑﺴﺘﮫ ﺷﮑﻼت و ﯾﮏ ا ُدﮐﻠﻦ ﻣﺮداﻧﮫ و روژ ﻟﺐ و ﻣﺪاد ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ طﺮف
ﺻﻨﺪوق راه اﻓﺘﺎد .ﮐﻤﯽ آرام ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
وارد ﮐﺎﺑﯿﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﮫ ﺷﺪ ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﻘﯿﮫ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﺋﻠﯽ را ﮐﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ
در ﻣﺤﻔﻈﮫی ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺟﺎ داد و ﺧﻮد را در ﺻﻨﺪﻟﯽ وﻟﻮ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک را در
ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺧﻮشآﻣﺪﮔﻮﺋﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﮭﻤﺎﻧﺪار ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫای ﺑﯿﺸﺘﺮ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻏُﺮش ﮐﻨﺎن راه اﻓﺘﺎد و طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ از
زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دور اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﮭﺮان ﮐﺪر و دود ﮔﺮﻓﺘﮫ زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎﺋﯿﻦ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻏﻢ ﺑﮫ ﺳﺮاغاش آﻣﺪ .ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ؛ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎدرﺟﻮن ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ آﻗﺎﺟﻮن ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن .آﮔﮫ
ﻧﺪﯾﺪماﺗﻮن ﺣﻼلام ﮐﻨﯿﺪ".
در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ.
"ﮐﺠﺎ دارم ﻣﯽرم؟ ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮭﺮوﻧﻮ ﺗﺮک ﮐﻨﻢ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه؟
ﻣﯽﺷﮫ از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮد؟"
ﭘﻠﮏھﺎﯾﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻮن دﻓﺘﺮ ﺧﺎطﺮاﺗﯽ ﮔﺮد ﮔﺮﻓﺘﮫ؛ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﮐﮫ آن را ورق ﺑﺰﻧﺪ ،ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ورق ﺧﻮرد .ھﺮ ﺻﻔﺤﮫ و ھﺮ ﺧﻂ و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫی آن ﭼﻮن ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯽ
در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد ،ﮔﻮﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺘﯽ ﺣﺮفھﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ از رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،از ذھﻦاش ﮔﺬﺷﺖ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
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ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ زﻧﯽ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش
ﺑﻮد .ھﻢ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﻮد و ھﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ .آﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮی آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺑﺮ او
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ؟
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ﺑﺨﺶ اول
ﭘﺪرش ﺑﻨﺎ ﺑﻮد و از اھﺎﻟﯽ دھﺎت ﯾﯿﻼق اطﺮاف ﺗﮭﺮان .ﺳﻮاد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ،
وﻟﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ ھﻮش ﺑﻮد .ﻗﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺻﺎف و
ھﯿﮑﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ورزﯾﺪه داﺷﺖ ،ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺳﺨﺖ او از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﻟﯽاش ﻧﺒﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎطﺮ ﭘُﺮ ﮐﺎر ،و ﺑﮫ ﮐﺎرش ھﻢ وارد ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺎدر
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﻗﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ آن دو ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﻮد .ھﺮﻣﺰ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﺑﻮد .ﭘﺪر ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻗﺖ و ھﻮش ﺧﻮد اول ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﭙﺲ
ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫ ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوﺷﯽ رو آورد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﻮی ﮐﻦ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ در
ﺑﻮرس ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ ﭘﺪری ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﮫ
زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری ﻗﺮض از ﺑﺮادران ھﻤﺴﺮش ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی
ﮐﺮد .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﮐﮫ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوﺧﺖ.
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫ ﮐﺮج و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎطﻖ رو آورد .ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪ و ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﭼﻨﺪ دھﻨﮫ ﻣﻐﺎزه در
ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﻼﺳﮑﻮ را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﺎ ﭘُﺮ ﺷﺪن ﮐﯿﺴﮫاش ،ﻓﯿﻞاش ﯾﺎد ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺮد و ﺑﮫ
ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻓﺮاش اﻓﺘﺎد .ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ رﻧﺞ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺨﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و روﯾﺎی روزھﺎی ﺧﻮش ﺑﯽﻧﯿﺎزی را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ،ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻖ را ﺑﮫ زن داد .ﻣﻮﺿﻮع ازدواج
ﭘﺪر ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺳﺨﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮی ھﺮ روزه ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﮐﺘﮏﮐﺎری و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﭼﺎﺷﻨﯽ دﻋﻮای روزاﻧﮫ
ﺷﺪ .ﺑﺮادران زن ﯾﮏ روز ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﺴﺎﺑﯽ او را ﮐﺘﮏ
زدﻧﺪ .از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺪر آﻣﻨﮫ را طﻼق داد .ﭘﻮل و ﭘﻠﮫای ﺑﮫ او داد و رواﻧﮫ ﻗﻢاش ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻧﻘﺮه داغ
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ﮐﺮدناش ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺧﻮد ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ زن ﺑﺪھﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ آﻣﻨﮫ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﭘﺪر ﺑﮫ ھﻤﺪان رﻓﺖ و ﺧﻮاھﺮ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎھﺎی ﺧﻮد را ﮐﮫ ھﻤﺪاﻧﯽ
ﺑﻮد ،ﻋﻘﺪ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﻮری ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﻣﺜﻞ ھُﻠﻮی ﭘﻮﺳﺖ
ﮐﻨﺪه ﺑﻮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦﺑﺎر او را دﯾﺪ ﺑﺮق ﺳﮫﻓﺎز ﮔﺮﻓﺖاش .ﺗﻦاش ﺑﮫ ﻟﺮزه
اﻓﺘﺎد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ ﺑﮫ
ﺣﺠﻠﮫ ﺑﺮود .ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﮫاش آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﺐ و روز ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﺎ را
ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺮد .ﯾﮏ ''آرزو'' ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺗ ُﻒ و ﮐـ َـﻒ ﺑﮫ ﺳﺒﯿﻞھﺎی ﭘُﺮ
ﭘُﺸﺖاش ﻣﯽﺟﺴﺒﯿﺪ .ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ را راھﯽ ھﻤﺪان ﻣﯽﮐﺮد و
ﺗﺤﻔﮫای ھﻢ ﺑﺮای آرزو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻤﻞاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و آرزو را ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ آورد.
ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ ،آﻣﻨﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﻏﻢ و ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ؛ ﺧﻮار و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﮫ رھﻨﯽ و ﭘﻮل ﺑﺨﻮر ﻧﻤﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ آن را ﭼﻮن ﺻﺪﻗﮫ و ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﻼ
و ﺷﺮ و ﺧﻼص ﺷﺪن از دﺳﺖ او ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽآورد ،در ﻏﻢ و ﻓﺮاق ﺑﭽﮫھﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎدهای را در ﻗﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد .روزھﺎی اول ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ و ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد .ﺑﺮادرھﺎ
ﮐﻤﮏاش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻨﻮز رﻧﮓ و روﺋﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ از ﺗﺮس ﺗﮑﮫﺗﮑﮫ ﺷﺪن
ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ و ﺻﻮرت اش ﺑﮑﺸﺪ .ﭘﺪر ﻣُﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎدر ﮐُﻠﻔﺘﯽ زن
ﺑﺮادرھﺎ را ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﯿﮏ
ﻧﻤﯽزدﻧﺪ .ﺷﻮھﺮی در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﺑﺮادرھﺎ آﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آﻣﻨﮫ ﮐﮫ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ھﻨﻮز رﻧﮓ و روﺋﯽ ﺑﺮ ﭼﮭﺮه داﺷﺖ
و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﻣﯿﺪھﺎﺋﯽ در دل .ﺑﺮای ﭼﮫ و ﭼﻄﻮر ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .وﻟﯽ
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺒﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻦ داد و ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺷﺪ .ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﺎرو
ﮐﺮدن ،ﭘُﺨﺖ و ﭘ َﺰ و ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ ﭼﺎدر ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و راھﯽ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت
ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖاش را در ﺣﺮم ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .دﺧﺘﺮ روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎی
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اول ﺑﺎ اِﮐﺮاه ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﻣﯽرﻓﺖ .آﻣﻨﮫ ﺳﻮاد داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﻼس ﻧ ُﮫ درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از طﻼق ﭼﻨﺪان اھﻞ ﻧﻤﺎز و روزه ﻧﺒﻮد .زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪش ھﻢ
ﻧﻤﺎز و دﻋﺎ و ﻗﺮآن .دﺧﺘﺮ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﺻﺪای ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺖ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﯽ از زاﺋﺮﯾﻦ زن زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﺎرش ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺮای رﻓﺘﮕﺎن
و دﻋﺎ و ﺣﺪﯾﺚ و روﺿﮫ در ﺳﻔﺮه اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺣﺮم
ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﮐﺮد .ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،روزه ھﻢ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧﯿﺎطﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد .آﻣﻨﮫ ،ﺑﮫ آﻣﻨﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪ .ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ ﮐُﻠﯽ ﺑﺮای او اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺒﺎس ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮫھﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﮔﻮﺋﯽ ﻣُﮭﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﺠﻞاش زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮐﻮﭘﻦ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺳﮭﻢاش را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻋﺬرش را ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺟﺮأت ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮدن ،ﺣﺘﯽ ﻧﺎﻟﮫ ﮐﺮدن و ﺿﺠﮫ ﮐﺸﯿﺪن ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﺎرش
ﺗﻤﺎم و ﻣﮭﻠﺖاش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدش اﯾﻦطﻮر ﻧﺒﻮد .ﻧﻮر اﻣﯿﺪی
در دل داﺷﺖ .ﮔﺎھﯽ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد را در آﺋﯿﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﮑﻠﮏ در
ﻣﯽآورد و ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی ورﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد:
"آﻣﻨﮫ ﺧﺎﻧﻢ ،آﻣﻨﮫ ﺟﺎن .زن ﺑﺎ ﺧﺪا .زن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن".
ﻏﯿﺾاش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
"ﮐﻮﻓﺖو و زھﺮﻣﺎر .ﺗﻮ ﺳﺮﺗﻮن ﺑﺨﻮره اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ .ﻣﺮدﯾﮑﮫ ﭘُﻔﯿﻮز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ
ﯾﮫ ﭘﺎﭘﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ روزھﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم و ﺷﺐھﺎ ﻋﯿﻦ ﮐﺎه ﮔِﻞ
ﺑﻨﺎﺋﯽ زﯾﺮ ﭘﺎش ﭘﮭﻦ ﻣﯽﺷﺪم .ﭘﺸﺖ و روم ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎزه ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﮫاش ھﻢ
ﻣﯽرﻓﺘﻢ .دوﺗﺎ ﺑﭽﮫ ﺑﺮاش ﭘﺲ اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﯾﮑﯽ ﺑﮭﺘﺮ .آﺧﺮ ﺳﺮ ھﻢ ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻤﺎل
دﻣﺎغ ﮔُﻨﺪهاش ﭘﺮﺗﻢ ﮐﺮد ﺗﻮ رﺧﺖ ﭼﺮﮐﺎ .ﮐﻮﻓﺖات ﺑﺸﮫ اون ﻏﺬاھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮات
ﻣﯽﭘُﺨﺘﻢ .ھﻤﮫ اﻣﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ وﺿﻊ زھﺮﻣﺎریاش ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ و ﺑﭽﮫھﺎم رو
ﺧﻮدم ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻮون ﻣﺮگ ﺑﺸﯽ اﻟﮭﯽ .آﻣﻨﮫ ،اﯾﻦطﻮری .آﻣﻨﮫ ،اونطﻮری.
آﻣﻨﮫ ،ﻓﺪات ﺑﺸﻢ .آﻣﻨﮫ ،ﯾﮫ دوﻧﮫ ﻣﯽ .ای درد و ﺑﻼی آﻣﻨﮫ ﺑﮫ ﺟﻮﻧﺖ ﺑﺨﻮره .ﭘﺪر
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ﺳﮓ ﮐﯿﺴﮫات ﮐﮫ ﭘُﺮ ﺷﺪ ،زﯾﺮ ﺷﮑﻢات ھﻢ ورﻗﻠﻨﺒﯿﺪ؟ ﻣﺮدﮐﮫ اوﻧﻮﻗﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻠﮕﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و دﺳﺘﺎی ﮔﻨﺪه و ﻧﮑﺮهاش از آھﮏ و ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن ﺗﺮک ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ
روﻏﻦ ﻣﯽزدم ﻣﻮش ﺑﻮد و ﺻﺪاش در ﻧﻤﯽاوﻣﺪ .ﺗﻮ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﻮن آب ﮔﺮم
ﻣﯽﮐﺮدمو ﻟﺒﺎسھﺎی ﭘُﺮ ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎناﺷﻮ ﻣﯽﺷﺴﺘﻢ .ﺧﯿﺮ از زﻧﺪﮔﯽات ﻧﺒﯿﻨﯽ".
ﺑُﻐﺾاش ﮐﮫ ﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺪ ،ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺑﺨﺖ ﺑﺪش و ﻏﻢ دوری
ﺑﭽﮫھﺎش ﻣﻮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد و روﺿﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .دلاش ﮐﮫ آرام ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﺎدر ﺳﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽرﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫی ﺑﺮادر ﺑﺰرگاش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﻨﮫ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺐھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﮫی او
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎلاش را ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﺮج ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻋﺮوس و ﻏُﺮوﻟﻨﺪش ﻧﺒﻮد ﭘﯿﺶ او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻋﺼﺎی دﺳﺖ و ھﻤﺪم
ﻋﺮوسھﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﺳﮭﻢ او از اﯾﻦ ھﻤﺪﻣﯽ ﻏﺬا ﭘُﺨﺘﻦ ،ﺟﺎرو ﮐﺮدن ،ﻧﮕﮭﺪاری
ﺑﭽﮫھﺎ و ﻟﺒﺎس ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از روزھﺎی ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏاش
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﮫ زن او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .آﻣﻨﮫ را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .زن ﭘﺴﺮ
ﮐﻮﭼﮏاش ﺗﮭﺮاﻧﯽ و دﯾﭙﻠﻤﮫ ﺑﻮد و ﮐﻠﯽ ﻗﺮ و ﻓﺮ داﺷﺖ .ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن دو ﺳﮫ
ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﺻﺮف ﺗﺮاﺷﯿﺪن ﻣﻮھﺎی ﭘﺎ و زﯾﺮ ﺑﻐﻞاش ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت و
ﻣﻮھﺎش ور ﻣﯽرﻓﺖ .ﺷﻮھﺮش ﺟﺎن ﻧﺜﺎرش ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ﻣﻤﻮم در دﺳﺖاش ﺑﻮد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﺗﯿﻎ ﻧﺎﺳﺖ از ﺑﻘﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﯾﮏ روز
آﻗﺎ ﯾﺪﷲ ﺑﻘﺎل ﻣﺤﻞ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"آﻗﺎ ﻣﮭﻨﺪس ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽھﺎ ﺗﯿﻎ ﻧﺎﺳﺖو ﺑﮫ اﯾﺮان
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﻣﺎرو ﺧﺮاب ﮐﻨﻦ".
ﺑﻌﺪ از آن روز ﺑﺎ ھﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮد از ﻓﺮوﺷﮕﺎه راهآھﻦ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺻﻼح ﺑﺮﻗﯽ
ﻗﺴﻄﯽ ﺑﺮای زناش ﺧﺮﯾﺪ .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣﻨﮫ و ﻣﺎدرش ﺑﮫ دﯾﺪن او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ
ﺣﺎلاش ﺑﺪ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﮐﻤﺮاش درد ﻣﯽﮐﺮد ،ﯾﺎ درد ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ و ﻣﯿﮕﺮن داﺷﺖ.
روز ﺧﻮشاش ﺗﺐ داﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﻣﺎدر ھﻢ ﮐﮫ ﻋﺮوساش را ﺧﯿﻠﯽ
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دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻓﻮری دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ .اول ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ ﻏﺬا را ﺑﺎر ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﮫ و ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ ﻣﯽﮐﺮد .از آﻣﻨﮫ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏاش
ﮐﻨﺪ .ﻋﺮوسﺟﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دو روزی از ھﻔﺘﮫ را ﻧﺎﺧﻮش ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﯽرﻓﺖ و
طﺮفھﺎی ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘُﻒ ﮐﺮده و آراﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ .ﮐﻤﯽ ﻗﺮﺑﺎن و ﺻﺪﻗﮫ ﻣﺎدر ﺷﻮھﺮ و ﺧﻮاھﺮ ﺷﻮھﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ .ﺿﺒﻂ ﺻﻮتاش ھﻤﯿﺸﮫ روﺷﻦ ﺑﻮد ،و ﺻﺪای ﻣﺮﺿﯿﮫ و دﻟﮑﺶ ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﮫ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
آﻣﻨﮫ ﮔﺮﭼﮫ در دلاش ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎدت دھﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺐھﺎ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮش ﻣﯽزد .ﻣﺎھﯿﭽﮫھﺎی
رانھﺎﯾﺶ ﮐﺶ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ و ﮐﺴﯽ را طﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺘﺎد روﺿﮫ ﺧﻮاﻧﯽ در ﻣﺠﺎﻟﺲ زﻧﺎﻧﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺛﯿﮫای ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ در
وﺻﻒ ﻏﺮﯾﺒﯽ و ﺑﯽﮐﺴﯽ زﯾﻨﺐ ﺑﻮد .ﮔﻮﺋﯽ ﺣﺎل و روز ﺧﻮد را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ﺑﺎ اﺷﮏ و ﻧﺎﻟﮫ ﻣﺮﺛﯿﮫ ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .زنھﺎ ﮐﮫ ھﯿﭻ،
ﺳﺘﻮنھﺎ را ھﻢ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﺳﻔﺮه اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ را ﮔﺮﭼﮫ از ﺷﺮﮐﺖ در آن
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﺮدﺳﺘﯽ اداره ﻣﯽﮐﺮد .از دﯾﺪن زن ﺣﺎﺟﯽھﺎی از ﺧﻮد راﺿﯽ و
ﻣﺘﻈﺎھﺮ ﺑ َﺰک ﮐﺮده ﺑﺎ اﻟﻨﮕﻮھﺎ و ﺳﯿﻨﮫرﯾﺰھﺎی طﻼ و ﭼﺸﻢھﺎی وﺳﻤﮫ ﮐﺸﯿﺪه؛ ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻧﻔﺲ از ﺛﺮوت ﺣﺎﺟﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺣﺮف
ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺣﺎلاش ﺑﮭﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺧﺴﺘﮫ و ﮐﻮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف
ﻣﯽزد:
"ای ﮐﮫ ﺑﮫﺗﺮﮐﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﮫاﺳﻢ اﺋﻤﮫ اطﮭﺎر ﻣﯽﻟﻤﺒﻮﻧﯿﺪ! رو دل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟"
ﯾﮏ روز ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮاﻧﺪن زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﮫ ﺑﻮد زﻧﯽ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و در
ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ طﻠﺒﮫای را ﮐﮫ در ﮔﻮﺷﮫای اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،آھﺴﺘﮫ در ﮔﻮشاش
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺑﺎ او ﮐﺎر دارد .آﻣﻨﮫ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ و ﺳﻼم ﮐﺮد .طﻠﺒﮫ ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ
24

اﯾﻦ ﭘﺎ و آن ﭘﺎ ﮐﺮدن ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﮔﻔﺖ:
"ھﻤﺸﯿﺮه ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﻌﺼﯿﺖ داره ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .آدمھﺎی ﺧﯿﺮ زﯾﺎد اﻧﺪ .دﺳﺖاﺷﻮن ھﻢ ﺑﮫ دھﻦاﺷﻮن ﻣﯽرﺳﮫ .از ﺧﺪا
ﻣﯽﺧﻮان ﮐﮫ ھﻤﺪﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه
ﺧﻮﺑﮫ .ھﻢ ﺧﺪا راﺿﯽ ﻣﯽﺷﮫ ،ھﻢ ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا .ﺻﯿﻐﮫاﺗﻮنرو ھﻢ ﺧﻮدم ﻣﯽﺧﻮﻧﻢ.
ﺣُﺠﺮه ﻣﻦ ھﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ رواﻗﮫ .ﻣﻦ در ھﺮ اﻣﺮ ﺧﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا و
ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﮫ در ﺧﺪﻣﺖ ام".
آﻣﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫﮔﻮﻧﮫھﺎی ﺗﺮﮔﻞ و ورﮔﻞ طﻠﺒﮫ ﮐﮫ
ﺷﮑﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮔﺮد او از زﯾﺮ ﻋﺒﺎ و ﺷﺎل ﮐﻤﺮ ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد ،ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ
ﺟﻮاب داده ﺑﻮد:
"ﺣﺎجآﻗﺎ ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽﻣﻮ از اﯾﻦ راه در ﺑﯿﺎرم .رو
ﭼﺶام ھﺮ وﻗﺖ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺮادراﻣﻮ ﺑﺮای ﻣﺸﻮرت ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ".
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﻘﮫاش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﺑﺮھﻨﮫاش را
ﺑﮫﺣﺎجآﻗﺎ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ:
"ﻧﮫ .ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻦ و ﺑﺪﻧﻢ را ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﻻﺷﺨﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﺎاﻧﺪاز آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﻨﺪازم .ﺑﮫوﻗﺖاش ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽرﺳﻢ ،ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ ھﻢ از ﻧﻮن ﺧﻮردن ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﻣﺮﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﺣﺎجآﻗﺎ".
ﯾﮏدﻧﺪه و ﻟﺠﺒﺎز ﺑﻮد .ﺷﻮھﺮش ﺳﺎﺑﻖاش ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﻋﯿﺶ و ﺣﺎل
ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﺪش ﻧﻤﯽآﻣﺪ آﻣﻨﮫ از او ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮدد .دو ﺑﭽﮫ در
ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺎدر را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دوازده ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد و ﺑﺮادرش
ﯾﮏﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از او ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ،ھﺮ دو دل ﺗﻨﮓ ﻣﺎدر ﺑﻮدﻧﺪ''.آرزو'' ﮔﺮﺑﮫ را
دم در ﺣﺠﻠﮫ ﮐﺸﺘﮫ ﺑﻮد .روزھﺎی اول دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﯽزد .در ﻋﻮض
ﺷﺐھﺎ ﺻﺪ ﺟﻮر ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﮫ داﺷﺖ .آﻗﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﺎزاﻧﺒﺮ در ﭼﻨﮓ داﺷﺖ .او ھﻢ
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راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺎم آﻣﺎده ﺑﻮد و رﺧﺘﺨﻮاب ﮔﺮم ،ﮔِﻠﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .اﺻﻼ ً ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ آرزو را از ھﻤﺪان آورده ﺑﻮد .از ﻧﺎز
ﮐﺮدناش ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .آرزو ھﯿﭻ ﺷﺒﯽ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭼﺸﻤﮫ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و
آﻗﺎ را ﺗﺸﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدش آب ﺑﻨﻮﺷﺪ .ﮐﻤﯽ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﺮم ﺑﮫ
ﺻﻮرتاش ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﻧﺎزﮐﯽ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ .آﻗﺎ
ﺑﺎ ھﺰار ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻋﺠﻠﮫ و ﺗﻮپ و ﺗﺸﺮ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺑﮫ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .وﻗﺘﯽ
ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ .آرزو ﭘﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮد را ﺑﮫﺧﻮاب ﻣﯽزد .ﺷِﮕﺮد
ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﻮد .آرام در ﮐﻨﺎرش دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻧﻮازشاش ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺎر ھﺮ
ﺷﺐاش ﺑﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﺮﭼﮫ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد ،وﻟﯽ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .طﺒﯿﻌﺖ
ﺧﺸﻨﯽ داﺷﺖ .ﺣﻮاساش ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﻤﻊ ﺑﻮد دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﮫ ﻟﺒﺎس و ﺧﻮرد و ﺧﻮراک آنھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ در ﺗﻮاناش ﺑﻮد
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎ و اﺣﺘﯿﺎجاﺷﺎن را ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺮطﺮف ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﮫ
آنھﺎ رو ﻧﻤﯽداد .ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ وﺳﻂ روز ھﻢ ﺑﮫﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﻣﺪ و
اﺣﻮال آنھﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎرﺣﺘﯽ آنھﺎ را دﮐﺘﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﭽﮫھﺎ
ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دوﺳﺖاش داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺠﺎﺟﺖ و ﺧﺸﻢ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪناﺷﺎن ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺪر را در ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از ﻣﮭﺮ
ﻣﺎدری ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .از زنﺑﺎﺑﺎ ﺑﺪاﺷﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎزه
ﺧﻮﺷﮕﻞ ھﻢ ﺑﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی او را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﻣﺎ وای ﺑﮫﺣﺎلاﺷﺎن اﮔﺮ ﭘﺎ روی دُماش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .روزﮔﺎرﺷﺎن ﺳﯿﺎه
ﺑﻮد .ﺣﻖ وارد ﺷﺪن ﺑﮫاﺗﺎق ﺧﻮاب او را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،داد ﻣﯽزد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮوناﺷﺎن
ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ زﯾﺎد طﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺻﺪایاﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد و از
آﻧﮭﺎ ﻗﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ او
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
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آرزو اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد .از ﻋﻼﻗﮫ ﭘﺪر ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﭘﺎ از ﮔﻠﯿﻢاش درازﺗﺮ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﮔﺮﭼﮫ او را ﮐﺘﮏ ﻧﺰده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ دﺳﺖ ﺑﺰن
دارد .از ﺗﮫ دل از او ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺮد .ھﺮﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای او ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻞ
آب ﺧﻮردن ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﮫﭼﯿﺰ ﺑﺮای او ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .رگ ﺧﻮاباش
دﺳﺖاش ﺑﻮد .ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻤﯽ ﻧﺎز ﮐﻨﺪ .ھﺮ وﻗﺖ
زﯾﺎده ﺧﻮاھﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽداد:
"دﯾﮕﮫ ﭼﮫ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ دارﯾﺪ ﻣﺎدﻣﺎزل".
آرزو ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺗ ُﻨﺪ رﻓﺘﮫ و ﻋﻘﺐ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.
"ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ھﺴﺖ؟ درس و ﻣﺸﻖاﺷﻮﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﮔﻨﺎه دارن .ﻣﺜﻞ
ﺑﭽﮫھﺎی ﺧﻮدت ﻧﮕﺎهاﺷﻮن ﮐﻦ .دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮدت ھﻢ ﺑﭽﮫدار ﻣﯽﺷﯽ".
آرزو ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽداد:
"ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯽﺧﻮدی ﺻﺎﺑﻮن ﺑﮫ دلات ﻧﺰن".
"ﺷﻤﺎ ﻋﺠﻠﮫ دارﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﮫ .ﻣﻦ ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ً دوﺗﺎ دارم .ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ
ﻣﯽﺧﻮای" .
آرزو ﺑﺎ ﮐﺮﺷﻤﮫ ﺟﻮاب ﻣﯽداد:
"ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮭﺘﺮ".
ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎدر را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر
ﺧﻮد .ﭘﺴﺮ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺮور ﻧﺒﻮد،
ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺑﺎ ھﻮش ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺎرھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ ﭘﺪر او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﮐﻠﯽ از او ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد .از ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺎﺷﯿﻦ آرﯾﺎ ـ ﺷﺎھﯿﻦ
ﺳﺮﻣﮫای ﭘﺪر ﮐﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮادر آرزو ،ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ او
ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻣﯽﺧﻮای ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯽ و ﻣﺜﻞ ﺻﻤﺪآﻗﺎ آﺟﺮ ﭘﺮت ﮐﻨﯽ؟"
ﭘﺴﺮک ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ.
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"ﻧﮫ ،ﻣﯽﺧﻮام درس ﺑﺨﻮﻧﻢ .دلام ﻣﯽﺧﻮاد ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﻢ".
"دﺳﺖ و ﻟﺒﺎسات ﺳﯿﺎه و ﭼﺮب ﻣﯽﺷﮫ".
ﭘﺴﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽداد:
"ﺑﮭﺘﺮ از ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎﻧﮫ .ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ھﻤﮫاش ﯾﮫ ﺟﻮره .وﻟﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺮ روز ﯾﮫ
ﻣﺪل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎد" " .ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ھﻢ ھﺮ روز ﯾﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﮫ" .
ﺷﻮﺧﯽھﺎی ﺑﺮادر آرزو ﺣﺴﺎب ﺷﺪه و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ھﺪف ﺧﻮشﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ آﻗﺎ ﺑﻮد.
ﭘﺴﺮ اﯾﻦ را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﻣﺤﺒﺖ واﻗﻌﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﻮی آن را از دور ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺸﻨﮫی آن ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎی آن را ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر و اﻏﻠﺐ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر
در آﻏﻮش ﻣﺎدر اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .از ﻓﺮق ﺳﺮ ﺗﺎ ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﮔﺮم
ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﻻزم ﻧﺒﻮد .آن را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ .در ﻧﮕﺎهاش در ﭼﺸﻢھﺎی او آن را
ﻣﯽدﯾﺪ .ﺷﺐھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد و در آﺗﺶ ﺗﺐ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،در ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ ھﺮ
وﻗﺖ ﮐﮫ ﭘﺪر ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﺗﺎقاش ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،آن را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .از ﭘﺪر دﻟﺨﻮر ﺑﻮد .وﻟﯽ دوﺳﺖاش داﺷﺖ .ﭘﺪر ﺳﺮ ﺑﮫ
ﺳﺮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻒ دﺳﺖ او
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﻣﺮدﯾﮑﮫ ﺑﺮو ﻋﺸﻖ ﮐﻦ".
ﭘﺪر ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد .او را ھﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺗﻨﻮع طﻠﺐ ﺑﻮد .ﺣﻖ ﺷﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ .دو زن
ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺳﮫ ﺗﺎ ﭼﮭﺎر زن را ﻧﯿﺰ ﺣﺮﯾﻒ ﺑﻮد .ھﻢ ﭘﻮﻟﺪار ﺑﻮد و ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ از
ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .آﻣﻨﮫ را ﺧﻮب ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﯾﮏ دﻧﺪه ﺑﻮد .اﻟﺘﻤﺎسھﺎی روزھﺎی اول ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮد .ﺣﺘﯽ
ﮐﺘﮏ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﺎرهﺳﺎز ﻧﺸﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫای دﻋﻮا را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد و آﻣﻨﮫ
را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ طﻼق او را ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎورد .وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺣﺮﺑﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮد .روزھﺎ ﮔﺬﺷﺖ و از آﻣﻨﮫ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ .ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ
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دﯾﺪن او ﻧﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮادران آﻣﻨﮫ ﮐﺘﮏ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﮫ
او زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﺧﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ
وﺟﻮدی ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺧﻮب ﺑﻮد ،اﺣﺘﺮام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .او را از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﮐﻤﮏاش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮﺷﺎن اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .آﻣﻨﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .اﻣﯿﺪی ﺑﮫ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ او ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﮫ دل ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﻣﻨﮫ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﭽﮫھﺎ را
ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد و ﯾﺎ ﺧﻮدش آﻧﮭﺎ را ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽﺑﭽﮫھﺎراﺧﻮدشﺑﻌﮭﺪهﮔﯿﺮد،ﮔﺮﭼﮫﻣﺸﮑﻞﺑﻮد.
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ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
آرزو ﺑﺮای ﺑﭽﮫ ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .ﻣﺮﺗﺐ دﮐﺘﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ را از
دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .ﺑﭽﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ آﻗﺎ .ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮭﺘﺮ .ھﯿﭻ ﺷﺒﯽ
ﻧﮫ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و ﻣﻘﻮی درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺴﻞ و
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ،ﺣﻠﻮاا َرده و ﺷﯿﺮه ،ﺷﯿﺮ و ﻣﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﺮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ روز
در ﻣﯿﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎف آﻗﺎ ﻣﯽﺑﺴﺖ .ﺑﮭﺎﻧﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد:
"ﺗﻤﺎم روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﻮ دﯾﮕﮫ ﺟﻮون ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮫ
ﻧﯿﺴﺘﯽ .از ﭼﮭﻞ ﮔﺬﺷﺘﯽ".
روزھﺎی ﺟﻤﻌﮫ ﮔﺎھﯽ دُﻧﺒﻼن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺒﺎب ﻣﯽﮐﺮد .آﻗﺎ ھﻢ ﺑﺪش
ﻧﻤﯽآﻣﺪ .از اﯾﻦﮐﮫ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏاش ﻣﯽﮐﺮد راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺑﭽﮫھﺎ ھﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫاش ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻗﻨﺪ در دلاش آب ﺷﺪه ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را از دﺳﺖ ﻧﺪاد و ﺑﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮد .روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧ ُﮫ ﻣﺎه از ازدواج آﻧﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮادرش ﻋﺼﺮھﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .او در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .آرزو در اﺗﺎقاش ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺳﺮ و
وﺿﻊاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ درس و ﻣﺸﻖ ﺧﻮد
را ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺮدم رھﮕﺬر ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫآﺳﻤﺎن و ﺧﯿﺎﺑﺎن زُ ل ﻣﯽزد .ﻋﺎدت ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪهھﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺴﯿﺮ آﻧﮭﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﺷﻤُﺮدﺷﺎن.
ﮔﻮﺋﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﯽ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎز آﻣﺪن او را
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا! ﺑﯽﺗﺎب ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد.
ﭘﺪرش ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺎھﺎ ﻣﯽداد ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ ﻗﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ھﻢ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯽﺑﻮس ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﮫ داﺋﯽ آنھﺎ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ھﻔﺘﮫھﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎدر را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .دل ﻣﺎدر ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﭽﮫھﺎ
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ﮐﺒﺎب ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ھﻢ ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد ،ﺟﺎرو ﻣﯽﮐﺮد ،ﻏﺬا ﻣﯽﭘﺨﺖ ،ﮔﺎھﯽ
ﻟﺒﺎس ،ﺗﻮپ و ﯾﺎ ﻋﺮوﺳﮑﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﺸﮑﻞ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ دﺧﺘﺮ از او
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از آرزو و ﭘﺪرش و راﺑﻄﮫ آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد.
وﻟﯽ دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ زن ﭘﺪر ﺑﺎ او ﭼﮫ رﻓﺘﺎری دارد .ﺑﭽﮫھﺎ ﮔﻠﮫای
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﻣﻨﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .در ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮد و
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﺑﮫ او ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آرزو ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﮭﺪه آن ﮐﺎر
ﺑﺮآﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادرش ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﭘﺪر ﺑﻮد ،درﺷﺖ ﻧﺒﻮد .ﺗﻮداری و ﮐﻢ
ﺣﺮﻓﯽ را از ﻣﺎدر ﺑﮫ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد .ﮐُﭙﯽ او ﺑﻮد .زﯾﺮﺑﺎر ﺣﺮف ﺑﯽﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﺧﯿﺎلاش از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﭘﺲ او ﺑﺮآﯾﺪ .ﻏﻢ را در ﭼﮭﺮهاش ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﺎری از دﺳﺖاش
ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﭽﮫھﺎ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺳﻔﺮهی اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و زﯾﺎرﺗﻨﺎﻣﮫ و
ﮐﻤﮏھﺎی ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ ﺑﺮادرھﺎ ﮐﮫ ﮔﺎه ﮔﺪاری دور از ﭼﺸﻢ ھﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن از طﺮﯾﻖ
ﻣﺎدر ﺑﮫ او ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،اداره ﮐﻨﺪ .ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦﺣﺎل راﺿﯽ .ﺑﭽﮫھﺎ
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺪرﺳﮫاﺷﺎن درﺳﺖ ﺑﻮد .ﭘﺪر
ﺣﻮاساش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .آرزو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎدر ﺑﻮد
و ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﭽﮫھﺎ!
"اﮔﺮ آرزو ﺑﭽﮫدار ﺑﺸﮫ ﭼﯽ؟ اﮔﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را رو دوش اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﺑﻨﺪازه
ﭼﯽ؟"
از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﭼﮫ آﻧﺘﻦ ﻋﻘﻞاش ھﺸﺪارھﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﮔﻮﺋﯽ دﻧﯿﺎ را ﺑﮫ او داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﮭﺎر ﭼﺸﻤﯽ
ﻣﻮاظﺐاﺷﺎن ﺑﻮد .آﻧﻘﺪر وﺳﻮاس ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آنھﺎ را
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮادرش ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮادران آﻣﻨﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ھﺮﻣﺰ
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .دوﺳﺖاﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ .وﺿﻊاﺷﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد .دﺳﺖاﺷﺎن ﺑﮫدھﻦاﺷﺎن
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ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ھﻢ ھﻮای آﻧﮭﺎ را داﺷﺖ .آﻣﻨﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ ﺑﭽﮫھﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از ﺷﻠﻮﻏﯽ زﯾﺎد
ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ.
درواﻗﻊ ﮐﻢ ﺣﺮف و ﮔﻮﺷﮫﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ،و
ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﺟﻤﻊ ﺑﻮد.
آرزو ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﺒﺮ را ﺑﮫ او داد ،ﺑﺎل در آورد .ﺳﺮ راه
ﺧﺎﻧﮫ ،ﮐُﻠﯽ ﮔﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪ .ﺳﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻐﺎزهی ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﮫ
زد ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺎرداری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽزد:
"ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺮام ﯾﮫھﺪﯾﮫ ﺧﻮب ﻣﯽﺧﺮه .ﺧﺪا ﮐﻨﮫ ﯾﮫ
ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻣﺮوارﯾﺪ اﺻﻞ ﺑﺨﺮه".
ﺷﺐ ﮐﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ذوق زده ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎلاش رﻓﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف
ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎز ﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮد ،ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و آﻗﺎ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﮔﻮﻧﮫاش را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
ﺷﻮھﺮ ﮐﮫ ھﺎج و واج ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺳﺮزﻧﺶ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﺣﯿﺎ ﮐﻦ زن ،ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﻦ ﻋﯿﺒﮫ .ﭼﮫ ﺷﺪه ﻣﮕﮫ ﺑﻠﯿﻂات ﺑﺮده!"
آرزو ذوق زده ﺟﻮاب داد:
"از ﺑﻠﯿﻂ ﺑﮭﺘﺮ .ﺣﺪس ﺑﺰن ﭼﯽ ﺷﺪه!"
"ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .از ﮐﺠﺎ ﺑﺪوﻧﻢ".
آرزو دﺳﺖاش را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺬاﺷﺖ روی ﺷﮑﻢاش.
"ﯾﮫآﻗﺎی ﮐﻮﭼﻠﻮ اﯾﻦ ﺗﻮ داره ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﮫ .دارﯾﻢ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﯿﻢ" .
ﺷﻮھﺮش ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻤﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫی زناش
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺒﺎرﮐﮫ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺷﯿﻢ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﯿﻢ".
وﻗﺘﯽ وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽداری از آرزو ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺸﻢ روﺷﻨﯽ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای؟"
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آرزو ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺟﻮاب داد:
"ھﻤﯿﻨﮑﮫ ﺳﺎﯾﮫات رو ﺳﺮاﻣﮫ از ھﺰار ﭼﺸﻢ روﺷﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮه .ھﺮ ﭼﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﮫھﻢ دادی ".ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آرزو دﻧﺒﺎل ﯾﮏ ﻟﻘﻤﮫ ﭼﺮﺑﮫ.
"ﺧﻮب ﻧﺎز ﻧﮑﻦ دﯾﮕﮫ ،ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای؟"
از اﯾﻨﮑﮫ دوﺑﺎره ﭘﺪر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﮐﮫ آراﻣﺶ ﻣﻮﺟﻮد دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎی ﻗﻀﯿﮫ را ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮش رﺳﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ و
ﺑﺮادرش ﺑﻮد .آنﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮش و ﺑﺶ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آرزو دﺧﺘﺮ زاﺋﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﻧﻮزاد را ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻧﺎزش ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻧﺎﻣﺎدری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎهھﺎی اول ﺑﮫﺧﻮﺷﯽ و
ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻮزاد ،ﻓﺸﺎر روی ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﻟﺒﺎسھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از وظﺎﯾﻒ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای او ﺑﻮد .آرزو
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﻧﯿﺰ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽﺳﭙﺮد .ﺧﻮدش دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺷﺴﺖ و ﻧﮫ
ﺟﺎرو ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮ ﺳﺎل دو ﺑﺎره ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪ .ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺷﺪه ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﻮد .ھﺮﻣﺰ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﺿﺮ
ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد .راﺑﻄﮫی ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آرزو ﻧﺪاﺷﺖ و آن را در رﻓﺘﺎرش ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد .آرزو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن و ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ده ﺑﺎر ﺑﮫ او زار ﻣﯽزد .اﻣﺎن
از وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎری ﺑﻮد .ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮫ ﺣﺮف ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .زﯾﺮﺑﺎر ﺣﺮف زور
ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﻣﺎدر در ﻗﻢ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ او ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺪر وﺿﻌﯿﺖ
او را درک ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .آرزو ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ﻧﺒﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮر
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ و ﺑﯽ زﺑﺎنﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﻮد .او ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ و در ھﯿﭻ ﻣﻮردی ﻧﻈﺮش ﭘﺮﺳﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻞ
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اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن و ﺣﺴﺮت ﺧﻮردن در آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .از دﯾﺪن ﺑﭽﮫھﺎ در
ﮐﻨﺎر ﻣﺎدرﺷﺎن دلاش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش او ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺷﺐھﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺑﺎ او درد دل ﮐﻨﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﭘﺪرش
ﺷﺐھﺎ ﺑﮫاﺗﺎق او ﻧﻤﯽرﻓﺖ .او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .راﺑﻄﮫی ﭘﺪر ﺑﺎ او ﺗﻨﮭﺎ در
ﺣﺪ ﺧﺮﯾﺪن ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺪرﺳﮫ و ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎل و روز
او ﺑﺮای آرزو ﻧﮫ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫای ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﭽﮫی دوم ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ،
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﺷﺪ .دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﻋﺬاباش ﻣﯽداد.
ﺷﺐھﺎ دﭼﺎر ﮐﺎﺑﻮس ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻮاب ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاھﻦاش آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،و ﻣﺎدر ﮐﮫ
ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﺮده در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ او اﯾﺴﺘﺎده ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد و از او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﮏاش ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدر ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺮدارد .ﺧﯿﺲ ﻋﺮق ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ .روی ﺗﺨﺖ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﭘﻨﺠﺮه ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮫ ﺗﻦ و ﺑﺪن ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻮاب دﯾﺪه
ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ دﯾﺸﺐ و ﺷﺐھﺎی ﻗﺒﻞ .درس و ﻣﺸﻖ ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﻨﮭﺎ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ او ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻧﻮارھﺎی ﮐﺎﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .آرزو ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﻗﺖاش ﺻﺮف ﺧﻮدش و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺷﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر آﺷﭙﺰی را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﯿﺮد .ﺗﺬﮐﺮھﺎ ﺑﮫ
اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ و آرام آرام ﺑﮫ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻟﻔﻈﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐُﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ .آرزو ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ او را ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺣﻮاساش ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﮔﻠﮫ ﮔﺬاریھﺎی او ﻧﻤﯽداد .آرزو را
ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎ و ﺗﻮﻗﻊ او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .آرزو
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدر دو دﺧﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖاش را ﺻﺮف آﻧﮭﺎ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﮫ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎ و ﺳﺮ و وﺿﻊاش ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .آرزو
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ دﺳﺖ روی او ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ .ھﻢ
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از ﭘﺪر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ھﻢ از ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺑﺮادرش .از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﮐﺎر ھﺮاس داﺷﺖ .ھﺮﻣﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪرش ﺧﺸﮏ و ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ از ﮐﺴﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﺑﺮد .در ﻣﺪرﺳﮫ
ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﺮﯾﻒاش ﻧﺒﻮد .ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺟﺮ وﺑﺤﺚ ھﺮ روزه آرزو و ﭘﺮﺳﺘﻮ آراﻣﺶ
ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮭﻢ زده ﺑﻮد.
ھﻔﺪه ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫ دﺧﺘﺮھﺎی ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلاش ﺳﺮﮐﺶ و ﻣﻐﺮور ﺑﻮد و
ﺑﮫ ﺳﺮ و وﺿﻊ و ﻟﺒﺎساش ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .روزی ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮ آﯾﻨﮫ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻮھﺎ را ﮐﮫ ﭼﻮن ﺷﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه و ﺻﺎف ﺑﻮدﻧﺪ ،آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺒﺰه او ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﮫ او داده ﺑﻮد .ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻧﺪاﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ داﺷﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
روﭘﻮش دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮازﻧﺪهی ﺗﻦاش ﺑﻮد و ﻧﮕﺎهھﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎداﺑﯽ
ﭼﮭﺮه ،اﻧﺪام ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺧﺘﺮاﻧﮫ و راهرﻓﺘﻦ ﻣﻮزون ﻣﻐﺮور او از ﻧﮕﺎه رھﮕﺬرھﺎ
دور ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺴﺮان ھﻢﺳﻦ و ﺳﺎلاش ﺑﺎ ﻧﮕﺎهھﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺧﻮد او را
وراﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﺗﻮﺟﮫ آنھﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .روزی ﯾﮑﯽ از ﺟﻮانھﺎی ھﻢ ﺳﻦ
وﺳﺎل اش ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ظﮭﺮھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮫ ﭘﻼس ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺧﺮﯾﺪار از ﮐﻨﺎرش رد ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﮔﻮشاش زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
"اﯾﻦ زﯾﺒﺎی ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﺠﺎﺋﯿﮫ؟ آﺑﺎداﻧﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﺎ؟"
آن روز ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﻤﻠﮫی ﭘﺴﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮشاش آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن
ﻧﺪاد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ھﻢ از ﺑﺮادرش و ھﻢ از ﺗﺮس اﯾﻦﮐﮫ آرزو ﺑﺮای او ﭘﺎﭘﻮش درﺳﺖ
ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ آراﯾﺶ ﮐﺮد ،روزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ دوﺳﺖاش دﻋﻮت
ﺷﺪه ﺑﻮد .آراﯾﺶ ﮐﻢ رﻧﮓ او از ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺠﮑﺎو آرزو دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﻔﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻗﺸﻘﺮﻗﯽ ﺑﭙﺎ ﮐﺮد.
"ﭼﺸﻢام روﺷﻦ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﺧﺎﻧﻢ ھﻔﺖ ﻗﻠﻢ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﮫ و ﻣﯽره ﭘﺎرﺗﯽ .ﺣﺘﻤﺎ ً
ﻓﺮدا ﻣﯿﻨﯽژوپ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﭙﻮﺷﯽ .دﯾﮕﮫ ﭼﯽ .ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮕﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪی؟ دو
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ﺗﯿﮑﮫ رﺧﺖو ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮری ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻧﺼﻒ روز ﺟﻠﻮ آﯾﻨﮫ ﺑﮫ ِﻗﺮ و
ﻓ ِِﺮت ﺑﺮﺳﯽ".
ﺗﻮپاش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﭘُﺮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺧﻮدش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺳﺎﯾﮫ ﭼﺸﻢ و
ﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﻢرﻧﮕﯽ ﺑﮫﻟﺐھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫﺳﺨﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻮاباش داد و ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﯿﺎﻣﺪ.آرزو ﺗﮭﺪﯾﺪش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺪر ﺧﻮاھﺪ ﮔﻔﺖ:
"از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﮫ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ! ﺷﺎﻧﺲ آوردی ﮐﮫ ﻣﻦ از اون
ﻣﺎدرای ﺑﺪﺟﻨﺲ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﮔﺮ ﻧﮫ روزﮔﺎرت ﺳﯿﺎه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺮو ﺑﮫﮐﺎرھﺎی ﻣﻮﻧﺪه
ﺑﺮس ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺪرت ﻧﮕﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ او را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮای
ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﻟﺒﺎسھﺎ را در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ رﯾﺨﺖ
و ﺑﮫ اﺗﺎقاش رﻓﺖ .آرزو ھﻢ ﺑﮫ روی ﺧﻮدش ﻧﯿﺎورد .ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺳﯿﻢ آﺧﺮ ﺑﺰﻧﺪ .درکاش ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺟﻮان اﺳﺖ و ﺳﺮ ﭘُﺮ ﺷﻮری دارد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺮای او ﻣﮭﻢﺗﺮ ﺑﻮد .ھﺮﻣﺰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺎ آرزو و ﺛﺒﺖﻧﺎم در
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺣﺮﻓﮫای ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﺑﮫ ﻗﻢ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ او ھﻢ دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﭘ َﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮھﺮش ﺧﻮب ﺑﻮد ،و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وﻗﻒ ﻣﺮاد ﺑﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ دوﺳﺖاش داﺷﺖ و ﭘﻮل ﺧﺮجاش ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺘﺎری ﻏﯿﺮﻋﺎدی داﺷﺖ .ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ را از آرزو
ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﮐﺮد .رﻓﺖ و آﻣﺪش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی دوﺳﺖاش زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫای دو ﺳﮫ
روز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ ﺑﭽﮫھﺎ را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ،
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺑﮫ دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﮐﺮد .آرزو رﻓﺘﺎر او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ .در ﻋﻼﻗﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺎدی و ﻣﺤﺒﺖھﺎی
ﻏﯿﺮﻋﺎدی او در ﭼﻨﯿﻦ روزھﺎﯾﯽ از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ او ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﺎﺳﮫای زﯾﺮ ﻧﯿﻢﮐﺎﺳﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
"ﭼﯽرو ﭘﻨﮭﻮن ﻣﯽﮐﻨﮫ؟''
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آﺷﻨﺎﺋﯽ
ﻋﻠﯽ ﺑﺮادر دوﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﻮد .دﭘﯿﻠﻢ داﺷﺖ و دو ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ در ادارهی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﻘﻮقاش ﺧﻮب ﺑﻮد .در
ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و اھﻞ ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺠﻠﮫ ﺑﻮد .ھﺮ روز ﻋﺼﺮ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،روزﻧﺎﻣﮫ ،ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﻣﺠﻠﮫای ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .روزھﺎ
آﯾﻨﺪﮔﺎن و ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﻣﺠﻠﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎهاش را اﻏﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣُﺪل ﻗﯿﺼﺮی را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺳﺒﯿﻞ و ﻋﯿﻨﮏاش ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮر
ﺑﻮد .آرام و ﺷﻤﺮده ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ دﯾﮕﺮان ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺑﺎ دو
اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ ﭼﭗاش ﮔﻮﺷﮫھﺎی ﺳﺒﯿﻞاش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﭼﯿﺰی و ﯾﺎ
ﺧُﺮده ﻧﺎﻧﯽ در ﺳﺒﯿﻞاش ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺎزک و ﻗﻠﻤﯽاش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ
ﻋﯿﻨﮏاش ﻣﺮﺗﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻠﻐﺰد ،و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ .ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺴﯽ را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﺪ .و ھﺮﮔﺎه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﻨﺪرت ﺑﮫ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ" :ﺷﻤﺎ
درﺳﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ،وﻟﯽ "...ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد.و ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﻔﺘﮫھﺎی طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞاش ﺑﻮد .در ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد
و ﺟﻤﻼت ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻧﮫای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﺠﺶ ﻣﺨﺎطﺐاش ﻧﺸﻮد.
ھﺮ وﻗﺖ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺤﺚ ﺑﮫ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺧﯿﻠﯽ آرام و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﺧﻮب دﯾﮕﮫ ﻧﻈﺮ آدﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺷﮫ ﯾﮫ وﻗﺖ دﯾﮕﮫ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ
ﺣﺴﺎﺑﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ".
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ﺑﻮد .ﺳﺮش ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮش ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .اﻣﺮ و ﻧﮭﯽاش ﻧﻤﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﺣﻮاساش ﺑﮫ او
ﺑﻮد .ﺑﭽﮫھﺎی ﻣﺤﻞ دوﺳﺖاش داﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼماش
"ﻣﺨﻠﺺاﯾﻢ" ﺑﻮد .اھﻞ ﺗﻌﺎرف ﻧﺒﻮد .ﺧﺮﯾﺪن ﻧﺎن ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﮭﺪهی او ﺑﻮد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
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ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ او ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﺎطﺮ ﻣﺤﻞ
او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ھﺮ وﻗﺖ او را ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ؟"
ﻋﻠﯽ ھﻢ آرام ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺟﻮاب ﻣﯽداد و ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد.
ﻋﺠﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ را ھﻢ ھُﻞ ﻧﻤﯽداد .ﻧﺎﻧﻮا ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﻣﺸﺘﺮی ﭘُﺮ ﺣﻮﺻﻠﮫ و ﺑﯽ درد ﺳﺮی اﺳﺖ .ﺗﮫ ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺮدم را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺷﺎطﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﺎن
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﺪ ،ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﻧﺎﻧﻮا ﻣﺸﺘﺮیھﺎی ﺧﻮد را
ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .راﺳﺖ و دروغ ﺣﺮفھﺎ را ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ و
ﺑﺬﻟﮫﮔﻮ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﺳﺮ و ﺗﮫ ﻗﻀﯿﮫ را ھﻢ
ﻣﯽآورد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﻋﻠﯽ را در ﺧﺎﻧﮫ دوﺳﺖاش دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ آرام و ﮔﺮم
ﺟﻮاب ﺳﻼم او را داده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺧﻮش و ﺑﺶ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮش آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده و رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦﺑﺎر ﮐﮫ او را دﯾﺪ ،ﻋﻠﯽ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮش ﮔﻔﺖ:
"از دوﺳﺖات ﺧﻮب ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﮐﻦ .ﻧﺬار ﺑﮭﺶ ﺑﺪ ﺑﮕﺬره ،وﮔﺮﻧﮫ دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽآﯾﺪ
اﯾﻦﺟﺎ ،اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﯽ از ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺟﻮرابھﺎی ﻣﻨﻮ ﺑﺸﻮری".
ﮔﺮﻣﯽ ﺻﺪای ﻋﻠﯽ ﺗ َﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻟﺮزاﻧﺪ .گُ◌ُ ر ﮔﺮﻓﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ
ﺑﮫ او ﺗﻮﺟﮫ ﻣﯽﮐﺮد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮔﻮﻧﮫھﺎش آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪ.
روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ او ﻧﺸﻮد .ﻋﻠﯽ ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮده و
ﭼﻨﺎن واﻧﻤﻮد ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه .ﺧﻮدش ھﻢ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ از راھﺮو ﺑﮫ
اﺗﺎقاش رﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﻮد .آن را ﺑﺨﺎطﺮ ﺳﭙﺮد.
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از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدن ،آن ھﻢ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ روزاﻧﮫی ﻋﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺠﻠﮫی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ ﺧﻮاھﺮش ﺑﻮد.
ﻋﮑﺲ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫھﺎی ﻣﻌﺮوف و ﺧﻮاﻧﻨﺪهھﺎی ﻣﻄﺮح روز آذﯾﻦﺑﻨﺪ ﺻﻔﺤﮫھﺎی ﻣﺠﻠﮫ
ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاھﺮش ﮐﮫ ھﻤﮫ در ﺧﺎﻧﮫ او را آﺑﺠﯽ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﻋﺰﯾﺰ دُرداﻧﮫی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻮد ،ﻋﮑﺲ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫھﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﻮار اﺗﺎقاش ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی
درﺳﯽ و دﻓﺘﺮھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ آنھﺎ ﺟﻠﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ و دوﺳﺖاش ،آﺑﺠﯽ،
طﺮﻓﺪار ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﮔﻮﮔﻮش و دارﯾﻮش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ده ﻋﮑﺲ از آنھﺎ در
ژﺳﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﮫ در و دﯾﻮار اﺗﺎق ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ھﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاھﺮش
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد ،از روی ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻋﮑﺲھﺎی ﮔﻮﮔﻮش و دارﯾﻮش را از دﯾﻮار
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﮫ ﺟﺎی آنھﺎ ﻋﮑﺲھﺎی ﺳﺘﺎر و راﻣﺶ را ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﯽﺻﺪا ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ .آﺑﺠﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮫ اﺗﺎق ﻋﻠﯽ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و دﻧﺒﺎل او راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد .از دﯾﺪن
ﻋﻠﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
"ﯾﺎﷲ ﺑﺮو ﻋﮑﺲھﺎی راﻣﺶ ﺟﯿﻎ ﺟﯿﻐﻮ را از دﯾﻮار ﺑﮑﻦ".
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد:
"آﺧﮫ ﮔﻮﮔﻮش ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺪ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮیاش .ﻓﮑﺮ ﮐﻦ اﮔﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
دﯾﮕﮫ ﺑﺎ دارﯾﻮش ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﮫ و ﺑﭽﮫدار ﺑﺸﮫ ﭼﯽﻣﯽﺷﮫ؟ ﭼﺎق ﻣﯽﺷﮫ ا ُﻧﻮﻗﺖ از
اﯾﻦ در ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎد ﺗﻮ .ﺑﻌﺪش دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺟﻠﻮ دورﺑﯿﻦ ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﮫ ﺑﯿﺎد".
ﺧﻼﺻﮫ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﻋﮑﺲھﺎ را ﺑﮫ او ﭘﺲ ﻣﯽداد .آﺑﺠﯽ ھﻢ
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ﻧﺒﻮد.
"ھﺮﭼﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﮔﻮﮔﻮش و دارﯾﻮش ﺑﮭﺘﺮ از اون ﭘﯿﺮ ﻣﺮدھﺎی ﻣُﺮدﻧﯽ و ﯾﺎ
ﭘﺮوﯾﻦ.ﻣﯽﺧﻮﻧﻦ".
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ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺪای ﺑﻨﺎن و ﺷﮭﯿﺪی و ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﻮد .ﺗﺮاﻧﮫ "ﻏﻮﻏﺎی ﺳﺘﺎرﮔﺎن"
ﭘﺮوﯾﻦ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از روزی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻮار ﭘﺮوﯾﻦ
را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد و در ﺧﻠﻮت ﮔﻮش ﻣﯽداد ،ﮔﺮﭼﮫ ﺻﺪای ﭘﺮوﯾﻦ ﺑﺮای او ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس
ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻮﮔﻮش ﺑﻮد .ﻧﻮارھﺎی ﮔﻮﮔﻮش را ﺑﺎ ھﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ از
آﺑﺠﯽ ﻗﺮض ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺜﻞ او ﻟﺒﺎس ﯾﭙﻮﺷﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر از ﭘﺪرش
اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد:
"ﺣﯿﻒ از اﯾﻦ ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﻗﺸﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﻗﯿﭽﯽاﺷﻮن ﮐﻨﯽ.
دﺧﺘﺮای ﻣﺮدم آرزوی ﻣﻮھﺎی ﺗﻮرو دارن".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺣﺮف ﭘﺪرش ﮔﻮش داد .ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺮف ﭘﺪر ﻣﮭﻢ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻮش ﻣﯽداد.
اﮔﺮ روزی ﻋﻠﯽ دﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯽﻗﺮار ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮫ ھﺮ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﮫ از
ﺣﯿﺎط ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .آﺑﺠﯽ ھﻤﮫ ﻗﻀﺎﯾﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ او ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮوز
ﻧﻤﯽداد .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ھﻢ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﮔﻮش ﻣﯽﺷﺪ .ھﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ از دھﺎن
آﺑﺠﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐاش ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮕﺎه او را ﻧﺪاﺷﺖ.
دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺐھﺎ ﺧﻮاب او را ﻣﯽدﯾﺪ .ﺧﯿﺎلﭘﺮدازی ﻣﯽﮐﺮد و در روﯾﺎ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد .از او ﻗﻮل و ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ھﺮﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖھﺎ در رﺧﺘﺨﻮاب
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺼﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎرهی ﺧﻮد و ﻋﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﺮد .از ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن ،از ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ،ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎ و ﺧﻼﺻﮫ ھﺮﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﮫ
ﺑﮫ ذھﻦ ﺟﻮاناش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻏﻢ و رﻧﺞ در ﻗﺼﮫھﺎی او ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﺑﺮای او زﯾﺒﺎ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎدری ﻓﺪاﮐﺎر ،زﻧﯽ ﺑﺎوﻓﺎ و ﺧﺎﻧﮫدار
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻗﺮار
ﺑﮭﺎر ﺑﻮد و درﺧﺖھﺎ ﻏﺮق ﺷﮑﻮﻓﮫ ،ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘُﺰ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﻞھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺧﻮد را ﺑﮫرخ ھﻢ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻄﺮ ﺧﻮش
ﺷﮑﻮﻓﮫھﺎی ﺑﮭﺎری از ﺷﺪت ﺑﻮی آزار دھﻨﺪه دود و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ .ﺷﮭﺮ
ﺧﺴﺘﮫ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .طﺒﯿﻌﺖ رﺧﺖ ﻋﯿﺪ ﺑﮫﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺑﻮد .ﭘﺮﻧﺪهھﺎ دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ در آﺳﻤﺎن در ﭘﺮواز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﺮق ﺷﻮر و
ﻋﺸﻖ ﺑﺎروری .زادن و ﺗﺪام ﺣﯿﺎت .اﺑﺮھﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ﮔُﻠﮫ ﮔُﻠﮫ ﭼﻮن ﮐﻮﻟﯽھﺎ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺷﮭﺮ و طﺒﯿﻌﺖ ﭘُﺮطﭙﺶ آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮد .آﺑﺴﺘﻦ
ﻋﺸﻖ ،آﺑﺴﺘﻦ ﺗﻐﯿﺮ ،آﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ.
دﺧﺘﺮا ن و ﭘﺴﺮان ﺧﻮش ﻟﺒﺎس ﮔُﺮوه ﮔُﺮوه ﺷﺎد و ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
ﻣﺪرﺳﮫھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪھﺎی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد را آراﺳﺘﮫ و آراﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯿﻨﯽژوپ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪهی دﻧﯿﺎی ﻣُﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ ﺗﻦﭘﻮش ﺑﺨﺸﯽ از
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﮭﺮ ﺑﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺴﺮان
ﻧﯿﺰ از ﻏﻮﻏﺎی ﺑﺎزار ﻣُﺪ ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫی ﻏﺮﺑﯽ آن ﻣُﺪل آﻟﻦدوﻟﻦ و
آراﯾﺶ ﻣﻮی او ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺧﻮدآراﯾﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﭘﺴﺮان ﺟﻮان ﺑﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﮫی وطﻨﯽ آن ﻣُﺪل ﻗﯿﺼﺮ و ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻮد .ﺗﮏ و ﺗﻮک دﺧﺘﺮان روﺳﺮی ﺑﮫ ﺳﺮ
در اﻧﺒﻮه دﺧﺘﺮان ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ آرام ﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﭘﻮﺷﺶ و روﺳﺮی ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﮔﺮﭼﮫ وﺟﻮد داﺷﺖ و ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر
داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺪان ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد .ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﺑﮫ دﯾﺪن ﭼﺎدر و روﺳﺮی ﺑﺸﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ
آن ﮐﮫ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫای از زﻧﺎن ﺑﻮد ،ﻋﺎدت داﺷﺖ .وﻟﯽ آن ﺷﮑﻞ از
روﺳﺮی ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ،ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد .ﻣُﺪ ﺑﻮد ﯾﺎ طﺎﻋﻮن؟ ﺧﺸﻢ ﺑﻮد ،ﯾﺎ
اﻣﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﻏﻮﻏﺎی ﻣُﺪ روز ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟
اﯾﻦ ﻟﮑﮫھﺎی ﺳﯿﺎه از ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎه ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺷﮕﻔﺘﯽ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس ﭘﺴﺮان ھﻢ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .اورﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺷﻠﻮار ﻟﯽ
و ﮐﻔﺶ ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻣُﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎآرام ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر ﻏﻮﻏﺎی ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ ،ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺟﺎھﻠﯽ و ﻗﺪارهﺑﻨﺪی طﺮﻓﺪار ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﯿﻠﻢھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻟﻮطﯽھﺎی ﮐﻼه ﻣﺨﻤﻠﯽ ﮐﺖ و ﺷﻠﻮار ﭘﻮﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺰ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻘﺶ اول را
داﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺎھﻠﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ و ﻣُﺮﯾﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺮدی ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﺑﺰن ﺑﮭﺎدر
ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﭼﮫ داﺷﺖ و ﻣﻌﺸﻮﻗﮫای در ﮐﺎﺑﺎره .ﺷﺐھﺎ در ﮐﺎﻓﮫھﺎ ﭘﻼس ﺑﻮد و در
ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ رﻗﺎﺻﮫھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﻟﺨﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ دل ﻧﮫ ﺻﺪ دل ﻋﺎﺷﻖ دل ﺧﺴﺘﮫ اش ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﺑﺮای او ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﺮﺧﺮه ﻋﺮق ﻣﯽﺧﻮرد .ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺒﻞ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی
وﻗﺘﯽﮐﮫ ﭘﺎی ﻧﺎﻣﻮس در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﺮﺑﺪه ﮐﺸﺎن ﺧﻠﻖ ﺧﺪا را ﻟﺖ و
ﭘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻏﻮﻏﺎﺋﯽ ﺑﭙﺎ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ طﺮﻓﺪار داﺷﺖ .ھﻢ آن ﺟﺎھﻞ ﻣﺘﺪﯾﻦ و
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺧﺎﻧﻮاده دوﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢﺑﺎز و ھﻢ ﻓﯿﻠﻢھﺎی آﻟﻦ دﻟﻦ و اﺳﺘﯿﻮﻣﮏ ﮐﻮﺋﯿﻦ و
ﻣﺎرﻟﻮن ﺑﺮاﻧﺪو .ھﻢ ﮐﺎﺑﺎره ﻣﻮﻟﻦروژ ﭘُﺮ ﺑﻮد و ھﻢ ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ارﺷﺎد .ﭼﮫ ﺗﻨﺎﻗﺾ
ﻏﺮﯾﺒﯽ! ﺑﮭﺎر ﺑﻮد و زﻣﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﻣﯽﮐﺮد .زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺑﺎ ھﺮ دم و ﺑﺎز
دماش ﻧﺒﺾ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺧﺴﺘﮫ و ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽزد .ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﯽزد؟ آﺑﺴﺘﻦ ﭼﮫ ﺑﻮد؟
ﻋﻠﯽ ھﻢ از آن ﺑﮭﺎر ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ،ﺳﺎﮐﺖ و ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ آﺑﺠﯽ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﺮش در ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ھﺮ روز ﻋﺼﺮ ﺳﺮی ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽھﺎی ﺟﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽزد.
ﺷﺐ زود ﺑﮫ اﺗﺎقاش ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و در را ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﭘﯿﭻ رادﯾﻮ را ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ﭼﯽ
ﮔﻮش ﻣﯽداد؟ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .آﺑﺠﯽ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه و درد
ﻋﺸﻖ او را ﮔﻮﺷﮫﮔﯿﺮ ﮐﺮده .ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺪ آﺑﺠﯽ
ﺳﺮاغ ﻣﺠﻠﮫ ﺟﻮاﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و آرام ﭘﺎﺳﺦ داد:
"ﻣﺠﻠﮫ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮﺑﮫ ،وﻟﯽ ﮐﺘﺎب و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی دﯾﮕﮫای ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﮫ از ﻣﺠﻠﮫ
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮭﺘﺮ اﻧﺪ ".آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺷﻮﺧﯽاش ﮔﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺟﻮاب داد:
"ﻣﺜﻞ ﭼﯽ! ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻮﻟﻮی ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری".
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"اوﻧﺎ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﻮد دارن .ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﮫای ھﻢ ھﺴﺖ ﮐﮫ دوﻧﺴﺘﻦ اوﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ
ﻻزﻣﮫ .زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﮫھﺎی رﻧﮕﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ دﯾﺪن
و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ،ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮭﺘﺮ از ﺻﺪ ﻣﺠﻠﮫ و ﮐﺘﺎب آﻣﻮزﻧﺪه
ﺑﺎﺷﮫ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ،ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﭘﻞ ﺟﻮادﯾﮫ و ﻧﺎزیآﺑﺎد ﭼﻄﻮری زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ اﺻﻼ ً اوﻧﺠﺎ رﻓﺘﯽ؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ زﻣﺴﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﺐھﺎ
ﺧﻮﻧﮫھﺎﺷﻮﻧﻮ ﮔﺮم ﮐﻨﻦ؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﭽﮫ ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺗﮭﺮون ﺧﻮدﻣﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻨﺪ
ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮن؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﮐﺠﺎ ﻣﯽره؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻨﺪﺗﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ
دارﯾﻢ؟"
ﻋﻠﯽ زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﮔﯿﺞ و ﻣﺎت ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎﺋﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺑﺮای
او ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ آن روز از زﺑﺎن ﻋﻠﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎزاری
ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد و ﻋﺰﯾﺰ ھﻤﮫ .ﮔﺮﭼﮫ ﺗﯿﺰ و ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﺑﺎھﻮش ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﺗﺎ آن روز ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮادرش ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻮن
ﻏﺰاﻟﯽ ﺳﺮﺧﻮش در ﭼﻤﻨﺰاری ﺳﺒﺰ و ﭘُﺮﮔﻞ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺪرش ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ از ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﻧﻔﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد.
''آﻗﺎﺟﻮن'' ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد:
"زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﮫای ھﻢ
ھﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ آدم ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ".
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .ھﺮوﻗﺖ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﻣﺜﻼ ﭼﯽ ،ﺟﻮاباش اﯾﻦ ﺑﻮد:
"ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﻌﺪا ً ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﻦ".
آن روز ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﻣﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺧﯿﺮه ﺑﮫ دھﺎن ﻋﻠﯽ ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﮫ
ﺑﻮد .از ﺣﺮف زدن آرام و ﺷﻤﺮده و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﯽ ﮐﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ از ﺑﭽﮫھﺎی ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻐﻞاش ﮐﻨﺪ .ﺟﺮأت
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف
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ﻣﯽزدﻧﺪ .ھﺮ دو ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﻻزم ﺑﻮد ﮐﮫ دﻟﺪادﮔﯽ و ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺗﻦ و
ﺟﺎناﺷﺎن را ﺑﮫ ﻓﻌﻞ در آورﻧﺪ .در آﺗﺶ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻓﮭﻢ و ھﻀﻢ ﮔﻔﺘﮫھﺎی
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺷﻮار ﺑﻮد.اﺻﻼ ً ﻣﻌﻨﺎی واژهی زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ.
ﺗﺎ آن روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ دزدھﺎ و آدﻣﮑﺶھﺎ در زﻧﺪان اﻧﺪ .اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ
ﮐﺴﯽ از ﭘﻮل ﻧﻔﺖ ﺑﺮای او ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ دلاش ﻧﺸﺴﺖ .ﻋﻠﯽ
ﻗﺸﻨﮓ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ھﺮ ﮐﻼم و ﺟﻤﻠﮫی او ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﺷﯿﻔﺘﮫ ھﺮ
آﻧﭽﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ رﺑﻂ داﺷﺖ.
ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاھﺮش رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﭼﯿﻨﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب و ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﯽ ،دو ﮐﺘﺎب را ﮐﮫ در ﻻی
روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد.
"اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺧﻮﻧﺪﯾﻦ؟"
دﺧﺘﺮھﺎ ھﺎج و واج ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ دو ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﺎن
دادن ﺳﺮ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ .ﻋﻠﯽ ﮐﺘﺎب اول را ﭘﯿﺶ روی آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد:
"اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻌﻠﻤﯽ ﮐﮫ در روﺳﺘﺎھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻮﺷﺘﮫ .اﺳﻢ
او ﺻﻤﺪ ﺑﮭﺮﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ در رودﺧﺎﻧﮫ ﻏﺮق ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮقاش
ﮐﺮدن .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﮫ .ارزش
ﺧﻮﻧﺪن داره .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ﺟﻼل آلاﺣﻤﺪِه .ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﮫ .اﯾﻦھﻢ ﮐﺘﺎب
ﺧﻮﺑﯿﮫ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ھﺮ دو را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﮫ ﺧﻮﻧﺪﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻦ ﭘﺲ
ﺑﺪﯾﻦ .ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ از دوﺳﺘﻢ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫام .ﺑﻌﺪا ً ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﮫ در ﻣﻮرد
آﻧﮭﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .درﺿﻤﻦ ﺑﮭﺘﺮه اوﻧﺎرو ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﻮن ﻧﺒﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ و ﺑﺎ ﮐﺲ
دﯾﮕﮫای ھﻢ در ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ".
دو ﺟﻤﻠﮫ آﺧﺮ را ﻋﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﻔﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻮل زده دﺳﺖ دراز
ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮ دو را ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .دو ﮐﺘﺎب ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺑﺨﺎطﺮ
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ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ھﺰار ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻋﻠﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺷﻮﺧﯽ و ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ ﯾﮑﯽ از ﮐﺘﺎبھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺮاغ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .آﺑﺠﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺘﺎبھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
آن روز ﻋﻠﯽ دو ﮐﺘﺎب از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی.
ﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ آﺑﺠﯽ داد .ﺷﺐ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در اﺗﺎق ﺧﻮاباش
ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ورق زد .در ﻻﺑﻼی ﮐﺘﺎب ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ
را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮوف رﯾﺰ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪ .ﯾﺎدداﺷﺖ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ دﻗﺖ
آن را ﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ دو ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻮد.
"ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ روﺑﺮوی ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ".
ﯾﮏ ﺧﻂ ﺷﻌﺮ از ﻓﺮوغ ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﯿﺞ و ھﯿﺠﺎنزده ﺑﮫ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐاش ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ.
"ﺑﺎز ﮐﻦ ﭘﻨﺠﺮه را و ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰن".
دﺳﺘﺶ ﻟﺮزﯾﺪ .طﻮﻓﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ذره ذره وﺟﻮد اش ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﺑﺮ آورد.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﻏﺮش آن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻌﺮه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻣﺠﺮاﺋﯽ ﺑﺮای درھﻢ
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺣﺼﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﺮس و ﺗﻌﺒُﺪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﮫ ،ﻣﯽﺟُﺴﺖ .دل
ﺷﯿﻮن ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻦ اﺳﺘﻐﺎﺛﮫ .طﻮﻓﺎن ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ
ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی او را داﺷﺖ .ﺟُﺜﮫی ﮐﻮﭼﮏ او ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد.
ﺟﻼدی ﮐﮫ از درون ﺷﮑﻨﺠﮫاش ﻣﯽﮐﺮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﺑﮫ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻮ ام .ھﺮ
آﻧﭽﮫ ﺗﻮ ﺑﺨﻮاھﯽ ،ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺸﻨﮫی ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ
ﺑﻮد؛ ﺟﻤﻠﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﮑﻢ وظﯿﻔﮫ و ﺗﺮﺣﻢ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع
ﻋﺸﻖ را داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫاﻋﻤﺎق ﺗﻦ و ﺟﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﺑﮫ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد .روح ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎﯾﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد و ﺑﺬر طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺬر
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ﻋﺸﻖ .ﺑﺬر ﺑﺎروری ﺑﺬر زﯾﺒﺎﺋﯽ .زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ ﺳﺎلھﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻋﺸﻖ.
ﺳﺎلھﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺑﮫ ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪهھﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪن .ﺳﺎلھﺎ ﻗﺼﮫ ﮔﻔﺘﻦ
ﺑﺮای ﺧﻮد ،و ﺣﺮص ﺧﻮردن از دﺳﺖ آرزو .ھﻮﺳﺮاﻧﯽ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﭘﺪر و دوری و
ﺳﺨﺖﺳﺮی ﻣﺎدر .اﯾﻨﮏ ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﮔﺮدناش زﻧﺠﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد و او را ﭼﻮن
ﻏﻼﻣﯽ زر ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .زﺧﻢ را ﺑﺮ ﺗﻦ رﻧﺠﻮر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد.
زﺧﻢ ﻋﺸﻖ .دردی ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن آن دو ﺟﻤﻠﮫ ﻏﺮق
ﻟﺬت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺸﺌﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻏﺮﯾﻘﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﺨﺘﮫ ﭘﺎره ﭼﻨﮓ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻦاش ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻮزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻦ و ﺟﺎناش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﮫ درد
آور ،ﮐﮫ ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﻄﺶ ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻦ .ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺳﯿﺮاب ﺷﺪن.
درﻧﮓ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺟﺎن و ذره ذره وﺟﻮدش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﮫ دﯾﺪار او ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ .زاﺋﺮی را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آن زﯾﺎرت ﺧﺠﺴﺘﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﺷﻤﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ
در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ذﮐﺮ ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﻟﺤﻈﮫ دﯾﺪار ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ،
ﺑﺪون واﺳﻄﮫ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺟﺎن" .ﺑﮫﺟﺎن ﻣﻨﺖ داﺷﺖ ".ﺟﻠﻮ آﯾﻨﮫ رﻓﺖ و ﺻﻮرت و ﻣﻮھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﻮد .ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و دﺳﺘﯽ ﺑﮫ
ﻣﻮھﺎیﺻﺎفوﺳﯿﺎهاشﮐﺸﯿﺪ.ﺑﺎروﯾﺎیﻣﻼﻗﺎتﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫﺑﮫﺧﻮابرﻓﺖ.
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دﯾﺪار
روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ،از ﺻﺒﺢ آرام و ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .زﻣﺎن ﺑﮑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﮔﻮﯾﯽ
ﻋﻘﺮﺑﮫھﺎی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ او ﺳﺮ ﺟﻨﮓ داﺷﺘﻨﺪ .ھﺮ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎﻧﺪازهی ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺛﺎﻧﯿﮫھﺎ را ﻣﯽﺷﻤﺮد .از ﯾﮏ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد .دو ﺿﺮﺑﮫ ﭘﺎ را ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺿﺮﺑﮫ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ .ھﻔﺖ ھﺰار و دوﯾﺴﺖ ﺿﺮﺑﮫ ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ .ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد .روﭘﻮش ﻣﺪرﺳﮫاش را ﺑﺎ دﻗﺖ اطﻮ ﮐﺮد .روز ﻗﺒﻞ ﺣﻤﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮھﺎ را ﺳﺸﻮار ﮐﺸﯿﺪ .رُ ژ ﻟﺐ و ﺳﺎﯾﮫ ﭼﺸﻢ را در ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﮫ ﭘﻨﮭﺎن
ﮐﺮده ﺑﻮد .زﻣﺎن ﺑﮑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن ﺑﺪھﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در آن روز ﺑﺮای او اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻮد.
ﻗﻠﺐاش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ھﺴﺘﯽ او ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﻣﻐﺰش .ﺗﺼﻤﯿﻢاش را از
ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮭﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﻗﺮار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﺑﮫ دﯾﺪن
ﮐﺴﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .ده دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺟﻠﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮد .ﭘﮭﻠﻮی را ﭘﯿﺎده رﻓﺖ ،ﮐﺞ ﮐﺮد و ﺑﮫ وﻟﯿﻌﮭﺪ
رﺳﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺟﻠﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ .ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬرد .دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﻋﺮق ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎبھﺎ از ﻋﺮق دﺳﺖاش ﺧﯿﺲ ﺑﻮد .دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻒ
دﺳﺖھﺎ را ﭘﺎک ﮐﺮد .ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ آنھﺎ را ﺷﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺧﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ.
روﭘﻮش ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﻦاش ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد .ﺣﺲ ﮐﺮد ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﺋﯽ ﭼﺎق ﺷﺪه .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮭﯿﺐ زد:
"آروم ﺑﺎش دﺧﺘﺮ ،اﯾﻦ ھﻤﻮن ﻟﺤﻈﮫ اﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدی".
ﭼﺸﻢھﺎ ﺑﮫ ھﺮ طﺮف ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ،ﮔﻮﯾﺎ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪهای ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ وﻗﺖ ﺑﮕﺬرد.
ﻋﻠﯽ از ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ در آن ﺳﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮕﺬارد .ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد و در ﺟﯿﺐ اورﮐﺖ ﺳﺒﺰ رﻧﮓاش ﺟﺎ داده
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ﺑﻮد .از دور ﻣﺘﻮﺟﮫ آﻣﺪن او ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﯽﻗﺮاری و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ
او را دﯾﺪ ،ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد و ﺑﮫ طﺮف اش رﻓﺖ .آرام ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺷﻮﮐﮫ ﺷﺪ .ﺑﺎ دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ و ﺑﯽاراده ﮔﻔﺖ:
"وای ﺧﺪا ﺗﺮﺳﯿﺪم".
ﻋﻠﯽ آرام ﭘﺎﺳﺦ داد:
"ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮری ﻧﺪاﺷﺘﻢ".
ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ طﺮف ﯾﻮﺳﻒآﺑﺎد راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺮدهوار در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ راه ﻣﯽرﻓﺖ.
زﺑﺎناش ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد .دھﺎناش ﺧﺸﮏ ﺑﻮد و ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﺣﺲ .ﻋﻠﯽ ﮐﻤﮏاش
ﮐﺮد ،ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ داد .ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢات .وﻟﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮری .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯽ .ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﮫ اوﻣﺪی".
ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ داد .ﺗﺮساش رﯾﺨﺖ و زﺑﺎنﺑﺎز ﮐﺮد .از
ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ،از ﭘﺪرش ،از آرزو و ﺑﺮادرش .ﮔﻮﺋﯽ ﺳﺎلھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ
روزی ﺑﻮد.اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﮔﺮﻣﯽ ﻧﮕﺎه
و دﻗﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ داد .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻻزم داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﻣﺪتھﺎﺳﺖ دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی اوﺳﺖ و دوﺳﺖاش دارد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد
و ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺷﻨﯿﺪن آن ﺟﻤﻠﮫ ﮐﻮﺗﺎه از زﺑﺎن ﻋﻠﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮد .او را ﺑﮫ دﻧﯿﺎﺋﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮد .ﮐِﺮﺧﺖ ﺷﺪ .آرزوی ﺷﻨﯿﺪن دو ﺑﺎره و ﺻﺪ ﺑﺎرهی آن ﺟﻤﻠﮫی ﮐﻮﺗﺎه را
داﺷﺖ .ھﺮﮔﺰ آن ﺟﻤﻠﮫ را ﺑﮫ آن ﻟﻄﺎﻓﺖ از زﺑﺎن ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .اﺻﻼ ً ﮐﺴﯽ ﺑﮫ
او ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻤﺎس ﭘﺪرش ﺑﺎ او در ﺣﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ؛ ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس و ﭘﻮل
ﺗﻮﺟﯿﺒﯽ ،ﮐﺘﺎب و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی روزﻣﺮه ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺪر دوﺳﺖاش
دارد .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ در ﻻک ﺧﻮد ﻓﺮو
ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ
ﻧﺼﯿﺤﺖاش ﻣﯽﮐﺮد .از ﺣﺠﺎب و دﯾﻦداری ﺑﺮای او ﻣﯽﮔﻔﺖ .وﻗﺖ و ﺑﯽ وﻗﺖ از
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ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ظﻠﻢ و ﺑﯿﺪاد و ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮای او ﺣﺮف ﻣﯽزد.
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ را ﺳﺮﻣﺸﻖ ﻗﺮار دھﺪ .از ﺳﻠﻮک او
ﺑﯿﺎﻣﻮزد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ او را ﺑﻐﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را
ﻧﻮازش ﻧﻤﯽداد .ﺗﻠﺨﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﭼﮭﺮه و ﻧﮕﺎه و ﺣﺮف زدناش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻮد را در ﺷﯿﺎرھﺎی دور ﻟﺐ و ﭼﺸﻢھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺲ ﺑﺪﺑﯿﻦ و ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻔﮭﻤﺪ ﭼﺮا؟ درک ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮای او دﺷﻮار ﺑﻮد .ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز زود ﺑﻮد و ﺑﮫ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﮫ درک ﮐﻨﺪ ،ﭘﻼﺳﯿﺪه ﺷﺪن در
ﺟﻮاﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﺎدر ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺷﺎداﺑﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ در ﻻﺑﻼی ورقھﺎی دﻓﺘﺮ
ﺧﺎطﺮات ﭘﮋﻣﺮده و ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻠﯽ آﺗﺶ ﺑﮫ ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺸﮏاش زد و ﺷﻌﻠﮫورش ﮐﺮد ،ﺟﺴﻢ و روحاش
ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .آﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ داد .ﻣﯿﻮهای را ﮔﺎز ﻣﯽزد ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺪ
طﻌﻤﯽ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ و آرام ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺳﻔﺮهی دلاش را ﮔﺸﻮد .ﺑﺮای ﻋﻠﯽ درد دل
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻔﮑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ .در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘﺶ ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ را دارد ،و ﺗﻨﮭﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ ﺳﺮاغاش ﻣﯽروﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪهای را ﮐﮫ
ﻋﺬاباش ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺑﺮ زﺑﺎن آورد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎورش
ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ھﻢ ﺑﮕﺬرد .از ﻋﻘﺮﺑﮫی ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪش آﻣﺪ.
ھﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐُﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺳﮓ ﺗﺎزی ﺗﺎﺧﺖ ﻣﯽزد و ھﺮ
زﻣﺎن دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻣﺎن ﺑﮕﺬرد ﭼﻮن ﺧﺮ ﻟﻨﮓ درﺟﺎ ﻣﯽزد .ﻣﻮﻗﻊ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ از آﻣﺪناش ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎزھﻢ ھﻤﺪﯾﮕﺮو ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﮑﺜﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد.
آنﺷﺐ زود ﺑﮫرﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺖ .ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺧﻮاب ﻋﻠﯽ را دﯾﺪ .ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ .ﺑﺎ ھﻢ در دﺷﺘﯽ از ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺳﺮخ ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﮭﺎر ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻤﮫ
49

اﺑﺮی .ھﺮ از ﮔﺎھﯽ رﮔﺒﺎری از ﺑﺎران آﻧﮭﺎ را ﺧﯿﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن
دﺳﺖ ﻣﻮھﺎی ﺻﺎف او را ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﮭﺎری آﺷﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
او را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ا ُورﮐُﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽاش ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﺧﯿﺲ
ﺷﺪناش ﺷﻮد .ﺣﻀﻮر آن ﻣﺮد در زﻧﺪﮔﯽاش ،ﺣﺘﯽ در ﺧﻮاب ھﻢ ﭼﺘﺮی از
اطﻤﯿﻨﺎن و آراﻣﺶ ﺑﻮد.
دﯾﺪارھﺎی آﻧﮭﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﯽ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ﻧﻘﺸﮫھﺎﯾﺶ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه .از اﻓﮑﺎرش از ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﮫ
در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد .از ﻓﻘﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ .از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت
آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﯿﻔﺘﮫی ﺣﺮف زدن و ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی
دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺮای او ﺣﺮف ﻣﯽزد ﺧﻮشاش ﻣﯽآﻣﺪ و ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﻮب و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ﺟﻤﻠﮫھﺎی زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
ﻣﻨﻈﻮرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻤﻠﮫھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﻗﺼﮫ و ﺷﻌﺮ زﯾﺒﺎ و آھﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ.اﺻﻼ ً ھﺮﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺑﺮاﯾﺶ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد.
ﺗﮭﺮان ﻧﺎآرام ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮔﺎرد داﻧﺸﮕﺎه درﮔﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻠﯽ
از ھﻤﮫ اﺧﺒﺎر اطﻼع داﺷﺖ .ﺷﺐھﺎ رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد و روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن ھﻤﮫ
را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ ﺟﺰوهای ﺑﮫ او ﻣﯽداد ﮐﮫ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﮫای از او ﺑﻮد .روزھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ ،از
ﺻﺒﺢ ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .وﺳﺎﺋﻞ آراﯾﺶ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ
را در ﮐﯿﺴﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .از آرزو ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .اﮔﺮ
آﻧﮭﺎ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،اﻟﻢ ﺷﻨﮕﮫ ﺑﭙﺎ ﻣﯽﮐﺮد .در آن ﺻﻮرت ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای
او ﺑﯿﮕﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮫ ﭘﺪر ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮﯾﺪ.
"اﮔﮫ ﮔﻨﺪ ﮐﺎر در ﺑﯿﺎد ﭼﯽ؟ اﮔﮫ آرزو ﺑﻔﮭﻤﮫ ،ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ
ﺳﺎﮐﺖاش ﮐﻨﻢ؟ ﺣﺴﺎﺑﯽ ازم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺸﮫ".
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ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد و ﮐﻮر .ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺗﻦ ﺑﮫ ھﺮﮐﺎری ﺑﺪھﺪ .ﻋﻠﯽ
ﺧﺪای او ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺖ آﺧﺮ ﮐﻼس ﻧﺮﻓﺖ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨ ِﻤﺎ ﺑﺮود .آﺑﺠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ و
راﺑﻄﮫی آنھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ دﯾﺪارھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ
دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺟﺎن و دل در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﭘُﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻤﮏاش ﻣﯽﮐﺮد .در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻋﻠﯽ آرام دﺳﺖاش را روی دﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ران او ﮔﺬاﺷﺖ و
ﻧﻮازﺷﺶ ﮐﺮد .ﺗﻦ اش ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺖ .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﻋﺸﻖ او را ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺮ ﺑﺮاه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .رﻓﺘﺎرش در ﺧﺎﻧﮫ آرام و
ﺣﺮفﺷﻨﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .از رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ آرزو اﺟﺘﻨﺎب
ﻣﯽﮐﺮد و در ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ظﺮف ﻣﯽﺷﺴﺖ ،ﺟﺎرو
ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺒﺎسھﺎ را داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و آﻧﮭﺎ را روی طﻨﺎب ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﭽﮫھﺎ را ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﺪای ﺧﻨﺪهاش
ﺧﺎﻧﮫ را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮏ دم آرام ﻧﺪاﺷﺖ .آرزو ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ او ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﭽﮫھﺎ را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر از او
ﭘﯿﺶ ﭘﺪر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .وﻟﯽ آﻧﻘﺪر زﯾﺮک ﺑﻮد ﮐﮫ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﺪ .راﺑﻄﮫ آنھﺎ
ظﺎھﺮا ً ﺧﻮب ﺑﻮد .ﭘﺪر از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .در ﺧﺎﻧﮫ آﺗﺶﺑﺴﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ھﺮﮐﺲ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ھﺮ روز ﮐﮫ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﮐﺖﺗﺮ و ﺗﻮدارﺗﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ
آﺑﺠﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد .از اوﺿﺎع ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮔﻠﮫ داﺷﺖ و ﺑﺮآﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﻟﺤﻦ
ﺻﺤﺒﺖھﺎش ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ از وﺿﻊ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﮔﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻠﺖ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .از ﻓﺴﺎد دﺳﺘﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ و ﻟﻔﺖ و ﻟﯿﺲ ﺗﻌﺪادی رﺟﺎل ﻧﺎﻻﯾﻖ ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ﺷﯿﻮع ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری
در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ھﻤﮫی اﯾﻦھﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ھﺪف ﺧﺎﺻﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده،
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ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﻓﻘﺮ ﭘﺪر ﻣﺮدم را در آورده .آدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ دور و ور ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﺒﯿﻨﮫ .ﺳﺮی ﺑﮫ
ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ ﺑﺰن و ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﭼﻄﻮری ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﺗﺮک
ﺧﻮرده ﺗﻮ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﻮن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻟﺒﺎسھﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎ آب ﺳﺮد زﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﻓﺸﺎری
ﺑﺸﻮرن .ﺑﺮو ﺳﺮی ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪون راهآھﻦ ﺑﺰن و اﺳﯿﺮ آﺑﺎدو ﺑﺒﯿﻦ .آﺧﮫ ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻨﺎ ھﻢ
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖاﻧﺪ .ﭘﻮل و درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺟﯿﺐھﺎی ﮔﺸﺎد ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺖ
ﺷﻤﺎری از ﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮون و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ ﺑﺮه .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮج
ھﻤﯿﻦ ﮔﺪا ﮔﺸﻨﮫھﺎ ﺑﺸﮫ ،ﻧﮫ ﺧﺮج ﺳﻔﺮھﺎ و ﺟﺸﻦھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ .ﺗﺎزه ﺑﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﯿﺴﺘﻦ ،ﻣﯽﺧﻮان ﮐﭙﺮھﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎرو ﺧﺮاب ﮐﻨﻦ .ﺑﺮای ﭼﯽ؟ آﺧﮫ اﯾﻨﺎ ﮐﺠﺎ
ﺑﺮن؟ اﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ از زور ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ دھﺎتو ول ﮐﺮدن و اوﻣﺪن
ﺗﮭﺮون ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎری دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻦ و ﻏﺬاﺋﯽ رو ﺳﻔﺮهی ﺧﺎﻟﯽ زن و
ﺑﭽﮫھﺎﺷﻮن ﺑﺬارن .آﺧﮫ ﻧﻮﮐﺮی ھﻢ ﺣﺪی داره .ﺗﺎﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮان ﮔﻮش ﺑﻔﺮﻣﻮن
اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎﺷﻦ .زﻧﺪونھﺎ ﭘُﺮه از ﺟﻮونھﺎی وطﻦﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺮدم دوﺳﺖ.
ﺟﻮونھﺎ ﻋﺎﺻﯽ ﺷﺪن .ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺗﻌﺪادی اﺳﻠﺤﮫ ﺑﺮداﺷﺘﻦو دﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ زدن .اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺸﺪ ﻣﻤﻠﮑﺖداری .ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻨﻄﻮرﯾﮫ .ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮه؟"
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ طﺮز ﻓﮑﺮی از
ﻻﺑﻼی ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﻗﺎﺟﻮن آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر را ﮐﮫ
ﺑﺎرھﺎ از زﺑﺎن ﻣﺎدرش ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ،ھﺮاﺳﻨﺎک ﻣﯽﺷﺪ و
ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﮫاش ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻮﯾﯽ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺪر ﻧﺼﯿﺐ
ﺑﺮادرش ﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﻤﺎن راه
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد:
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"داداش ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎش ﺧﻄﺮ داره .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺳﺮ ﭼﮭﺎرراه ﻓﺮدوﺳﯽ ﯾﮑﯽ از
ھﻤﯿﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎرا ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ درﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺧﻮدش و ﭘﻠﯿﺲھﺎرو ﮐﺸﺖ.
ﺧﺒﺮش ھﻤﮫﺟﺎ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﯽﮐﺮدن .ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از
ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎی ﻣﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﮐﻠﯽ ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف زد .ﺷﺎﯾﻌﮫ ﮐﮫ اﻗﻮاماش
ﻓﺮاریان .ھﻤﮫ ﺗﻮ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽدوﻧﻦ .از ھﯿﭽﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﮫ .دو ھﻔﺘﮫ از ﻣﺪرﺳﮫ
ﺳﺮ ﮐﻼس .از ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎناش ﺗﻌﮭﺪ
اﺧﺮاجاش ﮐﺮدن ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره اوﻣﺪ ِ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻌﻠﻢھﺎ دوﺳﺖاش دارن .دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﮭﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﮫ".
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﺧﻮاھﺮش ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه
آرام ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎرو ﻣﯽﮐﻨﻦ آدمھﺎی ﺷﺠﺎع و وطﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ھﺴﺘﻦ.
وﻟﯽ راه اﺷﺘﺒﺎھﯽ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻮن و
آب ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮد .ﺗﺎزه ﮔﯿﺮم ﮐﮫ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﻣﺄﻣﻮر دوﻟﺘﯽ را ھﻢ ﺑﮑﺸﻦ .ﺗﺎ دﻟﺖ
ﺑﺨﻮاد دوﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮر و ﭘﻠﯿﺲ داره .ﭘﻮل ھﻢ ﮐﮫ داره .ﺗﺎزه دوﻟﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھﻢ
ازش ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﻮن راه ﻧﯿﻔﺘﻦ و ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻦ ،آب از آب
ﺗﮑﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮره .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻮر ﺑﺪون ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽرﺳﮫ .ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪن دﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ و ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖھﺎی داﺧﻠﯽرو از زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮن ﮐﻮﺗﺎه
ﮐﻨﻦ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﺖ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻮده .ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﮫ راه دﯾﮕﮫای
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاش ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ
ﺑﻮده ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﺑﯽﺳﺮ ﭘﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺤﺼﯿﻞ و درﻣﺎن ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﻣﺠﺎﻧﯿﮫ .اﯾﻨﮫ راه درﺳﺖ .ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﮫ ھﻤﺖ ﻣﺮدم ﺑﺪﺳﺖ اوﻣﺪه ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺟﻮون .اﯾﻨﺎ آدمھﺎی ﺷﺠﺎﻋﯽان ،وﻟﯽ راه ﻏﻠﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن .ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮ
وﯾﺘﻨﺎم ﭼﻄﻮری ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺮدم ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﭘﻮزه آﻣﺮﯾﮑﺎرو ﺑﮫﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﻦ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدم
آﮔﺎه ﺑﺸﻦ و ﺧﻮدﺷﻮن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻦ .ﻣﺮدم ،ھﻤﯿﻦ ﮔﺪا ﮔﺸﻨﮫھﺎ .ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮا".
53

آﺑﺠﯽ ﻣﺎت و ﻣﺒﮭﻮت ﺑﮫﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﻋﻠﯽ اداﻣﮫ داد:
"ﺗﺎ دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ را از ﮐﺸﻮرﻣﻮن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﮏﻧﻔﺮهرو ﻋﻮض
ﻧﮑﻨﯿﻢ ،وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﺋﯽ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن .ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ.
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺮدم ،ھﻤﯿﻦ ﮔﺪا ﮔﺸﻨﮫھﺎرو ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﯿﻢ .ﭼﺎرهای
ﻧﺪارﯾﻢ.ﻋﻤﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﻢ ﺳﺮ اوﻣﺪه .ﺗﻮ آﻟﻤﺎن و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺟﻮوﻧﺎ
دارن از ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺮدم وﯾﺘﻨﺎم و ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻦ ،اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اوﻧﺠﺎ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ارﺗﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﮫ ظﻔﺎر ﮐﮫ ﻣﺮدم اوﻧﺠﺎرو ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﮐﻨﮫ .ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻮل ھﻤﯿﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﻠﯽ
ﻣﺼﺪقو ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮای ﭼﯽ؟ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﮫ ﻧﻔﺖ ﻣﺎرو ﻏﺎرت ﮐﻨﻦ
و ﺑﮫﺟﺎش اﺳﻠﺤﮫ ﺑُﻨﺠﻞ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻨﻦ".
ﺣﺮفھﺎش ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ دو ﺟﺰوه ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﮫای دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ از ﺟﯿﺐاش ﺑﯿﺮون
آورد و ﺑﮫﺧﻮاھﺮش داد.
"اﮔﺮ دوﺳﺖ داری اﯾﻦھﺎرو ﺑﺨﻮن .ﺑﮫھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺸﻮن ﻧﺪه .ﺧﻄﺮ داره .ﻣﻮاظﺐ
ﺑﺎش .اﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﺴﺮو روزﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺪﺳﺘﻮر ﺷﺎه
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﯾﮫ ﻣﻨﻈﻮﻣﮫ ﺷﻌﺮه ﺑﮫ اﺳﻢ آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ از ﺳﯿﺎوش
ﮐﺴﺮاﺋﯽ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﮔﻔﺘﮫ .ﺑﺬار ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از اوﻧﻮ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ.
آری ،آری زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ آﺗﺸﮕﮭﯽ دﯾﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﮔﺮ ﺑﯿﻔﺮوزﯾﺶ رﻗﺺ ﺷﻌﻠﮫاش در ھﺮﮐﺮان ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
ور ﻧﮫ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﺳﺖ.
"ﻗﺸﻨﮕﮫ ﻧﮫ! دو روز دﯾﮕﮫ اﯾﻨﺎرو ﻣﯽﺧﻮام .ﻣﺎل ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻢ.
ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯽ .ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ".
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ﺧﻮاھﺮش ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺰوهھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺷﯿﻄﻨﺖآﻣﯿﺰ ﺧﻮد را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ از ﺑﺮادرش ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦھﺎ رو ﻧﺪﯾﺪه؟"
ﻋﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
"ﻧﮫ .ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﮫ".
آﺑﺠﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﻮھﺎی ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺎه و ﮐﻤﯽ ﻣﺠﻌﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ،
ﺳﺮش را ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﺎص ﺧﻮدش ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻮاب داد:
"ھﯿﭽﯽ ھﻤﯿﻦطﻮری ﭘﺮﺳﯿﺪم".
دروغ ﮔﻔﺖ .ﺧﻮاھﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺣﺪس زده ﺑﻮد .از
ﺣﺮفھﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ راﺑﻄﮫ او و ﻋﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ راﺑﻄﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن دﯾﺪارھﺎی اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ از ﻋﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد.
آﺑﺠﯽ از ﮐﻮﺑﺎ و وﯾﺘﻨﺎم و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .وﻟﯽ از ﮐﻠﻤﮫ
ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ.
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﮐﺴﯽ را ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮد؟"
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راﺑﻄﮫ
آﺗﺸﯽ در دل ﻋﻠﯽ ﺷﻌﻠﮫور ﺷﺪه ﺑﻮد .آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ،آﺗﺶ ﮐﯿﻦ .ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ.
ﮐﯿﻦ و ﺧﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ظﻠﻢ .ھﺮروز ﺻﺒﺢ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراناش ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﺑﻮد .از ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﯿﭽﻮﻗﺖ
ﺑﺮوز ﻧﻤﯽداد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ﺳﺎواک اﻧﺪ .دﯾﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ھﺮ
وﻗﺖ دلاﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت اﻋﺘﺮاض ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮ از ﻣﺪﺗﯽ
ھﻢ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اداری ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ روزی ﻏﯿﺐاﺷﺎن ﻣﯽزد .ﺣﻮاساش ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﺻﻤﯿﻤﯽاش ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"ﻣﻮاظﺐ ﺣﺮف زدﻧﺖ ﺑﺎش ،اﯾﻦھﺎ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت اﻧﺪ .ﺗﮑﻮن
ﺑﺨﻮری ﺑﺎ ﯾﮫ ﮔﺰارش ﮔﯿﺮ ﺳﺎواک ﻣﯽاﻓﺘﯽ و ﮐُﻼت ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﮫاس".
ﻋﻠﯽ ﺟﻠﻮی آﻧﮭﺎ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد .ﺑﻌﺪازظﮭﺮھﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﮫ
ﻗﮭﻮهﺧﺎﻧﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺎﺗﻮق او و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از دوﺳﺘﺎناش ﺑﻮد؛ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻧﺎھﺎر ھﻢ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ دﯾﺰی و ﯾﺎ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎب ﺑﻮد ،آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از ﻧﺎھﺎر ﭼﺎی و
ﺑﻌﺪ ﺳﯿﮕﺎری ﭘﺸﺖﺑﻨﺪش .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﮐﺎر ھﺮ روزاش ﺑﻮد .ﺳﯿﮕﺎری ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
ﭼﺎی در ﻗﮭﻮهﺧﺎﻧﮫ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ .دوﺳﺘﺎناش را اﻏﻠﺐ در آن ﺟﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺷﻌﺮی ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻗﺪم
زﻧﺎن ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ ﻗﺪم زدنھﺎ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺣﺮفھﺎی ﺟﺪی رد و ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪ و اﺧﺒﺎر رادﯾﻮ ﭘﯿﮏ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﮭﻢ را از رادﯾﻮ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎناش ﮔﺎھﯽ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﭼﺎپرﯾﺰ ﻣﯽآورد .ﻗﻄﻊ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫاﻧﺪازه ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ذرهﺑﯿﻦ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺷﺐھﺎ
ﻧﺸﺮﯾﺎت را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺳﭙﺲ زﯾﺮ ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺟﻤﻌﮫھﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺮق ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ طﺮف ﭘﺎرک
56

ﺷﮭﺮ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﺮﺷﺎن ﮐﮫ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺖاش ﺑﺪ و
ﺑﯿﺮاه ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻊاﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﮫھﻢ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻨﺪ .در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﺎرک ﺷﮭﺮ ادای ﻻتھﺎ و ﺟﺎھﻞھﺎ
را درﻣﯽآوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ
راﺑﻄﮫھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻢ دارﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻧﻤﯽﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺴﻦﺗﺮ از ھﻤﮫ
ﺑﻮد .در ﺳﺎلھﺎی ﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺖ .رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ آنھﺎ و
ﺣﺮفاش ﺣﺠﺖ ﺑﻮد .او ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و از
آنھﺎ ﮐﺘﺎب ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﻨﻮﯾﺲ دﻓﺎﻋﯿﺎت روزﺑﮫ و ﭘﺎکﻧﮋاد را او ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ داده ﺑﻮد و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﮫ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ
اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ ﮐﮫ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ﭘﻠﯽﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﻮه رﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ آنھﺎ ھﻢ ﺟﻤﻌﮫھﺎ ھﻤﺮاه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻮه.
"ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﮐﻮه ﻣﯽرن.ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺪ .ﺷﺐ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ".
او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺟﺪیﺗﺮی اﻧﺠﺎم داد .ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و ﻋﺮق
ﺧﻮردن درد ﮐﺴﯽ را درﻣﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
"اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺸﺪ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ از داﻧﺸﺠﻮھﺎ ﻣﯽرن ﮐﻮه .زﻧﺪﮔﯽ اوﻧﺠﺎﺳﺖ .ﺑﺤﺚھﺎی
اوﻧﺎ داغ و ﺟﻮنداره .ﺗﺎزه ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽھﺎی دﯾﮕﮫ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﯿﻢ و ﭼﯿﺰھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ".
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
"ﮐﻮه ﭘﺎﺗﻮق ﯾﮫ ﻋﺪه ﺟﻮوﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﻠﺪن ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻨﺪ ﺑﺪن .ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ
ھﻤﮫ آدمھﺎی ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎﺷﻦ .ﻣﯽﺷﮫ ﻓﮑﺮھﺎی دﯾﮕﮫای ﮐﺮد .ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ اوﻧﺎ ﻓﺎﯾﺪه
ﻧﺪاره .ﻓﻘﻂ ﺑﺪ وﺑﯿﺮاه و ﺗﻮھﯿﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ آدم ﻣﯽدن .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ راهھﺎی ﺑﮭﺘﺮی
ھﻢ وﺟﻮد داره".
ﮔﺮوه ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺣﺮفھﺎی او اﺣﺘﺮام ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ
او دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ دﻧﺒﺎل ﻗﻀﯿﮫ را ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮه ﻋﻤﻼ ً ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪ.
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ﻣﺪﺗﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎ اطﻼع داد ﮐﮫ ﺗﻌﺪادی از ﺑﭽﮫھﺎی
اﺳﺘﺨﻮاندار ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﻧﺸﺮﯾﮫای ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
"ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و ﻧﺴﺨﮫای از اوﻧﻮ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاظﺐ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﮫ و ﺧﻄﺮ داره .در ﺿﻤﻦ اون ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﺘﻘﺪه ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ را دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮐﺴﺎی دﯾﮕﮫ رﺳﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ طﻮری ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ و درازﻣﺪت ﮐﺮد .ﺑﺎ ھﻮ و ﺟﻨﺠﺎل و
ﺷﻌﺎرھﺎی داغ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽره".
ﻋﻠﯽ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺸﺮﯾﮫ را ﻣﺮﺗﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐھﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ آن را
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .اوﺿﺎع ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺒﺮھﺎ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ .طﻼب ﺣﻮزهی ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﻮھﯿﻦ
ﺑﮫ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻠﻮغ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﮫ آنھﺎ
ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ را زﺧﻤﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
در ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ ارﺷﺎد ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
اﻋﺘﺼﺎب داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن ﮐﻼسھﺎی درس
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺗﺎزهای ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻮر و ھﯿﺠﺎن و دﻧﯿﺎﺋﯽ از
اﻣﯿﺪ ﺧﺒﺮھﺎ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺎرف و
رودرواﺳﯽھﺎی اوﻟﯿﮫ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ ھﻢ راﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖاﺷﺎن ﺑﺎ
ﺧﻨﺪه و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻋﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
دﯾﺪن او دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺷﻮد .ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ
از او ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ژﯾﺎن ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ:
"ﻋﻠﯽ اون ﻓﻮرد ﻣﺴﺘﻨﮓ رو ﺑﯿﺎر ﺗﺎ ﯾﮫ ﺳﺮی ﺑﮫ د َِرﮐﮫ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ".
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دو ﺑﺎر دﺳﺘﮫﺟﻤﻌﯽ ﺑﮫ ﻓ ِﺸﻢ رﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻋﺮق
ﺧﻮردﻧﺪ و ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺟﺎی ﻗﺪم زدن در
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺳﻮارش ﻣﯽﮐﺮد و در ﺷﮭﺮ دور ﻣﯽزد .ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ او را ﭼﻨﺪ
ﻣﺤﻠﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﭘﯿﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ آﻧﮭﺎ ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮد .دﻧﯿﺎﯾﯽ از
ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﺑﻮد .ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ھﻢ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺮس از ﺑﺮﻣﻼ
ﺷﺪن رازش و ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ،و ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﮫ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از دﯾﺪن ﻋﻠﯽ
ﮐﻼﻓﮫاش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻮد .آرزو ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮاظﺐ رﻓﺘﺎر او ﺑﻮد .ھﺮ
وﻗﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دوﺳﺖاش ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺑﺎ اﺻﺮار ھﻤﺮاه او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﮫ ﻧﯿﺖ او ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﭼﮫ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﺎ او ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺻﺎف
او را ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"ﮐﺎش ﺗﻮ ﺧﻮاھﺮم ﺑﻮدی و ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺶام ﻣﯽﻣﻮﻧﺪی".
ﺣﺮف آﺑﺠﯽ آرزوی ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﮐﯽ و ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد:
"آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻨﮫ؟ ﻧﮑﻨﮫ ﻣﻨﻮ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و وﻗﺖ
ﮔﺬروﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﻮ دﺧﺘﺮ ﺳﺒﮏ ﺳﺮی ﻣﯽدوﻧﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن رو
ﺗﻤﻮم ﻧﮑﺮده ،دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و دﻧﺒﺎل ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯿﮫ؟"
اﺣﺴﺎشاش ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ اﯾﻨﻄﻮری ﺑﺎﺷﮫ .ﻋﻠﯽ روﺷﻨﻔﮑﺮه .ﺑﺎرھﺎ از آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی زن و
ﻣﺮد در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻓﺮدا ﺣﺮف زده .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﮫ ،ازدواج و ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﯿﻐﮫ
ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و آﯾﻨﺪه
دو ﻧﻔﺮو ﺑﺎ ﯾﮫ آﯾﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮد؟ ﺗﻨﮭﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﺻﻠﯽ ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ
ﺑﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻋﺸﻖ آﻧﮭﺎﺳﺖ".
ﻋﻠﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
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"ﺳﻨﺖھﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﮭﺎء و ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ رﯾﺸﮫ در رواﺑﻂ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داره
ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻣِﮭﺮ دﺧﺘﺮ را ﺑﮫ ﻣﺮد ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .اﮔﮫ ﺗﻔﺎھﻢ و ﻋﺸﻖ ﻧﺒﺎﺷﮫ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﮫ
ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﯿﺮﺑﮭﺎ و ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ﺑﮫ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺪن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ
ﻣﯽﺷﮫ".
"ﻧﮫ .ﻋﻠﯽ اﯾﻨﻄﻮری ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﯽ ام .اوﻧﻢ ﻣﻨﻮ دوﺳﺖ داره .ﺻﺪ ﺑﺎر
اﯾﻨﻮ ﺑﺎ زﺑﻮن ﺧﻮدش ﮔﻔﺘﮫ .ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦھﺎﺳﺖ .ﻧﺠﯿﺐ و اﻧﺴﺎن و ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﮫ.
ﻣﺮد اﯾﺪهآل ﻣﻨﮫ".
ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎرهی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد.
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ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
دوﺷﻨﺒﮫ و ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ و ﺟﻤﻌﮫی ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﻮد.
ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮود ،ﺑﮫ آرزو ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﮐﻼس ھﻤﺮاه
آﺑﺠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮﻟﻦ ﻣﯽرود .آﺑﺠﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و
زﻧﮓ آﺧﺮ را ﺟﯿﻢ ﺷﺪ .ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻗﺒﻞ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﺮﯾﺪ آن ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﯽزد .دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ
ﯾﮏ رﺑﻊ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﺪ .دلاش ﺷﻮر ِ
ﺑﻮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺮوع
ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎل و ھﻮای دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ
ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﮔﻮش ﻧﻤﯽداد .ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .ﺟﺎﺋﯽ در ﺑﺎﻻی ﺷﮭﺮ ﭘﺎرک ﮐﺮد
و از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"دوﺳﺖداری ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﺮﯾﺎی روﺑﺮو و ﻗﮭﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ".ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ طﻌﻨﮫآﻣﯿﺰ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
"اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﭽﮫ ﺑﻮرژواھﺎﺳﺖ ،اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﻮل ﺑﺎﺑﺎﺟﻮناﺷﻮن از
ﭘﺎرو ﺑﺎﻻ ﻣﯽره و ﺳﮭﻤﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎ ﻧﺼﯿﺐاﺷﻮن ﻣﯽﺷﮫ .ﻋﯿﺐ ﻧﺪاره.
ﺑﺬار ﯾﮫ دﻓﻌﮫ ﻣﺎ ھﻢ طﻌﻢ زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮوﻧﻮ ﺑﭽﺸﯿﻢ".
ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﮫ طﺮف ﺗﺮﯾﺎ راه اﻓﺘﺎد .ﮔﻮﺷﮫی دﻧﺠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻮر
ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﻮزﯾﮏ آرام ،ﻓﻀﺎی رُ ﻣﺎﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﺟﻔﺖھﺎی ﻋﺎﺷﻖ در
ﮐﺎﻓﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮی دود ﺳﯿﮕﺎر و ﻋﻄﺮھﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻓﻀﺎ
را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮری؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ﺟﻮاب داد:
"ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﻤﭽﻮ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺒﻮدم .ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻮ دوﺳﺖ داری .ﺧﻮدت ﯾﮫ
ﭼﯿﺰی ﺳﻔﺎرش ﺑﺪه".
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ﻋﻠﯽ دو ﻧﺴﮑﺎﻓﮫ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺗﺮ ﺳﻔﺎرش داد .ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎری از ﺟﯿﺐاش ﺑﯿﺮون
آورد و روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
"از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯽ؟"
"زﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﺸﻢ .ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ روزی ﯾﮑﯽ ﯾﺎ دوﺗﺎ".
ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ ﻧﻮک ﺳﺒﯿﻞاش را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد .ھﻤﯿﻦﮐﺎر را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺳﯿﮕﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻢ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاب داد:
"ﻧﮫ .وﻟﯽ دودِﺷﻮ ﺑﺪه اوﻧﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﻦ ﻧﺸﯿﻨﮫ ،و ﮔﺮ ﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﮫ
آرزو ﺳﯿﻦ ﺟﯿﻦ ﭘﺲ ﺑﺪم".
"ﺑﺎﺷﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً".
ﺳﯿﮕﺎر را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﭼﺸﻢھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﭼﺸﻢھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دوﺳﺖ
داﺷﺖ و ﺑﺮق آنھﺎ آﺗﺶ ﺑﮫ ﺟﺎناش ﻣﯽزد .ﻣﺜﻞ ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ او را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ذھﻦ و ﻓﮑﺮ ﻋﻠﯽ ھﻢ درﮔﯿﺮ
ھﻤﺎن ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪا از اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه ﺑﺮای او ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدش ﺗﻤﻨﺎی او را داﺷﺖ .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫﺳﺎل داﺷﺖ .ﻣﺎدرش ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﮫ او
ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ داﻣﺎد ﺷﺪن و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .آرزوﻣﻨﺪاﻧﮫ
ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"دلام ﻣﯽﺧﻮاد ﺗﺎ زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪهام ،ﻧﻮهھﺎﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻣﺎﺷﺎﷲ ﮐﺎر ﮐﮫ داری ،وﺿﻊ
ﺑﺎﺑﺎت ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮی .ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽ ﺧﻮای ﻋَﺰَ ب ﺑﻤﻮﻧﯽ!
ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﻟﺐ ﺗﺮ ﮐﻨﯽ ﻣﯽرم ﺑﺮات ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
"ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ھﻨﻮز زوده .ﻣﮕﮫ اﯾﻨﻄﻮری ﺑﺪه؟ ﮐﯽ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺑﭽﮫداری داره .ﺗﺎزه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﺮج داره .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ آدم دﺳﺖ ﯾﮫ دﺧﺘﺮو ﺑﮕﯿﺮه و ﺑﯿﺎره ﺧﻮﻧﮫ
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ﺑﺎﺑﺎش .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﺎزه ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫ ﺳﺎﻟﻤﮫ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق
ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ زﻧﺪﮔﯽ رو ﭼﺮﺧﻮﻧﺪ".
"ھﻤﮫ ھﻤﯿﻦ طﻮری ﺷﺮوع ﮐﺮدن .ﻣﺎدرﺟﻮن ھﯿﭽﮑﯽ از اول ﺧﻮﻧﮫ و ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ .ھﻤﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدن و زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن و ﯾﻮاش ﯾﻮاش ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﮫ و زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺪن .از ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ .ﻧﺘﺮس ﺧﺪا ﺧﻮدش روزی رﺳﻮﻧﮫ .ﮔﻨﺎه داره
ﺷﺐھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﻮاﺑﯽ ﻣﻼﺋﮑﮫھﺎ ﻧﻔﺮﯾﻦ ات ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﻦ از ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦھﺎی ﺷﺒﻮﻧﺖ
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .زﻣﻮﻧﮫی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﻮد:
"ﺑﺮای ﻣﻼﺋﮑﮫھﺎ ﯾﮫ ﻋﺮﯾﻀﮫ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ و از اوﻧﺎ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯽﺑﻀﺎﻋﺘﯽ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮم .اوﻧﺎ ﮐﮫ ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﻦ ﺣﺘﻤﺎ ً ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﮭﻢ وﻗﺖ ﻣﯿﺪن .ﺑﮭﺸﻮن ﻗﻮل ﻣﯽدم ﮐﮫ
ﺳﺮ ﻣﻮﻗﻊاش ﯾﮫ دﺧﺘﺮ ﺧﻮب و ﺣﺴﺎﺑﯽرو ﮐﮫ ھﻢ ﺧﺪا و ھﻢ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا از دﯾﺪناش
اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮫ دھﻦ ﺑﻤﻮﻧﮫ ،ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻢ و ﺑﯿﺎرم ﺧﻮﻧﮫ".
"ﻣﻌﺼﯿﺖ داره ﻣﺎدر ،اﯾﻦطﻮری ﻧﮕﻮ .ﻣﺸﯿﺖاﻟﮭﯽ ﺷﻮﺧﯽﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ".
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ،روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺎدر از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ ﮐﺴﯽرو زﯾﺮ ﺳﺮ ﻧﺪاره ،اﯾﻦ داداش ﻣﻦ از اون آب
زﯾﺮﮐﺎھﺎﺳﺖ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮاب داد:
"ﻣﻨﻈﻮرتو ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻢ ،اﮔﮫ ﮐﺴﯽرو زﯾﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻢ.
ﺑﺮای ﭼﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﻢ".
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ و ﻏﺮق در ﻧﮕﺎه ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺸﻢھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف
ﻣﯽزد .ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﺸﺎن ﺗﻮﻗﻒ زﻣﺎن ﺑﻮد .ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ
درآﻣﺪه ﺑﻮد و دو ﺟﺴﻢ را ﺑﮫ ھﻢ وﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ دو از درون ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ
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ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﻻزم ﻧﺒﻮد .ﻧﮕﺎه ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﭼﻨﺎن ﺑﮭﻢ ﺧﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ
ﮔﻮﺋﯽ ھﺮ ﯾﮏ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﻌﺸﻮق در ﺿﻤﯿﺮ و
روح ﺧﻮد ﺣَﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ روزی در ﺗﻨﮕﻨﺎی ﺗﺎرﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﻮرﺳﻮﺋﯽ از
ﻧﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد .ﻋﻠﯽ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ:
"ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺖ دارم؟ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﮐﮫ اون ﭼﺸﻤﺎی ﺳﯿﺎھﺖ ﺷﺐ و روزم رو
ﺳﯿﺎه ﮐﺮده؟ ھﻤﮫاش ﺑﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻨﺪ روزه ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرم .ﺑﮫ آﺧﺮ
ﺧﻂ رﺳﯿﺪم ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻮماش ﮐﻨﻢ .ﯾﺎ ول ﮐﻨﻢ .ﺧﻮدت ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎﻣﺖ ول
ﮐﺮدن و ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺗﻮرو ﻧﺪارم .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫام ﮐﮫ ﺗﻤﻮماش ﮐﻨﻢ.
ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﻦ ﺣﺮف دﻟﻤﻮ ﻣﯽزﻧﻢ .ﺗﻮھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ھﺮﺟﻮاﺑﯽ ﮐﮫ
دلات ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺪی .اﮔﮫ ﺑﺮات ﺳﺨﺘﮫ ،ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﻵن ﺟﻮاب ﺑﺪی".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ را ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ،اﺷﮏاش
ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .رﻧﮓ از ﭼﮭﺮهاش ﭘﺮﯾﺪ و ﻟﺐاش ﺑﻠﺮزه اﻓﺘﺎد .ﻋﻠﯽ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﺷﺪ.
ﺗﺤﻤﻞ دﯾﺪن اﺷﮏ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲاش را ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﮭﺮه ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﻟﺤﻈﮫ دﺧﺘﺮ
ﺑﭽﮫای را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮوﺳﮏاش را ﺑﺎ زور از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
"ﭼﺮا ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﮕﮫ ﺣﺮف ﺑﺪی زدم؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ھﻖ ھﻖ ﮔﺮﯾﮫ ﺟﻮاب داد:
"ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ زد؟ ﻣﻦ ﺗﻮ روﯾﺎی دﯾﮕﮫای ﺑﻮدم".
"ﭼﮫ روﯾﺎﺋﯽ؟"
"اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﻢ".
ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻂ او ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
"ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮام ﺑﮭﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﻢ؟ ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﭘﺪرم راﺟﻊ
ﺑﮫ ﺗﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﮔﮫ ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪی؟ ﻣﯽﺧﻮام ازت ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﻢ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ام .ﺗﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﻦ
ﺑﯿﺎره .دلات ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺎ ﻣﻦ ازدواج ﮐﻨﯽ؟"
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ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و راﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻠﯽ
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ درﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﺑﻮد .درﺳﺖ
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .او ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی را ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ اﻧﺘﻈﺎرش را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
"ﻋﻠﯽ ﺟﻮن ،ﻋﻠﯽ ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﮫ ﺑﮕﻢ .ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ،ﻋﺰﯾﺰ دل ام
ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮم ﮐﺮدی ،ﮐُﺸﺘﯽ ﻣﻨﻮ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮام .ﺣﺎﺿﺮم ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻓﻘﻂ
ﮐﻨﺎرت ﺑﺎﺷﻢ".
ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ از ذھﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن او ﮔﺬﺷﺖ .ﻟﺒﺨﻨﺪی ﭘﮭﻨﺎی ﭼﮭﺮه ﺳﺒﺰه
و ﻗﺸﻨﮓ او را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
"ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮام .ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ".
اﺣﺴﺎساش ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج از ارادهاش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮ زﺑﺎناش ﺟﺎری ﺷﺪ.
زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻘﻞ ﻧﺒﻮد.
"ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ھﻢ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارم .ﺧﻮدت ﺧﻮب اﯾﻨﻮ ﻣﯿﺪوﻧﯽ .ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
دادی .ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪی ﮐﮫ ﺧﻮدﻣﻮ ﻣﺜﻞ ﯾﮫ آدم ﺑﺒﯿﻨﻢ .راﺳﺖاش ﻗﺒﻞ از آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﮐﯽ ھﺴﺘﻢ .ﮐﺎھﯽرو ﻣﯽﻣﻮﻧﺪم ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ ﻧﺴﯿﻤﯽ اﯾﻦور و اونور ﭘﺮت
ﻣﯽﺷﺪم .اﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﮫ ﻣﻨﻮ ﺑﮫ ﺧﻮدم ﺷﻨﺎﺳﻮﻧﺪی .اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮام .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ ﺧﻮاھﺮت ﭼﯽ؟ ﺗﺎزه ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و آرزو ھﻢ اوﻧﻮر
ﻗﻀﯿﮫاﻧﺪ".
"ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮭﻢ ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ .ﺧﻮدت ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﺗﻮ ام.
ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﻧﺪ".
"راﺳﺘﺶ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻢ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .طﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮام ﭘﯿﺶ ﻧﯿﻮﻣﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮدی .ﭼﻮن اﺻﻼ ً
ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﭼﻄﻮری و از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺣﻞ ﮐﺮدی .و از اﯾﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ".
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
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"ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪاره".
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺗﮫدل ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺧﻨﺪهای ﮐﮫ طﻐﯿﺎن ﺷﺎدی و رﺿﺎﯾﺖ ھﻤﮫ وﺟﻮدش ﺑﻮد.
"اﯾﻦ آرزوی ﻣﻨﮫ ﻋﻠﯽ ،اﻟﺒﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮام".
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ازدواج
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن روزھﺎی اول ﮐﻤﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮش اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ او ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ
اروﭘﺎ و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮود .ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدی آﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻘﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻠﯽ از اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮشاش ﻧﻤﯽآﻣﺪ .اھﻞ درس ﻧﺒﻮد .ﺧﺎرج رﻓﺘﻦ
را ھﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﯿﻔﺘﮫ و دﻟﺪاده ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .او را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ را
ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن از ﺧﺪاش ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮش او را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﭘﺪر را راﺿﯽ ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎل در
آورده ﺑﻮد .در ﻧﻈﺮ او ھﯿﭽﮑﺲ در دﻧﯿﺎ ﺑﮭﺘﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای او
ﺧﻮاھﺮ ،دوﺳﺖ و ھﻤﺪم ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺟﯿﻎ
ﮐﺸﯿﺪ:
”ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ،ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻋﻠﯽ از اون آب زﯾﺮ ﮐﺎھﮭﺎﺳﺖ؟”
ازدواج او ﺑﮫﻧﻔﻊ ھﻤﮫ ﺑﻮد .ھﻢ ﺧﻮدش ،ھﻢ ﭘﺪرش و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ زن ﭘﺪرش ﮐﮫ
دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺪون دردﺳﺮ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮی دﻣﺎغ ﺑﻮد.
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﻈﺮش ،ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻌﯽ در
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽاش ﺑﻮد .ﭘﺪرش روزھﺎی اول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﻋﺬاب وﺟﺪان داﺷﺖ.
ھﺮﻣﺰ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در واﻗﻊ د َر رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ھﻢ در ﺣﺎل ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
"آﺧﮫ ھﻨﻮز دﯾﭙﻠﻢ ھﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ .ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم ﭼﯽ ﻣﯽﮔﻦ؟ ھﻤﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ
دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮش ﮐﺮدم ﮐﮫ از ''ﺷﺮاش'' ﺧﻼص ﺷﻢ .ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﮫ ﮐﮫ
اوﻧﻮ اﻧﺪازهی ﭼﺸﺎم دوﺳﺖ دارم .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮﻧﮫ .زوده ﺑﺮاش .اون ﮐﮫ
رﻓﺖ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ اﯾﻦ ﯾﮑﯽاﯾﮫ".
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ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد .آرزو او را راﺿﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد.
ﻋﺎﺷﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد و ﻣﮭﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﮫ از آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﻼص ﻣﯽﺷﺪ .آرزو
ﺑﺪ طﻮری ﮔﯿﺮ ﻣﯽداد .ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد،
راﺿﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ از روزی ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮرات ﭼﭗ و راﺳﺖ او ﺗﻦ ﻧﺪاد ،ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺗﺤﻤﻞ او را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮادرش ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺎل آﺧﺮ ھﻨﺮﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮد .ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،دو
ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢاش را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ درساش ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ .ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪازظﮭﺮھﺎ در ﮐﺎرﮔﺎه داﺋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻮﻟﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﮏ ﺧﺮج
ﺧﻮد و ﻣﺎدرش ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﻧﯿﺰ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮای او ﭘﻮل
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ھﺮﻣﺰ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ﻗﻮی و ﻗﺮص و ﺑﺎ ھﻮش ﺑﻮد .ﺗﺎ روزی ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
ﭘﺪر ﺑﻮد ،آرزو ﺟﺮأت ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﯽ را ﺑﮫ او ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﭽﮫھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ
ﺳﮓ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻦاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آرزو و
ﭘﺪرش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .ھﻤﮫ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﭘﺪر
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ و ﺳﮫ دوﻧﮓ ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﮫ
اﺳﻢ او ﮐﺮد .ﭘﺪر ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﮫ دوﻧﮓ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺧﺮﯾﺪ .ﻋﺮوس و
داﻣﺎد ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ژﯾﺎن
ﮐﮫ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﮫ و ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺪرش ﻗﻮل داد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺷﺮوع دو ﺑﺎرهی ﻣﺪارس ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ ﮐﻼسھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﮫ درساش را
ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ دو ﻧﻔﺮ از ھﻤﺎن اول ﺑﺎ ازدواج ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر و
ﺑﺮادرش .از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدری ھﺮﻣﺰ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻋﺮوﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ اون زﻧﯿﮑﮫ ﺳﻠﯿﻄﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻧﻔﮭﻢو ﺧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﮫ و دﺧﺘﺮ ﮔُﻠﻢو دﺳﺖ
ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﺧﻮن ﺗﻮﻟﮫھﺎی اوﻧﻮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻣﺮدم دﺧﺘﺮاﺷﻮﻧﻮ
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داﻧﺸﮕﺎه و ﺧﺎرج ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ ،اوﻧﻮﻗﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﻨﻮ ھﻨﻮز ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه
ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫی ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﮫ ﮐﻠﻔﺘﯽ .ﺑﺪﺑﺨﺖ زن ذﻟﯿﻞ .ھﻤﻮن
زﻧﯿﮑﮫ ﮔﯿﺲ ﺑﺮﯾﺪه ﻻﯾﻖ ﺗﻮه ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﮔﺎو ﻧ ُﮫ ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ازت ﺑﺪوﺷﮫ و ﺑﺎز ﻣﺜﻞ ﻏﻼم
ﮔﻮش ﺑﮫ ﻓﺮﻣﻮناش ﺑﺎﺷﯽ .ﺣﻘﺎ ﮐﮫ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺧﻼﯾﻖ ھﺮ ﭼﮫ ﻻﯾﻖ".
ﻋﻠﯽﯾﮏﻣﺎهازادارهﻣﺮﺧﺼﯽﮔﺮﻓﺖوﯾﮏھﻔﺘﮫﺑﺮایﻣﺎهﻋﺴﻞرﻓﺘﻨﺪﺷﻤﺎل.
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اﻋﺘﺮاض
ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻮد ،ﺗﺎزه از ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ زﻧﮓ زد .ﻋﻠﯽ از
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﮔﻔﺖ:
"ﻧﺮو ،ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ".
"ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯽ؟"
"آره .ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺮو ﺗﻮ اﺗﺎق".
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ﺑﮫ طﺮف در رﻓﺖ .ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ در ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺪای ﺳﻼم
و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ آنھﺎ را ﺷﻨﯿﺪ .ﻋﻠﯽ او را دﻋﻮت ﮐﺮد ﺑﯿﺎد ﺗﻮ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ زﻧﮓ
زده ﺑﻮد وارد راھﺮو ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺑﺎ ھﻢ ﭘﭻﭘﭻ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﮐﯽ ﺑﻮد؟"
"ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎم ﺑﻮد".
"ﭼﺮا ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺗﻮ ﺑﺸﯿﻨﮫ ﭼﺎی ﺑﺨﻮره .ﭼﺎی دم ﮐﺮدم".
"ﮐﺎر داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﮕﮫ ﺗﻮ اﻣﺸﺐ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽری؟"
"ﻧﮫ ،ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺪ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﮫ دوﺳﺖ داری ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮی ﺳﯿﻨﻤﺎ".
"آره ﻓﮑﺮ ﺧﻮﺑﯿﮫ .وﻟﯽ راﺳﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮم .ﮐﺎش زودﺗﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدی .اﮔﮫ
ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﻗﺮار ﻧﻤﯽذاﺷﺘﻢ".
"ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی؟"
"ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺮم ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ".
"از ﮐﺪوم دوﺳﺘﺎت ،ھﻤﮑﺎرات ﯾﺎ اوﻧﺎی دﯾﮕﮫ؟"
"ﻣﮕﮫ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ؟"
"آﺧﮫ ﯾﮫ ﺧﻮرده ﻧﮕﺮاﻧﻢ".
"ﻧﮕﺮان ﭼﯽ؟"
"ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ھﻤﯿﻨﻄﻮری ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺗﻮرو دارم".
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ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽﺧﻮام ﮐﺴﯽ رو ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺮو ﭘﯿﺶ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن،
آﺑﺠﯽرو ھﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﮫ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺎم درﺳﺖ ﮐﻨﯽ .ا ُوﻣﺪم
ﯾﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮی ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .زود ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم".
"ﻋﺮق ﻧﺨﻮریھﺎ".
"ﭼﺸﻢ ﻋﺰﯾﺰ دلام".
ﻋﻠﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﻧﮫھﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ داغ ﺷﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ
طﺮف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .آدرﺳﯽ را ﺑﺮای او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرد .و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ از
او ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ھﻮا ﺗﻌﺪادی اﻋﻼﻣﯿﮫ را
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎناش در ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد آﻧﮭﺎ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد .ﺧﻮﺷﺤﺎل و
ھﯿﺠﺎنزده ﺑﻮد.اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر و ﻣﻨﻄﻘﮫ ﭘﺨﺶ را ﮐﺎﻣﻼ ً و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺮای او
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪﻧﺪ ،ﻓﻮرا ً ﮐﺎر را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ طﺮﻓﯽ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻋﻠﯽ آن ﺷﺐ اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎ را ﺑﺪون ھﯿﭻ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻏﺬاﺋﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده ،و در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﺑﺠﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮدن ﺷﺎم ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .در را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ
رﻓﺖ.
"ھﻨﻮز ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪی؟"
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﻋﻠﯽ ﺧﻄﺮ داره .ﺗﻮرو ﺧﺪا ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .اﮔﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺖ
ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﻣﺎﺷﯿﻦو ﻧﺒﺮده ﺑﻮدی ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﯽ .ﺗﺎزه ﺷﻠﻮار ﻟﯽ و ﮐﻔﺶ
ورزﺷﯽ و ﮐﺎﭘﺸﻦ ھﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدی .آدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس رﺳﺘﻮران ﻧﻤﯽره".
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"دﺳﺖ وردار ﻋﺰﯾﺰم .اﯾﻦﻗﺪر ﮔﯿﺮ ﻧﺪه .ﺟﺎﻧﯽداﻟﺮ ﺷﺪی .رﻓﺘﺎر و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻣﻨﻮ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داری ھﺎ!''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻣﮕﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ھﻢ اﻧﺘﻈﺎری داری؟ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ دﯾﮕﮫ ﺗﻨﮭﺎ دو ﺗﺎ دوﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ،
زن و ﺷﻮھﺮﯾﻢ .ﺗﻮ ھﻤﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﯽ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﯿﻔﺘﮫ ،ﻣﻦ
ﻣﯽﻣﯿﺮم .ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ .ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﺳﺘﮑﺎن
ﭼﺎﺋﯽ از دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد .ﻣﺎدرت ﻓﮑﺮ ﮐﺮد دﻋﻮاﻣﻮن ﺷﺪه .ﺻﺪ ﺟﻮر ﻗﺴﻢ و آﯾﮫ ﺧﻮردم
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ دﻋﻮا ﻧﮑﺮدﯾﻢ .اﺻﻼ ً ﻧﺒﺎﯾﺪ اوﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ .آﺑﺠﯽ ھﻤﺮام اوﻣﺪ و ﻣﻨﻮ
رﺳﻮﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦو دم در دﯾﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ ''ﻋﻠﯽ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﮫ ،ﺑﺎزم از اون ﮐﺎرھﺎ .آﺧﺮش
ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻣﯽده .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﮔﮫ زن ﺑﮕﯿﺮه ﺳﺮ ﺑﺮاه ﻣﯽﺷﮫ.
ﺧﺪا آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖاﺷﻮ ﺑﮫﺧﯿﺮ ﮐﻨﮫ".
ﻋﻠﯽ دﺳﺖھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و او را ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ و رو
ﺑﺮوی او ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ دﻟﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﺨﻮر و ﺑﮫ ﺧﻮاب و رو ﻣﺒﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪن و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮫ اﯾﻦﮐﮫ اﯾﻨﺎ ﺑﺪه! ﻧﮫ .وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﮫ ھﻢ
ھﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮫ آدم ﺑﺎ وﺟﺪان ،ﯾﮫ اﻧﺴﺎن ،آدﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮرﺷﻮ دوﺳﺖ داره ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮭﺸﻮن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ .ﻣﯽدوﻧﯽ ھﺮ ﺷﺐ ﭼﻨﺪﺗﺎ زن و دﺧﺘﺮ ﺟﻮون ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺗﻮ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرن و ﺑﺪﻧﺸﻮن از ﻣﺸﺖ و
ﻟﮕﺪ و ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﯿﺎه ﻣﯽﺷﮫ؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺗﮭﺮون ﺧﻮدﻣﻮن ﭼﻨﺪﺗﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮون
ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻮن ﺷﺐ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﻨﻦ و ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ زﯾﺮ ھﯿﮑﻞ ﻟﺶ و ﻧﯿﻤﮫ
ﻣﺴﺖ ﻣﺮدھﺎ ﺑﻨﺪازﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﯿﺎرن و ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺒﺮن .ﺑﮫ ﺧﻮدت ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ.
ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ دارن ﺗﻮ زﻧﺪونھﺎ ﻣﯽﭘﻮﺳﻨﺪ؟ ﻣﯽدوﻧﯽ اﮔﮫ ﯾﮫ
ﮐﻠﻤﮫ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و آزادی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺖ و زﻧﺪوﻧﯽات ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ ﺻﺪ
ھﺰار زﻧﺪوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﻢ .ﺑﮫھﯿﭻﮐﯽ اﺟﺎزه ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻧﻤﯽدن .ﺧﻔﻘﺎﻧﮫ ،ﺧﻔﻘﺎن.
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اﺳﺘﺒﺪاد ﻣﻄﻠﻖ .ﯾﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪاش در ﺑﯿﺎد .ﯾﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖو ﺑﮫ ﻣﺮدم
ﺑﮕﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻓﺠﺎﯾﻌﯽ در ﺑﯿﺦ ﮔﻮﺷﺸﻮن داره اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﮫ .ﮐﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﮫ؟ ﻣﻦ و ﺗﻮ .زﻧﺪﮔﯽ ﭼُﺦ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﺧﻮﺑﮫ .وﻟﯽ وظﯿﻔﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎ
ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ از اول ھﻢ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﯽ
ﮐﮫ ﻣﻦ ﭼﮑﺎره ام .ﻧﻤﯽﮔﻢ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦطﻮری ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ ،وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺘﻈﺎرم اﯾﻨﮫ
ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﻔﮭﻤﯽ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮات و ﮐﺎرھﺎم اﺣﺘﺮام ﺑﺬاری .اﻣﺮوز دﯾﮕﮫ ﻣﻦ
ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ھﻤﮫ ﻣﺮدم و ﺟﻮوﻧﮭﺎ دارن ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻦ .اﺧﺒﺎر رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻤﮫ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﺷﮫ .ﻧﻤﯽذارن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﮫ .وﺿﻊ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮابﺗﺮ از اﯾﻦھﺎﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮھﺎ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﮐﺎرﮔﺮا اﻋﺘﺮاض
ﻣﯽﮐﻨﻦ .طﻼب و روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﺎور ﮐﻦ وﺿﻊ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﯿﻠﯽ
ﻓﺮق ﮐﺮده .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺟﺮأت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن .ﺟﻮونھﺎ از ﭼﺮﯾﮏھﺎ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﻦ و ﺑﺎزاریھﺎ از آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ .اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎ و ﻧﻮارھﺎی آﻗﺎ ﺗﻮ ﺑﺎزار دﺳﺖ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﮑﻮن ﺧﻮرده .ﺣﺘﯽ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮانو
ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده .راه دﯾﮕﮫای وﺟﻮد ﻧﺪاره.
ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺮدک ﺳﺮ ا ُوﻣﺪه .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻔﺖ و ﻧﻮﮐﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
اﻧﮕﻠﯿﺲ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ دوﻣﯽ رو ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدم .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽدوﻧﻢ ﻗﺒﻮلاش ﺑﺮای ﺗﻮ ﺳﺨﺘﮫ .روزی ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﯿﻢ ،ﺧﻮدت
ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﻧﺘﺮس ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎش".
ﻋﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻐﻞاش ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ.
"ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻣﻦھﻢ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارم".
ﺷﺪﯾﺪا ً ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ول ﮐﻦ
ﻧﺒﻮد .ﻣﻘﺎﺑﻞاش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .آدمھﺎی ﺳﺮ ﺑﺮاه را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
"ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﯿﮫ ،ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ زﻧﺪوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دارﯾﻢ.
وﻟﯽ ﻣﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺟﮭﺎﻧﺨﻮارن و ﻧﻔﺖ ﻣﺎ رو ارزون ﻣﯽﺧﺮن.
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ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﻮ ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﯾﺎد دادی .وﻟﯽ راﺳﺘﺶ دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﮐﮫ ﺗﻮ رو ﺑﮕﯿﺮن و ﻣﺜﻞ
ﺧﺴﺮو روزﺑﮫ ﺗﯿﺮﺑﺎرون ﮐﻨﻦ .ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه ﻧﮑﻦ .ﻧﻤﯽﺧﻮام ھﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮ ﺑﺸﻢ.
ﺑﮫ ﻧﻈﺮات ﺗﻮ ھﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯽذارم .وﻟﯽ ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺒﺎرزه رو ﺗﻮ ھﻤﻮن ﮐﺘﺎب
ﺧﻮﻧﺪن و رادﯾﻮ ﮔﻮش دادن ﻧﮕﮫ دار .ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦھﺎی ﺷﺒﻮﻧﮫات ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻮﻧﮫ.
ﻣﮕﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻧﺪادی ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺎﺷﯽ .ﺷﺐھﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽری ،ﻧﻤﯽدوﻧﻢ
ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.اﺻﻼ ً ﺧﯿﻠﯽ روزھﺎ وﻗﺘﯽ ﺧﻮﻧﮫ ھﻢ ھﺴﺘﯽ ﻣﯽری ﺗﻮ
اﺗﺎق و ﺳﺮت ﺗﻮ ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﮫ .دهﺑﺎر ﺻﺪات ﻣﯽزﻧﻢ ،و ھﺮ دﻓﻌﮫ ﻣﯿﮕﯽ اﻵن ﻣﯿﺎم،
وﻟﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎی .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮫ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯽ .ﺧﻮدت اﯾﻨﺠﺎﺋﯽ و ﻓﮑﺮت ﺟﺎی
دﯾﮕﮫ اس .ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺎزه ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﮫ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮدت ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻘﺪر دوﺳﺘﺖ
دارم .ھﺮوﻗﺖ ﺧﻮﻧﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ ده ﺑﺎر از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮونو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﻢ اوﻣﺪی ﯾﺎ
ﻧﮫ؟ ھﺰار ﺑﺎر ﺳﺎﻋﺖو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎم ﻣﯽﺷﻤﺎرم .وﻟﯽ ﺑﺎز وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺎی،
زود ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی ﺑﯿﺮون .ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی اﮔﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﯿﺎد ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و
آﻗﺎﺟﻮن ﭼﯽ ﻣﯽﺷﻦ؟ ﺗﺎزه ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮھﺎ و زنھﺎ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرن .ﺧﺐ
ﻣﮕﮫ ﺧﻮدﺷﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻦ از ﭘﺲ اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ اوﻧﮭﺎ رو ﻣﯽزﻧﻦ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن ،ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮاﺷﻮن ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯽ .ﻣﮕﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدت ھﻤﯿﻦ ﮔﺪا ﮔﺸﻨﮫھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻦ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ ﺑﯿﺎﯾﺴﺘﻦ .ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮐﺎرو اﻧﺠﺎم ﺑﺪی و ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺨﻄﺮ ﺑﻨﺪازی و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرو ﺑﭙﺎﺷﯽ؟ ﻣﮕﮫ ﺗﻮ ﮔﺪا ﮔﺸﻨﮫای؟ ھﻢ ﺧﻮﻧﮫ داری ھﻢ ﮐﺎر داری و ھﻢ
ﻣﺎﺷﯿﻦ .ﻋﻠﯽ ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺑﺬار ھﺮ ﮐﯽ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﮑﻨﮫ .ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮن ﺧﻮﺑﮫ .رادﯾﻮ
ﮔﻮش ﺑﺪه .وﻟﯽ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﮫای ﮐﮫ ﺧﻄﺮ داره اﻧﺠﺎم ﻧﺪه .ھﺮ وﻗﺖ دﯾﺮ ﻣﯿﺂی
ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮ ﻣﯽﺷﻢ".
اﺷﮏ در ﭼﺸﻢھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را
ﻧﻮازش داد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﻮدش ھﻢ دوﺳﺖ
داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮدش را ﺑﮫاو ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و آرام ﺷﺪ.
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اﻋﺘﺮاﺿﺎت ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺰﯾﺮهی ﺛﺒﺎت ﺷﺎه آرام آرام ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺮدم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽداد .داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﮫ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ھﺮ روز ﮔﺮوهھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺻﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﺳﺮ از ﭘﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫای از اداره ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .در ھﻤﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐھﺎ ﮐﺎرش ﭘﺨﺶ اﻋﻼﻣﯿﮫ و ﺷﻌﺎرﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ھﺮﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران او
ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد:
"ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﭼﯽﺷﺪه ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮت ﺷﻠﻮﻏﮫ ،ﺷﺐھﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ؟ ھﻤﮫاش
ﺧﺴﺘﮫای و ﺧﻤﯿﺎزه ﻣﯽﮐﺸﯽ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ دل ﺧﻮﺷﯽ از او ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﻮاب داد:
"ﭼﮫ ﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﮫ ھﻤﮫ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﮐﮫ از ﺻﺪﺗﺎ اداره ﺑﮭﺸﻮن ﺑﺮﺳﮫ .ﻣﺎ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺷﺐھﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺮج زﻧﮕﯿﻤﻮﻧﻮ در ﺑﯿﺎرﯾﻢ".
ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﮐﮫ دل ﭘُﺮی از آن ﻣﺮد داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﻼﻓﯽ
ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽھﺎی او ﻣﺸﺖ و ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺪھﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
"زھﺮﭼﺸﻢ ازش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﮭﺘﺮه .ﺑﻌﺪا ً ﻣﯽﺷﮫ ازش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﮐﻠﯽ اطﻼﻋﺎت
داره ﺑﺪرد ﻣﯽﺧﻮره ".ھﻤﮫﺟﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ در اداره .ﻋﻠﯽ ﺗﺮساش رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد و آنھﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ در ﺗﻈﺎھﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ اﻋﻼﻣﯿﮫ و ﺗﻌﺪادی
ﻧﺸﺮﯾﮫی در دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ اداره ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺟﻮ اداره ﭼﻨﺪ روز ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎ
ﺑﻮد .دو ﻧﻔﺮ از طﺮف ﺳﺎواک آﻣﺪﻧﺪ اداره و ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .وﺿﻊ
ﺧﺮابﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪی ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ھﻤﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اداره را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺬﮐﺮ داد .اﺧﺒﺎر ﺑﯽ .ﺑﯽ .ﺳﯽ و رادﯾﻮ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺤﺚ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۵۶ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺻﻠﯿﺐﺳﺮخ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺟﺎزه
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ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ از زﻧﺪانھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﺪن ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﺸﺎر آن
ﻣﻮﺟﯽ از اﻧﺰﺟﺎر و ﻧﻔﺮت در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻻزم ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺷﻮر و ﺧﺮوش ﺧﺸﻢ ﻣﺮدم در ﺳﮫ روز ﺗﺒﺮﯾﺰ را ﺑﻠﺮزه درآورد .ﭘﺲ از آن
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮات ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه ﺗﮭﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ و ھﺮ
روز ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻈﺎھﺮات ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﮐﻼسھﺎی درس داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﻋﻠﯽ از
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮑﺎراناش را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺮد.
اورﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﺑﮫ ﻟﺒﺎس روزاﻧﮫ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺎم آﯾﺖﷲ
ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و طﻼب ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ را در اداره ﭘﺨﺶ ﮐﺮد.
ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ آرام و ﺳﺮ ﺑﮫ راه ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﺮوج آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ از ﻧﺠﻒ و اﻗﺎﻣﺖ در ﺣﻮاﻟﯽ
ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻮج ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﻈﺎھﺮات و درﮔﯿﺮی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪ .وﺿﻊ ادارات دوﻟﺘﯽ ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻧﮫ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ
ﺣﺮف رؤﺳﺎ ﮔﻮش ﻣﯽداد .ھﻤﮫ رﺋﯿﺲ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺣﺮف اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺑﺎ ھﻤﮫی ﺗﻮاناش از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم و ﺿﺮورت ﺑﺮاﻧﺪازی
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از اﺳﺘﺒﺪاد اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﺿﺮورت
اﯾﺠﺎد "ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری" را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را رھﺒﺮ
اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﻋﻼﻣﯿﮫ و ﺗﺪارک
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺰ ھﯿﭻ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﯾﺎ
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻗﺎطﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﭘﺸﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻨﺴﯿﻞ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و
اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎ را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدم و آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد.
اﮔﺮﭼﮫ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا؟ ﭼﺎدر ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺴﺘﮫھﺎی اﻋﻼﻣﯿﮫ را ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﮭﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪ و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺐھﺎ ﺑﮫ
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دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽرﻓﺖ و اﻋﻼﻣﯿﮫ در ﺣﯿﺎط ﻣﺪرﺳﮫ
ﻣﯽرﯾﺨﺖ .در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﮫدار ﺑﮫﯾﮏ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد .وظﯿﻔﮫ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ از دوﺷﺶ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻏﺬا ﻧﺒﻮد .ﻏﺬا
اﻏﻠﺐ ﺣﺎﺿﺮی ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﺷﮑﻞ و ﺷﯿﻮهی
ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺎ ﺑﭙﺎی ﻋﻠﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و
دﯾﮕﺮ رﻓﻘﺎی آنھﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.ھﻢ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻮد
و ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ،ﺑﻘﻮل ﻋﻠﯽ ﺑﮫ وظﺎﯾﻔﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ وظﯿﻔﮫی ھﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎوﺟﺪاﻧﯽ
ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻗﮭﻮهﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ﭘ َﺮ درآورد .در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد
ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ دلدرد داﺷﺖ .ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺎر
ﻋﻠﯽ؛ در ﺟﻤﻊ رﻓﻘﺎی او ،او را ﺑﮫ دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد اﻧﺴﺎن
ﻣﻔﯿﺪی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻨﮑﮫ او را رﻓﯿﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در دل
ذوق ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﻮردی واﻗﻌﺒﯿﻨﺎﻧﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ او ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ روزاﻧﮫ از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎ
ﺳﯿﻼﺑﯽ ﮐﮫ راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ھﻤﮕﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد؟
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ژاﻟﮫ
روز ھﻔﺪه ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻋﻠﯽ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از رﻓﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ژاﻟﮫ
رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ھﺮﮐﺪام ﺑﮫ طﺮﻓﯽ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن روز
ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﮫھﺎﯾﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ در ﮐﺘﺎب و
ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﻋﻠﯽ و رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺨﺮج ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﮫ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ از ﺗﺮس ﺟﺎناش ﻓﺮار
ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﮫ و ﯾﺎ ﺿﺮﺑﮫی ﺑﺎطﻮم در ﺧﻮد ﺑﭙﯿﭽﺪ و ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
آن روز واﻗﻌﯿﺖ را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪ .ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻄﻮر دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان
ﺑﺮاﺛﺮ ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﺑﺎطﻮم و ﮔﺎز اﺷﮏآور در ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ و ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
روی دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎی اطﺮاف ﮐﮫ در آنھﺎ ﺑﺎز ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﭼﺸﻤﺎناش از ﺣﺪﻗﮫ درآﻣﺪه ﺑﻮد .ھﺮاس ﺑﺮش داﺷﺖ و وﺣﺸﺖزده ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ رﻓﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ﺗﺎزه آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺪان ژاﻟﮫ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .داﺷﺖ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯿﺪان و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اطﺮاف ﭘُﺮ از ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ
وارد ﺷﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺮاغ ﻋﻠﯽ و ﺧﻮاھﺮش را از او ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﮔﻔﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻣﯿﺪان ﭘُﺮ از ﺟﻨﺎزه اﺳﺖ.
زﺑﺎناش ﺑﻨﺪ آﻣﺪ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .رﻋﺸﮫ ﺑﺮاﻧﺪاماش اﻓﺘﺎد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن آب
آورد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد آراماش ﮐﻨﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .آﻗﺎﺟﻮن از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺗﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و آﺑﺠﯽ ﺑﻮدی ،اوﻧﺎرو دﯾﺪی؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﻋﻠﯽ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
"ﻋﻠﯽ اوﻧﺠﺎ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺑﻮد".
ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق دوﯾﺪ و ﭼﺎدرش را ﺑﺮداﺷﺖ.
آﻗﺎﺟﻮن ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ.
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"ﮐﺠﺎ؟"
"ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺮم ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﻮ ﺑﯿﺎرم".
"ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎ رو ﻗ ُﺮق ﮐﺮدن .ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﺑﺮه .ﺳﺮﺑﺎزا ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﻣﯿﮑﻨﻦ".
"ﺑﺬار ﺑﮑﻨﻦ .اﮔﮫ ﺑﭽﮫھﺎﻣﻮ ﮐﺸﺘﻦ ،ﺑﺬار ﻣﻨﻮ ھﻢ ﺑﮑﺸﻦ".
آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ.
"ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽری ،ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﯽ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ھِﻖ ھِﻖ ﮔﻔﺖ:
"آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮد .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺳﺮ راه ﺑﺎﺷﮫ .اول ﮔﺎز اﺷﮏآور زدن .ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺖ ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺸﮫ .ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻨﺎر ﺻﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺪول .وﺳﻂ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻨﺎر ،ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺷﻌﺎر ﷲاﮐﺒﺮ و ﻣﺮگ ﺑﺮﺷﺎه ﮔﻔﺘﻦ ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻓﺮار ﮐﺮدم .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ آﺑﺠﯽ ھﻢ ﻓﺮار ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻋﻠﯽرو ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ.
ﺧﺪاﺟﻮن ،ﻣﻦ ﻋﻠﯽﻣﻮ ﻣﯽﺧﻮام .ﯾﺎ ﻗﻤﺮﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ".
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺿﺠﮫ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .آﻗﺎﺟﻮن دﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد
آراماش ﮐﻨﺪ:
"آروم ﺑﺎش دﺧﺘﺮم .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﺮﻣﯽﮔﺮده .رﺿﺎ ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧﺪا .ھﺮ ﭼﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ھﻤﻮن ﻣﯽﺷﮫ".
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن از ﺣﺎل رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﻮھﺮش ﻧﺒﺎتداغ آورد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد او را ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ
ﺗﺎ ﺣﺎلاش ﮐﻤﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد .در ﺑﺎز ﺷﺪ و آﺑﺠﯽ آﻣﺪ ﺗﻮ .روﭘﻮشاش ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻮد.
ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ ﺧﺎﮐﯽ و ﺳﺮ و ﺻﻮرتاش آﺷﻔﺘﮫ و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻧﺪ.
"ﭼﯽ ﺷﺪه .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﭼﯽﺷﺪه؟ ﺑﯽﺷﺮفھﺎ ﮐﺸﺘﻦ .ھﻤﮫرو درو ﮐﺮدن .ﻣﯿﺪون
ﭘُﺮ از ﮐﺸﺘﮫ و زﺧﻤﯿﮫ .زﺧﻤﯽھﺎرو ﺑﺎ واﻧﺖ ﻣﯽﺑﺮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .ﻣﺮدم در ﺧﻮﻧﮫھﺎ
ﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدن و ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدن .ﻗﺘﻞﻋﺎم ﺑﻮد .ﻧﻤﯽدوﻧﯿﺪ ﭼﮫ ﻣﺤﺸﺮی ﺑﻮد.
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺮدن .ﺟﻨﺎﯾﺖ".
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"ﻋﻠﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪه".
اﯾﻦ ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﻧﺎﻟﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺮف زدن .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ طﺮفاش
رﻓﺖ و ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد" .ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ،ﻋﺰﯾﺰ دلام ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ﺧﻮدت ﮐﮫ دﯾﺪی
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد .ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﯽﺧﻮدی ﻋﺬاب ﻣﯽدی".
"ﻣﻦ ﮐﺠﺎ دﯾﺪم .ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﻣﺮدم رو ھﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎدن .ﻋﻠﯽ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﮐﻨﺎر .ﺣﺘﻤﺎ ً اوﻧﻮ
زدن .اﮔﮫ زﻧﺪه س ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ؟"
"ﺗﻮ ﮐﮫ ﻋﻠﯽرو ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﺘﻤﺎ ً داره ﯾﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﮫ زﺧﻤﯽھﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ داره دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮده .ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش دﺧﺘﺮ .اﯾﻦﻗﺪر ﺧﻮدﺗﻮ
اذﯾﺖ ﻧﮑﻦ".
آﺑﺠﯽ ﻟﺒﺎس ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﺶ را
ﺑﺸﻮﯾﺪ.
"ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه؟"
"ھﯿﭽﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ﺑﯿﺸﺘﺮ زﺧﻤﯽھﺎ از ﺻﻒھﺎی اول ﺗﻈﺎھﺮات ﺑﻮدن .ﻣﺎ ﮐﮫ
اول ﺻﻒ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .دﺧﺘﺮ طﺎﻗﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش .اﻧﻘﻼﺑﮫ .اﻧﻘﻼب .ﺗﺎزه اوﻟﺸﮫ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﻮن ﺧﻮدش ﺣﺮف زد .ﺗﻔﻨﮓ و ﻣﺴﻠﺴﻞو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ و
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺟﻮاب داد .اﮔﮫ ﺑﺨﻮاﯾﻢ ﺑﺎ طﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮫ ﭼﺎه ﺑﺮﯾﻢ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽآﯾﻢ .ﻧﺘﺮس از ھﯿﭽﯽ ﻧﺘﺮس .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﮫای ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮاھﺶ و ﺗﻤﻨﺎ آﺑﯽ ﮔﺮم
ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ﺑﺎﯾﺪ درس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐ ُﮑﺘﻞ درﺳﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﮫھﺎ ﮔﺮوه ﺗﺸﮑﯿﻞ دادن و ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮ
آﻗﺎﺟﻮن ﻧﮕﯽ ھﺎ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ .اﮔﮫ اﯾﻦ دﻓﻌﮫ ﮐﻠﻠﮏ رژﯾﻢ ﮐﻨﺪه ﻧﺸﮫ ،دﯾﮕﮫ
ھﯿﭻﮐﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮭﺶ ﺑﮕﮫ ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻢات اﺑﺮوﺳﺖ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد ،ھﺎج و واج ﻧﮕﺎهاش ﻣﯽﮐﺮد.
"اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﭼﻘﺪر ﻋﻮض ﺷﺪه؟ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ! طﻮر دﯾﮕﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ.
ﺣﺮﻓﺎش ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ و رﻓﻘﺎش ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ .از ﺗﻔﻨﮓ و ﻣﺴﻠﺴﻞ و ﮐُﮑﺘﻞ
80

ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ .طﻮری ﺑﺎ ﺣﺮارت از اﻧﻘﻼب و ﺟﻨﮓ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺮه ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ".
"ﺑﺮو ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎرھﺎت .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده".
"ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ ﻧﮫ .ﻣﺎ وﺳﻂ ﺻﻒ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮی ﻣﺎ ﺑﻮدن.
ﻋﻘﻞات ﮐﺠﺎ رﻓﺘﮫ دﺧﺘﺮ ﺑﯽﺧﻮدی ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ ﻋﺬاب ﻧﺪه .اﮔﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﮐﮫ
اﻓﺘﺎده".
آﺑﺠﯽ او را دﻟﺪاری ﻣﯽداد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎده و ﻋﻠﯽ ﺑﺰودی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .وﻗﺘﯽ از دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ آﻗﺎﺟﻮن
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ از ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺳﺮاغ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
"رﻓﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺎر داﺷﺖ".
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﺎﻟﮫ ﮐﻨﺎن اداﻣﮫ داد:
"ﯾﺎ ﺣﻀﺮت ،اﻣﺎم زﻣﺎن دﺧﯿﻞات .ﻧﺬار آﻗﺎﺟﻮن دﺳﺖﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺮده .ﯾﮫ ﺳﻔﺮه
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و ﯾﮫ آش ﺷﻠﮫ زرد ﻧﺬر ﻗﺪﻣﺖ .آﻗﺎ ﺗﺼﺪﻗﺖ ﺑﺮم ،ﺣﺎﺟﺖ اﻣﻮ ﺑﺮآورده
ﮐﻦ".
آﻗﺎﺟﻮن ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .رﻓﺘﮫ ﺑﻮد دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎن را روﺷﻦ ﮐﺮد و
ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﯿﺪان ژاﻟﮫ راﻧﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اطﺮاف ژاﻟﮫ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮﺑﺎزھﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدادﻧﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ وﺳﯿﻠﮫی ﻧﻘﻠﯿﮫای ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
را ﭘﺎرک ﮐﺮد و ﭘﯿﺎده راه اﻓﺘﺎد .از رھﮕﺬران ﭘُﺮس و ﺟﻮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻮابھﺎ
وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻧﻔﺮ ،دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ ھﻔﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺑﺎزھﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺑﺎزی ﺷﺎﮔﺮد ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﺑﻮد .ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و
ﺳﻼم ﮐﺮد.
"ﻣﯽﮔﻦ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺣﺎجآﻗﺎ .وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﮫ .ﮐﺸﺘﮫھﺎ رو ﺑﺎ رﯾﻮ ارﺗﺸﯽ ﺑﺮدن.
ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﭽﮫھﺎ ﺷﻮﮐﮫ ﺷﺪن .ﯾﮫ ﻋﺪه ھﻢ ﭘﺎﮔﻮنھﺎ رو ﮐﻨﺪن و ﻓﺮار ﮐﺮدن".
"ﭘﺲ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟"
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ﺳﺮﺑﺎز ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﻦ ﮐﺮدن ﮔﻔﺖ:
"راﺳﺖاش ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ".
"دﯾﮕﮫ از ﭼﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺣﺮف آﺧﺮﺷﻮﻧﻮ زدن .از
اﻣﺮوز دﯾﮕﮫ ﺳﻨﮓ رو ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﮫ .دﯾﺪی ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ھﻢ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ
ﺟﻠﻮی اوﻧﺎ رو ﺑﮕﯿﺮه .ﺑﮫ ﻓﮑﺮ آﯾﻨﺪهات ﺑﺎش ﭘﺴﺮ .اﯾﻦ د َﯾﻮث رﻓﺘﻨﯿﮫ .ﻓﺎﺗﺢاش ﺧﻮﻧﺪه
س .ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﻤﮏات ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻓﺮدا ﺑﺮو ﭘﯿﺶ اش .اﮔﮫ ﺣﺠﺮه اش ﺑﺎز ﺑﺎﺷﮫ.
اﮔﮫ ﺑﺎزار ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺮو ﺧﻮﻧﮫاش .ﭘﺴﺮﻣﻮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺪﯾﺪی؟ ﻋﻠﯽرو ﻣﯽﮔﻢ".
" ﻧﮫ ﺣﺎجآﻗﺎ".
"آﺧﮫ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮده".
ﺟﻤﻠﮫ آﺧﺮ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺮای ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد.
"ﻣﺎرو ﻧﻤﯽزارن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺸﯿﻢ .ﻣﯽﮔﻦ ﺳﺮﺑﺎزای ﺑﯽﺳﻮاد و ﻣﺎل دھﺎتو ﻣﺄﻣﻮر
ﺣﻤﻞ ﺟﺴﺪھﺎ ﮐﺮدن .ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﺘﮫھﺎ و زﺧﻤﯽھﺎ رو ﻣﺮدم ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﺮدن،ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ اﯾﻦﺟﺎن .ﺗﻤﺎم ﺧﻮﻧﮫھﺎی اطﺮاف ﭘﺮ از ﮐﺸﺘﮫ و زﺧﻤﯿﮫ .ﻣﺮدم در
ﺧﻮﻧﮫھﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺎز ﮐﺮدن .ﻣﯽﮔﻦ ﺳﺮﺑﺎزھﺎ ھﻢ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﺳﺘﻮر داده
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮاتو ﻣﺘﻔﺮق ﮐﻨﻦ".
"ﭘﺴﺮﺟﺎن ﺑﺮو ﺧﻮﻧﮫ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮو .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪوم از اﯾﻦ
ﺟﻮونھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﮫ و ﯾﺎ زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﮐﺲ و ﮐﺎر و ﭘﺪر ﻣﺎدری دارن ،از اﻣﺮوز
اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ﮐﮫ ﺗﻦاﺗﮫ ﺑﻮی ﺧﻮن ﻣﯽده ،ﺧﻮن ﺑﭽﮫھﺎی ﻣﺮدم .در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ درش
ﺑﯿﺎر .ﻧﺬار ﺑﻮش ﺑﮫ ﺗﻨﺖ ﺑﺸﯿﻨﮫ .ﭘﺎک ﮐﺮدن اش ﺳﺨﺘﮫ".
اﺷﮏ در ﭼﺸﻢ ﺳﺮﺑﺎز ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
"ﭼﺸﻢ ﺣﺎجآﻗﺎ .ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم ﭘﺎدﮔﺎن .ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻮ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .آزارم ﺑﮫ ﻣﻮرﭼﮫ
ﻧﺮﺳﯿﺪه .ﺳﺮﺑﺎزم ﭼﯽﮐﺎر ﮐﻨﻢ؟ اﮔﮫ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،زﻧﺪوﻧﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدن .ﺑﮫ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯿﮫ .اﻣﺸﺐ دﯾﮕﮫ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم .ھﺮﭼﯽ ﺑﺎدا ﺑﺎد".
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آﻗﺎﺟﻮن ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .ﭘﯿﺎده راه اﻓﺘﺎد .در ﻣﺴﯿﺮ راه در ﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﻣﯽزد و ﺳﺮاغ
ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .زﺧﻤﯽھﺎ را در ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﺪاوا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی
ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ .از دﯾﺪن آن ھﻤﮫ زﺧﻤﯽ ھﺮاﺳﻨﺎک ﺷﺪ .ﺑﮫ طﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ،
روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺑﮫ طﺮف ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن راه اﻓﺘﺎد .ﺳﺮدﺧﺎﻧﮫھﺎ ﭘُﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﯿﺎدت زﺧﻤﯽھﺎ ﻣﯽرﻓﺖ .از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ آن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ھﻢ ﺳﺮ زد .ﺷﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای ﺑﺎﻧﮓ ﷲاﮐﺒﺮ از ﭘﺸﺖ
ﺑﺎمھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﮫﺣﺴﯿﻨﮫ ارﺷﺎد رﺳﯿﺪ ،ﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﺎن راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﻣﺮدم
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ:
"ﻋﺰا ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز".
ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .درﯾﺎﺋﯽ از آدم ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﺑﯽﭘﺪر ﻗ ُﺮﻣﺴﺎق ﺣﺮف ﺣﺴﺎب ﺣﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻄﻮری
ﺗﻮ ﭘُﻮز ات ﻣﯽزﻧﻦ ".وارد ﺣﺴﯿﻨﮫ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزاری ﺳﻼم و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺎج ﻧﻘﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮک ﺳﺮﺑﺎز ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
"رو ﭼﺶام .ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﻤﮏاش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺟﻮون ﭘﺎﮐﯿﯿﮫ".
ﺑﯽاراده ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻋﻠﯽرو ﻧﺪﯾﺪی؟"
"ﭼﺮا ھﻤﯿﻦﺟﺎﺳﺖ .ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺸﺘﯿﮫ داره ﺑﮫ زﺧﻤﯽھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺧﺪا ﺑﮭﺖ
ﺑﺒﺨﺸﮫ ﭼﮫ ﺟﻮون ﻧﺎزﻧﯿﻨﯿﮫ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻦاش ﮐﺒﻮده ﯾﮫ ﻟﺤﻈﮫ آروم ﻧﺪاره".
آﻗﺎﺟﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ دﺳﺖ و ﭘﺎش ﭼﻮب ﺷﺪﻧﺪ.
رﻧﮓاش ﭘﺮﯾﺪ .ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﯽ ﺷﺪ ،ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟"
ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺣﺎﺟﯽ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﮔﻮﻧﮫھﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
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"ﻗﺮﺑﻮن دھﻦات ﺣﺎﺟﯽ .اﻣﯿﺪ اﻣﻮ از دﺳﺖ داده ﺑﻮدم .اوﻣﺪم اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺮاش
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮﻧﻢ .ﻋﻠﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﮫ از ﺧﻮﻧﮫ ﺑﯿﺮون زده ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﮫ .ﺗﻠﻔﻦ ھﻢ ﻧﮑﺮده.
ﺑﺎ زﻧﺶ و ﺧﻮاھﺮش ﺗﻮ ﻣﯿﺪون ﺑﻮدن .ﻋﺮوﺳﻢ و ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ دارن دﯾﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﻦ".
"ﺑﺮو ﭘﺸﺖ ﺑﺒﯿﻦاش".
ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺸﺘﯽ رﻓﺖ .ﺟﺎی ﺳﻮزن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد .ﺳﺎﻟﻦ ﭘُﺮ از زﺧﻤﯽ ﺑﻮد .ﻋﺪهای
ﺧﻮن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﮫ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺳﺮم وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد.
ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب
رﻓﺖ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮی او را ﺣﺲ ﮐﺮد .ﻏﻠﺘﯽ زد و ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮد.
"ﺧﺴﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﯽ .ﺧﺪا ﻋﺰﺗﺖو زﯾﺎد ﮐﻨﮫ .ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﺪاش ﮐﺮدی .ﭼﺎﺋﯽ ،ﻏﺬاﺋﯽ
ﻣﯿﻞ داری؟ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺸﺘﯽ؟"
"ﺷﮭﺮ ﻣﺜﻞ ﻗﺼﺎبﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ھﺮﺟﺎ ﻣﯽری ﻻﺷﮫ و زﺧﻤﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ.
ﺑﯽﺷﺮفھﺎ رﺣﻢ ﻧﮑﺮدن .ﮐﺎر ﺗﻤﻮﻣﮫ .اﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮی از اون ﺗﻮ ﺑﻤﯿﺮیھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .از
ﻓﺮدا دﯾﮕﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺟﻠﻮی ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮه .ﺧﺪا ﺧﻮدش رﺣﻢ ﮐﻨﮫ .آﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن اﯾﺮان .اﻣﯿﺪوارم ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﻧﺸﮫ .ﺟﻮونھﺎ ﮐﻢ طﺎﻗﺖاﻧﺪ .ﺑﺎز
ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮﻧﺪ .ﺗﻮ ارﺷﺎد ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺑﻮدن .ﺑﺠﺰ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﻘﯽ ﻋﺪهای اوﻧﺠﺎ ﺑﻮدن
ﮐﮫ آدم ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﮫ .اونھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم و ﻧﮭﻢ آﺑﺎن ﮐﻞ ﺑﺎزارو
ﭼﺮاﻏﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدن ،رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدن و ﺗﺴﺒﯿﺢ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﷲاﮐﺒﺮ ﮔﻮﯾﺎن
ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﻌﺮﮐﮫ اﯾﻦور و اوﻧﻮر ﻣﯽﭘﺮن .ﯾﮫﻋﺪه ھﻢ واﺳﮫ اﯾﻦ وارد ﻣﻌﺮﮐﮫ
ﺷﺪن ﮐﮫ ﻓﺮدا ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﮭﺎﺋﯽھﺎ و ﯾﮭﻮدیھﺎ رو از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ رﯾﺸﮫﮐﻦ ﮐﻨﻦ .ﺧﺪا ﺑﮫ
دادﻣﻮن ﺑﺮﺳﮫ .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦھﺎ ھﻤﭽﯿﻦ ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﺧﺸﮏ و ﻣﻘﺪس ﻧﺸﻮن ﻣﯽدن،
ﮐﮫ ھﺮ ﮐﮫ ﻧﺪوﻧﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺻﺪ ﺳﺎل ﺧﺎدم ﻣﺴﺠﺪ و وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدن.
اﻣﺎن از دﺳﺖ اﯾﻦ آدﻣﺎی اﺑﻦاﻟﻮﻗﺖ ﮐﮫ ھﻢ از ﺗﻮﺑﺮه ﻣﯽﺧﻮرن ھﻢ از آﺧﻮر.
ھﺮﮐﺪوﻣﺸﻮن ﺻﺪﺗﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻦ .اﻣﯿﺪاوارم ﮐﮫ ﺑﯿﻦ آﻗﺎ و ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ھﻤﺪﻟﯽ
ﺑﺸﮫ .اﮔﮫ اﯾﻨﻄﻮری ﻧﺸﮫ ،وای ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮاﻧﻢ".
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"ﺗﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا ﮐﻦ .اﻧﺸﺎﷲ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻦ .ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮﻣﻮن ﮐﺮد .ﺑﮭﺶ ﺑﮕﻮ ﺣﻮاساش ﺑﺎﺷﮫ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮه ھﻢ ﮐﮫ از اون
ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه .ﺑﺎز ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ .اون ﮐﮫ ﭘﺎک ﺗﻮ ﺣﺎل و ھﻮای
دﯾﮕﮫاس .ﺧﯿﻠﯽ آﺗﯿﺸﺶ ﺗﻨﺪه .ﻣﻦ ﯾﮫﺳﻔﺮه اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و آش ﺷﻠﮫزرد ﻧﺬر آﻗﺎ ﮐﺮدم.
ﺳﻔﺮه ﺳﻼﻣﺘﯿﮫ ﻋﻠﯿﯿﮫ".
آﻗﺎﺟﻮن ﮐﮫ ﺧﻮاباش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ آورد ،آن را زﯾﺮ
ﮔﺮدﻧﺶ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮد و ﺑﮫ زﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
"ﺳﻔﺮه اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و آش ﺷﻠﮫ زرد ،ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮫ ﮐﯿﺎ ﺑﺪی؟ ھﻤﻮنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮرن و ﻣﯿﺮن؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺪارم ،وﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦدﻓﻌﮫ اوﻧﻮ ﺑﺮای ﮐﺴﺎی دﯾﮕﮫ ﺑﺒﺮی" ".ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای ﮐﯿﺎ؟"
"ﻣﻦ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ و اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﺑﺪی .آﻧﮭﺎ ﺧﻮدﺷﻮن
ﻣﯽدوﻧﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﯿﺎ ﺑﺒﺮن .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺮای اونھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞو ول ﮐﺮدن و
ﺷﺐ و روز رو ﺑﺮوی ﮔﺰﻣﮫھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدک اﺟﻨﺒﯽ ﺳﯿﻨﮫ ﺳﭙﺮ ﮐﺮدن .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻨﮑﺎرو ﺑﮑﻨﯿﻢ".
زن ﺗﮫ دﻟﺶ ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ دﻟﺨﻮری ﺟﻮاب
داد:
"ﺗﻮ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ".
"راﺳﺘﺶو ﺑﺨﻮای آره .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﻣﺜﻞ اون ،وﻟﯽ ﯾﮫ طﻮراﺋﯽ دارم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺟﻮونھﺎ دارن ﺟﻮر ﻣﺎرو ھﻢ ﻣﯽﮐﺸﻦ .ﺧﺪا ﺣﻔﻆاﺷﻮن ﮐﻨﮫ .زﻧﮓ ﺑﺰن ﺣﺠﺮه
ھﺮﭼﯽ ﻻزم داﺷﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺧﻮﻧﮫ .اﻟﺒﺘﮫ اﮔﮫ ﺣﺠﺮه ﺑﺎز ﺑﺎﺷﮫ .اﯾﻦ طﻮری ﮐﮫ
ﺑﻮش ﻣﯿﺎد ،ﺑﺎزار از ﻓﺮدا ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﮫ".
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ﻣﺎه
دم دﻣﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد .ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﻢ ﺟﺎن زﻣﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ زور از
ﭼﻨﮓ اﺑﺮھﺎی ﺗﯿﺮه رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﻏﺮوب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺮدم ھﯿﺠﺎنزده ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺑﺎمھﺎ ھﺠﻮم آورده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن
ﻗﺮص ﻣﺎه ﻋﮑﺲ آﻗﺎ را در آن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺎد ﷲاﮐﺒﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﮭﺮان را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﺳﮫ ﺟﻤﻠﮫی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه ،ﷲاﮐﺒﺮ و درود ﺑﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﺑﻮد .ﺳﮫ ﺟﻤﻠﮫ ﮐﮫ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮫ ﺗﻮان اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﮫ
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،را داﺷﺖ .زﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻧﺒﻮد .ﻟﺤﻈﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد
و ﻣﺮدم ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻤﻞ درﺳﺖ در آن ﻟﺤﻈﮫ رﻓﺘﻦ دﯾﻮ و درآﻣﺪن
ﻓﺮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﺒﺢ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﻓﻀﺎی ﺗﮭﺮان و ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را اﺷﺒﺎع ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﻘﻄﮫ
ﺟﻮش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﺗﻼش ﻟﻤﺲ ﺷﺒﺢ ﻣﻘﺪس،
ﻓﺮﺷﺘﮫ ،آن روح ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﮑﺲ او را در ﻣﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روزھﺎ
ﻧﺎماش را در ﺗﻈﺎھﺮات و ﺷﺐھﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺎمھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ.
روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ،رأﻓﺖ و آزادی ﻣﯽداد ،در راه ﺑﻮد .اﻣﺎم ،رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﺑﮕﻔﺘﮫی ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ ﻗﺼﺪ رﺟﻌﺖ ﺑﮫ ﻣﻮطﻦ ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﻢ ﺑﻮد و اﻣﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺷﺐھﺎی ﻗﺒﻞ ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽ و ﺧﻮاھﺮش ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ
ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻈﺎھﺮات و ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﮫ در
ﮐﻨﺎر ﺑﭽﮫھﺎ و ﻋﺮوساش ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ طﻮری
دلاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮص ﺑﻮد .آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻤﮫ اﺑﺮی ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ھﻮا ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﮐﻮچ اﺑﺮھﺎ ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﻗﺮص ﻣﺎه از ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ رؤﯾﺖ
ﻣﺎه ﻓﺮﯾﺎد ﷲاﮐﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪادی ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺧﻮد را ﺑﮫ
دورﺑﯿﻦھﺎی ﻗﻮی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ
دﯾﺪن ﻣﺤﺎﺳﻦ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم در ﻣﺎه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﻓﺮاوان ﺗﮑﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،و
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ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﺸﺖﺑﺎمھﺎ ﯾﮏ ﺻﺪا ﻟﺒﯿﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ" .ﷲ اﮐﺒﺮ ،ﺧﻤﯿﻨﯽ رھﺒﺮ،
ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎه ''.ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺎج و واج اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ اطﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ھﯿﭽﻮﻗﺖ
درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﺼﯿﺤﺖھﺎی ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﭘﺪر اﺻﻼ ً ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ و درکاش از دﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ
ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ھﻢ ﮐﮫ از ھﻤﺎن اول آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺧﻮد را ﻻﻣﺬھﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻟﺤﻈﮫای ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﺤﻈﮫی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﺎه .ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن
ﺧﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و از ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺗﻮ ﻋﮑﺲ آﻗﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟"
ﻋﻠﯽ ﺟﻮاب داد:
"ﻋﮑﺲ آﻗﺎ ﮐﮫ دﯾﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺲ ﮐﺮدﻧﯿﮫ .و ﺑﺮای ﺣﺲ ﮐﺮدن آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫﻋﻈﻤﺖ
ﻣﻘﺎم اﯾﺸﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﮫ آﻗﺎ ﺑﺎور دارن .اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﺲ ﺳﻤﺒُﻠﯿﮑﮫ ،ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻋﮑﺲ اﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯽ .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯽ ﮐﺎﻓﯿﮫ .دﻧﯿﺎﺋﯽ از
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺳﺖ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺞ ﺷﺪ.
"ﺳﻤﺒُﻠﯿﮑﮫ ،دﻧﯿﺎﺋﯽ از ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻠﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درک ﮐﻨﺪ .ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﮫ در دو ﻗﺪﻣﯽ او
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫﻋﻠﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ طﺮﻓﺪاران ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺰب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺎت
ﺳﻤﺒُﻠﯿﮏ ،ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﺪن .ﻧﮑﻨﮫ ﺗﻮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻟﻨﯿﻦ اوﻣﺪه.
ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺗﻮھﻤﮫ .ھﺪف اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ را ﺑﻌﻨﻮان رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب
ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻨﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوھﺎرو ﺑﮫﺣﺎﺷﯿﮫ ﺑﺮوﻧﻦ .ﻣﺮدم ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن دارن ﺟﻮﻧﺸﻮﻧﻮ
ﻣﯿﺪن .ﮐﺎرﮔﺮا اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدن ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﻓﻠﺞ ﺷﺪه ،ﮐﺎﻣﯿﻮندارھﺎ و ﺑﺎزاریھﺎ
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪا اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدن .اﯾﻦھﺎﺳﺖ ﮐﮫ داره ﮐﻤﺮ ﺷﺎھﻮ دوﻻ
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺎور ﮐﻦ روح آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزیھﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﯿﺴﺖ ،و ﮔﺮﻧﮫ ﺟﻠﻮ
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ھﻤﮫاﺷﻮﻧﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰھﺎرو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻦ ھﺪﻓﯽ ﺑﺠﺰ
اﻧﺤﺮاف اﻓﮑﺎر ﻣﺮدم و اﺷﺎﻋﮫ ﺧﺮاﻓﺎت ﻧﺪارن .ﻋﻠﯽ ﺟﻮن ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺧﻮب
ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ رو ﻣﺎه ﻧﺸﺴﺖ .اﮔﮫ ﻋﮑﺲ ﯾﺎ
ﭘﻮﺳﺘﺮی آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺻﺪ ﺑﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎ اوﻧﻮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدن .از ﺷﻤﺎ
ﺑﻌﯿﺪه ﮐﮫ ھﻤﭽﯿﻦ ﺣﺮفھﺎﺋﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻓﯿﮫ ﮐﮫ دﯾﺮوز ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ،
اﯾﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮏھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎواک اﻧﺪ .داداش ﺟﺎن ﻣﺮدم
اﻧﻘﻼب ﻣﯽﺧﻮان .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﮐﻞ ﻧﻈﺎم ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽرو ﺑﮑﻮﺑﮫ زﻣﯿﻦ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﺧﻠﻖ ،ﯾﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺠﺎش ﺑﺬاره .ﺗﻮ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
داری و ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻨﺪ دھﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻄﻮری ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺗﻮھﻢ
ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺳﺮ ﻣﺮدﻣﻮ ﺷﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺪن .ﻣﮕﮫ ﺗﻮ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻋﺪهای از
ھﻤﯿﻦ ﻗﻤﺎش ،ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادن ـ ﻣﺸﺮوطﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﻣﺎ دﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ــ ﻣﮕﮫ
 ٢٨ﻣﺮداد ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آﯾﺖﷲ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ آﺧﺮش در ﮐﻨﺎر ﺷﻌﺒﺎن ﺑﯽﻣﺦ واﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﭘﻮل
ﺳﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪقو ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن .ﻋﮑﺲھﺎی ﯾﺎدﮔﺎری آﻧﮭﺎ
اﻟﺤﻤﺪﷲ ﻣﻮﺟﻮده .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﺗﻮھﻢ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖو ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
روی ﻧﻘﺶ و وزن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﺮد ،ﮐﮫ دو ﺑﺎره ﺳﺮ
ﻣﺮدم ﮐﻼه ﻧﺮه .ﺑﺠﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯽﺧﻮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮدﻣﻮن ،ﺑﮫ ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آﻗﺎ ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ را ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺎرزهی ﭼﺮﯾﮏھﺎ و
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﻤﮫ اﻟﮑﯿﮫ ،اﯾﻦھﺎ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪون و ﺑﺎ ﺧﻮن
ﺧﻮدﺷﻮن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ارﺗﺶ
ﺧﻠﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺸﮫ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ارﺗﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯿﺎد؟ آﻣﺮﯾﮑﺎ ارﺑﺎب ﺷﺎھﮫ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
اﯾﻦ رژﯾﻢو ﺗﺎ دﻧﺪون ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮده .واﺳﮫ ﭼﯽ؟ ﺑﺮای ھﻤﭽﯿﻦ روزی .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راه
وﺟﻮد داره .ﭘﺎﺳﺦ ﻗﮭﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﮭﺮ اﻧﻘﻼﺑﯿﮫ .اﯾﻦ ﻗﮭﺮو ھﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎزوی ﻣﺴﻠﺢ
ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ و ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ اون ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﮫ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ھﯿﭻ
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ﻋﮑﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﯿﺖو ﺑﮫ ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﮐﺎرﺧﻮﻧﮫھﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮ
ھﺮ ﻣﺤﻠﮫای ﺷﻮرای ﻣﺮدﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺪﯾﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺣﺸﯽﮔﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺳﺎواک و ارﺗﺶ از ﻣﺮدم دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ".
ﻋﻠﯽ از ﺣﺮفھﺎی ﺧﻮاھﺮش ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد .ﺗﺎ آن روز ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن
ﺻﺮاﺣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻋﺮض اﻧﺪام ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
"ﮐﯽ وﻗﺖ ﮐﺮد اﯾﻦھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮه؟ ﭼﮫ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺗﻨﺪی ﻣﯽده و ﭼﻘﺪر ﺑﺎ
ﺣﺮارت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺑﺎ ﮐﯿﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داره؟"
ﺧﻮاھﺮش ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ رزﻣﻨﺪه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ از ﺟﻨﺲ او ﻧﺒﻮد.
ﻋﻠﯽ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮش ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ در ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﮫ او ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رواﺑﻂاش ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم وﻗﺖاش ﺻﺮف ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺸﺮﯾﮫای ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل آن ﺑﻮد،
ﺧﻮاھﺮش ھﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺷﺮاﯾﻂ و رواﺑﻄﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺖ ﺑﯽ ﺻﺪا و
ﺑﮫ دور از ﭼﺸﻢ او ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮاھﺮش از ﺟﺮﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ او ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻧﺤﺮاﻓﯽ و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﺑﻮد .طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﯽ درﺳﺘﮫ ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻦ ﮐﮫ ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ رھﺒﺮی
ﻧﯿﺎز داره .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ دﻣﮑﺮاتھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺪﻻﺋﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﻧﻘﻼب و اﺳﺘﺒﺪاد وﺣﺸﯽ و ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﮫ
ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺣﺰب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻧﺴﺘﻨﺪ رھﺒﺮی را ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮن .اﯾﻦ راھﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﭗ روﯾﮫ .و ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺑﺠﺰ ﺗﻔﺮﻗﮫ و رو
در رو ﻗﺮار دادن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻢدﯾﮕﮫ ﻧﺪاره .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
"ﺟﺒﮭﮫ واﺣﺪ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری" رو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻤﮫ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﭘﺮﭼﻢ و ﯾﮏ ﺷﻌﺎر
ﺑﺎ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ .رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻦ.
اﯾﺸﻮن ھﻢ ﺗﻮ ﭘﺎرﯾﺲ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﮫروﺷﻨﯽ ﮔﻔﺘﮫ اﻧﺪ .آزادی زﻧﺎن ،اﺣﺰاب،
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ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ...دﯾﮕﮫ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ؟ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻼف ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ را
ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه .ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﺷﻤﻦ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ ،ﻧﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼب .رژﯾﻢ
ﺷﺎه ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﮫھﺎی زﻧﺠﯿﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﯿﻔﺘﮫ ﻣﺴﻠﻤﺎٔ
ﭘﺎﯾﮕﺎه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺿﺮﺑﮫ ﻣﯽﺧﻮره و اﯾﻦ در دراز ﻣﺪت در ﺟﮭﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
طﺒﻘﮫﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﮫ .اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺪﯾﮕﮫ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ،ﭼﮫ ﺑﺴﺎ در ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب،ﺗﺎزه اﮔﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮرﯾﻢ ،ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در آن ﺻﻮرت ﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ را ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺮدم از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻔﺮﻗﮫاﻓﮑﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮن .ﺗﻨﮭﺎ اﺗﺤﺎد
ﭼﺎره ﮐﺎره .ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻦ و ﺧﻮب ﺑﮫ اطﺮافات ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .رھﺒﺮ اﻧﻘﻼب آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ
ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺣﺮﻓﻮ ﻣﯽزﻧﻦ .اﯾﺸﻮن ھﻢ رو وﺣﺪت ﮐﻠﻤﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارن".
"ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ".
اﯾﻦ ﺧﻮاھﺮش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮد.
"اوﻻ ً در ھﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﻼ ً ﻣﺬھﺐ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﮑﺮدن .ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﮫ .دوم اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻮﺑﺎ ،وﯾﺘﻨﺎم،
ﮐﺮه ...ھﻤﮫ ﻧﺸﻮن ﻣﯽده ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮﯾﻖ ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽاﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﭘﻮزه اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رو ﺑﮫ ﺧﺎک ﺑﻤﺎﻟﯿﻢ .ﻧﮫ ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم .اﺗﺤﺎد
ﺧﻮﺑﮫ وﻟﯽ دﻧﺒﺎﻟﮫروی و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻮر ،ﻧﮫ .ﺟﺒﮭﮫ ﺿﺪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس و
ﺧﻮاھﺶ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮو ﭘﺸﺖ ﺳﺮت ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﻣﻘﺎﺑﻞ رو
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﮐﻨﯽ .ﺗﻮ وﯾﺘﻨﺎم و ﮐﻮﺑﺎ و ﮐﺮه و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ
ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻗﺎطﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﮫ ،ﺑﺎز ھﻤﻮن آش و ھﻤﻮن
ﮐﺎﺳﮫاس".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد وﻟﯽ از ﺑﺤﺚ آﻧﮭﺎ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪ .از ﺷﻨﯿﺪن
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎطﻌﯿﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ و ﭘﯿﺸﺎھﻨﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .وﻟﯽ
ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای او ﻣﺄﻧﻮس و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر آﻧﮭﺎ را ﺷﻨﯿﺪه
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ﺑﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد وارد ﺑﺤﺚ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪادﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻘﻼﺋﯽ
ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"آﺧﮫ اﮔﮫ اﯾﻨﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖو ﺑﮕﯿﺮن وﺿﻊ ﻣﺎ زنھﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ اﯾﻦھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻦ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ روﺳﺮی و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰا داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ھﻤﮫ ﻣﯽﮔﻦ اﯾﻨﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﻨﻤﺎ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰا ھﺴﺘﻦ .ﻣﮕﮫ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ رﯾﺨﺘﻨﺪ و ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ رو
آﺗﯿﺶ زدن و ﺑﮫ ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدن.ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﮫ؟"
"ﻧﮫ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﮔﻔﺘﻦ ﮐﮫ ﭘﻮﺷﺶ آزاده و ﮐﺴﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮدم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ".
اﯾﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاب او را ﻣﯽداد .آﻗﺎﺟﻮن ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮد و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﻗﻮﻣﯽ ﻣﺘﻔﮑﺮﻧﺪ در ﻣﺬھﺐ و دﯾﻦ ــ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻤﺎن ﻓﺘﺎده در راه ﯾﻘﯿﻦ .ـ ﺑﮭﺘﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻌﻼ ً ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﮭﻢﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﺮدا آﻗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯿﺎرن .ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﺑﺮﯾﻦ
ﻣﮭﺮآﺑﺎد؟ در ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ رو ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﮫ .اﮔﺮ
ﻣﺠﻠﺲ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮه و از ﺣﻘﻮق و ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﺮدم دﻓﺎع ﮐﻨﮫ ،ھﯿﭽﯽ ﻋﻮض ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﮫ ﺟﺎش ﻣﯽﺷﯿﻨﮫ .و
ﺑﻌﺪش ھﻢ روز از ﻧﻮ روزی از ﻧﻮ .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮ  ٢٨ﻣﺮداد در ﻋﺮض
ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻌﺎر زﻧﺪه ﺑﺎد ﻣﺼﺪق را ﺑﺎ ﺟﺎوﯾﺪ ﺷﺎه ﻋﻮض ﮐﺮدن .ﻗﺒﻞ
از  ٢٨ﻣﺮداد ﺗﻮدهاﯾﮭﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﺪق ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﺮدن و ﺗﻮ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ.
ﺧﺎکاش ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم رﻓﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗ ُﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ آدمھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻻﯾﻖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﺘﻌﮭﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺲ داده ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﮔﺮه
از ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎز ﮐﻨﻦ .آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﯾﮫ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ اﯾﻦ
ﮐﺸﺘﯽ طﻮﻓﺎن زدهرو ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ اﻣﻨﯽ ﺑﺮﺳﻮﻧﮫ".
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"آﻗﺎﺟﻮن ﻣﮭﻨﺪس ﻟﯿﺒﺮاﻟﮫ و ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال ﺗﻮ اﯾﻦ دوران ھﺮﭼﯽ ھﻢ ﭘُﺰ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮕﯿﺮه ،آﺧﺮش ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺎد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮات و
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﯽاﯾﺴﺘﮫ".
آﻗﺎﺟﻮن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺑﻮرژوازی و دﻣﮑﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻤﮫ ﺣﺮفھﺎی ﮐﺘﺎﺑﮫ .ﻣﺎ ﮐﺴﯽرو
ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﮫ ھﻢ در داﺧﻞ و ھﻢ در ﺧﺎرج از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﺣﻘﻮق اﯾﻦ ﻣﺮدم
دﻓﺎع ﮐﻨﮫ و ﺑﮫ آزادی ﻣﻌﺘﻘﺪ و ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﮫ .ﺗﻮ ﻧﮫ ﮐﻮﺑﺎ ﺑﻮدی و ﻧﮫ ﺷﻮرویرو دﯾﺪی.
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﮫ ھﻔﺘﮫای ﺑﮫ اوﻧﺠﺎ ﻧﺪاﺷﺘﯽ
دﻓﺎع ﮐﻨﯽ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ .ھﯿﭽﮑﺲ دلاش ﺑﺤﺎل ﻣﺎ
ﻧﺴﻮﺧﺘﮫ و ﻧﻤﯽﺳﻮزه .اﮔﮫ آزادی ﺗﻮ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﺒﺎﺷﮫ ،اﮔﮫ ﻣﺠﻠﺲ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻧﮫ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﮫ ،ﻧﮫدﻣﮑﺮات و اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻧﮫ
روﺣﺎﻧﯽ .ھﻤﮫ را ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و درﺷﻮ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻣﯽدوزن.
ھﻤﯿﻦ طﻮر ﮐﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮐﺮدن".
ﻋﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ از ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺠﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .از ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺪرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد آﮔﺎه ﺑﻮد .اداﻣﮫ ﺑﺤﺚ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭘﺪر
ﺧﺎطﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﮐﻮدﺗﺎ داﺷﺖ .زﺧﻤﯽ ﮐﮫ اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻢ اول او آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻮد .وﻟﯽ زﻣﺎﻧﮫ ﻋﻮض
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ راه و ﭼﺎرهی ﮐﺎر ﻧﮫ در روش و ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎه آﻗﺎﺟﻮن
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ از آﻗﺎﺟﻮن و آﻣﻮزهھﺎی او ﮔﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ از ھﺮ دو آﻧﮭﺎ .ﻧﻈﺮات آﻗﺎﺟﻮن را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺪر را ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﮫ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﻘﯿﺪه او ،رﺳﺎﻟﺖاش ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ در ﺻﺪاﻗﺖ و
ﺣﺴﻦﻧﯿﺖ او ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﮏ و ﺷﺒﮭﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺎﯾﻊ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻤﺎناودرﺟﺮﯾﺎنﺑﻮد،ﺣﺮفوﺣﺪﯾﺚدﯾﮕﺮیراﻧﺸﺎنﻣﯽدادﻧﺪ.
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ﺗﻨﺶ و اﻧﻘﻼب ب
آﻗﺎﺟﻮن درﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺣﺮف آﺧﺮ را زده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ "ﺗﻮ
دھﻦ رژﯾﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ".و زدﻧﺪ .اﻣﻮاج ﻣﺮدم ﭼﻮن ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ در طﯽ دو ھﻔﺘﮫی
طﻮﻓﺎﻧﯽ ﺑﮭﻤﻦ  ۵٧ﺑﺎﻓﺘﮫھﺎی دو ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎﻟﮫ را وا ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺮﯾﺾ و
طﻮﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻧﻔﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺳﺎﯾﮫ ﺧﺪا ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﮫ رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺷﮏآﻟﻮد از ﮐﺸﻮر رﻓﺖ .ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺤﻠﮫھﺎ و
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﮫ ﺳﺘﺎدھﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﯿﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺐ و روز ﻋﻠﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد ،و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ھﻤﮫ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ
رھﺮو او ﺑﻮد .در ﮐﻤﯿﺘﮫ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﺮی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽزد ،ﺣﻤﺎم ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻮﻟﯽ از ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽرﻓﺖ .ﮐُﻠﺖ ﻣﺎﮐﺎروﻓﯽ
ﺑﮫ ﮐﻤﺮ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮارت از ﭼﺮﯾﮏھﺎ و ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل آﻧﮭﺎ در ﭘﯿﺮوزی ﻗﯿﺎم
ﻣﺮدﻣﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺳﺮﺧﻮش و ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮو ﺑﯿﺎﺋﯽ
داﺷﺖ .ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ھﻤﮫ ﺑﻮد و در ھﺮ ﻣﻮردی ﻧﻈﺮ او را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﺗﮫ دل
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ آرزوی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ .در
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺪام ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ
وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﻏﺬا را آﻣﺎده
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺳﺠﺎده ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﺎدر ﻧﻤﺎز ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻠﺪارش ﺑﮫ اﻗﺎﻣﮫ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺠﺰ دلﺷﻮره ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﻮﯾﮋه دﺧﺘﺮش زﻧﺪﮔﯽ او روال ﻋﺎدی ﺧﻮد را طﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻢ ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﮫ ﺑﭽﮫھﺎ و ﻋﺮوساش ﮐﮫ ﭼﻮن
دﺧﺘﺮش دوﺳﺖاش داﺷﺖ ،ﻣﯽرﻓﺖ.
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ﻣﺎدر
ﺗﮭﺮان از ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﮭﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﮫ
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ادارات ﮔﺮﭼﮫ درھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ.
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺟﻠﻮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﯿﺰھﺎی ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد.
ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدﻧﺪ و داﺷﺘﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻨﮏ ﺑﮫ وﻓﻮر ﭼﺎپ و ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻧﻮﺟﻮانھﺎی
ﭼﮭﺎرده و ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮫ ﺳﺮ ھﺮ ﭼﮭﺎرراه و در ازدﺣﺎم اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﻧﺸﺮﯾﺎت
و روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺻﺤﻦ داﻧﺸﮕﺎه و
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی اطﺮاف آن ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ھﯿﺠﺎنزده در ﺣﺎل ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﭼﭗ و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺤﺚھﺎ ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ آﻧﮭﺎ اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻓﺮاطﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﯿﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻮد .در ﺟﻠﻮ
ادارات دوﻟﺘﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺗﻘﺎطﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﻠﺴﻠﯽ را ﮐﮫ
ﮔﺎه ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﻗﺪ آﻧﮭﺎ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺮ دوش داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﮔﺮوھﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﮫ دﻋﻮت آﺑﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺟﻤﻌﯿﺖ
زﯾﺎد ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺣﺰباﻟﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در آن
ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺷﻌﺎر "ﯾﺎ روﺳﺮی ﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺮی" از زﺑﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺷﻨﯿﺪه
ﺷﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ و درﮔﯿﺮی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ .ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در
ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮوهھﺎی طﺮﻓﺪار رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺻﺎﺣﺐ
اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﮫ زﻧﺎن ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را
ﭘﺲﻣﺎﻧﺪه رژﯾﻢ طﺎﻏﻮت ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آن روز ﭘﺲ از ﻣﺪتھﺎ ﻣﺎدرش را دﯾﺪ.
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"ﺳﻼم ﻣﺎدر".
"ﺳﻼم ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮﺑﮫ ،اﺣﻮاﻟﯽ از ﻣﻦ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯽ .ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدی ﻣﻨﻮ ھﻢ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮدی".
"ﻧﮫ ﻣﺎدرﺟﻮن ،ﭼﮫ ﺣﺮﻓﯿﮫ ﮐﮫ ﻣﯽزﻧﯽ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ .ھﻤﯿﻦ روزا ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﻢ دﯾﺪﻧﺖ .ﻋﻠﯽ ﮐﺎر داﺷﺖ ،ﯾﮫ ﺧﻮرده ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد .ﺧﻮب ھﺴﺘﯽ .داداش
ﺧﻮﺑﮫ".
"اوﻧﻢ ﺣﺎلاش ﺧﻮﺑﮫ .ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﮫ".
"ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺷﺪ ﮐﮫ ا ُوﻣﺪی ﺗﻈﺎھﺮات".
"آره ﺧﻮﺑﮫ ﮐﮫ اوﻣﺪم .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪم .ﺗﻮ اﯾﻦ طﺎﻏﻮﺗﯽھﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،دﺧﺘﺮ .اﯾﻨﺎ ﭘﺲ ﻣﻮﻧﺪهھﺎی طﺎﻏﻮﺗﻦ .ﯾﮫ ﻣﺸﺖ ﻗﺮطﯽان ﮐﮫ
ﺷﺐ و روز ﺑﻔﮑﺮ ﺳﺮﺧﺎب ﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻣﯿﻨﯽژوپ و ﻗﺮ و اطﻮار ﺧﻮدﺷﻮن ھﺴﺘﻦ.
زود ﺑﺮو از اﯾﻦ ﺟﺎ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ داره ﮐﮫ دﺧﺘﺮم ﻗﺎطﯽ اﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﺮو،
ﺑﺮو زود ﺑﺮو ﺧﻮﻧﮫ و ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽات ﺑﺮس .ﻣﺎ ﺣﺴﺎب اﯾﻨﺎرو ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﭼﯽ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن .اﻧﻘﻼب ﻧﮑﺮدﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮای ﺧﺪا ﻧﺸﻨﺎس ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﻦ.
ﺟﻮونھﺎی ﻣﺎ ﺧﻮن ﻧﺪادن ﮐﮫ اﯾﻨﺎ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ و ﺣﺎلاﺷﻮن ﺑﺮﺳﻦ".
"ﻣﺎدر ﺟﻮن اﯾﻦ طﻮری ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺎ زﻧﺎی ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺘﻦ .ھﻤﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﮐﺮده و داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮان ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ اوﻧﺎ زور ﻧﮕﮫ .ﻣﺮدا ﮐﺘﮏاﺷﻮن
ﻧﺰﻧﻦ و ﺑﮫ زور ﺳﺮﺷﻮن ﭼﺎرﻗﺪ و ﭼﺎﻗﭽﻮر ﻧﮑﻨﻦ و ھﺮ ﻣﺮدی ﮐﮫ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺮه ﯾﮫ ھَﻮو ﺳﺮﺷﻮن ﺑﯿﺎره .ﻣﺎدر اﯾﻨﺎ ﺑﺪ ﻧﻤﯽﮔﻦ .طﺎﻏﻮﺗﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻦ .ﺧﯿﻠﯽھﺎﺷﻮن
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮدن".
"ﺑﺴﮫ ،ﺑﺲ ﮐﻦ .زود ﺑﺮو ﺧﻮﻧﮫ .ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ اون ﺷﻮھﺮی ﮐﮫ ﺗﻮ ﮐﺮدی ،آﺧﺮ
ﻋﺎﻗﺒﺖات اﯾﻦ طﻮری ﻣﯽﺷﮫ .ﮐﻔﺮ ﻧﮕﻮ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ درس ﺑﺪی .ﻧﮫ از دﯾﻦ
ﭼﯿﺰی ﺣﺎﻟﯿﺘﮫ ،و ﻧﮫ از اﻧﻘﻼب و اﺳﻼم ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ .اﺳﻼم و ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
وظﯿﻔﮫ اﺻﻠﯽ زنو اطﺎﻋﺖ از ﺷﻮھﺮ و ﺧﻮﻧﮫداری و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﮫھﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده.
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اﯾﻦ ﮐﺎرا ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪه .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﮐﮫ دﯾﮕﮫ دوره اﯾﻦ ﺟﻮر ﻟﻮﻧﺪیھﺎ ﺗﻤﻮم ﺷﺪه .ﯾﮫ
درﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺘﯿﺎرهھﺎ ﺑﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻋﻤﺮ دارن ﯾﺎدﺷﻮن ﻧﺮه .ا ُﻣﺖ ﺣﺰبﷲ ﺑﮫ
طﺎﻏﻮت و طﺮﻓﺪاراش ﻧﮫ ﮔﻔﺘﮫ .ﺑﺮو ،زود ﺑﺮو از اﯾﻦ ﺟﺎ .ﻣﻦ ﮐﺎر دارم".
ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮدﺳﺘﮫ ﺗﻌﺪادی از زﻧﺎن ﭼﺎدری ﺑﻮد ،ﺑﮫ طﺮف آنھﺎ
رﻓﺖ و آنھﺎ را دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ
ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺗﮫ رﯾﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ھﻢ ﺻﺪا ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﮫ ﺷﻌﺎر دادن ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻈﺎھﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن .ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل رﯾﺸﻮﺋﯽ ﮐﮫ دو ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی دﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﺟﻤﻊاﺷﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ و
دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻮان رﯾﺸﻮی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ داد .ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺷﻌﺎر ﻣﯽدادﻧﺪ .ھﺮ
ﮔﺮوه ﺷﻌﺎر ﺧﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺎج و واج اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺎدر و دوﺳﺖاش را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از طﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ طﺮف دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎر ﻣﯽداد .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﺎ
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ .ﻏﯿﺾاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﮐﺎری از دﺳﺘﺶ ﺳﺎﺧﺘﮫ
ﻧﺒﻮد .از دﯾﺪن ﻣﺎدر در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
"آﺧﮫ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮری ﺷﺪه؟ ﻣﮕﮫ از ﻣﺮدا ﭼﮫ ﺧﯿﺮی دﯾﺪه ﮐﮫ ﺣﺎﻻ داره از ﺣﻖ
اوﻧﺎ ﺑﮫ اﺳﻢ اﺳﻼم ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ .ﻣﮕﮫ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ؟ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻖ طﻼق
و ﺣﻘﻮق زﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﮫ؟ ﻣﮕﮫ ﮐﺘﮏھﺎ ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ؟ ﭼﺮا ﻣﺎدر اﯾﻦ طﻮری ﺷﺪه؟ ﭼﺮا
ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﻠﺨﯽ زﻧﺪﮔﯿﮫ ﺧﻮدﺷﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده؟ ﭼﺮا از زﻧﺎی دﯾﮕﮫ داره اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮه؟"
دلاش ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺻﻒ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .از ﺣﺮفھﺎی او ﻗﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﺗ ُﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺟﺎرو
ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﺮک را ﮐﮫ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ رﯾﺨﺖ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را
ﺑﺮق اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺮﺗﺐ از ﭘﻨﺠﺮه ﺳﺮک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
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"ﭘﺲ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟"
ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﮫ ﻏﺬاﺋﯽ درﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻮﺻﻠﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺒﺰی و ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎطﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﮐﻮﮐﻮ درﺳﺖ
ﮐﺮد .ﭼﺎی دم ﮐﺮد و ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن وﻟﻮ ﺷﺪ .ﭼﮫ آراﻣﺸﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﭘﺎﺗﻮق و ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ ھﻤﮫ ﺟﻮر آدم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺐھﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺤﺚ و ﭼﺎپ
اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺑﻮد و روزھﺎ ﺗﻈﺎھﺮات .ﺧﺎﻧﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب رﻓﺖ و آﻣﺪ
ﮐﻢ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻠﺴﮫھﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .رﻓﻘﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﭘﺎک ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و
آﻣﺪ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﮫ را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد .ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﯾﺎزده ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺘﮫ و ﮐﻮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺳﻼم ﮐﺮد و ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ.
"ﭼﮫ ﺑﻮی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯿﺎد".
"ﮐﻮﮐﻮ درﺳﺖ ﮐﺮدم .ﭼﺎی ھﻢ دم ﮐﺮدم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪه .ﺑﺸﯿﻦ ﻏﺬا
ﺑﺨﻮر".
"ﺑﺎﯾﺪ دوش ﺑﮕﯿﺮم .ده روزی ﻣﯽﺷﮫ ﮐﮫ ﺧﻮدمو ﻧﺸﺴﺘﻢ".
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﺣﻤﺎم رﻓﺖ .طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺮﯾﻊ دوش ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ وﻗﺎﯾﻊ آن روز را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .دورش
ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ ،ﺣﻮﻟﮫ و ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺑﮫ او داد .ﻋﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ھﻨﻮز ﻟﻘﻤﮫ اول را ﺑﮫ دھﺎن
ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"اﻣﺮوز ﺑﺎ آﺑﺠﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎ .ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﮔﺮوهھﺎ اوﻧﺠﺎ
ﺑﻮدن .داﺷﺖ دﻋﻮا ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ اوﻣﺪم .ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﯽرو دﯾﺪم؟"
"ﻧﮫ".
"ﻣﺎدرم اوﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﯾﮫ ﻋﺪه زن ﭼﺎدری ا ُوﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺷﻌﺎر ﻣﯽداد.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺗﻈﺎھﺮاتو ﺑﮭﻢ ﺑﺰﻧﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ا ُوﻣﺪم .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﻦ دﻋﻮا
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ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻨﺎ ﯾﮫ ﻣﺸﺖ ﻗﺮطﯽان و ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه رژﯾﻢ طﺎﻏﻮﺗﻦ .ﻋﻠﯽ ﭼﺮا
اﯾﻦطﻮری ﺷﺪه؟ ﻣﺎدر ﭼﺸﻤﺎشو رو ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺴﺘﮫ .ﯾﮫ ﺧﺸﮏ ﻣﻘﺪس دﺑﺶ ﺷﺪه.
از ھﻤﮫ ﮔﺮوهھﺎ ا ُوﻣﺪه ﺑﻮدن .ﺑﭽﮫھﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﭽﮫھﺎی ﭼﺮﯾﮏھﺎ ھﻢ اوﻧﺠﺎ
ﺑﻮدن .ﺗﻮ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻋﻠﯽ؟"
"ﻋﻠﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"اﮔﮫ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ دﺧﺘﺮه
داره ﺗ ُﻨﺪ ﻣﯽره .ذھﻨﯿﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﺬھﺒﯿﮫ .رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب را اﻗﺸﺎر
ﻣﯿﺎﻧﯽ دارن ﮐﮫ رھﺒﺮ اوﻧﺎ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ ھﺴﺘﻦ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ظﺮﻓﯿﺖ زﯾﺎدی
داره ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی اﻗﺸﺎر ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی و از ﻣﻨﺎﻓﻊ اوﻧﺎ
دﻓﺎع ﮐﻨﮫ .ﻣﮕﮫ ﺧﻮدت ﺑﺎرھﺎ ﻧﺸﻨﯿﺪهای ﮐﮫ آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ
ﮐﮫ ﻣﻦ دﺳﺖھﺎی ﭘﯿﻨﮫ ﺑﺴﺘﮫی ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ .ﻣﮕﺮ اﯾﺸﻮن ﺑﺎرھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻧﮑﺮدن ﮐﮫ اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﮐﻮخ ﻧﺸﯿﻦھﺎﺳﺖ ﻧﮫ ﮐﺎخ ﻧﺸﯿﻦھﺎ .اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫھﺎ در واﻗﻊ
ﻧﺸﺎندھﻨﺪه ظﺮﻓﯿﺖھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ اﯾﺸﻮﻧﮫ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎزار و ﺑﻮرژوازی ﻟﯿﺒﺮال ھﻢ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ اﯾﻦ رھﺒﺮی ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻼش داره ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﮭﺎر ﺑﺰﻧﮫ و اوﻧﻮ ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﮫ .ﮔﺮاﯾﺶ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب در دراز ﻣﺪت ﺑﻨﻔﻊ اﻗﺸﺎر ﺗﮭﯿﺪﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ .ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻗﻄﻌﺎ ً زﻣﯿﻨﮫھﺎی رﺷﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﺑﮫ طﺮف ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﮫ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺨﺸﯽ
از اﻗﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊاﺷﻮن ﺿﺮﺑﮫ دﯾﺪه ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ اﻧﺪ.
وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ در دراز ﻣﺪت ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪه .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ
ﭼﭗروی ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﭼﭗروی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوھﺎی دﯾﮕﮫ
ﺑﺎﯾﺴﺘﻦ .و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎزار و ﻟﯿﺒﺮالھﺎ ﺑﺸﻦ .اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ
ﺟﺎﻣﻌﮫ و دﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏدﺳﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻧﺒﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﮫ آﻏﺎز ﺷﺪه.
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ داره در واﻗﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی اﻗﺸﺎر ﺑﺎﻻﺋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫاس
اﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮدﺷﻮ ﭼﭗ و رادﯾﮑﺎل ﻣﯽدوﻧﮫ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ
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اﻧﻘﻼب را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﯾﻢ .ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻈﺎھﺮات اون ھﻢ ﺑﺨﺎطﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺣﺠﺎب و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی دﻣﮑﺮاتو ﺑﺘﺎزوﻧﯿﻢ.
اون ﭼﯿﺰی ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺿﺮورت ﻋﺎﺟﻞ داره ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮره .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮع روﺑﻨﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ طﯽ
روﻧﺪھﺎی ﺑﻌﺪی درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻦ .ھﻤﯿﺸﮫ زﯾﺮﺑﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺎس رﺷﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ رو
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽده .اﻟﺒﺘﮫ روﺑﻨﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارن .وﻟﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ و روﺑﻨﺎ از اون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮه .ﻣﻦ روﺳﺮی ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﭼﺎدر ھﻢ ﺣﺎﺿﺮم ﺳﺮم
ﮐﻨﻢ ﺑﺸﺮطﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رو ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﻢ و رواﺑﻂ
ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ دو آرﻧﺞاش را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖھﺎ را زﯾﺮ
ﭼﺎﻧﮫ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﭼﮭﺎر ﭼﺸﻤﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢھﺎ و دھﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺎهاش
ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﺳﺮی ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺣﺮف
ﻣﯽزد راﺿﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﮫ دلاش ﻗﺮص ﻧﺒﻮد .از زﯾﺮﺑﻨﺎ و روﺑﻨﺎ و ﻗﻄﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽ
ِ
ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺸﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ذھﻦ او را ﺑﮫ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺮفھﺎی ﻣﺎدرش و ﺷﻌﺎرھﺎی ﺟﻮانھﺎی رﯾﺸﻮ ﺑﻮد .ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ
را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و اداﻣﮫ داد:
"وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼبو ﺗﺎزوﻧﺪ ھﻤﯿﻨﮫ .ھﻤﯿﻦ ﺟﻮونھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﭘﺎدﮔﺎنھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻄﻮری ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﺎﺑﺠﺎ و زود رس و ﯾﮫ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎ واﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺬارﯾﻢ اﯾﻦ
طﻮری ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼب ﺗﻔﺮﻗﮫ ﺑﯿﻔﺘﮫ .ﭼﻮن ﺗﻨﮭﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮه".
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮھﻢ ھﻤﮫاش ﻣﯽﮔﯽ ﺿﺪاﻧﻘﻼب و اﻧﻘﻼب .ﻣﺎدر داره از ﺣﻖ ﭼﻨﺪ زﻧﯽ و
ﭼﺎدر ﭼﺎﻗﻮل دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﯽﮔﮫ ھﺮﮐﯽ ﺳُﺮﺧﺎب و ﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽزﻧﮫ طﺎﻏﻮﺗﯽاﯾﮫ.
اﯾﻦ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ دﻣﮑﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﻣﺎل ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺸﮫ ﮐﮫ داره ﺗﺤﻮﯾﻞ
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ﻣﺮدم ﻣﯽده .آﺧﮫ اﯾﻦ ﮐﺠﺎش ﺗﻮ آﯾﻨﺪه ﺑﻨﻔﻊ ﻣﺮدم و طﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯿﮫ؟ ﻣﻦ ﮐﮫ ﮔﯿﺞ ﺷﺪم.
ﯾﺎ روﺳﺮی ﯾﺎ ﺗﻮ ﺳﺮی ﮐﮫ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﻧﺪاره .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻌﺪش ﻣﯽﮔﻦ ﯾﺎ ﭼﺎدر ﯾﺎ
ﺷﻼق .اﮔﮫ ﺑﺨﻮاد اﯾﻦ طﻮری ﺑﺸﮫ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﮫ .ﻓﮑﺮ ﮐﻦ اﮔﮫ ﻣﻨﻮ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﻨﻦ روﺳﺮی و ﭼﺎدر ﺳﺮم ﮐﻨﻢ ،ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖام ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺪرم ﺑﺎ زن آوردﻧﺶ
ﭼﻄﻮری ﺧﻮﻧﻮاده ﻣﺎ رو از ھﻢ ﭘﺎﺷﻮﻧﺪ؟"
"ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺰﯾﺰم اﯾﻦطﻮری ﻧﯿﺴﺖ .واﻗﻌﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎھﯽ و ﺟﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﯿﻠﯽ از ﺗﻮھﻤﺎت اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎرو ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽده".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﯾﮫ وﻗﺖ دﯾﮕﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﻢ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺣُﻘﮫی او ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﮐﻤﯽ اداﻣﮫ داد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮابآﻟﻮد ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺎﺷﮫ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ".
دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ.
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آﺑﺠﯽ
ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ رﻓﺘﺎر آﺑﺠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺐ و ﺗﺎب ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر او ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ را
ﭼﻮن ﺧﻮاھﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ﻋﺬاباش
ﻣﯽداد .ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﮫ آنھﺎ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ
ﺣﻤﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺧﻮش و ﺑﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد ،وﻟﯽ ﺟﺮأت ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن آن را ﻧﺪارد .اواﺋﻞ
ھﺮ وﻗﺖ ﻣﯽآﻣﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺮﯾﮫ و ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و از ﻧﺸﺮﯾﮫ و ﮐﺘﺎب ھﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﻟﺒﺎسھﺎی دﺧﺘﺮاﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻦ
ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﻤﭽﮫ آراﯾﺸﯽ ھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻠﯽ در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻧﻈﺮ او را ﭘﺮﺳﯿﺪ.
"ﻋﻠﯽ آﺑﺠﯽ دﯾﮕﮫ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه .اﮔﮫ
ﭼﯿﺰی ازش ﻧﭙﺮﺳﯽ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزﻧﮫ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﻧﺎراﺣﺖام .طﺎﻗﺖ
ﻧﺪارم اﯾﻦ طﻮری ﺑﺒﯿﻨﻢاش .دلام ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﻐﻞاش ﮐﻨﻢ ،ﺑﺒﻮﺳﻢاش و ازش ﺑﭙﺮﺳﻢ،
ِﭼﺖ ﺷﺪه ﻋﺰﯾﺰم".
ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی ﻣﮭﺮﺑﺎن زناش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻟﺒﺨﻨﺪی از رﺿﺎﯾﺖ و ﻏﺮور ﺑﺮ
ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ.
"ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﯽدوﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه .ﻗﻠﻮه
ﺳﻨﮓھﺎی درﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﻣﻮﻧﻦ .ﺣﺪس ﻣﯽزدم ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮری ﺑﺸﮫ .ﺗ ُﻨﺪ رﻓﺖ .ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ذوقاش ﺧﻮرده .از ﻗﺪﯾﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺐ داغ زود ﻋﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاﺑﯽ درﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺎز ﮐﮫ داری ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺑﺎﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﺪﺗﯿﮫ ھﺮ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﮫ ازت ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻗﺪ ﯾﮫ
ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدی ﮐﮫ ﻣﻦ ھﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪو ﺑﯿﺎرم ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی از ﺣﺮﻓﺎت ﺑﻔﮭﻤﻢ .ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم دﺧﺘﺮ داره آب ﻣﯿﺮه .ﯾﮫ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه.
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ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﭘﺮﺗﯽ .اﻧﻘﻼب ،ﭘﻨﻘﻼبو ول ﮐﻦ .ﮔﻮﯾﻤﺖ ﮔُﺮدی و ﺳﻨﮓ درﺷﺖ و
ﮐﻮﭼﯿﮏ ﭼﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﯽدی! ﺗﻮ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﻣﯽدوﻧﯽ ،ﺑﺒﯿﻦ ﺷﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﺑﺮاش اﻓﺘﺎده .ﯾﮫ روز در ﻣﯿﻮن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺣﻤﻮم ﻣﯿﺎد اﯾﻦ ﺟﺎ و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﮫ.
ﺑﺎز ﺗﻮ از اﻧﻘﻼب ﺑﺮام ﻣﯽﮔﯽ .ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮاھﺮﺗﮫ .ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داره".
ﻋﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ﻧﺒﻮد.
"ﺑﺒﯿﻦ ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدﺷﻮ داره .ﻣﻮج ﮐﮫ ﻣﯽﯾﺎد ،ﺧﯿﻠﯽرو ﻣﯽﮔﯿﺮه و
ھﯿﺠﺎن زده ﻣﯽﮐﻨﮫ .وﻗﺘﯽ اوﺿﺎع آروم ﻣﯽﺷﮫ ،واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺳﺨﺖ ﭼﮭﺮهی ﻋﺒﻮس
ﺧﻮدﺷﻮ ﻧﺸﻮن ﻣﯽدن ،اوﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ راه ﮔﻢ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻦ و ﯾﺎ ﻋﻘﺐ
ﻣﯽﺷﯿﻨﻦ .ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدن ،ھﺰﯾﻨﮫ داره .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯽ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫرو
ﺑﭙﺮدازی .ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ازش دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ،داره ﭼﭗروی ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺗﺎزه ﺗﮑﮫﺗﮑﮫ ھﻢ
ﺷﺪه .اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ھﻮاداراش ﻣﺜﻞ ﺧﻮاھﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻦ .اول ﻣﺪﺗﯽ
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﻦ ،ﺑﻌﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدن .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ اﺣﺴﺎساش ﺣﺮف دﯾﮕﺮی ﻣﯽزد ،از ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻋﻠﯽ ﮐُﻔﺮی ﺷﺪ.
"ﺑﺮو ﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﺎزھﻢ ﮐﮫ داری ھﻤﻮن ﺻﻐﺮا ﮐﺒﺮارو ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﯾﮫ زﻧﻢ .ﻣﺎ
زﻧﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﻢ.اﺻﻼ ً اﯾﻦ طﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﯾﮫ آدم ﺳﺮﺧﻮرده ﮐﮫ زود زود ﺣﻤﻮم ﻧﻤﯽره ،ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ،
آراﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﯾﮑﯽرو ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﺟﻮاب ﺑﺪی .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدم
ﺑﭙﺮﺳﻢ".
ﻋﻠﯽ ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻓﮑﺮ ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺑﮫ ﺑﭙﺮس .ﻓﻘﻂ طﻮری ﺷﺮوع ﮐﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﺮورش ﺑﺮ
ﻧﺨﻮره".
ﭘﺮﺳﺘﻮ درﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ دوﺳﺖاش ﺳﻨﮓ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ و
اﻧﻘﻼب و ﭘﻨﻘﻼب ﻧﺒﻮد .آﺑﺠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ھﻢﺧﻄﯽاش
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ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺳﮫ ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .و ﺳﮫ
ﺳﺎل ھﻢ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ داد ﮐﮫ
ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﮐﻼﻓﮫ ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻠﻨﮕُﺮی ﺑﻮد .اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و
ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺸﻖ آنھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ھﻢ ﻋﻠﯽ و ھﻢ آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎ او ﺑﺮود .ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد از رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ دو رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ
در ﺧﺎﻧﮫای ﻣﺼﺎدرهای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻟﮏ ﺑﯿﭽﺎره ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎوان ﯾﮏ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ــ ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهاش ،دار و ﻧﺪارش را رھﺎ ﮐﻨﺪ و از ﮐﺸﻮر آب و اﺟﺪادﯾﺶ ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﺧﺎﻧﮫی
ﻣﺼﺎدرهای در واﻗﻊ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫی ﺗﯿﻤﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺖ و
ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎدر ﺣﺮﻓﮫای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎناش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺪر اﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ اداره ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زده ﺑﻮدﻧﺪ .او ھﻢ
دوﺳﺘﺶ داﺷﺖ .وﻟﯽ از ھﻤﺎن اول ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺷﯽ در
اﻧﺘﻈﺎرش ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺷﺎﻧﺲ
آورده ﺑﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻠﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎناش ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی راه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯿﮫ آن از
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ اﺳﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫاش از
ﺳﺎزﻣﺎن .آﺑﺠﯽ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻣﺮدی را ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖاش ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮد:
"اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮه ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ھﻤﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ
طﻮری ﮐﮫ ﺑﻮش ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﮫ ﺑﻨﺪھﺎ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﯿﻢ دوﺑﺎره ﻣﺨﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﮫ زﻣﺎن
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ﺷﺎه ﻓﻘﻂ ﺳﺎواک ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎت ھﺴﺖ و ﺣﺰبﷲ و ھﺰار دارو
دﺳﺘﮫ دﯾﮕﮫ .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎرو ﺑﺪوﻧﯽ.
ﻣﯽدوﻧﻢ ﺗﻮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ھﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽھﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﻧﮑﺮدهای .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﻮاب ﺑﺪی ﺧﻮب ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ .راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از
دﺳﺘﮕﯿﺮی اول ،دﯾﮕﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻢ .ﯾﮫ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﮫ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻮدم
دارم ﮐﮫ ﺳﺮﺷﻮن ﺗﻮ ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﻮﻧﮫ .ﭘﺪرم اﺻﻼ ً از ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﺰاره .ھﻤﯿﺸﮫ
ﻣﯽﮔﮫ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺪاره .ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﻟﺒﺎس ﭼﺮک ﺑﻮ ﮔﻨﺪو ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﺮﮐﯽ
اوﻧﻮ ﺗﻦ ﮐﻨﮫ ،ﺑﻮش ﻣﺸﺎم ھﺮ رھﮕﺬریرو آزار ﻣﯽده .ﺗﻨﮭﺎ راھﺶ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ درش
ﺑﯿﺎری و ﺑﻨﺪازﯾﺶ دور .ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮر ﺧﺮتو ﺑﺮون ﺑﭽﮫ ﺟﻮن .ﯾﮫ ﺧﺮده ﺑﻮرژوای
ﭼُﺦ ﺑﺨﺘﯿﺎر دﺑﺸﮫ .ﻧﻤﯽدوﻧﮫ ﺗﺎ ظﻠﻢ ھﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه ھﻢ ھﺴﺖ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎ از آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮای ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯽ؟"
"راﺳﺘﺶ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ دل ﺑﮑﻨﻢ .ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ﭼﮫ رﻓﯿﻖ ﻧﺎزﻧﯿﻨﯿﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺶ.
ھﻤﮫ ﺑﮭﺶ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﺬارن .ﻣﺘﯿﻦ و ﮐﺎری و ﻣﮭﺮﺑﻮن و ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺳﺖ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪون اطﻼع آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﺎھﺎش ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﻢ .ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهاﻣﻮن اﺣﺘﺮام ﻧﺬارﯾﻢ ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺮدم و
ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﺷﻮن اﺣﺘﺮام ﺑﺬارﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﯿﺎد ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﮫ .ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﺪھﺪ .ﻋﺸﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﻨﻈﺮ اوھﻢ ﻣﯿﻮه
ﻣﻤﻨﻮﻋﮫای ﺑﻮد.
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ اون ھﻤﮫ اﺣﺘﺮام ﺗﻮ ﺑﺎزار ﻣﮕﮫ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﮫ؟
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن دق ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﯾﮫ دوﻧﮫ دﺧﺘﺮش ﺑﺮه ﺑﺎ ﯾﮫ آدم ﮔﺪا و ﻣﻔﻠﺲ ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ،آﻧﮭﻢ
ﺑﯽﺳﺮ و ﺻﺪا ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﮫ؟ ﺗﺎزه ﻋﻠﯽ ﭼﯽ؟ او اﺻﻼ ً ﮔﺮوه اﯾﻨﺎرو ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
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ﻣﯽدوﻧﮫ .ﺟﺎ و ﺑﯽﺟﺎ اوﻧﺎرو ﺗﺮﺑﭽﮫھﺎی ﭘﻮک ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﯽﮔﮫ اﯾﻨﺎ ﯾﮫ ﻣﺸﺖ
ﺟﻮون ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ھﺴﺘﻦ".
آﺑﺠﯽ را دﻟﺪاری داد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﺪ.
"ﻋﻠﯽ آدم ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖاﯾﮫ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﮫ .ﺗﺎزه ﺧﻮدش ھﻢ ھﻤﯿﻦ دوره
رو از ﺳﺮ ﮔﺬروﻧﺪه .ﻣﻨﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ راﺿﯽاش ﮐﻨﻢ .ﺗﺎزه اﮔﮫ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺪ ،ﺗﻮ
ﺗﻼش ﺧﻮدﺗﻮ ﮐﺮدی .ھﺮ ﮐﮫ طﺎووس ﺧﻮاھﺪ ﺟﻮر ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺸﺪ .ﻣﻦ درکات
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﻮدم ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﺑﮫ ھﺮ آب و آﺗﯿﺸﯽ ﺑﺰﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﺳﻢ".
ﺷﺎم درﺳﺖ ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد .ﻣﻨﻄﻖاش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﮫ .وﻟﯽ اﺣﺴﺎساش ﺳﻮدای دﯾﮕﺮ داﺷﺖ.
"ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ آﺑﺠﯽ ﺟﻮر اﺣﺘﺮام و اﻋﺘﺒﺎر آﻗﺎﺟﻮن رو ﺑﮑﺸﮫ؟ﻣﮕﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺎ اون ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ؟ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺷﮫ .ﺣﻖ اوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮه.
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ زنھﺎ ھﻢ آزادی و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽده .ﺧﻮب اﯾﻦ ھﻢ آزادﯾﮫ
دﯾﮕﮫ".
دﻟﺪادﮔﯽ ﺧﻮاھﺮ را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد.
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮه دﯾﻮوﻧﮫ ﺷﺪه .اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯿﮫ ،داره ﺑﺎ ﻗﻠﺐاش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﯿﻠﻢ وﺳﺘﺮن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮫ آدم ﺷﺸﻠﻮل ﺑﻨﺪ ﻗﮭﺮﻣﺎن اون ﺑﺎﺷﮫ .ﮔﺮوه اﯾﻨﺎ دو
ﺗﯿﮑﮫ ﺷﺪه .ﺗﺎزه اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻦ طﻮر ﮐﮫ ﺗﻮ ﻧﺸﻮﻧﯽاﺷﻮ ﻣﯽدی ﯾﮑﯽ از اون
ﺗﻨﺪروھﺎﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨﺎرو داﻏﻮن ﻣﯽﮐﻨﻦ .ھﻤﮫرو
ﻟﺖ و ﭘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن او زُ ل زد و ﮔﻔﺖ:
"اﮔﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﺷﮫ ،ﭼﺮا ﺑﺮای اوﻧﺎ ﻧﺸﮫ؟ ﺗﻮ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽﮔﯽ زنھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺎﺷﻦ و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ .ﺧﻮب اﯾﻦھﻢ ﯾﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﮫ دﯾﮕﮫ .ھﻤﮫ ﮐﮫ
ﻧﺒﺎﯾﺪ دﮐﺘﺮ و ﻣﮭﻨﺪس اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻦ .ﺗﺎزه ھﻢﺧﻂ ھﻢ ھﺴﺘﻦ و ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ھﻢ دوﺳﺖ
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دارن .ﺟﻮوﻧﻦ .ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ درس ﺑﺨﻮﻧﻦ ،ﮐﺎر ﮐﻨﻦ .ﻣﺜﻞ ھﻤﮫ آدمھﺎی دﯾﮕﮫ .ﭼﯿﮫ،
ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮاھﺮت ﮐﮫ ﺷﺪ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدت ﺣﻘﻮق ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮای ﻓﺮدی طﻮر دﯾﮕﮫای
ﺷﺪ؟"
"ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﻀﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦھﺎ ھﻨﻮز
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ اﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ھﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻦ .ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﯾﺎدﺗﮫ .ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن آﺧﺮش ھﻢ
ھﯿﭽﯽ .ﺗﻮ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺻﺤﺮا دﯾﺪی ﮐﮫ ﭼﮫ اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ .ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻨﺎ آﯾﻨﺪهای
ﻧﺪاره .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ھﻢ ھﻨﻮز ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮫ ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو ﺗﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ھﺴﺖ ﮐﮫ داره ﺗﺪارک دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ھﻤﮫ ﭼﭗ رو ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ .ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ از اﯾﻨﺎ ﻣﯽﮔﺬرن؟ وﺿﻊ ﻣﺎ ﮐﮫ دارﯾﻢ ازﺷﻮن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ،
ﭼﮫ رﺳﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﺎ ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻓﺘﺎدن ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ آدم ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺟﻮن و
ﻣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻓﺪاش ﮐﻨﻦ .ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی؟"
"ﺑﺒﯿﻦ ﻋﻠﯽ ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﮐﮫ ﻣﯿﮕﯽ درﺳﺘﮫ .وﻟﯽ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮت ﻋﺎﺷﻘﮫ.
ﻋﺸﻖ ھﻢ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺣﺎﻟﯽاش ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮﺑﮫ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺑﺮن ازدواج ﮐﻨﻦ؟ ﺧﻮدت
ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف ﺑﺰن".
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .زﻧﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻋﺸﻖ ﺗﻮان
درک اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﻧﺪارد .ﻋﺸﻖ ﮐﻮر اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻋﯿﻨﮏ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﭼﺸﻢ
ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺮه ﻣﻌﺸﻮق را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺸﺖ آن ﺑﺒﯿﻨﺪ.
"ﭼﻄﻮری ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ؟ ﭼﯽ ﺑﮭﺶ ﺑﮕﻢ؟"
ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺧﻮاھﺮش ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﻠﺐاش ﺑﮫ او اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺲ ﺧﻮاھﺮش را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .دﺧﺘﺮی
ﺑﻮد ﺧﻮدرأی و ﺑﺎ اراده ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ
آورده ﺑﻮد .ﺟﺴﻮر ﺑﻮد و از ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ و در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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"ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰن .ﺑﮭﺶ ﺑﮕﻮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﮫ .ﺷﺎﯾﺪ اوﺿﺎع آرومﺗﺮ ﺑﺸﮫ .اوﻧﻮﻗﺖ
راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف زد".
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد .ﻓﺮﯾﺎدی از درون ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺤﺚ
اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدن
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮدا ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺸﺎرھﺎی رواﻧﯽ در اداره زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺤﺚھﺎ ﺗﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮادران
ﺣﺰباﻟﮭﯽ ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ھﻤﮑﺎران او ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ
طﺎﻏﻮت ﭘﺎک ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ اﺗﺎق ﮐﺎرش رﻓﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮش آﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﮑﺮ ﺧﻮاھﺮش اﻣﺎناش
را ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد .آزارش ﻣﯽداد .آﺑﺠﯽ در ﻣﺮز ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻮد.
"ﭼﻄﻮری ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ؟ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟ "
رﻓﻘﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫاش را از ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﮫ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ھﺮ روز ﺟﺮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اوﺿﺎع ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮابﺗﺮ از آن ﺑﻮد ،ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮش ﺑﺎ آن ﻣﺮد ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن را از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺟﺎری
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن آﺑﺠﯽ و ﻣﻌﺸﻮق او را ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن آﻧﮭﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
"اﯾﻨﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻦ؟ ﮐﯽ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺑﮭﺸﻮن ﮐﺎر ﺑﺪه .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﻣﻤﻠﮑﺖ در ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺳﺖ .ادارهھﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﮫ .ﺟﻨﮓ ﻧﻔﺲ ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺮﯾﺪه .ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی ﺷﺪه .ﺧﯿﻠﯽ از ﺟﻮونھﺎ از زور ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﮫ
ﺟﺒﮭﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺗﻮ ﺑﯿﺪاد ﺟﻨﮓ و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﮫ ﺳﺮاغ
آدم ﺑﯿﺎد .وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ھﻢ ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮدﺷﻮ داره .ﺑﺎ دوﺳﺘﺖ دارم و ﻋﺎﺷﻘﺖام ﻧﻤﯽﺷﮫ
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ﺷﮑﻢو ﺳﯿﺮ ﮐﺮد .دورهی ﻋﺸﻖھﺎی روﻣﺌﻮ ژوﻟﯿﺘﯽ ﺗﻤﻮم ﺷﺪه .ھﯿﭻ آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮫ
ﮐﺎرت ﺑﺎزی ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ".
ﺧﻮدش ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ذھﻦاش ﺧﻄﻮر ﮐﺮد.
"ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ؟ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ رﻧﮕﯽ طﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺎ دو ﮐﺎرت ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺑﺎزی
ﮐﺮد".
دﭼﺎر ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺷﺪ.
"ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﭘﺲ ﺑﺸﯿﻨﮫ .از ﭼﯽ؟ از ﻋﺸﻖ؟ از ﻣﺒﺎرزه؟ از ﮐﺪوم؟ ھﺮ دو از ﯾﮏ
ﺟﻨﺲاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺸﻘﮫ!"
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﻣﻮﺿﻮع را ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
"ﻋﺠﺐ ﺑﺮزﺧﯽ .اﮔﮫ ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮدم؟ ﭘﺮﺳﺘﻮرو ول ﻣﯽﮐﺮدم؟
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﯽدادم؟ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ؟ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺒﯿﮫ .ﭘﺲ ﭼﯽ؟"
ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮ درﮔﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ راه ﺣﻞ
درﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﺟﺎده ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .دور زدن و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.
آﻗﺎﺟﻮن دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟ آﺧﮫ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده؟ داره ﺑﺎ دم ﺷﯿﺮ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﯾﻨﺎ رﺣﻢ
ﻧﺪارن .ﮐﻠﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪن .از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ اﺳﻢ ھﻤﮫ اﻋﻀﺎ و ﺣﺘﯽ طﺮﻓﺪاران
ﮔﺮوھﮏھﺎرو دارن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮه ﻣﻐﺰ ﺧﺮ
ﺧﻮرده .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﺟﻮوﻧﯽ ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﺎﺷﮫ .ﻟﻌﻨﺖ ﺧﺪا ﺑﮫ ﺷﯿﻄﻮن اﯾﻦ
دﯾﮕﮫ ﭼﮫ ﻣﺼﺒﯿﺖاﯾﮫ .اﯾﻦ ﭘﺴﺮه اﺻﻼ ً ﭼﮫﮐﺎره ﺳﺖ؟ ﭘﺪری ،ﻣﺎدری داره؟ ﭼﻄﻮر
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ ،از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮره؟ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﮐﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺸﻖ ﮐﮫ ﻧﻮن و
آب ﻧﻤﯽﺷﮫ".
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .زد ﺑﮫ ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ:
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"آﻗﺎﺟﻮن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎد دادﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﻣﮕﮫ ﺷﻤﺎ
ﻧﺒﻮدﯾﻦ ﮐﮫ از ﺑﭽﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﻮردن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﮕﮫ
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ اﮔﮫ آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﮫ ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ
ﯾﺎد دادﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺠﺰ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ھﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺧﻮب
اﯾﻦ ھﻢ ھﻤﻮﻧﮫ .زﻣﻮﻧﮫ ﻋﻮض ﺷﺪه .ﻣﺎ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﮫای ھﺴﺘﯿﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ،ﻋﺸﻖ ﻧﻮن و آب ﻧﻤﯽﺷﮫ .وﻟﯽ ﺑﺪون ﻋﺸﻖ ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﻋﺸﻘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ آدم ﻧﯿﺮو ﻣﯽده ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ .اﯾﻦ ﭘﺴﺮه
آدم ﺧﻮﺑﯿﮫ .ﻣﻌﺘﻘﺪه دﺧﺘﺮﺗﻮﻧﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽذاره .اﮔﮫ ﺑﺸﮫ ﮐﻤﮏاﺷﻮن ﮐﻨﯿﺪ ﺑ ِﺮَ ن ﺧﺎرج
ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ .اﻟﺒﺘﮫ ﺳﺨﺘﮫ .اﯾﻨﺎ ﯾﮫ ﮐﻤﯽ ﺧﺸﮏ ھﺴﺘﻦ و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﺴﺨﺘﯽ ﭼﯿﺰی رو ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎی
ﮔﺮوھﺸﻮن ﺟﻮون و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮫ اﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن اﮔﮫ ولاﺷﻮن ﮐﻨﯿﺪ از دﺳﺖ ﻣﯽرن .ﻣﻦ
از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .اﮔﮫ ﻓﺮاری ﺑﺸﻦ ،اﮔﮫ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻦ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮش در اﻧﺘﻈﺎرﺷﻮن
ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ھﻤﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ رو ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ .ھﻤﮫ ﺑﺮاش
ﻣﻔﺴﺪﻓﯽﻻرض اﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﮫ اﮔﮫ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎسھﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪن .ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﺑﺰرگ ﻣﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،ﺑﮭﺘﺮه ﺑﮭﺸﻮن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺗﺎ
ﺣﺪودی از ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﭘﺸﺖﭘﺮده ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ .ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ رو آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ دو ﺟﻮون ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺬاره .ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه رو ﺑﮫ رو ﺑﺸﯿﺪ.
دﺧﺘﺮﺗﻮﻧﻮ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪش ﭘﺎ ﺑﻨﺪه .ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺳﻘﻮط اون ﻣﺮدک رو ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﯾﮫ روز ھﻢ ﺷﮏ ﻧﮑﺮدﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ اﯾﻨﺎ ،ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺗﻮن ،دارن ﭘﺎﺷﻮﻧﻮ از ﮔﻠﯿﻢاﺷﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ دراز
ﻣﯽﮐﻨﻦ ،دارﯾﺪ ﺑﺎھﺎﺷﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .از دﺧﺘﺮﺗﻮن ﭼﮫ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﺪ؟ ﺑﯿﺎد
ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺸﯿﻨﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﺑﺎزاری ﭘﻮلدار در ﺑﺰﻧﮫ و ﺑﺎ ﯾﮫ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺟﮭﯿﺰﯾﮫ ﺑﺮه
ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺨﺖ؟ آﻗﺎﺟﻮن اﯾﻦ طﻮری ﻧﯿﺴﺖ] .رُ طﺐ ﺧﻮرده ﻣﻨﻊ رُ طﺐ ﭼﻮن ﮐﻨﺪ؟[ .ﻣﺎ
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ﻋﮑﺲ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ آﯾﻨﮫ زﻣﺎن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﮫ .رو ﺳﻔﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ
ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻦام ﻧﺎراﺣﺘﻢ .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﭼﺎرهای ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﺑﮫ ﻓﮑﺮم ﻧﻤﯽرﺳﮫ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و طﺮد اونھﺎ ﻋﺎﺻﯽاﺷﻮن ﻣﯽﮐﻨﮫ ،اوﻧﻮﻗﺖ ھﻤﮫاﻣﻮن ﻣﯽﺳﻮزﯾﻢ".
ﻋﻠﯽ ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻨﯽ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در اﺗﺎق راه اﻓﺘﺎد .ﺑﮫ طﺮف
ﮐﻤﺪ رﻓﺖ ﺳﯿﮕﺎری ﺑﺮداﺷﺖ و آﺗﺶ زد .ﺳﯿﮕﺎری ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ
ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻮطﯽ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ در ﮐﻤﺪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﺑﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻮھﺎی ﮐﻨﺎر ﺷﻘﯿﻘﮫاش ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﭘﺪر
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد" .آﻗﺎﺟﻮن ﭘﯿﺮ ﺷﺪه".
ﭼﮭﺮهاش ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﻢ را در ﭼﮭﺮهاش دﯾﺪ .ﭘﺪر ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ رگھﺎی
ﺷﻘﯿﻘﮫاش ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
"ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ درد ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎد؟ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﻮن دل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﮐﮫ
ﻣﺎ رو ﺑﺰرگ ﮐﻨﮫ ،ﺣﺎﻻ ھﺮ ﮐﺪوم ﺳﺎز ﺧﻮدﻣﻮﻧﻮ ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺟﺰ ﻏﺼﮫ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮاش ﻧﺪارﯾﻢ".
در ﮔﺬﺷﺘﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ھﻤﮫ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ در
دو ﺳﮫ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ھﺮ
ﭼﮫ دق دل داﺷﺖ ﺑﺎ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ آرام ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ او را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ،اﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ او ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ طﺮﻓﺪار ﺧﻂ اﻣﺎم ﺑﻮد .ﻧﮭﻀﺖ
آزادی و ﺟﺒﮭﮫ ﻣﻠﯽ را ﻟﯿﺒﺮال ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﭘﺪرش
زﯾﺮ و رو ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﮫ از او ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد:
"ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪت ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای؟ ﺧﻮﺑﮫ ﺑﺮات ﺳﺠﺎده و ﻣﮭﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺑﺨﺮم؟"
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ﻋﻠﯽ ﺑﮫروی ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﭘﺪر را
از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺣﺮفاش در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای او ﺣﺠﺖ ﺑﻮد .ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﻤﺮدی و ﺟﻮاﻧﻤﺮدی او اﯾﻤﺎن داﺷﺖ .آدم ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد .اھﻞ رﯾﺎ و ﺗﺰوﯾﺮ و
ﺗﻈﺎھﺮ و دورغ ﻧﺒﻮد .ﺣﺮفاش ﺣﺮف ﺑﻮد .ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎدات
ﻣﺬھﺒﯽاش ﺑﻮد.
"ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰن .ﻣﯽﺧﻮام اﯾﻦ ﭘﺴﺮو ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻧﮫ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ .ﺑﯿﺎرش ﺣُﺠﺮه".
ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻗﻀﯿﮫ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ.
"ﻧﮕﻔﺘﻢ ،راه دﯾﮕﮫای وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﺗﻮ ھﻢ ﺑﯽﺧﻮدی ﺑﮫ اﯾﻨﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪی .از اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ آﺑﯽ واﺳﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﺮم ﻧﻤﯽﺷﮫ .ھﻤﻮن روزی ﮐﮫ ﻣﺎدرﻣﻮ دﯾﺪم ﺑﺎ ﭼﮫ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد ،ﻓﮭﻤﯿﺪم ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟﺎی ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ،اﯾﻨﺎ ﻣﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖو دو دﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭼﺎرﺗﺎ ﮔﺮوه
ﺧﺪاﻧﺸﻨﺎس ﮐﻨﻦ؟ ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﭼﻄﻮر ﻣﺮدم ﺟﻮوﻧﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ ﺟﺒﮭﮫ؟ ﺳﺮی
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻒھﺎی طﻮﯾﻞ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و روﻏﻦ ﮐﻮﭘﻨﯽ ﺑﺰن ،اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ
ﮐﮫ ﻣﺮدم راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻨﺎ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﯾﺎرو ﻧﻮن ﻧﺪاره ﺑﺨﻮره وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮه
ﺟﻮوﻧﺸﻮ در راه اﺳﻼم ﻓﺪا ﮐﻨﮫ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ زﯾﺮ و رو ﺷﺪه .وای ﺑﺤﺎل اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎﺷﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻦ .آﻗﺎﺟﻮن درﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ،ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﺸﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻦ
ﺷﻤﺎ و دوﺳﺘﺎت ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .اﻣﯿﺪوارم آﻗﺎﺟﻮن ﺑﮫ اوﻧﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﮫ از اﯾﺮان
ﺑﺮن".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ روز ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد،داﺷﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
"ﺗﻮ ھﻢ ﮐﮫ دور ورداﺷﺘﯽ .ھﻤﮫاش داری ﻣﻮج ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽری .ﺗﺎزه ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ
اﻧﻘﻼب ﺷﺪه .ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ وﻗﺖ ﻻزم داره .ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از دﻧﺪه ﭼﭗ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد.
"ﺑﺮو ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻓﯽھﺎت .ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﮫ .ﻣﺮدﻣﻮ ﺷﺴﺘﺸﻮی
ﻣﻐﺰی دادن و ﺧﻮدﺷﻮن ھﺮﮐﺎری دلاﺷﻮن ﻣﯽﺧﻮاد ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﮐﺪوم ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ؟
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ھﻤﮫاش وﯾﺮوﻧﯽ و ﻋﻘﺐﮔﺮده .ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﻔﮑﺮ
زﻧﺪﮔﯽﻣﻮن ﺑﺎش .ﻗﯿﻤﺘﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه .ﺷﺪه ﯾﮫ وﻗﺖ ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻧﻮنو
ﻣﻦ ﭼﻄﻮری ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ از ﺑﺲ ﺳﺮ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدم وارﯾﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺷﻨﺪر ﻏﺎز ﺣﻘﻮق ﮐﮫ ﻣﯿﺎری ﻣﯽﺷﮫ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽرو ﭼﺮﺧﻮﻧﺪ؟ ﻋﻠﯽ اﯾﻦطﻮری
ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﯾﮫ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﯽ .ﯾﮫ ﺧﻮرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .اوﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﻮ
و دوﺳﺘﺎت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ﻧﺸﺪه .ﮐﻼه ﮔﺸﺎدی ﺳﺮ ھﻤﮫ ﮔﺬاﺷﺘﻦ .اول در ﺑﺎغ ﺳﺒﺰ
ﻧﺸﻮن دادن ،وﻗﺘﯽ ﺧﺮﺷﻮن از ﭘﻞ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﻤﮫ ﻗﻮل و وﻋﺪهھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم
داده ﺑﻮدن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫاش ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی
ﻣﯽدن .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﮫ ﺳﺮم ﻣﯽزﻧﮫ ﺑﺮم دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﮕﺮدم .ﯾﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﺟﺎﺋﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎرم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ".
"ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮﺟﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﻌﺎدﻻت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ روھﻢ رﯾﺨﺖ و ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیھﺎی ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از روﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺪ .ﺗﻮ ﯾﮫ
ﻧﮕﺎه ﺳﺎده ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﮫ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﯿﻨﯽ و ذھﻨﯽ
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ اﻧﻘﻼب آﻧﻘﺪر زﯾﺎدن ﮐﮫ ھﺮ ﻓﮑﺮ ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽرو دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل
ﻣﯽﮐﻨﮫ .وﻟﯽ اﮔﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎ و اﻧﻘﻼﺑﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ،ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺒﯽ ،ﺳﻮرﯾﮫ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دارای ﯾﮫ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک ﻗﻮﯾﮫ ،و
دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﯿﻦ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮﮐﮫ ﮐﮫ در دراز ﻣﺪت رھﺒﺮی اﻧﻘﻼبو ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ و ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻮھﻤﺎت ذھﻨﯽ ﺧﻮدﺷﻮ رھﺎ و
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی دوﺳﺖ ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ﮐﻨﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮی از ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﺪ.
"ﻋﻠﯽ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﻣﻨﻮ ھﺎﻟﻮ ﮔﯿﺮ آوردی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫھﺎی ﻗﻠﻨﺒﮫ ﺳﻠﻨﺒﮫرو
ﺗﺤﻮﯾﻠﻢ ﻣﯽدی؟ ﻣﻦ دارم از ﻧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ و ﮔﺮاﻧﯽ و ﭘﺎ دردم ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ،
اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻟﯿﺒﯽ و ﺳﻮرﯾﮫ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞام ﻣﯽدی .ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺮه ،ﺗﻮ
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ﻣﯽﮔﯽ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﮫدوشاش ﺷﯿﺮ ﻣﯽده .ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻨﺎ دارن ﺟﺎﻣﻌﮫرو ﻋﻘﺐ ﻣﯽﺑﺮن .دﻧﺒﺎل
ﭼﺎرﻗﺪ و ﭼﺎﻗﻮل و دﻋﺎ و اﺳﺘﺨﺎره ان .ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﺷﺐ و روز ﺷﻌﺎر ﻧﮫﺷﺮﻗﯽ
ﻧﮫﻏﺮﺑﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮگ ﺑﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﻮروی ﻣﯽدن؟ ﻧﮑﻨﮫ
ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮕﯽ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻨﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻦ .ﺗﻮ دﯾﮕﮫ ﺷﻮرﺷﻮ درآوردی .ﻣﻦ
ﺗﻮرو ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم ،و ھﻤﯿﺸﮫ ھﻢ ﺑﮫﺣﺮﻓﺎت ﮔﻮش دادم ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﯽرو
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﺗﻮ ھﻢ زود ﺑﯿﺎ ﺑﺨﻮاب ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮ ﺧﻮاب
آرزوھﺎت ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺑﺸﮫ .ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﻓﺮدا ﻣﯽرم دﻧﺒﺎل ﮐﺎر".
ﻋﻠﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺑﻌﯽ از روﻧﺪھﺎ و دﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﻮدﻧﺪو وﻟﯽ ﻧﮫ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺎ ﭼﻤﺎق واﻗﻌﯿﺘﯽ
ﺗﻠﺦ ،ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺷﻢ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ آن را ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺮقاش وارد ﺷﻮد .ﺑﮕﯿﺮ
و ﺑﮫﺑﻨﺪھﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮوع ﺷﺪ .روزی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ده ﻧﻔﺮ را ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺪس ﻣﯽزد او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد .ھﯿﭽﮑﺲ از او ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﻧﮑﺮد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری ﮐﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﮐﻨﺪ .دو ﻣﺎه از آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارش ﺑﺎ
ﺧﻮاھﺮش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮش ﺑﺎ ﻋﺼﺎﻧﯿﺖ ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .آن ﺷﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر در ﭘﯽ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
اﮔﺮ آﻣﺪ او را ﻧﮕﮫ دارد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺪ .از دﯾﺪن او ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺷﺎم را ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮردﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﮫ
ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﻠﮏھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎرش ﮐﺮد .او ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺟﻮاباش را
داد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و ﺑﺮادر ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺻﺪا ﮐﺮد .ﺳﮫ ﻧﻔﺮی
ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮد .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ.
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ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺪﻣﮫﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ھﻨﮕﺎم ﺻﺮف ﭼﺎی روﺑﺮوی او ﻧﺸﺴﺖ و
ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ از دﺳﺖات ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﮫ .ﺑﮫھﯿﭻ ﺻﺮاطﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮاش ﺳﺨﺘﮫ .ﺧﻮدت ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪه .ﮐﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮشو ،ﻋﺰﯾﺰﺷﻮ دو
دﺳﺘﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻨﮫ ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﮫ و ﺑﻌﻼوه ﮐﺎر و ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﺪاره .ﻣﻦ ﺗﻮرو ﺧﻮب درک ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻘﯽ .ﻋﺸﻖ ھﻢ ﺣﺮف ﺣﺴﺎب و
ﭼﺮﺗﮑﮫ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﺎﻟﯽاش ﻧﯿﺴﺖ .ﻻﻣﺼﺐ ﮐﻮر و ﺑﯽﻣﻨﻄﻘﮫ .وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﮐﮫ ھﯿﭻ
ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﻮن دﺧﺘﺮﺷﻮﻧﻮ ﺑﮫ ﺳﻼخ ﺧﻮﻧﮫ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻦ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ راھﯽرو ﮐﮫ ﺗﻮ ﺗﻮش ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﯽ ھﻢ ﺳﻨﮕﻼﺧﮫ و ھﻢ
ﺑﻦﺑﺴﺖ .ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ طﺮﻓﮫ ھﻢ ھﺴﺖ .آﺑﺠﯽﺟﻮن رک و راﺳﺖ ﺑﮭﺖ ﺑﮕﻢ،
ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ دارﯾﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﻣﯽرﯾﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﮐﺮدی؟ ﺑﻌﺪ از
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ اﻣﺎم داره
دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺟﻮونھﺎرو ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ.رھﺒﺮی ﺷﻤﺎ ھﻢ اﺻﻼ ً ﺑﻔﮑﺮ ﺟﻮن و
اﻣﻨﯿﺖ ھﯿﭽﮑﺪوم از ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮای ھﻤﺮاه ﮐﺴﯽ
ﺑﺮی ﮐﮫ ﻧﮫ ﻧﻮن ﺷﺐ داره و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن .ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ
ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯿﮫ .ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ اداﻣﮫ ﺑﺪﯾﻦ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در اﻓﺘﺎدﯾﺪ .اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن ﭘﺸﺖ اون اﯾﺴﺘﺎدن .اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﮫرو ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮫ .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﭼﻄﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﻞ
ﺟﮭﺎن ﻏﺮب دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ دادن و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺮدن ﺻﺪام ﻣﯽﺧﻮان اﻧﻘﻼب
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎرو ﺑﺰاﻧﻮ در ﺑﯿﺎرن .ﺷﻤﺎھﺎ ﮐﺪوم طﺮف اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ
واﯾﺴﺘﺎدﯾﻦ؟ وﺳﻂ وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﯾﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ھﺴﺘﯿﺪ و در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ .ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﻌﺬرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اون طﺮف ﻣﻌﺎدﻟﮫ ﻗﺮار دارﯾﺪ.
اﻧﻘﻼب ﺣﻖ داره از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﮫ .ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ﺑﺮو ﺗﻮ
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ﺧﯿﺎﺑﻮن ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻓﺪاﮐﺎری ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼترو ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﺎ ﺟﻮن
ﺧﻮدﺷﻮن از اﻧﻘﻼب و ﻣﯿﮭﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻦ .اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﮭﻨﯽ در واﻗﻊ ﺧﺼﻠﺖ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ داره .ﭼﻮن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻤﮫ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ واﯾﺴﺘﺎده و از ﺻﺪام
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺻﺪام ﺑﮫ ﺗﻔﻨﮕﭽﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه .ﺷﻮر و ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﺮدﻣﻮ
ﺑﺒﯿﻦ و ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف زدم .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﯽﺧﻮاد اﯾﻦ آﻗﺎﺋﯽرو ﮐﮫ
ﺑﺎھﺎش دوﺳﺖ ھﺴﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﮫ .ھﻨﻮز دﯾﺮ ﻧﺸﺪه .ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﮫ و ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺧﺮابﺗﺮ ﺑﺸﮫ ،ﺑﺘﻮﻧﯿﺪ اﯾﺮانرو ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ،ﺗﺎ
اوﺿﺎع آروم ﺑﺸﮫ .درس ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ .اوﺿﺎع ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﺷﮏ ﻧﺪارم
ﮐﮫ اﻧﻘﻼب راه ﺧﻮدﺷﻮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﮫ و ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﻣﯽاﻓﺘﮫ .در آن ﺻﻮرت
ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ آدمھﺎی ﻣﯿﮭﻦدوﺳﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز داره .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﯾﮫ ﻗﺮار ﺑﺬار ﮐﮫ ﻣﻦ و او ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻗﺎﺟﻮن .اﻟﺒﺘﮫ
آﻗﺎﺟﻮن ھﻨﻮز ﺟﻮاب ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪادن .ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﺑﺸﮫ دو ﺑﺎره ﺑﺎ اﯾﺸﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮاﻓﻘﯽ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ او را
ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش
ﻣﯽداد ،ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد ،ھﺮ دو دﺳﺖاش را روی ﻣﯿﺰ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪی ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎراﺣﺘﯽ داﺷﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮر ،اﮔﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮ رو درﺳﺖ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﻤﺎ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ اول
ﺑﮫ دﺳﺖﺑﻮس آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺮم و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺸﻮن ﻓﺎﺗﺤﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﺨﻮﻧﻢ و
ﺑﺮای اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ راھﯽ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺸﻢ ،اﻟﺒﺘﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﯾﻦ طﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻧﮫ
ﻋﻠﯽ ﺟﻮن ،اﯾﻦ ﺟﺎ وطﻦ ﻣﻨﮫ .ﮐﺸﻮر ﻣﻦ و ھﺰاران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺒﺎرز دﯾﮕﮫای ﮐﮫ
زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮﻧﻮ ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﮐﺮدن و ﻗﯿﺎم و اﻧﻘﻼباﺷﻮنو در ﻧﯿﻤﮫ
راه ازﺷﻮن دزدﯾﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدن ﮐﮫ ﻣﺮدم و ﮐﺸﻮر
را درﮔﯿﺮ ﯾﮫ ﺟﻨﮓ ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮده و داره ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ وﯾﺮوﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﮫ.
115

ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ دودش ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﺗﻮدهھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن
ﻣﯽره .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎد و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ رو اﻓﺸﺎ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ
ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﮐﺸﻮروﻣﻮﻧﻮ آﺑﺎد ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﮫ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ رھﺒﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﻣﺜﻞ اوﻧﺎ ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ﻋﻠﯽﺟﻮن ﻣﻦ آﻗﺎﺟﻮن ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ رو ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ت
وﺟﻮدم دوﺳﺖ دارم وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎرزه در راه ﺧﻠﻖو ﻓﺪای اﺣﺴﺎﺳﺎ ِ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮدم ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ھﺮ رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ واﻗﻌﯽرو ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮدن.
ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪاره .وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﻣﺒﺎرزهرو اداﻣﮫ داد .راه ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﻣﮕﺮ
ﻟﻨﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺷﻌﺎر ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ رو ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﮓ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺰار ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﻮن داده ﮐﮫ ﻣﯽﺷﮫ.
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﺳﺖ ارﺗﺠﺎع ﺑﺮای ﯾﮑﮫﺗﺎزی .اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﺰی
ﺑﺠﺰ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎر و ﺑﺎزارﯾﺎن ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖ و ﺑﻮرژوازی ﮐﻤﭙﺮادور ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻮن طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ رﻓﺖ و
ﺿﺮورت ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و اﯾﺠﺎد ﺻﻒ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﺸﮑﻞھﺎی ﮐﺎرﮔﺮیرو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد.
راه دﯾﮕﮫای ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاره .اون ﺳﻤﺖﮔﯿﺮی ھﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ ازش اﺳﻢ ﻣﯽﺑﺮی روﯾﺎﺋﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫاش ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻗﻤﺎر ﺷﻮروﯾﮫ .رھﺒﺮای
ﺣﺰب ﺣﺎﮐﻢ در اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم دﻧﺒﺎل
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدﺷﻮن ھﺴﺘﻦ .دﻧﺒﺎﻟﮫروی از اوﻧﺎ ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺪاره .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﮑﻮﻣﺖ در واﻗﻊ دارﯾﺪ ﺑﺎ اوﻧﺎ
ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،و ﻣﮭﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﮫ اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﯽزﻧﯿﺪ .اون راهرﺷﺪی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ
در ﭘﯽاش ھﺴﺘﯿﺪ ،در اﺻﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺠﺰ ﺳﺎزش طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺧﺎک ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺗﻮ ﭼﺸﻢ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﻧﺘﯿﺠﮫای ﺑﺠﺰ
ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ .اﮔﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯽاﻣﻮن ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻧﺒﻮد ،ھﻨﻮز رھﺒﺮی ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺑﻮدن و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی اوﻧﺎرو روﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻣﯽﮐﺮدن .داداشﺟﻮن ﻧﺴﺨﮫای ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽﭘﯿﭽﯽ ﻋﺎﻓﯿﺖ طﻠﺒﯽ و رو
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آوردن ﺑﮫ ﯾﮫ زﻧﺪﮔﯿﮫ ﭼُﺦ ﺑﺨﺘﯿﺎرﯾﮫ .ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدم و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ
ﺑﻤﻮﻧﻢ و ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ ﺑﺪم .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺗﻮ روﯾﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﺪﯾﻨﮫ
ﻓﺎﺿﻠﮫاﺗﻮن دﻧﺒﺎل اﯾﻨﺎ ﺑﺮﯾﺪ و ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزی رو ﺗﮑﺮار و ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺗﻨﺪ ﭘﯿﭻھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﮫ ﮐﯽ طﺮﻓﺪار واﻗﻌﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮه.
ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﺗﻦ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻟﺐ رودﺧﻮﻧﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ وارد ﺑﺤﺚ ﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﮐﻨﺪ:
"ﺣﺎﻻ ﭼﺮا وارد ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪﯾﻦ .ھﺮﮐﯽ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﻮ داره .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺻﻠﯽ
اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ طﻮرھﺎﺋﯽ آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ راﺿﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪا ً ﮐﮫ وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ راﺣﺖﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .آﺧﮫ اﯾﻦ طﻮری ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ ،ﺷﻤﺎ دو ﺗﺎ ھﯽ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ،طﺒﻘﮫﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﺠﺎرت ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﮫ رخ ھﻢ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﮔﻮر
ﭘﺪر ھﻤﮫاﺷﻮن .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ راﺟﻊ ﺑﮫ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﯾﮫ ﻗﺮار ﺑﺬارﯾﺪ.
ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺧﺪا ﮐﺮﯾﻤﮫ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮔﻨﺎه داره ،داره دق ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﯾﻨﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ
ھﺴﺘﻦ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﻮدﺗﻮن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮﺑﮫ ،وﻟﯽ ﯾﮫ ﺧﻮرده ھﻢ ﺑﻔﮑﺮ اوﻧﺎ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮﭼﯽ اوﻧﺎ ﮔﻔﺘﻦ .ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮫ طﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اوﻧﺎ ھﻢ راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﻦ.".
ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ھﺪف ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دوﺗﺎﺳﺖ .اوﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺧﻂ ﻣﺸﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮده ،ﺣﺮفھﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه و ﺗﮑﺮار اوﻧﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺳﺖ .وﻟﯽ ﯾﮫ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯽ و اون اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺪن ﭼﻨﺪﺗﺎ ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﮫ آدم
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ﯾﮫ ﻋﻠﻤﮫ ،ﻣﺜﻞ ھﺮ ﻋﻠﻢ دﯾﮕﮫ .ﻋﻠﻤﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زﻣﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪش .ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﺎی ﺧﺸﮏ و ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ از
ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﮑﺮار آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و طﺒﻘﺎﺗﯽرو ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺳﯿﮫ ﻧﯿﺴﺖ .دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ ھﻢ دوران اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .دوران ﻋﻮض ﺷﺪه .دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،دوران ﮔﺬار از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ
117

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰﻣﮫ .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ درﺣﺎل اﺣﺘﻀﺎره .ھﺮﭼﮫ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﺣﻠﻘﮫھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢو ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻋﻤﻼ ً ﺟﺒﮭﮫ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﮐﺸﻮر
ﺷﻮراھﺎ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﺸﻮرھﺎی رھﺎ ﺷﺪه از ﯾﻮغ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ
راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم واﻗﻌﺎ ً
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی طﺒﻘﮫﮐﺎرﮔﺮ و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎی ﮐﺸﻮرﺷﻮن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻦ و ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺳﻤﺘﮕﯿﺮﯾﮫ ﮐﮫ ذھﻨﯿﺖ و ﺗﻮھﻤﺎت
رھﺒﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ دﻣﮑﺮاتھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﯾﻦ ﯾﮫ اﻧﻘﻼﺑﮫ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ در واﻗﻊ دارﯾﺪ ﺗﯿﺸﮫ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﯽزﻧﯿﺪ و
ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺐھﺎ و طﺮﻓﺪاران آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺻﺪام واﯾﺴﺘﺎدﯾﻦ .ﯾﮫ
ﻣﺒﺎرز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﮫ اول دوران را ﺑﻔﮭﻤﮫ .اﻣﺮوز اردوﮔﺎه
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺣﺮف آﺧﺮو ﻣﯽزﻧﮫ.
اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰم ﭘﺮوﻟﺘﺮی در واﻗﻊ در ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ درﯾﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم واﻗﻌﺎ ً ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ً ھﻢ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﮫ دو طﺮف
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاره .ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ واﯾﺴﺘﺎدﯾﻦ .در ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و در ﺻﻒ اﻧﻘﻼب ،ﯾﺎ
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن و ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب؟ ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺳﻒام ﮐﮫ اﯾﻨﻮ ﻣﯽﮔﻢ ،وﻟﯽ ﺷﻖ
دﯾﮕﮫای وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﮐﻞ ﺟﮭﺎن ﻏﺮب ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺪام اﻧﻘﻼب
اﯾﺮانو ﺑﺰاﻧﻮ در ﺑﯿﺎره .ﻣﻦ ازت ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﻓﮑﺮ ﮐﻦ.
ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻖ و ﺷﻌﻮر ﺧﻮدت رﺟﻮع ﮐﻦ .ﺑﺮو ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن و ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺒﯿﻦ .ھﻤﯿﻦ
ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫاش از اوﻧﮭﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ .ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﮫ ﻓﺪاﮐﺎری دارن ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و
دﻧﺪون از اﻧﻘﻼب و رھﺒﺮی اون آﯾﺖﷲ ﺧﻤﯿﻨﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ .ﺗﻮ
اﺗﺎقھﺎی درﺑﺴﺘﮫ و ﺣﻮزه ﻧﻤﯽﺷﮫ ﻣﺮدﻣﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎھﺎﺷﻮن ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ
ازﺷﻮن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﻔﮭﻤﯽ .اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﺑﻮﺟﻮد
ﻧﯿﻮﻣﺪه .رﯾﺸﮫداره .ﺑﺎﯾﺪ اوﻧﺎرو ﻓﮭﻤﯿﺪ و ﺑﮭﺸﻮن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ روﺷﻮن
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺬاری .ﺧُﻢ رﻧﮕﺮزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻟﺒﺎﺳﻮ ﺑﮑ ُﻨﯽ ﺗﻮش و ﯾﮫ رﻧﮕﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﺸﮫ .اﮔﮫ
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ﺑﮫ اﯾﻦ آﺳﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﺎه ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از اﯾﻦھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﻮر ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺒﯿﻦ.
ﺟﺮأت داری ﺣﺮف از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺑﺰن ﺗﯿﮑﮫ ﺗﯿﮑﮫات ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﺎ ﭼﺎرﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮ و
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﺗﻮدهی ﻋﺎﻣﯽ آﻣﺎده ﺑﺸﻦ .اﮔﮫ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ،ﺧُﻮردت ﻣﯽﮐﻨﻦ .اﻧﻘﻼب و ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﯾﮫ روزو ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﯾﻢ
ﺣُﺠﺮه .ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺎ دوﺳﺖات ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .ﻣﻮاﻓﻘﯽ؟"
آﺑﺠﯽ ﺗﺎ ﺑﻨﺎﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﻔﺘﯽ را از ﻋﻠﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اول ﺟﻮاب ﻋﻠﯽ را ﺑﺪھﺪ.
ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ راه ﻣﯿﺎﻧﮫای وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی آن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﮫ او ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﻮزن ﺑﮫ ﻗﻠﺐاش ﻧﺸﺴﺖ .ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﺗﻦ و ﺟﺎن ﭘُﺮﺷﻮر او ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﮫ را ﺑﮫ
دﺳﺖاش داده ﺑﻮد او را ھﻢﺳﻨﮓ ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺒﺎن و ﻋﺎﻣﻞ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪاﻧﺪ.
"ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺷﺪﯾﻢ ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﺳﻠﻄﻨﺖ طﻠﺐ؟ ھﺮ ﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎرﯾﮫ؛
اﻋﺪام ﺟﻮونھﺎ ،ﺑﺴﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽھﺎ ،اﺳﺘﺜﻤﺎر زﺣﻤﺘﮑﺸﺎ ،ﺳﺮﮐﻮب ﺧﻠﻖھﺎ ،ﺑﮭﻢ
زدن ﻣﯿﺘﯿﻨﮓھﺎ و ﺑﺴﺘﻦ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﺎﺷﮫ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﮫ؟ اﯾﻦ ﭼﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﮫ ﮐﮫ ھﺮ روز
دارﻧﺪ ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮو ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدن ،اﻋﺪام
ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ اﯾﻦ ﮐﺪوم اﻧﻘﻼﺑﮫ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاره؟
اﯾﻦ ﮐﺪوم اﻧﻘﻼﺑﮫ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺶ ﻧﻮن ﻧﺪارن ﺑﺨﻮرن ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ
ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽده؟ اﯾﻦ ﮐﺪوم اﻧﻘﻼﺑﮫ ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮھﺎ را دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ از داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺮاج
ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﺰﺋﯽ از راه رﺷﺪ ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺷﻤﺎﺳﺖ؟
ﻧﺪادن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮا و ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺗﺠﻤﻊھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ اوﻧﺎ ﺟﺰﺋﯽ از راه رﺷﺪ
ﻏﯿﺮﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ زﻧﺎرو از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﮐﺮدن و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮔﻮﺷﮫی
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آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﮫ ﺟﺰ ﺧﺼﻠﺖھﺎی دﻣﮑﺮات اﻧﻘﻼﺑﯿﮫ ﯾﺎ واﭘﺴﮕﺮاﯾﯽ؟ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ ً
ھﻤﻮن ﺳﯿﺎﺳﺘﯽرو ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ  ٢٨ﻣﺮداد داﺷﺘﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ رﺳﺎﻟﺖ
دﯾﮕﮫای ﻧﺪارﯾﺪ ﺑﺠﺰ ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎه ،و ھﺮ دﻓﻌﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ .ﻣﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻢ ﯾﺎ
اونھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﻮ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﮫ ﺑﺮای ﺧﻮش
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻣﯽرﯾﺪ و ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﮫای رو ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮاﺗﻮن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب اﻧﺪ ﻟﻮ ﻣﯽدﯾﻦ.
آﺧﮫ اﯾﻦ ﭼﮫ دﻣﮑﺮات اﻧﻘﻼﺑﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ھﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و رﻗﺺ و ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﮫ ﺑﻮی ﺷﺎدی و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽده ،ﻣﺨﺎﻟﻔﮫ؟ اﯾﻦ دﻣﮑﺮات اﻧﻘﻼﺑﯿﮫ ﮐﮫ ﺻﯿﻐﮫ و ﻗﻤﮫ
زﻧﯽ و اﺳﺘﺨﺎرهرو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺣﺮف ﺗﻮ ﻣﻌﻨﺎش اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺟﻮ ﻣﺬھﺒﯿﮫ ﻣﺎ ھﻢ
ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اوﻧﺎ ﺑﺸﯿﻢ .ﻧﮑﻨﮫ رھﺒﺮان ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ
اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻦ ﺑﺮن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ .ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ ﯾﺎ اونھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﺻﺪ و ھﺸﺘﺎد درﺟﮫ ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ ــ دﯾﻦ اﻓﯿﻮن
ﺗﻮدهھﺎﺳﺖ ــ دارن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻦ .راﺳﺘﺶ ﻣﻦ دﯾﮕﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎھﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ.
ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﻟﻮم ﺑﺪﯾﻦ".
ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﺧﺸﻤﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼماش ﺑﻮد ﺗﺮسآور ﺑﻮد .ﻗﺼﺪش از
آﻣﺪن آن روز ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ او ﻣﯿﻮهای ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ ﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ دﻧﺪان
ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎﯾﺶ را اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎروت ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه در وﺟﻮدش ﺑﻮد .ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .ﭼﺎدرش را ﺳﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ رو ﺑﮫﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
"اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎز ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ از ﻣﺮدم ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﯿﻦ".
در را ﺑﮭﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و رﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮاﺳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻓﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺧﻄﺮ آن از ﻧﺰدﯾﮏ روﺑﺮو ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ؛ ﭘﺎرهی ﺗﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ
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ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ؟ وﺣﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﮭﻢ و ھﻀﻢ آن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد.
ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر دﻧﺒﺎلاش دوﯾﺪ .دﯾﺮ ﺑﻮد .رﻓﺖ .ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ در ﭼﺎرﭼﻮب در اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﮕﺎه
ﻣﻀﻄﺮباش ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻋﻠﯽ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ طﺮف در ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ.
ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ از اﺷﮏ ﺧﯿﺲ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ از درون ﺑﮫ او ﻧﮭﯿﺐ زد ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ او را ﻧﺨﻮاھﺪ دﯾﺪ .ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ او را ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دوﺳﺖ داﺷﺖ،
ﺑﺮای ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ و ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﻮی ﺗﻦاش را ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦﺑﺎر اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ.
ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ آﺑﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻟﺒﺎس او ﺷﺪ .ﺧﻮاھﺮش روﺳﺮی و
روﭘﻮش داﺷﺖ .و ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﭼﺎدر ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺮد.
"ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ ﺷﯿﻄﻮن ﻓﺮارﯾﮫ".
ﺗﺎزه ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ دو ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺪادی از رﻓﻘﺎی او را اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﺎب ﺑﻮد و ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ .زاﻧﻮھﺎﯾﺶ
ﺳﺴﺖ ﺷﺪ .دﺳﺖاش را ﺑﮫ ﻟﺒﮫ ﻣﯿﺰ ﺗﮑﯿﮫ داد و آرام روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﺮش را
ﻣﯿﺎن دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در را ﺑﺴﺖ و ﺑﮫ طﺮف او رﻓﺖ.
ﭼﺸﻤﺎناش ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮد.
"ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪی؟ ھﻤﯿﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ؟ رﻓﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﺮﻧﮕﺮده .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺸﯿﻨﯽ؟ ﭘﺎ ﺷﻮ ﺑﺮو دﻧﺒﺎلاش .اﮔﮫ ﻧﺮی ﺧﻮدم ﻣﯽرم".
ﺑﻄﺮف اﺗﺎق رﻓﺖ ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﺮد:
"ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاره .ﮐﺎری از دﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻟﺒﺎسھﺎش ﻧﺸﺪی؟ اوﻣﺪه
ﺑﻮد ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﮫ .رﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﮫ .اﻣﯿﺪوارم ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﮫ ،از
اﯾﺮان ﺑﺮه".
"ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻢ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ،ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﮫ؟"
"ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮ ،ﺗﺎ دو ﺑﺎره ازش ﺧﺒﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﮔﮫ
ﭘﻮل داری دم دﺳﺖ ﺑﺬار .ﻣﻨﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻘﺪاری ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﻢ .اﮔﮫ اوﻣﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﭘﻮل
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮭﺶ ﺑﺪه .ﻻزماش ﻣﯽﺷﮫ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮﻧﮫ ﺧﻮدﺷﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه .ﻓﺮدا ﺑﺎ
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ﺑﭽﮫھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﮫ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدناش دﺳﺖ و ﭘﺎ
ﮐﻨﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و زار زد:
"رﻓﺖ .اﮔﮫ ﺑﮕﯿﺮﻧﺶ ﭼﯽ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺶ؟ ﻣﺜﻞ اوﻧﺎی دﯾﮕﮫ؟ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد،
ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﮫ ﺑﮭﺶ ﮐﺘﺎب دادی .ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﮫ ھﻤﮫاش ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ،ﺗﺎ ظﻠﻢ ھﺴﺖ ﻣﺒﺎرزه
ھﻢ ھﺴﺖ .ﺗﻮ ﺑﻮدی ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ آدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯽﻏﯿﺮت ﺑﺎﺷﮫ .ﺣﺎﻻ
ﺧﻮدت داری از اﯾﻨﺎ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﯽ و دﺧﺘﺮه ﺑﯿﭽﺎره ﺗﻮ ﺣَﭽَﻞ اﻧﺪاﺧﺘﯽ .ﺣﺎﻻ ﺟﻮاب
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ ﭼﯽ ﻣﯽدی؟ ﺧﻮب ﺷﺪ؟ دلات ﺧُﻨﮏ ﺷﺪ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻖ ھﻖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻋﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﺻﺪای او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .ﺳﺮش
ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد .ھﺰار و ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺑﮫ ﻣﻐﺰش ﺧﻄﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد.
"اﮔﮫ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﮫ ،ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟"
ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﻗﺒﻞ از اﻋﺪام ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎور آن
ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد.
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﯽھﺎ اﯾﻦ طﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﮫ؟ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼﺑﮫ".
وﻟﯽ ﺗﮫ دلاش و اﺣﺴﺎساش ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ،دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ و زد .ﻓﺮﯾﺎد زد .ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﯾﺎد زد.
"ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﯽ؟ آروم ﺑﮕﯿﺮ ﺧﻔﮫام ﮐﺮدی .ﺑﺴﮫ دﯾﮕﮫ".
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ داد ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﺎن ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺧﺸﻨﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد:
"ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻢ ﺟﻨﺒﮫ اﺳﺖ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮری ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪ؟"
ﻋﻠﯽ را طﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ در روﯾﺎھﺎﯾﺶ .ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
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واﻗﻌﯿﺖ
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﻮد و طﺒﯿﻌﺖ ﺗﮭﺮان آرام آرام ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮگھﺎی ﺧﺸﮏ و
رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و زرد و ﻗﮭﻮهای ﺑﮫ
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺧﺎﺻﯽ داده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﮭﺮان ﻏﺒﺎرآﻟﻮد و ﺧﺴﺘﮫ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻞ
ﭼﻨﺪ رﻧﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،از آن ﺑﯿﺰار ﺑﻮد .ﺳﻮدای ﺗﮏ رﻧﮕﯽ در ﺳﺮ داﺷﺖ .ﺑﺎ
ﺑﯿﺮﺣﻤﯽ ﺑﺮگھﺎی ﺳﺒﺰ را ﺑﺎ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯽﺧﺸﮑﺎﻧﺪ و رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ در
زﯾﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺎﺷﻨﮫھﺎی رھﮕﺬران ﺧُﺮد ﮐﻨﺪ .ﻟﮑﮫھﺎی اﺑﺮ در ﮔﻨﺒﺪ ﻧﯿﻠﮕﻮن
ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻓﻮج ﻓﻮج ﺗﮭﺮان را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺮد ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺧﺒﺮ از زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮد و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽداد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﻨﺠﺮه را ﮔﺸﻮد و ﺳﺮش را ﺑﯿﺮون ﺑﺮد.
ﻋﺎدت داﺷﺖ .ﮐﺎر ھﺮ روزش ﺑﻮد .ﻋﺎدﺗﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ .از دوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در
ﭼﺎرﭼﻮب ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ رھﮕﺬرھﺎ و ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪهھﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﻧﯿﻤﮫاﺑﺮی ﮐﺮد .ﻓﻮﺟﯽ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﺷﻤﺮدن آنھﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺷﻤﺎرش ﺑﮭﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺳﮫ ﺑﺎر از
اول ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺑﺎد ﺳﺮد ﭘﺎﺋﯿﺰی ﺑﮫ ﺗﻦاش ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﺮدش ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪهھﺎ
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺳﻔﺮی ﺧﻮش ﺑﺮاﯾﺸﺎن آرزو ﮐﺮد .ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺴﺖ و ﻣﺸﻐﻮل
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﻗﺮارداد ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫای ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد،
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ وظﯿﻔﮫ او ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ دﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و دﯾﺮ ھﻢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ زود ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﯿﻠﻢ و ﯾﺎ ﺳﺮﯾﺎل
ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﺟﮫاش را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﯽ دﯾﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ داﺷﺖ
ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .دﯾﺮوز دو ﺑﺎر ﺣﺎلاش ﺑﮭﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺻﻒ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻮد .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺻﻒ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻤﮏاش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢھﺎی
ﻣﺴﻦ آھﺴﺘﮫ زﯾﺮ ﮔﻮشاش ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
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"ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﮫ ،ﺿﺮر ﻧﺪاره اﮔﮫ ﺑﺮی ﯾﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪی".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮕﺎھﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
"ﻣﻨﻈﻮرﺗﻮن ﭼﯿﮫ؟"
زن ﺑﺎ ﺧﻨﺪه از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺑﭽﮫ اوﻟﺘﮫ؟"
"ﻧﮫ ﻣﺎدرﺟﺎن از اﯾﻦ ﺧﺒﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﺧﺴﺘﮫام .ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺻﻒ
واﯾﺴﺘﺎدم .ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻟﯿﮫ .ﻣُﺮدم از ﺑﺲ از اﯾﻦ ﺻﻒ ﺑﮫ اون ﺻﻒ ﺑﺮم .ﻋﻠﺖاش
اﯾﻨﮫ ،ﻧﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﮫای .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟"
زﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐﺗﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺟﻮاب داده ﺑﻮد:
"ﻣﮕﮫ ﻗﺮاره ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ .ﺗﺎزه اوﻟﺸﮫ .ﺗﻮ روﺳﯿﮫ ھﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣﺮدم دارن ﺑﺎ ﮐﻮﭘﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺗﺎزه دوﻟﺖ اوﻧﺎ ﯾﮫ ﻏﻮرتو ﻧﯿﻢاش ھﻢ ﺑﺎﻗﯿﮫ .ھﺮﮐﯽ ﺟﯿﮏاش در
ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﯾﮫ ﺑﻠﯿﻂ ﯾﮫ ﺳﺮه ﻣﯽده دﺳﺖاش ﺳﻮار ﻗﻄﺎرش ﻣﯽﮐﻨﮫ ﯾﮫ راﺳﺖ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦاش ﺳﯿﺒﺮی .ﺧﻮب اوﻧﺎ ھﻢ اﻧﻘﻼب ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯽ ﮐﺮدن دﯾﮕﮫ .ﻣﺎ ھﻢ
ﺧﻮدﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ .ﻧﻮش ﺟﻮﻧﻤﻮن".
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻣﺴﻦ ﮐﮫ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺳﯿﺎه ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻏﯿﺾ ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"ﺟﻨﮕﮫ ﺧﺎﻧﻢ .ﺗﺎزه ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﭼﻄﻮری داره ھﺮ روز ﯾﮫ ﻋﻠﻢ
ﺷﻨﮕﮫ راه ﻣﯽﻧﺪازه؟ ﺻﺪام ﮐﻢ ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ و ﺑﻨﯽﺻﺪر ھﻢ ﺑﮭﺶ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن.
ﺟﻮونھﺎی ﻣﺎ دارن ﺗﻮ ﺟﺒﮭﮫ ﺟﻮن ﻣﯽدن ،اوﻧﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﻮﻧﺪن ﺗﻮ ﺻﻒ ﺟﯿﻎ و داد راه اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ .ﺧﺪا رﯾﺸﮫاﺷﻮﻧﻮ ِﺑﮑﻨﮫ .ھﻨﻮز ﮐﻔﻦ
ﺟﻮونھﺎی ﺧﻮاھﺮم ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه .آدم ﺷﺎخ در ﻣﻰآره وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ ﭼﺎرﺗﺎ آدم ﺷﮑﻢ
ﺳﯿﺮ اﯾﻦ طﻮر دارن واﺳﮫ ﯾﮫ ﺧﻮرده ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮐُﻮﻟﯽﺑﺎزی در ﻣﯿﺎرن .اﻧﺼﺎفاﺗﻮن
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎرو ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدن؟ ﭼﺎره ﭼﯿﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻤﻞ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ".
زن اوﻟﯽ ﺟﻮاب داد:
124

"ﮐﺪوم ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢﺟﻮن .ﭘﻨﺞﺗﺎ ﺑﭽﮫ ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ دارم .دوﺗﺎ ﻣﺮغ و ﯾﮫ ﺷﻮﻧﮫ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ و دو ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮم ده روزه ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﻘﯿﮫاش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮراک ﻟﻮﺑﯿﺎ و ﻋﺪس ﭘﻠﻮ ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮑﻢ ﺷﻮﻧﻮ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻢ .ﻗﺮﺑﻮن دھﻦات ﺧﺎﻧﻢ
ﺟﻮن .ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻣﺎل اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﮭﻤﯿﮫاﺷﻮن از ﺻﺪ ﺟﺎ ﻣﯽرﺳﮫ .ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ ﮐﮫ
ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﻧﺪارن".
ﺷﻤﺎرهھﺎی ﮐﻮﭘﻦ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﻒ ﺗﮑﺎن ﺧﻮرد .ﭼﻨﺪ زن ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﮏ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮود .ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺪش ھﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد .طﺮفھﺎی
ﻋﺼﺮ ﺑﺎز ﺣﺎلاش ﺑﮭﻢ ﺧﻮرد .وﻗﺘﯽ ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ ﻋﺎدت
ﻣﺎھﺎﻧﮫاش ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده .دﺳﺖاش را روی ﺷﮑﻢاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
"ﺳﻼم ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،ﺧﻮش اوﻣﺪی .وﻟﯽ اﯾﻦھﻢ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدی؟
ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮕﮫ؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮫ ﻋﺪهرو ﻣﯽﮔﯿﺮن .ﯾﮫ ﻋﺪه ھﻢ دارن ﻓﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻦ .و ﺧﯿﻠﯽھﺎ ھﻢ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽﺷﻦ .وﻟﯽ ﻧﺘﺮس ﺧﻮدم ﻣﻮاظﺒﺖام .ﺑﺬار
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎد ﮐﮫ ﺑﺮاش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ".
ھﺮﭼﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺧﻮاﺑﺶ ﮔﺮﻓﺖ و رﻓﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.
"ﻋﻠﯽآﻗﺎ ،ﻋﻠﯽﺟﻮن ﭘﺎﺷﻮ دﯾﮕﮫ .داره دﯾﺮت ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺮادر ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺗﻮﺑﯿﺦات
ﻣﯽﮐﻨﮫ ھﺎ".
ﮐﻨﺎرش دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻮھﺎی او را ﻧﻮازش ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﻏﻠﺘﯽ زد و ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را
ﺑﺎز ﮐﺮد.
"ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟"
"ﺷﺶ و رﺑﻊ ،ﭘﺎﺷﻮ دﯾﮕﮫ ﺗﻨﺒﻞ ﺧﺎن .ﺷﺐ دﯾﺮ ﻣﯽآﺋﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﺷﯽ".
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻮک دﻣﺎغ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﯿﺪ.
"آخ ،ﻧﮑﻦ دﯾﮕﮫ .ﭘﺎﺷﻮ .ﺻﺒﺤﻮﻧﮫ آﻣﺎدهاس".
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ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﺷﻤﺎره ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ و ﻣﺴﻮاک
زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاھﻦاش را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .رﯾﺶاش را اﺻﻼح
ﻧﮑﺮد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﺮ روز اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﻮاساش ﺟﻤﻊ ﺑﻮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ .دﮔﻤﮫھﺎی ﭘﯿﺮاھﻦاش را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﯽﺑﺴﺖ .ھﻤﯿﺸﮫ
ﭘﯿﺮاھﻦ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ دل ﺧﻮﺷﯽ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽاش ﺣﺮف زدن ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .از وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
آﺑﺠﯽ ﻏﯿﺐاش زده ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ او درد دل ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﻧﺲاش ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ھﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش
ﮐﻨﺪ .از ﺣﺮف زدن او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﻮب و ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﮑﺘﮫﺑﯿﻦ
ﺑﻮد و ﺷﻢ ﺗﯿﺰ و ﻗﻮی داﺷﺖ .از ﺻﻒ ﺑﺮای او ﺣﺮف زد و از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ زنھﺎ ،ﺗﺎ
رﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﻮدش.
"ﻣﯽدوﻧﯽ دﯾﺮوز ﭼﯽﺷﺪ؟"
"ﻧﮫ از ﮐﺠﺎ ﺑﺪوﻧﻢ؟"
"ﺣﺎلام ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﮭﻢ ﺧﻮرد .ﺧﺎﻧﻮمھﺎ ﺑﮭﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن .ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ
زودﺗﺮ ﺑﯿﺎم ﺧﻮﻧﮫ .ﯾﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻦ ﺗﻮ ﮔﻮشام ﮔﻔﺖ ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻢ ،ﺑﭽﮫ اوﻟﺘﮫ! ﺑﻌﺪش
ھﻢ ﮔﻔﺖ ﺿﺮر ﻧﺪاره اﮔﮫ ﺑﺮم ﯾﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪم .ﻋﺼﺮی ھﻢ دو ﺑﺎره ﺣﺎلام ﺑﮭﻢ
ﺧﻮرد .ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫام ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده .اول ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﺧﺴﺘﮕﯽاﯾﮫ ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﮐﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدم ،ﻓﮭﻤﯿﺪم ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﺷﻢ".
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺟﻤﻠﮫاش ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻠﯽ زُ ل زد .ﻋﺎدت داﺷﺖ .ھﻤﯿﺸﮫ اوﻟﯿﻦ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﻣﮭﻢ ﺑﻮد .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯽ در
ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ واﮐﻨﺶ اوﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﯾﺮاق ﺷﺪ" .ﭼﯽ! ﺣﺎﻣﻠﮫای؟ ھﻤﭽﯽ ﻗﺮاری
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺷﺪه ﻋﺎﻟﯿﮫ .ﺑﺮو آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪه".
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از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ وﭘﺮﺳﺘﻮ را از ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و دو ﺳﮫﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن او را
ﺑﻮﺳﯿﺪ.
"اﻣﺮوز زود ﻣﯿﺎم .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ".
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﮐﺎﭘﺸﻦ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺷﻠﻮار ﻟﯽ را ھﻢ از
ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ا ُدﮐﻠﻦ ﻧﻤﯽزد و ﺻﻮرتاش را ھﻔﺘﮫای دو ﺑﺎر
اﺻﻼ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮭﺎﻧﮫای دﺳﺖ
ً
اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را داﺷﺖ.
اﻓﺮاطﯽ اداره ﺑﺪھﺪ .ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮدش:
ِ
ﻋﻨﺎﺻﺮ
"ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﭼﺎدر ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮفاش را ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﺤﻘﻖ
آﻣﺎجھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ".
وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ آن روز آﻓﺘﺎب ﺑﺨﺖ او از ﻣﻐﺮب طﻠﻮع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع
آن را ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،آن ھﻢ از زﺑﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻋﮫ ﭼﺎی از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﮫ او
اطﻼع داد ﮐﮫ رﺋﯿﺲ او را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﮑﺎر داره؟"
ھﻤﮑﺎرش ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﭼﻨﺪان ﺣﺴﻨﮫای ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ".
رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮان  ٢٨ﺳﺎﻟﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺑﮫ او
ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺨﺶ
اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎی آﻗﺎ زﻧﺪان ﺑﻮده .ﮔﻮﯾﺎ دﯾﭙﻠﻢ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﻮد .رﺣﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺠﺰ
ﺷﯿﻌﮫ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی و اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی را ﻣﺮدود و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﮫ ﻗﻮل
ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﻣﺸﺎورﻧﯿﺶ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺒﮫ در رﮐﺎب او وارد اداره ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ:
"ﯾﮫ ﺑﺮادر ﻣﮑﺘﺒﯽ دﺑﺸﮫ".
از ھﻤﺎن روز اول ﮔﺮﺑﮫ را دم ﺣﺠﻠﮫ ﮐﺸﺖ و رُ ک و راﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
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"ﻣﺨﺎﺑﺮات ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﯾﺎنھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯿﮫ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻓﺮھﻨﮓ آن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اھﺪاف و آﻣﺎجھﺎی اﻧﻘﻼب و
رھﻨﻤﻮدھﺎی اﻣﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺟﺮاﺋﯽ آن را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﮐﺮد.
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺰرگ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب
ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در آن اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻤﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر دﺷﻤﻦ ﺑﺬارن.
دورهی طﺎﻏﻮت ﺗﻤﻮم ﺷﺪه".
ﻋﻠﯽ ﮐُﺖاش را ﭘﻮﺷﯿﺪ و دﮔﻤﮫ ﭘﯿﺮاھﻦاش را ﺑﺴﺖ .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای اﯾﺴﺘﺎد و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
"ﭼﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺳﺎﺑﻘﮫی ﻣﻨﻮ ﺑﮭﺶ ﮔﺰارش ﮐﺮدن .اﯾﻦ
ﻣﺮدک ﺣﺮاﻣﺰاده ھﺮ ﮐﺎری ازش ﺑﺮﻣﯿﺎد .ﺣﺘﻤﺎ ً اوﻧﺠﺎ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺴﺘﮫ دُم ﺗﮑﻮن
داده و ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮده .ﺑﯽﭘﺪر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ھﺮ ﺷﺐ ﮐﺎﺑﺎره ﻣﻮﻟﻦروژ و ﺑﺎﮐﺎرا
ﺑﻮد ،و ﺻﺒﺢھﺎ ھﯿﭽﮑﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ از ﺑﻮی ﮔﻨﺪ دھﻦاش ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺰ اش ﺑﺸﮫ.
ﺣﺎﻻ رﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدوﻧﮫ ،ﻗﺮآن رو ﻣﯿﺰش ﮔﺬاﺷﺘﮫ و وااﺳﻼﻣﺎ ﺳﺮ
داده".
ﻓﮑﺮ آزار دھﻨﺪهای ﺑﮫ ذھﻦ اش ھﺠﻮم آورد:
"ﭘﺎک ﺳﺎزی".
رﺋﯿﺲ ھﻔﺘﮫی ﭘﯿﺶ دو ﻧﻔﺮ از ھﻤﮑﺎران او را اﺣﻀﺎر و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع داده ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺣﮑﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ از ﺧﺪﻣﺖ را ﮐﻒ دﺳﺖ
آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﺗﺎق رﺋﯿﺲ ﻣﯽرﻓﺖ .در
زد .ﺻﺪای ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﻻﺗﯽ ﮔﻔﺖ:
"در ﺑﺎزه .ﺑﺴﻢﷲ".
وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻧﻈﺮش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،درھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ دﻓﺘﺮ ﺑﻮد.
ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﮔﻢ ﻣﯽﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮش را ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ
در وﺳﻂ اﺗﺎق ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﮭﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺨﺼﻮص
128

ارﺑﺎب رﺟﻮع اطﺮاف ﻣﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﻨﺪﻟﯽ رﺋﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﭼﮭﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﻮن
ﭼﺸﻢ ﮐﻮری ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻗﺼﺪ رﺋﯿﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آن ﺻﻨﺪﻟﯽ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﯿﺰ
دﻓﺘﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭘﻮﺷﮫ و ﮐﺎﻏﺬ و ﮐﺘﺎب ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ ﺷﺎه ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪه ﺟﺎی ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﺷﻤﺎﯾﻞ ﻣﺒﺎرک اﻣﺎم داده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ دﯾﻮارھﺎی اﺗﺎق ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮی ﮔَﻨ ِﺪ ﻋﺮق ﺑﺪن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮی ﺗﻨﺪ
ﺳﯿﮕﺎر ﻓﻀﺎی اﺗﺎق را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﺷﺖ،
ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﺒﺰ ﭘﺎﺳﺪارھﺎ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ و در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯿﺎط اداره
ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﯿﺮاھﻦاش ﭼﺮوک و ﯾﻘﮫاش ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻤﺎم ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﻠﻮاری ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﮫ ﭘﺎ داﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی
ﻣﺤﮑﻢ آن را روی ﺷﮑﻢاش ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ از ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن آن ﺷﻮد.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺟﻮان ﺑﻮدناش ،ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺮ و ﺷﮑﻢ ﮔﺮد و ﻗﻠﻤﺒﮫاش ﻧﺸﺎن از ﻋﻼﻗﮫ زﯾﺎدش
ﺑﮫ ﻏﺬا داﺷﺖ .ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻋﻠﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ،روی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﺮاﺷﯿﺪهاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
"ﭘﺲ ﻋﻠﯽ ﺷﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺸﯿﻦ .ﭼﺎی ﻣﯽﺧﻮری؟"
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺻﺪای ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻌﯽ
داﺷﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﻔﺖ ﮐﺮدن آن ﻗﺪرتاش را ﺑﮫرخ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻓﺮﯾﺎد زد:
"دوﺗﺎ ﭼﺎی ﺑﯿﺎر".
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻗﮭﻮهﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﭘُﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﮕﺎر زد و ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد:
"ھﻤﯿﻦطﻮر ﮐﮫ ﻣﯽدوﻧﯽ ﻣﻤﻠﮑﺖو ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدن .اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ اراده ﻣﺮدم ﺷﮭﯿﺪ ﭘﺮور ﻣﺎ رو ﺿﻌﯿﻒ ﮐﻨﮫ .وﻟﯽ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮫ ﮐﮫ
اﻣﺖ ﺣﺰبﷲ ﺑﯿﺪاره و ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪون داره از ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼب دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺟﮭﺎد ﻣﺎ ا ُﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺗﻮ ھﻤﮫ ﺟﺒﮭﮫھﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﮫ ﺑﺎر ﺟﺒﮭﮫ
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رﻓﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺳﻌﺎدت ﺷﮭﯿﺪ ﺷﺪن ﻧﺼﯿﺐام ﻧﺸﺪ .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﻣﺎ رو اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ
اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ .ﻣﯽدوﻧﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮه .اﯾﻦ ﺟﺎ دﺷﻤﻦ
ﺧﻮدﺷﻮ ﭘﺸﺖ ھﺰار ﻧﻘﺎب ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮده .ﺗﻮ ﺟﺒﮭﮫ دﺷﻤﻦ رو ﺑﺮوﺗﮫ .اوﻧﺠﺎ ﺗﺎﻧﮏ و
ﺗﻮپو ﻧﻔﺮﺑﺮ و ﻣﺴﻠﺴﻠﮫ و ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻄﻮری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اوﻧﺎ رو ﺑﺮو ﺑﺸﯽ .اﻟﻘﺼﮫ
اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﻮن دادن و ﻧﻤﯽذارن ﺧﻮن ﺷﮭﺪاﺷﻮن ﭘﺎی ﻣﺎل ﺑﺸﮫ ،و ﯾﮫ ﻋﺪه
ﺗﻮ ﻟﺒﺎس دوﺳﺖ و رﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ از ﭘﺸﺖ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺰﻧﻦ .ﻣﺎ ھﻤﮫرو
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯿﻢ ﮐﯽ واﻗﻌﺎ ً ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﻧﻈﺎﻣﮫ و ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻓﺮﺻﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺧﻨﺠﺮ ﺑﺰﻧﮫ .ﻣﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺷﻤﺎرو ﺧﻮﻧﺪم .آدم ﺧﻮﺑﯽ
ھﺴﺘﯽ وﻟﯽ راﺳﺘﺶ راھﯽرو ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدی ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻧﮫ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﮫ ﻏﺮﺑﯽ
اﻧﻘﻼب در ﺗﻀﺎده .وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ھﻤﭽﯿﻦ ﺟﺎی ﺣﺴﺎﺳﯽ اوﻧﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﮭﺘﺮه ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﯾﮫ ﺷﻐﻞ دﯾﮕﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ،
ﺑﺮادرا ﺣﮑﻢ ﺷﻤﺎرو ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮدن" .
رﺋﯿﺲ طﻮری ﺣﺮف زد ﮐﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭼﺎﻧﮫ زدن و ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﻋﺮق
ﮐﺮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ اﺗﺎق رﺋﯿﺲ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯽ اﯾﻦ ﭘﺎ و آن
ﭘﺎ ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد:
"ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ راهﺣﻞ درﺳﺘﯿﮫ .اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﺎل ھﻤﮫ ﻣﺮدﻣﮫ ،ﺑﻌﻼوه ﻣﻦ ھﯿﭻ
ﻋﻘﯿﺪه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺠﺰ دﻓﺎع از آﻣﺎجھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ اﻧﻘﻼب ﻧﺪارم .اوﻧﺎﺋﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ
ﺷﻤﺎ ﺑﺪﮔﻮﺋﯽ ﮐﺮدن دوﺳﺘﺎی اﻧﻘﻼب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﺎ اوﻧﺎﺋﯽاﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻮن ﺑﮫ ﻧﺮخ روز
ﻣﯽﺧﻮرن .ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻢ ﺳﻦ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ از ﻣﻮﻗﻌﯽﮐﮫ ھﻔﺪه ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﺎه ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮدم .ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺸﮫ
و ﮐﺸﻮر ﻣﺎ روی آزادی ﺑﺒﯿﻨﮫ .ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ﻣﻨﻮ ﺑﻌﻨﻮان دﺷﻤﻦ اﻧﻘﻼب از ﮐﺎر
ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎ دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ھﺴﺘﯿﻢ .زﻧﺪﮔﯽﻣﻮﻧﻮ در راه ﻣﺒﺎرزه
ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺎرو اﺧﺮاج ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آدمھﺎی ﻣﻌﺘﻘﺪی ﻣﺜﻞ ﻣﻦ راه ﺑﺮای
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آدمھﺎی ﭼﺎﭘﻠﻮس ﺑﺎز ﻣﯽﺷﮫ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﺗﻮ اﯾﻦ اداره ﮐﺎر
ﮐﺮدم ".رﺋﯿﺲ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺻﺤﺒﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻟﻔﺎظﯽھﺎی ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫ و ﺗﮑﺮار ﺟﻤﻠﮫھﺎﺋﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده.
در ﭘﺎﯾﺎن ﭼﻮن ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺻﺪاﯾﺶ را ﮐُﻠﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺮو آﻗﺎﺟﻮن ،ﺑﺮو آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﺎرم ﻧﺸﻮ .ﯾﮫﻋﺎﻟﻤﮫ ﮐﺎر ﺳﺮم رﯾﺨﺘﮫ .اﯾﻦ
اﻧﻘﻼب ﻣﺎل آدﻣﺎی ﻣﮑﺘﯿﺒﮫ ،ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم .ﺧﺪا روزﯾﺖو ﺟﺎی دﯾﮕﮫ ﺣﻮاﻟﮫ ﮐﻨﮫ.
ﺷﺎﻧﺲ آوردﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ زﻧﺪهاﯾﺪ .اﮔﮫ ﺷﻤﺎھﺎ ﻗﺪرتو ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ از ھﺮ ﺗﯿﺮ ﺑﺮق
ﯾﮫ روﺣﺎﻧﯽ آوﯾﺰون ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرای ﺑﺰرﮔﺘﻮن ﻣﺎرو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻦ
ﺳﯿﺒﺮی .ﺑﺮو ﺟﺎﻧﻢ وﻗﺖ ﻧﺪارم".
ﻋﻠﯽ از دﻓﺘﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده
ﺑﻮد .آﺑﺪارﭼﯽ اداره در راھﺮو در ﭼﺎرﭼﻮب در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ او را
ﻧﻤﯽدﯾﺪ ،ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و آھﺴﺘﮫ ﮔﻔﺖ:
"ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻘﻢ ،زﻣﻮﻧﮫ ﻋﻮض ﺷﺪه .ھﯿﭽﯽ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮری ﺑﺸﮫ .ﺧﺪا ﺑﮫ ﺳﺮ ﺷﺎھﺪه ،اﮔﮫ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ اداره ﻟﯿﺎﻗﺖ
رﺋﯿﺴﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎﺋﯿﺪ .اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﮐﺎﺳﮫ ﻟﯿﺴﯽ ﻣﯽﮐﺮدن ،اﻣﺮوز
رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدن و ھﻤﮫﮐﺎره ﺷﺪن و دارن از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮن .ﺧﺪا ﭘﺸﺖ و
ﭘﻨﺎھﺖ ﺑﺎﺷﮫ .آدﻣﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﻦ".
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ھﻤﮫﭼﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ داره .اﯾﻨﻢ ﯾﮫ اﻣﺘﺤﺎﻧﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ داد.
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ".
از اداره ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺖ .ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ در آن
ﺳﺎﻋﺖ از روز در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﺳﮫ ﺑﺰﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺳﺮی ﺑﮫ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮلاش زده،
او را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارد .ﻗﻄﻌﺎ ً راھﻨﻤﺎﺋﯽاش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻧﮕﻮﯾﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد آن روز ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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"ﺑﺎﺷﮫ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮره ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ".
راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽزد.
"ﭼﺮا اﯾﻦ طﻮری ﺷﺪه؟ ﻧﮑﻨﮫ دارﯾﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ رﻓﻘﺎی ﻣﺎ دارن ﺑﺎ ﺟﻮن و دل
از اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻦ .ھﻤﮫ ﻣﺎرو ﺗ ُﻒ و ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﮫ
راھﻤﻮن درﺳﺘﮫ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از اﻧﻘﻼب ﮔﺬﺷﺘﮫ ،وﻟﯽ ھﯿﭽﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻧﮑﺮده ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ وﺿﻊ ﺧﺮابﺗﺮ ھﻢ ﺷﺪه".
ﺑﯽ ھﺪف ﭘﺮﺳﮫ ﻣﯽزد .ﻣﺴﯿﺮش ﺑﮫ ﺳﻤﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر ﺟﻮی آب،
ﺻﻔﺤﮫ اول روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﯿﮭﺎن ﻣﺎه ﭘﯿﺶ روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺗﯿﺘﺮ درﺷﺖ آن از ﭘﺲ
ﻟﮑﮫھﺎی ﮔِﻞ و ﺧﺎک ﭼﻮن ﻧﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﭼﺸﻢاش ﻓﺮو رﻓﺖ.
"اﻋﺪام اﻧﻘﻼﺑﯽ  ٢٣ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻣﺴﻠﺢ و ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم".
در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﮫی ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﺮﺑﺎران دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ .آﺛﺎر ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫاش ﺑﻮد .ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻋﮑﺲ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦﮐﺎرو ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ
ﺑﯿﭽﺎرهرو ﮐﮫ ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدن .ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺷﻌﺮ او را زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﮫ
ﮐﺮد:
"ﺑﺎ ﮐﺸﻮرم ﭼﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرم ﭼﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرم ﭼﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ زﻧﺪانھﺎ از ﺷﺒﻨﻢ و ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺳﺮﺷﺎرﻧﺪ.
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﮭﯿﺪان ،اﻧﺒﻮه اﺑﺮھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﻮﮔﻮار
در ﺳﻮگ ﻻﻟﮫھﺎی ﺳﻮﺧﺘﮫ ﻣﯽﺑﺎرﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺸﻮرم ﭼﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﮐﮫ ﮔﻞھﺎ ھﻨﻮز ﺳﻮﮔﻮارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺷﻮر ﮔﺮدﺑﺎد آﻧﮏ
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ﻣﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﻔﺘﮫﺗﺮ از ﮔﺮدﺑﺎد در ﺧﺎکزار ﺑﺎدﯾﮫ ﻣﯽﭼﺮﺧﻢ".
ﯾﺎد ﺷﺐھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻮﺗﮫ و ﺷﻮر و اﻣﯿﺪ آن ﺷﺐھﺎ ،ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای
ﺑﮫ او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ داد .وﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻟﺤﻈﮫای ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ ﻧﯿﻢ ﺗﻨﮫی ﺗﺒﺮﺑﺎران ﺷﺪه
ﺳﻠﻄﺎﻧﭙﻮر ،ﺑﺠﺮم ﻧﺎﮐﺮده ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻗﺺﮐﻨﺎن در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢھﺎی او ظﺎھﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮگھﺎی ﺧﺸﮏ ﺧﺰانزده ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﺒﺰی و ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ زور و ﺟﻮر طﺒﯿﻌﺖ ﺗﻦ ﺑﮫ آب ﮔﻞآﻟﻮد ﺟﻮی ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ آب آنھﺎ را
ﻏﻠﺖ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﺮﺷﯽ از ﺑﺮگھﺎی ﺧﺸﮏ و رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﮐﻒ ﭘﯿﺎدهرو
را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺮگھﺎ ﮐﺮد؛ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﭼﮫ زود ﮔﺬﺷﺖ .ﻓﺼﻞ ﺑﺮگرﯾﺰاﻧﮫ .ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺴﺘﻮن ﺳﺨﺘﯽ در
راه ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﺸﺎر ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ زﻣﺴﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮ
ﮐﻨﯿﻢ؟"
ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺑﺎد ﺧﺰان ﻋﺮقاش را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﮐﻤﮫھﺎی
ﮐُﺖاش را ﺑﺴﺖ و دﺳﺖھﺎ را در ﺟﯿﺐ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻗﺪم ﺑﺮدارد؛
ﺗﻮان ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮕﺎه رﺳﯿﺪ .ﻣﻌﺮﮐﮫای ﺑﺮﭘﺎ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺸﻮن ﭼﻨﮕﯿﺰ ﺑﮫ
ﺿﯿﺎﻓﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎﺳﺎھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺮدم دﯾﮑﺘﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎدهرو ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ
ﺟﻮان رﯾﺸﻮ ﻗ ُﺮُ ق ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮﯾﺎد" ،ﭼﭙﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽﺟﻨﺒﻮﻧﯿﻢ".
"ﺣﺰب ﻓﻘﻂ ﺣﺰبﷲ رھﺒﺮ ﻓﻘﻂ" " ....ﺧﺸﻢ اﻣﺎم ﺧﻠﺨﺎﻟﯿﮫ ".ﻓﻀﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﭘُﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﯿﺎده روی ﺟﻠﻮی داﻧﺸﮕﺎه ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﯿﺰھﺎی ﻓﺮوش ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺳﻔﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻟﮕﺪ ﺑﺮادران ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﻗﻤﮫ و زﻧﺠﯿﺮ و ﮐﻠﺖ ﮐﻤﺮی در
ﺟﻮی آب ﺳﺮﻧﮕﻮن ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
"ﭼﭙﯽ راﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﯽﺟﻨﺒﻮﻧﯿﻢ".
ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر ﺟﻮان در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﺎط ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوش ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
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"ﭼﭙﯽ ھﺴﺘﯽ؟ آره! ھﻤﭽﯿﻦ راﺳﺘﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﻧﻨﮫﺗﻮ ﺗﻮ ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯽ".
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﻣﮑﺘﺒﯽ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺎ ﻟﮕﺪ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ زد.
دﯾﮕﺮی ﺑﺮزﻧﺖ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﮐﺘﺎبھﺎ روی آن ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و
ﮐﺘﺎبھﺎ را رواﻧﮫ ﺟﻮی آب ﮐﺮد .ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
"ﻧﺠﺴﮫ ﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪازﯾﺸﻮن ﺗﻮ آب ﺗﺎ ﭘﺎک ﺷﻦ".
ﺟﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺴﺎط اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ:
"ﭼﺮا ﻧﻮن ﻣﺮدﻣﻮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻦ .ﮐﺠﺎی اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮن ﺧﻮردن
اﻧﺪاﺧﺖ .از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎرﻣﻮن ﮐﺮدﯾﻦ ،اﯾﻦﺟﺎ ھﻢ دﺳﺖ از ﺳﺮﻣﻮن ﺑﺮﻧﻤﯽدارﯾﻦ .ﺣﯿﺎ
ھﻢ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯿﮫ".
ﺟﻤﻠﮫاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ،ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ آﺗﺶ ﺑﯿﺎر ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺑﻮد،
ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ زﯾﺮ ﮔﻮشاش ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ.
"ﻣﺮدﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮن ﺧﻮردﻧﮫ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻔﺮ و ﺑﯽﻧﺎﻣﻮﺳﯽ؟ زﺑﻮﻧﺖ ھﻢ درازه".
ﺑﺮادر دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺳﺎق ﭘﺎی او را
ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮی ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﺑﻘﯿﮫ اﺻﺤﺎب ﺧﺸﻢ اﻣﺎم ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ:
"ﺗﮑﺒﯿﺮ".
"ﷲاﮐﺒﺮ ،ﷲاﮐﺒﺮ .ﺧﺸﻢ اﻣﺎم ﺧﻠﺨﺎﻟﯿﮫ .ﺧﺸﻢ اﻣﺎم ﺧﻠﺨﺎﻟﯿﮫ".
و ﺑﮫ طﺮف ﻣﯿﺰ ﺑﻌﺪی ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺑﺴﺎط ﺧﻮد
ﺑﻮد راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺟﻮان ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوش ﮐﮫ ﺧﻮن از ﮔﻮﺷﮫی ﻟﺐاش ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺧﻮن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎبھﺎ ﮐﺮد؛
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽزد:
"اﺻﺤﺎب ﺟﮭﻞ .ﻓﺎﻻﻧﮋھﺎی ﺑﯽﻣﻐﺰ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﺮاه آنھﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﺑﻌﺪی اﯾﺴﺘﺎد .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮادران ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﺎﻓﮫ او اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺖ:
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"ﭼﯿﮫ ،از رﻓﻘﺎﺳﺖ! اﺣﺴﺎس ھﻤﺪردی ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻧﮑﻨﮫ ﺗﻮ ھﻢ ﭼﭗ و ﭼﻮﻟﯽ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻖ .ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﺳﺒﯿﻞ و ﻋﯿﻨﮏ ھﻢ داﺷﺘﯽ".
ﻋﻠﯽ ﺳﺮش را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ آراﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﻧﮫ ﺑﺮادر ﻣﻦ از ﺧﻂ ﮐﺶ ھﻢ راﺳﺖﺗﺮم".
ﺑﺮاه ﺧﻮد اداﻣﮫ داد .ﺟﺎی اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺒﻮد .ﺧﻮدش را در ﻏﻮﻏﺎی دﺳﺖ ﻓﺮوشھﺎ و
ازدﺣﺎم ﻣﺮدم ﮔﻢ ﮐﺮد .ﺻﻮرت ﺧﻮنآﻟﻮد ﺟﻮان ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوش ھﻨﻮز در ﺟﻠﻮی
ﭼﺸﻢاش ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه اﺻﻼ ً دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .ھﻮا
ﭘﺲ ﺑﻮد .ھﺮﮐﺲ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﺮ و ﮐﺎرش ﺑﺎ "ﺧﺸﻢ اﻣﺎم" ﺑﻮد .دو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺸﺖ
در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی اوﺿﺎع را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ و دﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮدﺳﺮ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای "ﺧﺸﻢ اﻣﺎم"
طﻌﻤﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت زﯾﺎرت ﺧﺸﻢ اﻣﺎم ﻧﺼﯿﺐاش ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺐ
را ﺑﮫ روز ﻧﻤﯽآورد .ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮاغ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل رﻓﺖ .رﻓﯿﻖ از دﯾﺪن او
ﺟﺎ ﺧﻮرد.
"ﭼﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺪون ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ اوﻣﺪی؟”
"راﺳﺘﺶ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪم .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮫ ﺗﯽﭘﺎ از اداره
ﺑﯿﺮوﻧﻢ ﮐﺮدن .اوﻣﺪم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ".
رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ ﻣﯽزد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﺪاره .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎری ﺑﺮات ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﮫ .اوﺿﺎع ﻣﻠﺘﮭﺒﮫ.
ﭼﭗروی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎﺻﻄﻼح اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎرو ﺑﮫ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﺸﻮﻧﺪه .ﭼﻨﺪﺗﺎ از اﯾﻦ
ﮔﺮوھﮏھﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در اﻓﺘﺎدن و اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﮐﺮدن .ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب و
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ آن از ﺧﻮدﺷﻮن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺣﺴﺎب ﺳﺎدهاﯾﮫ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ھﻤﯿﻦ
طﻮری واﯾﺴﺘﺎد و روز روﺷﻦ ﺷﺎھﺪ رژه ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن
ﺑﻮد .طﺒﯿﻌﯽ اﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺟﻮون ﻣﺪاﻓﻊ اﻧﻘﻼب ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮫ
ﺳﺮی ﮐﺎرھﺎی ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﺑﺰﻧﻦ .دلات ﻗﺮص ﺑﺎﺷﮫ .اﯾﻦ ﯾﮫ ﺑﺤﺮاﻧﮫ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﻤﻮم
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ﻣﯽﺷﮫ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻤﮑﻨﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ و ﯾﮫ ﻋﺪه ھﻢ ﻓﺪا ﺑﺸﻦ .ﭼﺎره ﭼﯿﮫ؟
ﻧﺒﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﮫ ﺳﺖ .ھﺮ دو طﺮف دارن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻟﯿﺒﺮالھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ
ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺻﺤﻨﮫرو ﺗﺮک ﮐﻨﻦ .دارن ﺟﻮنﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ
ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ رﻓﯿﻖﺟﺎن؟ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،اوﻧﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﺎری
ﺑﺮات دارن .ﮐﺎدرھﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫای ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﮐﻤﮫ .ﺣﯿﻔﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوت ﺻﺮف
ﺧُﺮدهﮐﺎری ﺑﺸﮫ .ﭼﻨﺪ روز ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺧﻮدم ﺧﺒﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ دل ﺧﻮﺷﯽ از ﻣﺴﺌﻮلاش ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"وﻟﯽ رﻓﯿﻖ اوﺿﺎع ﺧﺮابﺗﺮ از اﯾﻦھﺎﺳﺖ .ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﺮا ﻣﻨﻮ اﺧﺮاج ﮐﺮدن؟
دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺨﺎطﺮ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽام .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺤﺚ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ و ﺧﻮدی و ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﮐﺮدﻧﮫ .ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از اﯾﻦھﺎ اﺻﻼ ً اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺣﻀﻮر و ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﺑﺠﺰ ﺧﻮدﺷﻮن
ﻧﺪارن .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮدﺳﺮ ،ھﻤﭽﯿﻦ ھﻢ ﺧﻮدﺳﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ؛ ﺑﻠﮑﮫ از
ﺑﺎﻻ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽﺷﻦ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫرو ﺑﺮای ﺟﺎرو ﮐﺮدن ھﻤﮫ آﻣﺎده ﮐﻨﻦ .ﺣﺮﮐﺖ
اوﻧﺎ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اس ،ﺧﻮدﺟﻮش ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺎﺗﺮولھﺎی ﮔﺸﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً اوﻧﺎرو اﺳﮑﻮرت
ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﯽدوﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟ رُ ک و ﺑﯽ ﭘﺮده ﮔﻔﺖ ،اﻧﻘﻼب ﻣﺎل ﺑﭽﮫ
ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﺎﺳﺖ .ﻣﺎل اوﻧﺎﺋﯿﮫ ﮐﮫ ﻣﮑﺘﺒﯽ ھﺴﺘﻦ .ﺟﺎﺋﯽ واﺳﮫ ﺷﻤﺎھﺎ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺷﺮق
وﺟﻮد ﻧﺪاره .ﺟﻮوﻧﺎی ﻣﺎ ﺧﻮناﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮای اﺳﻼم دادن .ﺑﻘﯿﮫاش ھﻢ ﺣﺮف ﻣﻔﺘﮫ.
ﺑﺮو آﻗﺎﺟﻮن ﺧﺪا روزیﺗﻮ ﺟﺎی دﯾﮕﮫ ﺣﻮاﻟﮫ ﮐﻨﮫ .ﺷﺎﻧﺲ آوردﯾﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز زﻧﺪهاﯾﺪ".
رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از
اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﮐﻮﻟﮫﺑﺎری از داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﻣﮕﮫ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦھﺎ را ﻧﻤﯽﺧﻮﻧﯽ؟ ﻧﮑﻨﮫ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و...
ﮔﻮش ﻣﯽدی و ﻣﻮج ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪی؟ رﻓﯿﻖﺟﺎن ﺳﺎده ﻟﻮح ﻧﺒﺎش .ﻣﺴﺎﺋﻞو ﺑﺎ دﯾﺪ
وﺳﯿﻊﺗﺮی ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .روﻧﺪھﺎی ﮐﻠﯽرو ﺑﺒﯿﻦ .ﻣﻮﺿﻊ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻂ اﻣﺎم ﺧﻂ
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ﺳﺮﺧﯿﮫ ﮐﮫ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼبو ﻧﺸﻮن ﻣﯽده .ﺿﺮﺑﮫای ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻨﻄﻘﮫ زده ،ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻠﺖھﺎی اﯾﻦ اﻧﻘﻼﺑﮫ و
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎره ﮐﮫ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان و رھﺒﺮی داھﯿﺎﻧﮫاش ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در
ﺟﺒﮭﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻢ در ﻋﺮﺻﮫی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده .ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب
ﻣﻮجﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎﻻ ﻣﯽره ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽﯾﺎد وﻟﯽ روﻧﺪ اﺻﻠﯽ اون رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺳﺖ .از
اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻘﻼبو دﯾﺪ و در ﺑﺎرهاش ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﺳﺎلھﺎ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺧﻮدﺷﻮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﮫ .ﺗﺎزه اوﻧﺠﺎ رھﺒﺮی دﺳﺖ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺑﻮد.
ﯾﻌﻨﯽ از ھﻤﺎن اﮐﺘﺒﺮ  ١٩١٧طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣُﮭﺮ ﺧﻮدشو ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻮﻧﯽ
اﻧﻘﻼب ﺑﺰﻧﮫ و ھﮋﻣﻮﻧﯽرو در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮه .اﻧﻘﻼب اﺗﯿﻮﭘﯽ ﺳﺎلھﺎ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ
ﺗﻮﻧﺴﺖ راھﺶو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﮫ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ و دوﺳﺘﺎشو در درون اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
ﺑﺒﯿﻨﮫ .ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ طﻮر .ﺟﻨﮓ و ﻣﺤﺎﺻﺮه اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدیرو در روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوی و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻧﻘﻼب ﺑﻮﺟﻮد آورده ،ﻣﻌﮭﺬا
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ داره ﺟﻠﻮ ﻣﯽره و از دﺳﺘﺂوردھﺎش دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ھﺮ آﯾﻨﮫ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﮫی ﻣﻠﯽ ﺑﺸﯿﻢ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد
ﺟﺎﻣﻌﮫرو ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﻋﻠﻞ واﻗﻌﯽ اوﻧﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻧﺎاﻣﯿﺪ و دلﺳﺮد ﻣﯽﺷﯿﻢ.
رﻓﯿﻖﺟﺎن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی رﻓﯿﻖو ﺧﻮب ﺑﺨﻮن ،ﮐﻠﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮ اوﻧﺎ ھﺴﺖ ﮐﮫ
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮالھﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮی .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ در ﺣﻮزهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖات
ھﺴﺘﻦ ،ﮐﯿﻨﮫ از ﺿﺪ اﻧﻘﻼبو ﺑﯿﻦ رﻓﻘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮی .از اﯾﻦ راه ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ
ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪﻣﻮن ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻓﻘﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ".
رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ ﺷﻌﺮ از طﺒﺮی را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪ:
"اﻓﺘﺮا ﮔﻮﯾﺎن ﻓﺮاواﻧﻨﺪ" ......
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی رﻓﯿﻖاش ﮔﻮش داد .ﺣﺮفھﺎی ﻗﺸﻨﮕﯽ زد وﻟﯽ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﺸﺪ .ﯾﺎد ﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻓﺘﺎد:
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"ﻣﻦ از ﭘﺎ درد و ﺻﻒھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﮔﻢ ،اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ از ﮐﻮﺑﺎ و اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺮام
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ" ".رﻓﯿﻖﺟﺎن ﺣﺮف ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺎور ﺑﺨﺸﯽ از رھﺒﺮی در
ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوھﺎی دﮔﺮاﻧﺪﯾﺶ و ﮐﻼ ً آزادیھﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮫ .ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ از ﻣﻮﺿﻊ واﭘﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﮫ .اﯾﻨﺎ ﮐﻼ ً ﺑﺎ ھﺮ ﻧﻮع
آزادی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﺪ .ﻣﮕﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه راه اﻓﺘﺎدن و
دارﻧﺪ ھﺮﮐﯽرو ﮐﮫ ﺳﺮ راھﺸﻮن ﺑﺎﺷﮫ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺒﺎساش ﻣﺸﮑﻮک ﺑﺎﺷﻦ ،زﯾﺮ
ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮن و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﭼﺎﻗﻮ ﻟﺖ و ﭘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
اﻧﻘﻼﺑﯿﮫ؟ ھﯿﭻ ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪاره .ھﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺧﻮدش آزادی ﻧﯿﺎره ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﮫ و ﻋﻘﺐﮔﺮد ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﻣﺮوز
ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی ھﺴﺘﯿﻢ .ﻧﮫ از ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و آزادیھﺎی ﻓﺮدی ﺧﺒﺮﯾﮫ
و ﻧﮫ از رﻓﺮمھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺣﺘﯽ
ﻻزﻣﮫ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ .در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺜﻞ اوﻧﺎ ﻣﯽﺷﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﯽ ﻣﺎرو
از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارن .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺧﻄﯽ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺻﺪ در
ﺻﺪ ﺑﺎور دارم و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ھﻢ اﯾﻦو ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯿﺪ .وﻟﯽ ﺷﮑﻞ اﻧﻌﮑﺎس و طﺮح
اون در ﺟﺎﻣﻌﮫرو ﺧﻮب ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻢ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﺷﺪه ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﺮدن .و اﯾﻨﮫ ﮐﮫ
اﺑﮭﺎم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮔﺮوھﮏھﺎ را
اوﻧﻮر ﻗﻀﯿﮫرو ھﻢ ﺑﺒﻨﯿﻢ
ِ
ﺗﺮوﭘﭽﮫھﺎی ﭘﻮک و ﯾﺎ ﭼﺮخ ﭘﻨﺠﻢ ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﻣﯽﺧﻮﻧﯿﻢ،
و ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﯿﮫ ﮐﮫ داره ﻣﯽﮐُﺸﮫ؟ ﮐﯿﮫ ﮐﮫ داره رﻓﻘﺎرو از ﺟﺒﮭﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐِﺸﮫ
و اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺧﻮب اﯾﻨﺎرو اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﻢ .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً
رھﺒﺮی و دوﻟﺖ و ﺷﻮرای اﻧﻘﻼبو ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﺑﺪﯾﻢ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺨﻮاﯾﻢ؟ ﺷﻤﺎ
ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻣﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ رھﺒﺮی ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮫ دوﺳﺖ و
ھﻤﺮاه ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﯾﺎدﻣﻮن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮه ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ھﻤﺮاه
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ﻣﺘﻌﺼﺐ ،ﮔﯿﺮم ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ھﻤﯿﻦ طﻮری ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻦ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ھﻤﮫی ﻣﺎ رو از
دم ﺗﯿﻎ ﺑﮕﺬروﻧﮫ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ از ﺣﺮفھﺎی ﻣﻦ ﺑﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﮑﻨﯽ".
رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﯿﮕﺎر دﯾﮕﺮی روﺷﻦ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﭘُﮑﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد:
"اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ رو از زﺑﻮن ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﮫای ﺑﺠﺰ ﺗﻮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺮﯾﺪه و ﯾﺎ ﺟﻮ ﮔﯿﺮ ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺗﻮرو ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ و ﻣﯽدوﻧﻢ از
ﮐﺎدرھﺎی اﺳﺘﺨﻮندار ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ .ﺗﻮ ﺟﺰء اون دﺳﺘﮫ از رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺧﻔﻘﺎنآور دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه از ﺟﻮﻧﺖ ﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاﺷﺘﯽ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ از ﺣﺮفھﺎی
اﻣﺮوز رﺋﯿﺲات و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدی ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪی .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻓﺮدا طﻮر
دﯾﮕﮫای ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮی ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ .ﻣﻨﻢ ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮات ﺟﻮر ﮐﻨﻢ.ﻓﻌﻼ ً ﺑﺮو اوﺿﺎع زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﻮدﺳﺮ ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﺎی اﻧﻘﻼﺑﻮ ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ .آزاد ﮐﺮدﻧﺸﻮن ﮐﻠﯽ وﻗﺖ و
ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﯿﺮه .ﯾﮫ ﻗﺮار ﺑﺬارﯾﻢ واﺳﮫ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﮫ ،ﺑﺎﺷﮫ؟ ﻓﻌﻼ ً ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ".
از رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﮫ راه اﻓﺘﺎد .از ﺑﺮﺧﻮرد رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل
دﻟﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮫ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد .ﻋﺎدتاش ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ از ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﮑﻞ ﺣﺮف زدن و ﻧﻮع ﭘﺎﺳﺦ دادناش ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺎه ﻋﺎﻗﻞ
اﻧﺪر ﺳﻔﯿﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج و داﻧﺶ ﺗﺌﻮرﯾﮏاش ﺧﻮد را
ﺑﺮﺗﺮ از ھﻤﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻓﯽھﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﻧﻘﯿﺼﮫای
را در ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﻢ آن را ﻣﯽداﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺖ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺪارد و اﺻﻮل آن
را ﺗﻨﮭﺎ در ﮐﺘﺎبھﺎ و رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه .ھﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﮫای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﻧﺪارد .ھﯿﭻ ﮔﺎه زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﯾﮏ ﻗﺮار از ﺗﺮس ﻧﻠﺮزﯾﺪه .ھﯿﭻ
وﻗﺖ رﻓﯿﻖاش را ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﺟﺎن و دل ﺑﻐﻞ ﻧﮑﺮده .ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻓﮑﺮش
ھﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺐھﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ
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اﻋﻼﻣﯿﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه و ﺑﮫ زﻧﺶ دروغ ﻧﮕﻔﺘﮫ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭼﺸﻤﺎن ﻧﮕﺮان ھﻤﺴﺮش ،ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺮاﺣﺘﯽ از ﻧﮕﺎه ﻧﮕﺮان او ﻣﯽﺷﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ
دروغ او را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده ،ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده .ھﯿﭻ ﻏﺮوﺑﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻦاش در
ﺗﻤﻨﺎی در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻮﺳﮫ زدن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺻﻮرت ھﻤﺴﺮش ﻧﺴﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد .در
ھﯿﭻ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ
و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش را در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .ﻟﺒﺎساش
ھﻤﯿﺸﮫ اطﻮ زده ﺑﻮد و ھﯿﭻ وﻗﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻮار ﻧﻤﯽﺷﺪ .از اﯾﻦﮐﮫ رﻓﯿﻖ دﮐﺘﺮ
ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ آن
ﻣﻘﺎم ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻋﻠﯽ از ﺧﻮدﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ،ﺑﻨﻈﺮ او ﻏﯿﺮ زﻣﯿﻨﯽ ،او
ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻮلاش ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ آرزو ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل او ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﺎپ ﺑﻮد و ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ داﺷﺖ،
ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮن ﻗﺮص ﺑﻮد .ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد؛ ﺗﮑﯿﮫ داد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺳﺮت ﺧﺮاب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﺮﺑﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﺳﺌﻮالاش ﺣﺎل
و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮد .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ او را از
ﻧﮕﺎهاش ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد و اول ﺑﮫ آن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﺗﻦ و ﻟﺒﺎساش ﺑﻮی ﮐﺎﻏﺬ و
ﭼﺎپ ﻣﯽداد .ﭼﻘﺪر از آن ﺑﻮ ﺧﻮشاش ﻣﯽآﻣﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ آن ﺷﻠﻮار ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و
ﭼﺮوﮐﯿﺪه ،ﻗﻮی و ﺑﺮازﻧﺪه ﺑﻮد .ﺟﻤﻠﮫھﺎ را ﻧﻤﯽﭘﯿﭽﺎﻧﺪ و ﮐﺶ ﻧﻤﯽداد .ﺳﺎده ﺣﺮف
ﻣﯽزد .ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﻣﺎرﮐﺲ و ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽآورد .ﺳﻤﺖ ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﺋﻞ روز و دردھﺎی ﻋﺎدی و روزﻣﺮه ﺑﻮد .و ﺑﮫھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺣﺮفاش ﺑﮫ دل
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .راهﺣﻞھﺎی او ﻧﯿﺰ واﻗﻌﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮد.
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"ﮐﺎش ﻣﯽدﯾﺪﻣﺶ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﻣﯽزدم .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ .ﺣﺘﻤﺎ ً
ﺑﺮﺧﻮردش طﻮر دﯾﮕﮫاس .ﭘﺎھﺎش رو زﻣﯿﻨﮫ .ﺗﻮ ﺧَﻮل و ﺧﺎک ﺑﺰرگ ﺷﺪه .ﯾﮏ
ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮ ﺑﺪون ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ ﻧﮕﺬروﻧﺪه".
ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽھﺎی ﺑﺴﺘﮫ و ﺷﯿﺸﮫھﺎی ﺷﮑﺴﺘﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻗﯿﺎﻓﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮانھﺎی ﻣﮭﺎﺟﻢ
ﻣﺘﻌﮭﺪ در ذھﻦاش ﺑﻮد .او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﺧﯿﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﺑﺨﺎطﺮ
ﻧﻤﯽآورد .آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن؛ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯿﺎد آورد .ﭘﺴﺮ ﻗﺼﺎب
ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل داﺷﺖ .ﻋﻼف و ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد .در ﻣﺤﻞ ﺑﮫ
ﺷﺮارت و ﭼﺎﻗﻮﮐﺸﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد .ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ رﯾﺶ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﮔﻮﯾﺎ
او ھﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ آن راه زده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﮫ او اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ھﺮ وﻗﺖ او را ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ﻻﺗﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﻣﺨﻠﺼﯿﻢ.ﻋﻠﯽآﻗﺎ .ﺧﺴﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﯽ".
ﺧﻮد را ﺣﺎﻓﻆ ﻧﺎﻣﻮس دﺧﺘﺮای ﻣﺤﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وای ﺑﮫ ﺣﺎل ﺟﻮان ﺑﯿﭽﺎرهای
ﮐﮫ از ﺑﺪ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪن دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﮫ در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺪاش ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮭﺎﻧﮫ
ﻻزم ﻧﺒﻮد .ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ" :اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﮑﺎر داری ﺑﭽﮫ ﻗﺮطﯽ".
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺸﻨﻮد ﮐﮫ ﺧﻮشآﯾﻨﺪش ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﺳﯿﻠﯽ ﺑﯿﺦ ﮔﻮشاش
ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ.
"ﺣﺎلات ﺟﺎ اوﻣﺪ ﺑﭽﮫ ﺧﻮﺷﮕﻞ .ا ُوﻣﺪی دﺧﺘﺮﺑﺎزی؟ ﺣﺎﻻ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮫ آدم ﺳﺮ
ﺧﺮتو ﺑﮕﯿﺮو ﮔﻮرتو ﮔﻢ ﮐﻦ ﺗﺎ ﻟﺖ و ﭘﺎرت ﻧﮑﺮدم".
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
"ﻋﺠﺐ روزﮔﺎری ﺷﺪه ،ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﭼﯽ ﺷﺪ".
ﺷﮏ و دو دﻟﯽ ﮐﻼﻓﮫاش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎراﺣﺖ و د َﻣﻖ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﮐُﻠﻔﺘﯽ ﺳﻌﯽ
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ.
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"رﻓﻘﺎی رھﺒﺮی ﻣﺴﺎﺋﻞ و روﻧﺪھﺎ را ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدن .ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ
دارن .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻓﮑﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﮐﺮدن".
ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻨﺎدی ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﯽاراده ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻗﻨﺎدی ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺸﻦ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وارد ﻗﻨﺎدی ﺷﺪ و ﯾﮏ ﺟﻌﺒﮫ ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای ،ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺎﺷﻖ آن ﺑﻮد،
ﺧﺮﯾﺪ .ﺳﺮ راه ﺑﮫ ﮔﻞ ﻓﺮوﺷﯽ رﻓﺖ و ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﺑﺰرگ و ﻗﺸﻨﮓ ھﻢ
ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﮫ ﻓﺮدوﺳﯽ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ وارد ﯾﮏ ﺟﻮاھﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺪ و ﮔﺮدﻧﺒﻨ ِﺪ طﻼﺋﯽ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﺟﺎی دو ﻋﮑﺲ داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺮﯾﺪ.
"ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﮫ .رﻓﻘﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻦ'' .راﺳﺘﯽ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﮫ اﯾﻦ زودی ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺸﮫ'' .ﭼﯽ ﺷﺪ؟ اﯾﻦ ﺷﯿﻄﻮن ﯾﻮاﺷﮑﯽ دﺳﺖ ﻣﺎرو ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻮ
ﺣﻨﺎ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺷﺪه ،ﻋﯿﺐ ﻧﺪاره .ﺧﻮش ا ُوﻣﺪ .اﺳﻤﺸﻮ ﭼﯽ ﺑﺬارﯾﻢ؟ اﮔﮫ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد،
ﭘﮕﺎه .اﮔﮫ ﭘﺴﺮ ﺑﻮد اﻣﯿﺪ".
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:
"ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﭘﮕﺎه .ﻗﺸﻨﮕﮫ".
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﮔﻞ و ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای را ﮐﮫ دﯾﺪ
ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮫھﺎ ذوق ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد:
"ﻣﺮﺳﯽ ﻋﻠﯽ ﺟﻮن".
ﮔﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ داد و ﯾﮏراﺳﺖ ﺑﮫ اﺗﺎق رﻓﺖ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
ﮐُﺖاش را ﮐﮫ در آورد ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﯾﺎدش اﻓﺘﺎد .ﺟﻌﺒﮫ را از ﺟﯿﺐ ﮐُﺖ ﺑﯿﺮون آورد و
روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻄﺮف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮭﻠﺖ ﻧﺪاد:
"رﻓﺘﻢ آزﻣﺎﯾﺶ دادم .ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﺳﺮ راه رﻓﺘﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﻐﺎزه و ﻟﺒﺎس ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دﯾﺪم.
و ﺑﻌﺪھﻢ ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ و ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻠﯽ ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎرو ﮔﺸﺘﻢ .ﺷﮭﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﭘُﺮ از
ﭘﺎﺳﺪار و ﮔﺸﺖ .ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﺗﮑﻮن ﺧﻮردن ﻧﺪاره .ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد و ﺧﻮاھﺮای
زﯾﻨﺐ ﻣﻮاظﺐ ﺣﺠﺎب زﻧﺎ ھﺴﺘﻦ .ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدی؟ ﻗﯿﺎﻓﮫات ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻧﮑﻨﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻧﯿﺴﺘﯽ".
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ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫﺷﯿﻄﻮن .اﯾﻦ زن ﺗ ُﺨﻢ ِﺟﻦ ﺧﻮرده .ﻣﻮی دﻣﺎغﻣﻮ ھﻢ ﻣﯽﺷﻤﺎره .ﭼﻘﺪر
زود ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﯿﺎﻓﮫام ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻣﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫاش ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺨﻨﺪم".
در ﻣﻮرد اﺧﺮاجاش ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .روزھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﻋﺬاب وﺟﺪان
آزارش ﻣﯽداد .از دروغ و دو روﯾﯽ ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ
اﻓﺘﺎده ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از او ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
"اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟"
ﺣﺪس ﻧﻤﯽزد ﮐﮫ اﺧﺮاج ﺷﺪه .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮش ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﻮدش ﺑﻮد و آن
را ﻋﻠﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﭘﺎ ﭘﯿﭻ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ واﺿﺤﺎت ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪ ﻗﺴﻢ و آﯾﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮش ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ
زﯾﺮکﺗﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎی او ﻣﺠﺎب ﺷﻮد .رﻓﺘﺎر ﻋﻠﯽ ﮔﺮﻣﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻮﺧﯽھﺎی او را ﺧﻮب ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺑﻮ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺒﻼ ً ،ﻋﺼﺮھﺎ ﮐﮫ
از ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮐﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﺘﮫاش ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺮﯾﺪار وﻗﺎﯾﻊ ﺗﮑﺮاری ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ رﻓﻘﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺰودی ﮐﺎری ﺑﺮای او دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ آﻧﮭﺎ
ﺧﯿﺎلھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت او ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم
وﻗﺖ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ ﺣﺰب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد .از ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن
و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻠﻨﯽ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ داد .رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮشاش ﻧﯿﺎﻣﺪ.
"رﻓﯿﻖﺟﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی را ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽدن .ﺧﯿﻠﯽھﺎ آرزوی ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎریرو دارﻧﺪ .ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ".
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻠﯽ ﺳﺎده ﺑﻮد:
"زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و در ﻣﺤﯿﻂھﺎی ﮐﺎری ﺑﻮده .راه ﻣﺒﺎرزه را ھﻢ
از ﻣﺮدم ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﻌﻼوه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎرداره ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ از
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ھﻤﮑﺎرای ﺳﺎﺑﻖ ام و ﺣﺘﯽ ﺑﭽﮫھﺎی ﻣﺤﻞ ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻦ .وﺟﻮد ﻣﻦ ﺗﻮ ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﮫ
زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮه ﻣﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ﺑﮑﻨﻢ".
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺑﺎز ھﻢ
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ھﻤﮫ ﺟﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺟﻨﮓ ﺑﻮد و ﻗﺤﻄﯽ ﮐﺎر .دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺪر ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ .دﻧﺒﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی او را
دﯾﺪ .ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﻮرت او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد او را ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺪرش ﺑﻮد ،ﻣﺎدرش ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻗﮭﻮﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ
دﻓﺎع از ﺧﻂ اﻣﺎم ھﻤﮫ ﻣﺎ را ﺑﮑﺸﺘﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ داد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﮭﻨﺪس ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪه ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦھﺎ
ﺑﮫ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ .ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدن آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺗﺮﻗﯿﺨﻮاھﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎﯾﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯽ روﺑﺮوﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او
ﮔﻮش ﻣﯽداد .رﮔﮫھﺎﺋﯽ از اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را در ﮔﻔﺘﮫھﺎی او ﻣﯽدﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ
ﻣﻮﺿﻊ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺮاجاش را ﺑﮫ او
ﮔﻔﺖ .طﺒﻖ ﻋﺎدت ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺤﺚ را رھﺎ ﮐﺮد و ﺑﮫ آﯾﻨﺪه او و ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﭘﺮداﺧﺖ:
"ﺑﺒﯿﻦ رﻓﯿﻖﺟﺎن ﯾﮫ ﻣﺒﺎرز ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ در درﺟﮫ اول ﺑﺎ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻓﮑﺮ
اداﻣﮫﮐﺎری و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮدش و ﺧﻮﻧﻮادهاش ﺑﺎﺷﮫ .درﺳﺘﮫ ﻣﻦ ﺳﻨﯽ ازم ﮔﺬﺷﺘﮫ و
ﻣﺘﺄھﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﻢ اﮔﮫ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ آراﻣﺶ ﻧﺒﺎﺷﮫ ،اﮔﮫ ﻧﻮن ﺳﺮ ﺳﻔﺮه
ﻧﺒﺎﺷﮫ ،ﺷﯿﺮازه زﻧﺪﮔﯽ ﺿﺮﺑﮫﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺎدر ﺧﯿﻠﯽ از اﺧﺘﻼﻓﺎت
ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻮادﮔﯿﮫ .اﮔﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮭﻢ ﺑﺨﻮره ،ﻓﮑﺮ و روﺣﯿﮫی آدم ھﻢ درب و
داﻏﻮن ﻣﯽﺷﮫ .اون وﻗﺘﮫ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻢ ﺷﺪن آدﻣﺎ ﺷﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮﺻﺖطﻠﺒﯽ ﮐﺮد ،ﻧﮫ اﺻﻼً ھﻤﭽﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮری ﻧﺪارم .ﯾﮫ ﻣﻮﻗﻌﮫ ﻻزﻣﮫ ﮐﮫ آدم
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ﺟﻮناﺷﻮ ھﻢ ﺑﺪه ،ﮐﮫ اﮔﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﮫ ﻣﯽده .ﮐﻠﮫ ﺷﻘﯽ دردی دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﻧﺒﺎﯾﺪ دﭼﺎر
ﺗﻮھﻢ ﺑﺸﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﺒﯿﻦ ﺑﻮد و راه ﺣﻞ درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ داره.
طﻮری ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﮐﻦ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺗﻮ آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺑﮫ راھﺖ اداﻣﮫ ﺑﺪی .ﻣﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ
ﺳﻤﭙﺎت دارم ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارن .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽرم ﺳﺮاغاﺷﻮن ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﺎری ﺑﺮات ﺟﻮر ﮐﻨﻢ .وﺿﻊ ﺧﺮاﺑﮫ .راﺳﺖاش را ﺑﺨﻮای ﻣﻦ آﯾﻨﺪهرو ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮام ﻧﺎاﻣﯿﺪت ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﮫ
ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽھﺎی ﺧﻮدﺷﻮن ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر و ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و وزﯾﺮ اﻣﻮرﺧﺎرﺟﮫ
ﺑﻮدن رﺣﻢ ﻧﮑﺮدن ،ﺣﺘﯽ ﺑﭽﮫھﺎی ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ھﻢ اﻋﺪام ﮐﺮدن .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ دارن ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ رﯾﺸﮫ ﺟﺮﯾﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽرو ﻣﯽزﻧﻦ .ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ
ﻣﺎرو دﺷﻤﻦ دﯾﺮﯾﻨﮫ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯽدوﻧﻦ ٢٨ .ﻣﺮداد ﯾﺎدﺷﻮن ﻧﺮﻓﺘﮫ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
ﺗﻮ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﮫ ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ رھﺒﺮی اوﻧﻮ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاد ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﮫ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ِﻟﻨﮓ
ﺧﻮدﺷﻮن ھﻢ ﮔﯿﺮه .اﯾﻦ دﻓﻌﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽرو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن ﮐﮫ دارن از اونور ﺑﻮم
ﻣﯽاﻓﺘﻦ .ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ اوﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺎی اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﯿﻮن ﺑﺎﺷﮫ ،اﯾﻨﺎ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮ
ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎن ﺗﺎ رﯾﺸﮫ ﭼﭗو ﺑﺰﻧﻦ .ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺪق و اﺳﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭼﮫ
رﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﺎ ﯾﮫ ﮐُﻔﺮه ،ﯾﮫ ﺗﻮھﯿﻨﮫ .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﮫ
ﮐﻮﭼﮫی ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺗﻮ ﯾﮫ ده ﮐﻮره ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﺼﺪق ﺑﺎﺷﮫ .اوﻧﻮﻗﺖ ﭼﻄﻮر
اﻧﺘﻈﺎر داری ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ ا َﻧﮓ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽزﻧﻦ ،رﺣﻢ ﮐﻨﻦ .روﻧﺪھﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ درﺳﺘﮫ ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻋﯿﻨﯽاش ھﻢ ﺗﻮ ﻣﻤﻠﮑﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮده و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﯾﮫ ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﮫ
ﺣﻖ ﺣﯿﺎت ﻣﯽده ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺣﺘﯽ از اﯾﻦ روﻧﺪھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﯿﺮه .ﻧﻤﯽﮔﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ.
ﻣﻤﮑﻨﮫ ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاد و ھﺰﯾﻨﮫ داره .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﻤﻮن
ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ طﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ﻧﺸﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫاﯾﮫ
ﮐﮫ رھﺒﺮی ﻗﺒﻮل ﻧﺪاره .ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﻮ ھﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﺪاری .ﺑﻔﮑﺮ اداﻣﮫ ﮐﺎری ﺑﺎش .ﻣﻦ ﯾﮫ
145

ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دﯾﮕﮫ دارم ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎ اون ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ .ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮدت و
رﻓﯿﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ دﺳﺖ اوﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﮫ ﯾﮫ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ
ﺑﺮو .ﻧﺬار ﻣﺠﺒﻮر ﺷﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮی .ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎ از رﻓﻘﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽرو اوﻧﺠﺎ ﺑﻮدن؛ و دو طﺮف ،ھﻢ ﺷﺮق و ھﻢ ﻏﺮﺑﻮ از دﯾﺪن ،ﺳﺎﻋﺖھﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .درﺳﺘﮫ ﮐﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻦ ،وﻟﯽ وﺿﻊ ﺷﺮق از اﯾﻦﺟﺎ
ﺑﺪﺗﺮه .آزادی ﮐﮫ ﻗﺮﺑﻮناش ﺑﺮم .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اوﻧﺠﺎ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﻮن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهﺗﺮن .ﺗﺎزه اوﻧﺠﺎ آﺧﺮ ﺧﻄﮫ .رﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﮫ ،وﻟﯽ
ﺑﯿﺮون اوﻣﺪﻧﺖ ﮐﺎر ﺣﻀﺮت ﻓﯿﻠﮫ .ﺗﻮ اروﭘﺎ اﻣﮑﺎن درس ﺧﻮﻧﺪن داری .ھﻢ ﺧﻮدت
ھﻢ ھﻤﺴﺮت ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ در ﻣﻮرد دﯾﺪارت ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﮫ رﻓﻘﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰن .ﻣﻦ ﺑﺎکام ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﮭﺸﻮن ﮔﻔﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ .ﺗﻮرو ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرم ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﺧﻮدت ھﻢ اﯾﻨﻮ ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ .ھﺮ راھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮی،
ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﮑﻨﯽ ،ﺑﺎزھﻢ ﺗﻮ ھﻤﻮن رﻓﯿﻖ ﺳﺎلھﺎی ﺳﺨﺖ ﻣﻨﯽ .ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﮫ
ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ھﻤﻮﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ً ﻗﺮار ﻣﯽذاﺷﺘﯿﻢ ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ﺑﺒﻨﯿﻢ .ﻣﻮاﻓﻘﯽ؟"
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش داد و اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﮫ زد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ
وﺟﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎرج رﻓﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮار از ﻣﺒﺎرزه .در ﻣﻮرد
آﯾﻨﺪه ھﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از روی ﺗﻌﺼﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ
رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮلاش را ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داد .وﻟﯽ از ﺗﻼش او ﺑﺮای ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﻗﻮل داد ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺧﺎرج رﻓﺘﻦ ﻓﺮار از ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﺸﯿﻨﯽ ﮐﮫ
ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﮭﺘﺮ اداﻣﮫ ﺑﺪی .ﺗﺎزه ﺗﻮ ﺑﺎ ھﺪف ﻣﯽری .ﺑﺮای ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﮫ
ﻧﻤﯽری .ﻣﯽری درس ﻣﯽﺧﻮﻧﯽ ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘُﺮ و ﮐﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی .ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﺪ و
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯿﮫ .ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ھﻢ زﯾﺎد دارن .اﮔﮫ ﺑﺎ ھﺪف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﭼﻨﺪ
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ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫات ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﯽ .ﯾﮫ ﭘﺰﺷﮏ آﮔﺎه ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻼت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮫ درد ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﮫ .ﯾﮫ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮫ
وظﯿﻔﮫاش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﮫ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﮫ .در ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﺑﮭﺖ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﯾﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف ﺑﺰن .رﻓﯿﻖ ﻓﮭﻤﯿﺪه اﯾﮫ .ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺳﺨﺖ ھﻤﺮاه و ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮات ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً درکات ﻣﯽﮐﻨﮫ .دوﺗﺎﺋﯽ
ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺬار ﺧﻮدش ﺑﻔﮭﻤﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ روش ﻧﺪاره .ﺑﺎ ﭘﺪرت ھﻢ
ﺣﺮف ﺑﺰن .ﺧﯿﻠﯽھﺎ رو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﮫ .آدم ﺑﺎ ﺷﺮﻓﯿﮫ .ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏات ﮐﻨﮫ .ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰو ﺳﯿﺎﺳﯽ و از زاوﯾﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻧﺒﯿﻦ .ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮏ ﺗﮏ
ﻣﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺗﺸﮑﯿﻼتو ﻣﯽﺳﺎزه .ھﺮ ﭼﯽ اﯾﻨﺎرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﻧﮑﻦ .ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ و ﺧﻮدت
ﻋﻤﻞ ﮐﻦ .رو ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻦ .ﻣﻦ ﮐﻤﯽ اﻧﺪوﺧﺘﮫ دارم ،ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯽ ،ﺗﻌﺎرف
ﻧﮑﻦ.ﭘﺲ ﺗﺎ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﻼ ً ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ".
دﯾﺪن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﺮﺻﯽ ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮ زﺧﻢاش ﺑﻮد .آرام ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﮫ
ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را از دوشاش ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد .از آن
اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و ﻋﺬابآور رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ از ﮔﻔﺘﮫھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﻮن
ﻣﻠﻮدی ﻧﺎاﻣﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ در ﮔﻮشاش ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ:
"ﺑﺮو ﺧﺎرج درس ﺑﺨﻮن".
"ﻧﺬار ﺗﻮرو ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻦ .ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﺗﺮﯾﻦ ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺎ
وﺿﻊ اﺷﻮن ﺑﮭﺘﺮ از اوﻧﺠﺎﺳﺖ".
"اوﻧﺠﺎ آﺧﺮ ﺧﻄﮫ''.
"ﺣﺎﺿﺮن ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎن ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ﭼﭗو ﺑﺰﻧﻦ".
"اﯾﻦھﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ اﻋﺪام ﮐﺮدن".
"اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮﯾﺪه ،ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ .ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﺧﯿﻠﯽ از آزادی ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻣﺜﻞ
ﻟﯿﺒﺮالھﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺮفھﺎی او ﺣﺮف ﯾﮫ آدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﻧﺒﻮد.
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ﺣﺮفھﺎش ،ﺣﺮفھﺎی اون رﻓﯿﻖ ﻗﺮص دوره ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺷﻮر و اطﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد ﻧﺒﻮد .اﺻﻼ ً
ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎره ﮐﺸﻮر ﺷﻮراھﺎ از زﺑﻮناش ﺑﯿﺮون ﻧﯿﻮﻣﺪ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ،اﯾﻦ ﻣﺮد
اﻟﮕﻮ و ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻮده .ﻧﮑﻨﮫ ﺣﻖ ﺑﺎ اون ﺑﺎﺷﮫ؟ رﻓﯿﻖ ﻗﺮﺻﯿﮫ .ﺣﺮف اﻟﮑﯽ ﻧﻤﯽزﻧﮫ.
وﻟﯽ آدمھﺎی ﻗﺮص ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﻦ .ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺷﺪه و ﺗﺮﺳﯿﺪه؟" ﺑﮫ
اطﺮاف ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﮫھﺎی
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽدﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ و آزار دھﻨﺪه از درون ﻣﻮﺟﺐ
آراﻣﺶ او ﻣﯽﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽاش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ را رد ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر ﺷﻮراھﺎ ﺑﻌﺪ از ھﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﮐﻤﺘﺮ از
ﺷﮭﺮھﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهی ﻣﺎﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪاره .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯿﮫ .رﻓﻘﺎ ﺑﻮ ﺑﺒﺮن
ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﻨﺎرش ﻣﯽزارن .ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﺑﮫ
ﺣﺠﺎزی ﮐﮫ ﺗﺎزه از ﺷﻮروی ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ ـــ اﮔﮫ ﯾﮫ آﻟﻮﻧﮏ ﺗﻮ ﺷﻮروی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﯾﮫﺷﮭﺮ ﺑﺮاﺗﻮن ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ .ـــ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﮫ .رﻓﯿﻖ ﮐﮫ دروغ
ﻧﻤﯽﮔﮫ .دروغﮔﻮﯾﯽ و آدرس ﻋﻮﺿﯽ دادن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺜﯿﻒ و ﭘﻠﯿﺪﯾﮫ.
ﺧﻮدش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اوﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ''.ﮔﻔﺘﮫھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑُﺮج و ﺑﺎروی ﺑﺎورھﺎی
او را ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮای او ﺣﺘﯽ ﺷﮏ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی رﻓﯿﻖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﺑﻮد .ﺣﺎل اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﺳﺘﻮن و ﭘﺎﯾﮫی ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺧﻮد او ﺑﺬر
آن را در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﮫاش ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﯿﺸﮫی اﻧﺘﻘﺎد زﯾﺮ ﺿﺮب
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .دلاش ﺑﺤﺎل ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﻧﮫ ﺗﻮان ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ و ﻧﮫ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﺑﺎور آﻧﭽﮫ
ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ رﻓﯿﻖاش ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد را داﺷﺖ.
''در ﻣﻮرد ﮐﺸﺘﺎرھﺎ و ﺿﺪﯾﺖ اوﻧﺎ ﺑﺎ ﭼﭗ و آزادی درﺳﺖ ﻣﯽﮔﮫ .ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﺎرھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ و ﺻﺮﯾﺢ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ.
ﺑﺴﺘﻦ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ و اﺧﺮاجھﺎی ﻓﻠﮫای ھﺪﻓﯽ ﺑﺠﺰ اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ و ﺑﮫ ﺣﺎﺷﯿﮫ روﻧﺪن
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دﯾﮕﺮون ﻧﺪاره .راﺳﺖ ﻣﯽﮔﮫ اوﻧﺎ ﺑﮫ ﻧﻮرﭼﺸﻤﯽھﺎی ﺧﻮدﺷﻮن رﺣﻢ ﻧﮑﺮدن ،ﻣﮕﮫ
ﻣﯽﺷﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺣﻢ ﮐﻨﻦ".
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺐ و روزش در اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی ﺳﭙﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ
ﻗﻮز ﺑﺎﻻی ﻗﻮز ﺷﺪه ﺑﻮد .دم و ﺳﺎﻋﺖ ﮔﯿﺮ ﻣﯽداد .ﺑﻮ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲاﻧﺪازش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﺗﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺰﺑﯽ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﻦ ﺑﮫ او داده و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﻗﺮﺿﮫ؛ ھﺮ وﻗﺖ ﺳﺮﮐﺎر رﻓﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدون .وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ؟ ﭼﮫ ﻣﺪت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﮭﺎنﮐﺎری ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺒﻞ از دﯾﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ،ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮔﺮدیھﺎی طﻮﻻﻧﯽ و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ﺣﺮﻓﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ او ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﺪھﺪ.
"ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺻﻼ ً ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ،ﻧﻤﯽذارم ﺑﮫ ﺗﻮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﺬره .اﮔﮫ ﺷﺪه ﻋﻤﻠﮕﯽ
ﻧﻤﯽزارم زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﺪ ﺑﺸﮫ".
ﮐﻨﻢِ ،
ﮐﻠﯽ ﺣﺮف زد .ﭘﺮﺳﺘﻮ زُ ل زده ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ
ﻧﮕﺎهاش ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺣﺮف ﻋﻠﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﮫ ﮔﻔﺖ:
"ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﻣﻦ دﻟﻮاﭘﺲ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎسام ھﺴﺘﻢ .ﻋﻠﯽ ھﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦھﻤﮫ ﻣﺪت ﺻﺒﺮ ﮐﺮدی ،ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯽ؟ ﺳﺮاغ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﯽ و درد دل ﮐﺮدی ،ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﻣﺎه داری ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﯽ؟ ﺟﺎی
ﻣﻦ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽﺗﻮ آﺧﺮ ھﻤﮫ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﺮای ﻣﻦ ارزش ﻗﺎﺋﻠﯽ؟ ﭘﺲ ھﻤﮫ
ﺣﺮفھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽزﻧﯽ اﻟﮑﯿﮫ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﻋﻠﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﯾﺎد ﺣﺮف اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
اﻓﺘﺎد .آن ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﮭﺮ ﮐﺮد و رﻓﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺳﮫ روز ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم او را ھﻢ
ﻧﻤﯽداد .ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﺪاﺷﺖ .روز ﺳﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ دو ﺗﻦ از ھﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖاش ،ﮐﮫ آنھﺎ ھﻢ ﭘﺎکﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺑﺮﺧﻮرد .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد.
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ دﻋﻮتاش ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﺮاه آنھﺎ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺎد روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮔﭙﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪ .ﻏﺬاﺋﯽ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻟﺒﯽ ﺗﺮ ﮐﺮدن .ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ راھﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﺷﺎم درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ
دﯾﺪن ﻋﻠﯽ و اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮرده ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ:
"ﺳﮫﺳﺎﻋﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮم .ﺣﺎﻻ اوﻣﺪی ،اوﻧﻢ ﻣﺴﺖ .اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ .ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﺮدی اﮔﮫ ﮔﯿﺮ ﮔﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎدی ﭼﮫ ﺑﻼﺋﯽ ﺳﺮت ﻣﯽاوﻣﺪ .ﺳﺮ ﭼﮭﺎرراه ﺷﻼقات
ﻣﯽزدن اوﻧﻮﻗﺖ ﺟﻮاب آﻗﺎﺟﻮﻧﻮ ﭼﯽ ﻣﯽدادی؟ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﭘﺮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯽ و
رﻓﺘﯽ ﻋﺮق ﺧﻮری .ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺸﻤﻢام روﺷﻦ .اﯾﻦ طﻮری ﻧﻤﯽﺧﻮای ﺑﺬاری ﺑﮫ ﻣﻦ
ﺳﺨﺖ ﺑﮕﺬره؟ آﻗﺎﺟﻮن داره دﯾﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﮫ .ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ ﮐﮫ از ﺧﻮاھﺮت ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺷﺐھﺎ ﺑﺎ ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮاﺑﮫ .دو ﺳﮫ روز ﭘﯿﺶ اوﻣﺪن ﺑﺎ رﻧﮓ
ﻗﺮﻣﺰ رو دﯾﻮار ﺧﻮﻧﮫاﺗﻮن ﻧﻮﺷﺘﻦ ــ ﻣﺮگ ﺑﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﮐﺜﯿﻒ ــ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺑﻔﮑﺮ ﻣﺎھﺎ ﺑﺎﺷﯽ رﻓﺘﯽ ﺳﺮاغ رﻓﯿﻘﺎت .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﮫ ﯾﺎد زﺣﻤﺘﮑﺸﺎ و ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ
ﮔﯿﻼﺳﺎﺗﻮﻧﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻦ".
ﮔﻔﺖ ﮔﻔﺖ و ﺻﺪایاش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و
زﺧﻤﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن
ِ
ھﯿﭻ ﻧﮕﻔﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً داد ﻣﯽزد .ﭼﻮن ﭘﻠﻨﮓِ
روز او را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺎﻗﺖاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺻﺪایاش
درآﻣﺪ:
"ﺑﺲ ﮐﻦ دﯾﮕﮫ .ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﻋﺠﻮزه ﻏُﺮ ﻣﯽزﻧﯽ .ﺳﺮﻣﻮ ﺑُﺮدی .ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮدم ﺑﺲ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮ ھﻢ ﺑﮭﺶ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪی".
"ﮐﺪوم ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟ ﺑﮫ ﺗﻮ ﮐﮫ ﺑﺪ ﻧﻤﯽﮔﺬره .رﻓﺘﯽ ﺑﺎ رﻓﯿﻘﺎت ﺣﺎﻟﺖو ﮐﺮدی و ﻣﺴﺖ
و ﭘﺎﺗﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ .اﯾﻦطﻮری ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟ ﺣﺘﻤﺎ ً اﻧﺘﻈﺎر داری ﭘﺎھﺎتو ﻣﺸﺖ و ﻣﺎل ﺑﺪم
و ﻣﺜﻞ ''ﺟﻤﯿﻠﮫ'' ﺑﺮات ﺑﺮﻗﺼﻢ".
ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ھﺮ ﯾﮏ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﻣﯽزد .ﺑﺎ ھﻢ داد ﻣﯽزدﻧﺪ.
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ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮕﻮﺷﮫای از ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دو ﺑﺎره ﺑﺴﺮاغاش رﻓﺖ .ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺘﮫ و ﭼﺎی درﺳﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﺸﻢھﺎی ﺳﯿﺎهاش
ﺑﺮق ﻣﯽزد .ﺑﺮﻗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را از ﭘﺎ درﻣﯽآورد .ﻣﻮھﺎی ﺻﺎف و ﺷﺎﻧﮫ ﺷﺪهاش
روی ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎرداری او را ﺟﺬابﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ
آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪ .ﭼﮭﺮه آرام و ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎهاش ﻋﻠﯽ را آرام ﮐﺮد .ﻧﺴﯿﻢ ﻣﻼﯾﻤﯽ از آن
ﺳﯿﻤﺎی دلﻧﻮاز ﺑﮫ روح و ﺟﺴﻢاش وزﯾﺪ و آﺗﺶ ﮔﺪاﺧﺘﮫ درون او را ﺑﮫ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺳﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎی را روی ﻓﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و راﺳﺖ روﺑﺮوی ﻋﻠﯽ ﮐﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﺸﺖ را در زﯾﺮ آرﻧﺞ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ.
"ﻋﻠﯽﺟﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻧﺎراﺣﺖات ﮐﻨﻢ .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺗﻮھﻢ ھﻢ ﻧﺎراﺣﺘﯽ .ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮدت ﺑﮫ ﻣﻦ ﯾﺎد دادی .ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ ﺧﻮدم دﻓﺎع ﮐﻨﻢ .اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎل ھﺮ دوی ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دوﻣﻮن ازش دﻓﺎع ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﻮدﺗﮫ.
درد ﺗﻮ درد ﻣﻨﮫ .ﻣﺎ ﺑﮫ ھﻢ ﻗﻮل دادﯾﻢ .ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﺸﻖاﻣﻮن .ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ
ﺗ ُﺨﻢ ﭼﺸﻢ ﻣﻨﯽ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺮام ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﮫ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪم ،ﺑﺮای اﯾﻨﮫ ﮐﮫ دوﺳﺘﺖ دارم .ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﻮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ .ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎس و
ﺧﻮراک و ﺧﻮﻧﮫ و رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧﻮام ﻓﮑﺮم ،اﺣﺴﺎسام ،روحام ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﮫ.
ﻣﻦ ھﻤﮫ ﺗﻮرو ﻣﯽﺧﻮام .ﻧﺼﻒات ﺑﺲام ﻧﯿﺴﺖ .از ﺗﻮ ھﻢ ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرو دارم .اﯾﻨﮫ
ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺖام ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻧﻤﯽﺧﻮام آدم درﺟﮫ دو زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ .ﺳﮫ روز ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم
ﺑﺎھﺎت ﺣﺮف ﻧﺰﻧﻢ .ﻣﺜﻞ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ .ﺟُﻮﻧﻢ ﺑﮫ ﻟﺒﻢ رﺳﯿﺪ .داﺷﺘﻢ دِق ﻣﯽﮐﺮدم.
اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ رﻓﺘﯽ ﻋﺮقﺧﻮری .ﺑﺒﯿﻦ ﻋﻠﯽﺟﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮫ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ
آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺮم ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎم و ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ھﯿﭻﭼﯿﺰی ازش ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ .ﺻﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﮫ ھﺮ ﮐﺎری داﺷﺘﯽ ﺑﮭﺶ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ.
ﻣﯽدوﻧﻢ ﻋﺬاب وﺟﺪان داره .دلاش ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺮای ﻣﻦ و داداش ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪه.
ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﮫ .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻦ طﻮر .ﻣﻦ ﮐﻠﯽ طﻼ دارم .ﻣﺎﺷﯿﻦ دارﯾﻢ.
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ﺧﻮﻧﮫ دارﯾﻢ .ﮐﻤﯽ ﻗﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮫ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﭼﯿﺰی راه ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ .ﻣﻦ ھﻢ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯿﺎم اوﻧﺠﺎ ﺟﺎرو ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ .ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺧﻮب ﻣﯽﺷﮫ .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎز ﮐﺮدن .ﺑﺎﺑﺎ طﺮفھﺎی وراﻣﯿﻦ ﮐﻠﯽ
زﻣﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪه ،ﻣﯽﮔﮫ آﯾﻨﺪه اوﻧﺠﺎﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﯾﮫ ﺗﯿﮑﮫ ازش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺮغداری
راه ﺑﺎﻧﺪازﯾﻢ .ﺗﺎزه اﮔﮫ ﻧﺸﺪ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﮫ .ﺧﯿﻠﯽھﺎ رﻓﺘﻦ ،ﻣﺎھﻢ
روﺷﻮن .ﭘﯿﺮ ﮐﮫ ﻧﺸﺪﯾﻢ .ﻧﺬار دﺳﺘﮕﯿﺮت ﮐﻨﻦ .ﻣﯽﮐُﺸﻨﺖ .اﻣﺮوز رﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﺑﮫ
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻢ .آﻗﺎﺟﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدم ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻢ .وﻟﯽ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻮ ﺑﺮده .ﭼﻨﺪﺑﺎر ازم ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻦ؟ ﻣـ ُـﺮدم ﺗﺎ ﺟﻠﻮ
دھﻦاﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺗﻮ ﺣﺮﻓﺎش ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﺎ ﺑﺮا ھﻤﮫ ﻧﻘﺸﮫ دارن .آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف
ﻣُﻔﺖ ﻧﻤﯽزﻧﮫ .ﺧﺒﺮداره .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﮭﺘﺮه ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻦ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮﯾﻦ.
ﻧﮕﺮان ﺧﻮاھﺮت ﺑﻮد .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ از ﮐﺠﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﮐﮫ از ﺗﮭﺮون رﻓﺘﮫ .ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﺷﮏ
داﺷﺖ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﮫ .دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮام ﻧﻮهام ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺎﺑﺎش ﭘﺸﺖ
دﯾﻮارھﺎی زﻧﺪون اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﮫ .ﺣﺎﺿﺮه زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮ ﺑﺪه ﮐﮫ ﺟﻮن ﺗﻮرو ﻧﺠﺎت ﺑﺪه.
ﻣﯽﮔﻔﺖ اوﻧﻮ ﮐﮫ از دﺳﺖ دادم .اﯾﻦ ﯾﮑﯽرو ﻧﻤﯽذارم ازم ﺑﮕﯿﺮن .ﻋﻠﯽ ﺗﻮرو ﺧﺪا
ﺑﺮو ﭘﯿﺶ آﻗﺎﺟﻮن .ﺷﻌﺎر رو دﯾﻮار ﺧﻮﻧﮫاﺗﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﺪﯾﮫ .ﺧﻮش ﯾُﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ".
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﯽداد .آھﻨﮓ ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭼﮭﺮهاش ﺑﮫ او آراﻣﺶ و
ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽداد .ﺣﺮفھﺎی او ﻣﺜﻞ ﺣﺮفھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮد .ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس را
داﺷﺖ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﺮفھﺎی او ﮐﻤﺘﺮ از ﮔﻔﺘﮫھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺒﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﮫ ﺑﻨﺪی ﻧﭽﻨﺪان درﺳﺖ او ﮔﻮش دھﺪ .اﺷﮏ در ﭼﺸﻢھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺟﮕﺮ اش آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن زن را ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از
وﺟﻮدش ﺑﻮد آﻧﮕﻮﻧﮫ ﺑﺒﯿﻨﺪ .وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ در زﻧﺪﮔﯽاش او را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن
ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺒﻮد .ﯾﺎر و ﻏﻤﺨﻮارش ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او
را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﭼﺮا او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
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ﺑﻮد؟
"ﭼﯽ درﺳﺘﮫ؟ ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ،آﻗﺎﺟﻮن و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦھﺎی
رﻓﯿﻖ؟"
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از زﺑﺎن رﻓﯿﻖ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ده ﻣﺎدهای اﻣﺎم ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی
را در ﺗﺤﻘﻖ آﻣﺎجھﺎی اﻧﻘﻼب ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﻮد .و ﻣﻨﺎظﺮهھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز
دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺪدا ً از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .رﻓﯿﻖ ﺧﻮشﺑﯿﻦ ﺑﻮد و آﯾﻨﺪه را روﺷﻦ
ﻣﯽدﯾﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﻼﻣﯿﮫ ده ﻣﺎده ای راھﮕﺸﺎی ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ را در ﻣﯿﺎن دو دﺳﺖاش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﻧﮫھﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ھﻤﮫﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ ﯾﮫ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﯽ ﻗﺮاره ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﻗﺮارھﺎﻣﻮﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺣﻘﻮقاش ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮه .وﻟﯽ ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ .وﺿﻊ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﺎر ﺑﮭﺘﺮی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻢ".
"ﮐﺪوم وﺿﻊ ،ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫاش داری ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه
ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺪه .ھﺮﮐﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮن ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﺳﺮ ﺑﮫﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﯽﮔﻔﺖ
ھﻤﮫی ﺣﺮفھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﺎ ﺗﻮ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽزﻧﻦ ﺑﺮای ظﺎھﺮ ﺳﺎزﯾﮫ .ﭘﺸﺖ
ﭘﺮده ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی دﯾﮕﮫای دارن ﮐﮫ از ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ طﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن .اﮔﮫ دارن ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﯽدن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﮕﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوھﮏھﺎ
ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ در اﻓﺘﺎدن .ﻣﯽﺧﻮان اول ﮔﺮوهھﺎی دﯾﮕﮫرو ﺧﺮاب ﮐﻨﻦ.
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﺷﻤﺎ ھﻨﻮز ﺑﺮاﺷﻮن ﺗﻤﻮم ﻧﺸﺪه .روزی ﮐﮫ ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ ﯾﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﺑﮭﺘﻮن اﻣﻮن ﻧﻤﯽدن ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺎ ﺧﻮﻧﮫرو ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ
ﻧﺸﺪه از اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮﯾﻢ".
"ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﻮرو ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ ،ﺣﻖ ھﻢ داری .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ھﯿﭽﻮﻗﺖ دﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻌﻼ ً ﮐﻞِ ﻧﯿﺮوﺷﻮن رو ﺟﻨﮓ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه .ﻣﺮزھﺎ ﺑﺎزه راﺣﺖ ﻣﯽﺷﮫ رد
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ﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی دﯾﮕﮫای ھﻢ دارم ﮐﮫ ﺗﻮ ھﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﯽدوﻧﯽ .ﭘﺲ
ﺑﮭﺘﺮه ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ.
ﺳﺎﻋﺖ از دوازده ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﻓﺮدا ﺷﺐ ﻣﯽرﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻗﺎﺟﻮن اﯾﻨﺎ .زﻧﮓ ﺑﺰن ﺑﮕﻮ".
"ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ دﺳﺘﮫای ﻣﻮ را ﮐﮫ روی ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و
ﭼﺸﻢاش ﺑﻮد را ﮐﻨﺎر زد و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ،ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ دﯾﺮه .ﻧﺬار دﯾﺮ ﺑﺸﮫ .ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ
ﺑﭽﮫ ﺑﺎش .ﻧﺬار ﺗﻮ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮕﮫ ﺑﺎﺑﺎم رﻓﺘﮫ ﺧﺎرج ،ﺑﻌﺪ ﺑﻘﯿﮫ ﺑﮭﺶ ﺑﺨﻨﺪن و ﺑﮕﻦ،
ﺑﺎﺑﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻮده و ﮐﺸﺘﻦاش".
"ﺣﺎﻻ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ .ﻓﺮدا ﻣﯽرﯾﻢ ﭘﯿﺶ آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن".
وﻗﺘﯽ آﻗﺎﺟﻮن ﺧﺒﺮ اﺧﺮاج او را ﺷﻨﯿﺪ ،رﻧﮓ از روﯾﺶ ﭘﺮﯾﺪ .ﻣﺸﺖاش را ﮔﺮه
ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﻧﺪانھﺎﯾﺶ را ﺑﮭﻢ ﻣﯽﻓﺸﺮد ﮔﻔﺖ:
"ﭘﺲ ﺣﺪسام درﺳﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﭼﮑﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم ﻣﺴﺠﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎدن .ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻦ؟ ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎجآﻗﺎ
ﺑﮭﺘﺮه ﺷﻤﺎ اول ﺧﻮﻧﮫاﺗﻮﻧﻮ از ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﮭﺘﺮه ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﮐﺎراﺗﻮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی و از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮی .ﺗﻮ اﯾﻨﺎرو
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ھﯿﭽﮑﺪوم از ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺎرو ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .رھﺒﺮای ھﻤﮫ اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ
ﯾﺎ ﺟﻮونان ﯾﺎ ﯾﮫ ﻋﻤﺮ ﺗﻮ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮدن و ﻣﯽﺧﻮان ﺑﺎ ﺗﺌﻮریھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اوﻧﺠﺎ
ﺑﮭﺸﻮن ﯾﺎد دادن ﻣﺸﮑﻼت اﯾﺮوﻧﻮ ﺣﻞ ﮐﻨﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺖ ﻧﯿﺎد ،وﻟﯽ اﯾﻨﺎ ﻓﮑﺮﺷﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻧﻮر ﻣﺮزه ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ .وﺿﻊ ھﻢ ﮐﮫ ﺧﺮاب ﺑﺸﮫ از رودﺧﻮﻧﮫ رد ﻣﯽﺷﻦ و
ﻣﯽرن اوﻧﻮر آب .اﯾﻦ ﺷﻤﺎھﺎ ھﺴﺘﯿﻦ ﮐﮫ از دم ﺗﯿﻎ رد ﻣﯽﺷﯿﻦ ٢٨ .ﻣﺮداد ھﻢ
ھﻤﯿﻦ طﻮر ﺷﺪ .ﺑﮭﺘﺮه ﮐﺎراﺗﻮ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی .اول ﺧﻮدت ﺑﺮو ﺑﻌﺪ
ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﺧﻮﻧﮫرو ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ھﺮﭼﯽ ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﯿﺪ
ﻣﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ .ﻧﻤﯽزارم دﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﺑﺸﯿﻦ .اﮔﮫ ﮐﺎر ھﻢ ﮔﯿﺮﺗﻮن ﻧﯿﺎد ،ﻣﻦ ﺑﺮاﺗﻮن
ﭘﻮل ﻣﯽﻓﺮﺳﺖ .ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﻦ .ﻣﻦ ﯾﮫ ﻧﻔﺮو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﭘُﺮس و ﺟﻮ ﮐﻨﮫ .ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ﮐﮫ
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آدم رد ﻣﯽﮐﻨﮫ زﯾﺎده".
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﭘﺪر ﮔﻮش ﻣﯽداد ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺜﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻔﺖ:
"وﻟﯽ آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺒﺮد ﮐﮫ ﺑﺮ ﮐﮫ .اﻋﻼﻣﯿﮫ ده
ﻣﺎدهای اﻣﺎم ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻓﻌﻠﯽرو ﺣﻞ ﮐﻨﮫ .ﻣﻦ ﻓﻌﻼ ً ﮐﺎری ﺗﻮ ﯾﮫ ﺷﺮﮐﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم .ﻗﺮاره از ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﮫ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪا ً ﮐﮫ وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ
ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺧﺎرج ﺑﺸﻢ.ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺑﯿﻦ ھﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اوﻧﻮر ﻗﻀﯿﮫرو
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنھﺎ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب در اﻓﺘﺎدن و ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪن".
آﻗﺎﺟﻮن ﮐﮫ ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ زده ﺑﻮد ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد:
"ﮐﺪوم ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﯽ .ﭘﺴﺮﺟﺎن ﺑﻤﺒﺒﺎرون اﻣﻮن ﻧﻤﯽده ﺳﻨﮓ رو ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ
ﺷﮫ ،اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮای ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﺑﺴﺎزی .ﺧﻮﻧﮫﺳﺎزی راﮐﺪه .ﮐﺪوم اﻋﻼﻣﯿﮫ.
اﯾﻨﺎ دارن ھﻤﮫرو ﺑﺎزی ﻣﯽدن .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺪوم آزادیرو دادن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮان
اﻋﻼﻣﯿﮫ ده ﻣﺎدهایرو اﺟﺮا ﮐﻨﻦ .ﻣﮕﮫ ﺷﻤﺎ از ﺑﻨﯽﺻﺪر و ﯾﺰدی ﺑﮫ اﯾﻨﺎ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ .رﯾﺸﮫاﺗﻮﻧﻮ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪم .اوﻧﻮﻗﺖھﺎ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ
ﺑﺮاﺷﻮن ﺗﺮه ﺧﻮرد ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﮭﺸﻮن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدم .زﻣﺎن ﺷﺎه ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ
روﺣﺎﻧﯿﺖ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﺎزاریھﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ھﻮای اوﻧﺎرو داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﻦ اﯾﻨﺎرو
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﺷﻮﺧﯿﮫ .ﺧﯿﺎلات ﺗﺨﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﺷﮫ.ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺮف ﺳﺮ اﺳﻼم و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯿﮫ .اﯾﻨﺎ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺪارن.
ﻣﮕﮫ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺣﺮفھﺎی ﯾﮑﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎیهرو ﮐﮫ دﺳﺖ راﺳﺖ
آﻗﺎﺳﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻋﺪهای ﻣﯽﮔﻦ اﯾﻨﺎ ﮐﯽ ﻣﯽرن ،و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدﺷﻮن ﺟﻮاب
دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﻮﻣﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﯾﻢ؟ ﺑﺮو ﮐﺎراﺗﻮ راﺳﺖ و رﯾﺲ ﮐﻦ .ﻣﻨﻢ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ
ﯾﮑﯽرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻦ".
ﻋﻠﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﻦ دو ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎورش ﺑﮫ رﻓﻘﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ از اوﺿﺎع و روﻧﺪھﺎی ﭘﯿﺶرو از ﯾﮏ ﺳﻮ ،و
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ﻓﺸﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯿﺪان را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه در راه ﺳﻌﺎدت و ﺑﮭﺮوزی ﻣﺮدم آرﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ آن ﺳﺎلھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺮاﺣﺘﯽ از آن دل ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﮐﺎر ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد،
آﻗﺎﺟﻮن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ .ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ و ﺑﻤﺒﺎرانھﺎ راﮐﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ
ﺟﻨﮓ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮی را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ ﺑﺮﮐﺖ آنھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد
ﺧﻮد را ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺎه دارد .از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺮدهھﺎی ﻓﻠﺰی دور ﺳﻨﮓ
ﻗﺒﺮ ﺷﮭﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﮐﮫ ھﻢ ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد و ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺧﺎکﺑﺮداری و ﺧﺎکرﯾﺰی و ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎدهھﺎی ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮭﮫ ﮐﮫ از طﺮف ﺟﮭﺎد
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺎھﯽ ﻗﺮاردادھﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺑﻨﯿﮫ و ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮات ھﻢ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ دو ﻣﮭﻨﺪس ﺟﻮان از ﺳﻤﭙﺎتھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺑﻮدﻧﺪ.
رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮب و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ را ﺧﻮب
ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﻋﻀﻮی از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد،
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و از ﺟﺎن و دل ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻢ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .وظﯿﻔﮫ
ﻋﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ و وﺻﻮل
طﻠﺐھﺎ ﺑﻮد .دو ﺷﺮﯾﮏ ﻣﺮﺗﺐ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﺟﻨﮓزده ﺟﻨﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺗﮭﺮان ﺑﻌﮭﺪه ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﻗﺮاردادھﺎ را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ .ﺛﺒﺖ
و ﺗﺄﺋﯿﺪ آﻧﮭﺎ در ﺷﮭﺮداری را ﻋﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .درآﻣﺪ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﯿﺪﺷﺎن ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﻧﻮع ﺧُﺮده ﺳﻔﺎرش ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از
ﭘﺮوژهھﺎی ﺻﺮﻓﮫﺟﻮﺋﯽ در اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺨﺰنھﺎی ﺑﺰرگ ذﺧﯿﺮه آب .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻣﺎ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد و ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﮑﻢاش روز ﺑﮫ روز ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢات ﺟﺒﮭﮫ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﯿﻔﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﺪی .وﻗﺘﯽ راه ﻣﯽری و
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ﻏُﺮ ﻣﯽزﻧﯽ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎت ﻣﯽﻟﺮزه .ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﺗﺎﻧﮏ ﭼﯿﻔﺘﻦ".
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎک ﻟﺒﺎس ﺑﭽﮫ ﮐﮫ ﺧﻮدش دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن
ﻣﯽآﻣﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دﻟﺨﻮریاش از ﻋﻠﯽ ،ھﻮای ﭘﺮﺳﺘﻮ را داﺷﺖ .ﻧﮕﺮان ﺑﻮد.
ﻣﺮﺗﺐ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺿﻄﺮاب را ﺑﻮﺿﻮح ﻣﯽﺷﺪ از ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﻋﻀﻼت ﭼﮭﺮهاش ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﮔﻮﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺎدﺛﮫای ﺑﻮد .در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﮫ
ﺑﻮد؟
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﻦ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮد:
"اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ﻓﻌﻼ ً ﮐﮫ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ ھﻢ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎه ھﺴﺘﯽ .دلام
ﻣﯽﺧﻮاد ﻣﻮﻗﻊ زاﯾﻤﺎن ﮐﻨﺎرت ﺑﺎﺷﻢ".
وﻟﯽ آﻗﺎﺟﻮن طﻮر دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد آراﻣﺶ ﻗﺒﻞ از طﻮﻓﺎﻧﮫ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺎده ﺷﯿﺮی ﮐﮫ آروم ﺗﻮ ﺑﯿﺸﮫ
ﺷﮑﺎرﺷﻮ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داره ﮐﮫ در ﻟﺤﻈﮫی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﮫ".
وﻟﯽ ﮐﻮ ﮔﻮش ﺷﻨﻮا.
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ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ
آﻗﺎﺟﻮن درﺳﺖ ﺣﺪس زده ﺑﻮد .دو ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ از زاﯾﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﯾﻮرش ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از رﻓﻘﺎی رھﺒﺮی ﻋﻠﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﺒﺎﻧﮫ ،ﺑﯽﺳﺮ و ﺻﺪا ھﻤﮫ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺒﺢ
زود ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﮑﺎناش ھﻤﺮاه ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻠﯽ رﻓﺖ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن را ﭘﯿﺶ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس در ﭼﻤﺪاﻧﯽ رﯾﺨﺖ و ﺑﺎ ﺗ َﺸﺮ ﺑﮫﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﺳﻮار ﺷﻮ".
ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ ﭘﺪر ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا و ﺑﺮای ﭼﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ و ﺑﯽﺧﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪس ﻣﯽزد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﮫ اطﺮاف ﺗﮭﺮان راﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﺑﺎﻏﯽ
اطﺮاف ﺟﺎﺟﺮود ،ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﺑﻮد ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﮫای در وﺳﻂ ﺑﺎغ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﺶ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﻗﻔﺴﮫ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
"اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﺒﺮت ﮐﻨﻢ .ﮐﺎری داﺷﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﯽﮔﯽ .اوﺿﺎع ﮐﮫ
آروم ﺷﺪ ﺧﻮدم ﻣﯿﺎم دﻧﺒﺎلات".
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﺮا ﺣﺎﻻ ،ﻣﮕﮫ ﭼﯽ ﺷﺪه؟"
"ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻣﯽﺧﻮﻧﯽ .اﺧﺒﺎر ﮔﻮش ﺑﺪه ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ .ﺑﺮات روزﻧﺎﻣﮫھﺎرو
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ".
ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﺪی اﻓﺘﺎده .اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﺑﺠﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه'' .اﮔﮫ ﺑﺨﺎطﺮ آﺑﺠﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﻤﯽﻧﻮﯾﺴﻦ .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﮫای ﺑﺎﺷﮫ".
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ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺪرش ﺧﺒﺮ دارد .آﻗﺎﺟﻮن از طﺮﯾﻖ ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﺣﺎج
ﻧﻘﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد او دلاش ﺧﻮن ﺑﻮد ،ﺧﺒﺮھﺎ را ﺑﮫ او ﻣﯽداد .ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮد،
وﻟﯽ از آنھﺎ ﻧﺒﻮد .ﺳﺮد و ﮔﺮم روزﮔﺎر ﯾﺎدش داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻘﯿﮫ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﯽ را ﮐﮫ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮد ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ زورش رﺳﯿﺪ از ﻣُﭻ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎر ﮐﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺣﺎﻓﻈﮫ ﻓﯿﻞ داﺷﺖ .ﭼﯿﺰی را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد .دلاش ﺧﻮن ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻠﺴﺎت رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ
رﺳﻤﯽ دﻋﻮتاش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﺘﺮاماش را داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﺣﺘﯽ طﯽ
ﻣﺎهھﺎی طﻮﻓﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺛﺮوت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎورﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .آنھﺎ ھﻢ اﯾﻦ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎج ﻧﻘﯽ
ھﯿﭻﭼﯿﺰ را از آﻗﺎﺟﻮن ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد .رﻓﯿﻖ دوران ﺟﻮاﻧﯽاش ﺑﻮد .ھﺮدو
ﻣﺼﺪﻗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرش ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن دو ﺑﺎر در آن ﺳﺎلھﺎی ﺳﺨﺖ او را از
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﻮناش ﺑﻮد .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ھﻤﮫ ﺛﺮوت و آﺑﺮوی
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺎی آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺮﯾﺰد .ﺑﺎرھﺎ اﯾﻦ را ﺑﮫ زﺑﺎن آورده ﺑﻮد .ﺣﺎجﻧﻘﯽ ﺑﺎ ﺳﭙﺎه
رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ .ﻣﺤﺮم ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ از اﺧﺒﺎر دورﻧﯽ ﺿﺪ اطﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﻧﯿﺰ
ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﺧﺒﺮھﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺮای آﻗﺎﺟﻮن ارزش طﻼ داﺷﺘﻨﺪ از طﺮﯾﻖ او ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮش ﮐﺸﺘﮫ ﻧﺸﺪه و ﺟﺎﺋﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﭙﺎه دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮش و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮھﺮ او ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ را ھﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
اطﻼﻋﺎت آنھﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ ھﻮادار ﺳﺎده اﺳﺖ.
از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب او اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻟﻘﻤﮫی ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را رھﺎ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻋﻠﯽ را دﯾﺪ ،از ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .در
واﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد او ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎ را راﺳﺖ و رﯾﺲ ﮐﺮد.
"ﺣﯿﻒ از اﯾﻦ ﺟﻮنھﺎی ﺑﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﮐﮫ دارن ﺑﺎ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری اﯾﻨﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽﺷﻦ .ﺟﮕﺮم
ﮐﺒﺎﺑﮫ .اﮔﮫ ﺑﮕﻢ زﺑﻮﻧﻤﻮ ﻣﯽﺑﺮن ،اﮔﮫ ﻧﮕﻢ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮﻧﻢ ﻣﯽﺳﻮزه .ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ
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ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮم ازش ﻧﮕﮫداری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮐﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﻋﻠﯽ .رو ﭼﺶام".
ﻋﻠﯽ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﮫ در اﻧﺘﻈﺎر روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﻮد .ﺧﺒﺮ را ھﻤﺎن روز از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و
رادﯾﻮی ﺑﯽ .ﺑﯽ .ﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺗﮏ و ﺗﻨﮭﺎ در آن ﺑﺎغ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺎﯾﻊ را از طﺮﯾﻖ رادﯾﻮ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .در ھﻤﺎن روزھﺎی اول ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده
ﺑﻮد ،ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪازظﮭﺮھﺎ در ﺑﺎغ ﻗﺪم ﻣﯽزد .ﻏﺬا ﺑﺮای او ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﯾﺪار ﻣﺮد
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ ﺣﺎجﻧﻘﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .دو ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮش ﺷﻮھﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد
و در ﺑﻨﺪر ﺗﺮﮐﻤﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺴﺮش ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از وﻗﺎﯾﻊ ﺗﺮﮐﻤﻦﺻﺤﺮا
ﻓﺮاری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد .از زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺮﮐﻤﻦھﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺣﺎﺟﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و
اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ دارد .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮐﮫ آدم ﻓﮭﻤﯿﺪهای ﺑﻮد .ھﻤﮫﭼﯿﺰ را ﺣﺪس
زده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽآورد.
"ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ ،ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ".
ﺑﮫ ﺣﺎﺟﯽ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻮن ﭘﺴﺮش از او ﻣﻮاظﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﻮار ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎغ ﻣﯽﺷﺪ ،آرام ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"آﻗﺎ زﯾﺎد ﺟﻠﻮ ﻧﺮو ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽات ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ".
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﭼﺮا .از اﺧﺒﺎر ﺑﯽ .ﺑﯽ .ﺳﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوھﯽ از رھﺒﺮی را ﺑﮫ ﺟﺮم
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ و وﺳﻌﺖ دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﮫ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ را ورق ﻣﯽزد و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ از ﻣﻮﺿﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ و دﻻﺋﻞ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺘﯽ از اوﺿﺎع ﺑﺮﺳﺪ.
"آﯾﺎ ﯾﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺎدهاس ﯾﺎ ﯾﮫ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺮده؟ اﮔﮫ ﯾﮫ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺳﺎدهاس ﺣﺘﻤﺎ ً
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ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮ رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺘﻦ .وﻟﯽ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب زﯾﺎد ﺷﺪه؟"
ﺣﺰب را ﻣﻨﺤﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﺗﺐ از ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻮدن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺣﺰب در
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﺘﺮاض
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺳﻨﺒﮫ ﭘُﺮ زور ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .دلاش ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮک ﻧﻮزاد رﯾﺶ
رﯾﺶ ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ طﻌﻢ ﺗﻠﺦ دوری را ﻣﯽﭼﺸﯿﺪ .اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻘﺪر ﺑﮫ آن ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه و ﻣﻮھﺎی ﺻﺎف ﺣﺮفھﺎی ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ
واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .در ﺑﺎغ ﻗﺪم ﻣﯽزد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣﯽزد .در روﯾﺎھﺎی ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ
ﮐﮫ دﺧﺘﺮکاش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده و ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ .دلاش ﺑﺮای دﯾﺪن آﻧﮭﺎ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎغ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻄﻮری؟ ﮐﺠﺎ؟ اﮔﺮ دﻧﺒﺎلاش ﺑﺎﺷﻦ ﭼﯽ؟
دو روز دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد .ھﻮا ﺗﺎزه ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎجﻧﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺟﯿﭗاش ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﭘﺎﺗﺮولھﺎی ﺳﭙﺎه ﻧﺪاﺷﺖ ،وارد ﺑﺎغ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ را ﺳﻮار
ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫای ﺑﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮش آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ذوق زده ﺷﺪ و در ﺣﻀﻮر
آﻗﺎﺟﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ وﻟﻊ ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ھﺮﮔﺰ
ﺟﺮأت اﻧﺠﺎم آن را در ﺣﻀﻮر آﻗﺎﺟﻮن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر اﺷﮏاش ﺟﺎری
ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد .ولاش ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﺜﻞ ﮐﻨﮫ ﺑﮫ او ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد و ﺳﺮ و
ﺻﻮرتاش را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ .آﻗﺎﺟﻮن رویاش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد از
ﺣﺮﮐﺖ آنھﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد .آﻗﺎﺟﻮن را ﺧﻮب ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﮫ از اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ او را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺪر روی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ اﺷﮏ او
را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽاش در آن ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای او ھﻢ ﻋﺮوس ﺑﻮد و ھﻢ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهاش را
ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢاش ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺎجﻧﻘﯽ در
اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﺎم را ﻗﺒﻼ ً از ﺑﯿﺮون
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ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎر ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ درﺳﺖ ﺷﻮد .آﺷﻨﺎﺋﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﻋﻠﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎرھﺎ در آنطﺮف ﻣﺮز ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
راﺣﺖ ﺑﻮد .ﭘﻮل و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آﺷﻨﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎجﻧﻘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ
داﺷﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻌﻘﺘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﮫ
ﻧﻔﺮی ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ،آﻟﻤﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮوﻧﺪ .ھﺰﯾﻨﮫی آن ﺑﺮای او ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮ او ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﺣﺮف آﺧﺮش را زد:
"ﻣﻦ ﻧﻤﯽرم .ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﮫ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ اون ﺑﺎغ ﻧﻤﯽﻣﻮن .ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم
ﺗﮭﺮون .ھﺮﭼﯽ ﺑﺎدا ﺑﺎد .ﻣﺎ از اوﻧﮭﺎ دارﯾﻢ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎزه اﮔﺮ ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺑﺸﯿﻢ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اون ﺗﻮ ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﯿﻢ".
آﻗﺎﺟﻮن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .و داد زد:
"ﮐﻠﮫات ﭘﻮک ﺷﺪه .ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰیات دادن ﺑﭽﮫﺟﻮن .ﻧﻤﯽدوﻧﯽ اون ﺗﻮ ﭼﮫ
ﺑﺴﺎطﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ .ﺣﺴﺎب ھﻤﮫﭼﯿﺰو ﮐﺮدن .اول ﺧﻮدیھﺎی ﻣﺰاﺣﻤﻮ ﮐﻨﺎر زدن
ﺑﻌﺪ ﮔﺮوھﮏھﺎ .ﺷﻤﺎ آﺧﺮی ھﺴﺘﯿﻦ .ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮای ﺑﻔﮭﻤﯽ .ﺑﺎﺑﺎﺟﻮن اﯾﻦ از ٢٨
ﻣﺮداد ﺑﺪﺗﺮه .ھﺮﮐﯽ ﮔﯿﺮ اﯾﻨﺎ ﺑﯿﻔﺘﮫ دو راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاره .ﯾﺎ ﺗﻮﺑﮫ ﮐﻨﮫ و ﺗﻮاب ﺑﺸﮫ و ﯾﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ روز ﺑﺬارناش ﺳﯿﻨﮫﮐﺶ دﯾﻮار .ﺷﻖ ﺳﻮﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاره .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﯿﺦ داره .دﺳﺘﻮر از ﺑﺎﻻﺳﺖ .ھﯿﭽﮑﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﭘﺎ در ﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻨﮫ".
ﻋﻠﯽ ﺣﺮف آﺧﺮش را زده ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﺪن و اداﻣﮫ ﮐﺎر و ﻣﺒﺎرزه داﺷﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﻟﺘﻤﺎس اﻓﺘﺎد .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﮔﻮشاش ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد.
آن ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ آﻗﺎﺟﻮن آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﻮهاش را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﺮد .ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ .طﺮفھﺎی ظﮭﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎجﻧﻘﯽ
آﻣﺪ و ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎغ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﻮهاش را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﺧﻮد ﺑﺮد.
"ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﮫﻣﻮن ،ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮ اون ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﯽ .اﯾﻦﺟﺎ اﻣﻦﺗﺮه .ﺗﺎزه
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ھﻤﺪم ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و ﻣﻦ ھﻢ ھﺴﺘﯿﺪ .ﻓﺮدا ﺑﺮو ﺧﻮﻧﮫ ھﺮﭼﯽ ﻻزم داری ﺑﺎ ﺧﻮدت
ﺑﯿﺎر .ﺑﺬار ﻓﻌﻼ ً ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ .اﮔﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮ و اﯾﻦ دﺧﺘﺮک اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ ،ﭘﺲ ﺑﮭﺘﺮه ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮف روی ﺣﺮف آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺰﻧﮫ .دو روز
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ،طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﺷﺐ ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪن دﺧﺘﺮش ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ
رﻓﺖ .آﻗﺎﺟﻮن طﺒﻖ ﻋﺎدت ﻣﺸﻐﻮل ورق زدن روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ او ﻧﺸﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ:
"آﻗﺎﺟﻮن دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاد رو ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﺑﺮام ﻋﺰﯾﺰ اﯾﺪ.
وﻟﯽ راﺳﺘﺶ اﯾﻦ طﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮام ﺳﺨﺘﮫ .ﻋﻠﯽ ﺷﻮھﺮ ﻣﻨﮫ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ
دارم ﺑﺎھﺎش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺜﻞ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢاش .اﮔﮫ ﻣﻦ ﭘﯿﺶاش ﺑﺎﺷﻢ،
ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ روش ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺬارم .اﮔﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﮫ ﻣﯽره اوﻧﻮر .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﺎر دﺳﺖ
ﺧﻮدش ﺑﺪه .ﺣﻀﻮرش ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﺷﺎدی ﺑﻮده .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
اوﺿﺎع ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺗﻨﮭﺎش ﺑﺬارم .ﺗﺎ ﺟﮭﻨﻢ ھﻢ ﺑﺎھﺎش ﻣﯽرم .ﺳﺎﯾﮫ
ﺳﺮﻣﮫ ،آﻗﺎﺟﻮن ﺷﻤﺎ اﯾﻨﻮ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده .ﺑﮫ
ﻗﻮل ﺧﻮدﺗﻮن ،ﺗﻮ اون روزھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎی ﺳﯽ ﯾﮫ روز ﺗﻨﮭﺎﺗﻮن
ﻧﺬاﺷﺘﮫ .ﭼﻄﻮر روا ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻣﻦ ﻋﻠﯽرو ،ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮫی ﺷﻤﺎ رو ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺬارم .ﺑﻌﺪا ً راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﻦ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد .ﯾﮫ روز دوری از ﻋﻠﯽ ﺑﺮام ﻣﺜﻞ
ﯾﮫ ﺳﺎل زﻧﺪوﻧﮫ .ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺬارﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﻮب اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮫ ﺷﮑﻠﯽ از
زﻧﺪﮔﯿﮫ دﯾﮕﮫ .ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽﯾﺎم .ﺑﮭﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎرم ﺗﺎ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎد .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺳﺨﺘﮫ
وﻟﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦطﻮری ،ﺑﺪون ﻋﻠﯽ ﺑﺮام ﺳﺨﺖﺗﺮه".
آﻗﺎﺟﻮن ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ زد و ﺑﮫ ﭼﮭﺮه دردﻣﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
"ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .ﺷﻤﺎھﺎ ھﻨﻮز ﺳﺮد و ﮔﺮم اﯾﻦ روزﮔﺎرو ﻧﭽﺸﯿﺪﯾﺪ .ﻧﻤﯽدوﻧﯿﺪ
ﮐﮫ در ﺑﮫ دری و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ .ﺗﺎزه ،راھﯽرو ﮐﮫ آدم ﯾﮫ ﺑﺎر ﺧﻮدش رﻓﺘﮫ
روا ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺬاره دﯾﮕﺮون ھﻢ ﺳﺮﺷﻮن ﺑﮫ ھﻤﻮن ﺳﻨﮓ ﺑﺨﻮره .ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺼﺐ داره
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و ھﻤﯿﻦ ﺗﻌﺼﺐ ﻻﻣﺼﺐ ﮐﻮرش ﮐﺮده .ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﺳﺨﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﺎﺳﺖ .از آﺧﺮش ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﮐﻮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ دوام
ﺑﯿﺎری .ﺳﺎلھﺎی ﺳﯽ ھﻤﯿﻦ رھﺒﺮی ﭼﻤﺪوﻧﺸﻮ ﺑﺴﺖ و رﻓﺖ اوﻧﻮر آب .ﺑﯿﭽﺎره
آدمھﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﮫ ﻣﻮﻧﺪن و از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬﺷﺘﻦ .ھﯿﭽﮑﺲ ھﻢ ﮐﮏاش
ﻧﮕﺰﯾﺪ .اﻣﺮوز وﺿﻊ ﺧﺮابﺗﺮه .اﯾﻨﺎ ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮن .اﯾﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺪ .و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرو ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﮫ ﮐﮫ
آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﭙﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮدش .ھﯿﭽﻮﻗﺖ ھﻢ ﻓﺮﯾﺐ ﭼﺎرﺗﺎ ﺷﻌﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ از ﺧﻂ اﻣﺎمو ﻧﻤﯽﺧﻮره .ﻣﮕﺮ ﺑﭽﮫان،ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﻦ ﮐﮫ ﺣﺰب اﯾﻨﺎ دﻧﺒﺎل
ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت و ﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯿﮫ .ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ ﺗﻮش ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ .ﻣﮕﮫ
ﯾﺎدﺷﻮن رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺗﻮ روﺳﯿﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﻤﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﻣﺴﺠﺪھﺎ رو ﺑﺴﺖ .ﺣﺎﻻ
ﭼﻄﻮر اﯾﻨﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارن ﮐﮫ آزادﺷﻮن ﺑﺬارن .ﮐﮫ ﭼﯽ ،ﮐﮫ رﯾﺸﮫ ﺧﻮدﺷﻮن ﮐﻨﺪه
ﺑﺸﮫ .ﻋﻠﯽ ﮐﻮر ﺷﺪه اﯾﻦ ﺣﻘﺎﯾﻖو ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﻔﮭﻤﮫ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺎ از
اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮاﺷﻮن ﻗﺎﻟﯽ ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ھﯿﭽﯽرو ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﮫ .ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻦ ﺑﺒﯿﻨﻨﮫ .ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮشاﺷﻮ ﺑﺎز ﮐﻨﮫ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻻک ﺳﺨﺖ و ﺑﺴﺘﮫ
ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎد و اوﺿﺎعو ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮدش ﺑﺒﯿﻨﮫ ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﺗﻌﺼﺐ.
ﺑﺬار ﭼﻨﺪ روز ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎد .دﺧﺘﺮم ،ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻏﻀﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ
ﺑﺨﻮام ﺑﮫ زور ﺷﻤﺎرو وادار ﺑﮫ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ اون دوره ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﺎرو
راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﻨﮫ ،وﻟﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ھﺮ دو ﻧﻮعاﺷﻮ دﯾﺪﯾﻢ .ﭼﻨﺪ روز ﺻﺒﺮ
ﮐﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮفاش را زده ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ﺧﻮب ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﮫ روز از دﯾﺪار ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ اوﺿﺎع را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺳﺒﮏ
و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺮای ﺧﺮوج
او از اﯾﺮان اﻗﺪام ﺟﺪی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ،اﮔﺮ دﻧﺒﺎلاش آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺪر
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ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎغ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﭘﻮل ﺑﺎﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ
داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻨﻈﺮش رﺳﯿﺪ ﺧﺎﻧﮫ دوﺳﺖ و ھﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖاش ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ اﻣﻦ ﺑﻮد .آدم ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ
ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﮫ اوﺿﺎع دﺳﺖاش ﺑﯿﺎد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻧﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ .ﭘﺲ ﻗﺼﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮی او را ﻧﺪارﻧﺪ.
"اﮔﮫ اﯾﻦ طﻮری ﺑﺎﺷﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺳﺮ ﮐﺎر".
ﺑﺎغ را ﺗﺮک ﮐﺮد .طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﮓ در ﺧﺎﻧﮫ دوﺳﺖاش را زد.
ھﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖاش در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻣﺠﺮد ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از دﯾﺪن ﻋﻠﯽ
اول ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد و ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .دﻋﻮتاش ﮐﺮد ﺑﺮود ﺗﻮ .رﻓﺖ .ﻧﺸﺴﺘﻦ و
ﮐﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ روزی را ﭘﯿﺶ او
ﺑﻤﺎﻧﺪ .دوﺳﺖاش ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺣﺎﻻ ﭼﺮا اﯾﻦﺟﺎ؟"
"راﺳﺖاش ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮفام ﺷﺪه .ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎم".
"ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮﻓﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﮫای اﻓﺘﺎده؟ ﺑﺒﯿﻦ ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﻣﻦ اھﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﺎل و ﺣﻮلام .ھﻤﮫ ھﻢ اﯾﻨﻮ ﻣﯽدوﻧﻦ .از اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪم
ﻣﯿﺎد .ھﻤﮫاﺷﻮن ﺗﻮ ﻣﺎﯾﮫ ﺿﺪ ﺣﺎلان .از ﭼﯿﺰی ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ ،ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم
ﮐﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﺑﯽﺗﻌﺎرف اﮔﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮام دردﺳﺮ ﻣﯽﺷﮫ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﮫ ھﻔﺘﮫ ده روز ﺑﯽﺧﯿﺎل ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪش ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﮫای ﺑﮑﻨﯽ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ھﺴﺘﯽ
ﻗﺪمات رو ﭼﺸﻢ ام .ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ اداره ﺗﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدی ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﮫ
ﺑﺎ ﻧﻈﺮت ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮدم ،ﻗﺒﻮلات داﺷﺘﻢ .ﺣﺮفات ﻣﺮدوﻧﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ اون ﭼﯿﺰی ﮐﮫ
ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺑﺎور داﺷﺘﯽ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدی ﺗﻮوﻧﺸﻮ ھﻢ ﺑﺪی .ﺧﻮش اوﻣﺪی".
ﻓﺮدای آن روز ﺻﺒﺢ زود از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﯾﮏراﺳﺖ رﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
ھﻤﮑﺎراﻧﺶ از دﯾﺪن او ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮭﻨﺪس آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .او را ﺑﮫ دﻓﺘﺮش ﺑﺮد
و در را ﺑﺴﺖ.
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"ﻻﻣﺼﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﻣﺎرو ﺗﺮﺳﻮﻧﺪی .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدی .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﮫاش ﺳﺮاغ ﺗﻮرو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ
ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدی ﺳﺮﮐﺎر؟ ﮐﻠﯽ ﮐﺎر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده داری".
ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮاغ او ﻧﯿﺎﻣﺪه؛ ﺑﻌﻼوه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﻧﺸﺪه.
"ﻣﯽﯾﺎم ،ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﯽﯾﺎم".
از اداره ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،رﻓﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮلاش در ﻣﻮاﻗﻊ
اﺿﻄﺮاری ﭘﯿﻐﺎم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .دو روز طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻓﯿﻖ را ﮐﮫ رﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﻟﺒﺎس دوره ﮔﺮدھﺎ را ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺑﻮد و ﻋﺠﻠﮫ
داﺷﺖ .ﮐﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .رﻓﯿﻖ در طﯽ ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﺶ ﺑﮫ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
"ﺗﻤﺎسھﺎی ﻻزم ﺑﺎ آﻗﺎی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه .ﮐﺎر ﺗﻤﻮﻣﮫ ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﮫ
ھﻤﮫ آزاد ﻣﯽﺷﻦ .ﺗﺎزه ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ ،رﻓﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻘﻨﻮس اﻧﺪ .ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ آﺗﯿﺶ
ﻣﯽزﻧﻦ ﮐﮫ ﺟﻮﺟﮫھﺎﺷﻮن از ﺗﻮ آﺗﺶ ﭘﺮ ﺑﮑﺸﻦ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش ﻣﺜﻞ ﺳﺘﻮن ﺑﺘﻮﻧﯽ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ".
دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ و ﻋﺠﻠﮫ رﻓﯿﻖ از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .رﻓﯿﻖ ھﯿﭻ رھﻨﻤﻮد
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای او ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﮫ زد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ:
"ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺗﻤﺎسھﺎﺗﻮ ﮐﻢ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﯽ".
ﻋﻠﯽ در دل ﺑﮫ ﺳﺎده ﻟﻮﺣﯽ و ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﯽ رﻓﯿﻖ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
"آﺧﮫ رﻓﯿﻖﺟﺎن ھﺮ آدم ﻧﺎﺷﯽ ھﻢ ﻣﯽدوﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻤﺎسھﺎرو ﮐﻢ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﭼﯿﮫ؟ ﭼﮫ
ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﮐﺎر ﺣﻮزهھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﺑﮫ ھﻮادارھﺎ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ؟"
ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﮕﺮﻓﺖ .از ﻓﺮدای آن روز ﺧﻮدش دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎی
ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧﻮی ھﻤﮫ
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ﺗﻤﺎسھﺎی ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن را از ﮐﺘﺎب و ﻧﺸﺮﯾﮫ ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ
زودﺗﺮ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﻨﺪ.
ﭼﮭﺎر روز در ﺧﺎﻧﮫی دوﺳﺖاش ﺑﻮد .ھﺮﺷﺐ ﺑﺎ دو ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘُﺮ از ﻣﻮاد
ﻏﺬاﺋﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .رﯾﺶ ﮔﺬاﺷﮫ ﺑﻮد .ﺗﻼش
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻗﯿﺎﻓﮫ و ظﺎھﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .از ھﯿﭻ ﮐﻮﭼﮫای
دو ﺑﺎر رد ﻧﻤﯽﺷﺪ .و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻮاظﺐ اطﺮاف ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ
ﻧﯿﺴﺖ .از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﻞھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ً رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻗﮭﻮﺧﺎﻧﮫ اﺻﻼ ً ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آنﺟﺎ ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺻﺤﺎب
ﺧﺸﻢ اﻣﺎم اﺳﺖ .ﻏﺮوب روز ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎ دو ﮐﯿﺴﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ زﻧﮓ
ﺧﺎﻧﮫاش را ﺑﮫ ﺻﺪا در آورد .ﮐﺴﯽ در را ﺑﺎز ﻧﮑﺮد .دو ﺳﮫ ﺑﺎر زﻧﮓ زد .ﮐﺴﯽ
ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﻠﯿﺪ را از ﺟﯿﺐ در آورد و در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﮫ ﭼﻮن ھﻤﯿﺸﮫ
ﺑﺮق ﻣﯽزد .ھﻤﮫﭼﯿﺰ ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﺴﺘﮫ ﺑﻮد .در ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ را
در ﯾﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺖ .ھﯿﭻ اﺛﺮی از ﻏﺬای ﺑﭽﮫ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب و
اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺳﺮ زد .آﻧﺠﺎ ھﻢ از وﺳﺎﺋﻞ ﺑﭽﮫ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از
ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .از ﺳﮑﻮت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮک ﺷﯿﺮﺧﻮار
دلاش ﮔﺮﻓﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ھُﺮش ﺳﻮزاﻧﯽ از ھﺰﯾﻨﮫی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﭼﮭﺮهاش ﻣﯽﺧﻮرد .ﻏﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎی وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺪاﯾﯽ از درون
ﺑﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آﻏﺎز راه اﺳﺖ .ﺗﺎ آن روز ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﺣﮑﺎﯾﺖ رﻧﺞ و درﺑﺪری و دوری از ﺧﺎﻧﮫ و ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﯿﺶ از آن زﺑﺎن آﻗﺎﺟﻮن و
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از زﻧﺪان ﺷﺎه آزاد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﺳﻮزش آن را روی ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖاش
اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺨﺖ ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﮑﻮت ﻧﺎﺷﯽ از رﻓﺘﻦ ﯾﺎر و
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ را از ﻧﺰدﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ و
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ﺑﯽﮐﺲ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺑﺎ ﯾﺄس ﺳﺮی ﺗﮑﺎن و ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را دﻟﺪاری داد ،ﮔﻔﺖ:
"ﺣﺘﻤﺎ ً ﺧﻮﻧﮫ آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ھﺴﺘﻦ".
دلاش ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮکاش و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ ذره ﺷﺪه ﺑﻮد .دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ از او دور
ﺑﺎﺷﺪ .از وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮش ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ھﻔﺘﮫای ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺎ اﺑﻮﺗﯿﺎره ﺑﮫ
دﯾﺪن ﻣﺎدر ﻣﯽرﻓﺖ .از ﭘﻨﭽﺮه ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﺜﯿﻒ و ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺳﺮﺟﺎی ھﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای
ﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺧﻮشﻓﺮم ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و
ﭘﺮﻧﺪهھﺎ را ﻣﯽﺷﻤﺮد در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش ظﺎھﺮ ﺷﺪ.
"ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺗﻮ اﯾﻦ دو ھﻔﺘﮫ ﭼﻘﺪر ﻏﺬاب ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﮫ؟ آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ اﺻﺮار
داره ﮐﮫ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺎرج؟ ﻣﮕﮫ ﺧﺎرج ﺣﻠﻮا ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ آدم ﻧﮫ زﺑﻮﻧﺸﻮﻧﻮ ﺑﻠﺪه ،و ﻧﮫ
ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اوﻧﺎ آﺷﻨﺎﺋﯽ داره .ﺗﺎزه اﯾﺮان ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ اﮔﮫ ھﻤﮫ ﺑﺮن ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯽ
ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﺑﺎ ﻟﺒﺎسھﺎی اطﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﺮای اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ
ﺗﺌﻮریھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺧﺎرج ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﻣﻮﻋﻈﮫ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ .اﮔﮫ ﻗﺮاره آدم اﺧﺘﮫ
ﺑﺸﮫ ،ﺑﮭﺘﺮه اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺸﮫ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻮ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮕﻢ .رﻓﻘﺎ ﺣﻤﺎﺳﮫ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺗﺎزه
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮرھﺎی دوﺳﺖ ﻧﻤﯽزاره اﯾﻨﺎ ھﺮ ﮐﺎری
دلاﺷﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﻦ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺎرو ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮕﻢ .ﻓﺮدا ﻣﯽرم ھﺮدوﺷﻮﻧﻮ ﻣﯽﯾﺎرم
ﺧﻮﻧﮫ".
ﺻﺒﺢ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻄﻞ آب و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻤﺎل رﻓﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ.
ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺗﻼش آن را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺣﻤﺎم
ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫای ﺧﻮرد و راه اﻓﺘﺎد .ﺳﺮ راه ﮐﻤﯽ
ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺪر رﻓﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و
ﭘﺮﺳﺘﻮ ذوق زده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻐﻞاش ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎن و ﺻﺪﻗﮫاش رﻓﺘﻨﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﺣﺮف ﻣﯽزد:
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"ﮐﺠﺎ ﻏﯿﺒﺖ زده ﺑﻮد .داﺷﺘﻢ دق ﻣﺮگ ﻣﯽﺷﺪم .ﻓﮑﺮ ﺧﻮدت ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ رﺣﻢ
ﮐﻦ .آﻗﺎﺟﻮن از دﺳﺘﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﮫ .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺟﻠﻮش آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺸﯽ .آﺧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ
رﺳﻢاش ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮭﻮ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﯿﺮون .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاﺑﯿﺪی؟ ﻧﺼﻔﮫ ﻋﻤﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ھﻤﮫ ﺟﺎرو دﻧﺒﺎلات ﮔﺸﺘﯿﻢ .ﺗﺎزه دﯾﺮوز ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ رﻓﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ .اول ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪی .دارن ھﻤﮫرو ﻣﯽﮔﯿﺮن .آﺧﮫ
ﺑﺮای ﭼﯽ رﻓﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ؟ اﮔﮫ اوﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮت ﺑﻮدن ،ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟"
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"اﯾﻦﻗﺪر ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ،ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪاره .ﺑﺎ ﮐﻠﮫ ﮔﻨﺪهھﺎ ﮐﺎر
دارن .ﺷﻨﯿﺪی ﮐﮫ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻦ ،ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯽﺧﻮان ﻣﺎر رو از ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻦ .ﻣﺎ ﮐﮫ
ﮐﺎرهای ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺮای اوﻧﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎ ﻧﺪارن،
ﭼﮫ رﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ".
اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ھﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ.
ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .زور ﻣﯽزد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺎدت دھﺪ .ﻋﻠﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫای
ﮐﮫ ﺧﺒﺮ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺣﺪس زد ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﮫ رﻓﺘﮫ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺰودی
ﺑﺮای ﺑﺮدن آنھﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ از در وارد ﺷﻮد.
ﺣﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد .از ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽاش ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﺷﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺑﻮد .ﺑﻔﮑﺮ او و آﯾﻨﺪه دﺧﺘﺮک ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮدش ﺑﻮد .از طﺮﻓﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدش را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺼﻤﻢ و ﻗﺮص ﻣﯽدﯾﺪ .از آدﻣﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﮐﮫ
ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮشاش ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدرش اﺣﺘﺮام
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
ﻋﻠﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﻠﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ طﻮر ھﻢ او را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻋﻠﯽ را طﻮر دﯾﮕﺮی دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺳﺨﺖ و ﺳﺮﮐﺶ ﺑﺮای او
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬاب ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻠﯽ آرام و ﺳﺮ ﺑﺮاه و ﺗﺮﺳﻮ .ھﻤﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
او را ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺣﺪس زده ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﮭﺎی ﺳﻌﺎدت و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ او و دﺧﺘﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺧﻮب
ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ ﮐﻮر او ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﺒﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫﮔﺮ اﺳﺖ .ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ و
وﯾﺮاﻧﮕﺮ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻮان دارد در رﮐﺎب ﻣﯿﺮﻏﻀﺐ ﺧﻮد
ﭘﯿﺎده ﮔﺰ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
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ﺟﺪاﺋﯽ
ﺑﮭﺎر ﺑﻮد و ﺑﺮفھﺎ آب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﮭﺮان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻧﮓ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد.
درﺧﺖھﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺷﮑﻮﻓﮫھﺎی ﺑﮭﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺎﺑﻞھﺎی ﺑﺮق و ﺳﯿﻢھﺎی
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻓﻮج ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺧﺴﺘﮫ از راه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن
ﺣﺮﻓﮫای در اطﺮاف ﺷﮭﺮ ﺗﻮر ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﮫ ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮭﺎر ﺑﻮد ،ﻓﺼﻞ
زاﯾﺶ و آﻣﯿﺰش ،ﻓﺼﻞ ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ زﻧﺪﮔﯽ و طﺒﯿﻌﺖ .ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻦ .ﭘﺮﻧﺪه ﺟﻮان
و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺳﻮدای زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ و ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﭘﯽ ﺷﮑﺎر .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط
ﻣﺤﺪود رﻓﻘﺎﺋﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دو ﺳﮫ ﻣﺎه از دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
اﺧﺒﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﻀﯽ از زﻧﺪانھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﮫ اﮐﺜﺮا اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
"رﻓﻘﺎ ﭼﻮن ﮐﻮه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ".
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و اﻣﯿﺪوار .ھﺮ روز ﮐﮫ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺮاض ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .اواﺋﻞ
ﻓﺮوردﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ از طﺮف ﺳﭙﺎه ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ اطﻼع دادﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮواﻧﮫ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺎرهای ارﺗﺒﺎطﺎت ﻧﺎروﺷﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه .ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﻠﺖ آن را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺤﺖ ﭘﯿﮕﺮد ﺑﻮد و راﺑﻄﮫ او ﺑﺎ آنھﺎ ﻟﻮ
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .او ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﯿﭻﮐﺲ از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ دوﺑﺎره ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪ .ﺑﯿﮑﺎری دوﺑﺎره آب ﺳﺮدی
ﺑﺮ آﺗﺶ ﮔﺪاﺧﺘﮫ درون او ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦاش رﺳﯿﺪ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮد.
"زﻧﺪه ﺳﺖ؟ ﺧﺎرج ﺷﺪه؟ ﻧﮑﻨﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﮫ؟ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ً ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
روز دﯾﮕﮫ ﺳﺮاغ ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯿﺎن".
ﺗﺮﺳﯿﺪ.
"ﭼﻨﺪ روز طﻮل ﻣﯽﮐﺸﮫ؟ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﮫ؟"
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دوﺑﺎره روز از ﻧﻮ روزی از ﻧﻮ و ﺑﺤﺚ و ﺟﺪل در ﺧﺎﻧﮫ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺻﺮار داﺷﺖ
ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از دﯾﺮ ﺷﺪن ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ .ھﺮ
روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺷﺐھﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺻﺪاﺋﯽ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ .زود ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻨﻮز اﻣﯿﺪ داﺷﺖ .اﻣﯿﺪ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ از ﺧﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ
طﻮر ﻧﺸﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻮد ﺑﯿﮑﺎر ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺮأت
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺲ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮد.
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ﺟﻌﺒﮫی ﺳﯿﺎه
اواﺧﺮ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﺮﺑﮫ ﻧﮭﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﭘُﺘﮏ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن از ﺣﺪﻗﮫ درآﻣﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز اﺣﺘﻤﺎل آن
ھﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ذھﻦاش ھﻢ ﺧﻄﻮر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮل آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫردﯾﻒ در ﺻﻔﺤﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﮫ
از زﺑﺎن رھﺒﺮی ﺷﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﯾﮫ آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽاش
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮد.
"ﺣﺰب از آﻏﺎز ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮده
اﺳﺖ".
اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً از دﺳﺖاش اﻓﺘﺎد .ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ را ﻧﺸﻨﯿﺪ .ﺗﻨﮭﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ در
ﻣﻐﺰش ﺣﮏ ﺷﺪ .ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ھﺮ ﺣﺮف آن را ﺑﺎ ﭼﮑﺶ و ﻗﻠﻢ ﺑﺮ ذره ذره
ﻣﻐﺰش ﮐﻨﺪه ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﮋواک آن ﭼﻮن ﻧﻮاری ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ،ھﺰار ﺑﺎر در
ذھﻦاش ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻠﯽ
ﺷﺪ .رﻓﺖ و ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ و آرام دﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
"دروﻏﮫ ﺑﺎور ﻧﮑﻦ .ﺻﺤﻨﮫﺳﺎزی ﮐﺮدن .ﻣﻤﮑﻨﮫ رو ﻓﯿﻠﻢ ﺻﺪا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ".
ﻋﻠﯽ ﺣﺮفھﺎی او را ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﯿﻠﻢ
ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد .ﺻﺤﻨﮫ ﺳﺎزی ﻧﺒﻮد .تَ ◌ُ ن ﺻﺪا و ﻟﺤﻦ ﺣﺮف زدن او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی او ﮔﻮش داده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ
ت ﮐﺸﻨﺪه ظﺎھﺮ ﺷﺪ:
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺳﮑﻮ ِ
"ﺑﯽﺷﺮفھﺎ ،دروﻏﮫ ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﺮدن ،ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﺮدن .اوﻧﺎرو ﺷﮑﻮﻧﺪن".
داد ﻣﯽزد .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻗﺪم زدن در اﺗﺎق ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﯿﺮان و ﺑﯽاراده
دﻧﺒﺎلاش راه اﻓﺘﺎد.
"ﻋﻠﯽ آروم ﺑﺎش .ھﯿﭻﮐﺲ ھﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﮫ .ﺷﺎﯾﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﮫ".
ﻋﻠﯽ از درد ﺑﺨﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ درد را در ﻋﻀﻼت ﺻﻮرت او ﻣﯽدﯾﺪ.
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ﻣﻌﻨﺎی درد واﻗﻌﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .آن را دو ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدرش رﻓﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش را زاﺋﯿﺪه ﺑﻮد .دردی ﮐﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﺸﺎر آن ﭼﻨﺎن ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻤﺎم ﻋﻀﻼت ﺑﺪناش در ﺣﺎل
رﯾﺶ رﯾﺶ ﺷﺪن اﻧﺪ .ﻋﻠﯽ راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺻﺪا ﻧﺒﻮد ﮐﮫ از
ﺣﻠﻘﻮماش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺿﺠﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﺋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎناش را
ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﻣﺎدری را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﺟﺴﺪ ﺗﮑﮫ
ﭘﺎره ﺷﺪه ﺟﻮاناش ﻣﻮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد .زار ﻣﯽزد و ﺑﺎ ﮐﻒ دﺳﺖ ﺑﮫﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮد
ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ او را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻧﺪﯾﺪه
ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ .ﮔﺮﯾﮫاش
ﮔﺮﻓﺖ:
"ﻋﻠﯽ ﺗﻮرو ﺧﺪا آروم ﺑﺎش .ﯾﮫ ﺧﻮرده ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ﻣﮕﮫ ﺧﻮدت ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﻤﯽﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ
دو ﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش".
ﭼﯿﺰی در درون ﻋﻠﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺪای ﺧُﺮد ﺷﺪن آن را ﺷﻨﯿﺪ.
ﺗﺮکھﺎ را در ﭼﮭﺮه و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻠﯽ دﯾﺪ .ﺷﺎﻧﮫ و ﮐﻤﺮ او ﺑﺠﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮس و درد ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﭘﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐِﺲاش ﻣُﭽﺎﻟﮫ ﻣﯽﺷﺪ و ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ او ﺑﮑﻨﺪ .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ
ﭼﮭﺮه ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و ﻣﺼﻤﻢ ﻋﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد .ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪن
ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﻐﻞاش ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﻓﺤﺶ ﻣﯽداد و ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺑﮫ دﯾﻮار
ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎناش ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ .ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد .ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ.
ﺗﻦاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﺑﻮد و از درک اﺣﺴﺎس او ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد.
"ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ آدم ﺑﺎ ﯾﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﯾﻦ طﻮری ﺑﺸﮫ؟ ﺣﺰب ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﭼﮫ
ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺖ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ طﻐﯿﺎن روﺣﯽ ﻋﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﮐﺎخ آروزھﺎﺋﯽ
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ﺑﻮد ﮐﮫ از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎ آن ﺷﺐ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮای
ﺗﺰﺋﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻓﺖ آن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺰب ﺑﺮای او ﺣﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪ اول را داﺷﺖ .ﺑﺎ
آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن از ﺣﺪﻗﮫ درآﻣﺪه ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ در
طﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ آن را از او ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫ در آﻏﻮش ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮﯾﺴﺖ ،ﮐﻤﯽ آرام ﺷﺪ .ﺑﻄﺮف اﺗﺎق رﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ.
ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ.
"ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی؟"
"ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ،ﮐﺎر دارم".
"ﻧﺮو ﺧﻄﺮ داره .ﮔﺸﺖ زﯾﺎده .اﮔﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ آﺷﻔﺘﮫ ﺗﻮرو ﺑﺒﯿﻨﻦ ،ﺣﺘﻤﺎ ً
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺖ .ﭘﺎت ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﺮﺳﮫ ،دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﺋﯽ".
"دﯾﮕﮫ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ اون ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون".
"ﻧﺮو ﻋﻠﯽ".
ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻨﺎرش زد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﻨﻮز روﺷﻦ ﺑﻮد و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اداﻣﮫ داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﻧﻔﺮت ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن
ﺟﻌﺒﮫ ﺳﯿﺎ ِه ﺳﺨﺖ در وﺟﻮدش ﺳﺮ ﺑﺮآورد .ﺻﻔﺤﮫی رﻧﮕﯽ اش ﺑﮫ ﻧﻈﺮش ﺷﻮم و
ﺳﯿﺎه آﻣﺪ.اﺣﺴﺎس ﺑﺪی ﺑﮫ او دﺳﺖ داد .ﺣﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .از دﯾﺪن آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﭘﺎرﭼﮫ ﺿﺨﯿﻤﯽ را ﭼﻮن
ﭼﺎدری ﺑﺮ روی آن ،ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺗﺮسآور ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺸﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺟﻌﺒﮫ ﻣﺨﻮب ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻋﻠﯽ ﺳﮑﻮت ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
زﻣﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻧﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻧﮫ ﻓﮑﺮی .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺣﺠﻢ ﺑﻮد و ﺣﺠﻢ.
ﺣﺠﻤﯽ ﺗﮭﯽ .ﺳﮑﻮت ﺑﻮد و ﺳﮑﻮن ،ﺧﻼﺋﯽ ﭼﻨﺪش آور .اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻄﺮف ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ آن را ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺴﯿﻢ ﺑﮭﺎری ﮐﻤﯽ آراماش ﮐﻨﺪ .ﯾﻘﮫ
ﭘﯿﺮاھﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻮﺋﯽ ﮐﻮرهی ﺳﻮزاﻧﯽ در ﺗﻦ و ﺟﺎناش
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ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﻋﺮق ﺗﻤﺎم ﭘﮭﻨﺎی ﺻﻮرت و ﮔﺮدناش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺎدرش ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ رﻓﺖ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎز ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺒﻮد .ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺪون ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او زﻧﺪان ﺑﻮد ،ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﭘﻨﺠﺮه را
ﺑﺴﺖ ،ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ و ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﻟﺒﺎش ﭘﻮﺷﯿﺪ و دﺧﺘﺮک را
ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻗﺎﺟﻮن رﺳﺎﻧﺪ.
آﻗﺎﺟﻮن ھﻤﯿﺸﮫ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای او ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﭘﺪر ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﺑﻮد .او را
ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺑﯿﺪار ﺑﻮد.
ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و دﺧﺘﺮک را از او ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
"رﻓﺖ ﺑﯿﺮون؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺟﻮاب داد و ﺑﮫ طﺮف ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
رﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻏﻮش و ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺑﺮای اﺷﮏھﺎی او
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﮭﺘﺮ از او ﻧﺒﻮد .ﺟﮕﺮش ﺧﻮن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑُﺮوز
ﻣﯽداد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ آﻗﺎﺟﻮن زﺟﺮ ﺑﮑﺸﺪ .دردھﺎﯾﺶ را در دل
ﺗﻠﻨﺒﺎر ﻣﯽﮐﺮد و اﺷﮏ را ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﻧﺪوﺧﺘﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﯽ و
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ آن ﻣﺮد راه ﺧﻮدﺧﻮری و ﺻﺒﻮری را ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ
ﺑﻮد.
دو روز ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯽ را در
آن ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺑﺤﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ و او
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ او ﺑﻮد .دو روز ﺑﻮد ﮐﮫ از او ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﻣﺴﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﻒ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﭘﺎھﺎ را روی ﻣﯿﺰ دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﯾﮏ زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻦ رﮐﺎﺑﯽ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮد .ﮔﯿﻼس ﻋﺮق روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﭽﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪ و در
ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ:
"ﻏﺬا ﺧﻮردی؟"
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"ﻧﮫ ﺳﯿﺮم ،اﺷﺘﮭﺎ ﻧﺪارم".
ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .در ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺧﯿﺎر روی ﻣﯿﺰ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﮫ ﺳﺌﻮاﻟﯽ و ﻧﮫ ﺑﺤﺜﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﻧﺒﻮد .ﭼﮭﺮهی آﺷﻔﺘﮫی او ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اﯾﻦطﻮری ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد .ژوﻟﯿﺪه ﺑﻮد .آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﯾﮏ دﺳﺖاش را ﺑﮫ ﻟﺒﮫی ﻣﯿﺰ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫای ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﮐﮫ داﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .زﯾﺮﺳﯿﮕﺎری ﭘُﺮ ﮐﮫ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮھﺎی آن
روی ﻣﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦﮐﮫ ﻣﯿﺰ را دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪ ﻣﺠﺪدا ً آن را ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻄﻮر
ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزد .وﻟﯽ دھﺎناش ﻗﻔﻞ
ﺑﻮد .ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ .ﭘﺎرﭼﮫ ﺿﺨﯿﻢ ﭼﻮن دو روز ﭘﯿﺶ ﺻﻔﺤﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﮑﺲ ﻋﺮوﺳﯽ ﺧﻮد و ﻋﻠﯽ ﮐﮫ روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﭼﻘﺪر دور و ﮐﮭﻨﮫ ﺑﻨﻈﺮش رﺳﯿﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل از آن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .آﯾﺎ آن
روزھﺎی ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺪﺟﻮری ﺿﺮﺑﮫ ﺧﻮرده ﺑﻮد .از درون ﺗﮭﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﮫی اﻣﯿﺪ ،ﻧﯿﺮو
و ﺑﺎورش را در ﻗﻤﺎر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎزی را
ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﺎرت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اداﻣﮫی ﺑﺎزی در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای او ﺑﺎ
ﺣﺰباش ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺖ .وﻟﯽ آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﮔﻮشھﺎی ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺰب آﻟﺖ
دﺳﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده .ﺗﺎ آن ﺷﺐ طﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺷﮑﺴﺖ ،آﻧﮭﻢ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﺑﮫ آن
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ،ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮد .آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﺑﮫای را ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
ﺳﻘﻮط او ﻣﮭﯿﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺗﮑﯿﮫﮔﺎھﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر .ﺗﻮان روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺪر را ﻧﺪاﺷﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و رﻓﯿﻖ
ﻣﺴﺌﻮل ھﻢ ﻏﯿﺐاﺷﺎن زده ﺑﻮد .ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺳﺮاغ آﻧﮭﺎ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ھﯿﭻ ﮐﺲ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖاش ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای او
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ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮭﺘﺮ از آنھﺎ .ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﻋﻠﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام ﺑﻮد .دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﭽﮫھﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﻼﻣﯽ اداره ﻧﯿﺰ
او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ:
"ایﮐﺎش ﻋﻠﯽ ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻮد".
ﻋﻠﯽ رﻓﺖ ﺳﺮاغ آﻧﮭﺎ .رﻓﺖ و ھﺮ ﺷﺐ رﻓﺖ .ﺑﺎ ﻋﺮق ﺧﻮری ﺷﺮوع ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﻮد .ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را
دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن ﻣﺎدری از او ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺒﺎسھﺎی او را ﻣﯽﺷﺴﺖ و
اطﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﻤﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض
ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .زﻣﺎن ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.
"ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮانو از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬروﻧﮫ .ھﺮ ﻣﺮﮔﯽ ﯾﮫ ﺷﯿﻮﻧﯽ
داره.وﻗﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮه ،وﻟﯽ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ".
ﻋﻠﯽ ﻧﻤﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﺮھﻮت ﭘﺮت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺠﺰ ﺷﻦ و ﻧﻤﮏ
ﭼﯿﺰی در آن ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن؛ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ،ﺑﺮای ﻏﺼﮫ ﺧﻮردن ﻧﯿﺮو
ﻧﺪاﺷﺖ .اﻧﮕﯿﺰه و ﺑﺎورش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺗﺮﯾﺎک اول ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻋﺮق ﺑﻮد .ﯾﮏ
ﭘُﮏ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ .ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ھﻔﺘﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ،داد ﮐﺸﯿﺪ .روﺑﺮوی او اﯾﺴﺘﺎد و ھﺮﭼﮫ دق دل
داﺷﺖ ﺳﺮ او ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎکاش ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﮔﻮش داد و ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد.
ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ از او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .او دﯾﮕﺮ زناش ﻧﺒﻮد ،ﮐُﻠﻔﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎرش ﺑﻮد،
ﻣﺎدری ﺑﻮد ﮐﮫ وظﯿﻔﮫاش ُرﻓﺖ و روب و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﭘﻮﻟﯽ در ﺟﯿﺐاش
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای او ھﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﮭﻢ ﺑﻮد .ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﮐﮫ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ از طﻼھﺎﯾﺶ را
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺻﻮرت اش را ﺳﺮخ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﭘﺪر ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺪر ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺳﺮاغ ﻋﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .دروغ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد.
دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖاش را ﺑﮫ او دراز ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ازدواج ھﺮﮔﺰ از او
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ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮش ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺪرش ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ده ھﺰار
ﺗﻮﻣﺎن و ﯾﮏ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ طﻼ ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ داد .ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺗﺎ آن روز از ﻋﻠﯽ
ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻋﻠﯽ از ﭘﻮل ھﺪﯾﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ او ﭘﻮل
دادن ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺻﺪﻗﮫ دادن اﺳﺖ .ﺣﺎل از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .آن ﭘﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ .ﭼﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺮأت داﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻋﻠﯽ؛ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺴﺮش ،ﻧﻮرﭼﺸﻢاش ،ﺗﺮﯾﺎﮐﯽ ﺷﺪه.
اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ آﻗﺎﺟﻮن ﺳﮑﺘﮫ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ او ﺷﻮد.
دو ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﭘﺮده و ﺑﺪون رودرواﺳﯽ ﺗﺮﯾﺎک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﻋﺎدی
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﺮ وﻗﺖ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﮔﺮ
ﮐﻢ ﺑﻮد اﺧﻢ ﻣﯽﮐﺮد .طﺎﻗﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎرش را
ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻓﺘﺎد .ﯾﮏ روز وﻗﺘﯽ ﻋﻠﯽ ﭘﻮل ﺧﻮاﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﮑﻢ ﺟﻠﻮی او اﯾﺴﺘﺎد:
"ﭘﻮل ﻧﺪارم .ﺗﻤﻮم ﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﺳﺮ ﮔﻨﺞ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﮐﻤﯽ ﭘﺲاﻧﺪاز داﺷﺘﯿﻢ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﯽ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ول ﮐﺮدی و ﺑﮫ ﻋﺸﻖ و ﺣﺎل ﺧﻮدت ﭼﺴﺒﯿﺪی .اﮔﮫ
ﻣﯽﺧﻮای اﯾﻦ طﻮری اداﻣﮫ ﺑﺪی ﺑﮭﺘﺮه ﭘﯿﺶ ھﻤﻮن دوﺳﺘﺎت ﺑﻤﻮﻧﯽ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎﺋﯽ .اﯾﻦﺟﺎ ھﺘﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦام ﮐﻠﻔﺖات ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﺎ دارﯾﻢ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎزه ﯾﮫ ﺑﭽﮫ ھﻢ دارﯾﻢ .ﺷﺪه ﯾﮫ ﺑﺎر ﺑﻐﻞاش ﮐﻨﯽ و ﺑﺒﺮﯾﺶ ﺑﯿﺮون؟ ﺷﺪه ﯾﮫ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﺑﺮاش ﺑﺨﺮی .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی اﯾﻦ ﻣﺪت از ﮐﺠﺎ ﺧﻮردﯾﻢ؟ ﮐﯽ ﭘﻮل آب و
ﺑﺮق و ﻏﺬا رو داد؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮای اﯾﻦ طﻮری اداﻣﮫ ﺑﺪی .ﺑﺲ ﮐﻦ دﯾﮕﮫ .ﻧﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺮد ﺧﻮﻧﮫ ھﺴﺘﯽ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪی ﺑﮫ ﯾﮫ آدم ﻋﻤﻠﯽ ﺧُﻤﺎر .ﺗﺎ ﻟِﻨﮓ ظﮭﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯽزﻧﯽ ﺑﯿﺮون و ﻟﻮل ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی .ﮐﺎروانﺳﺮا ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ
زناﺗﻢ ﻧﮫ ﮐﻠﻔﺖ .ﺗﺎزه ﮐﻠﻔﺖ ھﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘُﺨﺖ و ﭘﺰ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮه .ﻣﺮدم
ﺟﻮوﻧﺎﺷﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺟﻨﮓ از دﺳﺖ ﻣﯽدن ،اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ داد ﻣﯽزد .ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،ﭘﻮل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﮔﻮشاش ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد.
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دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرت او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
"ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﮐﺮدم .از ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎت ﮐﮫ ﻧﯿﺎوردی .ﺧُﺐ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ھﻢ ﮐﻤﯽ
ﺟُﻮر ﺑﮑﺶ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖاش را ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ دﺳﺖﺑﺮدار ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ
ھﯿﭻﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺟﺰ ﭘﻮل .دو ﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﺮد دﺳﺖ او را ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
"ﻧﺰدﯾﮏام ﻧﺸﻮ .ﯾﮏ ﷼ ﻧﺪارم ﮐﮫ ﺑﮭﺖ ﺑﺪم .ھﺮﭼﮫ دادم ﺑﺴﮫ .ﺑﺮو ﮐﺎر ﮐﻦ".
ﻋﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺣﻮاﻟﮫاش ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن
ﻣﺎده ﭘﻠﻨﮕﯽ زﺧﻤﯽ ﺑﮫ او ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﺎ آن روز دﺳﺖ روی او ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ زد و او ھﻢ زد .ﺟﯿﻎ ﺑﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻄﺮف ﺑﭽﮫ رﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮭﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
طﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎر او ﺑﺎﺷﺪ.
"ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﻮ را از آن ﻣﻨﺠﻼب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﮫ .ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﻤﮫاش ﺑﮫ ﺳﺎز
او رﻗﺼﯿﺪم .دﯾﮕﮫ ﺑﺴﮫ".
زد و ﺧﻮرد ﭼﻨﺪﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﻓﻌﮫ از ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﻮل ﻣﯽداد ﮐﮫ
رﻓﺘﺎرش را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .وﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ دو روز در ﺧﺎﻧﮫ آﺗﺶﺑﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦﺑﺎر
زد و ﺧﻮرد ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه
ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت او ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺗﮭﺪﯾﺪش ﮐﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﯿﺮون ﻧﺮود ،ﺑﮫ ﺳﭙﺎه رﻓﺘﮫ او را ﻟﻮ ﺧﻮاھﺪ داد .ﻋﻠﯽ ﺟﺎ ﺧﻮرد .ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺮس او ﺷﺪ .ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻠﯽ در ﭼﺸﻢ او ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮار آﻣﺪ .ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ
آن ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮐﮫ ﺑﺮق ﭼﺸﻢھﺎی ﺳﯿﺎهاش آﺗﺶ ﺑﮫ ﺟﺎناش ﻣﯽزد ،ﻧﺒﻮد .آن
ﻣﺮد ژوﻟﯿﺪه ﮐﮫ ﻧﺎﺧﻦھﺎی اﻧﮕﺸﺘﺎناش ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﮭﻨﻢ
ھﻤﺮاهاش ﭘﯿﺎده ﮔﺰ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺮد ﻧﺤﯿﻒ و ذﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯽ او ﻧﺒﻮد .ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ
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ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻧﺮد ﻋﺸﻖ ﺑﺒﺎزد ﺑﮫ دﯾﮕﺮی دل ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺣﺰباش ،ﺑﮫ
ﺑﺎورش .و ﭼﻮن ﺣﺰباش را از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ و زاﻧﻮ
زده ﺑﻮد .آن ﻣﺮد ﺷﮑﺴﺘﮫ ،ﻣﺮد او ﻧﺒﻮد از آن ﻣﺮد ﺑﯿﺰار ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻗﻮی و
ﻣﺼﻤﻤﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫﻧﻔﺲ در ﭼﺸﻤﺎن اش ﻣﻮج
ﻣﯽزد .ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺶ .اﯾﻦ ﺑﻮد ﻗﻮل و ﻗﺮارت".
دﺧﺘﺮش را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ اﻓﺘﺎد .ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﺎ
ﻣﺎدرش ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﮫ ﺧﻮدش ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدرش ﺑﭽﮫاش را ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﮕﺬارد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺎدرش ﺑﺪ ﺧُﻠﻖ و ﺧﺸﮏ ﺑﻮد .ﻣﺎدرش طﻌﻢ ﺗﻠﺦ
ھﻮ را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﮫ آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ او را ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎطﺮ آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺮورش ﭘﺎﯾﻤﺎل ﺧﻮاﺳﺘﮫی ﻣﺮدش ﺷﻮد.
ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ را ﺑﮫ ﻧﮑﺒﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺷﺮﯾﮑﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﮫ
ھﯿﭽﻮﻗﺖ از ﺑﯽﻣﮭﺮی ﻣﺎدرش ﻧﻔﺮت ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ او ﺑﻮد .ﺣﺎل
ﺧﻮدش ھﻢ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ھَﻮ آورده ﺑﻮد .ھﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آورده ﺑﻮد ،ﻧﮫ زن ،ﺑﻠﮑﮫ اﻋﺘﯿﺎد .اﮔﺮ ﭘﺪرش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﻣﺎدرش را ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﯽ ھَﻮﺋﯽ آورده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫی
اﺗﺎق ﺧﻮاب و ﺣﺘﯽ آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽاش را از او ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ﻧﺒﻮد .ﺳﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫ و
ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه طﻼھﺎ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را در دو ﭼﻤﺪان رﯾﺨﺖ و رﻓﺖ.
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮود؟ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر؟ ﻧﮫ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﺎدرش ﺳﭙﺎه را ﺧﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮدش درد ﮐُﺸﻨﺪه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺘﮏ را
ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺪر ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮود .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دوﺑﺎره اﺳﯿﺮ ﺧُﺮده
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت زن ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ راه ﭘﯿﺶرو ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ او ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮه از ﮐﺎر او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ آن ﻧﮑﺒﺖ و
ﺧﻮاری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﮕﺮدد .رﻓﺖ ﺧﺎﻧﮫ آﻗﺎﺟﻮن و ھﻤﮫﭼﯿﺰ را
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﭼﻮن ﭘﺪری
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﮐﮫ دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را در آﻏﻮش ﺑﺎز و ﭘﮭﻦ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﺳﺮ
روی ﺷﺎﻧﮫاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺖ.
"ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺨﻮاد اﯾﻦ طﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮدم".
"ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدی .اﯾﻦ ﻣﺮدک ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﭽﮫ ﺑﺎزﯾﮫ .ا ُﻓﺖ و ﺧﯿﺰ داره.
ﻣﺮدش ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﺮو ﺟﻠﻮ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدی .از اﻣﺮوز اﯾﻦﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺳﻨﺪ
ﺧﻮﻧﮫرو آوردی؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد.
"ﯾﺎ ﻣﯽره ﮔﻮﺷﮫ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺑﮫ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯽده".
ﺳﮫ ﻣﺎه طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺳﺮ ﺑﺮاه ﺷﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﮐﺎرھﺎی او را ﺑﺴﺮﻋﺖ
اﻧﺠﺎم داد.ﺣﺎجﻧﻘﯽ در ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ را ﺗﻨﮭﺎ روز آﺧﺮ
دﯾﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﻧﺪ.
"رﻓﺘﺎرم ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮام .اﻣﺸﺐ ﻣﯽرم ﺗﺮﮐﯿﮫ .ﺑﻌﺪش ﯾﮫ ﮐﺸﻮر
دﯾﮕﮫ .ھﻨﻮز ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﮐﺠﺎ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮﺋﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا .ﻣﯽﺧﻮای ﺑﯿﺎی اوﻧﺠﺎ؟ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ
ﯾﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮات زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻻل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او دﯾﮕﺮ
ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺒﻮد .ﭼﺸﻤﮭﺎی ﺳﯿﺎهاش ﺑﺮق ﻧﻤﯽزد ،ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻠﻘﮫ
ﮐﺒﻮدی دور آﻧﮭﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .درک اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﺮای
او آن آدم ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد؟ دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪ و رﻓﺖ.
ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪ در ﯾﻮﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺳﻨﺪ آن ﺑﮫ اﺳﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﻮد ،ﮐﺮاﯾﮫ داد و ھﺮﻣﺎه ﮐﺮاﯾﮫ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﭘﺮﺳﺘﻮ وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .دو ﺳﺎل طﻮل
ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ھﺮ ھﻔﺘﮫ زﻧﮓ ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﮐﺮاه ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .وﻟﯽ
آرام آرام ﯾﺦھﺎ آب ﺷﺪ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت روال ﻋﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻠﯽ از او
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ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮود.
"ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺎ .اﮔﮫ ﺧﻮشات ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺑﺮﮔﺮد .ﻗﻮل ﻣﯽدم ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﺧﻮب ﺑﺸﮫ .دلام ﺑﺮای دﯾﺪن ﺗﻮ و دﺧﺘﺮک ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه .ﻣﯽدوﻧﻢ دل ﭼﺮﮐﯿﻦ
ھﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ روزھﺎی اول دوﺳﺘﺖ دارم .ﻗﻮل ﻣﯽدم ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب
ﺑﺸﮫ".
آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻗﻮلاش ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد؟
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ﺑﺨﺶ دوم
ﺻﺪای ﺧﻠﺒﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اطﻼع ﻣﯽداد ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ دﯾﮕﺮ در
ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﻦ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ .دﺧﺘﺮک در
ﮐﻨﺎرش ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺑﯿﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
آﺗﻦ ﭘﮭﻦ و ﮐِﺪر در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
"ﻣﯽرﯾﻢﭘﯿﺶﺑﺎﺑﺎﺋﯽ،اوﻧﯽﮐﮫﭼﺸﺎیﺳﯿﺎهاشﺑﺮقﻣﯽزﻧﮫ".
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آﺗﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ آرام ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﺮطﻮﻣﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺑﮫ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ در
ﺧﺮوﺟﯽ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺠﻠﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .آرام ﮐﯿﻒ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را از ﻣﺤﻔﻈﮫی ﺑﺎﻻی
ﺳﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ از ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
ﺧﺎرج ﺷﺪ .دﻧﺒﺎل ﺑﻘﯿﮫ راه اﻓﺘﺎد .وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﯿﮫی وﺳﺎﯾﻞاش
ﻣﺎﻧﺪ .دﺧﺘﺮک ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺮد .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ او ﺻﻔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً طﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﭼﮫ ﺻﻒ طﻮﻻﻧﯽ! ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﺗﻮ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮن ﺗﻮاﻟﺖ؟"
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ روﺳﺮی و ﻣﺎﻧﺘﻮی ﺧﻮد را در آورده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻧﺘﮭﺎی
ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎد .ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺴﻔﺮ او
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﯿﺎﻓﮫ ﻟﺒﺎساﺷﺎن زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .در زﯾﺮ ﻣﺎﻧﺘﻮ و روﺳﺮی
ﻗﯿﺎﻓﮫ و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ دﺳﺘﮫای زوار ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﺎرت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻧﮓ .ﺣﺎﻻ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺒﺎسھﺎی رﻧﮓ و
وارﻧﮓ و ﺑﻌﻀﺎ ً داﻣﻦھﺎی ﺑﺎﻻی زاﻧﻮ و ﺷﻠﻮارھﺎی ﺟﯿﻦ ﺗﻨﮓ و ﭼﺴﺒﺎناﺷﺎن آنھﺎ
را ﺑﮫ آدمھﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﻣﻮھﺎی ﻣﺶ و ﺑﻮر ﺧﻮد
را ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻒ ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﻨﻮع رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﻢھﺎ ،ﺗﻤﯿﺰی ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﭻ ﭘﭻ آرام و ﺷﺎد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻮﺑﺖ ورود ﺑﮫ ھﺎل ﮐﻮﭼﮏ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ
روﺣﯿﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺬاﺷﺖ .از ﻓﻀﺎی ﺷﺎد آن ﺟﺎ ﺧﻮشاش آﻣﺪ وارد ھﺎل ﮐﮫ ﺷﺪ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ھﺎل ﮐﻮﭼﮏ دو در ﺳﮫ ﻣﺘﺮی دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ آراﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺳﻔﯿﺪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﭘ ُﺮ از وﺳﺎﯾﻞ
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آراﯾﺶ ﺑﻮد .ھﺮ ﮐﺲ ﮔﻮﺷﮫای را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﭼﻤﺪان ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دو زن ﺟﻮان ﺑﺎ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و داﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻮر ﻟﺒﺎسھﺎ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮد و ھﻢ ﭘﺪر .ﮔﺮه روﺳﺮی را ﺷﻞ ﮐﺮد ،ﺗﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮش داد روﺳﺮی از روی ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺻﺎفاش ﻟﻐﺰﯾﺪ و روی ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ
اﻓﺘﺎد .ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﯿﻮان ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮک آب داد .دﺳﺖاش
را ﺧﯿﺲ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺻﻮرتاش ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﻣﺮطﻮب و ﻣﻌﻄﺮی ﮐﮫ در
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﮫ او داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﻮرت او را ﻣﺮطﻮب ﮐﺮد .ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ و
دﺳﺖھﺎی ﺧﯿﺲاش را ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻮھﺎ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎھﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ
اطﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ .ھﻤﮫ ﺳﺮﮔﺮم آراﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ زﻧﺪﮔﯽ را در ﭼﮭﺮه
ﺗﮏ ﺗﮏ آنھﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .ﭼﺮا و ﺑﺮای ﮐﯽ ﺧﻮد را ﺑ َﺰَ ک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟ ﻧﮫ ،ﺷﺎﯾﺪ دلاﺷﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻄﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آنھﺎ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻣﻔﺘﻮن رﻧﮓھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﺸﺎط آور ﻣﺤﯿﻂ
اطﺮاف ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر دﺳﺖ در ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽاش ﮐﺮد و روژﻟﺒﯽ را ﮐﮫ در
ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﯿﺮون آورد .آرام ﭼﻮن دﺧﺘﺮﺑﭽﮫی ﺷﺮﻣﮕﯿﻨﯽ ﮐﮫ دزدﮐﯽ از
وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻣﺎدرش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺮد و روژﻟﺐ را ﺑﮫ ﻟﺐ
ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﺐھﺎ را ﺑﮭﻢ ﻣﺎﻟﯿﺪ ﮐﮫ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ آن ﯾﮑﺪﺳﺖ ﺷﻮد .ﺟﺮأتاش زﯾﺎد ﺷﺪ
و ﻣﺪاد ﭼﺸﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﮐﮫ در ﮐﯿﻒ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون آورد و ﺳﺎﯾﮫ ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ در ﭘﺸﺖ
ﭼﺸﻢھﺎ ﻧﻘﺶ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺧﻮد در آﯾﻨﮫ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﺟﻮان و
زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .از آﯾﻨﮫی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﮕﺎه دزداﻧﮫ زﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎراش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﺷﺪ.
آﯾﺎ او ھﻢ زﯾﺒﺎﯾﯽ او را ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد؟ دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﭼﻤﺪانھﺎ روی ﺑﺎﻧﺪی ﺳﯿﺎه و ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮان در اطﺮاف
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آن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهھﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎو ﭼﻤﺪان ﺧﻮد را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻤﺪانھﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ .اوﻟﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ دوﻣﯽ را از
دﺳﺖ داد .ﮐﻤﯽ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ .ﭼﻤﺪان ﻏﻠﻄﺖزﻧﺎن ﺑﮫ درون ﻣﺤﻔﻈﮫای رﻓﺖ و
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﻧﮕﺮان ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﺑﮫ اطﺮاف ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ از ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﻤﺪان دو ﺑﺎره از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ روی
ﺑﺎﻧﺪ ظﺎھﺮ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻤﺪان را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ زﺣﻤﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک را در آﻏﻮش داﺷﺖ آن را
روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ
ﺳﻼم ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﮔﻮﯾﺎ رﻓﺘﺎر او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﭘﺮﺳﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارد؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﻣﺮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﺸﮑﻞ او
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ .رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد و ﭼﻤﺪانھﺎی او را روی ﭼﺮخ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت را
ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ طﺮف ﺑﺎﺟﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت و اﻣﻮر
ﮔﻤﺮﮐﯽ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد .دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﻣﺘﺮﺻﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ از ﮐﺪام طﺮف ﺑﺮود .ﺳﻌﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﮫ دو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺻﻼ ً ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ھﻢ ﺑﺎ دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺗﺎزه ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺴﺘﻮم
ـ ﮔﻤﺮگ ـ را ھﻢ ﺧﻮب ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ .ﭘﻠﯿﺲ او را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺑﻠﯿﻂ اش را
ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد .ﭘﻠﯿﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و او را ﺑﮫ طﺮف ﺧﺮوﺟﯽ دﯾﮕﺮ راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮد.
در ﺑﺎﺟﮫ ﭘﻠﯿﺲ زن ﻣﻮ ﺳﯿﺎه ﻧﭽﻨﺪان ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .زن ﮐﮫ آراﯾﺶ ﻣﻼﯾﻤﯽ
داﺷﺖ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﻠﯿﺢ و ﭼﮭﺮهای ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺳﻼم ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن
رﺿﺎﯾﺖﻧﺎﻣﮫ ﺷﻮھﺮ و ﺳﻨﺪ ازدواجاش را ﻧﯿﺰ از ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮد ﮐﮫ
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﭘﻠﯿﺲ زن ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت او را ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ
از ﮐﻨﺘﺮل وﯾﺰا و ﻣﺸﺨﺼﺎت او ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻢھﺎی او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﮔﻔﺖ:
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"اﯾﺮان ،ﭘﺮﺷﯿﻦ ،ﮔﺮت اﻣﭙﺮور ،ـ ﭘﺎرس ،اﻣﭙﺮاطﻮری ﺑﺰرگ ـ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮش
آﻣﺪی .ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ".ﭘﺎﺳﭙﻮرت را ﻣﮭﺮ زد و ﺑﺎ دﺳﺖ راه ﺧﺮوج را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ دﺧﺘﺮش را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ھﻮل ﻣﯽداد از ﺑﺨﺶ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ و ﮔﻤﺮگ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی وارد ﺷﺪ.
ھﯿﭻ ﺳﺌﻮال اﺿﺎﻓﮫای از او ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﮫ او ﺧﻮشآﻣﺪ ھﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ .از ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ
ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪ و وارد ﺳﺎﻟﻦ اﺻﻠﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی را دﯾﺪ ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ
ﻧﺮدهھﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺟﻤﻌﯿﺖ را
از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﻧﺮدهھﺎی
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﮕﺎهاش از ﭼﭗ ﺑﮫ راﺳﺖ
ﭼﺮﺧﯿﺪ او را دﯾﺪ .دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ در دﺳﺖ و ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﮫای ﻗﺪمھﺎﯾﺶ ﺳﺴﺖ ﺷﺪ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﭼﺮا .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ
ﺑﻮد .ﺑﻠﻨﺪ و راﺳﺖ و ﺧﻨﺪان ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻠﻮاری ﮐِﺮم و ﭘﯿﺮاھﻨﯽ آﺳﺘﯿﻦ
ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎهاش را ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ طﺮﻓﯽ
ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﺸﻢھﺎی ﺳﯿﺎهاش را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺗﮫ دل ﺑﮫ او ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزد .ﻋﺮق ﺳﺮدی
ﺑﮫ ﺗﻦاش ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ او را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ
ﻋﻠﯽ ﻧﮫ دو
ﺻﺪاﯾﺶ را در ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ او و دﺧﺘﺮش ﺑﻮدِ .
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و ﻧﮫ ﻋﻠﯽ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ .ھﺮ دو آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .آن ﻣﺮد را ﺗﻨﮭﺎ از ﺻﻮرت
و ﭼﮭﺮهاش ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .روح و اﺣﺴﺎس او را در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ
روزھﺎی آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﻋﻄﺶ و ﺗﻤﻨﺎی ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﻋﻠﯽ روزھﺎی ﺳﻘﻮط و زاﻧﻮ زدن
ھﺮ دو را دﯾﺪ .ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ آن ﺟﻮان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺮﺗﺮ و ﺳﯿﻤﺎیاش
ﻣﺮداﻧﮫﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﻮرتاش ﺑﺸﺎش و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ طﺮفاش رﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮش را ،ھﺮ دو را ﺑﺎ ھﻢ در آﻏﻮش
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ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را
ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﮫ ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد .در واﻗﻊ ﺧﻮد را در آﻏﻮش او رھﺎ ﮐﺮد.
دﺳﺖھﺎﯾﺶ آزاد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮش را روی ﺳﯿﻨﮫاش ﮔﺬاﺷﺖ .اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ داﺷﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻦاش داغ ﻧﺸﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮﯾﺰهاش از ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دو ﺳﺎل دوری از آن ﻣﺮد ،ﺳﺪی ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده ﺑﻮد .اھﻞ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﺒﻮد و ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮد و اﺣﺴﺎساش را ﻧﺪاﺷﺖ.
دﻋﻮا و ﮐﺘﮏﺧﻮردنھﺎ و دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮﺷﺨﺼﯿﺖ او
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ "ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ" او ﺑﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
رﻓﺘﺎرش اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻗﺮار ﺑﻮد دو ﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮکاﺷﺎن ﺷﺎﻧﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺿﻤﯿﺮ و ﮐﻮﻟﮫﺑﺎر ﺧﺎطﺮاتاش دو ﻋﻠﯽ در ﺟﺪال ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ آرام و
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎهاش ﺗﺎ اﻋﻤﺎق وﺟﻮداش را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ و ﺷﯿﻔﺘﮫ و
ﺑﺮدهوار در ﭘﯽ او روان ﺑﻮد ،و ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت او
ﺳﯿﻠﯽ زده ﺑﻮد .ﻧﮫ آن را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮫ دﯾﮕﺮی را .ﻋﻠﯽ ﺧﻮدش را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﺮدی را آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﺮاهاش ﺑﺎﺷﺪ .دﻧﺒﺎل ﺗﮑﯿﮫﮔﺎه ﻧﺒﻮد .ﺳﺮد و ﮔﺮم
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و روی ﭘﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﮔﺎم ﺑﺮدارد و ﺑﺎ او ﻣﺎ ﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﺮده ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزھﻢ ﮐﻨﯿﺰش را ﺑﺎ اراده و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎ و
آن ﺟﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد؟ و ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ از روی ﻏﺮﯾﺰه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮫ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺴﯽ از ھﺮ ﭼﮫ و ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ
ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﻓﺎﺻﻠﮫای ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس دو
ﺑﺎره ﺑﺎ ﻋﻠﯽ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺧﻮدش و ﻋﻠﯽ ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ در روی
ﭘﺎﺷﻨﮫ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ .ﭼﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﮫ ﻋﻠﯽ.
ﭘﺮﺳﺘﻮی زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﺰک ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮد .ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮه و ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن
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ﺳﯿﺎهاش ﺣﮑﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮی را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .زن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ
ﭼﮭﺮهای ﻣﺼﻤﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻔﻌﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎدر دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪن و ﺑﻮدن را ﺧﻮد ﻓﺎﻋﻞ و ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ
ﻟﺮزان ﮔﻔﺖ:
"دلام ﺑﺮای ﺗﻮ و دﺧﺘﺮم ﯾﮏ ذره ﺷﺪه ﺑﻮد".
ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻔﺖ:
"ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺮﺣﺎﻟﯽ".
ﻋﻠﯽ ﮔﻞھﺎ را ﺑﮫ او داد و دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﮐﺮاه ﺑﮫ آﻏﻮش ﭘﺪر
رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﻮﯾﻖاش ﮐﺮد.
"ﺑﺮو ﺑﻐﻞ ﺑﺎﺑﺎ دﺧﺘﺮم .ﻣﮕﮫ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺎﺑﺎرو ﯾﮫ ﻣﺎچ ﮔﻨﺪه ﺑﮑﻨﯽ؟ ﺑﺮو
دﺧﺘﺮم".
دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺑﻮد ،ﺧﻮد را در آﻏﻮش
آن ﻣﺮ ِد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﺮﯾﺒﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺎطﺮهای ﮔﻨﮓ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دو ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ از او در ذھﻦاش ﺑﻮد ،رھﺎ ﮐﺮد .ﺣﺲ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫاش ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ آن ﻣﺮد
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﮐﮫ ﺑﻮی ادﮐﻠﻦ ﻣﯽداد ﻗﺼﺪ آزار او را ﻧﺪارد .ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش
را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ را از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ھﻢ از ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه
ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
آﻓﺘﺎب ﺗ ُﻨﺪ و آﺳﻤﺎن آﺑﯽ آﺗﻦ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﺮد .ﻟﮑﮫای اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در آﺗﻦ زﻣﯿﻦ از آﺳﻤﺎن و ﻋﺮش
ﮐﺒﺮﯾﺎﺋﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .رﻧﮓ ﻻﺟﻮردی و زﯾﺒﺎی آن اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ ﺳﺘﺎﯾﺶ
وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﺮدم در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﺳﻤﺎن را ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن زﺋﻮس ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ و رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎد و ﺑﺎران را از
ﻗﺪرتھﺎی وﯾﮋه او ﻣﯽداﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺟﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ زﺋﻮس ﺧﺪای
ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮده و ﭘﺲ از ﻧﺒﺮدھﺎی ﻓﺮاوان ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ ﺧﻮد
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را ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش دھﺪ .زﺋﻮس ﮐﮫ ﺧﺪای ﺑﺎد و ﺗ ُﻨﺪر و ﺑﺎران ھﺴﺘﯽزا و
وﯾﺮانﮔﺮ ﺑﻮد در آﺳﻤﺎن آﺑﯽ و ﺑﻠﻨﺪای ﮐﻮهھﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .رﻧﮓ ﻻﺟﻮردی
آﺳﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺟﺒﺮوت ،ﻗﺪرت و ﻧﯿﺰ طﺒﻊ ھﻮسﺑﺎز او اﺳﺖ .زﺋﻮس در
اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ ھﻢ ﺑﻮده و ھﻤﮫ ﺻﻔﺎت ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه
را در ﺧﻮد ﮔﺮد آورده ﺑﻮد .او ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮده و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن و درﯾﺎ و
ﺟﻨﮕﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﺳﺖ .روﻣﯿﺎن ﺑﻌﺪھﺎ او را ﺑﻌﻨﻮان ژوﭘﯿﺘﺮ ﺧﺪای ﺟﺎوداﻧﮫ
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪﻧﺪ .زﯾﺒﺎﺋﯽ آﺳﻤﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺸﻖ آﺳﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺎرﮔﺎه زﺋﻮس اﺳﺖ .در
اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ او در اﺑﺘﺪا ﺧﺪای ﻧﻮر و آﺳﻤﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﺧﺪای
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺪ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ او ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻣﯿﻞ او ﺑﻮد ،زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ .رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺑﺎرانھﺎی ﺗ ُﻨﺪ و آﺗﺸﻔﺸﺎن
ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺸﻢ زﺋﻮس ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ او را ﺧﺪاﺋﯽ ﻋﺎﻗﻞ و ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
زﺋﻮس ﺑﻮده ﮐﮫ ﺧﻮﺑﯽ؛ ﺑﺪی ،ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ،ﺷﺎدی و ﻏﻢ را ﺑﮫ ﺑﺸﺮ داده و ﺑﺪﮐﺎران را
ﮐﯿﻔﺮ ﻣﯽداده .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ زﺋﻮس ﺧﺪاﺋﯽ ھﻮﺳﺒﺎز ﺑﻮده و
ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﺧﺎص در ﻋﺸﻖورزی داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ھﺮﮐﻮل ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان زﺋﻮس اﺳﺖ.
ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن از ﻧﻮادﮔﺎن او ھﺴﺘﻨﺪ .آﺳﻤﺎن آﺑﯽ و درﯾﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ زﯾﺒﺎ و ھﻮای ﮔﺮم
و ﻣﻄﺒﻮع اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ زاﯾﺶ اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از ﻋﺸﻖ و دﻟﺪادﮔﯽ
ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪر داﻧﺎﺋﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد
او ﭘﺴﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ آورد ﮐﮫ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺖ .او دﺧﺘﺮ ﺧﻮد و
ﻧﺪﯾﻤﮫاش را در ﺑﺮﺟﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد .اﻣﺎ
زﺋﻮس ﮐﮫ طﺎﻟﺐ داﻧﺎﺋﮫ ﺑﻮد ﺑﺼﻮرت ﺑﺎران طﻼ از رﺧﻨﮫی ﺑﺎم ﺑﺪرون اﺗﺎق وارد
ﺷﺪ و ﺑﺎ داﻧﺎﺋﮫ درآﻣﯿﺨﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﺷﻘﮫ ﭘﺴﺮی ﺑﻨﺎم ﭘﺮﺳﺌﻮس از ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ
ﺑﻮد و ﻣﻘﺎم ﻧﯿﻤﮫ ﺧﺪاﺋﯽ داﺷﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ھﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن را از ﻧﻮادﮔﺎن ﭘﺮﺳﺌﻮس
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎم ﭘﺎرس و ﭘﺎرﺳﯽ را از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﺎم اﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ھﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن ﯾﻌﻨﯽ زﺋﻮس
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ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .در ادﺑﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه و دارﯾﻮش ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮادﮔﺎن زﺋﻮس ﻧﺎم
ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن آﺑﯽ آﺗﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از اﻓﮑﺎر ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫای از ﻋﺸﻖ و ھﻮس و ﻧﯿﺮوی ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮدﻧﺪ از ذھﻦاش ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺮ ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ در ﻣﺎهھﺎی ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺧﺮی
ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ وﯾﺰای ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﻮد ،اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺎرهی آن ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ وﻗﺖ ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻣﯽداد در ﻣﻮرد ﯾﻮﻧﺎن ﮐﮫ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮھﻨﮓ و
زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﯿﺞ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻗﺪم ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد .ﻧﯿﺮوﺋﯽ از
درون ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﺘﺮی از
آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎطﺮهی ﺗﻠﺦ و دردﻧﺎک روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺨﺎطﺮ
ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ او و دﺧﺘﺮش را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯽ روح زﺧﻢ
ﺧﻮردهی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﻄﺮی ﻋﺮق و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭘﻨﺎه ﺑﺮد ،ھﻨﻮز در ﺧﺎطﺮاش ﺑﻮد.
ﺑﯽﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی او ﮐﮫ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد و ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻣﺎﺗﻢ ﺧﻮد
ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﮫ از ﻋﻠﯽ ﺳﮭﻢ اوﺳﺖ ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﻋﻠﯽ ،ﻗﺒﻞ از آﺷﻨﺎ
ﺷﺪن ﺑﺎ او ﺑﺎ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎدات ﺳﯿﺎﺳﯽاش ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﮐﮫ دﻧﺒﺎل
او روان ﺑﻮد ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و ﺧﻮش ﺑﻮد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮد
زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪ و ورق ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ذھﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ
ﮐﮫ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﺮوع دو ﺑﺎره و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺧﻮب و ھﻤﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی او ﮔﺮدن
ﻣﯽﻧﮭﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن روز اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن داد.
ﺑﺎ ﺳﺌﻮال ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮواز ﺑﺨﻮد آﻣﺪ.
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"ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و راﺣﺖ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ وارد
دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﮫای ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﮭﻤﺎﻧﺪارھﺎ ھﻤﮫ ﺧﻮب و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮدن .ﻏﺬا ھﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﺑﭽﮫ اﺳﺒﺎبﺑﺎزی آوردن ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﮫاش ﺧﻮاب ﺑﻮد .راﺳﺘﯽ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و
آﻗﺎﺟﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻼم رﺳﻮﻧﺪﻧﺪ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﻤﺮده ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﺑﮫ طﺮف ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﭼﺮخ وﺳﺎﯾﻞ را در ﮐﻨﺎر اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﮐﺮد و ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻓﮑﺮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﻧﯿﺴﺖ و آن را از دوﺳﺘﯽ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻋﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﺎب
ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮدﮐﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ آرام آرام ﺑﮫ
ﺷﺨﺺ ﻏﺮﯾﺒﮫای ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺳﺌﻮﻻت ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﯿﺶ ھﻨﮕﺎم ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ
ﻣﯽداد .دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد .آن ﺷﻮر و ﺷﻌﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ِ
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﻠﯽ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ دﯾﺪن او ھﻤﮫی ﺧﺎطﺮات ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ
را در او زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮش را در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ
ﻧﺸﺴﺖ .ﻋﻠﯽ از ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺻﺤﺖ ﮐﻨﺪ .از ھﻮا
و آﺗﻦ و ﻣﺮدماش ﺑﺮای او ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اوﺿﺎع اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .از ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن در ﺗﮭﺮان ﺳﺌﻮال ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را
ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از طﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً طﻮﻻﻧﯽ ﻋﻠﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
در ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﺳﮫ طﺒﻘﮫای ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ِ
"ﺧﻮش آﻣﺪی .اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺤﻠﮫی ﻣﺎﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن.
زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰه .اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮشات ﺑﯿﺎد .آﺗﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺴﮑﻦ داره.
ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ".
آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ رﺷﻮه ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
"ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﻮن وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارن ،روی دﺳﺖ
ھﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻦ .ﻣﺮدم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدن ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫھﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﮫ اوﻧﮭﺎ ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﺪن.
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ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ھﻢ ﺧﻮب ﭘﻮل ﻣﯽدن و ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻢ دردﺳﺮ اﻧﺪ .ﺗﺎزه اﻏﻠﺐ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﯽﻣﻮﻧﻦ".
ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزد دﺧﺘﺮک را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورد رو ﮐﺮد ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
"اﻣﯿﺪوارم از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﮫ ﺧﻮشات ﺑﯿﺎد".
ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻨﻈﺮهی اطﺮاف را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد:
"طﺒﯿﻌﺖ آﺗﻦ ﺑﺎ ﺗﮭﺮان ﮐﻠﯽ ﻓﺮق داره اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﺸﮏﺗﺮه .زﻣﺴﺘﻮن زﯾﺎد
ﺳﺮد ﻧﻤﯽﺷﮫ .ھﻮاش ﻋﺎﻟﯿﮫ .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮑﮫ".
وارد ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد.
دو ﺗﺎک ﻣﻮ از دارﺑﺴﺖ ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮگھﺎی ﺳﺒﺰ آنھﺎ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻘﻒ دارﺑﺴﺖ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﺎط دو ﺑﻮﺗﮫ ﮔﻞ ﮐﺎﻏﺬی
ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ .از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﺧﻮدش ﺑﺮﮔﺸﺖ
و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻋﻠﯽ در طﺒﻘﮫ اول ﺑﻮد .زن ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﺎ آﻣﺪن آنھﺎ را از ﭘﻨﺠﺮه دﯾﺪه ﺑﻮد در را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮد
ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎ او ﺣﺮف زدن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺮم و ﭼﮭﺮهی ﻣﮭﺮﺑﺎناش ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﺣﺮفھﺎی او ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺸﺪ ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن دادن ﭘﺎﺳﺦ او را داد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ .زن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﮫ از ﺣﺮفھﺎی او را ﮐﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .ـ ﺑﯿﻮﺗﯿﻔﻮل ـ ﺧﻮﺷﮕﻞ.ـ
ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ ﺳﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ آن زن ﭼﻮن ﻣﺎدری
ﻣﻮاظﺐ اوﺳﺖ .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﮫ او اطﻼع داده ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮش ﻗﺮار اﺳﺖ
از اﯾﺮان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .روز ﻗﺒﻞ راه ﭘﻠﮫ و ﺣﯿﺎط را ﺟﺎرو ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﮏ
ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ ﻏﺬای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﻣﻮﺳﺎﮐﺎ ،درﺳﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﻨﺪ.
زن ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ او را آﻧﺘﯽ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺮان
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ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدش ﻣﻮاظﺐ اوﺳﺖ .ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ھﺴﺘﯽ .ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮای ﺧﻮدم
ﻣﻮاظﺒﺖ ھﺴﺘﻢ .دو دﺧﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮ دو در ﺟﺰﯾﺮه ﮐِﺮﺗﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد و از درآﻣﺪﺷﺎن راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺘﯽ ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاظﺐاﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل آﻧﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﯿﻠﯽ ھﯿﺰ اﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﭘﻮل دارﻧﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ وﻗﺖ دلاﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮای ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .اﺻﻼ ً اﯾﻦ طﻮری ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ آﻧﮭﺎ ﻓﺮق
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺮ زﻧﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻮوﻧﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.
ﻣﺮداﺷﻮن ھﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻦﺟﺎ ﺗﺎ دﺧﺘﺮای ﻣﺎ را ﺗﻮر ﮐﻨﻦ .ﺧﻮدم ﻣﻮاظﺒﺖ ام .ھﯿﭻ
ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮای ﺧﻮدم ازت ﻣﻮاظﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ".
ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺮف زدن و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻧﺪاد و ﺑﻌﺪش ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ آﻣﺮاﻧﮫ اﺿﺎﻓﮫ
ﮐﺮد:
"ﺣﺎﻻ ﺑﺒﺮش ﺑﺎﻻ ﻣﻦام ﻣﯽرم ﺑﺮاش ﻗﮭﻮه ﻣﯿﺎرم".
ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ زن ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد رﻓﺖ ،ﻋﻠﯽ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"زن ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و آﮔﺎھﯿﮫ .ﺷﻮھﺮش ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﻧﮑ ِﮫ .دو دﺧﺘﺮ دارد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ھﺘﻞ و دﯾﮕﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺰرگ در ﮐِﺮﺗﺎﺳﺖ .ﺗﻤﺎم روز ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ
و ﻣﻨﺘﻈﺮه ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎره ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﮫ .اﻣﮑﺎن ﻧﺪاره ﮐﮫ ھﻔﺘﮫای
ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﺑﺮام ﻏﺬا ﻧﯿﺎره .ﺷﻮھﺮش ھﻢ ﻣﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻓﮭﻤﯿﺪهاﯾﮫ .ﮐﻠﯽ
راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﺮان و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮده .در ﺳﺎلھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻌﺪ از
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺪﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ اطﺮاف زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮده.
ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﺳﺮش ﮔﺮم ﻣﯽﺷﮫ ،از دوران اﺳﺎرتاش ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ .اﯾﺮان و
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داره .ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽﮔﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﻏﺮب و ﺷﺮق از
دو ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن و ﭘﺎرس رﯾﺸﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻠﻄﮫﮔﺮ ھﻢ
اﯾﺮان و ھﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎ ھﻢ ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻦ و ھﺮ وﻗﺖ ھﻢ ﺑﻨﻔﻊاﺷﻮن ﺑﺎﺷﮫ ﺣﻤﻠﮫ
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اﺳﮑﻨﺪر ﺑﮫ اﯾﺮان را ﺑﮫ رخ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﯽﮐﺸﻦ و ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ را
ﻋﻠﯿﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻦ ﺣﻤﻠﮫ ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن را ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻦ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎل ﺧﻮدﺷﻮﻧﮫ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺷﻮن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺮ ﻧﺪارن .آﻧﺘﯽ از روزی
ﮐﮫ ﻣﻦ اﯾﻦﺟﺎ اوﻣﺪم ھﻤﮫاش ﻣﯿﮕﮫ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮم ھﺴﺘﯽ .ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ ﻣﯽرم
ﺑﺮاش ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داره ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﯾﻢ .وﻟﯽ آﻧﻘﺪر ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﮫ ﮐﮫ ﺳﺮ درد ﻣﯽﮔﯿﺮم .ھﻤﮫی ﻣﻐﺎزهدارھﺎ و ﮐﺴﺒﮫ را ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﮫ .ﺻﺪ
ﺑﺎر ﻣﻨﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده .ھﻤﮫ ﻣﻐﺎزهدارھﺎ از ﻗﺼﺎب و ﺳﺒﺰی ﻓﺮوش و ﺗﺎ ﻟﺒﻨﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮ
ﺑﺎزار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه اﺳﻢ ﻣﻨﻮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻧﺼﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪهھﺎی ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ
دارن ﮐﮫ ﺗﻮ اﻣﺮوز ﻣﯽﯾﺎﯾﯽ .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻓﺮدا دﺳﺖ ﺗﻮ را ھﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮه و ﻣﯽﺑﺮه ﺑﺎزار ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﮫ".
ﺣﺪس ﻋﻠﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد .آﻧﺘﯽ ﻓﺮدای آن روز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻟﺴﮑﮫای ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد؛ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،زﻧﮓ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺼﺪا در آورد.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﺎرف ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺪ و وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﺪ و ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮاغ دﺧﺘﺮک
رﻓﺖ و او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک اول ﻏﺮﯾﺒﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ را دﯾﺪ
ﮐﻤﯽ ﻧﺮم ﺷﺪ .آﻧﺘﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از آنھﺎ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .وﻟﯽ از ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و اﺷﺎرات او
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آﻧﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد او را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﺒﺮد .ﭼﺎرهای
ﺟﺰ اطﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺒﺢھﺎ ﺑﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺖ
و ﺑﻌﺪازظﮭﺮھﺎ در ﻣﻐﺎزه ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ھﻢ
از او ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .از رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻖاش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل زودﺗﺮ از ﻋﻠﯽ ﺑﮫ
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺧﻮب
اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﯿﺎه ﭘﯿﺶ او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .آن روز ﺷﻨﺒﮫ ﺑﻮد و ﻣﻐﺎزه از دﯾﮕﺮ
روزھﺎ ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﻐﺎزه .ﺧﺮﯾﺪ و ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮدن اﺟﻨﺎس وظﯿﻔﮫ
او ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ ﻣﻐﺎزه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و دوﺳﺖاش ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽآﻣﺪ.
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ﮐﺎر راﺣﺘﯽ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﻮد در آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ و اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﮫ از دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ در ﺟﺰﯾﺮهای ﮐﮫ
اردوﮔﺎه ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﮫ آﺗﻦ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .در آﺗﻦ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫای ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﮑﺎری در آﺗﻦ،
ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺪاد
ﻣﯽﮐﺮد .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺰاﯾﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﺣﺮﻓﮫ راﯾﺞ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮد ،ﮐﮫ
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﭘﻠﯿﺲ ھﻤﺮاه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺷﺎﻧﺲ آورده ﺑﻮد .آن روز ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﻮل
داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدد .از ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﭼﮭﺎر روز ﻣﺮﺧﺼﯽ داﺷﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺳﻔﺮ از ﺗﻦاش ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد؛ ﭼﺎرهای ﺟﺰ
اطﺎﻋﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و ھﻤﺮاه آﻧﺘﯽ رﻓﺖ ﺑﯿﺮون.
ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺑﻮد .ﯾﮑﺮاﺳﺖ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎزار .زن ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﮫ؛ ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻋﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ او را آﻧﺘﯽ ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮ ھﺮ ﭼﮭﺎر راه
ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳﺮ و دﺳﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در ھﺮ ﻣﻮردی از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﭘُﺮ از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻮد .ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺷﻠﻮارھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﯽ ﺷﺮت
ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﻧﺰه آﻧﮭﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺖھﺎ در آﻓﺘﺎب دراز
ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺮدم از دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﮫ آﻓﺘﺎب ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﺗﺎ آن روز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ در
اروﭘﺎ ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﺎل آﺳﻤﺎناﺷﺎن ﺗﯿﺮه اﺳﺖ و ﺧﺒﺮی
از آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ .دﯾﺪن ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد و ﻣﻔﺘﻮن زﻧﺎن ﺧﻮش
ھﯿﮑﻞ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺮھﻨﮫای ﮐﮫ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ھﺮاس و
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دﻏﺪﻏﮫای ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺷﺪه ﺑﻮد .روز دوم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﮭﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﮫ
از ﮔﺸﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﻮد و ﻧﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ھﻀﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺮای او
دﺷﻮار ﺑﻮد .طﺒﻖ ﻋﺎدت و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺳﯽ ﮐﮫ طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺿﻤﯿﺮش ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اطﺮاف ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯽ اراده دﺳﺖاش را ﺑﮫ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ روﺳﺮیاش را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﮑﺸﺪ ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﺳﺮش
ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﻮد و روﺳﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻌﺬب ﺑﻮد .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺴﯽ ﻣﻮاظﺐ اوﺳﺖ.
ﭘﯿﺮاھﻦ آﺳﺘﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻠﺪاری ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﺳﺎق ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﮐﯿﻒ دوﺷﯽاش را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ.
آﻧﺘﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاظﺐ ﺟﯿﺐﺑﺮھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وارد
ﺑﺎزار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺳﺒﺰی و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎھﯽ و اﻧﻮاع
و اﻗﺴﺎم ﭘﻨﯿﺮ و زﯾﺘﻮن و ﻣﯿﻮه ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪهھﺎی زن و ﻣﺮد ﺳﺮﮔﺮم ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮیھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺑﯿﺮون از ﺑﺎزار دﮐﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ اﺧﺘﺎﭘﻮس
ﮐﺒﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ دو ﻧﻮع ﻗﯿﻤﺖ در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد.
آﻧﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ ﻗﺼﺎب و ﭘﻨﯿﺮ ﻓﺮوش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﺘﯽ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺒﺰی
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺧﻢ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺣﯿﺮان ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد دوﺳﺘﺎﻧﮫای از ﻣﺮدم
ﻋﺎدی را ﻧﺪاﺷﺖ .در اﺧﺒﺎر و روزﻧﺎﻣﮫھﺎی اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ آﻧﮭﺎ را "ﮐﻠﮫ ﺳﯿﺎه" ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮭﺎ را ﻣﻮرد
ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮھﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ .در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ و ﮔﺮوهھﺎی
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﺑﮫ اردوﮔﺎهھﺎی ﻣﺤﻞ اﺳﮑﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺣﻤﻠﮫ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﺪام درﺳﺖ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﯾﺎ آن؟
ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻮه و ﭘﻨﯿﺮ و زﯾﺘﻮن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
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ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﮫ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر و
ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺗﺎزه ﺑﺎ ﺑﻮی ﻣﺎھﯽ و ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزار را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .آﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ او ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻧﮭﺎر
ﺑﺨﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺨﺮد؟ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﺨﭽﺎل ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﺗﺎزه ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ او از آن روز
ﺑﮫ ﺑﻌﺪ دو ﺑﺎره ﺑﮫ روال ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ از ﮐﺎر
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬا در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ روز از ﻧﻮ روزی از ﻧﻮ؟ ﻧﮫ ،آﻣﺎدﮔﯽ آن
را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﮑﺮش را ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد
و زود ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ھﻢ ﻣﺰاﺣﻢ او ﻧﺸﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮل
ھﻤﺮاهاش ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ھﺰار درﺧﻤﺎ روی ﻣﯿﺰ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺧﻮدش
ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮭﺎر ھﺰار دﻻر ﭘﻮل از اﯾﺮان آورده ﺑﻮد .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺧﻮب.
ﭘﺪرش ﮐﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﮫ او داده ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر .ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ
ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺮون ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﻧﺪ .آﻧﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ھﺮ دو دﺳﺖاش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد ﮔﻔﺖ" :او ،او ،رﻣﺎﻧﺘﯿﮑﻮ ".ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه و ﯾﮏ
ھﻨﺪواﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺧﺮﯾﺪ .آﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﮫ دوﺳﺖاش ﺑﻮد ﺳﻔﺎرش
ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻨﺪواﻧﮫای ﺳﺮخ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن آﻧﺘﯽ ﺧﻮدش از
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻮل ﮐﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﻨﺪه داد .از ﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﻨﯿﺮ و زﯾﺘﻮن ھﻢ ﺧﺮﯾﺪ .در
راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،آﻧﺘﯽ در ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎزهای اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﺣﺮف زد .ﻣﻐﺎزدار در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزد و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد دو
ﺟﻌﺒﮫ ﮐﻮﭼﮏ از ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻠﻤﮫ ﺣﻠﻮا را
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .آﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ و دﺧﺘﺮک دوﺳﺖ دارد.
طﺮفھﺎی ظﮭﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺧﺎﻧﮫ.
دو ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺣﻤﺎم را
ﺑﺎز ﮐﺮد .زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد .ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮدهی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
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ﺿﺨﯿﻤﯽ ﺗﻮاﻟﺖ و ﺣﻤﺎم را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ در
ﮔﻮﺷﮫای از ﺣﻤﺎم ﺑﻮد .دﯾﻮارھﺎی ﺣﻤﺎم ﻣﻮازاﯾﯿﮏ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻒ آن ﺑﺎ ﻣﻮزاﯾﯿﮏ
ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺰرگ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻤﺎم ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ را
ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن او ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮزاﯾﯿﮏھﺎ ﺑﺮق ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و
از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .روز ﻗﺒﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺳﺮی ﺑﮫ
اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ زد .ﻣﺒﻞ ﺳﻔﯿﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺣﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ال ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار
ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﯿﺰی ﺷﯿﺸﮫای ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫھﺎی آﻟﻤﻨﯿﻮم ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در زﯾﺮ ﻣﯿﺰ
ﺗﻌﺪادی روزﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎرﺳﯽ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﮐﻒ اﺗﺎق را ﻓﺮﺷﯽ ﭘﺸﻤﯽ ﮐﻠﻔﺖ ﺳﻔﯿﺪ
رﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آن ﮐﺮد ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ اﺗﺎق
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﯿﺎه  ٢٨اﯾﻨﭻ روی ﻣﯿﺰی
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .در ﺑﺎﻻی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﻠﯽ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺰرﮔﯽ از ﻋﮑﺲ ﻋﺮوﺳﯽ اﺷﺎن ﮐﮫ
در ﮔﻮﺷﮫای از ﻋﮑﺲ دﺧﺘﺮک ﺑﻮد را آوﯾﺰان ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﮫ اﺗﺎق ﺑﺮ روی
ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﮐﻮﭼﮑﯽ آﺑﺎژور ﻗﺸﻨﮕﯽ و در ﮐﻨﺎر آن ﮔﻠﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﮐﺘﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎ
ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از دﻗﺖ و ﺳﻠﯿﻘﮫ ﻋﻠﯽ در اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺰﯾﯿﻦ اﺗﺎق ﺧﻮشاش آﻣﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﮐﺘﻮس ،طﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﻦ و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ آن ﺑﮫ دلاش ﻧﺸﺴﺖ .اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﮫ
ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺎﻟﮑﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد .زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد .دوﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻣﯿﺰی
ﮔﺮد در ﮔﻮﺷﮫای از آن ﺑﻮد .زﯾﺮﺳﯿﮕﺎری ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﮫ ﻣﻨﺎظﺮ
اطﺮاف و آﺗﻦ ﺑﺰرگ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد .دلاش ﮔﺮﻓﺖ" .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﭼﺮا
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ؟" آﺳﻤﺎن آﺑﯽ و ﺻﺎف ﺑﻮد .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮﺧﻮش و ﺳﯿﺮ از درﺧﺘﯽ
ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﻐﻤﮫھﺎی ﺷﺎد ﺧﻮد ﻏﻮﻏﺎﯾﯽ ﺑﭙﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ آﺳﻤﺎن آﺑﯽ را ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪ .دود ﺣﺎﺻﻞ از
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺗﮭﺮان ﻧﺒﻮد .ﮔﺮﻣﺎی ھﻮا در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ آﻓﺘﺎب آن را
رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان آزار دھﻨﺪه ﻧﺒﻮد .روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی
اطﺮاف ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ آرام و ﺧﻮب ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی و ﯾﺎ
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ﯾﮏ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اوﻟﯿﻦ ﺟﺸﻦ او در ﻏﺮﺑﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ و آﻣﯿﺰشاش
ﺑﺎ آن ﺷﮭﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد ،وﻟﯽ رﻏﺒﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در رﻓﺘﻦ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ و آوردن
ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﺳﺮد اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ آن
ﻣﺤﯿﻂ و آن ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آﯾﺎ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم داﺷﺖ؟ آن زﯾﺒﺎﯾﯽ ،آﺳﻤﺎن
آﺑﯽ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﮫ ﻧﮫ در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ،ﺑﻠﮑﮫ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ھﻨﻮز
ﺑﺮای او ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺟﻨﺲ و رﻧﮕﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﮫ روحاش ﺑﺎ دﯾﺪن آﻧﮭﺎ آرام
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .از او ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،آﺳﻤﺎن و درﺧﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻮﻧﺲ او ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻮی آﻗﺎﺟﻮن،
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدراش و ﺣﺘﯽ ﺑﭽﮫھﺎی زن ﭘﺪراش ،ﺑﻮی ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺪریاش اﯾﺮان
را ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺧﻮد را ﺑﯿﮕﺎﻧﮫای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮭﺮی ﭘﺮ ھﻤﮭﻤﮫ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .از
دﯾﺮوز ﮐﮫ ﺗﮭﺮان را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﻧﺰده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ،ﭼﻮن آدمھﺎی
ﻻل ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﻟﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻓﮭﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ
اﻧﮕﯿﺰه او از ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه او ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ اداﻣﮫ
ﯾﺎﺑﺪ؟ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ،ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد ،رﻓﺖ .ﺗﺨﺖ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک
دﻧﺒﺎل او روان ﺑﻮد و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎﻧﺎل ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای او ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺎلھﺎ ﺗﻮم و ﺟﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .دﺧﺘﺮک را در ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺎﻧﺪ و
ﮐﻤﯽ ﻧﺎن و ﺣﻠﻮا در ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ در ﺟﻠﻮی او ﮔﺬاﺷﺖ .رﻓﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻗﻔﺴﮫھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ظﺮفھﺎ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺸﻘﺎب و ﻟﯿﻮان
و ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ و ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫای ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .در ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺲ
و ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﮐﺎﻟﺒﺎس و ﮐﻤﯽ ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻣﯿﻮه در آن ﺑﻮد .ﯾﮏ ﭘﺎﮐﺖ ﺷﯿﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺗﺎزه آن را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮش رﯾﺨﺖ و ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن و
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ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن زﻧﮓ ﻧﺰده اﺳﺖ .ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ،زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
دو ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻟﺒﺎسھﺎ را روی
ﺗﺨﺖ رﯾﺨﺖ .ﺣﻮﻟﮫ و ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﺣﻤﺎم رﻓﺖ .در ﺣﻤﺎم را ﺑﺎز
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ دﺧﺘﺮک ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﺣﻤﺎم اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،دﺧﺘﺮک
در ﺟﻠﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮاب رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﻼﻓﮫای روی او اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﻣﺮﺗﺐ
ﮐﺮدن ﻟﺒﺎسھﺎ ﺷﺪ .ﺳﻮﻏﺎﺗﯽھﺎی ﻋﻠﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮏ ﺑﺴﺘﮫ ﺳﻮھﺎن و
ﻣﻘﺪاری ﭘﺴﺘﮫ ﺑﺮای آﻧﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ روی ﺗﺨﺖ ﭘﮭﻦ
ﮐﺮد و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .آب ﮔﻞھﺎ را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﮔﻠﺪان را ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮد
و روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎزه روی ﻣﺒﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻠﯿﺪ در
ﻗﻔﻞ در را ﺷﻨﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دو ﮐﯿﺴﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ ﺳﻔﯿﺪ وارد
ﺷﺪ .ﺳﻼم ﮐﺮد و ﮐﻔﺶھﺎ را در آورد و ﺑﮫ طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را
روی ﻣﺒﻞ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﻧﮫ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺧﻢ ﺷﺪ و آرام
ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﻮﻧﮫ او را ﻧﻮازش داد .ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام اﺣﻮال ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺗﺎزه از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦاش ﺑﺎ آﻧﺘﯽ را ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
"ﭘﺲ روزات ﺑﺪ ﻧﺒﻮده .از آﺗﻦ ﺧﻮشات اوﻣﺪ؟ ﮐﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﮭﺮاﻧﮫ ،ﻣﮕﮫ ﻧﮫ؟"
"آره ،ﻣﺮدم ﺧﻮن ﮔﺮم و ﺧﻮﺑﯽ داره .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ طﻮر ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم .ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﺤﯿﻂ اش ﺑﺎز و آزاده".
ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزد ﺑﮫ طﺮف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺟﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ .آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ زﯾﺎد ﺑﺰرگ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﻣﯿﺰ و دو ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﮔﻮﺷﮫای در
ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻞھﺎ را ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ دﻧﺒﺎل او ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد داد.
"از ﺧﻮﻧﮫ ﺧﻮشات اوﻣﺪه؟ ﮐﻮﭼﯿﮑﮫ وﻟﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﻮﺑﮫ .ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻧﺰدﯾﮑﮫ .ﻻزم
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ﻧﯿﺴﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻮار ﺑﺸﯽ .ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﮫ ﭘﯿﺎده رﻓﺖ .ﺷﺎﻧﺲ آوردم ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫ
ﮔﯿﺮم اوﻣﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدن اﯾﻦﺟﻮر ﺧﻮﻧﮫھﺎ رو ﺑﮫ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ
ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﺪن .وﻟﯽ آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش دل ﺧﻮﺷﯽ از ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﻧﺪارن".
ﭘﺮﺳﺘﻮ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺷﮭﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺮای او ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﮐﮫ
ﺧﺎﻧﮫ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﮫ از ﺷﮭﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻏﺮﺑﺖ ،ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﺤﯿﻂ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺮای او ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺴﺎس او در آن روز اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ آﺗﻦ ،ﺗﮭﺮان ﻧﺒﻮد و ﺑﻮی آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و ﺑﻘﯿﮫ را ﻧﻤﯽداد.
ﻋﻠﯽ از ھﺮ دری ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ﮐﺎرش ﻣﯽﮔﻔﺖ .از ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺸﺘﺮیھﺎ و ﺧﻼﺻﮫ ھﺮآﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﺮای او ﻣﯽﮔﻔﺖ .او
در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﯾﺨﭽﺎل ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽره ﺣُﺠﺮه؟ از آﺑﺠﯽ ﺧﺒﺮ داره؟"
"ﻣﯽره ،وﻟﯽ ﭼﮫ رﻓﺘﻨﯽ .دلاش ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﻤﯽره .ھﻤﮫاش ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻓﻘﻂ
ﻣﯽدوﻧﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﺪهاس ،وﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاره .دﯾﺮوز ﮐﮫ ﻣﻨﻮ ﻣﯽرﺳﻮﻧﺪ
ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ھﻤﮫاش ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد .دل ﺗﻮ دلام ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم
ﭘﺎﺳﺪارھﺎ ﺑﺸﻨﻮن و ﺑﺮاش دردﺳﺮ درﺳﺖ ﮐﻨﻦ".
"آﻗﺎﺟﻮن ﺣﻖ داره .ھﺮﭼﯽ ﺑﮕﮫ ﮐﻢ ﮔﻔﺘﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ را از روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ
ﮔﻔﺖ:
"راﺳﺘﯽ ﯾﺎدم رﻓﺖ ﺑﮕﻢ ،ﻣﻦ ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﻗﻮل دادم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن زﻧﮓ
ﺑﺰﻧﻢ .اﻵن دل ﺗﻮ دلاش ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﯾﮫ ﺗﮏ زﻧﮕﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﮫ".
ﻋﻠﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺧﻮب ﺷﺪ ﯾﺎدم آوردی .ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺮم زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﯽﺧﻮای ﺗﻮ ھﻢ ﺑﯿﺎﯾﯽ؟"
ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮو ،ﺑﭽﮫ ﺧﻮاﺑﮫ .ﺳﻼم زﯾﺎد ﺑﺮﺳﻮن و از طﺮف ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻦ".
ﻋﻠﯽ ﺷﯿﺸﮫی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﺎﯾﯽ را از ﮐﻤﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون آورد ﮐﮫ ﭘ ُﺮ از ﺳﮑﮫ
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ﺑﻮد .ﻣﺤﺘﻮای آن را در ﺟﯿﺐاش ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺗﻠﻔﻦ زدن از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج
ﺷﺪ.
"زود ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ،ﺑﺎﺟﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺮﮐﻮﭼﮫاس".
ﻋﻠﯽ زود ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﯽ ﺷﺪ ﺗﻠﻔﻦ زدی؟ ﺧﻮب ﺑﻮدن؟"
"آره ،ﺧﻮب ﺑﻮدن .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻼم رﺳﻮﻧﺪﻧﺪ.
دلام ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﭘﯿﺮزن ﮐﺒﺎب ﺷﺪ".
ﻟﺒﺎس درآورد و ﺑﮫ طﺮف ﺣﻤﺎم رﻓﺖ.
"ﺑﺎﯾﺪ دوش ﺑﮕﯿﺮم .ﺗﻦام ،از ﺑﺲ ﻋﺮق ﮐﺮدم ﺑﻮ ﮔﻨﺪ ﻣﯽده".
ﺑﺎ ﺳﮫ ﺷﻤﺎره دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺻﺪای ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ او ھﻢ ﭼﯿﺰی از آنھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻋﻠﯽ آﻣﺪ و در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺖ.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"دﯾﺸﺐ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺧﻮب ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ .ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮫ ﺗﺨﺘﮫ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﯽ ﮐﺎﺷﻮن ﻣﯽﻣﻮﻧﯽ .اﺻﻼ ً
ﭘﯿﺮ ﮐﮫ ﻧﺸﺪی ھﯿﭻ ،ﺧﻮﺷﮕﻞﺗﺮ ھﻢ ﺷﺪی".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﮔﻮش ﺳﺮخ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﺮه .ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺣﺮف زد و رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﺎی ﻣﯽﺧﻮری؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﺷﺪ.
"ﺑﺸﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﯽرم اﺟﺎﻗﻮ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮدی ﺧﺴﺘﮫای".
ﻋﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در راه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ
اﯾﻦطﻮر ﻧﺒﻮد .راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .از ﭘﻨﺠﺮه آﻣﺪن او را اﻧﺘﻈﺎر
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ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭼﺎی آﻣﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎ وارد ﺷﺪن او ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﮫ دورش ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﺎ او
ﺣﺮف ﻣﯽزد.
"ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﭼﺮا آدمھﺎ اﯾﻦطﻮری ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻦ!"
ﭼﻘﺪر راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده .در ﮔﺬﺷﺘﮫ آﻣﺪن او را ﻟﺤﻈﮫ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮد.ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ او را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﭘﺎرک ﮐﺮدن ژﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻤﺎس ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ او ،از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ .در آن روزھﺎی ﺧﻮب و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻮﻟﺪ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در زﯾﺮ آور ﺷﮑﺴﺖ و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎخ
ﺑﺎورھﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﺷﻮد ،وﻗﺘﯽ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﮔﺮماش
ﺻﻮرتاش را ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻦ اش ﮔُﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .وﻟﯽ آن روز ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﮔﻮﻧﮫی
او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﯾﺎ از زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﺗﻦاش ﮔﺮم ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﮫای ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ او وارد ﺷﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ او را ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺑﻮد و واﻗﻌﺎ ً ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی را
ﮐﮫ ﺧﻮب ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ آن ﺑﺎور داﺷﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮫداری ﻧﯿﺎﻣﺪه
ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن ﺷﻮھﺮش ﻟﺤﻈﮫھﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ﺑﮫ ﻓﺼﻠﯽ از
زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﮫ آن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ھﻤﺴﺮ او ﺑﺎﺷﺪ و او را دوﺳﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻢ ھﻤﺴﺮ و ھﻢ
ﻣﺎدر و ﺗﯿﻤﺎردار او ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ در ﮔﻮﺷﮫای از ﻗﻠﺐاش
ﺑﮫ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد و ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ دور از ﻋﻠﯽ ﭼﻮن
ده ﺳﺎل ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آن ﻣﺮد آﯾﺎ ھﻤﺎن
ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﻠﺐاش ﺑﮭﺎﻧﮫاش را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؟ دلﺷﻮره داﺷﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ
زود ﺑﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ روﺑﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫ
وﺟﻮدش ﺗﻤﻨﺎی او را دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل از ﻋﻠﯽ دور ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻧﮕﺎه و ﺑﺎور
ﻋﻠﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد؟ آﯾﺎ او ھﻢ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او
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دﯾﮕﺮ آن دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ؟ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ روز ﻏﺮوب ﻗﺒﻞ
از آﻣﺪن ﻋﻠﯽ ﭼﺎی را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .درﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ آب ﺟﻮش را در ﻗﻮری
ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﮐﮫ ﭼﺎی ﺑﺎ ورود ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ دم ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر؟
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎی وارد ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
"ﺗﻮ اروﭘﺎ ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﭼﺎی دم ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﺎی
ﮐﯿﺴﮫای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آب را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﭼﺎی ﺗﻮ ھﺮ ﻟﯿﻮان
ﻣﯽﻧﺪازﻧﺪ ،ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮه .ﻣﺰه ﭼﺎی ﻧﻤﯽده .ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﺟﻮش رﻧﮕﯿﮫ ﺗﺎ ﭼﺎی .ﭼﺎی
ھﻤﻮن ﭼﺎی ﺧﻮدﻣﻮن .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ دم ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ .ﺷﮑﻞ ﺣﺮف زدن،
ﺗﻌﺎرف و ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﺑﯽ ﻣﺎﯾﮫی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ دل ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای
آرزو ﮐﺮد ،اﯾﮑﺎش ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن روزھﺎی ﺧﻮب اول
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﺷﺎن .آن روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﯿﺨﻮدی از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻧﮕﺎه و رﻓﺘﺎرش ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻖ اﺣﺘﺮام و ﻋﺸﻖاش را ﺑﮫ او ﻣﯽﻓﮭﻤﺎﻧﺪ.
ﮐﻼم و ﺣﺮﻓﯽ ﻻزم ﻧﺒﻮد .آن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ذره ذره وﺟﻮدش ﻣﺤﺒﺖ
و اﺣﺘﺮام او را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﺎی رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
"ﺷﺎم ﻣﯽرﯾﻢ ﺑﯿﺮون .ﻣﯿﺰ رزرو ﮐﺮدم .ﻣﯽرﯾﻢ ﯾﮫ رﺳﺘﻮران ﺧﻮب ﻏﺬا
ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ھﺮوﻗﺖ آﻣﺎدهای ﺑﮕﻮ ﮐﮫ ﺑﺮﯾﻢ".
طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ھﻤﮫ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺧﺘﺮک را در ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻮا ھﻨﻮز ﮔﺮم ﺑﻮد .از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ
ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ درﯾﺎ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮازی ﺳﺎﺣﻞ ﭘُﺮ از ﺑﺎر و رﺳﺘﻮران
ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮدﻧﺪ .طﻮل ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻗﺪم زﻧﺎن طﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﯽ ﺧﻠﻮت ﺷﺪ.
رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺰ رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮد .ﺗﺮاس
رﺳﺘﻮران رو ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﻮد .رﺳﺘﻮران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭘُﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺰ رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ
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آﻧﮭﺎ را ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺷﺎن راھﻨﻤﺎﺋﯽ ﮐﺮد .ﻣﯿﺰ آﻧﮭﺎ در اﻧﺘﮭﺎی ﺗﺮاس و رو ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﻮد.
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺎم ﺑﻘﻮل آﻧﺘﯽ "روﻣﺎﻧﺘﯿﮑﻮ" آﻣﺎده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﭘﺲ از
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻏﺬا و دو ﺳﺒﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺎن ﮔﺮم و ﮐﺮه و ﻣﺎﺳﺖ ﺧﯿﺎر
ﻣﺨﺼﻮص ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻋﻠﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻏﺬا را ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ و ﺳﻄﺮ ﺑﮫ ﺳﻄﺮ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺒﺎب
ﻓﯿﻠﮫی ﻣﺮغ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻻد و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺳﻔﺎرش داد .ﻋﻠﯽ ﻏﺬای
ﻣﺨﺼﻮص آن رﺳﺘﻮران را ﮐﮫ از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و ﻣﯿﮕﻮ و
ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﺒﺰی ﺑﻮد ﺳﻔﺎرش داد .ﺑﺮای دﺧﺘﺮک ھﻤﺒﺮﮔﺮ و
ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺳﻔﺎرش داد .ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ھﻢ ﯾﮏ ظﺮف ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﺳﺮخ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﺟﮫ و ﺳﺒﺰی و ﯾﮏ ظﺮف ﻣﯿﮕﻮ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه .دﺧﺘﺮ ﮔﺎرﺳﻮن ھﻤﮫ را ﺑﺎ
دﻗﺖ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای؟"
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ او ﻧﻤﺎﻧﺪ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
"ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﯾﮫ ﺑﻄﺮ ﺷﺮاب ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﯾﻢ؟"
"ﯾﮫ ﺑﻄﺮ؟ ﭼﮫ ﺧﺒﺮه؟ ﻣﻦ ﮐﮫ ﻣﺸﺮوﺑﺨﻮر ﻧﯿﺴﺘﻢ".
"زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﮫ ﻟﯿﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ".
ﯾﮏ ﺑﻄﺮ ﺷﺮاب ﻣﺨﺼﻮص رﺳﺘﻮران و ﯾﮏ ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ را ھﻢ ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻏﺬا
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﭽﮫ در ﺟﻠﻮ
ﻣﯿﺰ آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﮔﺎرﺳﻮن ﺑﺎ ﺷﻤﻊ و ﺷﺮاب ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺟﺎماش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺬار اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻋﮫ را ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ اوﻣﺪن ﺗﻮ و اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﻣﻠﻮسام ﺑﺨﻮرﯾﻢ".
ﻣﻨﻈﺮهی ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب از ﺗﺮاس رﺳﺘﻮران واﻗﻌﺎ ً زﯾﺒﺎ و ﺑﻘﻮل آﻧﺘﯽ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ
ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
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از ﮐﻨﺎر آن ھﻤﮫ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﮕﺬرد .دورﺑﯿﻨﯽ را ﮐﮫ در ﮐﯿﻒ داﺷﺖ ﺑﯿﺮون
آورد و ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ از ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮش ﮔﺮﻓﺖ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه او ﺑﻮد ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و دورﺑﯿﻦ را از او ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻋﮑﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از آﻧﮭﺎ ﮐﺮد .دو ﻋﮑﺲ ﺳﮫ ﻧﻔﺮی و ﯾﮏ ﻋﮑﺲ دو ﻧﻔﺮی از ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻋﻠﯽ،
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ از ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮش و ﺑﺎ اﺻﺮار زﯾﺎد ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺗﮑﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﻓﻼﺷﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﮫ ﻟﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ" :ﻓﻨﺘﺎﺳﺘﯿﺴﮑﻮ" .ﺷﯿﻔﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮔﻮﯾﺎ زﯾﺒﺎﺋﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ھﻤﮕﺮا ﺷﺪن ﺑﺎ آن ﻣﻨﻈﺮه زﯾﺒﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .ﻋﮑﺲھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮭﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
آﯾﻨﺪهاﺷﺎن وظﯿﻔﮫای ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺷﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺳﺮﺧﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺣﺮف درآﻣﺪ .از زﻧﺪﮔﯽاش در آﺗﻦ و ھﺮ آن ﭼﮫ
ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ .ﻏﻤﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ او ﺑﻮد
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزد در ﭼﮭﺮهاش ﻣﻮج ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای او از
روزھﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽاش در اﯾﺮان ﮔﻔﺖ .ﻟﺤﻦاش آرام ﺑﻮد و ﺑﺪور از ھﺮ ﻧﻮع
ﮔﻠﮫﮔﺰاری و ﺷﮑﺎﯾﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای دوﺳﺖ دوران ﮐﻮدﮐﯽاش درد دل ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ
ﺳﺮا ﭘﺎ ﮔﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن زن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ او ﮐﮫ از
اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ و اﺣﺴﺎساش ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﻮش ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﺷﺐ ﺑﻌﺪ
از ﺳﺎلھﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﭼﮭﺮهی ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻏﺮق ﺗﻤﺎﺷﺎی او ﺑﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮباش را ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدن ﺑﺮاﯾﺶ دﻧﯿﺎﯾﯽ از آراﻣﺶ و
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺗﺎ ﺟﮭﻨﻢ ھﻢ ھﻤﺮاه او ﺑﺮود ،دﯾﺪ .ﯾﮏ
ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب او را ﮔﺮم ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮاب ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﻠﯽ ﺟﺎم
دوم را ھﻢ ﺗﺎ ﺗﮫ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﺟﺎم ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﭘُﺮ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮد.
ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ھﻤﭙﺎی ﻣﺮدش ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺮأت ﮐﻨﺪ و از ﺗﺼﻤﯿﻢاش ﺑﺮای
ﻋﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
208

ﻋﻄﺶ
دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮک در ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ ﺧﻮاب ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽ دﺧﺘﺮک را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و در ﺗﺨﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ
دوﻧﻔﺮه ﺑﻮد ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ رﻓﺖ و ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺑﯽ
ﺣﺮﮐﺖ در ﺑﺎﻟﮑﻦ اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﺎ ﭘُﮏھﺎی ﻋﻤﯿﻘﯽ دود ﮐﺮد .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺷﻠﻮغ ﺑﻮ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد .آﺗﻦ ﺷﺐھﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ آﺗﻦ ﺷﺐزﻧﺪه دار ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﺗﺎق رﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺷﺮاب ﺑﺮ ذھﻦ و اﺣﺴﺎساش اﺛﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖاش ﮐﻤﯽ ﺑﯽﺣﺲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻦاش ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﻮرد .از طﻌﻢ ﮔَﺲ و ﺑﻮی آن ﮐﮫ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﺑﻮی
ﻣﯿﻮه ﺑﻮد ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻣﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﺴﺖ ﻧﺒﻮد .ﺣﻮاساش ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﯽ را ﮐﮫ در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ .ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺎ ھﻢ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎرﻗﮫای از اﻣﯿﺪ ﺑﮫ دلاش راه
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﺐ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک ﺧﻮاب ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ ﮔﺮم از ﭼﻨﺪ
ﺟﺎم ﺷﺮاب .آﯾﺎ ھﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺐ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
دﻗﯿﻘﮫاش ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺗﻦ و ﺟﺴﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺳﯿﺮاب ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻟﺒﺎناش ﺧﺸﮏ و ﺗﻦاش ﮔﺮم ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﻧﺎزک آﺑﯽ رﻧﮕﯽ را ﮐﮫ ﭼﻨﺪ روز
ﭘﯿﺶ از ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ از ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮﻟﻦ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد از ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻦ ﮐﺮد .ﺑﮫ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد ،آراﯾﺶ ﺻﻮرتاش را ﮐﻤﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد و
ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺷﺮاب
ﺑﺎﯾﺪ آب ﺑﺨﻮرد ﮐﮫ ﺳﺮدرد ﻧﮕﯿﺮد .ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و آن را از آب ﺳﺮد ﭘﺎرﭼﯽ ﮐﮫ
در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻮد ﭘُﺮ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﻋﻠﯽ در دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺷﯿﺮ آب ﺑﺎز ﺑﻮد.
"ﺣﺘﻤﺎ ً داره ﻣﺴﻮاک ﻣﯽزﻧﮫ'' ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﯿﻦ طﻮر ﺑﻮد .ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻮاک زدن ﺷﯿﺮ
آب را ﻧﻤﯽﺑﺴﺖ .ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻋﻠﯽ دو ﺑﺎره ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﺋﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻋﻠﯽ ﮐﺎرش
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او وارد ﺷﺪ.
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"ﺧﺴﺘﮫای ﻧﮫ؟"
"ﻧﮫ زﯾﺎد".
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﻣﺴﻮاک را ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺮد.
ﻋﻠﯽ روی ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .ﻧﻮر ﮐﻢﺳﻮﯾﯽ ﮐﮫ از
ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،ﮐﻤﯽ اﺗﺎق را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺪن زﯾﺒﺎ و ﻣﻮزون او در
زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﻧﺎزک ﻣﺠﺴﻤﮫ ﺧﻮش ﺗﺮاﺷﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﭼﯿﺮه دﺳﺖ
ﺗﮏ ﺗﮏ زواﯾﺎی آن را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ ھﻨﻮز ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ
و دﺧﺘﺮاﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ورزﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﺎزوھﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﺷﻨﺎﮔﺮی
ﺣﺮﻓﮫای ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎهاش ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﻟﯿﻮان
ﺷﺮاب ﺧﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاﺛﺮ اﻧﻌﮑﺎس روﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻢ رﻧﮓ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻮھﺎﯾﺶ
از دو ﺳﻮی ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ ﭼﻮن دو ﺷﻂ ﻗﯿﺮﮔﻮن ﻟ َﺨﺖ و ﺑﺮاق ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ
ﺳﯿﻨﮫاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ھﻤﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ
ھﻮساﻧﮕﯿﺰ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎطﺮه ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ذرات وﺟﻮدش از ﺷﮭﺪ
ﺷﮭﻮت ﺳﯿﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﻠﺴﮫای در ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ و ﺧﻮاب اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮش آﻣﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام در ﮐﻨﺎر او دراز ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻮی ﺗﻦ او را در
ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺣﺲ ﻧﮑﺮده .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ .ﺗﻦاش در آﺗﺶ
ﺗﻤﻨﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ و ذھﻦاش ﺗﺼﻤﯿﻢ و ارادهاش را ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎدش
ﻣﯽآورد .ﺗﺎ ﺗﻦ دادن و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻟﮭﯿﺐ ﻋﻄﺶ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ذره ذره
وﺟﻮدش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺳﻮﺧﺘﻦ در ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺮﺣﻢ ﻟﺐھﺎی ﮔﺪاﺧﺘﮫ آن
ﻣﺮد آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ارادهاش ﺗﺼﻤﯿﻢ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻮد
ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﺑﻮد .ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﮔﺮﭼﮫ از ﺧﻮد اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ
طﺮفاش ﻏﻠﺘﯿﺪ.
آرام ﮔﻮﻧﮫ او را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﺮام ﺳﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد".
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد او را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ.
"آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺑﮭﺘﺮه ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺎزه دﯾﺮوز از اﯾﺮان ا ُوﻣﺪم .ﺑﯿﺸﺘﺮ
از دو ﺳﺎل از ھﻢ دور ﺑﻮدﯾﻢ .دو ﺳﺎل وﻗﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ.
ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮام .ﺑﺬار ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻗﺖ ﻻزم دارم .ﭘﺮﺳﺘﻮ از
ﯾﺎدآوری ﮔﺬﺷﺘﮫ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮدداری ﮐﺮد"..
ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
"ھﺮﭼﮫ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای .ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ھﻢ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ".
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﭼﮫ داﺷﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻟﺤﻈﮫ ورودش اﯾﻦ را ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺰرگ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮی ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﺮون
ﻧﻤﯽرﻓﺖ .رﻓﺘﺎر او ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﻋﻀﻼت ﺗﻦاشرا ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﻮد ﻓﺸﺎر
ﻣﯽآورد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ او را
درآﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎم ﺗﻦاش را ﻏﺮق ﺑﻮﺳﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮭﯿﺐ زد.
"ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ .ﻋﻠﯽ ﭼﻘﺪر ﻋﻮض ﺷﺪه؟"
ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻏﻠﺖ زد .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ؟ ﺗﺨﺘﺨﻮاب را
ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎرش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و در را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﺑﺴﺖ .ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎره آﺗﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺷﺒﮕﺮدان ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ ھﻨﻮز در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺮﺳﮫ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺳﯿﮕﺎرش را آﺗﺶ زد و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .در اﺗﺎق ﺧﻮاب
در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی او در آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ دﺧﺘﺮش در ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮش ﻓﺮو رﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ آﻧﺠﺎ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاب ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﮭﺎﺑﯽ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ
رﻓﺖ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﭼﺸﻢاش ﺧﻮرد .ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺐ
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ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
"ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ؟ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮﻣﻮن ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟"
ﻗﻔﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮدی را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺒﻞ از آﻣﺪﻧﺶ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش ﺗﻤﻨﺎی دﯾﺪار دوﺑﺎرهی او را دارد .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
آن ﺷﺐ او ﭘﯿﺎم دﯾﮕﺮی ﺑﮫ او داد.
"ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮدهام .آﺛﺎر ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪھﺎﯾﺖ ھﻨﻮز
ﺑﺮ روح رواﻧﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺳﺖ".
ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫ او را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .وﻟﯽ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،رھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﮑﺮ و روح
اش .ﺑﺨﺸﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن آن زن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز
واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺑﺎورش و اﻋﺘﻘﺎدش .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﺣﺰب ﺳﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﺪﯾﺪا ً واﺑﺴﺘﮫ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد ﺑﻮد .اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
دوران ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬﺷﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ روال ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ.
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد:
"ﺗﺎ ظﻠﻢ ھﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ھﻢ ھﺴﺖ".
ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺎم
دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ او ﺗﻔﮭﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .او دﯾﮕﺮ آن ھﻤﺴﺮ ﺻﺒﻮر و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻧﺒﻮد .رﻓﺘﺎرش در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺧﺸﮏ و آﻣﺮاﻧﮫ ﺑﻮد .در ھﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه
ﭘﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ راﺑﻄﮫ او ﺑﺎ دﺧﺘﺮش را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دارد .در واﻗﻊ راﺑﻂ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد.
او ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺧﺘﺮک ﻣﯽﮔﻔﺖ'' :ﺑﺮو ﺑﻐﻞ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ'' ''،از ھﺪﯾﮫ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺧﻮﺷﺖ اوﻣﺪ
دﺧﺘﺮم؟"" ،ﺑﮕﻮ ﻣﺮﺳﯽ دﺧﺘﺮم'' ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﮫای اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺟﻤﻊ
دو ﻧﻔﺮی آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ اﺳﺖ .ﻗﺒﻞ از آﻣﺪناﺷﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آﯾﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزی رواﺑﻂ وﯾﺮان ﺷﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺌﻮال
ﻧﺪاﺷﺖ .دو ﺳﺎل ﺑﺎ ﻋﺬاب وﺟﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮزخ ﺷﮑﺴﺖ ھﻨﻮز ھﻢ
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ﮔﺮﯾﺒﺎن او را رھﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻔﺮ
ﻣﯽک .رد .ﺑﮫ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺷﻮر و ﺷﻮق و اﻣﯿﺪ رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺮ وﺟﻮدش ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻠﯽ در ارادهاش در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ وارد
ﮐﻨﺪھﺰاران ﺑﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﺮور ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﺮا ﺑﺎ دو ﮐﺎرت وارد ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد؟ اﯾﻤﺎن و ﺑﺎور ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎ و رھﻨﻤﻮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ او ﻣﯽدادﻧﺪ،
ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش اش را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﺑﮫ ھﺸﺪارھﺎی آن زن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮد؟ ﭼﺮا دﺳﺖ
ﭘﺪر را ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﻮدای ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر زد؟ ﺗﺎ آن
روز ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭼﺮاھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﯽآﻣﺪھﺎی ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر آن ھﻨﻮز ھﻢ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎور داﺷﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ
ﺑﻮد ﺑﻨﺪ ﻧﺎفاش را ﺑﺎ آن ﭘﺎره ﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزه در راه ﺳﻌﺎدت و ﺑﮭﺮوزی ﻣﺮدم ﺑﺮای
او اﻣﺮی ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎد ﭘﺪرش ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد ،ﯾﮏ روز اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی را رھﺎ ﻧﮑﺮد و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ
آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد'' .ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ .ﻣﺒﺎرزه اداﻣﮫ داره ".اردوﮔﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺂورد ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ً دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﻣﺪ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ
ﺳﺌﻮﻻت ﺧﻮد داده ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ دو ﺑﺎره ﺑﺎ رﻓﻘﺎی
ﺳﺎﺑﻖاش در آﺗﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺟﻠﺴﮫ ﻣﯽرﻓﺖ و ﮔﺎھﯽ ھﻢ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .دﯾﻮ اﻋﺘﯿﺎد را ﺑﺎ دﺷﻮاری
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﻓﮑﺮ آن رھﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺧﻼ ﺳﻮدای دود را ﺑﺎ
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺷﯿﺸﮫھﺎی ﺷﺮاب ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .رازی ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺑﯿﺎن و ﺗﮑﺮار آن
ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد وﺣﺸﺖ داﺷﺖ .در طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ درد ﺷﺪﯾﺪ و
ﺧﻤﺎری زﺟﺮآور ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﯿﺨﻮارﮔﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰه
اﺻﻠﯽ او آﻣﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ،دﺧﺘﺮش و ﮐﺎر ﺑﻮد .ﮐﺎر در ﻣﻐﺎزه وﻗﺖ او را ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
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آن ﺷﺐ در رﺳﺘﻮران ﺑﻄﺮی ﺷﺮاب را ﺑﺎ وﻟﻊ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﺳﻔﺎرش دو ﻟﯿﻮان
دﯾﮕﺮ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ اﺷﺎره دﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﺎرﺳﻮن ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ
ﮐﮫ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﺬت و ﻧﺸﺌﮕﯽ او از ﭼﺸﻤﺎن ﺗﯿﺰ آن زن ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮدی
او ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﮫ راه
ﺣﻞ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﯿﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮد و
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽاش در ذھﻦ ﺧﻮد ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن آنھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؟ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻋﻄﺶ ﺑﮫ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻦ ﺳﻔﺖ و
ﮔﺮم ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روزی ﻟﺤﻈﮫ ﺷﻤﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ آن ﺷﺐ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺗﻘﺎﺿﺎی او را رد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻦ او؛ ﻧﮫ از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﯾﺎ
ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫای را ﺑﯿﺎد او آورد ﮐﮫ در ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل ﺑﯿﻦ
آنھﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﮫای ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑُﻌﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﮑﺎﻓﯽ را ﺑﮫ او
ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﮫ در ھﻤﮫی ﺟﻨﺒﮫھﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﺋﯽ آﻧﮭﺎ ،روح و اﺣﺴﺎساﺷﺎن
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮی آن ﺷﺐ دﯾﮕﺮ آن زن ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽداد از ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ .آﯾﺎ ﺧﻮدش ھﻢ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد؟ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺎ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎﻻت ﺧﻮد ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺮای ﺳﺌﻮال ﺧﻮد ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﯿﺎﺑﺪ'' .ﺗﺎزه روز دوﻣﮫ ﮐﮫ اوﻣﺪه .زﻣﺎن ﺣﻼل
ﻣﺸﮑﻼﺗﮫ ".اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .و اﻣﯿﺪ ﺗﻨﮭﺎ راهﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﺷﺐ ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻨﻈﺮش رﺳﯿﺪ.
"ﺑﺬار ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ .اﮔﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺎ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً در ﺑﺮﺧﻮردش
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ً زﻧﺪﮔﯽ در آﺗﻦ آرام و آزاد را ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی
ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﺗﮭﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺧﻮاھﺪ داد".
ﭼﮭﺎر روز ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ در آن ﭼﮭﺎر روز او را ﺑﺎ
آﺗﻦ و آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ روز او را ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ
ھﻢ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ آﺗﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫ ﮐﺲ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
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ﺷﻮھﺮش .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ و ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻓﺮﺻﺖ را ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﮐﮫ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺪناش ﮐﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽاش ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻋﻘﺐ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن
ﮐﻮدﮐﯽ ﻟﺠﺒﺎز آزارش ﻣﯽداد .ﺳﯿﮕﺎر دﯾﮕﺮی روﺷﻦ ﮐﺮد و از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮏ ﮐﮫ از دور زورﺑﺎ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد'' :ﺷﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ در ﮔﻮﺷﮫای از اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﭘﺮھﯿﺎھﻮ ﺗﻌﺪادی
ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﯽﻏﻢ در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ھﺘﻠﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد در ﮔﺮدا
ﮔﺮد اﺳﺘﺨﺮی در زﯾﺮ ﻧﻮر آﺑﯽ ﭼﺮاغھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮزﯾﮏ درﺣﺎل رﻗﺺاﻧﺪ'' ﻧﮕﺎهاش
ﺑﮫ دور دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﭙﮫای در اﻧﺘﮭﺎی ﺷﮭﺮ ﺑﮫ وﯾﺮاﻧﮫھﺎی ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻨﺎ))١ـ
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﮐﺮه ﺟﻮان ـ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ'' .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮﻧﯿﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﯿﻢ؟''
ھﻮا ﺗﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖاش را زﯾﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر او روی ﺷﮑﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮد .ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪناش ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺎد داﺷﺖ،
ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد و دﺳﺖاش را زﯾﺮ ﺳﺮش
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺪارش ﻧﮑﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﮫ ﻧﯿﻤﺮخاش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرتاش ﮐﻤﯽ ﺗﯿﺮهﺗﺮ از ﮐﺘﻒھﺎﯾﺶ
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻮھﺎی او را ﻧﻮازش ﮐﻨﺪ.
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻏﺮﯾﺐ و دو ﮔﺎﻧﮫ از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدش ﺳﺮ ﺑﺮآورد .ﺗﻦاش ﺗﻤﻨﺎی ﮔﺮﻣﺎی
آن ﻣﺮد را داﺷﺖ وﻟﯽ روح و اﺣﺴﺎساش ،ﻋﺸﻖ و ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ ﻋﻠﯽای را طﻠﺐ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺮدی ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او در ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮش ﺑﻮد،
ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎهاش آﺗﺶ ﺑﮫ ﺟﺎناش ﻣﯽزد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دل ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد:
"ﻣﻦ ﺑﺨﺎطﺮ دﺧﺘﺮم ،ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﻮدﻣﻮن و ﻟﺤﻈﮫھﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ھﻢ
داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺟﺎ آﻣﺪم .ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ ﻧﮑﻦ .اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ دوﺑﺎره اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﻢ .ﻓﻘﻂ
215

ﺗﻮ و رﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎرو ﻧﺠﺎت ﺑﺪه".
ﭘﺎورﭼﯿﻦ از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ .از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﮫ در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﮫ
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﮭﺮداری در ﺣﺎل ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد .آﻓﺘﺎب ﺗﺎزه
ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﭘﺮﺗﻮ ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﻮد را روی ﺷﮭﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .در آن دور دﺳﺖ
ﺗﭙﮫای را دﯾﺪ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎبھﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻨﺎ ،اﻟﮭﮫ
ﺑﺎﮐﺮه .دوﺷﯿﺰهای ﮐﮫ ﺳﻤﺒﻞ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﻮده .ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﺎور
داﺷﺖ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﻨﺎی ﺟﺴﻢ و ﮐﺸﺶ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﻏﺮﯾﺰهاش
دﺳﺖ رد ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫ ﻋﻠﯽ زد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻦ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﮐﻨﺪ .دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻋﺸﻖ او ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد؟ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ﮐﺘﺮی
را آب ﮐﺮد و روی اﺟﺎق ﺑﺮﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را
روﺷﻦ ﮐﺮد .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺧﺒﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﭼﯿﺰی
دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﺸﺪ .ﮔﻮﯾﻨﺪه اﺧﺒﺎر را ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﺎزه اﮔﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن
دﯾﮕﺮی ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﺮ و ﻻل اﺳﺖ .ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .از ﺧﻮدش ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ'' ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ و ﯾﮏ
ﮐﻠﻤﮫ ﻧﻔﮭﻤﯽ؟'' ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدک ﮐﺎرﺗﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫای ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و
ﭼﺎی دم ﮐﺮد .ھﻤﺎﻧﺠﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺸﺮف ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رو
ﺑﮫ رو ﺑﻮد .در ﺑﺎﻟﮑﻦ روی طﻨﺎﺑﯽ ﻟﺒﺎس ﭘﮭﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﻧﮕﺎهاش
روی ﻟﺒﺎسھﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد'' ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻨﮫ
زﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﮫ ﻟﺒﺎس زﯾﺮﺷﻮ رو طﻨﺎب ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻣﺮدای ﻧﺎﻣﺤﺮم آن ھﻢ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﭘﮭﻦ ﮐﻨﮫ؟'' ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ'' :اوﻧﺠﺎ ﺗﮭﺮاﻧﮫ ،اﯾﻨﺠﺎ آﺗﻦ .ﻓﺮھﻨﮓ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻨﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ ".ﭼﺎی آﻣﺎده ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﺎی ﮐﮫ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ،
ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽﭼﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ آن روز اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻧﮑﺮد .ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺑﺮای ﺧﻮد رﯾﺨﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ و ﻧﺎن ﮔﺮم ﺧﺮﯾﺪ .ﭘﻨﯿﺮ و ﮐﺎﻟﺒﺎس و
زﯾﺘﻮن ھﻢ در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺧﻮردﻧﺪ .روز آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮد.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮد را از ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻧﺜﺎر آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ دﺧﺘﺮش را
ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻨﺎظﺮ اطﺮاف را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ از
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"دوﺳﺖ داری ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮون و ﺷﮭﺮو ﺑﮕﺮدﯾﻢ؟ آﺗﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﮫ .ﺟﺎھﺎی دﯾﺪﻧﯽ
زﯾﺎدی داره .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪ ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻟﯿﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد .از ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﺪ .دلاش ﺗﻨﮓ ﺑﻮد و ھﻮای ﺗﮭﺮان را داﺷﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﺷﮭﺮ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﭘﺮﺳﮫ ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﻣﻐﺎزهای ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و از
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﻣﻨﺎظﺮ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫی آنھﺎ
را ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .از ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮسراﻧﯽ ﺷﮭﺮی ﺗﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ آﺗﻦ و ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮدن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺮای او ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد
ﮔﺮﭼﮫ درﯾﺎﻓﺖ آن ھﻤﮫ اطﻼﻋﺎت آن ھﻢ روز دوم ﭘﺲ از ورودش ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮاﯾﺶ
دﺷﻮار ﺑﻮد .ھﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد .در ﺟﻠﻮی ﻣﻐﺎزهای اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺑﺴﺘﻨﯽ داد .در ﺑﯿﺮون ﻣﻐﺎزه روی ﭘﯿﺎدهرو ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﭘُﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰی ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ رﻓﺖ و
ﺳﻔﺎرش ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ داد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﮐﮫ در
آن ﺳﮫ ﻟﯿﻮان آب و ﺑﺴﺘﻨﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻮد ،آﻣﺪ .ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﺳﻼم ﮐﺮد و
ﻟﯿﻮانھﺎی آب و ﺑﺴﺘﻨﯽھﺎ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ او ﻋﻠﯽ رو
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ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
"ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦھﺎ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺗﻮ رﺳﺘﻮران و ھﺘﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺣﺘﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ اروﭘﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦﺟﺎ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻦ .ھﻢ
ﺗﻔﺮﯾﺢ و ھﻢ درآﻣﺪ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻗﯿﺎﻓﮫاﺷﻮ ﮐﮫ دﯾﺪی،
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﮫی او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎدر
ﮐﻤﯽ آب ﺑﮫ او داد و ﺑﻌﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ را دﺳﺖاش داد .ﻋﻠﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"دوﺳﺖ داری ﺑﺮﯾﻢ آﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ؟ اﻵن ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻣﮫ وﻟﯽ طﺮفھﺎی
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺷﻠﻮغ ﻣﯽﺷﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﮫ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺷﺶ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .ﻗﺪم زﻧﺎن راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ
ﻣﯿﺪان ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺮوطﮫ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺪان آزادی ﺗﮭﺮان ا .ﺳﺖ .ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺮوطﮫ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﻗﻠﺐ ﺷﮭﺮ آﺗﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﮭﻢ اﻏﻠﺐ در آن ﻣﯿﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯿﺪان ﻣﺤﻠﯽ
ﺑﺮای رژه و ﺟﺸﻦھﺎی ﻣﻠﯽ و ﺣﺘﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮی
اﺳﺖ و ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد .رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان روزﮔﺎری ﭘﺎﺗﻮق
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺳﻄﻮ ،ﺳﻘﺮاط و اﻓﻼطﻮن ﺑﻮده .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اطﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﯿﺪان ﮐﮫ ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘُﺮ از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻮد .ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ از زاوﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
آن ﻋﮑﺲھﺎی ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻏﺮق ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او
ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ،ﺗﻨﻮع رﻧﮓھﺎ و ﺣﻀﻮر ﺑﯽدﻏﺪﻏﮫ ﻣﺮدم از ھﺮ رﻧﮓ و
ﻧﮋاد و ﻣﺬھﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ روح و روان ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ او داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪتھﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽدارد .ﻧﯿﺎزی در
ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺷﻮﺧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش
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ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﮔﺮﻣﺎی ھﻮا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ دﺧﺘﺮک؛ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ آن را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺑﻮد ،ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدش ﻗﺪم ﻣﯽزد .ﺗﻐﯿﯿﺮ
روﺣﯿﮫ او از ﭼﺸﻢ ﻋﻠﯽ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﻧﮕﺎه او ﺑﺎ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .آرام دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻋﻀﻼت
دﺳﺖاش را ﺷﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻋﻠﯽ آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ دﺳﺖ او را در دﺳﺖ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﻣﺎی ظﮭﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﺗﻦ ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻋﻄﺶ ﺳﯿﺮاب ﻧﺸﺪهی ﻋﻠﯽ
اﻓﺰوده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ داﻏﯽ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از آن ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ از دﺳﺖاش ﺑﮫ ﭘﻮﺳﺖاش و از آن
طﺮﯾﻖ ﺑﮫ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﯾﺮگھﺎﯾﺶ ﺑﮫﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻦاش را ﮔﺮم ﮐﺮد.
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در رگھﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آن در ﻧﻘﺎط ﻣﻌﯿﻨﯽ از
ﭘﯿﮑﺮ ﻧﭽﻨﺪان درﺷﺖ او را ﺑﮫھﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻋﻀﻼت
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﮐﺶ آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮدم و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و آراﻣﺶ ﻣﺤﯿﻂ را
از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﻮرﺷﯽ در دروناش ﺑﭙﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺗﻦ ﮔﺮم و ﻋﺮق
ﮐﺮده او را .ﺳﺮش را ﺑﮫ طﺮف ﻋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ وﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ ﮔﺮﻣﺎ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ و از ﺗﻦ و ﺟﺎن او ﻣﺎﯾﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز
ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ او ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎهاش را ﻋﯿﻨﮏ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﮔﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯽ ھﻮﺷﯿﺎرﺗﺮ ﺑﻮد و در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﮕﺎه او
ﻣﯽﺷﺪ و در آﻏﻮﺷﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﯾﺪ
در آﻏﻮش ﮔﺮم او ﭼﻮن ﺳﺎلھﺎی اول ازدواجاﺷﺎن ،ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ
ﻣﯽداد .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد .ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ و
ﺧﯿﺎلاش ﺳﺮﮔﺮم ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﮫای ﮔﺬرا.
ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ از ھﺴﺘﯽ زﻣﯿﻨﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺮﻣﺎی
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ﺟﺴﻢ و ﺗﻤﻨﺎی ﺟﺎن ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﺗﻤﻨﺎ و ﻣﻦ واﻗﻌﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی را ﭘﺲ ﻣﯽزﻧﺪ .ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ در
ﻣﺬھﺐ آن را دﻧﯿﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺳﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻠﺴﮫای ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻋﺸﻖ
ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺗﻤﻨﺎی ﺟﺴﻢ؟ آﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻦ ﻣﺤﺮوم از ﻧﻮازشھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او
را ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻼش ﻋﺎطﻔﮫ و اﻣﯿﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻞھﺎی
وﯾﺮان ﺷﺪه؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال زﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ.
روزﺷﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ
ﺳﯿﻤﺎ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺜﺒﺖ از آﺗﻦ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻋﺎطﻔﯽ
ﺑﯿﻦ آن زن زﯾﺒﺎ ،دﻟﻔﺮﯾﺐ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ و آﺗﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﻣﻨﻈﺮی ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ آن زن ﺑﮫ آن ﺷﮭﺮ ﭘﺮھﯿﺎھﻮ ،ﺧﺸﻦ و زﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ .دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را رھﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮدش ﺑﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﮫ
و ﺟﺪاﯾﯽ آﻧﮭﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﻗﻄﻌﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .رازی ﮐﮫ از
آن وﺣﺸﺖ داﺷﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ آن ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ و
ﻋﻤﻞ او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد.
ﻧﺎھﺎر را در رﺳﺘﻮران ﺧﻮردﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮش ﮐﺒﺎب ﻓﯿﻠﮫ ﻣﺮغ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﯿﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ( )٢و ﺳﺎﻻد ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرش داد .دو ﻟﯿﻮان آﺑﺠﻮ
و ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ھﻢ ﺳﻔﺎرش داد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻟﯿﻮان ﺧﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻟﺐ ﻧﺰد .در راه
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪهای زدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ روز اول ھﻤﺮاه آﻧﺘﯽ ﺑﮫ
آﻧﺠﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪهھﺎ ﻋﻠﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ دﯾﺪن او ﺳﻼم و
اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺳﮫ روز دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺑﺪون ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺟﺪی در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه
ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻓﮑﺮ آﯾﻨﺪه ﻧﺒﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ  .آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻼش او
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻨﺎﺧﺖ دو ﺑﺎره ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .آﺗﻦ ﺑﺮای او ﺟﺎﻟﺐ و دﯾﺪﻧﯽ
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ﺑﻮدﺑﺮﺧﻼف روز اول؛ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ او را ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﻣﯽﺷﺪ .روز دوم ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس او را ﺑﮫ آﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ )اﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در زﺑﺎن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮭﺮ ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ( ﺑﺮد .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮن
دﯾﺪه ﺑﻮد .دﯾﺪن آﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او در واﻗﻊ ﻧﻘﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از اﻧﺪوه و ﺗﺮدﯾﺪ و اﻣﯿﺪ آن را
رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ دو ﺑﺎره ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ در
ﻣﺮﮐﺰ آﺗﻦ در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﮫای ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﺎی آن را در ھﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﻢ ﺑﺎرھﺎ از
ﺑﺎﻟﮑﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏاﺷﺎن دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در
ﮔﺬﺷﺘﮫ دژ دﻓﺎﻋﯽ آﺗﻦ ﺑﻮده .ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ آن وﯾﺮاﻧﮫھﺎی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻨﺎ ﯾﺎ
ﭘﺎرﺗﺌﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎﮐﺮهی ﺟﻮان اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ او را ﺑﮫ دﯾﺪن ﺗﻨﺪﯾﺲ ﯾﺎزده ﻣﺘﺮی
آﺗﻨﺎ ﮐﮫ از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑُﺮد .ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮ روی وﯾﺮاﻧﮫھﺎی ﻣﻌﺒﺪی ﮐﮫ
ﺧﺸﺎﯾﺎرﺷﺎه آن را ﺑﺎ ﻗﺴﺎوت وﯾﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه .آن روز ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﺤﻮ
آن ھﻤﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ،آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر و
ﺳﺮاﻓﺮازی ﺷﮑﻮه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،ﺑﮫ ﺑﮭﺎی وﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎی
ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻤﺪن ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺣﻖ دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺒﺎﻟﺪ و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﺪ؟ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯽ ﺑﺮد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ
ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس را ﺑﮫ ﺧﺸﺎﯾﺎر ﺷﺎه دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﺳﮑﻨﺪر .ﻋﻠﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﻌﺒﺪ را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اورﺷﻠﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﻮاره طﻌﻤﮫای ﭼﺮب ﺑﺮای
ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن آز و ﺣﺮص ﻣﮭﺎﺟﻤﯿﻦ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮده .ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﺑﺮای ﺑﻨﺎ ﮐﺮدن
اﻓﺘﺨﺎرات ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد آن را وﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ و روﻣﯽھﺎ از آن ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻋﺜﻤﺎﻧﯿﺎن آن را ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﯿﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽھﺎ در ﺣﺎل
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪهی آن ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه اﻧﺒﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
دوﺑﺎره ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از دو ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺖ،
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وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻟﺮدھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ رﺷﻮه دادن ﺑﮫ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﻘﺎﯾﺎی
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﭘﺎرﺗﺌﻮن را ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ آنھﺎ را زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻮزهھﺎی ﭘُﺮ
اﻓﺘﺨﺎر اﻣﭙﺮاطﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ در ﻟﻨﺪن ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻌﺒﺪ آﺗﻨﺎ ﻣﻌﺒﺪ
آرﺧﺘﯿﺌﻮس ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ در اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺴﺮ دو ﻣﺎدر
آﺗﻨﺎ و ﮔﺎﯾﺎ اﺳﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺧﻮد را ﻧﻮادﮔﺎن آرﺧﺘﯿﺌﻮس ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ آﮐﺮوﭘﻮﻟﯿﺲ رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺌﺎﺗﺮ دﯾﻮﻧﻮس ( )٣در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﯿﻢ داﯾﺮهای ﮐﮫ از ﺳﻨﮓھﺎی ﺻﺨﺮهای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺟﮭﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود ﺳﯿﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮﻧﻮس
ﮐﮫ ﭘﺴﺮ زﺋﻮس ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﺪای ﺷﺮاب و ﺷﮭﻮت ﺷﮭﺮت داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﺑﻨﺎ
ﻧﮭﺎده ﺑﻮد .ﻣﺎدر او ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﺷﻘﮫ ﺑﺎ زﺋﻮس ﻣﯽﻣﯿﺮد و زﺋﻮس او را روی زاﻧﻮی
ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫھﺎی دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ
زاده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﮑﺎرھﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ  ١۵٠٠٠ﻧﻔﺮ
را داﺷﺘﮫ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻨﺎی آن ﮐﮫ ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﻢداﯾﺮه اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻧﮫای طﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﮐﮫ ﺣﺘﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﮑﻮھﺎی آن ﺻﺪای ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﮫ دﯾﻮﻧﻮس ﮐﮫ ﺧﺪای ﺷﮭﻮت و ﺷﺮاب ﺑﻮده ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺸﻦھﺎ
و ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻟﮭﻮ و ﻟﻌﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .او ﺑﮫ زﻧﺎن ﻋﻼﻗﮫ واﻓﺮی
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ
ﺷﯿﻄﻨﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
"دﯾﻮﻧﻮس ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪای ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺮدا ﺑﺎﺷﮫ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
"ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺧﺎﻧﻢھﺎ".
ھﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺗﺮاژدی آﺗﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺧﻮد آﻏﺎز ﺗﺮاژدی دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد؟
ﯾﺦھﺎ آب ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮑﻨﺪی ﻧﺮم ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﺼﺮاﻧﮫ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را ﮐﮫ اﯾﻨﮏ ﻣﺘﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ اراده و زﯾﺒﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد ،رام
ﮐﻨﺪ .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻦ و ﺟﺎناش ﺷﯿﻔﺘﮫ او ﺑﻮد .زﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ
او ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪهاش را دوﺑﺎره ﺑﺎز ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎﺑﻮسھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺧﻮد ﻧﻘﻄﮫی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺬارد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
روز آﺧﺮ ﻋﻠﯽ آنھﺎ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﺑﺮد .ﻏﺬای ﻣﺨﺘﺼﺮی درﺳﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ ﮐﮫ از دوﺳﺖاش ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ
ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﭘﯿﺎدهروی ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺧﻠﻮﺗﯽ ا ُﺗﺮاق ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎﯾﻮ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ آن روز ﺑﺠﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر آن
ھﻢ ﺑﻌﺪ از ازدواجاﺷﺎن ﮐﮫ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﮫ ﺷﻤﺎل رﻓﺘﮫ ﺑﻮدد ،ﻣﺎﯾﻮ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .در
آﻧﺠﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮدش
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﻟﺒﺎس دﺧﺘﺮک را ﻋﻮض ﮐﺮد و او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﮫ طﺮف درﯾﺎ
رﻓﺖ .آب زﻻل و آﺑﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻖ آن ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎ
ﮐﻤﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺴﺖ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺷﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ ﭼﯿﺖ ﮔﻠﺪار ﺧﻮد ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ آب زد و ﺑﻌﺪ
از ﮐﻤﯽ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﺮﮔﺸﺖ .دﺧﺘﺮک ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز درﯾﺎ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد؛ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ،
وﻟﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻤﮏاش ﮐﺮد ﺗﺎ ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ آب
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻻزم ﻧﺒﻮد .دﺧﺘﺮک آب را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد
و ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺎھﯽھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و رﻧﮕﯽ را ﮐﮫ در ﮐﻒ ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ درﯾﺎ
ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮد را ﮐﻤﯽ
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﺟﻠﻮ آﻣﺪ .ﻋﻠﯽ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺎ ﻣﻘﺪاری
آب ﺑﮫ او ﭘﺎﺷﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮش را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ'' :ﺑﺮﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢاش ،داره ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﮫ ".دﺧﺘﺮک از
ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺪر ﺧﻮشاش آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﻮﻟﮫای دور
ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد .ﻣﺮﺗﺐ اطﺮاف را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
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واھﻤﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ او را در آن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﮕﺎهاش ﻣﯽﮐﺮد .در ﭼﺸﻢ او ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻟﺒﺎس ﺷﻨﺎ ھﻢ ،زﯾﺒﺎ و ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮد.
دﺧﺘﺮش را ﺑﮫ دوش ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﭘﺎھﺎی دﺧﺘﺮک را ﮐﮫ
ﺑﺮﺷﺎﻧﮫھﺎی او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد؛ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ
طﺮف درﯾﺎ رﻓﺘﻨﺪ .زﻣﺎن زﯾﺎدی طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن در آب درﯾﺎ
ﻋﺎدت ﮐﺮد .ﺷﻨﺎ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﻨﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .اول
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ھﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ و دﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻖ آب زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺮساش
رﯾﺨﺖ و ﺧﻮشاش آﻣﺪ .ھﺮ دو ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و او را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﭘﺎس ﻣﯽدادﻧﺪ .دﺧﺘﺮک ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺗﺎ آن روز طﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ داﺷﺘﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﮫ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و آن ھﻢ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻋﺎدت داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ او را
ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،وارد زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﺪه .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد و در
آﻏﻮشاش اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﻨﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ.
دﺧﺘﺮک آب ﺧﻨﮏ و ﺷﻦ ﺧﯿﺲ و ﻧﺮم را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر
و ﻣﺎدر روی ﺣﻮﻟﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .از آﻧﮭﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ رﻓﺖ و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی
ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻋﻠﯽ روی ﺣﻮﻟﮫ دراز ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﺧﺘﺮک را ﻣﯽﭘﺎﺋﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽ
از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻗﺸﻨﮕﮫ ﻧﮫ! ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ زﻧﺪﮔﯽ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺣﺮف او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﺳﺎﺣﻞ آرام آرام ﺷﻠﻮغ ﻣﯽﺷﺪ .ھﺮﮐﺲ ﺑﮫ
روش و ﺳﻠﯿﻘﮫ ﺧﻮد از آﻓﺘﺎب و درﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺪهای ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻌﺪادی دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و آﻓﺘﺎب ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻣﯽدوﯾﺪﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ راه
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻮانﺗﺮ ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ در ﮔﻮﺷﮫھﺎی دﻧﺞ و ﺧﻠﻮت و ﺑﮫ دور از ﭼﺸﻢ
دﯾﮕﺮان در آب ﺑﮫ ھﻢ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮق در دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎر دوم ﮐﮫ ﺑﮫ آب رﻓﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮک را در ﺳﺎﺣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را
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ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﻮ ﺑﺮد .آب ﺗﺎ زﯾﺮ ﮔﺮدن او ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻋﻠﯽ
ﮐﻤﮏاش ﮐﺮد و ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ
ﭘﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮرد ،ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﻋﻠﯽ او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد و ﺧﻮد را در آﻏﻮش او رھﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎر دوم ﻋﻠﯽ او را ﺑﮫ
ﺳﯿﻨﮫ ﺧﻮد ﻓﺸﺮد .ﺳﺮش را ﺑﮫ ﮔﻮشھﺎی او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و در ﮔﻮشاش زﻣﺰﻣﮫ
ﮐﺮد:
"ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻘﺪر دوﺳﺖات دارم! ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ روزھﺎﯾﯽ ﻟﺤﻈﮫ
ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدم".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد .وﻟﯽ ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﮐﻤﺮ ﻋﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .آﯾﺎ از ﺗﺮس ﺑﻮد و
ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ او؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .دﺧﺘﺮک ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد .وﺳﺎﯾﻞاﺷﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﺎ از ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻮزﺋﯿﺪون ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ در ﺑﯿﺮون
از ﻣﻌﺒﺪ در ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ طﺮف ﻣﻌﺒﺪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻌﺒﺪ
در ﺑﻠﻨﺪای ﺻﺨﺮهھﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﻮزﺋﯿﺪون ﺧﺪای درﯾﺎھﺎ و ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﯾﻊ و
ﻟﺮزاﻧﻨﺪه زﻣﯿﻦ و ﺑﺮادر زﺋﻮس ﺑﻮد .در اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭘﻮزﺋﯿﺪون ﺧﺪای ھﻤﮫی آبھﺎی روی زﻣﯿﻦ ،ﺣﺘﯽ درﯾﺎﭼﮫھﺎ و ﭼﺸﻤﮫھﺎ و ﻧﯿﺰ
ﭘﺮﯾﺎن درﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﻮزﺋﯿﺪون ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﮭﺮ آﺗﻦ ﺑﺎ آﺗﻨﺎ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد و
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﺸﻤﮫھﺎی آب ﺷﻮر را ﺑﮫ ﻣﺮدم ھﺪﯾﮫ داد .وﻟﯽ آﺗﻨﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ دادن زﻣﯿﻦ درﺧﺖ زﯾﺘﻮن را ﺑﮫ ﻣﺮدم ھﺪﯾﮫ ﮐﻨﺪ .ﭘﻮزﺋﯿﺪون ﺧﺪای طﻮﻓﺎنھﺎ
و ﺟﺰر و ﻣﺪ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ درﯾﺎ ﻧﻮردان در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت ﺑﮫ ﻣﻌﺒﺪ او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ او در ﺳﻔﺮھﺎی طﻮﻻﻧﯽ ﺣﺎﻓﻆ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﺎﻻی
ﺗﭙﮫ ﻣﺸﺮف ﺑﮫ درﯾﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهای دارد .ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ھﺮ
روز ھﺰاران ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﺟﻔﺖھﺎی ﻋﺎﺷﻖ را ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ آن روز
ھﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﻏﺮوب زﯾﺒﺎ ﺑﺎ او
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ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﮭﺪ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﻠﻨﺪای ﺗﭙﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮوب ﺳﺤﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﭘﮭﻨﮫی
ﺑﯿﮑﺮان درﯾﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺧﺘﺮک ﺧﺴﺘﮫ را در ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ
در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ او را از ﭘﺸﺖ در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد درﮔﻮشاش ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻔﺘﻮن ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﭘﺎﯾﯿﻦ
رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻋﻠﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﺠﻮاھﺎی او را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎس ﺗﻦ ﮔﺮم و ﺧﯿﺲ ﻋﻠﯽ در آب ﺷﻮر و زﻻل درﯾﺎ
طﻮﻓﺎﻧﯽ در دلاش ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
و در ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎور
دارد؟ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻏﺮﯾﺰهاش ﺑﮫ او ھﺸﺪار ﻣﯽداد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ رازی را از او ﭘﻨﮭﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﺧﻮد ﻧﮭﯿﺐ ﻣﯽزد ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺷﮏ او ﺗﺄﺛﯿﺮ
رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﻠﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ زن ﺑﻮد و ﺑﺨﻮﺑﯽ طﻌﻢ ﺧﻮش و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ
و ﯾﮑﺮﻧﮕﯽ را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ در زﻣﺎﻧﯽ ﻧﭽﻨﺪان دور ﺷﮭﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﺸﺌﮫآور
آن را ﺑﺎرھﺎ ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺣﺮف ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او آﯾﮫ ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﺑﺎور ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .روزﮔﺎری ﮐﮫ ھﻨﻮز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ او ﯾﺎد
ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در داﻻنھﺎی ذھﻦاش ﭘﺴﺘﻮھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ دارد ﮐﮫ
ﺳﺮﮐﺸﯿﺪن و وارد ﺷﺪن ﺑﮫ آنھﺎ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺘﻮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻞاﺷﺎن ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ در دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ آن اﺳﺖ .وﺣﺸﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ از آن ﭘﺴﺘﻮھﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻋﺸﻖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺑﮫ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﮫ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻼل
ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .از آﺗﻦ ﺧﻮشاش آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ در آن ﺷﮭﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﭼﮑﺎره اﺳﺖ و ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮑﻨﺪ .در آن
ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻮزﺋﯿﺪون و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدوی ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی آب
و آﻓﺘﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ را
ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد و ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ آن ﺳﻄﺢ آب
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را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﮔﺮﻓﺖ .روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ
و ﮔﻮﻧﮫاش را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻔﮫ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺸﻨﯿﺪ
ﮔﻔﺖ:
"ﻗﻮل ﻣﯽدی ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺬاری؟"
ﻋﻠﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ آرام ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ .آرام ﺳﺮش را
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورد و ﻣﻮھﺎ و ﮔﺮدن ﮔﺮم و ﻟﻄﯿﻒ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺗﻦ اش ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺖھﺎی او را ﮐﮫ دور ﮐﻤﺮش ﺑﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﻧﻮازش ﮐﺮد.
زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.
در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮای ﭼﯽ؟"
"ﺑﺎﯾﺪ اطﻼع ﺑﺪم ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اوﻣﺪﯾﺪ .ﭘﻮل ﺑﻠﯿﻂ و ﮐﺎرھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ از
طﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه .از طﺮﻓﯽ ﻣﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ دارم و ﺑﺎﯾﺪ
ورود ﺷﻤﺎ را اطﻼع ﺑﺪم ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽدن.
وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺸﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﺗﺎ آن روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ
ﺑﺎ ﭘﻮل آﻗﺎﺟﻮن و درآﻣﺪ ﺧﻮدش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
"ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟"
"ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﮫ اوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﮐﺎر درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎرن .ﺑﻌﺪ از زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺮون".
"ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ؟"
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"ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﮕﯿﺮم".
ﺟﺎده ﺷﻠﻮغ و ﺗﻨﮓ ﺑﻮد .ﺣﻮاس ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺎده ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدف در ﺟﺎدهھﺎی
اطﺮاف آﺗﻦ ،ﺑﻮﯾﮋه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﮐﮫ ﻓﺼﻞ ھﺠﻮم ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻮد ،زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ
در آن ﺟﺎدهھﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﮭﺎر روز ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﺮف زدن در ﺑﺎره آﯾﻨﺪه
ﮐﺮد.
"ﻣﯽﺧﻮای واﺳﮫ ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟"
"ﭼﺎرهای ﻧﺪارﯾﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ".
"ھﻨﻮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ؟"
"ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦطﻮری ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺟﻨﮓ ﮐﮫ ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ ،ﻗﻄﻌﺎ ً اوﺿﺎع ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ.
ﻓﺸﺎر رو اﯾﺮان زﯾﺎده .ﻣﺮدم از ﺟﻨﮓ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪن وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاﺑﮫ .ﮐﺸﻮر
داﻏﻮن ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻦ".
"وﻟﯽ آﻗﺎﺟﻮن ﻧﻈﺮ دﯾﮕﮫای داره .ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻨﺎ ﻧﯿﻮﻣﺪن ﮐﮫ ﺑﺮن .روزھﺎی آﺧﺮ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺣﺘﻤﺎ ً درس ﺑﺨﻮﻧﯿﺪ .ﻧﺬارﯾﺪ زﻣﺎن ﺑﮕﺬره .ﻧﻈﺮﺷﻮن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﮫ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ
ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﮫ ﺑﺮﯾﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻮ ﯾﻮﻧﺎن زﯾﺎده و وﺿﻊ ﯾﻮﻧﺎن ﭼﻨﺪان
ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮﯾﺪ ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ ﺳﻮﺋﺪ و آﻟﻤﺎن".
ﻋﻠﯽ دﻧﺪه ﻋﻮض ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺸﮑﻠﮫ .ﮐﺎﻧﺎدا رﻓﺘﻦ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﺧﻮاد .از طﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﻣﻦ اﯾﻦ
ﺟﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﺮم".
ﺑﻘﯿﮫ راه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺖ .ھﺮ ﯾﮏ ﻏﺮق در اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک
ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد و روی ﭘﺎھﺎی ﻣﺎدرش ﺧﻮاب رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺘﻮﯾﯽ ﭘﮭﻦ ﮐﺮد و دﺧﺘﺮک را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .ﺣﻮﻟﮫ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ
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ﺣﻤﺎم رﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ را از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎورد .ﺗﺎزه از ﺣﻤﺎم
ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد ،ھﻨﻮز ﻟﺒﺎس ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻦ ﭘﻮشاش ﺣﻮﻟﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ دور
ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﺎزه ﻟﺒﺎس در آورده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﻮرت در
راھﺮو ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﺸﻢاش ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻓﺘﺎد ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽ زد ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺎﺷﺎﷲ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮫ ﺗﺨﺘﮫ روز ﺑﮫ روز ﺧﻮﺷﮕﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﯽ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد وﻟﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ ﮐﮫ از ﭼﺸﻢ ﻋﻠﯽ
دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .آرام ﺳﺮش را ﺑﮫ ﮔﺮدن او
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی ﺗ َﻒ ﮐﺮدهاش او را ﻧﻮازش داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺳﺴﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ دﺧﺘﺮک اﻓﺘﺎد ﮐﮫ در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮد .ﺣﻮﻟﮫ را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ روی ﮐﻤﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﮔﺮم و
ﺑﺮھﻨﮫاش ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع و ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﻟﺐھﺎی ﻋﻠﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ
و ﮔﻔﺖ:
"دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﮫ ،ﺑﺬار ﺑﻌﺪ".
ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
"ﻧﮫ ﺧﻮاﺑﮫ ،ﺑﯿﺪار ﻧﻤﯽﺷﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﻮﻟﮫ را دوﺑﺎره دور ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
"وﻗﺖ زﯾﺎده .ﺑﺬار ﯾﮫ وﻗﺖ دﯾﮕﮫ".
ﻋﻠﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ اﺻﺮار ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .رھﺎﯾﺶ ﮐﺮد و ﺑﮫ
طﺮف ﺣﻤﺎم رﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ آن ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل دو ﺑﺎره ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻋﻠﯽ ﺷﺎم درﺳﺖ ﮐﺮد.
ﻣﯿﺰ را ﭼﯿﺪ و ﺷﻤﻌﯽ روﺷﻦ ﮐﺮد .آﯾﺎ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ دوﺑﺎره ﺑﻮد؟ ﯾﺎ اﯾﻦ طﻮر ﺑﮫ ﺧﻮد
ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﺑﻮد؟
ﻣﺸﮑﻼت اوﻟﯿﮫ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در ھﻔﺘﮫھﺎی
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اول ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از روزھﺎ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻓﺖ .ھﻤﺪم ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ او در ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﻨﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد .ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ آﻧﺘﯽ ﺑﮫ او ﯾﺎد ﻣﯽداد ،در
طﯽ روز و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ روز ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻠﮫ را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖھﺎی روزﻣﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮک
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ دﺧﺘﺮک ﭘﯿﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای
ﻣﯽرﻓﺖ ﺑﺎﻻ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﻮن ﻣﺎدری ﻣﻮاظﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮش ﺑﻮد.
روزھﺎی اول ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ او زن ﭘُﺮ ﺣﺮف و ﻓﻀﻮﻟﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ
طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺮش ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﭘﯿﺸﺪاوریھﺎی اوﻟﯿﮫ او آﻧﺘﯽ زﻧﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮭﻤﯿﺪه و آﮔﺎه ﺑﻮد .ﺳﺎلھﺎ در ﮐﻨﺎر ھﻤﺴﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .روزھﺎی
ﺳﺨﺖ و ﺳﯿﺎه ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺮھﻨﮕﺎن را از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .آﻧﺘﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺑﺎ دو ﺑﭽﮫ ﮐﻮﭼﮏ از ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﮫ ﺟﺰﯾﺮه دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮده ﮐﮫ ﺧﺒﺮی از
ﺷﻮھﺮ زﻧﺪاﻧﯽاش ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در
ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺸﺖ در زﻧﺪانھﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺑﺎ
ﺷﻮھﺮش ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از آزادی از زﻧﺪان زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ را ﺷﺮوع
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺷﻮھﺮش ﮔﺮاﯾﺶ
ﭼﭗ داﺷﺖ و در ﺳﺎلھﺎی ﮐﻮدﺗﺎ از ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﻮد و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﯾﺮان و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه اطﻼﻋﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ .ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮد و ﺑﺎرھﺎ از
ﺧﺎطﺮات زﻧﺪاناش ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ھﻢ ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺑﯽ زﺑﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﺳﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﮫ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد "ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮫھﺎم ھﺴﺘﯽ .ﺧﻮدم ازت
ﻣﻮاظﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ''.ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻟﻔﺎﻓﮫ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
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ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ درﺳﺘﯽ رو ﺑﯿﺎورد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮفھﺎی او را درﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ وﻟﯽ
ھﺸﺪاری را ﮐﮫ در ﮔﻔﺘﮫھﺎی او ﺑﻮد ﺣﺲ ﮐﺮد .ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﭘﺲ رﻓﺘﺎر آرام و
ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮھﺮش رازی ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ در ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن آن
دارد.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﮐﻼس آﻣﻮزش زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﺪ .روزی ﺳﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﺗﻼش زﯾﺎد و ﮐﻤﮏ آﻧﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺧﺘﺮش را در ﻣﮭﺪ
ﮐﻮدک ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﺪ .آﻧﺘﯽ ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎورد .ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ ھﺮ دو ھﻢ زﻣﺎن
ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺘﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮک داﺷﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن دﺧﺘﺮﺑﭽﮫ ﺳﺎلھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎی ﺧﻮدش را ﺑﺎ ﻣﺤﻨﺖ و در
ﺑﺪری از ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮی و از ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﮫ ﺟﺰﯾﺮه دﯾﮕﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.
ﻋﻠﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ دﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﮭﺎﻧﮫاش ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ روال ﻋﺎدی اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ رواﺑﻂ
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽاﺷﺎن ﮔﺮﻣﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ
داﺷﺘﻨﺪ .اواﯾﻞ از ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وﻗﺘﯽ آﻧﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺻﺮار از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ از ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮوﻗﺖ آﻗﺎﺟﻮن
زﻧﮓ ﻣﯽزد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد و از طﺒﻘﮫی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزد:
''ﭘﺸﺘﻮ! ﺗﻠﻔﻦ''.
آﻗﺎﺟﻮن اﺻﺮار داﺷﺖ ﺑﺮای آنھﺎ ﭘﻮل ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮوﻧﺪ .ﻋﻠﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺑﮫ ﭘﺪر
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻦ اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ او ﺑﺎﯾﺪ
در ﺧﺪﻣﺖ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽاش ﺑﺎﺷﺪ .ھﺮﭼﮫ داﺷﺘﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺮج ﻣﺎ ﮐﺮده .ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺖ:
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"ﺧﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ رواﺳﺖ ،ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮوﻣﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﮫ را داد .ﺧﺎﻧﮫ را ،ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.:
"ﺑﺬار ﺑﺎﺷﮫ .ﯾﮫ روز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ ﻻزماش دارﯾﻢ .ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ".
ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﺮک را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﮫ در ﺟﯿﺐ
ﺷﻠﻮار ﻋﻠﯽ دﯾﺪ .آنھﺎ را ﺑﯿﺮون آورد و روی ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺎ آن روز
ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫاش رو ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭼﯿﺰی ﺑﮫ او ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺪ ،ﻧﺸﺮﯾﮫھﺎ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد .ﻋﻠﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮔﻔﺖ:
"ﭼﯿﺰ ﻣﮭﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ داد ،ﻣﻦام ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺟﯿﺐام .ﯾﺎدم
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺣﺮفاش را ﺑﺎور ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻓﻘﻂ ھﻤﯿﻦ؟ اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ طﻮر ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯽ".
ﺷﺎم را در ﺳﮑﻮت ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ھﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺖ و اﺧﺒﺎر
ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺳﺮش در ﮐﺘﺎب ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺮم اﻧﺠﺎم دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺪرﺳﮫاش ﺑﻮد .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻠﻤﺎت در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و
ﺑﮫ ذھﻦاش ﻓﺮو ﻧﻤﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺗﺎ آن روز ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ
ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖاش را ﺻﺮف ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش
را ﻣﯽدﯾﺪ و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ او ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .از ﻧﺸﺮﯾﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻠﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ او از ﭘﻨﮭﺎﻧﮑﺎری او ﺑﻮد .از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ ،ﮐﮫ آن را
ھﻮی ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او و دﺧﺘﺮش را رھﺎ
ﮐﻨﺪ .از ﺧﻮدش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﭘﺪرش ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدد.
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ﺣﺘﯽ ﺑﺮادر ﭘﺮﺳﺘﻮ؛ ھﺮﻣﺰ ،ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﯿﻐﺎم داده
ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ او ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏاش ﮐﻨﺬ .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهاش
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ .از ﮐﻤﮏھﺎی ﺗﺮﺣﻢ آﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮان ﺧﺴﺘﮫ و ﺑﯿﺰار ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ .ﺷﺒﯽ ﻋﻠﯽ دﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺷﺎم
دﺧﺘﺮش را داد ،ﮐﻨﺎر او دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﺎز ﺷﺪن در از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮران وارد ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ راھﺮو رﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .ﮐﻤﮏاش ﮐﺮد ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .او را ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺮد و ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺻﺒﺢ زود رﻓﺖ ﺳﺮﮐﺎر .ﮔﻮﯾﯽ از رو ﺑﮫ رو
ﺷﺪن ﺑﺎ او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان در ﺗﻼش ﺑﻮد ﺗﺎ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .زﺑﺎن را ﮐﻠﯿﺪ ورود
ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺑﻮد .آﻧﺘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺟﺪی او ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﺎدری
ﻣﻮاظﺐاش ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺑﺮﺧﻮردھﺎی روزﻣﺮه ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﺮدم آﺗﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻮﻧﮕﺮﻣﯽ راﺑﻄﮫ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﮐﮫ
او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن ﻋﻮض
ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم آﺗﻦ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﺎن و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ را ھﻢ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺐ رﻓﺘﺎر ﻋﻠﯽ آرام آرام ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺮﻣﺎ و ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻮض ﺷﺪه
ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و
ھﺮ روز ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و از
او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ او را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﯾﯿﺪ در ﺳﻔﺎرت ﯾﻮﻧﺎن
ﺑﺮای او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .در آن روزھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او در آﺗﻦ درس
ﺧﻮاﻧﺪن اﺳﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ او ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮد؟
ﻋﻠﯽ ﺣﺮﯾﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ ﭼﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،اﻧﺘﻈﺎر او
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
از اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﮕﺮ آن زن ﺳﺎﺑﻖ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻦ او ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ او را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .روح و اﺣﺴﺎساش ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ارﺿﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻦ ﮔﺮم و
ﮔﺪاﺧﺘﮫاش او را ﺑﮫ ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺮز ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و درآﻏﻮش اش ﺑﺨﻮاب
ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﻮاﻧﮫوار ﺑﮫ او ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ و ﻧﺎﺧﻦ در ﺗﻦاش ﻓﺮو ﻣﯽﮐﺮد.
آن زن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﭘﯿﮑﺮش ﺗﺮاﺷﯿﺪهﺗﺮ و ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
ھﻤﺂﻏﻮﺷﯽ ﺑﮫ ﺣﻤﺎم ﻣﯽرﻓﺖ و ﻟﺐ و دھﺎن و ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﺷﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻦ ﺧﻮد را از ﺑﻮی او ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﺎرهای
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺎدی ﮐﮫ در ﭘﯽ ﻧﺸﺌﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ روز ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﺗﻦ ﻣﯽداد .رﻓﺘﺎر ﻋﻠﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف
اﻧﺘﻈﺎر او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ﺗﻮﻗﻊاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .او را از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﺪ و ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد روی
ﻣﺒﻞ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽﮐﺮد .در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﻮﻣﯿﺪاﻧﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ روح و ﻋﺎطﻔﮫ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻘﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﺳﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ
ﮐﮫ ﮔﺬر از آن دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎور و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﻧﺒﺮدی
داﺋﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ در ﻣﺴﺎﯾﻘﮫ ﻣﺎراﺗﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارد .از ﻧﻔﺲ ﻣﯽاﻓﺘﺎد و وا ﻣﯽداد ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ او واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ روزھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻏﺮق ﻟﺬت ﻣﯽﺷﺪ .او را ﺑﮫ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺷﺎم را در
رﺳﺘﻮران ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ،ھﺪﯾﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ او ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮای او ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ دوام ﻧﺪاﺷﺖ.
روح ﺳﺮﮐﺶ و اراده او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن اﺳﺒﯽ ﺳﺮﮐﺶ ﺷﯿﮭﮫ
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ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و آزادی را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ .ﺣﺮفھﺎی
ﻋﻠﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫای ﺑﺮﺳﺪ ،ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .در
ﭼﺮﺧﮫای ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮوع و اﻧﺘﮭﺎی آن در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﮫ ﺑﮭﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺷﺐ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺪ
و ﺗﻦ او را طﻠﺐ ﮐﺮد ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎش او را از ﺧﻮد راﻧﺪ .آن ﺷﺐ ﻋﻠﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،ﺷﺐ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺧﻮب
ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز ﺧﻮاب ﺑﻮد .ھﻮا ﺗﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﯽھﺪف در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ ﭘﺮﺳﮫ زد و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﺷﺎن را از ﮔﺮداﺑﯽ ﮐﮫ در
آن ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .در طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و اﻧﺪی ﮐﮫ در آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮف زدن ،ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺮه
دلاش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ھﺮ دو ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺷﺐ ﭘﯿﺶ را ﺑﮫ رخ ھﻢ ﺑﮑﺸﻨﺪ .در
ﺳﮑﻮت ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮک ﺑﯿﺪار ﺷﻮد .ﻋﻠﯽ طﺒﻖ ﻋﺎدت در
ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺖ و ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺸﺴﺖ.
"اﻣﺮوز ﺑﺮﻧﺎﻣﮫات ﭼﯿﮫ؟"
ﻋﻠﯽ ﭘﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﮕﺎر زد و ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻮک ﺳﺒﯿﻞاش را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ھﯿﭽﯽ .ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی داری؟"
"ﻧﮫ".
ﻋﻠﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"راﺳﺘﯽ ﯾﺎدم رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎنام را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﯾﮑﯽ دو
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ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﻣﯽﮐﺸﮫ ،زود ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﮭﺘﺮه ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﯾﻢ و ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﭙﮫی روﺑﺮو ﮐﮫ اﺷﻌﮫی ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺑﺎﻻی آن ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ
ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻣﯽﺧﻮای ھﻤﯿﻦ طﻮری ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ ﺑﺪی؟ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮای ﺗﻮ ﺑﻘﺎﻟﯽ
دوﺳﺖات ﮐﺎر ﮐﻨﯽ؟ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﯾﮫ وﻗﺘﯽ آدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺎط
زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮ ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﮭﻦ ﮐﻨﮫ و ﺑﺮای ﺧﻮدش ﮐﺎر ﮐﻨﮫ .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ راه دﯾﮕﮫای
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ؟"
"ﻣﺜﻼ ً ﭼﮫ راھﯽ؟ ﺧﻮب دارم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﮫ .ھﻤﮫ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ و ﻣﮭﻨﺪس
ﻧﻤﯽﺷﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ راﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻋﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ھﻢ رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .روزی ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،وﻟﯽ
ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮﻧﮫای .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺐھﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدی دھﻦات
ﺑﻮی ﻣﺸﺮوب ﻣﯿﺪه .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از ﻣﻦ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﯽ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﯾﮫ روز ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﯽ .ﻧﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن ﻣﯽری ،و ﻧﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه داری.
داری وﻗﺖ و ﺟﻮوﻧﯽﺗﻮ ﺣﺮوم ﻣﯽﮐﻨﯽ .اﮔﮫ دوﺳﺖات ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﻣﻐﺎزه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ،
ﺗﻮ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ .اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﯾﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪی".
ﻋﻠﯽ ﺳﯿﮕﺎر دﯾﮕﺮی آﺗﺶ زد ،ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺳﯿﮕﺎرش را
از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﮔﻔﺖ:
”ﻣﻐﺎزه داری ﮐﺎر ھﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اول اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎنات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﮫ
ﮐﮫ از ﭘﺲ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﺟﻨﺲ ،ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻓﯿﺎن و ﻣﺸﺘﺮیھﺎ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯽ .دوم اﯾﻦ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫاش رو داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯽ دوﻻ ﭼﺎرﻻ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﻨﺪازی .اﯾﻦ
ﮐﺎر از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ".
"ﺧﺐ ﮐﮫ ﭼﯽ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا اوﻧﺠﺎ ﻣﯽری؟ اﮔﮫ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪت ﻣﯿﺎد ﭼﺮا ﺗﻦ
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ﻣﯽدی؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﺎزه ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ وارد ﮐﺎر ﺑﺎزار
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﻘﮫﺑﺎز ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ داره رو ﮐﺎر ﺑﺎزار ﻣﯽﭼﺮﺧﮫ .اﺻﻼ ً ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﮕﮫ ھﻤﯿﻦ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺶاش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ از رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻖات ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﮕﮫ ﻗﺮار
ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و زﻧﺪﮔﯽﻣﻮﻧﻮ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮن ﺑﺪﯾﻢ؟ راﺳﺖاش ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎرو از ﻣﻦ ﭘﻨﮭﻮن ﻣﯽﮐﻨﯽ".
"ﻣﺜﻼ ً ﭼﯽ؟ ﻧﮑﻨﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ دﻧﺒﺎل زﻧﺎی دﯾﮕﮫام .و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻼف
ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ؟"
"ﻧﮫ .ھﯿﭽﮑﺪوم از اﯾﻦھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﮫ اﯾﻦ طﻮری ﺑﻮد دلام ﻧﻤﯽﺳﻮﺧﺖ .داری
ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮای ﻣﻦ ﺑﺪوﻧﻢ .ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﯽدوﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ اون
ﻣﺨﺎﻟﻒام".
ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ ﺑﺮدار .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﺮﭼﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﮔﻮش دادم .ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻏﻼم
ﺗﻮ ﺑﺸﻢ و ھﺮ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم از ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮم .ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﯾﺒﮫھﺎ رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﯽ .ﺻﺪ ﺟﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎزﻧﻮ ﺑﮑﺸﻢ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﮫ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﺸﻮن ﺑﺪی .آﺧﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ؟ ﻋﯿﻦ
ﯾﮫ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﺦ ﺷﺪی ﮐﮫ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﭼﻠﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ھﻢ ﻋﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ .اوﻧﻮﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر
داری ﻣﻦ از ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮭﺎر ﺑﯿﺎم ﺑﻐﻞ دﺳﺖات ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﺖ ﺑﺮم؟ دو
ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب ﺧﻮردن ﮐﮫ ﮐﻔﺮ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا ﻧﯿﻢ
ﺑﻄﺮ ﺷﺮاب ﻣﯽﺧﻮرن ،اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﮔﮫ ﯾﮫ ﻟﯿﻮان ﺑﺨﻮرم ﺗﻮ ﺻﺪات در ﻣﯿﺎد و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ دارم ﭘﻨﮭﻮن ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﯽ رو دارم ازت ﭘﻨﮭﻮن ﮐﻨﻢ؟"
"ﺑﺤﺚ ﯾﮫ ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدت ھﻢ اﯾﻨﻮ ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ .ﺣﺮف ﻣﻦ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ
داری ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻣﯽﺧﻮای ﭼﻄﻮری زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮه؟ ﺑﺎزم داری
از اون ﮐﺎرا ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﮕﮫ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟"
ﻋﻠﯽ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
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"ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﭼﯽ ﺑﻮد ﺗﻮ اﯾﺮان ﺑﻮد .اوﻧﻢ ﮐﮫ
ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدنھﺎ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪم .ﺑﺬار ھﺮ ﮐﯽ ﮐﺎر
ﺧﻮدﺷﻮ ﺑﮑﻨﮫ .ﺗﻮ ﮐﮫ داری درس ﻣﯽﺧﻮﻧﯽ .ﺑﭽﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﻣﯽره .اﯾﻦ ﺟﺎ
ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﭘﺎﺳﺪار و زﻧﺪون ﺗﮭﺪﯾﺪﻣﻮن ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ھﻤﮫ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺨﯿﺮﯾﻢ .ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﻢ
ﺧﺎرج دﯾﮕﮫ ،اﯾﻦ ھﻢ ﺧﺎرج .ﺑﺬار ﻣﻦام ﺳﺮم ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎز ﺑﺎ
رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻖاش ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮﮔﺮدد .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﻧﺒﻮد ،ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ و زﯾﺎدهروی ﻋﻠﯽ و
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش و ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﮫ او را آزار
ﻣﯽداد .ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ھﺮ روزهی آﻧﮭﺎ در
ذھﻦاش ﺑﻮد .دل ﺑﺴﺘﮫ آنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت روزش زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ
ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد .ﻏﺮق در ﺷﺎدی و ﺷﻮر ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎناش در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺧﺎطﺮات دلﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه و
ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ آن روزھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎن ﺣﺎل ﺑﺮای او ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻔﮭﻮم واﻗﻌﯽ ﺑﻮد و
ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎری ﺑﮫ ھﺮﺟﮭﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺟﻨﮓ اوﺿﺎع رو ﺑﮫ راه ﻣﯽﺷﻮد و رﻓﻘﺎی زﻧﺪاﻧﯽ او آزاد ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫی
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺣﺰب ﺗﻤﺎس داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎﯾﯽ را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺿﻤﻦ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و ﻣﯿﺨﻮارﮔﯽ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻗﺮصھﺎی آرامﺑﺨﺶ روزھﺎﯾﺶ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ
اﻟﮑﻞ ﺧﻮد را ﻣﮭﺎر ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و از درک ﺷﺮاﯾﻂ روﺣﯽ
او ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ از ھﻢ دور ﺑﻮدهاﻧﺪ،
اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻠﯽ ﻣﺮدی را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ﮔﺬﺷﺘﮫ دور و اﻣﯿﺪھﺎی آﯾﻨﺪهای روﺷﻦ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺣﺎل ﻋﻠﯽ
را ﺧﻮب ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮدش
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در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد .دلﺳﺮد ﺷﺪ .ﻋﻼﻗﮫاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ درس ﺧﻮاﻧﺪن ھﺮ
روز ﮐﻢ و ﮐﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ روال ﺳﭙﺮی ﺷﺪ .ھﺮ ﮐﺪام ﺳﺮش ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .راﺑﻄﮫی
آنھﺎ ھﺮ روز ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻋﻠﯽ او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﻋﻠﯽ از ﺑﺤﺚ
ﺳﺮﺑﺎز زد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻋﺼﺎباش ﺧﺮاب اﺳﺖ و ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﻋﻼم آﺗﺶﺑﺲ ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪ روزی ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﺮان و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻤﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ.
"ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺠﺒﻮره ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﻣﺮدم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﺪ".
وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .روﯾﺎ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ
ﺧﺒﺮ اﻋﺪامھﺎی دﺳﺘﮫﺟﻤﻌﯽ را ﺧﺒﺮﮔﺰاریھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘُﺘﮏ دﯾﮕﺮی
ﺑﺮ ﻓﺮقاش ﻓﺮود آﻣﺪ .اﺧﺒﺎری ﮐﮫ از اﺗﺤﺎدﺷﻮری در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﻮﺷﺂﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺷﻢ ﺗﯿﺰش ھﺸﺪارھﺎی ﺑﺪی را ﺑﮫ او ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﮫ اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت ﻧﮭﻔﺘﮫ در ﺟﺎناش
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪش ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﮕﺮ و دژ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ
ﮐﻌﺒﮫاش ﺑﮫ ﻟﺮزه درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪادی از
آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺸﺎد ـ ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ـ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز را ﺗﯿﺮه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛
ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺣﺰباﺷﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ و آنھﺎ را ﻋﻮاﻣﻞ
ﺳﺮﺳﭙﺮدهی ﮐﺸﻮر ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﮫ
ﻣﻔﺘﻮن ﺗﺌﻮریھﺎی رھﺒﺮی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ ھﻤﮫی آرﻣﺎنھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را رد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮاﺗﯽ را
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ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻮﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽدﯾﺪ ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﮐﺜﺮ رھﺒﺮان ﺳﺎﺑﻖ اﻋﺪام ﺷﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻓﺮﯾﺐ دادﻧﺪ و ﺳﺮاب ﻧﺸﺎناﻣﺎن دادﻧﺪ،
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ او ﺗﻮھﯿﻦ ،و ﺗﺤﻘﯿﺮش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﻧﺎراﺿﯽاش ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
"ﻣﮕﺮ ﻣﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎنھﺎی ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﻮدﯾﻢ و آﮔﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﮫ اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .اﮔﺮ ھﻢ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺷﺪه ،ھﻤﮫی ﻣﺎ ﻣﻘﺼﺮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﻓﺮﺻﺖطﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ رﻓﯿﻖ روزھﺎی ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﻮﻗﻊ
ﺷﮑﺴﺖ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮭﺎم ﺑﮫ ﺳﻮی دﯾﮕﺮان دراز ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ھﻤﮫ ﻣﺎ
ﺳﮭﯿﻢ ﺑﻮدﯾﻢ".
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﺎرش ﺑﮫ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی از او ﺳﺮ
ﻧﻤﯽزد .روزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل را در زﻧﺪان ﮔﺬراﻧﺪه
ﺑﻮد و ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺎ را از ﻣﺎ دزدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ژﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ وارد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ آن را ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و دﯾﮕﺮان را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ دﯾﮕﺮان ﺑﺎر ﺧﻄﺎ را ﺑﮫ ﮔﺮدن آﻧﮭﺎ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ".
آن روز ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺟﺪل ﺷﺪﯾﺪ و درﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻦ و ﺟﺎن
ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن ھﻤﮫ ﻓﺸﺎر را ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﺷﺐ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﺎﺟﺮه
روزاﻧﮫاش ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮی ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻏﻠﺐ ﺷﺐھﺎ ﻣﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرﻓﺖ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﮐﮫ ﮐﺎرش را از دﺳﺖ داد .ﺻﺒﺢھﺎ دﯾﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص
ﺗﻮان ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻼﺧﺮه دوﺳﺖاش ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎطﻨﯽاش ﻋﺬر او را
ﺧﻮاﺳﺖ .ﮐﺎرش را از دﺳﺖ داد و ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻣﯽرﻓﺖ .درآﻣﺪ آنھﺎ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎﻧﮫﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪن ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮک ﺑﻮد ﮐﮫ وﻗﺖ
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ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺼﯿﺐاش ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ دﻟﯽﺧﻮﺷﯽ او دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻟﻔﻈﯽ اوﻟﯿﮫ
ﺑﺎ روآوردن ﻣﺠﺪد ﻋﻠﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ زد و ﺧﻮرد و ﮐﺘﮏﮐﺎری ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ
ﻓﻦ ﮐﺘﮏ زدن را ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ اھﻞ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن ﻧﺒﻮد.
ﺷﺐھﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮭﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻄﯿﻊ ﻋﻠﯽ و
ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻈﺮ او ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﻧﺠﺎت دھﺪ .از طﺮﻓﯽ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدد .طﻌﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در ﺧﺎرج و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن در ﻓﻀﺎی آزاد را
ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﺮای دﯾﺪن ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﮫ اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری .از طﺮف دﯾﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺧﻮب
ﻧﺒﻮد .درآﻣﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﮫ از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد داﺷﺖ .ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺒﻮد .رﻓﺘﺎر ﻋﻠﯽ ھﺮ روز ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از او ﮐﺘﮏ ﺧﻮرد .اﻗﺎﻣﺖ
داﺋﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮک را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ
اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ او را ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ
ﺑﮭﺘﺮ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدش در اﻧﺘﻈﺎرش ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ و دﭼﺎر اﻏﺘﺸﺎش
ﻓﮑﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺤﺮان در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ اش را ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه از آن ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ.
ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﮐﺘﮏ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﯽ ﺧﻮرده
ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﭙﻮرتاش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان رﻓﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﻔﺎرت ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﺮد .ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻔﺎرت ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب
و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ رﺋﯿﺲاش ﺑﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﭘﯿﺶ
رﻓﺖ .ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻠﯿﻂ ﺧﺮﯾﺪ .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ
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ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﮭﻨﻢ ﺑﻮد .ﺑﭽﮫ را ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ
ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ وﺟﻮد دﺧﺘﺮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ داﺷﺖ .وﻟﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از آن ﺧﺎﻧﮫاش را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل آن ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و
دﺧﺘﺮش را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪھﺪ .آﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه
ﺑﻮد؟
ﻋﻠﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮشاش ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد .اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد.
ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﻣﺮده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮش و ﻋﺸﻖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎناش ﺑﮫ او ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻊاوﻧﺸﺪﻧﺪ.ﺑﮫاﯾﺮانﺑﺮﮔﺸﺖ،ﺑﺎاﯾﻦاﻣﯿﺪﮐﮫﭘﺲازﻣﺪﺗﯽﺑﺮﮔﺮدد.
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ
در طﻮل ﭘﺮواز ﻧﮫ ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﻧﮫ ﻏﺮق روﯾﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺎز ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫای
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮش در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎناش
ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺟﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﺗﻠﺦ ﻣﺎدرش ﻟﺤﻈﮫای او را رھﺎ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻧﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﺐاش ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻋﺎﻗﺒﺘﯽ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﺨﻮاھﯽ داﺷﺖ .دﯾﺪی ﺧﻮدت ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ
دﺧﺘﺮت ﮐﺮدی".
ﭼﮑﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ دﯾﺪار ﻣﺎدر ﮐﮫ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﮫ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪارش ﺑﻮد ﺑﺮود؟ ﭼﮫ
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ ﯾﮏ ﺟﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ دو
ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﻣﺮدﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮫ و ﭘﺎرهی ﻗﻠﺐاﺷﺎن
را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ھﻢ ﭼﻮن ﻣﺎدرش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮاغ او
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ اﻧﺪوﺧﺘﮫای ﮐﮫ داﺷﺖ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﻮن ﻣﺎدرش ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ و ھﻤﺮاه او ﺑﯿﺮون رود؟
ﭘﺪر در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .از دﯾﺪن ﭘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﻮد ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﮭﺮﺑﺎن آﻗﺎﺟﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ او ﮐﮫ ﭼﺮا ﭘﺴﺮ و ﻧﻮهاش را رھﺎ ﮐﺮده و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪه،
ﺑﺎ ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .آﻗﺎﺟﻮن در روزھﺎی ﺳﺨﺖ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﺪر از
او و دﺧﺘﺮش ﻣﻮاظﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .دلاش رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد ﮐﮫ ﻗﻠﺐ آن اﻧﺴﺎن ﻣﮭﺮﺑﺎن و
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ را ﺑﺸﮑﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﺎرهای ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در آﺗﻦ
ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻠﯽ و رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای او دﯾﮕﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد و ﺑﺠﺰ زﺑﺎن
زور ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺧﺎطﺮی آﺳﻮده ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﮫ داﺷﺖ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
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ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺪر او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﻣﻮھﺎی ﮐﻨﺎر ﺷﻘﯿﻘﮫھﺎﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻦاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﻟﺤﻈﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺪر را ﺑﺨﺸﯿﺪه و
او را ﭼﻮن دوران ﮐﻮدﮐﯽ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز دﻧﺒﺎل ھﻮساش ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،دوﺳﺖ
دارد .آﻏﻮش او ﺗﻨﮭﺎ ﭘﻨﺎھﮕﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺴﯿﺮ راه ﭘﺪر
ﮐﻠﯽ ﺑﺮای او ﺣﺮف زد .از ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ و از زناش ﮐﮫ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﯽ ﺧﯿﺎل و ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻮد .از ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدناش ،از اﯾﻦ ﮐﮫ آرزو او را درک ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ
ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺑﺎ وﻓﺎ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻤﺮاه .ﭘﺪر
راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ در وﺟﻮد آرزو ﻧﺒﻮد .ﭘﺪر طﻮری ﺣﺮف
ﻣﯽزد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﯿﻖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد درد دل ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﻈﺮ ﭘﺪر اوﺿﺎع ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺳﺖ زﯾﺎد ﺷﺪه و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرﻓﺖ .ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ آﺷﻨﺎ و ﭘﺎرﺗﯽ داﺷﺖ ،آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﮕﯿﺮد و
ﮐﺎرش را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ .دﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر .ﺑﺨﺎﻧﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ
آرزو ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪ .دو دﺧﺘﺮ او ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ دو را در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺖ .آرزو ھﻢ از دﯾﺪن او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮد .ﺷﺐ را
در اﺗﺎﻗﯽ در طﺒﻘﮫ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪری
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﺲ داﺷﺖ .آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از دﺧﺘﺮش دور ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف اﺣﺴﺎس اولاش ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را
ﻧﺎراﺣﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﮐﺎﺑﻮس ﻣﯽدﯾﺪ ،ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﮐﮫ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮاھﻦاش آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد،
ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮش ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ از ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺗﮑﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ،ﻋﺮق ﮐﺮده و وﺣﺸﺖ زده ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺗﻦ و
ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺑﺶ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ طﺮف ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﭘﺮده را
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ دری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﺎز
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ﻣﯽﺷﺪ .در ﺑﺎﻟﮑﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ رﻓﺖ .ﮐﻮهھﺎی ﻣﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫی اطﺮاف
ﺗﮭﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞاش ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﮭﺮان ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻮا ﺗﺎزه روﺷﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد .دو ﺳﺎل از ﺗﮭﺮان دور ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﺗﭙﮫی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن
در آﺗﻦ در ﻧﻈﺮش ﻣﺠﺴﻢ ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮش ﭼﻮن ﻣﻮﺟﯽ ﺳﮭﻤﮕﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻐﺰش
ھﺠﻮم آورد .دلاش ﮔﺮﻓﺖ .ھﻮل ﮐﺮد .ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻋﺮق ﮐﺮد ،ﺗﻦاش ﺳﺮد ﺷﺪ.
ﭼﮑﺎر ﮐﺮدم؟ ﭼﺮا دﺧﺘﺮم را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺣﻮاساش ﺑﮫ دﺧﺘﺮم ھﺴﺖ؟
آﻧﺘﯽ از او ﻣﻮاظﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی طﻼق ﮐﻨﻢ؟ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدم؟ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮭﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ
ھﺮﮔﺰ دﯾﮕﺮ او را ﺗﻨﮭﺎ رھﺎ ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻓﺘﺎد .رھﮕﺬری در ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎ ﻟﺒﺎس
ﺧﻮاب و ﺑﺪون روﺳﺮی در ﺑﺎﻟﮑﻦ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان
اﺳﺖ .ﻓﮑﺮ و ذھﻦاش و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ روحاش در آﺗﻦ ﺑﻮد .ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺴﻢ او را ﺑﮫ
ﺗﮭﺮان آورده ﺑﻮد .ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ھﺴﺘﯽاش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد در آﺗﻦ رھﺎ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد و ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب
ﮐﻨﺪ .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺑﻨﺪھﺎ و ﺗﻌﻠﻘﺎت دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ را ﺑُﺒﺮد ﮐﮫ ﺧﻮد
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ارادهی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ .اﺗﺎق ﺧﻮاباش ﺑﺰرگ ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﮫی ﭼﭗ آن دری ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺣﻤﺎم و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .در را ﺑﺎز ﮐﺮد و وارد ﺣﻤﺎم ﺷﺪ .ﻟﻮﮐﺲ
و ﻣﺪرن و ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﭘﺪرش ﻓﮑﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ
و ﺑﮫ آﯾﻨﮫ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﻣﻮھﺎﯾﺶ ژوﻟﯿﺪه ﺑﻮد .زﯾﺮ ﭼﺸﻤﺎناش ﮐﺒﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﯿﺎﻓﮫاش
در طﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﻏﺼﮫ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ
و ﺧﺴﺘﮕﯽ؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد.
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"ﭼﺮا ﻗﯿﺎﻓﮫام اﯾﻨﻄﻮری ﺷﺪه؟"
ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد؛ ﻣﺴﻮاک زد ،دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرتاش ﮐﺸﯿﺪ .دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺪرش و آرزو او را ژوﻟﯿﺪه و ھﺮاﺳﻨﺎک ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .از ﺗﺮﺣﻢ و دلﺳﻮزی
ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻟﺒﺎس زﯾﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎناش و ﮐﺎر
طﻼق دوﺑﺎره ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد .آﺗﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺖ .از آﺗﻦ ﺧﻮشاش ﻣﯽآﻣﺪ.
ﭘﺎرهی ﺟﮕﺮش در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺗﺎزه در ﭘﺴﺘﻮی ﻗﻠﺐاش ﯾﺎد ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺟﻮاﻧﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن روز ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺮفاش ،دل ﺑﺴﺘﮫاش ﺑﻮد .آن
روز زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮهی ﻣﺮدی ﮐﮫ
دﺳﺖھﺎی ﮔﺮماش اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر رانھﺎ و ﺑﺪن ﮔﺮم و ﮔﺪاﺧﺘﮫی او را ﻟﻤﺲ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی ﮐﮫ طﻌﻢ ﻋﺸﻖ و ﻟﺬت و ﮐِﺮﺧﺘﯽ ﺗﻦ و ﺟﺎن را ،ﺑﮫ او ﭼﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد و
زھﺪان او را از ﺷﯿﺮهی ﺟﺎناش ﭘُﺮ و دﺧﺘﺮی ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ داده ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد ،و ﺑﻼﺧﺮه ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺿﻌﻒ و ﻗﻮتھﺎﯾﺶ ﺑﮫ او ﯾﺎد داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽ و دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ .آن ﻣﺮد ھﻢ آن ﺟﺎ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎسھﺎ را از ﭼﻤﺪان
ﮐﻮﭼﮏاش ﺑﯿﺮون آورد و روی ﺗﺨﺖ ﭘﮭﻦ ﮐﺮد .ﻋﮑﺴﯽ را ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽ و
دﺧﺘﺮش در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﮫی روﺑﺮوی ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ آن
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .دﺧﺘﺮش را ﺑﻮﺳﯿﺪ .اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎناش ﺣﻠﻘﮫ زد .اوﻟﯿﻦ روزی ﺑﻮد .ﮐﮫ
دﺧﺘﺮک ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺗﻨﮭﺎ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻋﻠﯽ آﻧﻘﺪر ھﻤﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﺐ
او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬارد و در ﮐﻨﺎر او ﺑﺨﻮاﺑﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻋﻠﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل و اﻋﺘﯿﺎدش ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮک و ﺷﺪﯾﺪا ً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اوﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ً آﻧﺘﯽ او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺮده .او ھﻢ ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ و دﺧﺘﺮک را
ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارد .ﺷﻮھﺮش ھﺮ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ،اول
ﺳﺮی ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﯽزد ،ﺣﺎل دﺧﺘﺮک را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ
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ﺷﻮﺧﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﻣﯽرﻓﺖ .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺎطﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﺧﻮد
دﻟﺪاری ﻣﯽداد .وﻟﯽ ھﯿﭻ ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﻋﺸﻖ و ﻣﮭﺮ ﻣﺎدری را
ﺑﮕﯿﺮد و ھﻤﯿﻦ آزارش ﻣﯽداد .ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف زد:
"ﻣﮕﺮ ﻗﻮل ﻧﺪادی ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﺸﺪ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدم؟ ﭼﺮا ﻧﺬاﺷﺘﯽ ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺗﮭﺮون ﺑﻤﻮﻧﻢ و ﻣﻨﻮ ﮐﺸﻮﻧﺪی ﺗﺎ آﺗﻦ؟ ﺣﺎﻻ ﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻗﻮلات ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد؟ ھﻤﮫاش ﺣﺮف.
ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اون ھﻢ ﻣﻦو و ھﻢ ﺧﻮدﺗﻮ و ھﻢ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﮐﺮدی! وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش اﯾﻦ طﻮری ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺗﺎ روزی ﮐﮫ زﻧﺪهام ﻧﻤﯽزارم
دﺧﺘﺮم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻨﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﮫ".
روی ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪ و اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .ﮐﻤﯽ دلاش آرام ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود .روﺳﺮی ﺑﺴﺮ ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ رﻓﺖ .روز ﺑﺎﻻ
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻠﻮغ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺗﮭﺮان در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻏﺒﺎر
و دود ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺮودت ھﻮای ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﮫ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﭘﮭﻨﺎور را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه .ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﻣﯽوزﯾﺪ .ﻗﻠﮫی دﻣﺎوﻧﺪ ﺷﻖ و
رق ﺑﺎ رﺧﺴﺎرهای از ﺑﺮف در دوردﺳﺖ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﮭﺮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﭘﮭﻦﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎ و آن ﺟﺎ ﺑﺮجھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪهی ﺧﻮد ﻓﺨﺮ
ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺟﻨﮕﻠﯽ اطﺮاف ﺗﮭﺮان ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮ
ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ اﺛﺮی ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻟﻮﮐﺲ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺎ ﭼﭙﮑﯿﮫ؛ ھﺮﭼﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺖ ﻣﯽﮐﺎرن و
ﺟﻨﮕﻞھﺎﺷﻮﻧﻮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﻣﺎ اونھﺎرو از رﯾﺸﮫ ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺠﺎش ﺑﺮج
ﺑﺴﺎزﯾﻢ".
ﻣﺪﺗﯽ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎد و ﺷﮭﺮکھﺎی اطﺮاف را ﮐﮫ در طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
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ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ،
آن ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ و ﺑﺪون دﺧﺘﺮک دﻟﺒﻨﺪش .ﭼﻄﻮر دلاش رﺿﺎ داده ﺑﻮد ﮐﮫ او را در
آﻧﺠﺎ ،ھﺰاران ﻓﺮﺳﻨﮓ دورﺗﺮ رھﺎ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺮدد؟ آﯾﺎ آﻧﺘﯽ از او
ﻧﮕﮭﺪاری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد؟ ﻧﺪاﯾﯽ از درون ﺑﮫ او ﻧﮭﯿﺐ زد ﮐﮫ ﭼﺮا ﻋﺠﻮﻻﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺪام آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﺑﭽﮫاش را در ﮐﺸﻮری ﻏﺮﯾﺐ رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﻏﺮق در
اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد .اﮔﺮ او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآوردم ،ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی طﻼق ﻣﯽدادم ﺑﭽﮫ را از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرم
ﺧﻮن دل ﻣﯽﺧﻮردم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر او را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺗﺎزه ﺑﻌﺪش ﭼﯽ؟ ﻣﺠﺒﻮر
ﻣﯽﺷﺪم ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺗﮭﺮون ﺑﻤﻮﻧﻢ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻧﮑﺒﺖ و زﯾﺮ ﺳﺎﯾﮫی ﭘﺪرم و آرزو
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .در آﺗﻦ ﺑﭽﮫھﺎی زﯾﺎدی را دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻮادهاﺷﺎن ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺠﺎت آﻧﮭﺎ
از ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ و ﻓﻘﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ آﻧﮭﺎ را ﺳﻮار ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺮده
و ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ داﺷﺘﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از
ﺧﺎرج ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺗﮭﺮان ﮔﯿﺮ ﮐﻨﯽ ،ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎر
ﺣﻀﺮت ﻓﯿﻠﮫ .ھﺰار و ﯾﮏ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن آدﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص
زﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدم .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ،ﺑﻼﺧﺮه ﭘﺪرش آﻧﺠﺎﺳﺖ.
ھﺮطﻮر ﺷﺪه ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ او ھﺴﺖ .ﺑﺬار دﺧﺘﺮک ﺗﻮ ھﻮای ﺗﺎزه و آزاد ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﮫ.
ھﺮﭼﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.
ﻏﺮق اﻓﮑﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای دﺧﺘﺮا ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا از ﭘﻠﮫھﺎ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ او را ﺑﮫ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ھﺮ دو ﺑﮫ طﺮف او آﻣﺪﻧﺪ.
"ﺑﯿﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺗﻮ ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ!"
ھﺮ دو در درﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻟﮑﻦ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺠﮑﺎو و
ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰﺷﺎن ﺑﮫ او دوﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖھﺎ را از ھﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد .ھﺮ دو ﺑﮫ
طﺮفاش دوﯾﺪﻧﺪ .در آﻏﻮشاﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﻮھﺎی ﺻﺎف و ﺳﯿﺎه آﻧﮭﺎ را
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ﻧﻮازش ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮھﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺒﯿﮫ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ھﯿﭽﮑﺪام ﺷﺒﯿﮫ ﻣﺎدرﺷﺎن
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭼﺮا ﻗﺒﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺎﺑﮭﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮاھﺮ ﮐﻮﭼﮏاش ﮐﭙﯽ ﺧﻮدش
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ھﻤﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮ اوﺳﺖ .ﻣﻮھﺎی
او را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﺧﻮش ﺑﮫ ﺣﺎلات ﮐﮫ ھﺮ دو را در ﮐﻨﺎرت داری .ﻗﺪر اونھﺎرو ﺑﺪون".
دﺧﺘﺮھﺎ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﺗﺎقﺷﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ و ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎی اﺗﺎق را
ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ھﻤﺮاه آﻧﮭﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ .ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ھﺮ ﯾﮏ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ اول اﺗﺎق ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮی دارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﺧﺎطﺮهای ﮐﻢ رﻧﮓ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺎد داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ،ﺑﺎرھﺎ ھﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻋﻠﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .آرزو او را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﺪ .در آن روزھﺎ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد،
دﯾﺪن ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﺣﻀﻮر او ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪان ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد .اﺗﺎق ﺑﭽﮫھﺎ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و درھﻢ
رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد آرزو وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺻﺮف ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن اﺗﺎقھﺎ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن آرزوی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ھﺮ دو در دو طﺮفاش
ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺌﻮال ﭘﯿﭻاش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از دﺧﺘﺮش ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺳﺌﻮال
ﮐﺮدﻧﺪ "ﭘﺲ ﮐﯽ ﻣﯿﺎد؟" ﺻﺪای آرزو ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮھﻢ زد .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﯿﻎ ﺑﻮد،
ﺟﻮاب داد ''ﺣﺎﻻ ﻧﮫ .ﺑﻌﺪا ً'' وﻟﯽ آرزو ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض او ﻧﮑﺮد و ﺣﺮفاش را
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و ﺑﮫ آنھﺎ ﯾﺎد آوری ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﺗﺎقھﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ آﻣﺎده ﺑﺸﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﮏاﺷﺎن ﮐﺮد اﺗﺎقھﺎ را ﮐﮫ ﭼﻮن
ﺑﺎزار ﺷﺎم درھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ .دﺳﺖ ھﺮ دو را ﮔﺮﻓﺖ و از ﭘﻠﮫھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ
رﻓﺖ.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ از در ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ
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ﻧﺮود ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺎن
ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ رﻓﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .آرزو ﺿﺒﻂ ﺻﻮت
ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ.
ھﺮ دو ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮی ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎطﺮهی ﺑﺪی از او ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ آرزو در ﻣﺠﻤﻮع زن ﭘﺪر ﺑﺪی ﺑﺮای او ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﺴﺌﻠﮫای ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﻨﻮز ھﻀﻢ آن ﺑﺮای او دﺷﻮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ او ﺟﺎی ﻣﺎدرش را اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﮫ آن ھﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ او ﻧﺒﻮد .ﭘﺪرش او را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .آرزو ﻧﮫ
ﺗﻌﺎرف و ﻧﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﺮد .رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آرام و ﺑﺎ
ﻣﺘﺎﻧﺖ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﻋﺠﻠﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"ﻣﺎﺷﺎﷲ دﺧﺘﺮا ﺑﺰرگ ﺷﺪن".
"آره ،ﺑﺠﺎش ﻣﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﮐﺎر دارن .از ﺻﺒﺢ ﺳﺤﺮ ﮐﮫ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﻢ ﯾﮫ
رﯾﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎس ﺗﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاره .ﭼﺸﻢ
ﺑﮭﻢ ﺑﺰﻧﯽ از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ و ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮان .ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺑﺮو ﯾﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
اﺗﺎقھﺎﺷﻮن ﺑﻨﺪاز .ﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎرش ﮔﻢ ﻣﯽﺷﮫ .ﺟﻮﻧﻤﻮ ﺑﮫ ﻟﺐام ﻣﯽرﺳﻮﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﯽ ﺑﮫ
اﺗﺎقﺷﻮن ﺑﺰﻧﻨﺪ".
"ھﻤﮫی ﺑﭽﮫھﺎ ھﻤﯿﻨﻄﻮرن".
آرزو ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد وﻟﯽ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
"ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ اﯾﺮان؟"
"راﺳﺘﺶ ھﻢ آره ھﻢ ﻧﮫ .زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺨﺘﮫ .آدم آزاده وﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺲ
و ﺑﯽ ھﻮﯾﺘﮫ .ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﺪاره ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﻼم ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﮫ .اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎز آدم
ﭼﮭﺎرﺗﺎ ﻓﮏ و ﻓﺎﻣﯿﻞ داره و ھﺮوﻗﺖ دلاش ﻣﯽﮔﯿﺮه ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺳﺮی ﺑﮫ
اونھﺎ ﺑﺰﻧﮫ .اوﻧﺠﺎ ﺧﻮدﺗﯽ و ﮔﻮﺷﺎت .ھﯿﭽﮑﺲ ھﻢ ﺑﺎھﺎت ﮐﺎری ﻧﺪاره".
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ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی آﻧﮭﺎ ﮔﻞ ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭼﮭﺮهی آن زن
ﺑﯽﺧﯿﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﮫ ﺳﯿﻤﺎی ﯾﮏ زنﭘﺪر ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮاھﺮی ﺑﺰرگﺗﺮ را دﯾﺪ.
ھﯿﭻ ﮐﯿﻨﮫای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن زن در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد .ﺣﺘﯽ از راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی ﺳﺎده
و ﺑﯽآﻻﯾﺶ او ﺧﻮشاش آﻣﺪ .آرزو ﻧﯿﺰ دﯾﮕﺮ او را رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﯽدﯾﺪ .او
ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ اﺗﺎق دﺧﺘﺮھﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺟﺎرو ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﭘﺪر و ﺧﻮاھﺮاﻧﺸﺎن را ﮐﮫ
ھﺮ ﺗﮑﮫی آن در ﮔﻮﺷﮫای رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و در ﺳﺒﺪ ﻟﺒﺎس ﭼﺮک
رﯾﺨﺖ .ھﻤﺮاه او ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزار رﻓﺖ .آرزو راﻧﻨﺪهی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﻮد .دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ
ﺑﻮد و ﺑﺪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
"ﭘﺪرت ﻣﯽﮔﮫ ﻣﻦ راﻧﻨﺪهی ﺑﺪیام .ﺑﮫ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽده ﮐﮫ دﺧﺘﺮا را ﺑﺒﺮم
ﻣﺪرﺳﮫ .ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ .ﺑﺎور ﮐﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮاﻓﯿﮏ زﯾﺎده و ھﯿﭽﮑﺲ رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ از راﻧﻨﺪهھﺎی ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﯾﮫ زن ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮن ﻧﺸﺴﺘﮫ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ .اون ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﻢ ﺑﺪﻧﮫاش درب و داﻏﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ
ھﺰار ﺧﻮاھﺶ و اﻟﺘﻤﺎس ﭘﺪرت اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺮام ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﮭﺶ ﻗﻮل دادم ﮐﮫ ﺣﻮاﺳﻢ
ﺑﺎﺷﮫ".
آرزو ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ او را ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺗﯿﮏ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﺮد و ﮐﻤﯽ وﺳﺎﯾﻞ
آراﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪ و اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﭼﯿﺰی اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺧﺒﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﺗﺎقاش رﻓﺖ .ﭘﺪرش ﺑﮫ او ھﺸﺪار
داد ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ در ﺑﺎﻟﮑﻦ را ﺑﺒﻨﺪد:
"ﭘﺸﮫھﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﮓھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺻﺪام ﺑﮫ آدم ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﮭﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﯾﮫ
ﻟﯿﺘﺮ از ﺧﻮنﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن".
ﭼﺮاغ ﺧﻮاب ﮔﻮﺷﮫی اﺗﺎق را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﭘﺮده را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ .از ﭘﺸﺖ
ﺷﯿﺸﮫی در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺷﮭﺮکھﺎی ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻗﻠﮫی دﻣﺎﻧﺪ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی
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ﺑﻮدﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮص ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و آﺳﻤﺎن ﻏﺮق
ﺳﺘﺎره ﺑﻮد .ﯾﺎد ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن در آﺗﻦ و اﻟﺒﺘﮫ دﺧﺘﺮش اﻓﺘﺎد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ در ھﻤﺎن
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻐﺾاش ﺗﺮﮐﯿﺪ و اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎناش ﺣﻠﻘﮫ زد .ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﺑﮫ
ﺷﯿﺸﮫ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎره ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺻﺪاﯾﯽ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺷﻨﯿﺪ ،ﭘﺪرش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮫھﺎﯾﯽ آرام از ﭘﺸﺖ در او را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
"ﭘﺮﺳﺘﻮ! ﺧﻮاﺑﯿﺪهای؟"
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻧﮫ ،ﻧﮫ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮ" .
"ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ داﺷﺘﻢ دوﺑﺎره آﺳﻤﻮﻧﮫ ﺗﮭﺮوﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﻨﻈﺮهی ﺑﯿﺮون از
اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﮫ .ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ".
ﭘﺪر ﮐﮫ در آﺳﺘﺎﻧﮫی در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،داﺧﻞ ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر او اﯾﺴﺘﺎد و در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﺮهی ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
آره اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﮫ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣُﺸﺮﻓﮫ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً رو ﺑﻠﻨﺪی ﻗﺮار داره .ﺑﮫ ھﻤﮫ
ﺟﺎ دﯾﺪ داری .اﯾﻦ ﺗﯿﮑﮫ زﻣﯿﻦرو ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از زﻣﯿﻦھﺎی اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺒﻼ ً ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﺮ از درﺧﺖ ﺑﻮد .ﺣﯿﻒ ﮐﮫ ھﻤﮫی درﺧﺖھﺎ و ﺑﺎغھﺎ رو
ﺷﺨﻢ زدن ﮐﮫ ﺑﺠﺎش ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺴﺎزن .ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎد؟"
"ﻧﮫ ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﺟﺴﻢام اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و روحام ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮم".
ﭘﺪر ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ﺣﺮف او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ .ﺳﺨﺘﮫ .ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺳﺮزﻧﺶات ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ول ﮐﺮدن
دﺧﺘﺮک اوﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫای ﻧﺒﻮد".
"ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ داﺷﺘﻢ ،ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ .اﮔﮫ ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﻣﯽآوردماش ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﺘﻮﻧﻢ اوﻧﻮ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺮام ﺳﺨﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎرد ﺑﮫ اﺳﺘﺨﻮﻧﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد دﯾﮕﮫ .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﻣﻮﻧﺪم و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم و ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪم .اﮔﮫ اوﻧﺠﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪم ،ﭼﻮن اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﯿﺮوﻧﻢ
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ﻣﯽﮐﺮدن .اوﻧﻤﻮﻗﻌﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﮭﺮون ﺑﺎ ھﺰار ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮام دﺧﺘﺮم اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺸﮫ .ﺗﺎزه ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎرو ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﻦ
ﻣﯽدوﻧﯿﺪ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﭽﮫ را ﺑﮫ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻣﯽدن .دلام
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮم اﯾﻦ ﺟﺎ آواره ﺑﺸﮫ .اﮔﮫ ﻗﺮاره آواره ﺑﺸﮫ ،ﺑﮭﺘﺮه اوﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﭘﺪرش در ﺟﻮاب او ﮔﻔﺖ:
"ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﮫ آﺗﻦ از ھﻤﻮن اول اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ رﻓﺘﻦات
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ ﺗﮫ دلام راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﺪی ،ﻣﯽرﻓﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه و
درس ﻣﯽﺧﻮﻧﺪی .دﺧﺘﺮت ھﻢ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدت ﺑﻮد .ﺑﺒﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﺧﻮدش ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ زن و ﺑﭽﮫاش ﺑﺎﺷﮫ .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ طﻮری
ﻣﯽﮔﻢ .وﻟﯽ اون ﻣﺮد دﯾﮕﮫ ﺑﮫ درد ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮره .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اون ھﻤﮫ ﮔﺬﺷﺖ،
ﺗﻮ رو ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﮫ و ﺷﺐ و روزشو ﭘﺎی ﻣﻨﻐﻞ و ﺑﺎﻓﻮر ﺑﺸﯿﻨﮫ ﻧﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﻮھﺮ
ﻣﯽﺷﮫ و ﻧﮫ ﺑﺮای دﺧﺘﺮت ﭘﺪر .از ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﻮی ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ھﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﺑﻠﯿﻂ ﺑﮕﯿﺮ
و ﺑﺮﮔﺮد ،دﺳﺖ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﯿﺎ اﯾﺮان .ﺷﻮھﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮاوﻧﮫ".
"ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮام اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﻢ ،طﻼق
ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم و ﮐﺎرﻣﻮ ﺑﺎ اون ﯾﮏ ﺳﺮه ﻣﯽﮐﻨﻢ".
ﭘﺪر ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺗﻮ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاری ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از طﻼق ﺑﺮﮔﺮدی؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و از
ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﺟﻮاب داد:
ﭼﺮا ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ .دﺧﺘﺮم اوﻧﺠﺎﺳﺖ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اون ھﻢ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺑﮭﻢ وﯾﺰا ﻣﯽدن".
"ھﺮ طﻮر ﺧﻮدت ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻓﻘﻂ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ،اﮔﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ طﻼق ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎﺷﮫ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ھﺰارﺗﺎ ﺷﺎﻣﺮﺗﯽ ﺑﺎزی در ﺑﯿﺎره .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﮫ ﻧﺘﻮﻧﯽ
ﺑﺮﮔﺮدی و دﺧﺘﺮت اوﻧﺠﺎ آواره ﺑﺸﮫ ،وﮔﺮﻧﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻗﺪمات رو ﭼﺸﻢ ﻣﻨﮫ .ھﺰار
ﺟﻮر ﮐﺎر ﺑﺮات ھﺴﺖ .ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻢ ﭼﺮا ﺗﺐ ﺧﺎرج اﯾﻦ ﻗﺪر داغ ﺷﺪه .ﻣﮕﮫ ﺗﻮ ﺧﺎرج
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ﺣﻠﻮا ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎ دارن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﺎ ﺧﻮب و ﺑﺪش
ﻣﯽﺳﺎزن .ﻣﮕﮫ ﻣﺎ ﺑﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ اﺻﻼ ً ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺧﻮدم ﺑﺸﯽ .ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎی اداری ﻣﻦ ﺑﺮﺳﯽ .ﻣﺎھﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاش ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮐﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﺗﻮ.
دﺧﺘﺮﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﮫ .ﺗﺎزه ھﺮ وﻗﺖ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻮ ﺗﻤﻮم ﮐﺮد راﺣﺖ
ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﭘﺪرش ﺑﺮه ﺧﺎرج".
"ﺣﺮف ﺷﻤﺎ درﺳﺘﮫ ،وﻟﯽ دلام رﺿﺎ ﻧﻤﯽده ﮐﮫ اوﻧﻮ از ﺧﻮدم دور ﮐﻨﻢ .ھﻤﯿﻦ
ﺟﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﻢ ﮐﺎرﻣﻮ ﯾﮏ ﺳﺮه ﻣﯽﮐﻨﻢ .دﻧﺪون ﻟﻖو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﺗﻮ ﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺸﮫ .ﺗﺎزه ﮐﺘﮏ زدن رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﻧﺪاره.
ﯾﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻏﻠﻄﮫ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدھﺎ دارن .ﯾﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮھﻨﮕﯿﮫ .ﻣﮕﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮدﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫاﺗﻮن ﮔﺮدن ﻧﺬاﺷﺘﻦ ،ھﻤﻮن ﮐﺎرو ﮐﺮدﯾﻦ.
ﯾﺎدﺗﻮن ﻣﯽﯾﺎد؟ ﻣﺎ از ﺗﺮس ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺗﻮ اﺗﺎق دﯾﮕﮫ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و درو ﻗﻔﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎدﺗﻮن ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﻮن ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﭘﺸﺖ اون
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﻮﻧﺪم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮده؟ اﮔﮫ ﺷﻤﺎ ھﻢ
ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدﺗﻮن ﮐﻤﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاﺗﻮﻧﻮ ﻣﯽدﯾﺪﯾﺪ اﯾﻦ طﻮری ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ھﻢ ھﻤﯿﻦ
طﻮره .ﻓﻘﻂ ﺧﻮدﺷﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺳﺮ ﻣﺎﻣﺎن ھﻮ ﺑﯿﺎرﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
ﮐﺘﮏاش زدﯾﺬ .ﻋﻠﯽ ﻋﻢ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرو ﮐﺮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﺎره.
ﺣﺰباش ،ﻋﻘﯿﺪاش ھﻤﮫی ﻓﮑﺮ و زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮ ﭘﺮ ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻏﻢ اون
ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه .اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮫ ھﻮ دﯾﮕﮫ .ﻣﮕﮫ ﻧﯿﺴﺖ؟ وﻗﺘﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺘﮏ
ﻣﯽزﻧﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﺑﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﯿﺮاھﻦاش اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺪر
اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .زﺑﺎناش ﺑﻨﺪ آﻣﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮش دل
ﭼﺮﮐﯿﻦ اﺳﺖ .ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﭼﻮن ﺳﻮزن ﺑﮫ ﻗﻠﺐاش ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
دﺧﺘﺮش ﺗﻤﺎم ﺣﺮفھﺎﯾﺶ را ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺎرهی ﺟﮕﺮش ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫی
ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ھﻤﮫی ﺛﺮوتاش را ﺑﮫ ﭘﺎی
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او ﺑﺮﯾﺰد ﮐﮫ دوﺑﺎره او را ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺧﻮدش را در ﭼﮭﺮه و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽدﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:
"ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺑﺎ ﺣﺮفھﺎم ازﺗﻮن اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﮭﺘﻮن زﺧﻢ زﺑﻮن ﺑﺰﻧﻢ .ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺧﻮام ﺑﮕﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺿﻤﯿﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎطﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدھﺎ ﯾﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮک
وﺟﻮد داره و اون اﯾﻨﮫ ﮐﮫ زﻧﻮ ﮐﻠﻔﺖ و ﺑﺮده زر ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯽدوﻧﻦ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ ﺳﺮ ﺑﺮاه ھﺴﺘﻦ ﻗﺮﺑﻮن ﺻﺪﻗﮫاﺷﻮن ﻣﯽرن ،دوﺳﺘﺸﻮن دارن و ھﺪﯾﮫ ﺑﺮاﺷﻮن
ﻣﯽﺧﺮن و اﺣﺘﺮامﺷﻮﻧﻮ دارن .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮐﻤﯽ ﺧﻼف ﻣﯿﻞ اوﻧﺎ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﻦ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﮫ ﯾﮫ آدم دﯾﮕﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻦ .آدﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮدﺷﻮن ھﻢ اوﻧﻮ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻦ .ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺗﺎﻓﺘﮫ ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﮫای ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ آﺗﻦ
ﭘﺸﯿﻤﻮن ﻧﯿﺴﺘﻢ .از روز اول ھﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﭘﻨﺠﺎه ﭘﻨﺠﺎه رﻓﺘﻢ .ھﻤﻮن روزی ﮐﮫ
ﺗﮭﺮوﻧﻮ ﺗﺮک ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻋﮭﺪ ﮐﺮدم ،اﮔﮫ ﻧﺨﻮاد دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﻨﮫ ،ولاش
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ آﺗﻦ ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺣﺪاﻗﻞاش و
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦاش ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮدم اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ
ﺗﺎ اﻧﺘﺨﺎبام ﮐﻨﻦ .از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮام ﺧﻮدم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﮫ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﭘﺎک ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﮫ ﺑﮫ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﮭﺮکھﺎی اطﺮاف زُ ل زد.
ﭘﺪر ﺑﻐﺾاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﺮد.
ﻻل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ و ﻣﻦ
ﻣﻦ ﮐﺮدن ﮔﻔﺖ:
"ھﺮ آدﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮدﺷﻮ داره .آدﻣﺎ ھﺮﮐﺪوم طﻮری ﺧﻠﻖ ﺷﺪن .وﻗﺖ
زﯾﺎدی ﻣﯽﮔﯿﺮه ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ و ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮن .ﻧﻤﯽﺧﻮام دل ﺗﻮرو راﺿﯽ
ﮐﻨﻢ .ﻣﯽدوﻧﻢ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .اﻟﺒﺘﮫ اﻣﺮوز اﯾﻨﻮ ﻣﯽﮔﻢ .ﺧﯿﻠﯽ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﻮ
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ﻓﮭﻤﯿﺪم ،وﻟﯽ ﺧﺪا ﺷﺎھﺪه ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم ﺟﻮﻧﻤﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دوﺗﺎ ﺑﺪم .اون
روزھﺎ آدمھﺎ اﯾﻦ طﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدن .دوﺗﺎ زن داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺐ ﻧﺒﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﺪه .ﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ اﻣﺮوز اوﻧﻮ ﻗﺒﻮل دارم ،ﻧﮫ اﻣﺮوز وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﭼﮫ ﺑﮫ روز زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮدم و ﺑﭽﮫھﺎم آوردم ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ ﮐﮫ دﻧﺒﺎل ھﻮس رﻓﺘﻦ ﭼﮫ ﻣﺼﺒﯿﺖ و ﺳﺘﻤﯽ اﯾﮫ در
ﺣﻖ ﺧﻮﻧﻮاده .ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ ،اون روز اﯾﻦ طﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .ھﯿﭽﮑﯽ ھﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ ﻣﻨﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﮫ .ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت ﯾﮏ دﻧﺪه و ﮐﻠﮫ ﺷﻖ ﺑﻮدم .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ھﻢ
رﻓﺘﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﮑﺮد"
''ﻣﺎﻣﺎن ﭼﮫ رﻓﺘﺎر ﺑﺪی ﮐﺮد؟ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺳﺎقدوش ﻋﺮوﺳﯽﺗﻮن ﺑﺸﮫ؟ آره ﺑﺎﺑﺎ
اﯾﻦ طﻮری ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ؟ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻣﺎرو دﯾﺪی؟ ﻣﺎ اﺻﻼ ً ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ
ﻣﯽدﯾﺪﯾﻦ و ﺑﺲ .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ .وﻟﯽ اﮔﮫ اﯾﻦ طﻮری ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ
اﻣﺮوز طﻮر دﯾﮕﮫای ﺑﻮد .ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،ھﺮﮐﺲ آدم دور و زﻣﻮﻧﮫ ﺧﻮدﺷﮫ.
ﻣﻦ ھﻢ آدم زﻣﻮﻧﮫی ﺧﻮدمام .ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﭽﮫام ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ھﯿﭻ اﺣﺪی ﺑﺠﺰ ﺧﻮدم
ﺑﺰرگ ﺑﺸﮫ".
ﭘﺪر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ اﺷﮏ ﻧﻤﯽرﯾﺨﺖ .ﺻﺪاﯾﺶ از ﺗﮫ ﭼﺎه ﺑﯿﺮون
ﻣﯽآﻣﺪ.
"اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ .اﻣﺮوز ﺑﺎ ﯾﮫ دﻧﯿﺎ ﻋﺬاب وﺟﺪان دارم ﺗﺎون اوﻧﻮ ﭘﺲ
ﻣﯽدم .آرزو ھﯿﭻ ﺧﺪاﯾﯽ رو ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ دلاش ﺑﺨﻮاد ﻣﯽﮐﻨﮫ .دﺧﺘﺮا
ھﻢ طﺮف اوﻧﻮ دارن .ﻣﻦ ﮔﺎو ﻧﮫ ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ده ھﺴﺘﻢ .ﻧﻘﺶ ﻣﻦ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫ ﻋﺎﺑﺮ
ﺑﺎﻧﮏ زﻧﺪهاس .ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﺟﯿﺐ ﺧﻮدﻣﻮ ھﻢ ﻧﺪارم .ﺑﺨﺎطﺮ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫام ﺳﮑﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺣﺮص ﻣﯽﺧﻮرم .ھﻤﮫ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮم ﭘﯿﺶ ﺗﻮ و ﺑﺮادرت و اﯾﻦ دوﺗﺎ
دﺧﺘﺮه .دلات ﺑﺮام ﻧﺴﻮزه .ھﺮﮐﺴﯽ ﺗﻘﺎص اﻋﻤﺎل ﺧﻮدﺷﻮ ﭘﺲ ﻣﯽده .ھﺮﭼﯽ ﺑﻮد
ﮔﺬﺷﺖ و ﮔﺬﺷﺘﮫرو ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪ .ﻣﯽدوﻧﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﯽ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ
درﺳﺖ ﻣﯽﮔﯽ و وﻗﺖاش رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺧﻮدت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮی .ﻓﻘﻂ ھﺮ ﮐﻤﮑﯽ اﺣﺘﯿﺎج
داری ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ .ھﺮﭼﯽ از دﺳﺖام ﺑﺮ ﺑﯿﺎد ﺑﺮات ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﻮدت ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ
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ﮐﮫ ﺗﻮرو اﻧﺪازهی ﭼﺸﺎم دوﺳﺖ دارم".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ طﺮف ﭘﺪرش ﺑﺮﮔﺸﺖ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺪر ﻣﻮھﺎی او را
ﻧﻮازش ﮐﺮد و آرام ﮔﻔﺖ" :ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ".
"ﺑﺎﺑﺎ دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺑﺎ ﻋﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻋﻠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﮑﺴﺖو ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰو ﻓﺪای ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﺎی ﻏﻢ و درد او ﺑﺸﯿﻨﻢ و
ﻋﺬاب ﺑﮑﺸﻢ و دم ﻧﺰﻧﻢ .ﻣﯽﺧﻮام دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎی ﺧﻮدم ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﺰودی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم
آﺗﻦ دﺳﺖ دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮم و از ﺧﻮﻧﮫاش ﻣﯽرم".
ﭘﺪر آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
"اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﮐﺎرو ﺧﻮب ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ".
"ھﺮﭼﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺪ .دﯾﮕﮫ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازﺗﻮن ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﮔﮫ
ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﻓﺮدا ﻣﻨﻮ ﺑﺮﺳﻮﻧﯿﺪ ﺧﻮﻧﮫی ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن .ﻣﯽﺧﻮام اوﻧﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻢ".
"ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯽرﺳﻮﻧﻢات .راﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮﻧﮫات اوﻧﺠﺎﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫ
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﮫ .ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ زﻧﮓ زدم .ﺣﺎج آﻗﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺎ ھﻔﺘﮫی دﯾﮕﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن رو ﺗﺨﻠﯿﮫ
ﻣﯽﮐﻨﻦ .وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﻧﮫ ھﻢ ﺗﻮ اﻧﺒﺎره .ﻧﮕﺮان ﺧﻮﻧﮫ ﻧﺒﺎش .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮی.
اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺧﻮﻧﮫ ﺧﻮدﺗﮫ .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺗﻮرو ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﻢ .ﺣﺪاﻗﻞاش اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫای ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯽ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ
ھﺴﺘﯽ ﻧﮕﺮان ﭘﻮل ﻧﺒﺎش .دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺣﺴﺎبات ﭘﯿﺶ ﻣﻨﮫ .ﻣﻦ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﮫ ﻧﺒﻮدی
ﺑﺠﺰ ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﻮﻧﮫات ،ھﺮﻣﺎه ﻣﻘﺪاری ﺑﺮای روز ﻣﺒﺎدا ﺑﺮای ﺗﻮ و ﻧﻮهام ﺑﮫ
ﺣﺴﺎبات رﯾﺨﺘﮫام .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ داری .اﮔﺮ ھﻢ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی
داﺷﺘﯽ ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻦ .ھﺮﭼﯽ ھﻢ ﺑﺰرگ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎز ھﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﻨﯽ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺪرش ﮐﺮد و زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:
"ﻻزم ﻧﺒﻮد ﺑﺎﺑﺎ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ﯾﮫ طﻮرھﺎﯾﯽ ﮔﻠﯿﻢ ﻣﻤﻮ از آب ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻢ".
"ﻣﺜﻼ ً ﭼﻄﻮری؟"
اﯾﻦ ﭘﺪر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:
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"دﺧﺘﺮ ﺟﻮن ﻣﺪﺗﯽ ﺗﮭﺮون ﻧﺒﻮدی ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪه .ھﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻨﮓ و
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدﻣﻮ زﯾﺮ و رو ﮐﺮده .ﺗﮭﺮون اﻣﺮوز ،ﺗﮭﺮون ﭼﻨﺪ ﻗﺪﯾﻢ
ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﮐﯽ ﺻﺒﺢ ﮐﮫ از ﺧﻮاب ﭘﺎ ﻣﯽﺷﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﭼﻄﻮری ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ از
اﯾﻦ ﮐﻼه ﺑﮫ اون ﮐﻼه ﮐﺮدن و ﺷﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺳﺮ دﯾﮕﺮون ﭘﻮﻟﯽ در ﺑﯿﺎره و زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد و ﺧﻮﻧﻮادهﺷﻮ اداره ﮐﻨﮫ .ﻣﺮدم از ھﯿﭻ ﮐﺎری اﺑﺎ ﻧﺪارن .اﮔﺮ زرﻧﮓ و ﮐﻼه
ﺑﺮدار ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ھﺎﻟﻮ ﺣﺴﺎبات ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاره ،اﺧﻼق و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ .ﭘﺪر ﺑﮫ ﭘﺴﺮش رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ و دﺧﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺎدرش .ھﺮ ﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﺷﮫ.
اﮔﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﮭﺮون زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ،ﮐﻮر ﺧﻮﻧﺪی.
ﮐﻼهات ﭘﺲ ﻣﻌﺮﮐﮫاس .ﻣﺮدم ﺗﮭﺮون ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪن .داره دﯾﺮ ﻣﯽﺷﮫ؛ ﺗﻮ ھﻢ
ﺧﺴﺘﮫای ،ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻣﯽرﺳﻮﻧﻤﺖ ﺧﻮﻧﮫی آﻗﺎﺟﻮن .ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﮫ
اوﻧﺎرو ﻧﺪﯾﺪم .ﺳﻼم ﻣﻨﻮ ﺑﺮﺳﻮن .آدمھﺎی ﺷﺮﯾﻔﯽ ھﺴﺘﻦ".
ﭘﺪر اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﮫ طﺮف در اﺗﺎق رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﺪرﻗﮫاش ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ
ﭘﺪر ﺑﮫ آﺳﺘﺎﻧﮫ در رﺳﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ،ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ".
آن ﺷﺐ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﮫ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .دو ﺑﺎر
در ﺑﺎﻟﮑﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎرهی ﺗﮭﺮان
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .دم دﻣﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪای دﺧﺘﺮا ﮐﮫ در
آﺳﺘﺎﻧﮫ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .دو ﺧﻮاھﺮ ﺑﮫ
طﺮفاش رﻓﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﮫی آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﺟﻮدش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺧﻮاھﺮان او ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺮﭼﮫ ھﺮ دو ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از دﺧﺘﺮ او ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﮭﺬا ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﮐﻤﯽ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮش را ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اول دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺷﺮوع ﮐﺮد:
"اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﮫاس ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ھﻤﮫ روز ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮔﮫ
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دوﺳﺖ داری ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آرزو ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ .ﯾﮫ ﭘﺎرک ﺑﺰرگ اﯾﻦ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﺴﺖ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﻗﺸﻨﮕﮫ! ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮔﯿﺞ ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﮔﻔﺖ:
"ﺑﺎﺷﮫﻣﯽرﯾﻢ.ﺷﻤﺎﺑﺮﯾﺪﭘﺎﯾﯿﻦﻣﻦدوشﻣﯽﮔﯿﺮموﺑﻌﺪﻣﯿﺎمﭘﺎﯾﯿﻦ''.
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ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و ھﻤﺮاه ﭘﺪر از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪ .دﺧﺘﺮا ﻏُﺮ
زدﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .دلاﺷﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮﺷﺎن روز ﺟﻤﻌﮫ ﮐﮫ ھﺮ
دوی آﻧﮭﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮕﺬارد .ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﺎه ﻏﻀﺐآﻟﻮد
ﭘﺪر و ﻗﻮل ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺮدد ،ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺮ دو ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺎ وﻟﻊ ﮔﻮﻧﮫھﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺪر راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ﺳﺨﺘﯽ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺟﺎزهی ﺳﺎﺧﺖ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ادارات دوﻟﺘﯽ ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد،
وﻟﯽ ﺣﻮاساش ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ذھﻦاش درﮔﯿﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رو ﺑﺮو ﺷﺪن دو ﺑﺎره
ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦﺣﺎل از
رو ﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ آﻧﮭﺎ واھﻤﮫ داﺷﺖ .ﻏﺮق در ﺗﺨﯿﻼت ﺧﻮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﭘﺪرش
را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
دارﯾﻢ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .اﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺮد .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .ﺗﮏ و ﺗﻮﮐﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺟﺎی آﻧﮭﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﭼﻨﺪ طﺒﻘﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن
ﺑﯽﻗﻮاره ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﮐﮭﻨﮫای را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آوﯾﺰان ﮐﺮدن زﻧﮕﻮﻟﮫ و
آﯾﻨﮫ آﻧﮭﺎ را آراﯾﺶ ﮐﺮده و دور آﻧﮭﺎ دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﯾﻮارھﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را از دﻧﯿﺎی اطﺮاف ﺟﺪا
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻨﺠﺮهھﺎ ﻧﺮدهھﺎی آھﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .زرق و ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﻧﺮدهھﺎی
ﻓﻠﺰی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﻔﺲھﺎی ﺧﻮش رﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ھﺮ ﺗﺎزه واردی
را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
"اﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﻣﺮا اﯾﻦ ﺟﺎ آورده ﺑﻮدی ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﻧﮫھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﮐﻮﺑﯿﺪن و ﺑﺠﺎش اﯾﻦھﺎ رو ﺳﺎﺧﺘﻦ .ﺗﻮ اروﭘﺎ ﺧﻮﻧﮫھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ رو ﺗﻌﻤﯿﺮ
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ﻣﯽﮐﻨﻦ و از اونھﺎ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺣﯿﻒ از اون ﺧﻮﻧﮫھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و
درﺧﺖھﺎی ﻗﺸﻨﮓاﺷﻮن ﮐﮫ ھﻤﮫ رو از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن .ﺣﺎﻻ ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻤﻮنھﺎ زرق و ﺑﺮق ﻣﯽدن؟ اون ﻧﺮدهھﺎی دور ﭘﻨﺠﺮهھﺎرو ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﻣﺜﻞ
زﻧﺪون ﻣﯽﻣﻮﻧﻨﺪ".
ﭘﺪر ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
دﺧﺘﺮم ﺗﺎزه از ﻓﺮﻧﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ .ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻧﺪی ﺧﻮدت ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ .اﯾﻦ ﺟﺎ
ھﯿﭽﮑﺲ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﺪاره .ﺣﻮاﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﮫ روز روﺷﻦ از دﯾﻮار ﺧﻮﻧﮫات ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻻ و
ﻏﺎرتات ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮارا ﮐﯿﻒ دوﺷﯽ زﻧﺎ رو ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ھﻤﮫ
ﻣﯽزﻧﻦ".
"ای ﺑﺎﺑﺎ ﻣﮕﮫ ﺗﮕﺰاﺳﮫ؟"
"ﻧﮫ ﻋﺰﯾﺰم ﺗﮕﺰاس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﮭﺮوﻧﮫ .اﻋﺘﯿﺎد و ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻘﺮ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﺳﻠﺤﮫ
ﺳﺮد و ﮔﺮم ھﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ دﺳﺖ و ﺑﺎل ﯾﮫ ﻋﺪهای ھﺴﺖ ،دﯾﮕﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای؟ ﻓﻘﺮ،
اﻋﺘﯿﺎد و ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺎدر ﻧﺎ اﻣﻨﯿﮫ .اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﮐﮫ زﯾﺎده".
ﭘﺪر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﻠﮫ آﺧﺮ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻨﺎر زد و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اطﺮاف را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد .ﭼﺮا ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ وارد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﮫ روزی روزﮔﺎری ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪرﯾﺶ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻮد.
ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"اﯾﻦ ﺟﺎ رو ﯾﺎدت ﻣﯿﺎد؟"
ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ روزھﺎی زﯾﺎدی از ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎقاش رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﺮدم را ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻮﭼﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ روز
ﺻﺒﺢ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ از آن ﮔﺬر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ روزھﺎی
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪناش ﺑﺎ ﺗﻨﯽ ﮔﺮم و ﻗﻠﺒﯽ ﭘﺮ طﭙﺶ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از آن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را
در ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آن طﺮفﺗﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .در آن ﺧﯿﺎﺑﺎن روزﮔﺎری ﺧﺎﻧﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ دﻏﺪﻏﮫاﺷﺎن ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن ﻧﺎن روی
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ﺳﻔﺮه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز آﺗﺶ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽاﺷﺎن ﻧﯿﻔﺘﺎده ﺑﻮد و
ﭘﺪر ھﻮس زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﺮش ﻧﺰده ﺑﻮد .آن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﺰﯾﻤﺘﮕﺎه او ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖھﺎی ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ﺑﮫ اطﺮاف
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ھﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﮫی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺪری در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﮭﺎر طﺒﻘﮫای ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﮭﺎر دﯾﻮاری ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺧﺎطﺮات
دوران ﮐﻮدﮐﯽاش در آن ﺑﻮد ،آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﻮج ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی دوران ﮐﻮدﮐﯽ
او ھﻢ رﺣﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺪر و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺧﻮﻧﮫ ﭼﯽ ﺷﺪ؟"
ﭘﺪر ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
"ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺟﺎی اوﻧﻮ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر طﺒﻘﮫ ﺑﺎ ھﺸﺖ واﺣﺪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻗﺸﻨﮕﮫ ﻧﮫ؟ ﭘﺎرﺳﺎل ﺗﻤﻮم ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮﻧﮫی ﺑﻐﻠﯽرو ھﻢ ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﮫ
اون اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدم .ﺧﻮاﺳﺘﻢ دو آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻮ ﺑﮫ ھﻢ وﺻﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
آرزو ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ .ﭼﮭﺎرﺗﺎ رو ﻓﺮوﺧﺘﻢ و
ﭼﮭﺎرﺗﺎی دﯾﮕﮫ رو اﺟﺎره دادم .اراده ﮐﻨﯽ ﯾﮑﯽﺷﻮ ﺑﺮات ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻏﻤﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﭘﺪر ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"اون ﺧﻮﻧﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧﺎطﺮه داﺷﺖ .ﺣﯿﻒ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻘﻮل ﺷﻤﺎ
ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ھﻤﯿﻦ طﻮر ﮐﮫ ﺧﺎطﺮات ﻣﺎ ھﻢ ﭘﯿﺮ ﻣﯽﺷﻦ و
ﺟﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات دﯾﮕﮫای ﻣﯽدن".
ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻗﺪم زدن در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮد .ﺟﻮی آﺑﯽ ﮐﮫ
روزﮔﺎری آب زﻻﻟﯽ در آن ﺟﺎری ﺑﻮد ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .روی آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
درﺧﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ را زده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺠﺎی آن ﭼﻨﺪ ﻧﮭﺎل ﺟﻮان ﮐﮫ ھﻨﻮز ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ،ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﮏ و ﺗﻮﮐﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﮭﺎ ﯾﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن را ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ و از ﻧﻮ آن را
ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوشھﺎی ﺣﺮﻓﮫای ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﭘﺪرش ،ﺑﺮوﻧﺪ .ھﻮس ﮐﺮد ﮐﮫ زﻧﮓ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﮫی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﻮج ﺗﻐﯿﯿﺮ را ﺑﺰﻧﺪ،
ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ در را ﺑﮫ روی او ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد .اﺣﺴﺎس ﻏﺮﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ دور ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﮐﮫ داﺷﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺎطﺮهای ﮐﻢ رﻧﮓ و ﻣﻼل آور ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺮ ذھﻦ و ﻓﮑﺮ ﺧﺴﺘﮫاش ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻣﺎﻧﺪن در آن ﮐﻮﭼﮫ دلاش
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻧﻤﯽﺧﻮای ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ و ﺧﻮﻧﮫھﺎ رو ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺪرن و ﺗﻤﯿﺰن .از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎدوام .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ آخ ﻧﮕﻦ .دو
دﺳﺘﮕﺎهاش ﺑﺮای ﺗﻮ و ﺑﺮادرت و دوﺗﺎی دﯾﮕﮫ ﺑﺮای دﺧﺘﺮا .ﭘﺮوژه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد.
ﮐﻠﯽ ﻓﺎﯾﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﭼﮭﺎرﺗﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﻤﮫاش ﻓﺎﯾﺪه اس'' .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ
ﺑﮫ ﻣﺎﻧﺪن در آن ﺟﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد:
"ﻣﻦ و ﺑﺮادرم ﮐﮫ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺻﺪ ﺳﺎل زﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ .اﯾﻦھﺎ ھﻤﮫ از
زﺣﻤﺖ ﺧﻮدﺗﮫ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫای ﺑﺎﺷﻦ ﺑﺮای روزھﺎی ﭘﯿﺮیاﺗﻮن .اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﮫی ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺑﺮن ﺑﯿﺮون".
"ھﺮطﻮر دلات ﻣﯽﺧﻮاد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ زﯾﺎد ﺧﻮشات ﻧﯿﻮﻣﺪ .ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر دارم ﮐﮫ
ﺑﭽﮫھﺎی ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺨﻮرن .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﮔﮫ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ﺑﺒﻨﺪی
و ﭼﯿﺰی ﻧﺒﯿﻨﯽ ،راﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎری .اﯾﮑﺎش ﻧﻮهاﻣﻮ ﺑﺎ ﺧﻮدت اورده
ﺑﻮدی".
ﭘﺪر ﺟﻤﻠﮫی را ﮔﻔﺖ و اﺳﺘﺎرت زد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﮋو آرام و ﺑﺎ وﻗﺎر راه اﻓﺘﺎد .راه
زﯾﺎدی ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫی آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﺒﻮد .ﺑﻘﯿﮫی ﻣﺴﯿﺮ راه در ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ
ﮔﺬﺷﺖ .ھﺮ دو ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮق در اﻓﮑﺎر ﺧﻮد .ﺗﻨﮭﺎ زوزهی آرام ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺻﺪای ﮔﻮﯾﻨﺪهی رادﯾﻮ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ آب و ﺗﺎب در ﺑﺎرهی
دﺳﺘﺂوردھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻌﻨﻮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﻧﻘﻼب و دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺪر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﮫی ﻋﻠﯽ ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﯿﺴﮫی
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ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﺮداﺷﺖ و از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ.
ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﮐﯽ ﺑﯿﺎم دﻧﺒﺎﻟﺖ؟"
"ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺸﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ .آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻦ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
اﮔﮫ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺸﺸﻮن ﺑﻤﻮﻧﻢ .اﮔﮫ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﻣﯿﺎم".
"ﻧﮫ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ً زﻧﮓ ﺑﺰن .ﻣﯿﺎم دﻧﺒﺎلات .اﻣﺮوز ﮐﺎر زﯾﺎدی ﻧﺪارم.
ﻣﯽﺧﻮام دﺧﺘﺮا رو ﺑﺒﺮم ﮐﻼس ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺳﺮی ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﻣﯽزﻧﻢ .ﮐﺎر
دﯾﮕﮫای ﻧﺪارم .ﺟﻤﻌﮫاس ،ﮐﺎرﮔﺮا ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻮ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﮐﻨﻢ".
ﭘﺪر اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه او را ﺑﺪرﻗﮫ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺤﻈﮫای ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ،روﺳﺮیاش را ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺎﻧﺘﻮی
ﺳﯿﺎهاش را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻦاش زار ﻣﯽزد ،ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد .ﺻﺪای ﭘﺪر در ﮔﻮشاش ﺑﻮد.
''آﻧﻘﺪر دارم ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎی ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺨﻮرن ''.ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
اﯾﮑﺎش ﻋﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺪر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ.
زھﺮ ﺧﻨﺪی زد .روزی از ﮐﻢ ﻣﮭﺮی ﭘﺪر ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد ،و ﺣﺎﻻ ھﻤﺎن
ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و آرزو ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﮑﺎش ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﺪام درﺳﺖ ﺑﻮد؟ ﭘﺪر را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ؟ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻐﻠﻤﮫای از ھﺮ دو ﻣﺮد را.
ﭘﺎھﺎﯾﺶ از ﻣﻐﺰش ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻣﻨﻄﻖاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ھﻢ ﺻﻒآراﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻄﻖاش ھﻤﻮاره ﻣﻐﻠﻮب اﺣﺴﺎﺳﺎتاش
ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ از آن ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﮫ اطﺮاف
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮﺟﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻤﻠﮫی ﭘﺪر در ﮔﻮشاش
ﺗﮑﺮار ﺷﺪ "زﻣﯿﻦ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ارزش طﻼ داره .ﭘﺲ ﭼﺮا اﯾﻦھﺎ ﻧﻔﺮوﺧﺘﮫاﻧﺪ؟
ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﮫھﺎ را ﻧﮑﻮﺑﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎنھﺎی ﭼﻨﺪ واﺣﺪی ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزاری اﯾﻨﺪ و دﺳﺖاﺷﺎن ﺑﮫ دھﺎﻧﺸﺎن
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ﻣﯽرﺳﯿﺪ .وﺿﻊ ﺑﺎزاریھﺎ ﺗﻮﭘﮫ .اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ".ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و
آﻗﺎﺟﻮن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ؟ ﭼﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶھﺎ ﭼﻮن اﻣﻮاج
ﺳﮭﻤﮕﯿﻨﯽ ﺑﮫ دﯾﻮارھﺎی ﻣﻐﺰش ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد .آﯾﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮد؟
دﺳﺖاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮف آﺧﺮ را در اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﺑﺰﻧﺪ .وﻟﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻢاش از درون ﺑﮫ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد و آراﻣﺶ او را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽزد .زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ
آن روز ﺑﮫ او ﯾﺎد ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﮫ اﻓﮑﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی دروﻧﯽاش را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .اھﻞ
ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﺒﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ ھﺮﭼﮫ را ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآورد .ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ﺑﺪی
ﺑﻮد .وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،و ﭼﻮن ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻌﺎدلاش
را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ و ﻓﺸﺎر دﺳﺖاش را ﺑﮫ طﺮف زﻧﮓ در دراز
ﮐﺮد .دﺳﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﮔﻤﮫی زﻧﮓ را ﻓﺸﺎر دھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﯿﺴﮫی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻧﻔﺲ ﺗﺎزه ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
روﺳﺮیاش را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد .ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﭘﺪر ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻮد ﮐﮫ او وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ او اﺷﺎره ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺮدﯾﺪ او ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو دﮔﻤﮫ را ﻓﺸﺎر داد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای
ﭘﺎﯾﯽ از آن طﺮف در آھﻨﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﻮشاش رﺳﯿﺪ.
"ﮐﯿﮫ؟"
"ﻣﻨﻢ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن".
در ﭼﺸﻢ ﺑﮭﻢ زدﻧﯽ در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﺑﺰرگ آھﻨﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎز
ﺷﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﭼﺎدر ﺑﮫ ﺳﺮ در آﺳﺘﺎﻧﮫی در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از روز
ﻗﺒﻞ زﻧﮓ زده ﺑﻮد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع داده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور
ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ آﻏﻮش ﮔﺸﻮد و ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد .ﮔﺮﯾﮫ اﻣﺎناش ﻧﺪاد .ﺳﺮ و
ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻗﺮﺑﺎن و ﺻﺪﻗﮫاش ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ھﺮ دو ﻓﺮزﻧﺪش
را ﺑﺎ ھﻢ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع و آﺷﻨﺎی آﻏﻮش او
ﻏﺮق ﺷﺪ .ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺑﻮد از آن ﻣﺤﺮوم ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎی آﻏﻮش
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ﻣﺎدر ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎی ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ آن را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﺲ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ داﺷﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ دلاش ﺑﺮای او ﻣﯽطﭙﯿﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در وﺟﻮدش زﻧﺪه
ﺷﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮﻣﺎی آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽدرﯾﻎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر،
ﻋﺸﻖ و ﻋﺎطﻔﮫای ﮐﮫ از ﭘﺴﺘﻮی ﻗﻠﺐ و اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ و ﻓﺎرغ از
ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ آن را ﭘﯿﺶ ﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ
در آن ﻣﺪت از ﭼﮫ ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و ﻧﺒﻮد آن ﮔﺮﻣﺎ و ﺟﻮﺷﺶ ﻋﺎطﻔﯽ ﭼﮫ
ﺧﻼﯾﯽ در وﺟﻮدش ﺑﻮﺟﻮد آورده .ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎساش ﺑﮫ واژه ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺖ.
ھﻤﮫی وﺟﻮدش واژه ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﻋﺸﻖ و ﻋﺎطﻔﮫاش ﭼﻮن آب ﺟﻮﺷﺎن ﭼﺸﻤﮫای
زﻻل از ھﺮ روزن و ﻣﻨﻔﻆ ﮐﻮه ﯾﺦ ﮐﺮدهی ﺗﻦاش ﻓﻮران زد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮش را
ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫی آن زن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی ﻋﻠﯽ ،ﻣﺎدرش؛ آﺑﺠﯽ و دﺧﺘﺮش را ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ در آﻏﻮش ھﻢ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﺨﻨﯽ و ﺣﺮﻓﯽ ﻻزم
ﻧﺒﻮد .ﻋﻄﺶ ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎس ﻓﺎرغ از ھﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺮ ﺑﺮآورده ﺑﻮد و ﺟﺎن
دردﻣﻨﺪش ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﮫ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ درﯾﻎ آن زن را ﮐﮫ ﺗﺎرھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻮھﺎﯾﺶ
ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﺧﯿﺲ او را ﻧﻮازش ﻣﯽداد ،ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪ و ﺳﯿﺮاب ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﯾﻦ ﻧﯿﺎز اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ؟ ھﻤﮫی رﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ در ذھﻦاش
ﺑﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،در ﯾﮏ آن از ھﻢ ﮔﺴﺴﺖ .ارادهاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺎز ﻋﺎطﻔﯽاش زاﻧﻮ زد و
ﺑﮫ اﻟﺘﻤﺎس اﻓﺘﺎد'' .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻣﺮا
ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ زن و ﻋﺸﻖاش ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻗﻠﺐ
دردﻣﻨﺪاش را ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدم ﺑﺸﮑﻨﻢ .ﺑﺒﯿﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺒﺖاش را
ﻧﺜﺎر ﺗﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫاش از آن ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ زن در وﺟﻮد ﺗﻮ ﮔﺮﻣﺎی
ﻋﻠﯽ ،دﺧﺘﺮش و ﻧﻮهاش را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ،ﺣﻀﻮر آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﭘﺲ
رﺣﻢ ﮐﻦ و اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ را از او درﯾﻎ ﻣﮑﻦ".
"ﺧﻮش آﻣﺪی ﻋﺰﯾﺰ دلام ،دﺧﺘﺮم''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫی ﮐﻮﺗﺎه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮫھﺎی ﮔﺮم و آﺗﺸﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ .ﺗﻦاش
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ﮔُﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﺤﺘﺎج ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮازشھﺎی ﮔﺮم
ﻣﺎدراﻧﮫای اﺳﺖ .دﺳﺖھﺎی ﻟﺮزان ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه او را ﻧﻮازش ﻣﯽداد.
ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .روﺳﺮی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﻐﺰﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻋﻮاطﻒ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﯿﺪ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن در را ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
او را ﺗﻨﮓ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ ﺑﮫ طﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه اﻓﺘﺎد.
ﺧﺎﻧﮫ ھﻤﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻠﯽ را در آﻧﺠﺎ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮﺗﮫ ﮔﻞ
ﮐﺎﻏﺬی ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ دﯾﻮار آﺟﺮی
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻞھﺎی ﺳﺮخ ﺑﺎ ﺑﺮگھﺎی ﻧﺎزک ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی دﯾﻮار را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .دو درﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﻓﻨﺪق و ﺳﺮو ﭘﯿﺮ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ
ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه و ﭼﻨﺎن ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺮ ﺳﺒﺰ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺎﺧﮫھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ
آﺳﻤﺎن دﺳﺖ درازی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮ ﭘﯿﺮ از آﻻﭼﯿﻖ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﻤﮫی ﻗﺴﻤﺖ
ﺷﺮﻗﯽ ﺣﯿﺎط را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﯿﺎط ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺒﻮد .ﺣﻮض
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺷﯽ وﺳﻂ آن ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﻮارهای در وﺳﻂ اش ﺑﻮد ،ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ آب
ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن در آن ﺳﺎلھﺎی ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺣﻮض را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد و آب
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﮐﺮده ﻓﻮاره ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"آب روﺷﻨﺎﺋﯿﮫ .روﺷﻨﺎﯾﯽ ھﻢ ﻧﻮر زﻧﺪﮔﯿﮫ".
ﺣﺎل ﺣﻮض ﺧﺸﮏ و ﺧﺎک ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻓﻮاره ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻮر از ﺧﺎﻧﮫ
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺎل ﺧﺎﻧﮫ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺒﻞھﺎ ﺳﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻟﻢ داده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮش ﮐﺎﺷﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻘﺶھﺎی زﯾﺒﺎی آن
ﺑﻮد؛ در وﺳﻂ ھﺎل ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ وظﯿﻔﮫی اﺗﺎق ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘﮭﻦ
ﺑﻮد .در ﺑﺎﻻی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﮑﺲ آﺑﺠﯽ و ﻋﮑﺴﯽ از ازدواج ﺧﻮدش و ﻋﻠﯽ و ﯾﮏ
ﻋﮑﺲ ﺳﮫ ﻧﻔﺮی از ﺧﻮدش و ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮﺷﺎن ﮐﮫ از آﺗﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد ،دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻓﺮش دﯾﻮاری ﮐﮫ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر وإنﯾﮑﺎد را
داﺷﺖ ،ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد.رﻧﮓ روﺷﻦ دﯾﻮار در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ً ﻓﺮش آوﯾﺰان ﺑﻮد
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ﺗﻮﺟﮫ او را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﺘﺎزﮔﯽ آن را ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن او
را روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ و روﺑﺮوﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
"ﻣﯽﺧﻮام روﺑﺮوت ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺳﯿﺮ دلام ﻧﮕﺎت ﮐﻨﻢ".
ﺑﯽ وﻗﻔﮫ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد .از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از ﻧﻮهاش ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از
ﺷﯿﻄﻨﺖھﺎی او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮫی روﺳﺮی
ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﮑﺲ دﺧﺘﺮک را آورده ﺑﻮد و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻋﮑﺲ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی دﺧﺘﺮک آورده ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻋﻠﯽ؟ ﯾﺎ ھﺮ
دو .از ﺣﺎل ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال ﮐﻮﺗﺎه ،زﯾﺎد ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺳﺮش را آرام ﺑﮫ راﺳﺖ
و ﭼﭗ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﺑﺎ دﺳﺖ روی زاﻧﻮﯾﺶ ﻣﯽزد .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ روﺿﮫ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ وﻟﯽ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .آﯾﺎ ﻣﺎدر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺴﺮش
را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺗﺼﻤﯿﻢاش را از
ﻧﮕﺎهاش ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﻣﺎدر ﭼﻘﺪر ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟ از ﮐﺠﺎ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد؟ از ﮐﺘﮏ
ﺧﻮردن او ﺧﺒﺮ داﺷﺖ؟ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﺐ و روز ﭘﺴﺮش در ﺧﻤﺎری و ﯾﺎ
ﻧﺸﺌﮕﯽ ﻣﯽﮔﺬرد؟
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن آن زن ﺻﺒﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺒﻮد .ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .دلاش ﭘُﺮ
ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ درد دل ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭼﺮا ﻋﻘﺪهی دلاش را ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﺮد؟
آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ؟ دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل آن زن ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ
آﻏﻮش و ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻣﺄوای اﻣﻨﯽ ﺑﺮای دل ﺗﻨﮕﯽھﺎی او ﺑﻮد ،ﺳﻮﺧﺖ .ﭼﮑﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﭼﮫ ﮐﺎری از دﺳﺖ او ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد؟ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎ او ھﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدی
ﺻﺒﻮر و دل ﺳﻮز داﺷﺖ ،ﺑﺎزی ﺑﮭﺘﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آﺷﯿﺎناش وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ
ﭘﺴﺮش ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮن دل ﺑﺰرگاش ﮐﺮده ﺑﻮد؛ اﺳﯿﺮ دﯾﻮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮش ﮐﮫ
ھﻨﻮز ﺟﺮأت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد راﺟﻊ ﺑﮫ او ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﻮد و ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺣﺪاﻗﻞ او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،آواره و ﻓﺮاری ﺑﻮد .اﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ آن را ﺧﻮدش ھﻢ
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ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،در ﭼﺸﻤﺎناش ﺣﻠﻘﮫ زد .آﯾﺎ ﺑﺨﺎطﺮ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﮫ
آن زن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ﯾﺎ ﺑﺮای ظﻠﻢ و ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد او و
ﻣﺎدرش و دوﺳﺖاش و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن روا داﺷﺘﮫ ﺑﻮد؟ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ
ﭼﮭﺎر ﺗﻦ ﯾﮏ وﺟﮫ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺖ و آن اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎوان ﮔﻨﺎه ﻧﺎﮐﺮده را ﻣﯽدادﻧﺪ .درد
دل ﭘﺪرش را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ از آرزو ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺘﯽ او ھﻢ ﮐﮫ زﻧﯽ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ و ﻣﻄﯿﻊ ﺑﻮد ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻐﺾاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮویاش و از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدش .ﻓﺮﯾﺎدی
ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺻﺪای آن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ .ﻣﮕﺮ آﻧﮭﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﭼﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ؟ ﭼﮭﺮهھﺎی
ﺧﻨﺪان و ﺑﺸﺎش زﻧﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﻋﺰﯾﺰاناﺷﺎن ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ در
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی آﺗﻦ ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ ،در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش ظﺎھﺮ ﺷﺪ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮐﺮد .طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد ،ﺧﻮد را در آﻏﻮش او اﻧﺪاﺧﺖ .ھﺮ دو ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
آﻗﺎﺟﻮن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺟﻤﻌﮫھﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ .طﺮفھﺎی
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ .طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ دﺳﺖاش ﭘﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای و ﻣﯿﻮه و
اﻟﺒﺘﮫ روزﻧﺎﻣﮫای ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،در دﺳﺖ داﺷﺖ .ھﯿﭽﻮﻗﺖ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﺑﮑﻠﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ اﻧﺪازه ده ﺳﺎل ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .رﯾﺶ را
از ﺗﮫ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد و ﺳﺒﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد.ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺒﯿﮫ ﻋﻠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه ،ﮐﮫ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺮﺧﻼف
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
"ﺧﻮش آﻣﺪی دﺧﺘﺮم".
ﺗﻦاش ﻟﺮزﯾﺪ .ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽرﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﺮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺣﺲ ﮐﺮد.
"ﺑﺸﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ".
رو ﺑﮫ روی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺴﺖ و اداﻣﮫ داد:
"ﭼﺮا اوﻣﺪی؟ ﭼﺮا ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻮرت ﻧﮑﺮدی؟ ﮐﺎری رو ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮای
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ﺑﮑﻨﯽ ،اوﻧﺠﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﮑﻨﯽ .ھﻤﮫ دارن از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﻣﯽرن،
اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮدت ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ! ﺑﺮام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﺎرج ﭼﻄﻮره؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺟﻮاب دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﺮاھﺎ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺶ
ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ،از ﮐﺠﺎش ﺑﮕﻢ؟"
"از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻮ ،از ﻣﺮدم ﯾﻮﻧﺎن از زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ از آﺗﻦ و زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای آﻗﺎﺟﻮن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﮭﺎ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﭼﺸﻢ ﺑﮫ دھﺎن
ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﯿﺰی از ﻋﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺣﻮاساش ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮف ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهای از دھﺎﻧﺶ
ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎد .ﺑﺠﺰ ﺟﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ،آن ھﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺮف ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﻠﯽ ﻧﺰد.
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن ﭼﻘﺪر ﻋﻠﯽ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺣﺪس زده ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وﺿﻊ ﺑﺪ
ﻋﻠﯽ را ﺣﺪس زده ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر رو آورده اﺳﺖ.
دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﭙﺮﺳﺪ .ﺑﮫ او ﺣﻖ ﻣﯽداد،
ﮔﺮﭼﮫ ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢاش دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﺠﺴﻤﯽ از
دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮدش ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری ﮐﻤﺘﺮ .ﻋﻠﯽ طﻌﻢ ﻣﺸﻘﺖ و ﮐﺎر ﺳﺨﺖ را
ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن او را ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎورد .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎورد .وﻟﯽ ﻋﻠﯽ
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮت او را ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن دﻗﯿﻖ و ﮐﻨﺠﮑﺎو
ﺑﻮد ،از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ وﻟﯽ آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎرهی راﺑﻄﮫی آﻧﮭﺎ و زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮکاﺷﺎن ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﮭﺘﺮی ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮش را در آﺗﻦ رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺗﮭﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ او ﺣﻖ ﻣﯽداد.
اﺣﺴﺎس ﻣﺮداﻧﮫ و ﻋﺎطﻔﮫی ﭘﺪریاش ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖاش در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ ﺗﻨﮭﺎ آﻣﺪن او
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را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا دﺧﺘﺮش را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .از ﻋﺸﻖ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش آﮔﺎه ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺗﺮس ﻗﺎﻧﻮن دﺧﺘﺮش را
ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺗﮫ دل دوراﻧﺪﯾﺸﯽ او را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد.
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ را در اطﺎﻗﯽ ﮐﮫ درش ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﯿﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻏﯿﺒﺖ او ﺷﺪ و از آﻗﺎﺟﻮن ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﺮده ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ در ﺳﮑﻮت ﮐﺎرھﺎﯾﺶ را
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد .ﺳﻔﺮه آﻣﺎده ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،دﺳﺖ
ﭘﺨﺖ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﻮد .ﺳﻔﺮه ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ رﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮد .زرﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮغ و ﺑﺎﻗﻠﯽ
ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﭽﮫی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ .ﺑﻮی ﺧﻮش زﻋﻔﺮان و ﻋﻄﺮ ﺳﺒﺰی ﺗﺎزه و ﺳﯿﺮ ﻓﻀﺎی
اﺗﺎق را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ وظﯿﻔﮫ ،اول
ﺑﺸﻘﺎب آﻗﺎﺟﻮن را ﭘُﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻏﺬا ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،آھﯽ
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
"ﺟﺎی آﺑﺠﯽ و ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮک ﺧﺎﻟﯿﮫ".
آﻗﺎﺟﻮن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"آره ﺟﺎﺷﻮن رو ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯿﮫ وﻟﯽ ﺷﺎﻧﺲ آوردن ﮐﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
روزھﺎ ﺧﻮﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ آدم ﮐﺎری ﻧﺪارن .ﭘﺎﺗﻮ ﮐﮫ از ﺧﻮﻧﮫ
ﺑﯿﺮون ﺑﺬاری وارد ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﯽﺷﯽ ﮐﮫ ﺻﺪﺗﺎ ﮔﺮگ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮن ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﺗﯿﮑﮫ ﭘﺎرت ﮐﻨﻦ .ﺧﻮش ﺑﮫ ﺣﺎلاﺷﻮن ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻦ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﻟﺤﻦ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ و از
او ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﻟﻘﻤﮫی اول را ﮐﮫ ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺮد ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ ھﻤﯿﺸﮕﯽ
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮش ﻣﺰهاس".
ﺑﻌﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺎھﺎ ﺑﺎﯾﺪ روزی ﺻﺪﺑﺎر ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ھﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﻟﻘﻤﮫ ﻧﻮن
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درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ رو ﺳﻔﺮه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ روزھﺎ ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﺲ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺷﮫ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .اﮔﮫ ﺑﺎزاری ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺻﺪ ﺟﻮر ﺟﻨﺲ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﮭﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
دﯾﻦ و وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪه .ﮔُﻞ ﺟﺎرو رﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﺎ زﻋﻔﺮون
ﻗﺎطﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﺨﻮرد ﻣﺮدم ﻣﯿﺪد .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﻗﺸﻘﺮﻗﯽ ﺗﻮ ﺑﺎزار ﺑﭙﺎ ﺷﺪ .ﯾﮫ
ﺷﯿﺮ ﭘﺎک ﺧﻮردهای ﮐﮫ ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره از زﺑﻮناش ﻧﻤﯽاﻓﺘﮫ ﺑﺎﻗﻼ ﺳﺒﺰ ﺧﺸﮏ و
رﯾﺰ رﯾﺰ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﮫ ﻗﺎطﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و رواﻧﮫ ﺑﺎزار ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ
ﺗﻮ ﺑﺎزار ﺑﭙﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮕﻮ و ﻧﭙﺮس .ﺣﺎجآﻗﺎ ﮐﮏاش ھﻢ ﻧﮕﺰﯾﺪ و اﺻﻼ ً ﺑﮫ روی
ﻣﺒﺎرک ھﻢ ﻧﯿﺎورد و ﺻﺪﺗﺎ ﻗﺴﻢ دروغ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﮐﺎر او ﻧﺒﻮده .ﺳﺮظﮭﺮ ھﻢ ﺗﻮ
ﺻﻒ اول ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﯾﺴﺘﺎد و ﻧﻤﺎز ﺧﻮﻧﺪ .ﻧﮫ از رﺣﻢ ﺧﺒﺮی ﻣﻮﻧﺪه ﻧﮫ از
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺸﻮﻧﮫای .ﮐﻼه ﺑﺮداری و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی ﺟﺰﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻠﻖﷲ
ﺷﺪه .ﺑُﺮﺑُﺮ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ آدم ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻦ و دروغ ﻣﯽﮔﻦ و ﺑﺮای ﻣﺠﺎب ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی
ﺻﺪﺗﺎ ﻗﺴﻢ و آﯾﮫ ردﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﭘﺪر ﺳﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻼه ﻣﯽزاره ،ﭘﺴﺮ ﺳﺮ ﭘﺪر و
ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﺳﺮ ھﻤﺴﺎﯾﮫ .ﺑﺎزار ﭘُﺮ از ﭼﮏ ﺑﯽ ﻣﺤﻞ و ﭘﻮل ﺗﻘﻠﺒﯿﮫ .ھﻤﮫ ﺷﺐ و روز
ﻣﯽﻧﺎﻟﻦ وﻟﯽ ھﻤﮫاش ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺒﻞ و ﻓﺮش و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﻧﮫی ﺑﮭﺘﺮ و
ﮔﺮونﺗﺮ ھﺴﺘﻦ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ از ﮐﺠﺎ ﭘﻮل ﻣﯿﺎرن .ﭼﺸﻢ و ھﻢ ﭼﺸﻤﯽ ﭘﺪر
ﻣﺎ ﻣﻠﺖو درآورده .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﻼﮐﺖ اﻓﺘﺎدن و ﺑﮫ ﺷﻐﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﮔﺪاﯾﯽ و
دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ رو آوردن.ﻗﺒﻼ ً ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ و اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﮫ و اطﺮاف ﻗﺒﺮﺳﻮنھﺎ
ﭘ ُِﺮ ﮔﺪا ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ھﻤﮫی ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎ ﭘُﺮ ﺷﺪه از ﮔﺪا .ﺗﺎزه ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺻﺪﻗﮫ ھﻢ ﺷﺪه .ﮔﺪاھﺎی ﻣﺤﺘﺮم دﯾﮕﮫ ﺑﺎ ده ﺗﻮﻣﻦ و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻮﻣﻦ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮل ﮐﻢ ﺑﺎﺷﮫ ،رُ ک ﺑﮭﺖ ﻣﯽﮔﻦ ،ﺣﺎﺟﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه اﻣﺮوز دﺳﺖ و دل ﺑﺎز
ﺷﺪی".
آﻗﺎﺟﻮن ﮐﻤﯽ ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮرد و اداﻣﮫ داد:
"دﺧﺘﺮای ﺟﻮون ﮐﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺑﻌﻀﯽ از اوﻧﺎ داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺪ ،ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎ وﻟﻮ ھﺴﺘﻦ
و ﺟﻠﻮ ھﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ رو ﻣﯽﮔﯿﺮن.ﻗﺒﻼ ً ﺗﻮ اﯾﻦ ﺗﮭﺮون ﯾﮫ ﻣﺤﻠﮫی ﺑﺪﻧﺎم داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ
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ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺟﻮاز ﮐﺴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻦ و وارد ﺑﺎزار آزاد ﺷﺪن و ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﻮن
دﮐﻮﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﺮدن .ھﯿﭻ ﮐﺲ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪه .ھﺮ ﮐﯽ
ﻓﮑﺮ ﺟﯿﺐ ﺧﻮدﺷﮫ .ھﯽ ھﯽ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ دﺧﺘﺮم ﮐﮫ ھﺮﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﮐﻢ ﮔﻔﺘﻢ".
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮔﻠﮫھﺎ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
"ﺣﺎج آﻗﺎ ﻏﺬا ﺳﺮد ﻣﯽﺷﮫ و از دھﻦ ﻣﯽاﻓﺘﮫ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه .وﻗﺖ
ﺑﺴﯿﺎره".
"آره راﺳﺖ ﻣﯽﮔﯽ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎره .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ آﺗﻦ ھﻢ
اﯾﻨﻄﻮرﯾﮫ؟ ﺧﺪا ﮐﮫ ﻣﺎرو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده".
آﻗﺎﺟﻮن ﯾﮏ ﺿﺮب ﻣﻮج ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽرﻓﺖ .دلاش ﭘُﺮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ
آﻗﺎﺟﻮن ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را ﻧﺨﻮاﻧﺪ و ﺷﺎم ﺧﻮرد .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد .رﻓﺘﺎرش ﮐﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ از دﯾﻦ و ﻧﻤﺎز و دﯾﺎﻧﺖ ﻧﻤﯽزد .ھﺮﭼﮫ ﺑﮫ اطﺮاف
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد اﺛﺮی از ﻗﺎبھﺎی ﻣﻨﺒﺖ ﮐﺎری ﺷﺪهی ﺳﻮرهھﺎی ﻗﺮآن ﻧﺪﯾﺪ .ﺑﻘﻮل آﻗﺎﺟﻮن
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﺪا اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎﺟﻮن ﺧﻮدش از ﺧﺪا ھﻢ
روﮔﺮدان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻼم و ﻟﺤﻦ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺗﻠﺦ و ﻧﯿﺸﺪار ﺑﻮد .ھﯿﭻ اﺛﺮی از اﻣﯿﺪ و
ﺑﺎور ﺑﮫ آﯾﻨﺪه در ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﮫ زﻣﺎﻧﮫ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزی ﺗﻦ داده ﺑﻮد.
ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﮔﺰﻧﺪه و ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﭘﯿﺮﻣﺮد اﻣﯿﺪش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد؟
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﮫ از ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺣﻮﺻﻠﮫ
درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺒﺮد .آن ﺷﺐ آﻗﺎﺟﻮن ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم اول
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را روﺷﻦ ﮐﺮد و اﺧﺒﺎر ﮔﻮش داد و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﭻ رادﯾﻮ را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﺑﯽ
ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ .روزﻧﺎﻣﮫ را ﺳﺮﺳﺮی ورق زد و آن را ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫای
ﭘﺮت ﮐﺮد.
"ﺧﺮ ﺧﻮدﺗﻮﻧﯿﺪ .ﺣﻨﺎﺗﻮن دﯾﮕﮫ رﻧﮕﯽ ﻧﺪاره".
ﺑﻌﺪ از ﭼﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺪرش ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ او را
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
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"اﯾﻦ ﺟﺎ ھﻢ ﺧﻮﻧﮫی ﺧﻮدﺗﮫ .ھﻨﻮز زﯾﺎد ﻏﺮﯾﺒﮫ ﻧﺸﺪﯾﻢ .اﮔﮫ ﺳﺨﺖات ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﻤﻮن .ﺑﺎھﺎت ﮐﻤﯽ ﺣﺮف دارم".
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺒﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ از
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن واھﻤﮫ داﺷﺖ .ﭼﯽ داﺷﺖ در ﺟﻮاب ﺳﺌﻮالھﺎی او
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد ﻋﻠﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ دوﺳﺖاﺷﺎن
داﺷﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز ﺷﻮھﺮ او و ﭘﺪر دﺧﺘﺮش ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
رﺧﺖ ﭼﺮک زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽاش را روی طﻨﺎب در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻢ آنھﺎ ﭘﮭﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد او ھﻢ ﺑﻮد .دلاش رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻞ ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
از آن ﻣﺮد ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﺣﺴﯽ از دروناش ،از ﺟﺎناش ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ھﻤﮫی ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎﯾﺶ ﺑﺎ او ﮔﺴﺴﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد .ﻗﻀﺎوت در
ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ و ﺿﻌﻒھﺎی او را ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺣﻖ اﻧﺤﺼﺎری ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻧﮫ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ،ﺣﺘﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺮدی ﻧﺒﻮد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
ﻋﺎطﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ارﺿﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖاش در ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮدش
ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺨﺸﯽ از ھﺴﺘﯽاش ﺑﻮد .ﻣﺤﮑﻮﻣﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻼدش
ﻋﺸﻖ ﻣﯽورزﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ در ﺣﺮف ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺲ از ﺟﺎناش
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺣﺮف روی ﺣﺮف آﻗﺎﺟﻮن ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و زﻧﮓ زد .ﭘﺪر ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ھﻤﯿﺸﮫ
ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد .در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮدارد.
ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"آﻗﺎﺟﻮن ﺑﯿﺮون ﺑﻮدن و ﺗﺎزه ھﻤﯿﻦ اﻵن اوﻣﺪن .دلام ﻣﯽﺧﻮاد ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ .ﻓﺮدا ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم".
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ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﭘﺪرش ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .از ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺒﻮد .آن روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﭘﯿﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮏ راﺳﺖ راﻧﺪه
ﺳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم دو ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺷﺐھﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ھﻢ ﻧﮕﮭﺒﺎن
ﺑﻮد ِ
ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﮫ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﺮای او ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زن و ﺑﭽﮫھﺎی آﻧﮭﺎ در روﺳﺘﺎﯾﯽ در اطﺮاف
وراﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آدمھﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﮐﺎری ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮوﻗﺖ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮔﭗ ﻣﯽزد و اﺣﻮال آﻧﮭﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .روزﮔﺎری در ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .اھﻞ ﻣﺰار ﺷﺮﯾﻒ و ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺮان و اﯾﺮاﻧﯽھﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻮد و در ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻣﺸﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .راه
ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ در ﻋﺬاب
اﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ دو ھﻔﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل و ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ وراﻣﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﮐﺮاﯾﮫ اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺎن را ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ از دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ در ﺗﮭﺮان ﺳﺮﭘﻨﺎھﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﻢ
ﻋﻠﺘﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ آن روز ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪ ،ﭘﮑﺮ
ﺑﻮد و دﻧﺒﺎل ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮاغ دﯾﻮار ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ روز ﻗﺒﻞ ﺑﯿﻦ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ و اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد
ﮐﺸﯿﺪ:
"اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﮫ درد ﻋﻤﮫاﺗﺎن ﻣﯽﺧﻮره".
ﺑﺎ ﻟﮕﺪ زد و ﭼﻨﺪ آﺟﺮ ﮐﻨﺎری آن را ﭘﺮاﻧﺪ .دلاش آرام ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دور و
ﺑﺮش ﮐﺮد و ﺑﯿﻠﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺑﯿﻞ دﯾﻮار
را ﺧﺮاب ﮐﺮد .دو ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻼم ﮐﺮدن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در
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ﮔﻮﺷﮫای اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻮا ﭘﺲ ﺑﻮد .ﺳﮑﻮت ﺑﻨﻔﻊاﺷﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ دق دلاش را روی دﯾﻮار ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد ،رو ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ:
"ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدک ﺑﮕﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوش ﻧﯿﺴﺘﻢ .از ﺳﻤﺒﻞ ﮐﺎری ﺑﺪم ﻣﯿﺎد .ﯾﮫ
دﻓﻌﮫ دﯾﮕﮫ اﯾﻦ طﻮری آﺟﺮ ﺑﭽﯿﻨﮫ ﺑﺎ ﺗﯽ ﭘﺎ ﺑﯿﺮوناش ﻣﯽﮐﻨﻢ".
"ﺑﻠﮫ آﻗﺎ ﺑﭽﺸﻢ".
ﺟﻤﻠﮫ آﺧﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﯿﺾاش رﺑﻄﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺪارد .ﻣﺼﻄﻔﯽ
از ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ وارﺳﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﯽ آرام ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﮐﺎرﮔﺮھﺎ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮدﻧﺪ ھﻤﺮاه او ﺑﺮوﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺎلاش ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ اﺗﺎقاﺷﺎن رﻓﺖ و در
ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﺟﻤﻌﮫ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﺷﯿﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺻﺎﺣﺐ ،ﻧﺎن ،ﭼﺎﺷﺖ ﺧﻮردی؟"
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﺤﻘﺮ ﮐﺮد و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر روی زﯾﻠﻮی رﻧﮓ و رو
رﻓﺘﮫای ﮐﮫ روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ.
"ﻧﮫ ،وﻟﯽ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﯾﮫ ﭼﺎی ﮔﺮم ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ".
ﭼﺮاغ ﮔﺮدﺳﻮزی در ﮔﻮﺷﮫی اﺗﺎق ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﮐﺘﺮی روﺣﯽ روی آن ﺑﻮد .آب
ﺟﻮش ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﮫ ﮐﻤﯽ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ در ﻗﻮری رﯾﺨﺖ و آب ﮐﺘﺮی را روی آن
ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻮﻟﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ را از ﮐﻨﺎر رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮداﺷﺖ و روی ﻗﻮری ﮔﺬاﺷﺖ.
ﯾﮏ ﺟﻔﺖ اﺳﺘﮑﺎن ﮐﻤﺮ ﺑﺎرﯾﮏ و دو زﯾﺮ اﺳﺘﮑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ھﺮدو را از ﭼﺎی
ﺳﺒﺰ ﭘُﺮ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ را ﺟﻠﻮی ﻣﺼﻄﻔﯽ و دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ ھﻤﮑﺎرش ﺗﻌﺎرف
ﮐﺮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎ آن روز ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﮫ ﮐﮫ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ او ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
"آﻗﺎ اﯾﻦ ﭼﺎی ﺳﺒﺰه .ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮت داره .ﻣﺎ اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﭼﺎی ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ".
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺒﮫ ﻗﻨﺪ ﭼﺎی داغ را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ اﺳﺘﮑﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ،
ﺟﻤﻌﮫ دوﺑﺎره ﻗﻮری را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﺎی ﺑﺮﯾﺰد .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻔﺖ:
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"ﺑﺴﮫ ،ﻣﻦ زﯾﺎد ﭼﺎی ﻧﻤﯽﺧﻮرم .ھﻤﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد".
ﺟﻤﻌﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دوﺳﺖاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
"ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎ ﯾﮏ داﻧﮫ ﻗﻮری رو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ".
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ آن ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﺑﮫ ﮐﻼس ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺒﺮد.
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و راه اﻓﺘﺎد .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺳﺘﺎرت زد ﻓﮑﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﻣﻐﺰش ھﺠﻮم آورد .از ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮش ﺑﮫ د ُﻣﻞ
ﭼﺮﮐﯿﻨﯽ ﻧﯿﺸﺘﺮ زده ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻔﻦ ﭼﺮک آن آزارش ﻣﯽداد .آﺛﺎر
ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از ﻣﮭﺮ و ﻣﺤﺒﺖھﺎی آﻣﻨﮫ ھﻨﻮز در ﭘﺴﺘﻮھﺎی ﻗﻠﺐاش ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد.
ﻓﺮاﻣﻮشاش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ و ارادهی آن زن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺪاﯾﯽ و ﯾﺎ
طﻼق ،او ﺑﮫ ﻧﻔﺮت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﻗﻠﺐاش اﺣﺘﺮاﻣﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ
ﺑﺎرﻗﮫی ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺗﻤﺎم ﺣﺮفھﺎﯾﺶ
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﺷﺎرهای ﺑﮫ رﻓﺘﺎر ﻣﺎدرش ﻧﮑﺮد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺎر او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺰ راه ﻣﺎدرش را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .از ﺗﮫ دل آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻣﺮد ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺳﺮد و ﮔﺮم روزﮔﺎر را ﭼﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ھﻮﺷﯽ ﺑﻮد.
ھﻤﯿﺸﮫ از ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .اﺣﺴﺎﺳﺎت در زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﻘﺶ دوم را
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﮐﺎرﮔﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺟﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی آن را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ آن روﺣﯿﮫ
و طﺮز ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﮭﺮان ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
زن طﻼق ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،از طﺮﻓﯽ ﻧﮕﮭﺪاری از او در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺧﺎﻧﮫی او ﺑﻤﺎﻧﺪ ،آرزو دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺪ رﻓﺘﺎری
را ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .آرزو ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻓﮑﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ
آزارش ﻣﯽداد .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺗﻦ
ﺑﺮﮔﺮدد و در ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﮫ
277

ﺷﺪ ﻗﻮلھﺎﯾﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش داده ﮐﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ از ﺗﻮاناش ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﮭﺪاری از او ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻮھﺮی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد'' .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﺑﯿﻮه و ﺗﻨﮭﺎ در
ﺗﮭﺮان درن دﺷﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﮫ'' .ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ او ﺑﮑﻨﺪ .اﻣﯿﺪش ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ﭘﺪر ﺷﻮھﺮش اﺣﺘﺮام
زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﻣﯽداد .اﻣﯿﺪش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ او
ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎورد .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ھﻢ ﺑﺎور ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ'' .اﮔﺮ
ﻧﺘﻮﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮده ،ﭼﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟'' از دﺧﺎﻟﺖ آﻣﻨﮫ واھﻤﮫ داﺷﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﺮ
ﯾﺎ زود ﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﺎدرش ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ .ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎدر ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺒﻮد .او
ﻏﺮق در ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ،و ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ او ﺑﻮد .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎدرش دارد ،در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز طﻼق او را ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺷﻮھﺮ
دادن او ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺮداران ﻣﻌﻠﻮل از ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﮫ
ﻧﻈﺮش ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮد.ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺻﻼ ٌ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﺟﺎ ﭘﺎی
ﻣﺎدرش ﺑﮕﺬارد'' .دﺧﺘﺮ آﺧﮫ ﭼﺮا اوﻣﺪی؟ ھﻤﻮﻧﺠﺎ طﻼق ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ ،ﭘﻨﺎھﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪی و ﻗﺎل ﻗﻀﯿﮫ رو ﻣﯽﮐﻨﺪی''.
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آﻗﺎﺟﻮن
آﻗﺎﺟﻮن روی ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﻟﻢ داده ﺑﻮد و روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮐﺎر ھﺮ
ﺷﺐ اش ﺑﻮد .ﺳﺮﺷﺐ روزﻧﺎﻣﮫ را ورق ﻣﯽزد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻧﺎﺳﺰا آن را ﺑﮫ
ﮔﻮﺷﮫای ﭘﺮت ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم دوﺑﺎره آن را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺐھﺎ اول ﺻﻔﺤﮫی ﺣﻮادث را
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺧﺒﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را اﻏﻠﺐ از ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و رادﯾﻮ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮔﻮش ﻣﯽداد .روزﻧﺎﻣﮫ را طﻮری در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎھﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺳﺮﯾﺎل ﺑﻮد .ھﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ھﻢ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﺳﺮﯾﺎل را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺎطﺮ
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺳﺮﯾﺎل اﮔﺮ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﺑﯿﺪار ﺑﻮد ،در ﺑﺎرهی ﺣﻮادث ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶھﺎی او ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﯾﺎل از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد داﺳﺘﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﺎ
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺧﻮنﺟﮕﺮ ﺧﻮردن زناش را ﺧﻮب درک
ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن در دو ﻣﺘﺮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺣﻮاساش ﺑﮫ آن
ﺟﻌﺒﮫی رﻧﮕﯽ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ در ﻋﺎﻟﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﯾﮕﺮان
ﻣﺤﺒﻮباش ﺳﺮ و دﺳﺖاش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﮔﺎھﯽ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ھﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮﮔﺎه
ﻣﺤﺎوره و ﯾﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ را ﺧﻮب ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و از آﻗﺎﺟﻮن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟ ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯽ ﺑﻮد؟"
آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﻧﻔﮭﻤﯿﺪم".
ﺳﺮﯾﺎلھﺎ اﻏﻠﺐ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷﺖ
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺷﺐ ﮐﻞ داﺳﺘﺎن را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
279

آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
"ﺗﻮ ھﻢ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ آوردی ﺣﺎﻻ؟ ﺑﺬار ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه
ﺧﺴﺘﮫاس".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻀﻄﺮب و
ﻧﮕﺮان ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ آن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺣﻮاساش
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ او داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮﯾﺸﺎناش
ﮐﺮده ﺑﻮد .دلاش ﺳﯿﺮ و ﺳﺮﮐﮫ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻄﻮر ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ از ﭘﺎرهی ﺟﮕﺮ او ﺟﺪا ﺷﻮد .طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻋﻠﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ
ﺟﺪاﯾﯽ از ﺷﻮھﺮش ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﯾﺪن از آن ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﻋﻀﻮی از آن
ﺑﻮد ،ھﻢ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ ،ﻟﺤﻈﮫی اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ و اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و ھﻤﮫی ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺧﻮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ اﺣﺴﺎس و ﻏﺮﯾﺰهی آن روزش ﺑﮫ او ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﺧﻦ
ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺧﻮاباش ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ
اﺿﻄﺮاﺑﺶ ﺑﺸﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ طﻮر ﻧﺒﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﻤﺎم ﺷﻮد.
ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﮫ روال ھﺮ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﭘﺨﺶ ﺳﺮﯾﺎل اول ﭼﺎی
ﻣﯽآورد و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ھﻤﺎن ﺟﺎ روی ﺗﺸﮑﯽ
ﮐﮫ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻤﺮ درد روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ ﮐﺮده ،ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﻧﻤﺎزش ،ﻧﻤﺎز ﺟﻌﻔﺮ طﯿﺎر ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﯽﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و از درﮔﺎه ﺧﺪا ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ در
ﻏﺮﺑﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺨﯿﺮی طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐھﺎ ﺑﺎ ﺧﺪا راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮد.
اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﮫ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد و ﻧﻤﺎز روزهاش ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮏ روز ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .آش ﻧﺬری و ﺳﻔﺮه اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞاش ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاه ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن
ﻣﯽﮔﻔﺖ'' :ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﺟﯿﻔﮫی دﻧﯿﺎ ﻧﺪاره .ھﺮ ﮐﯽ ﮐﮫ اوﻧﻮ ﺑﺎ
ﮐﺎر دﻧﯿﺎ ﻗﺎطﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ رﯾﮕﯽ ﺗﻮ ﮐﻔﺶاش اﺳﺖ ''.آﻗﺎﺟﻮن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫی زناش را
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ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎور اﻣﺮوزﯾﻦ او ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﮫ طﻮر دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ اﺣﮑﺎم اﺳﻼم ﺑﮫ ﺷﮑﻞ
درﺳﺖاش در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯽ طﺒﻘﮫ ﺗﻮﺣﯿﺪی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻨﺎ ﮐﺮد.
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻮﻻﯾﺶ ﻋﻠﯽ )ع( ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .از
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﻈﺮش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺗﺮس ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺰوای او ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﮐﻤﺘﺮ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ دوﺳﺖ و ﯾﺎرش ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ او ھﺮﭼﮫ دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺣﺎج ﻧﻘﯽ طﻮر دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻨﺎر
ﮐﺸﯿﺪن ﮐﺎری درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ ﺑﻮد .ﺧﻮدش ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﺎدم ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰا و ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل آﻗﺎﺟﻮن ،ﺑﺤﻤﺪﷲ ﺧﺪا ﺑﮫ ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ او
ﺑﺮﮐﺖ داده ﺑﻮد و وﺿﻊاش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻮپ ﺷﺪه ﺑﻮد .دو ﺗﺎ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ در ﮐﺎﻧﺎدا
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺮای ھﺮ دو آنھﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ ﺳﺎﻟﯽ دو ﺑﺎر
ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺑﮫ درس و ﻣﺸﻖ آنھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺴﺮ
ﺳﻮماش ھﻢ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﻌﻼ ً ﺑﺎﯾﺪ رﺿﺎ
ﺑﮫ رﺿﺎی ﺧﺪا داد و اﯾﻨﻄﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺧُﻤﺲ و ذﮐﺎتاش را ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و
ھﺮ روز ظﮭﺮ و ﺷﺐ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺖ.آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺜﻞ
ﺣﺎج ﻧﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد .دل ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮد و ﺗﺎرُ ک دﻧﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ
او ھﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد ،وﻟﯽ دﯾﻦ و اﯾﻤﺎناش ﺳ ُﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ھﺮوﻗﺖ ﮐﮫ دلاش
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ روﺿﮫ ﻋﺒﺎ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﯽرﻓﺖ .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
آﺧﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﮫ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺟﺎی آن واﻧﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮار و
ﺑﺎر و ﻣﯿﻮه ﺑﺎرش ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﮔﺮدش ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ
دﺳﺖاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﮐﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .در ﮐﺎر ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻧﮕﺮان ﺣﺎلاش ﺑﻮد و دلاش رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی
آﺧﺮ ﻋﻤﺮش او را از ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﺑﮫ روش ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺷﯿﻮه ﺧﻮد از دﯾﻦ و
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اﯾﻤﺎناش ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
وﺿﻊ روﺣﯽ آﻗﺎﺟﻮن ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ از ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺪ ﺑﻮد .روزھﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدن .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﯾﺎ
رﻏﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﺎزار ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﺑﻮد ،اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺮ ذھﻦ و رﻓﺘﺎرش ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس دﺧﺘﺮش ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﯽ وﺿﻊ روﺣﯽاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ،ﮐﮫ آن
ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﺮج و
ﺑﺎروھﺎی وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﺎورھﺎﯾﺶ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ دﺧﺘﺮ ،ﻧﻮه و داﻣﺎدش ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪن آنھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻔﺮ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ رﯾﺶاش را دو ﺗﯿﻐﮫ
ﮐﺮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺒﯿﻞ ﭘُﺮ ﭘﺸﺖاش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ذرﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺒﯿﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﯿﺎلاش از دﺧﺘﺮش راﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺗﻨﮭﺎ دل
ﻧﮕﺮاﻧﯽاش ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻀﻮر و ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ
ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ ﺑﻮد آﻗﺎﺟﻮن دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮد ﺧﻮشرو و
ﺑﺬﻟﮫ ﮔﻮ و اﻣﯿﺪوار ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺮ ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺗﺮشرو و ﺗﻠﺦ .دو ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش
ﭼﻨﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺮﯾﺎل ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﯿﻢ ﭼﺮﺧﯽ زد و ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﮫاش ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد و از ﻧﯿﻢ رخ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ.
"ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻮﻧﻮادﺷﻮ ول ﻣﯽﮐﻨﮫ و ﻣﯽره دﻧﺒﺎل دﺧﺘﺮه؟''
"ﻧﮫ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺎﺟﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮﻧﻮادهاش .ﺟﺮأت ﻧﺪاره .ھﻢ از ﭘﺴﺮای
ﺑﺰرگاش ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ و ھﻢ آﺑﺮو و اﻋﺘﺒﺎرش ﺗﻮ ﺑﺎزار''.
ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎﺟﻮن ﺧﯿﺎل ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن را راﺣﺖ ﮐﺮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
"آره ﻣﻦ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺮم ﭼﺎی ﺑﯿﺎرم و ﺑﻌﺪش ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮﻧﻢ .داره
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دﯾﺮ ﻣﯽﺷﮫ".
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در راه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻢ
آﻗﺎﺟﻮن و ھﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
"ﻋﺸﻖ ﭘﯿﺮی ﮔﺮ ﺑﺠﻨﺒﺪ ،ﺳﺮ ﺑﮫ رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﺸﺪ''.
آﻗﺎﺟﻮن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﺷﺎرهای ﺑﮫ
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎﺟﻮن را داد.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﭼﺎی و ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺎق ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ
ﺷﺴﮑﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ را ورق
ﻣﯽزد ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام و ﺷﻤﺮده ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪه .ﺗﻨﮭﺎ دلﺧﻮﺷﯽاش ھﻤﯿﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﮫ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺟﻠﻮ اﯾﻦ
ﺟﻌﺒﮫ رﻧﮕﯽ ﻣﯽﺷﯿﻨﮫ و اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎلھﺎی آﺑﮑﯽ و ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪهی
ﺗﺮﮐﯽرو ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی
دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﻤﯽﺷﮫ .از دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﮫ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﭼﯿﮫ و
ﺑﺮای ﺧﻮدش داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﮫ و از ﻣﻦ دﻧﺒﺎﻟﮫ ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﯽﭘﺮﺳﮫ .ﻣﻦ ھﻢ
ھﺮﺷﺐ ﺳﺮﯾﺎلھﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﮭﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺸﮫ.
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺌﻮالاش ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﮐﮫ ﺳﺮﯾﺎل ﺑﺎز ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﮫ،
ﻣﯽﺷﯿﻨﮫ و دو ﺑﺎره از اول اوﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯽ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
"ﺣﻖ داره .زﺑﻮن اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده .ﺑﺮا ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺸﮑﻠﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺗﮑﮫ ﮐﻼمھﺎ و اﺻﻄﻼحھﺎی ﺟﺪﯾﺪو ﺑﻔﮭﻤﻢ .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﺪ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻦ".
"آره راﺳﺖ ﻣﯽﮔﯽ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داره ﻋﻮض ﻣﯽﺷﮫ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎدر
ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻌﯽ داره وﻗﺖ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﮫ .ھﻨﻮز ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﮫ ﺧﻮدﺷﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ
رﻓﺘﻦ و ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ ھﻢ اوﻧﺎرو ﻧﺒﯿﻨﮫ .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم
راﺿﯽاش ﮐﻨﻢ ﯾﮫ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺎد ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ،ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ دلاش ﺑﺮای
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دﯾﺪن ﻋﻠﯽ و ﻧﻮهاش ﻟﮏ ﻣﯽزﻧﮫ .از ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ .ﺟﺮأت ﻧﺪاره.
ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،ﺣﺘﯽ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺮاش ﻗﺮص آرامﺑﺨﺶ ﺑﮕﯿﺮم .ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ ،ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﮫ .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺣﺎلاش ﺑﺪ ﺑﺸﮫ .ﻣﺪﺗﯿﮫ ﮐﮫ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ داره .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮه .ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺮدی ﮐﮫ اول ﺗﻠﻔﻦ زدی.
اﮔﺮ ﺳﺮ زده ﻣﯽاوﻣﺪی ،ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد".
آﻗﺎﺟﻮن ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟"
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ﺟﻮاب داد:
"ﻧﮫ".
"اﮔﮫ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ﻣَﺤﺒﺖ ﮐﻦ ﺧﺎﻣﻮشاش ﮐﻦ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی آﺧﺮ ﺷﺐ ،اوﻧﻢ
روزھﺎی ﺟﻤﻌﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺮﮔﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻦ ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎن".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .آﻗﺎﺟﻮن روزﻧﺎﻣﮫ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و
رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
"ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ ﻣﺪتھﺎ ﺣﺎلاش ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ھﻢ ﻏﺼﮫ ﺑﭽﮫھﺎﺷﻮ ﻣﯽﺧﻮرد
و ھﻢ ھﻮای ﻣﻨﻮ داﺷﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو از ﻣﻦ ﭘﻨﮭﻮن ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ ﻋﻤﺮ
ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦام روزھﺎ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﯿﻨﮫ
و ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﮫ .روز ﺑﮫ روز ﻻﻏﺮﺗﺮ و ﺳﺎﮐﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﮫ .روزی ﮐﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﮓ
زد طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺗﺎزه از ﺑﺎزار ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدم .داﺷﺘﻢ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض
ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ زد .ﻣﺎدر ﻋﻠﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ اﻟﻮ ،ﯾﮏ
ھﻮ دﯾﺪم رﻧﮓاش ﻣﺜﻞ ﮔﭻ ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺖ رو زﻣﯿﻦ .دوﯾﺪم ﺑﮫ طﺮفاش .ﺗﻨﮭﺎ
ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻢ ،ﮔﻮﺷﯽ ﺧﺪﻣﺘﺘﻮن .دﺳﺖاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺑﮫ او دادن .دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺗﻠﻔﻦو
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ﺑﺪم ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ آروم ﮐﻨﻢ .ھﺮ طﻮر ﺑﻮد ﮔﻮﺷﯽرو ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﻧﺸﺴﺘﻢ
و ﮔﻔﺘﻢ اﻟﻮ ،آﺑﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از اون طﺮف ﺧﻂ ﺟﻮاب داد ،آﻗﺎﺟﻮن ﺳﻼم ﻣﻨﻢ ،از
ﺳﻮﺋﺪ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ ،ﻗﻠﺐام داﺷﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم ،ﻓﻘﻂ ﭘﺮﺳﯿﺪم،
ﺣﺎلات ﺧﻮﺑﮫ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش و ﺑﭽﮫ ھﺎﺷﻮن رﺳﯿﺪه ﺑﻮدن ﺳﻮﺋﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﻨﮫ .ﭘﺎک
ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدم .ﻧﻤﯿﺪوﻧﯽ ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻢ؟ از ﯾﮏ طﺮف ﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
دﺳﺘﭙﺎﭼﮫام ﮐﺮده ﺑﻮد ،از طﺮف دﯾﮕﮫ از ﺧﺒﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺑﺠﯽ ذوقزده ﺷﺪه ﺑﻮدم.
روز ﺑﻌﺪش ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ ﺑﺮدم دﮐﺘﺮ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﮫ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ داره و ھﯿﺠﺎن زﯾﺎد ﺑﺮاش ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﮫ .از اون روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺧﯿﻠﯽ
ﻣﻮاظﺐاش ھﺴﺘﻢ".
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮔﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی آﻗﺎﺟﻮن ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺧﻮب
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن آدم دﻧﯿﺎ دﯾﺪه و ﻓﮭﻤﯿﺪهای اﺳﺖ .در ﺣﺮفھﺎش ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺎم و
ھﺸﺪار ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﺮﯾﺾ و ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﮫ .اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ
ھﻤﺪم داره .آﺑﺎﺟﯽ زﻧﺪه اﺳﺖ و در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط
ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ دﯾﮕﺮ از زﺑﺎن آﻗﺎﺟﻮن ﺧﻮاھﺪ ﺷﻨﯿﺪ.
آﻗﺎﺟﻮن ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﮔﻔﺘﻦاش را داﺷﺖ ،ﻣﺰه ﻣﺰه ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ
ﭼﮫ زﺑﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ روز ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺣُﺠﺮه زﻧﮓ
زده و ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف زده ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﺧﺘﻼف
آنھﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ از ﮐﺘﮏﮐﺎری و اﻋﺘﯿﺎد ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ
ﻋﻠﯽ آن روز ﺳﻔﺮه دلاش را ﺑﺮای ﭘﺪر ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ
ﭘﯿﺎز ﺑﺮای آﻗﺎﺟﻮن ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻋﻠﯽ از ﺑﺪ
رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮده ﺑﻮد،از ﻣﺸﮑﻼت و اﻋﺘﯿﺎدش و ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪناش ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﺑﻐﺾ از ﭘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﮐﻨﺪ و ﻗﻮل داده
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ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ او را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ .اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺪر ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ او و دﺧﺘﺮش ﺑﮫ
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ در آﺗﻦ و ﮐﻤﮏ او واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺪر ﮐﮫ دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل ﭘﺴﺮ
ﺑﯿﭽﺎرهاش ﺳﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎطﻨﯽاش ،ھﯿﭻ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﮫ او ﻧﺪاده ﺑﻮد.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﻮﻟﯽ ﺑﺪھﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر از ﮐﺎر
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻋﻠﯽ دﯾﺮ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ
ﭘﺮﺳﺘﻮ طﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد و ھﺮﮔﺰ دﺧﺘﺮش را ﻧﺨﻮاھﺪ
دﯾﺪ .ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻋﻠﯽ آزارش ﻣﯽداد .ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﺑﻮد .وﺟﺪاناش ﺑﮫ او ﺣﮑﻢ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻠﯽ ﺗﺎ آن روز ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻓﺪای ﺧﻮدش
و آرﻣﺎناش ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎطﻔﮫ ﭘﺪری ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از او طﻠﺐ
ﻣﯽﮐﺮد .اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ روزی دو ﺑﺎره ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ
ﮔﺸﺖ .ﻣﻌﮭﺬا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﻋﺮوساش و ﻧﻮهاش ﺑﺨﻮاھﺪ
ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺎوان ﻋﻠﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﺗﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎد روزھﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ھﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎری در ﮐﻨﺎر او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ھﻤﮫ
ﻣﺸﮑﻼت و ﺳﺨﺘﯽھﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ را ھﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﺮﮔﺰ
دﺳﺖ روی زناش ﺑﻠﻨﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽاش ﺗﺎ آن روز ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﻮد .ﺳﯿﮕﺎر ھﻢ ﺑﺠﺰ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻠﻨﺠﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﮫ ﻣﻐﺰش ﺧﻄﻮر ﮐﺮد و از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﮐﺮد" ،ﻣﮕﺮ
ھﺰاران زن ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮداناﺷﺎن ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ اﻋﺘﯿﺎد دارن ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ؟ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ از آنھﺎ ﺑﺪﺗﺮه .ﺧﻮب ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﻣﺮدھﺎ رو
اﯾﻦطﻮری ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده'' .وﻗﺘﯽ ﻣﻨﻄﻖاش ﮐﻢ ﻣﯽآورد اﺣﺴﺎساش ﺑﮫ ﻋﺮف و
ﺳﻨﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﯿﻞ ﻣﯽﺑﺴﺖ .ﮐﻠﯿﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را در ﺻﻨﺪوق ﺣﺠﺮه ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ دﯾﺪناﺷﺎن ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﺪ را ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ .از
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روزی ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد آﺑﺠﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده و در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮود ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺎ ھﻢ در ﮐﻨﺎر آﺑﺠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ او ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آن روز ﺧﺒﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﺑﺠﯽ
را ﺑﮫ ﻋﻠﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ اطﻼع ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ دو روز
ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺒﺮ داد .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاھﺮش ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ .از
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد آﺑﺠﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﮐﻤﯽ
ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد و از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
"ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮای ﺗﮭﺮان ﺑﻤﻮﻧﯽ؟''
"وﻻ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدم.
دﺧﺘﺮک آﻧﺠﺎ ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ .ﭘﺪرش ھﺴﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ".
”راﺳﺖ ﻣﯽﮔﯽ ،ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺘﯿﺎج دارن .ھﯿﭽﮑﺪوم ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﮫ را ﺑﮫ دوش ﺑﮑﺸﮫ .ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﮔﮫ
دﺧﺘﺮک را ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻣﯽآوردی .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﭽﮫ ھﻢ ﺳﺮش اﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺗﻮ ھﻢ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮدی .ﻧﮕﮭﺪاری از اون اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ
ﺗﺮه .ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﻣﻮن ﺑﻮد و دﻟﻤﻮن ﻗﺮص ﺑﻮد”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ او ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ
ﺣﺮف و ﺟﻤﻠﮫاش ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﯿﺶ ﮐﺮدن او ﺑﻮد .در ذھﻦاش دﻧﺒﺎل دﻟﯿﻞ و
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”دلام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺎرماش .وﻟﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻌﺪا ً دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺑﺸﻢ”.
ﻟﺤﻦ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ از دﯾﺪ آﻗﺎﺟﻮن ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻤﻠﮫ آﺧﺮ را ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ
ﮔﻔﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ،دﯾﺮ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ را در ﭼﮭﺮه او دﯾﺪ .از ﺳﺮ ﺷﺐ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫای ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﭼﮫ دردﺳﺮی؟ ﻣﮕﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮای ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر دردﺳﺮ ﺑﺸﯽ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﯿﺶ ﻣﺎت ﺷﺪ .ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎد .راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ او را ﺑﮫ
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ﮔﻮﺷﮫ رﯾﻨﮓ راﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﺮق ﺳﺮدی ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﯿﺮاھﻦاش از
ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﻦاش ﭼﺴﯿﺒﺪه ﺑﻮد .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﺮای ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﭘﺪر ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﻟﺤﻈﮫای ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎی ﻟ َﺨﺖ و ﺷﻔﻖﮔﻮﻧﮫ اش
ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺧﻮش اﺳﺖ .ﺧﻮد را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد ،ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﭼﺸﻢھﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﭘﺮﺳﺎن آﻗﺎﺟﻮن اﻓﺘﺎد ،زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ:
”آﻗﺎﺟﻮن ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺪرم ھﺴﺘﯿﺪ .دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦطﻮری ﺑﺸﮫ .وﻟﯽ راه
دﯾﮕﮫای ﺑﺮام ﻧﻤﻮﻧﺪه .رﻓﺘﺎرش طﻮری ﺷﺪه ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﮐﺎرد ﺑﮫ اﺳﺘﺨﻮﻧﻢ رﺳﻮﻧﺪه”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ آﺷﮑﺎرا ً از ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺎن او ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺑﻮد
ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮫای ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ.
”ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺣﺮف دﻟﻤﻮ ﺑﺮای ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﮕﻔﺘﮫام ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ دارﯾﺪ اﯾﻦ
ﺣﺮفھﺎرو از زﺑﻮﻧﻢ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ”.
دروغ ﮔﻔﺖ.
”ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮرم و ﺻﺪام در ﻧﻤﯽآﯾﺪ .راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮاﯾﻦ اوﻣﺪم
ﺗﮑﻠﯿﻒاﻣﻮ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﮕﮫ ﺑﺮام اﻣﮑﺎن ﻧﺪاره .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺷﻤﺎ
ﭘﺪرش ھﺴﺘﯿﺪ و اوﻧﻮ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ھﻢ آدﻣﻢ .ﻣﻦ ھﻢ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ
دارم .اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﯾﮫ ﭘﺪر ﻣﯽﺧﻮاد .ﯾﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽﺧﻮاد ﮐﮫ ﺗﻮش ﺷﺎدی ﺑﺎﺷﮫ و آﺳﺎﯾﺶ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﮐﮫ اون داره و اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮاﯾﯽ ﮐﮫ
ھﺮ روز ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ دارﯾﻢ ،ﭼﻄﻮری ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﮫ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد و ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﮔﻮﯾﯽ در اﺗﺎق ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺑﺎزﺟﻮ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮش را ﺗﺎ ﺣﺪی
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﭼﺎﻧﮫاش ﺑﮫ ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﮫاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
”ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آدم ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮره و ﺻﺪاش در ﻧﯿﺎد؟ آﺧﮫ اﻧﺼﺎف ھﻢ ﭼﯿﺰ
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ﺧﻮﺑﯿﮫ .ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﮫ؟ ﻣﻦ ﭼﮫ ﺑﺪی ﺑﮭﺶ ﮐﺮدم ﮐﮫ اﯾﻦطﻮری ﺑﺎ ﻣﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ؟
ﻣﮕﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ و ﻣﻦ ﻗﻮل ﻧﺪاد ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ؟ وﻟﯽ دو ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
دوام ﻧﯿﻮرد .زد زﯾﺮ ﻗﻮل اش و دوﺑﺎره روز از ﻧﻮ روزی از ﻧﻮ .آﺧﮫ ﺗﺎ ﮐﯽ؟
ﺧﻮدﺗﻮن ﮐﻼھﺘﻮﻧﻮ ﺑﺬارﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ .ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺷﺐ و روزش ﺗﻮ
ﺧُﻤﺎری ﻣﯿﮕﺬره زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ؟ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢاﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﯾﺎ اﯾﻨﻮر آب ﯾﺎ اوﻧﻮر آب .دلام
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪم .ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ دروغ ﺑﮕﻢ .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺑﺮﯾﺪن از اﯾﻦ ﻣﺮد ،ﺑﺮﯾﺪن از ﺧﯿﻠﯽ
ﭼﯿﺰھﺎﺳﺖ .وﻟﯽ راه دﯾﮕﮫای ﺑﺮام ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﺪه .ﻣﻮﻧﺪن ﺑﺎ اون ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮدم و اﯾﻦ طﻔﻞ ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ”.
اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎناش ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ھﻖ
ھﻖاش را ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﺮﺗﺐ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﮭﻢ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را
ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ.
آﻗﺎﺟﻮن ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﺑﻮد و ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او
ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻧﺪ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
طﺮف ﮐﻤﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ﮔﻔﺖ:
”زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮ اﯾﻦ دور و زﻣﻮﻧﮫ ﺳﺨﺘﮫ .ﮐﺎر ھﺮ ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺮﻣﻦ ﮐﻮﻓﺘﻦ،
ﮔﺎو ﻧﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﻣﺮد ﮐﮭﻦ”.
ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮف ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ اش ﻣﯽرﻓﺖ
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
”ﯾﮫ ﻣﺸﺖ ﺟﻮون ﺧﺎم ﺳﺎده دل راه اﻓﺘﺎدن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ و ﻣﺮگ ﺑﺮ
اون ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ دﻧﯿﺎ رو ﻋﻮض ﮐﻨﻦ .اﮔﺮ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺻﺪ
ﺑﺎر دﻧﯿﺎ زﯾﺮ و رو ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽدوﻧﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻌﮫ ﺻﺪر و ﺻﺒﺮ اﯾﻮب داﺷﺖ.
ﻣﮕﮫ ﺷﻮﺧﯿﮫ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ آبھﺎ از آﺳﯿﺎب اﻓﺘﺎده ،ﯾﮫ ﻋﺪه اﺷﻮن ﮔﻮﺷﮫ زﻧﺪون اﻓﺘﺎدن و
زﺟﺮﮐﺶ ﻣﯽﺷﻦ و ﯾﮫ ﻋﺪه ھﻢ ﺗﻮ ﻗﺒﺮﺳﻮنھﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﻮن ﭼﺎل ﺷﺪن.
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ﺑﻌﻀﯽھﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻓﯿﮫرو ﺑﺎﺧﺘﻦ و ﺑﮫ ﻋﺎﻟﻢ ھﭙﺮوت رو آوردن .ﺧﺪا
آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ھﻤﮫرو ﺑﮫ ﺧﯿﺮ ﮐﻨﮫ .اﮔﮫ ﺧﺪاﯾﯽ وﺟﻮد داره و طﺎﻗﺖ دﯾﺪن اﯾﻦ ھﻤﮫ
ظﻠﻢ و ﻧﮑﺒﺖ و داره و دم ﻧﻤﯽزﻧﮫ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از ﺣﺮفھﺎی آﻗﺎﺟﻮن ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻠﮫاش ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﻧﺒﻮد.
آراﻣﺶ او دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻌﺪ از دو ﭘُﮏ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﮫ ﺳﯿﮕﺎرش راﺳﺖ
در ﭼﺸﻤﺎن او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”اوﻣﺪی طﻼق ﺑﮕﯿﺮی؟ دﺧﺘﺮﺗﻮ ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻧﯿﺎوردی؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮد .راه ﻓﺮاری ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .از ﻧﺎﭼﺎری ﺟﻮاب داد:
”ﻣﮕﮫ راه دﯾﮕﮫای ھﻢ ﻣﻮﻧﺪه؟ ﭼﻘﺪر ﺧﻮدﺧﻮری ﮐﻨﻢ .آﻗﺎﺟﻮن ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺟﺪا ﺑﺸﻢ .دوﻻ دوﻻ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺷﺘﺮ ﺳﻮاری ﮐﺮد .ﭼﻘﺪر ﭘﻨﮭﻮنﮐﺎری ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاد
ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﻋﻘﻞ ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦطﻮری ﻧﺸﻮن ﻣﯽده.
دﯾﮕﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻓﮑﺮش ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﮫ .ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﮭﺮﺑﻮﻧﮫ
ﮐﮫ ﺑﮭﻢ اﺣﺘﯿﺎج داره .اﮔﮫ ﺑﮭﺶ ﻧﮫ ﺑﮕﻢ ،ﻣﺤﺸﺮ ﮐﺒﺮا راه ﻣﯽﻧﺪازه .ﺷﻤﺎ اوﻧﻮ ﺑﮭﺘﺮ از
ﻣﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺨﻮاد ﭼﯿﺰی ﺑﺮوز ﺑﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻻکﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺗﻮ
ﭘﻮﺳﺘﮫ ﺳﺨﺖ و ﺳﻔﺖاش .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﺑﺎھﺎم ﺣﺮف ﻧﻤﯽزﻧﮫ .رﻓﺘﺎرش
ﺑﺎ ﻣﻦ از ﮐُﻠﻔﺖ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮه .ﻓﻘﻂ ھﺮوﻗﺖ ﻣﺴﺘﮫ ،رو ﭘﺎم ﻣﯽﻓﺘﮫ و ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺗﺎزه
اﯾﻦ ﮐﺎرش ھﻢ ھﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊاس؛ ﯾﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﺮش ﮐﮫ از ﭘﻞ ﮔﺬﺷﺖ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﯾﺎدش ﻣﯽره و ﻣﯽﺷﮫ ھﻤﻮن آدم ﻗﺒﻠﯽ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﯿﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟”
آﻗﺎﺟﻮن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻮاباش آﻣﺎده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
”ﻧﮫ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ و دﺧﺘﺮت ﺑﮫ ﭘﺎی ﺧﺮﯾﺖ اون ﺑﺴﻮزﯾﺖ .وﻟﯽ آﺧﮫ طﻼق ھﻢ
ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺖ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽاوﻣﺪی اﯾﻦﺟﺎ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮدﻣﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدی ﺗﺎ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎد .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺑﺮات ﺳﺨﺘﮫ وﻟﯽ ﺑﺎزم اﮔﮫ ﺗﮫ
دلات ﻋﻠﯽ رو دوﺳﺖ داری ،اﻣﺘﺤﺎناش ﻣﯽارزه .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ زورت ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ
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اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮫ راه ﺣﻠﮫ .ﻣﺎ ﮐﮫ ﮐﺲ و ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ﻧﺪارﯾﻢ .ﺗﻮ و دﺧﺘﺮت ھﻢ ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ
ﺑﭽﮫ ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .ﺧﻮدت اﯾﻨﻮ ﻣﯽدوﻧﯽ .ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮﻧﮫرو ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺗﺨﻠﯿﮫ ﺷﺪه .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم ﺗﻤﯿﺰش ﮐﺮدن .ﻓﺮدا ﮐﻠﯿﺪو ﻣﯽدم ﺑﯿﺎرن ﺧﻮﻧﮫ ،ﺗﻮ ﺣُﺠﺮهاس .ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎه
ﮐﺮاﯾﮫاﺷﻮ وﺻﻮل ﮐﺮدم و ﺑﮫ ﺣﺴﺎبات وارﯾﺰ ﮐﺮدم .ھﻤﮫ ﻗﺒﺾھﺎ ھﻢ ﭘﯿﺶ ﭘﺪرﺗﮫ.
ﻋﺠﻠﮫ ﻧﮑﻦ .آدم ﻋﺎﻗﻞ دوﺑﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدش
ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد .ﭘﺸﯿﻤﻮﻧﮫ .اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻮرو ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻢ .از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ
آب از آﺳﯿﺎب ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ،ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﻣﻦ ﺑﺎ آﺑﺎﺟﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﻣﺪﺗﯿﮫ ﮐﮫ
ﺳﻮﺋﺪه؛ ھﻨﻮز ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ،وﻟﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮭﺸﻮن دادن .اﮔﮫ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﮕﯿﺮه
ﻣﯿﺮه آﺗﻦ و ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏاش ﺑﮑﻨﮫ .ﺗﺎ اون ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺮ
ﮐﻦ .ﺧﻮدم ھﻢ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺮم ﺳﺮی ﺑﮭﺶ ﺑﺰﻧﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ
ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪه .داره دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﮫ .اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﻗﺎطﯽ ﮐﺮده .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ
ﺑﮕﻢ ،وﻟﯽ ﺗﮫ دلام ﻣﯿﮕﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ روزی ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﯾﺎد”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ﮐﯽ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﮫ؟ آﻗﺎﺟﻮن ﺧﻮدﺗﻮن ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﻣﻮاد و
اﻟﮑﻞ ﺑﺸﮫ؛ اﮔﮫ ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﺨﻮاد اوﻧﻮ ول ﮐﻨﮫ ،ﻣﻮاد اوﻧﻮ ول ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﭽﮫ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺎﺑﺎت ﺧﻮب ﺑﺸﮫ”.
”ﻧﮫ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻢ ﺑﮕﯽ .اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮه ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ و ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ.
زﻣﻮﻧﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺎ ﮐﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮده .وﻟﯽ ﯾﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪوﻧﯽ .ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﯾﮫ
ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖﺗﺮ از ﻣﺮﻣﺖ اوﻧﮫ .وﻟﯽ اﮔﮫ آدم ﺑﺘﻮﻧﮫ ،ارزشﺷﻮ
داره .ﺑﮭﺮﺣﺎل رﯾﺶ و ﻗﯿﭽﯽ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﮫ .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﮐﻠﯿﺪو ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ ﺧﻮﻧﮫ .ﺳﮭﻢ
ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎﺷﮫ ﺑﺮای ﻣﮭﺮﯾﮫات .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ھﻢ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎ ھﺴﺘﯽ ھﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،رو ﭼﺶام .ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻮرو ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮﻣﻮن
دوﺳﺖ دارﯾﻢ .ﻧﻮهام ﮐﮫ ﺟﺎی ﺧﻮدش داره .ﺑﺮای طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﯿﭻ وﻗﺖ دﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ دﯾﺮ وﻗﺘﮫ .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﺑﺎز ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ
291

ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ”.
آﻗﺎﺟﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎرش را از ﮐﻤﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق ﺧﻮاباش ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ در آن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ
رﻓﺖ .ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ زد.
ﮐﻼﻓﮫ ﺑﻮد .ﭼﮫ داﺷﺖ و ﭼﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ دوﺳﺖاش داﺷﺖ و
ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﻖ دارد ،وﻟﯽ دلاش رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد ﮐﮫ او ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﭘﺴﺮش را رھﺎ
ﮐﻨﺪ .ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ھﻀﻢ ﻧﺒﻮد.
”ﺧﻮدت ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ ﺗﺤﻤﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ داره .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب و رو ﺑﮫ راه ﺑﻮد؛ ﺑﺎھﺎش ﺑﻮدی ،ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
ﺣﺎل و روزش ﺑﺪه ،ﻣﯽﺧﻮای ولاش ﮐﻨﯽ؟ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮک ﺑﺎش .ﺑﯽ ﭘﺪر
ﺑﺰرگ ﺑﺸﮫ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﺎ آدم ﻧﺒﻮدﯾﻢ؟ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﭽﮫ ﺑﺰرگ
ﮐﺮدﯾﻢ .آدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ رﻓﯿﻖ روزھﺎی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﮫ”.
ﻗﺪم ﻣﯽزد و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
”آﺧﮫ دﺧﺘﺮ اﮔﮫ ﺗﻮ اﯾﺮان ﺑﻮدی ھﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﺮدی؟ دﺧﺘﺮای ﻣﺮدم
آرزوﺷﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺮن ﺧﺎرج و از اﯾﻦ ﺟﮭﻨﻢ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻦ .ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ اﮔﮫ ﯾﮫ ﮐﻢ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯽ؟”
ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ھﺰار و ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﮫاش ﻣﯽزد ﮐﻠﻨﺠﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫای ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
”ﻣﺮدک رﻓﺘﯽ اوﻧﺠﺎ ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ زن و ﺑﭽﮫات ﺑﺎﺷﯽ و ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ
درﺳﺖ ﺣﺴﺎﺑﯽ راه ﺑﻨﺪازی ،ﺑﮫ اﻓﯿﻮن رو آوردی؟ آﺧﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ؟ اﯾﻨ ِﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫ اون ھﻤﮫ زﺣﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺮات ﮐﺸﯿﺪم؟ ﻣﮕﮫ ﻣﺎ آدم ﻧﺒﻮدﯾﻢ؟ ھﺰار ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و
ﺧﻮاری رو ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ،آخ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ .ﻣﺎرو ﺑﮕﻮ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻧﺴﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﺒﺮان
ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری ﻣﺎرو ﻣﯽﮐﻨﮫ .ھﯿﮭﺎت از اﯾﻦ ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را از ﮔﺮدهاش ﺑﮫ
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زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،دلاش ﺳﺒﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آﻗﺎﺟﻮن اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ،ﯾﺎ
ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦطﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﯿﺮﻣﺮد از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ و ﺗﺤﻤﻞ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
”ﭼﻘﺪر ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ؟ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﮕﮫ اون ﻣﺮد ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﻢ ﺣﻖ دارم زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﮫ روز ﻋﺎﺷﻖاش ﺑﻮدم .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﮫ،
ﮐﺘﮏ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺎش ﺑﺸﯿﻨﻢ و ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮرم و ﺟﯿﮏ ﻧﺰﻧﻢ؟ ﺗﺎزه ھﻢ ﺑﺸﯿﻨﻢ ،ﮐﮫ
ﭼﯽ؟ ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﮕﻦ زن ﺧﻮب و ﺑﺎ وﻓﺎﯾﯿﮫ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﺎدرم ﮔﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﮔﻼب
ﺑﮕﯿﺮم؟ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺎن ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ زﻧﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﺎ دﯾﮕﮫ اھﻞاش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻣﯽذاره ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺜﻞ
ﺑﭽﮫ آدم ﻣﯽﯾﺎد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺨﻮاد اﯾﻦطﻮری اداﻣﮫ ﺑﺪه؛ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاد ،ﺗﻮ
ﺑﺨﯿﺮو و ﻣﺎ ﺑﺴﻼﻣﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﺎرو ﺗﻤﻮم ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﯽدوﻧﻢ آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻦ ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪارم.
ﺑﮫ ﺟﻌﺒﮫ ﺳﯿﺎه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯽ ﺻﺪا رو ﺑﮫ روﯾﺶ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
”ﻣﮕﮫ ﭼﻮﻻﻗﻢ ﮐﮫ ﻧﺘﻮﻧﻢ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮدﻣﻮ از آب ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﻢ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮫ آﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﮔﺮگ ﺑﺨﻮردم .دﺳﺖ دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﻣﯽرم
دﻧﺒﺎل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽام .ﺗﺎزه اﮔﮫ ﺑﯿﺎم اﯾﻦﺟﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،ﭼﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟ اﯾﻦﺟﺎ ھﻢ آش
دھﻦﺳﻮزی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺎم ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﺎﻻ ﺳﺮم ﺑﺎﺷﻦ؟ اﻣﺮوز ﻋﺰﯾﺰم،
ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ ﺑﮑﻦ و ﻧﮑﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﮫ و ﺑﻌﺪش دﯾﮕﮫ ﻧﮫ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدﻣﻮ دارم و
ﻧﮫ دﺧﺘﺮم .ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﯽﺷﮫ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺑﯿﭽﺎرم .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﻔﺘﯽ اﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫرو ﺑﮑﻨﻢ ﺗﺎ ﯾﮫ
ﻟﻘﻤﮫ ﻧﻮن ﮐﻮﻓﺖ ﮐﻨﻢ”.
ﯾﺎد ﻣﺎدر ﮐﮫ اﻓﺘﺎد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ دلاش ﮔﺮﻓﺖ .از ﻓﮑﺮ اﯾﻦﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
ﻣﺎدرش را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ وﺣﺸﺖ اﻓﺘﺎد.
”ﻓﺮدا ﮐﻠﯿﺪو ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﻣﯽذارم ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫرو ﺑﻔﺮوﺷﮫ .ھﺮﭼﯽ ﭘﻮل دارم
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ﺑﺮﻣﯽدارم و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم آﺗﻦ .اﺻﻼ ً اوﻧﺠﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﻣﻮﻧﻢ .ﻣﯽرم ﯾﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﮫ.
ﻣﯽرم آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ھﺮﻣﺰ”.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ راﺣﺖ و ﺳﺒﮏ ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ
ﻓﺮو رﻓﺖ .ﺧﻮاب ﻧﺒﻮد ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﻮد .ﺗﻦ و رواناش ﭼﻨﺎن ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﺗﺎزه ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺻﺪای آرام ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﭘﻠﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪ و
اطﺮاف را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
”ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟”
”از ﻧ ُﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮدی .اﯾﻦﻗﺪر ﻣﻌﺼﻮم و راﺣﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮدی ﮐﮫ دلام ﻧﯿﻮﻣﺪ ﺑﯿﺪارت ﮐﻨﻢ .ﭼﺎی دم ﮐﺮدم .ﺑﯿﺎ ﺻﺒﺤﻮﻧﮫ ﺑﺨﻮر دﺧﺘﺮم”.
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ﺑﮫ طﺮف در رﻓﺖ.
”دﺳﺘﺘﻮن درد ﻧﮑﻨﮫ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ رﺧﺘﺨﻮاب را ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
اطﺮاف ﮐﺮد .ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺐ را در اﺗﺎق ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ
ﭼﻨﺎن آﺷﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﺗﺎق دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ ھﻨﻮز
ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم .دﺧﺘﺮﺑﭽﮫای ﺑﺮھﻨﮫ در ﺣﺎل ﻓﺮار از دھﮑﺪهای
ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻤﺐاﻓﮑﻦھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﺪه ،و ﺳﺮﺑﺎز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻼح او
را ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﮫ ﺳﻤﺒﻞ ﺷﻘﺎوت و ﭘﻠﯿﺪی ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻮد .در طﺮف
دﯾﮕﺮ اﺗﺎق ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻧﯿﻤﺎﯾﻮﺷﯿﺞ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﻮﺳﺘﺮی ﮐﮫ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و ﺧﻮدش در
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮدای ﻋﺸﻖ او ﺗﻦ و رواناش ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ ﮐﺮده
ﺑﻮد .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻂ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻌﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آن را ﺧﯿﻠﯽ
دوﺳﺖ داﺳﺖ .ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﯽ اراده ﺷﻌﺮ را ﮐﮫ ھﻨﻮز ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ از ﺣﻔﻆ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
”ﺗﻮ را ﻣﻦ ﭼﺸﻢ در راھﻢ ،ﺷﺒﺎھﻨﮕﺎم
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ﮐﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ در ﺷﺎخ ”ﺗﻼﺟﻦ” ﺳﺎﯾﮫھﺎ رﻧﮓِ ﺳﯿﺎھﯽ
وزان دل ﺧﺴﺘﮕﺎﻧﺖ راﺳﺖ اﻧﺪوھﯽ ﻓﺮاھﻢ
ﺗﻮ را ﻣﻦ ﭼﺸﻢ در راھﻢ.
ﺷﺒﺎھﻨﮕﺎم در آﻧﺪم ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺎ درهھﺎ ﭼﻮن ﻣﺮده ﻣﺎران ﺧﻔﺘﮕﺎﻧﻨﺪ
در آن ﻧﻮﺑﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺪد دﺳﺖ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﺑﮫ ﭘﺎی ﺳﺮو ﮐﻮھﯽ دام
ﮔﺮم ﯾﺎد آوری ﯾﺎ ﻧﮫ،
ﻣﻦ از ﯾﺎدت ﻧﻤﯽﮐﺎھﻢ.
ﺗﻮ را ﻣﻦ ﭼﺸﻢ در راھﻢ”.
ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﭼﺮا و ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﯽ آن ﺷﻌﺮ را زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد .ﺑﺮای دﺧﺘﺮش
ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﺮ دو .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻋﮑﺲ و ﺷﻌﺮ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ
و ﺑﻌﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس ﯾﮏ زن ﺧﺎﻧﮫدار از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
رﻧﮓ و ﺑﻮی ﻋﻠﯽ داﺷﺖ .رﻧﮓ و ﺑﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﻨﺎ و ﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺎل ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮد ،ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ و ﻋﮑﺲھﺎ ،ﮐﮫ ﻻﯾﮫی ﻧﺎزﮐﯽ
از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر روی آنھﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد.
ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﮐﻔﺶھﺎی ورزﺷﯽ و اورﮐﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ او ﮐﮫ در ﮐﻤﺪ آوﯾﺰان ﺑﻮد ،اﻓﺘﺎد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﻤﺪ ﭘﯿﺮاھﻦھﺎ و ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺮ ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺷﺪه روی ﻗﻔﺴﮫ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﺎق ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺑﻐﺾ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .اﺻﻼ ً ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪ .ﮐﺘﺎﺑﯽ را ورق ﻣﯽزد ﮐﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎر آن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد
و ﺑﺎر ﻣﻌﻨﯽ واژهھﺎی آن دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ روان و اﺣﺴﺎس او ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﻨﺠﺮه
را ﮐﻤﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد و از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.
ﺷﺎﮔﺮد آﻗﺎﺟﻮن ﮐﻠﯿﺪھﺎ را ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﮫ و ﻧﺎن ﮔﺮم آورده ﺑﻮد .ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را ﺑﺎ
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮرد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ھﺮ روز ﺻﺒﺢ زود از
ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﺎی را دم ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻗﺎﺟﻮن
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ آﻗﺎﺟﻮن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای رادﯾﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد و دوﺑﺎره روی ﻣﺒﻞ
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دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﭼُﺮﺗﯽ ﻣﯽزد .آن روز ﺻﺒﺢ ﻧﯿﺰ روی ﻣﺒﻞ ﭼُﺮت ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺻﺪای زﻧﮓ در از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﭘﺎ و
آن ﭘﺎ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را از او ﺑﭙﺮﺳﺪ،وﻟﯽ ﺟﺮأت
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن واﻗﻌﯿﺖ را از زﺑﺎن آن زن ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ .ﻋﺎدت داﺷﺖ .ﮐﻠﯿﺪھﺎ را آورد و ﮔﻔﺖ:
”آﻗﺎﺟﻮن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﮐﮫ اﻣﺮوز ھﻢ ﻧﮕﮫات دارم .ﭼﻨﺪ روز اﯾﻦﺟﺎ ﺑﻤﻮن .ﻋﻠﯽ
اﻣﺮوز ﺣﺘﻤﺎ ً زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﮫ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﮫ”.
ﭘﯿﺮزن ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺮوساش را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺳﯿﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮭﺮه و ﺧﻄﻮط ﺻﻮرتاش ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﮫ در ﺧﺎطﺮش ﻧﻘﺶ ﺑﻨﺪد .از اﯾﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮود و دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﮕﺮدد.
اﺣﺴﺎساش ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ آن زن دﻟﺴﻮز و ﻣﮭﺮﺑﺎن را ﻣﯽدﯾﺪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺳﺮ دﻟﺠﻮﯾﯽ
درآﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
”وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎره ﺑﺎزم ﻣﯽﯾﺎم .ﺑﮫ ﭘﺪرم ﻗﻮل دادم ،دﺧﺘﺮا ھﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮم ھﺴﺘﻦ”.
دروغ ﮔﻔﺖ دلاش ھﻮای ﻣﺎدرش را ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ آﻗﺎﺟﻮن و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدش ﻓﮑﺮ و اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪن ﻣﺎدر ﭼﻮن ﺧﻮره ﺑﮫ ﺟﺎناش اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻋﻄﺶ دﯾﺪن زﻧﯽ را داﺷﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺷﺪن ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ او ﺑﯿﭽﺎرهاش ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ از آن
ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﺑﮫ ﭘﺪر زﻧﮓ زد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اﺻﺮارش ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ ﺑﺎ
آژاﻧﺲ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﭼﻨﺪﺑﺎر او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و
ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﮫاش رﻓﺖ و از او ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدد.
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد .ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﭘﯿﺎده ﺑﺮود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﮐﻮﭼﮫھﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی دوران ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽاش را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ راه اﻓﺘﺎد.
ھﻮا ھﻨﻮز ﮔﺮم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﮐﯿﻒاش را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و دﺳﺖ
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دﯾﮕﺮش را در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮐﻠﯿﺪھﺎ را در ﻣﺸﺖ ﻣﯽﻓﺸﺮد ،در ﺟﯿﺐ ﻣﺎﻧﺘﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺑﮫ طﺮف ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ اﻣﺮوز
ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از او دﺧﺘﺮش را در ﮐﺸﻮری ﻏﺮﯾﺐ رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﺰاران
ﻓﺮﺳﻨﮓ راه آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺮد ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻦ و اﺣﺴﺎساش را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق و ﺗﻤﻨﺎ
ﺑﮫ او ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن اﺷﺎن ﯾﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ روزی ﺧﺎﻧﮫ اﻣﯿﺪش ﺑﻮد.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺟﮕﺮﮔﻮﺷﮫاش در آﻧﺠﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦﺑﺎر
ﭼﮭﺮه زﺷﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و درد ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن را دﯾﺪه و ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺷﺎھﺪ ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻦ ُﺑﺮج ﺑﻠﻨﺪ آرزوھﺎﯾﺶ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ و ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺮدش ﺑﻮد .ھﺮ وﺟﺐ و ھﺮ ﮔﻮﺷﮫی آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای او ﺧﺎطﺮهای ﺑﻮد.
ﮐﻠﯿﺪ را در ﻗﻔﻞ در ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﭽﺎﻧﺪ و از ﭘﻠﮫ ھﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﺑﺪون
ﻟﺤﻈﮫای ﻣﮑﺚ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ دﯾﮕﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮد و داﺧﻞ ﺷﺪ .ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ .ﺗﮭﯽ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در آن ﻧﺒﻮد .از ﺟﻌﺒﮫ ﺳﯿﺎه ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ھﻢ
ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽ روح ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺸﺎط و ھﯿﺎھﻮی زﻧﺪﮔﯽ از آﻧﺠﺎ
ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺻﺪای ﺧﺸﮏ ﻗﺪمھﺎی ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮشاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺗﻤﯿﺰ و رُ ﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮق ﻣﯽزد .وﻟﯽ روح ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻮی ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽداد .ﺑﻮی
رﻧﮓ ﻣﯽداد ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮی ﺗﻨﺪ رﻧﮓ ﺗﺎزه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﺎماش را آزار ﻣﯽداد .ﺑﮫ طﺮف
ﭘﻨﺠﺮه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ھُﺮش ھﻮای ﺗﺎزه
ﺑﺎرﻗﮫای از ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﭼﮭﺎر دﯾﻮاری ﺧﺎﻟﯽ ھﯿﭻ ﺧﺎطﺮهای را
در ذھﻦ او زﻧﺪه ﻧﮑﺮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧﺎطﺮهھﺎ ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﻮد .ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
رﻧﮓ و ﺑﻮ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .از ﭘﻨﺠﺮه ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ژﯾﺎن ﮐﮭﻨﮫ ﺧﺒﺮی
ﻧﺒﻮد .ﺟﺎی آن ﭘﮋو ﺳﺒﺰ ﺗﯿﺮهای ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﺴﺖ و زار زد.
ﺑﺮای ﭼﮫ؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻘﺪه
دلاش را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
297

ﺑﻌﺪازﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖﺻﻮرتاشراﺷُﺴﺖوﮐﻤﯽآبﺧﻮردوازﺧﺎﻧﮫﺧﺎرجﺷﺪ.

298

دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺎدر
ﭘﺪر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .اﺻﺮار ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
دﯾﺪار او ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪه او داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ آن زن
ﻣﻀﻄﺮب و ﻋﺼﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدرش دﯾﮕﺮ آن زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ او و ﺑﺮادراناش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ
ﮐﮫ ﻣﺎدرش ھﻤﮑﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﮔﺸﺖھﺎی رﻧﮓ و وارﻧﮓ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﻧﻮﭼﮫ و اﻣﺮﺑﺮ دارد .ﻣﮕﺮ ﺟﺮأت داﺷﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدرش از
ھﺮﭼﯿﺰ ﮐﮫ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﺎدی و زﻧﺪﮔﯽ دارد ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ و ﮐﯿﻨﮫ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را در
ﭘﻮﺷﺶ دﯾﻦ و ﺗﻌﺼﺐ در دﯾﻨﺪاری ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻠﻖ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ
اﮔﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او را ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ از ﻣﺎدرش
ﺑﺪاﻧﺪ و از او روﮔﺮدان ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدر ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻤﺞ ﺑﻮد و دﺳﺖ
ﺑﺮدار ﻧﺒﻮد .ﻋﻄﺶ دﯾﺪن ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺟﺎناش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧﻮد دور از دﺧﺘﺮش
ﺑﻮد ،رﻧﺞ و ﻓﺮاق ﻣﺎدر را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﻣﺎدر را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
زن ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻠﺦ ﺑﺮای او ﻣﺎدر ﺑﻮد ﻧﮫ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد .آن ِ
دﯾﮕﺮی .اﯾﻦ ﮐﮫ او ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ .در ذھﻦ و ﺧﺎطﺮ او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺒﺖھﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ و ﮐﺘﮏھﺎی ﭘﺪر ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ازدواج دوﺑﺎره او رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺳﯿﻤﺎی ﻣﺎدر ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدر و ﺳﺘﻤﯽ را ﮐﮫ او ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ از دﯾﺪن و درک آن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد .دو روز ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭘﺪر زار ﻣﯽزد و آدرس و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎدر را از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .روز اول
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﺻﺮار و زاری ﭘﺮﺳﺘﻮ را دﯾﺪ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آﻣﻨﮫ را ﺑﮫ او داد.
طﺮفھﺎی ظﮭﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎره ﻣﺎدر را ﮔﺮﻓﺖ .زﻧﯽ ﮐﮫ
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از آن طﺮف ﺳﯿﻢ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﻧﺒﻮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺑﻠﮫ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﺎر داﺷﺘﯿﺪ؟”
”ﻣﻦام ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻣﺎدر اوﻧﺠﺎﺳﺖ؟”
دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺸﯽ ادارهای ﺑﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
”ﺧﻮاھﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ”.
ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدش ،دﺧﺘﺮ ﺟﻮان از او ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
”ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ”.
ﺻﺪای ﻣﺎدر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﺤﻦاش آﻣﺮاﻧﮫ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ آن را
ﺷﻨﺎﺧﺖ .آھﻨﮓ ﺻﺪا ،ﺻﺪای ھﻤﺎن زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﭘﺴﺘﺎناش ﺷﯿﺮ ﺧﻮرده ﺑﻮد.
ھﻤﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ او را دﺧﺘﺮم؛ ﻋﺰﯾﺰم ﺻﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﺸﮏ
و ﮐﺸﺪار ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﯿﺶ
ﻧﺒﻮد ،او ﺣﺮف زده ﺑﻮد و وﺟﻮدش را ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺤﻦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻘﻦ ﻣﻨﻮ از ﮐﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ از ﮐﺠﺎ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﯽ؟”
”از اﯾﻦﺟﺎ از ﺗﮭﺮون”.
”ﭼﮑﺎر داری؟ ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟”
”ﻣﺎدر دلام ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ”.
”ﭼﻄﻮر ﺣﺎﻻ دلات ﺑﺮام ﺗﻨﮓ ﺷﺪ؟ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدی؟ ﺑﺒﯿﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ
ﮐﺎر دارم ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ رﻓﺘﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻮ ھﻢ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدی .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و
ﻣﯽﮔﯽ دﻟﻢ ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ،ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ھﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﯽزدی ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻼ ً”.
”ﻧﮫ ﻣﺎدر اﯾﻦطﻮری ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﺧﺪا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم .ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﯿﺎم
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ﺑﺒﯿﻨﻤﺖ؟ ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎم .اﮔﮫ اﺟﺎزه ﺑﺪی و آدرس ﺧﻮﻧﮫاﺗﻮ ﺑﺪی ﻣﯿﺎم ﭘﯿﺶات .ﻣﻦام
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺧﺘﺮت”.
”ﺑﺒﯿﻦ دﺧﺘﺮ ،ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺮاﻏﯽ از ﻣﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﮑﺎر داری؟
ﺧﻮب ﺑﺮو ﭘﯿﺶ ﭘﺪرت .ﺑﺮو ﭘﯿﺶ ھﻤﻮن ﺷﻮھﺮ ﺿﺪ اﻧﻘﻼبات”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﻨﺲ ھﻤﺎن زن ﺑﻮد .ﺳﻤﺞ و ﺳﺨﺖ .ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش را ﺧﻮب
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﮫ دﯾﻮار ﺳﺨﺖ اﺣﺴﺎس او ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺮک ﺑﺮدارد.
”ﻣﺎدر ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺷﺮوع ﻧﮑﻦ .دلام ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه .ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ .ﻗﻮل ﻣﯽدم
ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺒﺎﺷﻢ .زود ﻣﯽرم”.
ﻣﺎدر ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ را از ﺗﺮﮐﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﻗﻠﺐ او
را ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺖ:
”ﻣﺎدر ﻣﻦام دﺧﺘﺮت .ھﻤﻮن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای ﮐﮫ ﻣﻮھﺎﺷﻮ ﺷﻮﻧﮫ ﻣﯽﮐﺮدی و ﺑﺮاش
ﻗﺼﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ .ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺎھﺎت ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ”.
”ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارم .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﺻﺮار داری ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ”.
ﺗﯿﺮش ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮرده ﺑﻮد.
”اﮔﮫ آدرس ﺑﺪی ،ﻏﺮوب ﻣﯿﺎم”.
”ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ دﻧﺒﺎلات”.
”ﻣﯽﺧﻮای آدرس ﺑﺪم .ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ھﺴﺘﻢ”.
”ﻧﮫ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺧﻮﻧﮫاش ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﻏﺮوب آﻣﺎدهﺑﺎش ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ
دﻧﺒﺎلات”.
ﺟﻤﻠﮫ آﺧﺮ را ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺷﺎدی و دﻟﺘﻨﮕﯽ را در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺟﻤﻼت ﺧﺸﮏ و ﺑﯽروح ﻣﺎدر
آزارش داد ،وﻟﯽ ﻧﺮﻣﺶ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫاش ﺧﻮﺷﺤﺎلاش ﮐﺮد .دوﺑﺎره ﺧﻮد را ھﻤﺎن
دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای دﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﮫ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ راﻧﻨﺪه او را
ﻗﻢ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﺮد .دلاش ﺷﻮر ﻣﯽزد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺻﺤﺒﺖ
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ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦاش ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﻧﺨﻮاﺳﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
”ﺣﺎﻻ ﮐﮫ طﺮف اون ﻣﺮدک را ﮔﺮﻓﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽات و دادی دﺳﺖ اون،
ﻧﻤﯽﺧﻮاد از ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ .ﺑﺮو ﭘﯽ ﮐﺎرت”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن روز ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﺮزﺧﯽ را ﮐﮫ او در آن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻀﺎوت ﻣﺎدر راﺑﻄﮫی او و ﺑﺮادرش ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن اﺳﺖ .ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ آن ﮔﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ .ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮتاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ذھﻦ و
ﻓﮑﺮ او ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﮫ ﻣَﺤﺒﺖ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪی .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ازدواجاش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ؛ او را از ﺧﻮد راﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
طﺮدش ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺧﻼء ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺸﻖ ﻣﺎدر و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺤﺒﺖھﺎی او در طﯽ اﯾﻦ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭼﻮن ﺧُﺮهای اﺣﺴﺎس ﺟﻮان او را ﻣﯽﺳﺎﯾﯿﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺎدر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖﺳﺮﯾﮭﺎﯾﺶ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ و در
ﺧﺎﻧﮫاش را ﺑﮫ روی او ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻀﻄﺮب .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از
آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار آنھﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺮفھﺎی ﭘﺪر در ﻣﻮرد ﻣﺎدرش رازﻧﺎک و ﺑﻌﻀﺎ ً
ﺗﺮسآور ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪر ﺻﺮﯾﺢ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد .ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ و ﺣﺴﺎب
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﺮس او از آﻣﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺪر ﺗﺮس دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﻔﺮ و ﺧﺸﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺪاﯾﯽ و طﻼق .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﺮوﻗﺖ ﭘﺪر از آﻣﻨﮫ
ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﺑﯽ ﭘﺮوا ﻧﺎم او را ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﭽﮫھﺎ را ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
واھﻤﮫای ﺑﮫ ﮔﺮدن او ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﺳﺮزﻧﺶاش ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺟﺮأت
ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼﻣﯽ در ﺑﺎره او ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺗﺮس در ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ ﻣﻮج
ﻣﯽزد .از ﻣﻼﻗﺎت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻣﺎدرش واھﻤﮫ داﺷﺖ .اﮐﺮاه ﭘﺪر را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ھﺸﺪارھﺎی ﭘﺪر رﺑﻄﯽ ﺑﮫ اﺧﺘﻼف آنھﺎ و طﻼقاﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ وﺣﺸﺖ او از
ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺣﺘﯽ از ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ذھﻦ
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ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎدر ﮐﻤﯽ
ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﯿﺎط را ﺑﮕﯿﺮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در دل ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ھﺮﭼﯽ ھﺴﺖ و
ھﺮﮐﯽ ھﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻣﺎدر ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻮن روزھﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺣﻤﺎم رﻓﺖ ،ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎهاش را ﺳﺸﻮار ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺒﺎس
ﻣﺮﺗﺒﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯽ آراﯾﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﯾﺎد ﺣﺮفھﺎی ﻣﺎدرش در
ﺗﻈﺎھﺮات زﻧﺎن در روزھﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ھﻤﮫ زﻧﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ آراﯾﺶ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺗﯽ و طﺎﻏﻮﺗﯽ داﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را در
آﯾﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ را ﮐﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﭘﻮﺷﯿﺪ .روﺳﺮی ﺧﻮد را
ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮه زد و آن را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﺑﺮوھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎﻧﺘﻮی ﺑﻠﻨﺪش را ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮد و
روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای زﻧﮓ در را ﺷﻨﯿﺪ.
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺎﺗﺮول ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ در
ﺟﻠﻮ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و رﯾﺸﯽ ﺗﻮﭘﯽ در ﺟﻠﻮی در
ﺧﺎﻧﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﮐﯿﻒاش را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺷﺎل ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﻣﺎدر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺖ و از ﭘﻠﮫھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ .آرزو در ھﺎل اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و
دﺧﺘﺮھﺎ در ﮐﻨﺎر او .ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آن روز ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ
ﭘﺎﺗﺮول ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ از آن ﻧﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫ اﺷﺎن ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎ آدمھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺧﺘﺮھﺎ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و
طﺒﻖ ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﮫ در آﺗﻦ از آﻧﺘﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،آرزو را ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺮش
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ در ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎز
ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺳﻮار ﺷﺪ .راﻧﻨﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ راه ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و
ﮐﻠﻤﮫای ﺣﺮف ﻧﺰد .ﭘﺎﺗﺮول ﺳﯿﺎه از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻠﻮغ ﮔﺬﺷﺖ .راﻧﻨﺪه در رﺳﺎﻧﺪن
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺠﻠﮫای از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﭼﮭﺮه ﺷﮭﺮ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ وارد ﻣﻨﻄﻘﮫ دﯾﮕﺮی از ﺗﮭﺮان ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﮫ ﺳﯿﺎه ﭘﻨﺠﺮه
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اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻧﻮﺳﺎز را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺴﯿﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﻻی
ﺷﮭﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮد .آﻧﺠﺎ ﺗﮭﺮان دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در طﯽ
ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭼﻮن ﻗﺎرچ از زﻣﯿﻦھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﺧﺎﻧﮫھﺎی وﯾﻼﯾﯽ و ﺑﺮجھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺮک
ﺑﮑﺸﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺗﻤﯿﺰ و رُ ﻓﺘﮫ و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻧﻮ و ﺳﯿﺎه آنھﺎ آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺎطﺮ ھﺮ
راﻧﻨﺪهای را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽداد .در ﮐﻨﺎر ﺟﺪول ﭘﯿﺎدهروھﺎ درﺧﺘﺎن ﺟﻮان و ﺳﺮﺳﺒﺰی ،ﮐﮫ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ
اﺛﺮی از دود ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ازدﺣﺎم ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻧﺒﻮد .ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻮد و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
راﻧﻨﺪه .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ وﻗﺘﯽ ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ راﻧﻨﺪه از آﯾﻨﮫ ﺟﻠﻮ
او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺮﮐﺎت اﺳﯿﺮی را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﺎن زﯾﺒﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻓﺎرغ از ھﺮ دﻏﺪﻏﮫای ﺑﮫ ﻣﻨﺎظﺮ اطﺮاف ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .راﻧﻨﺪه ﮐﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻤﯽ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪه؟”
”ﻧﮫ ،اﻵن ﻣﯽرﺳﯿﻢ”.
دلاش ﺷﻮر ﻣﯽزد و ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺪر در ﮔﻮشاش زﻧﮓ ﻣﯿﺰ'' .ﻣﮕﺮ
ﻣﺎدر ﭼﮑﺎره اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه دﻧﺒﺎل او ﻓﺮﺳﺘﺎده؟''
ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ از ﭘﺪر ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ اﺳﺖ ازدواج
ﮐﺮده ،وﻟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ.
”اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻮر ﺑﻮد ،ﭘﺪر ﺣﺘﻤﺎ ً اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﮫ از آن ﻣﺮد ﻋﺒﻮس
ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯿﺶ ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ھﯿﺰاش او را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ او ﭼﮑﺎره ﻣﺎدر
اﺳﺖ .ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺎل ﻣﺎدر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎدرش آنﻗﺪر
ﭘﻮﻟﺪار ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼت
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داﻧﺸﮕﺎھﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪه در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
اﻣﮑﺎن ھﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪر درﺑﺎرهاش ھﺸﺪار داد .ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﻀﺎی ﺳﺮد و
ﻣﻨﺠﻤﺪی ﮐﮫ راﻧﻨﺪه اﺧﻤﻮ ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد راه ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻵن ﻣﯽرﺳﯿﻢ .دﻧﺪان روی ﺟﮕﺮ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ زُ ل زدن ﺑﮫ ﻣﻨﺎظﺮ اطﺮاف ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮد.
راﻧﻨﺪه اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎده
ﺷﺪ و در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﺎﺗﺮول ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﮫ دﯾﻮاری ﺑﻠﻨﺪ آﺟﺮی آن را اﺣﺎطﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﯾﺪ .در ﮔﻮﺷﮫ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ در ﺑﺰرگ ﻓﻠﺰی ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ در دﮐﮫای ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺎره راﻧﻨﺪه در را
ﺑﺎز ﮐﺮد .راﻧﻨﺪه ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎدر را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ و
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ وارد ﻣﺤﻮطﮫ ﺷﺪ .ﺣﻮﺿﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽھﺎی آﺑﯽ و ﻓﻮارهی ﺑﻠﻨﺪش ﮐﮫ
در ﺑﺎﻻی ﺗﭙﮫای درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺟﮫاش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .اطﺮاف ﺣﻮض را ﭼﻤﻨﯽ
ﺳﺒﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد و در اﻧﺘﮭﺎ داﯾﺮهای ﺑﺰرگ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﺑﻮد .دور ﭼﻤﻦ ﺑﮫ ﻋﺮض ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﮔﻞﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎک ﺳﺮخ و
ﺑﯿﻞ ﺧﻮرده ﺑﺎﻏﭽﮫ و ﺷﺎداﺑﯽ ﮔﻞھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺑﺎﻏﺒﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
اداره ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻮطﮫ را ﺑﻌﮭﺪه دارد .در ﭼﮭﺎر ﮔﻮﺷﮫ ﺣﯿﺎط و در ﻓﺎﺻﻠﮫ دو
ﻣﺘﺮی از ﺣﺼﺎر ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی آن ﻧﺮدهھﺎی ﻓﻠﺰی ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
درﺧﺖھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﺎﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﻈﺮه ﺣﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﻣﺤﻮطﮫ ورودی
ھﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎرهای ﺑﮫ ﻧﺎم آﺷﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ در آﺗﻦ دﯾﺪه ﺑﻮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ''ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﯾﺎ ﭘﻮﻟﺪاری ﺑﺎﺷﻨﺪ'' .ﺑﮫ طﺮف
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺖ .در ﮔﻮﺷﮫی در ورودی اﺳﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در ﻣﺤﻔﻈﮫای ﺷﯿﺸﮫای
ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﻧﺒﺎل اﺳﻢ ﻣﺎدرش ﮔﺸﺖ .آن را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ راﻧﻨﺪه ﺑﮫ
او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد طﺒﻘﮫی ﭼﮭﺎرم ﭘﻼک ھﯿﺠﺪه اﺳﺖ .دﮔﻤﮫ زﻧﮓ در را ﻓﺸﺎر داد .ﭘﺲ از
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ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﺴﯽ از ﭘﺸﺖ آﯾﻔﻮن ﭘﺎﺳﺦ داد:
”ﺑﻠﮫ”.
”ﻣﻦام ﭘﺮﺳﺘﻮ”.
در ﺑﺎز ﺷﺪ .وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪ .راھﺮو ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮزاﺋﯿﮏھﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺮق
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﻓﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺑﻮد .روﺳﺮی
ﺳﯿﺎھﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ و ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻨﺪش ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺎزه از ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری
ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﯿﻨﮏ ذرﺑﯿﻨﯽ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎه ﭼﺸﻤﺎن او را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﺑﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﮔﻮد
رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ھﻨﻮز ﺑﺎرﻗﮫای از درﺷﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ را داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﮭﺮهاش اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ .ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻻﻏﺮ و
ﺗﮑﯿﺪه ﺑﻮد .ھﺮ دو دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﮫ در
آن ﻟﺤﻈﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺗﻨﮭﺎ ﻏﻠﯿﺎﻧﯽ از اﺣﺴﺎﺳﺎت واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎدری و دﺧﺘﺮش ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﺪ و ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﺎدر اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺎدر در اﺑﺘﺪا ﺳﻌﯽ ﮐﺮد
ﻓﺎﺻﻠﮫ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و دﺧﺘﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ
را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در آﻏﻮش ﻣﺎدر ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﻣﺎدر ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ او
را در آﻏﻮش داﺷﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دم را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺸﻤﺎرد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد
و در ﻗﺎﻟﺐ ھﻤﺎن ﺧﻮاھﺮ آﻣﻨﮫی ﻋﺒﻮس ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫای ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﺘﺮش
ظﺎھﺮ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ او را از ﺧﻮد دور ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮره؟”
”ﺧﻮﺑﻢ ﻣﺎدر .ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮرﯾﻦ؟ ﻓﺪات ﺑﺸﻢ .دلام ﺑﺮات ﯾﮫ ذره ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮﺷﺐ
ﺧﻮاﺑﺘﻮ ﻣﯽدﯾﺪم”.
ﻣﺎدر ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ:
”ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ”.
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ﺟﻤﻠﮫاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﺪ.
وارد ھﺎل ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰی ﺳﺎده و دو ﺻﻨﺪﻟﯽ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﻠﻔﻦ و
دﻓﺘﺮی روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ اﺗﺎق ﮐﺎر ﻣﺎدر ﺑﻮد .وارد ھﺎل ﺑﺰرگ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﮐﮫ ﺷﺪﻧﺪ اوﺿﺎع طﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﻧﯿﻤﯽ از ھﺎل را ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺒﻞ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘﺎرﭼﮫای ﺑﺰرگ و ﺳﻔﯿﺪ روی آنھﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اِﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺑﺰرﮔﯽ روی ﻣﯿﺰی ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﺑﺎﻻی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻋﮑﺲ رھﺒﺮان ﻣﻤﻠﮑﺖ در
ﻗﺎبھﺎی ﻣﻨﺒﺖﮐﺎری ﺷﺪه و در ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ او را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ،
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﭘﺎرﭼﮫی روی ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﻞھﺎ را ﮐﻨﺎر زد و از ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن ﺑﺮدهای ﮔﻮش ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﺸﺴﺖ ،ﺧﻮدش روی ﺻﻨﺪﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻗﺎﻟﺐ اول ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺧﺸﮏ و ﺗﻠﺦ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﺣﺴﺎس.
”ﮐﯽ اوﻣﺪی؟”
”ﺳﮫ روز ﭘﯿﺶ”.
”ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ روز ﺑﮫ ﻣﻦ زﻧﮓ زدی؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﺟﻮاب داد:
”ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ”.
”ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮری زﻧﮓ زدی؟”
”از ﭘﺪر ﮔﺮﻓﺘﻢ”.
”ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ از اول ھﻢ ﺑﭙﺮﺳﯽ .ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ رﻓﺘﯽ و ﺧﺒﺮی از ﻣﻦ ﻧﮕﺮﻓﺘﯽ.
اﯾﻦ رﺳﻤﮫاش؟ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﻣﺎدری دارم ﺷﺎﯾﺪ دلاش ﺷﻮر ﺑﺰﻧﮫ؟ ﻧﮫ ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫای.
ﺣﺎﻻ اوﻣﺪی ﺳﻼم ،ﺳﻼم ﮐﮫ ﭼﯽ؟”
ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ﻣﺎدر ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدم .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ھﯿﭻوﻗﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫﺷﻤﺎ
زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮم ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از داداش ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای
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ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﯿﺎم دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﺪ”.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺗ ُﺮﺷﺮوﯾﯽ ﺟﻮاب داد:
”اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﻣﺎدر ﮐﻤﯽ ﺑﺮآﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺟﻮاب
داد:
''ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻧﯿﻮﻣﺪم ﮐﮫ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﮭﻨﮫ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﺨﻮﻧﻢ .ﻣﺎدرم ھﺴﺘﯿﺪ دوﺳﺘﺘﻮن دارم،
اوﻣﺪم دﯾﺪﻧﺘﻮن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺎدر اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺎز ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻠﺦ ﮔﺬﺷﺘﮫ را از ﺳﺮ
ﮔﯿﺮد .آﻣﺪه او را ﺑﺒﯿﻨﺪ و اﺣﻮالاش را ﺑﭙﺮﺳﺪ .ﻣﺎدر ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .ﻟﺤﻈﮫای ﺳﮑﻮت
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺷﺎل ﺳﯿﺎه ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺎدر
آورده ﺑﻮد ،از ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺮون آورد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
”اﯾﻨﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺸﻤﮫ ﺧﺎﻟﺼﮫ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮﺷﺘﻮن ﺑﯿﺎد”.
ﻣﺎدر ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﺳﺮی ﺑﮫ ﺷﺎل ﮐﺮد ،آن را ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
”ﺗﻮ اﯾﺮان ﭘُﺮه از اﯾﻦ ﺷﺎلھﺎ؛ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮد اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﮭﺘﺮ”.
”ﻣﯽدوﻧﻢ ﻣﺎدر ،وﻟﯽ دلام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﯽدوﻧﻢ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﻤﺎرو ﻧﺪار”.
”ﺗﻨﮭﺎ اوﻣﺪی”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
”آره”.
”دﺧﺘﺮت ﮐﻮ؟”
”ﻣﻮﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺑﺎش”.
”ﭼﺮا ھﻤﺮات ﻧﯿﺎوردﯾﺶ؟”
”ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ اوﻣﺪم .ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ درﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎزه ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک
ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﺮﺳﯿﺪم اﮔﮫ ﺑﯿﺎرﻣﺶ ﺟﺎﺷﻮ از دﺳﺖ ﺑﺪه”.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ دروغ ﮔﻔﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ھﻤﺎن اول ﺳﻔﺮهی دلاش را ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺪر ﺑﻮد و اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﭼﺸﻢ ﺑﮫ دھﺎن او دوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
”ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ آدم دﺧﺘﺮﺷﻮ ﺗﻮ ﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ول ﮐﻨﮫ و ﺧﻮدش ھﻤﯿﻨﻄﻮری ﺑﺎ
ﻋﺠﻠﮫ ﺑﯿﺎد؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﺎدر ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد .ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
را ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ:
”ﭼﺮا ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ اوﻣﺪی؟ ﻣﮕﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮫ ﮐﺎر ﻣﮭﻤﯽ داﺷﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺠﻠﮫ
ﻣﯿﻮﻣﺪی؟”
”اوﻣﺪم ﺧﻮﻧﮫرو ﺑﻔﺮوﺷﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ ﻣﻐﺎزه ﺑﺨﺮﯾﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﭘﻮل دارﯾﻢ”.
”ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ آدم دﺧﺘﺮﺷﻮ ﺗﻮ ﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ول ﮐﻨﮫ و ﺧﻮدش ھﻤﯿﻨﻄﻮری ﺑﺎ
ﻋﺠﻠﮫ ﺑﯿﺎد”.
”اوﻣﺪی اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎرو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺑﺪی؟ ﻣﮕﮫ ﭘﻮل ﺑﺎﺑﺎت ﯾﺎ اون ﺣﺎﺟﯽ
ﮐﻤﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫرو ﺑﻔﺮوﺷﯿﻦ؟”
رﻧﮓ از روی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﯾﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮع را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ.
”ﻣﺎدر ﺣﺎﻟﺘﻮن ﭼﻄﻮره؟”
”ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﺷﮫ؟ ﺑﮫ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا زﻧﺪهام”.
”ﺧﺪارو ﺷﮑﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮ ﺗﻮﻧﺴﺘﯿﺪ رو ﭘﺎی ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺴﯽ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎرو ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .از روزی ﮐﮫ ﭘﺎم ﺑﮫ ﺗﮭﺮون رﺳﯿﺪ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدم ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﺑﮫ داﯾﯽ زﻧﮓ زدم ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ.
از ﭘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﮔﻮﯾﺎ اول ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از دو روز ﺗﻮﻧﺴﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎره”.
”ﺗﻮ آﺗﻦ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ زﻧﺪﮔﯽاﺗﻮﻧﻮ ﭼﻄﻮری ﻣﯽﮔﺬرﻧﯿﺪ؟”
اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی دﺧﺘﺮش زُ ل
زده ﺑﻮد .ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ آن زن ﺗﻠﺦ و ﺗﮑﯿﺪه در آن ﻟﺤﻈﮫ در ﭘﯽ
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ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ زُ ل زده اﺳﺖ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺳﯿﻤﺎی دﺧﺘﺮی را
ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ از او دور ﺑﻮده ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ در ذھﻦاش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟ ﭼﻘﺪر از زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮش در آﺗﻦ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ؟
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺎدر ﺟﻮاب دھﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﯾﻦ ﺗﺎزه اول ﺳﯿﻦ ،ﺟﯿﻦ اﺳﺖ .دل ﺑﮫ درﯾﺎ زد:
”ھﯿﭽﯽ درس ﻣﯽﺧﻮﻧﻢ .ﯾﻌﻨﯽ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﺎری دﺳﺖ و
ﭘﺎ ﮐﻨﻢ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاﻣﻮن ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ھﻤﺮام ﺑﻮد .ﺷﻮھﺮم ھﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ.
ﺧﻼﺻﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬره”.
”ﭼﻨﺪ وﻗﺘﮫ ﺷﻮھﺮت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯿﮫ؟”
”ﻧﮫ ﻣﺎدر ﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاره .ﺳﺮش ﺗﻮ ﻻک ﺧﻮدﺷﮫ .ﺻﺒﺢ ﻣﯽره ﺳﺮﮐﺎر و
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮده”.
ﻣﺎدر ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
”ﺧﻮب اﮔﮫ اﯾﻨﻄﻮره ﭼﺮا ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮده اﯾﺮان .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮه .ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﮫ؟”
”ﺗﻮ ﻣﻐﺎزه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ”.
”ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻘﺎﻟﯽ .ﺧﻮب اﯾﻦ ھﻤﮫ راھﻮ رﻓﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺧﺎرج ﺷﺎﮔﺮد ﺑﻘﺎل ﺑﺸﯿﻦ؟”
ﺣﺮفھﺎی ﻣﺎدر ﻧﯿﺸﺪار ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ از دﺧﺘﺮش ﺑﭙﺮﺳﺪ.
ھﺮﭼﮫ ﺑﻮد او ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮهاش ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دلاش ﺑﺮای دﯾﺪن او ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ
ﻣﺎدر ﺳﺨﺖ ﺳﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺼﺎر ﺿﺨﯿﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻮﺳﮫھﺎی ﻣﺎدر را ھﻨﻮز ﺑﺮﮔﻮﻧﮫھﺎی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد.
واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر در آن ﻟﺤﻈﮫی اول دﯾﺪارﺷﺎن ھﻤﺎن زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
او را ﻣﺎدر ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺎدر او را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮔﺮﻣﯽ و ﻋﺸﻖ در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ آن زن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﯾﮏ
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ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺮهای ﻣﺴﺦ ﺷﺪه و ﺗﻠﺦ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ طﺮح ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﯿﺸﺪار او را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎزارد .آن زن ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﮐﺴﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد .از ﮐﯽ؟ از ﺧﻮدش؟ از دﺧﺘﺮش و ﯾﺎ از زﻧﺪﮔﯽ؟
آﯾﺎ در ﭘﺲ آن ﭼﮭﺮهی ﻋﺒﻮس و ﺗﮑﯿﺪه و ﺑﯽروح ﺟﺪاﻟﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد؟ ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪاﻧﺪ .ھﺮﭼﮫ ﺑﻮد ،رﻓﺘﺎر او در آن ﻟﺤﻈﮫ
ﺑﺮﺧﻮرد ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﻧﺒﻮد .ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎدر ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﮫی
ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﮫ دﺧﺘﺮی ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﮫ دﯾﺪن او آﻣﺪه.
”ﻣﺎدر ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرش روﻧﺪه ﻣﯽﺷﮫ ،ﺗﻮ ﯾﮫ ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ﮐﮫ ﻧﮫ
زﺑﻮﻧﺸﻮﻧﻮ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﮫ و ﻧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت اوﻧﺠﺎرو داره ،و از ھﻤﮫ ﺑﺪﺗﺮ ﻋﺪهای
اوﻧﻮ ﺳﺮﺑﺎر ﻣﯽدوﻧﻦ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﮑﻨﮫ؟ ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮﻧﮫ ﻧﻮﻧﺸﻮ در
ﺑﯿﺎره ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻼھﺸﻮ ﺑﻨﺪازه ﺑﺎﻻ”.
”ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ،ﮐﯽ ﻧﻮنﺧﻮر اﺿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺧﻮاد .ﻣﺎ ھﻢ ﺧﻮدﻣﻮن ﮐﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ و
ﻋﺮاﻗﯽ دارﯾﻢ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎ دارن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮭﺸﻮن
ﻧﻤﯽده .ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻦ؟ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻦ ﺗﻮ ﺧﺎرج ﺣﻠﻮا ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﺪ
ﻓﺮش ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﺗﻮن ﭘﮭﻦ ﮐﻨﻦ؟ دلاﺗﻮﻧﻮ ﺑﮫ زرق و ﺑﺮق اوﻧﺠﺎ ﺧﻮش ﮐﺮدﯾﻦ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺑﺎره ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﺎطﻔﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .از ﮐﯿﻒاش ﻋﮑﺴﯽ از ﺧﻮدش و دﺧﺘﺮش ﺑﯿﺮون آورد و آن را
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدر ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
”اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻦ و دﺧﺘﺮﻣﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ آﺗﻦ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﮭﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﻋﮑﺴﻮ ﻣﯽدم ﺑﮫ ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ذوق ﮐﺮد”.
ﻣﺎدر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺲ زدن دﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﺮاﯾﺶ
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﺎدری و اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪن ﻋﮑﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻮهاش ﺗﺮﮐﯽ
ﮔﺮﭼﮫ ﮐﻮﭼﮏ ،در ﺣﺼﺎر ﺳﺨﺖ و ﺿﺨﯿﻢ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫاش اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻋﮑﺲ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ آن ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺑﺎ دﺳﺖ ﻋﯿﻨﮏاش را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ
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ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﮑﺲ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﺛﺎری از ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮه
ﺧﻮدش در ﺳﯿﻤﺎی ﻧﻮهاش ﺑﯿﺎﺑﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎدر از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﮐﻤﯽ اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی ﻣﺎدر ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺶ او
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﻣﺎدر از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭼﺎی و ﻣﯿﻮه آورده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﻨﯽ را
از دﺳﺖ او ﺑﮕﯿﺮد:
”ﭼﺮا زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪی ﻣﺎدر؟ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ ﺧﻮدم ﻣﯿﺂوردم”.
ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﺪاد و ﺳﯿﻨﯽ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﮑﺎنھﺎی ﭼﺎی
را ﺟﻠﻮی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﮑﺲ ھﻨﻮز در دﺳﺖاش ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﺎدر در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد
در ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی آوردن ﭼﺎی ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻋﮑﺲ را
ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟ آﯾﺎ ﻣﺎدر ھﻢ ﻧﻮهاش را ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫی ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎ دوﺳﺖ داﺷﺖ و در
دل آرزوی در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ آن دﺧﺘﺮک ﻣﻠﻮس را ﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﻋﮑﺲ را روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺳﮑﻮت ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ .ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از آن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﮑﻮت ﺑﺮای او ﻣﻘﺪﻣﮫی ﺷﺮوع دوﺑﺎرهی زﺧﻢ زﺑﺎن و ﮔﻠﮫھﺎی ﻣﺎدر ﺑﻮد .وﻟﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎدر ھﻨﻮز ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﯾﺪن و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﻋﮑﺲ ﻧﻮه
و دﺧﺘﺮش ﺑﻮد و آﺗﺶ ﺑﺲ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد.
”ﻣﯿﻮه ﺑﺨﻮر”.
ﯾﮏ ﺳﯿﺐ و ﺧﻮﺷﮫای اﻧﮕﻮر از ظﺮف ﻣﯿﻮه ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺑﺸﻘﺎب ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﮔﺬاﺷﺖ و اداﻣﮫ داد:
”ﺳﯿﺐ ﮔﻼﺑﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﮫ .اﻧﮕﻮرھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻦ .ھﺮﭼﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺴﺮه ﺳﻔﺎرش
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻧﺬار ﺳﺮت ﮐﻼه ﺑﺬارن ﺑﮫ ﮔﻮشاش ﻧﻤﯽره .ﻣﺚ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ.
ھﺮﭼﯽ ﺑﮭﺶ ﻣﯽدن ور ﻣﯽداره ﻣﯽﯾﺎره .ﺳﺎﻗﮫھﺎی اﻧﮕﻮر ﺧﺸﮏ و ﻗﮭﻮهاﯾﻨﺪ .ﺧﺪا
ﻣﯽدوﻧﮫ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﺗﻮ اﻧﺒﺎر ﺑﻮدن”.
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”دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﮫ ﻣﺎدر ،ﻣﯽﺧﻮرم”.
ﯾﺦھﺎ آب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ .از ﺳﮑﻮت ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮت را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ .آرام و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ
ﺑﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد.
”ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﯿﺎم ﺑﺎ داداش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﺮف زدم .ﺣﺎلاش ﺧﻮﺑﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻼم
رﺳﻮﻧﺪ .اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﯿﺎم و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻤﻮﻧﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ اﯾﺪ”.
ﻣﺎدر ﺳﺮش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .از ﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از
ﺳﻔﺎرش ﭘﺴﺮش .ھﺮﭼﮫ ﺑﻮد ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪان ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﻮد .ﭼﮭﺮهاش ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺗﻠﺦ و ﻋﺒﻮس ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
”ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺪا ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .دﯾﮕﮫ آب از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺘﮫ .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﺒﺎﺷﻢ ،ول ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﺮه اوﻧﻮر دﻧﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ .اوﻧﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ .ﯾﺎر و ﯾﺎور ﻣﻦ
ﺧﺪاﺳﺖ .اون روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎرم ﻣﯽﻣﻮﻧﺪﯾﺪ ،دﯾﮕﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ
آﻧﻘﺪر ﺳﺮم ﮔﺮﻣﮫ ﮐﮫ وﻗﺖ ﺳﺮﺧﺎروﻧﺪن ﻧﺪارم”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدر را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﯽﮐﺴﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺑﮑﻨﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺮﺳﺮ او رﻓﺘﮫ
و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او ﺑﺎ ﺑﯽرﺣﻤﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
”ﻣﯽدوﻧﻢ ﻣﺎدر .داداش ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎرو دوﺳﺖ داره .ﺟﻮﻧﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽره.
ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاد ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺸﻮ درﺳﺖ ﮐﻨﮫ و ﺑﯿﺎد اﯾﺮان .ﮔﺮﯾﻦﮐﺎرت ﮔﺮﻓﺘﮫ .زناش
ﺑﺎرداره وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش اﻟﺤﻤﺪﷲ ﺧﻮﺑﮫ .ﯾﮫ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎز ﮐﺮده .ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺗﺎ ﺑﭽﮫ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎد .ﺑﻌﺪش ﻣﯿﺎد اﯾﺮان”.
”ﺧﻮب اﻟﺤﻤﺪﷲ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﻼﻣﺘﯽ اوﻧﻮ ﻣﯽﺧﻮام .وﻟﯽ اﯾﻦ رﺳﻢاش ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آدم
ﺑﺮه و ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﻮ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﮫ .ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﺮوﺳﯽاش زﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺰﻧﮫ؟
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮫ ﻋﮑﺲ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﮫ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮﭼﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺎدر ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد .ﻣﺮﺗﺐ طﻌﻨﮫ ﻣﯽزد و ﺷﮑﺎﯾﺖ
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ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﻤﮫی درھﺎ را ﺑﮫ روی آنھﺎ
ﺑﺴﺖ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺷﮭﺎﻣﺖ داﺷﺖ و ھﺮﭼﮫ در دل داﺷﺖ ﺑﮫ آن زن؛ ﮐﮫ
ﻣﺎدرش ﺑﻮد ،ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد دوﺳﺖاش داﺷﺖ و از ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن
واژه ﻣﺎدر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫای ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد؛ ﮐﮫ
ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﺻﺎﺣﺐ آن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن در آن ﺑﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ،وﻟﯽ ﺑﻮی ﻋﺸﻖ و ﻣَﺤﺒﺖ ﻣﺎدری را
در ﻓﻀﺎی ﺧﺸﮏ و ﻣﻨﺠﻤﺪ آن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰد
و ﺧﻮد را در آﻏﻮش آن زن ﺗﮑﯿﺪه و ﻋﺒﻮس رھﺎ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ آن دﻗﺎﯾﻖ
ﺷﯿﺮﯾﻦ را از دﺳﺖ دھﺪ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدر را ﺑﺒﻮﺳﺪ و ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ
دوﺳﺖاش دارد و ﺳﺮ در داﻣﻦاش ﺑﮕﺬارد و ﺑﮕﺮﯾﺪ و ﺑﺎ او درددل ﮐﻨﺪ .اﯾﮑﺎش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﺷﺮم و ﺧﺠﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎساش را ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻧﺸﺎن دھﺪ .اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﮫ
ھﻤﯿﺸﮫ داﺷﺘﮫ و در ﻗﻠﺐاش آن را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز زود ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ زﺧﻢزﺑﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺴﯽ از درون ﺑﮫ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻟﺐ
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ھﻢ دﺧﺘﺮم
را رھﺎ ﮐﺮدهام و ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﮫ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ھﻤﮫ راه را آﻣﺪهام ﺗﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻢ را رھﺎ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ
ﻣﺎدر ،ﻣﻦ ھﯿﭻﮐﺲ را ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ و ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و ﻗﺼﺪ ﻧﺪارم ﺑﻘﯿﮫ
زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﺨﯽ و ﺗﺎرُ ک دﻧﯿﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮفھﺎ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ
داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎدر ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮود .ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ،ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
”ﻣﺎدر اﮔﮫ اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﺸﻢ .ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎر داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﺪ”.
ﻣﺎدر ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺷﺎل را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻄﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ
دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
”ﮐﺠﺎ؟ ھﻤﯿﻦ ،اوﻣﺪی ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺎلو ﺑﺪی و ﺑﺮی؟”
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و ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ اداﻣﮫ داد:
”ﺑﺸﯿﻦ ،ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽری .ھﺮ وﻗﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽری .ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی؟ ﻣﯽﺧﻮای
ﺑﺮی زﯾﺮ دﺳﺖ اون زﻧﮑﮫی ﺳﻠﯿﻄﮫ و ﺣﺘﻤﺎ ً ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﭽﮫھﺎﺷﻮ ﺑﺸﻮری؟ ﺑﺸﯿﻦ
ﺷﺎم درﺳﺖ ﮐﺮدم .ﺷﺒﮫ ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎ ﻧﺎاﻣﻨﮫ”.
ﻣﺎدر ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺸﮏ و آﻣﺮاﻧﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزد و
ﺣﻀﻮر و ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن روز ﺣﺘﯽ در
دوران ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﯿﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮی ﺑﺎ او ﺣﺮف زده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎدرش
ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﮔﻤﺎﺷﺘﮫاش ﺣﺮف ﻣﯽزد .ھﯿﭻ ﻣَﺤﺒﺖ و اﺣﺴﺎﺳﯽ در ﺻﺪای او اﺣﺴﺎس
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﺧﻢ زﺑﺎن آزارش دھﺪ .ﺑﺪون ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺮﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ھﻤﺎن زن ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﺮ
ﺷﻮد .ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ﻟﺐ ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ:
”ﺑﺮای ﭼﯽ ﺑﺸﯿﻨﻢ؟ از دﻗﯿﻘﮫای ﮐﮫ ﭘﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫات ﮔﺬاﺷﺘﻢ داری ﺳﺮزﻧﺶام
ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮫ ﻣُﺠﺮم روﺑﺮو ﺷﺪی .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از ﺣﺎلام ﻧﭙﺮﺳﯿﺪی .ﺑﺮات
ﻣﻌﺼﯿﺖ داره اﮔﮫ ﺣﺎل ﻧﻮهاﺗﻮ ﺑﯿﺮﺳﯽ؟ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﯾﮫ ﻏﺮﯾﺒﮫ اوﻣﺪم .اﮔﮫ در
ﺧﻮﻧﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫرو ﻣﯽزدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ازم ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮫی روﺳﺮی اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک
ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:
”ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ رﻓﺘﻢ ﺧﺎرج دﻧﺒﺎل ﻗﺮطﯽﺑﺎزی و دلام ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟
ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﮫ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ و ﭘﺪر
ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا داﺷﺘﯿﺪ و آﺧﺮش ھﻢ اوﻧﻄﻮری ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺪ .ﻣﻦ و داداش ﭼﮫ ﮔﻨﺎھﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ؟ اوﻧﻮر ﺑﻮدﯾﻢ اوﻧﻄﻮری ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﯾﮫ طﻮر دﯾﮕﮫ .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
زﺧﻢ زﺑﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺎص ﺟﺮم ﻧﮑﺮده رو ﺑﺪﯾﻢ .ﭘﺪر ﮐﺎر ﺑﺪی ﮐﺮد .ﻣﻦام ﻣﯽدوﻧﻢ.
وﻟﯽ ھﯿﭻوﻗﺖ ﯾﮑﯽاﺗﻮن از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮫ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ؟ دو ھﻔﺘﮫ از
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ﭘﻨﺠﺮه ﭼﺸﻢ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﻮن ﻣﯽدوﺧﺘﻢ و روزﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﯿﺎم ﺷﻤﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻢ.
ﺑﻌﺪش ھﻢ ازدواج ﮐﺮدم ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻢ .ﻧﮫ ﻋﺮوﺳﯽام اوﻣﺪی ،ﻧﮫ
ﻣﻮﻗﻊ زاﯾﻤﺎن ﭘﯿﺶام ﺑﻮدی و ﺣﺎﻻ ھﻢ اﯾﻨﻄﻮری .ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻣﻦ ﭼﯿﮫ؟ اﯾﻦ ﮔﻠﮫ و
ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ زدن ﺷﻤﺎ ﯾﮫ روز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ .ﻣﻦ اﯾﻦ ھﻤﮫ راهو ﻧﯿﻮﻣﺪم ﮐﮫ ﯾﮫ ﺷﺎل
ﺑﺪم و ﺑﺮم .اوﻣﺪم ﮐﮫ ﺷﻤﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎھﺎﺗﻮن درد دل ﮐﻨﻢ .اوﻧﻮﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ
اﯾﻨﻄﻮری رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮم .ﺣﺪاﻗﻞاش اﯾﻨﮫ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ زﺧﻢزﺑﻮن ﺷﻤﺎرو
ﻧﻤﯽﺷﻨﻮم”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎدر دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ:
”ﺑﺸﯿﻦ”.
ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﮫاﺷﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ و ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎدر ھﻢ
ﻧﻘﺎب ﺧﺸﮏ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﮫ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﮕﺎه دارد و اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮوز داد .درد دلاش ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻋﻘﺪهای را ﮐﮫ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺸﻨﺪهاش را ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ
ﻗﻠﺐ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺖ .از ﺷﺐھﺎی ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد.
از ﮐُﻠﻔﺘﯽ در ﺧﺎﻧﮫی زن ﺑﺮادرھﺎ و ﭘﻨﺎه آوردن ﺑﮫ ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﮫ ﮔﻔﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺳﮑﻮت و ﺧﻔﺖ ﻋﻘﺪهھﺎی ﻣﺎدر ﺳﺮ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ھﻤﮫی راھﮭﺎ ﭘﺲ از طﻼق از ﭘﺪرش ﺑﮫ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﭼﻄﻮر
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻮاﻧﯽاش ﺣﺮام ﺷﺪ و ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞاش ﺑﮫ
روﺿﮫ ﺧﻮاﻧﯽ رو ﺑﯿﺎورد و ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺰا و ﺳﻔﺮهی ﺷﺎدی زن ﺣﺎﺟﯽھﺎ را
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺎد داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از طﻼق ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻓﺮاﯾﺾ دﯾﻨﯽ
ﻧﺒﻮد .ﻧﻤﺎز را ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﭼﺎدر را ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺮس از
ﺑﺮادرھﺎ و ﭘﺪر ﺑﺎ اﮐﺮاه ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎدر ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و ﮔﺮﯾﮫاش ﺑﮫ
ھﻖ ھﻖ آراﻣﯽ ،ﻣﺤﺠﻮب و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﮏ و ﻧﺎﻟﮫ و ﺣﺴﺮت
ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺨﺎطﺮ اﻧﺘﻘﺎم از زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﻼﺻﯽ از دﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
و ﻓﺮاق ﺑﭽﮫھﺎ و ﺧﺸﻢ دروﻧﯽاش ﺑﮫ ﮔﺮوه زﻧﺎن ﺣﺰباﻟﮭﯽ رو آورد .و در آﻧﺠﺎ
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ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاھﺮ آﻣﻨﮫ ﻋﺰت و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ
زﯾﺎدی از ﮔﺸﺖ زﻧﺎن را ﺑﮫ او ﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﻋﻘﺪ ﯾﮏ ﺳﺮدار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽاش ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﮫ آن
ھﻢ دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺮدار ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺎز ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ درﮔﺬﺷﺖ
و او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪ .اﮔﺮﭼﮫ ھﻢ ﺧﻮدش راﺣﺖ ﺷﺪ و ھﻢ او را از ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺧﻼص ﮐﺮد.
ﻣﺎدر ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ ﺧﻮد ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﮐﺎر ﺧﻮد
زﺟﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺎﺧﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﮫھﺎی ﻗﻔﺲ طﻼﯾﯽاش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .اذﯾﺖ و آزار دﺧﺘﺮان
ﺟﻮان ﻋﺬاباش ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ از راھﯽ ﮐﮫ در آن ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻦ دادن دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و ﺧﻔﺖ ﺑﻮد .ﺳﺮ ﺑﺮ داﻣﻦ دﺧﺘﺮش
ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮھﺎی ﻣﺎدر را ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ داد ﮐﮫ
ﻣﻮج اﻧﺪوه و اﺷﮏاش راه طﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﻮازﺷﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ آن
ﻣﺤﺘﺎج ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺎدش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﻧﺪوه و ﻧﺎﻟﮫی ﻣﺎدر ﺟﮕﺮش را ﺑﮫ
درد آورده ﺑﻮد .ﯾﺎد دﺧﺘﺮش و اﯾﻦﮐﮫ روزی ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮک ھﻢ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺶھﺎ را
از او ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﻔﺲاش را ﺑﻨﺪ آورده ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ ﮐﺮد .از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ؟”
ﻣﺪﺗﯽ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و دﯾﮕﺮی دﻟﺪاری
ﻣﯽداد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﻋﻠﯽ و اﻋﺘﯿﺎدش و ﮐﺘﮏھﺎﯾﺶ و اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای طﻼق آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ .ﻣﺎدر از زﻧﺪﮔﯽاش و ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و از ﺷﺴﺘﻦ
ﮐﮭﻨﮫھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﭼﺮک و ﺧﻮن ﺳﺮدار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻏﺬاب وﺟﺪان اش از اذﯾﺖ و
آزار زﻧﺎن ﺟﻮان ﮔﻔﺖ .ھﺮ دو زن ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮگ
ﻋﺰﯾﺰی ﻣﺮﺛﯿﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﺟﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ.ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺻﻼ ً آﻣﺎدﮔﯽ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ آن وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻮﮐﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺮور اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﻋﺸﻖ و ﻋﺎطﻔﮫی ﻣﺎدری و
ﻣﺎدر ھﻤﮫی ﺳﺪھﺎ و ﻣﻌﺬورﯾﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻨﻄﻖ و ھﺸﺪارھﺎی ﭘﺪر ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری
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ﮐﺮده ﺑﻮد را ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﻔﺮهی دلاش ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻏﻢ و ﻏﺼﮫاش ﭼﻮن
ﻧﮭﺮی زﻻل ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮای ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ.
ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ او
ﻋﺸﻖ داﺷﺘﮫ دﻟﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎدر را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ.
دﯾﺪن ﻣﺎدر در آن وﺿﻌﯿﺖ او را ﺑﮫ ﮔﻮدال ھﺮاس ﻓﺮو ﺑﺮد .ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن زن ﮐﮫ ﺷﯿﺮهی ﺟﺎﻧﺶ را ﻣﮑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﻏﻢ و ﻏﺼﮫی
ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﺑﺮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای ﺷﺪ ﮐﮫ از ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن
ﻋﺮوﺳﮏاش ﺑﮫ داﻣﻦ ﻣﺎدر ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و زار ﻣﯽزﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و زﺣﻤﺘﯽ
ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ھﺪر رﻓﺖ.
ﻧﻔﺮت ﻣﺎدر ﻟﺠﺎم ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد .در دوزخ ﺧﺸﻢاش را ﮔﺸﻮده ﺑﻮد و ھﺮﭼﮫ دل
ﺗﻨﮓاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ .از ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﺜﺎر ﭘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ ،ﭼﻮن
در اِزای آن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ او ﻧﺪاده ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﮫ
ﺑﮭﺎی آن دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺗﻤﺎﻣﯽ رؤﯾﺎھﺎی ﺷﺨﺼﯽاش ﺑﻮد ،ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﻮد.
روی ﻣﺒﻞ ﺗﻨﮓ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺎدر
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﺳﮏ ﺧﺸﮏ و ﺧﺮﻣﻘﺪﺳﯽاش ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد.
ﭼﮭﺮهی ﺗﮑﯿﺪهاش ﺳﯿﻤﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﮏ زن زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ اﺛﺮی از آن ﺗﺤﮑﻢ آزاردھﻨﺪه در ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎدری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
دﺧﺘﺮﮐﺶ را روی زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﻟ َﺨﺖاش را ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺧﻮد را دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎن دﺧﺘﺮک ﻣﯽدﯾﺪ .ھﺮ دو اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻼص ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﯽ را ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﭼﻮن ﺧﻮره ﺑﮫ ﺟﺎناﺷﺎن
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺳﺒﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮج اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮد .ھﺮ دو ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫ ﻣﺎدر ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺎدر در آﻏﻮشاش ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎرﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﮫ دوش ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮزﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﺴﺘﮫ و
از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﺴﮫ ﭘﺲ از ﯾﮏ
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ھﻢآﻏﻮﺷﯽ طﻮﻻﻧﯽ .ﺗﻦ و ﺟﺎناﺷﺎن ارﺿﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻓﺎرغ از ھﺮ ﻣﻮج
ﺳﺮﮐﺸﯽ در آراﻣﺸﯽ ﻧﺸﺌﮫآور ﻏﻮطﮫ ور ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ از ﻧ ُﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .روﺳﺮی را ﮐﮫ روی ﺷﺎﻧﮫھﺎ و دور
ﮔﺮدناش ﺑﻮد ﺑﺎز ﮐﺮد و روی ﻣﺒﻞ ﭘﺮت ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲھﺎی ﻣﻨﻈﻢ ھﻨﻮز در
ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎهاش ﭼﻮن ﺷﻂ ﺳﯿﺎھﯽ ﺻﻮرتاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر
ﺑﺎ دﺳﺖ آرام آنھﺎ را ﮐﻨﺎر زد و ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی دﺧﺘﺮش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
”دﺧﺘﺮک ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻦ .ﮐﺠﺎ ﮔُﻢات ﮐﺮدم .ﻣﻠﻮﺳﮏام ﭼﮫ ﺧﻮابھﺎی ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮات
ﻣﯽدﯾﺪم .دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽزارم ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﯽ .ھﺮﮐﺎری از دﺳﺖام ﺑﺮﺑﯿﺎد ﺑﺮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽدم.
ﺑﺮو از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮو و دﺳﺖ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮ و راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ .ﺣﻖ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ راھﯽرو ﮐﮫ ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ،ﺗﻮ ھﻢ ﺑﺮی”.
آرام ﻣُﺘﮑﺎ را زﯾﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .دﺳﺖ و ﺻﻮرتاش را
ﺷﺴﺖ و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎدری اﺣﺴﺎس ﮐﺮد
ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﻏﺬا آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .اﺟﺎق ﮔﺎز را روﺷﻦ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﯽ را
ﮐﮫ ﭘﺨﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮔﺮم ﮐﻨﺪ .آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﺑﯿﺪار ﻧﺸﻮد.
اﺣﺴﺎس ﮔﺬﺷﺘﮫ رھﺎﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻣﺎدر
ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﺗﺸﻨﮫی ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻮد .ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎردﯾﮕﺮ زن
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻔﺮه را ﭼﯿﺪ .ﺗﻠﻔﻦ را آورد و در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺴﺖ و ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ:
''اﻟﻮ ،ﻣﻨﻢ آﻣﻨﮫ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺣﺎلام ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﺮم ﺑﺪ طﻮری درد ﻣﯽﮐﻨﮫ.
ﻣﻤﮑﻨﮫ ﻓﺮدا ﻧﺘﻮﻧﻢ ﺑﯿﺎم ﺳﺮﮐﺎر”.
”ﻧﮫ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .دﺧﺘﺮم اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﻤﻨﻮن”.
ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ آن روز از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدن
وﺣﺸﺖ داﺷﺖ .روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ھﻢ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﮐﺎر
ﺑﺮای او ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻟﺬت.ﻣﯽﺑﺮد .وﻟﯽ آن ﺷﺐ اﺣﺴﺎس
دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﻣﺎدر ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد و آرام روی ﻣﺒﻞ
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ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ آن ﺷﺐ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎر او اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮭﯽ از
ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ وظﯿﻔﮫ ﺷﺮﻋﯽاش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .ھﯿﭻوﻗﺖ ﺑﮫ
اﺷﮏ و اﻟﺘﻤﺎس ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﮕﺎھﯽ ﮐﮫ او ﻣﺴﺌﻮل آن ﺑﻮد ،ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﻮﺟﮫ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاضاﺷﺎن او را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﺸﻢاش ﺑﻮد ﮐﮫ آرام ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ آرام ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آوردن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺪران ﺑﯽادﺑﺎﻧﮫ و ﺧﺸﻦ ﺑﻮد .ﺗﮑﮫ ﮐﻼماش اﯾﻦ ﺑﻮد:
”ھﻤﮫاﺗﻮن ﺳﺮ وﺗﮫ ﯾﮫ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﻦ .ھﯿﭻوﻗﺖ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺑﭽﮫھﺎﺗﻮن ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ .ﻓﻘﻂ ﺑﮫ
ﻓﮑﺮ ﺧﻮدﺗﻮﻧﯿﺪ”.
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺧﻮدش ﻣﻨﻈﻮر واﻗﻌﯽ او را از ﺗﮑﺮار آن ﺟﻤﻼت ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ.
آن ﺷﺐ ﯾﮑﯽ از آرامﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد .ﺷﺎم را در ﮐﻨﺎر دﺧﺘﺮش
ﺧﻮرد .ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺮف زدﻧﺪ و ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻣﺮور
ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺧﺎﻧﮫی ﮐﻮﭼﮏاﺷﺎن ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر از ﺷﯿﻄﻨﺖھﺎی او و ﺑﺮادرش
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ھﺮ دو ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺪاماﺷﺎن ﮐﻼﻣﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد .ﮔﻮﯾﺎ
ھﺮ دو ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻟﺤﻈﮫ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .آﯾﻨﺪه
ﺑﺮای آنھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺑﺎرهاش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ،
ﮔﺮﭼﮫ ھﺮ دوی آنھﺎ در ذھﻦ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد طﺮح ﻓﺼﻞھﺎﯾﯽ از آن را ﺑﺎرھﺎ ﻣﺮور
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﮫ اﺻﺮار ﻣﺎدر ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﯿﻤﺎری
او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮد و ﺑﺲ .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدد،
وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎﻧﮫ و ھﻤﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر او ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﮫ
ﮐﺎرش واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻮھﺮش ﺑﻮد و او ﺑﯿﻮه او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﯿﻢ
آن داﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﮐﺎرش ﮐﻨﺎر ﺑﮑﺸﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و راﻧﻨﺪه را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺪار دو ﺑﺎره دﺧﺘﺮش و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﭼﻨﺪ روزه ﺑﺎ او ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
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را در او زﻧﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﻮﺳﺘﮫی ﺧﺸﮏ ﺗﻌﺼﺐاش ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ھﻤﺎن زن ﻣﺤﺠﻮب و ﺳﺮﺳﺨﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﮭﺮﺑﺎن و ﻓﺪاﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت و ﺷﺎدی ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ دﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ .دﯾﮕﺮ
ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻏﻤﺨﻮاری داﺷﺖ ﮐﮫ دوﺳﺖاش داﺷﺖ و ﭘﺎرهای از
وﺟﻮدش ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎرهی ﮔﻢ ﺷﺪهاش را ﺑﺎز ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .از ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺣﻮالاش را ﭘﺮس و
ﺟﻮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺑﮫ او ﻗﻮل داد ﺗﺎ ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺷﺎره او ﺑﻮد .دو زن ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
را ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻋﺸﻖاش را ﺑﯽدرﯾﻊ ﭘﯿﺸﮑﺶ دﺧﺘﺮش ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰه
ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎدر در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﺑﮫ ھﻤﺎن زن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎدر
ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﺻﻼ ً اﻧﺘﻈﺎرش را ﻧﺪاﺷﺖ:
”ﺑﺮو طﻼق ﺑﮕﯿﺮ و از اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺮو .ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺠﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺧﻔﺖ
ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐات ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺮﮔﺮد آﺗﻦ دﺳﺖ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮو ﺑﺮو ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﮫ ﺑﺮای
ﺧﻮدت راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ .اون ﻣﺮدﮐﮫ ﻋﻤﻠﯽرو ھﻢ ﺑﺎ ارُ دﻧﮕﯽ از ﺧﻮﻧﮫات ﺑﻨﺪاز
ﺑﯿﺮون”.
دلاش ﻗﺮص ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺮف دل او را زده ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن
و ﺣﺘﯽ ﭘﺪرش در ﻟﻔﺎﻓﮫ از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر آنھﺎ
اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد؟ ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ او ﻧﮕﻔﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺷﺐ و روز ﺧُﻤﺎر اﺳﺖ و در ﻣﺎﺗﻢ
ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﻦ آرﻣﺎناش ﺑﮫ ﻋﺰای اﺑﺪی ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺧﻮد
ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺗﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺒﺘﯽ ﺑﺪھﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢاش ﻋﻮض ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺼﺮﺗﺮ
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ﺷﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ طﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد و دﺳﺖ دﺧﺘﺮش را ﺑﮕﯿﺮد و از آن
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮود .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد را دارد .ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺎ آدمھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ
ِ
زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺷﻄﺮﻧﺞ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﮫ ﻣﮭﺮهھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ و اراده ﻣﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎرج از اراده ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎﻣﻼ ً زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺪ و ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﭘﺮداﺧﺘﮫ دﺳﺖ ﻣﺎ
آدمھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ را آﻧﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﮫ آﻧﻄﻮر ﮐﮫ
ﺑﻮد.
ﻧﮕﮭﺪاری از دﺧﺘﺮک ﺑﺮای ﻋﻠﯽ آﺳﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﭽﮫ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻻزم
ﺑﻮد ،ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ .اﻋﺘﯿﺎد و ﺧﻤﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺻﺒﺢھﺎ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮک را ﺑﮫﻣﻮﻗﻊ ﺑﮫ ﻣﮭﺪﮐﻮدک ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .آﻧﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﮭﺪﮐﻮدک ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آﻧﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ .دو ﺑﺎر ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ
دﺧﺘﺮک را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻧﺘﯽ زﻧﮓ
ﺑﺰﻧﻨﺪ .آﻧﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻟﺐ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاض ﮔﺸﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽآورد و ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ آﻧﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻠﯽ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه آن زن و
ﻣﺮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ از دﺧﺘﺮک ﻣﻮاظﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺰودی
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻣﯽدھﺪ .آﻧﺘﯽ و ھﻤﺴﺮش از آن زﻣﺎن ﻋﻤﻼ ً
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮک را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﻐﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎد و از
او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺮدد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد .ﺑﻌﺪ از اﻟﺘﻤﺎس و ﺧﻮاھﺶ و ﺗﻤﻨﺎ
دﻟﺴﺮد ﺷﺪ .ﺧﺸﻢ او از ﺳﺮﮐﺸﯽ زﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﭽﻨﺪان دور ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد و
ﺑﺮدهوار ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽداد ،ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آن زن ﺑﮫ
ﻗﻮل ﺧﻮدش ﯾﺎﻏﯽ را ،ﺳﺮﺟﺎﯾﺶ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی طﻼق ﮐﺮد ،ﻋﻠﯽ
از طﺮﯾﻖ ﭘﺪرش ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ او را طﻼق ﻧﺨﻮاھﺪ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ
ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ھﺮ روز از ادارهای ﺑﮫ اداره دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد .ﭘﺪر
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ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻤﮏاش ﮐﻨﺪ .روزھﺎی اول ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺑُﺮدﺑﺎری او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﭼﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻘﻮل
ﺧﻮدش ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻋﻠﯽ آﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد .از ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﺧﺸﻢ
ﻋﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺪر اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن طﻼق اﺟﺎزه ﯾﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﺷﻮھﺮ و ﯾﺎ ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ
ﻻزم اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ از آﻗﺎﺟﻮن ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ او راﺿﯽ ﺑﮫ طﻼق
ﻧﯿﺴﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎطﻨﯽاش ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و ھﺰار
و ﯾﮏ ﻋﺬر دﯾﮕﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽداد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻠﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽداد.
ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اطﻼع داد ﮐﮫ:
”ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﻢ .او ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ طﻼق
ﻧﯿﺴﺖ .و ﻣﻦ ﺑﻠﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻞ ﻣﺆﮐﻠﻢ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺪر و آﻗﺎﺟﻮن ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .و ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯽﺷﺪ .از ﻣﺎدر ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ او از ﻋﻠﯽ و ﮐﻼ ً
ھﻤﮫی ﻣﺮدھﺎ دلﭼﺮﮐﯿﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﺎر را ﺧﺮابﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﺂوﯾﺰ
ﻗﺮاردادن ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻋﻠﯽ طﻼق او را ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻋﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد.
ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﭼﺮا .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از او طﻼق ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺪر ﻧﺼﯿﺤﺖاش
ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد و
ﺗﻘﺎﺿﺎی طﻼق داد وﻟﯽ ﺟﻮاب ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺪر ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ طﻼق ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش ﺗﺠﺮﺑﮫ ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ از طﻼق
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﮔﺮﻓﺘﻦ طﻼق دﺧﺘﺮش ﺑﺮای او ﮐﺎر
آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﮫ دادﮔﺴﺘﺮی
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻼﺧﺮه اﯾﻦ ﭘﺪر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ .ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ
ﺑﺎ دﺧﺘﺮش و آﻧﺘﯽ در اﺗﺎق ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد ،وارد اﺗﺎق ﺷﺪ و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﮫ ﮔﻔﺖ:
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”ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ اداﻣﮫ ﺑﺪی؟ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﮫ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎ ھﺴﺘﯽ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ طﻼق ﺑﮕﯿﺮی .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮدی آﺗﻦ .اوﻧﺠﺎ ﮐﮫ وﺿﻊ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ .طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای زﻧﺎ راﺣﺖﺗﺮه .ﺑﺮو دادﮔﺎه و ھﻤﻮﻧﺠﺎ طﻼق
ﺑﮕﯿﺮ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮕﯽ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ او ﻟﺞ ﮐﺮده ،ﺗﻮ ھﻢ راه
دﯾﮕﮫای ﺑُﺮو .دﺧﺘﺮت ﺑﮫ ﺗﻮ اﺣﺘﯿﺎج داره”.
ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﭘﺪر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﮔﻮﺷﯽ
را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اطﻼع داد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮﮔﺮدد .ﻋﻠﯽ از
ﺗﺼﻤﯿﻢ او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد .وﯾﺰای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺰا
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺗﻨﮭﺎ
ﮔﻔﺖ:
”ﺧﻮب ﺑﺮو وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﯿﺎ”.
ﻋﻠﯽ از ﺗﻤﺎسھﺎی آﻗﺎﺟﻮن و ﺗﻠﻔﻦھﺎی ﺧﻮاھﺮش ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ و طﻼق دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺑﺠﯽ از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺨﺎطﺮ آﯾﻨﺪه دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﺑﺪھﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﻗﺼﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ را از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺣﺪس زده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش
ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺎرت ﯾﻮﻧﺎن وﯾﺰا ﻧﻤﯽداد و ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر
اﺟﺎزه ھﻤﺴﺮ ﻻزم ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺗﻠﺦ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺑﺪون اﺟﺎزه ﺷﻮھﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﺎ آﺑﺠﯽ در ﺳﻮﺋﺪ
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮار ﺧﻮد را ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﺎﮐﺎن
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دوﺳﺖاش داﺷﺖ ،ﻗﻮل داد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺗﻦ رﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
اﻣﮑﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎدر ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﮫ راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻨﻮز
رﻏﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ از او ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ طﻼق او را ﺑﮕﯿﺮد.
آرزو از ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺧﺎﻧﮫاش راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ را دﺧﺎﻟﺖ در
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زﻧﺪﮔﯽاش و ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽاش ﻣﯽدﯾﺪ .از ﻣﺪﺗﯽ
ﭘﯿﺶ آرام و ﺧﺰﻧﺪه ﺳﺮﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری داﺷﺖ .ﺷﺐھﺎ از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
ﻏُﺮ ﻣﯽزد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻂ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻌﻼوه ﻋﻼﻗﮫ و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ روز ﺑﮫ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .راﺑﻄﮫاﺷﺎن دوطﺮﻓﮫ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻓﺮاق دﺧﺘﺮش و ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ آرزو ھﻤﮫی ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖاش را
ﻧﺜﺎرﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺰﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اﮔﺮﭼﮫ در
ﻣﺎھﮭﺎی اول ﻣﻄﻠﻮب آرزو ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آزارش ﻣﯽداد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ آرام آرام دو ﺑﺎره ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ﺟﺎ ھﻤﺮاه اﺷﺎن ﻣﯽرﻓﺖ
و ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ آنھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮕﺬارد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽاش ﻣﻮی دﻣﺎغ اش ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ رﻓﺘﺎر آرزو ﺑﻮد .ﺑﮫ او
ﺣﻖ ﻣﯽداد .وﻟﯽ ﮐﺸﺶ او ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮان ﻧﺎﺗﻨﯽاش رﯾﺸﮫ در ﻋﻼﻗﮫ و اﺷﺘﯿﺎق ﺳﻮزان
او ﺑﮫ دﺧﺘﺮش داﺷﺖ .ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫای ﮐﮫ ﭼﻮن ﻣﺮداﺑﯽ در وﺟﻮدش ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﻧﮫای ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﺎری ﺷﺪناش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ .وﺟﻮد ﺧﻮاھﺮاناش در ﮐﻨﺎرش و ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آنھﺎ ﺧﻼﯾﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺮاﺛﺮ دوری از دﺧﺘﺮش در ﻗﻠﺐ و اﺣﺴﺎساش ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘ ُﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻼﻗﮫی دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﺑﮫ او ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد .آرزو اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﻏﺮق ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد
ﺑﻮد .ﭘﺪر ﺻﺒﺢ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ و ﺷﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﻌﻼوه ھﯿﭽﯿﮏ
روﺣﯿﮫ و ﺗﯿﺰھﻮﺷﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ روز و ﻧﯿﺎزھﺎی آنھﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ .ﮐﻤﺘﺮ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ .روزھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﺎدر ﺑﻮد ،ده ﺑﺎر زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﺣﺘﯽ ﭘﺪر را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آرزو و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﺘﺮ ﻓﺸﺎرھﺎی او ،ﭘﺪر ھﻢ
از ﺣﻀﻮر و ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺧﺎﻧﮫ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ،راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .آرزو را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ،
وﻟﯽ ﭘﺪرش ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺪر در روزھﺎی اول ورودش
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ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺪر در آن روزھﺎ ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ
او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ وﺟﻮدش در آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ دلﮔﺮﻣﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اوﺳﺖ .ﭘﺪر ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ از دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ او ﺑﮑﻨﺪ .وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ رﻓﺘﺎر ﭘﺪر ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺤﺎل
آﯾﻨﺪهاش ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﭘﺪر ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ھﺮ ﺷﺐ ﮔﻠﮫ و ﺷﮑﺎﯾﺖ
آرزو را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .از طﺮﻓﯽ از ﺣﺮفھﺎ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﺷﻨﺎﯾﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﺴﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﻠﺒﺎ ً دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد ،وﻟﯽ
ﺷﮭﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻦ آن را ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﺮا
ﭘﺪر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫی ﺣﺮفھﺎ و ادﻋﺎﯾﺶ ﺑﺎز اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﻣﺮدی ﮐﮫ ھﻢ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻮد و ھﻢ او را ﮐﺘﮏ زده ﺑﻮد ،ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ
از آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ رﻧﺠﯿﺪه ﺑﻮد .او ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺖ .ﺷﺐھﺎی زﯾﺎدی روی
ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻧﺸﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺮص روﺷﻦ ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺗﮭﺮان ﮐﮫ
ﻋﺎﺷﻖ آنھﺎ ﺑﻮد ،زُ ل زد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﭼﺮا؟ ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ از
او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﺣﻘﯽ ﮔﺮدن ﺑﮕﺬارد؟
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .وزن ﻓﺸﺎرھﺎی روﺣﯽ ھﺮ روز
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺎهھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ آرزو و ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻮﺟﮫ ﭘﺪر ،ﻏﻢ و
دوری از دﺧﺘﺮش ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و روان و رﻓﺘﺎر او ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﻧﺲ او ﻣﺎدر و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺗﻠﻔﻦھﺎی آﺑﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻔﺘﮫای دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﻧﻮﺑﺖ
ﺑﺎر ﺑﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﮓ ﻣﯽزد و ﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ از ھﺮ دری ﺑﺎ او ﺣﺮف
ﻣﯽزد .ﮔﻔﺘﻨﯽ زﯾﺎد داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﺪر ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ از آرزو ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﻗﺒﺾ ﺗﻠﻔﻦ اﯾﻦﻗﺪر زﯾﺎد ﺷﺪه .آرزو ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻣﻨﻈﻮر و ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺐ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ آﺑﺠﯽ ﺧﻮد زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻣﺎدر رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ آنھﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺸﺘﺎق او ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
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وﺳﺎﯾﻞاش را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ او ﺑﺮود .ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ او زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ ،از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .از دﯾﺪن ﻋﮑﺲ
ﺳﺮدارﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮازﻧﺪهاش ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ .دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﺎﯾﮫی ﺳﺮ آن ﻣﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺎورھﺎ و ﻋﺸﻖاش ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش
ﺟﺎناش را ﻓﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻧﮫ دﯾﺪه ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺑﻌﻼوه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻣﺎدرش را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺎدر ھﻢ ﺑﻌﺪ از طﻼق
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش و آرام آرام ﺑﮫ راھﯽ ﮔﺎم ﻧﮭﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎدرش ﻣﯽرﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎدرش ﻧﺸﻮد'' .اﮔﺮ ﻣﺎدر
ﻣﺮاﻣﯽﺧﻮاھﺪﺑﺎﯾﺪﺑﮫﺳﻤﺖﻣﻦﺑﯿﺎد.ﻣﻦﺑﮫﺳﻤﺖاوﻧﺨﻮاھﻢرﻓﺖ''.
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ﺧﺎﻧﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺲ از ﺷﺐھﺎ ﺑﯿﺪاری و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﻮد ،ﺑﮫ
ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻧﺎفاش را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺒﺮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺑﺮای او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ او را دوﺳﺖ دارد ،ﻣﺜﻞ او
ﺑﮫ آﯾﻨﺪهاش ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،و ھﻤﺮاه او ﮔﺎم ﺑﺮدارد ،ﻧﮫ او را ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻘﻮل
ﺧﻮدش ﺗﺮﻣﺰش ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
ﻗﺼﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﭘﺪر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
”ﻣﮕﮫ اﯾﻦﺟﺎ ﭼﯽ ﮐﻢ داری؟ ﯾﮫ زن ﺗﻨﮭﺎ اون ھﻢ ﺗﻮ ﺗﮭﺮون اﺻﻼ ً ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
ھﻤﯿﻦﺟﺎ ﺑﻤﻮن”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺎرف و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪر ﺗﻨﮭﺎ از
روی اﺣﺴﺎس وظﯿﻔﮫ ﭘﺪری و ﻋﺬاب وﺟﺪان اﺳﺖ .از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺶ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﺧﺎﻧﮫ ﻟﻮﮐﺲ و ﺑﺰرگ ﺗﻨﮭﺎ ظﺮﻓﯿﺖ ﭘﺪرش،
آرزو و دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ را داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮭﻤﺎن ﺑﻮد و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ
ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺪر ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ او
ﮔﺮدن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .رﻓﺘﻦ او ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﻤﮫ ﺑﻮد.
”ﻣﺎدرم ﻗﺮاره ﭘﯿﺶام ﺑﺎﺷﮫ .اﻟﺒﺘﮫ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ،وﻟﯽ ﻗﻮل داده ﺑﻌﺪا ً ﺑﯿﺎد ﭘﯿﺸﻢ.
اوﻧﻢ ﺗﻨﮭﺎﺳﺖ و ﺣﺎلاش ھﻢ ﺧﻮش ﻧﯿﺴﺖ”.
دروغ ﮔﻔﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ھﻨﻮز ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﻄﺮح ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪ.
”ﻣﯽدوﻧﯽ اون زن ﭼﯿﮑﺎره اس؟ ﻣﯽدوﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﯽھﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ داره؟ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﮫ.
ﻧﺬار ﭘﺎش ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽات ﺑﺎز ﺷﮫ .ﻣﯽدوﻧﻢ ﻣﺎدرﺗﮫ و دوﺳﺖاش داری ،وﻟﯽ ﯾﺎدت
ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اون زن ﺑﮫ ﺧﻮن ھﺮﮐﯽ ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل
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ﺧﻮدﺷﻮن ﺧﻼف ﻋﻔﺖ و ﺷﺮع ﺑﺎﺷﮫ ﺗﺸﻨﮫ اس .اﺻﻼ ً ﺑﮫ ﺻﻼحات ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮه
ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدرت”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﺎدر را طﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،از ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﭘﺪر طﻔﺮه
رﻓﺖ و ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻔﺖ:
”ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮﺗﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ،آدمھﺎی دﯾﮕﮫ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪه
ﺑﺪن .ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﺟﺎی ﻣﺎدر ﺑﻮد ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﺮد”.
ﭘﺪر ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻏُﺮ زدن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .دو ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ در ﺟﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮدن اﺛﺎﺛﯿﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ آنھﺎ ﺳﺮﮔﺮم آوردن
وﺳﺎﯾﻞ از اﻧﺒﺎر و ﭼﯿﺪن آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﺖ ﺑﯿﺮون و ﻣﻘﺪاری ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای آنھﺎ آﻣﺎده ﮐﺮد .طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﭼﺎی
آﻣﺎده ﮐﺮد و ﻏﺬا را روی ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﭼﯿﺪ .دو ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻏﺬا را ﺑﺎ
وﻟﻊ ﺧﻮردﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺮﮐﺸﯿﺪن ﭼﻨﺪ اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮوﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و از ﮐﯿﻒ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ آنھﺎ داد.
ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ از ﭘﺪرش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
”آﻗﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﮫ”.
”ﺷﻤﺎ ﺑﮫ آﻗﺎ ﭼﮑﺎر دارﯾﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﺪ و اﯾﻦ ھﻢ ﺣﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﺳﺮ راه ﮐﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﭽﮫھﺎﺗﻮن ﺑﺨﺮﯾﺪ .ﺑﺮﯾﺪ ﺑﮫ اﻣﻮن ﺧﺪا”.
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮔﺮھﺎ ﺳﮑﻮت ﺧﺎﻧﮫ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ .در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و ﺑﺪون
اﯾﻦﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ روی ﻣﺒﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮدش ﺑﻮد .در آن
ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺠﺰ ﺟﺎناش اﯾﻦ ﭼﮭﺎر دﯾﻮاری ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و
ھﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او ادﻋﺎﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻨﮭﺎ اﺳﻢ او ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎﻟﮑﯿﺖاش ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮد ،ﻣﺸﺮوط
ﻧﺒﻮد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ آن ﭼﮭﺎردﯾﻮاری ﮐﻮﭼﮏ ھﻔﺘﺎد ﻣﺘﺮی ﮐﺎﻣﻼ ً ﯾﮏطﺮﻓﮫ ﺑﻮد و
ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮد .آﭘﺎرﺗﻤﺎن
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دﺧﺘﺮش ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﺟﺎزهی ھﻤﺴﺮ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد را آزاد و ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺑﮫ اطﺮاف
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮھﺎی ﭘﺪرش ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ .وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ روزی روزﮔﺎری ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد
و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﮐﯽ ،ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﮫ
آﻧﺠﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .از آن ﭘﺲ او ﺑﻮد و آن ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎر
زﻧﺪﮔﯽ و ﻏﻢاش را ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺪوش ﺑﮑﺸﺪ.
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﮫ ﺑﺮق وﺻﻞ ﮐﺮد و ﻧﻮار ﭘﺮوﯾﻦ را
از ﺟﻌﺒﮫ ﮐﻔﺸﯽ ﮐﮫ ﻧﻮارھﺎ در آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺮون آورد و دﮔﻤﮫ ﭘﻠﯽ را ﻓﺸﺎر داد.
ﺻﺪای ﮔﺮم ﭘﺮوﯾﻦ ﻓﻀﺎی اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ را ﭘُﺮ ﮐﺮد؛
درد ﻋﺸﻖ و اﻧﺘﻈﺎر
دارم زان ﺷﺐ ﯾﺎدﮔﺎر
در آن ﺷﺐِ ﺳﺮد ﭘﺎﯾﯿﺰ
آھﻨﮓ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدی
از رھﮕﺬری ﻣﺤﻨﺖ ﺧﯿﺰ
دﯾﺪم ﮐﮫ ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮدی
ﺗﻮ رﻓﺘﯽ و دلام ﻏﻤﯿﻦ ﺷﺪ
ﻗﺮﯾﻦ آه آﺗﺸﯿﻦ ﺷﺪ
از آن ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﯽ
ﺟﮭﺎن ﮐﮫ ﺷﺎدی آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد
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ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻏﻢ آﻓﺮﯾﻦ ﺷﺪ
از آن ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﯽ
ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﮔﺮم ﺧﻮد او را ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهاش ﺑﮫ
ﺳﻔﺮ ﺧﺎطﺮات ﭘُﺮ ﺗﻼطﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑُﺮد .ﭘﺮوﯾﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و او را ﺑﮫ اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﮐﮫ
ﺗﻦاش ﺑﺎ ﺑﻮﺳﮫھﺎی ﮔﺮم ﻋﻠﯽ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ و ذره ذرهی وﺟﻮدش ﻏﺮق در
ﻟﺬت ﺷﺪ ،ﺑُﺮد .ھﻤﺂﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﺑﯿﺎد آورد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺷﺐ ﻋﺮوﺳﯽاﺷﺎن ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ آن
روز ﻋﺬر ھﻤﮫ را ﺧﻮاﺳﺖ و اﺟﺎزه ﻧﺪاد ھﯿﭻ ﻋﻀﻮی از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮدش و او در
آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آن ﺷﺐ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮔﻔﺖ:
”ﻣﻦ ﺑﺎ روح و ﻋﺸﻖ اﯾﻦ زن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﮫام ،ﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﻦاش .رﺳﻢ ﺷﻤﺎ ،رﺳﻢ ﺑﺮدﮔﯿﮫ
اﺳﺐ ﻧﺨﺮﯾﺪم ﮐﮫ دﻧﺪونھﺎﺷﻮ ﺑﺸﻤﺎرم .ﺑﺮﯾﺪ ﺧﻮﻧﮫ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪهاﯾﺪ”.
ﺑﯿﺎد آورد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻋﻠﯽ در ھﻤﺎن اﺗﺎق ﺗﮑﮫﺗﮑﮫ ﻟﺒﺎسھﺎی او را در آورد و
ﺗﻦاش را از ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﻏﺮق ﺑﻮﺳﮫ ﮐﺮد .ﺑﻮﺳﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ھﺮ دو در
اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﺷﺐ ﭼﻮن دو ﻣﺎر زﻧﮕﯽ ﺑﮭﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ھﯿﭻ
ﮐﺪام ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ،دﯾﮕﺮی را رھﺎ ﮐﻨﺪ .در ھﻤﯿﻦ اﺗﺎق و روی ھﻤﯿﻦ ﻣﺒﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ
در دم دﻣﺎی ﺻﺒﺢ ھﺮ دو از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده و ﺧﺴﺘﮫ ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﯾﺎن در آﻏﻮش ھﻢ ﺑﮫ
ﺧﻮاب رﻓﺘﻨﺪ .در ھﻤﺎن اﺗﺎق ﺑﻮد ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﺪای ﺧﻨﺪهی ﻣﺴﺘﯽآور
دﺧﺘﺮکاش را ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ھﺰاران ﻓﺮﺳﻨﮓ ﻓﺎﺻﻠﮫ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ؛ ﭼﺸﻢ ﺑﮫ
راه ﻣﺎدر ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .در ھﻤﯿﻦ ﭼﮭﺎردﯾﻮاری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺻﺪای ﺗﺮک ﺧﻮردن دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺎخ آرزوھﺎﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪ و دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﺮدش؛ ھﻤﺎن ﻣﺮد ،در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎناش ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺑﮫ زاﻧﻮ درآﻣﺪ .و از آن ﺷﺐ
ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ھﺮﮔﺰ ﺷﺎدی و آراﻣﺶ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .ﮐﺘﮏ ﺑﻮد و ﻗﮭﺮ و
دﻋﻮا .ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻏﺮﺑﺖ ﭘﻠﺸﺖ ﺑﻮد و آوارﮔﯽ و ﻻﻟﯽ و ﮐﺮی .ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﺳﺮد
از ﭼﺸﻤﺎناش روی ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻓﺮو ﻏﻠﻄﯿﺪ .اﺷﮏ ﺣﺴﺮت ﺑﻮد و ﯾﺎ اﻓﺴﻮس ،و ﯾﺎ
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ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ وداع ﺑﺎ آن ﺳﺎلھﺎ .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ
آﺳﻤﺎن ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺎره در آن ﮐﻮرﺳﻮ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻧﯿﻤﮫ ﻗﺮص ﻣﺎه ﮐﮫ در آن
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺷﺐ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن روﺷﻦ .ﮔﻮﯾﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ آﺳﻤﺎن
ﺑﮫ دروناش رﺧﻨﮫ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎم آن را ﺷﻨﯿﺪ .روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﺒﺢ را در درون ﺧﻮد دﯾﺪ.
ﻋﺎﺷﻖ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺮﺗﻮ روﺷﻦ ﻣﺎه ،روﺷﻨﺎﯾﯽ آﯾﻨﺪه
را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽدھﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺳﺘﺎرهھﺎ را ﺑﺸﻤﺎرد .ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺷﻤﺮدن ﮐﺮد.
ﭘﻠﮏھﺎﯾﺶ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﮐﻮدﮐﯽ ﻋﺎﺷﻖ آﺳﻤﺎن ﭘُﺮ
ﺳﺘﺎره و ﻧﻮر ﻣﺎه ﺑﻮد .وﻟﯽ آن ﺷﺐ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﮫ از ﻣﺎه را ﮐﮫ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﭘﺮﺗﻮ
اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،دﯾﺪ .ﻧﯿﻤﮫ ﺗﺎرﯾﮏ آن ﺑﺮای او ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﺒﻮد .از آن ﺷﺐ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮدش و آﭘﺎرﺗﻤﺎناش ﮐﮫ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮد .ﭼﻘﺪر؛ ﭼﮫ
ﻣﺪت ،ﺧﻮدش ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ در ذھﻦ و ﺿﻤﯿﺮ او ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﮭﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ.
ﭘﺮوﯾﻦ ھﻨﻮز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ؛
ﺑﺎز اﻣﺸﺐ در اوج آﺳﻤﺎنام
رازی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﻢ.
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ﺳﺮﮔﺸﺘﮕﯽ
روز از ﭘﺲ روز و ﻣﺎه از ﭘﺲ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ .از ادارهای ﺑﮫ ادارهای ﻣﯽرﻓﺖ.
ﮐﺎرش ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دادن ﺑﮫ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ادارهھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرش را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﺑﻮد و از
طﺮﻓﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺑﺎج دادن ﻧﺒﻮد .ﻣﺸﮑﻞ او ﺗﻨﮭﺎ طﻼق ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ اﮔﺮ طﻼق
ﺑﮕﯿﺮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮش را از او ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .طﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮوﻧﺪه و ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﻠﯽ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﺪازد .اﺣﺴﺎﺳﯽ از
درون ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﻗﺪام او ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺎدرش ھﻔﺘﮫای ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺑﮫ او ﺳﺮ ﻣﯽزد .روﺣﯿﮫ و رﻓﺘﺎر ﻣﺎدر ﺑﮑﻠﯽ
ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮدن ﺑﯿﻤﺎری و درد ﮐﻤﺮ و ﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ را در ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎدر در ﻓﮑﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ زود رس ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﻊ او وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش
ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎلھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻗﻢ ﺑﺎ
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد .در آن ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﻓﺸﺎر درد
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ و ﺑﯽارزش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .در آن
ﺳﺎلھﺎ ﮐﮫ ﻣُﭽﺎﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ھﺮ ﺣﺪﯾﺚ و رواﯾﺘﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .در آن ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ارادهاش ﺧُﺮد ﺷﺪ و ھﺮ آﻧﭽﮫ
ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎور ﮐﺮد ،ﺗﺎ آن روز ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺧﺘﺮش را دوﺑﺎره دﯾﺪ .ﺿﺮﺑﮫی
روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از طﻼق و ﺟﺪا اﻓﺘﺎدن از ﻓﺮزﻧﺪاناش ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ او ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺴﺮش ﺑﮫ ﻗﻢ رﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ او ﭼﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎدر ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
زﻧﺪﮔﯽ را آن طﻮر ﮐﮫ ﺧﻮدش دوﺳﺖ داﺷﺖ ،اداﻣﮫ دھﺪ .ﻣﺎدر دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ دﺧﺘﺮان
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد
و ﻧﺼﯿﺤﺖاﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی او را ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در رؤﯾﺎی ﺧﻮد
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ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺎلھﺎی ﭘﯿﺮی و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ را در ﮐﻨﺎر دﺧﺘﺮش و
ﻧﻮهاش ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ .ھﻮش و ﺣﻮاساش ﻣﺘﻮﺟﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺷﺎرهی او
ﺑﻮد .ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﺪ و آب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎلھﺎی اول
ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎد ﻣﯽآورد ،وﻟﯽ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﮐﮫ او را
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دھﺪ .از ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﻮد .ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ او ﭼﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .از ﻓﺸﺎر و ﻋﺬاﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ دوﺳﺘﺎن او وارد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .اطﻼع داﺷﺖ
ﮐﮫ ﭼﮫ ﺗﻌﺪاد از ھﻤﻔﮑﺮان او ﺳﺮ ﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﮫ او ﺣﻖ ﻣﯽداد وﻟﯽ ﺑﺪ
رﻓﺘﺎریاش ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﻤﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﮭﺮان ﺑﺮای او ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﻧﺒﻮد .او
را از ﻗﻤﺎش ﺷﻮھﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻔﺘﮫای دو ﺳﮫ ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺎدر روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﺎ
راﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎدر دوﺑﺎره ﺧﻮد را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺮأت ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻋﯿﻨﮏ ﺳﯿﺎه
ﺗﻌﺼﺐ را ﺗﺎ ﺣﺪی از ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻦ ،ﮐﻢ ﺳﻮ ھﻢ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﻗﻀﺎوتھﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻋﻠﺘﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﮫ او ﺳﺮ ﻧﻤﯽزد،
ﺧﻮدش ﺑﮫ دﯾﺪن او ﻣﯽرﻓﺖ .دلاش ﮐﮫ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ زﻧﮓ ﻣﯽزد .ﮐﻤﯽ ﺑﮫ
ﺣﺮفھﺎی آﻧﺘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ھﻢ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﻌﺪ از
ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣﺎدر ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻮﯾﯽ از ﺟﻮر
و ظﻠﻢ ﺷﻮھﺮش ﻗﮭﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎدر ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد .دﺧﺘﺮک در روزھﺎ و
ﻣﺎهھﺎی اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،آرام آرام از
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ او ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد
وﻟﯽ دﺧﺘﺮک ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد .ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .درواﻗﻊ ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در ﻣﺎهھﺎی آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﻠﯽ
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ﮐﻤﺘﺮ دﺧﺘﺮک را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .دﺧﺘﺮک اﻏﻠﺐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺌﻮاﻻت او در ﺑﺎره ﭘﺪرش
ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺳﮑﻮت دﺧﺘﺮش ھﺰار و ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺑﮫ ﺳﺮش ﻣﯽزد و
ھﺮاس ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ روزھﺎﯾﯽ ،آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ﺧﺒﺮ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻋﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ ﻣﺸﮑﻼتاش زﻧﺪه
اﺳﺖوروزﮔﺎرراﺑﮫروالﮔﺬﺷﺘﮫﺳﭙﺮیﻣﯽﮐﻨﺪ.آﺑﺠﯽﺑﺎﻋﻠﯽﺗﻤﺎسداﺷﺖ.
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ﺧﺒﺮ ﺑﺪ
اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻠﯽ را اﻏﻠﺐ از طﺮﯾﻖ آﺑﺠﯽ و آﻗﺎﺟﻮن ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ
ﭼﻮن ﭘﺘﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮقاش ﻓﺮود آﻣﺪ .ﺳﻮﺳﯿﺎل و اداره ﺑﯿﻤﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮک را ﭘﺲ از ﮐﺸﻤﮑﺶ زﯾﺎد ﺑﮫ آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش داده ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ
آنھﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﺑﭽﮫ را ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ
ﻧﮕﮭﺪاری از او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪ .ﺳﺮ ﺑﮫ دﯾﻮار ﻣﯽﮐﻮﻓﺖ و
ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﻧﺜﺎر ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻮرد آﺑﺠﯽ ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﻧﻔﻊ دﺧﺘﺮک اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺗﻮان ﻧﮕﮭﺪاری از او را ﻧﺪارد .آﻣﺪن
دﺧﺘﺮک ﺑﮫ اﯾﺮان را ھﻢ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .دﺧﺘﺮک ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﮭﺎر ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .آﯾﻨﺪهاش آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را دﻟﺪاری ﻣﯽداد
و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺠﺎی ﺷﯿﻮن و زاری راه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج
ﺷﺪن از اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وظﯿﻔﮫی ﻧﮕﮭﺪاری از ﺑﭽﮫ را ﺧﻮدش ﺑﻌﮭﺪه
ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﮫ او ﺗﺸﺮ زد و
ﮔﻔﺖ:
”ﺟﻮش ﻧﯿﺎر ،ﺧﻮدت ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞات ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از آﺑﺠﯽ ﺣﺮفﺷﻨﻮی داﺷﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد او دﺧﺘﺮ ﻋﺎﻗﻞ و
ﺧﻮشﻓﮑﺮی اﺳﺖ .دوﺳﺖاش داﺷﺖ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت او و دﺧﺘﺮش
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ آﺗﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺎل ﻋﻠﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و
ﺧﻮاھﺮش را از ﺧﻮد راﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﭼﻨﺪ روزی را ﮐﮫ در آﺗﻦ
ﺑﻮده در ھﺘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﯾﺪن ﻋﻠﯽ رﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ھﺰار
اﻟﺘﻤﺎس ﮐﻤﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﮐﮫ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮده .ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ
در ﺗﻤﺎم روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺸﺌﮫ ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺧُﻤﺎر .ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦﮐﮫ از ﻋﻠﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺬارد
دﺧﺘﺮک را ﺑﮫ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﭽﮫھﺎی ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
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آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺟﺎزه ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮک را
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺎھﮭﺎی اول ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و آراﻣﺸﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک در
آن ﺧﺎﻧﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻦ داد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﺎدت ﮐﺮد
و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺎدر را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺎطﺮه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﺮ روز در ذھﻦاش ﮐﻢ
رﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﮫ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﺑﺎز زد .ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻋﻠﯽ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز او را دوﺳﺖ دارد و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ او را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﺪفاش ﺗﻨﺒﯿﮫ و ﺑﮫ زاﻧﻮ درآوردن اوﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮد؟ ﻋﻠﯽ
ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟
روزھﺎ و ﻣﺎھﮭﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .دو
ﺳﺎل از اﻗﺎﻣﺖ او در ﺗﮭﺮان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﻣﺎدرش در ﻣﮭﺪ
ﮐﻮدک ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل روﺣﯽ او ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﮐﺎﺑﻮس رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .از ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ ھﺮاس داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺐھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﯾﮏ ﺷﺐ
ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﮫ و ﺟﯿﻎ او از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دﺳﺖھﺎﯾﺶ را در ھﻮا ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺪارش ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺮق ﮐﺮده ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ وﺣﺸﺖ زده روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎدر ﮔﺮﯾﮫ
را ﺳﺮ داد .ﻣﺎدرش روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و در آﻏﻮشاش ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻣﯿﺎن
ھﻖ ھﻖ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
”دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ .ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦطﻮری ﻋﺬاب ﺑﮑﺸﻢ؟ ﺗﻮرو ﺧﺪا
ﮐﻤﮏام ﮐﻦ”.
ﻣﺎدر ﮐﮫ درد او را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ،آرام در ﮔﻮشاش زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ﺗﻮ ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪاری .اﯾﻦ ظﻠﻤﯿﮫ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻣﺎ ﮐﺮده .ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮاب ﻓﺮدا
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ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ”.
دو زن در ﮐﻨﺎر ھﻢ دراز ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ھﺮ ﯾﮏ ﻏﺮق در ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد اﻣﯿﺪواری دھﺪ و ﻧﮕﺬارد ﺗﺎ ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪهی
ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ رود .ھﻨﻮز اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .ﭘﺪر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً او را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن
ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد .رﻓﺘﺎرش ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .دل و دﻣﺎغ ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﺻﺮار ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺟﺪاﯾﯽ
و ﻏﻢ و ﻏﺼﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮدی ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻠﻔﻦ
ﻧﻤﯽزد و ﯾﺎ ﺑﮫ دﯾﺪن آنھﺎ ﻧﻤﯽرﻓﺖ ،ﺳﺮاﻏﯽ از او ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و
ﻣﺎدرش و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﻢ و ﻏﺼﮫ دوری از دﺧﺘﺮش .ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻼﻓﮫاش
ﮐﺮده .اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﺟﺪاﻧﺶ ﺑﮫ او ﺣﻖ ﻣﯽداد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮد .ﺗﻠﻔﻦھﺎی آﺑﺠﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﻧﺲ و ﻣﺎﯾﮫی دﻟﺨﻮﺷﯽ او ﺑﻮد .او ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﺮد راﺣﺖ و ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ دﻏﺪﻏﮫای ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و راز
دل ﺑﮕﻮﯾﺪ .آﺑﺠﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮد و ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ زﻧﮓ ﻣﯽزد ﺑﮫ او اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﮫ
وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ
ﻗﺼﺪش ﺗﻨﮭﺎ دﻟﺪاری اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ اﻋﺘﺮاضآﻣﯿﺰ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
”ﭼﻘﺪر ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪم .ھﻤﮫاش ﻣﯽﮔﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .دﯾﮕﮫ ﺑﺮا ﭼﯽ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﻢ ،از اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮ .اﮔﮫ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﺴﯽرو ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ ،ﭘﻮل ﻣﯽدم و ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽرم ﺗﺮﮐﯿﮫ”.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫی آوارﮔﯽ و ﻓﺮار از ﮐﻮه و ﮐﻤﺮ را داﺷﺖ؛ ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﮫی او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ،ھﺸﺪار ﻣﯽداد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
”اﺻﻼ ً اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻧﮑﻦ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ھﻢ طﺮف ﻋﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ
ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺎدر ﮐﮫ آرام و
ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ در ﮐﻨﺎر او دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻦ طﻼق
دﺧﺘﺮش ﮐﺎر ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪش ﭼﯽ؟ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮد
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ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮد؟ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .آﯾﺎ دلاش
راﺿﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ؟ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ آزاردھﻨﺪه ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .دﺧﺘﺮش ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﺪن او ﻣﯽآﻣﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ راﺣﺖ ﺑﺎ او درد دل ﮐﻨﺪ .ﺗﮑﯿﮫ ﮔﺎھﺶ ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ
ﺟﺪﯾﺪشاش را ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻀﻮر او ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ رھﺎ ﮐﺮدن دوﺑﺎرهی او آزارش ﻣﯽداد.
رﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪن .ﺑﺎز ھﻢ رو آوردن ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽای ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ از آن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دوﺑﺎره ﺧﻮد راﻣﺘﻘﺎﻋﺪ و ﯾﺎ
ﺑﻔﺮﯾﺒﺪ دﺧﺘﺮی ﻧﺪارد ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ او را دوﺳﺖ دارد؟ ﻓﮑﺮ اﯾﻦﮐﮫ از ﻣﺤﺒﺖھﺎی
ﺑﯽدرﯾﻎ دﺧﺘﺮ و دﯾﺪارھﺎی روزاﻧﮫاش ﺑﮕﺬرد ،ﻋﺬاباش ﻣﯽداد .ﻋﺸﻖ دﺧﺘﺮ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺼﯿﺐاش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪون او ﻣﺎدر ﻧﺒﻮد .وﺟﻮد
دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺧﻮد را زن ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﺎدر ﺑﺪاﻧﺪ .ﺑﺎ او ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد.
ﺑﺪون او ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه ﺑﻮد .دو راھﯽ ﮐﺸﻨﺪهای ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﻏﻢ و ﻏﺼﮫی داﺋﻤﯽ دﺧﺘﺮش .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود دﺧﺘﺮش از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺨﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﮫ راه ﺣﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .راھﯽ ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
دﺧﺘﺮش ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﺪ .راھﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺳﯿﺦ ﺑﺴﻮزد و ﻧﮫ ﮐﺒﺎب .اﮔﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ
دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ ﺧﻮدش آورده ﺑﻮد ،ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد .ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺧﺎطﺮ ﮐﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ،اﺻﻼ ً .ﻣﺎﻧﺪن او در اﯾﺮان ﺑﻨﻔﻊ ھﺮ دوی آنھﺎ ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﻔﮑﺮی و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﯾﺎدی از درون ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﮕﺬار
ﺑﺮود .ﻣﺎﻧﺪناش ﺑﮫ ﺻﻼح او ﻧﯿﺴﺖ .زﺟﺮﮐﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و آن وﻗﺖ ﯾﮏ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ
و ﻏﺼﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﮫ ارث ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .دو ،ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮاب از ﭼﺸﻤﺎناش ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاب رﻓﺘﮫ آرام از ﮐﻨﺎر او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺑﮫ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﮐﺘﺮی را روی اﺟﺎق ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﻓﮑﺎرش را ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر
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ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق ﺧﻮاباش رﻓﺖ .اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺗﺨﺘﺨﻮاب دوﻧﻔﺮه .اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ روزی ھﻤﺴﺮ ﺑﯿﻤﺎرش در آن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﯽ
ﮐﮫ ھﯿﭻوﻗﺖ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺸﺘﺮک آﻧﮭﺎ ﻧﺒﻮد .آﻣﻨﮫ ﺑﺮای آن ﻣﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر را داﺷﺖ .ﺳﺮدار ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ اﻧﺘﻈﺎرش از ھﻤﺴﺮش ﻧﻮازشھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آﻣﻨﮫ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ
از ﺳﺮ ﺗﺮﺣﻢ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮭﺮ و ﻣَﺤﺒﺖ ﻣﺎدراﻧﮫ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی ﮔﺮماش و ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖھﺎ ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﻋﺮﯾﺎناش ﻧﺜﺎر ﺗﻦ رﻧﺠﻮر و ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﻟﺐھﺎی
ﺧﺸﮏ ﺷﺪهی او ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮدار ﺗﻮان دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ﻧﻮازشھﺎی
ﻧﺎﭼﯿﺰ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار آﻣﻨﮫ ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﻣﺘﯿﻦ و ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ
ﮐﺸﻮرش ،ﻣﺮدماش،و ﻣﺬھﺐاش .زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻋﺸﻖ
ﻣﯽورزﯾﺪ .در طﯽ دو ﺳﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣﻨﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺎ او ﺑﺪ
رﻓﺘﺎری ﻧﮑﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﺟﺮاﺣﺎت او درﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
دﻟﺪاری و اﻣﯿﺪواریھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮫ او دادﻧﺪ ،ﻣﺮگ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و از ھﻤﮫ
ﺗﻮان و اﻣﮑﺎﻧﺎتاش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ آﻣﻨﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگاش راﺣﺖ و ﺑﯽ
دردﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ھﻤﺮزﻣﺎن او در ﺟﺒﮭﮫھﺎی ﺟﻨﮓ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ در ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .آﻣﻨﮫ را ﺑﮫ ھﻤﮫ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و از آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگاش ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .رﻓﻘﺎی
دوران ﺟﻨﮓ ﺳﺮدار از ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ در ﺣﻖ آﻣﻨﮫ درﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آن اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺰرگ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎدﮔﺎر آن ﻣﺮد ﺑﻮد ﮐﮫ در طﯽ دوران ﮐﻮﺗﺎه زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﺋﯽاﺷﺎن ﺑﮫ او راه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ را آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ آﻣﻨﮫ در آن
اﺗﺎق اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ آﯾﻨﮫی ﻗﺪی ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ او
ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﯾﺎد آن ﻣﺮد ﮐﮫ ھﯿﭻوﻗﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دوﺳﺖاش ﻧﺪاﺷﺖ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﺪم و ﭘﺮﺳﺘﺎر روزھﺎی آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ در ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮدار در آﺗﺶ ﺗﺐ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ھﺬﯾﺎن
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ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﺮ ﺑﺎﻟﯿﻦ او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻘﺪه دل ﻣﯽﮔﺸﻮد .ھﺮﭼﮫ دل ﺗﻨﮓاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای او ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﮐﮫ ﺳﺮدار
ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ .وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻦ ﺳﺮدار اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ذھﻦاش ھﻮﺷﯿﺎر و
ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .آﻣﻨﮫ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﺮدار ھﻤﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او را ﭼﻮن ﻻﻻﯾﯽ ﻣﺎدری
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽﺳﭙﺮد .رﻓﺘﺎر ﻣﮭﺮﺑﺎن و ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ روزھﺎی
ھﻮﺷﯿﺎری او ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻟﮫھﺎی دل دردﻣﻨﺪ آﻣﻨﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ او را ﺑﮫ ﺷﮏ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ و ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﮫی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی ﺧﻮد ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮدار ﻧﺒﻮد .او
ﻣﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ آرزوﯾﺶ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت در راه آرﻣﺎناش ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درد دل ﮐﻨﺪ؟ ﺻﻮرتاش اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﺗﮑﯿﺪه ﺑﻮد .ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه و
درﺷﺖاش؛ ﮔﺮﭼﮫ ﮐﻢ ﺳﻮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺑﺎرﻗﮫای از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ و
ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ از اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه و زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻮھﺎی ﺻﺎف و ﻟﺨﺖاش
ﮐﮫ روزﮔﺎری ﭼﻮن ﺷﺐ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎل ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺎرھﺎی
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن را ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ و
ﺳﺮدی را از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ آن ﻣﻮھﺎ و ﭼﮭﺮهی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ،
ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺳﻮز ﺑﯿﺮﺣﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﮐﮫ از وﺳﻂ ﻓﺮق ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮف زﻣﺎن را از آنھﺎ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .زﻣﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺧﻢ ﺷﺪ دﺳﺖھﺎ را روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺖ و
روی زﻣﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻨﮫی ﻗﺪی ﻧﺸﺴﺖ .زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﺬارد دﺧﺘﺮش؛ ﻣﺆﻧﺲاش ،زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺘﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد از
ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ؟ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی طﻼق
ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎز ﺷﺪن روزﻧﮫی اﻣﯿﺪی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ ﭘﯿﺶ
دﺧﺘﺮش ﺑﺮﮔﺮدد .ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ ھﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪن ﺧﻮدش و ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺤﺼﻮر
341

ﺷﺪن دوﺑﺎره در ھﻤﺎن ﻓﻀﺎی ﺧﺸﮏ و ﺧﺸﻦ ﮐﺎرش ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﺗﻮاناش را
داﺷﺖ و ﻧﮫ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎوان ﮔﻨﺎه ﻧﺎﮐﺮدهاش را ﭘﺮداﺧﺘﮫ
ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻖ و اﺣﺴﺎساش ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺣﺴﺎباش را ﺑﺎ ﺟﺒﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺼﻔﯿﮫ
ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ ﺑﺪھﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮن و ارادهی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .از آن ﭘﺲ ﺣﻖ اوﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪهاش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ و ﺑﺎ ﮐﺪام اﺑﺰار؟ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻮن درﺧﺘﯽ ﺧﺰان زده در ﺑﺮھﻮت ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺮوم از ھﺮﮔﻮﻧﮫ
ﻣَﺤﺒﺖ و ﻋﺎطﻔﮫای از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺴﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺗﮫ
ﻣﺎﻧﺪهی ﺑﺮگھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺧﺸﮏ ﻋﻤﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ رﯾﺨﺖ و ﺗﻦ
رﻧﺠﻮرش ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺤﻤﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﮑﺴﺖ .ﻧﯿﻤﮫی دﯾﮕﺮ
ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎساش ﺑﮫ او ﻧﮭﯿﺐ ﻣﯽزد ﮐﮫ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮش ھﻢ ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺑﯽاﻧﺼﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺪر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻞ از او دﺳﺖ ﺑﮑﺎری ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﻔﻊ او
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮل داﺷﺖ و ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی از دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .اﺷﮏ در
ﭼﺸﻤﺎناش ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﺎد
ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﺗﻦ ﺳﺨﺖ و ﭘُﺮ زور او اﺣﺴﺎس زن ﺑﻮدن را در او ﺑﯿﺪار ﮐﺮد .ﺟﺮﯾﺎن
ﺧﻮن در رگھﺎی رانھﺎﯾﺶ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻀﻼت رانھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ .از
ﺧﻮد ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻔﺴﺎ و ﺑﺮزﺧﯽ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ
ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﻧﻮک اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻀﻼت رانھﺎﯾﺶ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎه در ﻧﯿﻤﮫ
ﺗﻦاش ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﻐﺰش ھﺠﻮم ﺑُﺮد .ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪ .ﻋﺮق ﮔﺮم
و ﭼﺴﺒﻨﺎﮐﯽ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .دﺳﺖھﺎ را ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﯽاراده ﻣﺎھﯿﭽﮫھﺎی ﺑﯿﻦ
رانھﺎﯾﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺛﺮ ﮔﻨﺎھﯽ را ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺎک ﮐﻨﺪ .ﺗﻦاش ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ.
ﺧﺎطﺮهی ﻋﺸﻘﯽ ﺗﻠﺦ و ﻋﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮﮐﻮﻓﺖ ﺷﺪهاش و ﻋﺎطﻔﮫی ﻣﺎدری در
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ داده و ﺑﮫ ﺟﺴﻢ او ﺣﻤﻠﮫور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
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ﺷﮑﻨﺠﮫاش ﻣﯽدادﻧﺪ .درد و ﺿﺠﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮد .ﺗﻦاش ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽﮐﺮد و رھﺎ ﺷﺪن از ﻓﺸﺎر را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺗﻮان ﻓﺮﯾﺎد زدن ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .روی ﻓﺮش دراز ﮐﺸﯿﺪ .ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .آرام ﻏﻠﻄﺖ زد
و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻮزاﺋﯿﮏھﺎی ﮐﻒ اﺗﺎق ﮐﮫ ﺳﺮد ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﺎﻧﺪ و ﺻﻮرت و دﺳﺖ و
ﭘﺎھﺎﯾﺶ را رھﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ در ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .دﺳﺖ و ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ .از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد.
ﺷﻔﻖ ﺻﺒﺤﮕﺎھﯽ در دور دﺳﺖ ،آنﺟﺎ ﮐﮫ آﺳﻤﺎن ﺑﮫ ﮐﻮه ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﻓﻖ را ﮔﻠﮕﻮن
ﮐﺮده ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ در آن ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد؟ ﮐﺘﺮی را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از روی اﺟﺎق ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢاش را
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮕﺬارد دﺧﺘﺮش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﻦ اﻣﺮوز او
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،اﺳﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮزﺧﯽ ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻨﻮز ﭘﺮ ﭘﺮواز داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏاش
ﮐﺮد .ﻣﺎﻧﺪن او ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﺳﺎرت ھﺮدوی آنھﺎ ﺑﻮد.
دﻓﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ورق زد .ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎره را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد .ھﻤﮫ از دوﺳﺘﺎن
ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮدار ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ آن روز از ھﯿﭻﮐﺲ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎر ﻏﻢ و درد و ﻣﺸﮑﻼت را ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮدوش
ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﭘﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﺧﺘﺮش و آﯾﻨﺪهی او در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ از اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮھﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻨﺪ.
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طﻼق
ﮔﺮﻓﺘﻦ طﻼق ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ راه
و ﭼﺎره ﮐﺎر را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی طﻼق ﻏﯿﺎﺑﯽ ﮐﺮد.
ﯾﮏ اﺣﻀﺎرﯾﮫ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ رﺳﻤﺎ ً از ﻋﻠﯽ ﺟﺪا ﺷﺪ .روزی ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و اﻣﻀﺎی
ﺧﻮد را ﭘﺎی ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﮔﺬاﺷﺖ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻧﯿﻤﯽ از وﺟﻮدش از او ﺟﺪا ﺷﺪ.
آﻣﻨﮫ ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ را از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش و ﺗﻮﺻﯿﮫ دوﺳﺘﺎن ﺷﻮھﺮ
ﺷﮭﯿﺪش ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮک را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮک را ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮدش و ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﺪارد .ﻋﺪم ﺣﻀﻮر
ﻋﻠﯽ در دادﮔﺎه و اﯾﻦﮐﮫ او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺰﯾﻨﮫی
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از دﺧﺘﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺎدر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ
ﮐﮫ ﭘﺎی ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ،ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدر
داﺷﺖ ھﻤﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .از ﻣﺤﻀﺮ ﮐﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎدر
را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ و از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎدر اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ
ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮود .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ روز ﺟﺪاﯾﯽاش ﺑﻮد .ﺗﺮﺟﯿﺢ داد
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎره آﺑﺠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﺴﯽ
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﯽ در ﭘﯿﺎمﮔﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و روی ﻣﺒﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪ.
ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارش ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺻﺒﻮری و ﺻﻌﮫ ﺻﺒﺮی ﮐﮫ در طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺑﮫ دری و از ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺎت
زﯾﺎد ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،اﺟﺎزه داد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮﭼﮫ دل ﺗﻨﮓاش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﮔﻔﺘﻨﯽ داﺷﺖ و اﻏﻠﺐ از ﻣﺸﺎھﺪات روزاﻧﮫ و ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ
ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﮫ و ﺑﺎزار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖھﺎی ﺑﭽﮫھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ و ﮔﻠﮫھﺎﯾﺶ از ﭘﺪرش
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و ﻣﺎدرش ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد .آن روز ھﻢ ﺑﺎ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﻓﺘﻦاش ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮد و
ﺟﺮﯾﺎن طﻼقاش را از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﮐﮫ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ
ھﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺑﺮای اﻋﻼم ﺣﻀﻮر و ﺗﻮﺟﮫاش ﻣﯽﮔﻔﺖ'' :ﺧﻮب ،آره''
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻟﺤﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮﭼﮫ ﮐﺸﺪار ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﺮﺷﻨﻮﻧﺪهای ﺑﺨﻮﺑﯽ
ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺠﺎم داده ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺮﯾﺎن
طﻼقاش را ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﺿﺮوری ﺑﻮد ،وﻟﯽ دردآور و ﺳﺨﺖ
ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺖ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاش را ﮐﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺳﺮ
اﺟﺒﺎر ﺑﮫ ﺗﯿﻎ ﺟﺮاح ﺳﭙﺮده ﺑﻮد .طﻮری ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﭼﻨﯿﻦ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد .ﺻﺪاﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ و آرام ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﺪر ﮔﻠﮫ داﺷﺖ .ﭘﺪرش
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر زناش دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ دﯾﺪن او ﻣﯽرﻓﺖ .ھﻔﺘﮫھﺎ و
ﻣﺎهھﺎی اوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎناش ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺪر ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از
رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺮی ﺑﮫ او ﻣﯽزد .ﺣﺘﯽ در طﯽ روز ﺑﮫ او ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزد و اﺣﻮالاش
را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و اﮔﺮ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی داﺷﺖ ﺑﺮای او ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ از وﻗﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ً ﻗﺼﺪ ﺟﺪاﯾﯽ دارد ،رﻓﺘﺎرش ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﺣﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی آرزو ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻏﺮﯾﺰهی ﻣﺮداﻧﮫاش ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .در
ﻣﺎهھﺎی آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫی اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘﺪر داﺷﺖ ،از او دلﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﺸﺎر آرزو ﺑﺮای او ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر
ﭘﺪر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ آزاردھﻨﺪه ﺑﻮد ،و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﭼﺮا؟ ﭘﺪر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد زﻣﺎن ﻋﻠﯽ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺣﺮف او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮای ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر
ﺣﺘﯽ در ﺣﻀﻮر ﭘﺪر ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
زنھﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﯿﺶ زن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻢ و ﭼﺸﻢام ﮐﻮر ﺑﺎ ﺑﺪ و ﺧﻮب آﻗﺎ ﺑﺎﻻﺳﺮم
ﺑﺴﺎزم .از آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ دﻟﺨﻮر ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد'' :ﭼﺮا ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ طﺮف
ﻋﻠﯽرو ﻣﯽ ﮔﯿﺮن؟ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻣَﺮده؟ ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﯽ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﻦو دﺧﺘﺮم آدم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؟''
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ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از زﺑﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دادﮔﺎه ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻖ طﻼق ﺑﺎ ﻣﺮد اﺳﺖ و ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ طﻼق ﺑﮕﯿﺮد .ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﺪ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .از روزی ﮐﮫ ﭘﺎی
ﻣﺎدرش ﺑﮫ ﻣﺎﺟﺮا ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻗﻀﺎﯾﺎ طﻮر دﯾﮕﺮی ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﮫی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺸﻤﻮل
ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﻮاﺳﺖ او
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺧﻮرد و اﻣﯿﺪھﺎی ﻣﺎدر ھﻢ از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎدر دلاش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ او و دﺧﺘﺮش در ﺗﮭﺮان ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ او
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎدر و اﺣﺴﺎﺳﺎت او را درک ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ
او ﮔﺮدن ﻧﮭﺪ .دو ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﮫ دور از دﺧﺘﺮش در ﺗﮭﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ ھﺮ روز ﺷﺎھﺪ آنھﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ دﺧﺘﺮش
را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺎورد .ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ او در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ او را
ﺟﺮیﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ'' :اﮔﮫ ﺷﺪه ﺟﻨﺎزهاﻣﻮ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﻮت ﺑﺬارن ،ﺑﺎﯾﺪ از
اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺑﺸﻢ'' ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﮫ ھﺮﮐﺎری ﺗﻦ ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ
از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮف زدن ﺑﻐﺾاش ﺗﺮﮐﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ھﻖ ھﻖ ﮔﺮﯾﮫ از آﺑﺠﯽ
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏاش ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ زن و
ﯾﮏ دوﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و اﻧﺘﻈﺎری ﺑﺎ او راﺑﻄﮫ داﺷﺖ .آﺑﺠﯽ
ﮐﮫﺧﻮدﻧﯿﺰﻣﻨﻘﻠﺐﺷﺪهﺑﻮد،ﻗﻮلدادﮐﻤﮏاشﮐﻨﺪ.ﮐﻤﯽوﻗﺖﺧﻮاﺳﺖ.
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ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﺎه از ﭘﯽ ﻣﺎه ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻓﺼﻞھﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ و
ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﮫ ھﺮ دری ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ راھﯽ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫی
راهھﺎ ﺑﮫ روﯾﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﻔﺎرت ﯾﻮﻧﺎن وﯾﺰا ﻧﻤﯽداد .ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮود ،وﻟﯽ ﻣﺎدرش و ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺪرش ﻣﺎﻧﻊ او ﺷﺪﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ھﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪش ﭼﯽ؟ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش وﯾﺰای ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد .راه ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﯾﮑﯽ از
ﺷﺐھﺎی ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه و در اوج ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ آﺑﺠﯽ زﻧﮓ زد .طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ روز ﺳﺨﺘﯽ را در ﻣﺪرﺳﮫ از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .روی ﻣﺒﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد
و ﭼُﺮت ﻣﯽزد .ﺑﺎ ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ .دﺳﺖ دراز ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﯽ را ﮐﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎﻻی ﺳﺮش روی ﮐﺎﻧﺎﭘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖ .آﺑﺠﯽ ﺗﺎ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮭﻤﯿﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس و ﻧﻔﺲ او را از آن طﺮف ﺳﯿﻢ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ
روز از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫاﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻠﻔﻦ او ﺑﻮد .آن ﺷﺐ ﺑﺮﺧﻼف
ﻣﻌﻤﻮل آﺑﺠﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺣﺎل او را ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ھﺮ دو ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮی ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖاش ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﻦ و ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
”ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ،ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ .ﺷﺐ و روزم ﯾﮏ طﻮره .ﺳﺎﻋﺖو ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻋﻤﺮ و ﺣﺮام ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽام ﻣﺜﻞ ﯾﮫ زﻧﺪوﻧﯿﮫ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ آزادم ﺻﺒﺢ ﺑﺮم ﺳﺮﮐﺎر و ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺮﮔﺮدم ﺧﻮﻧﮫ .ﻣﻮاظﺐام ھﺴﺘﻦ.
ھﻤﮫ ھﻢ ﻣﯽﮔﻦ ﮐﮫ دوﺳﺘﻢ دارن و ﻣﯽﺧﻮان ﺑﮭﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻦ .وﻟﯽ ھﯿﭽﮑﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﺮداره .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫی اطﺮاﻓﯿﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮐﮫ ﻣﻦو ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻨﻦ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮫ زن ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺟُﺮﻣﮫ و ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻘﺎص ﭘﺲ ﺑﺪه .ﺟﻮﻧﻢ ﺑﮫ ﻟﺐام رﺳﯿﺪه .وﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﮔﮫ ﯾﮫ روز ھﻢ از
ﻋﻤﺮم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﻼﺧﺮه ﻣﯽرم .ﻗﻮل ﻣﯽدم .ﺑﮫ ﺟﻮن ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮم؛ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ
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ﮐﺲام ﺗﻮ اﯾﻦ دﻧﯿﺎﺳﺖ ،ﯾﮫ روز ﻣﯽرم .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ”.
آﺑﺠﯽ آرام و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﮐﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﺎرج و ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای او
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش و ﺑﭽﮫھﺎ و ﺷﻮھﺮش ﮔﻔﺖ و ﮐﻤﯽ ھﻢ از ھﻮای
ﺳﺮد و روزھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺳﻮﺋﺪ ﮔﻠﮫ ﮐﺮد .ﺧﻼﺻﮫ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮف زد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﮔﻮش داد و ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
”ﺧﻮش ﺑﮫ ﺣﺎلات .ﺧﺪارو ﺷﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮﺑﯽ داری و ﺑﭽﮫھﺎت
ﮐﻨﺎرت ھﺴﺘﻦ .ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﻓﺸﺎر ھﯿﭻﮐﯽ ﺑﮭﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻮا و ھﺰار ﺟﻮر ﮐﻮﻓﺖ
و زھﺮﻣﺎر دﯾﮕﮫرو آدم ﺑﺎ ﺟﻮن و دل ﻣﯽﺧﺮه”.
آﺑﺠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
”ﻣﻦ وﺿﻊ ﺗﻮرو ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻢام .ﺑﮫ ﺟﻮن ﺑﭽﮫھﺎم ھﻤﮫاش ﺑﮫ ﻓﮑﺮت ھﺴﺘﻢ و ﺗﺎ
اﻣﺮوز ﺑﮫ ھﺮ دری زدم ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﻤﮏات ﮐﻨﻢ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮام ﺑﮭﺖ ﺑﮕﻢ،
راﺳﺘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﮫ ،وﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ راھﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪه .ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻠﯽ ﺣﺮف
زدم .اول ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ راﺿﯽ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺸﺘﺎق
ازدواج ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮھﮫ .اﮔﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻘﺪ و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻨﺪ
ازدواج و ﯾﮫ ﺳﺮی ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری دﯾﮕﮫ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺋﺪ.
اﯾﻦﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﮫ ،ﺧﻮدم ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ .ﺧﯿﻠﯽھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﮐﺮدن و دارن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻦ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ازدواج ،اوﻧﻢ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟”
”ﮔﻮش ﮐﻦ .ﺑﺬار ﺣﺮفام ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ .ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮫ راه ﺣﻞ و ﯾﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎده .ﺷﺎﯾﺪ
ھﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﺎﺷﮫ .زﯾﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ .دلات ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ اوﻧﺠﺎ ﺑﻤﻮﻧﯽ ،ﻣﯽﺧﻮای؟ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ھﻤﮫی ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﻦو ﺧﻮب ﺑﺴﻨﺞ .ﻋﺠﻠﮫای ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ﺗﺎ اوﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ و
ﺷﻨﯿﺪهام ،ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﭘﻮل ھﻢ ﻣﯽدن ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻦ ﮐﮫ ﺑﺎھﺎش ازدواج ﮐﻨﻦ و از
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اﯾﺮان ﺑﯿﺎن ﺑﯿﺮون .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ازدواج ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻗﺼﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺗﻮ
ﻧﯿﺴﺖ .اﺣﺴﺎس ﺗﻮرو ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ .ﺑﻘﻮل ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻨﺪوﻧﮫ ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ اس .ﻣﻤﮑﻨﮫ
ﻓﺘﯿﺮ در ﺑﯿﺎد .ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﯿﮫ ،ﺧﻮب ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .دو ﺳﮫ روز دﯾﮕﮫ ﺑﮭﺖ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ.
اول ﺑﺒﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮی اﯾﻦطﻮری ازدواج ﮐﻨﯽ ،ﯾﺎ ﻧﮫ؟”
ﺻﺤﺒﺖاش ﮐﮫ ﺑﺎ آﺑﺎﺟﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ھﺎج و واج در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﻠﻔﻦ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﮫ دﯾﻮار روﺑﺮو زُ ل زد .از ﺻﺪای ﺑﻮق اﺷﻐﺎل
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺨﻮد آﻣﺪ .ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺟﻌﺒﮫی ﺳﯿﺎه ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ
ﻗﺒﻠﯽ روی ﻣﯿﺰ آرام و ﺑﯽﺻﺪا اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ او دھﻦ ﮐﺠﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
روزﻧﮫای ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻓﮑﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦاش رﺳﯿﺪ.
”ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ ازدواج ﮐﺮد؟ ﻣﮕﮫ اوﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دل ،ﻧﮫ ﺻﺪ
دل ﻋﺎﺷﻖاش ﺑﻮدم ﭼﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﺮم زد؟ اﯾﻦ ﯾﮑﯽرو ﮐﮫ ﻧﮫ دﯾﺪم و ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﺧﺪا ﺑﮫ دادم ﺑﺮﺳﮫ”.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﻠﮫ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﺗﮫ دلاش ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﻋﻄﺶ
دﯾﺪن دوﺑﺎرهی دﺧﺘﺮش ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در دورناش ﺳﺮ ﺑﺮآورد.
”ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟ آدم ﺧﻮﺑﯿﮫ؟”
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد آﺑﺠﯽ آرام ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ ﻓﮑﺮش را ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﯿﻘﺮار ﺑﻮد .در ﻣﺪرﺳﮫ ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﮫی ﺑﭽﮫھﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ .دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد آﺑﺠﯽ ﮐﻠﻨﺠﺎر
ﺑﺮود .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ ﻣﺎدری و اﺷﺘﯿﺎق دﯾﺪن دﺧﺘﺮش ﺑﮫ ﻗﻠﺐاش
ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ ﺑﮫ دوری دﺧﺘﺮش ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
وﻟﯽ از روزی ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ازدواج او ﺑﺎ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﮫای را داده ﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ
دﺧﺘﺮک ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﮫ ﻗﻠﺐاش ﺳﻮھﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎتاش
ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ او را ﻋﺬاب ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ او ﺑﮫ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺮود ،ﺑﺮاﯾﺶ ﭼﻨﺪشآور ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از
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ﻋﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد آنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و از آﻗﺎﺑﺎﻻﺳﺮ
و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰھﺎ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ .ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻂ ﺧﺮاب ﺑﻮد .ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﺒﻮد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﮫ اداره
ﻣﺨﺎﺑﺮات زﻧﮓ زده ﺑﻮد و ﮔﻠﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻮش ﮐﺴﯽ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد و از دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ھﻢ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .وظﯿﻔﮫ آنھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻗﺒﺾھﺎی ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ،ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی از ﻓﻼﮐﺲ رﯾﺨﺖ
و ﺑﺮﮔﺸﺖ و روی ﻣﺒﻞ ﻟﻢ داد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﺎی دم ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﺎل و
ﺣﻮﺻﻠﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻼﮐﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺻﺒﺢھﺎ آن را ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﺎ ﯾﻌﺪازظﮭﺮ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﯽ و از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮐﻼﻓﮫ ﺑﻮد ،ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ
ﻣﯽزد و در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ دود ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﻮاساش ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻧﺸﻮﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮔﻠﯿﻢاش را از ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای رﻓﻊ و رﺟﻮع
ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﯿﺎزھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﭘﺪر زﻧﮓ ﻧﻤﯽزد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻣﺎدر ھﻢ دﯾﮕﺮ در ﺣﺪ و
ﺳﯿﺎق ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎدر ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ
ازدواج ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ او روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰده ﺑﻮد .ﭘﺪر ھﻢ ﮔﻮﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ھﻤﯿﻦﮐﮫ ﻣﺰاﺣﻢ زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﺒﻮد و طﻐﯿﺎن زناش را ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،راﺿﯽ ﺑﻮد.
راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﮔﺮﻣﺎی ﻣﺎهھﺎی اول را ﻧﺪاﺷﺖ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﮫ ﻣﯿﻞ و ﺳﻠﯿﻘﮫی ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﯾﺎد
ﺷﺪه ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ راﺿﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺮزش را ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺮأت ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .ﻣﺎهھﺎی اول و ﺣﺘﯽ ﺳﺎل اول ﻣﺎدر و ﭘﺪر ھﺮوﻗﺖ اراده
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮزده زﻧﮓ ﺧﺎﻧﮫی او را ﺑﮫ ﺻﺪا درﻣﯽآوردﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او
ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ آنھﺎ ﺑﻮد .وﻟﯽ آرام آرام ﺑﮫ آنھﺎ ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ ﻗﺼﺪ دﯾﺪن
او را دارﻧﺪ ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از روز ﻗﺒﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﻧﺸﻮد،
ﮔﺮﭼﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ او ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺎھﯽ ﯾﮑﺒﺎر از آرزو اﺟﺎزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و آنھﺎ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮫ ﺳﯿﻨ ِﻤﺎ
ﻣﯽﺑﺮد .آرزو ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻨﻔﻊاش ﻧﺒﻮد .از ﻋﻼﻗﮫی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺧﺒﺮ داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮاﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ او ﺷﻮرش ﮐﻨﻨﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ از ھﺮ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺐھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ را در ﺧﺎﻧﮫی او ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺣﻮاساش ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و ھﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای آن را ﺑﮫ ھﻔﺘﮫی ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺎھﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﮫ او ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ .از
طﺮﻓﯽ اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﻈﻢ ﻣﻌﯿﻨﯽ داﺷﺖ.
رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدم را ھﻢ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎهھﺎی اول ھﻤﮫ ﺳﺮ او ﮐﻼه ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ .زﺑﺎن ﺑﻘﺎل و ﻣﯿﻮهﻓﺮوش و ﻣﻐﺎزدارھﺎ
را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞاش ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ آنھﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزد و رﻓﺘﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﭼﮫ از آن ﻓﺮھﻨﮓ و ﺷﯿﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﺰار ﺑﻮد .آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
اﯾﮑﺎش ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺜﻞ آﺗﻦ ﺑﻮد و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﮐﺴﺒﮫ اﻋﺘﻤﺎد و راﺑﻄﮫ
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .از دوروﯾﯽ و ﮐﻼهﺑﺮداری ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﺣﻮاساش
ﺟﻤﻊ ﻧﺒﻮد ،ﮐﻠﯽ ﻣﯿﻮه ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﮫ او ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻘﺎل و ﻗﺼﺎب ﻣﺤﻞ او را از
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻗﺼﺎب ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﭼﺸﻢﭼﺮان ھﻢ ﺑﻮد ،ﯾﮏ
روز ﺳﺮش را ﺟﻠﻮ آورده و آھﺴﺘﮫ ،ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮاظﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺻﺪای او را
ﻧﺸﻨﻮد ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
”ﺑﮫ ﻋﻠﯽآﻗﺎ ﺳﻼم ﻣﺎرو ﺑﺮﺳﻮن و ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪﯾﻦ ﺑﺮﮔﺮده .آﻧﻘﺪر ﺧﺮ ﺗﻮ ﺧﺮه ﮐﮫ ﮐﺴﯽ
ﮐﺎری ﺑﮫ او ﻧﺪاره .ﺣﯿﻔﮫ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮ اوﻧﺠﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﮫ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﮫ و ﺟﺪی ﺟﻮاب
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داده ﺑﻮد:
”ﻋﻠﯽ داره درس ﻣﯽﺧﻮﻧﮫ .ﺳﺎل دﯾﮕﮫ درساش ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮده.
ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﮐﮫ ﺑﺘﺮﺳﮫ”.
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﮏ زﻧﮓ ﮐﺴﯽ
ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﯾﮫ ،ھﻠﻮ)۴) ''.
ﺻﺪای دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﻏﻠﯿﻆ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد:
”ﺣَﻨﺎ”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ذوق زده ﮔﻔﺖ:
”ﺳﻼم ﺧﺎﻟﮫ ﺟﻮن ﻣﻦام ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪ و دﺧﺘﺮک ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ دﺧﺘﺮک ﺑﮫ ﺟﺎی ﺟﻮاب دادن ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﻦ ”ﻧﻮچ” اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺦ او را داده ﺑﻮد.
”ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎﻣﺎنات ھﺴﺘﻢ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽری؟”
دﺧﺘﺮک ﮐﻤﯽ ﻣﻦ و ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
”ﻧﮫ”.
”ﭼﺮا ﻧﻤﯽری؟”
ﺣَﻨﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
”ﺗﻌﻄﯿﻠﮫ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﭘﺲ روزھﺎ ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟”
دﺧﺘﺮک ﺟﻮاب داد:
”ﺑﺎ اﺳﺘﻮره ﺳﯿﺴﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﻤﭙﯿﺴﺎم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺣَﻨﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن آورده ﺑﻮد ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
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”ﻣﻨﻈﻮرت آﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﯿﺮی ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک؟”
”ﻧﮫ ،ﺧﻮﻧﮫ ھﺴﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﺎ ،ﻣﺘﯽ و ﯾﻮﺣﻨﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ”.
”ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﺧﺎﻟﮫ ﺟﻮن .ﻣﺎﻣﺎن ﺧﻮﻧﮫﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ؟”
”ﺑﻠﮫ”.
ﺻﺪای آﺑﺠﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ ﺑﺪه ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﮔُﻠﻢ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺷﻨﯿﺪن ﺟﻤﻠﮫی ''دﺧﺘﺮ
ﮔُﻠﻢ'' ﻣﻮ ﺑﺮ ﺗﻦاش ﺳﯿﺦ ﺷﺪ.
”ﺳﻼم .ﺧﻮﺑﯽ .ﻣﺎﺷﺎﷲ ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه! ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮب ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ”.
آﺑﺠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
”ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺟﻮه .ﯾﮫ ﮐﻠﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﮫ ،ﺳﮫ ﮐﻠﻤﮫ
ﺳﻮﺋﺪی .ﭼﺎرهای ھﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .ﺻﺒﺢ ﮐﻠﮫ ﺳﺤﺮ ﻣﻦو ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽرﯾﻢ ﺳﺮﮐﺎر و
ﻏﺮوب ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮا طﻔﻠﮏھﺎ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫان؛ ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎی ﺳﻮﺋﺪاﺷﻮن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ھﻤﮫاش ﺳﻮﺋﺪی ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻦ .ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﮐﮫ
ﻣﯽﯾﺎﯾﻢ ﺧﻮﻧﮫ ،ھﻢ ﺧﻮدﻣﻮن ﺧﺴﺘﮫ و ﮐﻮﻓﺘﮫاﯾﻢ و ھﻢ ﺑﭽﮫھﺎ از ﻧﺎ اﻓﺘﺎدن .دو ﺳﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ھﺴﺘﻦ
و ﺑﻌﺪش ھﻢ وﻟﻮ ﻣﯽﺷﻦ .ﮐﯽ و ﭼﻄﻮر ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮن؟ ﺑﺰرﮔﮫ ﺧﻮب ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﮫ .ﺧﻮب ﺧﻮدت ﭼﻄﻮری؟ ﺧﻮب ھﺴﺘﯽ؟ از ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن اﯾﻨﺎ ﺧﺒﺮ داری؟
ﺧﻮﺑﻦ؟”
”ای ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزه ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺪم .ھﻤﮫاش ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل .ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﻢ .ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﺑﺪ ﻣﺨﻤﺼﮫای اﻧﺪاﺧﺘﯽ”.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﭼﮫ ﻣﺨﻤﺼﮫای؟ رﻓﺘﯽ ﻧﺴﺎزیھﺎ! .ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺑﯿﻨﻢ ﻓﮑﺮاﺗﻮ ﮐﺮدی ،ﯾﺎ ﻧﮫ؟”
”راﺳﺘﺶ ﻧﮫ! ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ .ﺳﺨﺘﮫ .ﺧﻮدم ھﻢ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﺮا؟ ھﺮ ﭼﯽ ﺳﺒﮏ و
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻋﻘﻞام ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﮫ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪم و
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ازدواج ﮐﻨﻢ؟”
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آﺑﺠﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ﻣﻦ ﮐﮫ ﻧﮕﻔﺘﻢ ازدواج ﮐﻨﯽ .ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮫ .ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪم اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﯿﺎﯾﯽ ،اﯾﻦ ﯾﮫ
راھﺸﮫ .ﺗﻮ ھﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯽ اراده ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﻧﻤﯽﺷﮫ ﯾﮫ طﻮری ﻣﻦ اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ؟”
”اﮔﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺖ اﯾﺮان ﺑﯿﺎد ،ﮐﮫ ﻣﻦ واﺳﻄﮫ ﻧﻤﯽﺷﺪم .ﺗﺎزه ﺳﺌﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد.
ﻣﯽﺧﻮای ازدواج ﮐﻨﯽ و ﺑﯿﺎی ،ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﺑﻘﯿﮫاﺷﻮ ﻣﯽﺷﮫ ﺣﻞ ﮐﺮد”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاب داد:
”آره”.
”ﺧﻮب اﮔﮫ ﺟﻮابات آره اس ،ﭘﺲ ﺑﺎدا ﺑﺎدا ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا ،اﺷﺎﷲ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
”ﺧﻔﮫ ﺷﻮ”.
”ﭼﺮا ﺧﻔﮫ ﺷﻢ .ﻣﮕﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮫ؟ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم ﮐﻤﯽ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ .آﺧﮫ ﺗﻮ ﻋﯿﻦ ﺑﺮج
زھﺮﻣﺎری”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ دو ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﻧﻤﯽﺷﮫ ﯾﮫ طﻮری ﻣﻦ اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ؟”
آﺑﺠﯽ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎھﺎش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ اوﻧﻮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﮫ .ﺻﺒﺮ ﮐﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﮫ ﯾﮫ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺬارﯾﻢ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﯽ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﺟﻮاب داد:
”اﮔﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ھَﭽَﻞ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎدم!”
”ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﮫ .ﺗﻮ ﮐﮫ طﻼق ﮔﺮﻓﺘﯽ؛ زن آزادی ھﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻮ
درﺳﺖ ﮐﻨﯽ و ﺧﺎرج ﺑﺸﯽ .ﻣﻤﮑﻨﮫ اﺟﺎزهی ﭘﺪرﺗﻮ ﺑﺨﻮان ﮐﮫ اوﻧﻮ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ
ﺟﻮر ﮐﻨﯽ ،ﻣﮕﮫ ﻧﮫ؟”
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”راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﻢ”.
”ﺧﻮب ،ﭘﺲ ﺗﻮ ﺑﭙﺮس و اﮔﮫ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺘﻮ درﺳﺖ ﮐﻦ .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮم
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ ،ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .از ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺧﺒﺮی داری؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ از او ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎر اول ﭘﺸﺖﮔﻮش
اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از آنھﺎ
ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از طﻼق راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺠﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .اھﻞ ﺗﻈﺎھﺮ ھﻢ ﻧﺒﻮد .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن دﻟﮕﯿﺮ ﺑﻮد .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر .در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽاش دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﻮد ،آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺗﮑﯿﮫﮔﺎه او
ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دوران ﭘﯿﺮی آنھﺎ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻤﮑﯽ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺑﺎر ﻏﻢ و ﻏﺼﮫ آنھﺎ را
ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺬاب وﺟﺪان داﺷﺖ و ﭼﺎرهای ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮکاش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻼ ً ﺑﮫ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .راهاﺷﺎن از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد و
ھﺮﮐﺪام ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .درک و ﺑﺮداﺷﺖ و
ﺧﻮاﺳﺖ او از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺖ .ﻣﺎﻧﺪن
ﺑﺎ او ﻋﺬاب داﺋﻤﯽ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎر ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫای
را ﺑﮫ ﮔُﺮده ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ .از واﺑﺴﺘﮕﯽ راﺑﻄﮫی ﻋﺎطﻔﯽ او ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
و آﻗﺎﺟﻮن ﺑﮫ راﺑﻄﮫی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦطﻮری ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ آدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ
ﺟﺪا از راﺑﻄﮫام ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زن و ﻣﺮد؛ ﮐﮫ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ دوﺳﺖاﺷﺎن دارم،
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻢ؟ آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺎرغ از ھﺮ اﻣﺎ و اﮔﺮی
ھﺮوﻗﺖ دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ھﺮﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ آنھﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ دﯾﺪناﺷﺎن ﺑﺮود و
در ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺳﺎﯾﮫی ﺗﯿﺮه و ﺳﯿﺎه طﻼق ﺑﺮ راﺑﻄﮫی آنھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ از ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫای ﻣﯽﺷﺪ.
”راﺳﺖاش ﭼﮫ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ .ﻣﺪﺗﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﻤﺎسھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه .ﺧﯿﻠﯽ دلام ﻣﯽﺧﻮاد،
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ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ھﺮ وﻗﺖ دلام ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮم ﭘﯿﺶاﺷﻮن .وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﻌﺪ از اون اﺗﻔﺎﻗﯽ
ﮐﮫ اﻓﺘﺎده دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎھﺸﻮن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﻢ .روم ﻧﻤﯽﺷﮫ .و ﯾﺎ
ﺑﮭﺘﺮه ﺑﮕﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ از دﯾﺪن ﻣﻦ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﯽﺷﻦ .ﺧﻮدت
ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﭼﻘﺪر آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ دوﺳﺖ دارم .ﺳﺎلھﺎ ﺟﺎی ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺑﻮدن و ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺘﻦ .وﻟﯽ اﯾﻦ اواﺧﺮ ھﺮ وﻗﺖ اوﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ،
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﮭﻤﻮن ﻧﺎﺧﻮﻧﺪهام .اول ﺑﮫ روم ﻧﻤﯽآوردم و ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﮫ اون راه
ﻣﯽزدم .وﻟﯽ راﺳﺘﺶ ﺑﻌﺪش ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪم ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦطﻮری راﺣﺖﺗﺮﻧﺪ.
ﭼﻨﺪﺑﺎر زﻧﮓ زدم و ﺣﺎلاﺷﻮﻧﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺧﺪا ﺷﺎھﺪه ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﺮدن
ﺑﺮم ﭘﯿﺶاﺷﻮن .روم ﺳﯿﺎه .دو ﺳﮫ ھﻔﺘﮫای ﻣﯽﺷﮫ ﮐﮫ ﺧﺒﺮی ازﺷﻮن ﻧﺪارم”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖھﺎﺷﻮن از ﻧﻔﺲ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮔﻔﺖ:
”ﺗﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻼش ﺧﻮدﺗﻮ ﮐﺮدی .وﻟﯽ اﯾﻨﻮ ﺑﺪون ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و
آﻗﺎﺟﻮن ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻮرو دوﺳﺖ دارن .ھﺮ وﻗﺖ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ ،اﺣﻮال ﺗﻮرو
ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ .اﮔﮫ ﺑﺘﻮﻧﯽ ھﺮ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮی ﺑﮫ اوﻧﺎ ﺑﺰﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮنات ﻣﯽﺷﻢ.
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﭘﯿﺮه و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻗﻠﺒﯽ داره .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻮ ﺧﻮدﺷﮫ .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﯾﮫ روز اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاش ﺑﯿﻔﺘﮫ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﮫ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺟﻮاب آﺑﺠﯽ ﮔﻔﺖ:
”ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ طﻼق ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻧﮕﺎه ھﻤﮫ ﺑﮭﻢ
ﻋﻮض ﺷﺪه .ﺣﺘﯽ ﻣﺎدرم ھﻢ دﯾﮕﮫ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ازم ﭘﺮﺳﯿﺪی ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮام ازدواج ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺎم ﺧﺎرج ،ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﺮا ﮔﻔﺘﻢ آره؟ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﺧﻮب
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .درﺳﺘﮫ ﮐﮫ دلام ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮم ﮐﺒﺎﺑﮫ ،وﻟﯽ ﺑﺎور ﮐﻦ اﮔﺮ اﯾﻦﺟﺎ
دلام ﺧﻮش ﺑﻮد ،ﺗﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﯽدادم .ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﮫ ﯾﮫ روز وﺿﻊ ﺑﮭﺘﺮ
ﺑﺸﮫ و ﺧﻮدم ﺑﺘﻮﻧﻢ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﯿﺎم .وﻟﯽ رﻓﺘﺎر اطﺮاﻓﯿﺎ طﻮرﯾﮫ ﮐﮫ دلام ﻣﯽﺧﻮاد
ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺪه از اﯾﻦﺟﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ .اﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽدوﻧﻢ اوﻧﺠﺎ ھﻢ واﺳﻢ ﻓﺮش
ﻗﺮﻣﺰ ﭘﮭﻦ ﻧﮑﺮدن .ﭼﯽ ﺑﮕﻢ ﻋﺰﯾﺰم ﮐﮫ درد ﻣﻦ ﯾﮑﯽ دوﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﭘﺪرم ھﻢ
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رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻮض ﺷﺪه”.
”اﯾﻦطﻮری ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ .ﮐﺎریرو ﺑﮑﻦ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ درﺳﺘﮫ .زﻣﻮﻧﮫ ﻋﻮض
ﺷﺪه .ﺗﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎون طﺮز ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮوﻧﻮ ﺑﺪی”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﻣﻦ و ﻣﻦ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”از ﻋﻠﯽ ﺧﺒﺮ داری؟ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﮫ؟ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﺎھﺎش
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .آﻧﺘﯽ ﮔﻔﺖ رﻓﺘﮫ اﺳﺘﺨﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎ دﯾﺮ ﻣﯽﯾﺎد .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ؛ دلام
ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﺧﺘﺮک ﻧﻤﯽﺧﻮاد دﯾﮕﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﮫ”.
آﺑﺠﯽ آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
”ﻣﻤﮑﻨﮫ؛ ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺳﺮزﻧﺶات ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺪ ﺳﻨﯽ اوﻧﻮ ﺗﻨﮭﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻢ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد .ﻧﮫ ،ﻋﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﮐﺮده .ﺣﺘﯽ رﻓﺘﺎرش ﺑﺎ ﻣﻦ ھﻢ
ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮشام ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﭽﮫھﺎ اﯾﻦطﻮری ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ .اوﻧﺎ دﻧﯿﺎی
ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ دارن و اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎرو ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻦ .ھﺮ دو رو ﻣﯽﺧﻮان .ھﯿﭻ ﮔﺬﺷﺘﯽ ھﻢ
ﻧﺪارن .ﻣﻦ درکاش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﮫ و از ھﺮ دوﺗﻮن ﻧﺎراﺣﺘﮫ .وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
زﻣﺎن ﻣﺮھﻢ ھﺮ زﺧﻤﯽاﯾﮫ .ﺑﺬار زﻣﺎن ﺑﮕﺬره .ﺗﻮ ﺑﺪی در ﺣﻖاش ﻧﮑﺮدی .ﺣﺘﯽ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﻮ ﮐﺮدی ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻨﻔﻊاش ھﻢ ھﺴﺖ .ﻓﮑﺮ ﮐﻦ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ اوﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﭼﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟ اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﺪ ھﺮ دوﺗﻮن ﺗﻮ ﺗﮭﺮون ﺑﻤﻮﻧﯿﺪ .راه ﻓﺮاری
ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ .ﻧﻤﯽﮔﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺗﻮ اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻔﺘﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮن
دارن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ ،وﻟﯽ اﮔﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاد و راﺿﯽ ﻧﺒﺎﺷﮫ و ﻧﺘﻮﻧﮫ ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺮون،
اوﻧﻮﻗﺖ دﯾﮕﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮاش راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ”.
ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚاﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ھﺮ دو ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺑﺠﯽ ﻧﻖ زدن ﺑﭽﮫھﺎ را
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
”ﺳﯿﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﻮﺧﺖ .اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ ﻧﻖ ﻣﯽزﻧﻦ .ﭘﺲ ﻓﻌﻼ ً”.
357

ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺘﮑﺎ را زﯾﺮﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و روی ﻣﺒﻞ دراز
ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد .ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی را ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺳﺮد ﺷﺪه
ﺑﻮد ،از روی ﻣﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺟﺮﻋﮫای از ﭼﺎی ﺳﺮد و ﺗﻠﺦ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو
رﻓﺖ .ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ ﭼﻮن ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﻐﺰش ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ.
”اﮔﮫ ﮐﺴﯽ ھﺪﻓﯽ داره ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اون ﺑﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫاﺷﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﮫ .زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﮔﻠﺪوﻧﮫ؛ اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﮐﮫ ﺑﺮگھﺎش ھﻤﯿﺸﮫ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﺷﮫ و ﺑﮫﻣﻮﻗﻊ
ﮔﻞ ﺑﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏاش ﮐﻨﯽ .ﺑﮫﻣﻮﻗﻊ آب ﺑﺪی ،ﻧﮫ ﮐﻢ ﺑﺪی و ﻧﮫ زﯾﺎد .ﮔﺎھﯽ
ھﻢ ﺧﺎکاﺷﻮ ﻋﻮض ﮐﻨﯽ و ﮔﺮﻧﮫ زود ﺑﺮگھﺎش ﭘﻼﺳﯿﺪه و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺷﻦ.
داغﺗﺮﯾﻦ و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﺸﻖھﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھﻢ و ﮔﺬﺷﺖ ھﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﻦ ،ﺗﻤﻮم
ﻣﯽﺷﻦ .از ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاظﺒﺖ ﮐﺮد و ﭘﺮورشاش داد .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎ
ھﻢ ازدواج ﮐﺮدن ،وﻟﯽ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ا ُﺧﺖ ﺷﺪن و ﯾﮏ ﻋﻤﺮ در ﮐﻨﺎر ھﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن .ﺷﺪﻧﯿﮫ ﻧﺘﺮس ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی از دﺳﺖ ﻧﻤﯽدی”.
دو دل ﺑﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﺧﺎطﺮهی دردﻧﺎک ﺑﺪرﻓﺘﺎریھﺎ و ﮐﺘﮏھﺎی ﻋﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﭙﺮ ﺳﯿﺎه و
ﺿﺨﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی او ﻣﯽﺷﺪ .از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﭘﻨﺠﺮه
را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ زد .ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﺳﺎق ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎد .ﻣﺎهھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮھﺎی
زاﺋﺪ ﺳﺎقھﺎﯾﺶ را ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪ.
ﺻﻮرتاش را ھﻢ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺎﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .آھﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ
ﭼﺮا .ﮔﻮﯾﺎ از زﻣﺎﻧﮫ و ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺧﻮد ﮔﻠﮫ ﮐﺮد.
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ﺳﻔﺮ
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﮐﺎر دﺷﻮاری ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر آﻣﺎده ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎم آن ﻣﺪت آﺑﺠﯽ ﺑﺎ او در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد .ﮔﺰارش ﻣﯽداد
و ﮔﺰارش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻗﺮارﺷﺎن آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش و
ﺑﭽﮫھﺎ و ﻧﺎﺻﺮ؛ ﻣﺮدی ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﮫ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﭼﻨﺪ روز ﭘﺮﺳﺘﻮ آنھﺎ را در آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮد .ھﺘﻞ را آﺑﺠﯽ از ﺳﻮﺋﺪ
رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺻﺒﺢ ﯾﮏ روز در اواﺋﻞ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﭼﻤﺪان
ﮐﻮﭼﮑﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺳﻮار ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻧﺒﻮد .ﻧﺎراﺣﺖ ھﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮد و دلﺷﻮره داﺷﺖ .در طﯽ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ او ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎﻋﺚ و ﺑﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ آنھﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ روز آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ و دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺐ ﺑﺮای
ﺷﺎم ﻣﮭﻤﺎن آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ھﻢ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ
ﺷﻮی .ﭘﺮﺳﺘﻮ اول ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ آﺑﺠﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار و ﺗﻮﺿﯿﺢ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮد .ﺻﺤﺒﺖ آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ھﻤﮫی ﻣﮑﺎﻟﻤﮫی آنھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﺻﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ او زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد .دو ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی
او زﻧﮓ زد .ﺑﻌﺪ از اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽﭘﺮده ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻗﺼﺪش از
ﺗﻠﻔﻦزدن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدش و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اوﺳﺖ .ﻟﺤﻦ ﺣﺮف زدﻧﺶ ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ و
ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻮد .ﺑﯽﭘﺮده ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر در ﮔﻔﺘﮫ ھﺎﯾﺶ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ او را ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ .ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ از ھﻤﯿﻦ اول ﺑﺎ ھﻢ
رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻟﮭﺠﮫی ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﺣﺮف ”ش” را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺻﺪاﯾﺶ
ﮔﺮم ﺑﻮد و ﺑﮫ دل ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً اﯾﻦطﻮر ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻧﺰده ﺑﻮد.
ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﭘﺮده و ﻓﺎرغ از اﺣﺴﺎس ﺷﺮم
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ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﻣَﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .وﻟﯽ
ﻣَﺤﺒﺖ و ﮔﺮﻣﺎی ﺻﺪای ﻧﺎﺻﺮ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .روان و ﺣﺲ زن ﺑﻮدناش
را ﻧﻮازش ﻣﯽداد .ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺮﭼﮫ آرام و ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺣﺮف ﻣﯽزد ،وﻟﯽ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮد را در ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﭘﺮده ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﺮد .طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺗﻔﺎوتھﺎی رﻓﺘﺎر،
ﻣﻨﺶ و طﺮز ﻓﮑﺮ او ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮد را از ھﻤﺎن
ﺷﺮوع آﺷﻨﺎﯾﯽ ،ﻓﺮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧﮕﺎه او ﺑﮫ زن و ازدواج ﻣﺜﻞ
ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد .ھﺮﮔﺰ از ﺟﻤﻼت زﯾﺒﺎ و دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد
ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﺮد .از زن ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﻗﺮطﯽ و ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﺑﺪش
ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﺎز ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ”ﺑﺎ اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ و ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺐھﺎ در ﺑﺎرھﺎی
ﺷﮭﺮ ﭘﻼساﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﺗﻮر ﮐﻨﻨﺪ” ﻣﯿﺎﻧﮫی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﯾﺶ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر از ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ﺣﺮف زد و
ﺑﻌﺪ از آن ھﺮﮔﺰ ﺣﺮﻓﯽ از او ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد .راﺟﻊ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ و ازدواج
اولاش ﭼﯿﺰی ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻮد .و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺎﻣﺪا ً ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار
ﮐﺮده ﺑﻮد:
”آدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺠﺰ ﺣﺴﺮت و ﻏﻢ و اﻓﺴﻮس
ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ”.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ زﻧﮓ زد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻌﺬب ﺑﻮد و ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﯾﺦھﺎ آب ﺷﺪ و راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﻋﺎدی ﺷﺪ.
اﺣﺴﺎس روزھﺎی اول را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ زدن او ﮐﮫ ھﻔﺘﮫای دو ﺑﺎر ﺑﻮد،
ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮﺑﺎر ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ او را ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش
ﻣﯽداد ،اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ،ھﺮاس و ﺗﺮس از
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ﺑﺪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﺑﮫ ﺟﺎناش ﻣﯽاﻓﺘﺎد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ:
”اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺜﻞ دﻓﻌﮫ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ را
دارم و ھﻢ او .ﺑﻌﻼوه ﺣﮑﻢ ﻗﺮآن ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ او
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ھﺪفام ﭼﯿﺰ دﯾﮕﮫ اﯾﮫ .ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﮕﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ
ﻣﺮد ﭼﻄﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮام ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺎﺷﻢ ،ﻧﮫ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر و ﯾﺎ
ﻣﺎﻣﺎناش .اﯾﻨﺎ ھﺮﭼﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﻨﮫ ﺑﺎﺷﻦ ،آروم ﺗﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮسﻣﻮس ﻣﯽﮐﻨﻦ.
ﺗﺎزه ﮐﺴﯽ ﭼﯽ ﻣﯽدوﻧﮫ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺎﺷﮫ و آدم دﻧﯿﺎ دﯾﺪهای ﺑﺎﺷﮫ و ھﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﮫ ﺗﻮ ﺣﺮف ﻣﯽﮔﮫ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاش ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﮫ .اﯾﻦ ﻣﺮدھﺎ وﻗﺘﯽ
ﺳﻦاﺷﻮن از  ٣٠و  ۴٠ﻣﯽﮔﺬره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ زن و ﺑﭽﮫاﺷﻮن ﻣﯽﯾﻔﺘﻦ .ﭘﺪر ﮐﮫ
اﯾﻦ طﻮرﯾﮫ .ﺑﺎ وﺟﻮد اون ھﻤﮫ ﺣﺮف و ﻗﻮلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داد ،زن و دﺧﺘﺮاش و
آراﻣﺶ ﺧﻮﻧﮫاﺷﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ ھﻤﯿﻦطﻮری ﺑﻮده .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ زﺑﻮن ﺧﻮدش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎی اول ﺑﻌﺪ از ﮐﻮدﺗﺎی  ٢٨ﻣﺮداد
ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺟﻮون دو آﺗﺸﮫای ﺑﻮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺧﻮﻧﻮادش ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ً ﮐﮫ ﮐﻤﯽ
ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺷﺪ ،رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ طﻮر دﯾﮕﮫای ﺷﺪ .طﻮری
رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻟﻄﻤﮫ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد ھﻢ ﻣﺜﻞ
اﯾﻨﺎ ﺑﺎﺷﮫ .ﻋﻠﯽ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﮐﻤﺮ راﺳﺖ ﮐﻨﮫ و دو ﺑﺎره
ﺧﻮدﺷﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﮫ .وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺳﺮد و ﮔﺮم روزﮔﺎرو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﺸﯿﺪه.
ﺑﻘﻮل آﺑﺠﯽ ﻋﺸﻖ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽﯾﺎد .ﻋﺸﻖ ﺑﻌﺪ از
ازدواج اﮔﮫ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎدوامﺗﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﮫ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
دوام ﺑﯿﺎره .ﻣﻦام ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﺸﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺪ .دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪت
ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ زﺑﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم و ھﻢ اﮔﮫ ﺷﺪ درس ﺑﺨﻮﻧﻢ .ھﺮ وﻗﺖ ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﺪم ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﺟﻠﻮﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮه .ﺑﻘﻮل آﺑﺠﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺸﻮر زﻧﺎﺳﺖ .اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﻣﯽرم دﻧﺒﺎل ﮐﺎرم”.
آﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﮫ در ذھﻦاش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﻨﯿﺪهھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
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آنھﺎ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﺮد؟
ﻣﮭﻤﺎﻧﺪار ھﻮاﭘﯿﻤﺎ او را ﺑﮫ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
”ﭼﯽ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ،ﻣﺮغ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ؟”
ﮔﺮﭼﮫ اﺷﺘﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﺮغ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺪار ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﯿﻨﯽ ﻏﺬا
را ﺟﻠﻮی او ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﻤﯽ ﮐﺮه روی ﺗﮑﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ
ﭼﻨﮕﺎل از ھﺮ ﭼﮫ در ﺳﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﺰه ﮐﺮد .ﮐﺎر او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻮد.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻨﮏ زدن ﺑﮫ ﻏﺬا آنھﺎ را از دھﻦ ﺑﯿﺎﻧﺪازد ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا
ﮐﺲ دﯾﮕﺮی از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮود
آﻣﺪ.
آﺑﺠﯽ و دو دﺧﺘﺮش ،ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﻧﺎﺻﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ آن روز
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺠﺰ آﺑﺠﯽ؛ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪه ﺑﻮدن،د ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد.
آﺑﺠﯽ ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﮐﻤﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎدهﺗﺮ و ﺧﻮﺷﮕﻞﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﻠﻮارﮐﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﻮز ﻗﺸﻨﮓ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮔﻠﺪار ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﻣﻮھﺎی ﻣﺠﻌﺪش ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺗﺎ زﯾﺮ
ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻻﻏﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و درﺷﺘﯽ ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ
ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﺳﮑﻠﺖﺑﻨﺪی او ﮐﭙﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺎﺑﮭﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﯽﺷﺪ ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را در آﻏﻮش او رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮارت ﺗﻦ
ﻋﻠﯽ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .روﺑﻮﺳﯽ و
اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ آنھﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .از ﺑﻮﺳﯿﺪن او ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺒﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮای آنھﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ و دﺧﺘﺮاﻧﺶ را ﺑﮫ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ داد .ﻧﺎﺻﺮ دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ
او ﮐﺮد.
”اﯾﻨﻮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردم ،ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪاره .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ”.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮخ ﺷﺪ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻠﯽ از ﮐﺴﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
روزی ﺑﻮد ﮐﮫ وارد آﺗﻦ ﺷﺪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ زﯾﺒﺎ از ﺷﻘﺎﯾﻖ و رُ ز ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ
اﺳﺘﻘﺒﺎل او آﻣﺪه ﺑﻮد .دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪهی آن ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز در ﺳﮫ
ﮐُﻨﺞ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦاﺷﺎن در ﮐﻨﺎر وﯾﺘﺮﯾﻦ آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد
ﮔﻠﺪانھﺎی اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ و ﺑﺎﻟﮑﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺷﺎن در آﺗﻦ اﻓﺘﺎد'' .ﺧﺪا ﮐﻨﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻦ؟ اﻣﯿﺪوارم ﻋﻠﯽ ﯾﺎدش ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﺑﮫ آنھﺎ آب ﺑﺪه .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﺗﻦ
ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﮫ ''.ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ روی ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .روﯾﺶ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ طﺮف
ﻣﺤﻞ ورود ﻣﺴﺎﻓﺮھﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ او ﻧﺸﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎد .آﯾﺎ ھﻨﻮز آﺗﻦ را ﺧﺎﻧﮫی ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ؟ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ در ﺿﻤﯿﺮ
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه او ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎه ﭼﻮن ﺧﺮوس ﺑﯽ ﻣﺤﻞ و ﺧﺎرج از اراده،
او را ﺑﺎ ﺑﺎل ﺧﯿﺎل و ﺧﺎطﺮه ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد؟ ﻋﻠﯽ ،ﯾﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﻮد؟ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﯿﺪی
ﮐﮫ ھﻨﻮز در ﮔﻮﺷﮫای ﺗﺎرﯾﮏ از ﻗﻠﺐاش ﻣﺄوا ﮔﺰﯾﺪه ﺑﻮد ،ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد و رھﺎﯾﺶ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﺴﻢ و ﺟﺎناش ﺳﻔﺖ و ﻣُﺤﮑﻢ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد و در
ھﺮ ﭘﯿﭻ و ﺑﺰﻧﮕﺎھﯽ ﺳﻤﺞ ﺑﮫ ﻓﮑﺮش ﯾﻮرش ﻣﯽآورد و راهاش را ﻣﯽﺑﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﭼﻤﺪان ﭼﺮخدار ﻧﭽﻨﺪان ﺑﺰرگ ﺧﻮد را ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ھﻤﺮاه آنھﺎ ﺑﮫ
طﺮف در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه راه اﻓﺘﺎد .ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﮫ ﺳﻤﺖ او رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
”ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﯽﯾﺎرم”.
”زﺣﻤﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدم ﻣﯽﯾﺎرم”.
”ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪی .ﻣﺎ دو ﺳﮫ روزه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎزه ﺷﻤﺎ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ
ﺧﻮش و ﺑﺶ دارﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮای ھﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪه ﻣﻦ”.
ﻟﺤﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎی ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭼﻤﺪان را ﺑﮫ او داد .از
ﺣﺮﮐﺖ او ﺧﻮشاش آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﻟﺤﻦ آﻣﺮاﻧﮫی او زﯾﺎد ﺑﮫ دلاش ﻧﻨﺸﺴﺖ .ﺣَﻨﺎی
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ﺧﻮﺷﮕﻞ ﮐﮫ ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﭘﺪرش ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎی
ﺻﺎف و ﻗﮭﻮهای او ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺗﻮ ھﻤﻮن ﺣَﻨﺎی ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﺮف زدی؟”
ﺣَﻨﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻢھﺎی درﺷﺖ و ﻋﺴﻠﯽ ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد .ﻣﺎدرش ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮد ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”اﯾﻦ ﺷﯿﻄﻮﻧﮏ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺮش ﺟﻮاب ﻣﯽده .ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻠﺪه”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
راﺳﺖ ﻣﯽﮔﮫ ﻣﺎﻣﺎن ،ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟”.
ﺣَﻨﺎ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ روﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻮاب داد:
”ﺑﻠﺪم .ﺧﻮب ھﻢ ﺑﻠﺪم .ﻣﺎﻣﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ”.
”ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﺑﻠﺪی .ﺣﺎﻻ ﯾﮫ ﺑﻮس ﮔﻨﺪه ﺑﮫ ﺧﺎﻟﮫ ﺑﺪه”.
ﺣَﻨﺎ ﺑﺎ اﮐﺮاه ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺟﺎزه داد ﮐﮫ او را ﺑﺒﻮﺳﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﺗﻨﮓ ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
”اﮔﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻠﻮی ﻣﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﯾﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺰار
و ﭘﻮﻧﺼﺪ ﮐﺮون ﺟﺮﯾﻤﮫ داره”.
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاب داد:
”اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫاس ،ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺳﻮار ﺑﺸﻦ .ﻓﻮقاش ﯾﮫ ﭘﻨﺠﺎه ﻟﯿﺮهای
ﺣﺮوﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ”.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮫ آراﻣﯽ از ﻣﺤﻮطﮫی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﺴﯿﺮ راه از
ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺎ ﺷﮭﺮ ﭘﺮ از ﮐﺸﺘﺰار و ﮔﻠﺨﺎﻧﮫھﺎی وﯾﮋهی ﭘﺮورش ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺣﺘﯽ
ﻣﻮز ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮد و زن در آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ھﺘﻞھﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﮐﮫ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎدهی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ظﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﻮﺑﺎن ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﮫ ﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻧﻈﻢ
364

ﻣﻌﯿﻨﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻮا ھﻨﻮز ﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد.
ﭼﺘﺮھﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ھﻤﮫی طﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﯽ درﯾﺎ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ
اﻓﺴﻮس ﮔﻔﺖ:
”ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﺑﻮن ﺑﻮد .ﺗﺮکھﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫی ﻣﺮدم اروﭘﺎ راه
ﭘﻮل درآوردن را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺣﺘﯽ روی ﺳﻘﻒ ﺧﻮﻧﮫھﺎﺷﻮن ھﻢ ﺳﺎﯾﮫﺑﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺗﺎ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ آﻓﺘﺎب ﺑﮕﯿﺮن .ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اون ھﻤﮫ
آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﮑﺸﻦ و ﺑﺎ ﻣﻘﻨﻌﮫ و ﭼﺎدر ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻦ”.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﮔﻮشھﺎش ﺗﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد ﯾﺎد ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ در روزھﺎی اول
آﺷﻨﺎﺋﯽاﺷﺎن اﻓﺘﺎد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ'' :ﺧﺪا ﮐﻨﮫ ﺣﺮفھﺎی ﺗﻮ ھﻢ از ﺟﻨﺲ ﺣﺮفھﺎی
ﻋﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﮫ .از اون ﺣﺮفھﺎ ﺑﺠﺰ ﺷﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﺼﯿﺐام ﻧﺸﺪ''.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﻨﮫی ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ،وارد ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد
ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮفش را اداﻣﮫ دھﺪ .از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن ﭼﻄﻮرﻧﺪ؟ ﺧﻮﺑﻨﺪ؟”
”آره اﻟﺤﻤﺪﷲ ﺣﺎلاﺷﻮن ﺧﻮﺑﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دارم ﻣﯿﺎم ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ .دو
روز ﭘﯿﺶ ﺧﻮﻧﮫ اﺷﻮن ﺑﻮدم .ﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه .ﺣﺎل اون ﮐﮫ ﺧﻮب
ﺑﺎﺷﮫ ،آﻗﺎﺟﻮن ھﻢ از ﻻک ﺧﻮدش ﻣﯿﺎد ﺑﯿﺮون و ﺳﺮﺣﺎل ﻣﯽﺷﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻼم
رﺳﻮﻧﺪﻧﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺻﺪﺑﺎر ﻣﻨﻮ ﺑﻮﺳﯿﺪ .ھﻤﮫاش ﻣﯽﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﻮهھﺎم ،اﯾﻦ
ھﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮم .ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد .اﺳﭙﻨﺪ دود ﮐﺮد .ﺑﮫ اﻧﺪازهی ده ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺴﺘﮫ و ﺑﺎدام و
ﯾﮫ ﭼﻤﺪون ﻟﺒﺎس و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ داده ﺑﻮد .راﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ھﻤﮫرو ﺑﯿﺎرم .ﻟﺒﺎسھﺎ و
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﭘﺴﺘﮫ و ﺑﺎداﻣﻮ ﺗﻮ ﭼﻤﺪون ﺟﺎ دادم .دلام ﺳﻮﺧﺖ .ﻣﺎدره دﯾﮕﮫ”.
آﺑﺠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫاس .اﯾﻦﺟﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻓﺮاوﻧﮫ
ِ
”ﺟﻮن ﺑﮫ ﺟﻮﻧﺶ ﮐﻨﯽ ھﻤﻮن
ﻟﺒﺎس و ﺧﺸﮑﺒﺎره .ھﻤﮫ ھﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﻏﻮب .اﯾﮑﺎش ﺣﺪاﻗﻞ آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎھﺎت ﻣﯿﻮﻣﺪ”.
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”دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺬاره .ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن اﻧﺪ”.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪد .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ آﺑﺠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﻣﺎﻣﺎن ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ﮐﯽاﻧﺪ؟”
آﺑﺠﯽ ﺟﻮاب داد:
”ھﯿﭽﯽ دﺧﺘﺮم ،ﯾﻌﻨﯽ دو ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ھﻤﺪﯾﮕﮫ رو دوﺳﺖ دارن”.
ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﮔﻔﺖ:
''اوﻧﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﺷﻖ ھﻤﺪﯾﮕﮫ ھﺴﺘﻦ)۵) ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
”ﺗﻮ ﮐﮫ اوﻧﺎرو ﻧﺪﯾﺪی ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ھﻤﭽﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﯽ؟”
”ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اوﻧﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮدت ﯾﺎدﺗﮫ ﮐﮫ اوﺿﺎع ﭼﻄﻮری ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ
ھﻢ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه .ﺣﺎجآﻗﺎ ھﺮوﻗﺖ اراده ﮐﻨﻦ ﺑﺮاﺷﻮن دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﮫ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺗﻤﺎم
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻮﺋﺪو ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎلاﺷﻮن ﺗﻮ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﮫ ﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ”.
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ و ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮐﻮﻟﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺎ ھﻤﮫی ﺗﻮان ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺮﻣﺎی آﻓﺘﺎب را
ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮده و آن را ﺑﺮای ﺷﺶ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﺑﮫ ھﻮاﺋﯽ ﻣﻄﺒﻮع و ﺧﻨﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ
ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ و آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ
اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی
ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮔﻢﺑﻮی .ﺳﯿﺎﻣﮏ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
و از آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”وﻗﺖ ﻧﺎھﺎر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟”
آﺑﺠﯽ ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﺟﻮاب داد:
”دو و ﻧﯿﻢ”
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
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”اﮔﮫ ﮐﻤﯽ ﺗﺨﺖ ﮔﺎز ﺑﺮم ،ﺑﮫ ﻧﺎھﺎر ﻣﯽ رﺳﯿﻢ”.
آﺑﺠﯽ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد:
”ﺟﺎده رو ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻤﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺮو .ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﺟﻮن ﻣﺎ رو ﻓﺪای ﯾﮫ ﻧﺎھﺎر
ﺑﻮﻓﮫای ﮐﻨﯽ”.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
”ﺧﯿﺎلات ﺗﺨﺖ ﺗﺨﺖ ﺑﺎﺷﮫ .ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﮫ ﭼﺮﯾﮏ ﭘﯿﺮ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﻮن ﻧﺸﺴﺘﮫ”.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ از دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻮد ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
”آره دﯾﮕﮫ ،ھﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎھﺎ ﭼﺮﯾﮏھﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﻮدﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎھﺎرو ﺑﮫ اﯾﻦ روز
اﻧﺪاﺧﺘﯿﺪ”.
”ﻧﺎﺷﮑﺮی ﻧﮑﻦ دﯾﮕﮫ .ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮﻟﺮدار ﮐﮫ ﻟﻢ دادی ،دوﺳﺖات ھﻢ ﮐﮫ ﺗﻨﮓ
دلات ﻧﺸﺴﺘﮫ ،ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ھﻢ ﮐﮫ ا ُﺗﺮاق ﮐﺮدی ،دﯾﮕﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای؟”
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی آنھﺎ ﮔﻮش ﻣﯽداد ،وارد ﺑﺤﺚ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
”ﺧﺪاﯾﯽاش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎ روی ﺣﻖ ﮔﺬاﺷﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮭﺘﺮه ﯾﺎ ﺗﮭﺮان؟ ﯾﮫ ﮐﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦﺟﺎ آدم ھﺮ طﻮر ﮐﮫ دلاش ﺑﺨﻮاد ﻣﯿﺎد ﺑﯿﺮون و ھﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاد
ﻣﯽﭘﻮﺷﮫ.ﺣﺎﻻ اﮔﮫ ﺗﮭﺮون ﺑﻮد ،اوﻻ ً دو ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﮭﻤﻮن ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺮون .ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﺳﺮی و ﺣﺠﺎب
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و اﺟﺎزهﻧﺎﻣﮫی
ﭘﺪرش را ﺗﻮ دﺳﺖاش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً اﮔﺮ ﯾﮫ ﺑﺮادر ﮔﺸﺖ ﻋﺸﻖاش ﮐﺸﯿﺪ و
ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦرو ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﻮرا ً ﺑﺎ ﻋﺮض ادب اوﻧﺎرو ﻧﺸﻮن ﺑﺪه ﮐﮫ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻼف ﮐﯿﺎن اﺳﻼم ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﺧﺪاﯾﯽاش ﮐﺠﺎ ﺑﮭﺘﺮه؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻮش داد .اﮔﺮﭼﮫ از ﺗﺄﮐﯿﺪ او روی ﺟﻤﻠﮫی
''ﻣﮭﻤﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ ''.ﺧﻮشاش آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﺮدن آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
ﺗﮭﺮان زﯾﺎد ﺧﻮشاش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻨﻈﺮش ﺑﯽروح و ﺧﺎﻟﯽ از اﺣﺴﺎس
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ﺑﻮدﻧﺪ'' .ﭼﻄﻮر ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ،ﺗﮭﺮوﻧﻮ ﺑﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﮫ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﮫ؟''
ﺟﻮر او را آﺑﺠﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﯿﻦاﺷﺎن ﺗﻠﮫ ﭘﺎﺗﯽ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ اﺣﺴﺎس او را ﺑﮫ
زﺑﺎن آورد.
''ھﯿﭻﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﺗﮭﺮون ﻧﻤﯽﺷﮫ ،ﺣﺘﯽ اﮔﮫ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎش ﺑﺎ طﻼ ﺳﻨﮓﻓﺮش ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﮫ ،و درﯾﺎش آب ﮐﻮﺛﺮ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﺗﮭﺮون ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﯿﺎﺑﻮن و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﮭﺮون ﻋﺸﻘﮫ ،وطﻨﮫ ،اﺣﺴﺎﺳﮫ .ھﻤﮫی ﻣﺎ از ﺗﮭﺮون و ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﮫ اﯾﺮان
ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﯾﮫ دﻧﯿﺎ ﺧﺎطﺮه دارﯾﻢ .ﺗﻮ اون ﺧﺎک ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯾﻢ،
ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .ﺷﺎدی ﮐﺮدﯾﻢ و ﻏﺼﮫ ﺧﻮردﯾﻢ ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮردﯾﻢ و ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦھﺎ اون ﭼﯿﺰھﺎﺋﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﮭﺮون و ﯾﺎ ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﮫی اﯾﺮاﻧﻮ ﺑﺮاﻣﻮن ﻋﺰﯾﺰ
ﻣﯽﮐﻨﮫ ،ﻧﮫ اﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ و ﺟﺎده و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن .اﯾﻨﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ ،وﻟﯽ وطﻦ ﻧﻤﯽﺷﻦ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﮐﮫ
ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﺸﺪار و ﺧﺴﺘﮫﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و
ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎﺋﯿﻢ و ﮐﺎری از دﺳﺘﻤﻮن ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺑﮭﺘﺮه ﻏﺼﮫی ﭼﯿﺰی را ﮐﮫ
از دﺳﺖ دادﯾﻢ ،ﻧﺨﻮرﯾﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ اﻣﺮوزﻣﻮﻧﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﻣﻮزﯾﮏ ﮔﻮش ﺑﺪﯾﻢ؟''
دﮐﻤﮫ رادﯾﻮ را ﻓﺸﺎر داد .ﺻﺪای ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﺧﻮش ﺻﺪای ﺗﺮک ﻓﻀﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
را ﭘُﺮ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮھﺎ ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ،ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮزﯾﮏ ﺗﺮﮐﯽ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی از آن ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ،آزارﺷﺎن ﻣﯽداد .اول ﺣَﻨﺎ
ﺷﺮوع ﮐﺮد:
''ﭘﺎﭘﺎ ﺳِﻨﮏ '' ()۶
ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ اداﻣﮫ داد:
''ﮐﻢ ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻤﯽ ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮏ را ﮐﻢ ﮐﺮد و از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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''ﺧﻮب ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻤﯽ از اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ .اوﺿﺎع ﭼﻄﻮره؟''
''واﻻ ﭼﮫ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،اﺧﺒﺎرو ﮐﮫ ﺷﻤﺎھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ .ھﻤﻮن طﻮرﯾﮫ ﮐﮫ از
رادﯾﻮھﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ .ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺪه .ھﺮ روز ﮔﺮونﺗﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ھﻤﮫ
ﻣﯽﻧﺎﻟﻦ ،وﻟﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ھﻢ ﻣﯽﺧﺮن .ﭘﻮل ﮐﮫ داری ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داری''.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮫ ﭼﮭﺎرراه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﮓ ھﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ
ردﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﭘﺸﺖ ﻧﺮدهھﺎی اطﺮاف ھﺘﻞھﺎ اﺳﺘﺨﺮھﺎ ﺑﺎ آب آﺑﯽ و
زﻻلاﺷﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺨﺖ و ﭼﺘﺮھﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ اطﺮاف آنھﺎ و ﺣﺘﯽ زﯾﺮ
ﺳﺎﯾﮫ درﺧﺘﺎن ﭼﻤﻦ ﺳﺒﺰ را اِﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭘُﺮ و ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ روی آنھﺎ
دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺪای ﺟﯿﻎ و ﻓﺮﯾﺎد ﺷﺎدی ﺑﭽﮫھﺎی در ﺣﺎل ﺑﺎزی ،ﻓﻀﺎی
اطﺮاف را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻮﻟﺮ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد وﺷﯿﺸﮫھﺎی اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی آبﺑﺎزی ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣَﻨﺎ ﮐﮫ
ھﯿﺠﺎﻧﺰده ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﺎدرش ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﺎ ھﻢ ﺑﺮﯾﻢ اﺳﺘﺨﺮ؟''
آﺑﺠﯽ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''آره دﺧﺘﺮم ،وﻟﯽ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﻧﺎھﺎر ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﺧﺎﻟﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه و
ﺧﺴﺘﮫاس .ﻧﺎھﺎر ﮐﮫ ﺧﻮردﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﺪ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب او ﻗﻮل داده ﺑﻮد ،ﻏﺮوﻟﻨﺪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
''ﭼﯽ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﻣﻦ ،ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮدت ﺑﺎھﺎﺷﻮن ﺑﺮی ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﮫ اوﻧﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ؟ دور اﺳﺘﺨﺮ ﭘُﺮه از زﻧﺎی ﺑﺪ ﺣﺠﺎب ،ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎﺷﻮﻧﮫ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮه''.
''ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ راﺣﺖﺗﺮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮام ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﺷﻢ''.
ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺎم و اداﻣﮫی آن ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﻘﯿﮫی راه ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دو ﺳﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻮد در
ﺳﮑﻮت ﺳﭙﺮی ﺷﺪ.

369

اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار
ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ﭘُﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای در راھﺮو ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺰی
ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪادﺷﺎن زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﺮل دﺳﺘﺒﻨﺪھﺎیﺷﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮭﻤﺎﻧﺪار ھﺘﻞ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ روﺑﺮوی آﺑﺠﯽ ﻧﺸﺴﺖ و دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ روﺑﺮوی
ھﻢ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﯾﺪ روﺑﺮوی ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﺑﺮای
ﻟﺤﻈﮫای آرزو ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﺟﻠﻮی او ﺑﻮد و ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﻘﺐ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻮد .درﯾﺎﯾﯽ از ﻏﺬاھﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﯿﻮه و دﺳﺮ را
روی ﻣﯿﺰھﺎی درازی ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ھﺘﻞ در اطﺮاف ﻣﯿﺰھﺎ ﭘﻼس ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﺸﻘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ از ﻏﺬا ﻣﯽاﻧﺒﺎﺷﺘﻨﺪ .وﻓﻮر ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮد .در ﻏﺮﻓﮫای
ﮐﮫ در ﮔﻮﺷﮫی ﺳﺎﻟﻦ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖھﺎ
ﺑﺎ ﮐﺖھﺎی ﺳﯿﺎه و ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻋﺮق رﯾﺰان ،ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺮوﯾﺲ دادن
ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺸﻘﺎبھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻏﺬا را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﯿﭽﮑﺪام ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮد را از
روی ﻣﯿﺰھﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روی ﭼﺮخھﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻗﺮار
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺣﺠﻢ ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪهی ﻏﺬا ﻧﺸﺎن از آن داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ھﻤﮕﯽ ﺳﯿﺮ
رﺳﺘﻮران را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺳﺎﻟﻦ ﮐﺴﯽ در ﻓﮑﺮ ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ و ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺒﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ وﻓﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد .ﺳﻤﺎورھﺎی ﺗﺮﮐﯽ زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺶ
ﮔﻮﺷﮫای از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﭼﺎی ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﮐﯿﺴﮫھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻠﻮار ﺳﻔﯿﺪی ﮐﮫ در آنھﺎ ﭼﺎی ﺑﻮد ،وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﻮریھﺎی ﭼﺎی
را ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻄﺮ ﺧﻮش و ﻣﻄﺒﻮع ﭼﺎی ﺗﺎزهدم ﻓﻀﺎی اطﺮاف ﻣﯿﺰ را ﭘُﺮ ﮐﺮده
ﺑﻮد .دﯾﺪن و ﺣﻀﻮر در آن ﺳﺎﻟﻦ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ و ھﻤﺮاھﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﭼﻨﺪان ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺒﻮد .ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﮫ و آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺮﯾﻨﮫی ﺑﺎ ﺳﻤﺎور و
ﻗﻮری و اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺗﺮﺷﯽﺟﺎت و ﺳﺎﻻد ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ وﻟﻊ و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﮫ ﻣﯿﺰ ﭼﺎی و ﺗﻨﻮع
ﻏﺬاھﺎ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ آنھﺎ ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و طﻮری ﻋﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ
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وارد ﺳﺎﻟﻦ ھﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺖ ،ﺳﺮش را ﺟﻠﻮ آورد و از ﺑﻘﯿﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﭼﯽ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ؟''
آﺑﺠﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب ﺳﻔﯿﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺷﻤﺎ ﭼﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﻣﻤﻨﻮن ﺧﻮدم ﻣﯽﯾﺎرم''.
''ﻣﻦ دارم ﻣﯽرم ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﯿﺎرم .اﯾﻦطﻮری راﺣﺖﺗﺮه .ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻨﯿﺪ''.
''ﯾﮫ ﻟﯿﻮان آب''
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻓﻘﻂ آب؟''
ﺑﻌﺪ رو ﺑﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪهی ﻣﻌﻨﯽداری ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ،ﯾﮫ راﮐﯽ دوﺑﻞ؟''
''دﺳﺖات درد ﻧﮑﻨﮫ .ﻣﺎﯾﯿﻢ و ھﻤﯿﻦ ﯾﮫ ﺟﺮﻋﮫ آب ﺗﻠﺦ .ﻗﺮﺑﻮن دﺳﺖات ،اﻣﯿﺪوارم
ﮐﮫ دﺳﺖات ﺑﮫ ﺧﻤﺮهھﺎی ﺑﺰرگ وﯾﺴﮑﯽ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﺑﺮﺳﮫ .ﯾﮫ ﮐﻤﯽ ﺳﻮنآپ ھﻢ
روش ﺑﺮﯾﺰ ﮐﮫ زھﺮﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮه''
آﺑﺠﯽ ﻣﮭﻠﺖ ﻧﺪاد و اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد:
''ﻧﺎھﺎر و ﻣﺸﺮوب؟ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ھﺎ .از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ دوﺗﺎ رﻓﯿﻖ ﻣﺸﺮوب ﺧﻮر
ﺷﺪﯾﺪ؟ ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﯾﮫ ﻓﻨﺠﻮن ﭼﺎی ﮐﻠﮫﭘﺎ ﻣﯽﺷﯿﻦ ،ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ راﮐﯽ دوﺑﻞ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮظﮭﺮ؟''
ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻦ ،اوﻧﻢ ِ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﮔﻔﺖ:
''ای ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺖ وردار ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮن ،ﭘﻮلاﺷﻮ ازﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ .از ھﻤﮫی ﻣﺎ واﺳﮫی
اﯾﻨﺎ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﻧﺨﻮری از ﮐﯿﺴﮫات رﻓﺘﮫ .ﺗﺎزه دوﺗﺎ اﺳﺘﮑﺎن ﮐﮫ ﺿﺮر ﻧﺪاره.
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ﺑﺮای ھﻀﻢ ﻏﺬا ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﮫ .ﻣﯽﮔﻦ از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه زﯾﺮه و ﺧﺮﻣﺎ و ﻧﻌﻨﺎس.
ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺑﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎ ﻧﺒﻮد .از ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﮫ آن ﮐﺎر
ﻋﺎدت داﺷﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
''اﮔﮫ واﺳﮫی ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد ،ﺗﻮ داروﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻦ و واﺳﮫی ﺧﻮاب
ﺑﭽﮫھﺎ ھﻢ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮدن .ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدم''
ﺑﻌﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرو ﺧﺪا ،اﯾﻦ ﻣﺮدا ﭼﻄﻮری ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺎرھﺎﺷﻮن آﺳﻤﻮن
رﯾﺴﻤﻮن ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ اﯾﻨﺎ ﺗﺎ دﯾﺮوز ﭼﺮﯾﮏ ﺑﻮدن و ﮔﻮش دادن ﺑﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎپ رو
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ و اداھﺎی ﺑﭽﮫ ﭘﻮلدارھﺎ ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻦ .ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﮫ ﭼﯽ
ﻣﯽﮔﻦ''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از راﺑﻄﮫی آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ
و ﺗﻨﮭﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﮫ ھﺮ دو آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی آن زن و ﻣﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
را از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و از ﺟﺎن و دل دوﺳﺖاش داﺷﺖ و دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ
ﺗﻨﮭﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻟﺤﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی
آنھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮔﺮﭼﮫ ﻧﯿﺸﺪار و اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻣَﺤﺒﺖ و
ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ دو دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ھﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و از ھﻢ اﻧﺘﻘﺎد
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﺎﯾﺎناش ﺧﻨﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ،ﻋﺮق ﮐﺮده ،ﺳﯿﻨﯽ در دﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﻮﺷﺎﺑﮫی ھﺮﮐﺲ
را ﺟﻠﻮﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺸﺖ ﺑﺎر دو ﻧﻔﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮای دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ .ﯾﺦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ
دﺳﺘﯽ دﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﻨﻦ ﮐﮫ ﻣﺮدم از ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﺸﻦ .ﺧﻮب
ﺣﺎﻻ اﮔﮫ اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻦ دو ﮐﻼم ﺣﺮف دارم''
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
372

''اﮔﮫ اﻧﺘﻘﺎد از ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ''
''ﻧﮫ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻟﯿﻮانھﺎ ﻣﻮﻧﻮ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ.
ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ .اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﮭﺘﻮن ﺧﻮش ﺑﮕﺬره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺒﻮد ،رﻧﮓ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻤﻨﻮن ،ﻟﻄﻒ دارﯾﺪ .ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮدﺗﻮن ﮐﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺎ ﻣَﺤﺒﺖ از ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ''
ﻟﯿﻮانھﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺮﻋﮫای ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ آﺑﺠﯽ
ﮐﮫ در ﻓﮑﺮ ﻏﺬای ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﭘﺎﺷﯿﻦ .اﻵن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻏﺬارو از رو ﻣﯿﺰھﺎ ﺑﺮدارن .ﺑﺮﯾﻦ
ﻏﺬا ﺑﯿﺎرﯾﻦ''
ﺧﻮدش ﻗﺒﻞ از ھﻤﮫ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮھﺎ دﻧﺒﺎل او راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ رو ﮐﺮد ﺑﮫ
آﺑﺠﯽ و ﮔﻔﺖ:
''ﻗﺮﺑﻮن دﺳﺖات ،ﮐﻤﯽ ﮔﻮﺷﺖ و ﯾﮫ ﺗﯿﮑﮫ ﻣﺎھﯽ و ﮐﻤﯽ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺮخ ﺷﺪه ھﻢ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎر .ﻣﻦ زﯾﺎد اﺷﺘﮭﺎ ﻧﺪارم ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ زﯾﺎد ﺧﻮردم''.
آﺑﺠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺳﯿﺎﻣﮏ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ اﺷﺘﮭﺎ ﻧﺪارم ،ﻓﻘﻂ ﭼﮭﺎرﺗﺎ رون ﻣﺮغ ﯾﮫ ﺗﮑﮫ ﻣﺎھﯽ ﮔﻨﺪه و ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮ
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﺎدﻣﺠﻮن و ﺣﺘﻤﺎ ً ﯾﮫ ظﺮف ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﯿﺎر و ﺳﺎﻻد و
ﻣﯿﻮه .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﮫای ﻣﯿﻞ دارﯾﻦ آﻗﺎی ﮐﻢ اﺷﺘﮭﺎ؟''
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺒﯿﻦ ﺗﻮرو ﺧﺪا ﭼﻄﻮری ﻣﺎرو ﻏﺮﯾﺐ ﮔﯿﺮ آورده و دﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪازه .اوﻧﻮﻗﺖ
ﺑﮕﯿﻦ ﻣﺮدھﺎ''.
ﻟﯿﻮاناش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﮫی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽاش را ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ.
''ﻣﯽدوﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻔﺮی ﮐﮫ ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ آلاﯾﻨﮑﻠﻮدﯾﻨﮕﮫ ،ﭘﻮل ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو
ﻗ ِﺮون ﻗ ِﺮون ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن و از ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺣﺘﯽ ﭘﻮل ﻣﺸﺮوﺑﯽ رو ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ
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ازﻣﻮن ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﮐﻠﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮن .اﮔﮫ ﺑﺮاﺷﻮن ﺻﺮف ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ
ﻣﯽﺑﺴﺘﻦاش .ﺑﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﯿﺎرﯾﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام ﺟﻮاب داد:
''راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺳﯿﺮم .اﺻﻼ ً اﺷﺘﮭﺎ ﻧﺪارم''.
''ﺗﺎ ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪه .ﺷﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﻧﯿﻢ ﺳﺮو ﻣﯽﺷﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ رو ﺑﮫ روی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎب ﺻﺤﺒﺖ
را ﺑﺎ او ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮوﻧﺪ
و ﻏﺬا ﺑﯿﺎورﻧﺪ .از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد رﻓﺖ
و از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﺮای آوردن ﻏﺬا ﺑﺮود .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣُﻌﺬب ﺑﻮد.
رد ﮐﺮدن ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ھﺪف ﺗﻌﺎرف ﻧﺎﺻﺮ را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺷﮏ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺮفھﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ آنھﺎ رد و
ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎل ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ او روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد زﺑﺎناش ﺑﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد
و ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدی ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ھﻨﻮز
ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺑﻮد .زود ﺑﻮد؟ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؟ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﮫ
ﺧﻮد ﻧﮭﯿﺐ ﻣﯽزد:
''ﺑﺲ ﮐﻦ زن .دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼُﻠﻔﺘﯽ ﻧﺒﺎش .ﻣﮕﮫ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ
ھﻤﮫ راھﻮ ﮔَﺰ ﮐﺮدی؟ ﺧﻮب ﺷﺮوع ﮐﻦ دﯾﮕﮫ؟''
ﮐﯿﻒ دوﺷﯽاش را ﺑﺮداﺷﺖ و دﻧﺒﺎلاش راه اﻓﺘﺎد .ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺠﻠﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .در آن
ﻟﺤﻈﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ او ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد .ﻏﺬا
آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻓﮑﺮی او ﺑﻮد .ﻗﺪم آھﺴﺘﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر و ھﻤﺮاه او ﻗﺪم
ﺑﺮدارد .ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮫ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻣُﻌﺬب .راﺣﺖ و ﺷﻤﺮده
ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﮫ اوﻟﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﺮدارﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺳﺎﻻد؟''
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''ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﻻد ﺑﺮﻣﯽدارم .زﯾﺎد ﮔﺮﺳﻨﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﺗﻮ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻠﯽ
ﻏﺬا ﺑﮫ ﻣﺎ دادﻧﺪ .ﺳﯿﺮم''.
''ھﺮطﻮر راﺣﺘﯽ ،ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﺳﺎﻻد ﺑﺮﻣﯽدارم و ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺑﻘﻮل آﻗﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ،ﭼﻨﺪ
ﺗﮑﮫی ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺎھﯽ .اﺷﺘﮭﺎی زﯾﺎدی ﻧﺪارم''.
ﻧﺎﺻﺮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺮا ،ﺧﻮدش
ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫی آﺑﺠﯽ اﻓﺘﺎد .رﻓﺘﺎر ﺑﯽ ﺗﮑﻠﻒ و راﺣﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او
ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ راﺣﺖﺗﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
''ﭘﺮﺳﺘﻮﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده .ﺑﺒﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﭘُﺮه از ﻣﺴﺎﻓﺮه.
ﻣﯽدوﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﭼﻘﺪر ارز ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯿﺎرن و ﺧﺮج ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ اﯾﻦ
ھﻤﻮن ﺗﺮﮐﯿﮫﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮫ روز ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺎ ﮐﺠﺎن و ﻣﺎ ﮐﺠﺎﺋﯿﻢ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطﺮاف ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ردﯾﻒ ﻣﯿﺰ در دو طﺮف ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﻮاع
و اﻗﺴﺎم ﻏﺬا را روی آنھﺎ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻨﻮع رﻧﮓ و ﻋﻄﺮ ﻣﻄﺒﻮع ﻏﺬای ﮔﺮم
اﺷﺘﮭﺎی ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ھﺘﻞ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد .در ﮔﻮﺷﮫی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮھﺎی ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ و روﭘﻮش ﺳﻔﯿﺪ آﺷﭙﺰی و ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰی ﮐﮫ ﺳﻤﺒ ُﻞ و ﺧﺎص
ﻣﺮدم ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﻮد ،ﻋﺮق رﯾﺰان در ﺣﺎل ﮐﺒﺎب ﮐﺮدن ران ﻣﺮغ و ﻓﯿﻠﮫی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﺑﻮد .ﺻﻒ طﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺰ او ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﺮﮔﺮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺑﺸﻘﺎبھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮭﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﺮ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺠﻠﮫ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﮫ ﻏﺬاھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺸﻘﺎبھﺎی ﺧﻮد را ﭘ ُﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی
از آنھﺎ دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﺑﺸﻘﺎب را ھﻤﺰﻣﺎن ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﺿﻊ ﺑﺎر ﺳﺮو ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮ
ﻧﺒﻮد .ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺳﯿﻨﯽ ﭘُﺮ از ﻟﯿﻮانھﺎی ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﻣﯿﺰی ﮐﮫ ﺣﻮﻟﮫ و ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯽ روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﺑﻮد ،در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﺮﺗﺐ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺨﺎطﺐ او اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺳﻔﺮ ﮐﺮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وظﯿﻔﮫ
ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
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ﻧﺎﺻﺮ را اﺿﺎﻓﯽ و ﺣﺘﯽ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﻣﯽدﯾﺪ .ﮔﻮﯾﺎ دوری از اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب را ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﯿﮫی آن روز ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و زﺑﺎنﺑﺎز ﮐﺮد:
''اﯾﺮان ھﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ،ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﺳﺮی ﺑﮫ ﮐﯿﺶ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ھﺘﻞھﺎ و ﺳﺎﻟﻦھﺎی
ﻧﺎھﺎرﺧﻮری ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫاﻧﺪ ،از اﯾﻦھﺎ ﺷﯿﮏﺗﺮ و ﺑﺰرگﺗﺮ اﻧﺪ .ﺗﺎزه ﺗﻮ
ھﻤﯿﻦ ﺗﮭﺮون رﺳﺘﻮرانھﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﮫ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از رﺳﺘﻮرانھﺎی ﭘﺎرﯾﺲ و
ﻟﻨﺪن ﻧﺪارن .ﮔﺮوﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺧﻮﺑﻨﺪ .اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﻮل دارن آﻧﺠﺎ ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرن .اوﻧﺎﯾﯽ
ھﻢ ﮐﮫ ﻧﺪارن ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻦﮐﮫ ﺻﺤﺒﺖاﺷﺎن در ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺤﺪود
ﻧﺸﻮد ،ﺟﻮاب داد:
''آره ﺷﻨﯿﺪم .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺮده دﺳﺖ ﯾﮫ ﻋﺪهرو ﺑﺎز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ھﺮﭼﯽ
دلاﺷﻮن ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﮑﻨﻦ و ھﺮطﻮر دلاﺷﻮن ﻣﯽﺧﻮاد ﻣﺮدﻣﻮ ﺳﺮ ﮐﯿﺴﮫ ﮐﻨﻦ .ﻣﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ آزادی ﮐﮫ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﺎ دارن ،ﮔﺮﭼﮫ ﺻﺪ ﻧﻮع ﮔﯿﺮ و ﮐﻤﺒﻮد داره،
وﻟﯽ ﯾﮏ ﺻﺪُم اوﻧﻮ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺪارن .ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺟﺎ ھﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن اﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ھﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﮫ دلاﺷﻮن ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﺑﮭﺸﻮن ﻧﺪاره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺗﺮساش رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد ،از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﭘﺎﺳﺦ داد:
''اﻟﺒﺘﮫ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً درﺳﺘﮫ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ
و آزادیھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﮫ .ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﺑﻮد .ﺗﻮ اﯾﺮان ھﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﮭﺮھﺎ و ھﺘﻞﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺎدی ﮐﺮده .ﻣﯽﺷﮫ ﮔﻔﺖ
دﺳﺖ ﮐﻤﯽ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﺪاره .ﺗﺎزه ﺗﺎ اوﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﺧﯿﻠﯽ از اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ
ﺗﺮﮐﯿﮫ وﺿﻊ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮی از اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻗﻮﻣﯽ ﺗﻮ اﯾﺮان دارن .ﻣﻦ آدم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻢ .وﻟﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﮐُﺮدھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺣﻖ ﻧﺪارن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﻮن ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﻦ .ﺑﺪﺗﺮ از اوﻧﺎ وﺿﻊ ارﻣﻨﯽھﺎﺳﺖ .ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﺪم ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻧﭽﻨﺪان
دور ﺗﺮکھﺎ ارﻣﻨﯽھﺎرو ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮدن ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنھﺎ ﻣﺠﺒﻮر
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ﺷﺪن از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻓﺮار ﮐﻨﻦ و ﺑﮫ اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ ﻓﺮار ﮐﻨﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮔﺮم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻣﯿﺰی ﺑﮫ ﻣﯿﺰ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا در ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ
ﺑﺸﻘﺎباش اﻓﺘﺎد و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻧﺎﺻﺮ او ھﻢ از ھﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﮑﮫای
در ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻨﻮ ﺑﺒﯿﻦ .ﺑﺸﻘﺎبام ﭘُﺮ ﺷﺪه .ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻏﺬارو ﺑﺨﻮرم؟''
''ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ھﺮﭼﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺨﻮر .ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل ﺟﻮر ﺑﻘﯿﮫرو ﻣﯽﮐﺸﮫ''.
ﺑﮫ ﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮭﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪ زدﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ رو ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺗﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺳﯿﺮ ﺑﻮدن و اﺷﺘﮭﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﺪﯾﺮ ھﺘﻞ ﺑﺎ
دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ از ھﻤﮫی ﻣﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ اﮔﮫ ﯾﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﻮ اﯾﻦ ھﺘﻞ ﺟﺎ
رزرو ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﺎ ﺑﻤﻮن ﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﺮای ﻏﺬا ﭘﻮل زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮه .ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ
ﻣﺮدم آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺎﺷﯿﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﻗﺎﻓﻠﮫ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﻮﻧﻢ .ﺣﯿﻒام اوﻣﺪ ﺑﺬارم اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻏﺬارو دﺳﺖ ﻧﺰده
ﺑﺮﮔﺮدوﻧﻦ آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﮫ''.
ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﺑﭽﮫھﺎ ،آﺑﺠﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﮫ
طﺮف اﺗﺎق ﭘﺮﺳﺘﻮ راه اﻓﺘﺎد .ﭘﺮﺳﺘﻮ روی ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ دﯾﺪارش ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ را ﻣﺮور ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﺑﺪ ﻧﺒﻮد .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻮھﺎی ﺳﺮش
ﮐﻤﯽ ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻮ ذوق ﻧﻤﯽزد .ﺗﺎ ﺗﺎﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻮﻧﺪه.
ظﺎھﺮا ً ﺷﻮخ طﺒﻊ ﺑﻮد و رﮔﮫھﺎﯾﯽ از ﺑﺰﻟﮫﮔﻮﯾﯽ در ﮔﻔﺘﺎرش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﮫای ﮐﮫ از ﭼﺸﻢ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ دور ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﺻﺮار او در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮐﺸﺪار و ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﺑﻮد ،ﮐﮫ ھﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪهای را ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﮐﺮد .در ھﻤﺎن ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ از آن ﺗﯿﭗ ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺻﻠﯽ
اﻧﺪ .ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرش از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻓﺮق داﺷﺖ.
''اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦطﻮری ﺑﮭﺘﺮه ''.ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮﺻﺖ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﺪ.
''آب ﮐﮫ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﯾﮫ ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب ﺑﺎ ﻏﺬا ھﻢ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯽ ،ﺿﺮر
ﻧﺪاره .ﻣﻦ ﻣﯿﺎرم .اوﮐﮫی دﯾﮕﮫ؟'' ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﮐﮫ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ در را
ﺷﻨﯿﺪ .از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از ﺳﻮارخ ﭼﺸﻤﯽ در ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .آﺑﺎﺟﯽ ﭘﺸﺖ
در ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺣﻀﻮر او در ﭘﺸﺖ در ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ و
زﺑﺎن ﺑﺮای او ﺷﮑﻠﮏ در آورد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ در را ﺑﺎز
ﮐﺮد .آﺑﺎﺟﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ از دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﮫ داﺧﻞ
اﺗﺎق رﺳﺎﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎز ﮐﻦ دﯾﮕﮫ ،واﯾﺴﺘﺎدی ﭘﺸﺖ در و از ﺳﻮراخ داری ﻣﻨﻮ دﯾﺪ ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﺑﺮو
ﮐﻨﺎر ،ﺟﯿﺶاﻣﻮ زدم''.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﮫ طﺮف دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ھﺠﻮم ﺑﺮد .در را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺒﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ازش ﺧﻮﺷﺖ اوﻣﺪ؟”
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻓﮑﺮش ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﺑﺠﺎی ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﺌﻮال او
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﮕﮫ ﺗﻮ اﺗﺎق ﺧﻮدت ﺗﻮاﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯽ؟ اﯾﻦ ھﻤﮫ راه اوﻣﺪی اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﺟﺖﺗﻮ
ﺑﺠﺎ ﺑﯿﺎری؟ ﻣﺠﺒﻮری اﯾﻦﻗﺪر ﺷﺮاب ﺑﺨﻮری ﮐﮫ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺧﻮدﺗﻮ ﻧﮕﮫ داری؟''
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دو ﺳﮫ ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،از دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﮫ
طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪه ﺧﻮﺷﮕﻠﮫ .ﺟﻮاب ﺳﺌﻮال ﻣﻨﻮ ﺑﺪه .ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻢ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم .دلام
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ﺑﺮای دﯾﺪنات ﯾﮫ ذره ﺷﺪه ﺑﻮد''.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺳﺮ و ﺻﻮرت او را ﺑﺮای ﺻﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر
ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﭼﻮن ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ دﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻖ دل ﺧﺴﺘﮫاش
ﻧﺼﯿﺐاش ﺷﺪه ،او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلھﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺳﮫی آﺑﺪار ھﺮ دو روی ﺗﺨﺖ وﻟﻮ ﺷﺪﻧﺪ.
''ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﮫ دو ﺑﺎره ﻣﯽﺑﯿﻨﻢات .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم دﯾﮕﮫ ھﯿﭻوﻗﺖ
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢات .ﭼﻘﺪر ﺑﺮات ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدم .ﻣﺪتھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪی .ﺗﻮ ھﻢ ﮐﮫ
آﻧﻘﺪر ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮدی ﮐﮫ ﯾﮫ ﺧﻂ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﺪادی .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدی ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ؟''
''ﺧﺐ ،ﺣﺎﻻ ﺑﺲ ﮐﻦ دﯾﮕﮫ .وﻗﺖ روﺿﮫ ﺧﻮﻧﺪن ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮ ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ﻣﺎ ﭼﮫ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﭼﮫ وﺿﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ؟ اﮔﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮره؟
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﯿﻨﻢ ،آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﭼﻄﻮرن؟ ﺑﺬار ﯾﮫ ﺧﻮرده ﻧﮕﺎت ﮐﻨﻢ .ﭼﻘﺪر
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪی؟ ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮫ ﺗﺨﺘﮫ ،ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻟﯽ ﮐﺎﺷﻮن ﻣﯽﻣﻮﻧﯽ .ھﺮﭼﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﻣﯽﺷﯽ ،ﻗﺸﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﯽ .ﺑﯽﺟﮭﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ
آب از ﻟﺐ و ﻟﻮچاش راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
''از ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .آﻗﺎﺟﻮن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ھﻢ ﺧﻮب ھﺴﺘﻦ .راﺳﺖاش ﺑﻌﺪ ازطﻼق
دﯾﮕﮫ راﺑﻄﮫاﻣﻮن اون ﮔﺮﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫرو ﻧﺪاره .ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم دوﺳﺖ اﺷﻮن
دارم ،وﻟﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺑﺮم ﺧﻮﻧﮫاﺷﻮن .ﮔﺎھﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزﻧﻢ و اﺣﻮال
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮﻧﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﯿﻨﻢ .از ﻋﻠﯽ ﺧﺒﺮی داری؟ از
دﺧﺘﺮم ﭼﯽ؟''
''ﻧﮫ ،ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اوﻣﺪن ﺑﮭﺶ زﻧﮓ زدم .اﻟﺤﻤﺪﷲ ﺧُﻤﺎر ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫای
ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف زدﯾﻢ .اﺣﻮال دﺧﺘﺮک رو ھﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺧﻮﺑﮫ داره ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺰرگ
ﻣﯽﺷﮫ .آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاﺷﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن ،ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ .ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدن اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻧﺰده ﺑﺎﺷﮫ و ﺳﺮ وﺿﻊاش ﻣﺮﺗﺐ
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ﺑﺎﺷﮫ .ﺳﻮﺳﯿﺎل ھﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده .دﺧﺘﺮک ﺧﻮدش ھﻢ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﮐﮫ ﭘﺪرﺷﻮ ﺑﺎ
اون وﺿﻊ ﺑﺒﯿﻨﮫ .ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎھﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺟﻠﻮی ﺧﻮدﺷﻮ
ﺑﮕﯿﺮه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﺷﺎر از اﻟﺘﻤﺎس ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﯿﺎرﯾﺶ؟''
آﺑﺠﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﻧﺒﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﻔﮑﺮش ھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
''راﺳﺘﺶ ﺑﻔﮑﺮم ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺎزه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اداره ﺳﻮﺳﯿﺎل اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ
ﭘﺪرش ھﻤﺮاش ﻣﯽاوﻣﺪ و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽاﺷﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده.
راﺑﻄﮫی ﯾﻮﻧﺎن و ﺗﺮﮐﯿﮫ زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﺰا
ﺑﮕﯿﺮن .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺮکھﺎ .راﺳﺘﺶ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻼﻗﺎت
ﺷﻤﺎ دوﺗﺎرو ﺑﺪم ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯽ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺳﻮﺋﺪ''.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺤﺚ آنھﺎ روی ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮک ﺑﭽﺮﺧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻧﺎﺻﺮو ﭼﻄﻮر دﯾﺪی ﺧﻮﺷﺖ اوﻣﺪ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﺳﺮزﻧﺶآﻣﯿﺰی ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺠﺎی ﮐﺎری .ﻣﮕﮫ اوﻣﺪم ﻟﺒﺎس ﻣﮭﻤﻮﻧﯽ ﺑﺨﺮم .ﺧﻮدت ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﭼﯽ اوﻣﺪم اﯾﻦﺟﺎ .اﮔﮫ ﭘﺎی دﺧﺘﺮم در ﻣﯿﻮن ﻧﺒﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻦ در
ﻧﻤﯽدادم .ﺣﺎﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﯿﻨﻢ ﻧﺎﺻﺮو از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﭼﯽ ﺟﻮر آدﻣﯿﮫ؟''
آﺑﺠﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''راﺳﺘﺶ ﻣﻦ زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢاش .ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﻧﻤﯽدوﻧﻢ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺮام ﮔﻔﺘﮫ .ﮔﻮﯾﺎ زﻣﺎن ﺷﺎه ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ زﻧﺪان ﺑﻮده و ﺳﯿﺎﻣﮏ
اوﻧﺠﺎ ﺑﺎش آﺷﻨﺎ ﺷﺪه .ﺑﻌﺪش ھﻢ آزاد ﺷﺪه .ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽھﺎی دﯾﮕﮫ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و دﺳﺖ زن و ﺑﭽﮫﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و از اﯾﺮان ﻓﺮار
ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﻨﺎه آورده .ﺑﻘﯿﮫاﺷﻮ ھﻢ ﮐﮫ ﻣﯽدوﻧﯽ .زن ﺳﺎﺑﻖاش ﺗﻮ ﺗﺼﺎدف
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮت ﮐﺮده .ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ھﻤﺴﺮش ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺎلاش ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪت
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ﺑﻮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﮫ ﺑﮭﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر .دﺧﺘﺮاش ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﺗﯿﻦ اﯾﺠﺮ اﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ آدم ﺑﺪی ﻧﻤﯽﯾﺎد.
ظﺎھﺮش ﮐﮫ ﺧﻮﺑﮫ .از ﺑﺎطﻦ اش ﺧﻮدش و ﺧﺪا ﺧﺒﺮ دارن .رﯾﺴﮑﮫ دﯾﮕﮫ .ھﻨﺪوﻧﮫ
ﺳﺮﺑﺴﺘﮫاس .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺳﺮخ ﺑﺎﺷﮫ ،ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻓﺘﯿﺮ و ﯾﺎ زرد ﺑﺎﺷﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ،
ﮐﺴﯽ ﮔﯿﺮﻣﻮن ﻧﻤﯽاوﻣﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦﺟﺎش ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪش ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﮫ .ﺑﺒﯿﻦ
ﭘﺮﺳﺘﻮﺟﺎن ،ﭼﻨﺪ روز اﯾﻦﺟﺎ ھﺴﺘﯽ .رو در ﺑﺎﯾﺴﺘﯽرو ﺑﺬار ﮐﻨﺎر و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﮐﻤﯽ
اوﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .اﮔﮫ ﺧﻮشات اوﻣﺪ ﮐﮫ ﺧﻮب ،اﮔﮫ ﻧﮫ ،ﺿﺮر ﻧﮑﺮدی .ﺗﻮ ﺑﮫ
ﺧﯿﺮ و ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ دھﺎن و ﻟﺐھﺎی آﺑﺠﯽ ﺧﯿﺮه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﮑﻠﮏ در آورد و
ﺟﻮاب داد:
''ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﮫ؟ ﭼﻄﻮری ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﭘﻨﺞ روز ﺑﺸﻨﺎﺳﻢاش؟ ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﻨﺪازم ﺗﻮ
ﺑﻐﻞاش و ﺑﺎ ﻧﺎز و ﮐﺮﺷﻤﮫ ازش ﺑﺨﻮام ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف از ﺳﯿﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ و
اﻓﮑﺎرﺷﻮ ﺑﺮام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﮫ؟ ﺗﻮ ﮐﮫ ﻣﺮدھﺎ رو ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ .ﺗﺎ ﺧﺮﺷﻮن از ﭘُﻞ
ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ،ھﻤﮫ ﯾﮫ ﭘﺎ ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ واﻗﻌﯽ و روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ھﺴﺘﻦ،
وﻟﯽ ھﻤﭽﯿﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮن و ﻧﻮاﯾﯽ رﺳﯿﺪن و درد زﯾﺮ ﺷﮑﻢاﺷﻮن آروم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺪ
ﻧﻮع ﺷﺎﻣﺮﺗﯽ ﺑﺎزی در ﻣﯿﺎرن''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﺗﻮ ھﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ زﯾﺮ ﺷﮑﻢ ﮔﺰ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﺑﺎﺑﺎ ھﻤﮫ ﻣﺮدھﺎ ﯾﮫ طﻮر
ﻧﯿﺴﺘﻦ .ﺧﻮب و ﺑﺪ دارن .ﺧﺪاﯾﯽاش اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻋﺼﺎی دﺳﺖام
ﺑﻮده .ھﺮﮐﺎری از دﺳﺖاش ﺑﺮ اوﻣﺪه ﺑﺮام اﻧﺠﺎم داده .ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﺳﺎلھﺎی در ﺑﮫ دری
ھﻢ ﭘﺪرم ﺑﻮد و ھﻢ ﻣﺎدرم و ﺑﺮادرم .ﺧﻮب اﯾﻦ ھﻢ ﯾﮫ ﻣﺮده دﯾﮕﮫ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻢ ﮐﮫ
ﻧﺎﺻﺮ آدم ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪﯾﮫ .اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺗﮫ و ﺗﻮﺷﻮ در
ﺑﯿﺎری .ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰن .ﻧﺘﺮس ﻧﻤﯽﺧﻮردت .در ﺿﻤﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ از
ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺣﺮفھﺎﺗﻮ ﺑﺰن .ﺟﻨﮓ اول ﺑﮭﺘﺮ از ﻗﮭﺮ آﺧﺮه .ﯾﮫ ھﻔﺘﮫ ﻓﺮﺻﺖ
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ﺧﻮﺑﯿﮫ''.
آﺑﺠﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻓﮑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺷﺨﺼﯿﺖ
و ﻣﻨﺶ و اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ
ﻣﻌﺘﺎد و ﺑﺪ دھﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .او در ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮش ﺑﻮد .ﺳﻮدای ﺳﻔﺮ ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ را در ﺳﺮ داﺷﺖ .ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ دو ﺳﮫ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﺧﻔﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﺖ
داﺋﻢ ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ دﺧﺘﺮش آرام و ﺑﯽ دردﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را
از دوران ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫی او ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و ﮔﻔﺖ:
''دارم ﺑﺎھﺎت ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺮاره ﺣﻮاسات ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﮫ!''
''دارم ﮔﻮش ﻣﯽدم ،ﻧﮫ ﻧﮫ ﺑﺰرگ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ''.
''ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺷﺪم ﻣﺎدر ﺑﺰرگ؟ ﺧﻮدﺗﯽ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﺑﭽﮫ ﮔﻮل ﻣﯽزﻧﯽ ،ﺣﻮاﺳﺖ ﺑﮫ
ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫ ﭼﯽ داری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ وﻟﯽ ذھﻦ و ﻓﮑﺮت
ﺟﺎی دﯾﮕﮫس .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻧﺴﯿﮫ ﮐﮫ وﺟﻮد داره .ﺑﮭﺶ ﺑﭽﺴﺐ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺟﻮاب داد:
''ﻣﺜﻞ ﭼﺴﺐ اوھﻮ .آﺧﮫ ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ،ﻋﺸﻖ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﺧُﻢ رﻧﮕﺮزی
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﻋﺸﻖو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻋﺸﻖ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺎد ،ﻧﮫ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ و ﻧﮫ
زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﮫ و ﻧﮫ وﯾﺰا ﻣﯽﺧﻮاد .ﯾﮫ ھﻮ ﺟﺮﯾﻨﮕﯽ ﺟﺮﻗﮫ ﻣﯽزﻧﮫ .ﺗﻤﺎم .اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮫ
رﺑﻊ ﮐﻠﮫی ﻣﻨﻮ ﺧﻮرد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﻣُﺮﺑﯽ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﮫ .ھﺮ ﭼﯿﺰو ﺻﺪﺑﺎر ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﯿﺮ ﻓﮭﻢ ﺑﺸﻢ .ﻣﺜﻼ ً ﺳﺮوﯾﺲدھﯽ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری ﭼﻄﻮرﯾﮫ .،ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﻠﺨﻮﻧﮫھﺎی ﺑﺰرگ دارن ﮐﮫ ﺗﻮش ﺧﯿﺎر و ﺑﺎدﻣﺠﻮن و ﻣﻮز
ﭘﺮورش ﻣﯽدن و ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﮫ اروﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻦ و درآﻣﺪش ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی
رو اﻗﺘﺼﺎد در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﺸﻮر داره .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ از ﭘﺸﺖ ﮐﻮه اوﻣﺪم .ﯾﮫ ﮐﻼم از
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آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫاش ،ﮐﺎرش و زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺮام ﻧﮕﻔﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮام زن
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺸﻢ''.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ از دﻗﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
''آﺧﮫ ﺧﺮه ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ راھﺶ ﺑﻨﺪازی .اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اوﻧﻮﻗﺖ ﮐﮫ
ﮐﻠﮫاش ﺑﻮی ﻗﻮرﻣﮫ ﺳﺒﺰی ﻣﯽداد ،ﺗﻮ ﺷﻠﻮﻏﯽ اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ازدواج ﮐﺮده و
ﺑﻌﺪﺷﻮ ھﻢ ﮐﮫ ﺧﻮدت ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﺪه .اﮔﮫ ولاش ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﺮدا از ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ﺑﺮات ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﮫ .ﭼﯿﺰ دﯾﮕﮫای ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ وﻗﺖ ﺧﻮﻧﮫی
ﻣﺎﺳﺖ ،ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﺷﯿﻨﻦ و دوﺗﺎﯾﯽ آﺳﻤﻮن رﯾﺴﻤﻮن ﻣﯽﺑﺎﻓﻦ .آﻧﻘﺪر
ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﻢ و ﺻﺪام درﻣﯽﯾﺎد .اﯾﻨﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن ﺗﻮ رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﯿﺮ دارن .از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽرو ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ ھﻢ از ﺗﺮس ﻏُﺮوﻟ ُﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدن .از ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ .ﺷﺐ ﺑﺎھﺎش
ﺑﺮو ﻗﺪم ﺑﺰن .ﺑﻠﻮار ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﮫ .اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ،اول ﻣﯽرﯾﻢ ﮐﻤﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽرﯾﻢ ﭘﯿﺎدهروی ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ .ﺧِ ﻨﮓ ﺑﺎزی در ﻧﯿﺎری .رو
دﺳﺖام ﺑﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ھﺎ ،اوﻧﻮﻗﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻢ ﯾﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮات ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ''.
ھﺮ دو ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻏﻠﻄﯽ زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را روی ﯾﮏ دﺳﺖاش
ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد ،رو ﮐﺮد ﺑﮫ آﺑﺠﯽ و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ .راﺳﺖاش ﻣﻦ ﻓﮑﺮاﻣﻮ ﮐﺮدم .ھﻢ اون ﻣﯽدوﻧﮫ ﭼﺮا
ﻣﯽﺧﻮاد ازدواج ﻣﯽﮐﻨﮫ ،و ھﻢ ﻣﻦ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺧﻮاد ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫ اﺷﻮ ﺟﻤﻊ
و ﺟﻮر ﮐﻨﮫ و ﺑﮫ ﺧﻮدش و ﺑﭽﮫھﺎش ﺑﺮﺳﮫ .ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮام ﯾﮫ طﻮرھﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﺖ
ﺑﮕﯿﺮم ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ درب و داﻏﻮن زﻧﺪﮔﯽام ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪم .ﯾﮫ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫی ﺑُﺮد ﺑُﺮده .اﮔﮫ دوﺗﺎﯾﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺮز ھﻤﺪﯾﮕﮫ رو رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ،
ھﯿﭽﮑﺪوم ﺑﺎزﻧﺪه از زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﯾﻢ .وﻟﯽ اﮔﮫ ﺑﯽ اﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﻢ و ِرﻧﺪ ﺑﺎزی
در ﺑﯿﺎرﯾﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽره''.
383

ﺣﺴﺎبﮔﺮی ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎد ﺑﮫ دل آﺑﺠﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮ او ﺑﻮد:
''ﺣﺮفھﺎی ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﭼُﺮﺗﮑﮫ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎزاریھﺎ ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺑُﺮد ﺑُﺮد و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫی دو طﺮﻓﮫ .ﻋﺰﯾﺰم اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﭼﯿﮫ ﻣﯽزﻧﯽ .داری ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﯽ ﮐﮫ اﮔﮫ ﺑﺎھﺎش ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯽ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽات ﻣﯽﺷﮫ و ﻣﯽﺧﻮای زﯾﺮ
ﯾﮫ ﺳﻘﻒ ﺑﺎھﺎش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .ﻧﻤﯽﺧﻮای ﮐﮫ ﺻﯿﻐﮫاش ﺑﺸﯽ .ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺎھﺎش
ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﯽ .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ اوﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰھﺎ ھﻢ
ﻧﺒﺎش .اﮔﮫ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﮫ ،ﻣﮕﮫ ﻋﯿﺐ داره ﺑﺎھﺎش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ
ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻌﺪا ً ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎد''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮهاش ﻋﻮض ﺷﺪ؛ ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﺟﺪی ﺷﺪ ،روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و
ﺻﻮرتاش را آﻧﻘﺪر ﺑﮫ ﺻﻮرت آﺑﺠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮﻣﺎی
ﻣﻄﺒﻮع ﻧﻔﺲ او را ﺑﺮ ﭼﮭﺮهی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
”ﺑﺎﺑﺎ ای وﻻ رﻓﯿﻖ ﭼﺮﯾﮏ .اﮔﮫ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ رو از زﺑﻮن ﻣﺎدرم ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم؛
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از دھﻦ ﺗﻮ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﯾﺎن اوﻧﺠﺎم ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﻮزه،
ﻣﯽﺳﻮزه .دﺧﺘﺮ ﺧﻮب؛ ﺗﻮ ﻣﯽدوﻧﯽ ،ﻣﻦام ﻣﯽدوﻧﻢ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ﺧﻮدش ھﻢ
ﻣﯽدوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﻨﻮ ﺑﺮای ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮاد .ﻣﻦام ﻗﺒﻮل دارم ﭼﻮن ﺑﮫ اﯾﻦ اﻗﺎﻣﺖ ﻟﻌﻨﺘﯽ
اﺣﺘﯿﺎج دارم .ﻣﯽﺧﻮام ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺑﺎی ﺑﺎی .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﻋﺸﻖ
ﻣﻨﻮ ﮐﺸﻮﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﺎ؟ آﺧﮫ ﺑﺎ دوﺗﺎ ﺑﭽﮫ و ده دوازده ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ
از ﻋﺸﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺣﺮﻓﯽ زد .ﻣﻦ ﮐﮫ ﭼﺸﻢام آب ﻧﻤﯽﺧﻮره .اون ام ﻓﮑﺮ دﯾﮕﮫای
ﻧﺪاره .ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺣﺲ ﮐﺮدم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻋﻘﺐ واﻣﯿﺴﮫ و ﺑﺮ و ﺑﺎﺳﻦ ﻣﻨﻮ دﯾﺪ ﻣﯽزﻧﮫ.
ﭘﺪر ﺑﯿﺎﻣﺮز ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاد ﻣﯿﺶ ﺑﺨﺮه ﮐﮫ دﻧﺒﮫاﺷﻮ وراﻧﺪاز ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﻘﻮل
ﺧﻮدت ،ﺑﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آب از ﻟﺐ و ﻟﻮچاش راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺧﻮب ﺑﮕﺬرﯾﻢ .ﻣﻦ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﯽﺧﻮام ﺑﯿﺎم ﺑﯿﺮون .ھﺰﯾﻨﮫاش ھﻢ ھﺮﭼﯽ ھﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮم
ﺑﺪم''.
آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ زُ ل زد و راﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
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ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ درون آن ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه ﻧﻘﺐ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮی دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
و زن ﺑﺮادرش را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ دوﺳﺖ داﺷﺖ ،دو ﺑﺎره ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺧﻮش ﻗﻠﺐ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ او ﺑﮫ زﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺴﺎﺑﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﯿﺎر درﺳﺘﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰ را ﺗﻨﮭﺎ از درﯾﭽﮫی
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮدش ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﭼﮫ ﭼﯿﺰ در زﻧﺪﮔﯽ آن دﺧﺘﺮ ﺧﻨﺪان و ﺧﻮش ﻗﻠﺐ را ﺑﮫ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺠﻮن ﺑﺪ ﻓ ُﺮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده؟ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن او ﻋﻤﺎرت زﯾﺒﺎ و
ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮی را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﭘﻨﺠﺮهی زﺷﺖ و ﺑﺪ ﻗﻮاره ھﺎرﻣﻮﻧﯽ و دلﻓﺮﯾﺒﯽ
آن را درھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .آﯾﺎ او ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ؟ آﯾﺎ او ھﻤﺎن دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ و طﻨﺎزی ﺑﻮد ﮐﮫ روزی ﺗﻨﮭﺎ آرزوﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ازدواج ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ را
ﺣﺪاﻗﻞ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .ﺧﻨﺪهھﺎ ،ﺳﯿﻤﺎ و رﻓﺘﺎرش ﮔﺎھﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ از رﻓﺘﺎر و
ﭼﮭﺮهی زن ﺑﺮادرش داﺷﺖ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎ و ﻧﻘﺸﮫھﺎﯾﺶ ﺣﺮف ﻣﯽزد،
زن دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .زﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫاش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد دﺳﺖ ﺑﮫ
ھﺮﮐﺎری ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﯿﺮات رﻓﺘﺎری او را ﺑﻌﺪ از
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ و ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮی ذھﻦ او ﭘﺮﺳﺘﻮی دوران
اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ او اﯾﻦ زن آﯾﻨﺪه را
ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ھﻤﮫﮐﺲ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او ﺣﮑﻢ ﭘُﻠﯽ را داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ او در
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آﻧﺴﻮی آب ﺑﺎﺷﺪ .زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﻠﻮهھﺎی زﯾﺒﺎی آن در ﭼﺸﻤﺎن اﯾﻦ زن
رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺟﺪیﺗﺮ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﮔﺸﺘﮫ و ﮐﻨﺠﮑﺎو آﺑﺠﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺪس ﻣﯽزد ﮐﮫ
آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ رﻓﺘﺎرش ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و
اﺣﯿﺎﻧﺎ ً رﻧﺠﺶ او ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ او ﺑﮑﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد ﺗﻨﮭﺎ رﻓﺘﺎرش ﺑﮫ روز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﺑﺠﯽ
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در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب در ﺟﺎ زده ﺑﻮد .آرزو ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﺷﮭﺎﻣﺖ
داﺷﺖ ﺗﺎ او را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮ روی ﺷﺎﻧﮫاش ﺑﮕﺬارد و زار ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻓﮭﻢ
رﻓﺘﺎر او ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ .اﯾﮑﺎش ﺷﮭﺎﻣﺖ داﺷﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ
آﯾﺎ ﺗﺎ آن روز طﻌﻢ ﺗﻠﺦ و دردآور و ﺗﺤﻘﯿﺮﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ را ﭼﺸﯿﺪه؟ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوری از ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮ دﻟﺒﻨﺪش را ﺑﻔﮭﻤﺪ؟ ﮐﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ ''ﻣﯽداﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﮫی ﺗﺠﺮﺑﮫ و داﻧﺶ
ﺳﯿﺎﺳﯽات ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯽ ﮐﮫ ﭼﺮا و ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯿﻠﯽ ھﻤﮫی آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﺣﺘﯽ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻄﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺳﺮ ﺑﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎی
ﺧﻮد ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه روان و ﻋﺎطﻔﮫ و ھﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽاش ﺑﺮﮔﺮدد؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آﺑﺠﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺎدرت ،ﻣﻦ و ﻣﺎدرم ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮی را طﯽ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﮫ وﻟﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺗﻮان و ﺷﮭﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﻦ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در
ذھﻦاش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ را ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦھﺎ درسھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد.
اﮔﺮﭼﮫ ﺗﻠﺦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺌﻮری آنھﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ
ﺑﮕﻮﻧﮫی دﯾﮕﺮی رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﻀﺎ و آدمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ آنھﺎ در زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﻓﻀﺎ و آدمھﺎی دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎطﺮه و
ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎزهای از ﮐﺸﻮر و ﻓﺮھﻨﮓ رﻓﺘﺎری ﻣﺮدم ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺎطﺮات و ذھﻨﯿﺖ او
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻣﺮدم را ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را
ﻣﺤﻖ ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﮫ ھﺮﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .دلاش ﭼﺮﮐﯿﻦ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﺑﺎ ﻋﯿﻨﮏ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫی ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﺑﯽآﻻﯾﺸﯽھﺎی ﮐﮫ در آن دوران ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
وﺟﻮدش را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺮداش و رﻓﯿﻖ راهاش در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد و
دﺧﺘﺮاناش رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و اﻣﻦ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺠﺰ دوری
از وطﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽاش ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.
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ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ زود ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﺎﺻﺮ
ﺳﭙﺮی ﺷﺪ .ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ و از ھﺮ دری ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺪا از ﭘُﺮ
ﺣﺮﻓﯽاش ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و آزاردھﻨﺪه ﻧﺒﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫای اﺟﺎرهای
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .دو دﺧﺘﺮ ﯾﺎزده و ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ اﺷﺎن داﺷﺖ.
ھﻢ ﭘﺪر و ھﻢ ﻣﺎدر آنھﺎ ﺑﻮد .ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﮭﺎر و ادارهی دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮ ﺟﻮان
ﺑﺮای او آﺳﺎن ﻧﺒﻮد'' .ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﻣﺎدر ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ''.ﺷﻐﻞ درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
دو ﺑﺎر و ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﺎر ﻣﻮﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﻋﺬر او را ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺰودی ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪن ھﻤﺴﺮش در ﺗﺼﺎدف اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ؛ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ،راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺗﻼش دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ادارهی ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد وﺟﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫای از ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﮫ ﺑﮕﯿﺮد.
از زﻧﺪﮔﯽ راﺿﯽ ﺑﻮد ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش'' :دﮐﺘﺮھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺧﻔﯿﻒ اﺳﺖ ''.اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''دﮐﺘﺮھﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺖو ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻧﻤﯽدوﻧﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻧﺎز ﭘﺮوردهی اروﭘﺎﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻧﺪاره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ھﻤﺎن روز اول ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﯿﺢ داد ﮐﮫ دﺧﺘﺮی دارد ﮐﮫ در ﯾﻮﻧﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارد او را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺧﻮشروﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
او را ﺳﺘﻮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮب ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ داره .ﺑﮫ ﺟﺎی دوﺗﺎ ﺳﮫ ﺗﺎ دﺧﺘﺮ رو ﺑﺰرگ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ
ﺧﻮﻧﮫی ﺑﺨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﯿﻢ''.
روﺣﯿﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻓﻖھﺎی ﺗﺎزهای ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺑﮫ آﯾﻨﺪه و دﯾﺪن دﺧﺘﺮش و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎر او اﻣﯿﺪوار ﺷﺪه ﺑﻮد.
در روزھﺎی آﺧﺮ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫی او
ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ در ﭼﻨﺪ روزی ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد آنھﺎ
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را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ اش را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ و دﺧﺘﺮھﺎ ﮔﺬراﻧﺪه
ﺑﻮد .ﺣﺮفھﺎ و اﻧﮕﯿﺰهی ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎد ﺑﮫ دلاش ﻧﻨﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﻣﺮدد ﺷﺪه ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﮐﺎری از دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﺗﯿﺮ از ﮐﻤﺎن رھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد:
''ھﺮ دوﺷﻮن آدمھﺎی ﺑﺎﻟﻐﯽ اﻧﺪ .ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮن و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻦ .ﺑﻌﻼوه ھﯿﭻﮐﺲ از ﻗﺒﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﮫ ﮐﮫ آﯾﻨﺪه آنھﺎ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺷﮫ .ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻣﻮﻓﻖ زﯾﺎده .اﮔﮫ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ .ﺗﺎزه
اﮔﮫ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ ،ﮐﮫ ﻧﺮﻓﺖ .دﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای دوﺗﺎﺷﻮن زﯾﺎده.
ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮدﻣﻮن ﻣﺮدم ده ﺳﺎل ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ده ﺳﺎل و
ﺑﺎ دو ﺳﮫ ﺗﺎ ﺑﭽﮫ ﻣﯿﺮن ﮐﻠﯿﺴﺎ و ازدواج ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﺮاه آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮون.
ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از ﺷﺎم ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪی ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ھﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖاﺷﺎن ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ از ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ در ھﺮ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﻣﻐﺎزه ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﺎک ﺗﻨﮓ ھﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی روس و اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪھﺎ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺎرت ﻋﺠﯿﺒﯽ در ﺟﻠﺐ
ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮدھﺎ ﮐﻤﺘﺮ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺮب زﺑﺎﻧﯽ آنھﺎ را ﺑﮫ داﺧﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ از ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺟﻤﮭﻮریھﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻣﻮھﺎی ﺑﻠﻮﻧﺪ و داﻣﻦھﺎی ﺗﻨﮓ و ﭼﺴﺒﺎن ،ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاﺷﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮدان
ﭼﺸﻢ ﭼﺮان را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺨﮑﻮب ﻣﯽﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺮاھﺎناﺷﺎن را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ داﺧﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان اھﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
ﺟﻤﮭﻮریھﺎی ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﺪھﺪ .ﺑﻘﻮل
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮﺷﻮروی و ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان و
ﺣﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی زﺑﺪه و ورزﯾﺪهی آنھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای داد و ﺳﺘﺪ و
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻮﮐﺎن در ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﻧﺴﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ورزﯾﺪه ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖھﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪﻧﺪ ،و زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را راھﯽ ﺑﺎزار ﭘُﺮ روﻧﻖ ﺗﺠﺎرت زﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮫ اﯾﻦ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان را ﺗ ُﺠﺎر ﺗﺮک و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫی دﻻلﻧﯽ ﮐﮫ
دارﻧﺪ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺧﺮج زﯾﺎدی ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ھﻢ ﻓﺎل
و ھﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .روزھﺎ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺐھﺎ ﺗﻦ و
ﺑﺪناﺷﺎن ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻔﻞھﺎی ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ اﻧﺪ .ﻣﺴﮑﻦ و ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک
آنھﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﮐﻤﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و
ﺑﺴﺘﮕﺎناﺷﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن .ﮐﺴﯽ ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ از ﺳﺮﻧﺎﭼﺎری و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﺸﯿﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ .وﺿﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ و ﺟﻤﮭﻮریھﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺤﺎد
ﺷﻮروی و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد روﺳﯿﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد .ﻋﺪهی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﺎﺑﻖ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ روزﮔﺎر ﭘﯿﺮی را در ﻓﻘﺮ و
ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪا ً واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮزﻧﺪاناﺷﺎن ﮐﮫ در
ﺧﺎرج ''ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ'' اﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ظﺎھﺮ و ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ ادب ﭼﻨﯿﻦ
واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﻮش ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮف و
آن طﺮف ﺑﮫ ﺳﻤﺖ زﯾﺮﭘﻮشھﺎی و ﯾﺎ داﻣﻦ و ﺷﻠﻮارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺟﻠﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ
آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺮهاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﮔﺮﺟﯽھﺎ ﺑﻮد،
ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
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''ﮔﻮد اوﻧﯿﻨﮓ ﻣﺎدام .ﮔﻮد ﻟِﺪر .اورﯾﺠﯿﻨﺎل ﻟِﺪر .ﮔﻮد ﭘﺮاﯾﺰ)٧) ''.
''ﻋﺼﺮ ﺑﺨﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ .ﭼﺮم ﺧﻮب .ﭼﺮم اﺻﻞ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ''.
”ﮐﺎم اﯾﻦ ،ﺟﺴﺖ ھﻮ اِ ﻟﻮک)٨) ''.
''ﺑﯿﺎ ﺗﻮ .ﻓﻘﻂ ﯾﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮑﻦ''.
ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺟﻮان اﯾﻦ دو ﺳﮫ ﺟﻤﻠﮫ را ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد؛ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎرهاش را ﺑﮫ ﭼﺸﻢاش ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﭙﺲ داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ او وارد
ﻣﻐﺎزه ﺷﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺘﺸﮑﺮم''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ھﯿﭽﯽ ﻧﮕﻮ وﮔﺮﻧﮫ ول ﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ''.
ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﮔﺮﺟﯽ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻮطﯽاش ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺳﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،داﻣﻨﯽ
ﮐﻮﺗﺎه و ﭼﺴﺒﺎن و ﺑﻠﻮز ﺗﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻟﺒﺎسھﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﮫ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺑﺪناش را ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ رُ خ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎناش ﺑﮑﺸﺪ .ﭼﮭﺮهی ﺟﻮان و ﭘﺮ طﺮاوت و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهی او ﭼﻮن
ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﯽ ﻗﻮی ﻧﮕﺎهھﺎی ﺣﺮﯾﺺ رھﮕﺬران ﻣﺮد و ﺣﺘﯽ زﻧﺎن را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﺪا او را ﺑﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ دﻗﺖ و وﺳﻮاس ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﯽﺗﻔﺎوت از ﮐﻨﺎر او ﺑﮕﺬرد .دﺧﺘﺮک ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ از ﻗﻮهی ﺟﺎذﺑﮫی ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻮد،
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺮﻣﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ داد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''آذری ،آذری؟ اﯾﺮان ،اﯾﺮان؟''
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ روﺳﺮی را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺟﻮان را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻓﮭﻤﯿﺪ .آذری ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﻟﻄﻒ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در رﺿﺎﯾﯿﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ھﻤﺎن اروﻣﯿﮫی اﻣﺮوز ،زﺑﺎن آذری را ﺗﺎ
ﺣﺪود زﯾﺎدی ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ
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و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
''ﮐﺎم ،ﮐﺎم)٩) ''.
طﻌﻤﮫ ﺑﮫ دام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﮔﺮﺟﯽ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ او را ﺑﮫ داﺧﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﺤﺴﻮر زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد و ھﻤﺮاه او
وارد ﻣﻐﺎزهی ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﺎک ﺷﺪ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻨﺎر
آن زن زﯾﺒﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه او ﮐﮫ ﭼﺸﻢ آھﻮ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺧﯿﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪه و ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ و ﻣﺎت او زُ ل
ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮫ آن ھﻤﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﻧﺎﺻﺮ در ﺑﺎزار ﺑﺮدهداری ﻣﺪرن ﺑﮫ ﺣﺮاج
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺣﺴﻨﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﮔﺮ ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﺮاه او ﻧﺒﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖھﺎ در آن
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ از وراﻧﺪاز ﮐﺮدن ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮش ﺗﺮاش و ﺧﻮش
ﻓﺮم ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن دو روان ﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺐ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮدی ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﮑﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻤﻠﻮ
از ﺟﻨﺲ ﺑﻮد .از ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس
ورزﺷﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺎج و واج ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎورﮐﺮدﻧﯽ
ﻧﺒﻮد .از ﺑﯿﺮون ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﭘﺸﻦ ﭼﺮم و ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﺮداﻧﮫ و ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ
زﻧﺎﻧﮫ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﮐﮫ ﺷﺪ ،ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ از ﮐﺎﻻ روﺑﺮو ﺷﺪ .طﺒﻘﮫی
ﺑﺎﻻ وﯾﮋه ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎی آن و در
ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اداﻣﮫ داﺷﺖ ،ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ و ﮐﺎرھﺎی دﺳﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﮫ را
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ در ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﯿﺰی ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﻨﺪوق روی
آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در دو ﻣﺘﺮی ﺻﻨﺪوق و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً در وﺳﻂ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯿﺰ ﭘﺎﯾﮫ
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ در ﯾﮏ طﺮف آن ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﮏﭼﮫ و ﭘﺸﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻤﺎور و ﻗﻠﯿﺎﻧﯽ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﻋﻄﺮ ﺧﻮش ﭼﺎی ﺗﺎزه دم و ﺗﻨﺒﺎﮐﻮی ﻣﻌﻄﺮ
و ﻟﺒﺎس ﻧﻮ در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ زوزهﮐﺸﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﻄﺮات آب
اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫی ﺷﻠﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون در ﺳﻄﻠﯽ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی
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دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﻐﺎزه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﯽ ﺑﺎ روﺳﺮی ﮔﻠﺪار و داﻣﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺮﮔﺮم
ﭼﺎﻧﮫ زدن ﺑﺎ دو ﺗﻮرﯾﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺑﺎﺣﺠﺎب ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ آنھﺎ
ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ آنھﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪن ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎک
ﺑﭽﮫﮔﺎﻧﮫ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﮫ اﻧﺒﺎر ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزه
ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ اﻧﺪازهھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آنھﺎ را ﺑﯿﺎورد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد،
ﺳﺮش را ﺑﮫ ﮔﻮش او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''دﯾﺪی ﭼﻄﻮری دوﻻ ﭘﮭﻨﺎ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺮد!''
در ﺑﺎﻻی ﭘﻠﮑﺎن طﺒﻘﮫی دوم دﺧﺘﺮ ﺟﻮان دﯾﮕﺮی ﺑﺎ روﺳﺮی و داﻣﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﮔﺮﺟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ طﺮف ﭘﻠﮑﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ
طﺒﻘﮫی دوم ﺑﺮد .دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﮫ از ھﺮ ﻧﻮع و ﻣﻨﺎﺳﺐ ھﺮﺳﻠﯿﻘﮫای در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺘﯽ از ﺧﺮوار ﺑﻮد .ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﻦ
ﭘﻮشھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ و دو ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﻣﺤﺠﺒﮫی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺳﮫ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ
ھﻤﮕﯽ در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﮫ او را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪه ﺑﻮد و دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آنھﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ دﺧﺘﺮک ﺟﻮان ﮔﺮﺟﯽ او را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪهھﺎی زن دﯾﮕﺮ داده و ﺧﻮد ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ ﭘﯿﺎدهرو ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﺸﺘﺮی
دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ دام ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﻼس ﺑﻮد و اﺟﻨﺎس
را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﺮد؛ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آنھﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''آذری ،آذری''.
و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎ آنھﺎ اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و
ﭘُﺮﺳﺎن ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ زﺑﺎن آذری ﺑﺎ ﺟﻮان ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﺮف زدن
ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯽ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ و آذری ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﮫ ﺣﺮف زدن
اداﻣﮫ داد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای او ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد:
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''ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب''.
ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪادﻧﺪ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ و دو ﺳﮫ ﻋﺪد
روﺳﺮی و ﺷﺎل ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺟﻮاب ﻧﺪه .اﯾﻦھﺎ ﮐﺎرﺷﻮن اﯾﻨﮫ .ﺑﺎ ﭼﺮب زﺑﻮﻧﯽ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ را ﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺟﻨﺲھﺎی ﺑُﻨﺠُﻞ ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮون ﺑﮫ اوﻧﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮد ،ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧُﺐ اﯾﻨﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ .ﺗﺎزه ﺟﻨﺲھﺎی ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮباﻧﺪ.
ھﻤﯿﻦھﺎ را ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺗﻮ ﺗﮭﺮون ﺧﺮﯾﺪ''.
ﺟﻤﻠﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﻌﻨﯽداری
ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﺷﻤﺎ دوﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻠﻮت ﮐﺮدﯾﻦ و ﻣﺎرو ﻗﺎل ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''از ﻣﻦ ﻧﭙﺮس ،از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﭙﺮس ﮐﮫ ﭼﺸﻢاش دﺧﺘﺮهرو ﮔﺮﻓﺖ و دﻧﺒﺎلاش
راه اﻓﺘﺎد''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ در طﯽ آن ﭼﻨﺪ روز ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﺑﯽ را از آﺑﺠﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
''ﭼﺸﻢاش ﻣﻨﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽھﺎی دﯾﮕﮫرو ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﭽﺎره رو
ﻣﯽﺧﻮردن؟''
آﺑﺠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ رﻓﺘﮫ ﯾﮫ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ،ﺟﺎﯾﯽ ،ﮐﮫ از ﺷﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ﯾﮫ ھﻔﺘﮫاس ﻗﻮلﺷﻮ ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﻓﺮار ﮐﻨﮫ .ﺑﯿﺎﯾﻦ ﺑﺮﯾﻢ .ﺳﯿﺎﻣﮏ و دﺧﺘﺮا اون ﭘﺎﯾﯿﻦ
دارن ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮرن''.
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ﺑﺎ ھﻢ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد،
روﺳﺮیھﺎوﻟﺒﺎسھﺎیزﯾﺮیراﮐﮫﺧﺮﯾﺪهﺑﻮدﺑﮫآﺑﺠﯽﻧﺸﺎنﻣﯽداد.
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ﺷﺎم
ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﮐﺒﺎب ﺗﺮﮐﯽ دﻋﻮت ﮐﺮد .رﺳﺘﻮران ﺑﺰرگ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد .ﭼﮭﺎر،
ﭘﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺒﺎبﭘﺰ در رﺳﺘﻮران ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺟﻠﻮ رﺳﺘﻮران
وﯾﺘﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﯾﺨﭽﺎل درازی ﺑﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﯾﯽ
از اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺒﺎب ﺑﺮه و ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻧﺎن در ﺑﺸﻘﺎب ﭼﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ھﻢ ذاﺋﻘﮫی رھﮕﺬران را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻢ ﻗﯿﻤﺖ و وزن ھﺮ ﭘُﺮس ﻏﺬا
را ﺑﮫ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .در ﮔﻮﺷﮫای از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺗﻨﻮری ﺑﻮد ﮐﮫ از آن
ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﻧﺎن و ھﻢ ﮐﺒﺎب ﺗﻨﻮری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد،
وﻟﯽ ھﻮا ﮐﻤﺎﮐﺎن ﮔﺮم ﺑﻮد .ﻣﺤﻮطﮫی ﺟﻠﻮی رﺳﺘﻮران را ﻣﯿﺰ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺰی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﮫ را دﻋﻮت ﺑﮫ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ طﺒﻖ
ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺮدم رد ﻣﯿﺸﻦ و ﻟﻘﻤﮫھﺎﻣﻮﻧﻮ ﻣﯽﺷﻤﺎرن''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب داد:
''ﺑﺸﻘﺎﺑﺘﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻦ زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮﻧﮫ ﻟﻘﻤﮫھﺎﺗﻮ ﺑﺸﻤﺎره''.
و ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم .داﺧﻞ ﺗﻨﻮر روﺷﻨﮫ ،ﮔﺮﻣﮫ .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،دوﺗﺎ ﭘﻨﮑﮫی ﻓﮑﺴﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻧﺪارن .ﺷﺎم زھﺮﻣﺎرﻣﻮن ﻣﯽﺷﮫ''.
ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،طﺮف ﭘﺪر را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آﺑﺠﯽ ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ و
ﻧﺎﺻﺮ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﺠﺰ ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﮫ ﮐﺒﺎب ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه
و دوغ ﺳﻔﺎرش دادﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﭽﮫھﺎ ھﺮﭼﯽ دلاﺗﻮن ﻣﯽﺧﻮاد ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﯾﻦ ﮐﮫ آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮ ورﺷﮑﺴﺖ ﺑﺸﮫ!''
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺴﺮک ﮔﺎرﺳﻮن را ﺑﮫ طﺮف وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮد و ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن
داد و ﺑﮫ زﺑﺎن آذری ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮐﺒﺎب ﺗﻨﻮری؟''
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ﭘﺴﺮک ﺑﺎ ﺳﺮ ﺣﺮف او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ؟''
ﭘﺴﺮک ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺮف او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺒﺎب ﺗﻨﻮری ﺳﻔﺎرش داد .ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺴﺮک ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﻧﺎن ﮔﺮم و ﺳﺒﺰی و ﻣﺎﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان دوغ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ھﻤﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﺧﻮردن ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺮﻋﮫای از دوغ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ ﯾﺎد دوغ آبﻋﻠﯽ ﺧﻮدﻣﻮن''.
و ﺑﻌﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭘﺮﺳﺘﻮ ،راﺳﺘﯽ ھﻨﻮز دوغ آبﻋﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﮫ ،ﯾﺎ از ﭼﯿﻦ وارد ﻣﯽﮐﻨﻦ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ؛ دوغ وارد ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎش ﮐﺸﮑﺶ وارد ﻣﯽﮐﻨﻦ و ازش دوغ
درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ!''
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ او را ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد.
ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد .دو ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﺳﮫ دﯾﺲ ﻏﺬا را روی دﺳﺖھﺎی
ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻏﺬای آنھﺎ را آوردﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ دﯾﺲ ﻏﺬای ﺧﻮد
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﯽ ﺷﺪه؛ ﺑﮫ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﺮا ﻋﺰا ﮔﺮﻓﺘﯽ؟ ﻏﺬا ﺑﺨﻮر ،ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮدا
ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺮه''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''اﻣﺎن از دﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ،ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮان ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮن!''
''ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﭼﯽرو اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮن؟''
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺗﮑﮫای ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل از ﺑﺸﻘﺎباش
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ دو دﺳﺖ دﯾﺲ ﻏﺬاﯾﺶ را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺟﻮن ﻣﺎدرت ﺑﮫ اﯾﻦ ﻏﺬا ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،آﻓﺘﺎﺑﮫ ﻟﮕﻦ ھﻔﺖ دﺳﺖ ،ﺷﺎم و ﻧﺎھﺎر ھﯿﭽﯽ.
ﻣﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮک ﮔﺎرﺳﻮن رﻓﺘﻢ و ﻏﺬا را ﻧﺸﻮﻧﺶ دادم .ﺧﻮﺑﮫ اوﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ؛
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ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ ،دوﯾﺴﺖ ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه .اﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪ ﮔﺮم ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﻻ ولاش ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯿﮫ دﯾﮕﮫ .اﯾﻦ ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮن
ﺑﺨﻮره .اﮔﮫ ﺳﺮ ﻣﻦ و ﺗﻮرو ﺷﯿﺮه ﻧﻤﺎﻟﮫ ،ﺳﺮ ﮐﯽ ﺑﻤﺎﻟﮫ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ول ﮐﻦ ﻧﺒﻮد .ﭘﺴﺮک ﮔﺎرﺳﻮن را ﺻﺪا زد و ﻏﺬا را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد.
ﮔﺎرﺳﻮن ﮐﮫ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻮاب را آﻣﺎده داﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯽ ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ
ﮔﻮﺷﺖ را وﻗﺘﯽ در ﺗﻨﻮر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺻﺮ از ﻧﺎﭼﺎری و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ
ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺪر ﺑﯿﺎﻣﺮز ھﺎﻟﻮ ﮔﯿﺮ آورده .ﻣﮕﮫ ﮔﻮﺷﺖ ﻟﺒﺎس ﭼﯿﻨﯽاﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ آب
ﺑﺮه و اﻧﺪازهش از ﻧﺼﻒ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺸﮫ؟''
ﻗﻀﯿﮫی ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺬای ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ ھﻤﮫی ﺷﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮﺧﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ھﺮ
ﻣﻐﺎزهای ﮐﮫ وارد ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﻣﯽزد ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد
و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺨﺮی از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﭙﺮس ﮐﮫ ﭼﻘﺪر آب ﻣﯽره''.
ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺟﻮاب ﻣﯽداد:
''ﺑﺎﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﮫاس ،ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آب ﺑﺮه''.
ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏاﺷﺎن ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﭘﺮﺳﮫ زدن در ﺑﺎزار و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و
ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺑﮫ طﺮف ﺳﺎﺣﻞ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺷﺐ ﭼﺘﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را ﺑﺮ درﯾﺎ ﭘﮭﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .درﯾﺎ آرام ﺑﻮد .از
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻮجھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﯽ ﻧﻮای دلاﻧﮕﯿﺰی ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮﻟﻮار
ﻟﺒﺎس ﺳﯿﺮ و وﻟﻨﮕﺎر ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ را دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی ﺧﻮش ِ
در آورده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر ﻧﻘﺮهﻓﺎم در ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ﻓﺮش زُ ﻣﺮدی رﻧﮓ
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ﻣﺜﻠﺚﮔﻮﻧﮫای را ﺑﻮﺟﻮد آورده ﺑﻮد .ﻗﺮص ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن ﭘ ُﺮ از ﺳﺘﺎره.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺗﺸﮏ ﺗﺨﺖھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در طﯽ روز ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺮاﯾﮫ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺘﺮھﺎی آﻓﺘﺎب ﺧﻮرده ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ،ردﯾﻒ ﺑﮫ
ردﯾﻒ ،ﭼﻮن دﺳﺘﮫای ﺳﻮار ﻧﻈﺎم آﻣﺎده ﻣﺸﻖ ﺑﮫ ﻣﻮازات ھﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ
و آﺑﺠﯽ دﺳﺖ در دﺳﺖ ھﻢ ﺗﻨﮓ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و دﺧﺘﺮھﺎ در ﺟﻠﻮی
آنھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﺧﯽ و ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای ﯾﮏ راز و ﻧﯿﺎز
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﮭﯿﺎ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنھﺎ در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺐ آﺧﺮ ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﭘﺮواز داﺷﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ زﻣﯿﻨﮫﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮف
دلاش را ﺑﮫ زﯾﺎن ﺑﯿﺎورد .از ھﻤﺎن روز اول ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢاش را
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.اﺻﻼ ً ﻓﮑﺮ ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن ﺣﺪ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺑﺎﺷﺪ .دل
ﺑﺎﺧﺘﮫی او ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ ﺷﺐ ﺧﻮاب او را ﻣﯽدﯾﺪ .ﺗﻦ و ﺑﺪن ﻋﺮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ
ھﻤﮫی ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺧﻮشﺗﺮاشاش در ﺧﻮاب ھﻢ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐھﺎ
ﺑﺎ ﻟﺐھﺎﯾﯽ ﺧﺸﮏ و ﺗﻒ ﮐﺮده و ﺗﻨﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻤﻨﺎی ﺟﻨﺴﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﺮﻣﯽ ھﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﻄﺶ او را دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلاش ،ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽاش ﭼﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد
و ﻟﺤﻈﮫای رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ھﻤﺂﻏﻮﺷﯽ ﺑﺎ آن زن ﺧﻮد را ارﺿﺎء
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﺎره ﺳﺎز ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮشﺗﺮاش؛ ﭼﮭﺮهی
ﺳﺒﺰه ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﺮم و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽھﺎی ھﻮساﻧﮕﯿﺰ ﺗﻦ او را ﺗﻤﻨﺎ داﺷﺖ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺎم
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﻐﺎزهای ﺑﮫ ﻣﻐﺎزهای دﯾﮕﺮ ﺳﺮک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،دل ﺑﮫ درﯾﺎ
زد و ﻧﺠﻮا ﮐﻨﺎن در ﮔﻮشاش ﮔﻔﺖ:
''ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ دوﺑﺎره دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﻧﺎﺻﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺸﻨﯿﺪه .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ در
آن ﺷﺐ ﻣﮭﺘﺎﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﻣﺰﻣﮫی اﻣﻮاج آب ،ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﮫ
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دل ﺑﮫ درﯾﺎ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ راز دل ﺑﺎ او ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد .از ھﺮ دری
ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻗﺮارﺷﺎن را ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد.
اظﮭﺎر ﻋﺸﻖ را ﺗﻨﮭﺎ وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺷﺪن راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﻣﯽدﯾﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺠﻮای او را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﻤﺪا ً ﭘﺎﺳﺦ او را ﻧﺪاده
ﺑﻮد .ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺎﺻﺮ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی او ﻧﺒﻮد .ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﻋﺠﻠﮫ ﻧﮑﻦ ﻣﺮد ،ﺗﻮ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺮاد دلات ﻣﯽرﺳﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎﺷﻖ او ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از او ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻢ زﻧﺎﻧﮫاش ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻦ ﺑﺮھﻨﮫی او
را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .دو ،ﺳﮫ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ھﯿﭻ زﻧﯽ راﺑﻄﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ از ھﻤﺎن روز اول و اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﻋﻘﻞ از ﺳﺮش ﭘﺮﯾﺪه و ﭼﻮن
ﺗﺸﻨﮫای ﺑﺎ ﻟﺒﺎن ﺧﺸﮏ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺮﻋﮫای آب ﺧُﻨﮏ و ﮔﻮارا ﻟﻊ ﻟﻊ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ در آن ﭼﻨﺪ روز ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و آن
ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪهاش ﺑﻮد .از ﻧﮕﺎه ﭘُﺮ ﺣﺴﺮت او ﺑﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ
و آﺑﺠﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ در ﭼﮫ ﺗﻤﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺳﻮزد .ﺧﻮد او ھﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ در
رؤﯾﺎی ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ آرزوﯾﯽ را داﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،آﯾﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و
ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن آن را داﺷﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال را ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﻧﺴﯿﻢ ﺧُﻨﮑﯽ از ﺳﻤﺖ درﯾﺎ وزﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و
ﭼﻨﺪ رﺷﺘﮫ ﻣﻮی ﺳﯿﺎه ﻗﯿﺮﮔﻮن ﺧﻮد را از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر زد .ﻧﻮر زرد رﻧﮓ
ﭼﺮاغھﺎی ﮐﻨﺎر ﺑﻠﻮار ﺑﮫ ﺻﻮرت او ﺗﺎﺑﯿﺪه ﺑﻮد و آن را ﺑﮫ رﻧﮓ طﻼﯾﯽ در آورده
ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺸﻢ از ﭼﮭﺮهی او ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،دﻧﺒﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﻮدم،
طﻼ ﮔﯿﺮم اوﻣﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
آﻏﺎزﮔﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ آن ﺷﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ آن را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورد .ﺑﯽاراده دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ھﻤﮫی ﺣﻮاساش روی
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ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎرش ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪﯾﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎی ﻗﺮاردادی ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد،
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ اﺣﺴﺎس ﺧﺎﺻﯽ ھﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ،
ﺑﺪناش ﮔﺮم ﻧﺸﺪ ،و ﻋﺮق ﺳﺮدی ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ را ﺧﯿﺲ ﻧﮑﺮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﮫ ﺳﺒﺪ ﮔﻠﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ
ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ از او ﺑﺨﺮد.
''ﮔﻞ ،ﮔﻞ ﺳﺮخ .ﭘﻨﺞ ﻟﯿﺮ .ﺑﺪه ﺑﮫ ﻣﺎدام''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ و ﺳﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻞ ﻧﻤﯽﺧﻮاد .دﺧﺘﺮ
ﮔﻞﻓﺮوش ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ در ﮐﺎرش ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺒﻮد ،ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ او ﻧﮑﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ اﺻﺮار ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و
دو ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ از ﺳﺒﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و ده ﻟﯿﺮ ﺑﮫ دﺧﺘﺮک داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﮐﺮد ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ:
''ده ﻟﯿﺮ ﺑﺮای دو ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ! ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮوﻧﮫ .ﭼﺮا ﭼﻮﻧﮫ ﻧﺰدی؟''
ﻧﺎﺻﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
''اﮔﺮ ﭼﻮﻧﮫ ﻣﯽزدم ارزشاش ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦطﻮری ﺑﮭﺘﺮه''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﺮه ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻞھﺎ را
ﺟﻠﻮ ﺑﺮد و اداﻣﮫ داد:
''اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰی ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ارزشاش ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻟﯿﺮه .ﮔﻞ
ﺳﺮخ ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺸﻘﮫ''.
ھﺮ دو ﺷﺎﺧﮫی ﮔﻞ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻞھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .در
ذھﻦاش دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن ﮔﻞ او را ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﮑﻮت او ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺒﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﺎ ﺗﺎزه ﯾﮏ ھﻔﺘﮫاس ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ
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ھﻨﻮز زوده ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻻزم دارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫ ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺧُﻢ رﻧﮕﺮزی ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎھﺎ دﯾﮕﮫ ﺟﻮنھﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮫ
ﺑﺮق ﻧﮕﺎه ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﯿﻢ .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺪﯾﻢ؟''
ﻧﺎﺻﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮدی ﻧﺒﻮد .ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪ
ﭼﻮن در ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻓﺮﯾﻔﺘﮫی ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ او ﺑﻮد .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ ،راﺿﯽ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ درکات ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ زﯾﺎدی ﻋﺠﻠﮫ دارم .راﺳﺖاش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ
اﺣﺴﺎﺳﻤﻮ ﺑﮕﻢ .ﺗﻮ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﯽ ،راﺑﻄﮫی ﻋﺎطﻔﯽ و ﻣﺤﮑﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم
داره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﮫ داده ﺑﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ در ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ آن ﺟﻤﻠﮫھﺎ ﺑﺮ
زﺑﺎناش ﺟﺎری ﺷﺪ ،ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺣﺮف زد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ
زﺑﺎن ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻦ داده
اﺳﺖ .ﺟﺮاﺣﺘﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫی اولاش ﺑﮫ روان و اﺣﺴﺎساش ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ھﻨﻮز اﻟﺘﯿﺎم ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﻘﯿﮫی راه در ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺖ .در ﺣﺎﺷﯿﮫی ﺑﻠﻮار دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺑﺴﺎط ﭘﮭﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﮐﯿﻒ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و ﯾﮑﯽ ﺳﺎﻋﺖ و دﯾﮕﺮی ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ.
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎی روﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎرکھﺎی ﻧﺎﯾﮏ و آدﯾﺪاس
ﺧﺮﯾﺪاران زﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ روﻟﮑﺲ ھﻢ ﺧﻮب ﻓﺮوش ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ
ﺳﮑﻮت آزارش ﻣﯽداد ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎب ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .او در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﮫ روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖھﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ھﻤﮫ ﺟﻨﺲھﺎی ﺑُﻨﺠُﻞ ﭼﯿﻨﯽاﯾﮫ .ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن ﯾﮏ ﺑﺎر
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ﻣﺼﺮف اﻧﺪ .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﭘﻮلاﺷﻮ ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺑﮫ ﺧﻮﻧﮫ رﺳﯿﺪی ،ﻓﺎﺗﺤﮫاﺷﻮن
ﺧﻮﻧﺪهاس .ﺣﯿﻒ از ﭘﻮل ﮐﮫ ﭘﺎی اﯾﻦ آﺷﻐﺎلھﺎ ﺣﺮوم ﮐﻨﯽ .اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺮدم ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﺎرکھﺎ و ﮔﻞدوزیھﺎی روی ﻟﺒﺎسھﺎ ھﺴﺘﻦ .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ رو ﺳﯿﻨﮫاش ﻣﺎرک
ﻧﺎﯾﮑﯽ و ﯾﺎ آدﯾﺪاس ﺑﺎﺷﮫ ﮐﺎﻓﯿﮫ .ﺑﺎور ﮐﻦ ﺣﺘﯽ ده درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻔﺶھﺎ ھﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﺲ اﺻﻠﯽ و ﺧﻮﺑﻮ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽدن ﺗﺎزه ھﻤﻮﻧﺎش ھﻢ ھﻤﭽﯿﻦ
ﻣﺮﻏﻮب و ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻦ .ﻣﺮدم اﺳﯿﺮ و ﺑﺮدهی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺪ .از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺗﻮ
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ و ﺳﯿﻨ ِﻤﺎ ھﻤﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎرو ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻦ .طﻮری ﻣﺮدﻣﻮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﺑﻤﺒﺎرون ﻣﯽﮐﻨﻦ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﻨﮫ ﺑﮫ ﻣﺎرکھﺎی دﯾﮕﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﮫ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺣﺸﺘﻨﺎکاﺷﻮن اول ذھﻦ ﻣﺮدﻣﻮ ﭘُﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﻌﺪش
ﺟﻨﺲاﺷﻮﻧﻮ ﺑﮫ اوﻧﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺮج ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺷﮫ دو ﺑﺮاﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﺳﺖ .ھﻤﮫاﺷﻮن ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽاﻧﺪ .ﺑﺎور ﮐﻦ از ﻻﺳﺘﯿﮏھﺎی ﮐﮭﻨﮫی
ﭼﺮخھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻔﺶ و ﮐﯿﻒ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻠﻖﷲ ﻣﯽدن.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری از ﮐﺜﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﮫھﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﺨﯿﺮ ذھﻦ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺻﺤﺮای ﮐﺮﺑﻼ زده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﺳﺮ
ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫی ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﺮد
ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻟﺤﻦ ﺣﺮف زدن و ﮔﻠﮫ ﮔﺬاری او از
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﺣﻘﮫھﺎی ﺑﺎزار آزاد در واﻗﻊ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی آن
آزردﮔﯽ ﺧﻮد را از ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ اﺣﺴﺎس او ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .دﯾﻮاری ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از
دﯾﻮار ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از آن و اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل او ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای از ﺳﻨﮓ دﻟﯽ
ﺧﻮدش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﺟﻮاب ﺑﮭﺘﺮی داده ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد
ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﯽزد و ﺑﺎ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ؟ از ﺧﻮدش
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﯾﺎ از او؟ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''راﺳﺘﯽ رﺳﯿﺪم ﺗﮭﺮان ﮐﺠﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ؟''
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''ھﺘﻞ زﻧﮓ ﺑﺰن .اﮔﮫ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺬار''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮات زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﺟﻮاب داد:
''ﺣﺘﻤﺎ ً ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻢ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ! ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﮓ
ﺑﺰﻧﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﻣﯽﺧﻮام ﻓﻘﻂ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ؟''
''ﻧﮫ ،آﺧﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم!''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''دﻟﺨﻮر ﺷﺪی؟ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻓﻘﻂ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻤﯽ واﻗﻊﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎدی روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺎزی درآوردم! آﺧﮫ ﺷﻤﺎ رﻓﻘﺎی ﭼﺮﯾﮏ اھﻞ اﺳﺘﺪﻻل و
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ھﺴﺘﯿﺪ''.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ دﻟﺒﺮی ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ زد .ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﭼﻮن ﺗﯿﺮی زھﺮآﮔﯿﻦ
وﻟﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺻﺮ را ﺷﮑﺎﻓﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﻨﮫی آن ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ
ﺣﺎﻻ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ زﯾﺎدی اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ و ﺧﯿﺎﻟﺒﺎف ﺷﺪهام''.
ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮرده ﺑﻮد .ذﮐﺎوت و ﺷﻢ زﻧﺎﻧﮫاش ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫی
رﯾﻨﮓ راﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ او را از ﭘﺎ در آورده ﺑﻮد.
''ﺑﮫ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﻮﯾﯽ ،ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎل در آورد .آرزو ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﺮد و او ار در آﻏﻮش
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﻏﺮق ﺑﻮﺳﮫ ﻣﯽﮐﺮد.
''ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه زﻧﮓ ﻧﺰن ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻨﮫ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ھﺘﻞ زﻧﮓ ﺑﺰن و ﺑﺮام ﭘﯿﻐﺎم
ﺑﺬار .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ''.
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ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ ﻗﺪم ﻣﯽزدﻧﺪ و ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺎط دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻗﻒاﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﮐﻨﺎر ﺑﺴﺎط زن ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﮐﻔﺶ و ﮐﯿﻒ و روﺳﺮی ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ اﯾﺴﺘﺎد .زن ﮐﮫ روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی
اﺑﺮوھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده ﺑﻮد ،داﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪی ﮐﮫ ﺗﺎ زﯾﺮ زاﻧﻮھﺎﯾﺶ ﺑﻮد و ﺷﻠﻮار ﺿﺨﯿﻢ
ﻣﺸﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ داﺷﺖ .در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ او دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ﺣﺪودا ً ده و ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﻨﻘﻠﯽ را روی ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻼل ﺳﺮخ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ رھﮕﺬران
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ زن و ﺑﺴﺎطاش ﮐﺮد .ﭼﺸﻢھﺎ و ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪه و
اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ آن زن ﺷﺒﺎھﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎدرش ،ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﭼﺸﻤﺎن
را از او ﺑﮫ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد ،داﺷﺖ .ﭼﺸﻤﺎن آن زن درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻧﮕﺎهاش ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻮد و ﺑﮫ دل ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ھﻮس ﮐﺮد ﮐﮫ از آن زن ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮد .اﯾﺴﺘﺎد
و ﺑﮫ ﮐﻔﺶھﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮدی!''
''ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮام دﻧﺪه ﭼﺎق ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮام دو ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮام
ﺑﺨﺮم''.
ﺟﻤﻠﮫاش ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺧﻢ ﺷﺪ و دو ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ﺑﺮداﺷﺖ .زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺴﺮش را
ﮐﮫ ﺑﻼل ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،ﺻﺪا ﮐﺮد .ﭘﺴﺮک ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدرش ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﮫ زﺑﺎن آذری ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺮﮐﯽ ،ﺗﺮﮐﯽ''.
زن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﺮف زدن ﮐﺮد و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاب ﻣﯽداد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﮐﮫ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ روﯾﺶ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ دارﯾﻦ دﻧﺪه ﭼﺎق ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاب داد:
''ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽھﺎی ﻣﻼﯾﻢ اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮد ﺧﻮد را
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از ذھﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاب داد:
''اوﮐﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪم .ﺣﺎﻻ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﭙﺮس ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﻔﺶھﺎ ﭼﻨﺪه؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﮫی ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮاﮔﺮش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻔﺶھﺎ
را از زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪ .زن ﻓﻮری ﺟﻮاب داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﺎﻧﮫ ﻧﺰد .ﮐﯿﻒ ﺧﻮد را
ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﻮل آنھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺎﺻﺮ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد.
''ﮔﺮوﻧﮫ ،ﭼﻮﻧﮫ ﺑﺰن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺟﻮاب داد:
''ھﺪﯾﮫاس ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮام .اﮔﮫ ﭼﻮﻧﮫ ﺑﺰﻧﻢ ارزشاش ﮐﻢ ﻣﯽﺷﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﺎﯾﮫی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻮاب داد:
''ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺎرو ﮔﺮﻓﺘﯽ ھﺎ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﯾﮫ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺗﻮ ھﻢ ﺷﺪی آﻗﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﺎ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم .ﺑﮫ دل ﻧﮕﯿﺮ''.
دو ﺷﺎل ﯾﮑﯽ ﺑﺮای آرزو و ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﺧﺮﯾﺪ .اﻧﮕﯿﺰهاش از ﺧﺮﯾﺪن
آنھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎ زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎز ﮐﺮد.
زن ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﻮھﺮش دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺮده و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﮫ
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪان او
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﺎط دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ و ﻣﻨﻘﻞ ﺑﻼل ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ آنھﺎ ﺑﻮد .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و زﻣﺴﺘﺎن ﺧﯿﺎطﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺤﺒﺖاش ﺑﺎ زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﮫ طﺮف ﻣﻨﻘﻞ رﻓﺖ و ﺷﺶ ﻋﺪد ﺑﻼل
ﺧﺮﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﺎزه ﺷﺎم ﺧﻮردﯾﻢ ،ﮐﯽ ﺣﺎل داره ﺑﻼل ﺑﺨﻮره؟''
''ﻋﯿﺐ ﻧﺪاره ﺑﻌﺪا ً ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ھﻤﮫی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﺧﻮد را ﺑﺎ زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ھﻤﯿﺸﮫ ھﯿﭻ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ
ﻧﮑﺮد .ﻧﮫ از رﺷﺪ ﺷﺘﺎﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺣﺮﻓﯽ زد و ﻧﮫ از اﻏﻮاﮔﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺎرهی
ﭼﮭﺮهی ﺧﺸﻦ و ﺑﯽرﺣﻢ ﻓﻘﺮ و اﯾﻨﺠﻮر ﭼﯿﺰھﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﺧﻼف
اﻧﺘﻈﺎر او ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ھﻢ از دھﺎناش ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﮐﮫ از
ﺑﺴﺎط زن دور ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﮐﮫ در
دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد.
ﺷﺐ آﺧﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در ﻓﮑﺮ رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .دﻟﺒﺮی او ﺑﺪ طﻮری
او را از ﺧﻮد ﺑﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .آرزو داﺷﺖ ،اﯾﮑﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ روز
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺪﻧﯽ ﻧﺒﻮد .دو روز دﯾﮕﺮ ﺧﻮدش و آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺧﺼﯽ آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ادارهی ﮐﺎر ﻗﺮار داﺷﺖ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎری دﺳﺖ و
ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎزه دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ﭘﯿﺶ آنھﺎ ﺑﻮد،
وﻟﯽ دلاش آرام ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﮕﺮان آنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ ھﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎقاﺷﺎن ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
و ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻻﺑﯽ ھﺘﻞ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،رﻓﺘﻨﺪ .ﭼﺎی و ﮐﻤﯽ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺎﻗﻠﻮا ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻣﺤﻮطﮫای ﺑﺎز در طﺒﻘﮫی دوم ھﺘﻞ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺖ ھﺘﻞ و اﺳﺘﺨﺮ و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ را در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز داﺷﺖ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ
ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ طﻌﻨﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮاﺑﯿﺪن''.
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﺖ ﮔﺮه ﮐﺮدهاش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،اداﻣﮫ داد:
''ﯾﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺷﺪن''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﮫای ﺟﺪی ﭘﺎﺳﺦ داد:
''دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪن''.
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ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻈﺮت ﭼﯿﮫ اﮔﮫ ﺑﺮم و دو ﻓﻨﺠﻮن آﯾﺮﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﯿﺎرم ـ ﻗﮭﻮه اﯾﺮﻟﻨﺪی ـ ؟”
آﺑﺠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
''ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﺎز رﻓﻘﺎ ﻣﯽﺧﻮان ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺑﺪن''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﮫ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺪھﺪ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﺑﺎر رﻓﺖ .ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و از ھﺮ دری ﺣﺮف زدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﭼﺸﻤﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﺧﻮابام ﻣﯽﯾﺎد .ﺑﺎ اﺟﺎزهﺗﻮن ﻣﯽرم ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ زود ﺑﯿﺪارﺗﻮن
ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ ﺑﺎ او ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯽﯾﺎم .ﺑﺬارﯾﻢ اﯾﻦ دوﺗﺎ ﺟﻮون ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﻦ .ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ''.
ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و دﻧﺒﺎل آﺑﺠﯽ راه اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ آن دو
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﺳﮑﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز درﯾﺎ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﺑﮫ
ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻧﯿﻤﺮخ او ﺑﻮد .اﯾﻦﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد،
ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﺠﺰ ﺧﻮدش ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﻼﺧﺮه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﮑﻮت را ﺷﮑﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﻦ ﯾﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد دارم''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﭼﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﮕﻮ''.
''اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول را ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از رﻓﺘﺎر و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ھﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ'ظ.
''ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﮫ؟''
''اﮔﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ﺑﻔﮭﻤﯿﻢ و
ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻢ .ﻣﻦ دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﻣﺜﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﻨﮫ و طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻠﮫ رو ﺑﮕﮫ و ﺗﻤﺎم''.
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ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻐﺎزه
و رﺳﺘﻮرانھﺎ ﺗﺎرﯾﮏ و ظﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻓﻨﺠﺎن ''آﯾﺮﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ''
ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﻣﺠﺪدا ً ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﺷﮫ ھﺮﭼﯽ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای .ھﺪف ﻣﻦ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﺑﮑﻨﯽ .ﺑﺪ ھﻢ
ﻧﻤﯽﮔﯽ .ﺑﻘﻮل ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﻣﯿﻮک اﺳﺘﺎرت ) (١٠داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮش را ﺟﻠﻮ آورد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﯽ ﭼﯽ اﺳﺘﺎرت''.
''ﻣﯿﻮک اﺳﺘﺎرت ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮوع آرام .ﺳﻮﺋﺪی زﺑﻮن ﺳﺨﺘﯿﮫ .وﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش،
ﻣﻦ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺗﻮ ﮐﮫ ھﻢ ﺟﻮونﺗﺮ و ھﻢ ﺑﺎ ھﻮشﺗﺮی زودﺗﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮی''.
''ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻘﯽ!''
ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻟﮑﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه ﻟﺒﺎس ﻋﻮض
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﮫی آراﻣﯽ ﺑﮫ در را ﺷﻨﯿﺪ .ﺟﺎ ﺧﻮرد .دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ طﺮف در رﻓﺖ .از ﺳﻮراخ
ﭼﺸﻤﯽ ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ .در را ﺑﺎز ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺪون ﺳﻼم داﺧﻞ ﺷﺪ و ﺑﮫ طﺮف
ﺗﺨﺖ رﻓﺖ و ﺧﻮد را وﻟﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ و ﺑﺮام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ''.
''ﭼﯽرو ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ''.
''ﭼﯽ ﺑﮭﺶ ﮔﻔﺘﯽ؟ ﺣﺮفھﺎﺗﻮﻧﻮ زدﯾﺪ؟''
''آره''.
''ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﯽ ﺑﮭﺶ ﮔﻔﺘﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''ﯾﺎ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ! ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎزﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺷﺪ
ﺷﺶ ﻣﺎھﯽ ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ دوﺳﺖ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ''.
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''ﭼﯽ ،ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ دوﺳﺖ ،ﻣﮕﮫ دﯾﻮﻧﮫ ﺷﺪی؟''
''ﻧﮫ ،دﯾﻮﻧﮫ ﻧﺸﺪم .ﺗﺎزه دو زارﯾﻢ اﻓﺘﺎده و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ .اﯾﻦطﻮری
ﺑﮭﺘﺮه .ﺟﻨﮓ اول ﺑﮭﺘﺮ از ﺻﻠﺢ آﺧﺮه''.
''ﺧﺮه ﻓﺮارﯾﺶ ﻣﯽدی ھﺎ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ داد:
''اﮔﮫ اﯾﻨﻘﺪر ﻋﺠﻠﮫ داره ،ﺑﮭﺘﺮه ﻓﺮار ﮐﻨﮫ''.
''ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺗﻮ ﯾﮫ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ دوﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''آره ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺷﮫ .اﺻﻼ ً ﻣﯽدوﻧﯽ ﭼﯿﮫ ،ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽرو ﭘﯿﺶ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ''.
آﺑﺠﯽ دﺳﺘﯽ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮاب دﯾﺪی ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﮫ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯿﮫ ،ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻠﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺸﻦ ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ،
ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪیات ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﭘﺲات ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ .ﺳﻮﺋﺪیھﺎ از اون ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺧﻄﺎھﺎ
ھﺴﺘﻦ .اﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ اﯾﻨﻘﺪر ﺗﻮ ﭘﺎﺷﻮن ﮐﺮدن ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﻣﻮ رو از
ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻦ''
''ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﺎ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻨﺪ ازدواج ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﯾﻢ''.
آﺑﺠﯽ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ:
''ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی! ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮن و ازدواج ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ھﺮ ﮐﯽ ﻣﯽره ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮدش .ﻣﺎ ﯾﮫ آﻗﺎﯾﯽرو
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ .ﺻﺪ ھﺰار ﮐﺮون ﻣﯽﮔﯿﺮه و ازدواج
ﻣﯽﮐﻨﮫ .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر از دﺧﺘﺮه ﺧﻮشاش اوﻣﺪه ﺑﻮد و وﺳﻂ ﮐﺎر دﺑﮫ در آورد .ﮐﻠﯽ
ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎره دردﺳﺮ درﺳﺖ ﮐﺮد .اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ دﺧﺘﺮه ﮐﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ازش
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﻮد؛ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ،ﭼﻮن زن رﺳﻤﯽ اﺷﮫ ،ﺑﺎھﺎش
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ﺑﺨﻮاﺑﮫ .دﺧﺘﺮه ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﺮدﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اﮔﮫ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﮫ ،طﻼقاش
ﻣﯽده .طﻼق ھﻢ ﯾﻌﻨﯽ دﭘﻮرت ﺑﮫ اﯾﺮان .ﺑﯿﭽﺎره دﺧﺘﺮه اول ﮐﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ا ُوﻣﺪ؛
اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺮدک دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮد .ﮐﺎرﺷﻮن ﺑﮫ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﮐﺸﯿﺪ .ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ ﺷﯿﺮ ﭘﺎک ﺧﻮرده ﺑﮫ دﺧﺘﺮه ﯾﺎد داد ﮐﮫ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ اذﯾﺖاش ﮐﺮد ،ﺑﺮه
ﭘﻠﯿﺲ و ازش ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﮫ و ﺑﮕﮫ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﮫ و ﺑﻌﺪ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰو ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﮫ .ﺧﻼﺻﮫ دﺧﺘﺮه اﯾﻦ ﺣﻘﮫرو ﺑﮑﺎر ﺑﺮد و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ
ﮐﺸﻤﮑﺶ و ﭘﺎ در ﻣﯿﺎﻧﯽ دوﺳﺖھﺎی ھﺮ دو طﺮف ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﮐﺮون اﺿﺎﻓﯽ
ﻗﻀﯿﮫ ﻓﯿﺼﻠﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ آﻗﺎﯾﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺳﺎﺑﻖ و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﯽرن و ﯾﮫ دﺧﺘﺮ ﺟﻮون ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻮن
ﻣﯿﺎرن .دﺧﺘﺮای ﺑﯿﭽﺎره ھﻢ ﮐﮫ از ﻗﺎﻧﻮﻧﺎی اﯾﻦﺟﺎ ﺳﺮ رﺷﺘﮫای ﻧﺪارن ،ﻣﺠﺒﻮرن ﺑﮫ
ﺳﺎز آﻗﺎﯾﻮن ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ و ﺑﮫ ھﺮ ﺧُﺮده ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ آﻗﺎ ﮔﻮش ﺑﺪن ،وﮔﺮﻧﮫ ﺑﺎیﺑﺎی.
ﻣﻨﻈﻮرم آﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''از اﯾﻦ ھﻢ راﺣﺖ ﺗﺮه ،ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم .ﺑﺎ اﺟﺎزهات ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﯾﮏ دل ﻧﮫ
ﺻﺪ دل ظﺎھﺮا ً ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه؛ ﺣﺎﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﭼﯽ ﺷﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ھﺮﭼﯽ ﻣﯽﮔﻢ ،ﺑﯿﭽﺎره
ﺑﺪون ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮔﮫ ﭼﺸﻢ .ﻧﮕﺎم ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻨﮫ ،ﻗﻨﺪ ﺗﻮ دلاش آب ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﯿﭽﺎره ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ
ﺗﻮ اﯾﻦ دو ﺳﮫ ﺳﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺶ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺘﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد و روی ﻟﺒﮫی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺟﺪی ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪی .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرت داری ﻟﮕﺪ ﺑﮫ ﺑﺨﺖات ﻣﯽزﻧﯽ .ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﺮد ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ آدم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺮون.
ﺟﻠﻮی ﭘﺎھﺎﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﻋﻠﯽ ﻣﺎل اون وﻗﺘﯿﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ ھﻔﺪه ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮدی .ﺗﻤﺎم ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻓﮑﺮ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮدت و دﺧﺘﺮت ﺑﺎش''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاب داد:
''ﻣﯿﮕﯽ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ .ﺷﻮرت اﺳﺘﯿﺮﯾﻨﮓ و ﮐﺮﺳﺖ ﭘﻮشآپ ﺑﭙﻮﺷﻢ و ﺑﺮاش ﺑﺮﻗﺼﻢ
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و ﻣﺜﻞ ﺗﺸﮏ ﺧﻮش ﺧﻮاب زﯾﺮ ﭘﺎش ﺑﺎﻻ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺸﻢ ﮐﮫ ﺧﻮش ﺑﮫ ﺣﺎلاش ﺑﺸﮫ؟ ﺑﺒﯿﻦ
اﮔﮫ واﻗﻌﺎ ً ﻣﯽﺧﻮاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ ،ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺎهھﺎی اولو ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﻌﺪ ھﻤﭽﯽ
ﺧﻮب ﻣﯽﺷﮫ ﮐﮫ ﻧﮕﻮ و ﻧﭙﺮس .ﺑﺮای ﻣﻦام راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦام ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ .ﻣﺎر
ﮔﺰﯾﺪه از رﯾﺴﻤﻮن ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﮔﻔﺖ:
''ھﺮطﻮر دلات ﻣﯽﺧﻮاد .ﺧﻮﻧﮫی ﻣﻦ ،ﺧﻮﻧﮫی ﺧﻮدﺗﮫ .ﻓﻘﻂ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﮫ ﮐﺎری
ﻧﮑﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﻮﺻﻠﮫاش ﺳﺮ ﺑﺮه .راﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮫ ﻟﺒﺎس و ﮐﻤﯽ ﺧﺮط و ﭘﺮﺗﮫ ﺑﺮای
ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن .زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺶ و اوﻧﺎرو ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﺒﺮ''.
''رو ﭼﺶام ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺧﺎﻧﻢ .ﻣﯽﮔﻢ ﮐﮫ ،ﺳﯿﺎﻣﮏو ھﻢ ﺧﻮاﺑﻮﻧﺪی ﯾﺎ ﺑﯽھﻮشاش
ﮐﺮدی و اوﻣﺪی؟''
''ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .از ﻣﺎ دﯾﮕﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ!''
''آره ﺟﻮﻧﮫ ﺧﻮدت .ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدم .در ﺿﻤﻦ ﯾﺎدت رﻓﺘﮫ ﮐﺮﺳﺖ
ﺑﭙﻮﺷﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ﺧﻨﺪهای از روی ﺷﯿﻄﻨﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﻋﺎﺷﻖ آن
ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺧﻮدش ھﻢ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﮫ طﺮفاش ھﺠﻮم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻔﮫ ﺷﻮ ﻋﻔﺮﯾﺘﮫ ،ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
''ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدم .ﺧﻮدت ﯾﺎدت رﻓﺘﮫ ﻟﺒﺎس درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﭙﻮﺷﯽ''
ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺜﻞ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻮ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد ،ﺑﻮﺳﯿﺪ و در
ﮔﻮشاش ﻧﺠﻮا ﮐﺮد:
''اﮐﺘﺒﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮت ھﺴﺘﻢ .ھﺘﻞ و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎرو ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺎﯾﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮد ،وﻟﯽ ﮐﻤﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪ .ﻗﺮار ﺑﻌﺪی آنھﺎ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻮد.
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آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﺑﭽﮫھﺎ ھﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ازدواج در
ﮐﻨﺎر آنھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﺎﺻﺮ ھﺮ دو
راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آنھﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ آن دو را ھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﮐﺮد و ﭘﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻏُﺮ زدن رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ داد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﮫ از آن ﻟﺤﻈﺎت ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ
را از دﺳﺖ دھﺪ .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮫای ﺑﺰرگ از
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت و ﺗﻨﻘﻼت دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻮرون راه اﻧﺪاﺧﺘﯽ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺧﻮای ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮا رو دﻋﻮت ﮐﻨﯽ؟
آﺧﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽرو ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺨﻮرم''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﺴﺘﮫ را ﺑﮫ او داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﮕﯿﺮ ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ ﺗﮭﺮون ﮐﻠﯽ راھﮫ ،ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ.
از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﺷﻤﺎرهی ﭘﺮواز را اﻋﻼم و ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ
دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫ را ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ دﺳﺖ داد،
وﻟﯽ او ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺑﮫ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ و دو ﺑﺎر او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﺳﺎک
دﺳﺘﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ داده ﺑﻮد را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ طﺮف
ﺑﺎﺟﮫی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت راه اﻓﺘﺎد.
وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اطﺮاف ﺧﻮد ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮوﺟﯽ ﭼﮭﺎرده ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .زن و ﻣﺮد و ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان
ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ را اِﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان دو ﺗﺎ ﺳﮫ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮫی ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﭘُﺮ ﺑﻮد .ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺣﺎل و ھﻮای
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺳﻔﺮ ﺑﮫ اﻣﺎﮐﻦ ﻣُﻘﺪس را ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از ﺧﺎﻧﻢھﺎ
و آﻗﺎﯾﺎن ھﻨﻮز ﺑﺎ ﺷﻠﻮارھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻮزھﺎی ﯾﻘﮫ ﺑﺎز و آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه در ﺳﺎﻟﻦ
ﭘﺮﺳﮫ ﻣﯽزدﻧﺪ و از ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﺮک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی
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دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺳﺎکھﺎی دﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ روﺳﺮی و روﭘﻮش زﯾﺮورو
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ آﺧﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺣﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﻮﺷﺶ
دﻟﺨﻮاهاﺷﺎن را ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﺒﻮد .ﺑﯽاراده زﯾﭗ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد را ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﻠﻮار ﺳﺮﻣﮫای و
روﭘﻮش ﺳﯿﺎه و روﺳﺮی ﮐﺮم ﺧﻮد را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ طﺮف دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ زﻧﺎﻧﮫ
رﻓﺖ .طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﻠﻮ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺻﻔﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ
داﺷﺖ .دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﭘُﺮ از ﺧﺎﻧﻢھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺑﺎ
دﻗﺖ روﺳﺮی ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی آﺑﺮو ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﮔﺮه آن را
طﻮری ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﺘﺮی از رﺷﺘﮫھﺎی ﻣﻮی ﻣﺶ ﺷﺪهاﺷﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﮫ
زﯾﺒﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮﮐﺪام زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﺧﻮش و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
او ھﻢ ﺑﺪون ذرهای ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮز آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد را در آورد و ﭘﯿﺮاھﻦ ﮔﻠﺪار
ﺗﯿﺮهای ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ روﭘﻮشاش را .روﺳﺮیاش را ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﺮه زد و ﺑﺎ
دﺳﺘﻤﺎلﮐﺎﻏﺬیآراﯾﺶاشراﮐﻢرﻧﮓﮐﺮدوازدﺳﺘﺸﻮﯾﯽﺧﺎرجﺷﺪ.
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ﺗﮭﺮان
ﭘﺮواز راﺣﺖ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد .ظﮭﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻏﺮش ﮐﻨﺎن ﺑﮫ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ .طﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ،ﭘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎلاش ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭼﻤﺪان ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای در ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اﯾﺴﺘﺎد و اطﺮاف را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻠﻮغ
ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﮫ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻢ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﺎزم
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻮای ﺳﺎﻟﻦ ﮔﺮﻓﺘﮫ و دم ﮐﺮده ﺑﻮد .روزھﺎی آﺧﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﺸﻢ
در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪﮔﺎه دﻧﺒﺎل ﭼﮭﺮهای آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﭘﺪر ﻧﯿﺎﻣﺪه
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آژاﻧﺲ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮود ﮐﮫ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دو
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ او رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮاھﺮان او ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ذوقزده ﺷﺪ .ﭼﻤﺪان ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ھﺮ دو را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮ و
ﺻﻮرت آنھﺎ را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺪر در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ آنھﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺳﻼم ﮐﺮد .ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮش اوﻣﺪی ،دﻟﻤﻮن ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد''.
ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ طﺮف در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
''ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،و ﮔﺮﻧﮫ زودﺗﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ''.
''اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاره ،ﻣﻦام ﺗﺎزه رﺳﯿﺪم''.
ھﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد؛ وﻟﯽ آﺳﻤﺎن ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺎر درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ آﺑﯽ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮐﺪر و
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮد و ﻗﺮص ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی رﻧﮓ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در آﺳﻤﺎن ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﺮقرﯾﺰان ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ رﺳﯿﺪﻧﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ﺗﻨﺪ و ﺗﻨﺪ از او ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻮابھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻧﭽﻨﺪان آﺳﺎن آنھﺎ ﺑﺪھﺪ .ﻧﮕﺎه
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭘﺪر ﮐﮫ از آﯾﻨﮫی ﺟﻠﻮ او را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ آزارش ﻣﯽداد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺪر
ھﺰار و ﯾﮏ ﺳﺌﻮال از او ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺗﺎزه ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ
ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺪر ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ را ﺑﻐﻞ
ﮐﻨﺪ و ﺑﺒﻮﺳﺪ .ﺣﻀﻮر آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﺷﺮ
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ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﺪر دراﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﮋوه آرام ﺑﮫ طﺮف ﺷﮭﺮ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺪر ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺿﺮورﺗﯽ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺮ او را ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﮫی ﺧﻮدش راﻧﺪ و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ در آھﻨﯽ ﺧﺎﻧﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد .آرزو
ﻣﻨﺘﻈﺮ آنھﺎ ﺑﻮد .در آھﻨﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﺪر اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺣﯿﺎط ﭘﺎرک ﮐﺮد.
اﺳﺘﻘﺒﺎل آرزو ﺑﺴﯿﺎر ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ و دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﮔﻮﻧﮫھﺎی او
را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
''ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ ،ﻧﺎھﺎر ﺣﺎﺿﺮه .ﻗﻮرﻣﮫ ﺳﺒﺰی درﺳﺖ ﮐﺮدم ،ﻣﯽدوﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ
داری''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮود .ﮐﻠﯽ ﮐﺎر داﺷﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻠﻔﻦ او ﺑﻮد و ﻣﮭﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺧﻮد را از ﻧﮕﺎه ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭘﺪر ﺧﻼص ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﻧﺎھﺎر ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﻮﻏﺎﺗﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای دو ﺧﻮاھﺮش ،آرزو و
ﭘﺪر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ آنھﺎ داد .ھﺪﯾﮫی ﻣﺎدر را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮاھﻦ ﻣﺮداﻧﮫ
ﺧﻮشرﻧﮓ و ﯾﮏ ﺑﻠﻮز دﺧﺘﺮاﻧﮫ را ﺑﺎ دﻗﺖ در ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪ و در ﮔﻮﺷﮫی
ﭼﻤﺪان ﺟﺎ داد.آرزو ﮐﮫ در اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ ظﺎھﺮا ً ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد ،وﻗﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺴﺘﮫ و در ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و در
ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﯿﻨﻢ ،ﺳﻔﺮ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ؟''
''آره ﺧﻮب ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ و ﺑﭽﮫھﺎ و ﺷﻮھﺮﺷﻮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ دﯾﺪم''.
آرزو ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻓﻘﻂ اوﻧﺎرو دﯾﺪی؟''
ﭘﺘﮫاش روی آب اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭘﺪر ﻋﻠﺖ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ آرزو ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎﺷﺎ
ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر ﺑﮫ ﮐﻤﮏ او اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ.
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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آرزو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ﯾﮫ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﮫرو ھﻢ دﯾﺪم .ﻣﺮد ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ اش .وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﮫ ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﮫ .ﭼﺎرهای ﻧﺪارم .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮام دﺳﺖام ﺑﮫ دﺧﺘﺮم ﺑﺮﺳﮫ،
ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ
اﯾﺮان داره ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ از ھﯿﭻ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮم''.
آرزو از اﯾﻦﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺣﺮف دلاش را ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻮن ﻣﺎدری دلﺳﻮز ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫاش؟ ﺧﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ داره؟ ﮐﺎرش ﭼﯿﮫ؟''
''ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ھﯿﭻﮐﯽ ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن داره .آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺧﻮﻧﮫی ﺧﻮﺑﯽ داره .ﺗﻮ ﯾﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ.
راﺳﺘﺶو ﺑﺨﻮای ﻣﺠﺒﻮرم .ﭼﺎرهای ﻧﺪارم''.
آرزو در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻏﻢ و اﺟﺒﺎر را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش اﺣﺴﺎس ﮐﺮد.
ﺧﻮد او ھﻢ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری و ﺑﮫ اﻣﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی ﺗﻦ ﺑﮫ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ داده
ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﻧﺎراﺿﯽ و ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺗﺎزه ازدواج دو
ﺑﺎرهی ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺣﺬف رﻗﯿﺐ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ او ﺑﻮد .رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺠﺪد او در ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻤﺎمﻋﯿﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ.
''ﻣﺒﺎرﮐﮫ ،اﻣﯿﺪوارم ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد آرزو را ﻣﺜﺒﺖ دﯾﺪ ،ﺟﺮأت ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﮫ؟''
''راﺳﺖاش ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .ﺗﻮ رو ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داره .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ ﯾﮫ ﺑﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ،دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽذارم اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺬاب ﺑﮑﺸﮫ''.
''ﻣﻨﻈﻮرش ﭼﯿﮫ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻤﻮﻧﻢ اﯾﻦﺟﺎ و زن ﯾﮫ ﺣﺎجآﻗﺎ ﺑﺸﻢ .اﯾﻦطﻮری دلاش
ﻣﯽﺧﻮاد؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻤﻨﺎ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن آرزو
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ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
''ﻧﮫ ،ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮫ .اﻟﺤﻤﺪﷲ ھﻢ ﺳﺎﻟﻢ ھﺴﺘﯽ و ھﻢ ﺑﮫ زﻧﻢ ﺑﮫ
ﺗﺨﺘﮫ ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﺧﻮش ھﯿﮑﻞ .ﺷﻮھﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮاوﻧﮫ''.
''ﭘﺲ دﺧﺘﺮم ﭼﯽ؟ ﺑﺬارم ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫی ﮐﺲ دﯾﮕﮫای ﺑﺰرگ ﺷﮫ؟ ﻣﻦ ﭼﯽ؟ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎﺑﺎرو راﺿﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﻧﺒﺾ اون دﺳﺖ ﺗﻮه''.
آرزو ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮای ،آﺳﻮن ﻧﯿﺴﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﮐﻮﻓﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻦ ﻣﯽزﻧﮫ آﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺗﻮ دلات ﻣﯽﺧﻮاد ﮐﮫ از دﺳﺖ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻼص ﺑﺸﯽ .ﺗﺎزه
اﮔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده ﮔﻮش ﺷﯿﻄﻮن ﮐﺮ ،زد و اﯾﻦ ﻣﺮد ھﻢ آدم ﺧﻮﺑﯽ از آب در
ﻧﯿﻮﻣﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻧﺶھﺎی اوﻧﻮ ﺑﺸﻨﻮم و ﺻﺪام در ﻧﯿﺎد''.
''ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯽ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻨﮫ .ﺧﻮدم ھﻢ ﺧﻮب ﻣﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ دارم
رﯾﺴﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ھﻢ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻦ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺮف ﺗﻮ رو ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮش
ﻣﯽده ،ﺗﺎ ﻣﻦ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﻨﻮ ھﻨﻮز ھﻤﻮن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫی ده
ﭘﻮﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ''.
آرزو از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدش از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺪرش را راﺿﯽ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھﺮ دو آنھﺎ ﺑﻮد .ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﻗﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽدم ،ﭼﻮن ﺑﺮام ﺳﺨﺘﮫ .وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﺧﻮدت اول ﺑﮭﺶ
ﺑﮕﻮ .اﮔﮫ راﺿﯽ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ''.
ﺧﺎن اول را رد ﺷﺪه ﺑﻮد .آرزو ﻗﻮل ھﻤﮑﺎری داده ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ از اول ھﻢ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ آرزو از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺪر اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و دﯾﺪن ﻣﺎدر
و ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺪر راﺿﯽ ﺷﺪ .ﭼﻤﺪان او را ﻣﺠﺪدا ً در
ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺬاﺷﺖ و راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﻮق زد و ﯾﮏ ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﮫی ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ
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راﻧﻨﺪهای ﮐﮫ ﺑﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎر او را
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﭙﺮﺳﺪ .دل ﺑﮫ درﯾﺎ زد و
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺑﺎﺑﺎ از ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟''
''ﭼﯿﺰی ھﺴﺖ ﮐﮫ ازش ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ؟ اﯾﻦ از اﯾﻦ زﻧﯿﮑﮫ و دﺧﺘﺮاش و اﯾﻦ ھﻢ
از ﺗﻮ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''آرزو و ﺧﻮاھﺮا ﮐﮫ ﻣﻦ زﯾﺎد ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .وﻟﯽ ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدم ،ﮐﮫ از ﻣﻦ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟''
ﭘﺪر ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺑﮫ اﺗﻮﺑﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،دﻧﺪه ﭼﺎق ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .ﻣﮕﮫ ﻣﺮد ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻗﺤﻄﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻤﮫ راهرو ﺑﺮی
و ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪی و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺸﯽ و ﻗﺮار ازدواج ﺑﺬاری؟''
''ﻣﯿﮕﯽ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻢ .ﺑﺸﯿﻨﻢ ور دل ﺷﻤﺎ و ﻏﺼﮫ ﺑﺨﻮرم؟ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎم .اﮔﮫ
ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﺮده ﺑﻮدم .ﻧﺎﭼﺎرم .راه دﯾﮕﮫای ﺑﻨﻈﺮ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽرﺳﮫ؟ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎره ﺑﮫ ﯾﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎج داره .ﭘﺪر اش ﮐﮫ اوﻧﻄﻮر.
ﻣﻦام ولاش ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﻣﻮن ﺧﺪا؟''
ﭘﺪر ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﯽ''.
ﺣﺮفھﺎی ﭘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ از روی ﻏﯿﺾ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﯿﺼﺎل ﺑﻮد .ھﯿﭻ
ﻣﻨﻄﻖ و ﯾﺎ راه ﺣﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
''ﻣﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﯽ دارم ﻣﯽرم .اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻨﮫ .ﺗﺎزه
ﻣﻦ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻠﮫ ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﻗﺮاره ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﻣﺜﻞ دو آدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﮫ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،اداﻣﮫ ﻣﯽدﯾﻢ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﯽ ﻣﯽره ﭘﯽ
ﮐﺎر ﺧﻮدش .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ ھﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺮم آﺗﻦ و
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دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺑﯿﺎرم''.
ﭘﺪر ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﮐﮫ از ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺟﻮونھﺎی اﯾﻦ دور و زﻣﻮﻧﮫ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽﯾﺎرم .آرزوی ﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺷﻤﺎھﺎﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎز دﭼﺎر ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﻧﺸﯽ .ﻣﺮدای اﯾﻦ
دور و زﻣﻮﻧﮫ ﻣﺜﻞ ﻋﻘﺮب ﻣﯽﻣﻮﻧﻦ''.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ طﻌﻨﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﻗﺮاره ازدواج ﮐﻨﯿﺪ؟''
''ﯾﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ ﻗﺮاره ﺑﺮم اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل .اﮔﮫ ھﻤﮫی ﮐﺎرھﺎ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮه ،ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
دﯾﮕﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ''.
ﭘﺪر ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﺤﻦ ﺗﻠﺦ و طﻌﻨﮫ آﻣﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ''.
ﺑﻘﯿﮫی راه در ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﺪر دلﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺟﺮأت داﺷﺖ و اﺣﺴﺎساش را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآورد و ﺑﮫ ﭘﺪر ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر او ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ ھﻤﮫ؛ ھﻢ ﺧﻮدش ،ھﻢ ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮادهاش اﺳﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺧﺮ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎز ﻣﺜﻞ دورهای ﮐﮫ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ دﻏﺪﻏﮫاش وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺧﻮرد و ﺧﻮراک او ﺑﻮده .ﺧﻮد
ﺧﻮری ﮐﺮد و ﻟﺐ ﺑﺎز ﻧﮑﺮد .ﭘﺪر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫی او ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﭼﻤﺪان ﭘﺮﺳﺘﻮ
را از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و در ﺟﻠﻮی در از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎز ﻋﺠﻠﮫ
داﺷﺖ .ﺗﻌﺎرفاش ﮐﺮد .ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
''ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم .ﻣﯽﯾﺎم ﺑﮭﺖ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻢ''.
آرزو ﭘﺪر را راﺿﯽ ﮐﺮد .ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ او ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﯽ دو ھﻔﺘﮫ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻐﺾاش ﺗﺮﮐﯿﺪ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
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''ﺗﺎ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﻮدی ،اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻢ .وﻟﯽ از اﻣﺮوز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ھﻢ ﭘﺴﺮم از دﺳﺖام
رﻓﺘﮫ ھﻢ ﺗﻮ ﮐﮫ ﺟﺎی دﺧﺘﺮم ﺑﻮدی''.
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ازدواج
ﭘﺮﺳﺘﻮ از روزی ﮐﮫ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ آﺗﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻨﮭﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ،آن ھﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﮫ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮک ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﻣﺎدر را ﻧﻤﯽداد ،و ﯾﺎ ﺗ ُﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺟﻮاب
ﻣﯽداد ،ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی دﺳﺘﮕﯿﺮش ﻧﻤﯽﺷﺪ .آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ را
ﮔﺬاﺷﺖ ،اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ دﺧﺘﺮش در ﻣﻘﺎﺑﻞاش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد
ﮔﻔﺖ:
''دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞام دﯾﮕﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﻮﻧﺪه .ھﻤﯿﻦ روزا ﻣﯽﯾﺎم ﭘﯿﺶات''.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﭼﻮن ﺑﺮق ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﺎدر ﭘﺮﺳﺘﻮ روزھﺎی اول ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻤﺮاه او
ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺮود .درﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﻧﻈﺮش ﻋﻮض ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻔﮭﻤﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﭘﺪر ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرش اﺻﻼ ً
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ھﻢ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدر ﮐﻠﯽ ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﻧﺜﺎر او
ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ طﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺖ .آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ و آﺑﺠﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ را ﯾﮏ روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺻﺮار
ﻧﺎﺻﺮ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻟﺒﺎس ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺨﺮد .ﻟﺒﺎس را ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﺎﻗﺪ ﺗﺮﮐﯽ
آوردﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﯿﻐﮫی ﻋﻘﺪ را ﺟﺎری ﮐﺮد .دو روز ﺑﻌﺪ ھﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ و ﺳﻨﺪ
ازدواج ﺑﮫ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان رﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ازدواجاﺷﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻧﺼﻒ روز
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺳﻔﺎرت ﺑﮫ آنھﺎ اطﻼع داد ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺪ آنھﺎ ﺳﻨﯽ
ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻗﺪی ﺷﯿﻌﮫ ﺻﯿﻐﮫی ﻋﻘﺪ را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ .ﺧﺴﺘﮫ و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ از ﺳﻔﺎرت ﺑﮫ ھﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .روز ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﮫ ﺳﺮاغ ھﻤﺎن ﻋﺎﻗﺪ رﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺮد ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺗﻠﻔﻦ را
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﺣﺮف زد و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﮫ او
داد .دوﯾﺴﺖ ﻟﯿﺮ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﮫ در
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ﭘﺎﮐﺘﯽ در دﻓﺘﺮ ھﺘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮد ﻋﺎﻗﺪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﺳﻔﺎرت ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ازدواجاﺷﺎن را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺪارک ازدواج و ﯾﮏ آﻟﺒﻮم ﮐﻮﭼﮏ از
ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ و ﻋﺮوﺳﯽ را در ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽاش داﺷﺖ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻗﺮارﺷﺎن
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﺮاﺟﻌﮫ و از طﺮﯾﻖ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ
داﺷﺖ،ﻓﺸﺎرﺑﯿﺎوردﮐﮫﺳﻔﺎرتﺳﻮﺋﺪﭘﺮﺳﺘﻮرازودﺗﺮﺑﺮایﻣﺼﺎﺣﺒﮫﺑﺨﻮاھﻨﺪ.
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ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ()١١
ﻧﺎﺻﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش در ﻣﺮاﺟﻌﮫ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ادارات
ﮐﻤﻮن؛ از ﺟﻤﻠﮫ اداره ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﯿﻤﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺖ و در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺷﯿﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آنھﺎ ﺧﺒﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد .آدم
ﮐﻮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد .در ھﺮ ادارهای ﮐﮫ ﮐﺎرش ﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﮫ و
ﭘُﺮس و ﺟﻮ از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﻣﻨﺪان آن اداره ،ﭼﻢ و ﺧَﻢ ﺑﺮﺧﻮرد را ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺎهھﺎی اول ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای ﺳﺮ و
ﺳﺎﻣﺎن دادن ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫی ﺑﭽﮫھﺎ و ﺧﻮدش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ
روز ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ارﮔﺎنھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ھﻤﮫی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ؛ ﺣﺘﯽ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋهای ﮐﮫ او و ﻓﺮزﻧﺪاناش داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ و
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ادارات دوﻟﺘﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ زود از ﮐﻮره در ﻣﯽروﻧﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .آنھﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﻧﺎھﻨﺠﺎری روﺣﯽ دارﻧﺪ .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﻮن و ادارات دوﻟﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﯾﺶ آرام و ﺷﻤﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی اﺳﺘﻨﺎد
ﮐﻨﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ھﻤﺴﺮش در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﮭﺮ درج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺴﺐ ﺳﻤﭙﺎﺗﯽ و ھﻤﺪردی آﻧﺎن ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرھﺎی ﺷﺨﺼﯽاش از آن ﺑﮭﺮه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ادارهی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻊ روﺣﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﺮای او و دو دﺧﺘﺮش رواﻧﺸﻨﺎس و رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﮔﻤﺎرده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺮای از
ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪن ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
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ھﻤﮫی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺛﺮ آن ﺣﺎدﺛﮫ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان روﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﻤﮏ وﯾﮋه
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺿﺎﯾﻌﮫ از دﺳﺖ دادن ﻣﺎدر آن ھﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺷﺎھﺪ آن
ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻌﻘﯿﺪهی رواﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﻣﺴﺌﻠﮫی ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎدهای ﻧﺒﻮد .ﺿﺮﺑﮫی روﺣﯽ
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ وارد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن
و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮان را از ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
دﮐﺘﺮھﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ در ﻣﺎهھﺎی اول ﭘﺲ از ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش واﻗﻌﺎ ً دﭼﺎر
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮد .ﻓﺸﺎر روﺣﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﯿﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﺎرهای ﻧﺪﯾﺪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ ادارهی ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮد .آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ آنھﺎ و ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره را در اﯾﻦ دﯾﺪﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮای ﻧﮕﮭﺪاری از ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ آنھﺎ وﯾﺰا ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺪﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ادارهی ﺳﻮﺳﯿﺎل و
رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮش را ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎورد و ﺑﺮای آنھﺎ
اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺪود دو ﺳﺎل ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﻀﻮر ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﻧﺎﺻﺮ
وﻗﺖ آزاد ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺳﺎﺑﻖاش راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز را ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ وظﯿﻔﮫی
او ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮد ،ﮐﮫ آن ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺪر ھﻤﺴﺮش آن را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎدر
ھﻤﺴﺮش ھﺮ روز ﺑﭽﮫھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻌﺪ
ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ و آﺷﭙﺰی ﻣﯽﺷﺪ .رواﻧﺸﻨﺎس او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
زﻧﺪﮔﯽ در دراز ﻣﺪت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ او ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮی آﺷﻨﺎ ﺷﻮد .ﺑﻘﻮل ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ''زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ دارد .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را در ﮔﺬﺷﺘﮫی دردﻧﺎکات زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﯽ .وﻗﺖاش رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺑﺮ ﻏﺼﮫھﺎت
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ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﯽ و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﻮ ھﻨﻮز ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ.
روزی ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﺎھﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ داﺷﺖ ،ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از اﺻﻄﻼح ﭘُﺴﺖ ﺗﺮاﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﺮس دﯾﺲ اوردر )١٢)،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد،
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﮔﯿﺞ ﺷﺪ .درواﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺴﺖ ﺗﺮاﻣﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﺮس دﯾﺲ اوردر ﯾﺎ ھﻤﺎن اﺳﺘﺮس ﭘﺲ از
ﺣﺎدﺛﮫ ،ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻓﮑﺮ او را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺟﻠﺴﮫی
ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭘُﺴﺖ ﺗﺮاﻣﺎ
ﭼﻄﻮر درﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دارو ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ؟ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد
و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﮫ ﻧﮫ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای درﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﮫای دارو ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
''ﭘُﺴﺖ ﺗﺮاﻣﺎ اﺳﺘﺮس دﯾﺲاوردر در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯽآﻣﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﻮکھﺎی روﺣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی دﭼﺎر
آن ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺜﻼ ً ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ،و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﻋﺰﯾﺰی ﺑﻮده و ﯾﺎ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ،دﭼﺎر
ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﯽ اﻏﻠﺐ واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ دﭼﺎر
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،طﭙﺶ ﻗﻠﺐ ،دلﺷﻮره ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪﺗﯽ
وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری روﺣﯽ ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﺪ و
زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﮫ روال ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮدد .ﻣﺜﻼ ً ﺗﻮ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرت زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮدهای
و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪهای و ﯾﺎ ﺑﻌﺪا ً ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮدهای و ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪهای و ﺣﺎﻻ
ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق دردﻧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮت اﻓﺘﺎده .اﯾﻦھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای از ﺷﻮکھﺎی
روﺣﯽاﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎدآوری آن ﺗﻮ را ﻋﺬاب دھﺪ .ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد
ھﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ آن را ﺑﮑﺎھﯿﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
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ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ رو ﺑﯿﺎوری''.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺐھﺎ از ﺧﻮاب ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﺴﯽ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮار از دﺳﺖ او ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮود ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎن وﯾﮋهی ﻣﺪاوای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ وﯾﮋه ﮐﻨﻨﺪ .از آن ﭘﺲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪﻓﻌﺎت از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮارد
ﻣﻘﺘﻀﯽ و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻧﮭﺎدھﺎی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ادارهی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ﺑﻮد .ادارهی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫی او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﺑﺮای ﮐﺎرآﻣﻮزی
وﯾﮋه ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮد .او را ﺑﮫ دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﺗﺮاﺷﮑﺎری و
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ از ﮐﺎری ﺧﻮشاش ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺸﮑﻞ
روﺣﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮاھﺎن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﺿﻮع ازدواج ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎرش ﺑﻮد .وﺿﻊ
ﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ زﯾﺎد ﺑﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﻤﮫی ﺑﯿﮑﺎری وﯾﮋهی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ او ﻣﯽدادﻧﺪ .ﮐﻤﮏ
ھﺰﯾﻨﮫی اوﻻد و ﻣﺴﮑﻦ ھﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎھﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ھﻢ ﺗﺎﮐﺴﯽ دوﺳﺖاش را
ﻣﯽراﻧﺪ و ﭘﻮل ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .واﻟﺪﯾﻦ ھﻤﺴﺮ
ﺳﺎﺑﻖاش ﮐﮫ ھﻢ از اﯾﺮان و ھﻢ در ﺳﻮﺋﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ
ﻧﻮه ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ھﺰﯾﻨﮫی ﻟﺒﺎس و ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽ آنھﺎ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺘﻮ را از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ او
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺑﮫ دﯾﺪن ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ رﻓﺖ .در آن ﻣﻼﻗﺎت طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل اﺑﺘﺪا
ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎ ﺣﺎل روﺣﯽاش ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎر
در زﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮد را در آن ﻣﺤﺒﻮس
دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ِ
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ﮐﺮده ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﺑﮫ دﻧﯿﺎی اطﺮاف ﺳﺮک ﺑﮑﺸﺪ .وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ طﻌﻢ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن را ﺑﭽﺸﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﯽ را ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را
ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ
ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﺳﺘﮑﺎری.
ﺳﻨﺎرﯾﻮﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ داد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ او در اﯾﺮان ﺑﻮده .دﺧﺘﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ اﺻﺮار
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫاش ﻧﺒﻮده ،ازدواج ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آن زن از ھﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﺴﺮش ﮐﮫ او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزده و
ﻣﻌﺘﺎد ھﻢ ﺑﻮده ،ﺑﺨﺎطﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﻔﺘﻦ از او دﺧﺘﺮش را طﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان از او
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮده .ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﺳﺎلھﺎ آنھﺎ دوﺑﺎره ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .از روزی ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﻔﻨﯽ او ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ،ﺣﺎلاش ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ .از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﯾﺎدآوری ﺧﺎطﺮات ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺣﺴﺎس
آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﺐھﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﻨﺎرﯾﻮی
ﻧﺎﺻﺮ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎناش ﺟﻤﻊ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺑﺮاز ھﻤﺪردی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻮل ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ داد.
دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺷﺒﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از زدن ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ ﺷﻨﮕﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎتاش ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ
اﻧﺪرﺷﻦ را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﺮا ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ و زار زار ﺑﮫ ﺣﺎلام ﮔﺮﯾﮫ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﭽﺎره
رواﻧﺸﻨﺎس ھﻤﮫاش ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﮫ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ داره ،اﯾﻦ ﺣﻖ ﺗﻮھﮫ .ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯽ .ﺗﻮ و دﺧﺘﺮات ﻣﺴﺘﺤﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮی ھﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻌﺪ از اون روز ﺗﻮ
ژورﻧﺎلام ﮐﻠﯽ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﺧﻮدش ﺗﻤﺎم ﭘُﺴﺖ ﺗﺮاﻣﺎ دﯾﺲاوردر ﻣﻨﻮ
درﻣﺎن ﮐﺮده .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﺪاﯾﯽاش زﯾﺎدی ھﻢ ﺑﯽراھﮫ ﻧﺮﻓﺘﮫ .راﺳﺘﺶ درﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﺎ
ﺧﻮﻧﺪن ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮﺋﺪیھﺎی ﺑﯽﻏﻢ و ﻏﺼﮫ ﺧﻮﺑﮫ ،ﻧﮫ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﮫ رواﻧﻤﻮن
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ھﺰارﺗﺎ ﭘﺴﺘﻮ داره ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯿﭻ درﯾﻞ و ﻣﯿﺦ طﻮﯾﻠﮫای ﻧﻤﯽﺷﮫ ﺑﮫ اون وارد ﺷﺪ و ﮐﻢ
و ﮐﯿﻒ دﯾﺲاوردر اوﻧﻮ ﺗﺮﯾﺘﻤﻨﺖ ـ ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ـ ﮐﺮد''.
ﻧﺎﺻﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻏﺶ ﻏﺶ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد از او ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ طﭙﺶ
ﻗﻠﺐ و دلﺷﻮره داره؟ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﺟﻮاب داد ،ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ دارم .ﻗﻠﺐام ﺑﺮای
طﺮفام ﻣﯽزﻧﮫ .ﮐﻠﯽ دلﺷﻮره دارم .ھﻤﮫی ﺗﺮﺳﻢ از اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻧﮑﻨﮫ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮑﺮده
ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺑﺸﮫ و ﺑﻌﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺧﻮشات اوﻣﺪ ﭼﻄﻮری اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم''.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،رو ﮐﺮد ﺑﮫ آنھﺎ و ﮔﻔﺖ:
''آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﮐﺸﻮر ﻧﺪاره .ﻣﻤﮑﻨﮫ
ﺑﻌﻀﯽ آدمھﺎ دﯾﺮﺗﺮ و ﯾﺎ ﺧﻔﯿﻒﺗﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﻮن ﺑﺪن ،و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ
ﻋﻮارض آن در زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮن ﺑﺮوز ﮐﻨﮫ ،وﻟﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ﯾﮫ روز ﺧﻮدﺷﻮ ﻧﺸﻮن ﻣﯽده.
ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫی زﯾﺎدی در ﺷﻨﺎﺧﺖ و درﻣﺎن ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی روﺣﯽ دارن .ﺑﮫ
ﺣﺮفھﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﺑﺪی''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺷﻨﮕﻮل ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب داد:
''ﻣﺎ ﮐﮫ ﻧﮕﻔﺘﯿﻢ ﻧﮫ! ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﺑﭽﮫ ﺧﻮب و ﺳﺮ ﺑﮫ راه دارﯾﻢ ﮔﻮش ﻣﯽدﯾﻢ
و ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﻮن دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘُﺴﺖ ﺗﺮاﻣﺎ دﯾﺲاوردرھﺎ ھﺴﺘﯿﻢ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎه ﻗﺎه ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ دﯾﺪ ﺣﺮﯾﻒ
آن دو ﻧﻤﯽﺷﻮد ،آنھﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد
ﮔﻔﺖ:
''اﻣﺎن از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدھﺎ .ﺣﻘﺎ ﮐﮫ ﺷﯿﻄﻮنرو درس ﻣﯽدﯾﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ رﻓﺘﮫ و از او ﺑﺨﻮاھﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪهی ﭘﺮﺳﺘﻮ را
زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻨﺪازد .دو روز ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ
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زﻧﮓ زد .ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺟﺮﯾﺎن ازدواج ﺧﻮد را ﺑﺮای او
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و از او ﺗﻘﺎﺿﺎی وﻗﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ؛ ﮐﮫ ﺧﻼف رﻓﺘﺎر ﻋﺎدی او ﺑﻮد ،در ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﻠﻔﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:
''وا ﺑﺮا ،وا ﺧﻮﻧﺖ ،ﮔﺮاﺗﯿﺲ .ـ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب .ﭼﻘﺪر ﻗﺸﻨﮓ .ﺗﺒﺮﯾﮏ ـ ھﻔﺘﮫ دﯾﮕﮫ
دوﺷﻨﺒﮫ ﺳﺎﻋﺖ ده ،ﯾﺎدت ﻧﺮه .ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻓﮑﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻧﯿﺰ؛ ﺧﺎﻧﻢ رواﻧﺸﻨﺎس را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای او ھﺪﯾﮫ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ از دﯾﺪن ھﺪﯾﮫی
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ھﻤﺎن روز ﺑﮫ ادارهی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻧﺎﺻﺮ زﻧﮓ زد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻠﺴﮫای ﺳﮫ ﻧﻔﺮی ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ
ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ دارد ﮐﮫ آنھﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﮫای
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﮫ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎ
ﺳﻔﺎرت ﺳﻮﺋﺪ در ﺗﮭﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮوﻧﺪهی ﭘﺮﺳﺘﻮ را زودﺗﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ دﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﻦ ﺑﮫ ﮐﺎرﯾﻦ ﻣﺸﺎور دﺧﺘﺮا زﻧﮓ
ﻣﯽزﻧﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮام ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻧﺪه ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻧﺎرو
ﺑﺒﯿﻨﮫ .ﺑﭽﮫھﺎ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻣﺎده ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮭﺸﻮن ﮐﻤﮏ
ﮐﺮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ َ ﺑﭽﮫھﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارن ﮐﺴﯽ ﺟﺎی ﻣﺎدر اوﻧﮭﺎرو ﺑﮕﯿﺮه''.
وﻗﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮ در را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﻣﯽﺑﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺳﻠﯿﻘﮫای ،ﺑﺎ زن ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ازدواج ﮐﺮدهای ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ از
اون ﻣﻮاظﺒﺖ ﮐﻨﯽ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﺟﻮاب داد:
''ﺣﺘﻤﺎ ً ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ!''
آﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ؟ ﺑﺤﺮان را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد و واﻗﻌﺎ ً ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ
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ورود ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﺗﻼشھﺎی ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺎ دو ﭼﻤﺪان ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﮏ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﮐﮫ وزن آنھﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﺼﺖ ﮐﯿﻠﻮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ را ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮران ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ وارد ﺳﺎﻟﻦ
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮودﮔﺎه ﻟﻨﺪوﺗﺮ) )١٣ـ ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ و ﻧﺎﺻﺮ و ﺑﭽﮫھﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﺪم ﻣﯽزد.
ﺑﺎرش زﯾﺎد ﺑﻮد ،و ﺑﻌﻼوه از اﯾﺮان ﻣﯽآﻣﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ دﻧﺒﺎل دﯾﮕﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮان راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ از ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺒﺰ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻣﺄﻣﻮری
ﮐﮫ در آن ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﺗﺮﺧﯿﺺ دارد ،ﯾﺎ ﻧﮫ؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺳﺌﻮال او را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد در ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺖ
ﮐﮫ از اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﺪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻤﺮگ او را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﮫ وﯾﮋهی ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎدﯾﮫی
اروﭘﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .زن ﺟﻮان و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﺳﻼم او را
ﺑﮫ اﺗﺎﻗﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرتاش را از ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ
ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ زن ﺟﻮان ﻧﺸﺎن داد .زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:
''اوﮐﯽ ،ﻧﻮ ﻧﯿﺪ .ـ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ''.
ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در آن اﺗﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺘﯿﺎر آن زن ﺑﻮد .ﺟﻠﻮ
آﻣﺪ و ﻣﯿﺰ را ﻧﺸﺎن داد و از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻤﺪانھﺎ را روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﻣﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﻤﺮده ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﮔﻮش
داد .ﺗﻨﮭﺎ دو ﮐﻠﻤﮫی ﭼﻤﺪان و ﻣﯿﺰ را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .ﭼﻤﺪان اول را ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ
ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد؛ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را روی ﻣﯿﺰ ﺑﮕﺬارد .ﭘﻠﯿﺲ زن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ درﺟﮫ
و ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫاش از آن دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎرهای ﺑﮫ ھﻤﮑﺎرش ﮐﺮد .ﻣﺮد
ﺑﺎ ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ ﮐﮫ از ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻤﺪان اول را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و روی ﻣﯿﺰ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻤﻠﮫای زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﻠﻤﮫی  -اﯾﺮ ﮐﺮﻓﺖ ـ ) (١۵در
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ﮔﻮشاش طﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ ﯾﺎدش ﻣﺎﻧﺪ .ﺟﻤﻠﮫی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﺪهی ھﻤﮑﺎر
زناش ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﭼﻤﺪانھﺎ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آنھﺎ رﺑﻂ داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد ﭘﻠﯿﺲ ھﺮ دو ﭼﻤﺪان را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎ دﻗﺖ وﺳﺎﯾﻞ او را
ﮔﺸﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ او را ھﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی آنھﺎ ﺷﺪ .ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ زن
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
''آی ﻣﺮﯾﺪ ،ﻓﺮﺳﺖ ﺗﺎﯾﻢ ﮐﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮﯾﺪن (١۶) .ﻣﻦ ازدواج ﮐﺮدم و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﺳﺖ
ﻣﯿﺎم ﺳﻮﺋﺪ''.
زن ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺳﺮش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺮف او ﺗﮑﺎن داد.
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ وﯾﺰا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﮫ
ھﻤﮑﺎر ﻣﺮدش اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ولاش ﮐﻦ .ﮔﻮﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی
روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺮد از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﮫ راھﺮو رﻓﺖ .وﻟﯽ زن ﺟﻮان ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﭼﻤﺪانھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ وارد ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﻮد.
ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﮫ از اﺗﺎق ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﻤﺮک ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ در راھﺮو اﯾﺴﺘﺎد.
از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻦ آن ھﻤﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻨﮭﺎ او را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ را ﺷﺎﻧﺴﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
طﺮﻓﯽ ﺧﻮد او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ﺳﺎدهی ﭘﻠﯿﺲ ،ﮐﻠﻤﮫی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط اﯾﺮان را ﺑﮫ
زﺑﺎن آورده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫی اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﮐﮫ روزی روزﮔﺎری ﻣﻨﺸﺎء ﺧﺎطﺮه و ﯾﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮدﻧﺪ را در ﭼﻤﺪانھﺎ ﺟﺎ داده ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮐﻠﯽ ﺳﺒﺰی
ﺧﺸﮏ و ﭘﺴﺘﮫ و ﺑﺎدام و ﮔﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ،ﮐﮫ ھﺪﯾﮫی ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﺑﻮد ،را در
ﭼﻤﺪانھﺎ ﭼﭙﺎﻧﺪه ﺑﻮد .راﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﭼﮫ آن ھﻤﮫ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺼﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﻨﺪھﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽاش را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرش ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد؟
آﺑﺠﯽ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ و ھﺮ دو دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ.
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دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط او را در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺒﻮﺳﯿﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮔﻮﻧﮫاش را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫی او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﺧﻮشآﻣﺪ ﮔﻔﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺧﺘﺮھﺎ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮ دو
دﺧﺘﺮش ،ﻻﻟﮫ و ﻻدن را ﺑﮫ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮔﻞھﺎ را از آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮔﻔﺖ:
''ﻻﻟﮫ و ﻻدن .ﭼﮫ اﺳﻢھﺎی ﻗﺸﻨﮕﯽ؛ اﺳﻢ دو ﮔﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﻮن''.
دﺧﺘﺮھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺣﺮﮐﺎت او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺮﮐﺖ اول او ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﺮخ دﺳﺘﯽ او را ﮔﺮﻓﺖ و دﺧﺘﺮ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ را .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮔﻞھﺎ را روی ﺳﯿﻨﮫاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ھﻤﺮاه آنھﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه راه اﻓﺘﺎد .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
آﺑﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﭽﮫھﺎ ،داﺷﺖ ﯾﺎدم ﻣﯽرﻓﺖ''.
از ﮐﯿﻔﯽ ﮐﮫ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ دﺳﺘﮑﺶ و ﯾﮏ ﮐﻼه ﭘﺸﻤﯽ و ﭘﺎﻟﺘﻮ و ﯾﮏ
ﺟﻔﺖ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺑﮫ طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ دراز ﮐﺮد.
''ﺑﮕﯿﺮ اﯾﻦھﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ آوردم .ﺣﯿﻔﮫ روز اول ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮری .ھﻮای ﺑﯿﺮون ده
درﺟﮫ زﯾﺮ ﺻﻔﺮه .ﺗﮑﻮن ﺑﺨﻮری ،اﮔﮫ ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﯽ ،ﺳﺮﻣﺎ
ﺧﻮردی''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮر آﺑﺠﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺮﺳﯽ ،ﻟﺒﺎﺳﺎم ﺧﻮﺑﮫ ،ﮔﺮماﻧﺪ''.
آﺑﺠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻦ .اﯾﻦﺟﺎ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎﻟﮫ .ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦھﺎ رو ﺑﭙﻮش .ﻋﺮق
ﮐﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮه ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺨﻮری''.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮد و ﮐﻔﺶ و ﭘﺎﻟﺘﻮ و ﮐﻼه را ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﯽ
ﮐﮫ ھﻤﺮاهاش ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ در ﭼﺮﺧﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ
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ﻧﺎﺻﺮ رو ﮐﺮد ﺑﮫ آنھﺎ و ﮔﻔﺖ:
''ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﯿﻦ .ﻣﻦ ﻣﯽرم ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﻣﯽﯾﺎرم .ﻧﯿﺎﯾﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮده''.
ﻻدن دﻧﺒﺎلاش راه اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦام ﻣﯿﺎم ،ﺑﺎﺑﺎ''.
ﻧﺎﺻﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺖ ،ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮد.
از ﺳﺎﻟﻦ ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﻻدن رو ﺑﮫ ﭘﺪرش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮﺷﮕﻠﮫ ﺑﺎﺑﺎ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﮭﺮﺑﻮن ھﻢ ھﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺑﯿﮫ''.
''ﻣﯽﯾﺎد ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ؟''
''ﻧﮫ .روزھﺎی اول ﻗﺮاره ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷﮫ''.
ﻻدن ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﺮا؟ ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﺳﻤﺒﻮی ) ،(١٧ھﻤﺰی ،ﺗﻮ ﺑﺎﺷﮫ''.
''اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺳﻤﺒﻮ ﻧﺪارن .ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﻦ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ .ﻓﺎرﺳﯽ
ﺳﻤﺒﻮ ﻣﯽﺷﮫ ھﻤﺰی''.
''ﺗﻮ ﻣﺪرﺳﮫی ﻣﺎ ھﻤﮫی ﭘﺪر ﻣﺎدرھﺎ ﺳﻤﺒﻮ ھﺴﺘﻦ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻋﺮوﺳﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺮ ﺑﺸﯿﺪ؟''
''ﻧﮫ دﺧﺘﺮم .ﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﯾﮫ ادارهای و ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ زن
و ﺷﻮھﺮ ﺑﺸﯿﻢ''.
''ﺣﺎﻻ ﮐﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺷﯿﻦ؟''
”ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ دو ﺳﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ”.
ﻻدن ﮐﮫ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ھﻤﮫی ﺳﺌﻮﻻت اش را ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ
ﺑﺪاﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﺎ اون ﻣﻮﻗﻌﮫ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺸﮫ ﺧﺎﻟﮫ ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶاش؟ ﯾﺎ اون
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ﺑﯿﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﺎ؟''
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ .اﮔﮫ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ زودﺗﺮ ھﻢ ﺑﯿﺎد ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ''.
''ﺑﮭﺶ ﺑﮕﻮ زودﺗﺮ ﺑﯿﺎد''.
''ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﮭﺶ ﻣﯽﮔﻢ .ﻣﻦ دلام ﻣﯽﺧﻮاد ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﯿﺎد''.
”ﺑﺎﺑﺎ ،ﺷﺮ ـ ﻋﺎﺷﻖ ـ ھﺴﺘﯽ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﮐﺮد و دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﻼه او ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ھﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﮫ ھﻢ اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﮫ ﻋﺎﺷﻖاش ﻣﯽﺷﮫ .ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺮ ﻣﯽﺷﮫ ﻋﺎﺷﻖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ اوﻣﺪ ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎھﺎش ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ''.
''ﺑﺎﺷﮫ ﺑﺎﺑﺎ .ﯾﺎدش ﻣﯽدﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎ اذﯾﺖاش ﻧﮑﻨﯽ ھﺎ ﮔﻨﺎه داره''.
''ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ رو اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﮐﮫ اوﻧﻮ اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ؟''.
''ﻧﮫ .وﻟﯽ ﺧﻮب ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﺮﻓﺎت ﮔﻮش ﻧﻤﯽدﯾﻢ ،ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﯽ''.
ﻻدن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ،ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و اداﻣﮫ ﻧﺪاد .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﮫ اداﻣﮫی
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﯾﺦ زده ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻮﻻک ﻣﯽﮐﺮد .از ﮐﻨﺎرهھﺎی ﺳﻘﻒ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی اطﺮاف ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻗﻨﺪﯾﻞھﺎﯾﯽ ﺗﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﻧﻮک ﺷﻤﺸﯿﺮ ،آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﻻدن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ او ﯾﺎد آوری ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﯾﺮ ﻗﻨﺪﯾﻞھﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ
ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ ﻗﻨﺪﯾﻞھﺎ ﺑﮫ ﺳﺮش ،دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﻐﺰی ﺷﺪه .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺳﻮژهای
ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮭﺮداری و ادارهی ﻧﮕﮭﺪاری
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وﻟﻮو ﺳﺮﻣﮫای ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ اﺳﺘﺎرت روﺷﻦ
ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎ دﺳﺖ روی ﻓﺮﻣﺎن زد و ﮔﻔﺖ:
''دمات ﮔﺮم''.
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ﺑﻌﺪ رو ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮشات اوﻣﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮫ اﺳﺘﺎرت روﺷﻦ ﺷﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ''.
ﻻدن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻠﯿﻘﮫی دﺧﺘﺮاﻧﮫ و طﺒﻊ ﻟﻄﯿﻒاش از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی
رﻧﮓ روﺷﻦ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺧﻮشاش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﮔﻔﺖ:
'' وﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔُﻨﺪهاس .ﺗﺎزه رﻧﮓ ﺳﺮﻣﮫای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ادارهھﺎﺳﺖ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺰار وﺳﻮاس و دﻗﺖ ﭘﺲ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﺮﺳﮫ زدن در
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺟﻮاب داد:
''دﺧﺘﺮم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎدار و ﻗﻮی ﺑﺎﺷﮫ .وﻟﻮو ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮑﯽ از
ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎﺳﺖ.
ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻗﻮﯾﮫ .ﺗﻮ ﺑﺮف ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﻣﺜﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﻣﺤﮑﻤﮫ .ﺗﺎزه اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮐﺎر ﻧﮑﺮده .ﻣﺎل ﯾﮫ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺗﻌﻤﯿﺮﮐﺎر ﻣﺎھﺮی ﺑﻮد .ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻮ
ﮐﺎرﺧﻮﻧﮫی وﻟﻮو ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮫ ﺻﺎﺣﺐ داﺷﺘﮫ .ﮔﻮش ﮐﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﮐﻮﭼﯿﮏ ،ﻗﻮطﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖان .ﯾﮫ ﺑﺎد ﺗ ُﻨﺪ ﺑﮭﺸﻮن ﺑﺨﻮره ﻗ ُﺮ
ﻣﯽﺷﻦ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ھﻤﮫی اروﭘﺎ رو ﺑﮕﺮدﯾﻢ .ﺑﺬار ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﺑﺸﮫ ،ھﻤﮫ
ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽرﯾﻢ داﻧﻤﺎرک و ﺑﻌﺪش ھﻢ ﻣﯽرﯾﻢ ﻟﮕﻮﻟﻨﺪ .ﺟﺎدار ھﻢ ھﺴﺖ'')١٨) .
ﻻدن ﮐﮫ ﭘﺪر را ﺳﺮﺣﺎل دﯾﺪ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻗﻮل ﻣﯽدی؟''
''آره ﺑﺎﺑﺎ ﻗﻮل ﻣﯽدم .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮل ﺑﺪﯾﻦ ﮐﮫ دﺧﺘﺮای ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﻦ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﮭﺮﺑﻮن ﺑﺎﺷﯿﻦ''.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﺟﻠﻮی در ﺧﺮوﺟﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﻻدن ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﮫ
طﺮف ﺳﺎﻟﻦ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﻘﯿﮫ را ﺻﺪا ﮐﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ زن ﺧﻮش ﻟﺒﺎﺳﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﻘﮫی
ﮐﺎﭘﺶاش را ﺗﺎ روی ﮔﻮشھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺷﺎرهی
دﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﻤﻨﻮع را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﮫ ﺧﺮوﺟﯽ
اﺷﺎره ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﻠﯿﺲ زن ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اھﻞ ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻌﺎرف ﻧﺒﻮد ،دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ
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ﮐﺎﭘﺶاش ﮐﺮد و دﺳﺘﮫ ﻗﺒﺾ ﺟﺮﯾﻤﮫ را ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ھﻮا را ﭘﺲ دﯾﺪ،
اﺳﺘﺎرت زد و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآورد .زن ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ
ﺟﻠﻮﺗﺮ را ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎﮐﺴﯽ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد را ،ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ از اﻣﺮ و ﻧﮭﯽ ﭘﻠﯿﺲ زن دﻟﺨﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﻏُﺮ زد و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﮐﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''زﻧﯿﮑﮫی ﻋﺠﻮزه ،دلات ﺧُﻨﮏ ﺷﺪ! اﮔﮫ ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدی ،ﭼﯽ ﻣﯽﺷﺪ؟
ﺣﺮوﻣﺰادهی ﮐﻠﮫ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻄﻠﻘﺎ ً ﻣﻤﻨﻮع را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﯾﮋهی ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری،
آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ.
ﺳﻮز ﺳﺮدی ﭼﻮن ﻟﺒﮫی ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرتاش ﺧﻮرد .ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز
ﻣﺸﺎﺑﮫ آن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒ ﺻﻮرتاش ﮔﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺠﻮم
دﺷﻤﻦ ﻧﺎﺑﮑﺎری ﮔﺎرد ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﭘﺎرک ﮐﺮده
ﺑﻮد و ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ آنھﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽداد ،ﭘﻨﺠﺎه ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه دﺳﺖ آﺑﺠﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .از ﺳُﺮ ﺧﻮردن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﮫ
ﺣﺎﻻ ھﻤﮫی وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ را از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﺑﮫ
زﻣﯿﻦ زﯾﺮ
ِ
طﺮف اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ.
ﭘﺎﯾﺶ؛ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﺷﻦ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای او ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺸﮫ ﺻﺎف و ﺻﯿﻘﻞ
ﺧﻮرده ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .درﺧﺖ و ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ و ﺟﺎده و ﺣﺘﯽ ﺳﻘﻒ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه ،ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف ﺑﻮد .ظﮭﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﺮاغھﺎی روﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ روﺷﻦ ﺑﻮد .آﺳﻤﺎن ﮐﮫ ﮐﺪر و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮد و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫاش
ﺗﺎ زﻣﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺪوﯾﻦ ﺳﻮار ﺷﯿﻦ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮده .ﺑﺨﺎری ﻣﺎﺷﯿﻦو روﺷﻦ ﮐﺮدم ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﮔﺮم
ﺑﺸﮫ.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ھﻮای ﺗﻤﯿﺰ و ﺗﺎزه ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﻮز ﺳﺮدش ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد ،اﺣﺴﺎس
ﮐﺮد ﻧﺎﺻﺮ ﻏﻠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﻣﻮاظﺐ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اوﺳﺖ .دﻟﺴﻮزی ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ او ﻧﺒﻮد.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وﻟﻮو آرام از ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺑﺨﺎر ﺷﯿﺸﮫی ﭘﻨﺠﺮهھﺎی
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ آرام ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ از ﺑﺨﺎر ﮐﻢ ﺷﻮد و
راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎده و اطﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺮف ﭘﺎﮐﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از داﺷﺒﻮرت ﺑﻐﻞ دﺳﺖاش دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺮون آورد و ﺷﯿﺸﮫی
ﺟﻠﻮ و آﯾﻨﮫی ﺑﻐﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎک ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺟﺎدهی اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﻋﺖ
را ﮐﻢ ﮐﺮد .ﺑﮫ اﺗﻮﺑﺎن ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی ﺑﻮد .رو ﮐﺮد ﺑﮫ آﺑﺠﯽ و ﺑﻘﯿﮫی
ھﻤﺮاھﺎناش و ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﻻ ﺗﺨﺖ ﮔﺎز ﻣﯽرم''.
اﺗﻮﺑﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺎدهھﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف ﻧﺒﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺑﺮف روب
ﺟﺎده را ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﻧﻤﮏ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﺻﺪ و ده ﺑﻮد .وﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻠﻮغ ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .ﺟﺎده ﺳﮫ ﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮد .راﻧﻨﺪهھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﮫ در
ھﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪی ﮐﮫ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺪرت ﮐﺴﯽ ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ از آﻣﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ
ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﻧﺪ ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺗﺨﺖ ﮔﺎز
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از اﺣﺘﯿﺎط و دﻗﺖ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ در راﻧﻨﺪﮔﯽ دلﺧﻮر و ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اول را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺳﺨﺖ
ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﮐﺎجھﺎی اطﺮاف ﺟﺎده را
ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن اﯾﻦﺟﺎ ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫھﺎی ﺳﻮﺋﺪه .ﺟﻮن ﻣﯿﺪه
ﮐﮫ آدم ﭼﺎدر ﺑﺰﻧﮫ و دو ﺳﮫ ﺷﺐ ﺗﻮ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﺨﻮاﺑﮫ .اﯾﻦطﻮری ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
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ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪوﻧﮫ! ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﻣﺤﺸﺮه''.
ﻻدن ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺪرش زﯾﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺖ:
''وﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﯿﮓھﺎرو ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺗﺎزه اﯾﻦﺟﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮودﮔﺎھﮫ و ھﺮ دﻗﯿﻘﮫ
ﯾﮫ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ رد ﻣﯽﺷﮫ .ﻧﻤﯽزارن ﯾﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺨﻮاﺑﯽ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .ﺗﻨﮭﺎ زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:
''ﻣﯿﮓ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺷﮫ ﭘﺸﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﺒﻘﺖ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ را داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ آﺧﺮ وارد ﺷﻮد.
راﻧﻨﺪهی ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ زﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎل ﺑﻮد ،اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد و راه ﻧﻤﯽداد .ﮐُﻔﺮی ﺷﺪ و
ﺑﻼﺧﺮه ﺻﺪاﯾﺶ درآﻣﺪ.
'' ِد ﺑُﺮو دﯾﮕﮫ ،ﮐُﺸﺘﯽ ﻣﺎرو .ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎ ﻋﺮوس ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﻧﮫ ﺗﻮ''.
ﺳﺮ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و اداﻣﮫ داد:
ﻧﺎزﻧﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل زﯾﺮ
ِ
''ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرو ﺧﺪا ،ﺳﯿﺼﺪھﺰار ﮐﺮون ﻣﺎﺷﯿﻦ وﻟﻮو
ﭘﺎش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ،ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻄﻮری راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ اﯾﻦ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ اﺻﻼ ً راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻠﺪ
ﻧﯿﺴﺘﻦ .از ﺑﭽﮕﯽ ﺗﻮ ﻣﻐﺰﺷﻮن ﻓﺮو ﮐﺮدن ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﻦ ،ﺑﮭﺘﺮه .ﺑﯽ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﯽرن ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ھﻤﻮن روز اول ،دوم ﺗﺼﺎدف ﻣﯽﮐﻨﻦ و
ﻧﻔﻠﮫ ﻣﯽﺷﻦ''.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺳﺒﻘﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ
وﺳﻂ ﺟﺎده ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﺗﺨﺖ ﮔﺎز اداﻣﮫ داد .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ از ﮔﻔﺘﮫھﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﺻﺮ
ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺮوس ﻣﯽﺑﺮی ھﺎ! ﺑﺬار ﻣﺎ ﻣﻨﻈﺮه ھﺎی ﻗﺸﻨﮓ اﯾﻨﺠﺎ رو
ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﻮن ﺑﺪﯾﻢ اﯾﻦطﻮری ﻓﻘﻂ وﺳﻂ ﺟﺎدهرو ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽ ظﺮﯾﻒ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻧﺎﺻﺮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﺑﺎﻧﺪ ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺟﺎده ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً راﻧﻨﺪهھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ در آن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ .او ﺷﺪﯾﺪا ً ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺑﻮد .ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻼماش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ:
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''اﯾﻦ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ روی ھﺮ ﭼﯿﺰ وﻟﻮ ﺟﺰﯾﯽ ،ﺳﺎلھﺎ ﻓﮑﺮ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدن .ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰﺷﻮن روی ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﮫ''.
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫای
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻐﺰ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد .دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ او ﭘﺮﺳﺘﻮ ،و دﻟﺒﺮی از او ﺑﻮد.
ﻏﺰال ﺧﻮش ﺑﺮ و روی او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﮫ ﻟﺤﻈﮫ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺑﺎ او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش
ﺑﺮود .دو ،ﺳﮫ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ در ﺑﺎرهاش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
و ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎھﺎر را آﺑﺠﯽ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯿﺰ را ﭼﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وارد ﺷﺪن
آنھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،آھﻨﮓ ﺑﺎدا ﺑﺎدا ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا را ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺨﺶ
ﮐﺮد ،ﺧﻮدش و دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎلاﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ و در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺣﻨﺎ و
ﺳﺎرا ﮐﮫ از دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﮫ ای ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎ رﯾﺘﻢ آھﻨﮓ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای آنھﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ﺷﻮﺧﯽ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻻﻟﮫ و
ﻻدن را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ وﺟﺪ آورد .آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣَﻨﺎ و ﺧﻮاھﺮش ھﻢ ﺻﺪا ﺷﺪﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖ ﻣﯽزد ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد:
''ﺑﺎدا ﺑﺎدا ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا ،اﻧﺸﺎﷲ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎدا''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺻﻮرتاش ﮔﻞ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،زُ ل زُ ل ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ ﺿﺮب ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺮد:
''ﮔﻞ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻋﺮوس ﯾﺎﷲ ،داﻣﺎدو ﺑﺒﻮس ﯾﺎﷲ''
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را درﻣﺎﻧﺪه و ﻣُﻌﺬب دﯾﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺪش
ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل او ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﮫ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ او ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ دﺧﺎﻟﺖ
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﺑﺎ ول ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه .ﺑﺬارﯾﺪ ﻋﺮقاش ﺧﺸﮏ ﺑﺸﮫ .ﺗﺎزه ﻣﺎ
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ھﻨﻮز ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ''.
ﭼﮭﺎر دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ھﻢ ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﺳﯿﺎﻣﮏ دم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ:
''ﻋﺮوس ﺑﺒﻮس ،ﻋﺮوس ﺑﺒﻮس''.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و آرام ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫی او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ
ﺧﻮشاﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و ھﻢ ﺻﺪا ﺑﺎ ھﻢ دم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ'' :ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ،
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ'')١٩) .
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﺪتھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫی ﻣﺒﺎرﮐﯽ ﺑﻮد ،رو
در ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﮫھﺎی او را
ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ او ھﻤﮫ دﺳﺖ زدﻧﺪ و دﺳﺖ از ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.
ﭼﺎی ﺗﺎزه دم آﻣﺎده ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ وظﯿﻔﮫی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺧﻮش و ﺑﺶ و ﺗﻌﺎرف ،ﺑﺎ ﭼﺎی و ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای از آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﻣﯿﺰ ﻧﺎھﺎر دﻋﻮت ﮐﺮد .ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﮫ را ﭘُﺮ از ﺷﻮر و ﺷﺎدی ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ
آﺑﺠﯽ و ﻧﺎﺻﺮ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط دور و ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﭘﻠﮑﯿﺪﻧﺪ
و رﻓﺘﺎر او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫی ﺣﻀﻮر داﺋﻤﯽ آنھﺎ ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﻋﺠﻠﮫای ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ آنھﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﭼﺮا .ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ آنھﺎ اﻣﯿﺪی واھﯽ ﺑﺪھﺪ .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
دراﯾﻦﻓﮑﺮﺑﻮدﮐﮫھﻤﮫﭼﯿﺰﺑﺎﯾﺪروالﻋﺎدیﺧﻮدراطﯽﮐﻨﺪ.
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ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ آﺑﺠﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .از اﯾﻦﮐﮫ آﺑﺠﯽ
را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺷﺎد و ﭘُﺮ اﻧﺮژی ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮﮔﺰ او را ﭼﻨﯿﻦ ﭘُﺮ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ
ﺑﺠﺰ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ و ھﻤﺪﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺠﺰ دو
ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد و وﻗﺖ
ﺧﻮد را ﺻﺮف ﻧﮕﮭﺪاری از ﺑﭽﮫھﺎ و ﺧﺎﻧﮫداری ﻣﯽﮐﺮد .از ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ،
ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ .درس و ﻣﺸﻖ ﺑﭽﮫھﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ،
ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﮫ و رﯾﺨﺘﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ ھﻤﮫ از وظﺎﯾﻒ او ﺑﻮد .ھﺮﮔﺰ
ﮔﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﺮﮐﺎری را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺆﻧﺲ او رادﯾﻮ و
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ داﺷﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی از ﻧﻮار و ﺳﯽدی
ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮏ و ﯾﺎ رادﯾﻮ از
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﮫ اﺧﺒﺎری ﮐﮫ از رادﯾﻮھﺎی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد .ﮐﺎر ﮐﺮدن او را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﺮﮐﺎری را ﻧﺼﻔﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ .ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺮق
ﺷﺪن در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای او ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮاﭘﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ
ﺷﻮﺧﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدھﺎ اﮔﮫ ﺑﮕﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽھﺎی ﺗﻮ ﮐﯿﺴﮫ رو ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﺑﭙﺰﯾﺪ ،ھﻤﮫی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽھﺎی ﮐﯿﺴﮫ رو ﻧﺼﻔﮫ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﯽﭘﺰﯾﺪ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮش را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘُﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎه ﻗﺎه ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .واﻗﻌﯿﺖ
ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺮای دو ﺳﮫ روز
ﻏﺬا درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر او ھﻢ از ﮔﺰﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎد آﺑﺠﯽ در اﻣﺎن ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
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''ﺑﺮای ﭼﯽ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺣﺮوم ﻣﯽﮐﻨﯽ! اﯾﻦھﺎ ﻏﺬای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫاس''.
ﻣﺘﺨﺼﺺ اِﺳﺘﮏ و ﻣﺮغ ﺑﺮﯾﺎن ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﮫ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻗﻠﺒﺎ ً
راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺟﻤﻌﮫھﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ زودﺗﺮ از او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﯽدی ﺷﺠﺮﯾﺎن را در
دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،ﭘﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﺳﺮﮔﺮم آﺷﭙﺰی
ﻣﯽﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﺧﯿﺎلاش راﺣﺖ ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﺮم و ﺧﻮﺷﻤﺰه در ﺧﺎﻧﮫ
در اﻧﺘﻈﺎر آﻧﮭﺎﺳﺖ .وﻗﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮی ﺑﮫ ﻣﻐﺎزهھﺎی ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس و
ﻟﻮازم آراﯾﺶ ﺑﺰﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﮫ را ھﻢ ﺟﺎروﺑﺮﻗﯽ
ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺳﺮی ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﺎزار ﺷﺎم ﺷﻠﻮغ و در ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد،
ﻣﯽزد و ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﺮک ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه را از زﯾﺮ ﺗﺨﺖھﺎ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻣﯽﮐﺮد و
ﺣﻮﻟﮫھﺎی ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﯿﻤﮫ ﺧﯿﺲ را در ﺳﺒﺪ ﻟﺒﺎس ﭼﺮک ﻣﯽرﯾﺨﺖ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ آﺑﺠﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .زﻧﺪان درسھﺎی زﯾﺎدی ﺑﮫ او ﯾﺎد داده ﺑﻮد .در
ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﻢ ھﺮﮔﺰ در ﮔﺬﺷﺘﮫ درﺟﺎ ﻧﺰد .ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﻓﮑﺎر و ﺷﯿﻮهی
زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﮫ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫﮐﺲ را
ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽدﯾﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاطﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ھﯿﭻ ﺟﺎ و وزن
وﯾﮋهای در زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﺪاﺷﺖ و ﯾﺎ اﮔﺮ داﺷﺖ؛ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎداتاش
آنھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺴﺘﻮ و ﺗﺎرﯾﮏﺧﺎﻧﮫی ذھﻦ و اﺣﺴﺎساش ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭘﯽ ﺑﺮده و
ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ زﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .آن ﮐﺲ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻌﺎدت و ﺑﮭﺮوزی آنھﺎ
ھﺪف و آرزوی اوﺳﺖ .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺑﭙﺬﯾﺮد .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺟﺰء ﻣﮭﻤﯽ از ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ.
ﻋﺸﻖ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن؛ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ ،ذﮐﺎوت و ﺻﺒﺮ و ﭘﺸﺘﮑﺎری ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰهی او در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺑﻮد را ھﻨﻮز در ﮐﻮﻟﮫﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ذھﻦ ھﻮﺷﯿﺎر و ﻓﻌﺎلاش ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﮫ
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ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻏﺮﺑﺖ ﺳﺮد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دوام ﺑﯿﺎورد ،ﺑﺎﯾﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻼﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺖ دورهی
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ و در ادارهی ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ
اﯾﻦﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ و اﺛﺮات آن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭼﻮن ا ُﺧﺘﺎﭘﻮﺳﯽ ﺑﺮ ھﺮ ﻟﺤﻈﮫی زﻧﺪﮔﯽ او ﭼﻨﮓ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد و رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ
آن ﺑﺠﻨﮕﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ او ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ؛ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﮫ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺮم آﺷﭙﺰی ،ھﻤﺪم
او ﺑﻮد .ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ آرام و ﺧﺮاﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺮاغاش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﮫ آنھﺎ
ﻣﯿﺪان ﻣﯽداد ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ او را ﺑﮫ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی؛ آن ﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﻮی ﻧﻢ ﺳﻠﻮلھﺎی
ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﻮی ﺧﻮن ﺧﺸﮏ ﺷﺪهی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از زﺧﻢھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻼق و
ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﭘﻮﺗﯿﻦھﺎی ﺑﺎزﺟﻮ ﻣﺆﻧﺲ داﺋﻤﯽ ھﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ذھﻦ و ﺣﻮاساش ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﻣﺎن را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻮق راﻧﻨﺪﮔﺎن
دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .اﺳﻢ و ﭼﮭﺮهی دوﺳﺘﺎناش ﮐﮫ دﯾﮕﺮ در ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﻟﺤﻈﮫای رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎزی ﺷﺒﺎﻧﮫروز ﺑﺎ آنھﺎ در ﺣﺎل
ﭼﺖ ﮐﺮدن ﺑﻮد .ﺣﺎل و اﺣﻮال آنھﺎ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺟﻮاب درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ آنھﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد در ﻏﺮﺑﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزد .از ھﻤﺴﺮش و
دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﺎرھﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ آنھﺎ ھﻢ ﺣﺎل او را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل و ﯾﺎد ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮ ذھﻦ او ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺻﻮﻓﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ و در ﭼﺮﺧﺶھﺎی ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﺧﻠﺴﮫ ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ و ﺣﺎل را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﮫ رﻓﻘﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزیاش واﮔﺬار ﻣﯽﮐﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ
ﻏﺬا ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﯾﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺎ ﺻﺪای دﺧﺘﺮاناش و آﺑﺠﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺳﺘﯿﺰ او ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و ﺧﺎطﺮات ﺗﻠﺦ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺗﺎﺑﻌﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
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روﺣﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی در زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ ،رﻓﻘﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی او ﻣﯿﺪاندار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و او را ﺑﮫ
ﻣﺤﻔﻞ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽاش ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﺮ دو
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪه و دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻓﻘﺎی دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ
ﺳﺮاغ او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮﭼﮫ ﭘﺎﯾﺶ در
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺳﻔﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ؛ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎتاش ،از ﺧﻨﺪهھﺎی
ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ و از ﺗﮫ دل در ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزی واﻟﯿﺒﺎل در ﺣﯿﺎط زﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﻌﺮهھﺎی ﺟﮕﺮ
ﺳﻮز در زﯾﺮ ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﮐﺎﺑﻞ و ﺷﻼق و آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ دوﺳﺘﺎن و ھﻢ
ﺑﻨﺪیھﺎﯾﺶ ﮐﮫ رﻓﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺘﻨﺪ ،ھﻤﮫ و ھﻤﮫ در اﻧﺒﺎر ﺣﺠﯿﻢ و ﭘُﺮ ﭘﺴﺘﻮی
ذھﻦاش ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را دو
ﺑﺎره ﺑﮫ روز ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺮاغاش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺑﯿﻦ
ﯾﻮرشھﺎی ﻣﻐﻮلﮔﻮﻧﮫ در اﯾﻦ اواﺧﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش در طﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺑﺠﯽ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺗﻤﺎم ﻗﺪ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎتاش؛ ﮔﺮﭼﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ او در زﯾﺮ ﯾﮏ
ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺻﺒﻮری؛ ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻌﯽ و ﮔﺬﺷﺖھﺎی او را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ؛
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در ﮐﻮهھﺎی ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ .در آن زﻣﺎن اﺿﻄﺮاب ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺸﻤﮑﺶ و درﮔﯿﺮیھﺎی
ﻧﻈﺮی ﭼﻨﺎن ﺣﺠﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫﮐﺲ در ﻣﺒﺎرزه ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ و از دﺳﺖ دادن ﯾﺎران ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﻓﺮار ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺷﺪﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﺗﺎزه در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﻮد
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ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﭼﮫ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در آنﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﻠﺴﮫی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و
روﺣﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﭘﺎ ﺑﮫ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .در آنﺟﺎ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ و
ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و آوارهای ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی ﻋﻤﺮش را وﻗﻒ ھﺪﻓﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎﺣﺼﻞاش ھﻤﺎن آوارﮔﯽ و ﻏﺮﺑﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﮕﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮد.
ﺗﻌﺎدل روﺣﯽاش ﺑﮭﻢ ﺧﻮرد .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ ﻧﻔﺲ و آراﻣﺶ دروﻧﯽاش ﮐﮫ روزی
روزﮔﺎری در زﻧﺪان و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎناش ﺑﻮد،
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪ .روزی دو ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﻗﺪم ﻣﯽزد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و در ﭘﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎرهای ﺑﻮد .وﻟﯽ ﮐﺪام ﭼﺎره ،ﮐﺪام ﮔﺮﯾﺰ؟ آﻧﺠﺎ آﺧﺮ ﺧﻂ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ
زﻧﺪﮔﯽاش را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ
ھﺰار ﻣﺸﻘﺖ و در ﺑﮫ دری ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .ﻋﻘﺮﺑﮫی زﻣﺎن را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد.
ﺧﺒﺮھﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن داﺷﺖ ﮐﮫ اوﺿﺎع ھﺮ روز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﻨﻢ ،ﭼﮫ ﮐﻨﻢ روزھﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﻣﯽرﻓﺖ و در آن ﺟﺎ وﻗﺖﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺮس از ﺗﺮور؛ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﮫ
ھﻤﮫﮐﺲ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﺎﯾﮫی
ﺧﻮد ھﻢ ھﺮاس داﺷﺖ .ﻣﺮدی ﮐﮫ روزی ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻮد ،ﺑﮫ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﮫ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ آرام
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺳﯿﺮ ﺑﺤﺮان ﺑﻮد ،ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﮫ
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﭼﺸﻤﺎناش ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎل را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﻏﺮﺑﺖ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻼت آن.
ﮔﻮﯾﯽ ذﺧﯿﺮه و اﻧﺮژی روان او ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.در آن روزھﺎ آﺑﺠﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ً از ﯾﺎد
ﺑﺮده ﺑﻮد .او ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﺨﺎﻧﮫی او ﺑﻮد .ﮐﻤﺘﺮ اﺣﻮال او را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در درون ﺧﻮد ﺑﻮد ﺗﺎ در ﮐﻨﺎر او.
آﺑﺠﯽ اﯾﻦطﻮر ﻧﺒﻮد .او ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺗﻮدهی ﮔﺪاﺧﺘﮫای را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ از درون
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ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و در ھﺮ ﺟﻤﻊ و ﻣﺤﻔﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮔﺮﻣﺎ و ﭘﺮﺗﻮ اﻓﺸﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﮫی دوﺳﺘﺎن ﺳﺮ ﻣﯽزد .رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ آنھﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .دوﺳﺘﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ زﻧﺎن آوارهای ﮐﮫ ﭼﻮن
ﺧﻮدش ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫاﺷﺎن را رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺪون
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﯽ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺪون اطﻼع ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﮫ
ﺣﺎﻻ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻏﺮق در
دﻧﯿﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ در ﻗﺒﺎل ﺗﻼشھﺎی او ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺣﺘﯽ
روزی ﮐﮫ ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ ﺑﺎردار اﺳﺖ ،ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﮑﺚ آﻣﯿﺨﺘﮫ
ﺑﮫ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﻋﯿﺐ ﻧﺪاره ،ﺑﺬار اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ھﻢ ﺑﯿﺎد .ﻣﺠﺒﻮره ﻣﺜﻞ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ .ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ رو ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ''.
آﺑﺠﯽ آن روز ﮐﻼﻓﮫ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﮫ روی ﺧﻮد ﻧﯿﺎورد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻋﺎﺷﻖ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮد .روزھﺎی ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮه را ﺑﺎ او ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫی ﭘﺎک و ﺑﯽآﻻﯾﺶ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ
ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫی
ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری در ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ھﯿﭻوﻗﺖ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﺠﺮﺑﮫای در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ آن
روز ھﺮﮔﺰ ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎلھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ او در ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از رھﺎﯾﯽ از
زﻧﺪان در دوران اﻧﻘﻼب ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎدر ﺣﺮﻓﮫای ﺳﺎزﻣﺎناش ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮﮔﺰ
طﻌﻢ ﺳﺮ ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎدن و ﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪن و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه را ﻧﭽﺸﯿﺪه
ﺑﻮد .اھﻞ ﭼﺎﻧﮫ زدن و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻧﺒﻮد .در ﺧﺮﯾﺪ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ و ﮐﻤﺮو را
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻮل ﻣﯽداد .ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮش ﻗﻠﺐ
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و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد .از ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺣﺮف زور ﻧﻔﺮت داﺷﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﻧﺤﻮی ﺗﻦ ﻧﻤﯽداد .آﺑﺠﯽ درون و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آن ﻣﺮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و آرﻣﺎناش ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻮن
دﯾﮕﺮ آدمھﺎ طﻮر دﯾﮕﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن را اﻣﺘﺤﺎن و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ ،روزی از اﯾﻦ
ﺑﺤﺮان ﺑﺪر ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ و ﻣﺼﻤﻢ
ﺑﻮد ﺗﺎ ھﻤﮫی اﻣﮑﺎﻧﺎت را ﺑﺮای دﮔﺮدﯾﺴﯽ او ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ در ﻣﮫ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﮐﮫ
زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ از روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽدﯾﺪ و ﺑﮫ آن اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و
ﭘﺲ از ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺑﺪری در ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﻤﺮاه دو دﺧﺘﺮﺷﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﮭﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻟﻨﺪوﺗﺮ ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ از ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎرھﺎی اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﺗﺎ آن روز
ھﺮﮔﺰ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل دوﺳﺘﺎﻧﮫای روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنھﺎ را در
ھﺘﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎزه وارد ﺑﻮد ،اِﺳﮑﺎن دادﻧﺪ .ھﺘﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ در ﯾﮑﯽ
از ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﮫ ﻣﺎه وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ .آرام آرام ﺑﮫ
زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را از ﻧﻮ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ دو ﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻧﺪﮔﯽ در ھﺘﻞ و از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪن دو ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ،ﺑﻌﻨﻮان
ﭘﻨﺎھﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .در آن ﺳﺎلھﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﻋﺮاﻗﯽ را ﺷﺒﺎﻧﮫ ﻓﻠﮫای
و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺳﻮار ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق روی ﻣﯿﻦ ﭘﺲ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ھﺘﻞ وﯾﻨﺘﺮﮔﺎردن ﮐﮫ روزی ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ھﺘﻞھﺎی ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻮد ،در
آن ﺳﺎلھﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت و ادارهی رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮭﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺗﺎزه وارد را در آن اِﺳﮑﺎن دھﻨﺪ .در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دھﮫی
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ھﺸﺘﺎد ﻣﯿﻼدی دوﻟﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮐﺸﻮر ھﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دورهی روﻧﻖ
اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد .آن ھﺘﻞ ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ھﻤﮫی ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎدی
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﻘﯿﺮ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ
در آن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و ﺻﻨﻌﺘﯽ.
ھﺘﻞ از دو ردﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﮫ طﺒﻘﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻤﻮازات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮازی ﺑﻮﺳﯿﻠﮫی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮭﻢ
وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﻓﺘﺮ ھﺘﻞ؛ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ،ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﻏﺬاﺧﻮری و ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻓﺖ
در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺣﺮف اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﯾﻮ داﺷﺖ .در
ﺟﻠﻮی ورودی ھﺘﻞ ﻣﺤﻮطﮫی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً وﺳﯿﻊ و ﺑﺎزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ و زﻣﯿﻦ
ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل و ﺗﻨﯿﺲ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اطﺮاف ھﺘﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود دوﯾﺴﺖ
ﻣﺘﺮ را ﭼﻤﻦ ﺳﺒﺰی ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭼﻤﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و
ﺷﯿﺮی ھﺘﻞ و ﺟﻨﮕﻞ و ﺗﭙﮫھﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ اطﺮاف ،ﺟﻠﻮهای ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ
داﺷﺖ .ﻣﺠﺴﻤﮫای ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرگ در ﺳﺮ در ورودی ھﺘﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺒﯿﮫ
ﺧﺮوس ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﺮﮔﺰ ارﺗﺒﺎط ﺧﺮوس و اﺳﻢ ھﺘﻞ را ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﺑﺎغ
زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ.
ﺣﯿﺎط ﻣﺤﺼﻮر ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮازی ﮔﻞﮐﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻮض ﺑﺰرگ و
ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻠﯽ در وﺳﻂ ﺣﯿﺎط ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻮارهای ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻤﺎم طﻮل روز از ﻣﯿﺎن
ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﻣﺠﻤﺴﮫی زن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺪن او ﻋﺮﯾﺎن ﺑﻮد و ﮐﻮزهای را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،آب زﻻل ﺧﻮد را ﺑﮫ اطﺮاف ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ھﻮای ﺣﯿﺎط را
ﺧﻨﮏ و ﻣﺮطﻮب ﻣﯽﮐﺮد .اطﺮاف ﺣﻮض ﺑﺎﻏﭽﮫھﺎﯾﯽ ردﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮔﻞھﺎی زﯾﺒﺎ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪازظﮭﺮ روزھﺎی ﮔﺮم ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﻮدﻧﺪ ،روی ﻧﯿﻤﮑﺖ و ﺳﮑﻮھﺎی اطﺮاف
ﺣﻮض ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺪهای ﺗﺨﺘﮫ ﻧﺮد ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﭼﺎی و ﻗﮭﻮه
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ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﮔﭗ ﻣﯽزدﻧﺪ و آﺧﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ھﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ورق و ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻮانﺗﺮھﺎ ﻧﯿﺰ
در زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﭽﮫھﺎی ﻗﺪ و ﻧﯿﻢ ﻗﺪ در اطﺮاف ﻣﯿﺰھﺎ ﭘﻼس
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ از ﮔﺎھﯽ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ وظﯿﻔﮫی ﻧﮕﮭﺪاری از ﮔﻞھﺎی ﺑﺎﻏﭽﮫ ﺑﮫ
او ﻣﺤﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،از
ﭼﯿﺪن و ﭘﺮﭘﺮ ﮐﺮدن ﮔﻞھﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدرھﺎ ﮔﻮﯾﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺗﻮﺟﮫای ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻋﺪهای از ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﮫ
آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه آورده ﺑﻮدﻧﺪ و دﺳﺘﮫای دﯾﮕﺮ از ﺑﯿﻢ ﺟﺎن و ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﺘﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎتاش ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﮭﺸﺖ ﺑﻮد .ﭘﺪر و ﻣﺎدرھﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺑﭽﮫھﺎ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮد.
ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺮو ﻏﺬا ھﻤﮫ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دراز و ﻣﻮازی
در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﺨﻮان آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺻﻔﯽ طﻮﯾﻞ و طﻮﻻﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ ھﻞ دادن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه
ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ در ﺳﻮﺋﺪ و در ﺻﻒ ﻏﺬا ﻧﯿﺰ
اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺗﻨﺶھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ھﻤﯿﻦ
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺳﻠﻒﺳﺮوﯾﺲ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ .آﺷﭙﺰھﺎ وظﯿﻔﮫی
ﺳﺮو ﻏﺬا را ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻣﯽرﻓﺖ و ﻏﺬا
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﺎی و ﻗﮭﻮه و ﻣﯿﻮه ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﻠﻒ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ
آﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮد .ھﯿﭻﮐﺲ ﻟﯿﻮان و ﯾﺎ ﺑﺸﻘﺎب و ﺳﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ در
ﻣﺤﻮطﮫ و ﯾﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻏﺬاﺧﻮری رھﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﯿﻮانھﺎ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﻣﯽﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ آن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﭽﮫھﺎ
ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی و دوﯾﺪن در ﻣﺤﻮطﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد و
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ھﻤﮫی اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮫ را ﺑﺮﭼﯿﺪﻧﺪ .ﻏﺬا و ﻣﯿﻮه را در
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ﺟﻌﺒﮫھﺎی ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﺳﺮو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﭼﺎی و ﻗﮭﻮه ھﻢ ﻟﯿﻮان
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﮭﯿﺪاﺗﯽ؛ ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﺿﺮر ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ھﻢ ﺑﮫ ﺻﺮﻓﮫ ﺑﻮد و ھﻢ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯿﮫی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ھﺘﻞ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦھﺎی ﻧﻈﺎﻓﺖ در اﺗﺎﻗﯽ
ﻏﺬای ﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،اﺗﺎق را ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺧﻮد
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﺑﺎﯾﺪ وظﯿﻔﮫی ﻧﻈﺎﻓﺖ را ﺑﻌﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪودی ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻈﻢ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮد .در روزھﺎ و ھﻔﺘﮫھﺎی اول ھﺮ ﭘﻨﺎھﺠﻮ اﺟﺎزه داﺷﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ دﻓﺘﺮ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ،ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای اطﻼع دادن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺴﺘﮕﺎناش ﺑﮫ ﮐﺸﻮرش زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ ،ﻣﮑﺎﻟﻤﮫی
ورود ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﭽﮫای در دﻓﺘﺮ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت در ھﺘﻞ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
در آن اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ از آن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎر ﺗﻠﻔﻦ زدن راﺿﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ھﺮ روز ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑﮫ دﻓﺘﺮ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﯾﮏ
روز ﻣﺎدر ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد ،روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮادر و ﯾﺎ ﭘﺪرﺷﺎن ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﺰار
ﻋﺬر و ﺑﮭﺎﻧﮫی دﯾﮕﺮ .ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﭘﺪرﺷﺎن دو ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ در ﺗﺼﺎدف ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺳﺮطﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺎدرﺷﺎن ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻮت ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺳﮑﺘﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ از ﺳﺮ
اﻧﺴﺎندوﺳﺘﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺣﻢ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی آنھﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺪارﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫی
ھﺘﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫی ﺗﻠﻔﻦ راه دور اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ
ھﺰﯾﻨﮫی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻧﺪارد .ﺗﻤﮭﯿﺪات ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫی ورود را ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد زﺑﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ
ﭼﺎرهی ﮐﺎر را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای وارد دﻓﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ادارهی
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ﻣﮭﺎﺟﺮت در ھﺘﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻔﺖ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺮده را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﻮﻧﺪ .در ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ از ﭘﻨﺠﺮهی ﺑﺎز
وارد دﻓﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزدﻧﺪ.ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﻗ ُﻠﺪر اھﻞ آﻟﺒﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﮑﺮ آن ﮐﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺤﺼﺎر آن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ورود ﺑﮫ دﻓﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻠﻔﻦ زدن
ھﺰﯾﻨﮫ داﺷﺖ .ﺑﺮای وارد ﺷﺪن ﺑﮫ دﻓﺘﺮ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .آنھﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﺸﻮر و ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ھﺰﯾﻨﮫای
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درآﻣﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﯿﺮ
ﭘﺎک ﺧﻮردهای ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دﻓﺘﺮ اطﻼع داد .آنھﺎ ﻧﯿﺰ از
ھﻤﺎن روز ﺻﻔﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻠﻔﻦھﺎی دﻓﺘﺮ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎن ھﻤﮫ را آﺟﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﻀﯿﮫی
ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ ﺧﺎﺗﻤﮫ ﻧﯿﺎﻓﺖ .در دوﯾﺴﺖ ﻣﺘﺮی ھﺘﻞ در ﺳﺮ
ﭼﮭﺎرراھﯽ دو ﺑﺎﺟﮫی ﺗﻠﻔﻦ ﺳﮑﮫای ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺟﻮان ﺧﻮش ﻓﮑﺮ ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
و از طﺮﯾﻖ دوﺳﺘﺎناﺷﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﮑﮫی ﭘﻨﺞ ﮐﺮوﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻮراﺧﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮫ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺦ ﻧﺎزک و ﻣﺤﮑﻤﯽ را از ﺳﻮراخ ﺳﮑﮫ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻮﻟﯽ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺳﮑﮫ را ﮐﮫ از ﻧﺦ آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد داﺧﻞ ﺷﮑﺎف ﺗﻠﻔﻦ رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻋﺪد ﭘﻨﺞ در ﺣﺎﻓﻈﮫی ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ آن را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﻣﺠﺪدا ً داﺧﻞ ﺷﮑﺎف رھﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ روش ﺧﻼﻗﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷﺖ.
ﺳﮑﮫھﺎ ﺳﺮ ﻗﻔﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در ھﺘﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ھﻤﮫی اﺗﻔﺎﻗﺎت
را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻤﯿﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﮫی او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻮانھﺎی ﺗﺮدﺳﺖ و ِزﺑﻞ دوﺳﺖ ﺷﻮد .ﻋﺼﺮھﺎ ھﻤﺮاه آنھﺎ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﻣﯽرﻓﺖ .روزھﺎی اول ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽﮔﺮی در
ﭼﻨﺪ زد و ﺧﻮرد در زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ او را ﺑﻌﻨﻮان داور ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻠﯿﺖھﺎ ﻗﺒﻮلاش داﺷﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺎم او ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و
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ﻋﺮبھﺎ آﺳﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎم او را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ”ﺳﯿﺎ”
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻄﻮر رﺳﻤﯽ ﺳﯽ .آی .اِ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ اﻧﺴﺎن
دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺒﺎرز روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﭼﺮﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از آن ﺑﮫ
ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﮐﺘﺎب و ﻗﯿﺎم ﺗﻮدهای و ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺸﺪار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﺑﮫ ﭘﺎی
ﺛﺎﺑﺖ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل و واﻟﯿﺒﺎل و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﻤﯿﺘﮫی ادارهی ھﺘﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .آﺑﺠﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺎھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫی ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮد .از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺸﻤﺎن او ﺑﮫ دﻧﯿﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﻨﺠﺮهای در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎن او ﮔﺸﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ
و ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ﺗﺎ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﻟﺒﻨﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻋﺮاق را در
ﭼﺸﻢاﻧﺪاز داﺷﺖ .ﻋﺸﻖ ،اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ و ذﮐﺎوت و روﺣﯿﮫ ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاھﯽ او ﺗﻮﺷﮫی
ﮔﺬر او از ﺑﺮزخ و ﺑﺮھﻮت ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻮد .ﮔﻠﯽ ﻧﻮﺷﮑﻔﺘﮫ ﺑﻮد.
ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﭘﻨﺎھﺠﻮ ﻣﺎھﯽ ھﺰار و ھﺸﺘﺼﺪ ﮐﺮون
ﺑﺎﺑﺖ ھﺰﯾﻨﮫی ﻟﺒﺎس و اﯾﺎب و ذ ُھﺎب و ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒﯽ ﻣﯽداد .اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای
ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﺧﺎﻧﻮادهاش در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﺪادی از
ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﺧﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﮓ زده
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ.آﺑﺠﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻏُﺮوﻟ ُﻨﺪ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ھﺮ ﻣﺎه
ھﺰار ﮐﺮون را ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮی ﮐﮫ در ھﺘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،آدرس ﺷﻨﺒﮫﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ.
روزھﺎی ﺷﻨﺒﮫ و ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ ﺳﺮی ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ،ﮐﮫ ﭘﺎﺗﻮق ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽزد .ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎزار ﺷﮭﺮ ﻓﺮﻧﮓ ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ھﺮ
ﺟﻨﺲ دﺳﺖ دوﻣﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ .از ﻟﺒﺎس و اﺳﺒﺎبﺑﺎزی ﺑﭽﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﺗﺎق
ﺧﻮاب .ﺟﻨﺴﯽ را ھﻢ ﮐﮫ ﻧﺒﻮد ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻔﺎرش داد .ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﻮان ﺗﮭﯿﮫی آن
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را داﺷﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ روزی روزﮔﺎری در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎزاری ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺮﻓﮫ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ را از آﻧﺠﺎ ﺑﺨﺮد.
ﺑﺮای ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .روزھﺎی اول ﺳﯿﺎﻣﮏ اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ دﯾﺮی
ﻧﭙﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻦ داد و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهی ھﻤﺴﺮش ﺷﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﺮﮔﺰ ﮔﺬر ﺧﻮد از ﺑﺮزخ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫی آن در
ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮدش ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ ﻟﺤﻈﮫی ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯽ از ھﺴﺘﯽ
و وﺟﻮدش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .روزھﺎی دﺷﻮار زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮه در ﮐﻨﺎر ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﮐُﺮد
ﻋﺮاﻗﯽ را ھﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد .ﺑﯿﺎد داﺷﺖ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ ﭘﺎ
ﺑﮫ ﭘﺎی او و ﭘﯿﺸﻤﺮﮔﺎن ﮐُﺮد ﻋﺮاﻗﯽ ﺳﺨﺘﯽ و ﺧﻄﺮھﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد و دم ﻧﺰد.
ﺗﺎزهﻋﺮوﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر ھﺮﮔﺰ طﻌﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻓﻘﺮ را ﻧﭽﺸﯿﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎن و ﺧﺮﻣﺎ و ﭘﻨﯿﺮ ﺳﺪ ﺟﻮع ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ
در ﮐﻨﺎر اوﺳﺖ .آﺑﺠﯽ ھﺮﮔﺰ از ﺗﺎول و زﺧﻢ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺎدهروی
زﯾﺎد و ﮐﻔﺶھﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ؛ ﻧﺼﯿﺐاش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﺛﺮش ھﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن زن را ﮐﮫ آﯾﻨﮫی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮدش ﺑﻮد را
از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﭙﺎس آن
ھﻤﮫ ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ھﯿﭻوﻗﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮد .ﺧﻮد را
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮ ﺑﺎر از ﺧﻮد ﻗﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﻏﺮور ﺧﻮد
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮاﺳﺘﮫی او را ﮐﮫ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از دوﺳﺖ
ﻗﺪﯾﻤﯽاش؛ آن ھﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺑﻮد رد ﮐﻨﺪ؟ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و ﺷﻌﻒ و ﻧﺸﺎط
آﺑﺠﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ آرزوی او ﺑﻮد .از ﺟﺎن و دل ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮫ ﭼﻨﺪ روز،
ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺎ آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮاناش ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ او را
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﺮﺳﯿﺪن ﻧﻈﺮ آنھﺎ ﻋﺠﻠﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد.
آن ﺷﺐ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش دادﻧﺪ.
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ﺧﺎطﺮات اﯾﺮان را ﺑﺮای ھﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎی رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .او و
دﺧﺘﺮاناش ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ھﻤﯿﺸﮫ ﻟﺐ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوب ﻧﺰد .ﺳﯿﺎﻣﮏ
دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''طﺮف ﮔﺮﺑﮫرو دم ﺣﺠﻠﮫ ﮐﺸﺘﮫ؟ ﺧﻮب ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ ھﺎ! از ﺣﺎﻻ؟''
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﭘﺮﺳﺘﻮ و آﺑﺠﯽ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻓﺎﺻﻠﮫای ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮدن ﭼﻨﺪ ﺑﺸﻘﺎب را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮد و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﺑﺸﻘﺎبھﺎ و رﯾﺨﺘﻦ ﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪهی ﻏﺬاھﺎ در ﺳﻄﻞ ﺳﺒﺰ
رﻧﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﺮای آن ﻣﻨﻈﻮر در زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد،
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮو ﺑﺸﯿﻦ .ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪی .ﺑﺬار ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﮭﺎر ﺗﯿﮑﮫ ظﺮﻓﮫ ،ﻣﯽزارم ﺗﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺑﮫ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎ زﺑﺎﻟﮫھﺎ رو ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞاش ﻧﻈﺮ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد:
''آره ،ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﮫ .ﺷﺐ و روز ھﻢ ﺗﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮ و
ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﮫ و ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر راﺟﻊ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ اون ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﮫ
ﻣﺮدم آﻣﻮزش ﻣﯽدن''.
ﺧﻮدش ﺧﻼف آن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﮔﻮر ﭘﺪر اﯾﻦھﺎ .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﻮن ﻣﯽرﺳﻦ دوﺳﺘﺪار ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
ﻣﯽﺷﻦ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﺮاق و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻦ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽھﺎی
ﻧﻔﺘﮑﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻏﺮق ﻣﯽﮐﺮدن ،ﻓﮑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺘﻦ و ﻧﺒﻮدن.اﺻﻼ ً
ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ اوﻧﺠﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﯿﻦھﺎ ﻧﺼﻒ ﺟﻨﮕﻞھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ده.
ﯾﮕﮫرو از رﯾﺸﮫ زدن ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻮب آنھﺎ دﮐﻮر و ﮐﺎﻏﺬ درﺳﺖ ﮐﻨﻦ و ﺑﮫ ﺟﺎش ﻣﻮز
و ﻣﯿﻮهھﺎی دﯾﮕﮫ ﭘﺮورش ﺑﺪن و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﮫ ﮔﻞ ﺑﮑﺎرن و ﺑﺎ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎرن اروﭘﺎ.
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ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ اوﻧﺠﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارﺑﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
رﺷﻮه ﻣﯽدن و زﺑﺎﻟﮫھﺎی اﺗﻤﯽ ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ اوﻧﺠﺎ ﭼﺎل ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺗﯿﺰ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻل ﮐﮫ رﯾﺸﮫ در اﻓﮑﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫی ﺧﻮدش ھﻢ
داﺷﺖ؛ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد:
''آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻮاﻓﻖام ،وﻟﯽ ﯾﺎدﻣﻮن ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺟﻮاب ھﺮ ﮐﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی رو ﺑﺎ ﯾﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ دﯾﮕﮫ ﺑﺪﯾﻢ ،اوﻧﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﻢ دﯾﮕﮫ
ﯾﮫ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﻮن ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ اوﻧﺎ ﻣﯽﺷﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﻋﺎدت داﺷﺖ .ھﺮوﻗﺖ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﮫ داد .ﻧﺎﺻﺮ در اطﺮاف او ﻣﯽﭘﻠﮑﯿﺪ و ﺑﺎ ظﺮفھﺎی
روی ﻣﯿﺰ ور ﻣﯽرﻓﺖ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ظﺮف ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ آﻣﺪ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و آنھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ،دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ظﺮفھﺎ را
روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮ زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﯽ ،ﺧﻮدم اﯾﻦ ﮐﺎرو اﻧﺠﺎم ﻣﯽدم''.
ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی آوردن ﺑﻘﯿﮫی ظﺮفھﺎ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ظﺮفھﺎ ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه دل ﺑﮫ درﯾﺎ زد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻧﻤﯽﺧﻮای ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ و ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎرو ﺑﺒﯿﻨﯽ؟ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻣﯽﺷﻦ .از ﺳﺮ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪن .ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﻦ .ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ وارد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ ،ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﭘﺎﺳﺦ
دادن ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ وﻗﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و
ﺟﻮاب داد:
''آره ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ! اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﺧﯿﻠﯽ دلام ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﯿﺎم .ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺮﯾﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .اداﻣﮫی ﺑﺤﺚ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ در ﺻﻮرت اﺻﺮار،
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺮارﺷﺎن در ﺗﺮﮐﯿﮫ را ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ دو ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺮاه دو دﺧﺘﺮش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ رو
ﮐﺮد ﺑﮫ آﺑﺠﯽ و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺎ ﻓﺮدا ھﻮای اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻣﺎ رو داﺷﺘﮫ ﺑﺎش''.
ﺑﻌﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺲ ﻓﻌﻼ ً ،ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ''.
ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫی او ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ در ﺳﻮﺋﺪ رﺳﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ھﺮ دو ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻮھﺎﯾﯽ ﻗﮭﻮهای ﺳﯿﺮ و ﻟﺨﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺪس زد ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از ﻣﺎدرﺷﺎن ﺑﮫ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﻨﯽ
ﮐﺸﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن ﻣﯿﺸﯽ و ﭘﺎھﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ و راﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
''ﺣﺘﻤﺎ ً ﺗﻮ ﻣﺪرﺳﮫ طﺮﻓﺪارھﺎی زﯾﺎدی دارن''.
در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﯾﺎد دﺧﺘﺮش ،ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه ﻋﻠﯽ ﭼﻮن ھُﺮش ﺑﺎدی
ﮔﺮم و ﺗ ُﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻐﺰش ھﺠﻮم آورد .دﺳﺖاش را ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﭼﻮب در ﺗﮑﯿﮫ داد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد .واﮐﻨﺶ ﺳﺮﯾﻊ او از ﭼﺸﻤﺎن
ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ آﺑﺠﯽ دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .آن را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﭙﺮد ﮐﮫ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﻠﺖاش را
از او ﺑﭙﺮﺳﺪ.
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ﻧﺎﺻﺮ
ﻧﺎﺻﺮ در ھﻤﮫی ﻣﺴﯿﺮ راه ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ دو ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺪرش را ﺑﮫ
ﺣﺮف ﺑﯿﺎورد؛ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻮابھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم او ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ ،ﺳﮑﻮت را
ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮدن ﺑﻨﻔﻊ اوﺳﺖ.
ھﻮا ﭘﺲ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ دﻣﻖ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ اداﻣﮫ دادن ھﻤﺎﻧﺎ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺪن ﭘﺪر ،ھﻤﺎن .ھﺮ وﻗﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،داد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ
ﺳﺮی ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ زد .ﮐﻤﺪ زﯾﺮ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﮫ ﮐﺸﻮﯾﯽ ﮐﮫ ظﺮف
آﺷﻐﺎل روی آن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﺮد .ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺳﮫ ﺳﻄﻞ ﺑﺎ رﻧﮓ و اﻧﺪازهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﮭﻮه ای،
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﺒﺰ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
''از ﻓﺮدا ﺑﺎﯾﺪ زُ ﺑﺎﻟﮫھﺎ را ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ''.
زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
''ﺗﻔﮑﯿﮏ زﺑﺎﻟﮫ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﯾﺎدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﻢ''.
ﺑﮫ طﺮف ﮐﻤﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﺳﮫ ﮐﯿﺴﮫی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ آورد و ھﺮ ﯾﮏ را در
ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﻞھﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
''ﺳﺒﺰ ﺑﺮای ﻏﺬاھﺎی اﺿﺎﻓﮫ .ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻗﻮطﯽ و ﺑﻄﺮی ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ و ﻗﮭﻮهای
ﺑﺮای ﺑﻘﯿﮫی زﺑﺎﻟﮫھﺎ .ﻋﺎﻟﯿﮫ .ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ''.
واژهی ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ را ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻌﺎدل رﯾﺴﺎﯾﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .از آن واژه
ﺧﻮشاش آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد .دو
روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
ھﻤﮫی ظﺮفھﺎ ﺷﺴﺘﮫ و در ﻗﻔﺴﮫھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺒﺪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﭼﺮک ھﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ھﺰار ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺗﺸﺮ و اﻣﺮ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮھﺎ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺒﺎسھﺎی
ﮐﺜﯿﻒ ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﮕﺬارﻧﺪ .روز ﻗﺒﻞ ھﻤﮫ را ﺷﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ در ﺧﺸﮏ
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ﮐﻦ ،ﺧﺸﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و
ﺳﺎل ﻧﻮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ و ده روز دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺒﻮد .ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻠﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺣﺮف زده ﺑﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ را
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد .از ھﺮدو آنھﺎ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﺎقھﺎی ﺧﻮد را
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﻨﺪ و در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ او و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.ﻓﻌﻼ ً ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ آرام ﺑﻮد .ﺑﮫ
اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ .ﻓﺮش اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش از اﯾﺮان آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻨﻮز ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﻮش رﻧﮓ ﺑﻮد .ﻣﺒﻞھﺎی ﭼﺮم ﻗﮭﻮهای و ﻣﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻞ آنھﺎ،
رﻧﮓ و روی اوﻟﯿﮫی ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای روزی را ﮐﮫ ﺑﺎ زری،
ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺒﻞ اروﭘﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﯿﺎد آورد .ﻣﺒﻞ اروﭘﺎ ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺒﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻨﺲ ﻗﺴﻄﯽ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﻋﻠﺖاش آن ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺮای ﻧﺴﯿﮫ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آن روز در ﻣﺒﻞ اروﭘﺎ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و در
ﺣﻀﻮر ﻓﺮوﺷﻨﺪهی زن ﻓﺮوﺷﮕﺎه زری را ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻮرد
اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﻣﺒﻞ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه دوﺳﺖ داﺷﺖ ،وﻟﯽ
زری رﻧﮓ ﻗﮭﻮهای ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﮭﻮهای ﺑﺎ رﻧﮓ اﺗﺎق و ﭘﺮدهھﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .زری ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد و اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓ
ﻗﮭﻮهای ﮐﻢرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و در ﺣﻀﻮر زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ از رﻧﮓ ﭼﯽ ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ؟ ﻓﺮق ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪو ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ،ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮫ ﻣﻦ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﯾﺎد ﺑﺪی؟''
آن روز زری ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و دﺳﺖ دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﻣﻐﺎزه را
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﻠﻮی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﺎ ھﺮ روز ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﮫ
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روﺑﺮو ﻣﯽﺷﯿﻢ .ﯾﺦ ﺗﻮ ﺷﮑﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎش – ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎش .اﺻﻄﻼﺣﯽ ﺳﻮﺋﺪی –
ﺑﺬار ﺑﮫ ﻋﮭﺪهی ﻣﻦ راﺿﯽاش ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آنھﺎ را ﺑﮫ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺎزه ﺑﺮد و ﺣﺪود ﯾﮏ رﺑﻊ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ
ﻣﺒﻞھﺎی ﭘﺎرﭼﮫای ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺸﺎن داد .ﻧﺎﺻﺮ از ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺧﻮشاش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
اﺣﺘﯿﺎط دو ﺑﺎره آنھﺎ را ﺑﮫ طﺮف ﺑﺨﺶ ﻣﺒﻞھﺎی ﭼﺮم آورد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در
ﮐﻨﺎر ﻧﺎﺻﺮ راه ﻣﯽرﻓﺖ از او در ﻣﻮرد رﻧﮓ اﺗﺎق و ﭘﺮدهھﺎ و ﭘﻨﺠﺮهھﺎ و ﺳﻤﺖ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﺎﺻﺮ ،ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮔﻔﺖ:
''رﻧﮓ ﺳﯿﺎه اﻟﺒﺘﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ و ﮐﻼﺳﯿﮑﮫ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯿﮫ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر و رﻧﮓ دﯾﻮار و ﭘﺮدهھﺎ ،اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ زﻣﺴﺘﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽﺷﮫ .ﮐِﺮم و ﯾﺎ ﻗﮭﻮهای روﺷﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داره.
اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺦ اش آب ﺷﺪ .زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه از او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺒﻞھﺎ
رﺳﯿﺪﻧﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ زری و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ھﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻗﮭﻮهای روﺷﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻣﯿﺎد .زﻣﺴﺘﻮن اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ
ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﮫ''.
زری ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﺎ ﻧﮕﺎه زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﮔﺮه ﺧﻮرد .زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭼﺸﻤﮑﯽ ﺑﮫ او زد.
ﺣﺎل دﯾﮕﺮ زری ﻧﺒﻮد و ﻗﺮار ﺑﻮد زن دﯾﮕﺮی اﺧﺘﯿﺎردار آن وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﯿﺰ ﺷﯿﺸﮫای و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ ﺣﻤﺎم رﻓﺖ و
آب ﭘﺎش ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﮫ از آن ھﻢ ﺑﻌﻨﻮان آﻓﺘﺎﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ھﻢ ﮔﻠﺪانھﺎ را ﺑﺎ
آن آب ﻣﯽداد ،ﭘُﺮ از آب ﮐﺮد و ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺳﮫ ﮔﻠﺪان ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﺑﺰرگ را
ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻧﺨﻞ زﯾﻨﺘﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﭘﯿﭽﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮگھﺎی ﺳﺒﺰ و ﭘُﺮﭘُﺸﺖ آن از
اطﺮاف ﮔﻠﺪان آوﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ را از آب ﺳﯿﺮاب ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ طﺮف ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ و
ﮔﻠﺪان ﺳﻮم را ﮐﮫ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﻮد و ﺑﺮگھﺎی ﺳﺮخ ﺗﯿﺮهای داﺷﺖ ،آب
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داد .ﺧﻮاب از ﺳﺮش ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﯽﺗﺎب ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﮫ اﺗﺎقاﺷﺎن ﭘﻨﺎه ﺑﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﺘﺎر و ﺧُﻠﻖ و ﺧﻮی ﭘﺪر را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ھﻮا ﭘﺲ ﺑﻮد.
ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦطﻮری ﺑﻨﻔﻊ ھﻤﮫ ﺑﻮد .ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب دو ﻧﻔﺮه ﻣﺮﺗﺐ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .روز ﻗﺒﻞ
ھﻤﮫی ﻣﻼﻓﮫھﺎ را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﺘﺨﻮاب اﻧﺪاﺧﺖ و زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﯿﺖ زﯾﺮ را
زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
''ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻢ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﺎز آﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﻨﻌﺎن ﻏﻢ ﻣﺨﻮر
ﮐﻠﺒﮫی اﺣﺰان ﺷﻮد روزی ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻏﻢ ﻣﺨﻮر''.
اﮔﺮﭼﮫ ﺻﺒﺢ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ از ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس
ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﺣﻤﺎم راه اﻓﺘﺎد .از ﺣﻤﺎم ﮐﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﮐﺘﺮی ﺑﺮﻗﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﮫ آب داﺷﺖ روﺷﻦ ﮐﺮد .در ﮐﻤﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﺑﻄﺮی ودﮐﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ
ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ”ﺧﺮﯾﺪه” ﺑﻮد .ﺑﺎزش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آن ﺷﺐ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ
دوازده ﺑﻮد ﮐﮫ دو ﻣﺴﺎﻓﺮ از اھﺎﻟﯽ اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﺗﻮرش
ﺧﻮردﻧﺪ .آدرﺳﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﮫی ھﯿﺴﯿﻨﮕﻦ ) (٢٠ﺑﻮد.ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ
ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﺎر ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﭘﺎرک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ ھﻢ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاباﺷﺎن ﺑﻮد و ھﻢ ﺑﺎزار داد و ﺳﺘﺪ .ﺑﺎ
ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪن ھﻮا ﺟﻮانھﺎی ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﭘﺮﺳﮫ ﻣﯽزدﻧﺪ و از راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎ ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻗﻮی ،ﮐﮫ ﺣﺘﯽ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
آنھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﮐﮫ دﺧﺘﺮان زﯾﺮ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺎ
دو ﺑﻄﺮی ودﮐﺎ ﯾﺎ وﯾﺴﮑﯽ ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن در اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺸﺖ راﻧﻨﺪه ھﻤﺒﺴﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ آن راﻧﻨﺪهھﺎ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮭﺮداری و ادارهی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﻣﯽﮔﻔﺖ:
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''ﺑﯽ ﭘﺪر ﻣﺎدرھﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﭘﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮدﻣﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن؛ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﻦ،
اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﺠﺎش دوﯾﺴﺖ در ﺻﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎت رو ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽﺑﻨﺪن .ﺗﺎزه
اﻧﺤﺼﺎر اﻟﮑﻞ را ھﻢ ﺧﻮدﺷﻮن ﻗﺒﻀﮫ ﮐﺮدن .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﭼﯽ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﻧﺘﯿﺠﮫاش
آﯾﻨﮫ دﯾﮕﮫ .دﺧﺘﺮای ﭘﻮﻧﺰده ﺷﻮﻧﺰده ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽرن ﺑﺨﺎطﺮ ﯾﮫ ﺑﻄﺮی ودﮐﺎ ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ
ﻣﯿﻨﺪازن زﯾﺮ ﻟِﻨﮓھﺎی ﯾﮫ ﺷﻮﻓﺮ ﻧﺮه ﻏﻮل ﮐﮫ از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ا ُوﻣﺪه''.
آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺷﻮﻓﺮ ﮐﺎﻣﯿﻮ اﻧﺪ .ﺑﺠﺎی اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
روی ﭘُﻞ ﺑﮫ طﺮف ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ ﺑﺮاﻧﺪ ،راه اش را ﮐﺞ ﮐﺮد و ﺑﮫ طﺮف ﺧﺎﻧﮫی
ﺳﯿﺎﻣﮏ و از آﻧﺠﺎ از روی ﭘُﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮد ،رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ راﻧﺪ .طﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ رﺳﯿﺪ رو
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﮔﻔﺖ:
''دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه''.
دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .آن ﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاب داد ﺑﻠﮫ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه و دﺳﺘﮕﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﻤﺎر ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﺑﮫ
طﺮف او ﮔﺮداﻧﺪ .ﻣﺮد ﻣﺴﻦﺗﺮ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﮐﺮد و ﺻﺪ ﮐﺮون ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ
طﺮف او دراز ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﺪی ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ،ﻧﮫ .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻨﮫ )٢١) .دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه''.
ﻣﺮد ﺟﻮان ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ ودﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ
راﻧﻨﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﯿﺮ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ھﻢ ﺷﻮﻓﺮ
ھﺴﺘﻢ و زن ﻧﺪارم و دو ﺗﺎ ﺑﭽﮫ دارم ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺷﺒﮫ .ﻣﺮد ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ،زن ﻧﺪاری اﯾﻦ ھﻤﮫ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﺑﻠﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﺟﺎ ھﺴﺖ .ﭼﺮا زن ﻧﺪاری؟
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺣﻮﺻﻠﮫی ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ ﮐﻤﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ اداﻣﮫ داد:
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''ﻧﮫ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺮون''.
ﻣﺮد ﻣﺴﻦﺗﺮ ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻵن
ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .از ﺗﺎﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﮫ طﺮف ﮐﺎﻣﯿﻮن راه اﻓﺘﺎد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﻄﺮی را ﮐﮫ در ورق روزﻧﺎﻣﮫای ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ طﺮف او دراز ﮐﺮد.
ﻧﺎﺻﺮ ورق روزﻧﺎﻣﮫ را ﮐﻨﺎر زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻮ ودﮐﺎ ،ﻣﺎﻧﯽ''.
ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻄﺮی را در داﺷﺒﻮرت ﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﺘﺎرت زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
زﯾﺮ ﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت رﮐﯿﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ''ﭘﺪر ﺳﮓھﺎی ﺑﭽﮫ ﺑﺎز'' ،ﻧﺜﺎر دو راﻧﻨﺪهی ﻓﻠﮏزده
ﻣﯽﮐﺮد ،دﻧﺪه ﻋﻮض ﮐﺮد و راه اﻓﺘﺎد .در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دو راﻧﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺮاﯾﮫ ﭼﺎﻧﮫ
ﻣﯽزد؛ ﺑﺎ ﭘﺎ آرام راﮐﺖ ﺑﯿﺲ ﺑﺎﻟﯽ را ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﺪن در ﺷﺐ
ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺐھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺮ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺟﻮانھﺎی ﻣﺴﺖ در ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺮاﯾﮫ ﻧﭙﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ راﻧﻨﺪه را ھﻢ
ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺖ ﮐﺘﮏ زده و ﺻﻨﺪوقاش را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .داﺷﺒﻮرت را ﺑﺎز
ﮐﺮد و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﻄﺮی ودﮐﺎ ﮐﺮد .اﺑﺴﻮﻟﻮت ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ آن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺮون ﺑﻮد.
ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .اﻏﻠﺐ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺟﻮر او را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺎن
او ﺑﻮد ﯾﮏ ﺑﻄﺮ ﺷﺮاب ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد.
ﺑﻄﺮی ودﮐﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ از ﭼﮭﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮران ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﮫ
ﻣﯽﮐﺮد'' :ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺒﺎرک ﭘﺮﺳﺘﻮ'' ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﮑﻢ روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب دو ﻧﻔﺮهی
ﺳﺮد و ﺧﺎﻟﯽ وﻟﻮ ﮐﺮد.
ھﺪﯾﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ
ﺑﺮای ﻻﻟﮫ ،ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﻻدن ،ﺳﮫ ﺟﻌﺒﮫ ﺑﺮای آﺑﺠﯽ و دو دﺧﺘﺮش و دو ﺟﻌﺒﮫ ھﻢ
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ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﺻﺒﺢ آن روز ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ھﺪﯾﮫھﺎ را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﮕﺬارد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫی آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺪھﺪ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﺪﯾﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎطﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎلھﺎی
ﻗﺒﻞ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺻﺮار ﻻﻟﮫ و ﻻدن ،اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد .ﺑﮭﺎﻧﮫ اش ھﻢ ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش
ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻗﺒﻞ از آن ﻧﯿﺰ ھﺮ ﺳﺎل در روزھﺎی ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﺎ زری در آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮده ﺑﻮد .زری ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ
ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او ﺑﭽﮫھﺎ در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ آداب و ﻓﺮھﻨﮓ و ﺳﻨﺖھﺎی ﺳﻮﺋﺪ را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ھﻢ
ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز را ﺟﺸﻦ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اھﻤﯿﺖ آن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ھﻢ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را .زری ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽروﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﯿﺮ آنھﺎ ﺑﺸﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻼف او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ آداب و ﺳﻨﻦ ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮرﺷﺎن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
''اﮔﺮ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﺸﻮر آب و اﺟﺪادیاﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ
آدمھﺎی ﺑﯽ رﯾﺸﮫای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻦ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺳﻮﺋﺪی اﻧﺪ و ﻧﮫ اﯾﺮاﻧﯽ''.
زری اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ھﺮ دو ﻓﺮھﻨﮓ را در آنھﺎ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .او ھﺮ ﺑﺎر از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اھﻞ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺜﺎل ﻣﯽآورد ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺤﮑﻢ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ و ھﻨﻮز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ ،ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺎ راﻧﻨﺪه
ﺗﺎﮐﺴﯽ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻐﺎزهدار و رﺳﺘﻮراﻧﭽﯽ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ
ﺳﻮﺋﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﮫ آن ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫی
ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎلھﺎی اول ﺳﻨﺒﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﭘُﺮ زور ﺑﻮد .وﻟﯽ
دﺧﺘﺮھﺎ ﮐﮫ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺣﺮﯾﻒ آنھﺎ ﻧﺸﺪ .ھﺮ ﺳﺎل ھﻢ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ھﻢ
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ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز را ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﺪﯾﮫ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ھﻤﺴﺮش ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﭽﮫھﺎ را از آن ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ آن ﺳﺎل اﺻﻼ ً
ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮدش ﺑﮫ اﻧﺒﺎری ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ
در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ رﻓﺖ و ﻻﻣﭗھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را
آورد و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻻﻣﭗ را ﮐﮫ ﺳﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺷﻤﻊ و ﮔﻞ
ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ھﻢ ﺧﺮﯾﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ
از ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ از آنھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﭼﮫ ھﺪﯾﮫای از ﺑﺎﺑﺎ
ﻧﻮﺋﻞ آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آنھﺎ آرزوی ﺧﻮد را روی ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺎﻻی
ﺗﺨﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﻞ ﺷﺐ ﺑﮫ اﺗﺎق آنھﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آرزوی آنھﺎ
را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻻﻟﮫ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه و ﻻدن ﮔِﻢ ﺑﻮی آرزو ﮐﺮده ﺑﻮد .روز ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اون اوف رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﺪﯾﮫ ھﺎ را ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻔﮑﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ و آﺑﺠﯽ و ﺑﭽﮫھﺎ ھﻢ ھﺪﯾﮫ ﺑﺨﺮد .دو ﺳﺎﻋﺖ در آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﺮﺳﮫ زد ﺗﺎ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺸﻮار و ﯾﮏ ﺧﻮدﺗﺮاش ﻣﻮھﺎی زاﺋﺪ ﭘﺎ،
وﯾﮋهی ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﺮای آﺑﺠﯽ و دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ
ھﺮﮐﺪام ھﺪﯾﮫای ﺧﺮﯾﺪ .ﮐﻠﯽ ﺧﺮج روی دﺳﺖ ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد.
ﻣﻄﻤﺌﻦﺑﻮدﮐﮫﭼﻨﯿﻦﮔﺸﺎدهدﺳﺘﯽازﭼﺸﻢﺗﯿﺰﺑﯿﻦﭘﺮﺳﺘﻮﭘﻨﮭﺎنﻧﺨﻮاھﺪﻣﺎﻧﺪ.
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ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻧﺎﺻﺮ و دﺧﺘﺮھﺎ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﺎر اﺗﺎﻗﮫ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن ﺑﻘﯿﮫی ظﺮفھﺎ و
ﻧﻈﺎﻓﺖ را ﺑﮫ ﻓﺮدا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ .آﺑﺠﯽ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد:
''ﺷﻤﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﺧﺎن ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .ﻣﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﻣﯽدﯾﻢ .ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻓﺮدا ﮐﺮﯾﺴﻤﺴﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﺷﮫ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ
ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﺧُﺮ و
ﭘُﻒاش ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺣَﻨﺎ و ﺳﺎرا ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ وﺳﺎﯾﻞ
ﺣَﻨﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاھﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .راﺿﯽ ﮐﺮدن آنھﺎ ﭼﻨﺪ روز وﻗﺖ او
را ﮔﺮﻓﺖ .دو ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ راﺑﻄﮫی ﺧﻮب و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ،
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﻧﮫ ﺣَﻨﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد در اﺗﺎق ﺧﻮاھﺮش ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺳﺎرا رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﯽداد ﮐﮫ اﺗﺎقاش را ﺑﺎ ﺣَﻨﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺑﺤﺚ و دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎﻻﺧﺮه
رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ .ﺳﺎرا ﮐﮫ ﻣﺜﻞ آﺑﺠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاب ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺎﻟﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺳﺖ ﺗﻮھﮫ ،ﭼﺮا ﺗﻮ اﺗﺎق ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﮫ؟''
''ﻣﺎدرﺟﻮن ﺑﺎﺑﺎ رو ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟''
''ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮه ﺗﻮ ھﺎل ﺑﺨﻮاﺑﮫ''.
''ﻧﻤﯽﺷﮫ ،ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﮫ و ﺑﺮه ﺳﺮﮐﺎر .ﺗﺎزه ﺷﺐھﺎ زود ﻣﯽﺧﻮاﺑﮫ''.
''ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮدﺗﻮﻧﮫ ،ﺧﻮدﺗﻮن ھﻢ ﺣﻞاش ﮐﻨﯿﺪ''.
آﺑﺠﯽ دو ﺑﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﮑﺮد .دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ دﻧﺪهی ﭼﭗ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ،
راﺿﯽ ﮐﺮدن آنھﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﻞ
ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮاردادی ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﺎر اﺻﻠﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﮫھﺎ ﺟﺰﯾﯽ از وظﺎﯾﻒ و
466

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی آﺑﺠﯽ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ھﺮ وﻗﺖ ﺳﯿﺎﻣﮏ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺎرهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺮف ﻣﺎدرﺷﺎن ﮔﺮدن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آن روز ھﻢ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم ﺣﺮف آﺧﺮ را زد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ
ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ رو ﺑﮫ ﺣَﻨﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻓﺮدا ﮐﮫ از ﻣﺪرﺳﮫ اوﻣﺪی وﺳﺎﺋﻞاﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﮐﮫ ﺷﺐ آنھﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎق ﺳﺎرا
ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺎﺷﮫ دﺧﺘﺮم''.
ﺳﺎرا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﮫ''!
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ ﺟﻮاب او را داد:
''ﻗﺒﻼ ً راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺮف زدﯾﻢ .ﺑﺴﮫ دﯾﮕﮫ .اوﮐﮫ''!
ﺣَﻨﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺖ:
''ﻣﮕﮫ اﺗﺎق ﺗﻮه .اﺗﺎق ﻣﻨﮫ .ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮم''.
''ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ''.
''ﻣﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﯽرم''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﮐﺎﻓﯿﮫ دﯾﮕﮫ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺑﺴﮫ دﯾﮕﮫ .ﻓﺮدا
وﺳﺎﺋﻞﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ .اوﮐﮫ! زﯾﺎد طﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﮫ .ﭼﺸﻢ ﺑﮭﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯿﺮه
ﺧﻮﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ''.
ﺳﺎرا ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻏُﺮوﻟﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺮش را
ﺑﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداد ،ﺟﻤﻠﮫی آﺧﺮ ﭘﺪر را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:
''ﭼﺸﻢ ﺑﮭﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﻣﯿﺮه ﺧﻮﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ''.
''ﻏﺬا ﺑﺨﻮر ادا در ﻧﯿﺎر .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ھﻤﮑﺎرﯾﺘﻮن ﯾﮫ ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻮب ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ''.
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻮب ﺑﺮای ﺣَﻨﺎ و ﺳﺎرا ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻏُﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪی از
467

روی ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ﺑﺎجدھﯽ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮد ،دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ ھﺮ دوﺗﻮن دﺧﺘﺮای ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﯿﻦ و
درﺳﮭﺎﺗﻮﻧﻮ ﺧﻮب ﻣﯽﺧﻮﻧﯿﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺟﺎﯾﺰه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻦ''.
ﺣَﻨﺎ ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ھﻢ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮐﯽ ﻣﯽﺧﺮی؟''
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺟﻮاب داد:
''ﭼﯿﻮ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﺮم''.
''اوﻧﻮ دﯾﮕﮫ ،ﺟﺎﯾﺰه رو ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮو''.
''ﺣﺎﻻ ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮام ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺨﺮم''.
ﺳﺎرا دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻮب ﯾﻌﻨﯽ داﺗﺎ'')٢٢) .
ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖاش را ﭘﺸﺖ ﻟﺐاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﺪای
ﭘﺪر را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد:
''ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﻢ .زﯾﺎد طﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﮫ''.
ھﻤﮫ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺎرا ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﮑﻠﮏ درآوردن و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺻﺪای دﯾﮕﺮان ﺑﻮد .ھﺮ
وﻗﺖ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺎدی ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮭﺮه و ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد و
ھﻤﮫ را ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﺪ .ﺣَﻨﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ''ﺟﯿﺶاش را ﻣﯽزد ''.و ﺑﺎ
اﻟﺘﻤﺎس از ﺳﺎرا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺮف زدن ﭘﺪر را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺮاج روزھﺎی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎلﻧﻮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽرﯾﻢ و
ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮط داره .دﻋﻮا ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪش ھﻢ روزی ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻧﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ .اول درس ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ''.
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ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ ﻟﺐ ﺑﺎز ﻧﮑﺮدﻧﺪ.ﻗﻮل ﭘﺪر ﻓﻌﻼ ً ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
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ﺧﺎﻧﮫی آﺑﺠﯽ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﺎر اﺗﺎﻗﮫی ﺳﯿﺎﻣﮏ و آﺑﺠﯽ در طﺒﻘﮫی ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﺶ طﺒﻘﮫ در
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﺟﻠﻮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ از
آن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﯿﺪان در طﻮل روز ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .اطﺮاف
ﻣﯿﺪان ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺶ طﺒﻘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ،
رﺳﺘﻮران و درﻣﺎﻧﮕﺎه ،ﺑﻮﺗﯿﮏ ﻟﺒﺎس و ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺑﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وﺳﯿﻊ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ﺑﻮد ،ﻣﯿﺪان را از درﯾﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﺗﺎق ﺣَﻨﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻨﺠﺮهی آن رو ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﻤﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ از
درﯾﺎ را در ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز داﺷﺖ .آﺑﺠﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً اﺗﺎق ﺣَﻨﺎ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﺗﺎق ﺳﺎرا ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد و دو ﺧﻮاھﺮ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن
ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﺑﺠﯽ ھﺪﯾﮫھﺎی
ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را از اﺗﺎق ﺧﻮاب آورد و در زﯾﺮ ﮐﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﺮاغھﺎی ﮐﺎج را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺐ
ﺑﺨﯿﺮ ﮔﻔﺖ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﮫ ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ دﻧﯿﺎﯾﯽ رو ﺑﮫ ﻣﻦ دادﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮو
ﺑﺨﻮاب .از ﻓﺮدا زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺠﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻮﺳﮫی او ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .ھﺮ دو ﺧﺴﺘﮫ و ﺑﯽ رﻣﻖ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ
ﺧﻮاﺑﯿﺪن از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺣَﻨﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﺖ او ﺑﻮد،
رﻓﺖ .اﺗﺎق ﺟﻤﻊ و ﺟﻮری ﺑﻮد .وﺳﺎﺋﻞ اﺗﺎق و ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ در و دﯾﻮار اﺗﺎق
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ﮐﮫ اﺗﺎق او ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺎﺣﺐ واﻗﻌﯽ آن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﺎم ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎی
ﺑﺰرگ ﮔﺮوه اﺳﭙﺎﯾﺲ ﮔﺮﻟﺰ و ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮار اﺗﺎق را
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﮐﻮﭼﮑﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯽ دی و ﻧﻮار روی ﻣﯿﺰ
ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺑﻮد .اﺗﺎق ﺗﻤﯿﺰ و دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﺣَﻨﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ
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ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﮏ ﻟﺤﺎف و دو ﭘﺘﻮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ روی ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻤﺪان را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﺑﺮداﺷﺖ و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و آرام و
ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻮاک زدن ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ .ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی ﺧﻮد در آﯾﻨﮫ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ
و ﮔﻔﺖ:
''از ﻓﺮدا زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮش اوﻣﺪی''.
آرام و ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺮﮔﺸﺖ در را ﺑﺴﺖ ،ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و
روی ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻮ ﺧﻮاب! ﺑﺎوﺟﻮد ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ،
ﺧﻮاب از او ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻏﻠﺖ زد .ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﻮاب از ﺳﺮش ﭘﺮﯾﺪه
ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮭﺎر ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه .ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﮫ ﺗﺸﻮﯾﺶ داﺷﺖ و ﻧﮫ
ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮاﺑﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ھﻮا ﺑﻮد؟ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ در
ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه او ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاب را از او رﺑﻮده ﺑﻮد؟ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮐﺮﮐﺮه
ﭘﻨﺠﺮه را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫی ﻣﻨﻈﺮهی ﺑﯿﺮون ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﻣﯿﺪان
ﺟﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻗ ُﺮق اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ در زﯾﺮ ﺗﻠﯽ
از ﺑﺮف ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﺴﯽ آنھﺎ را ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮد .در
آن ﺳﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻄﺢ درﯾﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮی در ﮐﻨﺎر
ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﭘﮭﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺎه و ظﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .درﯾﻎ از ﮐﻮرﺳﻮی ﺳﺘﺎرهای و
ﭘﺮﺗﻮﯾﯽ از ﻧﻮر ﻣﺎه .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺠﺰ ﺷﺐ در آﺳﻤﺎن ﺷﮭﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭘﻨﺎه آورده
ﺑﻮد ،ﻧﺪﯾﺪ.ﻗﺒﻼ ً ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﺑﺎرهی ﺳﯿﺎھﯽ و ﺑﻠﻨﺪی ﺷﺐھﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ
آن ﺷﺐ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮد .ﺑﻨﺪر روﺷﻦ ﺑﻮد .در ﻓﺎﺻﻠﮫای
دورﺗﺮ ﭘُﻞ ﺑﻠﻨﺪی را دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ وﺳﯿﻠﮫی ﻧﻘﻠﯿﮫ را روی آن
ﺑﺒﯿﻨﺪ .از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﻧﻮر ﭼﺮاغھﺎی ﺑﻨﺪر و ﻋﺒﻮر وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ و ﮐﺸﺘﯽ ﻏﻮل
ﭘﯿﮑﺮی ﮐﮫ در ﻟﻨﮕﺮﮔﺎه ﭘﮭﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺧﻮشاش آﻣﺪ .آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ آﺗﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﮑﺮد.
از آن ﺷﺐ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺷﮭﺮ او و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎﺷﺪ .روی ﺗﺨﺖ
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دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ رؤﯾﺎی دﯾﺪار ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ او
را در رﺑﻮد.
ﺳﺎﻋﺖ از ﯾﺎزده ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻣﻮزﯾﮑﯽ ﮐﮫ از اﺗﺎق ﻣﺠﺎور ﺑﮕﻮش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﻟﺤﺎف را ﮐﮫ روﮐﺶ ﺧﻮش رﻧﮓ ﮔﻠﺪاری داﺷﺖ ،ﮐﻨﺎر زد و
روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .دﺳﺖ دراز ﮐﺮد و ﻣﯿﻠﮫی ﮐﺮﮐﺮه را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ
ﮐﮫ روﺷﻨﺎﯾﯽ روز اﺗﺎق را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ھﻮا روﺷﻦ و ﺑﺮﺧﻼف روز ﻗﺒﻞ آﻓﺘﺎﺑﯽ
ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯽرﻣﻖ و زرد ﺑﻮد .ﺑﻨﺪر و درﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﮏ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻨﺪر را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد'' :ﺣﺘﻤﺎ ً آدمھﺎی زﯾﺎدی را
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻔﺮﯾﺢ اﻧﺪ'' .ﺑﮫ ﮐﺠﺎ؟ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪان
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺪای ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎھﯿﺨﻮار ﮐﮫ در اطﺮاف
ﺑﻨﺪر ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﭘﺮﻧﺪهھﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ آدمھﺎ در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﺳﺪ ﺟﻮع ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ طﻌﻤﮫای ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻧﯿﺰ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎرش ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﮐﻼغ
ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ در اطﺮاف آنھﺎ ﺟﺴﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ طﻌﻤﮫ
را ﺑﺮﺑﺎﯾﻨﺪ .ﺳﻄﺢ ﺳﮑﻮی ﺑﻨﺪر را ﺑﺮف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .وﯾﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .رﻧﮓ ﺳﺮخ ﮔﻞھﺎی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
و ﮐﺎﻏﺬ رﻧﮕﯽھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮفھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺸﺖ وﯾﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ زرد روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن در آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺣﺎل و ھﻮای
ﻋﯿﺪ داﺷﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﺷﮭﺮ و ﻣﯿﺪاﻧﭽﮫ را ﺑﮫ اﺣﺘﺮام ورود او ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻢ ﺷﺪ ﺑُﺮس ﺳﺮ و آﯾﻨﮫی ﮐﻮﭼﮏاش را از ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد .آراﯾﺶ روز ﻗﺒﻞاش ﭘﺎک ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش
ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﯽ
درﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ در ﺣﺎل ﭼﯿﺪن ﻣﯿﺰ ﺑﻮد.
''ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ!''
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ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻤﮫ و دو ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫ روی اﺟﺎق ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ظﺮف
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ وارد اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
''ظﮭﺮ ﺑﺨﯿﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﮫ ،ﺧﻮب ﺧﻮاﺑﯿﺪی؟ ﺑﺮو دﺳﺖ و ﺻﻮرتاﺗﻮ ﺑﺸﻮر ﮐﮫ
اﻵن آﻗﺎت از راه ﻣﯽرﺳﮫ''.
''ﻣﮕﮫ ﻗﺮاره اﻣﺮوز ھﻢ ﺑﯿﺎد؟''
''ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ،ﻣﮕﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ دﺳﺖ از ﺳﺮت ﺑﺮﻣﯽداره!''
ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﮔﻮشھﺎی او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ،ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ھﻼﮐﺘﮫ .ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺮاد دلاش ﻧﺮﺳﮫ ،ول ﮐﻦ ﻧﯿﺴﺖ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ آرام ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی او زد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻔﮫ ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮ ﻋﻔﺮﯾﺘﮫ ،ھﻤﮫاش ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ھﺴﺘﯽ .ﺑﺮو ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎت
ﺑﺮس''.
آﺑﺠﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ﻣﯽزﻧﯽ ،ﻣﮕﮫ دروغ ﻣﯽﮔﻢ .ﺧﻮدت ﮔﻔﺘﯽ ﮐﮫ آب از ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﮫاش راه
اﻓﺘﺎده!''
ﺑﻌﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻟﺤﻦاش را ﻋﻮض ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:
''ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم .اﻣﺸﺐ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺴﮫ .ﺑﮭﺶ ﻣﯽﮔﻦ ﯾﻮل آﻓﺘﻮن (٢٣) .ﻣﺜﻞ
ﺷﺐ ﺳﺎل ﻧﻮ ﺧﻮدﻣﻮﻧﮫ .ﺳﻮﺋﺪیھﺎ اﻣﺸﺐ ﺳﻔﺮهی رﻧﮕﯿﻨﯽ ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻧﻮع
ﺧﻮردﻧﯽ ﺗﻮش ھﺴﺖ .از ژاﻣﺒﻮن ﺧﻮک ،ﺷﯿﺮﺑﺮﻧﺞ و ﭘﻮرهی ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻞ ﻗﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﻮن ﺧﺸﮏ و ﭘﻨﯿﺮ و ﻣﯿﻮهھﺎی ﺧﺸﮏ ﻣﺜﻞ ﮔﺮدو و ﺑﺎدام و
ﮐﺸﻤﺶ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ .ﺑﻌﺪش ھﻢ ھﻤﮫی ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻦ و آﻧﻘﺪر ﻣﯽﺧﻮرن
و ﻣﯽﻧﻮﺷﻦ ﮐﮫ راھﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﻦ .اﻣﺸﺐ ھﻤﮫ ﺑﮫ ھﻢ ھﺪﯾﮫ ﻣﯽدن .ﻣﺎ ھﻢ
ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﭽﮫھﺎ ،اﻟﺒﺘﮫ از ﺗﻮ ﭼﮫ ﭘﻨﮭﻮن ،ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺑﺨﺎطﺮ دل ﺧﻮدﻣﻮن ،اﻣﺸﺐ ﺟﺸﻦ
ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .آﺧﮫ ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ھﻢ ﻋﻀﻮی از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ ﺗﻮش ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎلھﺎی اول ﺑﮫ روی ﺧﻮدﻣﻮن ﻧﻤﯽآوردﯾﻢ و ﺑﯽﺧﯿﺎلاش ﺑﻮدﯾﻢ.
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ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎی ﺳُﺮخ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽدن .ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک را دو ﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﯿﻢ ﭘﻮل ﻣﯽدن .ﺳﮫ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را اﮔﺮ
اﺿﺎﻓﮫﮐﺎری ﮐﻨﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﻧﺼﻒ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻣﺎه دﺳﺘﺖ ﻣﯿﺎد .ﺑﭽﮫھﺎ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﯽ اﻧﺼﺎﻓﯿﮫ ﮐﮫ روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ اونھﺎرو ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺬارﯾﻢ .اﯾﻨﮫ ﮐﮫ از دو ،ﺳﮫ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﯿﺪ ﭘﻮﻟﻮ زدﯾﻢ و ھﺮ ﺳﺎل ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫی
ﺧﻠﻖﷲ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک و ﻧﻮروزو ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻧﺎﺻﺮ و دﺧﺘﺮاﺷﻮ ھﻢ
دﻋﻮت ﮐﺮدم ﺑﯿﺎن اﯾﻦﺟﺎ .ﺗﻮ ھﻢ ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮش ﻣﯽﮔﺬره .از ﺣﺎﻻ ﺑﮭﺖ
ﺑﮕﻢ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﻧﺎﺻﺮ اﻣﺸﺐ ﻣﺸﺮوب ﻣﯽﺧﻮرن .ﺻﺪات در ﻧﯿﺎد ،ھﺎ .اﺧﻢ ھﻢ
ﻧﮑﻦ .ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺴﮫ ،اﺧﺘﯿﺎرداری ﻧﮑﻨﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﯿﺎﯾﯽ .ﺑﺬار آﻗﺎﯾﻮن ھﺮﮐﺎری دلاﺷﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﻦ .اﻣﺸﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﻣﺤﺸﺮه ،از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﻦ ﺑﺠﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک ،ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ران
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻮ ﻓﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .زود ﺑﺎش ﺑﺮو دوش ﺑﮕﯿﺮ ،ﻟﺒﺎسھﺎی ﻋﯿﺪتو ﺑﭙﻮﺷﻮ
ﺧﻮﺷﮕﻞ ﮐﻦ ﮐﮫ ﺷﺎه داﻣﺎد اﻵن از راه ﻣﯽرﺳﮫ''.
از ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫی ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ھﺪﯾﮫ دادن ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ را از زﺑﺎن آﺑﺠﯽ
ﺷﻨﯿﺪ ،ھﻮش و ﺣﻮاس از ﺳﺮش ﭘﺮﯾﺪ .ھﺪﯾﮫ و ﺑﭽﮫھﺎ او را ﺑﮫ ھﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
دورﺗﺮ از ﺳﻮﺋﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﻤﺎناش ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﺒﻮد و در ﻧﻘﻄﮫای از آن
دﺧﺘﺮﮐﯽ ﺗﻨﮭﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮد و زﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮد.
ﺑﮫ آﺗﻦ .آﯾﺎ او ھﻢ اﻣﺮوز از ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ھﺪﯾﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ
ﭘﺪرش ،ﻋﻠﯽ آﻧﻘﺪر ھﻤﺖ دارد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺮوز را در ﮐﻨﺎر ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺧﻮدش ﭼﯽ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ درھﻢ ﺷﺪن ﻗﯿﺎﻓﮫی او ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''از ﺣﺮﻓﺎم ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪی؟ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺧﻮد آﻣﺪ و ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﻧﮫ ،از ﺣﺮف ﺗﻮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪم .ﺗﻮ ﺣﺮف ﺑﺪی ﻧﺰدی .از ﺧﻮدم ﺑﺪم اوﻣﺪ ،ﮐﮫ
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اﻣﺮوز اﯾﻨﺠﺎم .ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ دﺧﺘﺮک ﺑﯿﭽﺎرهام!''
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺟﻤﻠﮫاش روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﺑﺠﯽ اﺷﮏھﺎی او را ﻧﺒﯿﻨﺪ.
وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﺮزش ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ را ھﻢ از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ آﺑﺠﯽ ﭘﻨﮭﺎن
ﮐﻨﺪ؟ ﻧﮫ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺳﯿﻨﯽ را ﮐﮫ در دﺳﺖ داﺷﺖ روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و
ﺑﮫ طﺮف او رﻓﺖ و در آﻏﻮشاش ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آﻏﻮش او ﺑﻮد.
ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ھﺮاﺳﻨﺎک در آﻏﻮشاش ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮش را روی ﺷﺎﻧﮫاش ﺗﮑﯿﮫ
داد و ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﻼﺣﻈﮫای اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﮫھﺎی او زد و
ﻧﻮازشاش ﮐﺮد .ﮐﺎری از دﺳﺖ او ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮھﺎ در ﺷﺐ
ﻋﺮوﺳﯽ ،وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی داﻣﺎد ﺑﺮوﻧﺪ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ
ﮐﮫ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﯽرﺑﻄﯽ ﺑﮫ ذھﻦاش ﺧﻄﻮر ﮐﺮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﯿﺎﻣﮏ
و دﺧﺘﺮھﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ را در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .آھﺴﺘﮫ در ﮔﻮشاش زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
''ﮔﺮﯾﮫ ﻧﮑﻦ ﻋﺰﯾﺰ دلام .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺮﯾﻢ ﺗﻮ اﺗﺎق''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯽ ھﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ اﺗﺎق رﻓﺖ .در را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺖ و در
ﮐﻨﺎرش روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮫ او داد ﮐﮫ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ.
''ﮐﯽ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ؟''
آﺑﺠﯽ دﺳﺖھﺎی او را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻮازش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدی ،ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﮫ ھﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻦ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه دﯾﮕﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮات وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﯾﺪ اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯽ
راﺿﯽاش ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎد ﺳﻮﺋﺪ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .ﮔﻮﯾﯽ ﺣﺮف آﺑﺠﯽ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد.
''ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪم .دﯾﮕﮫ طﺎﻗﺖام ﺗﻤﻮم ﺷﺪه .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﯾﮫ ﭼﯿﺰی ﺗﮫ دلام ﺑﮭﻢ ﻣﯽﮔﮫ ﮐﮫ
دﺧﺘﺮم را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ دادم''.
''ﺑﮫ دلات ﺑﺪ ﻧﺪه .ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮭﺶ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ .ھﻨﻮز از راه ﻧﺮﺳﯿﺪه ،دردﺳﺮھﺎﯾﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ
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ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺶ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎرتھﺎی ﺗﻠﻔﻦ دارم .دو ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﮐﮫ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ
ده ﮐﺮون ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺗﺎزه ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﭽﮫی ﺑﺮادر ﻣﻦ ھﻢ ھﺴﺖ .ﻧﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻦ
ﻋﻤﮫاش ھﺴﺘﻢ .ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺸﯿﻦ ،اﻵن ﻣﯽﯾﺎم''.
از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺗﻠﻔﻦ و ﮐﺎرت روی ﭘﺎ ﺗﺨﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺘﺨﻮاب در اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ در اﺗﺎق ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد .ﯾﺎد
ﺷﻌﺮی از ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺼﺪق اﻓﺘﺎد
''ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺷﺐ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ
زاﺋﺮ ظﻠﻤﺖ ﮔﯿﺴﻮی ﺗﻮأم
ﺷﮑﻦ ﮔﯿﺴﻮی ﺗﻮ ،ﻣﻮج درﯾﺎی ﺧﯿﺎل
ﮐﺎش ﺑﺎ زورق اﻧﺪﯾﺸﮫ ﺷﺒﯽ
از ﺷﻂ ﮔﯿﺴﻮی ﻣﻮاج ﺗﻮ ،ﻣﻦ
ﺑﻮﺳﮫ زن ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺮ ﻣﻮج ﮔﺬر ﻣﯽﮐﺮدم
ﮐﺎش ﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻂ ﻣﻮاج ﺳﯿﺎه
ھﻤﮫی ﻋﻤﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدم''.
ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮕﺬارد؟ ﻗﻠﺐاش ﺑﺎ ھﺮ طﭙﺶ ﻗﻠﺐ او
ﻣﯽﺗﭙﯿﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک ﯾﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﻤﮫی ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد.
''ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮه اول ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او''.
ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ .ﭼﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ! ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻧﺠﺎﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ
روزھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؟ ﻧﮫ ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﯿﻤﮫای ﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
زھﺮﻣﺎر ھﻤﮫ ﺷﻮد .ﺑﭽﮫھﺎ و ﻧﺎﺻﺮ و دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ
روزی ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .دلاش رﺿﺎ ﻧﺪاد ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﺶ را در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮕﺬارد.
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''ﮐﺎش ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻂ ﻣﻮاج ﺳﯿﺎه
ھﻤﮫی ﻋﻤﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدم''
ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ درﯾﺎ زُ ل زده ﺑﻮد .ﺑﮫ
ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟ آﺑﺠﯽ در را ﺑﺴﺖ و در ﮐﻨﺎر او اﯾﺴﺘﺎد:
''ﻗﺸﻨﮕﮫ ،ﻧﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﮫی او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎی
ﺳﯿﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﮐﻤﯽ آﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ آنھﺎ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﻨﺪ .آنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﺎب دل ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﻧﮕﺎھﯽ از
ﺣﺴﺮت ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﻤﮕﯿﻦ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﮔﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ،ھﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﻤﯽﮐﺮدم''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﻈﻮر او را ﺧﻮب ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ .آﺑﺠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﮕﺬرد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪناش ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آن زن را دﯾﻮاﻧﮫوار دوﺳﺖ دارد.
ﻋﺸﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از دوﺳﺘﯽ .ﻋﺸﻖ ﻧﺒﻮد ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﻮد .اﺷﮏ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن
ﺳﻮھﺎن ﻗﻠﺐاش را ﺧﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ھﻤﮫی
روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞاش را ﻓﺪای ﻟﺤﻈﮫای ﺷﺎدی آن زن ﮐﻨﺪ.
''ﺑﺸﯿﻦ''.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آﺗﻦ را داﺷﺖ .ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯽ ﺳﮑﻮت ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﺑﻮق ﻣﻤﺘﺪ
ﺗﻠﻔﻦ .ﺳﮫ زﻧﮓ ﻣﻤﺘﺪ .داﺷﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﺻﺪای
ﺧﺸﺪار دﺧﺘﺮاﻧﮫای در ﮔﻮﺷﯽ طﻨﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ .دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﻓﺎرﺳﯽ
ﺣﺮف زد و ﮔﻔﺖ ﺳﻼم ﻋﻤﮫ ﺟﺎن .ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ
دﺧﺘﺮک ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ .ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک
ﺳﻼم ﮐﺮد .ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻓﺘﺎد .ﺑﺮق ﺷﺎدی را در ﭼﺸﻤﺎن او دﯾﺪ و
ﻗﻠﺐاش ﺑﮫ طﭙﺶ اﻓﺘﺎد .ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﮫ طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ دراز ﮐﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ
زﯾﺎد طﻮل ﺑﮑﺸﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﮫ ھﻢ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ دﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﺮزان ﺗﻠﻔﻦ را
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ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﮔﻔﺖ:
''ﺳﻼم ﻣﺎدرﺟﻮن .ﻣﻦام ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﺣﺎلات ﺧﻮﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰم''.
دﺧﺘﺮک ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﻮاب داد:
''ﺑﻌﻠﮫ''.
''ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮم ﻣﺎدر .دلام ﺑﺮات ﯾﮫ ذره ﺷﺪه''.
ﭼﮭﺮهاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ دﺧﺘﺮک ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .آﺑﺠﯽ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ
ﺷﮑﺴﺘﻦ و اﻟﺘﻤﺎس و ﻧﺎﻟﮫھﺎی آن زن ﺑﺎﺷﺪ .او را ﻗﻮی و ﺧﻨﺪان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮی او ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮی دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽاش ﺑﻮد .دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن .دوراﻧﯽ ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺳﺮﮐﺶ و ﯾﺎﻏﯽ از درون ﺑﮫ او ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد ﮐﮫ ھﻤﮫی اﻣﮑﺎﻧﺎت را
ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ زن ﺑﺮادرش ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﺣﻀﻮرش در ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن و در ﮐﻨﺎر او
داﺋﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ازدواج او ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﺎری از او ﻣﻮاظﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ او ﻣﮭﻤﺎن آنھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﻮاھﺎی
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫاﺷﺎن را از ﭘﺲ دﯾﻮار ﺿﺨﯿﻤﯽ ﮐﮫ اﺗﺎق آنھﺎ را از اﺗﺎق او ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮد،
ﺑﺸﻨﻮد .ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .آن روزھﺎ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺣﻖ ﻗﺪم
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﮫای را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام
ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ و ﻣﺘﻔﺎوتاش را درﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ دوﺳﺖ او ﻧﯿﺴﺖ ،ﻋﺎﺷﻖ اوﺳﺖ .اﻓﺴﻮس ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺣﺲ
ﺷﯿﺮﯾﻦ دﯾﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺳﺎلھﺎ از آن دوران ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .او ﺣﺎﻻ زﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
ﻣﺎدر دو دﺧﺘﺮ و ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدی ﺑﻮد ،ﮐﮫ او را ھﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺗﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ
داده ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﺑﮫ دوﺳﺘﯽ دﯾﻮاﻧﮫوار ﺑﺎ او ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﮑﺎﻟﻤﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش زﯾﺎد طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای دﺧﺘﺮش
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﺎ او ﺣﺮف زده ﺑﻮد ،راﺿﯽ ﺑﻮد.
ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ او را آرام ﮐﺮد .ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ دو دﺧﺘﺮ آﻧﺘﯽ؛ ﮐﮫ آنھﺎ را
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ﺧﻮاھﺮ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﯿﺮون .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ او را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ﭘﺎرﺗﯽ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻠﻔﻦ آنھﺎ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر و ﺷﻮر وﺷﻌﻒ اﻧﮕﯿﺰهای ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ زﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺎدر او ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ.
دﺳﺖھﺎ و ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ و ﮐﻤﯽ آراﯾﺶ ﮐﺮد و ﺑﮫ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺖ .آﺑﺠﯽ
ﻟﺤﻈﮫای او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ وارد اﺗﺎق
ﺷﺪ .اﻧﺪاماش ﺑﺎ اﯾﻦﮐﮫ در ﻣﺮز ﺳﯽ ﺑﻮد ،ھﻨﻮز ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐ و دﺧﺘﺮاﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ
ﺧﻮد ﮔﻔﺖ'' :ﺧﺪا ھﻤﮫی زﯾﺒﺎﯾﯽھﺎ را ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ زن داده .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ھﺮ
ﮐﺲ دﯾﮕﮫای ھﻢ ﮐﮫ اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﮫ ،آب از ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﮫاش راه ﻣﯽاﻓﺘﮫ'' .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﮫ
ﻓﻀﺎی ﮔﺮﻓﺘﮫی ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺶ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﺎ
اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﯿﺰ زد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮫ ﺗﺨﺘﮫ ،ﻣﺎﺷﺎﷲ ھﺮ روز ﺧﻮﺷﮕﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ روﺣﯿﮫاش ﺗﺎ ﺣﺪی ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎرهاش را ﺑﮫ طﺮف
او دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺸﻢ ﭼﺮوﻧﯽ ﻣﻮﻗﻮف ،و ﮔﺮﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽﮔﻢ''.
ھﺮ دو از ﺗﮫ دل ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺪه ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﻧﮫ ھﯿﭻﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﯿﺎط ﺧﻠﻮت راﺑﻄﮫی آنھﺎ،
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽاﺷﺎن ﺑﻮد ،وارد ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﻮﺧﯽھﺎ و ﺧﻨﺪهھﺎی ﻣﺴﺘﺎﻧﮫ
ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫﺧﻮدﺷﺎندوﺗﺎرﺑﻂداﺷﺖﻧﮫھﯿﭻﮐﺲدﯾﮕﺮ.
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ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
ﭘﺮﺳﺘﻮ دو ﺳﺎﻟﯽ را ﮐﮫ در آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ھﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ را ﺟﺸﻦ
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ آﺗﻦ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺎزه آن روز ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ را
ھﺮﮔﺰ ﺧﺎﻧﮫی ﺧﻮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ھﯿﭻوﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﮫای از
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و آن را ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﻋﯿﺪ ﭘﺎک و ﺟﺸﻦھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و آنھﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﮫ
ﺗﺪارﮐﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﺑﺎر ﺷﺎھﺪ ﺟﺸﻦ و
ﺷﺎدی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد ﺳﮭﻢ و ﺟﺰﯾﯽ از آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .آن ﺷﺐ آﺑﺠﯽ و
ﺧﺎﻧﻮادهاش رﻓﺘﺎر دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺳﮫ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ھﻤﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ و
دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮔﻮﺷﮫای از اﺗﺎق درﺧﺖ ﮐﺎج
زﯾﻨﺘﯽ ﮐﮫ ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺷﺎﺧﮫھﺎی آن ﺗﻮپھﺎی رﻧﮕﯽ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ و
طﻼﯾﯽ و ﻣﺠﺴﻤﮫ ھﺎی ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﻞ آوﯾﺰان ﺷﺪه ﺑﻮد ،را روی ﭘﺎرﭼﮫی ﻗﺮﻣﺰی ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
ﮔﻞھﺎی زﯾﺒﺎ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ .در زﯾﺮ ﮐﺎج و روی ﭘﺎرﭼﮫی ﮔﻠﺪار ﺟﻌﺒﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ھﺪﯾﮫی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﻮدﻧﺪ را روی ھﻢ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﺎر اﺗﺎﻗﮫ ﺣﺎل و ھﻮای
ﻋﯿﺪ داﺷﺖ.
آﺑﺠﯽ ﻣﯿﺰ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .روﻣﯿﺰی ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺎ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر
وﯾﮋه ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ روی آن ﭘﮭﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﻣﯿﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
را روی ﻣﯿﺰ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد .دو ﺷﻌﻤﺪان ﭘﺎﯾﮫدار در دو طﺮف ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .ﺷﻤﻊ و ﺷﺮاب
و ﮔﻞ و ﻣﯿﻮه و ﻏﺬاھﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﻠﯿﻘﮫ روی ﻣﯿﺰ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻢ
اﺷﺘﮭﺎﺗﺮﯾﻦ آدمھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ دﯾﺪن آنھﺎ ھﻮس ﺧﻮردن ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﺳﺨﻨﺮان اﺻﻠﯽ ﺑﻮد و ھﻢ او
ﺑﻮد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺑﮫ ﺷﺮوع ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ در آن ﻣﺠﻠﺲ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺳﻤﯿﺖ داد .ھﻤﮫی ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﭘُﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ زﻧﮕﻮﻟﮫی طﻼﯾﯽ
ﮐﻮﭼﮑﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﮫ ﺻﺪا در آورد .ھﻤﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ
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ﺑﻮد آن زن ﺷﻠﻮغ و ﺷﻮخ طﺒﻊ ﮐﮫ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮﺧﯽ و ﺳﺮ و ﺻﺪا
ﻣﯽﮐﺮد ،در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﺟﺪی و ﺑﺎ وﻗﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻟﺒﺎس ﺻﻮرﺗﯽ زﯾﺒﺎ
ھﻤﺮاه ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻧﻘﺮهاش ﺑﺎ آراﯾﺶ ﮐﻢرﻧﮓ وﻟﯽ دﻗﯿﻖاش ﭼﻨﺎن ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﺎ آراﯾﺸﮕﺮی ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و آراﯾﺶ او را اﻧﺘﺨﺎب و آراﺳﺘﮫ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ
ھﻢ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺮاواﺗﯽ ﮐﮫ
ﮔﻞھﺎی درﺷﺖ و زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺖ ،روی آن ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﺮای آنھﺎ
ﺟﺪی ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺮﺗﺒﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﺧﻮد را
آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫی آن ﺷﺐ ﺑﻮد آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ
ﻧﮫ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺨﺒﻨﺪان ﭼﯿﺰی از آن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮوز ﻋﺎطﻔﮫ و ﻋﺸﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ھﻤﮫی
ﺳﻮﺋﺪیھﺎ .آﺑﺠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻋﻀﻮی از آن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
''ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻢ ،ﮔﻮد ﯾﻮل ،(٢۴) .ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
ﻣﺒﺎرک ،ﺑﺮای ھﻤﮫاﺗﻮن آرزوی ﺷﺎدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ دارم''.
ھﻤﮫ ﯾﮏ ﺻﺪا ﺟﻮاب دادﻧﺪ ،ﮔﻮد ﯾﻮل ،آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺣﺮفاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اداﻣﮫ
داد:
''ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﮫ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ ﯾﮫ ﻓﺮق اﺳﺎﺳﯽ داره و اون
اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ .ھﯿﭻ ھﺪﯾﮫای ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﻦ ﻧﯿﻤﮫی ﺗﻦاﻣﻮ دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهام''.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫاش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﮭﺮهاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺧﻨﺪهای ﻣﻠﯿﺢ
ﭘﮭﻨﺎی ﺻﻮرتاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﺎن آﺑﺠﯽ ﺷﻮخ و ﺑﺬﻟﮫﮔﻮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺳﺮش را
ﺑﮫ طﺮﻓﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﺞ ﮐﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزد
اداﻣﮫ داد:
''اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽھﺎی دﯾﮕﮫ ھﻢ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش
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ﺑﺤﺎلاﺷﻮن ﺷﺪه''.
و ﺑﺎ دﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫاش ﺿﺮﺑﮫ ﻣﯽزد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻓﮫ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺮد .ھﻤﮫ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ او ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ''ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺑﮫ ﺣﺎلاش ﺷﺪه ﺑﻮد'' .ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن
ﺳﺨﻨﺎن آﺑﺠﯽ ھﻤﮫ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﯿﺪ ﻣﺒﺎرﮐﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ طﺮف ﮐﺎج ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ رﻓﺖ و ھﺪﯾﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﮕﻮﻟﮫ را ﺑﮫ ﺻﺪا درآورد .ﺣَ ﻨَﺎ
اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺎﻣﺎن ،ﺑﺴﮫ .دﯾﮕﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮕﯽ؟''
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ھﻤﮫ را ﺑﮫ ﺳﮑﻮت دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺟﻌﺒﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ
اﻧﺪازهی ﮐﻒ دﺳﺖاش ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ آﺧﺮﯾﮫ ،ھﺪﯾﮫی
ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﺟﻌﺒﮫ را ﺑﮫ طﺮف او دراز ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﻧﻤﺎﻧﺪ .در
آﻏﻮشاش ﮐﺸﯿﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ھﺮ ﺷﺎھﺪ و ﻧﻈﺎرهﮔﺮی ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ آن
زن ﺷﯿﻔﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎن او را ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﻌﺸﻮقاش را ﭘﺲ
از ﺳﺎلھﺎ ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاق دو ﺑﺎره دﯾﺪه اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺲاش رﺳﯿﺪه.
ھﻤﮫ دﺳﺖ زدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ از اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ آﺑﺠﯽ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﻧﺸﺪ .دﺧﺘﺮا طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﮐﮫ از ﺻﺤﻨﮫھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ:
''ﺑﺎزش ﮐﻦ ،ﺑﺎزش ﮐﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻌﺒﮫ را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﮐﺎرﺗﯿﮫی طﻼﯾﯽ در آن ﺟﻌﺒﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺠﺴﻤﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮازﻧﺪهی ﮔﺮدن زﯾﺒﺎ و
ﺑﻠﻮرﯾﻦ او ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ آﺑﺠﯽ ﮐﮫ زﯾﺒﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺣﺲ و ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ھﺪﯾﮫ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﺑﺠﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻮﺳﯿﺪ .او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا آﺑﺠﯽ ﺗﻨﮭﺎ آن طﺮح
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را ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺠﺴﻤﮫی طﻼﯾﯽ »ھﺎﺗ ُﺮ« اﻟﮭﮫی ﻣﺎدر و ﺧﺪای ﻋﺸﻖ و
ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮد و ﺗﺎﺟﯽ از
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻤﺒﻞ ﻣﮭﺮ
ﻣﺎدری و ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی و ﻋﺸﻖ ﺑﻮد.
در اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ »را« ھﻤﺴﺮ ھﺎﺗ ُﺮ ﺑﻮد و او ﭘﺴﺮی
ﺑﻨﺎم ھﻮرس از او داﺷﺖ« .را« ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻮھﺮ ھﺎﺗ ُﺮ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺪر او ھﻢ ﺑﻮد .ھﺎﺗ ُﺮ
ﺧﺪای ﻋﺸﻖ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ در اﻓﺴﺎﻧﮫھﺎی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﻨﺎم آﻓﺮدﯾﺖ ظﺎھﺮ ﺷﺪ .او ﺳﻤﺒﻞ ﻋﺸﻖ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد .آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻌﻨﺎی آن ھﺪﯾﮫ را
ﻓﮭﻤﯿﺪ؟ آﯾﺎ او ھﺮﮔﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ ظﺮاﻓﺖ و وﺳﻮاﺳﯽ آن ﮐﺎرﺗﯿﮫ
را ﺑﺮای او ،و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای او ،ﮐﮫ ﺑﺮازﻧﺪهاش ﺑﻮد ،ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد؟
ﺑﻌﺪ از آﺑﺠﯽ ھﻤﮫ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ھﺪﯾﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺪﯾﮫای ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ او داد .ﺟﻌﺒﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺟﯿﺐ ﺷﻠﻮارش
ﺑﯿﺮون آورد و ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ اظﮭﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮد ،ﺟﻌﺒﮫ را ﺑﮫ
او داد .اﻧﮕﺸﺘﺮ طﻼی ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﯽ در آن ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﯿﺶ ﻗﺪم
ﺷﺪ و ﺑﮫ طﺮف ﻧﺎﺻﺮ رﻓﺖ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ھﯿﭻ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن
ﻧﺒﻮد .ﺗﻨﮓ در آﻏﻮشاش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪش .ھﻤﮫ دﺳﺖ زدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﮫ ﺗﺎ آن
ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺪا ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪه .ھﯿﭽﮑﯽ واﺳﮫ ﻣﺎ ﻧﮫ ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ ﻣﯽﺧﺮه و ﻧﮫ اﻧﮕﺸﺘﺮ ھﺪﯾﮫ ﻣﯽده.
ﻣﺜﻞ ھﺮ ﺳﺎل ﯾﺎ ﯾﮫ ﮐﺮاوات و ﯾﺎ ﯾﮫ ﺟﻔﺖ ﺟﻮراب و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮫ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺣﺮاﺟﯽ
ﻧﺼﯿﺐاﻣﻮن ﻣﯽﺷﮫ''.
ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺣَﻨﺎ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺑﺨﺮی .رﺋﯿﺲ ﺧﻮﻧﮫ ﺑﻮدن ﺧﺮج داره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﮫای ﮐﮫ آﺑﺠﯽ از ﻗﺒﻞ ﺑﮫ او ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺳﻮﻏﺎﺗﯽھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﺟﺸﻦ
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ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
آن ﺷﺐ ھﻤﮫ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﻧﺎﺻﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﮫ
اﺣﺘﺮام ﭘﺮﺳﺘﻮ و از ﺗﺮس آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ھﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ دﯾﺪن
ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ واﻟﺖ دﯾﺴﻨﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎل در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ
ﻣﯽﺷﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺳﺎلھﺎی اول اﻗﺎﻣﺖ در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ﺳﻮﺋﺪ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺎم و ﺟﺮی ،داﻧﯿﻞ داک
و ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺳﺮﯾﺎل ﺗﮑﺮاری دﯾﮕﺮ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ ﻓﯿﻠﻢھﺎی
ﺗﮑﺮاری ﻣﺜﻞ اﻟﺴﯿﺪ؛ دهﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﺎراﺑﺎس ،ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﮫ و ﭼﻨﺪ ﻓﯿﻠﻢ دﯾﮕﺮ را ھﺮ ﺳﺎل
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ.
اواﺋﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻦ ﺑﮫ ﺟﺎی دﻋﺎی ﮐﻤﯿﻞ و ﯾﺎ دﻋﺎی ﯾﺎ
ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻮﻟﺐ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺎل ﻧﻮ اﺳﺖ .دو ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ راز
ﻧﺸﺎن دادن ﻓﯿﻠﻢھﺎی ﮐﺎرﺗﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﺋﻞ و ھﺪﯾﮫی ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﭽﮫھﺎﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﻠﮑﮫ در روزھﺎی
ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ اول ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎزه آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻧﺪازهی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ،اھﻤﯿﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اول ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
آﺑﺠﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺮوارھﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮش ﺑﺤﺎلاش ﺷﺪه ﺑﻮد؛ در وﻗﻔﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ و آﺑﺠﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﮐﻤﯽ ﺑﺎ او ﺧﻮش و ﺑﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺮأتاش ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺮازﻧﺪهی دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﮕﺸﺘﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﮕﯿﻦھﺎی
آن ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻧﺎﺻﺮ در دل ذوق ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮏ ،رو درﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺷﻨﮕﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯽوﻗﻔﮫ
ﺑﮫ ﺟﻮکھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،دﺳﺖاش را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻔﺖ:
''ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮام ﯾﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ وﺳﻂ ﺣﺮف او ﭘﺮﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺟﺎن ﻣﺎدرت ﺑﺎز اون ﺟﻮک رﺷﺘﯽرو ﻧﮕﯽھﺎ .اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﮕﯽ اﺳﻢاﺷﻮ
ﻋﻮض ﮐﻦ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺬار ﺷﯿﺮازﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ''.
''ﻧﮫ ﺟﺎن آﻗﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ .ﺟﻮک ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺑﮕﻢ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ دو ﺑﺎره وﺳﻂ ﺣﺮف او ﭘﺮﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯽﺧﻮای داﺳﺘﺎن درس ﺟﻐﺮاﻓﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ!''
ھﻤﮫ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺳﺎرا ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﻣﺎدرش وارد ﺻﺤﻨﮫ
ﺷﺪ و ﯾﮏ دﺳﺖاش را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
''ﻋﻤﻮ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﮔﮫ ،ﯾﮫ ﭘﺴﺮه ﺑﻮد ﮐﮫ اﺻﻼ ً درساش ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ
اﻣﺘﺤﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯽ داﺷﺖ ﮐﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﮫ ھﯿﭽﯽ
ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺖ .ﻣﻌﻠﻢ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ،ﺧﻮب ﭘﺴﺮ ﺑﯿﺎ ﺟﻠﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭘﺴﺮ زود ﺟﻮاب داد ﺑﻠﮫ آﻗﺎ
و رﻓﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﯿﺰ ﻣﻌﻠﻢ .ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﻮب ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ؟ ﭘﺴﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻢ و ﮔﻔﺖ ،ﺑﻠﮫ آﻗﺎ.
ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﮫ در آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و ھﻤﺴﺎﯾﮫی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﺸﻮری ﭘُﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن دارد و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﻼل از اﻧﮕﻠﯿﺲ
از ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪ” ....
ﺳﺎرا ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﺧﻨﺪﯾﺪ .ھﻤﮫ ﺑﺮای
او دﺳﺖ زدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ
و ﺳﺎرا را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
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''اﺻﻼ ً ﻗﺼﺪ ﺟﻮک ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪارم .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺧﺎﻧﻢ اﻣﺸﺐ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺳﺖ .ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ داده .ﻣﻦ و ﻻﻟﮫ
و ﻻدن روز ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎرن ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ .ھﯿﭻ ھﺪﯾﮫای ﺑﮭﺘﺮ از
اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﯿﻢ .ﻗﻮل ﻣﯽدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮭﺶ ﺑﺪ ﻧﮕﺬره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ آﻣﺎدهی ﺷﻨﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﺒﻮد ،ﺳﮑﻮت ﮐﺮد.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﮕﺎهھﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ اوﺳﺖ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫای
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﻤﻊ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ او و
ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دور از ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﻣﻦ و ﻣﻦ
ﮐﺮدن ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺠﺎﻟﺖام ﻣﯿﺪﯾﻦ .ﻣﻦام دلام ﻣﯽﺧﻮاد ھﺮﭼﮫ زود ﺗﺮ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﺑﯿﺎم ﺑﯿﺮون .ﻣﻦام ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺎد طﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﻧﺎﺻﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺒﯽ ھﻢ ﮐﻤﯿﺎب ﺑﻮد و ھﻢ ﮔﺮان .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ ﺧﻨﺪهھﺎی ﻧﺎﺻﺮ زﯾﺎد ﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ
رﺧﺘﺨﻮابھﺎ را داد .ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ روی ﻣﺒﻞ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن در اﺗﺎق ﺣَ ﻨَﺎ
و ﺳﺎرا ﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ھﻤﮫ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
از روی ﻣﺒﻞ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ دﯾﻮار اﺗﺎق ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ،ﺻﺪای ﻧﻔﺲھﺎی او را ﺑﺸﻨﻮد و ﻟﺬت
ﺑﺒﺮد .آﺑﺠﯽ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺣﺮف زدﻧﺪ .ﺑﻌﺪازظﮭﺮ روز
ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ و دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﺣﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ دو روز زﻧﮓ ﻧﺰد .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞاش ﺑﮕﯿﺮ و اﯾﻦﻗﺪر طﺎﻗﭽﮫ ﺑﺎﻻ ﻧﺬار .ﺣﺎﻻ دﯾﺪی ﻗﮭﺮ ﮐﺮده رﻓﺘﮫ.
دﯾﮕﮫ ھﻢ زﻧﮓ ﻧﻤﯽزﻧﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد آﺑﺠﯽ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻮاب داد:
''رﻓﺖ ﮐﮫ رﻓﺖ .ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی؟ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﻣﯽرم ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﻣﯿﺪوﻧﭽﮫ روﺑﺮو و
ﺑﻮر ﭼﺸﻢ آﺑﯽ رو ﺗﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﺟﻮون ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻮ ِ
ِ
ﯾﮫ
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''آره ﺟﻮن ﺧﻮدت ،ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدم .ﻣﺎ زﻧﺎی اﯾﺮوﻧﯽ ﻋﺮﺿﮫی
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ رو ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦﻗﺪر ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽﻣﻮﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻮھﺮﻣﻮن ﺑﺪن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ او ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد .ﻟﺤﻦاش ﮐﻤﯽ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﺮان ھﻢ ﻋﻮض ﺷﺪه .دﯾﮕﮫ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از دﺧﺘﺮا ﺣﺎﻻ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ
دارن .راﺑﻄﮫی ﻗﺒﻞ از ازدواج ﻣﺜﻞ طﺎﻋﻮن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣُﺪ روز ﺷﺪه .ﺳﺮ
ﺳﮓ ﺑﺰﻧﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺎﻧﺘﻮش دو ﺗﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺗﺮ ﮔﻞ ور ﮔﻞ درﻣﯽﯾﺎره .ﻣﻦ و ﺗﻮ
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﭼﻠﻔﺘﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺟﻮونھﺎی اﻣﺮوز آﻧﻘﺪر از ﻣﺎھﻮاره و اﯾﻦ ﺟﻮر ﭼﯿﺰا ﯾﺎد
ﻣﯽﮔﯿﺮن ﮐﮫ ﻧﮕﻮ و ﻧﭙﺮس .ھﻔﺖ ﺧﻂ روزﮔﺎرن''.
ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﺮ روز ھﻤﯿﻦطﻮر ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﻣﺘﻠﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ
ﮐﺘﺎﺑﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ھﺮ ﻓﺼﻞ آن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎتاش ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚاﺷﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫی ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽاش را ،ﺣﺘﯽ زواﯾﺎی
ﭘﻨﮭﺎن آن را ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺣﺮاج ﺳﺎل ﻧﻮ
ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﺎل ﻧﻮ دو ﺳﮫ روز
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻮد .در ﭼﻨﺪ روز ﺑﯿﻦ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺑﺰرگ
ﺣﺮاج آﺧﺮ ﺳﺎل داﺷﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﻧﺎھﺎر را ﻧﯿﺰ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﺷﺖ را ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮخ ﮐﺮد و
ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻮرﻣﮫ ﺳﺒﺰی ﺳﺮخ ﺷﺪهای را ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از اﯾﺮان آورده ﺑﻮد ﺑﮫ آن
اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد و ﻟﯿﻤﻮ و ﻟﻮﺑﯿﺎ را در دﯾﮓ رﯾﺨﺖ و درﺟﮫ اﺟﺎق را ﮐﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ آرام
آﻣﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮﻧﺞ را ﻧﯿﺰ ﭘﯿﻤﺎﻧﮫ ﮐﺮد و در ﭘﻠﻮﭘﺰ رﯾﺨﺖ .از رادﯾﻮی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺗﺮاﻧﮫی ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﺐھﺎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻋﺎرف ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد
و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ و دﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﺎرف ھﻢ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﺐام ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ ،ﺗﻮ ھﺴﺘﯽ.
دروازھﺎی دلام را ﺷﮑﺴﺘﯽ ،ﺷﮑﺴﺘﯽ
ﺗﺮاﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮو ﺳﺮﯾﻊ دوش ﺑﮕﯿﺮ .ﻣﻦام ﻣﯽﺧﻮام دوش ﺑﮕﯿﺮم .ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ
ﺑﯿﺮون .اﻣﺮوز ﻣﻐﺎزهھﺎ ھﻤﮫ ﺑﺎزه .ﺣﺮاﺟﮫ .ﺗﺎ دلات ﺑﺨﻮاد ﻟﺒﺎس ﺧﻮب و ارزون
ﮔﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎد''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر روز ﺑﻮد از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد آﺑﺠﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮد و ﺑﮫ طﺮف ﺣﻤﺎم راه اﻓﺘﺎد .ﺑﺠﺰ ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺴﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﯾﻊ دوش
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻮﻟﮫای دور ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﮫ
طﺮف اﺗﺎقاش رﻓﺖ .آﺑﺠﯽ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه رﻓﺘﻦ او را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ
وﻗﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ ،ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮ
و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ھﻮا ﺳﺮد و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﻟﺘﻮی ﮐِﺮم زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﮫ او داده ﺑﻮد،
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﭼﮑﻤﮫھﺎی ﻗﮭﻮهای ﺗﯿﺮهی ﺑﻠﻨﺪی را ﺑﮫ ﭘﺎ داﺷﺖ و ﮐﻼه ﭘﺸﻤﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ
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را ﺳﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻧﺒﻮه ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎهاش از زﯾﺮ ﮐﻼه روی ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﮐﯿﻒ ﭼﮭﺎر ﮔﻮش ﭼﺮﻣﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﻤﮫای ﺑﻠﻨﺪ از ﺷﺎﻧﮫاش آوﯾﺰان ﺑﻮد و آراﯾﺶ
ﻣﻼﯾﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﮭﺮه داﺷﺖ .آﺑﺠﯽ ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ او را ﺗﺎ آن ﺣﺪ زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .زﻧﯽ در ﻣﺮز ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻮش و ﺣﻮاس از ﺳﺮ ھﺮ
ﻣﺮدی ﺑﺮﺑﺎﯾﺪ .دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺮادرش ﺳﻮﺧﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از او ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
''ﻣﺮد ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮫ دلات زده ﺑﻮد؟ ﭼﺮا؟ ﭼﻄﻮر ﺟﺮأت ﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ظﻠﻤﯽ
ﺑﮫ ﺧﻮدت و اﯾﻦ زن روا ﮐﻨﯽ؟''
''ﺑﮫ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮﯾﻢ دﯾﮕﮫ؟''
آﺑﺠﯽ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺟﻠﻮ در آﺳﺎﻧﺴﻮر اﯾﺴﺘﺎده و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ او زُ ل زده
اﺳﺖ.
''ھﯿﭽﯽ ،داﺷﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﮫ درو ﻗﻔﻞ ﮐﺮدم ﯾﺎ ﻧﮫ؟''
''ﻋﺎﺷﻘﯽ؟ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﻦ در ﺧﻮﻧﮫرو ﻗﻔﻞ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ھﻢ ﮐﻠﯿﺪ''.
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ طﺮف اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی ـ ﺗﺮاﻣﻮا ـ ﮐﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه
آن در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﺪاﻧﭽﮫ ﺑﻮد ،راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ راه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮد .آﺑﺠﯽ
در ﻣﺴﯿﺮ راه ھﺮ ﭼﮭﺎرراه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﮔﻮﺷﺰد
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آن ﻋﻼﻣﺖھﺎ ﯾﺎدش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﮔُﻢ ﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از ﻗﻄﺎر ﮐﮫ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ؛ ﮐﺎﻏﺬی را ﮐﮫ آدرس ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ
و ﺧﻮاﻧﺎ روی آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد از ﺟﯿﺐ ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﮫ او داد و ﮔﻔﺖ:
اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﻦ ،اﯾﻦ آدرس ﺧﻮﻧﮫاس .اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﺮض
ِ
''ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻦ
ﻣﺤﺎل ﮔﻢ ﺷﺪی؛ ﺧﻂ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ را ﮐﮫ ﺑﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽره ،ﺳﻮار ﻣﯽﺷﯽ و ﻣﯽری
ﺧﻮﻧﮫ .از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮ و اﺳﻢ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎ را ﺑﭙﺮس .روی اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ اﺳﻢ
اﯾﺴﺘﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺑﺸﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه .اﯾﺴﺘﮕﺎه داﻧﻤﺎرک ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﺑﺸﯽ.
اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺎرت ﻗﻄﺎر .ﯾﺎدت ﻧﺮه .ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺧﻂ ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ''.
''ﻣﯽﮔﻢ ﭼﻄﻮره ﯾﮫ ﻗﻼده ﺑﻨﺪازی ﮔﺮدﻧﻢ و ﻣﻨﻮ دﻧﺒﺎل ﺧﻮدت ﺑﮑﺸﯽ ﮐﮫ ﮔﻢ ﻧﺸﻢ،
489

ﻣﺎﻣﺎن ﺟﻮن''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺣﻖ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ؛ ﺑﺎﺷﮫ ،ﻧﻤﯽﺧﻮای ﮔﻮش ﺑﺪی ،ﮔﻮش ﻧﺪه .ﺑﺬار ﮔﻢ ﺑﺸﯽ ،ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﻓﮭﻤﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ''.
وارد ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺰرگ و ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﭘُﺮ در
دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫاﺷﺎن ﺗﻤﺎم
ﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻠﻮﻏﯽ ،ﮐﺴﯽ ﺗﻨﮫ ﻧﻤﯽزد .ﻣﺮدم از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ وارد ﭘﺎﺳﺎژ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در ﺟﺎدهای دوطﺮﻓﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺎﻻی ورودی
ُﺮش ﺑﺎد
ﭘﺎﺳﺎژ ﺗﮭﻮﯾﮫی ھﻮای ﮔﺮم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺪم ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺎژ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ھ ِ
ﮔﺮﻣﯽ ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﯾﺦ زدهی آنھﺎ را ﻧﻮازش داد .ﺳﻘﻒ ﭘﺎﺳﺎژ را ﺑﺎ ﮔﻞھﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ آراﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .روی ﺷﯿﺸﮫی
وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و درﺷﺖ واژهی ﺣﺮاج و درﺻﺪ آن
ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ھﻔﺘﺎد درﺻﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد.ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او ﺣﺮاج ِ ﭼﻨﯿﻦ روزھﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس و
زﯾﺮﭘﻮش و ﺣﺘﯽ ﭘﺎﻟﺘﻮ و ﮐﻔﺶ و وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ ،ﺣﺘﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﺗﺎ
ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ارزانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﻟﯿﻨﺪﮐﺲ ﺑﻮد .ﺟﺎی ﺳﻮزن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد .در
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ در ورودی ﭼﻨﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽ راﺣﺘﯽ ﻗﺮار داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ در اِﺷﻐﺎل آﻗﺎﯾﺎن ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ آرﻧﺞ آرام ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی ﭘﺮﺳﺘﻮ زد و
ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اون ﻣﺮدھﺎ ﮐﮫ اوﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﮑﻦ .ھﻤﮫ ﮐﻒ ﮐﺮدن و ﻣﻨﺘﻈﺮن ﺗﺎ
زﻧﺎﺷﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻦ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﺪاﯾﯽاش ﺑﺪ ﺑﮭﺸﻮن ﻧﻤﯽﮔﺬره .ھﻢ ﻓﺎل و ھﻢ ﺗﻤﺎﺷﺎ .ھﻢ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ھﻢ ﭼﺸﻢ ﭼﺮوﻧﯽ''.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺪا ﻟﻌﻨﺖ ات ﮐﻨﮫ .دﺳﺖ از ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﯽداری .ﺣﻮاسات ھﻤﮫ ﺟﺎ ھﺴﺖ''.
''دروغ ﻣﯽﮔﻢ؟ ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ھﺮ زن ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﮐﮫ رد ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ اون ﭼﺸﺎی
ھﯿﺰ اﺷﻮن ،ﺗﺎ دم در ﺑﺪرﻗﮫاش ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
''آﺧﮫ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻦ؟ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﮐﮫ ﭼﺸﺎﺷﻮﻧﻮ ﺑﺒﻨﺪن''.
آﺑﺠﯽ ﻧﮕﺎھﯽ از روی ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺪت ﻧﻤﯽﯾﺎد؟''
از ﭘﻠﮫ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ .طﺒﻘﮫی دوم وﯾﮋهی ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ رو ﮐﺮد
ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﯽ ﻻزم داری؟ ھﺮﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای اﻣﺮوز ﺑﺨﺮ .روز اول ﺣﺮاﺟﯿﮫ''.
''ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻧﺪارم .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮدم آوردم''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺮی ﮐﮫ روی ﻣﯿﺰھﺎ ﺗﻠﻨﺒﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ:
''ﺑﯽ ﺧﯿﺎل؛ ھﺮﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮای ور دار ،ﻣﻔﺘﮫ .ﻣﻦ ھﺮ ﺳﺎل ﻟﺒﺎس زﻣﺴﺘﻮن ﺳﺎل
ﺑﻌﺪﻣﻮ ﺗﻮ اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﯽﺧﺮم''.
آﺑﺠﯽ ﺑﮫ طﺮف ﺑﺨﺶ ﮐﺮﺳﺖ و ﺷﻮرت زﻧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﭼﯿﺮه
دﺳﺖ ھﺮ ﺗﮑﮫ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ را ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺗﮑﮫ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﺮﺳﺖ و ﺷﻮرت
ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ در ﺳﺒﺪ اش رﯾﺨﺖ.
''ﺗﻮ ھﻢ وردار اﮔﮫ اﻵن ﻧﺨﺮی ،ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎﯾﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮل ﺑﺪی .ﺟﻨﺲھﺎی ﻟﯿﻨﺪﮐﺲ
ﺧﻮب اﻧﺪ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺷﻮرت و دو ﮐﺮﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ.
ﺷﺶ ﺻﻨﺪوق در طﺒﻘﮫی ﺑﺎﻻ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده ﻋﺪد در طﺒﻘﮫی ھﻢ ﮐﻒ ﺑﻮد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﺻﻨﺪوق ﺻﻔﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ
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ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .آﺑﺠﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﻮل
ﻟﺒﺎسھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ را ھﻢ ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺖ.
''ﺧﻮدم ﻣﯽﭘﺮدازم .وﺿﻊام ﺧﻮﺑﮫ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ام و دﺳﺖام ﺑﮫ
دھﻦام ﻣﯽرﺳﮫ''.
از ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﺴﮫی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ از ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺳﺎژ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ و اﺳﻢاش ﻓ ِﻤﻦ ) (٢۶اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻌﺮوف اﯾﻦ ﺟﺎ ﺷﻌﺒﮫ دارﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''ﻣﮕﮫ ﻧﮕﻔﺘﯽ ﺧﻂ ﭘﻨﺞ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ؟ ﭘﺲ ﭼﺮا از اﯾﻦ طﺮف ﻣﯽری؟''
''ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪی؟''
''ﻧﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن روﺑﺮو را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮﯾﻢ اوﻧﺠﺎ ھﻢ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﻢ .اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮﻟﻦ ﺗﮭﺮاﻧﮫ .اﺳﻢاش ﻓ ِﺮد ﮔﺎﺗﻨﮫ،
) ،(٢٧ﯾﻌﻨﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻠﺢ .ﯾﮫ ﭘﺎﺳﺎژ ﮔﻨﺪهی دﯾﮕﮫ ھﻢ اوﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﮫ اﺳﻢ اِن ،ﮐﻮ،
) ،(٢٨از ﻣﺎ ﺑﮭﺘﺮون از ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی اوﻧﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﮑﻦ .ﺣَﻨﺎ و ﺳﺎرا ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺑﺎ ﺟﯿﻎ و داد ازم ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮن و از ﻣﻐﺎزه ھﺎی
اوﻧﺠﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮوﻧﮫ .اﻧﮕﺎر ﭘﻮل ﺧﻮن ﭘﺪرﺷﻮﻧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮن''.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ را ھﻢ آﻧﺠﺎ ﺗﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .از اِن ،ﮐﻮ ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ آﺑﺠﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻓﮫای ﺑﺮوﻧﺪ و ﻗﮭﻮه و ﯾﺎ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
''ﺧﺴﺘﮫ ﮐﮫ ﻧﺸﺪی؟ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻗﮭﻮه ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽرﯾﻢ ﺧﻮﻧﮫ''.
در ﮐﺎﻓﮫای ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ دو ﻓﻨﺠﺎن ﻗﮭﻮه و دو ﺑُﺮش ﮐﯿﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
روﺑﺮوی ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﯽدﻟﯿﻞ او را آﻧﺠﺎ
ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﺑﺎ
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او ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .رﻓﺘﺎر و ﺣﻮﺻﻠﮫاش او را ﯾﺎد ﻋﻠﯽ
ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش ﺑﻮد .ﻋﺠﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ھﻤﮫی ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺣﺮفاش را ﻣﯽزد .ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
آﺑﺠﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮد:
''ﻧﻈﺮت ﭼﯿﮫ؟ از ﺷﮭﺮ ﺧﻮشات اوﻣﺪ ،ﻗﺸﻨﮕﮫ؟''
''آره ﻗﺸﻨﮕﮫ .ﺑﺎ آﺗﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺑﺮﺧﻼف آﺗﻦ ﻧ ُﻘﻠﯽ و ﺗﻤﯿﺰ و ﻣُﺮﺗﺒﮫ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﺮوﺷﻨﺪهھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ اون ھﻤﮫ ﻣﺸﺘﺮی ،اﺻﻼ ً ﺑﺪ
اﺧﻼق ﻧﺒﻮدن''.
''ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺆدب اﻧﺪ''.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﺣﺮف زدن آﺑﺠﯽ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ذھﻦاش را ﺑﺨﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ زﺑﺎن آورد.
''ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫات ﭼﯿﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﺷﻖاش را روی ﺑﺸﻘﺎب ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﻣﯽﺧﻮام زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽﺧﻮام دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺑﯿﺎرم ﭘﯿﺶ
ﺧﻮدم''.
''ﺧﻮب اﯾﻨﻮ از اول ھﻢ ﮔﻔﺘﯽ .اﻵن ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ؟ ھﻤﯿﻦ روزھﺎ ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﯽﯾﺎد ﺳﺮاغات''.
ﻣﯽدوﻧﻢ .ﺧﻮب ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ ﺳﺨﺘﮫ .ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
ھﻔﺘﮫ ﺑﺮم ﺧﻮﻧﮫاش و ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﻨﺪازم ﺗﻮ ﺑﻐﻞاش''.
آﺑﺠﯽ ﺣﺮف و ﺳﺌﻮاﻟﯽ را ﮐﮫ از ھﻤﺎن روز اول در ذھﻦاش ﺑﻮد ﺑﮫ زﺑﺎن آورد:
''ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ رک و راﺳﺖ ﯾﮫ ﺳﺌﻮال ازت ﺑﮑﻨﻢ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮑﺚ ﻧﮑﺮد:
''ﻧﮫ''.
''ﭼﺮا ﻧﮫ؟''
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''ﻧﻤﯽﺧﻮام راﺟﻊ ﺑﮭﺶ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ''.
''از ﮐﺠﺎ ﻣﯽدوﻧﯽ ﺳﺌﻮال ﻣﻦ ﭼﯿﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺜﻞ ﮐﻒ دﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢات .ھﻤﻮن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﻓﺮد ﮔﺎﺗﻦ ﻓﮭﻤﯿﺪم .ﻣﮕﮫ
ﻧﻤﯽﮔﯽ ﻣﻦ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ھﺴﺘﻢ .ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ دﯾﮕﮫ''.
''ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ راﺟﻊ ﺑﮭﺶ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ؟''
ﭼﮭﺮهی ﭘﺮﺳﺘﻮ درھﻢ ﺷﺪ .ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﮫی او را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻓﺮاﻣﻮشاش ﮐﻨﻢ .راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدت ھﻢ ﻣﯽدوﻧﯽ .ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺑﺎم
ﻣﻨﻮ ﺷﻮھﺮ ﻧﺪادن ﮐﮫ راﺣﺖ ﺑﺘﻮﻧﻢ ازش ﺑﮕﺬرم .ﺧﻮدم ﺷﻮھﺮ ﮐﺮدم .ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪم و
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم .ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﭘﯿﺶ اون ﺑﻌﺪ از اون ھﻤﮫ دﯾﻮﻧﮕﯽ ،ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻨﮫ .اون دﯾﮕﮫ
آدم ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮫ آدم دﯾﮕﮫ ﺷﺪه .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ھﻢ ﻋﺬاب اﻟﯿﻤﮫ .ﺑﯽاﻧﺼﺎف وﻗﺖ
و ﺑﯽ وﻗﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺮوس ﺑﯽﻣﺤﻞ ﺳﺮ و ﮐﻠﮫاش ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﮫ و ھﻤﮫی اﻓﮑﺎرﻣﻮ ﺑﮭﻢ
ﻣﯽ رﯾﺰه .ول ﮐﻦ ﺑﺎﺑﺎ .اﻵن ﻣﻮﻗﻌﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﻧﯿﺴﺖ''.
آﺑﺠﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﺘﻨﺎع ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ او ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﯽ ھﻤﺎﻧﺠﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺎرﻗﮫی
اﻣﯿﺪی وﺟﻮد دارد ،ھﺮﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آن زوج را ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ھﺮ دو ﺑﻮد ،ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﮭﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻨﺎر ﻋﻠﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﻮی او ھﻢ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻋﺬاب وﺟﺪان داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﮐﻮر او ﺑﮫ آن زن وﺟﺪاناش را ﺳﺎﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﮫ دلاش و اﺣﺴﺎساش از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ظﻠﻢ و اﺟﺤﺎﻓﯽ ﻧﺎروا
و ﻧﺎ ﺣﻖ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن اﺳﺖ .از طﺮف دﯾﮕﺮ در طﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ
راﺑﻄﮫ اﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﮐِﺮدهی ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ در
ﺧﻠﻮت ﺧﻮد و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺣﻀﻮر ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد'' .ﺳﯿﺐ ﺳﺮخ ﮔﯿﺮ ﺷﻐﺎل
ﻣﯿﺎد'' .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﯾﺮاق ﺷﺪه ﺑﻮد:
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''ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﮫ؟''
''ھﯿﭽﯽ ھﻤﯿﻨﻄﻮری ﮔﻔﺘﻢ''.
''ھﻤﯿﻨﻄﻮری ﮐﮫ ﻧﮕﻔﺘﯽ .ھﺮ دو آدمھﺎی ﺑﺎﻟﻐﯽ اﻧﺪ .ازدواج ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﻣﺜﻞ ھﻨﺪوﻧﮫ
ﺳﺮ ﺑﺴﺘﮫ اس .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﻓﺘﯿﺮ ھﻢ در ﺑﯿﺎد''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''آﺧﮫ ﭼﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ؟''
آﺑﺠﯽ از ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫی دﯾﻮاﻧﮫ وار ﻋﻠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﮔﺎه ﺑﻮد .ﺣﻖ ھﻢ
داﺷﺖ .آن زن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ داﺷﺖ .ھﺮ ﻣﺮدی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﺎﻗﺖ او
دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻋﺸﻖ ﺑﻮد .ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ او ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ رﻓﺘﮫ و ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮش را از ﻧﺰدﯾﮏ دﯾﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در آن ﻟﺤﻈﮫ
ھﻢ ﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ .از ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ واھﻤﮫ داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺳﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽاش دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﮕﺮ آن دﺧﺘﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮدرأﯾﯽ و
اﺳﺘﻘﻼل در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را؛ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻏﺮاق ﮐﺮدن ،در ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ او
ﻣﯽدﯾﺪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی دﯾﺪارش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻈﺮ او در ﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮭﻢ ﺑﻮد.
ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺗﮑﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺑﮫ دھﺎن ﺑُﺮد
و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﺻﺪ ﭘﺮﺳﺶ در آن ﺑﻮد ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﻓﻨﺠﺎن ﻗﮭﻮه را
ﺑﮫ دھﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮔﻔﺖ:
''اﻟﺒﺘﮫ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ درﺳﺘﮫ ،ﺷﺎﯾﺪ اﻵن وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺒﺎﺷﮫ .وﻟﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ''.
ﺟﻤﻠﮫاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''وﻟﯽ ﭼﯽ؟ ﺗﻮ ھﻢ ﺷﺪی ﺑﺮادرت .اول ﻣﯽﮔﯽ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ درﺳﺘﮫ و ﺑﻌﺪ ﺣﺮف
ﺧﻮدﺗﻮ ﻣﯽزﻧﯽ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ﻧﮫ''.
ﮔﻮﯾﯽ از ﺑﺮدن ﻧﺎم ﻋﻠﯽ واھﻤﮫ داﺷﺖ .آﺑﺠﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮی اﺷﮏاش را ﺑﮕﯿﺮد .درکاش ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد'' :اﯾﻦ زن ھﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﮑﺮده'' .از دﺳﺖ او ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ﺧﻮدش رو راﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ او ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﻧﺎﺻﺮ از ﻧﮕﺎه او ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﻟﺤﻈﮫ
ﺑﮫ ھﯿﭻﮐﺲ ﺟﺰ ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮش ﺑﺮای او ﻣﮭﻢ ﺑﻮد .وﻟﯽ دﺧﺘﺮش ھﻢ
ﭘُﻠﯽ ﺑﻮد .اﻣﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ از آن طﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮭﺮ
ﻣﻌﺒﻮدش ﺑﮫ ﻋﺸﻖاش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻠﮫای را ﮐﮫ در
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ''ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺎش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ از
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺑﺎی ﺑﺎی'' .وﻟﯽ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ را
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ رؤﯾﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ واﻗﻌﯿﺖ .آن ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻧﮫ ﺑﺮای او ،ﻧﮫ ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد.
''ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮدﺗﻮ ﺗﻮ ھَﭽَﻠﯽ ﻧﻨﺪاز ﮐﮫ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪن ازش ﺑﺮات ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﮫ.
از ﭼﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﺎه ﻧﯿﻔﺘﯽ!''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
''ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﯽ؟ ﻣﻦ زن ﻧﺎﺻﺮ ھﺴﺘﻢ .ﯾﺎدت رﻓﺘﮫ .ﺧﻮدت ھﻢ ﺷﺎھﺪ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﺑﻮدی.
ﻧﮑﻨﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ وﺻﻠﮫی ﻧﺎﺟﻮرﯾﮫ؟ اﮔﮫ ھﺴﺖ ھﻤﯿﻦ اﻵن ﺑﮕﻮ .ھﻨﻮز ﺧﻮﻧﮫ اش
ﻧﺮﻓﺘﻢ .ھﻤﯿﻦ ﻓﺮدا ﯾﮫ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﯽﮔﯿﺮم و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم ﺗﮭﺮون''.
آﺑﺠﯽ ﮐﻤﯽ ﻣُﻌﺬب ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ!ﻣﻦ اﺻﻼ ً ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی ﻧﺪارم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻦ از ﻧﺎﺻﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺮوﻗﺖ ﻣﯽﯾﺎد ﺧﻮﻧﮫی ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖاش ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮑﮫ .ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻨﮫ ﮐﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖاش را آرام روی ﻣﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺻﺤﺒﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﮫ؟ ﺑﮕﻮ دﯾﮕﮫ! ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻦ .ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﺪی؟ ﻧﮑﻨﮫ ﺗﻮ ھﻢ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ
ﺑﺮادرت ھﺴﺘﯽ! ﺗﻮ اﯾﺮان ھﻤﮫ از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻦ ﮐﮫ ﯾﮫ طﻮرھﺎﯾﯽ ﺑﺎھﺎش ﮐﻨﺎر
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ﺑﯿﺎم'' .و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد؛ ﻟﺐھﺎﯾﺶ را طﻮری
ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮭﺎﯾﺖ اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را از آن دﻟﺴﻮزی ﻧﺎروا ﻧﺸﺎن
دھﺪ ،و ﺑﻌﺪ اداﻣﮫ داد'' :و ﺑﺮﮔﺮدم ﺳﺮ ﺧﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯿﻢ .ﺗﻮ ھﻢ اﯾﻦطﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺶ ﺑﮕﻮ دﯾﮕﮫ!''
آﺑﺠﯽ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .ﺗﻨﺪ ﻧﺮو .ﺑﺠﺎی ﻣﻦ ھﻢ ﺣﺮف ﻧﺰن ،ﺑﺬار ﺣﺮفام ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .آﺑﺠﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﺗﻮ ﺳﮫ ﻣﺎه اﻗﺎﻣﺖ داری .ﺗﻮ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﺎه ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ وﯾﺰای ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮی آﺗﻦ.
ﺿﺮر ﻧﺪاره .ھﻢ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ و ھﻢ ﻋﻠﯽ رو .اﮔﮫ دﯾﺪی ﮐﻤﯽ ﺷﺎﻧﺲ وﺟﻮد
داره .اﮔﮫ ﺑﺎز ھﻢ دوﺳﺖاش داری و ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺣﺎﺿﺮه راه ﺑﯿﺎد ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ .ﺧﻮب
ﮔﻮش ﺑﺪه ﻣﻦ ﺑﭽﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻦ ھﻢ ﺗﻮ رو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ ژﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻮ ﮔﻮل ﺑﺰﻧﯽ .ﺑﺬار ﺑﯽﺗﻌﺎرف ﺑﮭﺖ ﺑﮕﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ زن
دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﯽ .اﺣﺴﺎس و ﻓﮑﺮ و ﻋﺎطﻔﮫات ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﮫ ،ﺟﺴﻢات ﺑﻐﻞ ﮐﺲ دﯾﮕﮫای
ﺑﺨﻮاﺑﮫ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﮭﻨﻤﻮ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ''.
ﮔﺮﭼﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﻈﻮر آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫی آﺑﺠﯽ را ﺧﻮب ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺮفاش را
زده ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻠﯽ را ﮐﻤﺎﮐﺎن دوﺳﺖ
دارد ،وﻟﯽ از دﺳﺖ او ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺷﺪﯾﺪا ً دلﭼﺮﮐﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯽ
ﮔﺬﺷﺘﮫی او ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺨﻮد ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺎطﺮهی او ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪان ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮد و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .او
ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﺎطﻔﮫ و ﻋﺸﻖ و اﺣﺴﺎساش را ﻧﺰد
ﻣﻌﺸﻮق ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﮔﺮو ﺑﮕﺬارد و ﺑﺎ ﺧﺎطﺮهی آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺴﻢ اش را در
اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارد .ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺑﺮزخ ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮد .آﺑﺠﯽ
از ﺧﻮدش ﺑﺪش آﻣﺪ .طﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﮔﺰﻧﺪهای ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﺳﻮزاﻧﺪ .دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮدش
و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻮﺧﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ درﮔﯿﺮ ھﻤﺎن ﺟﮭﻨﻢ ﺑﻮد .ﮐﺎری دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
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ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﻧﮫ او و ﻧﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ.
دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻏﺮوب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
اﻧﺪ .از آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﭘﺸﺖ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﮕﻮش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آﺑﺠﯽ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
''ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ و ﺗﻮ آﺷﭙﺰﺧﻮﻧﮫ ﺳﺮﮔﺮﻣﮫ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺳﻔﺮهرو ھﻢ ﭼﯿﺪه .ﺧﺪا ﮐﻨﮫ
ﺑﺮﻧﺠﻮ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﮫ .ﺷﺎﻧﺲ دارﯾﻢ ﮐﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ
ﺷﯿﻠﯿﺎﯾﯽ و اون طﺮف دو ﺟﻮون ﻣﺠﺮد اﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮونھﺎی ﺧﻮﺑﯽاﻧﺪ .ﺑﺎ ھﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﺟﻤﻠﮫی آﺧﺮ را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﻔﺖ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﺑﺨﺎطﺮ ﺣﺮﻓﺎم ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮام .ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ .ﺑﮫ ﺟﻮن ﺑﭽﮫھﺎم
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺗﻮهام ﺗﺎ ﻋﻠﯽ .ﺧﻮدت ھﻢ ﺧﻮب اﯾﻨﻮ ﻣﯽ ﻓﮭﻤﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﺪای ﮔﺮم ﺷﺠﺮﯾﺎن در راھﺮو ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد:
''در طﺮﯾﻖ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی اﻣﻦ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻼﺳﺖ،
رﯾﺶ ﺑﺎد آن دل ،ﮐﮫ ﺑﺎ درد ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺮھﻤﯽ''
ﮐﻠﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺑﻮد .ﭘﯿﻤﺎﻧﮫی ﻧﯿﻤﮫ ﭘُﺮ
وﯾﺴﮑﯽاش روی ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد.
''ﭼﺸﻢ ﻣﺎرو دور دﯾﺪی ،ﺧﻠﻮت ﮐﺮدی و داری ﺣﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﺸﻘﺎبھﺎ را از ﮐﻤﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ:
''ﭼﮫ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎ! اﯾﻦ دوﺗﺎ دﺧﺘﺮو اﻧﺪاﺧﺘﯽ رو ﺳﺮ ﻣﺎ و ﺧﻮدت رﻓﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ''
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺟﻮاباش را از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب
داد:
''ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﻗﻮل دادم ،ﺧﻮدت رو زﺑﻮﻧﺸﻮن اﻧﺪاﺧﺘﯽ .ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﻮلات ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﯽ .ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪﯾﺪ؟''
''آره ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ،ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی .ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ رﻓﺘﻦ ﺗﻮ اﺗﺎق و درو ﺑﺴﺘﻦ .دو
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ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ اوﻧﻮ راه اﻧﺪاﺧﺘﻢ .ھﻨﻮز ھﯿﭽﯽ ﻧﺸﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺧﻮان''.
''ﭘﺲ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮی دﯾﮕﮫ .ﻗﻮل ﻧﺪه ،اﮔﮫ ﻣﯽدی ﺑﮭﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﻦ''.
ھﺸﺪار دلاﻧﮕﯿﺰ ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺮ ﻓﻀﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد:.
اھﻞ ﮐﺎم و ﻧﺎز را در ﮐﻮی رﻧﺪی راه ﻧﯿﺴﺖ.
رھﺮوی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺎنﺳﻮزی ،ﻧﮫ ﺧﺎﻣﯽ ﺑﯽﻏﻤﯽ.
….................................................................
ﮔﺮﯾﮫی ﺣﺎﻓﻆ ﭼﮫ ﺳﻨﺠﺪ ﭘﯿﺶ اﺳﺘﻐﻨﺎی ﻋﺸﻖ
ﮐﺎﻧﺪرﯾﻦ طﻮﻓﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﻔﺖ درﯾﺎ ﺷﺒﻨﻤﯽ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺤﻮ ﺻﺪای ﺷﺠﺮﯾﺎن و ﺷﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫای
ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖھﺎی آن دو ﻧﺪاﺷﺖ.
اھﻞ ﮐﺎم و ﻧﺎز را در ﮐﻮی رﻧﺪی راه ﻧﯿﺴﺖ.
رھﺮوی ﺑﺎﯾﺪ ،ﺟﮭﺎنﺳﻮزی ﻧﮫ ﺧﺎﻣﯽ ﺑﯽﻏﻤﯽ.
''ﺑﺮﯾﺪ زود ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎم ﺑﺨﻮرﯾﻢ .ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻧﻢ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺨﻮد آﻣﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﮔﻔﺖ:
''آره ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﮐﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ''.
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دﻋﻮت
ﻧﺎﺻﺮ آﺧﺮ ﺷﺐ زﻧﮓ زد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .آن ﺷﺐ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .دوﺳﺖاش ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدﻧﺪ و از او
ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ دو ﺳﮫ روز ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﻓﺮدا
او را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
روز ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .آﺑﺠﯽ از ﺳﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی ﻧﺎﻣﺰد ﺑﺎزی؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮓ در را ﺑﺼﺪا درآورد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه آﻣﺎده ﺑﻮد.
در ﮔِﯿﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮد و در
آﺑﺠﯽ ﮔﻮﺷﯽ آﯾﻔﻮن را ﺑﺮداﺷﺖ .ﺻﺪای او را ﺷﻨﺎﺧﺖِ .
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
''آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮه .ﺑﺮو درو ﺑﺎز ﮐﻦ''.
''ﺧﻮدت ﺑﺎز ﮐﻦ دﯾﮕﮫ!''
''ﺗﻮ ﺑﺎز ﮐﻨﯽ ﺑﮭﺘﺮه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭼﭗ ﭼﭗ ﻧﮕﺎه اش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ طﺮف در آﭘﺎرﺗﻤﺎن رﻓﺖ .ﺑﺎ
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای در آﺳﺎﻧﺴﻮر ،در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ ﭘﺸﺖ
در ﺑﻮد .ﺳﻼم ﮐﺮد .ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و آرام او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد.
''ﺧﻮﺑﯽ؟''
''ﻣﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟''
''ﻣﻦام ﺧﻮﺑﻢ .اﯾﻦ ﮔﻞھﺎ را ﺑﺮای ﺗﻮ آوردم .آﻣﺎدهای ﺑﺮﯾﻢ؟''
''آره ،ﺑﯿﺎ ﺗﻮ ﭼﺎی ﺑﺨﻮر''
''ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎرک ﮐﺮدم .ﺟﺎ ﻧﺒﻮد .ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ ﭘُﺮ ﺑﻮد''.
آﺑﺠﯽ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺳﻼم ﮐﺮد:
''ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎن ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﻮ .ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮه''.
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''ﻣﺮﺳﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﺎرک ﮐﺮدم ،ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺟﺮﯾﻤﮫ ﺑﺸﻢ .اﯾﻦﺟﺎ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﮭﻢ
ﺑﺰﻧﯽ ﺷﺸﺼﺪ ﮐﺮون داغات ﮐﺮدن .ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﺳﺎﻗﮫی ﮔﻞھﺎ را ﻗﯿﭽﯽ ﮐﺮد و آنھﺎ را در ﮔﻠﺪان آﺑﯽ
ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺒﮫای ﻗﻨﺪ در ﮔﻠﺪان اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ.
''ﺳﺮده؟''
ﻧﺎﺻﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ﮔﻔﺖ:
''ﺳﺮد ﮐﮫ ﭼﮫ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ،وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﮫ .زﻣﮭﺮﯾﺮه .ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ھﻢ ﮐﮫ ﻣﯽزﻧﮫ
ﺳﺮﻣﺎرو ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده .ﺳﻮز داره .ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﺑﭙﻮش''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه و آﻣﺎده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد آﺑﺠﯽ ،ھﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﭘﻮﺷﯿﺪ ﮐﮫ
روز ﻗﺒﻞ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﭘﺎﻟﺘﻮ را ﮐﮫ ﺗﻦاش ﮐﺮد و ﮐﻼه را ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺎﺻﺮ
اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮫ دھﺎن ﻣﺎﻧﺪ .در دل ﮔﻔﺖ:
''ﺟﻞﷲ ﺧﺎﻟﻖ ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﮐﺴﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﮫ!''
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ ھﻤﺎن ﭘﺎﺳﺎژی ﺑُﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑُﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و وارد ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺎژ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد.
''ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﺳﺮی ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰﻧﯿﻢ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاب داد:
''ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺮی؟''
''ﻧﮫ ھﻤﯿﻨﻄﻮری''.
''ھﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﻞ ﺷﻤﺎﺳﺖ''.
از ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮ ھﻤﺮاه او ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ
ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ
آﺑﺠﯽ ھﻤﮫی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎ را از ﻧﺰدﯾﮏ زﯾﺎرت ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮐﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﺬری در
ﺻﻨﺪوق آنھﺎ رﯾﺨﺘﮫ و ﭼﻨﺪ ﮐﯿﺴﮫی ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻟﺒﺎس ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ از
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ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻧﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺑﻠﻨﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ھﻮ ،ام ﺧﺮﯾﺪ .(٢٩) .ﻧﺎﺻﺮ در ﺟﻠﻮ اﺗﺎق ﭘُﺮو ﮐﺸﯿﮏ داد ﮐﮫ او ﻟﺒﺎس را ﭘُﺮو ﮐﻨﺪ.
در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ﮐﮫ در ﺟﻠﻮی اﺗﺎق ﭘُﺮو ﮐﺸﯿﮏ ﻣﯽداد ،آرزو ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻋﺮوس روﯾﺎﺋﯽاش را ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺗﻦ ﺑﺮھﻨﮫی او ﺑﮫ ھﻤﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاباش
ﻣﯽآﻣﺪ.
''ﻋﺎﻟﯿﮫ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ دوﺧﺘﻦ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺖ ﻣﯽﯾﺎد .ﺣﺪس ﻣﯽزدم ﺑﮫ ﺗﻦات
ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺎﺷﮫ .ورش دار''.
از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﻮ ام ﺑﮫ ﮐﺎﻓﮫای در طﺒﻘﮫی دوم ﭘﺎﺳﺎژ رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﮭﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺧﻮردﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ در ﮐﺎﻗﮫ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﺳﺮی ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﮫ؟ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻦ .ﺗﺎ دم در از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ رو ﺑﺒﺮم ﺧﻮﻧﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از روز اول ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ .ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﮫ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﮔﻔﺖ:
''آﺧﮫ اﯾﻦطﻮری ﮐﮫ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎم ﺧﻮﻧﮫی ﺷﻤﺎ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ ﮐﮫ ﻣﺎ رو ﮐﻠﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ دادی و ﺑﺮای ھﻤﮫ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ آوردی .ﺗﺎزه اوﻧﺠﺎ
ﺧﻮﻧﮫی ﺧﻮدﺗﮫ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫی ﺧﻮدش ھﺪﯾﮫ ﻧﻤﯽﺑﺮه''.
''ﯾﮫ رﺳﻤﮫ ،ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻋﺎدت دارﯾﻢ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﯾﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎدت ﺣﺮف ﻋﻠﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ روزی ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ از رﺳﻢھﺎ و ﺳﻨﺖھﺎی اﯾﺮاﻧﯽھﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮن و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﮭﺮﯾﮫ و
ﺻﯿﻐﮫی ﻋﻘﺪ را ﻣﺜﺎل زده ﺑﻮد.
''ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺮوس ﺑﯽﻣﺤﻞ''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را در دل ﮔﻔﺖ و ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻟﺒﺨﻨﺪ او را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد،
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ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
''ﭼﯿﮫ ﻧﮑﻨﮫ ﺗﻮ ھﻢ از اﯾﻦ رﺳﻢھﺎی دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪهای؟''
''ﻧﮫ ،رﺳﻢ دﯾﮕﮫ ﮐﺎرﯾﺶ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﮐﺮد''.
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ از ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺬﺷﺖ و وارد ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ طﺮف آن دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ده طﺒﻘﮫی ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎرﺑﺮی در ﮐﻨﺎر ھﻢ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎده ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ دﻗﺖ ھﺮﮐﺲ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎرهای ﺑﮫ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﻮنھﺎی اﯾﻦ ﺷﮭﺮه .اﺳﻢاش ﮐﯿﻮﯾﺒﺮﯾﮫ .(٣٠) .ﻣﺜﻞ
ﯾﮫ ﭘﺎرک ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰه .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ و درﺳﺘﮫ .دور و ﺑﺮ ھﻤﮫی
ﻗﺒﺮھﺎرو ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻦ .ﭼﮭﺎر ،ﭘﻨﺞ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ اﯾﻦﺟﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻦ.
ﭼﻤﻦ ﻣﯽزﻧﻦ و ﺑﮫ ﮔﻞھﺎ آب ﻣﯽدن .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﮭﺶ ﻣﯿﺮﺳﻦ .ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدهھﺎ ﺑﮫ
اﻧﺪازهی زﻧﺪهھﺎ ﻣﯽرﺳﻦ و اﺣﺘﺮام ﻣﯽذارن''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖاش در ﮔﻮﺷﮫای از آن ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺧﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن و درﺧﺖھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻋﺎری از ﺑﺮگ و ﭼﻤﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه از
ﺑﺮف آن ﮐﺮد .دلاش ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .از اﺳﻢ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺪش ﻣﯽآﻣﺪ .ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﻧﮕﺎهاش را ﺑﮫ طﺮف دﯾﮕﺮ ﺟﺎده ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دو
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﮫ ﭼﻮن دو ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎرﺑﺮی در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد'' :ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﯾﺪن ھﺮ
روزهی ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ'' .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫی ﻧﺎﺻﺮ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ:
''ﻣﺜﻞ ﯾﮫ ﭘﺎرک ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰه .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ و درﺳﺘﮫ .دور و ﺑﺮ
ھﻤﮫی ﻗﺒﺮھﺎرو ﮔﻞ ﮐﺎﺷﺘﻦ ،ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدهھﺎ ﺑﮫ اﻧﺪازهی زﻧﺪهھﺎ ﻣﯽرﺳﻦ و
اﺣﺘﺮام ﻣﯽذارن'' .ﭼﮫ ﺗﻨﺎﻗﻀﯽ .ﺳﻨﮓھﺎی ﺳﺮد و ﺳﺨﺖ ﻗﺒﺮھﺎ ﻣﺤﺼﻮر در ﭼﻤﻦ
ﺳﺒﺰ و زﯾﺒﺎی ﭘﺎرک .آدﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﻮن اﺣﺘﺮام ﻣﯽذارن'' .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﺮده
ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﮐﺠﺎ ﭼﺎلاش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻦ''.
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ﺗﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﻧﺎﺻﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﯽ در ﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ
ﯾﮏ ﺟﻨﺘﻠﻤﻦ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از او در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺷﻨﺎﺧﺖ او از ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺣﺮفھﺎی آﺑﺠﯽ رﻓﺘﺎر او را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﺑﺮﺧﻮردھﺎی رﺳﻤﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﺎر اﺗﺎﻗﮫی ﻧﺎﺻﺮ در طﺒﻘﮫی ﺷﺸﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ده طﺒﻘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﮫ اﺳﻢ ﮐﻮرﺗﺪاﻻ ،(٣١) ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻻﻟﮫ و
ﻻدن ﺑﮫ اﺳﺘﻘﺒﺎلاﺷﺎن آﻣﺪﻧﺪ .دو ﻧﻮﺟﻮان از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ دو را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪ .رﻓﺘﺎر ﺳﺎده ،ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﻣﮭﺮﺑﺎن آنھﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ھﺮ دو رک و ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .ﺗﺸﺎﺑﮫ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر آنھﺎ و ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻨﺠﮑﺎوی او ﺗﻮﺿﯿﺢ
داده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ در رﻓﺘﺎر را در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک و ﻣﺪرﺳﮫ
ﺑﮫ ﺑﭽﮫھﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ روش ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ھﻢ ﺑﻨﻔﻊ آﯾﻨﺪهی ﺑﭽﮫھﺎ و ھﻢ ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﻓﻮاﯾﺪ راﺳﺘﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ را از ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﺪ ،در آﯾﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺪاﻓﻊ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
دﯾﮕﺮان ،اﻣﺘﻨﺎع و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
رﺷﻮه و ﻓﺴﺎد ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻓﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﮫھﺎی ﺳﻮﺋﺪی
از ھﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﮫ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻦ ﺑﮫ ﺧﻔﺖ و
ﺧﻮاری ﻧﺪھﻨﺪ .آﺑﺠﯽ درﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ وﻗﺘﯽ در رﻓﺘﺎر آن ﭼﮭﺎر ﻧﻮﺟﻮان
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﺮد ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ درﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﺑﻌﻀﯽ
وﻗﺖھﺎ ﺑﻘﻮل ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻨﻈﺮش ''زﯾﺎد ﻟﻮس و از ﺧﻮد راﺿﯽاﻧﺪ'' .وﻟﯽ اﯾﻦطﻮر
ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ آنھﺎ ﻧﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ''ﻟﻮس'' ﺑﻮدن ﺑﻠﮑﮫ رﯾﺸﮫ در اﺳﺘﻘﻼل ﻓﮑﺮی
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آنھﺎ داﺷﺖ.
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻻﻟﮫ و ﻻدن از ﺻﺒﺢ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻨﮓ
ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﺰ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ را ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﮫی ﺧﻮد ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼﮫ زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮔﻞھﺎی ﯾﺄس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﮭﯿﮫ و در ﮔﻠﺪاﻧﯽ روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﺎن
ﺧﺎﻣﮫای اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﮏ ﺟﻌﺒﮫ ﺷﮑﻼت ﻣﻌﺮوف ﺳﻮﺋﺪی و ﯾﮏ ظﺮف ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﭘُﺮ
از ﻣﯿﻮه را در اطﺮاف ﮔﻠﺪان روی ﻣﯿﺰ ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺠﺬوب ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮم
و ﺻﻤﯿﻤﯽ آنھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮐﮫ دﻋﻮت ﻧﺎﺻﺮ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد اﺣﺴﺎس
رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮد .ﺣﯿﻒ ﺑﻮد ﮐﮫ آن ھﻤﮫ اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﺎزه ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻗﮭﻮه دوﺳﺖ داری ﯾﺎ ﭼﺎﯾﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﻗﮭﻮه ﺗﺎزه ﺧﻮردﯾﻢ .اﮔﮫ ﭼﺎی ﺑﺎﺷﮫ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﯽﺷﻢ''.
ﮔﻮﯾﺎ ھﺮ دو آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ و ﭼﻨﺪ
ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻻدن ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از دﯾﺪن ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای ﮐﻤﯽ
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﮫ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦھﺎ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﻧﻮن ﺧﺎﻣﮫای اﯾﺮاناﻧﺪ!''
ﻧﺎﺻﺮ ﻣُﮭﻠﺖ ﻧﺪاد و ﮔﻔﺖ:
''آره ،اﯾﻦھﺎ رو از ﻗﻨﺎدی ﭘﺎرس ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﯿﺪون ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻮﻧﮫاﻣﻮن ﻗﻨﺎدی داره .اولاش ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪن ازش ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻦ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮیھﺎش ﺳﻮﺋﺪی اﻧﺪ .ﺷﯿﺮﯾﻨﯽھﺎی ﺧﻮﺑﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻋﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﮫ
ﻏُﻞﻏُﻠﮫاس .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﺮاﻧﯽھﺎی ﺷﮭﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺟﻠﻮ
ﻗﻨﺎدﯾﺶ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﻮﻧﻦ ﮐﮫ ﻧﻮﺑﺖاﺷﻮن ﺑﺸﮫ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽھﺎ را ﺧﺮﯾﺪه اﻧﺪ .ﻻﻟﮫ و
ﻻدن در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از
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ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻻﻟﮫ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''دوﺳﺖ داری آﭘﺎرﺗﻤﺎن رو ﺑﺒﯿﻨﯽ؟''
''ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ ،ﺣﺘﻤﺎ ً''
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ھﻤﺮاه آنھﺎ از اﺗﺎﻗﯽ ﺑﮫ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺳﺮک ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ
ﺑﯽ ﺻﺪا دﻧﺒﺎل آنھﺎ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ او ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد،
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دﮐﻮر اﺗﺎقھﺎ را ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﮫی ﺧﻮد ﻋﻮض ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ،وﻟﯽ در دل از ﺣﺴﻦ ﺳﻠﯿﻘﮫاﺷﺎن ﺧﻮشاش
آﻣﺪ .ﺗﺎزه ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻻﻟﮫ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''دوﺳﺖ داری ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺎﻟﮑﻦ و ﻣﻨﻈﺮهی ﺑﯿﺮونو ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯽ؟''
ﻧﺎﺻﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد:
''ﺳﺮده ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮره''.
ﻻدن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﭘﺸﻦ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ:
''اﯾﻨﻮ ﺑﭙﻮش ،ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم داره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎﭘﺸﻦ را ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺑﺎﻟﮑﻦ رو ﺑﮫ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد .ﻣﻨﻈﺮهای
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ در ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻮد .ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﭘﮭﻦ ﺑﺎ ﺳﻘﻒھﺎی ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف ﺑﻮدﻧﺪ ،در زﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻮد .در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ھﻤﮫ ﺟﺎ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف ﺑﻮد .زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاناش ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎجھﺎی ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ اﻓﺮاﺷﺘﮫ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺟﺒﺮ طﺒﯿﻌﺖ
ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و راﺳﺖ وﺷﻖ و ﺳﺒﺰ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دو ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎرﺑﺮی آرام و
ﺧﺮاﻣﺎن در طﻮل ﮐﺎﻧﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻﻟﮫ ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ اﺳﻢ آن ﻣﺴﯿﺮ آﺑﯽ ﮔﻮﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎل اﺳﺖ ) (٣٢و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﯿﺮ
آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺪر ﺷﺮق ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﮫ ﮐﺮاﻧﮫی ﻏﺮﺑﯽ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻘﻄﮫی ﺷﺮوع
آن اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎﻧﺎل در ﺳﺎل  ١٨٣٢ﻣﯿﻼدی ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﺪف
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از ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪا از ﻣﺰﯾﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮار از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ
ﺑﮫ داﻧﻤﺎرک ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آبھﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮی را طﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺰو ﻗﻠﻤﺮو آﺑﯽ داﻧﻤﺎرک ﺑﻮد و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﺑﮫ
 ٩٢ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﻣﺴﯿﺮ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ آب
ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮد ﺣﻮﺿﭽﮫھﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ آب را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﻤﭗ ﺑﺎﻻ
ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺳﭙﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ در آن ﺣﻮﺿﭽﮫھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،آب ﺣﻮﺿﭽﮫھﺎ
را ﺗﺨﻠﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود و در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
و ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ .ﻧﻘﺸﮫی ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﮭﻨﺪس اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﻣﺮوز ﮐﺎرآﯾﯽ ﺧﻮدش را از دﺳﺖ داده و ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﺎذﺑﮫی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ دارد و ﻣﺴﯿﺮ آن ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﭘﺎره ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﮫ ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﺑﺎری
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ و ﻗﺎﯾﻖھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﻻﻟﮫ ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﮐﻤﯽ ﺳﺮدش ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ دﯾﺪ ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﯿﺪاندار ﺷﺪهاﻧﺪ
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ داﺧﻞ'' .ﺳﺮده ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮره'' .ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﻟﺤﻈﮫای او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ از ﺣﻀﻮر آنھﺎ دﻟﺨﻮر ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در آن ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر از ﭘﻨﺠﺮهی ﺑﺎﻟﮑﻦ ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه دل ﺑﮫ درﯾﺎ زد و رو ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﯽﺷﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﺟﺎزهی ﻣﺎ ھﻢ دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .راھﻮ ﺑﻠﺪی؟ ﻣﮕﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪ ﻣﯽﮔﺬره؟''
''ﻧﮫ ،دﯾﺮ ﺷﺪه .ﮔﻔﺘﻢ اﮔﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاره!''
ﻻدن ﺟﻤﻠﮫی او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
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''ھﻨﻮز ﺷﺐ ﻧﺸﺪه ،ﻓﻘﻂ ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه .اﯾﻨﺠﺎ از ﺳﺎﻋﺖ ﺳﮫ ،ﭼﮭﺎر ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ
ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﺎزه ﻣﺎ ﮐﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺪون ﻏﺬا از
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﺮی!''
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ،ﭘﺲ ﺷﺎﻣﻮ ھﻢ دور ھﻢ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ .ﻣﻦ اﺻﻼ ً ﺑﮫ ﻓﮑﺮم ھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد .دﺳﺘﺘﻮن درد ﻧﮑﻨﮫ''.
''ﭘﺲ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻦ! ﺻﺎﺑﻮن ﺑﮫ دلاﺗﻮن زده ﺑﻮدﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﺑﯿﺮون
ﺷﺎم ﺑﺨﻮرﯾﺪ! ھﺎ ،ھﺎ!''
اﯾﻦ ﻻﻟﮫ ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖاش را ﺑﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺪر را داد و اداﻣﮫ داد:
''ﻧﻮ ﭼﻨﺲ )٣٣) ،ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﺎ ﮐﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﻓﯿﻠﮫی ﻗﺰلآﻻ
ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ .ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﺳﺎﻻد ھﻢ درﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﻘﺪر ﺧﻮﺷﻤﺰهاس ﮐﮫ
ﺗﻮ ھﯿﭻ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﯾﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ از اﺑﺘﮑﺎر ﻻﻟﮫ و ﻻدن اﺣﺴﺎس ﻏﺮور ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
''دارﯾﺪ ﻧﺸﻮن ﻣﯽدﯾﻦ ﮐﮫ دﺧﺘﺮای ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﺪﯾﻦ و وﻗﺖاش رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﺑﺮاﺗﻮن
ﻓﮑﺮاﯾﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯽﺷﮫ دﺳﺖ ﭘﺨﺖ ﺷﻤﺎرو ﺧﻮرد ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﺎ رزرو ﮐﻨﯿﻢ؟''
ﻻدن ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺪر را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻮاب داد:
''ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻋﻤﺮت ﺧﻮردی .ﺗﺎزه ھﺮﭼﯽ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﮫ ﺑﺎﺑﺎ از ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی
ﺗﻮ ﺑﮭﺘﺮه''
ﺷﻮﺧﯽ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻧﺎﺻﺮ و دﺧﺘﺮاناش ﺑﮕﻮﻧﮫای ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
ﺷﺎم را در ﮐﻨﺎر دو ﻧﻮﺟﻮان و ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد در آﯾﻨﺪهای ﻧﭽﻨﺪان دور ﺑﺎ او
در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮرد .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ او را ﺑﮫ
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ﺧﺎﻧﮫی آﺑﺠﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﻠﻮ در آرﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﻤﺮاھﯽاش ﮐﺮد .ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد،
ﺑﻮﺳﯿﺪش و آھﺴﺘﮫ در ﮔﻮشاش ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮای آﻣﺪﻧﺖ روز ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در آن ﻣﻮرد ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﮐﻨﺪ .وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ.
آﺑﺠﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﻧﺎﺻﺮ را دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮود ﺗﻮ .ﻧﺎﺻﺮ
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد و ﻻﻟﮫ و ﻻدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻋﻀﻮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎزه از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ و ﺣﺘﯽ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎ ﻧﮕﺎهھﺎی ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺧﻮد او را ﻣﯽﭘﺎﺋﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺎرا ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد و ﺷﺮوع
ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﮫای ﮐﮫ ﺷﯿﻄﻨﺖ از آن ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺧﺎﻟﮫ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﺠﺎھﺎ رﻓﺘﯿﺪ ،ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدﯾﻦ ،روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻮد؟''
ھﻤﮫ از ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮭﺮه و ﺣﺮف زدن او ﺧﻨﺪهاﺷﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﯿﺮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﮫ ﺳﺌﻮال آن دﺧﺘﺮ ﺗﯿﺰ و ﺧﻮش ﺳﺨﻦ ﺑﺪھﺪ .ﮐﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﺧﯿﺎل ھﻤﮫ را راﺣﺖ ﮐﻨﺪ .از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯿﺶ ﮐﮫ
ﻧﺎﺻﺮ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد را ،ﻣﻮ ﺑﮫ ﻣﻮ ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻮﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﮫ دل و ﻣﺬاق ﺳﺎرا ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﮐﮫ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﻧﺒﻮد .ﺧﺎﻟﮫ ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮﻧﮫ ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ رﻓﺘﯽ
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدی؟ ﯾﮫ ﮐﺎﻓﮫای؟ ﯾﮫ ﺟﺎی ﺧﻠﻮﺗﯽ و ﺣﺮفھﺎی روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و
اﯾﻦﺟﻮر ﭼﯿﺰای دﯾﮕﮫ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟''
ﻟﺤﻦ ﺣﺮف زدن اش ﭼﻨﺎن ﺳﺎده و ﺑﯽآﻻﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎی او ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﺎ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺟﻮون ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻨﯽ آزﻣﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ''
''ﺷﺮﻟﮏ )» (٣۴ﻋﺸﻖ» ﮐﮫ ﺳﻦ ﻧﺪاره .ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل داره .ھﺮ
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وﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺎ ﮐﯿﻠﮫاش »دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش« (٣۵) ،ﺑﺮه ﺑﯿﺮون ،ﺳﺮ ﮐﻼس ﻣﯽﮔﮫ
اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ زود ﺗﻤﻮم ﮐﻨﻢ ،ﺑﺎ ﮐﯿﻠﮫام ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت دارم .ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ ﮐﻮل »ﺧﻮش«
) )٣۶داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﮐﮫ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ از اون ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ
ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .آﺑﺠﯽ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﺎرا و ﮔﻔﺖ:
''ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﻮﻗﻮف .ﺧﺎﻟﮫرو اذﯾﺖ ﻧﮑﻦ .ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﺎزه ﺧﺎﻟﮫ ﻧﺼﻒ ﺣﺮفھﺎی ﺗﻮ رو ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ''.
ﺣَﻨﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺎﻟﮫ ﻣﻨﻈﻮرش اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫ وﻗﺘﯽ ﺟﻤﻌﮫھﺎ ﻣﯽﺧﻮاد دوﺳﺖ ﭘﺴﺮوش
ﺑﺒﯿﻨﮫ ﺳﺮﮐﻼس ﻣﯽﮔﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮام ﻋﺸﻖاﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﻌﺪش ﮐﻠﯽ ﺣﺮف
ﻣﯽزﻧﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﻧﮑﺮد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ او ﺣﺮف
ﺧﻮاھﺪ زد.
ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد ،روی ﻣﺒﻞ
ﻧﺸﺴﺖ .آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ھﻢ آﺑﺠﯽ و ھﻢ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﮫ اﺗﺎقاش رﻓﺖ .ﺻﺪای ﭘﭻﭘﭻ
ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ را از اﺗﺎق ﻣﺠﺎور ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎد
ﺣﺮف ﺳﯿﺎﻣﮏ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ روزی دو ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺎزه
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم روز را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺟﻌﺒﮫی
ﺳﻔﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ .از ﺧﻮاب ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺮدد
و ﭼﻮن ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد ،روی ﻣﺒﻞ دراز ﺑﮑﺸﺪ
و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﻓﮑﺮھﺎی واھﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد و ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ،ﺑﺨﻮاﺑﺪ.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﻤﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،آﺑﺠﯽ در
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ﮐﻨﺎرش ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ زود ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .راﺳﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی او ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ ﭼﯽ ﺑﻮد؟ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای
ﭘﺲ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪش ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ادارهی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐﮫ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﺑﺮای او وﻗﺖ رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﮔﻮش
او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﺪ راز ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺮﻣﯽ ﻓﺎش
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﻓﻌﻼ ً ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﮑﺎری ﭘﻮل
ﻣﯽﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫی ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺎر ﺷﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎر اﺳﺖ ادارهی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی
ھﺰﯾﻨﮫی ﻣﺎھﺎﻧﮫی او و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮد.
''راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ھﻤﺮات آوردی ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ
ﭘﻮل ھﻤﺮام آوردم .اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاد ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﭘﻮل
زﯾﺎدی ﻧﺪارد .ﻧﺎﺻﺮ اداﻣﮫ داده ﺑﻮد:
''ﺑﮭﺮﺣﺎل ،اﯾﻦ ﺑﯽﭘﺪر ﻣﺎدرھﺎ ﻣﻮ را از ﻣﺎﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﻦ .ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻤﻦ ﺻﺪ دﻻر ﭘﻮل
داری ،ﯾﮫ ﻣﺎه ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﻧﻤﯽدن .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪن .ﭼﻨﺪ روز
دﯾﮕﮫ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﺮات ﭼﮭﺎر ﺷﻤﺎره ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻌﺪش ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ .اﯾﻨﺠﺎ ھﺮ
ﮐﺎری ﮐﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ ازت ﭼﮭﺎر ﺷﻤﺎره ﻣﯽﺧﻮان .ﯾﮑﯽ دو ھﻔﺘﮫ آﯾﻨﺪه ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫات ﭘُﺮه .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﺧﻮدم ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺎھﺎت ﻣﯽآﯾﻢ .راﺳﺘﯽ اﮔﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪن ﮐﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﻧﮕﯽ ﺧﻮﻧﮫی آﺑﺠﯽ .ﺑﮕﻮ ﺧﻮﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ .ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ
ھﻢ طﻮری ﻧﺸﻮن ﺑﺪه ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺠﮑﺎو و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ روﺑﺮو ﺷﺪ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﺗﮑﺎن
داده ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد اﻣﺎن از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدھﺎ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ
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ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﻖ ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺑﺪ ﮐﺮدم؟ اﮔﮫ راﺳﺘﺸﻮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ،ﺳﮫ ﺳﺎل طﻮل ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺰای ﺗﻮ درﺳﺖ
ﺑﺸﮫ .آدم ﻧﻤﯽدوﻧﮫ ﺗﻮ ﺳﮫ ﺳﺎل ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﮫ .ﺑﻼﺧﺮه آدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ دل ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺮدهی ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﺎﺷﮫ''.
اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﻧﮕﺎھﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ داد .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽداد،
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺿﯽ ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮد دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﺶ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن ﻣﺮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﻮد ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او را
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽاش ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دو و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺐھﺎ را در ﮐﻨﺎر او و روی ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺑﮫ روز
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﻋﺎﺷﻖ او ﻧﺒﻮد و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ
ﻋﺎﺷﻖ او ﻧﯿﺴﺖ و در ﭼﺸﻢ او ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ زن اﺳﺖ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ دل
ﻓﺮﯾﺐ .ھﺮ زن دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی او را ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﮫ اﺑﺘﮑﺎر
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و از ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ او ﻧﻘﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮫ در ﺧﺮﯾﺪ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﮫ در ﺗﮭﯿﮫی ﺷﺎم و ﭼﯿﺪن ﻣﯿﺰ و ﺧﻼﺻﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی
از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد در آن ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺻﺪاﻗﺖ و ﻣﺤﺒﺖھﺎی ﺑﯽآﻻﯾﺶ و ﮔﺮم ﻻﻟﮫ
و ﻻدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ دل او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫی ﺑﯽﻣﺎﯾﮫ و ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ
ﺑﻨﻈﺮ او رﯾﺸﮫ در ﻋﻄﺶ و ﺗﻤﻨﺎی ﺟﻨﺴﯽ او داﺷﺖ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺮأت
داﺷﺖ و ﺗﻌﺎرف و ﺣﯿﺎ را ﮐﻨﺎری ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن ﺑﻨﻔﻊ ھﺮ دوی آنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﺮد در طﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎھﺮ ،ﯾﮏ آﺷﭙﺰ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﻨﻈﺮ او ﻧﺎﺻﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ
ﻧﺒﻮد.
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ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ؛ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫاش ﭘُﺮ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺎرھﺎی او طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ .ادارهی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ
آنھﺎ را ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎ و ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮد.
ﭼﮭﺎر ﺷﻤﺎرهی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﮫ او اﺑﻼغ ﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓ ُﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﻧﺎﺻﺮ را
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز ﻣﯽدﯾﺪ .درواﻗﻊ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺻﺮار داﺷﺖ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ھﻔﺘﮫای
دو ﺗﺎ ﺳﮫ روز ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽراﻧﺪ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ ﺷﺐھﺎ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ در ھﻤﮫی ﮐﺎرھﺎ؛ اﻟﺒﺘﮫ
ﺑﺎ روش و ﺷﯿﻮهی ﺧﻮد ،راھﻨﻤﺎی او ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮد
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﮑﺮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن ﯾﺎد ﻧﮕﯿﺮد ،ﻋﻤﻼ ً
در ھﺮﮐﺎری واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ او زﺑﺎن ﮐﻠﯿﺪ ورود ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮد.
ﺑﺪون زﺑﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن را ﯾﮑﯽ
دوﺑﺎر ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻼﻗﮫی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺑﺎر
دوﻣﯽ ﮐﮫ از او ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ،ﭘﺎﺳﺦ داد'' :ﻋﺠﻠﮫای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮه اول ﺟﺎﻣﻌﮫرو ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯽ .وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎره .ﺑﺬار اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی اوﻟﯿﮫی اداری ﺗﻤﻮم ﺑﺸﮫ ،ﺧﻮﻧﮫ ﮐﮫ
اوﻣﺪی ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻧﻮ ھﻢ ﻣﯽدﯾﻢ .ﺗﺎزه ﺧﻮدم ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ زﺑﺎن ﯾﺎدت ﺑﺪم .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ
ﮐﻤﮏات ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﮫی ﮐﺎرھﺎ را ﺑﮫ آﻣﺪن او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ
ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺒﻨﺪد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او ﺑﺮود .آﺑﺠﯽ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش
زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﮐﮫ اﺳﻢاش ''ھﺪف'' ﺑﻮد و دو ﮐﺘﺎب ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ؛ ﯾﮑﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ
ﻓﺎرﺳﯽ و دﯾﮕﺮی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای او ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ او را ﺑﮫ
دﻓﺘﺮ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﺮد و ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺎن دادن آدرس ﺑﮫ او ،ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای او
ﮔﺮﻓﺖ .آن ﻧﺸﺮﯾﮫ ،ﻣﺎھﺎﻧﮫ از طﺮف ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺳﺎده ﺑﺮای
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ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ او ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪ روز ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮد و روزی ﭼﻨﺪ
ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد:
''ھﻤﮫ ھﻤﯿﻦ دوره رو ﮔﺬرﻧﺪن .اولاش ﺳﺨﺘﮫ؛ ﮐﻤﯽ ﮐﮫ راه ﺑﯿﻔﺘﯽ و ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت
آﺷﻨﺎ ﺑﺸﯽ ،راﺣﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺖ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ زﺑﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﯽ اﺧﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﮕﮫ ﻋﺠﻠﮫ داری! ﺑﮫ ﺧﻮدت ﻓﺸﺎر ﻧﯿﺎر .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ از وﻗﺖات ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯽ .ﺑﺮو ﺷﮭﺮ .ﻣﻐﺎزهھﺎ رو ﺑﮕﺮد''.
وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﺻﻼ ً ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
''ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ وارد اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﻢ .ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ از ﺳﻮﺳﯿﺎل ﭘﻮل
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ زﺑﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ،راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻢ''.
''ﺑﯽ ﺧﯿﺎل .ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﻣُﺮدم .ﻧﻤﯽزارم ﺑﮭﺖ ﺑﺪ ﺑﮕﺬره .از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ
ﺑﺎﺷﮫ .ﺗﺎزه ﮔﻮر ﭘﺪرﺷﻮن ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدن ،از ارث
ﭘﺪرﺷﻮﻧﮫ! اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺲھﺎ ﺗﺎ ﺗﻮﻧﺴﺘﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﺳﻮﻣﻮ ﭼﺎﭘﯿﺪن .ﺣﺎﻻ ﯾﮫ ﺧُﺮده
اﺷﻮ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺪن .ﭼﮫ ﻋﯿﺒﯽ داره .ﺗﺎزه ﺧﻮد ﺳﻮﺋﺪیھﺎ از ده ﺳﻮراخ ﺳﻨﺒﮫ ﮐﻤﮏ
ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮن .ﻣﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ ﺷﻨﺪرﻏﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ ازﺷﻮن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺎھﯽ ﯾﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﻟﻮو ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﮐﻨﻦ ،ده ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮن''.
ﭘﺎﺳﺦھﺎ و طﺮز ﻓﮑﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را از
زﺑﺎن ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻧﺎﺻﺮ را ﭼﻨﺪان
ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﻣﯿﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ ﺑﺎ او اﺣﺴﺎس ﻧﮑﺮد .ﻗﻀﯿﮫ را ﺑﺎ ﺳﮑﻮت
ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ از ﮔﻔﺘﮫھﺎی او ﭼﻨﺪﺑﺎر در ذھﻦاش ﺗﮑﺮار ﺷﺪ'' :ﻣﮕﮫ
ﻣﻦ ﻣُﺮدم .ﻧﻤﯽزارم ﺑﮭﺖ ﺑﺪ ﺑﮕﺬره ،از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ''.
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دو ﻣﺎه از اﻗﺎﻣﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .دو ﻣﺎه ﮐﮫ ﺑﺮای او دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻧﺸﺎط
و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻮد .روﺣﯿﮫاش روز ﺑﮫ روز ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .دو ﺑﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
آﺗﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ھﺮ دو ﺑﺎر دﺧﺘﺮش ﺑﺎ او ﺣﺮف زده ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ را ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﯽدﯾﺪ .و در طﯽ آن دو ﻣﺎه دو ﺑﺎر ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﮫ
در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ و
ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را
ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻣﺎده ﻧﺒﻮد .ﺧﯿﻠﯽ آرام ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ او رھﺎ
ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺘﻢ .وﺿﻊ ﺟﺴﻤﯽام ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺘﻤﺎ ً در دل ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﮑﯽ ﺷﺎﻧﺲ .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﮫ
وﻗﺖ ﮔﯿﺮﻣﻮن اوﻣﺪه ،طﺮف آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ
ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺴﯿﺮ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .از اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫ اﺷﺎن ﺧﻂ ﺳﮫ را ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪ و آﺧﺮ آن ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ در ﺑﺨﺶ رواﻧﯽ آن ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺰدﯾﮏ در ورودی
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪم ﻣﯽزد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮاھﺮ ﮔﻢ ﺷﺪهاش را ﺑﺎز
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮش را از ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ھﻤﺮاھﯽ
ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و درد دل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫﮐﺲ،
از ﺧﺎطﺮات ﮔﺬﺷﺘﮫ؛ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﻔﺮهی دل ﺑﺮای او
ﮔﺸﻮده ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای آن زن ،درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ
ﺳﻔﺮش ﺑﮫ آﺗﻦ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎناش ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ھﻢ از
ﺧﻮدش؛ از آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ در اﯾﺮان ،ﻓﺮار از ﮐﺸﻮر،
زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻮه و ﻓﺮار ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ و رواﺑﻂاش ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ،ﺗﻮﻟﺪ ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ
و ﺧﻼﺻﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺣﺮفھﺎی آنھﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
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آﺑﺠﯽ ﺻﺒﻮراﻧﮫ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ درواﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد او ھﻢ ﺑﻮد ،ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻨﯿﺪن آنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ آن
ﺧﺎطﺮات ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮭﺮهی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را از زاوﯾﮫی دﯾﮕﺮی ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﮑﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد او ھﻢ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ از ﻧﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ .ﺟﮕﺮش
آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺎﺷﻖ آن زن ﺑﻮد .ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﻖ و
ﺷﺪت آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺸﻖاش ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﻧﺒﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ از درک ﻋﻠﺖ آن
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اظﮭﺎر ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣَﺤﺒﺖ
و ﺧﻼء ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش را ﭘُﺮ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎطﻔﯽ
ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﺗﻨﮭﺎ دوﺳﺘﯽ دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد؟ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ،و زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻠﺦ ھﺮ دوی آنھﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺰاران زن دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫی آن ﺑﻮد؟
رواﯾﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﮐﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﻓﮭﻢ آن دل ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ ﺟﺎن و روح ﭘﺮﺷﻮرش در دورهای
از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ؛ آﺑﺠﯽ ﺑﻌﺪ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و ﺷﻨﯿﺪن ﺣﮑﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ او و راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او را ﺗﺤﺮﯾﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮھﻤﯽ ﺑﺮ زﺧﻢ دل رﻧﺠﻮر ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارد.
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ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﻣﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ رﻓﺘﺎرش ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽاش را از آن وﺿﻊ
ﻧﺸﺎن داد .اول ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮﺳﯿﺎل را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺗﺮس از ادراهی ﻣﮭﺎﺟﺮت را
ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻧﺎﻣﮫ داده و ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ واﻗﻌﺎ ً در ﺧﺎﻧﮫی او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ او را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﻣﯽداد .ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻻﻟﮫ و ﻻدن را
ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮرش
در ﺧﺎﻧﮫی آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای
دﯾﺪن ھﻤﺴﺮش ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺮود .ﺗﺎزه ﺑﻨﻈﺮ او ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ زﯾﺎد از آن
وﺿﻊ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
''ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺣﺘﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﻮن ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ .ﺗﺎ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن اوﻧﺎرو
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ ﺧﻮﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان''.
ﺷﻨﺎﺧﺖ او از ﻧﺎﺻﺮ ھﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را آﻣﺎده
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﺤﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻠﮫ و ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ در ھﺮ ﺟﻤﻠﮫی
او اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﻧﻈﺮ او را ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﯾﮫ ﺟﺸﻦ ﮐﻮﭼﯿﮏ ھﺴﺘﻢ .دوﺳﺘﺎم دارن ﺑﮭﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺎرن .ھﻤﯿﻦ روزھﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﻢ .ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﮫ''.
''زود ﻧﯿﺴﺖ؟''
''ﻧﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ھﻤﺪﯾﮕﮫ رو ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﺑﻔﮭﻤﮫ .ﺗﻮاﯾﻦ ﺷﮭﺮ آدﻣﺎی ﺑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﯾﺎده .ﮐﺎﻓﯿﮫ ﯾﮑﯽ ﺑﺮه ﻟﻮ ﺑﺪه ﮐﮫ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ
آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﺴﺘﯽ ،ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﯾﮫ ﺑﻠﯿﻂ ﻣﯽدن دﺳﺖات و روﻧﮫی اﯾﺮانات
ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﺮای ﻣﻦ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﻣﯽﺷﮫ''.
''وﻟﯽ ﻣﺎ ازدواج ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺳﻨﺪ دارﯾﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
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''ای ﺑﺎﺑﺎ ،اﯾﻦھﺎ ﮔﻮشاﺷﻮن از اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﭘُﺮه .ﺧﺎرﺟﯽھﺎ آنﻗﺪر ﺳﺮﺷﻮن ﮐﻼه
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ھﻔﺖ ﺧﻂ ﺷﺪن .ﯾﮫ ﻋﺪه ھﺮ ﺳﺎل زن ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻦ.اﺻﻼ ً دارن
از اﯾﻦ راه ﭘﻮل در ﻣﯽﯾﺎرن .ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت ھﻢ اﯾﻨﻮ ﻓﮭﻤﯿﺪه .ﺑﮭﺶ ﻣﯽﮔﻦ
ازدواج ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ و ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفھﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ او ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ''
''راﺳﺖاش ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﻧﺎﺻﺮ درﺳﺘﮫ ،اﯾﻨﮑﮫ آدم ﺑﯽ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر زﯾﺎده ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖاش آﯾﻨﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺻﻐﺮا ﮐﺒﺮا ﭼﯿﺪن اﯾﻦ
ﺑﻨﺪهی ﺧﺪا ﻧﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺮس ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﻮدﺷﮫ .طﺎﻗﺖاش ﺗﻤﻮم ﺷﺪه.
ﮐﺎرﯾﺶ ھﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ ﮐﺮد .ﻣﻦ دلام ﻣﯽﺧﻮاد ﺗﻮ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ .اول
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﺸﻦ .وﻟﯽ راﺳﺖاش
اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم .ﺧﻮدت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮭﺖ ﻋﺎدت ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﻮ آﻧﻘﺪر ﺧﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﮓ
ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﻧﺮم ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺬار ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﺷﺎه
داﻣﺎد ﻋﺠﻮلو ﯾﮫ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﺮ ﺑﺪوﻧﯿﻢ'' .آﺑﺠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ زود
اﺳﺖ .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ طﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ زﻧﺪﮔﯽ را
ﺑﺮای او دﺷﻮار ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .از طﺮﻓﯽ رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺧﺎﻧﮫاش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او
دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﮫ او ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺧﻮد را زن ﮐﺎﻣﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﮫی ﻋﺰﯾﺰاناش در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ
ﺑﻮی ﺗﻦ و آھﻨﮓ دﻟﻨﺸﯿﻦ ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﻧﺮد ﻋﺸﻖ ﻣﯽﺑﺎﺧﺖ؛ در ﻟﺤﻈﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻮر ﺷﮭﻮت و ﺑﻮﺳﮫھﺎی ﮔﺮم ﺳﯿﺎﻣﮏ
ﺗﻤﺎم ﺗﻦاش را ﮐِﺮﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺗﺮس اﯾﻦﮐﮫ ﻧﺎم ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد،
ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ دﻧﺪان ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را رھﺎ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺮد ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ؟ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮﮔﺰ اﺣﺴﺎس و
ﻋﺎطﻔﮫاش را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻦاش را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
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ﺧﻮاﺳﺘﮫاش ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺟﺎن و ﻋﺸﻖاش را ﻧﮫ .ﻋﺸﻖ او از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ ﺳﮭﻤﯽ از آن ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ او ﻣﯽﺷﺪ.
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اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم
روز ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ زﻧﮓ زده ﺑﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او را در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ
ﺑﺒﯿﻨﺪ .اواﺋﻞ ﻣﺎه آﭘﺮﯾﻞ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻮا ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ ھﻨﻮز ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان
ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺠﺎن آﻣﺪه از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد و طﻮﻻﻧﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ.
اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻈﯽ آﺳﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻻﯾﮫھﺎی ﺿﺨﯿﻢ اﺑﺮ ﭼﻨﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ آدم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در
ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎقاش اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﮫای ﺑﮫ درﯾﺎی ﺗﯿﺮه و ﻟﺤﻈﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
آﺳﻤﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﮫ ﮐﺎر داﺷﺖ؟ ﻟﺤﻦ ﺣﺮف زدناش ﮐﻤﯽ
ﺧﺸﮏ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺮان ﺷﺪ:
''ﻧﮑﻨﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ادارهی ﻣﮭﺎﺟﺮت زﻧﮓ زده؟''
از دودﮐﺶ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﮫ در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،دود ﮐﻢرﻧﮓ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻧ ُﮫ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﮐﺸﺘﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .در طﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در آن اﺗﺎق اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ ،ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮدﮐﮫ ﮐﺸﺘﯽ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ و رﺑﻊ ﺑﮫ ﻗﺼﺪ داﻧﻤﺎرک ﺑﻨﺪر را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﺮد و ﻏﺮوب ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .ھﺸﺖ ﺷﺐ ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﺪر را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
''ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯿﺮن داﻧﻤﺎرک
ﻣﺸﺮوب ارزون ﺑﺨﺮن و ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﯿﺎرن ﺳﻮﺋﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﯽرن ﺗﻔﺮﯾﺢ''.
ﺻﻔﯽ طﻮﻻﻧﯽ از ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ وارد ﮐﺸﺘﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻮازات ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن ﻣﺸﺮوب ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ آﻧﻄﺮف آب ﻣﯽروﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ در داﻧﻤﺎرک ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ .ھﺘﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﺑﻨﺪر
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻔﺮﯾﺤﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﺨﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺎ
ﺳﺮﺳﺮهھﺎی آﺑﯽ دارد .آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺜﻞ درﯾﺎ ﻣﻮج دارد .آﺑﺠﯽ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﮫ داﻧﻤﺎرک ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﭼﮑﺎر داﺷﺖ؟ ﻓﮑﺮ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ
داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد .دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻢ ﻋﺎدﺗﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﺮان ﮐﮫ ﺑﻮد ،ھﻔﺘﮫای دو ﺑﺎر دوش
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از روزی ﮐﮫ وارد ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﭼﺮا؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ھﻮای ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ ﺑﻤﺮاﺗﺐ از ھﻮای ﺗﮭﺮان ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد.
ھﻤﮫی ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺠﺰ ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﺮ روز دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن و ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ھﻔﺘﮫای دو ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ دوش ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .دﻣﺎغاش را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''اﯾﺶ اﯾﺶ،ﭼﻘﺪر ﺑﻮ ﻣﯽدی؟ ﺑﺮو؛ ﺑﺮو ،ﺑﺮو زود دوش ﺑﮕﯿﺮ .ھﻤﯿﻦ روزھﺎﺳﺖ
ﮐﮫ ھﻤﮑﺎرات ﺗﻮ اداره ﯾﮫ ﻧﺎﻣﮫی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮای رﺋﯿﺲات ﺑﻨﻮﯾﺴﻦ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ ﺟﻮاب او را ﻣﯽداد:
''ﺑﺮو ﺑﺎﺑﺎ ،ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﺷﻤﺎم آب ﻣﻔﺖ ﮔﯿﺮ آوردﯾﻦ و ھﺮ روز ﭘﻮﺳﺖ زﺑﻮن ﺑﺴﺘﮫ
اﺗﻮﻧﻮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽدﯾﻦ .ﻣﮕﮫ ﻣﻦ آﺷﭙﺰم ﮐﮫ ﺑﻮ ﺑﺪم''.
راﺳﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﭼﮑﺎر داره؟ ﺣﻮﻟﮫ و ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﺣﻤﺎم رﻓﺖ .ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ ﻣﺪرﺳﮫ و آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻢ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ
داﺷﺖ .وان ﺣﻤﺎم را ﭘُﺮ ﮐﺮد.
آب ﮔﺮم ﺗﻦاش را ﻧﻮازش ﻣﯽداد .ﮐﻤﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮ در دﺳﺖاش رﯾﺨﺖ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ
را ﺷﺴﺖ .ﻟﯿﻔﯽ را ﮐﮫ از اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد؛ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻦاش ،ﭘﺎھﺎ و
رانھﺎﯾﺶ را ﻟﯿﻒ ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﻤﺎس ﻟﯿﻒ ﺑﺎ رانھﺎﯾﺶ ﺣﺴﯽ را در او زﻧﺪه ﮐﺮد .ﺣﺴﯽ
ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ دو ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ او را در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻟﺒﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﺮدی ﺗﻦاش
را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آرام ﻟﯿﻒ را از ران ھﺎ ﺑﮫ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آورد .ﺑﺎ
ﯾﮏ دﺳﺖ ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ را ﻧﻮازش داد .اﻧﺪام ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﯿﺪهی ﻋﻠﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺟﯽ
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ﺧﺮوﺷﺎن ﺑﮫ ذره ذرهی وﺟﻮدش ھﺠﻮم ﺑﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد .ﻟﯿﻒ را رھﺎ ﮐﺮد
و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮕﺎه
ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺑﮫ ﺳﮑﺲ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺮﻗﯽھﺎ از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺳﮑﺲ را ﺧﻮراک ﺟﺴﻢ و اﻋﺼﺎب ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن .ﺑﺮای آنھﺎ ﻋﺸﻖ و ﺳﮑﺲ دو ﻣﻘﻮﻟﮫی ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ آنھﺎ ﻋﺸﻖ،
ﺗﻔﺎھﻢ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﮑﺲ ﻧﻮﻋﯽ ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰه
اﺳﺖ .ﺳﮑﺲ ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﺒﻮد آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎ و
ﭘﯽآﻣﺪھﺎی ﻣﻨﻔﯽ روﺣﯽ زﯾﺎدی ﺑﺮای آدمھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪه ﺑﻮد و در
ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''اﯾﻦ طﻮری ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﮫی اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎﻓﯽھﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری
رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽرو ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﻦ''.
''ﻧﮫ ،اﺻﻼ ً اﯾﻦطﻮری ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدن .ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را
ھﻢ ﺑﺪ ﻧﻤﯽدوﻧﻦ .ﯾﮫ ﻧﻈﺮﯾﮫی ﻋﻠﻤﯿﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮی ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
''ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ زن .ھﺮ ﺣﺮفاش ﻣﺜﻞ آﯾﮫاس .اول ﺑﺮادرش ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ اون ﺟﺎﺷﻮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد .ﺳﻼم ﮐﺮد .طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﮔﻮﻧﮫاش را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
''ﺧﻮﺑﯽ؟''
''ﻣﺮﺳﯽ ﺧﻮﺑﻢ .ﺗﻮ ﭼﻄﻮری؟''
''ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﺪی ﮐﮫ ﻧﯿﻮﻣﺪم دﻧﺒﺎلات؟''
''ﻧﮫ اﺻﻼ ً .دو ﻗﺪﻣﮫ .وﻗﺖ داﺷﺘﻢ ﭘﯿﺎده اوﻣﺪم''.
''ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه .ھﻔﺘﮫی دﯾﮕﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮماش ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ .اﯾﻨﺠﺎ ھﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺒﺮی ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ،و ﮔﺮﻧﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ اوﻧﻮ ﺗﻮ ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺎری .ﻋﯿﺐ ﻓﻨﯽ ﻧﺪاره وﻟﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻻزم داﺷﺖ''.
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ﺑﺮﺧﻼف روزھﺎی ﻗﺒﻞ ،ﻧﺎﺻﺮ او را ﺑﮫ طﺮف ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺮﮐﺰی ﻓ ِﻤَﻦ ﻧﺒُﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل آﺑﺠﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮﻟﻦ ﺑﻮد راه اﻓﺘﺎد.
''از اﯾﻦ طﺮف؟''
''ھﻤﯿﻨﻄﻮری .ﻓ ِﻤَﻦ زﯾﺎد رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﻮن اوﯾﻨﯽ )(٣٧
ﺑﺰﻧﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ زﻣﯿﻨﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد .از روزھﺎﯾﺶ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و از ھﺮ دری ﺣﺮف ﻣﯽ
زد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐُﻔﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ:
''ﺑﺲ ﮐﻦ .ﺣﺮفاﺗﻮ ﺑﺰن .ﺧﻔﮫام ﮐﺮدی .ﺻﻐﺮا ﮐﺒﺮا ﻧﭽﯿﻦ .ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽھﺎی
دﯾﮕﮫ اﯾﻦ روﺿﮫ ھﺎرو ﺑﺮام ﺧﻮﻧﺪن .اﯾﻦ ھﻤﮫ راه ﻣﻨﻮ ﮐﺸﻮﻧﺪی ﮐﮫ ازم ﺑﭙﺮﺳﯽ ﺗﻮ
ﺧﻮﻧﮫ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ ﺑﮕﻮ دﯾﮕﮫ!''.
ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن اوﯾﻨﯽ ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ او را ﺑﮫ رﺳﺘﻮران ھﺘﻠﯽ زﯾﺒﺎ ﺑ ُﺮد ﮐﮫ ﻟﻮﮐﺲ
و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد .در وﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ رﺳﺘﻮران اﺟﺎقِ رو ﺑﺎزی ﺑﺎ دﮐﻮری زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ
ﮐﮫ ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع آن ھﻮای ﺳﺎﻟﻦ را ﮔﺮم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ در ﮔﻮﺷﮫای ﻣﯿﺰی را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﮏ آﺑﺠﻮ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﮭﻮه و
ﻧﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﻔﺎرش داد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺮﻓﯽ را ﮐﮫ در دل داﺷﺖ
ﺑﮫ زﺑﺎن آورد .طﺎﻗﺖاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﺣﺮف ﻣﯽزد .از او ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ وﺳﺎﯾﻞاش را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او ﺑﺮود.
''ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺿﻊ اداﻣﮫ ﺑﺪﯾﻢ .ﻣﻦ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ .ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪم.
داره ﺑﭽﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﮫ .روزی ﮐﮫ ﺑﻠﮫ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻗﻄﻌﺎ ً ﻓﮑﺮاﺗﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدی؟ ﻣﮕﮫ ﻧﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﮔﻔﺘﮫی او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
''ﺧﻮب ﻓﮑﺮاﺗﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدی دﯾﮕﮫ! وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎﻓﯿﮫ .اﮔﮫ ﻧﻈﺮت ﻋﻮض ﺷﺪه ھﻤﯿﻦ اﻵن ﺑﮕﻮ .اﮔﺮ ﻧﮫ ،ﺑﮭﺘﺮه ھﺮﭼﯽ
زودﺗﺮ ﯾﮫ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻗﺎل ﻗﻀﯿﮫرو ﺑﮑﻨﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮفاش را زد و ﭘﺮﺳﺎن ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ھﻮش و
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ﺣﻮاس را از ﺳﺮش رﺑﻮده ﺑﻮد ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﮭﻮهاش ور رﻓﺖ
و ﭘﺎﺳﺦ داد:
''وﻟﯽ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ً در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺮف زدﯾﻢ .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ داری ﺑﮫ
ﻣﻦ اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم ﻣﯽدی''.
ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ راﺣﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺮفاش را ﺑﺰﻧﺪ.
''ﻧﮫ ،اﺻﻼ ً .ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮای ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارم! ﻣﯽﺧﻮام ﭘﯿﺸﻢ
ﺑﺎﺷﯽ .ﺳﺨﺖ اﻣﮫ''.
''واﻗﻌﺎ ً دوﺳﺘﻢ داری ،ﯾﺎ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﻠﺖ ﻧﺪاد:
''ﯾﺎ ﭼﯽ؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ ﺑﺮدار .آﺧﮫ ﺑﺮای ﭼﯽ اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ؟ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ از
ھﺮ دوﻣﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﺑﭽﮫ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ آدم ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ،
ﻣﺜﻞ دو ھﻤﺨﻮﻧﮫ زﯾﺮ ﯾﮫ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ''.
''ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ''.
''از ﭼﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ راﺳﺖاش اﯾﻦ ﺣﺮف آﺧﺮ ﻣﻨﮫ .ازت ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﺬار
ﺗﻤﻮماش ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﻔﻊ ھﻤﮫاس''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮف آﺧﺮش را زده
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭘﺲ ﺧﻮاھﺶ او ﺗﮭﺪﯾﺪی ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺧﻮدش ھﻢ از آن وﺿﻊ ﭘﺎ در ھﻮا راﺿﯽ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﺟﺪاﯾﯽ از آﺑﺠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ
ﻋﺬابآور ﺑﻮد .وﻟﯽ آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ.
''ﯾﮑﯽ دو روز ﺑﮭﻢ وﻗﺖ ﺑﺪه''.
''ﺑﺎﺷﮫ ھﺮﭼﮫ ﺗﻮ ﺑﺨﻮای .ﺑﺎور ﮐﻦ وﺿﻌﻤﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرھﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ'' .ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﺻﺮ از ﺣﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دو ﺳﮫ روز
دﯾﮕﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد'' :اﮔﺮ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻧﮫ .ﭘﺲ دو ﺳﮫ روز دﯾﮕﮫ ﯾﻌﻨﯽ آره''.
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ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد .رﺳﺘﻮران ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭘُﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارهھﺎ ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر ﺑﮫ رﺳﺘﻮران ھﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ رو ﮐﺮد ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎھﺎر ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟''
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﮔﺎرﺳﻮن را ﺻﺪا ﮐﺮد و از او ﻏﺬای روز
را ﭘﺮﺳﯿﺪ .دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﺰﺷﺎن را ﺑﻌﮭﺪه داﺷﺖ ﻧﮕﺎھﯽ
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﺎھﺎر روز ﻓﯿﻠﮫی ﻣﺮغ و اﺳﺘﮏ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﯿﻠﮫی ﻣﺮغ و ﻧﺎﺻﺮ اﺳﺘﮏ ﮔﻮﺷﺖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﻻد و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ آب ﭘﺰ
ﺳﻔﺎرش داد.
از رﺳﺘﻮران ﮐﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ ،ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ طﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ھﻮا
ﺳﺮد ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس ﮔﺮم ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﺧﯿﺎلاش راﺣﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ در ﮐﻨﺎر او و
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﮫ او ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ او را
ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ رھﮕﺬران
ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ آن زن زﯾﺒﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ
و در زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک ﮐﻮﭼﮑﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .در وﺳﻂ
ﭘﺎرک در ﺣﻮض ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ آب آن ھﻨﻮز ﯾﺦ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻋﺪهای در ﺣﺎل اﺳﮑﺖ
ﺳﻮاری ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدران ﺟﻮان ﮐﻔﺶ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﮑﺖ ﺑﭙﺎ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد اﺳﮑﺖ ﺳﻮاری را آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﯿﻎ و ﺷﺎدی ﺑﭽﮫھﺎ و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم اﺳﮑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﻀﺎ را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ از
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''دوﺳﺖ داری ﺑﺮﯾﻢ و اﺳﮑﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟''
''ﻧﮫ .ﻣﯽﺧﻮای دﺳﺖ و ﭘﺎﻣﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ و ﺧﻮﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﻢ ﮐﻨﯽ؟''
''ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎدت ﻣﯽدم''.
''ﻣﮕﮫ ﺗﻮ ﺑﻠﺪی؟ ﺑﮭﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎد اﯾﻦ ﮐﺎره ﺑﺎﺷﯽ؟''
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ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''آره .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﮫ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﺑﻮدن ،ھﻔﺘﮫای ﯾﮫ ﺑﺎر ﻣﯽا ُﻣﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﺎ .ﺧﯿﻠﯽ
ﺟﺎﻟﺒﮫ .ﺻﺪﺑﺎر زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮری ﺗﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی .وﻗﺘﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯽ دﯾﮕﮫ دلات
ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون''.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﺼﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ زری دﺧﺘﺮھﺎ را
ﻣﯽآورد .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻨﮭﺎ دوﺑﺎر آن ھﻢ ﺑﺎ اﺻﺮار زری ﺑﮫ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن دﯾﮕﺮ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻔﺶ اﺳﮑﺖ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎل
رﺳﯿﺪﻧﺪ .آب ﮐﺎﻧﺎل ﯾﺦ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ روی ﯾﺦ ھﺎ ﺧﺮاﻣﺎن در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ ﻧﺎﺻﺮ را ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .اردکھﺎرو ﺑﺒﯿﻦ .ﭼﻘﺪر ﭼﺎق و ﭼﻠﮫان؟''
ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ﻣﺎدهای در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﻮﺟﮫھﺎﯾﺶ ﺑﮫ ردﯾﻒ ﭘﺸﺖ ﺳﺮش در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﺳﻦاش را ﺑﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و روی ﺳﻄﺢ ﯾﺦ ﺑﺴﺘﮫی ﮐﺎﻧﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺎدر ﭼﻮن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای در ﺟﻠﻮ ﻗﻄﺎر ﺟﻮﺟﮫھﺎﯾﺶ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد.
ﺟﻮﺟﮫھﺎ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ھﻨﻮز راه رﻓﺘﻦ روی ﯾﺦ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ وﻟﻮ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ ﺑﻮد ،در آﺧﺮ ﺻﻒ در ﻓﺎﺻﻠﮫی دو
ﻣﺘﺮی از ﺑﻘﯿﮫ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﻣﺮﻏﺎﺑﯽھﺎ ھﻤﮫ
ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪهاﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ دارای اﺳﻢ و ﺷﻨﺎسﻧﺎﻣﮫ اﺳﺖ .ﺑﺎﻏﺒﺎن
ﭘﺎرک ﮐﮫ در اﺳﺘﺨﺪام ﺷﮭﺮداری اﺳﺖ ،وظﯿﻔﮫی ﻧﮕﮭﺪاری و ﺗﻐﺬﯾﮫی آنھﺎ را
ﺑﻌﮭﺪه دارد.
ﻗﺪم زﻧﺎن طﻮل ﮐﺎﻧﺎل را طﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از طﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﭽﻨﺪان طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫی آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎرت داﺷﺖ .در ﮔﯿﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮد و از
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﭽﮫھﺎ
ﺑﺰودی از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آنھﺎ ﻏﺬا درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
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ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺠﻠﮫ داﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ ﺳﮫ را ﺑﮕﯿﺮد و
ﯾﮑﺮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آﺑﺠﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎتاش ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ و
اﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم او را ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .روی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﺎﻋﺖ دو ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻮد .وﻗﺖ
ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ .ﺣﺮفھﺎی ﻧﺎﺻﺮ را ﮐﻤﯽ ﺳﺒﮏ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر
را ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
ﺧﻮاھﺪ داد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺸﻨﮫی او ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر و ﺑﺮﺧﻮردھﺎی او ﻧﯿﺎزش را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد.
ھﺮوﻗﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺣﺮﯾﺼﺎﻧﮫ ﺑﻐﻞاش ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪاش .ﯾﺎد ﭘﺪرش
در روزھﺎی اول ازدواجاش ﺑﺎ آرزو اﻓﺘﺎد .ﭘﺪر ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻋﻄﺶاش را
ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .ھﻨﻮز آﺧﺮﯾﻦ ﻟﻘﻤﮫی ﺷﺎم از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او و ﺑﺮادرش را
ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺶ آنھﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﺶ
ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد .ﺻﺪای ﻧﺎﻟﮫھﺎی آرزو را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫھﺎی ﺷﺐ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺎﺑﮫ
ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺪرش ﻣﯽدﯾﺪ .ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ ﭘﺪر ﭼﻘﺪر ﺧﻮد رأی ﺑﻮد .اول
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻘﯿﮫ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .از ﻣﻘﺎﯾﺴﮫی ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﭘﺪر دﺳﺖ ﺑﺰن داﺷﺖ .او و ﺑﺮادرش را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻣﺎدر را ھﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ.
وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد؛ ھﺮ وﻗﺖ ﻧﯿﺎزش ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺘﮫی او ﺗﻦ ﻧﻤﯽداد از دﺳﺖ و ﻟﮕﺪش ،ﮐﮫ ﺳﻨﮕﯿﻦ ھﻢ ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﺎدر ﺑﺪﻓﻌﺎت طﻌﻢ و درد ﮐﺘﮏھﺎی او را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﯾﺎدآوری ﺑﮫ ﺧﻮد
ﻟﺮزﯾﺪ.
''ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎدرم ﺑﺸﮫ''.
ﺳﺮﯾﻊ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺳﻮار ﺧﻂ ﺳﮫ ﺷﺪ و در اﻧﺘﮭﺎی
واﮔﻦ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺖ .در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی واﮔﻦ ﭘُﺮ ﺷﺪ .ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه
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ﺑﻮدﻧﺪ و دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺟﻮان دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﺎد دوراﻧﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ
ﺧﻮدش ﺑﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺖ .روزھﺎی ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺑﯽﻏﻤﯽ .ﮔﺮﭼﮫ ﭼﻨﺪان ھﻢ
ﺑﯽﻏﻢ ﻧﺒﻮد .در آن روزھﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖاش آﺑﺠﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺪرﺳﮫ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﮫی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺣﻮاساﺷﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﻮد و ﻣﻮاظﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺘﯽ
از آنھﺎ ﺳﺮ ﻧﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺟﻮانھﺎ طﻮر
دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﺘﺎرﺷﺎن از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق داﺷﺖ .روی ﺳﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻣﻘﺎﺑﻞاش ،ﺳﮫ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل آنھﺎ ﺑﻮد و
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ اھﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ اﺳﺖ ،روی زاﻧﻮی ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮد و دﺳﺖ دور ﮔﺮدن او اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﺮم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ
دﺧﺘﺮ ﺻﻮرت او را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﻟﺐھﺎی
او ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﻧﯿﺎی اطﺮاف را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ وﻟﻊ زﺑﺎن ﺑﮫ دھﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﻮﯾﯽ از ﺑُﺰاق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از آن ﺻﺤﻨﮫ ﮐﮫ در ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻤﺎناش ﺑﻮد ،ﭼﺸﻢ ﺑﺮدارد .اﮔﺮ ﺑﺨﺎطﺮ رﻋﺎﯾﺖ ادب و ﻧﺰاﮐﺖ ﻧﺒﻮد ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﯿﺮ راه ﺧﯿﺮه ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .در ﮐﻨﺎر آنھﺎ دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﭼﻮن دﺧﺘﺮ اول ﺑﻠﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ آﺑﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ﺑﻮد.
ﮐﺎﭘﺸﻦ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻠﻮزی ﯾﻘﮫ ﺑﺎز زﯾﺮ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی دﺧﺘﺮ از ﺷﮑﺎف ﺑﺎز ﯾﻘﮫاش ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺪس زد ﮐﮫ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺳﯿﻨﮫﺑﻨﺪ ﭘﻮش آپ ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺼﺪ
داﺷﺖ ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﺧﻮش ﺗﺮﮐﯿﺐاش را ﺑﮫ رخ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﺸﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از آن ﮐﺎر ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮد ،ﭼﻮن ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﭘﺸﻦاش را طﻮری ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﺎک ﺑﻠﻮزش
ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ .دﺧﺘﺮ ﺳﻮم ﻗﯿﺎﻓﮫای ﺷﺮﻗﯽ داﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﮫ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻮھﺎی ﻟﺨﺖ ﻗﮭﻮهای ﺑﺎ اﺑﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﭼﯿﺮهدﺳﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
''ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ'' .دﻣﺎغ ﻋﻘﺎﺑﯽاش ﻣﻠﯿﺖ او را ﺑﺮﻣﻼ ﻣﯽﮐﺮد .دو دﺧﺘﺮ ﺟﻮان
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دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر آنھﺎ در راھﺮو اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنھﺎ آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﺎ
ﭘﻮﺳﺘﯽ زﯾﺒﺎ و ﻟﻄﯿﻒ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺷﮑﻼت اﻋﻼی ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ،ﺑﻮد .دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﭼﮭﺮهای
ﮐﮫ از ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی و ﯾﺎ ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺒﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻮد'' .ﭼﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ؟ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،ژن رﻧﮕﯽ ،ژن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .ژن ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻮر ﺳﻮﺋﺪی در
آﯾﻨﺪهای ﻧﭽﻨﺪان دور ﺑﮭﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮرد .ﻧﺴﻞھﺎی آﯾﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﻮﺋﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً دﯾﮕﺮ
ﺑﻠﻮﻧﺪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد'' .ﺻﺪای ﺧﻨﺪه و ﺣﺮف زدن آنھﺎ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ھﻢ آرام
ﻧﺒﻮد ،ﺳﮑﻮت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ واﮔﻦ ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی را در ھﻢ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد .در ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﮭﺮ ھﻤﺂﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ آن را ﮐﻮﭼﮫ ﺑﺮﻟﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻗﻄﺎر اﯾﺴﺘﺎد .ﺟﻮانھﺎ ﮐﮫ
ﭼﻮن ﻓﻮﺟﯽ ﭘﺮﻧﺪهی ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺰﻣﺎن از واﮔﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
ھﯿﭽﮑﺪام از آنھﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ در آن ﺳﺎﻋﺖ از روز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮدد .ھﻤﮕﯽ
ھﻤﮭﻤﮫ ﮐﻨﺎن ﺑﻄﺮف ھﻤﺎن ﭘﺎﺳﺎژ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ ﮐﮫ اﺳﻢاش ﻓ ِﻤَﻦ ﺑﻮد راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮان واﮔﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .اﻏﻠﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،زﻧﺎن
و ﻣﺮدان ﻧﭽﻨﺪان ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺎر روزاﻧﮫاﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ را داﺷﺘﻨﺪ .ھﺮﭼﮫ ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺴﺎﻓﺮان از آن ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ
اﻧﺘﮭﺎی ﺧﻂ ﺳﮫ واﮔﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ'' :ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ وﻗﺖ
روز ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎران ﻧﻤﯽرود .ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖاش ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫی دﯾﮕﺮ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ.
''ﺑﺎز ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎﺋﯽ دﺧﺘﺮ ،ﻣﮕﮫ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاری؟''
''ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﮐﮫ ﻧﺪارم .اوﻣﺪم اداره ﮐﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ''.
آﺑﺠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺧﻮد را ﮔﺮه ﻣﯽزد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺑﺎز ﭼﯽ ﺷﺪه؟ آﻗﺎﺗﻮ دﯾﺪی؟ دﺳﺘﻮرات ﻻزﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﭼﮫ دﺳﺘﻮراﺗﯽ! آﻗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارن ھﻤﯿﻦ روزھﺎ ﯾﮫ ﺟﺸﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮕﯿﺮن و ﻗﺎل
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ﻗﻀﯿﮫ رو ﺑﮑﻨﻦ''.
''ﻣﺒﺎرﮐﮫ .ﭘﺲ ھﻤﯿﻦ روزھﺎ ﻋﺮوس ﻣﯽﺷﯽ .ﺑﻔﮑﺮ ﺳﻮر و ﺳﺎت ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﮐﯽ
ﻗﺮارﺗﻮﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻦ؟''
ھﺴﺖ؟ ِ
زﺑﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ .ھﺮ دو ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
''ﺗﻮ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﯽ؟''
''ﭼﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻢ! ﭘﺪر ﺑﯿﺎﻣﺮز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺳﻮﺋﺪه! دو ﺳﮫ روز
ازش وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ''.
آﺑﺠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﮐﻤﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﯾﻢ اﻵن ـ اﺳﭙﻮر ـ ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی ﻣﯿﺮه''.
آﺑﺠﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺪمھﺎﯾﺶ را زﯾﺎد ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮد .ﺗﺎ ﺳﻮار
ﺷﺪﻧﺪ ،درھﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ و ﻗﻄﺎر راه اﻓﺘﺎد .واﮔﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺳﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮ ھﺮ ﯾﮏ
روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ از دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﮫ ﻗﻄﺎر ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮه؟''
''ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ؟ ﺳﺮوﯾﺴﮫ دﯾﮕﮫ .ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺟﻠﻮﺗﺮ ﭘُﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﺎزه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ھﺰﯾﻨﮫی اون از ﮐﺠﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﮫ؟ ﭘﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺮدﻣﮫ ،دﯾﮕﮫ .ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﯽﮔﯿﺮن ،ھﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ از ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮن .ﺳﯽ درﺻﺪ ﺣﻘﻮقو ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﯽﮔﯿﺮن و ھﺮ ﭼﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﺮی ﯾﮫ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داره ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ
دوازده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪه .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﮫ درﺳﺖ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯽ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ﭼﮭﻞ
درﺻﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎ ﻣﯽره ﺗﻮ ﺟﯿﺐ دوﻟﺖ .ﺑﺠﺎش اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲھﺎرو ﻣﯽدن .دارو
و درﻣﺎن ،ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﭽﮫھﺎ و ﯾﮫ ﺳﺮی ﭼﯿﺰھﺎی اﯾﻨﻄﻮری ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫی ﺣﻘﻮق
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اوﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﮑﺎرن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﺮا اﯾﻦﻗﺪر زﯾﺎد؟''
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''زﯾﺎده وﻟﯽ ارزش داره .ﺑﺠﺎش ھﯿﭻﮐﺲ ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﮫ ﮔﺮﺳﻨﮫ اس و ﻧﮫ ﺑﯽ ﺳﺮ
ﭘﻨﺎه .دوﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ دو ﺗﺎرو ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﮫ ،وﻟﯽ ﺧﻮﺑﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﻓﮑﺮش ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ او ﺟﻮاﺑﯽ
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ داده ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد'' .ﻧﮑﻨﮫ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه! اﯾﻨﻄﻮری ھﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﻧﺎﺻﺮو ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﮫ'' .دو اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﮫ رد ﺷﺪﻧﺪ ،آﺑﺠﯽ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ؟''
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ اﯾﻨﻄﻮری اداﻣﮫ ﺑﺪم؟ ﻧﺎﺻﺮ
ﯾﮫ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ھﻢ زﯾﺎد ﺑﯽرﺑﻂ ﻧﺒﻮد''.
''ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟''
''ﻣﯽﮔﻔﺖ روز اول ﮐﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدی ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﻓﮑﺮاﺗﻮ ﮐﺮده ﺑﻮدی .ﺗﺎزه ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ آدم ﻋﺎﻗﻞ زﯾﺮ ﯾﮫ ﺳﻘﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﮐﺶ دادن زﯾﺎدی
ﻣﺴﺌﻠﮫای رو ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻔﺖاش ﺑﺪﯾﻢ ،ﺑﭽﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽﺷﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺧﻮدت ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﭼﺸﻢام آب ﻧﻤﯽﺧﻮره .ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻢ از اون ﺗﯿﭙﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ رو
ﺣﺮفاش ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''ﺧﻮب اﮔﮫ ﺑﮫ ﺣﺮفاش ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد ﭼﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﺗﻮ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
''راﺳﺖاش ﺳﺨﺘﮫ! ﻣﻨﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺮدش ﻧﯿﺴﺖ و رو ﺣﺮفاش ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﮫ.
ﯾﮫ ھﻔﺘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺷﺪﯾﻦ ﺧﻔﺖ ﮔﯿﺮت ﻣﯽﮐﻨﮫ و رو ﺗﺨﺖ درازت ﻣﯽﮐﻨﮫ .از
طﺮف دﯾﮕﮫ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎش اوﻣﺪی ،ﺑﻘﻮل ﺧﻮدت اول ﻓﮑﺮاﺗﻮ ھﻢ ﮐﺮدی .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ''.
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آﺑﺠﯽ ﺟﻤﻠﮫاش را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮد و ﻧﮕﺎھﯽ دزدﮐﯽ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ از
روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ او ھﺮاس داﺷﺖ.
''ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ﭼﯽ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم ﺧﻮﻧﮫاش دﯾﮕﮫ .ﭼﺎره ﭼﯿﮫ؟ ﺧﻮب و ﺑﺪش ھﻢ اﯾﻨﻄﻮری
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﮫ ﮐﮫ آدم ﻣﯽﻓﮭﻤﮫ طﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺮده ﺣﻼﺟﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻣﺎ ھﻤﮫاش دارﯾﻢ ﺿﻌﻒھﺎی اﯾﻦ ﻣﺮدو ﻋَﻠ َﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ
ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ دارﯾﻢ اوﻧﻮ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮫ
ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺷﮫ و ﻧﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ .ﻧﺎﺻﺮ ،ﻧﺎﺻﺮه .ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺻﺒﻮراﻧﮫ داره از
ﺑﭽﮫھﺎش ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﯾﻦھﺎ ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺑﯿﮫ .اھﻞ ﻣﺸﺮوبو و ﻗﻤﺎر و
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﯾﻨﺠﻮر ﭼﯿﺰھﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ارزش ﯾﮫ ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ .اﮔﮫ ھﻢ
ﺗﻮ زرد از آب در اوﻣﺪ ،ﺑﻘﻮل ﺧﻮدت ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﺎی ﺑﺎی .ﻣﮕﮫ از اول
ﻗﺼﺪت اﯾﻦ ﻧﺒﻮد؟ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﺑﺎھﺎش ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎی .ﺧﺪارو ﭼﮫ دﯾﺪی! اﮔﮫ آدم
ﺑﺪی ﻧﺒﺎﺷﮫ ،ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ داره ﺑﺎھﺎش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟ اﻵن ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ زﺑﺎن
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی و ﺑﻌﺪش ھﻢ ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮی و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ھﻤﯿﻦ دورهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﺑﮕﺬروﻧﯽ و ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺸﯽ .دﺧﺘﺮا ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻦ .ﭼﺸﻢ ﺑﮭﻢ ﺑﺰﻧﯽ
رﻓﺘﻦ .ﻣﯽﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮدت و ﻧﺎﺻﺮ .اﮔﮫ دو ﻧﻔﺮی ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ،
زﻧﺪﮔﯽاﺗﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﮫ .ﯾﮫ ﻣﺪﺗﯽ دﯾﮕﮫ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺑﯿﺎری ﭘﯿﺶات''.
ﺟﻤﻠﮫاش ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ وﺟﺪاناش و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻋﺎطﻔﮫاش ،ﻋﺸﻖاش در ﺟﺪال ﺑﻮد.
''ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب راه ﭼﺎرهای ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﻌﻼ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪا ً ﭼﮫ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺎد ،ﻣﺴﺌﻠﮫی آﯾﻨﺪهاس .راﺳﺖاش ﺧﻮدم ھﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﮔﮫ از ﺣﺎﻻ ﺑﺨﻮام ﻣﺴﺌﻠﮫ
درﺳﺖ ﮐﻨﻢ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﮫ و ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﮫ ،اﮔﮫ آدم ﻧﺎﺗﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﮫ،
ﺑﻌﺪا ً از دﻣﺎغام در ﻣﯿﺎره''.
آﺑﺠﯽ ﺟﻮاب داد:
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''آره اﯾﻦ ھﻢ ھﺴﺖ .ﺑﺨﻮاد اذﯾﺖ ﮐﻨﮫ ،ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺗﮫ دلاش ﻗﺮص ﻧﺒﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد'' :آﺧﮫ ﭼﺮا اﯾﻦطﻮری ﺷﺪ .ﺗﻮ ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ اﯾﻦﻗﺪر ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺶ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﻣﻮﻧﺪی .ﯾﺎ ھﻤﻮﻧﺠﺎ از ﻋﻠﯽ طﻼق
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ و دﺳﺖ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯽ و از ﺧﻮﻧﮫاش ﻣﯽزدی ﺑﯿﺮون .ای دل
ﻏﺎﻓﻞ! آدم ﻋﺠﻮل دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽزﻧﮫ!''
ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ زﻧﮓ زد .ﺳﺎرا ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ اﺣﻮال
ﭘﺮﺳﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺖ ،در زد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺟﺪا ﺷﺪن ﮐﺸﺘﯽ از اﺳﮑﻠﮫ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎ
ﺗﻮ و ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﮫ طﺮف در راه اﻓﺘﺎد .ﺳﺎرا ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﮫ طﺮف او دراز ﮐﺮد و
آھﺴﺘﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﻋﻤﻮ ﻧﺎﺻﺮ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺘﻮ را
ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﯾﮫ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﺑﺮات دارم''.
''ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﭼﮫ ﺧﺒﺮی ،ﺑﻠﯿﻂات ﺑﺮده؟''
''ﻧﮫ .ﺑﮭﺘﺮ از اون ،ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ''.
''ﭼﮫ ﺧﻮب ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻢ ،ﮐﺠﺎ؟''
ﺖ واردات و ﺻﺎدرات .ﮐﺎر ﺗﻮ اﻧﺒﺎره .ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺘﮫ .ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﮫ
''ﺗﻮ ﯾﮫ ﺷﺮﮐ ِ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺷﯿﻨﻢ و ﺟﻨﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺣﻘﻮقاش ھﻢ ﺧﻮﺑﮫ .ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﻣﻮﻗﺘﮫ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه اﮔﮫ از ﮐﺎرم راﺿﯽ
ﺑﻮدن ،اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻣﯽﺷﻢ .ﻋﺎﻟﯿﮫ ﻧﮫ؟ اﯾﻦ ھﻢ از ﭘﺎ ﻗﺪم ﺧﯿﺮ ﺗﻮ .ھﺸﺖ ﺻﺒﺢ
ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ .ﯾﮫ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﻧﮭﺎری دارم .ﺷﻨﺒﮫ و ﯾﮏ ﺷﻨﺒﮫ و
ھﻤﮫی روزھﺎی ﺳﺮخ ھﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞام .ﺗﺎزه اﮔﮫ ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺻﺒﺢھﺎ
زودﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﮫ .ﯾﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺎری ﻣﯽﮔﯿﺮم ﮐﮫ ﺣﻘﻮقاش دو ﺑﺮاﺑﺮه
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و ﯾﺎ زودﺗﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻋﺎﻟﯿﮫ ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮫ ﺟﻮون
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ازم ﺳﺌﻮال ﮐﺮد .ھﻤﮫی ﭘﺮوﻧﺪهھﺎی ﻣﻨﻮ زﯾﺮ و
رو ﮐﺮد .دو ﻧﻔﺮ ﺳﻮﺋﺪی دﯾﮕﮫ ھﻢ ﺑﻮدن ﮐﮫ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﻣﯽﮐﺮدن .اون اﯾﺮاﻧﯿﮫ ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻮاﻣﻮ داره .ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻮد''.
''ﭼﻘﺪر ﺧﻮب .ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻢ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺪی .ﮐﯽ ﺷﺮوع
ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
''دﻗﯿﻘﺎ ً ،واﺳﮫی ھﻤﯿﻦ زﻧﮓ زدم .از دوﺷﻨﺒﮫ ﮐﺎرم ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﮫ .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ازت
ﺑﭙﺮﺳﻢ اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ،آﺑﺠﯽ و آﻗﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﺑﭽﮫھﺎ رو ﺑﺮای روز ﺷﻨﺒﮫ دﻋﻮت
ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﻠﯽ ﻣﺰاﺣﻢ اوﻧﺎ ﺷﺪﯾﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻮﺷﯽ را از ﯾﮏ ﮔﻮش ﺑﮫ ﮔﻮش دﯾﮕﺮ ﺑﺮد .ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
''اﻟﻮ''.
''ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ''.
ﻧﺎﺻﺮ اداﻣﮫ داد:
''ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻗﻄﻊ ﺷﺪ''.
''ﻧﮫ .ﮔﻮﺷﯽ را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮدم .راﺳﺖاش ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﺧﻮدت ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽدوﻧﯽ .ﻣﻦ
ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﺠﺎی اوﻧﺎ ﺟﻮاب ﺑﺪم .ﺑﺬار آﺑﺠﯽ ﺑﯿﺎد ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ .ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﺷﻨﺒﮫ
ﮐﺎر ﮐﻨﮫ .ﺑﻌﻀﯽ از روزھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ .ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﺷﮫ از
ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﮫای اﮔﮫ ﺗﻮ دﻋﻮت ﮐﻨﯽ ﻋﺎﻟﯿﮫ!''
''ﺧﻮﺑﮫ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ ،ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ً ﭘﯿﻐﺎم ﺷﻤﺎ رو ﻣﯽرﺳﻮﻧﻢ''.
''ﭘﯿﻐﺎم ﮐﮫ ﻧﮫ ،دﻋﻮت ﮐﻦ .ﺧﯿﻠﯽ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ!''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
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ﭼﻤﺪان را ﺑﺴﺘﮫ و ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺷﺎرهی اوﺳﺖ .اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاد.
''اﻣﺸﺐ از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺗﺎ دوازده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﻮل ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮش ھﺴﺖ .ﺧﻮب
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﺎرو ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻣﯽﮔﺬره دﯾﮕﮫ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﻣﯽرم ﺷﮭﺮ .اﺳﻢ ﮐﻠﯽ از
ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎ رو ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫام .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮐﻤﯽ ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽﺧﻮﻧﻢ .دلام ﮐﮫ
ﻣﯽﮔﯿﺮه ،ﮐﻔﺶ و ﮐﻼه ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽرم ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﻢ .ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮده ،وﻟﯽ
دارم ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺻﺪا و ﺟﯿﻎ ﻣﺮﻏﺎی ﻣﺎھﯿﺨﻮار و ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺸﺘﯽھﺎ رو دوﺳﺖ دارم .ﺗﻮ ھﺮ دوﺷﻮن ﭘﯿﺎم زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺸﺎطﮫ .ﭼﻘﺪر زﻣﺴﺘﻮن
اﯾﻨﺠﺎ طﻮﻻﻧﯿﮫ؟ ﺗﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪاره''.
''ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺮد و ﺗﺎرﯾﮑﮫ .وﻟﯽ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﻋﺎﻟﯿﮫ .ﻣﺜﻞ ﺑﮭﺸﺖ ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺑﺒﯿﻦ
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﻼ ً ﺑﺮم .دلام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽدﯾﺪمات ،وﻟﯽ وﻗﺖام ﮐﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺬای ﺑﭽﮫھﺎ
رو درﺳﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮم ﺳﺮﮐﺎر .ﻓﺮدا زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﺰارﯾﻢ ھﻤﺪﯾﮕﮫرو
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺑﺎ آﺑﺠﯽ و آﻗﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .ﭘﺲ ﻓﻌﻼ ً ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد ،ﺗﻠﻔﻦ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﺸﺴﺖ روی ﺗﺨﺖ .ﺑﮫ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﯿﺮه ﺷﺪ.
ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐاش ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﮑﺮش ﺑﮫ آﺗﻦ و آﺳﻤﺎن آﺑﯽ آن ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ .ﮐﯿﻒاش
را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮐﺎرت ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﮐﮫ روز ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺮون آورد .ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ آن را
ﺧﺮاش داد ﮐﮫ ﮐُﺪ ﮐﺎرت آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﮑﻮت و
ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ زﻧﮓ ﮐﻮﺗﺎه .ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫ دو ﺑﺎره ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﮫ ﺑﻮق ﻣﻤﺘﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .آﻧﺘﯽ ﺑﻮد.
ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .آﻧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ از
ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﺮف زدن
ﮐﺮد .ﻣﺮﺗﺐ از دﺧﺘﺮک ﻣﯽﮔﻔﺖ .از ﺧﻮدش از ﺷﻮھﺮش ،از دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
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ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺎهھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮد و ﺳﻔﺮهی دلاش را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻧﮫ
ﮔﻠﮫای ،و ﻧﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺌﻮاﻟﯽ .ﮐﻼماش ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺜﺒﺖ و اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ او را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﺪاﯾﯽ و ﺗﺮک ﻋﻠﯽ ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از ﺧﺎﻧﮫی آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ھﺮ ﺑﺎر
ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﻋﻼﻗﮫاش ﺑﮫ ﻋﻠﯽ را ﭘﻨﮭﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد .دوﺳﺖاش داﺷﺖ.
ﭼﻮن ﻣﺎدری ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرش را دوﺳﺖ دارد .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .آن را ﺑﮫ
ﮐﺴﯽ اﺟﺎره ﻧﺪاده ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ھﺮ وﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ آﺗﻦ ،ﻓﮑﺮ ﺧﻮﻧﮫ ﻧﺒﺎش .ﺑﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﻣﻮن .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎل
ﺷﻤﺎﺳﺖ''.
ﻋﺎﺷﻖ دﺧﺘﺮک ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﯿﭻوﻗﺖ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ او ﺧﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﺪ .آﻧﺘﯽ
دﻧﯿﺎﯾﯽ از اﻣﯿﺪ ﺑﻮد .ﺧُﻠﻖ و ﺧﻮ و ﺧﻮشﻗﻠﺒﯽ او ﺷﺒﺎھﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎر ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن داﺷﺖ .ھﺮ وﻗﺖ ﺑﮫ آن زن و ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ ﯾﮑﯽ در ﺗﮭﺮان و دﯾﮕﺮی در آﺗﻦ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﺣﺮف زدن ﺑﺎﻻﺧﺮه رﺿﺎﯾﺖ داد و ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﮫ دﺧﺘﺮک داد .آن
روز ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮش ﺑﺎ او ﺣﺮف زد .رﻓﺘﺎرش ﮐﻤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺨﻮد
ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ در ﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎدر اوﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﻧﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮔﺮﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ ای از ﻣَﺤﺒﺖ در ﮔﻔﺘﮫھﺎی او اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ .دﺧﺘﺮک ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﺳﺌﻮﻻت او ﭘﺎﺳﺦ داد و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد ،ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ
دل ﺧﻮش ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦ ﮐﮫ ﺻﺪای او را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺎل ﻋﻠﯽ را از آﻧﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﺟﺮآت ﻧﮑﺮد .از ﭼﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟
ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﺮس او از ﭼﮫ ﺑﻮد؟ از ﺧﻮدش ﺑﻮد ﯾﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪش ﻣﯽﮐﺮد؟ ﺟﺰ او ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ .ﮔﻮﯾﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎلاش ﺑﻮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر آنھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ
اﮔﺮ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،ھﻤﮫی اﺳﺮار ﻧﮭﺎناش ﺑﺮﻣﻼ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﻼش
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ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ از ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﻮد ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ راز
ﻣﮭﻤﯽ را از ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ از دﺧﺘﺮک ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد:
''ﺑﺎﺑﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟ ﺣﺎلاش ﺧﻮﺑﮫ؟''
دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد:
''ﻣﺎھﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺣﺎلاش ﺧﻮﺑﮫ .ﻣﮕﮫ ﻓﺮﻗﯽ ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﭘﺎﺳﺨﯽ را ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن
آن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫی دﺧﺘﺮک ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮫ ھﻤﮫی
آرزوھﺎی او ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺖ ﺗﻠﻔﻦ را در دﺳﺖ ﻣﯽﻓﺸﺮد،
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ در ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﮐﺒﻮد ﺧﯿﺮه
ﺷﺪ .آﺳﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ از روﺷﻨﺎﯾﯽ و رﻧﮓ ﻧﯿﻠﮕﻮن در
آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺗﺼﻤﯿﻢاش از ﺧﯿﺎل ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﮔﺬر ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﻮد ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦاش را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدی ﺑﮕﺬارد و ﻋﺸﻖ و ﻋﺎطﻔﮫاش را ﮐﮫ در ﮔﺮو
دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در ﭘﺴﺘﻮی ﻗﻠﺐاش ،ﭼﻮن زﺧﻤﯽ ﮐﮭﻨﮫ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ.
آﺑﺠﯽ ﺗﺎزه از ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﺮ روزاش ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق
ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺖ .ھﺮ روز ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از ﻋﻮض ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس اول
ﺳﺮاغ او ﻣﯽرﻓﺖ .در ﻣﯽزد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .در را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد .آن روز ﺗﺎزه
دﺳﺖ اش را ﺑﮫ طﺮف در دراز ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﮫ ﺻﺪای ﻧﺠﻮای ﺧﻔﯿﻔﯽ را از ﭘﺸﺖ
در ﺷﻨﯿﺪ'' :ﺑﺎﺑﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺣﺎلاش ﺧﻮﺑﮫ؟''
ﻓﻀﻮل ﻧﺒﻮد .و ھﺮﮔﺰ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ دزدﮐﯽ ﺑﮫ ﺣﺮف ﮐﺴﯽ ﮔﻮش ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ ﮔﻮشھﺎی ﺗﯿﺰ او ﺧﺎرج از اردادهاش ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﻧﻤﯽﺷﻨﯿﺪ.
آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﮫ طﺮف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﻟﯿﻮاﻧﯽ از ﻗﻔﺴﮫ ﺑﺮداﺷﺖ و
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ﺷﯿﺮ آب را ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻠﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب ﯾﺦ ﺻﻔﺮ درﺟﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻮزش ﮔﻠﻮ و ﯾﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻠﺐاش را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪ .آرزو ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ھﺮﮔﺰ آن ﺟﻤﻠﮫ را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد
و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آﻣﺪن ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ
ﮐﮭﻨﮫ ،آﺗﺶ ﭘﻨﮭﺎن زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﮕﻠﯽ را ﺑﮫ
آﺗﺶ ﺑﮑﺸﺪ .ﺧﻮدش درﮔﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮد .آب ﯾﺦ را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮهی آن ﺳﺮ
ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﺮ دو ﮐﻒ دﺳﺖھﺎﯾﺶ را روی ﻓﻠﺰ ﺳﺮد
ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﺗﮑﯿﮫﮔﺎه ﺗﻦاش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻢ ﺷﺪ و از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮫ ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .درﺧﺘﺎن ﺣﯿﺎط ﺑﺠﺰ ﯾﮏ ﮐﺎج ﺳﺒﺰ ﺑﻠﻨﺪ ،ھﻤﮫ ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﯾﺎن اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن و ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮدن ﻋﻮرت ﺳﺨﺖ و
ﻗﮭﻮهای رﻧﮓ ﺧﻮد از ﻧﮕﺎه ھﯿﺰ و درﯾﺪهی ﮐﺎج ﺑﺎ ﺳﺎﻗﮫھﺎی ﺧﺸﮏ ﺧﻮد ﺑﺮف را
از روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻦ ﭘﻮﺷﯽ از ﺑﺮف ﺑﺘﻦ ﮐﻨﻨﺪ .دلاش
ﺑﮫ ﺣﺎل درﺧﺖھﺎ ﺳﻮﺧﺖ .از ﮐﺎج ﺳﺒﺰ ﺑﺪش آﻣﺪ .ﭼﻄﻮر ﯾﮏ ﮐﺎج ﺑﺎ ﺑﺮگھﺎی
ﺳﺒﺰ ﺳﻮزﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺗﻦ ﻋﺮﯾﺎن آن درﺧﺘﺎن ﺟﻮان
ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺳﺎﻗﮫھﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺑﺮگ آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺴﯿﻢ ﻓﺮحﺑﺨﺶ ﺑﮭﺎری را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ؟ ''ﺗﺎ ﺑﮭﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮﻧﺪه!'' در اﯾﻦ
ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺷﻨﯿﺪ.
''ﭼﯽ ﺷﺪه ﺧﻠﻮت ﮐﺮدی و داری زاغ ﺳﯿﺎه ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎرو ﭼﻮب ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﻧﮑﻨﮫ ﺑﺎ
رﺋﯿﺲات دﻋﻮات ﺷﺪه؟''
آﺑﺠﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ را دﯾﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﺮ در آﺳﺘﺎﻧﮫی در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﯿﺮاھﻦ ﮔﻠﺪار ﺑﻠﻨﺪش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﭼﺮاغ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﭘﺎھﺎی ﺧﻮش ﺗﺮاشاش را در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎن او ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه
ﺑﻠﻨﺪش ،ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ،ﺻﻮرت ﺳﺒﺰه و ﻟﺒﺨﻨﺪ دلاﻧﮕﯿﺰش در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎن او
ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮر ﺷﺮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮای
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آن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .آن زن در ﭼﺸﻢ او اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺗﻨﺪﯾﺴﯽ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﺳﺎلھﺎ ھﻤﺖ و ﻧﺒﻮغ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺷﺘﮫای ﺻﺮف ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻠﻖ او آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎھﮑﺎرش ﺑﻮده .ﺷﯿﻔﺘﮫی آن
زن ﺑﻮد .ﭼﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ؟ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺧﻮد را ﮐﺎج ﺳﺒﺰی دﯾﺪ ﮐﮫ
ﺟﻮان ﺧﺸﮏ ﺑﯽﺑﺮﮔﯽ ﮐﮫ از ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻦ ﻋﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ
ِ
ﺑﮫ ﻧﻈﺎرهی درﺧﺖ
ﺑﺎﻻﭘﻮﺷﯽ از ﺑﺮف ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ،اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﮫ طﺮفاش رﻓﺖ و در آﻏﻮشاش
ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ارادهاش ﺑﻮد.
''اﺳﺘﺎپ ،اﺳﺘﺎپ ،ﻋﻮﺿﯽ اوﻣﺪی ،ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ام .ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻨﻮز ﺳﺮﮐﺎره''.
آﺑﺠﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد و ﻓﺸﺎر دﺳﺖھﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﮔﺮﻣﺎی ﺗﻦ او ﮔﺮم
ﺷﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آن ﮐﺎر وﺟﺪان ﺧﻮد را از ﺑﺎر ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺎﮐﺮده ﺧﻼص
ﮐﻨﺪ.
''ﭼﯽ ﺷﺪه ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟ ﺧﻔﮫام ﮐﺮدی!''
''ﻧﮫ ،ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﯿﻨﻄﻮری ،ﮐﻤﯽ دلام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و او را رھﺎ ﮐﺮد.
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ﺧﺮﯾﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮭﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﮓ در ﺑﺼﺪا درآﻣﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ اول ﺑﮫ طﺮف ﺑﺎزاری راﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .وارد ﻣﺤﻮطﮫای ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی آن ﻗﺪﯾﻤﯽ و رﻧﮓ و
رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ آن ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻗﺒﻼ ً ﺗﺠﺎری و ﯾﺎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده .ﭼﻨﺪ ﺟﻮان
ﻋﺮب در ﺑﺎرﯾﮑﮫای از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎزهی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﮭﻨﮫای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎن
ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .در ﭘﺸﺖ ھﺮ ﻣﯿﺰ ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﺗﮫ رﯾﺸﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .زﯾﺮ ھﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﺨﺎری ﺑﺮﻗﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻢ ﻓﻀﺎی زﯾﺮ
ﭼﺎدرھﺎ را ﮐﻤﯽ ﮔﺮم ﮐﻨﺪ و ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻮانھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎی ﮐﺸﻨﺪهی ﭘﯿﺎده رو را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدی ﭼﮭﻞ ،ﭼﮭﻞ و ﭘﻨﭻ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﺎ ﺗﮫ رﯾﺸﯽ در آﻧﺠﺎ ﮔﺸﺖ ﻣﯽزد و ﺟﻮانھﺎ را اﻣﺮ و
ﻧﮭﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮیھﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﮏ و ﺗﻮک ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻠﻮﻧﺪی در
آنﺟﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ
اﻋﻼ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﭘﻨﺠﺎه
درﺻﺪ ارزانﺗﺮ اﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ﻣﻐﺎزه آدم ﺑﺪی ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ از طﺮﻓﺪاران ﺣﺰبﷲ ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زن ﺳﻮﺋﺪی و ﮐﻼ ً
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺠﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد و ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﮐﺎرﮔﺮان آﻧﺠﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻧﺎﺻﺮ
ھﻤﮫی آنھﺎ ﺳﯿﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮل ﺑﺨﻮر و ﻧﻤﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺪس
ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺴﺎط ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﻮد درﺻﺪ ﺳﯿﺎه
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﭘﻮﻟﯽ ﺑﮫ ادارهی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺑﺖ درآﻣﺪ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﻣﻐﺎزه ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه
ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺖ:
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''ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮑﻢ ﺣﺎﺟﯽ''.
ﺣﺎﺟﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﺑﻌﺪ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺟﻮاب
داد:
''اھﻼ ً ﺣﺒﯿﺒﯽ''
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺪس زد ﮐﮫ ھﺪفاش از ﮐﺎرﺑﺮد واژهی ﺣﺒﯿﺒﯽ ـ ﻋﺰﯾﺰم ـ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﻮد ﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮ .ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻧﺎﺻﺮ در ﻓﺮم و اﻧﺪازهای ﻧﺒﻮد ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﺒﯿﺒﯽ ـ ﻋﺰﯾﺰم ـ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺣﺎﺟﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ دور
ﻧﻤﺎﻧﺪ .آن را ﺑﺨﺎطﺮ ﺳﭙﺮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪا ً ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ در ﺑﺎره اش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .دو ﺳﺒﺪ را از
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﭘُﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ طﺮف ﺻﻨﺪوق رﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﺣﺎﺟﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻤﭙﯿﺲ ﭘ ِﺮﯾﺰ (٣٨) ،ﺣﺎﺟﯽ ﻗﯿﻤﺖ دوﺳﺘﺎﻧﮫ''.
ﺣﺎﺟﯽ رو ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدش ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﭼﯿﺰی دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺎن ﻧﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﻄﻨﺖآﻣﯿﺰی ﺑﺮ ﻟﺐ داﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﺣﺎﺟﯽ ھﻤﭽﯿﻦ ھﻢ ﺣﺰباﻟﮭﯽ ،ﺣﺰباﻟﮭﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اون ﭼﺸﺎی ورﻗﻠﻨﺒﯿﺪهاش
داﺷﺖ ﻣﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اون »ﺣﺒﯿﺒﯽ« ﮔﻔﺘﻦاش ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻮ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ دﯾﮕﮫ ﭼﻘﺪر ﺷﯿﻄﻮن ھﺴﺘﯽ .از ﮐﺠﺎ ﻓﮭﻤﯿﺪی ﮐﮫ ﻣﻨﻈﻮرش ﺗﻮ ﺑﻮدی؟ اﻟﺒﺘﮫ
ھﺮ ﮐﯽ ﺗﻮ رو ﺑﺒﯿﻨﮫ ،ﺣﺒﯿﺒﯽ رو ﻣﯽﮔﮫ .ﺑﯽﺧﯿﺎل اش''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﮔﻔﺖ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﺟﻮن ﺑﮫ ﺟﻮن اش ﮐﻨﯽ ،ﻣﮭﺎﺟﺮه و ﮐﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
''ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﮫ؟''
''ﺗﺮازوھﺎﺷﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ .دوﻻ ﭘﮭﻨﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻦ .اﮔﮫ ﻓﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪو ﭼﮏ
ﻧﮑﻨﯽ ،ﮐﻼه ﺳﺮت رﻓﺘﮫ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﯾﮫ ﺟﻨﺲو دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽزﻧﻦ''.
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''ﭘﺲ ﭼﺮا ازش ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎش ﺧﯿﻠﯽ ارزونﺗﺮ از
ﺟﺎھﺎی دﯾﮕﮫاس .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﯾﮫ ﺣﺲ رواﻧﯿﮫ''
ﻧﺎﺻﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ ﭘﺎرک ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽرﻓﺖ .آﺑﺠﯽ ھﺮ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮﭼﮫ
دم دﺳﺖ اش ﺑﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و در ﭼﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﻧﺰدﯾﮏ ھﺰار ﮐﺮون
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺑﺮای ﭼﯽ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﮕﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﮭﻤﻮن داری؟''
''ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻻزم ﻣﯽﺷﮫ .ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎرک ﮐﺮد ،از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و از
طﺮﯾﻖ آﯾﻔﻮن ﻻﻟﮫ و ﻻدن را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ طﻠﺒﯿﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ،ﮐﺎﭘﺸﻦ ﺑﮫ
ﺗﻦ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﮫ در ﺑﺮدن ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺪر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .از
دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ھﻤﮫی
ﮐﯿﺴﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ رو ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﮐﮫ دو ﮐﯿﺴﮫ ھﻢ در ﺟﻠﻮی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ اﺳﺖ ،ﯾﺎدﺷﻮن ﻧﺮه .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎز ﮐﺮد .دو ﭘﺎﮐﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺎﻏﺬی در ﺟﻠﻮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﻮد .ھﺮ دو را
ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﺑﯿﺮون آورد .ﮐﯿﺴﮫھﺎ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ آنھﺎ را ﻗﺒﻼ ً ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﮫھﺎ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻣﺸﺮوب ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و آھﺴﺘﮫ از
او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻣﺸﺮوب ﺑﺮای ﭼﯽ ﺧﺮﯾﺪی؟''
''ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش .ﻻزم ﻣﯽﺷﮫ .اﯾﻦھﺎرو ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮب ﺑﮫ ﻣﻦ داد.
ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد آﻟﻤﺎن ،ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﺷﯿﻦاﺷﻮ ﭘُﺮ
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ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ از اونھﺎ رو ھﻢ داد ﻣﻦ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻧﮕﻔﺖ .آن روز ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮی ﺑﮫ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ
ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ زده ﺑﻮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ
ﭘﺎرک ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻗﺪم زﻧﺎن وارد ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﭼﻨﺪ ﺷﻮﻓﺮ ﭘُﺮس و ﺟﻮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﯿﻤﺖ روز دﺳﺖاش ﺑﯿﺎد .ﺳﮫ ﺑﻄﺮ ودﮐﺎ ،ﺳﮫ ﺑﻄﺮ وﯾﺴﮑﯽ ،ﭘﻨﺞ ﺑﻄﺮ
ﺷﺮاب و دوازده ﻗﻮطﯽ آﺑﺠﻮ را ھﺰار ﮐﺮون ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ ﺣﺪود دو ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﺮون ﺑﻮد.
ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﯿﺴﮫھﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮده و ھﻤﮫ را در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﮐﯿﺴﮫھﺎ را روی ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد
و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را در ﯾﺨﭽﺎل ﺟﺎ داد .دﺧﺘﺮھﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای دور و ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺸﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ او ﺣﺮف زدﻧﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﯽﻗﺮاری ﭘﺪر ﺷﺪﻧﺪ ،آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﺑﮫ
اﺗﺎقاﺷﺎن رﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯿﻮهھﺎ را ﺷﺴﺖ ،ﺳﺒﺰی را ﭘﺎک ﮐﺮد و ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ و
ﻣﺎھﯽ را در ﯾﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ اطﺮاف او ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﺎرش ﺗﺎزه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﺣﺎل ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﺎﺻﺮ از ﭘﺸﺖ او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ آرام ﭘﺴﺘﺎنھﺎی او را
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن او را ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی ﮔﺮم و ﻣﺮطﻮباش ﺑﻮﺳﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ:
''ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺟﺎ؟ ﭼﻘﺪر ﻧﺎز ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد .ﭼﺸﻤﮭﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و ﺑﮫ او ﻓﺮﺻﺖ داد ﮐﮫ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاد دلاش ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ از اﻧﺪازهی
ﺳﯿﻨﮫھﺎی او ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن او را ﻣﺮطﻮب ﮐﺮد ،ﺟﻮاب
داد:
''ﺑﺰودی ،ھﺮ وﻗﺖ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ؟''
ﺟﺴﻢ ﺳﺨﺘﯽ از ﭘﺸﺖ ﮐﻤﺮش را آزار ﻣﯽداد.
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ﭼﺎی درﺳﺖ ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﻧﺎن ﺧﺎﻣﮫای ﮐﮫ آن روز ﻧﺎﺻﺮ در راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﺮﯾﺪه
ﺑﻮد را در ظﺮﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن را ﺻﺪا ﮐﺮد.
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ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ
ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .طﺒﻖ ﻋﺎدت ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ دﻣﯽ ﺑﮫ
ﺧﻤﺮه زدﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ و آﺑﺠﯽ ھﻢ ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺷﺮاب ﺧﻮردﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ
ﺳﺮش ﮐﮫ ﮔﺮم ﺷﺪ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺟﻤﻊ اطﻼع داد ﮐﮫ او و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫی دﯾﮕﺮ ﺟﺸﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی از دوﺳﺘﺎن و
آﺷﻨﺎﯾﺎن را دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد.
آن ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در اﺗﺎقاش ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪ ،ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد و از ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺠﺮه ﺑﮫ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﺣﻞ و ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﮫ ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ طﺒﻘﮫ
در ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در
زﻧﺪﮔﯽاش ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫی
دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ.
از ھﻔﺘﮫی دوم آﭘﺮﯾﻞ ھﻮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .روزھﺎ طﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ وزش ﺑﺎد از
ﺟﻨﻮب اﺑﺮیھﺎی ﮐﺪر و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺗﻤﺎم در طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺳﻤﺎن
آﺑﯽ و اﺷﻌﮫی ﻧﻮراﻧﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﺿﺨﯿﻢ ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ زاﻧﻮ درآورد .در طﯽ ﭼﻨﺪ روز رﻧﮓ و روی آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ .اﺑﺮھﺎ
ﭼﻮن ﮐﻮﻟﯽھﺎی ﺳﺮﮔﺮدان ،رﻗﺼﺎن ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اول ﭘﺮﺳﺘﻮھﺎ آﻣﺪﻧﺪ و
ﺑﺪﻧﺒﺎل آنھﺎ ﻓﻮج ﻓﻮج دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺴﺘﮫ و ﮔﺮﺳﻨﮫای را ﮐﮫ از راه
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮭﺎر آن ﺳﺎل دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﮫ روز ﺑﺎران ﺑﮭﺎری ﺑﺮفھﺎ را ﺷﺴﺖ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﮫ رخ ﻣﺮدم
ﮐﺸﯿﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺑﮑﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﯽوﻗﻔﮫ ﺷﻦ و ﻧﻤﮑﯽ را ﮐﮫ در طﯽ
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻣﺴﺘﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﯿﺎدهروھﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ
ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
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''ﺑﮭﺎر اﻣﺴﺎل دﯾﺮ اوﻣﺪه وﻟﯽ ھﻮا زود ﮔﺮم ﺷﺪه .ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﻧﺎراﺣﺖاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻦ
ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﺑﺪه .ﮔﺮﻣﺎی زود رس درﺧﺖھﺎی ﻣﯿﻮه را ﮔﻮل
ِ
ﺑﮭﺎر اﯾﻨﺠﻮری ﻣﻌﻨﯽاش،
ﻣﯽزﻧﮫ .ﻗﺎﺗﻞ ﺷﮑﻮﻓﮫھﺎﺳﺖ .درﺧﺖھﺎی ﻣﯿﻮه ﺷﮑﻮﻓﮫ ﻣﯽزﻧﮫ ،ﺑﻌﺪ دوﺑﺎر ﺳﺮد
ﻣﯽﺷﮫ و ھﻤﮫی ﺷﮑﻮﻓﮫھﺎ ﻣﯽﺳﻮزون .در ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫ ﭼﮭﺮهی ﺷﮭﺮ و طﺒﯿﻌﺖ
دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎقاش ﺷﺎھﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﮫ
ﻗﺮار ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ او را ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ .دورهی ﻣﺠﺮدی ﺑﮫ اﻧﺘﮭﺎی ﺧﻮد
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ و آب ﺷﺪن ﺑﺮف ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮدم ھﻢ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد .ﺟﻮانھﺎ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭘﯿﺸﻘﺮاول ﺑﻮدﻧﺪ .و ھﻢ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﺎﻟﺘﻮھﺎ را
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺑﮭﺎری را از ﮐﻤﺪھﺎ ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮاناش ﺳﺮﮔﺮم ﺗﺪارک ﺟﺸﻦ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺐھﺎ ﺑﮭﺘﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻦ داده ﺑﻮد .ﺗﻼش داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺮو
ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻗﻮیﺗﺮ وارد ﮐﺎرزار زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و
از ﮐﺎرش راﺿﯽ ﺑﻮد .طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮدش ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ھﻢ راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ
روز ﮐﺎرش ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ زﻧﮓ ﻣﯽزد و ﺑﺎ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪ .ﯾﮏ
روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ آﺑﺠﯽ ھﻢ ھﻤﺮاه آنھﺎ رﻓﺖ .در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ وارد ﯾﮏ طﻼ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﯾﮏ دﺳﺖﺑﻨﺪ و اﻧﮕﺸﺘﺮی طﻼ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺮﯾﺪ .اﺻﺮار
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﻨﮫرﯾﺰ طﻼﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ارزان ھﻢ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای او ﺑﺨﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻮل
ﻧﮑﺮد.
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ﺟﺸﻦ
اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﮫ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن
ﺑﻮد ،از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺎره ﮐﺮد .ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد.
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻤﯽ آن را ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺷﺐ ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻨﻨﺪ .روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا رﺳﯿﺪ .ﺑﮭﺎر ﺑﻮد و ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺳﺒﺰ و ﭘُﺮ از ﮔﻞ ﺑﻮد.
ﺻﺪای ﭼﮭﭽﮫی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ھﺮ ﺳﻮ ﺑﮕﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﯾﮏ روز ﺷﻨﺒﮫ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ
ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻮﭼﮏ ،در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺻﺮ
ازدواج ﺧﻮد را رﺳﻤﺎ ً اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎم را
ﻧﺎﺻﺮ از رﺳﺘﻮران ﺳﻔﺎرش داده ﺑﻮد .ﻣﯿﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺧﻮدش از ﭼﻨﺪ روز
ﭘﯿﺶ از ﺣﺎﺟﯽ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ و ﻗﻨﺎدی ﭘﺎرس ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ را ھﻢ از
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک ﮐﺎﻣﯿﻮنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ
ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪهھﺎی آنھﺎ ﺑﭽﮫﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮد .ﺳﺎﻟﻦ را
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ آﺑﺠﯽ و ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﮭﺎر دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان ،ﺗﺰﺋﯿﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯿﺰ ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﭼﯿﺪﻧﺪ .روی ھﺮ ﻣﯿﺰ روﻣﯿﺰی ﺳﻔﯿﺪی ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
ﮔﻠﺪان ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ دو ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺟﺎ ﺷﻤﻌﯽ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﯽ
زﯾﻨﺖﺑﺨﺶ ھﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﮫای از ﺳﺎﻟﻦ ﻣﯿﺰی را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺑﺎر ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ .ﮔﻮﺷﮫی ﺟﻠﻮ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﮫ ﺳﮑﻮی
ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ را ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﺻﺪا و ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ﻣﻮزﯾﮏ اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
از ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺳﯽ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ و ﺑﺮازﻧﺪهی ﺳﻔﯿﺪی ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎﯾﺶ را آن روز
ظﮭﺮ ،آﺑﺠﯽ ﭼﻮن ﻣﺎدری و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﻟﺒﺎﺧﺘﮫای ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮقاش را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﺑﺨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ آراﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ آن
روز آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎن ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ اش ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ آن روز ﭘﺮﺳﺘﻮ
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ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺨﻮد ﻗﺒﻮﻻﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ
و در ﻧﯿﻤﮫھﺎی آن ﺷﺐ ﺑﮭﺎری ﺗﻦ و ﺟﺴﻢ آن زن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و دو دﺧﺘﺮش؛ و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺮای او ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وزن ﻣﺮد دﯾﮕﺮی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﺣﺴﺎس دروناش را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی را ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺒﻮل آن ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺬابآور ﺑﻮد .از ﻓﺮدای آن
روز و ﺣﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﻤﺎم
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ آن زن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎ ﺟﺸﻦ
آن ﺷﺐ ،ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﮕﺮ زن ﻋﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﮭﻤﺎن ﺧﺎﻧﮫی او ﻧﺒﻮد .زن
ﻣﺮدی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ در روزھﺎی آﺧﺮ دﯾﺪﻧﺶ ﺑﺮای او ﭼﻨﺪشآور ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه آﺑﺠﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺳﺎرﻗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش دﺳﺘﺒﺮد زده و
ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﺗﺮﯾﻦ ﺟﻮاھﺮ او را دزدﯾﺪه ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه
ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ھﺮ ﻟﺮزش ﺑﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻠﻮی او را ﺑﮕﯿﺮد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ'' :ای دزد ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ''.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮھﺎی او را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد؛ ﺷﯿﺸﮫی ﻋﻄﺮی را ﮐﮫ ھﻔﺘﮫی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای او
ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،آورد و ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ،زﯾﺮ ﺑﻐﻞ و ﭼﺎک ﺳﯿﻨﮫھﺎی او را ﻣﻌﻄﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻮی ﺧﻮش ﻋﻄﺮ ﻣﺴﺖاش ﮐﺮد .ﺑﯽﺗﺎب ﺷﺪ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺶ از آن اﺣﺴﺎس و ﻋﺸﻖ
ﻣﻤﻨﻮع ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آن زن ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن ﺑﻠﻮرﯾﻦ او
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﻧﮫ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﮫ؛ ﻧﮫ دو ﺑﻮﺳﮫ ،ﺻﺪﺑﺎر ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ داغ ﺷﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ ﻟﻄﯿﻒاش از ﺣﺮارت ﻟﺐھﺎی آﺑﺠﯽ ﺳﻮﺧﺖ .ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ آن ﺑﻮﺳﮫھﺎ از ﻧﻮع
دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرش ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻟﺬت ﺑﺮد .ﺷﺎﯾﺪ او
ھﻢ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯽ ﺑُﺮد ﮐﮫ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺗﻦ او را از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ و
ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﮫی واﻗﻌﯽ ﻏﺮق ﺑﻮﺳﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ در ﮔﻮشاش آرام زﻣﺰﻣﮫ
ﮐﺮد:
''ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮی؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ و ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟''
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮﻣﺎی ﻗﻄﺮهی اﺷﮑﯽ را روی ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮم و ﮔﺪاﺧﺘﮫی ﮔﺮدن اش
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻼف ﻋﺮف
ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺗﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ راﺿﯽ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ آﺑﺠﯽ
ﮐﺎری را ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ طﺎﻟﺐ آن ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺟﻮر او را ھﻢ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدناش در آن ﻟﺤﻈﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻠﮫی ﻓﮑﺮی او ﺑﻮد .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ
ﺗﻦ و اﺣﺴﺎساش از ﻧﻮازش آﺑﺠﯽ ارﺿﺎء ﻣﯽﺷﺪ ،راﺿﯽ ﺑﻮد.
ﺟﺸﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮭﻤﺎﻧﺪاران اﺻﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن
ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺗ ِﻞ زﯾﺒﺎی ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﮫ ﻣﺮوارﯾﺪھﺎی ﺳﻔﯿﺪی روی آن
دوﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ آن ﺗ ِﻞ و آراﯾﺸﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ
ﻣﻌﻤﺎر آن ﺑﻮد ،ﻓﻮقاﻟﻌﺎده زﯾﺒﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﻔﺶھﺎی ﭘﺎﺷﻨﮫ ﺑﻠﻨﺪ او ﻗﺎﻣﺖ او را ﺑﻠﻨﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻢ ﻗﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﭼﺸﻢ از او
ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ذوقزده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن
ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ آن زن از آن ﺷﺐ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺟﺎی ﻣﺎدر آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺑﻮدن در
ﮐﻨﺎر او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .دو ﺟﻮان ﮐﮫ ﭘﺴﺮان ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ
وظﯿﻔﮫای ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﺳﺮو ﻣﺸﺮوب و دﯾﮕﺮی ﮐﮫ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ
ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن وارد ﺷﺪﻧﺪ ،آﺑﺠﯽ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن رﻓﺖ و اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪ ﮐﻼم ﺣﺮف دارﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﺳﺖ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻧﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﻮان ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮد ،رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﻣﻦ و ﻣﻦ از طﺮف ﺧﻮدش و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮشآﻣﺪ
ﮔﻔﺖ .ﺟﺸﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺴﺮک ﺟﻮان ﮐﮫ ﺑﻄﺮی آﺑﺠﻮﯾﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﺨﻨﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ وﻟﯽ
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ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﻏﻠﯿﻆ ﺳﻮﺋﺪی ﮔﻔﺖ:
”ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ داﻣﺎد ﺷﺎه و ﺧﺎﻧﯿﻤﮫ ﻋﺮوس ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻠﮫ ،اﺳﮑﻮل ،ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ''.
ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ دﺳﺖ زدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻟﯿﻮاناش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺟﺮﻋﮫای ﻧﻮﺷﯿﺪ.
ﭘﺴﺮک ﺣﺮفاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻣﻮزﯾﮏ را روﺷﻦ ﮐﺮد.
''ﮔﻞ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻋﺮوس ﯾﺎﷲ ،داﻣﺎدو ﺑﺒﻮس ﯾﺎﷲ''.
ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن و ﺳﺎرا و ﺣَ ﻨَﺎ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ھﻢ
ﺳﻦ و ﺳﺎلاﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ دﺳﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ'' :ﺑﺒﻮس ،ﺑﺒﻮس'' .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﮫای آﺑﺪار از
ﻟﺐھﺎی او ﮔﺮﻓﺖ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ در ﮔﻮﺷﮫای ﺑﻐﺾ ﮐﺮده و ﺳﺎﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﯽ
اراده دﺳﺖاش را ﺑﮫ ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﺑﺮد و آنھﺎ را ﭘﺎک ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎﺻﺮ ،او را ﺑﮫ
زور ﺑﻮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
رﻗﺺ ﺑﺎ ﻣﻮزﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ده دوازده ﺟﻮان ﭘﺎﻧﺰده ،ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ
آن زﻣﺎن در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺨﺶ و ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ وﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ
رﻓﺘﻨﺪ و آﻏﺎزﮔﺮ رﻗﺺ ﺷﺪﻧﺪ .رﻗﺺ ﭘﺴﺮھﺎ ﭼﻨﮕﯽ ﺑﺪل ﻧﻤﯽزد و ﺗﻨﮭﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻟﯽ دﺧﺘﺮھﺎ اھﻞ رﻗﺺ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﯾﮑﯽ ﻗﺸﻨﮓﺗﺮ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ .رﻗﺺ ﻣﻮزون ﻧﻮﺟﻮانھﺎ ﺑﺰرگﺗﺮھﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﮐﺮد .واﻟﺪﯾﻦ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه و وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺷﺪﻧﺪ .زنھﺎ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﯿﮏ و
ﻣﺮﺗﺐ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺖ ھﻤﺮاه ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
ﺑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ آرام ﮔﻮﺷﮫای در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎﻣﮏ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﻟﯿﻮان وﯾﺴﮑﯽاش ﺟﺮﻋﮫای ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،ﺑﺎ آرﻧﺞ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﮫ آﺑﺠﯽ زد
و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻠﯽ!''
''اﻵن ﻧﮫ!''
''ﭘﺲ ﮐﯽ؟ وﻗﺘﯽ ھﻤﮫ رﻓﺘﻦ!''
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آﺑﺠﯽ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮش ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ از ﻋﺮوس ﺷﺪن
آن زن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺣَ ﻨَﺎ و ﺳﺎرا ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎدرﺷﺎن
در رﻗﺼﯿﺪن اﺳﺘﺎد اﺳﺖ ،رﻗﺼﺎن ﺑﮫ طﺮف او رﻓﺘﻨﺪ .دﺳﺖاش را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
اﺻﺮار ﺑﮫ وﺳﻂ ﺟﻤﻊ ﮐﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه
دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﺎن ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺷﺪ و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ھﻤﺮاه ﮐﺮد .ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن داﯾﺮهای ﺗﺸﮑﯿﻞ
دادﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﮫ وﺳﻂ راﻧﺪﻧﺪ .رﻗﺼﯿﺪ .ﭼﮫ رﻗﺼﯽ! ﭼﻮن ﮐﻮﻟﯽ ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ
ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮﯾﯽ ﻣﺴﺖ ﺗﻦاش را ﺑﮫ آراﻣﯽ ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽداد .دﺳﺖ
ﺳﯿﺎﻣﮏ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و دور ﻣﯽزد و از او دور ﻣﯽﺷﺪ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺖھﺎ و ﻗﺮ
ﮐﻤﺮ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ و دو ﺑﺎره ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻘﺪهی دلاش را
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺮوب ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺴﺖ ﺑﺎدهای ﮐﮭﻨﮫ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﺴﺮک ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﮭﺠﮫی ﻏﻠﯿﻆ ﺳﻮﺋﺪی از
ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد:
''و ﺣﺎﻻ آرﯾﻒ''.
ﭘﺴﺮک ﭼﺮاغھﺎی ﺳﺎﻟﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﻮر ﻣﻼﯾﻢ دو ﻻﻣﭗ آﺑﯽ
و ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻘﻒ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺴﺖ رﻗﺺ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﻮر ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮم دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ آﺑﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺰد .ﺻﺪای ﮔﺮم و رﺳﺎی ﻋﺎرف ﮐﮫ
روزﮔﺎری ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن آن ﺟﺸﻦ ﺑﻮد ﻓﻀﺎی ﺳﺎﻟﻦ را ﭘُﺮ
ﮐﺮد .ﺻﺪای ﻋﺎرف و ﺗﺼﻨﯿﻔﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ ھﯿﺰم
ﺷﻌﻠﮫور ﺷﺪهی ﺟﺎن آن زن رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺎرف ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺟﻤﻊ را ﺑﮫ رﻗﺺ و
ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺗﺮاﻧﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزی زﯾﺒﺎ و رﯾﺘﻤﯽ ﻧﺸﺎط اﻧﮕﯿﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪ و
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﯽ داﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
''ﮔﻞ ﮔﻠﺨﻮﻧﮫی ﻣﻦ ،ﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪوﻧﮫی ﻣﻦ ،ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﮫی ﻣﻦ اوﻣﺪم ﺑﺎز.
ﻧﻤﯽﺧﻮام ﮔﺮﯾﮫ ﮐﻨﻢ ،واﺳﮫ ﻣﺮگ ﻏﻨﭽﮫھﺎ ،ﺗﻮ ﺑﮫ ﻣﻦ ھﺪﯾﮫ ﺑﮑﻦ ِﭘﺮ ﭘﺮوازِ ،ﭘﺮ
ﭘﺮواز.
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ﺧﺴﺘﮫ دﻟﺪاری ﻣﯽﺧﻮاد ،از ﺷﻤﺎ ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاد.
ﺗﻮی ﻗﺤﻄﯿﮫ وﻓﺎ دل ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯽﺧﻮاد''.
آﺑﺠﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻋﺎرف ﺑﮫ آﺧﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒاش رﺳﯿﺪ آرام و ﺧﺮاﻣﺎن ﺑﮫ طﺮف
ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺖ .دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ رﻗﺺ دﻋﻮتاش ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮد وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻧﮕﺎهاش ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺳِﮑﺮآور آﺑﺠﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرد ،ﻧﺎﺻﺮ را رھﺎ و ﺑﮫ
آﺑﺠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﻋﺎرف ﺑﮫ آﺧﺮ ﺗﺮاﻧﮫ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
''ﺑﮫ ﻣﻦ ﻏﻢ زدهی دل ﻣﺮده،
دوﺑﺎره درس ﻣَﺤﺒﺖ ﺑﺪھﯿﺪ.
ﻣﻦ اﻓﺴﺮدهی ﻧﺎ اﻣﯿﺪو دو ﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﻨﺪه ﻋﺎدت ﺑﺪھﯿﺪ.
ﺧﺴﺘﮫ دﻟﺪاری ﻣﯽﺧﻮاد از ﺷﻤﺎ ﯾﺎری ﻣﯽﺧﻮاد''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﮐﮫ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ و ﮐﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﭘﺴﺮک ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﺎز ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﮭﺠﮫی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﻮﺋﺪی ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎز ھﻢ آرﯾﻒ''.
ﻋﺎرف ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻼم و ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﮫ ذره ذرهی ﻗﻠﺐ آﺑﺠﯽ
ﻧﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ آﺑﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﮫ ﺧﻮب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ زﺑﺎن
و ﻓﺮﯾﺎد آﺑﺠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در دھﺎن ﻋﺎرف ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و ﭼﻮن ﺷﮭﺎﺑﯽ ﮔﺪاﺧﺘﮫ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺟﮭﯿﺪ:
''آن ﺷﺐ ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮدی ﮔﻞ ﻧﺎز،
آن ﺑﺰم طﻼﯾﯽ ﺑﮕﻮ ﯾﺎر ﮐﮫ ﺑﻮدی؟
آن ﺷﺐ ﮐﮫ ﻓﮑﻨﺪی ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﯽ دل در ﺳﻮز ﺟﺪاﯾﯽ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﮫ ﺑﻮد
آﻏﻮﺷﺖ در رﻗﺺ و طﺮب ﺟﺎی ﮐﮫ ﺑﻮد؟
در ﮔﻮشات آوای دل آرای ﮐﮫ ﺑﻮد؟
ﺑﯽ ﻣﻦ از ﻣﯿﻨﺎی ﻟﺐات ﮐﮫ ﺑﺎده ﻧﻮﺷﯿﺪ؟''
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﺸﻖ و ﻋﻄﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻗﺼﯿﺪ.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻻزم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖھﺎی ﻣﻮزون و ھﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ
آﺑﺠﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪ و ھﻤﮕﺮاﯾﯽ آنھﺎ از ﺟﺎناﺷﺎن ﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن ﺷﺒﺤﯽ ،ﭼﻮن ﻓﺮﺷﺘﮫای ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ در آﻏﻮش آﺑﺠﯽ
ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﯽﻏﻠﻄﯿﺪ و ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﻣﺪ .ﮔﻮﯾﯽ دو ﺟﺴﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ روح ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ
داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻘﻮل ﺷﯿﺦ ﻋﻄﺎر:
''ﻋﺸﻖ ﭼﻮ ﮐﺎر دل اﺳﺖ ،دﯾﺪهی دل ﺑﺎز ﮐﻦ
ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰان ﻧﮕﺮ ﻣﺴﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﺸﻖ''.
ھﺮ دو رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ھﻢ رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ .آﻧﻘﺪر رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ
ﻋﺮق ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاﺷﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﮭﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ دور آنھﺎ ﺣﻠﻘﮫ زده ﺑﻮدﻧﺪ دﺳﺖ
ﻣﯽزدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻠﯿﻘﮫی ﺧﻮد ﺑﺎ آنھﺎ ھﻤﺂھﻨﮓ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از
رﻗﺺ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،آﺑﺠﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻮﺳﯿﺪ.
ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل دو ﻟﯿﻮان
ﺷﺮاب ﺧﻮرده ﺑﻮد ﺑﮭﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪ .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ
اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫی او از ﺷﺮﮐﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﻮد ،از ﺳﺮﺷﺐ ﺧﻮرد و ﻧﻮﺷﯿﺪ و
رﻗﺼﯿﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ او ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﮔﻔﺖ .آﺑﺠﯽ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ اﻧﺪرﺷﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ آن
روز ھﺮﮔﺰ در ﺟﺸﻨﯽ ﺑﮫ آن ﺧﻮﺑﯽ و ﮔﺮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ او ﺧﻮش
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣَﻨﺎ و
ﺳﺎرا ھﺪﯾﮫھﺎ و دﺳﺘﮫ ﮔﻞھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ .اﺗﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻦ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻠﺨﺎﻧﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ھﺪﯾﮫھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ را در
اﺗﺎق ﺧﻮاب روی ﻣﯿﺰ ﺗﻮاﻟﺘﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎدرﺷﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد ،ﭼﯿﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯿﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻏﺬای اﺿﺎﻓﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﯿﺰی در
ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ .ھﻤﮫ را ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ از روز ﻗﺒﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮاﯾﺪار داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ طﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﺶ
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رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺴﺮک ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫای ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﻮد و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺟﺸﻦ
ﭼﺸﻢ از ﻻﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد؛ ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮزﯾﮏ را ﮐﮫ ﺧﻮدش ﮐﺮاﯾﮫ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﺎلاش از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ راﺣﺖ
ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺷﺐ ﺑﮫ ﻣﺮاد دلاش ﺑﺮﺳﺪ؟
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ آن روز اﻓﺘﺎده ﺑﻮد؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﮫ او
اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﮫ ﺗﻦ او را ﮐﮫ ھﻨﻮز ﮔﺮﻣﺎی ﻟﺐھﺎی ﮔﺪاﺧﺘﮫی آﺑﺠﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد
داﺷﺖ ،دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ درﺟﮫی آن ﺣﺮارت ﻣﻄﺒﻮع ﻟﺬت
ﺑﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ اﺻﺮاری ﻧﮑﺮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺴﺘﮫ اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه از ﺷﻨﯿﺪن
ﭘﺎﺳﺦ ''ﻧﮫ'' او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ آن اﺗﻔﺎق ﺧﺠﺴﺘﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺧﻮاھﺪ
اﻓﺘﺎد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻗﻔﺲ اوﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﮫ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﮫ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮدش ،از او ﮐﺎم
دل ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺴﺎب ﻧﺎﺻﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﺪ.
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ﺗﺴﻠﯿﻢ
آن روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﺴﺎﺑﻘﮫی ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه از
ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای ﺑﺎز ﺷﺪن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ از ﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﯽﺻﺪا در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ روی ﻣﺒﻞ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺣﻮﻟﮫ را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﮫ طﺮف
اﺗﺎق ﺧﻮاب راه اﻓﺘﺎد .ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ اﻓﺘﺎد و ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد.
''ﺗﺮﺳﯿﺪم .ﮐﯽ اوﻣﺪی؟''
''دو ﺳﮫ دﻗﯿﻘﮫای ﻣﯽﺷﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻦ ﺧﻮد ﻧﮑﺮد .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ در ﮐﻨﺎر
او روی ﺗﺨﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺟﺰﯾﯽ ،ھﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای
ﺗﺼﺎﺣﺐ او ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢاش ﻋﻮض ﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻦﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ آرام از ﺟﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎل ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮد .از
ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮد .ﺗﻦ ﻧﺎﺻﺮ در آﺗﺶ ﻋﻄﺶ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ.
دور ﮐﺮدن او در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫی
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .درھﻢ ﻏﻠﻄﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﯿﺮﯾﻦ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ زودﺗﺮ از ﻧﺎﺻﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺣﻤﺎم رﻓﺖ ﺗﻦ و ﺑﺪن ﺧﻮد را
ﺷﺴﺖ ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﭼﺎی آﻣﺎده ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ.
ﯾﺎد ﺣﺮف آﺑﺠﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ روزی ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﮫ ﺳﮑﺲ و راﺑﻄﮫی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮراک ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ﺑﺪن و
اﻋﺼﺎب اﻧﺴﺎن ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز داره .ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮدارﺿﺎﯾﯽ را ھﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﺪی
ﻧﻤﯽدوﻧﻦ''.
ﻓﮑﺮ آﺑﺠﯽ او را ﺑﮫ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺟﺸﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ
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زﻧﮓ ﻧﺰده ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ او ﻗﮭﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﮫ او زﻧﮓ زد و
اﺣﻮال او را ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻗﮭﺮ ﮐﺮدی؟''
''ﻧﮫ ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﮭﺮ ﮐﺮد؟''
''ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑُﻐﺾ ﮐﺮدی و زﻧﮓ ﻧﻤﯽزﻧﯽ؟''
''ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎزه ﻋﺮوﺳﯽ و ﺣﺘﻤﺎ ً ﺷﺐ و روزات ﭘُﺮه''.
آﺑﺠﯽ ﮐﻠﻤﮫی ﺷﺐ را ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮔﻔﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ ،اﯾﻦطﻮرھﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ''.
ﺑﺮای روز ﺷﻨﺒﮫ ﺻﺒﺢ در ﻣﯿﺪان ﺑﻠﮫوی ) )٣٩ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﻗﺮار
ﺑﻮد او را ﺑﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎزار؛ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ در ﺑﺎرهاش ﺣﺮف زده ﺑﻮد ،ﺑﺒﺮد .اﺳﻢ ﺑﺎزار
ﮐﯿﻮﯾﺒﺮی ﺑﻮد .ﺗﺎزه ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ ھﺪﯾﮫھﺎ را ھﻨﻮز ﺑﺎز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭼﺮا ،ﺧﻮدش
ھﻢ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﺟﺸﻦ آﻧﻘﺪر ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮد .ھﻤﮫ را در
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﺴﮫی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ رﯾﺨﺖ و زﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺟﺎ داد .روزھﺎی ﺑﻌﺪ ھﻢ ﯾﺎدش رﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺎﺻﺮ دراز ﺑﮫ دراز روی ﺗﺨﺖ
ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و ﺧُﺮ و ﭘﻒ ﺧﻔﯿﻒ او ﻓﻀﺎی اﺗﺎق را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه
ﮐﺮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺶ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺨﺖ
ﻣﺎدر زاد روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد .ﺷﻮرت و ﺷﻠﻮار و ﺟﻮراب و ﺑﻠﻮز او ﮐﻒ اﺗﺎق
ﭘﺨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ در آن ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻦ ﺷﮭﻮت ﺳﻮار ﺑﻮد و ﭼﮭﺎر ﻧﻌﻞ
ﻣﯽﺗﺎﺧﺖ ،ھﺮ ﺗﮑﮫ از ﻟﺒﺎساش را ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫای از اﺗﺎق ﭘﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺷﺘﺎب داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا دﯾﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و
ﻻدن او را در ﭼﻨﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺷﺎﻧﮫی
ﭘُﺮ ﭘﺸﻢ و ﻟﺨﺖ ﻧﺎﺻﺮ را ﺗﮑﺎن داد و آرام ﮔﻔﺖ:
''ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺎﺷﻮ دﯾﮕﮫ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﯿﺸﮫ''
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ھﻨﻮز از ﺧﻠﺴﮫی ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻋﻄﺶﻧﺎک ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ،از
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ﺧﻮد ﺑﯿﺨﻮد ﺑﻮد ،ﺧُﺮﻧﺎس ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺷﺎﻧﮫ ﻋﻮض ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺪر ﺑﯿﺎﻣﺮز ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﮐﻮه ﮐﻨﺪه .ﺑﺎﺑﺎم ﺷﺒﯽ دوﺑﺎر آرزو رو ﻣُﭽﺎﻟﮫ ﻣﯽﮐﺮد و
آخ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ''.
از ﺑﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮدش ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .دو ﺑﺎره ﺷﺎﻧﮫی او را ﺗﮑﺎن داد .ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﯿﺪار ﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺼﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﺮه
ﺷﺪ .ﺧﻮاب ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﺗﻦ آن زن ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻟﺬت آن را ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮد ،واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻋﻄﺶ ﺗﺼﺎﺣﺐاش ﺳﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد .دﺳﺖ دراز
ﮐﺮد ،ﺑﺎزوی ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻣﺎده ﻧﺒﻮد.
''ﺑﺮای اﻣﺮوز ﺑﺴﮫ .ﭘﺎﺷﻮ اﻵن دﺧﺘﺮا ﻣﯽﯾﺎن''.
''ﺑﯽﺧﯿﺎل در اﺗﺎقو ﺑﺒﻨﺪ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺟﻮاب داد:
''ﻧﮫ ﻧﺎﺻﺮ ،وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎره''.
ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺘﻮ را از روی ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﺎر زد.
''ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﭼﺎی آﻣﺎدهاس''.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺎ ﮐﺮدن ﭘﺘﻮ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ را
روی ﭘﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﯿﺰی را از ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻏﻠﺘﯽ زد و ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮ ﻟﺒﮫی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮد و اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎزه ﭼﺎی رﯾﺨﺘﮫ و ﻓﻨﺠﺎن را ﺟﻠﻮی ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻠﯿﺪ در ﻗﻔﻞ در را ﺷﻨﯿﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ زود آﻣﺪﻧﺪ .ﺷﺎﻧﺲ آوردﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد.
از روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮭﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﮐُﻠﻔﺖ و
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎر ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﻌﮭﺪه ﻧﮕﯿﺮد .از دﺧﺘﺮھﺎ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻏﺬا ﺧﻮردهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ از
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ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر .وظﯿﻔﮫی او ﻧﺒﻮد .طﯽ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺗﻨﮭﺎ دو وﻋﺪه ﻏﺬا درﺳﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد .دو روز اول ﻏﺬاھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺷﺐ ﺟﺸﻦ را ﺧﻮردﻧﺪ .روز ﺳﻮم
اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ درﺳﺖ ﮐﺮد و دﯾﺮوز ﻧﯿﺰ ﺗﮫﭼﯿﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﻘﯿﮫ روزھﺎ ﻧﺎﺻﺮ و
دﺧﺘﺮھﺎ ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮ دو روزی ﮐﮫ ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﺮد ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﺰ
را ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ھﻢ در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن و ﺷﺴﺘﻦ ظﺮفھﺎ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ
آن روز ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن از ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮق ﺗﺮﺳﯽ ﭘﻨﮭﺎن را در ﭼﺸﻤﺎن آنھﺎ ﻣﯽدﯾﺪ .از ﭼﮫ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﻻزم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ آن ﺗﺮس ﭘﻨﮭﺎن ﭘﯽ ﺑﺒﺮد؟
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و در ﺳﮑﻮت ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل ﭘﺮﺳﺘﻮ:
''ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮه ﮐﻨﺪه ﺑﻮد'' .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ او را ﻣﯽﭘﺎﺋﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد.
دو ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺳﮑﻮت را ﺑﺸﮑﻨﺪ .ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ در ﻓﮑﺮ ﺑﻮد .ﺳﻌﯽ داﺷﺖ
ﻓﮑﺮ او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .ﻧﺎﺻﺮ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ در
ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺷﺎم ،ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ھﻤﺂﻏﻮﺷﯽ در آن ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﻧﻤﻨﺎک ﺑﮭﺎری ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﺬت آن را ﻣﺰه ﻣﺰه ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ھﺮ ﻗﺎﺷﻖ
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دھﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،ﺗﻦ و ﺑﺪن و ﭘﺴﺘﺎن ھﺎی او را در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻘﺸﮫ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم دوﺑﺎره او را ﺑﮫ
رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ ﺑﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﺧﺘﯿﺪ؟''
دﺧﺘﺮھﺎ ﮐﮫ از ﺳﮑﻮت ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻠﻨﮕُﺮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ را
از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﮭﺎ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی ﺧﻮد از ﺑﺎزی
را ﺑﮫ آن اﻓﺰودﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دو ﺧﻮاھﺮ دو ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﻟﯿﻞ
ﺑُﺮد ﺗﯿﻢاﺷﺎن را ﺑﺎزی ﺧﻮب ﻣﺪرﺳﮫاﺷﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ و دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﯿﻢ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺸﻮن ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن آنھﺎ ﻋﺮب و ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
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و ﺗﮑﻨﯿﮏاﺷﺎن ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﺑﺤﺚ داﻏﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮاھﺮ در ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻧﮕﺎهاﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﻻﻟﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻻﺋﻞ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﻨﺪ و ﻻدن ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺬ ﻻﻟﮫ ﭘﯿﺸﺪاوری دارد و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاساش ﺑﮭﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد .و
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ذھﻦ و ﺧﯿﺎلاش ﺑﮫ راهﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﺣﺎدﺛﮫی
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮔﺮم ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺼﺪا درآﻣﺪ.
ﻻﻟﮫ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و رو ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر داره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻠﻔﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ
و ﻧﺸﺴﺖ .وﻗﺘﯽﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ آنھﺎ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''آﺑﺠﯽ ﺑﻮد .ﻗﺮاره ﻓﺮدا ﺑﺮﯾﻢ ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎزار ،اﺳﻢاش ﭼﯽ ﺑﻮد؟ ﮐﯿﻮﯾﺒﺮی .آﺑﺠﯽ
زﻧﮓ زد ﮐﮫ ﯾﺎدم ﺑﯿﺎره''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﺎن ﮔﻔﺖ:
''ﮐﯿﻮﯾﺒﺮی؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﺟﻮاب داد:
''آره! ﻣﮕﮫ ﺟﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟''
''ﻧﮫ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ آﺧﮫ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﺎزار ﺗﻮ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ھﺴﺖ ،آدم ﮐﮫ ﻧﻤﯿﺮه
ﮐﯿﻮﯾﺒﺮی''.
''ﯾﮫ دﻓﻌﮫ رﻓﺘﻦ ﺿﺮر ﻧﺪاره .آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮔﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اوﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎد''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''دزد ﺑﺎزاره .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻮش ﮔﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎد .از ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق و دزدی ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻟﺒﺎس
دﺳﺖ دوم و وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی و ﮐﺒﺎب .ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎش ﮐﯿﻒاﺗﻮ ﻧﺰﻧﻦ''.
''ﮐﯿﻒ ﻧﻤﯽﺑﺮم .ﻓﻘﻂ ﮐﺎرت اﺳﭙﻮر و ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻣﯽﺑﺮم''.
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ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮﺳﻮﻧﻤﺖ؟''
''ﻧﮫ .ﺧﻮدم ﻣﯽرم .ﻣﯽﺧﻮام ﺳﻮراخ ﺳﻨﺒﮫھﺎی ﺷﮭﺮو ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم .ﺗﻤﺎم ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر
ﮐﺮدی ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد .در طﯽ ﭼﻨﺪ روزی ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﻧﺎﺻﺮ
اﺻﻼ ً ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ .ظﺎھﺮا ً ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی را ﺑﻌﮭﺪهی او
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در دل ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
''اﮔﮫ ھﻤﯿﻨﻄﻮری اداﻣﮫ ﺑﺪه ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﮫ''.
ﺟﻤﻌﮫ ﺷﺐ ﺑﻮد .از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن از ﭼﻨﺪ ﺷﺐ
ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪن آن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻠﻮدی ﻓﺴﺘﯿﻮال ،ﻣﺴﺎﺑﻘﮫای ﮐﮫ در آن ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯿﺎﻧﮫی ﭼﻨﺪان ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺎ آن ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎ ،ﺑﻮﯾﮋه آن ﺷﺐ ﮐﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺖ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ دﯾﺪن آن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﮐَﺮوﻻ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﻌﺮوف ﺳﻮﺋﺪی
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﻮد .ﺧﻮاﻧﻨﺪهای ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ آن
ﺷﺐ ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﻮﺋﺪ از ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ را
ﭘﺨﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺐھﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎد آورد ﮐﮫ او و آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﺗﺎ
دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی اﻧﺘﺨﺎب دﺧﺘﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺟﮭﺎن را ﮐﮫ از
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺷﺐھﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﻠﯽ آنھﺎ را اذﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﺘﻠﮏ ﺑﺎر آنھﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد.
آﺑﺠﯽ ﺟﯿﻎ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ ﻣﺒﻞ دﯾﮕﺮ را اﺷﻐﺎل
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از دو ﺳﮫ روز ﻗﺒﻞ ﻣﺒﻞھﺎ را روﮐﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ از ﮐﺎر او ﺧﻮشاش آﻣﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ
روی ﻣﺒﻞھﺎ دراز ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ روﮐﺶ ﭼﺮم
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ﻣﺒﻞھﺎ ﮐﮫ ﻗﮭﻮهای روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﺳﺎﯾﯿﺪه و ﺑﯽرﻧﮓ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪ .اول ﮔﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
اﯾﺮﻟﻨﺪ اول ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺟﯿﻎ زدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
''ﭼﯽ ،اﯾﺮﻟﻨﺪ؟ اﺻﻼ ً''.
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﮫ ﻏُﺮ زدن.
''آﺧﮫ اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫاس ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻧﺘﯿﺠﮫاش از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه،
ﻣﺮدﻣﻮ ﺳﺮﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ''.
ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻧﮫ ﺑﺎﺑﺎ اﺻﻼ ً اﯾﻦطﻮری ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ،ﺧﻮدت ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫی
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﯿﺎن رو ﺧﻂ و رأی ﻣﯽدن''.
رأیﮔﯿﺮی ﮐﮫ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻧﺎﺻﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد و دﺳﺖاش
را روی ران او ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .از دﺧﺘﺮھﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و ﮔﺮﻧﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً او را ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺤﻤﻞاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺳﺮش را روی ران ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺧﻮاب رﻓﺖ .آن ﺷﺐ ﮐﺮوﻻ در رأیﮔﯿﺮی ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻗﺴﺮ
در رﻓﺖ .ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ ﺑﺎﻟﺸﺖ و ﭘﺘﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎﺻﺮ آورد و ﺧﻮدش ﺗﻨﮭﺎ روی ﺗﺨﺖ دو ﻧﻔﺮه ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮش ﻓﺮو
رﻓﺖ.
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ﺷﻨﺒﮫ ﺑﺎزار
ھﺸﺖ ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن روی
ﻣﺒﻞ ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ ﻏﺮق ﺧﻮاﺑﯽ ﺧﻮش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﮑﻮت و ﺳﮑﻮن .ﺑﮫ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ و ﻣﺴﻮاک زد .ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را در آﯾﻨﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،دﺳﺘﯽ ﺑﮫ
ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﮭﺎر اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖاش ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد .ھﻨﻮز ﺧﻮﺷﮕﻞ
ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﻖ داﺷﺖ ﮐﮫ دﯾﺮوز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻗﺮﺑﺎن
ﺻﺪﻗﮫاش ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﺮﯾﺪار ﺻﻮرت ﺧﻮد
را ورﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺗﻮﺟﮫ.
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ھﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق زنھﺎی دﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﺳﺮ وﺿﻊ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮد را آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯽﺗﻔﺎوت از
ﮐﻨﺎر آنھﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ھﯿﭻ رﻏﺒﺘﯽ در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﺪ.
وﻟﯽ آن روز ﺻﺒﺢ ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﯿﺰی در او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده .دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ وﺿﻊ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻗﻮل داده ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .از روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﺑﺠﯽ ﻋﻤﻼ ً ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﺒﺎس و آراﯾﺶ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد.
وﻟﯽ آن روز ﺻﺒﺢ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻓﺮاﺳﺖ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﯾﺒﺎ ﺑﻮدن و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
''ﻣﺮدھﺎ از زن ﺷَﻠﺨﺘﮫ و ﺑﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮشاﺷﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ'' .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ از آن
روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻟﺒﺎس اﻧﺘﺨﺎب و وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﺮف آراﯾﺶ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ؟
زن ﺷﻮھﺮدار ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ دو دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ھﻢ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺧﻮاﺳﺖ دوش ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ روی ﻣﺒﻞ ﺧﻮاب ﺑﻮد.
ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ از ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺑﯿﺪار ﺷﻮد'' .ﻧﮫ .اﮔﮫ ﺑﯿﺪار ﺑﺸﮫ ،رو ﺳﺮم ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﮫ
و ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر از اﺳﺘﺮس ﮐﺎر ﺧﻼص ﺑﺸﮫ و اﻋﺼﺎبﺷﻮ آروم
ﮐﻨﮫ .ﻓﻌﻼ ً ﺑﺲاﺷﮫ .زﯾﺎدی ﺧﻮش ﺑﺤﺎلاش ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﭽﮫھﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪن .ﺑﯽوﻗﺘﮫ .ﻧﺒﺎﯾﺪ
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ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﻞ اون ﺑﺎﺷﮫ و ھﺮوﻗﺖ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺼﺎباﺷﻮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪه.
ﺑﺎﯾﺪ دوطﺮﻓﮫ ﺑﺎﺷﮫ'' .از ﺧﯿﺮ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬﺷﺖ .ﺻﻮرتاش را ﺑﺎ آب ﺳﺮد
ﺷﺴﺖ .از آﺑﺠﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آب ﺳﺮد ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﮫ
ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ھﺮ ﺳﺎل در
اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﺋﻞ ﺑﮭﺎر ﮐﮫ ھﻨﻮز ﯾﺦ درﯾﺎﭼﮫھﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً آب ﻧﺸﺪه ،ﻏُﺮآب آب ﯾﺦ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺳﻮﺋﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﻤﺎم ﺳﻮﻧﺎ اﺳﺘﺨﺮ آب ﯾﺦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﺳُﻮﻧﺎ ﻣﯽﭘﺮﻧﺪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ آب ﯾﺦ.
ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ،ﮐﺘﺮی ﺑﺮﻗﯽ را آب ﮐﺮد و دﮔﻤﮫی آن را ﻓﺸﺎر داد .ﮐﺘﺮی
ﭼﻮن ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺷﺶ ﺳﻠﻨﺪری ،ﻏُﺮوﻟﻨﺪ ﮐﻨﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﭘﺎورﭼﯿﻦ ﺑﮫ
طﺮف در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و آن را ﺑﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮاب ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﻠﻮدی ﻓﺴﺘﯿﻮال از ﺗﺮس ﭘﺪر ﺑﯽ
ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ
و ﭘﭻﭘﭻ ﮐﻨﺎن در ﺑﺎرهی ﮐَﺮوﻻ ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ ،ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس را
ﺑﺎز ﮐﺮد و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن روز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﯾﮏ ﮐﺎﭘﺸﻦ ﺳﻔﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺸﻢ و
ﺷﯿﺸﮫ ،ژاﮐﺘﯽ ﭘﺸﻤﯽ ﯾﻘﮫ اﺳﮑﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﯿﺮه ،ﯾﮏ ﺷﺎلﮔﺮدن ﺗﺮﻣﮫ
ﮐﺎر اﺻﻔﮭﺎن ﮐﮫ از اﯾﺮان آورده ﺑﻮد و ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ ﺧﻮش دوﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ
از ﻟﯿﻨﺪﮐﺲ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺻﺪای ﺟﯿﮏ ﺟﯿﮏ دو ﭘﺮﻧﺪهی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ روی درﺧﺖ ﺳﭙﯿﺪار ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺠﺮه از ﺷﺎﺧﮫای ﺑﮫ ﺷﺎﺧﮫی دﯾﮕﺮ ﺟﺴﺖ ﻣﯽزدﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﮫاش را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .از
ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ دو ﻗﻨﺎری ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺷﯿﺎﻧﮫای
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ'' :ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﺧﻮﻧﮫ زﻧﺪﮔﯽ
راه ﺑﻨﺪازﯾﻦ؟ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﻦ .ﺧﻮدم ﻣﻮاظﺐاﺗﻮﻧﻢ .ھﺮ روز از ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺎھﺎﺗﻮن
اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ'' .ﺻﺪای ﺧﺸﮏ و ﺗﻖ ﮐﺮدن ﮐﺘﺮی ﺑﺮﻗﯽ را ﺷﻨﯿﺪ .آب ﺟﻮش
ﺑﻮد .ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮد را روی ﻣﺒﻞ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه
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ﺑﻮد .ﺣﺪساش درﺳﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ از ﻏُﺮش ﮐﺘﺮی ﺑﺮﻗﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗ َﻖ آﺧﺮ
آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی او زده ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﭘﺮﺳﺘﻮ را در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
دو ﻟﯿﻮان از ﮐﻤﺪ ﺑﺮداﺷﺖ و در ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫی ﭼﺎی اﻧﺪاﺧﺖ و آنھﺎ را
روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ و روی ﻟﺒﮫی ﻣﺒﻞ در ﮐﻨﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺸﺴﺖ،
ﺳﺮش را ﺑﮫ طﺮف او ﺧﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﯽﺧﻮدی ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﮫ ﺧﻮاب ﻧﺰن .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺑﯿﺪاری .ﭘﺎﺷﻮ ﺑﯿﺎ ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮه''
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ از آن ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﻨﺪ در دلاش آب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﭼﺸﻢاش را ﺑﺎز
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﮐﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﺪارم .ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺧﻮاﺑﻢ و دارم ﺧﻮاب ﯾﮫ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﺎﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮرو ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ''.
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ او را ﺑﮫ طﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و آھﺴﺘﮫ
ﮔﻔﺖ:
''ھﯿﺲ ،ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻦ زﺷﺘﮫ''.
از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ دﺳﺖ او را ﺑﮫ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ
ﻏُﺮوﻟﻨﺪی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اون از دﯾﺸﺐ ،اﯾﻦ ھﻢ از ﺣﺎﻻ .ﻣﺎ ﮐﮫ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺪارﯾﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻏُﺮوﻟﻨﺪ و ﮔﻼﯾﮫی او را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ ﺻﻮرت اش را ﺷﺴﺖ و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه
روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﻟﯿﻮان ﭼﺎی را ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﮫ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ داره!''
''ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻣﯽ ﺧﻮری؟ ﺑﺪم ﻧﻤﯽﯾﺎد .ﻣُﺮدم از ﺑﺲ ﮐﮫ ھﺮ روز ﯾﮫ ﻧﻮن
ﺗﻮﺳﺖ و ﯾﮫ ﺑُﺮش ﭘﻨﯿﺮ ﺑﺨﻮرم''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﮔﺮم آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ رادﯾﻮ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﻣﺮدی ﺑﺎ
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ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮم اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﺑﮫ اﺧﺒﺎر ﮔﻮش داد و ﺑﻌﺪ رو
ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺮدﮐﮫ اﺧﺒﺎر رادﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ و ﺻﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞو رﻟﮫ ﻣﯽﮐﻨﮫ .اﯾﻨﺎ دﯾﮕﮫ ﭼﮫ
ﻣﻠﺘﯽ اه .ﭘﻮل ﻣﻔﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮن ﮐﮫ ﺻﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞرو ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻦ و ﺑﺨﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺪن.
ﺑﻌﺪش ھﻢ ﮐﻠﯽ ﮐﺴﺒﮫی ﺑﯿﭽﺎره را ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻓﮑﺴﻨﯽ ﺗﻠﮑﮫ ﻣﯽﮐﻨﻦ.
دﮐﻮن ﺑﺎز ﮐﺮدن''.
''ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﻮن ﻣﯽﺧﻮای؟''
''دوﺗﺎ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﭘﻨﯿﺮ و ﮐﺮه و ﻣﺮﺑﺎ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ
ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﮐﺮد و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺧﯿﺎر و ﮔﻮﺟﮫ ﻗﺎچ ﮐﺮد و در ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ
روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .روﺑﺮوی ھﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎزه اوﻟﯿﻦ ﻟﻘﻤﮫ را ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﺧﻮاب آﻟﻮد ،ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﭘﺮﯾﺸﺎن در آﺳﺘﺎﻧﮫی در ظﺎھﺮ ﺷﺪ.
''ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪه؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاب ﺳﺌﻮال او را ﻧﺪاد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻮ؟''
ﻻﻟﮫ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻢھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﯽﻣﺎﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺮوﯾﯽ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﯿﺮ
ﮔﻔﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﮑﺮو ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ رو ﺑﮫ ﻻﻟﮫ
ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
”ﺻﺒﺤﻮﻧﮫ ﻣﯽﺧﻮری؟ ﺑﯿﺎ ﺑﺸﯿﻦ .ﭼﺎی آﻣﺎدهاس”.
''آره ،وﻟﯽ اول ﺑﺎﯾﺪ دوش ﺑﮕﯿﺮم''.
''ﺑُﺮو دوش ﺑﮕﯿﺮ .ﺑﺒﯿﻦ اﮔﮫ ﻻدن ﺑﯿﺪاره ،ﺑﮫ اوﻧﻢ ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎد''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ از ﺳﺮ ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای او اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﺑﺮای او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺒﺢ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از دﺧﺘﺮش ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
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در آﺗﻦ و دور از او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه طﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ در آن ﺧﺎﻧﮫ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ آن ھﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪﺷﺎن ﺑﮫ ﻣَﺤﺒﺖ را در
ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎرﺷﺎن دﯾﺪه و اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﺧﻮد او ھﻢ در ھﻤﺎن ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻣَﺤﺒﺖ ﻣﺎدری ﻣﺤﺮوم ﺷﺪ.
ﻧﺎﻣﺎدری او زن ﺑﺪی ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ از آدمھﺎی دﯾﮕﺮ اول ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺧﻮدش و
ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻼهاش را ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ آرزو ظﺎﻟﻢ ﻧﺒﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﻧﺎﻣﺎدری ﺑﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺎ
آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آن دو ﻧﻮﺟﻮان ﺗﺸﻨﮫ ی ﻣَﺤﺒﺖ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .دوﺳﺖاﺷﺎن داﺷﺖ.
ﻋﻼﻗﮫای ﮐﮫ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﻣَﺤﺒﺖ او را ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ھﻤﺎن ﺑﺮﺧﻮرد اول از او ﺧﻮشاﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .از روزی ﮐﮫ ﺑﺨﺎﻧﮫی
آنھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﮫ دورش ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﯿﻢ آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ او را ﻧﯿﺰ
از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .از ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ ،اول ﺳﺮاغ او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺸﺎن
را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦﮐﮫ از وظﯿﻔﮫ ﺷﻨﺎﺳﯽ آنھﺎ ﺑﻮد ﯾﺎ
ﺗﺮس از ﻧﺎﺻﺮ و ﯾﺎ از ﻋﻼﻗﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ او داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد .ھﺮوﻗﺖ
آﺷﭙﺰی ﻣﯽﮐﺮد ،دو ﺧﻮاھﺮ در ﮐﻨﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﮏاش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯿﺰ را
ﻣﯽﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ظﺮفھﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺷﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف و رُ ک و
راﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼﻗﮫ و ﻣﺤﺒﺖاﺷﺎن را ﺑﺪور از ﻣﻼﺣﻈﮫﮐﺎری و ﺣﺴﺎﺑﮕﺮی ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ'' :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮ ﭼﺮا اﯾﻦﻗﺪر ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ؟ ﻣﺜﻞ ﻣُﺪلھﺎ
ﻣﯽﻣﻮﻧﯽ'' .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه آنھﺎ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮده و ﺟﻮاب داده ﺑﻮد:
''ﺷﻤﺎھﺎ ھﻢ ﺧﻮﺷﮕﻠﯿﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاظﺒﺘﻮن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ ﭘﺴﺮا اذﯾﺖ اﺗﻮن ﻧﮑﻨﻦ''.
از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻟﺤﻈﮫای او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ
ﺣﻮﺻﻠﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنھﺎ را ﺑﮫ اﺗﺎقاﺷﺎن
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ ھﺮ دو ﺑﺎ ھﻢ وارد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮھﺎی ﻻﻟﮫ ھﻨﻮز ﺧﯿﺲ ﺑﻮد.
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ﻻدن ﺧﻮاب آﻟﻮد ﺑﻮد و ﺷﻠﻮارک ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﭙﺎ داﺷﺖ و زﯾﺮ ﭘﯿﺮاھﻨﯽ رﮐﺎﺑﯽ ﮐﮫ
ﺳﯿﻨﮫ ﺑﻨﺪ او از ﮐﻨﺎرهھﺎی آن ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮاناش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﭼﮫ ﺳﺮ و وﺿﻌﯿﮫ؟ ﺗﻮ ﺑﺮو ﻣﻮھﺎﺗﻮ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮری ،ﺗﻮ ھﻢ ﺑُﺮو
ﭼﯿﺰی ﺗﻦات ﮐﻦ''.
ھﺮ دو اﺧﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ آرام و زﯾﺮ ﻟﺐ ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش و ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎھﺸﻮن ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﻢ ،ﺳﻮارم ﻣﯽﺷﻦ .اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﯿﺮون از ﺧﻮﻧﮫ ھﻢ
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﮐﻨﺘﺮلاﺷﻮن ﮐﻨﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺣﺮف ﺷﻨﻮی آنھﺎ از ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از ﻧﻮع راﺑﻄﮫی آنھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺟﺸﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮک ﺧﻮش ﺗﯿﭗ ﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ دی ﺟﯽ ﺑﻮد ،ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
دﺧﺘﺮا اھﻞ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻻﻟﮫ دو ﻟﯿﻮان ﺑﺮداﺷﺖ و آنھﺎ را از ﺷﯿﺮ ﭘُﺮ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮش .ھﻤﯿﻦ و ﺑﺲ .ﭘﺮﺳﺘﻮ راﺑﻄﮫی آنھﺎ
را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻻﻟﮫ ﮐﮫ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ﺣﻮاساش ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮ ﮐﻮﭼﮏاش ﺑﻮد.
ﺧﯿﺎلاش از آن ﺑﺎﺑﺖ راﺣﺖ ﺑﻮد .راﺑﻄﮫی ﺧﻮب و ﻣﻌﻘﻮل آنھﺎ ﺑﮫ دل ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آن دو ﻧﻮﺟﻮان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺰاﺣﻢ زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ھﻤﺪم ﺧﻮب و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ
ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﻤﮏاش ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی دﯾﺪن ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اش از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﺧﻂ ھﻔﺖ را ﺳﻮار ﺷﺪ
و اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﯿﻮﯾﺒﺮی ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .آﺑﺠﯽ ﻗﺒﻞ از او رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ او
ﺑﻮد .ﺳﻼم ﻧﮑﺮده ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪش:
''آخ ﮐﮫ ﭼﻘﺪر دلام ﺑﺮات ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮫ ھﻔﺘﮫاس ﻧﺪﯾﺪمات''.
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ﻣﺮدم دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ از اﺳﭙﻮر ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻤﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ
اﯾﻦﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫی ﻣﮭﻤﯽ و ﯾﺎ در ﺗﻈﺎھﺮات و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
آنھﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﯾﮏ ﻗﺪم از ﺧﻮدش دور
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺬار ﯾﮫ ﺧﻮرده ﻧﮕﺎت ﮐﻨﻢ .ﻋﻮض ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﯽ .ﻧﮫ ﺧﻮدﺗﯽ .وﻟﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ
ﭼﺸﺎت ﺑﺎز ﺷﺪه .آﻗﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻠﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .آﺑﺠﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ،اداﻣﮫ داد:
''ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯽ؟ ﺑﻨﺪو آب دادی؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺿﺮﺑﮫای ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی او زد و ﮔﻔﺖ:
”ﺧﻔﮫﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮ ﻋﻔﺮﯾﺘﮫ .ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﺗﻮهام ﮐﮫ ﺳﺮتو ﺑﺰﻧﻦ ،ﺗﮫ اﺗﻮ ﺑﺰﻧﻦ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻏﺶ ﮐﺮدی''.
راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .از ﭘﻠﮫھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﯿﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ.
ﺑﮫ ﻣﺤﻮطﮫای ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭼﻤﻦ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎﯾﯽ از آﺟﺮ ﺳﺮخ ردﯾﻒ ﺑﮫ
ردﯾﻒ ﻣﻮازی ﯾﮑﺪﯾﮕﺪ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺮﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،آن ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﺮح ﺑﺨﺶ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺧﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎل و
ھﻮای ﻣﯿﺪان ﺗﺮه ﺑﺎر ﺗﮭﺮان را در ذھﻦ آدم زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد .واﻧﺖھﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﮐﺎروان در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر و در
ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺟﻠﻮی ھﺮﯾﮏ ﭼﺎدری
ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺬای ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .در وﺳﻂ ﻣﺤﻮطﮫ زن و ﻣﺮدی
روی ﻣﯿﺰ درازی ،وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ دﺳﺖ دوم ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺿﺒﻂ
ﺻﻮت ،دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاﻣﺎﻓﻮن ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و رادﯾﻮی ﮐﮭﻨﮫ ،ﺗﻠﻔﻦ و ﺧﻼﺻﮫ ھﺮ ﭼﯿﺰ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﺮق و ﯾﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،در ﺑﺴﺎط آنھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﻤﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﮐﯿﻮﺳﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ روی ﻣﯿﺰ ﻓﻠﺰی ﻣﻨﻘﻠﯽ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﮐﺒﺎب
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺑﻮی ﮐﺒﺎب ﺗﺎزه از ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﮫ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ده و
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ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در آﻧﺠﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭼﮫ
ﺑﮭﺘﺮ از ﻧﺎن و ﮐﺒﺎب داغ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎد دل و ﺟﮕﺮ ﻓﺮوﺷﯽھﺎی ﺗﮭﺮان اﻓﺘﺎد .ﻓﺮق
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ.
آﻧﺠﺎ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺒﻮد .ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ از ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﮫای اﻣﻦ ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﭘﻨﺎه آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮھﻨﮓ و رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد را ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮد
آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ زن و ﻣﺮدی ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﻨﻘﻞ اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ
ﮐﺒﺎب ﭼﯽ ﭼﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ'' .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﻤﺰهاس .اﮔﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﻮی دود ﻧﺒﻮد
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ'' .آﺑﺠﯽ دوﺑﺎر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ھﺮ دو ﺑﺎر ھﻢ ﺑﺎ ﺳﺎرا ﺑﻮد .ﺳﺎرا ﻋﺎﺷﻖ
ﮐﺒﺎب ﭼﯽ ﭼﯽ ﺑﻮد:.
''ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﭘﻮدر ﻓﻠﻔﻞ را ﺑﺎ ﭘﯿﺎز ﻗﺎطﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮب ﻗﺎطﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ آنھﺎ را ﮔﺮد و دراز ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﻌﺪ روی زﻏﺎل
ﺳﺮخ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ زن و ﻣﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ اھﻞ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﻮﻧﻦ .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ ھﻢ از ﺟﻨﮓ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻓﺮار ﮐﺮدن
و اوﻣﺪن اﯾﻦﺟﺎ و ﮐﺒﺎب ﻣﯽﻓﺮوﺷﻦ .ﻣﺮدم ﺧﻮﺑﯽاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدن.
ﺳﺮ ﮐﺎر ﻣﺎ ﯾﮫ دﮐﺘﺮ و ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر دارﯾﻢ ﮐﮫ از ﺑﻮﺳﻨﯽ اوﻣﺪن .ﺧﯿﻠﯽ از
ﻋﺎدتھﺎﺷﻮن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ''.
ﺻﻔﯽ طﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﮐﺒﺎب ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﮔﻮﺷﮫای
دﯾﮕﺮ در زﯾﺮ ﭼﺎدری ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ در ﮐﻨﺎر ﭼﻨﺪ
ﺻﻨﺪوق ﺗﺮﺑﭽﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺻﻼ ً ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ و
از آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﮔﮫ .اﮔﮫ ﯾﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﯿﺎد و ﮔﻮش ﺑﺪه،
ﺑﺎور ﮐﻦ ھﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﮫ .داره ﻣﯽﮔﮫ دو دﺳﺘﮫ ده ﮐﺮون ﭘﻨﺞ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺮون.
ظﺎھﺮا ً ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽﮔﮫ .وﻟﯽ ﺳﻮﺋﺪیرو ﺑﺎ ﻋﺮﺑﯽ ﻗﺎطﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ و ھﻤﮫاﺷﻮ ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫ
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯽﮔﮫ''.
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وارد اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﻔﺶ ﮐﻼه ،ﻟﺒﺎس زﯾﺮ و
ﮐﺎﭘﺸﻦ .آﺑﺠﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎطﺮی ﺳﺎﻋﺖاش را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی در ﭘﺸﺖ
ﻣﯿﺰی اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و در ﻗﻔﺴﮫای ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻮد ،اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺎطﺮی
ﺗﻠﻔﻦ و ﺳﺎﻋﺖ ﭼﯿﺪه ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺳﺎﻋﺖاش را ﺑﮫ ﻣﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺮب ﺑﻮد،
داد .در ﻋﺮض ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎطﺮی را ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺳﯽ ﮐﺮون ﮔﺮﻓﺖ .آﺑﺠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ
و ﮔﻔﺖ:
''ﻣُﻔﺘﮫ ﻧﮫ! ﻣﯽدوﻧﯽ ﺑﯿﺮون ﭼﻨﺪه؟ ﺻﺪ ﮐﺮون .ﺳﯿﺎﻣﮏ ھﻔﺘﮫی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد
ﮐﺮون ﺑﺎطﺮی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞاﺷﻮ ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺑﯿﺮون ﺗﻮ ﺷﮭﺮ ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﮐﺮون ﻣﯽﮔﯿﺮن.
ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺎطﺮی ﮐﮫ ﺑﺨﻮای داره .اﮔﮫ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ،ھﻔﺘﮫی ﺑﻌﺪ ﻣﯽﯾﺎره .از ﮐﺠﺎ،
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ''.
ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،زوج ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪی ﻏﺮﻓﮫای ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ
وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ اﺷﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﺠﺎ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺧﻢ ﺷﺪ وﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﺪان
ﺳﻔﺎل زﯾﺒﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ .زن ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻨﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓاﻧﺪ .ﮐﺎر ﺳﻮﺋﺪه .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﻮ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺧﻮدم ﺑﻮدن .وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ اوﻧﺎرو داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .ورﺷﻮن دار دوﻧﮫ ای ده ﮐﺮون''.
آﺑﺠﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﮔﻠﺪانھﺎی ﺳﻔﺎل ﮐﮫ ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎ و طﺮحھﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﮫی ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﺮد و ﮐﯿﻒ ﭘﻮلاش را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﯿﺴﺖ ﮐﺮوﻧﯽ ﺑﮫ
زن داد .زن ﮔﻠﺪانھﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﭼﻮن اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ؛ در ﭼﻨﺪ ﻻﯾﮫ ﮐﺎﻏﺬ روزﻧﺎﻣﮫ
ﭘﯿﭽﯿﺪ و در ﮐﯿﺴﮫی ﭘﻼﺳﺘﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ دﺳﺖ آﺑﺠﯽ داد و ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ
ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ،ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،در وﯾﻼی ﺷﺨﺼﯽاﺷﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻌﻠﺖ ﭘﯿﺮی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ وﯾﻼ را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﺠﺎی آن ﯾﮏ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن دو اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﮫ ﺑﺨﺮﻧﺪ .دو ﺳﮫ ﺳﺎل آﺧﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﺳﻨﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه و ﮐﺎر ﺑﺎغ و ﮔﻞﮐﺎری و ﭼﻤﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﯿﺮو
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ده دﻗﯿﻘﮫای ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖھﺎی آن زن
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ﮔﻮش داد ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﮔﻮﺷﮫی ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻦھﺎ ﭼﻨﺪ زن و
ﻣﺮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻮﻟﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .او را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺳﻼم ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از زﻧﮭﺎ ﮐﯿﺴﮫای را از ﮔﻮﺷﮫی ﻏﺮﻓﮫ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن را روی ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻋﺪد ﺷﻠﻮار ورزﺷﯽ ﻣﺎرﮐﺪار
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﯾﮏ و آددﯾﺪاس .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﯾﮏ آنھﺎ را وارﺳﯽ ﮐﺮد و ﺑﻼﺧﺮه
ﭼﮭﺎر ﺷﻠﻮار اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدن
ﺳﮫ ﺷﻠﻮار ﺑﺮداﺷﺖ .آﺑﺠﯽ اﺷﺎرهای ﺑﮫ او ﮐﺮد و آنھﺎ را از دﺳﺖاش ﮔﺮﻓﺖ .رو
ﮐﺮد ﺑﮫ زن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ ـ ھﻮ ﻣﭻ ـ زن ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﻨﻈﻮر او
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻮﭼﮑﯽ را از ﺟﯿﺐ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﻧﭽﻨﺪان ﻧﻮ ﻧﻮارش ﺑﯿﺮون آورد
و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻠﻮارھﺎ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد .ھﻔﺘﺼﺪ ﮐﺮون .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﮫ
زن ﮔﻔﺖ ﮐﮫ زﯾﺎد اﺳﺖ .زن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب را ﺑﮫ آﺑﺠﯽ داد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدﯾﺶ را ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﮫ آن ﮐﺎر ﻋﺎدت داﺷﺖ ﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺼﺪ.
زن ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻼﺻﺪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﭼﺎﻧﮫ زدن
ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﭘﻮل داد و ھﻔﺖ ﺷﻠﻮار ورزﺷﯽ ﻣﺎرﮐﺪار را
ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺮون ﺧﺮﯾﺪ و راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﮫ ﻣﺤﻮطﮫ را ﺗﺮک
ﮐﻨﻨﺪ آﺑﺠﯽ دو ﮐﯿﺴﮫی ﭘُﺮ ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه و ﮔﻮﺟﮫ و ﺧﯿﺎر و ﭼﻐﻨﺪر و ﺷﻠﻐﻢ ھﻢ
ﺧﺮﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺳﺒﺰی و ﻣﯿﻮه ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ را ﺧﺮﯾﺪ .در
راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ از آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''اﯾﻨﺎرو از ﮐﺠﺎ ﻣﯽﯾﺎرن؟''
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﺎل ﺧﻮدﺷﻮن ﻧﯿﺴﺖ .آدمھﺎی دﯾﮕﮫای ﭘﺸﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺲھﺎ
ھﺴﺘﻦ .ﺟﻨﺲھﺎ رو ﺑﮫ اﯾﻨﺎ ﻣﯽدن ﮐﮫ ﺑﺮاﺷﻮن ﺑﻔﺮوﺷﻦ .اﯾﻦ ﺷﻠﻮارھﺎ ھﺮ ﮐﺪوم ﺗﻮ
ﺑﺎزار ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﮐﺮوﻧﮫ .ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺮون ﻣﻔﺘﮫ .رو ﻣﯿﺰ ﻧﻤﯽزارن .ﻣﯽﺗﺮﺳﻦ .اﮔﮫ
ﺳﻔﺎرش ﺑﺪی ﺑﺮات ﻣﯿﺎرن .اون ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰیرو ھﻢ ،ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺧﻮدﺷﻮن
ﻣﯽﮐﺎرن و ﯾﺎ ﻣﯿﺮن از اﻧﺒﺎر ﺑﻨﺪر ﻣﯽﺧﺮن .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﺮن ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﮫ.
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ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﻦ؟ ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﮭﺸﻮن ﻧﻤﯽدن ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دزدی ﮐﻨﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﮔﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻦ .ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦھﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺪارن .آوارهان و ھﺮ ﻣﺎه ﺗﻮ ﯾﮫ ﺷﮭﺮن ﮐﮫ ﮔﯿﺮ
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .ﺑﮫ ﮐﻮﻟﯽھﺎ ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽدن و ﺳﻮﺳﯿﺎل ﭘﻮل ﻣﯽده .اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﺗﺒﺎر ﺷﺮﻗﯽ دارن .ﺗﺎ اوﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم اﺟﺪادﺷﻮن از ھﻨﺪ و اﯾﺮان ﻣﯽﯾﺎن .اﮔﮫ
دﻗﺖ ﮐﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺷﻤﺮن ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و ھﻨﺪیھﺎ اﻋﺪادو ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺗﻮ
اروﭘﺎ ھﻤﮫ اونھﺎرو دزد ﻣﯽدوﻧﻦ .آدمھﺎی ﺑﯿﭽﺎرهای ھﺴﺘﻦ .ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن ﻓﻘﯿﺮ اﻧﺪ.
اﻏﻠﺐ از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ روﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ،ﮐﮫ ﯾﮫ روزی ﺑﺎ
ﺗﺒﻠﯿﻎھﺎی دروغ ﺑﮫ ﺧﻮرد ﻣﺎ داده ﺑﻮدن ﮐﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽاﻧﺪ ،ﻣﯽﯾﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ ﯾﮫ ﻟﻘﻤﮫ
ﻧﻮﻧﯽ در ﺑﯿﺎرن .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﺗﻮ روﻣﺎﻧﯽ دور ﺗﺎ دور ﻣﺤﻠﮫھﺎی اﯾﻨﺎ دﯾﻮار ﮐﺸﯿﺪن ﮐﮫ
ﻧﺘﻮﻧﻦ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺎن .وﺿﻊ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ از اﺳﯿﺮ آﺑﺎد ﺗﮭﺮان ھﻢ ﺑﺪﺗﺮه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ آﺑﺮوﯾﯽ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎز ﮐﮫ ﺟﻮش آوردی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪی؟''
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺼﺪش از اﯾﻦ ﮐﻨﺎﯾﮫ؛ ﯾﺎدآوری رﻓﺘﺎر و ﮐﺮدار ھﻔﺘﮫی ﭘﯿﺶاش ،ﻋﺼﺮ
روز ﺟﺸﻦ ،ﺑﮫ او ﺑﻮد .رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﺧﻮدش ھﻢ از آن ﻟﺬت ﺑﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ از ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و طﺮز ﻓﮑﺮ آﺑﺠﯽ ﺗﺎ آن روز داﺷﺖ ،ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻐﯿﺮ رﻓﺘﺎر و روﺣﯿﺎت آﺑﺠﯽ را ﻋﺪول او از طﺮز ﻓﮑﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫاش
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وﻟﯽ آﺑﺠﯽ ﺧﻼف او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﮫ او را ﺑﮫ وﻗﺖ دﯾﮕﺮی
ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ طﺮز ﻓﮑﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺗﻐﯿﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺮد.
''ﺗﻮ ﺷﻠﻮارھﺎرو ﺑﺮای ﮐﯽ ﺧﺮﯾﺪی؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮاب داد:
''ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدم و دوﺗﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﻻﻟﮫ و ﻻدن''.
''ﭼﻘﺪر ﺧﻮب .داری ازﺷﻮن دﻟﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺑﮭﺖ ﻋﺎدن ﻧﮑﻨﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺟﻮاب داد:
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''ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﮫ؟ دﻟﺒﺮی ﺑﺮای ﭼﯽ؟ ﻧﮫ ،دﺧﺘﺮای ﺧﻮﺑﯽاﻧﺪ .راﺳﺘﺸﻮ ﺑﺨﻮای ﻣﻦ
ھﺮدوﺷﻮﻧﻮ دوﺳﺖ دارم ﺟﻮاب ﺑﮭﺖ ﻋﺎدت ﻧﮑﻨﻦو ھﻢ ﺑﻌﺪا ً ﺑﮭﺖ ﻣﯽدم''.
ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ھﺮ ﮐﺪام در ﺳﻤﺘﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎه اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﺮف
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و دﯾﮕﺮی در ﺟﮭﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ .اﺳﭙﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ اول آﻣﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺖ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﺮای آﺑﺠﯽ دﺳﺖ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ از دو ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻤﺖ ﮐﺮده و ﻏﺬا ﭘﺨﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .رزﺷﮏ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮغ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻋﺎﺷﻖ آن ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ھﺮﮐﺪام ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺪای ﻗﻔﻞ در
را ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪ؛ ﺑﺴﻤﺖ در رﻓﺖ و در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﮫ ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ،
وارد ﺷﺪ.
''داﺷﺘﻢ ﻧﮕﺮان ﻣﯽﺷﺪم .ﭼﯽ ﺧﺮﯾﺪی؟''
''ھﯿﭽﯽ ،ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﯿﺴﮫھﺎ را از دﺳﺖاش ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺗﯿﻦھﺎﯾﺶ از ﭘﺎ در ﺑﯿﺎورد.
در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺷﻠﻮارھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺸﺎن داد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻧﻈﺮت ﭼﯿﮫ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﺮد و ﻣﺎرک آنھﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ وارﺳﯽ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪی؟''
''ﺣﺪس ﺑﺰن''.
''دوﻧﮫای ﺻﺪ ﮐﺮون؟''
''ﻧﮫ ،ﮐﻤﺘﺮ''.
''ھﻔﺘﺎد ﮐﺮون؟''
''ﮐﻤﺘﺮ''.
''ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
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ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و آﺑﺮو ﺷﮑﻠﮏ در ﻣﯽآورد ﮔﻔﺖ:
''دوﻧﮫای ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺮون''.
''ﻣﻔﺘﮫ .ﯾﮫ ﭘﺎ ﻣﺎلﺧﺮ ﺷﺪی .ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ دزدﯾﻦ .از ﮐﻮﻟﯽھﺎ ﺧﺮﯾﺪی؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺦ او را داد.
''ھﻤﮫاﺷﻮن دزدن .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺪوم ﻣﻐﺎزهرو ﻏﺎرت ﮐﺮدن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮفھﺎی آﺑﺠﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ او داد .ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاب داد:
''آره اﯾﻦﮐﮫ ﻣﯽﮔﯽ درﺳﺘﮫ ،وﻟﯽ ﻣﺎل دزدی ،دزدﯾﮫ .اﮔﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﮫ ھﺮﮐﯽ
ﺑﯿﮑﺎره و ﭘﻮل ﻧﺪاره ﺑﺮه ﺟﻨﺲ دزدی ﺑﻔﺮوﺷﮫ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮭﻢ ﻣﯽﺧﻮره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﮫی ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺴﺎﺑﯽ ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺤﺚ را
ﻋﻮض ﮐﻨﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﻮ ﭼﯿﮑﺎر ﮐﺮدی؟ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ''.
''ھﯿﭽﯽ ،ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﺮدم و ﮐﻤﯽ اﺗﺎقھﺎرو ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدم و ﺟﺎرو
ﮐﺸﯿﺪم''.
''ﭘﺲ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮدی .ﻣﯿﺬاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد .در ﻓﮑﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
آن روز ھﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﮑﺮد .روزھﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﮭﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دور اﻧﺪﯾﺸﯽ او را ﻣﺠﺎب
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ دﻧﺪان روی ﺟﮕﺮ ﺑﮕﺬارد و ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﻣﺮﺗﺐ
ﺗﻤﺎس داﺷﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ آراﻣﺶ او ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر زﻧﮓ
ﻣﯽزد ﮐﮫ اﻏﻠﺐ دﺧﺘﺮک ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰاﺣﻢ
آﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن راﺑﻄﮫی آﻧﺘﯽ و دﺧﺘﺮش ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﺮﺑﺎر
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزد ،آﻧﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ از دﺧﺘﺮک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﻋﻼﻗﮫی آﻧﺘﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه اﺳﺖ .آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ً آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،او را
دوﺳﺖ داﺷﺖ؟ ﺷﻮھﺮش ﭼﯽ؟ دﺧﺘﺮھﺎﯾﺶ ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻤﯽ رﻋﺎﯾﺖ
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ﻣﯽﮐﺮد.
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ﮐﺎر
روزھﺎ ﺑﮑﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﻣﺪرﺳﮫ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﻔﺘﮫھﺎی اول ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻠﻔﺘﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻌﻀﯽ از روزھﺎ ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﺮد .وﻟﯽ آرام آرام ﻏﺬا ﭘﺨﺘﻦ و ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن
ﺧﺎﻧﮫ وظﯿﻔﮫی روزاﻧﮫاش ﺷﺪ .اواﺋﻞ ﺑﺨﺎطﺮ وﻗﺖ ﮐﺸﯽ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻓﺮار از
ﻧﮕﺎه ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻧﺎﺻﺮ .ﻧﺎﺻﺮ از او راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ
ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫی او ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽداد ،ﮔﻠﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻄﺶ او ﺳﯿﺮی ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺎدی ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ روز ﻣﺼﺮف روزاﻧﮫاش را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﮫ ﻧﺸﺌﮕﯽ روز اول ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺮی ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .درآﻣﯿﺨﺘﻦ و ھﻤﺂﻏﻮش ﺷﺪن
ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﺗﻨﮭﺎ در ھﻔﺘﮫھﺎی اول ﺗﺎ ﺣﺪی؛ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﮑﺮار آن ﺧﺴﺘﮫاش ﮐﺮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻦ ﻣﯽداد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
از ﻧﺎﺻﺮ طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ او ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮد و از ﺗﻮاناش ﺧﺎرج .ﭘﺲ از دو ﻣﺎه،
ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮاﯾﺶ ﻋﺬابآور ﺷﺪ .روزھﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻤﻼ ً ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم و
ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد .روحاش آرام ﻧﺪاﺷﺖ .در ﭘﯽ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد.
ﺳﮑﻮن آزارش ﻣﯽداد .زن ﺧﺎﻧﮫداری ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﮐﮫ از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ و دﺧﺘﺮاناش ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ
آنھﺎ رادﯾﻮ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮﮔﺮم ﺧﺎﻧﮫداری ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا و
ﺷﺐ ھﻢ ﮔﺮم ﮐﺮدن رﺧﺘﺨﻮاب ھﻤﺴﺮش .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮐﺴﺎﻟﺖآورﺗﺮ از آن ﺑﺮای او
ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ روز ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ آﺑﺠﯽ زﻧﮓ زد .ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖھﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه آﺑﺠﯽ ﺳﮑﻮﺗﯽ را ﮐﮫ درواﻗﻊ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻣﯽﺷﮑﺴﺖ،
ﺷﮑﺴﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ روزھﺎﯾﺶ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﺟﻮاب
داد ﮐﮫ ﺧﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﮑﺮاری .آﺑﺠﯽ ﺣﺪس زده ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﮔﺮﻓﺘﮫی
ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد .در ﮔﻔﺘﮫھﺎ و رﻓﺘﺎر او آن ﺟﺴﺎرت و اﻋﺘﻤﺎد
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ﺑﻨﻔﺲ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﻋﻠﺖ آن رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺻﺮ ،و ﯾﺎ روﺣﯿﮫی ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮد او ﺑﻮد؟
آﺑﺠﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد از زﺑﺎن ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮد .ﺗﺎ آن روز ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد
در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ او دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﮔﻮﯾﯽ آن روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﻗﺒﻞ از ﺟﺸﻦ؛
ﺑﻌﺪ از آن ﺟﻮﺷﺶ اﺣﺴﺎﺳﺎتاش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ رﻧﺞ ﻓﺮاق و از دﺳﺖ دادن
او را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﺪ .آن روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﺶ
وداع ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ زن ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﻣﺎدر ﺳﺎرا و ﺣَﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭘﺮﺳﺘﻮ زن ﻧﺎﺻﺮ .وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟ ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺗﺎر و ﭘﻮد وﺟﻮدش
ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺳﮑﻮت ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺧﻮب ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮای اﯾﻦطﻮری اداﻣﮫ ﺑﺪی؟ ﭼﺮا ﻓﮑﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام ﺟﻮاب داد:
''ﭼﮫ ﻓﮑﺮی؟''
''ﻣﻦ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻮ ﺑﮕﻢ ﭼﮫ ﻓﮑﺮی .ﯾﺎدت رﻓﺘﮫ روزھﺎی اول ﭼﮫ ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮی
داﺷﺘﯽ؟ ﺧﻮب ھﻤﻮﻧﺎ دﯾﮕﮫ''.
''ﻣﺜﻼ ً ﭼﯽ؟''
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗ ُﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎزم ﻣﯽﮔﯽ ،ﻣﺜﻼ ً ﭼﯽ؟ درﺳﯽ ﻣﺸﻘﯽ ،ﮐﺎری ﭼﯿﺰی .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﻮﻧﮫﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺸﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ذھﻦاش دوﺑﺎره ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی آﺑﺠﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﮑﻮن و ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ
ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺘﯽ ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن را از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ھﻤﺎن ﺷﺐ در
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ روی ﺗﺎب اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺳﺮﮔﯿﺠﮫ اﻓﺘﺎده ،از او ﻗﻮل ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ
دوﺷﻨﺒﮫ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ھﻤﺮاه او ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮫ
577

ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮود .ﺣﺴﺎب او دﻗﯿﻖ ﻧﺒﻮد .آﺧﺮ ﺗﺮم ﺑﻮد و از دو ھﻔﺘﮫی دﯾﮕﺮ ﻣﺪرﺳﮫھﺎ
ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎه اوت ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮد .دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺷﺪ.
ھﺮ دو ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﺮای او ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺳﻮﺋﺪی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ.
روزھﺎی اول ﻋﺬابآور ﺑﻮد .ﺟﻤﻠﮫھﺎ و ﻟﻐﺖھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺨﺎطﺮ
ﻧﻤﯽآورد .ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﮫھﺎ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻤﺮور ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﻤﻠﮫھﺎی
روزﻣﺮه را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ زﯾﺎد راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ روز در ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﭘﺮﺳﺘﻮ طﺎﻗﺖاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﮕﮫ اﯾﻦطﻮری ﺑﺪ ﻣﯽﮔﺬره؟ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﮐﮫ ﻧﺪاری''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺎھﺪ زﻧﺪﮔﯽ دو زن ،ﻣﺎدرش و آرزو ﺑﻮده اﺳﺖ .او از ﮐﻢ و ﮐﯿﻒ و
ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ او در آﺗﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ او ﭼﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی در ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺒﻮد.
آدرس ادارهی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را از آﺑﺠﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮏ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ
و ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ادرارهی ﮐﺎر رﻓﺖ .ﮐﺎر
ﮔﯿﺮ آوردن ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر او ،آﺳﺎن ﻧﺒﻮدّ .اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻮﯾﻨﺪهی ﮐﺎر ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺸﮑﻞ زﺑﺎن داﺷﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ادارهی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﮐﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ .زﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد،
اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺎر ﺑﻮد .ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﮫی ﮐﺎرھﺎی اداری را ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .او ﮐﮫ ﺧﻮد
را ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ اول ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﺪون ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ،ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺤﺼﯿﻼت او را در
ﮐﺎﻣﭙﯿﯿﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و ﻗﻮل داد ﮐﮫ ﺑﺰودی ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ آن روز وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﮫاش ﺑﮫ
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ادارهی ﮐﺎر را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ اﺧﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﻘﺪر ﻋﺠﻠﮫ داری .ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .اول زﺑﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮو دﻧﺒﺎل ﮐﺎر .ﺗﺎ زﺑﺎن
ﯾﺎد ﻧﮕﯿﺮی ﮐﺎری ﺑﮭﺖ ﻧﻤﯽدن .ﻣﻠﺖ ده ﺳﺎﻟﮫ اﯾﻨﺠﺎ دارن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ھﻨﻮز از
ﺳﻮﺳﯿﺎل ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮن ،ﮐﻠﯽ ھﻢ زﺑﻮﻧﺸﻮن درازه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻧﺎﺻﺮ را از ﺣﻔﻆ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ھﻤﺎن ﺣﺮفھﺎ را
از زﺑﺎن او ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ھﺮﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷﻮد .از
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪن و ﺧﺎﻧﮫ داری ﮐﺮدن ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﻀﯿﮫ را ﺑﺮای ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖاش ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﮫای از
ادراهی ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ آن را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی آن ﮐﮫ
ﺧﻮد را ﻣﺸﺎور ادارهی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دو ھﻔﺘﮫ
ﺑﻌﺪ ﺑﮫ دﯾﺪن او ﺑﺮود و ﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﻮاھﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﮐﺎریش را ھﻤﺮاه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻﻟﮫ ھﻢ ھﻤﺎن ﺣﺮف آﺑﺠﯽ را ﺑﮫ او زد'' :ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎ
ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯽ ،زﺑﺎن ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮی .ﺑﺪون زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ھﻢ ﮐﺎر ﺧﻮب ﮔﯿﺮت ﻧﻤﯽﯾﺎد.
از ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ ''.ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ او
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻓﻌﺎت و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ
در ﺣﻀﻮر ﻻﻟﮫ و ﻻدن.
''ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﮐﮫ ﺗﻮ داری ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﮫ ﺗﻮ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻦ؟ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﻣﯽﮔﻢ .دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاد اذﯾﺖ ﺑﺸﯽ .ﺑﺎور ﮐﻦ ﺑﺠﺰ ﮐﺎر
ﻧﻈﺎﻓﺖ ،ﮐﺎر دﯾﮕﮫای ﺑﮭﺖ ﻧﻤﯽدن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﺑﺒﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ ،از ﺧﻮﻧﮫ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﻋﺎﯾﺪم ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم دﻧﺒﺎل ﮐﺎر .ﺧﻮدت
ھﻤﯿﺸﮫ آدمھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﺳﻮﺳﯿﺎل ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮن ،ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﯽ .اوﻧﻮﻗﺖ ﺑﮫ ﻣﻦ
ﻣﯿﮕﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﻢ و دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﻧﺮم؟ اﮔﮫ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای
ھﻤﮫ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه راﺳﺖاش اﯾﻨﮫ ﮐﮫ ﻣﻦ از ﺧﻮﻧﮫ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺘﻨﻔﺮم .ﺧﻮدت ﻓﮑﺮ
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ﮐﻦ ،ﺷﻤﺎھﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﺑﯿﺮون و ﻣﻦ ﻣﯽﻣﻮﻧﻢ و ﮔﻮﺷﮭﺎم .ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﺪارم ﮐﮫ
ﺑﮑﻨﻢ .ﯾﮫ روز ،دو روز .آدم دﯾﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﺎزه ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﯿﭽﯽ ﻧﺸﺪه''.
ﻧﺎﺻﺮ از ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺚ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ او را
ﺑﺮﻧﺠﺎﻧﺪ .ﺧﯿﻠﯽ آرام و ﺷﻤﺮده ﺟﻮاب داد:
''ﻋﺰﯾﺰم ﺗﻮ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﻦ دارم ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .اوﻧﺎ ﭘﻮل زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﻤﯽدن.
ھﻤﮫاش ﻣﺎھﯽ ھﺰار و ھﻔﺘﺼﺪ ﮐﺮون ﻣﯽدن .ﺣﯿﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﯾﮫ ﺷﻨﺪر
ﻏﺎز ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﮫ آب و آﺗﯿﺶ ﺑﺰﻧﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آن ﻣﺮد ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﮐﮫ
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﺮای او و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ آﺷﭙﺰی ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دو درآﻣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ.
''ﻣﻮﺿﻮع ھﺰار و ھﻔﺘﺼﺪ ﮐﺮون ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫی ﺳﻼﻣﺘﯽ روﺣﯽ ﻣﻨﮫ .ﺑﻌﻼوه
دو ﺣﻘﻮق ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﮫ .ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﺸﺪه .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﮐﺎری ﺑﮫ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﮑﺮده .اﯾﻦﻗﺪر ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎن''.
ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﺎﻧﮫی ﻧﺎﺻﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺎن داد .ﻗﻨﺪ در دل
ﻧﺎﺻﺮ آب ﺷﺪ و ﺑﺎ وﻟﻊ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ.
''آروم ،آروم .اﻵن وﻗﺖاش ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد.
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد .ﺑﭽﮫھﺎ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﯿﭻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﺎرهای ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﮫای ﮐﮫ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر آنھﺎ ﺑﻮد ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ،ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﻖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد .دو ھﻤﮑﺎر او ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﻤﮫی ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ
ژوﺋﯿﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی از اواﺳﻂ ژوﺋﯿﮫ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺎه اوت .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺼﺎی دﺳﺖ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .از اواﺳﻂ ﻣﺎه اوت ھﻢ ﻣﺪرﺳﮫی
ﺑﭽﮫھﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺪان روی ﺟﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺳﺎز
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽرﻗﺼﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ وﻗﺖ زﯾﺎد
ﺑﻮد .ﺳﻦاش از ﻣﺮز ﭼﮭﻞ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﮑﺮ ﺣﻘﻮق دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽاش ھﻢ
ﻣﯽﺑﻮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ رﯾﺴﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﮫای ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ راه و ﭼﺎه ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و
دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﮐﮫ ﺟﻮان و ﺧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎﺻﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ
و ﻻدن از ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﭘﺪرﺷﺎن
آن ﺳﺎل ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آنھﺎ ﻧﺪارد ،ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﺑﮑﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای اردوی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎل از طﺮف ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ،
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻدن ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻻﻟﮫ رزرو ﺑﻮد .ﻻدن ﮐﻠﯽ ﺧﻮاھﺶ و
اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ او ﻗﻮل دادﻧﺪ ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﻮد،
ﺧﻮاھﺮش ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه او ﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﯿﻦطﻮر ھﻢ ﺷﺪ .ھﺮ دو ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮای دو
ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ اردوی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻻﻟﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از اردوی
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ در ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺻﺮ را داﺷﺖ .ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﺑﺮای اﻓﺮادی ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻢ ﺑﻮد.
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ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرھﺎ را از ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﯿﺮﯾﻦ زﻧﯽ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﻦ ده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ھﻤﺮاه واﻟﺪﯾﻦاش ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد
و ﺣﺎل در ادراهی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻌﻨﻮال ﻣﺸﺎور ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و دو
ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪﺗﯽ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ،او ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن دوران
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺳﺖ .ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ او ﻗﻮل داد ﮐﮫ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
وﻟﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﮐﯿﺪ او ﮐﻼس زﺑﺎن ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ و
ﺧﺴﺘﮫﮐﻨﻨﺪه آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر او ﭼﻨﺪان ھﻢ ﺧﺴﺘﮫﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد .آﺑﺠﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
آن ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ظﺎھﺮا ً وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .اﻟﺒﺘﮫ طﺒﻖ
ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب آﺑﺠﯽ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻮﺗﺎھﯽ رزرو ﮐﻨﺪ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ آن
را ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺲ .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﮕﺬارد.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر آﺑﺠﯽ ،ﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از روزھﺎ
درﺟﮫی ھﻮا ﺑﮫ ﺳﯽ ھﻢ رﺳﯿﺪ .رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ از روز ﮐﮫ ھﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﻮد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آن
ﺳﺎل ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﮭﺎﻧﯽ دو ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ .اﻧﺒﻮھﯽ از ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪان ﺑﮫ دو ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ رﻗﺎﺑﺖ ورزﺷﮑﺎران دو ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ در
ﺗﻤﺎم طﻮل روز ﭘُﺮ از ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﭘﺎرکھﺎی اطﺮاف
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﯽ اوﻟﻮی ).)۴٠ﭼﺎدرھﺎﯾﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش اﻧﻮاع و
اﻗﺴﺎم ﻏﺬا و آﺑﺠﻮ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﻏﺮوب ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﮭﺮ
ﻏُﻞ ﻏُﻠﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎزار ﻓﺮوش آﺑﺠﻮ و ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﮐﺒﺎب و ﺳﻮﺳﯿﺲ و ھﻤﺒﺮﮔﺮ داغ
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داغ ﺑﻮد .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎرکھﺎ ﻣﻮزﯾﮏ زﻧﺪه ﺑﺮاه ﺑﻮد .ﭼﮭﺮهی ﺷﮭﺮ ﻋﻮض ﺷﺪه
ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﯾﮏ روز ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .از ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ زﻧﮓ
ﻣﯽزد و ﺑﺎ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .درﯾﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .روزھﺎی اول
ﻧﺎﺻﺮ رﻏﺒﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﮫ دﯾﺪ ﻻﻟﮫ و ﻻدن و آﺑﺠﯽ و
ﺧﺎﻧﻮاده ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪ و او ھﻢ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮی درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮭﺎر ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻮار
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ آﺧﯿﻢ ) (۴١ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺳﺎﺣﻞ آﺧﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺳﺎﺣﻞ آن ﺷﻨﯽ ﺑﻮد .آن ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗ ُﺮُ ق ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ درآﻣﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺠﺰ ﻣﺤﺪود ﺳﻮﺋﺪیھﺎﯾﯽ ﮐﮫ راﺑﻄﮫی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻘﯿﮫ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ
ﺳﻮاﺣﻞ دﯾﮕﺮی را ﮐﮫ از ﺷﮭﺮ دورﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﺎی ﺳﻮزن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎزار ﮐﺒﺎب و ﻗﻠﯿﺎن ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺳﺎﺣﻞ
آﺧﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻮد .زﻣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل و واﻟﯿﺒﺎل ھﻤﯿﺸﮫ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی
ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ روی ﭼﻤﻦ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ اطﺮاف ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﭘﺘﻮ ﭘﮭﻦ ﮐﺮده و ﺑﺴﺎط
ﮐﺒﺎب را راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻮی ﮐﺒﺎب ﺣﺘﯽ در اﺗﻮﺑﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﺳﺎﺣﻞ
ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺑﮫ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ؛ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و دﻣﯽ ﺑﮫ ﺧُﻤﺮه ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ اﺣﺘﺮام آﺑﺠﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﺗﺮس از او ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪا ً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﻟﺐ ﻧﻤﯽزدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
آﺧﯿﻢ را ھﻤﮫی آنھﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﺐھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آن ﺳﺎل ﺑﮫ ﯾُﻤﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺖ .ھﻤﮫ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ راﺿﯽ ﺑﻮد،
ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺪت دو ھﻔﺘﮫای ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن در اردوی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد.
ﺷﯿﺮﯾﻦ درﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺳﺘﻮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ را ﺑﮑﺎر
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ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎر و ﻣﺤﯿﻂ آن آﺷﻨﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﺠﺎی آن وﻗﺖھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺻﺮف ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﮐﺮد .ﻻﻟﮫ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﻨﺎم ''ھﺪف'' ﺷﻤﺎره ﯾﮏ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ او ﮐﺎر ﮐﺮد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﻮد و ﮐﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻟﺒﺎس ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و ﺑﮫ ﻣﯿﺪاﻧﭽﮫی ﻣﺤﻠﮫاﺷﺎن ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻣﺤﯿﻂ و ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺪان را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻣﯿﺪان از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫای ﻣﻐﺎزه و ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﻧﻌﮑﺎس دھﻨﺪهی ﺗﻨﻮع ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ
از ﺷﮭﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دو ﻓﺮوﺷﮕﺎه در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺎرﭼﮫ ﻓﺮوﺷﯽ و
دﯾﮕﺮی ﭘﻮﺷﺎک ﺑﭽﮫ .ﺻﺎﺣﺒﺎن آنھﺎ از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﺎ
ﻟﮭﺠﮫی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﺠﺎورت آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﻔﺶ
ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن اھﻞ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﻮد ،ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر آنھﺎ زﯾﺎد ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد زن و ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را اداره
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮیھﺎ ﭼﻨﺪان دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﺪ اﺧﻼق و ﮐﻢ طﺎﻗﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .در
ﮔﻮﺷﮫی دﯾﮕﺮی از ﻣﯿﺪاﻧﭽﮫ ﻣﻐﺎزهای ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎﻟﺒﺎس و ﺳﻮﺳﯿﺲ و زﯾﺘﻮن و ﭘﻨﯿﺮ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﮭﺎﺟﺮی از ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺳﺮ ﮐﻮﭼﮫ و در ﻗﺴﻤﺖ
ورودی ﻣﯿﺪاﻧﭽﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺑﺴﺘﻨﯽ و ﻻﺗﺎری ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ.
ﺻﺎﺣﺐ اول آن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻮد .وﻟﯽ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﻐﺎزه را ﺑﮫ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ آن اوﻟﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﮐﮫ در ﻣﻐﺎزه ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﻮﺳﻌﮫی ﺑﺨﺶ
ﻣﯿﻮه ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﺪﯾﺪ از درآﻣﺪاش راﺿﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﯿﻮهﻓﺮوﺷﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮطﻦاش ﺑﻮد ،رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮده او را از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﺑﺮد .ﻣﯿﻮهﻓﺮوش
وﺳﻂ ﻣﯿﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اھﻞ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﭼﺎدری زده ﺑﻮد و در
ﺳﺮﻣﺎی ده درﺟﮫ زﯾﺮ ﺻﻔﺮ و ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .در ﻣﯿﺪاﻧﭽﮫ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻋﯿﻨﮏ ﺳﺎزی ،درﻣﺎﻧﮕﺎه و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داروﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺎﻧﮏ و
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ .ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ھﻤﮫ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺤﻤﻞ
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ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻨﮕﻮ ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎی ﻣﯿﺪان واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ھﻤﯿﺸﮫ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .آنﺟﺎ
ﭘﺎﺗﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪی و ﻣﺤﺪود ﯾﻮﻧﺎﯾﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺎل ﮐﺎر در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺪﻻﯾﻠﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﺑﻮدﻧﺪ دوران ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﮐﮭﻮﻟﺖ ﺧﻮد را
ﻧﯿﺰ در ﺳﻮﺋﺪ ﺳﺮد و ﯾﺨﺒﻨﺪان ﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﯿﺪان ﺷﻮر و ﺣﺎﻟﯽ داﺷﺖ.
در ﺳﺎﻋﺎت روز ھﻤﮫ ﺟﻮر آدم از ھﺮ ﮐﺸﻮر و ﺗﺒﺎری در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در
اﻧﺘﮭﺎی ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯿﺪان ﻓﺮوﺷﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻓﺮوش ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ از ﺻﺒﺢ زود ﺗﻌﺪادی از اﻟﮑﻠﯽھﺎی ﻣﺤﻠﮫ در ﺟﻠﻮ آن ﺻﻒ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻮطﯽ آﺑﺠﻮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻄﺮ ﺷﺮاب ﺑﺨﺮﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ
ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ ﺻﺒﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﮕﮭﺒﺎن آنھﺎ را ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻟﮑﻠﯽ ﺑﻮدن ﺑﮫ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه راه ﻧﻤﯽداد و آنھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﺟﻠﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻤﺎری
ﺑﮑﺸﻨﺪ و از رھﮕﺬرھﺎ ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ رﺷﻮه ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﻄﺮی
ﻣﺸﺮوب ﺑﺨﺮﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ وﻗﺖ ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﯽزد .از دﯾﺪن ﻣﺮدم ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد.
ﺳﺮی ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎر ﻣﯽزد ،ﮐﻤﯽ ﭘﻨﯿﺮ و ﮔﺎھﯽ ﮐﺎﻟﺒﺎس و ﺳﻮﺳﯿﺲ و زﯾﺘﻮن
ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﺧﻮدش ھﻢ ﺧﺎطﺮات ﮔﺮد ﮔﺮﻓﺘﮫای از
روزﮔﺎری ﮐﮫ در آﺗﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش و ﻋﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،در ﭘﺴﺘﻮی ﻣﻐﺰش
داﺷﺖ .ﺳﺮی ھﻢ ﺑﮫ ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ وﺳﻂ ﻣﯿﺪان ﻣﯽزد و ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﮫ
ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮش ﻣﺸﺮب و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﻣﯿﻮه ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻧﺎن و ﺷﯿﺮ و
ﻣﺎﺳﺖ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻗﺪم زدن در ﻣﯿﺪان در واﻗﻊ
ﮔﺸﺖ و ﮔﺬاری ﺑﮫ دور دﻧﯿﺎ و ﻣﺰه ﻣﺰه ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﮫای از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻠﯿﺖھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮی ﺑﮫ آن
ﻣﯿﺪان زد ،ﺧﺒﺮی از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﭼﻨﺪ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻮﭼﮏ و زﯾﺒﺎ ﻧﺪﯾﺪ .ﺷﮭﺮدار
وﻗﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮدش در ھﻤﺎن ﻣﺤﻠﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهی
ﺗﻮﺳﻌﮫی ﻣﯿﺪان و ﻣﺪرن ﮐﺮدن آن ،طﺮﺣﯽ اراﺋﮫ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫی ﻣﻐﺎزهھﺎ را
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در ﭘﺎﺳﺎژی ﺟﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮدم را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫ طﺮح آن ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﮐﻮﭼﮏ را از ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﻨﻼﻧﺪﯾﮭﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ از
ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﻣﺠﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺎی آنھﺎ را ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺑﻮد ،ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻟﻦ ﺑﯿﻨﮕﻮ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺗﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎه و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﮭﻤﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد .آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از طﺮﯾﻖ ﺧﻼﻓﮑﺎری و
ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﮫ را ﻧﯿﺰ ﺑﻌﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل
ﺑﻮد .در ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮو ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .در ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﻮﺋﺪی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.
ھﺮﮔﺰ اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﺨﺎطﺒﯿﻦ ﺧﻮد ،ﻧﻤﯽداد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻟﺒﺨﻨﺪ آنھﺎ روزی ﺑﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺗﺸﻨﮫی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫآﯾﻨﺪهیاودرﮔﺮوﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦزﺑﺎنﻧﭽﻨﺪانآﺳﺎنﺳﻮﺋﺪیاﺳﺖ.
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اوﻟﯿﻦ روز درس
ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اوﻟﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﻼس در ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
''ھﯽ و وﻟﮑﻮﻣﻦ (۴٢) ،ﺳﻼم و ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .اﺳﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﮫ ﮐﺎرﻟﺴﻮن اﺳﺖ''.
ﻣﺮدی ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﮫ و ﺧﻮشرو ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮر و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ آﺑﯽ ﺑﮫ رﻧﮓ
آﺳﻤﺎن ﮐﮫ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻮد .دورهی
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی را اس .اف ای (۴٣) .ﮐﮫ ﻣﺨﻔﻒ ﺳﮫ ﮐﻠﻤﮫی ''ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ'' ﺑﻮد ،ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ در اوﻟﯿﻦ روز
درس در ﮐﻼس ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺴﮫ اول از ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﮐﻤﯽ در
ﺑﺎرهی ﺳﺎﺑﻘﮫی ﮐﺎرش ﮔﻔﺖ .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ زﺑﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳﻮﺋﺪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ھﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻼﻗﮫاش
ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺲ اﻧﮕﯿﺰهی اﺻﻠﯽ او در اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮﻓﮫی آﻣﻮزﮔﺎری ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ و ﺧﺎرﺟﯽھﺎ
ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮫ و ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دوﺳﺘﺎناش ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮاردی ﺑﮫ ﺿﺮرش ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﺧﻮش ﻗﻠﺒﯽ او ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺴﮫ در طﯽ ﺳﺎلھﺎ
ﺗﺪرﯾﺲ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺠﺮد ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻮﺗﺎه و ﺷﻤﺮده ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫ ﻟﻄﯿﻔﮫای ﻣﯽﮔﻔﺖ و
ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻠﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮫ ھﻢ ﺑﮫ
ﭘﯿﺮوی از آنھﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺣﺴﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﻤﯿﻦ ﺧﻮد
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻮﺧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ او ﺑﻮد.
''ﻣﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ از ﺷﻤﺎھﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ھﻢ از ﺣﺮفھﺎی ﻣﻨﻮ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪﯾﺪ.
ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاره .ﺧﻮﺷﺤﺎلام ﮐﮫ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎرو ﺑﺨﻨﺪوﻧﻢ .ﻣﺎ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﻋﺎدت دارﯾﻢ و ﯾﺎ
ﺑﮭﺘﺮه ﺑﮕﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﺮ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺟﻮک و ﯾﺎ ﻟﻄﯿﻔﮫای ﻣﯽﮔﮫ ﺑﺨﺎطﺮ
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اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﮫ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻦ رﻋﺎﯾﺖ ادب
و ﻧﺰاﮐﺖ ﺑﮫ روش ﺳﻮﺋﺪی''.
ﺣﺴﮫ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﮫی دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ ﻟﻄﯿﻔﮫی دﯾﮕﺮی ﯾﺎدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ وﻟﯽ
ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرش ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪ .ﺧﻮدش ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﯽ ﺧﯿﺎل .ﻓﮭﻤﯿﺪم ﺑﯽﻣﺰه ﺑﻮد''.
ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدش رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﮐﻼس و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ھﻤﮫ ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ ﮐﯽام و ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ زﺑﺎن
ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺎﯾﻦ ﮐﻼس و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﺎﻧﻮری ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ؛ ﮐﮫ اﺳﻢ اش ﺣﺴﮫ اﺳﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرو ﻧﮑﻨﯿﺪ زﺑﺎن ﯾﺎد
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺷﻤﺎھﺎ ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﻦ .از ﮐﺠﺎ اوﻣﺪﯾﺪ؟ ﻗﺒﻼ ً ﭼﮑﺎره
ﺑﻮدﯾﺪ؟ ﺑﺮای ﭼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﯾﻦ ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﯿﺪ''.
ﺟﻤﻠﮫاش ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ در آﺧﺮ ﮐﻼس ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ:
''از ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ''.
ﭘﺴﺮک ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫای ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً روی ﺻﻨﺪﻟﯽ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻤﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﻦ؟''
''ﺑﻠﮫ ﺷﻤﺎ .ﺳﺨﺘﮫ؟ ﺷﺮوع ﮐﻦ ،ﻧﺘﺮس .ﮔﯿﺮ ﮐﺮدی ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎدریات و ﯾﺎ ھﺮ
زﺑﺎن دﯾﮕﮫای ﮐﮫ ﺑﻠﺪی ﺑﮕﻮ''.
ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،زﺑﺎنﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﻓﮭﻤﯿﺪن ﺧﻮب ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﮫ ﺧﻮب .ﻓﺎروق از آﻟﺒﺎﻧﯽ .ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺳﻮﺋﺪ''.
دو ﺳﮫ ﺟﻤﻠﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺖ دﺳﺘﭙﺎﭼﮫ ﺷﺪ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺷﺮوع ﮐﺮد ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻣﺎدری ﺣﺮف زدن .ﺣﺴﮫ و ﺑﻘﯿﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺠﺰ دو ﮐﻠﻤﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻔﮭﻤﯿﺪﻧﺪ.
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ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ دو ﮐﻠﻤﮫای ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ زن ﺑﯿﺴﺖ و
ﺷﺶ و ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮫای از روﺳﯿﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺳﻮﺋﺪی را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و روان
ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزد .در روﺳﯿﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﮫی ﺑﺎﻟﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺳﻮﺋﺪی ازدواج
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻋﺸﻘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻮھﺮش داﺷﺖ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﮫای در ﺑﺎرهی ﺧﻮدش و وﯾﮋﮔﯽھﺎی ھﻨﺮی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ورزﺷﯽاش
ﺣﺮف زد .از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫی ﮔﻔﺘﮫھﺎی او ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ وامدار
اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫای ﭼﻮن او زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه و
ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺴﮫ ﮐﮫ ھﻔﺖ ﺧﻂ روزﮔﺎر ﺑﻮد ،ﺳﺮی ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﮑﺎن
داد و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﮔﻔﺖ:
''از اﻣﺮوز ﺧﯿﺎلام راﺣﺖ اﺳﺖ ،ھﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎﻟﮫ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم ،ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪارم .ﻣﯿﺎم ﭘﯿﺶ ﺗﻮ''.
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ زﻧﯽ ﺑﻮد اھﻞ ﺑﻮﺳﻨﯽ .ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﺧﻮش ھﯿﮑﻞ ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪی را ﺧﻮب و
ﺷﻤﺮده ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺷﺒﺎھﺖھﺎی زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ او و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﻣﻮھﺎی ﻗﮭﻮهای
ﺗﯿﺮه و ﻟﺨﺖ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎه ،ﺧﻮﺷﮕﻞ و ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﺎ
ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﺳﻮﺋﺪی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﮐﮫ در اﺳﺘﺨﺪام ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد ،ﻧﺮد ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺧﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﻮھﺮش ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻔﺮ
ﺑﻌﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آن روز ھﻤﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎ دو ﮐﻠﻤﮫ ﺑﻠﮫ و ﻧﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻠﺪ اﺳﺖ .دﺧﺘﺮ روس از ھﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ اول ﮐﻼس درس ﺟﺎی ﺧﻮد
را ﻋﻮض ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺰدﯾﮏ او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﻣﺮدی ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ
رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﭘُﺮ ﭘﺸﺖاش داد ﻣﯽزد ﮔﻼه ﮔﯿﺲ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺮده .ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ
ﺳﻮﺋﺪی ﻧﮕﻔﺖ و از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﮫ ﻟﮭﺠﮫی ﻏﻠﯿﻆ ھﻨﺪی داﺷﺖ ﺧﻮد را
ﺳﻨﺠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﻟﻨﺪن ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ داﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاناش آن را رھﺎ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﭼﻮن ھﻤﺴﺮ و ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺶ ﺳﻮﺋﺪ را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ او را
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در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺰرگ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻠﯿﺰ ) (۴۴دﯾﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﭘﺎرک ﮐﺮدن
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞاش ﺑﻮد .آن روز ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻼک اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
او ﺧﯿﻠﯽ وﯾﮋه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﻼک ﻣﺎﺷﯿﻦ او
ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻼک ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﮫ ،ﻧﮫ ﺷﻤﺎره ﺑﻠﮑﮫ اﺳﻢ ﺧﻮدش ،ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ
روز ﺑﻌﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﺑﺠﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
در ﺳﻮﺋﺪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫای وﯾﮋه ﭘﻼک اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس و ﭘﻮلدار ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺨﺎطﺮ
آورده ﺑﻮد ﮐﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻨﺠﯽ زﯾﺎد ﻟﻮﮐﺲ ﻧﺒﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺷﺒﯿﮫ ھﻤﺎن ﻣﺪل و اﺗﻮﻣﺒﯿﻠﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ آن را ﺑﮫ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺴﺖ ھﺰار ﮐﺮون ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
ﺑﻘﯿﮫی داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ زﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﻣﺶ ﮐﺮده و آراﯾﺸﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺪس زد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﯾﻮﮔﺴﻼو ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر او ،اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .زن در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﻘﯿﮫ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ،
ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﭘﻨﺎھﻨﺪهی ﺳﮭﻤﯿﮫای از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ از
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﺖ
اش اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﺟﺎناش در ﺧﻄﺮ ﺑﻮده .ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺼﻮرت دﻓﻮرﯾﺖ او را ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ روی
ﺻﻨﺪﻟﯽ اول ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺣﺴﮫ ﯾﮏ ﺑﺮگ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬ
ﺑﺮداﺷﺖ ،از وﺳﻂ آن را ﺗﺎ ﮐﺮد و در ﭘﺸﺖ ﯾﮏ طﺮف آن اﺳﻢ و اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ و ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﺷﺖ و آن را طﻮری روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎرش ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ
ھﻤﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎم او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎر او ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﻤﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﺳﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .دﺧﺘﺮ روس
ﺗﻨﮭﺎ اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ،ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻮھﺮش ﺑﻮد را ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎم
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ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ھﻤﺴﺮش ارﯾﮑﺴﻮن ﺑﻮد .ﺣﺴﮫ از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ھﻤﮫ را ﺑﺎ اﺳﻢ
ﮐﻮﭼﮏاﺷﺎن ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮ روس را ﮐﮫ اﺳﻢاش ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﻨﮫی ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻮد .ھﺮ روز ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﺑﻘﯿﮫ
ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻼس درس ﺷﺮوع ﺷﻮد؛ درسھﺎی روز ﻗﺒﻞ
در ﮐﻤﺪھﺎ و دﯾﻮار
را ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺑﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدِ .
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ورقھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﮐﮫ ﻟﻐﺎت و ﺟﻤﻼت روزاﻧﮫ را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
درﺷﺖ روی آنھﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،آذﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﻓﺘﺮﭼﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻟﻐﺎت ﻣﮭﻢ را در آن ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآورد ،دﻓﺘﺮﭼﮫ را از ﮐﯿﻒاش ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﮫ از آن را ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﮫ ﻣﺎه اول ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ و در آراﻣﺶ ﮔﺬﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎطﻨﯽاش
ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ را در رﻓﺘﺎر او ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﮫ ﺧﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺗﻮاناش ﺑﻮد ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ و ﺟﺪﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮﭼﮫ ﺗﺎ آن روز ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﺮای او ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ آزاردھﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی
ﺷﺒﺎﻧﮫی او ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ و اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﺗﻦ ﻧﻤﺎی ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر
او دراز ﺑﮑﺸﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺒﺢ زود از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ
ﻣﯽرﻓﺖ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮﺷﺐ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ او،
اﻋﺼﺎب ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﻠﯽ درھﻢ ﺑﻮد و ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮﺷﺐ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﺳﻼﻣﺘﯽاش را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﺎﻧﺪازد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺗﻮاناش ﺑﻮد
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ را از او ﺑﺪزدد .راﺑﻄﮫی آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﺑﺎزی
ﻣﻮش و ﮔﺮﺑﮫ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﻮد.
ﺣﺴﮫ ﺑﮫ ﺣﺮص و ﺗﻼش ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﮐﻤﮏاش
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ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻮﺋﺪی او ھﺮ روز ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ھﺮﭼﮫ زﺑﺎناش ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖاش
از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در روزھﺎی اول ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ﺑﺎ ھﻢ از ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر ھﻢ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ
ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ رﻓﺖ و ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﮫ ﺳﺮ زدﻧﺪ .ﻣﮭﺮی زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺷﺖ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه
ﺑﻮد ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش ﮐﮫ او ھﻢ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮده ،از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ در
ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﮭﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﺧﻼف ھﻤﮫی ادﻋﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد
رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دارد ،اﺻﻼ ً ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
آنھﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ را ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻧﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﻣﺮﺗﺐ
از ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺷﮭﺮداری در ﻗﺒﺎل ﺧﺎرﺟﯽھﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ را ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ از ﭘﻮل ﻧﻔﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﺮان ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس درس ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ رﻓﺖ.
ﻣﮭﺮی ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮد .ﻣﮭﺮی ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﯿﭻوﻗﺖ ﻏﺬا و ﯾﺎ ﻣﯿﻮهای ھﻤﺮاه ﺧﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﺸﻘﯽ ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻣﺜﻞ رﯾﮓ ﭘﻮل
ﺧﺮج ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ھﻤﺎن روز اول ،ھﺮ روز ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ و ﯾﺎ دو ﻋﺪد
ﻣﯿﻮه ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .ھﺮ روز ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮓدار ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺼﺪا
درﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎھﺎر ﻧﺎﺻﺮ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد و در ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮﮔﺰ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻏﺬا و ﯾﺎ
ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺧﺮج ﻧﻤﯽﮐﺮد.
آن روز ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﮭﺮی وارد ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﮭﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ھﻤﺒﺮﮔﺮ و
ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﯿﮏ و ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﻗﮭﻮه ﺧﺮﯾﺪ .رﻓﺘﻨﺪ طﺒﻘﮫی
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ﺑﺎﻻ و ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮭﺮی طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺘﮑﻠﻢ اﻟﻮﺣﺪه ﺑﻮد و از ھﺮ دری ﺣﺮف ﻣﯽزد.
در ﺑﺎرهی ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد .ﺻﺤﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ،از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﻮ ھﻢ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ھﺴﺘﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ از او ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻧﺒﻮد.
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺸﻮرش ،اﯾﺮان ﺧﺎﻧﮫ داﺷﺖ ،ﺣﺴﺎب
ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺷﺖ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰاناش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﺮان را
دوﺳﺖ داﺷﺖ .از روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎھﯽ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺎدرش و
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮان ﻧﺎﺗﻨﯽ اش ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد.
''ﻧﮫ .ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﻢ''.
''ﭘﺲ ﭼﻄﻮری اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ دوﺑﺎره ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﻟﯿﻮان ﻗﮭﻮهاش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ دھﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺟﺮﻋﮫای از ﺳﻮراﺧﯽ ﮐﮫ در ﺳﺮ ﻟﯿﻮان ﺗﻌﺒﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﺑﮑﺸﺪ .ﻗﮭﻮه ھﻨﻮز داغ
ﺑﻮد .ﻟﺐاش ﺳﻮﺧﺖ .ﺑﺎ زﺑﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻟﺐ ﺑﺎﻻﯾﯽاش را ﻣﺮطﻮب ﮐﺮد و ﻟﯿﻮان
ﻣﻘﻮاﯾﯽ را روی ﺳﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﮑﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﯿﮏ ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻟﺐاش را ﺧﻨﮏ ﮐﻨﺪ.
ظﮭﺮ ﺑﻮد و ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارهھﺎ
ﺑﮫ رﺳﺘﻮران ھﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺎﺷﻘﺎن ﻓﺎﺳﺖ ﻓﻮد .ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ھﻤﺒﺮﮔﺮ و ﭼﯿﭙﺲ و
ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ ﻣﯿﺰھﺎ را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮد و ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺗﮏ و
ﺗﻮک ﮐﺎﭘﺸﻦھﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از ﮐﻤﺪھﺎ ﺑﯿﺮون آورده ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻣﯿﺰ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ آنھﺎ در اِﺷﻐﺎل ﮔﺮوھﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﮐﮫ ﻣﯿﺰھﺎ را ﺑﮭﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ
راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺳﺮ ﺑﮫ ﺳﺮ ھﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺑﻮد .ﮐﯿﻒ و ﮐﺎﭘﺶھﺎ
را روی ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽھﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰدُرداﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻠﻔﻦھﺎی ھﻤﺮاه ﺧﻮد را در دﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﺑﮫ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
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ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ از دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮیاﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎھﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق دارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻻﻟﮫ و ﻻدن و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﺧﻮدش ﮐﮫ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ از
او دور ﺑﻮد .اﯾﻦھﺎ ﺑﭽﮫھﺎﯾﯽ اﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ وﻗﺖ دلاﺷﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ و اراده ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎرغ از ھﺮ دﻏﺪﻏﮫای ﻧﺎھﺎر را در رﺳﺘﻮران ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻣﮕﺮ ﻏﺬای
ﻣﺪرﺳﮫ ﭼﮫ ﻋﯿﺒﯽ دارد؟ ﺳﺎﻟﻦ طﺒﻘﮫی ﺑﺎﻻ ﭘُﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﮭﺎ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺪاراس ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آنھﺎ ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ زن
و دو ﻣﺮد .از ژﺳﺖ و ﻟﺒﺎس آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻨﺪ اداره و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﻣﺮد ﮐُﺖ و ﺷﻠﻮار ﮐﺮواﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .زن ﻧﯿﺰ ﮐ ُﺖ و داﻣﻨﯽ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺮاھﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ دو دﮐﻤﮫی ﺑﺎﻻی ﭘﯿﺮاھﻦاش ﺑﺎز ﺑﻮد و اﻧﺤﻨﺎی
ﺑﺎﻻی ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .آرام و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﮐﻠﻤﮫای
از آن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ھﻤﺒﺮﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ دھﺎن ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮔﻮﺷﮫی دھﺎن ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ'' .راﺳﺘﯽ اﯾﻦھﺎ ﭼﺮا
اوﻣﺪن ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻦ ﺗﻮ ﯾﮫ رﺳﺘﻮران ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺎھﺎر ﺑﺨﻮرن؟'' ﮐﻤﯽ ﮐﮫ
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﻢ از ﺧﻮردن ھﻤﺒﺮﮔﺮ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﺑﺪش
ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد او ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﮭﺮی ﺑﺠﺎی ﻗﮭﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ھﻤﺒﺮﮔﺮ و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ
ﻣﯽداد .ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ اﯾﻦ ﻏﺬای ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
و ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺎﻣﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؟
ﻣﮭﺮی ھﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال ﺧﻮد را ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺻﺤﺒﺖ
آنھﺎ از ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻧﯿﻔﺘﺪ ،طﺒﻖ ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﮫ ظﺎھﺮا ً داﺷﺖ؛ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ
درآوردن دﺳﺖھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺘﺎزﮔﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻘﻠﯿﺪی ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ از ﺷﮑﻞ
ﺣﺮفزدن ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران زن ﺳﻮﺋﺪی اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻨﺎظﺮهھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻨﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺣﺮف زدن در ﺑﺎرهی ﺧﻮدش و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮ
ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻧﮕﻔﺘﯽ ﭼﻄﻮری اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﯽ؟''
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ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺳﻤﺎﺟﺖ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی او ﺧﻮشاش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻮھﺮم اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ''.
ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮی را در ﭘﯽ داﺷﺖ.
''ﯾﻌﻨﯽ اول ﺷﻮھﺮت ا ُوﻣﺪه ﺑﻌﺪ ﺧﻮدت ا ُوﻣﺪی؟''
''آره''.
''ﺷﻮھﺮت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؟''
''ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﮫ .ده ﺳﺎل ﻣﯽﺷﮫ''.
''ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ اﯾﺮان ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدی؟''
ﺳﺌﻮالاش ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻢ آورد .ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﮭﺮی ﺣﺪ و ﻣﺮزی
ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ از ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ او ﺳﺮ درﺑﯿﺎورد .ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری او ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ .ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺟﻮاب داد:
''آره .ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﺷﺮاﯾﻂام طﻮری ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺑﯿﺎم''.
ﻣﮭﺮی ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﻓﮭﻤﯿﺪم''.
در اداﻣﮫ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ زد ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺒﻮد.
''ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ھﻢ از اﯾﻦ زنھﺎی ﭘُﺴﺘﯽ ھﺴﺘﯿﻦ .آﺧﮫ اﯾﻦ روزھﺎ
ﻣُﺪ ﺷﺪه ﮐﮫ ﯾﮫ ﺳﺮی از دﺧﺘﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺑﺸﻦ ،ﮐﺴﯽرو
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻦ و ازدواج وﮐﺎﻟﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﻮن اوﻧﮭﺎرو
ﺑﺮای ﺷﻮھﺮی ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪن و ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﭘُﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدھﺎی ﭼﮭﻞ ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎﻟﮫرو ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮای ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮاﺷﻮن ﭘُﺴﺖ ﮐﺮدن.
دﺧﺘﺮای ﺟﻮون و ﺧﻮﺷﮕﻞ ﮐﻨﺎر ﻣﺮدھﺎﯾﯽ راه ﻣﯽرن ﮐﮫ ﺳﻦ ﭘﺪرﺷﻮﻧﻮ دارن.
ﺑﻘﻮل ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮه ﺧﺮﯾﺪن .ﺗﺎزه اﯾﻦ ظﺎھﺮ ﻗﻀﯿﮫاس .ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺮدھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﯽﭼﺸﻢ و رو ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺪﺗﯽ دﺧﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎره رو
دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ،ﭘﺲ اش ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻦ''.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮔﻮش ﻣﯽداد.
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪن او ھﻢ ﺷﮏ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه دل ﺑﮫ درﯾﺎ
زد و ﮔﻔﺖ:
''ھﺮ آدم ﺑﺎﻟﻐﯽ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب داره .ھﯿﭽﮑﺲو ﻣﺠﺒﻮر ﻧﮑﺮدن ﮐﮫ ﺗﻦ ﺑﮫ ازدواج
ﺑﺪه .ﺣﺘﻤﺎ ً ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻠﮫرو ﺑﮕﮫ ،ﺑﮫ ﺑﻌﺪش ھﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده .ھﺴﺘﻦ آدمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﭼﺎﻟﮫرو ﺑﮫ ﭼﺎه ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدن .ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽھﺎ ھﺴﺘﻦ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻦ و راﺿﯽ اﻧﺪ''.
ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﻋﺎدت داﺷﺖ در ھﺮ ﻣﻮردی اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺑﮫ
ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ واﻗﻌﺒﯿﺎﻧﮫ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''آره ﻣﻦام ﻗﺒﻮل دارم ،ھﺴﺘﻦ آدمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻦ و راﺿﯽ اﻧﺪ.
وﻟﯽ ﻣﺴﺄﻟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﯾﮫ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﮫ.
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮫ دﮐﻮن ﺑﻘﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ و ﻋﯿﺶ و ﻋﺸﺮت
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﮫ .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻦ
ﮐﮫ ﺟﻮناش در ﺧﻄﺮه .ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ ھﺮ ﮐﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪ ،ﭼﻤﺪوﻧﺸﻮ ﺑﺒﻨﺪه و ﺑﯿﺎد اﯾﻨﺠﺎ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ .ﺧﻮدت ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،ﻣﻦ ﯾﮫ ﻋﻤﺮ در ﺑﮫ دری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪم.
اﮔﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺟﻮن ﺧﻮدم و ھﻤﺴﺮم ﻧﺒﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪم .ﺑﻌﺪ ﯾﮫ ﻋﺪه ھﺴﺘﻦ
ﮐﮫ از ﺳﺎﯾﮫی ﺳﺮ ﻣﺒﺎرزه و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﺠﺎ و ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻣﯽﺷﻦ و
ﺑﻌﺪ از ﯾﮫ ﺳﺎل راه ﻣﯽاﻓﺘﻦ و ﻣﯿﺮن اﯾﺮان .اﻧﮕﺎر ﻧﮫ اﻧﮕﺎر .ﯾﯿﻼق ﻗﺸﻼق ﻣﯽﮐﻨﻦ.
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽاﺷﻮ ﻣﺎ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﯿﻮهاﺷﻮ اﯾﻦﺟﻮر آدﻣﺎ ﻣﯽﭼﯿﻨﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﺣﺮف او را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺗﻮ ﮐﻼمات .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﻧﯿﺎ آﻧﻘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﮐﮫ آدمھﺎ ﺣﻖ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻦ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاﺷﻮﻧﻮ ﺧﻮدﺷﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻦ .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽھﺎ از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر و ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﺷﻮﻧﻮ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻦ.
ﺟﻨﮓ و ﻓﻘﺮ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺎزه اﮔﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻠﯽ ﯾﮫ روز ﭘﻨﺎھﻨﺪه
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ﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺗﻮ ﻏﺮﺑﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ ھﺮﮐﺴﯿﮫ ﮐﮫ ﺑﺘﻮﻧﮫ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر ﺧﻮدش رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﮫ''.
ﻣﮭﺮی ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''درﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫی اونھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺮوز
اوﻣﺪن و ادﻋﺎ ﮐﺮدن ﮐﮫ ﺗﻮ ﮐﺸﻮرﺷﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮدن؛ ﺣﺎﻻ ﭼﭗ و راﺳﺖ
دارن ﯾﯿﻼق ﻗﺸﻼق ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽرو ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ و اون
ﺑﺪﺑﺨﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﭘﻨﺎھﻨﺪه ھﺴﺘﻦ ،اﺧﺮاج ﻣﯿﺸﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺗﯿﺮش ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮرد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
''اﺻﻼ ً اﯾﻨﻄﻮری ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪهﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﮭﺘﺮ از ﻣﻦ و ﺗﻮ از
اوﺿﺎع ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ ﺧﺒﺮ دارن .اﯾﻦ ﺣﻖ ھﺮ ﮐﺴﯿﮫ اوﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ
راﺣﺖ ﺗﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ .ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ﯾﮫ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﯾﮫ دورهای از زﻧﺪﮔﯽاش ﻣﺸﮑﻞ
داره ،ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻣﯽﺷﮫ .ﺗﺎ اﺑﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺑﻤﻮﻧﮫ .اﮔﮫ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮﻧﺴﺖ
ﺑﺮﮔﺮده ،ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ داره؟ ﺧﻮب ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ده ﺳﺎل اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮده؛ ﮐﺎر و
زﻧﺪﮔﯽ داره و ﺑﭽﮫھﺎش ھﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن و ﺑﺰرگ ﺷﺪن و ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯿﺮن،
ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﮫ؟ ﺑﻤﻮﻧﮫ اﯾﻨﺠﺎ و ﻧﺮه ﮐﺸﻮرش؟ ﺑﺮای ﭼﯽ؟ داره اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﮫ،ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽده ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ و ھﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ﮐﮫ اﮔﮫ ﺧﻄﺮی ﺑﺮاش ﻧﺒﺎﺷﮫ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮرش ﺳﻔﺮ ﮐﻨﮫ .ﺗﺎزه ﻣﮕﮫ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪهھﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﻦ ،ده درﺻﺪ ھﻢ
ﮐﻤﺘﺮن .ﺑﻘﯿﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫان ﮐﮫ ھﻤﮫ دو ﭘﺎﺳﭙﻮرت دارن و ﺑﮫ
ﮐﺸﻮرﺷﻮن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻦ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﮭﻢ اﯾﻨﮫ ﮐﮫ آدم ﭼﮫ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻮ ﺟﺎﻣﻌﮫ
داره .اﮔﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ و زﻧﺪﮔﯽ درﺳﺘﯽ داره ،ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺧﻮﺑﮫ .ﺗﺎزه دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ
راﺿﯽ ھﻢ ھﺴﺖ''.
ﻣﮭﺮی ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاب او را ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻋﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﻟﺒﺘﮫ آدمھﺎ ﻧﻈﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارن ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﯾﮫ وﻗﺖ دﯾﮕﮫای ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ
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ﻣﻮرد ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﻦ داره دﯾﺮم ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم''.
ﻣﮭﺮی ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺑﺤﺚ ﻧﺪارد .ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪ.
ﺑﻌﻼوه ھﻤﺒﺮﮔﺮ و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ اش ھﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ،
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺮی ﮔﻔﺖ:
''ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺧﻮب ﺗﻮ ﻟﯿﻨﺪﮐﺲ ) (۴۶دﯾﺪم .ﺧﯿﻠﯽ
ﻗﺸﻨﮓ اﻧﺪ .ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽرﯾﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ از ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن و ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ او ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﮐﺮاه ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و
ھﻤﺮاه او وارد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﯿﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪ .ﻣﮭﺮی دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .در
طﺒﻘﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ روی آن ﺗﻠﻨﺒﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﮫ روی آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد'' :ﺣﺮاج؛ ﻧﺼﻒ ،ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ''.
ﻣﮭﺮی دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ از ﻣﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺳﺒﺪ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﺸﺘﯽ
ﮐﻮﺗﺎه در طﺒﻘﮫی اول زد و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﮫ طﺒﻘﮫی
ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .در طﺒﻘﮫی دوم ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ زﻧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ
ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و در ﺳﺒﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮاھﻦ زﻧﺎﻧﮫ
ﺑﺮداﺷﺖ و رو ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﻣﻦ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاھﻨﻮ ﭘُﺮو ﮐﻨﻦ''
ﺑﮫ اﺗﺎق ﭘُﺮو رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ روی ﭼﮭﺎرﭘﺎﯾﮫ ای ﮐﮫ در ﺑﯿﺮون اﺗﺎق ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ.
طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺮی ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ''.
ﺑﺎ ھﻢ از ﭘﻠﮫ ﺑﺮﻗﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .ﻣﮭﺮی ﺷﻠﻮغﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و در
ﺻﻒ اﯾﺴﺘﺎد ﮐﮫ ﭘﻮل ﻟﺒﺎس زﯾﺮی را ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﭙﺮدازد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺮی ﺗﻨﮭﺎ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ در ﺳﺒﺪ ﺧﻮد دارد .از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﮕﮫ اوﻧﺎی دﯾﮕﮫ رو ﻧﻤﯽﺧﻮای؟''
''ﻧﮫ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ''.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺮ ﮐﺮد .ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ .اﺗﯿﮑﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﺣﺮاﺟﯽ ﺑﺎ
اﺗﯿﮑﺖ ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺮی ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ:
''ﺗﺎ ﺗﻮ ﭘﻮل ﺑﺪی ﻣﻦ ﺑﯿﺮون واﯾﺴﺘﺎدم''.
رﻓﺖ و در ﺑﯿﺮون ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﮭﺮی ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﯽزد از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ طﺮف
اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﭙﻮر راه اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺧﻂ ﺷﺶ را ﺳﻮار ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮدد .ﮐﺎر آن
روز ﻣﮭﺮی ﻧﻘﻄﮫی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺑﻮد .ﻣﮭﺮی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﺎسھﺎی
زﯾﺮ ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺣﺮاﺟﯽ ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﻟﺒﺎسھﺎی ﮔﺮان را ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺣﺮاﺟﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ
راﺑﻄﮫاش را ﺑﺎ آن زن ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ .آن اﺗﻔﺎق ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺎناش را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎنھﺎی اطﺮافاش را دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .از آن
روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔُﺮداﻧﺎ و ﺳﮭﯿﻤﮫ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ اھﻞ ﺑﻮﺳﻨﯽ و دﯾﮕﺮی
ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪا ً ﻓﮭﻤﯿﺪ از رواﻧﺪا آﻣﺪه اﺳﺖ ،و ﺣﺘﯽ زن روس را ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﻣﮭﺮی از ﺣُﺴﻦ اﻋﺘﻤﺎد او ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ راه اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
آزارش ﻣﯽداد:
''اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻘﻠﺐ ﻣﮭﺮی ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد؟ اﮔﺮ
ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﮭﺮی ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻦ ھﻢ دﭼﺎر دردﺳﺮ ﻣﯽﺷﺪم''.
وﻗﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻣﮭﺮی ﺑﺎ ﭼﮫ ﺣﺮارﺗﯽ از ﺣﻖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ
ﭼﻄﻮر ﻟﺒﺨﻨﺪزﻧﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯽزد از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺗﺮساش
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﺪ .ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﻌﺪ
از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،از روز ﺑﻌﺪ ،ھﺮ روز از او ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺪام
ﯾﮏ از ھﻤﮑﻼﺳﯽھﺎﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و روزش ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ.
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ﮔُﺮداﻧﺎ زﻧﯽ ﺧﺎﻧﮫدار ،ﮐﺎردان و ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺑﻮد .ﺳﻮﺋﺪی را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺣﺮف
ﻣﯽزد و ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .دﺧﺘﺮی ﻧ ُﮫ ﺳﺎﻟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯽرﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در ﻣﺎهھﺎی ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ دردﻧﺎک آن زن را ﺷﻨﯿﺪ،
درد و ﻏﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد.
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ﮔ ُﺮداﻧﺎ
ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻢ ﺟﺰ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﻣﮭﺮی ﯾﯿﻼق ﻗﺸﻼق ﻣﯽﮐﺮد ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ
ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ در ﮐﻨﺎر ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﺎناش .ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ ﺑﺒﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻮر اﻗﻮاماش ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و
داﯾﯽ و ﺧﺎﻟﮫاش را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮫھﺎ
و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﮭﺮک اطﺮاف ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻋﺰﯾﺰاناش در آﻧﺠﺎ در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪﻧﺪ و او ﺷﺎھﺪ
ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص ﺑﮫ ﭘﺲ ﮐﻠﮫی ﺑﺮادر و ﭘﺪر زﺧﻤﯽاش ﺑﻮد و دﯾﺪ ﮐﮫ ﺟﺴﺪﺷﺎن را
ﺳﻮار ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺎزهی دﯾﮕﺮدر ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ،
در ﺟﻨﮕﻞ ﭼﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ از آن ﺟﻨﺎﯾﺖ ھﻮﻟﻨﺎک ،ھﻨﻮز
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻢ ﯾﯿﻼق و ﻗﺸﻼق ﻣﯽﮐﺮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ از
رادﯾﻮ؛ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﮔﻮر ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺪﯾﺪی در
ﻧﻘﻄﮫای از ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﻤﺎن روز ﺑﺎ ﭘﻮل اﻧﺪﮐﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ و
اﻧﺪوﺧﺘﮫی ھﻔﺘﮫھﺎ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎهھﺎ ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻠﯿﻄﯽ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﺟﺴﺎد ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ و
ﭘﺪرش در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﮔُﺮداﻧﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﯿﻔﺘﮫی رﻓﺘﺎر و اﺧﻼق او
ﺷﺪ .از او ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﮭﺎت ﺷﺒﯿﮫ
ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺸﺎﺑﮫ آنھﺎ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در ﭼﮭﺮه ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ در ﺑﮫ
درﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻮد.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻨﮓ در ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﻨﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑﺨﺸﯽ از
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻣﺬھﺐ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺒﻮد .ﭘﺪرش ﻋﻀﻮ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد و ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮش ھﺮ دو ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺰب ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﮔُﺮداﻧﺎ ﻋﻼﻗﮫی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن در
ﺷﮭﺮﮐﯽ در اطﺮاف ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ آراﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ و ﺷﻌﻠﮫور ﺷﺪن آﺗﺶ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮز آن زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﻧﯿﺰ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ.
ﭘﺪر و ﺑﺮادرش ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮاھﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺻﺮبھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻨﻄﻘﮫی آنھﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﺎور او ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ ﺻﺮبھﺎ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﺮﮐﺎری دلاﺷﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ﺑﮑﻨﻨﺪ .ھﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع را ﻗﺘﻞﻋﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدان ﺷﮭﺮک وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺻﺮبھﺎ اھﺎﻟﯽ ﺷﮭﺮکھﺎی اطﺮاف را
ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ در ﺗﻮاناﺷﺎن ﺑﻮد و ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺷﮭﺮک را ﺗﺨﻠﯿﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ اﻣﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﮐﺠﺎ؟
ھﯿﭻ ﻧﻘﻄﮫای از ﯾﻮﮔﺴﻼوی؛ ﮐﮫ آن روزھﺎ ا ُﺧﺘﺎﭘﻮس ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﺑﺮ آن ﭼﻨﮓ
اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،اﻣﻦ ﻧﺒﻮد .ﭘﺪر و ﺑﺮادرش ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و اﺳﻠﺤﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺎ
ﺻﺮبھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ .ﺻﺮبھﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻﮐﺲ رﺣﻢ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدرش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﺶ
ﺧﻤﭙﺎره در ھﻤﺎن روز اول ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ .ﺧﻮاھﺮش اﺳﯿﺮ ﺳﺮﺑﺎزان ﺻﺮب ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻨﺪ روز ﺑﮫ او ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺴﺪش را در ﻣﯿﺪان ﺷﮭﺮک رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﮫ طﻌﻤﮫی ﺳﮓھﺎی وﻟﮕﺮد ﮐﮫ دﺳﺘﮫ دﺳﺘﮫ در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﭘﻼس ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻮد.
آن روز ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻤﺮاه دو دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺧﻮد در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫی ﻧﯿﻤﮫ
وﯾﺮاناﺷﺎن ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺮبھﺎ وارد ﻣﺤﻠﮫی آنھﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﮔﺮوه ﭼﻨﺪ
ده ﻧﻔﺮی ﮐﮫ ﭘﺪر و ﺑﺮادرش ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺎﺟﻢ آنھﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ طﺒﻖ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آنھﺎ داده ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺰودی وارد ﺷﻮﻧﺪ و از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در آن روز ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ
از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ و ﻧﮫ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﺻﺮبھﺎ ﺗﻌﺪادی از
ﻣﺮدان را ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﮐﮫ زﺧﻤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ در ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫی آنھﺎ
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ﺑﺰاﻧﻮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﭼﮭﺎر ﭘﺎﯾﮫی ﺷﮑﺴﺘﮫای را زﯾﺮ ﭘﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و از ﭘﻨﺠﺮهی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .آن روز ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺪر و ﺑﺮادر زﺧﻤﯽاش را ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﮫ ﺻﻒ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺑﮫ ﻣﻐﺰﺷﺎن ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺧﺎﺗﻤﮫ دادﻧﺪ .ﺟﻨﺎزهی آنھﺎ را
ﺳﻮار ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺎﻧﺰده
ﺳﺎل ،ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﯾﮑﯽ از آرزوھﺎی ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮدﻧﺪ .آن روز در آن ﺷﮭﺮک
ﺳﻮﺧﺘﮫ ﻧﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری و ﻧﮫ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد ،ﻋﮑﺴﯽ ھﻨﺮی ﺑﮕﯿﺮد و ﯾﺎ ﮔﺰارﺷﯽ ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻓﻈﮫی او
ﺻﺤﻨﮫی دﻟﺨﺮاﺷﯽ را ﮐﮫ در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،ﺿﺒﻂ و ﺛﺒﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺳﺎلھﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﺎﺷﺪ ھﺮ روز آن را ﻣﺮور ﮐﻨﺪ .آن روز ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺷﻠﻮار ﺧﻮد را
ﺧﯿﺲ ﮐﺮد .در ﺧﻮد ﻏﻠﺘﯿﺪ و ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﮫ اﻏﻤﺎ رﻓﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﮐﻤﮏ دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﮭﻮش آﻣﺪ .ﺳﮫ روز طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ
ﺑﮫ ﺷﮭﺮک ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﮫی آنھﺎ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮی ﻣﺮگ و دود ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻧﯿﻤﮫ وﯾﺮان ﻣﯽداد ،وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﯿﺮوھﺎی ﺻﺮب ﺑﻌﺪ از وﯾﺮان ﮐﺮدن
ﺷﮭﺮک آنھﺎ ،ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ از آﻧﺠﺎ دور ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی اداﻣﮫ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮ را ﭘﺎکﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﺑﺎزان ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﮔُﺮداﻧﺎ و
دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﺳﻨﮫ ،ﻧﯿﻤﮫ ﺑﺮھﻨﮫ و ﮐﺜﯿﻒ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﮫی وﯾﺮان ﺷﺪه
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آنھﺎ را ﺑﮫ اردوﮔﺎھﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ اﺳﯿﺮ ﮐﺎﺑﻮس ﺑﻮد .ﺷﺐھﺎ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮاﺛﺮ ﺧﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد از ﭘﺎ درﻣﯽآﻣﺪ ،طﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد و ﺟﯿﻎ از ﺧﻮاب ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ .ﮐﺎﺑﻮس ﻣﺮدان ﺗﭙﺎﻧﭽﮫ ﺑﺪﺳﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی
ﺳﺮ اﺳﯿﺮان زﺧﻤﯽ ﺧﻮد ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را در ﭘﺲ ﺳﺮ آنھﺎ ﺷﻠﯿﮏ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آن روز ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ از آن واﻗﻌﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
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ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮔُﺮداﻧﺎ دل ﺑﺎﺧﺘﮫی ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان ﭘﺎﺳﺪاران ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
ﺷﺪ .ﮔﻮﺳﺘﺎو ھﻢ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد .ﮔُﺮداﻧﺎ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ھﻤﻮطﻨﺎناش
از ﺳﺮ ﺧﯿﺮﺧﻮاھﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ً ﺳﻮظﻦ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ او
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺸﻖ آنھﺎ ﺑﺪ ﯾُﻤﻦ اﺳﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻮد و ﮔﻮﺳﺘﺎو در آن اوﺿﺎع ﺟﻨﮕﯽ و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺑﯽﮐﺴﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻣﯽ او ،ﺗﮑﯿﮫﮔﺎه و
ﻣﺎﯾﮫی اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶاش ﺑﻮد .دل ﺑﺴﺘﮫ و واﺑﺴﺘﮫاش ﺑﻮد .ﻧﮫ ﭘﺪری و ﻧﮫ ﻣﺎدری و
ﻧﮫ ﮐﺲ و ﮐﺎری داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اھﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﮫاﺷﺎن ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ
ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﮕﺮی ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﺳﺘﺎو درواﻗﻊ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻋﺰﯾﺰان او را ﭘُﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد .روزی ﮐﮫ از او ﺗﻘﺎﺿﺎی ازدواج ﮐﺮد ،ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ رﺳﻤﺎ ً ھﻤﺴﺮ و زن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ او ﺷﺪ.
ﮔﻮﺳﺘﺎو اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن ،ﺣﺴﺎس و ﺑﺮﺧﻼف ﺧﯿﻠﯽ از ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ،ﺧﻮن ﮔﺮم ﺑﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮن ﮔﺮﻣﯽاش را از ﭘﺪرش ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد و در ھﻤﺎﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد .ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺟﻨﮓ و ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮدم
ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﺑﺎ ھﻤﮫی وﺟﻮدش دﯾﺪه و ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﮔُﺮداﻧﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ و ﻗﺼﺎﺑﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻧﺎﺑﻮد ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﮫ
ﮔﻮﺳﺘﺎو را ﻧﯿﺰ از درون وﯾﺮان ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﺛﺮات
ﻣُﺨﺮب ﺟﻨﮓ را ﺑﺮرﻓﺘﺎر و روﺣﯿﮫی آن ﻣﺮد ﺟﻮان ﻣﻮ ﺑﻮر و ﭼﺸﻢآﺑﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ و
درﯾﺎﺑﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻤﺎردار ﻏﻢ و ﻣﺼﺒﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮدی
زﺧﻢ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎور و اﯾﻤﺎناش را ﺑﮫ اﻧﺴﺎن و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ از درون از دﺳﺖ
داده .ﮔﻮﺳﺘﺎو ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .در ﮔﻮﺷﮫای آرام ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ
ﻧﻘﻄﮫای ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮهاش ﭼﻨﺎن ﮐﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﮫ
ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮﮔﺮم دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻤﯽ ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد؛ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ذھﻦ و ﺻﻨﺪوﻗﭽﮫی
ﺧﺎطﺮاتاش ﺻﺤﻨﮫھﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﮐﮫ در طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺷﺎھﺪ
ﺑﻮد ،ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﻮری ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻤﮏاش ﮐﻨﺪ .ھﺮﮐﺎری از
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دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد؛ اﻧﺠﺎم داد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه را ﺑﮫ
ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﻣﺮدش ،ﮐﮫ روزی او را از ﮔﺮداب ﻣﮭﯿﺐ و ﺧﻮفاﻧﮕﯿﺰ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و
وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس و ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
ﮔُﻮﺳﺘﺎو درﻣﺎن دردش را در ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﮫ اﻟﮑﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺐ و روز ﻣﺴﺖ ﺑﻮد.
ﮔُﺮداﻧﺎ آن روزھﺎ را ھﻢ ﺑﺎ ﺑُﺮدﺑﺎری ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد .اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ ﮔﻮﺳﺘﺎو او آن
ﺑﺤﺮان را از ﺳﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
دوﻟﺘﯽ رﻓﺘﮫ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺮوب ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﻋﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺮد او را ﮐﮫ
ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺑﻮﺳﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﻨﮫ داﺷﺖ ،ﺑﮫ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه راه ﻧﺪھﻨﺪ و ﺑﺮاﻧﻨﺪ .ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻣﺮدم ﺗﻨﮭﺎ ظﺎھﺮ او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،از درون
او و ﺣﻮادﺛﯽ را ﮐﮫ از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه را ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ.
ﮔُﺮداﻧﺎد ﺑﻌﺪ از اﺻﺮار و ﺗﻮﺻﯿﮫھﺎی ﻣﮑﺮر ﻣﺎدر ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و
ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ رواﻧﮑﺎو ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮔُﻮﺳﺘﺎو ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ
رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻮد .ﻗﺮصھﺎی آرامﺑﺨﺶ و ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺟﺎی اﻟﮑﻞ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل
او روز ﺑﮫ روز ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﺧﺪﻣﺖ ﻣَﺮد َش
ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺮ اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ھﺮ دو ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺟﺮأت
ﮐﺮده دو ﺑﺎر در ﺑﺎرهی آﯾﻨﺪه ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻧﻘﺸﮫھﺎ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻟﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﻮﺳﻨﯽ آرام ﺑﻮد .آوارﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺎﺷﺎﻧﮫی ﺧﻮد
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪری
ﮔُﺮداﻧﺎ را دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنھﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﻮﺳﻨﯽ و ﺳﺎراﯾﻮ ﺑﻮد .ھﺮ دو ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ .ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺑﮫ ﺣﺮﻓﮫی
آﻣﻮزﮔﺎری ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ .آرزو داﺷﺖ روزی ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮد و در ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﻨﺪ.
ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎران و زﺧﻤﯽھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﮫاﺷﺎن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﻮد.
ﯾﮏ روز در ﻏﺮوﺑﯽ ﺳﺮد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﺎرس وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﮔُﺮداﻧﺎ
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ﺑﺨﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺑﯽﺟﺎن ﮔﻮﺳﺘﺎو در وان ﺣﻤﺎم روﺑﺮو ﺷﺪ .او ﻗﺮصھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﻣﺼﺮف ﯾﮏ ھﻔﺘﮫاش ﺑﻮد را در ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ودﮐﺎ ﺣﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺳﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮگ او را ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﻣﺮگ ﮔﻮﺳﺘﺎو
وﯾﺮاناش ﮐﺮد و او را ﺑﮫ ﻣﺮز ﻧﺎﺑﻮدی ،ﺟﻨﻮن و ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﮔﺮم و زﯾﺒﺎی دﺧﺘﺮش ﮐﮫ آﻣﯿﺨﺘﮫای از ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ و
ﺳﻔﯿﺪی ﺳﺤﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮفھﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﻤﺎل ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺑﻮد؛ ﻧﺒﻮد،
ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﺑﮫ دﯾﺎر ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺮگ آنھﺎ را از او رﺑﻮده ﺑﻮد،
ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ .ﺟﺒﺮ ﺑﯽرﺣﻢ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﻋﺸﻖ دﺧﺘﺮش ﺑﺎﯾﺪ
ﮐﻮﻟﮫﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﮫ ﮔُﺮده ﮐﺸﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮش
ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﭼﻮن او ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﮫ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻦ و ﺟﺎن زﺧﻢ ﺧﻮرده و وﯾﺮان ﺷﺪهاش را از وادی ﺣﺮﻣﺎن و ﻧﺎاﻣﯿﺪی
ﺳﯿﻨﮫ ﺧﯿﺰ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ
ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎدر ﮔﻮﺳﺘﺎو و اﻣﮑﺎﻧﺎت روان درﻣﺎﻧﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺎر و ﻣﺪدﮐﺎر او ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻤﯿﺸﮫ از آن ﮐﻤﮏھﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام و ﻣﻨﺖداری ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺪون
ﮐﻤﮏ آنھﺎ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دﺳﺖ دﺧﺘﺮم را دوﺑﺎره ﺑﮕﯿﺮم و در ﺟﺎدهی زﻧﺪﮔﯽ
ﻗﺪم ﺑﺮدارم ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺤﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﻣﺴﺖ
ﮐﻨﻨﺪهی ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎدر ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﮭﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش ارث ﭘﺪر ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺑﻮد را ﺑﮫ او و دﺧﺘﺮش داد.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺖ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاﺷﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد ،در ھﺘﻠﯽ ﺑﻌﻨﻮان
ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺴﺖ ،روزی ﺑﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ اﺗﺎق و
ﺗﻮاﻟﺖ را ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺮج ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از
درآﻣﺪش را ﭘﺲاﻧﺪاز ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺑﻮﺳﻨﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و
دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ رﯾﺸﮫ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎدرش آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻏﻢ ﺟﺎﻧﮑﺎهاش
ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
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ﮔُﺮداﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ و ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺳﺘﺎو داده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و ﺣﺮف ﻣﯽزد ،ﺑﮫ
ﮐﻼس آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﺻﻮل درﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و دﯾﭙﻠﻢ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﮕﯿﺮد.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻋﻼﻗﮫی ﺷﺪﯾﺪش ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ،روش ارزش ﮔﺬاری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آنھﺎ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ و از آن اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﻢ ﭼﺮا دﯾﭙﻠﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻮﺋﺪ ارزش ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .رﯾﺎﺿﯽ
و ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﻤﮫ ﺟﺎ ﯾﮫ طﻮره .ﺗﺎزه ﻣﺎ ﮐﮫ از ﺷﺎخ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﯿﻮﻣﺪﯾﻢ.
ﻣﺎ ھﻢ از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ از ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺰرگﺗﺮه اوﻣﺪﯾﻢ''.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻣﻮﻓﻖ ھﻢ
ﺷﺪ .ﻧﮫ ﮔﻠﮫای ﮐﺮد و ﻧﮫ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ .درس ﺧﻮاﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ
از او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ .ھﻢ او ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ او ﺳﻮﺋﺪی ﺣﺮف ﻣﯽزد و او را راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﮫ او ﯾﺎد داد ﮐﮫ ﺿﺒﻂ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺨﺮد و در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺻﺪای
ﺧﻮد را ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻠﻔﻈﯽ ﺧﻮد را ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮد و آنھﺎ را ﺗﺼﯿﺢ
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ او ﯾﺎد داد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮود و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪی ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ،روزﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ و اﺧﺒﺎر ﮔﻮش دھﺪ .او زﻧﯽ ﺑﺎھﻮش و ﮐﺎردان ﺑﻮد .ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ
زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ را آرام و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺖ .آﻣﻮزشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ھﺮ ﻧﮑﺘﮫ
آن را از روی دوراﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺸﻮر زنھﺎﺳﺖ .اﮔﮫ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﮫ اﯾﻨﺠﺎ ھﻢ ﺗﻮ ﺳﺮﻣﻮن ﺑﺰﻧﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﮫ.
ﺑﺎﯾﺪ روی ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮدھﺎی ﭘُﺮرو رو ﮐﻢ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ از ھﻤﻮطﻨﺎی ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮدھﺎی ﯾﻮﮔﺴﻼو دﺳﺖ ﺑﺰن دارن''.
ﮔُﺮداﻧﺎ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ دوﺳﺘﯽ ﺳﺎدهی
آنھﺎ ﺑﮫ راﺑﻄﮫای ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﮔﺮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
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ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫﮐﺲ ﺑﺮای ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ درس اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را
در ﻣﮑﺘﺐ ﮔﻮﺳﺘﺎو آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد و ﮐﺎرداﻧﯽ و واﻗﻌﺒﯿﻨﯽ را در ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﮔﻮﺳﺘﺎو
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﺎﺷﻖ اﻧﺴﺎن و ﻋﺎری از ھﺮﻧﻮع ﭘﯿﺸﺪاوری ﺑﻮد .از ھﯿﭻﮐﺲ
ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ھﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﻧﻈﺮات او زﻣﯿﻨﯽ و واﻗﻌﺒﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺣﺘﯽ از ﻣﯿﻠﯿﺸﺎی
ﺻﺮب ھﻢ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .او ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺻﺮبھﺎ ھﻢ ﻓﺮﯾﺐ
ﺑﺎزیھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺧﻮردﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎنھﺎ و ﻣﺴﯿﺤﯽھﺎ ﺻﺪ ﺳﺎل در ﮐﻨﺎر ھﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ھﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺰاران دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﺻﺮب ﺑﺎ ھﻢ ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻨﺎه آنھﺎ ﻧﺒﻮد .ﮔﻨﺎه از رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﺎرج از ﯾﻮﮔﺴﻼوی از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ دلاﺷﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺸﻮر واﺣﺪ
و ﺑﺰرگ و ﻗﻮی وارد اروﭘﺎی ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺷﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آن را
ﺗﮑﮫﺗﮑﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﮫ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮلاش ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻘﻮل او ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ھﻢ ﺑﺎ
ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺮدم اﺣﻤﻖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻔﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻧﻘﺸﮫای
ﺑﺮای آنھﺎ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ روزی آﻣﺮﯾﻦ اﺻﻠﯽ آن ﮐﺸﺘﺎرھﺎ ﺑﮫ
دادﮔﺎه ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﺮدم ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﺻﻠﯽ و ھﻤﮫی ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺴﻮس روزی ﮐﮫ ﭼﮭﺮهی ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﮐﺸﺘﺎرھﺎی ﺳﺮﺑﺮﻧﯿﺴﮑﺎ
را در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در دادﮔﺎه ﻻھﮫ دﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﺧﺒﺮ
ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪهراﺑﮫاوﺑﺪھﺪورﺿﺎﯾﺖﺧﺎطﺮوﺷﺎدیﺧﻮدراﺑﺎاوﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﺪ.
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ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ
دﺧﺘﺮ روس ﻧﻘﻄﮫ ی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﻮد .از ھﻤﺎن روز اول ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻼس را ﺑﮫ
دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
او ﺑﺎﯾﺪ از آنھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .دﺧﺘﺮ روس ﮐﮫ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽداد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﻢ
ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺷﻮھﺮش ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،از ھﻤﺎن روز اول از ﺳﮭﯿﻤﮫ ﮐﮫ از
آﻓﺮﯾﻘﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﺟﻮاب ﺳﻼم او را ﻧﻤﯽداد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﺳﻨﺠﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﻨﺪرت ﺑﺎ او ھﻢﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ .روزھﺎی اول ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﮭﺮی و ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻮرد ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎ او ﻋﺎدی و دوﺳﺘﺎﻧﮫ
ﺑﻮد .وﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﮭﺮی ﺑﺎ او ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮭﺎر زن در
راھﺮو ﻣﺪرﺳﮫ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ از ﻣﮭﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ از ﮐﺪام ﮐﺸﻮر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﮭﺮی ﮐﮫ از ﺑﺮﺧﻮردھﺎی او دل ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺟﻮاب داد:
''ﻣﮕﮫ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ از ﮐﺠﺎ اوﻣﺪم''.
ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﮭﺮی زﯾﺎد ﺧﻮشاش ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ .ﻣﮭﻢ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﯾﮫ ﻋﺪهای ﻣﯽﯾﺎن ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻦ''
ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد و در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او را
ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ دھﺪ ،ﺟﻮاب داد:
''ﻣﮕﮫ ﺧﻮدت ﺑﺮای ﭼﯽ اوﻣﺪی ﺳﻮﺋﺪ؟''
ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﮐﮫ اﺻﻼ ً اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی از ﺳﻮی ﻣﮭﺮی را ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻘﺎم و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺣﺮفھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺟﻮاب داد:
''ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ،ﻣﻦ اﮔﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﻮھﺮم ﻧﺒﻮد ھﺮﮔﺰ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽا ُوﻣﺪم''.
ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪودی از اوﺿﺎع روﺳﯿﮫ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ:
''وﺿﻊ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﮫ ﻓﺮق ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاره ﺗﺎزه اﯾﻦطﻮر ﮐﮫ ﺗﻮ
روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و اﺧﺒﺎر ﻣﯽﯾﺎد ،ﺑﺪﺗﺮ ھﻢ ھﺴﺖ .ﺷﻨﯿﺪم ﺑﻌﺪ از ﮔﻮرﺑﺎﭼﻒ روﺳﯿﮫ رو ﺑﮫ
ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﻣﺮدھﺎی ﭘﻮلدار اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮن روﺳﯿﮫ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﮐﻨﻦ و ھﻢ
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دﺧﺘﺮای ﺟﻮون روس اﺳﮑﻮرت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﯿﺎرن''.
ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺷﻤﺎھﺎ ھﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯽاﺗﻮن ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪهاس''.
ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﺿﻌﻒ او اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ،ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و اداﻣﮫ
داد:
''ﭼﯿﮫ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪی؟ ﺗﻮ ﺧﻮدت ﭼﻄﻮری اوﻣﺪی؟ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
ازدواج ﮐﺮد و اوﻣﺪی ﺳﻮﺋﺪ .ﺷﻮھﺮت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫاس؟ ﺷﺼﺖ ،ھﻔﺘﺎد؟''
ﺟﻤﻠﮫاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮﯾﻢ .آنھﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﮫ طﺮف دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ
رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن روز و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی اداﻣﮫ
داﺷﺖ در ﮔﻮﺷﮫای ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد .ﺗﻨﮭﺎ روز آﺧﺮ ﮐﮫ
ﻣﻌﻠﻢ آنھﺎ ﺣﺴﮫ از ھﻤﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮐﺲ ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را
درﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮑﯽ از ﮐﻼسھﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﺑﺎز
ﮐﺮد .در آن روز ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺣﺮف زد .و ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﺸﻦ
ﻣﺨﺘﺼﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ از ھﻤﮫ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ .ﻧﮫ ﮐﺴﯽ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد
و ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ داد.
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ﺳﮭﯿﻤﮫ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﮭﻤﯿﮫ ﺑﮭﺘﺮ از ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﺒﻮد .از ﮐﺸﻮری آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺠﺰ ﮔُﺮداﻧﺎ و
ﻣﮭﺮی ﺑﻘﯿﮫی ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻼس ﺗﺎ آن روز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری در آﻓﺮﯾﻘﺎ
وﺟﻮد دارد .ﺳﮭﯿﻤﮫ از رواﻧﺪا آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﮭﯿﻤﮫ ھﻢ ﺟﺰ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺳﮭﻤﯿﮫای ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ ھﻤﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ آن
زن ھﯿﭻﮐﺲ را در اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﮭﻨﺎور ﻧﺪارد .ھﻤﮫی ﻓﺎﻣﯿﻞ او و ﺣﺘﯽ ﮐﻠﯿﮫی اھﺎﻟﯽ
دھﯽ ﮐﮫ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻗﻮم ھﻮﺗﺮ در طﯽ ﻧﺴﻞﮐﺸﯽ
ﺳﺎل  ١٩٩۴ﻣﯿﻼدی ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .درآن ﺳﺎل در طﯽ ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻧﻔﺮ را از دم ﺗﯿﻎ ﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ او و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ از روﺳﺘﺎی ھﺰار ﻧﻔﺮی
آنھﺎ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺳﮭﯿﻤﮫ ﺗﻮﺗﯽﺳﺮھﺎ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺳﺎﮐﻦ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮدﺷﺎن را
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ دھﻘﺎن و ﮐﺸﺎورز ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﻮم ھﻮﺗﺮ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن و
ﺗﺠﺎر ﺷﮭﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر
را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺸﻮر رواﻧﺪا ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺮزھﺎی آن طﺒﯿﻌﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﻂ ﮐﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در آن ﺳﺎل ﺳﯿﺎه دوﻟﺖ دﻣﮑﺮات ﻣﺴﯿﺤﯽ در
ﻗﺪرت ﺑﻮد .ﮔﺮوهھﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﺴﻠﺢ ﮐﮫ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ در دوﻟﺖ رھﺒﺮی آنھﺎ را
ﺑﻌﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻮم ﺗﻮﺗﯽﺳﺮھﺎ را ﮐﺸﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﮭﯿﻤﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ
و ھﻢ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ از ﺟﺮﯾﺎن اطﻼع داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﻣﺮدم ﺑﯽدﻓﺎع ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﺘﺎر اداﻣﮫ داﺷﺖ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی اﯾﻨﮑﮫ
ﺟﺎناﺷﺎن در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،از رواﻧﺪا ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ و اﺟﺎزه دادﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎی
ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﺳﮭﯿﻤﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﮫ ھﻔﺘﮫھﺎ در ﻣﯿﺎن اﺟﺴﺎدی ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد از
رﯾﺸﮫی ﺑﻮﺗﮫھﺎ ﺳﺪ ﺟﻮع ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ
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رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .راھﺒﮫ ای او را ﺑﯿﮭﻮش در ﺟﻠﻮی در ﺻﻮﻣﻌﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎهھﺎ
ﺗﺤﺖ ﻣﺪاوا ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ از رواﻧﺪا ﺧﺎرج ﺷﻮد و در ﮐﺸﻮر زﺋﯿﺮ
ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﺪﺗﯽ ﻓﺎﺣﺸﮫﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﺎردﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺻﻮﻣﻌﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎزه آن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از
طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ .در ﺳﻮﺋﺪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل روﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺳﮫ ﺳﺎل در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رواﻧﯽ ﺑﺴﺘﺮی ﻣﯽﺷﻮد .دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﮏ اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﮫای ﺑﮫ او داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫای ﮐﮫ
از ادارهی ﺑﯿﻤﮫھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﺳﻮﺳﯿﺎل ـ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎلاش
ﺧﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ .زن ﺑﺎھﻮﺷﯽ ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر
اوﻟﯿﮫ زﺑﺎن را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه رواﻧﯽ
ﺑﺴﺘﺮی ﺑﻮد ،ﺣﺮفھﺎ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد در ﺣﺎﻓﻈﮫاش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد وﻟﯽ
از ﺗﮑﺮار و ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن آنھﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﮑﻔﺘﮫ ﺷﺪ و
زﺑﺎنﺑﺎز ﮐﺮد .ﺣﺴﮫ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫی او را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ او زﺑﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﮭﯿﻤﮫ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻼس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت و
آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺮﮐﺪام ﺑﺪﻟﯿﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن را رھﺎ و ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ و زﺑﺎن ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﻧﺒﻮد .دورهی آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی
ﭘﻨﺠﺮهای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺮهی ﺧﺎﮐﯽ و اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
روی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﺑﮭﺘﺮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ؛ ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ،ﺳﻨﺠﯽ ،ﭘﺴﺮ
اھﻞ آﻟﺒﺎﻧﯽ و ﺳﮭﯿﻤﮫ ،ھﺮ ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از آن
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮫ آنھﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﮫ ﭼﯿﺰی در ﺑﺎرهاﺷﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ھﺮ
ﯾﮏ از آن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﺸﺎﺑﮫ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش؛ آﺑﺠﯽ ،ﺳﯿﺎﻣﮏ ،ﻧﺎﺻﺮ و ﻋﻠﯽ
داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ آنھﺎ ھﯿﭽﮑﺪام ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ درواﻗﻊ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و آﯾﻨﺪهی آنھﺎ
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ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﺑﺎﻧﮫ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻌﻠﮫھﺎی ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
در ﺑﺎﻟﮑﺎن ،آرام و ﺑﯽ دﻏﺪﻏﮫ ﺑﻮد .ﮔُﺮداﻧﺎ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدری دلﺳﻮز و
ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادری ﻣﮭﺮﺑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﻋﻔﺮﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﺗﯿﺸﮫ ﺑﮫ رﯾﺸﮫی
زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﻧﺰده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺮوز در ﺷﮭﺮک ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش در اطﺮاف
ﺳﺮﺑﺮﯾﻨﺴﮑﺎ ﺧﺎﻧﮫای ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر ﺷﻮھﺮی ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ او ھﻢ از ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ
ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ .اﮔﺮ ارادهی
رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﺑﻘﻮل ﮔُﺮداﻧﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﮫ رھﺒﺮان
ﻧﺒﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای او رﻗﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﺣﮑﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﮭﯿﻤﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ از ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﺒﻮد .ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او آﯾﻨﮫی ﺗﻤﺎم ﻗﺪی
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺠﺰ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭼﯿﺰی در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ وﻗﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ
زﻧﺪﮔﯽ رﻗﺖﺑﺎر آن زن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻮ ﺑﺮ ﺑﺪناش ﺳﯿﺦ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ او را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ در ﭘﺲ آن ﭼﮭﺮهی ﻣﻌﺼﻮم و رﻓﺘﺎر ﺳﺎدهی او ﭼﮫ
ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ او را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دﻧﯿﺎی ﻏﺮب و ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ھﻤﮫ ﻗﺴﺎوت و
ﺑﯽرﺣﻤﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ؟ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ در ﻣﯿﺎن ھﺰار ﺟﻨﺎزه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﺑﻮی
ﻣﺘﻌﻔﻦ آنھﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن و ﺑﺮای ﺳﺪ ﺟﻮع رﯾﺸﮫی ﺑﻮﺗﮫھﺎ را ﺑﮫ دھﺎن ﮐﺸﯿﺪن و
ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮدن'' .ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟ آدم ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺗﺤﻤﻞ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟ ﺑﯽﺟﮭﺖ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ رواﻧﯽ ﺷﺪ''.
ﺳﮭﯿﻤﮫ ھﻨﻮز ﺑﺎرﻗﮫای از زﯾﺒﺎﯾﯽ در ﭼﮭﺮهاش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .آن زن ﮐﮫ در آن
روزھﺎ دﺧﺘﺮی ﺟﻮان و ﺷﺎداب ﺑﻮده ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ
ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورد .وﻗﺘﯽ ﺳﮭﯿﻤﮫ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ از
واژهی روﺳﭙﯿﮕﺮی ﻧﻔﺮت داﺷﺖ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ اﺣﺴﺎس ﺑﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد،
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ھﻤﺪردی در وﺟﻮدش رﯾﺸﮫ دواﻧﺪ .ﺧﻮدش ھﺮﮔﺰ
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طﻌﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و درﺑﺪری را ﻧﭽﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ درد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮐﮫ
آن زن ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮده ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻋﺬابآورﺗﺮ از ﺗﻦ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ او ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﮫ آن ﺧﻔﺖ و ﺧﻮاری ﺗﻦ دھﺪ .درک اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ
او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﺷﮏھﺎی دﺧﺘﺮ روس را ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭼﮭﺮهی
ھﻤﮫی آن اﻧﺴﺎنھﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻢرﻧﮕﯽ از آﺑﺠﯽ دﯾﺪ .روزی را ﺑﯿﺎد آورد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
آﺑﺠﯽ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ از ﺧﺎﻧﮫی آنھﺎ رﻓﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎ از او ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯿﺎد ﻋﻠﯽ
اﻓﺘﺎد ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن ﭼﻄﻮر ﯾﮏ روز ﺳﺮزده ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی آنھﺎ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺮاه او ﺑﺮود .ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮ روس از اﯾﻨﮑﮫ رازش ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﺮﯾﺎن و ﺷﺘﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ رﻓﺖ .ﺑﻌﺪھﺎ آﺑﺠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد
ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮده .ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ و ارادهی ﺧﻮد ﮐﺸﻮرش را ﺗﺮک
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﺎ درواﻗﻊ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﮫی
دﻟﺒﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﻮد و ھﻮﯾﺖاش را ﻧﯿﺰ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﭘﻨﺎه ﺑﯿﺎورد ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنھﺎ اﻣﺮوز ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی اﺳﯿﺮ و ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻧﮫ ﻏﻢ ﻣﺮدم را دارﻧﺪ و ﻧﮫ در ﻓﮑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﮔُﺮداﻧﺎ راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﺳﮭﯿﻤﮫ ھﺮ روز ﺑﮭﺘﺮ و ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .آﺧﺮ ﺗﺮم ﺳﻮﺋﺪی
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ روزی ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﮫ او ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ در ھﺘﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد،
ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺳﮭﯿﻤﮫ ﺑﻘﺪری
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﯿﻎ ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ آن روز در ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﻨﯿﮫای ﻗﻮی و ﻣﺤﮑﻢ داﺷﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎ ً
از ﭘﺲ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺎلھﺎ در رواﻧﺪا در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرش روی
زﻣﯿﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﮐﺸﺎورز ﺧُﺮدهﭘﺎ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻧﺴﯽ دوﺑﺎره
ﺑﮫ او داده ﺑﻮد و او ھﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ از آن ﺷﺎﻧﺲ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﮑﻨﺪ.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺳﺘﺎو داده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ھﻢ از ﺧﺮ ﺷﯿﻄﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎر در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک رﺿﺎﯾﺖ داد .ﺗﻨﮭﺎ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻮد و
ﭘﺎی دﯾﮕﺮش ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﺗﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .او ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﺮد.

615

ﻻﻟﮫ
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﺮزﻧﺪه و ﺷﻮخ ﻧﺒﻮد .ﮐﻤﺘﺮ
ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﻮد ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮر رﻓﺘﺎر او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.
ﻣﯽداﻧﺴﺖ دﺧﺘﺮی در ﺳﻦ و ﺳﺎل او ﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارد .وارد ﺧﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﮫ اﺗﺎقاش ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد .در را ﭘﺸﺖ ﺳﺮش
ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﺿﺒﻂ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﻻدن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻟﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده
ﺑﻮد .رازدار ﺧﻮاھﺮش ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﻟﮫ
ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎدرش را ﭘُﺮ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ از روزی ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ وارد زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد دﺧﺘﺮھﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﮑﺮ ﺗﻤﺪد اﻋﺼﺎب
ﺑﻮد .از ﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮرد و ھﻨﻮز اﺧﺒﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
راھﯽ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺸﻖ ﺷﺒﺎﻧﮫ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .دﺧﺘﺮھﺎ ھﻢ ﺑﮫ
ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺰاﺣﻢ ﭘﺪر
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن ﭘﺪر ﺑﻨﻔﻊ آنھﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ھﺰار ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﺑﮫ
ﻣﻐﺰش ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد ﺑﯿﻦ ﺟﻮانھﺎ و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از
دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در اﺧﺒﺎر روزﻧﺎﻣﮫ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد.
دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ھﺮ طﺮﯾﻖ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﻻﻟﮫ ھﻤﮫی درھﺎ را
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای او اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺸﻨﻮد ،ﭼﮫ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻧﺎﺻﺮ اھﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻧﺒﻮد .ﻗﻄﻌﺎ ً ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او از
ﻧﻮع راھﻨﻤﺎﯾﯽ و آﻣﻮزش ﻧﺒﻮد .ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﺮای او وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺴﺎﯾﻞ و وﻗﺎﯾﻊ
ﺑﺮای او ﯾﺎ ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪ .ھﻤﮫ را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮد.
آن روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﻻﻟﮫ زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺨﺎﻧﮫ آﻣﺪ .ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺑﮫ ﭘﻨﺎھﮕﺎه
ﺧﻮد رﻓﺖ و در را ﺑﺴﺖ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﻟﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﮫ طﺮف ﺣﻤﺎم رﻓﺖ.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﮔﺮم آﺷﭙﺰی ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ اﺿﺎﻓﮫﮐﺎری داﺷﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺷﺐ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از آن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﯿﺎلاش راﺣﺖ ﺑﻮد .آن ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻢ اﺧﺒﺎر را ﺗﺎ آﺧﺮ
ﮔﻮش ﮐﻨﺪ و ھﻢ اﮔﺮ ﻓﯿﻠﻤﯽ از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺞ را آبﮐﺶ
ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد ،ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﭼﺎی ﺑﺮای ﺧﻮد رﯾﺨﺖ و ﺑﮫ
اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ رﻓﺖ و روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺟﺮﻋﮫ را ﺳﺮﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﺑﺎ
ﻣﻮھﺎی ﺧﯿﺲ از ﺣﻤﺎم ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''زود اوﻣﺪی؟''
''ﻣﻌﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﭽﮫاش ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮد .ﮐﺲ دﯾﮕﮫای ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ طﺒﻖ ﻋﺎدﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﮫ؟''
ﻻﻟﮫ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺳﻮ در'')۴۶) .
ﻻﻟﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در
زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ''ﺳﻮ در'' ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ آﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺪک ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ''ﺳﻮ در'' ﮐﮫ ﻻﻟﮫ از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ
او دور ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل در اﺗﺎق را ﻧﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد،
ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی را ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ ،دل ﺑﮫ درﯾﺎ زد ،از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق
رﻓﺖ .ﺿﺮﺑﮫای آرام ﺑﮫ در زد و وارد ﺷﺪ .ﻻﻟﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﻢ روی ﺗﺨﺖ دراز ﮐﺸﯿﺪه
ﺑﻮد و ﺣﻮﻟﮫ را روی ﺳﺮش ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ورود او ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﮑﺮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺮش را
ﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﯽ وارد اﺗﺎقاش؛ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽاش ﺑﻮد ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ وارد اﺗﺎق او ﻧﺸﺪه .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد.
راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﺗﺎ آن روز ﺑﮫ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق او ﺑﺮود و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای
را در ﮐﻨﺎر آن دﺧﺘﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻣَﺤﺒﺖ و ھﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؟ ﻏﺒﻄﮫ ﺧﻮرد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ دوﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﮫ
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ﻣﺎدر و زنﭘﺪر .ﻣﮕﺮ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ دورهی دﺷﻮار و طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ را از ﺳﺮ
ﻧﮕﺬراﻧﺪه ﺑﻮد؟ ﭼﮫ ﻏﻔﻠﺘﯽ؟ روی ﻟﺒﮫی ﺗﺨﺖ در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺖ .دﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎی
ﻧﯿﻤﮫ ﺧﯿﺲ او ﮐﮫ از زﯾﺮ ﺣﻮﻟﮫ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''از ﭼﯿﺰی ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟''
ﻻﻟﮫ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻦ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ از او
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻧﯿﻢ ﻏﻠﺘﯽ زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ''.
''ﭼﯽ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ؟ از ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ؟''
ﻻﻟﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ،ﻣﮕﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ از ﺗﻮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ''!
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎد روزھﺎﯾﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻣﺎدرش آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد و ذره ذرهی
وﺟﻮدش ﻣﻮﻧﺴﯽ را ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزد.
''ﭼﯽ ﺗﻤﻮم ﻣﯽﺷﮫ .ﺣﺮف ﺑﺰن .ﻣﺪﺗﯿﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﺘﯽ .ﭼﯿﺰی ﻋﺬابات ﻣﯽده؟ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻦ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﮐﻤﮏات ﮐﻨﻢ''.
''ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﮫ ﮐﻤﮏام ﮐﻨﮫ .دﺳﺖ ھﯿﭽﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ''.
''ﭼﯽ دﺳﺖ ھﯿﭽﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻣﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﺳﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدم .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ درکات ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ از ﺗﻮ ﮐﻮﭼﯿﮏﺗﺮ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﻣﺎدرم ﻣﺎ را ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ دلام ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ ،وﻟﯽ ھﯿﭻﮐﺲ
ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ زن ﭘﺪرم ھﻢ ﭼﻮن ﺟﺎی ﻣﺎدرﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،راﺑﻄﮫ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
ﻣﯽدوﻧﻢ ﺑﺮات ﺳﺨﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ ،وﻟﯽ اﮔﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ
ﮐﻤﮏات ﮐﻨﻢ ،ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻦ .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﺣﺮف زدن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ آدم ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
ﻻﻟﮫ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﮫ زده ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺎھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺗﻮ زن ﻧﺎﺻﺮ ﺷﺪی .از ﺳﺮ ﻣﺎ ھﻢ
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زﯾﺎدی''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﻻﻟﮫ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻦاش ﯾﺦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﻧﻮازش ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫای ﺑﻮد.
ﺑﻐﺾاش ﺗﺮﮐﯿﺪ و در ﻣﯿﺎن ھﻖ ھﻖ آرام ﮔﺮﯾﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی ﺟﻮان ﺧﻮشﺗﯿﭗ
ِ
ﮐﺮد .ﻻﻟﮫ از ھﻤﺎن ﺷﺐ ﺟﺸﻦ
ﻣﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ راﺑﻄﮫ داﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او رﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ھﻢ دﻋﻮا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻻﻟﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ داﻧﯿﻞ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ
دﯾﮕﺮی ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺮاغ او را ﻣﯽﮔﯿﺮد .داﻧﯿﻞ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﯿﭻ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮی را دوﺳﺖ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ درس دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﺮای
وارد ﺷﺪن ﺑﮫ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﻻﻟﮫ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد .دو ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺸﺎﺟﺮهای ﺳﺨﺖ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''اﮔﮫ اﯾﻨﻄﻮری ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ زﻧﮓ ﻧﺰن''.
ﻻﻟﮫ وﺣﺸﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد داﻧﯿﻞ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺗﺮس از ﭘﺪر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﺪاﯾﯽ از داﻧﯿﻞ ﻋﺬاباش ﻣﯽداد .ﭘﺪرش از راﺑﻄﮫی آنھﺎ
ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ھﻨﻮز ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺪرش ﺑﺎرھﺎ از ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎری
دﺧﺘﺮھﺎی ﻧﻮﺟﻮان ﮔﻠﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻧﺴﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از دﯾﺪن رﻓﺘﺎر ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮫی
اﯾﻦ ﺟﻮانھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﺘﺮو ﺣﺎلاش ﺑﮭﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
''ﻧﮫ ﭘﺪری ،ﻧﮫ ﻣﺎدری .دھﻨﺸﻮن ﺑﻮی ﺷﯿﺮ ﻣﯽده ،ﻣﺜﻞ دو ﺗﺎ ﺳﻤﻮر آﺑﯽ ﺑﮭﻢ
ﻣﯽﭼﺴﺒﻦ و دﺳﺖ ﺗﻮ ھﻤﮫ ﺟﺎی ھﻢ ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﺑﺰرگﺗﺮھﺎ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻦ .اوﻧﺎ ﺗﻮ ﺧﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻦ ،ﺑﭽﮫھﺎ ﻋﻠﻨﯽ .زﻣﻮﻧﮫ ﻋﻮض ﺷﺪه.
ﻣﺎھﺎ ﺑﭽﮫھﺎی ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ھﺴﺘﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ از ﺳﺮ ﻏﯿﺾ ﺑﮫ او ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﺎﮐﺖ ﮐﺮدن
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ﻧﺎﺻﺮ وظﯿﻔﮫی او ﺑﻮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﻨﮭﺎ دلﻧﮕﺮاﻧﯽ او دﻟﺪاری و آرام ﮐﺮدن ﻻﻟﮫ
ﺑﻮد.
''ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮای ﭼﯿﮑﺎر ﮐﻨﯽ؟''
''ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ ،ھﯿﭽﯽ .ﮔﻔﺘﮫ زﻧﮓ ﻧﺰن''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺎه اش ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﺲ دﯾﮕﮫ ای رو دوﺳﺖ داره؟''
''آﺧﮫ روزھﺎ و ﻣﺎه اول دم و ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮓ ﻣﯽزد و ﻣﻨﻮ ﻣﯽدﯾﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ
ھﺮوﻗﺖ ﺑﮭﺶ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ ﻣﯽﮔﮫ درس دارم''.
''ﺧﻮب ﺷﺎﯾﺪ درس داره؟''
ﻻﻟﮫ ﮐﻤﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ﻗﺒﻞ از اون ﭼﯿﺰا درس ﻧﺪاﺷﺖ؟''
''ﮐﺪوم ﭼﯿﺰا؟''
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻻﻟﮫ دوﺑﺎره ﺑﻐﺾاش ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﺑﺎ ھﻖھﻖ ﮔﺮﯾﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮرو ﺧﺪا ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﮕﻮ .ﻣﻨﻮ ﻣﯽﮐﺸﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﻧﮑﻨﮫ ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﮫ .ھﺮ دو ﺟﻮاناﻧﺪ و ﺑﯽ
ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮫ .ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺟﺪی و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺤﮑﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش .اﯾﻦ راز ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ﻓﻘﻂ دلام ﻣﯽﺧﻮاد ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو
ﺑﮕﯽ .اﮔﮫ ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﮫای داری ﺑﮕﻮ ﮐﮫ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺣﺎﻣﻠﮫ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟''
ﻻﻟﮫ ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ آن ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در ذھﻦاش راﺑﻄﮫی ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫی ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺑﺎ داﻧﯿﻞ را ﻣﺮور
ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ .ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﮫ .ﻣﺎ زﯾﺎد از اون ﮐﺎرھﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .داﻧﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻮاظﺐ ﺑﻮد''.
''ﺗﻮ ﭼﯽ؟''
ﺳﺌﻮال ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﻻﻟﮫ را ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻻﻟﮫ ھﻢ ﻗﻄﻌﺎ ً
620

ﻣﺜﻞ ﭘﺪرش اﺳﺖ .وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﻣﻌﯿﺎرھﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺑﭽﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﻧﺴﻞ او و ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﮑﺲ و ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺮای آنھﺎ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ دو ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ارادهی ﯾﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد.
وظﯿﻔﮫ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮐﺸﺸﯽ دوطﺮﻓﮫ ﺑﻮد.
''ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮﻣﮫ ،ﻣﻦام ﻣﻮاظﺐ ﺑﻮدم .ﺗﺎزه ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم .ھﻤﮫاش ﺑﻔﮑﺮ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻮدم .ﺑﺎﺑﺎ اﺻﻼ ً ﻣﺎرو ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﮫ .ﺗﻮ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ دو ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﻮﻣﺪه اﻧﺠﻤﻦ
واﻟﺪﯾﻦ .ﻣﺎ ﻣﺪرﺳﮫی ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽرﯾﻢ .ھﺮوﻗﺖ ﺟﻠﺴﮫاس ھﻤﮫی ﭘﺪر ﻣﺎدرھﺎ ﻣﯽﯾﺎن.
ﺳﺎﻟﻦ ﭘُﺮ ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎﺑﺎ ھﺮ وﻗﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﮔﯿﺮه ،ﻗﻮل ﻣﯽده ﮐﮫ ﺑﯿﺎد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﯾﺎدش
ﻣﯽره''.
ﺣﺮفھﺎی ﻻﻟﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﮔﺮُ داﻧﺎ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﺑﻌﺪ از
اﻋﺪام ﭘﺪر و ﺑﺮادرش دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻣﯽ و ﺗﮑﯿﮫﮔﺎھﯽ ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
آﯾﺎ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﯾﺎ داﻧﯿﻞ ﭘﻨﺎھﮕﺎه ﻻﻟﮫ ﺑﻮد؟
''ﻻﻟﮫ ،ﻣﻦ ﺗﻮرو ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ .ﺗﻮ اﺻﻼ ً ﮐﺎر ﺑﺪی ﻧﮑﺮدی .ﻣﻦام اﮔﮫ ﺗﻮ ﺳﻦ ﺗﻮ ﺑﻮدم و
اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ،ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرو ﻣﯽﮐﺮدم .دو ﻧﻔﺮ ﮐﮫ ھﻤﺪﯾﮕﮫ رو ﻣﯽﺧﻮان ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻦ .ﻗﮭﺮ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰیرو ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ .ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﺎﺑﺎت ﺑﺘﺮﺳﯽ.
ﭼﻨﺪﻣﺎه دﯾﮕﮫ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽﺷﯽ .ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺧﻮﻧﮫ ﺑﮕﯿﺮی و ﺟﺪا
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻦﺟﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .اﮔﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ داﻧﯿﻞ
ﺗﻮرو دوﺳﺖ داره ،ﺑﮭﺶ زﻧﮓ ﺑﺰن ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪاره .ﭼﯿﺰی ازت ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ارزش
داره''.
ﻻﻟﮫ اﺷﮏ ھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﮫ ﭘﺎک ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ظﮭﻤﮫاش ﺑﮫ داﻧﯿﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻗﻠﺐام درد ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺳﺮ ﮐﻼس ﺣﻮاسام ﺟﻤﻊ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻮرو ﺧﺪا ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻮ''.
''ﭼﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﻦ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽﮔﻢ؟ ﻣﻦ و ﺗﻮ دوﺳﺖ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ام
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ﯾﮫ دﺧﺘﺮ دارم ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻻدﻧﮫ و ﺗﻮ آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺟﺎی دﺧﺘﺮ
ﻣﻨﻮ داری .ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ ﺑﺎﺷﮫ .رو ﻗﻮل ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻦ .ﻧﺘﺮس .ﺷﺠﺎع ﺑﺎش.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاد .ﺑﮫ داﻧﯿﻞ زﻧﮓ ﺑﺰن .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاش آﯾﻨﮫ ﮐﮫ
ﺧﯿﺎلات راﺣﺖ ﻣﯽﺷﮫ .اﮔﮫ ﺗﻤﻮم ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﺪه''.
ﻻﻟﮫ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣَﺤﺒﺖ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺑﺎﺑﺎرو ﺧﻮب ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ .وﻗﺘﯽ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﮫ ھﯿﭽﯽ ﺣﺎﻟﯽاش ﻧﯿﺴﺖ .از اون
روزی ﮐﮫ ﺗﻮ اوﻣﺪی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدﺷﻮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻗﺒﻼﻧﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﮫ ھﯿﭽﮑﯽ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎن .ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﮫ ﺟﺎی ﺗﻦاش
ﮐﺒﻮد ﺑﻮد .ﺑﯿﭽﺎره ﻣﺎﻣﺎن ،ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮه ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﮫ.
ھﻤﮫاش ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ از ﺑﭽﮕﯽ ﺑﯽ ﭘﺪر ﺑﺸﯿﻢ .از روزی
ﮐﮫ ﺗﻮ اوﻣﺪی ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪه .ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽره و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺧﻮدﺷﻮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﮫ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ طﻮر دﯾﮕﮫای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ.
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﮫ .ﭼﺮا زن ﺑﺎﺑﺎ ﺷﺪی؟”
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از او ﺑﮑﻨﺪ .ازدواج ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ و از
ﺳﺮﻧﺎﭼﺎری ﺑﺮای ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﯿﻦ واژهای در ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ
ﻧﺴﻞ آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎر ﻣﻌﻨﺎی آن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ آن را در اﺧﺒﺎر و
روزﻧﺎﻣﮫ ﺷﻨﯿﺪه و ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺒﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ و آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺑﻮد .ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ
ﻧﯿﺎز''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ و ﺣﺮفھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای او راز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد .ﺣﺪساش درﺳﺖ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ
ﻧﺸﺌﮫی ﻋﺸﻖ و ھﻮس ﺑﻮد و از ﺷﺨﺼﯿﺖ واﻗﻌﯽاش ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﻣﺎه ﻋﺴﻞ او ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ً ﻧﺎﺻﺮ واﻗﻌﯽ آدم دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ
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ﺣﺴﺎب ﮐﺎر ﺧﻮد را داﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺻﺮ را ﺗﺸﻨﮫ و
ﻧﺸﺌﮫ ﻧﮕﺎه دارد .ﻧ ُﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﮕﯿﺮد ،در آن
ﺻﻮرت ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ھﯿﭻ ﻣﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ او ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﮐﻨﺪ .ﻻﻟﮫ
در ﺣﺮفھﺎﯾﺶ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮوﻗﺖ دلاش ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ
ﺑﮕﯿﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺎطﺮ ﻻدن و ﮐﻤﯽ ھﻢ از ﺳﺮ دلﺳﻮزی ﺑﺨﺎطﺮ ﭘﺪر
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﮔﻮﻧﮫھﺎی
ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺻﻮرت او را ﺑﻮﺳﯿﺪ.
''ﻣﺮﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف زدی''.
از ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻻﻟﮫ راﺿﯽ و ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهی
ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻻﻟﮫ آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺸﻖاش ﺗﺼﻔﯿﮫ
ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .ﮔﺮﭼﮫ در ﺿﻤﯿﺮش اﺣﺴﺎس ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧﻮدش
ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻏﺮوب دو روز ﺑﻌﺪ ﻻﻟﮫ ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﺳﻼم ﮐﺮد ﮐﯿﻒ ﻣﺪرﺳﮫ
را روی ﻣﺒﻞ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ و دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﮔﺮدن ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺑﺎ وﻟﻊ
ﮔﻮﻧﮫھﺎی او را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''دﯾﺮوز ﺑﮭﺶ زﻧﮓ زدم .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮد .ھﻤﺪﯾﮕﮫرو
اﻣﺮوز دﯾﺪﯾﻢ .دو ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮف زدﯾﻢ .رﻓﺘﯿﻢ ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﮫ .ﻣﻤﻨﻮن
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف زدی''.

ﮐﺎر
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ راه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺗﻼش او و ﮐﻤﮏ آﺑﺠﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫ داد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ﺑﮭﯿﺎر ﻣﻮﻗﺖ در ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪ .ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﺒﻮد.
ھﺮوﻗﺖ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺑﮫ او زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ .ھﻔﺘﮫای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ او ﻣﯽدادﻧﺪ.
راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺷﺐھﺎ ﺑﮫ ﮐﻼس دورهی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﮔُﺮداﻧﺎ و
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ﺳﮭﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ و ﮔﺎھﯽ آنھﺎ را ﻣﯽدﯾﺪ .از ﻣﮭﺮی و ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺤﺮم اﺳﺮار و ﻣﻮﻧﺲ او ﮐﻤﺎﮐﺎن آﺑﺠﯽ ﺑﻮد .ﮐﺎر ،درس و ﺧﺎﻧﮫداری ﻧﯿﺮوی
زﯾﺎدی از او ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل و راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺷﺐھﺎ ﺧﺴﺘﮫ و از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده
زودﺗﺮ از ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد و ھﻨﻮز ﺳﺮ روی ﺑﺎﻟﺸﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ از وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﮫ
ھﻔﺘﮫای دو ﺷﺐ رﺿﺎﯾﺖ داده ﺑﻮد .ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﯽآورد ﮔﺮﭼﮫ زﯾﺎد
ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﺮج ﺑﻮد و ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮھﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﻘﯿﮫ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺧﻮد ﻟﺒﺎسھﺎی ﻣﺎرﮐﺪار
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام و ﺑﯽ ﺻﺪا ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﻮل ﻣﯽداد .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد و
ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی آنھﺎ را ﻧﮫ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺪآﻣﻮزی ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽدﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺎرھﺎ دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن روزھﺎ و ھﻔﺘﮫھﺎ زار ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪن ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﻮز ﻣﺎرﮐﺪار ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺪھﺪ.
ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان راﺣﺖ ﻧﺒﻮد .ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮد و ﻧﯿﺮو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان دلﺧﻮﺷﯽ از
ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .روز اوﻟﯽ ﮐﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮد دو زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎﺗﺸﺎن را
ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﺪدﮐﺎر آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن'' :ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﻠﮫ ﺳﯿﺎه ﻟﻌﻨﺘﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻨﮫ
ﭘﻮل و ﯾﺎ طﻼی آنھﺎ را ﺑﺪزدد'' .رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ زﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺣﺮف
زد و ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺪاوری ﻧﺎدرﺳﺖ آن دو از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﺎری ﺑﮫ ﮐﺎر آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
''اﯾﻦھﺎ از ﻧﺴﻞ دﯾﮕﮫ اﻧﺪ .ھﻤﮫی ﻋﻤﺮ را در ده ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و
طﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ آنھﺎ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻮده ﮐﮫ ﭘﻨﺠﺎه ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از دهاﺷﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ داره.
از دﯾﺪن آدمھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﮕﺮ واھﻤﮫ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎن
و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮل ﺑﮭﺖ ﻣﯽدم ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻈﺮﺷﻮن ﻋﻮض ﻣﯽﺷﮫ و ﺑﺠﺰ ﺗﻮ
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ھﯿﭻ ﺑﮭﯿﺎر دﯾﮕﮫای رو ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎرش را ﺑﺎ دﻗﺖ و دﻟﺴﻮزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺣﺮف رﺋﯿﺲ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ
ھﻔﺘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺮ ھﺮ دو ﻋﻮض ﺷﺪ و ھﺮ روز ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮﮐﺎر ﻧﺒﻮد و
ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻠﯽ او را ﻧﻤﯽدﯾﺪﻧﺪ از ﺑﻘﯿﮫی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺮاغ او را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رﺋﯿﺲ از او
راﺿﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻌﻀﯽ از ھﻤﮑﺎراناش ﭘﻮﺷﮏ و ﻟﺒﺎس زﯾﺮﺷﺎن را
ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد .زﺧﻢ ﭘﺎ و ﭘﺸﺖ آنھﺎ را ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
ﮐﻤﮏاﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ دوش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻏﺬای آنھﺎ را ﺳﺮ وﻗﺖ ﻣﯽداد و ﺣﺘﯽ در
ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻮﺋﺪیھﺎ از ﺑﭽﮕﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ ﻏﺬا را ﺑﺎ
ﭼﻨﮕﺎل و ﮐﺎرد ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺮای آنھﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻟﺮزش دﺳﺖ
دﺷﻮار ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺪدﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺮأت ﮐﺮد و از ﻗﺎﺷﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﮐﺎرد ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﭘﻮرهی ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﮑﮫای
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﮫ دﺳﺖ آنھﺎ ﻣﯽداد .ﻏﺬا ﺧﻮردن ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺮای آنھﺎ راﺣﺖﺗﺮ
ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎرهای ﮐﺎرھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻨﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ھﻤﮑﺎراناش ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﮐﻢ ارزش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای آن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .ھﻤﺎن ﮐﺎرھﺎی ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ آنھﺎ را
ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ او ھﺮﮔﺰ
ﮐﺮوات و ا ُدﮐﻠﻦ آنھﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرش
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎس آنھﺎ ﺑﻮد .ﮐﻤﮏاﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺻﻮرت ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺮاوات اﺷﺎن را ﮔﺮه و ﺑﻌﺪ ا ُدﮐﻠﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﻮﯾﺸﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ
ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﯾﺎ ﺟﻠﺴﮫی ﻣﮭﻤﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺗﻮﺟﮫ و ﺗﯿﻤﺎرداری ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و
ھﯿﭻﮐﺲ و ھﯿﭻﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎد ﻧﻤﯽآوردﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎری از آنھﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ
وﻗﺖھﺎ ﺑﮭﯿﺎر را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎن
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ﺻﺪﻗﮫاش ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺖ و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر روزاﻧﮫاش ﺑﻮد .رﯾﺘﺎ ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ
زﻧﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺗﺒﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺟﻮاﻧﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫی
ﺑﺮﺑﺮﯾﻨﮓ ﺳﺎزی اس ،ک ،اف ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات ﺑﻮد
و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺣﺰب در
ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻮد .دو ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﻮﺋﺪی و ﻓﻨﻼﻧﺪی را ﻗﺎطﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ ﺟﻤﻠﮫ را ﻧﺼﻒ ﺳﻮﺋﺪی و
ﻧﺼﻒ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻤﮑﺎران ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ او واھﻤﮫ داﺷﺘﻨﺪ .دﺳﺖ ﺑﺰن داﺷﺖ.
ﺑﯽﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽزد .ﺑﺮای او ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺸﺖ اش ﺑﮫ ﮐﺠﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت و ﺑﺎزو ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎرھﺎ ﻟﯿﻮان آب و ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬا را ﺑﮫ ﺳﺮ و
ﺻﻮرت ﻣﺪدﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫ از او ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از
ھﻤﮑﺎراناش ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻦ او ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ
ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر او اﻧﺴﺎنھﺎی ﭼﻨﺪان ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .رﯾﺘﺎ ﮐﻮدﮐﯽ آراﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮭﯿﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﻏﺬای او را در ﺑﺸﻘﺎب و ﻟﯿﻮان و ﻗﺎﺷﻖ و
ﭼﻨﮕﺎل ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺳﺮو ﻣﯽﮐﺮد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد او را در ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﭼﺮﺧﺪار ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺮای ﮔﺮدش در طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﺣﯿﺎط آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﮫ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ و ﺑﺎ
ﺻﻔﺎ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺮد .در وﺳﻂ ﺣﯿﺎط ﺑﺮﮐﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﭘﺮﻧﺪه و
ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ در اطﺮاف آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ رﯾﺘﺎ از دﯾﺪن
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻏﺬا دادن ﺑﮫ آنھﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮔﺮدش در طﺒﯿﻌﺖ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺎن ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎن
را ﺗﮑﮫﺗﮑﮫ ﺑﮫ رﯾﺘﺎ ﻣﯽداد و او ﺑﺎ ﺷﻮق و ﻟﺬت ﺗﮑﮫ ﻧﺎن را رﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﻏﺬا دادن ﺑﮫ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ رﯾﺘﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
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ھﺮﺑﺎر ﺑﺎ دﺷﻮاری و ﺻﺪ ﻧﯿﺮﻧﮓ او را از ﮐﻨﺎر ﺑﺮﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
رﯾﺘﺎ اﺧﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای ﺧُﺮدﺳﺎل ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﭼﺮﺧﺪار ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .رﯾﺘﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﺼﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮد .ﺷﻨﯿﺪن ﻗﺼﮫ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽھﺎی رﯾﺘﺎ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻗﻔﺴﮫی ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﭽﮫھﺎ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .آنھﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﻻزم ﻣﯽدﯾﺪ وﻗﺎﯾﻊ و
ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن داﺳﺘﺎن را دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای رﯾﺘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .رﯾﺘﺎ ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎﺧﻦھﺎﯾﺶ را ﻻک و ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽزد .ﻣﻮھﺎﯾﺶ را
ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐﺮد و روﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺴﺖ .ﻋﺎﺷﻖ ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ
روز ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﮔﻞ ﺳﺮی را ﮐﮫ ﺑﺮای او ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮد ﺑﻮد در ﻣﻮھﺎی او ﻓﺮو
ﻣﯽﮐﺮد و آﯾﻨﮫ را ﺟﻠﻮی او ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رﯾﺘﺎ از دﯾﺪن روﺑﺎن ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻞ ﺳﺮ ﻏﺮق
در ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ ﮐﻮدﮐﺎﻧﮫ ﻣﯽﺷﺪ.
رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ رﯾﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎدری ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺧُﺮدﺳﺎلاش ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ
رﻓﺘﺎر رﺿﺎﯾﺖ رﯾﺘﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ھﯿﭻ ﯾﮏ از ھﻤﮑﺎران ﭘﺮﺳﺘﻮ راز ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
او را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزی را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ﮐﮫ رﯾﺘﺎ ﺳﺎلھﺎ
ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎل ﮐﮫ از ﻣﺮز ھﺸﺘﺎد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد
ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﻋﻄﺶ آن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫی ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ
رﯾﺘﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺧﺸﻢ و ﺿﺮﺑﮫھﺎی او در اﻣﺎن ﻧﺒﻮد .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺧﻄﺎر ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﮫی ﺟﺎﻧﺎﻧﮫ ﻧﺜﺎر ﺳﺮ و ﺻﻮرتاش ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﮑﺎران ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺳﺮ ﺷﻮﺧﯽ و ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻟﻘﺐ ﮐﯿﺴﮫ ﺑﻮﮐﺲ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ھﺮ روز ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎھﺎر ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
''اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮردی؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺟﻮاب ﻣﯽ داد:
''ﺗﺎ روﻧﺪ ﺳﻮم ﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎزو ،دوﺗﺎ ھﻢ ﺗﻮ ﮐﻤﺮ .وﻟﯽ ھﻨﻮز ﻧﺎک اوت ﻧﺸﺪم''.
ﺗﮑﮫ ﮐﻼم رﯾﺘﺎ واژهی ''ﭘ َﺮﮐَﻠﮫ'' ﺑﻮد ﮐﮫ در زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻤﻌﻨﺎی ﻟﻌﻨﺘﯽ ﺣﺮاﻣﺰاده
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ﺑﻮد .رﯾﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ''ﭘ َﺮﮐَﻠﮫ'' ﻧﺜﺎر ﻣﺨﺎطﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ ﮐﮫ رﯾﺘﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﺘﻮ طﺒﻖ ﻋﺎدت ﺧﻮدش آن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﯽآورد .رﯾﺘﺎ از
ﺷﻨﯿﺪن آن ﮐﻠﻤﮫ از زﺑﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑُﺮاق ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی او ﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﺎرش
را دوﺳﺖ داﺷﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﺎرداریداﺷﺘﻨﺪ،ﺑﺨﺸﯽازﺧﻼءﻋﺎطﻔﯽاوراﭘُﺮﻣﯽﮐﺮد،وﻟﯽﮐﺎﻓﯽﻧﺒﻮد.
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وﯾﺰا
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮑﺮی ﭼﻮن ﺧُﺮه ﺑﮫ ﺟﺎناش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ
درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ او ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻮب ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﺸﺎﺟﺮه
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ھﺮ دو ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻄﻠﻮب ھﺮ
دو ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ھﻔﺘﮫای دو ﺳﮫ ﺷﺐ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮐﻼس
رﻓﺘﻦ او ﻋﺬاباش ﻣﯽداد؛ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ھﺮﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دلاش آرام ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﯿﺰ
زﯾﺎدﺗﺮی ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزش ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد و ﺣﻮاساش ﺑﮫ ﻻﻟﮫ و
ﻻدن ﺑﻮد ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺗﺐ و ﺗﺎب ﺑﻮد .ھﺮ روز ﮐﮫ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ
دلاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻮای آﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮد .زﻣﯿﻨﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﮫ آﺗﻦ
را ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺻﺤﺒﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮﺑﺎر ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد .اواﺋﻞ دﺳﺎﻣﺒﺮ
اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮد اﯾﺪهآل او ﻧﺒﻮد.
ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫاش دﺧﺘﺮش ﺑﻮد .اﮔﺮ ﭘﺎی دﺧﺘﺮش در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎلھﺎ در
ﮐﻨﺎر آن ﻣﺮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .وﻟﯽ دﺧﺘﺮش ﭼﯽ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و دﺧﺘﺮش را
ﻣﯽدﯾﺪ .ﺷﺒﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺲ از ﻣﺸﻖ ﺷﺒﺎﻧﮫ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر
او دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،روﯾﺶ را ﺑﮫ طﺮف او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﯾﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭼﻨﺪ روزهای
ﺑﺮﯾﻢ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺷﻨﮕﻮل و ﻧﺸﺌﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ داد:
”ﺑﺪ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻋﺮوﺳﯽ ھﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺑﮫ؟ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺳﺮده.
ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮﯾﻢ داﻧﻤﺎرک؟ ﭼﻨﺪﺗﺎ از دوﺳﺘﺎم اوﻧﺠﺎن .ﭼﻨﺪﺑﺎر دﻋﻮت ﮐﺮدن ﮐﮫ ﯾﮫ
ﺳﺮی ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶاﺷﻮن''.
''داﻧﻤﺎرک؟ راﺳﺖاش ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮم ﮐﮫ اﮔﮫ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﯾﻢ آﺗﻦ.
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ﻣﯽﺧﻮام دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .دﯾﮕﮫ طﺎﻗﺖام ﺗﻤﻮم ﺷﺪه''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻟﺬت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺶ را ﻣﺰه ﻣﺰه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﮭﻮش آﻣﺪ .از دو ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﺮ ﯾﺎ زود دﯾﺪن دﺧﺘﺮش را ﻣﻄﺮح ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .دﯾﺪار ﺑﺎ
دﺧﺘﺮش ﺑﺮای او ﻣﺴﺌﻠﮫای ﻧﺒﻮد .از روز اول ھﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ در طﯽ ﭼﻨﺪﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﻤﯽ او را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫی اول ،ﻋﻄﺶ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ روز ﺑﮫ روز ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ از ﺳﺮ ﻧﺎﭼﺎری اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
او را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮭﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺗﻨﮭﺎ دﯾﺪن
دﺧﺘﺮش ﻧﯿﺴﺖ .آﺗﻦ ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎی رﻗﯿﺐ و ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ھﯿﺠﺪه
ﻣﺎھﮫی او و ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ وﺟﻮد و ﺣﻀﻮر ﻋﻠﯽ در آﺗﻦ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از ذھﻦ ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ .ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .درس ﺧﻮاﻧﺪن او را ﺗﻨﮭﺎ ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ زﺑﺎن
ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﮭﺎ و دﺧﺘﺮھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب از اﯾﺮان ﻣﯽآﯾﻨﺪ .از ھﻤﺎن روز اول ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮫ
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ و ﭼﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻤﺪان ﺧﻮد را
ﺑﺴﺘﮫاﻧﺪ و راه دﯾﮕﺮی رﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﮑﻮی ﭘﺮش ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﺮای
ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ او ﺑﻮد و ﺑﻌﻼوه از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد راﺿﯽ
ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ آن روز ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﺴﺮ ﺧﻮب و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او زﻧﺪﮔﯽ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﯿﭻ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .زﻧﺪﮔﯽ آنھﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد .دﺧﺘﺮھﺎ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺧﻮدش ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر.
''ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ھﺮﭼﯽ از دﺳﺖام اوﻣﺪه ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮدم .رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺻﻼح
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ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮭﺘﺮه دﺧﺘﺮش ﺑﯿﺎد ﺳﻮﺋﺪ''.
اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦاش رﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ﻟﺤﻈﮫی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺰﺑﺎن
آوردن آن ﻧﺒﻮد .ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ ﻧﺪاری .ﺑﮫ ﭘﺎس اﯾﺮاﻧﯽ وﯾﺰا ﻧﻤﯽدن .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ
ھﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﻗﺎﻣﺖ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮات ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﺎس ﺳﻮﺋﺪی ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن
ﻣﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﺋﺪ ھﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﺗﻮ ھﻢ ﭘﺎس ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽدن .ﺑﮭﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮت
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ و راﺿﯽاش ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﯿﺎد اﯾﻨﺠﺎ .اﯾﻦطﻮری
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮭﺘﺮه .اﮔﮫ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮشاش ﺑﯿﺎد ،ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﻌﺪا ً ﺑﯿﺎد ﭘﯿﺶ ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﮫ.
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﮐﻦ .ﺑﻌﺪا ً ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫاش ﻟﺤﺎف را ﺗﺎ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﮫاش ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ .ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮭﻨﮫ ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺑﺎرھﺎ از آن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺮای دﺳﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺻﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻤﻌﻨﺎی
واﮔﺬار ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌﮭﺪهی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد .ﻣﺸﺎﺟﺮه ھﻢ ﭼﺎرهی ﮐﺎر ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ دﺳﺖ
اش را زﯾﺮ ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﯿﻢ ﺧﯿﺰ ﺑﮫ طﺮف ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻣﻼﻓﮫی ﺳﻔﯿﺪی
ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺑﺪن او را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و ﭘﺴﺘﺎنھﺎی
ﮔﺮد او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻟﺤﺎف را از روی
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﯿﺮ ﻣﺮد ﭼﮫ وﻗﺖ ﺧﻮاﺑﮫ! ﺗﺎزه ﺳﺮ ﺷﺒﮫ .ﻣﯽﺧﻮای ﻣﻨﻮ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﻮد ﺳﯿﺎه
ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ''.
ﺟﻤﻠﮫ ی آﺧﺮ را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻠﻨﮕُﺮی آرام ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ
زد و اداﻣﮫ داد:
''از ھﻮش رﻓﺘﯽ .ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮات ﻧﺒﺎت داغ ﺑﯿﺎرم''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاد دلاش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در ﻓﮑﺮ ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای او ﻟﺬتﺑﺨﺶﺗﺮ از ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻌﺪ از ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺪناش
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ﮐِﺮﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺨﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ .وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮد.
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ آن ﺷﺐ ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺼﯽ از او ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ او ﯾﺎ ﺑﺪون او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ
ﻣﯽرﻓﺖ .ھﻤﺂن ﺷﺐ و ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣُﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﺪن و ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽ ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ .ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
او ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﮭﺪهی ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﻖ
داﺷﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .آن ﺷﺐ ﺑﺎﯾﺪ از او ﻗﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .داﻧﻤﺎرک و دﯾﺪن
دوﺳﺘﺎن ﻧﺎﺻﺮ درد ﭘﺮﺳﺘﻮ را درﻣﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ روی ﻣﺘﮑﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدن و ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﺑﺮھﻨﮫاش ﮐﺮد و
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در دل ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﻟﯿﺪ ،ﻏﺮوﻟﻨﺪی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮم ﺳﺮﮐﺎر .ﺑﺬار ﺑﺨﻮاﺑﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻧﻘﺪر ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ در ﻣﻤﺎس ﺑﺎ ﺻﻮرت او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﻧﺸﺪه ،ﺳﺮﮐﺎر ھﻢ ﻣﯽری''.
ﺑﺎ دﺳﺖ آرام ﺻﻮرت او را ﻧﻮازش ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:
''ﭼﺮا ﻣﻦ ھﺮوﻗﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﺗﻦو ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽدی؟ از ﭼﯿﺰی
ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯽ؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﺧﻮای راﺟﻊ ﺑﮫ اون ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯽ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﻣﯽداد .ﺳﺌﻮال ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻮد و راه ﮔﺮﯾﺰی ﻧﺪاﺷﺖ.
ﮔﺮﻣﺎی ﺳﯿﻨﮫھﺎی ﺑﺮھﻨﮫاش را روی ﺻﻮرت ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .دﺳﺖ دراز ﮐﺮد
و او را ﺑﮫ طﺮف ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ زﯾﺮ ﭼﺎﻧﮫاش ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺤﻦ ﺻﺪاﯾﺶ آرام ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر اﺻﺮار داری ﺑﺮی آﺗﻦ ،ﻣﮕﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪه؟ از ﻣﻦ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ؟ ﻣﻦ
ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺬار ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ''.
ﮔﻔﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﺤﺎف را ﮐﺎﻣﻼ ً ﮐﻨﺎر زده ﺑﻮد ﺗﻦ ﺑﺮھﻨﮫی او را ﺑﮫ طﺮف
ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺑﮫ طﺮف ﺳﯿﻨﮫھﺎی او ﻟﻐﺰاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد.
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ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺸﻨﮫ ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﻟﺤﻈﮫ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﯿﺮاب ﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﮕﯿﺮد .او را ﺑﺨﻮد ﻓﺸﺮد و ﺑﺎ ﻧﺎز ﮔﻔﺖ:
''ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ از ﻓﺮدا ﺑﺮم دﻧﺒﺎل ﮐﺎر وﯾﺰا .ﺿﺮر ﻧﺪاره اﮔﮫ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از
ژاﻧﻮﯾﮫ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺘﺮس ﻣﻦ زﻧﺖام .ھﯿﭻ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﮫای ﺑﺠﺰ دﯾﺪن
دﺧﺘﺮم ﻧﺪارم .ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮم ﻋﺬابام ﻣﯽده .ﺗﻮ ﺧﻮدت دوﺗﺎ دﺧﺘﺮ داری .اﯾﻦﻗﺪر
ﺳﻨﮓ دل ﻧﺒﺎش''.
ھﺪف ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﮐﻠﻤﺎت درواﻗﻊ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ از اﯾﻨﮑﮫ او را ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺮف ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻼش داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
اوﺳﺖ'' .ﺑﮕﻮ آره'' .ﻧﺎﺻﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺳﺦ اوﺳﺖ ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﻮد ،ﺳﺮش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ
رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺗﮑﺎن داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﮐﺮده ﺑﻮد .در
طﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه او را ﺧﻮب ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺎﺷﻨﮫ آﺷﯿﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﺗﺎق ﺧﻮاب
ﺑﻮد .ﺗﯿﺮش ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﮐﮫ از ﻓﺮدا ﺑﺮم دﻧﺒﺎل ﮐﺎرھﺎم؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﻗﻄﻌﯽ را ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮو ،ﺑﺮو ﻋﺰﯾﺰم .ﺟﻮﻧﻤﻮ ﺑﮫ ﻟﺐام رﺳﻮﻧﺪی''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ﭼﻮن دوﻧﺪهای ﮐﮫ در ﻣﺴﺎﺑﻘﮫی دو ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و
در ﺗﻼش اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ و ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﺑﮫ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘﻮ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺗﻦاش را ﺑﮫ ﭘﯿﮑﺮ ﻋﺮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫی دلﺧﻮاه ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ
در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار داد و او را ﺑﺨﻮد ﻓﺸﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮی آن ﺷﺐ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد
ﺗﺎ آﺗﻦ ﮐﮫ ھﯿﭻ ،ﺑﮫ ﮐﺮهی ﻣﺮﯾﺦ ھﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.
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ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺳﭙﻮر ﺷﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و در اﻧﺘﮭﺎی ﺧﻂ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﭘﯿﺎده
ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﺳﭙﻮر ﺷﺶ از ﺳﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺷﮭﺮ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺒﺪأ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫاش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﻮر
از ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫای آرام ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ً از اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد در آن ﻣﻨﻄﻘﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در آن آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه از آنھﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮕﺎن آنھﺎ در ھﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﮫ در وﯾﻼھﺎی ﻟﻮﮐﺲ و ﻣﺪرن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺎل ﺑﺴﺘﮕﺎناﺷﺎن ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎلھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻋﻤﺮﺷﺎن را در آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل در ﺻﻒ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪن ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ زﻧﺪﮔﯽ در
ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮای آنھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ و آرامﺗﺮ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺳﻮﺋﺪیھﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراناش در آن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺟﺴﯿﮑﺎ ﮐﮫ زﻧﯽ
ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل او ﺑﻮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدرھﺎی ﻣﺎ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ دل اﺷﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای دوران ﮐﮭﻮﻟﺖ
آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎر ﮐﺮده،
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﭘﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،آنھﺎ را ﺗﻨﮭﺎ و ﺑﯽﮐﺲ ،ﻧﮫ دوﺳﺘﯽ ،ﻧﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ
در ﺧﺎﻧﮫای رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺪدﮐﺎر ﻏﺮﯾﺒﮫ از آنھﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ
ﻧﺒﻮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﮫھﺎ راﺣﺖﺗﺮ اﻧﺪ .ﻧﮕﮭﺪاری از
آنھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی وﯾﮋه دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻧﮫ
ﺗﺨﺼﺺ و ﻧﮫ داﻧﺶ ﻻزم را دارﯾﻢ .ﺑﻌﻼوه ﻣﺎ ﺧﻮد ھﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ از ﭘﺪر و
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ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﺧﺎﻧﮫداری ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﺮﺻﺖ دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ
ھﻢ ﻧﺨﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﯽ ﺗﺎ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﭘﺮداﺧﺘﮫاﻧﺪ ،ﺣﺎل دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ از آنھﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ
اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻏﻠﺐ از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺑﯽﮐﺴﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﺟﺴﯿﮑﺎ ھﻢ ﻧﻈﺮ او را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ
و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﺑﻮدن آنھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻋﺚ دردﺳﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﻮد .در ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﺪرن ھﺮﮐﺲ ﻣﺴﺌﻮل
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش اﺳﺖ''.
ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﺷﺶ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬاری در ﺳﮫ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ
ﮔﺮوه از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻏﻠﺐ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺮ وﺻﺪا ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮ
و ﺻﺪا ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از آنھﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ
ﺷﮭﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﮐﮫ
اﻏﻠﺐ ﺟﻮان ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺒﺢھﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﻞ ﻟﺒﺎس و
رﻓﺘﺎر وﯾﮋهای داﺷﺘﻨﺪ .از ھﻤﮫ ﻧﮋاد و ﻣﻠﯿﺘﯽ در آنھﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ؛ ﻋﺮب،
اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻓﻨﻼﻧﺪی ،ﯾﻮﮔﺴﻼو و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ .ﮔﺮوه اول ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﺳﭙﻮر ﺷﺶ
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻠﯿﺖھﺎ ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﺑﻮدﻧﺪ و رﻓﺘﺎر ﺧﺎص
ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان دﯾﺪه ﺑﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ.
ﻟﺒﺎسھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ؛ ﻣﻮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ً ﮐﻠﮫھﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،اﺑﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
دﻗﺖ و ظﺮاﻓﺖ آراﯾﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪھﺎی ﮐﻠﻔﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺮھﺎی طﻼ و از
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﻮد .ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﯿﭻ ﻗﺎﻧﻮن و
ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻮار
اﺳﭙﻮر ﺷﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﺳﻮﺋﺪ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺨﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﻟﺒﺎس آنھﺎ ﺑﻮد .ﮐﻔﺶھﺎی ﻧﺎﯾﮏ و
آدﯾﺪاس ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ،ﮐﺎﭘﺸﻦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
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ﭼﻨﺪ ھﺰار ﮐﺮون ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ روزھﺎ ﮐﮫ ﺳﻮار ﺧﻂ ﺷﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس و
ﺷﮑﻞ ظﺎھﺮ و رﻓﺘﺎر آنھﺎ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﻮانھﺎ ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫ از ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﭘﻮﻟﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮا ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد
را ﺗﯿﻎ زدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ و زﯾﻨﺖآﻻت را ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او ھﺮ ﯾﮏ از
آنھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ده ھﺰار ﮐﺮون ﺧﺮج ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ و ﮐﯿﻒ و اﻧﮕﺸﺘﺮ و ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪھﺎی
طﻼی ﺧﻮد ﮐﺮدهاﻧﺪ'' .اﯾﻦ ھﻤﮫ ﭘﻮل را ﭼﻄﻮر ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻘﺪر زﻣﻮﻧﮫ ﻋﻮض
ﺷﺪه؟ ﭘﺴﺮھﺎ ﺧﻮدﺷﻮﻧﻮ ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮھﺎ آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻦ'' .طﺮز ﻧﺸﺴﺘﻦ و راه رﻓﺘﻦ
آنھﺎ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﮫ درﺳﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﯾﺎد
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .ﯾﺎ ﭘﺎھﺎ را دراز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎ
ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎھﺎ را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ دراز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺗﺎزه
ﻣُﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﺮان ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ و ھﺮوﻗﺖ ﮐﮫ از داد و
ﻓﺮﯾﺎد ﺧﺴﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﮐﺮم ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و
ﻧﮫ روزﻧﺎﻣﮫای در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﺷﺎن ﺧﺸﻦ و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮫ و
ﺑﻌﻀﺎ ً آﻟﻮده ﺑﮫ ﮐﻠﻤﺎت رﮐﯿﮏ ﺑﻮد .ﺷﻠﻮارھﺎی ﺟﯿﻦ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖاﺷﺎن ﮔﺸﺎد ﺑﻮد و
ﺧﺸﺘﮏ آن ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زاﻧﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﮔﺸﺎد ﮔﺸﺎد راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﻗﺪم روی زﻣﯿﻦ ﺗﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .رﻓﺘﺎری ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎی اول
از آن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪھﺎ از ﺳﯿﺎﻣﮏ و آﺑﺠﯽ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎﺷﯿﮫی ﺷﮭﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و آوﯾﺰان
ﮐﺮدن زﯾﻨﺖ آﻻت ﺟﺪا از ﺗﻘﻠﯿﺪ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان رپ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ،درواﻗﻊ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای
ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﮫ و ﮐﺴﺐ ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻻﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮانھﺎ ﻧﮫ ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﺎطﺮی ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫی ﻣﯿﺰﺑﺎن دارﻧﺪ و ﻧﮫ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﺒﺎر ﺧﻮد و ﮐﺸﻮر
واﻟﺪﯾﻦاﺷﺎن ﭘﺎرادوﮐﺴﯽ از ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺣﺎل اﻧﺪ .ﻧﮫ آﻧﺠﺎ و ﻧﮫ اﯾﻦج .ﮐﺎر آنھﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪی
ﮐﻮر و ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺗﮭﯿﮫی ﭘﻮل ﺑﺮای آنھﺎ
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آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺟﺪا از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﮐﺎر ﺧﻼف ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ اﺷﺎن
اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺷﮭﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم را ﻓﺮاﻣﻮش و ﺑﮫ ﺣﺎل
ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﻟﺪﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﺑﯿﮑﺎرﻧﺪ و زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی را ھﻢ درﺳﺖ و
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﻮانھﺎ ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭘﻞ ارﺗﺒﺎطﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهھﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ طﻌﻤﮫ ﺑﺮای ﮔﺮوهھﺎی
ﺑﺰھﮑﺎر اﻧﺪ .ﺷﮭﺮداری ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ھﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﺎھﻨﺪه ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﺮای آنھﺎ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ھﻤﮫ را ﯾﮏ راﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﻧﺸﯿﻦ
ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﮫاش ﺑﮭﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸﮕﺎهھﺎ؛ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ادارات .ھﻤﮫ ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﺎ ﻧﺰاﮐﺖ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ
ﮐﺘﺎب و ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﮫای در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
طﺮز ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﭙﻮر ﺷﺶ
ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺧﻠﻮت ﻣﯽﺷﺪ .در آن وﻗﺖ روز ﺗﮏ و
ﺗﻮک ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﮫ آن طﺮف ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﭘﯿﺮﻣﺮدان و ﭘﯿﺮزﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﯿﮏ و آراﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺳﻮار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻘﯿﮫی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﺤﻠﮫ ﮔﻮﯾﺎ از
وﺳﯿﻠﮫی ﻧﻘﻠﯿﮫی ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ روز ﻗﺒﻞ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﮫ اﺳﭙﻮر ،روزﻧﺎﻣﮫای از ﺻﻨﺪوق روزﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و در راه ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻢ وﻗﺖ ﻣﯽﮐﺸﺖ و ھﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﻮﺋﺪی ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آن روز ﺻﺒﺢ طﺒﻖ ﻋﺎدت در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و
روزﻧﺎﻣﮫی ﻣﺘﺮو را ورق ﻣﯽزد .ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻔﺤﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﮔﺬرا ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻨﺪ
ﮐﻠﻤﮫ از ﺗﯿﺘﺮ ھﺮ ﺧﺒﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﮕﺎهاش روی ﯾﮏ آﮔﮭﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪ،
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫای .ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ آن را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
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ﺑﺨﻮاﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖﻧﺎم را ﺑﺎ ﺣﺮوف درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺎﻧﺰده دﺳﺎﻣﺒﺮ.
در ﮔﻮﺷﮫی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﮫ ﻟﯿﺴﺖ رﺷﺘﮫھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﮫ ردﯾﻒ ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ .آﮔﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺎرش ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ در روزﻧﺎﻣﮫ درج ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ رﺷﺘﮫی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺖ .ﺑﮫ درد او ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﭼﮭﺎرﺻﺪ واﺣﺪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺣﺘﻤﺎ ً ﺳﮫ ﺳﺎل طﻮل ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ .اﻗﺘﺼﺎد اھﻞاش
ﻧﺒﻮد .رﺳﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ .آﺧﺮﯾﻦ آنھﺎ درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮد .ﺑﮭﯿﺎری ،دوﯾﺴﺖ واﺣﺪ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ .ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد'' :اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﮫ .ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ'' .روزﻧﺎﻣﮫ را از ھﻤﺎن ﺻﻔﺤﮫ ﺗﺎ ﮐﺮد و در ﮐﯿﻒ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮐﺎرش در ﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد .اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﻧﺒﻮد .ھﺮوﻗﺖ ﻻزم داﺷﺘﻨﺪ
او را ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ از ﮐﺎر او راﺿﯽ ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ داﺷﺘﻦ
ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ در ﺳﻮﺋﺪ از ﺿﺮورﯾﺎت زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﻧﮏ وام ﻧﻤﯽداد .ﺧﺎﻧﮫی دﺳﺖ اول
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺧﺼﯽ درﺳﺖ ﺳﺎﻻﻧﮫای ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﮫ ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ واﺑﺴﺘﮫ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﻦ دادن ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی او ﺑﻮد.
''ﺣﺘﻤﺎ ً ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ .ﻣﯽرم ﭘﯿﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ازش ﻣﯽﺧﻮام
ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﮫ ﮐﮫ وارد اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﺑﺸﻢ''.
روزﻧﺎﻣﮫی ﻣﺘﺮو روزﻧﺎﻣﮫی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .اول اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﺑﻮد .دوم اﯾﻨﮑﮫ در
دﺳﺘﺮس ﺑﻮد .در اﺗﻮﺑﻮس ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی ،ﺧﻼﺻﮫ ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﻮد .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ
ھﻢ در آن ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ روزﻧﺎﻣﮫ آﺷﻐﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺧﺒﺮھﺎی آن ﯾﮏ
روز ﮐﮭﻨﮫ اﻧﺪ .ﺑﺮای او ﻣﮭﻢ ﻧﺒﻮد .او ﮐﮫ ﻣﻔﺴﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﻮد .ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻟﺒﺎس؛ ﮐﻔﺶ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ارزانﺗﺮ در آن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎزه ﺧﺒﺮھﺎی ﺳﻮﺋﺪ و ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ را
ھﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی در آن ﺧﻮاﻧﺪ .ﭼﮫ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﮐﮭﻨﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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روزﻧﺎﻣﮫ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺮون آورد و ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮐﻼسھﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد و ادارهی ﮐﺎر ھﺰﯾﻨﮫی دورهی آﻣﻮزش را
ﻣﺘﻘﺒﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از آﺗﻦ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
''ﻋﺎﻟﯿﮫ ،ﺗﺎ اون ﻣﻮﻗﻊ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ھﻢ ﺗﻤﻮم ﮐﺮدهام''.
ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻔﺎرت ﯾﻮﻧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﯾﺮاﻧﯽ او ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر وﯾﺰای
ﺳﻮﺋﺪ ،وﯾﺰا داد .ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺮط ﺳﻔﺎرت ﯾﻮﻧﺎن ﮔﻮاھﯽ اﺷﺘﻐﺎل از طﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ آن را ﻧﻮﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯽ .اﻣﯿﺪوارم ﺑﺘﻮﻧﯽ دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﯿﺎری ﺳﻮﺋﺪ''.
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرتاش را از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ را ﺑﺎز
ﮐﺮد و وﯾﺰا را دﯾﺪ ،ﮔﺮﯾﮫاش ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر آن ﻟﺤﻈﮫ را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
وﯾﺰا ﯾﻌﻨﯽ دﯾﺪن دوﺑﺎرهی دﺧﺘﺮش'' .از دﯾﺪن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﮫ؟ اﺻﻼ ً ﻣﯽﺧﻮاد
ﻣﻨﻮ ﺑﺒﯿﻨﮫ؟ آﻧﺘﯽ ﭼﯽ ﻣﯽﮔﮫ؟''
ﮐﻠﯽ ﮐﺎر داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ اطﻼع ﻣﯽداد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ
رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﺻﺮ را ھﻢ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﮭﯿﮫی ﺑﻠﯿﻂ و رزرو ھﺘﻞ ﮐﺎر ﻧﺎﺻﺮ
ﺑﻮد .دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮﺳﺶھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ذھﻦاش ھﺠﻮم آورد.
اﻓﮑﺎری ﮐﮫ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ دﯾﺪن ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲاش؛ دﺧﺘﺮش،
ﻟﺤﻈﮫای آراماش ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .در ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ و ﮐﻠﮫی ﺧﺮوس ﺑﯽﻣﺤﻞ
ھﻢ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز در ﮐُﻨﺞ ذھﻦاش ﮐِﺰ ﮐﺮده ﮐﻤﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﻨﺎﮔﺎه و ﺳﺮ زده ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮد.
''ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﭼﮫ ﮐﻨﻢ؟ ﻧﺎﺻﺮ دلاش ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﻣﻦ اوﻧﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ .ظﺎھﺮا ً دوﺳﺖ ﻧﺪاره
ﮐﺴﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﻨﻮ ﮐﺘﮏ زده .ﮐﺴﯽ ﭼﮫ ﻣﯽدوﻧﮫ؟ ﺷﺎﯾﺪ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﮫ؟
ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﮫ و ﺣﺴﻮدی ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺧﻮدﺷﻮ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﻦ دوﻧﮫ''.
ﺧﻮدش ﭼﻄﻮر؟ آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮان روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻠﯽ را داﺷﺖ؟ آﯾﺎ
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آﻣﺎدﮔﯽ آن را داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون طﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ آن ﻣﺮد؛ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫی ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،روﺑﺮو ﺷﻮد؟ ''ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻠﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻢ''.
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﻔﺮ او ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮش اﺳﺖ.
اﯾﮑﺎش ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد!
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﻣﻦ و ﻣﻦ ﮐﺮدن اول ﻗﺒﻮل ﮐﺮد وﻟﯽ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
دﺧﺘﺮھﺎ را ﺑﻤﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮭﺎﻧﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ آنھﺎ را در ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮕﺬارد'' .ﺟﻮاناﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪھﻨﺪ'' .ﭘﺮﺳﺘﻮ
در دل ﺑﮫ او ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﻣﺪتھﺎﺳﺖ ﮐﮫ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻻﻟﮫ ﮐﺎر دﺳﺖ ﺧﻮدش داده و راهاش و ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽاش را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده.
آنھﺎ در دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ اﻧﺪازهی ﯾﮏ
ﻧﺴﻞ و ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد .راه ﺷﯿﺮه ﻣﺎﻟﯿﺪن ﺳﺮ او را ﺑﻠﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻠﯿﻂ و رزرو ﮐﺮدن ھﺘﻞ را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮭﺎﻧﮫ آورد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ آن ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮭﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺒﺮد .از ﺗﻨﮭﺎ رﻓﺘﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .از ﮐﯽ و از ﭼﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟ ﺧﻮدش ھﻢ ﻋﻠﺖ ﺗﺮساش را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﺎ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺑﭽﮫھﺎ را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮدی؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﮔﻔﺖ:
''ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ زری رﻓﺘﯿﻢ داﻧﻤﺎرک''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ وﻗﺖاش ﺑﺎﺷﮫ .ﺗﻮ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ھﻤﮫی ﭘﺪر ﻣﺎدرھﺎ ﺑﺎ ﺑﭽﮫ
ھﺎﺷﻮن ﯾﺎ اﺳﮑﯽ ﻣﯽرن و ﯾﺎ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ .ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻦھﺎ رو ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﻮن ﻧﺒﺮﯾﻢ ﯾﻮﻧﺎن؟ ﮐﺠﺎ
ﺑﮭﺘﺮ از ﯾﻮﻧﺎن؟ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻦ .ﺗﺎزه وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدن ﻣﺪرﺳﮫ،
ﺣﺮف ﺗﺎزهای دارن ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﮑﻼسھﺎﺷﻮن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻦ''.
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ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آن ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﻧﺎﺻﺮ را از ﺣﻔﻆ ﺑﻮد .ﺳﮑﻮت او
ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪارد و در ذھﻦاش در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﮔﺮﯾﺰی اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ آن ﻣﺮد ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد .ﺣﺮف ﮐﺲ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﺮف ﺧﻮد را در دھﺎن او ﺑﮕﺬارد .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ اراده و
ﺣﺮف اوﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود؛ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺿﺮرش ﺑﻮد.
''ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮕﮫ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ ﺧﻮدت ﻧﮕﻔﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ دﺧﺘﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪن؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدت ،وﻗﺖ ﺑﺎﺷﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﮫی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﮫ ﻓﮑﺮش را ﺑﺰﺑﺎن ﺑﯿﺎورد ،ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .دﻧﺒﺎل راه ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺒﻮد .ﻣﺸﮑﻞاش ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''آﺧﮫ ،آﺧﮫ ﯾﻮﻧﺎن رﻓﺘﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮑﯽ
دوﺗﺎ ﻧﯿﺴﺖ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﯿﺴﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .از ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ھﺮ دو ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫای ﺑﮫ آنھﺎ ﻧﻤﯽداد .از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ھﻢ ﻻﻟﮫ و
ﻻدن ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫی اوﻻد اﺷﺎن را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﺮج ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﯾﻞ
آراﯾﺶ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درآﻣﺪ ﻧﺎﺻﺮ آﻧﻘﺪر ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهاش را
ﺑﮫ ﺳﻔﺮ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺒﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل و ﻧﺎنآور ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ آنھﺎ زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .دلاش ھﻢ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ درآﻣﺪش را ﺧﺮج ﺳﻔﺮ ﺑﭽﮫھﺎی او ﺑﮑﻨﺪ.
''ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﮫ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﮫ دارن .ﻣﺪرﺳﮫ ھﻢ ﮐﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﮫ؟ دﯾﮕﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﮫ؟''
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﻣﻦ و ﻣﻦ اﻓﺘﺎد .آن زن زﯾﺮک ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺣﻀﻮرش در
ﺧﺎﻧﮫی او ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﮫی زﯾﺮ و ﺑﻢ زﻧﺪﮔﯽ او ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﺎرهای
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزد و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﻣﯽداد.
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''ﻣﯽدوﻧﯽ ﭘﻮل ھﺘﻞ و ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺧﺮج آﺗﻦ ﺑﺮای ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺷﮫ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ
درآﻣﺪ ﮐﻢ ﻣﺎ ،ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ از ﭘﺲاش ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﻢ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻮل داﺷﺖ .ﭘﻮلھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و ﮐﺮاﯾﮫی ﺧﺎﻧﮫ ھﻤﺮاه
ﺧﻮد آورده ﺑﮫ آﺑﺠﯽ داده ﺑﻮد .ھﻤﮫی ﭘﻮلھﺎی در ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪاز آﺑﺠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ او ﺧﻮب ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭘﺲاﻧﺪازی ﮐﮫ داﺷﺖ ،آﺗﻦ ﮐﮫ
ھﯿﺞ ،ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آنھﺎ را ﺑﺒﺮد .ﺣﻀﻮر ﻻﻟﮫ و ﻻدن در آﺗﻦ ﺑﺮای
او ﻧﻮﻋﯽ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﻮد .رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﺮدم ،ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮫ روز ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺮجاﺷﻮن ﮐﻨﻢ .ﮐﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ﻻﻟﮫ و ﻻدن .ﻧﮕﺮان ﭘﻮل ﻧﺒﺎش .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻮ ﺧﺮج
ﻣﻨﻮ ﮐﺸﯿﺪی ،ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﮫ''.
ﺟﻤﻠﮫی آﺧﺮ را ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮدن ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ از
ﺳﺮﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﮔﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺷﮫ ،ﺧﻮب ﻣﯽرﯾﻢ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽرم دﻧﺒﺎل ﺑﻠﯿﺖ و ھﺘﻞ.
دﺧﺘﺮا دﯾﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﻦ .ﺑﺬار ﻣﻦ ﺑﮭﺸﻮن ﺑﮕﻢ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در دل ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺑﯿﻦ طﺮز ﻓﮑﺮ او و ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﻮد.
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ﺳﻔﺮ آﺑﺠﯽ ﺑﮫ آﺗﻦ
آﺑﺠﯽ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮ آنھﺎ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ ،وﻟﯽ در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫی اول
ﺑﮫ ذھﻦاش رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن و دﯾﺪارش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮک
را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﺻﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ
آنھﺎ ﺑﮫ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ،ﮔﭗ زدن ﻧﺎﺻﺮ و ﺳﯿﺎﻣﮏ و ﺑﺎزی
دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻠﻮت ﮐﻨﺪ و
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮش ﺑﮫ آﺗﻦ را ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
آﺑﺠﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و درﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻠﯽ را از ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه دل ﺑﮫ درﯾﺎ زده و ﺑﻠﯿﻄﯽ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده و
ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮک ﺑﮫ آﺗﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
آﺑﺠﯽ در ﺷﺐ ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮد .درواﻗﻊ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺟﮭﻨﻢ ﻋﺎطﻔﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اوﺳﺖ.
آﻧﭽﮫ در آن ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺗﯿﺮی زھﺮآﻟﻮد ﺑﺮ ﻗﻠﺐ اش ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮد و ﺗﺎ آن روز ﮐﮫ دو ﺳﺎل و اﻧﺪی از آن زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،اﺛﺮ آن زﺧﻢ را ﺑﺮ
روان ﺧﻮد ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺤﻤﻞ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ را
داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ھﻤﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ رواﻧﯽ و درد ﭘﺎﯾﺎن آرزوھﺎﯾﺶ را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻤﮫی واﻗﻌﯿﺖ دردآوری را ﮐﮫ در
ﺳﻔﺮش ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺎ آنھﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﻀﺎوت
دﺧﺘﺮک او ،ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮫاش ﺳﺨﺖ و ﺑﯽﮔﺬﺷﺖ اﺳﺖ؟ ﺑﭽﮫھﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ.
ﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﮫ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای
آنھﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک و اھﻤﯿﺖ دارد .آنھﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ھﺮ دو را،
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﻮﺟﻮد آوردهاﻧﺪ .ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻣَﺤﺒﺖ آنھﺎ را
ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،ﻧﮫ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ،
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ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮب او را ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ اوﺳﺖ ،را در وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺮﺣﻤﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﺷﻐﺎلھﺎی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه
از ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﺑﻮد؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ او ﺳﮫ روز وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ ﮐﮫ در ھﺘﻠﯽ ﮐﮫ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﺮ و
وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻤﯽ از ﺧﻤﺎری درآﯾﺪ و ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ در
آورد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮاھﺮش را ﺑﮫ دﯾﺪن دﺧﺘﺮش ﺑﺒﺮد؟ آﺑﺠﯽ ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز ﭼﻮن ﺧﻮد او ،ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ
اﺳﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ او را از اﯾﻦ
ﻣﻨﺠﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ او ﺑﻠﮑﮫ دﺧﺘﺮش در آن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﺪ را ﻧﺠﺎت دھﺪ.
دﯾﺪار آﺑﺠﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮک ﺷﻮﮐﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .آﺑﺠﯽ
در آن دﯾﺪار ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫاش را ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ را از
روﺑﺮو و در ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺒﯿﻨﺪ .در آن دﯾﺪار ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪ آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﯽ او و ﺑﺮادرش و
ھﻤﮫی اﻓﺮادی ﭼﻮن او ﮐﻼه ﮔﺸﺎدی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد و ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺮﺳﺮ
ﺧﻮد ﻧﮭﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .دﺧﺘﺮ آنھﺎ را از ﺧﻮد راﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آنھﺎ روﺑﺮو ﺷﻮد.
ﭘﺮﺧﺎش ﮐﺮد و ﺑﺪ و ﺑﯿﺮاه ﮔﻔﺖ .ﺑﮫ ﻋﻠﯽ در ﺣﻀﻮر او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او و اﻋﺘﯿﺎد ﻟﻌﻨﺘﯽ
اش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ از ﺳﺮ ﺗﺮﺣﻢ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺰرگ ﺷﻮد .دﺧﺘﺮک طﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺑﺰرگ ﺷﺪن در
ﺑﯽ ﮐﺴﯽ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭘﺪرش ﯾﺎد آوری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﮫ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ورزش
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ و ﯾﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ داﺷﺖ و ﯾﺎ ﮐﻼس زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺑﭽﮫھﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺘﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺷﻮھﺮش ھﻢ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ اداره ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ او را درﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮک در ﺣﻀﻮد آﺑﺠﯽ از
ﻋﻠﯽ ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد:
''ﻣﯽدوﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ آﯾﺎ ﻋﻘﯿﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽات اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺖ
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ﻣﮭﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﻓﺪای آن ﮐﻨﯽ؟ ﺗﻮ ﮐﮫ آن ھﻤﮫ ﻋﺎﺷﻖ و ﺷﯿﻔﺘﮫی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮدی
ﭼﺮا ازدواج ﮐﺮدی؟ و اﮔﺮ ازدواج ﮐﺮدی ،ﭼﺮا ﺑﭽﮫدار ﺷﺪی؟''
آﺑﺠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮب او در آن روز
ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻢ ﺷﺪ .ﺷﮑﺴﺖ ،اﺷﮏ رﯾﺨﺖ و ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺖ .از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن
ﺣﺮفھﺎی دﺧﺘﺮک ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ واھﻤﮫ داﺷﺖ .ھﺮاس داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش در ﺣﻀﻮر او ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﭼﯽ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﮫ؟
اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﮫ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ و او را ﺑﺒﺨﺸﺪ و در آﻏﻮشاش ﺑﮕﯿﺮد؟ دﺧﺘﺮک
ﺑﮫ ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ او آنھﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﺧﺎطﺮهی دﺧﺘﺮک از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺧﺎطﺮهای ﻣﻨﻔﯽ و آزاردھﻨﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮭﻨﮫ ،ﮐﮫ ھﺮ وﻗﺖ در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ،
ﻏﺮﯾﺒﯽ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و رﻧﺞ را ﺑﯿﺎد او ﻣﯽآورد .او ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ آن ﺧﺎطﺮهی
دردﻧﺎک را دو ﺑﺎره در ذھﻦاش ﭘُﺮ رﻧﮓ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ در ظﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ از ﻣَﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖاش ﺑﮫ آﻧﺘﯽ و ﺷﻮھﺮش
ﮐﮫ او را ﺑﺰرگ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ او را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ ﮐﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﺣﺮف زده ﺑﻮد و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ آنھﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او ھﺴﺘﻨﺪ .آنھﺎ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﮭﺮ ﭘﺪری و ﻣﺎدری و ﻋﺸﻖورزﯾﺪن را ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫاﻧﺪ .دﺧﺘﺮک در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎناش ﺣﻠﻘﮫ زده ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد اﮔﺮ اﯾﻦھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در
ﯾﺘﯿﻢﺧﺎﻧﮫ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪم .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﻏﺮﯾﺒﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
''دﯾﮕﮫ دﯾﺮه .اون روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎرھﺎی
ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﻮدﯾﺪ .ﺗﺎ اﻵن ﺑﺪون ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ
اداﻣﮫ ﺑﺪم .ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮﮔﺮدﯾﻦ و ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ھﻤﻮن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻦ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻮدﯾﻦ .ﺗﻮ
ﺑﺮو دﻧﺒﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺮه دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮدش''.
آﺑﺠﯽ ﺧﺎطﺮهی ﺧﻮﺷﯽ از آن ﺳﻔﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎرھﺎ آرزو ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﮑﺎش ﻧﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز ھﻢ ،ھﺮوﻗﺖ ﮐﮫ ﭼﮭﺮهی ﻣﻌﺼﻮم و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ دﺧﺘﺮک و ﺧﻢ ﺷﺪن
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و ﮔﺮﯾﮫی ﺑﺮادرش ﺑﯿﺎدش ﻣﯽآﻣﺪ ،دلاش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻐﺾ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ و
ﺳﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻗﺒﻞ از ﻓﺮارش از ﮐﺸﻮر در ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮش ﺑﻮد ،در آن روز
ﺷﮑﺴﺖ و ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ در آﺗﻦ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ،ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ
ﮐﺘﺎب و روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﮫ را ﺑﮫ دﺳﺖ او داده ﺑﻮد .در آن ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ روزه ﺑﮫ آﺗﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ .آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﮐﮫ از
ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ در زﻧﺪﮔﯽ و اﻓﮑﺎرش آرام و ﺧﺎرج از ارادهاش ﺟﻮاﻧﮫ زده ﺑﻮد و در
دروناش ﺑﮫ درﺧﺖ ﺗﻨﺎوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد دﯾﺪ و ﻟﻤﺲ ﮐﺮد و ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﻧﮕﺎه
و ﺟﺰمﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮادرش در ﻣﺮز وﯾﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
آن ﺳﻔﺮ ﺷﻌﻠﮫای ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽاش
ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪاناش و اطﺮاﻓﯿﺎناش ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا ﺗﺎ آن روز ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،و ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﺧﻂﮐﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﮔﺰ ﮐﺮده و ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻮد؟ ﺷﻮک وارد ﺷﺪه
از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮادرش و دﺧﺘﺮک ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ رﻓﻘﺎی
دﯾﺮوزش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﯿﺎرش ﭘﺲ از آن ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ،ﺑﻠﮑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﺣﺘﺮام ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ،ﻋﺸﻖ ورزﯾﺪن
ﻓﺎرغ از روزﻧﮫی ﺗﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺗﻌﺼﺒﺎت اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از راه و روش
و ﺷﮑﻞ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻀﺎوت و رﻓﺘﺎرش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﻮھﺮ آرﻣﺎنھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرد .ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ آرزوھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
آﺑﺠﯽ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻼﺻﮫای از
ﺳﻔﺮش و ﻣﻼﻗﺎتاش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮک را ﺑﺮای او ﮔﻔﺖ .ھﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺎﻧﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺮد .آن ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯽﺑﺮد ﮐﮫ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺑﯽ در اﻧﺘﻈﺎر
او ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺑﮫ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﻧﻤﯽرود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮد را ﺑﺮای وداع ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از دﻟﺒﺴﺘﮕﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯽاش آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺮوی اراده و ﺧﻮاﺳﺖاش ﮐﮫ ﺣﺎل ﻋﻤﯿﻘﺎ ً آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎدری ﺑﻮد ،ﺑﮫ
او ﻧﮭﯿﺐ ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﻧﺲ اش را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ .ﭼﻘﺪر ﺷﺎﻧﺲ
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ﺳﻔﺮ
ﺳﻔﺮ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮای ﻻﻟﮫ و ﻻدن دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺗﺠﺮﺑﮫ و دﯾﺪن ﭼﯿﺰھﺎی ﻧﻮ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ .در طﻮل ﺳﻔﺮ در ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﯿﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن و
زﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺟﺎی ﻣﺎدرﺷﺎن را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺷﺪﯾﺪا ً دوﺳﺖاش داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺳﻔﺮ
ﺧﺎرج از ﺳﻮﺋﺪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ'' .ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ در آﺗﻦ'' ﺗﯿﺘﺮ ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮد .از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﮐﻠﯿﺪ را در ﻗﻔﻞ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﺎر اﺗﺎﻗﮫ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻠﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﮫی ﮐﻮرﺗﮫ داﻻ ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺳﻮﺋﺪ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﭼﻮن
ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﭼﯿﺮه دﺳﺖ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﻈﮫ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﮫ ﺑﻌﺪا ً آن را آراﯾﺶ و ﭘﯿﺮاﯾﺶ ﮐﺮده در آن روح ﺑﺪﻣﺪ .آن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان
ﮐﮫ ﻗﻠﺐاش در ﺷﻌﻠﮫھﺎی آﺗﺶ ﻋﺸﻘﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،ھﻤﺮاه دو ﻋﺎﺷﻖ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ
رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ ﭘﺪر و ﻧﺎﻣﺎدری را دو ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ
رﻓﺘﺎر ھﺮ دو را ﺻﯿﻘﻞ داده ﺑﻮد .وﻟﯽ او از ﻋﻤﻖ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻋﺸﻖ آنھﺎ
اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺐ .ﻻﻟﮫ رﻓﺘﺎر آرام و ﺧﻮدداری ﭘﺪر را ﭘﯽآﻣﺪ ﻋﺸﻖ او ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣَﺤﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺧﻮدش و ﺧﻮاھﺮش را ھﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﮫی او ﺑﮫ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ .ﻻﻟﮫ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﻟﺤﻈﮫھﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ،ﻣﻌﻠﻢ و ﻋﺸﻖاش ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ھﻤﮫ
ﭼﯿﺰ آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫی او در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ درد آﺑﺠﯽ
ﺧﻮرد.
از ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﮫ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ راھﻨﻤﺎی ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ ”ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﮔﺎﯾﺪ”
ﻟﻘﺒﯽ ﮐﮫ آنھﺎ در ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﮫ او داده ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺣﯿﮫاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ﻓﮑﺮ ﻓﺮو
رﻓﺖ .ﻻﻟﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻔﮭﻤﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ .از ﭘﺪرش
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺧﺘﺮی دارد ﮐﮫ در آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن
راﺑﻄﮫی آنھﺎ و ﻋﻠﺖ ﺟﺪاﯾﯽاﺷﺎن اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ روز آﺧﺮ ﻗﺒﻞ از
ﺗﺮک آﺗﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﺑﻠﻨﺪای ﺗﭙﮫای ﻣُﺸﺮف ﺑﮫ درﯾﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب
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را در ﭘﮭﻦ دﺷﺖ آب ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و
آرام او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ ﺷﺎﻧﮫی ﻋﺮﯾﺎناش را ﻣﺮطﻮب
ﮐﺮد .رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮔﺮﯾﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪ .ﺧﻮد او ھﻢ ﮔﺮﯾﺴﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ
ﻋﻠﺖ آن را ﺑﺪاﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻐﺰش آرام ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﻄﺢ آب ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽﺷﻨﻮد ،ﺑﺮای او ﺣﺮف زد .از ﻏﻢاش
و ﻋﻘﺪهی دلاش ﺑﺮای آن ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ .ﻻﻟﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ راز ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫی
آن زن زﯾﺒﺎ ﭘﯽ ﺑﺮد و ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ او ھﻤﮫی راه را ﺑﺮای دﯾﺪن دﺧﺘﺮش آﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺎﻧﻊاش ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺖ ،در ﮐﻨﺎرش
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .دﺧﺘﺮش او را از ﺧﻮد راﻧﺪه ﺑﻮد .و ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ھﻤﺎن ﺣﺮفھﺎ را از زﺑﺎن آﺑﺠﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک ﻣﺎدر را
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ .طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی او:
''ﺣﺎﻻ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﻣﺎدر اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم .آن ﻣﻮﻗﻊ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﻮ ﺳﺮﮔﺮم
ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺳﺎﺑﻖات ﺑﻮدی و ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽات ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﮔﺬﺷﺘﮫ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ھﻢ ﺧﻮدم از ﭘﺲ زﻧﺪﮔﯽام ﺑﺮﻣﯿﺎم''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﻣﯽﮐﺮد و اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ،وﻟﯽ ﻻﻟﮫ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای او درد دل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻣﯿﺪش در آن ﺳﻔﺮ ﺑﮫ
ﯾﺄس ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻏﻢ و ھﺠﺮان را ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪاری ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ
ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ دﺧﺘﺮم را ھﻤﺎن روزی ﮐﮫ او را در آﺗﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺑﺮای
ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ دادم .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻣﯿﺎن ھﻖ ھﻖ ﮔﺮﯾﮫ از ﺧﻮد ﺳﺌﻮال ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺧﺘﺮی ﻣﺎدرش را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﺎدرم ﻣﺎ را ﺗﺮک
ﻧﮑﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﻨﻮز ھﻢ ﻋﺸﻖ او را ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ از
دلام ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ .ﭼﺮا ﺑﮫ ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﮐﻢ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪهام ﮐﮫ دﺧﺘﺮم
ﭘﺎرهی ﺗﻦام ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺮا ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺪﯾﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎقاش ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن زُ ل
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زده ﺑﻮد و رﻓﺘﻦ ﻣﺎدر را از ﭘﺸﺖ ﮐﺮﮐﺮهی ﭼﻮﺑﯽ ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎقاش ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد .او ھﺮﮔﺰ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش از ﺧﺸﻢ و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ رﻓﺘﺎرش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎدر؛ و ﻣﺎدر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدش ،دو روز ﺧﻮد را در
اﺗﺎق زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮد و اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .اﯾﮑﺎش ﻣﯽدﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﺸﯽ از رﻧﺞ و
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺧﻮد را ﮔﻔﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن را از زﺑﺎن آﻧﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .آﻧﺘﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ
ﻧﺎﻣﯽ از او ﺑﺒﺮد ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ وﺿﻊ ﻣﺮد ﺳﺎﺑﻖ اش ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺷﮭﺮ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد .از ﺳﺮ اﺟﺒﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎناش ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮی از آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ ،ھﻤﺨﺎﻧﮫ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺐھﺎ را در ﺧﺎﻧﮫی
او ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفھﺎی آﻧﺘﯽ در ﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻔﮕﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد .دو ﺑﺎر ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺴﯽ او را ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽداد .ﺑﻌﺪ از
ﺗﺮک ﺧﺎﻧﮫی آﻧﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ و ﯾﺄس ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻤﺎن
ﺷﺐ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻏﺮق در رؤﯾﺎ و ﺳﻔﺮ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﺧﻮد ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﭘﺎس ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
او ﮐﺮده ﺑﻮد ،از او ﮐﺎم دل ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ او را
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ زور ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎرش را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد،
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن ﭘﻠﻨﮕﯽ زﺧﻤﯽ ﺑﮫ او ﺣﻤﻠﮫور ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻟﮕﺪ او را از ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﮫ
ﺑﻮد .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺎ آن روز ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮش را ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ آن ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﺸﻤﺎن
ﺳﯿﺎه و ﭼﮭﺮهی ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ آن ﺷﺐ را روی ﻣﺒﻞ ﺑﮫ ﺻﺒﺢ
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد'' :ﺣﯿﻮان ﻣﮕﮫ ﻓﺎﺣﺸﮫ ﮐﺮاﯾﮫ
ﮐﺮدی ،ﻣﻦ زناﺗﻢ ﻧﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﮑﺲ ﮐﮫ ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺎ اون ارﺿﺎء ﮐﻨﯽ'' ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در
ﮔﻮشاش ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .آن
ﺷﺐ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﮫ از او ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ً ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺷﻮھﺮ ﺳﺎﺑﻖ اش را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺑﺎ ھﻢ ﻗﻮل و ﻗﺮاری ﮔﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﺗﻨﮭﺎ دم دﻣﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﻓﺮط ﺧﺸﻢ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد .آرام ﺑﺎ
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ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
''ﮔﺬر ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮫ دﺑﺎغ ﺧﻮﻧﮫ ﻣﯽاﻓﺘﮫ''.
ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺻﺮ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او آن زن ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻮض ﺷﺪ .دﯾﺪار ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﭘﯿﭻ ﺗﻨﺪی در زﻧﺪﮔﯽاش
ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﭻ در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺴﻼﻣﺖ از آن ﺑﮕﺬرد.
آن روز ﻏﺮوب ﻻﻟﮫ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫی او
در آن ﭼﻨﺪ روز ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻏﻢ و ﻏﺼﮫاش در آن ﭼﻨﺪ روز ﻻﻟﮫ و ﻻدن و ﻧﺎﺻﺮ را ﺑﮫ دﯾﺪن
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ آﺗﻦ ،ﮐﮫ ﮐﻢ ھﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫی آﻧﮭﺎ را ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻏﺮق ﮔﻔﺘﮫھﺎی او
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺎﺻﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﮫ ﻟﺐ او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﭼﯿﺮهدﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ھﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد.
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ درساش را ﺧﻮب
ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﻓﺴﻮس ﮐﮫ اﺳﺘﺎد او ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽدﯾﺪ ﮐﮫ او ﭼﮕﻮﻧﮫ
درسھﺎی او را ﺑﺎ ﺟﺎن و دلﮔﻮشدادهوآﻣﻮﺧﺘﮫاﺳﺖ.
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ﺣﺮف آﺧﺮ
ﭘﺮواز ﺑﮫ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﻣﺜﻞ ﭘﺮواز رﻓﺖ ﻧﺒﻮد .ﻧﺎﺻﺮ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺖ و ﻻﻟﮫ
و ﻻدن در ﮐﻨﺎر او .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ردﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﭘﺮواز ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ ﮐﻼم ھﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮف ﻧﺰد .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻣﺘﻮﺟﮫ راﺑﻄﮫی ﺳﺮد و ﺧﺸﮏ
آنھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯽآﻣﺪھﺎی ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ درﭘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ روز اول در ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﻧﺸﺪ و ﻧﮫ ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ رﻏﺒﺘﯽ
ﻧﺸﺎن داد .ھﺮ دو در ﻓﮑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮش و ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻦ
آرزوھﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺷﻮﮐﮫ ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﮐﺎرش
زﯾﺎد ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮده ﺑﻮد .ھﺮ دو ﮔﺎرد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺣﺮﮐﺖ طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺣﺮﮐﺖ
آن ﺷﺐ ﻧﺎﺻﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮزی را ﺷﮑﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺗﺮﻣﯿﻢ آن ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﮔُﺮداﻧﺎ اﻓﺘﺎد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﮫ او ﯾﺎد داده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﻘﻮق زن در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮق دارد .ﺑﻘﻮل ﮔُﺮداﻧﺎ'' :ﺗﻮ ﺳﻮﺋﺪ زن
زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮوﻗﺖ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﺎناش ﺑﯿﻔﺘﺪ و
ﺷﺨﻢاش ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻧﮫ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ ،ﺗﻤﺎم .ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﮫی ﻧﮫ را
ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮناش ﺑﺪی ﮐﮫ ﯾﺎدش ﺑﺪن'' .ﻋﻄﺶ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺠﺎناش اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺸﻢ و دق دلاش را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ ،و در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺻﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻮد .دو ﺳﮫ روز اول ﺑﺎ ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎم از ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻠﻨﺠﺎر رﻓﺖ .وﻟﯽ
ﻏﻢ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن درد ﮐﮭﻨﮫای ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آرام آرام ﺧﺸﻢ او از
ﻧﺎﺻﺮ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزد و ﺑﮫ او ﻣﯽﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ او ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ او ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از دﺧﺘﺮش و ﺧُﺮوس ﺑﯽﻣﺤﻞ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﻧﺞ و ﺧﻔﺖ و
ﻏﺼﮫ را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ دﯾﺪن آنھﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎرش
ﺑﯿﮭﻮده ﺑﻮده .ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻠﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ دﺧﺘﺮش ،ﭘﺎرهی ﺗﻦاش را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ
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داده ﺑﻮد .ﮐﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﻧﺒﻮد.
در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ او ﻧﮫ ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ
ﺷﺐھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻧﺎﺻﺮ رﺿﺎﯾﺖ داده ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﻧﺎﺻﺮ
از وﺿﻊ روﺣﯽ او اطﻼع ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ ﮐﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد دﺧﺘﺮش ﺑﮫ او ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮرات ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔُﺮداﻧﺎ رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺮﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎرش ﺣﺮف ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .آﺑﺠﯽ از
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ روز ﺟﺸﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ﺗﺎ
آن روز آﻧﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺑﮫ ﺣﺎل
ﺧﻮد رھﺎ ﮐﻨﺪ .از ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻋﺸﻖاش ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯿﻮهی ﻣﻤﻨﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
زھﺮ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﮫ ھﻼﮐﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از او ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻌﻠﮫی ﺳﻮزان ﻋﺸﻖ او را در
دل ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ او ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ او
ﺣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ده ژاﻧﻮﯾﮫ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او زﯾﺎد
ﺟﺪی ﻧﺒﻮد ،ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺗﺮﮐﯿﮫ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺎﻣﺖ
داﺋﻢ ﺑﺎی ﺑﺎی .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺎ آن روز
ﺑﮫ او ﺑﺪی ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﺗﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن ﺷﺐ ﻟﻌﻨﺘﯽ،
رﻓﺘﺎرش ﺧﻮب و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﺑﮫ رﺳﺘﻮران ﺑﺮده ﺑﻮد .ھﺪﯾﮫ ﺑﺮای
او ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ در آن ﭼﻨﺪ روز ،ﺷﺐ و روز ھﺮ ﮐﺪاماﺷﺎن در دﻧﯿﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻧﺎﺻﺮ در ﻓﮑﺮ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺗﻮﻟﺪ دوﺑﺎرهاش ﺑﻮد و
ﭘﺮﺳﺘﻮ دل ﻧﮕﺮان دﺧﺘﺮش و وداع ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ دوران ﺟﻮاﻧﯽاش .ﻻﻟﮫ و
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ﻻدن ھﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺗﮑﯿﮫﮔﺎه دﯾﮕﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از آﺗﻦ ﺧﻮد را درﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻨﮭﺎ
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﯾﺎ در آن
ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن دو را ھﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﺴﯽ
داﺷﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎرش ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﺮای ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن دوﺳﺘﺎن او ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آﺗﻦ
ﺧﻄﺮ را اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮫ
و دﻟﺒﺴﺘﮫی او ﺑﻮدﻧﺪ .آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺮھﻮن ﺣﻀﻮر او ﺑﻮدﻧﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﮫ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ﺑﻨﻔﻊ ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ .رﻓﺖ و روی ﻣﺒﻞ ﻧﺰدﯾﮏ او ﻧﺸﺴﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد .ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮭﺮهاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮاری اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ:
''ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻗﺖاش رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ آدم ﻋﺎﻗﻞ و ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ.
ﻗﮭﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫایرو ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﯽ؟ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻮھﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﮐﺮدی؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ زد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدک ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ اﺻﻼ ً ﺗﻮ ﺑﺎغ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺮی ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''راﺟﻊ ﺑﮫ اون ھﻢ ﺣﺮف ﻣﯽ زﻧﯿﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﯽ ﭘﺮده و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ و
ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ او ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ آن ﺷﺐ در آﺗﻦ اﻧﺠﺎم داد ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﯾﺎ
ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن
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ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻻﻟﮫ و ﻻدن را دوﺳﺖ دارد از ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدن
ﻓﻌﻼ ً ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ھﻢ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد:
''ﺑﺬار ﻣﺜﻞ دوﺗﺎ آدم ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﺎ ھﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮدﻣﻮﻧﻮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎزه ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﺸﮏ
ﺧﻮشﺧﻮاب او ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽداﻧﺪ و
ﻣﯽﻓﮭﻤﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﮫ در طﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫی او زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮده ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ھﻢ ﺑﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاطﻒ او ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮده و ﭼﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﮑﺲ
از او اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﺷﺮمآور ﺑﻮد .ﻣﺎل ﺻﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮد .ﻧﺎﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ آدم ﺳﯿﺎﺳﯽ
ھﺴﺘﯽ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﺎﺻﺮ را ﮐﮫ ادﻋﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی داﺷﺖ ،ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐﺮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﭘﺮﺳﺘﻮ از او ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﻗﺼﺪ ﺟﺪا
ﺷﺪن دارد ،در ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺖ .آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﮫ از
دھﺎناش ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،اظﮭﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﺎدآوری
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او ھﻢ ﺧﻮب ﻧﺒﻮده .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد'' :ﻣﺮدک ﻧﻔﮭﻢ
اﻧﺘﻈﺎر داره ازش ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ'' .ظﺎھﺮا ً ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮفاش را ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮑﺘﮫ ﮐﺮدن ﻧﻈﺮش ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺌﻮال ﮐﺮدن ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺲ ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﮭﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﻣﺮزھﺎی ھﻤﺪﯾﮕﮫرو رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
اﯾﻦطﻮری ﺑﺮای ھﺮدوﻣﻮن ﺑﮭﺘﺮه .درﺳﺖ؟''
ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﺎ آن روز ﮐﺴﯽ ﺗﺎ آن ﺣﺪ او را
ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ آرام و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺷﻤﺮده و آﻣﺮاﻧﮫ ﺑﮫ او
اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم داده ﺑﻮد .ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﺎرهای ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺮس از ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺟﺎناش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺟﻤﻠﮫی ''ﻓﻌﻼ ً ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ'' در ﮔﻮشاش ﺑﻮد.
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ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
''ﻣﻨﻈﻮرش از ﻓﻌﻼ ً ﭼﯽ ﺑﻮد؟ ﻣﻤﮑﻨﮫ ﺑﻌﺪا ً ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﮫ؟''
از دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯾﺶ داﺳﺘﺎنھﺎی زﯾﺎدی ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ھﯿﭽﮑﺪام را ﺑﺎور
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺴﺮ ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮاﺟﻌﮫ و از دﺳﺖ آنھﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻﺮف ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻣﺪﺗﯽ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ھﻢ ﺑﮫ زﻧﺪان و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺎ ھﻤﺎن ﺣﺪ راﺿﯽ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﭽﮫھﺎ ﭼﯽ
ﻣﯽﺷﺪ؟ ﮐﺎرش ﭼﯽ؟ ﭼﮫ اﻓﺘﻀﺎﺣﯽ! ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻄﺮی ﮐﮫ از ﺑﯿﺦ
ﮔﻮشاش ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪی را ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .در آن ﻟﺤﻈﮫ از
اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد.
از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺧﺘﯿﺎردار ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﻧﻈﺮش را ﺑﯽ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽﮔﻔﺖ و
ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ اﻏﻠﺐ ﺣﺎﻣﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮای دورهی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫی
ﺑﮭﯿﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﮐﻼسھﺎ از اواﺳﻂ ﻓﻮرﯾﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺷﻮر و ﺷﻮق
ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔُﺮداﻧﺎ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد و ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ راه
دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺧﺎﻧﮫداری و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ و
ﯾﺎ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ درس را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .روزی
ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻼس ﻣﯽرﻓﺖ .وﻗﺖاش ﭘُﺮ ﺑﻮد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه
آرام آرام ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ظﺎھﺮا ً ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر او ﻗﺼﺪ ﻓﺮﯾﺐ او را ﻧﺪارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ھﺮﺷﺐ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫی او ﺗﻦ ﻧﻤﯽداد .آراﻣﺶ ﺧﺎﻧﮫ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﮫ
ﻻﻟﮫ و ﻻدن از ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ داﺷﺖ .دﺧﺘﺮھﺎ
ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ
دو او را ﺑﻐﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺟﺎن و دل ﮐﻤﮏاﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
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وﺟﻮد آنھﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﺧﺘﺮش را ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .راھﻨﻤﺎی آنھﺎ ﺑﻮد .درس و
ﻣﺸﻖاﺷﺎن ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﻮب دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ .دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ او ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺎرهی او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،در رﺷﺘﮫی ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﺷﺘﮫی ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻨﻈﺮ او ﺑﺎ آن
رﺷﺘﮫی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮد .ھﻔﺘﮫای ﺳﮫ ﺷﺐ
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و ھﺮﻣﺎه ھﻢ ھﺰار و ﺻﺪ ﮐﺮون ﺣﻖ اوﻻد .درآﻣﺪش
ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﻮاھﺮش ھﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻮد ،از آنھﺎ ﺟﺪا ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ دوﺳﺖ
ﭘﺴﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﭘﺪرش ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢاش ﮐﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻞ آنھﺎ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد .ﭘﺪر دوﺳﺖ ﭘﺴﺮش ،ھﻮﻣﻦ ﺑﮫ او
ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺳﺎل اول را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ،در ﺗﮭﯿﮫی ﻣﺴﮑﻦ ﺑﮫ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪرش رﺳﺘﻮراندار ﺑﻮد و وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺧﻮب ﺑﻮد .وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻻدن ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ داﺷﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﻻﻟﮫ ﮐﮫ ﺳﺮی ﭘُﺮﺷﻮر و ﻧﺘﺮس داﺷﺖ،
آرام و ﺗﻮدار ﺑﻮد .از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻮد و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻟﺤﻈﮫای ﺳﺮ از ﮐﺘﺎب ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﺑﺎرھﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ او را
ﮐﮫ روی ﮐﺘﺎب ﺧﻮاب رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،در اﺗﺎقاش دﯾﺪه ﺑﻮد .ھﺮﺑﺎر ﭼﻮن ﻣﺎدری دلﺳﻮز
ﺑﻐﻞاش ﮐﺮده ﺑﻮد و روی ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ از ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫای ﺧﺒﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻤﻖ راﺑﻄﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ و آن دو ﻧﻮﺟﻮان را ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای آنھﺎ ھﻢ ﻣﺎدر ﺑﻮد و ھﻢ دوﺳﺖ و ھﻢ راھﻨﻤﺎ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس از او
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻠﯿﻘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ھﻢ ﮐﺎﻓﮫ و ﺳﯿﻨ ِﻤﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎﺻﺮ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای آنھﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﺨﺮد .اول ﯾﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪ .وﻟﯽ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﮫی اھﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﮫ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ
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ﮐﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺮد و طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﯾﮏ
ﺟﻌﺒﮫی ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ در راھﯽ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺘﮫ
اﺳﺖ ﮐﮫ دل ﮐﻨﺪن از آن در آﯾﻨﺪهای ﻧﭽﻨﺪان دور ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﺷﺎﯾﺪ ﻋﺬابآور
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺧﻼء ﻋﺎطﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن از دﺧﺘﺮش و ﻋﻠﯽ را ﺑﺎ ﻣَﺤﺒﺖ ﻻﻟﮫ
و ﻻدن ﭘُﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ھﺮاس داﺷﺖ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻻﻟﮫ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﻻدن ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای اداﻣﮫی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﺷﮭﺮ
دﯾﮕﺮی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺎﺻﺮ .ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلھﺎ در زﯾﺮ ﯾﮏ
ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎ و زورﮔﻮﯾﯽھﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎناش ﺗﻦ دھﺪ،
آزارش ﻣﯽداد .ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺮد او ﻧﺒﻮد ،ھﻤﺨﺎﻧﮫاش ﺑﻮد .ھﻤﺰﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او راﺑﻄﮫی
ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺖ .راﺑﻄﮫای ﮐﮫ ﯾﮏطﺮﻓﮫ ﺑﻮد .از ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ او ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد .ھﺮ
روز و ھﺮ ھﻔﺘﮫ و ھﺮ ﻣﺎه ﮐﮫ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،اراده و رؤﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻘﻞاش رﻧﮓ
ﻣﯽﺑﺎﺧﺖ .دﺧﺘﺮھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،وﻟﯽ درﻋﯿﻦﺣﺎل آنھﺎ را ﻋﺎﻣﻞ زﻧﺠﯿﺮ
ﺷﺪناش در ﮐﻨﺎر ﻧﺎﺻﺮ ﻣﯽدﯾﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺎﺻﺮ ھﺰﯾﻨﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺳﯿﺮاب ﺷﺪن از ﻋﺸﻖ و ﻣَﺤﺒﺖ آن دو ﻧﻮﺟﻮان ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد،
درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ھﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻌﮭﺪهی او ﺑﻮد .ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻗﺒﺾھﺎ و ﻓﯿﺶھﺎی ﮐﺮاﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ و ﺑﺮق
در آﺧﺮ ھﺮ ﻣﺎه را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﮭﺎره درس ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ھﻢ در رﺷﺘﮫی
ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ او ھﻮﻣﻦ ھﻢ درسھﺎی ﺳﺎل اول را ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد .ﻻﻟﮫ رﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮد و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪا ﺷﺪناش را ﺑﮫ ﭘﺪر ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد ھﻤﺰی ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻨﻈﺮ او
ھﻤﺰی ﺷﺪن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری .ﻻﻟﮫ ﮔﻮشاش ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺪاوریھﺎ ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد.
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ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد و ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺪر ھﻮﻣﻦ ﺑﻘﻮلاش وﻓﺎدار ﺑﻮد و ﻣﺼﺮاﻧﮫ در ﭘﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ھﻮﻣﻦ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ
دارد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ دوﺳﺖ او ﻻﻟﮫ اﺳﺖ .ھﻮﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﺧﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ او را ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺪا ﺷﺪن ﻻﻟﮫ ﺑﺪاﻧﺪ .ھﻤﯿﻨﻄﻮر ھﻢ ﺷﺪ.
ﻻﻟﮫ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﺧﺎﻧﮫ و رﻓﺘﻦ ﺳﺮﮐﺎر ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ دوش
ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ و ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻻدن در ﺣﺎل ﺧﻮردن
ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﺑﻄﺮف ﯾﺨﭽﺎل رﻓﺖ؛ ﻟﯿﻮاﻧﯽ را از ﺷﯿﺮ ﭘُﺮ ﮐﺮد ،ﺻﻨﺪﻟﯽ
را ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺮﻋﮫای ﺷﯿﺮ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺪر و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﮐﮫ ،ﻣﻦ ﺗﺎ ﯾﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﮫ ﻣﯽﺧﻮام از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮم''.
''ﮐﺠﺎ ﺑﺮی؟''
''ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﻤﺨﻮﻧﮫ ﺑﺸﻢ .ﻣﯽﺧﻮام ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ''.
''ﺑﺎ ﮐﯽ ،ﮐﺠﺎ ،از ﮐﯽ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدی؟ ﻣﮕﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮫ ﺷﮫ؟''
ﻻﻟﮫ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻨﺠﺎ ھﯿﭽﯽاش ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺧﻮﺑﮫ .وﻟﯽ ﻣﻦ دﯾﮕﮫ ﺑﺰرگ ﺷﺪم .ﺑﺎﯾﺪ روﭘﺎی
ﺧﻮدم ﺑﺎﯾﺴﺘﻢ''.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻻدن ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺳﺮش را ﺟﻠﻮ آورد و ﮔﻔﺖ:
''ﺗﻮ ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی داﻧﺸﮕﺎه ،ﺗﺎزه ھﯿﺠﺪه ﺳﺎلات ﺷﺪه .ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺮی؟
زﻧﺪﮔﯽاﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮای ﭼﻄﻮر ﺑﮕﺬروﻧﯽ؟ ﺑﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟ دﺧﺘﺮ ﮐﯽ
ھﺴﺖ؟''
ﻻﻟﮫ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﮫی
ﺑﻌﺪی او ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻏﯿﺮ
ارادی ﮐﮫ از ﮐﻮدﮐﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﻠﯽ زدن ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
دﺳﺖاش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻣﯽزد و ﺑﻌﺪ از وارد ﮐﺮدن ﺿﺮﺑﮫ
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ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و ﺣﺮف ﺑﺰن اﺣﻤﻖ''.
ﺟﻤﻠﮫای ﮐﮫ ﻻﻟﮫ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺨﺎطﺐ ﺗﻨﮭﺎ
او ﻧﺒﻮد .ﻻدن ،ﻣﺎدرش و ﺧﻮدش ﺧﺎطﺮهی ﺗﻠﺨﯽ از آن ﺟﻤﻠﮫی ﻟﻌﻨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﮫ
ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﮫ داد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫاش ﺑﺎ ﭘﺪر ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد و آرام ﮔﻔﺖ:
''دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺴﺮﯾﮫ ﮐﮫ دوﺳﺖاش دارم''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ،وﻟﯽ در ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫ ﻧﮕﺎهاش ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻼﻗﯽ ﮐﺮد و
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﻣﺤﮑﻢ روی ﻣﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ ﮐﺞ ﺷﺪ و در ﺣﺎل اﻓﺘﺎدن
ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ آن را ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻌﺮه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺮف زدن،
ﮔﻔﺖ:
''ﭼﯽ ،ﭘﺴﺮ؟ ﭼﺸﻢام روﺷﻦ .ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﭘﺘﯿﺎره!''
ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ از دﺳﺖاش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ،
ﭼﺎک دھﺎناش را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮐﻠﻤﺎت رﮐﯿﮑﯽ ﻧﺜﺎر ﻻﻟﮫ ﻣﯽﮐﺮد.
''ﭘﺪر ﺳﮓ ﯾﮫ ﻋﻤﺮ ﻣﻮاظﺐات ﺑﻮدم ،ﺣﺎﻻ ﺗﻮ روم ﺑﮭﻢ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﯽﺧﻮای ﺑﺎ ﯾﮫ
ﭘﺴﺮ ﺑﺮی؟ ﻣﮕﮫ ﺷﮭﺮ ھِﺮﺗ ِﮫ؟ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﯽ .ﻣﮕﮫ ﻣﻦ ﻣُﺮدم .دھﻦات ﺑﻮی ﺷﯿﺮ
ﻣﯽده''.
ﻻﻟﮫ ﮐﮫ ﻗ ِﺴﺮ در رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺟﺮأتاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
”ﺑﺎﺑﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﯽ .ﻣﻦ دﯾﮕﮫ ﺑﭽﮫ ﻧﯿﺴﺘﻢ .اﺻﻼ ً ھﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺧﻮدﺗﻮن ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽدوﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦﺟﺎ ﺑﭽﮫھﺎ از ﭘﻮﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺧﻮﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻦ.
ھﻮﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺑﯿﮫ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮﺑﯽ داره .ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ھﻤﺪﯾﮕﮫرو ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮه''.
ﻧﺎﺻﺮ ھﻮﻣﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎرھﺎ از ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺳﻮاد او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺪرش را از ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .در اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از
ﺑﺮادران او را اﻋﺪام ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮدش ﺷﺎﻧﺲ آورده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺟﺎن
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ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی و ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖاش
را ﺻﺮف ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده
ﺑﻮد .از ﻣﻌﺪود دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ھﻤﺴﺮش او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ
ﺑﻮد .ﻻﻟﮫ زﯾﺮک ﺑﻮد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم دﻓﺎع از ﺧﻮد را در طﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﯽداﻧﺴﺖ از ﭼﮫ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﺳﯿﻠﯽ ﭘﺪر در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﭘﺪر ھﻮﻣﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهی او اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .ﮐﻠﻤﺎتاش
را دﻗﯿﻖ و ﺷﻤﺮده ﮔﻔﺖ .ﺑﮫ ﭘﺪر ﺑﺎج داد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ او ﺑﮑﺎھﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮانھﺎی ھﻢ ﻧﺴﻞ او ﻧﺪارد .ﻣﻌﮭﺬا ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ
ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﻮانھﺎ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زود از
ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ از اﯾﻨﮑﮫ ﺗﻌﺮﯾﻒاش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺸﻨﻮد ﮐﮫ او ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را
ﻣﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﻓﮭﻤﺪ ،ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪن ﭘﺎﺷﻨﮫ آﺷﯿﻞ او ﺑﻮد .ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ
طﺮف ﻻدن ﭼﺮﺧﯿﺪ.
''ﺗﻮ ھﻢ ﻣﯽدوﻧﺴﺘﯽ؟''
ﻻدن ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﺳﺮ را ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﮫ ﺗﮑﺎن داد .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او زُ ل
زد و ﮔﻔﺖ:
''آره ارواح ﻋﻤﮫات ،ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدم ،ﺗﺨﻢ ِﺟﻦ''.
''ﺗﻮ ﭼﯽ؟''
ﺳﺌﻮال آﺧﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺎﺳﺦ
داد:
''ﻧﺎﺻﺮ آروم ﺑﺎش .ﺑﺎ داد و ﻓﺮﯾﺎد ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﮫای ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﮫ .ﺑﮫ ﻓﺮض ھﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ
ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ .ﺧﺐ ﮐﮫ ﭼﯽ؟ ﻣﮕﮫ ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺟﻠﻮی ﺟﻮونھﺎی اﻣﺮوزو
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ ﻣﮕﮫ ﺧﻮد ﻣﺎھﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎرو ﻧﮑﺮدﯾﻢ؟ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﮐﮫ ﺟﺮم ﻧﯿﺴﺖ.
ھﺴﺖ؟ ﺗﻮ ﯾﮫ آدم روﺷﻨﻔﮑﺮ ھﺴﺘﯽ ،ﺑﻌﯿﺪه ازت اﯾﻦطﻮری از ﮐﻮره در ﺑﺮی''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﻧﺒﺎن ﺗﺠﺮﺑﮫی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد و ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ در ﭼﻨﺘﮫ داﺷﺖ ،از
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روش ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﻋﻠﯽ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺗﮑﻨﯿﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در دوران اﻧﻘﻼب از
رﻓﻘﺎی ﻋﻠﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد را ﺑﮫ ﻣﺤﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ را ﻣُﺠﺎب ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺪام اﻓﺘﺎد .ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .طﻮری
ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ ﮐﮫ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ او را آدﻣﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪه و روﺷﻦﺑﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ
و ھﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺴﻨﺠﯿﺪهی او را ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺄن و رﻓﺘﺎر او ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﮫ داد و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺮم ﺷﺪ و ﻟﺤﻦاش آرامﺗﺮ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺧﺒﺮ دارن؟''
ﻻﻟﮫ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''آره ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﺪر ھﻮﻣﻦ ﻗﺮاره ﯾﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن رھﻨﯽ ﺑﺨﺮه .ﭼﻨﺪﺗﺎ دﯾﺪن''.
''ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ ﺗﻮ دﺧﺘﺮ .ھﺮ ﭼﮫ ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮون ﻣﯽﮐﺮدم ﺳﺮ ﺧﻮدم اوﻣﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﭘﺪرش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ﻧﮕﺎھﯽ ﺧﺸﻢآﮔﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ آن
ﻧﮕﺎه ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﯽزﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫی اﯾﻦ دودھﺎ از ﮔﻮر او ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﯿﺎم او را ﮔﺮﻓﺖ .ھﻤﺎن روز ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ روزی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان آن را ﭘﺲ ﺑﺪھﺪ.
ﺣﺎل ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ.
ﻻﻟﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺗﺮم اول ﺗﺎزه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﺒﺎسھﺎی ﺧﻮد
را در ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻦ رﯾﺨﺖ و ﺑﺎ واﻧﺘﯽ ﮐﮫ ھﻮﻣﻦ از ﭘﺪرش ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫی رﻓﺖ .ﻧﺎﺻﺮ آن روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺷﺐ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺑﮭﺎﻧﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی آنھﺎ ھﻤﮫی ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان را ﺑﮫ
ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .دروغ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫی ﺷﺮﮐﺖ ھﺮ ﺳﺎل در اواﺧﺮ ﺑﮭﺎر
ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ده ھﺰار ﮐﺮون ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ داده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ھﻤﺮاش ﺑﺮو و ھﺮﭼﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاش ﺑﺨﺮ''.
ھﻮﻣﻦ و ﻻﻟﮫ و ﻻدن و ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮش ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
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اﺳﺘﯿﺸﻦ ﭘﺪر ھﻮﻣﻦ ھﻤﮫی ﻓﺮوﺷﮕﺎهھﺎی ﺷﮭﺮ را زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ
آن زوج ﺟﻮان دلاﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺮﻧﺪ .آن روز ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﮐﺮون از
اﻧﺪوﺧﺘﮫی ﺧﻮد را ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮد .ھﯿﭻوﻗﺖ ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻧﮕﻔﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﺎدری را
داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺟﻮاناش وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ .ﻻدن ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻻﻟﮫ
ﮔﻔﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻻﻟﮫ از ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ درساش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ
رﺋﯿﺲاش ﺟﺪول ﮐﺎری ﺗﻤﺎم وﻗﺘﯽ را ﭘﯿﺶروی او ﮔﺬاﺷﺖ و ﻗﻮل داد ﮐﮫ در ظﺮف
دو ﺳﮫ ﻣﺎه او را ﺑﺼﻮرت رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ و اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ ﺑﺮای او ﺟﻮاز آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ھﻢ ﻻدن در رﺷﺘﮫی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .او ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﺮای
اداﻣﮫی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻮﺋﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻧﺪ و
ﻧﺎﺻﺮ .ﺧﻄﺮ را در ﺑﯿﺦ ﮔﻮشاش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .رﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮﺑﯽ
روی ﻧﺎﺻﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮد را ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎل او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و
ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺒﻮد و او را از ﺧﻮد ﻣﯽراﻧﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .از ﻣﺎه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﮭﺎﻧﮫﮔﯿﺮی
ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﮔﯿﺮ ﻣﯽداد و ﻏُﺮ ﻣﯽزد .از ھﺮﮐﺎر او اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻔﺘﮫای دو
روز ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ و ورزش ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻨﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .ھﺰﯾﻨﮫی ﮐﺎرت را
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺎﺻﺮ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای
ﭼﺸﻢﭼﺮاﻧﯽ و دﯾﺪن ﺗﻦ و ﺑﺪن ﺳﺨﺖ ﻣﺮدان ﺟﻮان ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرود .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪﺑﺎر
ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﺻﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ
ﭘﻮل ﺧﻮد ﮐﺎرت ﻣﺎھﺎﻧﮫای ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﺮای
ورزش ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮود .ﻧﺎﺻﺮ دو روز رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﮐﺎرت را در ﮔﻮﺷﮫای اﻧﺪاﺧﺖ
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و دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد.
ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ .رﺿﺎﯾﺖ
ﮔﺬﺷﺘﮫی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ ﮐﯿﻨﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ و راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی او را دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ
ﺷﺪن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﺮوﻗﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد ﺑﮫ رخاش ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زناش را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻓﮭﻢ و درک دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮاناش ھﻢ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آﺗﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .آﺗﺶ زﯾﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺑﯽ
ﻧﺒﻮد .در ھﺮ ﻣﻮردی ﻣﺘﮑﻠﻢاﻟﻮﺣﺪه ﺑﻮد و او را ﻧﺎدان و ﮐﻢ ﺳﻮاد ﻣﯽدﯾﺪ .ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫ و ﺳﺮرﺷﺘﮫی ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﺷﺖ و ﻧﮫ
اھﻞ ھﻨﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻮد .ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ رﺑﻊ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺗﮫ و از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت او را ﺑﮫ ﮐﻢﺳﻮادی و داﺷﺘﻦ دﯾﺪﮔﺎهھﺎی
ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻧﺪان او ﺑﮫ ﭼﻤﺎﻗﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺎه و
ﺑﯽﮔﺎه و وﻗﺖ و ﺑﯽوﻗﺖ ﺑﺮ ﻓﺮق او وارد ﻣﯽﺷﺪ .داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد،
وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ و وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎری زﻧﺪﮔﯽ را آﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ
ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺗﺌﻮری ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﻮد و ھﺮ ﺣﺎدﺛﮫ
و رخدادی را ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻮطﺌﮫی ﻗﺪرتھﺎی وﯾﮋه و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .داﺳﺘﺎن
زﻧﺪان رﻓﺘﻦ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪناش را ھﺰار و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻧﺎدان اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺧﻼء ﻧﺎﺷﯽ از دوری از دﺧﺘﺮش ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﺒﺎنﮔﯿﺮش ﺷﺪه ﺑﻮد .در دل ﺑﮫ او ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ در دوراﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﻮد ،در دورهای ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠﺘﮭﺐ ﺑﻮد و ﺧﺎﻧﮫی
آنھﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﺗﻮق رﻓﻘﺎی ﻋﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن روزھﺎ و ﻣﺎهھﺎی طﻮﻓﺎﻧﯽ
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ﺑﺤﺚھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﮫ او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽداد ،ﺑﺎرھﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد و ﮔﻮشاش ﭘُﺮ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻧﺞ و ﻣﺤﻨﺖ و وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺎخ آرزوھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﺼﻮل
ھﻤﺎن ﺷﯿﻮهی ﻧﮕﺎه و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻧﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ از اظﮭﺎر
ﻧﻈﺮھﺎی ﮐﺸﺪار ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﮫ و اﻓﻼطﻮﻧﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ دلﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ.
آﻧﭽﮫ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ آرام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ از آن
ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺖ.
ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺖ .ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان؛ اﮔﺮﭼﮫ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ و ﺗﻮھﯿﻦ
ﭼﺎﺷﻨﯽ آن ﺑﻮد ،را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺣﺲ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن و ﭘﺮﺳﺘﺎری از اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎلھﺎ ﻧﯿﺮوی ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺎل
ﭘﻨﺎھﮕﺎه ھﺰاران اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻮد ،ارﺿﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺗﻤﺎس داﺷﺖ.
دلاش ﮐﮫ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﺪ زﻧﮓ ﻣﯽزد و ﺑﺎ او ﮐﻤﯽ درد دل ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎدر ﺧﻮد را
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮادرش ھﺮﻣﺰ ﺑﮫ دﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای
ﻣﺎدر وﯾﺰا ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ او را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺒﺮد .ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺟﺰ ﺧﻮدش ھﯿﭻﮐﺲ ﻋﻠﺖ ﺗﺮساش را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺎ آرزو و
ﺧﻮاھﺮاﻧﺶ ﻧﯿﺰ راﺑﻄﮫاش را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ ﺳﺮی ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻟﺒﺎس
زﻧﺎﻧﮫ ﻣﯽزد و ﺑﺮای آرزو و ﺧﻮاھﺮان ﻧﺎﺗﻨﯽاش ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻣﯽﺧﺮﯾﺪ و
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
اواﺧﺮ ﺑﮭﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ روزی رﺋﯿﺲاش ﮐﮫ او را ''ﭘﺮﺷﺘﻮ'' ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،در
راھﺮو ﺑﺨﺶ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭘﺮﺷﺘﻮ ،ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻋﻼﻧﺎت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدی؟''
''ﻧﮫ ،ﭼﻄﻮر ﻣﮕﮫ؟''
''ﯾﮫ ﻟﯿﺴﺖ اوﻧﺠﺎ ھﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ از اﻵن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯽ''.
رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮ زن ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد .از روزی ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد دﺧﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ در آﺗﻦ
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زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ دﯾﺪن دﺧﺘﺮش ﺑﺮود .ﺧﺎﻧﮫی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ھﺮ ﺳﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران و
ﺑﮭﯿﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺎه ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﮫ دو ﻣﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫھﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ دو ﻣﺎه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑﭽﮫ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن ﮐﻠﺒﮫی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آن ﺗﻌﺪاد ھﻢ ﮐﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻣﺎهھﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ رزرو ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ و دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ
اھﻞ ﺷﯿﻠﯽ و دﯾﮕﺮی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،اھﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .دو ھﻤﮑﺎر
او ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻏﻠﺐ روزھﺎ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﮫﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮای آنھﺎ ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن روز ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﺒﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﮭﯿﺎر رﺳﻤﯽ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ
داﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺶ رﺋﯿﺲ او را ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﺑﺮد .ﺑﻘﯿﮫی روز را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دو دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻦ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺳﺨﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را از
ﺗﺨﺘﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ و ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﮏاﺷﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
و ﭼﮭﺎر ھﻔﺘﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﻓﮑﺮ دﺧﺘﺮش و ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﯽ و آﻓﺘﺎب ﮔﺮم آﺗﻦ
ﻟﺤﻈﮫای رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﭘﻮل داﺷﺖ .آﻧﻘﺪر ﭘﻮل در ﺣﺴﺎب ﭘﺲاﻧﺪازش ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ آﺗﻦ ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﻔﺮ دور دﻧﯿﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮود .وﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺪام ھﻢﺻﺤﺒﺖ؟
آﯾﺎ ﺑﺎز دﺧﺘﺮک ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ او را از ﺧﻮد ﺧﻮاھﺪ راﻧﺪ؟ ﻧﺎﺻﺮ ﭼﯽ؟ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
ھﻤﺮاهاوﺑﺎﺷﺪ؟اﮔﺮﻣﺨﺎﻟﻔﺖﮐﺮدﭼﯽ؟ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮﻓﺖﺑﺎدﺧﺘﺮکﺻﺤﺒﺖﮐﻨﺪ.
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ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و ﺣﺮف ﺑﺰن اﺣﻤﻖ
ﻧﺎﺻﺮ ﺗﺎزه از ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﻟﺨﻮری در ﺣﺎل درﺳﺖ ﮐﺮدن ﻏﺬا ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺨﺎﻧﮫ رﺳﯿﺪ .ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ.
''زود اوﻣﺪی؟''
''ﮐﺎر زﯾﺎد ﻧﺒﻮد ﺟﯿﻢ ﺷﺪم''.
''ﭼﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
''ھﯿﭽﯽ ﻧﯿﻤﺮو .ﻗﺮﺑﻮﻧﺶ ﺑﺮم اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ ﻣﺴﺠﺪه .ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﮔﯿﺮ
ﻧﻤﯽﯾﺎد''.
ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ظﺮف ﺗﺨﻢﻣﺮغھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮭﻢ زده ﺑﻮد ،در ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫ
رﯾﺨﺖ و ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ آن را ﺑﮭﻢ زد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﻮﺟﮫ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﮐﻨﺎرش اﯾﺴﺘﺎد
و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮو ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﺑﮭﻢ ﻣﯽزﻧﻢ .ﺳﺎﻻد ﻣﯽﺧﻮری؟''
''ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﮫی ﺑﺤﺚ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد .ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد و
ﻣﻮاد ﻻزم را ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﺎﻻد ﺑﯿﺮون آورد و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﻧﺎھﺎر-ﺷﺎم را
در ﺳﮑﻮت ﺧﻮردﻧﺪ .از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﮫ
وﻋﺪه ﻏﺬای آنھﺎ ﺑﮫ دو وﻋﺪه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ و ﻧﺎھﺎر-ﺷﺎم ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ھﻔﺖ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ھﺮ روز ﺑﺮای او آﺷﭙﺰی ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺖ او ﻧﻤﯽداد .ﺧﻮدش ﻏﺬای ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻏﺬا زﯾﺎد درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دو ﺗﺎ ﺳﮫ وﻋﺪه ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﻏﺬای روز ﻗﺒﻞ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد و ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺨﻮری او ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎرهی
آﺗﻦ را ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و طﺒﻖ ﻋﺎدت ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮔﺰارش دادن ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .ده دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺪون وﻗﻔﮫ ﮔﻔﺖ .از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از دﺧﺘﺮک از ﺷﻮھﺮش ﮐﮫ
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ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎناش ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ و
ﺗﺨﺘﮫﻧﺮد اﺳﺖ ،ﺣﺮف زد .از ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ از ﻋﻠﯽ و ﺧﻼﺻﮫ ھﻮای آﺗﻦ ﮔﻔﺖ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﺰﺑﺎن آورد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن روز اﺻﻼ ً ﺑﮫ ﻓﮑﺮش ھﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک آن ﺳﺎل وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺟﺰﯾﺮهی
ﮐِﺮﺗﺎ ) (۴٧ﭘﯿﺶ دو ﺧﻮاھﺮش ﺑﺮود .ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﮫ
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دلاش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .او و ﺷﻮھﺮش
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ .ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮش ﺑﮫ ﮐِﺮﺗﺎ او را ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺸﮑﻞ وﯾﺰا
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺳﻮﺋﺪی او ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .اﺳﺘﺪﻻلاش ھﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا دﺧﺘﺮش ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
از طﺮﻓﯽ او ﺑﺮای ﻣﺎه ژوﺋﯿﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺤﺚ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﮫ و اواﺋﻞ ژوﺋﻦ ﺑﮫ
آﺗﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻘﯿﮫی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در طﯽ آن ﻣﺪت در ذھﻦاش ﺑﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻧﺜﺎر او
ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺳﺮاغ ﻋﻠﯽ ،ﺷﻮھﺮ ﻣُﻔﻨﮕﯽ و ﻋﻼفاش
ﺑﺮود .ﭘﺮﺳﺘﻮ طﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد .ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﺴﯽ ﻋﻠﯽ را ﻣُﻔﻠﻨﮕﯽ و ﻋﻼف ﺑﻨﺎﻣﺪ.
ﭼﺸﻤﺎناش ﮔﺮد ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ رو ﺑﮫ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻮاظﺐ ﺣﺮف دھﻦات ﺑﺎش .اﺟﺎزه ﻧﺪاری ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺪﯾﺪی و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﺗﺎزه ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﻣﻨﮫ ،ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﻨﯽ''.
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و دﻓﺎع از ﻋﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺻﺮ زﯾﺎد ﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ﻧﻤﯿﮕﯽ ﻋﺰﯾﺰ دلات؟ ﭼﺮا دﺧﺘﺮﺗﻮ ﺳﭙﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ،دلات ﺑﺮاش ﺗﻨﮓ ﺷﺪه؟''
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ﻧﺎﺻﺮ آن روز ﻏﺮوب در اوج ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ را ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫی او زد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاناش ﺑﮫ طﺮف
او ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاب رﻓﺖ و در را از ﭘﺸﺖ ﻗﻔﻞ ﮐﺮد .روی ﺗﺨﺖ دراز
ﮐﺸﯿﺪ و در ﺳﮑﻮت ﮔﺮﯾﺴﺖ .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا از ﻋﻠﯽ دﻓﺎع ﮐﺮد .آن
روز ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﻤﻠﮫی ﻣﻌﺮوف ﻧﺎﺻﺮ را از زﺑﺎن او ﺷﻨﯿﺪ'' :ﻓﮑﺮ ﮐﻦ و
ﺣﺮف ﺑﺰن اﺣﻤﻖ'' .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ آن ﺟﻤﻠﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﻨﺠﮫﮔﺮان ﻣﻌﺮوف در زﻧﺪان ﻗﺒﻞ از ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺳﯿﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮاز دﻓﻦ راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن روز ﻏﺮوب ھﺮﮔﺰ او را ﺑﮫ
اﺗﺎق ﺧﻮاب راه ﻧﺪاد .ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاﺳﺖ؛ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮد ،ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد،
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﻓﺎﯾﺪه ﻧﮑﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﻋﻠﺖ
اﻟﺘﻤﺎسھﺎ ﻓﺸﺎر زﯾﺮﺷﮑﻢ اﺳﺖ .ﻓﺮدای آن روز ﺳﺮﮐﺎر ﻧﺮﻓﺖ .رد اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺎﺻﺮ
روی ﮔﻮﻧﮫاش ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﻏﯿﺒﺖ ﺳﺮﮐﺎر ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،رﺋﯿﺲاش
در راھﺮو او را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺣﺎلاش را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ او را ﺑﮫ اﺗﺎقاش
ﺧﻮاﺳﺖ .روی ﺻﻨﺪﻟﯽ روﺑﺮوی او ﻧﺸﺴﺖ ،راﺳﺖ در ﭼﺸﻤﺎن او زُ ل زد و ﮔﻔﺖ:
''ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ دروغ ﺑﮕﯽ .ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺒﻮدی ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردی''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .رﺋﯿﺲ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .زن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫای ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ او ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺳﺎلھﺎ ﮐﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ ﺧﻮد را در روﺣﯿﺎت و رﻓﺘﺎر
ﺷﺨﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﯽ آراﯾﺶ اﺛﺮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﯿﻠﯽ ﻧﺎﺻﺮ را ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ رﻓﺘﺎرش را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد از ﭼﺸﻢ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ
آن زن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و دلﺳﻮز ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ .رﺋﯿﺲ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺣﺮف
ﮐﺎرﻣﻨﺪش ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از دﺳﺖ او ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻧﺒﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ،آﺧﺮﯾﻦﺑﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﻤﯿﻦطﻮر ھﻢ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪﺑﺎر دﯾﮕﺮ طﻌﻢ ﺗﻠﺦ
و دردآور ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻧﺎﺻﺮ را ﭼﺸﯿﺪ .ﻧﺎﺻﺮ در آن ﮐﺎر ﺗﺠﺮﺑﮫ داﺷﺖ .ﺗﮑﻨﯿﮏ
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ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ .او را در ﺣﻤﺎم ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ؛ در ﺣﻤﺎم را ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﺮد،
دوش و ﺷﯿﺮ آب را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﮔﻮش ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ ﻧﺮﺳﺪ
و ﺑﻌﺪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﭼﺮا .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﮐﺘﮏ ﻧﯿﺮوی
ارادهاش را ﺧُﺮد ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ او ﺗﻦ ﻣﯽداد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺘﮏ ﺑﺨﻮرد .از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣﻤﺎم واھﻤﮫ داﺷﺖ .ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .در
ﺣﻤﺎم را ﻣﯽﺑﺴﺖ و ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﮫ ﭼﯿﺰ در درون او ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎطﻊ
ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻣﺘﺰﻟﺰل؟ ﻣﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا
ھﺸﺪارھﺎی ﻻﻟﮫ را ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد؟ ﻋﻠﺖ ﭼﮫ ﺑﻮد؟ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟ از ﭼﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ؟
از ﻗﻀﺎوت دﯾﮕﺮ ان؟ ﻣﮕﺮ ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ او ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد؟ ﭼﺮا از ﺑﮑﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی او ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺧﻠﻖ و
ﺧﻮی و ﻓﺮھﻨﮓ آن را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮد؟
ھﻤﺎن روز اوﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ اوﻟﯿﻦ ﺳﯿﻠﯽ را ﺑﮫ ﺻﻮرت او زد ،رﺋﯿﺲاش ﻓﮭﻤﯿﺪه
ﺑﻮد .رﻓﺘﺎر او را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز ﺣﺎل او را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از
او ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ روز اﻓﺴﺮده ﺗﺮ و ﮔﻮﺷﮫﮔﯿﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽدﯾﺪ .زن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺴﺨﺘﯽ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮫ را داﺷﺖ .آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه را ﺑﺎ دراﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮭﯿﺎران و
ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او زن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎرھﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﻮد و از وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﮐﺜﺮ آنھﺎ آﮔﺎه ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ھﻤﮫ را در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ھﯿﭻﮐﺲ را از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ .روز ﺗﻮﻟﺪ ھﺮﯾﮏ از آنھﺎ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﺷﺮاب ھﺪﯾﮫ ﻣﯽداد .اﻧﮑﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪاد .ھﻤﺎن روز
اول از طﻨﯿﻦ ﺻﺪای ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺮﯾﺾ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧﺪن او ،اﻋﻼم زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﻮد و ﺣﺪس زد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﺑﺘﺪا
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ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ او اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ او را دﯾﺪ
ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﮫ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر روزھﺎ و ھﻔﺘﮫھﺎی ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﭼﻮن
ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯾﯽ راز او را ﺟﺎر ﻣﯽزد .زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪهاش ﭼﻮن اﺳﺐ
ﺧﻮش ﻗﺎﻣﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﺎل ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﯿﺎهاش در راھﺮو آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﺮاﻣﺎن ﮔﺎم
ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ و ﺷﺎدی و ﺷﻌﻒ و ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮫ اطﺮاف ﻣﯽﭘﺮاﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﻮدی اﻓﺴﺮده و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز را در ﺧﻮد
ﻏﻨﻮده ﺑﻮد و درﯾﻎ از ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪی ،ﺣﺘﯽ از ﺳﺮ دلﺳﻮزی و ﯾﺎ اﺟﺒﺎر.
ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ آن زن ﮐﺎرﮐﺸﺘﮫ را ﻓﺮﯾﺐ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ رﺋﯿﺲاش ﭼﻨﺪﺑﺎر
ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آنھﺎ ﺑﻌﮭﺪهی او ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده .ﻣﺮدان دﻧﯿﺎ
دﯾﺪهای ﮐﮫ اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻧﮫ از زﺑﺎناﺷﺎن ﮐﮫ ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮهاﺷﺎن درک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺪرش ) (۴٨ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﮐﮫ ﺷﺪﯾﺪا ً واﺑﺴﺘﮫی ﻣﺤﺒﺖھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد و
ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد'' :ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ
آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪم'' ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎل روﺣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .اﺗﻔﺎق
ﺑﺪی ﺑﺮای او اﻓﺘﺎده ،ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .رﺋﯿﺲ ﺳﺮﺗﮑﺎن داده
ﺑﻮد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﮫی ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ اﺿﺎﻓﮫای ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ ،ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ''.
رﺋﯿﺲ در دل ﺣﺮف او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺘﻮ روز ﺑﮫ روز ﺑﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪﺑﺎر در ﺗﻘﺴﯿﻢ دارو اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد .ﭘﻮﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺳﮫ روز
ﻋﻮض ﻧﮑﺮد .رﺋﯿﺲ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯽدﯾﺪ و ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻠﮫای از او ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎد .ﺑﮫ ﺟﺎی آن ﺑﮫ
ﮔﻮشدادن ﺑﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﺗﺮاﻧﮫھﺎی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒﻮب دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽاش ﭘﻨﺎه
ﺑﺮد.
روزی ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او زﻧﮓ زد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ از او ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ آن روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد .ﺑﺎ رﺋﯿﺲ او ﺣﺮف زده ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ از ﺳﺮ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و
دلﺳﻮزی ﮐﻤﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و دوﺳﺘﯽ آنھﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪه
ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﮐﮫ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻧﺪاد ،ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺒﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ دﯾﺮ ﺷﻮد .ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ
آﻣﻮزهھﺎی ﻏﻠﻂ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ دﯾﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن او ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .رﺋﯿﺲ آن روز ﺳﺮﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﮔُﺮداﻧﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺸﮑﻞ دارد .ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ
ﺑﺮای ﮔُﺮداﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .روز ﺑﻌﺪ ﮔُﺮداﻧﺎ دوﺑﺎره ﺗﻠﻔﻦ زد و ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺮف زد.
ﺳﺎﻋﺖ دو ﮐﮫ وﻗﺖ ﻧﺎھﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد ،ﮔُﺮداﻧﺎ در ﺟﻠﻮی در ورودی آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد .ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ او ﻟﺐ ﺑﺎز
ﮐﻨﺪ .ﺑﯽﻣﻘﺪﻣﮫ و رُ ک و ﺑﯽﭘﺮده از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﻨﺪ وﻗﺘﮫ ﮐُﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮری؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮫ ﺗﻮان اﻧﮑﺎر داﺷﺖ و ﻧﮫ ﺷﮭﺎﻣﺖ اﻗﺮار .ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮد و روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﮐﮫ
در ﮐﻨﺎر در ورودی آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺖ .ﮔُﺮداﻧﺎ از دﻧﯿﺎ و ﻓﺮھﻨﮓ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮔﺮگ درﻧﺪهای ﺑﻮد .ﺑﯿﻦ ﺣﺮف و ﻋﻤﻞ او ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .اھﻞ ﺗﺌﻮری ھﻢ ﻧﺒﻮد .در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺣﻘﻮق او را از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺟﻮاﻧﮫھﺎی آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ او
را ﺑﺎ ﻓﮭﻢ و داﻧﺶ ﺧﻮد آﺑﯿﺎری و ﺑﺎرور ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاهاش را از ﮐﯿﻒ
ﺑﯿﺮون آورد و ﺷﻤﺎرهی ﭘﻠﯿﺲ را ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اول ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﻧﺸﺪ.
ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﮔُﺮداﻧﺎ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺎن ﮐﺘﮏﺧﻮرده
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺗﻠﻔﻦ را از دﺳﺖ او ﻗﺎﭘﯿﺪ:
''ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟''
''ﺗﻮ ﺣﺮف ﻧﺰن .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯽ''.
''ﺻﺒﺮ ﮐﻦ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ''.
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''ﭼﺮا؟ ﻣﯽﺧﻮای زن ﺣﺮﻣﺴﺮا ﺑﺎﺷﯽ؟ ﺑﺮو ﺧﺎﯾﮫھﺎﺷﻮ ھﻢ روﻏﻦ ﺑﻤﺎل''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮداﻧﺎ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻋﺎدت داﺷﺖ .ھﺮوﻗﺖ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺑﻮد و ﺟﺪی ﺣﺮف ﻣﯽزد ادب و ﻧﺰاﮐﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎناﺷﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺤﺚ ﺟﺪی ﺑﻮد و از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزد،
ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻦ طﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮداﻧﮫی ﻣﺮدان
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ از ﺿﺮباﻟﻤﺜﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﻀﺎی
ﻣﺘﺸﻨﺞ و ﺟﺪی ﺑﺤﺚ ﻋﻮض ﺷﻮد و ھﻤﮫ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ .ﺑﻘﻮل ﮔُﺮداﻧﺎ:
''ﻣﺮدھﺎ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺳﺎﺑﻖ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ
ﺧﺎﻧﮫات آرام ﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ روﺑﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮫ دﺳﺖ ﺑﺰن و ﯾﮫ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
ﺑﺰرگ و ﺷﻖ و رق داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ''.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﺤﺎورهی روزﻣﺮه،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﺎت رﮐﯿﮏ در ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﻧﮕﺸﺖ
وﺳﻂ اش را ﺑﮫ ھﻮا ﺣﻮاﻟﮫ ﻣﯽداد ،اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد:
''ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺑﮫ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮا ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺎﯾﮫھﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ اﻟﺘﻤﺎس اﻓﺘﺎد.
''ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻗﻄﻊ ﮐﻦ .ﺑﺎھﺎت ﺣﺮف دارم''.
''ﭼﮫ ﺣﺮﻓﯽ داری؟ ﭼﺮا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺻﺒﺮ ﮐﺮدی اﺣﻤﻖ؟ ﻣﮕﮫ ﻧﻤﯽدوﻧﯽ ﻣﺮدی ﮐﮫ
ﯾﮫ ﺑﺎر زد ،ﺻﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﮫ ھﻢ ﻣﯽزﻧﮫ؟''
ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ طﻌﻢ ﺗﻠﺦ و دردآور ﮐﺘﮏ را ﻗﺒﻼ ً ھﻢ ﭼﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎرھﺎ او را ﮐﺘﮏ زده.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﻤﯽﺧﻮام ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﻧﮫ ﺑﺨﺎطﺮ اون ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﺧﺘﺮاﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮام ﭘﺪرﺷﻮن
ﺑﯿﻔﺘﮫ زﻧﺪون .ﻻﻟﮫ و ﻻدن را ﻣﺜﻞ دﺧﺘﺮم دوﺳﺖ دارم .اوﻧﺎ ﺑﺠﺰ ﭘﺪرﺷﻮن ﮐﺲ
دﯾﮕﮫای ﻧﺪارن''.
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ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''اﺣﻤﻖﺗﺮ از ﺗﻮ آدم ﻧﺪﯾﺪم .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ اوﻧﺎ ﮐﻢ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن؟ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺗﻮرو
ﺑﺰﻧﮫ ،ﺑﺪون ﺑﭽﮫ ھﺎﺷﻮ ﺻﺪﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮ زده .ﺑﺮو ﺗﻮ ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻦ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ
ﺧﻮﻧﮫ اﺳﺒﺎبﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ ﺑﺮﯾﻢ ﺧﻮﻧﮫی ﻣﻦ''.
ﮔُﺮداﻧﺎ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺳﻼم ﻓﺮﺳﺘﺎد .رﺋﯿﺲ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺸﺖ
ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ در ﺟﻠﻮ در ورودی
ظﺎھﺮ ﺷﺪ .ﺟﻠﻮ آﻣﺪ و ﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
'' ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎﺷﯽ''.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﺧﻮدش را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺣﺘﯿﺎج داره ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﯿﺎد ﺧﻮﻧﮫی ﻣﻦ .ﺣﺪس ﺷﻤﺎ درﺳﺘﮫ''.
رﺋﯿﺲ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﺣﺘﻤﺎ ً ،ﺣﺘﻤﺎ ً''.
ﺟﻠﻮ رﻓﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﻮ را روی ﺷﺎﻧﮫاش ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ
آرام ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﮫاش ﺿﺮﺑﮫ زد و ﮔﻔﺖ:
''دﺧﺘﺮ ﺑﯿﭽﺎره ،ھﻤﮫ ﭼﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺮو ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﻦ و ﺑﺮو''.
آن روز ﻏﺮوب وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ از ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮐُﻤﺪ ﻟﺒﺎس ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.
اﺛﺮی از ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ اﺻﺮار و ﮐﻤﮏ ﮔُﺮداﻧﺎ ھﺮآﻧﭽﮫ را ﮐﮫ
ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در ﭼﻤﺪان و ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻮد.
ﻧﺎﺻﺮ ﮔﺸﺘﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﮭﺎر اﺗﺎﻗﮫ ﮐﮫ ﺣﺎل ﺑﺠﺰ او ھﻤﮫ آن را رھﺎ ﮐﺮده و رﻓﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ ،زد .ﻣﺸﺘﯽ روی ﻣﯿﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﺑﻄﺮی ودﮐﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ﭘُﺮ ﺑﻮد
از ﮐﻤﺪ ﺑﯿﺮون آورد و ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد رﯾﺨﺖ ،ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﺑﮫ ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد'' :ﻓﻌﻼ ً
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺎﻻ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﭘﺘﯿﺎره .ﻣﯽدوﻧﺴﺘﻢ ﯾﮫ روز ﻣﯽﭘﺮی .از اول
ھﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد''.
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آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺰرگ و ﮐﺮاﯾﮫاش ﺑﺮای او زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ از ﻓﺮدا ﻓﮑﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ھﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ.
روزی ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺧﺒﺮدار ﺷﺪ ،دﯾﻮاﻧﮫ ﺷﺪ .ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎره
ﻧﺎﺻﺮ را ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺖ .ھﺮآﻧﭽﮫ در دل داﺷﺖ و ھﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﮫ زﺑﺎناش آﻣﺪ
ﻧﺜﺎر او ﮐﺮد .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺮف زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﮫ زد اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ:
''ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﻣﻦ ﮐﮫ اھﻞ ﮐﺘﮏ زدن ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﺠﺒﻮرم ﮐﺮد .رﻓﺘﺎر او
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪ .ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاش ﮐﺮدم .ﻟﯿﺎﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺧﻮدش اﯾﻨﻮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .زﺑﻮن دﯾﮕﮫای ﺣﺎﻟﯽاش ﻧﺒﻮد''.
آﺑﺠﯽ ﺟﻮش آورده ﺑﻮد و ﻧﺎﺻﺮ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﺎن روز ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺼﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻌﺪ آﺑﺠﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻧﺎﺻﺮ را ﮐﮫ در ﻋﺮوﺳﯽ آنھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد،
در ﺳﻤﯿﻨﺎری دﯾﺪ .ﺗﺎزه آن روز ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﺻﺮ از ﻧﺎھﻨﺠﺎری رواﻧﯽ و ﯾﺎ
ﻋﺎرﺿﮫای ﮐﮫ در اﺻﻄﻼح رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ آن اﺧﺘﻼل و ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ در ھﻮﯾﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﺑﯿﻤﺎران دارای ﺣﺪاﻗﻞ دو و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ و
ھﻮﯾﺖ ﻣﺠﺰا و ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ اﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﺑﺎ ھﻮﯾﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اول ﺧﻮد
راﺑﻄﮫای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم ﺧﻮد ھﯿﭻ
راﺑﻄﮫای ﻧﺪاﺷﺘﮫ آن را اﻧﮑﺎر و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮب و ﺑﺪ .اوﻟﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺳﺖ و ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و دوﻣﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ .رواﻧﭙﺰﺷﮏِ ﻧﺎﺻﺮ
دو ﻋﻠﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد .ﯾﮑﯽ ﻋﺼﺒﯽ و دﯾﮕﺮی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻨﻔﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ.
ﺑﻌﻘﯿﺪهی رواﻧﭙﺰﺷﮏِ ﻧﺎﺻﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ اﻓﺮادی ﺑﺎھﻮش اﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای در ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻓﺮزﻧﺪان و ﺣﺘﯽ ﭘﻠﯿﺲ دارﻧﺪ .اﻓﺮاد دو
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺶھﺎی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
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از ﺧﻮد ﺑﺮوز دھﻨﺪ .ﺷﺨﺼﯿﺖ دوم آنھﺎ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻓﺎع از ﺷﺨﺼﯿﺖ اول
اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯿﺖ اول آنرا ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﻔﯽ و ﺗﻘﺒﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﭼﻮن ﺧﻮاھﺮی دﻟﺴﻮز از او ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﮫ ﻣﺎه در ﺧﺎﻧﮫی او
ﻣﺎﻧﺪ .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺳﺮﮐﺎر ﻧﺮﻓﺖ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻟﺤﻈﮫای او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺧﻮدش و ﯾﺎ
دﺧﺘﺮش ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐاش ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﮔﺮﭼﮫ داﻧﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواندرﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪان ھﻢ ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﺒﻮد .ھﻢ ﺧﻮدش و
ھﻢ ﮔﻮﺳﺘﺎو ھﺮ ﮐﺪام دورهی ﺳﺨﺘﯽ از ﻧﺎھﻨﺠﺎری رواﻧﯽ را از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
وﺿﻊ روﺣﯽ ﺧﻮدش ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادرش ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ از
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .در آن روزھﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﺨﺖ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد.
ﮔﻮﺳﺘﺎو ﻧﯿﺰ دوران ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .در
آن دوره ﻧﯿﺰ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎی رواﻧﭙﺰﺷﮏ را ﮔﻮش داده و ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻮھﺮش ،ﮔﻮﺳﺘﺎوش را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﺪوار
ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ او از دوﺳﺘﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ رواناش
ﻓﺸﺎر آورده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﯾﺄس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .زﻧﯽ ﮐﮫ
در روزھﺎی اول ﮐﻼس درس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن زن ﮐﮫ ﺣﺎل در زﯾﺮ
ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﺑﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد از زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد .آن زن ﺧﻨﺪان و
ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺢ و دﻟﻨﺸﯿﻦاش ﺑﮫ زﻧﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﮔﻮﺷﮫﮔﯿﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ھﺮ ﺳﺌﻮاﻟﯽ را ﻣﯽداد و رﻏﺒﺖ و ﺣﻮﺻﻠﮫی ھﯿﭻ
ﮐﺎری را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ او ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﮔﻮﺷﮫای و ﮔﻮش دادن ﺑﮫ
ﺻﺪای زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮاﻧﮫھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﮫ آن
زن ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﭼﻮن ﮔﻮﺳﺘﺎو داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺤﻈﮫای او را رھﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
در ﺣﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺻﺪای
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دوش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ِ
ﻟﻐﺰش آب ﺑﺮ ﺗﻦ و ﺑﺪن او را ﺑﺸﻨﻮد و از زﻧﺪه ﺑﻮدناش ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد .دلاش
رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ.
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ﺗﺠﺮﺑﮫی ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ روح و روان او ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ
داﺷﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻣَﺤﺒﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮔﻮﺳﺘﺎو ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،او
ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .زﯾﺎد اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺸﺖ و اواﺳﻂ ھﻔﺘﮫی دوم ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮏ وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎی طﻼق ﮐﺮد .ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ،
ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ رﻓﺖ ﺳﺮاغ او .آﺑﺠﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫاﺷﺎن ﺑﺒﺮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﮑﺮد .دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺮﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺧﻮار ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی آﺑﺠﯽ ﺑﺮﮔﺮدد .از آن روز ﺑﮫ ﺑﻌﺪ آﺑﺠﯽ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺎر ﺑﮫ دﯾﺪناش ﻣﯽرﻓﺖ .وﺿﻊ روﺣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮ روز
ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .زﻣﺰﻣﮫھﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ھﺎی ﮔُﺮداﻧﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ او داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮫی
ﮔُﺮداﻧﺎ در ﺗﯿﻤﺎرداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺑﺠﯽ ﺑﻮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﭘﯽآﻣﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪن و ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ
ﮐﺎخ آرزوھﺎ ،از دﺳﺖ دادن ﻋﺰﯾﺰان و ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن را ﺧﻮب ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ.
او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ و ارادهاش ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﮭﺎ درﻣﺎن
او ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮫی او و اﺣﯿﺎی آن اﺳﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺاش درﺳﺖ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﮔﮫی طﻼق را
اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﮫ دﯾﺪن او رﻓﺘﻨﺪ .ھﺮ دو
ﺷﺮﻣﺴﺎر از او ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻻﻟﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﻐﻞ
ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﺷﮏ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﯾﮑﺎش از ﺧﻮﻧﮫ ﻧﻤﯽرﻓﺘﻢ .اﯾﮑﺎش ﺷﮭﺎﻣﺖ داﺷﺘﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اون ھﻤﮫ ﻣَﺤﺒﺖ ﺗﻮ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ ﭘﺪر ﺑﺮات ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ .اﯾﮑﺎش ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﯿﺪم''.
راﺑﻄﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﻻﻟﮫ و ﻻدن ﺗﺎ ﻣﺪتھﺎ اداﻣﮫ داﺷﺖ؛ وﻟﯽ ﻓﺼﻞ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮکاش ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ،ﮔﺮﭼﮫ ﺧﺎطﺮهای ﺗﻠﺦ و ﺟﺮاﺣﺘﯽ را ﮐﮫ او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮﺟﺴﻢاش ﺑﻠﮑﮫ رواناش ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد ،ھﺮﮔﺰ از ﯾﺎد ﻧﺒﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺨﺎطﺮ ظﻠﻤﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه داد ﺑﺮ روان و ﺟﺴﻢاش روا ﺷﻮد ،ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﮔﺬﺷﺖ
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و ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ و ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از طﺮف ﻧﺎﺻﺮ ،ﺣﺘﯽ ﻋﻠﯽ
آزارش ﻣﯽداد و آن را ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ'' .ﭼﺮا ﺑﮫ ﺧﻮدم ﺑﺪ ﮐﺮدم؟
ﭼﺮا اﺟﺎزه دادم ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﻄﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻦ؟'' ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻣﺮﺛﯿﮫای
ﺟﮕﺮﺳﻮز ﺷﺐ و روز در ﮔﻮشاش ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ و ﻋﺬاباش ﻣﯽداد .ﭘﺲ از آن
دﯾﮕﺮ ﺷﻌﻠﮫی ﺳﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در دروناش ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﮔﺮﻣﺎی آن او را ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮﻣﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﺮﭼﮫ ﮔﺮﻣﺎی آن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در
ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﺪتھﺎ ﻗﺒﻞ آرام آرام ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ؛ دﺧﺘﺮش و ﻧﺎﺻﺮ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮕﻮﻧﮫای و ﻣﯿﺰاﻧﯽ در آن
ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ .آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد را ھﻢ ﻣﯽدﯾﺪ؟ ﮐﺠﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد؟ ﻣﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ و روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؟ ﭼﺮا ﮔُﺮداﻧﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ او
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ؟ ﭼﺮا ﺳﮭﯿﻤﮫ از اول ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ؟ ﺳﮭﯿﻤﮫ ﮐﮫ از روﻧﺪا آﻣﺪه
ﺑﻮد .ﺳﺌﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آنھﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ.
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اﺳﺘﻘﻼل
ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ دو اﺗﺎﻗﮫ در ﻣﺤﻠﮫای ﺑﻨﺎم ﮔﻤﻞ اِﺳﺘﺎد ) (۴٩ﮐﺮاﯾﮫ
ﮐﻨﺪ .ﮐﺮاﯾﮫاش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی ﻓﺎﺻﻠﮫی ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
راﺿﯽ ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰرگ آی .ﮐﯽ .آ
) (۵٠رﻓﺘﻨﺪ و ھﻤﮫی وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﯾﮑﻨﻔﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ:
''ﻣﮕﮫ ﻣﯽﺧﻮای ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺜﻞ راھﺒﮫھﺎ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ؟''
''ﻣﮕﮫ ﺗﻮ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟''
ﮔُﺮداﻧﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد:
''وﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﺎن دارم .ﺗﺎزه ھﻨﻮز ﻣﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﮫ ﺗﻮرم ﻧﺨﻮرده و از
ﺑﺎزار آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺤﺚ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺨﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮی
ﺑﺨﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﮫ داﺷﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ روﺣﯿﮫاش ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪ .ھﺮﭼﮫ
ﺷﻨﺎﺧﺖاش از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﮭﯿﺎران ﺷﺪه ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺷﺮﮐﺖ او در دورهھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ،
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از طﺮف اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺮای او
داﻧﺸﮕﺎھﯽ ﺑﻮد .ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮد و از ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش و رﻓﻘﺎی
ھﻤﮑﺎرش ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮهی اﺗﺤﺎدﯾﮫ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .او دﯾﮕﺮ آن
زن ﮐﺘﮏ ﺧﻮردهی ﮐﻢ اراده ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮف اﺳﺘﻘﻼل را ﻣﯽزد ﻧﺒﻮد .رﺋﯿﺲاش،
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ﮔﺮﭼﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او در اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ او ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ .از
روز اول ورودش ﺑﮫ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺎھﺪ رﺷﺪ او ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎم روزھﺎی ﺳﺨﺖ و
ﭘُﺮﻣﺤﻨﺘﯽ ﮐﮫ از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد و دﻟﺪاریاش داده ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ
او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺮﺷﺘﻮ ﺑﺮو درس ﺑﺨﻮن .ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻨﮭﺎﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ آدمھﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﯿﺎز داره''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او را ﺑﺎ ﻏﺮوﻟﻨﺪھﺎی ﻧﺎﺻﺮ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺳﻮﺋﺪیھﺎ را راﺳﯿﺴﺖ و
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽزد .ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ از ﺟﺪاﯾﯽاش
ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ دﺧﺘﺮش راﺑﻄﮫ داﺷﺖ .دﺧﺘﺮک ﮐﻤﯽ ﻧﺮمﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ
ﺧﻮﺷﺤﺎلاش ﻣﯽﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﮫ دﺧﺘﺮک ﺑﺮای او زﻧﮓ زد از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺟﯿﻎ
ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎورش ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﺑﺮای او زﻧﮓ زده .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ راﺑﻄﮫی
آنھﺎ در ﻣﺴﯿﺮی اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ از اﻣﯿﺪ در دلاش روﺷﻦ ﺷﺪ و
اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ ﮐﮫ روزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺧﺘﺮ دﻟﺒﻨﺪش را در ﮐﻨﺎرش داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﮔُﺮداﻧﺎ،
ﻣﺜﻞ آﺑﺠﯽ .ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ﺗﻮﻟﺪش ﮐﺎرت ﭘُﺴﺘﺎل ﭘُﺴﺖ ﮐﺮد و ھﺮﺑﺎر ﭘﺎﻧﺼﺪ دﻻر
ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﻧﺘﯽ وارﯾﺰ ﮐﺮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮک ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ھﺪﯾﮫ ﺑﺨﺮد .ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در دلاش ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋُﺰﻟﺖ ﻧﺸﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ رھﺎ ﮐﺮد .ﮔﺎھﯽ
ﺑﺎ ﮔُﺮداﻧﺎ ﺑﮫ رﺳﺘﻮران و ﯾﺎ ﺑﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .ﺳﮭﯿﻤﮫ ھﻢ ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و ﮐﻢﮐﻢ ﭘﺎی
آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ آنھﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد و وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
داﺷﺖ .اﺿﺎﻓﮫﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎراناش ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﮫ
رﺳﺘﻮران ﻣﯽرﻓﺖ.

680

ﮐَﻠ ِﮫ )))۵١
اوﻟﯿﻦﺑﺎر در ﺟﺸﻦ ﻋﯿﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ او را دﯾﺪ .ﮐَﻠ ِﮫ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫی آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد .آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﺟﺴﺒﯿﺪه ﺑﮫ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه دﯾﮕﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭﺮ ﻏﺬا ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ،ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ
و ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﮫ ﺑﻮد .ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ آﺑﯽ و ﻣﻮھﺎﯾﯽ ﺑﻮر وﻟﺨﺖ و ھﯿﮑﻠﯽ ورزﯾﺪه
داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮭﯿﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺠﺮد دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی او ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ از
آنھﺎ ھﻢ ﺷﺒﯽ را ﺑﺎ او ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺪﺷﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﮐﮫ ﺷﺒﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺑﺎر و ﯾﺎ رﺳﺘﻮران ،ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮوﻧﺪ .آن ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺎس
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮐﺒﮑﯽ ﺧﺮاﻣﺎن در ﺟﻤﻊ ھﻤﮑﺎران از ﻣﯿﺰی ﺑﮫ ﻣﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .رﺋﯿﺲاش ﮐﮫ ﺷﻨﮕﻮل ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و
ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﭘﺮﺷﺘﻮ اﮔﺮ ﺷﻮھﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎ ﺗﻮ ھﻤﺨﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﺪم'' .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﺧﻼف ھﻤﯿﺸﮫ
ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب ﺳﻔﯿﺪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽداد ،آن ﺷﺐ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮاب
ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ از ﺳﺮ ﺷﺐ او را ﻣﯽﭘﺎﺋﯿﺪ .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﻮد .در ﺻﻒ ﺷﺎم ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ و ﭘﺸﺖﺳﺮ او اﯾﺴﺘﺎد و ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را
ﺑﺎ او ﺑﺎز ﮐﺮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻟﮭﺠﮫای ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﮐَﻠ ِﮫ او را ﺑﻄﺮف ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺳﯿﻨﯽ
ﻏﺬای ﺧﻮد را روﺑﺮوی ﺳﯿﻨﯽ او ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ دو ﻟﯿﻮان
ﻣﺸﺮوب ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﺮاب ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻟﯿﻮاﻧﯽ آﺑﺠﻮ ﺑﺮای
ﺧﻮدش .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن ﺷﺐ او را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ،ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب
داد:
''اﯾﻦ ھﻢ از ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﻨﮫ''.
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ھﻤﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ رﻗﺺ رﻓﺘﻨﺪ .آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﺑﺎ ھﻢ رﻗﺼﯿﺪﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را آزاد و ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪی اﺣﺴﺎس
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ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮد را ھﻤﮑﺎر ﺑﻘﯿﮫ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻧﮫ ﯾﮏ زن ﻣﮭﺎﺟﺮ.
ﺳﺎﻋﺖ از ﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺮق ﮐﺮده و ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ از ھﻤﮑﺎراناش
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﻘﺼﺪ ﺧﺎﻧﮫ ھﻤﺮاه ﮐَﻠ ِﮫ از رﺳﺘﻮران را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﻗﺪم زﻧﺎن
ﺑﻄﺮف اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً
ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ،ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''دلات ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮﻧﮫ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺻﻼ ً ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ھﻢ ﻧﺸﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﯿﻦ
ﺳﻮﺋﺪیھﺎ اﻣﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽھﺎ ﺑﻌﺪ از رﺳﺘﻮران و ﭘﺎرﺗﯽ ﺷﺐ را ﺑﺎ ھﻢ
ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ﻣﺆدﺑﺎﻧﮫ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﻧﮫ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﮫام .ﺗﺎزه ﻣﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ھﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻤﻨﻮن ﺑﺨﺎطﺮ
دﻋﻮتات''.
ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد ،ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﮔﻮﻧﮫاش را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﯾﮫ وﻗﺖ دﯾﮕﮫ .ﺷﺐ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯽ''.
ﺟﻤﻠﮫاش ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه راه اﻓﺘﺎد .ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن در دو ﺳﻮی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﮭﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﻓﺖ و ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﻄﺮف ﺟﻨﻮب.
راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺑﮫ آن ﺷﺐ ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪ .ﮐَﻠ ِﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز ﻏﺮوب ﺳﺮاغ او
ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﮫ ﺷﺎم و رﺳﺘﻮران دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد .رﺋﯿﺲ ﻣﺘﻮﺟﮫ راﺑﻄﮫاﺷﺎن
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ از ﮐَﻠ ِﮫ داﺷﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫی آنھﺎ در ﺣﺪ
رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐَﻠ ِﮫ او را رھﺎ ﮐﺮده و ﺳﺮاغ زن دﯾﮕﺮی
ﻣﯽرود .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از دﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎراناش
ﺷﻨﯿﺪه ،ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
''زن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺸﻨﮕﯽ و ﺧﻮشھﯿﮑﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﮫی ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ و ﮔﺮﻧﮫ
ﭘﻼﺳﯿﺪه ﻣﯽﺷﮫ''.
رﺋﯿﺲ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ دﻟﺒﺎﺧﺘﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﺨﺖﺳﺮی او در
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ﺑﺮﺧﻮرد و اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﮐﺮدنھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ﺣﺮﯾﺺﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﺷﺮت و ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ آن زن ﺧﺎرﺟﯽ روزﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﺷﺐ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدن از رواﺑﻂ
ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐَﻠ ِﮫ در رﺳﺘﻮران ﺧﻮرد ،ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺴﺖ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫاش رﻓﺖ .آن ﺷﺐ ﺗﺎ دم دﻣﺎی ﺻﺒﺢ ﺑﺎ او در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮫای
ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﺷﺐ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﻣﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫای ﺑﻮد .دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ
ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﮐَﻠ ِﮫ وﺳﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽاش را ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﺗﻦ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮردش ﺑﺎر ﮐﺮد و زﻧﮓ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او را ﺑﺼﺪا در آورد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﻨﺘﻈﺮش
ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول را ﺑﺎ ﺧﻮﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ او ھﻤﺰی ﺑﻮد،
ﺗﺸﻮﯾﻖاش ﮐﺮد ﮐﮫ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ھﻔﺘﮫای دو روز ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﯿﻢ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽداد .روزھﺎی اول ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺮساش رﯾﺨﺖ و ﺧﺒﺮه
ﺷﺪ .دو ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ در آﻣﻮزﺷﮕﺎھﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮد ﮐﮫ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﮫ را ھﻢ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .در آن
ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐَﻠ ِﮫ ﻗﺒﻼ ً راﻧﻨﺪه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻮده ،وﻟﯽ طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش
از راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه و ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ آﺷﭙﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻏﺬای ﺧﻮﺷﻤﺰه درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﻻزم داﺷﺖ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﻣﺎهھﺎی اول ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽرﻓﺖ .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ
طﺒﻊ ھﻮسﺑﺎزش ﺑﺎﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ از او ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎهھﺎی اول او را ﺑﮫ
ﺷﺎم دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐھﺎ ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺖ.
ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺷﺐ را در ﺧﺎﻧﮫی دوﺳﺘﺎناش ﺑﮫ ﺻﺒﺢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اھﻤﯿﺘﯽ
ﻧﻤﯽداد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ ﻣﺮدی ھﻮﺳﺒﺎز اﺳﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ او
ولاش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬر او را ﺑﺨﻮاھﺪ .درک و ﻓﮭﻢاش ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد .از
ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ روز آﺷﻨﺎﯾﯽاش ﺑﺎ ﮐَﻠ ِﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ او طﻮﻻﻧﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﻣﺮد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮد .ھﻤﺪم و ھﻤﺨﺎﻧﮫ ای ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزی را
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رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .آﺷﻨﺎ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق زن ﺑﻮد و ﻧ ُﺮمھﺎی
ﺟﺎﻣﻌﮫی ﺳﻮﺋﺪ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آﺷﭙﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و در رﺧﺘﺨﻮاب
ھﻢ ﺑﺨﻮﺑﯽ وظﺎﯾﻒاش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .ﺳﮫ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮭﻤﯿﺪ
ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫاش را از دﺳﺖ داده و ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی ﭘﺎﯾﮫ دو
ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐَﻠ ِﮫ ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﮫھﺎی ﯾﮏ ﺷﺒﮫ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ
راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺖ ﻧﺒﻮد؛ ﺧﻮدش
ﺑﻮد ،ھﻤﺎن ﮐَﻠ ِﮫی ﻣﮭﺮﺑﺎن و ﻣﺆدب و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ .ﺧﻮش ﻣﺸﺮب و ﺑﺬﻟﮫﮔﻮ .وﻟﯽ
وﻗﺘﯽ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺨﺼﯿﺖاش ﻋﻮض ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫ آدم دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﻠﮏ
ﻣﯽزد و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ
را ”ﭘﺮﺷﯿﮑﻮر” ) (۵٢ﮐﮫ در زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻤﻌﻨﺎی ھﻠﻮ ﭘﺸﻤﺎﻟﻮ ﺑﻮد ،ﺻﺪا ﮐﺮد.
ﮐَﻠ ِﮫ از واژهی ﭘﺮﺷﯿﮑﻮر ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﭘﺮﺷﯿﻦ ـ ﭘﺎرﺳﯽ ـ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ اواﺋﻞ ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻮاب ﻧﻤﯽداد ،ﺗﺎ ﺷﺒﯽ ﮐﮫ او را ﭘ'' ِﺮﮐﻠِﮫ
ﭘﺮﺷﯿﮑﻮر'' ـﭘ ِﺮﮐِﻠﮫ در زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻤﻌﻨﺎی ﺣﺮاﻣﺰاده ﻟﻌﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ـ ﺻﺪا ﮐﺮد و
از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻗﻮطﯽ آﺑﺠﻮ از ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺮای او ﺑﺒﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و
ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﮭﺠﮫی ﻓﻨﻼﻧﺪی او را ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺟﺪی ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺷﯿﮑﻮرھﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮرﺗﻮن اﻻغ و ﺷﺘﺮ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﯿﻦ و ﺑﮭﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ
ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻟﮭﺠﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﮐﮫ از ﮐَﻠ ِﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﻣﺴﺨﺮهاش ﮐﺮده و ﺟﻮاب داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﻨﻼﻧﺪیھﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞاﺗﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﯿﺮ و آب اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد اﻟﮑﻠﯽھﺎﺗﻮن از ﺗﻌﺪاد ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻟﮭﺠﮫی ﮐَﻠ ِﮫ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﮐَﻠ ِﮫ راﺳﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻦ دوﻟﺖ ﻓﻨﻼﻧﺪ ھﺮ روز ﺑﮫ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﮫ ﺑﮫ ده ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺑﻠﯿﻂ
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ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽده ﮐﮫ ﺑﯿﺎن ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﺎ ﭘﻮل ﺳﻮﺳﯿﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ و ﻣﺸﺮوب ﺑﺨﻮرن''.
ﮐَﻠ ِﮫ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد .آن ﺷﺐ ﻣﺴﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﻼوه دو ﺳﮫ
ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎناش ﺑﯿﺮون ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺗﻮرش ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد.
ﻗﻀﯿﮫ را ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد و در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺎ او ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﮫ از ﻓﺮط ﻣﺴﺘﯽ ﮐُﺪ در اﺻﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻧﮕﺸﺖاش را روی زﻧﮓ در ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﺮﺗﺐ زﻧﮓ ﻣﯽزد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺻﺪای آزاردھﻨﺪه و ﭘﯽ در ﭘﯽ زﻧﮓ از ﺧﻮاب
ﭘﺮﯾﺪ ،ﮔﻮﺷﯽ آی ﻓﻮن را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮐﯿﮫ؟''
ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آی ﻓﻮن داد ﻣﯽزد:
''ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﭘ ِﺮﮐِﻠﮫ ﭘﺮﺷﯿﮑﻮر .ﺑﺎز ﮐﻦ ،ﮐﻠﮫ ﺳﯿﺎه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ دﮐﻤﮫ را ﻓﺸﺎر داد و ﺑﻌﺪ ﻗﻔﻞ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ وارد ﺷﻮد و
دوﺑﺎره ﺑﮫ رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺖ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﮫھﺎی ﻟﮕﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ در
زده ﻣﯽﺷﺪ ،از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪ .ﮐَﻠ ِﮫ از ﻓﺮط ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻠﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻟﮕﺪ ﺑﮫ
در ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﺑﮫ طﺮف در رﻓﺖ و آن را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﻣﺴﺖ ﺑﻮد.
ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﺎﭘﺸﻦاش ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ آﺷﻔﺘﮫ و آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﺮف ﺑﻮد .ﺷﺮوع ﺑﮫ
ﻓﺤﺎﺷﯽ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ را ھُﻞ داد و ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﺧﻮران ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن
ﺷﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ظﺎھﺮ ﻣﮭﺮﺑﺎناش ،ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺮوب ﻧﺪارد ھﺮ
وﻗﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ و ﺧﺸﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺎراﺣﺘﯽ از ﻧﯿﺮوی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽاش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .دﻧﺒﺎل او ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ رﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻣﯿﺪ ﮐﮫ در ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮐَﻠ ِﮫ در ﯾﺨﭽﺎل را ﺑﺎز ﮐﺮد،
ﻗﻮطﯽ ﺷﯿﺮ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻨﺪ ﺟﺮﻋﮫی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ و ﻗﻮطﯽ را روی ﻣﯿﺰ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﺷﺎم ﮐﻮ ،ﭘﺮﺷﯿﮑﻮر .ﻣﻦ ﮔﺮﺳﻨﮫاﻣﮫ''.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﺷﺎم درﺳﺖ ﻧﮑﺮدم .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺷﺐ ﭘﯿﺶ دوﺳﺘﺎت ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ .ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ
ﺧﻮردم .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮری ﺑﺮات درﺳﺖ ﮐﻨﻢ''.
ﭘ'' ِﺮﮐِﻠﮫ ،ﻣﮕﮫ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ھﻢ ﻏﺬاﺳﺖ؟ ﻣﮕﮫ ﺷﻤﺎھﺎ ﺳَﻨﺪﻧ ِﮕﺮا ) (۵٣ﺗﻮ ﮐﺸﻮرﺗﻮن ﺑﮫ
ﺷﻮھﺮاﺗﻮن ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﻤﯽدﯾﻦ؟'' )ﺳَﻨﺪ ﻧ ِﮕﺮ  -اﺻﻄﻼﺣﯽ راﺳﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎن
در ﻣﻮرد رﻧﮕﯿﻦﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺠﺰ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ(.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﮐَﻠ ِﮫ و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد
و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ او روﺑﺮو ﺷﺪ طﺎﻗﺖاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﮫی
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻮن ﮐﻠﯿﭙﯽ از ﯾﻮﺗﯿﻮپ از ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش ﮔﺬﺷﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮدش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﺑﮫ را دم در ﺣﺠﻠﮫ ﻣﯽﮐﺸﺖ .ﺑﮫ طﺮف ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ و
در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﭼﺸﻤﺎناش ﮔِﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺤﮑﻢ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻮاظﺐ ﺣﺮف زدﻧﺖ ﺑﺎش .ﺣﺮﻓﺎت ﺑﻮی اﻟﮑﻞ ﻣﯽده.ﭘ ِﺮﮐِﻠﮫ ﺧﻮدﺗﯽ ﻣﺮدﯾﮑﮫی
اﻟﮑﻠﯽ .ﺗﻮ ﺧﻮﻧﮫام داری زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ و ﺣﺮف ﺑﺪ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﺷﺎم ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺮو ﭘﯿﺶ زﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ ﺧﻮﻧﮫاﺷﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮫ ﻣﻮﻧﺪهی ﻏﺬاﯾﯽ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻦ ﺟﻠﻮت ﭘﺮت ﮐﻨﻦ''.
ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﮫ
طﺮف او ﺣﻮاﻟﮫ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭼﮭﺎر اﻧﮕﺸﺖ او ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ و
ﮔﻮﺷﮫی ﻟﺐاش اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد .ﮔﺮﻣﺎی ﺧﻮن را در دھﺎناش اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﻣﻌﻄﻞ
ﻧﮑﺮد .روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮐﺎرد ﺑﺰرگ آﺷﭙﺰی را ﮐﮫ در ﻏﻼف ﭼﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر
ﭘﻨﺞ ﮐﺎرد دﯾﮕﺮ روی ﻣﯿﺰ در ﮐﻨﺎر اﺟﺎق ﺑﻮد از ﻏﻼف ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ طﺮف
ﮐَﻠ ِﮫ ھﺠﻮم ﺑﺮد .ﮐﻠﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮد ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دھﺪ .ﺟﺎ ﺧﻮرد و
ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ دﯾﻮار آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺗﮑﯿﮫ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎرد را زﯾﺮ ﭼﺎﻧﮫاش ﮔﺬاﺷﺖ
و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﮫی او را ﺑﮫ دﯾﻮار ﻓﺸﺎر داد و ﻧﻌﺮه ﮐﺸﯿﺪ:
''ﺣﺮوﻣﺰاده ﻣﯽﺧﻮام ﺑﮑ ُﺸﻢات ﮐﮫ دﯾﮕﮫ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﭘ ِﺮﮐِﻠﮫ و ﮐﻠﮫ ﺳﯿﺎه ﺑﮕﯽ''.
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ﮐﻠﮫ ﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺗﻦ ورزﯾﺪهاش ﺑﻠﺮزه اﻓﺘﺎد و ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﻋﺮق ﮐﺮد .ﺳﻮﺋﺪی را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﺗ ُﻨﺪ و ﺗ ُﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﻮدﮐﯽ ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﺑﮫ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ اﻟﺘﻤﺎس و ﻧﺎﻟﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ درﺳﯽ ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ
ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﺪ .ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﮐﺎرد را ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺸﺎر داد .ﮐَﻠ ِﮫ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ،زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ او را ارﺿﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ
ﺧﻮاب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺮد و ﺳﻔﯿﺪش از ﯾﻘﮫی ﺑﺎز آن ﺑﯿﺮون زده ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻣﻮی ﺳﯿﺎه آﺷﻔﺘﮫ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮔِﺮد ،ﮐﺎردی را ﮐﮫ طﻮل آن ﺑﮫ ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،زﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدھﺪ .ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎدی در ﺑﺎرهی طﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﻦ و
ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﺗﺎ آن ﺷﺐ ﺑﭽﺸﻢ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺘﯿﺰ ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻗﺘﻞھﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و آدمﮐﺸﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از
ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺪناش ﺑﻠﺮزه اﻓﺘﺎد .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ،ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ﺧﻮاھﺪ ﮐُﺸﺖ .ﺑﮫ اﻟﺘﻤﺎس اﻓﺘﺎد ،وﻟﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ
ﻋﺮق از ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش ﺟﺎری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮔِﺮد و ﺳﯿﺎه ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﮐَﻠ ِﮫ ﺳﻮﺋﺪی را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﮭﺪﯾﺪ و ﻓﺤﺶھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﯿﺪ.
ﮔﺮﯾﮫاش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ اﻟﺘﻤﺎس اﻓﺘﺎد .در ﺷﻠﻮارش ﺷﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺎﯾﻊ زرد رﻧﮓ و
ﺑﺨﺎرآﻟﻮدی از ﭘﺎﭼﮫی ﺷﻠﻮارش روی ﮐﻒ ﮐﺎﺷﯽ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎری ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻧﮭﺮ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮔﺮدی ﻟﻮﻟﮫی ﻓﺎﺿﻞ آب روان ﺷﺪ .ﺑﺪﻧﺶ ﺷُﻞ ﺷﺪ .ﮐَﻠ ِﮫ زاﻧﻮ زد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ رھﺎﯾﺶ ﮐﺮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻨﺎن ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،او را ﻣﯽﮐُﺸﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣُﺼﻤﻢ ﺑﻮد اﻧﺘﻘﺎم و ﺗﺎوان ھﻤﮫی
ﺿﺮﺑﮫھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎ آن ﺷﺐ از ﻋﻠﯽ و ﻧﺎﺻﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از او ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﺎ
ﭘﺎی ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﻟﮕﺪی ﺑﮫ ﭘﮭﻠﻮی او زد و ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﻻ ﻓﮭﻤﯿﺪی ﭘﺮﺷﯿﮑﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﻣﺎدر ﺟﻨﺪه ﺣﺎﻻ ﻓﮭﻤﯿﺪی؟ ﺷﺎﺷﯿﺪی ﺑﮫ
ﺧﻮدت .ﭘﺎﺷﻮ ﭘﺎﺷﻮ ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﮫ .ﯾﮫ دﻗﯿﻘﮫ دﯾﮕﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
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ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﮐﺎرد را در ﯾﮏ دﺳﺖ در ﭘﮭﻠﻮی او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ
دﯾﮕﺮ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺗﺸﺮ ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺎﻻ ﻓﮭﻤﯿﺪی ﭘ ِﺮﮐِﻠﮫ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ ﺑﯿﺮون ،ﺣﺎﻻ .ھﻤﯿﻦ اﻵن''.
ﮐﻠﮫ ﻟﺮزان در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرد ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،از ﺟﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ طﺮف در رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎرد ﺑﺪﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او ﺑﻮد و ھُﻞاش
ﻣﯽداد.
ﺟﺎم ﺻﺒﺮش ﻟﺒﺮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ و دھﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺗﻦ و ﺑﺪن او را ﺗﺎ ﭘﻨﮭﺎنﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ زاوﯾﮫ ﻟﻤﺲ
و دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،او را ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار و ﻧﺎﺳﺰا ﻗﺮاد دھﺪ .در آن ﻟﺤﻈﮫ
ﺗﻮان ھﺮﮐﺎری را داﺷﺖ .ﮐﺎرد را در ﯾﮏ دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ او را ﺑﮫ
طﺮف در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھُﻞ ﻣﯽداد .ﮐَﻠ ِﮫ ﺷﮑﺴﺘﮫ و ﺧﻮار وذﻟﯿﻞ ﭼﻮن ﺑﺮده ﻓﺮﻣﺎن او را
اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ھﻢ اﯾﻦﮐﮫ او را ﻧﮑﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،راﺿﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ
در اوج ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺗﮭﺪﯾﺪش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اول آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ او را ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻌﺪ
ﮔﺮدناش را .ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ در ﮐﮫ رﺳﯿﺪ ،ﺷﺎﻧﮫاش را ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺘﻮﻗﻒ اش ﮐﺮد.
''ﮐﻠﯿﺪ''.
ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﯽ از ﺳﺮ اش ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﮐﺎﭘﺸﻦاش ﮐﺮد ﮐﮫ
ﮐﻠﯿﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﺪ در ﺟﯿﺐ ﺷﻠﻮارش ﺑﻮد .ﮐﻠﯿﺪ را از او ﮔﺮﻓﺖ .ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﮫ ھﻨﻮز
ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ ،زﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:
''وﺳﺎﯾﻞام''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺸﮏ و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮات ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺎدر ﻗﺤﺒﮫ''.
ﮐﻠﯿﺪ را ﮔﺮﻓﺖ ،از در ﺑﯿﺮوناش ﮐﺮد و در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد.
ﺳﮫ ﮐﯿﺴﮫی ﺳﯿﺎه ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺰرگ ،ﻣﺨﺼﻮص زﺑﺎﻟﮫ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻟﺒﺎس و دﯾﮕﺮ
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وﺳﺎﯾﻞ او را در آنھﺎ رﯾﺨﺖ .در ﺑﺎﻟﮑﻦ را ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮف ﻣﺤﻮطﮫی ﺑﺎز ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ﮐﺮد .ﮐَﻠ ِﮫ روی ﻧﺮدهی ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻏﭽﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﯿﺴﮫھﺎی
ﺳﯿﺎه را ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی از ﺑﺎﻟﮑﻦ روی ﺗﻠﯽ از ﺑﺮف ﮐﮫ در طﻮل روز ﻣﺤﻞ
ﺳُﺮﺳُﺮه و ﺑﺮف ﺑﺎزی ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﻮد ﭘﺮت ﮐﺮد .ﮐﺎرد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺴﺖ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮد
و ﻣﺠﺪدا ً آن را در ﻏﻼف ﭼﻮﺑﯽ در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺞ ﮐﺎرد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد.
آرام ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻨﻈﺮ ﺧﻮدش ،ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎلھﺎ
ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .آن ﺷﺐ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش از زن ﺑﻮدناش ،از
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽاش و از اﻧﺴﺎن ﺑﻮدناش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .آن ﺷﺐ ﭘﺮﺳﺘﻮی دﯾﮕﺮی
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای
ﻣﻌﻄﻠﯽ ﮐﯿﺴﮫھﺎ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﯿﺎط ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد .اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﻮرد او در
ﭘﺎرﮐﻨﯿﮓ ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺎرک ﺑﻮد.
ﭼﺮاغ آﭘﺎرﺗﻤﺎنھﺎی ﻣﺠﺎور روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ده دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﮫی
آرام ﺑﮫ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺷﻨﯿﺪ .ﺑﮫ طﺮف در رﻓﺖ و از ﭼﺸﻤﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﺮد و
زﻧﯽ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﭘﻮش در ﭘﺸﺖ در ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ زاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺖ و از ﻣﺤﻔﻈﮫی ﻣﺨﺼﻮص
ﭘﺴﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟''
''ﭘﻠﯿﺲ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ''.
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﮫ اﻧﺪازه ده ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد .دو ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺸﺖ در ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﻠﯿﺲ
زن ﯾﮏ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ زﻧﮓ زدﻧﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺸﺎﺟﺮهی ﺳﺨﺘﯽ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﺰاﺣﻢ ﺧﻮاب آنھﺎ ﺷﺪه .ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﺋﯿﻢ ﺗﻮ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎز ﮐﺮد و اﺟﺎزه داد ﭘﻠﯿﺲھﺎ داﺧﻞ
راھﺮو ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﯿﺲھﺎ زن ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻦاش ﺑﺴﺨﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﯽ ﺳﺎل
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻠﻮﻧﺪ و ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ زن ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ و
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ﻣﺮد ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارد .ﭘﻠﯿﺲ زن ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ و وﺿﻊ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .ﺧﻮن ﮔﻮﺷﮫی
ﻟﺐاش ﻣﺎﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﮔﻮﻧﮫی ﺳﻤﺖ ﭼﭗاش ﮐﺒﻮد ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺣﺪس زد ﮐﮫ
ﺿﺮب و ﺟﺮح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﯾﻘﯿﮫی ﭘﯿﺮاھﻦ ﺧﻮاب ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎز ﺑﻮد و
ﺳﯿﻨﮫھﺎی او از ﭼﺎک آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫی ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﮐَﻠ ِﮫ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﺷﺴﺘﻦ
ﮐﻒ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ از ﺑﻮی ﻣﺘﻌﻔﻦ ﺷﺎش ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﻮد .ﭘﻠﯿﺲ زن ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺗﻨﮭﺎ ھﺴﺘﯽ؟''
''ﺑﻠﮫ!''
''ﺻﻮرتات ﭼﯽ ﺷﺪه؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻔﮑﺮ ﮐﺎرد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ اﻓﺘﺎد .ﮐﻠﮫ ﭘﻠﯿﺲ را ﺧﺒﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .طﺒﻖ
ﮔﻔﺘﮫی ﭘﻠﯿﺲ ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ ﺗﻠﻔﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ.
''ﮐﺘﮏ ﺧﻮردم''.
''از ﮐﯽ؟''
''ھﻤﺰﯾﻢ''.
''ھﻤﺰﯾﺖ ﮐﯿﮫ؟ اﻵن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﻘﮫی ﻟﺒﺎس ﺧﻮاباش را ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ
ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ را از ﻣﻌﺮض ﻧﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﮐﮫ زُ ل زده ﺑﻮد ،ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﻣﺴﺖ ﺑﻮد ،ﮐﺘﮏام زد .ﻣﻦ ھﻢ ﺑﯿﺮوﻧﺶ ﮐﺮدم و وﺳﺎﯾﻞاش را ھﻢ از ﺑﺎﻟﮑﻦ
ﭘﺮت ﮐﺮدم ﺑﯿﺮون''.
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''اﻵن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﺳﻢاش ﭼﯿﮫ ،ﭼﮭﺎر ﺷﻤﺎرهی ﻣﻠﯽاش ﭼﯿﮫ؟''
''ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ''.
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﮔﻔﺖ و ﺑﻌﺪ اﺳﻢ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐَﻠ ِﮫ را ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد داد.
''ﺷﮑﺎﯾﺖ داری؟''
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ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﺟﻮاب داد:
''ﻣﺴﺖ ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺪاره ،دﺳﺖ ﺑﺰن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﻣﺮد ﺑﺪی
ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮام دﯾﮕﮫ ﺑﯿﺎد اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺰاﺣﻢام ﺑﺸﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺪه .ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ''.
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﮑﺲ از زاوﯾﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از او ﭘﻠﯿﺲ زن آرام و ﺷﻤﺮده ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺷﻐﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ
و ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎدهی دﯾﮕﺮ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .دﺳﺖاش را روی ﺷﺎﻧﮫی
او ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮﯾﻢ رو ﻣﺒﻞ ﺑﺸﯿﻨﯿﻢ؟''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ''.
ﭘﻠﯿﺲ زن روی ﻣﺒﻞ ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺖ ،ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''آزار ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺮﺳﻮﻧﺪ؟''
''ﻧﮫ ،اﯾﻨﻄﻮری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﮐُﻠﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻘﻂ ﺳﺮوﯾﺲ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﺗﺎ اﻣﺸﺐ اﯾﻨﻮ ﻧﻤﯽدوﻧﺴﺘﻢ''.
ﭘﻠﯿﺲ زن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،روﯾﺶ
را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮای ﺑﺮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن!''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
''ﻧﮫ ،ﻧﮫ ،اﺻﻼ ً .ﯾﮫ ﺳﯿﻠﯽ ﭘﺮت ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺤﮑﻢ ھﻢ ﻧﺒﻮد''.
در ﭘﺎﮔﺮد ﭘﻠﮫھﺎ ﭘﻠﯿﺲ زن ﺑﮫ ھﻤﮑﺎرش ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ زن ﺑﯿﭽﺎرهی ﻣﮭﺎﺟﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدﺷﻮ ﻣﯽﻓﮭﻤﮫ ﮐﮫ دﯾﺮ ﺷﺪه .اﻣﯿﺪوارم
دﻓﻌﮫی ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﮫی ﺟﺴﺪش اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﯾﻢ''.
ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫای ﺑﺎ ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ
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آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ و ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را
ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ از دو ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯽ
اﺳﭙﺮی ﺧﻮشﺑﻮ ﮐﻨﻨﺪه زد ﮐﮫ ھﻮای آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ زن ﺳﺌﻮاﻟﯽ در
ﻣﻮرد ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ او ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .او ھﻢ ﮐﻼﻣﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ را ﺑﺎ ﮐﺎرد
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﮐﺮده ،ﻧﮕﻔﺖ .در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهی دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﺟﺮم اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻼﯾﻤﯽ از ﮐَﻠ ِﮫ ﮐﺮد ،ﺗﺮس از آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد .ھﺮﭼﮫ ﺑﻮد
راﺿﯽ ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﮫی او را ﻣﺤﮑﻢ ﺟﻮاب داده ﺑﻮد .ﭼﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﮐﮫ ﮐَﻠ ِﮫ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و ﺷﻠﻮارش را ﺧﯿﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎ َ در آﯾﻨﺪه ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاھﺪ دﺳﺖاش را روی زن دﯾﮕﺮی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺘﻀﺎح آن ﺷﺐ را
ﺑﯿﺎد ﺧﻮاھﺪ آورد.
دادﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز اﺣﻀﺎرﯾﮫای ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ادارهی
ﭘﻠﯿﺲ رﻓﺖ و ﻣﺎﺟﺮا را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮد .ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺒﺢ
دوﺷﻨﺒﮫ ﮐَﻠ ِﮫ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﮭﻞ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ او را در
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻌﮭﺪ ﺳﭙﺮده ﺑﻮد و ﻗﺮار ﻣﻨﻊ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ را در دادﮔﺎه اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ ،آزادش ﮐﺮدﻧﺪ .دادﮔﺎه ﯾﮏ ﻧﺴﺨﮫ از
ﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻣﻼﻗﺎت و ﯾﮏ ﭼﮏ ﭘﻨﺞھﺰار ﮐﺮوﻧﯽ ﺧﺴﺎرت را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺴﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،راﺿﯽ ﺑﻮد ،در ﺿﻤﻦ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎراناش ﻣﺎﺟﺮای آن ﺷﺐ و رﻓﺘﺎری را ﮐﮫ ﺑﺎ او
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
دﻓﺘﺮ ﮐَﻠ ِﮫ ھﻢ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪ .روزھﺎی اول ﺑﺎز ﻏﻢ و ﻏﺼﮫ
ﺑﺴﺮاغاش آﻣﺪ و ﺑﮫ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت و دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽاش ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﺑﺎز ھﻢ
ﮔﻮﮔﻮش و دارﯾﻮش و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎرهی ھﺮآﻧﭽﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺮ او
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﮐُﻨﺞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه
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ﻣﯽﮐﺮد ،ﭘﺮﻧﺪهھﺎ را ﻣﯽﺷﻤﺮد ،ﮔﺬر ﻻﯾﮫھﺎی اﺑﺮھﺎ ﺿﺨﯿﻢ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﮐﮫ
ﭼﻮن ﭼﺘﺮی ﮐﮫ ﺑﻮی ﻏﻢ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﯽداد و ﺑﺮ ﺷﮭﺮ و زﻧﺪﮔﯽ او ﺳﺎﯾﮫ اﻧﺪاﺧﺘﮫ
ﺑﻮد ،را ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ اﺷﮏآﻟﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮد را ﮐﻮﻟﯽ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ
ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در وادی ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﮔﺰ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه اﻣﻨﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .زﻧﺪﮔﯽ او
دﺷﺖ ﺑﻮد و دﺷﺖ .ﺳﺒﺰه ﺑﻮد و ﭼﺮاھﮕﺎه ،وﻟﯽ آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ ﻧﺪاﺷﺖ .روان و
ﺟﺴﻢاش ﻣﻌﺒﻮدی را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻌﺒﻮدی ﮐﮫ ﺑﻮد و ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ
آنھﺎ ﺑﺮﺳﺪ .دﺷﺘﯽ ﺑﮫ وﺳﻌﺖ ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ و ﺳﺎلھﺎ از ﺧﻼء ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯿﻦ آنھﺎ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮدﻧﺒﻨﺪ طﻼﯾﯽ را ﮐﮫ روزی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ داده ﺑﻮد ،در ﻣﺸﺖ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ دو ﻋﮑﺲ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﻗﺎب آن ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ
و ﺑﮫ ﺻﺪای ﺧﺰناﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی ﻣﺤﺒﻮب دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽاش ،ﮔﻮﮔﻮش ﮔﻮش
ﻣﯽداد و ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫای ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او ﺑﮫ ﮐﻮﻟﮫﺑﺎری از ﻏﻢ و رﻧﺞ و
ﺧﺎطﺮهھﺎی دردﻧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ده روز را در ﻋﺰﻟﺖ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﮫ رﺋﯿﺲاش زﻧﮓ زد و ﮔﻔﺖ ﺣﺎلاش ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻌﺪ
از آن ﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺴﯽ زﻧﮓ زد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب داد .ﺳﯿﻢ ﺗﻠﻔﻦ را ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ راﺑﻄﮫاش را ﺑﺎ دﻧﯿﺎی اطﺮاف ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺎطﺮاتاش.
ﺧﺎطﺮاﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﺮ روز از او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪﺷﺎن ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
او ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ او ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ
راھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﻄﺮ
ﺷﺮاﺑﯽ را ﮐﮫ ارﺛﯿﮫی ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه از ﮐَﻠ ِﮫ ﺑﻮد را ﺳﺮﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺪناش ﮐﮫ ﻟ َﺨﺖ و ﮐِﺮﺧﺖ
ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﺗﻨﺒﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﺶ را ﭼﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،رانھﺎ و زﯾﺮ
ﺷﮑﻢاش را ﭼﻨﮓ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ و ﻟﺐھﺎﯾﺶ را ﻣﯽﻓﺸﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮد را
ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺗﻦاش اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
و رواناش ﺑﮫ ﺗﻦ و ﺑﺪن زﯾﺒﺎ و ﺧﻮشﺗﺮﮐﯿﺐاش ھﺠﻮم ﻣﯽآورد و از آن اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و ﺧﻮد را ﺑﺮای آﯾﻨﺪه آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﻨﺪهای ﮐﮫ
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ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺧﻮاﺳﺖ و
رواناش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﻢ اش ھﻤﮕﻮن ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﺴﻢاش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻮن روحاش
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ رواناش ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار آن ﭘﯿﮑﺮ
ھﻮساﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮی درون ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺑﯿﺮون ،ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺧﻮﺷﮕﻞ و
ﺧﻮشﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺴﺎدت ﻣﯽﮐﺮد و از او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﮐَﻠ ِﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞاش ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ زاﻧﻮ زد ،ﻟﺬت ﺑﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ
را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮﮔﺰ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺧﻮد را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ
ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ﻣﻔﻌﻮل ارادهی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را
ﺻﺎﺣﺐ و اﺧﺘﯿﺎردار ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﺧﻮد دﯾﺪ و ﺑﺎ ھﻤﮫی ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﻣﺘﺠﺎوز را ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﺮد.
آن ﺷﺐ ﭘﯽﺑﺮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ او ﻣﺎل اوﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﺲ و ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺧﻮدش .ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد و ﺧﺪای ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﺮد.
ده روز ﭼﻮن ﻣﺮﺗﺎضھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ده روز زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺎﺿﯽ او را ﺑﮫ آراﻣﺶ
رﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮی درون ﺗﺴﻠﯿﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺟﺴﻢاش ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از آن ﭘﺲ رواناش ﭼﻮن ﺟﺴﻢاش ھﻮساﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت
ﺑﺮد.
اواﺳﻂ ھﻔﺘﮫی دوم ﺑﻮد ﮐﮫ آرام ﺷﺪ .دوران ﻧﻘﺎھﺖ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .دو
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻦ و رواناش ھﻤﮕﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رواناش در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺴﻢاش زاﻧﻮ زده ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ زار و ذﻟﯿﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺮوﯾﺶ را آرام آرام ﺑﺎز
ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺳﺮ و وﺿﻊ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺗﺼﻔﯿﮫ
ﮐﺮد .اول ھﻤﮫی ﻟﺒﺎسھﺎی ﮐﮭﻨﮫ و از ﻣُﺪ اﻓﺘﺎده را در ﮐﯿﺴﮫ رﯾﺨﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ھﺮ
ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﮫ از ﻋﻠﯽ و ﻧﺎﺻﺮ و ﮐَﻠ ِﮫ و ﺣﺘﯽ آﺑﺠﯽ ھﺪﯾﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ
ﻟﺒﺎسھﺎی ﺷﯿﮏ و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫی ﺧﻮد را اﺗﻮ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﻤﺪ ﻟﺒﺎس آوﯾﺰان
ﮐﺮد .ﮐﻔﺶھﺎ و ﭘﻮﺗﯿﻦھﺎ را واﮐﺲ زد و در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .وﺳﺎﯾﻞ
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آراﯾﺶاش را ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﺮد و ﺗﻨﮭﺎ آنھﺎﯾﯽ را روی ﻣﯿﺰ ﭼﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻮدش دوﺳﺖ
داﺷﺖ و ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ھﺮ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﮫی دﯾﮕﺮی ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ او راه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﺑﺎﺑﯽ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﮐﺮد و در ﮐﯿﺴﮫ رﯾﺨﺖ ﮐﮫ در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
آنھﺎ را دور ﺑﺮﯾﺰد .زﻧﺪﮔﯽاش از آن ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺑﺲ .روزی ﮐﮫ ﻣﺠﺪدا ً ﺳﺮﮐﺎر
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،رﻓﺘﺎر و آراﯾﺶ او
ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮﺳﻦ ،ھﻤﮑﺎرش ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻮدی ﯾﺎ ﺗﻌﻄﯿﻼت؟ ﺷﯿﮏ و ﺳﺮﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ!''
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﺎﺳﺦ او را داد .ﭘﭻﭘﭻ آرام ھﻤﮑﺎران را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽداد.
ﺗﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲاش ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ از ﻣﺎﺟﺮای او و ﮐَﻠ ِﮫ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﺑﮫ رﺋﯿﺲاش ﮔﻔﺖ:
''ﮐﺎری را ﺑﺎ او ﮐﺮدم ﮐﮫ ﻻﯾﻖاش ﺑﻮد''.
رﺋﯿﺲ ﻟﺒﺨﻨﺪی از ﺳﺮ رﺿﺎ زده ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ از رﻓﺘﺎر ﮐَﻠ ِﮫ و ﺳﺮ ﺑﮫ زﯾﺮ ﺷﺪن او در ھﻔﺘﮫھﺎی اﺧﯿﺮ ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺴﺎﺑﯽ او را ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ داده اﺳﺖ .ﮐَﻠ ِﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ دور و ﺑﺮ
ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﮭﯿﺎران آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر
ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ از در ﭘﺸﺖ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج
ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﮫ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی اطﺮاف ﮔُﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﺣﺘﯽ
در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻢ و ﮐﺴﺮ وﯾﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ
داﺷﺖ ،ﺧﻮدش ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺳﺮﭼﺸﻤﮫی ﭘﭻﭘﭻ آراﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ھﻤﮑﺎران او راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،رﻓﺖ و آﻣﺪھﺎی
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .آنھﺎ ذره ذره ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﺪن ﮐَﻠ ِﮫ و ﺑﺎزداﺷﺖ دو
روزهی او را ﺑﮕﻮش ﺑﮭﯿﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽھﺎ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه آنھﺎ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺤﺴﯿﻦ و اﺣﺘﺮام ﺑﮫ او ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ.
دو ﻣﺎه طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪش ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﻋﺎدت
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ﮐﺮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮔُﺮداﻧﺎ ،آﺑﺠﯽ و ﺳﮭﯿﻤﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺘﻼف و ﻧﺰاعاش را ﺗﻨﮭﺎ
ﺑﺮای ﮔُﺮداﻧﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺑﻨﻈﺮ او ﺗﻨﮭﺎ ﮔُﺮداﻧﺎ او را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﮔُﺮداﻧﺎ ﮐﮫ از
ﻓﺮھﻨﮓ و دﻧﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،او را درک ﻣﯽﮐﺮد .آﺑﺠﯽ او را دوﺳﺖ داﺷﺖ وﻟﯽ
ﻓﺮھﻨﮓ ﮔُﺮداﻧﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ھﻨﻮز در ﮔﺬﺷﺘﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔُﺮداﻧﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ او را ﺳﺘﻮد و ﺑﻌﺪ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ
ﭘﺸﺖ ﺷﺎﻧﮫاش زد و ﮔﻔﺖ:
''ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﮐﺮدی .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﻔﯿﻮزھﺎ ﮐﮫ ﻣﺎرو ﻓﻘﻂ ﺗﺸﮏ ﺧﻮش ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﻦ،
ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻨﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدﺷﻮن ﺑﺸﺎﺷﻦ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن ﺷﺎﮔﺮدی زرﻧﮓ و ﺑﺎھﻮش درس ھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﮔُﺮداﻧﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﮑﺎر
ﮔﯿﺮد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﻤﻊ آنھﺎ ﻋﺎدت ﮔﺬﺷﺘﮫ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎر و
رﺳﺘﻮران .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ھﺮوﻗﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر و ﯾﺎ
رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدان ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ از ﺳﺮ ھﻮس دور و ﺑﺮ ﻣﯿﺰ آنھﺎ ﻣﯽ
ﭘﻠﮑﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﺳﺖ رد ﺑﮫ ﺳﯿﻨﮫی ھﯿﭽﮑﺪام ﻧﻤﯽزد .ﺑﺮای او ﺷﺎم و ﻧﻮﺷﺎﺑﮫھﺎی
اﻟﮑﻠﯽ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﮫ او ھﻢ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺗﻨﮭﺎ آﺧﺮﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ از
آنھﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﻮھﺮ و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ در ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﻨﺘﻈﺮ او ھﺴﺘﻨﺪ.
آﺑﺠﯽ از رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .دﻟﺒﺮی از ﻣﺮدان در ﺑﺎر را ﮐﺎر درﺳﺘﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﮐَﻠ ِﮫ را ﻋﻤﻠﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯽدﯾﺪ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ از دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻣﺮدی
ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش اﻧﮕﯿﺰهاﺷﺎن از ھﺮ ﭼﻤﻨﯽ ﮔﻠﯽ ﺑﭽﯿﻦ ﺑﺮو ،ﺑﻮد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺧﻮد
را ﮔﻮل ﻣﯽزد و ﯾﺎ در ﭘﯽ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺖ و رﻓﺘﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﻮﻋﯽ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ طﺒﯿﻌﯽ و ﭘﯽآﻣﺪ ﺑﺤﺮان روﺣﯽ او ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او'' :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻼش
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ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﻣﻦ دروناش دﻟﺠﻮﯾﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻨﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺎلھﺎ ﻣﻮرد ﺑﯽ
ﻣﮭﺮی و ظﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ﻣﺎدر ،ﭘﺪر و ﺣﺘﯽ دﺧﺘﺮش و ظﻠﻢ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ آنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده .ﻣﺪﺗﯽ طﻮل ﻣﯽﮐﺸﮫ و دوﺑﺎره ﭘﺎھﺎش ﻣﯿﺎد رو زﻣﯿﻦ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی رو از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮه''.
آﯾﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔُﺮداﻧﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻘﺪر ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺖ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮی ﻋﺎدی از ﺳﺮ ﮔﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﮫی دﯾﮕﺮی را داﺷﺖ؟ ﺷﺶ
ﻣﺎه ﮐَﻠ ِﮫ را ﻧﺪﯾﺪ .ﮔﻮﯾﯽ آن ﻣﺮد در آﻧﺠﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﮐَﻠ ِﮫ از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ او
ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر او را دﯾﺪ .ﺑﺮﺧﻮردﺷﺎن اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد .ﮐَﻠ ِﮫ
ﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ از ﮐﻨﺎر او رد ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ دﯾﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ،
در ﺣﺎﻟﯽﮐﮫ ﺳﺮش را ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﮐَﻠ ِﮫ دور
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ او را ﺷﻨﯿﺪ.
ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺎر ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﻠﺒﯽ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .رﺋﯿﺲاش ﮔﺮﭼﮫ از رﻓﺘﻦ او زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻔﺎرش او را ﮐﺮد و ﮔﻮاھﯽ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ.
ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪش زﯾﺎد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖاش زﯾﺎد ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻮل ھﻤﮫی ﺑﮭﯿﺎران
ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺗﻘﺴﯿﻢ دارو و ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﮭﺪهی او ﺑﻮد .روز آﺧﺮی
ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺮود و از ھﻔﺘﮫی ﺑﻌﺪ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻗﻠﺐ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﻮد ،ھﻤﮑﺎران و رﺋﯿﺲاش ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرداﻧﯽ از او ﺟﺸﻦ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﺎﻻﻧﮫی ورزﺷﯽ ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ دادﻧﺪ .رﺋﯿﺲ در ﺟﻤﻊ از او
ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺮﺷﺘﻮ درس ﺑﺨﻮن.ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﯽ''.
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اﺗﻔﺎق
آﺑﺠﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ دورهی ﯾﮏﺳﺎﻟﮫ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻣﺘﺨﺼﺺ در درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎر در
درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮔﺮﭼﮫ ﭘُﺮﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ھﻢ
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻨﺒﮫ و ﯾﮏﺷﻨﺒﮫ و ﺑﻘﻮل ﺳﻮﺋﺪیھﺎ ھﻤﮫی روزھﺎی ﺳﺮخ را ھﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﻮد .ﺣﻘﻮقاش ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪش را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و دﻟﺴﻮزی
ﺑﯿﻤﺎران را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮل درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ او اﻋﺘﻤﺎد
داﺷﺖ.
آن روز ﺻﺒﺢ ﺗﺎزه ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﯾﺾ او زن ﺷﺼﺖ
ﺳﺎﻟﮫی ﺳﻮﺋﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد از درد دﺳﺖ ﭼﭗاش رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .آﺑﺠﯽ او
را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد .ﺑﯿﻤﺎر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ .آﺑﺠﯽ ﺑﻌﺪ از
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐاش را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫی دﮐﺘﺮ او ﺑﺮای ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎد ،رواﻧﮫاش ﮐﺮد .ﻗﻠﺐ او ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ:
''ﻗﻠﺐ ﺷﻤﺎ از ﻗﻠﺐ دﺧﺘﺮ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮫای ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ''.
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﺧﺮ ھﻔﺘﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﺧﺎک
ﺑﺎﻏﭽﮫی ﺧﺎﻧﮫاش را زﯾﺮو رو ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎھﯿﭽﮫھﺎی او را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ درد ،ﻧﮫ ﻗﻠﺐ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎر زﯾﺎد و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﻋﻀﻠﮫ اﺳﺖ .ﭘﻤﺎد ﻣﺴﮑﻨﯽ
ﺑﺮای او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد و ﻣﺮﺧﺺاش ﮐﺮد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر دوم
ﮐﺮد .ﺣﺪس زد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﮐﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد.
ﻣﺮدی ﺣﺪود ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ؛ ﻣﺠﺮد ،راﻧﻨﺪه ﺗﺎﮐﺴﯽ .ﻋﻠﺖ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه،
درد ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻀﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ادرار ﻗﻄﺮهای و ﻣﮑﺮر در طﻮل ﺷﺐ .ﺳﺎﺑﻘﮫی ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﻔﯿﺪ .ﺳﯿﮕﺎر ،ﻧﮫ .ﻣﺸﺮوب ،ﻧﮫ .ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﺣﺪس زد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از
ﻋﻮارض ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻗﺒﻼ َ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .در داﻧﺸﮑﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در
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آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ را ﺑﮫ او ﯾﺎد داده ﺑﻮدﻧﺪ .آن روز
اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺮوﺳﺘﺎت روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ .ژورﻧﺎل در دﺳﺖ ﺳﺮاغ دﮐﺘﺮ
رﻓﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .دﮐﺘﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره .ﺑﯿﺎرش ﺗﻮ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫاش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ''.
ژورﻧﺎل را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر رﻓﺖ .ﺳﮫ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .دو زن و
ﯾﮏ ﻣﺮد .ﺑﮫ طﺮف او رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ؟''
''ﺑﻠﮫ''.
ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و او را ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎق دﮐﺘﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
در ھﻤﺎن ﻧﮕﺎه اول ﺳﯿﻤﺎی ﺗﮑﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ و ﻣﻮ وﺳﺒﯿﻞ ﻧﻘﺮهای و ﭘُﺮﭘﺸﺖ آن
ﻣﺮد ﺑﮫ دلاش ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺮدی در آن ﺳﻦ و ﺳﺎل؛ ﺷﺎﻏﻞ ،و ﻓﺎرغ از ھﺮﮔﻮﻧﮫ
اﻋﺘﯿﺎد و ﯾﺎ ﻣﺸﺮوب ﺑﺎﯾﺪ آدم ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ھﻢ وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺧﻮد را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال ،ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ھﻤﮫی ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮐﺮد ،از او
ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﭘﺎﺳﺦ ھﻤﮫ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻋﻠﺖ درد او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﺑﺎﺷﺪ؟ دﮐﺘﺮ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ھﻢ آره ،ھﻢ ﻧﮫ .ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫات ﮐﻨﻢ .ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﯿﻀﮫ و ﺑﻌﻀﺎ ً
ﭘﺮوﺳﺘﺎت در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻋﺎدی اﺳﺖ .اول ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .اﺷﮑﺎل ﻧﺪاره اﮔﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر ھﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﮫ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻀﮫھﺎﺗﻮ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ
ﮐﻨﻢ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای ﻣﮑﺚ ﮔﻔﺖ:
''اﺑﺪا َ''.
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻀﮫھﺎی او را از ﭘﺸﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮑﺶ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد از راه
ﻣﻌﻘﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال دﯾﮕﺮ از او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﻧﺪازهی ﺑﯿﻀﮫھﺎت طﺒﯿﻌﯿﮫ .ﺷﺐھﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب آب زﯾﺎد ﻣﯽﺧﻮری؟''
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اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻮاب داد:
''آب ﻧﮫ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان ﭼﺎی ﻣﯽﺧﻮرم''.
''ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان زﯾﺎده .ﺑﮭﺘﺮه دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﭼﺎی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯽ ،ﭼﻮن
ﭼﺎی ﺧﻮدش ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﮫ و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﯽ ﺷﺐ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺮی دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ .ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑُﺮو و ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺪه .ھﻔﺘﮫی دﯾﮕﮫ ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﯿﺮی .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش ،ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭼﯿﺰ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻤﮑﻨﮫ ﻋﻮارض ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎﺷﮫ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﺮاه آﺑﺠﯽ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﮫ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ رﻓﺖ .آﺑﺠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﺳﺮﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﺑﻮد از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''از ﮐﺪوم ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺎﯾﯽ؟''
''اﯾﺮان''.
آﺑﺠﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ دوﺳﺘﯽ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''اﯾﺮاﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺧﻮب .ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﮫ ﺳﻮﺋﺪی؟''
''ده ﭘﻮﻧﺰده ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﮫ''.
آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
''ﺳﻮﺋﺪی ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ''.
ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎز ﺷﺪ .ﮐﻨﺠﮑﺎوی آنھﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﭼﮭﺮهی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻋﺠﯿﺐ ﺷﺒﯿﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﭼﻮن ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺮزﻧﺪ دوﺳﺖاش داﺷﺖ .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ از او ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد.
ﺷﺒﺎھﺖ آن زن ﺑﺎ او وﺳﻮﺳﮫاش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺌﻮاﻟﯽ در ﻣﻐﺰش ﻣﯽﭼﺮﺧﯿﺪ و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﮫ
روی ﭘﻼﮐﯽ ﺑﺮﺳﯿﻨﮫاش ﺳﻨﺠﺎق ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺮد .ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ھﻤﺎن ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺧﻄﻮط
ﭼﮭﺮهی آن زن ،ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖاش ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﮫ او داد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ اﺗﺎﻗﮑﯽ ﮐﮫ در ﻣﺠﺎور
اﺗﺎق آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻮد رﻓﺘﮫ و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻄﺮی را از ادرار ﭘُﺮ ﮐﺮد آن را در
700

در آن ﺑﮫ اﺗﺎق آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﮕﺬارد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻘﻈﮫای ﮐﮫ ِ
ﮐﺮد و اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮد.
اﺳﻢ و اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ آن ﻣﺮد در ذھﻦاش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن ﺷﺐ
از ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﭙﺮﺳﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮﺧﻼف او ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ آن زن را
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .دو ﺑﺎر او را در ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺑﻮد .ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯽ.
ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .اﯾﮑﺎش ﺳﺌﻮال ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮏ را
در ﻣﺤﻔﻈﮫ ﮔﺬاﺷﺖ از ﺗﻮاﻟﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪ و دو ﺑﺎره ﺑﮫ اﺗﺎق آزﻣﺎﯾﺶ رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﺎر
آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ اﻓﺴﻮس درﻣﺎﻧﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮد.
ﻧﺎم اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻤﺎم آن روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ در ﮔﻮش و ذھﻦ آﺑﺠﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﮕﺎه
دﻗﯿﻖ آن ﻣﺮد ﺑﮫ ﭘﻼک روی ﺳﯿﻨﮫاش را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﭘﻼک روی ﺳﯿﻨﮫاش ﺗﻨﮭﺎ از روی ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﯾﮏ ھﻤﻮطﻦ ﻧﺒﻮد.
ﻧﮕﺎهاش دﻗﯿﻖ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.
''آن ﻣﺮد ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﮔﺮم و ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﮫ ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﮫ ﺑﺎﺷﮫ؟''
دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﺌﻮال
ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺌﻮال
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و طﺒﻖ ﻋﺎدت روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و اﺧﺒﺎر
روز را در ﭘﯿﺎم ﻧﻤﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ و دو ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﮫ اﺗﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻦ آﻣﺪ .ﺳﯿﻨﯽ را روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺖ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﺻﻔﺤﮫی
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺻﻔﺤﮫ را ﮐﮫ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮد ،ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
''زﺧﻢ ﭼﺮﮐﯿﻨﯽ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد اون ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﮫ ﻗﺮاره ﺗﺎ اﺑﺪ ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮫ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ زﻧﺪهﺳﺖ ،اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺑﯽﻏﯿﺮﺗﯽ
ﭼﺸﻢ و ﮔﻮشاﺷﻮﻧﻮ ﺑﺴﺘﻦ و ﻣﯽﺧﻮان ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﮭﻮدیھﺎ
ﺗﺎوان ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوﻣﻮ ﺑﺪن''.
آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﭘﯿﺎمﻧﻤﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ روزھﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﺮب رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ و ﺣﻘﻮق ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﮫ و ﻣﮭﺪ
ﮐﻮدک آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﮐﯽ ﺑﻔﮑﺮ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﮫ''.
ﺟﻤﻠﮫاش ﺗﺎزه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی را از ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﯿﺎﻣﮏ روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﻔﺖ:
''راﺳﺘﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺻﻔﺤﮫ ﻋﻮض ﮐﻨﯽ ،ﯾﮫ ﺳﺌﻮال دارم''.
''ﯾﺎاﺑﻮﻟﻔﻀﻞ ،ﺑﺎز ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﭽﮫھﺎ؟''
آﺑﺠﯽ ﻓﻮرا ً ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ ،ﻧﮫ! اﺻﻼ ً راﺟﻊ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰا ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮫ ﻧﻔﺮو ﺑﮫ اﺳﻢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺘﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ''.
''ﻧﮫ ،ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﻣُﺮده ﯾﺎ ﺳﺮطﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ؟''
ﮔﻔﺖ و ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی را ﺑﮫ دھﺎن ﺑﺮد .آﺑﺠﯽ ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ در ﺣﺎﻓﻈﮫاش در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻋﺎدت داﺷﺖ .ھﺮ
702

وﻗﺖ ﺳﺌﻮاﻟﯽ از او ﻣﯽﺷﺪ ،اول ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺮﺳﺮی ﻣﯽداد ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ دو ﺑﺎره ﺟﻮاب دﯾﮕﺮی ﻣﯽداد.
''ﻧﻤﺮده و ﻧﮫ ﺳﺮطﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ .ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺶ .از رﻓﻘﺎی زﻧﺪانات
ﻧﯿﺴﺖ؟''
ﺳﯿﺎﻣﮏ آرام ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺳﻮت زدن ﮐﺮد .آﺑﺠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ ﻣﻐﺰش ﺑﮫ ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻐﺰش دﻧﺒﺎل
ردﯾﻒ ﮐﺮدن اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﮐﻤﯽ ﻟﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦاش را
ﺑﮫ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﺸﻢ ﭼﭗاش را ﮐﻤﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﭼﺮا ،اﺳﻢاش آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ آﺷﻨﺎﺳﺖ .ﮐﺠﺎ دﯾﺪﯾﺶ؟''
''ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارم .اﻣﺮوز اوﻣﺪه ﺑﻮد درﻣﻮﻧﮕﺎه .ﻗﯿﺎﻓﮫاش ﺑﺮام آﺷﻨﺎ
ﺑﻮد .اوﻧﻢ ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻨﻮ ﺷﻨﺎﺧﺖ''.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮرو ﺑﺸﻨﺎﺳﮫ .از رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺮادرﺗﮫ .ﭘﺪر ﺧﻮﻧﺪهی ﻋﻠﯽﺳﺖ .ﯾﮫ دوره
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدژ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ داﺷﺖ .ﻣﯿﮕﻦ از ﺑﭽﮕﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﻊ ﺑﻮد
ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه .ﺟﺰ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰباش اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮد .طﺮدش
ﮐﺮدن .ﭼﻮ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدن ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه .از ﻣﻌﺪود ﺣﺰﺑﯽھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب
ﺗﻮ اﯾﺮان ﻓﻌﺎل ﺑﻮد و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﮫ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻣﯽزد .ﻋﻠﯽرو ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﮫ''.
ھﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮای آﺑﺠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺷﮏاش ﺑﺮطﺮف ﺷﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ً اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ او
را ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ از اﻣﯿﺪ در دلاش روﺷﻦ ﺷﺪ .ﭼﺮا ،ﺧﻮدش ھﻢ
ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ .آن را ﺑﮫ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶھﺎ را ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘُﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﻀﻮری ﺑﮫ او اطﻼع دھﺪ ،اﮔﺮﭼﮫ ﮐﺎر
درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺎﺳﺦ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﻣﺜﺒﺖ را ﺣﻀﻮری ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﭘُﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر اطﻼع ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﺘﯿﺠﮫی آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﺳﺮﯾﻊ آنھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ .ھﻤﮫ
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ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮادرش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺮﮔﮫ را
در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ اﺗﺎق دﮐﺘﺮ رﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آنھﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل از ﻣﻦ ھﻢ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮه .ﺑﺪناش ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺟﻮاب را ﺑﺮاش ﺑﻔﺮﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﯿﺎلاش راﺣﺖ ﺑﺸﮫ و ﺷﺐھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭼﺎی ﺑﺨﻮره''.
آﺑﺠﯽ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶھﺎ را ﭘُﺴﺖ ﻧﮑﺮد .ﺑﺠﺎی آن ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن
''ﻧﺘﯿﺠﮫ آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺎرهای راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ
روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ﺳﺎﻋﺖ ده ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ'' ﻧﻮﺷﺖ و ﭘ ُﺴﺖ ﮐﺮد.
ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫھﺎ دﮐﺘﺮ ﻧﺒﻮد و دﺳﺖاش ﺑﺎز ﺑﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﮐﻤﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺮ ﺳﺎﻋﺖ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﺪل
ﭘﺎرﺗﯿﺰاﻧﯽاش را در دﺳﺖ داﺷﺖ و آرام و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
آﺑﺠﯽ ﻧﮕﺎهاش ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻼه اﻓﺘﺎد ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺨﺎطﺮ آورد .در آن ﺳﺎلھﺎ ﻧﯿﺰ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ھﻤﺎن ﻧﻮع ﮐﻼه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﻮدش ﺑﻮد .ھﻤﺎن ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﯾﮑﺒﺎر او را در ﭘﺸﺖ در ﺧﺎﻧﮫ اﺷﺎن در ﺣﯿﺎط دﯾﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺧﺎﻧﮫی
ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﻋﻠﯽ .ھﺮ دو ﺑﺎر ﺳﺮﮔﺮم ﭘﭻﭘﭻ ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﺑﻮد .ﻗﺪ و ﻗﻮارهاش ﺗﻐﯿﯿﺮی
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﺻﻮرت و ﻣﻮھﺎﯾﺶ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر آن را روی ﺧﻮد
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ در آن ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ
ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺸﺘﺎق ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ او ﺑﻮد .ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺑﺎ او دﺳﺖ داد و او را ﺑﮫ اﺗﺎقاش
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﺤﺠﻮب ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻼم او را داد و ھﻤﺮاه او
ﺑﮫ اﺗﺎق رﻓﺖ .وارد ﮐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،آﺑﺠﯽ در را ﺑﺴﺖ و روﺑﺮوی او ﻧﺸﺴﺖ .ﭼﺸﻤﺎن
ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ او ﺑﮫ دھﺎن آﺑﺠﯽ دوﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ .در ﻗﯿﺪ
ﻧﺘﯿﺠﮫی آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺒﻮد .ﻓﮑﺮ و ذﮐﺮش ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻋﻠﯽ را ﭼﻮن ﺑﺮادر و
ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺖ داﺷﺖ'' .ﭘﺴﺮم ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟'' او ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را از ﻣﺤﻔﻞ ﻋﺮقﺧﻮری روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﮫی ﺳﺎلھﺎی
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ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﻧﺸﺮﯾﮫ در دﺳﺘﺎن او ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .او ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣُﺠﺪاﻧﮫ رﻣﺰ و راز ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺨﻔﯽ ،آن ﻣﮭﺮهی ﺳﺮخ را ،ﺑﮫ ﺑﺎزوی او ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
او ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی ﺳﺨﺖ و ﻓﺮار از ﺗﺮسﺟﺎن ،ﺷﺐ و روز ﻧﮕﺮان ﻋﻠﯽ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ ﭘﯿﻨﻮﮐﯿﻮی او ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎن و روح در ﺟﺴﻢ او دﻣﯿﺪه ﺑﻮد'' .ﻋﻠﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ زﻧﺪه
اﺳﺖ؟'' ﺳﺌﻮالھﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ آنھﺎ ﺑﯽﻗﺮار ﺑﻮد و اﮔﺮ
آﺑﺠﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫی دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﺑﺎز ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﺧﻮدش ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﺮد.
''آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫی ﺗﻤﺎم آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﯽاﯾﮫ .ﺑﺰﻧﻢ ﺑﮫ ﺗﺨﺘﮫ
ﺷﻤﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردارﯾﺪ .ﺑﻘﻮل دﮐﺘﺮ ﻗﻠﺐ و رﯾﮫھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ .ﺟﺎی ھﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد ﮐﮫ ﺣﺮف آﺑﺠﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻤﻨﻮن در ﻧﺎﻣﮫاﺗﻮن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮدﯾﺪ .راﺳﺖاش ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺌﻮاﻟﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ''.
آﺑﺠﯽ ﺳﺌﻮال را ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ آن ﻣﺮد ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻣﻨﻈﻮر آن
روز ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻣﺪه اﺳﺖ.
''ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻼهاش را ﮐﮫ روی زاﻧﻮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﺧﻮد را
آﻣﺎده ﮐﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮاری ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻼه را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻔﺸﺎرد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻟﺮزش دﺳﺖ او ﻧﺸﻮد .ﮐﻤﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺮ ﻋﻠﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟''
''ﺑﻠﮫ''.
''زﻧﺪهاس؟ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﮫ؟ ﺧﺒﺮی ازش داری؟ ﺧﺎﻧﻢاش ﭼﻄﻮره؟''
ﭼﻨﺪ ﺳﺌﻮال در ﯾﮏ ﺳﺌﻮال .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ راﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن او ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ
ﻧﮕﺎهاش از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎرهی ﻋﻠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ
ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ.
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''زﻧﺪهاس آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺗﮑﯿﮫ داد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺣﺎلاش ﺧﻮﺑﮫ؟''
آﺑﺠﯽ ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ آن ﻣﺮد ﭼﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ دﭼﺎر ﻋﺬاب وﺟﺪان
ﻧﺸﻮد؟ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪهی ﻋﻠﯽ ﺑﻮده .ﻣﻌﻨﺎی
ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺪرﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻋﻠﯽ را ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮده .او ﺑﻮده ﮐﮫ او را وارد ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺮده .ﺣﺎل
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮادرش ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اوﻟﯿﻦ
ﻧﺸﺮﯾﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ دﺳﺖ او داده ،در ﮔﻮﺷﮫای از آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺴﺮش
را ﮐﺘﮏ زده ،دﺧﺘﺮش را رھﺎ ﮐﺮده و ﺷﺐ و روزش را در ﺧُﻤﺎری ﺳﭙﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل او ﺳﻮﺧﺖ .آﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفھﺎی او را ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﺑﺎ وﻗﺎر و ﻣﺤﮑﻢ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺷﻤﺮده و ﺳﺎده ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ؟ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮفاش را
ﻣﯽزد .اﻧﮕﯿﺰهی ﺧﻮاﺳﺘﻦ او ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه ھﻤﺎن ﺑﻮد .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .ﺧﻮدش ھﻢ ھﻨﻮز
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎلھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﺮام
ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای ﺑﺮای رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺳﺎلھﺎی ﭘُﺮ ﺷﺮ و ﺷﻮر راھﻨﻤﺎی او ﺑﻮدﻧﺪ،
داﺷﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ھﻨﻮز ھﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﺎطﻔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و
ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺟﺬب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و
دﯾﺮﭘﺎﺳﺖ .آﺑﺠﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺬب ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آنھﺎ و رھﺒﺮان و اﻋﻀﺎی آن ﺟﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهی آنھﺎ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد .آنھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻠﺤﺎظ
ﺳﯿﺎﺳﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻮر و ﺻﺪاﻗﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻠﺤﺎظ
ﻋﺎطﻔﯽ ھﻢ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﻮﻧﺪی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺗﻌﺼﺐ ﺧﺸﮏ و ﭘﯿﺮوی ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮔ ُﺴﺴﺖ از اﻓﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﺳﺎلھﺎ ﺗﻼش و ﺗﺠﺮﺑﮫ و
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داﻧﺶ زﯾﺎدی طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮﯾﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﺗﺎر و
ﭘﻮد وﺟﻮدﺷﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺧﻮدش ھﻢ ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی
ﻋﺎطﻔﯽاش را ﺑﺎ رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻖاش ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺗﺮﮐﺶ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺪف ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻤﮑﯽ ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ و دﺧﺘﺮش و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ .آﺑﺠﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺑﮫ راھﺮو رﻓﺖ .درﻣﺎﻧﮕﺎه
ﺧﻠﻮت ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﮑﺎران اش ﺳﭙﺮد ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺮای او ﻧﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ
ﺑﺎ دو ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﺮﮔﺸﺖ و روﺑﺮوی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ .ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و
در دل داﺷﺖ ،در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ؛ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖاش ،راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ دﺧﺘﺮش و ھﻤﺴﺮش،
طﻼق آنھﺎ ،اﻋﺘﯿﺎدش و درﺑﺪری و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽاش ﮔﻔﺖ و اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪ؛ ﻋﺮق ﮐﺮد ،طﺒﻖ ﻋﺎدت دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎرﭼﮫاﯾﺶ را از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آورد،
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽاش را ﭘﺎک ﮐﺮد .ﮐﻼه در دﺳﺖاش ﻣﭽﺎﻟﮫ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ و ﯾﺎ
اﻋﺪام ﻋﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮد .ﻟﺐ ﺑﺎز ﻧﮑﺮد .ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮔﻮش ﺑﻮد .ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺷﺎﯾﺪ داﺳﺘﺎن ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﻋﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺪ .آﺑﺠﯽ
ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻤﺎم ﮐﺮد:
''زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ در ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﻓﺎﺻﻠﮫی ﭼﻨﺪوﻧﯽ ﻧﺪاره .ھﻤﮫاش ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﯾﮫ روز آﻧﺘﯽ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﮫ و ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ اوﻧﻮ ﮔﻮﺷﮫی ﯾﮑﯽ از
ﺧﯿﺎﺑﻮنھﺎی آﺗﻦ ﺑﮭﻢ ﻣﯽده''.
ﺑﺎور ﮐﺮدن ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ دﺷﻮار ﺑﻮد .اﮔﺮ از زﺑﺎن ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺷﮏ آنھﺎ را ﺗﮭﻤﺖ و اﻓﺘﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وﻟﯽ اﺷﮏ و دردی را ﮐﮫ در
ﭼﮭﺮهی آن ﺧﻮاھﺮ ﻣﮭﺮﺑﺎن ،ﺻﺎدق و ﺻﺒﻮر ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺻﻞ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﺎر او ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎد ﮐﮫ زناش؛ ھﻤﺴﺮش را ﮐﮫ روزﮔﺎری
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﮐﺘﮏ زده .ﭼﮫ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ؟ آﯾﺎ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﻋﻠﯽ را
ﺧﻮب ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد؟ ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ ،ﻗﻀﺎوت و ﮐﺎر او را زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﮫ
ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آنھﺎ را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﻧﮫ ﺧﻮدش اﯾﻨﻄﻮری ﺑﻮد و ﻧﮫ ﻋﻠﯽ .ﻋﻠﯽ را
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ﭼﻮن ﮐﻒ دﺳﺖاش ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ و درک او از ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر
او ﺑﻮد.
ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ .وﻟﯽ ﮐﺪام ﺣﺮف .ﭼﮫ داﺷﺖ
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﺎق ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎ ﺷﺪ .رﻋﺸﮫ ﺑﺮدﺳﺘﺎناش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
ﮐﻼهاش را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﻣﯽﻓﺸﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺮزش دﺳﺘﺎن را از ﻧﮕﺎه ﺗﯿﺰ آﺑﺠﯽ
ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﺪ .ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ .ﺣﺮﻓﯽ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪ .واژهھﺎ از ﻣﻐﺰش
ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .واژهای ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،واژهای ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺴﺎس و
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی آﺑﺠﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .آﺑﺠﯽ ﺳﺮش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ او ھﻢ ﺗﺎ آن روز ﺑﺎ
ھﯿﭻﮐﺲ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ،رﻧﺞ و درداش را ﻧﮕﻔﺘﮫ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﯿﺮه ﺑﮫ
ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪهاش ﮐﮫ ھﻤﮫ ﯾﺎدآور ﻋﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ و ﭘﺸﺘﮑﺎر او ﺑﮫ ﮐﺎدری ورزﯾﺪه و ﻣﻮرد
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺟﺎن اش را در راه آرﻣﺎناش ﻓﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ
اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺒﺎه ﺷﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﮕﺮش را ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد.
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ؟ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزد.
''راﺑﻄﮫی ﻣﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد .اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﺮگ او را ﺑﮫ ﻣﻦ داده ﺑﻮدی ،ﻓﮭﻢ و
ھﻀﻢ اش ﺑﺮاﯾﻢ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﻮد .آدرﺳﯽ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ازش داری؟''
ﮐﻼماش ﺷﻤﺮده ﻧﺒﻮد .ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﭘﺪری در ﻣﻮرد ﭘﺴﺮش ﺣﺮف ﻣﯽزد.
دﺳﺖاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﻋﺎرﺿﮫای ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﺑﻮد دﭼﺎر آن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺒﺮ و ﯾﺎ
ﺣﺎدﺛﮫی ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،دﺳﺘﺎناش ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻟﺮزﯾﺪن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﺑﺠﯽ
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﻋﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ آﻧﺘﯽ و آدرس ﻣﻐﺎزهی
دوﺳﺖاش را داﺷﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺮ دو را در ورق ﮐﺎﻏﺬی ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﮔﻮﯾﯽ ھﺮ دو از ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﻋﺰﯾﺰی ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺴﺮده و درھﻢ از
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ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .آﺑﺠﯽ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دل و دﻣﺎغ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﮫ
ھﻤﮑﺎراناش اطﻼع داد ﮐﮫ ﺣﺎلاش ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .روﭘﻮش ﮐﺎرش را درآورد و
درﻣﺎﻧﮕﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو رﻓﺖ و ﺳﻮار ﺷﺪ .ﺣﺎلاش ﺧﻮب
ﻧﺒﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮود ﺷﮭﺮ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺮدم و ﺗﻨﻔﺲ ھﻮای ﺗﺎزه ﺣﺎلاش
ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آن ﺣﺎل زار ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮود .در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و
ﻣﻨﺎظﺮ اطﺮاف را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺘﺮو ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺖ
زﯾﺎدی از اﯾﺴﺘﮕﺎه دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭘﯿﺎده روﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻤﻮازات ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻄﺎر ﺑﻮد،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را دﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺘﺎﺑﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﻼهاش را در ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﯽﻓﺸﺮد و ﺑﺎ
دﺳﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﮕﺎری را ﺑﮫ ﻟﺐ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺎ ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﻣﯽرﻓﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺠﻠﮫ
داﺷﺖ .ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺖ؟ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﭼﺮا ﮐﻼهاش را
در دﺳﺖ ﻣﯽﻓﺸﺎرد؟ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮد وﺳﻮزﺳﺮدیﻣﯽوزﯾﺪ.
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دﯾﺪار ﺑﺎ زورﺑﺎ ))۵٣
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دﻣﻖ و ﮔﺮﻓﺘﮫ از درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ .از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﭘﺎﮐﺖ
ﺳﯿﮕﺎر و ﻗﻮطﯽ ﮐﺒﺮﯾﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﯿﺎده راه اﻓﺘﺎد .ﮐﺲ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﮫ ﭘﺪری ،ﻧﮫ
ﻣﺎدری و ﻧﮫ ﻓﺮزﻧﺪی .ﻋﻠﯽ و ﯾﮑﯽ دو رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﺮ آنھﺎ
ﭼﻮن روزھﺎ و ﺳﺎلھﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ھﻨﻮز در دلاش ﺑﻮد .در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ او ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ رﻓﻘﺎﯾﺶ او را طﺮد ﮐﺮده و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪه
ﺑﻮد و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﯿﻢ دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﻋﺪام ﻋﺬاباش ﻣﯽداد ،آنھﺎ او را ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ھﻢ دوﺳﺖاش ﺑﻮد ،ھﻢ ﭘﺴﺮش .از ھﻤﺎن روزھﺎی اوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﻮھﺮ و ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﮫی او ﺑﮫدلاش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .او را رﻓﯿﻘﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ او ﺗﮑﯿﮫ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ آن روز ھﻢ ﺑﮫ آن ﺑﺎور
داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﭘ ُﺸﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ،ﭘﺴﺮ او ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻦ
ﺑﮫ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ داده اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن ﺳﺌﻮال آزاردھﻨﺪه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﯿﭽﯿﮏ از اطﺮاﻓﯿﺎن ﻋﻠﯽ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال او را ﺑﺪھﻨﺪ.
ھﯿﭻﮐﺲ ﻋﻠﯽ را ﺑﮭﺘﺮ از او ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از ﺳﺮ
ﺧﻮﺷﯽ و ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻨﺠﻼب ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ھﻨﻮز اﻏﺘﺸﺎش ﻓﮑﺮی و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻋﻠﯽ را در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت اﺷﺎن ﺑﯿﺎد داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺷﮏ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎورش ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮭﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮای دﯾﺪن و ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از
او ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻌﺼﺐ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮد و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﮫ
رھﺒﺮان ،در آن روز ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﺪ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰش را
در طﺸﺖ رھﺒﺮی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ھﻤﺎن ﺑﺎور ﮐﻮر اﻣﺮوز ﻣﻮﺟﺐ
ﻋﺬاب وﺟﺪان او ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از آن ﺑﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ و ھﻤﮫﮐﺲ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده.
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او روﺋﯿﻦﺗﻦ ﺑﻮد .ﭘﺎی ﻋﻠﯽ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺷﮑﺴﺘﻦ او را ﺑﺎور
ﻧﺪاﺷﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدش ﺳﮫ دوره از ﻣﺒﺎرزهی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و  ٢٨ﻣﺮداد را دﯾﺪه ﺑﻮد ١۵ .ﺧﺮداد
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را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮐﺎر در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب و ﭼﺎپ
ﻧﺸﺮﯾﮫ و ﺳﺮد و ﮔﺮم روزھﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب را ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﻤﮫ ﺗﯿﭗ آدم و
رﻓﯿﻖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ .ﻓﺮق ﻣﺲ و طﻼ را
ﺧﻮب ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽداد .ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز ﺑﺮای او طﻼ ﺑﻮد.
درﻧﮓ ﻧﮑﺮد .از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد،
ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺳﭙﺮدن ﯾﮑﯽ از
ﺗﺎﮐﺴﯽھﺎ دﺳﺖ ﯾﮏ راﻧﻨﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد .دو ﺗﺎﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻓﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺧﯿﺎل اش
راﺣﺖ ﺑﻮد .ﺳﻮﻣﯽ را ھﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﭘﺎرک ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ
درآﻣﺪ آن ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش ﺑﺪ ﻧﺒﻮد .از روزی ﮐﮫ وارد ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ھﺘﻞ ﺑﻮد .ﻣﺪﺗﯽ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺬرش را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺳﮫ ﭘﻼک ﺗﺎﮐﺴﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ آنھﺎ را در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ ﺧﻮدش
ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .دو راﻧﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ داﺷﺖ و ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
از آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺧﺮج ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﮫ زن داﺷﺖ و ﻧﮫ ﺑﭽﮫای .ﺧﻮدش
ﺑﻮد و ﺧﻮدش .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺨﺮد ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .آذری را ﺧﻮب
ﺣﺮف ﻣﯽزد .وﻟﯽ ﺳﻮﺋﺪ را ھﻢ دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﮫ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
آزادیھﺎی ﻓﺮدی در ﺳﻮﺋﺪ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ او ﺑﮫ
ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻮد .در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯿﺮ ھﻔﺘﮫای ﺳﮫ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
ﻟﺮزش دﺳﺖ آزارش ﻣﯽداد.
ﺑﮫ ﭼﮭﺎرراه ﺧﯿﺎﺑﺎن اوﻧﯽ ﮐﮫ رﺳﯿﺪ وارد ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪ .ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ.
دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﺎر او را ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺎر زﯾﺎدی
ﻧﺪاﺷﺖ .از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺼﺖ ھﺰار ﮐﺮون از ﺣﺴﺎب
ﭘﺲاﻧﺪازش ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرتاش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻼوه ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرت
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وﯾﺰاﯾﺶ در ﺧﺎرج از ﺳﻮﺋﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮ در
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻘﺪاری ﯾﻮرو ﺧﺮﯾﺪ و از
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﺳﮫ روز ﺑﻌﺪ در ﯾﮏ ظﮭﺮ ﮔﺮم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،در
ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﻦ آدرس ھﺘﻠﯽ را ﮐﮫ رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫ راﻧﻨﺪهی ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن داد.
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ اھﻞ ﻗﻠﻢ و
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮھﻨﮓ ﻟﻐﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
راﺑﻄﮫی آزادھﺎی ﻓﺮدی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮫ در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ
ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ از آب درﻧﯿﺎﻣﺪ .رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ را از اول
ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﭼﺎپ آنھﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮدﺑﯿﺮ
ﻣﺠﻠﮫی ھﻔﺘﮕﯽ و روزﻧﺎﻣﮫ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﮫ دﻻﺋﻠﯽ
و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺎپ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .داﻧﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﯿﮑﻞ
دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و ھﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ھﻤﺎن داﻧﺶ ﮐﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ راﻧﻨﺪه ھﻢ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ھﺮ دو ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﮫای ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .وﻟﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﮐﻨﺠﮑﺎو او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ و
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺳﺮ ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .از ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮد .زورﺑﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ذھﻦاش رﺳﯿﺪ .راﻧﻨﺪه
ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫاش ﻧﺒﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﻮاری را از داﺷﺒﻮرت ﺑﺮداﺷﺖ و آن را
در دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎ داد .زورﺑﺎ ،ﻣﻮزﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ آن ﺑﻮد.
ﺑﺎرھﺎ آن را ﮔﻮش داده ﺑﻮد.
ﻓﯿﻠﻢ زورﺑﺎ ﻣﻠﻮدی درام ﺗﯿﺮهای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ از رﻣﺎن ﻧﯿﮑﻮس
ﮐﺰاﻧﺘﺰاﮐﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻨﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و ﻟﺬت
ﺑﺮدن از ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻮد .ﺑﯿﺘﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﮐِﺮت ﻣﯽرود ﮐﮫ ﻣﻌﺪﻧﯽ را
ﮐﮫ از ﭘﺪر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽاش ﺑﮫ ارث ﺑﺮده ،ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺑﻨﺪر ﺑﺎ زورﺑﺎ ،دھﻘﺎن
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درﺷﺖ ھﯿﮑﻠﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ او را ﺑﺮای راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﺠﺪد ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﻨﺪ .راﺑﻄﮫی زورﺑﺎی ﺑﯽﺧﯿﺎل و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آداب دان و ﺧﺸﮏ
ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺗﻢھﺎی ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ .آﻧﺘﻮﻧﯽ ﮐﻮﺋﯿﻦ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ زورﺑﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﺎدی ﺗﻤﺎم
در اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ راه و رﺳﻢ ﻟﺬت ﺑﺮدن از زﻧﺪﮔﯽ را
ﺑﮫ ﺑﯿﺘﺲ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺤﻨﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ زورﺑﺎ ﺑﮫ ﺑﯿﺘﺲ در
ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﮑﺲ ﺗﺌﻮدورﯾﮑﺲ ﻣﯽآﻣﻮزد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﯽﺗﻮان رﻗﺼﯿﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺮد .راﺑﻄﮫی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫی ﺑﯿﺘﺲ و ﺑﯿﻮهی
ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ و ﻧﯿﺰ ﺳﻼﺧﯽ دﻟﺨﺮاش زن ﺑﮫ دﺳﺖ ﭘﺪر ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎدی
از ﺣﺴﺎدت و اﻓﮑﺎر ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺮدم روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ از
ﺻﺤﻨﮫھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻨﻮز ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﺨﻮﺑﯽ آن را
ﺑﯿﺎد داﺷﺖ .ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺗﺤﺠﺮ و ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﺑﮫ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﯽﺗﻔﺎوت و ﺑﻌﻀﺎ ً ﻗﺼﺎب ھﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﻨﺪ .ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ در ﻣﺮگ زن ﺳﺮاﯾﺪار ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ زروﺑﺎ ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺘﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺘﺎب را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻓﯿﻠﻢ ''زد'' را ھﻢ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهای ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ
ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺮھﻨﮕﺎن در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮزﯾﮏ آن را ﺗﺌﻮدوراﮐﯿﺲ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در
دھﮫی ھﻔﺘﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺑﻮد و آن را ﻧﻮﻋﯽ دھﻦ ﮐﺠﯽ ﺑﮫ رژﯾﻢ ﺷﺎه
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .از ادﺑﯿﺎت ﯾﻮﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ ﮐﺘﺎب ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ
ھﻤﺎن زورﺑﺎ ـ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻨﻮاز زورﺑﺎ ـ ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﮫ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد در دورهای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﻣﯽرﻓﺖ .رﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎم آﺧﺮﯾﻦ
روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .اﺛﺮی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺗﺒﺎر
ﺗﺌﻮدور ﮐﺎﻟﯿﻔﯿﺪس.
از ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻧﺎن ﭼﯿﺰھﺎی زﯾﺎدی ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد.
در ﺑﺎرهی ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن
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ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط آن در دﺳﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺮھﻨﮕﺎن در
دھﮫی ھﻔﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد .ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮای او ﻏﺮﯾﺒﮫ ﻧﺒﻮد .وﻟﯽ در آن
ﻟﺤﻈﮫ ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ داﻧﺶ و آﺷﻨﺎﯾﯽ او ذھﻨﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ اﺑﺰاری ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
راﻧﻨﺪه ﺑﺠﺰ آن ﭼﻨﺪ واژهی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارد .ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮزﯾﮏ
زورﺑﺎ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻼﻗﮫی ﺧﻮد را ﺑﮫ راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺎن دھﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭼﻨﺪ ﻟﻐﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ'' :ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ'' .راﻧﻨﺪه ھﻢ ﮔﻔﺘﮫی او را ﺑﺎ
ﺗﮑﺎن دادن ﺳﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ھﺘﻞ دو
ﺳﺘﺎرهای ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ھﻢ ﻟﻮﮐﺲ ﻧﺒﻮد ،اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﯿﺴﺖ ﯾﻮرو ﺑﮫ راﻧﻨﺪه داد .راﻧﻨﺪه
ﺧﻮاﺳﺖ دو ﯾﻮرو ﺑﮫ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ راﻧﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻘﻮﯾﻢاش را ﺑﺎز ﮐﺮد و آدرس آﻧﺘﯽ
را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ آدرس را ﭘﺮﺳﯿﺪ .راﻧﻨﺪه ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﺳﺖھﺎ و ﺳﺎﻋﺖاش ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ھﺘﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ده
دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺎدهروی اﺳﺖ .ﺧﯿﺎلاش راﺣﺖ ﺷﺪ .آژاﻧﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﯿﻂ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ و ھﺘﻞ را
ﺑﺮای او رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد ،راﺳﺖ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .از ﻣﺤﻞ ھﺘﻞ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫی آﻧﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺒﻮد.
اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﮐﻮﻟﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮐ ُﺖاش را روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭘﻨﺠﺮه را
ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﮫ ھﻮای اﺗﺎق ﻋﻮض ﺷﻮد .اواﺋﻞ اﮐﺘﺒﺮ ﺑﻮد .ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪه
ﺑﻮد ،وﻟﯽ آﺗﻦ ھﻨﻮز ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺑﺮوﺷﻮر راھﻨﻤﺎی ھﺘﻞ را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ورق
زد .ﺑﮫ دو زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ھﺘﻞ ﺑﺮای ﮐﺘﺮی ﺑﺮﻗﯽ ،ﭘﻨﮑﮫ و ﯾﺎ ﻗﮭﻮه
ﺟﻮش و ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق ﭘﻮل ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ھﻔﺘﮫای ده ﯾﻮرو .ﺑﮫ ﮔﺎو ﺻﻨﺪوق و ﭘﻨﮑﮫ
اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ .ﺑﺮای ده ﺷﺐ اﺗﺎق رزرو ﮐﺮده ﺑﻮد'' .ﭘﺎﻧﺰده ﯾﻮرو ﭘﻮل زﯾﺎدی
ﻧﯿﺴﺖ .درﻋﻮض ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﭘﻮلام را ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﺑﺒﺮم''.
ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس
آﻧﺘﯽ از ھﺘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺟﻮان ﻣﻮ ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﮫ در ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺸﺨﻮان ھﺘﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد،
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ﻧﻘﺸﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﮫ او داد و ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺴﯿﺮ او را از ھﺘﻞ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫی آﻧﺘﯽ روی
ﻧﻘﺸﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .راه زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد .ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﮫ ﭘﯿﺎده .ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در
زد ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد .ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد .دو ﺑﺎره زﻧﮓ زد .ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ .آدرس
درﺳﺖ ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺒﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮭﺎر ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ در
ھﻤﺎن اطﺮاف ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ده دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺪم زد .ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ .ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮد.
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺨﻮرد و ﺑﺮﮔﺮدد .وارد رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺷﺪ و ﻏﺬا ﺳﻔﺎرش داد.
ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﮫ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﺧﺮ ھﻔﺘﮫای دو ،ﺳﮫ
روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻌﮭﺬا ﺣﺘﯽ روزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،درﮔﯿﺮ ﺣﺴﺎب
و ﮐﺘﺎب و ﮐﺎرھﺎی اداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ﮔﺎرﺳﻮن
ﺑﺎ دو ﻋﺪد ﻧﺎن ﮔﺮم و ﮐﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻨﺎﮔﺎه ﯾﺎد اوزو ) (۵۴ﻋﺮق ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎد و ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدن دو اﺳﺘﮑﺎن ﺳﻔﺎرش داد .ﺗﺎ آن روز ﻣﺰه ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﮔﺎرﺳﻮن ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ
ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﺎ دو اﺳﺘﮑﺎن اوزو و ﯾﮏ ظﺮف ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺎی اﺧﺘﺎﭘﻮس ﮐﺒﺎب ﺷﺪه
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﻏﺬا را ﺑﺎ وﻟﻊ ﺧﻮرد .واﻗﻌﺎ ً ﮔﺮﺳﻨﮫ ﺑﻮد .ﻏﺬاﯾﺶ ﺗﺎزه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﯾﺎدش آﻣﺪ ،ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ دﯾﺪن آﻧﺘﯽ ﺑﺮود و ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد اوزو ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﭼﺎرهای
ﻧﺒﻮد .ﺣﺴﺎباش را ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫ طﺮف ﺧﺎﻧﮫی آﻧﺘﯽ راه اﻓﺘﺎد .زﻧﮓ در را ﺑﺼﺪا
درآورد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ زﻧﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺴﻦ ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭼﯿﺰی
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ .از ھﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﭽﻨﺪان ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
''ﻋﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ''.
زن ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺴﺖ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ آﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﻼم ﮐﺮد و در
ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢ و آدرسھﺎ را ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮔﻔﺖ:
''ﻣﻦ از ﺳﻮﺋﺪ اوﻣﺪم .ﻋﻠﯽ'')۵۶) .
زن ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
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''ﻋﻠﯽ ﻧﮫ''.
آدرس دوم را ﮐﮫ دﯾﺪ اﺷﺎرهای ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺮد و دو ﺑﺎره داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ و در
را از ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺎﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢاش را در دﺳﺖ داﺷﺖ ھﺎج و
واج ﺑﮫ اطﺮاف ﻧﮕﺎه ﮐﺮد'' .ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ؟ اﯾﻦ ھﻢ ﮐﮫ ول ﮐﺮد و رﻓﺖ'' وﻟﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﮐﺮده ﺑﻮد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ زن ﻟﺒﺎس ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﺮﮔﺸﺖ .زن راه اﻓﺘﺎد و از
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺮاه او ﺑﺮود .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷﻠﻮغ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﭘُﺮ از ﮐﺎﻓﮫ و رﺳﺘﻮران ﺑﻮد .ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻐﺎزهای ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺘﯽ از ﺑﯿﺮون
ﻣﻐﺎزه ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زد:
''ﻣﺪاد ،ﻣﺪاد''.
ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ و ﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻐﺎزه ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ﺳﻼم
ﮐﺮد .آﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫای ﺑﺎ او ﺣﺮف زد و ﺑﻌﺪ از اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮد و رﻓﺖ .ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﯿﺮه ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﮫ ﺣﺪس زده ﺑﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻼم ﮐﺮد .ﻣﺮد ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﻼم او را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ داد .ﺣﺪساش درﺳﺖ ﺑﻮد.
''ﻣﮭﺮداد ،ھﺴﺘﻢ ،اﻣﺮی''.
''ﻣﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺘﯿﻦ ھﺴﺘﻢ .از ﺳﻮﺋﺪ ا ُﻣﺪم .دﻧﺒﺎل ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدم .آدرس ﺷﻤﺎ را از
ﺧﻮاھﺮش ﮔﺮﻓﺘﻢ''.
ھﻤﯿﻨﮑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﺷﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﺑﺮطﺮف ﺷﺪ .او را
ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و او را ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه دﻋﻮت ﮐﺮد .ﻣﻐﺎزه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺧﺎﻟﯽ از
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻮد .دو ﺗﻮرﯾﺴﺖ در ﺣﺎل ﮔﺸﺖ زدن و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ.
''ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﭘﯿﺸﺨﻮان دﻋﻮت ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد و اداﻣﮫ داد:
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''ذﮐﺮ ﺧﯿﺮ ﺷﻤﺎ را ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪهام .ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ ﻏﻢ و اﻧﺪوه از ﺷﻤﺎ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﮫ ،اﻟﺒﺘﮫ ھﺮوﻗﺖ ﺳﺮﺣﺎﻟﮫ و ﺣﻮاساش ﺳﺮﺟﺎ ﺷﮫ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﮫ ﺷﻤﺎ را اﻋﺪام
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .اﺳﻤﺘﻮن ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﺒﻮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎلام
ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .اﺳﻢ ﺷﻤﺎ را زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﺮفھﺎ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﺌﻠﮫاش ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﮐﻤﯽ از ھﺮ
دری ﺣﺮف زدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﻋﻠﯽ را ﺑﺒﯿﻨﻢ؟ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ ازش داری؟''
ﻣﮭﺮداد ﻓﮑﺮی ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﮐﺠﺎ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻧﻤﯽدوﻧﻢ .ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺻﺒﺢھﺎی
زود زﺑﺎﻟﮫھﺎی ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺴﺖ زود ﺑﯿﺪار ﺑﺸﮫ،
ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﺮوناش ﮐﺮدن .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﻟﻮار ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﻔﺮوشھﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ
ﺑﺘﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪاش ﮐﻨﯽ .ﯾﮫ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ازش دارم .اﮔﮫ ﺗﻠﻔﻦاش ﮐﺎر ﮐﻨﮫ؟''
ﻣﮭﺮداد ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ را روی ﮐﺎﻏﺬی ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داد و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ طﺮف
ﯾﺨﭽﺎل رﻓﺖ و ﯾﮏ ﻗﻮطﯽ آﺑﺠﻮ را در ﻟﯿﻮاﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
روی ﭘﯿﺸﺨﻮان ﮔﺬاﺷﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﺑﮫ ﺑﻠﻮار ﺑﺮﺳﻮﻧﻢ؟''
ﻣﮭﺮداد راه را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﻘﺸﮫای را ﮐﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﺑﮫ
او ﻧﺸﺎن داد .ﻣﮭﺮداد ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر روی ﻧﻘﺸﮫ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﯿﻢ
ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ در ﻣﻐﺎزه ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﮭﺮداد از اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﮫ دل و
دﻣﺎغ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﮐﻤﯽ ﮐﻠﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد
و ﺑﮫ طﺮف ﺑﻠﻮار راه اﻓﺘﺎد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻐﺎزه را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻣﮭﺮداد ﮔﻔﺖ:
''راﺳﺘﯽ دوﺳﺘﯽ داره ﺑﮫ اﺳﻢ ذﮐﺮﯾﺎ .ﺟﻮان ﺧﻮﺑﯿﮫ .اھﻞ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ اس .ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻮده .ﮔﻮﯾﺎ ﺷﺐھﺎ ﺧﻮﻧﮫی او ﻣﯽﺧﻮاﺑﮫ .رﻓﯿﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎزم اﯾﻦطﺮﻓﺎ ﺑﯿﺎﯾﻦ .رﻓﻘﺎ
از دﯾﺪن ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯽﺷﻦ .ﺷﻤﺎ از ﻣﻌﺪود رﻓﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻦ ﮐﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺘﯽ
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داﺷﺘﯿﻦ .اﮔﮫ اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﻦ ﺑﮫ رﻓﻘﺎ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﯿﻦ .ﺗﻮ ﮐﺪوم ھﺘﻞ ھﺴﺘﯿﻦ؟''
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﺮﭼﮫ از ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و دل
ﺧﻮش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻌﮭﺬا از ﻣَﺤﺒﺖ او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺜﯽ اﺳﻢ و
آدرس ھﺘﻞ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﮫ ﻣﮭﺮداد داد و از ﻣﻐﺎزه ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻄﺮف
ﺑﻮﻟﻮار راه اﻓﺘﺎد .ﺑﻠﻮار ﺷﻠﻮغ ﺑﻮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ ﻓﺮق
داﺷﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﻮد و دﺳﺘﻔﺮوش .ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﺴﺎط
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ و ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺎرﮐﺪار ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺒﻮه
ﺟﻤﻌﯿﺖ را وارﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .از ﭼﻨﺪ ﺟﻮان
ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،در ﺑﺎرهی ذﮐﺮﯾﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮐﺴﯽ او را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﺮس از ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﺎج ﮔﯿﺮھﺎ،
ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ده ﺷﺐ ﺧﺴﺘﮫ و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ھﺘﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ .دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ
رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺖ .اﺗﺎق ﮔﺮم ﺑﻮد .ﺧﻮاباش ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻏﻠﺖ زد .ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺳﯿﮕﺎری آﺗﺶ زد .ﺳﯿﮕﺎری ﻧﺒﻮد .ﺑﺠﺰ دوراﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺑﺪر و ﻓﺮاری ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﻘﺎی ھﻤﺮزماش ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﻈﺮات ﺑﻘﻮل آنھﺎ
اﻧﺤﺮاﻓﯽاش ﺑﺎﯾﮑﻮتاش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ ،اﯾﻦ
دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﮕﺎر رو آورده ﺑﻮد .ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ از او ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در
ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد .از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎتاش راﺿﯽ ﺑﻮد .ﺑﺪ
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ھﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮده و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﺎلھﺎ در
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ وﻗﺖ و ﺗﻮاناش اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮده
ﺑﻮد .رﻓﻘﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .آنھﺎ را ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ .از
اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد .ﺑﺠﺰ دورهای ﮐﻮﺗﺎه ،ھﺮﮔﺰ ھﻤﺴﺮ و ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺳﺎلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رﻓﯿﻖ و ھﻤﺴﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎن ﺳﺮﮔﺮم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﻋﻮاطﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ در
زﻧﺪﮔﯽاش ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در اﯾﺮان ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮد و در ﺳﻮﺋﺪ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎلاش ﺑﮫ
718

او اﺟﺎزه ﻧﺪاد .رﻓﻘﺎی او ﺑﮫ ﺷﻮﺧﯽ ﻟﻘﺐ ،ﭘﯿﺮﻣﺮد ھﻤﯿﺸﮫ ﺟﻮان ،ﺑﮫ او داده ﺑﻮدﻧﺪ.
واﻗﻌﺎ ً ھﻢ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد .ﮐﻤﺎﮐﺎن ھﻔﺘﮫای دو روز ورزش ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎده
روی ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ اﺿﺎﻓﮫ وزن ﻧﺪاﺷﺖ .از روزی ﮐﮫ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﺳﯿﮕﺎر رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ ﻋﻠﯽ ﻟﺤﻈﮫای رھﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آن روز ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ راه و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﻮن ﺳﺪی
آنھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﻧﺤﺮاﻓﺎت روﺋﯿﻦﺗﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ ﮔﺮوه ﺑﮫ آن راه ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎور
دارﻧﺪ و راه را ﺗﺎ آﺧﺮ اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺖطﻠﺐ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺴﺎب و
ﮐﺘﺎب ﺑﮫ اﯾﻦ راه ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻘﺐ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ .و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽاﻧﺪ و ﺗﻨﮭﺎ اﻧﮕﯿﺰهی آنھﺎ
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ھﯿﺠﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﻢ ﺑﻤﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻮر و
اﺣﺴﺎﺳﺎت آنھﺎ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻌﺼﺐ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ او ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد .در ﻧﻈﺮ او ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﮔﺮوه اول ﺗﻌﻠﻖ
داﺷﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدش و ﻧﮫ دوﺳﺘﺎناش
در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر دﺳﺘﮫﺟﻤﻌﯽ رھﺒﺮان ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ روزﮔﺎری ﺑﮫ آن واﺑﺴﺘﮫ
ﺑﻮد ،در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﻋﺘﺮاﻓﺎت آنھﺎ ﺑﺪھﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ظﺮف طﺎﻗﺖ
و ﺗﺤﻤﻞ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد .ھﺮﮔﺰ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﮑﺮده
ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﺧﻮدش .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﮫی ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ درس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای او
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻗﮫ و ﻋﺬاب وﺟﺪان ﺗﻨﮭﺎ اﻧﮕﯿﺰهی او در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد.
روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در ھﺘﻞ ﺧﻮرد و ﺑﺮای ﮔﺸﺖ زﻧﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺘﻞ را ﺗﺮک
ﮐﺮد .ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ دﺧﺘﺮی دارد و زﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او را
ﺑﻌﮭﺪه دارد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮاغ ﻣﮭﺮداد ﺑﺮود .ﻣﮭﺮداد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻣﮭﺮداد ﺑﮫ آﻧﺘﯽ زﻧﮓ زد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و آﻣﺪن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﮫ او اطﻼع دھﺪ .ﻣﮭﺮداد
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ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ او را ﺑﺮای ﻧﺎھﺎر دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﺑﺎ او
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮫ آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﮫ ﺑﺎور ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺤﺚھﺎی ﮐﺸﺪار ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
داﺷﺖ .زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺮای او ھﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
دو روز ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫی ﺳﻮراخ و ﺳﻨﺒﮫھﺎی ﺳﺎﺣﻞ و ﭘﺎرک و ﺑﻠﻮار را وﺟﺐ ﺑﮫ
وﺟﺐ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .از ﻋﻠﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن ﺷﮭﺮ ﺷﻠﻮغ ﻋﻠﯽ
را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﻋﻘﻞاش ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ او
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .آﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﮭﺮداد ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از دو ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ ﺗﺎ آن روز ﺑﺎ
دﺧﺘﺮش ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ،وﻟﯽ دو ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﭘﺮﺳﺘﻮ زﻧﮓ زده و ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
روز ﭼﮭﺎرم ﺑﻮد .ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﻣﺸﺮوطﮫ رﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﻼﻧﮫ ﺳﻼﻧﮫ
ﻗﺪم ﻣﯽزد ،ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺮﮐﺰی ﺷﮭﺮ ﮐﮫ ﺑﺎزاری ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ .ﺑﺎزاری ﮐﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﺎزارھﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪهی اﺻﻔﮭﺎن ﺑﻮد .وارد ﺑﺎزار ﺷﺪ .ﮐﻤﯽ ﻣﯿﻮه
ﺧﺮﯾﺪ .ﮔﺮان ﺑﻮد .اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاد .ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﯾﺪهاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﻮهھﺎ ﺑﻮی ﻣﯿﻮهی
واﻗﻌﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﯿﻮهھﺎی ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﭼﺮاغ آنھﺎ را
ﻣﯽﭘﺨﺘﻨﺪ و رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق داﺷﺘﻨﺪ .ﻗﺪم زﻧﺎن از در دﯾﮕﺮ ﺑﺎزار
ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺸﻢاش ﺑﮫ ﻣﺮدی ﮐﮫ روی ﻟﺒﮫی ﺳﮑﻮﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮد و ﻟﯿﻮان ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻗﮭﻮهی ﻣﮏ دوﻧﺎﻟﺪی را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،اﻓﺘﺎد.
ﻗﯿﺎﻓﮫاش آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ رﻓﺖ و ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .در طﯽ ﭼﮭﺎ روز
ﮔﺬﺷﺘﮫ ،دو ﺑﺎر ﻣﺮدان دﯾﮕﺮی را اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺷﺎﻧﺲ آورده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﮫ آنھﺎ را ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﻤﺮخ ﻣﺮد ﺧﯿﻠﯽ آﺷﻨﺎ
ﺑﻮد .ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﺮد و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن را طﯽ ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از دو طﺮف ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﻮق ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻋﻤﻠﯽ ﮐﮫ
اﺷﺎره ﺑﮫ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﺮاغ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن را
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طﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﺳﺖاش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﺬر ﺧﻮاھﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺳﮑﻮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ
و در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ او اﯾﺴﺘﺎد'' .ﭼﻘﺪر ﭘﯿﺮ ﺷﺪه؟'' آرام ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫی ﯾﮏ
ﻣﺘﺮی از او روی ﺳﮑﻮ ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺮد ﻏﺮق در اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻮد و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ و
ﺣﻀﻮر او ﻧﺪاد .ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫای ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﻮدِ .
ﭘﯿﺮ ﺷﺪه .ده ﺳﺎل از ﺳﻦاش ﭘﯿﺮﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺻﺖ را از
دﺳﺖ دھﺪ .رو ﮐﺮد ﺑﮫ او و ﮔﻔﺖ:
''رﺳﻢ رﻓﺎﻗﺖ اﯾﻨﮫ ،ﻣﯿﺮی و ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽدی؟''
ﻋﻠﯽ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﺑﮫ او ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﭼﺸﻤﺎناش را ﻣﺎﻟﯿﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ واﻗﻌﯽ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﯾﮏ ﻣﺘﺮی او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻔﮫ از ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ .ﻟﯿﻮان را ﺑﮫ
زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ.
''اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻻﻣﺼﺐ ﮔﻔﺘﻦ اﻋﺪام ﺷﺪی''.
ﺗﻨﮓ در آﻏﻮشاش ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﺑﯽﺧﯿﺎل از ﮐﻨﺎر آنھﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﻧﯿﻢ
ﻧﮕﺎھﯽ از ﺗﻌﺠﺐ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﮫ آن دو ﻣﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻨﮓ ﺑﻐﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،
اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ'' .ﺣﺘﻤﺎ ً ھﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎزﻧﺪ'' .ﭘﯿﺮزن ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﮐﮫ آن ﺻﺤﻨﮫ؛ دﯾﺪﻧﯽ و ﺟﺎﻟﺐ
ﺑﻨﻈﺮش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﮫ از ﮔﺮدناش آوﯾﺰان ﺑﻮد ،ﻋﮑﺴﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ
ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺖ .آن دو ﻣﺮد در آن ﻟﺤﻈﮫ ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ
ﯾﮏ از آن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اطﺮافاﺷﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺷﺎﻧﮫھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻤﯽ از ﺧﻮد دورش ﮐﺮد و ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺧﺴﺘﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺬار ﺑﺒﯿﻨﻢات ،ﺧﻮدﺗﯽ؟ ﭼﺮا ﺧﺒﺮ ﻧﺪادی ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ؟''
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﭼﮭﺮهی ﺗﯿﺮه ،ﺗﮫ رﯾﺶ و ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﮐﻤﯽ ﭘﻒ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ داد:
''ﭼﻄﻮر ﺧﺒﺮ ﺑﺪم؟ ﺑﮫ ﮐﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺪم؟''
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ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ.
''ﺧﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻦ ،ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ ،ﭼﻨﺪ وﻗﺘﮫ آﺗﻦ ھﺴﺘﯽ؟''
''ﭼﮭﺎر روزه اوﻣﺪم .ﺗﻮ ھﺘﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ا ُﻣﺪم دﯾﺪﻧﯽھﺎ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
اﯾﻨﺠﺎرو ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﭼﮫ ﺧﻮب ﺷﺪ ﺗﻮرو دﯾﺪم .اﺻﻼ ً ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺗﻮرو اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم آﺗﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻤﻠﮫی آﺧﺮ را ﺑﯽاراده و ﺑﮫ دروغ ﮔﻔﺖ .ﺳﺮ و وﺿﻊ و رﯾﺶ
ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن ﻗﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﭘﻒ ﮐﺮدهی ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او ﻓﮭﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎل و روز
ﻋﻠﯽ ﺑﺪﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺂﯾﻨﺪ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺻﺒﺮ اﯾﻮب ﻣﯽﺧﻮاھﺪ .آﯾﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺻﺒﺮ اﯾﻮب
داﺷﺖ؟ آﯾﺎ ﻋﻠﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﮏ را داﺷﺖ؟
ﺑﻘﯿﮫی روز را ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎم ﺧﻮردﻧﺪ و در ﺑﻠﻮار ﭼﻮن ﭘﺪر و ﭘﺴﺮی
ﻗﺪم زدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮔﻮش ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﺮﯾﺪی ﮐﮫ در ﭘﺎی ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺮﺷﺪی ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﻣﻌﺒﻮدش ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﭼﮭﺮهاش ﺑﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻮرد
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ او ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ ھﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را دﯾﺪه ﺑﻮد ،اﮔﺮﭼﮫ
از ھﻤﺎن اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫی دﯾﺪار از ﺑﻮی آزار دھﻨﺪهی اﻟﮑﻞ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ﺧُﻤﺎر اﺳﺖ و دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﯿﺮهی روزاﻧﮫاش ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺸﺮوب ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ھﯿﭻ اﺷﺎره
و اھﻤﯿﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ و وﺿﻊ آﺷﻔﺘﮫ و ﺑﻮی ﭼﺮک و ﮐﮭﻨﮕﯽ ﻟﺒﺎساش ﻧﺪاد .ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺧﻤﯿﺎزهھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﻼش و
ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪن و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوب از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺎم
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺌﻮال ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺗﻨﮭﺎ دو ﻋﺪد ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ ﺳﻔﺎرش داد،
اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﮑﺮد .ﺷﺐ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ھﺘﻞ از او
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎرهی اﺗﺎقاش را ﮔﻔﺖ و ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺖ.
آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ او را ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن درﺳﺘﯽ ﻧﺪارد.
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ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ دوش ﮔﺮﻓﺖ و اﺻﻼح ﮐﺮد از ھﺘﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ در آن طﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎ دﯾﺪن او از ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﮫ طﺮفاش آﻣﺪ .ﺳﺮ و وﺿﻊاش ﺑﺎ روز ﻗﺒﻞ ﮐﻠﯽ ﻓﺮق ﮐﺮده ﺑﻮد.
رﯾﺶاش را اﺻﻼح ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﻤﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻟﺒﺎس ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﯿﺰی ﺑﮫ ﺗﻦ
داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ آن روز ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ روز ﻗﺒﻞ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻮی
ﺧﻮش ا ُدﮐﻠﻦ ارزانﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽداد .ﻋﻠﯽ روز ﭘﯿﺶ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮی آزار دھﻨﺪهی
ﻟﺒﺎساش را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻟﮕﺮد اﻟﮑﻠﯽ را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ او را ﭼﻨﺪ ﯾﻮرو ﺑﺮای اﻟﮑﻞ و ﻣﻌﺎش روزاﻧﮫاش
ﺳﺮﮐﯿﺴﮫ ﮐﻨﺪ.
آن ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﺮا ﻋﻠﯽ ﺑﮫ آن روز اﻓﺘﺎده .ﻋﻠﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ ھﯿﭻﺟﯿﺰ ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .زﻧﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن و زﯾﺒﺎ ،ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮی
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﭘﺪر و ﻣﺎدری دﻟﺴﻮز داﺷﺖ .ﺑﺎﺳﻮاد ﺑﻮد .از ﻣﻌﺪود رﻓﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺧﻮش ﻓﮑﺮ ﺑﻮد و ﻗﺪرت ﻓﮭﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺖ .ﻗﺮص ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺳﻌﺎدت و
ﺑﮭﺮوزی اﻧﺴﺎن ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺑﻮد .ﭼﺮا ﺑﮫ آن روز اﻓﺘﺎده؟ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارش ﺑﺎ او
ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی رھﺒﺮان ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از آن روز دﯾﮕﺮ ﺧﺒﺮی از او ﻧﺪاﺷﺖ .آن روز
ﺧﺎطﺮﺟﻤﻊ ﺑﻮد ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭘﺪر ﻋﻠﯽ آدم ﻓﮭﻤﯿﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی اﺳﺖ و
ﻗﻄﻌﺎ ً ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﺳﺨﺖ ﺳﺮی و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ زﯾﺎد او
در اداﻣﮫی ﻣﺒﺎرزه و رو آوردن ﺑﮫ ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ ﺧﺎرج
رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش آب در ھﺎوﻧﮓ ﮐﻮﺑﯿﺪن اﺳﺖ .ﺑﻨﻈﺮ او ﺧﺎرج رﻓﺘﻦ
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ و ﭼُﺦ ﺑﺨﺘﯿﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﻮد .در دوران اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﮐﺎدرھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﮫ از ﺧﺎرج ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .از
ﺑﺮﺧﻮرد و ﺷﯿﻮهی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﮕﺎه آنھﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎد راﺿﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش
''ﮐﺘﺎب ﺧﻮب ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺮدم را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ'' .ﺣﺎل ھﺮ دو ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ھﻢ ﻣﺒﺎرزه در اﯾﺮان را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎرج ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﻀﺎﻓﺎ ً
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اﯾﻨﮑﮫ ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮش را ھﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﻋﻠﯽ ﭼﮫ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؟ ﺟﺴﻤﯽ
ﺑﺪون روح و اﻧﮕﯿﺰه .در آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪارﺷﺎن ﻋﻠﯽ ﺷﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎورش ﺑﮫ
اداﻣﮫی راه و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺮک ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد .آﯾﺎ آن را ھﻢ از دﺳﺖ داده
اﺳﺖ؟
ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﻗﺪم زﻧﺎن راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺶدﺳﺘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''از اﻣﺮوز ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺎﯾﺪ ـ راھﻨﻤﺎی ـ ﺗﻮ ،ھﺮﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاھﯽ ھﻤﺮات ﻣﯽﯾﺎم.
ﺗﻤﺎم دﯾﺪﻧﯽھﺎی آﺗﻦ را ﺑﮭﺖ ﻧﺸﻮن ﻣﯽدم .ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﮕﻮ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؟''
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻋﺎﻟﯿﮫ ،ﭘﺲ ﺧﯿﺎلام راﺣﺘﮫ .وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﺎر روزاﻧﮫ اﺗﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﯽ،
ﺑﮭﺘﺮه ﺑﺮﯾﻢ ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ و ﯾﮫ ﺻﺒﺤﻮﻧﮫی دﺑﺶ ﺑﺰﻧﯿﻢ''.
ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی آﺗﻦ ﭘُﺮ از رﺳﺘﻮران و ﮐﺎﻓﮫ ﺑﻮد .ﺳﻮﺳﯿﺲ ﺳﺮخ ﺷﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغ و ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭘﺨﺘﮫ و ژاﻣﺒﻮن ھﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻗﮭﻮه ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﺒﺤﺎﻧﮫی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﭼﮭﺎر ﯾﻮرو ،ﺳﺮ ﺗﯿﺘﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﺘﻮرانھﺎ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ
ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﻤﮫی ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺷﮭﺮ را ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ:
''ﭘﺲ ﺑﺎ ﺻﺒﺤﻮﻧﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻧﮫ اﯾﻨﺠﺎ .ﺑﺮﯾﻢ ﻣﻦ ﺟﺎھﺎی ﺑﮭﺘﺮی ﺑﻠﺪم''.
ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ طﺮف ﺑﺨﺶ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﮭﺮ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺗﻦ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮد و
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .در
ﻣﻨﻄﻘﮫای ﮐﮫ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻧﮫای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ﻋﯿﺎنﺗﺮ،
ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺗﻨﮓ اﻧﺪ .در ھﺮ ﺧﺎﻧﮫ دو و ﯾﺎ ﺳﮫ ﺧﺎﻧﻮار زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺳﺘﻮرانھﺎ
ارزاﻧﻨﺪ و ﻏﺬای آنھﺎ واﻗﻌﯽ و ﺑﺪون دﮐﻮر و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﮫی ﻓﮑﺮ و ھﻢاش ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدن ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺮف زدن ﺑﻮد.
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ از او ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ از او ﺳﺌﻮال ﮐﻨﺪ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﺨﻮاھﺪ زد ﺑﻠﮑﮫ ﮔﺎرد ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮕﺎه ﺣﺴﺮت ﺑﺎر و ﻏﻢ ﻧﮭﻔﺘﮫای را
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در ﭼﮭﺮه اش ﻣﯽدﯾﺪ .ﻗﺼﺪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮫ ﻏﺪهی ﭼﺮﮐﯿﻦ او ﻧﯿﺸﺘﺮ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮫ
ﻋﻠﯽ ﻓﺮﺻﺖ دھﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ .ﻏﺪهی او ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺳﺮ ﺑﺎز
ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻦ درد ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از
درﻣﺎن ﺑﻮد .ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮدش درداش را ﺑﮕﻮﯾﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﺧﻮدش
ﺷﺮوع ﮐﺮد .از ﮐﺎرش در ﺳﻮﺋﺪ .از ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻦ وﺳﺎلاش و ﻧﯿﺎزش ﺑﮫ ﯾﮏ
رﻓﯿﻖ و ھﻤﮑﺎر ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ را اداره ﮐﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد
ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺪ دو راﻧﻨﺪهای ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺴﯽھﺎ را ﺑﮫ آنھﺎ ﺳﭙﺮده ،ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮ را
ﺳﯿﺎه ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮل آن را ﺑﺠﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .او دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺎﮐﺴﯽ در
ﭼﮫ ﻓﺼﻠﯽ و در ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺖھﺎﯾﯽ از روز ﻣﺴﺎﻓﺮ زﯾﺎد دارد .راﻧﻨﺪهھﺎ از رﻓﻘﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽاش ﺑﻮدﻧﺪ .رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش:
''ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻋﺎدات و ﺧﺼﻠﺖھﺎی آنھﺎ ھﻢ ﻣﺘﺄﺛﺮ از روﻧﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﮫ ﺷﺪه و
ﮐﯿﻔﯿﺘﺎ ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ''.
ﮔﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮔﻔﺖ ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺮج ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﮐﺎﺳﺐاﻧﺪ و ﮐﻤﯽ ھﻢ ﺑﮫ او ﻣﯽرﺳﺪ ،راﺿﯽ اﺳﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زﯾﺎد در ﻗﯿﺪ
درآﻣﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽھﺎ ﻧﺒﻮد .ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﻮدش درآﻣﺪش
ﺧﻮب ﺑﻮد .زﯾﺎد ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آرام و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺑﺤﺚ را ﺑﮫ اﯾﺮان ﮐﺸﺎﻧﺪ
و ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﻄﻮر دو ﺳﺎل در اﯾﺮان در ﺑﺪر ﺑﻮد و از ﺗﺮس
ﺟﺎناش از ﺷﮭﺮی ﺑﮫ ﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺮﯾﺨﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه را در ﮔﺮﻣﺎی ﭼﮭﻞ درﺟﮫی
اھﻮاز در ﻣﯿﺪان ﺗﺮﺑﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮده و ﭘﺎدوی ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ او ﺿﯿﻐﮫ ﮐﺮدن دﺧﺘﺮھﺎی ﺟﻮان ﺟﻨﮓزده ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪ
آﺷﻨﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﻣﺪﺗﯽ را در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ داﺳﺘﺎن ﺳﻔﺮش
را ﺑﺮای ﻋﻠﯽ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ،ﺑﺎ ھﺪف ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮدن او ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
''ﭼﮭﺮهی ﻧﺠﯿﺐ و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ را ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آدم ﺧﻮﺑﯽ
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ﺑﻮد .طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش ﺗﺎ آن روز ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﺻﺪ اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن را ﺑﮫ ﻣﻘﺼﺪ آﻟﻤﺎن ،ﺳﻮﺋﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎدا ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻮادث اﻧﻘﻼب ﺛﻮر ﮐﮫ ﺧﻮدش آن را ﺷﺒﯿﺨﻮن ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﮫی
ﻋﻮاﻣﻞ روس ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮد و در ﺷﮭﺮ ھﺮات ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از اِﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮای روس او ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﻐﺎنھﺎ ھﺮات را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽرود ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش
را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ دھﺪ .در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﯾﻮ ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ و ﻓﻘﺮ روزﮔﺎرش را ﺳﯿﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽﻣﯿﺮد .زناش ﺗﺎ ﻣﺮز ﺟﻨﻮن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .ﺣﮑﻤﺖ
ﺑﮫ ھﻤﮫﮐﺲ رو ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ھﯿﭻﮐﺲ ﺑﮫ دادش ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .او ﮐﮫ ﺳﺎل آﺧﺮ داﻧﺸﮕﺎه را
ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪه ،ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺸﺠﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺳﺎلھﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
درس ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽھﺎ راﺑﻄﮫ داﺷﺖ .ﭘﻠﯿﺲ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺳﺮرﺷﺘﮫای
در ﮐﺎر ﺟﻌﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺗﮭﯿﮫی ﺑﻠﯿﻂ داﺷﺖ .ﻋﺰت اول زن ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ
ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .او ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻗﺼﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا را داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ دلاش ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﺪھﯽاش در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎرش ﺳﺮ زدن ﺑﮫ ھﺘﻞ و رﺳﺘﻮرانھﺎی
ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﻋﺰت ﺑﻮد .ھﺮ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺻﺪ دﻻر دﺳﺘﻤﺰد ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺪھﯽاش را ﺑﮫ ﻋﺰت
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻋﺰت ﮐﮫ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺖ ،و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﺣﮑﻤﺖ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮشاش آﻣﺪه ﺑﻮد ،راه و
ﭼﺎه ﮐﺎر را ﺑﮫ او ﻣﯽآﻣﻮزد .ﺧﻮد ﻋﺰت اوﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻮد .دوﺳﺘﯽ
آنھﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﺰت ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﭘﻮل ھﺎﯾﺶ را ﻧﺰد او ﺑﮫ
اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺰت اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺎﻧﺎدا را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺣﮑﻤﺖ ﭘﻮل او را
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ .ﭘﺲ از رﻓﺘﻦ ﻋﺰت ،ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺸﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﻻن
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ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻮلاش از ﭘﺎرو ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .ھﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﮫ ھﺰار دﻻر .ﺑﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺮاﭼﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﮫی آنھﺎ رﺷﻮه
ﻣﯽداد .ھﯿﭻ ﻣﺴﺎﻓﺮی را زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﻮل ھﯿﭻﮐﺲ را ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺑﻘﻮل
ﺧﻮدش'' :ﺑﺮای رﺿﺎی ﺧﺪا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ'' .ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﮫ ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺎد،
اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﮫ او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ او زﻧﮓ ﻣﯽزدﻧﺪ و او ھﻢ ﺑﺎ رﺷﻮه آنھﺎ
را آزاد ﻣﯽﮐﺮد و دوﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺣﮑﻤﺖ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺖ و از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮده ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﯽﺑﺮد.
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ .ﻋﺎﺷﻖ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺮدﯾﻦ ﺑﻮد.
آھﻨﮓ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﺐھﺎ را ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی زﯾﺒﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از اﺟﺮای زﯾﺒﺎی او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻨﺶ و اﺧﻼق اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ دلاش
ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﯾﺪار ﺑﺎ ھﻢ دوﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﮫ در ﮐﺎر ﭼﺎپ و
ﻣﮭﺮﺳﺎزی ﺳﺮرﺷﺘﮫای داﺷﺖ ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎرش را ﺑﮭﺘﺮ و دﻗﯿﻖﺗﺮ اﻧﺠﺎم
دھﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﭙﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻧﻮاع ﻣﮭﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرت
و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﮭﺮ ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻤﮏ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮدﺳﺘﯽ ھﻤﮫ ﻧﻮع ﻣﮭﺮی را ﮐﭙﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ روش ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣُﮭﺮ را
ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﮑﻤﺖ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ و ﻧﮫ ﮐﺎر او ﺑﻮد و ﻣﮭﻢﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﮐﺎر
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﻼوه ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻠﯽ از ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن راﺑﻄﮫ
داﺷﺖ .ﮐﺎر او ﻧﺒﻮد .ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﮫ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﮐﺴﯽ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه
روزی ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ و ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺑﮭﺎﻧﮫاش ﺧﺎﻧﻮادهاش در اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
''ھﻤﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش'' را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻤﺖ او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد و ﺑﻮﺳﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ ''ﺑﮫ روی ﭼﺸﻢام'' .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻮد و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫی
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ﺳﻔﺮش را ﺑﮫ او و ﯾﺎ ھﻤﺴﺮش ﺑﭙﺮدازد .ﺣﮑﻤﺖ ﭘﻮﻟﯽ از او ﻧﺨﻮاﺳﺖ .دوﺳﺘﯽ او
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻮل ﺑﺮاﯾﺶ ارزش داﺷﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از ورودش ﺑﮫ آدرﺳﯽ
ﮐﮫ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ او داده ﺑﻮد ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮد و ھﻤﺴﺮ ﺣﮑﻤﺖ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .زﻧﯽ
اﻓﺴﺮده ﮐﮫ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺣﮑﻤﺖ روزﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﮫ ﺣﮑﻤﺖ زﻧﮓ زد و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺣﮑﻤﺖ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ اطﻼع داد ﮐﮫ ﻗﺼﺪ آﻣﺪن ﻧﺪارد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﭘﻮلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای
او ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﮫ ھﻤﺴﺮش ﺑﺪھﺪ .ﺧﻮدش ﻗﺼﺪ و ھﺪف دﯾﮕﺮی داﺷﺖ .ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ
درهی ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﮑﻤﺖ از ﻓﺨﺮی،
ھﻤﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ طﻼق ﺑﮕﯿﺮد
و ﺑﺎ ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ دلاش ﺧﻮاﺳﺖ ازدواج ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل طﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﻓﺨﺮی در
ﺑﯿﺨﺒﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد .طﻼق ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﮫ
ﺷﺪن ﺣﮑﻤﺖ ﺑﺪﺳﺖ ارﺗﺶ روس را ﺷﻨﯿﺪ ،دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪ و ﯾﮏ روز
ﺧﻮد را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫی آﭘﺎرﺗﻤﺎناش ﺣﻠﻖ آوﯾﺰ ﮐﺮد .ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻌﺪ از
ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﻤﺴﺎﯾﮫھﺎ از ﺑﻮی ﺑﺪی ﮐﮫ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ،وارد ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺑﻮ
ﮔﺮﻓﺘﮫی ﻓﺨﺮی را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ روﺑﺮو ﺷﺪ .دﻓﺨﺮی ﮐﺲ و ﮐﺎری در ﺳﻮﺋﺪ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا او را در ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﺎک ﮐﺮدﻧﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ھﺪﻓﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺎه و ﺗﻠﺦ ﻓﺨﺮی و ﺣﮑﻤﺖ را ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﮫ روﺣﯿﮫ و ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﺴﺮش ،ﺑﺮای ﻋﻠﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ھﺪف اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت او ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻮﻓﻖ ھﻢ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻓﺨﺮی ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻓﺨﺮی ﻧﮫ اھﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد و
ﻧﮫ ﺳﺮرﺷﺘﮫای از ﺗﺌﻮریھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷﺖ .ﺷﻮھﺮش و زﻧﺪﮔﯽ را دوﺳﺖ
داﺷﺖ .ﺣﮑﻤﺖ دﻧﺒﺎل اﺗﻘﻼباش رﻓﺖ و ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺨﺮی ﻧﺒﻮد .ﻓﺨﺮی ھﻢ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دﺧﺘﺮ و ﺷﻮھﺮش ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوش ﺗﮫ ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺣﻠﻖآوﯾﺰ ﮐﺮد.
آﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻢ از ﺟﺪاﯾﯽ ﺿﺮﺑﮫ دﯾﺪه اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰی در اﻧﺘﻈﺎر
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دﺧﺘﺮش اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻦ ھﻢ ﮐﺎر ﺣﮑﻤﺖ را ﮐﺮدم؟ اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از
ﮔﻔﺘﮫھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻋﻠﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو
ﻣﯽرﻓﺖ .ﺗﯿﺮش ﺑﮫ ھﺪف ﺧﻮرده ﺑﻮد .ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﺎﯾﯽ در ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮی آنھﺎ ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﻮﯾﺎ ھﺮ دو ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﺎم ﺑﮫ رﺳﺘﻮراﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ رﻓﺘﻨﺪ .رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪان ﻟﻮﮐﺲ
ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻏﺬای آﺗﻦ را دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آن
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺳﺮک ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در آن رﺳﺘﻮران ﺧﺒﺮی
از ﻣﻮزﯾﮏ زورﺑﺎ و زد ﻧﺒﻮد .وارد رﺳﺘﻮران ﮐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻠﯽ رو ﮐﺮد ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
و ﮔﻔﺖ:
''اﻣﺸﺐ ﻣﮭﻤﻮن ﻣﻦ ھﺴﺘﯽ .دﺳﺖ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ ﻧﻤﯽﺑﺮی''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻋﻠﯽ را ﺑﺪون ﻟﺤﻈﮫای درﻧﮓ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
''ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺮای ورﺷﮑﺴﺖ ﺷﺪن آﻣﺎده ﮐﻦ''.
رد ﮐﺮدن دﻋﻮت ﻋﻠﯽ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻏﺬا ﭘﺎی اﺧﺘﺎﭘﻮش ﮐﺒﺎب ﺷﺪه
و ﺳﺎﻻد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺳﻔﺎرش داد .ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''دو ﺷﯿﺸﮫ آب!''
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺦھﺎ را آب ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﮫ ﻟﺐ
ﺑﺎز ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﺑﮫ ﮔﺎرﺳﻮن ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن دو اﻧﮕﺸﺖ ﺑﮫ او
ﮔﻔﺖ:
''دو اوزو''.
ﻋﻠﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دور ﺷﺪن ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن را ﺟﻠﻮی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و دﯾﮕﺮی را روی ﺑﺸﻘﺎب ﻋﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺖ
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و رﻓﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﺘﮑﺎناش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ دﯾﺪن ﯾﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ رﻓﻘﺎی زﻧﺪﮔﯽام ﮐﮫ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ''.
ﻋﻠﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﮑﺎناش ﻧﺰد و ﺑﺠﺎی آن ﮐﻤﯽ آب در ﻟﯿﻮان رﯾﺨﺖ و ﻟﯿﻮاناش
را ﺑﺴﻤﺖ اﺳﺘﮑﺎن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دراز ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮕﺎه اش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﻧﺸﺪ ﮐﮫ؛ ﻣﻦ دارم ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮرم ،اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮای آب ﺑﺨﻮری؟
ﻧﮑﻨﮫ ﻣﺴﻠﻤﻮن ﺷﺪی؟
ﻋﻠﯽ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
''ﮐﺎش ﻣﯽﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺸﻢ''.
''ﭘﺲ ﭼﯽ؟''
ﻋﻠﯽ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ و ﻏﻢ ﮔﻔﺖ:
''ﻧﮫ رﻓﯿﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﮐﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﮫی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺎ روز ﭘ َﺴﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﻠﻤﻮن ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ
ﺑﺸﻢ .ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوب ﺑﺨﻮرم''.
''ﭼﺮا روزه ﻣﯽﮔﯿﺮی؟''
ﻟﺤﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﮐﻨﺎﯾﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﮐﻤﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽاش را ﻋﻘﺐ
ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﮏ ﭘﺎیاش را روی ﭘﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
''ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاری؟''
''از ﭼﯽ؟''
ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﺮش را ﮐﻤﯽ ﮐﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
''از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ'' . .
ﻋﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻤﻠﮫی او را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
''ﻧﮫ! از ﭼﯽ و ﮐﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ .ﺗﻮ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻧﮫ ﻧﺎﻣﮫای ﻧﻮﺷﺘﯽ .ﭼﻄﻮر
ﺑﺪوﻧﻢ ﻋﻮض ﺷﺪی؟''
ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮه ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ در دل ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ رﻓﯿﻖ ﺟﺎن
ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﻧﮑﻦ .ھﻤﯿﻦ ﻗﺪر ﮐﮫ ﺗﻮ ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻦ ھﻢ ﺗﻮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ .وﻟﯽ
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ﺑﺎﺷﮫ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ دلات ﻣﯽﺧﻮاد ﺑﮭﺖ ﻣﯽﮔﻢ.
''ﻣﻦ ﭼﻨﺪ روزه ،ﯾﻌﻨﯽ از روزی ﮐﮫ ﺗﻮرو دﯾﺪم ﻟﺐ ﺑﮫ ﻣﺸﺮوب ﻧﺰدم .ﯾﻌﻨﯽ
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﻢ .آﻧﺘﺎﺑﻮس )۵٨( .ﻣﯽﺧﻮرم.
''آﻧﺘﺎﺑﻮس ﭼﯿﮫ؟''
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ واﻗﻌﺎ ً ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﻧﺘﺎﺑﻮس ﭼﯿﺴﺖ .ﻧﮕﺎهاش ﭘﺮﺳﺎن ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﺪ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
''رﻓﯿﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﻟﮑﻞ دارم .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮭﺎ اﻟﮑﻞ ﻧﮫ .ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﮫای
ھﻢ دارم .ﻣﻦ دﯾﮕﮫ اون ﻋﻠﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻮ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﮐﮫ ﮐﯿﻢ و ﭼﯽام ﺗﺎ اﻵن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﮫ ﺗﻮ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰو ﻣﯽدوﻧﯽ.
ھﻨﻮز ھﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻨﻮ ﺑﺰرگ ﮐﺮدی .ﺑﮫ ﻣﻦ درس دادی .ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻨﻮ
ﻣﯽﮔﻢ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ ﻓﮑﺮﺗﻮ از ﻣﻦ ﭘﻨﮭﻮن ﮐﻨﯽ .ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﯿﺮ ﺗﺮﯾﺎک ﺑﻮدم و
ﺣﺎﻻ ھﻢ ﺑﺠﺎی ﺗﺮﯾﺎک ﺑﮫ ﻗﺮص و اﻟﮑﻞ رو آوردم .از روزی ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را دﯾﺪم ﻟﺐ
ﻧﺰدم .ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺑﺸﻢ .ﻗﺮص ﻣﯽﺧﻮرم ،اﺳﻢاش آﻧﺘﺎﺑﻮﺳﮫ ،ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮدﻣﻮ ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﮫ دارم .دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاد اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روزی را
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪم .ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰا رو از دﺳﺖ دادم .دﺧﺘﺮم ﻋﺎر داره ﻣﻦ
ﺑﺪﯾﺪناش ﺑﺮم .ﭘﺮﺳﺘﻮ ولام ﮐﺮده و رﻓﺘﮫ .راﺳﺖاش اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﮑﺎر و ﻋﻼفام .ﺧﻮدم
ھﻢ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﮐﯽام و ﭼﯿﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،دﺳﺖ دراز ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﺘﮑﺎن اوزو را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﻠﻮی دﺳﺖاش را ﮔﺮﻓﺖ:
''ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺑﺬار ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺮا اون وﻗﺖ ھﺴﺖ''.
ﻧﻮای ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎزوﮐﯽ ،ﺳﺎز ﻣﻌﺮوف ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻮازﻧﺪهای ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ آن را
ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﮫ در ﮔﻮﺷﮫی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ ،ﺑﮕﻮش
ﻣﯽرﺳﯿﺪ .آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺮب ﮔﺮﻓﺘﻦ روی ﻣﯿﺰ و ھﻤﻨﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻮازﻧﺪه اﺳﺘﮑﺎن ھﺎی
ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮏ ﺻﺪا ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ'' :ﯾﺎﻣﺲ'' ـ ''ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ'' )(۵٩
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ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺮﮔﻮﺷﮫی ﻟﺐ ﻋﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎی آن را
ﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺟﺮﻋﮫای ﮐﮫ آن ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﺷﺎدی و ﺳﺮورﺷﺎن ﺑﺎ
ﻓﺮﯾﺎد ﺳﺮﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ھﻤﺎن زھﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ
دردھﺎی دروﻧﯽاش ﺑﮫ آن رو آورده ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ،ﺑﻠﮑﮫ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎناش را ﺑﺮﺑﺎد داده ﺑﻮد .ھﻤﺴﺮش در ﺟﺎﯾﯽ آواره ﺑﻮد .دﺧﺘﺮش در
ﺧﺎﻧﮫی ﻏﺮﯾﺒﮫای رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺰرگ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ
و ﺳﻮ ﭼﺸﻤﺎناش را از دﺳﺖ ﻣﯽداد و ﺑﺪﺗﺮ از ھﻤﮫ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﮫ ﮐﺎر و ﻧﻘﺸﮫای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه داﺷﺖ.
درد دل ﻋﻠﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ و دردآور ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﮔﻔﺖ .اﺷﮏ رﯾﺨﺖ .اﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد در ﭼﺸﻤﺎناش ﻣﺎﺳﯿﺪه ﺑﻮد و
اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﮫای را ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﺟﺎزهی ﺟﺎری ﺷﺪن ﺑﮫ آن داده ﺷﻮد .اﺷﮑﯽ
ﭼﻨﺎن داغ و ﺷﻮر ،ﭼﻨﺎن داغ ﮐﮫ ﮔﻮﻧﮫھﺎی ﻋﻠﯽ را ﮔﺪاﺧﺖ .ﻋﻠﯽ از در ﺑﺪریاش
ﮔﻔﺖ .از آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻓﮑﺮیاش و اﯾﻨﮑﮫ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖاﺷﺎن ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﭼﺮا ﺷﮭﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺣﺮفھﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را
ﺑﺎور ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دﯾﺪ و ﺑﮫ اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ رھﺒﺮی ﮔﺮدن
ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﭼﺮا ﺑﮫ ھﺸﺪارھﺎی ﭘﺪر ﮔﻮش ﻧﺪاد؟ ﭼﺮا ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺣﺘﯽ
ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﮫ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮد؟ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ و ﮔﻔﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﺮ دو اﺳﺘﮑﺎن را
ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و دو اﺳﺘﮑﺎن دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺳﻔﺎرش داد ﮐﮫ ھﺮ دو را ﺧﻮدش ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ.
اﺷﮏ ﻋﻠﯽ دلاش را ﺑﮫ درد آورده ﺑﻮد .ﺗﻌﺼﺐ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر او ﺑﻮد .ﺧﻮدش
وﻓﺎداری ﺑﮫ دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و اﺻﻮل ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ را ﺑﮫ او آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد.
ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺨﻔﯽ در دوران رژﯾﻢ ﺷﺎه ﺑﺎور ﻣﻄﻠﻖ و دﯾﺴﯿﭙﻠﯿﻦ ﺧﺸﮏ و ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻌﻄﻒ را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ آﻣﻮزهھﺎی او را ﺧﻮب آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد از ﮔﺬﺷﺘﮫ دل ﺑﮑﻨﺪ .ھﺮﮐﺲ ﺧﻼف آن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ و
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ﭘﺮﺧﺎش ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ھﻤﮫ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺗﻮطﺌﮫ ﻣﯽدﯾﺪ.
ھﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .و ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺣﯿﻒ ﮐﮫ طﺎﻗﺖ ﺳﺨﺘﯽ و ھﻤﺮاھﯽ در
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار را ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﺖ ﺑﮭﻢ ﺧﻮردن راﺑﻄﮫی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽاﺷﺎن ،را ﺿﻌﻒ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .دﻣﻞ اش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻗﺪم اول را ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد .از ﺷﻮک ﺑﯿﺮون
آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﺮ ﻣﺮگ آرزوھﺎﯾﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺐ ﺑﺴﺨﻦ ﮔﺸﻮده ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ دﯾﺪن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﺎن ﻧﯿﺸﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺑﮫ آن ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫھﺎ
ﺗﻤﺎم ﮐﺮد:
''رﻓﯿﻖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮری ﺷﺪ؟ دﺧﺘﺮم ﻧﻤﯽﺧﻮاد ﻣﻨﻮ ﺑﺒﯿﻨﮫ .ﻣﻨﻮ ﻋﺎﻣﻞ در
ﺑﺪری ﺧﻮدش ﻣﯽدوﻧﮫ .ﺷﻨﯿﺪم ﭘﺮﺳﺘﻮ ازدواج ﮐﺮده و ﺟﺪا ﺷﺪه .ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ﭼﮑﺎر
ﮐﻨﻢ؟ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن و آﻗﺎﺟﻮن از ﻣﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن .ﺑﺎﺑﺎ ھﺮوﻗﺖ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﮫ ،ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺧﻮاد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﮫ ﮐﮫ زﻧﺪهام .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﻤﮫی راھﮭﺎ ﺑﮫ
روم ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه .ﺷﺎﯾﺪ زﯾﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﮫ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﺳﺖ دراز ﮐﺮد و ھﺮ دو دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺖ.
دﺳﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣَ ﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻘﯽ آنھﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
راﺑﻄﮫی آنھﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آن روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﻮد و دﯾﺪارھﺎﯾﺸﺎن
ﺟﺪا از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽھﺎی او ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ آن روز
ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﻋﻼﻗﮫ و ﻋﻮاطﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ
ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ.
''ﻋﻠﯽ ﺗﻮ آدم ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﯽ .ﺟﺰء اون دﺳﺘﮫ از رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫی ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را
ﮐﮫ ﮐﺮدی و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﮫ داﺷﺘﯽ را داری ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽات ﻣﯽﭘﺮدازی .ﮐﺎری ﮐﮫ در
اﺻﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﺰﯾﻨﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺗﻘﺪﯾﺮه .وﻟﯽ زﻣﻮﻧﮫی ﺑﺪﯾﮫ .ﺳﻨﮓ و
ﺑﺴﺘﻦ و ﺳﮓو رھﺎ ﮐﺮدن .ﺑﻘﻮل رژی دﺑﺮه'' ،ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﯿﺪون ﻣﯿﻦ
ﻣﯽﻣﻮﻧﮫ .ھﺮ ﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮕﺬاری ﻣﻤﮑﻨﮫ ﻣﯿﻨﯽ زﯾﺮ ﭘﺎت ﺑﺎﺷﮫ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
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ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻮرو ﺑﮫ ھﻮا ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﮫ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ طﻮری ﻗﺪمھﺎﺗﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯽ ﮐﮫ
روی ﻣﯿﻦ ﻧﺮی'' .ﻣﺎ ﺗﻮ زﻣﻮﻧﮫی ﺑﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﺒﻮد.
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ و رھﺒﺮان ﻣﺎ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪﯾﻢ و
اﮔﺮ ھﻢ ﻓﮭﻤﯿﺪﯾﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ھﻤﮫی زﻧﺪﮔﯽام ﺗﻮ ﻓﮑﺮ
ﺳﻌﺎدت و ﺑﮭﺮوزی ﮐﺸﻮرم ﺑﻮدم .از ھﻤﻮن ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﯾﮫ اﻟﻒ ﺑﭽﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدم،
ﺑﺎ آدمھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ داﺷﺘﻢ .از اوﻧﺎ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اوﻧﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮدم .ﮐﺲ دﯾﮕﮫای ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ھﻤﮫی اﻣﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ اون ﻣﺮدک وﺿﻊ
ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﮫ و ﮐﺸﻮرﻣﻮن ﺑﮫ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽرﺳﮫ .وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﻣﺎه طﻮل
ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪم ھﻤﮫی ﻓﮑﺮ و ﭘﻨﺪارھﺎم ﺧﯿﺎﻟﺒﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺗﻮ ﮐﺸﻮری دارﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﻨﺖ و ﻣﺬھﺐ ﺣﺮف اول و آﺧﺮو ﻣﯽزﻧﮫ و ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﻧﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﮫ
ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﻢ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن اﺻﻠﮫ و آزادی ﺗﻨﮭﺎ ﺿﺎﻣﻦ اﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ ،ھﺮﭼﯽ ھﻢ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ھﻮار ﺑﺰﻧﯿﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮔﻮشاش ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺗﻮرو ﺧﻮب درک
ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﯾﮫ داﻧﺶآﻣﻮز ﺧﻮب ھﻤﮫی درسی ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﯽ.
وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﮫ درسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ و ﻣﻦ ﯾﺎد داده ﺑﻮدن ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ
ﻧﺒﻮد .روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻗﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺟﺎی دﯾﮕﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدن .ﺗﻮ ھﻨﻮز ﺟﻮوﻧﯽ ،ﻧﯿﺮو
داری؛ اﻧﺮژی داری ،ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﮫ آدم ﺧﻮش ﻓﮑﺮی ھﺴﺘﯽ .وا ﻧﺪه .زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﻮم
ﻧﺸﺪه .اﺷﺘﺒﺎھﯿﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﻣﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ھﺰﯾﻨﮫ اﺷﻮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﮫاﻣﻮن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺗﻮ ﺳﮭﻢ
ﺧﻮدﺗﻮ؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮫ ﺧﻮرده ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺮداﺧﺘﯽ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ زودﺗﺮ ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ،و اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺻﺎدقﺗﺮ ﺑﻮدن و ﺗﻌﺼﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﻏﺮق اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﺪه ﺑﻮدن ،دﯾﺮﺗﺮ
ﻓﮭﻤﯿﺪن .ﺗﻮ ﺟﺰء اوﻧﺎ ھﺴﺘﯽ .ﻧﺒﺎﯾﺪ وا ﺑﺪی .ﺗﻮ زﯾﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮدی .ﺷﺪه
ھﯿﭻوﻗﺖ از دﺧﺘﺮت ﺑﭙﺮﺳﯽ ﮐﮫ آﯾﺎ دلاش ﻣﯽﺧﻮاد ﮐﮫ ھﻤﮫی ﻋﻤﺮ ﺑﯽﭘﺪر ﺑﺎﺷﮫ؟
روزی ﮐﮫ دﯾﺪمات ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم .ھﻤﻮن ﺷﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮﮔﺮدم .وﻟﯽ روز
ﺑﻌﺪش ﮐﮫ اوﻣﺪی دﯾﺪنام ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﮐﮫ ھﻨﻮز ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﻮم ﻧﺸﺪه .زﻧﺪﮔﯽ
ھﺮﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻨﮫ دﭼﺎر ﺑﺤﺮان ﺑﺸﮫ .ﺑﻌﻀﯽھﺎ ﺧﻮدﺷﻮن از ﭘﺲاش ﺑﺮﻣﯿﺎن .ﻋﺪهای
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دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج دارن .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدی ﮐﮫ از ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮی؟
اﯾﻨﺠﺎ اروﭘﺎﺳﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎده .ﻣﺆﺳﺴﮫھﺎی زﯾﺎدی ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮﻧﻦ ﺑﮫ آدم
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻦ''.
ﻋﻠﯽ ﺳﺮش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ،ﻧﮫ ،ﺗﮑﺎن داد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺮفاش ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
اداﻣﮫ داد:
''ﻣﻦ ھﯿﭻوﻗﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ دو رو ﻧﺒﻮدم .ﺗﻮ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮐﻠﻨﺠﺎر
رﻓﺘﻢ .ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﮐﺮدن ﺑﺮام ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،وﻟﯽ دلام
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ رو ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ .دورهاش ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ،ﮔﺬﺷﺘﮫ .ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻮدم ﺧﻮدت زﺑﻮن ﺑﺎز ﮐﻨﯽ .اﮔﺮ اﻣﺸﺐ ﺣﺮف ﻧﻤﯽزدی ،ازت ﺳﺌﻮال ﻧﻤﯽﮐﺮدم.
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻢ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﯽ ،ولات ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﻗﺪر ﻣﯽﻣﻮﻧﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﮫ ﺧﯿﺎلام
راﺣﺖ ﺑﺸﮫ .اﮔﮫ ﻣﯽﺧﻮای زﻧﺪﮔﯽاﺗﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪی ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪم اولو ﺑﺮداری''.
ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﯿﮕﺎری روﺷﻦ ﮐﺮد و
ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ آن ﺳﺒﯿﻞاش را ﮐﮫ ﺗﺎرھﺎی ﺳﻘﯿﺪی در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،از روی ﻟﺐاش
ﮐﻨﺎر زد و ﺟﺮﻋﮫ ای آب ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
'ﮐﯽدلاشﻣﯽﺧﻮادﺗﻮﻣﻨﺠﻼبزﻧﺪﮔﯽﮐﻨﮫ؟ازﺧﻮدمﺑﺪمﻣﯽﯾﺎد''.
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درﻣﺎن
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﯿﭻ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از آﺗﻦ ﻧﺪاﺷﺖ .زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ و ﮐﺴﯽ را ﺑﺠﺰ
آﻧﺘﯽ و ﻣﮭﺮداد در آن ﺷﮭﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ راه ﭼﺎرهای ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮل داﺷﺖ ﺑﻌﻼوه ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ آﻗﺎﺟﻮن و آﺑﺠﯽ از ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ درﯾﻎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد .ﻧﮕﺎه آﺑﺠﯽ را ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﮫ ھﺰار ﺗﻤﻨﺎ و اﻟﺘﻤﺎس در آن ﻧﮭﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،از
ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ارادهی ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺟﺪی ﻧﯿﺎز داﺷﺖ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﻮد؟
ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﻗﺪمزﻧﺎن در ﺑﻮﻟﻮار ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ھﻮا ھﻨﻮز ﮔﺮم ﺑﻮد.
ﮔﻮﯾﯽ آﺳﻤﺎن ھﻢ ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و از ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ .از
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت و اﯾﻨﮑﮫ ﭼﻄﻮر ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﺎطﻨﯽاش و ﭼﮑﺶ واﻗﻌﯿﺖھﺎ،
ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﻟﺠﻮج ﺧﻮد را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽداد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ زودی
ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎور ﺳﺨﺖ او ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺑﮫ ''ﻧﻘﺶ دورانﺳﺎز اردوﮔﺎه'' و
''رھﺒﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﻘﻨﻮس وار ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻣﯽروﻧﺪ'' .را ﺑﮫ ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎ آن
روز ھﺮﮔﺰ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼﺗﯽ را ﺑﮫ زﺑﺎن
ﺑﯿﺎورد .ﺷﺮماش ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ ﺑﻮد و ﺟﺴﺎرتاش زﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻮش
ﻣﯽداد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد .آدم ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫای ﻧﺒﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺎ
ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻘﺪ ﺑﺎورھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫاش ،ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺷﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪهاش ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺮای او
ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
در ﻧﯿﻤﮫ راه ﺑﻠﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ دﺳﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﮐﺸﯿﺪ و او را ﺑﮫ طﺮف ﻣﺮد
ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﺎط ﭘﮭﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ و ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑُﺮد.
''ﺑﯿﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎم آﺷﻨﺎ ﺷﻮ''.
ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮش ھﯿﮑﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎه و زﺑﺮ روی ﺳﮑﻮﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر او زﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد از ﻣﺮدم آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و ﺳﻼم
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ﮐﺮد.
''ھﻠﻮ ﻣﺎی ﻓﺮﻧﺪ .ھﺎوارﯾﻮ ﺑﺮادر ) )۶٠ﺳﻼم دوﺳﺖ ﻣﻦ .ﭼﻄﻮری ﺑﺮادر''.
ھﺮ دو ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺗﻌﺠﺐ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮد ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﺳﻮﺗﯽ
ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
''وات ھﭙﻦ؟' (۶١) ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده؟''
ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﮫ دوﺳﺘﺎناش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
''زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﯿﻮ'' ))۶٢
ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺧﻮش و ﺑﺶ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ
در اﺗﺎق زﮐﺮﯾﺎ ھﻤﺮاه ﺳﮫ ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ھﻤﮫ اھﻞ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ اﻧﺪ؛ در ﻣﺤﻠﮫای
در ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ آﺗﻦ ،ﻣﯽﺧﻮاﺑﺪ .زﮐﺮﯾﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ورزﯾﺪه و آﮔﺎه ﺑﻮد .او ﺑﺮﺧﻼف
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻓﻘﺮ ﺑﮫ اروﭘﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﮫ ﺳﯿﮕﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﻧﮫ اھﻞ
ﻣﺸﺮوب ﺑﻮد .ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬھﺒﯽاش ﺑﻮد .زﮐﺮﯾﺎ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ و
ﭼﮭﺎرﺷﺎﻧﮫ ﺑﻮد.
زﮐﺮﯾﺎ ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرش ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﺎﻧﻮادهاش ﭘﻮﻟﯽ ﻗﺮض ﮐﺮده و
ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﺎ رؤﯾﺎی ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮭﺘﺮ از راه ﻟﯿﺒﯽ ﺧﻮد را
ﺑﮫ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﯾﻨﺪهی ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش
درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ او را در ﮐﻤﭙﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ اردوﮔﺎهھﺎی زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ
ﺑﻮده ،اِﺳﮑﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ .از ﮐﻤﭗ و زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ آن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﮫ آﺗﻦ
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢھﺎی ﻣﺤﻠﯽ آﺗﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ.
ھﯿﮑﻞ ورزﯾﺪه و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﻮباش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﺑﺘﺪا در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ دﺳﺘﮫ دو و
ﺳﭙﺲ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺷﮕﺎهھﺎی دﺳﺘﮫ اول آﺗﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ اﻋﺘﺒﺎر ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻗﺎﻣﺖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﮐﺮﯾﺎ ﺑﺎ اﻣﯿﺪ و آرزوﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ .ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻟﯿﮓ
ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﺪرﺧﺸﺪ و از آن راه درآﻣﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
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و ھﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺪھﯽاش را ﺑﭙﺮدازد .آرزو داﺷﺖ ﮐﮫ روزی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺮاداد ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺣﺮﻓﮫای ﺗﻮپ ﺑﺰﻧﺪ .رؤﯾﺎی ﭘﻮﻟﺪار ﺷﺪن و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﻮاده و آوردن آنھﺎ ﺑﮫ اروﭘﺎ اﻧﮕﯿﺰهی اﺻﻠﯽ او ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎ او ﯾﺎری
ﻧﮑﺮد .در ﯾﮏ ﺑﺎزی ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ ﭘﺎی راﺳﺖاش ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ .ﻗﺮارداد او ﻣﺤﮑﻢ ﻧﺒﻮد.
ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺰﯾﻨﮫی ﻋﻤﻞ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن او را ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﺎی
راﺳﺖاش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺷﻮد .زﮐﺮﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ و داﻧﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﮫﺑﺎزیھﺎی
دﻧﯿﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﺮﻓﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ﻗﺮارداد او ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه طﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻏﺮاﻣﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﺑﮫ او ﻣﯽدھﻨﺪ و
ﻋﺬرش را ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ﭘﻮل را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺪھﯽ او را
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ورزﺷﯽ او ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﮫی ﭘﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و رؤﯾﺎی
درﺧﺸﺶ در ﺟﺎم ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘﺎ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ از اوج ﺑﮫ ﺣﻀﯿﺾ اﻓﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ھﺰار اﻣﯿﺪ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﮫ و ھﺰاران اﻧﺘﻈﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﮫ از طﺮف
ﺧﺎﻧﻮادهاش .ﭘﺲ از آن زﮐﺮﯾﺎ ﺑﮫ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ رو ﻣﯽآورد .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ واﺳﻄﮫھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺳﺎﻋﺖ و ﮐﯿﻒ ،ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺳﺎﺧﺖ
ﭼﯿﻦ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﻠﻮار ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ در ﺑﺴﺎطﯽ ﮐﮫ ھﺮ روز ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﺮد،
ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ آﺗﻦ ھﻢ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ دل ﺧﻮش ﭼﻨﺪاﻧﯽ از رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آنھﺎ
ﻧﺪارد ،ﻣﺮﺗﺐ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺳﯿﺎھﭙﻮﺳﺖ ﺑﻮده و ھﺴﺖ .ھﺮﺷﺐ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ھﺠﻮم ﻣﯽآورد .زﮐﺮﯾﺎی ﺑﯿﭽﺎره ﺑﺎ آن ﭘﺎی ﻣﻌﯿﻮب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻼﻓﮫی
ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﮫ روزﮔﺎری رﻧﮓ آن ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮده و روی زﻣﯿﻦ ﭘﮭﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ
ﮐﺮده و ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓﺮار ﺑﮕﺬارد .ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ راه ﻓﺮار ﺳﺮﯾﻊ را ﺑﮫ او
ﯾﺎد داده .ﺑﮫ ﭼﮭﺎرﮔﻮﺷﮫی ﻣﻼﻓﮫ ﭼﮭﺎر طﻨﺎب ﮐﺮده و ﮐﮫ ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آنھﺎ را در
وﺳﻂ ﺑﮭﻢ ﮔﺮه زده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﻮت اﺧﻄﺎر ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ،ﮔﺮه وﺳﻂ را
ﻣﯽﮐﺸﺪ و ھﻤﮫی اﺟﻨﺎس وﺳﻂ ﻣﻼﻓﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ از ﭼﻨﮓ ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﺎردھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد .ھﺮﺷﺐ ﯾﮏ ﺗﺎ دو
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ﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ
روﻟﮑﺲ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻒ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺎرک ﮐﻮﭼﯽ و ﯾﺎ آدﯾﺪاس ﺑﮫ ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﻗﺎﻟﺐ
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﻏﻠﯿﻆ آﻓﺮوـ اﻧﮕﯿﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
''ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮد ،ھﻔﺘﺎد درﺻﺪش ﺳﻮده .ﺳﮫ ﺷﺐ اﯾﻨﻄﻮری ﺑﺎﺷﮫ ،ﺧﺮج ﯾﮫ ﻣﺎه ﺧﻮاھﺮ
و ﺑﺮادرم در اوﻣﺪه''.
اﻟﺒﺘﮫ ھﻤﯿﺸﮫ اﯾﻦطﻮر ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ ﮔﯿﺮ ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺖھﺎ و ﺑﺎجﮔﯿﺮھﺎی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ھﻤﺪﺳﺖ اﻧﺪ ،ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﻣﻘﺪاری از درآﻣﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﮫ آنھﺎ ﺑﺪھﺪ .ﺷﺐھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧُﻤﺎر ﻧﺒﻮد ،دو ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺘﯽ را
در ﮐﻨﺎر او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎ و ﺧﺎطﺮات ﺗﻠﺦ و ﺗﮑﺮاری او ﮔﻮش ﻣﯽداد.
داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻋﻠﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ ھﺰاران ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮫ
ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﺎن ﺧﻮد از درﯾﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ آﯾﻨﺪهای ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد و
ﺧﺎﻧﻮادهاﺷﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .زﮐﺮﯾﺎ ﺷﺐھﺎ را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ھﻤﻮطﻨﺎناش در ﻣﺤﻠﮫھﺎی
ﺟﻨﻮب آﺗﻦ ،در ﺑﯿﻐﻮﻟﮫای ﺑﻨﺎم اﺗﺎق ،ﺑﮫ روز ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و روز ﺑﻌﺪ روز از ﻧﻮ
روزی از ﻧﻮ .ﺷﺒﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ زﮐﺮﯾﺎ آرزوھﺎی ﺗﮑﺮاری و ﮔﺮد ﮔﺮﻓﺘﮫی ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻋﻠﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﺪ.
''ﺑﺒﯿﻦ ﻣﺮد ،ﯾﮫ روز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم و ﯾﮫ ﺧﻮﻧﮫی ﺧﻮب ﺗﻮ ﻧﯿﺠﺮ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادرام ﺗﻮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮫ روز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی ﻋﻠﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﺑﻨﻈﺮ او ﻋﻠﯽ ھﻨﻮز
ﺗﻮان دﯾﺪن و ﻓﮭﻤﯿﺪن داﺷﺖ .ﻣﯽدﯾﺪ و ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﺧﻮب ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
دوﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯽﯾﻮ زﻧﯽ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ اھﻞ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﻮد .ﻣﯽﯾﻮ ھﺮ روز ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮐﯿﻒ دوﺷﯽ ﮐﮭﻨﮫ و ﮐﻼه ﺳﺮﺑﺎزی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ و رو رﻓﺘﮫای ﮐﮫ ﺑﺮﺳﺮ داﺷﺖ
در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪم ﻣﯽزد .زﻧﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﮐﮫ ھﻤﺮاه دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺒﺖﺑﺎر در ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدرش از
ﭼﺮﯾﮏھﺎی وﯾﺖﮐﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧۶ﻣﯿﻼدی در ﺟﻨﮓ وﯾﺘﻨﺎم ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ
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آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮوﻗﻒ ﻣﺮاد آنھﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد .ﻣﯽﯾﻮ ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دل ﺧﻮﺷﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﺑﯿﮑﺎری و دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﮫ ﻧﺮم ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﻮدای زﻧﺪﮔﯽ
ﺑﮭﺘﺮ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ھﻮﺷﯽﻣﯿﻦ را رھﺎ و ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮش ﺑﮫ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد.
ھﻤﺴﺮ او ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻖ ﻗﻤﺎر ﺑﻮد ،ﺷﺐ و روزش را در ﻣﯿﺨﻮارﮔﯽ و ﺑﺎزی ورق
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ زن ﺟﻮان ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ در ﺑﺎر ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﯾﻮ و دو ﻓﺮزﻧﺪش را رھﺎ ﮐﺮده ﻧﻘﺶ ﭘﺎاﻧﺪازی ﻣﻌﺸﻮق
ﺟﺪﯾﺪش را ﺑﻌﮭﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽﯾﻮ ﺑﺎ
دو ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﯽ ﭘﻮل و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎه در ﺑﺎﻧﮑﻮک رھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮑﮫ در
ﺑﺎﻧﮑﻮک ﭼﮫ ﺑﺮ او ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﮐﻤﺘﺮ در ﺑﺎرهاش ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ.
ﻣﺎﺳﺎژ و ﺑﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺻﻮرت را ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺑﺎ ھﺰار
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد و دو ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮫ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﻨﺎھﻨﺪهی
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮد .دو ﺳﺎل ﺑﻮد در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻮد.
دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮش روزھﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺷﺐھﺎ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮدش
ﻧﯿﺰ از ﺻﺒﺢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد .روﺳﺮی و داﻣﻦ ﻧﺎزک زﻧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺎﺳﺎژ ﮔﯿﺮ ﻣﯽآورد .ﺑﺎ
زﺑﺎن اﻟﮑﻦ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﮫ از ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﻣﺎﺳﺎژ ﺳﺮ ،ﮔﻮد ﻣﺎﺳﺎژ .وری ﭼﯿﭗ ،ﻣﺎﺳﺎژ آﻗﺎ .ﻣﺎﺳﺎژ ﺧﻮب ،ﺧﯿﻠﯽ ارزان''
ﺣﺪاﻗﻞ روزی دو ﺑﺎر ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﮔﺎرد اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ او و ﭼﻨﺪ دورهﮔﺮد دﯾﮕﺮ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﯾﻮ ھﺮاﺳﺎن ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺧﻮد را در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﮐﺮد
ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دو ﺑﺎره ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﺷﻮد .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﻋﻠﯽ دوﺳﺘﺎﻧﮫ
ﺑﻮد .ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽداد ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد.
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''ﻋﻠﯽ آوارﮔﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ .وﯾﺘﻨﺎم ﺑﮭﺘﺮه'')۶۴) .
''ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﯾﮫ روز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم وﯾﺘﻨﺎم .ﺧﻮﻧﮫام''.
))۶۵
از ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ھﺮﮔﺰ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻔﺮ او را ﺳﺌﻮال ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.
ﺣﺪسھﺎﯾﯽ زده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﺑﺎر در ﺧﻼل ﮔﻔﺘﮫھﺎﯾﺶ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد:
''ﻋﻠﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﯽ ،ﭘﻮل ﻧﺪاری .ﺟﻨﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮی.
از ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﻧﻔﺮت دارم''.
ﻋﻠﯽ ﻋﻤﻖ اﺣﺴﺎس و درد زﮐﺮﯾﺎ و ﻣﯽﯾﻮ را ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﻋﻠﺖ ﻓﺮار و ﭘﻨﺎھﻨﺪه
ﺷﺪن آنھﺎ ھﻤﺎن اﻧﮕﯿﺰهھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ روزﮔﺎری ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ او را ھﻢ رﻗﻢ زدﻧﺪ.
ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ در دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ آن را ﺧﺎﻧﮫی ﭘﺪری و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ در
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻋﺎمﺗﺮ وطﻦ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﺎ آنھﺎ ھﻢ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد .در ﭘﺴﺘﻮی ﻗﻠﺐاش اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد
روزی ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺧﻨﮏ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهاش در زﯾﺮ درﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﺣﯿﺎطاﺷﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﭼﺎی و ھﻨﺪواﻧﮫ
ﺑﺨﻮرد .آرزوی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ در آن روزھﺎ ﺑﺴﺒﺎر دور و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
دﺳﺘﺮس ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
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ﺧﺎﻧﮫ
ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪازظﮭﺮ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش رﻓﺖ .ﺧﺎﻧﮫ ،ﻧﮫ .ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﺑﻮد .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ھﻢ
ردﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺟﻮان دﯾﮕﺮ اھﻞ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ﺷﺐھﺎ در آن
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ،از ﺑﻘﯿﮫی اﺗﺎقھﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺣﻤﺎم و ﺳﮫ ﺗﻮاﻟﺖ در
ﮔﻮﺷﮫای از ﺣﯿﺎط ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ھﺮروز ﺻﺒﺢ در ﺟﻠﻮ ﺳﮫ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﮫ ﺧﻂ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮاﻧﯽ از آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ھﻢ از ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ھﺮ ﻧﻔﺮ دوﯾﺴﺖ ﯾﻮرو ﺳﭙﺮده ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ھﺮﮐﺲ ﮐﮫ دﻋﻮا ﯾﺎ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﯿﺮوﻧﺶ
ﻣﯽﮐﺮد و ودﯾﻌﮫاش را ھﻢ ﭘﺲ ﻧﻤﯽداد .ﺗﺮس از ﺑﯽﺳﺮﭘﻨﺎه ﺷﺪن و از دﺳﺖ دادن
دوﯾﺴﺖ ﯾﻮرو و ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺤﯿﻂ آﻧﺠﺎ ﮐﻤﯽ آرام ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ اھﻞ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﺎھﯽ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت ﻣﯽﮐﺮد و دزدی ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮐﺎر ﭼﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖھﺎ ﺑﺠﺰ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﻘﯿﮫی وﺳﺎﯾﻞ را از آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺐ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و آدم ﻗﻠﺪر و ﮔﺮدن ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺑﻮد .ھﻢ او ﺑﻮد ﮐﮫ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﻨﺎس
ﭼﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﭼﺎق ﮐﻦ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻨﺠﺎه ﯾﻮرو ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و
ﮐﺎر آنھﺎ را راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ھﺮﮐﺲ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ھﻔﺘﮫی ﺑﻌﺪ ﮐﺎرش راه
ﻣﯽاﻓﺘﺎد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻟﺸﮑﺮ دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .اﺧﺮاج از آن ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪن ھﻢ ﺑﻮد .در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺟﺰء ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺑﻮد ،ﺑﺴﺨﺘﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ .ﺳﮫ ﺗﺨﺖ ﻓﻨﺮی در اﺗﺎق ﺑﻮد و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی زﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﺗﺎق ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﻟﺒﺎس ﺑﻮد ،در دو ﮐﻤﺪ ﺟﺎ دھﻨﺪ .ﻋﻠﯽ و زﮐﺮﯾﺎ از ﯾﮏ ﮐﻤﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﮫ
ﻧﻔﺮ ھﻢ از ﮐﻤﺪ دﯾﮕﺮ .ﺧﺎﻧﮫ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .اﺗﺎﻗﯽ ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ روزی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد
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ﺑﮫ اﻧﺒﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﻤﺪان و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ
ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮاﯾﺪاری ﮐﮫ ھﻔﺘﮫای دو روز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﮫ آنھﺎ را در
اﻧﺒﺎر ﯾﺎ ھﻤﺎن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫی ﺳﺎﺑﻖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﯾﺪار رﺳﯿﺪ ﻣﯽداد.
در ﮔﻮﺷﮫی ﺣﯿﺎط آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮﻗﺘﯽ درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از دﯾﺪن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻋﻠﯽ دلاش ﺑﺪرد
آﻣﺪ ،وﻟﯽ ﮐﻼﻣﯽ ﻧﮕﻔﺖ .از ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﻋﻠﯽ و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ طﺒﻘﮫی ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی را ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮدی''.
ﻋﻠﯽ ﭘﻮزﺧﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی؟ ﻧﮑﺒﺘﮫ .اﯾﻨﺠﺎ آدمھﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﮫ ﺳﮓ دور ھﻢ
ﻣﯽﻟﻮﻟﻨﺪ و از ﺳﺮ و ﮐﻮل ھﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرن .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﺘﯽ ﺗﻮ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ھﻢ ار اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮه .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻦ ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ .ﺣﻠﺒﯽآﺑﺎد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺰء
ﺷﮭﺮوﻧﺪان آﺗﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽﯾﺎن''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮕﺎهاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ دادی .وﻗﺖاش ﻧﺮﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻓﮑﺮ دﯾﮕﮫای ﺑﮑﻨﯽ؟''
''ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ وﻗﺖاﺷﮫ''.
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درﻣﺎن
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ
ﺧﻮاﺑﯿﺪ .دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی و ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ از ھﺘﻞ
ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﮫ طﺮف ﻣﻐﺎزهی ﻣﮭﺮداد راه اﻓﺘﺎد .ﻣﮭﺮداد ﺗﺎزه ﻣﻐﺎزهاش
را ﺑﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﺮﮔﺮم ﭼﯿﺪن ﺻﻨﺪوقھﺎی ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی در ﺟﻠﻮ ﻣﻐﺎزه ﺑﻮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ،ﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺧﺴﺘﮫ ﻧﺒﺎﺷﯽ رﻓﯿﻖ .ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽﺧﻮای؟''
''ﭼﺮا واﻻ''.
رﻓﺖ داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ،ﮐﺖاش را درآورد و ﺻﻨﺪوق ﭘﺮﺗﻘﺎل را ﺑﺮداﺷﺖ و آﻣﺪ
ﺑﯿﺮون .ﻣﮭﺮداد ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم رﻓﯿﻖ ﺟﺎن .ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﺸﯿﻦ ،آﻵن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽرﺳﻢ''.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﮭﺮداد ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮐﻠﯽ ﺣﺮف زدن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻠﯽ را ﺑﺎ او در
ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﮭﺮداد از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﻠﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﻗﻮل داد درﻣﺎﻧﮕﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﺪ و در ﻓﮑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺗﺎق و ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ھﻢ
ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﺪ.
روز دھﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﻣﻌﺘﺎدﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮫ و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد و ﻣﺸﮑﻞاش را ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﮫ ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺮﻣﯽ
از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺳﮫ روز دﯾﮕﺮ وﻗﺖ دﮐﺘﺮ ﺑﮫ او داد.
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﯽ از آن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد .ﻣﮭﺮداد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫی ﮐﻮﭼﮏ در ﺧﻮاﺑﮕﺎھﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺮاﯾﮫ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ و
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻤﺨﺎﻧﮫ ﺷﺪﻧﺪ .روﺣﯿﮫی ﻋﻠﯽ روز ﺑﺮوز ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﯿﺪوار ﺷﺪه ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﻋﻠﯽ دو درﻣﺎن ﻣﻮازی ﺑﺮای او ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮد .ﻗﺮص و ﺗﺮاﭘﯽ
ﮔﺮوھﯽ .ﻋﻠﯽ از ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽاش در ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮان وﺣﺸﺖ
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داﺷﺖ .ﭼﻨﺪ روز طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﮫ
را ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮک ﮐﺮد .وﻟﯽ آرام آرام ﭼﻨﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﮫ ھﻢ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﺮوه ﺑﮕﻮﻧﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ او را ﻋﻼﻗﮫﻣﻨﺪ
ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﮫ ﺟﻮر آدم در ﮔﺮوه ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ؛ ﻣﮭﻨﺪس ،وﮐﯿﻞ ،ﻣﻌﻠﻢ و زن ﺧﺎﻧﮫ دار.
آﺷﻨﺎﯾﯽ و ھﻢﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮای او ﺟﺎﻟﺐ و آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮد .دارو و ﺗﺮاﭘﯽ
ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .ھﺮﭼﮫ ﺣﺎلاش ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢاش ﻧﯿﺰ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ او ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن .روزھﺎی اول
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻋﺎدت ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺻﺒﺢھﺎ زودﺗﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﺪ و ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ ھﻤﺮاه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺮای ﻗﺪم زدن
در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ از ﺧﺎﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ .از ﻗﺪم زدن در ﮐﻨﺎر او و درد دل ﮐﺮدن
ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﺎراﺣﺘﯽھﺎی روﺣﯽ اش را در ﺑﺤﺚھﺎ و ﭼﺮاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد در ذھﻦاش ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻢ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﮫ ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻌﻀﯽ روزھﺎ ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﺴﺌﻠﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻠﻨﺠﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽ
ﺗﺸﻨﮫی ﺑﺤﺚ ﮐﺮدن ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮد .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد.
در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﮐﮫ ﻓﻀﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﺑﻮد ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮل او ﺑﻮد.
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻋﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ او را ﻣﯽدﯾﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل او ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﮏ و رﺳﻤﯽ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
اﯾﻨﮑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻘﻮل رﻓﯿﻖ ﻣﺴﺌﻮلاش'' :ﯾﺎﻏﯽ ﺷﺪ و ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ
ﮐﺮد'' .ﺗﻤﺎس و دﯾﺪن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺮام ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺗﺸﻨﮫی دﯾﺪن و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻮد .ﮔﺎھﯽ دزدﮐﯽ و ﺑﺪون اطﻼع رﻓﻘﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت او را ﻣﯽدﯾﺪ .آﺧﺮﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎتاﺷﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ رھﺒﺮی را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ دل ﺗﻨﮓاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ .از آن ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫی ﻋﻠﯽ را ﭼﻮن روﻧﮑﺎوی ﮐﮭﻨﮫﮐﺎر
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زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ .ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ او را در ذھﻦ ﻓﻌﺎلاش ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای او ﺣﮑﻢ ﻓﺮزﻧﺪی را داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﯿﻦ راﺑﻄﮫای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در درازﻣﺪت اداﻣﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺎزھﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺖ ﮐﮫ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و در ﺗﻮاناش ﻧﺒﻮد
ﮐﮫ آنھﺎ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺘﺎج ﻋﺸﻖاش ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﻋﺸﻖ دﺧﺘﺮش.
ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ از دﺳﺖ داده و ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎر ﮔﺮان آن را ﺑﺮﮔﺮده و ﻗﻠﺐاش ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮش آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،در ھﻤﺎن ﺷﮭﺮ .ﺣﻀﻮر او ﮐﻮرﺳﻮی اﻣﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ
آن دل ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ از ﻟﺒﮫی ﭘﺮﺗﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ اوﺳﺖ .ﻋﻘﺐﮔﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮگ و ﻧﯿﺴﺘﯽ .اﻣﯿﺪ ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ،ﺷﻮق دﯾﺪار و دﯾﺪن ﺧﻨﺪهھﺎی دﺧﺘﺮش ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺎداب ﺑﻮد ،او را
ﺑﮫﺟﻠﻮ ﻣﯽراﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ زﻣﺰﻣﮫ ھﺎی ﺧﻔﯿﻔﯽ از ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮات ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ،
روزھﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ از ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ،روزھﺎی ﺑﺎرداری او و ﺗﻮﻟﺪ
دﺧﺘﺮﺷﺎن را از زﺑﺎن او ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﺎء آن ﺗﺮﻧﻢھﺎی
اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در وﺟﻮد او ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﺳﺖ .ﭘﻮﺳﺖ
ﺻﻮرتاش روز ﺑﮫ روز ﺷﻔﺎفﺗﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﺸﻤﺎن اش ﺣﺎﻟﺖ ﺗﯿﺰی ﮔﺬﺷﺘﮫ
را ﺑﺎز ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻋﻠﯽ ﺷﮑﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ،ھﻔﺘﮫای دو
ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﺰﯾﺰﺟﻮن زﻧﮓ ﻣﯽزد و اﺣﻮال او را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .وﻗﺖ دﯾﺪار دوﺑﺎرهی
دﺧﺘﺮش ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .آﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎت آنھﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد؟ آﯾﺎ دﺧﺘﺮک او را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞﺑﮫآندﯾﺪاردلﺑﺴﺘﮫﺑﻮد.ﺧﻮشﺑﯿﻦﺑﻮد،وﻟﯽﻧﮕﺮان؟ﺑﯿﻢواﻣﯿﺪداﺷﺖ.
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دﯾﺪار ﺑﺎ دﺧﺘﺮک
ﺻﺒﺢ زود اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دﺳﺘﺒﻨﺪ طﻼ و دو ﺟﻌﺒﮫ ﺷﮑﻼت ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻮﺋﺪی را ﮐﮫ
ﺑﺮای آﻧﺘﯽ و دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد ،ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪی ﮐﺮد .ﻟﺒﺎس ﻣﺮﺗﺒﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ و
ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮدش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺷﻨﺒﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ
از روز ﻗﺒﻞ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ اطﻼع داده ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﮫی ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً زﯾﺎد
ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از راه را اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮫی ﻣﺴﯿﺮ را ﭘﯿﺎده رﻓﺘﻨﺪ .آﻧﺘﯽ
ﻣﻨﺘﻈﺮ آنھﺎ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪﻣﺎھﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد .از دﯾﺪن او ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه
ﺑﻮد .اھﻞ ﺗﻈﺎھﺮ ﻧﺒﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت دﺧﺘﺮش رﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺮ و
وﺿﻊ ﭼﻨﺪان ﻣﺮﺗﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ آن روز ،ﻋﻠﯽ ھﻤﺎن ﻋﻠﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد .رﯾﺶاش
را اﺻﻼح ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻮی ﺧﻮش ا ُدﮐﻠﻦ ﻣﺮداﻧﮫ از او ﺑﮫ ﻣﺸﺎم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻟﺒﺎساش
ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ آن روز ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺒﯿﮫ ھﻤﺎن
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ روزی در طﺒﻘﮫی ﺑﺎﻻ ھﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺘﻮ و دﺧﺘﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻐﻞاش ﮐﺮد و ﺑﮫ رﺳﻢ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ او را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ دﺳﺖ داد .دﺧﺘﺮک در
ﮐﻨﺎر او ﺳﺎﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺑﮫ آن دو ﻣﺮد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘﺪرش ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی را ﺗﺎ آن
روز ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺧﻨﺪان ﺑﻄﺮفاش رﻓﺖ .دﺧﺘﺮ ﺑﺎ اﮐﺮاه اﺟﺎزه
داد ﭘﺪر او را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﻮھﺮ آﻧﺘﯽ ھﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ داد و ﺑﮫ
داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ راھﻨﻤﺎﺋﯽاﺷﺎن ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﮫ آﻧﺘﯽ
و دﺧﺘﺮش ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻦ ﻣﺮد ﻧﺎﺟﯽ ﻣﻨﮫ ،وﻟﯽ اﺳﻢاش اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﮫ''
آﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ او دﺳﺖ داد .ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﺮف ﻋﻠﯽ را ﺧﻮب ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﮭﻮه ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺑﮫ
ﺻﺤﺒﺖھﺎی آﻧﺘﯽ ﮔﻮش دادﻧﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻮھﺮ آﻧﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮭﻨﮫﮐﺎری اﺳﺖ ،ﺑﺤﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .آﻧﺘﯽ ﮐﮫ
ھﺪف آﻣﺪناﺷﺎن را ﺣﺪس زده ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺣﺮف ﺷﻮھﺮش را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک
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ھﺎج و واج ﺑﮫ ھﺮ دو ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ روﺣﯿﮫ و ﺳﺮ و
وﺿﻊ ﻋﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده .ﻗﯿﺎﻓﮫی ﭘﺪر ﺑﺸﺎش ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺎناش ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .ﻋﻠﯽ دو
ﺑﺴﺘﮫ ﺷﮑﻼت را ﺑﮫ آﻧﺘﯽ داد و ﺟﻌﺒﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﺘﮫﺑﻨﺪی
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻄﺮف دﺧﺘﺮک دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''اﯾﻨﻮ ﻋﻤﻮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪه''.
دﺧﺘﺮک ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﺎ دو دل ﺑﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺪﯾﮫای را ﮐﮫ ﭘﺪرش
از طﺮف آن ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽدھﺪ ،ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ آﻧﺘﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ﺑﮕﯿﺮ ،ﻋﻤﻮ آورده''.
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻠﯿﺤﯽ ﺑﺮﮔﻮﺷﮫی ﻟﺐھﺎﯾﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .اﺳﻢ اش روی
ﮔﻮﺷﮫای از دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺮﺷﯽ''.
ﻋﻠﯽ ھﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ھﺪﯾﮫ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﻮ ،اِم
) (۶۶ﮐﮫ ﺷﻨﺒﮫی ﻗﺒﻞ ﺷﻌﺒﮫی آن در آﺗﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺮ روز اﻧﺒﻮھﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از آن از ﺳﺮ و ﮐﻮل ھﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،و ﯾﮏ ا ُدﮐﻠﻦ ﮐﻮﭼﯽ .آﯾﺎ
آن ھﺪاﯾﺎ دﺧﺘﺮک را راﺿﯽ ﻣﯽﮐﺮد؟ ﻋﻠﯽ ﭼﺸﻢ از دﺧﺘﺮش ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ .دﺧﺘﺮک
ھﺮﭼﮫ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺷﺪ .از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ او ﺳﯿﺮ
ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﮫ دﯾﺪن ھﺮ دوی آنھﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .ھﺮ دو را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ.
ھﻢ دﺧﺘﺮش و ھﻢ ﭘﺮﺳﺘﻮ را .ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و از او
ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﮐﮫ از آن روز
ﺑﺒﻌﺪ ﭘﺪر او ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﭘﺪر واﻗﻌﯽ .ﺑﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﭼﮫ ظﻠﻤﯽ در
ﺣﻖ دﺧﺘﺮش ﮐﺮده اﺳﺖ .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖھﺎی او را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺒﻮﺳﺪ و از
او ﻋﺬرﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ آﯾﺎ دﺧﺘﺮک ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﺑﮫ او ﻣﯽداد؟ آﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻮد او را ﺑﺒﺨﺸﺪ؟
ﻣﻼﻗﺎت آن روز ﺧﻮب ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﻋﻠﯽ در ﺣﻀﻮر آﻧﺘﯽ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ
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دﺧﺘﺮک ﺣﺮف زد .از درس و ﻣﺸﻖاش ﭘﺮﺳﯿﺪ .دﺧﺘﺮک اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﮐﺮاه و ﮐﻮﺗﺎه
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد .از ورزش ﺳﺌﻮال ﮐﺮد.
دﺧﺘﺮک در ﺗﯿﻢ ھﻨﺪﺑﺎل ﻣﺪرﺳﮫاش ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ او
از ﭼﺸﻢ دﺧﺘﺮک دور ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺖ و از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺑُﺮد و ﺑﺎﺧﺖ ﺗﯿﻢاﺷﺎن
ﮔﻔﺖ .آﻧﺘﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و آرزو داﺷﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﻤﻨﺎی
ﻋﻠﯽ را در ﭼﺸﻤﺎناش ﻣﯽدﯾﺪ .دﺧﺘﺮک را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺗﺎقاش را ﺑﮫ ﭘﺪر ﻧﺸﺎن
دھﺪ .دﺧﺘﺮک ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫ را ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺮای
دﯾﺪن اﺗﺎق ﺑﺒﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺗﻨﮭﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﯾﺎ واھﻤﮫ داﺷﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردی را ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .ھﯿﭻﮐﺲ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﮑﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﮫ ﻻل ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﮫ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ،ﻏﺮق ﮔﻮش دادن ﺑﮫ
ﺑﺤﺚھﺎی ﺷﻮھﺮ آﻧﺘﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک او را آﻧﮑﻞ ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ از ﺟﺎ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .دﺧﺘﺮک ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ .آرام و ﺑﯽﺻﺪا ھﻤﺮاه ﻋﻠﯽ؛ ﮐﮫ آﻧﺘﯽ از ﻗﺼﺪ ﭼﻨﺪ
ﺑﺎر او را ﭘﺪرش ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،راه اﻓﺘﺎد.
اﺗﺎق دﺧﺘﺮک ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮد .ﺑﺎ دﯾﺪن اﺗﺎق ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎد و ﺧﺎطﺮه ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﭼﻮن ﭘُﺘﮑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﻐﺰش ﻓﺮود آﻣﺪ .دﺧﺘﺮک ھﻤﮫﭼﯿﺰ را از ﻣﺎدر ﺑﮫ ارث
ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻟﺤﻈﮫای ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺗﺎق او را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده .ﭼﻨﺪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﮫ
دﯾﻮار ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﮑﺴﯽ از دو ﺧﻮاھﺮش و ﺧﻮدش ھﻢ ﺑﻮد .ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ھﻢ از
ﺗﯿﻢ ھﻨﺪﯾﺎل ﻣﺪرﺳﮫ ھﻢ ﺑﮫ دﯾﻮار آوﯾﺰان ﺑﻮد .ﻋﮑﺴﯽ از او و ﭘﺮﺳﺘﻮ در اﺗﺎق ﻧﺒﻮد.
ﻗﺎب ﻋﮑﺴﯽ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺸﺖ و رو ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﻗﺼﺪ آن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽاش را ﺑﺰﺑﺎن ﺑﯿﺎورد.
آرزو ﮐﺮد اﯾﮑﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ'' :ﺗﻮ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرت ﺗﻤﯿﺰی'' .ﻧﮕﻔﺖ .ﺑﺠﺎی
آن او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ روی ﺗﺨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .دﺧﺘﺮک ﮐﻤﯽ از ھﻨﺪﺑﺎل
و دوﺳﺘﺎناش ﺣﺮف زد و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف
ﻣﯽزد .ﻧﮕﺎه دﺧﺘﺮک ﺳﺮد ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﻮد ﻓﺸﺎر ﻣﯽآورد .از ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ.
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ﻋﻠﯽ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
''ا ُوﻣﺪم ازت ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاھﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﯽدوﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﮐﺮدم .ھﻢ ﺑﮫ ﺗﻮ و ھﻢ
ﺑﮫﻣﺎدرت .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺸﯽ و ﯾﮫ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺪی؟
ھﻤﮫی آدﻣﺎ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮐﻨﻦ''.
دﺧﺘﺮک ﮐﮫ ﮔﻮﯾﺎ از ﻗﺒﻞ ﭘﺎﺳﺦ اش را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺟﻮاب داد:
''ﭼﯽرو ﺑﺒﺨﺸﻢ؟ ﺷﻤﺎ راه ﺧﻮدﺗﻮﻧﻮ رﻓﺘﯿﺪ و ﻣﻨﻮ ول ﮐﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﮐﮫ ﮐﺎری
ﺑﺎھﺎﺗﻮن ﻧﺪارم .ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽرو ﮐﮫ ﻣﻨﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدوﻧﯽ؟ آﺧﮫ
ﭼﺮا اﯾﻨﮑﺎرو ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮدﯾﺪ؟''
ﮔﺮﯾﮫاش ﮔﺮﻓﺖ .اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮک در ﺣﻀﻮر او ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ آن
روز ھﺮوﻗﺖ او را دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﮏ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ آن
روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯽ از ﺳﺘﯿﺰ ﺧﺸﻢاش ﺑﺎ اﺣﺴﺎس دروﻧﯽاش ﺧﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺮ ﺧﺸﻢاش ﻏﻠﺒﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دﺧﺘﺮش را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً روی
ﻟﺒﮫی ﻣﯿﺰ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ،در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﺶ داغ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻧﮑﺮد .ﺑﮫ ﭘﺪر اﺟﺎزه داد ﮐﮫ او را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻏﻮش
ﮔﺮم ﭘﺪر ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ دﺳﺖھﺎی ﺟﻮان و ﻟﺮزاناش ﺑﺪن ﭘﺪر را
ﻟﻤﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻦ ظﺮﯾﻒاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﺑُﻐﻀﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد در ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﺑﮫ ھﻖھﻖ ﺧﻔﯿﻔﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺻﺪای آن را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه و ﻟﺨﺖ او را
ﻧﻮازش ﮐﺮد .دﺧﺘﺮک ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺧﻮد را در آﻏﻮش ﻣﺮدی رھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد در رؤﯾﺎ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد و ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺷﺐھﺎ ﺧﻮاباش را
ﻣﯽدﯾﺪ .ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﮫ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ذﮐﺎوت را از او و
زﯾﺒﺎﯾﯽ را از ﻣﺎدر ﺑﮫ ارث ﺑﺮده .او ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ دو ﺳﺎل دﺧﺘﺮک در اﻧﺘﻈﺎر
ﭼﻨﯿﻦ روزی ﺑﻮده و ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ دوﺳﺘﺎناش در ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ ﭘﺪرش در ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دور دﺳﺖ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی ﺑﺮﮔﺮدد .ﺣﺎل
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ﭘﺪر ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﺪری ﮐﮫ او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﻮشﺑﻮ .دﺧﺘﺮک ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ آن ﻣﺮد را دوﺳﺖ دارد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ھﻤﮫی
ﻋﺸﻖاش را ﻧﺜﺎر او ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ دﺳﺖ آرام ﻗﺎب ﻋﮑﺲ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻋﮑﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .آن ﻋﮑﺲ ﻣﺪتھﺎ روی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
طﺒﻘﮫی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮدش و دﺧﺘﺮک .دﺧﺘﺮک ﮐﮫ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﮫھﺎی او ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد
و ﮔﻮﯾﯽ در آﺳﻤﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد و ﭘﺮﺳﺘﻮی زﯾﺒﺎ و ﺷﺎداب ﮐﮫ ﺑﺎد ﯾﺎل ﻣﻮھﺎی ﺑﻠﻨﺪ
ﺳﯿﺎهاش ﺑﮫ اطﺮاف ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮدش ﮐﮫ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﯿﺎه آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن داﺷﺖ.
آن ﻋﮑﺲ را ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ھﻤﺎن روزی ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد دﺳﺘﺎن ﮔﺮم ﭘﺮﺳﺘﻮ در دﺳﺖ
ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻮن آھﻨﯽ ﮔﺪاﺧﺘﮫ ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ ﯾﺎدآور روزھﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﮫ داده ﺑﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد .ﻋﻠﯽ ﺗﻨﮭﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮک اﺷﮏھﺎﯾﺶ را ﭘﺎک
ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻋﮑﺲ ﺷﺪ .دﺧﺘﺮک ﭘﺪر را
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﮫ
اﺗﺎق را ﺑﺮای او ﻧﮕﮭﺪارد .ﺑﮭﺎﻧﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ از ھﻮای ﺳﻮﺋﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .آب و
ھﻮای آﺗﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻣﺰاج اش ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﻓﮑﺮ و ﻣﻨﻈﻮر او را ﻓﮭﻤﯿﺪ و
ﻓﮑﺮ ﮐﺮد اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد .ﺣﺪس ﻋﻠﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد،
وﻟﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻮد .دلاش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
دلﺑﺴﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺪاﺷﺖ .ھﻤﺪم و ﮐﺲ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻣُ ﺮدن در
ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ؛ ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺮگ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .وارﺛﯽ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .دلاش
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﺟﺴﺪ ﺑﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫی او را ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگاش در آﭘﺎرﺗﻤﺎناش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﻮزاﻧﺪ .از ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ
دﻟﺨﻮر ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش'' :ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮد و ﮔﺮوه ﻣﻦ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،ﺗﺎ ھﺪف .ﺑﻨﻈﺮ او
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﻮﻋﯽ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه .ﺑﯿﺴﺖ رادﯾﻮ ﺗﻮ ﺷﮭﺮه،
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ھﺮﮐﺪوم ﯾﮫ ﺳﺎز ﻣﯽزﻧﮫ .از ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺷﮭﺮداری ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮن و ﮐﺎرﺷﻮﻧﻮ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮن .ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ ﭘﺨﺶ ﺗﺮاﻧﮫ و روﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﻼت و
روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و رﻟﮫی رادﯾﻮ ﻓﺮداﺳﺖ .ﺑﺠﺰ دو ﺳﮫ رادﯾﻮ ﺑﻘﯿﮫ ﮐﺎر ﺟﺪی ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﻧﻤﯽﮐﻨﻦ .ﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻣﺮدم ھﺴﺖ ،ﻧﮫ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﮐﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﻮﻧﮫ ﺑﮫ
اﯾﺮاﻧﯽھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﮫ .ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫای ﻣﯽزارن ﯾﮫ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﻧﻔﺮ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﮫ .ھﻤﮫ ﺗﻮ ﺳﺮ و ﮐﻠﮫی ھﻢ ﻣﯽزﻧﻦ .ﺗﺎ دلات ﺑﺨﻮاد اﻧﺠﻤﻦ و
ﻧﮭﺎد ﻣﻮازی وﺟﻮد داره .ﮐﺴﯽ ھﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﮫ ،ﻣﯽﮔﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯿﮫ و ﮐﺜﺮت ﮔﺮاﯾﯽ.
ﺟﺎﻣﻌﮫ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﮫ .اﯾﻦ ﺣﺮف ﯾﮫ طﻮرھﺎﯾﯽ درﺳﺘﮫ ،وﻟﯽ ﺑﺸﺮطﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﮭﺎدھﺎ و
ﺗﺸﮑﻞھﺎ ﺑﺘﻮﻧﻦ ﯾﮫ ھﻤﮕﺮاﯾﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻦ .ﻧﮫ ھﻤﮫاش واﮔﺮاﯾﯽ''.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻮدش ھﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺮف ﻋﻠﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻓﺎن در ﻓﻨﺠﺎن اﺳﺖ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ آﺗﻦ ﺑﻮد ،ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد .آﻓﺘﺎب ﮔﺮم ﯾﻮﻧﺎن روﺣﯿﮫاش را
ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎناش را در ﺳﻮﺋﺪ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﺠﺎی آن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در آﺗﻦ ﺑﺨﺮد و ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫی ﭘﻮلاش ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ در
آﻧﺠﺎ راه ﺑﯿﻨﺪازد .اﻣﯿﺪش ﺑﮫ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد .ھﯿﭻﮐﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ از ﻋﻠﯽ ﻧﺒﻮد .ﮐﺲ و
ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ را ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪی دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را
ﺑﻨﺎم او ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﭘﻮل او ﻧﺪارد .آﻗﺎﺟﻮن ھﺮ از ﮔﺎھﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﻣﺘﻨﺎع ﻋﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﺣﺎل ﮐﮫ ﻓﮭﻤﯿﺪه ،ﺣﺎل ﭘﺴﺮش
ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪه و راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ دﺧﺘﺮش اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺛﺮوتاش را ﺑﺮای
او ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ در ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮏ ﺷﺐ در ﻣﯿﺎن زﻧﮓ
ﻣﯽزد و اﺣﻮال او را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﺒﺮی از ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺪھﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ دو ﺑﺎر ﺷﻮھﺮ ﮐﺮده.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﻋﻠﯽ ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ .دﺧﺘﺮک ﻣﺴﺎﺑﻘﮫی ھﻨﺪﺑﺎل داﺷﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ ﺑﺮای
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دﯾﺪن ﺑﺎزی او ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﺮود.
طﺮفھﺎی ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺧﺴﺘﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﺎد و ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از
ﺳﺎلھﺎ ﭼﻮن ﭘﺪری واﻗﻌﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن ﺑﺎزی دﺧﺘﺮش ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
اﺣﺴﺎس ﻏﺮور و رﺿﺎﯾﺖ در ﭼﮭﺮه اش ﻣﻮج ﻣﯽزد .ﺳﻼم ﮐﺮد و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را
ﺑﻐﻞ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﺐ ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزی را ﭼﻮن
ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﺣﺮﻓﮫای ﺑﺮای اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﺗﯿﻢ ﻣﺪرﺳﮫی دﺧﺘﺮش در آﺗﻦ
اول ﺷﺪه ﺑﻮد و دﺧﺘﺮش ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﭘﯿﺮوزی ﺗﯿﻢاش ﺳﮭﻢ زﯾﺎدی
داﺷﺖ .ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮﯾﻊ او در ﭘﺎس دادن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوزی ﺗﯿﻢ ﮐﻤﮏ
زﯾﺎدی ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرش ﺳﻤﺞ و ﺳﺮﺳﺨﺘﮫ .آدم ﮐﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﮫ''.
ﻋﻠﯽ دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺗﺎزه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد روﺷﻦ ﮐﺮد و ﻋﮑﺲھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ
از ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻮق ﺑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﭼﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﭘُﺮﺷﻮر
ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن در ﻣﻮرد ھﺮﻋﮑﺲ ﻣﻔﺼﻞ ﮔﺰارش ﻣﯽداد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ھﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻋﻼﻗﮫ
ﮐﮫ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ او ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎی ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺗﺎزه و
دوﺑﺎره ﭘﺪر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻮش ﻣﯽداد .ﻋﻠﯽ ﭼﻨﺎن ﺷﺎد و ﺳﺮﺧﻮش ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
دلاش رﺿﺎ ﻧﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﻓﮑﺮ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﺣﺮفھﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢاش را ﺑﮫ
روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮد .ﻋﻠﯽ را در آن ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﺷﺎدی ﻣﯽدﯾﺪ .اﻧﺼﺎف
ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آن ﻟﺤﻈﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﺎ طﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽاش از او ﺑﮕﯿﺮد .ﻋﻠﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﺑﺮای ﺷﺎم ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮش ﺑﮫ رﺳﺘﻮران رﻓﺘﮫ.
دﺧﺘﺮک ﺑﻌﺪ از ﺳﺎلھﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدش از ﭘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺮای او ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ ﺑﺨﺮد .ﻋﻠﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺸﻤﺎن و ﭼﮭﺮهاش ﻏﺮق
ﺷﺎدی ﺑﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮک را ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ورزﺷﯽ ﺑﺮده و ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد:
''ھﺮﭼﮫ دلات ﻣﯽﺧﻮاد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻦ''.
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دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ و ﺧﻨﺪهای ﮐﮫ ﻋﻠﯽ را ﺑﯿﺎد ﺧﻨﺪهھﺎی ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽرﯾﺎی
ﭘﺮﺳﺘﻮ در روزھﺎی اول آﺷﻨﺎﺋﯽاﺷﺎن؛ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
''ھﺮﭼﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻧﺨﺮﯾﺪی ،از ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺮی .ﮐﯿﻒ ﭘﻮلاﺗﻮ ﺳﻔﺖ ﺑﭽﺴﺐ''.
ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺘﮫی دﺧﺘﺮک را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮای
ﻋﻠﯽ ھﯿﭻﭼﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ از ﺷﻨﯿﺪن آن ﺟﻤﻼت ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﮫ در ﮔﻔﺘﮫی دﺧﺘﺮک ﺑﻮد،
اﻣﯿﺪ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد .دﺧﺘﺮک ﺑﮫ او ﻧﺪا داده ﺑﻮد ﮐﮫ از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﮐﻨﺎر ﺗﻮ ھﺴﺘﻢ و ﺗﻮ
ﭘﺪر ﻣﻨﯽ .ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﺗﺸﻨﮫی ﺷﻨﯿﺪن آن ﺑﻮد.
ﻓﺮدای آن روز ھﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺻﺒﺢ
زود ﻋﻠﯽ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﺎدداﺷﺘﯽ روی
ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ دوﺑﺎره در ﻣﻐﺎزهی
ﻣﮭﺮداد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪازظﮭﺮ آن روز ھﻢ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن
ﯾﻮﻧﺎی و ﺑﻌﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮود .ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ ﺷﺐ در ﺟﻠﻮ رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﺎ او ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد.ﻗﺮار ﺑﻮد دﺧﺘﺮش را ھﻢ در آﻧﺠﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ وﻗﺘﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻋﻠﯽ را ﺧﻮاﻧﺪ ،ھﺮ دو ﮐﻒ دﺳﺖاش را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮭﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻌﻒ ﮔﻔﺖ'' :درود
ﺑﺮ ﺗﻮ رﻓﯿﻖ ﻋﻠﯽ''.
دوش ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﺒﺤﺎﻧﮫی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺧﻮرد و اﺗﺎق و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫی ﮐﻮﭼﮏ و
ﻧ ُﻘﻠﯽ را ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ اﺟﺎق دو ﺷﻌﻠﮫ و ﯾﮏ ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ
ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮد .رادﯾﻮی ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎھﯽ را ﮐﮫ از ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﻮد،
روﺷﻦ ﮐﺮد .ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﺻﺪای اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺷﮭﺪای ﺟﻨﮓ
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ را ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮج رادﯾﻮ را ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺗﻼش ﮐﺮد رادﯾﻮ ﺑﯽ ،ﺑﯽ،
ﺳﯽ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺻﺪا ﺧﺶ ﺧﺶ داﺷﺖ .ﺑﮫ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪ .ﺗﺮاﻧﮫای دو ﺻﺪاﯾﯽ
از وﯾﮕﻦ و ھﺎﯾﺪه ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ:
''از ﻣﻦ ﻧﭙﺮس ﺧﻮﻧﮫام ﮐﺠﺎﺳﺖ ،ﺗﻮ اون ھﻤﮫ وﯾﺮوﻧﮫ.
ای ھﻢ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﭼﯽ ﺑﮕﻢ؟ ﻗﺒﯿﻠﮫ ﺳﺮﮔﺮدوﻧﮫ.
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ﻣﺎ در ﺑﺪرﺗﺮ از ھﻢاﯾﻢ ،ھﻢ ﺧﻮﻧﮫی ﺑﯽ ﺧﻮﻧﮫ.
ﻏﺮﺑﺖ ﻣﺎ دﯾﺎر ﻣﺎﺳﺖ :ﺧﻮﻧﯿﻦﺗﺮﯾﻦ وﯾﺮوﻧﮫ.
.........
وﯾﮕﻦ و ھﺎﯾﺪه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﺪار ﺧﻮد ﮔﻮﯾﯽ درد دل اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻏﻢ ﻏﺮﺑﺖ او را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ رادﯾﻮ ﻓﺮدا ﭼﻨﺪان ﺣﺴﻨﮫ
ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﺮاﻧﮫی دو ﺻﺪاﯾﯽ وﯾﮕﻦ و ھﺎﯾﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ دﺳﺖ از
ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫای ﺑﮫ رادﯾﻮ ﮔﻮش دھﺪ.
''ﭼﮫ آرزوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﺮد ،ﭼﮫ ﺳﯿﻨﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺴﻮﺧﺖ''.
ﺳﺮی ﺗﮑﺎن و ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
''ﺑﺎور ﮐﻦ ای ھﻢآواز ،ﻧﺸﮑﺴﺘﮫ ﺑﺎل ﭘﺮواز''.
ﺗﺎ ﺷﺐ ﮐﻠﯽ وﻗﺖ داﺷﺖ .رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﻐﺎزهی ﻣﮭﺮداد ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ آﻧﺠﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰاﺣﻢ ﮐﺎر آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ ،ﺷﻠﻮار ﮔﺮم و
ﺗﯽﺷﺮﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻦ ﮐﺮد ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮلاش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐﺎﭘﺸﻦ ﮔﺮماش را دور ﮐﻤﺮش
ﮔﺮه زد و ﺑﺮای ﭘﯿﺎدهروی در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ از ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ راه
زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻤﺎم راه را ﭘﯿﺎده ﺑﺮود و ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد؟ اﺻﻼ ً ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﮐﺎر
درﺳﺘﯽ ﺑﻮد؟ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﻋﻠﯽ را ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارد ﮐﮫ ﺧﻮدش ﮔﻠﯿﻢاش را از آب
ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ؟ راه ﻣﯽرﻓﺖ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺎدهروی ﻋﺮق
ﮐﺮده و ﺧﺴﺘﮫ وارد رﺳﺘﻮران ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻋﻠﯽ در آﻧﺠﺎ ﻧﺎھﺎر ﺧﻮرده
ﺑﻮد ،ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .آن روز ﮐﻠﯽ ﺑﺎ او ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻧﺸﺴﺖ .ﺟﻮاﻧﮏ ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ او را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﺳﺒﺪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﺎن ﮔﺮم و ﯾﮏ
ﺑﺴﺘﮫ ﮐﺮه از او اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺳﺎﻻد ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻣﺎﺳﺖ و ﺧﯿﺎر ﻣﻌﺮوف
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و دو اﺳﺘﮑﺎن اوزو ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﻏﺬا و دو ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب ﺳﯿﻨﮫی ﻣﺮغ ﺑﺎ
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ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬای ﮔﺮم ﺳﻔﺎرش داد .ﺑﻘﻮل ﻋﻠﯽ در آﻧﺠﺎ آدم واﻗﻌﺎ ً
ﺑﺎﻧﺪازهی ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺷﺼﺖ درﺻﺪ
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﭘﺮدازی ﺑﺎﺑﺖ آدرس و ﺣﻖ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ.
ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ راه رﻓﺘﮫ و درﺑﺎرهی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدش ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﻠﯽ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ او اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ.
ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه او در آن راﺑﻄﮫ ﭼﮫ ﺑﻮد؟ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ دﺧﺘﺮش زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﺪ؟ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮک وﺳﯿﻠﮫای ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮدد آﺗﻦ .ﻋﻠﯽ
ھﻨﻮز ﻋﺎﺷﻖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻮد .ﺣﺎل ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎل ﮐﮫ
ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽاش ﭘﺮداﺧﺘﮫ ،ﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎرج از ﺗﻮان و
ﺑﻀﺎﻋﺖ او ﺑﻮده ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﻔﮑﺮ ﺟﺒﺮان ﺳﺎلھﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ و ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺎھﺎی
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﻼوه اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ او
دارد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را در ﺣﺪی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮاﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺷﮭﺮ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن آدرس در ﺷﮭﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻦ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮد .ﻓﮑﺮ
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫای ﻧﺒﻮد.ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺴﺎط اش را ﺟﺎﯾﯽ ﭘﮭﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎﻣﻼ ً
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﻮد؟
از ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ آن روز ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖاش را در زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺮف ﺟﻨﮕﯿﺪن ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن و ﺑﯽ دﻏﺪﻏﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن.
در اﯾﺮان؛ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،در ﺳﻮﺋﺪ .ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد .از ھﻤﺎن روزی ﮐﮫ ﭘﺎ ﺑﮫ
ﺧﺎک ﺳﻮﺋﺪ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﮫ دﯾﮕﺮان ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزی را ﺑﮫ او دﯾﮑﺘﮫ ﻧﮑﻨﻨﺪ،
ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد و روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎز از ﻧﻮ ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻮان آن را داﺷﺖ؟ آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ داﺷﺖ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﺪ
و آرام و ﺑﯽ دردﺳﺮ روزھﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ؟ ﻋﻠﯽ
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻋﻼﻗﮫ داﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﻮدش در ﺑﺎرهی آﯾﻨﺪهاش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
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ﻣﮭﺎﺟﺮت آن ھﻢ از ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ واﻗﻌﮫای
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﺎ آن روز در
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﻘﺎی ﺳﺎﺑﻖاش و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﻔﮑﺮ او
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻮد .آدمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ و
ھﺪﻓﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ اﺳﻢ و رﺳﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﺑﺎ ارادهای ﮐﮫ روز و روزﮔﺎری ﺳﻮدای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺎن را در ﺳﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎھﯽ را ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ و
اﻋﺘﺼﺎب ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﺴﺴﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﻨﺪه ﺷﺪناﺷﺎن از ﻣﺤﯿﻂ آنھﺎ را ﺑﮫ
اﻧﺴﺎنھﺎﯾﯽ ﺳﺮﮔﺮدان و ﺳﺮ درﮔﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد و ﺑﻘﻮل ﻣﻌﺮوف ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﺎط ﺧﻮد
را دوﺑﺎره ﭘﮭﻦ و از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻮانﺗﺮھﺎ آﺳﺎنﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
ﺟﺪﯾﺪ وﻗﻒ دھﻨﺪ .آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﮫ
ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﺎفاﺷﺎن را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻧﮫ رھﺒﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﮫ در
ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ آنھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد.
رﻓﻘﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ھﻤﺴﺮاناﺷﺎن آنھﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺗﻨﮭﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ آنھﺎ ﺑﮭﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ
زﻧﺪﮔﯽ وداع ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﻓﺮادی ﮐﮫ رﻓﺘﻦ را ﺑﺮﻣﺎﻧﺪن ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﻧﺪ .ﺑﻨﻈﺮ او
آنھﺎ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺗﻨﺎوری را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﮫ از ﺗﻨﮫ و رﯾﺸﮫ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ و رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﺮا ،وﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ
داﺷﺖ ﮐﺎری ﮐﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،آﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ھﺮﮔﺰ ﺑﺨﻮد اﺟﺎزه ﻧﺪاده ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر آنھﺎ را ﺑﮫ داوری ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ھﻤﯿﺸﮫ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ آنھﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ .از ﻣﺮگ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮھﺒﺖ و ﺣﻖ ھﺮﮐﺲ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .وﻟﯽ در ﺳﺎلھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آرام آرام ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﻖ ھﺮﮐﺲ اﺳﺖ ﮐﮫ در
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ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن
دھﺪ ،ﺣﻖ اوﺳﺖ .ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﻘﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﮑﺒﺖ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ را ﺗﺎب
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ .ﺣﺘﯽ دوﺳﺘﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫای ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد:
''ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪارم .ھﺮﮐﺎری ﮐﮫ ﺗﻮان آن را داﺷﺘﻢ،
ﮐﺮدم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﺮا ارﺿﺎء ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ''.
در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ودﯾﻌﮫی ھﯿﭻﮐﺲ
و ھﯿﭻ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﮫ آﺳﻤﺎن و ﻧﮫ دوﻟﺖ و ﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ .در آن ﻣﻮرد ﺧﯿﻠﯽ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ ﺗﺎ آن روز ھﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫی ﮐﺎﻣﻼ ً روﺷﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ،
وﻟﯽ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﮫ آن ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﻈﺮ او ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﺮاض ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻼج داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯽ
طﻮر دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﻧﺒﻮد .ﻋﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﻧﻔﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﺑﺎزی ﺳﯿﺎﺳﺖ را؛ ﺣﺪاﻗﻞ در آن
دوره ،ﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ھﻤﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎوری او را ﺳﺮﮔﺮدان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮدش ﮐﻮدﺗﺎی ٢٨
ﻣﺮداد را دﯾﺪه ﺑﻮد .ﺧﺮداد  ۴٢را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﻢ ﺗﯿﺰش ﺑﮫ او ﯾﺎد داده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ ﺷﻖ دوم را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﺧﻮدش از ھﻤﺎن روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻈﺮاتاش را ﺑﺎ رﻓﻘﺎی
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﮐﮫ او را ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ دوران او
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .از ھﻤﺎن روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺮﯾﺨﺖ ،ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﮫ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ و ﭼﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ .ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺮوازی ھﻢ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺑﻮد و ﺷﺐھﺎ ﺑﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺖ .زﺑﺎن ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ،
ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫای ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دورهی ﺣﺮوف ﭼﯿﻨﯽ و ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ
و ا ُﻓﺴﺖ ﺳﺎده را در آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺣﺮﻓﮫای ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد .از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺮرﺷﺘﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺳﮫ ﻣﺎه در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫای ﮐﺎرآﻣﻮز ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ ﻣﺎه ﻋﺬر او
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را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮ اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﭼﺎپ ﻣﺪرن از راه رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ در ﭘﯽ ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺪرن
وﻓﻖ دھﻨﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﮭﺮهی ﺳﻮﺧﺘﮫای ﺑﻮد .ﺳﻦ و ﺳﺎلاش زﯾﺎد ﺑﻮد و ﺳﻮﺋﺪی را
ﺧﻮب ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻼوه ﻧﻮﺷﺘﻦ او ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد .ﭼﺎره را در راﻧﻨﺪﮔﯽ دﯾﺪ.
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﺪ .ﺑﺎ اﻧﺪوﺧﺘﮫای ﮐﮫ داﺷﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل دو
ﺗﺎﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ .ھﺮ ﺳﮫ ﭘﻼک ﺗﺎﮐﺴﯽ را در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ ﺧﻮدش ﺛﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﺴﯿﺮ
و ھﺪفاش ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .ﮐﺎرش ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اﺧﺒﺎر ﮔﻮش ﻣﯽداد و وﻗﺎﯾﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮر را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .از اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﯾﺎد
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﺎورﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
در ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رھﺒﺮان و ﮐﺎدرھﺎی ﻓﻌﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ دورهی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺰﺑﯽ ھﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻣﯽ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﻨﺠﮑﺎو ﺑﻮد و ھﺮ روز ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای ﯾﺎد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از ﻣﻌﺪود اﻓﺮادی
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیھﺎی ﻓﺮدی را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺎﻣﻦ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ از آن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻧﻈﺮش از ھﻤﺎن زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ
ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮای رﻓﻘﺎﯾﺶ در آﻟﻤﺎن و اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﻧﻮﺷﺖ .ﻧﻈﺮاتاش ﺑﯽﭘﺮده و
ﺗﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ او ﺷﺪ .ﻋﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪا ً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ او ﺑﻮد .ﺑﺎور و
اﻋﺘﻘﺎد او ﺗﺎ ﺣﺪ دﻧﺒﺎﻟﮫ روی ﮐﻮر ﺑﻮد ،وﻟﯽ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ و ﺗﻌﮭﺪش ﺑﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎﻧﻊ از اﺑﺮاز ﻧﻈﺮش ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎل ﻋﻠﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮭﻢ ﺗﻨﯿﺪهاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .دﯾﺮ ﻓﮭﻤﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﮭﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش
ﺑﻘﯿﮫی راه را طﯽ ﻣﯽﮐﺮد .وظﯿﻔﮫی او ﺗﻤﺎم ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ از ﻣﻨﺠﻼب ﺑﯿﺮون آﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﮫ زﺧﻤﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ و رواناش ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﺗﻮﺷﮫی
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راهاش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺎور داﺷﺖ .ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﮐﮫ در راﺑﻄﮫی آنھﺎ
ﻣﯽدﯾﺪ ،اﻣﯿﺪوارش ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﺗﻤﺎم زﯾﺎدی داﺷﺖ .ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ
دﻟﮕﺮﻣﯽ او ﺑﻮد.
آن ﺷﺐ ھﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدش ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﯽ و
دﺧﺘﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ .دﺧﺘﺮ از
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم او را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی آﻧﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و
ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻄﺮف اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﯽ ﺑﺮای
آﯾﻨﺪه ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﻗﺼﺪ داﺷﺖ زﺑﺎن اش را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﮭﺮداد ﺣﺮف زده
ﺑﻮد .وﺿﻊ ﺑﺎزار زﯾﺎد ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﻮد .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﺗﺸﻮﯾﻖاش ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی او ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .آﻗﺎﺟﻮن ﺑﺎﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای او ﭘﻮل ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .آﻧﺘﯽ ھﻢ
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ از دو ﻣﺎه دﯾﮕﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﺮای ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﮫ ﻋﻠﯽ
ﮐﺮاﯾﮫ ﺑﺪھﺪ .زن و ﻣﺮد ﭘﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺖاش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دﺧﺘﺮک را ﺑﮫ
ﭘﺪرش ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ ﺳﻮﺋﺪ.
ﺳﻮﺋﺪ ﮐﺸﻮر او ﺑﻮد .ﯾﺎد ﮔﻔﺘﮫی زورﺑﺎ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﺟﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮔﻔﺘﮫ
ﺑﻮد:
''آدم ﻣﺮده ﺑﺮاش ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﮫ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺑﺎ او ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﮕﮫ ﭼﯿﺰی
ﻧﻤﯽﻓﮭﻤﮫ''.
ﺑﻨﻈﺮ او زروﺑﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﻢﺳﻮادیاش دﻧﯿﺎ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و
ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ .ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﻧﺪاﺷﺖ.
دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ درﺳﺖ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﻼک ﺗﺎﮐﺴﯽ را ﻗﻮﻟﻨﺎﻣﮫ
ﮐﺮد و ﭘﯿﺶ ﻗﺴﻂ آن را ﭘﺮداﺧﺖ و درﺳﺖ روزی ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻋﻠﯽ ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
آﻧﺘﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ﭘﺮواز ﮐﺮد.
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ﺣﺎﺗﻢ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺻﺒﺢ دوﺷﻨﺒﮫ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد .دوﺷﻨﺒﮫھﺎ
ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .دو روز ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ﺑﻮد ،ﺳﮫ روز ھﻢ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻌﻄﯿﻼت ژاﻧﻮﯾﮫ را ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲاش ﮐﻠﯽ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮭﯿﺎران و ﭘﺮﺳﺘﺎرھﺎ ﺑﭽﮫدار ﺑﻮدﻧﺪ و
ﺗﻌﻄﯿﻼت ژاﻧﻮﯾﮫ را ﻣﺮﺧﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﭽﮫی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺪاﺷﺖ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﮐﺎرش را ﺧﻮب ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﮭﯿﺎر اول ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً وظﺎﯾﻒ
ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .رﺋﯿﺲ ﺑﮫ ﮐﺎر او اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ .ﺗﺸﺨﯿﺺاش ھﻤﯿﺸﮫ
درﺳﺖ ﺑﻮد .ﺻﺒﺢھﺎ ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ ﺑﺮای وﯾﺰﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺎر ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﺎر را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
و ﺑﯿﺸﺘﺮﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً وظﺎﯾﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺨﺶ ﺑﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .آن
روز ﺻﺒﺢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﯾﺾھﺎ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ھﻤﺮاه دﮐﺘﺮ از اﺗﺎﻗﯽ
ﺑﮫ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .اﺗﺎق ﺷﻤﺎرهی  .٧۶ﺑﮫ اﺳﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺣﺎﺗﻢ .ﭼﮭﺎر
ﺷﻤﺎرهی ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﯿﻤﺎر را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد و ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ژورﻧﺎلاش اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﺎیﭘﺎس ﻗﻠﺐ .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﭼﮭﺎر روز ﭘﯿﺶ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎرهای
ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺿﺮﺑﮫی آراﻣﯽ ﺑﮫ در زد و در اﺗﺎق
را ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺑﺎز ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ روز ﺟﻤﻌﮫ او را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺳﻔﺎرش اﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮاظﺐ او ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻤﻠﮫی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺮگ
ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﻮد .وارد اﺗﺎق ﮐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎر روی ﻟﺒﮫی ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺳﻼم ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ﮐﮫ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﮭﺎرتاش در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری و
ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ ،ﺳﻮﺋﺪی را ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻔﮭﻮم ﺣﺮف ﻣﯽزد .دﮐﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ او
ﻧﺸﺴﺖ و ﺣﺎل اش را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪی ﺳﻠﯿﺲ ﮔﻔﺖ'' :ﺣﺎلام ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺮوز
ﺧﻮﺑﮫ ،ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﺮدا ﭼﮫ ﻣﯽﺷﮫ؟'' دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺳﺎدهی
ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺣﺎلاش ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎر ﻧﮕﺎھﺶ را ﺑﮫ
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طﺮف ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﺗﻮﺻﯿﮫ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دوا را ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺑﺨﻮرد و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺠﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽاش ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ .دﮐﺘﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد و ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﯾﮏ ﻣﺎه دارو ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و
ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را ﻣﺮﺧﺺ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﺗﻢ  ۶۴ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﮭﺎﺟﺮ
ﺳﻮﺋﺪی را درﺳﺖ و ﺑﺎ ﻟﮭﺠﮫی ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺮدم ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزد .وﻗﺘﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری
ﺣﺎﺗﻢ اﺳﺘﺮس زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﺮدی در اﯾﻦ ﺳﻦ و ﺳﺎل و اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫی ﮐﺎر ،ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﻮد .ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﺮای او ﺳﻤﯽ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﺗﻢ
ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫی دﮐﺘﺮ ﮔﻮش ﻧﻤﯽداد .ﺑﻘﻮل ﺧﻮدش ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ زودﺗﺮ او را
از ﭘﺎ درﻣﯽآورد .ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮو ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد.
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ از ھﻤﺎن روز ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺮدی ﺧﻮشﻗﯿﺎﻓﮫ و
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺪر
ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و ﭘﻮﻟﺪارش او را ﺑﺮای اداﻣﮫی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺎﺗﻢ در
طﯽ ﭼﮭﺎر دھﮫ زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞﺑﺎر ﺑﮫ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺧﺎطﺮات ﭼﻨﺪاﻧﯽ از اﯾﺮان ﻧﺪاﺷﺖ .ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮد و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ داﺷﺖ.
ﭘﺴﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و دﺧﺘﺮش ھﻤﺴﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ داﺷﺖ و در ﻣﯿﺎﻣﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ھﻤﺴﺮ ﺳﻮﺋﺪیاش ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ﺳﻦ ﭼﮭﻞ و دو ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮏ ھﻨﺮﻣﻨﺪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﺗﻢ و ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ را رھﺎ ﮐﺮده و ھﻤﺮاه
ﻣﻌﺸﻮقاش ﺑﮫ ﺗﻮرﯾﻨﻮ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﯾﯽ از ھﻤﺴﺮش ھﺮﮔﺰ ازدواج
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﻋﺸﻖ و ﯾﺎد اوﺳﺎ ) )۶٧ھﻤﺴﺮش ﺑﮫ درد ﮐﮭﻨﮫای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺪتھﺎ دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫی ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮص آرامﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﺷﮫﮔﯿﺮ و ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺸﻢ و ﻏﻢ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ھﻤﺴﺮش ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
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ﺑﻮد ﮐﮫ از ﺧﻮدش اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﺮق ﮐﺎر ﺷﻮد .وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽاش
ﺧﻮب ﺑﻮد .در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺷﮭﺮ ﺧﺎﻧﮫای وﯾﻼﯾﯽ داﺷﺖ .ھﻤﺴﺮش ﺑﻌﺪ از
ﺟﺪاﯾﯽ از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺳﮭﻢ او را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺣﺎﺗﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .اوﺳﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ دادﮔﺎه ﺑﻨﻔﻊ ﺣﺎﺗﻢ رأی داده
ﺑﻮد .اوﺳﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺳﻨﺪی را اﻣﻀﺎء ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻣﻮﺟﺐ آن داراﯾﯽ ھﺮﮐﺲ در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .ﺣﺎﺗﻢ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﺳﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﮫ روزی ﺑﺮﮔﺮدد ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﮐﺮون ﺑﮫ او داده ﺑﻮد ﮐﮫ او ھﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﺳﺎ
ھﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ .از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮد .ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''روح ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ آرام اﺳﺖ''.
روانﺷﻨﺎس ﺑﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪﺗﯽ در ﺗﻮرﯾﻨﻮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﮐﺎر روانﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺿﺎءاش ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺑﺠﺎی آن رﺳﺘﻮران ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎز ﮐﺮد ﮐﮫ در آن ﻏﺬای
ﺳﻮﺋﺪی ﺳﺮو ﻣﯽﮐﺮد .رﺳﺘﻮران ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ و درآﻣﺪش ﺧﻮب ﺑﻮد و
ھﻤﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﺸﻮقاش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﮑﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻣﺠﺴﻤﮫﺳﺎزی
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ .دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮش ﮔﺮﭼﮫ از ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﻣﺎدر آزرده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ او ﺳﺮ ﻣﯽزدﻧﺪ و ﭼﻨﺪ روزی را در ﺗﻮرﯾﻨﻮ ﭘﯿﺶ او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺪر را
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺎﺗﻢ از ﺗﻤﺎسھﺎ و
دﯾﺪارھﺎی ﻣﺤﺪود آنھﺎ ارﺿﺎء ﻧﻤﯽﺷﺪ .روﺣﯿﮫی ﺷﺮﻗﯽ او ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﮔﺮﻣﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده را طﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .آرزو داﺷﺖ ﮐﮫ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮه در اطﺮافاش
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﺴﺮش ﺑﺮای آنھﺎ ﻏﺬا ﺑﭙﺰد و دور ھﻢ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺨﻮرﻧﺪ .آرزوﯾﯽ ﮐﮫ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﺤﺎل ﺑﻮد .ﺑﺠﺎی آن ﺧﻮد را ﻏﺮق ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش ﮐﺎر ﺳﺨﺖ و
اﺳﺘﺮس ﺑﺮای او ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن آورد .دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﮐﺘﺮھﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ او را ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از رگھﺎی ﻗﻠﺐ او را ﺑﻮﺳﯿﻠﮫی ﻋﻤﻞ ﺑﺎیﭘﺎس ﮔﺸﺎد
ﮐﺮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮھﺎ ﺑﮫ او ﺗﻮﺻﯿﮫی اﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺎدهروی و
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اﺳﺘﺮاﺣﺖ .ﺣﺎﺗﻢ ﮔﻮش ﻧﮑﺮد و ﺣﺎل ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رگھﺎی ﻗﻠﺐاش دﭼﺎر ھﻤﺎن
ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﺐ ﺑﻮد ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻞ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ دارو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻼﻗﺎت اﺣﺴﺎس ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ھﺮ
روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﮐﺎر اول ﺑﮫ اﺗﺎق او ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﮐﻨﺎرش ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺣﺎﺗﻢ از ﺗﯿﻤﺎرداری ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺴﯿﺎر راﺿﯽ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد و
ھﺮ روز ﺣﺎلاش ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮﺧﺺ
ﺷﺪ .روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺳﺘﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﮐﯿﮏ ﻣﯿﻮهای ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺖ و از ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﮐﺘﺮ و ﺑﻮﯾﮋه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ھﻤﺎن روز او
را ﺑﮫ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻋﻮت او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از آن روز ﭼﻨﺪﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ او ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﮭﻤﯿﺪه و ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻮد .در
ھﻤﺎن دﯾﺪارھﺎی اول ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در ﭘﯽ راﺑﻄﮫی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺪفاش
ﺗﻨﮭﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻓﺮار از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﺻﺪاﻗﺖ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﺎﺗﻢ
ﺧﻮشاش آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮﻧﺴﺮدی و آراﻣﺶ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ را در او
زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺪتھﺎ ﺑﻮد ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدش ھﻢ ﻋﻠﺖ آن را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ،
راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎراناش ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم و دﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ ھﺎ و ﺟﻤﻌﮫ ﺷﺐھﺎ ﺑﺮای ﺗﻮر ﮐﺮدن زﻧﺎن ﺧﻮش اﻧﺪام و ﻧﯿﻤﮫ
ﻣﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﺎر و رﺳﺘﻮرانھﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،در او ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .روﺣﯿﮫی ﺧﻠﻮت
ﮔﺰﯾﻨﯽ و در ﺧﻮد ﺑﻮدن در او رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮔﻮش ﻣﯽداد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺧﺺ
ﺷﺪن ﺣﺎﺗﻢ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،راﺑﻄﮫی آنھﺎ اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺖ .دﯾﺪارھﺎی اول ﺑﺴﯿﺎر
دوﺳﺘﺎﻧﮫ و ﻋﺎدی ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .وﻟﯽ روزی ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺮای
روز ﺷﻨﺒﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ او ﺑﺮود .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ھﻤﺎن ﻧﺴﺨﮫی ﮐﻠﮫ
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و ﻧﺎﺻﺮ در ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای او ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﮐﮫ او ھﻢ از ھﻤﺎن ﺟﻨﺲ اﺳﺖ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .ﺟﻤﻌﮫ ﺷﺐ ﺑﮫ ﺣﺎﺗﻢ زﻧﮓ
زد و ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او ﺑﺮود .ﺑﻌﺪ از آن روز ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ دردآور .روزھﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد ،آرام ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎرش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﻮد را در ﭼﮭﺎر دﯾﻮاری آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏاش زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد .در
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ دو ﺑﺎر ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻠﯿﺰ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد.
وﻟﯽ آرام آرام آن ﻋﺎدت را رھﺎ ﮐﺮد .ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﮫ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﻘﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽاش ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .وارد ﻣﻐﺎزه ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ ،ھﺮﭼﮫ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢاش ﺑﻮد؛ ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ آن ،در ﺳﺒﺪ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﭘﻮل ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ.
ﮐﯿﺴﮫی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را روی ﻣﯿﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻏﺬاﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻨﺪ
روز از آن ﻣﯽﺧﻮرد .ﺳﺎﻋﺖھﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .آرام آرام ﺣﺲ ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ در او رﺷﺪ ﮐﺮد.
ﺑﮫ ھﯿﭻﮐﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎرھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ
ھﻤﮑﺎراناش را ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال ﻗﺮار ﻣﯽداد و ﺗﺎ ﺣﺪ آزاردھﻨﺪهای ﺳﺌﻮال ﭘﯿﭻ اﺷﺎن
ﻣﯽﮐﺮد .ھﺮ ﺳﺌﻮال و ﺣﺮﻓﯽ را از طﺮف ھﺮ ﮐﺲ ﮐﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺨﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺖ دﻧﯿﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ آدمھﺎ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ .ھﯿﭻ
ﭼﯿﺰ ﺧﺎرج از آن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ آزارش ﻣﯽداد .ﯾﺎد روزھﺎﯾﯽ
ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮫ اﺻﺮاری ﺗﻼش داﺷﺖ ﻋﻠﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﻨﺪ.
''ﺧﯿﻠﯽھﺎ رﻓﺘﻦ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﻮن راﺿﯽاﻧﺪ .ﻣﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﻢ ﺑﺮﯾﻢ''.
ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺑﮫ ﺧﺎطﺮهای ﺗﻠﺦ و دردآور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ
زﻧﺪﮔﯽاش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﯿﺸﮫ ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺻﺮف ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﺷﺪه ﮐﮫ ﺧﻮدش در ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن آنھﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﮫ .از ﺑﯿﺸﺘﺮ آرزوھﺎﯾﺶ دﺳﺖ
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ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ او زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻨﺶ ھﺮ ﯾﮏ راه ﺧﻮد را
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺪرش زن دوم ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﻣﺎدرش ﺗﺎرُ ک دﻧﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﻘﺎص
ﺗﺼﻤﯿﻢ آنھﺎ را او ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ رو آورده ﺑﻮد و او
ھﺰﯾﻨﮫی آن را ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪی ﮐﮫ ﻧﺼﯿﺐاش ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﺎﺻﺮ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪی ﮐﮫ در زﻧﺪان ﺑﮫ او زده ﺑﻮدﻧﺪ،
ﭘﺲ ﻣﯽداد .ﺣﺎل در ﭼﮭﺎر دﯾﻮاری ﺷﺼﺖ ﻣﺘﺮی ،ﺗﻨﮭﺎ و ﺑﯽﮐﺲ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻏﻢ
و ﺣﺴﺮت اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﻮد .ﺧﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﮫ
ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .روزھﺎ و ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﻣﻮرد ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫای ﺑﺮﺳﺪ.
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮش زﻧﮓ زد .ﻟﺤﻦ دﺧﺘﺮک آﺷﺘﯽﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﺑﻮد .از درساش
ﮔﻔﺖ .از ورزش و ﺗﯿﻢ ھﻨﺪﺑﺎل ﻣﺪرﺳﮫاﺷﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ دﺧﺘﺮک
او را ﻣﺎدر ﺻﺪا ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ اﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد،
دﺧﺘﺮک ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﮭﺮ و ﻣَﺤﺒﺖ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ آﺗﻦ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﮫ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و از او ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﮫ ﺧﻮدش ﺑﺮای ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺑﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .دﺧﺘﺮک در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﻔﮫ و ﺑﺮﯾﺪه
ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮﮔﺮدد''.
ﺗﺎ آن روز ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﻠﮫای را از زﺑﺎن او ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﮑﮫ ﺧﻮرد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ
ﺳﺎﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
''ﻣﯿﺎم دﯾﺪن ات دﺧﺘﺮ ﮔُﻠﻢ''.
ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻮن ﻣﺠﺴﻤﮫای ﺧﺸﮏ و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ
ﮐﺮد.
''ﺑﺮﮔﺮدم؟ ﺑﮫ ﭼﯽ ،ﺑﮫ ﮐﺠﺎ؟ ﭘﯿﺶ ﻣﺮدی ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش را ﺑﮫ ﻟﺒﮫی ﭘﺮﺗﮕﺎه
ﮐﺸﺎﻧﺪه؟ ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﻮ ﭼﮫ دارم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﯿﺪش ﺑﺮﮔﺮدم؟''
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ﺻﺪای ﻏﻤﮕﯿﻦ دﺧﺘﺮک ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﮔﻮشاش ﭼﻮن ﻧﺎﻗﻮس ﻧﺎﺧﻮشآﯾﻨﺪی
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﺪ .ﺣﺎلاش ﺧﻮب ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ آن روز ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﻟﺬت ﺑﺨﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﺷﺎن را ﻣﺮور ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس
ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮد ،رؤﯾﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻋﺸﻖ ﮔﺬﺷﺘﮫ را دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽدﯾﺪ .ﺑﮫ آن
ﺷﮑﻞ از زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .از ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی ھﺮاس داﺷﺖ و ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ او را ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺷﮑﺴﺖ در ﻋﺸﻖ ﺑﺮای او ﺑﮭﺎﻧﮫ و دﺳﺘﺂوﯾﺰی در ﮔﺴﺴﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽاش از رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺮﯾﺰ از دﯾﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﺪاﺷﺖ .ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺸﻮق ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش را ھﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ.
دﺧﺘﺮ را ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﯿﻤﺎردار او ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻮﺻﻠﮫی
ھﯿﭻﮐﺲ را ﻧﺪاﺷﺖ .از روﺷﻨﺎﯾﯽ ھﻮا و ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺷﻠﻮغ و ﺷﻦ ﺑﺎزی ﺑﭽﮫھﺎ در
ﭘﺎرک ﭘﺸﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎناش و ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد و ﺷﺎدی آنھﺎ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﮫی دو
ﺟﺪارهی ﭘﻨﺠﺮهی ﺧﺎﻧﮫاش ،ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﮫ ،ﻟﺬت ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺑﻠﮑﮫ دلاش ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
آرزو ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮﭼﮫ زودﺗﺮ ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﭽﮫھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮕﺮدﻧﺪ.
طﺒﯿﻌﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ روﺣﯿﮫی او ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﻮد .ھﻮا زود ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺷﺐ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﻔﺴﯽ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .از ھﺮﮔﺎم ﻧﻮ و ﮐﺎر ﺗﺎزهای در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،
طﭙﺶ ﻗﻠﺐاش ﺷﺪت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪناش ﺧﯿﺲ ﻋﺮق ﺳﺮد و ﭼﺴﺒﻨﺎﮐﯽ ﻣﯽﺷﺪ .زﻧﯽ
ﮐﮫ روزی ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را اداره ﮐﻨﺪ،
اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ھﻤﮫی اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .از ھﺮﮔﺎﻣﯽ وﺣﺸﺖ داﺷﺖ.
ﺣﺘﯽ از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن از رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺗﺮس ،ﺗﺮس ﻋﻈﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺻﯿﻒ .از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ .ﺣﺘﯽ از دم و ﺑﺎز دم ﺧﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﮫ اﺣﺴﺎس
ﺧﻔﮕﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺮﯾﮫای ھﺴﺘﺮﯾﮏ .ﺗﺮاﻧﮫی
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ﮔﮭﻮارهی ﮔﻮﮔﻮش را ﺻﺪ ﺑﺎر ﮔﻮش داده ﺑﻮد و ھﺮﺑﺎر ﺑﺎ آن ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد.
''دﻟﻢ ﺗﻨﮕﮫ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﮫ ﮐﺮدن
ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻣﺎدر ،ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮔﮭﻮارهی ﻣﻦ؟
ھﻤﻮن ﮔﮭﻮارهای ﮐﮫ ﺧﺎطﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،ھﻤﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و راﺳﺖ.
.................
.................
ھﻤﻮن ﺷﮭﺮی ﮐﮫ ﻗﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﻮد.
از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﻧﮫ ﺗﺮس ﺳﺎﯾﮫ ﺑﻮد ،ﻧﮫ وﺣﺸﺖ ﺑﺎد.
................
...............
ﻧﮕﻮ ﺑﺰرگ ﺷﺪم ،ﻧﮕﻮ ﮐﮫ ﺗﻠﺨﮫ ،ﻧﮕﻮ ﮔﺮﯾﮫ دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻧﻤﯽﯾﺎد.
ﺑﯿﺎ ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ ﻧﻮازﺷﻢ ﮐﻦ ،دﻟﻢ آﻏﻮش ﺑﯽ دﻏﺪﻏﮫ ﻣﯽﺧﻮاد.
..............
ﺑﺒﯿﻦ ﺷﮑﻮﻓﮫی دل ﺑﺴﺘﮕﯽھﺎم ،ﭼﻘﺪر ﺗﻮ ذھﻦ ﺑﺎد
..............
ﺗﻮ رﮔﺒﺎر ھﺮاس و ﺑﯽ ﭘﻨﺎھﯽ ،ﭼﺮا داﻣﻦ ﺳﺒﺰش ﭼﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﮫ و درھﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ از ﭼﺸﻢ ھﻤﮑﺎراناش ﭘﻨﮭﺎن
ﻧﻤﺎﻧﺪ .آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دوﺳﺖاش داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻤﮏاش ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ او
را رﻗﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ در ﺧﻔﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﭻﭘﭻ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از او ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮش ﻗﻠﺐﺗﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺣﺮف زد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ اﺣﺘﯿﺎج
داﺷﺖ .وﻟﯽ ﮐﺪام ﮐﻤﮏ و ﭼﮕﻮﻧﮫ؟
ﮔُﺮداﻧﺎ و آﺑﺠﯽ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه ﺑﯽﺧﺒﺮی از او ﺑﮫ دﯾﺪناش رﻓﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮ او ﭼﮫ ﻣﯽﮔﺬرد .از دﯾﺪن ﺧﺎﻧﮫی ﺑﮭﻢ رﯾﺨﺘﮫاش ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و زﺑﺎن ﺑﮫ ﺳﺮزﻧﺶ
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ﮔﺸﻮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ .ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ھﺮﮔﺰ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺪاﺷﺖ .آﺑﺠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﺮﯾﺎد ھﯿﺴﺘﺮﯾﮏ زﻧﯽ را ﮐﮫ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ دوﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﺪ .دلاش ﮔﺮﻓﺖ .دل ﺑﮫ درﯾﺎ زد و ﺳﺮﮔﺮم ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﮐﺮدن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎری ﺑﺎ او ﮐﺮد ﮐﮫ آﺑﺠﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮔﺮﯾﺎن
ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻢ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺒﻮد .آﺑﺠﯽ آن ﺷﺐ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ
ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺣﺮف زد .اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻏﺬاباش ﻣﯽداد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﻣﯽدﯾﺪ.
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﯾﮏ دﮐﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ .او از رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻮد.
رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﻮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ او اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،در اﯾﺮان ﺑﺎ او ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .از طﺮﯾﻖ ﯾﮏ
دوﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ او ﻗﺮاری ﮔﺬاﺷﺖ و وﺿﻌﯿﺖ روﺣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﺑﺮای او
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﮔﻔﺖ.
''اﯾﮑﺎش ﺧﻮدﻣﻮ ﺳﺒﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم''.
دﮐﺘﺮ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ در اﯾﺮان ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻠﯽ ﺑﻮده ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻮض
ﺷﺪه .ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮاھﯽ رﻓﺘﮫ .ﭘﺮﺳﺘﻮ اﮔﺮ ﮐﻤﮏ ﻻزم دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﮫ وﻗﺖ
ﺑﮕﯿﺮد و در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و دﻟﺨﻮر از او
ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ آﺑﺠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
''ﺑﺮای اﯾﻦﺟﻮر آدمھﺎ رﻓﻘﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف دارﻧﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﻋﻠﯽ و
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ھﻤﮫی درھﺎ را ﺑﮫ روی ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮫ ﻣﯽدﯾﺪ .و
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد.
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ﺑﮭﺒﻮد
ﯾﮏ روز طﺮفھﺎی ﻏﺮوب زﻧﮓ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اش ﺑﺼﺪا درآﻣﺪ .ﺗﻨﺒﻞ و ﮐﺴﻞ و
دﻟﺨﻮر از ﯾﮏ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﯽوﻗﺖ ،از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﭽﻨﺪان ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر دادن روی دﮔﻤﮫی آﯾﻔﻮن ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﮐﯿﮫ؟''
''ﻣﻦام ﺣﺎﺗﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺎ ﺧﻮرد .ﻓﺮاﻣﻮشاش ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺮاری ﺑﺎ او ﻧﺪاﺷﺖ .آدرس او را از
ﮐﺠﺎ ﮔﯿﺮ آورده ﺑﻮد؟ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽداد .دﮔﻤﮫ را ﻓﺸﺎر داد و
ﮔﻔﺖ:
''طﺒﻘﮫی ﺳﻮم''.
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ رﻓﺖ .ﺻﻮرتاش را ﺷﺴﺖ و ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد.
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﺿﺮﺑﮫی آراﻣﯽ ﺑﮫ در را ﺷﻨﯿﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﻧﯿﻢﺗﻨﮫی ﺳﺮﻣﮫای ﺑﮫ
ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭼﺘﺮ ﺳﯿﺎه و ﺑﻠﻨﺪی و ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ ﻣﯿﺨﮏ ﺳﻔﯿﺪ در
دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﭘﺸﺖ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد.
در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﺎرف او ﻧﻤﺎﻧﺪ و وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﮔﻔﺖ:
''دلام ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .داﺷﺘﻢ دق ﻣﯽﮐﺮدم .ھﯿﭻﮐﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎھﺎش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﺗﻮ
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮدی ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﯽﺗﻮﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺎھﺎت درد دل ﮐﻨﻢ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻻل ﺷﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺳﺖ ﻣﺮدی را ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫ
طﺮف او دراز ﺷﺪه ﺑﻮد ،رد ﮐﻨﺪ؟ ﻟﺤﻦ و ﮐﻼم ﺣﺎﺗﻢ ﭼﻨﺎن ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺗﻮان ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ را از او ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺷﺪ.
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﮐﻮرﺳﻮ و روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻧﺘﮭﺎی ﺗﻮﻧﻠﯽ ظﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ او را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .ھﺮ دو ﻣﺤﺘﺎج ﺷﻨﯿﺪن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ او ﻣﺎﻧﺪ و از ھﺮ دری ﺑﺮای او و ﺑﺎ او ﺣﺮف زد.
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ﺣﺎﺗﻢ ﺻﻤﯿﻤﯽ و آرام ﺣﺮف ﻣﯽزد .از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼتاش ﻣﯽﮔﻔﺖ .از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ
و اﺣﺴﺎس ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺣﺮف زد .آراﻣﺶ ﺻﺪاﯾﺶ ﭘﺮﺳﺘﻮ را ﻧﯿﺰ آرام ﻣﯽﮐﺮد.
ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺼﺪ ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ دوﺳﺖ و ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﯿﺎز دارد .روزھﺎﯾﺶ ﮐُﻨﺪ و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﯿﻤﮫ وﻗﺖ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ادارهی ﺑﯿﻤﮫ ﮐﺴﺮی ﺣﻘﻮق او را ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﮐﻼس زﺑﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽرود وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﮐﻠﻤﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢاش ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ
و ﮐﻼس را ﮐﮫ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﮫ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده .ﺣﺎﺗﻢ دوﺳﺘﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ را
اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽﮐﺮد.
ﭘﺲ از آن ﺷﺐ راﺑﻄﮫاﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ھﻔﺘﮫای دو ﺳﮫ روز ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او
ﻣﯽرﻓﺖ .ﻋﺎﺷﻖ آﺷﭙﺰی ﺑﻮد .ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﺪن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽرﻓﺖ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﮫ ﻣﻮاد
ﺧﻮراﮐﯽ و ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﺷﺮاب ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﻏﺬا درﺳﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻟﯿﻮاﻧﯽ
ﺷﺮاب ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻧ ُﮫ و اﺧﺒﺎر ورزﺷﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺖ .طﺒﻊ آرام و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ ﺣﺎﺗﻢ ﭼﻮن دم ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ روح زﻧﺪﮔﯽ
و ﻧﺸﺎط در ﺟﺎن اﻓﺴﺮدهی ﭘﺮﺳﺘﻮ دﻣﯿﺪ .ﺣﺎل ﭘﺮﺳﺘﻮ آرام و ﮐُﻨﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺒﻮر و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽداد .در ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮد را درﻣﺎﻧﺪه و ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﻣﯽدﯾﺪ ،ﮐﻤﮏاش ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در
ﺳﯿﻼب زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﺗﻨﺶاش ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻔﮭﻤﺪ .ﺑﺎ طﺮح ﺳﺌﻮال ﺑﮫ او ﻣﯽﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ او
ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺳﮭﻤﯽ در ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ .ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺣﻮادث
زﻧﺪﮔﯽاش دﯾﮕﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻗﻠﻢ و ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯽآورد و ﺑﺮای او ھﻤﮫی ﺑﺎزﯾﮕﺮان و
ﻧﻘﺶ آنھﺎ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﻠﯽ؛ دﺧﺘﺮش ،ﻧﺎﺻﺮ ،ﮐَﻠ َﮫ و ﺑﻌﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ
ﺧﻮدش را ھﻢ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺳﺘﻢ دﯾﮕﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﯽ و
ﭼﮕﻮﻧﮫ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏاش ﮐﮫ روزی
ﮐَﻠﮫ را ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲ از آن ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ اﺳﺖ.
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دوﺑﺎره ﻟﺒﺎس ﺧﻮب ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﺮاﻧﮫھﺎی ﺷﺎد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه وﯾﻠﯿﺰ ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ .اﻏﻠﺐ ھﻤﺮاه ﺣﺎﺗﻢ و ﺑﺎ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ وﻟﻮی آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪل او ﻣﯽرﻓﺖ .ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﺎﺗﻢ ﻗﺒﻞ از ھﺮﭼﯿﺰ در ﭘﯽ دوﺳﺘﯽ اوﺳﺖ ،ﮔﺮﭼﮫ ﻋﻼﻗﮫاش را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ او ﭘﻨﮭﺎن
ﻧﻤﯽﮐﺮد و از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﺧﻮد ﮔﻠﮫ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﺮا زودﺗﺮ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﮔﺎھﯽ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﯽرﻓﺖ و ﺷﺐ را ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺧﺘﺮش ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ.
راﺑﻄﮫ اش ﺑﺎ آﺑﺠﯽ و ﮔُﺮداﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .اواﺋﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﮫ
او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی او ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ آن ﺷﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاب
درﺳﺘﯽ ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .آﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ راﺑﻄﮫ ﺟﺪﯾﺪی را داﺷﺖ؟ ﺣﺎﺗﻢ
ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﭘﺪرش ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮد .ﭼﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺑﺪھﺪ؟ ﭼﮫ از او
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ؟ اﯾﻦھﺎ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻦ ﻧﭽﻨﺪان آرام ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻓﺸﺎر
ﻣﯽآوردﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ھﻤﮫی ﺟﻨﺒﮫھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدش را
ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮدی ﺑﯿﻤﺎر و در آن ﺳﻦ و ﺳﺎل ،ھﺮ روز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺳﮑﺘﮫای ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﻤﯿﺮد .دﻋﻮت از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺮای ھﻤﺰی ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﺮﯾﮏ
ﮐﺮدن او در زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﻮد .ﺣﺎﺗﻢ ﻧﻈﺮش را ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﮔﺮ روزی ﻣُﺮد ،ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﺎل ﺑﭽﮫھﺎﯾﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ دارد؛ ﮐﮫ
ﮐﻢ ھﻢ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺎل اوﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺑﻮد .ﺣﺎﺗﻢ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎ
ﺧﻠﻮص ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎ و ﻧﻘﺸﯽ در ﻓﮑﺮ
و اﻧﮕﯿﺰهی او ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮔﻔﺘﮫھﺎی او را ﺑﺎور داﺷﺖ .در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺮد ﺧﻮد را
دوﺑﺎره ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﭘﺮﺳﺘﻮی دوران ظﻠﻤﺖ ﻧﻤﯽدﯾﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
روﺷﻨﺎﯾﯽ روز و ﺧﻨﺪهی ﺑﭽﮫھﺎ در ﭘﺎرک ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﮫاش ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﮫ وﺟﺪ
ﻣﯽآﻣﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺲاش اﺣﯿﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺮأت ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﺎ ھﻤﺎن
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ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده ،ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﮕﺮاﻧﯽھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺰﺑﺎن ﻣﯽآورد .اﻟﺒﺘﮫ ﻧﮫ ﺑﺮای ﻋﻠﯽ
ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﺣﺎﺗﻢ .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺮادر او ﺑﻮد .ﻣﺆﻧﺲ و ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ او ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر او
اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ:
''ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ از ﺷﺮﮐﺖ وﻟﻮو ﺻﺪا ﺑﺰن ﮐﮫ در اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﺑﮭﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻦ''.
ﺣﺎﺗﻢ ذوقزده ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
در ﺧﻮﻧﮫات ردﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ''.
''ﭼﺮا ﮐﺎرﮔﺮ؟ ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهی ﺷﺮﮐﺘﻮ ِ
دوران ﺳﺮﺧﻮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﮫ ﻣﺎه دوام ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮد
ﭘﺴﺘﺎن ﭼﭗاش ﺗﯿﺮ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺳﻮزﺷﯽ ﺧﻔﯿﻒ از ﻣﺎھﯿﭽﮫاش ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫ
ﻗﻔﺴﮫی ﺳﯿﻨﮫاش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده و ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ درد
ﯾﮏ ﻣﺎه اداﻣﮫ داﺷﺖ و آزارش ﻣﯽداد .ﺳﯿﻨﮫاش ﺳﻔﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺮدی راﺑﻄﮫی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﺑﺘﺪا ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن
ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪهاش ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﯽ ﮐﮫ روی ﻣﺒﻞ در ﮐﻨﺎر ﺣﺎﺗﻢ ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮد و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد ،آرام ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ دﺳﺖھﺎی
ﮔﺮماش اﺑﺘﺪا دﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ران او را ﻧﻮازش داد .ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺘﻌﺠﺐ و ﭘﺮﺳﺎن ﺑﮫ او
ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد .ﻓﺎﺻﻠﮫی اﺗﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺗﺎ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﮫ دﻋﻮت او ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ .ﻣﻮھﺒﺘﯽ ﻧﺼﯿﺐ او ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺎ آن
ﺷﺐ ﺟﺮأت ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ در ﺧﻮاب ﺑﮫ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﺑﺮای او ﭼﻮن ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﺑﻮد .ﺳﻔﺮی ﮐﮫ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ او در آن ﻧﻘﺸﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ ،ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ آن زن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد و ﺑﺲ .ﺷﺐ از ﻧﯿﻤﮫ
ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﻋﺮﯾﺎن ،آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺗﻦاش آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﺑﻮی ﺧﻮش ﺗﻦ ﭘﺮﺳﺘﻮ و ﮐِﺮﺧﺖ از ﻟﺬت
ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺎ او ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﺗﺎق ﺧﻮاباش رﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ روی ﺗﺨﺘﺨﻮاب دو
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ﻧﻔﺮهاش دراز ﮐﺸﯿﺪ و ﻟﺤﺎفاش را روی ﺗﻦاش ﮐﺸﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺟﺎی
ﺧﺎﻟﯽ اوﺳﺎ را ﭘُﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﻠﺐاش ﭼﻮن ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در
رگھﺎی ﻗﻠﺐاش آرام و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاب ﺑﻮد .ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ،ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﺒﮏ و آرام ﮐﮫ ﭘﺲ از ھﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ
اﺳﯿﺮ آن ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻮاب ﺧﻮشاش دوام ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از ﺳﻮزﺷﯽ ﮐﮫ در ﭘﺴﺘﺎن
ﭼﭗاش اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ،ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﻋﻄﺶ ﺟﻨﺴﯽاش ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ درد
رھﺎﯾﺶ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ دﺳﺖ ﺳﯿﻨﮫاش را ﮐﮫ ھﻨﻮز از ﺗﻤﺎس ﻟﺐھﺎی ﺣﺎﺗﻢ ﭼﺴﺒﻨﺎک
ﺑﻮد ،ﻟﻤﺲ ﮐﺮد .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻨﮫاش ﺳﻔﺖ ﺑﻮد .ﺗﺎ آن
روز ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .در اﺗﺎق را ﺑﺴﺖ و ﻟﺨﺖ و ﻋﺮﯾﺎن در
ﺟﻠﻮی آﯾﻨﮫ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ھﺮ دو دﺳﺖ ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ
را وزن ﮐﻨﺪ .ﺳﯿﻨﮫی ﭼﭗاش ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .دﺳﺖ ﭼﭗاش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد
و روی ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ دﺳﺖ راﺳﺖ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪه آرام ﭘﺴﺘﺎن ﭼﭗاش را
ﻓﺸﺎر داد و ﺳﭙﺲ ﺣﺮﮐﺖ داد .ﺳﯿﻨﮫاش ﺳﻔﺖ ﺑﻮد .ﻓﮑﺮ آزار دھﻨﺪهای ﭼﻮن ﺷﮭﺎﺑﯽ
ﮔﺪاﺧﺘﮫ ﺑﮫ ﻗﻠﺐاش اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﻐﺰش ھﺠﻮم آورد'' .ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﮫ
اﯾﻦ راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ'' .ﺑﻘﯿﮫی ﺷﺐ را ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﺸﻮره ﺑﮫ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪ.
آن روز ﺷﯿﻔﺖ ظﮭﺮ ﺑﻮد و ﮐﺎرش ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .ﺻﺒﺤﺎﻧﮫ را در
ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﺧﻮرد .از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ ﭼﺸﻤﺎن او ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﺗﻨﮭﺎ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﭘﺪرش ﺟﻮانﺗﺮ ﺑﻮد .ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺗﻢ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل او ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺬاب
وﺟﺪان داﺷﺖ .ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .ﺣﺲ اﯾﻨﮑﮫ از او ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده،
آزارش ﻣﯽداد .ﺣﺎﺗﻢ را ﭼﻮن ﺑﺮادر و رﻓﯿﻘﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد
داﺷﺖ .ﻋﺎﺷﻖ او ﻧﺒﻮد .ھﯿﭻ ﯾﮏ در ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ آن را ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .از ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن آن
ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ از ﻟﺬت و اھﻤﯿﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد .و ﭘﺮﺳﺘﻮ
واھﻤﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﻧﮕﯿﺰهاش از آن ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺸﺎء ﺷﻮد .ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ آن
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ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺗﻔﺎق ﻣﮭﻢ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽاش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ از ﻧ ُﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽاش را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺣﺎﺗﻢ
اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﮫ او را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد .دو
ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮕﺎه رﺳﯿﺪ .ھﻤﮑﺎراناش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻧﮕﺮاﻧﯽ او ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺌﻮال ﭘﯿﭻاش ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺴﺘﮕﯽ را ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.
ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ آرام ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮫ اﺗﺎق رﺋﯿﺲاش رﻓﺖ .در را
ﺑﺴﺖ و ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﮕﺮاﻧﯽاش را ﺑﺎ او درﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ .آﻧﺎ زﻧﯽ ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﮫی ﮐﺎر داﺷﺖ .ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاھﻦاش را
در ﺑﯿﺎورد .ﭘﺴﺘﺎن ﭼﭗ او را ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد .ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و
ﮔﻔﺖ:
''ﺣﺪسات درﺳﺘﮫ .ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎھﯿﭽﮫ ﻋﻠﺖاش ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻋﺎدت ﻣﺎھﺎﻧﮫ و ﺻﺪ ﻋﺎرﺿﮫی دﯾﮕﮫ .ﺑﮭﺘﺮه ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﮫ
درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﺮی''.
ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ .رﺋﯿﺲ درﻣﺎﻧﮕﺎه از ھﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ او ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ وﻗﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﮕﺮان و ﭘﺮﺳﺎن ﺑﮫ آﻧﺎ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ از ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮهاش ﻓﮑﺮ او را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .آﻧﺎ ﺳﺎلھﺎ
در درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮگ ﺑﺎران دﯾﺪه ﺑﻮد .ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮهاش را در ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .ﺳﺨﺘﯽ ﭘﺴﺘﺎن ﭼﭗ
ﭘﺮﺳﺘﻮ او را ھﻢ ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﻣﻮر در ﺳﯿﻨﮫاش رﺷﺪ ﮐﺮده و
ﺣﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از آن ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ .وظﯿﻔﮫی او ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آن ﺧﺒﺮ دردﻧﺎک را ﺑﮫ او
ﺑﺪھﺪ .ﮐﺎر او ﻧﺒﻮد .ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﯾﺪ او را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ وﯾﮋه و
روﺷﯽ ﺧﺎص ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ و آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر اطﻼع ﻣﯽداد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺎآرام و ﻧﮕﺮان در اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﺎران ﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ
775

دﻗﯿﻘﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺎ روﭘﻮﺷﯽ ﺳﻔﯿﺪ او را ﺻﺪا ﮐﺮد .ھﻤﺮاه
ﭘﺮﺳﺘﺎر راه اﻓﺘﺎد .در راه ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮد:
''ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم در ﺳﻮﺋﺪ از ﭘﺎرﺗﯽﺑﺎزی ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ''.
وارد اﺗﺎق ﮐﮫ ﺷﺪﻧﺪ ،دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﮐﮫ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮد از ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاھﻦاش را در ﺑﯿﺎورد .ﻣﻌﺎﯾﻨﮫاش ﮐﺮد.
دﮐﺘﺮ ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﮐﺮد ﮐﮫ آﻧﺎ ﺑﺎ او ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ رو ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﺮد و از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ او را ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﺒﺮد .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ اﺗﺎق را
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
''ﺳﯿﻨﮫی ﺳﻤﺖ ﭼﭗات ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﮫ .ﺑﺎﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ .اﻵن
ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻢ .ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪازظﮭﺮ ﺑﯿﺎ اﯾﻨﺠﺎ .ﺑﮭﺘﺮه ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﻧﺰدﯾﮏات ھﻤﺮات ﺑﺎﺷﮫ .اﻣﯿﺪوارم ﭼﯿﺰ ﻣﮭﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﮫ''.
از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻓﺎﺻﻠﮫی زﯾﺎدی ﻧﺒﻮد .ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
ﺑﻮد .ﭘﯿﺎده راه اﻓﺘﺎد .ﺟﯿﻎ ﺧﺸﮏ و آزار دھﻨﺪهی ﮐﻼغ ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﻧﺘﮭﺎی دﮐﻞ
آﻧﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع آن ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ را ﺷﻨﯿﺪ .ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،ﮐﻼﻏﯽ
ﮐﮫ ﺟﺜﮫاش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﮐﻼغھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺮ اﻧﺘﮭﺎی آﻧﺘﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد
و رو ﺑﮫ او ﻗﺎر ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﺟﯿﻎ ﮐﻼغ ﺑﮫ دلاش ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ.
''ﻧﮑﺒﺖ ،ﺑﺎ اون ﺻﺪای ﻣﻨﺤﻮسات .ﭼﺮا دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن
ﻧﺰدﯾﮏام ھﻤﺮام ﺑﺎﺷﮫ؟ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم؟ ﻣﻤﮑﻨﮫ؟''
از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن ھﺮاس ﮐﺮد.
''ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮدا ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﮫ''.
وارد درﻣﺎﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﺷﺪ رﺋﯿﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮد .او را ﺑﮫ اﺗﺎقاش دﻋﻮت ﮐﺮد و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
''ﺧﻮب ﭼﯽ ﺷﺪ؟''
''ھﯿﭽﯽ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻓﺮدا ﻧﺘﯿﺠﮫی آن ﻣﺸﺨﺺ
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ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏام ھﻤﺮام ﺑﺎﺷﮫ''.
آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺟﻠﻮی ﺟﺎری ﺷﺪن
اﺷﮏاش را ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ .آﻧﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺠﺰ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ و ﺣﺎﺗﻢ ﮐﺲ و
ﮐﺎری در ﺳﻮﺋﺪ ﻧﺪارد .دلاش ﺑﮫ ﺣﺎل او ﺳﻮﺧﺖ .ﻧﺘﯿﺠﮫی آزﻣﺎﯾﺶ را از ﻗﺒﻞ
ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد .ﺳﻌﯽ ﮐﺮد دﻟﺪارﯾﺶ دھﺪ .ﮐﻼﻣﯽ
ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ .ﺗﻮﻣﻮر ﭘﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﺮطﺎﻧﯽاﻧﺪ .ﭘﺴﺘﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﺰرگ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻣﻮر رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺷﮏ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﺗﻨﮭﺎ راه ﭼﺎرهای را ﮐﮫ ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ،ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری او ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد'' .ﭼﺮا ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺮای
ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد؟'' از ﺳﮭﻞاﻧﮕﺎری و ﮐﻢ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽاش
ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ھﻔﺘﮫای ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻣﻮرد ﺳﺮطﺎن ﺳﯿﻨﮫ در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ.ﭼﺮااﯾﻦزنﺗﺎاﯾﻦﺣﺪﺳﮭﻞاﻧﮕﺎریﮐﺮدهاﺳﺖ؟
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ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .ﺗﻮﻣﻮر ﺳﯿﻨﮫاش رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ آن ﺑﺎﻧﺪازهی ﯾﮏ
ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ در ﮐﻨﺎر او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،از زﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪ.
آﺑﺠﯽ ھﻤﺮاه او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش رﻓﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺗﺎ آن روز ﺑﺎ ﺣﺎﺗﻢ
ﺣﺮف ﻧﺰده ﺑﻮد .ﺣﺎﺗﻢ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮد .از ﻗﯿﺎﻓﮫی دﻣﻖ و ﺧﻄﻮط ﭼﮭﺮهاش ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺖ از روز
اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﻌﻼوه ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ آن روز ھﺮﮔﺰ در آن ﺳﺎﻋ ِ
ﻣﮭﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮد .ھﺮ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ را دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد از ﻗﺒﻞ ﺑﮫ او اطﻼع
ﻣﯽداد .ﭘﺮﺳﺘﻮ در راه ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﺣﺎﺗﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و
ﮔﻔﺖ .ﺣﺎﺗﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺳﮫ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را اﻧﺴﺎن
ﮐﺎﻣﻞ و ﺳﺮﺣﺎﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺳﺘﻮ در آن ﺧﺎﻧﮫ و در ﮐﻨﺎرش ﺑﺮای
او ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﻮد .ﻧﻘﺸﮫھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﭼﯿﻦ؛ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ،
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،آن ھﻢ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﻮ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮﺳﺘﻮ
ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺑُﺮج و ﺑﺎروﯾﯽ ﮐﮫ در رؤﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻓﺮو رﯾﺨﺘﮫ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﮐﺮد و ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﮫی ﺣﻀﻮر آﺑﺠﯽ ﺟﻠﻮ رﻓﺖ و او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ را ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
''ﻣﺴﺌﻠﮫی ﻣﮭﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﺨﺘﮫ ،وﻟﯽ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻧﻘﺪر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ از ﭘﺲ اﯾﻦ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﯾﮫ ﻋﻤﻞ
ً
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ ﺑﯿﺎد .ﯾﻘﯿﻨﺎ ً ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮ از ﻧﻮع ﺧﻮش ﺧﯿﻢ اﺷﮫ.
ﮐﻮﭼﯿﮏِ ﯾﮏ روزه ﺧﻮب ﻣﯽﺷﮫ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﮫ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاد ،ﮔﺮﭼﮫ از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫای ﮐﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺰﺑﺎن آورد زﯾﺎد
ﺧﻮشاش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺳﺎلھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ آن ﺟﻤﻠﮫ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،از ﻋﻠﯽ ،از رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖاش
از دﮐﺘﺮ و ﺣﺎﻻ از ﺣﺎﺗﻢ .ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف
آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتھﺎ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪ
ﻟﺤﻈﮫ در آﻏﻮش ﺣﺎﺗﻢ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﺮد.
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ﺣﺎﺗﻢ از آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد .داﻧﺶ او ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮐﻢ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺗﺠﺮﺑﮫ و
ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪهھﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮگ
اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن ﺣﺲ ﻟﻌﻨﺘﯽ را ﮐﮫ ﺗﯿﺸﮫ ﺑﮫ رﯾﺸﮫی
اﻣﯿﺪھﺎﯾﺶ ﻣﯽزد و ﻧﺪا ﻣﯽداد ﮐﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﻋﺰﯾﺰش را از ﮐﻨﺎرش ﺧﻮاھﺪ رﺑﻮد،
ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ھﻨﻮز ﺟﻮان ﺑﻮد و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﮭﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ
آﻧﭽﮫ از دﺳﺖاش ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﮫ آن زن ﺷﺎد و ﺳﻼﻣﺖ در ﮐﻨﺎر او
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﮐﮫ از زﺑﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﻨﯿﺪ ﺧﻂ ﺑﻄﻼﻧﯽ ﺑﺮ ھﻤﮫی اﻣﯿﺪھﺎ و
ﻧﻘﺸﮫھﺎﯾﺶ ﺑﻮد.
دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﻣﺎﻣﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺳﮫ ﺑُﻌﺪی ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﻣﻮر ﺳﯿﻨﮫی ﭘﺮﺳﺘﻮ
رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ .ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﮫ ﺳﺮطﺎن ﺑﮫ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮی از ﺑﺪن او
ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﭘﺴﺘﺎن ﭼﭗ او را
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺮدارد ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ راه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻠﻮلھﺎی ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط
ﺑﺪن او ﺑﻮد.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪ .ﺣﺎﺗﻢ و آﺑﺠﯽ ھﻤﺮاه او
ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺪدا ً او را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد .ﭘﺮﺳﺘﺎر ﭼﻨﺪ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ از او ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶھﺎ دﮐﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او
را در ﺣﻀﻮر آﺑﺠﯽ و ﺣﺎﺗﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ورﻗﮫای ھﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﮫ روی آن
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ رو ﮐﺮد ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ و آﺑﺠﯽ و
ﺣﺎﺗﻢ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
''ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ده ﻋﻤﻞ داری .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اطﻼع ﺑﺪم ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺗﯿﻢ ﻣﺎ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻣﻮر را از ﺳﯿﻨﮫی ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داره ﮐﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﺻﻮرت ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻞ
ﭘﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮدارﯾﻢ .اﮔﺮ ﺗﻮﻣﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻞ ﺳﯿﻨﮫی ﺷﻤﺎ ﺗﻨﮭﺎ
اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن را ﺑﮕﯿﺮد .اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ
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زﯾﺮ اﯾﻦ ورﻗﮫ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﯿﺪ''.
ﻣﮕﺮ راهﺣﻞ دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ورﻗﮫ را اﻣﻀﺎء
ﮐﺮد .از روزی ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻤﺎریاش را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺑﯽاراده آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮ و ذھﻦ ﻣﻐﺸﻮشاش درﮔﯿﺮ آﻧﭽﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ او رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻔﮭﻤﺪ .آﯾﺎ ﭘﺎداش ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺎﮐﺮده ﺑﻮد؟ ﺑﮫ ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر
اﻋﺘﻘﺎد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .وﻟﯽ ﺑﮫ ﮔﻨﺎه و ﺻﻮاب و آﺧﺮت ھﻨﻮز ﺑﺎور داﺷﺖ.
ﺗﻮدهھﺎی ﺗﻮﻣﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﺟﺮاح ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫی ﭘﺴﺘﺎن
ﭼﭗاش را ﺑﺒﺮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﮫ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﮫ ھﻮش آﻣﺪ ،دﮐﺘﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ دﯾﺪناش
رﻓﺖ .ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺪﺧﯿﻢ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﻠﻮلھﺎی ﺳﺮطﺎﻧﯽ اﺗﺼﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮﻣﻮر از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
طﺮﯾﻖ ﺧﻮن و ﯾﺎ از راه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﮫ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺪن او ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﮫ در آن ﺻﻮرت ﻣﺪاوای او ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره ﺷﯿﻤﯽدرﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ در وﯾﺰﯾﺖ اول ﻧﻈﺮش را ﺑﮫ او ﻧﮕﻔﺖ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد و ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ روﺣﯿﮫاش ﺿﻌﯿﻒ و ﺟﺴﻢاش ﻓﺮﺳﻮده و ﺧﺴﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﯿﺢ داد دو روز دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ،اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺷﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از دﺳﺖ داد .دﮐﺘﺮ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺘﺎر
ھﻤﺮاھﺶ دﺳﺘﻮراﺗﯽ داد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫی آزﻣﺎﯾﺶھﺎی ﻻزم را از او
ﺑﮕﯿﺮد .در راھﺮو ﺑﺎ آﺑﺠﯽ و ﺣﺎﺗﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ آنھﺎ ﮔﻔﺖ.
آﺑﺠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺨﯽ را ﮐﮫ از زﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮫ ﺧﻄﺮ دھﺸﺘﻨﺎﮐﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮﺳﺘﻮی ﻋﺰﯾﺰش ﺑﮫ ﮐﻤﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ .آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺘﺎﺳﺘﺎز ) (۶٨ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﮫ دﭼﺎر ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﮫای ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮﮔﯽ دردآور در
اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن اﺳﺖ .اﺷﮏ ﭘﮭﻨﺎی ﺻﻮرتاش را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺣﺎﺗﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ و ﭘﯽآﻣﺪ
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ﻓﮑﺮ دﮐﺘﺮ را ﻧﻔﮭﻤﯿﺪ وﻟﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮭﺮهی آﺑﺠﯽ و اﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﺟﺎری
ﺷﺪ ،ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ رﻓﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫی زﯾﺎدی دارد.
ﺣﺪس دﮐﺘﺮ درﺳﺖ ﺑﻮد .ﺳﺮطﺎن از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﻔﺎوی ﺑﮫ رﯾﮫھﺎی او ﺳﺮاﯾﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻌﺪ از ﮔﻮش دادن ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫھﺎی دﮐﺘﺮ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ
ﻣﯽﻓﮭﻤﻢ .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺮﻟﺒﺎناش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ و ﺗﻨﮭﺎ از دﮐﺘﺮ ﺳﺌﻮال ﮐﺮد:
''ﭼﻘﺪر ﺷﺎﻧﺲ دارم؟''
دﮐﺘﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖھﺎی او را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
''اﻵن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺷﻤﺎ ﺑﺪھﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﺟﻮاب ﻣﯽدھﺪ''.
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ و ﺑﻔﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ در ذھﻦاش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﮐﺴﯽ ﺟﺰ
ﺧﻮدش ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻮاب ﻣﯽدﯾﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ
ﻣﺮگ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ و ﺣﯿﺎت و ھﺴﺘﯽاش ﺑﮫ ﻣﻮﯾﯽ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ﭼﯽ؟ اﺳﺘﺎد دورهی ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫی ﺑﮭﯿﺎری در دو ﺟﻠﺴﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮی
در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮطﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ
ﻋﻮارض ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .رﯾﺰش ﻣﻮ ،درد
ﺷﺪﯾﺪ ،و ﺻﻌﻒ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ .ﻣﻌﮭﺬا ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی ھﻢ
ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ دﺧﺘﺮش را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺎر
دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﭘﺮﺳﺘﻮھﺎ را از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎقاش ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن را ﺑﺸﻤﺎرد،
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﯾﺒﺎ و دﻟﻔﺮﯾﺐ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آن
درد و ﺿﻌﻒ و رﻧﺞ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
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ﭘﺮواز ﭘﺮﺳﺘﻮ
دوﺳﺘﺎن اش ﺳﮭﯿﻤﮫ و ﮔُﺮداﻧﺎ ھﻔﺘﮫای دو روز ﺑﮫ ﻋﯿﺎدت او ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .آﺑﺠﯽ و
ﺣﺎﺗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ روز آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ھﻔﺘﮫھﺎی اول ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ھﺮ
روز ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﮫ او را ﺑﮫ اﺗﺎقاش ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺧﺴﺘﮫ و ﻣُﭽﺎﻟﮫ ﺷﺪه روی
ﺗﺨﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .درد ﮐﻼﻓﮫاش ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﺎر زﺧﻤﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽﭘﯿﭽﯿﺪ و ﭼﺎرهای
ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﻮﺳﺖاش ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺴﮑﯿﻦاش ﻣﯽداد .ﺑﺎرھﺎ
آرزوی ﻣﺮگ ﮐﺮد .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻮھﺎﯾﺶ رﯾﺨﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞاش
اﻣﯿﺪش را از دﺳﺖ داد .ﭘﺮﺳﺘﻮ رﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮد .از ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻄﻮر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎرهی ﮐﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دوس
ﻣﻮرﻓﯿﻦ روزاﻧﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ از ﺷﺪت درد او ﺑﮑﺎھﺪ .ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ را ھﺮ روز
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺣﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎرش ﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺳﻔﺮ ﭘُﺮ درد و
رﻧﺞاش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎ آﺑﺠﯽ و ﺣﺎﺗﻢ
ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻻﻏﺮ و ﺗﮑﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوﯾﺶ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت
روز را ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ھﻢ ﮐﮫ ﺑﯿﺪار ﺑﻮد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﺮگ ﺑﮫ ذھﻦاش ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی
ﺑﻤﯿﺮم ،ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدم وﻗﺖ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ .ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮطﺎن
ﮔﺮﯾﺒﺎن او را رھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .آن ﺷﺐ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ از ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﮫ ﮐﻨﺎر
ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ .ﭘﺮده را ﮐﻨﺎر زد ،ﮐﺮﮐﺮه را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﮫ آﺳﻤﺎن ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺘﺎره در
آن ﺳﻮ ﺳﻮ ﻣﯽزد و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮص ﻣﺎه ﺧﯿﺮه ﺷﺪ .آﺳﻤﺎن ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ﭼﻮن درﯾﺎی
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ،در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آرام و آﺑﯽ ﺑﻮد در ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎناش آﻏﻮش ﮔﺸﻮده ﺑﻮد.
ﻓﮑﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ آن ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و ﻣﺮز و ﮔﻢ ﺷﺪن در آن ﺑﮫ ﮐﻠﮫاش زد .آراﻣﺶ
ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ ﺑﺮ وﺟﻮدش ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .ﺗﺤﻤﻞ درد و رﻧﺞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺪاﺷﺖ .دلاش
ﺑﺤﺎل ﺧﻮدش ﺳﻮﺧﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽاش در
اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد .اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﻣﺎدر ،اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت دﯾﭙﻠﻢ ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ،ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،
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اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦﮐﮫ ﻋﻠﯽ از ﺳﺮﮐﺎر ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن دﺧﺘﺮش ،ﺗﻠﻔﻨﯽ از دﺧﺘﺮش،
ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .اﻧﺘﻈﺎر ﻗﻄﺎر ﺷﮭﺮی و اﺗﻮﺑﻮس .ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن از ﻋﻠﯽ از
ﻧﺎﺻﺮ .ﺷﻨﯿﺪن و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺤﺎﺷﯽ از ﮐَﻠ َﮫ .ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ و اﻧﺘﻈﺎر .از اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺴﺘﮫ
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺮگ ﺑﮫ ﺳﺮاغاش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ درد و رﻧﺠﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻟﺤﻈﺎت ﺷﯿﺮﯾﻦ
ھﻢ در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ،ﻋﺸﻖ او ،ﺑﺎزی ﺑﺎ دﺧﺘﺮش،
ﻧﻮازشھﺎی ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهی آﺑﺠﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻼﻗﮫی ﺑﺮادراﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺎﺗﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
ﺑﻮد .ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ او ،ﺣﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺒﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎ او ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻼﯾﮫی
زﯾﺎدی از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ آرزو داﺷﺖ .اﯾﮑﺎش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻗﺒﻞ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮواز دﺧﺘﺮش را در ﮐﻨﺎرش داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺷﮭﺮ
ﺧﺎطﺮاﺗﺶ؛ ﺗﮭﺮان ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن زاده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪه
ﺑﻮد و ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﺗﻨﮭﺎ و ﺑﯽﮐﺲ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮﮔﺮدد .دلاش
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﺧﺘﺮش را ﺑﮫ آن ﺷﮭﺮ ﺑﺒﺮد و ﺧﺎطﺮات ﮔﺮد ﮔﺮﻓﺘﮫاش را ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﺮﺳﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﮔﻔﺖ آنھﺎ را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ،ﺑﺎ او و در ﮐﻨﺎر او ﻣﺮور ﮐﻨﺪ ،ﮔﺮﭼﮫ ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .در آن
ﺷﺐ ﮔﺮﭼﮫ ﺗﻦاش اﻓﺘﺎده و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،اﻣﺎ ھﻮش و ﺣﻮاساش درﺳﺖ ﺑﻮد .آرام
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺮگ
او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری طﻮﻻﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﮑﺸﺪ و آن ھﻤﮫ رﻧﺞ و درد دوزﺧﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮگ ﺑﮫ ﺳﺮاغاش ﺑﯿﺎﯾﺪ.
''زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ،ﻣﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ
ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ
ﻋﻠﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﻧﮫ دوﻟﺖ؛ ﻧﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ،ﻧﮫ اﯾﻦ و ﻧﮫ آن و ﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن ﺣﻖ
دارد در ﻣﻮرد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم .اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮم،
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ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ھﻤﮫ درد و ﺧﻔﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﭼﻮن ﮐﻔﺘﺎر ﭘﯿﺮی از ﻧﺎ اﻓﺘﺎده و
ﻧﺎﺗﻮان روی ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﺎﺷﻢ ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ﺗﺮﺣﻢ آﻣﯿﺰ و ﻣﺤﺒﺖھﺎی
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮان را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ؟'' ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ او را دوﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﭼﮭﺮهی زرد و ﮐﺒﻮد و ﺟﺴﻢ ﺗﮑﯿﺪه و ﻣُﭽﺎﻟﮫ ﺷﺪهی او را ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎطﺮهای ﮐﮫ در ذھﻦ از او ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ھﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ
و ﺧﻮش ﺑﺮ و ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ روزی ﻧﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی ﮔِﺮد و
ﺳﻔﺖاش ﻟﺤﻈﮫ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮد .دلاش ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﺑﺠﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮﯾﯽ را ﺑﯿﺎد داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻗﻮﯾﯽ ﻣﺴﺖ در ﺟﻠﻮ آﯾﻨﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و او ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻋﺸﻖ ﮔﯿﺴﻮان
ﺳﯿﺎه و ﻣﻮاجاش را ﺷﺎﻧﮫ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﻟﺐھﺎی داغاش ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﮔﺮدن او از
ﺷﮭﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﻮی ﻣﻌﻄﺮ ﺗﻦاش ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺷﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ﯾﺎد او را
ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﮫ ﮐﮫ در ﺷﺐ اول ازدواجاﺷﺎن ،ﺷﺒﯽ ﮐﮫ ﭼﻮن دﯾﻮاﻧﮫای ﮐﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﮔﺴﺴﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺗﻦ و ﺑﺪن و ﺳﺮ و ﺻﻮرت او را دﯾﻮاﻧﮫوار ﺑﺎ ﻟﺐھﺎی آﺗﺸﯿﻦاش ﺑﻮﺳﯿﺪ و از
او ﮐﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﯿﺎورد .دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ دﺧﺘﺮش ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎ و ﻣﮭﺮﺑﺎن او
را ﺑﺨﺎطﺮ ﺑﯿﺎورد ،ﻧﮫ اﺳﮑﻠﺖ ﺑﯽﺟﺎن و ﭼﺸﻤﺎن ﮔﻮد اﻓﺘﺎده و ﻟﺐھﺎی ﺗﺮک ﺧﻮرده
و ﺧﺸﮏ او را .اﯾﻦ را ﺣﻖ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ و در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ در اﺗﺎقاش ﺗﻨﮭﺎ
ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ھﻤﮫ را در دﻓﺘﺮش ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﻌﺪا ً ﭘﺮﺳﺘﺎر آن را ﺑﮫ آﺑﺠﯽ داد.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ در آن روزھﺎ و ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا و اﻣﯿﺮ ﺟﺴﻢ و
ﺟﺎناش ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮد و ﻧﺒﻮداش را ﺑﺎ ارادهی ﺧﻮد رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ .آﯾﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای او
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﭼﯿﺰی ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭼﻨﮓ ﺑﯿﻨﺪازد .ﺗﻨﮭﺎ ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ﺑﻮد و
اﺑﺪﯾﺖ .اﺑﺪﯾﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻮی آن ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺖ ،ﻧﮫ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮطﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺪرﻗﮫ ﮐﻨﻨﺪهی زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﺎ ارادهی ﺧﻮد
ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻤﺪاناش را ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﯾﺎد ﺷﻌﺮ ﮐﺴﺮاﯾﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ در
روزھﺎی اول آﺷﻨﺎﯾﯽاﺷﺎن در ﺣﻀﻮر آﺑﺠﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ از آن را ﺑﺮای او ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﻮد.
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''آری ،آری زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ آﺗﺸﮕﮭﯽ دﯾﺮﻧﺪه ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.
ﮔﺮ ﺑﯿﻔﺮوزﯾﺶ رﻗﺺ ﺷﻌﻠﮫاش در ھﺮﮐﺮان ﭘﯿﺪاﺳﺖ.
ورﻧﮫ ،ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ و ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﮔﻨﺎه ﻣﺎﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ را ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻓﺮوزﻧﺪه؛
ﺷﻌﻠﮫھﺎ را ھﯿﻤﮫ ﺳﻮزﻧﺪه.
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺷﻌﻠﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ''.
ﻧﯿﺸﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ؛ ﺑﮫ ﺗﻠﺨﯽ ﺗﻤﺎم دردھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﺮﻟﺒﺎناش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای او ھﻢ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد؛ ﺑﺎ
ھﺮ آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺗﻮاناش ﺑﻮد ،ھﯿﻤﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﮔُﺮده ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و در ﺷﻌﻠﮫی ﮐﻢ ﺟﺎن
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺎﻻ رود .وﻟﯽ ﺣﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﮫ ھﯿﻤﮫای در اﻧﺒﺎن داﺷﺖ و
ﻧﮫ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎی ﮐﺸﻨﺪهی ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ ﺟﻨﮕﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮود و
ھﯿﻤﮫای ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .دﺳﺘﺎناش ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻦاش از ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .ﺗﺎ ﮐﯽ
و ﭼﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﺑﺎرھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺎ ارادهی
ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮﺑﺎر ﺗﯿﺮش ﺑﮫ ﺳﻨﮓ ﺧﻮرده ﺑﻮد .وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﮫ ،دﯾﮕﺮ
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ارادهاش را ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﻮدش ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺐھﺎی
ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﮫ ﺗﻦاش ﺧﻮرد .ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﺟﻠﻮ ﮐﺸﯿﺪ ،روی آن
اﯾﺴﺘﺎد .دﺳﺘﺎناش را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻻﯾﺘﻨﺎھﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﺸﯿﮏ ﺷﺐ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮرﻓﯿﻦ او ﺑﮫ اﺗﺎقاش آﻣﺪه
ﺑﻮد ،اﺗﺎق را ﺧﺎﻟﯽ دﯾﺪ .ﺗﺨﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺖ .ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎن
او ﭼﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮی ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﯿﺮﺧﻮرده ،روی ﺳﻨﮕﻔﺮش ﻣﺤﻮطﮫی ﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آرام و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ آرﻣﯿﺪه ﺑﻮد .از درد ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ آﺑﺠﯽ
آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻄﺮ را ﻧﻮﺷﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ داغ از ﭼﺸﻤﺎن ﺧﯿﺲاش روی دﻓﺘﺮش
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ﭼﮑﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
ﻋﺮوﺳﮏ ﻗﺼﮫی ﻣﻦ،
ﮔﮭﻮارهی ﺧﻮاﺑﺖ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟''
(اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ)
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ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری
ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ھﻔﺘﮫ اول ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﺑﻮد.
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﯿﻮﯾﺒﺮی ﺷﮭﺮ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ را ﻣﮫ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭼﻤﻦ ﺳﺒﺰ آن اﺟﺎق
از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدهای را ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻣﮫ ﭼﻨﺎن ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻮﯾﯽ دود از زﻣﯿﻦ
ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .ھﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد و آﺳﻤﺎن ﺑﻐﺾ ﮐﺮده ،ﻧﮫ ﺗﻮان ﺑﺎرﯾﺪن داﺷﺖ و ﻧﮫ
ﺣﺎل و ﺣﻮﺻﻠﮫی ﭘﺲ زدن اﺑﺮھﺎ .در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﻮﺋﺪی ﺟﻤﻼت
زﯾﺒﺎﯾﯽ را از روی ﻋﺎدت و وظﯿﻔﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺪون ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن
ﻣﯽآورد ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎت و ﻣﺒﮭﻮت ،ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﮫ ﺑﺎ ھﻢ
ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﻧﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﻟﺪاری ﻣﯽدادﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺣﯿﺮان ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﮐﮫ روی دو ﺗﺨﺘﮫ روی ﮔﻮر ﺗﺎزه ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ،ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﮫ زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل اﺷﮏھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔﻞ رُ ز
ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﮫ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ روی ﺗﺎﺑﻮت ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ
وﺧﻤﯿﺪه ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ ،ﯾﻘﮫ ﭘﺎﻟﺘﻮی ﺳﯿﺎه ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ آورده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﺴﺮت
ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻮت ﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای ﺗﭙﮫی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭼﻤﻨﯽ ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﺮدی ﻋﯿﻨﮑﯽ ﻻﻏﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ
درﺧﺘﯽ ﺗﮑﯿﮫ داده ﺑﻮد و ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ
روی ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻏﻠﻄﯿﺪ .ﮔﺮدنﺑﻨﺪ طﻼﺋﯽ را ﮐﮫ روز ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاھﺮش ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
ﺑﺮای اوﻟﯿﻦﺑﺎر از ﺟﯿﺐ ﺑﯿﺮون آورد و ﻗﺎب آن را ﺑﺎز ﮐﺮد .دو ﻋﮑﺲ ﮐﻮﭼﮏ در
ﻗﺎب ﺑﻮد .ﻋﮑﺲ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮدش ،ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﻮد ،و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫای ﮐﮫ
ﺣﺎل زﻧﯽ ﺟﻮان ﺑﻮد و ﻧﮕﺎه ﻣﺒﮭﻮتاش ﺑﮫ ﮔﻮر ﺧﯿﺮه ﺑﻮد .ﺑﮫ آراﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
"ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺨﺶ ،ھﺮﮔﺰ دلام ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮرو اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ .ﺗﻮ ﺑﺮام اوﻟﯿﻦ و
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻮدی ﺷﺮﻣﻨﺪهام ﮐﮫ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﮫ ﻗﻮلام ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ".
ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﮫ ﮔﻞ ﺳﺮخ را ﮐﮫ در دﺳﺖ داﺷﺖ در ﭘﺎی ﺑﯿﺪ ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻠﻨﺪی ﮐﮫ
ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺳﺒﺰ آن ﺧﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺮی زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﺬاﺷﺖ و راه
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اﻓﺘﺎد .ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاهاش را در ﮔﻮش ﺟﺎ داد .رادﯾﻮی ﻣﺤﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽھﺎ از ﻣﻮج
اف ام اﺧﺒﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺻﺪاﺋﯽ ﺟﺎ اﻓﺘﺎده و ﮔﺮم اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
''ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ اداﻣﮫ
دارد''
ﻧﯿﺸﺨﻨﺪی ﺗﻠﺦ ﺑﺮ ﻟﺒﺎناش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ .ﻣﻮج رادﯾﻮ را ﻋﻮض ﮐﺮد .آھﻨﮕﯽ از اﻣﯽ
وﯾﻦھﻮس ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ)۶٩) .
ﭼﻮن ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺮات ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ.
ﻋﺸﻖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﻢ؟
آخ ،ﮐﮫ ﭼﻘﺪر ﺑﺪ ﺧﺮاباش ﮐﺮدﯾﻢ!
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻗﻤﺎر اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ از ﺑﺎزی ﺣﺬف
ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ!
ﻋﺸﻖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺻﺪای ﺧﺸﮏ و ﻏﻤﮕﯿﻦ اﻣﯽ وﯾﻦ ھﻮس در ﮔﻮشاش ﭘﯿﭽﯿﺪ:
"ﭼﻮن ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺮات ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ".
ﺳﯿﮕﺎرش را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﭙُﮏ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ آن ﮔﻮﺷﮫھﺎی ﺳﺒﯿﻞ
ﮐُﻠﻔﺖاش را ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻨﺎر زد و ﺳﺘﻮﻧﯽ از دود را از رﯾﮫھﺎ ﺑﯿﺮون
داد .دﺳﺖاش ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .اﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﺧﺸﮏ و ﺟﺎن ﺧﺮاش
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ:
"ﭼﻮن ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﻢ.
ﻋﺸﻖ ،ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
دو ﻗﻄﺮه اﺷﮏ روی ﮔﻮﻧﮫھﺎﯾﺶ ﻏﻠﻄﯿﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
And now, the final frame
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For you I was a flame
… Love is a losing game
٢٠١۵ ﮔﻮﺗﻨﺒﺮگ ژوﺋﻦ
ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻮﺷﺘﺮی
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اﺧﺘﺼﺎرات و واژهھﺎ
1.

Atena.
2.
Tsatsiki
3.
Dionrsos
4.
Ja Hello
5.
De är väldigt kära i varandra
6.
Pappa sänk
7.
Good evening madam. Good lather.
Original lather. Good price.
8.
Come in. Just have a look. Very good
price.
9.
Come, come.
10.
Mjuk.
11.
Andersson
12.
Posttraumatic stress disorder. (PTSD).
13.
Landveter.
14.
Ok, no need.
15.
Aircraft.
16.
I married, first time coming Sweden.
17.
Sambo.
18.
LEGOLAND.
19.
En gång till, en gång till.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Hisingen.
No, no, not possible.
Data.
Jul afton.
God jul.
Öppna, öppna.
Femman.
Fred Gatan.
N.K.
H.M.
Kviberg.
Korttedala.
Gota kanal.
No chance.
Kärlek.
Kille.
Kul.
Aveny.
Kompis pris.
Bellevue.
Ullevi.
Askim.
Hej och välkommen.
S.F.I.
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44.

Willys.
45.
Lindex.
46.
Så där.
47.
Kreta.
48.
Anders.
49.
Gammelstad.
50.
IKEA.
51.
Kalle.
52.
Persikor.
53.
Zorba.
54.
Ouzo.
55.
I come Sweden, Ali.
56.
Ali no.
57.
Antabus.
58.
Jamas.
59.
Hello who are you brother.
60.
What happen?
61.
Zakaria and Meeu.
62.
Massage sir. Good massage. Very cheep.
Nice massage.
63.
Ali refugee no good, too bad. Vietnam
better.
64.
I work here. I get money.One day go back
Vietnam.
792

65.
66.
67.

Åsa.
Metastases.
Amy Winhouse.
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