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دﯾوار ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﻧﺑش ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺑود .ﺣﻣﺎم
ﺗﻣﯾز و ﻧوﺳﺎزی ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮥ دﺳت راﺳت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽآﻣد .در
ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ از ﺿﻠﻊ ﻏرﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﺎرت ﺑﺎز ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﮐوﭼﮥ ﺑن
ﺑﺳت در داری راه داﺷت ﮐﮫ ﺳﮫ ﺧﺎﻧﮥ دﯾﮕر را ھم در دﻟش ﺟﺎ
داده ﺑود.
ﮐوﭼﮫ ﭘﮭن و ﮐوﺗﺎه ﺑود و در ﭼوﺑﯽ آن ﭘوﺳﺗﮫ داده ﺑود و از
ﯾﺎدﮔﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﭼﮫھﺎی ﻣدرﺳﮫ ﺑر آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ﭼرک و ﺳﯾﺎه
ﺑود .ﮐف ﮐوﭼﮫ ﺑﮫ اﻧدازۀ دو ﭘﻠﮥ آﺟری ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﺳطﺢ ﺧﯾﺎﺑﺎن
اﺻﻠﯽ ﺑود و ﺧﺎک ﺳﻔت و ﻗرﻣز رﻧﮕﯽ داﺷت .در اﯾن ﮔودی
اﻣﻧﯾت و ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ و ﺧﻧﮑﯽ ﻣوﺟود ﺑود.
ﺷبھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻟﮑن ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﻣﺷرف ﺑر اﯾن
ﮐوﭼﮫ ﺑود ﻣﯽﺧواﺑﯾدﯾم .ﺑﺎﻻی ﺳر ﺳﺗﺎرهھﺎ ﻣﺛل داﻧﮫھﺎی ﮔردن
ﺑﻧد از ھم ﮔﺳﯾﺧﺗﮫای ﺑر زﻣﯾﻧﮥ ﻣﺧﻣﻠﯽ آﺳﻣﺎن وﻟو ﺑود .ﻋطر ﮔل-
ھﺎی ﺷب ﺑو و ﭘﯾﭻ اﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ در ھوا ﻣوج ﻣﯽزد .ﺷﻣدھﺎی
ﮐﺗﺎن دﺳت دوز ﻣﺎدرم ﺧﻧﮑﺎی ﺷب را در ﻣﯾﺎن ﺗﺎر و ﭘودش ﻧﮕﮫ

3

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﻣﯽداﺷت و در اوﻟﯾن ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺑﺧﺷﻧدﮔﯽ روی ﭘوﺳت ﺑدن ﻣﯽ-
ﺳراﻧد.
از ﺑﺎﻟﮑن ﻣﻧزل ،ﭘﻧﺟرۀ ھﻣﺳﺎﯾﮕﺎن ،و از ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺟرهھﺎ
درون اطﺎقھﺎ دﯾده ﻣﯽﺷد .وﻟﯽ ﻣﺎدرم ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻧﮕﺎه ﮐردن
ﺗوی ﺧوﻧﮥ ﻣردم ﻓﺿوﻟﯾﮫ «.و ﻣن ﺑﺎ ھﻣﮥ ﮐﻧﺟﮑﺎوی ﺟرﺋت ﻧﮕﺎه
ﮐردن ﻧداﺷﺗم و ھﻣﮥ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗم را از ﺻﺣﺑت ﺑزرگﺗرھﺎ ﺑﮫ دﺳت
ﻣﯽآوردم.
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در اﻧﺗﮭﺎی ﮐوﭼﮥ ﺑن ﺑﺳت ﻣرد ﺳﺎﻟـﺧوردهای ﺑﺎ ﺗﻧﮭﺎ
ﺳت ﻣﺷﮭور ﺑود .ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد
دﺧﺗرش زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد .ﭘﯾرﻣرد ﺑﮫ ﺧ ّ
زﻧش را در اول ﺟواﻧﯽ از ﻏﺻﮫ دق ﮐش ﮐرده اﺳت .ھﻣﮫ
ﻏﯾﺑﺗش را ﻣﯽﮐردﻧد ،وﻟﯽ در ﺣﺿورش ﺑﮫ او اﺣﺗرام ﻣﯽ-
ﮔذاﺷﺗﻧد .ﭘﯾرﻣرد اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﺑود و ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻋﺻﺑﯽ درھﻣﯽ داﺷت.
اﺑروھﺎﯾش ﺑﮫ اﺧم داﯾﻣﯽ ﮔره ﺧورده ﺑود و ھرﮔز ﻧﻣﯽﺧﻧدﯾد .ﻣن
از او وﺣﺷت داﺷﺗم.
وﻗﺗﯽ ھوا رو ﺑﮫ ﮔرﻣﺎ ﻣﯽرﻓت ،ﻋﺻرھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻠوار ﭘﯾژاﻣﮥ
راه راه ﮐﮫ ﺑﻧد درازی داﺷت ،و ﻋرق ﮔﯾری و ﺷب ﮐﻼھﯽ و
ﻋﯾﻧﮏ ذره ﺑﯾﻧﯽ ﮐﻠﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوک دﻣﺎﻏش را ﻓﺷﺎر ﻣﯽداد ،ﺑﮫ
ﮐوﭼﮫ ﻣﯽآﻣد و ﺟﻠو در ﺧﺎﻧﮫاش را ﺑﺎ آﻓﺗﺎﺑﮫ آب ﻣﯽﭘﺎﺷﯾد ــ
ﻧزدﯾﮏ در ﮔل ﻣﯽﺷد و آب ﭘﺎﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﺎرﭘﯾﭻھﺎی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺧﺗم.
ﺑﻌد ﭘﯾرﻣرد ﭘﺎورﭼﯾن ﭘﺎورﭼﯾن ﺑﮫ داﺧل ﻣﻧزل ﻣﯽرﻓت .ھر وﻗت
ﻣرا ﻣﯽدﯾد از ﻻی اﺑروھﺎ و ﺑﺎﻻی ﻋﯾﻧﮑش ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐرد و ﺑﺎ
ﺣرﮐﺎت ﮐﻧد ﺳر و دﺳت اﺷﺎره ﻣﯽﮐرد ﭘﯾش او ﺑروم و ﻣن ھر
ﺑﺎر ھراﺳﺎن ﺑﮫ درون ﺧﺎﻧﮫﻣﺎن ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑردم.
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دﺧﺗرش داﺋﻣﺎ ً ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎه ﻣﯽﭘوﺷﯾد .ﻗﯾﺎﻓﮥ ﮔرﻓﺗﮫ و
ﻏﻣزدهای داﺷت و زﯾﺎد در ﮐوﭼﮫ دﯾده ﻧﻣﯽﺷد .ﻣردم ﻣﺣل از او
ﺑﺎ ﺗرﺣم و دﻟﺳوزی ﺣرف ﻣﯽزدﻧد.
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رو ﺑﮫ روی ﻣﻧزل ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﯾوه زن ﺷوخ و ﺳرﺣﺎل ﺑﮫ
اﺳم ﺳرور ﺧﺎﻧم ﺑﺎ دو دﺧﺗر دم ﺑﺧت و ﭘﺳر ده دوازده ﺳﺎﻟﮫاش
ﻣﻧزل داﺷت .در ﺧﺎﻧﮥ آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺻﺣﺑت ﻋروﺳﯽ و ﻋﻘد ﮐﻧﺎن و
ﺧواﺳﺗﮕﺎری و ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺧوران ﺑود .ﺑﺎ آﻧﮑﮫ در ﻣدت اﻗﺎﻣت ﻣﺎ
در آن ﻣﺣل ھﯾﭼﮑدام از اﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎت روی ﻧداد ،اﻣﯾد و ﻧﺷﺎط
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑود.
راوی ﺗﻣﺎم اﺧﺑﺎر ﺑرای ﻣﺎدرم ﺳرور ﺧﺎﻧم ﺑود .از
ﺟزﺋﯾﺎت ﮐﺎر ھﻣﮫ آﮔﺎه ﺑود و ھﻣﮥ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب و ﺷﺎخ و
ﺑرگ ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐرد .ﻣﺎدرم او را ھﻣواره ﺑﺎ ﺧوﺷروﯾﯽ ﻣﯽ-
ﭘذﯾرﻓت و ﺑﮫ ﺻﺣﺑﺗش ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﻣﺳرت ﮔوش ﻣﯽداد.
ﺳرور ﺧﺎﻧم دﻟﺳوزی ﻣﯽﮐرد» ،دﺧﺗر ﺑﯾﭼﺎره ﺗوی ﺧوﻧﮥ اﯾن
ﭘﯾرﻣرد ﭘوﺳﯾد .ﺑﺎز دﯾﺷب ﺳر ﻗﯾﻣت ﮔوﺷت ﺗﺷرش زد .طﻔﻠﮏ
دﺧﺗره ﺷﺎم ﻧﺧورده رﻓت ﺧواﺑﯾد و ﺻدای ھﻖ ھﻘش ﺗﺎ دم دﻣﺎی
ﺻﺑﺢ ﻣﯾوﻣد«.
ﻣﺎدرم ﻓﻘط اظﮭﺎر ﺗﻌﺟب و ھﻣدﻟﯽ ﻣﯽﮐرد.
ﺳرور ﺧﺎﻧم اداﻣﮫ ﻣﯽداد» ،ﻧﻣﯾدوﻧم ﭼرا اﯾن زﺑون ﺑﺳﮥ
ﻓﻠﮏ زده رو ﺷوھر ﻧﻣﯾده ﮐﮫ دﺧﺗر ﺑﯾﭼﺎره ﻧﻔﺳﯽ ﺑﮑﺷﮫ«.
و ﻣﺎدرم ﺑدون آﻧﮑﮫ اﻋﺗﻘﺎد زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺣرف ﺧودش داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﮔﻔت» ،ﮐو ﺷوھر؟«
و ﺳرور ﺧﺎﻧم ﭘﯽ ﺣرﻓش را ﻣﯽﮔرﻓت» ،ﺣﺎﻻ دﺧﺗره رو
ﮐﮫ ﺷوھر ﻧﻣﯾده ھﯾﭻ ﭼﯽ ،ﺧودش ھم ﻣﯾﺧواد زن ﺑﮕﯾره ــ ﺗف!
ﻣرﺗﯾﮑﮫ ﯾﮫ ﭘﺎش ﻟب ﮔوره ﺣﯾﺎ ﻧداره!«
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ﻣﺎدرم ﻣﯽﭘرﺳﯾد» ،ﻏﯾر از دﺧﺗرش ﮐﺳﯽ رو ﻧداره؟«
ﺳرور ﺧﺎﻧم ﻣﯽﮔﻔت» ،ﭼرا ،ﯾﮫ ﻗﻧﺎری داره و داﯾم
واﯾﺳﺎده ﺑراش ﻣوچ ﻣﯾﮑﺷﮫ! ﻣرﺗﯾﮑﮫ ﭘﺎک دﯾووﻧﮫ اس! ﭘﻧﺎه ﺑر
ﺧدا از ﺳر و ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﺣﯾوون ﺑﺎ اﯾن ﻗد ﻧﯾم وﺟﺑﯾش راه
ﻣﯾﻧدازه! ﺧواب ﺻﺑﺢ رو ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺣروم ﮐرده .ﺣﺎﻻ ﭼﻧدﯾن و
ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻗﻧﺎرﯾﮫ اﯾﻧﺟﺎس ــ ﻧﻣﯾدوﻧم ﭼرا از ﺧوﻧدن ﻧﻣﯾﻔﺗﮫ«.
ﻣن ﻣﯽﺧواﺳﺗم از ﻣﺎدر ﺑﭘرﺳم ﻗﻧﺎری ﭼﮫ ﺟور ﭼﯾزی
اﺳت ،وﻟﯽ ﺳرور ﺧﺎﻧم ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑرای دﺧﺗر ﺑزرﮔش ﺧواﺳﺗﮕﺎر
ﺟدﯾدی ﭘﯾدا ﺷده ﮐﮫ »ﻣﺎﻟﯾﮫﭼﯾﮫ ،ﺑﺎﺑﺎش ام ﻧون و آﺑﯽ داره«.
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ﻣﯾﻣﻧت را در واﻗﻊ ﺟزو ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ ﻧﻣﯽ ﺷد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
آورد .دﻻک ﺣﻣﺎم ﺟﻧب ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺑود و از وﻗﺗﯽ ﭘﺳرش را ﺑﮫ
ﺳرﺑﺎزی ﺑرای ﺧدﻣت ﻧظﺎم ﺑرده ﺑودﻧد ،در اﻧﺑﺎر ﮐوﭼﮏ ﭘﺷت
ﺣﻣﺎم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد .ﺳﺎﻟﯽ دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﻣﻧزل ﻣﺎ دﯾده ﻣﯽﺷد ــ ھر
ﺻﺑﺢ ﻋﯾد آﻧﺟﺎ ﺑود و زﻣﺳﺗﺎنھﺎ ھم ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺧﺎﮐﮫ ذﻏﺎل و
ﺑرﻧـﺞ ﻣﯽآﻣد.
ﻣﯾﻣﻧت دﻻک ﺳرور ﺧﺎﻧم ھم ﺑود و ﺳرور ﺧﺎﻧم ﯾﮑروز
ﺧﺑر آورد» ،ﭘﺳرش رو ﻓرﺳﺗﺎدن ﺧوزﺳﺗون .ﺑﯾﭼﺎره ﺧﯾﻠﯽ
ﻏﺻﮫ ﻣﯾﺧوره .ﻣﯾﮕﮫ ،ﺗو ﭼﻠﮥ ﺗﺎﺑﺳﺗون ﺑﭼﮫام اوﻧﺟﺎ ،ﺗو اون
ﺟﮭﻧم ،ﮐﺑﺎب ﻣﯾﺷﮫ .ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯾﺗوﻧﯾن ﺑراش ﮐﺎری ﺑﮑﻧﯾن؟ ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ
ﺧدا ﺑﮫ آﻗﺎ ﺑﮕﯾن ﯾﮫ ﮐﺎری ﺑﮑﻧﮫ ﭘﺳره رو ﺑﮫ ﯾﮫ ﺟﺎی ﺧوش آب و
ھواﯾﯽ ﻣﻧﺗﻘﻠش ﺑﮑﻧن«.
ً
ً
ﻣﺎدرم ﮔﻔت» ،ﺣﺗﻣﺎ ،ﺣﺗﻣﺎ ﯾﮫ ﮐﺎری ﺑراش ﻣﯽﮐﻧم«.
و ﻣن ﺧوﺷﺣﺎل ﺷدم.
ﯾﮏ روز دﯾﮕر ﺳرور ﺧﺎﻧم ﺧﺑر آورد» ،ﻣﯾﻣﻧت ﻣﯾﺧواد
ﺻﯾﻐﮥ ﺣﺎج ﯾﺧﯽ ﺑﺷﮫ .ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺻت ﺳﺎﻟﺷﮫ ،ﻋروس و دوﻣﺎد و
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ﺳ
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ﻧوه و ﻧﺗﯾﺟﮫ ھم داره .ﻣﺎدر ﺑﭼﮫھﺎش زﻧده اس اﻣﺎ ھﻣﭼﯽ ﺟوﻧﯽ
ﻧداره .ﻣﯾﮕن ﺣﺎﺟﯽ ﭘول و ﭘﻠﮥ ﻓراوون داره«.
ﻣﺎدرم ﮔوش ﻣﯽﮐرد.
»راﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧم ،اون ﺟووﻧﮏ ﺑﻠﻧد ﻗد ﮐﮫ ھﻣﮑﺎر آﻗﺎس ﭼﮫ
ﺟور آدﻣﯾﮫ؟ ﺑﮫ درد دﺧﺗر وﺳطﯽ ﻣﯾﺧوره؟«

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﯾﮑﺑﺎر ﺗوی ﺑﺎﻟﮑن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐردم .ﻣﯾﻣﻧت و ﺳرور ﺧﺎﻧم
ﺗوی ﮐوﭼﮫ ﮔرم ﺻﺣﺑت ﺑودﻧد .ﭘﯾرﻣرد از در ﮐوﭼﮫ وارد ﺷد.
زﻧﺑﯾل ﺣﺻﯾری زھوار دررﻓﺗﮫای دﺳﺗش ﺑود .ﺑﺎ ﻗدمھﺎی ﺷﻣرده
و ﻣﻧظم ﺑﮫ طرف ﺳرور ﺧﺎﻧم و ﻣﯾﻣﻧت رﻓت .ھر دو ﺳﺎﮐت
ﺷدﻧد و ﺑﮫ ﭘﯾرﻣرد ﭼﺷم دوﺧﺗﻧد .ﻧزدﯾﮏ ﮐﮫ ﺷد ھر دو ﯾﮏ ﺻدا
ﺳﻼم ﮐردﻧد .ﭘﯾرﻣرد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﺟواب ﺑدھد روﯾش را ﺑﮫ ﻣﯾﻣﻧت
ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻣﯾﻣﻧت ﺧﺎﻧم از ﺷﻣﺎ ﻗﺑﯾﺣﮫ! در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ اﯾن ﮐﺎرا
ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ ﻧﯾس«.
ﻣﯾﻣﻧت دﺳتھﺎﯾش را از زﯾر ﭼﺎدر ﺑﯾرون آورد و دو
دﺳﺗﯽ ﺗوی ﺳرش زد و ﮔﻔت» ،ای وای! ﺧﺎک ﺑر ﺳرم آﻗﺎ -
ﻣﮕﮫ از ﻣن ﭼﮫ ﺟﺳﺎرﺗﯽ ﺳر زده؟ ﭼﮫ ﮐﺎر ﺧﻼﻓﯽ ﮐردم؟«
ﭘﯾرﻣرد ﺑﺎز ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺟواب ﺑدھد ﯾﺎ ﺷﺗﺎﺑﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ
طرف ﻣﻧزﻟش رﻓت.
ﻣﯾﻣﻧت در ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧودش ﻧﺷﺎن داد ﭼﺎدرش را
اﻧداﺧت و ﻣن ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر دﯾدم ﮐﮫ ﻟـﺧت ﻧﯾﺳت  -ﺑﮫ ﺟﺎی
ﺗﻧﮑﮥ ﻗرﻣز ﻣﻌﻣوﻟش ،ﻟﺑﺎس ﻗﮭوهای رﻧﮓ و رو رﻓﺗﮫای ﭘوﺷﯾده
ﺑود  -و ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻌﺟب ﮐردم.
ﺑﮫ ﻣﺎدرم ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣﯾﻣﻧت ﻟﺑﺎس ﺗﻧش ﺑود.
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ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
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ۀﺗ
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ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﻣﺎدرم ﮔﻔت» ،ﻣﯾﻣﻧت ﺗوی ﺣﻣوم ﻣﺟﺑوره ﻟـﺧت ﺑﮕرده -
ﭼون ﻧﻣﯾﺗوﻧﮫ ﺑرای ھر ﻣﺷﺗری ھﯽ ﻟﺑﺎس درآره ،ھﯽ ﻟﺑﺎس
ﺑﭘوﺷﮫ .ﺑﯾﭼﺎره ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷﮫ .ﮐﺎرش ﺧﯾﻠﯽ ﭘر زﺣﻣﺗﮫ«.
ﻣن ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾدن و درآوردن ﭼﻘدرﮐﺎر ﭘر
زﺣﻣﺗﯽ اﺳت و ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﮐﺎﻣﻼً ﻣواﻓﻖ ﺑودم ،و ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﯾﻣﻧت
ﺧﯾﻠﯽ ﺣﺳرت ﻣﯽﺧوردم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد روزھﺎ ﺑرای ﺧودش ﻟـﺧت
ﺑﮕردد.
ﺳرور ﺧﺎﻧم ھم ﺑﻌد در ﺑﺎرۀ دﻋوای ﭘﯾرﻣرد ﺑﺎ ﻣﯾﻣﻧت
ﺧﺑر آورد» :آﻗﺎ آﺗﯾﺷﯽ ﺷده ﺑود ﭼون ﻣﯾﻣﻧت دﺧﺗره رو ﺑرای
ﭘﺳرش ﺧواﺳﺗﮕﺎری ﮐرده .وﻗﺗﯽ ﺗو ﺣﻣوم ﻣﯾﺷﺳﺗش ﻣطﻠب رو
ﺣﺎﻟﯾش ﮐرده .ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕﯾن ﻣﯾﻣﻧت ﮐﺎر ﺧﻼف ﺷرﻋﯽ
ﮐرده؟ ﺑد ﮐرده ﺑﮫ ﻓﮑر ﺳر و ﺳﺎﻣون دادن ﺑﮫ دﺧﺗره ﺑوده؟ ﭘس
ﻓرداس ﮐﮫ ﻣﯾﻣﻧت ﻣﯾﺷﮫ زن ﺣﺎﺟﯽ و از دﻻﮐﯽ دس ﻣﯾﮑﺷﮫ.
ﻣرﺗﯾﮑﮫ ﭘﺎک ﺧل ﺷده .اﻧﮕﺎر ﻣﯾﺧواد دﺧﺗره رو ﺗرﺷﯽ ﺑﻧدازه.
آدﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﺎرده ﺳﺎل آزﮔﺎر ﻣوﻧﺳش ﯾﮫ ﻗﻧﺎری ﺑﺎﺷﮫ ،از اﯾن ﺑﮭﺗر
ﻧﻣﯾﺷﮫ .ﮐﺎﺷﮑﯽ ھﻣون زن ﻣﯽﮔرﻓت ،ﺷﺎﯾد ﻋﻘﻠش ﺳر ﺟﺎ ﻣﯾوﻣد.
اﻣﺎ ﯾﮫ زﻧﯽ ﮐﮫ واﺳﮥ اون دﺧﺗرۀ ﺑﯾﭼﺎره ھم ﻣﺎدری ﮐﻧﮫ «.ﺑﻌد
ﮔﻔت» ،ﻣن ﺑﮫ ﺧدا دﺧﺗره رو ﻣﺛل دﺧﺗر ﺧودم دوس دارم«.

ھﺮ

ﮔ

از ھﻣﺳﺎﯾﮥ دﯾوار ﺑﮫ دﯾوار ﺳرور ﺧﺎﻧم ﭼﯾزی در ذھﻧم
ﻧﻣﺎﻧده اﺳت .ﻣﺛل اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن آن ﺧﺎﻧﮫ اھل ﻣﻌﺎﺷرت
ﻧﺑودﻧد ،ﺣﺎدﺛﮫ و ﺟﻧﺟﺎﻟﯽ ھم ﺑراﯾﺷﺎن ﭘﯾش ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺻﺣﺑت و ﺗﻔرﯾﺢ ﻣردم ﺑﺎﺷد .اﯾﻧﻘدر ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ زن و ﺷوھر
ﺟواﻧﯽ آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد  -ظﺎھرا ً اﻧﺗظﺎر اوﻟﯾن ﻓرزﻧدﺷﺎن را
ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد.
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ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺳرور ﺧﺎﻧم ھﻣﯾﺷﮫ از آﻧﮭﺎ ﮔﻧﮓ و ﻣﺑﮭم ﺣرف ﻣﯽزد و
از اﯾﻧﮑﮫ اطﻼﻋﺎت دﻗﯾﻘﯽ در ﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ ﻧدارد آﺷﮑﺎرا ﻧﺎراﺿﯽ و
ﮔﻠﮫ ﻣﻧد ﺑود» :اﯾن دوﺗﺎ ﻣرغ ﺑﮭﺎره از ﺗوی اطﺎق ﺧواﺑﺷون
ﺗﮑون ﻧﻣﯾﺧورن! ﻣن ﺑﺎﻷﺧره ﻧﺗوﻧﺳﺗم ﺑﻔﮭﻣم ﺷوھره ﭼﮫ ﮐﺎره
اس .ﺣﺗﻣﺎ ً ﻧوﮐر دوﻟﺗﮫ ،از ﺳر و وﺿﻌش ﭘﯾداس .زﻧش ام اﻧﮕﺎر
ﻣﯾﺧواد ﺗﺧم دو زرده ﺑﮑﻧﮫ! داﯾم دﺳش رو ﺷﮑﻣﺷﮫ و ﻣﺛل آدﻣﺎی
ﺣﺳرت ﺑﮫ دل از ﻣﺎه دوم ﮔﺷﺎد ﮔﺷﺎد راه ﻣﯾره«.
ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺧب دﯾﮕﮫ ﺟووﻧﮫ ،ﺑﭼﮥ اوﻟﺷﮫ«.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

اواﺳط ﭘﺎﺋﯾز ﺑود ،ھوا ﺳرد ﺷده ﺑود و ﻣن اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗم
ﺑﮫ ﺑﺎﻟﮑن ﺑروم .ﯾﮑروز ﻋﺻر ﮐﮫ ﻣﺎدرم ﻣﻧزل ﻧﺑود ،ﭘﻧﮭﺎن از
ھﻣﮫ از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺗم و ﺗوی ﺑﺎﻟﮑن ﺧزﯾدم .ﺑرگھﺎی ﺧﺷﮏ
ﮐف ﺑﺎﻟﮑن را ﻓرش ﮐرده ﺑود و ﺑﺎران رﯾزی آﻧﮭﺎ را ﻧم زده ﺑود.
ﺗوی ﮐوﭼﮫ ھم ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺧﺷﮏ و داﻧﮫھﺎی ﺑرگ ،زﯾر ﺑﺎران
ﭘراﮐﻧده ﺑود .ﺳرم را ﺑﺎﻻ ﮔرﻓﺗم و دھﻧم را ﺑﺎز ﮐردم ﮐﮫ آب
ﺑﺎران را ﺑﺧورم .داﻧﮫھﺎی ﺑﺎران ﺑﮫ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﻟﺑم و روی
ﮔوﻧﮫھﺎ و دﻣﺎﻏم ﻣﯽﺧورد ،ﻻی ﻣژهھﺎ و اﺑروھﺎﯾم ﮔﯾر ﻣﯽﮐرد
اﻣﺎ ﺗوی دھﻧم ﻧﻣﯽ رﯾﺧت .ﻣﺛل ﮔرﺑﮫای ﮐﮫ ﭘﯽ دﻣش ﺑدود دور
ﺧودم ﻣﯽﭼرﺧﯾدم ،ﺳﻌﯽ داﺷﺗم ﻗطرهھﺎی ﺑﺎران را ﺗوی ھوا
ﺑﻘﺎﭘم .در اﯾن ﻣوﻗﻊ ﺳر و ﺻداﯾﯽ در ﮐوﭼﮫ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﺎزی از
ﯾﺎدم رﻓت.
در ﻣﻧزل ﭘﯾرﻣرد ﺑﺎز ﺷده ﺑود.
ﭘﯾرﻣرد و ﺷوھر زن ﺟوان ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ آﻣدﻧد ،ﺑﻠﻧد ﺑﻠﻧد
ﺣرف ﻣﯽزدﻧد و ﺑﮫ طرف ﺧﺎﻧﮥ ﻣرد ﺟوان ﻣﯽرﻓﺗﻧد .در ،ﭘﺷت
ﺳر آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﺎز ﻣﺎﻧد ﺗﺎ دﺧﺗر ﭘﯾرﻣرد ھم ﺑﯾرون آﻣد ،ﮔره
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ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

روﺳرﯾش را ﺳﻔت ﮐرد ،در را ﻣﺣﮑم ﺑﮫ ھم زد و دﻧﺑﺎل آن دو
راه اﻓﺗﺎد.
ﮐوﭼﮫ از ﺻدای ﭘﺎ و ﺣرف ﭘر ﺷد.
ﭘﯾرﻣرد ﭘﺎﻟﺗوﯾﯽ روی ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾش اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﻋﯾﻧﮑش
ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﻧوک دﻣﺎﻏش را ﺳﻔت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ول ﻧﻣﯽﮐرد.
ﭘﺎﭼﮫھﺎی ﺷﻠوار ﭘﯾژاﻣﮫاش ﻣﺧﺗﺻری ﺑﺎﻻ ﺟﺳﺗﮫ ﺑود و ﻣﭻ ﭘﺎھﺎی
ﺑﯽ رﻧﮓ و ﭘر رﮔش ﭘﯾدا ﺑود.
ﺑﮫ دﺧﺗرش ﮔﻔت» ،ﺗو ﺑرو ﺗو .ﻣن ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﻣوﻧم«.
ﺷوھر زن ﺟوان ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر ،ﻧﺧﯾر  -ﻧﻣﯾﺷﮫ ،ﺑﻔرﻣﺎﯾن
ﺗو ،ﻣﺎ ﻣﯾرﯾم اطﺎق دﯾﮕﮫ«.
ﭘﯾرﻣرد ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﺎﻣﺎ اوﻣده؟«
ﺷوھر ﺟواب داد» ،ﺑﻠﮫ  -ﻧﯾم ﺳﺎﻋﺗﯽ ﻣﯾﺷﮫ«.
ھر ﺳﮫ ﭼﭘﯾدﻧد ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم ﺻداھﺎی درھم
و ﻣﺑﮭﻣﺷﺎن ﺷﻧﯾده ﺷد و ﺑﺎز ﺳﮑوت ﺗﮫ ﮐوﭼﮫ رﺳوب ﮐرد.
ﻣن زﯾر ﺑﺎران ﺧﯾس ﺷده ﺑودم.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺷب ﺗﺎزه ﺷﺎم ﺧورده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺳرور ﺧﺎﻧم ﺳر رﺳﯾد.
»ﻓﮭﻣﯾدﯾن زاﯾﯾد و ﻣن ﻧﺑودم؟«
ﻣﺎدرم ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن و ﺣرارت ﭘرﺳﯾد» ،راﺳﺗﯽ؟ ﭼﯽ
زاﯾﯾد؟«
»ﭘﺳر«.
از آن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺗوی ﮐوﭼﮥ ﺑن ﺑﺳت رﻓت و آﻣد ﺑﯾﺷﺗر ﺷد:
دﺧﺗر ﭘﯾرﻣرد ﺑﺎ زن و ﺷوھر ﺟوان ﻧزدﯾﮏ ﺷد ،ﺳرور ﺧﺎﻧم ﺑﺎ
دﺧﺗر ﺑﯾﺷﺗر ﮔرم ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻣن ھم ﮔﺎھﯽ ﻣﺎدرم اﺟﺎزه ﻣﯽداد
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ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ﺑروم و ﺑﺎ ﺟﻣﻊ ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎزی ﺑﮫ آﻧﺟﺎ
ﻣﯽآﻣدﻧد ﺑﺎﺷم.
ﻣن از ھﻣﮫ ﮐوﭼﮏﺗر ﺑودم و ﮐﺳﯽ ﻣرا ﺑﮫ ﺑﺎزی ﻧﻣﯽ-
ﮔرﻓت ،ﺟز ﭘﺳر ﺳرور ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﺑراﯾم ﺧروس ﻗﻧدیھﺎی
رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﻣﯽآورد و در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﭼﮫھﺎی دﯾﮕر ﻣﺣﺎﻓظ و ﻣداﻓﻌم
ﺑود .از دﯾﮕر ﺑﭼﮫھﺎ ﻗویﺗر ﺑود ،از دﯾوار راﺳت ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓت،
ﺗﻌﺎدﻟش را روی دﺳتھﺎ ﺣﻔظ ﻣﯽﮐرد و ﺗﻣﺎم طول ﮐوﭼﮫ را ﺑﮫ
ھﻣﯾن وﺿﻊ ﻣﯽﭘﯾﻣود .ﺑرای ﻣن ﭘﮭﻠوان اﻓﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل
ﺳﺗﺎﯾش ﺑود.
زﻧدﮔﯽ در ﮐوﭼﮥ ﺑن ﺑﺳت ﺑﮫ ﻧظرم ﮔرمﺗر ﻣﯽآﻣد و ﻣن
در اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺟﺎ اﻓﺗﺎده ﺑودم .دﯾﮕر اﺣﺳﺎس ﻏرﺑت ﻧﻣﯽﮐردم.
ﺧطوط ﺻورتھﺎ ذوق ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑوی آﺷﻧﺎﯾﯽ را در ﻣن ﺑﯾدار
ﻣﯽﮐرد ،ﻓﻘط ﭼﮭرۀ اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﭘﯾرﻣرد و ﻧﮕﺎه ﺗﯾزش ھﻣﭼﻧﺎن
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده ﺑود  -ھﻣﭼﻧﺎن از او ﻣﯽﺗرﺳﯾدم .

ھﺮ

ﮔ
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ﻪا

ﺳ

آن روز در ﮐوﭼﮫ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر و اﻣﯾد دﯾدن دوﺳت ﻗﮭرﻣﺎﻧم
اﯾﺳﺗﺎده ﺑودم ﮐﮫ دﯾدم ﭘﯾرﻣرد ﺳﺎﮐن اﻧﺗﮭﺎی ﺑن ﺑﺳت ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﮫ
طرﻓم ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد  .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻧﺎه ﺑﺑرم ﺧﯾﻠﯽ دﯾر
ﺷده ﺑود .ﺳر ﺟﺎﯾم ﺧﺷﮏ و ﺑﯽ ﺣرﮐت ﻣﺎﻧدم.
ﻣرد ﭘﯾر در دوﻗدﻣﯽ ﻣن اﯾﺳﺗﺎد و ﺑدون ﻣﻘدﻣﮫ ﻣﺷت
ﭼروﮐﯾدهاش را ﮔﺷود  -دﺳﺗش ﻣﯽﻟرزﯾد .ﻣن ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻧﮕﺎه
ﮐردم و در ﮔودی ﮐف دﺳﺗش ﺳﮫ ﺳﻧﮓ ﺳﻔﯾد ﺻﯾﻘل ﺷده دﯾدم.
ﮔﻔت» ،اﯾﻧﺎ ﺗﺧﻣﺎی ﻗﻧﺎری ﻣﻧﮫ .ﻻﺑد آوازﺷو ﺷﻧﯾدی -
ﻧﮫ؟«
ﻣن ﺑﮭﺗزده ﺳرم را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﻧﻔﯽ ﺗﮑﺎن دادم.
»ﺧب اﮔرم ﻧﺷﻧﯾدی ﻋﯾب ﻧداره .ﺑﯾﺎ  -اﯾﻧﺎ ﻣﺎل ﺗو«.
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و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺑﺗواﻧم واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﺑدھم ،آﻧﮭﺎ را
ﺗوی دﺳت ﻣن ﻏﻠطﺎﻧد و اﻧﮕﺷت ﮔره دارش را در ھوا ﺑﮫ
ﻋﻼﻣت ﺗﮭدﯾد ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» ،ازﺷون ﺧوب ﻣواظﺑت ﮐﻧﯽ
ھﺎ!«
ﻣن از ﻟﺣن ﺻدا و ﺣﺎﻟت ﺻورت ﭘﯾرﻣرد ﻧﺗواﻧﺳﺗم
درﺳت ﺑﻔﮭﻣم ﮐﮫ از آن ﭘس ﻣن ﻣﺎﻟﮏ اﯾن ﺗﺧمھﺎی ﮐوﭼﮏ
ﺻﯾﻘﻠﯽ ھﺳﺗم ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﻓﻘط از آﻧﮭﺎ ﺧوب ﻣواظﺑت ﮐﻧم .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﭘﯾرﻣرد ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد ،ﺣس ﮐردم ﮐﮫ ﭼﯾنھﺎی ﺻورﺗش در ﺑﻌﺿﯽ
ﺟﺎھﺎ ﮐﺷﯾدهﺗر ﺷد و در ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﺟﻣﻊﺗر .ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺳﺎﯾﮥ ﺧﻧدهای درون ﭼﺷﻣش ﮔﺳﺗرده ﺷد.
ﻣن ھﻣﺎن روز ﻣروارﯾدھﺎی ﻏﻠطﺎﻧم را در ﺗﯾﻠﮫ ﺑﺎزی
ﺷﮑﺳﺗم و ﺗﺎ دو روز از ﺗرس رو ﺑﮫ رو ﺷدن ﺑﺎ ﭘﯾرﻣرد از ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎرج ﻧﺷدم .اﻣﺎ ﺑﻌد ،ﺧﻧدۀ ﭼﺷﻣﺎن او ﺑﮫ ﯾﺎدم آﻣد و دﯾﮕر از او
ﻧﺗرﺳﯾدم.
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ﮔ
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ﺳ

وﻗﺗﯽ اﯾن ﻣﻧزل را ﺗرک ﮐردﯾم ،ﻣن دو ﺗﺄﺳف داﺷﺗم:
ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ از رﻓﯾﻖ ﭘﮭﻠواﻧم دور ﻣﯽﺷدم ،و دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ آواز
ﻗﻧﺎری ﭘﯾرﻣرد را ھرﮔز ﻧﺷﻧﯾده ﺑودم.
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ﺳرﻣو ﺑردم دم ﮔوش ﺑﺎﺑﺎ ازش ﯾﮫ ﭼﯾزی ﺑﭘرﺳم .ﺑﺎﺑﺎ
ﮔﻔت» ،در ﮔوﺷﯽ ﺣرف ﻧزن ،ھر ﭼﯽ ﻣﯽﺧوای ﺑﻠﻧد ﺑﮕو«.
»آﺧﮫ ﻧﻣﯽﺷﮫ ﺑﻠﻧد ﺑﮕم«.
اﻣﺎ ﺑﺎﺑﺎ دوﺑﺎره ﮔﻔت» ،ﺑﮕو ﺑﺎﺑﺎ ،ﭼﯽ ﻣﯽﺧوای؟«
»اﯾن آﻗﺎی ﻋﯾﻧﮑﯽ ﮐﯾﮫ؟«
ﺑﺎﺑﺎ وﻗﺗﯽ ﺧﻧدهاش ﻣﯾﮕﯾره ﮔوﺷﮥ ﭼﺷﺎش ﭼﯾن ﻣﯽﺧوره،
ﭘرهھﺎی دﻣﺎﻏﺷم ﯾﮫ ﮐﻣﯽ ﻣﯽﻟرزه  -اﻣﺎ ﻟﺑﺷو ﮔﺎز ﮔرﻓت  -ﯾﻌﻧﯽ
ﭼرا ﮔﻔﺗﯽ .ﺧودش ﮔﻔت ﺑﻠﻧد ﺑﮕو ،ﻣن ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮕم .آﻗﺎی
ﻋﯾﻧﮑﯽ ﻧﮕﺎم ﮐرد .ﻧﮕﺎﻣم ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻧﮫ ازش ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد .اﺻﻼً
وﻗﺗﯽ ﻧﮕﺎم ﻣﯽﮐﻧﮫ ازش ﮐﻣﺗر ﺧوﺷم ﻣﯽآد.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت» ،اﯾن آﻗﺎ رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫان«.
ﻣن ﺷوﻧﮫھﺎﻣو ﺑﺎﻻ اﻧداﺧﺗم .رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎز ﻧﮕﺎم ﮐرد.
اﯾن دﻓﮫ ﻣﻧم ﻧﮕﺎش ﮐردم ،اﯾﻧﻘد ﻧﮕﺎش ﮐردم ﺗﺎ از رو رﻓت .ﺑﺎ
اﻧﮕﺷﺗﺎش رو ﻣﯾز ﺿرب ﮔرﻓت .اﮔﮫ ﻣﺎﻣﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﺑﮭش ﻣﯽ-
ﮔﻔت» ،اِه  -ﺣوﺻﻠﮫ ام ﺳر اوﻣد  -اﯾﻧﻘد ﺳر و ﺻدا در ﻧﯾﺎر«.
ﻣﻧم ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮭش ﺑﮕم اﻣﺎ ﻧﮕﻔﺗم.
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اﺻﻼً ازش ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد .ھﯾﭻ ﻧﻣﯽﺧﻧده .ﯾﮫ ﺳﺎﻋﺗﮫ داره
ھﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ ،ھﯽ از ﺑﺎﺑﺎ ﺣرف ﻣﯽﭘرﺳﮫ .ھﻣﺷم از
ﻣن ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ ،اﻣﺎ ﻣﻧو ﻧﮕﺎ ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ .ﺑﮭﺗر ﮐﮫ ﻧﮕﺎم ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ.
ﺷﺎﯾد ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧﮫ ﻣن ﺗو اطﺎق ﻧﯾﺳﺗم .ﺣﺎﻻ از ﺧودم ﺻدا در
ﻣﯽآرم ﺗﺎ ﺑﻔﮭﻣﮫ .ﺳرﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،ﭘﺎﻣو زﻣﯾن ﻣﯽﮐوﺑم.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت» ،ھﯾس! ﺷﻠوغ ﻧﮑن«.
ﻣن ﮐﮫ ﺷﻠوغ ﻧﮑردم  -ﺳرﻓﮫ ﮐردم و ﭘﺎﻣو زﻣﯾن ﮐوﺑﯾدم.
اﻣﺎ ﺑﺎزم اﯾن ﻋﯾﻧﮑﯾﮫ ﻧﮕﺎم ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ .ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت ﮐﯾﮫ؟ ﯾﺎدم رﻓت .آھﺎن
 ﮔﻔﺗش رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ اس .ﺧب ﺑﺎﺷﮫ .وﻗﺗﯽ ﻣﯽدوﻧﮫ ﻣن ﺗواطﺎﻗم ﭼرا اﺳﻣﻣو از ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯽﭘرﺳﮫ؟ ﻣﺛﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧودم ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم!
ازش اﺻﻼً ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد.
اووو ،ﻣﯾزش ﭼﻘده ﮔﻧده اس ،از ﻣﯾز ﺑﺎﺑﺎم ﮔﻧده ﺗره.
روﺷم ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺎﻏذه .ﮐﺎش اون ﻣداد ﻗرﻣزﺷو ﺑده ﺑﮫ ﻣن .اﮔﮫ
ﺑده ﺑﮫ ﻣن ،ﻣﯽدم ﻣﺎﻣﺎ ﺑرام ﻧوﮐﺷو ﺗﯾز ﮐﻧﮫ .آخ آخ! دو ﺗﺎ از ﻣداد
رﻧﮕﯾﺎﻣو ﮔم ﮐردم .اﮔﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻔﮭﻣﮫ دﻋوام ﻣﯽﮐﻧﮫ .ﻋوﺿش اون
ﺟﻌﺑﮫ ﻣداداﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻟﮫ ﺗوﻟدم ﺑﮭم داده ھﻧوز واز ﻧﮑردم .ای
راﺳﺗﯽ ﮐﺟﺎس؟ ﺗو ﮔﻧﺟﮥ ﻣﺎﻣﺎس! ﺗو ﮔﻧﺟﮥ ﻣﺎﻣﺎس! اﻣروز وازش
ﻣﯽﮐﻧم.
َ
اه ،ﯾﺧﮫام ﭼﮫ ﺳﻔﺗﮫ ،ﮔردﻧﻣو ﻣﯽﺧوره .ﺑﺎﺑﺎ ﮐﮫ ﮔﻔت اﯾﻧﺟﺎ
ﻣدرﺳﮫ اس ،ﭘس ﭼرا از ﻟﺑﺎﺳﺎی ﻣﮭﻣوﻧﯾم ﺗﻧم ﮐردن؟ ﯾﺧﮫام ھﯽ
ﮔردﻧﻣو ﻣﯽﺧوره .ھﯽ ﻣﯽﺧوره .اِ ،ﻓﮑل روﺑﺎﻧﻣو ﺑﺑﯾن  -واز
ﺷده! ﭼﻘده درازه! اوو  -ﯾﮫ ﻧﺧم از ﺳرش آوﯾزوﻧﮫ ،ھﯽ ﮐش ﻣﯽ-
آد .ﺑﺎﺑﺎ دﺳﺗﻣو ول ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ ﻓﮑﻠﻣو ﺑﺑﻧدم .دس ﺑﺎﺑﺎ ﮔرﻣﮫ .دﺳش
ھﻣﯾﺷﮫ ﮔرﻣﮫ .زﻣﺳﺗوﻧﺎم ﮐﮫ دس ﻣن ﯾﺧﮫ ،دﺳﺎی ﺑﺎﺑﺎ ﮔرﻣﮫ .اﯾن
اطﺎﻗم ﮔرﻣﮫ .ﯾﺧﮥ ﻟﺑﺎﺳﻣم ﮐﮫ ﮔردﻧﻣو ﻣﯽﺧوره .اَه ــ ﭼرا ﺑﺎﺑﺎ
دﺳﻣو ول ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ؟
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»ﺑﺎﺑﺎ دﺳﻣو ول ﮐن«.
ﺑﮫ! اﺻﻼً ﻧﻣﯾﺷﻧوه!
»ﺑﺎﺑﺎ…؟«
آﺧﯾش دﺳﻣو ول ﮐرد .ﻣﯽﺧواد ﺳﯾﮕﺎرﺷو از ﺟﯾﺑش در
ﺑﯾﺎره .اﻧﮕﺷﺗﺎﻣو ﮐﮫ از ھم واز ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ وﺟب ﺑﮕﯾرم ،درد ﻣﯽ-
ﮔﯾره .اﻣﺎ ﻣﯽﺧوام ﺑﺎزم وازش ﮐﻧم .ﮐﺑودی روی زاﻧوم ﮐوﺷش؟
اﯾﻧﮫھﺎش .اﯾنﺟﺎس .ھﻧوزم وﻗﺗﯽ زورش ﻣﯽدم درد ﻣﯽﮔﯾره.
زﺧﻣم روش ﺳﻔت ﺷده ،ﺑذار ﺑﮑﻧﻣش.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،ﻟﺑﺎﺳﺗو ﺑﻧداز ﭘﺎﺋﯾن ،ﺑﺎ زﺧﻣت ﺑﺎزی ﻧﮑن«.
ﭘﺎھﺎی ﻋﯾﻧﮑﯾﮫ از زﯾر ﻣﯾز ﭘﯾداس .ﺑذار ﻧﮕﺎش ﮐﻧم.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،ﺻﺎف واﯾﺳﺎ .اﯾﻧﻘد وول ﻧﺧور«.
ﻓﮑل روﺑﺎﻧم ﻣﺛﮫ اوﻧﮑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ﻧﻣﯽﺷﮫ ،ﺑذار ﺑﺎ
ﮐف دﺳم ﺻﺎﻓش ﮐﻧم .دﯾﮕﮫ ﺧوﺑﮫ ،وﻟش ﮐن .ا ُ  -دﮔﻣﮥ ﺷﻠوار ﺑﺎﺑﺎ
وازه .ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯾﮕﮫ ھﯾﭼوﻗت دﮔﻣﮫ ھﺎﺷو درس ﻧﻣﯽﺑﻧده .اﮔﮫ ﺑﺎﺑﺎ
ﻟـﺧت ﺑود اﻧﮕﺷﺗﻣو ﻣﯽﮐردم ﺗو ﻧﺎﻓش .ﭼﮫ ﺳﯾﻧﮥ ﭘﺷﻣﺎﻟوﯾﯽ داره!
ﯾﮫ ﺧﺎل ﻗرﻣزم داره .ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ ﮔﻣش ﻣﯽﮐﻧم .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﯾد ﺗوی
ﺳﯾﻧﮥ ﭘﺷﻣﺎﻟوش دﻧﺑﺎل ﺧﺎل ﻗرﻣزش ﺑﮕردم .ﻣﺎﻣﺎ ﺗو ﺻورﺗش
ﺧﺎل داره ،اﻣﺎ ﺧﺎﻻی ﻣﺎﻣﺎ ﺳﯾﺎس .ھر وﻗت دﺳﻣو ﻣﯽﮐﻧم ﺗو ﻧﺎف
ﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ ﻗﻠﻘﻠﮑش ﻣﯽآد .دﯾﮕﮫ ﭘﺎھﺎﺷو دروازه ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ ﮐﮫ ﻣن از
ﻻش رد ﺷم ــ ﻣﯽﮔﮫ» ،دﯾﮕﮫ ﮔﻧده ﺷدی «.اﮔﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮕم ﻣﯽذاره
رد ﺷم .اونوﻗت ﺑﺎ ﭘﺎھﺎش ﭘﮭﻠوﻣو ﻣﯽﮔﯾره ﮐﮫ ﻧﺗوﻧم رد ﺷم.
اونوﻗت ﻣﯽﮔﮫ» ،دﯾدی ﮔﻔﺗم ﮔﻧده ﺷدی دﯾﮕﮫ رد ﻧﻣﯽﺷﯽ؟«
رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﮔﻔﺗش» ،ﺳﻧش ﺧﯾﻠﯽ ﮐﻣﮫ .ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺑوﻟش
ﮐﻧﯾم .وﻟﯽ ﭼون دﺧﺗر ﺷﻣﺎس…«
ﭼﮫ روﯾﯽ داره! ﮐﻣﮫ ﮐﮫ ﮐﻣﮫ! از ﻣﺎل اون ﮐﮫ ﮐﻣﺗر ﻧﯾس.
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ﺑﺎز ﻧﮕﺎم ﮐرد .اﺻﻼً ﻧﻣﯽﺧﻧده .ﺑﮫ ﻣن ﮐﮫ ﻧﮕﺎ ﻣﯽﮐﻧﮫ،
اﺧﻣﺎﺷو ﺑﯾﺷﺗر ﺗو ھم ﻣﯽﮐﻧﮫ.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑرم .دﺧﺗرم ﺧوﻧدن و ﻧوﺷﺗن
ﺑﻠده«.
رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﮔﻔﺗش» ،ﺧب «.ﺧﺑﺷو دراز ﻣﯽﮐﺷﮫ:
» ُﺧ ُﺧﺧب! ﭼطوره ﺑﮭش دﯾﮑﺗﮫ ﺑﮕﯾم؟«
ﺧب ﺑﮕﮫ ــ ﻣﺛﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺗرﺳم!
ا ُ ! داره ﻣﯽﺧﻧده ،اﻣﺎ اﺧﻣﺎﺷو واز ﻧﮑرده .وﻗﺗﯽ ھم ﻣﯽ-
ﺧﻧده اﺧﻣﺎﺷو واز ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ .اﺻﻼً دوﺳش ﻧدارم.
»ﺑﺎﺑﺎ ،ﯾﮫ زﯾر دﺳﺗﯽ ﺑده«.
ﻋﯾﻧﮑﯾﮫ ﮔﻔﺗش» ،ﺑﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﭘﮭﻠوی ﻣن  -ﮐﺎﻏذﺗو ﺑذار رو
ﻣﯾز«.
اﺻﻼً ﺑﮫ اون ﭼﮫ؟ ﻣن از ﺑﺎﺑﺎ زﯾر دﺳﺗﯽ ﺧواﺳﺗم.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ .ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ ﺟون«.
وﻗﺗﯽ دﯾﮑﺗﮫ ﻣﯾﮕﮫ ،اﺳﺗﮑﺎﻧو ﯾﮫ ﺟوری ﻣﯾﮕﮫ ﻣﺛﮫ اﯾﻧﮑﮫ
اس ــ ﺗﮫ ــ ﮐﺎﻧﮫ .اﻣﺎ ﺧودم ﺑﻠدم ﭼﮫ ﺟوری ﺑﻧوﯾﺳم.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،راﺣت واﯾﺳﺎ«.
»آﺧﮫ اﮔﮫ ﺳر ﭘﻧﺟﮫ وا ﻧﯾﺳم آرﻧﺟم ﻣﯽﺧوره ﺑﮫ ﻣﯾز«.
ﮐﺎﻏذﻣو ﻧﮕﺎ ﮐرد ﮔﻔﺗش» ،ﺑﺎرﮐل ﻻ!«
از ﺑﺎﻻی ﻋﯾﻧﮑش ﻧﮕﺎم ﮐرد ،ﮔوﺷﻣو ﮔرﻓت .ﮐﻠﮫ ﻣو
ﮐﺷﯾدم ﮐﻧﺎر .ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد ﮐﺳﯽ ﮔوﺷﻣو ﺑﮕﯾره .ﻣوﻣم ﺧوﺷم
ﻧﻣﯽآد ﮐﺳﯽ ﺑﮑﺷﮫ .وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺳﯽ ﮐﺗﮏ ﮐﺎرﯾم ﻣﯽﺷﮫ ،ﻣوﻣو
ﻣﯽﮐﺷﮫ .اﻣﺎ ﻣوای اون ﮐوﺗﺎس  -ﻣن ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوﻧم ﺑﮑﺷم.
اﯾن آﻗﺎھﮫ ﮐﮫ ﭼﺎﯾﯽ آورد ﺑﮫ ﻧظرم آژاﻧﮫ .ﮔﻔت» ،ﺳﻼم«
ھﯾﭻ ﮐﯽ ﺟواﺑﺷو ﻧداد .اﮔﮫ ﺑﮫ ﻣن ﻧﮕﺎ ﻣﯽﮐرد ،ﻣن ﺑش ﺳﻼم ﻣﯽ-
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ﮐردم .ﺳﯾﻧﯽ رو ﮔرﻓت ﺟﻠو ﺑﺎﺑﺎ .ﺑﺎﺑﺎ ﺳﯾﻧﯽ رو ﺑﺎ دس آژاﻧﮫ ھل
داد طرف رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ .اون ﮔﻔﺗش» ،ﻧﺧﯾر! ﻧﺧﯾر! ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾن«.
ﺑﺎﺑﺎ ﭼﺎﯾﯽ ورداﺷت ،ﻗﻧدم ورداﺷت.
ﭼﻘده ﮔرﻣﮫ! رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﭼﺎﯾﯾﺷو ھورت ﻣﯽﮐﺷﮫ ﺗو
ﺑﻌدش ھﺎ ﻣﯽﮐﻧﮫ ﺑﯾرون .ﻣن وﻗﺗﯽ ﺣﺎل ﻧدارم ﻣﺎﻣﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ» ،ھﺎ
ﮐن ﺑﺑﯾﻧم!«
ا َه ،ﺧﺳﺗﮫ ﺷدم » -ﺑﺎﺑﺎ ﺑرﯾم دﯾﮕﮫ«.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،اﻻن ﻣﯽرﯾم ﺑﺎﺑﺎ ﺟون«.
رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔﺗش» ،ﻣﯽﺧواﯾن ﮐﻼﺳﺎ رو
ﺑﺑﯾﻧﯾن؟«
ﯾﮫ ﻋﺎﻟم ﮐﻼس ھس .ﮐﻼﺳﺎی ﮔﻧده ﮔﻧده .اوو  -ﭼﻘده ﻣﯾز
و ﻧﯾﻣﮑت! ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ ،ﺳﮫ ﺗﺎ ،ﭼﺎر ﺗﺎ… .ﻧﺷد ،ﺣرف ﻣﯽزﻧن،
ﻧﻣﯽذارن ﺑﺷﻣرم .از از ﺳر :ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ… .اِه وﻟش ﮐن.
ﮐﺎﺷﮑﯽ ﮔﭻ ﺑود روی ﺗﺧﺗﮫ ﭼﯾز ﻣﯽﻧوﺷﺗم  -اﯾن ﺗﺧﺗﮫ از
ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎی ﻣن ﮔﻧده ﺗره ،اﻣﺎ ﻋوﺿش ﻣﺎل ﻣن ﺳﯾﺎی ﺳﯾﺎس .اﯾن
ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎھﺎش ﺳﯾﺎس ،ﺑﻌﺿﯽ ﺟﺎھﺎش ﺳﻔﯾده.
َرﺑﺎ ــ ِرﺑﺎ ــ ُرﺑﺎﺑﮫ ــ رﺑﺎﺑﮫ! رﺑﺎﺑﮫ! ﻣﻧم ﻣﺛﮫ رﺑﺎﺑﮫ اﺳﻣﻣو
رو ﻣﯾزم ﻣﯽﮐﻧم.
اﯾن ﯾﮑﯽ آژاﻧﮫ ﮐﮫ ﺣﯾﺎطو ﺟﺎرو ﻣﯽﮐﻧﮫ ،ﮐﻼ ﻧداره .اﯾﻧﺟﺎ
ﭼﻘده ﺳوراخ ﺳﻧﺑﮫ زﯾﺎده .ﺟووﻧش  -واﺳﮫ ﻗﺎﯾم ﻣوﺷﮏ ﺟوون
ﻣﯽده .ﺳر اﯾن ﺳﮑو ام ﻣﯽﺷﮫ ﯾﻘل دو ﻗل ﺑﺎزی ﮐرد .ﺳﻧﮕﺎش ﭼﮫ
ﺻﺎﻓﮫ .اووف ،ﭼﮫ ﯾﺧﮫ!
رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﮔﻔﺗش» ،اﯾﻧﺟﺎ…«
»ﭼﯽ ﺑﺎﺑﺎ؟«
»ﻣﻘﺑرۀ ﻣؤﺳس ﻣدرﺳﮫ«.
»ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟«
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ﮔﻔﺗش ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮑﯽ اﯾن ﺗو ﺧواﺑﯾده ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣرده.
»ﺑﺎﺑﺎ ﺑرﯾم«.
اﺻﻼً از ﻣرده ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد .ﮐﺎﺷﮑﯽ از اﯾﻧﺟﺎ زودﺗر
ﺑرﯾم ،اﺻﻼً ﻧﻣﯽﺧوام اﯾﻧﺟﺎ ﯾﻘل دو ﻗل ﺑﺎزی ﮐﻧم.
ﺑﺎﺑﺎ دﺳﻣو ﮔرﻓت .ﭼﻘده دﺳش ﮔرﻣﮫ ،ھﻣﯾﺷﮫ دﺳش ﮔرﻣﮫ.
وﻗﺗﯽ دﺳﻣو ﻣﯽﮔﯾره را ﻣﯽره ،ھﯽ ﻣﻧو ﻣﯽﮐﺷﮫ ،ھﯽ ﺑﺎﯾد ﺑدوام.
ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ ،ﺳﮫ ﺗﺎ ،ﭼﺎر ﺗﺎ ،ﭘﻧﺞ ﺗﺎ… .ﭘﻧﺞ ﺗﺎ ﻣﺳﺗرا
ﮐﻧﺎر ھم ﺗﮫ ﺣﯾﺎطﮫ .ﯾﮑﯽ ،دو ﺗﺎ… .دو ﺗﺎم ﺑﺷﮑﮥ آب ھس.
»ﺑﺎﺑﺎ اﯾن ﺗو آب ﺧوردﻧﮫ؟«
»آره ــ ﺗﺷﻧﺗﮫ؟«
»ﻧﮫ ــ ﭼرا آب ﺧوردﻧو دم ﻣﺳﺗرا ﮔذاﺷﺗن؟«
ﮔوﺷﮫھﺎی ﭼش ﺑﺎﺑﺎ ﭼﯾن ﺧورد ،ﭘرهھﺎی دﻣﺎﻏﺷم ﻟرزﯾد.
ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎزم ﺧﻧدهاش ﮔرﻓﺗﮫ.
ﻋﯾﻧﮑﯾﮫ اﺧﻣﺎﺷو ﺑﯾﺷﺗر ﺗو ھم ﮐرد ،روﺷو ﮐرد ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ
ﮔﻔﺗش» ،ﭘﺷت دﯾوارا ﺳﺎﯾﮫ اس ،آب ﺑﺷﮑﮫھﺎ ﮔرم ﻧﻣﯾﺷﮫ«.
ﻣﺛﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﻣن ﻗﮭره .ﭼون ﻓﻘط ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺣرف ﻣﯽزﻧﮫ.
ﻣن ﺣرف ﻣﯽﭘرﺳم ،اون ﺑﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﺟواب ﻣﯽده .ﻣﺛﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎھﺎم
ﻗﮭره .ﺟﮭﻧم ﮐﮫ ﻗﮭره .ھﯾﭻ ازش ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد .اﺧﻣﺎﻟو! اﺻﻼً
ﻧﻣﯽﺧﻧده .ﺑﺎ ﻣﻧم ﺑﯽﺧودی ﻗﮭره .ﻣﺎﻣﺎﻧم ﻣﯾﮕﮫ» ،ﻗﮭر ﮐردن ﮐﺎر
ﺑﭼﮫھﺎی ﻟوﺳﮫ «.ﮐﺎﺷﮑﯽ اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﻣﯽدﯾد اﯾن ﻋﯾﻧﮑﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎ
ﻣﯾﮕﮫ رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ اس ،ﭼﻘده ﻟوﺳﮫ.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت» ،ﺧدا ﺣﺎﻓظ .ﻟطف ﺷﻣﺎ زﯾﺎد .ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑرم«.
رﺋﯾس ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎھﺎش دس داد .ﮔﻔﺗش» ،ﻟطف ﻋﺎﻟﯽ
ُﻣﺳﺗ َد… ُﻣﺳﺗ َد…«
ﻧﻣﯽدوﻧم ﭼﯽ ﮔﻔت ،ﯾﮫ ھﻣﭼﯽ ﭼﯾزی ﮔﻔت.
آﻣد دوﺑﺎره ﮔوﺷﻣو ﺑﮕﯾره ،ﺳرﻣو ﮐﺷﯾدم ﮐﻧﺎر.
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ﻣن ھﯾﭼﯽ ﻧﮕﻔﺗم .اﻣﺎ ازش ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآد .ﺑﮫ اون ﭼﮫ ﮐﮫ
ﻣن ﺷﯾطوﻧﯽ ﻧﮑﻧم؟

19

ﺖ

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

اَدّه

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻣﺎدر ﺣﺳن ،ﺧﯾﺎط ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺑود و ﺑرای ﺧﺎﻧوادهھﺎی
ﻣﺣﺗرم و ﺳرﺷﻧﺎس ﻟﺑﺎس ﻣﯽدوﺧت .در واﻗﻊ ﺑﮫ اﺳم ،ﺧﯾﺎط
ﺳرﺧﺎﻧﮫ ﺑود و در ﻋﻣل ،ﻓﻘط ﺑرای اﻧدازه ﮔﯾری ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﯽ-
رﻓت و ﺑﻘﯾﮥ ﮐﺎرھﺎ را در ﻣﻧزل ﺧودش اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد .ﺑﺎ ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ
از اﯾن راه ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽآورد ،ﭘﺳر و دﺧﺗرش را ﺑﻌد از ﻣرگ
ﺷوھر اداره ﻣﯽﮐرد .از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ دﺧﺗرش ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺳوزن
دﺳت ﺑﮕﯾرد ،ﭘﺎی ﻟﺑﺎسھﺎ را ﮐوک زده ﺑود و از وﻗﺗﯽ ﺣﺳن
ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ را از ﯾﮑدﯾﮕر ﺗﻣﯾز داده ﺑود ﭘﺎدوی ﻣﺎدرش ﺷده ﺑود -
ﻟﺑﺎسھﺎی دوﺧﺗﮫ و آﻣﺎده را ﻣﯽﺑرد در ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽداد.
ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺳن ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑود ،ﻣﺎدرش از
ﯾﮑدﻧدﮔﯾش ﺷﮑﺎﯾت داﺷت .ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺧﯾﺎل ﻣﯾﮑﻧﮫ از دﻣﺎغ ﻓﯾل
اﻓﺗﺎده .اﮔﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫ ﺷو ﻧدﯾده ﺑود ،ادﻋﺎش ﻣﯽﺷد ﭘﺳر اُﺗُر ﺧﺎن
رﺷﺗﯾﮫ«.
ﺣﺳن ﺗﺣﻣل اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠو ﻣﻧزل ﺑزرﮔﺎن ﺑﺎﯾﺳﺗد و ﮔردن ﮐﺞ
ﮐﻧد ﺗﺎ اﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﮕﯾرد ﻧداﺷت .ﻣﻌﻣوﻻً وﻗﺗﯽ ﻟﺑﺎسھﺎ را ﺗﺣوﯾل
ﻣﯽداد ،ﭘﺎ ﺑﮫ دو ﻣﯽﮔذاﺷت و ﻣﻧﺗظر ﺻﻧﺎر و ﺳﮫ ﺷﺎھﯽ ﺻدﻗﮥ
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ﺳر ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد .ﻣﺎدرش در اﯾن ﻣواﻗﻊ ﺗﺷرش ﻣﯽزد ،وﻟﯽ ﺣﺳن
ﭼﺎرهاش ﻧﻣﯽﺷد.
ﯾﮏ ﺷب ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺣﺳن ﻣﯽﺧواﺳت ﻟﺑﺎسھﺎی ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎﻧمھﺎ را ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﻧد و دﺳت ﺣﺳن ﺑدھد ،دﯾد ﮐﮫ ﻟﺑﺎسھﺎ ﺑﺎ
ﻗﯾﭼﯽ ﻟﻘﻣﮫ ﻟﻘﻣﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﯽ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﭘﯽ ﺣﺳن ﮔﺷت ﺗﺎ ﺣﻘش را
ﮐف دﺳﺗش ﺑﮕذارد  -ﺣﺳن ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑود ،در ﻣﻧزل ھﯾﭼﮑدام از
ھﻣﺳﺎﯾﮫھﺎ ھم ﭘﯾدا ﻧﺷد.

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﺣﺳن ده ﺳﺎﻟش ﺑود ﮐﮫ از ﻣﻧزل ﻣﺎدرش ﻓرار ﮐرد و
ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدر ﺑزرگ ﻣﺎ ﺑﺳت ﻧﺷﺳت .ﻣﺎدر ﺑزرگ دوﺳﺗش داﺷت،
او را دﺳت آﺑدارﺑﺎﺷﯽ ﺳﭘرد و ﺳﻔﺎرش ﮐرد ﺑﮫ او ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺣﺳن ﺟﺎﯾش را در آﻧﺟﺎ زود ﺑﺎز ﮐرد .زﺑر و زرﻧﮓ
ﺑود و ﭼﺷم و دل ﭘﺎک و ذاﺗﺎ ً آﻗﺎ .ﺑﻌد از ﻣرگ ﻣﺎدر ﺑزرگ،
ﺣﺳن ھﻣﺎن ﺟﺎ در دﺳﺗﮕﺎه ﺧﺎﻟﮥ ﺑزرﮔﻣﺎن ﻣﺎﻧد و ﺣﺳن آﻗﺎ ﺷد ،و
ﺑﻌد ﮐﮫ ﻣﺎدرم ﻋروﺳﯽ ﮐرد و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺷوھر رﻓت ،ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺳر ﺟﮭﯾزﯾﮫ ﺑﺎ او رواﻧﮫ ﺷد ،و وﻗﺗﯽ اوﻟﯾن ﻓرزﻧد ﻣﺎدرم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ
آﻣد ،ﺣﺳن آﻗﺎ اش ﺷد .ﺧواھر ﺑزرﮔم ﮐﮫ زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐرد ،اش
را »اَدّه« ﻧﺎﻣﯾد و از آن ﭘس ھﻣﮥ ﻣﺎ او را از زﺑﺎن ﺧواھرم ﺑﮫ
اﯾن اﺳم ﺧواﻧدﯾم.

ھﺮ

ادّه ﭼون ﭼﻧد ﮐﻼس درس ﺧواﻧده ﺑود ،اﺻرار داﺷت
ﮐﺗﺎﺑﯽ و ﻟﻔظ ﻗﻠم ﺣرف ﺑزﻧد .ﮐﻠﻣﺎت ﻗﻠﻧﺑﮫ را ﮔﺎه ﺑﮫ ﺟﺎ و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻧﺎ
ﺑﮫ ﺟﺎ ﭼﺎﺷﻧﯽ ﺻﺣﺑتھﺎﯾش ﻣﯽﮐرد .اھل ﻣﺣل و ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
دﯾﮕر ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ادّه ﺣرفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدﻧد ،او
را وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺻدا ﻣﯽﮐردﻧد  .ﺣﺳن آﻗﺎ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺗظﺎھر ﻣﯽ-
ﮐرد از اﯾن ﺷوﺧﯽ ﺧوﺷش ﻧﻣﯽآﯾد ،ﺑﺎطﻧﺎ ً از ﻟﻘﺑش ﺷﺎد ﺑود.
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وزﯾر ﻣﻌﺎرف ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﻣﺎت را وزﯾن ﺗر ﮐﻧد ،ﮔﺎه
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽداد  -در ﻟﻐﺗﻧﺎﻣﮥ او »ﺧوﺷﮫ«،
»ﺷوﺧﮫ« ﺑود و »ﻣﺣﮑم«» ،ﻣﺣﮑوم«؛ ﺑﮫ ﮔﻧﺟﮥ ﻟﺑﺎس ﻣﯽﮔﻔت
»اﺷﻘﺎف«؛ »ﺑرات« و »ﻗدوم«را ﻣ ّ
ﺷدد ﺗﻠﻔظ ﻣﯽﮐرد؛ اﮔر ﻣﯽ-
ﮔﻔت» ،ﻓﻼن ﻣطﻠب اﺑﻌﺎدی ﻧداره« ،ﻗﺻدش اﯾن ﺑود ﮐﮫ» ،ﻓﻼن
ﻣطﻠب اﺳﺗﺑﻌﺎدی ﻧداره« .ﻏﺎﻟﺑﺎ ً واوھﺎ را ﺑﮫ اﻟف و اﻟفھﺎ را ﺑﮫ
واو ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐرد  -ﻣﺛﻼً ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺗﺎن ﺣﻣوم« و »ﺻﺎﺑﺎن
ﻋطری« .ﮐﻠﻣﮥ »ﮐرﯾﮫ اﻟﻣﻧظر« را ﻓﻘط ﺑر ﺻﻔﺣﮥ ﮐﺎﻏذ دﯾده ﺑود
و وﻗﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ دﺧﺗر ﺑﯽ ﺑﯽ ﺑﺎﺟﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮏ دﻣﺎﻏش را ﺑرده
ﺑود ،ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد ﻣﯽﮔﻔت» ،دﺧﺗر ﮔرﯾﮫ ﻣﻧظرﯾﮫ«.
وزﯾر ﻣﻌﺎرف دو ﺑﯾت ﺷﻌر ھم از ﺑر داﺷت ،ﯾﮑﯽ:
ﻣﯾﮭﻣﺎن ﮔرﭼﮫ ﻋزﯾز اﺳت وﻟﯽ ھﻣﭼو ﻧﻔس
ﺧﻔﻘﺎن آرد اﮔر آﯾد و ﺑﯾرون ﻧرود
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ھر وﻗت ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ زﯾﺎد ادب ﮐﻧد ،اﯾن ﺷﻌر
را ﺑراﯾش ﻣﯽﺧواﻧد.
ﺑﯾت دوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳت اﯾن ﺑود:
اظﮭﺎر ﻋﺟز ﭘﯾش ﺳﺗم ﭘﯾﺷﮕﺎن ﺧطﺎﺳت
اﺷﮏ ﮐﺑﺎب ﺑﺎﻋث طﻐﯾﺎن آﺗش اﺳت

ھﺮ

اﯾن را ﻓﻘط روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭼﻠو ﮐﺑﺎب داﺷﺗﯾم ﺑرای
آﺷﭘزﻣﺎن ﻣﯽﺧواﻧد.
ھر وﻗت زﯾﺎد ﺷﺎد ﺑود» ،ﺳر دﺳت ﯾﺎرم ﻣﺧﻣل طوﺳﯽ«
را زﯾر ﻟب زﻣزﻣﮫ ﻣﯽﮐرد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺟدی و ﺑﺎ ھﻣﺎن
ﺳوز دﻟﯽ آن را ﻣﯽﺧواﻧد ﮐﮫ »ﺑﯾﺎ ﺳوﺗﮫ دﻻن ﮔرد ھم آﯾﯾم« را،
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و اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺎ روﺣﯾﮥ او آﺷﻧﺎ ﻧﺑود ،ﺗﺻور ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺧﻠﻖ ﺗﻧﮕﯽ
و ﻏﺻﮫای دارد.
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در ﺧﺎﻧوادۀ ادّه ،ﻓﻘط ﻣﺎدر ﺣﺳن ﺗﮭراﻧﯽ ﺑود .ﺧود ادّه در
ﻗزوﯾن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده ﺑود و ﭘدر در ﭘدر ھم ﻗزوﯾﻧﯽ ﺑود .اﻣﺎ ﻓﺎرﺳﯽ
را ﯾﮏ درﺟﮫ ﻏﻠﯾظ ﺗر از ﺗﮭراﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﻟﮭﺟﮥ ﺗﮭراﻧﯽ ﺻﺣﺑت
ﻣﯽﮐرد .داﺷﺗن ﻟﮭﺟﮥ ﺗﮭراﻧﯽ ﺑرای ادّه در ﺣﮑم داﺷﺗن ﺳواد و
ﺧﺎﻧواده و ﺗﻣدن ﺑود .ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻟﮭﺟﮥ ﺷﮭرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺣرف
ﻣﯽزدﻧد زﯾﺎد ﺟدی ﻧﻣﯽﮔرﻓت .ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﮕران ﺑود ﻣﺑﺎد ﻣﺎ ﺑﭼﮫھﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠت رﻓت و آﻣد ﺑﺎ اﻓراد ﻧﺎ ﺑﺎب ﻟﮭﺟﮫ ﻣﺎن ﻋوض ﺷود .از
ﻧظر ادّه ،اﻓراد ﻧﺎ ﺑﺎب ﻓﻘط ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﻟﮭﺟﮥ ﻣﺎ
را ﺧراب ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮫاش ﺑﺎ ﭘرﺳﺗﺎر ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ ﻣن
ﺧوب ﺑود ،اﺟﺎزه ﻧﻣﯽداد ﺷبھﺎ ﺑراﯾﻣﺎن ﺷﻌر ﮐردی ﺑﺧواﻧد.
ﻣﯽﮔﻔت» ،در ﻟﮭﺟﮥ ﺧﺎﻧوﻣﺎ ﺗﺻرف ﻣﯽﺷﮫ!« در اﯾن ﻣوارد
ھﻣﯾﺷﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ﻣن ﺑﻐض ﻣﯽﮐرد و ﻣن ﻟب ورﻣﯽﭼﯾدم و ﺧودم
را ﺑﮫ داﻣن ﭘرﺳﺗﺎرم ﻣﯽﻣﺎﻟﯾدم  -دوﺳﺗش داﺷﺗم ،ﺑﮫ ﺧﺻوص
ﻟﮭﺟﮥ ﮐردﯾش را دوﺳت داﺷﺗم  -و ادّه ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ رﻓﻊ ﮐدورت
از او ﺑﮑﻧد و ﺑﮫ ﻣن ھم ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﺑﯾن زﺑﺎن ﺗﮭراﻧﯽ و زﺑﺎن
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ ﭼﻘدر ﻓرق اﺳت ،داﺳﺗﺎن ﺳﻔرش را ﺑﮫ ﮐرﺑﻼ ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽﮐرد .از راه ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه رﻓﺗﮫ ﺑود و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﮐرد ﺑدون
ﮔذرﻧﺎﻣﮫ از ﻣرز ﻋﺑورش داده ﺑودﻧد:
»ﯾﮫ روز دل ﺑﮫ درﯾﺎ زدم و رﻓﺗم ﺧدﻣت ﺧﺎﻧوم .ﮔﻔﺗم:
ﺧﺎﻧوم ،ﻓرﻣود :ﺑﮕو .ﻋرض ﮐردم :ﻏﻠوﻣت ﺣﺳن اﺟﺎزۀ
ﻣرﺧﺻﯽ ﻣﯽﺧواد .ﻓرﻣود :ھﺎ! ﺣﺳن ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺧوای ﺑری؟
ﻋرض ﮐردم :ﺣﺿرت ﻣﻧو طﻠﺑﯾده .ﻓرﻣود :ﺑرو ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎرت
ﺑﺎﺷﮫ!«
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ﺣرفھﺎی ﻣﺎدر را از طرﯾﻖ ﻧﻘل ﻗولھﺎی ادّه ﻧﻣﯽﺷد
ﺗﺷﺧﯾص داد .ﺣرفھﺎ ھﻣﮫاش ﺣرفھﺎی وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺑود .از
زﺑﺎن ادّه ھﻣﮥ ﺷﺧﺻﯾتھﺎ ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻗﮭرﻣﺎنھﺎی ﭼﮭل طوطﯽ و
ﺣﺳﯾن ﮐرد و اﻣﯾر ارﺳﻼن ﻧﺎﻣدار ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد.
»اوﻧوﻗت ،رﺧﺻت ﮐﮫ ﺣﺎﺻل ﺷد ﺑﺎر ﺳﻔرو ﺑﺳﺗم و ،ﯾﺎ
ﻋﻠﯽ ﻣدد ،راه اﻓﺗﺎدم .ﺧﺎﻧوم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾن ،رﻓﺗم داﻣن ﭘﯾر
ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ رو ﮔرﻓﺗم و ﮔﻔﺗم :ﯾﺎ ﭘﯾر ،دﺳﺗم ﺑﮫ دوﻣﻧت ،دﺳﺗﻣو ﺑﮫ
ﺿرﯾﺢ ﺑرﺳون«.
ﺑﻌد ﺻﺣﺑتھﺎی ﭘﯾر ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ را ،ﺑﺎ ﻟﮭﺟﮫای ﻣﺧﻠوط
از ﻗزوﯾﻧﯽ و ﺗرﮐﯽ و ﮐﻠﯾﻣﯽ ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐرد و اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﻟﮭﺟﮥ
ﮐردی را ﺗﻘﻠﯾد ﻣﯽﮐﻧد.
»اﮔﮫ زﻧده اس ﺧدا ﻋﻣرش ﺑده ،اﮔﮫ ﻣرده ﺧدا رﺣﻣﺗش
ﮐﻧﮫ  -ﻣرد ﺑود و ﭘﺎی ﻗوﻟش واﯾﺳﺎد ،آب دﺳش ﺑود زﻣﯾن ﮔذاش و
ﺗﺎ دس ﻣﻧو ﺑﮫ ﺿرﯾﺢ ﻧرﺳوﻧد ،ﺧواب ﺧوش ﻧﮑرد  -ﺷﺑوﻧﮫ از
ﺳرﺣد ردم ﮐرد .ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ازم ﮔرﻓت از ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺣﻼلﺗرش
ﺑﺎﺷﮫ«.
از اﯾﻧﮑﮫ ﭘﯾر ﺳرﮐﯾﺳﮫاش ﮐرده ﺑود ﮔﻠﮫای ﻧداﺷت ،وﻟﯽ
ﻟﮭﺟﮥ ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯾش را ﻧﻣﯽﺑﺧﺷﯾد.
اﯾن ﻗﺻﮫ را ﮐﻣﺎﺑﯾش از زﺑﺎن ﻣﺎدرم ھم ﺷﻧﯾده ﺑودﯾم.
ﻣﺎدر ﻣﻌﺗﻘد ﺑود اﺻرار ادّه ﺑﮫ رﻓﺗن ﮐرﺑﻼ ،ﻗﺑل از زﯾﺎرت ،ﺑرای
دﯾدار ﻣﺎدرش ﺑود .ﭼون ﻣﺎدر ﺣﺳن ،ﭘﺳرش را ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ از
ﭘﯾش او ﻓرار ﮐرد ،ﻋﺎق ﮐرده ﺑود و وﻗﺗﯽ ھم ﺑﮫ ﮐرﺑﻼ ﻣﯽرﻓت
ﮐﮫ ﻣﺟﺎور ﺑﺷود ﺑﺎ او روﺑﮫ رو ﻧﺷده ﺑود.
و ﺧود ادّه ﻣﯽﮔﻔت» ،وﻗﺗﯽ رﺳﯾدم ﺧﺑر ﻧﮑردم ،ﺳر زده
وارد ﻣﻧزﻟش ﺷدم .ﭼﺷﻣش ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﻓﺗﺎد ﺑﻧﺎی ﮔرﯾﮫ رو ﮔذاش.
اون ﮔرﯾﮫ ﮐن ،ﻣن ﮔرﯾﮫ ﮐن! ﺣﺎﻻ ﮔرﯾﮫ ﻧﮑن ،ﮐﯽ ﮔرﯾﮫ ﮐن! ﺗﺎ
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ﺑﺎﻷﺧره ﺑﮫ ﺧودم ﻧﮭﯾب زدم )ﻣﯽ ﮔﻔت ﻟﮭﯾب( :ﭘﺳر! ﺗو دﯾﮕﮫ
ﻣردی ﺷدی ،واﺳﮥ ﭼﯽ ﻣﺛﮫ زﻧﺎ زار ﻣﯽزﻧﯽ؟ ﻣﺎدره رو ھم
آروﻣش ﮐردم و ﺗﺎزه ﻏ ّده دل )ﻣﻘﺻودش ﻋﻘده ﺑود( وا ﺷد.
ﺧﺎﻧوم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾن ،ﺳﮫ ﺷﺑﺎﻧو ﺳﮫ روز ﺣرف زدﯾم...
»ھر ﭼﯽ ﺧﺎک اون ﻣرﺣوﻣﮫ اس ﻋﻣر ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﮫ .دﯾﮕﮫ
دﯾدار ﻣوﻧد ﺑﮫ ﻗﯾوﻣت .اﮔﮫ ﻋﺎﻗش ﺑﮭم ﻣﯽﻣوﻧد و از اﯾن دﻧﯾﺎ ﻣﯽ-
رﻓت ،روز ﺧوش ﻧﻣﯽدﯾدم .اﻣﺎ اﺷﮑﺎی اون ﺷﺑش داغ ﻋﺎﻗﺷو
ﺷﺳت و ﺑﺎطل ﮐرد .ﺷﮑر ،روزﯾم ﻣﯽرﺳﮫ و ﺗﮫ دﻟم ﭼرﮐﯾن
ﻧﯾس«.
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ادّه آدم ﭘر ﮐﺎر و دﻟﺳوزی ﺑود .ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن دﯾﮕر را ﺑﮫ
ﻋﻠت ﺗﻧﺑﻠﯽ ﻣؤاﺧذه ﻣﯽﮐرد و از طرز ﮐﺎرﺷﺎن اﯾراد ﻣﯽﮔرﻓت.
ﺑﮫ اﯾن ﺳﺎدﮔﯽھﺎ ھم ﮐﺳﯽ را ﻧﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾش ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ
ﻣﺎدرم واﺳطﮫ ﻣﯽﺷد ﺗﺎ ادّه ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن را ﮐﮫ ﮔﻠداﻧﯽ
ﺷﮑﺳﺗﮫ ﺑود ﯾﺎ آﺷﭘز را ﮐﮫ ﭼﻠوﯾش ﺑوی دود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺑﺧﺷد -
ﺧﻼﺻﮫ ﺷﯾﺦ ﻋﻠﯾﺷﺎه ﻣﻧزل ﺑود.
ادّه ﺑﮫ ﻧظم و ﺗرﺗﯾب ﭘﺎی ﺑﻧد ﺑود .ﺧواھرم را ﺧﯾﻠﯽ ﻣﻧظم
ﺑﺎر آورده ﺑود .ھﻣﮫ ﮐﺎرش از روی ﺳﺎﻋت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷد .ﺳﺎﻋت
زﻧﺟﯾر داری ﮐﮫ ﺗوی ﺟﯾب ﮐوﭼﮏ ﺟﻠﯾﻘﮫاش ﻣﯽﮔذاﺷت ،ﻣوﻧس
داﯾﻣش ﺑود و ﺟﻠﯾﻘﮫ ھم ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن و زﻣﺳﺗﺎن ﺗﻧش .ﺳﺎﻋت را از
ﺟﯾﺑش در ﻣﯽآورد و ﺣﮑم ﻣﯽﮐرد» :وﻗت ﺑﺎزی ﺗﻣوم ﺷد«،
»وﻗت ﻏذاس«» ،اﮔﮫ ﻧدوی ﺣﻣوﻣت دﯾر ﻣﯽﺷﮫ«» ،ﻣوﻗﻊ
ﺧواﺑﮫ«.
ھر ﮐدام از اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎ ھم ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺳرﺑﺎزﺧﺎﻧﮫای
داﺷت .ﻣﺛﻼً ﻣوﻗﻊ ﺧواب ،ﺧواھرم را در ﺗﺧﺗش ﻣﯽﮔذاﺷت و
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ﺧواھر ﻣﻧﺗظر ﻣﯽﻣﺎﻧد ﺗﺎ ادّه ﺑﮕوﯾد» :ﺑﺎ ﺷﻣﺎرۀ ﯾﮏ ،ﺧﺎﻧوم زﯾر
ﻟﺣﺎف ﺑره  -ﯾﮏ!«
و ﺧواھرم ﺗﺎ ﺧرﺧره زﯾر ﻟﺣﺎف ﻣﯽﭼﭘﯾد.
ﺑﻌد ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎرۀ دو ،ﺧﺎﻧوم دراز ﺑﮑﺷﮫ  -دو!«
و ﺧواھرم ﻣﺛل ﻣﺗرﺳﮏ ﺳر ﺧرﻣن دﺳت و ﭘﺎﯾش را
ﺳﯾﺦ ﻣﯽﮐرد.
»ﺑﺎ ﺷﻣﺎرۀ ﺳﮫ ،ﺧﺎﻧوم ﭼﺷﺎﺷو ﺑﺑﻧده  -ﺳﮫ!«
و ﭘﻠﮏھﺎی ﺧواھرم ﻣﺛل ﻋروﺳﮏ روﯾﮭم ﻣﯽاﻓﺗﺎد.
وﻗﺗﯽ ادّه ﺑﮫ ﺷﻣﺎرۀ ھﻔت ﻣﯽرﺳﯾد ،ﺧﺎﻧم ھﻔت ﭘﺎدﺷﺎه را
ھم ﺧواب دﯾده ﺑود.
ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﯾدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘررات داﺷت ،ﮔﺎه ﻋﺷﻘش ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑﭼﮫھﺎ ﺳﺑب ﻣﯽﺷد ﮐﮫ ﻗواﻧﯾن را ﻓراﻣوش ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﺷبھﺎ ﺗﺎ
دﯾر وﻗت ﺑﯾدار ﻣﯽﻧﺷﺳت و ﺑراﯾﻣﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻗﺻﮫ ﻣﯽﮔﻔت
ــ ﮐﻠﻣﺎت ﻗﻠﻧﺑﮫ را ﺑرای ﺑزرگﺗرھﺎ ﻧﮕﮫ ﻣﯽداﺷت ،ﻣﯽداﻧﺳت
ﺳواد ﻣﺎ ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ آن ﻗد ﻧﻣﯽدھد .ﯾﮑﯽ از داﺳﺗﺎنھﺎﯾش ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎطرم ﻣﺎﻧده ،اﯾن اﺳت:
»ﯾﮫ ﺑﭼﮫ ھﻧدوﻧﮥ ﺗﭘل ﻣﭘل و ﮔرد و ﻗﻠﻧﺑﮫای ﺗوی ﯾﮫ ﺟﺎﻟﯾز
ﮔﻧده زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد .روزا آب و آﻓﺗﺎب ﻣﯽﺧورد و ﺷﺑﺎ ﺗﻧﮓ دل
ﻣﺎدرش ﻣﯽﺧواﺑﯾد و واﺳﮥ ﺧودش ﺧوش ﺑود .ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﭼوﻟو
ﺑود ،ﺳرد و ﮔرم ﻧﭼﺷﯾده ﺑود و از ﻏم دﻧﯾﺎ ﺧﺑر ﻧداﺷت .ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ
ﯾﮫ روز ،ھﻧدوﻧﮫ رو ﮐﮫ ھﻧوز ﮐوﭼوﻟوی ﮐوﭼوﻟو ﺑود ،از ﻣﺎﻣﺎن
و ﺑﺎﺑﺎش ﺟدا ﮐردن ،از ﺧواھرا و ﺑرادرای ھم ﻗدش ﺳوا ﺷد،
ﺗوی اﯾن دﻧﯾﺎی دون ،ﺑﯽ ﯾﺎر و ﺑﯽ زﺑون ﺑود ،از ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﺑﯽ
ﮐﺳﯽ ﻏﺻﮫ ﻣﯽﺧورد و ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽدوﻧﺳت ﺗوی دل ھﻧدوﻧﮫ
ﭼﯽ ﻣﯽﮔذره.
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»ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ،ﺧﺎﻧوم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﯾن ،ﯾﮫ روز ،ھﻣون دﺳت
ﺑﯽ رﺣﻣﯽ ﮐﮫ ھﻧدوﻧﮫ رو ﮐﻧده ﺑود و از ﭘدر و ﻣﺎدر و ﺧواھر و
ﺑرادر ﺟدا ﮐرده ﺑود ،ﮐﺎرد ﺑﮫ دﻟش ﮔذاﺷت  -اوﻧوﻗت ھﻣﮫ دﯾدن،
ھﯾﮭﺎت!)ﺑﮫ زﺑﺎن ادّه :ھﯾﻣﺎت( ھﻧدوﻧﮫ ﭼﮫ ﺧوﻧﯽ ﺑﮫ دل داره و ﭼﮫ
آﺗﺷﯽ ﺑﮫ ﺳر داره .اوﻧوﻗت ھﻣﮫ ﻓﮭﻣﯾدن ﮐﮫ اﯾن ﮐوﭼوﻟوی ﺑﯽ
ﮐس ﭼﮫ دردا ﮐﺷﯾده و ﭼﮫ زﺟرا دﯾده .ﺑﺎ ھﻣﮥ اﯾن ﺣرﻓﺎ ،ﺧون
دل و آﺗش ﺳر ھﻧدوﻧﮫ رو ﺧوردن ﮐﮫ ﺟﯾﮕر ﺧودﺷوﻧو ﺧﻧﮏ
ﮐﻧن و از اﯾن ﻏﺻﮫ دل ھﻣﮥ ھﻧدوﻧﮫھﺎی ﻋﺎﻟم ﺧون ﺷد«.
ﺧواھرم ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌد از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﻗﺻﮫ ،ھﻧدواﻧﮫ ﻧﻣﯽ
ﺧورد ،و ادّه ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل در دوران ﮐودﮐﯽ ھرﮔز
ﺟﺎﯾش را ﺧﯾس ﻧﮑرد.
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ادّه در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ زن ﮔرﻓت .زﻧش ،ﻣﻠﮑﮫ ،ﺳرخ و ﺳﻔﯾد و
ﮔوﺷﺗﺎﻟود ﺑود ﺑﺎ ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد و ﻗﮭوهای .روی ﮔوﻧﮫھﺎ و ﭘﺷت
دﺳتھﺎ و ﺳرآرﻧﺞھﺎی ﻣﻠﮑﮫ ﭼﺎل داﺷت ،و ﻧﺎﺧنھﺎﯾش را ﺣﻧﺎ
ﻣﯽﺑﺳت .ﺧود ادّه زﺷت ﺑود  -رﻧﮓ ﺗﯾرۀ ﭼرﮐﺗﺎﺑﯽ داﺷت ،ﮐوﺗﺎه
ﺑود و ﭼﮭﺎر ﺷﺎﻧﮫ ،ﻣوھﺎﯾش زﺑر و درﺷت و ﻣﺟزا از ھم روی
ﺳرش راﺳت اﯾﺳﺗﺎده ﺑود  -ﺷﺑﯾﮫ ﮔﻧدﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﻔرۀ ھﻔت
ﺳﯾن و ﺳﯾزدۀ ﻋﯾد ﺳﺑز ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺳﺑﯾﻠﯽ ھم ﻣﺛل ﻣﺳواک دﻧدان
ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻی ﻟﺑش داﺷت .دﻣﺎﻏش زﯾﺎد ﭘﮭن ﺑود و زردی ﺟرم
ﺳﯾﮕﺎر روی ﻟب و دﻧدانھﺎﯾش ﻗﮭوهای ﻣﯽزد .ﺳوای اﺑروھﺎی
ﭘر و ﺳﯾﺎھش ،دو ﭼﯾن ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ھم ،دو ﺟﻔت اﺑروی ﭘﯾوﺳﺗﮫ
روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯾش رﺳم ﮐرده ﺑود .ﻓﻘط ﭼﺷمھﺎی ﻓﻧدﻗﯽ رﻧﮓ
ﻣﮭرﺑﺎﻧش ﺑﮫ ﺻورﺗش ﻟطف و ﺷﺧﺻﯾت داده ﺑود .ﻗﺷﻧﮕﯽ زﻧش،
ﺑﮫ ﻋﻠت زﺷﺗﯽ ﺧودش ،ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود.
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ﻣﻠﮑﮫ ،از وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺑودن ﺷوھرش ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺧود
ادّه ﺷﺎد ﺑود ،و ادّه ھم از ﺳرخ و ﺳﻔﯾدی و ﮔوﺷﺗﺎﻟودی زﻧش ﺑﮫ
اﻧدازۀ وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺑودن ﺧودش .ﻣﻠﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ادّه را وزﯾر
ﻣﻌﺎرف ﺻدا ﻣﯽﮐرد ،و ھر ﺑﺎر ﭼﺷمھﺎی ﻓﻧدﻗﯽ ادّه از ذوق ﺑرق
ﻣﯽزد ،ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻟﺑش را ﮔﺎز ﻣﯽﮔرﻓت و ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ھﯾﭻ
اﺻرار ﯾﺎ ﮐمﺗرﯾن اﻣر و ﻧﮭﯽ در آن ﻧﺑود ﻣﯽﮔﻔت» ،دِه ،ﺑﺎزم ﮐﮫ
ﮔﻔﺗﯽ؟ دﯾﮕﮫ ﻧﮕو .اﺳم ﻣن ﺣﺳﻧﮫ ،ﺣﺳن  -ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول ﺧﺎﻧوﻣﺎ،
ادّه«.
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اوﻟﯾن ﻓرزﻧد ادّه دﺧﺗری ﺑود ﮐﮫ اﺳﻣش را ﻣﻧﯾژه ﮔذاﺷت
 ﮐﮫ ﻣﻧﯾﺟﮫ ﺻداش ﻣﯽﮐرد .ﻣﻧﯾژه ﯾﮑﺳﺎﻟش ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎزﻣﻠﮑﮫ آﺑﺳﺗن ﺷد ،وﻟﯽ ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﭼﮥ دوم  -ﮐﮫ او ھم دﺧﺗر
ﺑود و ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺷد  -ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﯾد ،ادّه در ﺻدد ﺑرآﻣد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ
ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣس اﻟﻌﻣﺎره در ﮔذر ﺣﺎﺟﯽھﺎ از ﻣﺎدرش ﺑﮫ او
ﺑﮫ ارث رﺳﯾده ﺑود ،ﺑرود و ﺷﻐل دﯾﮕری ﺑﮕﯾرد) .ﺳﮫ ﻓرزﻧد
ﺑﻌدی ادّه  -ھر ﺳﮫ ﭘﺳر  -در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺗوﻟد ﺷدﻧد(.
در ﯾﮏ ﺑﻧﮕﺎه ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﺣواﻟﮫ-
ھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ ادّه اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﻧد .وﻟﯽ ادّه ﮔﻔت» ،ﻣن اول
ﺟﮭﺎﻟت ﭘﺎدوﯾﯽ ﻣﺎدرﻣو ﻧﮑردم ،ﺣﺎﻻ ﮐﮫ داره ﻣوم ﺳﻔﯾد ﻣﯾﺷﮫ،
ﭘﺎدوﯾﯽ ﯾﮫ ﻣﺷت ﻏرﯾﺑو ﺑﮑﻧم؟ ﺧدا ﻧﺧواد!«
ﺑﮫ او ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷد در ﺑﺎﺷﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﭘدرم ﻋﺿو ﺑود
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺷود .ﺑﺎز ادّه ﮔﻔت» ،ﻣن ﻧون ﻋرق ﺧوری و ﻗﻣﺎر
ﺑﺎزی ﯾﮫ ﻣﺷت ﻧﺎدوﻧو ﻧﻣﯽ ﺧورم .دور از ﺟﻧﺎب آﻗﺎی ﺧودﻣون
ﺑﺎﺷﮫ ،ﮐﮫ آﻗﺎس و ﺷﯾر ﭘﺎک ﺧورده ،ﺑﻘﯾﮥ اوﻧﺎ واﺳﮥ ﻻی ﺟرز
)در ﻟﻐت ﻧﺎﻣﮥ ادّه :ﺟزر( ﺧوﺑن!«
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ﻗرار ﺷد ﺑﺎ ﭘول ﭘس اﻧدازش دﮐﺎن ﺑﻘﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺑزی
ﻓروﺷﯽ ﺑراﯾش ﺑﺎز ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﺎر ادّه ﮔﻔت» ،ﻣن ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم ﻗﺳم
دروغ ﺑﺧورم .ﮐﺎﺳﺑﮑﺎر راﺳﺗﮕو ورﺷﮑﺳﺗﮕﯽ رو ﺷﺎﺧﺷﮫ«.
ھر ﮐﺎری ﺑراﯾش ﭘﯾدا ﻣﯽﺷد ﺑﮭﺎﻧﮫای ﻣﯽﮔرﻓت و زﯾر
ﺑﺎر ﻧﻣﯽرﻓت .ھﻔت ھﺷت ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺣو ﮔذﺷت ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧره
ﮐﺎر ﻣورد ﻧظرش را ﭘﯾدا ﮐرد .ﺷﻐل دوﻟﺗﯽ ﺑراﯾش ﺟور ﺷد و ﺑﮫ
اﺳﺗﺧدام وزارت ﻓرھﻧﮓ در آﻣد .ﺷش ﻣﺎه اول ،در آﺑدارﺧﺎﻧﮥ
وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﺟﻣﻌﮥ اوﻟﯽ ﮐﮫ ادّه ﭘس از ﺷروع ﮐﺎر ﺗﺎزه ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ
آﻣد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺑﭼﮫھﺎ آﻣد ﮐﮫ آدم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮭﻣﯽ ﺷده اﺳت .ﻣﯽ-
ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧوم ﺟون ،ﮐﺎرم ﭘر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮫ )ﺑﮫ ﻗول ﺧودش :ﭘر
ﻣﺷﻐوﻟﯾﺗﮫ( ،ﺑﺎﯾد داﺋم ﻣواظب اﻣوال دوﻟت ﺑﺎﺷم .ﮐﺳﯽ دﻟﺳوز
ﻧﯾس .ھﻣﮫ ﭼﯽ ﺣﯾف و ﻣﯾل )ﯾﺎ ﺑﮫ اﺻطﻼح ادّه :ﺣﯾف و ﻣﯾف(
ﻣﯾﺷﮫ«.
ً
و ظﺎھرا ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﮐﻧد ،آﻧﻘدر روی ﺗﻔﺎﻟﮥ
ﭼﺎی آب ﺑﺳت و ﺑﺧورد رؤﺳﺎ و ﮐﺎرﻣﻧدان داد ﺗﺎ از آﺑدارﺧﺎﻧﮫ
ﺑرش داﺷﺗﻧد و ﻣدﺗﯽ درﺑﺎن ﺷد .وﻟﯽ ﻋﻣر درﺑﺎﻧﯾش ﮐوﺗﺎه ﺑود و
ھﻣﯾﺷﮫ از اﯾن دوره ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮥ ﺗﻠﺦ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد.
ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻣرد ﺑﺎﯾد ﺗو زﻧدﮔﯽ ھﻣﮫ ﮐﺎر ﺑﮑﻧﮫ ﺗﺎ ﺳرد و ﮔرم
ﭼﺷﯾده ﺑﺷﮫ .ﺧود ﻣن درﺑوﻧﯾم ﮐردم ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ رﺳﯾدم«.
اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﭘﯾﺷﺧدﻣت طﺑﻘﮥ ّاول آن طور ﻧﺎﮔﮭﺎن و ﺑﯽ
ﻣﻘدﻣﮫ ﻧﻣﯽﻣرد) ،ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ادّه :ﺑﮫ رﺣﻣت اﯾزدی زﺣﻣت ﻧﻣﯽ-
داد( ،ادّه ﻣدتھﺎ درﺑﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧد  -وﻟﯽ ﯾﮑروز ﺻﺑﺢ آن
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﺑﯾﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرای ﺑﺎﻗﯽ ﺷﺗﺎﻓت و
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ﺣﺳن آﻗﺎی درﺑﺎن ،ﭼون ﺳر و وﺿﻌش ﻣرﺗب ﺑود و ﻟﻔظ ﻗﻠم
ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد ،ﺟﺎﯾش را ﮔرﻓت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ادّه ﭘﯾﺷﺧدﻣت اطﺎق وزﯾر ﻓرھﻧﮓ ﺷد و
در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﻣﻘﺎم وزارت ﻣﻌﺎرف رﺳﯾد.
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ﺖ

ﮐوﭼﮥ ﺑن ﺑﺳت

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

آﻟﺑوم

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣرﺟﺎن ﺑﺎ زﺣﻣت زﯾﺎد ﺗواﻧﺳت ﭘﺷت ﻋﮑس را ﺑﺧواﻧد:
ﻣرﺟﺎن در ﺷش ﻣﺎھﮕﯽ
ﺟوھر طﯽ ﺳﺎﻟﯾﺎن دراز رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺗﮫ ﺑود و ﮐﻠﻣﺎت ﮐم
رﻧﮓ و ﻧﺎﺧواﻧﺎ ﺑود.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ﻣرﺟﺎن در ﺷش ﻣﺎھﮕﯽ ﻟـﺧت روی ﺷﮑم
ﺧواﺑﯾده اﺳت .ﺳرش را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗن ظرﯾﻔش
ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،ﻣﺛل ﮐرم اﺑرﯾﺷم ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺑﮫ دﻗت ﺑﮫ ﭼﯾز ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ ﺧﯾره ﺷده
اﺳت .ﭘﺷت ﺳرش ﮐم ﻣوﺳت .دﮔﻣﮥ وﺳط ﻟب
ﺑﺎﻻ ،روی ﻟب زﯾرﯾن اﻓﺗﺎده اﺳت .اﻧﮕﺷت
ﮐوﭼﮏ دﺳت ﭼﭘش ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮥ اﻧﮕﺷتھﺎ ﮐﻣﯽ
ﻓﺎﺻﻠﮫ دارد.
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ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﻣرﺟﺎن در ﺑﻐل ﻣﺎدر و ﭘدر در ﮐﻧﺎر ﻣﺎدر؛
روی زاﻧوی ﻣﺎدر و ﭘرﺳﺗﺎرش ﮐﻧﺎر ﻣﺎدر؛
ﻣرﺟﺎن زﯾر ﭘﺳﺗﺎن ﻣﺎدر؛ ﻣرﺟﺎن ﺑﻐل ﻣﺎدر؛
ﻣرﺟﺎن در ﮔﮭوارۀ ﺗور دوزی ﺷده :از ﺑﺎﻻ ،از
ﭘﮭﻠوی راﺳت ،از ﭘﮭﻠوی ﭼپ؛ ﻣرﺟﺎن روی
دﺳت ﭘدر وﺣﺷﺗزده ﮐﮫ ھر آن ﻣﻧﺗظر اﺳت ﺑﭼﮫ
از ﻣﯾﺎن دﺳتھﺎﯾش ﺳر ﺑﺧورد.

ﺖ

ﻋﮑسھﺎی ﺳﮫ ﺻﻔﺣﮥ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧداﺷت .اﺣﺗﻣﺎﻻً ھﻣﮫ
ﻣرﺑوط ﺑود ﺑﮫ ھﻣﺎن دورۀ ﺷش ﯾﺎ ھﻔت ﻣﺎھﮕﯽ .ھﻣﮫ ﺑﺎ دورﺑﯾن
ﻣﻌﻣوﻟﯽ و در ﻣﻧزل ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

در ﺻﻔﺣﮥ ﺑﻌد ﯾﮏ ﻋﮑس ﮐﺞ ﻣﺎدر ﺑزرگ و ﻋﮑسھﺎی
دو دﺧﺗر ﺟوان ﺑﺎ ﻣوھﺎی ﺑﺎﻓﺗﮫ ،ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺷﻧﺎﺧت ،در ﺻﻔﺣﮥ
ﻣﻘﺎﺑل ﻋﮑس ﻣﺎدر ﺑزرگ ﻗرار داﺷت .ﭘﺷت ﯾﮑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
ﺑود :ﻓرﯾده و ﭘﺷت دﯾﮕری ﺑﺎ ﺧط ﻧﺎ ﭘﺧﺗﮥ ﺑﭼﮕﺎﻧﮫای :ﺗﻘدﯾم ﺑﮫ
اﻋظم ﻋزﯾز ﻣﯾﻧو.
ﺣﺗﻣﺎ ً از ھﻣﮑﻼسھﺎی ﻣﺎدر ﺑودهاﻧد.
ﺑﯾن دو ﺑرگ ﺑﻌد ،ﻋﮑس ﯾﮑﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧود را ﯾﺎﻓت .ﮔوﺷﮫ-
ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن و ﺑﯽ ﺗرﺗﯾب ﭼﺳﺑﺎﻧده ﺷده ﺑود .ﻋﮑس را
ﺗوی ﭼﮭﺎر ﮔوﺷﮫ ﺟﺎ داد ،اﻣﺎ ﺷﮑم ﻋﮑس ﺑﺎد ﮐرد و وﻗﺗﯽ
ﺧواﺳت ﺻﺎﻓش ﮐﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﮔوﺷﮫھﺎ ﭘرﯾد .ﺑﻘﯾﮥ ﮔوﺷﮫھﺎ را
ﭼﮭﺎر ﺑﮫ ﭼﮭﺎر و دو ﺑﮫ دو اﻣﺗﺣﺎن ﮐرد ــ ھﯾﭻ ﭼﮭﺎر و ھﯾﭻ
دوﯾﯽ از ﮔوﺷﮫھﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﻗطﻊ ﻋﮑس ﻧﺑود.
دراﯾن ﻋﮑس:
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ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﻣوھﺎﯾش ﻓرﻓری اﺳت .ﻟﺑﺎس ﭘﺷﻣﯽ ــ اﺣﺗﻣﺎﻻً
ﺳﻔﯾد ﯾﺎ ﺻورﺗﯽ ــ ﭘوﺷﯾده ﮐﮫ دو ﻣرﻏﺎﺑﯽ ﺑر
آن ﮐﺎﻧوا دوزی ﺷده اﺳت .روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﺑزرگﺗرھﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .دﻧدانھﺎی ﺧرﮔوﺷﯾش
از ﻣﯾﺎن دھﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎزش ﭘﯾداﺳت .دﺳت و
آﺳﺗﯾﻧﯽ در ھوا ﻣﻌطل ﻣﺎﻧده اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ اوﻟﯾن
ﻟﻐزش او را از اﻓﺗﺎدن ﺑﺎز دارد.

ﺖ

ﮐوﭼﮥ ﺑن ﺑﺳت

ﻣﻤ

ﻋﮑسھﺎی اﯾن دوره ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺗﻌدد ﺑود:

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﺑﺎ ﺟﻐﺟﻐﮫ؛ ﺑﺎ ﺧرس؛ ﺗوی ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ؛ ﮐﻧﺎر دو
ﭘﺎی ﺑزرگ ﺑﯽ ﺗﻧﮫ؛ در ﺣﺎل اﻓﺗﺎدن؛ در ﺣﺎل
ﺧﻧده؛ در ﺣﺎل ﮔرﯾﮫ؛ ﻣﯾﺎن ﻗﻔس ﺑﺎزی؛ روی
ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ؛ ﺑﺎ ﭘدر و ﻣﺎدر؛ ﺑﺎ آدمھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون و
ﻧﺎﺷﻧﺎس؛ دﺳت در دﺳت ﭘرﺳﺗﺎرش ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻋدﺳﯽ ﺧﯾره ﺷده اﺳت و ﺳﻌﯽ دارد در ﻋﮑس
ﺷﻖ و رق ﺗر ﻧﻣودار ﺷود.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

در دو ﺳﺎﻟﮕﯽ:

ﻣوھﺎﯾش ﻟوﻟﮫ ﻟوﻟﮫ ﺗﺎ ﺳرﺷﺎﻧﮫاش رﯾﺧﺗﮫ اﺳت.
ﺷﻠوار ﺑﻠﻧد رﮐﺎﺑﯽ و ﮐﻔش ﺑرﻗﯽ ﺳﯾﺎه و ﺟوراب
ﺳﻔﯾد ﭘوﺷﯾده اﺳت .ﺑﺎ آب ﭘﺎش ﮐوﭼﮏ ﺑﯽ آﺑﯽ،
آب ﭘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺳ

ﺖ

ﺑﺎ اﯾن دوره از ﮐودﮐﯾش ﭘﯾوﻧدی ﻧداﺷت .ﻓﻘط از راه
داﺳﺗﺎنھﺎ و ﻧﻘل ﻗولھﺎی اﯾن و آن ﺧﺎطراﺗﯽ در ذھﻧش ﻣﺎﻧده
ﺑود .زﻣﯾﻧﮥ ﻋﮑسھﺎ ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﺑود .ﻣﮑﺎنھﺎ را ﺗﻣﯾز ﻧﻣﯽ داد و
ﺑﺳﯾﺎری از آنھﺎ را ﮐﮫ در ﻋﮑسھﺎ ﺑودﻧد ،ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت.
ﭘﺷت اﯾن ﺻﻔﺣﮫ ،ﻋﮑﺳﯽ از ﻣﺎدر ﮐﮫ در ﻋﮑﺎﺳﺧﺎﻧﮫ
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود:

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﻣوھﺎ ﭼﯾن ﭼﯾن و ﭘﻠﮫ ﭘﻠﮫ ﺑﺎﻻی ﺳر ﺳﺑد ﺷده
اﺳت .اﺑروھﺎ ﻧﺎزک و ﮐﻣﺎﻧﯽ اﺳت .ﻣﺎﺗﯾﮏ،
ﻟﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯾر از ﻟب اﺻﻠﯽ ،زﯾر ﺑﯾﻧﯽ رﺳم
ﮐرده اﺳت .ﻟب ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده داﻟﺑر ﻣﺷﺧﺻﯽ در
ﺑﺎﻻ دارد و از ﻟب واﻗﻌﯽ ﻣﺎدر ﺗﻧﮓﺗر اﺳت.

ﺘﻔ
ﺎد

در ھﻣﺎن روز ،ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣﺷﺧﺻﺎت ،ﻣﺎدر ﯾﮏ ﻋﮑس ھم
ﺑﺎ ﭘدر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﭘدر ﻻﻏر اﺳت .ﻣوی ﻓراوان ﻣﺷﮑﯽ را ﺑﯽ
ﻓرق رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻧﮫ زده اﺳت .ﺳﺑﯾﻠﯽ ﻣﮕﺳﯽ
ﮔودی ﺑﺎﻻی ﻟب را ﭘر ﮐرده اﺳت .ﮔره
ﮐراواﺗش درﺷت و راهھﺎﯾش ﭘﮭن اﺳت .ﮔﯾره-
ھﺎی دو ﻗﻠم ﺧود ﻧوﯾس از ﺟﯾب ﺑﺎﻻی ﮐﺗش
ﭘﯾداﺳت.

ﻣﺎدر و ﭘدر را ﺑﺎ اﯾن ﻗﯾﺎﻓﮫھﺎ اﺻﻼً ﺑﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ آورد.
آراﯾش آن دوره ﺑﮫ ﻧظرش ﻣﺿﺣﮏ و ﻧﺎﻣﺄﻧوس ﻣﯽآﻣد.
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ﭼﻧد ورق ﺑﻌد ﭘر ﺑود از ﻋﮑسھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺧﺎرج

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﯾﮏ ﻟﺷﮕر ﺟﻣﻌﯾت ﮐﻧﺎر ﺗﭘﮫ؛ ﻟب رودﺧﺎﻧﮫ؛ ﺳر
ﺳﻔرۀ ﻏذا؛ ﻣﺎدر و ﭘدر زﯾر ﯾﮏ درﺧت ﭘر
ﺷﮑوﻓﮫ ــ ﭘدر ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷد ،ﻣﺎدر از ﺗﮫ دل
ﻣﯽﺧﻧدد.

ﺖ

ﺷﮭر:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﺣﺗﻣﺎ ً ﺳﯾزده ﺑدر ﺑوده اﺳت.
ﻣرﺟﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺷت ﻋﮑس را ﻧﮕﺎه ﮐرد .در آن روز ﺳﮫ
ﺳﺎل و دو ﻣﺎه دارد .ﭘس ﻣﺎدر ﺑﺎﯾد ﻣرﯾم را ﺣﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎﺷد .دو ﺑﺎره
ﻋﮑس را ﻧﮕﺎه ﮐرد ،وﻟﯽ ﻋﮑس ﻧﯾم ﺗﻧﮫ ﺑود و ﺷﮑم ﻣﺎدر دﯾده
ﻧﻣﯽﺷد.
روز ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدن ﻣرﯾم را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷت .ﯾﮑﯽ از
ﺧﺎطرات ﮐودﮐﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح در ذھﻧش ﻧﻘش ﺑﺳﺗﮫ ﺑود،
ﺟﻠو ﭼﺷﻣش ﻣﺟﺳم ﺑود :ﺳﮑوت ﻧﺎ ﻣﺄﻧوس آن روز ،رﻓت و
آﻣدھﺎی ﻧوک ﭘﻧﺟﮥ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و ورود دﺧﺗر ﻋﻣﮥ ﭼﺎق و ﭼﻠﮥ
ﭘدر ﺑﺎ ﺧﺎل ﮔوﺷﺗﯽ و ﻣوھﺎی ﺗُﻧُﮏ .دﺧﺗر ﻋﻣﮥ ﭘدر آﻣده ﺑود ﮐﮫ
ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﺎدر ﺑﺳﺗری اﺳت ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﺳد .ﻣرﺟﺎن ﺑﻌدھﺎ
ﻓﮭﻣﯾده ﺑود ﮐﮫ دﺧﺗر ﻋﻣﮥ ﭘدر ،در واﻗﻊ دﺧﺗر ﻋﻣﮥ ﭘدر ﻧﺑود ،از
دﺧﺗر ﻋﻣﮫ و دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ ﺧواﻧدهھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺟﺎ و در ھﻣﮥ
ﺧﺎﻧوادهھﺎ ھﺳﺗﻧد و ﻧﺳﺑﺗﯽ ھم ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐس ﻧدارﻧد.
ﻣرﺟﺎن ﺑﺎر اول ﮐﮫ ﻣرﯾم را دﯾد ،ﺳﺧت ﺳر ﺧورد.
اﺟﺎزه ﻧداده ﺑودﻧد ﺑﺎ او ﺑﺎزی ﮐﻧد  -ﭘس ﻣرﯾم ﻋروﺳﮏ ﻧﺑود ،ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺧواھر ھم او را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑود  -ﻧﮫ ﺑﺎزی ﻣﯽ-
ﮐرد و ﻧﮫ ﺣرف ﻣﯽزد.
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ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺧﺎﻟﮫھﺎ ﺑﺎ ﺷوھرھﺎﯾﺷﺎن و ﺑﭼﮫھﺎﯾﺷﺎن ،ﻋﻣﮥ
ﭘدر؛ ﻧوۀ ﻋﻣوی ﭘدر؛ ﻣﺎدر ﺑزرگ ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻧوهھﺎ
و ﻧﺗﯾﺟﮫھﺎ؛ ﻋﮑس ھر دو ﻋﻣو ــ ﯾﮑﯽ در ﻟﺑﺎس
ﻧظﺎم و دﯾﮕری ﺑﺎ ﻋﯾﻧﮏ ﯾﮏ ﭼﺷم ،در ﻋﯾن
ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﭘﯾرھﺎی ﺟﺎ اﻓﺗﺎده؛ ﻋﮑس ﭘﺳر
ﻋﻣﮥ ﺑزرگ ﺑﺎ زﻟف روﻏن زده و ﺳﺑﯾل
دوﮔﻼﺳﯽ.

ﺖ

ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮥ ﺑﻌد ھﻣﮫ ﻋﮑسھﺎی ﺧواھرش ﺑود در ﭼﻧد
ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺗوﻟدش و ﺑﻌد ﻋﮑسھﺎﯾﯽ از :

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ﻋﮑسھﺎﯾﯽ از آدمھﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس و ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﻏرﯾب،
ﺑﯽ ھﯾﭻ ﺗرﺗﯾب و ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ وﺟﮫ اﺷﺗراک ،ﺑﯾن دو ﺻﻔﺣﮫ دﺳﺗﮫ
ﺷده ﺑود .ھﯾﭻ ﮐدام را ﻧﭼﺳﺑﺎﻧده ﺑودﻧد.
ﺑﻌد ﯾﮏ ﻋﮑس ﺧودش ﺳوار ﺳﮫ ﭼرﺧﮫ:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﭼﮭﺎر ﺳﺎل و ﭼﻧد ﻣﺎه دارد .ﺑﮫ دﺳﺗور ﻋﮑﺎس
ﺗوی دورﺑﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﻋﮑﺎس
ﻣﯽﺧﻧدد ،ﺑﮫ دﺳﺗور ﻋﮑﺎس دﺳﺗﮫھﺎی ﺳﮫ ﭼرﺧﮫ
را ﻣﺣﮑم و ﻣﻧظم ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ دﺳﺗور
ﻋﮑﺎس در زاوﯾﮥ ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎراﺣﺗﯽ روی زﯾن
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .در زﻣﯾﻧﮥ ﻋﮑس ،درﺧتھﺎ و
ﻧﻣﺎی ﺧﺎﻧﮥ ﻗدﯾﻣﺷﺎن ﭘﯾداﺳت.

ھم ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،ھم ﺳﮫ ﭼرﺧﮫ را .اﺳم ﺳﮫ
ﭼرﺧﮫاش را ﻣﺎﺷﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود و ﻻﻧﮥ ﺳﮓ را در ﮔوﺷﮥ ﺣﯾﺎط
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ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﮔﺎراژ ﮐرده ﺑود .روزھﺎی اول ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﭘﺎھﺎﯾش را روی
زﻣﯾن ﺑﮕذارد و آن را ﻋﻘب ﻋﻘب ﺳر ﺑدھد .ﭼﻘدر از اﯾن ﺿﻌف
ﺷرﻣﻧده ﺑود .اوﻟﯾن روزی ﮐﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓت از رﮐﺎب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد،
از ﺷدت ھﯾﺟﺎن ﺑﺎ ﺳﮫ ﭼرﺧﮫ در ﺣوض اﻓﺗﺎد و ﻣﺎدر از ﺗرس
ﻏش ﮐرد.
آن ﺧﺎﻧﮥ ﻗدﯾﻣﯽ ،ﺳوای آن ﺣوض ﮔود ﺳﻣﻧﺗﯽ ،ﯾﮏ ﭼﺎه
دھن ﮔﺷﺎد ھم داﺷت .ﻣرﺟﺎن ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑرای ﺳﻧﮓ اﻧداﺧﺗن ﺗوی
ﭼﺎه ﺗﻧﺑﯾﮫ ﺷده ﺑود و در ھﻣﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر آﻧﻘدر از روی
زﻣﯾن ﺷﺎه ﺗوت ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺧورد ﮐﮫ ﻧﺎﺧوش ﺷد.
ﻋﮑس ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯾش را ﯾﺎﻓت ،در ﺷب ﺟﺷن ﺗوﻟدش:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

در اطﺎق ﭘذﯾراﯾﯽ ھﻣﺎن ﺧﺎﻧﮥ ﻗدﯾﻣﯽ ،ﮐﯾﮏ ﭘر
ﺧﺎﻣﮫای ﺑﺎ ﭘﻧﺞ ﺷﻣﻊ روﺷن وﺳط ﻣﯾز اﺳت.
دھﺎن ﻣرﺟﺎن ﻣﯽﮔوﯾد »ﭘوووف« ،ﻣﺎدر ﺧم
ﺷده اﺳت و ﻣﯽﺧواھد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﭘدر ﻣرﯾم
ﮐوﭼوﻟو را ﺑﻐل ﮐرده اﺳت و ﺗوﺟﮭش را ﺑﮫ
ﺧواھر و ﺷﻣﻊھﺎ ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد  .ﻧﯾم رخ ﭘﮭن
ﺷدۀ ﮐﻣرﻧﮕﯽ ﻧزدﯾﮏ دورﺑﯾن اﺳت .ظرف
ﺷﮑﻼ و ﭘﺳﺗﮫ و ﻗﺎب ﻣﯾوه و ﻧﯾﻣﯽ از دﺳﺗﮥ ﮐﺎرد
و ﭼﻧﮕﺎل و ﺑﺷﻘﺎبھﺎی روی ﻣﯾز در ﻋﮑس
ﭘﯾداﺳت .ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔر از ﻣﮭﻣﺎنھﺎ ﻣﺗوﺟﮫ
دورﺑﯾناﻧد ،ﺑﻘﯾﮫ ﮐﯾﮏ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻟپ
دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ ﭘر اﺳت.

دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ را ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ھﻣﺎن روز ﺗوﻟد ﭘﻧﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯾش دﯾده ﺑود .ﺧﺎﻟﮫ و ﺷوھر ﺧﺎﻟﮫ و دﺧﺗرﺷﺎن ھﻣﺎن روز از
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ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﻧﯾﺷﺎﺑور وارد ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑرای ﻣرﺟﺎن ھم ﯾﮏ اﻧﮕﺷﺗر ﻓﯾروزه
ﺳوﻏﺎت آورده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣرﺟﺎن ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﮔﻣش ﮐرده ﺑود.
دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ ﺗﮭدﯾدش ﮐرده ﺑود ﮐﮫ او را ﻟو ﺧواھد داد ،ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل ھم روزھﺎی اول آﺷﻧﺎﺋﯾﺷﺎن در ﺟﻧﮓ و ﺟدل ﮔذﺷت .وﻟﯽ
ﺑﻌد ﺑﺎ ھم ﻣﺄﻧوس ﺷدﻧد و اﯾن اﻧس دوام و ﻗوام ﭘﯾدا ﮐرد.
وﻗﺗﯽ ،ﺑﻌد از ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﻗرار ﺷد دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ از ﭘﯾش آنھﺎ
ﺑرود ،ﻣرﺟﺎن ﻣﺛل اﺑر ﺑﮭﺎر اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺧت .اول ﻣﺎدر و ﺧﺎﻟﮫ
ﻣﺣﺑﺗش را ﺑﮫ دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫ ﺗﺷوﯾﻖ ﮐردﻧد ،وﻟﯽ ﺑﻌد ﮐﮫ ﻣرﺟﺎن ﺑﮫ
ﺗﺎﺑﯽ اداﻣﮫ داد ،ﺑﺎ اﺧم و ﺗﺧم ﺻداﯾش را ﺑرﯾدﻧد .اﯾن اوﻟﯾن ﻏﻣﯽ
ﺑود ﮐﮫ در ﮐودﮐﯽ ﺑﮫ دﻟش ﻧﯾش زده ﺑود.
در ﺻﻔﺣﮫھﺎی ﺑﻌد ﺗوﺟﮭش ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس  6در
 4ﮐﮫ ﺑرای ﻣدرﺳﮫاش ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﺟﻠب ﺷد:

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ﺷﮑل ﺧرﮔوش ﺷده اﺳت .دو روﺑﺎن ﺳﻔﯾد ﺑﺎﻻی
ﺳرش ﻓﮑل ﺧورده اﺳت .ﯾﻘﮥ ﺳﻔﯾد ﺗوری و
روﭘوش ارﻣﮏ ﭘوﺷﯾده اﺳت .ﻟبھﺎﯾش را روی
ھم ﻓﺷرده و ﭼﺷمھﺎﯾش ﻧﮕران و ﻣﻧﺗظر اﺳت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﭼﮭﺎر ﻗطﻌﮫ ﻋﮑس را ،ﻣﺛل دﺳﺗﮥ ورق ،ﺑﯾن ﺷﺳت و
ﭼﮭﺎر اﻧﮕﺷت دﺳت راﺳﺗش ﮔرﻓت .ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﮐﮫ ھر ﮐدام
ﻣﺧﺗﺻری ﺑﺎ دﯾﮕری ﻓرق دارد:

ﯾﮑﯽ ﮐم رﻧﮓ ﺗر اﺳت ،دﯾﮕری ﻧﮕﺎھش ﺗﯾزﺗر
اﺳت ،ﺳوﻣﯽ ﯾﮏ ﺧﺎل اﺿﺎﻓﯽ دارد و آﺧری
اﺧﻣوﺗر اﺳت.
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ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

روز اول ﻣدرﺳﮫ ھم از روزھﺎی ﻓراﻣوش ﻧﺷدﻧﯽ
زﻧدﮔﯾش ﺑود .ھرﮔز آن ھﻣﮫ ﺑﭼﮫ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧدﯾده ﺑود و ﭼﻧﺎن
ﺳر و ﺻداﯾﯽ ﻗﺑﻼً ﻧﺷﻧﯾده ﺑود .ﺑﭼﮫھﺎی ﺑزرگ ﺗﻧﮫاش ﻣﯽ زدﻧد و
رد ﻣﯽﺷدﻧد و ﮐوﭼﮏﺗرھﺎ ﻏرﯾﺑﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .دﻟش ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺑﺎ
آن دﺧﺗری ﮐﮫ ﻟﺑﺎس ﻣﺧﻣل ﻗرﻣز ﺗﻧش ﺑود و روﭘوش ﻧداﺷت
دوﺳت ﺷود ،وﻟﯽ دﺧﺗر ھﻣﮫاش زر زده ﺑود و ﻣﺎﻣﺎﻧش را
ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود .آﻧﻘدر زر زده ﺑود ﮐﮫ ﻣرﺟﺎن را ھم ﺑﮫ ﮔرﯾﮫ
اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود .ﻣرﺟﺎن ﺑﻌد از ﮔرﯾﮫ آب دﻣﺎﻏش ﺳرازﯾر ﺷد و
دﺳﺗﻣﺎل ھم ھﻣراه ﻧداﺷت .ظﮭر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑرﮔﺷت ھﻧوز ﺟﺎی
اﺷﮏ ﺗوی ﺻورﺗش ﭘﯾدا ﺑود و ﻓﯾن ﻓﯾن ﻣﯽﮐرد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎدرش
ﻋﻠت را ﭘرﺳﯾد ،ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾد ﺑﮕوﯾد دﻟش ﺑرای او ﺗﻧﮓ ﺑوده
اﺳت و دﺧﺗر ﻣﺧﻣل ﭘوش ﮐم ﻣﺣﻠﯽ ﮐرده ــ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود زﻣﯾن
ﺧورده اﺳت ﺗﺎ ﻣﺎدر ﻧﺎزش را ﺑﮑﺷد.
ﯾﺎدش ﺑود ﮐﮫ در ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ درﺧت ﮐﺎج ﺳوﺧﺗﮫ و ﮔر
ﮔرﻓﺗﮫای ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣرﺟﺎن ﺷﺑﯾﮫ ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠﻣﺷﺎن ﻣﯽآﻣد.
ﺑﻌد ﻋﮑسھﺎی دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان ﻣدرﺳﮫ و ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﻋﮑسھﺎی
ﺟﺷنھﺎی ﺗوﻟد ﺧودش و ﻣرﯾم ،ﻋﮑﺳﯽ در
ﻟﺑﺎس ﺑﻠﻧد و دو ﺑﺎل ﮐﺎﻏذی و ﻋﮑس دﯾﮕری ﺑﺎ
ﻣو و اﺑروی ﭘﻧﺑﮫای و روﺳری ﻗﺎﻟﺑﯽ و ﯾﮏ
ﭼوب دﺳﺗﯽ.

اﯾن دو ﻋﮑس آﺧر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﺷنھﺎی دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑود.
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ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

اﯾن روزھﺎ را ﺧوب ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷت .ﺑﮫ ﺧﺎطرش آﻣد آن
ﺷب ﮐﮫ ﻋﮑس ﺑﺎ اﺑرو و ﻣوی ﭘﻧﺑﮫای را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود ،در ﻧﯾﻣﮥ
راه ﺑﻘﯾﮥ ﺷﻌر ﻓراﻣوﺷش ﺷد ــ ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻐض و اﺳﺗﯾﺻﺎل ﻣﯾﺎن
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺎدرش ﮔﺷت ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت را ﺑﮫ ﺧﻧده اﻧداﺧت.
وﻗﺗﯽ او را از ﺳن ﭘﺎﺋﯾن آوردﻧد ﺑﯾتھﺎی ﮔﻣﺷده را دوﺑﺎره ﯾﺎﻓت
و ﺑﺎ اﺻرار ﺑﺎز ﺑر ﺳﮑو رﻓت و ﺷﻌر ﻧﺎﺗﻣﺎﻣش را ﺗﻣﺎم ﮐرد و
ﺟﻣﻌﯾت ﺑﯾﺷﺗر ﺧﻧدﯾد.
در ﻟﺑﺎس ﺑﻠﻧد و دو ﺑﺎل ﮐﺎﻏذی ﻧﻘش »ﻓرﺷﺗﮥ ﻧﺟﺎت« را
ﺑﺎزی ﻣﯽﮐرد .ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ را ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺑراﯾش ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷت،
از ﺑر ﮐرده ﺑود و ﻣﺛل طوطﯽ روی ﺻﺣﻧﮫ ﭘس داد ــ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ
ﯾﮑﺑﺎر ﻣﮑث ﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل آﻗﺎی ﻣدﯾر ﺳﺧتﮔﯾر
و ﺗﻧد ﺧو و ﺧﺎﻧم ﻧﺎظم زﺷت و اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﺗﺷوﯾﻘش ﮐردﻧد.
ﺑﻌد دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﻋﮑسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﻔر ﺷﻣﺎل ﺑرداﺷﺗﮫ
ﺷده ﺑود:

ﻪا

ﺳ

ﺑﺎ اداھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻌﻣول و در ﺟﺎھﺎی ﺑﺳﯾﺎر
آﺷﻧﺎ.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﮐوﺷش ﮐرد ﺑﻔﮭﻣد ﮐدام ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﯾد ﮐﻼس
ھﺷﺗم ﺑوده ﺑﺎﺷد ــ ﯾﻌﻧﯽ آﺧرﯾن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣوھﺎی ﺑﻠﻧد و ﺑﺎﻓﺗﮫ
داﺷﺗﮫ اﺳت .درﺳت اﺳت ،ھﻣﺎن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻗﺑل از ﺷروع ﮐﻼس
ﻧﮭم ــ ﭼون آن داﻣن ﺧﺎل ﺧﺎل را ﺑرای اﻣﺗﺣﺎن آﺧر ﺳﺎل ﺧﯾﺎطﯽ
ﮐﻼس ھﺷﺗم دوﺧﺗﮫ ﺑود و ﺑﺎ ﭼﮫ اﻓﺗﺧﺎری .ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در
آن ﻋﮑسھﺎ ﺑﮫ ﺗن دارد ،در آﺧر آن ﺳﻔر ﺗوی درﯾﺎ اﻧداﺧت و
ﮔﻔت ﮐﮫ ﮔم ﺷده اﺳت ــ ﭼون ﯾﮑروز در ﺣﺎل ﺷﻧﺎ ،ﭘﺳر ﻋﻣوﯾش
ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﻣرﺟﺎن دﯾﮕر ﻣﺛل زنھﺎی ﮔﻧده ﺷده و ھﻣﮥ ﺗن و ﺑدﻧش
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ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

از ﺗوی آن ﻣﺎﯾوی دﺧﺗراﻧﮫ ﭘﯾداﺳت ،ﺑﮭﺗر اﺳت آن را ﺑﮫ ﻣرﯾم
ﺑدھد .ﻣرﺟﺎن آن روز ــ ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ــ ﻣﺛل ﭘﺳرھﺎ ﺑﺎ ﭘﺳر
ﻋﻣو ﮐﺗﮏﮐﺎری ﮐرد و ﺑﻘﯾﮥ روزھﺎی آن ﺗﻌطﯾﻼت را ھم ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً
ﺗﻧﮭﺎ ﮔذراﻧد .ﻣدﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐوﺷﯾد ﺧودش را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﺳر
ﻋﻣو ﭘرت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت و او اﺻﻼً ﺑﮫ زن ﮔﻧده ﻧﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،وﻟﯽ
ﮐوﺷشھﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺑود و ﻓﻘط ﺳﺑب ﻣﯽﺷد ﮐﮫ در ﺣﺿور ﺟﻣﻊ
دﺳتھﺎ را ﻣﺣﮑم روی ﺳﯾﻧﮫاش ﺑﭼﺳﺑﺎﻧد و ﻣرﺗﺑﺎ ً داﻣﻧش را روی
زاﻧوﯾش ﺑﮑﺷد.
آﺧر ھﻣﺎن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣوھﺎﯾش را ﮐوﺗﺎه ﮐرده ﺑود.
ﻋﮑﺳﯽ را ﮐﮫ ھﻣﺎن روز ،ﺑﻌد از ﺳﻠﻣﺎﻧﯽ در ﻋﮑﺎﺳﺧﺎﻧﮫ
ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود ،ﭘﯾدا ﮐرد:

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ﭘوﺳﺗش از آﻓﺗﺎب ﮔرم و ﺑﺎد درﯾﺎ ﺑرﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻣوھﺎﯾش ﻣﺛل ﮔل ﮐﻠم ﺗوی ھم ﻟوﻟﯾده اﺳت.
ﻋﮑﺎس ﻣژهھﺎﯾش را ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐرده اﺳت ،در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﯾد از ﭼﯾزی ﺗﻌﺟب ﮐرده
اﺳت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

در ﺻﻔﺣﺎت ﺑﻌد ،ﻋﮑسھﺎی ﻣدرﺳﮥ ﻣرﯾم و ﻋﮑسھﺎی
ﺳﺎلھﺎی آﺧر دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺧودش را ﯾﺎﻓت .در اﯾن ﻋﮑسھﺎ:

اﺛری از ﺷرم آن ﺗﻌطﯾل ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ دﯾده ﻧﻣﯽﺷود ،ﺣﺗﯽ
ﮐوﺷش ﺷده اﺳت زن ﺗر و ﺑزرگﺗر از آﻧﭼﮫ ھﺳت ﺟﻠوه ﮐﻧد.
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ﺳ

ﺖ

ﯾﮏ ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎل ،از دوﺳﺗﯽ از ﺑروﮐﺳل ﺑرای ﻣﺎدر و
ﭘدر ،ﺑﯾن ﻋﮑسھﺎ ﺑُر ﺧورده ﺑود ــ ﺑﺎ »ﻗرﺑﺎﻧت ﮔردم« ﺷروع
ﻣﯽﺷد و ﺑﮫ »اراﺗﻣﻧد« ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت.
و ﺑﻌد ﻋﮑسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﻣﻣﻠﮑت ﻏرﺑت ﺑرای ﻣﺎدر و
ﭘدر ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود.
در ﯾﮑﯽ از ﻋﮑسھﺎ ،در ﻣﺎهھﺎی اول ﺳﻔر:

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﻋﻣﺎرت دﻟﮕرﻓﺗﮥ ﻣدرﺳﮫاش ﺑﮫ ﻧظر ﻧﻘﻠﯽ و ﺗر
و ﺗﻣﯾز ﻣﯽآﯾد و روﭘوش ﻗﮭوهای ﺑد رﻧﮕش در
ﻋﮑس ﻣﺷﮑﯽ و ﻗﺷﻧﮓ ﺷده اﺳت .ﻟﺑﺧﻧدش ﻣﺛل
آﺳﻣﺎن آن ﻣﻠﮏ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﯽرﻧﮓ اﺳت.
و ﻋﮑﺳﯽ از ﻣﺎهھﺎی آﺧر اﻗﺎﻣت:

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

از وﺳط دو ﻧﯾم ﺷده اﺳت ،ھﻧوز دﺳت دوﺳﺗﯽ
ﮐﮫ در ﻋﮑس ﮐﻧﺎرش ﺑود ،روی ﺷﺎﻧﮥ اوﺳت ،و
ﺻورت ﻣرﺟﺎن ﺗوی ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﯾﮕر در
ﮐﻧﺎرش ﻧﯾﺳت ،ﻣﯽﺧﻧدد .زﯾر ﺑﻐﻠش ﭼﻧد ﮐﺗﺎب
اﺳت و ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از آنھﺎ آﺷﮑﺎر و
ﺧواﻧﺎﺳت.

اواﯾل دوری از وطن و ﭘدر و ﻣﺎدر و ﻣرﯾم آﻧﻘدر ﻏم
داﺷت ﮐﮫ از رﻓﺗن ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺑود ــ ھر ﺷب ﮔرﯾﮫ و ﯾﮏ روز در
ﻣﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ .در ﮐﺎﻏذھﺎ ﺷرﻣش ﻣﯽ آﻣد از وﺿﻌش ﮔﻠﮫ ﮐﻧد ،وﻟﯽ
در ﻻﺑﮫ ﻻی ﺣرفھﺎ از دوری و ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﺎﮐﯽ ﺑود.
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ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

از اﯾﻧﮑﮫ ﻗﺑل از ﺳﻔر ﺑﺎﻷﺧره ﻓرﺻت آﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ آن ﭘﺳر
ﻗد ﺑﻠﻧد و ﺑﺎرﯾﮏ ــ ﮐﮫ روزھﺎ ﺳﺎﯾﮫ وار از ﻣدرﺳﮫ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ
ھﻣراھش ﺑود ــ دﺳت ﻧداده ﺑود ،دﻟش ﻣﯽﺳوﺧت .ﭼﮫ ﺑد ﮐرده
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷوﺧﯽھﺎی ھﻣدرسھﺎ در ﺑﺎرۀ آن ﭘﺳر ﺧﻧدﯾده ﺑود .در
ھﻣﺎن زﻣﺎن ھم طﺑﻌﺎ ً دﻟش ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﮐﺳﯽ او را ﻣﺳﺧره ﮐﻧد،
وﻟﯽ ﻓﻘط از آن راه ﻣﯽﺗواﻧﺳت در ﺑﺎره اش ﺣرف ﺑزﻧد و ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﺑود.
ﻋﺎدت ﮐرده ﺑود او را ھر روز ﺑﺑﯾﻧد .ﭼﻘدر آن روز ﮐﮫ
ﺑﮫ ﭘﺳر ﻋﻣو ﺑر ﺧورد و او ﭘﺳر را دﯾد و ﺗﮭدﯾد ﮐرد ،ﻣرﺟﺎن
ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﺳر ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
ﻣزﺧرﻓﺎت ﮔوش ﻧﮑﻧد ــ ﺑﻌد ھم ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮔرﻓت و ﺑﺎ ﭘﺳر ﻋﻣوﯾش
ﻗﮭر ﮐرد .دل ﻟرزۀ دو روزی ﮐﮫ ﭘﺳر ﭘس از آن ﻧﯾﺎﻣد ،و ذوق
دﯾدار او در روز ﺳوم ــ ھﻣﮫ در ﺧﺎطرش ﺑود.
روزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻔر ﻣﯽرﻓت ﺑﯽ ﺟﮭت ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﭘﺳر در
ﻓرودﮔﺎه ﮔﺷت .ﺑﯾﺷﺗر طول راه و زﻣﺎن ﭘرواز را ﺑﮫ او ﻓﮑر
ﮐرد و از ﻓﮑر آزار دﯾد ــ ھﻣﮫاش ﺗﺄﺳف ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎ او آﺷﻧﺎ ﻧﺷده
اﺳت.
ﺑﻌد ﮐمﮐم ،ﺑﺎ ﻋﺎدت ﮐردن ﺑﮫ ﻣﺣﯾط ﺟدﯾد ،ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺑﮫ
ھﻔﺗﮫای ﯾﮑﺑﺎر رﺳﯾد ــ آن ھم ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎرۀ زﻧدﮔﯽ و درﺳش .ﺗﺎ
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧو ﮔرﻓت .ﭘﯾش آﻣده ﺑود ﮐﮫ از ھﻔﺗﮫای ﯾﮑﺑﺎر ھم
ﮐمﺗر ﺑﻧوﯾﺳد .ﻓﮑر ﭘﺳر ھم ﺧﺎطرهای دور و دﻟﭘذﯾر و ﻣﺿﺣﮏ
ﺷده ﺑود.
ﺑﻌد ﻋﮑسھﺎی ﻣﺗﻌددی از ﻋروﺳﯽ دﺧﺗر ﻋﻣو:

43

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ﮐﻧﺎر آﯾﻧﮫ و ﺷوھرش ،ﺳر ﺳﻔرۀ ﻋﻘد ،ﻋﮑس
ﻣﺎدر و ﭘدر در اﯾن ﺟﺷن ﺑﺎ ﻋروس و داﻣﺎد و
ﺟﻣﻌﯽ از ﻣدﻋوﯾن.

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

از اﯾن ﻋﮑسھﺎ ،وﻗﺗﯽ در ﺳﻔر ﺑود ،ﺑراﯾش ﻓرﺳﺗﺎده
ﺑودﻧد ــ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ ــ ﺑﮫ ﻋﻧوان درس ﻋﺑرت.
ﺑﻌد ﭼﻧد ﻧﮕﺎﺗﯾو ﺷﻠوغ ــ در ﯾﮏ ﭘﺎﮐت زرد ﮐداک ــ و
ﺗﻧﮭﺎ ﻋﮑس رﻧﮕﯽ آﻟﺑوم ﮐﮫ دﺧﺗر ﻋﻣﮫ از اﻣرﯾﮑﺎ داده ﺑود:

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

دﺧﺗر ﻋﻣﮫ روی ﮔﻠﮕﯾر ﻣﺎﺷﯾن ﺟﮕری رﻧﮕﯽ
ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت .ﭘﯾراھن آﺑﯽ و ﮐت ﭼرﻣﯽ ﻗﮭوهای
ﭘوﺷﯾده اﺳت .ﺑدون ﻧﺷﺎن دادن دﻧدانھﺎ ﻣﯽ-
ﺧﻧدد.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ﻣرﺟﺎن ﺗﺣﻣل ﻋﻣﮫ را ﺑﺎ ﻟﻧﮕﮥ اﺑروی ﺑﺎﻻ دادهاش
ﻧداﺷت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ ﻋﻣﮫ ﭘﯾﻠﮫ ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ﻋروﺳﯽ ﻣرﺟﺎن و
ﭘﺳر ﻋﻣو را ﺟور ﮐﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﻣﺎدر از آن ﻣﺻﯾﺑت ﻧﺟﺎﺗش
داد و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﺗﮭم ﺷد ﮐﮫ ﻣرﺟﺎن را ﺑرای ﺧوﯾﺷﺎن ﺧودش
ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .دورهھﺎی ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺑدل ﺷده ﺑود ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫھﺎی
ﺟﻧﮓ ،ھﻣﮫ ﺟﺑﮭﮫ ﺑﻧدی ﮐرده ﺑودﻧد ،ﻗﮭر و ﻧﯾش و ﮐﻧﺎﯾﮫھﺎی
ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ھﻔﺗﮫ ھﺎ و ﻣﺎه ھﺎ دوام داﺷت ــ در واﻗﻊ ﺗﺎ رﺳﯾدن ﺧﺑر
ﻣرگ دﺧﺗر ﻋﻣﮫ .اﯾن ﺧﺑر ،ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣدتھﺎ ﺑود در اﻧﺗظﺎرش
ﺑودﻧد ،ﺑﻘﯾﮥ ﺑﮕو ﻣﮕوھﺎ را از روﻧﻖ اﻧداﺧت.
دﺧﺗر ﻋﻣﮫ ﺑرای ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﺑﮫ اﻣرﯾﮑﺎ رﻓﺗﮫ ﺑود و ﺷﺎﯾد ھﯾﭻ
ﮐس ،ﺟز ﻣرﺟﺎن ،ﻣﻧﺗظر ﺑﺎزﮔﺷﺗش ﻧﺑود .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣرﺟﺎن ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣﻧﺗظرش ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ و ظﻠم دﻧﯾﺎ
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ﻨﻮ
عا

ﺳ

ھﻣﺎن ﻗﯾﺎﻓﮥ ھﻣﯾﺷﮫاش را دارد ،ﺗﻐﯾﯾر زﯾﺎدی
ﻧﮑرده اﺳت ــ ﻓﻘط ﻣﺧﺗﺻری ﻻﻏرﺗر ﺷده
اﺳت.

ﺖ

را ﻟﻣس ﮐرد .ﺑﺎرھﺎ از ﺧودش ﭘرﺳﯾده ﺑود ﭼرا ﻋﻣﮥ ﻓﺿول و
ﺑﺧﯾل و ﭘﯾرش ﺑﺎﯾد زﻧده ﺑﺎﺷد و دﺧﺗر ﻋﻣﮥ ﺟوان و ﺑﯽ آزارش
ﺑﻣﯾرد و ھرﮔز ﺟواﺑﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود.
دﺧﺗر ﻋﻣﮫ در اﯾن ﻋﮑس:

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﺑﻌد ﻋﮑسھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾم ﺑﺎ ﻣرﺟﺎن و ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﺎ دوﺳﺗﺎﻧش
از راه دور ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود ،و ﺑﻌد آﺧرﯾن ﻋﮑﺳﯽ ﮐﮫ از ﻣرﯾم ﭼﻧدی
ﭘﯾش رﺳﯾده ﺑود:

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ﺑزرگ ﺷده اﺳت .ﻗﺷﻧﮓ ﺷده اﺳت .ﭼﻘدر ﺷﺑﯾﮫ
ﭘدر اﺳت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺣﺎﻟت ﻧﮕﺎه و ﺧط
دھﺎﻧش .ﺑﻠوز راه راه ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘوﺷﯾده اﺳت.
ﻣوھﺎﯾش را روی ﺷﺎﻧﮫھﺎ رﯾﺧﺗﮫ اﺳت و ﺣدود
ﻟبھﺎﯾش را ﻣﺎﺗﯾﮏ ﮐم رﻧﮕﯽ ﻣﺎﻟﯾده اﺳت.
ﺧﻧدهاش ﺑدون ادا و ﭘر از ﺷﺎدی اﺳت.

ھﺮ

دل ﻣرﺟﺎن ﺑرای ﺧواھرش ﺗﻧﮓ ﺑود .ﻣﯽﺧواﺳت دوﺑﺎره
ﭘﯾش او ﺑﺎز ﮔردد .دﻟش ﺑرای دﻋواھﺎی ﮐودﮐﺎﻧﮫﺷﺎن ﺗﻧﮓ ﺑود ــ
ﺑرای آن ﺷﺑﯽ ﮐﮫ ﻣرﺟﺎن ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑرود و ﻣرﯾم ﻟﺞ
ﮐرده ﺑود و ﻧﻣﯽآﻣد؛ ﺑرای آن روزی ﮐﮫ ﻣرﯾم ﺷﯾﺷﮥ ﺟوھر را
روی دﻓﺗر ﺧﺎطراﺗش ﺑرﮔرداﻧد و ﻏوﻏﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺷد؛ ﺑرای آن
ﺑﺎری ﮐﮫ ﻣرﺟﺎن داﻣن ﻧوی ﻣرﯾم را ﭘوﺷﯾد و ﻣرﯾم ﺑﻌد از داد و
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ﺑﯾداد اوﻟﯾﮫ داﻣن را ﺑﮫ او ﺑﺧﺷﯾد .ﭼﻘدر دﻟش ﻣﯽﺧواﺳت اﻻن در
ﮐﻧﺎر او ﺑود.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ﭼﻧد ﺻﻔﺣﮥ آﺧر ﺧﺎﻟﯽ ﺑود.

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

روی ﺷﮑم ﺧواﺑﯾده اﺳت .ﺳرش را ﻣﺛل ﮐرم
اﺑرﯾﺷم ﺑﺎﻻ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .ﭘﺎی راﺳﺗش را
ﮐﻣﯽ ﺟﻣﻊ ﮐرده اﺳت .ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﺟﻠو ﻣﺗوﺟﮫ
اﺳت .دھﺎﻧش ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز اﺳت و دﮔﻣﮥ وﺳط ﻟب
ﺑﺎﻻ ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﻧﻣودار.

ﺖ

و ﺑﻌد ﻋﮑس ﺑﭼﮥ ﺧودش در ﺷش ﻣﺎھﮕﯽ:
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ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﻧﻘﺎھت

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻧﮫ ﺳﺎﻟم ﺑود .ﺣﺻﺑﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودم و ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﺧواﺑﯾده
ﺑودم .ﺣﺎﻟم ﺧﯾﻠﯽ ﺧراب ﺑود .اول ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺎﻻرﯾﺎ دادﻧد و ﮔﻧﮫ
ﮔﻧﮥ ﻣﻔﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎﻓم ﺑﺳﺗﻧد و ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﮫ ﺑﻣﯾرم ،وﻟﯽ
ﻓﻠوس ﺑﮫ دادم رﺳﯾد و زﻧده ﻣﺎﻧدم.
ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺑﮫ درازا ﮐﺷﯾد و ﺑﻌد ھم ﮐﮫ ﺧطر رﻓﻊ ﺷد،
دورۀ ﻧﻘﺎھت آﻣد ﮐﮫ از ﺧود ﻣرض طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑود .ﭘوﺳﺗم زرد
ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺳﺑز ﺷده ﺑود و ورﻗﮫ ورﻗﮫ ور ﻣﯽآﻣد .زﺑر ﺷده ﺑودم.
ﺧﯾﻠﯽ ﻻﻏر ﺷده ﺑودم .ﺷﮑل ﻣﻠﺦ ﺷده ﺑودم .ﻣﺛل ﺣﯾوان ﺳم داری
ﮐﮫ روی ﺳطﺢ ﺻﯾﻘل ﺷدهای راه ﺑرود ،دﺳت و ﭘﺎﯾم ﮔﯾر ﻧداﺷت.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑدھم و ﺧودم را ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮐﻧم،
دﺳت و ﭘﺎ روی ﻣﻔﺻلھﺎ ﺧم ﻣﯽﺷد و زﯾر ﺑدﻧم وا ﻣﯽرﻓت.
ﻧﯾرو ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﻧم ﺑر ﻣﯽﮔﺷت و ﮐم ﮐم دﺳتھﺎ اﯾﻧﻘدر
ﻗدرت داﺷت ﮐﮫ ﮐﺗﺎب را ﻧﮕﮫ دارد و ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﮐردم
ﻣﯽﺧواﻧدم ــ ﺑﯾﻧواﯾﺎن و ﺳﮫ ﺗﻔﻧﮕدار و ﮔوژ ﭘﺷت ﻧﺗردام و
ﻧﺎﺗﭘﻧﮑرﺗون و ﮐﺎﭘﯾﺗﺎن و ﭘﺳر و ﻧوه و ﻧﺗﯾﺟﮫاش ھﻣﮫ را در اﯾن
دوره ﺧواﻧدم.
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ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﮐﺗﺎب ھﺎ را ﻣﺟﯾد ﺑراﯾم ﻣﯽآورد .آنھﺎ را از ﯾﮏ
ﮐﺗﺎﺑﻔروﺷﯽ ﺳر راه ﻣدرﺳﮫ )ﺳﺎل ﺳوم دﺑﯾرﺳﺗﺎن ﺑود( ﮐراﯾﮫ ﻣﯽ-
ﮐرد و ﺳری ﺑﮫ ﻣن ﻣﯽزد ،ﮐﺗﺎب ﺗﺎزه را ﻣﯽداد و ﮐﺗﺎب ﻗﺑﻠﯽ را
ﻣﯽﺑرد.
ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب آﺧری ﮐﮫ ﺑرای ﻣن آورده ﺑود »ﭼﮕوﻧﮫ
ﻓرﺷﺗﮫ اھرﯾﻣن ﻣﯽﺷود« ﺑود) .از اﺑﺗدا ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎب ھﯾﭻ
ﻓرﺷﺗﮫای اھرﯾﻣن ﻧﺷد ،ﯾﺎ ﻣن ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﭼﮕوﻧﮫ( .از آن ﮐﺗﺎبھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﭼﮥ ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮥ ﻧﺎﺧوش و ﻣردﻧﯽ را ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺗﺄﺛر ﮐﻧد.
آن را ﺧواﻧدم و ﺑﮫ ﭘﮭﻧﺎی ﺻورﺗم اﺷﮏ رﯾﺧﺗم .ﺗﺎ ﭼﻧد روز ﺑﻌد
ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ھﻧوز ﭘﯾش ﻣن ﺑود و ﻣﺟﯾد آن را ﭘس ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑود ،در
ﯾﮏ دﻧﯾﺎی ﭘر از ﻏم ﺗﻠﺦ و ﺷﯾرﯾن اﻓﺳﺎﻧﮫای زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردم.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ﻣﺟﯾد آﻣد ﮐﮫ ﮐﺗﺎب را ﺑﮕﯾرد و ﺑﺎ ﻋﻣﮫ ﺧﺎﻧم ،ﻣﺎدرش،
ﺑود .ﻋﻣﮫ ﺧﺎﻧم از ﺑﯽ ﻣﺑﺎﻻﺗﯽ و وﻟـﺧرﺟﯽھﺎی ﻣﺟﯾد ﺣرف ﻣﯽ-
زد و ﺷﮑﺎﯾت داﺷت ﮐﮫ ھﻣﮥ ﭘول ﺗوی ﺟﯾﺑش را ﻣﯽدھد ﮐﺗﺎب-
ھﺎی ﻣزﺧرف ﮐراﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرای ﻣن ﻣﯽآورد .ﺣﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ھم
ﻧﯾﻣﭼﮫ دﻋواﯾﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺑﮕذارم ﻣﺟﯾد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑﮑﻧد.
ﮐﺗﺎب ﻣزﺧرف! واﻗﻌﺎً! اﻣﺎ از ﺷﻌور ﻋﻣﮫ ﺧﺎﻧم ﺑﯾﺷﺗر از
اﯾن اﻧﺗظﺎر ﻧداﺷﺗم و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل آﻧﻘدر ﺧﻠﻘم ﺗﻧﮓ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻏم
رﻣﺎﻧﺗﯾﮑم ھم از ﯾﺎدم رﻓت و زﯾر ﻟﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﮫ ﺧﺎﻧم و ﻣﺟﯾد ﺑد و
ﺑﯾراه ﺣواﻟﮫ دادم .ﮐﺗﺎب را از زﯾر ﺑﺎﻟﺷم در آوردم و ﺑﮫ طرف
ﻣﺟﯾد ﭘرت ﮐردم و ﺑﺎ ﺗﻐﯾّر ﺑﮫ او ﮔﻔﺗم دﯾﮕر ﮐﺗﺎب ﺑرای ﻣن
ﻧﯾﺎورد و اﺻﻼً ﻗﺑﻼً ﮐﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﺑﯾﺎورد و اﺻﻼً ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﯽ ﺟﺎ ﮐرده ﺑود ﮐﺗﺎب آورده ﺑود .ﺑﻌد ھم ﭘﺷﺗم را ﺑﮫ ﺟﻣﻊ ﮐردم
و ﭼﺷمھﺎ را ﺑﺳﺗم .ﻣﺎدرم ﻋﻣﮫ ﺧﺎﻧم و ﻣﺟﯾد را از اطﺎق ﺑﯾرون
ﺑرد.
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ﺑﺎ ﻣﺟﯾد دﺷﻣن ﺷدم ــ ﺑﺎ ﻋﻣﮫ ﺧﺎﻧم دﺷﻣن ﺑودم.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺑﻌد از ظﮭر آن روز ھﻣﮫاش ﺧواب ﺑودم .وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار
ﺷدم ،روی ﻣﯾز ﮐﻧﺎر ﺗﺧﺗم ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ﺑود .ﮐﺗﺎب ﺑود و ﻻی ﮐﺗﺎب
ﯾﮏ ﭘﺎﮐت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺗﺎب را ﺑﺎز ﮐردم ﺗوی داﻣﻧم اﻓﺗﺎد .ﭘﺎﮐت ﺳﻧﮕﯾن
ﺑود و روﯾش ھﯾﭻ ﻧﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﻋﻠت ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﭘﺎﮐت اﯾن ﺑود ﮐﮫ دو ﻋﮑس ﮐﺎرت ﭘﺳﺗﺎﻟﯽ
ھم ﺿﻣﯾﻣﮥ ﻧﺎﻣﮫ ﺑود ــ ﻋﮑسھﺎی ﻣﺟﯾد ﺑود  ،ﻧﺎﻣﮫ ھم از ﻣﺟﯾد
ﺑود.
ﮐﺎﻏذ ﺑﺎ »ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧم« ﺷروع ﺷده ﺑود .اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ﻏم
ﻣطﺑوﻋﯽ ﺗوی دﻟم اﯾﺟﺎد ﮐرد ــ ﺷﺑﯾﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﺧواﻧدن
»ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرﺷﺗﮫ اھرﯾﻣن ﻣﯽﺷود« ﭘﯾدا ﮐرده ﺑودم .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ آن
را ﻣﮑرر ﻣﯽﺧواﻧدم ــ ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧم ،ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧم ،ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧم ــ آھﻧﮓ
ﺷﻠوغ ﯾﮑﯽ از ﺗﺻﻧﯾفھﺎ ﺗوی ﺳرم ﺟﺎن ﻣﯽﮔرﻓت و ﻣطﻠب را
ﻣﺿﺣﮏ ﻣﯽﮐرد.
ﺗوی ﻧﺎﻣﮥ ﻣﺟﯾد ﺣرفھﺎی ﮔﻧده ﮔﻧده زﯾﺎد ﺑود .اﺻﻼً
ﺧوﺷش ﻣﯽآﻣد ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻔﮭﻣد .وﻗﺗﯽ دﻋواﻣﺎن
ﻣﯽﺷد ،ﻓﺣشھﺎی ﻋﺟﯾﺑﯽ ﻣﯽداد ــ ﻣﯽﮔﻔت :آﺗﯾﻼ ،ﻧرون ،ﺗﯾﻣور
ﻟﻧﮓ .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم وﻗﺗﯽ ﻣن ﺑﻌدھﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﯾن اﺳﺎﻣﯽ
ﺑرﺧوردم ،ھﻣﺎن ﺿرﺑﮫای را اﺣﺳﺎس ﮐردم ﮐﮫ اﺳم ﺧﺎرﮐف در
ﺟﻐراﻓﯽ ﺑﮫ ﺳرم زده ﺑود :ﺑﮫ ﻧظرم ﻓﺣش رﮐﯾﮑﯽ آﻣده ﺑود ﮐﮫ
ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﻧﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑر زﺑﺎن آورده ﺑﺎﺷد.
ﻣﺟﯾد در ﻧﺎﻣﮫاش از »ﻧﺎﻗوس ﺷﮑﺳﺗﮥ دل« و »ﺑﺎدﺑﺎن-
ھﺎی اﻓراﺷﺗﮥ ﮐﺷﺗﯽ اﻣﯾد« و »اﻣواج ﺧروﺷﺎن ﻋﺷﻖ« و
»ﺻﺧرۀ دل ﯾﺎر« ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑود.
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ﺑﺎر اول ﮐﮫ ﮐﺎﻏذ را ﺧواﻧدم ،ﻗﻠﻌﮥ زﻧدان ﮐﻧت دو ﻣوﻧت
ﮐرﯾﺳﺗو ﺑراﯾم ﻣﺟﺳم ﺷد .ﭼﻧد ﺑﺎر ﻧﺎﻣﮫ را ﺧواﻧدم ﺗﺎ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﺎﻏذ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫ اﺳت و ﺗﺎزه دﻟم ﮔرپ ﮔرپ ﺷروع ﺑﮫ زدن ﮐرد.
ﻣﺟﯾد ﺻد در ﺻد را در ﮐﺎﻏذش  100 x 100ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود
و اﯾن ﻣطﻠب ﺣﺎﻟت رؤﯾﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺑر
ھم زد ،ﺑﮫ ﻋﻼوه اﺑواﻟﮭول را طوری ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود
ﺑﺎ ﺣﺎی ّ
ﺣطﯽ اﺳت ﯾﺎ ھﺎی ھوز ــ و ﻣن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری ﮐردم ﮐﮫ
ﺧودش ھم ﻣطﻣﺋن ﻧﺑوده اﺳت .ﺳوای اﯾن دو ﻣﺳﺋﻠﮫ ﮐﮫ ﻣﺧﺗﺻر
ﺗزﻟزﻟﯽ ﭘﯾش آورد ،ﺳﺧت ﻣﺟذوب ﻧﺎﻣﮫ ﺷدم.
ﻋﮑسھﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﯾم رخ ﺑود و ﯾﮑﯽ ﺗﻣﺎم رخ ،و ﻣرا ﺑﮫ ﯾﺎد
ﻋﮑسھﺎﯾﯽ اﻧداﺧت ﮐﮫ ﺗوی ﻣﺟﻼت ھﻔﺗﮕﯽ ﭼﺎپ ﻣﯽﮐﻧﻧد و زﯾر
ﯾﮑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت :ﻗﺑل از ﻋﻣل ،و زﯾر دﯾﮕری :ﺑﻌد از ﻋﻣل.
ﻣﻧﺗﮭﺎ ﻓرق ﻋﮑسھﺎی ﻣﺟﯾد ﺑﺎ ﻋﮑسھﺎی ﭼﺎپ ﺷده در ﻧﺷرﯾﺎت
اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻗوز دﻣﺎغ در ھر دو ﻋﮑس ﭘﯾدا ﺑود ،و ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود
ﮐدام ﻗﺑل از ﻋﻣل اﺳت و ﮐدام ﺑﻌد از ﻋﻣل .ﻋﮑسھﺎ ﻣﺛل ﮐﻠﻣﮥ
»ﻧﺎﻣﮭرﺑﺎﻧم« ھم دﻟم را ﺳوزاﻧد و ھم ﺧﻧدهام اﻧداﺧت.
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺟﯾد ﺷدم.
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روزھﺎ ،ﺳﺎﻋتھﺎ دﺳتھﺎی ﻣﻠﺧﯽ ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎﻧم را ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽاﻧداﺧﺗم و ﻣوھﺎﯾم را ،ﮐﮫ ﻣﺛل ﻧﻣد ﺑﺎﻻی ﺳرم ﭼﺳﺑﯾده ﺑود،
ﺷﺎﻧﮫ ﻣﯽزدم و روی ﻟبھﺎی ﺗرک ﺧوردهام وازﻟﯾن ﻣﯽﻣﺎﻟﯾدم و
ﻣرﺗب در ﮐﻣﯾن ﺑودم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﺗﯾﮏھﺎی ﻣﺎدرم را ﮐش
ﺑروم.
ﻋﺟﯾب اﺳت ﮐﮫ اﺳم ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﯾد ھﻣراه ﺑﺎ ﮐﺎﻏذ ﺑراﯾم
آورده ﺑود )اﯾن را ﺧرﯾده ﺑود ،ﮐراﯾﮫ ﻧﮑرده ﺑود( از ﺧﺎطرم رﻓﺗﮫ
اﺳت .وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﺑود از »ﭼﮕوﻧﮫ ﻓرﺷﺗﮫ اھرﯾﻣن ﻣﯽﺷود« ھم
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ﺑﮭﺗر ﺑود .ﺳﺎﻋﺎﺗم ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﯽﮔذﺷت ﯾﺎ در
اﻧﺗظﺎر ﻣﺟﯾد.
وﻗﺗﯽ ﻣﺟﯾد ﻣﯽآﻣد ،دﺳت و ﭘﺎ را ﮔم ﻣﯽﮐردم و زﺑﺎﻧم ﺑﮫ
ﺗﺗﮫ ﭘﺗﮫ ﻣﯽاﻓﺗﺎد و ﻗﻠﺑم ﭼﻧﺎن ﻣﺣﮑم ﻣﯽﮐوﺑﯾد ﮐﮫ ﺗﺻور ﻣﯽﮐردم
ھﻣﮫ ﺻداﯾش را ﻣﯽﺷﻧوﻧد .ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺑود ،ﺧودم را
ﺑﮫ ﺧواب ﻣﯽزدم.
ﯾﮑروز ﺳر ﻟﮕن ﺑودم ﮐﮫ ﻣﺟﯾد ﺑﯽ ﺧﺑر وارد ﺷد.
ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺷﯾدم ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﺗوﺻﯾف اﺳت .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ھﻣﺎن
دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻣﯾرم .ﻓﮑر ﮐردم اﮔر ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﮔﻧﮫ ﮔﻧﮫ ﺧورده ﺑودم،
ﺣﺎﻻ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺻﯾﺑت دﭼﺎر ﻧﻣﯽ ﺷدم .ﺑﮫ ﻧظرم آﻣد ﺳﻘف اطﺎق
روی ﺳرم ﺧراب ﺷده اﺳت  -و ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾدم .آﻧﻘدر ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾدم
ﮐﮫ داﻧﮫ ھﺎی درﺷت ﻋرق ﻻی ﻣوھﺎﯾم ﺑﮫ وول ﺧوردن اﻓﺗﺎد و از
ﮐﻧﺎر ﺷﻘﯾﻘﮫھﺎﯾم ﺳرازﯾر ﺷد .ﺿﻌف ﮐردم ،ﺗب ﮐردم و ﺗﺑم ﺑﺎﻻ
رﻓت .ﻣدتھﺎ ﺷبھﺎ ﺧواب ﺧودم را ﺳر ﻟﮕن و ورود ﻧﺎ ﺑﮫ
ھﻧﮕﺎم ﻣﺟﯾد را ﻣﯽدﯾدم و از ﺧواب ﻣﯽﭘرﯾدم .دﯾﮕر اﺑدا ً ﻧﻣﯽ-
ﺧواﺳﺗم ﻣﺟﯾد را ﺑﺑﯾﻧم.
ﻣﺟﯾد از ﭼﺷﻣم اﻓﺗﺎد.

ھﺮ
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دورۀ ﻧﻘﺎھت ھم ﮔذﺷت و زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﺷروع ﺷد و
ﺧﺎطرۀ اﯾن ﻋﺷﻖ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ھم ﻓﻘط ﭼون ھذﯾﺎنھﺎی ﻧﺎﺧوﺷﯾم در
ذھن ﻣﺎﻧد و ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮥ آﺛﺎر ﮐﺳﺎﻟت داﺷت ﺑﮫ ﮐﻠﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرﻓت
ﮐﮫ:
ﯾﮑروز ﭘدرم ﺑﮫ ﻣﺎدرم ﮔﻔت ﮐﮫ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺳرش از ﺗﺑرﯾز
آﻣدهاﻧد و ﭼﻧد روز دﯾﮕر ﺑرای دﯾدن ﻓﻼﻧﯽ )ﺑﺎ ﺳر ﺑﮫ ﻣن اﺷﺎره
ﮐرد( ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﻧد) .ﭘدرم ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﮔﻔت »ﻓﻼﻧﯽ« و ﻣن
ﻧﻣﯽداﻧم ﻣﺎدرم ﭼطور ھﻣﮥ ﻓﻼﻧﯽھﺎ را از ھم ﺗﻣﯾز ﻣﯽداد(.
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ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﭘرﺧﺎش ﭘرﺳﯾد» ،ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺳﺗﮕﺎری؟ ﻣردم
ﺷرم ﻧدارن! اﯾن ﺗﺎزه ده ﺳﺎﻟﺷﮫ ــ ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ھﻧوز در ﻋﮭد
ﺷﺎه ﺷﮭﯾد زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم!«
ﭘدرم ﺧﻧدﯾد و ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﻣواﻓﻘت ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺳﺧره
اﺳت وﻟﯽ ﭼون ﻓﻼﻧﯽ از راه دور آﻣده اﺳت و در ﺷﮭر ﻣﺎ
ﻣﮭﻣﺎن اﺳت و ﺧوﯾش ﺧودﻣﺎن ھم ھﺳت ،ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳت ﺑﺎ او ﺑﺎ
ﺧﺷوﻧت رﻓﺗﺎر ﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن ﭘدرم دﻋوﺗش ﮐرده اﺳت ﮐﮫ
ﻣﺎدر ﻣؤدﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ او ﺑﮕوﯾد ﻓﺿوﻟﯽ ﻣوﻗوف.
دﻟﮭره ﺑرم داﺷﺗﮫ ﺑود و ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺷده ﺑودم .از ﻣﺎدرم
دﻟـﺧور ﺑودم ﮐﮫ ﻣرا داﺧل آدم ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﺧواﺳﺗم از
ﻧﺎﻣﮥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮫام ﺑراﯾش ﺣرف ﺑزﻧم ،وﻟﯽ ﻣﻧظرۀ دردﻧﺎک ﻟﮕن و
ﻏﯾره ﺟﻠوم ﻣﺟﺳم ﺷد و ھﯾﭻ ﻧﮕﻔﺗم.
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ﺳﮫ روزی در ھول و وﻻ ﮔذﺷت .وﺳط ھﻔﺗﮫ ﺑود ،از
ﻣدرﺳﮫ ﮐﮫ ﺑرﮔﺷﺗم ،ﺧواﺳﺗﮕﺎرھﺎ آﻣده ﺑودﻧد .ھﻣﮫ در اطﺎق
ﭘذﯾراﯾﯽ ﺑودﻧد و ﻣﯽداﻧﺳﺗم ھﯾﭼﮑس ﻣرا ﺗوی اطﺎق ﻧﺧواھد ﺑرد
ــ ﮐﻧﺟﮑﺎوی داﺷت ﺧﻔﮫام ﻣﯽﮐرد.
ﭘردهھﺎی ﭘﻧﺟرۀ اطﺎق ﭘذﯾراﯾﯽ را ،ﮐﮫ رو ﺑﮫ ﺣﯾﺎط ﺑود،
ﮐﺷﯾده ﺑودﻧد و از ﻻی درز ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن آن ﺑﺎز ﻣﺎﻧده ﺑود،
ﻓﻘط ﻗﺳﻣﺗﯽ از ھﯾﮑل ﭘدرم دﯾده ﻣﯽﺷد .ھر ﭼﮫ ﮔردن ﮐﺷﯾدم،
ﻧﺷد .ﺑﮫ ﺳﻔره ﺧﺎﻧﮫ رﻓﺗم .ﺑﯾن ﺳﻔره ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﮭﻣﺎﻧﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ در
ﺑزرگ ﺷﯾﺷﮫای ﺑود ،وﻟﯽ ﺷﯾﺷﮫ ﻣﺎت ﺑود .ﻣﻊھذا ﺻورﺗم را ﺑﮫ
آن ﭼﺳﺑﺎﻧدم و ﻓﺷﺎر دادم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﮫ دﻣﺎﻏم ﻣﺛل ﺧﻣﯾر ﺗوی
ﺻورﺗم ﭘﮭن ﺷد .ﺑﯽ ﻓﺎﯾده ﺑود ــ ھﯾﭼﮑس را ﻧدﯾدم ،ﻓﻘط دﺳت
ﺟوھرﯾم و ﺑﺧﺎر دھﻧم روی ﺷﯾﺷﮫ اﺛر ﮔذاﺷت.
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ﺑﺎﻻی در ﻣﯾﺎن دو اطﺎق ،درﯾﭼﮫای ﺑود ﮐﮫ ﺷﯾﺷﮥ ﺷﻔﺎف
داﺷت ،وﻟﯽ ﻗد ﻣن ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽرﺳﯾد .ﺑﺎ ﺧودم ﻋﮭد ﮐردم اﮔر
وﺳﯾﻠﮫای ﭘﯾدا ﺷود و ﺑﮫ اﯾن ﺷﯾﺷﮫ دﺳﺗرس ﭘﯾدا ﮐﻧم ،دﯾﮕر ﮔوﺟﮫ-
ھﺎی ﮐﺎل درﺧت را ﻧدزدم و ﺣﺗﯽ دﺳﺗﺑرد ﺑﮫ ﺻﻧدوﻗﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎدرم
را ھم ﭼﻧد روزی ﻣوﻗوف ﮐﻧم.
اول ﮐوﺷش ﮐردم ﻣﯾز ﻧﺎھﺎر ﺧوری را ﮐﻧﺎر در ﺑﮑﺷم.
ﮔوﺷﮥ ﻣﯾز را ﭼﺳﺑﯾدم و ﺗﻣﺎم ﻧﯾروﯾم را ﺑﮫ ﮐﺎر اﻧداﺧﺗم ،وﻟﯽ
درﺳت ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻧﯾرو از طرﯾﻖ ﭘﺎھﺎ ﺗوی زﻣﯾن ﻣﯽ-
رﻓت و ﻣﯾز از ﺟﺎﯾش ﺗﮑﺎن ﻧﻣﯽﺧورد.
ﯾﮑﯽ از ﺻﻧدﻟﯽھﺎ را ﮐﻧﺎر در آوردم و ﺑﺎ ﮐﻔشھﺎی ﮐﺛﯾﻔم
روی آن رﻓﺗم ،اﻣﺎ از اﺑﺗدا ھم ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻓﺎﯾده ﻧدارد و ﺻﻧدﻟﯽ
ﮐوﺗﺎه اﺳت.
ﭼﺎر ﭘﺎﯾﮫای ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﮔﻧﺟﮥ ظرفھﺎ ﺑود ،ﭼﺷﻣم را
ﮔرﻓت .از ﺻﻧدﻟﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﭘرﯾدم و ﭼﺎر ﭘﺎﯾﮫ را روی ﺻﻧدﻟﯽ ﺳوار
ﮐردم و از آن ﺑﺎﻻ رﻓﺗم .ﺑﺎز ﭼﯾزی ﻧﻣﯽ دﯾدم .دﺳﺗم را ﺑﮫ ﻟﺑﮥ
درﯾﭼﮫ ﮔرﻓﺗم و ﺧودم را ﺑﺎﻻ ﮐﺷﯾدم.
در ھﯾﺟﺎن اﯾن ﮐﺎر ،ﭘﺎﯾم ﭼﺎرﭘﺎﯾﮫ را ﺳرﻧﮕون ﮐرد و
ﭼﺎرﭘﺎﯾﮫ  ،ﺻﻧدﻟﯽ را و ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﮫ دﺳﺗﮕﯾرۀ در ﮔﯾر ﮐرد و در
ﺑﺎز ﺷد و ﻣن ﻣﯾﺎن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن آوﯾزان ﻣﺎﻧدم.
ﺣﺎﺿرﯾن در ﺳﺎﻟن ﺣﯾرت زده ﺑﮫ ﮐﻠﮥ ژوﻟﯾدۀ ﻣن ،ﮐﮫ
ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮫ ﺑود ،و ﮐﻔشھﺎی ﮔل آﻟودم ،ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ھوا ﺗﺎب ﻣﯽ-
ﺧورد ،ﺧﯾره ﻣﺎﻧدﻧد.
ﻣﺎدرم اول ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾد ﭼﮫ ﺷده اﺳت و ﺧﻧده را
ﺳر داد و ﺧطﺎب ﺑﮫ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽدﯾدم ،و دﯾﮕر ھم ﻣﯾﻠﯽ ﺑﮫ
دﯾدﻧش ﻧداﺷﺗم ،ﮔﻔت» ،اﯾن دﺧﺗر ﺑﻧده اﺳت ــ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯽﻓرﻣﺎﯾﯾد
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ﮐﮫ وﻗت ﺷوھر ﮐردﻧش ﻧﯾﺳت «.ﺑﻌد ھم ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت» ،ﺑرو
دﺳت و ﺻورﺗت رو ﺑﺷور و ﺑﻌد ﺑﺷﯾن ﻣﺷﻖھﺎﺗو ﺑﻧوﯾس«.
ﭘرﯾدم ﭘﺎﺋﯾن و رﻓﺗم ﺗوی اطﺎﻗم ﻗﺎﯾم ﺷدم ﺗﺎ ﻣﮭﻣﺎنھﺎ
رﻓﺗﻧد .ﻧﮫ ﺻورت ﺷﺳﺗم ،ﻧﮫ ﻣﺷﻖ ﻧوﺷﺗم.
ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم داﺳﺗﺎن ﻣﺟﯾد ﺑود و ﻟﮕن
و ﻓﻼﻧﯽ و ﭘﺳرش .ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدم ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ وﻗت ھﯾﭻ
ﮐس ﻋﺎﺷﻖ ﻣن ﻧﺧواھد ﺷد و ﮔرﯾﮫ ﮐردم.
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ﻣﺛل ﻋروﺳﮏھﺎی ﺗﮫ ﺳرﺑﯽ ﺷده ﺑود .اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد
از ھر طرف ھوﻟش ﺑدھﻧد ،ﺧم و راﺳت ﻣﯽﺷود و ﻧوﺳﺎن ﻣﯽ-
ﮐﻧد و ﺗﻠوﺗﻠو ﻣﯽﺧورد ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧره ﺑﺎﯾﺳﺗد .اﯾﺳﺗﺎدﻧش ھم ﻣﺛل ھﻣﯾن
ﻋروﺳﮏھﺎ ﻧﺎ ﻣطﻣﺋن ﺑود .ﺷبھﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت درﺳت ﺑﺧواﺑد.
ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد» :ﺑﮫ ﭘﺷت ﻧﺧواب« .ﺑﮫ ﭘﮭﻠو ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﺑﯾد ﺗﻧش
ﺧواب ﻣﯽرﻓت و ﻧﻣﯽ داﻧﺳت دﺳﺗش را ﮐﺟﺎ ﺑﮕذارد .ﻧﻣﯽ-
ﺗواﻧﺳت ﻏﻠت ﺑزﻧد ،ھر ﺑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷد ،ﻣﯽﻧﺷﺳت و ﺑﻌد ﺑﺎ
درد و اﺣﺗﯾﺎط ﺑﮫ طرف دﯾﮕر ﺑر ﻣﯽﮔﺷت .ﺣﺳرت داﺷت روی
ﺷﮑﻣش ﺑﺧواﺑد .ﺑﺎ آن ﺷﮑم ور آﻣده ،ﺗﺻور روی ﺷﮑم ﺧواﺑﯾدن
ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺳﺧره ﺑود .ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد اﮔر روی ﺷﮑم ﺑﺧواﺑد ﺷﮑل
آب ﺧﺷﮏ ﮐن ﻣﯽﺷود ،ﻣﺛل ﺗﺧﺗﮫ ﭼوﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺧواھﻧد ﺗﻌﺎدﻟش را
روی ﯾﮏ اﺳﺗواﻧﮫ ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
ﮔﺎھﯽ از اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘوﺳت ﺑدﻧش ﺗﻌﺟب ﻣﯽﮐرد» :ﻣﮕﮫ
ﭘوﺳت آدﻣﯾزاد ﭼﻘدر ﻣﯽﺗوﻧﮫ ﮐش ﺑﯾﺎد؟«
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» ،آﺑﺳﺗﻧﯽ اﻣری اﺳت طﺑﯾﻌﯽ« ،از
ﮐوره در ﻣﯽرﻓت ــ اﺻﻼً طﺑﯾﻌﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ آدم ﺷﮑﻣش ﺑﺎد ﮐﻧد،
ﻣرﺗﺑﺎ ً ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﭘﺳﺗﺎنھﺎﯾش ﻟـﺧت و ﺳﻧﮕﯾن
ﺑﺷود ،و ﭼﯾزی داﺋم ﺗوی دﻟش وول ﺑﺧورد ــ ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽﺗرﯾن
وﺿﻊ ﻣﻣﮑن ﺑود.
ﻓﻘط ﺑﺎر اول ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﻟﮕد زد ،ﺗﮫ دﻟش ﻏﻧﺞ رﻓت ،ﺑﻌد
دﯾﮕر ﻋﺎدی ﺷد و اﯾن ﻣﺎهھﺎی آﺧر ﮐﮫ ﺑﭼﮫ آرام ﻧداﺷت ،ﺷﮑﻣش
در ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﺳﺧت ﻣﯽﺷد و درد ﻣﯽﮔرﻓت.
ﮐم ﮐم اﺣﺳﺎس ﺗرﺣﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودش ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود.
ﺗﺻور ﻣﯽﮐرد ھﻣﮥ ﻣردم دﻧﯾﺎ دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم دادهاﻧد ﮐﮫ او را
آزار ﺑدھﻧد ﯾﺎ ﺣد اﻗل ﺗواﻓﻖ ﮐردهاﻧد ﮐﮫ دردھﺎﯾش را ﻧﺎدﯾده
ﺑﮕﯾرﻧد .اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐرد.
دﯾﮕر ﺑﯾش از ﯾﮑﯽ دو ھﻔﺗﮫ ﺑﮫ زاﯾﻣﺎﻧش ﻧﻣﺎﻧده ﺑود .اﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟرا را ﻣﺟﺳم ﮐﻧد .ﻟﺑﺎس ﮐﻣر دار ﭘوﺷﯾدن،
راﺣت ﺗوی رﺧﺗﺧواب ﻏﻠﺗﯾدن ،از ﺟوی آب ﭘرﯾدن ،ﺳﺑﮏ راه
رﻓﺗن ،ﭘﺎ را روی ﭘﺎ اﻧداﺧﺗن آروزھﺎی ﻣﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظرش ﻣﯽ-
رﺳﯾد .اﻓﮑﺎر ﺳﯾﺎه و ﺷوﻣﯽ ﺑﮫ ﺳرش ﻣﯽآﻣد و ﺑﯾﺷﺗر ﺷبھﺎ
ﮐﺎﺑوس داﺷت .اﯾن ﺧوابھﺎی ﭘرﯾﺷﺎن ﺑﮫ اﺿطراﺑش داﻣن ﻣﯽ-
زد.
ﯾﮏ ﺷب ﺧواب دﯾد ﮐﮫ در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ راه ﻣﯽرود ﮐﮫ ﯾﮏ
طرﻓش ﻋﻣﺎرتھﺎی ﺳر ﺑﮫ ﻓﻠﮏ ﮐﺷﯾده اﺳت و طرف دﯾﮕرش
ﺑﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽ آب و ﻋﻠف .ﺳر ﺑﻧﺎھﺎ ،اﻧﺗﮭﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﺑﯽ اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ
ﺑﯾﺎﺑﺎن زﯾر ﻣﮫ ﻏﻠﯾظﯽ از دﯾده ﭘﻧﮭﺎن ﺑود .ﺟﻧﺑﻧدهای و ﺻداﯾﯽ
ﻧﺑود.
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺎﺷﯾن ﺑزرﮔﯽ از ﻣﯾﺎن ﻣﮫ ﺑﯾرون آﻣد .ﻗﯾﺎﻓﮥ راﻧﻧده آﺷﻧﺎ
ﺑود ــ وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﯾﺎد ﺑﯾﺎورد ﮐﯾﺳت ــ و ﭘﯾدا ﺑود ﻗﺻد دارد
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او را زﯾر ﮐﻧد .ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﯽدوﯾد وﻟﯽ ﭼرخھﺎی ﻣﺎﺷﯾن ﭘﺎﺷﻧﮫ
ﺑﮫ ﭘﺎﺷﻧﮫاش ﻣﯽﻏﻠﺗﯾد .درﺳت در ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ دری ﺑﺎز ﺷد و
ﺧواﺳت ﺧودش را در دھﻠﯾز داﻻن ﺑﯾﻧدازد ،ﮔداﯾﯽ ژﻧده ﭘوش ،ﺑﺎ
ﻋﯾﻧﮑﯽ ﺳﯾﺎه و ﻋﺻﺎﯾﯽ ﺳﻔﯾد ﺳر راھش را ﮔرﻓت .راھﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو
و ﻋﻘب ﻧداﺷت.
وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﺷد دﻟش آھﻧﮓ ﺗﯾﮏ ﺗﯾﮏ ﺧﺷﮏ ﺑر ﺧورد
ﻋﺻﺎی ﮐور را ﺑﺎ ﮐف زﻣﯾن داﺷت .ھﻣﮥ روز ﺑﻌد در ذھﻧش ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﻧﺎم راﻧﻧده ﮔﺷت .ﻗﯾﺎﻓﮫاش آﺷﻧﺎ ﺑود ــ »ﮐﯽ ﺑود؟ ﭼرا ﺑﺎ ﻣن
دﺷﻣﻧﯽ داﺷت؟«
ﭼﻧد ﺷب ﺑﻌد ﺑﺎز ﺧواب دﯾد ﮐﮫ در ﻗﺎﯾﻘﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ اﺳت،
ھﻣراه ﻣردی ﮐﮫ دوﺳﺗش ﻣﯽداﺷت .درﯾﺎ آرام ﺑود و از ﺳﺎﺣل
دور ﺷده ﺑودﻧد .وﻟﯽ ﯾﮑﺑﺎره ھوا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷد ،ﺳﺎﺣل ﮔم ﺷد ،آب
ﻣواج درﯾﺎ ﺑﺎﺗﻼق راﮐد و ﭘر ﻟﺟﻧﯽ ﺷد .دو ﭘﻧﺟﮥ ﻗوی او را ﺗوی
ﮔﻧداب ﮐﺷﯾد .ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽزد ،ﺑﯾﺷﺗر رﺳوب ﻣﯽ-
ﮐرد .آﺳﻣﺎن ﺑﺎﻻی ﺳر ﻏرﯾد و از ﺧواب ﭘرﯾد .در ﺑﯾداری ھﻧوز
ﺻدای آب درﯾﺎ و رﻋد آﺳﻣﺎن ﺗوی ﮔوﺷش ﺑود.
ﺷب ﺑﻌد ھم ﺑﺎز ﮐﺎﺑوس ﺑﮫ ﺳراﻏش آﻣد .ﺧواب دﯾد ﮐﮫ
ﺑﭼﮫاش ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده اﺳت وﻟﯽ در ﺟﻧﮕﻠﯽ ﺧﺎﻟﯽ از زﻧدﮔﯽ و ﭘر
از وﺣﺷت او را ﮔم ﮐرده اﺳت .ﺟﻧﮕل ﺟﺎی ﺗرﺳﻧﺎﮐﯽ ﺑود،
درﺧﺗﺎن ﭘﻧﺟﮫ
ﺳﮑوﺗش آھﻧﮓ ﻣرگ داﺷت ،ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﮔره دار
ِ
در ﭘﻧﺟﮫ ﺳﻘﻔﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود و او را از ﻧور ﺧورﺷﯾد ﺑرﯾده ﺑود.
ﺑﺧﺎری ﮐﮫ از ﺑرگھﺎ و ﻋﻠفھﺎی ﭘوﺳﯾده ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷد ،ﺟﺎی ھوا
را ﭘر ﮐرده ﺑود .ﺻدای ﻧﺎﻟﮥ ﮐودﮐش را ﻣﯽﺷﻧﯾد ،در ﭘﯽ ﺻدا
ﻣﯽرﻓت وﻟﯽ ﺻدا از او ﻣﯽرﻣﯾد .ﻣﯽدوﯾد اﻣﺎ ﺑر ﺟﺎﯾش ﺛﺎﺑت
ﻣﺎﻧده ﺑود .ﮔوﯾﯽ ﭼﺷم ﺳﯾﺎه ﺟﻧﮕل ﺣرﮐﺎﺗش را ﻣﯽﭘﺎﯾﯾد و دﺳت
ﺧﺷن درﺧتھﺎ ﺑﮫ ﺳر و روﯾش ﭘﻧﺟﮫ ﻣﯽزد .ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮔذر از
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زﯾر ﺷﺎﺧﮫھﺎ ،ﺗﻧﮥ درﺧتھﺎ از ﺟﺎ ﮐﻧده ﻣﯽﺷد و راھش را ﺳد
ﻣﯽﮐرد.
ﺑﯾدار ﺷد .اﺷﮏ روی و ﻣوﯾش را ﺧﯾس ﮐرده ﺑود .ﮔرﯾﮫ
در ﺑﯾداری ھم ﻗطﻊ ﻧﺷد.
دﯾﮕر از ﺧواﺑﯾدن ﻣﯽﺗرﺳﯾد .ﺷب ﺑﻌد را ﺑﯾدار ﻣﺎﻧد.
روی ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑل آﯾﻧﮫ ﻧﺷﺳت و ﺑﮫ ﺧطوط ﺻورﺗش ﺧﯾره ﺷد.
ﮔودی زﯾر ﭼﺷمھﺎ ﺑﺎ ﮔذران زﻣﺎن ،ﻋﻣﯾﻖﺗر و ﺗﯾرهﺗر ﺑر ﭼﮭره-
اش ﻣﯽﻧﺷﺳت .ﺳرﺧﯽ دوﯾده در ﺳﻔﯾدی ﭼﺷم ﮔﺳﺗردهﺗر ﻣﯽﺷد.
ﻓرو رﻓﺗﮕﯽ و ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ رﺧﺳﺎر واﺿﺢ ﺗر ﻣﯽﻧﻣود .رد ﭘﺎی ﺑﯽ
ﺧواﺑﯽ و ﺧﺳﺗﮕﯽ ﺑر ﺗﺻوﯾرش در آﯾﻧﮫ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ﻧﻘش
ﻣﯽﺑﺳت .ﺳﺳت ﺷده ﺑود و ﺣرﮐت دﺳتھﺎ و ﭘﺎھﺎﯾش ﮐﻧد ــ
ﺑدﻧش ﮐﮫ ﺳﺎﻋتھﺎ در ﯾﮏ وﺿﻊ ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﮔز ﮔز ﻣﯽﮐرد.
ﺑﮫ زﺣﻣت ﺑﻠﻧد ﺷد و ﮐﻧﺎر ﭘﻧﺟره رﻓت و از ﻣﯾﺎن ﭘرده
ﺧﯾﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐرد .ھﻧوز ھوا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود .ﻣدتھﺎ ھم ﮐﻧﺎر
ﭘﻧﺟره ﻣﺎﻧد .آﻧﻘدر آﻧﺟﺎ ﻣﺎﻧد ﺗﺎ روﺷﻧﺎﯾﯽ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺗﮥ ﺳﺣر ﺑﺎ
ﺗردﯾد در آﺳﻣﺎن ﺧزﯾد و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺳرﺑﯽ رﻧﮓ ﺷد .ﭘردهھﺎ را ﮐﻧﺎر
زد .وﻗﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ طرف ﺻﻧدﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑل آﯾﻧﮫ ﺑر ﻣﯽﮔﺷت ،ﺑﮫ
ﻧظرش آﻣد ﮐﮫ ﺳر ﺗﺎ ﻗدﻣش دو ﭘﺎی ﻟـَﺧت و ﺳﻧﮕﯾن اﺳت.
ﭼﺷﻣش ﺧطوط و زواﯾﺎ را ﮔم ﮐرده ﺑود .ھﯾﭻ ﭼﯾز را
درﺳت ﻧﻣﯽ دﯾد .ﺻورﺗش ﻣﺑﮭم و آﺷﻔﺗﮫ ،ﭼﮭرۀ ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻋﺑوﺳﯽ
را روی آﯾﻧﮫ ﻧﻘش ﻣﯽﮐرد ــ و اﯾن ﺗﺻوﯾر ،ﻣﺛل ﻋﮑﺳﯽ ﺧﺎرج
از ﮐﺎﻧون ﻋدﺳﯽ دورﺑﯾن ،ﺣدود ﻣﺷﺧص و روﺷﻧﯽ ﻧداﺷت.
اطﺎﻗش در ﻧور روز ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﮔرﻓت :ﺗﺧﺗﺧواب
دﺳت ﻧﺧورده ﮐوﭼﮏﺗر از ﻣﻌﻣول ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﻣد؛ ارﺗﻔﺎع ﺳﻘف
ﺑﯾﺷﺗر ﺷده ﺑود و ﭘﮭﻧﺎی دﯾوار ﮐمﺗر؛ دھﺎن ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺷب ﮐﻧﺞ
اطﺎق ﺧﻣﯾﺎزه ﻣﯽﮐﺷﯾد ﺣﺎﻻ ﺷﮑل ﮔﻧﺟﮥ ﻟﺑﺎس داﺷت؛ ﺳﺎﯾﮥ ﺑﻠﻧد و
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ﺧوش ﺗرﮐﯾب ﮔﻠدان زﯾر ﺗﻧﮥ ﺳﻧﮕﯾن ﮔﻠدان ﻣﺧﻔﯽ ﺷد و ﮔﻠﺑرگ-
ھﺎی ﺳﯾﺎه ﻣﺧﻣﻠﯽ ﮔلھﺎ ،ﺳرخ اطﻠﺳﯽ؛ رﻣزی در ﻻﺑﻼی ﭼﯾن-
ھﺎی ﭘرده و زواﯾﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد؛ ﺻورﺗﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷب
روی ﺳﻘف دﺳﺗش اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود ﻟﮑﮥ ﻧم ﺑﺎرانھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود؛ و
ﻧور زرد ﭼراغ ﮐوﭼﮏ ﮐﻧﺎر ﺗﺧت در ﭘرﺗو ﺧﺎﮐﺳﺗری آﻏﺎز
روز ﺑﮫ ﭼرﮐﯽ ﻣﯽزد.
ﺧﺳﺗﮕﯽ آﻧﻘدر ﺷدﯾد ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر آن را ﺣس ﻧﻣﯽ ﮐرد.
روز را در ﺳﺳﺗﯽ و ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﮔذراﻧد و ﺷب ﻣﺛل ﻣرده ﺗوی
ﺗﺧﺗش اﻓﺗﺎد و ﺧواﺑﯾد.
ﺻﺑﺢ ﮐﮫ ﺑﯾدار ﺷد ﺣﺎﻟش ﭼﻧدان ﺑد ﻧﺑود .ﺑﻌد از ﺷروع
ﮐﺎﺑوسھﺎ ،آن ﺷب اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ ﺷش ﺳﺎﻋت ﻣﺗواﻟﯽ ،ﺑﯽ
ﺧواب آﺷﻔﺗﮫ و ﺑدون ﺗب ،ﺧواﺑﯾده ﺑود.
ﺑﺎ دﻗت ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾد و ﺳر و روﯾش را ﻣرﺗب ﮐرد و ﺑﮫ
ﻓﮑر اﻓﺗﺎد ﺑرای ﻗدم زدن ﺑﯾرون ﺑرود .ھوا ھم ﺧوب ﺑود ،ﻧﻔس
ﺳوز ﺑرﻧدهای ﮐﮫ روزھﺎی آﺧر زﯾﺎد ﻣزاﺣم ﺷده ﺑود ،ﺑرﯾده ﺑود.
ﻟطﺎﻓت ھوا و ﺳﮑون ﺻﺑﺣﮕﺎھﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﮫ ﻧﺷﺎطش
آورد .اﺣﺳﺎس رھﺎﯾﯽ و ﺑﯽ ﻗﯾدی ﻣﯽﮐرد .ھﯾﭻ ﻓﮑر ﻧﯾﺷداری
آزارش ﻧﻣﯽداد.
ﺳﮫ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺗﯽ راه رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ آن زن را دﯾد .در اﺑﺗدا
در واﻗﻊ او را ﻧدﯾد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ زن ﻧزدﯾﮏ ﺷد ،ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﮫ
ﻣﯾﻠﮥ ﻋﻼﻣت اﯾﺳﺗﮕﺎه اﺗوﺑوس ﺗﮑﯾﮫ ﮐرد .زن ھم آﻣد و در ﮐﻧﺎرش
اﯾﺳﺗﺎد.
ﻗوز ﺑزرﮔﯽ ﺗﻣﺎم ﭘﺷت و ﺷﺎﻧﮥ راﺳت زن را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود،
دو ﭼوب زﯾر ﺑﻐل داﺷت و ﺑدﻧش ﺑﯾن آن دو ﺗﺎب ﻣﯽﺧورد،
ﺳرﺧﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﻠﮏھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑرﯾدﮔﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ ﻣﺛل ﻗطرۀ درﺷت
ﺧوﻧﯽ ﺑر اﺑروی ﻧﺎﻣرﺗب و ﮐوﺗﺎھش ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﺳﯾﺎھﯽھﺎی
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ﻧﺎﻣﺳﺎوی دو ﭼﺷم از ھم رﻣﯾده ﺑود :ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ و دﯾﮕری
ﺑﺎ ﺧﺷم ﺑﮫ دو ﮔوش ﻣﺧﺎﻟف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد ،دﻧدانھﺎی ﺳﯾﺎه ﭘر
ﮐﻧﮕرهای روی ﻟب زﯾرﯾﻧش ﭼﻔت ﺷده ﺑود.
ﺗﻣﺎم ﮐﺎﺑوسھﺎ در وﺟود اﯾن زن دوﺑﺎره ﺟﺎن ﮔرﻓت :اﯾن
ھﻣﺎن راﻧﻧده ﺑود ،ھﻣﺎن ﮔدای ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ  ،ھﻣﺎن دﺳﺗﯽ ﮐﮫ او را از
ﻗﺎﯾﻖ ﺑﮫ ﺑﺎﺗﻼق ﮐﺷﺎﻧد؛ اﯾن زن ﺳﮑوت و وﺣﺷت ﺟﻧﮕل ﺑود ،ﺗﻧﮥ
درﺧﺗﯽ ﮐﮫ او را از ﻓرزﻧدش ﺟدا ﮐرد ،ﺻورﺗﮑﯽ ﮐﮫ در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷب و ﺑر ﺳﻘف اطﺎق دﺳﺗش اﻧداﺧت.
ﺑﭼﮫ در ﺷﮑﻣش ﺑﮫ ﺗﻘﻼ اﻓﺗﺎد .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد» :وﻗﺗﯽ
ﺑﭼﮫ ﺗﮑون ﻣﯾﺧوره ﺑﮫ ﭼﯾز ﺧوﺷﮕﻠﯽ ﻧﮕﺎ ﮐن ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ات ﺑﮫ اون
ﺑره« ــ وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧﮕﺎه ﺧﯾرهاش را از زن ﺑردارد .ﻓﮑر
ﻣﯽﮐرد دل اﯾن زن اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ از ﺑﻐض و ﮐﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم اﺳت؛
ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ او ھم ﺟزﯾﯽ از آنھﺎﺳت .ﺣﺗﻣﺎ ً او را ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟوان
ﺑودﻧش و ﺳﺎﻟم ﺑودﻧش ﻧﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺑﺎ آن ﺷﮑم ﺟﻠو
آﻣده .ﻓﮑر ﮐرد اﮔر ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧد و ﯾﮏ آن ﻏﻔﻠت ﺑورزد ،زن
ﺑﮫ او ﺣﻣﻠﮫ ﺧواھد ﮐرد ،روی ﺷﮑﻣش ﭼﻧﮓ ﺧواھد زد و ﺑﭼﮫ را
از ﺗوی دﻟش ﺑﯾرون ﺧواھد ﮐﺷﯾد.
ﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯽﺟﻧﺑﯾد» .اﮔﮫ ﺑﭼﮥ ﻣن …؟…اﮔﮫ ﺑﭼﮥ
ﻣن…؟«
»ﺣﺎﻟت ﺑده دﺧﺗر ﺟﺎن؟ ﺣﺎﻟت ﺑده ﺧﺎﻧم ﺟﺎن؟«
ﺻدای زن آرام و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑود .اﯾن ﺻدا و اﯾن ﺻورت
در ذھﻧش ﺑر ھم ﻣﻧطﺑﻖ ﻧﻣﯽﺷد .ﺑﺎ ﺗرس ﺧودش را ﻋﻘب ﮐﺷﯾد و
از ﺷرم ﺳرش را ﺑﮫ زﯾر اﻧداﺧت و ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ﺗﮑﺎن داد .ﻧﻔﮭﻣﯾد
ﺧودش را ﭼطور ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ رﺳﺎﻧد.
»ﻣن ﺑﭼﮫ ﻧﻣﯽﺧوام! ﻣن ﺑﭼﮫ ﻧﻣﯽﺧوام! اﮔﮫ ﺑﭼﮥ ﻣن
…ﭼﮫ ﮐﻧم؟ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم؟ ﭼﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺳرم ﮐﻧم؟«
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ﭼﯾزی ﺗوی دﻟش ﺳرازﯾر ﺷد ﭘﺎﯾﯾن .ﺗوی ﭘﺷت و
ﭘﮭﻠوھﺎﯾش ﺗﯾر ﮐﺷﯾد ،درد ﺗوی ھﻣﮥ ﺗﻧش ﭘﯾﭼﯾد .ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾد.
رﯾﺧﺗﻧد ﺗوی اطﺎﻗش ،ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» :دﯾﮕﮫ ﺗﻣوم ﺷد ،دﯾﮕﮫ
راﺣت ﺷدی ،دﯾﮕﮫ ﭼﯾزی ﻧﻣوﻧده«.
»ﻧﻣﯽ رﺳﮫ ﺑﺑرﯾﻣش ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ؟«
»ﻧﮫ ــ داره ﻣﯽزاد ،دﮐﺗرﺷو ﺧﺑر ﮐﻧﯾن«.
»داره ﻣﯽزاد!«
»داره ﻣﯽزاد!«
ﻧﻣﯽ ﺷﻧﯾد و ﻓﻘط ﺻدای ﭘر ﻣﮭر زﻧﯽ ﻧﺎﺷﻧﺎس در ﮔوﺷش
ﺑود .ﺧطﺎب ﺑﮫ او و ﺑﺎ اﻟﺗﻣﺎس ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزد» ،ﻧﻣﯽﺧوام! ﻣن ﺑﭼﮫ
ﻧﻣﯽﺧوام!«
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ﮐﺎﻧداس ﻣﺎدر ﻧداﺷت ،ﺑﺎ ﭘدرش ﺷﺎرﺳﺎ در دل ﺟﻧﮕل
اﮐﺎﻟﯾﭘﺗوس ،ﭘﺷت درﯾﺎﭼﮫ ،در ﭼﻧد ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﮭر آدﯾس آﺑﺎﺑﺎ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐرد .رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﺑﺎﻧﺎ ﺻد ﭘﺎ ﺑﺎﻻﺗر از ﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﻧداس و
ﺷﺎرﺳﺎ ،از ﻻﺑﮫ ﻻی درﺧتھﺎی اﮐﺎﻟﯾﭘﺗوس ﭘﯾﭻ و ﺗﺎب ﻣﯽﺧورد،
درﯾﺎﭼﮫ را دور ﻣﯽزد و ﺑﮫ طرف رودﺧﺎﻧﮥ اواش ﻣﯽرﻓت.
درﯾﺎﭼﮫ از ﺑﻘﺎﯾﺎی آﺗش ﻓﺷﺎﻧﯽھﺎی ﻗدﯾم ﺑود ،آب ﺳرﻣﮫای ﺗﯾره
داﺷت و ﻋﻣﻘش ﭼون ﺧﯾﺎﻟﯽ ﭘرﯾﺷﺎن ﻧﺎ ﭘﯾدا ﺑود .دور ﺗﺎ دور
درﯾﺎﭼﮫ ،درﺧتھﺎی ﺳر در ھم و ﮐﺎﮐﺗوسھﺎی ﻋظﯾم ﺣﻠﻘﮫ زده
ﺑود و ﺑﮫ آن ﺣﺎﻟت ﺳرزﻣﯾنھﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫای داده ﺑود .ﺟﺎدهای ﮐﮫ
از ﮐﻧﺎر درﯾﺎﭼﮫ ﺑﮫ طرف ﺷﮭر ﻣﯽرﻓت ،از ﻣﯾﺎن زﻣﯾنھﺎی ﺳﺑز
ﺑﯽ درﺧﺗﯽ روان ﺑود و در طول راه ﻓﻘط ﺟﺎی ﺟﺎی درﺧﺗﯽ ﺗﮏ
و دور اﻓﺗﺎده ،ﺷﺎﺧﮫھﺎﯾش را ﭼﺗر وار ﮔﺳﺗرده ﺑود.
ﺷﺎرﺳﺎ ،ﭘدر ﮐﺎﻧداس ،ھر روز ﺻﺑﺢ ﺑﺎ دﻣﯾدن ﺧورﺷﯾد
از ﮐﻠﺑﮫاش ﺑﯾرون ﻣﯽآﻣد ،از ﺟﻧﮕل ﻣﯽﮔذﺷت ،ﮐﻧﺎر درﯾﺎﭼﮫ
ﻟﺣظﮫای درﻧﮓ ﻣﯽﮐرد ،ﺑﺎز ﺑﮫ راه ﻣﯽاﻓﺗﺎد و از ﻣﯾﺎن ﺟﺎده ﺑﮫ
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طرف ﺷﮭر ﻣﯽرﻓت .در اﯾن ﺳﺣرﮔﺎھﺎن ﺷﺎرﺳﺎ در راه ﮔﮫ ﮔﺎه
ﺑﮫ زن ﯾﺎ ﻣردی ﺑر ﻣﯽﺧورد ﮐﮫ ﻣﺛل ﺧودش ،ﻣﺛل ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم
آن ﺷﮭر ،ﺑﺎ ﭘﺎی ﺑرھﻧﮫ و ﭼﺗر ﮐﮭﻧﮫ و ﻟﺑﺎس رﻧﮕﯾن از آﻧﺟﺎ ﻣﯽ-
ﮔذﺷت .زﯾر ﺑﺎرانھﺎی ﺳﯾل آﺳﺎی آن ﺳرزﻣﯾن و آﻓﺗﺎب ﺳوزاﻧش
ﺳر را ﺑﺎﯾد ﻣﺣﻔوظ داﺷت ــ در آﻧﺟﺎ ﭼﺗر از ﻟوازم زﻧدﮔﯽ ﺑود و
ﮐﻔش ﻓﻘط زﯾﻧت ،و ﭘﺎ را ﺑرای در آﻓﺗﺎب راه رﻓﺗن و زﯾر ﺑﺎران
دوﯾدن ﺳﻧﮕﯾن و ﺗﻧﺑل ﻣﯽﮐرد.
ﺷﺎرﺳﺎ ھر روز از ﺗوی ﻣﯾدان ﻣﯽﮔذﺷت .ﺟﻠو ﭘﺳﺗﺧﺎﻧﮫ،
ﺟذاﻣﯽ از دﺳت ﺷدهای ﻣرﺿش را ﻣﺗﺎع ﮐرده ﺑود و ﮔداﯾﯽ ﻣﯽ-
ﮐرد و ﻣﺛل ﻣﺟﺳﻣﮥ ﻣﯾﺎن ﻣﯾدان ﻣﺣل ﺛﺎﺑﺗﯽ داﺷت .ﺷﺎرﺳﺎ ﺟذاﻣﯽ
را ﻣﺛل ﻧﻘش روی ﺳﻧﮓ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد و رد ﻣﯽﺷد .ﺑﻌد از ﺟﻠو
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽﮔذﺷت .ﺷﺎرﺳﺎ ھم ﻣﺛل دﯾﮕر ﻣردم آدﯾس آﺑﺎﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺑود و آﺋﯾن ﻣذھﺑﯾش را ﺑﺎ رﺳوم و آداب ﺑوﻣﯽ در ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود
ــ ﺟﻠو ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﺗﺎد و ﭘﻠﮫھﺎی آن را ﻣﯽﺑوﺳﯾد و ﮔوﯾﯽ
اﻧﺗظﺎر ﻣﻌﺟزهای داﺷت  -ﺑﻌد ﭼﻧد ﻗدم ﭘس ﭘس ﻣﯽرﻓت ،ﺳﭘس
رو ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺷﮭر ﻣﯽﮔذاﺷت.
در دﮐﮫ اش را ﺑﺎز ﻣﯽﮐرد ،ﻣوزھﺎ و اﻧﺑﮫھﺎ
در ﺑﺎزارِ ،
را ﺑﮫ در و دﯾوار ﻣﯽآوﯾﺧت ،ﺑﺎر ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ را در ﯾﮏ ﮔوﺷﮫ روی
ھم ﻣﯽﭼﯾد و ﻣﻧﺗظر ﻣﺷﺗری ﻣﯽﻣﺎﻧد.

ھﺮ

ﮐﺎﻧداس ،دﺧﺗر ﺷﺎرﺳﺎ ،زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑرﺑر داﺷت .دﻣﺎغ
ﮐﺷﯾدهای ﺑر ﺻورت ﻗﮭوهای ﺳﮫ ﮔوﺷش ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده ﺑود .ﺗوی
ﭼﺷمھﺎﯾش ﯾﮏ ﭘردۀ ﻧﺎزک اﺷﮏ ﺑود .دﻧداﻧﺧﺎﻧﮥ ﺳﻔﯾدش ﺑﯾن ﻟب-
ھﺎی ﭘر ﮔوﺷﺗش ﺑرق ﻣﯽزد .ﻣوھﺎی ﺻﺎﻓش ﺗﺎ روی ﺷﺎﻧﮫ
ﺳرازﯾر ﺑود.
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ﮐﺎﻧداس ھر ﻧﯾﻣروز ﺑرای ﭘدرش از ﺧﺎﻧﮫ ﻏذا ﻣﯽآورد و
ﺑﯽ ﺻدا ﮐﻧﺎر دﮐﮫ ﻣﯽﻧﺷﺳت ﺗﺎ ﺷﺎرﺳﺎ ﻧﺎھﺎرش را ﺑﺧورد و ﺑﻌد
ﺑﺎز آرام و ﺑﯽ ﺻدا ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷد و ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ﺑر ﻣﯽﮔﺷت.
روزھﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻧداس ﺑر ﺳﺎﺣل درﯾﺎﭼﮫ ﻣﯽﮔذﺷت ،آﻓﺗﺎب
روی درﯾﺎﭼﮫ ﭘﮭن ﺑود و ھﻣﯾﺷﮫ ﭼﻧد ﻣرغ ﺳﻘﺎ ﺑر ﺻﻔﺣﮥ ﺻﯾﻘﻠﯽ
آن ﺷﻧﺎور ﺑودﻧد .ﻋﮑس واروﻧﮥ آنھﺎ در آب ،در ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن
ﮐﮭن ﺳر ﺑﮫ ھم آوردۀ واژﮔون ،ﺣﺎﻟت ﻣﺎﻟـﺧوﻟﯾﺎﯾﯽ ﺧوابھﺎی
آﺷﻔﺗﮫ را داﺷت .ﺳﮑون و ﺳﮑوﺗش ﺑﮫ ﻧظر ﺟﺎوداﻧﮫ ﻣﯽآﻣد.
ﮐﺎﻧداس ﯾﮏ ﭼﯾز دﯾﮕر ھم ﺳر راھش ﻣﯽدﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﭘدرش
ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑود ،ﭼون در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﯾرھﺎی ﺑﺎغ وﺣش
ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﻏذا ﻣﯽدادﻧد ،ﭘدرش ھﻣﯾﺷﮫ درون دﮐﮫاش ﺑود.
ﮐﺎﻧداس دﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻣردم ﺑرای رؤﯾت ﮔوﺷت و
اﺳﺗﺷﻣﺎم راﯾﺣﮫاش ﺑﮫ ﺳﯾمھﺎی اطراف ﺑﺎغ وﺣش ھﺟوم ﻣﯽﺑرﻧد،
از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽروﻧد و ﻣﻌدهھﺎی ﮔرﺳﻧﮫﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﯾﺎل و وھم
ﺳﯾر ﻣﯽﮐﻧﻧد.

ھﺮ

ﮔ
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ﻪا

ﺳ

ﻧزدﯾﮏﺗرﯾن دﮐﺎن ﺑﮫ دﮐﮥ ﺷﺎرﺳﺎ ،دﮐﺎن ﭘﻧﺑﮫ ﻓروﺷﯽ زا
ﺑود .زا ﻗوی ھﯾﮑل و درﺷت ﺑود ،ﭘﺷت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ
ادﻋﺎی زور ﺑﺎزو داﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﺧﺎک رﺳﺎﻧده ﺑود و ھﻣﮫ از او
ﺣﺳﺎب ﻣﯽﺑردﻧد .دﻧدانھﺎی زا ﺑﮫ ﺳﻔﯾدی ﭘﻧﺑﮥ دﮐﺎﻧش ﺑود و
ﺻورﺗش از ﻣوھﺎی ﭘﺷم ﺑرهاﯾش ﺳﯾﺎه ﺗر ﺑود .رگھﺎی ﺳرخ و
رﯾزی در ﺳﻔﯾدی ﭼﺷمھﺎﯾش دوﯾده ﺑود .زا ﻓﻘط ﺑﮫ ﺷﺎرﺳﺎ اﺣﺗرام
ﻣﯽﮔذاﺷت و آن ھم ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ دﺧﺗر زﯾﺑﺎﯾﯽ ﭼون
ﮐﺎﻧداس داﺷت.
وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻧداس ﺑرای ﺷﺎرﺳﺎ ﻏذا ﻣﯽآورد ،زا ھم ﺑﮫ دھﺎﻧﮥ
دﮐﺎﻧش ﻣﯽآﻣد ،ﺗوی آﻓﺗﺎب ﻣﯽﻧﺷﺳت و ﮐﺎﻧداس را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ-
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ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﮐﺎﻧداس ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد ﻋﺿﻼت ﺑﺎزوھﺎ و رانھﺎﯾش
ﮔره ﻣﯽﺧورد و ﺗﻣﺎم دﻧدانھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺧﻧده ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد و
ﺳرﺧﯽ ﭼﺷمھﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺗر ﻣﯽﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧداس دﮐﮥ
ﭘدرش را ﺗرک ﻣﯽﮐرد و ﺑﮫ طرف ﺟﻧﮕل ﻣﯽرﻓت ،زا ھﻣﯾﺷﮫ
ھدﯾﮫای ﺑﮫ او ﻣﯽداد :ﯾﮏ ﺑﺳﺗﮫ ادوﯾﮥ ﺗﻧد ،ﭼﻧد ﭘﺎﭘﺎﯾﺎ و ﺣﺗﯽ
ﯾﮑﺑﺎر ﯾﮏ ﺗﺧﺗﮫ ﭘوﺳت ﻣﯾﻣون دﺑﺎﻏﯽ ﺷده .ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ
ﮐﺎﻧداس ﺑﺎﻷﺧره زن زا ﺧواھد ﺷد.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﻣوﺟود ﻧﺣﯾف و ﻻﻏری ﺑود .ﻧﻘﺎش ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ
در ﯾﮑﯽ از آﻟوﻧﮏھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوی ﺟﺎدۀ ﮐﻧﺎر درﯾﺎﭼﮫ ﺑود زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽﮐرد .اﯾن آﻟوﻧﮏھﺎ ھﻣﮫ ﺑﮫ ھم ﺷﺑﯾﮫ ﺑود ،از ﻣدﻓوع دام ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷده ﺑود ،ھﯾﭻ ﮐدام ﻣﻔری ﺑرای دود و ھوای ﮐﺛﯾف ﻧداﺷت ،ﻓﻘط
ﺳوراﺧﯽ ﺑرای ورود ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﮔﻠﯾم
دﺳﺗﺑﺎف ﮐﻠﻔﺗﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑود .ﮐﻠﺑﮫھﺎ ﺑﮫ ھم و ﺑﮫ ﺟﺎده ﺑﺎ ﮐوره راه-
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻣد و ﺷد ﭘﺎی ﺑرھﻧﮥ اﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑود ،ﭘﯾوﻧد
داﺷت.
آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﮔلھﺎی ﺳرزﻣﯾﻧش را ،ﮐﮫ ﭘر از رﻧﮓ و ﺳﺎﯾﮫ
روﺷن ﺑود ،دوﺳت داﺷت .ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از رﻧﮓھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺷﮭرش ارزاﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑود ،اﺳﻣﯽ وﺟود ﻧداﺷت .آﺑﮫ
روزھﺎ ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ﻣﯽرﻓت ،ﯾﺎ ﮐﻧﺎر درﯾﺎﭼﮫ ﻣﯽﻧﺷﺳت و ﮐوﺷش
داﺷت اﯾن رﻧﮓھﺎ را روی ﮐﺎﻏذ زﻧده ﮐﻧد.
در ﺳرزﻣﯾن آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﺑﺎران ﺑﯽ زﻧﮭﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﺷد و
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت و ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺧﺷم و ﺷدت ﺑر ﮔردۀ ﺑﺎمھﺎ و
ﻣردم آن ﺳﺎﻣﺎن ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫ ﻣﯽﮐوﺑﯾد ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﻣﯽﺧواھد ﺗﻣﺎم
آﻟودﮔﯽھﺎ و ﺗﯾرﮔﯽھﺎ را ﺑﯾرون ﺑرﯾزد و ﺑﺷوﯾد.
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وﻗﺗﯽ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾد ،آﺑﮫ ﺑﮫ آﻟوﻧﮑش ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑرد و
ﻣﻧﺗظر ﺑﻧد آﻣدﻧش ﻣﯽﻣﺎﻧد .ﺑﺎران زود ﺑﻧد ﻣﯽآﻣد و آﻓﺗﺎب ،ﮐﮫ در
ﭘﺷت ﭘردۀ ﺑﺎران ﻓﻘط ﺑرای ﻟﺣظﮫای ﭘﻧﮭﺎن ﻣﺎﻧده ﺑود ،ﺑﺎز ﺑﺧﺷﻧده
و ﺑﺎ ﮐراﻣت ﻧور و ﺣرارﺗش را ﺑر ھﻣﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﭘراﮐﻧد .آﺑﮫ ھم
ھﻣراه آﻓﺗﺎب از ﮐﻠﺑﮫاش ﺑﯾرون ﻣﯽآﻣد و ھم ﮔﺎم ﺳﯾﻼﺑﮫھﺎی ﻏﻠﯾظ
آب و ﺧﺎک ﻣﺳﯽ رﻧﮓ در ﺟﺎده ﺑﮫ راه ﻣﯽاﻓﺗﺎد.
ﺑﻌد از ﺑﺎران ،ﭘرﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻧﮕﺷت دﺳت آدﻣﯽ
ﺑزرگﺗر ﻧﺑودﻧد و ﻧﯾم ﻗدﺷﺎن ﻧوک ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑرﮔﺷﺗﮫای ﺑود ،ﺑر
ﮔردن ﺗرد ﮔلھﺎی آوﯾز ﻣﯽﻧﺷﺳﺗﻧد و ﺧود را از آب ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﮫ
درون ﮐﺎﺳﮫھﺎی ﮔل اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ﺳﯾراب ﻣﯽﮐردﻧد و ﻣورﭼﮫ-
ھﺎی ﺑﺎﻟدار را ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﺳرﺳﺎم آور ﻣﯾﺎن زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧوک
ﻣﯽزدﻧد و ﻣﯽﻗﺎﭘﯾدﻧد .ﭘر اﯾن ﻣرﻏﺎن ھم ﭼون ﮔلھﺎی آن
ﺳرزﻣﯾن رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑود .آﺑﮫ اﯾن ﭘرﻧدﮔﺎن را ھم دوﺳت داﺷت.
آﺑﮫ ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﻓﻘری ﮐﮫ دور و ﺑرش ﮔﺳﺗرده ﺑود ﺧو
داﺷت ــ ھر دو را ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﯽ ﭼﯾزی را ﺑﮫ ﺛروﺗﯽ ﮐﮫ
طﺑﯾﻌت در اﺧﺗﯾﺎرش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺧﺷﯾده ﺑود.
آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ،ﮐﺎﻧداس را ھر روز ﻣﯽدﯾد .ﺑﺎر اول ﮐﮫ او را
دﯾد ،ﺑﮫ ﻧظرش آﻣد ﮐﮫ ﮐﺎﻧداس از ﺗﻣﺎم ﮔلھﺎ و ﭘرﻧدﮔﺎن
ﺳرزﻣﯾﻧش زﯾﺑﺎﺗر اﺳت .از آن ﭘس وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آب درﯾﺎﭼﮫ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐرد ،ﮔﯾﺳوی ﮐﺎﻧداس را ﻣﯽدﯾد و داﻣﻧﮥ ﺗﭘﮫھﺎ ،ﭼﯾن داﻣن او
ﺑود و ﻋطر درﺧﺗﺎن اﮐﺎﻟﯾﭘﺗوس ،ﻧﻔس ﮐﺎﻧداس ﺑود .ﮐﺎﻧداس در
ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎﯾش ﺣﺿور داﺷت.
آﺑﮫ روزھﺎ ﮐﺎﻧداس را از ﻻ ﺑﮫ ﻻی درﺧتھﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ-
ﮐرد و ﺗﺎ ﻟﺑﮥ ﺟﻧﮕل ﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮫاش ﻣﯽآﻣد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧداس
در ﺟﺎدۀ ﺑﯽ درﺧت ﺑﮫ طرف ﺷﮭر ﻣﯽرﻓت ،آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ در ﭘﻧﺎه
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درﺧﺗﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧداس از دﯾدش ﻣﺣو ﻣﯽﺷد،
در آﻧﺟﺎ ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎد.

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﮐﻠﺑﮥ زا ﺗوی ﺷﮭر ﺑود .در اطراف ﮐﻠﺑﮫاش ،آﻟوﻧﮏھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧور ﻗرﻣز از ﺑﻘﯾﮫ ﻣﺷﺧص و ﻣﺟزا ﺑود ،ﭘراﮐﻧده ﺑود .اﯾن
اطﺎﻗﮏھﺎ ﺑﺎزار ﺧود ﻓروﺷﯽ دﺳﺗﮫای از زﻧﺎن آن ﺳﺎﻣﺎن و ﻣﺣل
ﻋﯾش و ﻋﺷرت ﮔروھﯽ از ﻣردان آن ﺑوم ﺑود .ﻣﻌﻣوﻻً از آنھﺎ
ﺻدای طﺑل ﺑﻠﻧد ﺑود .در ﺳﮑوت ھم اﯾن ﺻدا اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷد.
آھﻧﮓ طﺑل ﺑﺎ ﻗدمھﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺎران ،ﺑﺎ آﻓﺗﺎب ،ﺑﺎ ﮔﯾﺎھﺎن آن ﺳرزﻣﯾن و
ﺑﺎ رﻗصھﺎی ﭘر ھﯾﺟﺎن و ﮔوﯾﺎی ﻣردم آن دﯾﺎر ﻋﺟﯾن ﺑود.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ھﻣﮥ روز ﺑﺎران ﺑﺎرﯾده ﺑود ،ﺑﻧد آﻣده ﺑود و ﺑﺎز ﺑﺎرﯾده
ﺑود .ھوا ﮐمﮐم ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷد .زا از ﮐﻠﺑﮫاش ﺑﯾرون آﻣد و ﺑﮫ
طرف ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎرﺳﺎ ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد .ﭘﻧﺑﮫ ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﺑﮫ ﻣوھﺎﯾش
ﭼﺳﺑﯾده ﺑود و ﺑﮫ ﻧظر ﭘﯾر ﻣﯽآﻣد .ﺑﮫ ﻟﺑﺧﻧد دﻋوت ﮐﻧﻧدۀ زنھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺟﻠو ﮐﻠﺑﮫھﺎی ﻗرﻣز اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﺗوﺟﮭﯽ ﻧﻣﯽﮐرد .ﭘﺎھﺎی
ﺑرھﻧﮫاش را ﺗوی ﮔل روان ﺳرﺧﯽ ﮐﮫ در ﻣﺳﯾرش ﺟﺎری ﺑود
ﻓرو ﻣﯽﺑرد و ﭘﯾش ﻣﯽرﻓت .ﮔل ،ﻻی اﻧﮕﺷتھﺎی ﺳﯾﺎھش
ﺧﺎﮐﺳﺗری رﻧﮓ ﺧﺷﮏ ﺷده ﺑود .ﭼﺗرش را روی زﻣﯾن ﻣﯽﮐﺷﯾد
و ﺷﯾﺎری ﮐﮫ ﻧوک ﭼﺗر روی زﻣﯾن اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐرد ،آﻧﺎ ً آب
اطراف را ﻣﯽﻣﮑﯾد و ﭘر ﻣﯽﺷد.
زا ﺗﻣﺎم وﺳﺎﯾل ﻋروﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧداس را ﻓراھم ﮐرده ﺑود.
ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺣل ﺷود :زا ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای زﻧﺎﺷوﯾﯽ
ﺑﺎ ﮐﺎﻧداس ﻣرداﻧﮕﯾش را ﺛﺎﺑت ﮐﻧد .ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻣرداﻧﮕﯽ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣوﺟود دﯾﮕری را از ﻣردی ﺳﺎﻗط ﮐﻧد ــ رﺳم ﺑر اﯾن
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ﺑود .ﺑرای زا اﯾن ﮐﺎر ﻣﺷﮑل ﻧﺑود ،ﮐﺳﯽ ﺣرﯾف زور ﺑﺎزوﯾش
ﻧﺑود ــ ﻓﻘط ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻت ﺑﺎﺷد.

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺟذاﻣﯽ ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻧﺎر در ﭘﺳﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود .ﭼﻧد
ﺑﭼﮫ در ﻣﺣوطﮥ رو ﺑﮫ روی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐردﻧد .زا از ﺷﮭر و
از درﯾﺎﭼﮫ ﮔذﺷت .ﺟویھﺎی ﺑﺎران ،رودﺧﺎﻧﮥ ﮐﺎﺑﺎﻧﺎ را ﺑﮫ
درﯾﺎﭼﮫ ﭘﯾوﻧد زده ﺑود .ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن درﯾﺎﭼﮫ و ﺟﻧﮕل ،ﮔل ﻋﻣﯾﻘﯽ
ﺑود و ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم راه رﻓﺗن ﺗﺎ ﻣﭻ ﭘﺎی زا در آن ﻣﯽﻧﺷﺳت .وﻗﺗﯽ
زا ﮐﻧﺎر ﺟﻧﮕل رﺳﯾد ،ﺑﺎران دوﺑﺎره ﺷروع ﺷد.

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

آن روز آﺑﮫ ﺳﺎﻋتھﺎ ﺑﯾن درﺧﺗﺎن در اﻧﺗظﺎر ﮐﺎﻧداس
ﻣﺎﻧد .ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾد ﺑﮫ ﮐﻠﺑﮫاش ﻧرﻓت ،وﻟﯽ ﮐﺎﻧداس
ﻧﯾﺎﻣد .ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﺎ ﮐراﻧﮥ درﯾﺎﭼﮫ آﻣد ،ﺑﺎز ھم اﺛری از او ﻧﯾﺎﻓت.
آﺳﯾﻣﮫ ﺳر ﺑود .اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎده اﺳت .از ﺗﺻور
اﯾﻧﮑﮫ ﮔزﻧدی ﺑﮫ ﮐﺎﻧداس رﺳﯾده ﺑﺎﺷد دﻟش از ﻏم ﺳﯾﺎه ﻣﯽﺷد .ﺑﺎز
ﺑﮫ ﺟﻧﮕل ﺑرﮔﺷت و زﯾر ﯾﮑﯽ از درﺧتھﺎ ﮐز ﮐرد و ﺑﺎز ﭼﺷم
ﺑﮫ راه ﻣﺎﻧد .ﻗﺻد داﺷت آﻧﻘدر آﻧﺟﺎ ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺧﺑری از ﮐﺎﻧداس
ﺑرﺳد.

ھﺮ

ﮔ

آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ،زا را ھرﮔز ﻧدﯾده ﺑود .زا در دو ﻗدﻣﯾش
اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑراﻧدازش ﻣﯽﮐرد .آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ،ﺑﮫ ﭼﺷمھﺎی ﺧون
ﮔرﻓﺗﮥ زا ﺧﯾره ﺷد ــ ﺑوی دوﺳﺗﯽ از اﯾن ﻣوﺟود ﻧﻣﯽ آﻣد .ﻣور
ﻣوری ﮐﮫ از ﻧم ھوا ﺣس ﻣﯽﮐرد ،ﺗﻧدی ﮔرﻓت .ﭼﺷمھﺎﯾش ﺗوی
ﺻورت زا ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﻔﮭوم ﮔﺷت.
زا در ﯾﮏ آن ﺗﺻﻣﯾﻣش را ﮔرﻓت .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت
آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﺧﯾز ﺑرداﺷت ،دھن آﺑﮫ دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺷد ،اﻣﺎ
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ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
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ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺻداﯾﯽ از ﮔﻠوﯾش در ﻧﯾﺎﻣد .زا و آﺑﮫ ﭼﻧد ﺑﺎر در ﮔل ﻏﻠﺗﯾدﻧد،
ﺑﻌد زا روی ﺳﯾﻧﮥ آﺑﮫ ﻧﺷﺳت .آﺑﮫ ﺑﮫ زﺣﻣت ﺑﺎ ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ دور ﺑدﻧش ﭘﯾﭼﯾده ﺑود ،ﺧودش را ﺑﮫ طرف درﺧﺗﯽ ﮐﺷﺎﻧد و
ﭘﺎھﺎﯾش را دور ﺗﻧﮥ درﺧت ﺣﻠﻘﮫ ﮐرد ،ﺳرش را ﻣﺣﮑم ﺗوی
ﺻورت زا ﮐوﺑﯾد .دﺳتھﺎی زا ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺷل ﺷد و آﺑﮫ از اﯾن
ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد و از زﯾر ﺗﻧﮥ زا ﺧودش را ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد و
ﺑﮫ طرف ﺟﺎده دوﯾد و زا ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟش .
آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﯽدوﯾد و ﻧﻔسھﺎی ﻣﻘطﻊ ﭘر
ﺻداﯾﯽ ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﺿرب ﭘﺎی زا را در آب و ﮔل ﭘﺷت ﺳرش
ﻣﯽﺷﻧﯾد ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﮐﻧﺎر درﯾﺎﭼﮫ ﺑﯽآﻧﮑﮫ درﻧﮓ ﮐﻧد دوﯾد .آﻧﺟﺎ ﭘﺎﯾش
ﭘﯾﭻ ﺧورد و زاﻧوھﺎﯾش در ﮔل ﻧﺷﺳت ،و در ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑر ھم
زدن زا ﺑﺎز ﺑر ﺳﯾﻧﮫاش ﺑود .ھر دو ﮔل آﻟود و ﺗر ﺑودﻧد و ﻧﻔس
ﻧﻔس ﻣﯽزدﻧد.
آﺑﮫ دﯾﮕر ﻣﻘﺎوﻣت ﻧﻣﯽﮐرد .ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ زا ﻧﻔﺳش را ﺑرﯾده
ﺑود و ﭼﺷمھﺎی ﭘر از وﺣﺷﺗش ﺑﮫ دو دو اﻓﺗﺎده ﺑود .زا ﻣﭻھﺎی
اﺳﺗﺧواﻧﯽ آﺑﮫ را ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳت ﮔرﻓت و ﺑﺎ دﺳت دﯾﮕر ﭼﺎﻗوﯾﯽ را
از ﺟﯾﺑش ﺑﯾرون ﮐﺷﯾد .آﺑﮫ ﺗﮑﺎن ﻣﺣﮑﻣﯽ ﺧورد ،اﻣﺎ ﻓﺷﺎری ﮐﮫ
زاﻧوی زا ﺑﮫ ﭘﮭﻠوﯾش آورد ،ﺑﯽ ﺣرﮐﺗش ﮐرد .زا ،ﺿﺎﻣن ﭼﺎﻗو
را آزاد ﮐرد و ﺗﯾﻐﮥ ﺗﯾز ﭼﺎﻗو ﺻدای ﺧﺷﮑﯽ ﮐرد و ﻓﺿﺎ را
ﺷﮑﺎﻓت.
زا ،ﺗﺎ روی زاﻧوھﺎی آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﺧودش را ﺳراﻧد .ھﻧوز
ﻣﭻھﺎی او در دﺳﺗش ﺑود و ﺑدﻧش روی ﺳﯾﻧﮥ آﺑﮫ ﺧم ﺷده ﺑود .ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺣرﮐت ﺳرﯾﻊ ﭼﺎﻗو ،ﺗن ﭘوش آﺑﮫ را از ﺷﮑم ﺗﺎ ﻧزدﯾﮏ
زاﻧوی ﭼپ ﺟراﻧد .ﻧوک ﭼﺎﻗو ﺧراش ﮐوﭼﮑﯽ زﯾر ﻧﺎف و روی
ران ﮐﺷﯾد و داﻧﮫھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺧون ﺑر ﭘوﺳت ﺗرﯾﺎﮐﯽ رﻧﮓ آﺑﮫ
ﺑﯾرون زد .زا ،ﭼﺎﻗو را ﺑﯾن دﻧدانھﺎﯾش ﮔرﻓت و ﺑﺎ دﺳت آزادش
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ﺗن ﭘوش را ﺑﯾﺷﺗر ﭘﺎره ﮐرد .ﺑدن آﺑﮫ ﻣﯽﻟرزﯾد و ﺳﯾﺎھﯽ ﭼﺷﻣش
در ﮐﺎﺳﮥ ﺳﻔﯾد ﮔم ﺷده ﺑود.
زا ،دﺳتھﺎی آﺑﮫ را زﯾر زاﻧوھﺎﯾش ﻣﮭﺎر ﮐرد و ﭼﺎﻗو
را ﺑﺎ دﺳت از ﻣﯾﺎن دﻧدانھﺎ ﺑرداﺷت و دﺳﺗش ﺑﺎ ﺳرﻋت ﭘﺎﺋﯾن
آﻣد .ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﺎﻟﮥ ﮐوﺗﺎه در ھوا ﭘﯾﭼﯾد و ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮔوﺷت از ﻣﯾﺎن
دو ﭘﺎی آﺑﮫ اﺑﺗدا ﺑر ﭘﺎرهھﺎی ﭘﯾراھﻧش ،و ﺳﭘس ﺑر ﮔل اﻓﺗﺎد.
ﺧون ﺗوی ﺻورت زا ﻓواره زد و ﮐﺷﺎﻟﮫ ھﺎی آﺑﮫ را ﭘوﺷﺎﻧد.
ﭘﻠﮏھﺎی آﺑﮫ ھم آﻣده ﺑود و درد روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و دور دھﺎﻧش را
ﭼﯾن اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود ــ ﺑﯽ ھوش ﺑود.
زا دﺳتھﺎی ﺧوﻧﯾﻧش را روی ﺳﯾﻧﮥ آﺑﮫ ﭘﺎک ﮐرد و ﺑﻠﻧد
ﺷد .ﭼﺎﻗو را ﺑﯾن ﭘﺎھﺎی آﺑﮫ ﺑﯾﮑﻼ ﺑر زﻣﯾن اﻧداﺧت و ﻋﺿو
ﺑرﯾده ﺷدۀ آﺑﮫ را در ﻟﺗﯽ از ﭘﯾراھﻧش ﭘﯾﭼﯾد و دوﺑﺎره ﺗوی
ﺟﻧﮕل ،ﺑﮫ طرف ﺧﺎﻧﮥ ﺷﺎرﺳﺎ رﻓت.
ﻣﺛل دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎﻧداس ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد ،ﺧﻧدﯾد و ھﻣﮥ
دﻧدانھﺎﯾش ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺷد .دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑرای ﻋروﺳﯾش ﺑﺎ ﮐﺎﻧداس
وﺟود ﻧداﺷت.
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آﻓﺗﺎب داغ ﺑﻌد از ظﮭر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺗﺎﺑﯾد .آب
اﺳﺗﺧر ﻣﺛل ﺻﻔﺣﮥ ﻓﻠز ﺻﯾﻘل ﺷده ،ﺻﺎف و ﺑﯽ ﻣوج ﺑود .ﺷﺎخ
و ﺑرگ درﺧتھﺎی اﻧﺗﮭﺎی ﺑﺎغ و ﻧﮭﺎلھﺎی ﮐﻧﺎر دﯾوار ،ﺑﯽ
ﺣرﮐت ﺑود .ﺣﺗﯽ زﻟف ﺑﺎﻓﺗﮥ ﺑﯾد ﻣﺟﻧون ﺟﻧﺑﺷﯽ ﻧداﺷت.
دﺧﺗر ﺗﯾﻎھﺎی ﺑرﻧدۀ ﺷﻌﺎع ﺧورﺷﯾد را ﺗﮏ ﺗﮏ و داﻧﮫ
داﻧﮫ روی ﭘوﺳت ﺑدﻧش اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐرد .از ﭘﺷت ﭘﻠﮏھﺎی ﺑﺳﺗﮫ-
اش روﺷﻧﺎﯾﯽ ﻗرﻣز رﻧﮕﯽ ﻣﯽدﯾد .ﺑﺧﺎر ﮔرﻣﯽ ﺑﯾن ﺑدن و ﻟﺑﺎس
ﺷﻧﺎﯾش ،ﮐﮫ در ﺣرارت ﺷدﯾد ﺧﺷﮏ ﻣﯽﺷد ،ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود .داﻧﮫ-
ھﺎی ﻋرق روی ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ و ﭘﺷت ﻟب و ﻣﯾﺎن دو ﭘﺳﺗﺎﻧش ﺟواﻧﮫ
ﻣﯽزد .ﺑﯾﻧﯽ و ﮔوﺷش ﭘر از آب ﺑود .ﺑوی ﺧزه و ﺳﻧﮓ داغ و
ﺗر ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﻔﺳش را اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑود.
ﻣﺎدرش او را از داﺧل ﻋﻣﺎرت ﺻدا ﮐرد» :ﺑﯾﺎ ﺗو ﮔﻠﯽ
ــ ﺳرت درد ﻣﯽﮔﯾره«.
دﺧﺗر ﺷﻧﯾد ،وﻟﯽ ﺟواب ﻧداد .ﯾﮏ ﻗطرۀ ﻋرق از
ﭘﯾﺷﺎﻧﯾش ﺳرازﯾر ﺷد و ﺑﮫ اﺑروﯾش آوﯾﺧت و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻣﻌﻠﻖ و
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ﻣردد ﻣﺎﻧد ،ﺑﻌد ﭘﺷت ﭘﻠﮑش اﻓﺗﺎد .ﭼﺷﻣش را ﺗﻧﮓﺗر ﺑﺳت و ﻧور
ﻗرﻣزی ﮐﮫ ﻣﯽدﯾد در ﺳﯾﺎھﯽ ﻓرو رﻓت .داﻧﮥ ﻋرق ،ﻣﯾﺎن ﭼﯾن-
ھﺎی ﭘﻠﮏ ﺑﮫ ھم ﻓﺷردهاش ﭘﺧش ﺷد و ﺳوزش ﻣﻼﯾﻣﯽ اﯾﺟﺎد
ﮐرد .دﺳت دﺧﺗر ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ رﻓت ،ﭼﺷﻣش را ﻣﺎﻟﯾد و ﺑﻌد
ﻟـَﺧت و ﺑﯽ رﻣﻖ در ﮐﻧﺎرش اﻓﺗﺎد.
ﮔرﻣﺎ ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽﺧورد و ورﻗﮫ ورﻗﮫ از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد ﻣﯽ-
ﺷد .اﺷﻌﮥ ﺧورﺷﯾد ﻣﺛل ﺳوزن ﭘﺎﺋﯾن ﻣﯽآﻣد و ﮔوﯾﯽ ﺑﯾن دو آﯾﻧﮥ
ﻣوازی ﻗرار دارد ،روی ﺧودش ﭘﺷﺗﮏ ﻣﯽزد و ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑر
ﻣﯽﮔﺷت.
دﺧﺗر ﺑﺎز ﺻدای ﻣﺎدرش را ﺷﻧﯾد و ﺑﯽ اﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﭘﮭﻠو
ﭼرﺧﯾد .ﺷﮑﻣش را ﺑﮫ زﻣﯾن ﭼﺳﺑﺎﻧد و ﭘﺷﺗش را ﺑﮫ آﻓﺗﺎب داد.
اﺛر ﻧم ﻣﺧﺗﺻری ﮐﮫ از ﺑدﻧش ﺑر ﺳﻧﮓ ﮐﻧﺎر اﺳﺗﺧر ﻣﺎﻧده ﺑود،
ﺑﮫ آﻧﯽ ﺧﺷﮏ ﺷد .آب ﺗوی ﮔوﺷش ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷد و ﺻدای ﺑﺎل
زدن ﺣﺷرهای را داﺷت .ﺻورﺗش را روی ﺳﺎق دﺳﺗش ﮔذاﺷت
و ﺑﯽ ﺣرﮐت ﻣﺎﻧد .ﻧم ﭘﺷﺗش ھم ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرﭼﯾده ﺷد و آﻓﺗﺎب
ﺑﮫ درون ﮔردهاش ﻧﻔوذ ﮐرد.
ﻣورﭼﮥ درﺷﺗﯽ از ﮐﻣرش رو ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣد و ﭘوﺳﺗش
را ﻗﻠﻘﻠﮏ ﻣﯽداد .ﭼﻧد ﺑﺎر ﺧودش را ﺟﻧﺑﺎﻧد؛ ﭘﺎھﺎﯾش را ﺑﮫ
ﻧوﺑت ،و ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ھم ،ﺑﺎﻻ آورد و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﻣورﭼﮫ را از
ﺳﻔرش ﺑﺎز دارد ــ وﻟﯽ ﻣورﭼﮫ ،در ﮔودی ﭘﺷﺗش ﺟﺎ ﮐرده ﺑود و
ﺑﮫ ﻣوازات ﺳﺗون ﻓﻘراﺗش ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﻣد .دﺳﺗش را ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ
ﻣﻣﮑن ﺑود روی ﭘﺷﺗش ﺳراﻧد و ﺑﺎ ﻧوک اﻧﮕﺷﺗش ﻣورﭼﮫ را
روی ﺳﻧﮓھﺎ ،ﮐﻧﺎر ﺳرش ﭘرﺗﺎب ﮐرد.
ﭼﺷمھﺎﯾش ﺑﺎز ﺑود و ﻣورﭼﮫ در ﻣﺳﯾر دﯾدش ﺑود ،اﻣﺎ
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ او را درﺳت ﺑﺑﯾﻧد ﻣﺟﺑور ﺑود ﻧﮕﺎھش را ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺧﺳﺗﮫاش ﮐرد ،از آن ﻣﻧﺻرف ﺷد .ﺑﻌد از
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ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﺣﯾوان را از ﯾﺎد ﺑرد و طرف ﭼپ ﺻورﺗش را رو ﺑﮫ
آﻓﺗﺎب ﮔرداﻧد.
ﻣﺎدر ﭘﻧﺟرۀ اطﺎق ﻧﺎھﺎر ﺧوری را ﺑﺎز ﮐرد و دﺧﺗرش
را ﺻدا ﮐرد .ﺻداﯾش ﺗﮭدﯾد آﻣﯾز ﺑود» :ﺑﺳﮫ دﯾﮕﮫ! ھر ﭼﯾزی
اﻧدازه داره ــ ﺳرت ﺗو آﻓﺗﺎب ﺗرﮐﯾد ،ﻧﺎﺧوش ﻣﯾﺷﯽ!«
دﯾﮕر ﺟﺎی ﺗﺄﻣل ﻧﺑود .دﺧﺗر آھﺳﺗﮫ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﮫ طرف
ﻋﻣﺎرت رﻓت .ﺣوﻟﮫاش را ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﮕﺷت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﭘﺷت
ﺳرش ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﺑﮫ ﻣﺎﺳﮫھﺎ ﮐﮫ رﺳﯾد ،ﮐف ﭘﺎھﺎﯾش را ﮔود ﮐرد و
ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺗﻧد ﺑﮕذرد.
داﺧل ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظرش ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻧﮏ آﻣد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻋﺎدت ﮐﻧد ،ﭼﺷمھﺎﯾش را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺳت و ﺑﺎز ﮐرد.
ﺳﺗﺎرهھﺎی ﮐوﭼﮏ ﭘر ﻧوری از ﮔوﺷﮫھﺎی ﭘﻠﮑش ﺑﮫ ﺑﯾرون
ﮔرﯾﺧت .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه در ﻓﺿﺎ دﻧﺑﺎل ﮐرد ،ﮔﻣش ﮐرد،
دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺗش و ﺑﺎز ﮔﻣش ﮐرد .دﯾدش ﺗﯾرﮔﯽ را ﭘذﯾرﻓت :اﺑﺗدا
ﺣدود اﺷﯾﺎء و ﺑﻌد ﺟزﺋﯾﺎت را دﯾد .ﯾﮏ ﺳر ﺑﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ رﻓت و
دو ﺳﮫ ﺑرگ ﮐﺎھوی ﺷﺳﺗﮫ را از ﺗوی ﺳﺑد ﺑرداﺷت و آﻧﮭﺎ را ﭘﯽ
ھم ﺟوﯾد .ﺧﯾﺎر ﺗرد و ﻧﺎزﮐﯽ ھم ﺧورد .ﺑوی ﺧﯾﺎر ﺗوی ھوا
ﭘﺧش ﺷد و اﯾن ﺑو ،ﺳﺑز و ﺧﻧﮏ و ﮔوارا ﺑود .از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺎﻻ
رﻓت ــ ﺟﺎی ﭘﺎﯾش در راھرو و روی ﭘﻠﮫھﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧد.
از ﺗوی ﭘﻧﺟرۀ ﺣﻣﺎم ،ﺣرارت ﺑﯾرون ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎﯾﻊ
ﻏﻠﯾظﯽ ﻣﯽآﻣد .از ﻻی ﻣوج ﮔرﻣﺎ ،ﺳﻧﮓھﺎ ﺗﺎب ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود ــ
ﮔوﯾﯽ داﺷت آب ﻣﯽﺷد.
ﺷﺎﻧﮫھﺎی آﻓﺗﺎب ﺳوﺧﺗﮥ دﺧﺗر از آب ﭘرﻓﺷﺎر دوش ﺑﮫ
درد ﻣﯽآﻣد ــ درد ﻣطﺑوﻋﯽ ﺑود .ﺻﺎﺑون و آب ﺗﻣﯾز ،ﭼرﺑﯽ
اﺳﺗﺧر را ﺷﺳت .ﺟﻠو آﯾﻧﮥ ﻗدی ﺗﻧش را ﺧﺷﮏ ﮐرد .ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ
ﺧودش ﺧﯾره ﻣﺎﻧد ،ذوﻗزده ﺗﻔﺎوت رﻧﮓ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺗن را ،ﮐﮫ در
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زﯾر ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎ آﻓﺗﺎب ﻧدﯾده ﺑود ،ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮥ ﺑدن وارﺳﯽ ﮐرد .ﭼرﺧﯾد،
ﭘﺷﺗش را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد و ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﻓردا ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﭘﺷت در
آﻓﺗﺎب ﺑﺧواﺑد .روی ﭘوﺳت ﻣﺳﯽ رﻧﮓ ﺑراﻗش و ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ
ﭘﺳﺗﺎنھﺎﯾش ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط و ﻧوازش دﺳت ﮐﺷﯾد .ﺑﮫ ﺧودش ﻟﺑﺧﻧد
زد ،ﺑﻌد ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد دﻧدانھﺎﯾش را ﻣﺳواک ﮐﻧد ،ﻟبھﺎﯾش
را ﮔﺷود و ﺳﻔﯾدی دﻧدانھﺎ را در زﻣﯾﻧﮥ ﺻورت ﺗﻔﺗﮫاش ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ
ﮐرد .ﺑﮫ ﺑﯾﻧﯽاش ﭼﯾن داد و اﺑروھﺎﯾش را در ھم ﮐﺷﯾد و زﺑﺎﻧش
را ﺑﯾرون آورد ــ ﺻدای ﺧﻧدهاش را ﻓرو ﺑرد .ﭼﻧد ﻟﺣظﮫ ﭘﺷت
ﺑﮫ آﯾﻧﮫ اﯾﺳﺗﺎد ــ ﺑﻌد ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑرﮔﺷت ﺗﺎ ﺗﺻوﯾرش را ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر
ﮐﻧد.
ﭼﻧد ﺗﺎر ﻣوﯾش راﺳت اﯾﺳﺗﺎده ﺑود ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﭼﺷم از
ﺗﺻوﯾرش ﺑردارد دﺳﺗش را ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣوھﺎ را
ﺑﮕﯾرد ،ﭼﻧد ﺑﺎر ھوا را ﭼﻧﮓ زد .ﻧوک دﺳت آزادش را ﺑﺎ زﺑﺎن
ﺗر ﮐرد و آھﺳﺗﮫ روی ﻣوھﺎی ﺳرﮐش ﮐﺷﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺧواﺑﺎﻧد.
ﺑﺎز ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯾن ﺟﺳت و ﺷﮑﻠﮏ ﺳﺎﺧت ــ ﭼﺷمھﺎ را
ﭼپ ﮐرد و ﭘرهھﺎی دﻣﺎغ را ﺑﺎز و ﻟﭘش را ﺗو ﻣﮑﯾد .ﺑﻌد آرام
اﯾﺳﺗﺎد ــ ﮔوﺷﮥ اﺑروی راﺳﺗش را ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﻧﮕﺎھش را ﺑﺎ
ﮐرﺷﻣﮫ و ﻧﺎز ﺑﮫ ﭼپ و راﺳت ﮔرداﻧد ،ﻟبھﺎﯾش را ﻏﻧﭼﮫ ﮐرد و
ادای ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﻣﺎدرش را در آورد.
ﺑﺎ دﺳت و دل ﺑﺎزی زﯾر ﺑﻐل و ﺣد ﻓﺎﺻل ﺑﯾن ﭘﺳﺗﺎن-
ھﺎﯾش را ﭘودر ﺗﺎﻟﮏ ﭘﺎﺷﯾد .ذرات ﭘودر ﺗوی ھوا ﭘﺧش ﺷد و
ﻣﻘداری ھم ﺑر زﻣﯾن رﯾﺧت .دﺳتھﺎی ﺳﻔﯾد ﺷده از ﺗﺎﻟﮏ را
روی ﮐﭘل و ﮐﺷﺎﻟﮫاش ﭘﺎک ﮐرد .ﻟﺑﺎس ﭘوﺷﯾد.
روی ﻟﺑﮥ ﭘﻧﺟره ،دو ﻣﮕس ﺑزرگ ،ﻧﯾﻣﮫ ﺟﺎن و ﺑﯽ ﺣﺎل ،اﻓﺗﺎده
ﺑودﻧد .دﺧﺗر ،ﺑﺎل ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻧوک اﻧﮕﺷتھﺎﯾش ﮔرﻓت و
ﻣﯾﺎن ھوا ﺗﮑﺎن داد .دﺳت و ﭘﺎی ﺳوزﻧﯽ و ﺳﻣﺞ ﺧر ﻣﮕس ﺑﮫ
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اﻧﮕﺷﺗش ﭼﺳﺑﯾد .دﺧﺗر ﻣﮕس را ﺑﮫ ﺳرﻋت از ﺧودش ﺗﮑﺎﻧد.
ﺣﺷره ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﺧﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﺧورد و روی زﻣﯾن اﻓﺗﺎد.
ﻣﮕس دﯾﮕر ،ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮫ ﭘﺷﺗش را ﻣﯽﺧﺎراﻧد و ﺑﺎلھﺎﯾش را
ﻣرﺗب ﻣﯽﮐرد .دﺧﺗر ﺑﺎ ﮐﺑرﯾت ﺳوﺧﺗﮫای ﮐﮫ در ﮔوﺷﮥ آب
ﮔرﻣﮑن ﺣﻣﺎم ﭘﯾدا ﮐرد ،او را ﺑﮫ ﺟﻠو راﻧد .ﻣﮕس ﺗﺳﻠﯾم ﺑود و ﺑﯽ
آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد ،روی زﻣﯾن ﮐﺷﺎﻧده ﺷد ــ و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﺧﺗر
او را رھﺎ ﮐرد ،ﺑرای ﯾﮑﯽ دو ﻟﺣظﮫ ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﺎھﺎﯾش را
ﺣرﮐت داد و ﺑﻌد ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﮐم در ھوا ﺑﻠﻧد ﺷد .ﻣﮕس دﯾﮕر ھم
ﭘرﯾد و ﺑر ﻣﮕس اوﻟﯽ ﻧﺷﺳت .دﺧﺗر ﻣدﺗﯽ ﺑﺎ دﻗت ﺣرﮐﺎت ﺗﻧد
آﻧﮭﺎ را ﭘﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺻدای وزوزﺷﺎن ﺧﺳﺗﮫاش ﮐرد.
ﺑﺎ ﭘﻧﺟﮥ ﭘﺎ ،ﻟﺑﺎس ﺷﻧﺎی ﺗرش را ،ﮐﮫ ﮐف ﺣﻣﺎم اﻓﺗﺎده
ﺑود ،ﺗوی ھوا اﻧداﺧت و ﺑﺎ دﺳﺗش آن را ﮔرﻓت ،در دﺳﺗﺷوﯾﯽ
آب ﮐﺷﯾد و ﺑﮫ ﺷﯾر وان آوﯾزان ﮐرد.
ﻣﺎدرش از ﭘﺎﺋﯾن ﮔﻔت» ،ﮔﻠﯽ ،ﻣﺎﯾوی ﺧﯾﺳﺗو وﺳط ﺣﻣوم
ﻧﻧدازﯾﺎ!«
دﺧﺗر ﻣﺎﯾو را از روی ﺷﯾر ﺑرداﺷت ــ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
ﺣﺷره را در ھوا ﺟﻧﺑﺎﻧده ﺑود ،آن را ﺟﻠو ﭼﺷمھﺎﯾش ﺗﮑﺎن داد و
ﺑﻌد ﻣﯾﺎن ﺣﻣﺎم رھﺎ ﮐرد .ﻣﺎﯾو ،ﻣﺛل ﺳﯾﻠﯽ ﺗوی ﺻورت زﻣﯾن
ﺧورد و ﻧﻘش ﺷد.
ﭘرﻧدهای روی ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ ﺧﺷﮏ درﺧت ﮐﻧﺎر ﭘﻧﺟره
ﻧﺷﺳت .ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی ﺧون ﮔرﻓﺗﮫ و ﻏﺿﺑﻧﺎﮐش دور و ﺑر را
ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐرد .دﺧﺗر ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﺟﻔت ﭘرﻧده ھم روی درﺧت
ﺑﻧﺷﯾﻧد ــ ﮔردن ﮐﺷﯾد و ﺑﯾرون را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐرد ،اﻣﺎ ﭘرﻧدۀ دﯾﮕری
در آﺳﻣﺎن ﻧﺑود .ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻ ،ﻧﻘطﮥ ﺳﯾﺎھﯽ دﯾد ،وﻟﯽ آﻓﺗﺎب ﭼﺷﻣش
را زد و ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﮕﺎه ﮐﻧد .ﭘرﻧده دو ﺳﮫ ﺑﺎر روی ﺷﺎﺧﮫ
ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷد .ﺻدای دو رﮔﮥ ﺧﺷﮑﯽ از ﺗﮫ ﺣﻠﻘش در آورد .ﺑﻌد

75

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﮭش ﭘرﯾد و از ﻻی ﻣوج ﮔرﻣﺎ رد ﺷد و ﺑﮫ طرف ﻧﻘطﮥ
ﺳﯾﺎه رﻓت .ﺷﺎﺧﮥ درﺧت ،ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ در ھوا ﮐﺷﯾد ،ﺑﻌد ﭼﻧد
ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﺳرش را ﺗﮑﺎن داد ،آﻧوﻗت ﭼﻧد ﻧﻔس ﺑرﯾده ﺑرﯾده
ﮐﺷﯾد ،ﺑﺎﻷﺧره آرام ﮔرﻓت.
ﺑﯾرون روﺷن و داغ ﺑود و از ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺟره ،آب اﺳﺗﺧر
ﺟﺎﻣد و ﺧﺷﮏ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد .ھوا ﺗوی ﮔرﻣﺎ دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯽ-
زد .درﺧتھﺎ و ﻧﮭﺎلھﺎ اﺳﯾر ﭘﻧﺟﮥ آﻓﺗﺎب ﺑودﻧد و ﭼون ﭘرﻧدﮔﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺳﺣور ﭼﺷم ﻣﺎری ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ،زﯾر ﻧﮕﺎه ﺧورﺷﯾد ﻣﺎت ﻣﺎﻧده
ﺑودﻧد.
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ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﯽ ﺧﺑر رﻓﺗﮫ ﺑود .ﻣﻌﻣول ﺑر اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺷبھﺎ ،ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎرش ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﯽرﻓت ،و
ﺻﺑﺢھﺎ ﺳﺎﻋت ﺷش ﺳر ﮐﺎر ﺣﺎﺿر ﺑود .ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﺑود ﮐﮫ ﮔل
ﺧﺎﺗون ﺑرای ﺧﺎﻧم و آﻗﺎ و ﺧﺎﻧم ﮐوﭼﮏ ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﻣﯾن ﺑود .ﮔﺎه ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔری ﯾﺎ رﯾﺧت و ﭘﺎﺷﯽ ﺑﯾش از ﺣد
ﻣﺗﻌﺎرف ﭘﯾش ﻣﯽآﻣد ،ﮔل ﺧﺎﺗون ﺷب ھم ﻣﯽﻣﺎﻧد ،و ھرﮔز ﭘﯾش
ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ﮐﮫ ﺻﺑﺢ ﻧﯾﺎﯾد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ دﯾرﺗر از وﻗت ﻣﻘرر ﺑﯾﺎﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺑﭼﮥ دوﻣش ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣد ،ﻓﻘط ﺳﮫ روز ﻏﯾﺑت ﮐرد و اﻟﺑﺗﮫ
اﯾن ﻏﯾﺑت ﺑﺎ اطﻼع و اﺟﺎزۀ ﺧﺎﻧم ﺑود .ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت
ﻗﺑول ﮐﻧد ﮐﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون ﻧﺎﮔﮭﺎن و ﺑﯽﺧﺑر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ رﻓﺗﮫ
اﺳت.
ﮔل ﺧﺎﺗون درﺳت ھﻣﺎن وﻗﺗﯽ ﻏﯾﺑش زد ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻟت ﺧﺎﻧم
ﮐوﭼﮏ ،ﺳﯾﻣﯾن ،ﺷروع ﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ھم ﻏﯾﺑﺗش ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺣﺳوس ﺑود .در ﭼﻧﯾن ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﻣﮏ ﮔل ﺧﺎﺗون ﺧﯾﻠﯽ ﻻزم ﺑود.
روزھﺎی اول ﮐﮫ ﺳﯾﻣﯾن ھﻧوز در ﺧﺎﻧﮫ ﺑود ،آﻣد و رﻓت زﯾﺎد ﺑود
و ﺑﻌد ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ رﻓت ،ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک ،ﻣﺎدر

77

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ

ﺘﻔ
ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ
عا

ﺳ

ﺖ

ﺳﯾﻣﯾن ،ﺑﯾﺷﺗر وﻗﺗش را ﺑﺎ او در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﻣﯽﮔذراﻧد و ﻓرﺻت
ﻧﻣﯽﮐرد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮫ ﺑرﺳد .آﺷﭘز ھم از ﭘﺧت و ﭘز زﯾﺎد ﻧﻣﯽ
آﻣد .ﺧﺎﻧﮫ در ھم و آﺷﻔﺗﮫ ﺑود و ﻓﻘط وﺟود ﮔل ﺧﺎﺗون ﻣﯽﺗواﻧﺳت
ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎ ﺳر و ﺳﺎﻣﺎن ﺑدھد و ﮔل ﺧﺎﺗون ھم دود ﺷده ﺑود و رﻓﺗﮫ
ﺑود ھوا.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﮫ ﻧظر ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
ﻗﺑول ﻣﯽآﻣد ،ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺳﯾﻣﯾن را ھم ھﯾﭻ ﮐس در اﺑﺗدا ﺑﺎور ﻧﻣﯽ-
ﮐرد .ھﻣﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد ﺳﯾﻣﯾن ﻗﺻد دارد ﺳر ﺑﮫ ﺳرﺷﺎن
ﺑﮕذارد ،ﭼون ﺳﯾﻣﯾن ﺷﯾطﻧتھﺎی ﺧﺎص ﺧودش را داﺷت ﮐﮫ
ھﻣﯾﺷﮫ ﺧوش آﯾﻧد ﻧﺑود .وﻟﯽ رﻓﺗﺎر ﺳﯾﻣﯾن روز ﺑﮫ روز ﻋﺟﯾبﺗر
و ﻏرﯾبﺗر ﺷد و ﺣرفھﺎی ﭘرت و ﭘﻼ ﺑﺎﻻ ﮔرﻓت ،ﺗﺎ ﮐمﮐم ھﻣﮫ
ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺟدی اﺳت .ﺗﺎزه ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺳر و ﺻدای
داﺳﺗﺎن در ﻧﯾﺎﯾد ،ﯾﮏ ھﻔﺗﮫای ھم در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭش داﺷﺗﻧد و ﺑﻌد از
روی اﺟﺑﺎر و ﺑن ﮔوش او را ﺑﮫ ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ﺑردﻧد.
در ﺑﺎرۀ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺳﯾﻣﯾن ھﻣﮫ ﺳﮑوت ﻣﯽﮐردﻧد ،ھﯾﭻ
ﮐس ﺻرﯾﺣﺎ ً ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔﻔت ،ﻗﺿﯾﮫ »ھﯾس ھﯾس« ﺑود .دوﺳﺗﺎن
و آﺷﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾدن ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻣﯽآﻣدﻧد ﻓﻘط ﺳرﺑﺳﺗﮫ
از ﺣﺎل ﺳﯾﻣﯾن ﺟوﯾﺎ ﻣﯽﺷدﻧد و اظﮭﺎر اﻣﯾدواری ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ
»ﮐﺳﺎﻟﺗش« ھر ﭼﮫ زودﺗر رﻓﻊ ﺷود؛ و ﻣوﻗﻊ رﻓﺗن ﯾﮏ »طﻔﻠﮏ
ﭘدر و ﻣﺎدرش« ،ﯾﺎ »ﻋﺟب ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ« ،ﯾﺎ »ﺧدا ﻧﺻﯾب ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﮑﻧد« ،ﻣﺛل ورد زﯾر ﻟب ﻣﯽﺧواﻧدﻧد و ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ
اﯾن ﮐﺎر را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﯾن ﺣﺳﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﺣوﺳت از ﺧودﺷﺎن
دور ﺷود.
ﻗوم و ﺧوﯾشھﺎ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﭘدر ﺳﯾﻣﯾن دل ﻣﯽﺳوزاﻧﻧد،
ﭼون ﺧﯾﻠﯽ ﮐم طﺎﻗﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ،ﺣﺗﯽ ﮔﺎه ﺟﺳﺗﮫ و ﮔرﯾﺧﺗﮫ از
ﻧوع »ﮐﺳﺎﻟت« ﺳﯾﻣﯾن ﺣرف ﻣﯽزد؛ و اﯾن ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺑﮫ طرز
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ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﯾرش ﮐرده ﺑود .ﺷﻠوﻏﯽ و ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﻧزل ھم ﺑﯾش از
ھﻣﮫ او را ﺑﮫ دردﺳر اﻧداﺧﺗﮫ ﺑود.
ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک اﻧﺻﺎﻓﺎ ً در اﯾن ﻣﺎﺟرا ﻣﺗﺎﻧﺗش را ﺣﻔظ
ﮐرده ﺑود :ﻣﺛل ﻣﻌﻣول ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽﮐرد ،در ﺟﺷنھﺎ و ﻋروﺳﯽھﺎ
و ﻣراﺳم ﺧﺗم ﺣﺎﺿر ﺑود ،ﺑﮫ ﺳر و وﺿﻌش ﻣﯽرﺳﯾد و اﮔر
ﮐﺳﯽ از ﻣﺎﺟرا ﺧﺑر ﻧداﺷت از رﻓﺗﺎر زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺑوﯾﯽ ﻧﻣﯽ
ﺑرد .از ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﺳﯾﻣﯾن اﺑدا ً ﺣرف ﻧﻣﯽزد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺷﮑﺎﯾﺗش از
ﻧداﺷﺗن ﻣﺳﺗﺧدم و ﻏﯾﺑت ﻧﺎ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑود.
از وﻗﺗﯽ ﮔل ﺧﺎﺗون رﻓﺗﮫ ﺑود ،زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺳﮫ ﻣﺳﺗﺧدم ﻋوض
ﮐرده ﺑود و از ھﻣﮫ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑود ــ ﻟﺑﺎسھﺎ را ﺗﻣﯾز ﻧﻣﯽﺷﺳﺗﻧد ﯾﺎ
ﺧوب اﺗو ﻧﻣﯽﮐردﻧد ،اطﺎقھﺎ ﮔﺎه ﭼﻧد روز ﺟﺎرو ﻧﻣﯽ ﺷد و ﯾﺎ
وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺷد ﮔردﮔﯾرﯾش اﯾراد داﺷت .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ھﯾﭻ ﮐدام
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑود ﺟﺎی ﮔل ﺧﺎﺗون را ﺑﮕﯾرد.
ﮔل ﺧﺎﺗون ھرﮔز از ﮐﺎر ﮐردن در اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺷﮑﺎﯾت
ﻧداﺷت .ﺟﻣﻌﯾﺗﺷﺎن ﮐم ﺑود .آﻗﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎ ﮐﺎر ﻧداﺷت و ﺧﺎﻧم
ھم ﺧوش ﺧﻠﻖ ﺑود .ﻓﻘط ﺧﺎﻧم ﮐوﭼﮏ ،ﮔﺎھﯽ ﮐﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﭼﮫ-
ھﺎﯾش را ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽآورد ،آنھﺎ را اذﯾت ﻣﯽﮐرد و ﮔل ﺧﺎﺗون
را آزار ﻣﯽداد.
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﭼﮫھﺎﯾش را ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ-
آورد ،آنھﺎ را ﺗوی زﯾر زﻣﯾن ﻣﯽﮔذاﺷت و ﺷب ﺑﺎ ﺧودش ﻣﯽ-
ﺑرد .ﭘﺳر ﺑزرﮔش ،ﻣﺣﺳن ،ﻧﺎﻗص ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده ﺑود ــ ﻧﮫ ﺣرف
ﻣﯽزد و ﻧﮫ راه ﻣﯽرﻓت .ﺳر ﺑزرگ زﺷﺗﯽ داﺷت و ﺻورﺗش
رﻗت ﺑﺎر ﺑود .ﺑﭼﮥ دوﻣش ھﻔت ھﺷت ﻣﺎھﮫ ﺑود و ھﻧوز اﺳم
ﻧداﺷت .ھﻣﯾﺷﮫ ﻧﺎﺧوش اﺣوال ﺑود و آب دﻣﺎﻏش ﺳرازﯾر ﺑود و
ﺣﺗﯽ رﻣﻖ ﻧداﺷت ﭘﺳﺗﺎﻧﮑش را ﺑﻣﮑد .ھر دو ﺑﭼﮫ وﺑﺎﻟﯽ ﺑر
ﮔردن و ﻏﺻﮫای ﺑﮫ دل ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑودﻧد.
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درﺳت اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﻣﯾن ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎ ﭘﯾﻠﮫ ﻣﯽﮐرد و
روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﻧﺟﺎ ﺑودﻧد از ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﮭﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯽ ﺟﮭت ﻣﯽ-
ﮔرﻓت ،وﻟﯽ اﯾن ﻣطﻠب ﺗﺎزﮔﯽ ﻧداﺷت و ﮔل ﺧﺎﺗون در ﻋﯾن
ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺑﮫ آن ﻋﺎدت ﮐرده ﺑود و ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻋﻠت ﻧﺎﭘدﯾد ﺷدن
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯾش ﺑﺎﺷد.
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھم از ﺑﯾﻣﺎری ﺳﯾﻣﯾن ﺧﺑر ﺷده ﺑودﻧد و ھم از
ﮔم ﺷدن ﮔل ﺧﺎﺗون ،ﻣﻌﺗﻘد ﺑودﻧد ﮐﮫ ھﻣﮥ اﻓراد اﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺟﻧﯽ
ﺷدهاﻧد .ھﻣﮫ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد اﯾن دو ﻣﺳﺋﻠﮫ را ﺑﮫ ﻧﺣوی ﺑﮫ ھم ارﺗﺑﺎط
ﺑدھﻧد .ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﻋﻼﺋم ظﮭور ﺑﯾﻣﺎری ﺳﯾﻣﯾن اﯾن ﺑود ﮐﮫ دو
طﺷت رﺧت ﺷﺳﺗﮥ ﮔل ﺧﺎﺗون را ﺗوی ﺑﺎﻏﭼﮫ رﯾﺧﺗﮫ ﺑود و ﮔل
ﺧﺎﺗون ﻧﺎﮔزﯾر ﺷده ﺑود ھﻣﮫ را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕر آب ﺑﮑﺷد و ﯾﮏ
ﺷﻣد و ﯾﮏ ﺳﻔرۀ ﺑزرگ را ھم از ﻧو ﺑﺷوﯾد .ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮔل ﺧﺎﺗون
از ﺳر ﺑﮫ ﺳر ﮔذاﺷﺗنھﺎی ﺧﺎﻧم ﮐوﭼﮏ ﺧﺳﺗﮫ ﺷده اﺳت و رﻓﺗﮫ
اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﭼون ﺳﯾﻣﯾن ﺑﭼﮫھﺎی ﻋﻠﯾل ﮔل ﺧﺎﺗون را
آزار داده ،ﮔل ﺧﺎﺗون ﻧﻔرﯾﻧش ﮐرده و آھش ﺳﯾﻣﯾن را ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت و وﻗﺗﯽ دﯾده آھش ﮐﺎرﮔر اﻓﺗﺎده ،از آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت ﺗﺎ ﺣﻖ
ﻧﺎن و ﻧﻣﮏ ﺧﺎﻧواده ﺑر ﮔردﻧش ﻧﺑﺎﺷد .ﻋدهای ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮔل
ﺧﺎﺗون ،ﺳﯾﻣﯾن را ﭼﯾز ﺧور ﮐرده و ﺑﻌد ھم ﻓرار را ﺑﮫ ﻗرار
ﺗرﺟﯾﺢ داده اﺳت .ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف و زﯾﺎد ﺑود ،وﻟﯽ اﯾن ﺣرفھﺎ
ھﯾﭻ ﮐدام ﺑﮫ ﮔوش زﯾﻧت ﻣﻠوک و ﺷوھرش ﻧﻣﯽ رﺳﯾد و ﻓﻘط ﺑﯾن
در و ھﻣﺳﺎﯾﮫ دھن ﺑﮫ دھن ﻣﯽﮔﺷت.
از وﻗﺗﯽ ﮔل ﺧﺎﺗون ﻧﺎﭘدﯾد ﺷده ﺑود ،ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺑﮫ
دﻓﻌﺎت ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧزﻟش ،ﮐﮫ در ﺟوادﯾﮫ ﺑود ،ﻓرﺳﺗﺎد و ھر ﺑﺎر
ﺧﺑر آوردﻧد ﮐﮫ او و ﺧﺎﻧوادهاش از آﻧﺟﺎ رﻓﺗﮫاﻧد و ﮐﺳﯽ ھم ﻧﻣﯽ-
داﻧد ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﻧد.
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ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷت ،ﺗﺎ ﯾﮑروز ﮔل ﺧﺎﺗون ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑﯽ-
ﺧﺑر ﺗوی زﻣﯾن ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﯽ ﻣﻘدﻣﮫ ﺳﺑز ﺷد .ﺳر و
وﺿﻌش ﺷﻠوغ و ﻧﺎﻣرﺗب ﺑود ،روی ﮔﺎﻟشھﺎی ﻻﺳﺗﯾﮑﯾش ﺧﺎک
ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﻏﯾر از ﭼﺎدر ﻧﻣﺎز ﺳﻔﯾد ﮔل رﯾزش ﺑﻘﯾﮥ ﭘوﺷﺎﮐش
ﺳﯾﺎه ﺑود .ﺻورﺗش ﺷﮑﺳﺗﮫ و ﺧﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﻣد.
ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود ﺑرای ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک
ﻣﮭم ﻧﺑود ﮐﮫ ﭼرا ﺑﯽ ﺧﺑر رﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﮭم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎز آﻣده
اﺳت ــ وﻟﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ درﺑﺎرۀ ﻏﯾﺑت ﮔل ﺧﺎﺗون
ﺳﮑوت ﮐﻧد .ﮔﻔت» ،واﻗﻌﺎ ً ﮐﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون دﺳت ﻣرﯾزاد! ﭼﺷم ﻣﺎ
روﺷن! اﯾن ھﻣﮫ وﻗت ﮐﺟﺎ ﺑودی؟« ﺳؤاﻟش ﻟﺣن ﺗوﺑﯾﺦ داﺷت.
ﮔل ﺧﺎﺗون ﮔﻔت» ،ﺧدا ﺳﺎﯾﮥ ﺷﻣﺎ رو از ﺳر ﻣﺎ ﮐم ﻧﮑﻧﮫ.
اﯾﻧﺟﺎ ﺧوﻧﮥ اﻣﯾدﻣﮫ ــ ھر ﺟﺎ ﺑﺎﺷم ﺑﺎز ﺟﺎم اﯾﻧﺟﺎس .ھﻣش ﺗﻘﺻﯾر
ﺷوور ﺧوﻧﮫ ﺧراﺑم ﺷد .ﮔﻔﺗش ﺗو ﺧوﻧﮥ ﻓرﻧﮕﯾﺎ ﺑرات ﮐﺎر ھس.
ﺧوب ﭘول ﻣﯾدن .ﺧﺎﻧﻣم ﺑﮫ ﺿرر ﺗو راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗن ،ﺑرو
اوﻧﺟﺎ…« ﺻداﯾش ﺧﺳﺗﮫ و ﺑﯽﺣوﺻﻠﮫ ﺑود.
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺣرﻓش را ﺑرﯾد» :ﻧﮫ راﺿﯽ ﻧﺑودم ،اﻣﺎ
ﺣﻘش ﻧﺑود ﯾﮫ ﮐﻼم ﺑﮫ ﻣن ﺑﮕﯽ ﮐﺟﺎ رﻓﺗﯽ؟« و ﺑﺎ ﺧودش ﻓﮑر
ﮐرد :اﯾن ﺑد اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽھﺎ و ﺑد ﻓرﻧﮕﯽھﺎ ﺑﺎ ﭘولھﺎی ﺑﯽ ﺣﺳﺎﺑﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽﮔﯾرﻧد ،زﻧدﮔﯽ ھﻣﮥ ﻣﺎ را در ھم ﻣﯽرﯾزﻧد ،و دﻟش ﺑﮫ ﺷور
اﻓﺗﺎد ﮐﮫ ﻧﮑﻧد ﮔل ﺧﺎﺗون دوﺑﺎره ﻗﺻد رﻓﺗن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺗوﻗﻌش
ﺑرای ﺣﻘوق ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
»ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺷد اوﻣدی؟ ﻓرﻧﮕﯾﺎ رو ول ﮐردی؟« ﮐﻠﻣﮥ
ﻓرﻧﮕﯽھﺎ را طوری ﮔﻔت اﻧﮕﺎر ﮐﻠﻣﮥ زﺷﺗﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻟﺣن
ﺻداﯾش ﮔل ﺧﺎﺗون را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳؤال ﺟواب ﻣﺛﺑت
ﺑدھد .ﻧﺎز ﮐﺷﯾدن ﺑرای زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻣﺷﮑل ﺑود و دﻟش ﻣﯽ-
ﺧواﺳت ﮐﻠﻔت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود و ﻣﯽﺗواﻧﺳت
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ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﺑﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﺗوﭘد و ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر ﻻزﻣش
ﻧدارد.
ﮔل ﺧﺎﺗون ﮔﻔت» ،ﺑﻌﻠﮫ دﯾﮕﮫ ﺧﺎﻧوم وﻟﺷون ﮐردم.
راﺷون دراز ﺑود ،ﺑﺎس ﺷﺑم ﻣﯾﻣوﻧدم .ﺗﺎ اون ھﻔﺗﮫ ام اوﻧﺟﺎ ﺑودم.
اوﻧم ﺑﮫ زور اون ،دور از ﺟﻧﺎب ،ﻧﺎﮐس .ﺑﻌد ﻓﮭﻣﯾدم ﺧﺎﻧوم ﺟون
اون ﺗون ﺑﮫ ﺗون ﻣﯽﺧواﺳﮫ ﻣﻧو از ﺳرش وا ﮐﻧﮫ .ﭼﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ
ﺳرم ﺷد«.
»ﻧﺎﮐس« و »ﺗون ﺑﮫ ﺗون« ﺷوھر ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑود و
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻓﮑر ﮐرد ﻻﺑد ﺳر ﮔل ﺧﺎﺗون ھوو آورده اﺳت و
ﺣوﺻﻠﮫ ﻧداﺷت ﺷرح ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺷﻧود .ﮔﻔت» ،ﺑﭼﮫ ھﺎت ﮐﺟﺎن؟
ﭼطو اﻣروز ﻧﯾﺎوردﯾﺷون؟ اﯾن ﮐﻠﻔﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه اوﻣده ﺑﭼﮫ ﻧداره«.
اﯾن ﺳرﮐوﻓت ﺳﺧت ﺑﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون ﮔران آﻣد .ﻧﯾﺷﯽ ﺑود
ﮐﮫ ﺑر دﻟش ﻧﺷﺳت و دردﻧﺎک ﺑود و ﺑﺎ ﻟﺣﻧﯽ ﮐﮫ ﭘر از ﺑﻐض و
ﮐﯾن ﺑود ﮔﻔت» ،ﻣﻧم دﯾﮕﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎﻣو ﻧﻣﯾﺎرم ﺧﺎﻧوم ،ﺧﯾﺎﻟﺗون
راﺣت ﺑﺎﺷﮫ«.
ً
زﯾﻧت ﻣﻠوک آﻧﺎ از ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ زده ﺑود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد و ﺑﺎ
ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﺣﺳﻧت ﭼطوره؟«
ﮔل ﺧﺎﺗون ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ دردش ﺗﺎزه ﺷده ﺑﺎﺷد ﮔﻔت،
»ﻣﺣﺳﻧم ،ﺑﯾﭼﺎره ﻣﺣﺳﻧم«.
ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻓﮑر ﮐرد :اﯾن ﺑﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﮑﮫ
ﮔوﺷت اﺳت ،ﮐﺎش ﻧﻔس ھم ﻧﻣﯽﮐﺷﯾد و ﺧودش و ﻣﺎدرش را
ﺧﻼص ﻣﯽﮐرد.
»اون ﯾﮑﯽ ﭼطوره؟ ھﻧوز اﺳم ﻧداره؟«
»دﯾﮕم اﺳم ﻧﻣﯾﺧواد ــ ﻣردش ،ھر ﭼﯽ ﺧﺎک اوﻧﮫ ﻋﻣر
ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﮫ «.در ﺻداﯾش ﺗﺄﺛر ﻧﺑود.
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زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻓﮑر ﮐرد :ﺧﺎک اون ﺑﭼﮥ ﻻﻏر و ﻧﺣﯾف
ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻋﻣر ﮐﺳﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،وﻟﯽ دﻟش ﺑﮫ ﺣﺎل ﮔل
ﺧﺎﺗون ﺳوﺧﺗﮫ ﺑود و ﮔﻔت» ،طﻔﻠﮏ ــ ﮔﻧﺎھﯾم ﻧداﺷت ﮐﮫ آدم ﺑﮕﮫ
ﺧداش ﺑﯾﺎﻣرزه .ﺑﭼﮥ ﻣﻌﺻوم ﺟﺎش ﺗو ﺑﮭﺷﺗﮫ ــ ﻏﺻﮫاﺷو
ﻧﺧور«.
ﮔل ﺧﺎﺗون ﮔﻔت» ،ﮐﺎﺷﮑﯽ ﻣﺣﺳﻧﻣم ھﻣوﻧﺟوری ﮐﮫ اون
آﺗﯾش ﺑﮫ ﺟون ﮔرﻓﺗﮫ اوﻟش ﺑﮭم ﮔف ﻣرده ﺑود و راﺣت ﺷده
ﺑود«.
ﮔل ﺧﺎﺗون ﺷوھرش را ﺑﺎ دل و وﺟدان راﺣت ﻧﻔرﯾن
ﻣﯽﮐرد .در واﻗﻊ ﭘﯾش ﻧﻣﯽ آﻣد ﮐﮫ اﺳﻣﯽ از او ﺑﺑرد و ﯾﮏ دور
ﺗﺳﺑﯾﺢ ﻓﺣش و ﻧﺎﺳزا ﻧﺛﺎرش ﻧﮑﻧد .ﺑﮫ ﺑﭼﮥ دوﻣش ھم از روزی
ﮐﮫ آﻣده ﺑود ،ﻧﮫ ﺗوﺟﮭﯽ ﮐرده ﺑود ،ﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫای ﻧﺷﺎن داده ﺑود.
وﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﺳن از ﮔل ﻧﺎزکﺗر ﻧﻣﯽ ﮔﻔت .اﯾن ﺑﭼﮥ ﺑﯽ دﺳت و ﭘﺎ
و ﺑﯽ زﺑﺎن را آﻧﻘدر دوﺳت داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻌﺟب ﺑود و ﺣرﻓﯽ
ﮐﮫ زد ﺑر ﺧﻼف ﻋﺎدﺗش ﺑود.
ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﮔل ﺧﺎﺗون را ﻧﮕﺎه ﮐرد ــ
ﺗوی ﺻورﺗش ﺳوای ﺧﺳﺗﮕﯽ ،ﻏم و درد ﭼرﮐﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود.
»ﺧدا ﻧﮑﻧﮫ ﮔل ﺧﺎﺗون .ھر ﭼﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﺑﭼﺗﮫ ــ ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ
ﮐرد؟ ﺧدا ﺧواﺳﺗﮫ ﺑوده .ﺗو ﮐﮫ ھﯾﭼوﻗت ﺷﮑﺎﯾت ﻧﻣﯽﮐردی«.
ﮔل ﺧﺎﺗون ھﯾﭻ ﻧﮕﻔت .ﺑﺎ ﻟﺑﮥ ﻗﺎﻟﯽ ور ﻣﯽرﻓت و ﺧودش
را ﺑﮫ ﻋﻘب و ﺟﻠو ﺗﺎب ﻣﯽداد.
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﭘرﺳﯾد» ،ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎس؟«
»ﻣﺣﺳن؟ ﻧﻣدوﻧم ،ﭘﯾش ﯾﮫ ﻧﻔره .اوﻟﯽ ﮐﮫ از ﭘﯾش ﻓرﻧﮕﯾﺎ
در اوﻣدم اون ﺧﯾر ﻧدﯾده ﺑﮭم ﮔﻔﺗش ھر دو ﺷون ﺟوﻧﻣرگ ﺷدن.
ﮔﻔﺗم ﻣﻧو ﺑﺑر ﺳر ﺧﺎﮐﺷون .ﺑردش .دﯾدم ﯾﮫ ﻗﺑره ،اﻣﺎ ﮔﻔﺗم ﻻﺑده
ھر دو ﺷون ﺗوی ﯾﮫ ﻗﺑر ﺧواﺑﯾدن .ﯾﮫ ﺷب ﺗﺎ ﺻب ﮔرﯾﮫ ﮐردم و
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ﻣوھﺎﻣو ﮐﻧدم ﺗﺎ ﯾﮫ ﺧورده دﻟم آروم ﮔرف .ﺑﻌدش ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ اون
ﮔور ﺑﮫ ﮔور ﺑﮭم دروغ ﮔﻔﺗﮫ«.
»ﯾﻌﻧﯽ … ﺑﭼﮫھﺎ ﻧﻣردن ﮔﻔﺗﮫ ﻣردن؟«
»ﻧﮫ ﺧﺎﻧوم ﺟون ــ ﮐوﭼﯾﮑﮫ ﻣرده .ﻣﺣﺳﻧم زﻧده اس«.
»ﺧب ،ﺗو ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ ﻣﺣﺳﻧت ﺑﻣﯾره .اﯾن ﮐﮫ ﻏم
ﻧداره«.
ﮔل ﺧﺎﺗون ﮔوﺷﮥ ﻗﺎﻟﯽ را ﻣﺣﮑمﺗر ﮐﺷﯾد و ﮔﻔت» ،ﭘدرش
ﺑﺳوزه ﮐﮫ ﭘدرﻣو ﺳوزوﻧد ،ﺑﮫ زﻣﯾن ﮔرم ﺑﺧوره ،ﺧﯾر از
زﻧدﮔﯾش ﻧﺑﯾﻧﮫ! اﻟﮭﯽ ،اﻟﮭﯽ داﻏش ﺑﮫ دل ﻋزﯾزاش ﺑﻣوﻧﮫ…«
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻣﯾﺎن ﻧﻔرﯾنھﺎی ﮔل ﺧﺎﺗون دوﯾد:
»اﺳﺗﻐﻔرﷲ ﮔل ﺧﺎﺗون ،اﺳﺗﻐﻔرﷲ .ھر ﭼﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﺷوھرﺗﮫ ،ﭘدر
ﺑﭼﮫھﺎﺗﮫ .اون ﺑﯾﭼﺎره ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧﮫ؟ ﭼﮫ ﮐﺎر از دﺳﺗش ﺳﺎﺧﺗﮫ
اس؟«
»ﺟﺳﺎرت ﻣﯾﺷﮫ ﺧﺎﻧوم ،ﺑﺎس ﻣﻧو ﺑﺑﺧﺷﯾن ــ اﯾن ﻣرﺗﯾﮑﮥ
دﯾوث ﮐدوم ﺷووری ﺑرا ﻣن ،ﮐدوم ﭘدری ﺑرا ﺑﭼﮫھﺎش ﮐرده؟
ﺣﺎﻻم اﯾن ﺑﻼ رو ﺳر ﻣﺣﺳﻧم آورده…« و ھﻖ ھﻖ ﮔرﯾﮫاش ﺑﻠﻧد
ﺷد و ﭼﺎدرش را ﺑﯾﺷﺗر روی ﺳرش ﮐﺷﯾد و ﺑﺎ ﮔوﺷﮫاش دﻣﺎﻏش
را ﭘﺎک ﮐرد.
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺣوﺻﻠﮥ روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ ﻧداﺷت و ﻣﯽ-
ﺧواﺳت ﻟب ﻣطﻠب را درز ﺑﮕﯾرد» .ﺣﺎﻻ ﻣﮕﮫ ﭼﮫ ﮐﺎرش ﮐرده؟
ﺑﺎزم ﮐﺗﮑش زده؟«
»ﻧﮫ ﺧﺎﻧوم .دادﺗش ﺑﮫ ﯾﮫ ﻧﻔر«.
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻓﮑر ﮐرد :ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻣﻧون ﺑﺎﺷد ﮐﮫ
ﺷر ﺑﭼﮥ ﻧﺎﻗﺻش از ﺳرش ﮐم ﺷده اﺳت ،ﺷﮑﺎﯾت ھم دارد ــ
ﻣردم ﭼﻘدر ﻧﺎﺷﮑرﻧد» .ﺧب ﻻﺑد ﯾﮫ آدم ﺧﯾری ﮔرﻓﺗﮫ ﺑزرﮔش
ﮐﻧﮫ دﯾﮕﮫ«.
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»ﻧﮫ ﺧﺎﻧوم ــ ﮔرﻓﺗﮫ ازش ﮐﺎر ﺑﮑﺷﮫ«.
زﯾﻧت ﻣﻠوک دﯾﮕر ﮐﻼﻓﮫ ﺷده ﺑود .ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﮫ ﺳرش
زده اﺳت! ھر آدم ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﻣﺣﺳن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎر ﮐﻧد .ﺑﺎ
ﺑﯽ ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﮔﻔت» ،ﻣﮕﮫ ﺗو دﯾووﻧﮫ ﺷدی؟« روی ﮐﻠﻣﮥ دﯾواﻧﮫ
ﻣﮑث ﮐرد و آب دھﺎﻧش را ﻗورت داد .از وﻗﺗﯽ ﺳﯾﻣﯾن را ﺑﮫ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑرده ﺑودﻧد ،اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐﮫ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ را ادا ﻣﯽ-
ﮐرد .و ﺑﺎ ﮐم ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ داد» :آﺧﮫ ﻣﺣﺳن ﭼﮫ ﮐﺎر
ﻣﯽﺗوﻧﮫ ﺑﮑﻧﮫ؟«
»ﺑﭼﮫ رو ﺑﮫ ﯾﮫ زﻧﯽ ﮐراﯾﮫ داده ،روزی ﭘوﻧزه زارم از
زﻧﯾﮑﮫ ﻣﯽﮔﯾره .ﻣﺣﺳﻧو ﮐراﯾﮫ داده ﺧﺎﻧوم ــ ﺑﭼﻣو ﮐراﯾﮫ داده«.
»ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ؟«
»زﻧﯾﮑﮫ ﮔداس ــ ﻣﺣﺳن وردﺳﺷﮫ .ﺧودم ﺑﺎ ﭼﺷﺎی ﺧودم
دﯾدم ﮐﮫ ﺳر ﺧﯾﺎﺑون ﻧﺷﺳﮫ ﺑود و ﻣﺣﺳﻧم ﺟﻠوش رو زﻣﯾن وﻟو
ﺑود و ﮔداھﮫ ﻣﯽﮔف ،ﺷﻧﯾدم ﺧﺎﻧوم ﺟون ،ﺑﺎ ﮔوﺷﺎی ﺧودم ﺷﻧﯾدم،
ﻣﯽﮔﻔﺗش در راه ﺧدا ﺑﮫ ﻣن ﺑدﺑﺧت و اﯾن ﯾﺗﯾم ﻋﺎﺟز ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾن
 «...ﺻدای ﮔرﯾﮥ ﮔل ﺧﺎﺗون ﺑﻠﻧدﺗر ﺷده ﺑود و زﯾﻧت ﻣﻠوک
ﻣﺑﮭوت ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد.
» ...از ﺗو ﻟوﻟﮥ دﻣﺎﻏش ﺧون زده ﺑود ﺑﯾرون ــ ﮔﻣوﻧم
زﻧﯾﮑﮫ زده ﺑودش ﮐﮫ ﻣﺣﺳن ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﮫ اﻣﺎ ﻣﺣﺳن ﮔرﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐرد
 ...ھﻣوطو وﻟو ﺑود … زﯾرش ﺷﺎﺷﯾده ﺑود …« ﺑﮫ ﺧودش
زﺣﻣت ﻧداد ﮐﮫ ﺑﮫ زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺑﮕوﯾد :ﮔﻼب ﺑﮫ روﺗون...» .
ﺑﻣﯾرم ﺑرات ﻧﻧﮫ ،ﺑﻣﯾرم ﺑرات ﻣﺣﺳن  ...ﺑﻣﯾرم …«
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﺎور ﮐﻧد و ﮔﻔت» ،ﺗف ﺑﮫ
روش ﺑﯾﺎد! ﭼطور ﯾﮫ ھﻣﭼﯽ ﮐﺎری ﮐرده؟« ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود
ﻣﻘﺻودش ﭘدر ﻣﺣﺳن اﺳت ﮐﮫ ﺑﭼﮫ را ﮐراﯾﮫ داده ﯾﺎ ﮔدای ﺳر
ﮔذر ﮐﮫ او را زده اﺳت .ﺑﺎ ﺧودش ﻓﮑر ﮐرد :اﺻﻼً ﭼرا ﺑﺎﯾد
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ﻣﺣﺳن ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣده ﺑﺎﺷد؟ و ﭼرا ﺑﺎﯾد ﮔل ﺧﺎﺗون اﯾن ﻗﺻﮥ
دردﻧﺎک را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد؟
ﭘرﺳﯾد» ،ﭼرا ورش ﻧداﺷﺗﯽ؟ ﭼرا ﭘﺳش ﻧﮕرﻓﺗﯽ؟«
»ﺑﺎ اون ﺑﯽ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑودم ــ ﺧدا اﻟﮭﯽ ﻟﻌﻧﺗش ﮐﻧﮫ ــ
دﺳﻣو ﮔرف ﮔﻔﺗش ،طرﻓش رﻓﺗﯽ ﻧرﻓﺗﯽ .ﺑﻌد ﮐﮫ دﯾد ﻣن ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧم ﮔﻔﺗش ﮐﺳﯽ ﭼﮫ ﻣﯾدوﻧﮫ اون ﺑﭼﮥ ﺗو اِ ــ اﮔﮫ اﻟم
ﺷﻧﮕﮫ را ﺑﻧدازی ھﻣﮫ ﻣﯽﻓﮭﻣن ﺑﺎﻋث آﺑرو رﯾزی ﻣﯽﺷﮫ .اون
ﺑﭼﮫ ﯾﮫ ﺳر ﻧوﻧﺧور ﺑود ،از ﺳر وا ﺷد ،ﺣﺎﻻ ﯾﮫ روزﯾم ﺑﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽرﺳوﻧﮫ  ...ﺑﻣﯾرم ﺑراش  ...ﺑﻣﯾرم  ...ﮐﺎش ﻣرده ﺑودی
ﻧﻧﮫ…« ﮔل ﺧﺎﺗون ﺗوی ﺳﯾﻧﮫ و ﻣوھﺎﯾش ﭼﻧﮓ ﻣﯽزد ،ﭼﺎدر از
ﺳرش اﻓﺗﺎده ﺑود.
زﯾﻧت ﻣﻠوک ﮔﻔت» ،ﺗو ﮐﮫ داری ﺧودﺗو ﻣﯽﮐﺷﯽ .ﯾﮫ
دﻗﮫ آروم ﺑﺎش .ﺗوﮐل داﺷﺗﮫ ﺑﺎش .ﭼﯽ ﻣﯾﺷﮫ ﮐرد؟ ھر ﮐﯽ ﺑﮫ
اﻧدازۀ ﺧودش ﻏم و ﻏﺻﮫ داره «.ﺑﮫ ﺳﯾﻣﯾن ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ــ ﺑﮫ
ﻏم و ﻏﺻﮥ ﺧودش .ﺳﯾﻣﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻧﻣﯽﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻋﻣر ﮔوﺷﮥ
ﺗﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺳر ﮐﻧد .ﺟﻧوﻧش روز ﺑﮫ روز ﺗﺷدﯾد ﻣﯽﺷد و درد
دﯾواﻧﮕﯽ اﯾن ﺑﭼﮫ ﮐﺷﻧده ﺑود .ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮕوﯾد .ﺑﺎ
ﮐﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت درد دل ﮐﻧد؟ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد از او ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ــ درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﺧﺎﻧﮫ ﻣرﺿﯽ
ﻣﺳری دارد .ﺑﺎ ﺷوھرش ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷده ﺑود .ﺣﺗﯽ او را ﻣﻘﺻر
ﻣﯽﺷﻣرد .از روزی ﮐﮫ روﺷن ﺷده ﺑود ﺳﯾﻣﯾن دﯾواﻧﮫ اﺳت،
ﺧﺎﻧم زﯾﻧت ﻣﻠوک ﺑﮫ دﻧﺑﺎل رﯾﺷﮫھﺎی ﺟﻧون و ﺳﯾﻔﻠﯾس ﺗوی
ﺧﺎﻧوادۀ ﺷوھرش ﻣﯽﮔﺷت .او ھم ﺗوی دﻟش ﺷوھرش را ﻧﻔرﯾن
ﻣﯽﮐرد .اﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺎهھﺎ در دﻟش اﻧﺑﺎر ﺷده ﺑود ،ﺑﯾرون رﯾﺧت.
اﺣﺳﺎس ﺷﺑﺎھت ﻋﺟﯾﺑﯽ ﺑﯾن ﺧودش و ﮔل ﺧﺎﺗون ﮐرد و دﻟش
ﺧواﺳت درد دل ﮐﻧد.
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ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻓﮑرش ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» ،ﭼﮫ دﻧﯾﺎی ﮐﺛﯾﻔﯾﮫ!
ﻋﺟب روزﮔﺎر ﺑدﯾﮫ! ﻓﻘط ﺟﺎی ﺷﮑرش ﺑﺎﻗﯾﮫ ﮐﮫ اون ﺧودش درد
و ﻏم ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﮫ «.از ﺳﯾﻣﯾن ﺣرف ﻣﯽزد.
ﮔل ﺧﺎﺗون ﮔﻔت» ،ﭼﻣدوﻧم وﷲ ــ ﯾﻌﻧﯽ درد و ﻏم ﻧﻣﯽ-
ﻓﮭﻣﮫ؟ ﺑﻠﮑم ﺗو ﻋﺎﻟم ﺧودﺷﮫ «.راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺣﺳن ﻣﯽﮔﻔت.
»آره ،ﺗو دﻧﯾﺎی ﺧودﺷﮫ«.
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ﺧﺎﻧﮫ در ﻣﺣﻠﮥ ﭘرت و دور اﻓﺗﺎدۀ ﺷﻣﯾران ﻗرار داﺷت .ﺑﺎ
آﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘر طول و ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ در دﺳت داﺷﺗﯾم و ﻣﯽداﻧﺳﺗﯾم ﮐﮫ
ﻣﯾدان اﺳم ﺟد ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ و ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻧﺎم ﭘدر ﺑزرﮔش و ﮐوﭼﮫ ﻟﻘب
ﭘدرش را دارد ،ﻣدﺗﯽ از وﻗﺗﻣﺎن ﺻرف ﭘﯾدا ﮐردن ﻣﺣل ﺷد .اﯾن
اﺳﺎﻣﯽ ﭘر طﻣطراق را ﮐﺳﯽ ﻧﺷﻧﯾده ﺑود و ﻣﺟﺑور ﺷدﯾم از ﺗﻣﺎم
ﻋطﺎریھﺎ و ﺑﻘﺎﻟﯽھﺎی آن ﺣول و ﺣوش راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﺧواھﯾم.
ﺑﺎﻷﺧره ﺑﮫ ھر زﺣﻣﺗﯽ ﺑود ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﯾدا ﮐردﯾم.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻣرﺗب و ﻣؤدﺑﯽ در را ﺑﺎز ﮐرد و ﺳﻼم ﻏراﯾﯽ
داد و ﻣﺎ را ﺑﮫ داﺧل ﻋﻣﺎرت ﺑرد .از راھروﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺛل
ﺻﻧدوﻗﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻗدﯾم از اﺛﺎث ﮐﮭﻧﮫ و ﺑﯽﻣﺻرف اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺑود،
ﮔذﺷﺗﯾم .داﺧل اطﺎﻗﯽ ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً وﺳﯾﻌﯽ راه
داﺷت .اﺳﺑﺎب اطﺎق ھم ﻓرﺳوده و ﻗدﯾﻣﯽ ﺑود و آﺷﮑﺎرا روزﮔﺎر
ﺑﮭﺗر و ﭘر ﺟﻼلﺗری را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .اﯾﻧﺟﺎ ھم ﻣﺛل
دﮐﺎن ﺳﻣﺳﺎری ﻣﻣﻠو از اﺷﯾﺎء دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾر و ﺑد ﻗواره ﺑود.
اطﺎق ﺑوی ﻧﺎ ﻣﯽداد.
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ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗﻣﺎم ﻗد اﺟداد ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ زﯾﻧت دﯾوارھﺎ ﺑود:
ھﻣﮫ ﺑﺎ ﻗﺑﺎھﺎی ﺗرﻣﮫ ،ﮐﻼهھﺎی ﭘوﺳت ،ﻋﺻﺎھﺎی ﺟواھر ﻧﺷﺎن ــ
ﺻورتھﺎ ﭼون ﺗن ﭘوشھﺎ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ھم .آﺧرﯾن وارث ﺧﺎﻧواده
ھم ،ﮐﮫ ﻣﺎ آن ﺷب ﻣﮭﻣﺎﻧش ﺑودﯾم ،اﮔر از ﺗرﻣﮫ و ﺟواھر ﻧﺻﯾﺑﯽ
ﻧداﺷت ،ﮔﺷﺎدی ﭼﺷم و ﺧم ﭼﺎﻧﮫ و اﻧﺣﻧﺎی ﺑﯾﻧﯽ اﺟداد را ﺑﮫ ارث
ﺑرده ﺑود .واﻗﻌﺎ ً ﺷﺑﺎھت ظﺎھری ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﮫ ﭘدراﻧش ﻏﯾر
ﻗﺎﺑل اﻧﮑﺎر ﺑود .اﺳﻧﺎد ﻣﺳﻠم ﺣﻼل زادﮔﯽ از در و دﯾوار ﻣﯽ-
ﺑﺎرﯾد.
در اطﺎق ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ ورودﻣﺎن ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ اﻋﻼم
ﺷود .ھﯾﭻ ﮐس ﺣرف ﻧﻣﯽزد .ھﻣﮫ ﺑﺎ اﻋﺟﺎب ﺑﮫ دور و ﺑرﻣﺎن
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﯾم .ﺗﺎﺑﻠوھﺎ ھم اﺧﻣﺎﻟود از روی دﯾوارھﺎ ﻧﮕﺎھﻣﺎن
ﻣﯽﮐردﻧد .اﮔر ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﭼﺷم و اﺑرو از دﯾﮕری
ﻣﯽﭘرﺳﯾد» :اﯾﻧﺎ دﯾﮕﮫ ﮐﯾن؟« ھﯾﭼﮑدام ﺗﻌﺟب ﻧﻣﯽﮐردﯾم ــ ﭼون
ﺧوب ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ اﺻﻼً ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎ ﻧﯾﺎوردهاﻧد.
ﺧﺎﻧﮫ ،آدم را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻗﺻر ﻣﺧروﺑﮫ و اﻓﺳون ﺷدۀ ﮐﺗﺎب
»آرزوھﺎی ﺑزرگ« ﻣﯽاﻧداﺧت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ ﺳﺎﻋت دﯾواری
ھم ﮐوک ﻧﺷده ﺑود و ﺗﯾﮏ ﺗﺎﮐﯽ ﻧداﺷت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ ھﻣﮥ
زواﯾﺎی اطﺎق را ﮐﺎرﺗﻧﮏ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ روﮐش
ﻣﺑلھﺎ دﺳت ﺑزﻧد ،ﺧﺎک ﻣﯽﺷود و ﻣﯽرﯾزد .ﻣﺣﺗﻣل ﺑود ﮐﮫ ﺑدل
ﺧﺎﻧم »ھوﯾﺷﺎم« ﺗوی ﯾﮑﯽ از ﮔوﺷﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ اطﺎق ﻧﺷﺳﺗﮫ
ﺑﺎﺷد.
ھﻣﺗﺎی ﺧﺎﻧم »ھوﯾﺷﺎم« ﺗوی ھﯾﭼﮑدام از ﮔوﺷﮫھﺎی اﯾن
اطﺎق ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ در اطﺎق ﭘﮭﻠوﯾﯽ ،ﮐﮫ درش رو ﺑﮫ اﯾن اطﺎق ﺑﺎز
ﺑود ،روی ﻧﯾﻣﮑﺗﯽ ﻟم داده ﺑود و دور و ﺑرش ھم ﻣﺧدهھﺎی ﻗد و
ﻧﯾم ﻗد ﺳر ھم ﺳوار ﺑود .ﺑﮫ دﯾدن ﻣﺎ ﺧم ﺷد و در اطﺎق را ھول
داد و در ﺑﺎ ﺟرﺟر ﻣﻣﺗدی ﺧودش را روی ﻟوﻻ ﮐﺷﺎﻧد و وﺳط
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راه از رﻓﺗن ﺑﺎز ﻣﺎﻧد؛ وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺧﺎﻧم »ھوﯾﺷﺎم« را از
دﯾد ﻣﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﮐرد.
»اﯾن ﮐﯽ ﺑود؟«
»ھﯾس! ﻣﺎدر ﺻﺎﺑﺧوﻧﮫ اس«.
»ﭼرا دﯾﮕﮫ ھﯾس؟«
»اﮔﮫ ﺷﻠوغ ﮐﻧﯽ ﻣﯾﺧوردت!«
ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ اﯾن ﺷوﺧﯽ ﻧﺧﻧدﯾد ،ﭼون وﺿﻊ آن ﺧﺎﻧﮫ در
ھﻣﮫ ﺗرس ﻧﺎﻣﻌﻠوﻣﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود و ﺷوﺧﯽھﺎی ﭘﻠﯾﺳﯽ و
ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﺗرس داﻣن ﻣﯽزد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺎنھﺎ دﻟﯽ ﺑﮫ درﯾﺎ زد و روی ﯾﮑﯽ از
ﻧﯾﻣﮑتھﺎ ﻧﺷﺳت .ﺻدای ﺗو ﺧﺎﻟﯽ ﻓﻧر ﻣﺑل در ھوا ﭘﯾﭼﯾد .ﻣﮭﻣﺎن
از روی ﻧﯾﻣﮑت ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺷدﺗﯽ ﺟﺳت ﮐﮫ آوﻧﮓ ﺑﯽﺣرﮐت ﺳﺎﻋت
را ﻟرزاﻧد .ارﺗﻌﺎش ﺻدای ﻓﻧر و ﻟرزش ﺑﯽﺻدای آوﻧﮓ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
ﺷد ،ﯾﮏ ﻧﻔر ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ ﺷد؟«
آن ﮐﮫ از روی ﻧﯾﻣﮑت ﺟﺳﺗﮫ ﺑود ،ﮔﻔت» ،ﻣﺛﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﯾﮫ
ﻧﻔر از ﭘﺷت ﻟﮕدم زد«.
ﺳوﻣﯽ ﮔﻔت» ،ﺧل ﻧﺷو ،ﻓﻧر در رﻓت .ﻣﮕﮫ ﺻداﺷو
ﻧﺷﻧﯾدی؟«
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در اﯾن زﻣﺎن ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ وارد ﺷد و ﺳﻼم و
اﺣواﻟﭘرﺳﯽھﺎی ﻣﺗﻌﺎرف ،ﻓﮑر ارواح ﺧﺑﯾﺛﮫ را از ذھن ھﻣﮫ
ﺑﯾرون ﺑرد.
از اطﺎق ﺑﯾرون رﻓﺗﯾم و روی ﺻﻧدﻟﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی
ﭼﻣن ،در اﻧﺗﮭﺎی ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ ﭼﯾده ﺑودﻧد ،ﻧﺷﺳﺗﯾم .ﻧور ﮐم ﺑود و
ﮔﺳﺗرۀ ﺑﺎغ ،ﮐﮫ از ﭼﻧد ﭘﻠﮫ ﭘﺎﺋﯾنﺗر از ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ ﺷروع ﻣﯽﺷد ،در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود و ﺣﺎﻟت ﻏﻣزدۀ ﻏروب ﻣﺎهھﺎی رﻣﺿﺎن
را داﺷت .آن دﺳﺗﮫ از درﺧﺗﺎن ﭼﻧﺎر ﮐﮭﻧﺳﺎل ﮐﮫ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑود و
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دﯾده ﻣﯽﺷد ،آب ﻧﺧورده و ﮔرد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد .در
اطراف ﮔﻠﮑﺎری ﻧﺑود ،ﭼﻣن ﻣﺣوطﮥ ﭘذﯾراﯾﯽ و اﺑﺗدای ﺑﺎغ ﮐم
ﭘﺷت و رﻧﮓ ﭘرﯾده ﺑود .ﮔﻠدانھﺎی ﺷوﯾدی زرد ﺷدهای ﺳر ﭘﻠﮫ-
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ طرف ﺑﺎغ ﺳرازﯾر ﺑود ،ﻗرار داﺷت .ﺣوض ﮐوﭼﮏ
و ﺳﻧﮕﯽ وﺳط ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ ﺑﯽ آب و ﺗﺷﻧﮫ ﻟب ﺑود.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﻣؤدﺑﯽ ﮐﮫ در را ﮔﺷوده ﺑود ،ﻣﯾز ﻣرﺑﻊ
ﻣﺳﺗطﯾﻠﯽ را ﻣﯾﺎن ﻣﺎ روی ﭼﻣن ﮔذاﺷت و ﺑﻘﯾﮥ وﺳﺎﯾل ﭘذﯾراﯾﯽ
را آﻣﺎده ﮐرد .اﺑﺗدا ﺑﺷﻘﺎب و ﮐﺎرد و ﭼﻧﮕﺎل و ﻟﯾوان و ظرف ﯾﺦ
را از ﺳﯾﻧﯽ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ روی ﻣﯾز ﮔذاﺷت ،ﺑﻌد ﯾﮏ ﻗﺎب ﺷﯾرﯾﻧﯽ و
ﻧﯾم ﺑطر ﻣﺷروب و دو ﺷﯾﺷﮫ آب ﻣﻌدﻧﯽ ھم ﺑﯾن آنھﺎ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ
ﮐرد و رﻓت.
ھﻧوز ھﻣﮫ ﻣرﻋرب ﺑودﯾم و ﺗﻌﺎرﻓﺎت ھم ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑود و
ھر ﮐس در ﻋﺎﻟم ﺧودش و ﺑرای ﮔرم ﮐردن ﻣﺟﻠس ﭘﯽ ﺣرف و
ﺳﺧﻧﯽ ﻣﯽﮔﺷت ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺻﺣﺑتھﺎ زده و
ﻧزده ،ﻣﺛل ﯾﺦ در ھوای داغ ﺑﺧﺎر ﻣﯽﺷد و ﺗوﺟﮫ ﮐﺳﯽ را ﺟﻠب
ﻧﻣﯽﮐرد .ﻧﺎﮔﮭﺎن روی دﯾوار اﻧﺗﮭﺎی ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ ﺳﺎﯾﮥ ھﯾوﻻی ﺣﯾواﻧﯽ
اﻓﺗﺎد و ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اول ﺳﺎﯾﮫ را دﯾد ﮔﻔت» ،ﯾﺎ ﻋﻠﯽ! اﯾن دﯾﮕﮫ
ﭼﯾﮫ؟«
ھﻣﮥ ﻧﮕﺎهھﺎ ﺑﮫ طرف دﯾوار ﺑر ﮔﺷت.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﮭﻣﺎنھﺎ ﮔﻔت» ،ﺗو اﻣروز ﭼﺗﮫ؟ از ﺳﮓ
ام ﻣﯽﺗرﺳﯽ؟«
آن ﮐﮫ ﺗرﺳﯾده ﺑود ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐرد» :ﺑﮫ ﺧدا ﺳﮓ ﻧﯾﺳت .ﯾﮫ
ﭼﯾز ﮔﻧدهاﯾﮫ ــ اﻧﮕﺎر ﮔرﮔﮫ«.
»ﭘرت ﻧﮕو ــ اﯾﻧﮭﺎش«.
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ھﻣﮫ ﺑرﮔﺷﺗﯾم .ﺳﮓ ﻧﺣﯾﻔﯽ ﺑﺎ ﺗردﯾد و ﺗﺄﻧﯽ ﺑﮫ طرف ﻣﺎ
ﻣﯽآﻣد .از دﯾدن ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻣﻔﻠوک ﺳﮓ و وﺣﺷت ﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ
اﯾﺟﺎد ﮐرده ﺑود ،ﺑﯽ اﺧﺗﯾﺎر ﺧﻧدﯾدﯾم.
»اﯾن ﺑدﺑﺧت ﻧﺎ ﻧداره را ﺑره ،ﺑﮫ ﻣوش آب ﮐﺷﯾده ﺑﯾﺷﺗر
ﺷﺑﯾﮭﮫ ــ اوﻧوﻗت ﺗو ﻣﯾﮕﯽ ﮔرﮔﮫ؟!«
در اﯾن ﺣﯾص و ﺑﯾص ،ﭼﮭﺎر ﺳﮓ ﻧزار دﯾﮕر ھم ﮐﮫ ﺗﺎ
آن دﻗﯾﻘﮫ رؤﯾت ﻧﺷده ﺑودﻧد ،از ﮔوﺷﮫ و ﮐﻧﺎر ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎغ ﺑﮫ دور
ﻣﺎ و ﮐمﮐم ﺑﮫ دور ﻣﯾز ﺣﻠﻘﮫ زدﻧد .ﺧﺎن ﺳﺎﻻر ،ﮐﮫ ﺳر ﮔرم ﺑﺎز
ﮐردن ﺷﯾﺷﮥ آب ﻣﻌدﻧﯽ ﺑود ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮭﯾب آنھﺎ را ﭘراﮐﻧده ﮐرد،
وﻟﯽ ﺳﮓھﺎ دور ﻧرﻓﺗﻧد و در اطراف ﻣﺎ وﻟو ﺷدﻧد و ﻣﻧﺗظر
ﻓرﺻت ﺑودﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺎنھﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﮓھﺎ ﺑرﺧﺎﺳت» :ﭼﮫ
ﮐﺎرﺷون داری؟ اﯾن طﻔﻠﮑﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﺎری ﻧدارن«.
ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﮔﻔت» ،اﯾﻧﺎ ﮔﯾرﻧدن«.
ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺗﺻور اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧدار ﻗﺻد ﺷوﺧﯽ دارد ،ﺧﻧدﯾدﯾم
ــ اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﯾﮑﯽ از آن ﻧﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘدراﻧش از روی دﯾوار
اطﺎق اﻧﺗظﺎر ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐرده ﺑودﻧد ،ﺣواﻟﮫﻣﺎن داد و ﻣﺎ ﻓﮭﻣﯾدﯾم
ﺷوﺧﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ھﻣﮫ ھره و ﮐرۀ ﻧﺎﻣوﺟﮫﻣﺎن را ﺟﻣﻊ و
ﺟور ﮐردﯾم ،ﻣﮭﻣﺎﻧدار ﻓﺻﻠﯽ در ﺑﺎرۀ اﺻﺎﻟت ﺳﮓھﺎﯾش ﺳﺧن
راﻧد :ﯾﮑﯽ ﺗﺎزی ﮐم ﻣﺎﻧﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﺟد ﺑزرﮔش را ﮔرازی در
ﺷﮑﺎرﮔﺎه ﻧﺎﺻراﻟدﯾن ﺷﺎه ﭘﺎره ﮐرده ﺑود؛ دوﻣﯽ ﺳﮓ ﮔرﮔﯽ
اﺻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺷﺟره ﻧﺎﻣﮫاش ﻣوﺟود ﺑود و ﺗﺎ دوازده ﭘﺷﺗش را
ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽﮐرد؛ دﯾﮕری » ِﺳﺗِر« ی ﮐﮫ وارث ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﺗﻣﺎم ﻗد
ﺗرﻣﮫ ﭘوش از ﺳﻔر ﻓرﻧﮕﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧود آورده ﺑود؛ ﺑﻌدی
»ﺑﺎﮐﺳر« ﺧﺎﻟﺻﯽ ﮐﮫ آدم ﺳﮓ ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﯽ ﺻﺎﺣب
رھﺎ ﮐرده ﺑود و ﺑﮫ اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﻧﻔﯾس اﻓزوده ﺷده ﺑود؛ و آﺧری
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ﯾﮏ ﺗوﻟﮫ »ﭘودل« ﺳﻔﯾد ﻓراﻧﺳوی ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﺗﺣﻔﮫ ھدﯾﮫ ﮐرده ﺑود .ھﻣﮫ اﺻﯾل ﺑودﻧد ،در رگ ھﯾﭼﮑدام ﯾﮏ
ﻗطره ﺧون ﺳﮓ وﻟﮕرد ﻧدوﯾده ﺑود ،ھﻣﮫ ﮐرﻧش و ﺣرﻣت ﻣﯽ-
طﻠﺑﯾدﻧد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺎنھﺎ ﭘرﺳﯾد» ،ﭘس ﭼرا از اﯾن ﻧﺟﺑﺎ ﭘذﯾراﯾﯽ
درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ؟«
»ﭘذﯾراﯾﯽ ﻧﻣﯽﮐﻧم؟! روزی ﯾﮏ ﮐﯾﻠو ﮔوﺷت و ﻗﻠم ﮔﺎو
ﻣﯽﺧورن«.
ﺑﮫ ﻧظرم آﻣد ﮐﮫ ﭘوزﺧﻧدی ﺗوی ﺻورت ﭘﯾﺷﺧدﻣت ،ﮐﮫ
ﺳﯾﻧﯽ ﺑﮫ دﺳت دوﺑﺎره ﺑرﮔﺷﺗﮫ ﺑود ،دوﯾد ــ ﺷﺎﯾد ھم ﺧطﺎی
ﺑﺎﺻره ﺑود ،ﭼون ﺳﺎﯾﮫھﺎ در آن ﺑﺎغ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ،ﺑﺎزیھﺎی
ﺷﮕﻔﺗﯽ در ﻣﯽآورد و ھﯾﭻ ﺑﻌﯾد ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑرگ ﭼﻧﺎری ﺗﮑﺎن
ﺧورده ﺑود و ﺳﺎﯾﮫاش ﺑر ﺻورت ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺷﮑل ﭘوزﺧﻧد ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑود.
ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﺳﺎرﺗش از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑود ﮔﻔت» ،ﺷوﺧﯽ
ﻣﯽﮐﻧﯽ .اﯾن ﯾﮑﯽ ﮐﮫ ﻧون ﺧﺷﮑم ﻧﺧورده ،دﻧدهھﺎﺷو ﻣﯽﺷﮫ
ﺷﻣرد«.
ﻣﮭﻣﺎﻧدار ،ﺑﺎ ﺗرﺣﻣﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔوﯾﻧده ،ﭘرﺳﯾد،
»ﺗﺎزی رو ﻣﯾﮕﯽ؟ ﻣﻌﻠوم ﺷد ﺳﮓ ﺷﻧﺎس ﻧﯾﺳﺗﯽ ﺟﺎﻧم .ﺗﺎزی ﺑﺎﯾد
ﻻﻏر ﺑﺎﺷﮫ«.
وﻟﯽ ﻣﮭﻣﺎن از رو ﻧرﻓت» :اﯾن ﯾﮑﯽ ﭼﯽ؟«
اﯾن ﺑﺎر ﻣﯾزﺑﺎن ﺑﺎ ﺑزرﮔواری ﺗوﺿﯾﺢ داد» :ﮔرﮔﯽ اﯾن
آﺧرا ﯾﮫ ﻧﺎﺧوﺷﯽ ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻔﮭﻣﯾد ﭼﺷﮫ…« آﻧوﻗت
ﻓﺻﻠﯽ ﺗﺷرﯾﺢ طﺑﯽ ﮐرد و ﭼون ھﯾﭻ ﮐدام ﻣﺎ ھم ﺑﻌد از اﯾن
ﺷرح ﮐﺷﺎف ﺳر از ﺑﯾﻣﺎری ﮔرﮔﯽ در ﻧﯾﺎوردﯾم ،ﺗﺻدﯾﻖ ﮐردﯾم
ﮐﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ھم ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧﻔﮭﻣﯾدهاﻧد ﺣﻖ داﺷﺗﮫاﻧد.
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ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﺳﮓھﺎ را از ﻧظر رواﻧﯽ ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﮐرد و ﺿﻌف و زﺑوﻧﯽ آنھﺎ را ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻟت روﺣﯾﺷﺎن ﭘﯾوﻧد داد:
ﯾﮑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔل ﺷب ﺑو ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻓوقاﻟﻌﺎده داﺷت و وﻗﺗﯽ
ﻋطر اﯾن ﮔل در ھوا ﭘﺧش ﻣﯽﺷد زوزه ﻣﯽﮐﺷﯾد؛ دﯾﮕری
دﺧﺎﻧﯾﺎت را ﺗﺎب ﻧﻣﯽ آورد و دود ﺳﯾﮕﺎر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺎﻣش ﻣﯽﺧورد
ﺧودﺧوری ﻣﯽﮐرد؛ آﺧری ﺑر اﺛر ﻋﻘدۀ ﺟواﻧﯽ و ﺿﻌف
اﻋﺻﺎب ﺗﻌﺎدل ﺧواب و ﺧوراﮐش ﺑر ھم ﺧورده ﺑود.
اﻣﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺣث را ﺷروع ﮐرده ﺑود ،ﻣﯽﮔﻔت ﻋﻠت
ﻧﮑﺑﺗﯽ ﮐﮫ از ﺳر و روی ﺳﮓھﺎ ﻣﯽﺑﺎرﯾد ،ﺑﯾﻣﺎریھﺎی رواﻧﯽ
ﻧﯾﺳت ــ ﻋﻘﯾده داﺷت ﮐﮫ ﭼﺷم ھﺎی ﺑﮫ دو دو اﻓﺗﺎده و ﺑﯽ رﻣﻘﯽ و
ﺳﺳﺗﯽ ،ﻋﻼﯾم ﻣﺷﺧﺻﮥ ﮔرﺳﻧﮕﯽ اﺳت.
»ﻧﮕﺎ ﮐن ﭼطوری ﺑﺎ ﺣﺳرت ﺑﮫ دﺳت و دھن ﻣﺎ ﻧﮕﺎ
ﻣﯽﮐﻧن!«
ﺑر اﺛر ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺳوء اﯾن ﻣﮭﻣﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺿرﯾن ﯾﮏ داﻧﮫ
ﻧﺎن ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﮕﯽ ﮐﮫ از ھﻣﮫ ﻧزدﯾﮏﺗر ﺑود داد .ﺳﮓ
ﺷﯾرﯾﻧﯽ را ﻣﺛل ﺗﮑﮫ اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﭘﻧﺟﮫھﺎﯾش ﮔرﻓت و ﺟوﯾد و
ﺧردهھﺎی آن را ﺑﺎ زﺑﺎن و ﭘوزۀ ﻣرطوﺑش از اطراف ﺟﻣﻊ ﮐرد
و ﺑﻌد آرزوﻣﻧداﻧﮫ ﺑﮫ دﺳت ﺧﯾر ﭼﺷم دوﺧت .ﺑﮫ ﺻدای ﺟوﯾدن
ﺷﯾرﯾﻧﯽ دوم ﺑﻘﯾﮥ ﺳﮓھﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد.
ﺳﺎﯾر ﻣﮭﻣﺎنھﺎ ھم ،ﮐﮫ ﺟﺳور ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ھﯾﺟﺎن
ﻣﺷﻐول ﺧﯾرات ﺷدﻧد .ﺑﻘﯾﮥ ﻗﺎب ﺷﯾرﯾﻧﯽ و ﻧﺎن و ﻣﺎﺳت و ﮐﺑﺎب
و ﺟوﺟﮫای ﮐﮫ ﻣﯾز را ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺳﻧﮕﯾن ﮐﻧد رﻧﮕﯾن ﮐرده ﺑود،
روی زﻣﯾن وﻟو ﺷد.
ﯾﮑﯽ ھﺷدار داد» :ﺟوﺟﮫ ﺑﮭﺷون ﻧدﯾن ــ اﺳﺗﺧوﻧش ﺗو
ﮔﻠﺷون ﮔﯾر ﻣﯽﮐﻧﮫ«.
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ﯾﮑﯽ دﯾﮕر اﻋﺗراض ﮐرد» :ﺣرﻓﺎ ﻣﯽزﻧﯽ! اﯾﻧﺎ ﻏذا ﺗو
دھﻧﺷون آب ﻣﯽﺷﮫ ،دﯾﮕﮫ ﺑﮫ ﮔﻠوﺷون ﻧﻣﯽ رﺳﮫ«.
ﺑﮫ ھر ﺗﮑﮫ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ھوا ﭘرﺗﺎب ﻣﯽﺷد ،ﺳﮓھﺎ ﺑﮫ
ﺟﺳت و ﺧﯾز ﻣﯽاﻓﺗﺎدﻧد ،از ﺳر و ﮐول ھم ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺗﻧد ،زوزه
ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد ،ﻣﯽﻏرﯾدﻧد ،آن را از ﻣﯾﺎن ھوا ﯾﺎ ﭼﻧﮕﺎل دﯾﮕران
ﻣﯽدزدﯾدﻧد ــ ﺟﻧﮓ ﻣﻐﻠوﺑﮫ ﺑود.
ﺳﮓ ﺗﺎزی ﺑﺎ ﭘﺎھﺎی ﺑﻠﻧد و ﮔردن درازش ،زودﺗر از
ھﻣﮫ ﺧوردﻧﯽھﺎ را در ھوا ﻣﯽﻗﺎﭘﯾد .ﭘودل ﮐوﭼوﻟو ،زﯾر دﺳت و
ﭘﺎ ﻣﺎﻧده ﺑود و ﺑﺎ ﻏرشھﺎی ﮐوﺗﺎه اﻋﺗراﺿش را ﺑﮫ اﯾن ﺑﯽ-
ﻋداﻟﺗﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد .ﺑﺎﮐﺳر ،ﺑﺎ ﻏﻧﯾﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورده ﺑود،
در زﯾر ﻣﯾز ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود و ﺳر ﻓرﺻت ﺑﺎ آن ﻋﯾش ﻣﯽﮐرد.
ﺳﺗر و ﮔرﮔﯽ ﺳر ﺗﮑﮫای ﺑﮫ ﺟﺎن ھم اﻓﺗﺎده ﺑودﻧد .ﺻدای ﭘﺎرس
ﺳﮓھﺎ و ﺧﻧدۀ ﻣﮭﻣﺎنھﺎ و ﻗﯾل و ﻗﺎل و آﻣد و ﺷد در ھم آﻣﯾﺧﺗﮫ
ﺑود و ﺷﺎﯾد اﮔر ﭘﻧﺟرۀ رو ﺑﮫ ﻣﮭﺗﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﻧﻣﯽﺷد و ﺟﯾﻎ ھﻣزاد
ﺧﺎﻧم »ھوﯾﺷﺎم« ﺑﮫ ﮔوش ﻧﻣﯽرﺳﯾد ،ﺑﺎز اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﻓت .اﻣﺎ
ھﯾﺑت ﺳر ژوﻟﯾده و ﺻدای ﺗﯾز ﻓرﯾﺎد ﻣﺎدر ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﻣوی را
ﺑر اﻧدامھﺎ راﺳت ﮐرد و ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺳﮑوت ﺑر ﻗرار ﺷد.
»ﻟﯾدی ھوﯾﺷﺎم« دﺳﺗور داد ﮐﮫ ﻓورا ً ﺳﮓھﺎ را از آﻧﺟﺎ
دور ﮐﻧﻧد .ﺗﺷرھﺎی ﻣﮭﻣﺎﻧدار و ﻣداﺧﻠﮥ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺣﺿور ،ﺳﮓ-
ھﺎ را از ﻣﺣوطﮥ ﻋﯾش و ﻧوش ﻣﺎ ﺗﺎراﻧد ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﻣدﺗﯽ ﺻدای
ﻗرچ ﻗرچ ﺟوﯾدن آنھﺎ ﺑﮫ ﮔوش ﻣﯽرﺳﯾد.
ﺣﺗﯽ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﺳر ﺧﺎﻧم »ھوﯾﺷﺎم« درون اطﺎق ﺑﻠﻌﯾده
ﺷد و ﻟتھﺎی ﭘﻧﺟره ھم آﻣد ،ﺳﮑوت اداﻣﮫ داﺷت .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر
ﮐوﺷﺷﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣد ﮐﮫ ﺑﺎز ھﯾﺟﺎﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﺷود ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ
ﻧﺎﻣوﻓﻖ ﺑود .ﺑﺎ »ﺧﯾﻠﯽ ﺧوش ﮔذﺷت ،ﭘﺎ ﺷﯾم ﺑرﯾم« راه اﻓﺗﺎدﯾم.
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وﻗﺗﯽ ﻣﯽرﻓﺗﯾم ﺳﮓھﺎ ﺑدرﻗﮫﻣﺎن ﮐردﻧد .ﺑﮫ ﭘﺷت ﮔرﻣﯽ
آنھﺎ از اطﺎق ﮐذاﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت ﮔذﺷﺗﯾم.
ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﻣﮕﮫ ﻣﺟﺑوره اﯾن ﺳﮕﺎ
رو ﺗو ﺧوﻧﮫاش ﻧﮕﮫ داره و ﺑﻌد ﺑﮭﺷون ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑده؟«
آﻧﮑﮫ ھﻣﮥ ﺑﻼھﺎ زﯾر ﺳرش ﺑود ،و ﻣن ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧم
دﺷﻣﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧﺎن ﺳﺎﻻر داﺷت ،ﺷﺎﻧﮫھﺎ را ﺑﺎﻻ اﻧداﺧت و
ﺟواب داد» :آره ،ﻣﺟﺑوره ــ ﭼون اﯾن ﺳﮕﺎم ﻣﺛل ﺗﺎﺑﻠوھﺎی ﮔرد
ﮔرﻓﺗﮫ ،اﺛﺎث زھوار در رﻓﺗﮫ ،ﻣردﻧﮕﯾﺎی ﺗرک دار ،ﮐﺎﺳﮫ
ﺑﺷﻘﺎﺑﺎی ﺑﻧد ﺧورده ،اﺷﮏ دوﻧﺎ و ﮐﺎﺳﮫ ھﺎی ﻣرﺻﻊ ﻟب ﭘرﯾدۀ
ﮐﻧﺎر راھرو ،ﻋﻼﻣت ﺗﺷﺧص ﭘوﺳﯾدۀ ﺻﺎﺑﺧوﻧن«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ،ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎزه ﻣﺗوﺟﮫ ﻣوﺿوع ﺷده ﺑﺎﺷد،
ﮔﻔت» ،آره ،راﺳﺗﯽ ،ھﻣﮥ اﺳﺑﺎﺑﺎی اون ﺧوﻧﮫ زھوارﺷون ﺳﺧت
در رﻓﺗﮫ«.
و ﺳوﻣﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد» :ﺧود ﺣﺿرﺗم ھﻣﭼﯽ اﺳطﻘﺳﯽ
ﻧداره ــ اﺳﺑﺎب ﺧوﻧم ﺑﮫ ﺻﺎﺑﺧوﻧﮫ ﻣﯽره«.
دﺷﻣن اﺻﻠﯽ ﺻﺎﺣﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﮐﮫ ذھن ھﻣﮥ ﻣﺎ را ﻣﺳﻣوم
ﮐرده ﺑود ،ﮔﻔت» ،ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺳﮕﺎش از ﺧودش اﺻﯾل ﺗرن«.
»آره ﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﮫ از ﺧودﺷن!«
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ﺑﻌد از ظﮭر ﺑود ﮐﮫ از ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ﺗﻠﻔن ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد،
»ﺗﻣوم ﮐرد .اﮔﮫ ﻣﻣﮑﻧﮫ ﺑرای ﺗﺳوﯾﮫ ﺣﺳﺎب و ﺟﻣﻊ آوری ﻟﺑﺎس
و ﺧورده رﯾزش ﺑﯾﺎﯾن اﯾﻧﺟﺎ «.ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺑرای ھﻣراھﯽ و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﭘدر و ﻣﺎدر داﻏدﯾدۀ آن دﺧﺗر ،داوطﻠب اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ﺷد.
روز ﺗﻌطﯾل ﺑود و ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺳوای وﻗت ﻋﯾﺎدت.
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن از ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎﮐتﺗر ﻣﯽﻧﻣود و اﯾن ﺳﮑوت ﻣرده و
ﻣﻧﺟﻣد ،ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺷوﻣﯽ ﺑﺎ ﻣرگ دﺧﺗرک ﻣﺣﺑوب و آرام داﺷت.
ﺳﻔﯾدی ﺑﯽ رﺣم در و دﯾوار ،دل ﻣﮭﺑﺎﻧو را از ﻏم ﺳﯾﺎه ﻣﯽﮐرد.
ﺗﻠﺧﯽ ﺳوزان و ﺑرﻧدهای ﺣﻠﻘش را ﺧراش ﻣﯽداد و ﺣس ﻣﯽﮐرد
اﮔر ﻟﺑﮥ ﻣﯾز را رھﺎ ﮐﻧد ،ﻧﻘش زﻣﯾن ﺧواھد ﺷد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ اﯾن
ﻋﺟز و ﻧﺎﺗواﻧﯽ ــ ﮐﮫ در ﻋﻣﻖ وﺟودش ﻣﺑدل ﺑﮫ ﺧﺷﻣﯽ ﺳر ﮐش
ﻣﯽﺷد ــ ﺑروز ﻧﮑﻧد ،ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا ﺑﮫ ﻣﯾز ﺗﮑﯾﮫ ﮐرده ﺑود و ﺧﺷﮏ
و ﻣﻘطﻊ ﺑﺎ ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ﺣرف ﻣﯽزد.
»ﭘس ﻣن ﻣﯽﺗوﻧم ﺑﮫ ﺧوﯾﺷﺎن اﯾن دﺧﺗر اطﻣﯾﻧﺎن ﺑدم ﮐﮫ
ﺷﻣﺎ ﺗﮭﯾﮥ ﻣﻘدﻣﺎت ﮐﻔن و دﻓن او رو ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﯽﮔﯾرﯾن؟«
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»ﺑﻠﮫ ،ﺑﻠﮫ ــ و ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﺑﮫ ﭘدر و ﻣﺎدرش ﺑﮕﯾن ﮐﮫ
آﻗﺎی دﮐﺗر و ھﻣﮥ ﮐﺎرﮐﻧﺎی ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ از اﯾن واﻗﻌﮫ ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﺗﺄﺳﻔن ،وﻟﯽ …«
»ﻣﺗﺷﮑرم ،ھﻣﮫ ﻣﯽدوﻧن ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ھر ﮐﺎری از دﺳﺗون
ﺑر ﻣﯽآﻣد ﮐردﯾن«.
»ھر ﮐﺎری از دﺳﺗﻣون ﺑر ﻣﯽﻣوﻣد ﮐردﯾم .اﻣﺎ ﺳرش ﺑد
ﺟوری روی اﺳﻔﺎﻟت ﺧورده ﺑود .ﺧوﻧرﯾزی ﻣﻐزی داﺷت .از
ﺑﯾرون ﭼﯾز زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﻧﺑود ــ ﯾﮫ ﺧورده ﺧون ــ ﯾﮫ ذره ــ از
دﻣﺎغ و ﮔوﺷش .ﺧراﺑﮑﺎرﯾﺎ ھﻣﮫ از ﺗو ﺷده ﺑود …«
ﺳرﮔﯾﺟﮥ ﻣﮭﺑﺎﻧو اوج ﻣﯽﮔرﻓت .ﭼﺷمھﺎﯾش را ﺗﻧﮓ ﺑﺳت
ﮐﮫ ﺻورت دﺧﺗر را ﮐﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﺟﻠوش ﻣﺟﺳم ﺑود ،ﻧﺑﯾﻧد.
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ﻏﯾظ ﺑﯽ دﻟﯾﻠﯽ ﺣس ﻣﯽﮐرد .آﮔﺎه ﺑود ﮐﮫ
ﻋﺎدی و ﺑﯽ اﺣﺳﺎس ﺻﺣﺑت ﮐردن از ﻣرگ و ﻣرض ،اﻗﺗﺿﺎی
ﺷﻐل اﯾن ﻣوﺟود اﺳت ،ﻣﻊ ھذا دﻟش ﻣﯽﺧواﺳت در ﻗدرﺗش ﺑود
و دھﺎن او را ﻣﯽﺑﺳت .ﺳﻌﯽ داﺷت ﺣرفھﺎی او را ﻧﺷﻧود .اﻣﺎ
ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﭘرﺳﺗﺎر ﺟﻣﻠﮫ ﺟﻣﻠﮫ و ﺟﺳﺗﮫ ﺟﺳﺗﮫ در ﮔوﺷش ﻣﯽﻧﺷﺳت
و آزارش ﻣﯽداد.
»اﯾن ﭼﻧد روزه ﺑﮫ زور ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ زﻧده ﻧﮕﮫ
داﺷﺗﻧش  ...آﻗﺎی دﮐﺗر از اوﻟم ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣردﻧﯾﮫ  ...ﻓﻘط ﯾﮫ دﻓﮫ ،ﯾﮫ
دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ھوش اوﻣد و ﻧﺎﻟﮫ ﮐرد و ﺑﺎز از ﺣﺎل رﻓت  ...اﮔﮫ زﻧده
ﻣﯽﻣوﻧد ﺷﺎﯾد ﻣﻐزش دﯾﮕﮫ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐرد  ...وﻗﺗﯽ ﻣرد …«
دﯾﮕر ﺗﺣﻣل ﺷﻧﯾدن ﻧداﺷت» :ﺑﺳﮫ ﺧﺎﻧم ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم
ــ ﭼﻣدوﻧش ﮐﺟﺎس؟«
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت اﺳم دﺧﺗر را ﺑﺑرد .ﺑﻌد از ﺷﻧﯾدن ﺧﺑر ،ﺣﺗﯽ
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ او ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد »طﻔﻠﮏ« و »دﺧﺗرک« و »ﮐوﭼوﻟو«
ﺧطﺎﺑش ﻣﯽﮐرد .اﺳﻣش را از ذھن ﻗﻠم ﻣﯽزد .ھﯾﭻ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدی
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و ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺑﺎ دﺧﺗر ﻧداﺷت ،دوﺳت ﺟواﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ اﯾن
اواﺧر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺑود .اﮔر ﺑﮫ آن ﺳﻔر ﻟﻌﻧﺗﯽ ﻧرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﺎ او آﺷﻧﺎ
ﻧﻣﯽﺷد .اﺻﻼً ﭼرا ﺑﮫ اﯾن ﺳﻔر رﻓت؟ اﮔر ﻧﻣﯽرﻓت ﭼﮫ ﻣﯽﺷد؟
ﺷوھرش ﻗﺑل از او راه اﻓﺗﺎد ،او ﻣﺎﻧد ﺑﺎ ﺑﭼﮫاش ﺗﺎ وﺿﻊ
ﺧﺎﻧﮫ را ﺳر و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑدھد و ﺑﻌد راه ﺑﯾﻔﺗد .ﭼﻧد ﺑﺎر از ﻓﮑرش
ﮔذﺷت ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧرود ،وﻟﯽ ھر ﺑﺎر ﺳﺎﯾﮥ ﺳﻧﮕﯾن ﺷوھرش را
روی دﻟش ﺣس ﮐرد ،از ﺗﺻور ﺳر زده وارد ﺷدن ﺷوھر ﯾﺎ
دوﺑﺎره رو ﺑﮫ رو ﺷدن ﺑﺎ او ﺑﻌد از اﯾن ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ وﺣﺷت داﺷت.
ﺑرای ﻓرار از زﻧدﮔﯽ دردﻧﺎﮐش ،ھﯾﭼوﻗت ﻧﻘﺷﮫھﺎی ﻣﻧطﻘﯽ و
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ ﺑﮫ ﻧظرش ﻧﻣﯽرﺳﯾد ،ﻓﻘط رؤﯾﺎی ﻣﮑﺎنھﺎی دور اﻓﺗﺎدهای
را در ﺳر ﻣﯽﭘروراﻧد ﮐﮫ روی ﻧﻘﺷﮥ ﺟﻐراﻓﯾﺎ وﺟود ﻧداﺷت.
آرزو داﺷت ﺑﭼﮫاش را ﺑر دارد و ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﻘﺎط ﺑرود و
دور از دﺳﺗرس ﻣردی ﮐﮫ ﭼون ﺑﺧﺗﮏ روی زﻧدﮔﯾش ﺧواﺑﯾده
ﺑود در اﻣﺎن ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ ﺑﺎﻷﺧره ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎ را ﻣﺛل ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ
ﮐوﮐﯽ اﻧﺟﺎم داد :اﺳﺑﺎب و اﺛﺎث را ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﺑﭼﮫ را ﺑﻐل زد و
ﭼﻣداﻧش را دﺳت ﮔرﻓت و ﭘﯾش اﯾن ﻣرد رﻓت  .رﻓت ﺗﺎ ﺑﺎز
ﻋرﺑدهھﺎﯾش را ﺑﺷﻧود ،ﮐﺑودیھﺎ و ﭘﺎرﮔﯽھﺎی دﺳت و ﺳﯾﻧﮫاش
را از ﻣردم ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد ،درد و ﺑﻐض را ﺗوی دﻟش ﺑرﯾزد و ﺑﺎ
دﺧﺗری آﺷﻧﺎ ﺷود ﮐﮫ ﺣﺎﻻ ﺷﺎھد ﻣرﮔش ﺑﺎﺷد.
»اﮔﮫ ﺑﺎھش آﺷﻧﺎ ﻧﺷده ﺑودم ،اﺻﻼً اﯾن ﺧﺑرو ﻧﻣﯽﺷﻧﯾدم
ــ ﺷﺎﯾد ﻓﻘط ﺗو روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽﺧوﻧدم .ﮐﺎش ﻧدﯾده ﺑودﻣش و ﺑﺎھش
دوﺳت ﻧﺷده ﺑودم«.
از اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﻧﻔﯽ درد ﺧودش ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﺟﺳت و از
اھﻣﯾت زﻧده ﻧﺑودن ﻣوﺟودی ﻣﯽﮐﺎﺳت ،اﺣﺳﺎس ﺷرﻣﻧدﮔﯽ و
ﮔﻧﺎھﮑﺎری ﻣﯽﮐرد.
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در ﺗﻣﺎم ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺑﺎ ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ﺣرف ﻣﯽزد،
ﭼﺷﻣﺎن ﺷوھرش ﺣرﮐﺎت ﻣوزون ﭘرﺳﺗﺎر ﺟواﻧﯽ را ﮐﮫ در اطﺎق
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺷﻐول ﻣرﺗب ﮐردن ﺗﺧﺗﺧواب ﺑﯾﻣﺎری ﺑود ،دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐرد.
در ﻋﺎﻟم ﺧﯾﺎل ﻧﮕﺎه ﭘر ھوﺳش را ﺑﮫ زﯾر روﭘوش ﺳﻔﯾد ﭘرﺳﺗﺎر
ﺳر ﻣﯽداد .ﻟﺑﺎﻧش ﺑﺎ ﺑﯽﺣواﺳﯽ ﺳﯾﮕﺎر ﻓراﻣوش ﺷدهای را در
ﻣﯾﺎن ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﺑﺎ ﺧودش ﻓﮑر ﮐرد» :ﮐﺎش ﻣﮭﺑﺎﻧو اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺑود«.
و از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧﺳت ھﺳت ،ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﺑﺎ ﺣرﮐﺗﯽ ﺗﻧد و
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ طرف زﻧش ﺑر ﮔﺷت و ﺑﺎ ﭘرﺧﺎش ﮔﻔت» ،ﺗو دﯾﮕﮫ
ﭼﺗﮫ؟ ﭼرا اﯾﻧﻘد از ﺧودت ادا در ﻣﯽآری؟«
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺣﯾرت زده ﺑﮫ ﺷوھرش ﺧﯾره ﺷد .ﺑرای ﭼﻧد
ﻟﺣظﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺣرﮐت ﻣﺎﻧد و ﻣﺛل ﺗﻣﺎم دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣرفھﺎ و
ﺣرﮐﺎت ﻧﺎﻣرﺑوط او ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷد ،اﺣﺳﺎس ﮐرد ﻗﻠﺑش در رگ-
ھﺎی ﮔردﻧش ﻣﯽﺗﭘد.
وﻗﺗﯽ از اطﺎق ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﯾرون ﻣﯽآﻣد ،ﺑﺎ دﯾدن
ﭘرﺳﺗﺎر ﻣو طﻼﯾﯽ ،ﻋﻠت درﺷﺗﯽ ﮐردن ﺷوھرش را ﺣدس
زد).اﻏﻠب ﻧزاعھﺎ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷروع ﻣﯽﺷد (.از اﯾن ﺣدس
ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻧﺑود ،ﻣﺑﮭوت ﺑود ،ﻧﺎﺑﺎور  .ﻓﮑر ﮐرد» :ﺗوی ﺑوی
ﮐﺎﻓور و اﻟﮑل و ﻣرگ ،در ﯾﮫ ھﻣﭼﯽ وﻗﺗﯽ ،ﭼطور ﻣﻣﮑﻧﮫ؟«
ﭘﺷﺗش ﻟرزﯾد .ﺑﮫ ﺷوھرش ﮔﻔت» ،ﺑرو ﭼﻣدوﻧو ﺑﮕﯾر«.
»ﮐﺟﺎس؟«
»ﺗوی دﻓﺗر ،ﺗﮫ راھرو«.
»ﺧودت ﺑرو ﺑﺎﺑﺎ ،ﺑﮫ ﻣن ﭼﮫ .ﻣن ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﯾﺎم ــ
ﺗو ﺧودﺗو ﻧﺧود ھر آش ﻣﯽﮐﻧﯽ .ﺧب ﺣﺎﻻم ﺑرو ﺑﮕﯾرش«.
از ﺗﮫ راھرو ،ﭘرﺳﺗﺎر ﻣو طﻼﯾﯽ دﯾده ﻧﻣﯽﺷد .ﻣﯽﺧواﺳت از
ﻏﯾﺑت ﻣﮭﺑﺎﻧو اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد و ﺑﺎ او ﻗراری ﺑﮕذارد.
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ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻧﻣﯽﺧواﺳت از ﻣﻘﺎﺑل اطﺎﻗﯽ ﮐﮫ دﺧﺗر ﺑﯾﻧوا ﭼﮭﺎر
روز ﮔذﺷﺗﮫ در ﺑﯾﮭوﺷﯽ ﻣطﻠﻖ در آن ﺑﮫ ﺳر ﺑرده ﺑود ﺑﮕذرد.
ﺗﻧﮭﺎ ﻗﯾﺎﻓﮫای ﮐﮫ از او در ذھﻧش ﺑود ،ﺻورﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ در ھﻣﯾن
اطﺎق دﯾده ﺑود .ﮐوﺷﯾده ﺑود ﮐﮫ او را در زﻣﺎن ﺳﻼﻣﺗش ﻣﺟﺳم
ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﺧﺎطرۀ آن ﭼﮭرهھﺎ ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ از ﭘﺷت ﺷﯾﺷﮥ ﺑﺎران
ﺧوردهای دﯾده ﺷود ،ﻣﺣو و ﮔم ﺑود .ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﮔذﺷﺗن از
رﺧر
ﺟﻠو اطﺎق ،ﻓﻘط ﺗﺻوﯾر ﺣﮏ ﺷده را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽﮐﻧد و ِﺧ ِ
ﻧﻔسھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ از ﺗوی ﻟوﻟﮫھﺎی ﺷﯾﺷﮫای و ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺷﻧﯾده
ﺑود ،ﺑﯾﺷﺗر ﺗوی ﮔوﺷش ﻣﯽﻧﺷﺎﻧد .اول ﻗﺻد داﺷت ﭘﺎﯾداری ﮐﻧد
و آوردن ﭼﻣدان را ﺑﺎ اﺻرار از ﺷوھرش ﺑﺧواھد ،اﻣﺎ ﮔﻔﺗﮕو ﺑﺎ
اﯾن ﻣرد از ھر ﮐﺎر دﯾﮕری دردﻧﺎکﺗر ﺑود .ﺑﺎ ﮐﻧدی ﺑﮫ راه
اﻓﺗﺎد ،از ﮐﻧﺎر دﯾوار ﺣرﮐت ﻣﯽﮐرد ،وزﻧش را روی زﻣﯾن ﻣﯽ-
ﮐﺷﯾد ،ﺳﻣت راﺳت راھرو را ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐرد.
طﺑﯾﺑﯽ ازطرف ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯽآﻣد ،از ﻣﮭﺑﺎﻧو ﮔذﺷت و ﺑﮫ
ﺣرﮐﺗش اداﻣﮫ داد ،وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﭘﯾﭻ و ﻣﮭرۀ ﮔردﻧش اﺟﺎزه
ﻣﯽداد ،ﺳرش را ﺑﮫ طرف اﯾن ﻣردۀ ﻣﺗﺣرک ﺑرﮔرداﻧد و ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرﮔﺷت و ﺑدن ﻧﺎزک ﻣﮭﺑﺎﻧو را ﮐﮫ آھﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﻣت
زﻣﯾن ﺧم ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺧودش ﺗﮑﯾﮫ داد.
»ﮐﺳﺎﻟت دارﯾن؟«
»ﻧﮫ ،ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .ﺑوی ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ اذﯾﺗم ﻣﯽﮐﻧﮫ.
ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾﻧطور ﺑوده«.
ﭘزﺷﮏ ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ و ﻧرﻣﯽ او را ﺑﮫ طرف دﻓﺗر ﺑرد و
روی ﻧﯾﻣﮑت ﭼوﺑﯽ ﻧﺷﺎﻧد .ﺑﺎ ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ داﺷت ﺷﺎد و
آراﻣﺑﺧش ﺑﺎﺷد ﮔﻔت» ،ھﻣﮫ ﻣﯾﮕن ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑوی ﻣﺧﺻوﺻﯽ
داره ــ اﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر وﻗﺗﻣوﻧو اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﮔذروﻧﯾم ﭼﯾزی ﺣس
ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم«.
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ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺗوی دﻓﺗر رﻓت ،ﺷوھرش ﺑﮫ
ﭘرﺳﺗﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷد .ﺻورت دﺧﺗر ﺑﮫ ھوس اﻧﮕﯾزی ﮔوﺷت
ﭘﯾﭼﯾده و ﻣﺣﮑم ﺑدﻧش ﻧﺑود .ﻧﺎھﻣواری ﭘوﺳﺗش از ﻓﺎﺻﻠﮥ ﭼﻧد
ﻣﺗری ھم دﯾده ﻣﯽﺷد و رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﻣوھﺎﯾش ،ﮐﮫ ﻗﮭوهای ﺑود،
از ﻣﯾﺎن ﻓرﻗش ﭘﯾدا ﺑود .ﻣﺎﺗﯾﮏ ﻏﻠﯾظ و ﺑد رﻧﮕﯽ زده ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ
ﯾﻘﮥ ﻣﻐز ﭘﺳﺗﮫای ﭘﯾراھﻧﯽ ﮐﮫ در زﯾر روﭘوش ﺳﻔﯾد ﺗﻧش ﺑود،
دوﮔﺎﻧﮕﯽ زﺷﺗﯽ داﺷت.
در ﺗﺻﻣﯾم ﻣرد ﺗﻐﯾﯾری داده ﻧﺷد .ﺑﺎ ادﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً در
ﺑرﺧوردھﺎی اول ﺑﺎ ھر ﺧﺎﻧﻣﯽ داﺷت ،ﺑﮫ ﭘرﺳﺗﺎر ﺳﻼم
ﮐرد .دﺧﺗر ﮐﻧﺟﮑﺎواﻧﮫ او را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﺑﺎ ﺻدای ﮐش
داری ﮔﻔت» ،ﺳﻼم ــ ﮐﺎری داﺷﺗﯾن؟«
»ﻧﮫ ،ﺗﻣﺎﺷﺎﺗون ﻣﯽﮐردم .ﻓﮑر ﻣﯽﮐردم ﺣﯾف از ﺷﻣﺎس
ﮐﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ اﯾن ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑﮑﻧﯾن«.
»ﺑﮫ! ﺑﮫ ﻗول ﻣﻌروف ،ﺣﺎﻻ ﮐﺟﺎﺷو دﯾدی! ﮐﻠﻧﺟﺎر ﺑﺎ
ﻣرﯾض و دﮐﺗر و ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ،ﭘدر آدﻣو در ﻣﯾﺎره «.و ﺑﻌد ﺑﮫ
ﻧﯾﻣﭼﮫ ﺧﻧده و ﻧﯾﻣﭼﮫ ﻧﺟوا ،اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد» :ھﻣم ﺟون ﺳﺧت!«
ﺳری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣوھﺎی ژوﻟﯾده در ﻧﺎزﺑﺎﻟش ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود،
ﻧﺎﻟﮫ ﮐرد و ﺗﮑﺎن ﺧورد .ﭼﺎﻧﮥ اﯾن ﺳر ﺑﺎ ﻟﺑﮥ ﺗﯾز ﺷﻣد ﻣﻣﺎس ﺑود
و ﺑدﻧش از زﯾر ﺷﻣد ﺑر ﺟﺳﺗﮕﯽ ﻧداﺷت .ﮐﻧﺎر ﺗﺧت ﺗوی ﯾﮏ
ﺳطل ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑزرگ ،ﺷﻣدھﺎی آﻟوده و روﮐشھﺎی ﮐﺛﯾف ﻣﺗﮑﺎ
ﮐود ﺷده ﺑود و روی ﻣﯾز ﭼرﺧداری ﻣﻼﻓﮫھﺎ و روﺑﺎﻟﺷﯽھﺎی
ﺗﻣﯾز و آھﺎر ﺧورده را ﭼﯾده ﺑودﻧد.
»ﮐﯽ ﺧﻼص ﻣﯾﺷﯾن؟«
»وا ﺧدا ﻧﮑﻧﮫ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻھﺎ ﺧﻼص ﺷم! ﻣن ھﻧوز ﻋﻣرم
ﺑﮫ اﯾن دﻧﯾﺎ ﺑﺎﻗﯾﮫ!«
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»ﻧﮫ ،ﻧﮫ ــ ﻣﻘﺻودم اﯾن ﻧﺑود ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ ﺧدا ﻧﮑﻧﮫ ــ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ
اﯾن ﺟووﻧﯽ و ﺧوﺷﮕﻠﯽ .ﻣﻘﺻودم اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﭼﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ ﮐﺎرﺗون
ﺗﻣوم ﻣﯽﺷﮫ؟«
»آﺧﮫ ﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﯾﮫ دوﻧﮫ از ﻣرﯾﺿﺎﻣون ﻣﯾره اون دﻧﯾﺎ،
ﻣﯾﮕﯾم ﺧﻼص ﺷد .ﺷﻣﺎرۀ ھﻔت اﻣروز ﺻب ﺧﻼص ﺷد .ﯾﮫ اﻟف
ﺑﭼﮫ ﺑود ــ ﺑﮫ ﻧظرم ھﯾﺟده ﻧوزده ﺳﺎﻟش ﺑﯾﺷﺗر ﻧﺑود«.
ﻣرد ﺧواﺳت ﺳن دﻗﯾﻖ دﺧﺗر را ﺑﮕوﯾد ،وﻟﯽ زﺑﺎﻧش را
ﻣﮭﺎر ﮐرد و ﺧطوط ﭼﮭرهاش ھﯾﭻ ﻧوع آﺷﻧﺎﯾﯽ و راﺑطﮫای ﺑﺎ
دﺧﺗری ﮐﮫ اﻣروز ﺻﺑﺢ »ﺧﻼص« ﺷده ﺑود ،ﺑروز ﻧداد.
»ﯾﮫ اﺗوﺑوس ﺑﮭش زده ﺑود .ﺳوار دوﭼرﺧﮫ ﺑوده .ﻣﯾﮕن
ﭼﻧد ﺳﺎﻋت رو زﻣﯾن ﺳرد اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﮐﺳﯽ ﻧدﯾده ﺑودش .وﻗﺗﯽ
آوردﻧش اﯾﻧﺟﺎ دﯾﮕﮫ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود .ھﻣﮫ ﻣﯾدوﻧﺳﺗن
رﻓﺗﻧﯾﮫ .از ﺑﯾرون ھﯾﭻ ﭼﯽ ﭘﯾدا ﻧﺑودا ــ اﻧﮕﺎر ﺧواﺑﮫ«.
ﺳر ﺑﯽ ﺗﻧﮥ ﺗوی ﺗﺧت ،دوﺑﺎره ﻧﺎﻟﮫ ﮐرد و ﯾﮏ ﺟﻔت ﭼﺷم
از ﺣﺎل رﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺻورت ﻣرد دوﺧﺗﮫ ﺷد .ﭘرﺳﺗﺎر ﺳرش را ﺧم
ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺑﺧواب ،ﺑﺧواب «.اﻣﺎ ﭼﺷمھﺎ ﺑﺎ ﺳﻣﺎﺟت ﺗوی
ﺻورت ﻣرد ﻣﺎﻧد.
ﻣرد ﺳﯾﻧﮫاش را ﺻﺎف ﮐرد و ﭘرﺳﯾد» ،ﮐﺎرﺗون ﮐﯽ
ﺗﻣوم ﻣﯽﺷﮫ؟«
»ﺳﯾس! ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ﻣﯽﺷﻧوه!«
ﻣرد ﺻدا را آھﺳﺗﮫ ﮐرد» :ﮐﯽ؟«
»ﺳﺎﻋت ﺷﯾش ــ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﺎرا رو ﺑﮫ ﮐﺷﯾﮏ ﺷب ﺗﺣوﯾل
ﺑدم طول ﻣﯾﮑﺷﮫ .ﻧزدﯾﮑﺎی ھﻔت از ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ ﻣﯾرم ﺑﯾرون«.
ﺑﺎ دﻟﺑری دﺳﺗش را روی ﻣوھﺎﯾش ﮐﺷﯾد و ﻟبھﺎ را ﻏﻧﭼﮫ ﮐرد و
ﮔﻔت» ،ﭼطو ﻣﮕﮫ؟«
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»اﮔﮫ دﻟﺗون ﺑﺧواد ﺑﺎ ھم ﻣﯾرﯾم ﯾﮫ ﺷﺎﻣﯽ ﻣﯽﺧورﯾم و ﯾﮫ
ﮔﺷﺗﯽ ﻣﯾزﻧﯾم و …«
ﭘرﺳﺗﺎر ﺧﻧدۀ رﯾزی ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺷوھرم ﺣﺳودﯾش
ﻣﯽﺷﮫ«.
ﻣرد ﺑﺎ اﺿطراب ﺑﮫ ﭼﮭرۀ ﭘرﺳﺗﺎر ﻧﮕﺎه ﮐرد ،ﺑﻌد ﭼﺷم-
ھﺎﯾش را ﺑﮫ اﻧﮕﺷتھﺎی او دوﺧت ــ دﺧﺗر ﺣﻠﻘﮫ ﻧداﺷت.
»ﻧﮫ ،ﻧﺗرس! ﺷوھر ﻧدارم «.ﺑﻌد ﺑﺎ ﻋﺷوه و ادا اﺿﺎﻓﮫ
ﮐرد» :اﮔرم ﯾﮫ روز ﺷوھر ﺑﮑﻧم ،ﺷوھر ﺣﺳود ﻧﻣﯽﮐﻧم«.
ﻣرد ﺑرای ﺧوﺷﺎﻣد زن ﺧﻧدهای ﮐرد و ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ دﺳت
ﭼﭘش را ﺗوی ﺟﯾب ﺷﻠوارش ﺑرد و ﺣﻠﻘﮥ ﻋروﺳﯾش را آھﺳﺗﮫ
ﺗوی ﺟﯾب ﺳر داد و ﮔﻔت» ،ﺧب ﭘس ﻣن ﺳﺎﻋت ھﻔت ﺟﻠوی در
ﻣﻧﺗظرﺗون ﻣﯽﺷم«.
»از ﮐوﭼﮥ ﭘﺷت ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ ﺑﯾﺎ .ﻧزدﯾﮏ ﭼﺎر را واﯾﺳﺎ
ــ اوﻧﺟﺎ ﺧﻠوﺗﮫ .ﺗو ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ واﺳﮫ آدم ﺣرف در ﻣﯾﺎرن«.
ﭘرﺳﺗﺎر ﺳرک ﮐﺷﯾد و ﻧﮕﺎه ﺳرﯾﻌﯽ ﺑﮫ دﻓﺗر ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر
اﻧداﺧت و ﺑﻌد ﻣﯾز ﭼرﺧدار را ﺑﺎ ﺧودش ﺑﮫ راھرو ﮐﺷﺎﻧد و ﺑﮫ
طرف اطﺎق ﭘﮭﻠوﯾﯽ رﻓت .ﺻدای ﭘﺎ و ﻏژ ﻏژ ﭼرخھﺎی ﻣﯾز در
آن اطﺎق ﺧﻔﮫ ﺷد.
ﻣرد ﺑﺎ ﭼﺷم ﺑدرﻗﮫاش ﮐرد .ﺣرﮐﺎت ﺑدﻧش را ﭘﺎﯾﯾد و
وﻗﺗﯽ از ﻧظرش ﭘﻧﮭﺎن ﺷد ،ﺳﯾﮕﺎرش را زﯾر ﭘﺎ ﺧﺎﻣوش ﮐرد.
دﯾﮕر آﻧﺟﺎ ﮐﺎری ﻧداﺷت .از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻧﻣﯽآﻣد ﮐﻼﻓﮫ ﺑود .ﻓﮑر
ﮐرد» :اﺻﻼً وﺟودش ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺎﯾﮥ ﻣزاﺣﻣﺗﮫ ،ھﻣﮫ ﺟﺎ!«
زود و آﺳﺎن ﻋﺷﻘش ﺑﮫ زﻧش ﺗﻣﺎم ﺷده ﺑود .در اﺑﺗدا ھم
در واﻗﻊ ﻋﺷﻖ ﻧﺑود ــ اﺣﺳﺎس ﻣﺎﻟﮑﯾﺗﯽ ﺑود ﺗؤام ﺑﺎ ھوﺳﯽ ﺗﻧد و
ﺣﺳﺎدﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﮔوﻧﮫ .آﺗش ھوﺳش در ھﻣﺎن ﭼﻧد ﻣﺎه اول زﻧدﮔﯽ
رو ﺑﮫ ﺳردی ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود ،در ﻋوض ﺑﮫ ﻏرور ﻣﺎﻟﮑﯾت و ﺟﻧون
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ﺣﺳﺎدت اﻓزوده ﺑود .آﻧﭼﮫ ﻗﺑﻼً در او زﯾﺑﺎ و دﻟﺧواه ﻣﯽدﯾد ،ﺣﺎﻻ
ﻓﻘط ﺣس ﮐﯾﻧﮫ و ﺑد ﺧواھﯾش را ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐرد ،ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ آزار
ﻣداوم اﯾن زن ﻟﺑرﯾز از درد ﺗﺳﮑﯾن ﻣﯽﯾﺎﻓت.
ﺳﯾﮕﺎر ﺗﺎزهای روﺷن ﮐرد و ﺑﺎ ﺑﯽ ﺻﺑری زﯾر ﻟب
ﮔﻔت» ،ا َه! ﭼرا ﻧﻣﯾﺎد؟«
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ﭘزﺷﮏ ﻧزدﯾﮏ ﻣﮭﺑﺎﻧو اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑﺎ ﮐﻧﺟﮑﺎوی
ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐرد .ﻣﮭﺑﺎﻧو اﺳﺗﮑﺎن آب و ﮐراﻣﯾن را ﺳر ﮐﺷﯾد.
ﺣرﮐت ﻣﺎﯾﻊ از روی ﮔردﻧش ﭘﯾدا ﺑود .اﺳﺗﮑﺎن را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت.
ﺗﻠﺧﯽ دوا ﺻورﺗش را ﭼﯾن اﻧداﺧت و ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد ﻣزه را
از ﺧودش دور ﮐﻧد ،ﺳرش را دو ﺳﮫ ﺑﺎر ﺗﮑﺎن داد.
»ﺣﺎﻻ آرومﺗر ﺷدﯾن؟«
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ ــ ﻣﺗﺷﮑرم .ﺣﺎﻟم ﺧوﺑﮫ«.
دﮐﺗر ﭘرﺳﯾد» ،ﺧب ﺣﺎﻻ ﺑﮕﯾن ﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﺎر داﺷﺗﯾن؟«
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺑﮫ ﭼﻣدان و ﺑﺳﺗﮥ ﮐوﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﮔوﺷﮥ دﻓﺗر ﺑود
اﺷﺎره ﮐرد.
»ﺧواھرﺗون ﺑود؟«
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺳرش را ﺑﮫ ﻋﻼﻣت ﻧﻔﯽ ﺗﮑﺎن داد .ﻧﮕﺎھش ﭘر از
اﻟﺗﻣﺎس ﺑود و ﯾﺎری ﻣﯽ طﻠﺑﯾد .ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺣرف ﺑزﻧد .دﮐﺗر ﺑﺎ
ھﻣدردی ﺷﺎﻧﮫاش را ﻓﺷرد و ﻓﻘط ﻟبھﺎﯾش ﮔﻔت» ،ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﺗﺄﺳﻔم «.ﭼﻣدان را ﺑر داﺷت و ﺗﺎ اﻧﺗﮭﺎی راھرو ھﻣراھﯾش
ﮐرد.
ﺷوھر ﻣﮭﺑﺎﻧو ﮐﻧﺎر در ﺧروﺟﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و از ﻣﯾﺎن
ﭼﺷمھﺎی ﺗﻧﮓ ﺷدهاش ﺑﺎ ﻗﮭر و ﺧﺷم ﻣﮭﺑﺎﻧو و طﺑﯾب را ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐرد .زﯾر ﭘﺎﯾش ﭼﻧد ﺳﯾﮕﺎر ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺷﯾده ﻟﮫ ﺷده ﺑود .ﭼﻣدان و
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ﺑﺳﺗﮫ را از دﮐﺗر ﻗﺎﭘﯾد و ﻣﮭﺑﺎﻧو را از ﻣﯾﺎن در ﺑﺎز ھول داد
ﺑﯾرون و ﭘرﺳﯾد» ،اﯾﺷون ﮐﯽ ﺑودن؟!«
دﮐﺗر ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯽ ﮐﮫ راھرو را ﺗﻣﯾز ﻣﯽﮐرد ﺑﮫ ﺻدای
ﺑﻠﻧد ﮔﻔت» ،ﺑﮫ ﺳر ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮕو ﺑﯾﺎد ﺗوی دﻓﺗر ﻣن ،ﮐﺎرش
دارم«.
ﻣﺳﺗﺧدم »ﭼﺷم« ﻏراﯾﯽ ﮔﻔت و ﺑﮫ دو ﭘﯽ اﺟرای دﺳﺗور
رﻓت.
ﭘزﺷﮏ ﻧﯾﻣرخ رﻧﮓ ﭘرﯾدۀ ﻣﮭﺑﺎﻧو را ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر دﯾد و
ﻣﻧﺗظر واﮐﻧش ﻣرد ﻧﻣﺎﻧد و ﺑﮫ ﺳﻣت اطﺎﻗش ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎد.
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ﻣﮭﺑﺎﻧو وﺷوھرش ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺷﺳﺗﻧد.
»ﻧﻣرۀ ﺗﻠﻔﻧم ﺑﮫ اﯾن ﻣرﺗﯾﮑﮫ دادی؟! ﮐﯽ ﻗرار ﺷد ھﻣدﯾﮕﮫ
رو ﺑﺑﯾﻧﯾن؟!«
»ﻣردﮐﮫ ﮐﯾﮫ؟«
»ﺧودﺗو ﺑﮫ اون را ﻧزن! ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧﯽ ﻣﻧم ﻣﺛل ﺗو
ﮐورم؟ دﮐﺗرو ﻣﯾﮕم«.
ﺗﻣﺎم ﻋﺿﻼت ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺗرﻧﺟﯾده ﺑود .ﺣﺎﻟت ﺳرﮔﯾﺟﮫ و
ﺗﮭوﻋش ﺷدت ﻣﯽﮔرﻓت.
»ﭼرا ﻣﺛل ﻣرده ﻧﺷﺳﺗﯽ؟ ﭼرا ﺟواب ﻧﻣﯾدی؟ ﻣﮕﮫ
ﮐری؟«
ﻧﯾروﯾﯽ ﺑرای دﻋوا در ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻧﻣﺎﻧده ﺑود ،ﺣﺗﯽ ﻣﺣﻠﯽ
ﺑرای ﺑدﺗر ﺷدن ﻧداﺷت .ﺳﻌﯽ ﮐرد از ﻣطﻠب ﭘﯾش ﭘﺎ اﻓﺗﺎدهای
ﺣرف ﺑزﻧد و ﻧوﻣﯾداﻧﮫ آرزو ﮐرد ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺷوھرش را از
ﺧﯾﺎل ﻧزاع و ﻣراﻓﻌﮫ ﺑﺎز دارد.
»ﻣن ﺟوراب ﻣﺷﮑﯽ ﻧدارم ــ ﺑﺎﯾد ﭘول ﺑدی ﺑﺧرم«.
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»ﻣﮕﮫ ﻧﻧت ﻣرده ﮐﮫ ﺟوراب ﺳﯾﺎ ﻣﯾﺧوای؟ ﻧﻧﮫ ﻣن ﻏرﯾﺑم
از ﺧودت در ﻧﯾﺎر ،ﺑﯽ اﯾن اداھﺎم ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻣﺎدر ﻣردهھﺎ رو داری.
روزی ﺻد ﻧﻔر ﺗو اﯾن ﻣﻠﮏ ﻣﯽﺗرﮐن ،اﺻﻼً ﺳﻧﮫ ﻧﮫ؟ ﻧﮫ ،واﻗﻌﺎ ً
ﺑﮫ ﺗو ﭼﮫ؟«
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻟﺑش را ﮔزﯾد و ﻧﻔرﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷوھرش ﺣس
ﻣﯽﮐرد ﻓرو ﺑرد.
»ﺑرای ﺧﺗﻣش ﻓﮑر ﮐردم ﺑﺎﯾد ﺟوراب ﺳﯾﺎ ﺑﭘوﺷم«.
»ﻣﯾﺧوام ﻧﭘوﺷﯽ! ﭘوﻟم ﮐﺟﺎ ﺑود زﻧﯾﮑﮫ ــ ﻣﮕﮫ ﺣﺎﻟﯾت
ﻧﯾس؟«
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺳﺎﮐت ﺑود.
»ﭘول ﻣﯽﺧوای ،ھﺎ؟«
»ﻧﮫ«.
»ﭘس ﮔﮫ ﺧوردی ﮔﻔﺗﯽ ﻣﯽﺧوام«.
»ﻣﺣض رﺿﺎی ﺧدا وﻟم ﮐن«.
»وﻟت ﮐﻧم؟ زﻧﯾﮑﮥ ﺟﻧدۀ ﭘﺗﯾﺎره ﺟﻠوی ﭼﺷم ﻣن ﺑﺎ ﻣرﺗﯾﮑﮥ
ﺳﺑﯾل از ﺑﻧﺎ ﮔوش در رﻓﺗﮫ ﻻس ﻣﯽزﻧﮫ ،ﻣﻧﺗظره ﺑﮭش ﺑﮕم
ﻗرﺑون دﺳت و ﭘﻧﺟﮫات! ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﻼی ﻗرﻣﺳﺎﻗﯽ ﮐﺳﯽ ﺳرﻣون
ﻧذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﻧﮑﻧﮫ ﭘول ﺑرای ﻋﯾﺎﺷﯾت ﻣﯽﺧوای؟ آره دﯾﮕﮫ ــ اون
ﮔردن ﮐﻠﻔت ﮐﮫ ﺧرج ﺗو رو ﻧﻣﯽ ده .ای ﺟﻧدۀ ﻟﮑﺎﺗﮫ!«
ﻣدتھﺎ ﺑود ﮐﮫ دﯾﮕر اﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﻠﻣﺎت ﺑرای ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻗﺑﺢ و
ﺣﺗﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾش را از دﺳت داده ﺑود .ﺷوھرش ﮐﮫ دھن ﺑﺎز ﻣﯽ-
ﮐرد ،ﻣﮭﺑﺎﻧو ﮐﻠﯾد ﮔﯾرﻧدۀ ﻣﻐزش را ﻣﯽﺑﺳت ــ ﻧﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد،
ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻧﯾد .ﻓﻘط ﺑدﻧش واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد :داغ و ﺳرد ﻣﯽﺷد،
ﭘﺎھﺎﯾش ﺧواب ﻣﯽرﻓت و ﻗﻠﺑش در رگھﺎی ﮔردﻧش ﻣﯽزد.
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وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﭘدر و ﻣﺎدر دﺧﺗر رﺳﯾدﻧد ،ﻣرد ﺑﺎ ﺑﯽ ﻗﯾدی
ﺑﺳﺗﮫھﺎ را ﮐﻧﺎر رﺧت ﮐن ﮔذاﺷت و ﻣﮭﺑﺎﻧو از اﯾﻧﮑﮫ ﺷوھرش
اﯾن ظراﻓت را ﺑﮫ ﺧرج داد و آنھﺎ را ﺑﮫ اطﺎق ﻧﯾﺎورد ﻣﻣﻧون
ﺷد.
ﭘدر و ﻣﺎدر دﺧﺗر ﮐﻧﺎر ھم روی ﻧﯾﻣﮑت ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﭘدر ﺑﮫ ﻗدر واﻗﻊ ﮔرﯾﺳﺗﮫ ﺑود ،ﭼﺷمھﺎﯾش ﻣﺗورم و ﺳرخ ﺑود و
ﮔﺎه ﺑﮫ ﮔﺎه ﺳرش را ﻣﯽﺟﻧﺑﺎﻧد ــ ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺣﺷرۀ
ﻣزاﺣﻣﯽ را از ﺧودش دور ﮐﻧد .ﻣﺎدر ﭼون ﺗﻧدﯾﺳﯽ ﺑﯽ ﺣرﮐت
ﺑود و اﺛری از اﺷﮏ ﺑر ﭼﮭرهاش ﻧﺑود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﮭﺑﺎﻧو آﻣد
ﮐﮫ اﻋﺿﺎء ﺻورﺗش ﺑﮫ طرز ﻏﯾر ﻗﺎﺑل وﺻﻔﯽ ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺷده
اﺳت :ﮔوﺷﮥ ﭼپ ﻟﺑش ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﺋﯾن آوﯾﺧﺗﮫ ﺑود و ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺑﯾن
ﺑﯾﻧﯽ و دھﺎﻧش وﺳﯾﻊﺗر ﻣﯽﻧﻣود ،ﮔوﻧﮫھﺎﯾش ﺑر اﻓروﺧﺗﮕﯽ ﺗب
آﻟودی داﺷت و ﺧط ﻋﻣﯾﻘﯽ ــ ﮐﮫ ﻣﮭﺑﺎﻧو اطﻣﯾﻧﺎن داﺷت ﻗﺑﻼً در
ﺻورﺗش ﻧﺑود ــ اﺑروھﺎ را ﺑﮫ ھم ﻧزدﯾﮏﺗر ﮐرده ﺑود.
ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺻدای ﭘﺎی ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺳرش را ﺑﮫ ﺳرﻋت
ﺑرﮔرداﻧد و ﺑﺎ وﺣﺷت او را ﻧﮕرﯾﺳت ،ﺑﻌد ﺳر ،ﺑﯽ ﺷﺗﺎب ﺑﮫ
ﺟﺎی اوﻟش ﺑﺎز ﮔﺷت.
»ﻧﻣﯽ دوﻧم دﯾﮕﮫ از ﭼﯽ ﻣﯽﺗرﺳم .ھر آن ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم
ﺑﺎز ﺧﺑری ﻣﯽرﺳﮫ .ھﻧوزم ﺑﮫ ھر ﺻداﯾﯽ از ﺟﺎ ﻣﯽﭘرم«.
ﭘدر زاﻧوی زﻧش را ﻧوازش ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﮔرﯾﮫ ﮐن.
ﺳﻌﯽ ﮐن ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﯽ .ﮔرﯾﮫ آروﻣت ﻣﯽﮐﻧﮫ«.
ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺳرش را ﺑﮫ طرف ﻣﮭﺑﺎﻧو ﮔرداﻧد:
»ﺧدا ﺷﻣﺎ رو ﻓرﺳﺗﺎده ﮐﮫ ھﻣﭼﯽ ﻣوﻗﻌﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾن.
دﺧﺗرم اﯾن آﺧرا ھﻣش از ﺷﻣﺎ ﺣرف ﻣﯽزد .ﻣﯾﮕﮫ … ﻣﯽ-
ﮔﻔت…«
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ﺻداﯾﯽ از ﺗوی ﺣﻠﻘوم ﭘدر در آﻣد و ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ
ﻧﮕﺎھش ﮐرد و ﻓﮑر ﮐرد» :اﻻن ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﮫ «.وﻟﯽ اﺷﮏ روی
ﭘﻠﮏ ﻣﺗورم ﭘدر ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود و ﭘﺎﺋﯾن ﻧﻣﯽ رﯾﺧت .ﺳﯾﺎھﯽ
ﭼﺷﻣش ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧﺑود ــ ﻣﺛل ﭼﻧد داﯾرۀ ﻣﺗﺣداﻟﻣرﮐز و ﮐﻣرﻧﮓ
در ﺣﻠﻘﮥ ﭼﺷم ﻣﯽﮔﺷت .ﺣرﮐت ﺳرش ﺗﻧد ﺷده ﺑود ،ﮔوﯾﯽ رﻋﺷﮫ
داﺷت .ﻟبھﺎﯾش را روﯾﮭم ﻓﺷﺎر ﻣﯽداد ،ﻣﺛل اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن
وﺳﯾﻠﮫ ﻣﯽﺧواﺳت ﺳرش را از ﺟﻧﺑش ﺑﺎز دارد .دﺳﺗﯽ را ﮐﮫ
روی زاﻧوی زﻧش ﻧﺑود ﺗوی ھوا ﮔره ﮐرد و آھﺳﺗﮫ آھﺳﺗﮫ روی
دﺳﺗﮥ ﻧﯾﻣﮑت ﭘﺎﺋﯾن آورد.
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﮔﻔت» ،ﺷﻣﺎ رو ﺑﮫ ﺧدا ﻣﻧو اﯾﻧطوری ﺧﺟﺎﻟت
ﻧدﯾن .ﻣن ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧﺗوﻧﺳﺗم ﺑراﺗون ﺑﮑﻧم .ﺧﯾﻠﯽ دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت
ﻣﯽﺗوﻧﺳﺗم ﺑﺎری از دوﺷﺗون ﺑردارم «.ﺑﺎ ﻋﺟز ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾش را ﺑﺎﻻ
ﺑرد» ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽ دوﻧم ﭼﮫ ﺟوری«.
ﻣﺎدر ﮔﻔت» ،ﺷﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﯾن .رﻧﮕﺗون ﭼرا اﯾﻧﻘدر
ﭘرﯾده؟«
ﺷوھر ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺑﺎ ﻧﮕﺎھش ﺑﮫ ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻣﯽﮔﻔت» :اﯾﻧﻘدر از
ﺧودت ادا در ﻧﯾﺎر ،ﺳر ﮐﯽ ﻣﯾﺧوای ﮐﻼ ﺑذاری؟« ﮐﻼﻓﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﭼرا او ﻣرﮐز ﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳت و از ﻣﺣﺑت و ﺗوﺟﮫ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﻣﮭﺑﺎﻧو
ﮐﻼﻓﮫ ﺗر ﺷد .ﺑرای ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ و طﺑﻖ ﻋﺎدت ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﮐم
ﺣوﺻﻠﮕﯽ ﺑﺎ ﭘﻧﺟﮥ ﭘﺎ روی ﻗﺎﻟﯽ ﺿرب ﮔرﻓت ،ﺑﻌد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ
ﺗﻣﺎم ﻗد از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮑون ﺣﺎﺿرﯾن
ﻣﻧﺎﻓﺎت داﺷت ،ﮔﻔت» ،ﺳر و ﻣر و ﮔﻧده اس ــ ﺧودﺷو ﺑﮫ ﻣوش
ﻣردﮔﯽ زده«.
ﭘدر ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎزه ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﮐس دﯾﮕری ھم
در اطﺎق اﺳت ،از اﯾن ﺻدا ﯾﮑﮫ ﺧورد و ﻣﺷت ﮔره ﺧوردهاش
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از روی دﺳﺗﮥ ﻧﯾﻣﮑت اﻓﺗﺎد .ﭼﺷمھﺎﯾش ،ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺑﯾﻧد ،ﺑﮭتزده
ﺑﮫ طرف ﺻدا ﺑرﮔﺷت.
ﻣﺎدر ،ﻣﮭﺑﺎﻧو را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد» :رﻧﮕﺗون ﺧﯾﻠﯽ ﭘرﯾده«.
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻣﯽﺧواﺳت ﺣرف ﺷوھرش را ﺗﺄﯾﯾد ﮐﻧد و ﺑﮕوﯾد
ﮐﮫ ﺣﺎﻟش ﮐﺎﻣﻼً ﺧوب اﺳت ،وﻟﯽ ﺷوھر ﻣﺟﺎل ﻧداد و ﺑﺎ ﺗﺷر
ﮔﻔت» ،ﺑﮕو ﭼرا رﻧﮕت ﭘرﯾده ــ د ﺑﮕو د .ﺑﮕو در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﺷﻘﮫ
ﺑﺎ دﮐﺗر ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾرت ﮐردم ،ھول ﮐردی رﻧﮕت ﭘرﯾده.
ﭘوﻟم ﻧدارم ،ﭼﯽ ﻣﯾﮕﯽ؟ ﻣﺟﺑور ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗم ﺧرج ﻋﯾﺎﺷﯾﺗم ﻣن ﺑدم.
ﺑﯾﭼﺎره و ﺑﯽ آﺑروم ﮐردی زن .ﺟوﻧم و ﻣﺎﻟﻣو ﺗﻣوم ﮐردی زن.
ﺑﺳﮫ ،دﯾﮕﮫ ﺑﺳﮫ«.
ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺑﺎ ﺳرﻋت ﻧﮕﺎھش را از ﯾﮑﯽ از اﯾن دو ﻣوﺟود
ﺷﮕﻔتزده ﺑر ﻣﯽﮔرﻓت و ﺑﮫ دﯾﮕری ﻣﯽدوﺧت ،ﮔوﯾﯽ اﻣﯾدوار
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ آنھﺎ را از ﺷﻧﯾدن ﺑﺎز دارد و در ﺗﻐﯾﯾر
ﻗﯾﺎﻓﮥ ھر دوی آنھﺎ ﻣﯽﺧواﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﺷﻧﯾدهاﻧد .دﯾد ﮐﮫ
ﭼﯾن ﺑﯾن اﺑروان ﻣﺎدر ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﺷد و رﻧﮓ ﭼﮭرۀ ﭘدر ﺗﯾره ﺗر.
اﺣﺳﺎس ﮐرد ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮑﮫ ﺣﺿور و وﺟودش در آن اطﺎق
آراﻣﺷﯽ اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﭼون آواری اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﯾن دو اﻧﺳﺎن از
دﺳت ﺷده ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗﺄﺳف ﻓﮑر ﮐرد» :ﭼﻘدر دﻟم ﻣﯽ-
ﺧواﺳت ﺑﺎری از دوش اﯾﻧﺎ ﺑردارم .ﮐﺎش ﻣﯽﺗوﻧﺳﺗم«.

ھﺮ

ﺑﺎز ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺳﯾﮕﺎری روﺷن ﮐرد و
ﺑﺎ وﻟﻊ ﺑﮫ آن ﭘﮏ زد.
»ﺑﺎز اﯾﻧﺟوری ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدی؟ ﻣﺛﮫ ﻟﮕورﯾﺎ؟« و ﺑﺎ
دﺳﺗش ﻣﺣﮑم زد زﯾر دﺳت ﻣﮭﺑﺎﻧو» :ﺑﻧدازش دور اﯾن ﺻﺎب
ﻣرده رو!«
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ﺳﯾﮕﺎر از ﺑﺎﻻی ﺳر ﻣﮭﺑﺎﻧو ﭘرﯾد و روی ﺗﺷﮏ ﻋﻘب
اﻓﺗﺎد .ﺑوی ﻧﺎﯾﻠون و ﭼرم ﺳوﺧﺗﮫ ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن ﭘﯾﭼﯾد .ﻣﮭﺑﺎﻧو ﺳر
ﺟﺎﯾش ﻧﯾم ﺧﯾز ﺷد و زاﻧوھﺎﯾش را روی ﺻﻧدﻟﯽ ﮔذاﺷت و رو
ﺑﮫ ﺗﺷﮏ ﻋﻘب ﺧم ﺷد ﺗﺎ ﺳﯾﮕﺎر را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧد .دوﭼرﺧﮫ
ﺳواری از ﮐﻧﺎر آنھﺎ ﮔذﺷت ،ﺳرش را از ﺷﯾﺷﮫ ﮐرد ﺗو و
ﺳوت ﮐﺷﯾد.
»ﻣﺛﮫ آدم ﺳر ﺟﺎت ﺑﺗﻣرگ .ﯾﮫ دﻗﯾﻘﮫ ﻟﻧﮓ و ﭘﺎﭼﮫ رو
ﻧﻣﺎﯾش ﻧده «.و ﮐﻣر ﻣﮭﺑﺎﻧو را ﮔرﻓت و ﮐﺷﯾدش ﭘﺎﺋﯾن.
اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﺗوی ﮐﻣر ﻣﮭﺑﺎﻧو ﻟﻖ ﺷد .ﺳرش را ﺑرﮔرداﻧد و
روی ﺻورت و ﺷﺎﻧﮥ ﻣرد اﺳﺗﻔراغ ﮐرد.
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