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ﻣﺘأخره
ﻫمﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ کﻪ در اﯾﻦ داسﺘﺎن ﻣﯽخوانﯿد ،پس از گذشﺖ حدود ﯾﮏ سﺎل از تﺎرﯾﺦ آخر ﯾﻦ نوشﺘﻪ ،دوبﺎره
توسﻂ نوﯾسنده ﻣورد بررسﯽ ،بﺎزبﯿنﯽ و اصﻼح ﻗرار گرفﺘﻪاند .زﻣﺎن نگﺎرش اﯾﻦ سﻄور ،بﯿﺸﺘر ﻣﻌﺘﻘد بﻪ
»انﺘﻘﺎل احسﺎس بﻪ ﻫمﺎن صورتﯽ کﻪ ﻫسﺖ« بودم و بﻌدﻫﺎ ﻣﺘوﺟﻪ شدم آنچﻪ نوشﺘﻪام و احسﺎس ﻣﯽکنﻢ
احسﺎسﻢ را بﻪ خوبﯽ ﻣنﺘﻘﻞ ﻣﯽکند ،بﺎ توﺟﻪ بﻪ پﯿﺶزﻣﯿنﻪ فﮑری و زندگﯽ شخص ﻣﻦ بودهاسﺖ .بﻪ بﯿﺎن
دﯾگر برای درک آن داسﺘﺎن ،بﺎﯾد حﺘمﺎ »ﻣﻦ« ﻣﯽبودﯾد .در اﯾﻦ وﯾراﯾﺶ سﻌﯽ کردم بﯿﺸﺘر و بﯿﺸﺘر »او« را
براﯾﺘﺎن تﺸر ﯾﺢ کنﻢ تﺎ بﺘوانﯿد بﺎ ﻫﻢ از سفر در زندگﯽ و حوادثﯽ کﻪ سر راﻫﺶ پﯿﺶ ﻣﯽآﯾند ،ﻟذت بﺒرﯾد.
نوشﺘﻪ پﯿﺸﯿﻦ اسﺎسﺎ روی اﯾنﺘرنﺖ توزﯾﻊ شدهبود و اﻟﺒﺘﻪ ﻗصد دارم برای بهرهﻣند کردن ﻣخﺎطﺒﺎن بﯿﺸﺘر ،اﯾﻦ
نوشﺘﻪ را ﻫمزﻣﺎن بﻪ سمﺖ چﺎپ کﺎغذی بﺒرم .اﻣﯿدوارم چﺎپ کﺎغذی اﯾﻦ نوشﺘﻪ بﺘواند آن را در گسﺘره
وسﯿﻊتر ی بﻪ سمﻊ و نظر ﻣخﺎطﺒﺎن »سنﺘﯽتر« و »کﺎغذخوان« کﻪ در ﻋمق وﺟودم ﻫمواره براﯾﺸﺎن بﯿﺶ از
»دﯾﺠﯿﺘﺎلخوان« ﻫﺎ احﺘرام ﻗﺎﺋﻞ ﻫسﺘﻢ )خودم ﻫﻢ ﺟزو طﺎﯾفﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎلخوانﺎن ﻣحسوب ﻣﯽشوم( برسد.
}اﯾﻦ داسﺘﺎن از " "۳شروع ﻣﯽ شود و بﻪ تدرﯾج در بخﺶ ﻣﯿﺎنﯽ آن دو فصﻞ کوتﺎه داسﺘﺎن از زبﺎن »اول
شخص« رواﯾﺖ ﻣﯽشود .آن بخﺶ ﻫﺎی  ۱و  ۲ﻫسﺘند .بﻌدﻫﺎ شﺎﯾد ﺟﺎﯾﯽ توضﯿﺢ دﻫﻢ کﻪ چرا اﯾﻦ داسﺘﺎن
بﻪ ﺟﺎی  ۱از  ۳شروع شده اسﺖ{.
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۳
در خواب و در بﯿدار ی
فروردﯾﻦ ۹۴
ﻟحظﻪ اتمﺎم سربﺎز ی ،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 نظﺎﻣﯽاش را از تنﺶ ﻣﯽکند؛ انگﺎر ﻗرار نﺒود ﯾﮏ

بﺎره »رﻫﺎ« شود.
بﺎ ﻫر اﻣضﺎﯾﯽ ﻫمﻪ ثﺎنﯿﻪﻫﺎ و روزﻫﺎی اول در خﺎطرش زنده ﻣﯽشدند .گوﯾﯽ ﻣوﺟﯽ از خﺎطرات گذشﺘﻪ
ﻣﯽآﻣد ،بﻪ سﺎحﻞ اﻣروز ﻣﯽخورد و روی شﻦ ﻫﺎ ،تصوﯾری ﻣﯽکﺸﯿد .از گذشﺘﻪاش ،از روزی کﻪ وارد خدﻣﺖ
شد.
از روز اول اول .از روزی کﻪ سوار بر اتوبوس بﻪ سمﺖ پﺎدگﺎن افسرﯾﻪ تهران راه افﺘﺎدند ،تﺎ  ۱۲شب در ﻣورد
خدﻣﺖ تفهﯿﻢ شدند و سپس بﺎزگﺸﺘند تﺎ ﻟﺒﺎس و سﺎز و برگﺸﺎن را آﻣﺎده کنند و ﻫفﺘﻪ بﻌد خودشﺎن را

ﻣﻌرفﯽ کنند .آن روزﻫﺎﯾﯽ کﻪ بﻪ صورت کﺎﻣﻞ فراﻣوش شدهبودند :اسﺒﺎب کﺸﯽ از افسرﯾﻪ بﻪ پرندک ،کﺎﻣﯿون

ﻫﺎی نظﺎﻣﯽ کﻪ بﺎﯾد پر ﻣﯽشدند و ُپرکﺎری بر خﻼف ظﺎﻫرش کﻪ ﻫمرزم تنوﻣند و ورزشﮑﺎر ﺟنوبﯽاش بﻪ او

ﻟﻘب »سربﺎز آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ« دادهبود .ﻣﺎه اول و گرﻣﺎی طﺎﻗﺖ فرسﺎی پرندک کﻪ آب آشﺎﻣﯿدنﯽ اش شور بود.

ﻫمﻪ آن ثﺎنﯿﻪ ﻫﺎی اول ،روزﻫﺎی اول و تﻼشﯽ کﻪ برای درک و کﺸف اﯾﻦ دنﯿﺎی ﺟدﯾد نﺎدﯾده ،اﯾﻦ دنﯿﺎی
ﺟدﯾدی کﻪ پﯿﺶ از ورود بﻪ آن ،بﻪ اندازهی صد سﺎل تمﺎم خﺎطره خدﻣﺘﯽ از اطرافﯿﺎنﺶ شنﯿده بود را بﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورد.
روزﻫﺎﯾﯽ کﻪ در پﺎدگﺎن آﻣوزشﯽ بﻪ کمﮏ انﺒﺎرداری ﻣﯽرفﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣنﺸﯽ گروﻫﺎن ﻫﻢ زﯾرسﯿﺒﯿلﯽ براﯾﺶ
ﻣرخصﯽ آخر ﻫفﺘﻪ رد ﻣﯽکرد .در تمﺎم ﻋمر دو ﻣﺎه آﻣوزشﯽاش ،دو بﺎر بﯿﺸﺘر نگهﺒﺎنﯽ نداد.

بﻘﯿﻪ زﻣﺎنﺶ در انﺒﺎر ﻣﺸغول رتق و فﺘق اﻣوراتﯽ بودند کﻪ پس از اسﺒﺎب کﺸﯽ بﻪ پﺎدگﺎن پرندک بﺎﯾد انﺠﺎم
ﻣﯽ شد و اﻟﺒﺘﻪ تمﺎﻣﯽ ﻫﻢ نداشﺘند :بﺎزبﯿنﯽ انﺒﺎر و دوبﺎره چﯿنﯽ آن و ﻫمﻪ وسﺎﯾﻞ ﻋمرانﯽ و کﺎر کﻪ بﺎﯾد
روزانﻪ بﻪ افراد ﻣخﺘلف برای تﻌمﯿرات بﻪ افراد ﻣخﺘلف تحوﯾﻞ ﻣﯽشد .اﯾﻦﻫﺎ ﻫمﻪ غﯿر از آن ﻟوازم وﯾژه
آﻣوزش بودند کﻪ روزانﻪ بﺎﯾد تحوﯾﻞ ﻣﯽشدند و بﻌد از آﻣوزش تحوﯾﻞ گرفﺘﻪ ﻣﯽشدند.

روتﯿﻦ نظﺎﻣﯽ ،بﯽ آنکﻪ بخواﻫد براﯾﺶ تﻼشﯽ بﮑند ،در وﺟودش بود .سﺎلﻫﺎ بود کﻪ ﻗﺒﻞ از طلوع خورشﯿد
بﯿدار شدهبود ،سﺎلﻫﺎ بود کﻪ خودش برای انﺠﺎم اﻣورات روزانﻪ خودش کوشﯿدهبود .اﯾنﺠﺎ فﻘﻂ بحث دسﺘور
و سوت و بدو و بﺎﯾسﺖ و پﯿروی بﻪ آنﻫﺎ اضﺎفﻪ ﻣﯽشد.
پﺎگون و درﺟﻪﻫﺎﯾﺶ در ﻟحظﻪای از تنﺶ کنده شدند کﻪ اﻣضﺎﻫﺎی گروﻫﺎنﯽاش تمﺎم شد ،در گردان احسﺎس

کرد کﻼه و پوتﯿﻦ ﻫﺎﯾﺶ دﯾگر نﯿسﺘند؛ سﺒﮏتر شدهبود .تﺎ اﻣضﺎی آخر کَ نده شدن شلوار و فرنج نظﺎﻣﯽ را بﺎ
ﻫمﻪی آرم و ﻋﻼﯾمﺶ احسﺎس کرد .انگﺎر بﻌضﯽﻫﺎﯾﺸﺎن بﺎ چسﺒﯽ بﻪ تنﺶ چسﺒﯿده بودند و ﻫر بﺎر تﮑﻪی

کوچﮑﯽ از آن چسب ﻫمراه بﺎ درد و آزار از تنﺶ کنده ﻣﯽشد .اﻣضﺎی آخر اﻣﺎ ﻣﺘفﺎوت بود .اﻣضﺎﯾﯽ کﻪ اﻋﻼم
ﻣﯽکرد »خدﻣﺖ تمﺎم شد«.
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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 دنﯿﺎی دﯾگر ی کﻪ ﻫمﻪچﯿز در دنﯿﺎﻫﺎی ﻗﺒلﯽ براﯾﺶ ﻣﺘوﻗف شدهبود .ﯾﮏ بﺎره احسﺎس کرد زﯾرش خﺎﻟﯽ
شدهاسﺖ 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 بﯽوزنﯽ کﺎﻣﻞ سراسر وﺟودش را فرا گرفﺘﻪبود.

در ﯾﮏ ﻟحظﻪ تمﺎم خﺎطرات و ﻟحظﺎت و ثﺎنﯿﻪﻫﺎﯾﯽ کﻪ بﻪ ندرت در اﯾﻦ بﯿسﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯽتوانسﺖ بﻪ
خﺎطر بﯿﺎورد بﺎ ﺟز ﺎت کﺎﻣﻞ ﺟلوی چﺸمﺶ رژه رفﺘند .ﻫمﻪ خﺎطرات روز اول ورود بﻪ ﯾگﺎن و دﻋوای
ﻟفظﯽاش بﺎ افسر کﺎدری کﻪ سﻪ سﺎل از خودش کوچﮏتر و »ﻫﻢ درﺟﻪ« بودند.
بﻌدش کﻪ زﯾر سﯿﻢ خﺎردار کﺎرگﺎه تﮑﺎور ،ﻣﯿدان ﻣوانﻊ و دور ﻣﯿدان تنﺒﯿﻪ ﻣﯽشد ،نﻪ خودش کﻪ ﻫمﻪ افسران
وظﯿفﻪ ﻫمراﻫﺶ بﺎ ﻫﻢ ﻟﺒخند ﻣﯽزدند و ﻫمﯿﻦ بﺎﻋث شدهبود شب سوم پﺎدگﺎن را در بﺎزداشﺖ بخوابند.

فرداﯾﺶ کﻪ خﺒر بﻪ سﺘﺎد رسﯿدهبود و سرﻫنگ اﻟﻢ شنگﻪای راه انداخﺘﻪ بود کﻪ چرا افسر وظﯿفﻪ را تنﺒﯿﻪ بدنﯽ

کردهاﯾد و بﻌدش کﻪ از سﺘﺎد بﻪ ﻋنوان سربﺎز رکﻦ سوم او را خواسﺘﻪ بودند.

شﺶ ﻣﺎه بﻌدش کﻪ از طرف حفﺎظﺖ اطﻼﻋﺎت ارتﺶ ،بﻪ خﺎطر »داشﺘﻦ پﺎسپورت« و سفر خﺎرﺟﯽ پﯿﺶ از
خدﻣﺖ ﻋذرش را از رکﻦ خواسﺘند ،بﺎز ﻫﻢ ﻫمواره از سﺘﺎد او را ﻣﯽخواسﺘند .آچﺎر فرانسﻪ کﺎرﻫﺎﯾﯽ بود کﻪ
بدون حضورش نمﯽشد بﻪ آن کﯿفﯿﺖ زﻣﺎن او انﺠﺎم گﯿرد.
از طرف دﯾگر اﻣﺎ ورودش بﻪ سﺘﺎد ﻗدغﻦ شده بود و اﻟﺒﺘﻪ کﻪ اﻋضﺎی سﺘﺎد ﻫﻢ »زﯾرسﯿﺒﯿﺒلﯽ« ورودش را
ندﯾده ﻣﯽگرفﺘند.
در خدﻣﺖ سربﺎزی ،ﯾﮑﯽ از بزرگﺘرﯾﻦ درسﻫﺎی زندگﯽاش را فرا گرفﺘﻪبود» :دوگﺎنگﯽ شخصﯿﺘﯽ« کﻪ ﻫر چند
ﻗﺒﻼ در خﺎرج از ﻣحﯿﻂ ﻫﻢ دﯾدهبود ،اﯾنﺠﺎ بﻪ کرات خودش را نﺸﺎن ﻣﯽداد .گوﯾﯽ ﻣحﯿﻂ خﺸﻦتر و
دسﺘور یتر و نﯿﺎزﻣندی بﻪ اﻗدام سرﯾﻊ بﺎﻋث ﻣﯽشد چهره انسﺎنﻫﺎ زودتر نمﺎﯾﺎن شود.
ﻫر چند اﯾﻦ چهره آراسﺘﻪ و غرق در تزﺋﯿنﺎت نظﺎﻣﯽ و زﯾر ﻫزاران ﻟﻘب ﻣخﺘلف پنهﺎن ﻣﯽشد .اﻣﺎ بﻪ ﻫر حﺎل
زشﺘﯽ زشﺘﯽ بود و زﯾر زﯾﺒﺎترﯾﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎ ﻫﻢ نمﯽشد پنهﺎنﺶ کرد .صﺎف و ﻣسﺘﻘﯿﻢ توی صورت ﻣﯽخورد و
بﯿننده را ﻣﺸمئز ﻣﯽکرد.

بﻪ خودش آﻣد.
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 ﻣﯽشدند.

ﺟسدی غرق در تزﺋﯿنﺎت نظﺎﻣﯽ ،بﺎ پوتﯿﻦﻫﺎی براق و واکسزده ،ﻗﺎﻣﺘﯽ کﺸﯿده و کﻼﻫﯽ کج بر سر ،اتو شده
و شق و َر ق.
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ﻫمﺎنطور ی کﻪ ﻫمﯿﺸﻪ فرﻣﺎنده اش ﻣﯽخواسﺖ .چﺸمﺎنﯽ آﻣﺎده و دوخﺘﻪشده بﻪ دﻫﺎن فرﻣﺎنده و
گوشﻫﺎﯾﯽ تﯿز برای شنﯿدن و بدنﯽ بﺎ ترکﯿب ﯾﮏ ﻣﺎشﯿﻦ کﺎﻣﻞ برای اﺟرای فراﻣﯿﻦ .ﺟسد ﻣردهای بﺎ بﯿسﺖ
و ﯾﮏ ﻣﺎه سﻦ و اکنون در حﺎل سوخﺘﻦ و خﺎکسﺘر شدن .بﺎﯾد کﻪ از آن خﺎکسﺘر تخﻢ ﻗﻘنوس زندگﯽ اش را
ﻣﯽﯾﺎفﺖ .دﯾگر وﻗﺘﺶ بود کﻪ از اﯾﻦ ﺟسد ﻫﻢ بگذرد.
اﯾﻦ تﺠربﻪ ﻣرگ براﯾﺶ حﺘﯽ پﯿﺶ از شروع زندگﯽ اش اتفﺎق افﺘﺎدهبود.
حس پﯿر شدن و حس روزشمﺎر ی برای ﻟحظﻪ ﻣرگ .انگﺎر تمﺎﻣﯽ وﺟودش ﻣرگ را ﻣﯽ طلﺒﯿد .ده روز پﯿﺶ
بﺎﻻخره از رؤﯾﺎ بﯿرون آﻣدهبود .تمﺎم شدهبود .ﻫمﻪ چﯿز ی کﻪ در بﯿسﺖ و ﯾﮏ ﻣﺎه سﺎخﺖ و نسﺎخﺖ تمﺎم
شده بود .صدای ضﻌﯿفﯽ درون سرش ﻣﯽپﯿچﯿد» :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.
بهﺎر براﯾﺶ ﻫمﯿﺸﻪ ﻋﺠﯿب بود ،نﺎفهمﯿده بود ،دسﺖ نﯿﺎفﺘنﯽ بود ،زﯾﺒﺎ بود ،تهﯽ بود ،زودگذر بود ،سخﺖ

بود ،بﺎرانﯽ بود ،و ﻋﺠﯿب بود .ﻋﺠﯿب بود کﻪ اﯾﻦ سﺎل بهﺎر را ﻣﯽفهمﯿد .ﻋﺠﯿب بود کﻪ اﯾﻦ سﺎل پندار ی از

خواب بﯿسﺖ و چند سﺎﻟﻪ ای بﯿدار شدهبود .اﯾﻦ سﺎل ﻗرار بود پوسﺘﻪی سﯽ سﺎﻟگﯽ اش شﮑﺎفﺘﻪشود و رسمﺎ

وارد دﻫﻪ چهﺎرم زندگﯽاش شود .دﻫﻪ پخﺘگﯽ ،دﻫﻪ فهمﯿدن ،دﻫﻪ بودن و حسکردن زندگﯽ در آخر ﯾﻦ
بزنگﺎﻫﺶ .در آخرﯾﻦ نفسﻫﺎﯾﯽ کﻪ زندگﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫد بﺎ تمﺎم وﺟود بﮑﺸﯽ و بﻌدش دﻫﻪﻫﺎی سرازﯾر ی
بﻪ روزﻣرگﯽ و رو بﻪ سوی پﺎﯾﺎن و نداشﺘﻦ و حسرت خوردن بر »سﯽ سﺎﻟگﯽ« :آه ﻣﺸﺘرک ﻫمﻪی پﯿرﻣردﻫﺎﯾﯽ
کﻪ دﯾده بود" .ﻫﯽ ﺟوانﯽ".
در تدارک چﯿز ی بزرگتر بود .در درونﺶ اﯾﻦ بﺎر گوﯾﯽ آخر ﯾﻦ گلوﻟﻪ بﺎﯾد شلﯿﮏ ﻣﯽشد .آخر ﯾﻦ اﻣﯿد .آخر ﯾﻦ

تﻼش .آخر ﯾﻦ ﯾﺎدگﺎر »ﻫﯽ ﺟوانﯽ« .ﻫﯽ ﺟوانﯽ کﻪ ﻣﯽرفﺖ »ﺟوانﯽ« را در ﺟﺎﯾﯽ دﯾگر تﺠربﻪ کند .ر ﯾﺸﻪاش

را ﻣﯽخواسﺖ در خﺎک دﯾگر ی بنﺸﺎند .در خﺎکﯽ کﻪ ﺟوانﻪ زدن و شﮑوفﻪ کردن را براﯾﺶ دﻟپذﯾرتر کند .در
خﺎکﯽ کﻪ بﺘواند رؤﯾﺎﻫﺎی کودکﯽ اش »دانﺸمند شدن« را برآورده کند .ﺟوان بود و ﻫﯽ ﺟوانﯽ ﻫﻢ انگﯿزه و
ﻫﻢ ﻣﺎنﻌﺶ بود .ﺟوان بود و سﺎل ﻫﺎﯾﯽ را بﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد کﻪ بﯽ ﻫدف دور خودش چرخﯿدهبود .ده سﺎل
تمﺎم در دانﺸگﺎه از اﯾﻦ کﻼس بﻪ آن کﻼس و از اﯾﻦ ﻣﺒحث بﻪ آن ﻣﺒحث .بﯽ ﻫدف و فﻘﻂ برای ﯾﺎفﺘﻦ آن

چﻪ واﻗﻌﺎ در درونﺶ شﻌلﻪ ﻣﯽکﺸد .ﻫر چﻪ بﯿﺸﺘر کﺎوﯾدهبود ،کمﺘر ﯾﺎفﺘﻪبود .گوﯾﯽ اصﻼ آکﺎدﻣﯽ ﻫﯿﭻ
ﻣنﺎسﺒﺘﯽ بﺎ درونﺶ نداشﺖ .آکﺎدﻣﯽ کﻪ سﺎل ﻫﺎی سﺎل آرزوﯾﺶ را در دﻟﺶ پرورانده بود .روز اوﻟﯽ کﻪ وارد

دانﺸگﺎه شدهبود ،بﻪ زحمﺖ ﺟلوی خودش را گرفﺘﻪبود کﻪ نﯿفﺘد و سﺠده نﮑند .کﻪ اسﺎتﯿد را از فرط شوق
نﺒوسد .کﻪ اشﺘﯿﺎﻗﺶ را پنهﺎن کند و اکنون ده سﺎل بﻌد ،چهﺎر تﺎر ﻣوی سفﯿد ﯾﺎدگﺎر ی آن روزﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎن
بودند .چهﺎر تﺎر ﻣوی سفﯿد روی سرش بودند کﻪ بﺎﻋث ﻣﯽ شدند آن شوق کودکﯽ دﯾگر پﯿﺸﺶ نﯿﺎﯾد.
آن روزﻫﺎی ﺟوش و خروشﺶ ،حﺘمﺎ کودک بود .شﺎﯾد بﺎ ﻗد و ﻫﯿﮑﻞ بزرگتر و شﺎدابتر .اﻣروز ده سﺎل از آن
تﺎر ﯾﺦ گذشﺘﻪبود .دﯾگر آن کودک کمر خمﯿده شدهبود و دﯾگر در پس ﻫر خندهاش ،ﻣوﺟﯽ از خنده دﯾگر ی

بﻪ راه نمﯽ افﺘﺎد.

اﯾﻦ طرف ،پﯿرﻣردی در درونﺶ اﯾسﺘﺎدهبود .چﯿزی نمﯽگفﺖ ،اﻣﺎ از چﺸمﺎنﺶ نهﯿب حسرت ﻣﯽبﺎر ﯾد .نهﯿب
»ﻫﯽ ﺟوانﯽ ،کﺠﺎﯾﯽ« .ﻫمﻪ نگفﺘﻦﻫﺎﯾﺶ و چﺸمﺎنﺶ کﺎفﯽ بود تﺎ تصمﯿﻢ خود را ﺟدیتر کند .اﯾﻦ کﻪ بﺎﯾد
٥

برود .بﻪ کﺠﺎ؟ نمﯽ دانسﺖ .فﻘﻂ ﻣﯽدانسﺖ کﻪ چهﺎر سﺎل آﯾنده را ﻣﯽخواﻫد اﯾنﺠﺎ نﺒﺎشد .ﻫر ﺟﺎﯾﯽ ،وﻟﯽ نﻪ
اﯾنﺠﺎ.
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۴
در تدارک پرواز
اردﯾﺒهﺸﺖ ۹۴
بﻪ ﻋﺎدت سربﺎز ی و اﻟﺒﺘﻪ بﻪ ﻋﺎدت زﻣﺎنﻫﺎی ﻗﺒﻞتر از آن ،شﺶ صﺒﺢ برخﺎسﺖ .وﺟود اتﺎﻗﯽ در پﯿلوت
خﺎنﻪشﺎن از دورهای کﻪ دانﺸﺠوی سﺎل سوم کﺎرشنﺎسﯽ بود ،بﻪ او اﻣﮑﺎن »اسﺘﻘﻼل« حداکثر ی و دوربودن از

اﯾﺠﺎد ﻣزاحمﺖ برای دﯾگران را فراﻫﻢ کردهبود.

در ﻟحظﺎت اول بﯿدار ی» ،ﻣﺎدر« را دﯾد کﻪ بﻪ ﻋﺎدت ﻫرروزه راﻫﯽ "ﻣدرسﻪ" بود .ﻫر چﻘدر کﻪ او ﻋﺎشق تدرﯾس
بود ،نمﯿدانسﺖ چرا دوسﺖ ندارد در »آﻣوزش و پرورش« بﺎشد .ﻫر دوشﺎن بﺎ ﻟﺒخند صﺒحگﺎﻫﯽ بﯿگﺎنﻪ
بودند .چهره ﻣﺎدر ﻫمواره در رنج نﺎن ،در رنج پرورش اوﻻد دﻫﻪ شصﺖ و در رنجﻫﺎﯾﯽ کﻪ ﻫر سﺎﻋﺖ و
ﻫردﻗﯿﻘﻪ ﻫمچون ﻫوا بﺎﯾد تنفس ﻣﯽشدندُ ،خرد شدهبود؛ ﻫر چند ﻫنوز زﯾﺒﺎتر ﯾﻦ صورت براﯾﺶ بود .چند

ﻟحظﻪ ای ﻫمدﯾگر را نگﺎهکردند .ﻣﺎدر ﻫمﺎنﻄور آرام و بﯽصدا رفﺖ.

او ﻫﻢ از ﺟﺎﯾﺶ برخﺎسﺖ ،کفﺶ و ﻟﺒﺎس ورزشﯽاش را برداشﺖ تﺎ بﻪ ﻋﺎدت دویصﺒحگﺎﻫﯽ پﺎدگﺎنﯽاش
وفﺎدار بﺎشد .تﺎ اول صﺒﺢ ﻣﯽدوﯾد ،ﻫر روز .کﺎرﻣندان ﻣنﺘظر سروﯾس ،رفﺘگران و نﺎنواﯾﯽ ﻣحﻞ کﻪ تﺎزه

داشﺘند تنور را روشﻦ ﻣﯽکردند ،نﺸﺎن ﻣﯽداد ﻫﻢ بﺎ سرﻋﺖ خوبﯽ آﻣدهاسﺖ و ﻫﻢ درسﺖ در زﻣﺎنﺶ
رسﯿدهاسﺖ .ﻫنوز نمﯽدانسﺖ کﻪ صندوق پﯿﺎم ﻫﺎﯾﺶ دﯾﺸب بﺎ خﺒر ی آکنده شدهاسﺖ کﻪ ﻣمﮑﻦ اسﺖ
زندگﯽاش را برای ﻫمﯿﺸﻪ تغ ر دﻫد .

دوش صﺒحگﺎﻫﯽ و صﺒحﺎنﻪ کﺎﻣﻞ از ﻣهﻢتر ﯾﻦ اوﻟوﯾﺖﻫﺎی زندگﯽ روزﻣرهاش بودند .ﻟب تﺎبﺶ را روشﻦ کرد
و تﺎ ﻫمﻪ چﯿز ﻟود شود ،ﯾﮏ ُﻗلﭗ از چﺎﯾﺶ خورد .اﯾمﯿﻞ از خﺒرنﺎﻣﻪای بود کﻪ ﺟدﯾدترﯾﻦ فرصﺖﻫﺎی دکﺘر ی
را اﻋﻼم ﻣﯽکرد .از ﻟﯿنﮏ ارسﺎﻟﯽ بﻪ صفحﻪ ﻣورد نظرش رسﯿد .فرصﺖ دسﺘﯿﺎر ی 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 بﺒﯿ ند چﻪ پروژهای ﻣنﺎسب اوسﺖ .چﺎﯾﺶ را بﻪ دﻫﺎنﺶ نزدﯾﮏ کردهبود و چﺸمﺶ روی
صفحﻪ ﻣونﯿﺘور بود کﻪ احسﺎس کرد اشﮑﺶ سراز ﯾر شده اسﺖ .گرﻣﺎی چﺎی و سوخﺘگﯽ ﻟﺒﺶ بود از خﯿره
ﻣﺎندن بﻪ ﻣﺎنﯿﺘور و بﯽاخﺘﯿﺎری دسﺘﯽ کﻪ ﻟﯿوان چﺎی را آن ﻗدر بﺎﻻ آوردهبود.
روتﯿﻦ روزﻣرهاش ﻫنوز کﺎﻣﻼ بﻪ شﮑﻞ دﻟخواﻫﺶ نﺒود .درﻣﺎنده از ﯾﺎفﺘﻦ شغلﯽ در رشﺘﻪ خودش در اﯾران،
تمﺎم تﻼش و ﻫﻢ و غمﺶ را برای شﮑﺎر ﻟحظﻪای در ﺟهﺎن ﻣهﯿﺎ کردهبود .از رﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ کنده شده بود ،ﯾﺎ

حداﻗﻞ خودش اﯾنگونﻪ ﻣﯽاندﯾﺸﯿد .ﻫر چﻪ بود و نﺒود ،فﮑر ﻣﯽکرد اﯾﻦ ﺟهﺎن پهنﺎور ،حداﻗﻞ در خﺎک کﺸور

خودش ،برای نگﻪ داری از او بﻪ شدت تنگ شدهاسﺖ.

ﺟوانﯽ ﯾﮏ خﺎصﯿﺖ ﻋﺠﯿب دارد :نﯿﺎز بﻪ دﯾدهشدن را بﻪ شدت درون انسﺎن شﻌلﻪور ﻣﯽسﺎزد .نﯿﺎزی
آنچنﺎن شدﯾد کﻪ ﻫمﻪی نﯿﺎزﻫﺎی دﯾگر را در سﺎﯾﻪ ﻗرار ﻣﯽدﻫد .نﯿﺎز بﻪ دﯾدهشدن ،شنﺎخﺘﻪشدن و کسب
ﻣزاﯾﺎی زندگﯽ از ﺟملﻪ درآﻣد از ﻣهﻢترﯾﻦ نﺘﺎﯾج دوره ﺟوانﯽ ،بﻪ خصوص ﻣردان ﺟوان اسﺖ .ﺟنﺎﯾﺖﻫﺎی
بزرگ دنﯿﺎ و نسﻞکﺸﯽﻫﺎی بزرگ تﺎرﯾﺦ بﺸر را »ﻣردان ﺟوانﯽ« ﻣرتﮑب شدهاند کﻪ بﻪ وﻋده »دﯾدهشدن« بﻪ

ﻋنوان پﺎداش اﯾﻦ کُ ﺸﺘﺎرﻫﺎ بزرگترﯾﻦ آﻣﺎر ﺟنﺎﯾﺖﻫﺎ را ثﺒﺖ کردهاند.

ﻣﯽخواسﺖ »دﯾده شود« .ﻣﯽخواسﺖ نﺎﻣﺶ کﻪ ﻣﯽآﯾد کﻼهﻫﺎ از سر برداشﺘﻪشود .طﺒﯿﻌﺘﺎ اسﺘﻌداد ذاتﯽ و

رزوﻣﻪای پر از فﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی خﺎرقاﻟﻌﺎده نداشﺖ کﻪ چﺸﻢداشﺖ چنﯿﻦ چﯿزی را از خود داشﺘﻪبﺎشد .اﻣﺎ در

ﻣحﯿﻄﯽ کﻪ او در آن نفس کﺸﯿده و بﺎﻟﯿدهبود ،حضور در فضﺎی آکﺎدﻣﯿﮏ آن سوی آبﻫﺎ ﯾﮏ فضﯿلﺖ بزرگ
٧

ﻣحسوب ﻣﯽشد .ﻫنوز حﺎﻟﺖ چﺸمﺎن کسﺎنﯽرا بﻪ ﯾﺎد داشﺖ کﻪ بﺎ ُبردن نﺎم اﯾﻦ پرفسور و آن تحصﯿﻞکرده
خﺎرج آب از دﻫﺎنﺸﺎن راه ﻣﯽافﺘﺎد .ﻫنوز فﮑر ﻣﯽکرد کﻪ اﯾﻦ »فضﯿلﺖ« براﯾﺶ درﻫﺎی بسﯿﺎری را بﺎز ﻣﯽکند.
ﻣﯽخواسﺖ برود ،بزرگ شود و دﯾدهشود.
دﻗﯿﻘﺎ سﻪ سﺎل ﻣﯽشد کﻪ ﻣنﺘظر اﯾﻦ ﻟحظﻪ ﻣﺎندهبود .پروژهای دﻗﯿﻘﺎ ﻣنﺎسب او برای کﺎرکردن در "در ﯾﺎی خزر
و سﯿﺎه" بﻪ سرﻋﺖ چﺸمﺎنﺶ ﻫمﻪ ﺟﺎی صفحﻪ را ﻣﯽکﺎوﯾدند تﺎ در ﻗسمﺖ پﺎ ﻦ صفحﻪ چﺸمﺶ روی ﯾﮏ

ﻋﺒﺎرت خﯿره بمﺎند» :توانﺎﯾﯽ ارتﺒﺎط بﺎ زبﺎن انگلﯿسﯽ« .ﻣﯽدانسﺖ حداﻗﻞ در اﯾﻦ بخﺶ سﻪ  -چهﺎر سﺎﻟﯽ

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

ﻟب تﺎبﺶ را بسﺖ و بﻪ فﮑر فرو رفﺖ .چرا بﺎﯾد ﻣﯽرفﺖ؟ سﺎل اول دانﺸگﺎه دوره کﺎرشنﺎسﯽ ﻣثﻞ فﯿلﻢ از
برابر دﯾدگﺎنﺶ گذشﺖ .دوسﺖ داشﺖ دانﺸمند بزرگﯽ شود» .دکﺘرا« براﯾﺶ ﻫمواره ﻣﻘدس ترﯾﻦ واژه تلﻘﯽ
شده بود .ﻣﯽخواسﺖ دکﺘر شود .ﻣﯽخواسﺖ شﺒﺎنﻪ روزش را در آزﻣﺎﯾﺸگﺎه بگذارند .دوره کﺎرشنﺎسﯽ کﻪ بود
ﻫمﯿﺸﻪ برای ورود بﻪ ﻣﻘﻄﻊ کﺎرشنﺎسﯽ ارشد تﺸوﯾق شدهبود .ﻫﻢ از طرف اسﺎتﯿد و ﻫﻢ از طرف دوسﺘﺎنﺶ.

از ﻫمﺎن روزﻫﺎی اول ﻫﻢ رشﺘﻪ و گراﯾﺸﺶ را تﻌ ﻦ کردهبود .از ﻫمﺎن روزﻫﺎی اول اصﻼ »زﻣﯿﻦ شنﺎسﯽ« را

انﺘخﺎب کردهبود کﻪ »فسﯿﻞ شنﺎسﯽ« را اداﻣﻪدﻫد .ﻋﺎشﻘﺎنﻪ بر سنگوارهﻫﺎ ﻣﯽنگرﯾسﺖ؛ در پﯿمﺎﯾﺶﻫﺎی
صحراﯾﯽ بﺎ سرﻋﺖ از اﯾﻦ سمﺖ بﻪ آن سمﺖ ﻣﯽدوﯾد و فسﯿﻞﻫﺎ و سﺎخﺘﺎرﻫﺎی رسوبﯽ را ﻣﯽدﯾد؛ ﯾﺎدداشﺖ
ﻣﯽکرد ،ﻋﮑس ﻣﯽگرفﺖ و بﺎ خودش »تحلﯿﻞ« ﻣﯽکردشﺎن .اصﻼ نمﯽدانسﺖ و براﯾﺶ ﻣهﻢ ﻫﻢ نﺒود کﻪ

سﺎلﻫﺎی آﯾنده ﻗراراسﺖ در کﺠﺎ ﻣﺸغول بﻪ کﺎرشود.

سﺎلﻫﺎی کﺎرشنﺎسﯽ ارشد نخسﺘﯿﻦ بﺎرﻗﻪ ﻫﺎی نﺎاﻣﯿدی از ﻣﺎندن در اﯾران و اداﻣﻪ تحصﯿﻞ درونﺶ شﻌلﻪ
کﺸﯿدهبود .سﺎل اول کﺎرشنﺎسﯽارشد ،از دانﺸگﺎه آزاد بﻪ سراسری آﻣدهبود .بﻪ زﻋﻢ خودش بﻪ »بهﺸﺖ زﻣﯿﻦ
شنﺎسﯽ«؛ دانﺸگﺎه فردوسﯽﻣﺸهد .بﻪ زﻋﻢ خودش در ﻣرکز ﻋﺎﻟﻢ و ﻗﻄب فسﯿﻞ شنﺎسﯽ ﻗرار گرفﺘﻪبود .بﻪ
ﻣحض گذراندن ترم اول اﻣﺎ آرزوﻫﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ پس از دﯾگری نﺎبود شدند .نﺎگهﺎن در فضﺎی خﺎﻟﯽ ﻗرار گرفﺖ و

درک و فهمﺶ از پﯿراﻣونﺶ ﻣحدود بﻪ چند ﺟزوه دس ﺖ نوﯾس بدخﻂ و اسﺎتﯿدی شد کﻪ برای تلفظ سﺎده
ترﯾﻦ واژه ﻫﺎ ﻫﻢ دچﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽشدند.
پژوﻫﺶ را خﯿلﯽ بﯿﺸﺘر دوسﺖ داشﺖ و دندان روی ﺟگر گذاشﺘﻪبود تﺎ بﻪ پژوﻫﺶ برسد .سﺎل دوم بود کﻪ
دﯾگر ﻣﻄمئﻦ شد فضﺎی دانﺸگﺎﻫﯽ اﯾرانﯽ ظرفﯿﺖ پذﯾرش روحﯿﻪ پژوﻫﺸﯽ او را در خود ندارد .ﻣﺎنند گلوﻟﻪ

ای بﻪ دﯾواری سخﺖ برخورد و بر زﻣﯿﻦ افﺘﺎد .ﻫمﻪ آرزوﻫﺎ و آﻣﺎل کودکﯽ اش ﺟلوی چﺸمﺎنﺶ پرپر ﻣﯽزدند.

ﻫمﺎن روزﻫﺎ بود کﻪ برای نخسﺘﯿﻦ بﺎر ،تنهﺎ ﺟرﻗﻪ اﻣﯿدش دوبﺎره اﻟﺘهﺎب کوچﮑﯽ گرفﺖ .اسﺘﺎدی از دانﺸگﺎه
تهران داشﺖ کﻪ صﺎدﻗﺎنﻪ اﻋﺘراف کرد؛ ﻣوضوع پژوﻫﺸﯽ تو در حوزه تخصص ﻣﻦ اسﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻫمچنﺎن
کﺎﻣﻼ از آن نمﯽ فهمﻢ .ﻣﯽخواسﺖ بﺎ آﻣﺎر و روشﻫﺎی ﻋددی بﻪ سراغ تحلﯿﻞ حوضﻪ رسوبﯽ دﯾرﯾنﻪ برود و
اﯾﻦ کﺎر نﯿﺎزﻣند نرم افزارﻫﺎ و سخﺖ افزارﻫﺎﯾﯽ بود کﻪ غﯿر از او کسﯽ در آن رشﺘﻪ ﻣورد اسﺘفﺎده ﻗرار نداده
بود .تﺠربﻪای در کﺎر نﺒود.
آن روزﻫﺎ بود کﻪ برای نخسﺘﯿﻦ بﺎر دسﺖ بﻪ داﻣﻦ ﯾﮏ اسﺘﺎد ﻫلندی شد .روزی کﻪ پﺎسﺦ اﯾمﯿلﺶ را
دهدﻗﯿﻘﻪ پس از ارسﺎل در ﻣورد تﺸخﯿص صحﯿﺢ ﯾﮏ گونﻪ از آن اسﺘﺎد درﯾﺎفﺖ کرد ،از ﻫﯿﺠﺎن نزدﯾﮏ بود

در »سﺎﯾﺖ دانﺸﮑده ﻋلوم« نﻌره بزند .بﻪ زحمﺖ ﺟلوی خودش را گرفﺖ .تﺎ دو ﻫفﺘﻪ آﯾنده اش چند بﺎر دﯾگر
پروسﻪ سؤال و ﺟواب را اداﻣﻪ داد تﺎ اﯾﻦ کﻪ از سوی آن اسﺘﺎد برای شرکﺖ در »کﺎرگﺎه آﻣوزشﯽ ده روزه«
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دﻋوت شد .بﻪ زحمﺖ بﺎ انگلﯿسﯽ دسﺖ و پﺎ شﮑسﺘﻪ ای ﻣﺘوﺟﻪ شدهبود کﻪ حوصلﻪ او را سر بردهاسﺖ و او
ﻫﻢ نمﯽتواند بﻪ ﻫمﯿﻦ راحﺘﯽ بﯿﻦ ﻫمﻪ ﻣﺸغلﻪﻫﺎﯾﺶ ،برای تﺸخﯿص صحﺖ و سﻘﻢ گونﻪ شنﺎخﺘﯽ او وﻗﺖ
بگذارد .از ﻫمﺎن روز در خوابگﺎه نﺎم  Utrechtرا بزرگ روی کﺎغذی نوشﺖ و روزﻫﺎ بﻪ آن خﯿره شد.
کﺎرﻫﺎی درﯾﺎفﺖ اﺟﺎزه خروج بﻪ سرﻋﺖ پﯿﺶ رفﺖ .از دانﺸگﺎه اﺟﺎزه خروﺟﺶ را گرفﺖ و بﻼفﺎصلﻪ از پلﯿس

 ۱۰+پﺎسپورتﺶ را گرفﺖ .اﻟﺒﺘﻪ بﺎ وثﯿﻘﻪ پﺎنزده ﻣﯿلﯿون توﻣﺎنﯽ .آن روزﻫﺎ ﻫنوز صﺎبون نظﺎﻣﯽ گر ی بﻪ تنﺶ
نخوردهبود .ﻫنوز پﺎﯾﺎننﺎﻣﻪاش کﺎﻣﻼ ﻣﺸخص نﺸدهبود.

دﻗﯿﻘﺎ دو ﻫفﺘﻪ بﻌد از درﯾﺎفﺖ پﺎسپورتﺶ بﺎﯾد در سفﺎرت ﻫلند برای درﯾﺎفﺖ وﯾزا اﻗدام ﻣﯽکرد .اصﻼ
نمﯽدانسﺖ ﻗرار اسﺖ انﺘظﺎر چﻪچﯿزی را بﮑﺸد .سﺎﻋﺖ ﻫفﺖ صﺒﺢ وﻗﺖ ﻗرارش بود و از سﺎﻋﺖ ۶:۳۰
دﻗﯿﻘﻪ در فرﻣﺎنﯿﻪ تهران ﻣنﺘظر بﺎز شدن در سفﺎرت بود .چند بﺎری رفﺖ و برگﺸﺖ تﺎ ﻫمﻪ ﻣدارکﺶ تﮑمﯿﻞ
شدند .دو ﻫفﺘﻪ تمﺎم انﺘظﺎر بﺎﻻخره آن ﻣهر ﻟﻌنﺘﯽ »وﯾزا« روی پﺎسپورتﺶ خورد.
آن روزﻫﺎ آنﻗدر ﻫﯿﺠﺎن داشﺖ کﻪ تﺎ شب پرواز نﺘوانسﺖ خﯿلﯽخوب بخوابد .رؤﯾﺎی دﯾدن اروپﺎی غربﯽ و
کﺸوری کﻪ بﯿﺶ از ﻫمﻪ ﻋﺎشق فوتﺒﺎل و رودگوﻟﯿﺖ و داوﯾدز و ﻻﻟﻪﻫﺎﯾﺶ بود نمﯽگذاشﺖ.
آن روزﻫﺎ را بﻪ خﺎطرآورد کﻪ در پس ﻫﯿﺠﺎن شدﯾدش از دﯾدن اروپﺎ ،ﻫمﻪ ﻣﺒلغﯽ کﻪ برای سفر بﺎ خودش

آورده بود را خرج خرﯾد سوغﺎتﯽ و بﯽﻣصرفترﯾﻦ ﻟوازﻣﯽ کرده بود کﻪ ﻣﯽشد پﯿدا کرد .اصﻼ نمﯽفهمﯿد چﻪ
ﻣﯽکند .بﺎﻻخره ﻫلند ﻣملو از ﻣوزه و نمﺎﯾﺸگﺎه و دﯾدارگﺎه بود و او نﺎآشنﺎ و ندﯾده ،در دو روزی کﻪ ﻗﺒﻞ و بﻌد
کﺎرگﺎﻫﺶ فرصﺖ داشﺖ ،تمﺎم روز را در آﻣسﺘردام و اوترخﺖ پﯿﺎدهروی کردهبود .ﻫمﺎن دوگﺎنگﯽ شﮑسﺖ و
ﻫﯿﺠﺎن بﺎ او بود ،اﻣﺎ اﯾﻦ بﺎر ﻫﯿﺠﺎن غلﺒﻪ داشﺖ.
ﯾﺎدآوری آن روزﻫﺎ و بﻪ خصوص وﻗﺎﯾﻌﯽ کﻪ پس از بﺎزگﺸﺘﺶ بﻪ اﯾران پس از دوﻫفﺘﻪ رخ دادهبود ،او را بﻪ

خودش آورد .اﯾﻦ بﺎر نﺒﺎﯾد ﻣﯽرفﺖ و برﻣﯽگﺸﺖ .آن روزﻫﺎ ﻫنوز نمﯽدانسﺖ »ﻗﺘﻞ« چﯿسﺖ و چرا بﺎﯾد

پﯽدرپﯽ آن پوسﺘﻪی ﻗدﯾمﯽ را شﮑسﺖ ،آن شخصﯿﺖ ﻗدﯾمﯽ را کُ ﺸﺖ و از نو سﺎخﺘﺶ.

آن روزﻫﺎ نمﯽدانسﺖ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻌلق بﻪ روزﻫﺎی »بﻌد از سﯽ سﺎﻟگﯽ« اسﺖ .آن روزﻫﺎ ﻫنوز  ۲۶سﺎﻟﻪ بود .ﻫنوز
تﺎ آﻣوخﺘﻦ اﯾﻦ حﻘﯿﻘﺖ بزرگ زندگﯽ گﺎمﻫﺎی بسﯿﺎری فﺎصلﻪ داشﺖ .ﻫنوز بﻪ ﻣرز تحرﯾﮏ شدگﯽ اﻋصﺎب

انسﺎنﯽ نرسﯿدهبود .بﻪ ﻣرزی کﻪ در آن دﯾگر گرﯾﻪ و نﺎﻟﻪ و زاری و شﯿون ﻫﻢ چﺎرهسﺎز نﯿسﺘند .ﻣرزﻫﺎﯾﯽ کﻪ
احسﺎس کرخﺘﯽ کﺎﻣﻞ سراسر وﺟودت را فرا ﻣﯽگﯿرند و دردﻫﺎﯾﯽ کﻪ آن چنﺎن بزرگ ﻣﯽشوند کﻪ حﺘﯽ حس
کردنﺸﺎن ﻫﻢ بﻪ سخﺘﯽ ﻣمﮑﻦ اسﺖ .دردﻫﺎﯾﯽ کﻪ »فضﺎی بﯽ وزنﯽ« و خﺎﻟﯽ شدن زﯾر پﺎﯾﺖ ﻋمده ترﯾﻦ

نﺘﺎﯾج ﻣواﺟهﻪ بﺎ آن ﻫﺎ ﻫسﺘند .آن روزﻫﺎ ﻫنوز خﯿلﯽ ﺟوانتر از آن بود کﻪ بﺘواند اﯾﻦﻫﺎ را بفهمد.
بﻪ خودش آﻣد .سرﯾﻌﺎ بﺎﯾد بﻪ دنﺒﺎل تهﯿﻪ ﻣدارک و ﻣلزوﻣﺎت اﯾﻦ سفر ﻣﯽرفﺖ .اﯾﻦ شخصﯿﺖ تﺎزه
نمﯽتوانسﺖ ﻫمﺎنند ﻗﺒلﯽ ،تﻌلﻞ کند .اﯾﻦ ﯾﮑﯽ تﺎزه از پوسﺖ نظﺎﻣﯽگری خﺎرج شدهبود و ﻣﯽخواسﺖ
ﻫرچﻪﻗدر بﯿﺸﺘر ،از زﻣﯿﻦ گرم »بدو بﺎﯾسﺖ« و »سﻪ سوت« فﺎصلﻪ بگﯿرد ،پرواز کند و اوج بگﯿرد تﺎ اگر ﻫﻢ

ﻗرار بﺎشد »بمﯿرد« در اوج آسمﺎن ﺟﺎنﺶ دربﯿﺎﯾد و نﻪ در سوراخﯽ زﯾرزﻣﯿﻦ .نفسکﺸﯿدن در فضﺎﯾﯽ کﻪ دو
سﺎل تمﺎم در آن ﻫمﻪ وﺟودش را بﻪ نظﺎﻣﯽگری ﻣحض فروخﺘﻪبود ،دﯾگر براﯾﺶ دشوار بود .آن شخصﯿﺖ را
بﺎ تمﺎم سﺎز و برگ نظﺎﻣﯽ اش بﺎ تمﺎم وﺟودش دفﻦ کرده بود و حﺎﻻ نوبﺖ اﯾﻦ شخصﯿﺖ ﺟدﯾدتر بود کﻪ

بﺎﻟنده و سرزنده ﻣسئوﻟﯿﺖ بخﺸﯽ از زندگﯽ را برﻋهده گﯿرد.
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ﯾﮏ ﻫفﺘﻪ تمﺎم طول کﺸﯿد تﺎ توانسﺖ در نزدﯾﮏتر ﯾﻦ آزﻣون زبﺎن نﺎمنوﯾسﯽ کند .ﯾﮏ ﻫفﺘﻪی تمﺎم ،درون
ذﻫنﺶ برای ﯾﺎدآوری آنچﻪ از آزﻣون آﯾلﺘس ﻣﯽدانسﺖ ﻣﯽکﺎوﯾد .ﻣﯽخواسﺖ ﻣنﺎبﻊ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ کند ،اﻣﺎ
ﻣﯽدانسﺖ کﻪ اﯾﻦ احمﻘﺎنﻪترﯾﻦ کﺎر ﻗﺒﻞ از آزﻣون اسﺖ .از طرفﯽ بﯿخﯿﺎﻟﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ گرﯾﺒﺎنﺶ را گرفﺘﻪبود واز
طرفﯽ نگران بود .بﺎزی ،بﺎزی سرنوشﺖ بود .بﺎزی برنده و بﺎزنده و او نﺒﺎﯾد ﻣﯽبﺎخﺖ .نﺒﺎﯾد اﯾﻦ فرصﺖ را از

دسﺖ ﻣﯽداد .اﯾﻦ آخرﯾﻦ تﯿر و آخرﯾﻦ گلوﻟﻪ ترکﺶ او بود.

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 ﻣﯽگذشﺖ .دو و سﻪ بﺎر اتوبوس و تﺎکسﯽ تﺎ بﻪ ﻣحﻞ ﻣوردنظرش رسﯿد.
شمﺎرۀ پﻼک و ﻫمﻪی ﻣﺸخصﺎت درسﺖ و دﻗﯿق بودند ،اﻣﺎ ﻫنوز نمﯽتوانسﺖ تﺎبلوی ﻣؤسسﻪ را ﺟﺎﯾﯽ بﺒﯿند.
چند بﺎر ی 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 پلﻪﻫﺎ رسﯿد .داخﻞ شد و از ﻣﯿز پذﯾرش اﻣورات ﻣربوط
بﻪ  Check-inرا انﺠﺎم داد .ﻫمﻪ اﯾﻦﻫﺎ 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 صحﺒﺖکرد و از تﺠربﻪﻫﺎﯾﺸﺎن پرسﯿد و تﺠربﻪﻫﺎﯾﺶ را گفﺖ تﺎ بﺎﻻخره زﻣﺎنﺶ آﻣد.
آزﻣون ﻣﮑﺎﻟمﻪ در ﻣورد »ﻣوزه ،آﻣوزش آنﻼﯾﻦ و شﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘمﺎﻋﯽ« بود .ﻫر چﻪ ﻣﯽدانسﺖ و نمﯽدانسﺖ و
ﻫر آنچﻪ در چنﺘﻪاش داشﺖ ،بﺎ ﻣﺘنوعتر ﯾﻦ سﺎخﺘﺎرﻫﺎی گراﻣر ی و زبﺎنﯽ کﻪ بلد بود ،پﺎنزده دﻗﯿﻘﻪ تمﺎم و
ﯾﮏنفس صحﺒﺖکرد.

حﺎﻻ فﻘﻂ سﻪ بخﺶ دﯾگر از آزﻣونﺶ بﺎﻗﯽ بود .فردا صﺒﺢ بﺎﯾد »بﺎشگﺎه دانﺸﺠوﯾﺎن تهران« ﻣﯽبود .شب را
خﺎنﻪ اﻗواﻣﺶ در شهرﯾﺎر گذراند و صﺒﺢ ﺟزو نفرات اوﻟﯽ بود کﻪ در ﻣحﻞ حﺎضر ﻣﯽشدند .اشﺘﺒﺎﻫﺎ دو و سﻪ
بﺎر خﯿﺎبﺎن »ادوارد براون« را طﯽ کرد تﺎ بﺎ پرسﺶﻫﺎی بﯽ شمﺎر از دﯾگران درﯾﺎفﺖ کﻪ ﻣحﻞ اوﻟﯿﻪای کﻪ در

آن بودهاسﺖ ﻣحﻞ دﻗﯿق و صحﯿﺢ آزﻣون اسﺖ.

سﻪ سﺎﻋﺖ و نﯿﻢ زﻣﺎن و ﻫزاران ﻟغﺖ و ﺟملﻪ انگلﯿسﯽ و بﯿﺎن خﺎطرات و تﺠربﯿﺎت و دغدغﻪﻫﺎی ﻣهﺎﺟرت
دﯾگران و راﻫنمﺎﯾﯽﻫﺎی آزﻣون گﯿرنده ﻫﺎ کﻪ حداﻗﻞ رفﺘﺎرشﺎن ﻣﻄﺎبق بﺎ اسﺘﺎنداردﻫﺎی آکﺎدﻣﯿﮏ و ﻣحﯿﻂ
دانﺸگﺎﻫﯽ بود ،ﻫمﻪ وﺟودش را پر کرد .احسﺎس کرد بﻌضﯽ از بخﺶﻫﺎ بﯿﺶ از حد آسﺎن ﻫسﺘند.
در بخﺶ نوشﺘﺎر خواسﺘﻪ بودند ﻣﺘنﯽ ﻫزار کلمﻪ ای در ﻣورد »تأثﯿر ﺟمﻌﯿﺖ بر ﻣحﯿﻂ ز ﯾسﺖ«»،تغ رات
اﻗلﯿمﯽ«و»سﯿﺎسﺖ گذار ی« بنوﯾسد .آن ﻗدر دانسﺘﻪ از وﯾدﺋوﻫﺎی درس اﯾنﺘرنﺘﯽ »توسﻌﻪ پﺎﯾدار« و پﺎﯾﺎننﺎﻣﻪ
خودش داشﺖ کﻪ ﻣوﻗﻊ نوشﺘﻦ ﻟﺒخند بزند .چهرهﻫﺎ اﻣﺎ اﯾنﺠﺎ »خندان« نﺒودند.

کنﺎر دسﺘﯽاش فﻘﻂ ﯾﮏ نمره  ۵ﻻزمداشﺖ تﺎ بﻪ آرزوﯾﺶ برسد و اﯾﻦ ﻋدد ﻟﻌنﺘﯽ ﻋﺠب تﻼش طﺎﻗﺖفرسﺎﯾﯽ
براﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽکرد .بﯿرون آﻣد و بﺎ چند نفر ی کﻪ از دﯾروز شنﺎخﺘﻪ بود ،شمﺎره تلفنﺶ را رد و بدل کرد.

تﺎ شب وﻗﺖ داشﺖ در ﻣورد آزﻣون فﮑر کند .ﯾﺎدش افﺘﺎد کﻪ از کودکﯽ و دبسﺘﺎن و دانﺸگﺎه ،ﻫرگز

نﺘوانسﺘﻪاسﺖ حﺘﯽ ﯾﮏ ثﺎنﯿﻪ پس از خروج از ﺟلسۀ آزﻣون ،در ﻣورد سؤاﻻت و پﺎسﺦﻫﺎﯾﯽ کﻪ اراﺋﻪ کردهبود
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بﯿندﯾﺸد .ﻫرگز چنﯿﻦ ﻣسﺎﺋلﯽ را بﻪ خﺎطر نمﯽآورد .ﻻبد از سر خوشﺒخﺘﯽاش بود کﻪ حﺎفظﻪاش دﻗﯿﻘﺎ در
سﺎﻋﺖ خروج از اﻣﺘحﺎن بﻪ حﺎﻟﺖ "پﺎک کردن تمﺎﻣﯽ اطﻼﻋﺎت آزﻣون" پﯿﺶ ﻣﯽرفﺖ .ﻫرگز ﻫمﮑﻼسﯽﻫﺎﯾﺶ
را کﻪ پس از اﻣﺘحﺎن در حﺎل بحث و ﺟدل دربﺎرهی پﺎسﺦ صحﯿﺢ سؤاﻻت بودند درک نمﯽکرد .چﻪ ﻟزوﻣﯽ
داشﺖ در ﻣورد آزﻣونﯽ کﻪ خوب ﯾﺎ بد گذرانﯿدهای پس از اتمﺎم ﻫمﻪ چﯿز بحثکنﯽ؟ نوﻋﯽ اطمﯿنﺎن خﺎطر
بود؟ نمﯽدانسﺖ و براﯾﺶ ﻣهﻢ ﻫﻢ نﺒود.
بﺎ اﯾﻦ افﮑﺎر خودش را در »ﻣﯿدان صنﻌﺖ« ﯾﺎفﺖ .بﺎﯾد بﻪ نزدﯾﮏترﯾﻦ اﯾسﺘگﺎه ﻣﺘرو ﻣﯽرسﯿد .ﻫوای تهران

ﻫمﯿﺸﻪ بﺎﻋث ﻣﯽشد سوزش گلوﯾﺶ را حس کند .اﯾﻦ بﺎر اﻣﺎ سوزش در گلو و چﺸﻢ و پوسﺘﺶ بود .ﻫمﻪ
ﺟﺎﯾﺶ ﻣﯽسوخﺖ .صورتﺶ ﯾﮏ پﺎرچﻪ آتﺶ شدهبود .بﺎ احسﺎس خفگﯽ شدﯾد ،بﻪ ﻫر ضرب و زوری بود بﻪ
ﻣﯿدان آزادی رسﯿد و سوار اوﻟﯿﻦ تﺎکسﯽ »شهرﯾﺎر« شد .بﻪ سرﻋﺖ بﺎﯾد از آن فضﺎی خفﻪ کننده فرار ﻣﯽ کرد.
شهرﯾﺎر اﻣﺎ آب و ﻫوای بهﺘری داشﺖ .بﻪ خصوص کﻪ از سر فﺎز پنج تﺎ ﻣنزل اﻗواﻣﺸﺎن را »پﯿﺎده« و در فضﺎی
آزاد» ،بﺎد« شدﯾد ﻫﻢ بﻪ تنﺶ خورده بود .انگﺎر ﻫمﻪ سربﯽ کﻪ در تهران خوردهبود ،اﯾنﺠﺎ ﻗرار بود از بدنﺶ
در بﯿﺎﯾند .کﯿف ﻣخصوصﯽ داشﺖ.
تﺎ شب کﺎر خﺎصﯽ نداشﺖ .بﻪ سمﺖ ترﻣﯿنﺎل شهﯿد کﻼنﺘری کرج حرکﺖ کرد و از اتوبوس »تﺒرﯾز« ﻫمﺎن

صندﻟﯽ وﯾژهاش را خرﯾد.

شب بﺎز ﻫﻢ در صندﻟﯽ  ۱۳خزﯾد و در صندﻟﯽاش فرورفﺖ تﺎ صﺒﺢ در زادگﺎﻫﺶ چﺸﻢ بگﺸﺎﯾد .نﺘﺎﯾج ﻗﺒﻞ از

دو ﻫفﺘﻪ نمﯽآﻣدند .دو ﻫفﺘﻪ تمﺎم تﻘﺎضﺎنﺎﻣﻪ ،توصﯿﻪنﺎﻣﻪ ،روزﻣﻪ ،نﺎﻣﻪیانگﯿزه و اﻫداف و ﻫمﻪ اﯾﻦﻫﺎ را
نوشﺖ و اﯾمﯿﻞ کرد .ﻫر روز دوبﺎره و چندبﺎره ﻣﯽنوشﺖ .نوشﺘﻦ بﻪ انگلﯿسﯽ ﯾﮑﯽ از نﻘﺎط ضﻌف ﻋمدهاش
بود .نﻘﻄﻪ ضﻌفﯽ کﻪ حﺘﯽ خودش ﻫﻢ نمﯽدانسﺖ بر اسﺎس تمرﯾﻦ و نحوه تمرﯾﻦ او رفﻊ نمﯽشود .نﻘﻄﻪ
ضﻌفﺶ »ابهﺎم« و »گنگ« بودن ﻣﺘﻦﻫﺎﯾﺶ بود .وگرنﻪ گراﻣر و ﻟغﺎت و ﻫمﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺸﮑلﯽ نداشﺘند .ﻗﺒﻞ از
ﻫمﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﯾﮏ اﯾمﯿﻞ برای اسﺘﺎد راﻫنمﺎی پروژه نوشﺖ و رزوﻣﻪاش را پﯿوسﺖ کرد .پﺎسﺦ در ﯾﺎفﺖشده
تﺸوﯾﻘﺶ ﻣﯽکرد بﻪ شرکﺖ در اﯾﻦ رﻗﺎبﺖ و اﻟﺒﺘﻪ کﻪ رﻗﺎبﺖ »نفس گﯿر ی« خواﻫد بود .دو ﻫفﺘﻪ بﻌدش

نﺘﯿﺠﻪ آزﻣونﺶ آﻣد.

بﺎ ﻫزار دردسر وارد بخﺶ نﺘﺎﯾج شد .از خوشحﺎﻟﯽ نمﯽدانسﺖ اول صﺒﺢ فر ﯾﺎد 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.
بﺎﻻخره آن شب بﻌد از دو ﻫفﺘﻪ تمﺎم ،توانسﺖ بﺎ آراﻣﺶ کﺎﻣﻞ چﺸمﺎنﺶ را بﺒندد و در رؤﯾﺎی پرواز بﯿﺎسﺎﯾد.
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