ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ
ﯾﺎ "داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ"
اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اش
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه :ﯾﺎور ﻣﺸﯿﺮﻓﺮ
 ۱۳۹۶-۱۳۹۴و در ﺣﺎل اﻓﺰودن ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ

ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ »ﻣﻮﻓﻖ«،
»ﻣﺸﻬﻮر« ﯾﺎ »ﺟﺬاب« ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ اش ﻓﺮاز و ﻓﺮودﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮد ،ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،زﻧﺪﮔﯽ اش در ﻫﻢ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ "ﭘﯿﺮوز" ﮔﺮدد .ﻧﻮﻋﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﻣﻮﻓﻖ ،ﺷﺎﯾﺪ ذاﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﺬت ﺑﺮدن و اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از داﺳﺘﺎن ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ و روزاﻧﻪ ﺑﺎ آن
ﻫﺎ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﺎ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ داﻧﺴﺘﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎرﺷﺎن
در روز ﻫﺎی ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن در ﺟﺮﯾﺎن روزﻣﺮﮔﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﻧﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ای ﺳﻌﯽ
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﮑﺎرش را ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬاردو .ﻣﺎ ﻋﺎدت دارﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ ،اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻣﻤﯿﺰی ﺷﺪه ای را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻏﻠﻂ اﻣﻼﯾﯽ
دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻏﻠﻂ اﻧﺸﺎﯾﯽ .ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﭘﺎراﮔﺮاف ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی وﺟﻮد دارد .آﺷﻔﺘﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎس واﻗﻌﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در ذاﺋﻘﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﺎم داﺳﺘﺎن »ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ« و »داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ«
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ »ﻣﺮگ ﻣﺆﻟﻒ« اﺳﺖ و ﻋﻘﯿﺪه دارد اﻧﺴﺎن ﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار

اﺳﺖ ﺗﻐ ﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﺬرﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﺎن را دور
ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺧﻮد ﻗﺒﻠﯽ را در ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮑُﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺟﺪﯾﺪ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
آن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ .دﻟﯿﻞ دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ذﻫﻨﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ از دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دارﯾﻢ ،ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه وری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ "ﺣﻤﺎﻗﺖ" ﺧﻮد ﺣﺴﺮت ﺑﺨﻮرﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ادﻋﺎی ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن ﺑﺮای
ﭼﻨﯿﻦ ذﻫﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎری ،اﮔﺮ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻻاﻗﻞ دور از اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
داﺳﺘﺎن ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر اﺣﻤﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ ،زﯾﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ﮐﻪ زا ﺪه ذﻫﻦ ﺧﻄﺎﮐﺎرش اﺳﺖ .ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
داﺋﻤﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎ ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ،ﻟﺤﻈﺎت
ﺗﻌ ﻦ ﮐﻨﻨﺪه و ﺣﯿﺎﺗﯽ را ﺑﻬﺘﺮ رﻗﻢ زﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ آن روز روزی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داﯾﺮه واژﮔﺎﻧﯽ
ذﻫﻨﯽ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﭼﻮن "ﺣﺴﺮت" و "ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ" را ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ آن را در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،از ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﺪه اﺻﻠﯽ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺻﺪد
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی در آن ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺳﻔﺮ وی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ رخ داده اﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﭘﺎ ﺰی ﻫﻢ رخ داده اﻧﺪ ،دو ﻗﺴﻤﺖ اول را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آن دو ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﮐﺎراﮐﺘﺮ »اول ﺷﺨﺺ« ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺴﻤﺖ

ﻫﺎی ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ راوی از ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ذﻫﻦ ﺧﻮدش ﺑﺎ »او« ﺧﻄﺎب ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ »او« را ﻫﻢ در داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮد از زاوﯾﻪ ای ﺧﺎرج از ﺗﺤﻮﻻت روزﻣﺮه
و ﻟﺬت از ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ از زاوﯾﻪ دﯾﺪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و
ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﻫﺮ روﯾﺪادی را ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ و ﻗﻮی ﺗﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺪای ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
آﻧﺎن ﮐﻪ زاﻧﻮاﻧﺸﺎن زﯾﺮ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آﺳﻤﺎن ﺧﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﺷﺎن ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﻢ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻨﺪ.
و آﻧﺎن ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮی" ،اﯾﺴﺘﺎده ﻣﺮدن" را ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻣﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن )در وﺑﻼگ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻫﺎی  Moshirfar.Blogsky.comو  Moshirfar.comﻣﯽ آﯾﻨﺪ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﺘﺄﺧﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﻟﺬت ﺧﻮاﻧﺪن
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ذﻫﻦ و دﻟﻢ ﺑﺮآﻣﺪه و ﺑﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻫﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری از آن ﻫﺎ ﺑﻪ

ﻫﺮ ﺷﮑﻞ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻬﻢ "اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم"
داﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
ﻫﻤﻮاره در وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ – ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺳﺎﻋﺖ  ۲۰:۳۵دﻗﯿﻘﻪ ،ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ،ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ )ﻣﻬﺮ (۱۳۹۴
دﯾﺮوز ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ای ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻔﺎرت روﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ

وﯾﺰاﯾﺖ رد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺗﻌﺠﺐ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺮدم .ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻢ ﮐﻢ دارم ﻋﺎدت ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺷﺐ
ﮐﯿﻔﻢ را ﺑﺮﻣﯿﺪارم و ﻣﯿﺮوم ﺳﻤﺖ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل .ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ  ۱۰ﺑﻠﯿﻂ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و در اﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺑﻮﻓﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﯾﮏ ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯿﺪﻫﻢ .داﺧﻞ ﯾﮑﯽ از آﻻﭼﯿﻖ ﻫﺎ ﻣﯽ

ﻧﺸﯿﻨﻢ و ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ ام را ﺳﺮ ﻣﯿﮑﺸﻢ .ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ »ﻣﺴﯿﺮ راه« ﯾﺎ ﻫﺮ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ دارد

را ﭘﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ

آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﯿﮑﻨﻢ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪﻓﻮن را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎزی آﻧﮑﺎرد

ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه ام در ﻣﯽ آورم .ﭘﯿﭻ اوﻟﺶ را ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﺎدم ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ دﯾﺮوز
ﻣﻮﻗﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺶ آﻫﻨﮓ » «The Second Waltzآﻧﺪره رﯾﻮ را ﮔﻮش ﻣﯿﮑﺮدم و ﻻﺑﺪ
اﯾﻦ ﭼﺮخ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪﻓﻮن داده اﻧﺪ ،ﭼﺮخ ﻫﺎی »واﻟﺲ« ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺻﺪای ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ و ﻫﺪف ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از ﺻﺤﺒﺖ

ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻠﺦ .دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺘﻢ را در

ﻣﯽ آورم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﯾﺎدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺸﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ» .ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺟﻨﻮن« را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ ﺗﻐ ﺮات
ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﯾﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ .ﺳﺎﻋﺘﻢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻢ ۲۱:۵۰ .اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﺳﻮار ﺷﻮم.

ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽ ﺷﻮم و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻨﺪﻟﯽ ام » «۱۳اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ

ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﻣﯽ ﺧﺮم .ﻇﺎﻫﺮا اﺗﻮﺑﻮس ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ

ﻓﯿﻠﻢ دﯾﺪن در اﺗﻮﺑﻮس را دوﺳﺖ ﻧﺪارم .ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت ﺷﺐ و ﺧﻠﻮﺗﯽ ﺟﺎده

ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺗﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﻣﺮﯾﻼ زارﻋﯽ« اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی وی ﺳﻄﺤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺪ .ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺶ.

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﺨﯽ اﺳﺖ .ﺗ ﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ و دردﻫﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮم

ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ »رﯾﺤﺎﻧﻪ ﺟﺒﺎری« اﺳﺖ و ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻼ در

دادﮔﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ »ﻫﯿﺲ ،دﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ«.

ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺖ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﻠﮏ ﻫﺎﯾﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .راﻧﻨﺪه ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه در
ﺟﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺧﻮاب ﭘﺮان اﺳﺖ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ

ﺷﻮم ،وﻟﯽ ﭼﺎره ای ﻧﯿﺴﺖ .دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺨﻮاﺑﻢ.
ﺳﺎﻋﺖ  ۶:۵۰ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﭼﺎی ﻧﺒﺎت و اﻣﻠﺖ .روﺑﺮوﯾﻢ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺮدی

ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ اش ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽ ﺧﻮرم .ﭼﺎﯾﻢ را
ﻣﯿﺨﻮرم و ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺸﻮم .ﻧﻔﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﯾﻢ ﮐﺎرت ﻧﺪارد .ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺰﻧﻢ و ﻫﺮ
ﭼﻘﺪر اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ »ﭘﻮل ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮم« ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ

و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﻬﺠﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﻧﺼﺪی ﺗﺎ ﻧﺸﺪه از ﺟﯿﺒﺶ در ﻣﯽ آورد و اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ

ﺑﮕﯿﺮم .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻋﯿﺪی اﺳﺖ .دﺳﺘﺶ را ﭘﺲ ﻧﻤﯿﺰﻧﻢ .ﺑﻪ ﻣﺘﺮو ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ و ﻣﯿﺮوﯾﻢ داﺧﻞ.

ﻫﻨﻮز دﺳﺘﻔﺮوش ﻫﺎی ﻣﺘﺮو از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻠﻮت اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻨﺞ

ﺷﻨﺒﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻌﻄﯿﻞ» .دروازه ﺷﻤﯿﺮان« ﭘﯿﺎده ﻣﯿﺸﻮم .ﻫﻨﻮز

ﺳﺎﻋﺖ  ۷:۳۰ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺳﻔﺎرت ﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از  ۹ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن
ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﻢ و در ﭘﺎرک روﺑﺮوی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ» .ﺷﻌﺒﺎﻧﻌﻠﯽ« را ﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.

ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺷﮑﺴﺖ« رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ آن

ﮐﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻇﺎﻫﺮی اش ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﻮد ،اﺻﻠﻄﺎﺣﺎ »ﺑﺎﺧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ« ﺻﻮرت

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﻢ را در ﻣﯽ آورم و ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ آدم ﭘﺨﺘﻪ و ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ .روﺑﺮوﯾﻢ زﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺶ »زﯾﺎد

ﺧﻮش« ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را از ﺣﺮﮐﺎت اﺑﺮو و دﻫﺎﻧﺶ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ .ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﺳﺖ و ﻫﯽ روی
ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮاﺑﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﺑﻪ اﻓﻖ ﻫﺎی دور ﻣﯽ

دوزد .ﻣﺮدی ﮐﻨﺎرش ﻣﯽ آﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ« ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻠﺸﺎن ﻧﻤﻮد

ﻓﺮﯾﺎد و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻨﺠﺮه ﻣﺮداﻧﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻇﺮﯾﻒ و ﻧﺎزک ﺑﻪ

ﺻﺪای زﻧﺎﻧﻪ .ﺳﺎﻋﺘﻢ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  ۸:۳۰اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻓﺮار از آن ﻓﻀﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻠﻨﺪ

ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ »ﭼﻬﺎرراه ﻓﺨﺮ آﺑﺎد« ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﻢ .ﺟﻠﻮی ﺳﻔﺎرت روﻣﺎﻧﯽ ام .ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎز
ﭘﻠﯿﺲ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮش و ﺑﺸﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﭘﺸﺖ در ﻣﯽ اﯾﺴﺘﻢ.

در ﻫﺮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻔﺎرت اﺷﺨﺎص را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.

ﺟﺰ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .در ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ

ﺧﻮدرو ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮم در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻦ و ﺑﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺻﺎﺣﺒﺶ از
دور ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺻﺪای ﮔﺎز دادن و ﺻﺪای اره ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺄﻣﻮر ﺳﻔﺎرت ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ

ﺑﺎﻻی ﭼﺸﻢ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻏﻠﯿﻆ روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ

زﺣﻤﺖ در آن ﺳﺮ و ﺻﺪا رﺳﯿﺪم را ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﺣﺎﻟﯿﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ

آﻣﺪه ﺑﻮدم .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻢ و ﺧﻮدش داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ
ﻣﯿﺮوم داﺧﻞ .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﻔﺎرت اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

دﻟﯿﻞ »رد وﯾﺰا« ﮐﻒ دﺳﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ

ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻠﺨﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ »ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ«  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﯿﺮ و درﺑﻨﺪ و ﺟﻨﮓ زده و
ﻧﮑﺒﺖ زده ،ﺗﻮی ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺗﻒ ﮐﻨﻢ .ﺣﻔﻆ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺳﺮم را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﻢ:

There is no need for sorry, well we hope for the Best, We prepare
for the Worse.

ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و اﻣﻀﺎ ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻢ را ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺗﺤﻮﯾﻞ درﺑﺎن
ﻣﯿﺪﻫﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،دﺳﺘﻢ را ﺑﺮای

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ دراز ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﯿﺮون ﺳﻔﺎرﺗﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺘﺮو ﮐﺎﻏﺬ را از ﺟﯿﺒﻢ در ﻣﯽ آورم:

… ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺖ روﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎده  ،۲۷ﺳﻄﺮ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ … «.ﺧﻮب؟
اﯾﻦ ﺷﺪ دﻟﯿﻞ؟

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺮج راه ﻣﯽ اﻓﺘﻢ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ .از ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺷﺎن وارد
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﻣﺎده را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﮐﻠﻪ ام داغ ﻣﯿﺸﻮد از ﻟﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﮏ

ﺑﺮ ﺳﺮم ﮐﻮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ» :دوﻟﺖ روﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﺪم اﺟﺮای ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻣﺨﺎﻃﺮه

ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در اروﭘﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری دﺳﺘﯽ دﺳﺘﯽ اﺳﻤﻢ را »ﺗﺮورﯾﺴﺖ« ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ای

ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺪر »ﺑﺪ« اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن« ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ام؟

ﺟﯿﻤﯿﻞ را ﺑﺎز ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻋﯿﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و اﺳﭙﺎﻧﺴﺮﻫﺎﯾﻢ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯿﺪﻫﻢ.

ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮاﻧﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ از »اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ« ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل روﺣﯿﻪ ﺧﻮب ﻣﺮا ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﻣﻦ اﺳﺖ.
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ اﯾﻤﯿﻠﯽ از روﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،از ﻫﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻋﻮﺗﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺷﯿﺮﻓﻬﻤﻢ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮت روﻣﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺪ رد ﺻﻼﺣﯿﺖ وﯾﺰا ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم

ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ آن ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺘﻦ »روﻣﺎﻧﯿﺎﯾﯽ« ﺷﺶ ﺑﻨﺪ دارد و ﺗﺮﺟﻤﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دارﯾﺪ ۴ ،ﺑﻨﺪ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺪﻫﺎی  ۵و  ۶ﺷﻤﺎ را رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن روﻣﺎﻧﯽ از

ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻔﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﺷﯿﮏ دارد .از
ﺑﺤﺮان ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و روﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و آن ﻫﺎ ﻫﯿﭻ وﯾﺰای ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﻣﯿﺸﻮم .ﻣﯿﺨﻨﺪم ،ﺑﻪ ﺧﻮدم و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ
اﮔﺮ از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﺑﺨﺎرﺳﺖ ﻣ ﯽ رﻓﺘﻢ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ دردﺳﺮﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﻠﯽ
ﻫﻢ از ورودم در ﻓﺮودﮔﺎه ،اﻓﺴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻠﺨﯽ ﺧﻨﺪه ام از ﺟﺒﺮ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﻧﺘﺨﺎب اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮐﺮده ام و ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﺮای

وﯾﺰای اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺪرک آﯾﻠﺘﺲ ﻣﻮرد ﺗﺄ ﺪ ﻣﯽ ﺑﺮدم.
ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹:۳۰ﻣﯿﺪان آزادی ،ﺗﻬﺮان

ﺑﻠﯿﻄﻢ را ﺑﺮای  ۱۰ﺷﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﭼﺮﺧﯽ در داﺧﻞ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﯿﺰﻧﻢ .ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ »ﺷﻬﺮ

ﮐﺘﺎب« ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و واردش ﻣﯿﺸﻮم .ﻧﻪ آن آراﻣﺸﯽ را دارد ﮐﻪ از »ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎب ﺗﺒﺮﯾﺰ« ﺑﻪ
ﯾﺎد دارم وﻧﻪ اﺻﻼ »ﮐﺘﺎب« دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﺳﯽ دی و … ﺑﻪ

زﺣﻤﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎﯾﺶ »ﺟﻨﺲ ﺿﻌﯿﻒ« ﻓﺎﻻﭼﯽ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ.

ده ﻫﺰار

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﮔﺮﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ  ۷۰ﭘﯿﺶ ﻣﯽ

روم .ﺳﺎﻋﺘﻢ  ۹:۳۰دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .اﺗﻮﺑﻮﺳﻢ را ﻣ ﺎﺑﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﻨﺪﻟﯽ » «۱۳ﻫﺴﺘﻢ.

ﺧﺴﺘﻪ ام و ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﭘﻞ ﻓﺮدﯾﺲ اﺳﺖ .از ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﯿﺪار

ﻣﯿﺸﻮم .دﺧﺘﺮی ﻓﺎل ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ و روی ﻫﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﯾﮏ ﻓﺎل ﻣﯽ

ﮔﺬارد .ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ وﺳﻂ اﺗﻮﺑﻮس و اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ » :ﻋﻤﻮ ﯾﻪ دوﻧﻪ ﺑﺨﺮ ،دﺳﺘﻢ ﺧﻮﺑﻪ ﻫﺎ« ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﻬﺮه
ای ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﮕﯿﺮم ،اﻣﺎ ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ،

ﺗﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺻﺪاﯾﺶ و ﻇﺮاﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻧﻌﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺻﻮرﺗﺶ را ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ،

اﻣﺎ ﭼﯿﺰی دروﻧﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﺻﺪاﻗﺖ« دارد .ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ » :ﻋﻤﻮ دﻟﻢ را ﻧﺸﮑﻦ« ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ

»ﻫﺰار ﻧﻔﺮ دل ﻣﺮا ﺷﮑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻃﻮری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ« اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا دﻟﻢ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ »دﻟﺶ را ﺑﺸﮑﻨﻢ« داﻧﻪ ای ﻫﺰار

دو ﻫﺰار

اﺳﺖ.

ﺑﻪ او ﻣﯿﺪﻫﻢ .ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﯾﮏ ﻓﺎل ﻫﻢ ﺑﺪه ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی و ازش ﭘﻮل

ﻧﮕﯿﺮ .ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﯿﺎده ﻣﯿﺸﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل در ﻓﺎل
روزﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و آﯾﻨﺪه روﺷﻦ .ﺧﻮب اﯾﻦ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﻮدم ﻫﻢ

ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺷﯿﺮاز ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ »روزﻫﺎی ﺑﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺪ و روزﻫﺎی

ﺧﻮب در ﭘﯿﺶ اﻧﺪ« ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪای راﻧﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﺒﺮﯾﺰ«
ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮم و از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮم.

………………………………………
ﺑﻪ راه ﭘﺮﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯽ ام؟
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ام؟
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﻣﻦ از ﺳﺘﺎره ﺳﻮﺧﺘﻢ

ﻟﺒﺎﻟﺐ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺐ ﺷﺪم
ﭼﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺳﺎده دل
ﺳﺘﺎره ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺷﺪم
------------------------------------------------------------------------------

ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ – ﻗﺴﻤﺖ دوم
Beni herkes sevdaya asi sanır,
Oysa aşk, beni nerde görse tanır,
Hasret tanır,
Zulüm tanır,
Ölüm tanır,
Yüzüm yüzümden utanır….
;Yorgunum ustam
Ne katıksız somun isterim senden,
Ne bir tas su,
Ne taş yastıkta bir gece uykusu.
Var gücünle asıl sükunetime,
Çığlığım kopsun,
Uzat ellerini güneşe dokun,
Uyandır uykusundan,
Tut yüreğimden ustam tut,
…Tut beni, sür güne
ﺳﺎﻋﺖ  ۵:۱۰ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﭘﯿﺎده ﻣﯿﺸﻮم و ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .ﺳﺮﺑﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﯿﺎه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ دﻟﺶ
ﭘﺮ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﻣﻼﻗﺎت دارم .ﻫﻨﻮز ﺳﭙﯿﺪه ﻧﺰده اﺳﺖ ،اﻣﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎراﻧﯽ را

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ .از درب ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل از دﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﻣُ ﺼﺮ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺧﻼص
ﻣﯿﺸﻮم و راه ﻣﯿﻔﺘﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ رﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ،ﻫﻮای ﻗﺒﻞ از ﺑﺎران را ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻢ.

ﺗﺎ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﭘﯿﺎده ﻣﯽ آﯾﻢ .دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪار ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .دﯾﮕﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ
ﮐﻪ اﻣﺮوز روز وﺻﺎل ﻣﻦ اﺳﺖ و اﻣﺮوز ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﺎران« دارم ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﻮاﻫﺪ

ُﺷﺴﺖ.

ﺳﺎﻋﺖ  ۶:۴۵ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن ،ﻣﯿﺮوم ﺳﺮاغ ﻟﺐ ﺗﺎﺑﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده

اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﯽ اﻃﻼع .ﭼﯿﺰی درون ﺑﯿﻨﯽ ام اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.

دﺳﺘﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻣﺎﻏﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﺎدی اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﻫﻢ و ﻓﻘﻂ

دﺳﺖ راﺳﺘﻢ را ﺟﻠﻮﯾﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮم ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺮﯾﺰد .ﺧﻮن از ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ در

راه اﺳﺖ .ﺟﯿﻤﯿﻠﻢ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .از ﻣﺮﮐﺰ  IDPاﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﺳﺖ .ﻣﺪرک زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ )ﺑﺎ ﻫﺰار ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺮاف( ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﻞ
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻼش ﻣﺠﺪد ﺑﺮای وﯾﺰای اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺖ.

اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از دﺑﯽ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺑﺮوم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺧﺮاب ﺷﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس

ﺑﯿﮑﺎر ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و درک اﺳﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ اﻻن ده

راه ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ »وﯾﺰای اﻧﮕﻠﯿﺲ« ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪ راه ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ

ﭼﮕﻮ ﻧﻪ ﺑﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻢ ،در اﯾﻦ ﻣﺪت در ﻣﺴﯿﺮ آﻣﻮزش »زﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻪ و
آﻟﻤﺎﻧﯽ« اﻓﺘﺎدم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﮑﺎری اذﯾﺘﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ »ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ« را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮوم ﺳﺮ وﻗﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ام.

ﭼﻨﺪ آﻫﻨﮓ از دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ آﻫﻨﮓ ﻫﺎﯾﻢ روی ﮔﻮﺷﯽ ﮐﭙﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺗﺎ ﺷﺎرژ ﺑﺎﺗﺮی اش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﯿﺮوم زﯾﺮ دوش و ﺑﺮای ﻗﺪم زدن زﯾﺮ ﺑﺎران

آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮم.

ﺳﺎﻋﺖ  ،۸:۱۰ﺷﺎﻫﮕﺆﻟﯽ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﮔﻮﺷﯽ را از ﺟﯿﺒﻢ در ﻣﯽ آورم و ﻫﺪﻓﻮن ﻫﺎﯾﺶ را ﺗﻮی ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﺣﻤﺪ ﮐﺎﯾﺎﺳﺖ:

» ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻦ ،ﺑﺪرﯾﻬﺎن و ﻧﺎزﻟﯽ ﺟﺎن …« ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻫﺎی ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺨﺮ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻻﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻧﻈﻢ اﻧﺪ و در ﻫﻢ .ﻗﺪم ﻣﯿﺰﻧﻢ .دوﻣﯿﻦ دور را ﮐﻪ زدم ،ﻧﻢ ﻧﻢ

ﺑﺎران دارد ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﺒﻮس اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﻧﯿﻨﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎران

ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ و ﺷﺮﺷﺮ آﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدم را ﺑﺸﻮرﻧﺪ.

ﯾﮏ آﻫﻨﮓ ﭘﺮﺗﺤﺮک ﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و از ﻣﯿﻠﻪ ﺑﺎرﻓﯿﮑﺲ آوﯾﺰان ﻣﯿﺸﻮم .ﮐﻼه ﺳﻮﺷﺮت را

روی ﺳﺮم ﻣﯽ ﮐﺸﻢ و ﻣﯿﺮوم در ﺣﺲ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﻮﮐﺲ .ﯾﺎد دوران ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﯽ اﻓﺘﻢ و ﺷﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رو ﮐﻢ ﮐﻨﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﯽ آﯾﻢ ﺟﻠﻮی ﻣﯿﻠﻪ ﭘﺎراﻟﻞ و ﺑﺎﻻ

ﭘﺎ ﻦ ﻣﯿﺸﻮم .درد و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در ﻋﻀﻼﺗﻢ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﻧﮕﺎر دارﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ .دوﺑﺎره ﺷﻨﺎ و دوﺑﺎره ﺑﺎرﻓﯿﮑﺲ و ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ »دراز و
ﻧﺸﺴﺖ« اﺳﺖ .از ﻫﺮ زاوﯾﻪ ای ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺸﺎری ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﯾﮏ ﺿﺮب ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺑﺮﺳﻢ.
اﺣﺴﺎس درد ﺑﻪ »ﺧﺴﺘﮕﯽ« ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻓﻪ ﻣﯽ روم .ﭼﺎی ﻣﯿﺨﻮرم و ﯾﮏ
ﺑﻄﺮی آب دﺳﺘﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮم.

ﺳﺎﻋﺖ ۸:۴۵
در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﭼﺸﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدم .وﻟﯽ آﺷﻨﺎﺳﺖ.

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺒﺰ ﮐﻢ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺪون آراﯾﺶ و ﻣﻮﻫﺎی آﺷﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ

ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ از ﭼﻬﺮه اش ﻣﯽ ﺑﺎرد و ﻟﺒﺎﺳﺶ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺳﺎده

ﺑﺎ اورﮐﺖ ورزﺷﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﺪ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﻠﻪ ام داغ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﺮا

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ »دو دو« ﻣﯽ زﻧﺪ؟ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺨﯿﺎﻟﺶ ﺷﻮم ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺶ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ رژه ﻣﯽ روﻧﺪ .ﯾﮏ دور دﯾﮕﺮ ﻣﯽ زﻧﻢ و ﺑﺎز ﻣﯿﺒﯿﻨﻤﺶ.

ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدم و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺖ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮﻧﺪ .از

ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﭘﺎ ﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﻮار ﻫﻤﺎن

ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻮم .آﻫﻨﮓ درون ﮔﻮﺷﻢ روی »ﻣﻮﻏﺎم ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮر« اﺳﺖ .ﮐﻢ

ﮐﻢ ﻋﺸﻘﻢ دارد ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ

اش را ﺑﻪ رﺧﻢ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ »ﻋﺸﻖ« ﺗﻮأم ،ﻧﻪ آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻬﺎرراه آﺑﺮﺳﺎن ﭘﯿﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﺷﻮم و
ﺑﮕﻮﯾﻢ » ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﮐﺠﺎ دﯾﺪه ام؟ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻨﺎ ﺪ« اﻣﺎ از اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺶ
ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽ اﻓﺘﻢ .ﻣﯽ رود و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻣﯽ رود.

ﻣﯿﺪوم دﻧﺒﺎل ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ .ﻣﯿﮕﯿﺮﻣﺸﺎن و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺑﻪ دﯾﻮار ﻣﯽ ﮐﻮﺑﻤﺸﺎن .از دور

ﺟﺴﺪی روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮم ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﺧﻮدم ﻫﺴﺘﻢ .زﯾﺮ ﺑﺎران دراز
ﮐﺸﯿﺪه ام و ﻓﺮﻗﻢ از وﺳﻂ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻣﻦ در ﺑﺎد اﺳﺖ
و اﮐﻨﻮن ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،دارم ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪن آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮم ،ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ

ﻧﺪارم ﻋﺎﺷﻖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ »ﺑﺎراﻧﯽ« ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻣﯽ زﻧﺪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺎراﻧﻢ .ﻣﯿﮑﻮﺑﻤﺶ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ و ﻓﺮﻗﺶ را ﻣﯿﺸﮑﺎﻓﻢ .ﺑﺎران ﺷﺪت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
و ﻫﻤﻪ ﺧﻮن و ﺟﺴﺪم را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ذره ذره ﻣﺤﻮ ﻣﯿﺸﻮم و ذره ذره اﺛﺮ آن ﭼﺸﻤﻬﺎ

ﻣﯿﺮود .ذره ﻫﺎﯾﻢ را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ و اﺛﺮی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

آﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﺨﻤﻠﯽ ﺧﺴﺮو رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،آرام آرام ﻋﺸﻘﻢ را در آﻏﻮش ﻣﯿﮕﯿﺮم:
ﮐﻨﻮن ﮐﻪ آﻣﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اوﺟﻬﺎ ،ﻣﺮا ﺑﺸﻮی ﺑﺎ ﺷﺮاب ﻣﻮﺟﻬﺎ ،ﻣﺮا ﺑﭙﯿﭻ در ﺣﺮﯾﺮ ﺑﻮﺳﻪ ات،

ﻣﺮا ﺑﺨﻮاه در ﺷﺒﺎن دﯾﺮﭘﺎ

ﻣﺮا دﮔﺮ رﻫﺎ ﻣﮑﻦ ،ﻣﺮا از اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﮑﻦ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﻮم ﺷﺐ ﺑﺮاه ﻣﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه آب ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺻﺮاﺣﯽ دﯾﺪﮔﺎن ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻻی ﻻی ﮔﺮم ﺗﻮ ،ﻟﺒﺎﻟﺐ از ﺷﺮاب ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ
ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻣﯽ و آﻓﺘﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد

ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﮔﺮﯾﻪ ام ﺻﺪا ﻧﺪارد و اﺷﮏ ﻫﻢ ﻧﺪارد ﯾﺎ اﮔﺮ دارد در آﻏﻮش ﻋﺸﻘﻢ ﺻﻮرﺗﻢ
ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻤﺶ .از درون ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﺰﻧﻢ .ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺻﺪا ﻧﺪارد ،ﻓﺮﯾﺎدی

ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ در ﮔﻠﻮﯾﻢ .ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺮﻗﺼﻢ .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ

ﮐﻨﻢ و ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .آﻫﻨﮓ ﺑﻌﺪی را ﭘﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ آﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ آرزوی

ﻃﺮاﺣﯽ رﻗﺼﺶ را داﺷﺘﻪ ام .ﺧﺐ درون ذﻫﻨﻢ ﮐﻪ آزادم.

اﺳﺘﻮﮐﺎﺗﺘﻮی ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ و اﻟﺒﺘ ﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﻗﺪم ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﺑﺎﻟﻪ .ﻟﮕﺎﺗﻮ و

ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی دﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻧﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻠﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ.
ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ .رﻗﺼﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮای آواز ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺮای »ﯾﺎﺷﺎر ﺷﺎد ﭘﻮر« اﺳﺖ .ﺳﺎل  ۸۷٫آن زﻣﺎن ﻫﻨﻮز

رﻫﺒﺮ ارﮐﺴﺘﺮ ﻧﺒﻮد .دوﺳﺖ دارم وﺳﻂ رﻗﺺ آن ﻗﺪر اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﯿﻔﺘﻢ
و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺳﺖ .ﻣﯿﮕﺮﯾﻢ .ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺧﻮدم .ﺑﻪ اﺳﺘﻮﮐﺎﺗﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و اﯾﻦ
ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﭼﯿﺰی را ﺑﺎزی ﮐﻨﻢ ﮐﻪ »زﻧﺪﮔﯽ اش ﻧﮑﺮده ام»

ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺳﺘﺎدم ﻣﯽ ﮔﻔﺖ رﻗﺺ ﮐﻮروﮔﺮاﻓﯽ و ﻟﯿﺮﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻌﻤﺶ

ﭼﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﺴﻢ ﺑﯿﺮون آﯾﯽ و آﻧﭽﻪ ﺟﺎن اﺳﺖ ،آن ﺑﯿﻨﯽ.

ﻣﻮزﯾﮏ ﺑﻪ »ﮐﺎروان ﺷﻬﯿﺪ« ﻧﺎﻇﺮی ﻣﯿﺮﺳﺪ .از ﺣﺎل و ﻫﻮای رﻗﺺ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﯿﺮون

ﻣﯽ آﯾﻢ و ﯾﺎد دوران ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﻢ .اﯾﻦ آﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .در

دوﯾﺪن ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت .در ﻧﻔﺲ زدن ﻫﺎی ﺳﺮخ از ﺗﻨﮕﯽ و اﺟﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ
داﺷﺖ و ﺑﻨﮕﺮ ﭼﻮن ﺷﺪ ،دلﻫﺎ ﺧﻮن ﺷﺪ ،زﯾﻦ آﺗﺶﻫﺎ،از ﻣﻮج ﺧﻮن ،ﺷﺪ ﻻﻟﻪ ﮔﻮن،

دﺷﺖ و ﺻﺤﺮا… آﻫﻨﮓ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻢ  Tut Yuregimden Ustamاﺳﺖ.

زﯾﺮ ﺑﺎران آب ﻣﯿﺸﻮم ،ﺷﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮم و ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻢ .وارد آﯾﻨﺪه ای زﯾﺒﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدم زﯾﺮ ﺑﺎراﻧﻢ .در دﺷﺘﯽ وﺳﯿﻊ و ﭘﺮﺳﺘﺎره زﯾﺮ ﺑﺎراﻧﻢ .در
ﭘﻬﻨﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس زﯾﺮ ﺑﺎراﻧﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدم در آن ﻏﺮق ﺷﻮم .ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﺸﻤﺎن

وﺣﺸﺖ زده ﺗﮏ و ﺗﻮک ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ از روﯾﺎﯾﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﻢ .ﭼﺮا ﭼﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ؟
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻠﻮت اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺳﺎﻋﺖ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ .در ﺧﯿﺎل ﻫﺎی ﺧﻮش ﻏﺮق ﻣﯽ ﺷﻮم.

اﺻﻼ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪه ام .ﺑﺎران آرام ﺗﺮ ﺷﺪه و دارم ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎی آﺧﺮ

را از ﻟﺐ ﻫﺎی ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮم و ﭼﻘﺪر آﻏﻮش ﺧﯿﺴﺶ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت آﺧﺮ ﺑﺮاﯾﻢ

ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ ﺗﺮ و دورﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ دارم ﻣﻦ ﻫﻢ در زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﺑﺮوم .ﭼﻘﺪر

دوﺳﺖ دارم زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﻤﺎم ﺷﻮم .ﻋﺸﻘﻢ ﻣﯿﺮود و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﯾﻪ و اﺣﺴﺎس و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
دوﺑﺎره درون ﺧﻮدم ﺑﺮﯾﺰم و ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﻧﻘﺎب ﻟﻌﻨﺘﯽ »ﻣﺮداﻧﮕﯽ« را ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ﺑﺰﻧﻢ.

ﻣﻮرﯾﮑﻮﻧﻪ در ﺻﻒ اﺟﺮاﺳﺖ و  Cockney’s theme.ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻮای ﭘﺎک
ﺑﻌﺪ از ﺑﺎران را دو ﻟﭙﯽ ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻢ .دﺳﺘﺶ را ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ و ﺑﺎز ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ازش

ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﺴﺪم ﺑﺎ ﻓﺮق ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻮﺷﻨﮓ اﺑﺘﻬﺎج آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ:
ارﻏﻮاﻧﻢ آﻧﺠﺎﺳﺖ
ارﻏﻮاﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ
ارﻏﻮاﻧﻢ دارد ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ
ﭼﻮن دل ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮن آﻟﻮد
ﻫﺮ دم از دﯾﺪه ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد
ارﻏﻮان
اﯾﻦ ﭼﻪ رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﺎر
ﺑﺎ ﻋﺰای دل ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ؟
و زﻣﯿﻦ از ﺧﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ
وﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﺎن

داغ ﺑﺮ داغ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ؟
ارﻏﻮان ،ﭘﻨﺠﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ زﻣﯿﻦ
داﻣﻦ ﺻﺒﺢ ﺑﮕﯿﺮ
و ز ﺳﻮاران ﺧﺮاﻣﻨﺪه ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﭙﺮس
ﮐﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ دره ﻏﻢ ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ؟
ﺗﺒﺮﯾﺰ ۱۷ ،ﻣﻬﺮ ۹۴

ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ – ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺒﻼ دو ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ« روی اﯾﻦ وﺑﻼگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻫﺮ

دوی آن داﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎری  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﮑﺴﺖ و اﺣﺴﺎس
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اش را رواﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎﺳﺖ ،درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در واﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﺑﻠﻨﺪ ،از زﻣﺎن ورود ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ »ﻟﻨﺪن« اﺳﺖ.

آن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪت ﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر و دودﻟﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺟﺮأت آﻏﺎز ﮐﺮدﻧﺶ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ام.

ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﻧﻮﺷﺘﻪ » «A dead Man walkingو ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ اش »داﺳﺘﺎن

زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی

آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ اﺣﻤﻖ« ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ .ﻋﻨﻮان ﺗﻮرﮐﯽ اش را
ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ام .ﯾﻌﻨﯽ دوﺳﺖ دارم آن ﻗﺪر در آن ﻋﻨﻮان وﺳﻮاس ﺑﻪ ﺧﺮج ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﮐﻠﻤﻪ از اﯾﻦ زﺑﺎن دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻣﺎدرﯾﻢ ،ﺣﺘﯽ در ﻋﻨﻮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮕﯽ ﺗﻤﺎم ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺷﺘﻪ ام.

ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ .اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ راﻧﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
وﺟﻮد ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺨﺘﯽ داﺷﺘﻪ

اﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﮔﺎم ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺎم ﺑﺰرگ آن اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺴﺐ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دور از دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن

اﻓﺮاد آن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻫﻤﺎن

آﺛﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رواﻧﯽ ﯾﺎ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎی

ﺷﺪﯾﺪ در رواﺑﻂ و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه

اﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻋﺎدی و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی روزﻣﺮه ای ﮐﻪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و

ﻧﺤﻮه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻋﺎدی ﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ »ﺣﺲ«

ﺑﻬﺘﺮی در ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺰاد ﭘﻨﺪاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﺪه ﻫﺪف ﻣﻦ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ« ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدم ،ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ

ﮐﺎخ آرزوﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ،ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺮای روﯾﺎ ﭘﺮدازی ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ

ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﻢ رؤﯾﺎﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻢ .ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ و ﻣﺤﺮک اﺻﻠﯽ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﻣﺪل ذﻫﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:

» ده آرزوی ﺑﺰرگ و ﻫﺪﻓﯽ را ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن را ﺻﺮﻓﺸﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ از اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺸﺖ ﺗﺎی آن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دو

ﺗﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﯿﺪ .از ﮐﺪام ﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ؟«

ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻣﺪل ﯾﮏ ﻗﺪم ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارم و ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻫﻤﻪ آن ده

ﻫﺪف را ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻼش زﯾﺎد از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟ آﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻨﻮز از زﻧﺪﮔﯽ

»ﻣﻌﻨﯽ« ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ؟

آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮم و ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺒﺮ ﺷﺮاﯾﻂ رؤﯾﺎﭘﺮدازی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ؟
ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﺪ از ﻧﻮ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻢ؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺻﺮف ﻫﺪﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ آن ﮐﺎخ آرزوﻫﺎﯾﻢ را ﺧﻮدم ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻢ؟

آﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزﻣﺶ؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف اوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﺎن

ﺟﺎ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻢ؟

آﯾﺎ دردﻧﺎک ﺑﻮدن ﺳﻘﻮط ارزش ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺟﺪﯾﺪ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد؟
آﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ »ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ« ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺧﺎﻃﺮات و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ در روزﻫﺎی اوج ،ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ

ﺗﺮس از »ﺗﻮﻗﻒ ،ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ و ﺷﺮوع دوﺑﺎره« اﺳﺖ؟

ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن راه اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ را رﻓﺘﻪ اﯾﻢ؟
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ اﯾﻢ ،ﯾﮏ »اﻓﻖ« ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و

دوﺑﺎره ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺗﻐ ﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﯾﻢ؟

»ﺗﻐ ﺮ« ﭼﻘﺪر ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد؟ آﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪم ﺗﻐ ﺮﻣﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از »ﻫﺰﯾﻨﻪ« ﻫﺎﯾﺶ،
»ﺗﺮس« ﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ؟

داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ اﺣﻤﻖ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻮﺷﯿﺪ در ﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .در واﻗﻊ
ﺷﻤﺎ در ﮔﺰارش ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از زﻧﺪﮔﯽ

در ﻗﻠﺐ ﺗﻤﺪن اروﭘﺎ و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ وی را ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ.
------------------------------ارﻏﻮان
اﯾﻦ ﭼﻪ رازی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﺎر

ﺑﺎ ﻋﺰای دل ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ
و زﻣﯿﻦ از ﺧﻮن ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ اول
در ﺧﻮاب و در ﺑﯿﺪاری

ﻓﺮوردﯾﻦ ۹۴

ﻟﺤﻈﻪ اﺗﻤﺎم ﺳﺮﺑﺎزی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀﺎی آﺧﺮ ﺗﻼﺷﯽ

ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﻫﺮ اﻣﻀﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ از ﻟﺒﺎس

ﻧﻈﺎﻣﯽ اش را از ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ اﻧﮕﺎر ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﯾﮏ ﺑﺎره »رﻫﺎ« ﺷﻮد.

ﭘﺎﮔﻮن و درﺟﻪ ﻫﺎﯾﺶ در ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺗﻨﺶ ﮐﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻀﺎﻫﺎی ﮔﺮوﻫﺎﻧﯽ اش

ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،در ﮔﺮدان اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻼه و ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه

ﺑﻮد .ﺗﺎ اﻣﻀﺎی آﺧﺮ ﮐَﻨﺪه ﺷﺪن ﺷﻠﻮار و ﻓﺮﻧﺞ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آرم و ﻋﻼﯾﻤﺶ اﺣﺴﺎس

ﮐﺮد .اﻧﮕﺎر ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭼﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻨ ﺶ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از
آن ﭼﺴﺐ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد و آزار از ﺗﻨﺶ ﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻣﻀﺎی آﺧﺮ اﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.

اﻣﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد »ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ«.

از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺒﺶ ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس داﺷﺖ .اﻧﮕﺎر ﺑﯿﺴﺖ و

ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم در رؤﯾﺎ ﺑﻮد.

در دﻧﯿ ﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎره
اﺣﺴﺎس ﮐﺮد زﯾﺮش ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺮ ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻠﻖ

اﺳﺖ .آﮐﻨﺪه از دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ ﺑﺮاﯾﺶ آﻏﺎز ﻣﯿﺸﺪ.

اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﺑﯽ وزﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮدش را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻃﺮات و ﻟﺤﻈﺎت و ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ

ﻣﺎه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورد ﺑﺎ ﺟﺰ ﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ رژه رﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﻨﮓ و ﮔﯿﺞ از ﻣﺮور اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و ﺑﯽ وزن و ﺳﺒﮏ در آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮد.

در ﻣﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ از اﯾﻦ رؤﯾﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ.

ﺟﺴﺪی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﻟﺪ ،رﺷﺪ و ﻣﺮگ ﺧﻮدش در ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎه

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮات و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﺒﺪش دﻓﻦ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﺴﺪی ﻏﺮق در ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺑﺎ ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺮاق و واﮐﺲ زده ،ﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪه و

ﮐﻼﻫﯽ ﮐﺞ ﺑﺮ ﺳﺮ ،اﺗﻮ ﺷﺪه و ﺷﻖ و رَق .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اش ﻣﯽ

ﺧﻮاﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده و دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻫﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﮔﻮش ﻫﺎﯾﯽ ﺗﯿﺰ ﺑﺮای
ﺷﻨﯿﺪن و ﺑﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﯿﻦ .ﺟﺴﺪ ﻣﺮده ای ﺑﺎ

ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﻦ و اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺷﺪن .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از آن

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺨﻢ ﻗﻘﻨﻮس زﻧﺪﮔﯽ اش را ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ .دﯾﮕﺮ وﻗﺘﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺴﺪ ﻫﻢ

ﺑﮕﺬرد.

اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ اش اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

ﺣﺲ ﭘﯿﺮ ﺷﺪن و ﺣﺲ روزﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ .اﻧﮕﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻮدش ﻣﺮگ را ﻣﯽ

ﻃﻠﺒﯿﺪ .ده روز ﭘﯿﺶ ﺑﺎﻻﺧﺮه از رؤﯾﺎ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺴﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای ﺿﻌﯿﻔﯽ درون ﺳﺮش ﻣﯽ

ﭘﯿﭽﯿﺪ» :رؤﯾﺎﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ﺻﺪا ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺲ
ﮐﺮد درون ﺳﺮش در ﺣﺎل اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﮔﺸﻮد .ﺑﻬﺎر آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ
زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺣﺲ درﺧﺘﺎن ﮐﻬﻨﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ

ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ.

------------------------------------

ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ ز ﭼﺮاﻏﯽ رﻧﺠﻮر

ﻗﺼﻪ ﭘﺮداز ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯿﺴﺖ

ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد

ﮐﻪ ﻫﻮا ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ دوم

در ﺗﺪارک ﭘﺮواز
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۴

ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺳﺮﺑﺎزی و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺮ از آن ،ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ.
وﺟﻮد اﺗﺎﻗﯽ در ﭘﯿﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن از دوره ای ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل ﺳﻮم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد،

ﺑﻪ او اﻣﮑﺎن »اﺳﺘﻘﻼل« ﺣﺪاﮐﺜﺮی و دورﺑﻮدن از اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﺮده ﺑﻮد .

در ﻟﺤﻈﺎت اول ﺑﯿﺪاری» ،ﻣﺎدر« را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻫﺮ روزه راﻫﯽ "ﻣﺪرﺳﻪ" ﺑﻮد .ﻫﺮ

ﭼﻘﺪر ﮐﻪ او ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻮد ،ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪارد در »آﻣﻮزش و ﭘﺮورش«

ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ دو ﺷﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻬﺮه ﻣﺎدر ﻫﻤﻮاره در رﻧﺞ ﻧﺎن،
در رﻧﺞ ﭘﺮورش اوﻻد در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ و در رﻧﺞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﭽﻮن
ﻫﻮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻮد.

ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر آرام و ﺑﯽ ﺻﺪا رﻓﺖ .

او ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس ورزﺷﯽ اش را ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﺎدت دوی

ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﭘﺎدﮔﺎﻧﯽ اش وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎ اول ﺻﺒﺢ ﻣﯽ دوﯾﺪ ،ﻫﺮ روز .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺳﺮوﯾﺲ ،رﻓﺘﮕﺮان و ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﻪ ﺗﺎزه داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻨﻮر را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪاد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮﺑﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﺎم ﻫﺎﯾﺶ دﯾﺸﺐ ﺑﺎ ﺧﺒﺮی آﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

زﻧﺪﮔﯽ اش را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐ ﺮ دﻫﺪ .

دوش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه اش ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻟﺐ ﺗﺎﺑﺶ را روﺷﻦ ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻟﻮد ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻗُﻠﭗ از ﭼﺎﯾﺶ ﺧﻮرد .اﯾﻤﯿﻞ از

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی دﮐﺘﺮی را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﻟﯿﻨﮏ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش رﺳﯿﺪ .ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺘﯿﺎری ﭘﮋوﻫﺶ  ۱۵ﻧﻔﺮ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ

داوﻃﻠﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ای ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ،اوﮐﺮاﯾﻨﯽ و روﺳﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻔﺤﻪ را اﺳﮑﺮول ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﭼﻪ ﭘﺮوژه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ اوﺳﺖ .ﭼﺎﯾﺶ را ﺑﻪ

دﻫﺎﻧﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﺸﻤﺶ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد اﺷﮑﺶ

ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﺮﻣﺎی ﭼﺎی و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻟﺒﺶ ﺑﻮد از ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر و ﺑﯽ
اﺧﺘﯿﺎری دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻮان ﭼﺎی را آن ﻗﺪر ﺑﺎﻻ آورده ﺑﻮد.

دﻗﯿﻘﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮوژه ای دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ او

ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در "درﯾﺎی ﺧﺰر و ﺳﯿﺎه" ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺻﻔﺤﻪ را ﻣﯽ
ﮐﺎوﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎ ﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺸﻤﺶ روی ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺧﯿﺮه ﺑﻤﺎﻧﺪ» :ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ« .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ  -ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

از ﻣﺮز »ﺧﻮب« ﺑﻮدن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎﺗﺶ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺒﮏ راﻫﯽ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺷﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻨﺪﻟﯽ  ۱۳را در

اﺗﻮﺑﻮس اﺷﻐﺎل ﮐﺮد .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را در ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺗﻬﺮان ﮔﺸﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮردن

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ "ﭼﺎی و اﻣﻠﺖ" ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻮﻓﻪ رﻓﺖ .ﻣﺴﯿﺮش از ﻣﯿﺪان ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ

ﮔﺬﺷﺖ .دو و ﺳﻪ ﺑﺎر اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش رﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎره ﭘﻼک و
ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﺆﺳﺴﻪ را ﺟﺎﯾﯽ

ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﭘﯿﻤﻮد و داﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺳﺮک
ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﻮد.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻈﺎﻓﺘﭽﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را دﯾﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ و

ﺟﻮاب ﻏﺮوﻟﻨﺪآﻣﯿﺰش را ﺷﻨﯿﺪ " :ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮﺷﻮن ،ﯾﻪ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻋﻼف
ﻧﺸﻦ ،ﮐﺎر ﻫﺮ روز ﻣﺎ ﺷﺪه آدرس دادن "...دو ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ وﻗﺖ آزﻣﻮﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد وﻗﺘﯽ

ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ﻫﺎ رﺳﯿﺪ .داﺧﻞ ﺷﺪ و از ﻣﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮش اﻣﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Check-inرا اﻧﺠﺎم

داد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ » ده دﻗﯿﻘﻪ« زﻣﺎن ﺑﺮدﻧﺪ.

ﻫﻨﻮز ﺻﺪ و ده دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﺪ و ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻗﺪم زد،
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﯿﺮون و درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﻫﺎﯾﺶ را ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه زﻣﺎﻧﺶ آﻣﺪ.

آزﻣﻮن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ در ﻣﻮرد »ﻣﻮزه ،آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ و ﻫﺮ آن ﭼﻪ در ﭼﻨﺘﻪ اش داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی

ﮔﺮاﻣﺮی و زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎم و ﯾﮏ ﻧﻔﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .

ﺣﺎﻻ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از آزﻣﻮﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد .ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﺎﺷﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

ﺗﻬﺮان« ﻣﯽ ﺑﻮد .ﺷﺐ را ﺧﺎﻧﻪ اﻗﻮاﻣﺶ در ﺷﻬﺮﯾﺎر ﮔﺬراﻧﺪ و ﺻﺒﺢ ﺟﺰو ﻧﻔﺮات اوﻟﯽ ﺑﻮد

ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ دو و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن »ادوارد ﺑﺮاون« را ﻃﯽ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر از دﯾﮕﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اوﻟﯿﻪ ای ﮐﻪ در آن ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ زﻣﺎن و ﻫﺰاران ﻟﻐﺖ و ﺟﻤﻠﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﯿﺎن ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و
دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت دﯾﮕﺮان و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی آزﻣﻮن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﻓﺘﺎرﺷﺎن

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش را ﭘﺮ ﮐﺮد.

اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ آﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻨﯽ ﻫﺰار ﮐﻠﻤﻪ ای در ﻣﻮرد »ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ

زﯾﺴﺖ«»،ﺗﻐ ﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری« ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .آن ﻗﺪر داﻧﺴﺘﻪ از وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی
درس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار« و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدش داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﻬﺮه ﻫﺎ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ »ﺧﻨﺪان« ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

ﮐﻨﺎر دﺳﺘﯽ اش ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه  ۵ﻻزم داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آرزوﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪد ﻟﻌﻨﺘﯽ

ﻋﺠﺐ ﺗﻼش ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از
دﯾﺮوز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﺶ را رد و ﺑﺪل ﮐﺮد.

ﺷﺐ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺻﻨﺪﻟﯽ  ۱۳ﺧﺰﯾﺪ و در ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﻓﺮو رﻓﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در زادﮔﺎﻫﺶ

ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺒﻞ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪﻧﺪ .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ،روزﻣﻪ ،ﻧﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰه و اﻫﺪاف و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻧﻮﺷﺖ و اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺮد .ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ

اﯾﻦ ﻫﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮوژه ﻧﻮﺷﺖ و رزوﻣﻪ اش را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮد.

ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ

»ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮی« ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪش ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮﻧﺶ آﻣﺪ.

ﺑﺎ ﻫﺰار دردﺳﺮ وارد ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺪ .از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ اول ﺻﺒﺢ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ

ﺑﺎﻻ و ﭘﺎ ﻦ ﺑﭙﺮد .ﻧﻤﺮه  ۷٫۰ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ ﻣﺪرک را ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ روزﻫﺎی ﺧﻮش را ﺑﺒﯿﻨﺪ .روزﻫﺎی ﭘﺮواز ،ﺷﺎدی و روزﻫﺎی زﯾﺒﺎ.
--------------------------------------------------------------------------

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
در رﻧﺞ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﺮداد ۹۴

....ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ روی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻀﻤﺶ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﺻﻼ دﻟﺶ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﻼ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﺮای ﻧﮕﺬﺷﺘﻦ

زﻣﺎن و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آن ﻟﺤﻈﻪ .ﻟﺤﻈﻪ »ﺑﺎور ﺷﮑﺴﺖ« ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ و ﻟُﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ
واﻗﻌﯿﺖ .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ذﻫﻨﺶ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ

را درک ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺗﻤﺎم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت آﺷﻨﺎ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﭘﺎراﮔﺮاف اول ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻢ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد .در ﭘﺎراﮔﺮاف اول
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻤﻼت ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺎراﮔﺮاف دوم ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ

ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ » :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ "رد ﺷﺪه" اﺳﺖ«.

ﭘﺎراﮔﺮاف ﺑﻌﺪی را اﺻﻼ ﻧﺨﻮاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ .آداب

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری رﺳﻤﯽ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد آن ﭘﺎراﮔﺮاف ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﮑﺸﺪ .ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؛ اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ
اش ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺎن در ﺗﻨﻔﺲ او اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﭼﻨﺪ ﺳﺎل .رؤﯾﺎی زﯾﺒﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اش در ﯾﮏ آن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .اﺣﺴﺎس

ﮐﺮد ﻟﺤﻈﻪ ای دارد ﺑﺎ آن رؤﯾﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد .اﻣﺎ ﻧﺮﯾﺨﺖ.

ﻗﺒﻼ در دوره »ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی« زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ از ﺧﺪﻣﺖ در رﮐﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﺑﻪ
ﮔﺮوﻫﺎﻧﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ،ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ و

دردﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ "ﺷﮑﺴﺖ" ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد.

ﻣﺎﺑﻘﯽ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯽ ،زﻣﺎن
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﺮوی .دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺟﺴﺪ را ﭘﺸﺖ

ﺳﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻫﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ »ﺷﺮوع« ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ »ﺗﻤﺎم« ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮوﻋﯽ دوﺑﺎره ﭼﺎره ﮐﺎرش اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ را ﻫﻤﭽﻮن دور ﺗﻨﺪ از ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ

ﮔﺬراﻧﺪ .رؤﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ دﯾﮕﺮی ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻟﻌﻨﺘﯽ
»ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده« ﺧﻼص ﻣﯽ ﺷﺪ .ﯾﺎدش آﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎدی ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اش
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﯿﺎن »دو رﻧﺞ« ﻣﯿﺎن دو اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺦ ﺷﮑﺴﺖ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد »ﺷﺎد« ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ درون ﺳﯿﻨﻪ اش ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺪت ﺗﻤﺎم و ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖ اﻧﮕﺎر ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ .اﻧﻔﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ رواﻧﺶ آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮد.

ﺧﻮن ﻣﺬاب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻠﻊ در رگ ﻫﺎﯾﺶ دوﯾﺪن ﮔﺮﻓﺖ .از اﺛﺮ اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎر ،ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه اﺷﮏ
از ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ رؤﯾﺎﯾﺶ از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻓﺮود آﻣﺪ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺳﺮ ﺧﻮدش داد ﺑﺰﻧﺪ،
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﻃﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ آن اﺣﺴﺎس ﻟﻌﻨﺘﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ »ﻣﺮد ﺑﻮدن«

ﺧﻮد را ﻣﯽ آزﻣﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻟﻘﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮدان ارﺗﺶ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ﺑﻮد وﻓﺎدار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺪ را ﮐﺸﯿﺪ .ﻫﺪﻓﻮﻧﺶ را
در ﮔﻮﺷﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آب  -ﻧﺎن ،آواز را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ
ﺻﺪای ﮔﺮم ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺷﺠﺮﯾﺎن ﺑﺎ آوای ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﻧﻔﺲ ﺷﺪ:
....ﺻﻨﻤﺎ ﺟﻔﺎ رﻫﺎ ﮐﻦ ﮐﺮم اﯾﻦ روا ﻧﺪارد

ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دردی ﮐﻪ ز ﮐﺲ دوا ﻧﺪارد...

روزﻫﺎی زﯾﺎدی آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺶ ﻣﯽ

آﻣﺪﻧﺪ .

...

ﺑﻪ راه ﭘﺮﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﯽ ام؟

ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺘﺎره ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ام؟

ﻧﮕﺎه ﮐﻦ

ﻣﻦ از ﺳﺘﺎره ﺳﻮﺧﺘﻢ

ﻟﺒﺎﻟﺐ از ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺐ ﺷﺪم

ﭼﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺮخ رﻧﮓ ﺳﺎده دل

ﺳﺘﺎره ﭼﯿﻦ ﺑﺮﮐﻪ ﻫﺎی ﺷﺐ ﺷﺪم....

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
روزﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
ﺗﯿﺮ ۹۴
ﺗﻘﻮﯾﻢ را ﮐﻪ ورق زد ،ﭼﺸﻤﺶ روی ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ روی ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد:

»ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﮐﺘﺮی ،ﻣﺮﮐﺰ ﻻﯾﺪن ،ﻫﻠﻨﺪ«

ﻫﻤﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻬﻢ آﯾﻨﺪه را روی ﺗﻘﻮﯾﻤﺶ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ» :زﻣﺎن اﭘﻼی ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی
آﻟﻤﺎن ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻮرس وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪارک اﺻﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و«...

آن ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﯾﺶ درﯾﭽﻪ ای ﮔﺸﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزی زﻧﺪﮔﯽ،

ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن در ﮐﺎر ﺷﮑﻞ دادن آﯾﻨﺪه اﺳﺖ .اﺣﺴﺎﺳﺶ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺑﺎزی
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن دﯾﮕﺮی در اﻧﺘﻈﺎرش اﺳﺖ؛ ﺣﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ از درﺧﺘﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ را

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺧﺎﮐﯽ دور از رگ و رﯾﺸﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ و درﺧﺖ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪی

ﺷﻮد.

ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽ اش ،از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺎﻓﺖ در
ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻤﻪ ﻗﯿﺪ و

ﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﺳﺆال ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻨﺶ داﺷﺖ ،دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﺮدد.

از ﺳﺎل  ۹۰ﮐﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ده روزه در ﻫﻠﻨﺪ ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار در روﻧﺪ

ﭘﮋوﻫﺶ اذﯾﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد .دوﺳﺖ داﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﺶ آن ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺣﺮﻓﺶ ﺧﺮﯾﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻧﭽﻪ در ﻫﻔﺖ ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت آزارش داده ﺑﻮد ،ﺗﮏ ﺑُﻌﺪی ﺑﻮدن و

اﻧﺠﻤﺎد در زﻣﺎن ﺑﻮد .اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ

آرزوی دﯾﺪارﺷﺎن را در دل ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﺪ .در دوره ارﺷﺪ آن ﻫﺎ را دﯾﺪ؛ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ زودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺎﻫﯽ
ﻫﻢ ﭼﻨﺎن در زﻣﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ و ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺘﺪ و روش ﭘﮋوﻫﺸﯽ .ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﻣﻘﺎﻻت را

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎل دﯾﺪن »ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوت«
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻮآوری در روش ﯾﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮدن آن روش.

اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد اداﻣﻪ دادن در اﯾﺮان ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺧﻮاﺳﺘﻪ وارد اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺷﺪن؛ ﺑﺪون

داﺷﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺮ ﮔﺸﻮدن.

دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ از او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ
ﺑﯽ ﻣﻨﺖ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮ ﺑﮑﺸﺪ .دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺎﯾﺶ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ

زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﺪ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﭙﺮد و دوﺑﺎره ﺳﺎﮐﻦ زﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ،ﺳﺮاغ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎﯾﺶ رﻓﺖ .دوﺑﺎره از ﻫﻤﺎن آدرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ او را رد

ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪ" :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻤﺎ از
ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺼﺮاف داده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی وی در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ

ﮐﻨﯿﺪ؟"

ﻟﺒﺨﻨﺪ زد ،ﻧﻪ از ﺳﺮ ﺧﻮﺷﯽ .ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ

ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺒﻮد .اﯾﻤﯿﻞ و آدرس و ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﮕﺮ رﺳﯿﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﯾﺎ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻫﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟ ﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ .وﯾﺰا

ﭘﺮوﺳﻪ ای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﭙﻮرت او ﺑﻮد.
ﻗﺮار ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﮑﺎﯾﭗ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.

روز ﻫﺎ و ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺳﺆاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﭼﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎده
ﮐﺮد .از اﺳﺎﺗﯿﺪی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اش آﻣﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ زﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه» ،ﮐﻤﺮ درد« ﺷﺪﯾﺪی ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻔﺲ

ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﻮد ،ﭘﺸﺖ ﻟﺐ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮدش ﭘﯿﭽﯿﺪ و ﭘﺎﺳﺦ داد.
ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻤﺎم از اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،از آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ

ﺑﺴﺎزد و از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ.

ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ »ﮐﻤﺮدرد« ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ .اﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﻫﺮ دم و ﺑﺎزدم ﺑﺎ ﻣﯿﻠﻪ ای آﻫﻨﯽ
ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﺮ و ﭘﻬﻠﻮﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺮص ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻀﻠﻪ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮرد و دراز ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺎﺳﺎﯾﺪ .در ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ

»ﺗﻠﻔﻨﺶ« زﻧﮓ زد .ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره  ۳۳ﺑﻮد .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮوژه اش ﺑﻮد" :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻤﺖ"

ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاب ﻧﺒﻮد؟

--------------------------------------------------------

..........آن ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎن و آب ﺗﻨﮓ ﺳﺎﻟﯽ ﮔﺸﺖ
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ آواز ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﮔﺮ آوازی ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺷﻮق ﭘﺮوازی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد......

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

در ﺗﺪارک و ﺗﮑﺎﭘﻮ
ﻣﺮداد ۹۴

ﺧﺒﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش داد ،ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮﻧﯽ را ﺣﺲ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﺸﺎن دوﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد آن ﺷﺎدی را در ﭼﻬﺮه اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﭘﺪر
در ﺳﺎل دﻫﻢ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ

ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﺟﻮاﻧﯽ آن ﭼﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯽ دﯾﺪ دﯾﺪه ﺑﻮد :ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرگ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﻠﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را زﯾﺮ و رو ﮐﺮده ﺑﻮد،

ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺮاﻧﯽ ،ﺟﻨﮓ و ﮐﻤﺒﻮد و ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده .ﭼﻬﺮه در ﻫﻢ و ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺪر ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﻨﯽ ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﻪ اش ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.

روزﮔﺎر ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ اش ،ﭘﺪر را ﻣﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ،ﺣﺘﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻮروزی ﻫﻢ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎ ﻋﻤﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ

ﭼﯿﺰی از »زﯾﺒﺎﯾﯽ« زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺒﺶ ﻧﻤﯽ آورد .ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر اﻣﯿﺪی ﺑﺮای ﺑﺎور

ﻧﺪارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﺶ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﭘﺪر ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﺣﺴﺎﺳﺶ را ﺑﯿﺎن

ﮐﻨﺪ .روزﮔﺎر اذﯾﺘﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ داﺷﺖ؛ ﺑﺮﻓﯽ ﮐﻪ روزﮔﺎر ﺑﺮ
ﺑﺎﻣﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﺑﺎﻣﺶ ﺑﻮد.

ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎدر اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﮐﻤﯽ اﻣﯿﺪ داﺷﺖ .ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺸﺪ روزﻫﺎی زﯾﺒﺎ را از ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ دﯾﺪ

و در آن ﻫﺎ ﻏﺮق ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻣﺎدر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد

ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آروزﻫﺎﯾﺶ .ﭼﻘﺪر ﮐﻮدک دﯾﺪن ﻣﺎدر ﺑﺮای او ارزﺷﻤﻨﺪ و زﯾﺒﺎ ﺑﻮد .از ﻫﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎدر در اﻋﻤﺎق ذﻫﻨﺶ اﻣﺎ داﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ و ﺗﺪارک ﻣﺴﺎﻓﺮت ﭘﺴﺮش را ﻣﯽ

ﭼﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺪارﮐﺶ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ و ﺑﺎ ﮐﺎرت

اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ راﻫﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ اش

در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﭘﺮداﺧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﻪ را ﭘﺮﯾﻨﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻫﺰار ﻟﯿﺮ

از ﭘﺪر ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺳﻔﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺎده ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎﺑﺶ ﺑﺮ

ﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﯾﮏ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس

ﺑﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »آﻧﮑﺎرا« ﺑﺮود .اﺗﻮﺑﻮس از ﺗﻬﺮان ﻣﯽ آﻣﺪ .او ﻫﻢ از ﻣﻌﺪود
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﻢ »زﺑﺎن ﻣﺎدری« ﺧﻮدش را ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐ ﺮ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد.

ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اش در زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻬﺮان و

ﻣﺸﻬﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب و ﯾﮏ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺷﺎﮔﺮد راﻧﻨﺪه داد و از اﺗﻔﺎق ﺗﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ردﯾﻒ ﺳﻮم ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺷﺪ.

ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻪ راﻫﯽ »ﺧﻮی«

ﮐﺴﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﺮد .ﭘﺮس و ﺟﻮی اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز ﯾﺎدش ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن

ﺧﺪﻣﺘﺶ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ »راﺳﺖ« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺪاﻗﺖ او را از ﺧﺪﻣﺖ در
ﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﮔﺮوﻫﺎن ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد.

ﻫﻨﻮز ﯾﺎدش ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ »راﺳﺘﮕﻮ« ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ؛ دروﻏﮕﻮی ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ .اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،زﺑﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ رود.
ﻫﺮ ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ داد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺟﻠﺴﻪ از ﺣﺎﻟﺖ

ﭘﺮس و ﺟﻮی ﺧﺸﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﭙﯽ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ

ﺻﺤﺒﺖ را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ زﯾﺎد آزار ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ

ﺑﺪرﻗﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺨﺺ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺧﻠﻮت
ﺧﻠﻮت و ﺑﺪون دردﺳﺮ و ﻧﻮﺑﺖ زﯾﺎد از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ »اﺗﻮﺑﻮس« آن ﻗﺪر راﺣﺖ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﻮز ﻋﺒﻮر ﺑﮕﯿﺮد.

ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ ﻗﻀﯿﻪ از ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻤﺮک ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻫﯽ

دور اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎ ﺳﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪﻧﺪ و در ﮔﻮﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﺎک ﻫﺎ را روی زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ

ﺳﮓ ﻣﺘﻔﺎوت.

ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ اﻟﺒﺘﻪ »ﻏﺮ« ﻣﯿﺰدﻧﺪ؛ از ﺷﺎﻧﺲ و ﺑﺨﺖ ﺑﺪﺷﺎن و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺸﺎن
اﯾﻦ ﻗﺪر ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .او اﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﮔﻤﺮک رﻓﺖ و ﺳﺮ

ﺻﺤﺒﺖ را ﺑﺎز ﮐﺮد .آرام آرام ﺻﺤﺒﺘﺸﺎن ﮔﻞ ﮐﺮد و او ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺻﺤﯿﺢ

آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮔﻔﺖ و از وی ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺳﮓ ﻫﺎ ،ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ارزان

ﻗﯿﻤﺖ آﻧﮑﺎرا و اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﮐﺴﺐ ﮐﺮد.

ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دو ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .روز ﺑﻌﺪش اﻣﺎ او در

اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﮐﻨﺎری وی ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮔﭙﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ

ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ و ﻣﻔﯿﺪی داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﮑﺎرا ﭘﯿﺎده ﺷﺪ.

ﻗﺮارش اﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﻮد .ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺘﺮو ﺑﻪ  Kizilayرﺳﯿﺪ و در ﻫﺘﻠﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ.

ﻣﺪارﮐﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺴﺘﯽ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ داد و از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮ ی

اﯾﺮان در آﻧﮑﺎرا ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮگ ﺧﺮوﺟﺶ آﻣﺎده ﺷﻮد.

ﺑﺮگ ﺧﺮوج را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺮای »دوﻏﻮﺑﺎﯾﺰﯾﺪ« ﺑﻠﯿﻂ ﮔﺮﻓﺖ .از آﻧﮑﺎرا ﺗﺎ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و

ﯾﺎدداﺷﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪ و وارد ﺧﺎک ﮐﺸﻮرش ﺷﺪ .دو ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ

ﭘﯿﻤﻮد .از اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻨﻮز دو ﻣﺎه اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺸﻨﺪه در اﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدﻧﺪ.
-----------------------------------------------

ﺑﻌﺪ در ﮐﺠﺎی اﯾﻦ ﺷﺐ ﺗﯿﺮه
ﺑﯿﺎوﯾﺰم ﻟﺒﺎس ژﻧﺪه ﺧﻮد را؟

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

در ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ

ﺷﻬﺮﯾﻮر ۹۴

ﺑﺎ ﺑﺮگ ﺧﺮوج از ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدد و ﻧﺘﯿﺠﻪ

وﯾﺰاﯾﺶ را ﺧﻮدش ﺑﮕﯿﺮد .ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪرک زﺑﺎن ﺑﺮای وﯾﺰاﻫﺎی ﻧﻮع

دوم اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐ ﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻐ ﺮ دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
ﺑﻮد ﮐﻪ او داﺷﺖ اﻣﺘﺤﺎن آﯾﻠﺘﺲ ﻣﯿﺪاد .ﻣﺪرک زﺑﺎﻧﺶ را ﺷﺎﯾﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ .ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ

ﮐﻪ آن ﺟﺎ اﻣﺎ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎی ﺻﻔﺮ و ﯾﮑﯽ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن.

ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﯾﮑﯽ از آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ آورد .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﮐﺎرﻣﻨﺪ

آژاﻧﺲ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ وﯾﺰاﯾﺘﺎن رد ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﺶ

ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آورد .ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﺮای وﯾﺰا ﻣﺪرک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ داﺷﺖ .ﻧﺪاﺷﺖ.

اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ آن روزﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﺻﻞ

در ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﮑﻮت و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺗﻔﮑﺮ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه

ﺑﻮد ،از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﺳﺮد و ﺑﯽ روح ﻫﻢ ﭼﻮن ﯾﺦ .ﮔﺮه ﻫﺎی ﺳﺮد ﮐﻼف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی داغ ﺑﺎز ﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺎن ﯾﺦ زده اﻧﺪ.

دﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ و در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ﮔﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ .آن روزﻫﺎ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ،ﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﮔﺮه زﻧﺪﮔﯽ اش ﮐﺠﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺧﻮرده اﺳﺖ

و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزش ﮐﻨﺪ .آن روزﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﮐﻪ دم ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺰﻧﺪ.

آن روزﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن

وﯾﺰاﺳﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش در

ذﻫﻨﺶ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻫﺎﻧﺖ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ دﺳﺘﺶ از ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﺟﺎده

ﻧﺎاﻣﯿﺪی اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻢ و ﻫﺮ ﺳﻨﮕﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ

رﺳﺪ .اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﯽ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ و زﺑﻮﻧﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و
رﮐﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻧﻪ ،او ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .دﻧﯿﺎﯾﺶ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺪﻣﺖ در ﮔﺮدان ﺗﮑﺎور ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد » :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﺳﻤﺎن
ﻫﻢ روی ﺳﺮت ﺧﺮاب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زاﻧﻮاﻧﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﻖ ﻧﺪاری

زاﻧﻮ ﺑﺰﻧﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯿﺰی و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻤﯿﺮی«.

ﻫﻨﻮز ﻓﻠﮏ و ﺑﺨﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻧﺎاﻣﯿﺪی او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .او ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ،

»اﻣﯿﺪش« ﻧﻤﯽ ﻣﺮد.

ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻋﻨﻮان دﯾﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ای در ﻏﺰه ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن :ﯾﺎ آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻤﯿﺮ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ
در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻮرﺳﻮی اﻣﯿﺪ ،ﭘﺎ ﺰ ۹۴
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻮرد ﺗﺄ ﺪ ﮔﺸﺖ .ﺑﺎﮐﻮ،

ﺗﺮﮐﯿﻪ ،دوﺑﯽ؟ ﺑﺎﮐﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺎﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮﺳﻂ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻐﻮ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮای وﯾﺰا ﻫﻢ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
و ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ

ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﻣﺒﻠﻎ را وارﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﻪ اش

در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﭙﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺄ ﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه »آداﻧﺎ« در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد.

در ﮔﺮﻣﺎی ﺟﻬﻨﻤﯽ آداﻧﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﻓﻠﻔﻞ ﺗﻨﺪ ﻋﺮق رﯾﺨﺖ و ﻋﺮق رﯾﺨﺖ ﺗﺎ

روز آزﻣﻮن آﻣﺪ .از آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و ﻋﮑﺴﺒﺮداری اﻣﺎ

ﻧﺪﯾﺪ .

ﻧﯿﺎز ﻧﺒﻮد زﯾﺎد ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺎرت ﻧﻤﺮه  ۴٫۰ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ و ﻧﻤﺮه ﻗﺒﻠﯽ وی  ۷٫۰ﺑﻮد .از
ﮔﺮﻣﺎی ﺟﻬﻨﻤﯽ آداﻧﺎ ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺮق ﮔﺮﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮز اﯾﺮان رﺳﯿﺪ .دو

ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺟﻮاﺑﺶ ﮐﻪ آﻣﺪ از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺪرک را ﺑﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﻞ ﭘﺴﺖ ﮐﺮد .دو ﻣﺎه

ﭘﺮ اﺳﺘﺮس و ﮐﺸﻤﮑﺶ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ رؤﯾﺎی ﺧﯿﺲ او ﻧﺸﺎن

دادﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﺑﺎره ﻣﺪارﮐﺶ را ﺑﺮای وﯾﺰا آﻣﺎده ﮐﺮد .ﻣﺨﺎرج
ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻣﺎرات و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ .ﻧﻪ

ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﻗﺘﯽ
ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ را از دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰار ﺳﻔﺎرت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﯾﮏ آن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد .وﯾﺰاﯾﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت
اﯾﺮان ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻢ ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد .

ﺗﻬﺮان ﮐﻪ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ دﯾﮕﺮ رﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺶ را از آن ﺧﺎک ﮐﻨﺪه ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس
ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ وزش ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ »ﺑﺎد« ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای ﻫﻢ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ

ﺗﺎ ﺑﻠﯿﻂ ﺑﮕﯿﺮد و آﻣﺎده رﻓﺘﻦ ﺷﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه روز ﭘﺮوازش آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ،ﺧﻮد را
در ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه اروﭘﺎ ﯾﺎﻓﺖ .رؤﯾﺎﯾﺶ آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟

ﺣﺎﻻ وﻗﺘﺶ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ درون ﺳﯿﻨﻪ اش ﻣﺎه ﻫﺎ ﻋﻘﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺘﺮﮐﺪ و ﯾﺎدش

ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از ﻧﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .رؤﯾﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد؛ ﮐﻮرﺳﻮی

اﻣﯿﺪش روزﻧﻪ ای ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻘﺮ و ﺗﺎرﯾﮏ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻮد.
----------------------------------------------ارﻏﻮان

ﺧﻮﺷﻪ ﺧﻮن

ﺑﺎﻣﺪادان ﮐﻪ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺳﺤﺮ ﻏﻠﻐﻠﻪ ﻣﯽ آﻏﺎزﻧﺪ

ﺟﺎن ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻣﺮا

ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮ

ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﻪ ﭘﺮواز ﺑﺒﺮ

آه ﺑﺸﺘﺎب

ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺮوازان

ﻧﮕﺮان ﻏﻢ ﻫﻢ ﭘﺮوازﻧﺪ

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ،ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ
در ﺣﺒﺎب ﺧﯿﺲ ﯾﮏ رؤﯾﺎ ،زﻣﺴﺘﺎن ۹۴
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻫ ﻮاﭘﯿﻤﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺟﺎن ﺣﺲ ﻣﯿﮑﺮد.
ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺎ در دو ﺻﻒ ﺑﻪ ﮔﯿﺖ ورودی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻫﺎی دﯾﮕﺮ .او ﻫﻢ ﺟﺰو »دﯾﮕﺮ« ﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ﺻﻒ ﮐﻪ
رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺆال از او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ ﮐﻪ ﻣﻬﺮ ﺷﺪ،

وارد ﺧﺎک ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .

از ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪش را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد .ﻟﻨﺪن اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﺶ،

ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺮن ﻫﺠﺪﻫﻤﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺎﯾﻞ دوﻃﺒﻘﻪ ای.

اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ

داﺷﺖ .وارد ﻫﺮ ﻣﻐﺎزه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﻣﯽ

دﯾﺪ .

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻫﺎﯾﺶ اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ راﺳﺖ داﺷﺖ از ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ وارد

ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ .دﻓﺘﺮ ﮐﺎر و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در اﺧﺘﯿﺎرش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺴﺘﺎن

آن ﺳﺎل اﻣﺎ ﻗﺮارﺑﻮد ﺣﺒﺎب ﺧﯿﺲ رؤﯾﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺘﺮﮐﺪ .ﻟﻨﺪن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ

اداره ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ در آن ﻗﺒﻼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ »او« در آن

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .اﺻﻼ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺟﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﭘﺮی ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎد »ﺷﻨﺎور« ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ

»ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ« و »ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ« ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ و آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﺧﺸﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻀﺎوت ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺶ اﺳﺖ؛

ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ »ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ« .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺳﺮ در ﻧﻤﯽ آورد.

ﻣﺎه اول ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ارزان ﺗﺮﯾﻦ و دم دﺳﺘﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﺣﻘﻮﻗﺶ را

ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺧﺮج ﮐﻨﺪ .ﯾﺎدش ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه

ﭘﺲ اﻧﺪاز ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آرزوﯾﺶ ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻼ ﺗﺼﻮر

زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﻌﺪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرورزی ﺑﺮای رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اش ﻫﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و
ﺳﺮزﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺣﺒﺎب رؤﯾﺎﯾﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺟﻬﺎن اول ﮐﺠﺎﺳﺖ و

ﺳﻬﻢ او از آن ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﮑﻢ و ﻧﻈﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ

اﺳﺖ .اﻗﺘﺼﺎدش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ »اﻋﺘﻤﺎد« ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ »ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ« اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .

ﻣﺎﻫﻬﺎی اول ﻫﯿﺠﺎن زده از ﮐﺸﻒ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻌﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ در

رؤﯾﺎی ﺧﯿﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ آن ﺣﺒﺎﺑﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺮﮐﯿﺪ .ﻫﻨﻮز زﻣﺎن ﻻزم داﺷﺖ ﺗﺎ

ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎ ر ﺑﺸﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺎﺑﻊ رذاﻟﺖ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ و اﺧﻼق

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ دور از دﺳﺘﺮس و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ اﺳﺖ .ارزﺷﻤﻨﺪی اﺧﻼق ﻧﻪ در ﻗﺎﺑﻞ
اﺟﺮا ﺑﻮدن ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدﻧﺶ و در ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺶ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ .ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﺗﻤﺎﻣﺎ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺸﺮ ،ﻏﺮﯾﺰی و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎ

ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی از ﺗﻔﮑﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .رؤﯾﺎی او اﻣﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ

ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ و ﻋﺎری از رذاﻟﺖ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺒﺎب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺪ.

درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن او ﻣﻤﻠﻮ از آراﻣﺶ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد؛ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز رذاﻟﺖ را ﻣﯽ

ﺷﺪ در ﺑﺮﺧﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺣﺲ ﮐﺮد و ﭼﺸﯿﺪ .درﺳﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﺒﺎب ﺧﯿﺲ رؤﯾﺎﯾﺶ
آﻣﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮان آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و راﺑﻄﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ رواﺑﻂ

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﺪی ﺗﺮ ﯾﮏ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﻧﺪ :ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﻫﻢ رﯾﺴﮏ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ رذاﻟﺘﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺑﯿﺶ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ »ﺗﮏ رو« ﺑﻮد .ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی را

ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ درﺳﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اش

ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ:

» ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﮐﻮﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ "وﻗﺖ" ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎری ا زﮐﺴﯽ

داﺷﺖ«.

--------------------------------------------------------------------------------

ﮐﻮرﺳﻮﯾﯽ ز ﭼﺮاﻏﯽ رﻧﺠﻮر

ﻗﺼﻪ ﭘﺮداز ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯿﺴﺖ

ﻧﻔﺴﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻮا ﻫﻢ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،رﻧﮓ رخ ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ

آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ،ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﻦ دﺧﻤﻪ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ
در اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺒﺎب ﺧﯿﺲ ﯾﮏ رؤﯾﺎ

ﺑﻬﺎر ۹۵

 ....ای ﮔﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﺮوی
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺮده ای ارزاﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ.....

ﻧﻮروز را ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺮﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرش اﺟﺎزه ﻧﻤﯿﺪاد .ﺟﺎﯾﯽ درﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر

ذﻫﻨﺶ ،اﻣﺎ ﻧﻮروز ﭘﺪﯾﺪه ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﻬﺎر و ﭘﺎ ﺰ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ،اﻣﺎ
در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﺎره اش و اﺳﺎﺳﺎ درک ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ای از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ

ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﺴﺎل دﯾﺪار ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ اش ﻗﻠﻤﺪاد

ﮐﺮد .ﺑﻬﺎر را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺧﯿﺲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

درک و اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﮐﻪ از ﺧﯿﺲ ﺷﺪن زﯾﺮ ﺑﺎران دارد ،ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش

ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ آن اﺣﺴﺎس اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای ﺟﺰ »دوﺳﺖ داﺷﺖ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﻤﺎم

ﺷﻮد« از ذﻫﻨﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻫﻨﻮز ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن ﻣﻔﻬﻮم ذﻫﻨﯽ وی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻘﯿﺮ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﺎﺷﻖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺮ ﺑﺎران ﻋﻤﺮش ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ﺑﺎران ﺑﺨﻮاﺑﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﺨﻞ ﻣﯽ ورزﯾﺪ.

دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪش دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪی در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن داﺷﺖ .ﺣﺪاﻗﻞ

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻏﺬا و زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد

ﯾﮑﺴﺎن .در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ای ﺑﺴﺎزد ،اﯾﻨﺠﺎ اﻣﺎ ﻣﺜﻞ

»ﺗﺒﺮﯾﺰ« ﺑﻮد و ﺧﻮﺑﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﻫﻢ »ﺗﺒﺮﯾﺰ« را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری
ﻫﻢ ﻫﻤﺸﻬﺮی اش ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﺑﺮاﯾﺶ »ﺗﺒﺮﯾﺰ« ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ
دﻧﺪاﻧﺶ را در آورده ﺑﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﺎﺷﻖ ﺻﺪای ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮگ ﻫﺎ و ﺑﺎران

ﺑﯽ اﻣﺎن ﭘﺎ ﺰش ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻮای ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺑﺮﯾﺶ ﺑﻮد .ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﮑﺮار ی

زﻧﺪه از وﺟﻮدش ﺑﻮد .ﺗﮑﺮاری ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺳﯽ ﺳﺎل از ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش.

دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻫﻢ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .از ﺑﺎﮐﻮ ﻋﺎزم ﻟﻨﺪن

ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﮐﺎرش ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دارد آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی رؤﯾﺎﯾﺶ

را ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ .ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻟﻨﺪﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از
ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎر رؤﯾﺎﯾﺶ ،از اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺒﺎب ﺧﯿﺲ رؤﯾﺎﯾﺶ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺷﻮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد او
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻫﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد.

دو ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ روز اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺮ رﺳﯿﺪ .ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻮﺗﺎه وﻟﯽ ﭘﺮ ﻣﻀﻤﻮن»

ﺟﻠﺴﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ دوره آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه« .آن روزﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻗﺮار ﻧﺒﻮد آن ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دوام

ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻪ وارد ﺷﺪ ﭼﺸﻤﺎن ﻏﻢ زده ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اش را دﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ او
ﮐﯽ از ﻫﻠﻨﺪ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﺷﮑﺎرا ﺧﺒﺮ از ﻓﺎﺟﻌﻪ ای ﻣﯽ داد

ﮐﻪ در راه اﺳﺖ .ﺷﺪت اﻧﻔﺠﺎر ﺣﺒﺎب ﺧﯿﺲ رؤﯾﺎﯾﺶ و دﺳﺘﺎن ﻟﺮزان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ.

ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﮏ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ .ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻟﺤﻈﻪ ای از آن ﺟﻤﻊ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده

ﺑﻮد ﺑﺎ ﺟﺰ ﺎت ﺗﻤﺎم ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺶ آورد.

اﻧﮕﺎر دﯾﮕﺮ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ آراﻣﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ،

اﻣﺎ دروﻧﺶ ﭼﯿﺰی داﺷﺖ ﻏﻠﻐﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﺟﻮﺷﯿﺪ؛ دروﻧﺶ ﭼﯿﺰی داﺷﺖ ﻣﻨﻔﺠﺮ

ﻣﯽ ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﯿﺰی درون ﺳﯿﻨﻪ اش ﻋﻘﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدش آﻣﺪ» :اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد
ﮐﺎری ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﺪن و دﻓﺎع از ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﺎ رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻫﻨﻮز آن ﻋﻘﺪه درون ﺳﯿﻨﻪ اش داﺷﺖ ﮔﺮه ﻣﯽ ﺧﻮرد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﺮد آﻧﭽﻪ

درون ﺳﯿﻨﻪ اش ﻋﻘﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﺧﻮن ﻣﺬاب درون رگ ﻫﺎﯾﺶ

ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .ﮔﺮم و داغ و ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﺆال .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺎن داﺷﺖ

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪاد :ﻣﺎ ﺣﻘﻮق دوﻣﺎه آﯾﻨﺪه را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﯾﮏ ﺑﻠﯿﻂ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﺮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ«.

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎﻧﺶ ﻧﺸﺴﺖ .ذﻫﻨﺶ درﮔﯿﺮ ﻣﺮور آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد »ﻫﻨﺮ

اﺳﺘﻌﻔﺎء« .ﭼﯿﺰی را ﺧﻮب ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮد و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ »ﮔﻮش« ﻧﯿﺴﺖ،
ﮐﺴﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از او »ﺑﺸﻨﻮد« .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ »دﻫﺎن« اﻧﺪ و دﻫﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش را ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪاﺷﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎر را

ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد.

ﻟﺒﺨﻨﺪش ﺣﺘﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﺧﻮﻧﺴﺮدی از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ
اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺖ .آرام و ﺳﺎﮐﺖ و ﻣﻮﻗﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺪای ﻟﺮزان اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ آرام ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد »ﺗﺴﻠﯿﻢ«

ﺑﻪ او ﻣﯽ دادﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺒﻬﻮت ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﮐﻪ

ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر آن ﺑﺮﺧﻮرد آرام را ﻧﺪاﺷﺖ ،از آن ﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش

ﺑﺮﮔﺸﺖ .در زﻧﺪﮔﯽ اش ﮔﺮه ﻫﺎی ﺳﺮد زﯾﺎدی دﯾﺪه ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮه
ﺳﺮد را ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮدش و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﯾﺨﺰده اش ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ.

ﻫﻔﺘﻪ اول ﻓﮑﺮ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﺬارد و ﺑﺮود .دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ ﻫﻤﺎن

ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ »ﻣﺜﺒﺖ« ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد »ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر« ﺧﻮاﻧﺪ؛ آ ﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ را ﻣﺮور ﮐﺮد و ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﮔﺮی

ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮدﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺪارک ﻣﯽ دﯾﺪ .اﻧﺘﻘﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺗﻤﺎم

ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﻧﺸﺴﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺖ .ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ
ﮐﺘﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ او و اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ.

ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد ﻋﻠﯿﻪ اش اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،او اﻣﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﺪرک اراﺋﻪ

ﮐﺮد .او را ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد .ﺿﻌﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده

ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺷﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰاﻣﺎ ﺑﻪ آن دو ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﺴﻪ

ﻧﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ .ﺗﻪ ﻗﻠﺐ اش اﻣﺎ ﭼﯿﺰی روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز آن

ﺧﻮن ﻣﺬاب درون رﮔﻬﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﺟﻬﯿﺪ.
--------------------------------------------

از ﺑﺎغ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺎ ﮐﺎج ﺟﺸﻦ ﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮ را اﺑﺮﻫﺎی ﺗﺎر

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎراﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ

ای ﮔﻞ ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﺮوی

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﺮده ای ارزاﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ

ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻫﺎ ﺷﺪن از ﭼﺎه دل ﻣﺒﻨﺪ

اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ

آب ﻃﻠﺐ ﻧﮑﺮده ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮاد ﻧﯿﺴﺖ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ات ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ اول
درﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ
آن ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ درون ﺳﺮش ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮو رﯾﺨﺖ ،ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺗﻠﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم

»ﺷﯿﺐ« ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﻪ در و دﯾﻮار اﺗﺎﻗﺶ ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ دﺳﺘﺶ
ﻧﻤﯿﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ .ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺘﯽ ﺧﻮدش .ﭼﻨﺪ روزی ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﭼﻨﺒﺮک زد و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ و رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از اﺗﺎﻗﺶ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ.

دﻓﺎﻋﯿﻪ اش را ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺧﻮاﻧﺪ ،دﯾﮕﺮ اﻧﮕﺎر ﻫﯿﭻ ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و

آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود .ﺑﯽ ﻫﺪف و ﺑﺎ ﺳﺮی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ آﻓﯿﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و وﺳﺎﯾﻠﺶ را

ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .روی ﺻﻨﺪﻟﯽ اش ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و داﺷﺖ »ﺑﺎران ﭘﺎ ﺰی ﻟﻨﺪن« را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ

ﮐﺮد .دﯾﮕﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻀﺎوت دادﮔﺎه را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺮدد و ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﯿﻄﺶ را ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ از

»ﺗﺮﮐﯿﺶ اﯾﺮﻻﯾﻨﺰ« ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮداﯾﺶ ﭼﻤﺪان ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺴﺖ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﯾﻮروﯾﯽ ﮐﻪ
ﭘﺲ اﻧﺪاز داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮض ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﺟﺶ را ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ راﻫﯽ ﻓﺮودﮔﺎه

ﻫﯿﺘﺮو ﺷﺪ .ﻫﯿﺘﺮوﯾﯽ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ )آﮔﻮﺳﺖ( ﺷﻠﻮغ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮدش را داﺷﺖ و
ﻫﻤﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و ﻫﺰار ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ

ﮐﻪ او اﺻﻼ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ اش »ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ«
ﺑﻮد و ﮐﺎﻓﻪ ﻻﺗﻪ و ﮐﯿﮏ ﮐﺸﻤﺸﯽ و ﭘﺎی ﺳﯿﺐ.

وارد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺣﺘﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و در

ذﻫﻨﺶ دﻧﺒﺎل ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﮕﺸﺖ ﮐﻪ »ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﻮدش« ﺑﻮده اﻧﺪ .روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .روزﻫﺎ و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد و
اﻋﺘﺮاض ﻫﺎ و ﻧﻘﺪﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش از ﺳﺮ ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺎﻓﻞ از
آن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ و ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ و ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮدن و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻫﯿﻦ آﻣﯿﺰ

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ در درﺟﻪ اول ﻣﺘﻮﺟﻪ درون ﺧﻮدش ﺑﻮدﻧﺪ.

آن روزﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز »ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل« دروﻧﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎور داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدش از

ﻫﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮ ﺳﻬﻢ دﯾﮕﺮان ارﺟﺤﯿﺖ دارد .آن روزﻫﺎ ﻫﻨﻮز »ﺧﻄﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ«
ﺑﺮاﯾﺶ واژه ای دور ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺳﺮﺑﺎزی اش و ﭘﺎدﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ اش ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه »ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺶ« ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮔﺰارش د ادﮔﺎه را ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺧﻮدش ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺧﯿﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﻬﺎ »ده درﺻﺪ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﮑﻮﻣﺶ ﮐﻨﺪ و

ﻧﻮد درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪارک ﺟﺮم ﺑﺎ ﺧﻮدش آورده اﺳﺖ »ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﯽ« و »زﯾﺮ ذره

ﺑﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ« اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎ و اﺗﻬﺎﻣﺎت را رد ﮐﺮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ دادﮔﺎﻫﺶ
ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻨﻮز ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻟﺮزش دﺳﺘﺎن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ،ﺷﮑﻮه و آراﻣﺶ
ﭼﻬﺮه ﻗﺎﺿﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ وی و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺧﻮدش ،ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻧﻮﯾﺪ »ﭘﯿﺮوزی«

اش ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت »ﺟﺎی وی« ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺖ  ۱:۳۰ﺑﺎﻣﺪاد ﭘﺮوازش در »ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ« ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .از ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎ

ﺗﻤﺎم وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮑﺶ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه

ﻧﻤﯿﺸﺪ در ﺧﻠﻮت ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه

دﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﺶ .ﺷﻬﺮش را ﻫﻤﯿﺸﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻧﺪان ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﻠﻤﺎت ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دوﺳﺘﺎن و دوﺳﺖ داﺷﺖ آﺧﺮﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎﺗﺶ را ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ و روی آن ﺧﺎک ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﭼﺮاﯾﺶ را ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .ﻧﻮﻋﯽ
ﺣﺲ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮش داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت

آن ﻫﺎ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﺪ.

ﻓﺮود ﮐﻪ آﻣﺪ ،ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺗﻤﺎم از ﻣﯿﺎن ﺻﻒ ورودی ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ آﻏﻮش ﻣﺎدرش
ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ آﻏﻮش ﻣﺎدرش ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد.

اﺷﮏ ﻫﺎی ﻣﺎدرش را ﮐﻪ دﯾﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻨﺠﺮ

ﻧﺸﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻨﺪان و ﻣﺎﺳﮑﯽ ﺳﻨﮕﯽ ،از »ﺧﻮب ﺑﻮدن« و »ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد
ﺑﻮدن« اوﺿﺎع ﻣﯽ ﮔﻔﺖ .ﭼﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده اش داﺷﺖ.

از ﺑﯿﺴﮑﻮ ﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺗﯽ ﺷﺮت ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ و ﺷﮑﻼت .ﺷﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮدش

رﺳﯿﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و روﮐﺶ ﺷﺪه ﯾﺎﻓﺖ .اﻧﮕﺎر از روزی ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .آن ﻫﻔﺘﻪ و ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪی اﺻﻼ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯿﺮﻓﺖ و اﺻﻞ ﻣﺪرﮐﺶ را ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ.

دو ﺷﺐ در ﺗﻬﺮان و ﺳﻪ ﺷﺐ در ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﻞ ﻣﺪرک ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺴﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر در ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮد .آن روزﻫﺎ اﺻﻼ ﻗﺮار

ﻧﺒﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .دو روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﭘﺮوازش ،ﺑﺎﻻﺧﺮه »اﯾﻤﯿﻞ«
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﻀﺎوت دادﮔﺎﻫﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

از ﻓﺮط ﻫﯿﺠﺎن زدﮔﯽ اﺻﻼ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﺨﻮاﻧﺪ .اﯾﻤﯿﻞ را ﺑﺮای دوﺳﺖ

اﯾﺮاﻧﯿﺶ در داﻧﺸﮕﺎه )ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻮد( ﻓﻮروارد ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮﺧﺘﯽ درون

ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺖ .ﭘﺎﺳﺦ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ آﻣﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

اﯾﻦ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﯾﺶ آن ﻗﺪر ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ زﺑﺎﻧﺶ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد،
ﻫﻢ ﻗﻠﺒﺶ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺗﯿﺮه و ﺗﺎر ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﺑﺎ زﺣﻤﺖ و ﺳﺨﺘﯽ

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر را ﻣﯿﺪﯾﺪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد» :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﺳﺖ ،اﻣﺎ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮز

اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺸﺎر آوردن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدت داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﻤﺎﻧﯽ«.

در ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﭼﯿﺰ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ از روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ اش ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻔﺲ

ﻫﺎﯾﺶ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .آن ﻫﻤﻪ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮس زا ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ

ﯾﮑﺒﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ و اﻧﮕﺎر از ﻋﺎﻟﻢ »ﺳﯿﺎه ﻣﺴﺘﯽ« ﺑﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺳﺮش درد
ﻣﯽ ﮐﺮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻨﻮز از ﺷﺪت ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﻟﻨﺪن« ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺸﺖ.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر داﺷﺖ »ﻧﻘﺸﻪ اﻧﺘﻘﺎم« ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ دوم
در ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎم
ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﻪ ﻗﺪم ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻫﻤﻪ وﺟﻮدش ﺳﺮاﭘﺎ ﻏﻠﯿﺎن و ﺟﻮﺷﺶ ﺑﻮد .وزﻧﻪ ای ﮐﻪ دو
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ داﺷﺖ ﻧﻔﺴﺶ را ﺑﻨﺪ ﻣﯽ آورد .ﺧﯿﻠﯽ
وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد؛ دردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﻟﺘﯿﺎم ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ

ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدش ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮآﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﺪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ زﺑﺎن آورد .دوﺳﺖ داﺷﺖ آن درد ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ روی ﺳﯿﻨﻪ
اش ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در ﮔﻮش ﮐﺴﯽ ﺑﮑﻮﺑﺪ .ﻫﺮ

ﭼﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﻻﯾﻖ ﺗﺮ از ﺧﻮدش ﻧﺒﻮد.

ﺳﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .روزﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ در رؤﯾﺎﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻮدﮐﯽ ﻏﺮق ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ ﻟﻨﺪن ﻫﻢ داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

ﻣﯽ ﺷﺪ .اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺰاران ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی آواره را داﺷﺖ .اﻧﮕﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮده ﺳﯿﻨﻤﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﮑﺎﻧﺴﯽ از آن را ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻧﻪ،

ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ درﮐﺶ ﮐﻨﺪ .ﭼﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد؟
در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد؟آن روزﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺰده در ﺗﻸﻟﻮ ﺑﻬﺎری ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻟﻨﺪن داﺷﺖ در ﻣﺮز ﺗﻼش ﺑﺮای

»زﻧﺪه ﺑﻮدن« و »ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ آﻣﻮﺧﺖ .ﻫﺮ ﺳﺆال و ﺟﻤﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮ

زﺑﺎﻧﺶ آورده ﺑﻮد ،ﺑﺮ« ﻧﺎﻻﯾﻘﯽ اش »ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﺘﻘﺎم دروﻧﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎم از دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮدش اﻧﺘﻘﺎم ﻣﯽ

ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ دروﻧﺶ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺧﻮدش داﺷﺖ
و ﻫﻨﻮز رﻓﺘﺎرش را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻮدش ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻧﺘﻘﺎﻣﺶ از ﺟﻨﺲ ﺗﻼﺷﯽ

ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﺮای ﺗﻐ ﺮ ﺑﻮد .آن روزﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺴﻠﯽ اش ،ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮی در ﭼﻤﺪاﻧﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

"ﺳﻨﮑﺎ ”را از ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اش اﻧﮕﺎر ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ دروﻧﺶ را ﯾﮏ ﺑﺎره زدود» :وﻇﯿﻔﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن ﻧﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮود ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ واﻗﻌﯿﺖ».

ﻗﺒﻼ در رؤﯾﺎﯾﺶ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ واﻗﻌﯿﺖ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاﯾﺶ

ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ :ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدی و اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ درون
از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺖ واﻧﺪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ را زﯾﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ ﺣﺲ

ﮐﻨﺪ.

اﻣﺮوز ﮐﻪ ﺑﻪ آن روزﻫﺎ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ

ﻣﺮز »ﺷﮑﺴﺘﻦ« ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .ﻣﺮز ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺪ »ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺎﯾﺶ ذﻫﻨﯽ«.
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ

ﮐﺸﻔﺶ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺳﻔﺮش ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺤﺾ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ روﺷﻨﺎﯾﯽ و راه ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﺳﻨﮕﻼخ ﮐﺮﺧﺘﯽ و ﺑﯽ اﻧﮕﯿﺰﮔﯽ

ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻨﻬﺎی ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﭘﯿﺶ در آرزوی دﯾﺪﻧﺶ ،ﺟﺎﯾﯽ درون

ذﻫﻨﺶ ،ﺟﺎﯾﯽ دور از ذﻫﻨﺶ داﺷﺖ ﺗﺼﻮرش را ﻣﯽ ﮐﺮد.

ﺑﺮای درک ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ درون ﺧﻮدش و ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎ و اﻣﻮاج
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎ »ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻏﺮق ﻧﺸﻮد«

ﺗﺎرﯾﮑﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﺳﻮم
در ﻋﻤﻖ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
ﺳﺆال ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ رﻓﺘﻦ؟ آﯾﺎ اﯾﻨﺠﺎ ،در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ» ،رﻫﺎ ﮐﺮدن« ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ؟ ﭼﻪ ﻗﺪر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪﮔﯽ
در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮدش ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺖ ،ﻧﻪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯿﺶ؛ ﺣﺪاﻗﻞ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را دﻗﯿﻘﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ
ﮔﻔﺖ و ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد "ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺘﻀﺎح اﺳﺖ" " ،اﯾﻨﺠﺎ ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ" ﯾﺎ "ﻗﺪر ﻣﺮا
ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ".
ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﯾﯽ درون ﺧﻮدش ﺟﻨﮕﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ اش آرزو داﺷﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ
ﮐﺠﺎﺳﺖ .اوج ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ "ﻣﺮدن در ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﻣﺤﺾ" ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮدش .ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﮑﺮد اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد »اﺛﺮی« از وی ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ
وآن اﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی؛ اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮش آن ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ در اروﭘﺎ اﺻﻼ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ از ﻋﻤﺮش را
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ﺻﺮف ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺎﺿﺮ و آﻣﺎده وﺳﻄﺶ ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ؟
از ﻣﻔﻬﻮم "ﺑﻬﺸﺖ" ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻧﻔﺮت داﺷﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ آﺳﺎن و ﺑﯽ دردﺳﺮ و ﺑﯽ ﺗﻼش ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺰﺟﺮﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد.
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻟﻢ ﺑﺪﻫﺪ و ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﻮه آﺳﺎﯾﺶ و ﺷﺮاب
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد و ﺗﺎزه ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .دوﺳﺖ داﺷﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر
ﺳﻨﮕﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮود و ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را زﯾﺮ ﺑﺎر ﺑﺪﻫﺪ.
اﺻﻼ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﻗﻮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ دوش
ﺑﮑﺸﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧُ ﺮد ﺷﺪن اﺳﺘﺨﻮان ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﻔﻬﻮم
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻼش داﺋ ﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪﻓﯽ ﻋﺎﻟﯽ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ و ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد.
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﻬﺸﺖ »ﺗﻀﺎد« داﺷﺖ.
ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺳﮑﻮن ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺰ ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ و ﻣُ ﺮداب و ﺗﻌﻔﻦ را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺒﯽ زﯾﺒﺎ و ﺷﯿﮏ و اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻮی ﺗﻌﻔﻦ ﺳﮑﻮن او را ﻣﯽ
آزرد .او در ﻣﮑﺘﺐ ﻟﺬت ﺑﺮدن از رﻧﺞ ﺧﻮدش را ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ رﻧﺠﯽ ﻧﺒﻮد.
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ رﻧﺞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ رﻧﺞ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﮑﺮار
ﻣﻼل آور ﻣﻨﻈﺮه ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﺶ ﯾﺎدش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد دﺳﺘﺶ را از روی ﺷﺎﺗﺮ ﺑﺮدارد ﯾﺎ
ﻣﻨﻈﺮه دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ وﺳﺎل ﻫﺎ ﺧﯿﺮه ﺑﻪ آن ﻣﻨﻈﺮه اﻧﮕﺸﺖ روی ﺷﺎﺗﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش ﻓﻘﻂ ﺗﮑﺮار ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﻮد .ﻣﻼل آور و دردﻧﺎک .رﻧﺞ ﺗﻦ
روﺣﺶ را ﻗﺒﻼ ﺻﯿﻘﻞ داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ داﺷﺖ ﮐِﺪر ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ،زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﺑﯽ
دردﺳﺮ و ﺑﯽ رﻧﺠﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﻢ ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﺑﻮدن؟ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ آﻣﺪه
اﻧﺪ ،رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟
از درون ﺧﻮدش ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮآورد ،ﻫﻨﻮز ﭼﻬﺎر ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ زده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ
ﺧﻮدش ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﻘﺪر ﺑﺮای ﺑﻮدن و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن از اﯾﻨﺠﺎ زﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
ﺳﻮﻏﺎت ﺳﻔﺮش ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺮای ﺧﻮدش »ﮐﺸﻒ« دﻧﯿﺎی دروﻧﺶ.
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ »ﭼﺮا ﻧﻤﺎﻧﺪی و دﮐﺘﺮ ﻧﺸﺪی؟«
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪن دﯾﮕﺮان ،ﺧﻮدش ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا ﻣﺎﻧﺪم و دﮐﺘﺮ ﺷﺪم؟« ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮدش آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﺪ .زﻧﺪﮔﯽ ،زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﻮد و ﻧﻪ آن ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﻨﺪﮔﺎن.
ﺷﺮاﯾﻂ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از رأی دادﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوره
آﻣﻮزﺷﯽ  NTE5در ﺷﻬﺮ  Readingﻣﯽ رﻓﺖ .از ﻟﻨﺪن ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس و ﻗﻄﺎر ﻓﻘﻂ  ۳۸دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﻮد .دو ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻗﺮار ﺑﻮد آﻧﺠﺎ »ﻣﺪل ﺳﺎزی اﻗﻠﯿﻤﯽ« ﺑﯿﺎﻣﻮزد .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻓﺮق
داﺷﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف دﻓﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﺷﻮق دﯾﺪار دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻧﺒﻮد.

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ دﻧﯿﺎی آن ﻫﺎ ،ﺑﺎ آن ﺷﻮر و ﺷﻮق ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﺎر اول داﺷﺖ ﻫﻤﺖ ﺑﮕﻤﺎرد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﯿﻔﺎن اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﯽ و ﻣﺎﺗﺌﻮی
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﻮز دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ.
دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﻤﻊ »ﺗﻨﻬﺎ« ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ
اﮔﺮ ﺗﺎ ﺗﻪ دل اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻤﻊ را ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﻋﯽ
»رﻧﺞ« ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ در آن ﺷﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺗﻼش ﻣ ﯽ ﮐﺮد و در ﺿﻤﻦ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺸﺪ درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در داﻧﺸﮕﺎه و اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎص راﺣﺖ و ﺻﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ :آﺟﯽ ﭘﯿﺘﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ  ۴۴ﺳﺎﻟﻪ ،ﮐﻮﻓﯽ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ای و ﻻرای ﮐﺎﻣﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺳﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺎد زﯾﺘﻮن ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﻣﯽ آﻣﺪ و اﻫﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮد ،رﺿﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺎرﯾﻮی ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر
داﺷﺖ ،آﻧﺎ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮه ﭘﺴﺮی داﺷﺖ ،ژوﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ  ۱۶ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه و ﮐﺎروﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﺎﻻی
ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﯽ اﺻﻼ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻦ وﺳﺎل ﻫﺎی »اروﭘﺎﯾﯽ« ﺧﻮدش ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻫﻢ ﺳﺎﻻﻧﺶ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ راﺣﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯽ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ

ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫﺎ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺗﺌﻮ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻮد.
ﻫﻢ ﺳﻦ ﺧﻮدش ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﺑﻔﻬﻤﺪ.
در ﻧﻈﺮش ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ از او ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ زد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل و ﺗﺼﻮر
ﺧﻮدش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎ را ﺑﻌﺪا دﯾﮑﺸﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻧﭙﺎﻟﯽ اش
در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد .دﯾﮕﺮ اﺻﺮاری ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺷﺮت اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ .از
آﺧﺮﯾﻦ  NTEﮐﻪ در ﺑﺎﮐﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﯿﺐ وی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﮑﺎر و دوﺳﺖ ﺗُﺮﮐﺶ »ﮔﻠﭽﯿﻦ« ﮐﻪ اﻫﻞ ازﻣﯿﺮ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﻗﺒﻞ از وی از
ﺧﺮاﺳﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺨﺎرﺳﺖ را ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺗﺮک
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻢ زﺑﺎن و ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﺶ را ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ ﻣﺰاج ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای
ﺳﺮاﻏﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻣﺎدراﻧﻪ و دﻟﺴﻮزی ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ،
در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﮑﻮﺗﺶ از وی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺤﺸﺶ ﻣﯽ داد و ﺳﺮزﻧﺸﺶ
ﻣﯿﮑﺮد ،رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎ در رﻓﺘﺎرش ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ آزرد .ﺗﮑﻪ ای از ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ در وﺟﻮدش ﺑﺮق ﻣﯽ زد ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻗﻠﺐ ﺑﺰرﮔﺶ داﺷﺖ .ﮔﻠﭽﯿﻦ
را ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﮑﻮت ﻓﺮو رﻓﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ُﺳﮑﻮت ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺨﺼﯽ از ﮔﺮوه ﺑﻪ وی
ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺟﻤﻊ ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺎم ﺧﻮردن ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮔﺎم

ﻧﺰﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او در ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﺎ ﮔﺎم ﻣﯽ زد و در رؤﯾﺎﯾﺶ روزﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ اش را ﻣﯽ دﯾﺪ
و اﺻﻼ آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .ﻗﺒﻼ وﻗﺘﯽ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان ﺑﻮد ،اﯾﻦ
ﺮﺷﺮ ﺑﺎران ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش
ﺑﺨﺶ از وﺟﻮدش را زﯾﺮ ﺑﺎران ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ُﺷ ُ
را ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮد و زﯾﺮ ﺑﺎران ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﺣﯿﻦ ﻗﺪم زدن دﻟﺶ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﯿﻔﺎن در ردﯾﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯿﮑﺮد و ﻫﻤﺮاه زن و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﻗﺮارﻫﺎی ﺷﺎم ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﻣﺎﺗﯿﻮی ﺧﻮش ﺗﯿﭗ و ﺧﻮش
ﺻﺤﺒﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻋﺪه زﯾﺎدی دوره ﻣﯽ ﺷﺪ و وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ وی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ .در
ﻋﻮض ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪم زدن ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺪﻋﻮی ﭘﺮوژه ﻫﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻣﺮز  ۳۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ
ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺎم
ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻟﻬﺠﻪ ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روس ﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﮔﯿﺮا اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﺮد .رﯾﺘﻢ آراﻣﺶ ﺑﺨﺸﯽ داﺷﺖ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ وی و ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی
او ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد.

ﻫﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی از ﮔﺮوه ﻧﺰدش ﻣﯽ آﻣﺪ ،اﻣﺎ
ﻋﺬاﺑﯽ اﻟﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد دور از ﻧﺰاﮐﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ و او ﺑﺨﻮاﻫﺪ »ﺳﺮﺳﺮی« ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ داﺳﺘﺎن
زﻧﺪﮔﯽ اش از روز اول را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺮح دﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻌﺪ از

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﻮدش ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ .داﺷﺖ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺳﮑﻮﺗﺶ را ﻣﯽ
ﺷﮑﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدش را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺣﺮف را ﺑﻪ ﺟﺎی
دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ .روزﻫﺎ و ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دورﺗﺮ
و دﯾﺮﺗﺮ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻓﺮا رﺳﯿﺪ.
از ﻟﻨﺪن ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ "ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن" ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭘﺮوژه اش »درﯾﺎی
ﺳﯿﺎه و ﺧﺰر« ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
دو ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ روزی ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ اﺳﺘﺎدش
ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺲ از ﺑﯿﺴﺖ و اﻧﺪی ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ از آن اﺳﺘﻌﻔﺎء داده
اﺳﺖ و رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روزﻫﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﻣﺸﻐﻮل ﺟﺒﺮان ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﯽ رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن در
ﺟﺮﯾﺎن دﯾﺮﮐﺮد وﯾﺰاﯾﺶ ﺑﻮد .از ﻗﻀﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﻢ در آن روزﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯽ رﻣﻖ اﻣﺎ
ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﻨﺪن ،ﺧﻨﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﻓﯽ و ﻻرا ﻗﺮار ﻧﺎﻫﺎر
ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و در اﺗﺎق ﻧﺎﻫﺎر ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دو آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺎ
دﯾﺮوﻗﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺪون ﺷﮑﺮ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراﺗﺶ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻮد.
دو ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ »ﻋﻤﺎد« ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و رﺿﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ
ﻫﺎی داﺋﻤﯽ اش ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻋﻤﺎد ﮐﺎﻓﻪ ﻻﺗﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﭼﺎی و ﻋﻤﺎد از ﺑﺎﻗﻠﻮاﻫﺎ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﺎرف ﻣﯽ زد.
دﺳﺖ ﻋﻤﺎد را ﻧﻤﯿﺸﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ زد .ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎﻧﯽ اش ﻧﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.

روز ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اش در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و اﻧﺪک زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ دو ﭘﺮواز در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ .ﮔﺮﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻗﻮای ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ای
دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ »آﻟﻤﺎﻧﯽ« ﺣﺮف ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫُ ﺘﻞ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺎﮐﺴﯽ
و اﺗﺎق ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺮای
ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﻌﺪن ﺷﺮاب دُ ﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ و ﺷﺮاب ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﮕﯿﻦ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﻔﺮه ﻫﺎی آن ﻫﺎﺳﺖ .در ﻫﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ و ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮔﺮﺟﯽ ﻫﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪ
و ﺧﻮدی را ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺳﻔﺮه ای ﺑﺎ ﻧﮕﯿﻦ ﺷﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻨﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﮔﺮﺟﯽ ﻫﺎی
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻧﮑﻮﻫﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
ﺗﺎ زﻣﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ دو ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن در ﻻﺑﯽ دﯾﮑﺸﺎ و آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر را ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮد .ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﺮﺟﯽ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺟﺎن او ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارﻧﺪ .ﻋﻄﺮ و
ﻃﻌﻢ ﻗﻔﻘﺎز ،اﯾﻦ ﻫﺰارﺗﻮی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﻣﺮﮐﺐ از ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻌﯿﺸﺖ در ﺳﺮﻣﺎی اﺳﺘﺨﻮان
ﺷﮑﻨﺶ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺟﻨﻮب آن و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﺴﯿﻢ ﺳﺤﺮی درﯾﺎی ﺳﯿﺎه در ﺻﺒﺢ ﻫﺎی
ﭘﺲ از ﺑﺎران ،ﻃﻌﻢ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻏﺬاﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎزی اﻧﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻗﺺ ﻟﺰﮔﯽ – ﻗﻔﻘﺎزی ﮐﻪ
ﻧﻤﺎد ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎی وﺣﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﻔﻘﺎز اﺳﺖ .وﺣﺸﯽ و ﭘﺮ اﺑﻬﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
زﯾﺒﺎ و ﺷﮑﻮه ﻣﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪه و ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎ رﯾﺘﻤﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرش
ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﺎران ﺑﻬﺎری ﻗﻔﻘﺎزی ،ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ :ﻟﮕﺎﺗﻮﻫﺎی ﺷﻮخ و ﺷﻨﮓ ،ﺿﺮب ﻫﺎی ﺷﺎﻧﺰده

ﺗﺎﯾﯽ و اﺳﺘﻮﮐﺎﺗﺘﻮی ﮔﻮﺷﺨﺮاش وﺣﺸﯽ .ﮔﺎم ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺿﺮب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺘﮏ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ
ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﻋﻘﺎب ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ،ﺗﯿﺮ
و ﮐﻤﺎن و ﭘﻠﻨﮓ .ﻫﻤﻪ ﯾﺎدآورﻫﺎی آﺷﻨﺎی ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ در رﯾﺘﻢ »ﺑﺰﻣﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺷﻮﺧﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.

رﻗﺺ ﻗﻔﻘﺎزی ﺑﺮاﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﻠﻮک ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد:
رﯾﺘﻢ را ﺑﻔﻬﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﯿﺎﻣﻮز ،آن ﻫﺎ را دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺳﺘﺎدت اﺟﺮا ﮐﻦ ،ﻣﺎﻫﺮ ﺷﻮ .ﺣﺎل ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ای را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ،
روش و اﺳﺘﺎﯾﻞ ﺧﻮدت را ﺑﯿﺎب ،ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﻋﻤﻖ وﺟﻮدت زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻦ ،ﺣﺎل رﯾﺘﻢ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ .ﺑﻪ ﺧﻠﺴﻪ ﺑﺮو و ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺮﮐﺖ ﺻﺮف را ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻦ .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﻮد ،در ﺗﺎر و ﭘﻮد رﻗﺺ ﻗﻔﻘﺎزی ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد .از ﻗﺒﻞ آن را در ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻠﻒ رﻗﺺ ﻗﻔﻘﺎزی )آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ( ﭼﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر
اﯾﻦ ﻋﻄﺮ و ﻣﺰه در ﭘﺎی ﻫﺰارﺗﻮی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮد.

در ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آﻧﺠﻼ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را ﺻﺮف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﭘﮋوﻫﺶ در ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺣﻮاﻟﯽ درﯾﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد و اﺻﺎﻟﺘﺎ اﻫﻞ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﻮد.
آﻧﺠﻼ ﻫﻢ اﺧﻼق اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ را ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ،ﻫﻢ ﮔﺮﺟﯽ ﻫﺎ و ﻫﻢ ارﻣﻨﯽ ﻫﺎ را .ﺑﺎﯾﺪ از
ﺗﻔﻠﯿﺲ ﺑﺎ اوزورﮔﺘﯽ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻮی درﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻣﺎﻏﺸﺎن ﺧﻮرد ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.

آﻧﺠﻼ ﻗﺮار ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎی
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺖ .در اوزورﮔﺘﯽ و ﮔﻮرﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮاﻧﮏ ﻫﻢ اﺗﺎق ﻣﯽ ﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ او ﺷﺐ ﻫﺎ »ﺧُ ﺮ و ﭘﻒ« ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻢ اﺗﺎﻗﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﮏ و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮاﯾﺶ دﺳﺖ داد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ رﯾﺰ و
درﺷﺖ داﺳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺰ ﺎت و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﻓﺮاﻧﮏ و ﺑﺎ ﺑﺪرﻗﻪ
ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻌﺠﺐ زده وی ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  Action planداﻧﺸﮕﺎه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﺮاﻧﮏ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ اش را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و ژوﻟﯿﺖ ﻋﻬﺪه دار
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی اش ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﺎرش اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺮﮐﺰ زﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه
ﯾﮏ دوره ﻓﺸﺮده و ﮐﻮﺗﺎه ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻓﺮاﻧﮏ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﮕﺎه
ﻫﺎی ﭘﺮاﻃﻤﯿﻨﺎن و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﻪ روزﻫﺎی اول از او دﯾﺪه ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ و رﯾﺸﻪ
اﺻﻠﯽ ﻣﺸﮑﻞ از دﯾﺪ ﻓﺮاﻧﮏ اﯾﻦ ﺑﻮد :ﻓﻘﺪان ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ.

ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮک از ﻧ ﺪاﺷﺘﻦ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آﮐﺎدﻣﯿﮏ وی و اﺳﺘﺎدش را ﺗﺎ
ﻣﺮز ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ و اﻧﻔﺠﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺻﺎف و ﺳﺎده زﺑﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ "او" ﺟﺎﯾﯽ درون ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻢ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎدش ﺑﯿﺎﺑﺪ ،ﻣﺎﻧﺪن در ﻟﻨﺪن ﺑﺮاﯾﺶ اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

ﻓﺮدا  ۹ﺻﺒﺢ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻟﻨﺪن در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﯿﺘﺮو ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﯾﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺨﺶ ورودی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻫﯿﺘﺮو را ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ﭘﺎی ﻗﺘﻞ دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺎن
ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪاد آن ﺑﺨﺶ از ﺧﻮدش را ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ ﻫـــــﺎ ﻧــــــﺎم ﻣﺮا ﺑــــــﺎران و ﺑــﺎد
ﻧــــــﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻨﺪ از رﺧﺴــــﺎر ﺳﻨﮓ

ﮔﻮر ﻣﻦ ﮔﻤﻨــــــﺎم ﻣﯽ ﻣــــــــﺎﻧﺪ ﺑﻪ راه
ﻓﺎرغ از اﻓﺴـــــﺎﻧﻪ ﻫـــﺎی ﻧــــﺎم و ﻧﻨﮓ

ﮔﻠﭽﯿﻦ – دوﺳﺖ ازﻣﯿﺮی اش ،ﮔﺆی ﭼﺎی ،ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ آن ﻃﺮف ﺗﺮ ،ﺧﻮد او

ﺳﺮﮔﺌﯽ دوﺳﺖ روﺳﺶ ،ﻏﺮق در ﮐﺎر ﺻﺤﺮاﯾﯽ

دﯾﮑﺸﺎ )ﻧﭙﺎل( ﺑﺎﻻی ﺻﺨﺮه و ﺳﺎﺑﺮﯾﻨﺎ )ﻫﻠﻨﺪ(
در ﭘﺎ ﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ )اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ( ،آﻧﻮک )ﺑﻠﮋﯾﮏ( ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﺶ ﺳﻮزان )ﺑﻠﮋﯾﮏ( و اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر )ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن( دوره
آﻣﻮزﺷﯽ  ،NTE4ﺑﺎﮐﻮ ،ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن

در ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻨﺪن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی

ﺳﯿﻔﺎن دوﺳﺖ اﺗﯿﻮﭘﯿﺎﯾﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ اش و ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ،ﺷﻬﺮ  ،Readingﺑﺮﺗﯿﺎﻧﯿﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﻮزان
در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم اﺗﻤﺴﻔﺮی ،ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۱۶

دوره ﯾﮏ روزه آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻤﻨﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ،ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۱۶

ﻣﻨﻈﺮه ﻣﺤﺒﻮب روزﻫﺎی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اش ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی آﮐﺴﺒﺮﯾﺞ

ﻫﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎﻧﺶ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن :آرﺗﻮر )آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ( ،آرﯾﻦ )ﻫﻠﻨﺪ( ،ﻟﺌﺎ )آﻟﻤﺎن( ،ﻟﯿﺰﺑﺖ
)ﻓﺮاﻧﺴﻪ( ،ﻓﺮاﻧﮏ )ﻫﻠﻨﺪ – ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه( و ﺳﺌﺮی )ﻓﯿﺠﯽ(

ﺳﻠﻔﯽ ﻧﺌﺎﻧﺪرﺗﺎل ﻫﺎ ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﻮزه ﻣﻠﯽ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﺗﻔﻠﯿﺲ و ﻣﺠﺴﻤﻪ دون ﮐﯿﺸﻮت در ﺑﯿﺸﻪ زارﻫﺎی
ﻗﻔﻘﺎز

دﯾﺪی از ﺷﺐ در ﺗﻔﻠﯿﺲ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
در ﺗﻠﺨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﻣﺪ.

ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ آﻣﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ وی ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﻣﺴﺌﻮل ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز از آراﻣﺶ وی ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐ ﺮی

در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﯿﺪن »ﺗﻌﺪﯾﻞ« از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﺣﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﯾﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .آن ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮدش ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ »ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺨﺼﻮص

دردﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،دردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺮﺧﺘﯽ اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻫﻨﻮز در

ﻧﻮردﯾﺪه اﻧﺪ«.

او ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد" را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﻠﺨﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎ

و آﺳﺘﺎﻧﻪ درد وی را ﺑﻪ ورای اﺑﺪﯾﺖ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻋﻤﻖ ذﻫﻨﺶ آن ﻗﺼﺮ
ﺷﯿﺸﻪ ای را ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﺮدﯾﺪ وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

دﯾﮕﺮ ﻣﺮزی ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ و رد ﺷﺪن از آن ﺑﺘﺮﺳﺪ .ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ و زﻣﺎن را در ﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ .زاﻧﻮاﻧﺶ را ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽ دﯾﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﭘﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻤﯿﺮد .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﺶ

ﻧﺒﻮد.

ﺣﺴﺮت ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻃﻮﻓﺎن زده ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻗﺮار ﺷﺪ "ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ" ﺑﺎﺷﺪ .روال ﮐﺎر اداری ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻣﯿﺸﺪ و ﺣﮑﻢ

ﺗﻌﺪﯾﻠﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﮔﺮﭼﻪ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ در اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد

ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﺎر داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم اﻣﺎ »ﺧﺎﻧﻪ« ﻧﻨﺸﺴﺖ .راه ﺑﻬﺘﺮی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ رﻓﺖ .ﻧﻮﺷﺘﻦ داﺳﺘﺎن را ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ آﻏﺎز ﮐﺮد.

ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺟﺶ را ﻃﻮی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻓﺘﻨﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﻫﺮ روز ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﺮ ﻣﯿﺨﺎﺳﺖ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ در ﭘﺎرک ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﻪ

دوی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﻌﺪ از آن در دﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﯾﻤﻮن ،ﯾﮏ ﻗﻬﻮه ﻣﯽ
ﺧﻮرد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﺶ را ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎﯾﺶ در آن روزﻫﺎ ،در ﮐﺎﻓﻪ ﮐﺎﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ رخ داده

اﻧﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻓﯽ و ﻻرا ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.

ﻓﻘﻂ روز ﻫﺎی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ آﻣﺪ ،آن ﻫﻢ ﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻓﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ

وی ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻋﻤﺎد و ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎ آن ﺟﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ.

ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد آﯾﺎ روز اول ﮐﻪ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ از ﺷﻮق ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻫﯿﺠﺎن ﭘﻠﮏ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،آن روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮﺷﺶ و ﺧﺮوش

ﺑﻮد ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد؟

ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ از ﻣﺮز ﮐﻮدﮐﯽ ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ و ﭘﯿﺮی ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ و در ﻣﺮگ
آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻧﻮ

ﺧﻮدش را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد؟ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎری ﺗﺮﯾﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ و ﻋﻤﯿﻖ

ﺗﺮﯾﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮش ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ.

ﯾﺎدﮔﺎری ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻠﺦ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدش و ﮔﺴﺘﺮدن ﻣﺮزﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ اش .و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﺗﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ راه

ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﺮود؟

ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮدش و ﮐﺸﻒ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﻪ در آ ﻨﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ "درد" داﺷﺖ.
دردی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﻗﺪ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .درد ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺷﺪن و دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﭘﻮﺳﺖ ،درد رﻫﺎ ﺷﺪن از وزﻧﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮ ،ﺗﻌﻠﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ

وﺟﻮدش ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼص ﻣﯽ ﺷﺪ .آن روزﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ

ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪﮔﯽ اش رﺳﯿﺪ:

"ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺾ ﻣﯽ ﺑﻮد .ﻣﻌﻨﺎي اﺻﯿﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﻫﺮ روز ﻧﻮﺷﺘﻦ".

ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﻮﺷﺖ و ﻧﻮﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﭼﺮﺧﺶ ﻗﻠﻢ در دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎﯾﺶ

را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ زدود.

زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اوج ﻋﺰت ﻣﻨﺪی »رﻓﺘﻨﺶ« را ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺷﻬﺮش ارﺳﺎل ﮐﺮد .ﻏﯿﺮ از ﻟﻮازم روزﻣﺮه ﭼﯿﺰ

ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭼﻤﺪان ﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ اش را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد :ﯾﮏ

دﻓﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ.

در ﻃﯽ رﻓﺘﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ اﻟﺘﻤﺎس آﻟﻮده ﺷﻮد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻐﺮور ﻣﯿﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ رﻓﺖ.

ﻫﻤﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻟﻨﺪن و ﺣﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ

آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن در  BBCﺑﻪ او ﺷﺪه ﺑﻮد ،رد ﮐﺮد .ﻣﯽ داﻧﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻪ در اﯾﻦ آﺳﻤﺎن .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ در آﺳﻤﺎن ﺟﻬﻨﻢ ،در ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺮ ﮔﺸﻮدن را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ .ﭘﺮ ﮔﺸﻮدﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ وﺣﺸﯽ
ﻣﯽ ﺑﻮد و او ﮐﺒﻮﺗﺮ دﺳﺖ آﻣﻮز ﺷﺪن ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ.

ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﻣﻤﮑﻦ ،ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ رﺳﺎﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮای ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ او را در

آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ .ﻟﺮزش ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﻟﺮزﺷﯽ از
ﺳﺮﻣﺎی آﺷﻨﺎی ﺷﻬﺮش در زﻣﺴﺘﺎن .ﺧﺎﻧﻮاده اش را ﻗﺒﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻗﺮار
ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺘﯽ در آن ﻣﻮرد ﺑﯿﻨﺸﺎن رد و ﺑﺪل ﺷﻮد.

زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺮد ﺷﻬﺮش ﻫﻨﻮز آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ از ﺗﻮﻧﻞ ﺑﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎدرﺑﺰرگ و ُﺳﺮ ﺧﻮردن ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺰ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .دﻟﺶ
ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ زﯾﺮ ﺑﺎران آب ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﺶ ﺧﺶ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭘﺎ ﺰی،

آن ﺑﺨﺶ از وﺟﻮدش را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،زﯾﺮ ﺑﺎران دﻓﻦ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا اﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯽ رﺣﻢ ﺗﺮی ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻗﺘﻞ را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم

داده و دﻓﻨﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ارﻏﻮاﻧﻢ آن ﺟﺎﺳﺖ

ارﻏﻮاﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ

ارﻏﻮاﻧﻢ دارد ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺪ

ﭼﻮن دل ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮن آﻟﻮد

ﻫﺮ دم از دﯾﺪه ﻓﺮو ﻣﯽ رﯾﺰد.

