ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺟﻨﮓ زدﮔﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن
ﺳﺎﻻر ﻋﺒﺪه و ﺑﺮوژ آﮐﺮه ای

ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﮓ زدﮔﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ در اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻋﺮاق ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ زودی از ﺣﺎﻓﻈﻪ ی
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ ،و اردوﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﮐﺮد ﻣﻘﯿﻢ ارﺑﯿﻞ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﻗﻠﯿﻢ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،در ﭼﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺐ
ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻮﺻﻞ ،روزی در اواﯾﻞ ﻓﻮرﯾﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻪراﻫﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠ ِ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺟﻨﮓ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﻗﯽ

ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮ اﺳﺖ :ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﯾﺮان ﻧﺸﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻘﻒﻫﺎ ﺟﻮری در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ارزش
ﻧﺪارد ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ وﯾﺮاﻧ ِ
ﯽ ﻧﯿﻤﻪﮐﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﺎ ک ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﭘﺎ کﺳﺎزی آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺰرگراهﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ت ﺟﻨﮓ ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺪود اﺳﺖ .اﺣﺘﻤﺎلِ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ روﺑﻨﺎیاش ﻓﺮو ر ﯾﺨﺘﻪ ﻗﺪم
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎر ِ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﭘﺎیﺗﺎن روی ﻣﯿﻦ ﯾﺎ دﯾﻨﺎﻣﯿﺖ ﺑﺮود آن ﻗﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد و ﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌ ًﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ اﺟﺴﺎد رزﻣﻨﺪﮔﺎن دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ زودیﻫﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻘﯿﻪی اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﺷﺮوع ،ﻣﯽﺗﻮان
ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺳﮑﻮﻧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار داد .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎیﺷﺎن ﻫﻢا ﮐﻨﻮن در ﺟﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد .ﺑﻘﯿﻪ از ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ،از ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺳﻄﺢ وﯾﺮاﻧﯽاش در ﻣﺨﯿﻠﻪ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ.
آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺐ اﯾﻦ ﺳﻪراﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ز ﯾﺘﻮنﻫﺎی ﮐﻞ ﻋﺮاق را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﻨﺎر ﺧﻤﺮهﻫﺎی ﻣﻤﻠﻮ از
ﯽ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻧﯿﺰ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ
ز ﯾﺘﻮن ،دهﻫﺎ ﺑﺸﮑﻪ ﺗﺮﺷ ِ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺠﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ در
ﺷﺐ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﯾﺘﻮنﻫﺎ و ﺗﺮﺷﯽﻫﺎ ﻣﯽآﯾﺪ )ﭼﻮن ﺣﺪس ﻣﯽزﻧﻢ در آن ﺳﺎﻋﺎت ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن اﺳﺖ ﻣﯽروﻧﺪ( ،آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ رویﺷﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﺻﺒﺢ دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر .اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل .ﺑﺮوژ آﮐﺮهای،
ﻋﮑﺎس ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ،ﻫﻢ ﻧﻈﺮش در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداراﻧﻪ اش در ﻃﻮل ﺟﺎده ﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای
ﻼ در ﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪای اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ او
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻞ ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﮐﺎﻣ ً
اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﻮد او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮدک ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﮐُﺮد ،ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺻﺪام داﺷﺖ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪﻃﻮر ﺧﻮاﻫﺮاناش ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدهاﻧﺪ .از او
ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦﺟﺎ اﯾﺴﺘﺎده ،و از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ و وﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺸﺖ وﯾﺮاﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻧﻈﺮش در ﮐﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻫﺮ روزی ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎم ﻣﺮگ رﺑﻮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
در اردوﮔﺎهﻫﺎی اﻃﺮاف ،دورﺑﯿﻦ ﺑﺮوژ آﮐﺮهای ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺮﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﻫﺎ را .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ دارد ﺑﺎ
ﻋﮑﺎﺳﯽ ،از آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آنﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮوژ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺮﯾﻪی اﯾﺮاﻧﯽ،
س ﻣﺎ
درﺑﺎرهی ﻣﻬﺎﺟﺮتاش از اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﺋﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ وﻃﻦاش ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﮑﺎ ِ
در ﺳﻮﺋﺪ ده ﺳﺎل را ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻪی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .او ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﺳﺘﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

»ﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ« ﺗﺮﺟﯿﻊﺑﻨﺪی ﺑﯽﻧﺎموﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻃﻨﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازد.
روزی از روزﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن  ۲۰۱۷ﮐﻪ از اردوﮔﺎه ﺧﺎزر ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺴﯽ از ﺟﻨﺐوﺟﻮش وﺟﻮد دارد .ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﺘﺎبزدهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻋﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ،داﻋﺶ ﭘﯿﺮوز ﻣﯽ ﺷﻮد ،داﻋﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد ،داﻋﺶ
ﻼ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﯿﺰی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد – و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ داﺧﻞ اردوﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ،
ﻣﯽرود .ﺟﻨﮓ ﮐﺜﯿﻔﯽ اﺳﺖ – ﺣﺎﻻ اﻧﮕﺎر اﺻ ً
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﺮأت ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری ﺑﺮای ﺧﻮدت ﺑﮕﺮدی .داﻋﺶ ﺟﺎﺳﻮسﻫﺎﯾﯽ در اردوﮔﺎهﻫﺎ
دارد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اردوﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﺳﻮسﻫﺎﯾﯽ در داﻋﺶ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎر واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻞ »آزاد« ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎ ﮐﻨﺎن اﯾﻦ اردوﮔﺎه از آن رﺧﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺷﺎدی ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺲ رﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ .ز ﯾﺮا ﺑﺮﺧﻼف آنﭼﻪ در
ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ درﺑﺎرهی اﯾﻦ آزادی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻣﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در اﯾﻦ
ﺣﻮاﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻋﮑﺎس ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» .ﺑﻌﺪ از داﻋﺶ ،ﻧﻮﺑﺖ ﮐﯿﺴﺖ؟« آنﭼﻪ ﺧﺎرج و داﺧﻞ
اردوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺟﻮر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،وﻗﺘﯽ
داﻣﺎدی را در اردوﮔﺎه ﺧﻀﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ دارد ﻣﻮﻫﺎیاش را ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ذرهای ﻃﻌﻨﻪ در ﮐﻼمات
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮایاش در زﻧﺪﮔﯽای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ رو دارد آرزوی ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ.
ﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽﺷﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ را
ﮐﺮدﻫﺎ ،ﻋﺮبﻫﺎ ،و آن ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ اﯾﺰدیﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮرد آزار واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ و دﯾ ِ
ﺑﺎ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺮوژ آﮐﺮهای ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزان ﭘﯿﺶﻣﺮﮔﻪی ﮐُﺮد ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻋﮑﺲﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮا درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮد :ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز
ﺟﻮان ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻧﺒﺮد ﻋﻤﯿﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﺒﺎرز
دﺳﺖاش را در ﻧﺒﺮدی دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ ،ﻧﺒﺮدی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور .اﻣﺎ او اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ،ﺳﻼحاش را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ
ﮏ اﯾﻦ دﺳﺖ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺎﺷﺪ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .دورِ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼ ِ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﻮار ﺳﯿﺎه ﭘﯿﭽﯿﺪهاﻧﺪ ،زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ روزِ دﯾﮕﺮ را از ﮐﺎم
ﻣﺮگ رﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﮑﺎس زوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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