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ﺑﻌد از روز آﺧر
ﻣﺟﻠس ﺧﺗم زﻧﺎﻧﮫ
آﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ
آﺧر ﺗﻌزﯾﮫ
اﺳمﮔذاری ﺑﭼﮥ ﺳﯾﻣﯾن
دره و ﮔرد راه
ﻣﮫ ّ
اﯾﻧﺗروﯾو
در اﯾن ﻣﮑﺎن و در اﯾن زﻣﺎن
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ﻟﺑﺎس ﯾﺷﻣﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑودی و ﻣوھﺎی اطﻠﺳﯽ ﻣﺷﮑﯾت را
ﺑﺎﻻی ﺳرت ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودی .ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﻧﮕراﻧﯽ .از ﭼﺷمھﺎﯾت
ﻣﯽداﻧﺳﺗم .ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎﯾت ﺣرف ﻣﯽزﻧﯽ .از ﺧﯾﻠﯽ ﺑﭼﮕﯽ.
وﻗﺗﯽ ﺷﺎد ﺑودی  -و ﭼﻘدر ﮐم ﺷﺎد ﺑودی  -ﺳﯾﺎھﯽ ﭼﺷﻣت درﺷت
ﻣﯽﺷد و ﺳﻔﯾدﯾش آﺑﯽﻣﯽزد ،و وﻗﺗﯽ ﻧﮕران ﺑودی ،ﭼﺷمھﺎﯾت
ﮔود ﻣﯽﻧﺷﺳت .ﺧودت ﻧﻣﯽداﻧﯽ.
ﮐﻧﺎرم ﻧﺷﺳﺗﯽ .ﭘرﺳﯾدم» ،ﻧﮕراﻧﯽ؟«
ﮔﻔﺗﯽ» ،آره«.
ﺧﻧدﯾدم و ﻋﯾﻧﮏ آﻓﺗﺎﺑﯾم را زدم ﮐﮫ اﮔر اﺷﮑم ﺳرازﯾر ﺷد
ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﺷوی.
ﮔﻔﺗم» ،ﻗول ﻣﯽدم ھﯾﭻ ﮐﺎر ﺧل ﺧﻠﯽ ﻧﮑﻧم .ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺎﻗلﺗر
ﺷدهام«.
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺧﯾﻠﯾم ﻧﮫ .وﻟﯽ ﻗول دادی …«
ﮔﻔﺗم» ،ﺷﺑﺎ زود ﻣﯽﺧواﺑم .ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﯽﺷم .ﺷوھر
ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﺧوب ﺷد؟«
ﮔﻔﺗﯽ» ،دارم ﺟدی ﺣرف ﻣﯽزﻧم«.
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ﮔﻔﺗم» ،ﭘس ﻣﯽﺧوای دﯾر ﺑﺧواﺑم؟ ﺷوھر ﮐﻧم؟«
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺧواھش ﻣﯽﮐﻧم ﺣرﺻﻣو در ﻧﯾﺎر .ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﯽ
ﭼﻘدر ﻧﮕراﻧﺗم؟«
ﭼرا  -ﻣﯽدﯾدم و دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﮔرﯾﮫ ﮐﻧم .ھﯾﭼﮑس در
زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗﺷﻧﮕﯽ ﺗو ﻧﮕران ﻣن ﻧﺑوده اﺳت .از ﺧﯾﻠﯽ ﺑﭼﮕﯽ.
وﻗﺗﯽ ﻣﯽرﻓﺗم ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫام را ﺑﮕﯾرم ،وﻗﺗﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺗم ،وﻗﺗﯽ از
دوﺳتھﺎی ﻣن ﺧوﺷت ﻧﻣﯽآﻣد ،ﻓﻘط ﻧﮕراﻧم ﺑودی.
ﮔﻔﺗم» ،ﮐﺎﻏذ ﻣﯽﻧوﯾﺳﯽ؟«
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﻣﯽدوﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم ﮐﺎﻏذ ﺑﻧوﯾﺳم «.و ﺑرای
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺟﺎی ﻧﮕراﻧﯽ ،ﺷرﻣﻧدﮔﯽ ﺗوی ﭼﺷمھﺎﯾت ﺑود.
ﮔﻔﺗم» ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑم ﺑﻠدی  -ﺗﻧﺑﻠﯽ ﺗﻧﺑل .اﮔﮫ ﻧﻧوﯾﺳﯽ …«
اﮔر ھم ﻧﻧوﯾﺳﯽ ھﯾﭻ ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .دﻟت ﭘﯾش ﻣن ﺧواھد
ﺑود و دل ﻣن ﭘﯾش ﺗو .ﻣﺎ از ھم زﯾﺎد ﺟدا ﻣﺎﻧدهاﯾم .ﺑﺎر اوﻟﯽ ﮐﮫ
از ھم ﺟدا ﺷدﯾم ﺗو دوازده ﺳﺎﻟت ﺑود و ﻣن ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟم .اﯾﻧﻘدر
ﮔﯾﺞ ﺑودم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮔرﯾﮫ ﻧﻣﯽﮐردم .ﺷﯾﺷﮥ ﮔرد ﭘﻧﺟرهام ﻓﻘط
ﺻورت ﺗو ﺑود .ﺑﻌد ھواﭘﯾﻣﺎ دور زد و دﯾﮕر ﺗو را ﻧدﯾدم  -آن
وﻗت ﺑﻐﺿم ﺗرﮐﯾد.
آن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ از ﺗو دور ﺑودم ،ﭼﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﻏذ ﺑراﯾت
ﻧوﺷﺗم؟ ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت .ﺧﯾﻠﯽ .ﺗو ھم ﻣﯽﻧوﺷﺗﯽ ،ﭼﻘدر ھم ﻗﺷﻧﮓ
ﻣﯽﻧوﺷﺗﯽ .وﻟﯽ در ﻧوﺷﺗن ﺗﻧﺑﻠﯽ .وﻗﺗﯽ ﻣن ﻣدرﺳﮫ ﻣﯽرﻓﺗم و ﺗو
ﺧﺎﻧﮫ ﺑودی ،ﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﻣن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎﯾﯽ و ﻣﯽﮔﻔﺗﯽ» ،ﻣن
ﺣﻣﺎل ﻣﯽﺷم«.
ﻣﯽﭘرﺳﯾدﻧد» ،اوا  -ﭼرا؟«
ﻣﯽﮔﻔﺗﯽ» ،آﺧﮫ ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽرم «.و ﻧﻣﯽداﻧم اﯾنھﺎ را از
ﮐﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودی.
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ﺑﻌد ﺗو ھم ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗﯽ .ﻣﺳﺋﻠﮫھﺎﯾت را ﻣن ﺣل ﻣﯽ-
ﮐردم؛ روﻧوﯾس ﮐﺗﺎب و ﻣﺷﻖھﺎﯾت را ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽﻧوﺷت .از ﻣن ھم
ﺑﺎ ھوشﺗر ﺑودی و ھم ﺑﺎ ﺷﻌورﺗر .و ﺑﻌد ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ ھم آدمﺗر.
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ﮔﻔﺗم » ،ﺑﺎﯾد ﺑﻧوﯾﺳﯽ«.
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧم  -ﺣﺎﻻ اوﻧو وﻟش .ﺗو ﻗول دادی از
ﺧودت ﻣواظﺑت ﮐﻧﯽ ،ﻗول دادی ﺧودﺗو ﺧﺳﺗﮫ ﻧﮑﻧﯽ .ﻗول دادی
ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷﯽ«.
ﮔﻔﺗم » ،ﺳﯾﮕﺎر؟ ﮐﯽ ﻗول دادم ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷم؟«
ﮔﻔﺗﯽ» ،آﺧﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯽﮐﺷﯽ  -ﭘس ﮐﻣش ﮐن «.و ﮐﻼﻓﮫ
ﺑودی.
ﮔﻔﺗم» ،ﺧب ﺗو ھم ﺧﯾﻠﯽ ﻣﯽﮐﺷﯽ .ﭘس ﺗو ھم …«
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﭘس رﻗﺎﺑﺗم داﺷﺗﯾم؟« و ﺗوی ﭼﺷﻣت ﻧﮫ ﻧﮕراﻧﯽ
ﺑود ،ﻧﮫ ﺷرﻣﻧدﮔﯽ  -ﺗوﯾش آزردﮔﯽ دروﻏﯽ ﺑود .ﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ
ﺳرم ﮐﻼه ﺑﮕذاری ﮐﮫ ﻣﺟﺑورم ﮐﻧﯽ ﻗول ﺑدھم .اﻣﺎ ﭼﺷمھﺎی ﺗو،
ﻣﺛل ھﻣﮥ وﺟود ﺗو ،ﺑﻠد ﻧﯾﺳت دروغ ﺑﮕوﯾد و ﺳرم ﮐﻼه ﻧرﻓت.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗو رﻗﺎﺑت ﻧدارم و ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯽ
ﻧدارم .ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎ ﺗو رﻗﺎﺑت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟ ﺗو اﯾﻧﻘدر از ﻣن
ﺑﮭﺗری ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯾﺎل راﺣت ﻣرا ﺑﮭﺗر از ﺧودت ﻣﯽداﻧﯽ .ھﻣﯾﺷﮫ،
ھﻣﮫ ﺟﺎ در ﺳﺎﯾﮥ ﻣن ﻣﯽاﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﻣن دﯾده ﺑﺷوم .ﻣﮕر ﻣﯽ-
ﺷود ﺑﺎ ﺗو رﻗﺎﺑت داﺷت؟
ﻓﻘط آن روزھﺎی اول اول ﺑﺎ ﺗو رﻗﺎﺑت داﺷﺗم .روزھﺎی
اوﻟﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻣت .ﭼون داﯾﮫ ﻣﺎل ﺗو ﺷده ﺑود و ﻣﺎﻣﺎ ھﻣﮫاش
ﺗوی ﺗﺧت ﺑود و ﺗو ﮐﻧﺎرش ﺑودی و ﻣن ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﯾر ﻣﯽ-
ﺧوردی ﺗوی اطﺎق ﺑودم و ﺧودم را ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯽﭼﺳﺑﺎﻧدم و
ﻣﮏ زدنھﺎی ﺗو را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐردم .ھﻣﯾﺷﮫ ﮔرﺳﻧﮫ ﺑودی و ﺑﺎ
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وﻟﻊ ﺷﯾر ﻣﯽﺧوردی و زﯾر ﭘﺳﺗﺎن ﻣﺎﻣﺎ ﺧواﺑت ﻣﯽﺑرد .ﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎ
رﺿﺎﯾت ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺷﮑر ﺧدا ﮐﮫ اﯾن ﺑﭼﮫ ﺧوش ﻏذاس«.
ﺑﻌد ﻧﻧﮫ ِﺷ َﮑر را ﺑرای ﭘرﺳﺗﺎرﯾت آوردﻧد و داﯾﮫ ﺑﺎز ﻣﺎل
ﻣن ﺷد و ﻣﺎﻣﺎ از ﺗﺧت ﭘﺎ ﺷد و رﻗﺎﺑت ﺗﻣﺎم ﺷد.
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ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ رﻗﺎﺑت ﻧداﺷﺗﯾم ،اﺻﻼً وﻟش ﮐن  -اﮔﮫ ﺑﺗوﻧم ﮐم
ﻣﯽﮐﻧم ،وﻟﯽ ﻗول ﻧﻣﯽدم«.
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺑذار ﺑﺑﯾﻧم دﯾﮕﮫ ﭼﯽ ﻗول دادی؟«
ﮔﻔﺗم» ،اِ  ،وﻟش ﮐن  -ﻓﻘط ﭼﻧد ﺳﺎﻋت دﯾﮕﮫ وﻗت
دارﯾم«.
وﻗت در راﺑطﮥ ﻣن و ﺗو ،ﺑﯾش از راﺑطﮥ ﻣن ﺑﺎ ھر ﮐس
دﯾﮕر و ھر ﭼﯾز دﯾﮕر ﻣطرح ﺑوده اﺳت .ھر ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ھم
ﺑودهاﯾم و ھر آﻧﯽ ﮐﮫ از ھم ﺟدا ﻣﺎﻧدهاﯾم زﻣﺎن وﺟود داﺷﺗﮫ و
ﺣس ﺷده اﺳت .از روزی ﮐﮫ ﺗو وﺟود داﺷﺗﯽ زﻣﺎن وﺟود
داﺷت .ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣن ﺑداﻧم ﺷب و روز ﺑﯾﺳت و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت
اﺳت و ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺷﺻت دﻗﯾﻘﮫ و ھر دﻗﯾﻘﮫ ﺷﺻت ﺛﺎﻧﯾﮫ ،زﻣﺎن
را ﺣس ﮐردم و ﺑﮫ ﺧﺎطر وﺟود ﺗو.
ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﺗوﻟد ﺗو ﺑﺎﺑﺎ ﻣرا ﺑرد ﺑﮫ ادارهاش ﮐﮫ
ﺗوی دﺳت و ﭘﺎی ﮐﺳﯽ ﻧﺑﺎﺷم .و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺑراﯾم ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ ﺗو
داری ﻣﯽآﯾﯽ .اﻣﺎ ﻣن ﻧﻔﮭﻣﯾدم .ﻓﻘط ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﯽﻧﯽ ﺗوی
ﺷﮑم ﻣﺎﻣﺎﺳت  -ﮐﮫ اﺻﻼً ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم ﭼرا آن ﺟﺎﺳت  -و ﻗرار
اﺳت ﺑﯾﺎﯾد ﺑﯾرون  -و ﺑﺎز ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم ﭼرا ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﯾرون
ﺑﯾﺎﯾد :اﮔر ﻣن ﺗوی ﺷﮑم ﻣﺎﻣﺎ ﺑودم ،ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧدم.
اطﺎق ﺑﺎﺑﺎ ،ﺻدای ﺳﺎﻋت دﯾواری ،ﭘﯾﺷﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽآﻣد
ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﻣﯽآورد و ﯾﮏ ﺗﮑﮫ ﮐﺎﻏذ ﻣﯽﺑرد  -اﯾنھﺎ ھﻣﮫ ﯾﺎدم
ھﺳت .ﯾﺎدم ھﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺧدﻣت از دﻧﯾﺎی ﻣن و اﻧﺗظﺎر آﻣدن ﺗو
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ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎرج ﺑود و ﺗﯾﮏ ﺗﺎک ﺳﺎﻋت ،ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺑداﻧم ﭼرا ،ﭘﯾوﻧد
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ آﻣدن ﺗو داﺷت.
ﺑﻌد داﯾﮫ آﻣد .از دﯾدﻧش ذوق ﮐردم و ﭘرﯾدم ﺑﻐﻠش .اﻣﺎ ﺑر
ﺧﻼف ﻣﻌﻣول زﯾﺎد اﻋﺗﻧﺎﯾم ﻧﮑرد و ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺣرف زد.
ﺑﺎﺑﺎ ﭘرﺳﯾد» ،ﺗﻣوم ﺷد؟« و ﺳﯾﮕﺎرش را ﺧﺎﻣوش ﮐرد و
ﯾﮏ ﺳﯾﮕﺎر دﯾﮕر روﺷن ﮐرد.
داﯾﮫ ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ «.و ﺳرش را اﻧداﺧت ﭘﺎﯾﯾن.
ﺑﺎﺑﺎ ﮔﻔت» ،اﯾﻧم دﺧﺗره؟«
داﯾﮫ ھﯾﭻ ﻧﮕﻔت و ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت» ،ﻋﯾﺑش ﭼﯾﮫ؟«
ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم راﺟﻊ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎت ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ-
ﮐردم.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ﮔﻔﺗﯽ» ،ﭘس ﭼرا ﺳﺎﮐﺗﯽ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﯽﺧوام ازت ﻣﻌذرت ﺑﺧوام ﮐﮫ اون روز ﺧﻠﻘﺗو
ﺗﻧﮓ ﮐردم ،وﻟﯽ ﻧﻣﯽدوﻧم ﭼطوری .دﻟم ﮔرﻓﺗﮫ  -اﻣﺎ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم
درﺳت و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻣﻌذرت ﺑﺧوام .ﺧب ﻣﻌذرت ﻣﯽﺧوام دﯾﮕﮫ«.
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺑرای ﭼﯽ ﻣﻌذرت ﻣﯽﺧوای؟ ﮐﺎری ﻧﮑردی«.
ﮔﻔﺗم» ،ھر وﻗت ﺑﺎھت دﻋوام ﻣﯽﺷﮫ ،ﺑﻌدش ﻣﺛﮫ ﺳﮓ
ﭘﺷﯾﻣون ﻣﯽﺷم«.
دﻋواھﺎﯾم ﺑﺎ ﺗو ھﯾﭻ وﻗت دﻋوا ﻧﯾﺳت ،ھﻣﯾﺷﮫ ﺷوﺧﯽ-
ھﺎی زﻣﺧت و ﺑﯽﻣزهای اﺳت ﮐﮫ ﮐش ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .آن روز ﮐﮫ
ﻧﻣﮏ رﯾﺧﺗم ﺗوی دھﻧت ﯾﺎدت ھﺳت؟ آن ھم ﺷوﺧﯽ ﺑود و ﺷﺎﯾد
در ﻋﺎﻟم ﺷش ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﮑر ﮐرده ﺑودم اﮔر ﻧﻣﮏ ﺑرﯾزم ﺗوی
دھﻧت ﺷوﺧﯽ ﺑﺎﻧﻣﮑﯽ ﮐردهام .ﺗو ﺳﮫ ﺳﺎﻟت ﺑود .ﺑﮫ ﺗو ﮔﻔﺗم،
»ﭼﺷﻣﺗو ﺑﺑﻧد ،دھﻧﺗو وا ﮐن«.
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ﻨﻮ
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ﺳ

ﺖ

ﭼﺷمھﺎﯾت را ﻣﺣﮑم ﺑﺳﺗﯽ  -اﯾﻧﻘدر ﻣﺣﮑم ﮐﮫ ﺷﮑل
ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی ﻣن از ﺧورﺷﯾد ﺷد :ﻓﻘط ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ و دورش اﺷﻌﮥ
دراز ﻣژﮔﺎﻧت .دھﻧت را ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎز ﮐردی و ﻣن دﺳت ﭘر از
ﻧﻣﮑم را ﺗوی دھﻧت ﺧﺎﻟﯽ ﮐردم .ﺳرﻓﮫ ﮐردی  -و ﻣن ﻓﮑر ﮐردم
داری ﺧﻔﮫ ﻣﯽﺷوی .وﻗﺗﯽ ﺳرﻓﮫات ﺗﻣﺎم ﺷد ،رﻓﺗم ﯾواﺷﮑﯽ ﮔرﯾﮫ
ﮐردم .ﺗﺎ ﭼﻧد روز ھر ﭼﮫ ﺧوراﮐﯽ ﺧوب ﺑﮫ ﻣن دادﻧد ﯾﺎ ﺗواﻧﺳﺗم
از ﮔﻧﺟﮥ ﻣﺎﻣﺎ ﮐش ﺑروم ،ﮔذاﺷﺗم ﺳر راھت .ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﯾﺎﯾم
ﭘﯾﺷت و ﺑﮕوﯾم» ،اﯾن ﻣﺎل ﺗو «.ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ﺑﺎز ﻓﮑر ﮐﻧﯽ دارم
ﺑﮭت ﻧﻣﮏ ﻣﯽدھم.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﮔﻔﺗم» ،ﺧب دﯾﮕﮫ ﻣﯽﺷم ،ﻣﺛﮫ ﺳﮓ«.
ﮔﻔﺗﯽ» ،اِ ،ﺗو رو ﺧدا اﯾﻧطوری ﺣرف ﻧزن .ﺑﮭت ﻧﻣﯾﺎد
ﻣظﻠوم ﺑﺎﺷﯽ .ﺗﺎزه اون روز ھﻣش ﺗﻘﺻﯾر ﻣن ﺑود «.و ﺑﮫ ﻣن
ﺧﻧدﯾدی ،از ﺗﮫ ﭼﺷمھﺎی ﻣﺧﻣﻠﯾت .درﺳت ﻣﺛل روز اول اوﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﻣن ﺧﻧدﯾدی.
ﺗو ﻧﻣﯽداﻧﯽ از ﮐﯽ ﺣرف ﻣﯽزﻧم .ﯾﺎدت ﻧﯾﺳت .از اﺑﺗدای
دﻧﯾﺎی ﺧودم ﺣرف ﻣﯽزﻧم :از روزی ﮐﮫ ﺗو ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آﻣدی ﺣرف
ﻣﯽزﻧم .دﻧﯾﺎ آﻣدن ﺗو آﻏﺎز دﻧﯾﺎی ﻣن اﺳت ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺗوﻟد ﺗو
اوﻟﯾن ﺧﺎطرهای اﺳت ﮐﮫ دارم  .و دﻧﯾﺎی آدﻣﯾزاد ﻣﮕر ﺟز
ﺧﺎطرهھﺎﯾش ﭼﯾز دﯾﮕری ھم ھﺳت؟
ﮔذاﺷﺗﻧدم روی ﻟﺑﮥ ﺗﺧت ﻣﺎﻣﺎ .ﻣن ﺧودم را اﻧداﺧﺗم
روﯾش و ﻣﺣﮑم ﺑﻐﻠش ﮐردم .ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم» ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗوﻧم
ﻟﮕد ﺑزﻧم ﺗو ﺷﮑﻣت؟«
و ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود» ،ﺑﻣﯾرم ﺑرات ،ﻧﮫ ﻣﺎه ﺻﺑر ﮐردی!«
اﯾنھﺎ را ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ ﺑراﯾم ﮔﻔت ،ﺧودم ﯾﺎدم ﻧﻣﺎﻧده اﺳت،
اﻣﺎ ﯾﺎدم ھﺳت ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﻣﯽﺧوای ﻧﯽﻧﯽ رو ﺑﺑﯾﻧﯽ؟«
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ﺳ

ﺖ

ﻣن ﻣﺣﮑمﺗر ﺑﻐﻠش ﮐردم  -ﺑﮫ ﻧظرم ﺧﯾﻠﯽ دﻟم ﻧﻣﯽ-
ﺧواﺳت ﺗو را ﺑﺑﯾﻧم.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،اﮔﮫ ﺑدوﻧﯽ ﭼﮫ ﺧوﺷﮕﻠﮫ .ﯾﮫ دس داره اﯾﻧﻘده،
ﯾﮫ ﭘﺎ داره اﯾﻧﻘده«.
ﻣن ﮐﻧﺟﮑﺎو ﺷدم ﮐﮫ دﺳت اﯾﻧﻘدری و ﭘﺎی اﯾﻧﻘدری ﺗو را
ﺑﺑﯾﻧم و ﺗو را ﻧﺷﺎﻧم دادﻧد.
ﺗوی ﺗﺧت ﮐوﭼوﻟوﯾت ﺧواﺑﯾده ﺑودی .ﭘﺎھﺎﯾت ﭘﯾدا ﻧﺑود و
دﺳتھﺎﯾت را ﻣﺷت ﮐرده ﺑودی و ﺻورﺗت اﺧﻣﺎﻟو ﺑود .ازت
ﺧوﺷم ﻧﯾﺎﻣد.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﻣﯽﺧوای ﺑﻐﻠش ﮐﻧﯽ؟«
اﺧمھﺎﯾم را ﮐردم ﺗوی ھم و ﭼﺎﻧﮫام را ﮐردم ﺗوی ﯾﻘﮥ
ﭘﯾرھﻧم.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت » ،ﺑﺑﯾن ﭼﮫ ﺧوﺷﮕﻠﮫ«.
ﮔﻔﺗم» ،ھﯾﭼم ﺧوﺷﮕل ﻧﯾﺳت .ﭼرا اﯾﻧﻘده ﻗرﻣزه؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،آﺧﮫ ﺗﺎزه دﻧﯾﺎ اوﻣده«.
ﮔﻔﺗم» ،ﺧب ﺑﺎﺷﮫ .ﻣﯽﮔم ﭼرا اﯾﻧﻘده ﻗرﻣزه؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺑﻌد از ﭼﻧد روز درﺳت ﻣﯽﺷﮫ ،ﺳﻔﯾد ﻣﯽ-
ﺷﮫ .ﺗو ھم وﻗﺗﯽ دﻧﯾﺎ اوﻣدی ھﻣﯾن ﺟوری ﺑودی«.
ﺑﻐض ﮐردم ،ﮔﻔﺗم» ،ھﯾﭼم ﻧﺑودم«.
ﭼﻘدر ﺑﻌدھﺎ ﮐﮫ ﺑزرگ ﺷدﯾم دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺷﮑل ﺗو
ﺑودم .ھﻣﯾﺷﮫ دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺷﮑل ﺗو ﺑودم.
ﻣﺎﻣﺎ ﺧﻧدﯾد و ﻣن ﺑﺎ ﻏﯾظ ﺑﯾﺷﺗر ﮔﻔﺗم» ،ﻧﺑودم! ﻧﺑودم!«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺟﯾﻎ ﻧزن ﺑﯾدار ﻣﯽﺷﮫ«.
ﺗو دﺳتھﺎی ﮐوﭼوﻟوﯾت را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗوی ھوا ﺗﮑﺎن دادی
و ﻟب زﯾرﯾت را ﻣﮑﯾدی .ﻣﺎﻣﺎ ﭘﺗو را از روﯾت رد ﮐرد و ﺑﮫ
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زﯾرت دﺳت ﮐﺷﯾد و ﻣن ﭘﺎھﺎی ﻧرم و ﺳرﺧت را دﯾدم و ﺗو دﺳﺗم
ﮔرﻓﺗم.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،از ﭘوﺳت ﺑﺎدوم ﺑراش ﻧﻌﻠﯾن درﺳت ﻣﯽ-
ﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﺷﮫ؟«
ﻣن ﭘﺎی ﺗو را زور دادم.
»از ﭘوﺳت ﮔردو ھم ﺑراش ﮐﻼ درﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
ﺳرت را ﻧﮕﺎه ﮐردم و ﮔﻔﺗم» ،ﮐﭼﻠﮫ«.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ،ﮐﭼل ﻧﯾﺳت .ﺧﯾﻠﯽ ام ﻣو داره .ﻧﯽﻧﯽ
ھﺎی دﯾﮕﮫ اﺻﻼً ﻣو ﻧدارن«.
ﮔﻔﺗم» ،دﯾﮕﮫ ﭼﮑﺎرش ﮐﻧﯾم؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﮐﺎرﯾش ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم .ﻧﺎزش ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑوﺳش
ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
ﺑﺎ ﺑﯽﺗﺎﺑﯽﮔﻔﺗم» ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ ﺗﻧش ﮐﻧﯾم!«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ھﺎ ،ﭼﯽ ﺗﻧش ﮐﻧﯾم  -ﺑﺑﯾﻧم ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺗوﻧﯾم
ﺑﮑﻧﯾم .ﺑراش از ﮔل ﻻﻟﮫ داﻣن درﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
ﺑﻌدھﺎ ﮐﮫ ﺑزرگ ﺷدی ،ﯾﮏ ﻟﺑﺎس ﻣﺧﻣل ﻗرﻣز داﺷﺗﯽ ﺑﺎ
آﺳﺗﯾن ﭘﻔﯽ ارﮔﺎﻧدی و ﯾﮏ ﭘﯾﺷﺑﻧد ﺳﻔﯾد ﮐﮫ ﺗوﯾش ﺷﮑل ﮔل ﺳرخ
ﻣﯽﺷدی ،وﻟﯽ ھر وﻗت آن ﻟﺑﺎس را ﻣﯽﭘوﺷﯾدی ،ﻣن ﯾﺎد ﮔل ﻻﻟﮫ-
ای ﻣﯽاﻓﺗﺎدم ﮐﮫ ﻗرار ﺑود داﻣن ﺗو ﺑﺎﺷد.
ﭘرﺳﯾدم» ،ﺧب دﯾﮕﮫ؟«
»از ﭘوﺳت ﭘﯾﺎزم ﺑراش ﭼﺎدر درﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾم«.
ﮔﻔﺗم» ،ﭘس ﮐﻼش؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﮐﻼش؟ ھﺎن ،ﮐﻼش! ﻋﯾب ﻧداره ،ﯾﮫ روز
ﮐﻼ ﺳرش ﻣﯽذاره ،ﯾﮫ روز ﭼﺎدر ﺳرش ﻣﯽﮐﻧﮫ«.
»دﯾﮕﮫ! دﯾﮕﮫ!«
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ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،دﯾﮕﮫ ھﯾﭻ ﭼﯽ  -اوﻧوﻗﺗش ﺑﺎ ﻧﻌﻠﯾﻧﺎی ﭘوﺳت
ﺑﺎدوﻣﯾش ﻣﯾﺎد دم اطﺎق ﺗو  -ﺗِﻖ ِﺗﻖ ﺗِﻖ! در ﻣﯽزﻧﮫ  -ﺗ َﻖ ﺗ َﻖ
ﺗ َﻖ!«
ﻣن ﺣظ ﮐردم» :ﺗ َﻖ ﺗ َﻖ ﺗ َﻖ! ﺗِﻖ ﺗِﻖ ﺗِﻖ! ﺗِﻖ ﺗ َﻖ ﺗ َﻖ ﺗِﻖ!«
و ﺑﯾدارت ﮐردم .ﭼﺷمھﺎﯾت را ﺑﺎز ﮐردی .ﺧﯾﻠﯽ ﻧرمﺗر از
ﻋروﺳﮏھﺎی ﻣن .و ﭼﻘدر ﺧوﺷﮕل ﺑودی .ﺧﻧدﯾدی ،ﻣن ﻣطﻣﺋﻧم
ﮐﮫ ﺧﻧدﯾدی  -ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی ﺳﯾﺎه ﻣﺧﻣﻠﯽ درﺷﺗت و ﻣژهھﺎی
درازت ﮐﮫ ﺑﺎﻻﯾش ﭼﺗر زده ﺑود .ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﻐﻠت ﮐﻧم وﻟﯽ
ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾدم ﺑﮕوﯾم و ﻣﺎﻣﺎ ھم دﯾﮕر اﺻرار ﻧﮑرد .ﮐﻧﺎرت
اﯾﺳﺗﺎدم ﮐﮫ ﺑﺎز ﺑﺧﻧدی .ﻧﺧﻧدﯾدی.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ﺑﻐﻠت ﮐردم .ﺳرت را ﮔذاﺷﺗم روی ﺷﺎﻧﮫام و اﯾﻧﻘدر
ﻧﮕﮭداﺷﺗم ﺗﺎ اﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوی ﭼﺷﻣم ﺣﻠﻘﮫ زده ﺑود ،ﻓروﮐش ﮐرد.
ﮔﻔﺗم» ،اِ  -ﭼﻘد ﺧرم ،ﻣوھﺎﺗو ﺧراب ﮐردم«.
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺟﮭﻧم .ﺑرام ﺣرف ﺑزن«.
ﭼﻘدر ﺑراﯾت ﺣرف دارم .ھر وﻗت ﺑراﯾت ﺧﯾﻠﯽ ﺣرف
دارم ،ﺣرفھﺎی ﻣﮭم ،ﻓﻘط ﻣزﺧرف ﻣﯽﮔوﯾم .ﺣرفھﺎی ﻣﮭم را
ﻧﻣﯽزﻧم .از رژﯾم ﻏذاﯾﯾم ﻣﯽﮔوﯾم ،از ﭼﺎی اداره ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ
ﺑوی ﮔل ﮔﺎو زﺑﺎن دارد و ﻣزۀ ﮔﭻ ،ﯾﺎ از ﭘﺷﻣﮏ ﺗوی ﮔﻧﺟﮥ
ﻣﻧور ﮐﮫ ﻣﺛل ﺳﻘز ﮐش ﻣﯽآﯾد .آن وﻗتھﺎ ھم ھﻣﯾﻧطور ﺑود.
ھﯾﭼوﻗت از ﻣرگ آﻗﺎﺟﺎن ﺑراﯾت ﮔﻔﺗم؟ از دوری ﻣﺎﻣﺎ؟ ﻧﮕﻔﺗم -
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ را ﻣﯽداﻧﺳﺗﯽ ،ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺣرف ﺑزﻧﯾم.
وﻗﺗﯽ آﻗﺎﺟﺎن ﻣرد ﺗو ھﻔت ﺳﺎﻟت ﺑود و ﻣن ده ﺳﺎﻟم .ﺗﺎ
ﭼﻧد روز ﺣﺗﯽ ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﺗو ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐردم ،ﭼون آن ھم
ﺣرف زدن ﺑود .اول ﺑﺎری ﮐﮫ ﻓﮭﻣﯾدم ﺗو ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎﯾت ﺣرف
ﻣﯽزﻧﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣرگ آﻗﺎ ﺟﺎن ﺑود :وﻗﺗﯽ ﻣﺎﻣﺎ رﻓت .ﺑﻌد
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از آن ھر وﻗت اﺗﻔﺎق ﺑدی اﻓﺗﺎد دﯾﮕر ﺟرأت ﻧﮑردم ﺑﮫ ﭼﺷمھﺎﯾت
ﻧﮕﺎه ﮐﻧم .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ اﺗﻔﺎق ﺑدی ﻣﯽاﻓﺗد ،ﺗﻣﺎم درد ﺣﺎدﺛﮫ ﺗﮫ
ﭼﺷمھﺎﯾت رﺳوب ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﺎ ھر ﻧﮕﺎھت ﻻﯾﮫ ﻻﯾﮫ روی ﺷﺎﻧﮥ
آدم ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد و زﯾر ﺳﻧﮕﯾﻧﯾش آدم را ﻟﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ ﺗو ﺣرف
ﻧزدم ،ﻧﮫ در ﺑﺎرۀ ﻣرگ آﻗﺎ ﺟﺎن ،ﻧﮫ در ﺑﺎرۀ رﻓﺗن ﻣﺎﻣﺎ .ﺑﮫ ﺟﺎﯾش
از ﭼﯾزھﺎی ﺑﯽاھﻣﯾت ﮔﻔﺗم :ﮔﻔﺗم ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم اﺳﺗﺛﻧﺎ ﻣﯽﮔذارد .ﮔﻔﺗم
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دوﺳتھﺎﯾم ﻗﮭر ﮐردهام .ﮔﻔﺗم از ﺑﺎﺑﺎ اﺟﺎزه ﺑﮕﯾر ﺑروﯾم
ﺳﯾﻧﻣﺎ .ﮔﻔﺗم اﮔر ﭘﺎﯾم ﺗوی زﻣﯾن ﺳر ﻧﺧورده ﺑود ﺷوت ﻣﯽﮐردم.
ﺣﺎﻻ ھم از آن ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﻣﯽﮔوﯾم .ھﻧوز ﺧﯾﻠﯽ زود اﺳت.
ھﻧوز ﺑﺧﯾﮫھﺎ را ﻧﮑﺷﯾدهاﻧد و ھﻧوز درد و ﺿﻌف دارم .ﺑﻌدھﺎ ھم
ﺷﺎﯾد ﻧﮕوﯾم .ﺗﺎزه ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧم ﺑﮕوﯾم؟ ﺑﮕوﯾم ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺧود
ﮐﺷﯽ ﮐﻧم ،ﻧﺷد؟ ﭼﻘدر ﻣﺳﺧره اﺳت .ﺧود ﮐﺷﯽ ﻗرار اﺳت ﻋﻣل
ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ و ﻗﺷﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷرط آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد .اﮔر
آدم ﻧﻣﯾرد ﻣﺳﺧره اﺳت.
اوﻟﯾن ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﭼﺷﻣم را ﺑﺎز ﮐردم ،ﺗو ﺟﻠو ﭼﺷﻣم
ﺑودی .ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﯾﺷﻣﯾت ﮐﮫ روز ﺳﻔر ﺗﻧت ﺑود.
ﮔﻔﺗﯽ» ،ﺑرام ﺣرف ﺑزن«.
ﮔﻔﺗم» ،ھﻣﮫ ﭼﯾﺗو ور داﺷﺗﯽ؟ ﭼﯾزی ﺟﺎ ﻧذاری«.
ﺗوی ﮐﯾﻔت ﺳرﺳری ﻧﮕﺎھﯽ ﮐردی و ﮔﻔﺗﯽ» ،ﻧﮫ ،ھﻣﮫ
رو ور داﺷﺗم .از آﻧﺟﺎ ﭼﯽ ﻣﯽﺧوای ﺑرات ﺑﻔرﺳﺗم؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﮐﺎﻏذ«.
ﮐﺎﻏذی را ﮐﮫ ﺑراﯾت ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ﭘﺎره ﮐردم .ھم ﮐﺎﻏذ ﺗو
را ،ھم ﮐﺎﻏذ ﻣﺎﻣﺎ را ،و ھم ﮐﺎﻏذ ﺑﺎﺑﺎ را .ھﻣﯾن ﺳﮫ ﺗﺎ را ﻧوﺷﺗﮫ
ﺑودم .ﺗﻣﺎم اداھﺎ ﮐﺎﻣل ﺑود .ﺣﺎﻻ ﭼﻘدر ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﺿﺣﮏ ﻣﯽآﯾد.
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ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ﮐﮫ ﺗو را ﺗﺳﻠﯽ ﺑدھد .ﻣﺎﻣﺎ را ﮐﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت
ﺗﺳﻠﯽ ﺑدھد؟
ﭼﻘدر آدم ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ھﺳﺗم .ﻧﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣردم؛ ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﻣﯾرم ﻣطﻣﺋن ﺑودم ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﻏﺻﮫ ﻣﯽ-
ﺧورد و ﺗو ﻏﺻﮫ ﻣﯽﺧوری .و ﺑﮫ ﻧظرم ھﻣﯾن ﻓﮑر ﻧﮕذاﺷت
ﺑﻣﯾرم .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧواھم زﻧده ﺑﺎﺷم ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﺎﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗو،
ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧودم .ﮐﺎش درد زودﺗر ﺗﻣﺎم ﺑﺷود و ﺟﺎی ﺑﺧﯾﮫھﺎ
ﺧوب ﺑﺷود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑرﻣﯽﮔردی ﻣﺟﺑور ﻧﺑﺎﺷم ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھم و
ﺑﺗواﻧم وﻗﺗﯽ ﻣﯽآﯾم ﭘﯾﺷوازت ،دﺳﺗم را ﺑراﯾت ﺗﮑﺎن ﺑدھم .ﻣﺛل
روزی ﮐﮫ ﻣﯽرﻓﺗﯽ.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽآﯾﯽ ،ﺗﻣﺎم ﭘﻧﺟرهھﺎی ﮔرد ﺻورت ﺗوﺳت.
ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ طﯾﺎره دور ﻣﯽزﻧد .دﺳﺗم را ﺑراﯾت ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھم.
راﺣت و ﺑﯽدرد.
ﻣﯽﮔوﯾﯽ» ،ﺑرام ﺣرف ﺑزن«.
ﻣﯽﮔوﯾم» ،ﭼﺎی اداره ﺑﮫ ھﻣون ﻣزﺧرﻓﯾﮫ «.ﻣﯽﮔوﯾم،
»دو ﮐﯾﻠو ﻻﻏر ﺷدهام «.ﻣﯽﮔوﯾم» ،ﮐﻔش زردی ﮐﮫ ﺑرام داده
ﺑودی درﺳت رﻧﮓ ﮐﯾﻔم ﺑود «...
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ﻗرار ﺷد ﺧﺗم زﻧﺎﻧﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،آن ھم روز ﺟﻣﻌﮫای
ﮐﮫ ﻣن و ﻣﮭری ﻗرار داﺷﺗﯾم ﺑﻧﺷﯾﻧﯾم و ﺷﯾﻣﯽﺣﺎﺿر ﮐﻧﯾم .ﯾﻌﻧﯽ
ﻗرار ﺑود ﻣﮭری ﻧﺎھﺎر ﺑﯾﺎﯾد ﭘﯾش ﻣن ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  6درس ﺑﺧواﻧﯾم
و ﺑﻌد ﺑروﯾم ﺳﯾﻧﻣﺎ.
اَه  -از دﺳت اﯾن ﻣﺎم ﺑزرگ .ھم وﻗﺗﯽ زﻧده ﺑود اﺳﺑﺎب
زﺣﻣت ﺑود ،ھم ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣرده .ﻻﺑد ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣرده ﻧﺑﺎﯾد اﯾن ﺣرف
را ﺑزﻧم .ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﯽ ﮔﻔﺗم ،ھﻣﮫ ﺑراق ﺷدﻧد ﮐﮫ
»ﭘﺷت ﺳر ﻣرده ﺣرف ﻧزن!«
اﻣﺎ ﻣن ﺗﺎ زﻧده ﺑود دوﺳﺗش ﻧداﺷﺗم و ﭘﯾش روش ﻣﯽﮔﻔﺗم،
ﺣﺎﻻ ھم ﮐﮫ ﻣرده دوﺳﺗش ﻧدارم و ﭘﺷت ﺳرش ﻣﯽﮔوﯾم .وﻟﯽ اﮔر
ﺑﺷﻧوﻧد ﻣن دارم اﯾن ﺣرفھﺎ را ﻣﯽزﻧم ﭼﻧﺎن ﻣﯽزﻧﻧد ﺗوی دھﻧم
ﮐﮫ ﻧداﻧم راھم ﮐدام ور اﺳت.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ زﻧده ﺑود ھﯾﭼﮑس دﯾﮕر ھم دوﺳﺗش ﻧداﺷت ھﺎ.
ھﻣﮫ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﺑد دھن اﺳت ،ﺧﺳﯾس اﺳت ،آدم ﺑدی اﺳت .وﻟﯽ از
روزی ﮐﮫ ﻣرده ھﯾﭼﮑس ﺟز ﺧوﺑﯽ ﭼﯾزی ازش ﯾﺎدش ﻧﻣﯽآﯾد.
ﭼﻧﺎن ازش ﺣرف ﻣﯽزﻧﻧد اﻧﮕﺎر ﺣﺿرت ﻣﻌﺻوﻣﮫ ﺑود .ھﻣﮫ ھم
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ﺣرفھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻟﺣظﮥ آﺧر ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،ﺷﻧﯾدهاﻧد و ﻣﺛل ﺧرﻣﺎی
ﻧذری ﮐف دﺳﺗﺷﺎن اﺳت و ﺑﮫ ھم ﺗﻌﺎرف ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﮐﻠﻣﺎت ﻗﺻﺎر
ﻟﺣظﮥ آﺧر ھر ﮐدام ھم ﺑﺎ آن ﯾﮑﯽ ﻓرق دارد ،ﻣﺎل ھﯾﭼﮑدام ھم
ﺷﺑﯾﮫ ﺣرفھﺎی ﻣﺎم ﺑزرگ ﻧﯾﺳت.
اﮔر از ﻣن ﺑﭘرﺳﯽ ﻣﺎم ﺑزرگ ﻗﺑل از ﻣردن ﭼﯽ ﻣﯽ-
ﮔﻔت ،ﻣﯽﮔوﯾم ﺣﺗﻣﺎ ً ﻣﯽﮔﻔت» ،آی رﻗﯾﮥ ﭘﺗﯾﺎره ،اﯾن ﮔوﺷت ﺑود
ﺧرﯾده ﺑودی ﯾﺎ ﮔﮫ ﺳﮓ؟ ﺧدا ذﻟﯾﻠت ﮐﻧﮫ «.ﯾﺎ ﯾﮏ ھم ﭼﮫ ﭼﯾزی.
ھر ﮐﯽ ﻣﺎم ﺑزرگ را ﺑﺷﻧﺎﺳد ،ﻣﯽداﻧد ﺣرفھﺎﯾش ھﻣﯾن
ھﺎ ﺑود ،ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ:
»ﺧداﯾﺎ ﺟﮕرﮔوﺷﮫھﺎﻣو ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﺳﭘرم«.
ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ:
» ﯾﺎ اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ،ﺧودت ﯾﺎر و ﯾﺎور ﺑﭼﮫھﺎم ﺑﺎش«.
ﻣﺎم ﺑزرگ ھﻣﯾﺷﮫ ﺟﮕرﮔوﺷﮫھﺎش را ﻧﻔرﯾن ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ
ﭼﺷم ﺑﮫ ارﺛش دوﺧﺗﮫاﻧد.
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ﺷﺎﯾد ھم ﻣﺎم ﺑزرگ ﺣﻖ داﺷت .ﺣرفھﺎی ﻋﻣﮫ ﻓﺧری و
ﻋﻣو ﺣﺳن را ﺑرات ﻧﮕﻔﺗم؟ ﺣرفھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻣﮫ و ﻋﻣو آن روز
ﺗوی ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽزدﻧد  -ھﻣﺎن روزھﺎی آﺧر ﮐﮫ ﺣﺎل ﻣﺎم
ﺑزرگ ﺧراب ﺑود  -ﻧﮕﻔﺗم ﺑرات؟
ﻣن و ﻋﻣﮫ ﻓﺧری و ﻋﻣو ﺣﺳن روی ﻧﯾﻣﮑت ﺗوی ﺑﺎﻏﭼﮥ
ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾم و ﻣﻧﺗظر ﺑودﯾم ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ و داﯾﯽ از اطﺎق
ﻣﺎم ﺑزرگ ﺑﯾﺎﯾﻧد ﺑﯾرون ،ﺑروﯾم .اﻧﮕﺷﺗر ﻣﺎم ﺑزرگ دﺳت ﻋﻣﮫ
ﺑود .ﻣن ﺑﮭش ﮔﻔﺗم» ،ﭼﻘدر ﺑﮫ دﺳﺗﺗون اوﻣده ﻋﻣﮫ«.
ﻣﻧﺗظر ﺑودم ﻋﻣﮫ ذوق ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﻋﻣو ﺣﺳن ﻓرﺻت ﻧداد
و ﮔﻔت» ،اﻗﻼً ﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ دو ﺳﮫ روز دﯾﮕﮫ دﻧدون رو ﺟﮕر
ﺑذاری ،ﺧﺟﺎﻟت داره«.
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ﻋﻣﮫ ﺻدا ﻧﺎزﮐش را ﺳر داد و ﮔﻔت» ،ﺑرا ﭼﯽ؟ ﺻﺑر
ﮐﻧم اﯾن ﭼﻧد ﺗﯾﮑﮫ رم زن ﻟﮑﺎﺗﮥ ﺣﺳﯾن ﺻﺎﺣب ﺑﺷﮫ؟ ﯾﺎ ﺑذارﻣش
ﺑرای ﭘﺗﯾﺎرهای ﮐﮫ ﺗو ﯾﮫ روز ﻣﯽﮔﯾری؟ دﯾﮕﮫ ﺣرف ﻧداره ﮐﮫ
ﺧرت و ﭘرﺗش ﻣﺎل ﻣﻧﮫ«.
ﻋﻣو ﺣﺳن ﺑﺎ ھِر ھِر ﮔﻔت» ،ﺑﮫ ﭼﮫ دردت ﻣﯽﺧوره؟
ﻧﻣﯽﺗوﻧﯽ ﮐﮫ ﺟواھر ﺑﮫ ﺧودت آوﯾزون ﮐﻧﯽ .ﻣﮕﮫ ﺗو ﻟﯾﻔﮥ ﺗﻧﺑوﻧت
ﻗﺎﯾﻣﺷون ﮐﻧﯽ«.
ﻣن از "ﻟﯾﻔﮥ ﺗﻧﺑون" ﺧﻧدهام ﮔرﻓت .اﻣﺎ از ﻧﮕﺎه ﻋﻣﮫ
ﻓﮭﻣﯾدم اﯾن دو ﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﺷوﺧﯽ ﻧدارﻧد.
ﻋﻣﮫ ﮔﻔت» ،ﺧﺎک!« و ﺑر ﺳرت را ﺑﺎ دﺳﺗش ﮔﻔت.
ﻋﻣو ﺣﺳن ﮔﻔت» ،ﻧﮫ ،واﻗﻌﺎً ،ﺑﮫ ﭼﮫ دردت ﻣﯽﺧوره؟
ﺧﯾﻠﯽ ﺟووﻧﯽ؟ ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﮕﻠﯽ؟«
ﺑرات ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫام  -ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد ھﻧوز ﺟوان
و ﺧوﺷﮕل اﺳت .ھر اﺗﻔﺎق ﺑدی ﮐﮫ ﺑراﯾش ﻣﯽاﻓﺗد ﻣﯽﮔوﯾد:
ﭘر او  -ھر ﭼﯽ ﻣﯽﮐﺷم ﻣﺎدر ،از دﺳت
»آﻓت طﺎووس آﻣد ّ
ﺟووﻧﯽ و ﺧوﺷﮕﻠﯾم ﻣﯽﮐﺷم«.
اﯾن را ھﻣﮥ ﻓﺎﻣﯾل ﻣﯽداﻧﻧد .ﻣﺎﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﯽﮔوﯾد،
»ﻓﺧری طﻔﻠﮏ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﺳﮭﻠﮫ  -ھﯾﭼوﻗت ﺧوﺷﮕل ﻧﺑوده«.
و ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎ ﺑد ﺟﻧﺳﯽ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ھﯾﭼوﻗت ﺟووﻧم
ﻧﺑوده!«
وﻟﯽ ﺧﻼﺻﮫاش ﻋﻣﮫ ﺧودش ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﺟوان و
ﺧوﺷﮕل اﺳت .ﺑرای ھﻣﯾن ھم از ﺣرف ﻋﻣو دردش آﻣد.
ﺻداش را ﯾﮏ ﭘرده ﻧﺎزکﺗر ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺑﯽﻗﺎﺑﻠﯾت! ﺟووﻧﯽ
و ﺧوﺷﮕﻠﯽ ﻣﻧو اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺑﯾﻧن ،ﻣﯽﺑﯾﻧن .ﺗﺎ ﭼﺷم ﺗو ھﺷت
ﺗﺎ! ھﺷت ﺗﺎ!«
ﻋﻣو ﮔﻔت» ،ھﯾﮫ! ھﯾﮫ!«
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ﺖ

ﻣن ھم ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﺧﻧدم ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺑﺷود ،وﻟﯽ ﺧﻧده-
ام ﻧﮕرﻓت .دﻟم داﺷت ﺑﮫ ھم ﻣﯽﺧورد .ﻣن ھﻣﯾﺷﮫ دﻟم از ﺑوی
ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھم ﻣﯽﺧورد  -ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا .ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﺎﻻ
ﺑﯾﺎورم  -ﺷﮑر ،ﻣﺎﻣﺎ و داﯾﯽ ﺳر رﺳﯾدﻧد و رﻓﺗﯾم.
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آره ،داﺷﺗم ﻣﯽﮔﻔﺗم ،ﮐﻔرم در آﻣد ﮐﮫ ﻗرار ﺷد ﺧﺗم ﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺎ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﯽ ﭼرا اﺻﻼً ﺑﺎﯾد ﺧﺗم ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﺷد؟ ﺑرای
اﯾﻧﮑﮫ اطﺎق ﭘذﯾراﯾﯽ ﻋﻣﮫ ﮐوﭼﮏ اﺳت و ﻧﻣﺎی ﻋﻣﺎرﺗش ھم
ﺳﻧﮓ ﺗراورﺗن ﻧﯾﺳت .ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ھم ﯾﮏ ﻣﺄﻣورﯾت آﺑﮑﯽ دارد
و ﺑﺎ ﻋﮭد و ﻋﯾﺎل دور از وطن اﺳت .ﻋﻣو ﺣﺳﻧم ھم ﮐﮫ ﻗﻠﻧدر و
ﺳﻠﻧدر ﺣرﻓﮫای اﺳت .ﺧﺎﻧﮫ و زﻧدﮔﯽ ﻧدارد ،داﯾم ﺗوی ھﺗل
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد.
اﺻﻼً ھر وﻗت ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﮫ دارم اﮔر ﺷده ﺑﻼ از آﺳﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺎرد و ﺑرﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ھم ﻣﯽزﻧد.
ﻓﮑر ﮐردم ﺧودم ﺑﻧﺷﯾﻧم و درس ﺑﺧواﻧم .وﻟﯽ ﻣﻠﯾﺣﮫ از
ﺻﺑﺢ زود آﻣد ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد و ﻣن ھم ﺷدم ور
دﺳﺗش .ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ھم ﺑﻌدش رﺳﯾد ﮐﮫ دور ﻣن ﺑﮕردد و ﺗﺻدق
ﺷﮑل ﻣﺎه ﻣن ﺑرود ﮐﮫ ﻓﺻل ﺑﮫ ﻓﺻل ﺑراﯾش ﺳﮑﻧﺟﺑﯾن ﺧﯾﺎر
ﺑﺑرم .ﻓرﺻت ﻧﻔس ﮐﺷﯾدن ﺑﮫ ﻣن ﻧدادﻧد ،ﭼﮫ ﺑرﺳد ﺑﮫ درس
ﺧواﻧدن .ﺧوش ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳﯾﻣﯾن ﮐﮫ آﺑﺳﺗن ﺑود و روزھﺎی آﺧرش
 ﺧﺎﻧﮫاش ﺗﺧت ﺧواﺑﯾده ﺑود.ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ھم ﺑرای ﻧﺎھﺎر رﺳﯾد .ﻧﺎھﺎر را ﺗوی اطﺎق
ﺳﺎﺑﻖ داداش ﺧوردﯾم ،ﭼون ﻣﯾز و ﺻﻧدﻟﯽھﺎی ﺳﺎﻟن ﻧﺎھﺎر
ﺧوری ھﻣﮫ را ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑودﻧد.
اَه  -اطﺎق ﺧﺎﻟﯽ ھم ﭼﻘدر زﺷت اﺳت .ﻓﻘط از رﯾﺧت
ﻧﺣس اﯾن اطﺎقھﺎ ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ ﻣرگ و ﻣﯾری ﭘﯾش آﻣده اﺳت،
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وﮔرﻧﮫ ھﻣﮥ اھل ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺎﻧﻘدر ﺳرﮔرم ﮐﺎرھﺎ ﺑودﻧد و ھﯾﺟﺎن
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺷب ﻋﻘد ﮐﻧﺎن داداش و ﻣﻠﯾﺣﮫ.
ﺧﻼﺻﮫاش ھﻣﮥ روز ﺑﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﮔذﺷت و ﻣن ﺗﺎ
ﺑﻌد از ظﮭر ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﻻی ﮐﺗﺎﺑم را ﺑﺎز ﮐﻧم .ھﻣﮫاش ھم دﻟم ﺷور
اﻣﺗﺣﺎن روز ﺷﻧﺑﮫ را ﻣﯽزد.
ﻧﺎھﺎر ﮐﮫ ﺧوردﯾم ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن و داﯾﯽ اردﺷﯾر آﻣدﻧد.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن در ﮔوش ﻣﺎﻣﺎ وزی ﮐرد و ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،وا  -ﺧدا
ﻣرﮔم ﺑده .ﺣﺎﻻ ﭼﮫ ﻣوﻗﻌش ﺑود؟ رﻓﺗﮫ ﻣرﯾﺿﺧوﻧﮫ؟«
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﮐﻠﮫاش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔت» ،ﺑﻠﮫ دﯾﮕﮫ ،ﭘﺎ
ﺷﯾن ﺑرﯾم«.
ﻣﺎﻣﺎ از ﺟﺎش ﺑﻠﻧد ﺷد وﻟﯽ ﮔﻔت» ،آﺧﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ .ﺧﺗﻣو
ﭼﮑﺎرش ﮐﻧم؟«
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﺷﺎﻧﮫاش را اﻧداﺧت ﺑﺎﻻ .او ھم ﺣﺳﺎﺑﯽ از
دﺳت اوﺿﺎع ﺧﯾط ﺑود .دﻋﺎ دﻋﺎ ﮐردم ﮐﺎری ﮐﻧد ﻣﺟﻠس ﺧﺗم ﺑﮫ
ھم ﺑﺧورد.
داﯾﯽ ﮔﻔت» ،ﺑﺎﻷﺧره ﺟﺎﻧم ﺑﭼﮫ رو ﮐﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ ھﻣﭼﮫ وﻗﺗﯽ
ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷت ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎدرش ﮐﻧﺎرش ﺑﺎﺷﮫ«.
ﻣن ﺑﺎ ذوق ﭘرﺳﯾدم» ،ﺳﯾﻣﯾن داره ﻣﯽزاد؟«
ﻣﺎﻣﺎ و داﯾﯽ و ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﻧد» ،ﺳﯾس!«
درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﻣﮥ زاﯾﯾدن از زﺑﺎن ﻣن ﮐﻠﻣﮥ رﮐﯾﮑﯽ اﺳت،
ھﯾس و ﭘﯾس ھﻣﮫ ﺑﻠﻧد ﺷد.
ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﮔﻔت» ،اﯾﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﮐﺎرا رو ﺑﮫ راھﮫ .ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺟﺎن
ﮐﮫ ھﺳت و ﺧﺎﻧم ﻓﺧر زﻣﺎن ھم ﮐﮫ ھﺳﺗن  -ھر ﭼﯽ ﺑﺎﺷﮫ ﻣﺎدر
ﻓﺧر زﻣﺎن ﻣرده ﻧﻧﮫ  -ﺧودش ﺻﺎﺣب ﻋزاﺳت«.
ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺳﮑﻧﺟﺑﯾن ﺧﯾﺎر ﻣﯽﺧورد ،ﯾﺎدش
ﻧﺑود ﮐﮫ در ﻣﺟﻠس ﺧﺗم آدم ﻣﮭﻣﯽاﺳت ،ﺣﺎﻻ ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﻣﺗوﺟﮫ
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اھﻣﯾﺗش ﺷد و ﺑﺎ ﺻدای ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺿﺣﮏ و ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﮔﻔت،
»ﺑﯾﭼﺎره ﻣﺎدرم«.
ﻣن ﺧﻧدهام ﮔرﻓت .اﯾن دﻓﻌﮫ ھﻣﮫ ﭼپ ﭼپ ﻧﮕﺎھم ﮐردﻧد.
ﻋﻣﮫ ﻓﺧری آب دﻣﺎﻏش را ﮐﺷﯾد ﺑﺎﻻ و ﮔﻔت،
»ﺻﺎﺣﺑﺧوﻧﮫ ﺻﺎﺣب ﻋزاﺳت و ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی ﻣﺟﻠس ﺑﻧﺷﯾﻧﮫ «.وﻟﯽ
ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ ﺑدش ﻧﻣﯽآﯾد ﻓﻘط ﺧودش آن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷد.
داﯾﯽ روش را ﮐرد ﺑﮫ ﻣن و ﮔﻔت» ،ﺧب ﺗو ھم ﺑﺷﯾن
ﺻدر ﻣﺟﻠس ﭘﮭﻠوی ﺧﺎﻧم ﻓﺧر زﻣﺎن و ﺑﺷو ﺻﺎﺣب ﻋزا«.
ھﯾﭻ ﻣﺳﺋﻠﮫای ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺣﻠش ﺗوی آﺳﺗﯾن داﯾﯽ ﻧﺑﺎﺷد .از
ﺑس ھم ﻣﺎﺷﺎءﷲ ھزار ﻣﺎﺷﺎءﷲ آدم ﺧﯾرﺧواھﯽ اﺳت ،ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ
ھم در رﻓﻊ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺄﺧﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﻧد» ،ﺑﻌﻠﮫ«.
ﺑﻠﮫ دﯾﮕر ،درﺳت ﺷد .داﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺣﮑم ﺻﺎدر ﮐﻧد ،ﺑﻘﯾﮫ ھم
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﻧﻧد .آرزو ﺑﮫ دل ﻣن ﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﮐﺳﯽ روی ﺣرف
داﯾﯽ ﺣرف ﺑزﻧد و ﺑﮫ اﻧدازۀ داﯾﯽ ھم ﭼرﻧد ﻧﮕوﯾد.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،ﺑرﯾم ﺧﺎﻧم دﯾﮕﮫ  -دﯾر ﺷد«.
ﻣﺎﻣﺎ ﻣﻌطل ﻧﺷد و ﺑﮫ دو رﻓت ﺗو اطﺎﻗش .ﻣن ھم ﭘﺷت
ﺳرش رﻓﺗم و ﭘرﺳﯾدم» ،ﻣﺎﻣﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣن ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻧم؟«
ﻣﺎﻣﺎ از ﺗوی ﮔﻧﺟﮫاش ﻟﺑﺎس ﺳﻔﯾد و ﺳرﻣﮫاﯾش را در
آورد و ﮔﻔت» ،ھﻣوﻧﺟﺎ ﻣﯾﺷﯾﻧﯽ و ﺗﮑون ھم ﻧﻣﯽﺧوری ﺗﺎ ﻣﺟﻠس
ﺗﻣوم ﺷﮫ .ﯾﮫ ﺟﻔت ﺟوراب ﺑده ﻣن«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎﺗو در ﻣﯾﺎری؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،اﯾﻧﻘدر ﺳؤال ﺑﯽﺟﺎ ﻧﮑن ﺑﭼﮫ  -ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺳﯾﺎ
ﮐﮫ ﻧﻣﯽرم ﺑﺎﻻی ﺳر دﺧﺗره ،داره ﻣﯽزاد دق ﻣﯽﮐﻧﮫ .ﺟﻠو زﺑوﻧﺗم
ﺗو اون اطﺎق ﺑﮕﯾر .زﯾﭘﻣو ﺑﺑﻧد«.
زﯾﭘش را ﮐﺷﯾدم ﺑﺎﻻ» :ﻣن ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻧم؟«
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ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن از ﺑﯾرون ﺷﻧﯾد و ﮔﻔت» ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ ﭼﮫ
ﮐﺎر ﮐﻧم؟ اِ ،ﻣﺎﺷﺎء ﻧﯽﻧﯽ ﮐوﭼوﻟو ﮐﮫ ﻧﯾﺳﺗﯽ .ﺧواھرت ھم ﺳن
ﺗو ﺑود ﺷوھر ﮐرد«.
اوﻻً ﺑزرگﺗر ﺑود .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﺗﺎزه ﯾﺎدﺷﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت .ھر
وﻗت اﯾنھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ،ﺑﻧده ﻧﯽﻧﯽ ﮐوﭼوﻟوام و ھر وﻗت
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد دﺧﺗر ﺗرﺷﯾدۀ ﺗو ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧده .اﯾن ﻋﺎدت ﮐﺛﯾف
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ھم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺣرفھﺎی آدم ﮔوش ﻣﯽﮐﻧد واﻗﻌﺎ ً
آدم را ﮐﻼﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺧﻼﺻﮫ آنھﺎ رﻓﺗﻧد و ﻣن ﺑرﮔﺷﺗم ﺗوی اطﺎق ﺳﺎﺑﻖ
داداش ﮐﮫ از ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﺑﭘرﺳم ﭼﮑﺎر ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧم.
داﺷﺗﻧد از ﺧﺗم ﻣرداﻧﮫ ﺣرف ﻣﯽزدﻧد ،ﺣرﻓﺷﺎن را ھم ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺷد ﻗطﻊ ﮐرد .داﯾﯽ ﮔﻔت» ،اﻧﺻﺎﻓﺎ ً ﺧﯾﻠﯽ آﺑروﻣﻧد ﺑود.
ارﻓﺎقاﻟدوﻟﮥ ﺑﯾﭼﺎره از اول ﺗﺎ آﺧر ﻣﺟﻠس ﻧﺷﺳت .اﻣﺎ ﻋﺟب ﭘﯾر
ﺷده .ﻣن ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑود ﻧدﯾده ﺑودﻣش .ﻣﺑﯾّﻧﯽ ھم ھﻣﯾﻧطور«.
ّ
ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﮔﻔت» ،آﻗﺎ ﻣﺑﯾّﻧﯽ ﺧودﻣون؟ ﺧوب اون ﺳﻧﯽ
داره ﻧﻧﮫ«.
داﯾﯽ ﮔﻔت» ،از ﺧﺎﻟﮫ ﺷﺎزده ﺑزرگﺗره ،ﻧﮫ؟  -ﺑﺎﯾد
ھﻣﺳﻧﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﮫ ﺧﺎﻧم ﺟون«.
ﺧﺎﻧم ﺟﺎن روش را ﮐرد ﺑﮫ ﻋﻣﮫ ﻓﺧری و ﮔﻔت» ،ﻣن
ﭘﺎک ﮐر ﺷدم .ھﯾﭻ ﭼﯽ ﻧﻣﯽﺷﻧوم«.
طﻔﻠﮑﯽ ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم  -ﮐرﯾش ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺻﻠﺣﺗﯽ اﺳت .ھر
وﻗت ﺣرفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﺟواب ﺑدھد ﭘﺎک ﮐر ﻣﯽ-
ﺷود .اﻻن ﭼﻧد ﺳﺎل اﺳت اﯾن ﮐﺎرش اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ھم ﺑﺎ ﺗﻌﺟب
راﺟﻊ ﺑﮫ ﮐرﯾش ﺣرف ﻣﯽزﻧد ،درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد ﺑﮕوﯾد:
» ﺗﺎ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﭘﯾش ﻣﯽﺷﻧﯾدم ھﺎ«.
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ﺑﻌﺿﯽ وﻗتھﺎ ھم ﮐﮫ ﺧودش را ﻣﯽزﻧد ﺑﮫ ﮐری ﺑرای
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟوابھﺎﯾﯽ ﺑدھد ﮐﮫ دﻟش ﻣﯽﺧواھد ﺑدھد .ھﻣﭼﮫ
وﻗتھﺎﯾﯽ اﮔر ﭼﺷﻣش ﺑﯾﻔﺗد ﺗوی ﭼﺷم ﻣن ،ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽزﻧد .ﺧﺎﻧم
ﺟﺎﻧم ﻣﺎه اﺳت.
داﯾﯽ ھﻣﯾﻧطور ﯾﮏ رﯾز داﺷت ﺣرف ﻣﯽزد  -از ﯾﮏ
ﻣﺷت آدﻣﯽھم ﺣرف ﻣﯽزد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن آﻣد ﺧﺗم ھﻣﮫ ﺷﺎن را
ھﻣﯾن روزھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮕذارﻧد.
ﻋﻣﮫ ﭘرﺳﯾد» ،ﺑﺎﻷﺧره ﮐﯽ وﻋظ ﮐرد؟«
»آﻗﺎ ﺑﮭﺑﮭﺎﻧﯽ«.
ﻋﻣﮫ ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﮔﻔت» ،ﺧب ،ﭘس ﺑﺎﻷﺧره ﺗوﻧﺳﺗﯾن
ﺧﺑرش ﮐﻧﯾن«.
ﻣن ھﯽ اﯾن ﭘﺎ آن ﭘﺎ ﻣﯽﺷدم ﮐﮫ اﯾنھﺎ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺣرف
ﻧزﻧﻧد ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯾﻔم را روﺷن ﮐﻧم .اﻣﺎ ﻣﮕر ﻣﯽﺷد؟
داﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻣﮫ ﮔﻔت» ،ﺑﻌﻠﮫ  -وﻟﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻻزم ﻧﺑود
ﺣﺗﻣﺎ ً آﻗﺎ ﺑﯾﺎد  -ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﮐﺎر ﺧراب ﺷﮫ .ھﻣﮫاش ﺗﻘﺻﯾر اﯾن
ﺣﺳن ھوﭼﯾﮫ دﯾﮕﮫ .ﺣﺗﻣﺎ ً آﻗﺎ ﺑﯾﺎد! ﺗﻠﻔن ﭘﺷت ﺗﻠﻔن ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧره آﻗﺎ
رو ﮔﯾر آورد .ﮐﯽ؟ ﻟﺣظﮥ آﺧر .ﺣﺗﯽ ﻓرﺻت ﻧﺑود ﺑﮭش ﺑﮕن ﮐﯽ
ﻣرده .آﻗﺎ ﻧﻔس زﻧﺎن ﮐﮫ رﺳﯾد ﯾﮑﺳر رﻓت ﺳر ﻣﻧﺑر و ﺷروع
ﮐرد از ﺳﺟﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽ آن ﻣرﺣوم ﺷﻣردن .وﻗﺗﯽ ﮔﻔت" :ﻣن
ﺧودم ﺑﺎ اون ﻣرﺣوم رواﺑط ﻧزدﯾﮏ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ داﺷﺗم" ،ﻣن دﯾدم
رﻧﮓ ﺣﺳن ﭘرﯾد .ھر طوری ﺑود ﺑﮫ آﻗﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻧﮫ ﺟﺎﻧم،
ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓوت ﮐرده ﻣرﺣوﻣﮥ ﻣﻐﻔوره اﺳت و ﺑﺎ اﺣدی ھم ﺑﻌد از
ﻓوت ﺷوھرش رواﺑط ﻧزدﯾﮏ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧداﺷﺗﮫ  -ﺣﺗﯽ ﺑﺎ آﻗﺎ«.
داﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻣش ﻣﯽﺧﻧدد .ﺷﮑﻣش ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓت .ﻣن
ھم ﺧﻧدﯾدم ،اﻣﺎ ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ﭼپ ﭼپ ﻧﮕﺎھم ﮐرد.
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داﯾﯽ ﮔﻔت» ،اﮔﮫ ﯾﮫ آﺧوﻧد ﻣﻌﻣوﻟﯽ ذﮐر ﻣﯽﮔﻔت ﭼﮫ ﻓرق
ﻣﯽﮐرد ﺟﺎﻧم؟ ﻧزدﯾﮏ ﺑود اﻓﺗﺿﺎح ﺑﺷﮫ«.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾن ﺧﯾﻠﯽ آﺑروﻣﻧد ﺑود«.
داﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯾّر ﮔﻔت» ،اﻟﺑﺗﮫ ﮐﮫ آﺑروﻣﻧد ﺑود  -ﻣﮕﮫ ﺣﺎﻻ
ﮔﻔﺗم ﻧﺑود؟«
ﯾﮏ ﺧورده دﻟم ﺧﻧﮏ ﺷد ﮐﮫ ﺣرﺻش را در آوردم .از
ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﭘرﺳﯾدم» ،ﻣن ﭼﮑﺎر ﮐﻧم؟«
ﺣﺎﻻ اﮔر داﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﻣش ﻣﯽﺧﻧدد ،ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﺑﺎ ﭼﯾنھﺎی
زﯾر ﭼﺷمھﺎش ﻣﯽﺧﻧدد .ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت» ،اﻣﺗﺣﺎﻧت ﺧوب ﻣﯽﺷﮫ
ﻧﻧﮫ«.
وﻗﺗﯽ اﯾﻧطوری ﻣﯽﺧﻧدد ،دﻟم ﺑراش ﻏﻧﺞ ﻣﯽزﻧد.
ﺧودم را ﺑراش ﻟوس ﮐردم و ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ ﺧﺎﻧوم ﺟون -
اﻣﺗﺣﺎﻧو ﮐﮫ ﻧﻣﯽﮔم ،ﺧﺗﻣو ﻣﯽﮔم «.ﺧوﺷم ﻣﯽآﯾد ﺧودم را ﺑراش
ﻟوس ﮐﻧم.
ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﮔﻔت» ،ھﯾﭻ ﭼﯽ ﻧﻧﮫ  -ﭼﺎدرﺗو ﺳر ﻣﯽﮐﻧﯽ و
ﺻدر ﻣﺟﻠس ﻣﯽﺷﯾﻧﯽ«.
ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﮐﮫ ﭼﺎدر ﻧدارم«.
ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻓﮑر ﮐردم دارم ﻗِ ِﺳر در ﻣﯽروم» .اوا
ﺧﺎک ﺑﮫ ﮔورم«ھﺎ و »ﺧﺎک ﻋﺎﻟم«ھﺎی ﺧﺎﻧم ﺟﺎن و ﻋﻣﮫ ھم
ﺑﯾﺷﺗر اﻣﯾدوارم ﮐرد .وﻟﯽ ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺧﺎﻧم ،ﻓﺿول ﺑﺎﺷﯽ ﮐل،
ﻓرﻣودﻧد» ،ﭼﺎدر ﻣﺎدرﺗو ﺳرت ﮐن«.
ﺧﻼﺻﮫاش ﮔرﻓﺗﺎر ﺑودم و ﭼﺎره ﻧداﺷﺗم .ﭼﺎدر ﻣﺎﻣﺎ را
ﺳر ﮐردم.
ﺑﺎﯾد رﯾﺧﺗم را ﻣﯽدﯾدی .ﺣﺎﻻ رﯾﺧﺗم ﺳرم را ﺑﺧورد،
ﺳر ﻣﯽﺧورد ،ﺳرم را
ﭼﺎدر ﻣﺎﻣﺎ ﺑرام دراز ﺑود و ھﯽ از ﮐﻠﮫام ُ
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از ﭘﺷت ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﻧوک دو ﻟﺑﮫاش را ﺑﺎ دﻧداﻧم ﮔرﻓﺗم اﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ
زود وﻟش ﮐردم :ﻣوھﺎی ﺗﻧم ﺳﯾﺦ ﺷد .ﻣن اﺻﻼً ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﭘﺎرﭼﮫ
و ﮐﺎﻏذ و ﻻﺳﺗﯾﮏ ﻻی دﻧداﻧم ﺑﮕﯾرم .ﻣوھﺎی ﺗﻧم ﺳﯾﺦ ﺳﯾﺦ ﻣﯽ-
ﺷود .ﻧﻣﯽداﻧم ﺑﻘﯾﮫ ﭼطوری اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻧﻧﮥ ﻣﮭری اﯾنھﺎ
را ﺑﮕو ،داﯾم ﮔوﺷﮥ ﭼﺎدرش ﻻی دﻧداﻧش اﺳت! وووی!
ﺧﻼﺻﮫاش ﺑﺎﻻی اطﺎق ﻧﺷﺳﺗم .ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺷﺎﻧدﻧم  -ﻋﯾن
ﺑﺎدﻣﺟﺎن ﭘﺧﺗﮫ.
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ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧﯽ ﻣﺷﮑل ھﻣﯾن ﺟﺎ ﺗﻣﺎم ﺷد؟ ﺑﮫ! ﺗﺎزه اول ﮐﺎر
ﺑود .آﺧر ﻣن طﻔﻠﮑﯽ ﭼﮭﺎر زاﻧو ھم ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم ﺑﻧﺷﯾﻧم  -دو ﺗﺎ
زاﻧوھﺎم ﻣﺛل دﺳتھﺎی ﻣﺗرﺳﮏ ﺳر ﺧرﻣن ﺳﯾﺦ زد ﺑﺎﻻ .ھر ﭼﮫ
ﺧواﺳﺗم روی زﻣﯾن ﻧﮕﮭﺷﺎن دارم ،ﻧﺷد .زاﻧوھﺎ ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻧوﺑت
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽرﻓت .ﺑﺎ ﺗﻘﻼﯾﯽ ﮐﮫ زﯾر ﭼﺎدر ﻣﯽﮐردم ﻋﯾن ﮐﻼغ
ﺳﯾﺎھﯽ ﺑودم ﮐﮫ ﭘرﭘر ﺑزﻧد .ﺧﻼﺻﮫاش ﺧﯾﻠﯽ ﻗﯾﺎﻓﮥ ﺧﯾطﯽ داﺷﺗم.
ﻋﻣﮫ آﻣد ﭘﮭﻠوم ﻧﺷﺳت و ﮔﻔت» ،وول ﻧﺧور  -ﭼﺎدرﺗم
ﺑﮑش رو ﺻورﺗت«.
ﻣﮕر ﻣﯽﺷد وول ﻧﺧورم؟ ﭼﺎدرم را ھم زﯾﺎدی روی
ﺻورﺗم ﮐﺷﯾدم :دﯾﮕر ھﯾﭻ ﺟﺎ را ﻧﻣﯽدﯾدم .ھر طوری ﺑود
ﺷﮑﺎف ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯾن دو ﻟﺑﮥ ﭼﺎدر را ﺟﻠو ﯾﮑﯽ از ﭼﺷمھﺎم ﮔذاﺷﺗم
و ﺑﮫ در ﺧﯾره ﺷدم.
داﻧﮫ داﻧﮫ آﻣدﻧد .زنھﺎی ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾﺑﯽﮐﮫ ﻣن ھﯾﭻ
وﻗت ﻧدﯾده ﺑودم .ﻓﻘط ﺗﮏ و ﺗوﮐﯽ را ﺑﯾﻧﺷﺎن ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗم .ھر ﮐس
ﻣﯽآﻣد ھﻣﺎن ﭘﺎﯾﯾن در ﻣﯽﻧﺷﺳت .دور و ﺑر ﻣن و ﻋﻣﮫ و ﺧﺎﻧم
ﺟﺎﻧم ﺧﺎﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑود ،دم در ﻏﻠﻐﻠﮫ.
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ﻣﻠﯾﺣﮫ داﺷت ﺧودش را ھﻼک ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎﻻﺗر
ﺑرود ،وﻟﯽ ﺑﮫ ھر ﮐﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎﻻ« ﻣﯽﮔﻔت،
»ﻧﺧﯾر ،اﺧﺗﯾﺎر دارﯾن ،اوﻧﺟﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﺎﻻﺳت«!
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وﻟﯽ ﺧﻼﺻﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﺟﺎھﺎ ھم ﭘر ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ آن ﻧﯾم داﯾرۀ
اطﺎق را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽدﯾدم ﭘر ﺷد .و ﺗﺎ ﭘر ﺷد ﻋﻣﮫ ﯾﮏ ﺟﯾﻎ ﺧﯾﻠﯽ
ﺑﻠﻧد ﮐﺷﯾد.
ﻣن ﻓﮑر ﮐردم زﻧﺑور ﮔزﯾدش و ﭼﺎدرم را ﺑﺎ وﺣﺷت
ﻋﻘب زدم و ﮔﻔﺗم» ،ﭼﯽ ﺷد ﻋﻣﮫ؟«
ﻋﻣﮫ ﺧﯾﻠﯽ اوﻗﺎﺗش از دﺳﺗم ﺗﻠﺦ ﺷد .ﭼون دورﺧﯾز ﮐرده
ﺑود ﮐﮫ ﮔرﯾﮫ ﮐﻧد و ﻣن ﺑﺎ ﺳؤال ﺑﯽﻣوﻗﻌم اوﺿﺎع را ﺣﺳﺎﺑﯽﺑﮫ ھم
زدم .ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ طول ﮐﺷﯾد ﺗﺎ ﻋﻣﮫ دوﺑﺎره ﺗواﻧﺳت ﺧودش را
ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐﻧد .اﯾن دﻓﻌﮫ دو ﺳﮫ ﺗﺎ ﺟﯾﻎ ﭘﺷت ﺳر ھم ﮐﺷﯾد و
ﺑﻌد »اوھو اوھو«ش ﺷروع ﺷد.
ﻣن ﺣﺗم ﮐردم اﻻن ھﻣﮫ ﻣﯽﻓﮭﻣﻧد ﻋﻣﮫ دارد دروﻏﯽ
ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .دﺳت ﻋﻣﮫ را ﺗﮑﺎن دادم و ﮔﻔﺗم» ،ﻋﻣﮫ ﻓﺧری
ﻧﮑﻧﯾن ،ھﻣﮫ ﻣﯽﻓﮭﻣن ،ﺑده«.
ﻋﻣﮫ از آن ﻧﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﮭم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ وﻗتھﺎ ﻣﺎدر
ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺑﮫ آدم ﻣﯽﮐﻧد  -آدم دﻟش ﻣﯽﺧواھد ﺳوﺳﮏ ﺑﺷود ﺑﭼﺳﺑد
ﺑﮫ دﯾوار .دﺳﺗم را ھم از روی دﺳﺗش ﺗﮑﺎﻧد و ﺑﮫ »اوھو
اوھو«ش اداﻣﮫ داد  -اﯾن دﻓﻌﮫ ﺧﯾﻠﯽ ھم ﻣﺎھراﻧﮫ .ﺣﺳﺎﺑﯽ راه
اﻓﺗﺎده ﺑود .ﺑﻌد از ھر »اوھو« ﯾﮏ ﭼﯾزی ھم ﻣﯽﮔﻔت» :وای
ﺑﯽﭘﻧﺎه ﺷدم!«» ،وای ﺑﯽھﻣﮫ ﮐس ﺷدم!«
ﻣن از ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺎر ﻋﻣﮫ دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ ﺻورت ھﯾﭻ
ﮐس ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧم ،اﻣﺎ زﯾر ﭼﺷﻣﯽدﯾدم ھﻣﮥ ﺟﻣﻌﯾت ﺑﺎ آھﻧﮓ »اوھو
اوھو«ی ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ﺗﻧﮫھﺎ را ﺑﮫ راﺳت و ﭼپ و ﺟﻠو و ﻋﻘب
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ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھﻧد .ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﺑﺗرﮐم .از ھﻣﮫ ﺑدﺗر ﭼﺷﻣم اﻓﺗﺎد ﺗو
ﭼﺷم ﻣﮭری ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﻣﯾﺎن ﻋزاداران ﻣﺣﺗرم ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود.
ﻋﻣﮫ ﻣﺣﮑم زد روی زاﻧوش و ﻣن از ﺻدای ﺷرﻗش
ﻣﺛل ﺗرﻗﮫ ﺟﺳﺗم .ﺧﻧدهام اول ﺑﻧدآﻣد وﻟﯽ ﺑﻌد ﺷدﯾدﺗر ﺷد .ھر
ﮐﺎری ﻣﯽﮐردم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺟﻠو ﺧودم را ﺑﮕﯾرم.
آن وﻗتھﺎ وﻗﺗﯽ ﺧﻧدهام ﻣﯽﮔرﻓت ﺷﺳﺗم را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ-
ﮐردم ،ﺧﻧده ﺑﻧد ﻣﯽآﻣد .ﺗﺎزﮔﯽھﺎ ھر وﻗت اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻧم ﯾﺎد
ﺷﺳت ﻣژی ﻣﯽاﻓﺗم .ﺷﺳت ﻣژی را ﮐﮫ دﯾدهای؟ ﻋﯾن ﮐﻠﮥ ﻣﻧﺻور
ﺧﺎن ﺗو ﺳری ﺧورده اﺳت .ﺧﻼﺻﮫاش اﯾن ﺣﯾﻠﮫ ﮐﺎر را ﺧراب-
ﺗر ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮭﺗر ﻧﮑرد.
ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﮫ ﻣﮭری ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧم وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺷد .ﺧوب ﺑﮫ
ﻣوﻗﻊ ﯾﺎد ﭼﺎدرم اﻓﺗﺎدم  -از وﻗﺗﯽ ﻋﻣﮫ ﻓﺧری اوﻟﯾن ﺟﯾﻐش را
ﮐﺷﯾد ﺳر ﺷﺎﻧﮫام اﻓﺗﺎده ﺑود .ﮐﺷﯾدﻣش روی ﺳرم و آن زﯾر
راﺣت ﺧﻧدهھﺎم را ﮐردم.
ﻓﮑر ﮐردم :ﻧﮑﻧد ﺑﻘﯾﮫ ﻓﮑر ﮐﻧﻧد دارم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم؟ ھﻣﯾن
ﺧﻧدهام را ﺑﻧد آورد .ﭼون آنوﻗت ﻣن ھم ﻣﯽﺷدم ﻣﺛل ﻋﻣﮫ دﯾﮕر.
و راﺳﺗش ھﯾﭻ دﻟم ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﻣﺛل ﻋﻣﮫ ﺑﺎﺷم .ﺗو ﻣﯽﺧواﺳﺗﯽ؟
ھﯾﭻ ﮐﯽ ﻧﻣﯽﺧواھد.
زﯾر ﭼﺎدر ﻋرق ﮐرده ﺑودم و ﭘﺎھﺎم ﺧواب رﻓﺗﮫ ﺑود .از
ﻻی ﭼﺎدر ﻣﮭری را ﻧﮕﺎه ﮐردم .دﯾدم او ھم دارد ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐﻧد.
اول ﻓﻘط ﺑﺎ ﺣرﮐت دھﻧم ﭘرﺳﯾدم» ،درس ﺧوﻧدی؟«
ﺑﺎ ﮐﻠﮫاش ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ؟«
ﺑﺎ ﺻدای ﺧﻔﮫای ﮔﻔﺗم» ،ﺷﯾﻣﯽ؟ ﺷﯾﻣﯽﺣﺎﺿر ﮐردی؟«
ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﭼﯽ ﮔﻔت ،ﭼون ﻣﻠﯾﺣﮫ داﺷت ﺟﻠو ﺧﺎﻧم ارﻓﺎق-
اﻟدوﻟﮫ ﻗﻠﯾﺎن ﻣﯽﮔذاﺷت و ﺟﻠو ﻣﮭری را ﮔرﻓت و دﯾﮕر ﻧﻣﯽ-
دﯾدﻣش .ﺳرک ﮐﺷﯾدم ﮐﮫ ﮔﯾرش ﺑﯾﺎورم ،ﻋﻣﮫ ﺳﻘﻠﻣﮫام زد.
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ﺧواﺳﺗم ﯾﮏ ﮐﺎری ﺑﮑﻧم ﮐﮫ ﺣرص ﻋﻣﮫ را در ﺑﯾﺎورم ،ﺑﻌد ﮔﻔﺗم
وﻟش ﮐن.
ﯾﮑﯽ از دﺧﺗر ﻋﻣﮫ ھﺎ ﯾﺎ دﺧﺗر داﯾﯽ ھﺎی دﺳﺗﮫ دﯾزی
ﻣﺎﻣﺎ ﮐﮫ ﭘﮭﻠوی ﻣن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود ﻗﮭوهاش را ھورت ﮐﺷﯾد .ﻣن اول
ﺧﯾﺎل ﮐردم ﺧواﺑش ﺑرده ،ﺧرﻧﺎس ﻣﯽﮐﺷد .ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ھر
ﮐﺎری ﺧﻧدهام ﻣﯽاﻧداﺧت .ﺑﺎز ھم ﻧزدﯾﮏ ﺑود ،اﻣﺎ دﯾدم ﭼﻧد ﻧﻔر
رو ﺑﮫ روی ﻣن دارﻧد ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾنھﺎ راﺳﺗﯽ راﺳﺗﯽ ﮔرﯾﮫ
ﻣﯽﮐردﻧد  -و ﺑﺎ ﭼﻧﺎن رﺿﺎﯾﺗﯽ ھم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ آدم
ﺣﺳرﺗﺷﺎن را ﻣﯽﺧورد .درﺳت ﻣﺛل اﯾن ﮐﮫ دارﻧد از ﮐﺎرﺷﺎن
ﮐﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ﮐﮫ ﻋﯾن ﺑﮫ ﮐرﻣو ﺑود  -ﺳﺑﯾل ھم داﺷت  -ﺑﺎ
ﺧﺎﻟﮫ ﺷﺎزده ﺣرف ﻣﯽزد .ﺧﺎﻟﮫ ﺷﺎزده ھم ﺑﮫ طرف ﺑﮫ ﮐرﻣو ﺧم
ﺷده ﺑود و ﭼﻧﺎن ﺑﺎ دﻗت ﮔوش ﻣﯽداد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرم آﻣد آن ﻧﺻف
ﮐﻠﮫاش ﻓﻘط ﯾﮏ ﮔوش ﮔﻧده اﺳت .ﺣرﻓﺷﺎن را ﻧﻣﯽﺷﻧﯾدم.
دو ﻧﻔر ھم دﺳت راﺳﺗم داﺷﺗﻧد ﺣرف ﻣﯽزدﻧد ﮐﮫ ﻣن
ﻧﻣﯽدﯾدﻣﺷﺎن .ﯾﮑﯾﺷﺎن ﮔﻔت» ،ﻧﮫ؟ ﺟون ﻣن؟ اوﻧوﻗت دﺧﺗره ﭼﯽ
ﮐرد؟«
دوﻣﯽﮔﻔت» ،ﯾﮫ ﭘﺎﭼﮫ ورﻣﺎﻟﯾدهاﯾﮫ ﮐﮫ ﻧﮕو .ﭘﺳره رو
ﭼﻧﺎن ﻋﺎﺻﯽ ﮐرده ﮐﮫ داره ﻣﯽﮔﯾردش ِ -د ھﻣﯾﻧو ﻣﯽﮔﻔﺗم ھﻔﺗﮥ
دﯾﮕﮫ ﻋروﺳﯽ دارﯾم .ﻣﻧﺗﮭﺎ ﻋروس ﺧﺎﻧم «...
ﻋﻣﮫ ﺑﺎز ﺟﯾﻎ ﮐﺷﯾد ،ﺑﺎﻗﯾش را ﻧﺷﻧﯾدم .
ﯾﮑﯽ ھم داﺷت از ﮐﻼه دوز ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﭼﯽ
ﮔﻔت.
ﻏﯾر از ﭼﻧد ﻧﻔری ﮐﮫ داﺷﺗﻧد از ﮔرﯾﮫ ﮐردﻧﺷﺎن ﮐﯾف
ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺑﻘﯾﮫ دوﺗﺎ دوﺗﺎ ﺑﺎ ھم ﭘﭻ ﭘﭻ داﺷﺗﻧد .وﻟﯽ ھر ﮐﺎری
ﻣﯽﮐردﻧد ﺟﻧﺑﺎﻧدن ﺗن ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻣﯽرﻓت .اطﺎق ﻋﯾن ﯾﮏ ﺻﺣﻧﮫ
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از ﻓﯾﻠم زﻧدﮔﯽ ﭘﻧﮕوﺋن ھﺎ ﺑود ﮐﮫ ﭼﻧد وﻗت ﭘﯾش ﺑﺎ رﺧﺳﺎر و
ﺑرادرش دﯾده ﺑودم.
آﺧوﻧده ھم داﺷت از ﺗوی راھرو ھﯽ ﻗرآن و ﻧوﺣﮫ و از
اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻣﯽﺧواﻧد .آدم دﻟش ﻣﯽﮔرﻓت .دﻟم ﺑرای آﺧوﻧده ھم
ﺳوﺧت  -ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ داد و ﻓرﯾﺎدش ﮔوش ﻧﻣﯽداد.
اطﺎق ﻣﺛل ﺟﮭﻧم ﮔرم ﺑود .ﺟﻣﻌﯾت ﮐم ﻧﻣﯽﺷد ﮐﮫ ھﯾﭻ ،دم
ﺑﮫ دم ھم زﯾﺎد ﻣﯽﺷد .اﯾﻧﻘدر ﻣﺟﻠس طوﻻﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻓﮑر ﮐردم
ھﯾﭻ وﻗت ﺗﻣﺎم ﻧﻣﯽﺷود .وﻟﯽ ﺗﻣﺎم ﺷد .ﯾﻌﻧﯽ آﺧوﻧده ﺗﻣﺎﻣش ﮐرد.
ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﻧوﺣﮫ ﺧواﻧﯾش ﻗطﻊ ﺷد و ﭼﻧد ﺗﺎ ﺷﻌﺎر ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ داد
ﮐﮫ ﻣﺎ ﻓﮭﻣﯾدﯾدم و ﺟﻠﺳﮫ از رﺳﻣﯾت اﻓﺗﺎد .دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﭘﺎ ﺷدﻧد و
رﻓﺗﻧد و اطﺎق ﯾﮏ دﻓﻌﮫ ﺧﻠوت ﺷد .ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﺎ از ﻗوم و ﺧوﯾش-
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗم ﻣﺎﻧدﻧد.
از ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﭘرﺳﯾدم» ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗوﻧم ﺑرم؟«
ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﮔﻔت» ،ﺑرو ﻧﻧﮫ  -ﺑرو ﯾﮫ آﺑﯽ ﺑﮫ ﺳر و روت
ﺑزن«.
ﺧواﺳﺗم ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣن ﮔرﯾﮫ ﻧﮑردم ھﺎ ،ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﺑﮭم
ﭼﺷﻣﮏ زد.
ﭘﺎم ﺧواب رﻓﺗﮫ ﺑود و ﻣﯽﻟﻧﮕﯾدم .ﺟﻠو در ﮐﮫ رﺳﯾدم،
دﺧﺗر ارﻓﺎقاﻟدوﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ﮔﻔت» ،ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺟﻠس ﺧﺗم ﺧوﺑﯽ
ﺷد .ﮔرم ﮔرم ﺷد .ﺷﻣﺎم ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺑﯽ آﺑرو داری ﮐردﯾن«.
ﺧﺎﻟﮫ ﺷﺎزده ﮔﻔت» ،ﭼﮫ زﺑوﻧﯽ ﮔرﻓﺗﯽ ﻣﺎدر  -ﻣﺎﺷﺎﻻت
ﺑﺎﺷﮫ!«
ﻋﻣﮫ ﻗﯾﺎﻓﮫای ﺑﮫ ﺧودش ﮔرﻓت ،ﯾﻌﻧﯽ :اﯾن ﮐﮫ ﻗﺎﺑل
ﻧداﺷت.
رﻓﺗم ﭘﺎﯾﯾن.
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داﯾﯽ ﭘرﺳﯾد» ،ﭼطور ﺑود؟«
آﻣدم ﺑﮕوﯾم» ،ﺧﯾﻠﯽ آﺑروﻣﻧد ﺑود«،
ﮔﻔﺗم» ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوش ﮔذﺷت«!
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وﻗﺗﯽ ﻣﻣﮫ ﺷروع ﺑﮫ ﺣرف زدن ﻣﯽﮐﻧد ،دﯾﮕر ﻓﺎﯾده
ﻧدارد .ﮐﺗﺎب را ﺑﺎﯾد ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷت و ﺑﺎﯾد ﺷﻧﯾد .ﺣﺗﯽ ﻓﺎﯾده ﻧدارد
ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯽ» :ﺣرف ﻧزن«  -ﭼون ﻧﻣﯽﺷﻧود .اﺻﻼً ﻧﻣﯽﺷﻧود.
ﻣﮕر داد ﺑزﻧﯽ .ﭼﻧد ﺑﺎر داد ﺑزﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﻧﺟرهات ﺑﺧراﺷد .آﻧوﻗت
ﻣﯽﭘرﺳد» ،ھَﮫ؟ ﺑﺎ ﻣﻧﯽ روﻟَﮑم1؟«
ﺳرت را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھﯽ و ﻣﻣﮫ اﺑروھﺎی ﺷﮑل
ھﺷﺗش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑرد و ﭼﺷمھﺎی ﮐم ﺳوی آﺑﮑﯾش را ﺑﮫ
ﺻورﺗت ﻣﯽدوزد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﭼﮫ ﮔﻔﺗﯽ ﮐورﭘَﮑم2؟ َدردِت ﺑﮫ
ﺟ َﮕ ِرم ﺑﺎ َم ﺑودی؟«
و ﻓﺎﯾده ﻧدارد ﺑﮕوﯾﯽ» ،آره«  -ﭼون ﻧﻣﯽﺷﻧود و ﻣﯽ-
ﺧواھد ﺑﺷﻧود و ﯾﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﯾد» :ھِﯽ ھِﯽ ھِﯽ!
س و ﭼﺎق ﺑودم .ﮔرگ
ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل او روزا .او روزا ﮐﮫ َم َﻣ ّ
اوور .ﻗزوﯾن ﮐﮫ ﺑودﯾم،
اﯾور َ
ﺑودم .ﻣﯽﮔرﻓﺗﻣت ﺑﻐل ،ﻣﯽﺑردﻣت َ
ﺷﺎزَ ه ﺑﮫ ﻧورﺻﺑﺎ ﻣﯾﮕف :ﺗو ﺑﮕﯾرش ﺑﻐل .ﺑﮫ َم ﻣﯾﮕف :ﺗو ﺑرو
 1ﺑﭽﮥ ﮐﻮﭼﮑﻢ
 2ﺑﭽﮥ ﺑﭽﮫ ام
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زﯾر ﮐرﺳﯽ ﺑﺧواب ﮐﮫ ﻗوواَت داﺷﺗ َﮫ ﺑﺎﺷﯽ ﺑ َﭼ َم ﻧ َﮕداری .آی
ﺷﺎزه ﯾﺎدت ﺑﮫ ﺧﯾر! آی ﺧﺎﻧِم ﯾﺎدت ﺑﮫ ﺧﯾر! …اول ﮐﮫ زن داﯾﯾم
ﺳم.
ِﺑ ِﺷم ﮔف :ﺑرو ﺧﺎﻧﮥ ُﻣدﯾل ﻋﻣوم ﺑﻣﺎن ،ﮔﻔﺗم :ووی ووی َم ِﻣﺗر َ
ﺳم .زن داﯾﯾم
ﮔﯾرهَ ،م وﷲ ِﻣﺗ َر َ
داره ﻗﺎﭼﺎق َ
ﻣدﯾل ﻋﻣوم آﺟﺎن َ
ﮔفُ :ﺧ َﺑﮫ ُﺧ َﺑﮫ آﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ،ﺟ َﮕ ِرت ﺑﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن ،ﭼﮫ ﺷﯾﺗﯽ!  ...ﯾﮫ
ﺷﻌری ﺑود ﺑرا رﯾﯾس ﻗﺎﭼﺎق ،ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎﻧﯾﺎ ﺗو ﮐرﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ-
ﺧواﻧدن«.
آھﻧﮓ ﺗﺻﻧﯾف در ﺧﺎطرت ھﺳت و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻣﮫ را
ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻌر را ﺑﺧواﻧد و ﻣﻣﮫ ﺑﯽﺻدا ﻣﯽﺧﻧدد و ﻣﯽ-
ﺧواﻧد:
»ﭼﯽ َﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ِﻗﯽ ﮐﻧﮕر ﺑﮑﻧِم
دو ﺗﺎ ﺳوار ھﺎتَ َو َھﻧِم ... - 3ﻧﮫ ﯾﺎدِم رﻓﺗ َﮫ«.
و از ﻧو ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد:
ﺑﺎرم
»ﭼﯽ َﻣﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻗِﯽ ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ِ
رﯾﯾس ﻗﺎﭼﺎق ھﺎتَ َو َھﻧِم
ﺑﺎﻻوﻧِم
ﮔﻔﺗم َم ﻋروس
َ
روﻧِم
دت ﮐدﺧدای ﻧِو َد َ
روﻧِم
آی ﺗو دس ﻧﯾﮫ ﺑﮫ َ
ﺳ َ
4
ُﺧم َھ ِﻠ ِﺳم ﺷَؤا ِﻟم ﮐﻧِم «.
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ھﻣﮥ ﺷﻌر ﻧﯾﺳت ،ﭼون ﯾﺎدت ھﺳت ﮐﮫ
طوﻻﻧﯽ ﺗر ﺑود .وﻟﯽ از ﺷﻧﯾدﻧش ﯾﺎد ﺷبھﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ
ﺑراﯾت ﻣﯽﺧواﻧد و ﺧواﺑت ﻣﯽﮐرد و ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽﺷوی.
 3ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮ ﺑﮑﻨﻢ
 4ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺧﺎﻧﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻗﺎﭼﺎق  /رﺌﯾﺲ ﻗﺎﭼﺎق دﻧﺒﺎﻟﻢ ﮐﺮد /ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻋﺮوس ده ﺑﺎﻻم /دﺧﺘﺮ
ﮐﺪﺧﺪای ﻧﻮ درون /ای ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﮫ روﺳﺮﯾﻢ ﻧﺰن /ﺗﺎ ﺧﻮدم ﺷﻠﻮارم را در ﺑﯿﺎورم.
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ﻣﻣﮫ ﺑﺎز ﺑﯽﺻدا ﻣﯽﺧﻧدد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﯾﺎدِم رﻓﺗ َﮫ .ﺑرا
رﯾﯾس ﻗﺎﭼﺎق ِﻣﺧواﻧدن .آﻗﺎم ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎ َر ﻣﯽ ِﮔ ِرف .زن داﯾﯾم ﻣنَ
ﺑرد ﺧدﻣت ﺧﺎﻧِم .ﺑﮫ ای ﺷﺎه ﭼراغ ،ﺗﺎ از ﭘﻠﮫھﺎ آﻣد ﭘﺎﯾﯾن -
ﺷﮑﻣش ﭘر ﺑود - 5ﻣﺣﺑﺗش اﻓﺗﺎد ﺑﮫ د ِﻟم .ﺑﮫ زن داﯾﯾم ﮔﻔﺗمِ :ﻣﻣﺎﻧم
… زن داﯾﯾم ﯾﺎدِت ﻣﯾﺎ ﺧﺎﻧِم؟«
زن داﯾﯽ ﯾﺎدت ﻣﯽآﯾد  -ﻧﮫ آن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ را آورد
»ﺧدﻣت ﺧﺎﻧم« ،ﭼون آن ﻣوﻗﻊ »ﺷﮑم« ﺧﺎﻧم ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗو »ﭘر«
ﺑود؛ وﻟﯽ زن داﯾﯽ ﯾﺎدت ﻣﯽآﯾد ﭼون ﺑﻌدھﺎ ھم ﻣﯽآﻣد و ﭘﯾراھن-
ھﺎی ﺧواب و زﯾرﭘوشھﺎ و ﺗﻧﮑﮫھﺎ و ﭘردهھﺎ را ﻣﯽدوﺧت .ﺣﺗﯽ
ﯾﺎدت ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ اﺳﻣش ﺧﺎور ﺧﺎﻧم ﺑود و دو دﺧﺗر داﺷت و
ﺷوھرش ﮐﻔﺎش ﺑود  -و ﺳرت را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد و
ﮐﺗﺎب را روی ﭘﺎﯾت ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯽﮐﻧﯽ.
ﻣﻣﮫ ﻟﺑش را ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺄﺛرش را ﻧﺷﺎن ﺑدھد و ﻣﯽ-
ﮔوﯾد» ،ﻧُﭻ! ﻣرد! ﺷوھر ﺑدری ام رف زﯾر ﻣﺎﺷﯾن .ﺧ ﱠَره ﺑﮫ
ﺳرِ ،6ﭼش ﻧداش ﻣﺎﺷﯾنَ ﺑﯾﻧَﮫ!«
و ﺗو ﻣﯽﺧﻧدی و ﻣﻣﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﻣﯽﺧﻧدد ،ﺑﺎ ﺻدای دو
رﮔﮫای ﮐﮫ ﺷﺑﯾﮫ ﺳرﻓﮥ آدمھﺎی ﺳﯾﮕﺎری اﺳت .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ
ﻣﻣﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﺳﯾﮕﺎر ﻧﮑﺷﯾده اﺳت .ﻓﻘط ﯾﮏ وﻗﺗﯽ ﻗﻠﯾﺎن ﻣﯽ-
ﮐﺷﯾد  -و ﺑﮫ ﺳﯾﮕﺎرت ﭘﮏ ﻣﺣﮑﻣﯽ ﻣﯽزﻧﯽ و ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ
ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﻧﮑش روﻟَﮑم .ﺳﯾﻧَت ﺧراب ﻣﯾﺷَﮫَ .م ﻗﯾﻼن ﻣﯽﮐﺷﯾدم.
ﻋزﯾزم آﻣد .اول ﺑرام ﻧِ ِوش ﻧﺎﺧوﺷم .ﺧﺎﻧِم ﮐﺎﻏ َذ ﺧواﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺧﺑر
ِ
ﺑﮫ ﮐرﻣﺎﺷﺎ ﺑرا دﮐﺗر ارﺳطﺎ ﻧِ ِوش ﻋزﯾزَ ﺑﺑرش ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧَﮫ .ﺧﺎﻧِم
ﺧدا ﻋﻣرش ﺑده ،ﻓﮑر ھ َﻣﮫ ﺑود«.
 5آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮد
 6ﻟﺠﻦ ﺑﮫ ﺳﺮ ،ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮ
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و ﺗو ﻧﻣﯽداﻧﯽ دﮐﺗر ارﺳطﺎ ،ارﺳطﺎﺳت ﯾﺎ ارﺳطو و ھﯾﭻ
وﻗت ﯾﺎدت ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ از ﻣﺎدر ﺑﭘرﺳﯽ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﻣﯽﺧواھﯽ
ﮐﮫ ﺑﻘﯾﮥ ﻗﺻﮫ را ﺑﺷﻧوی؛ ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮑرر ﺷﻧﯾدهای ،ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ-
داﻧﯽ ﮐﻣﮏھﺎی دﮐﺗر ارﺳطﺎ ﯾﺎ ارﺳطو ﻓﺎﯾده ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎ
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧﯽ ﻋزﯾزﷲ ﻣرده اﺳت .ﮐﺗﺎب را ﻣﯽﺑﻧدی و ﮐﻧﺎر
ﻣﯽﮔذاری.
ﻣﻣﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧد ﮐﮫ ﺳراﭘﺎ ﮔوﺷﯽ و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺧﺎﻧِم ﻣنَ
ﻓرﺳﺎد ﮐرﻣﺎﺷﺎ .رﻓﺗم ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧَﮫ … ﺧﺎﻧِم ،ﺑﮫ ای ﺷﺎه ﭼراغ ،دو
ش
ﻟﮕن ﺟراﺣت و آب! َﭘﻠوش آب آورده ﺑود .اﻣﺎ ھﻧو ﺑدﺑﺧﺗِم ِ
ﻋﻣر َ
ﻧدا َده ﺑود ﺷﻣﺎُ .ﺧش ﮔف ﺑرو ﭘﯾش ﺧﺎ ِﻧمَ ،م ُﺧب ِﻣﺷَمَ .م آﻣدم
ﺗران .ﺑﻌد ﮐﺎﻏ َذ رﺳﯾدَ .م دﯾدم ﺧﺎﻧِم ﮔرﯾﮫ ِﻣﮑﻧَﮫ ُاو ِﻣﺧواﻧَﮫ .ﮔﻔﺗم:
ای وای ،ﺑُوام 7ﺑﺳوزَ ه ،ﭼﯾﮫ؟ ﺑﮫ آﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ﺑﮕو .ﺑﮫ ﻣﻣت ﺑﮕو.
ﻧﮕف .ﮔﻔﺗمَ :ﻣﯾﮫ َم ﻧﺎﻣﺣرﻣم؟ …ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺑِ ِﺷم 8ﮔف .ﮐﺎﻏذَ
ﺧواﻧ َده ﺑود .ﮔف :ﻧﻧَﮫ ،داﺷﯾم ُﻣر َده ﮐﮫ ﺧﺎﻧِم ﮔرﯾﮫ ِﻣﮑﻧَﮫ .ﮔﻔﺗم:
ووی ﺟﮕرت ﺑﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن  -ﻧﮕو .ﮔف :وﷲ داﺷﯾم اﯾطو ﺷ َده«.
و ﺑﮫ ﻧظرت ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ دﮐﺗر ارﺳطﺎ ﯾﺎ ارﺳطو ﺑﯽﻋرﺿﮫ
ﺑوده؛ ﺑﮫ ﻧظرت ﻣﯽآﯾد اﮔر ﻋزﯾزﷲ ﺗﮭران ﺑود و ﮐرﻣﺎﻧﺷﺎه ﻧﺑود
ﺧوب ﻣﯽﺷد و ﻧﻣﯽﻣرد.
ﻣﻣﮫ ﺳرش را ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﺑرد و ﻣﯽﮔوﯾد،
»او ﺑدﺑﺧﺗِ َم َھ َﻣﮫ ﻣﺧواﺳن .اﯾران ﻣﮕف ﮐﺎش َم ﻣرده ﺑودم ،ﻋزﯾز
ﻧﻣر َده ﺑود .اﯾران ھﻧو ھﺳش .ﮐرﻣﺎﺷﺎس «.ﺑﺎز ﻟﺑش را ﺑﮫ
ﻋﻼﻣت ﺗﺄﺛر ﺟﻣﻊ ﻣﯽﮐﻧد و آه ﻣﯽﮐﺷد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﻧُﭻ ،ﺧﺎﻧِم
اﯾرانَ ﺑَ ِش 9ﻋزﯾز ﮔرف .دو ﺷب ﻣﺎﻧده ﺑود از ﮐرﻣﺎﺷﺎ را ﺑﯾﻔﺗﯾم،
 7ﭘﺪرم
 8ﺑﮫ ﻣﻦ
 9ﺑﺮای
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ﺧﺎﻧِم ﮔف :ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ِﻣرﯾم ،ﺗو دﯾﮫ ﻧﯾﺳﯽُ ،خ ﻋزﯾز زن ِﻣﺧواد .ﺑرو
دﺧﺗری َﺑ ِﺷش ﻋﻘد ﮐن .ﮔﻔﺗم :ووی ووی َم ﻧَﻣﯾﺗﺎﻧم .ﺧﺎﻧِم او ﺑدﺑﺧﺗِ َم
ﺧواسِ ،ﺑ ِﺷش ﮔف :ﻋزﯾز ،ﮐﯾﮫ ِﻣﺧوای َﺑ ِﺷت ﺑﮕﯾرم؟ ﮔف :اﯾرانَ
ﮐﮫ ﻣﯾﺎ ﺧﯾﺎطﯽ ﻣﯽ َﺑ َره .ﺧﺎﻧِم ﺑﮫ َم ﮔف :ﺑﺎ ﺧﺎور ﺧﺎﻧِم ﻣری ﺳراغ
ﺑذاره ُاو ﻣرغُ ،او
ای اﯾران .ﺑﮫ ﺣﺳن آﻗﺎم ِﻣﮕﯽ ﯾﮫ ﻣن ﺑرﻧﺞ ﺑﺎر َ
ﻏذاش ﺑﺎر ﮐرد.
ﭘﺎروش ﮐردم ،ﺣﺳن آﻗﺎ
ﻋﻘدش ِﻣﮑﻧﯽَ .م ﺟﺎرو
َ
َ
ﯾﺗﯾﻣﺎم ﮔذاﺷﺗم ﮐرﻣﺎﺷﺎ و دﻧﺑﺎل ﺗو را
ﻓرداش ﻣﺎ ﮐﺷﯾدﯾم ﺑرا ﺗﺑرﯾز.
َ
ﺑﻠﻘﯾس ُخ ﻓرﺳﺎ َده ﺑودم ﺧﺎﻧﮥ ﺷوھر .ﻧﻌﻣ ِﺗم در دﮐﺎن ﺳﯾﮕﺎر
اﻓﺗﺎدم.
َ
ﻓروﺷﯽ داﺷﯽ ﺣﺑﯾﺑش ﺑود .ﻏﻼﻣﺣﺳﯾ ِﻧم ﺧﺎﻧِم ﺑﺎ ِﺷﻣﺎن آورد  -ھﺷت
ﺳﺎﻟش ﺑود .ﺧﺎﻧِم ﻓرﺳﺎدش اﮐﺎﺑر .ﺗﺎرﯾﮏ روﺷن ِﻣ َرف .ﺧﺎ ِﻧم ﺑﺎ ِﺷم
دﻋوا ﻣﮑرد ﻣﮕف :ﺑﺎز ﺑ َﭼﮫ َر ُﮔﺳﻧَﮫ ﻓرﺳﺎدی رف؟ ﻣﮕﻔﺗم :ووی
ﯾب ﺗو ﻧدﯾدی ﺧﺎﻧِم
درﺑﻧد ﻧﺑﺎش ﺧﺎﻧِم ،اوﺟﺎ ﯾﮫ ﭼﯾزی
ﻣﺧوره ...ﺣﺑ َ
َ
10
 از ھووم ﺑود ،اﻣﺎ ُخ َم ﺑزرﮔش ﮐردم .ھووم ﺷﯾت ﺑود«.ﻣﻧﺗظر ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ دو ﮐﻠﻣﮫ ھم از ﺑﻠﻘﯾس ﺑﮕوﯾد.
ﭼون ﺗو ﺑﻠﻘﯾس ،دﺧﺗر ﻣﻣﮫ را ھم ﻧدﯾدهای ،وﻟﯽ ﻣﻣﮫ ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ-
ﮔوﯾد .ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻘﯾس ھم ﻣﺛل ﻋزﯾز در ﺧﯾﻠﯽ ﺑﭼﮕﯽ ﺗو
ﻣرده اﺳت و ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﻌﺟب ﻣﯽﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ از ﺑﻠﻘﯾس ﮐم ﯾﺎد ﻣﯽ-
ﮐﻧد .ﻓﻘط ﮔﺎه ﺑﮫ ﻋروﺳﯾش ﮔﺎه ﺑﮫ ﻣرﮔش  -ﺑﯽﺷﺎدی ،ﺑﯽاﺷﮏ،
ﺑﯽ آه  -اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد .ﻧﻌﻣت و ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن را ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺧود ﻣﻣﮫ
ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯽ .ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺗو را ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرده و آورده اﺳت و
ﻧﻌﻣت را ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺧواﺑﺎﻧدهای ﮐﮫ ﺗرﯾﺎﮐش را ﺗرک ﮐﻧد .ﺑﭼﮫ-
ھﺎی ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﻋﻣﮫ و ﻧﻌﻣت اﺻﻼً زن ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت.

 10ﺧﻞ
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ﻣﻣﮫ ھﻧوز دارد ﺣرف ﻣﯽزﻧد .ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺗﺑرﯾز ﭼﻧد ﻣﺎ
ﻣﺎﻧدﯾم .ﺣﺳن آﻗﺎ ﺑﺎ ِﺷﻣﺎن ﻧﯾﺎﻣد .ﺧﺎﻧِم ﺑ ِﺷش ﮔف :ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯾﺎی؟ ﮔف:
ﻧﮫ ﻣرم ﭘﯾش ﻣﺎ َد ِرم .زن داﯾﯾم ﺑﮫ َم ﮔف :ﺧﺎﻧِم زی اﺳﭘﺎنَ ِ ،11ﻣ َره
ﺳﻔر ،ﺑﺎ ِﺷش ِﻣری؟ ﮔﻔﺗم :ای وای ِﻣ َرم«.
ﭼﻧد ﺑﺎر ﺑﮫ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﻣﯽﭘرﺳﯽ» ،ﭘس ﺣﺳن ﮐﯽ دوﺑﺎره
ﭘﯾش ﻣﺎ ﺑرﮔﺷت؟«
و ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ھَﮫ؟ ﺑﺎ ﻣﻧﯽ روﻟَﮑم؟« ﻣوھﺎﯾش را
ﭘﺷت ﮔوﺷش ﻣﯽزﻧد ﺷﺎﯾد ﺑﺷﻧود و ﺗو ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻓرﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯽ
و ﺳؤال را ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﯽ .ﻣﻣﮫ ﺑﺎ ﻧوﻣﯾدی ﺳرش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽ-
ﻗوزش در آ َﻣ َده«.
دھد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﻣﻣت دِﯾﮫ ﭘﯾر ﺷ َدهِ .
و ﺗو ،ھﻣﮥ ﻣﺣﺑﺗﯽ را ﮐﮫ در دﻟت ﺑﮫ ﻣﻣﮫ داری ،ﺗوی
ﭼﺷﻣت ﻣﯽرﯾزی و ﺑﮫ ﻗوز ﭘﺷت ﻣﻣﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯽ و از ﺳؤاﻟت
ﭼﺷم ﻣﯽﭘوﺷﯽ و ﺑﮫ ﺧودت وﻋده ﻣﯽدھﯽ ﮐﮫ از ﺧود ﺣﺳن ﯾﺎ
ﻣﺎدر ﺑﭘرﺳﯽ ،و ﺑﺎ اﺷﺎرۀ ﺳر ﺑﮫ ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯽ» ،ﻓﮑرش را ﻧﮑن
 ﻧﮫ ﻓﮑر ﺳؤاﻟﯽ را ﮐﮫ ﮐردم ،ﻧﮫ ﻓﮑر ﻗوز ﭘﺷﺗت را  -ﺣرﻓت راﺑزن« .
و ﻣﻣﮫ ﺑﺎ ذوق ﻣﯽﮔوﯾدَ » ،م رﻓﺗم .ﺣﺳن آﻗﺎ ﻧﯾﺎﻣد .رف
ﮐرﺑﻼ .ﭘﯾش ﻧﻧش .ھﺎر ﺷ َده ﺑود  -وﷲ! ﻧﮫ وﷲ ،ھﺎر ﻧﺑود .ﺣﯾﺎ
داش .ﺑﻌد از ظﮭر زﯾر ﯾﮫ ﮐرﺳﯽ ِﻣرﻓﺗﯾم .ﺑﺎ ﺷوال ﻣﯽﻧﺷس و ﭘﺎ
ِﻣ ُ
ﭘﺎش َم ﻧدﯾدم  -ھرﮔز«.
ﺷدَ .
و ﺗو ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﻣﻌﻧﯽ داری ﺑﮫ ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯽ» ،ای ﮐﻠﮏ!
ﺣﯾﺎی ﺣﺳن ﭼﻧدان ھم ﺑﺎب دﻧداﻧت ﻧﺑود .ﺑدت ﻧﻣﯽآﻣد ﻻﺳﯽ ﺑﺎھت
ﻣﯽزد!«

 11زاﺌو ،ﺗﺎزه زاﯾﯿﺪه
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ﻣﻣﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﺑﯽﺻدا ﻣﯽﺧﻧدد و ﻣﯽﮔوﯾدُ » ،خ َم ﭼﺎق و
َﻣس ﺑودم .ﺟوان ﺑودم .اﻣﺎ آدِﻣﺎی او روز ﺣﯾﺎ داﺷن .ﻣﺛﮫ ﺣﺎﻻ ﮐﮫ
ھﺎرن .ای ھ َﻣﮫ آدِم از زﯾر
ﻧﺑود ﮐور َﭘﮑم .آدِﻣﺎی ﺣﺎﻻ ھ َِﻣﮫﺷﺎن َ
دس َم رد ﺷد ،ﻣﺛﮫ آدِﻣﺎی ﺣﺎﻻ ﻧدﯾدم .ووی ووی ووی! آد َِم
ﻧداره ِ -ﭼرت ِﭼرت
ِﻣﺧورن! ﭘدر آد َِم ِﻣﮕن! ای اﺳﻣﺎل ﺣﯾﺎ
َ
ھﺎره! ﭼﻧﯽ
ِﭼرت ،ﻣﯾﺎ و ﻣره ،ﺳﻼﻣم ﻧﻣﯾ َده  -ووی! دﯾدی؟ ﭼﻧﯽ َ
12
ﺧوره! در و ﺑﺎن واز  -ھرﭼﮫ
داره! ﺧﺎﻧش ِﺑ ُر ﱠﻣﮫ ! ﭼﻧﯽ ِﻣ َ
رو َ
ﺑﺧواد ِﻣﺧو َره و ِﻣ َﺑ َره!« و ﺳرش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھد
ﺧﺎﻧم ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻗﻔل و ﺑﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺗو آه ﻣﯽﮐﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ
ﺑﺑﯾﻧد ﺣوﺻﻠﮥ ﺷﻧﯾدن ﺷﮑﺎﯾﺎﺗش را از ﻣﺳﺗﺧدمھﺎ ﻧداری و ﮐﺗﺎﺑت
را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯽ.
ﺑﺧوره،
ﻣﻣﮫ ﺣرﻓش را ﺗﻌدﯾل ﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﮔوﯾدُ » ،خ
َ
ﺟوانَ  .ﺗُﻧَم ﭼﮫ ﮐﻧﯽ  -ﻻﺑدی روﻟَﮑم  -آدِم ﻣﺧوای .ای از او ﮐﻠﻔﺗ َﮫ
ﺑﮭﺗره ،ﭼﮫ ﺑود او زﺑﯾ َده!«
ﮐﮫ داﺷﺗﯽ ُخ َ
ﻣﯽﮔوﯾﯽ» ،زﺑﯾده ﻧﺑود ،ﺻﻐری ﺑود«.
ﻣﻣﮫ ﻧﻣﯽﺷﻧود و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ھَﮫ؟ آری ،زﺑﯾ َده  -ھﻣو ﮐﮫ
ﭼﺎرﻗد و ﺟوراب اﺑرﯾﺷﻣﯽ َر ﺑرد و رف«.
و ﺗو ﻣطﻣﺋن ﻣﯽﺷوی ﮐﮫ ﻣﻘﺻودش ﺻﻐری اﺳت ،وﻟﯽ
اﺻرار ﻧﻣﯽﮐﻧﯽ .و ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺧ ﱠَره ﺑﮫ ﺳر ،ﺑﮫ َم ﻣﮕف:
ﭘﺎش ﭼﮫ ِﻣﻣﺎﻟَﮫ؟ ﮔﻔﺗم :ووی ﺟﮕرت ﺑﯾﺎ ﭘﺎﯾﯾن! ﺧﺎﻧِم
ﺧﺎﻧِم ﻣوای َ
ﮐﯽ ﻣو داش! ﺗو ﺗﺧم ﻣورﯾ َﭼﮫ ﺑﻣﺎل ﺗﺎ دﯾﮫ در ﻧﯾﺎ .ﺧ ﱠَره ﺑﮫ ﺳر! ُخ
ّ
دزم ﺑود«.
اﺧمھﺎ را در ھم ﻣﯽﮐﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ ﺻﺣﺑت را ﻋوض ﮐﻧد
و آرزو ﻣﯽﮐﻧﯽ ﮐﺎش ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔذاﺷت ﺑﻘﯾﮫ دزدﯾﺷﺎن را ﺑﮑﻧﻧد و
 12ﺧﺎﻧﮫ اش ﺧﺮاب ﺷﻮد
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داﯾم ﻓﮑر ﺧودش و ﺧﻠﻖ ﺗو را ﭘرﯾﺷﺎن ﻧﻣﯽﮐرد و ﺑﺎز ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑت
ﺗﮭدﯾدش ﻣﯽﮐﻧﯽ .ﻣﻣﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دﻟت را ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورد ،ﻣﯽ-
ﮔوﯾد» ،ﺧﺎﻧِﻣم ﯾﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﻠﻔت ّ
دزی داشَ .م ﻣﮕﻔﺗم :ﺧﺎﻧِم ،وﷲ ای
ﱠ
دز .ﺧﺎﻧِم ﻣﮕف :ووی آﻏﺎ ﺳﻠطﺎن ،ﺗو ھ َﻣﮫ َر دُز ﻣﮑﻧﯽ .ﻣﮕﻔﺗم:
وﷲ ﱠ
دز .ﺗﺎ ﯾﮫ رو ﺧﺎﻧِم دﯾد ﮐﺑری ِﻣ َره ُاو از ﺟﯾﺑش روﻏن ِﭼﮏ
ِﭼﮏ ِﻣ ِﭼ َﮑﮫ! َﻣنَ ﺧواس ،ﮔف :ووی آﻏﺎ ﺳﻠطﺎن  -ﺗو ﺟﯾب ﮐﺑری
ﭼﯾﮫ ﮐﮫ ِﻣ َره و ِﻣ ِﭼ َﮑﮫ؟ َم دﯾدم ﮐﺷﮏ ﺑﺎدﻣﺟﺎنَ ﻻی ﻧﺎن! ﺧﺎﻧش
ِﺑ ُر ﱠﻣﮫ ،ﻧﮑرده ﺑود ﺗو ﻗزان ﺑﺑَ َره!«
ﺳﯾﮕﺎر ﺗﺎزهای روﺷن ﻣﯽﮐﻧﯽ و راﺣت ﺗر روی ﺻﻧدﻟﯽ
ﻣﯽﻧﺷﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣرفھﺎی ﻣﻣﮫ ﮔوش ﮐﻧﯽ.
ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﻧﮑش روﻟَﮑم  -ﭼﻧﯽ ﺳﯾﮕﺎر! ﺳﯾﻧت
ش داد ﺷﻣﺎَ ،م ﻗﯾﻼن ﮐﺷﯾدم.
ﺧراب ﻣﯾﺷَﮫ .وﻗﺗﯽ او ﺑدﺑﺧﺗِم
ِ
ﻋﻣر َ
ﺧﺎﻧِم ،روزی ده ﺗﺎ! ﺑﮫ ای ﺷﺎه ﭼراغ ،ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐردم ا ُو ﻣﯽ-
ﺳﮫ دﯾﮫ ،ﭼﻧﯽ ھﺎری!
ﮐﺷﯾدم .ﺧﺎﻧِم ﯾﮫ رو ﻗﯾﻼنَ اﻧداخ دور .ﮔف :ﺑ َ
ﭼﻧﯽ رو داری! ھِﯽ ھِﯽ ھِﯽ ،ﺧﺎﻧِم ﯾﺎدت ﺑﮫ ﺧﯾر! آی ﺧﺎﻧِم ،ﮐﺎش
ﻣﻠوﭼﯽ 13ﺑودم ﺑﺎﻻی ﺳرت ﺧﺎﻧِم! ...ﺗﺎ ﺗو ﺑزرگ ﻧﺷدیَ ،م ﮐﻔش
ﻣﺷﮑﯽ ﭘﺎ ﻧﮑردم .ﺧﺎﻧِم ﻣﮕف :ﻧﮫ! ﺑﭼم ﺑﻐﻠﺷﮫ ،ﻣﺷﮑﯽ ﻧﭘوﺷَﮫ«.
و ﺗو ﻓﻠﺳﻔﮥ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯽ و ﺑﺎز ﯾﺎدت ﻣﯽرود ﮐﮫ از ﻣﺎدر
ﺑﭘرﺳﯽ.
»ﺧﺎﻧِم ﺑﺎ ِﺷم ﻣرف ﺑﺎزار ،ﺑَ ِﺷم ﻣﺧﻣل ﭼش ﺧروﺳﯽ
ﻣﺧرﯾد ﺑﺎ ﮐﻔش ﻗﮭوهای و روﭘوش ﺳﻔﯾد «.اﺑروھﺎﯾش را ﺑﺎ ذوق
ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑرد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ھﻧو روﭘوش ﺳﻔﯾدِتَ دارم .آﺧری َر
دارم «.و ﻣﯽﺧواھد ﭘﺎﯾش را زﯾرش ﺟﺎ ﺑﮫ ﺟﺎ ﺑﮑﻧد و از درد
ﻧﺎﻟﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
 13ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ
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و ﺗو روﭘوش ﭘرﺳﺗﺎری ﻣﻣﮫ را ،ﮐﮫ دﯾﮕر ﺳﻔﯾد ﻧﯾﺳت و
زرد اﺳت ،ﺗﮫ ﺻﻧدوق ﻣﻣﮫ دﯾدهای و ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﻣﺧﻣل ﭼﺷم
ﺧروﺳﯽ ﭼﯾﺳت ،وﻟﯽ ﻓﺎﯾدهای ﻧدارد از ﻣﻣﮫ ﺑﭘرﺳﯽ.
ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺗﺑرﯾز ﮐﮫ ﺑودﯾم ،ﺗُنَ  14ﺑﻐل ﮐردم ﺑردم
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻟم .ﺧﺎﻟم ﺗﺑرﯾز ﺑود .ﻣﺎ ﮐﮫ وارد ﺷدﯾم ﺑراﻣﺎن ﺳﯾﻧﯽ ﺗوت
دادن .ﺣﺎج آﻗﺎ داد ﻣﺟﯾد آﻗﺎ آوردَ .م ﺗُن ﺑﻐل ﮔرﻓﺗم و ﺑردم .ﺷﯾر
دﺧﺗر ﺧﺎﻟَ َم ﺧوردی .دﺧﺗر ﺧﺎﻟم زی اﺳﭘﺎن ﺑودِ ،ﺑ ِﺷت ﺷﯾر داد.
ﺧﺎﻧِم ﮔف :ﺑﺎﺷَﮫ  -ﻣﯾﮫ ﺷﯾر دﺧﺗر ﺧﺎﻟت ﺑ َده؟ ﻧﮫ وﷲ ﺧو َﺑﮫ«.
ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻟﮥ ﻣﻣﮫ زن ﯾﮏ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺑرﯾزی ﺑود و
دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮫاش زن ﯾﮏ ﺗﺎﺟر ﻣﺣﺗرم اﺳت .ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺄﺳف ﺧورده-
ای ﮐﮫ ﭼرا ﻣﻣﮫ زن ﺣﺎﺟﯽ ﯾﺎ ﺗﺎﺟر ﻣﺣﺗرﻣﯽ ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﻻ
ﺳر ﺧﺎﻧﮫ و زﻧدﮔﯽ ﺧودش ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗو ﺑﭼﮫھﺎی ﺧودش
ﮐﻧﺎرش ﺑﺎﺷﻧد .ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯽ اﮔر ﻣﻣﮫ زن ﺗﺎﺟر ﻣﺣﺗرﻣﯽ ﺑود،
ﺷﺎﯾد ﺑﻠﻘﯾس ﻋزﯾز ﺑود و ﻋزﯾزﷲ ﻧﻣﯽﻣرد؛ ﺷﺎﯾد ﭘﺎ و ﭘﮭﻠوھﺎی
ﻣﻣﮫ درد ﻧﻣﯽﮐرد  ...وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ دﺧﺗر ﺧﺎﻟﮥ ﻣﻣﮫ ھم داغ
دﯾده اﺳت و ﭘﺎ درد و ﮐﻣر درد دارد.
15
ُ
ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،از ﺗﺑرﯾز زود ﮐﺷﯾدﯾم َ .م آﺑﻐ َره
ﺟوﺷﺎﻧ َده ﺑودمَ ،ﮔﻧُم ﭘﺧﺗ َﮫ ﺑودم .ﺧﺎﻧِم ﮔف :ﺑذارﺷﺎن و ﺑرﯾم .ﮔﻔﺗم:
ﺳم  -ھﻣﮫ
ووی ﻣﯾﮫ ﻣﺷَﮫ؟ ھﻣﮫ َر ﺷﺑﺎﻧَﮫ ﮐردم ﺗو ﺑطری درﺷﺎنَ ﺑَ ﱠ
َر ﺑردﯾم و رﻓﺗﯾم«.
ﺗو ﻣﯽﺧﻧدی ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﻣﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھﯽ ﺣﻔظ اﻣوال
ﺧﺎﻧواده ﺑراﯾت اھﻣﯾﺗﯽ ﻧدارد و ﮐﺎر ﻣﻣﮫ ﮐﺎر ﻋﺑﺛﯽ ﺑوده اﺳت.
ﻣﻣﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﺑراﯾت ﻧﺎز ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺑﮫ َم ِﻣﺧﻧدی؟
 14ﺗﺮا
 15رﻓﺘﯿﻢ ﯾﺎ اﺳﺒﺎب ﮐﺸﯽ ﮐﺮدﯾﻢ
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رﯾﺷ َﺧﻧِم ﻣﮑﻧﯽ؟« و ﺧودش ھم ﻣﯽﺧﻧدد و ﻣﯽﮔوﯾدَ » ،ﺑ ِش ﺧﺎ ِﻧﻣم
ک ﺧﺎﻧِﻣﯽ .ھﻣﮫ
ﮐﮫ ﻣﮕﻔﺗم ﻣﺧﻧدﯾد  -رﯾﺷ َﺧﻧِم ﻣﮑرد .ﺗو ﺧﯾﺎل ُ
ک
ﮐﺎرت ﺑﮫ او رﻓﺗﮫ  -ﻧﺷس و ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺣرف زدﻧت  -ﺧﯾﺎل ُ
ﺧﺎﻧِﻣﯽ .ﺧﺎﻧِﻣم ھﻣﯽﺟﻔت ﺗو ﺣرف ﻣزدَ ،ھ َﻣﮫ ﮔوش ﻣﮑردن .ﯾﮫ
رو ﺧراﺳﺎن ﺗو ادارۀ ﺳرھﻧﮓ …«
اﯾن را ﻗﺑﻼً ﻧﺷﻧﯾدهای .ﻣﯽﭘرﺳﯽ» ،ﮐﺟﺎ؟« ﺑﻌد ﻣﺗوﺟﮫ
ﻣﯽﺷوی ﻣﻘﺻود ﻣﻣﮫ ﭼﯾﺳت و ﻣﯽﭘرﺳﯽ» ،ادارۀ ﻓرھﻧﮓ؟«
و ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ھَﮫ؟ آری ،ادارۀ ﺳرھﻧﮓ ،ﺧﺎﻧِم ﭘﺎ ﺷد
و ﻧﻘط ﮐردَ .ھ َﻣﮫ َدس زدن .او روزا ﻣردم دور ھم ﺟم ﻣﯾﺷدن،
ﮐرﻣﯾﺳﯾون و ای ﭼﯾزا ﮐﮫ ﻧﺑود«.
ِ
ﻻزم ﻧﯾﺳت ﺑﭘرﺳﯽ »ﭼﯽ؟« ،ﭼون ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ ﺑﮫ
ﺗﻠوﯾزﯾرن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐرﻣﯾﺳﯾون  -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﮫ رادﯾو
ﻣﯽﮔوﯾد رادﯾول و ﺑﮫ ﭘﭘﺳﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﻓﯾﺳﺗﯽ.
ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺧراﺳﺎن ﺧوب ﺟﺎﯾﯽ ﺑود وﷲ  -ﺧوب.
از ﺗﺑرﯾز ﮐﺷﯾدﯾم ﺑرا ﺧراﺳﺎن .از ﺧراﺳﺎن ﮐﺷﯾدﯾم ﺑرا اﺻﻔﮭﺎن.
ای وﷲ ﺧوﺷﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل او روزا .ﺳﯾر و ﺳﯾﺎﺣﺗﺎ ﮐردم روﻟَﮑم،
ﺷﮭرا رﻓﺗم ،ﮔرﺗﺷﺎ ﮐردم ،ﺧوش دﻧﯾﺎ ﺑودم .اﻣﺎ زﺣﻣت ﺗُﻧَم ﺧﯾﻠﯽ
ﮐﺷﯾدم .ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ .ﮐو ﺑﮫ ﮐو ﻣﻧزل ﺑﮫ ﻣﻧزل ﺑﺎ ِﺷت آﻣدم .ھف
ﻋﺻﺎی ﭘوﻻدی ،ھف ﮐﻔش آھﻧﯽ ﺑَ ِﺷت ﭘﺎره ﮐردم .ھِﯽ ھِﯽ ھِﯽ
روﻟَﮑم ،ﺗو ﮐﯽ ﻗدر ﻣﻣتَ ﻣداﻧﯽ؟  ...ﭼرا وﷲ ،ﺗُﻧَم ﻣداﻧﯽ «.و آه
ﻣﯽﮐﺷد و ﭘﮭﻠوھﺎﯾش درد ﻣﯽﮔﯾرد و ﻣﯽﮔوﯾد» ،اﯾﻧﺎم درد ﻣﮑﻧَﮫ.
ﻧﻔس ﮐﮫ ﻣﮑﺷم درد ﻣﮑﻧَﮫ .دﮐﺗر ﺑِ ِﺷم ﮔف :آﺳﻔﯾری ﺑﺧور و ﻧﻣﮏ
ﻣﯾوه .ﺧﺎﻧِم ،ﻣری ﺑﺎزار ﺑَ ِﺷم ﺑﮕﯾر«.
َ
ﺑﮫ ذھﻧت ﻣﯽﺳﭘری ﮐﮫ ﯾﺎدت ﺑﻣﺎﻧد آﺳﭘﯾرﯾن و ﻧﻣﮏ ﻣﯾوه
ﺑﺧری و ﺳرت را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧد ﺑراﯾش ﻣﯽﺧری.
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ﻣﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،آری وﷲ ﺑﮕﯾر ﮐور َﭘﮑم .ﺗو ِد ِﻟم
ﻣﮕﯾره .دﯾﮫ
ﻣﺟوﺷَﮫ «.ﺑﮫ ﭘﮭﻠوھﺎﯾش دﺳت ﻣﯽﮐﺷد» ،اﯾﻧﺎم درد
َ
ﻣﯾوه«.
ﭘﯾر ﺷدم  ...ده ﺗﺎ آﺳﻔﯾری و ﻧﻣﮏ َ
ﺑﮫ ﺻورت ﭼروﮐﯾدهاش و ﭘﺷت ﺑرآﻣدهاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯽ
و از اﯾﻧﮑﮫ ﮔﺎه ﺣوﺻﻠﮫات از دﺳﺗش ﺳر ﻣﯽرود ﯾﺎ اوﻗﺎﺗت ﺗﻠﺦ
ﻣﯽﺷود ،ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷﯽ .دﻟت ﻣﯽﺧواﺳت در ﻗدرﺗت ﺑود و
دوﺑﺎره ﺟواﻧش ﻣﯽﮐردی ،وﻟﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯽ ﺑﮑﻧﯽ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ ﺳرت را ﺑﺎز ﺗﮑﺎن ﺑدھﯽ و ﺑﮫ روﯾش ﺑﺧﻧدی و
اطﻣﯾﻧﺎﻧش ﺑدھﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾش دوا ﻣﯽﺧری.
ﻣﻣﮫ ھم ﻣﯽﺧﻧدد ،ﺑﺎ ﺻدای ﺳرﻓﮫاﯾش ،و ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﺑﮫ َم
ﻣﺧﻧدی؟  ...ﭼﻣداﻧم ،ﺑﯾﺳﺗﺎ آﺳﻔﯾری و ﻧﻣﮏ ﻣﯾوه«.
و ﺗو ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾری ﻣﻣﮫ را آﺳﭘﯾرﯾن و ﻧﻣﮏ ﻣﯾوه
ﻋﻼج ﻧﻣﯽﮐﻧد .وﺣس ﮔﻧﮕﯽ ﮐﮫ از ﺧﯾﻠﯽ ﺑﭼﮕﯽ دﻟت را ﺑﮫ درد
آورده و ﺑﮫ وﺣﺷﺗت اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺣﺎﻻ روﺷن و واﺿﺢ وﺟودت
را ﭘر ﻣﯽﮐﻧد :ﯾﮑﯽ از اﯾن روزھﺎ ،وﻗﺗﯽ ﺑﯾدار ﻣﯽﺷوی ،ﻣﻣﮫ
دﯾﮕر ﻧﯾﺳت.
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ﺳﺎل دﻣﭘﺧﺗﮑﯽ ﺑود ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﺳﺎل ﺑﻌد از دﻣﭘﺧﺗﮑﯽ ،ﮐﮫ
ﺳر و ﮐﻠﮥ اﺑول در ﻣﺣﻠﮥ ﭘﺎرک ﭘﯾدا ﺷد و دﮐﺎن ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺳﮫ
ﺑﺎب ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﺑﻘﺎﻟﯽ اﺑول ﮐوﺳﮫ ﺑود ﺧرﯾد و ﺳﺑزی ﻓروﺷﯽ و
ﻣﯾوه ﻓروﺷﯽ ﺑﺎز ﮐرد.
ً
ﮐل اﺑول آدم ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺗﻧوﻣﻧدی ﺑود ﮐﮫ ﻗﺑﺎی ﮐرﺑﺎس آﺑﯽ ﻣﯽ-
ﭘوﺷﯾد و روی ﮐﻣرش ﺷﺎل ﺳﻔﯾد ﻣﯽﺑﺳت .ﻣوھﺎی ﭘﺎﺷﻧﮫ ﻧﺧواب
ﺟوﮔﻧدﻣﯾش را ﺣﻧﺎ ﻣﯽﮔذاﺷت .ﮐﻠﮫاش ﺑﺎ ﻣوھﺎی ﺳرخ و ﺳﯾﺎھش
ﻋﯾن ﮐﻣﺎﺟدان ﻣﺳﯽ دود زدهای ﺑود .ﭘﺎی راﺳﺗش ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﯾﺷﺗر
ﻧداﺷت و اﺳﺗﺧوان ﺧﺷﮑﯾدۀ ﻣﭻ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗوطﯽ آھن ﺳﻔﯾد ﺧﺗم ﻣﯽ-
ﺷد .ﻗوطﯽ آھﻧﯽ ﯾﮏ اﺳﺗواﻧﮥ ﻓﻠزی ﺑود و ﻣﭻ ﭘﺎی اﺑول ،ﮐﮫ ﻋﯾن
درﺧت ﻣو ﺳوﺧﺗﮫ ﺑود ،ﺗوﯾش ﻓرو رﻓﺗﮫ ﺑود .ﮐﮭﻧﮫ و ﻣﭻ ﭘﯾﭼﯽ
ﮐﮫ دور اﯾن ﭘﺎ ﻣﯽﺑﺳت ﺗﺎ ﻗﺎﻟب ﻗوطﯽ ﺑﺷود ،ﻣﺛل دﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
درﺧت ﺑﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،از ﮐﻧﺎر ﻗوطﯽ ﺑﯾرون زده ﺑود ،و ﻧﺧﯽ ﮐﮫ
ﻗوطﯽ را ﺑﮫ ﺳﺎق وﺻل ﻣﯽﮐرد ،ﻣﺛل ﺳﺎﻗﮥ ﭘﯾﭼﮏ ﺑﮫ ﻣﭻ ﻣﯽ-
ﭘﯾﭼﯾد و ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓت و ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺧﺗم ﻣﯽﺷود.
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ھﯾﺋت ﮐل اﺑول از دﻗﯾﻘﮥ اول ﻧظر ﺑﭼﮫھﺎی ﻣﺣﻠﮥ ﭘﺎرک
اﻣﯾن اﻟدوﻟﮫ را ﮔرﻓت .ﺳﻧﺟﺎق ﮐردن ﭼﺎدر زنھﺎ ﺟﻠو ﻧﺎﻧواﯾﯽ و
ﻗﺻﺎﺑﯽ دﯾﮕر ﮐﮭﻧﮫ ﺷده ﺑود و از وﻗﺗﯽ ھم ﮐﮫ ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری
 دﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﺦ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﭘﺎﯾﯾن  -ﻣرد ،ﺑﭼﮫھﺎی ﻣﺣﻠﮥ ﭘﺎرک ﺟزھﺎﻟو اﺳﻣﺎﻋﯾل و اﺑول ﮐوﺳﮫ ﮐﺳﯽ را ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺳر ﺑﮫ ﺳرش
ﺑﮕذارﻧد.
ھﺎﻟو اﺳﻣﺎﻋﯾل را ﺧوب ﻣﯽﺷد اذﯾت ﮐرد؛ ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً از
ﻣوﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﭼﺷمھﺎﯾش ﻧﻣﯽدﯾد و داﯾم ﺗوی ﮐوﭼﮫھﺎ ﭘﻼس ﺑود .ﭼو
اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ھر ﮐس ﺑﮫ ھﺎﻟو اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻧﮕﺷت ﺑرﺳﺎﻧد زﻟزﻟﮫ
ﻣﯽآﯾد .اﺳﻣش ﺷده ﺑود ھﺎﻟو زﻟزﻟﮫ و ﺑﭼﮫھﺎ داﯾم دورهاش ﻣﯽ-
ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺻﺣت اﯾن ﻣطﻠب را اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﻧد.
ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ھﺎﻟو ﺗوی ﺳﻧﮕﮑﯽ رو ﺑﮫ روی ﭘﺎرک ﺑﺗﮫ ﮔذار
ﺑود ،ﻓﻘط ﻣوﻗﻊ رﻓﺗن ﺳر ﮐﺎر و ﺑرﮔﺷﺗن دم ﭼﮏ ﺑﭼﮫھﺎ ﻣﯽاﻓﺗﺎد
و ﺑﭼﮫھﺎ ﻓرﺻت اﻧﮕوﻟﮏ ﮐردﻧش را داﺷﺗﻧد؛ وﻟﯽ از وﻗﺗﯽ ﮐﮫ
ﭼﺷمھﺎﯾش از ﺑﺗﮫ ﮔذاری آﺗﺷﮕز ﺷده ﺑود و ﺗوی ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﮐﮭﻧﮫ
ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐرد ،ﺑﯾﺷﺗر دم ﭘر ﺑﭼﮫھﺎی ﻣﺣل ﺑود.
ھﺎﻟو ﺑﭼﮫھﺎ را ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯾم ﻣﺗرﯾش ﻧﻣﯽرﺳﯾدﻧد ﻧﻣﯽدﯾد ،و
وﻗﺗﯽ ﻣﯽدﯾد دﯾﮕر ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓرار ﮐﻧد دﯾر ﺷده ﺑود .اﮔر
ﺑرﺧوردش ﺑﺎ ﺑﭼﮫھﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ،ﺑﯾوۀ ﻣﻼ ﻋﻠﯽ ،ﺑود ﺑﮫ
داﻻن آن ﺧﺎﻧﮫ ﭘﻧﺎه ﻣﯽﺑرد ،وﮔرﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎی ﮐور ﻣﮑورﯾش
دﻧﺑﺎل دﯾواری ﻣﯽﮔﺷت ﮐﮫ ﺧودش را ﺑﮫ آن ﺑﭼﺳﺑﺎﻧد .وﻗﺗﯽ
ﭘﺷﺗش ﺑﮫ دﯾوار ﻣﯽﭼﺳﺑﯾد و ﻣﯽداﻧﺳت دﺳت ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ او ﻧﻣﯽ-
رﺳد ،ﯾﺎ ﺗوی آﺳﺗﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﺑود و اطﻣﯾﻧﺎن داﺷت از
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽﺷود ،ﻓﺣش ھﻣﯾﺷﮕﯾش را ﻣﯽداد:
»ﮐف دس ﺑوات رﯾم ﮐﮫ ﻧﺎرﻧﺞ ﻗﯾﺎﻣﺗش ﺑو«.
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ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ در ﺧﺎﻧﮫ را ﭘﺷت ھﺎﻟو ﻣﯽﺑﺳت و ھﺎﻟو را ﻣﯽ-
ﻧﺷﺎﻧد ﮐﻧﺎر ﮔﮭوارۀ ﺗﻘﯽ و ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻣواظب ﺗﻘﯾﮫ ﺑﺎش ﺗﺎ ﻣن
رﺧﺗﺎ رو آب ﻣﯽﮐﺷم  -آی ﺧﯾر ﺑﺑﯾﻧﯽ ھﺎﻟو اﺳﻣﺎل «.ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ،
»ﺧوب ﺷد اوﻣدی ھﺎﻟو  -ﺗﺎ ﻣن ﮐﮭﻧﮥ ﺑﭼﮫ رو ﻋوض ﻣﯽﮐﻧم اﯾن
ﭼﻧد ﺗﺎ ﺳطل آب ﺣوﺿو ﺑﮑش دﺳﺗت درد ﻧﮑﻧﮫ «.و ﺑﮫ ھر
ﺑﮭﺎﻧﮫای ﺑود ھﺎﻟو را آﻧﻘدر ﺗوی ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮫ ﻣﯽداﺷت ﮐﮫ ﺑﭼﮫھﺎ
ﻧوﻣﯾد ﻣﯽﺷدﻧد و ﻣﯽرﻓﺗﻧد.
ﻣﯽرﻓﺗﻧد و ﺟﻠو دﮐﺎن ﺑﻘﺎﻟﯽ اﺑول ﮐوﺳﮫ ﮐﮫ ﻣﯽرﺳﯾدﻧد
دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﻣﯽﺧواﻧدﻧد:
ﻧون و ﭘﻧﺑر و ﭘوﻧﮫ!
ﮐل اﺑول! ﮔﺷﻧﻣوﻧﮫ!
»ﮐل اﺑول« را ﺑﺎ ﺻدای ﺑم ﺗر ﻣﯽﺧواﻧدﻧد .اﺑول ﮐوﺳﮫ
ھم ﭘﺷت ﭘﯾﺷﺧوان دﮐﺎﻧش ﻣﯽﻧﺷﺳت و ﺑﭼﮫھﺎ را طوری ﻧﮕﺎه
ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر از ﺗوی ﺷﯾﺷﮫ ﺑﯾرون را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻧد و ﻗﺿﺎﯾﺎ
ھم ﺑﮫ او ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت  -ﻓﻘط ﺗﺳﺑﯾﺢ ﯾﺳرش را ﺗﻧدﺗر ﻣﯽﮔرداﻧد.
ﺑﭼﮫھﺎ اﺑول ﮐوﺳﮫ را ﺑﯾش از اﯾن آزار ﻧﻣﯽدادﻧد ،ﭼون اوﻻً
دﮐﺎﻧش اﯾﻧﻘدر ﮐﺛﯾف ﺑود ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐدام رﻏﺑت ﻧﺎﺧﻧﮏ زدن ﺑﮫ
ﺧوراﮐﯽھﺎ را ﻧداﺷﺗﻧد :ﺳﯾﻧﯽ ﺷﯾر ﺑرﻧﺟش از ﻣﮕس ﺳﯾﺎه ﺑود و
ﻧﺧودﭼﯾش ﺑوی ﻧﺎ ﻣﯽداد و از آﻟو و آﻟﺑﺎﻟو ﺧﺷﮑﮫاش ھﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧده
ﺑود و ﮐرم؛ ﺛﺎﻧﯾﺎ ً ﻋﻠم و ﮐﺗل ﻋزاداری و ﺳﯾﻧﮫ زﻧﯽ دﺳﺗﮥ دروازه
ﺷﻣﯾران ﺗوی دﮐﺎﻧش ﺑود و ھﻣﮫ ﺣرﻣت ﭘﺎﺗوق دارﯾش را داﺷﺗﻧد.
ﺑﻌد دﯾﮕر ﺑﭼﮫھﺎ ﮐﺎری ﻧداﺷﺗﻧد ﺑﮑﻧﻧد .ﭘﺧش و ﭘﻼ ﻣﯽ-
ﺷدﻧد  -ﮐوﭼﮏﺗرھﺎ اﻟﮏ دوﻟﮏ و ﭼﻠﺗوپ و ﻋﻠﯽ ﻣﯾﮕﮫ زو ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐردﻧد و ﺑزرگﺗرھﺎ ﻗﺎپ ﺳر ﭘﺎ ﺑﻠﻧد ﻣﯽﺷدﻧد و ﺑزرگﺗر از
آﻧﮭﺎ ﺳﮫ ﻗﺎپ ﻣﯽرﯾﺧﺗﻧد.
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ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری ،دﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﺦ ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﭘﺎﯾﯾن،
زﻧده ﺑود روزھﺎ ﺧوشﺗر ﻣﯽﮔذﺷت .ﺳر ﺑﮫ ﺳر ﮔذاﺷﺗن ﺑﺎ ﺣﺳن
ﺳﯾﻼﺧوری از اﻧﮕوﻟﮏ ﮐردن ھﺎﻟو زﻟزﻟﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﯾف دا ﺷت -
ﭼون ﺣﺳن ﻋﺻﺑﯽ و ﻏرﻏرو ﺑود و زود آﺗﺷﯽ ﻣﯽﺷد ،ﻓﺣش-
ھﺎﯾش ھم از ﻓﺣش ھﺎﻟو ﻣﺗﻧوع ﺗر و آﺑدارﺗر ﺑود .ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺦ
ﻧﺎﻧواﯾﯾش ﺳﻘز ﻣﯽﭼﺳﺑﺎﻧدﻧد  -درﺳت ﺑﮫ آن ﻗﺳﻣت از ﺳﯾﺦ ﮐﮫ از
ﺗوی ﮐﮭﻧﮥ ﮐف دﺳت ﭼپ ﺣﺳن رد ﻣﯽﺷد  -و ﻣطﻣﺋن ﺑودﻧد ﮐﮫ
زﯾر ﻧور ﭘﯾﮫ ﺳوز ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری ﺳﻘز را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد.
ﺣﺳن ﺳﻘز را ﻧﻣﯽدﯾد و ﺑﯽﺧﺑر از ھﻣﮫ ﺟﺎ ﺟﻠو ﺗﻧور
ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎد  -ﺗﮫ ﺳﯾﺦ ﺗوی دﺳت راﺳﺗش و ﮐﻣرﮐش ﺳﯾﺦ روی
ﮐﮭﻧﮥ ﮐف دﺳت ﭼﭘش  -ﺑﺎ ﺣرﮐﺎت ﺿرﺑﯽﺗﻧش را ﻋﻘب ﻣﯽﺑرد و
ﻟﻧﮕرش را روی ﯾﮏ ﭘﺎ ﻣﯽداد و ﺑﮫ ﺗﻧور ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽﮐرد و رﯾﮓ-
ھﺎ را ﻣﯽدرﯾد ﮐﮫ ﺧوب داغ ﺷود .دو دﻓﻌﮫ ﮐﮫ ﺗوی ﺗﻧور ﯾورش
ﻣﯽﺑرد ،ﺳﯾﺦ داغ ﻣﯽﺷد و ﺳﻘز آب ﻣﯽﺷد و ﮐﮭﻧﮫ ﺑﮫ آن ﻣﯽ-
ﭼﺳﺑﯾد و ﺑﺎ ﺣرﮐت ﺳوم ،ﮐﮭﻧﮫ ھم ﺑﺎ ﻧوک ﺳﯾﺦ ﺗوی ﺗﻧور ﻣﯽ-
رﻓت و ﺳﯾﺦ ﮐف دﺳت ﺣﺳن را ﻣﯽﺳوزاﻧد .دادش ھوا ﻣﯽرﻓت
و ﺑﮫ زﻣﯾن و زﻣﺎن زﻣﺧت و ﺑد و ﺑﯾراه ﻣﯽﮔﻔت .طوری ورﺟﮫ
وورﺟﮫ ﻣﯽﮐرد اﻧﮕﺎر ﮐف ﭘﺎﯾش ﺳوﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑﭼﮫھﺎ ﺑﺎ اوﻟﯾن
دادش در ﻣﯽرﻓﺗﻧد و ﭘﺷت درﺧتھﺎ و ﺗوی طﺎق ﻧﻣﺎھﺎی
ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﮥ رو ﺑﮫ رو ﻗﺎﯾم ﻣﯽﺷدﻧد و ﺟﻠز وﻟز زدن ﺣﺳن را ﺗﻣﺎﺷﺎ
ﻣﯽﮐردﻧد و ﻣﯽﺧﻧدﯾدﻧد.
ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری ھم ﺗﻼﻓﯽ آزار ﺑﭼﮫھﺎ را ﺳر ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫ-
ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧرﯾد ﻧﺎن ﻣﯽآﻣدﻧد در ﻣﯽآورد  -آﻧﻘدر ﺗوی
ﮔرﻣﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن و ﺳرﻣﺎی زﻣﺳﺗﺎن ﻣﻌطﻠﺷﺎن ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﻣﺟﺑور
ﻣﯽﺷدﻧد از ﻧﺎنھﺎی ﺑﯾﺎت روی ﻣﻧﺑر ﺑﺧرﻧد و ﺧودﺷﺎن را از ﺷر
ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری ﻧﺟﺎت ﺑدھﻧد.
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ھﯾﭻ ﮐس از ﻏﺿب ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری در اﻣﺎن ﻧﺑود،
ﺣﺗﯽ آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﭼﮫ ﻧداﺷﺗﻧد ﯾﺎ ﺑﭼﮫھﺎی ﮐوﭼﮑﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز
ﭘﺎ ﻧﮕرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺗوی ﻣﺣﻠﮫ ﭘﺧش و ﭘﻼ ﺑﺎﺷﻧد و ﺳر ﺑﮫ ﺳر
ﺣﺳن ﺑﮕذارﻧد .ﺑﺎرھﺎ ﭘﯾش ﻣﯽآﻣد ﮐﮫ ﻣﺛﻼً ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ،ﺑﭼﮫ ﺑﮫ ﺑﻐل،
ﺳﺎﻋتھﺎ ﺗوی ﻧﺎﻧواﯾﯽ دﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮥ ﺣﺳن ﻣﯽاﯾﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎﻷﺧره
ﺣﺳن ﺑﺎ اﺧم و ﺗﺧم و ﻏر و ﻟﻧد ﯾﮏ داﻧﮫ ﻧﺎن ﺟﻠوش ﭘرت ﮐﻧد.
اﯾن ﺟور ﻣواﻗﻊ ھﺎﻟو زﻟزﻟﮫ ﺑﮫ داد ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﻣﯽرﺳﯾد  -ﯾﺎ
ﺗﻘﯽ را ﺑﻐل ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎرش ﺳﺑﮏ ﺑﺷود ،ﯾﺎ ﭼون ﯾﮏ وﻗﺗﯽ ﺑﺗﮫ
ﮔذار ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺑود و ﺑﺎ ﭘزﻧده و ﻧﺎن درآر آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷت ،ﻣﯽرﻓت
ﺗو و ﻧﺎن ﺑرﺷﺗﮫای ﺑرای ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﻣﯽﺧرﯾد.
اﻣﺎ ﺣﺳن ﺳﯾﻼﺧوری از ﺑس ﻋرق ﮐﺷﻣش ﺧورد و ﭘﺎی
ﺗﻧور ﺟوش زد ﻣرد  -و ﮔرﭼﮫ اھل ﻣﺣل از ﺷر ﺗرش روﯾﯽ-
ھﺎﯾش ﺧﻼص ﺷدﻧد ،وﻟﯽ ﺑﭼﮫھﺎ ﺳرﮔرﻣﯾﺷﺎن ﮐم ﺷد  -ﭼون آنھﺎ
ﻣﺎﻧدﻧد و ھﺎﻟو زﻟزﻟﮫ و اﺑول ﮐوﺳﮫ  -ﺗﺎزه اﺑول ﮐوﺳﮫ ھم ﭘﺎی
ﭼﻧدان ﺧوﺑﯽ ﻧﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺣﺿور ﮐل اﺑول ﺗﺎزه ﺑﺎ آن ھﯾﺋت،
ﺑﭼﮫھﺎ را ﺑﮫ ﻓﮑر ﺳرﮔرﻣﯽھﺎی ﺗﺎزه اﻧداﺧت.
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ﺑﭼﮫھﺎ اول ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐردﻧد ،اﺳم ﮐل اﺑول را ﮔذاﺷﺗﻧد
اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ .اﯾن اﺳم ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺑرق ﺗوی ﻣﺣﻠﮥ ﭘﺎرک دھن ﺑﮫ
دھن ﮔﺷت و ﺳﺟل اﺣوال ﺗﺎزه وارد ﺻﺎدر ﺷد ،و ھر ﺑﭼﮫای
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﮥ درﺧت را ﮐﻧد و ﻋﺻﺎ ﮐرد و ﯾﮏ ﺑﺎدﯾﮥ ﻣﺳﯽ از ﺗوی
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻗوطﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺳوھﺎن ﻗم از ﺳطل ﺧﺎﮐروﺑﮫ ﮐش
رﻓت و ﺑﺎزار ﭘﺎﻗوطﯽ ﺑﺎزی ﮔرم ﺷد .ﺑﻌد  -ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن روز
اوﻟﯽ ﮐﮫ اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﮐﺎرھﺎﯾش را راس و رﯾس ﮐرد و ﺗﺧﺗﮫ-
ھﺎی دﮐﺎن را ﺑرداﺷت و آن را آب و ﺟﺎرو ﮐرد  -دو ﺗﺎ از ﺑﭼﮫ-
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ھﺎی زﺑل ﻣﺣﻠﮫ زاﻏش را زدﻧد و ﺗﺎ اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﭘﺷﺗش ﺑﮫ آنھﺎ
ﺑود ﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺷت آﻟﺑﺎﻟو و دوﻣﯽ ﯾﮏ داﻧﮫ طﺎﻟﺑﯽﮐﺎﺳب ﺷد.
اﻣﺎ اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ھﺎﻟو زﻟزﻟﮥ ﮐﮭﻧﮫ ﭼﯾن و ﯾﺎ ﺣﺳن
ﺳﯾﻼﺧوری دﺳت ﺑﮫ ﺳﯾﺦ ﻧﺑود  -ﺑﭼﮫھﺎ ﮐور ﺧواﻧده ﺑودﻧد .ﻗﺑل
از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن دو ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﻗدم از ﻗدم ﺑردارﻧد ،ﮐل اﺑول ﺑﺎ ﻧوک
ﻋﺻﺎﯾش طﺎﻟﺑﯽ را از دﺳت طﺎﻟﺑﯽ دزد اﻧداﺧت و ﺑﻌد ھم اﻓﺗﺎد ﺑﮫ
ﺟﺎن دوﻣﯽ و ﺗﺎ ﻣﯽﺧورد ﺑﺎ ﻋﺻﺎ زدش .ﮐﺗﮏھﺎ را ﮐﮫ زد
ﮔﻔت» ،ﺗﺧم ﺣروم ،ﭼﻧدﺗﺎ دوﻧﮫ آﻟﺑﺎﻟو ﮐﮫ ﭼﯾزی ﻧﯽ  -وﻟﯽ ﺗﺧم
ﻣرغ دز ﺷﺗر دز ﻣﯾﺷﮫ .از ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧوای دز ﺷﯽ ﺗﺧم ﺟن؟ ﺗﺎ
ﻧزدم ﺑﺎ ھﻣﯾن ﺷﮑﻣﺗو ﺳﻔره ﮐﻧم ﺑرو ِ -د ﺑرو دِ!«
آن دو ﺗﺎ در رﻓﺗﻧد و ﺧرده ﺑﭼﮫھﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ دور و ﺑر
ﮔوش اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﭘﺎی آھﻧﯽ اﺑول اﺳﺑﺎب ﺧﻧده
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺳﻼح ﺧطرﻧﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﮑم ﺳﻔره ﻣﯽﮐﻧد .و
ھﻣﺎن ﺷد :اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ،ﮐﮫ ﻣوی ﻋزراﯾﯾل ﺑﮫ ﺗﻧش ﺑود ،ﮔرﺑﮫ
را دم ﺣﺟﻠﮫ ﮐﺷت.
ﺑﭼﮫھﺎی ﭘر روﺗری ﮐﮫ ﺧﺑر ﻗﺿﯾﮫ را ﻧداﺷﺗﻧد و ﯾﮑﯽ دو
ﺑﺎر ﮐوﺷشھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺳر ﺑﮫ ﺳر ﮔذاﺷﺗن ﺑﺎ اﺑول ﮐردﻧد ،ﺧﯾﻠﯽ
زود ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر اﺻﻼً ﺑﮫ ﺻﻼﺣﺷﺎن ﻧﯾﺳت  -ﭼون اﮔر
ﮐﺗﮏ ھم ﻧﻣﯽﺧوردﻧد ﺣد اﻗﻠش اﯾن ﺑود ﮐﮫ از ﺧﯾﺎر و ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز
و زردآﻟو ﻋﻧﮏ آﺧر ﺷب دﮐﺎن اﺑول ﻣﺣروم ﻣﯽﻣﺎﻧدﻧد .اﻟﺑﺗﮫ
اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﻣﯾوهھﺎی ﭘس ﻣﺎﻧدۀ دﮐﺎﻧش را ﺑﮫ ﺑﭼﮫھﺎ رﺷوه ﻧﻣﯽ-
داد :آﺧر ﺷب ،آنھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﭼﮫھﺎی ﺳر ﺑﮫ زﯾری ﺑودﻧد ﺟﻣﻊ
ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﺑﺎ ھم دم ﺑﮕﯾرﻧد و ﻣﯾوهھﺎ را ﺑﻔروﺷﻧد و اﺑول ﻣزد ھر
ﮐدام را ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﯽداد.
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اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ در ﻣﺣﻠﮥ ﭘﺎرک ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷد .ﻧﮫ ﻓﻘط
ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺷد روز ﺑﮫ روز ھم اﻋﺗﺑﺎرش ﺑﯾﺷﺗر ﺷد .ﺑﻌد از ﺳﮫ ﻣﺎه
دﮐﺎﻧداری ،ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ را ﮔرﻓت و ﺑرد ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش .ﯾﮏ ﺧﺷت ﺧﺎﻧﮥ
ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ را ھم ،ﮐﮫ در واﻗﻊ ارث ﺗﻘﯽ ﺑود ،ﻓروﺧت و ﺳﺑزی
ﻓروﺷﯾش را وﺳﻌت داد .ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺣل را ھم از
ورﺛﮥ ﻣﺷﮭدی ﺑﺎﻗر ﺧرﯾد ،دﯾﮕر ﺣﺳﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺗﺑران ﻣﺣﻠﮫ
ﺷد.

ھﺮ
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وﻗﺗﯽ ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ زن اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﺷد ،ﺗﻘﯽ ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑود.
از ﻓردای ﺷب ﻋروﺳﯽ ،اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﮔوش ﺗﻘﯽ را ﮔرﻓت و ﺑﺎ
ﺧودش ﺑرد در دﮐﺎن .اواﯾل ﻓﻘط ﺑﮫ ﺗﻘﯽ ﯾﺎد داد ﮐﮫ ﮐﻧﺎر طﺑﻖ
ﺗوت ﯾﺎ ﮔﯾﻼس ﺑﻧﺷﯾﻧد و ﻣﮕسھﺎ را رد ﮐﻧد .ھر ﮐدام از ﺑﭼﮫھﺎ
ﮐﮫ از ﺟﻠو دﮐﺎن رد ﻣﯽﺷدﻧد ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد» ،ﺗﻘﯽ! آی ﺗﻘﯽ! ﮐﯾﺷﺷون
ﮐن طرف دﮐون اﺑول ﮐوﺳﮫ ،ﻣﮕﺳﺎ اوﻧﺟﺎ ﺧوﺷﺗرن!«
ﺗﻘﯽ ﺑﺎ دھن ﺑﺎز ﺑﭼﮫھﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد و ﻣﮕسھﺎ را
ﮐﯾش ﻣﯽداد .اﮔر ﯾﮏ داﻧﮫ آﻟﺑﺎﻟو ﯾﺎ ﮔوﺟﮫ ﺳﺑز دھﻧش ﻣﯽﮔذاﺷت،
آﻧﻘدر از اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﮐﺗﮏ ﻣﯽﺧورد ﮐﮫ از دﻣﺎﻏش در ﻣﯽآﻣد.
ﺗو ﺗﺎرﯾﮏ روﺷن ﺳﺣر ﺳﺧﺗش ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ
در دﮐﺎن ﺑرود  -ﻣﺳت ﺧواب ﺑود و ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺑﻠﻧد ﺷود .ﻣﮕس
ﭘراﻧﯽ و ﮐﺗﮏھﺎی اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ھم ﺳرﮔرﻣﯽھﺎﯾﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑرﺧواب ﺻﺑﺢ ﺑﯾﺎرزد .ﺑﮫ داﻣن ﻧﻧﮫاش آوﯾزان ﻣﯽﺷد و ﮔرﯾﮫ
ﻣﯽﮐرد .ﺻورﺗش را ﻻی ﭼﯾن ﭼﺎدر ﻧﻧﮫاش ﻗﺎﯾم ﻣﯽﮐرد .ﺣﺗﯽ
ﺿرﺑﮫھﺎی ﻋﺻﺎ و ﺗوﺳری ھﺎی اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت
ﭘﻧﺟﮫھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗﻘﯽ را از داﻣن ﻧﻧﮫاش ﺟدا ﮐﻧد .ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﺎر ﺑﮫ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﺑﺎ ﺑﻐض و اﻟﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﻔت،
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»ﮐرﺑﻼﯾﯽ ،ﺧدا رو ﺧوش ﻧﻣﯾﺎد ﺑﭼﮥ ﯾﺗﯾﻣو اﯾﻧطوری ﻣﯽزﻧﯽ -
وﻟش ﮐن«.
اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻣﮕﮫ ﺗو ﻧﻣﯾﺧوای اﯾن ﺑﭼﮫ آدم
ﺷﮫ؟«
ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،اﻟﺑت ﮐﮫ ﻣﯾﺧوام  -ﺷﻣﺎ ﺑرو در دﮐون
 ﺧودم ﺑﻌد ﻣﯾﺎرﻣش .ھر طوری ھس ﺧودم ﺑﻌد ﻣﯾﺎرﻣش ،ﯾﺎﻣﯾدم ھﺎﻟو اﺳﻣﺎل ﺑﯾﺎردش  -ﺷﻣﺎ ﺑرو«.
اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ ﻣﯽرﻓت و ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﺻورت اﺷﮏ آﻟود
ﺧودش و دﻣﺎغ ﺧوﻧﯽ ﺗﻘﯽ را ﻣﯽﺷﺳت و ﻣﯽﺑردش در دﮐﺎن.
ﺗوی راه ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از ﺟﻠو ﺷﯾره ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺑﺎس ﻧﻧﮫ ﻋﺑﺎس
ﻣﯽﮔذﺷﺗﻧد ،ﺗﻘﯽ را ﭘﻧﺎه ﭼﺎدرش ﻣﯽﮔرﻓت و ﻗدمھﺎﯾش را ﺗﻧد ﻣﯽ-
ﮐرد و ﺑﮫ ﺗﻘﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،اﮔﮫ ﯾﮫ روزی اﯾﻧورا ﻗدم ﺑذاری ﺧودم
ﻗﻠم ﭘﺎﺗو ﺧورد ﻣﯽﮐﻧم ،ﻓﮭﻣﯾدی؟«
ﺗﻘﯽ ﺑﺎ وﺣﺷت ﺑﮫ در ﺷﯾره ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد و ﻣﯽﮔﻔت،
»وﻗﺗﯽ ﻗﻠم ﭘﺎﻣو ﺧورد ﮐردی ،اوﻧوخ ﭘﺎی ﻣن ام ﻣﯾذاری ﺗو
ﻗوطﯽ ﻧﻧﮫ؟«
ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،زﺑوﻧﺗو ﮔﺎز ﺑﯾﮕﯾر .ﯾﮫ وﻗت ﺟﻠو
ﮐرﺑﻼﯾﯽ ﻧﮕﯾﺎ!«
ﺗﻘﯽ ﻣطﯾﻌﺎﻧﮫ زﺑﺎﻧش را ﮔﺎز ﻣﯽﮔرﻓت.

ھﺮ

اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ در
زﻣﺎن ﻣش ﺑﺎﻗر ﺑود ﺣﻔظ ﮐرد و ﻓﻘط ﭼﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐوﭼﮏ در
وﺿﻌش داد .ﯾﮑﯽ اﯾﻧﮑﮫ از ھﻣﺎن ﺳﺎل اول اﯾن ﺳﻧّت را ﮔذاﺷت
ﮐﮫ ﺷب ﻋﺎﺷورا ،دﺳﺗﮥ ﺳﯾﻧﮫ زنھﺎی ﭘﺎرک را در ﻣﺳﺟد ﺣﺎج
ﻣﯾر آﺧور ﺑﮫ دﯾزی ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫاش ﻣﮭﻣﺎن ﮐﻧد؛ دوم اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ھر
زﺑﺎﻧﯽ ﺑود ﻣرﺷد ﻏﻼﻣﺣﺳﯾن ﻏول ﺑﭼﮫ را راﺿﯽ ﮐرد ﮐﮫ ﺷبھﺎ

47

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

آﻧﺟﺎ ﻧﻘل ﺑﮕوﯾد؛ دﯾﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﺎﺑﻠوی ﺑزرگ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺎر ﻗوﻟﻠر
آﻏﺎﺳﯽ را ،ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾوار ﺑﺎﻻی ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ آوﯾزان ﺑود ،ﺑﺎ
ﻣﺧﺗﺻری دﺳت ﺑردن ﺟﻼ داد  -اﯾن ﺗﺎﺑﻠو اول ﻣش ﺑﺎﻗر را ﺑﺎ
ﯾﮏ ﭘﺳر ﺟوان ﺗرﮔل و ورﮔل ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﻧﮭر آﺑﯽ
ﺧوش ﮐرده ﺑودﻧد و ﯾﮏ ﻗﺎچ ھﻧدواﻧﮥ ﻗرﻣز ﺑﺎ ﺗﺧﻣﮫھﺎی درﺷت
ﺳﯾﺎه ھم ﺟﻠو ﭘﺎﯾﺷﺎن ﺑود ،زﯾرش ھم ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودﻧد» :ﻣﺷﮭدی ﺑﺎﻗر
ﺑﺎ رﻓﻘﯾش« .آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد ﺑﮫ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮥ ﻣش ﺑﺎﻗر رﻓﺗﻧد ،دﯾدﻧد
ﮐﮫ رﻓﯾﻖ ﻣش ﺑﺎﻗر ﺻﺎﺣب رﯾش و ﭘﺷم درازی ﺷده و ﺗﺎج
دروﯾﺷﯽ ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻗﺎچ ھﻧدواﻧﮫ ھم ﮐﺷﮑول ﺷده اﺳت و زﯾر
ﺗﺎﺑﻠو ھم ﻧوﺷﺗﮫاﻧد» :ﻣﺷﮭدی ﺑﺎﻗر ﺑﺎ ﭘﯾرش«.
ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات ﮐوﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺑرﮐت وﺟود اﺑول
ﭘﺎﻗوطﯽ ،ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ﻏﻠﻐﻠﮫ ﺷد .ﺷبھﺎ ﺳوزن ﻣﯽاﻧداﺧﺗﯽ ﭘﺎﯾﯾن
ﻧﻣﯽآﻣد و ﻣﺷﺗری از در و دﯾوارش ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓت .ﺷب ﺳﮭراب
ﮐﺷﯽ ھر ﺻﻧدﻟﯽ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ﯾﮏ ﺗوﻣﺎن آن وﻗت ﺧرﯾد و ﻓروش
ﻣﯽﺷد و ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﮐﺎرﮔر ﭼﺎی ﻓروش ﮐﻣری ﻣﯽﺷدﻧد و ﺷش ﻣن
ﻗﻧد ﻓروش ﻣﯽرﻓت.

ھﺮ
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ھر ﭼﮫ ﮐﺎر و ﺑﺎر اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﺑﯾﺷﺗر روﻧﻖ ﻣﯽﮔرﻓت،
ﮐﺎر ﺗﻘﯽ ﺳﻧﮕﯾنﺗر ﻣﯽﺷد .ﺳﻔﯾدۀ ﺻﺑﺢ ﮐﮫ ﻣﯽزد ﻣﯽرﻓت ﻗﮭوه
ﺧﺎﻧﮫ و در ﺷﺳﺗن اﺳﺗﮑﺎن و ﻧﻌﻠﺑﮑﯽ و ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﯾز و ﻧﯾﻣﮑت
ﺑﮫ ﺷﺎﮔرد ﻗﮭوه ﭼﯽ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐرد .ﺑﻌد ﻣﯽ رﻓت ﺑﮫ ﺳرﮐﺷﯽ
دﯾزیھﺎ :ﮐﻔﺷﺎن را ﻣﯽﮔرﻓت و ﭘف ﻧﻣﺷﺎن ﻣﯽزد .ﭘﯾش از ظﮭر
ﺑﺎر دﯾزیھﺎ را ﻣﯽرﯾﺧت .ﺑﻌد ﻣﯽرﻓت در دﮐﺎن .اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ
ھر ﭼﮫ ﻣﯾوۀ ﭘﻼﺳﯾده و ﻟﮏ دار و ﭘس ﻣﺎﻧدۀ دﮐﺎن ﺑود ،ﺑﺎر ﺧر
ﻣﯽﮐرد و ﻣﯽداد ﺗﻘﯽ ﺑﺑرد ﺑﯾرون دروازه ﺷﻣران دوره ﺑﮕرداﻧد.
ﺗﻘﯽ وﻗت ﻏروب ﺑر ﻣﯽﮔﺷت و ﻣﯽﻧﺷﺳت ﺳر ﺧﯾﺎرھﺎی زرد ﺑﺎد
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ﮐرده و ﺑﻌد از ھر ﻓرﯾﺎد اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻧﺎزک
ﻧﺎزﮐﮫ! ﮔل ﺑﮫ ﺳر دارم ﺧﯾﺎر!« ،ﯾﺎ »اﯾن ھﻣﮫ ﺧﯾﺎر ﺻﻧﺎر!«،
ﺗﻘﯽ ھم ﺧواب آﻟوده و ﮔﯾﺞ ﻣﯽﮔﻔت» ،آی ﺧﯾﺎر ﺻﻧﺎر«.
اﮔر ﺑﺎر ﺧرش ﻓروش ﻧﻣﯽرﻓت ،ﯾﺎ ﭘﺎی ﺑﺳﺎط ﺧﯾﺎر
ﺧواﺑش ﻣﯽﺑرد ،ﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮥ دﯾﮕر ھم اﺟرا ﻣﯽﺷد :اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ
ﺑﺎ ﻋﺻﺎ ﻣﯽاﻓﺗﺎد ﺑﮫ ﺟﺎﻧش و ﺧوب ﺣﺎﻟش ﻣﯽآورد ،و ﻣﯽﮔﻔت،
»ﺗو ﮐﯽ ﻣﯽﺧوای آدم ﺷﯽ؟« ﺑﮫ ﭘﺎی آھﻧﯾش اﺷﺎره ﻣﯽﮐرد» :ﺑﺎ
ھﻣﯾن ﻣﯽزﻧم ﺷﮑﻣﺗو ﺳﻔره ﻣﯽﮐﻧم ھﺎ!«
ﺑﻌد وﻗت رﻓﺗن ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑود .ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﭘﻧﺞ ﺗﺎ از ھﻣﺎن
ﺧﯾﺎرھﺎ ﯾﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﺑﺳﺗﮫای از ھر ﭼﮫ ﮐﮫ ﻓﺻﻠش ﺑود و ﺗوی دﮐﺎن
ﻣﺎﻧده ﺑود ،راه ﻣﯽاﻓﺗﺎد و اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ ھم ﭘﺷت ﺳرش .ھر ﻗدر
ھم ﻣﺳت ﺧواب ﺑود ،ﺗوی راه ﺑﮫ اﻧدازۀ دو ﺗﺎ ﻋﺻﺎ ﺑﺎ اﺑول
ﭘﺎﻗوطﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽﮔرﻓت  -ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷبھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐل اﺑول
روی دﻧدۀ زدن ﺑود .ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺑرﮔردد و ﻧﮕﺎه ﮐﻧد  -ﻓﻘط از روی
ﺗﻖ ﺗﻖ ﺧﺷﮏ ﭘﺎی آھﻧﯽ اﺑول  -ﻓﺎﺻﻠﮫاش را ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﮐرد.
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در ﺣﺟر ﺗرﺑﯾت اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ و ﺗﺣت ﺗوﺟﮭﺎت ﻧﻧﮫ ﺗﻘﯽ،
ﺗﻘﯽ ﺑﭼﮥ ﺻﺎف و ﺻﺎدﻗﯽ ﺑﺎر آﻣد .از ھرﭼﮫ ﺗرﺳﺎﻧده ﺑودﻧدش
ﻣﯽﺗرﺳﯾد ،ﺑﮫ ھرﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﻧد دﺳت ﻧزن دﺳت ﻧﻣﯽزد،
ھرﮐﺎری ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﺑﮑن ﻣﯽﮐرد و ھرﮐﺎری ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﻧﮑن ﻧﻣﯽ-
ﮐرد .ﭘﺎﻧزده ﺳﺎﻟش ﺷده ﺑود و ﯾﮑداﻧﮫ طﺎﻟﺑﯽ از دﮐﺎن ،ﯾﺎ ﯾﮏ
اﺳﺗﮑﺎن ﭼﺎی ﺑﯽ ُﻣﮭر از ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ ﮐش ﻧرﻓﺗﮫ ﺑود .ھرﮔز آزارش
ﺑﮫ ھﺎﻟو زﻟزﻟﮫ ،ﮐﮫ ﭘﯾرﺗر و زھوار در رﻓﺗﮫﺗر ھم ﺷده ﺑود،
ﻧرﺳﯾده ﺑود .از ﺷﯾطﻧتھﺎی ﺑﭼﮫھﺎی ﻣﺣل ﺑﮫ ﮐﻠّﯽ ﺑﯽﺧﺑر ﺑود.
ﯾﮑﺑﺎر از ﺟﻠو ﺷﯾره ﺧﺎﻧﮥ ﻋﺑﺎس ﻧﻧﮫ ﻋﺑﺎس ﺑﺎ ﻗدم آھﺳﺗﮫ ﯾﺎ ﺗﻧﮭﺎ
رد ﻧﺷده ﺑود  -ﻓﻘط ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﭼﮫھﺎ ﺧود ﻋﺑﺎس ﻧﻧﮫ ﻋﺑﺎس
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را ﻧﺷﺎﻧش داده ﺑود و ﺗﺎزه ھﻣﯾن اﺗﻔﺎق ھم ﭼﻧد روز ﺧواب را ﺑر
او ﺣرام ﮐرده ﺑود  -ﭼون ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﺎری ﮐرده اﺳت ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد
ﺑﮑﻧد.
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ﻣﺎه ﻣﺣرم ﺑرای ﺑﭼﮫھﺎی ﭘﺎرک اﻣﯾناﻟدوﻟﮫ ﻣﺎه ﺧوﺑﯽ
ﺑود .ﭼون ﺑﭼﮫھﺎ ﺳوای اﻧﮕوﻟﮏ ﮐردن ﺑﮫ ھﺎﻟو زﻟزﻟﮫ و ﺳﻧﺟﺎق
ﮐردن ﭼﺎدر زنھﺎ ﺟﻠو ﻧﺎﻧواﯾﯽ و ﻗﺻﺎﺑﯽ ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕر ھم
داﺷﺗﻧد :ﺗوی ﮐوﭼﮥ ﺧﺑﯾر ﻣﻌّظم ﭼﺎدر ﻣﯽزدﻧد و ﺗﮑﯾﮫ ﻣﯽﺑﺳﺗﻧد و
ﺳﯾﺎھﯽ ﻣﯽﮐوﺑﯾدﻧد و روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ راه ﻣﯽاﻧداﺧﺗﻧد .اﺳم دﺳﺗﮫ-
ﺷﺎن ھم »ھﯾﺋت ﮐودﮐﺎن ﻋزا دار ﻣﺳﻠﻣﯾن« ﺑود.
ﻣﺎه ﻣﺣرم ﺑﮫ ﺗﻘﯽ ﺑﯾش از ﺑﭼﮫھﺎی دﯾﮕر ﺧوش ﻣﯽ-
ﮔذﺷت ،ﭼون ﺳوای اﯾﻧﮑﮫ در ﺳﯾﺎھﯽ ﮐوﺑﯽ و روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ
ﺑﭼﮫھﺎ ﺷرﯾﮏ ﺑود ،ﮐﺎر ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ و دﮐﺎﻧش ھم ﮐﻣﺗر ﺑود  -ھﻣﮥ
ﺑزرگﺗرھﺎ ھم ﻣﺷﻐول ﺗﮭﯾﮫ ﺗدارک ﻣﺎه ﻣﺣرم ﺑودﻧد  -و ﺑﮫ ﺟﺎی
ﮐﺗﮏھﺎی اﺑول ﭘﺎﻗوطﯽ ،ﺳﯾﻧﮫ زﻧﯽ ﺑود و ﮔﺎھﯽ ھم ﺗﻣﺎﺷﺎی
ﺗﻌزﯾﮫ.
اﻣﺎ ﺗﮑﯾﮥ »ھﯾﺋت ﮐودﮐﺎن ﻋزا دار ﻣﺳﻠﻣﯾن« از ﺳﺎل ﻗﺑل
ﺗﻖ و ﻟﻖ ﺷده ﺑود و آﺑروی ﺳﺎﺑﻖ را ﻧداﺷت .اﻟﺑﺗﮫ در اﯾن ﺑﺎره
ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﭼﯾزی ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود ،ﻓﻘط ھﻣﮫ ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد
ﯾﮏ ﺷب ﮐﮫ ﺗﻘﯽ ﺑﻌد از روﺿﮫ ﺧواﻧﯽ رﻓﺗﮫ ﺑود ﺧﺎﻧﮫ و اﺑول ﭘﺎ
ﻗوطﯽ دﯾر وﻗت و ﺗﻧﮭﺎ از دﮐﺎن ﺑر ﻣﯽﮔﺷت ،ﺗوی ﺗﮑﯾﮫ ﺳر و
ﺻداﯾﯽ ﺷﻧﯾده ﺑود و ھﻣﮫ ھم ﻓرداﯾش دﯾدﻧد ﮐﮫ ﻋﻠﯽ ،ﺳر دﺳﺗﮫ
»ھﯾﺋت ﮐودﮐﺎن ﻋزا دار ﻣﺳﻠﻣﯾن« ،و ﯾوﺳف ،ﭘﺳر ﻧﮫ ﺳﺎﻟﮫ
ﻣﺷﮭدی رﺟب ،از ﺿرﺑتھﺎی ﮐل اﺑول ﺳﯾﺎه و ﮐﺑودﻧد و ھﻣﮫ ھم
ﺑﻌد از آن واﻗﻌﮫ ﯾوﺳف را زﻟﯾﺧﺎ ﺻدا ﮐردﻧد و ﺳﯾد ﻣﮭدی ﺑﺎد ﭘﺎ،
ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐش ﺑود ،ﻣﺄﻣور ﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧر ﻣﺎه ﻣﺣرم ﺷبھﺎ در
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ﺗﮑﯾﮥ »ﮐودﮐﺎن ﻋزا دار« ﺑﺧواﺑد .در واﻗﻊ ھﻣﮫ از ﺟزﺋﯾﺎت
ﻗﺿﯾﮫ ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷدﻧد ﺟز ﺗﻘﯽ.
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روز اول ﻣﺎه ﻣﺣرم ﺗﻘﯽ ﺧودش را ﺑرای ﺷﻧﯾدن روﺿﮥ
»ھﯾﺋت ﮐودﮐﺎن ﻋزا دار« ﺣﺎﺿر ﮐرد و ﻣﯽﺧواﺳت از ﻗﮭوه
ﺧﺎﻧﮫ ﺑرود ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ،ﺷﺎﮔرد ﻗﮭوه ﭼﯽ ،ﮐﮫ ﻋﻼﻣت ﮐش دﺳﺗﮥ
ﻓﺧرآﺑﺎد ﺑود ،ﺻداﯾش ﮐرد:
»داری ﻣﯾری روﺿﮫ؟«
ﺗﻘﯽ ﮔﻔت» ،ھﺎ«.
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﯾﮫ دﻗﮫ دس ﻧﯾﮕردا«.
ﺗﻘﯽ ﻣطﯾﻌﺎﻧﮫ ﻣﻧﺗظر ﺷد .ﺧﺑر ﻧداﺷت ﮐﮫ اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ
ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﺳﻔﺎرش ﮐرده ﮐﮫ ﻧﮕذارد او ﺑﺎ »ﮐودﮐﺎن ﻋزا دار«
اﺧﺗﻼط ﮐﻧد.
ﻣﺣﻣد ﭘرﺳﯾد» ،ﺗو ﻧوﺣﮫھﺎ رو ﺑﻠﺗﯽ؟«
ﺗﻘﯽ ﮔﻔت» ،ھﺎ«.
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت » ،ﺑﺧون ﺑﺑﯾﻧم«.
ﺗﻘﯽ ﮔﻔت» ،واﺳﮫ ﭼﯽ؟«
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،اﮔﮫ ﺑﻠت ﺑﺎﺷﯽ ﻣﯾﺎرﻣت ﺗو دﺳﺗﮥ
ﺧودﻣون«.
ﺗﻘﯽ اول از ذوق زﺑﺎﻧش ﺑﻧد آﻣد.
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﺑﺑری ﺑﭼﮫ! ﺗو ﮐﮫ ﺧراب ﮐردی!«
ﺗﻘﯽ ﺑﯽاﺧﺗﯾﺎر ﮔﻔت» ،ﯾﺎ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﻧذا ﯾﺎدم ﺑره!« و
ﯾﮑﯽ از ﻧوﺣﮫھﺎ ﯾﺎدش آﻣد:
»ﻣردم ﺳﯾﺎ ﺑر ﺗن ﮐﻧﯾد
»ﺷﺎل ﻋزا ﮔردن ﮐﻧﯾد
»ﺣﺳﯾن ﺑﮫ ﮐرﺑﻼ رﺳﯾد!«
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ﻣﺣﻣد ﭘرﺳﯾد» ،دﯾﮕﮫ ﭼﯽ؟«
ﺗﻘﯽ ﺧواﻧد:
»اﻣﺷب ﺣرم آل ﻋﻠﯽ آب ﻧدارد
»ﭼﺷﻣﺎن ﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﯽ ﺧواب ﻧدارد
»رﺳﺎن آﺑﯽ ﺑﮫ طﻔﻼن!«
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﺑﺎس دو دﻓﮫ ﺑﮕﯽ«.
ﺗﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ ﮔﻔت» ،رﺳﺎن آﺑﯽ ﺑﮫ طﻔﻼن! رﺳﺎن آﺑﯽ ﺑﮫ
طﻔﻼن!«
»ﺑﺎﻗﯾش؟«
ﺗﻘﯽ ﺑﺎ ﺗرس ﭘرﺳﯾد» ،ﺑﺎﻗﯽ ﭼﯽ؟ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻧداره«.
»ا َ  -ﺑﺑری! ﺑﺎﻗﯽ ﻧوﺣﮫھﺎ دﯾﮕﮫ«.
ﺗﻘﯽ ﮔﻔت:
»ﺑﮭر ﺣﺳﯾن ﺗﺷﻧﮫ ﻟب
»ﺧودﻣو ﺑﮫ ِﮔل ﻣﯽﭘﻠﮑوﻧم!
»اﮔر ﯾزﯾد ﺣرف ﺑزﻧﮫ
»ﺳرﺷو ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ﻣﯽﺗرﮐوﻧم!«
ﻣﺣﻣد ﭘرﺳﯾد» ،اﯾﻧو ا َ ﮐﺟﺎ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﯽ؟«
ﺗﻘﯽ ﺟواب داد» ،دﺳﺗﮥ آب ﺳردار ﮐﮫ اوﻣده ﺑود ﻣﯽ-
ﺧوﻧد«.
ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻧظر راﺿﯽ آﻣد .ﻣﻊھذا ﺳؤال ﮐرد» ،ﺷﺎه ﮔﻔﺗﺎ
ﮐرﺑﻼ و اﻣﺷب ﺣﺳﯾن ﻣظﻠوﻣم ﺑﻠﺗﯽ؟«
ﺗﻘﯽ ﮔﻔت» ،آره «.و دﺳﺗش را ﮔذاﺷت دم ﮔوﺷش و
ﺳرش را ﮐﺞ ﮐرد و ﺑﺎﻻ ﺑرد و ﺧواﻧد:
»اﻣﺷب ﺣﺳﯾن ﻣظﻠوم!
»اﻣﺷب ﺣﺳﯾن ﻣظﻠوم!
»ﻣﮭﻣﺎن ﺧواھران اﺳت …«
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ﺖ

»ﺧب ﺑﺳﮫ .ﺗو دﺳﺗﮫ ﭘﺷت ﻣن ﺑﯾﺎ .دﯾﮕﮫ ام ﺗوﺗﮑﯾﮥ ﺑﭼﮫھﺎ
ﻧرو«.
ﺗﻘﯽ از ﺷﺎدی ﺳر ﭘﺎﯾش ﺑﻧد ﻧﺑود .ﮔﻔت» ،ﺑﺎﺷﮫ «.و دوﯾد
و رﻓت و ﺧﺑر را ﺑﮫ ﻧﻧﮫاش داد.
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آن ﺳﺎل دﺳﺗﮥ ﻓﺧرآﺑﺎد ،ﮐﮫ در ﺗﮑﯾﮥ ﭘﺎرک ﺗﻌزﯾﮫ ﻣﯽ-
ﺧواﻧد ،دﺳﺗﮥ ﺧوﺑﯽ ﺑود .ﺷﻣر ﺗﻌزﯾﮫ ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ دورۀ ﺷﺎه
ﺷﮭﯾد در ﺗﮑﯾﮥ دوﻟت ﯾﮑﯽ از دو طﻔﻼن ﻣﺳﻠم ﺑوده اﺳت .ﺗﻘﯽ اﯾن
ﺣرف را ﻗﺑول ﻧﻣﯽﮐرد؛ ﺑرای او ﺷﻣر ھﻣﯾﺷﮫ ﺷﻣر ﺑود و
ھﯾﭼﮑس دﯾﮕر ھم ﻧﺑود :ﺑد و ﺑدﺟﻧس ﺑود؛ ﮐﻼه ﺧود ﺳرش ﻣﯽ-
ﮔذاﺷت؛ ﺳﺑﯾلھﺎی ﭼﺧﻣﺎﻗﯽ از ﺑﻧﺎﮔوش در رﻓﺗﮫ داﺷت؛ و
ﮐﻣرﺑﻧد زﻣﺧت و ﭘت و ﭘﮭن ﺷﯾر ﻗﻼﺑش ،ﮐﮫ ﺑﮫ زﺣﻣت روی
ﺷﮑم ﮔﻧدهاش ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷد ،ﻣوﻗﻊ ﺣرﮐت ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽرﻓت.
ﺷﻣر ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﯾن ﺑود.
ﺗﻘﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ﺷد ﮐﮫ ﺷﻣر را ﺑﺎز ﺑﺎ ھﻣﯾن ھﯾﺋت ﺗوی
ﺗﻌزﯾﮫ دﯾد .ﺗﮫ دﻟش ﻗرص ﺷد .وﻗﺗﯽ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن وارد ﺷد ،ﺗﻘﯽ
دﯾﮕر در اﯾن ﻋﺎﻟم ﻧﺑود .اﻣﺎم ﺣﺳﯾن اﯾن ﺗﻌزﯾﮫ ﺑﮭﺗرﯾن اﻣﺎم
ﺣﺳﯾﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻘﯽ ﺗﺎ آن روز دﯾده ﺑود :ﻗﯾﺎﻓﮥ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺻوم؛
رﻧﮓ ﭘرﯾده؛ ﭼﺎرﺷﺎﻧﮫ؛ ﻗوی ھﯾﮑل؛ ﺑﺎ ﺳﺑﯾلھﺎی ﻣﺷﮑﯽ ﺧوش
ﺧواب و رﯾش ﺗوﭘﯽ ﺳﯾﺎه و اﺑروھﺎی ﻣﻧظم و ﭘر ﭘﺷت .درﺳت
اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﺑﯾﮫ ﺷﻣﺎﯾل اﻣﯾراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑود ﺗﺎ اﻣﺎم ﺣﺳﯾنھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻘﯽ ﺗوی ﺗﻌزﯾﮫ دﯾده ﺑود ،وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﺑود اﻣﺎم ﺣﺳﯾن
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑود.
ﺗﻘﯽ اول ﻓﮑر ﮐرد ﮐﮫ اﻣﺎم ﺣﺳﯾن را ﺟﺎﯾﯽ دﯾده اﺳت -
وﻟﯽ ﺑﻌد در ﺗﻌزﯾﮫ ﻏرق ﺷد و ﯾﺎدش رﻓت .ھﯾﭻ ﭼﯾز ،ﺣﺗﯽ
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ﮐﺗﮏھﺎی اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ ،ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺷﺧﺻﯾتھﺎی ﺗﻌزﯾﮫ ﺑرای
ﺗﻘﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺑود.
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دﺳﺗﮥ ﺳﯾﻧﮫ زنھﺎ ﺗوی ﻣﺳﺟد ﺣﺎج ﻣﯾرآﺧور ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و
دﺳﺗﮫ دﺳﺗﮫ ﺳﯾﻧﯽھﺎی ﻧﺎن و ﺑﺎدﯾﮫھﺎی آﺑﮕوﺷت را در ﻣﯾﺎن
ﮔرﻓﺗﻧد .اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ دم در اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺑﻔرﻣﺎ ﻣﯽزد
و ﺑرای رﺳﺎﻧدن ﻧﺎن و ﺳﺑزی ﺧوردن و ﻧﻣﮏ و ﻓﻠﻔل ﺑﮫ
ﺷﺎﮔردھﺎ دﺳﺗور ﻣﯽداد و ﺳرک ﻣﯽﮐﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻘﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧد.
ﻣﺣﻣد ھم ﮐﻧﺎرش اﯾﺳﺗﺎده ﺑود.
ھﻣﮫ آﻣدﻧد ﺟز ﺗﻘﯽ.
ﮐل اﺑول ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮥ دﯾﮕر ھم ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯾن رﻓت .ﮐﻼﻓﮫ
ﺑود .ﺑﮫ ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﭘس اﯾن ﺗﻘﯽ ﮐدوم ﮔوری ﻣوﻧده؟«
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﺣﺎﻻ ﭘﯾداش ﻣﯾﺷﮫ ﮐل اﺑول«.
»آﺧﮫ ﮔوش ﮐوﺑﺎ ﻧﯾﺳش  -ﺣﺎﻻ ﺳر و ﺻدای ھﻣﮫ در
ﻣﯾﺎد«.
ﺳر و ﺻدای ھﻣﮫ در آﻣده ﺑود .دﯾزیھﺎ داﺷت ﺳرد ﻣﯽ-
ﺷد و ھﯾﭻ ﮐس ھم ﺣﺎﺿر ﻧﺑود ﮔوﺷت و ﻧﺧود ﻧﮑوﺑﯾده را ﺑﺎ ﺑﻘﯾﮫ
ﺷرﯾﮏ ﺑﺷود ،ﭼون ﺣﺗﻣﺎ ً ﺳر ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﻼه ﻣﯽرﻓت.
اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺗﻧﮕﯽ ﮔﻔت» ،آﺧﮫ ﻣن ﮐﮫ ﮔﻔﺗم
ﭼﺷت ﺑﮫ اﯾن ﭘﺳره ﺑﺎﺷﮫ .ﮐﺟﺎ ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾس ﺷده؟«
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﺗو ﺗﻌزﯾﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑود وﷲ  -ﺑﻌدش ﻧﻔﮭﻣﯾدم
ﭼﯽ ﺷد .ﺣﺎﻻ ﭘﯾداش ﻣﯾﺷﮫ ،ﺷوﻣﺎ ﺟوش ﻧزن«.
»اﮔﮫ ﭘﯾداش ﺑﺷﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻣﯾن ﻣﯽزﻧم ﺷﮑﻣﺷو ﺳﻔره ﻣﯽ-
ﮐﻧم «.ﺑﻌد ﭼﯾزی ﺑﮫ ذھﻧش آﻣد .ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﻣد ،آب ﺟوش
داری؟«
ﻣﺣﻣد ﮔﻔت» ،ﺳﻣور ﺟوﺷﮫ«.
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»ﯾﮫ ﻗوری آب ﺟوش ﺑﯾﺎر ﺑﯾﻧم«.
ﻣﺣﻣد ﻗوری ﺑزرگ آب ﺟوش را از روی دﺳﺗﮕﺎه ﺑر
داﺷت و آورد.
اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ ﭘﺎی آھﻧﯾش را ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺑﯾرﯾز
اﯾن رو«.
ﻣﺣﻣد ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﻣردد ﻣﺎﻧد.
» ِد ﻣطل ﭼﯽ ھﺳﯽ؟! ﺑﯾرﯾز دﯾﮕﮫ!«
ﻣﺣﻣد آب ﺟوش را روی ﻗوطﯽ آھن ﺳﻔﯾد رﯾﺧت.
»ﺧوب دس ﺑﻣﺎل ﺧﺎک و ﺧﻠش ﺑره ،ﺧوب  -آھﺎ ھم
ﭼﯽ .ﺣﺎﻻ ھﻣﮥ ﮔوﺷﺗﺎ رو ﺑﯾرﯾز ﺗو ﺑﺎدﯾﮫ ﺑزرﮔﮫ وردا ﺑﯾﺎر«.
ﻣﺣﻣد ﺑﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﺑول ﭘﺎ ﻗوطﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﮔﻔت،
»وﷲ ﺷوﻣﺎ اول ﻣﺧﯽ .ﺧَﯾﻠﯽ ﮐﻠﮫ داری .ﮔﻔﺗﮫ ﺑودی ﺑﺎ اﯾن ﺷﯾﮑم
ﺳﻠﻔﮫ ﻣﯽﮐﻧﯽ ،اﻣﺎ  «...ﺳرش را ﺗﮑﺎن داد و زﯾر ﻟﺑﯽﺧﻧدﯾد.
ﮐل اﺑول ﺑﮫ ﻋﺻﺎﯾش ﺗﮑﯾﮫ داد و ﭘﺎﯾش را ﺗوی ﺑﺎدﯾﮫ ﮐرد
و ﮔوﺷت و ﻧﺧود را ﮐوﺑﯾد.
»ﻣﻣد ،ﮐف ﺷو ﭘﺎک ﮐن«.
ﻣﺣﻣد ﮔوﺷتھﺎ را از دور و ﺑر ﻗوطﯽ آھن ﺳﻔﯾد ﭘﺎک
ﮐرد و ﺑﺎدﯾﮫ را ﻣﯾﺎن دﺳﺗﮥ ﺳﯾﻧﮫ زنھﺎ ﮔذاﺷت.
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وﻗﺗﯽ ﺗﻌزﯾﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﺗﻘﯽ ﭼﻧﺎن در ﻋﺎﻟم ﺧﻠﺳﮫ ﺑود ﮐﮫ
ﻧﻔﮭﻣﯾد ﻣردم رﻓﺗﮫاﻧد .ﯾﮏ وﻗت ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ او و ﭼﺎدر
ﺗﮑﯾﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻣﺛل آدمھﺎی ﺧواﺑﮕرد ﺑﮫ طرف ﭼﺎدر رﻓت .از ﭘﺷت
ﭼﺎدر ﺻدای اﻣﺎم ﺣﺳﯾن را ﺷﻧﯾد و ﻗﻠﺑش ﺑﺎ ﺷدت ﺑﯾﺷﺗر زد .ﺑﺎ
دﺳت ﻟرزان ﮔوﺷﮥ ﭼﺎدر را ﺑﺎﻻ زد .اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﭘﺷﺗش ﺑﮫ او ﺑود
و داﺷت ﺗوی ﮔﻠدان ﮔوﺷﮥ ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﺎﺷﯾد ،و ﺑﮫ ﺷﻣر ،ﮐﮫ ﮐﻼه
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ﺧودش را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود و ﮐﻣرش را ﺑﺎز ﮐرده ﺑود ،ﮔﻔت،
»ﮔﻼب ﺑﮫ روت ،ﭘﯾﺷﺎﺑم زر ِد زرد ﺷده«.
ﺷﻣر ﮔﻔت» ،اﯾن روزا آﻓﺗﺎب ﺧوردی ،ﺻﻔرا زرداﺑت
ﺣرﮐت ﮐرده ،ﺑﺎس ﺑری ﺣﮑﯾم«.
اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﺑرﮔﺷت ،داﺷت دﮔﻣﮫھﺎی ﺷﻠوارش را ﻣﯽ-
ﺑﺳت ،ﮔﻔت» ،دوای ھﻣﮥ دردا ،ﺗو ﺷﯾره ﺧوﻧﮥ ﺧودﻣﮫ .ﺑﺎس ﺑرم
ﺷﯾراز  -دو ﺗﺎ ﺳرﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮑﺷم ،ردش ﻣﯾﮑﻧﮫ  -ﺣﮑﯾم
ﺑﯾﺎد ﺗﺧﻣﻣو ﺑﺧوره«.
ﺗﻘﯽ ﺑرای ﺑﺎر دوم ﻋﺑﺎس ﻧﻧﮫ ﻋﺑﺎس را دﯾد وﻟﯽ ﺑﻘﯾﮥ
ﺣرفھﺎﯾش را ﻧﺷﻧﯾد.
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اﮔر ﺑداﻧﯽ ﺳر اﺳم ﺑﭼﮥ ﺳﯾﻣﯾن ﭼﮫ اﻟم ﺷﻧﮕﮫای راه
اﻧداﺧﺗﻧد! ھر ﮐس ﯾﮏ ﺳﺎز ﻣﯽزد .داﯾﯽ اردﺷﯾر ﭼون ﺟﻌﻔرﺧﺎن
از ﻓرﻧﮓ ﺑرﮔﺷﺗﮕﯾش را ﺛﺎﺑت ﮐرده ،ﮔﺎھﯽ ھوس ﻣﯽﮐﻧد ﻧﺷﺎن
ﺑدھد ﻓﺎرﺳﯽ را ھم از ﺑﻘﯾﮫ ﺑﮭﺗر ﺑﻠد اﺳت .رﻓﺗﮫ ﺑود و ﭘدر
ﺧودش را در آورده ﺑود و از ﺗو ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﺑﭼﮥ ﺳﯾﻣﯾن اﺳم
ﭘﯾدا ﮐرده ﺑود .ﭼﮫ اﺳمھﺎﯾﯽ :ھﻔﺗواد! ﺧراد! ﮔﺳﺗﮭم! ارﺟﺎﺳپ!
ﺷﻐﺎد! ﻣن ﮐﮫ اﯾن اﺳمھﺎ ﺑﮫ ﮔوﺷم ھم ﻧﺧورده ﺑود .ﺑرای ھﻣﯾن ھم
ﮔﻔﺗم» .آﺧﮫ ﻧﻣﯾﺷﮫ داﯾﯽ اردﺷﯾر«.
داﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯽﺣواﺳﯽ ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ ﻧﻣﯾﺷﮫ؟«
ﮔﻔﺗم» ،آﺧﮫ آدم ﭼطوری ﺑﮕﮫ :ھوﺧﺷﺗره ﺑﯾﺎ ﺑﺷﯾن ﺳر
ﻟﮕن .اﺻﻼً ﻧﻣﯾﺷﮫ«.
داﯾﯽ ﻏرﯾد» :ﺑﻠﮫ؟! ھوﺧﺷﺗره ﭼﯾﮫ؟ ﺑﺎز ﭘرت و ﭘﻼ
ﮔﻔﺗﯽ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﺧب اﺳﻣﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐردﯾن ﺷﺑﯾﮫ
ھوﺧﺷﺗره اس دﯾﮕﮫ«.
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داﯾﯽ اردﺷﯾر ﮔﻔت» ،ﻣﮭﻣل ﻧﮕو ﺑﭼﮫ .اﯾنھﺎ ھﻣﮫ اﺳﺎﻣﯽ-
ﻓﺎرﺳﯽ ﺳره اﺳت و از ﺗوی ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾرون آﻣده«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﯽدوﻧم ،وﻟﯽ …«
داﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾر ﭘرﺳﯾد» ،ﻣﯽدوﻧﯽ؟!«
ﯾﺎدم ﻧﺑود ﺟﻠو داﯾﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﭼﯾزی ﺑداﻧم .راﺳﺗش اوﻟش ھم
ﻓﻘط ﺣدس زده ﺑودم ﮐﮫ داﯾﯽ از ﺗوی ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ اﺳمھﺎ را ﭘﯾدا ﮐرده
اﺳت  -آﻧﮭم ﻓﻘط وﻗﺗﯽ دﯾدم اﯾن روزھﺎ ھﯽ ﻣﻧﺗﺧب ﺷﺎھﻧﺎﻣﮫ را
ورق ﻣﯽزﻧد و ﺑﺎ ﻟبھﺎﯾش ﺑﻌﺿﯽ ﮐﻠﻣﺎت را ﻣﯽﺧواﻧد ﺷﺳﺗم
ﺧﺑردار ﺷد.
ﺣﺎﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﺧودم ﮔرﻓﺗم ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽﺧواھم ﯾﺎد ﺑﮕﯾرم و
ﭘرﺳﯾدم» ،اﺳمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾن ﭼﯽ ﺑود؟«
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺳﯾﻧﮫاش را ﺻﺎف ﮐرد و اﺳمھﺎ را واﺿﺢ
و داﻧﮫ داﻧﮫ ﺗﮑرار ﮐرد ﮐﮫ ﻣن ﺧر ﻓﮭم ﺑﺷوم.
ﮔﻔﺗم» ،آﺧﮫ ﺑﮕﯾن ﮐﯽ ﺟرأت ﻣﯽﮐﻧﮫ ﭘﺷت دﺳت ﺑﭼﮫای
ﺑزﻧﮫ ﮐﮫ اﺳﻣش ﺷﻐﺎد ﯾﺎ ﮔﺳﺗﮭﻣﮫ  -ﯾﺎ اون ﯾﮑﯽ ﭼﯽ ﺑود؟
ارﺟﺎﺳپ .از اﺳﻣﺎﺷون ﭘﯾداس ھﻣﺷون ﮐﺎراﺗﮫ ﺑﻠدن«.
ﻣﺎﻣﺎ از آن ﻧﮕﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﮭم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﻌﻧﯽ اﻣﺎن از دﺳت اﯾن
زﺑﺎن دراز ﺗو .ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﻧﻔﮭﻣﯾد ﮐﺎراﺗﮫ ﭼﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﯾن دور
ﭼﺷمھﺎش ﺑﮭم ﺧﻧدﯾد .ﻣن ھر ﮐﺎری ﺑﮑﻧم ،ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﺑﮭم ﻣﯽ-
ﺧﻧدد .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑراش ﺑﮕوﯾم ﮐﺎراﺗﮫ ﭼﯾﺳت ،وﻟﯽ داﯾﯽ
ﻣﮭﻠت ﻧداد و ﮔﻔت» ،ﺗو درﺳﺎﺗو ﺧوﻧدی ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ واﯾﺳﺎدی وارد
ﻣﻌﻘوﻻت ﻣﯽﺷﯽ؟«
داﯾﯽ ھر وﻗت ﺟواب دﻧدان ﺷﮑن ﻧدارد ،ﺳؤال ﻣرد اﻓﮑن
ﻣﯽﮐﻧد .ﻣن ھم ﯾﮏ طوری ﮔﻔﺗم» ،ﺑﻠﮫ ﺧوﻧدم« ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد اﮔر ھم
ﻧﺧواﻧده ﺑودم ﺑﮫ او ﻣرﺑوط ﻧﺑود.

58

ﺑﻌد از روز آﺧر

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

داﯾﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺣﺳن دارد :زود از ﮐوره در ﻣﯽرود و
دل آدم را ﺧﻧﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ھم ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗﻧﺑﯾﮭم ﮐﻧد ،ﻓرﺻت
ﻧﺑود .ﭼون ﻋﻣو ﺣﺳﯾن داﺷت ﺑرای اﺳم ﺑﭼﮫ ﺟوش ﻣﯽزد و
داﯾﯽ ﻣﺟﺑور ﺑود وارد ﻣﯾدان ﺑﺷود.
ﺣﺎﻻ ﻋﻣو ﺣﺳﯾﻧم ﺑر ﻋﮑس داﯾﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻧوز
دﺳﺗﮕﯾرش ﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ آدم ﻓرﻧﮕﯽ ﺑﺎزﯾش ﮐﺎﻣل
ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد اﯾراﻧﯽ ﺑﺎزی در ﺑﯾﺎورد .ﺑرای ھﻣﯾن ھم ھﻣﮥ اﺳمھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ،ﻓرﻧﮕﯽ ﺳره ﺑود .ﺧوﺷﻣزه ﺑود ﮐﮫ ﻋﻣو اﺻرار
داﺷت ﻓراﻧﺳﮫ و اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ اﺳمھﺎ ھر دو را ﺑﮕوﯾد» :ژرژ ﯾﺎ
ﺟورج«» ،ﺟﺎن ﯾﺎ ژان« .ﻣن ھم ﺗو دﻟم ﮔﻔﺗم» :ﮐوﻓت ﯾﺎ زھر
ﻣﺎر« .آﺧر ﺗو ﺑﮕو ﮐﯽ اﺳم ﺑﭼﮫاش را از اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻣﯽﮔذارد؟
اﻣﺎ آدم ھﯾﭻ وﻗت ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺟواب ﻋﻣو ﺣﺳﯾن را ﺑدھد -
ﭼون ﺣرفھﺎش اﯾﻧﻘدر آﺑﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﺟواب رد ﺧودش
اﺳت  -اﻟﺑﺗﮫ ﻏﯾر از داﯾﯽ ﮐﮫ ﺟواب ھﻣﮫ را ﺑﺎﯾد ﺑدھد.
داﯾﯽ ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر آﻗﺎ ،ﻧﮫ ژرژ ﻧﮫ ﺟورج  -اﯾن
ﻣزﺧرﻓﺎت ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟«
ﻋﻣو ﺣﺳﯾﻧم ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺷﺎﻧﮫھﺎش را اﻧداﺧت ﺑﺎﻻ و
ﮔﻔت» ،ﺑﺳﯾﺎر ﺧب ،اﺳﻣﺷو ﺑذارﯾن ﻣﻣدﻟﯽ ﺟﻌﻔر ﮐﮫ وﻗﺗﯽ رﻓت
ﻓرﻧﮓ ﺑﮭش ﺑﺧﻧدن و ﮐﺳﯽ ھم ﻧﺗوﻧﮫ ﺗﻠﻔظش ﮐﻧﮫ!«
داﯾﯽ ﮔﻔت» ،ﮔﮫ ﻣﯽﺧورن ﺑﮭش ﺑﺧﻧدن! ﭼﺷﻣﺷوﻧم ﮐور،
ﯾﺎد ﺑﮕﯾرن ﺗﻠﻔظ ﮐﻧن! اﯾن ﺣرفھﺎ ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ آﻗﺎ؟ ﻣﮕﮫ ﺑﮫ ﺑﻧده
ﺧﻧدﯾدن؟ ﻣﺟﺑورﺷون ام ﮐردم ﮐﮫ اﺳﻣﻣو درﺳت ﺗﻠﻔظ ﮐﻧن«.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔﺗﯾن اوﻧﺟﺎ ﺻداﺗون ﻣﯽﮐردن
ﺟﯾم  -ﻧﮫ ﺑﺑﺧﺷﯾن :اردی«.
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﻧﯾﺷش ﺗﺎ ﺑﻧﺎﮔوش ﺑﺎز ﺷد و داﯾﯽ رو ﺑﮫ ﻣن
ﺑراق ﺷد ،اﻣﺎ ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ﺻﺣﺑت را ﻋوض ﮐرد .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرش
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ﮔرداﻧد ﺳر ﺟﺎی اوﻟش .ﮔﻔت» ،اﺳم ﭘدر ﺑزرﮔﺷو روش ﺑذارﯾن
ﻧﻧﮫ«.
ﻋﻣﮫ ﻓﺧری ھم ﮐﮫ از اول ﻣﯽﺧواﺳت اﺳم ﭘدر ﺧودش
را روی ﺑﭼﮫ ﺑﮕذارد .ﺧﻼﺻﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺷﻠوغ ﺷد .ﺳر ﯾﮏ اﺳم
ﮐوﻓﺗﯽ ﻗﺷﻘرﻗﯽ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺎ و ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐن .ﺧﻼﺻﮫاش
وﻗﺗﯽ ﺧوب ﺟﯾﻎ و دادﺷﺎن را ﮐردﻧد ،ﻗرار ﺷد ﻗرآن ﺑﺎز ﮐﻧﻧد.
ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﮐﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را داد وﻟﯽ داﯾﯽ ﻗرآن را ﺑﺎز ﮐرد .ھﯽ
ﺻﻔﺣﮫ را از ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن و از ﭘﺎﯾﯾن ﺑﮫ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﮔﻔت،
»ﺳورۀ ﯾوﺳف آﻣده«.
ﯾﮑﯽ از دوازده ﺗﺎ ﻧﻣﯽداﻧم ﯾﺎ ﺷﺎﻧزده ﺗﺎ اﺳم ﭘدر ﺑزرگ
ھم ﯾوﺳف اﺳت  -اﺳم ﺑﭼﮫ ھم ﯾوﺳف ﺷد و ﺧﯾﺎل ھﻣﮫ ﻓﺎرغ.
داﯾﯽ ،اﮔر ﺧودش ﻗرآن را ﺑﺎز ﻧﮑرده ﺑود و ﺧودش
ﺳوره را ﻧدﯾده ﺑود ،ﺣﺗﻣﺎ ً اﺻرار ﻣﯽﮐرد اﺳم ﭘﺳر ھوﺧﺷﺗره
ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ طوری رﻓﺗﺎر ﮐرد اﻧﮕﺎر ﺧود ﭘﯾﻐﻣﺑر اﺳت و
ﺳورۀ ﯾوﺳف ﺑﮭش اﻟﮭﺎم ﺷده.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎﻻی ﺳر داﯾﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﺑﺎ ذوق ﮔﻔت،
»ﺳﯾﻣﯾن ﺷﺎﻧس آوردﯾم .از ﺑﯾﺦ ﮔوﺷﻣون ﮔذﺷت .اﮔﮫ ﺟﺎی ﺳورۀ
دوازدھم ﺳورۀ دوم آﻣده ﺑود ،اﺳم ﭘﺳرﻣون ﻣﯽﺷد ﺑَﻘَره! اوﻧوﻗت
ﭼﮫ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣون ﻣﯽﮐردﯾم؟«
ﺳﯾﻣﯾن دﻟش را ﭼﺳﺑﯾد و ﮔﻔت» ،اِ ﻣﻧو ﻧﺧﻧدون  -ﻧﻣﯽ-
ﺗوﻧم ﺑﺧﻧدم«.
ﻣن رﻓﺗم ﺗو اﯾن ﻓﮑر ﮐﮫ ﻣﺎﻣﺎ اﺳم ﻣﺎ را از ﮐﺟﺎ ﭘﯾدا
ﮐرده :ﺳﯾﻣﯾن و داداش و ﺳوری .داداش ﮐﮫ ﻧﮫ  -ﯾﻌﻧﯽ ﺳﺎﺳﺎن.
اﺳم ﻣن از ھﻣﮫﺷﺎن ﺑﯽﻣزه ﺗر اﺳت :ﺳوری! آﺧر ﺳوری ھم
ﺑرای آدﻣﯽ ﺑﮫ رﯾﺧت ﻣن اﺳم ﺷد؟ ھر ﮐﮫ ﺑﺷﻧود و ﻣن را
ﻧﺷﻧﺎﺳد ،ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐﻧد ﻣن ﯾﮏ دﺧﺗر ﺗﭘل ﻣﭘل و ﺳرخ و ﺳﻔﯾدم و
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ﭼﺷمھﺎم ھم آﺑﯽاﺳت و ﻣوھﺎم ھم ﻣﺛل ﮔﻼﺑﺗون دورم رﯾﺧﺗﮫ .ﯾﮏ
دﺧﺗر ﺑود وﻗﺗﯽ ﻣن ﮐﻼس اول ﺑودم او ﭼﮭﺎرم ﺑود ،ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت
اﺳﻣش ﭼﯽ ﺑود ،وﻟﯽ او ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺳوری ﺑﺎﺷد و ﺧﺟﺎﻟت ھم
ﻧﮑﺷد .اﯾنھﺎ ﺧودﺷﺎن را ﺧﻧﮏ ﮐردهاﻧد و روی ﺑﻧده ﮐﮫ ﻋﯾن
ﻣﻠﺧم اﺳم ﺳوری ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد .ﺑرای ﭼﯽ؟ ﻓﻘط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺻدام
ﮐﻧﻧد ﺳوری ﺳﯾﺎه .از ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﺧوﺷم ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺻدام ﻣﯽﮐﻧد
ﺳﯾﺎه ﺟﺎن و ﺳوری را ھم ﭘﺎک ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ .اﯾن ﯾﮏ ﺣرﻓﯽ.
ﺣﺎﻻ اﺳم ﻣن ﺑﺎز ﺧوب اﺳت ،اﺳم ﻣژی طﻔﻠﮑﯽ را ﺑﮕو .اﺳﻣش
ﻣژﮔﺎن اﺳت ،ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ .از ﻗدرﺗﯽ ﺧدا ﯾﮏ داﻧﮫ ﻣژه ھم ﺑﮫ
ﭼﺷﻣش ﻧﯾﺳت .آن دو ﺳﮫ ﺗﺎﯾﯽ ھم ﮐﮫ دارد ،ﻣﺛل ﺗﯾﻎ ﺗو ﮔل ﻣژه-
ھﺎش ﻓرو رﻓﺗﮫ .ﺧﻼﺻﮫ اﮔر ﻣن ﺟﺎی او ﺑودم ﺧﯾﻠﯽ از اﺳﻣم
ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﮐﺷﯾدم .ﺧوﺑﯾش اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧودش ﻣﺗوﺟﮫ ﻧﯾﺳت.
ﺧﻼﺻﮫ ﻣن ﻧﻣﯽداﻧم ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫھﺎ اﯾن اﺳمھﺎی آﺑﮑﯽ را از
ﮐﺟﺎ ﮔﯾر ﻣﯽآورﻧد .وﻟﯽ ﺧوب اﮔر ھﻣﮫﺷﺎن ھﻣﯾن ﻗدر دﭼﺎر درد
ﺳر ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﻣﯾن ﺑرای اﺳم ﺑﭼﮫاش ﺷد ،ﻻﺑد ﯾﮏ ﭼﯾزی
ﻣﯽﮔذارﻧد و ﺧودﺷﺎن را ﺧﻼص ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎﻣﺎ ھم ﻻﺑد ھﻣﯾﻧطور.
ازش ﭘرﺳﯾدم» ،ﺗو اﺳم ﻣﺎھﺎ رو از ﮐﺟﺎ آوردی؟«
ﮔﻔت» ،از ﺟﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎوردم«.
ﮔﻔﺗم» ،ﯾﻌﻧﯽ ﭼطوری ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷدﯾم ﺳﯾﻣﯾن و ﺳﺎﺳﺎن و
ﺳوری؟«
ﮔﻔت» ،اﮔﮫ اﺳم داداﺷو راﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودم ،ﺗو ﻣﯽﺷدی
ﻧﺳرﯾن «.ﮐﮫ اﺻﻼً ﺟواب ﺳؤال ﻣن ﻧﺑود.
ﭘرﺳﯾدم» ،اﮔﮫ دو ﺗﺎ ﺑﭼﮥ دﯾﮕﮫ داﺷﺗﯽ ،اﺳﻣﺎﺷوﻧو ﭼﯽ
ﻣﯽذاﺷﺗﯽ؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم ﻓﮑر ﻧﮑرد ،ﮔﻔت» ،اﮔﮫ دﺧﺗر ﺑودن و
ﺷﻣﺎھﺎ ھﻣﯾن اﺳﻣﺎرو داﺷﺗﯾن ،ﺳوﺳن و ﺳﺎرا .اﮔﮫ ﭘﺳر ﺑودن،
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ﺳﮭراب و ﺳﯾﺎﻣﮏ .اﮔﮫ ﺳﯾﻣﯾن و راﻣﯾن و ﻧﺳرﯾن ﺷده ﺑودﯾن،
ﭘروﯾن و اﻓﺷﯾن و از اﯾن ﭼﯾزا«.
ﮔﻔﺗم» ،آﺧﮫ ﭼرا؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺧب دﯾﮕﮫ ﯾﺎ ھﻣﺗون ﺳﯾن داﺷﺗﯾن ﯾﺎ ھﻣﺗون
ھم ﻗﺎﻓﯾﮫ ﺑودﯾن«.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ھﻣﯾن؟ ﭼﮫ ﻟوس!«
ﺑﮫ ﻧظرم ﻣﺎﻣﺎ ﺧﯾﺎل ﻣﯽﮐرد ﻣو ﻻی درز ﺣرﻓش ﻧﻣﯽ-
رود ،ﺑرای ھﻣﯾن ھم از ﭼﮫ ﻟوس ﮔﻔﺗن ﻣن دﻟﺧور ﺷد و ﮔﻔت،
»ﺷﮑر ﮐﮫ ﺗو آﺧرﯾش ﺑودی .اﮔﮫ ﻗرار ﺑود دو ﺗﺎی دﯾﮕﮫ ﻟﻧﮕﮥ ﺗو
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھﻔت ﮐﻔن ﭘوﺳوﻧده ﺑودم«.
ﻣن از ﻓﮑر اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎﻣﺎ را اذﯾت ﺑﮑﻧم ھﻣﯾﺷﮫ ﯾﮏ ﺧرده
ﻏﺻﮫام ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ زﯾﺎد اذﯾﺗش ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﻏرﻏرھﺎش
ھﯾﭻ وﻗت ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ ﺧوب ،ھم ﻣن ﺣوﺻﻠﮫ ﺷﺎن را
ﻧدارم ،ھم ﺑﮭت ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﻏﺻﮫام ﻣﯽﺷود .ﺑرای ھﻣﯾن ھم دﯾﮕر
ﭼﯾزی ﻧﮕﻔﺗم .ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدم ﮐﮫ اﮔر ﻣن روزی
ﺻﺎﺣب ﺑﭼﮫ ﺷوم ،اﺳﻣش را ﻧﮫ ھوﺧﺷﺗره ﻣﯽﮔذارم ،ﻧﮫ اﺳم
ﺳورۀ ﻗرآن ،ﻧﮫ اﺳﻣﯽﮐﮫ اوﻟش ﺳﯾن ﺑﺎﺷد ،ﻧﮫ اﺳﻣﯽﮐﮫ آﺧرش
ﻧون ﺑﺎﺷد  -ﻧﮫ ھﯾﭻ ﺣرف دﯾﮕری اول و آﺧرش ﺑﺎﺷد .ﻣﯽﻓﮭﻣﯽ-
ﮐﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم آدم ﮐﮫ اﺳم ﺑﭼﮫ-
اش را از روی اﯾن ﭼﯾزھﺎ ﻧﻣﯽﮔذارد .ﯾﻌﻧﯽ …
راﺳﺗش ﻣن ھم ﻧﻣﯽداﻧم اﺳﻣش را ﭼﯽ ﺑﮕذارم .از اﯾنھﺎ
ھم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﭘرﺳﯾد .اوﻻً ھﯾﭻ ﮐداﻣﺷﺎن ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺳرﺷﺎن
ﻧﻣﯽﺷود ،ﺛﺎﻧﯾﺎ ً اﯾن روزھﺎ ﻣن ھر ﺳؤاﻟﯽ ﻣﯽﮐﻧم اﯾنھﺎ ﺑﮫ
ھﻣدﯾﮕر ﻧﮕﺎهھﺎی ﻣﻌﻧﯽ دار ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻣرﺑوطش ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ
ﻣن دﻟم ﺑرای ﺷوھر ﻟﮏ زده .دل آدم ﺑﮭم ﻣﯽﺧورد .ﭼﻧد روز
ﭘﯾشھﺎ ﮔﻔﺗم» ،ﺣوﺻﻠﮫام از ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﺳر رﻓﺗﮫ ،اﻣﺳﺎل ﺗﺎﺑﺳﺗون
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ﺑرﯾم ﺟﺎی دﯾﮕﮫ «.ھﻣﮫ ﻣﺛل آدم ﺑﺎھوﺷﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﮔوﯾد
»ف« ﻣﯽﻓﮭﻣد ﯾﻌﻧﯽ »ﻓروغ ﻓرﺧزاد« ﺑﮭم ﻧﮕﺎه ﮐردﻧد و ﮔﻔﺗﻧد،
»ﺧب دﯾﮕﮫ ،ﺗو در ﺳﻧﯽ ھﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯽ ﺣوﺻﻠﺗو ﺳر ﻣﯽ-
ﺑره .ﺷوھر ﻣﯽﮐﻧﯽ ،درﺳت ﻣﯽﺷﮫ .ﺑﺎﯾد ﻓﮑر اﺳﺎﺳﯽ ﺑرات
ﮐرد«!
ﺗرا ﺧدا ﺑﺑﯾن ،ھﯾﭻ ﻣرﺑوط اﺳت؟ ﻣن از درﯾﺎ ﺣوﺻﻠﮫام
ﺳر رﻓﺗﮫ ،ﺑﮫ ﺷوھر ﭼﮫ ﮐﺎر دارد؟ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺑﭼﮫ و اﺳم ﺑﭼﮫ اﮔر
ﺳؤال ﺑﮑﻧم ﮐﮫ دﯾﮕر واوﯾﻼﺳت .ﻓﺎﯾده ھم ﻧدارد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﻣن
اﺻﻼً ﺷوھر ﻧﻣﯽﮐﻧم ،ﭼون ﭼﻧد ﺑﺎر ﮔﻔﺗﮫام و ﻧﺗﯾﺟﮫاش را دﯾدهام:
ھﻣﮥ زنھﺎی ﻓﺎﻣﯾل ،ﻣﯽﮔوﯾﻧد» ،ﻣﺎم ھﻣﯾﻧو ﻣﯽﮔﻔﺗﯾم«! ھﻣﮫ ،ﺣﺗﯽ
ﻣﻠﯾﺣﮫ! ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد» ،ﻣﻧم ﻣﯽﮔﻔﺗم  :ﻣن؟! ﺷوھر؟! ھرﮔز!
اﺑدا!«
آﺧر ﺗرا ﺧدا ﺑﺑﯾن! ﻣﻠﯾﺣﮫ را ﮐﮫ دﯾﮕر ﻣن ﻣﯽداﻧم
ﻣزﺧرف ﻣﯽﮔوﯾد .اﻟﺑﺗﮫ اﺻﻼً ﻧﻣﯽﻓﮭﻣم ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺳﯽ
دﻟش ﺑﺧواھد زن داداش ﺑﺷود  -ھر ﮐﯽ ھم ﻣﯽﮔوﯾد داداش
ﺧوﺷﮕل اﺳت ﯾﺎ ﺑﺎھوش اﺳت ﻣزﺧرف ﻣﯽﮔوﯾد  -وﻟﯽ ﺧوب،
ﻣﻠﯾﺣﮫ ﻣﯽﺧواﺳت دﯾﮕر ،اﯾن را ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽداﻧم.
ﺣﺎﻻ اﯾن را وﻟش .ﺧﻼﺻﮫ داﺷﺗم ﻣﯽﮔﻔﺗم اﯾن روزھﺎ
ھﻣﮫاش رﻓﺗﮫام ﺗو ﺑﺣر اﺳم ﻣردم و اﯾﻧﻘدر ﺷورش را در آوردهام
ﮐﮫ ﺑرادر رﺧﺳﺎر ھم ﭼﻧد روز ﭘﯾشھﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد.
راﺳﺗﯽ ﺑراﯾت ﻧﮕﻔﺗم ﮐﮫ ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﺗﺎزﮔﯽ زﯾﺎد
ﺳراﻏم ﻣﯽآﯾد .ﻣﺎﻣﺎ اﯾنھﺎ ھم ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻟب ور ﻣﯽﭼﯾﻧﻧد .ﻣﯽداﻧﯽ
ﭼﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد؟ ﻣﯽﮔوﯾﻧد زﯾﺎدی ﺧوﺷﮕل اﺳت .ﺗرا ﺧدا اﯾن ھم
ﻋﯾب ﺷد؟ راﺟﻊ ﺑﮫ داداش ﮐﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﺷود ،ھﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ھﻣﮥ ﺣﺳنھﺎش ﯾﮏ طرف ،ﺧوﺷﮕﻠﯾش ﯾﮏ طرف .اﻣﺎ ﺑرادر
رﺧﺳﺎر ،طﻔﻠﮑﯽ ،ﭘﯾف ﭘﯾف ﭘﯾف ،ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺷﮕل اﺳت! ﻣن ﮐﮫ
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ازش ﭼﻧدان ﺧوﺷم ﻧﻣﯽآﯾد وﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎ اﯾنھﺎ ھم ﺷوری را از ﻧﻣﮏ
ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺧﻼﺻﮫاش داﺷﺗم ﻣﯽﮔﻔﺗم ﺑرادر رﺧﺳﺎر ھم ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد
ﮐﮫ ﻣن ھﻣﮫاش ﺗو ﺑﺣر اﺳم ﻣردم ھﺳﺗم .ﺧودش را ھﻣﮫ ﺻدا
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﯽﮐﯽ ،ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﮫ .ﻣن اﺳﻣش را ھﯾﭻ وﻗت ﻧﻣﯽﮔﻔﺗم،
ﯾﻌﻧﯽ ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﮫ طوری اﺳت ﮐﮫ ﺳﺧﺗم اﺳت ﺑﺎ آدمھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎزه
آﺷﻧﺎ ﺷدهام ،اﺳﻣﺷﺎن را ﺑﮕوﯾم ﯾﺎ ﺑﮫ آنھﺎ ﺗو ﺑﮕوﯾم .ﻣﯽﻓﮭﻣﯽﮐﮫ
ﭼﯽ ﻣﯽﺧواھم ﺑﮕوﯾم .ﺧﻼﺻﮫ ھر وﻗت ﺑﺎ ﺧودش ﺣرف ﻣﯽزدم،
ﻣﺛﻼً ﻣﯽﮔﻔﺗم» ،ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﯾن ﮐﮫ  «...ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻧطوری دﯾﮕر .ﺑﺎ
ﻣﮭری اﯾنھﺎ ھم ھر وﻗت ﺻﺣﺑﺗش ﻣﯽﺷد ،ﻣﯽﮔﻔﺗم» ،ﺑرادر
رﺧﺳﺎر«.
ﭼﻧد روز ﭘﯾشھﺎ ازش ﭘرﺳﯾدم» ،اﺳم ﺷﻣﺎ ﭼﯾﮫ ﮐﮫ ﮐﯽﮐﯽ
ﺻداﺗون ﻣﯽﮐﻧن؟«
ﮔﻔت» ،ﭼرا اﯾن روزا ﺑﮫ ھرﮐﯽ ﻣﯽرﺳﯽ ﻣﯽﭘرﺳﯽ
ﻣﻌﻧﯽ اﺳﻣت ﭼﯾﮫ ﯾﺎ اﺳﻣﺗو ﮐﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ؟«
ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺟواﺑش را ﺑدھم ،ﻣﯽﺧواﺳﺗم ،اﻣﺎ
ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﭼطوری ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد .ﻣﯽﻓﮭﻣﯽﮐﮫ ﭼﯽ ﻣﯽﺧواھم
ﺑﮕوﯾم .ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﮕﻔﺗم.
ﺧودش ﺑﺎﻷﺧره ﮔﻔت» ،اﺳم اﺻﻠﯾم ﮐﯾوﻣرﺛﮫ«.
اﻣﺎ ﭘﯾدا ﺑود از دﺳﺗم اوﻗﺎﺗش ﺗﻠﺦ اﺳت .از آن روز ھم
دﯾﮕر ﺑﮭم ﺗﻠﻔن ﻧﮑرده .اﺻﻼً ﺑراﯾم ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ھﺎ ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧم
ﭼرا دﻟم ﯾﮏ ﺧرده ﺗﻧﮓ اﺳت .دﻟم ﺑرای ﺑرادر رﺧﺳﺎر ﺗﻧﮓ
ﻧﯾﺳت ھﺎ ،اﻣﺎ ﺧوب ﯾﮏ طوری ھﺳﺗم .ﮐﺎش آن روز اﻗﻼً ﺑﮭش
ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﮐﯾوﻣرث اﺳم ﻗﺷﻧﮕﯽ اﺳت .ﭼون ﺑﮫ ﻧظرم ﻓﮑر ﮐرد
ﻣﺳﺧرهاش ﮐردم .اﮔر ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم ﺑﮫ ﻧظرم ﮐﯾوﻣرث ﻗﺷﻧﮓ اﺳت،
دﯾﮕر ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐرد ﻣﺳﺧرهاش ﮐردهام .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾد ھم ﺧودم ﺑﮭش
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ﺗﻠﻔن ﮐﻧم .ﻧﮫ ﺑرای ﭼﯾزی ھﺎ ،ﻓﻘط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮕوﯾم ﻣﺳﺧرهاش
ﻧﮑردهام.
ﮐﯾوﻣرث ﺑرای ﭘﺳر اﺳم ﺑدی ﻧﯾﺳت  -اﻣﺎ ﻣن ﺑﭼﮫام را
ﮐﯽﮐﯽ ﺻدا ﻧﻣﯽﮐﻧم .ﺧﯾﻠﯽ ﺧﻧﮏ اﺳت .اﮔر ﯾﮏ دﺧﺗر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷم ﺷﮑل ﺧودم ،اﺳﻣش را ﻣﯽﮔذارم »ﺳوﺳﮏ« .اﻻن ﺑﮫ ذھﻧم
آﻣد .ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺧوب اﺳت  -ھر ﮐس ھم دﻟش ﺧواﺳت ﻣﯽﺗواﻧد
ﺻداش ﮐﻧد ﺳوﺳﮏ ﺳﯾﺎه .ﻣﺎﻣﺎ ھم ﻻﺑد راﺿﯽ ﻣﯽﺷود ،ﭼون
اول اﯾن ھم ﺳﯾن اﺳت.
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دو طرف ﺟﺎده ﺳﺑز ﺑود و ﺧرم ،ﺧط ﺗﭘﮫھﺎ ﻧرم و ﺗﺎ
اﻓﻖ ،درﺧتھﺎ ﺗﻧﮓ ھم و ﭘﺷت ﺑﮫ ﭘﺷت ھم .ﻧوک ﺗﭘﮫھﺎ در ﻣﮫ
ﺑود و ﻣﮫ از ﻻﺑﮫ ﻻی ﺗﭘﮫھﺎ ﺑﮫ دره رﯾﺧﺗﮫ ﺑود  -ﻣﺛل ﭘﻠﮫھﺎی
ﺑﻠوری ﮐﮫ ﻧرم ﻧرم ﺗﺎ آﺳﻣﺎن ﻣﯽرﻓت .ھوا ﺻﺎف ﺑود ،ﻧﺳﯾم
ﺧﻧﮏ ﺑود ،ﺟﺎده ﺧﻠوت ﺑود.
از زﯾﺑﺎﯾﯽ ﭼﺷم اﻧداز و از زﻻﻟﯽ ھوا دل زن ﻧرم و
ﻣﮭرﺑﺎن ﻣﯽﺷد .ﺑرای ھﻣﮥ ﭘﺳرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﺗﻣﺷﮏ ﻣﯽ-
ﻓروﺧﺗﻧد ،ﯾﺎ دﺧﺗرکھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﺎرو ،دﺳت ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و ﺑﮫ
ﻋﺎﺑرﯾن ﻋﺑوس ﻣﯽﺧﻧدﯾد.
ﻓﮑر ﮐرد:
ﺣﺗﻣﺎ ً دل او ھم از ﻗﺷﻧﮕﯽ راه و
ﺳﺑزی درهھﺎ و ﻧرﻣﯽﺗﭘﮫھﺎ و
ﻟﻐزﻧدﮔﯽ ﻣﮫ ،ﻣﺛل دل ﻣن ﻧرم ﺷده
اﺳت.
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ﭼﻧد ﭘرﻧدۀ ﺳﻔﯾد ،ﺑﮫ ﺳﻔﯾدی ﻣﮭﯽ ﮐﮫ در ﭼﯾن ﺗﭘﮫھﺎ و ﻻ
ﺑﮫ ﻻی ﺑرگھﺎ ﺟﺎ ﮐرده ﺑود ،در ھوا ﺑﺎل ﺑﺎل زدﻧد و ﭼرﺧﯾدﻧد.
زن ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮥ دﻧﺑﺎل ﮐردن ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮫ طرف ﻣرد ﺑر ﮔﺷت.
ﻣرد ﺟﺎده را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد.
زن ﻓﮑر ﮐرد:
ﻧﮫ ﭘرﻧدهھﺎ را ﻣﯽﺑﯾﻧد ﻧﮫ ﻣرا.
و وﻗﺗﯽ ﺳر ﺑر ﮔرداﻧد ﭘرﻧدهھﺎ ھم دﯾﮕر ﻧﺑودﻧد.
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ﺳر ﭘﯾﭻ ﻣرد ﺑوق زد و ﺻدای ﺑوق ﺑﮫ دره ﻏﻠﺗﯾد و ﺗوی
ﻣﮫ ﭘﯾﭼﯾده ﺷد .ﮐﺎﻣﯾوﻧﯽ از روﺑرو ﻣﯽآﻣد .ﮔردآﻟود و ﻏﻣزده ﺑود.
ﺑوﻗش ﻣﺛل ﺳوت ﮐﺷﺗﯽ ﯾﮏ ﺧط دراز ﺻدا ﺑود ،آواز وداع ﺑود،
ﺟداﯾﯽ ﺑود ،ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑود.
زن آه ﮐﺷﯾد و ﻓﮑر ﮐرد:
طﻔﻠﮏ! ھﯾﭻ ﮐس ﮐﻧﺎرش ﻧﯾﺳت.
ھﯾﭻ وﻗت ﮐﺳﯽ ﮐﻧﺎرش ﻧﯾﺳت .راه
را ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽرود و ﺗﻧﮭﺎ ﺑر ﻣﯽﮔردد -
ھر ﭼﻧد روز ﯾﮑﺑﺎر ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ھر
روز ﭼﻧد ﺑﺎر .اﮔر ﻗﮭر ﻧﺑودﯾم ﻣﯽ-
ﭘرﺳﯾدم و ﺑراﯾم ﻣﯽﮔﻔت .از آن
ﺧوﯾش دوری ،ﮐﮫ راﻧﻧدۀ ﮐﺎﻣﯾون
اﺳت و روزی ﺑﯾﺳت ﺗﺧم ﻣرغ
ﻧﯾﻣرو ﻣﯽﺧورد و آدم ﺑﺎ ﺻﻔﺎﯾﯽ
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اﺳت ،ﻣﯽﮔﻔت .ﻣﯽﮔوﯾد» ،ھﻣﮥ
ﺷوﻓرھﺎی ﮐﺎﻣﯾون ﯾﮏ ﺷﮑل و ﯾﮏ
ﻗوارهاﻧد .ﭼون ﺧوب ﭘول در ﻣﯽ-
آورﻧد ،ھﻣﮫ ﺧوب ﻣﯽﺧورﻧد ،ﭼون
راه ﻧﻣﯽروﻧد ،ھﻣﮫ ﭼﺎﻗﻧد .ﺗﻧﮭﺎ
ﻓرﻗﺷﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺑﻠﻧدﻧد
ﺑﻌﺿﯽ ﮐوﺗﺎه« ...وﻟﯽ ﻣن
ﺷوﻓرھﺎی ﮐﺎﻣﯾون ﻻﻏر ھم دﯾدهام -
ﻣرﺗﺿﯽ ﮐﮫ در ازﮔل ﺑود .ﻣﺎ
ﺗﺎﺑﺳﺗﺎنھﺎ او را ﻣﯽدﯾدﯾم .ﮔﺎه
ﺷوﻓر ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑود ،ﮔﺎه روی
ﮐﺎﻣﯾون ﮐﺎر ﻣﯽﮐرد .ﻻﻏر ﺑود ،ھﯾﭻ
وﻗت ﭘول ﻧداﺷت ،ﻋﺎﺷﻖ زﻧش ﺑود.
زﻧش ﺗﺎﺑﺳﺗﺎنھﺎ ﺑﮫ ﺑﺎغ ﻣﯽآﻣد و
ﻣﯾوه ﭼﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐرد و از ﻋﺷﻖ
ﻣرﺗﺿﯽ ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽﮔﻔت و ﻣﺎ
ﮔوش ﻣﯽﮐردﯾم .ﻣرﺗﺿﯽ ﻻﻏر ﺑود
و ﺑﯽﭘول .وﻟﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ھﻣﮥ
ﺷوﻓرھﺎی ﮐﺎﻣﯾون ﭼﺎﻗﻧد و ﭘوﻟدار،
ﻣن ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﮔوﯾم .ﭼون دﻟم ﻧﻣﯽ-
ﺧواھد روی ﺣرﻓش ﺣرف ﺑزﻧم -
ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﻌد دﻋواﻣﺎن
ﻣﯽﺷود .ﻣﺛل دﯾﺷب .ھﻣﮫاش
ﺗﻘﺻﯾر ﻓرﯾدون ﺑود ﮐﮫ ﺑﯾﺧود ﺳر
ﺣرف را ﺑﺎز ﮐرد و ﺷب آﺧر را
ﺧراب ﮐرد.
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از ﺷﯾﺷﮥ ﺑﺎز ﭘﻧﺟره ﻗﺎﺻدک ﭘُر َﭘری ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن آﻣد ،و
زن آن را ﺑﺎ ذوق دﯾد و ﺗوی دﺳﺗش ﮔرﻓت .اﺣﺗﯾﺎط ﮐرد ﮐﮫ
ﮐرک ﻗﺎﺻدک ﻧرﯾزد .اﻣﯾدوار ﺑود ﮐﮫ ﻗﺎﺻدک از طرف ﻣرد
آﻣده ﺑﺎﺷد و ﭘﯾﺎم آﺷﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در دل ﭘﯾﻐﺎم داد» :ﺑرو ﺑﮕو
ﻣن ھم آﺷﺗﯽ« و ﻓوﺗش ﮐرد و زﯾر ﻟب ﮔﻔت» ،ﺑرو«.
ﻗﺎﺻدک ﻧرﻓت و ﺟﻠو ﭘﺎی زن روی ﮐف ﻣﺎﺷﯾن اﻓﺗﺎد و
وﻗﺗﯽ زن دوﺑﺎره ﺑرش داﺷت ،ﺗوی دﺳﺗش ﺧﺎک ﺷد.

ﻮﻧ
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ﺠﺎر
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ﻣﻤ

ارﺗﻔﺎع ﺗﭘﮫھﺎ دﯾﮕر ﻧﺑود .درﯾﺎ ﭘﯾدا ﺑود .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﺎ آﻧﺟﺎ
ﮐﮫ ﺑود در ﯾﮏ اﻣﺗداد ﺑود :اﻓﻖ ،ﺧط ﻣﯾﺎن اﻓﻖ و درﯾﺎ ،درﯾﺎ،
ﺧطھﺎی ﺑﯾن رﻧﮓھﺎی آب درﯾﺎ ،ﺻدای درﯾﺎ ،ﺳﭘﯾدارھﺎی ﮐﻧﺎر
ﺟﺎده ،و ﺟﺎده.
زن ﻓﮑر ﮐرد:
اﮔر ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮕوﯾد ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷود .ﻓﻘط ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ.
از ﮔوﺷﮥ ﭼﺷم ﻣرد را ﻧﮕﺎه ﮐرد ﮐﮫ ﺳﯾﮕﺎر ﻣﯽﮐﺷﯾد و
ﺟﺎده را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد.

ھﺮ

ﮔ

درﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﺑود .ﻣرﺑﻊھﺎی ﻣﻧظم زرد و زرد ﮐﻣرﻧﮓ و
زرد ﭘر رﻧﮓ و زرد ﻗﮭوهای ﺑود و ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺑشھﺎی ﺳﺑز  -از
ﺳﺑزﺗرﯾن ﺳﺑز :ﺳﺑزی ﺑرﻧﺞ ﺗﺎ ﺳﺑزی ﺗﯾرۀ ﺑوﺗﮫھﺎی ﺳرﺧس و
ﺳﺑزی ﻧﻘره ﻓﺎم ﻧوک درﺧﺗﺎن ﮐﺎج.
زن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد و ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐرد.
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ﺑﻌد دﯾﮕر ﺳﺑزی و ﺧرﻣﯽ ﻧﺑود .ﺟﺎدۀ ﺧﺎﮐﺳﺗری
ﯾﮑﻧواﺧت ﺑود و ﺗﭘﮫھﺎی ﺳﻧﮕﯽ ﻟﺧت و ﺳﺧت ،و ﺑﯽآﺑﯽ و ﺑﯽ-
ﻋﻠﻔﯽ .و ﭼﻘدر طوﻻﻧﯽ ﺑود .آﻧﻘدر طوﻻﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ زن ﻓﮑر ﮐرد:
ﺳﺑزی و ﺧرﻣﯽ اول راه ﺧواب ﺑود ،دور ﺑود،
دروغ ﺑود.
و ﮔﺎه ﺗوﻧلھﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﮫ دھﻧﮥ ورودﯾش ﺳﯾﺎه ﺑود و
دھﻧﮥ ﺧروﺟﯾش در ﻧور ﻣﯽﻟرزﯾد  -ﻣﺛل ﺳراب.
زن ﻓﮑر ﮐرد:
ﺣرف ﻧﻣﯽزﻧد و در ﺟﻠو ھﯾﭻ ﻧﯾﺳت
ﮐﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم .ﺳر ﻣوﺿوع ﺑﮫ آن
ﮐوﭼﮑﯽ ﭼرا ﻗﮭر ﮐردﯾم؟ ﺧراب
ﺷد ،ھﻣﮥ اﯾن ﭼﻧد روز ﺧراب ﺷد.
ﭼﻘدر ﺧوب ﺑود ،ﭼﻘدر ﺧوش
ﺑودﯾم .ھﻣﮫاش آب ،ھﻣﮫاش آﻓﺗﺎب.
و ﺗوی دﻧﯾﺎ ﻓﻘط ﻣن و او ﺑودﯾم.
ﺣﯾف ﭼﮫ زود ﮔذﺷت .ﻋﯾد ھم ﮐﮫ
ﺟﻧوب رﻓﺗﮫ ﺑودﯾم ﺧوب ﺑود .ﺟﻧوب
را ﻧدﯾده ﺑودم .ھﻧوز ھم درﺳت
ﻧدﯾدهام ،ﭼون از اطﺎﻗﻣﺎن ﮐم ﺑﯾرون
رﻓﺗﯾم  -ﯾﮏ روز در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ
ﮔﺷﺗﯾم ،ﯾﮏ ﺷب ھم رﻓﺗﯾم ﺳﯾﻧﻣﺎ.
ﺑﺎد ﺟﻧوب داغ اﺳت و واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت
 درﺳت ﻣﺛل اﯾن اﺳت ﮐﮫ آدم آنرا در ﯾﮏ ﻟﺣظﮥ ﺧواب ﺣس ﻣﯽ-
ﮐﻧد .ﮐوﭼﮫھﺎ و ﻣﯾدانھﺎﯾش ﻣﺛل
ﺧﺎﻧﮥ ﻋروﺳﮏھﺎ ﮐوﭼﮏ و ﺗﻣﯾز و
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آراﺳﺗﮫ اﺳت .اﺳم ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﮫ
ﮐﻧﺟش ﯾﮏ ﻗﮭوه ﺧﺎﻧﮫ داﺷت ﭼﮫ
ﺑود؟ اﮔر ﻗﮭر ﻧﺑودﯾم ﻣﯽﭘرﺳﯾدم و
ﺑراﯾم ﻣﯽﮔﻔت .روزھﺎی ﺧوﺑﯽﺑود -
ﯾﺎدش ﺑﮫ ﺧﯾر .اﯾن روزھﺎ ھم اﮔر
اﯾن ﻗﮭر آﺧر ﻧﺑود  ...ھر ﭘﻧﺞ روز
ھوای ﺧوش و درﯾﺎی ﺑﯽﻣوج وﻟرم
 ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً روز دوم ،آب ﻣﺛلﺷﯾﺷﮥ آﺑﯽ -آﺑﯽآﺑﯽ .آﻧﻘدر ﺻﺎف
ﺑود ﮐﮫ آدم دﻟش ﻣﯽﺧواﺳت ﻧرم
ﻧرم ﺗﺎ ﺧط آﺑﯽﺗﻧد ،ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮥ اﻓﻖ
ﺑود و درﯾﺎ ،ﺟﻠو ﺑرود .اﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ
زﯾﺎد ﺑود  -ھﻣﮥ درﯾﺎ ﺑود  -ﻧﻣﯽﺷد.
ﺷﺎﯾد ھم ﻣﯽﺷد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧرﻓﺗﯾم.
ﺗرﺳﯾدﯾم .زﯾر ﭘﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑود و دور ﺗﺎ
دور آب .ﻧﮕﻔﺗﯾم ﻣﯽﺗرﺳﯾم ،وﻟﯽ
ﺑرﮔﺷﺗﯾم و در ﺳﺎﺣل ﻣﺎﻧدﯾم ﺗﺎ
آﻓﺗﺎب ﻏروب ﮐرد .ﺑﺎد ﻏروب درﯾﺎ
ﻣرطوب اﺳت و روی ﭘوﺳت آﻓﺗﺎب
ﺳوﺧﺗﮫ ﻣطﺑوع .ھﺳت  -ﺣس ﻣﯽ-
ﺷود .روز اول و ﺳﮫ روز آﺧر درﯾﺎ
ﻣوج داﺷت ،زﯾﺎد ﻧﮫ ،وﻟﯽ ﻣوج
داﺷت و ھﻣﮥ درﯾﺎ آﺑﯽ ﻧﺑود.
ﻧزدﯾﮏ ﺳﺎﺣل ﻗﮭوهای ﺑود ،ﺑﻌد
ﺧﺎﮐﺳﺗری ،ﺑﻌد آﺑﯽ .ﺧط آﺑﯽ ﺗﻧد
ﺑﯾن اﻓﻖ و درﯾﺎ ﭘﺷت ھر ﻣوج ﺑود.
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از ﻣوج ﺑﮫ ﻣوج ﺷﻧﺎ ﻣﯽﮐردﯾم.
ﺑرﮔﺷﺗن ھم از ﻣوج ﺑﮫ ﻣوج ﺗﺎ
ﺳﺎﺣل ﻣﯽآﻣدﯾم .ﺑﻌد ﻣﺎﺳﮫھﺎ را ﺑﺎ
ﺧودﻣﺎن ﺗوی راھرو و ﺑﮫ اطﺎق
ﻣﯽﺑردﯾم  -آب دوش ھم ھﻣﮫ را از
ﺗﻧﻣﺎن ﻧﻣﯽﺷﺳت .ﺻﺑﺢ ﻣﺎﺳﮫ ﺗوی
ﺷﻣد ﺑود و روی ﻣﺗﮑﺎ ﺑود .ﺷب
ﻣوھﺎﯾش ﺑوی آب درﯾﺎ ﻣﯽداد و
ﺻورت ﺳوﺧﺗﮫاش ﺑرق ﻣﯽزد.
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ﺑﯾرون ﺑﺎد ﺑود .زن ﭘﻧﺟره را ﺑﺳت و در ﺷﯾﺷﮫ ﻣرد را
دﯾد ﮐﮫ ﺑﺎز ﻓﻘط ﺟﺎده را ﻣﯽﭘﺎﯾد و ﻟبھﺎﯾش روﯾﮭم ﻓﺷرده اﺳت و
ﻣوھﺎﯾش ھﻧوز ﺗﺎب رطوﺑت درﯾﺎ را دارد.
ﻓﮑر ﮐرد:
ً
ﺣﺗﻣﺎ ھﻧوز ھم ﻣوھﺎش ﺑوی ﺷور درﯾﺎ ﻣﯽدھد.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ از ﮐﻧﺎرﺷﺎن ﮔذﺷت و ﺧﺎک ﮐرد و ﻣرد ﮔﻔت،
»ﯾواش! ﭘدر ﺳﮓ!« و زن را ﻧﮕﺎه ﮐرد .زن ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺧﻧدد
و ﯾﺎ ﺣرف ﺑزﻧد ،ﯾﺎ ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﺳرد ﺑﮫ ﺟﺎده ﭼﺷم
دوﺧت.
ﻓﮑر ﮐرد:
اواﯾل ھر وﻗت ﭼﯾزی ﻣﯽﺷد ﮐﮫ
ﺟﻠو ﻣن ﻓﺣش ﻣﯽداد ،اﺧﻣم را در
ھم ﻣﯽﮐﺷﯾدم ﺑﯽآﻧﮑﮫ ﺑدم آﻣده ﺑﺎﺷد
 و او دﺳﺗش را روی زاﻧوی ﻣنﻣﯽﮔذاﺷت و ﻣﻌذرت ﻣﯽﺧواﺳت ،ﺑﺎ
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آﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﺎر ﺑدی ﻧﮑرده
اﺳت .ﻓﻘط آن روز ﮐﮫ ﺗﺻﺎدف ﺷد
و ﻓﺣش داد  -ﭼﮫ ﻓﺣشھﺎﯾﯽ -
ﻣﻌذرت ﻧﺧواﺳت .ﭼﮫ وﺣﺷﺗﻧﺎک
ﺑود .ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ﮐﺗﮏ ﺑﺧورد .در
آن ﻣﺎﺷﯾن دﯾﮕر ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑودﻧد .از
ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ دور ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑود
ھﯾﭻ ﮐس ﮐﺎری ﻧﻣﯽﮐرد  -اﻧﮕﺎر
آﻣده اﻧد ﺳﺎﻟن ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺎﺷﺎ .ﺑﺎﻷﺧره
ﮐﺎر ﺑﮫ ﮐﻼﻧﺗری ﮐﺷﯾد و آﺧر ﺑﮫ
ﺻﻠﺢ و رو ﺑوﺳﯽ و ﺗﺎزه ﮐﻼﻧﺗری
طﻠﺑﮑﺎر ﺷده ﺑود .ﺷب ﺑدی ﺑود.
ھﻣﮥ راه ﺑر ﮔﺷﺗن ﺧودم را ﺑﮫ او
ﭼﺳﺑﺎﻧدم و ﮔرﯾﮫ ﮐردم و او
ﯾﮑدﺳﺗﯽ ﻣﺎﺷﯾن راﻧد و ﺷﺎﻧﮫام را
ﻧوازش ﮐرد  ...ﻧﮫ ،ﺷب ﺑدی ﻧﺑود،
ﻓﻘط ﺷروﻋش ﺑد ﺑود  ...ﮐﺎش ﺣﺎﻻ
ھم ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮕوﯾد .دﻟم ﻣﯽﺧواھد
ﻧزدﯾﮑش ﺑﻧﺷﯾﻧم.

ﺖ

ﺑﻌد از روز آﺧر

ھﺮ

آﺳﻣﺎن ﻣﺷرق ﺗﯾره ﺑود .آﻓﺗﺎب ﻏروب ﮐرده ﺑود و زن
ﻧﻔﮭﻣﯾد ﺧورﺷﯾد ﮐﺟﺎ و ﮐﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷد .دﻟش ﺧواﺳت آواز ﺑﺧواﻧد،
آوازی ﻏﻣﮕﯾن و آﺷﻧﺎ ،وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﻓﮑر ﮐرد ﭼﯾزی ﺑﮫ ﯾﺎدش
ﻧﯾﺎﻣد.
ﺑﺎد ﺧﺎک آﻟود ﺑود ،و ھوا ﮔرﻓﺗﮫ و ﭼرک ،وﺟﺎده
ﻣﺣزون و ﺳﺎﮐت.
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ﮔ
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ﻪا

ﺳ
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ﺑﺎد ﺗﻧدﺗر ﺷد
زن ﻓﮑر ﮐرد:
ﮐﺎش ﺑرﻧﮕﺷﺗﮫ ﺑودﯾم .ﮐﺎش اﻣروز
ھم ﻣﯽﻣﺎﻧدﯾم .آدم ﺗوی آب و زﯾر
آﻓﺗﺎب ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻗﮭر ﺑﻣﺎﻧد .ﺷراب
ﻣﯽﺧوردﯾم و ﻣﯽﮔﻔﺗﯾم ﭼﻘدر دﻋوای
دﯾﺷب ﺑﭼﮕﺎﻧﮫ ﺑود و ﻣﯽﺧﻧدﯾدﯾم و
ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد و ﺷب ﻣﯽﺧواﺑﯾدﯾم و
وﻋده ﻣﯽدادﯾم دﯾﮕر دﻋوای
ﺑﭼﮕﺎﻧﮫ ﻧﮑﻧﯾم و ﺗﺎ دﻋوای ﺑﻌد
دﯾﮕر دﻋوا ﻧﻣﯽﮐردﯾم .ﻣﺛل آن
روزی ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧم دﻋوا ﮐردﯾم -
ﺷب آﻣد ﺑﻐﻠم و ﮔﻔت» ،ﺗو دﯾﮕر
ﻣرا دوﺳت ﻧداری ﺑرای ھﻣﯾن داﯾم
ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽﮔﯾری« .ادای ﻣرا در ﻣﯽ-
آورد  -ﺗوی دﻋوا ﮔﻔﺗﮫ ﺑودم .ﭘﺷﺗم
را ﮐردم .ﮔﻔت» ،ﻣن ﺑرات ﻣﯽﻣﯾرم
دﯾواﻧﮫ  -ﺑرات ﻣﯽﻣﯾرم« .آﻧوﻗت
ﻣن ھم ﺑﻐﻠش ﮐردم  -ﭘرﺳﯾدم،

ﺳ

ﺖ

ھﻼل ﮐﻣرﻧﮓ و ﺑﯽﻧور ﻣﺎه ﭘﯾش از وﻗت در آﺳﻣﺎن ﺑود.
ﺷب اول ﻣﺎه ﺑود .زن دﻟش ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﻌد از رؤﯾت ﻣﺎه ﺑﮫ
ﺻورت ﻣرد ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و ﻓﮑر ﮐرد:
ﻧﮫ ،اﺧم ﮐرده اﺳت و ھﻣﮥ ﻣﺎھم ﺧراب ﻣﯽﺷود.
درﺧﺗﯽ و آﺑﯽﻧﺑود  -ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﺧودش در ﭼﻔت ﻓﻠزی
ﮐﯾﻔش ﻧﮕﺎه ﮐرد.

74
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ﻨﻮ

عا

ﺳ

»دﻋواﻣﺎن ﺳر ﭼﯽ ﺑود؟« ﮔﻔت،
»ھﯾﭻ  -ﻣزﺧرف  -ﺑﯾﺎ ﻗول ﺑدھﯾم
دﯾﮕر دﻋوا ﻧﮑﻧﯾم« .ﺳرم را روی
ﺳﯾﻧﮫاش ﮔذاﺷﺗم و ﻗول دادم .ﺑﺎز
دﻋوا ﮐردﯾم  -ﺳﮫ روز ﺑﻌدش .وﻟﯽ
آن دﻋوا زود ﺗﻣﺎم ﺷد .آﻣد ﺑﮕوﯾد
»اﺻﻼً« ﮔﻔت »اﺷﻼً« و ﺧﻧدهﻣﺎن
ﮔرﻓت .ﺣﺎﻻ ھم اﮔر ﺑﺧﻧدد ،اﮔر ﯾﮏ
ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮕوﯾد  ...اﮔر دﯾﺷب روی
ﻧﯾﻣﮑت ﻧﻣﯽﺧواﺑﯾد ھﻣﺎن دﯾﺷب
ﺗﻣﺎم ﻣﯽﺷد.

ﺖ
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ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ﺑﺎﻻی ﺳر آﺳﻣﺎن ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ اﺑر ﺑود و در ﻓﺿﺎ ﺧﺎک
ﺑﯾش از ھوا ﺑود.
زن ﻓﮑر ﮐرد:
آﻣدن از اﯾن راه آﻣدﯾم؟ اﯾﻧﻘدر
طوﻻﻧﯽ ﻧﺑود ،اﯾﻧﻘدر ﺧﺷﮏ ﻧﺑود -
ﺷﺎﯾد ﭼون آﺷﺗﯽ ﺑودﯾم ،ﺷﺎﯾد ھم
راه دﯾﮕری ﺑود  -ﻣن ﺟﺎدهھﺎ را
ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳم .اﮔر ﻗﮭر ﻧﺑودﯾم ﻣﯽ-
ﭘرﺳﯾدم و ﺑراﯾم ﻣﯽﮔﻔت .ﻣﯽﮔﻔت
ﭼﻧد ﺑﺎر اﯾن راهھﺎ را آﻣده و
ﺑرﮔﺷﺗﮫ اﺳت ،ﻣﯽﮔﻔت ھﻣﯾﺷﮫ راه
ﺧﺳﺗﮫاش ﻣﯽﮐﻧد ﺟز وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣن
اﺳت  ...ﺣﺎﻻ دﯾﮕر ﺑﺎ ﻣن ھم ﺧﺳﺗﮫ
ﻣﯽﺷود.
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ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ ﺑود ،در دو طرف آﺑﺎدی ﻧﺑود ،ﻧور ﻧﺑود ،و
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عا

ﺳ

ﺖ

دو طرف ﺟﺎده ﺳﺑز ﺑود و ﺧرم .ﺗﭘﮫھﺎ ﺑﮫ ﺳﺑزی درﺧت-
ھﺎ ﺑود ،و درﺧتھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﭘﮫھﺎ .ھر ﺗﭘﮫ ،ﮐﻼھﮏ ﻗﺎرچ
درﺷﺗﯽ ﺑود و ﺣرﯾر ﻣﮫ روی ﮐﻼھﮏھﺎ ﮔﺳﺗرده ﺑود .ھوا ﺻﺎف
ﺑود .ﻧﺳﯾم ﺧﻧﮏ ﺑود .ﺟﺎده ﺧﻠوت ﺑود.
ﻣرد ﺟﺎدۀ آﺷﻧﺎ را دوﺳت داﺷت ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً اﯾن ﺑﺧش از
ﺟﺎده را .ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐرد و ﻣﯽدﯾد .ﺟﺎده را ﻣﯽدﯾد ،زن را ﻣﯽدﯾد.
ﻓﮑر ﮐرد:
ﻧﮕﺎه ﮐن! اﻧﮕﺎر دﻋوا ﻧﮑردهاﯾم،
اﻧﮕﺎر ھﯾﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت ،ﻣﺛل
ﺑﭼﮫھﺎ ﺷﺎد اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ-
ﮐﻧد ﺟز ﺑﮫ ﻣن ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﺧﻧدد ﺟز
ﺑﮫ ﻣن .ﺑﺑﯾن ﭼطور ﺑرای آن ﭘﺳر ﭘﺎ
ﺑرھﻧﮫ دﺳت ﺗﮑﺎن ﻣﯽدھد و ﺑرای
آن دﺧﺗر و ﺑرای آن ﻣرد دوﭼرﺧﮫ
ﺳوار! ﺑﺑﯾن ﭼطور ﺑﭼﮫھﺎ را ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽدواﻧد!
ﭼﻧد ﭘرﻧده ﺑﺎل زدﻧد و ﮔذﺷﺗﻧد.
ﻣرد ﻓﮑر ﮐرد:
ﻏﺎز وﺣﺷﯽ ﻧﺑودﻧد وﻟﯽ ھر ﭼﮫ ﺑودﻧد ﺑﺎل ﺑﻠﻧد
ﺳﻧﮕﯾن داﺷﺗﻧد.
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ﺳ

ﺖ

ﻣرد ﻗﺑل از آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﭻ ﺑرﺳد ﮐﺎﻣﯾون را دﯾد ﮐﮫ از
روﺑرو ﻣﯽآﻣد و ﺑوق زد .ﮐﺎﻣﯾون ھم ﺑوق زد .ﺻدای ﺑوق
اﺗوﻣﺑﯾل ﻣرد زﯾر ﺻدای ﮐﺷدار ﺑوق ﮐﺎﻣﯾون دﻓن ﺷد .ﻣرد از
ﮐﻧﺎر ﮐﺎﻣﯾون ﮔذﺷت.
ﻓﮑر ﮐرد:
ﺑﮫ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد؟ ﺑﮫ ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯽ-
ﮐﻧد؟ ﻻﺑد در رؤﯾﺎی روزھﺎﯾﯽ ﻓرو
رﻓﺗﮫ ﮐﮫ ﻣرا ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺧت .ﺑﮫ آن-
ھﺎﯾﯽ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ دورش ﺑودﻧد
و دوﺳﺗش داﺷﺗﻧد و ﻧﺎزش را ﻣﯽ-
ﮐﺷﯾدﻧد .ﻟوﺳش ﮐردهاﻧد ،ﻟوﺳش
ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻓرﯾدون ﯾﮑﯽ  -ﻧﻧر
ﺧوﺷﮕذران! ﺧروس ﺑﯽﻣﺣل!
دﺳﺗش را ﻣﯽﺑوﺳد و ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎﯾش
ﻣﯽﺧوردش .ﺗﺎزه ﺷﯾرش ھم ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎن ﻣن ﺑﯾﻔﺗد .او ھم ﺷﯾر
ﻣﯽﺷود .ھﻣﮥ زنھﺎ ھﻣﯾﻧطورﻧد -
ﯾﮏ ﺧرده ﭘر و ﺑﺎﻟﺷﺎن ﺑده،
ﺣﺎﺿرﻧد ھر ﮐﺎری ﺑراﯾت ﺑﮑﻧﻧد.
ﻣﺛل دﯾﺷب  -ھر ﭼﮫ ﻓرﯾدون ﮔﻔت
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐرد ،ھر ﭘرت و ﭘﻼﯾﯽ ،ھر
ﻣزﺧرﻓﯽ .ﻓﻘط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﯾدون
در ﻣﺎﺷﯾن را ﺑراﯾش ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد و
دﺳﺗش را ﻣﯽﺑوﺳد و از ﻟﺑﺎﺳش
ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﮥ زنھﺎ
ھﻣﯾﻧطورﻧد .ھﻣﯾن ﭼﯾزھﺎ را ﻣﯽ-
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ﺧواھﻧد .ﻣن ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﻣﺛل ﻓرﯾدون
ﺑﺎﺷم ،ﻧﻣﯽﺧواھم ﻣﺛل ﻓرﯾدون ﺑﺎﺷم
 ...ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ھم ھﻣﮥ اﯾن ﺻﺣﻧﮫھﺎ
ﺗﮑرار ﺧواھد ﺷد .ﻏﯾر از ﻓرﯾدون
ﺑﻘﯾﮫ ھم ﺧواھﻧد ﺑود .ﻣن ﻧﻣﯽروم.
ﭼرا ﺑروم؟ ﻧﻣﯽروم .اﮔر ﺧواﺳت
ﺧودش ﺗﻧﮭﺎ ﺑرود .ﻻﺑد ﻣﯽرود ،و
ﻻﺑد ﺑﯾﺷﺗر ھم ﺧوش ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺟﺑور ﻧﻣﯽﺷود داﯾم ﺑﮕوﯾد،
»ﺧوب ﺗو ھم ﭼﯾزی ﺑﮕو ،ﺣرﻓﯽ
ﺑزن  -ﭼﻘدر ﺳﮕﯽ!« دﯾﺷب دو ﺳﮫ
ﺑﺎر ﮔﻔت ،و وﻗﺗﯽ ﺣرف زدم دﻋوا
ﺷد .ﻓرﯾدون ﮔﻔت  ...ﻧﮫ ،ﺳر آن
ﻧﺑود .ﻣن ﮔﻔﺗم  ...ﭼﮫ ﮔﻔﺗم؟ ﯾﺎدم
ﻧﯾﺳت ﭼطور ﺷد.
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ھﺮ

ﮔ
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ﺑﺎد از ﺷﯾﺷﮥ ﺑﺎز ﭘﻧﺟره ﺧﺎک و ﺧﺎﺷﺎک را ﺗوی ﻣﺎﺷﯾن
رﯾﺧت .ﻣرد ﭼﺷﻣش را ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﺳت .ﺷﻧﯾد ﮐﮫ زن ﻧرم و
آھﺳﺗﮫ ﮔﻔت» ،ﺑرو« .و دﯾد ﮐﮫ زن ﺧم ﺷد و دوﺑﺎره راﺳت
ﻧﺷﺳت.
ﻓﮑر ﮐرد:
ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺧواھد دﺳﺗش ﺑﮫ ﻣن
ﺑﺧورد .ﺑﺑﯾن ﭼطور اﺣﺗﯾﺎط ﻣﯽﮐﻧد!
ﺑﺎ ﺧودش ﺣرف ﻣﯽزﻧد ،ﺣوﺻﻠﮫ-
اش ﺳر آﻣده .ﺣوﺻﻠﮥ ﻣن ھم ﺳر
آﻣده .ﻻﺑد دﻟش ﻣﯽﺧواﺳت ﻓرﯾدون
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اﻻن اﯾﻧﺟﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔت و ﻣﯽ-
ﺧﻧدﯾد و ﺳرش را ﮔرم ﻣﯽﮐرد .ﺑﻌﯾد
ھم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﻻن ﺳر راھﻣﺎن ﺳﺑز
ﺷود .ھر ﺟﺎ ھﺳﺗﯾم ﭘﯾداﯾش ﻣﯽ-
ﺷود  -ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت از ﮐﺟﺎ  -اﺻﻼً
از ﮐﺟﺎ ﻣﯽداﻧﺳت ﻣﺎ آﻧﺟﺎﯾﯾم؟ ﺷﺎﯾد
دﻋوﺗش ﮐرده ﺑود  ...ﺷﺎﯾد ...
ﭼون از دﯾدﻧش ﺗﻌﺟب ﻧﮑرد .ﻻﺑد
ﺧﺑر داﺷت ﮐﮫ ﻣﯽآﯾد.
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ﺑوی درﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻠﻧد ﺷد ،و ﺗﺎ درﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺎده ھﻣﮕﺎم و ھﻣراه
ﺑود در ھوا ﺑود.
ﻣرد ﺳﯾﮕﺎرش را روﺷن ﮐرد .اﻧﺣﻧﺎی ﺧط ﻟب زن را در
آﯾﻧﮫ دﯾد.
ﻓﮑر ﮐرد:
ﻟبھﺎﯾش ﻋﯾن ﻟب ﺑﭼﮫھﺎﺳت -
ﻣﻌﺻوم و ﺑﯽﮔﻧﺎه .دﯾﺷب وﻗﺗﯽ ﺻدا
را ﺑﻠﻧد ﮐردم ﻟﺑش ﻟرزﯾد .ھﻣﺎن
ﻣوﻗﻊ ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺑﺑوﺳﻣش وﻟﯽ
ﻓرﯾدون آﻧﺟﺎ ﺑود ،ﻧﻣﯽﺷد،
ﻋﺻﺑﺎﻧﯾم ﻣﯽﮐرد .ﭼﮫ ﮔﻔت ﮐﮫ داد
ﮐﺷﯾدم؟ ﮔﻔت  ...ﻧﮫ ،ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت.
اﺻﻼً ﯾﺎدم ﻧﯾﺳت.
ﺑوی درﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﺑود.
ﻣرد ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐرد و ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد:
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دﯾﮕر ﺗﺎ آﺧر راه درﯾﺎ ﻧﯾﺳت .ﺣﺎﻻ ﻣزرﻋﮫ،
ﺷﺎﻟﯾزار ،ﻧﺎرﻧﺟﺳﺗﺎن  -اﻣﺎ درﯾﺎ دﯾﮕر ﻧﯾﺳت.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

ﺑﻌد ﺳﺑزی و ﺧرﻣﯽھم دﯾﮕر ﻧﺑود .ﺧط اﺳﻔﺎﻟت ﺟﺎده ﻣﺛل
ﯾﮏ ﺧط اﺷﮏ ﺗوی ﺻورت ﺧﺎﮐﯽ دﺷت دوﯾده ﺑود .ﺗﺧﺗﮫ ﺳﻧﮓ-
ھﺎی دو طرف ﻣﺛل ﻣﺷتھﺎی ﮔره ﮐرده ﺑود و ﺗوﻧلھﺎ ﻣﺛل
دھﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺷﻧﺎم ﺑﺎز ﻣﺎﻧده.
ﻣرد ﻓﮑر ﮐرد:
ﺧﺳﺗﮫام  -دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت اﻻن ﺗوی
ﺗﺧت ﺑودم ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻣﺎﺳﮫھﺎﯾش و
ﻣﯽﺧواﺑﯾدم .دﯾﺷب ﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﭼﺷم
روﯾﮭم ﻧﮕذاﺷﺗم .روی آن ﻧﯾﻣﮑت
ﺳﻔت و ﺳﺧت ﻧﻣﯽﺷد ﺧواﺑﯾد .در
واﻗﻊ ﺑﮫ ﺧودم ﻟﺞ ﮐردم  -او ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺻﺑﺢ راﺣت ﺗوی ﺗﺧت ﺧواﺑﯾد.
ﺣﺗﯽ ﯾﮑﺑﺎر ھم ﺑﮫ ﺳراﻏم ﻧﯾﺎﻣد.
ﺣﺗﯽ ﻧﯾﺎﻣد ﺑﺑﯾﻧد ﮐﺟﺎ ﺧواﺑﯾدهام.
راﺣت ﺧواﺑﯾد .ﺣﺗﯽ ﻏﻠت ﻧزد.
ﺻدای ﻧﻔﺳش ھم ﻧﻣﯽآﻣد .ھﯾﭻ
وﻗت ﻧﻔﺳش ﺻدا ﻧدارد .ھﻣﯾﺷﮫ
ﺑﺎﯾد ﻧﻔﺳم را ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺣﺑس ﮐﻧم ﺗﺎ
ﺻدای ﻧﻔﺳش را ﺑﺷﻧوم  -ﻣﺛل
ﺻدای ﻧﺳﯾم اﺳت در ﻣﯾﺎن ﺳﺎﻗﮫ-
ھﺎی ﺳﺑز ﻧرم .ﻓﻘط ﻧﻔﺳش ﻧرم
ﻧﯾﺳت ،ﭘوﺳﺗش .ﭘوﺳﺗش .ﻧرمﺗر
ھم ﺷده  -ﺷﺎﯾد از آب  -و رﻧﮓ و
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ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺑوی ﺷﮑر ﺳوﺧﺗﮫ را دارد .و ﺷﻧﺎ
ﮐردﻧش ﻧرم اﺳت  -ﻣﺛل ﻣﺎھﯽ ﻧرم
از ﻻی ﻣوجھﺎ رد ﻣﯽﺷود ،ﻣﺛل
ﻣﺎھﯽ  -اﻧﮕﺎر در آب دﻧﯾﺎ آﻣده،
اﻧﮕﺎر در آب زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧد ،اﻧﮕﺎر
ﺧﺎﻧﮫاش درﯾﺎﺳت .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﭘﺷت
روی آب ﻣﯽﺧواﺑد ﺑدﻧش طﻼﯾﯽ
اﺳت و ﻧور آﻓﺗﺎب ﺗوی ﻣژهھﺎﯾش
ﮔﯾر ﻣﯽﮐﻧد .و روی ﺧﺎک ﻣﺛل
ﮔﻧدﻣزار اﺳت  -ﭘر ﺑﺎر از آب،
ﺳرﺷﺎر از آﻓﺗﺎب ،ﺳرﺷﺎر از
ﺧوﺷﮫھﺎی طﻼﯾﯽ ﮔﻧدم ﺗرد ،ﻣواج،
ﭘر از زﻧدﮔﯽ  ...اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم
اﯾنھﺎ را ﺑﮕوﯾم  ...ﭼطور ﺑﮕوﯾم؟

ﺖ
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ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺑﯾرون ﺑﺎد ﺑود.
زن ﺷﯾﺷﮫ را ﺑﺳت.
ﻣرد ﺣس ﮐرد ﮐﮫ زن ﻧﮕﺎھش ﻣﯽﮐﻧد و ﻓﮑر ﮐرد:
دارد ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺗﻣﺎ ً دارد ﻣرا
ﺑﺎ ﻓرﯾدون ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد .ﺻورت
ﺧﺳﺗﮥ ﻣرا ﺑﺎ ﺻورت ﺗراﺷﯾده و
روﻏن ﻣﺎﻟﯽ ﺷدۀ ﻓرﯾدون .دﻟش
ﻣﯽﺧواھد ﻓرﯾدون اﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎﺷد و
ﻧﮕﺎھش ﮐﻧد .ﻣﺛل دﯾﺷب .ﭼﻧد ﺑﺎر
ﮔﻔﺗم» ،ھوا ﺳرد ﺷد  -ﻟﺑﺎس
ﺑﭘوﺷﯾم« ،وﻟﯽ ھﻣﺎﻧطور ﺑﺎ ﻣﺎﯾو
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ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

ﻧﺷﺳت و ﻓرﯾدون ھم ھﻣﺎﻧطور ﺑﺎ
ﺳﻣﺎﺟت ﻧﮕﺎھش ﮐرد .ﺧوﺷش ﻣﯽ-
آﯾد ﻧﮕﺎھش ﮐﻧﻧد  -ﻣﺛل ھﻣﮥ زنھﺎ -
و اﯾن ﻓرﯾدون …
ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ از ﮐﻧﺎرﺷﺎن ﮔذﺷت و ﺧﺎک ﮐرد وﻣرد ﮔﻔت،
»ﯾواش! ﭘدر ﺳﮓ!«
زن ﻧﮕﺎھش ﮐرد .ﻣرد ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺧﻧدد و ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﺎﺷد
و دﺳﺗش را روی زاﻧوی زن ﺑﮕذارد ،وﻟﯽ ﺑﯽاﻋﺗﻧﺎ ﺑﮫ ﺟﺎده ﭼﺷم
دوﺧت.

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﺧورﺷﯾد ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻧوک ﮐوھﯽ آوﯾﺧت ،ﺑﻌد ﻣﯾﺎن
ﻧرﻣﯽدو ﻗﻠﮫ ﻟﻐزﯾد و ﻓرو رﻓت و رﻓت ﺗﺎ دﯾﮕر ﻧﺑود .آﺳﻣﺎن
ﻣﻐرب ﻗرﻣز ﺑود.
ﻣرد دﯾد ﮐﮫ آﻓﺗﺎب ﻏروب ﮐرد و دﯾد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد ﭘﺷت
ﮐوه ﭘﻧﮭﺎن ﺷد .دﻟش ﺧواﺳت زن ھم دﯾده ﺑﺎﺷد.
ﻓﮑر ﮐرد:
ھﻧوز در آﺳﻣﺎن اﺳت .دارد آرام ﺑﮫ
درﯾﺎ ﻣﯽرود .ﻏروب در ﮐراﻧﮥ درﯾﺎ
طوﻻﻧﯽ ﺗر اﺳت و ﻗﺷﻧﮓ ﺗر.

ھﺮ

ﺧورﺷﯾد ﮐﮫ رﻓت ،ﺑﺎد ﺗﻧدﺗر ﺷد و ﻏﺑﺎر آﻟود ﺑود و ﺟﺎده
ﺳﺎﮐت و دﻟﮕرﻓﺗﮫ.
ﻣرد آﺳﻣﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﻓﮑر ﮐرد:
ﭼﮫ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت! ﻣﺎه اﺻﻼً ﻧﯾﺳت.
ﺗﺎرﯾﮏ اﺳت  ...ﺧﺳﺗﮫام ،ﭼﻘدر
ﺧﺳﺗﮫام .ھﯾﭻ ﻧﻣﯽﮔوﯾد .ھﯾﭻ ﻧﻣﯽ-
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ﺳ

ﺖ

ﭘرﺳد .اﮔر ﺧواﺑﯾده ﺑود ﮐﻧﺎری ﻧﮕﮫ
ﻣﯽداﺷﺗم و ﻣن ھم ﻣﯽﺧواﺑﯾدم .اﮔر
ﺣرف ﻣﯽزد ،ﺧواب از ﭼﺷﻣم ﻣﯽ-
رﻓت  ...ﮐﺎش ﺑﮫ اﯾن ﺳﻔر ﻧﯾﺎﻣده
ﺑودﯾم .ﺟز ﺧﺳﺗﮕﯽ ﻧداﺷت.

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

آﺳﻣﺎن ﻓﻘط اﺑر ﺑود و ﻓﺿﺎ ﻓﻘط ﺧﺎک.
ﻣرد ﻓﮑر ﮐرد:
دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑراﻧم .ﭼﺷمھﺎﯾم ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد .ﻧﻣﯽ-
ﺗواﻧم  -ﺧﺳﺗﮫام ﺧﺳﺗﮫ.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ﺧورﺷﯾد رﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣﺎه ﭘﯾدا ﻧﺑود ،ﺟﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﺑود و
ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن.
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ﻨﻮ

عا

ﺳ

»اﯾﻧﺗروﯾو«

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻣن دﯾﮕر از ﮐﻧﺎر درﯾﺎ ﻋﻘم ﻣﯽﻧﺷﯾﻧد .ﭘﺎرﺳﺎل ھم ﻧﻣﯽ-
ﺧواﺳﺗم ﺑروم ﺑﮫ زور ﺑردﻧم .اﻣﺳﺎل ھم ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺑﮫ زور
ﺑﺑرﻧم ،ﺑﮫ اﯾن ﺑﮭﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﭼﮫھﺎی ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﻣﯽآﯾﻧد اﯾران
و ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑروﻧد ﻟب درﯾﺎ .ﻣن ﺣوﺻﻠﮥ ھرﻣز اﯾنھﺎ را
ﻧداﺷﺗم .ﺣوﺻﻠﮥ ﮐﻧﺎر درﯾﺎ را ھم اﺻﻼً ﻧداﺷﺗم .ﭘﺎم را ﮐردم ﺗوی
ﯾﮏ ﮐﻔش ﮐﮫ ﻧﻣﯽروم.
ﻣﺎﻣﺎ ﭘرﺳﯾد» ،ﭘس ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺧوای ﺑری؟«
ﮔﻔﺗم» ،ھﯾﭻ ﺟﺎ  -ﻣﮕﮫ ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑﺎﯾد ﺟﺎﯾﯽ رﻓت؟«
داﯾﯽ اردﺷﯾر ،ﻋﻘل ﮐل ،ﮔﻔت» ،ﺧب ﻣﻌﻠوﻣﮫ  -ﭘس ﻣﯽ-
ﺧوای ﺗﮭرون ﺑﻣوﻧﯽ؟!« و ﯾﮏ طوری ﮔﻔت اﻧﮕﺎر ﺗﮭران ﻣﺎﻧدن
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن اﺳت.
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﻠﮫ  -ﮐﺎر دارم«.
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺑﺎ ﻟﺑﺧﻧد ﺑزرﮔواراﻧﮫای ﮔﻔت» ،ﻧُﭻ ﻧُﭻ ﻧُﭻ!
ﺗﺟدﯾدی؟ ای ﺗﻧﺑل!«
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ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

اﮔر ﻣﺎﻣﺎ آﻧﺟﺎ ﻧﺑود ﻣﯽﮔﻔﺗم ﺑﻠﮫ و ﺧﻼص ﻣﯽﺷدم ،وﻟﯽ
ﻣﺎﻣﺎ ﻓوری ﺑﮫ رگ ﻏﯾرﺗش ﺑرﺧورد و ﮔﻔت» ،ﺗﺟدﯾدی؟! ﭼﮫ
ﺣرﻓﺎ! ھﻣﯾن ﯾﮫ ﮐﺎرش ﻣوﻧده ﺑود!«
ﻣن دﻋﺎ دﻋﺎ ﻣﯽﮐردم ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﮫ ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺧﺗم ﺑﺷود و
ﻣﺎﻣﺎ ﭘز ﺑﯾﺷﺗر ﻧدھد .وﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺗو اﯾﻧﻘدر از ﺑرادر زادت
ﺑﯽﺧﺑری ﮐﮫ ﻧﻣﯽدوﻧﯽ ﺷﺎﮔرد اول ﮐﻼﺳﺷﮫ؟«
ھر وﻗت ﻣﺎﻣﺎ اﯾﻧطوری ﺣرف ﻣﯽزﻧد دﻟم ﻣﯽﺧواھد
ﮐﺎری ﺑﮑﻧم ﮐﮫ دﯾﮕر ﺷﺎﮔرد اول ﻧﺷوم.
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺧﯾﻠﯽ آﻗﺎﯾﯽ ﮐرد  -ﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﺑﯽﺧود ﮐرد ﻧﮫ
آن ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻧﺎﺑﺎوری ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﻣﯽﮔﯾرﻧد ﺑﮫ ﺧودش ﮔرﻓت.
آﺧر ﻣردم ﺑﺎور ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد  -ﻧﮫ ﮐﮫ ﭼﯾز ﻣﮭﻣﯽﺑﺎﺷد ھﺎ ،اﻣﺎ ﺧوب
ﺗوی دﻟﺷﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد» ،اﯾن ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫھﺎ  .« ...ﺗﺎزه اﮔر ھم ﺑﺎور
ﮐﻧﻧد ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد آدم ﺧر ﺧوان و ﮐودن اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﮔرد اول
ﺷده .وﻟﯽ اﯾن ﺣرفھﺎ را ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺷود ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺎﻣﺎ ﮐرد .ﻧﮫ ﮐﮫ
ﺳﻌﯽ ﻧﮑردهام ﺣﺎﻟﯾش ﮐﻧم  -ﺳﻌﯽ ھم ﮐردهام و ﻧﺷده .ﯾﮑدﻓﻌﮫ
ﺑﮭش ﮔﻔﺗم» ،آﺧﮫ ﻣﺎﻣﺎ ﭼرا ﺑﮫ ھﻣﮫ ﻣﯽﮔﯽ؟ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎور ﻧﻣﯽ-
ﮐﻧﮫ «.ﻣﺎﻣﺎ رﻓت ﺗوی ﻓﮑر و ﻣن ﺧر ﻓﮑر ﮐردم ﻗﺎﻧﻊ ﺷده اﺳت،
اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻌد ﭼﯽ ﺷد؟ ھر وﻗت ﺑﮫ ھر ﮐﯽ ﻣﯽﮔﻔت» ،دﺧﺗرم
ﺷﺎﮔرد اوﻟﮫ« ،ﺑﻌدش ﻣﯽرﻓت ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫام را ھم ﻣﯽآورد و ﻧﺷﺎن
ﻣﯽداد! ﺑﺑﯾن آدم ﭼﮫ ﺧﺟﺎﻟﺗﯽ ﻣﯽﮐﺷد.
اﯾن ﺷﺎﮔرد اوﻟﯽ ﮐوﻓﺗﯽ از ﭼﮭﺎر دﯾوار ﮐﻼس ﮐﮫ در
ﻣﯽآﯾد ﻋﺟب ﭼﯾز ﻣﺿﺣﮑﯽ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺣﺳﻧش اﯾن اﺳت ﮐﮫ آدم
ﺳرﮐوﻓت ﺷﺎﮔرد اوﻟﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫاش را ﻧﻣﯽﺧورد .ھﯾﭻ دﻗت ﮐرده-
ای ﮐﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻧﮫھﺎ ھﻣﮫ ﺷﺎن ﺷﺎﮔرد اول ﺑودهاﻧد؟ ﻣﻌﻠمھﺎ ھم
ھﻣﯾﻧطور.
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ﺧﻼﺻﮫ ھر وﻗت ﻣﺎﻣﺎ از اﯾن ﺻﺣﻧﮫھﺎ درﺳت ﻣﯽﮐﻧد
ﻣن ﺑﺎ ﻧﺎﺧنھﺎﯾم ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻧم  -داداش ﺳوت ﻣﯽزﻧد.
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﮔﻔت» ،ﺑﺎرک ﷲ دﺧﺗر ،ﺑرات ﯾﮫ ﺟﺎﯾزه
ﻣﯽﺧرم .ﺳﺎﻋت ﺧوﺑﮫ؟«
ﻣﺎﻣﺎ ﭘﺷت ﭼﺷﻣش را ﻧﺎزک ﮐرد و رو ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت،
»ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ داﺋﯾت اﻣﺳﺎل ﺑﮭت ﺳﺎﻋت ﺟﺎﯾزه داد ،ﻧﮫ؟«
ﮔﻔﺗم» ،اﻣﺳﺎل؟ اﻻن درﺳت ﺷﯾش ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﻣن از داﯾﯽ
ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺟﺎﯾزه ﻣﯽﮔﯾرم«.
ﻋﻣوﺣﺳﯾن ﺧﻧدﯾد و داﯾﯽ ﺑﮭم ﭼﺷم ﻏره رﻓت و ﻣﺎﻣﺎ ھم
ﮔﻔت» ،ﺗو ھﻣﯾﺷﮫ از داﺋﯾت طﺑﻠﮑﺎری؟ دﺧﺗر ﺑﯽﺣﯾﺎ! ﺣﻖ ﺑود
اوﻧم ﻣﺛل ﺧﯾﻠﯾﺎ اﺻﻼً ﺧﺑر ﻧداﺷت ﺗو ﺷﺎﮔرد اوﻟﯽ!«
طﻔﻠﮏ ﻋﻣو ﺣﺳﯾن! از اوﻟش ھم ﭘﯾدا ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺎﻣﺎ ﺑﯽ-
اﻟﺗﻔﺎﺗﯽ ﻋﻣو را ﺑﮭش ﺷﯾر ﻓﮭم ﻧﮑﻧد دﺳت ﺑردار ﻧﯾﺳت .اﯾﻧﻘدر دﻟم
ﺑراﯾش ﺳوﺧت ﮐﮫ ﺟز ﺷﻣﺎل رﻓﺗن ھر ﮐﺎری ﻣﯽﺧواﺳت ﻣﯽ-
ﮐردم.
ﺧﻼﺻﮫ ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﯾﮏ طوری ﺧودش را ﺧﻼص ﮐرد
و از ﻣن ﭘرﺳﯾد» ،ﺧب ﺣﺎﻻ ﮐﮫ اﯾﻧطوره ،ﺗﺎﺑﺳﺗون ﻣﯽﺧوای
ﺗﮭرون ﺑﻣوﻧﯽ ﮐﮫ ﭼﯽ؟ درس ام ﮐﮫ ﻧداری«.
ﮔﻔﺗم» ،ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ،ﮐﺎر دارم«.
داﯾﯽ اردﺷﯾر ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ اﺑروھﺎﯾش را ﺑﺎﻻ ﺑرد و
ﮔﻔت» ،ﻣﺛﻼً ﭼﮫ ﮐﺎری؟«
ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ اﯾن داﯾﯽ ﺑﮕوﯾد ﺗو ﺑرو ﺳﺎﻋﺗت را ﺑﺧر.
ﺑﮫ ﺗو ﭼﮫ؟ اﺻﻼً ﮐﺳﯽ ﺑﺎ ﺗو ﺣرف زد؟
اول ﻣﯽﺧواﺳﺗم ﺟواب ﻧدھم ،وﻟﯽ داﯾﯽ ﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﮕﺎھش
ﻣﯾﺧﮑوﺑم ﮐرد ﮐﮫ از دھﻧم ﭘرﯾد ﮔﻔﺗم» ،اﯾن ﺗﻌطﯾﻼت ﻣﯽﺧوام
ﺑرم ﯾﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﻧم«.
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ھﯾﭻ ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم ﺣرﻓﯽ ﮐﮫ زدم ﺗﺄﺛﯾرش اﯾﻧﻘدر ﺑﺎﺷد.
ﺳوت داداش ﺑﻧد آﻣد و ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﺷروع ﮐرد ﺑﮫ ﺳرﻓﮫ و داﯾﯽ
اردﺷﯾر ھم ﮐﺑرﯾﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﭘش روﺷن ﮐرده ﺑود ﻣﯾﺎن
زﻣﯾن و آﺳﻣﺎن ﻧﮕﮫ داﺷت  -ﻣن ﺻﺑر ﮐردم ﺗﺎ دﺳﺗش ﺳوﺧت،
ﺑﻌد ﮔﻔﺗم» ،داﯾﯽ ،ﮐﺑرﯾت! - «...ﻣﺎﻣﺎ ھم ﮔﻔت» ،ﭼﯽ؟ ﭼﯽ
ﮔﻔﺗﯽ؟«
راﺳﺗش ﻗﺿﯾﮫ ﺑرای ﺧودم اﺻﻼً ﺟدی ﻧﺑود .ﻓﻘط از دھﻧم
ﭘرﯾد ،آﻧﮭم ﻓﻘط ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ از ﺷر ﺷﻣﺎل رﻓﺗن ﺑﺎ ھرﻣز اﯾنھﺎ و
ﻧﮕﺎه داﯾﯽ ﺧﻼص ﺑﺷوم .وﻟﯽ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اﯾنھﺎ ﻣﺟﺑورم ﮐرد
ﻗﺿﯾﮫ را ﺟدی ﺑﮕﯾرم.
ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺣﮑم ﮔﻔﺗم» ،ﻣﯽﺧوام ﮐﺎر ﮐﻧم .ﮐﺎر اداری«.
ﺑدﺑﺧﺗﯽ ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ھم ﺳر رﺳﯾد و ﺳﯾﻣﯾن درﺳت ﻣﺛل
اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد ﺧﺑر ﻣرگ ﮐﺳﯽ را ﺑدھد ﮔﻔت» ،ﻓﮭﻣﯾدی اﻣﯾر؟
ﺳوری ﻣﯽﺧواد ﮐﺎر ﮐﻧﮫ«.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،ﺷﮑﻣش  -ﻻﺑد!«
ھر ھر ھر! ﺑﯽﻣزه!
ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،اِ  -ﭼﻘدر ﭼرت ﻣﯽﮔﯽ .ﻣﯽﺧواد ﺗو اداره
ﮐﺎر ﮐﻧﮫ«.
ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ﮔﻔت» ،ﺧب ﺑذا ﺑﮑﻧﮫ .ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ اوﻧﺟﺎ ﺧر
ﺷﮫ ﺑﮕﯾردش .اﯾن روزا دﺧﺗرا ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺷوھر ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧن ﯾﺎ ﺗو
ادارهھﺎ ﯾﮑﯽ رو ﺗور ﻣﯽزﻧن«.
ﻣﯽﺧواﺳﺗم از ﺧوﺷﻣزﮔﯽھﺎی ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ﺑﮑﻧم
و ﯾواﺷﮑﯽ ﺟﯾم ﺑﺷوم ،وﻟﯽ داﯾﯽ اردﺷﯾر ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎ ﮐﺟﺎ
ﻗراره ﮐﺎر ﮐﻧﯾن؟«
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ﻟﺣن دزد ﺑﮕﯾری داﯾﯽ ھم ﮐﮫ آدم را ﻣﯽﮐﺷد .ﺣﻘش ﺑود
اﺳﻣش ﻓﻠﯾﻧت ﯾﺎ ﺟﯾﻣز ﺑﺎﻧد ﺑﺎﺷد .ﺧودم را از ﺗﮏ و ﺗﺎ ﻧﯾﻧداﺧﺗم و
ﮔﻔﺗم» ،ھﻧوز درﺳت ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت .ﺷﺎﯾد …«
داداش ﯾﮏ ﻟﻧﮕﮫ ﭘﺎ ﭘرﯾد وﺳط ﺣرﻓم و ﮔﻔت» ،واﯾﺳﺎ
ﺑﺑﯾﻧم! اﺻﻼً اﯾن ﻣﮭﻣﻼت ﭼﯾﮫ؟ ﺗو اﺻﻼً ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﻠدی؟«
ﮔﻔﺗم» ،ﺗو دﯾﮕﮫ ﺧواھش دارم ﺗو ﮐﺎر ﻣن دﺧﺎﻟت ﻧﮑن.
ﺑﮫ ﺗو ھﯾﭻ ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت«.
داداش ﮔﻔت» ،ﺑﺎز ﻣن ﭼﻧد وﻗﺗﮫ ﺑﺎﻻی ﺳرت ﻧﺑودم،
روت زﯾﺎد ﺷده ھﺎ!«
ﮔﻔﺗم» ،اِ  -ﺑﺑر!«
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﺳوری ،ﺑﺎز ﺷروع ﺷد؟ ﺑﺎ ﺑرادرت ﻣؤدب
ﺣرف ﺑزن«.
ﮔﻔﺗم» ،اِ  -ﺗﻘﺻﯾر ﺧودﺷﮫ .داﯾم ﭘﺎ ﺷو ﻣﯽﮐﻧﮫ ﺗو ﮐﻔش
ﻣن .اﺻﻼً ﻣن ﺑﮫ ﭼﻧد ﺻد ﻧﻔر ﺑﺎﯾد ﺟواب ﭘس ﺑدم؟«
داﯾﯽ ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺷﺎن ﺑدھد ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ او ﺟواب ﭘس
ﺑدھم ،ﮔﻔت» ،ﺧب ﺑذارﯾن ﺣرﻓﺷو ﺑزﻧﮫ ﺑﺑﯾﻧم ﭼﯽ ﻣﯽﮔﮫ«.
ﮔﻔﺗم» ،دﯾﮕﮫ ﺣرﻓﯽ ﻧدارم  -ﻣﯽﺧوام ﮐﺎر ﮐﻧم  -ھﻣﯾن«.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،آﺧﮫ ﺑرا ﭼﯽ ﻣﺎدر؟ اﮔﮫ ﭘول ﺗو ﺟﯾﺑﯾت ﮐﻣﮫ
…«
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ  -ﻣﯽﺧوام ﮐﺎر ﮐﻧم .ﭼرا ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾن؟ ﻋﯾﺑش
ﭼﯾﮫ؟« ﺑﮫ ﻧظرم ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی ﮔﻔﺗم  -ﺑﻐض ھم ﮐرده ﺑودم  -ﭼون
ھﯾﭻ ﮐس ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﮕﻔت و ﻓﻘط ھﻣﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻧﮕﺎھم ﮐردﻧد.
ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﺳﮑوت را ﺷﮑﺳت و ﮔﻔت» ،ﺧب ﻣﯽﺧواد
ﺗﺎﺑﺳﺗوﻧﯽ ﺳرش ﮔرم ﺷﮫ .ﺑﭼم دﻟش ﺗرﮐﯾد  -ﭼﻘدر ور دل ﻣﺎ ﭘﯾر
و ﭘﺎﺗﺎﻻ ﺑﺷﯾﻧﮫ ﻧﻧﮫ ،اﺻﻼً ﺑراش ﺧوب ﻧﯾﺳت «.ﺑﻌد ھم ﺑﮫ ﻣن
ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎ ﭘﯾش ﺧودم ﺑﺷﯾن ﻧﻧﮫ«.

88

ﺑﻌد از روز آﺧر

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

ﺧﺎﻧم ﺟﺎﻧم ﺑﮫ ﺧدا ﺷﻌورش از ھﻣﮥ اﯾنھﺎ ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
داداش ﮔﻔت» ،آﺧﮫ اﯾن اﺻﻼً ﺗﺟرﺑﮫ ﻧداره .ﮐﺎری ﺑﻠد
ﻧﯾﺳت .آب دﻣﺎﻏش ﺑﯾﺎد ﺑﺎﯾد ﮐس دﯾﮕﮫ ﺑﮕﯾره!«
ھﯾﭻ اﻋﺗﻧﺎش ﻧﮑردم.
اﻣﺎ ﻣﻠﯾﺣﮫ ﺳﯾﻧﮫاش را ﺳﭘر ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﺧﯾﻠﯽ ھم ﺑﻠده.
از ﮐدوم ﭘﺳر ھم ﺳن ﺧودش ﮐﻣﺗره؟«
ﺣﯾواﻧﯽ ﻣﻠﯾﺣﮫ! ھﻣﯾﺷﮫ ﺣرفھﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧد ﮐﮫ ﺑﻌدش
ﺑرﺳد ﺑﮫ ﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زن و ﻣرد .آﺧر از آزاد زﻧﺎن اﺳت .ﯾﮏ
ﻋﮑس ازﺷﺎن ﺗوی »زن روز« ﺑود ،دﯾدی؟ آدم از ﺧﻧده روده ﺑر
ﻣﯽﺷد .ﯾﮏ دﯾﮓ زود ﭘز ﭘر ﺑﺎﻗﻼ ﭘﻠو وﺳطﺷﺎن و ھﻣﮫ ھم
ﻗﺎﺷﻖھﺎ را ﮐرده ﺑودﻧد ﺗوش و ﺑﮫ دورﺑﯾن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردﻧد .ﻣﺛل
ﻋﮑسھﺎی ﺑﻌد از ﮐﺷف ﺣﺟﺎب ﮐﮫ ﺗوی آﻟﺑوم ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ھﺳت.
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﯾﮏ ﻋﮑس ﺗوی آﻟﺑوم ﺧﺎﻧم ﺟﺎن ھﺳت ﺑﮫ ﺧدا درﺳت
ﻣﺛل ھﻣﯾن ﮐﮫ ﺗوی »زن روز« ﺑود  -ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮓ زود
ﭘز ،ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻣﮥ ﻣﺳﯽ وﺳطﺷﺎن اﺳت  -ﯾﮏ ﺳﻣﺎور ھم ھﺳت.
داﯾﯽ ﺳر و ﺗﮫ ﺣرف ﻣﻠﯾﺣﮫ را ﺑﺎ ﯾﮏ »ﺑﻌﻠﮫ« ھم آورد و
ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت» ،ھﻧوز ﺧﺎﻧم ﻧﻔرﻣودن ﮐﺟﺎ ﻣﯽﺧوان ﮐﺎر ﮐﻧن«.
ﮔﻔﺗم ﺑﮭت ﮐﮫ ،ھﯾﭻ ﻓﺎﯾده ﻧدارد ،ﺟواب داﯾﯽ را ﺑﺎﯾد داد.
ﺧدا را ﺷﮑر ﮐﮫ ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﯾﺎدم آﻣد ﻣﮭری ﻣﯽﮔﻔت ﺧﺎﻧم ﺣﺳﯾﻧﯽ
دﻧﺑﺎل ﭼﻧد ﺗﺎ از ﺷﺎﮔردھﺎی ﺧوب ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ در ﺗﺻﺣﯾﺢ ورﻗﮫ-
ھﺎی ﮐﻼسھﺎی ﭘﺎﺋﯾن و ﺷش اﺑﺗداﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻠمھﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﯽﺧوام ورﻗﮫ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧم .ﺧﺎﻧم ﺣﺳﯾﻧﯽ
ﺧواﺳﺗﮫ«.
ً
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺗواﻧﺳت آﻧﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ
ﺧﺻوص ﻋﺎر ھﺳت ﯾﺎ ﻧﯾﺳت .ھﻣﮫ ﺑﮫ داﯾﯽ ﭼﺷم دوﺧﺗﻧد .داﯾﯽ
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ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑﺎ ھر ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ اول ﺑﮫ ذھن ﺧودش ﻧﯾﺎﻣده ﺑﺎﺷد
ﻣﺧﺎﻟف اﺳت .رﺳﺎﻟت ﺗﺎرﯾﺧﯾش ھﻣﯾن اﺳت.
ﮔﻔت» ،ﻧﺧﯾر  -ﺗو ﺑﮫ اﻧدازۀ ﮐﺎﻓﯽ  -ﯾﻌﻧﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر از
آﻧﮑﮫ ﺑرات ﺧوﺑﮫ  -ﻣﯽﺧوﻧﯽ و ﻣﯽﻧوﯾﺳﯽ .ﭼﺷﻣﺎت ﺿﻌﯾف ﻣﯽ-
ﺷﮫ دﺧﺗر ،ﭼﮫ ﺧﺑره؟ ﻧﺧﯾر .اﯾﻧﮑﺎر ھﯾﭻ ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت .ﺑﺎز اﮔﮫ
ﯾﮫ ﮐﺎر ﺑﯽدردﺳر ﺑﯽزﺣﻣﺗﯽ ﺑود …«
ﻋﻣو ﺣﺳﯾن ﮔﻔت» ،ﺑﻌﻠﮫ ،ﻣﺛﻼً ﺗوی ﺷرﮐت ﻧﻔﺗﯽ،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫای …«
داﯾﯽ دﻧﺑﺎل ﺣرف را ﮔرﻓت» ،ﺑﻌﻠﮫ ،ﯾﺎ ﻣﺛﻼً …«
و ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﻣن درﺳت ﺑﻔﮭﻣم ﭼﮫ ﺷد ،دﯾدم ﭘﺎی ﺗﻠﻔن
اﺳت و دارد ﺑﺎ »ﺣﺳن ﺟﺎن« ﺣرف ﻣﯽزﻧد و »ﺧواھر زادۀ
ﻣن ،ﺧواھر زادۀ ﻣن« در آورده اﺳت و ﺻﺣﺑت راﺟﻊ ﺑﮫ آﻗﺎی
وزﯾر و وزارﺗﺧﺎﻧﮫ و »اﯾﻧﺗروﯾو« و از اﯾن ﺣرفھﺎﺳت.
ﺧواﺳﺗم ﺑﭘرﺳم »اﯾﻧﺗروﯾو« ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ ،ﺑﻌد ﻓﮑر ﮐردم داﯾﯽ ھم
روﯾش زﯾﺎد ﻣﯽﺷود و ھم ﺳرﮐوﻓﺗش را ﺑﮭم ﻣﯽزﻧد .ﻧﭘرﺳﯾدم.
ﺧﻼﺻﮫ ﻗﺿﯾﮫ ﺑﯽﺧودی ﮔﻧده ﺷد و ھر ﭼﮫ ﺧواﺳﺗم
ﻣﺎﺳت ﻣﺎﻟﯾش ﮐﻧم ﻧﺷد  -ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم از ذھﻧم ﮔذﺷت ﮐﮫ
ﺑروم ﺷﻣﺎل وﻟﯽ دﯾﮕر ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑود و راه ﺑرﮔﺷت
ﻧﺑود.
ﺣرف ﺗﻠﻔﻧﯽ داﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ﮔﻔت» ،دوﺷﻧﺑﮫ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ-
ری ﺑﮫ وزارﺗﺧﺎﻧﮫ .ﺣﺳن از آﻗﺎی وزﯾر ﺑرات وﻗت ﻣﯽﮔﯾره.
ﺳﺎﻋت ده ﺻﺑﺢ .ﯾﮫ اﯾﻧﺗروﯾوی ﮐوﺗﺎه ﺑﺎھت ﻣﯽﮐﻧن .ﺧﯾﻠﯽ ھم
ﻣرﺗب و ﻣﻧظم ﻣﯽری .اﯾن ﻣوھﺎی درھﻣﺗم ﯾﮫ ﮐﺎری ﺑﮑن«.
ﭘرﺳﯾدم» ،ﺣﺳن ﮐﯾﮫ؟«
ﮔﻔت» ،ﺣﺳن ﭘﺎک ﻧﮭﺎد«.
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ﻓﮭﻣﯾدم  -ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻓرﻗش را از وﺳط ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد و
ﺑوی ادﮐﻠن ﺳﺑز ﺗﻧد ﻣﯽدھد و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮏ ﺑراق ھم ﮐﻧﺎر ﺷﻘﯾﻘﮫاش
دارد .ﺧﺎﻧﮥ داﯾﯽ ﻣﯽآﯾد و ﻣﯽرود .ﻣﺎﻣﺎ ھﯾﭻ ازش ﺧوﺷش ﻧﻣﯽ-
آﯾد .ﺷوھر ﺳﯾﻣﯾن ھم اﺳم ﺧﯾﻠﯽ ﺑدی روش ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت.
ﮔﻔﺗم» ،آﺧﮫ داﯾﯽ …«
وﻟﯽ داﯾﯽ ﮔوش ﻧداد و ﺷروع ﮐرد از آﻗﺎی وزﯾر
ﺻﺣﺑت ﮐردن .ﮔﻔت» ،ﺑﺎ ھم ﮐﺎﻟﺞ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺗﯾم .دﮐﺗر
ﺟوردن ،ﺧداش ﺑﯾﺎﻣرزه …«
دﯾﮕر ﮔوش ﻧﮑردم .ﻗﺻﮫھﺎی دﮐﺗر ﺟوردن ﺧدا ﺑﯾﺎﻣرز
را ﻣن اﻗﻼً ھﻔﺗﮫای ﯾﮑﺑﺎر از داﯾﯽ ﺷﻧﯾدهام .ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدم ﮐﮫ
ﺣرف داﯾﯽ ﺗﻣﺎم ﺑﺷود ﺷﺎﯾد ﻗﺎﻧﻌش ﮐﻧم ﮐﮫ ﭘﯾش آﻗﺎی وزﯾر ﻧروم.
وﻟﯽ ﺧوب ﺑﯾﺧود ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدم .ﺑﺎﯾد از اول ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ ﻗﺻﮫ-
ھﺎی ﻣرﺣوم ﺟوردن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧدارد و ﺗﺎزه داﯾﯽ را ﻧﻣﯽﺷود ﻗﺎﻧﻊ
ﮐرد ،ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً در اﯾن ﺟور ﮐﺎرھﺎ .ﻣﯽﮔوﯾد اﯾنھﺎ راه و رﺳم
زﻧدﮔﯽ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن اﺳت .داﺳﺗﺎن رﺋﯾس ﺛﺑت را ﮐﮫ ﺑراﯾت ﮔﻔﺗم.
ﺧوب دﯾﮕر ،داﯾﯽ اﯾﻧطوری اﺳت.
ﺻﺑﺢ دوﺷﻧﺑﮫ ﮐﻠﮥ ﺳﺣر ﺳﯾﻣﯾن آﻣد و ﻣوھﺎی ﻣرا درﺳت
ﮐرد و ﻣرﺗﺑم ﮐرد .ھر ﭼﮫ ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﮐﮫ ﻗرار ﻧﯾﺳت ﻋروﺳﯽ
ﺑرم« ،ﺑﮫ ﮔوش ﮐﺳﯽ ﻧرﻓت.
ﻣﺎﻣﺎ ﮔﻔت» ،ﻣﺳﺋﻠﮫ اﯾن ﺣرﻓﺎ ﻧﯾﺳت ،آﺑروی داﺋﯾت در
ﻣﯾوﻧﮫ«.
ﺗرا ﺧدا ﺑﺑﯾن آﺑروی داﯾﯽ ﻣن ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑﻧد اﺳت.
ﻣن وﻗﺗﯽ ﻣوھﺎﯾم را ﺑﺎﻻ ﻣﯽزﻧم ،ﺧودم ھم از ﻗﯾﺎﻓﮫام
ﺧﻧدهام ﻣﯽﮔﯾرد .اوﻻً ﻣوھﺎ روی ﺳرم ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺛﺎﻧﯾﺎ ً
ﮔردﻧم ﻣﺛل ﮔردن ﻏﺎز ﺗوی ﯾﻘﮫام ﻟﻖ ﻟﻖ ﻣﯽﺧورد.
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ﺣﺎﻻ ﻗﯾﺎﻓﮥ ﻣن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت .رﻓﺗم وزارﺗﺧﺎﻧﮫ  -رأس ﺳﺎﻋت
ده .اﯾن »رأس ﺳﺎﻋت ده« را ھم ﺗوی وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎد ﮔرﻓﺗم -
ﺑﻠد ﻧﺑودم .ﯾﻌﻧﯽ وﻗﺗﯽ رﺳﯾدم ،رﺋﯾس دﻓﺗر آﻗﺎی وزﯾر  -آﺧر اول
ﺑﺎﯾد رﻓت ﭘﯾش رﺋﯾس دﻓﺗر  -ﭘﺎی ﺗﻠﻔن ﮔﻔت» ،ﯾﮏ ﻧﻔر آﻣده
ﻗرﺑﺎن و ﻣﯾﮕﮫ رأس ﺳﺎﻋت ده از ﺟﻧﺎﺑﻌﺎﻟﯽ وﻗت ﮔرﻓﺗﮫ«.
ھﯾﭻ ﺑﮭش ﻧﻣﯽآﻣد اﯾﻧطوری ﺻﺣﺑت ﮐﻧد  -ﯾﮏ ﺳوﺳوﻟﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﻧﮕو .ﺑﺎ ﻣن ﮐﮫ ﺣرف ﻣﯽزد اﻧﮕﺎر اﻟن دُﻟون اﺳت .ﺟﺎی
ﻣﮭری ﺧﺎﻟﯽ .ﺣﺗﻣﺎ ً ﻋﺎﺷﻘش ﻣﯽﺷد.
آﻗﺎی وزﯾر از آن طرف ﯾﮏ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮔﻔت  -ﻻﺑد ﭘرﺳﯾد
زن اﺳت ﯾﺎ ﻣرد ،ﭼون اﻟن دُﻟون ﮔﻔت» ،ﺧﺎﻧﻣﮫ ﻗرﺑﺎن«.
ﺑﺎز ھم آﻗﺎی وزﯾر ﯾﮏ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮔﻔت  -و اﻟن دﻟون
ﮔﻔت» ،اﺟﺎزه ﺑدﯾد ﺑﭘرﺳم«.
ﭼﺷمھﺎﯾش را ﺧﻣﺎر ﮐرد و از ﻣن ﭘرﺳﯾد» ،ﺷﻣﺎ رو ﮐﯽ
ﻓرﺳﺗﺎده؟«
ﻻﺑد آﻗﺎی وزﯾر ﺧواﺳﺗﮫ ﺑود ﺑداﻧد ﻣرا ﮐﯽ ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت
 ﮔﻔﺗم» ،داﯾﯽ اردﺷﯾر  -ﯾﻌﻧﯽ آﻗﺎی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد«.ﺗوی ﺗﻠﻔن ﮔﻔت» ،داﺋﯾﺷون آﻗﺎی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد ﻗرﺑﺎن ...
اطﺎﻋت ﻗرﺑﺎن«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﺧﯾر ،آﻗﺎی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد …«
اﻣﺎ ﮔوش ﻧﮑرد .ﮔوﺷﯽ را ﮔذاﺷت و ﮔﻔت» ،اطﺎق ﻣﻧﺷﯽ
ﺟﻧﺎب آﻗﺎی وزﯾر .راھﻧﻣﺎﺋﯾﺗون ﻣﯽﮐﻧﮫ «.ﺑﻌد ھم ﭼﻧﺎن ﻣﺷﻐول
ﮐﺎر ﺷد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣن اﺻﻼً ﻧﯾﺳﺗم .ﺧﯾﻠﯽ ﺣرﺻم ﮔرﻓت .ﭼون
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب ھم ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن آﻧﺟﺎ ھﺳﺗم .اﻟن دﻟون ﻗﻼﺑﯽ!
ﺣﺎﻻ اﮔر رﺋﯾس دﻓﺗر اﻟن دﻟون ﺑود ،ﻣﻧﺷﯽ ﺗوﺋﯾﮕﯽ ﺑود.
ﻣوھﺎﯾش از ﻣوی رﺋﯾس دﻓﺗر ﮐﻠﯽ ﮐوﺗﺎه ﺗر ﺑود .دور ﭼﺷﻣش ھم
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ﻣژهھﺎی دراز ﮐﺷﯾده ﺑود  -ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣﺎ ﻣﯽﮐﺷد .ﺑﮫ
ﺻورﺗش ﻧﻣﯽداﻧم ﭼﯽ ﻣﺎﻟﯾده ﺑود ﮐﮫ رﻧﮓ ﻣﺎﺳت ﺷده ﺑود.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣﯽﺧوام آﻗﺎی وزﯾرو ﺑﺑﯾﻧم«.
ﭘرﺳﯾد» ،وﻗت ﮔرﻓﺗﯾد؟«
ﯾﮏ طور ﻣﺧﺻوﺻﯽ ﺣرف ﻣﯽزد .ﮔﺎﻓش را ﯾﮏ
طوری ﻣﯽﮔﻔت اﻧﮕﺎر ﭼﮭﺎر ﺗﺎ ﺳرﮐش دارد .راش ھم ﯾﮏ
ﭼﯾزی ﺑود ﺑﯾن »ر« و »ی« .ﺧﻼﺻﮫ ﻣﺛل ﻓرﻧﮕﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ-
ﺧواھﻧد ﻓﺎرﺳﯽ ﺣرف ﺑزﻧﻧد ﺣرف ﻣﯽزد.
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﻌﻠﮫ«.
از ﺣﺎﻟت ﺻورﺗش ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ دارم ﻓﺿوﻟﯽ زﯾﺎدی
ﻣﯽﮐﻧم .ﭘﺷت ﭼﺷم رﻧﮕﯾش را ﺑراﯾم ﻧﺎزک ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﻣن ﮐﮫ
ﯾﺎد داﺷت ﻧﮑردم .ﺑرﯾد ﭘﯾش رﺋﯾس دﻓﺗر …«
ﮔﻔﺗم» ،اﻻن اوﻧﺟﺎ ﺑودم«.
ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ آداﻣﺳش را ﺗﻧد ﺗر ﺟوﯾد و ﺑﺎ ﻏﯾظ و ﻗﻣﯾش
ﮔﻔت» ،در روﺑرو«.
وﻗﺗﯽ رﺳﯾدم ﺟﻠو در اطﺎق ،ﺑرﮔﺷﺗم ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺑﺷوم
ﮐدام در اﺳت ،دﯾدم ﺗوﺋﯾﮕﯽ دارد ﻣرا ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻣﯽﮐﮫ ﺳر ﺻﻧدﻟﯽ
ﮐﻧﺎر ﻣﯾز ﻣﻧﺷﯽ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و ﺷﺑﯾﮫ ھﯾﭻ ﮐس ھم ﻧﺑود ،ﺑﺎ ﮐﻠﮫ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد و ﺑﺎ ﭼﺷمھﺎﯾش ﻣﯽﮔوﯾد» ،اﯾﻧو ﺑﺎش!«
ﻣن ھم داﺷﺗم ﺑﮫ ﺧودم ﻣﯽﮔﻔﺗم» ،ﻣﻧو ﺑﺎش!« اﻣﺎ از
دﺳت ﺗوﺋﯾﮕﯽ ﺧﺎﻧم ﺧﯾﻠﯽ ﺣرﺻم ﮔرﻓت.
راﺳﺗش ﻣﯽﺧواﺳﺗم از ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﯾﮑراﺳت ﺑرﮔردم ،وﻟﯽ
ﯾﮏ آژان ﺗﮫ راھرو اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ﻓﮑر ﮐردم اﮔر
ﺑﺧواھم ﺑروم ﺟﻠوم را ﻣﯽﮔﯾرد.
در اطﺎق آﻗﺎی وزﯾر ﻧﯾﻣﮫ ﺑﺎز ﺑود .از ﻻی در دﯾد زدم،
ﻓﻘط دو ﺗﺎ ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﻣﯽ ﭘﯾدا ﺑود و ﯾﮏ ﻣﯾز ﺑﯾﻠﯾﺎرد ﻣﺎھوت ﺳﺑز
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 ﻣﻧﺗﮭﺎ دورش ﺻﻧدﻟﯽ ﭼﯾده ﺑودﻧد .ﭘﺎﺳﺑﺎن روﯾش آﻧطرف ﺑود -ﺧواﺳﺗم در ﺑروم ،اﻣﺎ ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺷل و وﻟﯽ ﮐﮫ ﺗوی راھرو ﺑود
ﺑﺎ دﺳﺗش ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت ﺑرو ﺗو .از ﺻورت ﺑﯽﺣوﺻﻠﮫاش ھم ﭘﯾدا
ﺑود ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻌطﻠش ﮐﻧم.
ﯾواش در زدم .ﺻدای ﺧﯾﻠﯽ ﺑﻠﻧدی ﮔﻔت» ،ﭘس اﯾن
آرﻣﺳﺗراﻧﮓ ﭼﯽ ﺷد؟«
ﺧﯾﺎل ﮐردم اﯾن ﯾﮏ ﺟور اﺳم ﺷب اﺳت و رﻓﺗم ﺗو و
ﺗﺎزه ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﮐﮫ آﻗﺎی وزﯾر دارد ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد.
ﭘﺷﺗش ﺑﮫ در ﺑود و ﻣن ﺧواﺳﺗم دوﺑﺎره ﺑروم ﺑﯾرون.
آﻗﺎی وزﯾر ﺑﺎ ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﺧﺎﻧش ﺑﮫ طرﻓم ﺑرﮔﺷت .ﭼﺷمھﺎﯾش
ﺧﯾﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺑود  -ﻧﻔﮭﻣﯾدم از اﯾﻧﮑﮫ آﻣدم ﺗو ﯾﺎ از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽ-
ﺧواھم ﺑروم ﺑﯾرون .اول اﯾن ﭘﺎ آن ﭘﺎ ﺷدم ،ﺑﻌد ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم
ﺑروم ﺑﯾرون .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺧواﺳﺗم ﺑروم ،آﻗﺎی وزﯾر ﺗوی ﺗﻠﻔن ﮔﻔت:
»ﺑﻠﮫ  -ﻓورا ً« و ﮔوﺷﯽ را ﻧﮕﮫ داﺷت و ﺳر ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣرا ﺑراﻧداز
ﮐرد .ﺣس ﮐردم دﺳتھﺎم دارد دراز ﻣﯽﺷود و ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم
ﺑﺎھﺷﺎن ﭼﮑﺎر ﮐﻧم.
آﻗﺎی وزﯾر زل زد ﺗوی ﭼﺷﻣم و ﮔﻔت» ،ﮔود ﻣرﻧﯾﻧﮓ«.
ﻣن ھم ﺗﻧدی ﮔﻔﺗم» ،ﮔود ﻣرﻧﯾﻧﮓ«.
وﻗﺗﯽ داﯾﯽ ﮔﻔت ﺑﺎھت »اﯾﻧﺗروﯾو« ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣن ﺧر ﺑﺎﯾد
ﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم ﻗرار اﺳت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣرا اﻣﺗﺣﺎن ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﺧوب
ﻧﻔﮭﻣﯾده ﺑودم و ﺣﺳﺎﺑﯽدﺳت و ﭘﺎﯾم را ﮔم ﮐردم.
آﻗﺎی وزﯾر ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺗوی ﭼﺷمھﺎی ﻣن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐرد
ﮔﻔت» ،ھوارﯾو؟«
»ﺗﻧﮑﯾو«ی ﻣن ﺑﺎ »ﻣﺳﺗر آرﻣﺳﺗراﻧﮓ« آﻗﺎی وزﯾر
روی ھم اﻓﺗﺎد و ﻣن ﺗﺎزه ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ آﻗﺎی وزﯾر دارد ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑﺎ
آﻗﺎی آرﻣﺳﺗراﻧﮓ ﺧوش و ﺑش ﻣﯽﮐﻧد .اﻓﺗﺿﺎح ﺷد .داﺷﺗم از
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ﺧﺟﺎﻟت ﻣﯽﻣردم .ﺑدﺑﺧﺗﯽ راه ﻓرار ھم ﻧداﺷﺗم .ﺣﺎﻻ ﭘﯾﺷﺧدﻣت و
ﻣﻧﺷﯽ ﻣﺧﺻوص و رﺋﯾس دﻓﺗر و آژان ﯾﮏ طرف ،آﻗﺎی وزﯾر
ﮐﮫ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑود و از ﭘﺷت ﻋﯾﻧﮑش ﺑرﺑر ﻧﮕﺎھم ﻣﯽﮐرد ﯾﮏ
طرف .ﺑدﺑﺧت ﺷده ﺑودم.
آﻗﺎی وزﯾر ﻗﺎه ﻗﺎه ﺧﻧدﯾد و ﻣن ﺑﺎز ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم دارد ﺑﮫ ﻣن
ﻣﯽﺧﻧدد ﯾﺎ ﺑﺎ آرﻣﺳﺗراﻧﮓ .اﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗم دﯾﮕر ﺧﯾط ﻧﮑﻧم و
ھﻣﮥ اﺗﻔﺎﻗﺎت را ﺑﮫ ﻣﺳﺗر آرﻣﺳﺗراﻧﮓ ﻣرﺑوط ﮐﻧم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﯾس ،ﯾس«.
آﻧوﻗت ﺳﮑوت.
ﺑﻌد ﺑﺎز ھم» :ﯾس«.
ﺑﻌدش ﺳﮑوت .ﺧﻧدۀ ﺑﻠﻧد.
ﺑﺎز» :ﯾس ،اُه ﯾس«.
ﺳﮑوت.
ﺧﯾﻠﯽ ﺟدی» :ﯾس ،آﻓﮑرس ،ﯾس«.
ﺳﮑوت ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ طوﻻﻧﯽ.
و ﺑﻌد» :ﺳﯽ ﯾو ﺗو ﻧﺎﯾت .ﮔود ﺑﺎی«.
ھﻣﮥ ﺣرفھﺎﯾش را ﻓﮭﻣﯾدم .اﻣﺎ ﻓرﺻت ﻧﺑود ذوق ﮐﻧم.
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﮐﮫ ﯾﺎد اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺣرف زدن ﺑﯽﻣوﻗﻌم اﻓﺗﺎدم و از
ﺧﺟﺎﻟت ﺧﯾس ﻋرق ﺷدم.
آﻗﺎی وزﯾر روﯾش را از ﻣن ﺑرﮔرداﻧد و ﻣن ﻧﻔس راﺣﺗﯽ
ﮐﺷﯾدم و ﺑﮫ دﯾوار ﺗﮑﯾﮫ دادم و ﺳر ﻓرﺻت ﻧﮕﺎھش ﮐردم .ﯾﻌﻧﯽ
ﭘس ﮐﻠﮫاش را ﻧﮕﺎه ﮐردم .ﻗرﻣز ﺑود و دو ﺗﺎ ﭼﯾن ھم داﺷت -
ﻋﯾن راﺳﺗﮥ ﮔﺎو ﮐﮫ دورش ﮔﻠﮫ ﺑﮫ ﮔﻠﮫ ﻧﺦ ﻗﻧد ﻣﯽﺑﻧدﻧد .دﯾدی
دﯾﮕر ،ﺗو »اﯾران ﺳوﭘر« ﻣﯽﻓروﺷﻧد.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑﯾﺎ اﯾﻧﺟﺎ«.

95

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

ﻣﻤ

ﻨﻮ

عا

ﺳ

ﺖ

ﻣن اﯾﺳﺗﺎدم ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧم ﺑﺎ ﻣن اﺳت ﯾﺎ ﻧﮫ  -ﭼون ﭘﺷﺗش ﺑﮫ
ﻣن ﺑود .ھﻣﺎﻧطور ﺗو ﺑﺣر ﭼﯾن ﭘس ﮐﻠﮫاش ﺑودم .آﻗﺎی وزﯾر
ﺑرﮔﺷت طرﻓم و ﭼون داﺷﺗم ﺑﮫ ﭼﯾن ﭘس ﮐﻠﮫاش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردم،
ﺳرم ﺑﺎﻻ ﺑود و ﭼﺷﻣم اﻓﺗﺎد ﺗوی ﭼﺷﻣش و ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷدم.
ﺳرم را اﻧداﺧﺗم ﭘﺎﺋﯾن  -دﺳتھﺎم درازﺗر ﺷد.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑﺎ ﺗوام ﺟوﻧم .ﺑﯾﺎ ﺟﻠو ﺑﺑﯾﻧﻣت«.
رﻓﺗم ﺟﻠو ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﭼطوری .اول دﺳتھﺎ ﻣﯽرﻓت،
ﯾﮏ ﻣﺗر ﺟﻠوﺗر ،ﺑﻌد ﺗﻧﮫ ﺑﻌد ﭘﺎھﺎ .ﺑﮫ ﻣﯾز ﮐﮫ رﺳﯾدم ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم
ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎرﮐﻧم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑﺷﯾن ﺑﺑﯾﻧم«.
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺧودم را ﭘرت ﮐردم روی ﺻﻧدﻟﯽ ﭼرﻣﯽ .ﺑﮫ ﻧظر
ﺳﻔت ﻣﯽآﻣد ھﺎ ،اﻣﺎ ﻣن ھﻠﻔﯽ رﻓﺗم ﺗو .ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﮑﺎﻓﺎﺗﯽ
ﺧودم را ﺟﻣﻊ و ﺟور ﮐردم.
ِ
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﭘس ﭘﺎک ﻧﮭﺎد داﯾﯽ ﺗو ا  -ﺣﻘﮫ ﺑﺎز ﺑﮫ
ﻣن ﻧﮕﻔﺗﮫ ﺑود ﺧواھر زاده داره  -اوﻧم ﺧواھر زادۀ ﺑﮫ اﯾن
ﺧوﺑﯽ«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﺧﯾر ،آﻗﺎی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد  « ...آﻣدم ﻣﺛل رﺋﯾس دﻓﺗر
ﯾﮏ ﻗرﺑﺎن ﯾﮏ ﺟﺎی ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮕذارم ،زﺑﺎﻧم ﻧﭼرﺧﯾد وطول دادم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﻣﯽﻓﮭﻣم ،ﻣﯽﻓﮭﻣم .ھﮫ ھﮫ«.
ﻧﻔﮭﻣﯾدم ﭼﯽ را ﻣﯽﻓﮭﻣد و ﺗﺎ آﻣدم ﺑﭘرﺳم ،ھﻣﺎن
ﭘﯾﺷﺧدﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺗم ﺗوی راھرو ﺑود ،آﻣد ﺗو و ﮐﻧﺎر در ﻣﺛل ﭼوب
اﯾﺳﺗﺎد.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﭼﺎﯾﯽ«.
ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﺗﻌظﯾم ﮐرد و ﻣن ﺧﻧدهام ﮔرﻓت  -ﭼون ﺧﯾﺎل
ﻣﯽﮐردم اﯾن ﮐﺎرھﺎ ور اﻓﺗﺎده اﺳت.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑﮕو ﺑﺑﯾﻧم …«
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و ﺗﺎ آﻣدم ﺑﭘرﺳم ﭼﯽ ﺑﮕوﯾم ،ﺗﻠﻔن زﻧﮓ زد.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑﮕو رﻓﺗم ﻧﺧﺳت وزﯾری« و ﮔوﺷﯽ
را ﮔذاﺷت .ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت» ،ﺧب ﻧﮕﻔﺗﯽ …«
ﺗﺎ آﻣدم ﺑﭘرﺳم ﭼﯽ را ،در زدﻧد و اﻟن دﻟون وارد ﺷد ﺑﺎ
دو ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘروﻧده .راه رﻓﺗﻧش ﺗﻣﺎﺷﺎﯾﯽ ﺑود :درﺳت ﻣﺛل اﯾﻧﮑﮫ
روی ﻓﻧر راه ﻣﯽرود.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑذار رو ﻣﯾز«.
اﻟن دﻟون ﯾﮏ دﺳﺗش را ﮔذاﺷت ﭘﺷت ﮐﻣرش و ﺧم ﺷد و
درﮔوش آﻗﺎی وزﯾر وزی زد .آﻗﺎی وزﯾر ﻣﺷﻐول اﻣﺿﺎی
ﮐﺎﻏذھﺎﯾﯽ ﺷد ﮐﮫ اﻟن دﻟون داﻧﮫ داﻧﮫ ﺑراﯾش ﮔرد ﮔﯾری ﻣﯽﮐرد و
ﺟﻠوش ﻣﯽﮔذاﺷت.
ﺑﺎز ﺗﻠﻔن زﻧﮓ زد .آﻗﺎی وزﯾر ﺗوی ﺗﻠﻔن ﮔﻔت» ،ﮐﯽ؟
ﺑﻌﻠﮫ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧم …«
ﮔوﺷﯽ را ﮐﻧﺎر ﮔرﻓت و ﮐﺎﻏذھﺎ را ﺳر داد طرف اﻟن
دﻟون .اﻟن دﻟون ﮐﺎﻏذھﺎ را ﺑر داﺷت وﮔﻔت» ،ﻓرﻣﺎﯾﺷﯽ ﻧﯾﺳت؟«
اﻣﺎ آﻗﺎی وزﯾر ﺟواﺑش را ﻧداد .ﻣن ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺳﯾﻧﮫام را
ﺻﺎف ﮐردم ﮐﮫ ﺑﻔﮭﻣد ﻣﺗوﺟﮫ ﺧﯾطﯾش ﺷدم .ﭘﺎک ﮐﻧف ﺷد .ﻣﯽ-
داﻧﯽ از ﮐﺟﺎ ﻓﮭﻣﯾدم ﺧﯾﻠﯽ ﺧﯾط ﺷد؟ ﻣوﻗﻊ ﺑﯾرون رﻓﺗن ﯾﺎدش
رﻓت ﻓﻧری راه ﺑرود .ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ،ﺣﺳﺎﺑﯽ ﻋوﺿﯽ ﺑود.
آﻗﺎی وزﯾر ﺗوی ﺗﻠﻔن ﮔﻔت» ،ﻣﺗن ﻧطﻖ ﺣﺎﺿر ﺷد؟ ...
ﺧوﺑﮫ … ﺗرﺟﻣﮫاش؟  ...ﺑﻔرﺳت ﺑﺑﯾﻧم .اﺳﮑﮫ ﺟوﺋل ﺳﻔر رو
درﺳت ﮐردی؟  ...ﻧﮫ ،ﻧﮫ ،ﮐﻧﺳﻠش ﮐن  -ﻣن دو روز وﻧﯾز ﮐﺎر
دارم  ...ھﺷت ﺻﺑﺢ ﭘس ﻓردا ،ا ُ ﮐﯽ«.
ﺗﻠﻔن ﺗﻣﺎم ﺷد ،ﺗوﺋﯾﮕﯽ وارد ﺷد .او رﻓت ،ﺑﺎز ﺗﻠﻔن زﻧﮓ
زد.
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آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺑﮕﯾد ﮐﻣﯾﺳﯾون دارم ،ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ھم
ﮐﺳﯽ ﻣزاﺣم ﻧﺷﮫ«.
ﮔوﺷﯽ را ﮔذاﺷت ،ﭘﯾﺷﺧدﻣت ﭼﺎﯾﯽ آورد.
آﻣدم ﻟﯾﻣو را ﻓﺷﺎر ﺑدھم ﯾﮏ ﻗطره آﺑش ﭘرﯾد ﺗوی ﭼﺷﻣم.
آﻣدم ﭼﺷﻣم را ﺑﻣﺎﻟم ،ﻧزدﯾﮏ ﺑود ﭼﺎﯾﯾم ﺑرﯾزد.
آﻗﺎی وزﯾر ﭘرﺳﯾد» ،از رم ﺧوﺷت ﻣﯾﺎد؟«
وﻗت ﭘﯾدا ﮐرد ﺑﺎ ﻣن ﺣرف ﺑزﻧد .ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺷم ﺑﺳﺗﮫ ﮔﻔﺗم،
»ﻣن رﻣو ﻧدﯾدم«.
آﻗﺎی وزﯾر ھر ھر ﺧﻧدﯾد و ﮔﻔت» ،ﺷﮭر رم ﮐﮫ ﻧﮫ  -اﯾن
رم دﺧﺗر .ﯾﮫ ﻗطرهاش ﺗوی ﭼﺎﯾﯽ ﺧوﺷﻣزه اﺳت .ﻣن ﺑرای
ﮔرﯾﭘم ﻣﯽﺧورم .ﺗو ﻣﯽﺧوای؟«
اﺻﻼً ﻣن دﻧﯾﺎ آﻣدهام ﮐﮫ ﺧﯾط ﮐﻧم .ﮔﻔﺗم» ،ﻧﮫ ،ﻣرﺳﯽ«.
ﭼﺷﻣم داﺷت ھﻼﮐم ﻣﯽﮐرد .دﺳﺗﻣﺎﻟم را در آوردم و
ﮔذاﺷﺗم روﯾش .ﺑﮫ ﻧظرم آﻗﺎی وزﯾر ﻓﮑر ﮐرد ﭼون ﺧﯾط ﺷدهام
دارم ﮔرﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧم و ﺧواﺳت ﺑﮕوﯾد ﻣﮭم ﻧﺑود ،ﭼون ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﮭرﺑﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔت» ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ﻣن دارم ﻣﯾرم رم  -دﻟت ﻣﯽﺧواد ﺑﺎ
ﻣن ﺑﯾﺎی؟«
ﻣن ﺗﻌﺟب آن ﭼﺷﻣﯽ را ھم ﮐﮫ زﯾر دﺳﺗﻣﺎل ﺑود ،رﯾﺧﺗم
ﺗوی اﯾن ﯾﮑﯽ ﭼﺷم و ﺑﮫ آﻗﺎی وزﯾر ﻧﮕﺎه ﮐردم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﻓﻘط ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ طول ﻣﯽﮐﺷﮫ«.
ﭼﻧﺎن دﺳت و ﭘﺎﯾم را ﮔم ﮐرده ﺑودم ﮐﮫ ﻧﮕو .ﺑﺎ ﺗﺗﮫ ﭘﺗﮫ
ﮔﻔﺗم» ،ﺧب ﺑﺎﺷﮫ ،ﯾﮫ ﻗطره ﺷو ﻣﯽﺧورم«.
آﻗﺎی وزﯾر اﯾن دﻓﻌﮫ واﻗﻌﺎ ً دﻟش ﺑراﯾم ﺳوﺧت .ﺑﺎ ﺗرﺣم
ﭘرﺳﯾد» ،ﺗو ﭼﻧد ﺳﺎﻟﺗﮫ؟«
ﮔﻔﺗم» ،ھﯾﻔده ﺳﺎﻟم«.
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ﺧوب ﺷد ﮐﮫ ﻧﺑود ،ﭼون ھﻔده ﺳﺎل ھم ﺑﮫ ﻧظر آﻗﺎی
وزﯾر ﻧﺎﻗﺎﺑل آﻣد .ﺳرش را ﮐﺞ ﮐرد و ﻧﮕﺎھم ﮐرد و ﮔﻔت» ،ﭘس
ﺗو ﻟوﻟﯾﺗﺎﯾﯽ«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﺧﯾر اﺳم ﻣن ﺳورﯾﮫ «.ﻟوﻟﯾﺗﺎ دﯾﮕر از ﺳوری
ھم ﺑدﺗر اﺳت  -ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای آدﻣﯽ ﺑﮫ رﯾﺧت ﻣن.
آﻗﺎی وزﯾر ﻟبھﺎﯾش را ﺗر ﮐرد و ﺧﻧدﯾد .ﻻﺑد ﺑﺎز ھم
دﺳﺗﮫ ﮔﻠﯽ ﺑﮫ آب داده ﺑودم و ﻧﻔﮭﻣﯾدم ،اﻣﺎ ﺧﻼﺻﮫ از ﺧﻧدهاش
ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ اﮔر اﺷﺗﺑﺎهھﺎی دﯾﮕرم را ﻧﺑﺧﺷﯾده ،اﻗﻼً ﮐم ﺳن و
ﺳﺎﻟﯾم را ﺑﮭم ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
ﺑﺎ ھﻣﺎن ﮔردن ﮐﺞ و ﻟﺑﺧﻧد ﺧﯾس ﮔﻔت» ،ﮐﮫ ﺗو اﺳﻣت
ﺳورﯾﮫ .ﻻﺑد ﺗوی ﺧوﻧﮫ داﯾﯽ اﯾﻧﺎ ﺻدات ﻣﯽﮐﻧن ﺳوﺳو«.
ﺳوﺳو! دﻟم ﺑﮭم ﺧورد .دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺧﯾطش ﮐﻧم و
ﺑﮕوﯾم» ،ﻧﺧﯾر ،ﺻدام ﻣﯽﮐﻧن ﺳوری ﺳﯾﺎ« ،وﻟﯽ ﻧﮕﻔﺗم .و ﺑﯽ-
ﺧودی ھم ﯾﺎد ﮐﯾوﻣرث اﻓﺗﺎدم  -ﻻﺑد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺻداﯾش ﻣﯽﮐﻧﻧد
ﮐﯽ ﮐﯽ .ﺗوی ﺻورﺗم ﮔز ﮔز ﮐرد و داغ ﺷدم .ﺗﺎزﮔﯽ ھﺎ ھر
وﻗت ﺑﮫ ﮐﯾوﻣرث ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ،ھﻣﯾﻧطوری ﻣﯽﺷوم .ﻧﻣﯽداﻧم
ﭼرا.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،آ  -ﺳرخ ﺷدی ﺳوﺳو ﮐوﭼوﻟو«.
ھر وﻗت ﺻورﺗم داغ ﻣﯽﺷود ،رﻧﮓ ﻟﺑو ﻣﯽﺷوم .ﻧﻣﯽ-
داﻧﯽ ﭼﮫ اﻓﺗﺿﺎﺣﯽ اﺳت.
ﺻدای آﻗﺎی وزﯾر ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯾش ﮔره ﺧورد و ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯾش
ھم ﺳوت زد  -ﺳوﺳو ﮔﻔﺗﻧش ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺿﺣﮏ ﺷد .ﺧﻧدهام ﮔرﻓت.
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺧﻧدم ﺳرم را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ ﻣوم ﮐﮫ ﺑﺎز ﺷده ﺑود ،ﮔرم
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ﮐردم .زدﻣش ﭘﺷت ﮔوﺷم  -ھم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺟﻠو ﺧﻧدهام را ﮔرﻓﺗم،
ھم داﯾﯽ را از ﺑﯽآﺑروﯾﯽ ﻧﺟﺎت دادم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﻣوﺗو ول ﮐن  -ھﻣﯾﻧطوری
ﺧوﺷﮕﻠﮫ«.
ﻣن ﮔﻔﺗم» ،ھِﮫ «.ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺟز اﯾن ھﮥ ﮐوﻓﺗﯽ ﺑﮫ زﺑﺎﻧم
ﻧﯾﺎﻣد و ﺗوی دﻟم ﺑﮫ ﺧودم ﺑد و ﺑﯾراه ﻣﯽﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﭼرا از داﯾﯽ
ﻧﭘرﺳﯾدم »اﯾﻧﺗروﯾو« ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯽ.
آﻗﺎی وزﯾر ﭘﺷت ﻣﯾزش اﯾﺳﺗﺎد و روی ﻣﯾزش ﺧم ﺷد و
ﮔﻔت» ،ﺧب ﺳوﺳو ﺧﺎﻧم  -دﻟت ﻣﯽﺧواد ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻧﯽ؟«
ا َه! اﮔر ﭘرﺳﯾده ﺑودم ،ﻣﯽداﻧﺳﺗم ﮐﮫ در »اﯾﻧﺗروﯾو« آدم
ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾد ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﯽﺧواھد ﺑﮑﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎز آﺑرو رﯾزی
در ﻧﯾﺎورم و ﮐﺎر ﺑﯽ رﺑطﯽ ﻧﺧواھم ،ﻓﮑر ﮐردم ﺑﮭﺗر اﺳت ﺧﯾﻠﯽ
ﮐﻠﯽ ﺣرف ﺑزﻧم.
ﮔﻔﺗم» ،ﻧﻣﯽدوﻧم  -ﭼون ﻣن دﻓﻌﮥ اوﻟﯾﮫ ﮐﮫ ﻣﯽﺧوام از
اﯾن ﻧوع ﮐﺎرا ﺑﮑﻧم «...
ﺑﺎز ﻏشﻏش آﻗﺎی وزﯾر ﺑﻠﻧد ﺷد .ﻧﻣﯽداﻧﯽ ﭼﻘدر ﺧوش
ﺧﻧده ﺑود .ﺗﻧﮭﺎ ﺑدﯾش اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻣن ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﺧﻧدد و
ھول ﻣﯽﺷدم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،از ﮐدوم ﮐﺎرا ﺷﯾطون؟«
ً
ﯾﺎد ﺣرف داداش اﻓﺗﺎدم و ﻓوری ﮔﻔﺗم» ،ﻣن اﺻﻼ ﺗﺟرﺑﮫ
ﻧدارم .اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾن ﺑﮫ درد ﮐﺎری ﻧﻣﯽﺧورم …«
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ا ُ دارﻟﯾﻧﮓ  «...و ﺧﻧدهاش ﺧﯾسﺗر
ﺷد.
ﺗﻧدی ﮔﻔﺗم» ،ﻣن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم .راﺳﺗش ھﯾﭻ ﮐﺎری
درﺳت ﺑﻠد ﻧﯾﺳﺗم .اﺻﻼً داﯾﯽ ﺑﯽﺧود ﮔﻔت ﺑﯾﺎم اﯾﻧﺟﺎ .ﭼون …«
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آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﭘﺎک ﻧﮭﺎد ﺧﯾﻠﯽ ام ﺧوب ﮐرد ﺗو رو
ﻓرﺳﺗﺎد ﭘﯾش ﻣن .ﺗو ھم ﻣﺛل دﺧﺗرای ﺧوب ﺑﮭش ﻣﯽﮔﯽ :ﻣرﺳﯽ
داﯾﯽ …«
ﮔﻔﺗم» ،آﻗﺎی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد داﯾﯽ ﻣن ﻧﯾﺳت .ﻣن ﺧواھر زادۀ
اردﺷﯾر ﻣﯾرزام«.
ﺧﻧدۀ آﻗﺎی وزﯾر ﺑﻧد آﻣد و ﻋﯾﻧﮑش را روی دﻣﺎﻏش ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﺋﯾن ﺑرد و ﺑراﻧدازم ﮐرد .اﻣﺎ طوری ﻧﮕﺎھم ﮐرد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر
ﺷوﺧﯽ ﻟوﺳﯽ ﮐردهام.
ﭘرﺳﯾد» ،اردﺷﯾر ﻣﯾرزا؟ ﮐدوم اردﺷﯾر ﻣﯾرزا؟«
ﮔﻔﺗم» ،ھﻣﮑﻼﺳﺗون ﺑوده  -ﮐﺎﻟﺞ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ«.
آﻗﺎی وزﯾر راﺳت اﯾﺳﺗﺎد و ﮐﺗش را ﺻﺎف ﮐرد و ﯾﮏ
ﻗدم ﻋﻘب رﻓت واﯾن دﻓﻌﮫ طوری ﻧﮕﺎھم ﮐرد ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﻣرا ﻗﺑﻼً
ﻧدﯾده اﺳت و ﮔردﻧش را ﺗوی ﯾﻘﮫاش ﺟﺎ اﻧداﺧت .ﻣن ﻓﮑر ﮐردم
اﻻن ﯾﻘﮥ آھﺎرﯾش ﯾﮏ ﺧط دﯾﮕر ھم ﺑﮫ ﺧط ھﺎی ﭘﺷت ﮔردن
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﻧﮕﺎھش ﮐردم و ﮔﻔﺗم» ،ھِﮫ«.
ﺣﺎﻻ آﻗﺎی وزﯾر ﺑﮫ ﺗﺗﮫ ﭘﺗﮫ اﻓﺗﺎد .ﮔﻔت » ،ﭘس ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ...
ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ …«
ﮔﻔﺗم» ،ﻣن ﭼﯾزی ﻧﮕﻔﺗم  -اﻟن دﻟون ،ﯾﻌﻧﯽ رﺋﯾس
دﻓﺗرﺗون ،اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮔﻔت .اﺻﻼً ﺑﮫ ﺣرﻓﺎی ﻣن ﮔوش ﻧﮑرد«.
دﻟم ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﺎز ھم ﺷﮑﺎﯾت رﺋﯾس دﻓﺗر را ﺑﮑﻧم وﻟﯽ
دﯾدم آﻗﺎی وزﯾر ﻣﻧﺗظر اﺳت ﺑﺑﯾﻧد ﭼﮫ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺷده.
ﮔﻔﺗم» ،آﻗﺎی ﭘﺎک ﻧﮭﺎد دوﺳت داﯾﯽ اردﺷﯾره .ﺗﻠﻔن ﮐرده
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ﮐﺎر ﺑدﯾن «.ﺧواﺳﺗم ﮐﻠﻣﮥ »اﯾﻧﺗروﯾو« را ھم
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎورم وﻟﯽ ﺗرﺳﯾدم ﻋوﺿﯽ ﺑﮕوﯾم.
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آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﮐﺎر؟ ...ھﺎ ،ﺑﻌﻠﮫ  -ﮐﺎر  ...درﺳﺗﮫ -
ﮐﺎر …«
ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا آﻗﺎی وزﯾر اﯾﻧﻘدر ھول ﺷده ﺑود .آﻣدم
ﺑﮕوﯾم ﮐﺎر اﺻﻼً ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﮔﻔﺗم »ﮐﺎر« آﻗﺎی وزﯾر
ﮔﻔت» ،ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﻓﻌﻼً ﺑرای ﺷﻣﺎ در وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ﻧدارﯾم  -ﺧﯾﻠﯽ
ﻣﺗﺄﺳﻔم .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ  ...ﺧودم ﺑﮫ آﻗﺎی اردﺷﯾر ﻣﯾرزا
 ...ﺗﻠﻔن ﻣﯽﮐﻧم  ...ﻣن ﻓﻌﻼً ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرام ﺑرﺳم .اِ  ...ﺗﺎ ﭼﻧد
دﻗﯾﻘﮥ دﯾﮕﮫ ﮐﻣﯾﺳﯾون دارم ،ﺑﻌدم اِ  ...ﺑﺎﯾد ﺑرم ﻧﺧﺳت وزﯾری«.
ﻣن ھﻣﺎﻧطور ﻧﺷﺳﺗم ،ﭼون ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم ﺑﺎﯾد ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻧم.
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗم دﺳتھﺎی درازم را ﭼﮑﺎر ﺑﮑﻧم.
آﻗﺎی وزﯾر ﮔﻔت» ،ﺧب ﺷﻣﺎ  ...ﻣﯽرﯾن ﻣﻧزل؟«
آﻣدم ﺧﯾﻠﯽ ﻣؤدﺑﺎﻧﮫ و ﻟﻔظ ﻗﻠم ﺣرف ﺑزﻧم ﮐﮫ آﻗﺎی وزﯾر
دﻟش ﺑﺳوزد ﮐﮫ ﻣرا اﺳﺗﺧدام ﻧﮑرد .ﮔﻔﺗم» .ﺑﻠﮫ ،ﺗﺷرﯾف ﻣﯽﺑرم
ﻣﻧزل«.
ﻻم ﻣﻧزل را آﻗﺎی وزﯾر ﻧﺷﻧﯾد ،ﭼون ﻣن آن ﻣوﻗﻊ ﺗوی
راھرو ﺑودم.
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ﺗرس زود ﺑﮫ ﺳراﻏم آﻣد .وﻗﺗﯽ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل و ﭼﻧد ﻣﺎھم
ﺑود ،وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﭘدرم ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗم .در ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ ھﯾﭻ ﮐس
ﻧﺑود ،ﺟز ﭘدرم و ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ و ﻣن .ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﭘدرم
ﺣرف ﻣﯽزد.
ﭘرﺳﯾدم» ،اﯾن ﺗو ﭼﯾﮫ؟«
ﭘدرم ﮔﻔت» ،ﺳﯾس!« و ﺑﺎ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺣرف زد.
ﭘرﺳﯾدم» ،اﯾن ﺗو ﭼﯾﮫ ﺑﺎﺑﺎ؟«
ﭘدرم ﮔﻔت» ،ﺳﯾس! ﯾﮑﯽ اون ﺗو ﺧواﺑﯾده  -اﯾﻧﻘدر ﺳؤال
ﻧﮑن«.
ﺑﺎ ﺻدای آھﺳﺗﮫای ﮐﮫ ﺑﯾدارش ﻧﮑﻧم ﮔﻔﺗم» ،از دﯾﺷب ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ؟ اوووو! ﭼﻘدر ﻣﯽﺧواﺑﮫ .از دﯾﺷب ﺗﺎ ﺣﺎﻻ  -اوووو!«
ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ﭘدرم ﺣرف ﻣﯽزد.
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﺎﺑﺎ« ...
ﭘدرم ﮔﻔت» ،ﺑﯽﺻدا«.
ﮔﻔﺗم» ،ﺑﯾدار ﻣﯽﺷﮫ؟«
ﭘدرم و ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ ھم ﺣرف ﻣﯽزدﻧد.
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ﮔﻔﺗم» ،ﺳﯾس! ﺑﯾدار ﻣﯽﺷﮫ«.
ﭘدرم ﮔﻔت» ،ﻧﮫ  -ﺑﯾدار ﻧﻣﯽﺷﮫ«.
ﺻدا را ﺑﻠﻧد ﮐردم و ﮔﻔﺗم» ،ھﯾﭻ وﻗت؟«
ﭘدرم ﺑﺎ ﻣدﯾر ﺣرف ﻣﯽزد .ﮔوﺷﮥ ﮐﺗش را ﮐﺷﯾدم.
ﭘدرم ﮔﻔت» ،ﭼﯾﮫ؟ آره  -ھﯾﭻ وﻗت«.
ﮔﻔﺗم» ،ﻣرده؟ ﭘس ﻣرده!«
ﮐﺳﯽ ﻧﭘرﺳﯾد از ﮐﺟﺎ ﻣﯽداﻧﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواﺑد و ﺑﯾدار
ﻧﺷود ،ﻣرده اﺳت .ﮐﺳﯽ ﻧﭘرﺳﯾد ﮐﻠﻣﮫ را از ﮐﯽِ ،ﮐﯽ ،ﮐﺟﺎ ﯾﺎد
ﮔرﻓﺗﮫای  -و ﻻزم ھم ﻧﺑود .ھﻣﮫ روزی ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﻣﯽﭘذﯾرﻧد
 ﻣن در ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻌﺿﯽ زودﺗر و ﺑﻌﺿﯽ دﯾرﺗر.ﭼﺷﻣم را ﺑﮫ ﺳوراخ ﮐﻠﯾد ﮔذاﺷﺗم .زﯾر زﻣﯾن ﻧﺑود وﻟﯽ
ﻣﺛل زﯾر زﻣﯾن ﺑود  -ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﻣﻧﺎک .وﺳط ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﻗﺑر ﺑود
و ﺑﻘﯾﮫ زﻣﯾن آﺟر ﻓرش آب و ﺟﺎرو ﺷده و ﺑﺎﻻی ﻗﺑر ﯾﮏ ﻻﻟﮥ
ﺑﯽﺷﻣﻊ و ﺧﺎﻣوش.
ﭘس ﻣردن ﯾﻌﻧﯽ ﺧواﺑﯾدن ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺧواﺑﯾدن ،در
ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧم ﺧواﺑﯾدن ،ﺑﯾدار ﻧﺷدن ،ﻧور ﻧدﯾدن ،ﺑﺎزی ﻧﮑردن.
ﺗرﺳﯾدم» :ﺑﺎﺑﺎ ﺑرﯾم .از اﯾن ﺟﺎ ﺑرﯾم«.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻣﻘﺑره ﻧﮫ ﻣﺎه از ﺳﺎل و ﺷش ﺳﺎل ھﻣراه ﻣن ﺑود  -ﺗﻣﺎم
در
دورۀ دﺑﺳﺗﺎﻧم  -ﺳرد ،ﺑﺎ ﺳﻧﮓھﺎی ﻣرﻣر ﻧﻘﺷدار ،و ِ
در ﺑﺎ ﻟوﺣﮥ :ﻣﻘﺑرۀ ﻣؤﺳس
ﻣﻧﺑﺗﮑﺎری ﮐﻠﯾد ﺷده ،و ﮐﺎﺷﯽھﺎی ﺳر ْ
ﻣدرﺳﮫ ،اﻣﯾر ﻓﯾروزﮐوھﯽ.
وﻟﯽ ﺗرس از ﻣﻘﺑره ھﻣﺎن روز اول ﺑود و ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر
ﮐﮫ ﺗﻣرﯾن ﺗﺋﺂﺗر داﺷﺗﯾم و ﺗﺎ دﯾر وﻗت ﻣدرﺳﮫ ﻣﺎﻧدﯾم .ھﻣﮫ رﻓﺗﻧد.
ﻣن ﻣﺎﻧدم و ﺣﯾﺎط ﺑﯽﺻدای ﻣدرﺳﮫ و ﻣﻘﺑره .ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ دوﯾدم و
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ﺗرس ﺷﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮫام دوﯾد  -ﮔﺎه ﺟﻠو ﻣﯽاﻓﺗﺎد و ﮔﺎه درﺳت ﭘﺷت
ﺳرم ﺑود.
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ﺑﻘﯾﮥ ﺷش ﺳﺎل ،ﻣﻘﺑره ﻣﺛل ﺷش ﻣﺳﺗراح زﯾر طﺎﻗﯽ ،ﻣﺛل
ﻣﻧﺑﻊھﺎی ﺣﻠﺑﯽآب ،ﻣﺛل اطﺎﻗﮏ ﺑﺎﺑﺎی ﻣدرﺳﮫ در ﮔوﺷﮥ ﺣﯾﺎط،
ﻓﻘط ﺑود .ﺗرس ﻧداﺷت .ﺷﺎﯾد ﭼون در ھﯾﺎھوی ﺑﭼﮫھﺎ ﺗرس از
ﻣرگ راه ﻧداﺷت ،ﺷﺎﯾد ﭼون در ﺳﮑوت ﮐﻼسھﺎ ﺗرس ﻣﮭمﺗری
ﺧﺎﻧﮫ داﺷت  -ﺗرﺳﯽ ﮐﮫ در اﺑﺗدا ﺷﺑﯾﮫ ﺗرسھﺎی ﻣﺄﻧوس و آﺷﻧﺎی
از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ،از ﺳﺎﯾﮫھﺎی ﻏرﯾب ،از ﮐﺎﺑوسھﺎی ﺷبھﺎی ﭘر
ﺧوری ﻧﺑود.
ﺳر ﮐﻼس ﻧﺷﺳﺗم و ﻟﭘم را ﺗو ﻣﮑﯾدم ﮐﮫ ﺷﮑل ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم
ﺑﺷوم.
ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﭘرﺳﯾد» ،ﭼﯽ ﻣﯽﺧوری؟«
دور و ﺑر را ﻧﮕﺎه ﮐردم.
ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﺑﺎ ﻧوک دﺳﺗش ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺎﻧﯾم زد ،ﮔﻔت» ،ﺑﺎ ﺗوام.
ﭼﯽ ﻣﯽﺧوری؟«
ﮔوﺷت ﻧرم داﺧل دھﻧم ﻻی دﻧدانھﺎ ﺟﺎ اﻓﺗﺎده ﺑود و
ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗم وﻟش ﮐﻧم .ﺑﺎ ﺳر ﮔﻔﺗم ﭼﯾزی ﻧﻣﯽﺧورم.
ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﮔﻔت» ،ﻻﻟﯽ؟ ﯾﺎ زﺑوﻧﺗو ﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﯽ؟ ﺣرف
ﺑزن!«
ﻟﭘم را ول ﮐردم و ﺑﺎ ﺣﯾرت ﻧﮕﺎھش ﮐردم.
ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﺷﺎﻧﮫھﺎﯾم را ﮔرﻓت و ﻣﺣﮑم ﺗﮑﺎﻧم داد و ﮔﻔت،
»ﺣرف ﻣﯽزﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣرف ﺑﯾﺎرﻣت؟«
دﻟﯾل ﺧﺷم ﮔرﻓﺗن ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم را ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدم .ﯾﺎدم رﻓت ﭼﮫ
ﭘرﺳﯾده ﺑود و ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮕوﯾم .ﻣﯽﺗرﺳﯾدم.
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از ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠم ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ،از دﯾر رﺳﯾدن و دﺳﺗﻣﺎل و
آﺑﺧوری ﻧداﺷﺗن ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ،از اﻧﺑﺎر ﺷدن دﯾﮑﺗﮫھﺎی ﭘﺎﮐﻧوﯾس
ﻧﺷده ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ،از اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯽﺗرﺳﯾدم .در ﻣدرﺳﮫ ﻓﻘط از آﻗﺎی
ﺳرود ،ﺧﺎﻧم ﻧﻘﺎﺷﯽ ،آﻗﺎی ﺧط ،ﺧﺎﻧم ورزش ﻧﻣﯽﺗرﺳﯾدم وﻟﯽ آن-
ھﺎ ھم ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗرس از ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻧﺎظم و آﻗﺎی ﻣدﯾر
ﭘر ﻣﯽﮐردﻧد.
ﺑﻌد ﺗرس از درس و ﻣﺷﻖ ھم ﻣﺄﻧوس و آﺷﻧﺎ ﺷد  -ﻣﺛل
ﺳﺎﻟﮏ ،ﻣﺛل اﻧﮕﺷت ﺷﺷم ﭘﺎ ،ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣراھم ﺑود وﻟﯽ ﻓﻘط ﮔﺎه
ﺗﺄﺳف ﻣﯽﺧوردم ﮐﮫ ﭼرا ھﺳت و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ آن ﻓﮑر ﻧﻣﯽﮐردم.

ھﺮ

ﮔ

ﻮﻧ

ﻪا

ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ۀﺗ
ﺠﺎر

ی

در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺗرسھﺎی دﯾﮕر ھم ﺑود  -ﻧﺎﻣﺄﻧوس ،ﻧﺎ آﺷﻧﺎ.
ﺑﯾن ﺧﺎﻧﮫ و ﻣدرﺳﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد ﻗدم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑود .ﻣدرﺳﮫ ﺑود،
ﺑﻌد دﮐﺎن ﻧﺟﺎری ،ﺑﻌد ﺧﺎﻧﮥ دﮐﺗر ﺷﯾﺦ .رو ﺑﮫ روی ﻧﺟﺎری
ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮥ وزﯾری ﺑود ،ﺑﻌد ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎ ،ﺑﻌد ﺧﺎﻧﮥ داروﮔر .رﻓﺗن ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﮫ دو ﺑود و ﺑرﮔﺷﺗن ﺑﺎ ﻟﯽﻟﯽ.
ﻟﯽﻟﯽ ﻣﯽﮐردم و ﺳﻧﮓ را ﺑﺎ ﻧوک ﭘﺎ ﻣﯽزدم .ﺟﻠو
ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮥ وزﯾری اﺗوﻣوﺑﯾل ﺳﯾﺎه ﺑزرﮔﯽ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود .ﭼﻧد ﻧﻔر
ھم اﯾﺳﺗﺎده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﯾده ﺑودﻧد .درﺑﺎن ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ھم
ﺑود .درﺑﺎن ،ﻣرد دراز درﺷﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧوره داﺷت و دﻣﺎﻏش
ﻓﻘط دو ﺳوراخ ﺑود.
درﺑﺎن ،در ﺑزرگ آھﻧﯽ ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎز ﮐرد .ﭼﮭﺎر
ﻧﻔر از ﮐﻧﺎر ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﺎن ﮔذﺷﺗﻧد و زﻧﺑﮫای را ﮐﮫ ﺑر دوﺷﺷﺎن ﺑود
از در ﻋﻘب اﺗوﻣوﺑﯾل ﺗو ﮔذاﺷﺗﻧد .روی زﻧﺑﮫ ﺷﻣد ﺳﻔﯾدی ﺑود.
ھﯾﭻ ﭼﯾز ﭘﯾدا ﻧﺑود ﺟز ﯾﮏ ﺷﺳت ﭘﺎ  -ﺳﻔﯾد ،ﺳرد ،ﺑﺎ ﻧﺎﺧن ﮐﺑود.
درﺑﺎن ﺑﯽدﻣﺎغ زﻧﺑﮫ را ھول داد ﺗو و ﺷﻣد را ﭘﺎﯾﯾن ﮐﺷﯾد .ﺷﺳت
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ﺧم ﺷد و ﭘﻧﮭﺎن ﺷد و ﺧﯾﺎل ﮐردم ﮐﮫ ﺗودۀ ﺑﯽﺷﮑل زﯾر ﺷﻣد
ﮔﻔت» ،آخ!«
ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺷد دوﯾد .در ﺳﮑوت ﺟﻣﻊ ﺳﯾﺎه ﭘوش ،ھر ﻧوع
ﺣرﮐت ﺑﯽﺣرﻣﺗﯽ ﺑود .آن ﻟﺣظﮥ ﺳﺣر ،ﻟﺣظﮥ ظﮭر ،ﻟﺣظﮥ
ﻏروب ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﻧﯾﺎ اﯾﺳﺗﺎده ﺑود و ھﻧوز راه ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑود.
دﮐﺎﻧدارھﺎ و ﮔذرﻧدهھﺎ ﻣﺎت ﺑودﻧد ،ﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﺣﻣﺎل ﻣرده ھم ﺑﮫ
ﺧط در ﮐﻧﺎر ﻣﺎﺷﯾن ﻧﻌش ﮐش اﯾﺳﺗﺎدﻧد .ﻓﻘط درﺑﺎن ﺑﯽدﻣﺎغ
ﺣرﻣت ﻟﺣظﮫ را ﻧداﺷت و ﻣﺛل ﻣرﮔﯽ ﮐﮫ در ھوا ﺑود ،ھﻣﮫ ﺟﺎ
ﺳرک ﻣﯽﮐﺷﯾد.
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﯾﺎه راه اﻓﺗﺎد .ﭘﺎﯾﺎن ﻟﺣظﮥ ﺳﺣر ،ﻟﺣظﮥ ظﮭر،
ﻟﺣظﮥ ﻏروب ﺑود .ﺣرﮐت ﺷروع ﺷد .ھﻣﮫ رﻓﺗﻧد .ﻣن ﻣﺎﻧدم -
درﺑﺎن ﻣرﯾﺿﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧد و ﺟﺎی ﮔرﯾﮥ ﺳﯾﺎه ﭘوﺷﺎن.
درﺑﺎن ﮔﻔت» ،ﭼرا ﻧﻣﯽری؟ ﺗﻣوم ﺷد«.
ﺑﮫ ﺳوراخھﺎی دﻣﺎﻏش ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐردم و ﻓﻠﺞ ﺑودم.
ﮔﻔت» ،ﺗرﺳﯾدی؟ ﻣرده ﮐﮫ ﺗرس ﻧداره! ﺑﺎﯾد از زﻧدهھﺎ
ﺗرﺳﯾد«.
از زﻧدهھﺎ ﻣﯽﺗرﺳﯾدم .از درﺑﺎن ﻣﯽﺗرﺳﯾدم .از ﺣﻔرهھﺎی
دﻣﺎﻏش ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ،از ﺑﯽﭘرواﺋﯾش از ﻣرگ ﻣﯽﺗرﺳﯾدم.
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑدوم .ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم راه ﺑروم .ﺧودم را ﺗﺎ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ
دﯾوار ﮐﺷﯾدم .در راھرو ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻ آوردم .داﯾﮫ ﮔﻔت» ،ﺳردﯾش
ﮐرده« و ﻧﺑﺎت داغ ﺑراﯾم درﺳت ﮐرد و ﻣﺎدرم ﮔﻔت» ،دﯾﮕﮫ ھﻠﮫ
ھوﻟﮫ ﻧﺧور« و ﻧوازﺷم ﮐرد.
درﺑﺎن ﺑﯽدﻣﺎغ را ھر وﻗت ﻣﯽدﯾدم ،ﻓرار ﻣﯽﮐردم .ﻣﯽ-
ﺗرﺳﯾدم و اﯾن ﺗرس ﺗﺎ روزی ﮐﮫ ﭘدرم ﺑر ﭘﺷت ﺑﺎم ﮔﯾر ﮐرد،
ﺑود .ﻧﻣﯽداﻧم ﭼرا ﭘدرم ﺑﺎﻻی ﺑﺎم رﻓت  -رﻓت و ﮔﯾر ﮐرد .ﻧﻣﯽ-
ﺗواﻧﺳت از ﻧرد ﺑﺎم ﭼوﺑﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺑﯾﺎﯾد.
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ﻣﺎدرم از ﭘﺎﺋﯾن داد ﻣﯽزد» ،از ﭘﺷت ﺑﯾﺎ! ﭘﺎﺋﯾﻧو ﻧﮕﺎ
ﻧﮑن«.
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عا

ﺳ

ﺖ

ﭘدرم ﻣﯽﮔﻔت» ،ﻧﻣﯽﺗوﻧم ﺧﺎﻧم  -ﺳرم ﮔﯾﺞ ﻣﯽره«.
اول ﺧﻧده دار ﺑود .وﻟﯽ طول ﮐﺷﯾد و ﻧﮕراﻧﯽ در
ﺻورت و ﺣرﮐﺎت ﻣﺎدرم ﻣﺣﺳوس ﺷد .دﯾﮕر ﺧﻧده دار ﻧﺑود.
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﮐﺎری ﺑﮑﻧد و ﭘدرم ﮐﻣﺗر از ھﻣﮫ .و درﺑﺎن
ﺑﯽدﻣﺎغ را آوردﻧد .از ﻧردﺑﺎم ﺑﺎﻻ رﻓت و ﭘدرم را ﻣﺛل ﮐﯾﺳﮥ آرد
روی ﮐوﻟش اﻧداﺧت و ﭘﺎﺋﯾن آورد.
روز ﺑﻌد ﮐﮫ درﺑﺎن را دﯾدم ،ﺳﻼﻣش ﮐردم و رﻓﺗم .ﭘﺷﺗم
ﮐوﭼﮫ ﺑود و درﺑﺎن و ﻧور روز .و ﺗرس ﻧﺑود و از آن ﭘس دﯾﮕر
ﻧﺑود.
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ﻮﻧ
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ﺳ
ﺘﻔ

ﺎد

ﺑﻌد ﺗﺎ ﭼﻧد ﺳﺎل ،ﺗرس ﻓﻘط اﺳم ﻣﻌﻧﯽ ﺑود ،ﻣﺛل ھوش -
ﺟوی ﺑود ،ﻣﺛل زﻟزﻟﮫ و آﺗﺷﻔﺷﺎن -
در ﮐﺗﺎب دﺳﺗور زﺑﺎن .اﺗﻔﺎق ّ
در ﺗﺎرﯾﺦ طﺑﯾﻌﯽ و ﺟﻐراﻓﯽ .ﻧﺑود و اﮔر ﺑود ﺑرای دﯾﮕران ﺑود.
اﻣﺎ ﺑﺎز ﺑﮫ ﺳراﻏم آﻣد .ﺑﺎ ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺳراﻏم آﻣد.
ﭘدرم ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ را زﯾر دﻣﺎﻏم ﺗﮑﺎن داد و ﺑﺎ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت
ﮔﻔت» ،اﯾن ﭼﯾﮫ؟«
ﮔﻔﺗم» ،دﻓﺗر ﺧﺎطرات .ﻣﺎل ﻣﻧﮫ .ﭼرا ﺧوﻧدﯾش؟«
ﭘدرم ﮔﻔت» ،ﻓﺿوﻟﯽ ﻣوﻗوف!« ﺑﻌد از ﮐﺗﺎﺑﭼﮫ ﺑﻠﻧد
ﺧواﻧد:
»ﺑﺎ ف رﻓﺗﯾم ﺳﯾﻧﻣﺎ ،ﺑﻌد رﻓﺗﯾم ﺑﺳﺗﻧﯽ ﺧوردﯾم «.و ﮔﻔت،
»ﻏﻠط ﮐردﯾد! ف ﮐﯾﮫ؟ ﺧﺟﺎﻟت ﻧﻣﯽﮐﺷﯽ؟«
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ داﺷﺗم ﺧﺟﺎﻟت ﻧﺑود ،ﺗرس ﺑود .ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از
دﻋوای ﭘدرم ﺗرس را ﺣس ﮐرده ﺑودم.
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ﺳ

ﺖ

در ﺳﺎﻟن ﺳﯾﻧﻣﺎ ﮐﻧﺎر ھم ﻧﺷﺳﺗﯾم و دﺳت ھﻣدﯾﮕر را
ﮔرﻓﺗﯾم و ﺑﺎزوھﺎﻣﺎن ﭘﮭﻠو ﺑﮫ ﭘﮭﻠوی ھم روی دﺳﺗﮥ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑود.
ﻋﻘﺑﯽھﺎ در ﺑﯾن ﺷﮑﺳﺗن ﺗﺧﻣﮫ از رﺳواﯾﯽ و ﺑﯽآﺑروﯾﯽ ﺣرف
زدﻧد.
ﯾﮑﯽ ﮔﻔت» ،ﺟووﻧﺎی اﯾن دوره ﺣﯾﺎ رو ﺧوردن ،آﺑرو
رو ﻗﯽ ﮐردن«.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» ،ﺧﺟﺎﻟت ﻧﻣﯽﮐﺷن  -ﺟﻠو ﭼﺷم ھﻣﮫ«.
و ﯾﮑﯽ دﯾﮕر ﮔﻔت» ،آدم اﯾﻧﺎ رو ﺑﮕﯾره ،ﺗﺎ ﻣﯽﺧورن
ﺑزﻧﮫ«.
ﺟﻠوﯾﯽھﺎ ﺑرﮔﺷﺗﻧد و ﻧﮕﺎه ﮐردﻧد و ﺑﺎ ﺗﮫ آرﻧﺞ ﻣﺎ را ﺑﮭم
ﻧﺷﺎن دادﻧد .و ﻧﮕﺎهھﺎ ﺗرﺳﻧﺎکﺗر از ﺣرفھﺎ ﺑود .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﺷﺎن
دﺳتھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ھم دوﺧﺗﮫ ﺑود ﺷل ﻣﯽﮐردﻧد ،و ﻧﮕﺎهھﺎﯾﯽ را
ﮐﮫ ﺑﮫ ھم آوﯾﺧﺗﮫ ﺑود ﺑﮫ زﻣﯾن ﻣﯽدوﺧﺗﻧد ،و ﻟذﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺎه-
ھﺎ آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺑود ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺗرس ﻣﯽﮐردﻧد.

ھﺮ
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ﺳ
ﺘﻔ

و ﺗرس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد  -ﺗرس از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎر ﺑدی ﮐردهام ،ﮐﺎر
ﮐﺛﯾﻔﯽ ﮐردهام  -و ﻋﺷﻖ را ﺑرد .ﺗﻧﮭﺎ ﺧﺎطرهای ﮐﮫ از ﻋﺷﻖ ﻣﺎﻧد
ﻓﯾﻠﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻧدﯾده ﺑودم و ﺑﺳﺗﻧﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ در ﻟﯾوان آب ﺷده ﺑود.
از ﺷوق ھﻣراھﯽ دو ﺳﺎﯾﮫ از ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺷروع ﺷد و ﺑﮫ
ﭘﯾوﻧد دو ﻧﮕﺎه و ﺗﻣﺎس دو دﺳت ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓت و ھرﮔز ﺑﮫ ﮔرﻣﺎی
دو ﻧﻔس و ﻧرﻣﯽ دو آﻏوش ﻧرﺳﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت ھم ﻧﻔﺳﯽ و ھم آﻏوﺷﯽ ﭘﯾش آﻣد ،ﺑﯽﻋﺷﻖ
آﻣد .ﺑﺎ آﺧوﻧد و ﻣﻼ و ﻋﺑﺎرات ﻋرﺑﯽ آﻣد .ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎزه رﻓﺗم و
در ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎزه ھﯾﭻ ﭼﯾز ﺗﺎزه ﻧﺑود ﺟز ﺗرسھﺎی ﺗﺎزه.
»ﭼرا اﯾﻧطور ﮔﻔﺗﯽ؟«
»ﭼرا آﻧطور دﯾدی؟«

109

ﻣﮭﺸﯿﺪ اﻣﯿﺮﺷﺎھﯽ

ﺳ

ﺖ

»ﭼرا اﯾن ﮐﺎر را ﮐردی؟«
ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ،از دﻋوا و ﺗﮑرار دﻋواھﺎ ﻣﯽﺗرﺳﯾدم .از
ﺣﺳﺎدت ﺑﯽﻋﺷﻖ ،ﺣﺳﺎدت از روی ﻋﺎدت ،از روی ﻣرض ،از
روی ﻏرض ﻣﯽﺗرﺳﯾدم .ﻣﯽﺗرﺳﯾدم ﮐﮫ زﻧدﮔﯽ اﯾن ﺑﺎﺷد و ﺟز
اﯾن ﻧﺑﺎﺷد.
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اﯾن ﺗرس ھم ﺑﺎ ﻣﻼ و آﺧوﻧد و ﺻﯾﻐﮥ طﻼق ﺗﻣﺎم ﺷد ...
و وﻗﺗﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺷدم و ﻓﮑر ﮐردم آزادم ،ﻧﻔس ﻣﯽﮐﺷم ،زﻧده ﻣﯽ-
ﻣﺎﻧم ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧم و ﻣدﻋﯽ ﻧﯾﺳت  -ھﻣﮫ ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد.
ﻗوم و ﺧوﯾشھﺎ ﻟب ﻣﯽﮔزﯾدﻧد ﮐﮫ» :ﭼرا اﯾﻧطور ﺷد؟«
و ﻧﻘﺷﮥ زﻧدﮔﯽ ﺑﻌدی را ﻣﯽرﯾﺧﺗﻧد.
ﻣردھﺎ ﭘر ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﭘرﺳﯾدﻧد ﮐﮫ» :ﭼرا طﻼق ﮔرﻓت؟« و
ﻣﺗوﻗﻊ ﺑودﻧد.
زنھﺎ ﺑﮫ طﻌﻧﮫ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ» :ﭼرا ﺷوھر ﻧﻣﯽﮐﻧﮫ؟« و
ﮐﯾﻧﮫ ﺑﮫ دل داﺷﺗﻧد.
ھﻣﮑﺎرھﺎی اداری ﺧﺷم ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ» :ﭼرا اظﮭﺎر
وﺟود ﻣﯽﮐﻧﮫ؟« و ﮐﺎر ﺷﮑﻧﯽ ﻣﯽﮐردﻧد.
و ﮐﻼﻧﺗری ﻣﺣل ﻣﯽﭘرﺳﯾد ﮐﮫ» :ﭼرا زﻧده ﺳت؟« و
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﯽﮐرد.
ﺑﺎز ﺗرس آﻣد  -و اﯾن ﺑﺎر آﻣد ﮐﮫ ﻧرود.
ﭘس زﻧدﮔﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﺳﯾدن ،ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ از ﺑﯾﮕﺎﻧﮕﯽ آدم-
ھﺎ ﺗرﺳﯾدن ،از ﻗزاق و ﻋﺳس ﺗرﺳﯾدن ،ﻧور ﻧدﯾدن ،ﻧﻔس
ﻧﮑﺷﯾدن.
ﻣن درون ﻣﻘﺑره اﯾﺳﺗﺎدهام و ﺗﻧﮭﺎ درﯾﭼﮥ ھوا ﺳوراخ ﮐﻠﯾد
ﺑر در ﻣﻧﺑﺗﮑﺎری اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ روزﻧﮥ ﻧور ﺣﻔرهھﺎی ﺑﯾﻧﯽ ﻣرد
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درﺑﺎن .و آﻧﭼﮫ دورم را ﮔرﻓﺗﮫ ﺳﮑوت اﺳت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﻣﻧﺎﮐﯽ.
اﮔر ﺷﻣﻌداﻧﯽ ھﺳت ﺧﺎﻣوش اﺳت و آب و ﺟﺎرو ﺑرای ﺻﻔﺎی
ظﺎھر ﻓﻘط ﺑر ﻧم و ﻏم ﻣﯽاﻓزاﯾد.
ﻣﯽﺗرﺳم .از اﯾن ﺗرس ﮐﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧد و ﻏرﯾﺑﮫ ﻣﯽﻣﺎﻧد و
اﻧﺟﺎم ﻧدارد و ﺗﺎ ھﺳﺗم ھﺳت ﻣﯽﺗرﺳم .از ﺑودن ﻣﯽﺗرﺳم ،از
ﺑودن در اﯾن ﻣﮑﺎن و در اﯾن زﻣﺎن ﻣﯽﺗرﺳم .ﻣﯽﺗرﺳم.
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