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ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺣﻴﺪ در ﺳﺎل  ١٣١٠در ﻫﻤﺪان ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﺧﻞ و ﺑﻴﺮون از ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪ .ﺗﺤﺼﯿﻼتاش را در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در رﺷﺘﻪی
ﺣﺴﺎﺑﺪاری و اﻣﻮر اداری و ﭘﺲ از آن در دورهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮد .آﻗﺎی وﺣﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج
ﭘﺮﻣﺎﺟﺮاﻳﺸﺎن از اﯾﺮان ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻳﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺼﺎدره ﺷﺪهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن اﻳﺮان ﻣﻤﻨﻮعاﻟﺨﺮوج ﺷﺪ.

ن ﻫﻤﺴﺮش در ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن اﻳﺮان در  ٢٢آذر ﺳﺎل  ١٣۶٠ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﻣﺎ از زﻣﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﻤﮑﺎرا ﹺ
ﻣﺸﺘﺮک آﻧﻬﺎ در ﮔﺮﻳﺰی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﻤﺴﺮش ،ﮔﻴﺘﯽ وﺣﻴﺪ ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ
ﭘﻨﻬﺎن و ﭘﻨﺎه ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرﻣﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ و ﭘﺮ از ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﻳﺮان
ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ رواﻳﺖ آﻗﺎی وﺣﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن زﻳﺴﺘﻦ و ﮔﺮﻳﺰ اﺳﺖ.

۲

دوﺷﻨﺒﻪ  ٢٣آذر ١٣٦٠
ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮﯾﻢ؟ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻧﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ داد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ

ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻢ دارﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺮای

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن .ﻓﺮار ﺑﻪ ﮐﺠﺎ؟ و ﺗﺎ ﮐﯽ؟

ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ  ...از ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر زن .اﯾﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻌﺪ از ﻓﺮارﻣﺎن ﺑﻮده و

ﻃﯽ دو ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺧﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ دورهی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﮕﺬرد و روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد دوﺑﺎره ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ آن ﺣﺎدﺛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺼﺪ

ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ؛ در دﻗﺎﯾﻘﯽ ،ﯾﮑﯽ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﺧﻮد و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺷﺪه ،راه ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﺷﺐ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮاس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻏﻢ ﯾﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاب ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺻﺒﺢ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده در ﻣﺤﻠﯽ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد و در ﻏﯿﺎب ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺎت آن ﺷﺠﺎﻋﺎن را اداﻣﻪ

دﻫﻨﺪ .ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ ﺻﺒﺢ ﻗﺮاری داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮ در ﺧﻄﺮی؛ ﺑﯿﺎ زودﺗﺮ و ﺑﺎ ﻫﻢ از ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﺮﮐﺪام ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ «.ﻣﺮﺳﻮم و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮی ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺣﺮف

ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻪ! ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ؛ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺮا
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮕﺮان ﻣﻦ ﻧﺒﺎش«.

وﻟﯽ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮد؟ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺨﺪر ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎدهی ﻋﻤﻠﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻏﯿﺮ از او ﻫﻤﮕﯽ اﺳﯿﺮ

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ و رﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻗﺖ او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺳﺎل-

ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺮار داﺷﺖ ﺣﺘﯽ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻫﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮﹺ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺑﺎ وﺳﻮاس ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺣﺎﻻ ارادهی اﻟﻬﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ

رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد،

و اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻮل و روﺳﺮی ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﺶ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮد.

ﺻﻼح ﻧﺒﻮد از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﮔﺮ از

آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ .ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺪان ﭘﯿﺎده رﻓﺘﯿﻢ و از آﻧﺠﺎ
ﺳﻮار ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺪﯾﻢ .او را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﺎﻧﺪم و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ راﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮم ﺷﺪم .ﻫﺰار ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل

در ﺳﺮم ﺑﻮد :دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن

آﻣﺪه؟ آﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺷﮑﻨﺠﻪ داده و ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟ آﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ و ﻫﺰاران

ﭘﺮﺳﺶ و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﯾﺎزده ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺎه اﺳﺖ رﺑﻮده و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
۳

ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟ و ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ؟ ﺧﺒﺮ ﺷﻮم را

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﻣﯽدادم؟ ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ رﻧﺠﻮر و ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان او اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ-

ﮐﺮد؟ و ﭼﻪ ﺣﻮادث ﺗﻠﺦ و دردﻧﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد .وﻟﯽ آﯾﺎ او و ﺑﻌﺪ از او ﻣﻦ رﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ

و دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮاﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﺮس ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ،و

وﺣﺸﺖ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل را از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﻢ و
ﺳﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮕﺬراﻧﻢ ،وﻟﯽ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻣﺎن ﻧﻤﯽداد.

ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺑﯿﮑﺎری ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم ،رﺳﯿﺪم .دوﺳﺘﻢ ﻫﺮ

ﭼﻨﺪ ز ﯾﺎد ﺑﺎﻫﻮش و ﺳﺮﯾﻊاﻻﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﻮرت و ﺣﺎﻟﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﺰار ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ
ﻧﺎراﺣﺖ و ﺑﺪ ﺣﺎﻟﯽ! ﭼﻪ ﺷﺪه؟«

ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﮔﻔﺘﻢ و او ﺑﺮای ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮو رﻓﺖ و از ﺑﺎﺑﺖ آن ﮐﻪ

ﺗﺴﮑﯿﻨﻢ دﻫﺪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ زد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل

ﮐﺮدم و ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ .از ﺧﺪا اﻣﻦ و اﻣﺎن و راﺣﺘﯽ و ﻧﺠﺎت

ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮدم و در دل دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺣﻀﻮرم در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ وارد ﺷﺪ و

ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ آﻣﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد دﯾﮕﺮان ﺻﺪاﯾﺶ را ﻧﺸﻨﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﻧﮕﺮان از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ و ﺑﺪون اراده ،ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادم .و او آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:

 -ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺮوﯾﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟

ﮔﻔﺖ:

 ﺗﺎ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺪار در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎدرﺷﺎن ر ﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎدﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.

ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺪﯾﺪ ،و در دﻫﺎن و ﮔﻠﻮﯾﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺮدم .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮد و

رﻓﺖ .رﻧﮓ از روﯾﻢ ﭘﺮﯾﺪ؛ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺑﻪ درد آﻣﺪ و ﺗﺮس ﺑﺮ ﻫﻤﻪی ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺳﺪار

را در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺟﻤﻊ ﻧﻪ ﻧﻔﺮی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻠﺦ و ﺗﮑﺮاری از ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﻪ،

ﺻﺤﻨﻪی ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر زن را ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﯾﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﮐﺮدم.

ﺗﻠﻔﻦ در دﺳﺘﺮﺳﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮم در آن زﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم و ﻣﺎوﻗﻊ را ﺧﻼﺻﻪ

ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺟﺎی او را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺮای دوﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻢ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻢ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﯿﺒﻢ اﻓﺘﺎدم .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﯿﺐ داﺷﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻮد :ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ از دوﺳﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺷﻤﺎرهی
٤

ﺗﻠﻔﻦ؛ دو ﺳﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪی دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﻪ ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ ﺑﺮای ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﯿﺒﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و

ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺪرک ﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﺪ و دردﺳﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم ﭼﻪ در ﺟﯿﺐ داﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ آﻣﺪ ﭘﺎره ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن رﻓﺘﻢ .ﮔﻤﺎن

ﻣﯽﮐﺮدم ﭼﺸﻢ ﯾﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺮﮐﺎﺗﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و و ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺧﻮد را ﺧﻮﻧﺴﺮد
ﻧﺸﺎن دﻫﻢ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪهی ﺧﯿﺎﻟﯽ را اﻏﻔﺎل ﮐﻨﻢ ،ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﯿﺎی دﺳﺖﻓﺮوشﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدم و از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﻢ ﺳﺆاﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﺮاه ﺗﺸﻮﯾﺶ

و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداد آرام آرام ﺑﺮاﻋﺼﺎﺑﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮم و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم.

ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن از ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﺒﺮدار ﻣﯽﺷﺪ ،و او ﻋﻤﻮی زﻧﻢ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ و

ﺑﺪون آن ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدم؛ او ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﻮادهی
ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ روزﻫﺎیﹺ ﺑﺪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﭘﺎﺳﺪار و ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺪاراﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،در

ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻠﻔﻨﯽ آنﻫﺎ را ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﯾﻢ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺎوﻗﻊ را ﺑﻪ

ﻋﻤﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﺑﯿﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ا ﮐﺜﺮ اﺣﺒﺎ زﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﻨﺪ دورﯾﺎﻟﯽ در ﺟﯿﺐ آﻣﺎده داﺷﺘﻢ و ﺗﻌﺪادش ﻫﻢ آن ﻗﺪر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻣﺪرک ﺟﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دورﯾﺎﻟﯽ ﺟﯿﺒﺸﺎن از

ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،آنﻫﺎ را ﻣﺠﺮم ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻬﻢﺷﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻮده در

روز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻈﻨﻮن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﻣﺴﯿﺮم ﭘﺸﺖ در اوﻟﯿﻦ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ اﯾﺴﺘﺎدم .دﺧﺘﺮک روﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮف زدن ﺑﻮد

و ﻣﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺷﺪم ﺗﺎ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺑﺸﻮد و ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﮕﺬارد ،وﻟﯽ او ﮔﺎﻫﯽ ز ﯾﺮ

ﭼﺸﻤﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽداد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از او

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻢ ﺣﺮﻓﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ زودﺗﺮ ﮐﺎرم را ﺑﮑﻨﻢ و ﭘﯿﺎم را ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﺑﻌﺪ او دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل

ﺷﻮد .وﻟﯽ ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻻﺑﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﺪ و از ﮐﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ آن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪهی

ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻈﻨﻮن ﻧﻤﯽﺷﺪ؟ ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺶ و اﻟﺘﻤﺎﺳﻢ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺑﻮد

ﮐﻪ دﺧﺘﺮک ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد و ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻨﺪان از ﻣﻦ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ .آن ﻗﺪر

ﺗﺸﻮﯾﺶ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﻧﻤﺮهی اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭼﻨﺪ زﻧﮓ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺻﺪای ﻋﻤﻮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ:
 اﻟﻮ ،ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺳﻼم. -ﺷﻤﺎ؟

 ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،ﻣﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ. -ﯾﺎاﻟﻪ! ﭼﻄﻮری؟

٥

 ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ. -ﭼﺮا؟

 ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﺎل ،ﺣﺎﻟﺴﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎنﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه آﻣﺪه.

 -ﮐﯽ آﻣﺪه؟

 ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ،ﻋﻤﻮ ﺟﺎن. -ﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ از ﮐﺠﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ؟

ای ﺑﺎﺑﺎ! ﻋﻤﻮ ﺟﺎن اﺻﻼ در ﺑﺎغ ﻧﺒﻮد و اﺷﺎرات ﻣﻦ ﻣﻀﻄﺮب را ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ

ﮐﻪ درﺳﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:

 ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،از ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ آدم ﻣﻨﺘﻈﺮﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد. -ﺧﻮب ،ﺑﮕﻮ اﺳﻤﺸﺎن ﭼﯿﺴﺖ؛ از ﺷﻬﺮک آﻣﺪهاﻧﺪ؟

ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ! ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ﺑﺎ رﻣﺰ و راز ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺳﻪ ﺗﺎ

ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر رﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﻧﺒﺎل ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮوﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎ

ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در ﺟﺮﯾﺎن«.

 -ﻫﺎن ،ﻫﺎن .....ای ﺑﺎﺑﺎ!

 ﺷﻨﯿﺪم ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺷﺪه ،درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﮕﯿﺮم؛ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻢ .ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ.

ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻮ ﻧﺸﺪم و ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد و ﺳﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺳﺮ و ﺻﺪای دﺳﺖﻓﺮوشﻫﺎ و آﻫﻨﮓ ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و

اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن .اﻃﺮاﻓﻢ را ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ در اﻃﺮاف ﻧﺪﯾﺪم؛ ﮐﻼه

ﮐﭙﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺘﻢ .در ﻟﺤﻈﻪای آن را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻘﯿﺒﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻼﻫﻢ ﻗﺮار
داده ،اﻏﻔﺎل ﺷﻮد .ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎ را در ﺳﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم .از اﯾﻦ ﺳﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف

دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻢ .واﻗﻌﺎﹰ ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮده ،در ﻣﯿﺎن رﻓﺖوآﻣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و

اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎ ،ﭘﯿﺎده و ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺮدم در ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب ﻣﺮا ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎز ﮐﻼه را ﺑﻪ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ

از ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺮم ﺑﻪ درد آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﮐﻼه را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ رﻫﺎ ﮐﻨﻢ

 .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮم ،اﺑﺎ ﮐﺮدم .ﻣﻘﺪاری از ﻣﺴﯿﺮ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﮔﯿﺘﯽ

ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس رﻓﺘﻢ و ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم؛ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻘﯿﻪی راه را ﻃﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از

اﻗﻮام ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪم.

زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ و »ﮐﯿﻪ؟ ﮐﯿﻪ؟«ی ﻣﻀﻄﺮب ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻨﻮز
آﻧﺠﺎﺳﺖ.

٦

ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻣﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺴﺘﻢ.

در را ﺑﻪ روﯾﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد ،و ﺑﺮای آن ﮐﻪ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ دراز ﮐﺮد و روﯾﻢ را

ﺑﻮﺳﯿﺪ و اﺗﺎق ﺧﻮاب دﺧﺘﺮش را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
 -ﮔﯿﺘﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ.

ﮔﯿﺘﯽ آﻧﺠﺎ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻧﮕﺮان در ﮐﻨﺎر دﺧﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ورود ﻣﻦ

ﻫﻤﻪی ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﺳﺆال ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺎدر ﺑﯿﭽﺎرهاش ﭼﻪ آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ

و ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن ﭼﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﯿﺶ از آن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻫﻢ او از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ زده ﺑﻮدم ،اﻃﻼع داﺷﺖ.

ﻣﻌﺬﻟﮏ ،آﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮش
ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺳﺮاﭘﺎ ﮔﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﮐﻠﻤﺎت را از دﻫﺎﻧﻢ ﻣﯽرﺑﻮدﻧﺪ و در ذﻫﻦ ﺟﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ-

ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

زﻧﮓ در ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ؛ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻟﻨﮕﺎن ﻟﻨﮕﺎن ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﭘﺸﺖ در رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

ﮐﯿﻪ؟ ﮐﯿﻪ؟

ﺻﺪای آﺷﻨﺎ ﺑﻮد؛ ﺻﺪای ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد از ﻣﻨﺰل ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺑﺎز ﺷﺪ و او ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻮد ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ ،ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و اﻧﺪﮐﯽ ﻓﺮﺑﻪ

ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺒﻮدی ﻣﯽرﻓﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ ﻣﯽزد ،ﻧﻔﺲﻧﻔﺲزﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق وارد ﺷﺪ

و ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪای را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻣﯿﺎن ﻫﻖﻫﻖ ﮔﺮﯾﻪ و ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﮓ ﮔﻔﺖ:
-

وای ا ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﺷﺪ! و ﺧﺪا ﭼﻘﺪر رﺣﻢ ﮐﺮد!

ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺤﻮهی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ،ز ﯾﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﯽرﻓﺖ؛ و ﻣﺎ در

اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ او آﻧﭽﻪ را اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﻟﺘﻤﺎس

آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﺧﺎش ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎن ،ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ زودﺗﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮕﻮ.

و او ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺪا رﺣﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ را زدﻧﺪ .از

ﭘﻨﺠﺮهی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻮﭼﻪ و دم در را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﻟﻢ ر ﯾﺨﺖ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﻮان ر ﯾﺸﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس-

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ اﺳﻠﺤﻪای ﻫﻤﺮاه

داﺷﺖ .از آن ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻢ:

۷

-

ﺑﻠﻪ!

 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ.

 -ﺑﺎ ﮐﯽ ﮐﺎر دارﯾﺪ؟

 اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ؟ -ﻧﺨﯿﺮ ،آﻗﺎ.

 -ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ اﯾﻨﺠﺎ را آدرس دادهاﻧﺪ.

 ﺧﺪا ﺑﯿﺎﻣﺮزه؛ آﻗﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﺪه. -ﺑﻠﻪ ،ﺑﺎ ﭘﺴﺮ اﯾﺸﺎن ﮐﺎر دارﯾﻢ آﻗﺎی ...

 اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ رﻓﺘﻪاﻧﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ. -ﻣﺎدرﺷﺎن؟

و اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ دﻟﻢ ر ﯾﺨﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﺮس وﺟﻮدم را ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻄﻮر راﺣﺖ اﯾﻦ دروغ ﺑﻪ

زﺑﺎﻧﻢ آﻣﺪ.

 ﻣﺎدرﺷﺎن ﻫﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮﺷﺎن اﺳﺖ. ﭘﺲ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﯿﺴﺖ؟ -ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻦ؛ اﺳﮑﻮﯾﯽ.

 ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ،ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دارﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ و ﺧﺎﻧﻢ ﮔﯿﺘﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﺒﺮﯾﻢ؛ و اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدرﮔﻔﺘﻢ:

اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

 -ﺧﯿﺮ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽروﯾﺪ؟

 ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دارﯾﻢ اﯾﺸﺎن ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺷﺎن. -ﺧﯿﺮ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 -ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻦ دﺳﺘﻮر دارم اﯾﺸﺎن را ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ.

و ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺗﺮس داﺷﺘﻢ ﻣﯽﻣﺮدم ،وﻟﯽ ﺧﺪا ﻗﻮﺗﻢ داد و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را

ﺗﻮی دﻫﺎﻧﻢ ﮔﺬاﺷﺖ «.ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻫﺴﺖ؛ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺴﺖ؛ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻼﻧﺘﺮی ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزهی ورود ﺑﺪﻫﻢ «.ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ ﺟﻮاب داد:
 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ! دﺳﺘﻮر را ﺑﻬﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ.

»و ﭼﻮن ﺧﻮب ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎر دﻟﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

۸

ﺳﺮم را از ﭘﻨﺠﺮه ﺗﻮی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آوردم .ﺿﯿﺎﺋﯿﻪ و ﻋﻄﺎﯾﯿﻪ ﺧﺎﻟﻪ و ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ ،رﻧﮓ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دو دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،دﯾﮕﺮی

ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻣﯽزد .ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ در را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ و ﺑﺮﮔﻪی ﺟﻠﺐ را ﺑﮕﯿﺮم .ﺗﺎ در ﺑﺎز ﺷﺪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ زور وارد ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدهام و دﺳﺘﻮر ﮐﺘﺒﯽ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ

ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﻪای را از ﺟﯿﺐ در آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد؛ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ

و او ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻏﺬ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ .دو ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ،
و دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﯾﺴﺘﺎد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻢ .ﻋﻄﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻢﻏﺶ روی ﻣﺒﻞ وﺳﻂ ﻫﺎل

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺿﯿﺎﺋﯿﻪ ﻣﻀﻄﺮب و ﺑﺪﺣﺎل ﺑﻮد .ﻫﺮ دو ورود آن دو ﻧﺮه ﻏﻮل رﯾﺸﻮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺗﻤﺎم اﺗﺎقﻫﺎ و ﺣﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .ﺧﺪا ﻣﻌﺠﺰه ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ زودﺗﺮ رﻓﺘﻪ

ﺑﻮد و آنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ وﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد:

ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﮔﺮدن او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺳﺮﻧﺴﺨﻪﻫﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎ .ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ،ﺧﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻮی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی

زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﻮی ﮐﻤﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎ آنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ و ﺗﻮ را ﺑﻪ

آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮدﯾﻢ و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻮ را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ

و ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،آدرس آﻧﺠﺎ را ﻫﻢ دادم«.

وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی داﺳﺘﺎن رﺳﯿﺪ ،راﺣﺖﺗﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ آرامﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﭘﺴﺖ ﺷﺪهی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮات دوراﻧﯽ از

زﻧﺪﮔﯽ را در آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و

ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم آنﻫﺎ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻃﺒﻘﻪ

اول ،ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪم و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺖ داﺷﺖ.
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺮا رﺳﺎﻧﺪ و رﻓﺖ«.

ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺠﺎت ﺷﺪه ﺑﻮد وﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺴﻠﹼﻤﺎﹰ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع آن ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در ﻟﺤﻈﻪی ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﯿﺘﯽ و

ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی؟ ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی آن ﺟﻤﻊ ﻧﹸﻪ

ﻧﻔﺮی ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮ او  ...و ﻻﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮا ﻫﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ

ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ رﻓﺘﻨﺪ! ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮش ﻫﻢﺻﺪای

ﺧﺎﻟﻪ »ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ« ﮔﻔﺘﻨﺪ و راﺳﺘﯽ ﺧﺪا را ﻫﺰار ﺑﺎر ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺧﺪا ﺑﻮد.

ﯾﺎدم آﻣﺪ ﺧﻮاب دو ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻟﻪ ﺿﯿﺎﺋﯿﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و

ﮔﻔﺖ:

۹

-

ﭘﺮﯾﺸﺐ ﺧﻮاب دﯾﺪم زﻟﺰﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ

زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﺧﺮاب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺗﮑﺎن ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮده و

ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ زﯾﺮ درﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮد و مﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ؛

ﻫﯿﭻ ﻃﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.زﻟﺰﻟﻪ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﻤﻪ ﺟﺎ

ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﯾﮏ آﺟﺮ از ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد.

آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪ؟ و اﯾﻦ زﻟﺰﻟﻪی ﻣﻬﻠﮏ ﮐﻪ داﺷﺖ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ را ﻧﺎﺑﻮد

و دلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را دﭼﺎر ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن

ﺑﺎ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ داﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯿﺶ ﻫﻤﺮاه ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻦ و اﺷﮏﻫﺎی

ﺷﻮق ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺧﻮب ،ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎن ،واﻗﻌﺎﹰ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺟﺮﺋﺖ و ﺟﺴﺎرت ﯾﮏ ﺷﯿﺮ زن را ﻧﺸﺎن دادی.

ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﺮان از ﺣﺎل ﻣﺎدرش ﭘﺮﺳﯿﺪ و اداﻣﻪ داد:
-

ﺧﺎﻟﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟

 -دارد ﻣﯽﻣﯿﺮد ،ﻣﺎدرت رﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺪارد و ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻢ .ﺿﯿﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ از او

ﺑﺪﺗﺮ و دارد از ﺗﺮس ﻣﯽﻣﯿﺮد ،وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮدی؛ وﮔﺮ

ﻧﻪ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺧﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﻣﯽر ﯾﺨﺘﯿﻢ؟

آن ﺳﻪ زن ﻣﻌﺼﻮم-ﮐﻪ ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻟﻪ ﺷﻤﺴﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮزن ﮔﻔﺖ و دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ

ﻧﺰدﯾﮏﻫﺎی ﭘﻨﺠﺎهوﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﻋﺎدی ﻫﺰار دﻟﻬﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ

داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺘﯽ ،ﺗﻌﺎدل رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺣﺎﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ

وﺣﺸﺖ ﺑﺰرگ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ؟ ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و اﻋﺼﺎب ﻧﺎآراﻣﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎر

اﻧﺪوه ﺑﺴﯿﺎر و ﻏﻢﻫﺎی ﺟﺎﻧﮑﺎﻫﯽ را در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ دوش ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ در اﯾﻦ ﮔﺬران

ﻋﻤﺮ در ﻣﺎهﻫﺎ و روزﻫﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن آزرده ﺑﻮد ﮐﻪ روزﻫﺎی ﭘﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﯾﺎم ﺟﺸﻦ

و ﺷﺎدی ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ!

ﺗﺎ ﻫﻮا روﺷﻦ ﺑﻮد ،ﺧﺎﻟﻪ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ از آﻧﭽﻪ ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ و

ﭘﻮﺷﺶ در ﺧﺎﻧﻪ دارﯾﻢ ،ﮐﺪام را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ و ﮐﺪام را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ:
-

اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻣﯽر ﯾﺰﻧﺪ.

ﺧﺎﻟﻪ رﻓﺖ و ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮد و ﭘﯿﺮﻣﺮد رﻧﺠﻮر ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮش ﮐﻪ

ﻫﻤﻪ ﺳﺆال ﺷﺪه و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪون ﮐﻼم ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮد و ﺣﺪود ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ،ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﯽ

داﺷﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ و رﻧﺠﻮر ﺑﻮد؛ آﺳﻢ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن و ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﺎ،
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ﻟﻨﮕﺎنﻟﻨﮕﺎن و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ راه ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺮدی ﺑﺴﯿﺎر وﺳﻮاﺳﯽ و ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﻮ و ﻣﺤﺘﺎط.

ﺗﻤﺎم ﺷﺎدی اﯾﻦ روزﮔﺎر و اﯾﺎﻣﺶ ،دور از ﺟﻨﺠﺎل و در اﻣﺎن ﺑﻮدن و ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮب و ﺑﺎب ﻣﯿﻞ ﺧﻮردن

و ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻦ و زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﻮد ،وﻟﯽ آن ﻗﺪر ﻣﺤﺘﺎط ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ا ﮔﺮ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ و از روی اﺗﻔﺎق ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ او را ﻫﻢ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﺎ را
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ و ﻫﺠﻮم ﻣﯽدﯾﺪ ،در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻗﻮام و

ازﺟﻤﻠﻪ دﺧﺘﺮان و ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﻮهﻫﺎی او ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪی او ﭘﻨﺎه آورده ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاوان ﻣﺤﺒﺖ دارد،

وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺮﺳﺶ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را

آرام ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و آراﻣﺶ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ .در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ

ﺑﺪاﻧﺪ وﻗﺘﯽ ﮔﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی او آﻣﺪﯾﻢ ،آﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮده و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ

ﺳﻮءﻇﻦ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ در اﺗﺎق ﺧﻮاب دﺧﺘﺮش ﺷﻬﺮه ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﯾﻢ؛

ﭘﺮدهی ﭘﻨﺠﺮه را ﺗﻤﺎم ﮐﺸﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر

ﺗﺎزهواردی را در اﺗﺎق ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ.

آرام آرام ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺮد ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ در

ﺗﺪارک ﭼﯿﺪن ﺳﻔﺮهی ﺷﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎن ﺗﺎزه از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮدد و

ﻧﺎن و روزﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﺎورد ،ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،روزﻧﺎﻣﻪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪی ﺗﻤﺎم

ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی درﺷﺖ و رﯾﺰش را ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﮔﺮﻓﺘﺎری آن ﺟﻤﻊ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺎﻟﺐ
ﻋﺒﺎراﺗﯽ زﻧﻨﺪه و ﮔﺰﻧﺪه ﺧﺒﺮی ﺑﺨﻮاﻧﻢ وﻟﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ.

ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﻏﺬا ﺧﻮرد؟ ﺑﺎ آن اﺿﻄﺮاب و آن ﻫﻤﻪ

وﺣﺸﺖ ،ﮐﺪام ﻟﻘﻤﻪ از ﮔﻠﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ؟ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺗﻌﺎرف او را ﺑﺪون ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .دور

ﻣﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ در آن دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺷﺎم ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ روی ﻣﯿﺰ

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و از ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﻗﺮصﻫﺎی ﻣﺨﺪر و ﺗﺴﮑﯿﻦدﻫﻨﺪه و آرام-

ﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ آﻣﺎده ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی ﻧﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖدرد و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼت ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ

اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد،
داﺷﺖ از ﭘﺎ در ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را ﺧﻮﻧﺴﺮد و آرام و ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،وﻟﯽ

ﮔﺎﻫﮕﺎه آرام آرام اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﻮد .ﺷﺎم
ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ و داﻣﺎد ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .آنﻫﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪی ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و

ﺳﻌﯽ در ﻫﻤﺪردی و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدم ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم.

آﯾﺎ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ او در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد؟ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﻮﻋﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﻄﺮی ،«.و اﯾﻦ
۱۱

ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد .دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﻔﺖ» :وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺎم ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ داد «.ﯾﮑﯽ

ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺘﺎن در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ «.و دﯾﮕﺮی ﻧﻈﺮ ﻣﯽداد» :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روزی

اﺻﻼ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ «.ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎده ﻧﺒﻮد و
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ دﻗﯿﻘﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻧﻘﺸﻪ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﯽ

ﻣﯽﺳﭙﺮدﯾﻢ.

ﺑﺮای ﺧﻮاب ﻗﺮار ﺷﺪ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ و در اﺗﺎق ﺷﻬﺮه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دﺧﺘﺮ و داﻣﺎد ﺻﺎﺣﺐ-

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوم .ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ،ﻗﺮار ﻓﺮدا را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دوﺳﺘﻢ ﻣﯽروم؛ ﻧﺎﻫﺎر ﻧﻤﯽ-

آﯾﻢ و ﺷﺐ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ «.ﮔﯿﺘﯽ ﻓﺮاوان ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد» :ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش و اﮔﺮ

ﻼ ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهی دوﺳﺘﺖ ﻫﻢ ﻧﺮو «.ﺑﻪ او اﻃﻤﯿﻨﺎن دادم» :ا ﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮی ﮐﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﻣﯽﺷﻮد اﺻ 

ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﺴﺘﻢ«.

اﻣﺸﺐ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ،آن ﺷﺐ دوﻣﯿﻦ ﺷﺐ ﻓﺮار ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺨﺖ و رﺧﺖ-

ﺧﻮاب ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺧﻄﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ

ﺑﻮد .ﻣﻀﻄﺮب ،ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﮕﺮان ،روی ﻣﺒﻞ ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺖﺧﻮاب در ﻣﯽآﻣﺪ ،دراز

ﮐﺸﯿﺪم .ﺷﺒﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد .ﻫﺰاران ﻓﮑﺮ ﻫﺠﻮم آورده ﺑﻮدﻧﺪ؛ در اﻧﺪﯾﺸﻪی

ﻓﺮدا و ﻓﺮداﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﭘﺮ وﺣﺸﺖ ﭼﺸﻤﻢ از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﺧﻮاب ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در

اﺑﺘﺪای ﺷﺐ ﻗﺮص آرامﺑﺨﺶ ﺧﻮرده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﻧﺎآراﻣﯽ و دﻟﻬﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دارو ﺑﺮ آن

ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺧﯿﺎل را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاتﹺ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ و آنﻫﺎ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارم ﻣﺮﺑﻮط

ﮐﻨﻢ :ﭘﺴﺮم را ،دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردم و آن وﻗﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و

ﭼﻘﺪر ﻣﻀﻄﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻄﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺮگ را ﻓﺮاروی ﻣﺎدر و ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﯾﮑﯽ ،دو روز

دﯾﮕﺮ داﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان  ١دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﺎ ﮔﻮار ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﭘﺪراﻧﺸﺎن؛ ﻓﺮزﻧﺪان ژ ﯾﻨﻮس  ٢ﺑﻪ ﻏﻢ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺷﺪن ﻣﺎدر ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ،در اﻧﺪﯾﺸﻪی روزﻫﺎی ﭘﺮ از ﺑﯿﻢ و ﺗﺮس ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن.

ﻫﺠﻮم اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺷﺪم .از ﺟﺎ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ؛ ﻗﺪری راه رﻓﺘﻢ؛ روی ﻣﺒﻞ ﻧﺸﺴﺘﻢ؛ دوﺑﺎره دراز ﮐﺸﯿﺪم .و ﺧﻼﺻﻪ ،ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ﮐﻢ ﮐﻢ رﻧﮓ

ﺑﺎﺧﺖ و ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻧﺒﻮد ،و اﻧﺘﻈﺎر  ...ﺗﺎ آن

آنﻫﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ.

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪای ﺻﺮف ﺷﺪ .ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران ﻣﯽآﻣﺪ .ﻏﯿﺮ از ﻟﺒﺎس و ﮐﻼه ،ﺑﺎراﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﯽ

ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻟﺘﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داد ﺗﺎ از ﺑﺎران در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ ﺻﺒﺢ از ﺧﺎﻧﻪ

۱ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﻴﺎن ،ﻧﻬﺎد ادارهﮐﻨﻨﺪهی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻬﺎﺋﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل از  ٩ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

۲

ژﯾﻨﻮس ﻧﻌﻤﺖ )ﻣﺤﻤﻮدی( ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن اﯾﺮان ،در  ٢٢آذر  ١٣۶٠ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺖ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ.

۱۲

ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪام اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دوﺳﺘﻢ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎهرﺿﺎ ﺑﺮوم ،ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ رﻓﯿﻖ

دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮدن و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ،ﺑﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺳﺒﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺗﻠﻔﻦ

آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﺧﻮد را آرام و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،وﻟﯽ ا ﮔﺮ واﻗﻌﺎﹰ ﮐﺴﯽ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ

اﺗﻔﺎق ،ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺮﮐﺎﺗﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ آرام ﻧﺪارم .ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪم؛ ﺑﺎ

رﻓﯿﻘﻢ ﻋﻄﺎ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟

 ﻓﻌﻼ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزهای ﻧﺪارم. -ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟

 -ای  ...ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮدش را ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ.

 ﺧﻮب  ...ﺷﺎﻧﺲ آوردﯾﺪ  ...اﻗﻼ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ. -ا ﮔﺮ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮب اﺳﺖ.

 -ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻌﺼﺐ ﺑﺪ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ.

 ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺼﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺣﺴﺎس وﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺧﻮب ا ﮔﺮ در ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮد ،او را ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. -ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺗﺎ ﺧﺪا ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ.

ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮی ﭼﻨﮓ آﻧﻬﺎﺑﯿﻔﺘﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزدﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻐﺮ دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪی دﯾﮕﺮم ﮐﻪ ﻣﺮدی اﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﺑﺎ

او دوﺳﺘﯽ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ دارﯾﻢ و ﺣﺎﻻ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪ و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﺻﻮرﺗﺶ او را از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﻢ ﻣﺘﺠﺎوز
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻣﺪ .ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻣﺎوﻗﻊ را دﯾﺮوز از ﻋﻄﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻧﮕﺮان

و دﻟﺴﻮزاﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﭼﻄﻮری؟ ﭼﺮا ر ﯾﺸﺖ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪهای؟

راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ؛ ر ﯾﺸﻢ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺗﻪر ﯾﺶ و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ دﯾﺸﺐ و ﻫﻮل و ﻫﺮاس ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺣﺎﻟﺖ و ﻗﯿﺎﻓﻪ را ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰار ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

 آﺧﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﮐﺮد و ﭘﺪر ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را در آورد. -ﺧﻮب ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮑﻨﺪ؟

 ﻫﯿﭽﯽ؛ ا ﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش آﻣﺪه ﺑﻮد. -ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد  ...واﻗﻌﺎﹰ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻮد.

۱۳

 -ﺣﺎﻻ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

 -ﻫﯿﭽﯽ؛ ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه.

ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﻢ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﭼﺮا ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻔﻞ ﻧﻤﯽرود؟ ﻫﺎن؟

 ﻣﯽرود؛ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. -ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد واﻗﻌﺎﹰ ﺧﹸﻞ اﺳﺖ.

 ﻧﻪ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ،وﻟﯽ وﻇﯿﻔﻪای ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﺣﺎﻻ ﺣﺘﻤﺎﹰ او ﺑﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزهﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

اﺻﻐﺮ ،دوﺳﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﮑﻼت و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺤﻮهی اﻧﺘﺨﺎب را ﻫﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهام .او ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ

ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮدش ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎور ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪی

روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺑﯽﭘﺮوا و آﻣﺎدهی ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﺑﻼ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﺑﮑﺸﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت در ﮐﻨﺠﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و

ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎﹰ او از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در

اﻣﺎن ﻧﺒﻮدم ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﯾﮏ رﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺼﺎﺣﺐ روزﻫﺎی ﺑﯽﮐﺎری را از

دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﻪ در آﻏﺎز آن ﺑﻮدﯾﻢ ،از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،در ﺣﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ و ﺗﻮاﻧﻢ و ﻗﺪری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و

درﻧﻬﺎﯾﺖ او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﺮا آراﻣﺶ دﻫﺪ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد» :ا ﮔﺮ ﮔﯿﺘﯽ دﺳﺖ از اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺑﺮدارد و ﮐﺎر را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار ﮐﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ از ﺧﻄﺮ ﻓﺮار

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺻﺪد آزار و ﻗﺘﻞ وﻏﺎرت و ﻣﺤﻮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آن ﻗﺪر ﺷﻌﻮر و

ﻧﻈﻢ در ﮐﺎرﺷﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ «.و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽداد» :ﻋﻠﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ

و ﺑﻼﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻮﺷﯿﺎری آﻧﻬﺎ«.

ﺑﺮای آن ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،در ﮔﻮﺷﻪای و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ ،دور و در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ اداﻣﻪ دﻫﻢ .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ

زﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺣﺮف زدن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﻇﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﻓﮑﺮ ﻧﺎﻫﺎر اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

ﭘﺮوﯾﺰ ،دوﺳﺖ دﯾﮕﺮم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻗﺮﯾﺐ ﺳﯽو ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دوﺳﺘﯽ داﺷﺘﻢ ،آﻣﺪ و ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﯾﻢ.

ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻠﻮﮐﺒﺎﺑﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺘﯽ در آن ﺟﺎ ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد،

وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻃﻌﻢ ﻏﺬا را اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﺑﺎ اﺷﺘﻬﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﻮردم .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت زودﺗﺮ

ﺑﮕﺬرد ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮد را در ﻗﺒﺎل وﺿﻌﯽ ﮐﻪ
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ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﯾﯽ و زنداﯾﯽ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮی ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺻﺪای زنداﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ.
 -ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ،ﺳﻼم ...

 اﻟﻪاﺑﻬﯽ ﻋﺰﯾﺰم ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم! ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ -او ﺧﻮب اﺳﺖ؛ ﺧﻮب.

 راﺳﺖ ﺑﮕﻮ! ﭼﻪ ﺷﺪه؟ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺷﻨﯿﺪم درﺳﺖ اﺳﺖ؟ دارم ﻣﯽﻣﯿﺮم. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻓﻘﻂ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده؛ ﺑﻘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ. -درﺳﺖ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؛ ﺣﺮف ﺑﺰن.

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻣﯽآﯾﻢ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﺷﻤﺎ را؛ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  ...آﺧﺮ...

 ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪه! ﻋﺰﯾﺰم ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﻫﻢ ﺑﮕﻮ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﯿﺎﯾﺪ. ﭼﺸﻢ! ﺑﺎزﻫﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزﻧﻢ. -ﺣﺘﻤﺎﹰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻦ.

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ روز دوم واﻗﻌﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ا ﮐﺜﺮ اﺣﺒﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮل

اﯾﻦ ﺑﻮد :در ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪای آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از زﺑﺎنﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻓﺮق داﺷﺖ ،و ﻫﺮ

ﺷﻨﻮﻧﺪه و رﺳﺎﻧﻨﺪهی ﺧﺒﺮی ،ﺣﺎدﺛﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮدش ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﺎز

ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺣﺎﻻ اﺳﻢ ﮔﯿﺘﯽ ورد زﺑﺎن ﻫﻤﻪ ﺷﺪه و ﺣﮑﺎﯾﺖ رﻫﺎﯾﯽ او و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ،

دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯽﮔﺸﺖ و در دﯾﺪارﻫﺎ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ از آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ و

ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺠﺎت او را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺤﻔﻞ ﺗﺴﻠﯽ ﻗﻠﺐ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ او ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﻮدم،

و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮدم از ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﻤﺎن ﺑﻮد رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ؛ ﯾﮏ

ﭼﻨﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮﯾﻢ .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﯿﻨﻪ را ﺳﭙﺮ ﻧﮑﻨﺪ و ﺟﻮاﺑﻬﺎﯾﯽ

آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ »ﻣﮕﺮ ﺧﻮن ﻣﻦ از دﯾﮕﺮان رﻧﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ؟« و ﻏﯿﺮه ﻧﺪﻫﺪ و ﺗﺮﺣﻢ ﺑﺮ ﺧﻮدش ،ﺑﭽﻪﻫﺎ و

ﻣﺎدرش و ﻣﻦ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ او ﺳﺨﺖ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﺧﯿﻤﯽ را ﮐﻪ داﺷﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدم

ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ-و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ در آن ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ

ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن ،وﻗﻮع آن را ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آن ﺟﻤﻊ،
ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی زﻧﺪان و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻬﺎدت آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت و ﻓﺮﺻﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ،ﺑﺮوﻓﻖ

ﺷﺮاﯾﻂ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ،اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدم و از ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺪون ﺣﮑﻤﺖﺷﺎن ﺣﺮف
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ﻣﯽزدم ،وﻟﯽ ا ﮐﺜﺮ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﺷﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻪ

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم» :ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺦ ﺷﺪهاﯾﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﮑﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻮدن ،ﺟﺎنﻫﺎی ﭘﺎ ک

ﻓﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﺑﻼ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؟« ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺧﻮد ،ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﺧﻄﺮﻧﺎ ک ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪﺟﺎی ﭘﻨﺠﺎه ﯾﺎ ﺷﺼﺖ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺷﻬﯿﺪ،
ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﻢ ،آن ﻫﻢ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪامﺷﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و وﺟﻮدﺷﺎن

ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ اﺣﺒﺎ و ﻓﻘﺪانﺷﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﺮ و ﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ؛ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ؟«

او ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد از اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﮕﺬرد ،ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺣﺎﻟﺘﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮد و

ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﮔﺎه ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم در ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن آورده
ﺑﻮدم ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺮﺧﻮدش ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻫﻢ او و ﻫﻢ ﻫﺸﺖ ﻋﻀﻮ ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺨﺖ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺜﺎر و ﺟﺎﻧﺒﺎزی ،ﯾﺎ ﻣﺴﺦ و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎن

ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺸﺎن ،ﺧﻄﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل

ﻓﺮاوان اﻋﺪامﺷﺎن را در ﭘﯽ دارد ،وﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻣﻮر ﮐﻢاﻫﻤﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن از ﻗﺒﯿﻞ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی اول و دوم درس اﺧﻼق در دﺳﺖ ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ،دور ﻫﻢ

ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻓﺎرغ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮاس ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ.

ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و

وﻇﺎﯾﻒ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮔﺎه ﻣﯽﺷﺪ ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ؛ و ﭼﻮن

ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﭼﻨﯿﻦ داﺷﺘﻨﺪ و از ﮔﺰﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎورﺷﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﻮﺑﺖ آنﻫﺎ
ﻧﺮﺳﯿﺪه و ﮔﺮﻓﺘﺎریای در ﭘﯿﺶ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻗﺮﯾﺐ ﭼﻬﻞ ،ﭘﻨﺠﺎه روز ﻗﺒﻞ ،ﺷﺶ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان و ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮش را در ﺣﯿﻦ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺤﻔﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه و ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق و ﻧﻪ از

روی ﻗﺼﺪ و ﻋﻤﺪ ،آنﻫﺎ در ﺑﻨﺪ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪزودی رﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻫﯽ از آن ﺣﺎدﺛﻪ
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ را-ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ا ﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ از ﻧﺸﺎﻧﯽ آن

ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ دزد زده اﺳﺖ و ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ﺑﺮده و اوراق و ﺧﻼﺻﻪی ﻣﺬا ﮐﺮات ﻣﺤﻔﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮان ،ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ را ﻣﻀﻄﺮب و رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ دﯾﺪم؛ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ آﻣﺪه و آﻧﭽﻪ را

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،رواﯾﺖ ﮐﺮد .ﻗﺮار ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺤﻔﻞ را ﺑﺎ اﻋﻀﺎی آن ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ

ﺑﺮای اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﺮد ﻓﺮد اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺮود و ﺣﻀﻮری ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎعﺷﺎن را ﺑﻪ

۱٦

آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد

ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻮد ،آدرس و ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺤﻔﻞ را اﻋﻼن ﻣﯽﮐﺮد.

آنﻫﺎ آن روز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﻠﯿﻪی اﻋﻀﺎ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪی ،ﺑﻪ ﻣﺪت دو ،ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻔﻞ را

ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،و ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺧﻮد را از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻤﻠﻪ و دﺳﺘﮕﯿﺮی در اﻣﺎن دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در ﻣﯿﺎن

داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪی ﻧﹸﻪ ﻧﻔﺮی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد؛ دﺳﺖدرد ﺷﺪﯾﺪ و ﻟﺰوم ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ،او را ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد

ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪ روزهی داروی ﻣﺨﺪر ،ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺮف

داروی ﻣﺨﺪر و درد ﺷﺪﯾﺪ دﺳﺖ و ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺟﻠﺴﻪی ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ

ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺬرش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺮوم از ﺣﻀﻮر ﺷﺪ .از ﻗﻀﺎی روزﮔﺎر ،در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ آن اﺗﻔﺎق ﺷﻮم

ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﻫﻤﻪی ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﺎز ﻫﻢ راوﯾﺎن و ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ،ﺑﻘﺎﻟﯽ ﺣﺰب اﻟﻠﻬﯽای ﺑﻮده و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ را

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﺮده و ﮔﺰارش ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﯽ را در ﻣﻨﺰل ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ داده و ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺟﺰء اوﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،ﻧﺎﺑﺎوری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ،

وﻟﯽ او ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ اﺗﻔﺎق و ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪ
در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻊ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آورﻧﺪ و در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،

ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺳﺘﻤﺪﯾﺪهی ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮرده ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺣﺴﺮت و آه آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در

ﻣﻨﺰل ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ ،ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

آورد و ﯾﺎد دو ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را

وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮﹺ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰم ﺧﻄﻮر

ﻣﯽﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم ،ز ﯾﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ

دﺳﺖ ﺣﻮادث ﻧﺴﭙﺮد و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﻄﺮ ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻔﻞ را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﺒﯽ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد او
در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮآﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اداﻣﻪی ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﺤﻔﻞ و ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﺧﻄﺮ اﺻﺮار ﮐﻨﺪ.

ﻏﺮوب ﺷﺪه و ﻫﻮا ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ در آن ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺘﻢ؛ ﮔﻔﺖ:
 -ﭼﺮا اﯾﻦ ﻗﺪر دﯾﺮﮐﺮدی؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺮدم!

 -ﺧﹸﺐ ،ﻗﺮار ﺑﻮد دﯾﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ؛ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم.

 -ﻇﻬﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟

و از اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺳﺆاﻻت ،ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﺒﺮ ﺗﺎزهای ﻧﺪاری؟

 ﻧﻪ؛ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺗﻮ ﭼﻄﻮر؟۱۷

 -ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدهام .ﻣﺎدرم ﺑﺎ اون وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺶ ،ﺧﻮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری و

اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮا ﻣﺼﻤﻢ

ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﻌﻬﺪ اﻋﻠﯽ  ٣اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻧﺮوم ،و اﮔﺮ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎدرم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻓﺎرغ از اﺣﺴﺎس ،ﺑﻪ ﺳﺮ ﻋﻘﻞ آﻣﺪه و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ او ﺣﺮف زد .ﮔﻔﺘﻢ:

 ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ا ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺬوراﺗﺖ؟را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻮی.

ﺳﻌﯿﺪ ،داﻣﺎد ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻮﻫﺮ دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ

ﺧﺪﻣﺖ در ﺣﺪ ﻣﻘﺪور ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد .او را وﺳﯿﻠﻪی رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﻐﺎم ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮدﯾﻢ و

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻬﺪ را ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺪﺗﯽ را از

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎف ﮔﺮدد و در اﺧﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ او را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺨﺸﺪ.

ﭼﻮن ﻗﺮار ﺑﻮد ﻓﺮدای آن روز ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮود و ﻃﺒﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻋﺬر

ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺘﯽ را ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ اﻃﻼع دﮐﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺣﻀﻮراﹰ داﺳﺘﺎن را ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻢ.

ﺷﺐ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻌﯿﺪ رﻓﺘﻢ و آرامﺗﺮ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮاب ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺻﺒﺢ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﺎ اﺻﻐﺮ در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری رﻓﺘﻢ و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را ﺑﺎ او ﮔﺬراﻧﺪم .ﺑﻌﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﻄﺎ رﻓﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ داﺧﻞ

ﻣﻐﺎزه ﻧﻤﯽﺷﻮم ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮم ﮐﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،در

ﻣﺤﻠﯽ دور از اﻧﻈﺎر ﺑﺎﺷﻢ .از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ،ﻣﻐﺎزهی او ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ از ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﻗﺪم

زﻧﺎن ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻄﺎ رﺳﯿﺪ و ﻣﻐﺎزه ﺑﺎز ﺷﺪ ،وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﻼم

و ﻋﻠﯿﮑﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﻣﻐﺎزه ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮده ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻧﺒﻮد ،ﻧﺸﺴﺘﻢ.

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .آﻣﺪ؛ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻗﺪری راه رﻓﺘﯿﻢ و او ﮐﻪ

ﺧﻮد ﺳﺨﺖ وﺣﺸﺖزده و ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ﺣﺎل ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی

ﺑﺪﻫﺪ .ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎن ﮔﯿﺘﯽ و

ﺗﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ «.ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﮕﺬار دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮود؛ ﻫﺮ دو ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ ،او ﯾﮏ ﺟﺎ و ﺗﻮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ .ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎ کﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ رژﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽ آراﻣﯽ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﺪ «.ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮفﻫﺎی او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪی ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ

آرام ﻫﺴﺘﻢ؛ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺣﺎﻻ ﺧﻮدش ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ و اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﺷﻤﻨﺎن را اﺣﺴﺎس

ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
۳

ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اداره ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ
۱۸

ﭼﻮن ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،دور از ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻗﺮار

ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮔﺎهﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهی ﭘﺪر ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ

ﮐﻪ ﻣﺜﻼ» ،ﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺧﺮﯾﺪه؛ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺑﯿﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه «.و ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ در ﻣﯿﺪان ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻢ .ﺟﻮری ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن و ﻫﻢ

ﻣﮑﺎن ،ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻤﺮاه ﺷﻮد.

ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎﻻ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻼ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ

داﺷﺖ )دﮐﺘﺮﻋﺒﺎﺳﯿﺎن(؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪ )ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻮﯾﺎن(؛ و ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﺮاری )ﮔﯿﺘﯽ( و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ

ﻣﺤﺒﻮس و زﻧﺪاﻧﯽ )دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺬوب( .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻧﺤﻮهی ﺳﮑﻮﻧﺖ و ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺧﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺪاﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮﺻﺘﯽ آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ واﻗﻌ ﹰﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻼ

ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻃﺒﻘﻪی اول ،دو ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻃﺮف ﻣﺎدرزن دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺬوب ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و

آﭘﺎرﺗﻤﺎن دﯾﮕﺮ در اﺟﺎرهی ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪی دوم ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﮐﻪ در اﺟﺎرهی

ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎ ﺑﻮد ،و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ دﺧﺘﺮش .ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم و

ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ،ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن و

ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ و ﺟﺰء دار و دﺳﺘﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد

و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆدب و
اﻧﺴﺎن ﺑﻮد .ﻃﺒﻘﻪی ﭼﻬﺎرم آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ،ﻫﻨﻮز ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد و اﺟﺎره

داده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﻤﺎم اﺛﺎث آن از ﻃﺮف ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﺄﻣﻮران آن ﺿﺒﻂ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده

ﺷﺪه ﺑﻮد .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ او ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﺒﻘﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻃﺒﻘﻪی ﺷﺸﻢ

ﮐﻼ در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺬوب ،ﺧﺎﻧﻤﺶ و ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻫﺮ دو آن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮی
ﺷﺪﯾﺪ و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺼﺎدره ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻏﻢ ﻫﻤﻪ را ﻣﯽﺧﻮرد و ﻫﻢدرد ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺮاﺟﻌﺎت

ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﭽﻪ و ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﭘﯿﺮ و

رﻧﺠﻮرش را ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﺑﺮای ﺑﺮادر و زن ﺑﺮادر

ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪای زﻧﮓ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ ،ﭼﻪ وﺣﺸﺘﯽ او را
ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﺎ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻨﺰل آﻣﺪهاﻧﺪ.

ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ از ﺧﻮاﻫﺮم ﺟﺪا ﺷﺪم .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖﻣﺎن

ﻣﯽدادﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪاش ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﻫﺮاس و ﺑﯿﻤﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاﻧﺪ و

۱۹

ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ در آن ﺧﺎﻧﻪی ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ را در آن ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮارﹺ روﺣﯽ ﺧﻮدﻣﺎن و ﺑﯿﻢ و

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﯽﺣﺪ آنﻫﺎ اداﻣﻪ داد.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زودﺗﺮ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﺻﻼح دﯾﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ

ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش

و ﻫﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮش ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﻣﻨﺰل داﯾﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده و ﺑﺎ ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻟﺒﺎسﻫﺎی ز ﯾﺮ و ﯾﮑﯽ دو

ﺷﻠﻮار و ﮐﺖ و ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺑﻮد ،رواﻧﻪی ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺠﺎﺳﺖ ،از

ﺷﺪت اﺿﻄﺮاب و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﮐﻮﭼﻪ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ آن را

ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.

داﯾﯽ و زن داﯾﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺎ زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ و ﺻﺪای ﻣﺎ را از افاف ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ،

در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻣﺎ رواﻧﻪی ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺷﺪﯾﻢ .زودﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن،

ﻫﺎﻧﯽ ،ﺳﮓ ﮐﻮﭼﮏ آنﻫﺎ واقواق ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮفﻣﺎن آﻣﺪ .دم ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد و اﻇﻬﺎر ﺷﻌﻒ

ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ داﯾﯽ و زن داﯾﯽ ﺑﺎ روی ﺑﺎز ﺳﺮ و روی ﻣﺎ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺎل و اﺣﻮال ﺑﻮدﻧﺪ ،داﯾﯽ ﺟﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﻟﺐ ﻗﺮار داد

و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن

ﺻﺪای ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽرود .ا ﮔﺮ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻼح اﺳﺖ «.راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ؛

ا ﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺎ در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﯾﻢ و ﺻﺪاﯾﯽ از دﻫﺎنﻣﺎن

ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﻪ ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ

دﯾﺪارﻣﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ زﻧﮓ ﻧﻤﯽزد و ﯾﺎ ﺟﻮاب زﻧﮕﯽ را ﻧﻤﯽدادﯾﻢ .اﯾﻦﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ
داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺳﺨﺖ در وﺣﺸﺖ ﺑﻮد ،در ﺧﻼل

ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎ ﺑﺎز آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ،زن داﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﯾﯽ ﮔﺸﺎده داﺷﺖ و

ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﯽآورد ،ﮔﻔﺖ:

 ﻏﺼﻪ ﻫﯿﭽﯽ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ؛ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﻫﻢ اﻣﻦ و اﻣﺎناﺳﺖ.

ﻣﯽﮔﻔﺖ:
-

اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪهاﯾﺪ.

از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪی ورود »ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ «.و اﻧﻮاع ﺗﻌﺎرﻓﺎت را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺣﮑﺎﯾﺖ

آﻧﭽﻪ را اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎ آﻣﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭼﺎره ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺬا ﮐﺮه

ﮐﺮدﯾﻢ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ داﯾﯽ دﯾﮕﺮم ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن و در دادﮔﺴﺘﺮی ﺷﺎﻏﻞ و
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ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ

ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و از او ﻧﻈﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ.

داﯾﯽ ﺟﺎن ز ﯾﺎد ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت و

ﻣﺸﻮرت ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ؛ وﻟﯽ

ﻧﻤﯽداﻧﻢ آﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ او را در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و از او ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ .ﺧﻮدش ﺧﻮب اﺳﺖ،

وﻟﯽ ﯾﮏ داﯾﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ دارد و وای ا ﮔﺮ او از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺒﺮد«.

داﯾﯽ ﺟﺎن اﺻﻮﻻ آدﻣﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎط ﺑﺎ ﺳﻮءﻇﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ،و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎده آنﻗﺪر

رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط و ﺟﻮاﻧﺐ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎﹰ رﻓﺘﺎرش ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،و روﺣﯿﻪی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺣﻖ ﺑﺎ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد

ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺷﺎﯾﺪ از دﺳﺖ او ﮐﺎری ﺑﺮآﯾﺪ .ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :آدﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ

را ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام و ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻓﮑﺮی و ﺳﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در

ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬارد «.وﻟﯽ او در ﺿﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﻟﺐ و ﻟﻮﭼﻪ و ﻋﻀﻼت ﺻﻮرت را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ

اﺳﺘﻔﻬﺎمآﻣﯿﺰی ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﮑﻮﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ا ﮔﺮ

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ ،ﺣﺎﺿﺮم «.ﮔﻔﺘﻢ» :آره داﯾﯽ ﺟﺎن،

ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ «.او از روی ﺑﯽﻣﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻠﻔﻦ

رﻓﺖ .ﺷﻤﺎره ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺳﻼم و ﺗﻌﺎرف ﺑﺎ زﻧﺪاﯾﯽام ،رﺳﻤﯽ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺣﺮف
ﺑﺰﻧﺪ.

 -اﻟﻮ ،ﻋﺰﯾﺰم ،ﺳﻼم.

 -ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺷﺪم؛ ﻻﺑﺪ داﺷﺘﯽ ﺷﺎم ﻣﯽﺧﻮردی؟

 ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ز ﯾﺎد وﻗﺘﺖ را ﺑﮕﯿﺮم .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ؛ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺎریداﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻢ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺖ داری ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺰﻧﯽ.

 ﻫﺎن ،ﻓﺮدا ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ. -ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ.

 و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻢ را در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ و ﺟﻮاب ﻣﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﮐﻠﻤﻪی »ﻫﺮﺳﺎﻋﺘﯽ« را ﺑﺎ اﺷﺎرهی ﺳﺮﹺ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ ،اداﻣﻪ داد» :ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺰﯾﺰم؛ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ؛ ﻫﺮ

وﻗﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ داری؛ ﻣﯽداﻧﻢ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎری .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ «...

 ﭼﺸﻢ  ...ﭼﺸﻢ. -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

و ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻋﯿﻨﮏ را از روی ﭼﺸﻢ ﺑﺮﻣﯽدارد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻟﺐ ز ﯾﺮﯾﻦ را

ﺟﻠﻮ ﻣﯽآورد و ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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 -ﮔﻔﺖ ﻓﺮدا ﺷﺐ از ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻦ ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ از او ﮐﺮدﯾﻢ .واﻗﻌﺎﹰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر

اﺳﺖ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﺶ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ داده اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺷﺎم ،ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻓﻠﺰی دوﻧﻔﺮه ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺎده ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺼﺎب ﻧﺎآرام

دارﯾﻢ و ﺧﻮاب از ﻫﺮ ﭼﻪ واﺟﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﻣﺨﺪر و ﺧﻮابآور و ﻣﺴﮑﹼﻦ را ﻣﺼﺮف

ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﯽﺣﺎل و ﺑﯽرﻣﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺗﺨﺖ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﻣﺤﺒﻮب ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺟﺎﯾﺘﺎن راﺣﺖ اﺳﺖ؟ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ رﺧﺘﺨﻮاب را روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ

ﮐﻨﻢ «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﺖﺧﻮاب آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،و در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻮادث ،ﭼﻨﺪﺷﺒﯽ را ﺑﺮ آن ﺑﺴﺘﺮ

ﺑﻪ ﺻﺒﺢ آوردهاﯾﻢ ،و ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺨﺖ راﺣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﻨﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،ﺣﺎﻟﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد

را از دﺳﺖ داده و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ ،ﺟﯿﺮﺟﯿﺮ و ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺗﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .وﻟﯽ

دﻧﺪان اﺳﺐ ﭘﯿﺸﮑﺶ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺗﺸﮏ و ﻟﺤﺎف را ﺑﻪ

زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﭼﻮن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺨﺖﺧﻮاب دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎ

را روی زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﺨﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و راﺣﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﺮ

را دارﯾﻢ«.

داﯾﯽ ﺟﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ دارد؛ ﭼﺮاغ ﺧﻮاﺑﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺖ ﻧﺼﺐ

ﮐﺮده اﺳﺖ؛ رادﯾﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ آورد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺑﺨﻮاب؛ ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ «.وﻟﯽ دﯾﺪم

ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ .ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ او ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .از اﯾﺸﺎن ﻗﺮص ﺧﻮابآور

ﺧﻮاﺳﺘﻢ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﻏﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻗﺮص

ﺧﻮابآور ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮردم.

ﺻﺪای ﺗﻨﻔﺲ آرام ﮔﯿﺘﯽ و ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﭘﻒ ﻣﻤﺘﺪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻘﯽ رﻓﺘﻪ .از اﯾﻦ ﮐﻪ

او در ﺧﻮاب اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و اﺿﻄﺮابﻫﺎ ،ﻗﺮصﻫﺎی ﻣﺨﺪر و ﺧﻮابآور ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ،

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ،و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﺨﻮاﺑﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺳﯿﻞ ﺧﯿﺎلﻫﺎ ﺳﺮاز ﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد،

و ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن آن دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯽزﻧﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورم ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاب آﻣﺪ،
در ﺧﻮاب ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮش ﻧﺒﺎﺷﻢ وﻟﯽ وﺣﺸﺖ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

ﻧﯿﺎﻣﺪه ،آن ﻗﺪر زﯾﺎد و ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎی ﺧﻮش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺗﻤﺎم

ﺣﻮاﺳﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﻗﺎت ﺗﺎرﯾﮏ و ﺗﺮﺳﻨﺎ ک آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﺻﺪای ﺧﺮوﭘﻒ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﻏﻠﺘﯽ ﺧﻮرد .اﯾﻦ ﺑﺎر آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ و ﻧﻔﺲﻫﺎی

ﻣﻼﯾﻢ و ﻣﺮﺗﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﭘﻠﮏﻫﺎی ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﻪ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع داﺷﺘﻢ.

آﻫﺴﺘﻪ از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﻗﺪری در اﺗﺎق ﻗﺪم زدم ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎن آﻫﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰد و ﮔﯿﺘﯽ را در

اﯾﻦ اﺗﺎق ،و داﯾﯽ و ﻫﻤﺴﺮش را در اﺗﺎق ﻣﺠﺎور ﺑﯿﺪار ﻧﮑﻨﺪ .دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﻢ .دﺳﺖ آﺧﺮ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ
۲۲

ﻣﻔﺮط و اﺛﺮ دارو ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ

درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ اﺳﺖ ،رادﯾﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ داﯾﯽ داده ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪا روﺷﻦ ﮐﺮدم

و ﻓﻬﯿﺪم ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دو ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﻮاﺑﻢ ،اﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاب
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،دﻟﺨﻮر ﺑﻮدم .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﺪاوم ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺗﻮان و ﻗﺪرت

ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺨﺖ ﺑﯿﺪار ﻣﺎﻧﺪم و ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﻢ

ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .داروﻫﺎ ﭼﻨﺎن او را ﺑﯽﺣﺎل و ﺑﯽرﻣﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺖﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزد.

ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﯽرﻧﮓ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﻓﺮوغ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺧﻮاﺑﯿﺪی؟

 -ای ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم.

روز و ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .آﻧﭽﻪ واﻗﻌﯿﺖ دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اوﻗﺎت ﺑﮕﺬرد .ﺑﺎ ﻫﻢ

آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﺎ داﯾﯽ و زنداﯾﯽ را ﺑﯿﺪار ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ و داﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﺮا ﺻﺒﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ زودی ﺑﯿﺪار ﺷﺪهاﯾﺪ؟ ﺧﻮب ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪﯾﺪ؟ ﭼﺮا ﺧﻮب ﺧﻮابﻣﺎن ﺑﺮد .ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر؟ -ﻣﻦ دو ،ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪم.

-

ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ از ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻣﯽداﻧﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎﺳﺖ و ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪهی ﺧﻄﺮﻧﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ در

اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎﹰ ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در آن ﺧﺎﻧﻪ ،ا ﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .زنداﯾﯽ ﻫﻢ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،و ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺳﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب

و ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری و ﻫﺎل ﺑﺰرگ ،ﻏﯿﺮ از داﯾﯽ و زنداﯾﯽ» ،ﻫﺎﻧﯽ« ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺎﻧﯽ اﺳﻢ
ﺳﮓ ﮐﻮﭼﮏ آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭘﺸﻢﻫﺎی ﺻﺎف و آوﯾﺰان و ﺻﻮرت ﺗﻮرﻓﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖ و ﺗﻤﺎم

ﻗﻬﻮهای ﭘﺮرﻧﮕﺶ .ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻫﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﺗﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ زنداﯾﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪاش ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدی ﻣﺎدری ﺑﺎ ﮐﻮدک دﻟﺒﻨﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﺣﺮف

ﻣﯽزﻧﺪ .ﻫﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺑﯽاﻃﻮار ﻧﺒﻮد؛ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ دو آنﻫﺎ ﻟﻮس ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﭘﺎیﺷﺎن ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ و در

ﺑﻐﻞﺷﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.

ﮔﯿﺘﯽ و زنداﯾﯽ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺑﻮد .در ﻃﺒﻘﻪی زﯾﺮزﻣﯿﻦ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ

ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ و ﯾﮏ ﮐﻠﻔﺖ و ﻧﻮﮐﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﻮﻫﺮش را ﯾﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .زن

ﺧﻮب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و ﮐﻠﻔﺖ و ﻧﻮﮐﺮی داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻘﺪر

ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داﯾﯽ ﺟﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب

ﺧﺎﻧﻢ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و اﺳﻢ ﮔﯿﺘﯽ را ﺻﺪا ﻧﺰﻧﺪ ،زنداﯾﯽ ﺑﯽﺧﯿﺎل و ﺑﻠﻨﺪﺑﻠﻨﺪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮف
۲۳

ﻣﯽزد .ﭼﻮن ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺘﺶ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﻢ او را ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد

و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﮔﯿﺘﯽ ﺟﺎن «....داﯾﯽ از ﮐﻮره در رﻓﺖ .ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺧﻄﺎب
ﺑﻪ زنداﯾﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﮑﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ؟

و ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﻫﻤﺴﺮش را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن
ﺑﺪﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ:

 ﭼﺸﻢ آﻗﺎ! ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدت دارم ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ. -ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﺑﺲ ﮐﻦ .آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮف ﺑﺰن.

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدش اداﻣﻪ داد» :ﻋﺠﺐ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ!« از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻄﺮﻧﺎ ک ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪه،

در ﻋﺬاب ﺑﻮدم .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺟﺎﯾﻤﺎن اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺣﺎل و اوﺿﺎﻋﯽ ﺷﺒﯿﻪ

ﻣﻦ داﺷﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرهای ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪم.

داﯾﯽ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود .ﻻﺑﺪ ﮐﺎری داﺷﺖ ،ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج روزاﻧﻪ

ﺑﻮد .از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺟﻮاب داد:
 -ﺷﺎﯾﺪ ﺻﻼح ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوم ﺳﺮی ﺑﻪ او ﺑﺰﻧﻢ.

وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮود ﯾﺎ ﻧﻪ .ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮم ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد.
داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﺷﺎﯾﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺪﯾﺸﻨﺎ ک از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

ﮔﻔﺘﻢ:

ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ او داری؟

 ﮐﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﺪارم ،وﻟﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ .ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻦ اورا ﺑﺒﯿﻨﻢ؟ ﻣﺜﻼ ﻣﻐﺎزهی ﭘﺪرم.

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺑﺎ او ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻢ و از او ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ،

ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﯾﺎد دوﺳﺘﻢ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎﹰ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮد

اﻓﺘﺎدم و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﮕﻮﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﺟﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻢ .زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ

داﯾﯽ ﺟﺎن ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از

ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻮل داد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪی

ﻣﻼﻗﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﯾﺎدم آﻣﺪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺣﺴﻦ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻘﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،ﻣﻘﺎرن ﺷﻬﺎدت ﺟﻨﺎب

ﻋﻠﻮﯾﺎن و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻋﺰﯾﺰان ،اﺣﮑﺎم اﻋﺪام آن ﻋﺰﯾﺰان را در روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﺮا

ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﻼﻗﺎت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻢ و او آﻣﺎده اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای
۲٤

اﺧﺘﻔﺎی ﻣﻦ ﺑﮑﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺜﻼ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﺰل ﺑﺪﻫﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت

ﺿﺮورت ،وﺳﯿﻠﻪی ﻓﺮار از اﯾﺮان را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺣﺴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد و دوﺳﺘﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ

ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻻ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﻮﻧﻢ؛ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم و ﮐﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارم .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺧﻮﻧﺨﻮاری اﯾﻦ ﺑﯽﺷﺮمﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ

ﮐﺲ رﺣﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﺮﮐﺲ را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﯾﺎ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ«.

آن روز ﺑﺎ روی ﺑﺎز و ﻣﺼﻤﻢ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﺧﺘﻔﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،و در ﺻﻮرت

ﻟﺰوم ،ﺑﻪ او ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮم ﺗﺎ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻢ را از ﻫﺮ ﮔﺰﻧﺪی ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ،ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه دارد .ﺻﻮرت او و

ﮐﻠﻤﺎت آن روزش ﻫﻤﻪ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﺮوم .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

ﻧﺎاﻣﯿﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﮔﻔﺖ:

 -ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوی ،آن ﻫﻢ در روز روﺷﻦ.

 ﺧﹸﺐ ،ا ﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎری ﮐﺮد ،ﻧﺎﭼﺎرم از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم .ﺧﯿﺎل ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

زنداﯾﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ دارم از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮم و ﮔﻔﺖ:
 -آﯾﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﺮوم؟

ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ از ﺧﺮوج ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ،ﺧﻮدش دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎیﻣﺎن ﺑﺮود.

از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم؛ ﻟﺒﺎﺳﻢ را ﭘﻮﺷﯿﺪم؛ ﮐﻼه ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و »ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﹶﺮج  «...را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زﯾﺮ ﻟﺐ

زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدم و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ زود ﺑﺮﮔﺮدم.

ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﺴﻦ رﺳﯿﺪم .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪم ﺗﺎ آﻣﺪ .ﭼﻘﺪر از دﯾﺪن و ﺣﻀﻮر ﻣﻦ اﻇﻬﺎر

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﭼﺎی آورد ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ

دﯾﮕﺮی وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .از ﻣﻦ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﻃﺮف را راه ﺑﯿﻨﺪازد ،وﻟﯽ ﮐﺎرش ر ﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ .در ﺿﻤﻦ ،ﻣﮑﺮر ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻔﺮ دوﻣﯽ و ﺳﻮﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺜﺮت ﺗﻠﻔﻦ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ-

ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻗﺪر زﯾﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺗﺎ ﻏﺮوب ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺎت و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .از

اﺗﺎﻗﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪم؛ ﻧﺰد ﻣﻨﺸﯽ او آﻣﺪم و ﭘﺲ از رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺣﺴﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه و ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺬر ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ؛ ﺗﺎ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻨﻢ «.داﺷﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪه از

ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ آوردهام ،ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﻧﻪ؛ ﻣﯽداﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﺴﺘﯽ ،وﻟﯽ

ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم «.ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮان ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ

ﺷﺪه؟«

۲٥

 ﺧﺎﻃﺮت ﻫﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ا ﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎریﭘﯿﺶ آﻣﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ...

 -ﻫﺎن ،ﻣﺴﻠﻢ .ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه؟

 ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﻬﺎﺋﯽ دارد ،ﺧﻄﺮی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎﹰ ﻣﻦﻫﻢ در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺮایﻣﺎن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮑﻨﯽ.

ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎد روزاﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮف زد .ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ:

 ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ؛ راﺣﺖ ﺑﺎ ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮآﯾﺪ ،آﻣﺎدهام.

 -ﻗﺮﺑﺎنﹺ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ؛ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪاز ﻇﻬﺮ ﺑﯿﺎﯾﻢ.

 -ﺟﻨﺎب وﺣﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ؛ ﻣﺮا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم؟ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺰﻧﻢ .آﻧﺠﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻋﻄﺎ و

اﺻﻐﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻗﺪری ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻧﺰدﺷﺎن رﻓﺘﻢ .در راه ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدم ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﻧﮑﻨﺪ .ﻫﺮ ﻧﮕﺎه ﻋﺎدی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻃﺮف ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻣﺄﻣﻮر ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﺗﺮس ﺑﺮادر ﻣﺮگ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺮادر ﺑﯽرﺣﻢ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﮕﺎم ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺒﺢ ﺻﻮرﺗﻢ را

ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدم؛ ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺣﺎﻟﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺻﻐﺮ ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ »ﭼﺮا ﺻﻮرﺗﺖ را اﺻﻼح ﻧﮑﺮدی؟ ﭼﺮا

ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮت ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه؟« و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺮ و ﺻﻮرت ،آراﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮد را

ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ.

 ﻓﺮﺻﺖ ﻧﮑﺮدم .ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ. -ﺧﻮب ،ﺗﺎزه ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟

 ﻫﯿﭽﯽ؛ رﻓﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺣﺴﻦ از او ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﯽروم ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد. ﭼﮑﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﮑﻨﯽ؟ -ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ.

 ای ﺑﺎﺑﺎ! ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺗﻮ را .ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﺎردارد؟

 -وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﯿﺘﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

 ا ﮔﺮ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ آن ﻗﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،زرﻧﮓ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽﺳﺎدهاﯾﺪ.

 ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد.۲٦

 -ﻧﻪ؛ ﻧﻤﯽداﻧﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

در اﯾﻦ ردﯾﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ و ﻋﻄﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎﯾﺶ را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ او ﺑﻮدﻧﺪ راه ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ .ﻫﺮ وﻗﺖ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،در ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ.

ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎی ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﮐﻤﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدم .ﭼﻮن ﺷﺐ ﺑﺎ ﭘﺴﺮداﯾﯽام

ﻗﺮار داﺷﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ا ﮔﺮ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻧﺰد ﺣﺴﻦ ﺑﺮوم ﺻﺤﺒﺖ ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﺑﮑﻨﺪ ،از رﻓﺘﻦ

ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪم .ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮداﯾﯽ آﻣﺪ .ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل داﺷﺖ؛

اﻧﺪﮐﯽ ﭼﺎق ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ درﺷﺖ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﻨﺪان و ﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺒﺴﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻢ ﺑﯽ-

ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ،ﻋﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪن داﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،او را ﻫﻢ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ

ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺮ آﻣﺪه ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﯿﺮ

ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ اداﻣﻪی ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺑﯽوﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده ،از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ و اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ.

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم دروغ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻌﺎرﻓﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .آن وﻗﺖ آﻧﭽﻪ را واﻗﻊ ﺷﺪه

ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺘﯽ در ﭼﻪ ﺧﻄﺮی اﺳﺖ؟

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻫﻮش و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را زود درک ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ وﺿﻊ ﻃﻮریﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دارد و ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ

ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻼه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺳﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ.

ﻣﺜﺎل زد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﯽرﺣﻤﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﭘﺎﺳﺪاران ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ،

ﺿﺪاﻧﻘﻼب و ﻏﯿﺮه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮرد ،دﯾﮕﺮ

ﺧﻼﺻﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و از دﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﮐﺎری ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻣﻔﺼﻞ و ﺳﺮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و او
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ و ﺗﺤﻤﻞ ،ﺣﺮفﻫﺎی ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ از دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ؟

 -ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟

 -ﻫﺮ دو ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮده

ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎت داده و ﺣﻔﻆ ﮐﺮده .ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ،و ﺣﺎﻻ
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺟﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﮔﻔﺖ:

۲۷

 ﻣﺮا ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در اﯾﻦﺷﺮاﯾﻂ ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ

ﺑﺸﻮد.

 -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟

 ﺗﻨﻬﺎ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ در ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر را ﻫﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺘﻢ ،وﻟﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺪون ﻋﺠﻠﻪ و

اﺿﻄﺮاب و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮف دوﻟﺖ

ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻧﻬﺎدی

دﯾﮕﺮ و در ﺟﻤﻊ ،ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺸﮑﻞ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ،ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻢ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،و ﮐﺎر اﯾﺸﺎن را

روﺑﻪراه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽﻣﺎﻧﹶﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزهی ﺧﺮوج ﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ در آن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ
ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و وﻋﺪهﻫﺎی ﮐﻤﮏ ،ﺷﺎدی ﺑﻪ دﻟﻤﺎن ر ﯾﺨﺖ و اﻣﯿﺪوار ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﮔﺬارد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ از ﻣﻦ

ﺧﻮاﻫﺸﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﺮ وﻗﺖ ﻻزم ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و اﺣﻀﺎرم ﮐﻨﯿﺪ؛ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ در ﺧﺪﻣﺘﻢ.

ﺑﺎروﯾﯽ ﮔﺸﺎده و ﻣﺤﺒﺘﯽ ﻓﺮاوان دﺳﺖ داد و رﻓﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ.

روز ﺑﻌﺪ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ اﺻﻐﺮ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﺑﻪ ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮوﯾﻢ .در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،آﻣﺪ و راﻫﯽ ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﯾﺎ

واﻗﻌﺎﹰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺑﮕﯿﺮم؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ در

ﺗﻌﻘﯿﺒﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ

ﮐﺎری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻇﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ آﻣﺪم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻋﮑﺲ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎ روﺳﺮی و

ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ.

ﻫﻮا ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲ ﻓﺮدا ﻣﺠﺪداﹰ ﻧﺰد آنﻫﺎ

ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺎ ﺳﻮار ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ راهﻫﺎ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺑﻪ

ﯾﮏ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮای ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ

ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﻗﻮل داد ﺗﺎ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز آن را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ رﻓﺘﯿﻢ؛ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ،

وﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﺑﺮق ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس

ﺑﺮﺟﺎﻧﺸﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎﯾﺎن ،ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ

ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ .ﺷﺎﻣﯽ ﺻﺮف ﺷﺪ و ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎنﺟﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺮای ﺧﻮاب راﻫﯽ
۲۸

ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﻠﻮت و ﺷﺐ ﺳﺮدی ﺑﻮد؛ ﺗﺮس و
ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .ﻓﺎﺻﻠﻪی راه را ﮐﻪ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎده و ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ ﮐﺮدم .آن وﻗﺖ ﺷﺐ،

زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردم .ﺻﺪاﯾﻢ را ﺷﻨﯿﺪ؛ در ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ آﻣﺪهام ﺑﺨﻮاﺑﻢ.

روی ﻣﺒﻞ ﮐﻨﺎر اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻪ دو ﺷﺒﯽ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ روﯾﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدم ،آن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪم.

روز را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪم .در ﻃﯽ روز ،ﭘﺪرم را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم و

ﺧﻮاﻫﺮم را ﻫﻢ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺪرم ﻣﻀﻄﺮب و ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد .ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪ را

ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺪرم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﻪ دروغ ﮔﻔﺘﻢ» :ﮔﯿﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮐﺮج؛

ﮔﺎﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ و او را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ «.ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ا ﮔﺮ راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،او ﺑﺪون ﻗﺼﺪ و ﻣﻨﻈﻮری ﻣﺤﻞ

اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎزﮔﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪاش ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﯽداﻧﻢ راﺳﺖ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ «.و ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐ ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺘﯽ آﻣﺪم .ﺻﻼح ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ روز و ﯾﮏ ﺷﺐ

آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺧﺎﻟﻪ را ﺑﺎ اﻋﺼﺎب ﻧﺎآرام و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺤﺘﺎط ،و ﺷﻬﺮه ﻣﻀﻄﺮب را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎراﺣﺖ

ﮐﻨﻢ .اﺻﺮار ﺑﻪ ﺻﺮف ﺷﺎم ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺗﺎ

ﺷﻤﺎل را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪی ﮐﻪ داﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺑﻮد ،درﹺ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز

ﮐﺮدﯾﻢ و آﻫﺴﺘﻪ وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﻫﺎﻧﯽ ﺳﮓ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ،ﺑﺎ ﺳﺮ و

ﺻﺪا ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .در دﻟﻤﺎن دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻧﮑﻨﺪ .در ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ،

ﻫﺎﻧﯽ را دﯾﺪﯾﻢ .وﻟﯽ ﺑﯽﺻﺪا ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﮐﺮد .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ! ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ از ورود

ﻣﻬﻤﺎن ﺑﺮای داﯾﯽ ﺧﺒﺮدار ﻧﻤﯽﺷﺪ .آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺣﯿﺎط و راﻫﺮو ﺗﺎ ﻃﺒﻘﻪی دوم را ﻃﯽ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺎﻧﯽ ﻫﻢ آرام و ﺑﺪون ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و ﺑﺎﻻ آﻣﺪ .آﻫﺴﺘﻪ در زدﯾﻢ و وارد ﺷﺪﯾﻢ.
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ از ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ و از ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ

ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،دو اﺣﺴﺎس ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد داﺷﺘﯿﻢ :وﻗﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪای ﺗﺮک ﻣﯽﺷﺪ ،رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ رﻓﻊ

ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ؛ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ و اﺿﻄﺮاب آﻓﺮﯾﺪهاﯾﻢ ،و ﺷﺮﻣﺴﺎر ﺑﻮدﯾﻢ.

وﻟﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

ﺧﻮاﻫﺮم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد درﺻﺪد اﺳﺖ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮ ﮐﺮد و ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﭘﻨﺎه ﻣﯽداد؟ اﺟﺎرهی ﻣﺤﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر اﺧﯿﺮ دوﻟﺖ،

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻤﯿﺘﻪ و ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮐﺪام اﺳﻢ

ﻣﯽﺷﺪ رﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ؟ ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪی ﭼﺸﻢﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﻮی و

ﺑﺮزن ،ﻫﺮ ﺗﺎزهوارد و ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪی را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش و

اﺷﺎرهای ،ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﯿﻢ و ﻻﺑﺪ ﺟﺰء ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ-

آﻣﺪﯾﻢ؛ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .آن ﻫﻢ ﮔﯿﺘﯽ-ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد و ﻓﺮاری .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼت
۲۹

ﺑﻬﺎﺋﯽ ،ﻟﺠﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  ٤و ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﺑﻮدم .ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ

ﭼﻨﮓ آنﻫﺎ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،در ردﯾﻒ ﻣﺤﺎرب و ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽ اﻻرض ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ.

ﺑﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﮐﻪ داﯾﯽ ﺟﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺸﻮد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮم و در ﻣﻮارد ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻮری ،ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ-ﮐﻪ ﮐﻢ و

ﺑﯿﺶ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی

اﺧﺘﻔﺎﯾﻤﺎن ،ﺳﻌﯿﺪ زﻧﮓ زد؛ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ .ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺎﻧﯽ
ﭘﺪر ﺑﺰرگ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدش ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل آنﻫﺎ ﻫﻢ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ را »ﻫﺎﻧﯽ« ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .از ﭘﺪرﺑﺰرگ ﻫﻢ ﻣﻘﺼﻮد

ﻣﻌﻬﺪﹺ اﻋﻠﯽ ﺑﻮد.

ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰ و ﺑﺰرﮔﻮاراﻧﻪ ﻣﺮا آرام و ﺷﺎد ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﺷﻨﯿﺪم ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎزﮔﻮ

ﮐﺮدم ،او ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﺮ زﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ ،دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ
ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﺮد و آرام آرام ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺳﺒﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎر ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ

داﺷﺖ از ﺛﻘﻞ آن ﺗﻮاﻧﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽداد ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ آراﻣﺸﯽ وﺻﻒ

ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ ،ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻃﺮات روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻮد؛ ﮔﺮﻓﺘﺎری

ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰش و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎرت آنﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮ دوش ﻧﺎﺗﻮاﻧﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ آرامﺗﺮ و ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﻓﺮدای آن روز ،ﯾﮑﯽ از

اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺶ آﻣﺪﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺘﯽ آﻧﭽﻪ را ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺑﺎزﮔﻔﺖ و آنﻫﺎ

را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻗﺮارﻫﺎ و ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺮای ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد.

ﻋﻀﻮ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﻟﺠﻨﻪی ﺟﻮاﻧﺎنﹺ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،آرام و ﻣﺼﻤﻢ و

ﺧﻨﺪان ،ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﺎل او را ﭘﺮﺳﯿﺪم ،ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮﺑﻢ!« ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ او و ﻫﺸﺖ

ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن ﻋﺰﯾﺰان از ﺟﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ

در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮب و ﺟﺎﻧﺒﺎزش در ﺑﻨﺪ و

اﺳﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﻮد؛ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮد و ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺖ و در ﻏﻢ ﯾﺎران ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .وﺿﻊ

ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،و اﺿﻄﺮاب و دلﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎدر و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﻌﺬﻟﮏ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺮو و ﻣﻨﺸﺎء اﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺎری از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ او رﺟﻮع
٤ﻫﯿﺌﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۳۰

ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﯽ ﺷﺪ و ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ .او ﻫﻢ آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ

ﮐﺮد.

ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدا و ﻓﺮداﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻃﺮح ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ از او ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﻧﻈﺮت

ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﮔﻠﻪ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ؟ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﯿﻐﺎم

داده ﺑﻮدم و دو ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﺰد ﺣﺴﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای

ﮔﯿﺘﯽ دور از اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮد ،ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ،آﻧﺠﺎ ﺻﯿﺎد در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،و دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

ﺑﺮاﯾﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و از ﺑﯿﻢ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎم ﺣﺎل

و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ اﺿﻄﺮاب او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ آراﻣﺶ ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﮑﯽ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ رﻓﺖ و آنﻫﺎ را از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﻮﺷﺎ ک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻣﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﺮاﯾﻤﺎن آورد .ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺎﻣﺮان ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ

ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ و ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎرت در آﻣﺪه ﺑﻮد ،آزاد ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﭘﯿﻐﺎم داده

ﮐﻪ وﺿﻊ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎ ک اﺳﺖ .ﻫﻢ ﺟﺎن ﺧﻮدش در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺟﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﭘﻨﺎه
داده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪون ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮد اﺣﺴﺎس

ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎ در ﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﻐﺎم ﻃﺒﯿﻌﺘﺎﹰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮس ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ر ﯾﺨﺖ .ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺿﻊ ﺧﻮد را

ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،وﻟﯽ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﺎه ﻣﯽدادﻧﺪ ﭼﻪ ﮔﻨﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﹺ

ﺷﻮم ﻣﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﮔﯿﺘﯽ را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﺮدم .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ

ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴ ﹼﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ «.اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ

دﯾﮕﺮی را از او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﭼﻮن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺎ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎرش ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی ﻣﺮا راﺿﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮﻓﺘﺎری و اﺳﺎرت

ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺣﺎل ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد و ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﭘﺮدرد و رﻧﺞ اﻟﻤﯽ را

ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ،ﮔﯿﺘﯽ و اﮐﺜﺮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻫﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪی را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽاﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺎرغ از ﺣﻮادث زﻣﺎن و

ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان اﺳﺎرت و ﺷﻬﺎدت آنﻫﺎ را در ﭘﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در ﺟﻠﺴﺎت ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی

و ﯾﺎ ﻧﹸﻪ ﻧﻔﺮهی ﻣﺤﻔﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﭘﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ

اﻋﻀﺎی ﻟﺠﻨﻪ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢﻓﮑﺮی ﮐﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺎر ﺑﻪ

ﺑﺪﺧﹸﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ،و دﻗﺎﯾﻘﯽ از ﺑﺤﺚ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روﯾﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،

ﺑﻪ ﻋﻬﺪهی ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن در ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﻮدﮔﯽ و رﺧﺎ و ﺣﺘﯽ در ﺷﺮوع
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اﻧﻘﻼب ،ﻓﮑﺮ اﯾﻦ روزﻫﺎ را ﻧﮑﺮدهای و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺮوج را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺎوردهای ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻤﺎن ﺳﻮﺧﺘﻦ و

ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﺖ «.ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻗﺪرت و ﺗﻮان روﺣﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت را

ﻧﺪارم و او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار روی ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ا ﮐﺜﺮ اوﻗﺎت

ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺬا ﮐﺮه ﺑﺎ داﯾﯽ و زنداﯾﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ و ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺎﺻﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﺪ

از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ؛ وﻟﯽ ﭼﻄﻮر؟ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪی؟ ﺑﺎ ﮐﺪام اﻣﮑﺎﻧﺎت؟ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻄﺮ؟ و ﺑﻌﺪ

ﭼﻪ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﻣﺰاﺣﻢ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺪا ﺧﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ دﻓﻌﺎت »ﻫﻞ ﻣﻦ
ﻣﻔﹶﺮج« ﺧﻮاﻧﺪم ﺗﺎ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﮐﺎر ﺳﺎز ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺸﻮد.

ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻋﻤﺮم ﭼﻪ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽای ﮐﺮدهام و ﮐﺪام ﻋﻤﻞ ﺧﻼف از ﻣﻦ ﺳﺮ زده و ﭼﻪ

ﻧﺎدرﺳﺘﯽ و ﻧﺎﭘﺎ ﮐﯽای در دﻓﺘﺮ ﺣﯿﺎﺗﻢ رﻗﻢ ﺧﻮرده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﯿﺮ ﺣﻮادث و ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺑﺸﻮم .ﺑﺎرﻫﺎ
ﻋﺬر ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﮑﺮده را از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ ﺷﺎﯾﺪ در ﺑﻮﺗﻪ اﻣﺘﺤﺎن اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ .ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ادﻋﺎی

روﺳﻔﯿﺪی از آزﻣﺎﯾﺶ را داﺷﺘﻢ .ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﯿﻔﺘﻢ .دوران ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻮد ،و روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪر اﺳﺖ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز اﻗﺎﻣﺖ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ روز دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮ داﯾﯽ ﺟﺎن و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎﻓﺖ

ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻮدن ﻣﺎ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر او دور از اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﺐ ﮐﻪ ﺷﺪ دوﺑﺎره راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪی

ﺧﺎﻟﻪ ﺷﺪﯾﻢ و ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ دو ،ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ.

ﺳﺎﻋﺘﯽ از ورودﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﺷﺎم ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻌﯿﺪ در زد .ﻫﺮ ﺻﺪای زﻧﮓ

دری و ﻫﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر ﻋﺰﯾﺰی ،اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را آرام ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و اﺻﻮﻻ اﻃﻮار و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺑﺎ ﻃﻤﺄﻧﯿﻨﻪ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻓﻄﺮی ﻫﻤﺮاه

اﺳﺖ ،ﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .از او ﺳﺆال ﮐﺮدﯾﻢ:
 -ﺳﻌﯿﺪ ،ﺧﺒﺮی ﺷﺪه؟

 ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. -ﭼﯽ ﺷﺪه؟ ﮐﺪام ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن؟

ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﻢ زﻧﺪان را در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت »ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن« ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .در آن وﻗﺖ ﻫﻢ ﯾﮏ

ﻟﺤﻈﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺗﺎزهای اﻓﺘﺎده ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ واﻗﻌﺎﹰ ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮوم.
 -راﺳﺘﯽ ﭼﯽ ﺷﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎن؟

 -ﻫﻤﯿﻦ؛ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﺸﻮد.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ،ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ دﻟﻬﺮهآور و ﻧﺎراﺣﺖﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﺎن روزﻫﺎ

و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن اﺻﻞ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽآوردﯾﻢ.

 ﻣﮕﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده؟۳۲

او آرام و ﻗﺪری ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ:

 داﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺒﯿﺐ را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻋﺪل را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﺒﺮی

ﻧﺪارم؛ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮﯾﻢ.

ﻫﻨﻮز ﺣﺮف او را ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﻄﻠﺐ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ و

ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ﺗﺎ در ﻏﯿﺎب ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻟﻪ و ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪ و ﺷﻬﺮه آن را ﺑﺎ ﻣﻦ

در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﺮج ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ؛ از

ﺷﻬﺮه ﻫﻢ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺳﻌﯿﺪ راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮدﻣﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط از

ورود ﺑﻪ آن و ﺣﺘﯽ ﮔﺬر از اﻃﺮاف آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدم .از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .اﻃﺮاف را ﻧﻈﺮی اﻧﺪاﺧﺘﻪ،
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﯿﻢ .در اﺗﺎق ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺣﺒﯿﺐ را ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺳﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ ،روی ﺗﺨﺖ دﯾﺪم .ﻗﺒﻞ

از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ ﺷﮑﻮه ﻣﺠﺬوب ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺒﺾ ﺣﺒﯿﺐ را در دﺳﺘﺶ
داﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او را ﭘﺎ ک ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﻈﺮم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

راﺳﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﭼﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ و ﺗﻠﺦ و ﻧﺎ ﮔﻮاری را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ،در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﻟﺤﻈﻪی دﯾﮕﺮ ﭼﻪ در ﺗﻘﺪﯾﺮ دارﯾﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻪی

ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺮم و ﺣﺒﯿﺐ ﺳﻌﯽ در ﺗﺴﮑﯿﻦ آﻻم ﺷﮑﻮه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ

ﺑﺎﯾﺪ وﺿﻌﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺨﻮاﺑﺪ و دﯾﮕﺮی ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و ﭘﺮﯾﺸﺎن

ﺑﻪ اﯾﻦﺳﻮ و آنﺳﻮ ﺑﺮود و در آن ورﻃﻪی ﺑﻼ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﺎر و ﯾﺎور آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮﻧﺴﺮد و آرام ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺳﻼﻣﻢ را ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ .ﺻﻮرت رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و ﭼﺸﻤﺎن ﭘﻒ ﮐﺮدهاش

ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺑﯽﻗﺮاریﻫﺎی او در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻠﺨﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی درد و

ﺗﻠﺨﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎل ﻣﺮﯾﺾ را ﺑﭙﺮﺳﻢ ﯾﺎ ﺣﺎل و

اﺣﻮال ﺷﮑﻮه را ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺖ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭘﺪر ﭘﯿﺮم رﻧﮓ

ﺑﺎﺧﺘﻪ و رﯾﺶ ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ،روی ﻣﺒﻞ اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .داﯾﯽ و زنداﯾﯽ ﻫﻢ در اﺗﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آن اﺗﺎق

ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻤﻊﻣﺎن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﺣﺒﯿﺐ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺒﺾ او را داﺷﺖ ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺧﻄﺮی ﻧﺪارد؛ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه.

آﻫﺴﺘﻪ دﺳﺖ او را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﺮم از رگ دﺳﺖ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد .ﺑﻌﺪ آﻣﺎدهی رﻓﺘﻦ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺖ» :در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن دارم «.ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎی او در آن اوﻗﺎت ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﺣﻀﻮر در آن
۳۳

ﺧﺎﻧﻪ را در ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻤﺪردی ﻧﺰدش ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .از دﯾﮕﺮان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺗﺎ در

ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯿﺶ ﮐﺮدم .از او ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﭼﻬﺎرده روز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام ﺑﻪ او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﻢ .او
ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎرﯾﺶ ،وﺿﻊ ﻣﺎ را ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ روزﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ

ﻧﺪارﯾﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد .ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ اﺟﺎزه

ﻧﺪﻫﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﯿﺎل ﮐﻨﺪ ﺣﺎﻻ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﻫﻤﻪ ﺑﺸﻮد «.و

در اداﻣﻪی ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ا ﮔﺮ ﺑﺎ اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻦ ﻣﺠﺬوب ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از

ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،اﻣﺮوز او را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﻮدم«.
ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻨﺶ ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

او ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﻧﺪوﻫﻨﺎ ک ﮔﻔﺖ:

 وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ را دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﭼﯿﺰیﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﻗﺒﻠﯽ.ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﮕﯽ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟

ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و از روی ﻫﻤﺪردی ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮔﯿﺘﯽ از آنﻫﺎ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺴﺦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ

ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ او ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻇﯿﻔﻪی ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮا و اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ
ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺣﻢ ﮐﺮده ،واﻻ

آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام دﯾﮕﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ.

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺣﻀﻮرم در

ﮐﻮﭼﻪی ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻄﺮ اﺳﺖ .او را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮدم و ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﺑﺮاﯾﺶ آرزو ﮐﺮدم .ﭘﺪرم ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺷﺪ و ﻫﺮ دو از ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ ﺣﺒﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﯽﻫﻮش و ﺑﯽﺣﺎل و رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ،

ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﺣﺮف زدم .ﭼﺸﻢﻫﺎی درﺷﺘﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد و آرام آنﻫﺎ را ﺑﺴﺖ و ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ در ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻌﯿﺪ را ﺑﻪ

ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .از ﺧﻮاﻫﺮم ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؛ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد

و ﮔﻔﺖ» :اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﻣﯽآﯾﺪ .ا ﮔﺮ ﻣﻘﺪورت ﻫﺴﺖ و ﺻﻼح

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮدا ﺳﺮی ﺑﺰن«.

ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ اﺻﺮار ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺐ را آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد و

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺮوم .ﺑﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .آﻧﭽﻪ را اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم.

آﭘﺎﻧﺪﯾﺲ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﺮﮐﯿﺪه و ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ

ﻗﺪری دﯾﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺧﻄﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺖ دو ﻫﻔﺘﻪی دوران ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و
۳٤

ﻣﻨﺰل ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ دوران ﭘﺮ اﺑﺘﻼ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎﻻ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد اﺳﯿﺮ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

از ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻟﻪ و ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و ﻫﻤﺮاه ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ رﻓﺘﻢ.

ﺟﺎﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد :ﻣﺒﻞ ﺑﺰرگ ﮐﻨﺎر اﺗﺎق .ﺑﻪ ﺧﯿﺎلﻫﺎی ﻧﺎآرام دو ﻫﻔﺘﻪی اﺧﯿﺮ ،ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺧﻮاﻫﺮ و ﺷﻮﻫﺮ

ﺧﻮاﻫﺮم ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺿﻤﻨﺎﹰ ﺧﻮاﻫﺮم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺴﺮﮐﻮﭼﮑﺶ ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎر و ﺗﺐ ﭼﻬﻞ

درﺟﻪ دارد .آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ .ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺳﻌﯿﺪ را ﭘﻮﺷﯿﺪم و ﻫﻤﺮاه او رواﻧﻪی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪم.
ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﻪ وارد ﺷﺪم ،ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺟﺮاح را دﯾﺪم؛ ﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدم .او ﻣﺮا ﺧﻮب

ﺷﻨﺎﺧﺖ؛ ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺟﺮاح ﻣﺸﻬﻮر و ﺑﻨﺎﻣﯽ ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﯾﺎران و ﻧﺰدﯾﮑﺎن درﺑﺎر و از

ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺰرگ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .در ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در آن ﺷﻐﻞ و ﻋﻨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻢ ،ﺟﺰء

زﻋﻤﺎی ﻗﻮم و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ،از ﺟﺮاح ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﯾﺎ ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ او
ﻧﯿﺴﺖ؟« و او ﺧﻮﻧﺴﺮد و آرام ،ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺗﺮﮐﯽ دو ،ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد و ﺧﯿﺎﻟﻢ را راﺣﺖ ﮐﺮد .آن

وﻗﺖ ،در راﻫﺮو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن از وﺿﻊ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﻬﺎم ﭘﺮﺳﯿﺪ.در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﻣﻮاﻟﺶ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه وﻟﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﺎﺑﺖ

را اداﻣﻪ دﻫﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮای او اﻃﻼع از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او

واﻗﻌﺎﹰ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪاﺷﺖ؛ و اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد.

ﺑﻪ اﺗﺎق ﺣﺒﯿﺐ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﺣﺎﻟﺶ ﻗﺪری ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد .در ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻏﻢ ﻣﯽدﯾﺪم .واﺿﺢ

اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ اﯾﺎم اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را از ﭘﺎی درآورد وﻟﯽ او ﺗﻤﺎم اﯾﻦ

ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت را ﺑﺎ ﺻﻮرتﹺ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﺎز ﺳﻌﯽ در ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻦ آن داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ

دو ﺑﺎر ﺑﯿﻦ او و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ را در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،اﺷﺎراﺗﯽ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد .از ﺣﺎل ﺑﭽﻪ

ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و دردﻫﺎ آن ﻗﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ«.

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم ﺣﺒﯿﺐ ﺣﺎﻟﺶ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدم .ﺑﺎ

ﮔﺬران روزﻫﺎی ﭘﺮ از ﻏﻢ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺮس ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﺎدت ﺑﻪ آن ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺮ اﺿﻄﺮاب،

آراﻣﺸﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردم ﺗﺎ ﺧﻮاﻫﺮم و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ.

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا آرامﺗﺮ از ﻗﺒﻞ و ﺧﻨﺪان ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎﯾﺖ در ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ.

ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ دﻓﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ داﯾﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ

ﺑﺰﻧﻢ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪم؛ ﭼﻮن ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮا ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ،

ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺣﻀﻮرم آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺪ ﻧﺒﻮد ﻧﮕﻬﺒﺎن و درﺑﺎن آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .ﺑﺎ

۳٥

اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺳﯿﺪم و دو ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺮاﯾﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،از ﺻﻨﺪوق ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻢ .وﻟﯽ ﺟﺴﺎرتﹺ ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺘﻦ و دﻗﺎﯾﻘﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﺎدی آزار دﻫﻨﺪه ﻣﯽوزﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﺳﺮی ﺑﻪ رﻓﻘﺎ ﺑﺰﻧﻢ.

ﺑﺎ آراﻣﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ ،ﻧﺰد آنﻫﺎ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه دوﺳﺘﻢ رﻓﺘﻢ .ﻗﺮار اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اداری

را ﺑﺎ اﺻﻐﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻇﻬﺮ ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻮدم .ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻢ او
را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻢ و ﻫﻢ از ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﺧﺒﺮش ﮐﻨﻢ .او در ﮐﻨﺞ اﺗﺎق دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪاش ،ﺷﻬﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .از

ﺣﺎل ﺣﺒﯿﺐ ﮔﻔﺘﻢ و ﺷﮑﺮﮔﺰار ﺳﻼﻣﺘﯿﺶ ﺷﺪﯾﻢ .ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪاش روزﻧﺎﻣﻪای ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .آن را ﮔﺮﻓﺘﻢ و

ﺳﻄﻮر درﺷﺖ را ﺧﻮاﻧﺪم .ﺧﺒﺮ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺒﻮد .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻏﺮوب ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪ

ﻧﯿﺴﺖ از ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و از ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻢ و ﺣﺎل

ﺣﺒﯿﺐ را ﺑﭙﺮﺳﻢ و در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻨﻢ .در آن اوﻗﺎت ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ

و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﺮﻫﻤﻪ ﺟﺎ داﻣﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺪد ﭼﺮاغ ﻗﻮهای ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪمﻫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ رﺳﯿﺪم و ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﺧﻮاﻫﺮم ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﺣﺎل ﺣﺒﯿﺐ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .آه ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ.

 راﺳﺘﯽ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﺗﺐ دارد؟ درد دارد؟-

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

 -ﺧﻮدت ﭼﻄﻮری؟

 -زﻧﺪهام؛ ﻫﻨﻮز زﻧﺪهام.

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
 -ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ...

 -ﺷﮑﻮه ﭼﻪ ﺷﺪه؟

 ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ. -ﭼﻪ ﺷﺪه؟

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ واﺿﺢ از ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻋﺎدت ﺛﺎﻧﻮی ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﯾﮏ

ﺳﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻠﻤﺎت و

ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪی ﺧﺒﺮ را درﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻢ.
 -آﯾﺎ او را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدهاﻧﺪ؟

 -ﻣﻨﻈﻮرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ او را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﺮدهاﻧﺪ.

 ﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه. -ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺤﻤﻮد آﻣﺪه ؟

۳٦

 ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻠﻪ او و دﯾﮕﺮان. -ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ؟

 -آﻫﺎن  ...آرام ﺑﺎش.

 -ﭼﻮن ﻫﻢزﻣﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺗﻬﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻫﻢ؟«

 ﻧﻪ از آنﻫﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ ...وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ... -ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ؟

 ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻠﻪ؛ آرام ﺑﺎش. -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

 -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

ﺑﺎﯾﺪ آرام ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ،ﺧﺒﺮی ﺷﻮم و ﺟﺎﻧﮕﺪاز ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻫﺸﺖ ﺟﺎن ﭘﺎ ک را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﮐﯽ؟ ﭼﻄﻮر؟ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .وﻟﯽ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آنﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﻏﺼﺐ و ﻗﻬﺮ

و ﺧﺸﻢ ﯾﮏ ﻋﺪه ﺷﻘﯽ و ﻇﺎﻟﻢ ،ﺷﻬﺎدت را ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺣﯿﺎت ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻫﻤﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻮد .ﺷﺐ و ﻇﻠﻤﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻏﻢ و اﻧﺪوه دﻟﻢ .ﯾﺎرای راه رﻓﺘﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮد

ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺘﻢ و آرامآرام ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم .ﺑﺎﯾﺪ آرام ﺑﺎﺷﻢ و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺧﻮد را از ﮔﯿﺘﯽ و دﯾﮕﺮان

ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه دارم .در زدم و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم .ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﻬﺮه ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﻧﺮﻓﺘﻢ .روی ﻣﺒﻞ

ﻣﻬﻤﺎنﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺧﻮد را آرام ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪم .ﺑﻌﺪ

ﺷﻬﺮه آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

 دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺘﻢ. -ﻫﺎن ﮔﯿﺘﯽ؟

 ﺣﺎل ﺣﺒﯿﺐ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد؟ -ﺧﻮب ﺑﻮد.

ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زود ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدم ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﭼﻪ ﺷﺪه؟ -ﻫﯿﭻ.

 -ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﭼﻪ ﺧﺒﺮی داری؟

در اﺗﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎز ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺆال ﮐﺮد .اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﻢ ﺟﺎری ﺷﺪ.
 -ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮ ﺣﺒﯿﺐ آﻣﺪه؟

 -ﻧﻪ؛ ﺣﺒﯿﺐ ﺧﻮب اﺳﺖ.

 -ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺑﮕﻮ!

ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن و ﻧﺎﻻن ،ﮔﻔﺘﻢ:
۳۷

 -ﻣﺤﻤﻮد و ﺑﻘﯿﻪ را ....

 ﮐﹸﺸﺘﻨﺪ؟ -ﻫﺎن.

ﺣﯿﺮان و درﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ،دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮش ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﺑﺎز ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻫﻤﻪ را؟ ژ ﯾﻨﻮس ﻫﻢ؟ ﮐﺎﻣﺮان و ﻫﻤﻪ را؟

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻣﻬﺒﻮت ﻣﺮا ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺳﺮ را ﻣﯿﺎن دو دﺳﺘﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﯽداد ،و آن وﻗﺖ اﺷﮏ ﭼﻮن ﺳﯿﻞ

ﺑﺮﺻﻮرﺗﺶ ر ﯾﺨﺖ .ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی ،ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را-ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ از او ﺧﯿﻠﯽ دور ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ

زﺑﺎن ﻣﯽآورد و آﻫﺴﺘﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد:
 -ﭼﺮا ﻣﻦ زﻧﺪهام؟

ﺷﻬﺮه وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .ﺣﺎلﹺ زار ﻫﺮ دو ﻣﺎ را دﯾﺪ .ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯿﺶ ،ﺑﺎ آن ﭼﺸﻤﺎن

درﺷﺖ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ،ﻫﻤﻪ ﺳﺆال ﺷﺪه ﺑﻮد .آﺧﺮ ﺑﻪ ﺣﺮف آﻣﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ ،ﭼﯽ ﺷﺪه؟

و ﮔﯿﺘﯽ راﺣﺖ ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ را ﮐﺸﺘﻨﺪ.

او ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ روی ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺮد و ﺧﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺮ داد.

ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪاش در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺧﻮﻧﺴﺮد اﺳﺖ وﻟﯽ
ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎ آن اﻋﺼﺎب ﻧﺎﺗﻮان ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪاش ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪ .ﻟﺤﻈﻪای

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ؛ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺳﺮخ ﺷﺪ و ﭘﺮدهای از اﺷﮏ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .آﻫﺴﺘﻪ و زﯾﺮ ﻟﺐ ،ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎ ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن و ﮔﻮش ﺑﻪ ﮔﻮش ،ﻫﻤﻪی

اﺣﺒﺎ را ﺣﯿﺮان و ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﻧﺎﻻن ﻣﯽﮐﺮد .ﻓﻐﺎن و ﻋﺰا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻋﺰﯾﺰان از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﺎن آﺳﻤﺎن ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﺪان آنﻫﺎ درد و اﻧﺪوه ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺣﮑﺎﯾﺘﺶ دﺷﻮار اﺳﺖ .آن ﺷﺐ ،در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ و دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪاش ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ روی زﻣﯿﻦ ﺳﺮ

ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در ﺧﯿﺎل ﺷﻬﺪا ﻏﻢ ﺑﻪ دل و اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آوردﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ آرام آرام

ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ .ﮔﺎه ﻧﻔﺴﯽ ﻋﻤﯿﻖ را ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﺪا ﺣﺮف ﻣﯽزد:
-

ﭘﺲ ﺧﺪا ،ﺑﺰرﮔﯿﺖ ﮐﻮ؟ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ؛ ژ ﯾﻨﻮس ،ﻣﺤﻤﻮد ،ﺟﻼل ،ﮐﺎﻣﺮان ،ﻗﺪرت ،ﻓﺮوﻫﯽ ،ﻗﺪرت

و اﻣﯿﻦ....

ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﺮا؟ ﭼﺮا؟«

ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد .ﻫﻤﺮاه اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ و ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ،ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺮس

ﻣﺮگ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻫﯿﺒﺖ آن اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺗﺼﺎدف و ارادهی اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آن ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻧﯿﻔﺘﺎده ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ او ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﺧﻮاﻫﺪ
۳۸

داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﻪی ﻣﺮگ و ﺷﻬﺎدت ،ﻗﺪرت ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﯾﺎرای وﻓﺎی ﻋﻬﺪ

دارد و ﺳﯿﻨﻪ را آﻣﺎج ﺗﯿﺮ ﭘﺮﮐﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺗﺎ آن ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺗﺮس ﺟﺎن را ﻧﻤﯽﺷﻮد

اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ ازﺟﺎنﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﭘﺎ در ﻣﯿﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﺬاری .ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ
ﻫﻢ از ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

ﺑﯿﺪار و ﺧﻮاب ،اﯾﻦ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺻﻼح ﻧﺒﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.

ﺧﻄﺮ ﺣﻀﻮرﻣﺎن در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺘﯽ

دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .روز دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻏﺮوب رﺳﯿﺪ و ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ،ﭼﻮن
ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎده ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،دو اﺣﺴﺎس در ﺳﯿﻤﺎی آنﻫﺎ-ﮐﻪ ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ:

دﻟﻮاﭘﺴﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺮای ﻣﺎ ،و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎت و ﺳﺎﻋﺎت آﯾﻨﺪهی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن.
ﺑﺎ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .آنﻫﺎ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻠﺦ را

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎ ﻣﺎ را دﯾﺪ ،اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آورد و ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ای ﮐﺎش ﺟﺎی

ژ ﯾﻨﻮس ﻣﯽﺑﻮد .داﯾﯽ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺪردی ﻣﯽﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدش ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽدﯾﺪ و

ﻫﻨﻮز رﻫﺎﻣﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺖ؛ وﻟﯽ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻤﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎری را در

ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺧﻄﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،از راه ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد

ﻓﺮار ﮐﺮد .از ﮐﺜﺮت ﻏﻢ و ﻫﯿﺠﺎن و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪی ﻋﺎرﺿﻢ ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در درﯾﺎی ﻏﻢ
ﻏﺮق ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ درد ﺑﯿﻤﺎری و اﻧﺪوه و ﺑﯽﻗﺮاری ،ﺑﻪ ﺧﻮردن دارو ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮد .از داﯾﯽ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ دوﺑﺎره ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادرزاده ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ اﮐﺮاه ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺮادرزادهاش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻦ زدن را دور از ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ.

داﺳﺘﺎن ﺷﻬﺎدت آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﺮ زﺑﺎن

ﺑﻮد .داﯾﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮادرش ﻗﺪﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮد.

ﮐﺪام ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآﻣﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎی

ﻣﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺴﻦ و اﯾﻦ ﭘﺴﺮداﯾﯽ .ﻧﺎﭼﺎر ﻓﺮدای آن روز ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﯾﯽ ،ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ

زدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮﺷﺎن رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻗﺼﺪ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺮﯾﺪهﺑﺮﯾﺪه ﺟﻮاب ﻣﯽداد ،و
ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن او را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﯾﺎ

ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ دﻓﺘﺮش ﯾﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﻨﺰل داﯾﯽ  .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ،دﯾﺮ وﻗﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻦ

ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﻮدﯾﻢ و داﯾﯽ ﺟﺎن ﻫﻢ اﻣﺎ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮدا ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺧﻮاﻫﺮم زﻧﮓ زد .ﻣﮋده داد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻗﺮاری ﮐﻪ داﺷﺘﻢ و ﺑﺎ ﺟﻤﻼت

و اﺷﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻠﻤﺎت ﺑﻮد ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮوم .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﻨﺎﯾﺖ
۳۹

ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺰدﯾﮑﺎن او ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﺮم در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻣﺴﻌﻮد در ﻣﯿﻌﺎدﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮم ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻼﻣﯽ و اﺷﮏ

و ﺗﺴﻠﯿﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪی آنﻫﺎ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ و آراﻣﺶ اﻋﺼﺎب ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد از ﺣﺎل ﮔﯿﺘﯽ و روﺣﯿﻪاش ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ» :او ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺼﺎﺋﺐ و

روﯾﺪادﻫﺎی دﺷﻮار را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ﮔﻔﺖ:

آﻣﺎدهی ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﻢ.

ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ وﺿﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎ و ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪی رﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺎرهای او را ﺑﻪ ﯾﺎد

آوردﯾﻢ و ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﺪﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮔﻔﺖ:

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎن ،از ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺧﯿﺎل ﮐﻦ ﯾﮏ ﺷﻮﻓﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش داری .ﻫﺮ ﮐﺎری از

دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻣﺎدهی ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدت و ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻢ.

و ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎز ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﯾﻢ از ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ روز ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺗﺎ

ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﻪ روز ﺣﻀﻮرش در ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺎ را ﻧﺒﯿﻨﺪ .ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ در آن وﺿﻊ اﺧﺘﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ

داﺷﺘﻢ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ وارد ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎﻗﯽ ﻣﺘﺮوک ﯾﺎ اﻧﺒﺎری ﯾﺎ

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ و در ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ.
ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮔﯿﺘﯽ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻟﻪاش ﺑﺒﺮم.

ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮادث ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
-

اﻗﺎﻣﺖ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ در ﻣﻨﺰل اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮑﺘﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و اداﻣﻪ داد:

 -ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻗﺪرت ﺑﺮوی و ﭼﻨﺪ روزی آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﻢ؟

ﻗﺪرت ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻮد .او را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺳﻼم و ﺣﺎل و اﺣﻮال ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ

اوﻗﺎﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف او را ﻫﻢ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻫﺮ ﭘﻨﺎه و ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ را
ﺑﻪ رﺿﺎ و ﻣﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدم .وﻟﯽ اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ دو ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ

و ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺮا ﺷﺮﻣﺴﺎر ﻣﯽﮐﺮد .اﺣﺴﺎﺳﻢ را ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد در ﻣﯿﺎن

ﮔﺬاﺷﺘﻢ .او و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ زﯾﺎد اﯾﻦﻫﺎ را ﻫﺸﯿﺎر و ﺟﺪی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآور ﯾﺪ .از ﮐﺠﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ

ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ در ﻫﺮﺻﻮرت ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد،

ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺧﻄﺮی ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ «.اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﺤﻞ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و
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ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﻬﻨﻪای را ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد دادم .ﺑﺮای ﺻﺒﺢ

روز ﺑﻌﺪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺣﮑﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻪ و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ و داﯾﯽ و زنداﯾﯽ

ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم.

روز ﺑﻌﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﻨﺎﯾﺖ ،ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﺪون ﻫﺪف و ﻣﻘﺼﻮد ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ

را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺪرت رﻓﺘﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻮد دور از

ﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان .ﺧﺎﻧﻤﺶ را اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﻨﺎﯾﺖ

ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪم .ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﺎ آنﻫﺎ در آن

ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮد و ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ؟ ﻣﺴﻌﻮد آرام او را ﺻﺪا ﮐﺮد و دور

از ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺖ .دﯾﺪم ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻘﯽ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺪرت در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﻌﻮد را ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ؛ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.

 و ﺑﺎ ﺷﻮﻗﯽ ﮐﻪ از وﺻﻔﺶ ﻋﺎﺟﺰم ﮔﻔﺖ» :از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪهام ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺮﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪﮔﻔﺘﻢ:

ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد«.

 -ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺧﻄﺮی دارد.

و او ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﮕﺮ ﺟﺎن ﻣﺎ از ﺟﺎن ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ ارزشﺗﺮ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -آﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺪارﯾﺪ؟

 ﭼﺮا ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻃﺒﻘﻪی اول ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن واﻧﺴﺎن.

 -ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ؟

 ﭼﺮا اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻤﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ. -ﺧﻮب ،ﻫﻤﯿﻦ دﯾﮕﺮ ...

 ﻧﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻃﻮری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ. -ﺑﭽﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻫﻢﺑﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ؟

 -دارﻧﺪ وﻟﯽ آن ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺻﻼ ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻧﮑﻨﯿﺪ.

از اﯾﻦ ردﯾﻒ ﻣﺬا ﮐﺮاﺗﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ .ﺧﻮاﻫﺮزن ﻗﺪرت ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ

ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای و ﺻﺎف و ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه .ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﺷﺶ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ،

آرام و ﺑﺎ ﺗﻪﻟﻬﺠﻪای ﯾﺰدی .ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪهاﯾﻢ ،اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺶ
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آﻣﺪ و ﺧﻮاﺑﯽ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﻌﻬﺪ اﻋﻠﯽ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ او را ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﺎهداریﹺ ﻧﻮهی ﺣﻀﺮت

وﻟﯽ اﻣﺮاﻟﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﯿﺘﯽ را ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺮش ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن دﻟﯿﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ

آنﻫﺎ ،ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .آن ﻗﺪر ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﺧﻮاب و ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﻟﻔﺖ و ﻏﻤﺨﻮاری ،اﺷﮏ ﺷﻮق ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ ﻣﯽآوردم .ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻓﺮدا ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ .ﭼﻮن ﺷﺐ در ﻣﻨﺰل
داﯾﯽ ﺟﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ.

ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﻋﻨﺎﯾﺖ؛ ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﺎ ﺳﺎ ﮐﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه

داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮد ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺨﻔﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﮔﯿﺘﯽ رﻓﺖ و ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ از ﺧﻄﺮ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ،

اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﺮدم و اﺿﻄﺮاﺑﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ .ﻓﺮدای آن روز ﻫﻢ ﺧﻮدم ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺷﺎﯾﺪ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺬا ﮐﺮهی اﻣﺸﺐ ،راﻫﻨﻤﺎی روزﻫﺎی ﮐﻢﺧﻄﺮی ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻮد .آﺧﺮ او ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮد؛ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ

ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ داﺷﺖ؛ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮد .ﺧﻮدش وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در

اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺰی آراﺳﺖ و ﺷﺎﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ دﯾﺪ .از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺷﺐ اﻧﺘﻈﺎر او را داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ

دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و از او ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ؛ ﻻﺑﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ

ﻣﯽآﯾﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ،اﻧﺘﻈﺎر ،وﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ و او ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ در

ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺗﺮﻣﺰی دﻟﺨﻮش ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﯽ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎ دوازده ﺷﺐ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و از او

ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ .ﭼﻪ ﺣﺪسﻫﺎ ﮐﻪ زدﯾﻢ :ﺣﺘﻤﺎﹰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده؛ ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺼﺎدف ﮐﺮده ....

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت او ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﺻﻼح ﻫﻢ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﻢ ،زﯾﺮا ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ده

ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻠﻔﻦ زدﯾﻢ ،و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪای ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﻪ ﭘﺪرش ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺄﯾﻮس و ﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ

رﻓﺘﻢ؛ ﺻﺒﺢ داﯾﯽ ﺟﺎن ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﺑﺎ ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﮔﻔﺖ:

 -دﯾﺪﯾﺪ؟ ﻣﻦ از اول ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ او ﮐﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ داﺷﺘﻢ ﺑﺪﻫﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارد ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺿﻮع را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﻦ

ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل ﻣﺮاوده و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ

ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺧﻄﺮی و دردﺳﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورم؛ وﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت او ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﺠﺎت

ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻟﯽ ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺶ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﮑﺮد و ﻋﺬری ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﺳﺖ .ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﺑﺰﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ او ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺧﺎﻧﻤﺶ از اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ

ﺑﯿﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ اداره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﺸﺐ ﻫﻢ ﺳﺎﻋﺖ
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ده در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد .ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا وارد ﺷﻮد ،و ﺣﻖ ﻫﻢ داﺷﺖ.

ﺧﻮب ،اﯾﻦ در ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﯽ ﻣﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد.

ﺻﺒﺢ آﻣﺪ؛ ﻣﺮا دﯾﺪ و ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮوم ،و او ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺟﺎی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ

ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﯾﻢ ا ﮔﺮ در ﺗﻬﺮان ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺼﺪ

داﺷﺘﻨﺪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ آن روز را ﺗﺎ ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻮد ﮔﺬراﻧﺪم ،و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺪرت و ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ رﻓﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ آرام ﺑﻮد ،و در

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻫﻤﻪ از ﺑﭽﻪ و ﺑﺰرگ اﻧﺲ و اﻟﻔﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ روی ﺑﺎز اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻗﺪرت ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ روی ﺧﻨﺪان آﻣﺪ .روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ را اﻓﺘﺨﺎر ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش

ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﺷﻬﺪای ﻣﺤﻔﻞ ﭼﻨﺪ روزی در ﻣﻨﺰل آنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮐﻮﻟﻪﺑﺎر ﺑﻪ دوش ،از ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺒﯽ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی

ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﯽ و در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار و اﺳﺘﻘﺮاری ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺴﺮک ﻫﺸﺖ ،ﻧﹸﻪ ﻣﺎﻫﻪی ﺗﭙﻞ و ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ

وﺟﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻮد ،و دﻟﺨﻮﺷﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اوﻗﺎت را ﺑﺎ آن

ﮐﻮﭼﻮﻟﻮی ﻧﹸﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺣﻀﻮرم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﺎه ﺻﺪای ﻣﻀﻄﺮﺑﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺧﻮاﻫﺮزن ﻗﺪرت را ﺻﺪا ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
 -ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺪار آﻣﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﻣﻀﻄﺮب ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ:
 -ﭘﺎﺳﺪار؟

ﮔﻔﺖ:

 -ﻧﺎرﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﯽروم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟

ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد را از ﻣﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﺎه دارد .دﻧﺒﺎل روﺳﺮی ﻣﯽﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﺎب

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮادران ﭘﺎﺳﺪار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .در ﯾﮏ

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ؛ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻣﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ را

ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ «.داﺷﺖ ﭘﺮﹺ ﺧﯿﺎل اوج ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﻼ ﺧﺎﻧﻢ ،رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه وﻟﯽ ﺧﻨﺪان و ﻧﻔﺲ زﻧﺎن ،از

ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
-

ﺑﺮای اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺳﺎﺑﻘﻪی ذﻫﻨﯽ ﻣﺎ از ﻣﻄﻠﺐ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ را

داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آنﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﻣﺠﺎور ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﮔﻔﺘﻨﺪ و

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ دادﻧﺪ.

ﺣﺎﻻ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه آورده و در آن ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺪار ،اﻧﺒﺎر ﻟﻮازم

ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎز ﺑﺮای اﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ،اﯾﻦ

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻦ داﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺎ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از ذﮐﺮ آﻧﭽﻪ در

ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ و ﺑﺎ اﺷﺎرهی اﻧﮕﺸﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪرت ،ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب آنﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﯾﻢ و در را

ﺑﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزدﯾﻢ و ﺳﺮﺗﮑﺎن

ﻣﯽدادﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ دﺷﻮار و اﻧﺘﻄﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ،وﻟﯽ ز ﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻢ

ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه در را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 -رﻓﺘﻨﺪ.

 -رﻓﺘﻨﺪ؟

 -ﺑﻠﻪ؛ رﻓﺘﻨﺪ .ﻫﺮ دو رﻓﺘﻨﺪ .ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ

اﺣﺘﮑﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ،اوﻟﯿﻦ دﻓﻌﻪایﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ

و ﭘﺎﺳﺪار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ،آن ﻫﻢ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ!

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻮل و ﻫﺮاس داﺷﺘﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و

ﺷﻮﺧﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،واﻗﻌﺎﹰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در

آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ دارد .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎی ﮐﻤﺎﻟﯽ و ﮔﯿﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻢ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اﻗﻮاﻣﺸﺎن و در اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎ ﮐﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی

ﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ در ﺗﻬﺮان ﭼﻨﺪ روزی ﻣﻨﺰل آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻤﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ،در اوﻟﯿﻦ ﺻﺒﺢ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺳﺎده و ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪای ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﻤﺎر

ﺳﺎ ﮐﻦ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﻪ درد دل و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻣﻦ ﯾﮏ روز ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪم .اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ و ﮔﺮم و ﺧﻮشﻣﻨﻈﺮهای را ﮐﻪ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ

ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮد در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﭘﺴﺮک ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪی آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺎت

را ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﻃﻔﻞ ﻧﹸﻪ ﻣﺎﻫﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﺸﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﮐﺘﺎب داﺳﺘﺎن ﻗﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدم،

ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪم .روزﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ اﺿﻄﺮابﺗﺮ و ﻫﻮﻟﻨﺎ کﺗﺮ ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺻﺪای زﻧﮓ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮدی
ﻏﯿﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮس و اﺧﺘﻔﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ؛ ا ﮔﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺮف زدن ﺑﺎ آنﻫﺎ

ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺴﯽ زﻧﮓ ﻣﯽزد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮدﻣﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ و در
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را ﺑﻪ روی ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺑﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﮐﻮدک ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪی ﻗﺪرت از ﻣﺎدرش ﭘﺮﺳﯿﺪه
ﺑﻮد ﭼﺮا ﺑﺎ ﺻﺪای ﻫﺮ زﻧﮓ دری و ورود ﻫﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ،اﯾﻦﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﻮ اﺗﺎق ﺧﻮدﺷﺎن .ﻣﺎدر ﻫﻢ

ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ او را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ،داده ﺑﻮد.

ﻗﺪرت و ﻫﻤﺴﺮش و ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ را ﺑﻪ

ﻣﺎ داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮ ﺧﻮد در ﻣﺠﺎورت آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻬﺮ و
ﺻﻔﺎ اﻏﻠﺐ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .ﺷﺒﯽ ﻫﻢ ﺷﺎم در ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .ا ﮔﺮ اﯾﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت و

دﻟﻬﺮهﻫﺎ و اﻧﺪوه ﻓﺮاوان ﻧﺒﻮد ،در ﻣﯿﺎن آن ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺣﻆ و ﺳﺮوری داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﯿﻢ .در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ،رادﯾﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ

اﺧﺒﺎر ﺗﺎزهای ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺎدت و اﻋﺪام اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻠﯽ

و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎر ﺑﻌﻀﯽ رادﯾﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﺪ.

در اﺑﺘﺪا ،روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﺮان از ﻗﻮل دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺪام آن ﻋﺰﯾﺰان را ﺗﮑﺬﯾﺐ و

دروغ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺎن دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺑﻠﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم؛ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮده ،اﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن اﻋﺪام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻮن آن ﻫﺎ اﻋﻀﺎی

ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در

اﯾﺮان ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽاش ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ «.وﻗﺘﯽ آن ﺗﮑﺬﯾﺐ اوﻟﯿﻪ و ﺑﻌﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻨﺎب دادﺳﺘﺎن را ﺧﻮاﻧﺪم ،از ﺧﺸﻢ و ﺗﺄﺛﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ داد؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﻨﺎب

دادﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎت ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﻋﺪاﻣﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪون اذن و

ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﺷﻮرا ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻇﻬﺎر ﺷﺪهی آن ﻣﻘﺎم را ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ اﻓﺮاد را اول ﻣﺤﮑﻮم و اﻋﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رأی ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻋﺪامﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ!

ﻣﺎ و ﻫﻤﻪی اﺣﺒﺎ در اﯾﻦ اوﻗﺎت ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﺟﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ

ﺷﺶ ﻧﻔﺮ آن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ اﺳﯿﺮ دﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮات ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت

اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺎ آن اﺑﻬﺎم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟

ﻗﺮﯾﺐ ﺑﯿﺴﺖ روز ﭘﯿﺶ ،اﻋﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﮑﺲ و ﻧﺎم آﻗﺎی ﺑﻘﺎ ،ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪی ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ

ﺗﻬﺮان را در آن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن آﻗﺎی ﺑﻘﺎ ﺗﺒﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺿﻤﻦ

ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ،ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺮ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ او دﯾﮑﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﻮرد ﻣﻈﺎﻫﺮ

ﻣﻘﺪﺳﻪی آﯾﯿﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺑﯿﺖاﻟﻌﺪل  ٥اﻋﻈﻢ در آن اﻋﻼن آﻣﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺟﻠﺴﺎت
٥ﺷﻮرای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اداره ﮐﻨﻨﺪهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ
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ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ.

ﺧﺒﺮ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪان رﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ رﻫﺎ ﺷﺪن او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات دﯾﮕﺮان از

ﻣﺮگ ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ و ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ

ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻣﺤﺎ ﮐﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻮﺑﺘﯽ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ:
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ر ﯾﯿﺲ ﻣﺤﻔﻞ ،ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ

ﮐﻮروش ﻃﻼﯾﯽ ،ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ،ﻣﻬﻨﺪس ،ﺟﻮان ﺳﯽ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﺷﯿﻮا ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ

ﺣﺒﯿﺐ ﻋﺰﯾﺰی ،ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ
ﻋﻄﺎ ﯾﺎوری ،ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ

ﻓﺘﺢاﻟﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺷﺼﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ

ﻫﻤﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ و ﺧﺎﻧﻢ ﺷﯿﺪرخ ﺑﻘﺎ )اﻣﯿﺮﮐﯿﺎ( ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ.

ﺻﺒﺢ روز ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﯾﺎ ﻫﻔﺪﻫﻢ دیﻣﺎه ﺑﻮد .اﺧﺒﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ »ﺻﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ« را ﮔﻮش ﻣﯽدادم.

ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻃﺒﻖ اﺧﺒﺎر واﺻﻠﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﻬﺮان و ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ

را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش ﭘﻨﺎه داده ﺑﻮد ،از ﻃﺮف دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪه و ﺣﮑﻢ

ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد آنﻫﺎ اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﻪ روزﻫﺎ و ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ! ﭼﻘﺪر ﺗﻠﺦ و ﻏﻢﺑﺎر! ﻫﻨﻮز آﺗﺶ
ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻧﻤﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ و اﯾﻦ داغ دﯾﮕﺮ

رﺳﯿﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﭘﺎ ﮐﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ،ﺑﯽﮔﻨﺎهﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺤﻔﻞ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن و ﺑﺮای آن

ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﺮی ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﭘﺮﮐﯿﻦ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﻤﺎم

وﺟﻮدم اﻧﺪوه و ﻏﻢ ﺑﻮد .اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﮐﺪام ﮔﺮﯾﻪ و ﻓﻐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دل آراﻣﺶ
ﺑﺨﺸﺪ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ در آن ﻟﺤﻈﻪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪم.

ﮔﯿﺘﯽ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ زن ﻗﺪرت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﺪرت آﻣﺎده ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺳﺮﮐﺎر ﺑﻮد .دﯾﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﺮاب

اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺷﺐ ﺧﻮب ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﺪ؟«
 -ﺑﻠﻪ ،ﻣﺘﺸﮑﺮم.

 -ﺣﺎﻟﺘﺎن ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟

 -ﻧﻪ؛ ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺷﻨﯿﺪهام.

ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
 -اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان را ﻫﻢ اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ.

٤٦

ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و ﺗﺄﺛﺮ ،ﻟﺤﻈﻪای ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮد و اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آورد .از او

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺧﺒﺮ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻤﺶ و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ از دوران دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ
ﺗﻬﺮان و ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺷﻬﺎدت اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻀﻄﺮب ﺟﺎن آنﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮐﻮروش

ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﯽو دو ﺳﺎل داﺷﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﻀﻮ و ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪی

ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺶ ،ﺑﻪ زن ﺟﻮاﻧﺶ رﺣﻢ ﮐﻦ؛ ﺑﻪ

ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮش رﺣﻢ ﮐﻦ .ﺧﺪاﯾﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﮐﻮروش آن ﺑﻘﯿﻪ را ﻫﻢ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه«.

وﻟﯽ ﮐﻮروش و ﺑﻘﯿﻪی ﯾﺎران ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﯿﻞ ﺷﻬﺪا ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ،و ﻻﺑﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ و ﺧﻨﺪان ﺗﯿﺮ ﺑﻼ و ﺟﻔﺎ را

ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﮕﺮ در آن ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ و ﻧﯿﻢ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ در

اﺧﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﺪ ﻓﺮدی را از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﮔﺬاﺷﺖ؟ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ

ﺻﻮرت ﺑﺪﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ دارد .ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻠﺦ و ﻧﺎ ﮔﻮار ﺑﻮد.

آرامآرام او را در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺮار دادم .ﻓﺮﯾﺎدی از درد ﮐﺸﯿﺪ و اﺷﮏ رﯾﺨﺖ ،و ﻧﺎم ﮐﻮروش

را ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد .ﮐﻮروش ﻇﻬﻮر دوﺑﺎرهی ﺑﺪﯾﻊ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺟﺰ ﮐﻮروش ،ﭘﻨﭻ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﻪی ﻋﺰﯾﺰ دﯾﮕﺮ

و ﯾﮏ زن ﺷﺠﺎع ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻬﻤﺎندار ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ.

اوﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮﻣﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ روز و ﻫﻔﺘﻪای در ﻋﺰای ﻋﺰﯾﺰ و ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ

ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدﺗﯽ از ﺷﻬﺮی و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ؛ و ﺣﺎﻻ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻼ ﺑﻮد .در ﻃﯽ ﭘﺎﻧﺰده روز ،در ﯾﮏ

ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ،و در ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮران رژﯾﻤﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و

اﺟﺮای اواﻣﺮ اﻟﻬﯽ را داﺷﺖ ،اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت.

در ﻣﻮرد آن ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ،ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﺧﻮدﺷﺎن اﺟﺴﺎد آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻌﻨﺖآﺑﺎد-ﮐﻪ

ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻫﻢ

ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﺮﺋﺖ و اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﻋﺰﯾﺰش را ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ
آن ﺟﺎن ﭘﺎ ک و ﺧﺎ ک ﻣﻘﺪس ﻣﺰارش اﺷﮏ ﺧﻮن ﺑﺮﯾﺰد.

ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﺘﺄﻟﻢ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻏﻢ و درد ﻓﺮاوان ﺑﻪ دل داﺷﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻌﯽ در

ﺗﺴﻼی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﻗﺒﻮل واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ زﻣﺎﻧﻤﺎن ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را آراﻣﺶ

ﺑﺪﻫﯿﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺴﻌﻮد و ﻫﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮش از

ﺷﻬﺮکﺷﺎن رﺳﯿﺪﻧﺪ .دﯾﺪار دوﺑﺎرهی ﻣﺴﻌﻮد و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ،ﺑﺎ آن اﺣﺴﺎس

ﻟﻄﯿﻒ و ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺷﮏ ﺣﺴﺮت و اﻓﺴﻮس ﺑﻮد .آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ رادﯾﻮ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻠﺦ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺷﺐ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺪا و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻣﻮرد

ﺷﯿﺪرخ ﺑﻘﺎ ،ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﺮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻔﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺘﻨﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ
٤۷

ﺧﻼص ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﺎ ﮐﻢﻫﺎی ﺷﺮع و دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای

ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺘﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺆال ﻣﯽﺷﺪ» :ﭼﺮا ﺷﯿﺪرخ از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﺑﻘﺎ

ﻣﺎﻧﺪ؟«

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در ﺷﻬﺮک ﻣﺎ و ﭘﯿﺶ ﻣﺎ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ او ﻓﺪا ﮐﺎری و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﺤﺴﯿﻨﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺣﻀﻮر ﻣﺎ و اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻨﺰل آنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﭼﻘﺪر

ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ آﻧﻬﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﻮشﺳﯿﻤﺎ و ﺑﻠﻨﺪ

ﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺸﺎدهروﯾﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﻧﺰدﺷﺎن اﻇﻬﺎر ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺧﻨﺪان و روﺣﺎﻧﯽاش ﭘﻮﺷﯿﺪه از اﺷﮏ ﺑﻮد ﻫﻢ از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ

ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻮن ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻮد و

ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ .ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻋﺎزم ﺷﻬﺮک ﻏﺮب ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﺪرت

ﻣﺎﺷﻨﯿﺶ را آﻣﺎده ،و ﻫﻤﺴﺮ و ﮐﻮدک ﻫﻔﺖﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺴﺮ ﻧﹸﻪﻣﺎﻫﻪاش را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﮐﺮده ﺑﻮد .آنﻫﺎ و ﮔﯿﺘﯽ و

ﭘﺴﺮ ﻣﺴﻌﻮد در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻠﻮ در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ او.

ﮔﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و روﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﯿﻞ داﺷﺘﻢ و ﺣﺎﻻ

رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻟﺐ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ.
دﻋﺎ ﮐﻨﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ،از آن ﻟﺤﻈﻪ اﺳﻢ ﻣﻦ آﻗﺎی »ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ« و اﺳﻢ ﮔﯿﺘﯽ

»ﻟﯿﻠﯽ ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ« ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ »ﮐﻤﺎﻟﯽ« ﺑﻮد ،ﻣﺪﺗﺶ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻃﻔﻠﮏ

ﭘﺴﺮک ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺎن در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮا ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ ﺻﺪا

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺣﯿﺮت ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره اﺳﻢ ﻋﻮض ﺷﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺎه ﭘﺮ از ﺳﺆاﻟﺶ ﺷﺪه ﺑﻮدم،
ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎن ،اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﻦ ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ ﮐﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ«.

ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻌﻮد و ﻫﻤﺴﺮش ،و

آﺗﺶ ﮔﺮم ﺷﻮﻣﯿﻨﻪی اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽﺷﺎن ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ را ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ.

ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :دو ﺧﺎﻧﻪ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺧﺎﻟﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ اﺗﺎق

ﺧﻮاب ﺑﺰرگ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و

ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم و ﺑﻘﯿﻪ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ «.ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ا ﮔﺮ ﻣﻬﻤﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،از در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ-ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج راه

داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﯿﻦ

ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪای زﻧﮕﯽ ،ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ،و در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ

اﺷﺎرهای دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن! ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ.

٤۸

روز دوم ،ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرود .دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﺮد و از ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺑﺎﻏﭽﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﺮا ﻫﻢ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﺮوج ﮐﺮد .آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺎﻏﭽﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎور

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﻗﺪم ﺑﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .دﯾﺪم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻏﭽﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮدن آن ﺣﯿﻮان ﺑﺎ

ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺴﻌﻮد آن را آرام در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﯿﺘﯽ را ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮدﻧﺪ و

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ دور او ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ .اﺷﮏ از ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺘﯽ و ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ اﯾﻦ ﻟﻄﻒ و ﺻﻔﺎ ﺑﻮدﯾﻢ،

ﺳﺮاز ﯾﺮ ﺷﺪ .رﻋﻨﺎ و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﭘﺎس ﺗﺸﮑﺮ از ﺧﺪا ﮐﻪ او را ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ در اﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد،

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﺘﺶ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺑﺪﻫﻨﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

ﺻﻮرت ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻮﺳﯿﺪم .ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﺮ و ﺷﻮق داﺷﺘﯿﻢ و دﻟﻤﺎن اﺷﮏ و

ﮔﺮﯾﻪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام دﯾﮕﺮی را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آرام اﺷﮏ رﯾﺨﺘﯿﻢ .آن دﻗﺎﯾﻖ و
ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه و دﻟﻬﺮه و اﺿﻄﺮاب ،ﻫﻤﺮاه و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮهی ﻣﺤﺒﺖ و

ﺻﻔﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن و ﺑﯿﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎﻟﺶ واﻗﻌﺎﹰ دﺷﻮار اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﻣﺎ از ﻫﻤﻪی ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻘﺪر آرزوی دﯾﺪار ﺑﭽﻪﻫﺎ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ

ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢﺷﺎن .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ آرزو ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ در آن ﺷﺐﻫﺎی

ﭘﺮاﺿﻄﺮاب در ﺧﻮاب ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﻮﺷﯽ داﺷﺘﯿﻢ.

از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ ﻫﻢ دور ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان ﮔﯿﺘﯽ در در ﯾﺎی اﺿﻄﺮاب و ﻏﻢ ﻏﺮق ﺑﻮد؛

ﻫﻤﻪی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﮕﺮان ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺎ در ﮐﻨﺎرﺷﺎن

ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﺣﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ،ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮم

در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ را .دﻟﻤﺎن

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ آرزوی دﯾﺪارﺷﺎن را داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ اﺣﺘﯿﺎط و زﻣﺎن ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎ ﮐﺖ و در ﺧﻔﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ و داﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتﻫﺎ زﻣﺴﺘﺎن را اﺣﺴﺎس

ﻣﯽﮐﺮدم .ﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﺎل ،در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽرﻓﺘﻢ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪم ،ﮔﺮم
ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﮔﺮم ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽآﻣﺪم ،ﮔﺮم ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﯿﻦ

وﺿﻊ را داﺷﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻗﺪری ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎ

ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﻮد .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ آب ﮔﺮم ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،آب آن ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮد ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﺒﻮدﯾﻢ و

ﺗﻤﺎس آب ﺳﺮد ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن دردآور ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﺎزی ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آب

را ﮔﺮم ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﻤﺎم ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﻤﺎم ﺳﺮد ﺑﻮد و آب ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﮔﺮم .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ،ﺧﻮد را در ﺣﻤﺎم

ﺳﺮد و آب ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ دادم .ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،آب ﮔﺮمﺗﺮ ﺷﺪ ،و ﺣﻤﺎم ﻫﻢ ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﯿﺘﯽ
٤۹

ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ اﺣﻮال ﺑﻮد ،و از دﺳﺖدرد و درد ﻋﻀﻼت ﮔﺮدن و ﺷﺎﻧﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺣﻤﺎم ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ

دو ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﭼﺎی ،آب ﮔﺮم ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﺎز ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف ﮔﺎز

ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎﹰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮔﺎز را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﯾﻢ

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﺎز و آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ،ﺑﺎ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﺳﯿﻠﻪ،

اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪی ﮔﺎز وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﻮد و ﻗﺪرت داﺷﺘﯿﻢ ،از آب ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و در وﻗﺖ ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ،از ﻟﺬت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﮔﺮم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ

ﻋﺎدت داﺷﺖ در روز دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮود و ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﻫﺮ دو روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﻤﺎﻣﻢ دﯾﺮﺗﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ،

ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﻤﺎم رﻓﺘﻦ راﺿﯽ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن

وﺧﻮﺑﺶ ،دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ز ﯾﺎد ﻣﺰاﺣﻢ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺟﺪا از ﻣﺰاﺣﻤﺖ ،ا ﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﻮش
ﺑﻪ ﮔﻮش و دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺷﻬﺮت ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮد .رﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﮕﺮ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺜﺎر ﺟﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و دﯾﮕﺮان ﭼﻪ ﻓﺮق دارﯾﻢ؟ ا ﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻪ

ﻣﺎﻧﻌﯽ دارد ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ؟« آنﻫﺎ ﺗﻌﺎرف و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﺮای ﺗﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه دادن ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .واﻗﻌﺎﹰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﺷﻬﺎﻣﺖ و

ﺷﺠﺎﻋﺖ ﻣﺎ را در آن اﺣﻮال ز ﯾﺮ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ

ﺧﺎﻃﺮ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﺳﻮاس ﻋﺠﯿﺐ ﻣﺮا در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ در

اﺧﺘﻔﺎ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ز ﯾﺎد ﺿﺮوری ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺮای ارﺿﺎی ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ از ﻫﯿﭻ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﻓﺮوﮔﺬار

ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪی اول ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ ،ز ﯾﺎد ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،وﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ

ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ اﺻﺮار ،ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ

ﻫﻢ از ﮐﻨﺎر ﺷﻬﺮک ،ﻗﺪم زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺎن راه را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ .ا ﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎﹰ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ

ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻧﯿﻔﺘﺪ و

ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻼم و ﮐﻼﻣﯽ ﻧﺸﻮد .ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ در راز و ﻧﯿﺎز ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺧﯿﺎل و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎرﻫﺎ

»ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺮج« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ.

ﺧﯿﺎلﻫﺎ ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ و ده ﺗﺎ ﻧﺒﻮد و دلﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮد را

از ﻗﺴﻤﺘﯽ از آنﻫﺎ رﻫﺎ داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻋﺸﻖ دﯾﺪار دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮﻣﺎن ،آن ﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ

دوری ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﺳﯿﺰده و ﺷﺎﻧﺰده از ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺸﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ

ﯾﺎد ﻣﯽآﻣﺪ ،ﻣﯽﺳﻮﺧﺘﯿﻢ و دﯾﺪار آنﻫﺎ را ﻣﺤﺎل ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ﺗﺎ ﻻاﻗﻞ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﯾﺸﺎن ،ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ دﻟﺨﻮش ﺑﺸﻮﯾﻢ و ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در

دوران دوری ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد و ﻫﻔﺘﻪای ﻻاﻗﻞ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ

ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و از دﺧﺘﺮم ﻣﺮﺗﺐ و ﺑﯿﺸﺘﺮ و از ﭘﺴﺮم ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻤﺘﺮ ،وﻟﯽ از
٥۰

ﻫﺮ دو ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮑﺒﺎر و ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ

دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ آن ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮک

ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎهﮔﺎه ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮش در آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزد .اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎر وی ﮐﻪ در آن ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺼﺐ

ﺑﻮد ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .وﻟﯽ آﺧﺮ ﻫﻤﻪ ی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺧﺮج داﺷﺖ ،و او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ در

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ و داﯾﯽ آنﻫﺎ ﺣﺮف زدﯾﻢ ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در
ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺻﺪاﯾﻤﺎن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪهاﯾﻢ.

ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ وﻟﯽ آدرس ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﭼﯿﺰی

ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ و ﻧﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺎم ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﻓﻘﻂ آدرس ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﺑﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻢ.

ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﭙﺮدن ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻨﺪوق دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺧﺪا ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﺷﻮد و ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ دو ﺗﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻻﺑﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﺪ!

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﻣﺪم ﺗﺎ از دوﺳﺘﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮم .دﻟﻢ

در ﻫﻮای دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ ﺑﻮد؛ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻧﺰده روز ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دﻟﻢ

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم دﯾﺪن ﮐﻨﻢ و ﺣﺎل ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ را ﺑﭙﺮﺳﻢ .ﺑﻪ دﯾﺪار دوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ

و در ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ،دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮدم .دو ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﺮاه
ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ.

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را در ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ از ﮔﺎزی ﮐﻪ ﻣﺠﺪد

ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪی ﭼﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﺻﺒﺢﻫﺎ زودﺗﺮ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪ و ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮ

ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻫﻤﺮاه ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﯿﮑﯽ ،ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی و ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺮﺳﺪ .وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ و از ﺳﺎﻋﺖ دو و ﻧﯿﻢ ﯾﺎ

ﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ و ﺑﻌﺪ رادﯾﻮی ﺧﻮدﻣﺎن را ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه

داﺷﺘﯿﻢ و رﻓﯿﻖ ﺗﻤﺎم راه و ﺳﺎﻋﺎت روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻮد ،روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﺪای ﻋﺮاق و ﺻﺪای

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ را ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی و اﺛﺮی ﺑﻪ

ﮔﻮش ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎی ﭘﺮ از ﺗﻠﺨﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آورد ،رادﯾﻮ

اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺻﺪای ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﮔﻮش ﻣﯽ دادﯾﻢ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ روزﻧﻪی اﻣﯿﺪی ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻖ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺨﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﯿﺘﯽ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای رادﯾﻮی

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺻﺪای وﻃﻨﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﻔﺮت داﺷﺖ و رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .ا ﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ
٥۱

ﺧﺒﺮی را از آن رادﯾﻮ ﺑﺸﻨﻮم ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ او از ﺷﻨﯿﺪن ﺗﹸﻦ ﺻﺪای ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن و

ﮐﻠﻤﺎت آنﻫﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدم ﻫﻢ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭼﻮن ﺳﻤﺎﺟﺘﻢ در

ﺷﻨﯿﺪن اﺧﺒﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ روزی از ﻫﻤﯿﻦ رادﯾﻮ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش رﻫﺎﯾﯽ از ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر را ﺑﺸﻨﻮم ،ﺑﻪ ﯾﺄس

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و اوﻟﯿﻦ روز ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ،ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت ﺳﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺰرﮔﻮار را
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﻮد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺎروا و دور از ﻋﺪاﻟﺖ

و اﻧﺼﺎﻓﯽ .دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ ﺻﺪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪای ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ از ﺷﺪت

ﺑﯽﮐﺎری و ﮐﺜﺮت در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻫﻤﺎن

ﻣﻬﻤﻼت را ﻫﻢ ﮔﻮش ﻣﯽدادم و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻮای ﻧﺎﺧﻮش ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻢ .ﭼﻮن زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد و

ﻫﻮا ﻫﻢ اﺑﺮی ،ا ﮐﺜﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﺷﺐ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﯽرﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮق ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻮد و ﻇﻠﻤﺖ

و ﺳﺮﻣﺎی ﺳﻮزان .از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺖ و آن وﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﯾﺦ و ﺳﺮﻣﺎ

ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻮن رادﯾﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺗﺮی ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎز ﺑﻪ ﺻﺪای رادﯾﻮ و ﺧﺒﺮﻫﺎ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی رادﯾﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ﮔﻮش ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد از ﮐﺜﺮت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ رادﯾﻮ و از ﻣﻮﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ و از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه

دﯾﮕﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﭼﺮﺧﺶ دﮔﻤﻪ ،اﯾﺴﺘﮕﺎه

دﻟﺨﻮاه را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﻢ .ا ﮐﺜﺮ ﺷﺐﻫﺎ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ و ﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺸﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﺷﺎل و ﮐﻼه

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه را ﮐﻪ ﻓﺰون از ﭘﻨﺠﺎه ﻗﺪم ﻧﺒﻮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

اﻏﻠﺐ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ رﻓﺖ و آﻣﺪ دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ و او و ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ

و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖﺗﺮ ﻣﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از

ﺣﻀﻮر آﺷﻨﺎ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﺴﻌﻮد در ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﺟﺎﯾﯽ دور از ﭼﺸﻢﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻮر اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪی آﺗﺶ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮد؛ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن

ﭘﺮدهی ﭘﻨﺠﺮه دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪی اﺿﻄﺮابﻫﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻬﺮه و ﻏﻢ دﯾﺮوز و اﻣﺮوز و ﻓﺮداﯾﻤﺎن ،ﺳﺎﻋﺎت ﺣﻀﻮر ﺑﺎ

آنﻫﺎ ﺧﻮب ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﯾﺪهﻫﺎی درﺧﺖ را در ﮐﻨﺎر ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ و ﮔﺎهﮔﺎه

آﺗﺶ را ﻓﺮوزانﺗﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﻨﺎر و ﻣﻘﺎﺑﻞ آن آﺗﺶ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و از ﺣﺮارﺗﺶ و رﻗﺺ زﯾﺒﺎی ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ

ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ .ﺳﺮﹺﻣﺎن ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺸﺘﺮﮐﻤﺎن را ﻣﺮور ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ذ ﮐﺮ ﺧﯿﺮ

دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻮد .ﯾﻮﺳﻔﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﮕﺸﺘﻪی ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ

دوﺳﺖ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎر و ﻫﻤﺪم و ﻏﻤﺨﻮارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ و

ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد .او ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ده ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻧﹸﻪ ﻧﻔﺮﺷﺎن اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ اول ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﯽ ﻣﺮداد ﺳﺎل

 ١٣۵٩رﺑﻮده ﺷﺪه و از ﺣﯿﺎت و ﻣﻤﺎﺗﺸﺎن و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﺷﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺴﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ

ﺷﻨﯿﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﭼﻘﺪر آرزو ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰهی اﻟﻬﯽ روزی ﯾﺎ
٥۲

ﺷﺒﯽ آن ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯽﻫﻤﺘﺎ و آن ﯾﺎر ﺑﺎوﻓﺎ را در ﺟﻤﻊ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ،ﻫﻤﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس

ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ،از ﺷﻮق ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮق اﺷﮏ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .آن اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﻬﺎن زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا درآﯾﺪ و ﭼﻮن در را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺳﺨﺖ در

آﻏﻮﺷﺶ ﺑﻔﺸﺎرﯾﻢ و ﺑﻮﺳﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺻﻮرت ز ﯾﺒﺎ و ﻣﺮداﻧﻪاش ﺑﺰﻧﯿﻢ .وﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻤﺎن ﻣﯽآﻣﺪ و اﯾﻦ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮ و وﻓﺎﯾﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ در روﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﯽﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ.

ﻏﯿﺮ از آن ﻋﺰﯾﺰ ،دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردﯾﻢ و از ﺣﺴﺮت از دﺳﺖ دادﻧﺸﺎن اﺷﮏ ﻏﻢ

ﻣﯽر ﯾﺨﺘﯿﻢ .ﭼﻪ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ آنﻫﺎ را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ ﻓﺮاوان داﺷﺘﯿﻢ .ﺟﻤﻌﯽ

را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن .ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺴﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎی روی

زﻣﯿﻦ ،ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ را از ﮐﻒ داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻫﺮ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﺎ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎر

ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ از ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه اﺷﮏ آرام ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ .ﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻤﻌﯽ از

آنﻫﺎ و ﯾﺎ ﻓﺮدی از آن ﺷﻬﺪا را در ﺧﻮاب ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪام .ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﯾﮑﺠﺎ رﺑﻮده

ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﭘﺎﻧﺰده روزی از اﻋﺪاﻣﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻔﺖ

ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪن و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦﺷﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬﺷﺖ.

ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺠﺬوب ،دوﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﺧﺎﻧﻪﺑﻪﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و

ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻢ آﻣﺪ و ژﯾﻨﻮس و ﮐﺎﻣﺮان و ﺟﻼل .ﮔﺎﻫﯽ در ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺷﻬﯿﺪ

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮑﺒﺎر ﺧﻮاب دﯾﺪم ﺟﻼل ﺑﻪ ﻣﻦ اﺻﺮار دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﺑﺮوم و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ا ﮔﺮ در ﺧﻮاب دﻋﻮت او را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدم ،در ﺑﯿﺪاری ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ و اﻋﺪام ﻣﯽﺷﺪ،

ﺟﻮاب دادم» :ﺧﯿﺮ؛ ﻣﻦ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮐﺎر دارم «.او ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺟﺎﯾﻤﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺎ!«

ﻣﻦ ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﻪ دﻋﻮت را رد ﻣﯽﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﻮﺷﯿﻢ!«

ﺷﺒﯽ ﻗﺒﻞ از ﺧﺒﺮ ﺷﻬﺎدت ﻣﺤﻤﻮد و ﯾﺎراﻧﺶ ،ﺧﻮاب دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺳﺮدر ﺑﺰرگ و زﯾﺒﺎﯾﯽ دارد

ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آن ﺳﺮدر ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ،ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎی

ﻣﺠﺴﻤﻪایﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد و درون آن ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯾﺎن آرام و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،و ﻧﻈﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻔﯿﺪ ،ﻗﺪری ﺑﺰرگﺗﺮ ،در ﮐﻨﺎری دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﭘﯿﮑﺮ ﻣﺤﻤﻮد
در آن ﺑﻮد .ﺻﺒﺢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .دو ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ

ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،او ﻫﻢ از ﻧﺰد ﻣﺎ رﻓﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮاب آنﻫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در ﻋﺎﻟﻢ رؤﯾﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺟﻤﻊ ﻫﺮ

روز و ﺷﺐ ،آﻧﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮاب آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻮابﻫﺎی ﺷﻨﯿﺪه از زﺑﺎن دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮابﻫﺎ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﻔﮑﺮات روزﻣﺎن ﺑﻮد.

٥۳

ﯾﮏ روز ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ داﯾﯽ ﺷﺪم ﺗﺎ دﯾﺪاری ﺗﺎزه ﮐﻨﻢ .ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ را داﺷﺘﻢ.

ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ دﯾﺪار ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ او ﺧﺒﺮ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﺣﺪود ﭼﻪ وﻗﺖ و ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاه ،ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ .آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ را روا ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺴﺖ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ داﯾﯽ

ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﯿﺎط ،رﻋﺎﯾﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﻣﯽﮐﺮد و از ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ و ﺻﺪا و رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ

و ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و ﻣﺎ و ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ روی ﺑﺎز
ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﻮﯾﻢ و ﺷﺐ ﺑﺎز در

ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺬاﺷﺘﻢ .در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻬﻮد در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم.

آنﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎ او و ﺷﻮﻫﺮش دﯾﺪهﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ،ﺧﻮاﻫﺮم

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﯿﻠﯽ دﻟﺘﻨﮓ دﯾﺪار ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺧﻮﺑﻢ و ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﻫﻢ

ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺪر در ﻣﻐﺎزه ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻗﻮام ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺮوم و ﺧﺒﺮی از آنﻫﺎ ﺑﮕﯿﺮم

و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻃﻔﻞ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪی او
از دﯾﺪن ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺧﺒﺮ ﺣﻀﻮرم را داد .اﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ و
ﻫﻤﺴﺮش ،ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪ و ﺧﺎﻟﻪ و دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪی دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ اﺷﮏ ﺑﻪ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن آﻣﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ روزی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪ ،ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺪﯾﺪه

ﺑﻮدﯾﻢ .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﺮاﻏﯽ ﮐﻪ از ﮔﯿﺘﯽ

و ﺣﺎل او ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،از ﺣﻀﻮرم در ﺟﻤﻌﺸﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ .ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ زودﺗﺮ آنﻫﺎ را از آن اﺿﻄﺮاب

ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮش رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻮدم .دﯾﺪم ﺷﻬﺮه و ﭘﺪرش ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ

ﭘﻨﺠﺮه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﮐﺴﯽ ﻣﺮا ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻪ را ﯾﺎﻓﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﻌﯿﺪ ﻫﺮ دو آرام و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺮدو آنﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻤﺎن ﺳﺮﺷﺎری

ﮐﻪ دارﻧﺪ ،از ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﺜﺎر و ﻓﺪا ﮐﺎری در ﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﻋﻤﻮی

ﮔﯿﺘﯽ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ اﺳﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ آن آواره را ﻧﯿﺰ

در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﭘﻨﺎه داده و ﺧﺪﻣﺘﺶ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺪای زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا آﻣﺪ و ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از
آن ﺟﻤﻊ اﺛﺮ وﺣﺸﺖ ﻧﺸﺴﺖ .وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮش ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ زﻧﮓ در را ﺑﻪ ﺻﺪا

در آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم ،و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎدر رﻧﺠﺪﯾﺪه و ﺑﻼ ﮐﺸﯿﺪهی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ

ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ و دﺧﺘﺮش در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،در ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ ،روزﻫﺎ و

ﺷﺐﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رادﯾﻮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﮔﻮش ﻣﯽدﻫﺪ .ﻓﺮزﻧﺪانﹺ ﺧﻮبﹺ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺶ

او را ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﻃﺒﺦ ﻏﺬا ﮐﺪﺑﺎﻧﻮی ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ روﺳﺮی ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ
٥٤

ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت روزﻣﺮه را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮی
دﯾﮕﺮ و ﻧﺰدﯾﮏ او ﻫﺴﺘﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﻣﯽروم.

ﻧﺒﺎﯾﺪ از آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﻓﺮد دﯾﮕﺮی از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن داﻧﺴﺘﻦ آنﻫﺎ دردی را

دوا ﻧﻤﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن ،ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﺑﺎ ﺧﺮوج ﻣﻦ ﻻﺑﺪ

آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮرد و ﺧﻮرا ک ﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ وﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻫﺮ دﯾﺪار

و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪ .از ﺣﺒﯿﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم
ﻣﺮا ﻧﺰد دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺒﺮد .ﭼﻮن ﺳﺮ ﺷﺐ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﻣﻐﺎزهای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺟﻤﻊ

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .راﻫﯽ آﻧﺠﺎ ﺷﺪﯾﻢ .در راه از ﻫﺮ دری ﺳﺨﻨﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی

ﻣﯽﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮش ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺮا اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ از روی ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﺑﺮای

ﺗﺴﮑﯿﻦ و آراﻣﺶ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﻧﺴﺮد
ﺑﺎﺷﯽ «.و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺣﺮفﻫﺎ .ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻐﺎزه از ﻣﺎﺷﯿﻦ آنﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم .ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط،

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ز ﯾﺎد آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﺲ از ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

وارد ﻣﻐﺎزه ﺷﺪم .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ اﺻﻐﺮ ،ﻧﺰدﯾﮏ آﻣﺪ و روی ﻫﻢ را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه ﻧﯿﺰ

ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ﮐﺮدم .از ﺣﺎل و اﺣﻮال ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺟﻮﯾﺪهﺟﻮﯾﺪه ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﻓﻌﻼ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ!« از اﺻﻐﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ از ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ

ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ آدرس ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ او ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎل دارﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻪای رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﺻﻐﺮ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و

آرام ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ داد .ﭼﻮن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزهام ﺳﭙﺮده ﺑﻮد ،او ﭘﺎ ﮐﺘﯽ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺗﻤﺒﺮی داﺷﺖ و ﻧﻪ ﻣﻬﺮی .ﺑﻪ ﺧﻂ اﺻﻐﺮ اﺳﻢ ﺧﻮدم را روی آن ﭘﺎ ﮐﺖ ﺧﻮاﻧﺪم و ﭘﺎ ﮐﺖ را ﮔﺸﻮدم.

ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪی ﻫﻮاﯾﯽ از ﻓﻠﻮر ،دوﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ ،ﺑﺎ اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﻋﮑﺴﯽ از

ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪام ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ورزش در زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل .ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﮑﺲ او-ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻼﻗﻪ و ﺟﺎن

دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دﻗﺎﯾﻘﯽ آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل و ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آورد ،وﻟﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻋﻄﺎ دوﺳﺖ

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزهام آرام آرام و ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ دارد ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﮔﻔﺖ:

 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﭼﻪ ﺿﺮورت دارد ﮐﻪﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻔﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﻨﻨﺪ؟

 -آﺧﺮ اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎن راﺑﻄﻪی ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ .راﺳﺘﯽ ﻣﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺷﺪه؟

 -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.

دﻟﻢ ﻓﺮو ر ﯾﺨﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﯿﻨﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺪی ﺷﺪم .اﺻﻐﺮ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ

آﻣﺪه ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮم؛ ﻣﻦ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﺻﻐﺮ ﮔﻔﺖ:
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 ﻫﯿﭻ ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺮاب از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻮی .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدﻋﻄﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ را در وﻗﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ،اداﻣﻪ داد:

 وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه داﺳﺘﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺴﺖ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎیواﺻﻠﻪ را از ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ﺧﻮدم ﺑﺮدارم .ﺑﻪﺟﺎی ﻧﺎﻣﻪ دﯾﺪم ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ

)ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﻤﺎرهی ﻓﻼن ،آﻗﺎی ﻓﻼن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪم .ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن اﺗﺎق و ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﺑﺮای اﻣﻮر ﭘﺴﺘﯽ از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﻮدم ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﻋﻠﺖ

وﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﯾﺎدداﺷﺘﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای

درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺘﻢ .ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر

ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺷﻤﺎرهی ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽام را ﮔﻔﺘﻢ؛

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺪﻫﺪ .ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﺸﺎﻧﻢ داد ﮐﻪ روی ﭘﺎ ﮐﺖﻫﺎ ﺷﻤﺎرهی ﺻﻨﺪوق ﻣﻦ

و ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻠﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺗﻮ ﺑﻮد.

ﭘﺮﺳﯿﺪ» :اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺎل ﺷﻤﺎﺳﺖ؟«

 -ﺑﻠﻪ ،آﻗﺎ.

 -ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺮ ﭘﺎ ﮐﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﻣﻦ ﺑﺎ دﻟﺨﻮری و اﺿﻄﺮاب ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﭘﺎ ﮐﺖ ﻧﺎﻣﻪی دﺧﺘﺮت را ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﻧﺎﻣﻪ

را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ .ﻧﺎﻣﻪ را از دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺳﻄﺤﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﮐﺮد .در ﭼﻨﺪ

ﻧﻮﺑﺖ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد .ﮐﻠﻤﻪی »دوﺳﺘﺎن« را ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺆال ﺑﻮد،

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ دوﺧﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﭘﺎ ﮐﺖ
دﯾﮕﺮ را ﺑﺎز ﮐﻨﻢ .در اﯾﻦ ﭘﺎ ﮐﺖ ،ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﻮد از ﭘﺴﺮت و ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﺴﺮت و ﻧﺎﻣﻪی

دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ آﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻮد .آنﻫﺎ را

ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﮑﺲ را ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮد و ﭘﺲ داد .ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ و ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ

ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽاﻧﺪازد دوﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻠﻤﺎت »دوﺳﺘﺎن« را ز ﯾﺮ ﻟﺐ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ

ﺣﺘﻤﺎﹰ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.

اﺻﻐﺮ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎد از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮب ﭼﻪ ﻟﺰوﻣﯽ دارد ﮐﻪ آنﻫﺎ در

ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﺮدش رﻓﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻼن...ﺷﺪهﻫﺎ

ﺧﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﺳﻮس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟« ﭼﻮن ﻣﺮا ﻣﺘﺤﯿﺮ دﯾﺪ؛ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد:

 ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آن ﮐﺎﻏﺬ آﺑﯽ رﻧﮓ رﺳﯿﺪ .او ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ و دﻗﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺮد.ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽداد .از ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﯽ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻫﻮل و ﺗﺮس ﺑﻪ دﻟﻢ
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ﻧﺸﺴﺖ .ﻫﻨﻮز از ﻣﻔﺎد ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮ ،رﻧﮓ و روﯾﻢ را ﺑﺎﺧﺘﻢ .ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد

ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ دارم و ﻣﯽداﻧﻢ آنﻫﺎ ﻧﺰد داﯾﯽﺷﺎن زﻧﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ از ﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﻫﻤﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ .در اﺑﺘﺪای ﻧﺎﻣﻪ از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪی ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن

ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻟﺖ در آن ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ
-

ﻧﺸﺪه و ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد«.

اﺻﻐﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﺑﺎ داﺳﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞﺗﺎن ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ او ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻦ

ﺑﺎﻋﺚ وﺣﺸﺖ ﻓﺮاواﻧﻢ ﺷﺪ «.و اداﻣﻪ داد» :در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻋﻠﻮﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﯾﺎد آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻤﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎز ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺪام آﻗﺎی

ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﻓﺮار ﺧﺎﻧﻤﺶ از اﯾﺮان ﺑﻮدم ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ او ﭼﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ .ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد از ﻧﻈﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ

ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﻗﺪام

ﮐﻨﯿﺪ«.

اﺻﻐﺮ در اداﻣﻪی ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ رﻧﮓ ﺑﺮ روﯾﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﭼﻮن ﮐﺎﻏﺬ در دﺳﺘﻢ ﺑﻮد ،ﻟﺮزش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻫﻤﻪی
ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ،ﻏﯿﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ذﻫﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ

ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدم .ﻋﯿﻨﮏ را از ﭼﺸﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،و ﻓﻘﻂ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

-

»ﺧﻮب ،ﺑﻠﻪ«.

ﻫﻤﻪی ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ؟

ﺑﻠﻪ.

 -ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

 -ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺟﻮاب ﺑﻠﻪ و اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﺑﺪﻫﻢ ،ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ؟ ﻓﻘﻂ دﻟﻢ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آن اﺗﺎق و ادارهی ﭘﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮم ،و ﺧﻮد را از آن ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ و
دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ.

آن وﻗﺖ اﺻﻐﺮ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد» :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮔﻨﺪش در آﻣﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﻓﻼن ﻓﻼن

ﺷﺪهﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.

ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد؛ ﺣﻖ ﻫﻢ داﺷﺖ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﺷﺪم .آﺧﺮ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻬﺎدت

ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و دو ﻫﻔﺘﻪ از درج ﺧﺒﺮ آن در ﺟﺮاﯾﺪ روز ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ

ﺑﻮد .اﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎن آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر رژﯾﻢ ﺣﺘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮی ﺑﻪ

ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ را ﺑﺎ وﻗﺎﺣﺖ ﺗﻤﺎم و در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ اﻓﺮادی از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
٥۷

اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ از ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ دوﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر

ﺑﻪ اﺻﻐﺮ ،او را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎی ﮔﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ و اﮔﺮ او اﻇﻬﺎر

ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﺘﺎد .آن وﻗﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺒﻮد ﻫﺰار ﺗﻬﻤﺖ و وﺻﻠﻪی

دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

اﺻﻐﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل داﺷﺖ .ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﭘﺮ از ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدش روزﮔﺎر

دﯾﺪه ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﺎط ﺑﻮد و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﯿﻠﯽﺳﺎدهﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،از ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰ وﺣﺸﺖ داﺷﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ از او ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،و در ﺧﯿﺎل از آﻧﭽﻪ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻫﺰار وﺑﺎل ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﺧﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ وﺿﻊ ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮدم ﻧﺒﻮد .از

اﯾﻦ ﮐﻪ اﺻﻐﺮ ،ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ و ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﯿﻢ و ﻫﺮاس ﮐﻪ ﺟﺎ و

ﻣﺤﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ او ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ،
ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم .ﺑﻌﺪ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

 ﺑﺒﯿﻦ اﺻﻐﺮ ﺟﺎن ،از ﺗﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪهام .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ از ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﺰده و ﻣﻄﻠﺐﺧﻼف و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،وﻟﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﺳﺆال و

ﺟﻮاب ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ .درآن ﺻﻮرت ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ .ا ﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ

ﻻزم ﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﺻﻐﺮ ﻇﺎﻫﺮاﹰ از اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ
ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

ﺧﺐ...
 -اﺻﻼ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻟﯽ ﹸ

 در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آدرس ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ. -ﺧﻮب ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ .ﺑﮕﻮ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﺖ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ آدرس ﻣﺮا ﻧﺪﻫﻨﺪ.

واﻗﻌﺎﹰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻓﻠﻮر آدرس او را از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﭽﻪﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و او

در اروﭘﺎ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش «.ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ او ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن

ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ آراﻣﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ آﺳﻮده ﺧﯿﺎل ﻧﺸﺪم .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و از

اﺻﻐﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﭼﻮن ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﻣﺮا آزار ﻣﯽداد.

ﺣﺒﯿﺐ و ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪﻧﺪ ،و از آن ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ را ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰارﺗﺮ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،

ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪی ﺷﻨﯿﺪهام .ﺳﺆال ﮐﺮدﻧﺪ و آﻧﭽﻪ را اﺻﻐﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﺑﻪ

دﻟﯿﻞ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ آن دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم درﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻮﺿﯿﺢ

دﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر درﺑﺎرهی آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ

ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ از ﻋﺪم ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل او ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﻔﺼﻞ در اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ«.

ﻋﻄﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻐﺮ و ﻣﺮا ﻣﯽدﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﻮب ﻧﺎﻣﻪ را

ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای آنﻫﺎ
٥۸

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎ ﮐﻨﺪ «.از ﻫﺮ دو آنﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم .ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺒﯿﺐ و ﻫﻤﺮاه

ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل داﯾﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدم .ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﻧﺰدﯾﮑﯽﻫﺎ

ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻌﺎرﻓﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ آن ﻗﺪر ﺑﯽاﺷﺘﻬﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻟﺐ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺰﻧﻢ .ﺧﻮاﻫﺮم از
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﻢ ﺳﺨﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﺮا دﻟﺪاری ﻣﯽداد .در ﺿﻤﻦ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻼﯾﻪﮐﻨﺎن ﺑﻪ

ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاﯾﺎ! ﭼﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﻔﻠﮏ و زن و ﺑﭽﻪاش ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﺎﯾﺪ؟«

در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻪ ﺧﻄﺮی ﺧﻮاﻫﺪ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ

رﺳﯿﺪم .آنﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﺑﯽﺧﻮدی ﻧﮑﻨﻢ .وارد ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺪم ،ﻣﺴﻌﻮد و

زنداﯾﯽ و داﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ و ﺧﻨﺪه ﺑﻪ روﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .ﻻﺑﺪ آن ﻗﺪر

ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدم ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺣﺎل و اﺣﻮال ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ :ﻫﺎن! ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺴﺘﯽ؟

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖ آن ﺷﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ و

ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎﯾﺎن ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺗﻔﺘﯿﺶ و

ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻣﻨﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و

دﻟﺸﻮرهی ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪای را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺑﻮد ،ﻓﺮو دادم .ﯾﮏ ﻗﺮص اﻋﺼﺎب ﻫﻢ ﺧﻮردم ﺗﺎ

ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺐ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﻢ .ﺑﺮای ﻣﺴﻌﻮد در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ رﺧﺖﺧﻮاب ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در اﺗﺎق

دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﻢ .ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻢ راه ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در آن اﯾﺎم ﻫﻤﻪی

ﺧﺎﻃﺮات و ﺧﯿﺎلﻫﺎ ﻧﺎﺧﻮش ﺑﻮد و ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮه و ﻓﺮد ﻋﺰﯾﺰی ﺧﻮد را از ﻫﺠﻮم ﻓﮑﺮ ﺗﺎزه

ﺧﻼص ﮐﺮد ،دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺪﹺ دﯾﮕﺮ را زﻧﺪه ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﺗﺸﻮﯾﺶ درﺑﺎرهی ﻋﺎﻗﺒﺖ اﯾﻦ

ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼص ﺷﻮم .ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و در آن ﺷﺐ ﭼﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪم و

ﺷﺐ را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﺪم.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎ و ﺧﯿﺎل ﺧﻄﺮﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ در ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﺧﻮاب ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از

ﺑﯿﺪاری و روز ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺻﺒﺢ ﺳﺒﮏﺑﺎرﺗﺮ ﺑﻮدم .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری

ﮐﻪ ﮐﺮدم ،ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ دﺧﺘﺮم ﺑﻮد .آن ﻃﻔﻠﮏ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ در آن ﺳﻮی دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﭘﺪر و

ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻧﮕﺮان ﺣﺎل و ﺣﯿﺎت آن ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﺑﺎ «...ﺣﺎل و

اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺮدم و ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻫﺎﻧﯽ اﺳﻢ ﺳﮓ زنداﯾﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﯾﮑﯽ ،دو روز اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪی
ﻫﺎﻧﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﯾﮏ زﻧﮕﯽ ﺑﺰﻧﻢ .راﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻮ اﺻﻐﺮ ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﭼﻮن آدرﺳﺶ ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮادر و داﯾﯽ ﻫﻢ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﻦ «.ﻃﻔﻠﮑﯽ ﻓﻮراﹰ ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ

ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ» :ﭼﺸﻢ!« ﻣﻌﺬﻟﮏ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدم و او ﮔﻔﺖ:
٥۹

 -ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺑﺎﺑﺎ ،ﭼﺸﻢ!

 -ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ داﯾﯽ و ﺑﺮادرت ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻦ.

 -ﭼﺸﻢ ،ﺑﺎﺑﺎ؛ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺎﻣﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

 -آه .ﻣﺎﻣﺎن رﻓﺘﻪ ﻣﺪرﺳﻪ! ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدم؛ ﺗﻠﻔﻦ زدم .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ در ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺘﯽ او ﻫﻢ زﻧﮓ

ﻣﯽزﻧﺪ .آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﯾﻦ ﺳﺆال او را ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﺣﺴﺎب ﺷﺪهﺗﺮ ﺟﻮاب

ﺑﺪﻫﻢ ،و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﻫﻢ ﺑﻮد.

دﺧﺘﺮم ﻣﻄﻠﺐ دﺳﺘﮕﯿﺮش ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .زنداﯾﯽ و داﯾﯽ و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻢ ﺑﺎ دﺧﺘﺮم ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ

را ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ ﯾﮏ ﮐﻼم و ﯾﮏ ﺻﺪا ﮔﻔﺘﻨﺪ» :راﺣﺖ «....

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﯽ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺷﻮی .ﭘﺲ ﺑﯽﺧﻮد

دﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮت ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد«.

آن روز ﯾﮑﯽ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ اﺻﻐﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎز ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای او ﭘﯿﺶ آﯾﺪ،

ﺧﯿﺎﻟﺶ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎرﻣﻨﺪ آﺷﻨﺎ در ادارهی ﭘﺴﺖ
ﻣﺤﻠﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﺑﺎز از او ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﺻﺮار داﺷﺖ ﺑﺎز ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ:

»اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ«.

ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﭘﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﺎر

ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ آن ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺳﭙﯿﺪ و ﺳﯿﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺻﻮرت آﺷﻔﺘﻪای را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .در ﺿﻤﻦ ،ﭼﻮن ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭘﺎﻟﺘﻮ ﺳﻌﯿﺪ

را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﮕﯿﺮم .داﯾﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽﮔﺬارم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوی «.ﮐﻼه ﺑﻪ ﺳﺮ ،ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺿﻌﻒ

ﭼﺸﻢ ،راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻐﺎزه از ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻦ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎر

ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﭘﯿﺶ ﺑﭽﻪﻫﺎ رﻓﺘﻪای«.
 -ای ﺑﺎﺑﺎ! ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟

ﺑﻌﺪ از ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻧﺴﺒﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮم ،ﻋﺎزم ﺧﺎﻧﻪی ﺳﻌﯿﺪ ﺷﺪم .ﻧﺰدﯾﮏﻫﺎی ﻣﻨﺰل ﺷﻬﺮه،

دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ

ﺷﻮق دﯾﺪن اﯾﻦ ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺶ و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮم ا ﮐﺜﺮ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺣﺘﯽ ﻏﻤﺨﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ رﻓﺘﻢ .ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﯾﮑﻪای ﺧﻮرد و رﻧﮓ از

رو ﺑﺎﺧﺖ .وﻟﯽ دﺳﺘﻢ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ دراز ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺸﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ؟
دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪ ﺧﻮﺑﻨﺪ؟ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ...ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ«.

٦۰

ﻫﻨﻮز ﺟﻮاب ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﺎل ﻣﻦ و دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪاش را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ دور ﺷﺪ و ﻣﺮا از آن ﻫﻤﻪ

وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس ﺧﻮدش در ﺣﯿﺮت ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﮐﻪ از ﻣﻦ دور ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﮔﻔﺘﻢ:

»ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ!«

ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن اﺻﺮار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺮود ﭘﺎﻟﺘﻮ

را ﺑﯿﺎورد ،دﻗﯿﻘﻪای ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻣﻤﻨﻮن از ﻣﺤﺒﺘﺶ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪزودی ﭘﺲ ﻣﯽآورم!« ﺑﺎز ﺧﻨﺪهﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ درد ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد؛ ﺑﺮای او ﺗﻨﮓ و ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ«.

راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ داﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻣﺪم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻼه

ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﮐﻼه در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻫﻢ ﺳﺮم را از ﺳﺮﻣﺎ و ﺑﺎد ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ و ﻫﻢ در

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا رﻓﺘﻢ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮔﺸﺘﻢ .آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ

ﺗﻠﻔﻦ زدم .او ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﻣﮋده داد ﮐﻪ ﮐﻼﻫﻢ ﻧﺰد آنﻫﺎﺳﺖ .داﯾﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ «.ﭼﻮن راه دور

ﺑﻮد و وﻗﺖ ﮐﻢ و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻧﺎدر و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد» :ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﻓﻮری

ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﻮ؛ ﺑﮕﺬار اول ﻧﺎﻣﻪی دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﻋﮑﺲ ﭘﺴﺮش را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻟﺬت ﺑﺒﺮد«.
ﻋﮑﺲ رﺳﯿﺪه از ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺮهی آﯾﻨﻪی ﻣﯿﺰ ﺗﻮاﻟﺖ ﻣﺤﻘﺮی ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎهداﺷﺘﻢ ﺗﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎ در ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﮑﺲ دﯾﮕﺮی از او و دﺧﺘﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ اﺧﯿﺮﺷﺎن

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻫﻢ از زﻣﺎن ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﮐﯿﻒ ﺑﻐﻠﻢ ﺟﺎ داﺷﺖ .ﺷﺎدی

ﻟﺤﻈﺎﺗﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ او ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﻪ از آن ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه ،رﺷﺪ ﮐﺮده ،ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ

ﻋﻀﻼﻧﯽ و از روﯾﯿﺪن ﻣﻮ ﺳﯿﺎه ﺷﺪه .ﺣﺴﺮت ﻣﯽﺧﻮردم از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﺪار او و ﺧﻮاﻫﺮش دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺴﺮﻣﺎن

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻤﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ ﭼﻪ داغ و رﻧﺠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

در ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺠﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد از اﺑﺘﺪا ﻣﻦ

اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ آدرس ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ دوﺳﺘﻢ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادم ،و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ آدرس

ﻣﻨﺰل اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن در ﺗﻬﺮان ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ و ﺧﻮاﻫﺮم آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ

ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ آدرس ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻃﺒﻌﺎﹰ اداﻣﻪی ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ آدرس ﻣﺎدر ﻫﻢ دور از اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﺶ و

ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺬاب .ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺎرﺳﺎز ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :راﺣﺖ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ آدرس ﻣﻦ

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﻫﯿﭻ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ «.در ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﻮﺷﺘﻢ و آدرس ﺟﺪﯾﺪ را

دادم.

زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮔﺬران ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ دﯾﮕﺮ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ! ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﯾﮏ دﯾﺪار و ﻣﻼﻗﺎت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺮاب ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ .دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ
٦۱

ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﮐﯽ ﻣﺠﺎور ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ .ﻣﻌﺮوف ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا و

ﭘﺮﺣﺮف و ﮔﺰاﻓﻪﮔﻮﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻣﺮﮐﺰ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽداﻧﺪ .از ﻗﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ و ﺣﺘﯽ

ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ آنﻫﺎ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻓﺮاوان داﺷﺖ .ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺎ از در

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و از دﯾﺪ او در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻏﺮوب ﺑﻮد ،وﻗﺖ

ﭘﯿﺎدهروی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﻫﻢ رﺳﯿﺪ و اﯾﺴﺘﺎد .ﻣﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺴﯿﺮ راﻋﻮض

ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ او ﻣﺎ را ﻧﺪﯾﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ دﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورد.

ﻧﺎﻣﻪی دوﺳﺘﻢ ﻓﺮﯾﺪون ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻮد در اروﭘﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪی ﺑﭽﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

اﺻﻐﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ داد .در ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ذوق ﺳﺮﺷﺎر و زﯾﺮﮐﯽ ﺧﺎص ،ﺑﺎ ﻗﻠﻤﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﺎ ﺗﻤﺎم
ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻨﻈﻮر را ﻻﺑﻪﻻی ﺳﻄﻮر ﺟﺎ ﻣﯽداد و ﺣﺮﻓﺶ را ﻣﯽزد .وﻟﯽ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻮد از ﻫﺮ ﺻﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪهی

آن ﻧﺎﻣﻪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ در ﻟﻐﺎت و ﺟﻤﻼت ﻇﺎﻫﺮی آﻣﺪه ﺑﻮد ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ

آن ﻣﺄﻣﻮر ز ﯾﺮک ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ در ﭘﺴﺘﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ را ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﻧﺎﻣﻪ را
ﻫﻢ ﮔﺸﻮده و ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ اﺻﻐﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺑﻮد .در ﻧﺎﻣﻪاش ﮐﻪ اﻓﺴﻮس ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﮕﺎﻫﺶ دارم ،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﯾﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﻓﺮار

ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮد را از آن ورﻃﻪی ﺑﻼ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻣﻦ ﭘﻨﺎه ﺑﺮﯾﻢ .ﻧﺰد او ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﭽﻪﻫﺎ.
ﻓﺮﯾﺪون در اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪی ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ را

ﻗﻄﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﺧﻮد را از وﺿﻊ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدهی
ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﮑﻨﻢ؟ ﻓﺮار؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ؟ از ﮐﺪام راه؟ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺪام

ﺧﻄﺮات؟ و ﺗﺎزه ،ا ﮔﺮ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﮐﺪام ﺛﺮوت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﻋﻤﺮ را ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ؟ ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺧﻮدم ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ وﻗﺘﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ،آﻧﭽﻪ را ﺣﺎﺻﻞ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از
دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد .ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدای ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺒﺐﺳﺎز روزﮔﺎر ﺷﺎدﺗﺮ و آزادﺗﺮی

ﺑﺸﻮد ....وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻓﺮﯾﺪون و اﺻﺮار ﺧﻮاﻫﺮم و ﯾﮑﯽ ،دو ﻧﻔﺮ از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و

اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از اﯾﺮان در ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﻫﺰار اﺣﻮاﻟﻢ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آﺷﻔﺘﮕﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪی ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ از اﻧﺘﺨﺎب آن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺎﻣﻼ رﻧﮓ ﻧﻤﯽﺑﺎﺧﺖ .ﺑﺎ

ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﮔﺎهﮔﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ اﺷﺎرهای ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﻪ

ﺳﺎدﮔﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎدی و ﺑﺎ ﻧﺎم دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺪور و ﻣﻘﺪﹼر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ از راﻫﯽ دﯾﮕﺮ

اﻗﺪام ﮐﺮد .ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و در اﯾﻦ ﺧﯿﺎل

ﻫﺴﺘﻢ .ﯾﮑﺒﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی رﻓﺘﻪام و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺸﻮد ﮐﺎری ﮐﺮد ،ﮐﻤﺎ اﯾﻦ

ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺮدهاﻧﺪ «.وﻗﺘﯽ ﻣﯽدﯾﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﺎرواﻧﻪ او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه

ﺧﻮدم ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺗﺎ آن ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ؛ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺧﻮاﻫﯽ دﯾﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯽ،
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ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ «.ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ داﺧﻠﯽ رﺿﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽدادم و از ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﺮاس داﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ» :اﻧﺸﺎءاﻟﻪ«.

در دوران ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎری ،و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻦ،

ﻫﺰار ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﻫﺠﻮم ﻣﯽآورد و آﯾﻨﺪهی ﺗﺎرﯾﮏ و ﻣﺒﻬﻢ دل را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه

ﻣﯽﺑﺮدم ،و از او راه ﻧﺠﺎت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ در دﻧﯿﺎی ﺧﻮدش ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی درد و رﻧﺠﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ

و ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﻪی ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و در ﺧﻠﻮت دﻋﺎ

و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﺜﻞ ا ﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻓﺮزﻧﺪان آدم ،ﻣﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻦ و اﻣﺎن داﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻢ از ﻣﺎل و

ﺛﺮوت ﺳﻬﻤﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدش و ﺷﮑﺮﮔﺰارش ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ،ﺣﺘﯽ در

ﻗﺪم زدنﻫﺎی وﻗﺖ و ﺑﯽوﻗﺖ در آن ﺷﻬﺮک ﺧﻠﻮت ،دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و راز و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ روزﻧﻪی

اﻣﯿﺪی ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﭼﺮاﻏﯽ در اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ و وﺣﺸﺖ ﻓﺮا راﻫﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺣﺎﻻ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺤﺪودﺗﺮ از ﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ دام ﺑﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ و روزی دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﻫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺷﻮد .ﺑﯽﺗﻈﺎﻫﺮ،

از ﻣﺮگﹺ ﯾﮑﺒﺎره و آﻧﯽ ﻫﺮاس ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .وﻟﯽ از زﻧﺪان و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و ﺳﺆال و ﺟﻮابﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از
زﺟﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﺮک دﯾﻦ و اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻨﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ را اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﻨﯽ ،ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ .ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﮐﺎﻣﻼ داﺷﺘﻢ .ﺑﺎرﻫﺎ در راز و ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﻢ از ﺧﺪا

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺮا ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﻣﺘﺤﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد و آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﮑﻨﺪ .وﻟﯽ واﻗﻌﺎﹰ اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای
دوراﻧﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﭘﺮ از دﻟﻬﺮه و ﺗﺮس از ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و در ﺑﻨﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮﮐﯿﻦ اﻓﺘﺎدن ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ

ﻟﺤﻈﻪی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن و ﺗﯿﺮ ﺧﻼص را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪن ،ﭼﻨﺪان ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد.

ﺑﺎرﻫﺎ در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻨﻮز آﺧﺮﯾﻦ

ﺻﻔﺤﻪی ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﺟﻬﺎنﺷﺎن ورق ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻮدن در ﺧﻄﺮ

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ آﻣﺎدهی ﻗﺒﻮل ﻣﺮگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺎب و ﺗﻮان

ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻋﺬاب را ﻧﺪارﻧﺪ .ﻃﺒﻌﺎﹰ ﮐﺜﯿﺮی از ﻫﻤﻪی ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﭘﺮ ﮐﯿﻨﻪی دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻪ

ﺧﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺟﺴﺎد ﭘﺎ ﮐﺸﺎن ،ﯾﺎ از ﻓﺤﻮای ﮔﻔﺘﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ آن ﻓﺠﺎﯾﻊ

ﺑﻮدﻧﺪ ،در دوران اﺳﺎرت ،ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﯿﺎت ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و از ﺧﻮد ﺗﺎب

و ﺗﻮان و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎن داده و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ،آرزوی ﺟﻼدان را ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼﻣﯽ ﺣﺎ ﮐﯽ از

ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ از دﻫﺎن آنﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﻮر رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آن ﻧﺎﭘﺎ ﮐﺎن ﺳﻨﮕﺪل در ﭘﯽ ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﯾﻦ

آرزو ،اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻻ ﮔﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و از او ﺟﺎﻧﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ از آن ﻫﻤﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و
ﺛﺒﺎت ﻋﻘﯿﺪه ،ﻣﺄﯾﻮس و ﺣﯿﺮان از ﻗﺘﻠﮕﺎه ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ.
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ﺷﺎﯾﺪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت و اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻔﺘﻪ و ﻧﻬﻔﺘﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺮورت آﺷﮑﺎر و

ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬابﻫﺎ را ﭼﻮن ﺷﻬﺪ و ﺷﮑﺮ ﮔﻮارا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات و ﻋﺎ ﻟﻢ

ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺟﻤﻌﯽ از ﯾﺎران ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺮ و رﻧﺞ و زﺟﺮ را ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﯽ آن ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺮای ﺑﻮدن و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ

ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی روزش ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم .در ﻣﺸﺎورات ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ،روزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،و آﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﺮای ﻣﺴﻌﻮد و

ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎس آن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻼ ﻣﯽآﻓﺮﯾﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﺎم

ﻋﯿﺪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪی دﯾﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﻧﯿﺰ در آن ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ

در آوارﮔﯽ و درﺑﻪدری را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺬا ﮐﺮات ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ﻣﺎ

ﻗﺪری آراﻣﺶ ﻣﯽداد و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﮕﻬﺪاری و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ دوش ﻣﺴﻌﻮد و
ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﻮد ،ﺳﺒﮏ ﻣﯽﮐﺮد.

ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ و ﻣﺤﺒﺖ آنﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺘﯽ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدم .ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﮕﺬراﻧﺪ .دﻟﻢ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﺮﯾﺎن وﺿﻊ و ﺣﺎل ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر و ﭘﺪرم ﻗﺮار ﮔﯿﺮم .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب و داﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .داﯾﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ  ...ﺳﯿﺰده ،ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﯾﮑﺠﺎ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن از اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ!« ﺧﺒﺮ ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﻮﺷﺤﺎلﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ» :ﭼﻨﺪ وﻗﺖ

اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ده روزی ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻃﻼع دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ «.ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺟﻤﻊ

ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻬﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ و دﯾﮕﺮی در ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻬﺮان

ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻮد ،و آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺎل و

ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ورود در دﯾﺎری دﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪی راه ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ،ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهروی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏﺑﺎر و

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎ ک ﺷﺎﻣﻞ وﺳﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪی ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ رﺧﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮا

ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎرﹺﺗﺎن ﻓﻀﻮﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ و ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﺎری
ﺑﮑﻨﯿﺪ؟«

ﺳﺆال ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻮد .ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل آنﻫﺎ!« دﻟﻢ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽرﻓﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ راه ﻓﺮار و
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﻮد ،ﻣﻦ آﺳﻮدهﺗﺮ و ﻓﺎرغﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی اوﺿﺎع ،ﻋﻠﻨﯽ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ

روزﻫﺎ را ﺑﮕﺬراﻧﻢ .ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ» :ا ﮔﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ آن ﻫﺎ در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﮐﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ دام ﺑﻼ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ«.
٦٤

ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ ،ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺴﺖ و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺮای اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ

ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﻦ ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺳﺮ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف زدم .او
ﮔﻔﺖ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﺮ اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﺑﮕﺬارد«.

ﻋﺒﺎس را ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب از او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ؛ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪی اﻟﻔﺖ و رﻓﺖ و آﻣﺪ

و در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺎرﻫﺎی ادارﯾﻢ ﺑﺎ او ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺠﺎری ﻣﺨﺘﺼﺮی داﺷﺘﻢ .ﺟﻮاﻧﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻞ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮد و ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف و ﮐﻼﻣﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ،ﺑﺎ او ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﻧﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﭼﻮن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺗﺮدﯾﺪ را در ﭼﺸﻤﺎن ﻧﮕﺮان

داﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺮﯾﺪ و ﺑﺎ
ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰی از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﺑﻪ دﯾﺪﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎﻟﻢ در اﻃﺮاف ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎزه و اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ دور ﻣﯽزد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰ

زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮهی ﺳﻔﺮ آن ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﮔﯿﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در

ﺧﯿﺎل ﺑﻪﺟﺎی آنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم و راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﯽﺷﺪم .ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻤﮑﻨﻪ را ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﯽآوردم:

»ا ﮔﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﯾﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟« در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺷﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ از دﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮران در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﮑﺸﺪ و در

ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﺪادی در ﻧﯿﻤﻪ راه ﮔﺮﻓﺘﺎر

ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ و ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،از دﺳﺖ داده و اﺳﯿﺮ ﺑﻨﺪ و زﻧﺪان

ﺷﺪهاﻧﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺮدی ﺑﻬﺎﺋﯽ و رﻧﺞدﯾﺪه و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻧﻮﺑﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اداﻣﻪی اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن در ﺗﻬﺮان ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ،ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر از ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻔﺮﺷﺎن در

رودﺧﺎﻧﻪی ﺑﯿﻦ راه از ﮐﺎر ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ژاﻧﺪارمﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ
زﻧﺪان ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ.

ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻦ راه آﻧﭽﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ،رﺑﻮدﻧﺪ و آنﻫﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮﮔﺮدان رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻢ اﺳﯿﺮ ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻃﺒﯿﺐ را دو ﺑﻠﻮچ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت

ﺳﻔﺮﺷﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻮش ﺗﺎ ﮔﻮش از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮐﺮده و اﻣﻮال و ﻧﻘﺪﯾﻨﻪ را ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ از ﭼﻨﺪی روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻣﺮز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﻗﺎﭼﺎق داﺷﺘﻪاﻧﺪ،

ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادی ﮐﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه ﯾﺎ ﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از

ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﻨﯿﺪهﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ و ﺧﺒﺮﻫﺎ ارادهی

اﻧﺴﺎن را در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺴﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ ﺗﺎزهﺗﺮ

و واﻗﻌﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.

٦٥

آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ ﻋﺒﺎس و آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻗﻮام دور او ﺑﻮد ،آﻣﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺎس

ر ﯾﺶ ﭘﺮﭘﺸﺘﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﯽ ،ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ر ﯾﺸﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮد .ﻣﺮدﹺ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ،

ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮخ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ آﺑﯽ رﻧﮓ زﯾﺮ ﻋﯿﻨﮏ ذره ﺑﯿﻨﯽ ﻗﻄﻮر داﺷﺖ ،ﺷﺼﺖوﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ

وﻟﯽ ﺷﺎداب و ﺳﺮﺣﺎل .ﻧﮕﺎه و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ز ﯾﺮﮐﯽ و ﻫﻮﺷﯿﺎری او ﻣﯽﮐﺮد .در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ

ﮔﺮد ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ و ﺗﻌﺎرﻓﺎت ﻣﻌﻤﻮل ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد

ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻌﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺧﺒﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ آنﻫﺎ رﺳﯿﺪه

اﺳﺖ .آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺪ و اﮔﺮ در ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺗﺎ ﭼﻬﺎر

روز دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻪ آﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻣﯽزد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ در

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآوردﻧﺪ از ﮐﺎرﻣﺰد و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ دارد .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺴﻔﺮان را ﮐﻪ

ﻣﺮدی ﺣﺪود ﹰا ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﮑﻨﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺛﺮوﺗﺶ در ﺧﺎرج

از اﯾﺮان ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﮔﻔﺖ» :از ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯿﺶ دل ﻧﻤﯽ ﹶﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺮادر

ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ دﺷﻤﻨﺎن از دﺳﺖ داده و ﻣﺴﻠﹼﻤﺎﹰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ اﯾﺎم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ از

دﺳﺖ دادن ﺣﺘﻤﯽ اﻣﻮالﹺ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮادران ،ﺟﺎن ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ در رﻓﺘﻦ ﺗﺮدﯾﺪ دارد

و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﻫﻤﻪی آن ﺑﺮادران را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ا ﮐﺜﺮ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﻢ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
دو ﺑﺮادر ،ﯾﮑﯽ در ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ و دﯾﮕﺮی در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺼﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ،

ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ را در راه ﻣﻘﺼﻮد و اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد ﻓﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺎرت و

در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻼﻫﺎ و زﺟﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان و اﻗﻮام ﻧﺰدﯾﮏ آنﻫﺎ از وﺣﺸﺖ اداﻣﻪی ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﭘﺮﮐﯿﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ

وﻃﻦ ﻧﺎزﻧﯿﻦ را ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰﯾﺰ و ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺟﺮﺋﺖ و

ﯾﺎرای آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺰار ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و اﺷﮏ وداع ﺑﺮ ﺧﺎ ک ﭘﺎ ک ﻣﺪﻓﻦ آنﻫﺎ ﻧﺜﺎر

ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪی اﺳﺎرت دﯾﮕﺮ از آن ﻫﺎ اﺛﺮی و ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و دﯾﺪاری ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ .از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ،آن

ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻈﻠﻮم را ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﯾﺎراﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺎس در ﮔﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ آﻧﺠﺎ را »ﻟﻌﻨﺖ آﺑﺎد« ﻧﺎﻣﯿﺪه

اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﺳﭙﺮدهاﻧﺪ .زﻣﯿﻦ آن ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﮔﻮﻫﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﻨﺎ ﮐﯽ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن

اﯾﻦ دوران ﻫﻤﻪی ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن زﻣﺎن و اﻓﺘﺨﺎرﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺠﺮوح و ﺧﻮﻧﯿﻦ وﻟﯽ

راﺿﯽ و ﻣﻐﺮور ﺑﺮای ﻫﻤﻪی زﻣﺎنﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺧﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ آﻧﺠﺎ زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ اﻣﺮوز ﺑﭽﻪﻫﺎی

آنﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺮان داﻏﺪار و ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از دﺳﺖ دادهی آنﻫﺎ ،ﭘﺪران ﭘﯿﺮ و ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﺎدران

رﻧﺠﻮر و ﻧﺎﻻن در ﺣﺴﺮت ﺣﻀﻮر ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﺑﺪی ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺎﻻن و در ﻓﻐﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و از ﺗﺮس

ﺟﺎن ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﺮک ﻫﻤﻪی ﻋﻼﺋﻖ .ا ﮐﺜﺮا ﻫﻢ ﭘﺎ کﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪهای ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ

رﻫﺴﭙﺎر ﻏﺮﺑﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﺎﻻ آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ راه آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ
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ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﻬﻮﻟﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺎدهاﻧﺪ؛ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ

آنﻫﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ،ﭼﻬﺎر روز دﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽدادﯾﻢ .دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﻗﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ

ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺟﺎﯾﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﻪی ﻫﺴﺘﯽ را داد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ ﻫﺴﺘﯽ

ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻣﺬا ﮐﺮات ﻣﺨﺘﺼﺮ آن روز اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﺪارﯾﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﻢ .در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ از آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ .ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﭙﻮرت را ﺑﻪ او ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ ،ﺑﯿﺴﺖوﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ را ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﻮد،

ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،وﻟﯽ او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ» :ﺑﻠﯿﺖ آﺳﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ
ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣﯽروﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮی در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ

ورود ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد «.آنﻗﺪر آﺳﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ

ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ از روز ﺣﺮﮐﺖ ر ﯾﺶ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎس

ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪ؛ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﻗﺮار را ﺑﺮای ﺑﻌﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .او رﻓﺖ؛ ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ روﺑﻮﺳﯽ

ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزهای داﺷﺘﻢ ،ﺗﻮﺳﻂ زنداﯾﯽ ﺗﻮ را ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد «.ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻢرﻧﮓ و در زواﯾﺎی

ﺧﯿﺎل ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺣﺎﻻ رﻧﮓ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺧﻄﺮﹺ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮی

ﻓﮑﺮم را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﮐﺮد.

ﺳﺎﻋﺘﯽ از رﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﮐﻤﺎﻟﯽ آﻣﺪ .ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم .ﺑﻪ

ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺣﺎﻻ آن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﯽﺧﻄﺮ از ﻣﺮز ﮔﺬﺷﺘﻪ و رﺳﯿﺪهاﻧﺪ؟« آﻧﭽﻪ را
ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ،ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺮ دو ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮی ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ.

در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻧﭽﻪ را واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ .ﻓﮑﺮی ﺗﺎزه و راﻫﯽ ﺗﺎزه

ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر .ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ ﭘﺴﺮش را ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ

ﺳﺎل از ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ دورهی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺎم را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ،

ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :رﻗﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم

ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد رﻓﺖ «.ﯾﺎدآوری

ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از اﻗﻮاﻣﺶ راﻫﯽ زاﻫﺪان
ﺷﺪه .ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد» :ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ دو ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺮی ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺑﮑﻨﯿﻢ و از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺪام ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮد «.ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد اﯾﻦ ﻫﻤﺴﻔﺮی ﻧﺒﻮدم؛
از ﺣﻀﻮر در ﻓﺮودﮔﺎه و ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،وﻟﯽ ﮐﻼم

او را ﺑﻪ ﺳﻤﻊ ﻗﺒﻮل ﺷﻨﯿﺪم.
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ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .از ﺟﻬﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،آﯾﻨﺪهی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﻬﺎﯾﺘﺎﹰ ﯾﮏ راه

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ :ﻓﺮار .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ؟ از ﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﺮده

و ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻓﺮارﻣﺎن ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﭘﻨﺎهدﻫﻨﺪه ﺑﻮد .ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از

ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،آن وﻗﺖ ﺣﻀﻮرﻣﺎن در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻌﯽ ﺧﻄﺮی ﻧﻤﯽآﻓﺮﯾﺪ و ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از
ﮔﺰﻧﺪ ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .آﺧﺮ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺷﺪ اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻔﺎ و ﺗﺮس را اداﻣﻪ داد؟ ﮔﯿﺘﯽ درد

ﻋﻀﻼت و ﮔﺮدن داﺷﺖ ،و اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪای ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد و ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﺮﭘﺮور و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﺶ در ﺣﻖ ﻣﺎ روا ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎم ﺧﻄﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪی آﺧﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎ و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ در ﺧﻠﻮت درﺑﺎرهی آن ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف زدﯾﻢ ،درﺑﺎرهی ﺧﺪﻣﺎت

ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن آنﻫﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﯾﺜﺎرﺷﺎن و ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﻫﺸﯿﺎری ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ در آن زﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﺮ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮ وﻗﺖ آن ﻫﺎ را از آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ اﺛﺮ

ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﺟﻤﻌﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺳﺨﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآوردﯾﻢ ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ» :ا ﮔﺮ ﻗﺮار

ﺑﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮی و ﺧﺪا ﻧﮑﺮده از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺮای ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ رﻧﺞ و ﺑﻼ و ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهی

اﻟﻬﯽ ﮐﻨﯿﻢ «.آنﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺣﺎﻟﺘﯽ از اﯾﺜﺎر و ﻣﺤﺒﺖ وﻓﺎ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ درسﻫﺎ

ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ا ﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﮐﺮدهاﯾﻢ و

آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ داد؟

ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻮرد اﺣﺒﺎ در ﯾﻎ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﺎوت ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﺮزی ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﻫﺮ دو ﺳﻪ روز ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻢ و

ﺑﯿﺶ در اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻟﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ و ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ،

ﭘﺴﺮم و ﺷﻤﺎ را راﻫﯽ ﮐﻨﻢ «.وﻗﺘﯽ ﻧﺎم ﭘﺴﺮش را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮان

ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و آن وﻗﺖ ﺣﺮﻓﺶ را اداﻣﻪ ﻣﯽداد» :ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ دﻧﺒﺎل

ﻫﺮ ﺳﻪی ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﯿﻢ «.وﻟﯽ ﻫﻢ ﺧﻮد او و ﻫﻢ ﻣﺎ ،ﻧﺎﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ روزی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺼﻮد

ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ اﻣﮑﺎن و ﺧﻄﺮات اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ.

ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :اﺻﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت راﻫﯽ ﮐﺮد .ﺳﻔﺮ

ﺑﺮای ﯾﮏ زن ﮐﻢﺧﻄﺮﺗﺮ اﺳﺖ .ا ﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺮوی ،ﻣﻦ آﺳﺎنﺗﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوش وﺳﺎﺋﻞ و ﻓﺮش و ﻏﯿﺮه اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
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ﻓﺮاﻫﻢ آورم و در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم «.وﻟﯽ او ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻫﻢ در ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،و

وﻗﺘﯽ ﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮال ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺠﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮای

ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ا ﮔﺮ رﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ دو و ﺑﺎ ﻫﻢ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﻮﯾﻢ «.ﻫﻢ او درﺳﺖ

ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻫﻢ ﻣﻦ .آﺧﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،ﺑﻘﯿﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﭘﻮل ﺑﺮای ﺧﺮج

ﮐﺮدن و ﻋﻤﺮ ﮔﺬراﻧﺪن در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ از ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دﻟﯿﻠﯽ ﻫﻢ

ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺷﺪ در اﺗﺎﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و در ﻫﻮل و ﻫﺮاس ،روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺳﺮ آورﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮﻣﯿﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی رادﯾﻮی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اﻧﺪﮐﯽ

اﻣﯿﺪوار ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه روز ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﻫﺮاس زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﭼﻨﺪ ﺷﺐ و روز دﯾﮕﺮ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اوﻗﺎت ﺧﻠﻮت روز و ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺐ از اﺗﺎق ﺳﺮد

و ﺗﻨﻬﺎﯾﻤﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و از ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽﻫﺎی ﻣﮑﺮر آنﻫﺎ و روی ﮔﺸﺎده و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ.

ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ

ﮔﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻨﻮز دﻧﺒﺎل اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ارزانﺗﺮ و

ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ ،وﻟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻪ ﻋﯿﺒﯽ دارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ؟

ﻣﯽروﯾﻢ و آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺳﺆاﻻﺗﻤﺎن را ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ا ﮔﺮ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ راﺿﯽ
ﺷﺪﯾﻢ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻪ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ«.

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ داﯾﯽ ﺧﺒﺮ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ دو ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﯾﺪار آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﻣﯽآﯾﯿﻢ .ﺑﺎز ﻫﻢ

ﺗﺸﻮﯾﺶ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺎدرش را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﻮادث ﺑﺴﭙﺎرد .راﺳﺘﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ در آن وﺿﻊ ﻫﻮﻟﻨﺎ ک ﻗﺮار

ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻪی ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺮوﯾﻢ و ﻫﻤﻪی ﻫﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺴﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎور ﯾﻢ و راﻫﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺠﻬﻮل و آﯾﻨﺪهی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻮﯾﻢ؟

ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺳﻔﺮ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﭘﺮﺧﻄﺮ اﺳﺖ و در ﺣﺪ ﻃﺎﻗﺖ زﻧﯽ ﭘﯿﺮ و رﻧﺠﻮر و ﺑﯿﻤﺎر ﻋﺼﺒﯽ

ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮕﺬار ا ﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺮج و

ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ از ﻓﺮودﮔﺎه راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺷﻮد «.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﺮا ﻗﺒﻮل

داﺷﺖ ،وﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺶ ﭼﯿﺮه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎدرش ﺑﺎ ﻣﺎ داﺷﺖ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .وﺿﻊ ﮔﯿﺘﯽ را ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم ﭼﻮن ﺧﻮدم ﻫﻢ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ و

رﻧﺠﻮر و ﭘﺪر ﺳﺎﻟﺨﻮرده را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺷﻤﺎ

ﺑﺮوﯾﺪ؛ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ او را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺴﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ

ﺑﺎﺷﺪ «.ﻣﻌﺬﻟﮏ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎدر را ﻣﯽدﯾﺪم و از او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻫﺮ وﻗﺖ

٦۹

ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ ،او ﻫﻢ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻃﺮح ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮ

ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺿﻤﻨﺎﹰ ﻣﺎدر دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ.

روزی ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا و روﺣﯿﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺳﻔﺮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺑﺮوﯾﻢ.

ﮐﺴﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻦ ﻓﺎﻣﯿﻞ و آﺷﻨﺎﯾﯽ دارم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ دو ﺳﻪ ﺷﺐ ﻫﻢ ﻧﺰد او ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻋﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻘﺪاری آﺟﯿﻞ و در واﻗﻊ ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺧﺮﯾﺪم و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﭘﺴﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﯽروﯾﻢ .ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ آنﻫﺎ را

ﭘﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.آن روز ﭘﻨﺞ ﺟﻤﺎدی و ﺑﻌﺜﺖ ﺣﻀﺮت رب اﻋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ .ﺟﺎدهﻫﺎی

ز ﯾﺒﺎی ﺷﻤﺎل و ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﮐﻪ در آن روز ﺧﺎﻟﯽ از اﺑﺮ و ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ

ﻣﯽداد و ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ از ﻋﻤﻖ دل

آرزوی ﺗﮑﺮارش را داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ذﮐﺮ ﺧﯿﺮ دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎﭘﯿﺪاﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهی
ﻣﺴﻌﻮد ﻧﯿﺰ اﻟﻔﺖ و دوﺳﺘﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ داﺷﺖ .ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ و راﻫﯽ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮی آن ﻋﺰﯾﺰ را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﻋﻀﺎی

ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ اول دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ،از او و ده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮ و اﺛﺮی ﺷﻨﯿﺪه

ﻧﺸﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽاﺳﺎس ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻮد

و ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺷﻨﺎﻋﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮ ﮐﻪ آن ﻋﺰﯾﺰان را اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دل رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﻗﺒﻮل

ﮐﻨﯿﻢ ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺘﻌﺼﺒﯿﻦ ﻣﮑﺎر ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﺮ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ را ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﺳﯿﻨﻪﺷﺎن را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺑﻼ و ﺑﻐﺾ و ﻋﻨﺎد ﺧﻮد ﻗﺮار

داده و ﺧﻮن ﭘﺎ ﮐﺸﺎن را رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،آنﻫﺎ را از آن ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ در راه ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ارﺳﺎل ﻗﺪری آﺟﯿﻞ از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺴﺘﻪ و ﺗﺨﻤﻪ و

ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮ ،ﮐﻪ ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻮد،

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ را آدرس ﻣﯽدادﯾﻢ .ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی آﺟﯿﻞ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﻣﯽﺷﺪ؛ ﻣﻬﺮ ﭘﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ

ﺻﻔﺤﻪای از ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زده ﻣﯽﺷﺪ و آن وﻗﺖ ﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮﺳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ و

ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﻢ.

ﻇﻬﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺎﻫﺎری ﺻﺮف ﺷﺪ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺼﺮ ﺗﻤﯿﺸﺎن رد ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎرهی

ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﺎﺧﺖ آن اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺑﻪ اﺷﺮف ﭘﻬﻠﻮی ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﺎه ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در واﻗﻊ

ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻨﺎر درﯾﺎی او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺪوری ﺑﻮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﭘﯿﺴﺖ رﻗﺺ و

دو اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺒﻠﻪی ﻟﻮﮐﺲ و ﺣﻤﺎم .ﭼﺎیﺧﺎﻧﻪی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﻟﺒﺘﻪ ز ﯾﺒﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ آن ﺟﻨﺒﻪی

اﻓﺴﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺤﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎز و وﺳﯿﻊ ﺑﺎ
۷۰

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ درﺧﻮر ﺷﺎﻫﺰاده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺧﻠﻮت ،ﺳﺎ ﮐﺖ و ﺳﺮد ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﮐﻔﺶﻫﺎ را از ﭘﺎ در آوردﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻒ اﺗﺎﻗﻬﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺮﺳﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﯽ دو ﺧﺪﻣﻪ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن

و ﺑﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺼﺮ دﻟﺒﺴﺘﻪاﻧﺪ و اﻣﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﺸﺎن را دارﻧﺪ .در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ

راﺳﺘﯽ آن ﻫﻤﻪ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت ﭼﻪ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ آن ﺷﺎﻫﺰادهی ﺗﻮاﻧﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد

ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺒﺮم .ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻇﻬﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎ ﺑﺒﺮم.

اﻣﺮوز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ او ﺳﺮی ﺧﻮاﻫﯿﻢ زد «.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم او ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﻣﺎ و ﺑﻪ واﻗﻊ ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ ﮔﯿﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﺗﺪارک ﺳﻔﺮ را دﯾﺪه ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪم او

ﮐﯿﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ » :ﺑﺮادر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻢ .آدمﻫﺎی ﺧﻮب و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮑﯽ دوﺑﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻢ«.

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،از ﺟﺎده ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪی ﺳﺮازﯾﺮی وارد ﺷﺪﯾﻢ.

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺳﺒﮏ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﺑﻮد .ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ ﻣﻨﺰلﻫﺎی ﻣﺠﺎور ،ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎی

ﻧﺎآﺷﻨﺎی آن را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ،زن ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دم در آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻟﺒﺎن

ﭘﺮ از ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ .ﻣﯿﺎنﺳﺎل ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺠﻌﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮد ،ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه و رﻧﮓ

ﺗﯿﺮه .ﻗﺎﻣﺘﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد و ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ ﻗﺮﻣﺰ و ﺷﻠﻮاری ﺳﯿﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی آﺷﻨﺎی

ﺷﻤﺎﻟﯿﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ .ﺑﺮادر و زن ﺑﺮادرش و ﭘﺴﺮک ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪاش را ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﻮاب ﺗﻌﺎرﻓﺎت و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪﻫﺎی او را ﻣﯽداد ،و ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎی ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ را

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ از اﺣﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.

زن ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ و دو ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺻﻔﺎ و راﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ ﮔﻔﺖ» :از ﻇﻬﺮ و ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻢ «.ﺑﻌﺪ دﺳﺖ رﻋﻨﺎ ،ﻫﻤﺴﺮ

ﻣﺴﻌﻮد را ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪش ﮐﺮد و او را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻇﻬﺮ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد،

ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .رﻋﻨﺎ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺗﺄﺛﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﭘﺨﺘﻪ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ«.

ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﻬﺎﻧﻪای آورد .زن ﺧﻮشﺻﻮرت و ﺧﻨﺪان ،ﺑﯽرﯾﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﻧﭽﻪ

ﻣﺤﺒﺖ دارد ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻓﻮرﯾﺖ ﭼﺎی آورد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺑﻮد .ﺳﯿﺐﻫﺎی روی ﻣﯿﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ

را ﺗﻌﺎرف ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﭼﻮن ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ از ﺑﺮﻧﺞ

ﺑﻮد ،آورد و ﺗﺎزهﺗﺎزه ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد از وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺶ ﭘﺮﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮرد

اذﯾﺖ و آزار ﻧﯿﺴﺖ .ﺟﻮاب داد» :اﯾﻦ روزﮔﺎر ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﻮرد

اذﯾﺖ و آزار ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﻨﮓ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ در و ﭘﻨﺠﺮهی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺤﺶ

و ﻧﺎﺳﺰا در ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎ ﻧﺜﺎر ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ «.ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺟﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪی

ﻣﺤﻞ رﻓﺘﻪ و اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد او روﺑﻪرو ﺷﺪه و دﯾﺎﻧﺘﺶ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و از آﻧﭽﻪ اﻫﻞ ﻣﺤﻞ
۷۱

ﺑﻪ ﺳﺮ او ﻣﯽآوردﻧﺪ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش و

ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎ ﮐﺮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و دﺷﻨﺎم اﺳﺖ ﺧﺪا را ﺷﺎ ﮐﺮ

ﺑﻮد .ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺣﻀﻮرﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش وارد ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ،اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ وﻟﯽ ﻗﻮی ﺑﺎ

ﻟﻬﺠﻪی ﺗﺮﮐﯽ و ﺳﻨﹼﯽ ﻣﺘﺠﺎوز از ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ .دﻧﺪاﻧﺶ را ﺗﺎزه ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻞ ﺣﺮف ﻣﯽزد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده و ﺳﺎلﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﺑﻮدن از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪه ﭼﻮن ﺑﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ دﯾﺎﻧﺖ و اﻋﺘﻘﺎداﺗﺶ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﮐﺎر ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد .زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده و ﻣﺤﻘﺮ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﺗﺎ ﭼﻪ

اﻧﺪازه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪاش ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﺪا ﺑﺰرگ اﺳﺖ؛
ﻣﻦ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد و اﯾﻤﺎن ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪهام و ﺣﺎﻻ ﺑﺮای ﺣﻘﻮﻗﻢ ﺗﺮک ﺧﺪا و دﯾﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﻫﺰاران ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ «.دﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮب و ﺳﺮﺷﺎر از ﺣﺎﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ و ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﻓﺪا ﮐﺎری ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دلﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮک ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪی ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎ

ﻣﻼﺣﺖ و ﻟﻄﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ز ﯾﺎرت ﮐﺮد .ﻫﻤﻪ از آن ﺣﺎﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻟﺬت ﻓﺮاوان ﺑﺮدﻧﺪ و زﺑﺎن ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺟﺎت و دﻋﺎ ﮔﺸﻮدﻧﺪ .از ﺟﻤﻊ ﻋﺰﯾﺰ و ﭘﺮﺻﻔﺎﯾﺸﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺎﻗﺸﺎن ﺗﺎ

ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺰﯾﻨﻢ.

در راه ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :روزی ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﺑﺮوم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻤﺎن اﺻﻠﯽ آنﻫﺎ

ﮐﻪ ﺑﻮده .آن روز ﭼﻘﺪر از ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺘﻪاش ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ«.

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎ را اول ﺑﻪ ﻗﺼﺮی ﺧﺎﻣﻮش و ﺳﺮد و اﺛﺮی از ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای

اوﻗﺎت زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ از ﺷﺎدی و ﻟﺬت ﺷﺎﻫﺰادهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﺣﺎﻻ ﺧﻠﻮت و ﺧﺎﻟﯽ ،ﺳﮑﻮﺗﯽ ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ
آن ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻠﺒﻪای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻮه و ﺟﻼﻟﺶ ،ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﺶ

ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰش ﺑﺎ روح ﭘﺮﺷﮑﻮﻫﺸﺎن اﻧﻮاع ﺻﺪﻣﺎت و رﻧﺞ و ﺑﯿﮑﺎری و ﺗﺤﻘﯿﺮ و دﺷﻨﺎم

و ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده و ﺧﻢ ﺑﻪ اﺑﺮوﯾﺸﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دوﺳﺖ ﻣﺴﻌﻮد رﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪ .اﺳﻢ ﮐﻮﭼﮏ آن ﺑﺰرﮔﻮار »اﺣﺴﺎن« ﺑﻮد

و ﺑﺎ روی ﺧﻮش از ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد .اﺣﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮدای آن روز ﺑﯽﮐﺎر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻫﻢ

ﺑﻪ ﻗﺪمزدن ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﻢ و ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ .از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺮوج ﺧﺎﻧﻮادهی ﻋﺰﯾﺰیﻫﺎ

ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺒﺮ دارد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﺧﺮوج از اﯾﺮان را

ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در اﯾﻦ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،ﺷﺮط وﻓﺎ و ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و

ﺑﺮوﻧﺪ و ﺳﻨﮕﺮ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ؟« ﺳﺆاﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﺒﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا آنﻫﺎ ﮐﻪ

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ز ﯾﺎدی ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﺎﻣﯿﻞ و

دوﺳﺘﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ از ﻧﯿﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﻟﻢ ﻟﺮزﯾﺪ ﮐﻪ

ا ﮔﺮ روزی از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟
۷۲

ﮔﻔﺘﻢ» :دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﯾﻤﺎن اﻓﺮاد را ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺳﻨﺠﯿﺪ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ

در ﺧﻄﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮک وﻃﻦ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارد؟ ﺑﯿﮑﺎری و ﻓﻀﺎی ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮار ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰیﻫﺎ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ-

داﻧﯿﺪ آنﻫﺎ ﺛﺮوت ز ﯾﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ در اﺑﺘﺪای اﻧﻘﻼب ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﻣﯿﺴﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ

ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺮادرﻫﺎ آﻣﺪﻧﺪ و در ﺗﻬﺮان ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺳﻨﮕﺮ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﺷﺮح دادم ﮐﻪ دو ﺷﻬﯿﺪ اﺧﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهی ﻋﺰﯾﺰی را ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ دو در ﺳﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ

ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوﺟﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن

ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و در ﻣﯿﺪان ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ اﯾﺜﺎر ﺟﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﯾﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آنﻫﺎ در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﺧﻄﺮ و ﺑﻼ از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﺮط ﻋﻘﻞ ﻫﻤﺎن ﻓﺮار آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟

دﯾﮕﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﻨﺪ؟ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار-ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﻪ

اﺗﻔﺎﻗﺸﺎن ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﺎﺳﺪاران و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ا ﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺟﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای

دﯾﮕﺮان ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﭘﻨﺎه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺛﻤﺮی و اﺛﺮی دارد؟ ﻇﺎﻫﺮاﹰ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻗﺎﻧﻊ

ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.

ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮ ﺳﻪ روزه و ﻓﺮدای ورود آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ را دﯾﺪم .ﺧﻼﺻﻪی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ

ﺑﻮد :ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺪام ﺻﺪ

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺧﻮدﺗﺎن را ﺧﻼص ﮐﻨﯿﺪ «.ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﯾﺎ از ﻫﺮ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎناﻧﺪ؟« ﺑﻪ

ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ را ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﯽﺧﻄﺮ داﻧﺴﺖ ،وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آزﻣﺎﯾﺶ

ﺧﻮد را دادهاﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ» :از ﺗﻬﺮان ﺗﺎ زاﻫﺪان ﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮ ﯾﺐ ﺑﯿﺴﺖ

ﺳﺎﻋﺘﯽ در راه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از زاﻫﺪان ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و آن ﺳﻮی ﻣﺮز

ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻣﻬﺮ ﺷﺪه و وﯾﺰادار ﺧﻮدﺗﺎن را در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻔﹶﺴﯽ در اﻣﻦ و اﻣﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ

ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺮواز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد «.ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ وﻗﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت را ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ،

از ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد «.ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻢ آﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ در ﻣﺒﻠﻎ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﯾﺪ

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢ و ﺧﻮدم ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﻢ و ﭘﺴﺮ دوﺳﺘﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ؛ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ

در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻘﺸﯽ دارم .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ و آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ

ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﺳﻔﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﮐﺎر دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ «.ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد او را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮوف ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻧﺸﻮد.

از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﻣﻼﯾﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ«.

۷۳

و از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻼﺻﻪ و ﺑﻪ رﻣﺰ از ﺣﺮﮐﺘﻢ او را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ .ﺗﺄ ﮐﯿﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺑﺸﻮم .ﺑﻌﺪ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ.

ﭘﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا از داﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻮرﯾﺖ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻬﯿﻪ-

ی ﭘﻮل ﻧﻘﺪ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدش ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪم و ﺧﻮاﻫﺮم را ﺧﺒﺮ ﮐﺮدم .ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم .ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ آن را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﭙﺮدازد .از ﺧﻮاﻫﺮ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﯾﮑﯽ دو دوﺳﺖ دﯾﮕﺮم ﮐﻪ ﻧﺰد آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﻢ ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮد و
دوﯾﺴﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ داﯾﯽ ﺑﺴﭙﺎرد.

در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد از آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ و رﯾﺤﺎﻧﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ او

ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادهام و آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻢ «.ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺳﺨﻨﯽ ﻧﮕﻔﺖ .ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

»ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪﻫﯽ؟« ﺟﻮاب دادم» :ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ! ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را دادهام.

ا ﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ آزادی و رﻫﺎ ﺷﺪن از ﺧﻄﺮ و ﺧﻄﺮ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻫﻢ ارزش داﺷﺖ -

ﮐﻪ دارد-و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮدم ،ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻢ «.ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم» :ﺑﮕﻮ ﭘﺴﺮت ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ «.ﺑﺎز ﺑﻪ

ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺖ .ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان اﺳﺖ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺎ دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺮ ﺳﻪی ﺷﻤﺎ را

ﺑﺒﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ و راﺿﯿﺶ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮕﯿﺮد «.ﮔﻔﺘﻢ» :ا ﮔﺮ

اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﺮت ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪﻫﺪ .ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮم از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺷﺪه ،ﭘﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ و ﭘﺴﺮت ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ «.ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﺑﮕﺬار ﺑﺎ او ﻣﺬا ﮐﺮه ﮐﻨﻢ «.ﺣﻖﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ

ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.

ﭼﻮن ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد از آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﻧﺰد او رﻓﺖ و ﭼﻮن

ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﻧﺪاده ،زﯾﺮا ﮔﻔﺘﻪ او ﻫﯿﭻﮐﺎره و ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺮف اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ دو دﺳﺖ ﻟﺒﺎس را ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮدم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻧﺸﺎﻧﯽ دادم ﮐﻪ ﺑﯿﺎورد

و درﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺑﮕﺬارد .ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻧﻔﺮ از رﻓﻘﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام را در ﺟﺮﯾﺎن

ﻗﺼﺪ و ﻣﻘﺼﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﻔﺘﺎرم ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی

ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ،ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ و ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای آنﻫﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺑﻮد.

۷٤

آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ
ﻗﺮار ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ راﻫﯽ ﺷﻮﯾﻢ .روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺪی را

ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﻢ دوری و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺳﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ

اﻧﺠﺎﻣﺶ را داﺷﺘﯿﻢ .اول ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ رﻓﺘﯿﻢ .ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و

ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﺴﺮﺷﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ .ﻣﺎدر دﻟﺶ رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد از ﭘﺴﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد و او را راﻫﯽ

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺪر در اﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﯽدﯾﺪ اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﺟﻮان ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﮔﺬرد و آﯾﻨﺪهای

ﻣﺒﻬﻢ دارد؛ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺑﺎز ﺷﻮد،

ﭼﻮن ﭘﺴﺮش ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ ،و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺎم را ﺑﻪ

ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی و ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﻮانﹺ ﺧﻮش ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ و ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ ،ﺻﻮرﺗﯽ ز ﯾﺒﺎ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ داﺷﺖ؛ از ﻫﻮش و ادب

و اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ از ﺣﺪ ﺳﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد .ﻋﺰﯾﺰﹺ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮد .ﻣﯽﺷﺪ

ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻮﺟﻪ دﺧﺘﺮان ﻫﻢﺳﻦ و ﺳﺎل اﺳﺖ .ای ﺑﺴﺎ در ﺑﯿﮑﺎری و ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎی آﺷﮑﺎر

و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺳﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪای ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﯿﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺳﺮ ﺑﻪ در ﻣﯽﺑﺮد و در ﭘﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﮐﺎری در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ذﻫﻦ

ﺑﺎز و ﺑﯿﺪار ﭘﺪر ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و دﻟﺶ رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد ﮐﻪ آﯾﻨﺪهی او را ﻓﺪای ﻋﺎﻃﻔﻪ و ﻋﻼﻗﻪی آﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد رﻧﺞ دوری را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﭘﺴﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺎزد .ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ

ﻣﺎدر ﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ وﻟﯽ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎدراﻧﻪاش ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺮش ﺑﺮود .ﺑﺎ

اﺷﮏ و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﺑﺮود ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ؛ ﻣﯽﻣﯿﺮم .دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮐﻪ ﻏﺬا درﺳﺖ ﮐﻨﻢ؟«

ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺳﻔﺮ ،ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﻋﺎدی و ﭘﺮواز از ﻓﺮودﮔﺎه و ﺣﻀﻮر در

ﮐﺸﻮری ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد .ﺧﻄﺮ ﻓﺮا راﻫﻤﺎن ﺑﻮد و ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ اﺻﺮار ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ

او ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺟﻮان ﺧﻮدش ﻫﻢ ز ﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ راﻏﺐ ﻧﺒﻮد .اﺷﮏ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن او ﻫﻢ اﺷﮏ

ﻣﯽآورد .ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﭼﻄﻮر اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻫﻢ در اﯾﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﭘﺪر را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﺎدر در دوری او ﺑﯿﻤﺎر.

ﻣﺴﻌﻮد در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺻﺤﺒﺖ و او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺴﺮش رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ .وﻟﯽ ﺟﻮاب ﻣﺎدر ﻓﻘﻂ اﺷﮏ ﺑﻮد و ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪی ﻋﺎرﺿﺶ ﻣﯽﺷﺪ .از

ﺻﺤﺒﺖ ﺳﻔﺮ ﭘﺴﺮ ،رﻧﮓ و رو ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .آرام ﻣﯽﮔﺮﯾﺴﺖ و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ درد دوری از ﺷﻤﺎﻫﺎ را ﻫﻢ

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﻓﺮدای ﻣﻦ ﺑﺪون ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ «.ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻤﺴﻔﺮﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد .وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﻟﻮازم

اوﻟﯿﻪ و ﯾﮏ دﺳﺖ ﻟﺒﺎس اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ از ﯾﮏ ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻮن
۷٥

ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در راه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﻢ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،از ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻟﺒﺎس ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ داﺷﺘﯿﻢ

ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﻤﺎن ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن

ﮐﺮدﯾﻢ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ،دو ﺳﻪ روزی ﺑﻮد ر ﯾﺸﻢ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدم .ﻣﻮﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ و ﺳﺒﯿﻞﻫﺎ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ

و ﺗﺎ زﯾﺮ ﻟﺐ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻧﮕﺮان و ﻣﻀﻄﺮب ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﺮ رﻋﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .دوری از ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ

ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖ دﺷﻮار ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺣﺎل ﻧﺰار وﻟﯽ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻟﺐ ﺑﻪ دﻋﺎ ﮔﺸﻮد .در ﺻﺒﺢ زود روز ﺳﻔﺮ،

ﻣﺎ را از زﯾﺮ آﯾﻨﻪ و ﮐﺘﺎب اﻗﺪس و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﻨﺎﺟﺎت رد ﮐﺮد و زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.

وارد ﻣﻨﺰل داﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎر اوﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از ﺗﻬﺮان دوﺑﺎره از ﺷﻬﺮک ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه ﺑﻪ

ﺧﻮد ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاوان داﯾﯽ و ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .زنداﯾﯽ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﮐﺮد و اﺧﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ آورد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭼﺮا

اﯾﻦ ﻗﺪر ﻧﺰاری؟ ﭼﺮا رﯾﺸﺖ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪهای؟« ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺧﻮاﻫﺮ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪر وﻣﺎدر را ﻫﻢ

اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪار ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮش
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را اﻃﻼع دادﯾﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ را ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ از زﻣﺎن ﺧﺮوج از ﺗﻬﺮان ﻧﻪ ﺑﺎ او

دﯾﺪاری داﺷﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻼﻣﯽ ﺣﺮف زده ﺑﻮد .ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﮔﻔﺖ» :او را ﻣﻦ ﻣﯽآورم«.
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻫﻤﺮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدر آﻣﺪﻧﺪ .ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻪرﯾﺶ و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐﹺ ﺳﺮ و

ﺳﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎه وﺳﻔﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻧﮓ زرد ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﺎن ﻧﮕﺮان و در ﮔﻮدی ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن

ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﮕﺮانﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻮﺳﯿﺪن ،ﻣﻀﻄﺮب و ﮔﺮﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﭼﺮا

اﯾﻦ ﻃﻮر ﺷﺪهای؟ ﭼﻪ ﺷﺪه؟« ﮔﯿﺘﯽ را ﻫﻢ ﻣﯽﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .او ﻫﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺣﺎل ﺧﻮشﺗﺮی ﻧﺪاﺷﺖ،

ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﯽزد و در ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪه .ﻫﻮس ﮐﺮده ر ﯾﺶ ﺑﮕﺬارد «.ﻏﺮض از دﯾﺪار
آنﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج و ﻓﺮار دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ،ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺎهﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺘﯽ و

ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮ و ﺗﺮک ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺎدرش و ﻫﻤﻪی

ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﻮروز ﺑﺎ ﺷﻤﺎ دﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪرم ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻗﻄﺎب

ﯾﺰدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ داد و ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻋﯿﺪ ﺷﻤﺎ!« ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻗﺼﺪ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺒﺮم .ﺧﻮدم ﺑﻌﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ «.ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر زﯾﺎدﺗﺮ

ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﺟﻬﺖ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ «.از

او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﯾﮏ ﮐﻼه ﭘﺸﻤﯽ و ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ دودی ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺨﺮد .او ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺮده و

ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻧﺰار ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻼه ﭘﺸﻤﯽ و ﻋﯿﻨﮏ دودی ﺑﺮای ﻫﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻏﺮﯾﺐ و

ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ در ﺳﻔﺮ از دﯾﺪ آﺷﻨﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﮏ و ﮐﻼه را ﻣﯽآورد .ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺿﺎﯾﺖ
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ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدد .آنﻫﺎ ﺷﺮوع

ﺑﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .زنداﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﮔﻔﺘﻦ را ﺷﻨﯿﺪ ،از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ و

اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺧﻮاﻫﺮم را ﺑﺮای ﺻﺮف ﻏﺬا ﻧﮕﻪدارد .ﻓﺮاوان ﺗﻌﺎرف و ﺧﻮاﻫﺶ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ او ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻢ ﮐﻪ ز ﯾﺎد اﺻﺮار ﻧﮑﻨﺪ .آنﻫﺎ از ﻣﺎ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار ،ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ را ﺗﺮک ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭘﺮدهای از اﺷﮏ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﻤﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

ﻇﻬﺮ ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ .زنداﯾﯽ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﯿﺎورد ،ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺰل

آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ .از ﻗﺒﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺰل آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد ،ز ﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل
داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﺷﻤﺎره ز ﯾﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ .از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﺎدر ،و ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﺧﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ ،از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺮاس داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﺸﻮد .ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﻮاﻓﻖ و اﺷﺎرهی

ﺳﺮ ﻗﻮل داد در ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ اﺣﺘﯿﺎط را رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎ ﺷﻮق و ذوق ﺷﻤﺎره را ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺻﺪای ﺧﺎﻟﻪی

ﮔﯿﺘﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم و ﺗﻌﺎرف ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻋﻄﺎﺋﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ؟

 ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻫﺎن او داﺷﺘﯿﻢ. ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪﯾﻤﯽ؛ ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ؛ اﺣﻮاﻟﺘﺎن ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟... -

 -اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ؛ ﻣﺎ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯿﻢ؛ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ.

... -

 -ﻣﺘﺸﮑﺮم؛ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻨﻢ ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ.

... -

 -ﺧﻮدم ﻣﯽآﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﻣﯽآورم؛ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

... -

 ا ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﻋﺰﯾﺰی اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ،ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺮا رد ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ.... -

 -ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮوم .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﯿﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻣﯽآﯾﻢ.

... -

 -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻋﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را ﮐﺮدی! ا ﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ او ﮐﯿﺴﺖ «.راﺳﺘﯽ ﭼﻪ روزﮔﺎر ﺑﺪ و ﭘﺮ وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﺳﺎده و ﺗﻘﺎﺿﺎی
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ﺣﻀﻮر از زﻧﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺮای دﯾﺪاری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ اﺣﺘﯿﺎطﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد را آﻣﺎدهی

رﻓﺘﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا آﻣﺪ .ﮔﻮﺷﯽ افاف را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ.
آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺣﺎل و ﺧﻨﺪهﺑﻪﻟﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﺼﻤﻢ وارد ﺷﺪ .ﺳﻼم دادﯾﻢ .ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و

ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ .داﯾﯽ و زنداﯾﯽ ﺑﺮای آوردن ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ ﻋﺎزم ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد از راه رﺳﯿﺪ و

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯽرود و ﻣﺎدر را ﻣﯽآورد .ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﺑﻪ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ دادم و ﮔﻔﺘﻢ:

»ﭘﻮل ﻫﻢ آﻣﺎده اﺳﺖ «.ﮔﻔﺖ» :ﺳﻔﺮﺗﺎن ﺑﻪﺧﯿﺮ! ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻋﺎزم

ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،و ﺑﻠﯿﺖ اﺗﻮﺑﻮس را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽآورم «.از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ا ﮔﺮ ﺑﺸﻮد ،ﺧﻮدش ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻓﺘﻦ

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﻮن ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻌﺪ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ،راﻫﯽ

ﺳﻔﺮی ﻣﯽﺷﺪ .آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﺮﺗﯿﺐ آن را ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدم ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺳﻮار
ﺷﺪن ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ«.

ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و رﻓﻊ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :آﯾﺎ در اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؟ از ﮐﺠﺎ

ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺳﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﯿﺴﺖ و ﺑﺎ او ﭼﮕﻮﻧﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟« ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎی
ﺷﻤﺎ در اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻤﺎرهی ﻣﺸﺨﺺ دارد .راﻧﻨﺪه و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ در

اﺗﻮﺑﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺷﻤﺎ را از ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ و ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺟﻤﻌﺎﹰ

ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد و اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﺳﺦ ﮐﻪ از ﺗﻬﺮان دور ﺷﺪﯾﺪ،

در اﺗﻮﺑﻮس ﻧﻮار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ و ﺣﺪود ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻋﺖ راه.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زاﻫﺪان رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﯾﮏ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﺳﻮار آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و آن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﯽﺧﻄﺮ ،ﻃﯽ ﻣﺪت ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮز ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .در آن ﺳﻮی

ﻣﺮز ،ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺧﻮد را ،ﮐﻪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان و ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن و ﺣﺎوی

اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،در ﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .آن وﻗﺖ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮای

ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺣﮑﺎﯾﺖ

درﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ را ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،وﯾﺰای

ورود ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽروﯾﻢ.

ﭼﺮا ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد؟ ﭼﻮن از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎل

ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻓﻘﻂ در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﻨﯿﺐ ،ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ روزﮔﺎر ﺑﺮاﯾﻤﺎن در دﯾﮕﺮ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را در ﺟﯿﺐ ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را آوردم ،ﭘﻮل را

ﻣﯽﮔﯿﺮم «.ﺑﻌﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺮدا ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺳﺎﻋﺖ و روز ﺣﺮﮐﺖ را اﻃﻼع ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ

اﺗﻮﺑﻮس را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺮم و ﺣﺒﯿﺐ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﺎ داﯾﯽ و ﮔﯿﺘﯽ و آنﻫﺎ در اﺗﺎق رو ﺑﻪ
۷۸

ﺣﯿﺎط ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺻﺤﺒﺖ از ﺳﻔﺮ ﺑﻮد .ﺧﻮاﻫﺮم ﮔﻔﺖ» :راﺳﺘﯽ ﯾﮏ ﻋﯿﻨﮏ ﻗﺮاﺿﻪ ﺑﺮاﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪم وﻟﯽ

ﮐﻼه ﭘﺸﻤﯽ ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ ﮐﻼه ﮐﻪ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ و ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻮا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺎل ﻓﺮﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آوردم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﻣﻀﺤﮏ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ راه ،ﻫﻢ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻫﻢ ﮐﻼه «.ﺑﻌﺪ اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﮕﺮاﻧﺶ

آورد .ﺻﺪای افاف آﻣﺪ و داﯾﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎﻣﺎن آﻣﺪ«.

از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهی ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺑﻪ ﺣﯿﺎط و در ورودی ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎﻣﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ

و ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ،ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺗﺄﺛﺮ از ورای ﺷﯿﺸﻪ ورود ﻣﺎدر را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎدر

رﻧﺠﻮر ﺑﺎ ﺻﻮرت در ﻫﻢ و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻧﺎآرام و ﻣﻀﻄﺮب وارد ﺷﺪ .داﯾﯽ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ ،و آن وﻗﺖ ﮔﯿﺘﯽ

ﻣﺎدر را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺷﮏ ﺷﻮق ر ﯾﺨﺘﻨﺪ .ﻣﺎدر ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ

ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎه ﻗﺮﺑﺎن و ﺻﺪﻗﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺻﻮرت ﭘﺮ از اﺷﮏ ﻫﺮ ﯾﮏ را

دﯾﮕﺮی ﻏﺮق در ﺑﻮﺳﻪ ﻣﯽﮐﺮد.

در اﺗﺎق ﻣﺎدر ﺑﺮ روی ﻣﺒﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ؛ ﮔﯿﺘﯽ روی زﻣﯿﻦ ﮐﻨﺎر ﻣﺎدر ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ .دﺳﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ

داده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎی دل و ﻋﻼﺋﻖ و ﻣﺤﺒﺖﻫﺎ را از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﯿﺠﺎن دﯾﺪار ﺑﺮای دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت و ﻟﻐﺎت را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽآورد .اﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﺸﻤﺎن

آنﻫﺎ ﺟﺎری ﻧﺒﻮد؛ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ:
 -ﻋﺰﯾﺰم ،ﭼﺮا آﻣﺪی؟

 -ﻣﺎﻣﺎن ،دﻟﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﯽ؟

 -ﭼﺮا؛ ﭼﺮا؛ داﺷﺘﻢ ﻣﯽﻣﺮدم ،وﻟﯽ آﺧﺮ ﭼﺮا ﺑﺎز ﺳﻔﺮ ﮐﺮدی؟

 -ﻣﺎدر ،دﻟﻢ ﺑﺮاﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﻋﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻋﯿﺪ دﯾﺪﻧﯽ آﻣﺪم.

-

ﭼﻮن اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻫﻤﺮاه ﺑﻐﺾ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد ،ﺧﻮد و ﻣﺎدر و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ آن دو را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺎرغ از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﺗﻤﺎم ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮد و ﺣﺮفﻫﺎﯾﺸﺎن

را در ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺳﺒﺐ راﺣﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺸﻮد .در

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪی ﺑﻌﺪ ،ﯾﮏﯾﮏ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﯾﻢ و در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ ﻫﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ اﺻﺮار داﺷﺖ
ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﻣﺎدر را از ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ آﮔﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او

آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽداد ﺑﻠﮑﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺶ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم از او ﺑﺨﻮاﻫﺪ

ﺑﺮای ﺳﻔﺮ آﻣﺎده ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﺴﻌﻮد روزی ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﺰدش آﻣﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ

ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎدر از او ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺮوﯾﺪ؟«

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ؛ دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.ﺟﻮاب داده ﺑﻮده:

»ﻧﻪ؛ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮوﯾﺪ؛ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺎر دارﻧﺪ؛ ﺷﻤﺎ در ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺎری ﻧﺪارد «.وﻟﯽ ﮔﯿﺘﯽ از

او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺶ آﻣﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺪﻫﺪ ،ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ او ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ

۷۹

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دو ﺧﻮاﻫﺮش ﺑﺎ او ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮهﻫﺎﯾﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﺶ از او دور ﺑﻮدﻧﺪ ،او ﺧﻮد را ﺑﻪواﻗﻊ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﺎدر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش اﺿﻄﺮاب ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر

ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و از ﻫﻤﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻟﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﺑﺰﻧﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ

ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .از دﺧﺘﺮش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای دﯾﺪار او ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺎﯾﺪ .از

ﺟﻬﺖ آن ﮐﻪ او را آرام ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎﻣﺎن ،اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ را
ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺒﺮم و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ «.ﺑﺎ ﺗﺮس ﺟﻮاب رد داد .ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻧﻢ و ﻣﺪﺗﯽ

ﺑﮕﺬرد آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰد دﺧﺘﺮم رﻓﺘﻪام .آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎ را

ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ و در اﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ «.از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺰﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﺧﺒﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ را از داﯾﯽ ﺟﺎن

ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ«.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ،دو ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻀﻮرش ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮش ﺣﺒﯿﺐ ،از ﻣﺎ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد .ﻻﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد ،ﺗﺎ در راه ﺳﻔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن آﯾﺪ و در

ﮐﺪام ﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﺎ ﮐﺪام ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﺪار ﺗﺎزه ﺷﻮد! ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺧﻮاﻫﺮم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻧﺰدم

ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ او را ﺑﺒﯿﻨﻢ و ﺣﺮفﻫﺎ و ﻗﺮارﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﮕﺬراﯾﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺖ

ﻣﻦ و ﺣﺒﯿﺐ ﺑﺮآﯾﺪ ،ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد «.ﺑﺮاﯾﻢ ﯾﮏ ﺻﺪ دﻻر ﺳﺮ راﻫﯽ آورده ﺑﻮد و دوﯾﺴﺖ دﻻر

دﯾﮕﺮ ﭼﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ .ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎش؛ ﻣﯽداﻧﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاری؛ ﻃﻠﺐ ﻣﺎ!«

روﯾﺸﺎن را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺖ و از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧﺮوج

ﻣﺎدرش از در ﺣﯿﺎط ﺷﺪ .آرام و در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺷﮏ ﻣﯽر ﯾﺨﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻮت ﺷﺪه ﺑﻮد و او ﻣﯿﻞ داﺷﺖ در

آن اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻪ وﻗﺖ ﻏﺮوب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻗﺪری ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ

ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدم «.ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﯿﺮ

ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﯿﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ آنﻫﺎ را از دﯾﮕﺮ ﺷﺐﻫﺎ ﺟﺪا داﻧﺴﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺒﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮدا از روز و ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،و ﺷﺎﯾﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻣﺪد ﻗﺮص اﻋﺼﺎب و ﺧﻮابآور ،ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﻪ

ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ.

ﺻﺒﺢ زود ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم و دﻧﺒﺎﻟﻪی دلﻣﺸﻐﻮﻟﯽﻫﺎ .ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﺮک اﯾﺮان

ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺪام اﻣﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای؟ ﻓﺮدا و ﻓﺮداﻫﺎی ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؟ ﺟﺰﯾﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در

آﻧﺠﺎ اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺎ را ﻣﯽداد؟ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻤﺮی ﺗﻼش را ﺑﺎﯾﺴﺖ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و
۸۰

ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ دﺳﺖ »ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ« و »ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن« و ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮود .دوران

ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ آﯾﻨﺪهای ﭘﺮآﺳﺎﯾﺶ ،ﺑﻪ زﺣﻤﺖ و ﺗﻼش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﻤﺮ آن ﻫﻤﻪ

زﺣﻤﺖ را ﻣﯽﭼﯿﺪﯾﻢ ،داﺷﺘﯿﻢ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و رﯾﺸﻪی درﺧﺖ را ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﻣﺎدرﻫﺎ و
ﭘﺪر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﻫﻤﻪی دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻃﺮات ﻋﻤﺮ و زادﮔﺎه و وﻃﻦ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ از ﺳﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ» :ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ و

ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻦ ﮐﻪ در دﯾﺎر ﻏﺮﺑﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺳﺎمآور ،ﮐﻢ ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﺮدا ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ

اﺳﺖ «.وﻟﯽ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻬﯿﻪی ﭘﻮﻟﯽ را داﺷﺘﻢ و ﻧﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺛﺎﺛﯽ ﮐﻪ
ﻧﺰد دﯾﮕﺮان اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد .در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج

از اﯾﺮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .ﻫﺮ روز ﺣﻀﻮرﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و

ﺗﺪارک و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﯿﺼﺪ دﻻر از ﺣﺒﯿﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺷﺸﺼﺪ دﻻر از ﺳﻔﺮ

ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﭼﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺑﺎﻗﯽ داﺷﺘﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺼﺪ دﻻر راﻫﯽ ﺑﺸﻮم .ا ﮔﺮ ﺑﻪ

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ ،از ﻣﻨﯿﺐ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ از ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﭘﻮل ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی دﯾﮕﺮ را اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه

زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ،ﺗﻬﯿﻪی ﭘﻮل اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ را اداﻣﻪ دادن ﺗﺎ ﮐﺎری ﯾﺎﻓﺘﻦ و در ﻣﺤﻠﯽ

اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داﺷﺖ .آﻧﭽﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ آ ﮔﻬﯽ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﺻﺪی از ﺑﻬﺎی اﺳﻤﯽ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ازای ﺗﻤﺎم ﺑﻬﺎی واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن در

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم ﺧﻮدم را و ﺣﺪود
ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮم را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻢ .ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﹰ ﺑﯿﺶ از

ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزش داﺷﺖ .ﺑﺎ اﻣﻀﺎی اوراق و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﺎم در واﻗﻊ ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ را از

ﺧﻮد ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ رﯾﺎل اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺘﻢ در

ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن ،ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻢ دﯾﻨﺎری وﺻﻮل ﮐﻨﻢ.
ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم و ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﺎﻣﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دادم ﺗﺎ

اﻧﺸﺎءاﻟﻪ در ﻧﻮﺑﺘﯽ ﮐﻪ وﻋﺪه ﻣﯽداد ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﯾﺎﻓﺖ وﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ارزش

واﻗﻌﯽ ﺳﻬﺎم ﺑﻮد ،وﻟﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻤﻢ در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺟﺰو ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎ ﻧﺒﻮد ،رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻢ .از
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ،آن ﺻﻮرتﹺ ﮐﺬاﯾﯽ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻔﺘﺪ،

و اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ .از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮداﯾﺶ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ

ﻣﯽﺷﺪم ،ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه داﯾﯽ و ﯾﺎ اﺻﻐﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدم .ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻮﺑﺘﯽ دﯾﮕﺮ را وﻋﺪه ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻬﺎم ﻣﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد،

۸۱

ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﯿﺮ آن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺘﻢ .ﺳﻬﺎم دﺧﺘﺮم و ﺑﻘﯿﻪی ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ

ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﮐﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت اوراﻗﯽ ﺑﯽارزش ﻧﺰد دوﺳﺘﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺮوض ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺗﻬﯿﻪ و

ﭘﺮداﺧﺖ آن از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺖ و اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺑﻮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺮک

ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﻤﺎﻧﻢ ،ﯾﮏﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم

ﺧﻮد و ﭘﺴﺮم ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻮل ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ ا ﮔﺮ ﻓﺮدا ﯾﺎ ﭘﺲﻓﺮدا روز ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻫﻢ

از دﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ را ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ روز

ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻄﺮ ﻓﺮاوانﺗﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻓﺮداﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﻓﺮار را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و دهﻫﺎ ﻓﮑﺮ و ﺣﺴﺎب از ﺳﺤﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻣﺪاد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ،

از ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .وﻟﯽ ﻫﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺑﺪ و ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﺑﯽﺣﺎﺻﻞ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺎزم رﻓﺘﻦ ﺷﺪ .ﺳﺎ ک دﺳﺘﯽ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ،ﭘﺴﺮش داد و

ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮو و آن را در ﺻﻨﺪوق ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﮕﺬار «.ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﻣﻐﻤﻮم ،آﻣﺎدهی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ

ﻗﺒﻞ از وداع آﺧﺮ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐ ﺑﺮد و ﺳﯽﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻫﻢ

ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﮕﺎه دارد و ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ آن ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺷﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻮد .از درﯾﺎﻓﺖ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

»ﻣﺴﻌﻮد ،آن ﭘﻮل ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺗﻮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺮج ﮐﺮدهای «.ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ،

ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ را ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﭘﻮل را ﺑﮕﯿﺮ«.

 -ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ،ﻣﻦ ﭘﻮل ﺳﻔﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهام و اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﺪارم.

ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ او ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ﻣﺴﻌﻮد را وا دارد ﯾﺎ ﭘﻮل را ﻧﺰد ﺧﻮدش ﻧﮕﺎهدارد ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ داده ،ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس و اﺷﮏ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد،

وﻟﯽ او ﻧﯿﺰ اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آورد و ﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و دﺳﺖ در آﻏﻮش ﻣﻦ ﺷﺪ و ﺑﺎ اﺻﺮار ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﻮل

را در ﺟﯿﺒﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ:
 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ آن ﻗﺪر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﺶ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎنداری و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،از ﻃﺮف ﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد .وﻟﯽ ﻣﺴﻌﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل دﯾﻨﺎری

ﻧﺒﻮد و ﻣﺎ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺮﻫﻮن او و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﻣﺴﺎری را ﻫﻢ ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ

ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﻬﺮﺑﺎن او ﻧﺮﻧﺠﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از آن ﻋﺰﯾﺰ دﻧﺒﺎل ﮐﻠﻤﺎت ﮔﺸﺘﻦ و

ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ و ﯾﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و رﻓﺎﻗﺖ و ﺻﻔﺎ و وﻓﺎ و اﯾﻤﺎﻧﺶ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدن ،ﮐﺎری دﺷﻮار

ﺑﻮد .دﻧﺒﺎل ﻫﺮ ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :اﺳﺘﻐﻔﺮاﻟﻪ!
۸۲

اﺳﺘﻐﺮاﻟﻪ! ای ﺑﺎﺑﺎ! اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮﺷﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ«.

در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ در آﻏﻮﺷﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،اﺷﮑﺶ روان ﺷﺪ.

ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﺎن ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯽ آﻣﺪ .ﺑﺮاﯾﻤﺎن

دﻋﺎ ﮐﻦ«.

و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،از آن ﻋﺰﯾﺰان ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻣﺸﻐﻮل ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮﺷﺎ ک و وﺳﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎ ک ﻗﺮار ﻣﯽدادﯾﻢ،

ﺷﺪﯾﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .داﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد .ﻣﻨﺰل ﻧﺒﻮد .ﭘﯿﻐﺎم

دادﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود ده ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم آﻣﺪ .ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ »ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎش،

و ﺳﻌﯽ ﮐﻦ آرام ﺑﺎﺷﯽ «.از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﯿﺎﺑﻤﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻢ

آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن آﻣﺪ ،ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺣﺎل ﺧﻮدش ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﻧﺒﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را

ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ اﺷﮑﺶ روان ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎ را ﻧﺎراﺣﺖ دﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻧﮕﺮان ﺷﻤﺎ

ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺑﻪ دﻟﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺣﺎل اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ در دو ﻧﻮﺑﺖ از ﺳﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﻻﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ او

ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ دوران ﭘﺮ از ﺑﻼ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬرد .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ«.

اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﺎ ک ﮐﺮد و اداﻣﻪ داد» :اﺷﮏ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدم و دوری از

ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ دﻟﺨﻮﺷﯽ ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ و دﻟﺘﻨﮓ ﺷﻤﺎ

ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎﯾﻢ«.

او را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﻢ و دارم ،و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎری و

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺪر ﭘﯿﺮ و ﻣﺎدر ﺳﺎﻟﺨﻮرده و رﻧﺠﻮر و ﺑﺮادر ﺑﯿﻤﺎرم ﺗﻤﺎﻣ ﹰﺎ ﺑﺮ دوش ﻧﺎﺗﻮاﻧﺶ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .در

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،او ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺿﺮﺑﻪﻫﺎ را

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻤﺪردﹺ دردﮐﺸﺎن ﺑﻮد .در ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن و ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺷﺮﯾﮏ و

ﻏﻤﺨﻮار ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﺮﺳﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ

از آنﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻮﯾﺎن ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮابﻫﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮش ﻣﯽداد و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ

ﺟﺴﺎرت و ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﻏﻢدار ﺑﻮد .در ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺛﺎث از

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻠﻮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ

ﮐﻤﮏ ﻓﺮاوان ﻣﯽﮐﺮد .در آن دوران ﭘﺮاﺑﺘﻼ ،آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﺶ ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد .وﻗﺘﯽ ﺷﻬﺎدت
۸۳

ﺟﺎﻧﮕﺪاز دﮐﺘﺮ ﻣﺠﺬوب ﮐﻪ دوﺳﺘﻤﺎن ﺑﻮد ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻏﻤﺨﻮار و ﻫﻤﺪم ﭘﺴﺮ و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰادارش ﺷﺪ .در

ﻫﺮ دﯾﺪاری ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ از وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ رﻧﺞﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد .ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد،

و ﺣﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ از او دور ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻏﻢ و ﻏﺼﻪﻫﺎ ،ﯾﮑﻪ و ﺗﻨﻬﺎ

رﻫﺎﯾﺶ ﮐﺮدﯾﻢ .دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﻀﻮرﻣﺎن ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺧﯿﻠﯽ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪای ﮐﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ ،وﻟﯽ

ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﮑﺮرم ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و داﯾﯽ ﺟﺎن و ﻣﺤﺒﻮب

ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﺑﺸﻮد«.

ﺧﻮاﻫﺮم روی ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن اﺷﮏﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وداع ﮐﺮدﻧﺪ .از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ

ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ روی ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﺑﺒﻮﺳﻨﺪ .ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ در آن ﺳﻮی دﻧﯿﺎ .ﺑﻌﺪ،

ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺗﻪر ﯾﺶدار و ﺳﺒﯿﻞ آوﯾﺰان وزﻣﻮی آﺷﻔﺘﻪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﺷﮏ ﺗﺮ ﺑﻮد ،او را در

آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد دوﺑﺎره ﮐﯽ و ﮐﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺮ ،اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ و اﻃﻼع ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﭼﻪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮدت ﭘﻮل ﺑﺒﺮ .ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻃﻼ را

ﻫﻢ در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﺪ .در ﻏﺮﺑﺖ و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ

ﮐﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر و اﺳﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدش اﺳﺖ «.ﻣﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ و اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ» :ﺧﺪا ﺑﺰرگ

اﺳﺖ «.اﯾﻦ ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﺮا ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﺧﺎرج از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺪر رﻓﻊ ﻧﯿﺎز

ﭘﻮل دارم .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﺎدآور ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺰ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺼﺪ دﻻری

ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ از ﺻﺪای افاف ﻗﻠﺒﻤﺎن ﻓﺮو رﯾﺨﺖ .داﯾﯽ ﺟﺎن ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ

ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ از دﻗﯿﻘﻪای ،وارد ﺷﺪ.

ﻗﯿﺎﻓﻪاش ﺑﺎز و ﺧﻨﺪان ﻧﺒﻮد .ﺳﻼم و ﺗﻌﺎرﻓﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪ .روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰ وﺳﻂ ﻫﺎل ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺎ

ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺣﻮاﺳﻤﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻼﻣﯽ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻓﻌﻼ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

در ﻟﺤﻈﻪی اول ،ﻧﮕﺎه ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪ .ﺻﻮرت او ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از ﺷﻨﯿﺪن ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮﻣﺎن درﺳﺖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺸﺪم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻄﺮ ﺳﻔﺮ آﻣﺎده ﺑﻮدم ،وﻟﯽ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ را ﮐﻪ اداﻣﻪی ﺣﻀﻮر

در ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،از ﯾﺎد ﺑﺮده و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻌﻼ ﺳﻔﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ

ﺣﺎﻻت ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .وﻗﺘﯽ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺆال ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ را
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دﯾﺪ و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻫﻨﻮز ﮐﻼﻣﺶ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ

ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد«.

ﻣﻨﻈﻮرش ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ راﺑﻂ او ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﻮد؛ و اداﻣﻪ داد  » :ﻧﺎﭼﺎر ﺻﺒﺢ ﻧﺰد او رﻓﺘﻢ و او

ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﺲ داد و ﻋﺬر و ﺑﻬﺎﻧﻪ آورد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ا ﮔﺮ رﻓﻊ

ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻔﺮ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﻣﯽﺷﺪ از او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ اﻃﻼع زﯾﺎدﺗﺮی ﻫﻢ از ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ داﺷﺖ ،وﻟﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ز ﯾﺎدﺗﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ.

داﯾﯽ ﺟﺎن و زنداﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر و

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻮاب داد .دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﻐﻞ ﺑﺮد و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﻪ روی ﻣﯿﺰ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و رﺿﺎ ﺑﻮده؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﮑﻤﺘﯽ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ«.

ﻣﻦ ﻫﻢ واﻗﻌﺎﹰ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎد را داﺷﺘﻢ و ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺎ آن وﻗﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﻬﯽ رﻫﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪ؟ از

زﺣﻤﺖﻫﺎی آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ در ﻓﺮﺻﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻣﺎ را
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ .ﻗﻮل داد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮد و رﻓﺖ.

ﻧﻮﻋﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺷﺒﯿﻪ ﺧﻨﺪهی ﺗﻤﺴﺨﺮ روزﮔﺎر! از ﺳﻔﺮ و

ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر آﻣﺎده و از ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ

و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﺟﺎ و ﭘﻨﺎه ﻣﯽاﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺗﻬﺮان و ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺟﺎن اﺻﻼ ﺻﻼح ﻧﺒﻮد .اﯾﺎم ﻋﯿﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش آﺷﻨﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎ

ﻣﯽرﺳﯿﺪ .از ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاﻫﺪ زد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در

ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻠﻤﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻔﺮ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﻋﺎ

ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.

ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ،ﺣﻀﻮرﻣﺎن در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮک ﻫﻢ ﺻﻼح ﻧﺒﻮد .ﭼﻄﻮر

ﻣﯽﺷﺪ دوﺑﺎره راﻫﯽ آﻧﺠﺎ ﺷﺪ؟ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد ،ﺑﻪ

او ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﺎﭼﺎر از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻧﺸﺪﯾﻢ ،ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ،اون ر ﯾﺶﻫﺎ را ﺑﺘﺮاش ﮐﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

و از دﯾﺪن ر ﯾﺶ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮم «.ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﯿﺘﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﮐﻪ از اوﺿﺎع و اﺣﻮال زﻣﺎنﻣﺎن در
ﻋﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺮد ر ﯾﺸﻮ و ﺗﻪر ﯾﺶدار ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻧﺰارم را ﻧﻈﺎره ﮐﺮدم .ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮدی

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺗﻪر ﯾﺶ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪم ،ﺑﺎ آن ﺳﺒﯿﻞ آوﯾﺰان ،ﺣﺎﻟﺖ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد .ا ﮔﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ
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ﻧﻤﯽزدم ،ﺑﺎ آن ﻧﺎآﺷﻨﺎی در آﯾﻨﻪ ،ﺧﯿﺎل دﻟﺴﻮزی و ﻣﺤﺒﺖ داﺷﺘﻢ .رﯾﺶ ﭼﻨﺪ روز ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه را از ﺻﻮرت

ﭘﺎ ک ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﺪم .ﺳﺒﯿﻞ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﮐﻠﻤﺎت

ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪهای ﮐﻪ داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و داﯾﯽ ﺟﺎن ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎ

اﺧﺘﺼﺎر و رﻣﺰ و اﺷﺎره ﻟﻐﻮ ﺳﻔﺮ را ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ .ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺣﺎﻻ ا ﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ
دﯾﺪن ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،دﻧﺒﺎﻟﻪی ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺴﺖ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﻔﺮ

ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫﺮ روز ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم دو ﻧﻔﺮ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ و ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ

رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .دوﺑﺎره ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺮی در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ

ﯾﺎدم آﻣﺪ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺷﺪم و در ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻢ ،ا ﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﻓﺮدا ﻫﻤﺮاه داﯾﯽ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺰﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ

اﻣﯿﺪ وﺻﻮل ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .داﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻤﺮاه ﻣﻦ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﻓﺎﯾﺪهای داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻪ ﺿﺮر دارد «.ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :دﻟﺖ را ﺧﻮش ﮐﺮدهای ﻫﺎ!« ﻫﻮا

ﺗﺎرﯾﮏروﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم و ﺷﻮﻫﺮ و دو ﭘﺴﺮش آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :ﺳﻔﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺧﻮش

ﮔﺬﺷﺖ؟«

ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ .ﺑﻪ ﺣﺒﯿﺐ ،ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ،ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺳﯿﺼﺪ

دﻻرش را ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ .ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻻزﻣﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ «.ﺧﻮاﻫﺮم از

اﯾﻦ ﮐﻪ ر ﯾﺶ را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺻﻮرت آدم داﺷﺘﻢ ،اﻇﻬﺎر ﺳﺮور ﮐﺮد و رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻧﻤﯽداﻧﻢ در
ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺘﻤﺎﹰ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ

اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻤﺎ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎﹰ ﺗﻮ داﺷﺘﯽ ،ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺑﺪی را ﮔﺬراﻧﺪﯾﺪ«.

ﺣﻀﻮرﺷﺎن و ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ و دو ﭘﺴﺮ ﻧﺎزﻧﯿﻨﺸﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪی ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ،

ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﺷﺪ.

ﺳﺮ ﺷﺐ ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .داﯾﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ.

 -ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ! ﺑﻠﻪ؛ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ؛ ﮔﻮﺷﯽ را ﻣﯽدﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن.

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد .ﮔﻮﺷﯽ را از داﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺻﺪای ﻋﺰﯾﺰ و آﺷﻨﺎی ﻣﺴﻌﻮد رﺳﯿﺪ.

  ...ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ؛ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮره؟ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ ﺳﻔﺮ اﺻﻔﻬﺎن درﺳﺖ ﺷﺪ؟-

ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ اﺳﻢ ﺳﻔﺮ اﺻﻔﻬﺎن از ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻔﺮ زاﻫﺪان و ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

 ... -ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮرﯾﺪ؟ ﻧﻪ ،اﺻﻔﻬﺎن درﺳﺖ ﻧﺸﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺻﺪاﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺳﺆاﻟﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺳﻔﺮ را ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ

ﻣﮑﺚ ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻔﺮﻣﺎ! ﻗﺪم روی ﭼﺸﻢ .ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآورﻧﺪ؟

 ﺑﻠﻪ؛ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﻫﺴﺘﻢ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟۸٦

 ﮐﯽ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻣﯽآور ﯾﺪ؟ -ﺷﺎﯾﺪ دو روز دﯾﮕﺮ.

ﭼﻮن ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺬاﺷﺖ ،در ﺻﻮرت و ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺴﻌﻮد و ﺗﻤﺎم

ﺻﻔﺎ و ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎﯾﺶ ﺑﻮد .ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺣﺒﯿﺐ و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎس

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﺬراﻧﯿﻢ.

ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻫﻤﺮاه داﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﺗﺎق ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ.

رﺳﯿﺪﹺ اوراق ﺳﻬﺎم را اراﺋﻪ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﭼﮏ ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎم ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ
ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﻮد.

آنﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﺪری ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎ و آﻣﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭼﮏﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و

ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﻢ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻫﯿﭻ ﭼﮑﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد «.از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﯿﻢ

اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﻢ و رﻓﺖ و آﻣﺪم ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز ﻓﻮری دارم ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه

ﻓﺮوردﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﯿﺎﯾﻢ ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﭼﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم داﯾﯽام ﺗﺤﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﮐﻪ ﻃﺮف ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ادب و اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدم و ﮐﻠﻤﺎت را در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآوردم ،ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،رﺋﯿﺲ را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ

ﮐﻨﯿﺪ.

ن ﺧﻮشﺻﻮرت و ﻣﺆدﺑﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم ،ﮔﻔﺖ» :ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
رﺋﯿﺲ ،ﺟﻮا ﹺ

رﺳﯿﺪﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ و وﺻﻮل ﭼﮏ را ﻫﻢ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﻀﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﻦ ﻫﻢ دو

ﻓﻘﺮه ﭼﮏﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽدﻫﻢ زودﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ و اﯾﻦ آﻗﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ«.

ا ﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﻨﺪ و رﺳﯿﺪی داﺋﺮ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﺎم و ادﻋﺎی ﺑﻌﺪی در دﺳﺖ

ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮑﯽ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ،وﺻﻮل و رﺳﯿﺪ ﭼﮏ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽدادم .ﭼﺎرهای ﻧﺒﻮد ﺑﺎ

ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﻋﺘﻤﺎدم را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﮐﻤﮏ دارد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮدم .داﯾﯽ ﻧﮕﺮان و ﻧﺎراﺿﯽ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮدم ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .در ﭘﺎﯾﺎن

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و ﮔﻔﺖ» :رﺳﯿﺪی از اﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﯾﺪ؟«

و ﻣﻦ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ر ﯾﯿﺲ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم؛ او آرام و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺟﺪا در

ﮐﺸﻮ ﻣﯿﺰ ﻣﯽﮔﺬارم و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺳﭙﺎرم«.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از او ،راﻫﯽ ﺧﺮوج از ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪﯾﻢ .در راه ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ،اﯾﻦ

ﮐﺎر را ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﺪ ،ﻫﺎن؟« اﻧﺪﮐﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮔﻔﺖ» :واﻟﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺪت ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻧﻪ«.
 -ﺧﻮب ،داﯾﯽ ﺟﺎن ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﮕﺬرد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد

ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ

ر ﯾﯿﺲ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ دو ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏﺻﺪ و ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻨﺪه ﻫﻢ
۸۷

ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻗﺮﺿﻢ را ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ و دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻔﺮ و ﻋﻼوهای ﺑﺮ آن
ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.

داﯾﯽ ﺟﺎن از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ و ﺳﺎده اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻣﻦ ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ .ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺧﺪا آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﭘﯿﺎده ﺗﺎ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪﯾﻢ و در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺳﻮار

اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدهی ﺷﻤﯿﺮان ﻣﯽرﻓﺖ و از ﮐﻮﭼﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺰل داﯾﯽ رد ﻣﯽﺷﺪ .در اﺗﻮﺑﻮس

ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ و ﻫﻨﻮز ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن راه ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮم.
ﺳﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯽزﻧﻢ .ﻫﻢ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ

ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ «.ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدت ﺑﺎش و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ دﯾﺮ ﮐﻨﯽ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰن.

ﻗﻮل دادم ﻫﻤﺎن ﻃﻮر رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .ﻣﻘﺼﺪم واﻗﻌﺎﹰ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻮد .ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ

در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮏ و ﺳﻔﺎرﺷﻢ

ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﻮان و ﺳﺎده ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل و وﻗﻮع اﻧﻘﻼب و رﻓﺘﻦ و ﻓﺮار

اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺎﻣﺪار و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارﺷﺪ ،ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮهی ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ .در ﺿﻤﻦ ،در اﺑﺘﺪای

ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻬﻤﯽ ﺧﺮ ﯾﺪه و ﺟﺰء ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﻮدم .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﻬﺎﻣﺪاری از

آن ﺳﻬﺎم ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﺖ ،ﻣﺎهﻫﺎ ﻗﺒﻞ در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ،اوراق ﺳﻬﺎم را ﮐﻪ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ارزش

اﺳﻤﯽ آن ﺑﻮد ،در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ز ﯾﺎد

ﻧﯿﺴﺖ ،واﻻ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ درد ﮐﺎﻏﺬ دﯾﻮاری ﻣﯽﺧﻮرد «.ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﺎ

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﻤﮏ از ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻖ ،راﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪم.

اﺗﺎﻗﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ و ﺧﻮش ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺎرﻗﺪی ﺳﻮرﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﺮ و ﻟﺒﺎس

اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ و از ﻗﺒﻞ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺳﻼم ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺮای
دﯾﺪار ﮐﻪ آﻣﺪهام ﮔﻔﺖ:

 -آﻗﺎی ج .ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ دوازده ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻗﺪری دﯾﺮﺗﺮ.

دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ او را ﻧﺪﯾﺪه ،ﺑﺮوم .از ﻃﺮﻓﯽ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻀﻮر در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

اﻧﺘﺼﺎﺑﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن در آن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮑﯽ داﺷﺘﻢ .آﻗﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺟﻮان

ﺑﻮد و در اوﻟﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺆدب داﺷﺖ .اﺧﯿﺮاﹰ ﺑﻪ رﺳﻢ زﻣﺎن وﻻﺑﺪ ﺟﺰء

ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪی ﮐﺎر در ﻣﺆﺳﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ،ر ﯾﺶ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﻘﻪ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده

ﺑﻮد .از ﮐﺮاوات ﻫﻢ اﺛﺮی ﻧﺒﻮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎﻓﻪ ،اﺛﺮی از ﺧﺼﻠﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺪی ﮐﻪ
۸۸

اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻻﺗﺶ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ او
ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﺳﺎﺑﻘﻢ آﻗﺎی ج .ﺑﺮﺳﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﺸﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮان و ﭘﺮﭘﺸﻢ و رﯾﺶ وﻟﯽ ﺧﻨﺪان و ﻣﺆدب

رﺳﯿﺪم .ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪای ﻣﺮا ﺑﻪ ﯾﺎد آورد و ﺑﺎ ادب ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻫﻤﮑﺎرش آﻣﺪهام ،و
ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،از وﺿﻊ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ:

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻬﺎم ﺳﯽ درﺻﺪﻗﯿﻤﺖ رﺳﻤﯽ آن اﺳﺖ ،و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﻬﺎﻣﺸﺎن را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن آن ﺳﻬﺎم را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ دﺳﺘﻢ را ﺑﺎز

ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ رﻗﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازم.

ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﺮدم ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﹶﻮد ﻫﺰار رﯾﺎل از ﺳﯽﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺎﯾﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎل

ﺷﺪم ،وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﺪار ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 -ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻧﻪ؛ ﺟﺰﯾﯽ ﺳﻬﺎﻣﯽ دارم ،و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﻮل اﺣﺘﯿﺎج دارم.

 -اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ ﺷﻤﺎ ﺳﻬﺎﻣﺘﺎن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ؛ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 -ﻣﯽداﻧﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺳﯽﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﻧﺪارم؛ ﺑﺮای آن ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ؟

ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﻣﯽ ﮔﻔﺖ:

 اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮدهاﯾﺪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ز ﯾﺎد در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ از آﻗﺎی ج.ﺷﻨﯿﺪهام ،وﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﺪا ﮐﺜﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﮐﺮدم ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و آرام ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﻬﺎﻣﻢ ﭘﯿﺶ آﻗﺎی ج .ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮدا اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽرﺳﻢ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮون آﻣﺪم .ﺑﺎ ﻣﻨﺸﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﺮای آﻗﺎی ج .ﭘﯿﻐﺎم

ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج ﮐﺮدم .از ﭘﻠﻪﻫﺎ ﺳﺮاز ﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻗﺎی ج .را دﯾﺪم ﮐﻪ دارد ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﺎﻻ .ﺗﺎ

ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺷﻮق و ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ،ﺳﻼم ﮔﻔﺖ .ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ

رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺬا ﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ را ﮔﻔﺘﻢ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن روز ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر

را ﺑﺪﻫﺪ .او ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از وﺿﻊ ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮد ،از

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺳﺎﻟﻢ و در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ،اﻇﻬﺎر ﺳﺮور ﻓﺮاوان ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ رﻓﻘﺎ ﺻﺤﺒﺖ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮد و

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ «.ﺟﻮاب دادم ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎﻧﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ،وﻟﯽ ﭼﻪ

ﮐﺎری! ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدن ،واﻻ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارد .ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد و از ﺳﺮ

اﺣﺘﺮام ،دﯾﮕﺮ ﺳﺆاﻟﯽ ﻧﮑﺮد و ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ و ﭼﮏ ﺷﺪ .آﻗﺎی درﺧﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ،ﺑﻪ اﺗﺎق

آﻣﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ از ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺘﯽ دارد .ﭼﻮن ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮏ
۸۹

ﻣﺮا ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﮏ را ﻧﻮﺷﺖ ،آن را ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﻀﺎ ﮐﺮد .ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﭼﮏ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ

ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻬﺎﻣﻢ ﻣﯽﺷﺪ و آن را ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،در دﺳﺖ

داﺷﺘﻢ .از آﻗﺎی ج .ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان ﮐﺮدم .ﺳﺆال ﮐﺮد» :در ﻣﻮرد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟ ا ﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ

ﺗﺎ ﻓﺮدا ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ آﻧﭽﻪ از دﺳﺘﻢ ﺑﺮآﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﮔﻤﺎن ﻧﮑﻨﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از آن ﺑﺸﻮد «.ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع ﺑﺎ ﻗﻮل ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒﺖ و وﻓﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺮا ذﯾﺤﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﮑﺎری و

ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮ ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﺑﺎز

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻓﺮاوان از
ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم؛ ﻗﺮار ﻓﺮدا را ﮔﺬاﺷﺘﻢ و راﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺷﺪم.

در راه ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﺷﻨﮕﻮل ﺑﻮدم .ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ در ﺟﯿﺐ داﺷﺘﻢ و ﻗﻮل وﺻﻮل ﺻﺪ

و ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎل ﺳﻔﺮ و ﺧﺮوج

از اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﻤﻪ را از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآوردم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﺟﯿﺐ داﺷﺘﻢ و آﻧﭽﻪ ﻗﺮار

ﺑﻮد وﺻﻮل ﺷﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ از ﮐﻞ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ و ذﺧﯿﺮهی ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ در ﻓﻨﺎ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ .آن وﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻠﺖ ﻋﺪم

اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدم و از ﺳﺒﺐﺳﺎز ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮدم.

ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪم .ﭼﻮن ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و

ﻗﺪری ﻫﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﯿﺘﯽ و داﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻤﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﺻﻮرت ﺷﺎد و

ﺧﻨﺪاﻧﻢ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ:

 -ﭼﻪ ﻋﺠﺐ ﺳﺮ ﺣﺎﻟﯽ! ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ.

ﻋﻠﺖ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﭘﻮل ﻧﺒﻮد ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺑﺸﻮم ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ

ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮدم و ﭼﻪ ﮐﺮدم و ﭼﻪ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﻟﺤﻤﺪﻟﻪاﻟﺤﻤﺪﻟﻪﮔﻮﯾﺎن و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه

ﺧﻨﺪان ﻫﺮ ﺳﻪی آنﻫﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺎدی ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺗﺎزه از راه رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻮخ و

ﺧﻨﺪهی ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺳﻔﺮ ﻧﺸﺪه.

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺧﻨﺪهی ﻣﻠﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آورد و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ آن ﻧﮕﺎه ﭘﺮ از

ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .اﺷﮏ ﺷﻮق ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﺳﻔﺮﺗﺎن دﻋﺎﻫﺎ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ دﻟﻢ ﺑﻪ دوری

ﺷﻤﺎ رﺿﺎ ﻧﻤﯽداد وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺳﻔﺮﺗﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ﺣﺘﻤﺎﹰ ارادهی ﺧﺪا ﭼﯿﺰ

دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.

۹۰

ﺑﻌﺪ از رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪم و ﺑﻪ ﺿﺮورت زﻣﺎن ﻣﻘﺪاری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪم .ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ،ﺑﻪ داﯾﯽ و زنداﯾﯽ ﻋﯿﺪﹺ ﻧﺮﺳﯿﺪه را
ﺷﺎدﺑﺎش ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺻﻮرت آن ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﻫﻮای ﻣﻼﯾﻢ و زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻃﺮاوت ﺑﻬﺎر در آن ﺣﻮاﻟﯽ

ﺟﻠﻮهی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دل رﻧﺠﻮر و ﻓﮑﺮ ﻧﮕﺮان ﻣﺎ ﺷﺎدی ﻣﯽداد .ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺟﺎرو
ﮐﺮدن اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪﯾﯽ ﮐﻪ در آن روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﻢ .از

ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﻣﺘﺮوک و ﺳﺎ ﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻞ ﭼﯿﺪﯾﻢ و از ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮان ﮔﻠﺪان ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و

در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی اﺗﺎق ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﻨﺎر ﮔﻠﺪانﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﭘﺴﺮ

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻫﻔﺖ ﺳﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد و در ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ آورد ﮐﻪ ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎط ﻋﯿﺪﻣﺎن ﻗﺮار دادﯾﻢ .آﺟﯿﻞ

و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺳﻮﻫﺎن و ﮔﺰ ﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻫﻮای آﻓﺘﺎﺑﯽ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎن و ﻃﺮاوت و ﺳﺮﺳﺒﺰی ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ و ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ

و ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺑﺮگﻫﺎی درﺧﺘﺎن و اﻧﻌﮑﺎس آﺳﻤﺎن آﺑﯽ و ﻟﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ ﺳﻔﯿﺪ دل را ﺑﻪ ﺷﺎدی و رﻫﺎﯾﯽ و

آزادی اﻣﯿﺪ ﻣﯽداد ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ و ﻫﻮای ﺧﻮش ﻣﺎ ﺣﺎﻻ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻋﯿﺪ آﻣﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ ﻏﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮک در دل داﺷﺘﯿﻢ .روزﻫﺎی ﺑﺪﹺ زﻣﺎﻧﻤﺎن و ﻣﺼﺎﺋﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻏﻢﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺮﻧﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮ،

ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽدادﯾﻢ و ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم

دﻋﺎ و آرزوﯾﻤﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺧﻮش و ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺗﻠﺨﯽﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎ و ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽﻫﺎ و زﺟﺮﻫﺎ ﺑﻮد .ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮاﺳﺮ درد ﺑﻮد ،ﻏﻢ ﺑﻮد ،ﺷﻬﺎدت ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎ و ﺷﮑﻨﺠﻪﻫﺎ و ﺗﺎراج و ﻏﺎرتﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و

ﺑﯽﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.

ﺑﺎﻣﺪاد روز ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻮا آﻓﺘﺎب و اﺗﺎق روﺷﻦ ﺑﻮد زﻧﮓ در ﺑﻪ ﺻﺪا آﻣﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪام ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در

آن ﺳﺎﻋﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت روز ﻋﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﻮﺷﻪی ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ دﯾﺪﻧﯽ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ؟

در را ﺑﺎز ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد و ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺮ از ﺧﻨﺪهﺷﺎن .ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

را ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ رﺳﻢ ﻋﯿﺪ ،ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺳﺎﯾﻞ

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻘﻞ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﮑﻪی ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ

ﺳﮑﻪی ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ،ﻋﯿﺪی داد و ﮔﻔﺖ» :دﺳﺖ ﻣﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ« .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی دارﻧﺪ و ﻧﺎﭼﺎر از دﯾﺪار ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ

ﺑﺮوﻧﺪ .ﻟﻄﻒ ﮐﺮده و اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار ﻋﯿﺪ را از ﻣﺎ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻢ و ﻓﺮزﻧﺪش از ﺳﻔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن رﻓﺘﯿﻢ و ﻓﺮدای آن روز ﻫﻢ

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ.

۹۱

اوﻟﯿﻦ ﺷﺐ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد را ﭘﺮ از ﻣﻬﻤﺎن دﯾﺪم و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ از ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد

دوﺳﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ دﯾﺪارش آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﺰد

آنﻫﺎ رﻓﺘﯿﻢ.

ﻫﻮای ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﮔﺎﻫﯽ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد و ﭼﻨﺎن ﻣﻄﻠﻮب و ﻟﻄﯿﻒ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﻤﺎن

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آن ﻓﻀﺎی ﭘﺎ ک و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻠﻮت ﺷﻬﺮک راه ﺑﺮوﯾﻢ .وﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﺎ در اﯾﻦ اوﻗﺎت

ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﻗﺪم زدﻧﯽ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪودهای از ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﮋاﻣﻪی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻨﺒﻪ دوزی ﺳﯿﺎه

و روﺳﺮی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪهی ﺑﻠﻨﺪش ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎل داﺷﺖ ،و ﻣﻦ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺪم ﻣﯽزدﯾﻢ .ﻫﺮ ﯾﮏ در

ﻓﻀﺎی ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻓﺮدا ﺑﻮدﯾﻢ و آرام زﺑﺎن ﺑﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮔﺸﻮدﯾﻢ و از ﺧﺪا راه ﻧﺠﺎت

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ،ارادهی اﻟﻬﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﺒﻮد .ﺷﺒﯽ رﺿﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ او اﻃﻼع داد ﮐﻪ از ﻃﺮف

ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺘﯽ را در ﻣﻮرد اداﻣﻪی ﺧﺪﻣﺘﺶ در ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻪ اﻃﻼع آن ﻫﯿﺌﺖ

ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد .ﻣﺒﻬﻮت و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .رﻋﻨﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ را در

ﻧﻬﺎﯾﺖ روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮد .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در

ﻣﺤﻔﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ را ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣﺤﻔﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او را

ﺑﻪ اﺗﺎق ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﻣﺠﺎور ﺑﺮدم .ﮐﺎﻏﺬی ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ،ﻣﺘﻨﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ »ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ او در ﻣﺤﻔﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد

ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺣﻀﻮرش ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻗﺒﻼ ﻣﻌﻬﺪ اﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ از

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﺮﻣﺴﺎری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ و ﻣﻌﺬورﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﺷﮑﺒﺎر

ﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎ و در ﭘﺎ ﮐﺘﯽ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ رﺿﺎ ﮐﺮد.

ﻣﯽﺷﺪ اﺣﺴﺎس و رﻧﺞ او را در آن دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﮐﺮد .ﭼﻪ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ!

ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎﻻ او ﭼﻮن ﺟﺎن

ﺧﻮدش در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺘﺶ را اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن
ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺰرﮔﻮار ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻌﺠﺰهی زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﮔﯿﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺣﮑﻤﺘﯽ داﺷﺘﻪ .ﺷﺎﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻋﻨﺼﺮی او و رواﯾﺘﺶ از ﻣﺎوﻗﻊ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮ آن ﻫﻤﻪ ﺟﺎنﺑﺎﺧﺘﮕﺎن،

ﯾﺎدﮔﺎری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻫﻤﺪم و ﻫﻤﮕﺎم آنﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی ﻧﺎ ﮔﻔﺘﻨﯽ

و اﺳﺮار ﺷﺠﺎﻋﺖﻫﺎ و ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهای را ﮐﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و ﺑﺮ دل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺎرد.

ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﺨﻦﻫﺎ ،ﺑﻪ او آراﻣﺸﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽدادﯾﻢ .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ» :ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻣﻦ ﮐﻪ

ﺑﯽﻟﯿﺎﻗﺖﺗﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﻢ؟« و ﺟﻮاب ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ» :ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ«.

ﻫﻨﻮز ﻫﻔﺘﻪی دوم ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ روزی ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ

دارﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ از ﺧﺎرج ﺷﺪن اﯾﺮان ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟« ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﻼ
۹۲

ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ؛ وﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺑﺖ اول ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﺑﻪراه ﻣﯽﺷﺪ«.

ﺣﻘﯿﻘﺘﺎﹰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ در ﺟﺎﯾﯽ و ﺷﻬﺮی دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .ﻫﻮا رو ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ در آن ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﭼﻮن ﺷﻬﺮک ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺧﻠﻮت ،ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد در ﺧﻮد ﺗﻬﺮان ﺟﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺟﺎره

ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮاﻫﺮ ﮔﺎهﮔﺎه ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﯿﺎورد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ

اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ،وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ و

از رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ

وﺳﯿﻠﻪی ﺳﺎزﻣﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ و اﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
-

ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺆال را ﮐﻪ ﮐﺮدم ﭼﻮن اداﻣﻪی اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارد .ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﭘﯿﻪ

آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﺎﻟﯿﺪهاﯾﻢ .وﻟﯽ واﻗﻌﺎﹰ ا ﮔﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﭼﺮا ﻧﺮوﯾﺪ؟

راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ» :در واﻗﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﻣﻮﺷﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻗﺎی

رﯾﺤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪام ﻫﺮ وﻗﺖ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﻣﺎ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﺪ «.ﮔﻔﺖ:

 ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎ دو ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺮوج از اﯾﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﺼﺪ دارم ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮاﻣﺮز را

راﻫﯽ ﮐﻨﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﺳﻔﺮی ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺑﺮوم و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺑﮑﻨﻢ .ا ﮔﺮ دﯾﺪم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺴﺮم را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.

و روزی ﮔﻔﺖ:

 ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻋﺎزم ﻫﺴﺘﻢ و از آﻧﺠﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺎن دوﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺘﺶ را ﮐﺮدم ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣﯽروم وﻋﺼﺮی ﻫﻢ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدم.

دﻟﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت او ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮم و دوﺳﺘﺶ را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﺧﺪا را ﭼﻪ دﯾﺪی ،ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ رﻓﺘﯿﻢ.

ﻓﺮدا در راه ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮسات ﺑﺮﯾﺰد ،ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ ﺗﻮی ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه .ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻠﻪایﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺮس داﺷﺘﻢ ،ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
 -آﺧﺮ ﻣﺮا ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻧﺪارم راه ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.

ﻓﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﻣﻦ ﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽدﻫﻢ؛ ﺗﻮ اول ﺑﺮو و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻢ.۹۳

ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ،ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ﻣﯽآﯾﯽ؟

و او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ داد ﮔﻔﺖ:

 -ﭼﮑﺎر داری ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ؟ دو دﻗﯿﻘﻪی دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻟﻦ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮم ،ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را ﭘﯿﻤﻮدم .در ﻣﻘﺎﺑﻞ در

ورودی ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪم و در اﻧﺘﻈﺎر

ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﺴﺘﻢ .واﻗﻌﺎﹰ ﺑﻌﺪ از دو دﻗﯿﻘﻪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎ ک دﺳﺘﯽ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪ و ﻧﺰدم آﻣﺪ .ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
 ﺳﻼم ﻗﺮﺑﺎن-

ﭼﻄﻮر آﻣﺪی؟

 -ﻫﯿﭽﯽ ،ﺗﺎ وارد ﺷﺪم ﺳﺎ ک را ﻧﺸﺎن دادم .او ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮدم

را ﯾﮏ آدم ﻏﻠﻐﻠﮑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادم و ﻗﺪری ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب ﺧﻮردم و ﺑﺎ ﻃﺮف ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻠﯿﺖ!«

 -ﭘﯿﺶ رﻓﯿﻘﻢ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﺗﻮی ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎد.

ﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ او دادم .ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ا ﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎﹰ

ﻣﺴﺎﻓﺮان زاﻫﺪاناﻧﺪ .ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻠﯽ آﻧﺠﺎ را داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﺑﺮوم ﺧﺪاﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.

ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻌﻼ او ﻣﺮا ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.

و او ﮔﻔﺖ:

 -اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد؛ ا ﮔﺮ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮف زدن ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺘﯽ.

از ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ،ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ زاﻫﺪان ،ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ را ﮐﻪ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﯾﺎ

ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ .دﯾﺪم ﺑﻪ ﻃﺮف آدم ﻣﺴﻦ و ﻗﺪﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪ رﻓﺖ .ز ﯾﺮﭼﺸﻤﯽ

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد.

از ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ رﺳﺎﻧﺪم .ﻧﺰد ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب رﻓﺘﻢ و از او ﮐﻪ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد داده ﺑﻮد ،ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

 -آﻗﺎی ﻣﺴﻌﻮد ده دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺟﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ!

 -ﭼﻄﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟ از ﮐﺠﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد؟

 ﮔﻔﺖ »از ﻓﺮودﮔﺎه زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻢ «.ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﯿﻤﻪ راه ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﻧﮕﺬاﺷﺖ.

۹٤

ﻫﺰار ﻓﮑﺮ از ﻣﻐﺰم ﺧﻄﻮر ﮐﺮد ،وﻟﯽ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﻧﺎﭼﺎر دوﺑﺎره راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺷﺪم .ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﮐﻠﯿﺪ

ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﺮز وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ

ﺻﺪای در را ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪ .ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،و ﭼﻮن ﺣﯿﺮت ﻣﺎ را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ:

 ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪﯾﻢ؛ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﺮواز ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ﻧﺎﭼﺎر ازﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺖ .در ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت

ﻓﺮود در ﻓﺮودﮔﺎه زاﻫﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮔﻮﯾﺎ روسﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی اﻓﻐﺎن ،آن

ﺣﺪود را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﻌﻼ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و ﻻﺑﺪ ﺧﻮاﺳﺖ

ﺧﺪاﺳﺖ.

از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا و آﻧﭽﻪ واﻗﻌ ﹰﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،در ﺣﯿﺮت ﺑﻮدم .ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل

راه ﺧﺮوج ﺑﺮای ﻣﺎ از اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﻫﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
در ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻌﻼ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ

راﻫﯽ زاﻫﺪان ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد!

داﯾﯽ و ﺧﺎﻧﻤﺶ از ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪای را از آﻧﭽﻪ را ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺐ را ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد ﭘﯽ ﮐﺎرش رﻓﺖ .ﺗﻠﻔﻨﯽ از دوﺳﺘﻢ

ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﭼﮏﻫﺎﯾﻢ را ﺑﮕﯿﺮم .رﻓﺘﯿﻢ و ﭘﻮل وﺻﻮل ﺷﺪ .ﺑﺪﻫﮑﺎرﯾﻢ را ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ دادم.

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ رﻓﺘﻢ و ﻣﮋدهی وﺻﻮل ﭼﮏﻫﺎ را دادم .ﮔﻔﺘﻢ» :ﺣﺎل از دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار

ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ دارم ،ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﺶ ﻗﺮض اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺗﻌﻠﻖ دارد .اﯾﻦ ﻫﻢ از

ﻣﻌﺠﺰات دﯾﮕﺮ ﺧﺪا!«

ﭼﻮن ﮔﯿﺘﯽ و رﻋﻨﺎ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ زودﺗﺮ از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ» :ﺑﯿﺎ از اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﯾﻢ «.ﺟﻮاب دادم» :ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺣﻮادث ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .واﻗﻌﺎﹰ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﺑﺮای ﻓﺮداﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ«.
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺎ ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را دادهاﯾﻢ .آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ .در اوﻟﯿﻦ

ﻓﺮﺻﺖ دوﺑﺎره راﻫﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؛ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ آﻗﺎی

ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ده ﺑﺎر رﻓﺘﻪ زاﻫﺪان و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻮادث ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻋﺎدت ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺗﺎق ﺗﻨﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ و

ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮدای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن! دو ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
۹٥

آﻣﺎدهی ﭘﺮواز اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ .آﯾﺎ ﺗﻮ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽآﯾﯽ؟« ﺟﻮاﺑﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد .ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮش
ﺑﺎز رواﻧﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ او را ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ و روز ﺑﺎزﮔﺸﺖ را ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺒﺮ

ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﺪار ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن رﻓﺘﻢ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان آﺷﻨﺎ ﺑﻮد ،ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت

ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻨﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را در ﻣﻨﺰل داﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻋﺼﺮ آن روز ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺳﻼم ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ؟ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ اﻣﺮوز ﮐﺎرﻣﺎن

ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی

ﭼﺎی را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬارﯾﻢ!

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪه و ﻣﺬا ﮐﺮاﺗﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.

داﯾﯽ ﮔﻔﺖ:

 -راﺳﺘﯽ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﭘﯿﻐﺎم داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺮی ﺑﻪ او ﺑﺰﻧﯿﺪ.

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺮای ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ در ﻣﻨﺰل او ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .در

ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ،ﻫﻤﺮاه داﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺳﻼم و اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﺷﻤﺎ اﮔﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از اﯾﺮان دارﯾﺪ؟

ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ او ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم »ﻣﮕﺮ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ؟«

ﺟﻮاب داد:

 ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آﻣﺎدهاﻧﺪ .ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ راﻫﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﮑﺮده ،ﻧﻔﺮی ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ دﯾﮕﺮان ﺗﺎ
دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﺎﺳﺦ دادم:

 از ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ،وﻟﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺪﻫﻢ ﻧﺪارم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدم و ﺑﺎﺧﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﺑﺎ زﺑﺎن رﻣﺰ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع دﻫﻢ.

ﺑﻌﺪ او ﮔﻔﺖ:

 اﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ا ﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪیاﺗﻮﺑﻮس از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زاﻫﺪان ﻣﯽروﯾﺪ و ﭘﺲ از آن اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮﺗﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﯾﺎﻓﺖ.

داﯾﯽ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل و از ﺳﺮ وﺳﻮاس و اﺣﺘﯿﺎط ،ﺳﺆاﻻت دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﮐﺮد .آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺟﻮاب

داد .ﻗﺮار ﺷﺪ ا ﮔﺮ آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،در ﺗﻠﻔﻦ ﺑﮕﻮﯾﻢ »ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ «.ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ

ﮐﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺗﻬﺮان و آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﯽآﯾﻢ و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﭘﻮل را
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

۹٦

ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﯿﻢ .در راه ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻼﻗﺎت و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻗﺎی

ر ﯾﺤﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻘﺮر آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ و ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد از ﻗﺒﻞ ﻣﺮا ﺑﻪ او

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﺴﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻢ .در راه ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ از آﻧﭽﻪ در

زاﻫﺪان ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ و وﺳﯿﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ و راه را ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ،وﻟﻮ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﻢ

ﺷﺪه ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز را ﺑﻪ ﻣﺮز ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻎ و ﻫﺰﯾﻨﻪی اﯾﻦ

ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮی آنﻫﺎ در زاﻫﺪان ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:

 ﺑﺎﺑﺎ ،آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ .ﺧﻮب ،ا ﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ وﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺮوم.

ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻌﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد ،ﻏﯿﺮروﺷﻦ و در اﺑﻬﺎم ﺑﻮد .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻗﺮار ﺑﻮد در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺎﺟﯽ

ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ» :در ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﺷﺎره ﮐﺮدهام ،وﻟﯽ ﻧﻪ او ﻗﻮل ﺣﺘﻤﯽ داده

اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهام؛ ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻪام ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺴﺮم ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﺧﻮاﻫﺮ و داﻣﺎدم ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ را ﻫﻢ راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﭘﺴﺮم در اﯾﻦ راه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻢ

آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ «.ﺗﻮﺿﯿﺢ داد» :ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻢ
ﺑﮕﯿﺮم ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪام ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ را ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺧﻮدم ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد«.
آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
 -ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

ﺑﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺟﻠﻮی روﯾﻤﺎن ﺑﻮد ،و ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.

ﭘﺲ از ﺻﺤﺒﺖ ،ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺗﺼﻤﯿﻤﺘﺎن را

ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد و ﻓﺮاﻣﺮز را ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ و

اﻧﺸﺎءاﻟﻪ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺷﺐ ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻢ

ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد را راﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ آﻗﺎی ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺪﯾﺪن ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﻗﺼﺪﻣﺎن را ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ

آنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ؟« ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻦﻣﻦ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﻮب ،ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

۹۷

ﺳﺎﻋﺖ ﻧﹸﻪ ﺷﺐ ﺑﻮد .ﺑﺎ آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﻓﻬﻤﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ دو ﻧﻔﺮی

آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮﯾﻢ .او ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد را ﻓﻬﻤﯿﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .دوﺑﺎره ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ

ﺟﺎﻧﻤﺎن ر ﯾﺨﺖ ،و ﺷﺐ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺧﻮرده

ﭘﻮﺷﺎ ﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .دوﺑﺎره دﻋﺎ
ﺑﻮد و دﻋﺎ و ﭼﺸﻢﻫﺎی اﺷﮑﺒﺎر .ﻋﯿﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ روز ﺣﺮﮐﺖ ،ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﭙﺮی

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺷﺐ ﺑﻪ
ﺳﺮاﻏﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ .ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻫﺴﺖ .ﻫﻮا ﻫﻨﻮز ﺳﺮد ﺑﻮد .در ﺳﺎﻟﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺘﻮ و ﻣﯿﺰ و ﺑﺨﺎری

ﺑﺮﻗﯽ ﮐﺮﺳﯽوار ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :دﻟﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ

ﻧﯿﺴﺘﻢ «.ﺑﺎ ﺣﯿﺮت و ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺮاوان او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﭼﺮا ،ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن؟

 -ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،رﻋﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﮕﺬار ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﺧﺪا ﻧﮑﺮده

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ راهﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ او ﺣﺮف زدم ،آدم ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﺳﻔﺮ را ﻓﻌﻼ ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﯽﮔﻔﺖ:
»ﻫﻨﻮز راه و ﺑﯿﺮاﻫﻪﻫﺎ اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺣﯿﺮتزده و ﻗﺪری ﻋﺼﺒﯽ ،ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﺑﻪ رﻋﻨﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

 آﺧﺮ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ،ا ﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﯽ و ﭼﺮاﮔﺬاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ر ﯾﺤﺎﻧﯽ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ...

 -ﺣﺮﻓﻢ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد:

 -ﺑﺒﯿﻦ ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﻣﻦ ﻫﯿﭽﯽ را درﺳﺖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ؛ ﻓﻘﻂ ﻗﻠﺒﻢ اﯾﻦ را ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ در

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﺑﮑﻨﻢ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ

ا ﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻫﯿﭻوﻗﺖ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﻧﻈﺮ دادن ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

 ﺧﻮب ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﻣﺎ ﻧﻤﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﺪ؛ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﺪ و ﻣﺎﻫﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.

ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن رﻋﻨﺎ ﭘﺮدهای از اﺷﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺮﻓﻤﺎن ﺑﻪ درازا ﮐﺸﯿﺪ .ﭼﻮن ﭘﺎﺳﯽ از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺖ،

ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﻢ و روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺢ زود ،ر ﯾﺤﺎﻧﯽ را

ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺧﺎﻧﻢ ،در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻧﺪکاﻧﺪک آراﻣﺸﯽ

ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮔﺬﺷﺖ .در ﺑﺎﻣﺪاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻬﺮک رﺳﺎﻧﺪم و ﺷﻤﺎرهی

ﺗﻠﻔﻦ ر ﯾﺤﺎﻧﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺐ و ﮐﺴﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ

ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ .آﻗﺎی رﯾﺤﺎﻧﯽ ﻗﺪری ﺳﮑﻮت ﮐﺮد ،و در ﺳﮑﻮﺗﺶ ﮐﻠﯽ ﺳﺆال و ﭼﺮا داﺷﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﮔﻔﺘﻢ:
 دﮐﺘﺮش ﻫﻢ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ.۹۸

ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد.

 ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ. -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

از ﮐﯿﻮﺳﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪم .اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻫﻮای ﺗﺎزهی ﺻﺒﺤﮕﺎه روز ﺑﻬﺎر را در

ﺳﯿﻨﻪ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮدم و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در وﻃﻦ ﺑﻤﺎﻧﻢ ،اﺣﺴﺎس ﺳﺮور و اﻣﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻗﺪ مزﻧﺎن

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺻﺮف ﺷﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪی از روی ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻪ وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﻤﺎن ﺑﺮ

ﭼﻬﺮهی ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادﯾﻢ .راﺳﺘﯽ ،ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺎ

ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪن و روزﻫﺎی ﭘﺮاﺿﻄﺮاب را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﯽﺧﻄﺮﺗﺮ ﮔﺬراﻧﺪن!
ﯾﮑﯽ ،دو روز ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯽ ﺧﻮاب دﯾﺪم ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮐﺜﯿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ-ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ

ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ و ﺗﻌﺪادی در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ؛ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﻫﻢ از ﭘﻠﻪﻫﺎی

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽروﻧﺪ .ﺧﻮدم و ﮔﯿﺘﯽ و دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺳﻮار ﺑﺮ ﭘﺸﺖﹺ ﺣﯿﻮاﻧﯽ

ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﺑﺰرگ ،ﻧﺮمﺗﻦ و اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﯿﺮی دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮ ﭘﺸﺘﺶ

ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .از ﭘﻠﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ در اﺗﺎﻗﯽ رﺳﺎﻧﺪ .در آن اﺗﺎق ،ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪم ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖﻫﺎﯾﻤﺎن واﮐﺴﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮی رﻓﺘﯿﻢ .ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺧﻮاب دﻧﺒﺎﻟﻪ

داﺷﺖ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪم .ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺧﻮاب ﺑﻪ ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮاﺑﻢ را ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ

ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ راﺣﺘﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺧﻮاب ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ«.

ﺧﻮاب آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ و ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ .روز و ﺷﺐﹺ ﻣﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ

داﺷﺘﯿﻢ ،ﯾﺎ در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﭼﻮن ﻫﻮا ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر

آنﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎ .ﯾﮏ روز ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ» :ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻠﻔﻦ زد و ﮔﻔﺖ

ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺧﺪاﯾﯽ و ﭘﺴﺮم ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ و ﻗﺮار ﺷﺪ روز ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﻦ و

ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮوﯾﻢ؛ و ﻣﻦ آن ﻗﺪر در زاﻫﺪان ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪنﹺ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن را
ﺑﺸﻨﻮم و ﺑﺮﮔﺮدم .از ﻗﺒﻞ ﻫﻢ اﯾﻦ ﻗﺮار را ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ

در ﻫﺰار ﻫﻢ ﺧﻄﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ.

ﻣﯽداﻧﯽ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﻘﺪاری از ﻟﻮازﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ،در زاﻫﺪان ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺟﯽ

اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن واﻗﻌﺎﹰ در ﺧﺎﻧﻪی ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ،ﻫﺮ

ﻟﺤﻈﻪاش ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﻔﺮی ﮐﻪ رﻓﺘﯿﻢ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺮاﺿﻄﺮاﺑﯽ را
ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ«.

ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻢ:

 ﭘﺲ ﺗﻮ و رﻋﻨﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ؟۹۹

ﺟﻮاب داد:

 ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺐ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،و ﭘﺴﺮم را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻏﺮور و ﻋﻼﻗﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ اﯾﻦ ﭘﺴﺮم را«.

در ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدم ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ از رﻓﺘﻦ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﮑﻨﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

آنﻫﺎ را ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ آن ﺳﻮی ﻣﺮز ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ا ﮔﺮ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﮐﺪام

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﻮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏدﻓﻌﻪ ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب دو ﺷﺐ ﭘﯿﺸﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد

ﺑﻪ ﯾﺎد آﻣﺪ و ﺧﻨﺪهام ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻠﺘﺶ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻢ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم.
رﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ اﺷﮏ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﻣﺴﻌﻮد ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺎز ﺧﻨﺪان ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺒﯿﻦ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -ﻫﺎن؟ ﮔﻔﺘﯽ؟ او ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟

 -ﮔﻔﺖ ﺗﺎ دو روز دﯾﮕﺮ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه .ﺣﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ ،و دوﺑﺎره ﻗﺼﻪی ﺗﮑﺮاری ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺼﻪ و

دلﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺪاﯾﯽ را اﻣﺸﺐ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورم .آدم ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ .ﺣﺮفﻫﺎی او را ﻫﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .دﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﭘﺴﺮم ﮐﻪ اﻧﺸﺎاﻟﻪ راﻫﯽ ﺷﺪ،
در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺷﺐ ،ﺻﺪای زﻧﮓﹺ در ،ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ در

ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺎزهوارد ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﻌﻮد وارد ﺳﺎﻟﻦ

ﺷﺪ .آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﺑﻮد ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه،

ﻣﻮﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪ و ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﯽ .ﮐﺘﯽ ﭼﺮﻣﯽ و ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺣﺎﻟﺖ و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از ز ﯾﺮﮐﯽ و ﻫﺸﯿﺎری ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﺎل ﻣﺎ و وﺿﻌﯽ را ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﮐﻤﯽ ﺗﻌﺎرف و

اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ،ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ده ﺑﺎر ﺑﻪ زاﻫﺪان رﻓﺘﻪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام؛ ﯾﺎ ﺗﺮس ﺑﻮد ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،وﻟﯽ

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮوج از اﯾﺮان ﻧﺸﺪهام .آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮم ،در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهام .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺴﺮش را ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻪ راﻫﯽ ﺑﺸﻮﯾﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ ا ﮔﺮ

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا و ارادهی ﺣﺘﻤﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﯽ در ﺧﺮوج ﺷﻤﺎ از اﯾﺮان ﺑﮑﻨﻢ.

 -وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از زﺑﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن زاغ و ﭘﯿﺮش ﭘﺮدهای از اﺷﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ

اﺛﺮش ﺑﻐﺾ و اﺷﮏ ﻫﺮ ﺳﻪی ﻣﺎ ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻃﺮف ﺣﺴﺎب ﻣﺎﺳﺖ ،ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ
۱۰۰

ﺗﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺮوج ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺣﺒﺎ را

ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ .ا ﮔﺮ راﻫﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﮑﻨﯿﻢ و راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ«.

ﺳﺆاﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎ او ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ آ ﮔﺎهﺗﺮ از ﻣﺴﻌﻮد ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ او

ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد و ﺑﺎ

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺼﺪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس

ﻣﯽﮐﺮدم راﺿﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺗﺼﻤﯿﻤﺎن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ

ﮔﻔﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﺷﺪﯾﻢ «.او ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام از ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و

ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ.

رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

آﻣﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺗﺮس از ﮔﺮﻓﺘﺎری داﺷﺘﯿﻢ ،و ﺳﻔﺮ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد

و رﻋﻨﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﯾﺎدآوری ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ رﺳﯿﺪن

اﺗﻮﺑﻮس و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن در زاﻫﺪان ،اﺳﯿﺮ و ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ا ﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺐ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در

ﻫﺘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺎﺳﺪاران ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺸﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎری و ﺧﻄﺮ ﻫﻤﺮاه

اﺳﺖ؛ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ

ﺣﺎﺟﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود وﺳﯿﻠﻪی ﺧﺮوج را ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﭼﺎر از ﺳﮑﻮﻧﺖ در
ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﻫﺘﻠﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

ﻣﺴﻌﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ ،او و

ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﮏ روز زودﺗﺮ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ا ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

زاﻫﺪان ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺎزم ﻣﺮز ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺘﯿﻢ» :ا ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ

اﺳﺖ ،و ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻢ دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺮد .ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻮﺑﺖ و وﻗﺖ ﺧﺮوج ﻣﺎ ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ«.

ﭼﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﯽروم و ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﯿﺮم .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ او
ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار را

ﻫﻢ روز ورود ﺧﻮدم و ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارم .وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﯾﮏ روز ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﯿﺪ و اﻧﺸﺎءاﻟﻪ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺷﻮﯾﺪ«.

ﭼﻮن ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺖ ،ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ و رﻋﻨﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آن دو آﻣﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻨﺪه در ﺻﻮرت

داﺷﺘﻨﺪ .رﻋﻨﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰش را ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ از ﻧﺰدش ﻣﯽرود و

ﺳﻔﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﭘﯿﺶ دارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻧﺲ و ﻋﻼﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،دوری از او

را ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ راه ﻧﺠﺎت ﻫﺮ ﺳﻪی ﻣﺎ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام دو ﺗﺎی

دﯾﮕﺮ را ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽدادﯾﻢ ،و ﺑﻪ روزﻫﺎی ﺧﻮش آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ و

ﮔﻔﺖ» :ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﻧﺪ و اﻧﺸﺎءاﻟﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﻇﻬﺮ
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ﻣﯽآﯾﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﻫﺎر را ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯽ «.او ﻫﻢ ﻣﻘﺼﻮد را ﻓﻬﻤﯿﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ و

ﻗﺪم روی ﭼﺸﻢ«.

وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،در دل دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮدش ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ

ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ

ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮب درﺑﺎرهاش ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻏﯿﺮ از رﻓﺘﻦ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻬﯿﻪی ﻣﺨﺘﺼﺮی

ﭘﻮل ،ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
 -اﻣﺮوز ﺧﺪاﯾﯽ دوﺑﺎره ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻗﺮارﻫﺎ را ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ده ﺻﺒﺢ ،ﺑﺮای دﯾﺪار ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی

ﺷﻬﺮ ﻗﺪم زدﯾﻢ و درﺑﺎرهی ﺳﻔﺮ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺮار

اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﮏ روز زودﺗﺮ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺑﺮوﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺳﺎ ک ﻣﺮا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ

ﺳﺒﮏﺑﺎرﺗﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﻢ .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮد و ﮔﯿﺘﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدم ﺑﺒﺮم ،ﻫﺮاس داﺷﺘﻢ .ﮔﻔﺖ:

»ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﺳﻔﺮ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺟﯿﺐﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎزرﺳﯽ

ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ا ﮔﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدش ﺑﺒﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻈﺮ

اﺣﺘﯿﺎط و ﺑﻪﺧﺼﻮص وﺿﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ«.

او ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ را ﺧﻮدش ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺑﺒﺮد و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮد،

دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ روز ﺑﻌﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻠﯿﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ و ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮای روز

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺮد؛ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮای روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺮم و ﭘﻮل ﺳﻔﺮ ﺧﻮدﻣﺎن را

ﮐﻪ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﭙﺮدازم .ﯾﮏ ﺳﺎ ک ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﺿﻤﻨﺎﹰ وﻋﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﻫﺰار دﻻر ﻫﻢ ارز ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدم دوﯾﺴﺖ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺰد داﯾﯽ اﻣﺎﻧﺖ دارم ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آن

ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﺪ .ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻖ ﺣﺎﺟﯽ در

زاﻫﺪان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ ا ﮔﺮ دﻻر را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺸﻮد

ﺧﺮﯾﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪی دوﻫﺰار دﻻر ﺑﻮد .در دﻟﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪی دوﻫﺰار دﻻر و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ

ﻗﺒﻼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪﻫﺰار دﻻر ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮدم ،اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮدم.

ﮔﯿﺘﯽ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد ﺗﻌﺪادی ﮐﻔﺶ و ﭘﻮﺷﺎ ک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ دارﯾﻢ ،در ﺳﺎ ﮐﯽ

ﺑﮕﺬارم ،و آن را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺪﻫﻢ.

ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ در ﻣﯿﺪان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و

ﺳﺎ ک و ﭘﻮل را ﻫﻢ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ او ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻢ .ﺑﻌﺪ راﻫﯽ ﻣﻨﺰل داﯾﯽ ﺷﺪم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪ داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ

ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ورود ﻣﻦ ﻣﻘﺎرن ﺣﻀﻮر ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،افاف را ﺑﻪ ﺻﺪا در آوردم و ﺧﻮد را
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ
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ﻧﮕﻔﺘﻢ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ دارم .اﯾﻦ از دو ﺟﻬﺖ ﺑﻮد :اول ،اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪی ﺳﻔﺎرش و

ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﻢ ،ﻋﺪهای از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺛﺎﻧﯽ ،از ﻟﺤﻈﻪی آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی ﺧﺒﺮ ورود ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ،ﻫﻤﻪ را در اﺿﻄﺮاب و ﻫﯿﺠﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ .از ﻃﺮﻓﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﻗﺒﻮل

ﺣﻀﻮر ﮔﺎهﺑﻪﮔﺎه ﻣﻦ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺣﻀﻮرم را ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﯿﺰ

اﻃﻼع دادم ﺗﺎ اﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ دارد ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ،ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش آﻣﺪﻧﺪ .ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﺪاری ﻧﯿﺴﺖ ،و اﮔﺮ اﯾﻦ

ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ

ﻣﻘﺪورﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮔﺮدش ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ داﯾﯽ ﻗﻮل دادم ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ

ده ﺷﺐ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدم .ﻣﺨﺘﺼﺮی از آﻧﭽﻪ را ﺷﺪه و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺸﻮد ،ﺑﺪون ذ ﮐﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن

ﺣﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ده روز دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ از آن دو ﻧﻔﺮ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ
ﺑﺸﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺎور

داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ و ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﻫﻢ آﻣﺪ و دﯾﺪار ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم روز

ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺰل داﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ ،ا ﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﺑﻌﺪ

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ ،دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻟﯽ از ﻣﺎدر

و ﺧﺎﻟﻪﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ  .ﻣﺎدر ﮔﯿﺘﯽ در اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ روزﻫﺎ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ از

وﺣﺸﺖ ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ،دﻟﺸﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎﹰ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪای ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

در ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺷﻮﻫﺮش و اﻣﯿﻦ ﭘﺴﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل و ﻧﯿﻤﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﺶ ،ﻣﺎدر ﺳﻌﯿﺪ و

ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﻀﻮر ﻣﺮا در ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺷﺎدی و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﺷﮏ ﺷﻮق در دﯾﺪه ،ﺷﻮﻫﺮﺧﺎﻟﻪی ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ آﻣﺪ؛ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را

در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .از ﺣﺎل ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ

ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽروم و ﺑﻪ او ﺳﺮی ﻣﯽزﻧﻢ! ﺑﺮای ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ ﺳﻼم ﻓﺮاوان دارد .ﻧﮕﺮان ﺣﺎل ﻣﺎدرش اﺳﺖ

و ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ ا ﮔﺮ او ﻫﻢ ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮدا او را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم
ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﻤﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ.

در ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﺳﻌﯿﺪ ﮔﻔﺖ» :ﻋﻤﻮﺟﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎی اﺗﺎﻗﺘﺎن را

ﺑﺎز ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ؛ ﺣﺎﻻ آنﻫﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ «.ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺬﮐﺮ درﺳﺘﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﺣﻖ ﻣﯽدادم ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎن ﻣﺎ وﺳﻮاس ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﻣﺎﻟﯽ را ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ و

ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﻮد ﻫﻢ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ز ﯾﺮا دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺪا و اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻠﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت

رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﺼﺎدره ﺷﺪ و اﻣﻮال و اﺛﺎﺛﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮای ﻣﺼﺎدره ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
۱۰۳

ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﺪ ﺧﻮرده اﺛﺎﺛﯽ را ﻧﺠﺎت داد و ﺧﺮج اداﻣﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻣﺤﻨﺘﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﮐﺮد .اﻣﺎ

ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪم ،ز ﯾﺮا اﯾﻦ ردﯾﻒ ﻣﺴﺎﺋﻞ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ذﻫﻨﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪای ﻣﯽدادم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ ،از راﻫﺮو ﺑﯿﺮون ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ

آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر آدﻣﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺖ و ﯾﻘﯿﻨﺎﹰ ﻫﺮ

ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻨﻮز از اﯾﺮان ﺧﺎرج

ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ،ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺳﻤﻤﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ

ﻓﮑﺮش ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻼح ﺑﻮد اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﺎرم ﻧﺸﺴﺖ و آرام ﮔﻔﺖ:
-

راﺳﺘﺶ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻤﺎ را از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن داﺷﺘﯿﻢ.

 -ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟ ﺑﺮای ﭼﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن؟ ﮐﺪام ﺧﺒﺮ؟

 -اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺣﺎﻻ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،و ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻫﻤﺮاه او رﻓﺘﻪاﯾﺪ.

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮔﻮشﻫﺎ ﺗﯿﺰ ﺷﻨﯿﺪن ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎﺳﺖ .ﺻﺪا را آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﮐﺮدم و ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺣﺮف را از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪی؟

و او ﻗﺪری ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻌﺪ آرام ﮔﻔﺖ:
-

ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻓﺎﻣﯿﻞ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻋﻤﻮﺟﺎن ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻧﺰد ﻣﻦ

آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯽ .ﮔﯿﺘﯽ و ﺷﻮﻫﺮش ﺣﺎﻻ
ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

 -و ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدی؟

 ﻫﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدم و ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم و ﯾﮏ ﺟﯿﻎ آﻫﺴﺘﻪ از ﺳﺮ ذوق ﮐﺸﯿﺪم. -اﯾﺸﺎن از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ؟

 ﻧﻤﯽداﻧﻢ وﻟﯽ ﺣﺘﻢ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪ در ﺻﺪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ «.و ﭼﻮنﻣﺪﺗﯽ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی رﻓﺘﻪای.

 -و ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺑﻨﺪه در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

 -ﺗﻮ را ﺧﺪا ،ﻣﻦ آدم ﺳﺮ ﻧﮕﻪ داری ﻫﺴﺘﻢ؛ دﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪام رﻓﺘﻪ؟

آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪهاش اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﻣﯽداد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻧﺎراﺣﺖ و
ﻧﺎراﺿﯽ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و او ﻫﻢ ﺑﺎور ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺴﻢ ﺧﻮردم ﮐﻪ »ﺧﯿﺮ ،ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺴﺖ و ﺑﻨﺪه ﻫﻢ

ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻮ ﺟﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ

ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺘﯽ رﻓﺘﻢ وادارش ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﻔﺮ ﺑﻌﺪی او را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻤﺎ

ﻣﯽآورم«.
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ﺣﺎﻻ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل اوﻟﯿﻪ در وﻗﺖ ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻓﻬﻤﯿﺪم و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎ

ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﭼﻮن ﻣﺮا در ﺟﻤﻊ ﺧﻮدﺷﺎن دﯾﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را

از ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﻫﻨﻮز وﺳﯿﻠﻪ و ﺟﺮﺋﺖ؟؟؟

و ﺟﺴﺎرت ﺧﺮوج از اﯾﺮان را ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ و ﻫﻨﻮز

ﺳﺮﮔﺮدان و در اﺧﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ .ا ﮔﺮ ﻫﻢ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﺮط اﺣﺘﯿﺎط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن

ﻧﺸﻮد .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ«.

ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺷﺎﯾﻌﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﻮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺣﺪس زدم ﺷﺎﯾﺪ

روزی ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎدرش ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ و ﺻﺤﺒﺖ از اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﻣﺎدر ﺑﯿﭽﺎره ،راز ﻣﺎ را
-ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺻﺮار ﻣﺎ در اﺧﺘﻔﺎی آن ﺑﺎ ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮش ﮐﻪ ﺑﺰرگ و ﻏﻤﺨﻮار ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻮده ،در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ

اﺳﺖ .ﻋﻤﻮ ﺟﺎن ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎده ،و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪن ﮐﻼم و اﺷﺎرهای را دﻟﯿﻞ

ﺑﺮ ﺳﻔﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﻣﺎ داﻧﺴﺘﻪ .ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻪ از ﻓﺮدای اﺳﺎرت اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ دوم ،دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼ ﹰﺎ ﻧﻪ ﻣﺮا و
ﮔﯿﺘﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺧﺒﺮ درﺳﺘﯽ از ﻣﺎ داﺷﺖ.

وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪم ،آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺻﺤﯿﺢ

اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺘﯽ در ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ او ﺧﻄﺮاﺗﯽ در ﭘﯽ دارد ،ﺗﺬﮐﺮ

دادﻧﺪ» :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﯿﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﯽآور ﯾﺪ ،دﻟﺨﻮش ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ «.ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﻮﺧﯽ

ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ رﻓﺘﻪاﯾﺪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎی ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار

ﺗﻮﻣﺎن؛ ﺧﺮﯾﺪار دارد!«

ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ده ﺷﺐ ﺑﻮد .ﺣﺒﯿﺐ و ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
 -ﻓﺮدا ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد؟

 ﺻﺒﺢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دارم .وﻟﯽ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ آزادم و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺮی ﺑﻪ دوﺳﺘﻢ ﺑﺰﻧﻢ .ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ راﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ.

از ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ ده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ دو ،ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﻠﻔﻦ زدم .ﺻﺪای زﻧﮓ ﺷﻨﯿﺪه

ﻣﯽﺷﺪ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽداﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ ﻗﺮار ﺻﺒﺢ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ،اول وﻗﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ زدم و ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﯾﺎدآوری ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺴﺖ

ﭼﻨﺪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ :ﺳﺎ ک ﻣﺤﺘﻮی ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮدم را ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺪﻫﻢ؛

او ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺮد و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﮔﯿﺘﯽ؛ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻠﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ ،و ﺿﻤﻨﺎﹰ ﭘﻮل ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺳﻔﺮ را ﮐﻪ ﺻﺪ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ و ﺷﺼﺖ ﻫﺰار

ﺗﻮﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﮕﺬارم ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﻢ دﻻر ﺑﺨﺮد.
ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوم و ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺪﻫﻢ.۱۰٥

و او ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط و وﺳﻮاﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ دارد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

آﺧﺮ ﻋﺰﯾﺰم ،ﺗﻮ اﯾﻦ آدم را ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭼﻄﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﯽ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ و

ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ او ﮐﻨﯽ؟ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯽ ﮔﺮﻓﺖ؟

 ﻓﻘﻂ دو ﺑﺎر او را دﯾﺪهام .ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮود ﮐﻪﭘﻮل را در زاﻫﺪان ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ وﻗﺖ رﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪﯾﻢ دﯾﮕﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺮﯾﻢ.

داﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﺐﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده و ﻗﺪری ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻄﺤﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰم .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯽ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﭼﺮا ﺷﺼﺖ ۶٠ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎنرا ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺪﻫﯽ؟ او ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺗﻮ ارز ﻧﺪاده اﺳﺖ.

 -آﺧﻪ داﯾﯽ ﺟﺎن او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﻣﺮا ﺑﺒﺮد و ارز ﺑﺨﺮد .ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ.

و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد و داﯾﯽ ﺟﺎن را راﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ:

 اﺻﻼ ﻣﻦ ﻗﯿﺪ اﯾﻦ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را زده ام .ا ﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﺑﻪراهﻣﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﻗﺮض را ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻢ ،و اﮔﺮ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮب ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ آن را ﻫﻢ

ﻣﺼﺎدره ﮐﺮدهاﻧﺪ.

داﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪای؟ ﭘﻮل را ﭼﻄﻮر ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮی؟

ﻣﺤﻞ ﻗﺮار را ﮔﻔﺘﻢ .ﭘﻮل را ﻫﻢ داﺧﻞ ﭘﺎ ﮐﺘﯽ ﻣﯽﮔﺬارم و ﻣﯽﺑﺮم .ﭼﻮن ﻫﻤﻪی ﭘﻮلﻫﺎ درﺷﺖ ﻧﺒﻮد،

داﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد و در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز اﻣﮑﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی

ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﻣﺎن ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺖ ﻣﯽآﯾﻢ و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽروﯾﻢ و ﺑﻘﯿﻪ راه را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ«.

ﭘﺎ ﮐﺖ ﻣﯿﻮهای را ﺑﺮداﺷﺘﻢ؛ ﭘﻮلﻫﺎ را در آن ﻗﺮار دادم و در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ

داﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺤﻞ آزاد و ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ را

ﭘﺎرک ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ راﻫﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﺷﻮﯾﻢ .داﯾﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎ را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:

 -ا ﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﭽﺎره ﻣﯽﺷﻮی.

 و ﺑﻌﺪ ﺧﻮدش ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎوری ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﻬﻤﺪ و از دﺳﺘﺖ ﺑﻘﺎﭘﺪ وﻓﺮار ﮐﻨﺪ«.

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﻬﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ:

 -داﯾﯽ ﺟﺎن ،ﻣﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺎورم ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ

ﻧﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﻣﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ .وﺳﻂ روز ،ﺣﺎﻻ ﮐﺪام ﺷﯿﺮﻧﺎﭘﺎ ک ﺧﻮردهای
۱۰٦

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻮی ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﮑﻨﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ،درﹺ ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﭘﺎ ﮐﺖ ﻣﯿﻮهی ﻣﺤﺘﻮی ﭘﻮل را ﺑﺮدارد؟

وﻗﺘﯽ داﯾﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن درﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدد

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎزوﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﯿﺎ ،داﯾﯽ ﺟﺎن؛ ﻣﯽﺳﭙﺮﯾﻤﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا. و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :و ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ!« -واﻗﻌﺎﹰ ﮐﻪ؛ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ....

ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ راه ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﻓﺘﯿﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد .داﯾﯽ را ﺑﺎ ﻧﺎم

ﻓﺎﻣﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﻌﺎرف ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﯾﮏ

آژاﻧﺲ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﯾﯽ رﻓﺘﯿﻢ .او ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز ،و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدم و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻋﮑﺲ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد ،ﺑﻠﯿﺖ زاﻫﺪان را ﺧﺮﯾﺪم .ﺑﻌﺪ راﻫﯽ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش و

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻠﯿﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ را ﺑﺨﺮد .در ﺑﯿﻦ راه داﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪی آن ﻫﻢ دو ﺗﺎ؟«

ﮔﻔﺘﻢ» :ﺷﺎﯾﺪ اوﺿﺎع ﺟﻮر ﺑﺸﻮد ﺑﺮوﯾﻢ ﭼﻨﺪ روزی زاﻫﺪان ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ و ﻣﺴﻌﻮد آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ا ﮔﺮ اوﺿﺎع روﺑﻪراه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ«.

 -ﺧﻮب ،ﺑﻠﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

 -ای ﺑﺎﺑﺎ داﯾﯽ! ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ!

 -آﯾﺎ ﺧﺮج اﯾﻦ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ را ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﺑﺮد ،ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﻣﺎ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎﺧﺘﻪ و از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ ،و داﯾﯽ ﺣﺴﺎب ﯾﮏ ﺷﺎﻫﯽ و ﺻﻨﺎرﻣﺎن را ﻣﯽﮐﺮد و دل

ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 ا ﮔﺮ روزی ﻣﺎ رﻓﺘﯿﻢ و ﺳﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮاری ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﺣﺎﺿﺮم ا ﮔﺮ ﭘﻮﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎرمﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺎداﺷﯽ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻢ.

ﺧﺪاﯾﯽ آرام و ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ ﺑﻪ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ دوم رﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد .ﺳﻮار

ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ داﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .داﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

ﺣﺎﻻ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ؟

ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ دﻻر ،ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ در آن ﺳﺎﻋﺖ روز ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻓﺖ .در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر

ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﯾﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﺎ ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﯾﻢ «.رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ آﻣﺪ

و داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ وﮔﻔﺖ» :ﺑﺮوﯾﻢ«.

۱۰۷

داﯾﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﺳﺮ و ﺻﻮرت و اﺷﺎره ﻣﯿﻞ داﺷﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ او

ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :داﯾﯽ ﺟﺎن ،ﻟﻄﻔﺎﹰ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮوﯾﻢ «.وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،از ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ؟« دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﻐﻞ ﮐﺖ ﭼﺮﻣﯽ ﺳﯿﺎﻫﺶ ﮐﺮد و ﭘﺎ ﮐﺘﯽ

ﺳﻔﯿﺪ ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ داد .درون آن ﭼﻬﺎر اﺳﮑﻨﺎس ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺎرﮐﯽ ﺑﻮد .داﯾﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﭘﺎ ﮐﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و وﻗﺘﯽ ﭼﻨﺪ اﺳﮑﻨﺎس را دﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
 -دﺳﺘﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﺪار.

دﺳﺘﻢ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زاﻧﻮ ﺑﺮدم ،و دوﺑﺎره اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎ را در ﭘﺎ ﮐﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:

 دﻻر را ﮔﺮان و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﮔﻔﺖ .دوﯾﺴﺖ ﻣﺎرک داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻬﺎرده ﺗﻮﻣﺎنﺧﺮﯾﺪم .ﺣﺎﻻ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﭘﯿﺶ دوﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺮوم و ﯾﮏ ﻫﺰار دﻻر دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺧﺮم.

راﻫﯽ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺷﺪﯾﻢ .در وﺳﻂ راه ،ﺧﺪاﯾﯽ از داﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد در ﮐﻨﺎر ﻣﻐﺎزهای ﮐﻪ ﻣﯿﻮه و

ﺳﺒﺰی ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ﻧﮕﻪ دارد .ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﻮ ﺧﺮﯾﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎز ﺳﻮار ﺷﺪ .او را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ،رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﭘﺎ ﮐﺖ ﻣﺤﺘﻮی دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن

را ﺑﻪ او دادم ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﺷﻤﺮدن ،ﭘﺎ ﮐﺖ را درون ﭘﺎ ﮐﺖ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎﻫﻮﻫﺎ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ

ﺑﻮد ،ﻗﺮار داد .ﺳﺎ ک ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻠﯿﻤﺶ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار در زاﻫﺪان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﯾﻢ.

ﺑﻪ داﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺒﯽ ﺑﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؟!

داﯾﯽ ﺟﺎن ﺣﯿﺮت زده ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﮐﺪام ﮐﺎﺳﺒﯽ ﻋﺰﯾﺰم؟

 ﯾﮏ ﺳﺎ ک دادﯾﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺒﺎس و دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،و دوﯾﺴﺖ ﻣﺎرکﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ارز ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان ﺷﺪهﻫﺎ داﯾﯽ ﺟﺎن.

داﯾﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:

 -وﻟﯽ دﻻری ﮐﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪ.

 اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻣﯽﺧﺮد و در زاﻫﺪان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. -ا ﮔﺮ ﻧﺪاد؟

 -ﻋﯿﻦ ﭘﻮل را ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورد و ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﯾﺪ.

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ.

ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺎن ﺑﺎ داﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن رﺳﯿﺪﯾﻢ .از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم از ﺟﺰﯾﯿﺎت آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎ

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ،ﺣﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮم و ﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ داﯾﯽ

ﺟﺎن ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻢ ا ﮔﺮ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﺷﺪم ،اﯾﺸﺎن را ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ و اﮔﺮ از زاﻫﺪان ﻫﻢ ﺧﺎرج ﺷﺪم و
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ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪی رﺳﯿﺪم ،ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻢ .دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻫﻤﻪ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺸﯽ ﮐﻪ

داﺷﺘﻨﺪ ،از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ در ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻧﺎﻫﺎرﺻﺮف ﺷﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ ﺗﻠﻔﻦ زدم و ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻪ

دﯾﺪن دوﺳﺖ دﯾﮕﺮی رﻓﺘﻢ ،و ﺳﺎﻋﺘﯽ را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﮔﺬراﻧﺪم .ﺣﺎﻟﻢ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ و از ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﺮاز .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ-

ﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦﻫﺎ دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،از ﺧﻮدم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم؛ وﻟﯽ در ﺣﺎل و ﻓﻀﺎی وﺣﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻤﺎن ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد ،ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ،ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺿﻤﻨﺎﹰ ،ﭼﻪ ﺿﺮورﺗﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ

اﺧﺘﻔﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ رﻓﺘﻢ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی ﮔﯿﺘﯽ ،ﺗﻌﺪادی ﭘﻮﺷﺎ ک

ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم در راه ﺳﻔﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺧﺮده ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ و

ﺟﻮراﺑﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی داﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺟﺪا ﮐﺮدم .ﻣﺨﺘﺼﺮی دوا ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺮدرد و ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻣﻌﺪه

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم و در ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ،ﻗﺮار دادم.

ﺷﺐ ﺷﺪ .روز ﺑﻌﺪ ،ﺟﻤﻌﻪ ،ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﺤﺒﻮب ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آﻣﺪﻧﺪ .از دﯾﺪن ﻣﻦ اﻇﻬﺎر

ﺳﺮور و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل ﮔﯿﺘﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﻋﺎ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﻫﺎر در ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺻﺮف ﺷﺪ .ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻣﺎدر و ﭘﺪرم و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺷﻮﻫﺮش و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ

آﻣﺪﻧﺪ .اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ و روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدم ،و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺘﯽ ،ﭘﺪر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎزی ﺷﺪ .ﺧﻮاﻫﺮ

و ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮ ﺑﺮدم .ﻗﺪری ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و آﻧﭽﻪ در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ

ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻧﺰد داﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ دادم و ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺑﺪه و ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ
دﯾﮕﺮ ﺧﻮدم ﻧﺰدش ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم و ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ،از آنﻫﺎ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﮐﻼﻣﯽ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،در دل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮدم .ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ در اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و ﻋﺼﺎی

ﭘﯿﺮی آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪم ،ﻣﺮا وادار ﺑﻪ ﻓﺮار و ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ا ﮔﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ،ﺑﯿﻢ ﺟﺎن ﮔﯿﺘﯽ

و ﺧﻮدم ﺑﻮد و داغ ﻣﺮگ ﻣﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ .ﻧﺎﭼﺎر درد ﻓﺮاق را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮔﻮاراﺗﺮ ﻣﯽدﯾﺪم .ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ و

روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮﺳﻪ زدم ،وﻟﯽ

ﺣﺒﯿﺐ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اﺳﺖ و آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ واﻗﻌﺎﹰ رﻓﺘﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ؛ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ.

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻢ .ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺘﻢ و از ﭘﺲ ﭘﺮدهﻫﺎی ﺗﻮری ﭘﻨﺠﺮه ،ﺣﯿﺎط را

ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻢ و ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ را ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و از در ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﻮد؟

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪی ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻓﺮدا ،زﻧﮓ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ ﺻﺪا آوردم و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل آنﻫﺎ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮد .داﺳﺘﺎن آﻧﭽﻪ را ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ .ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﻓﺮاﻣﺮز و ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﻮد را
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ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﻧﮕﺎهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﯽ و

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ را ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎوری ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺷﺪ؟ واﻗﻌﺎﹰ ﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪی؟ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ؟

ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺑﺎز ﻧﺸﺎن دادم ،و ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﻣﺮز را ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدم .ﭘﺮدهی اﺷﮑﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن رﻋﻨﺎ

ﻧﺸﺴﺖ و ﻗﻄﺮه ﺷﺪ و ﺑﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻓﺮو ر ﯾﺨﺖ .ﭼﻬﺮهی ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺷﮏ ﭼﺸﻤﺶ ،ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ.

ﻟﺒﺨﻨﺪی ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺮ دو ﺻﻮرت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .رﻋﻨﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﻟﺐﻫﺎﯾﺶ

ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ .ﮔﯿﺘﯽ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آرام ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زاﻫﺪان ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺧﻮد را آرام

ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻫﯿﺠﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای را ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎﻫﺪارد .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻪ

ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ارز دارﯾﻢ و ﻧﻬﺼﺪ دﻻر ﻣﯽﺷﺪ ،از او ﺑﮕﯿﺮم .ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ

ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻒ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﭘﻮل و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﯽ

ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﯽآورد .ﻓﺮاﻣﺮز از راه رﺳﯿﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮی ﺑﺸﻮد .ﭼﺸﻢ در ﻧﮕﺎه ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﺤﺒﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎدر اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ

اﺷﮑﺶ ﺟﺎری ﻧﺸﻮد ،ﻣﮋه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽزد .دﻗﯿﻘﻪای آرام و ﺑﯽﺻﺪا ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
 ﻣﺎﻣﺎن ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ زاﻫﺪان ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﯽ.-

ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻣﯽآﯾﻢ ﻣﺎدر .ﻣﻦ ﺗﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﻮ را از ﺧﺎرج ﻧﺸﻨﻮم ،ﻣﯽﻣﯿﺮم.

 ﻧﮕﺎه ﭘﺮ از ﺣﯿﺮﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ .او را ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ ﻣﯽدﯾﺪم » :ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺑﺮای ﺣﺮفزدن وﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ دارﯾﻢ .ا ﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ رﻋﻨﺎ ﺗﺎ زاﻫﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻦ ﻓﺮدا زودﺗﺮ ﻣﯽروم و
ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ روز ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زاﻫﺪان

ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻠﯿﺖ را در ﭘﺎ ﮐﺘﯽ درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻮﺷﺖ و ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه او را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﺘﺎن ﮐﻨﺪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﺑﻪراه

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.

ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﯿﺠﺎن ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ

ﺑﻮد ،ﻣﻐﺰش ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد و درﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪر ﯾﺰی ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﯾﺎدآوری

ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪی ﭘﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻤﺶ را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﺳﺮی ﺟﻨﺒﺎﻧﺪ .ﻫﻤﺮاه ﮔﯿﺘﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎ و اﻗﺎﻣﺘﻤﺎن رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ در دﺳﺖ ﺑﻮد و ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

آﻣﺎده ،از ﺗﻪ ﻗﻠﺐ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎور ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﻧﺘﻈﺎر اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻔﺮ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ

ﺗﻠﻘﯽ و ﻣﻠﻐﯽ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻮد.
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ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺎﻗﻬﺎی ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻇﺮوﻓﯽ را ﮐﻪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و

در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد؛ ﺑﺎ وﺳﻮاس ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻟﮑﻪای ﺑﺮ آنﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .آنﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ در ﻗﻔﺴﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮوک و ﻧﯿﻤﻪ رﻧﮓ زده ﮔﺬاﺷﺖ.

ﯾﮑﯽ دو ﺗﺎ از ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮدﯾﻢ و اﮐﺜﺮ ﮐﻬﻨﻪ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،اﻧﺘﺨﺎب

ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﻘﯿﻪ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﻔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻋﺎت

ﮐﻨﺪﺗﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻫﻨﻮز آﻓﺘﺎب ﺑﺴﺎﻃﺶ را ﺟﻤﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﻣﺜﻞ ا ﮐﺜﺮ

اوﻗﺎت ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،زﺑﺎن و دل ﺑﻪ دﻋﺎ ﮔﺸﻮدم و از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﮐﺮدم.

ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺘﯿﻢ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ رﻋﻨﺎ و ﻓﺮﻫﺎد ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن ﻫﻢ ﺗﺎ زاﻫﺪان

ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:
-

ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﮐﯿﻔﺖ و ﺑﺴﺎﻃﺖ.

ﮐﯿﻒ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮا ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﻧﻬﺼﺪ دﻻر ﭘﻮل را ﺧﺎرج ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

 -از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زاﻫﺪان ﭘﺮواز ﮐﻨﻢ ،و ﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی در دﺳﺘﻢ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺨﺖ در ﻫﺮاس و وﺣﺸﺘﻢ .ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ازﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺼﻮص ،دﺳﺖ

ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ دراز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﺑﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺟﺎن .ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮم .در ﺳﻔﺮ داﺧﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮیﺟﯿﺐ را ﻧﮕﺎه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻟﺤﺎظ اﺳﻠﺤﻪ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ.

و آنﻫﺎ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:

 -ا ﮔﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ،ﻧﻬﺼﺪ دﻻر را ﻫﻢ ﺑﺪه ﺑﻪ ﻣﻦ؛ ﻣﯽﺑﺮم و در زاﻫﺪان ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﻣﯽدﻫﻢ.

ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم .ﻧﻬﺼﺪ دﻻر را ﻫﻢ ﺑﻪ او دادم .وﻟﯽ دو ﻫﺰار ﻣﺎرک اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد

ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮدم؛ ﻣﯽﺷﺪ آن را در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زن را ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮد و

ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار رﻓﺘﻦ ﻣﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ا ﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺻﺒﺢ زود ،ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻬﺮان ﺣﺮﮐﺖ و ﺷﺐ را در ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﮐﻤﺘﺮ

ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺄﺧﯿﺮ و راهﺑﻨﺪان ﺟﺎده و ﻏﯿﺮه در اﻣﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮ ﻗﺮار ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی رﻋﻨﺎ و ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﻪ دوﺷﻨﺒﻪ

ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺪرت ،ﺧﻮاﻫﺮ رﻋﻨﺎ-ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن را درآﻧﺠﺎ ﻣﺨﻔﯽ

ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ و ﻣﺴﻌﻮد روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﺎزم اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ

و او زودﺗﺮ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺮا ﺑﺪﻫﺪ و از ﻣﺤﻞ و وﺿﻊ آﻧﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد.

ﺷﺐ ﺑﺎ اﺷﮏ و ﺧﻨﺪه و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺷﻮﺧﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎﻣﺪاد ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را

در ﺟﻤﻊ آنﻫﺎ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎرش ﺑﺮود و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
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ﺳﻮی ﺗﻬﺮان ،ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺘﺶ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،زﯾﺎد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ

ﺣﺮف و ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻧﺸﻮد .ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﯾﻢ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﺠﺎ ﺑﺎ

اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﻋﺎزم ﺷﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ ﺑﺎ رﻋﻨﺎ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ،ﻧﺎآرام و ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﺳﺮﺷﺎر از
ﻫﯿﺠﺎن ،ﺳﺎ ک ﺑﺰرﮔﯽ را ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﻦ ﭘﻮش ﻻزم را ﺑﺮای ﺳﻔﺮش درون آن ﻗﺮار ﻣﯽداد.
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺻﺒﺢ ،ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪ .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺶ ﺑﻮد

ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ وارﺳﯽ ﺟﯿﺐﻫﺎی ﮐﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻣﺎ را در آنﻫﺎ ﻗﺮار داد .ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎی

ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎ ک ﻗﺮار داد .ﭼﺸﻤﺎنﹺ ﺑﺎﺣﺎﻟﺖ و ﺳﯿﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎن و اﺿﻄﺮاﺑﺶ را ،و

ﺧﻨﺪهی ﻟﺒﺎﻧﺶ آﻣﺎدﮔﯽ و ﺟﺴﺎرﺗﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﻮب ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،در زاﻫﺪان ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﻢ.

ﺣﺎﻟﺖ ﺿﻌﻒ و ﺳﺮدرد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای رﻋﻨﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺷﺪت ﻧﺎآراﻣﯽ و

ﻫﯿﺠﺎن اوﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺮای ﺧﻮدش رﻣﻖ و ﻗﻮت ﻓﺮدای ﺳﻔﺮ و

روزﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﺮد .او را ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﻨﺎه ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎ رﻓﺘﯿﻢ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ در آن ﻣﺤﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ ﻋﺎزم ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ،

وﻟﯽ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو ﺳﺎ ک را ﺑﺴﺘﻪ و درﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎق

ﻗﺮار داده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ اوﻟﯿﻦ روز ﺣﻀﻮر درآﻣﺪه ﺑﻮد .ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد .ﭘﺮدهﻫﺎی

ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﺗﺎق را ﮐﻨﺎر زدﯾﻢ ،و در ﮔﺮﻣﺎی آﻓﺘﺎب ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻏﺮق اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد

ﺑﻮدﯾﻢ.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﺪم ،ﻧﻘﺶ اﻧﺪوه ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ آرام ﮔﯿﺘﯽ دﯾﺪم .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺑﺎﯾﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﻣﯽآﻣﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﻼی ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺑﻪ

ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟«

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
 -ﻫﯿﭽﯽ

 ﺧﻮب ،ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوری و رﻧﺞ وﻣﺤﻨﺖ ،ﺷﺎدی دﯾﺪار آن ﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﻏﻢ ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟-

ﻧﻪ ،ﺑﯿﺪارم و ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ .در ﻓﺮودﮔﺎه ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﻧﺎزﻧﯿﻦ را در

آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ .اﺷﮏ ﺷﻮق ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آوردهاﯾﻢ.
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ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﻣﺪ و ﻟﺒﺨﻨﺪی زد .ﺑﺮای آن ﮐﻪ او و ﺧﻮد را از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ ،ﺑﻪ

ﺷﻮﺧﯽ و ﻟﻮدﮔﯽ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺣﺮفﻫﺎ زدم و ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،آن دﻗﺎﯾﻖ

اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺬﺷﺖ.

ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد رﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ رﻋﻨﺎ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .رﻋﻨﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺗﺎ

زاﻫﺪان ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،راﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻌﻮد و آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم داده

ﺑﻮد ،ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺪرت را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ؛ ﺻﺪای آﺷﻨﺎی

ﻗﺪرت ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

اﻟﻮ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ!

 ... -ﺳﻼم .ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

و ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز دادم .ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﭘﺪرش ﻧﺰد آن ﻫﺎ ﻧﺒﻮده؟ ﭼﻮن اﺷﺎرات ﻣﻮاﻓﻖ ﻓﺮاﻣﺮز را دﯾﺪم،

ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﺑﻪراه اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮔﻔﺖ:
-

ﭘﺪرم ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﻃﻼ ﺧﺮﯾﺪه و ﯾﮏ ﭘﺎ ﮐﺖ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﺑﻪ دﺳﺖ آﻗﺎی ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ

ﺑﺮﺳﺪ« ﺑﻪ داﯾﯽ ﻗﺪرت ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .در ﺿﻤﻦ داﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﺷﺐ ﻧﺰد آنﻫﺎ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺎد ،ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ،ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ دﯾﮕﺮ

ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﻪ روز و ﺷﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﺮﻣﺎن ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮد و ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه روزﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻏﻢ

در دوران ﻋﻤﺮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺗﮏ ﺗﮏ ﭼﺮاغﻫﺎ را روﺷﻦ و ﺑﺎز ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدم .ﺧﺎﻧﻪ دوﺑﺎره

آﻣﺎدهی ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ ﻣﺪد داروﻫﺎی ﺧﻮابآور ،ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﻢ.

ﺻﺒﺢ ﻣﻼﻓﻪﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﯾﻢ .آﺷﭙﺮﺧﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ اﺗﺎﻗﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد .ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ

در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ .دو ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ آﺑﯽ رﻧﮓ و ﺷﯿﺮی رﻧﮓ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ وزن ﻫﺮ دو

ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮ ﻧﻤﯽﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮو ﺑﺮدن ﺣﻮﻟﻪﻫﺎی ﺻﻮرت در دﻫﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ را

ﻫﻢ در ﺳﺎ ک ﺟﺎ دادﯾﻢ ،ز ﯾﭙﺸﺎن را ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ .آن دو ﺳﺎ ک آرام و آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ در ﮔﻮﺷﻪی اﺗﺎق ﺑﻪ

ﻫﻤﺴﻔﺮان ﻧﮕﺮان ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﺻﺒﺢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺒﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ

ﺣﺮﮐﺖ ،ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﺪ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮﺑﻤﺎن ،رﻋﻨﺎ ﺧﺎﻧﻢ و ﭘﺴﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺻﺮف ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ

دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ در اﻟﺘﻬﺎب و اﺿﻄﺮاب ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر آﺷﻔﺘﻪ و
ﭘﺮﯾﺸﺎن راﻫﯽ ﺳﻔﺮﯾﻢ.

۱۱۳

ﻫﻤﺮاه »اﺳﻼم«
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺳﯽ ام ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻗﺪرت ﮐﻪ در ﺷﻤﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ

ﻧﻘﻄﻪی ﺗﻬﺮان اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﻮرت ﺧﻨﺪان و ﺷﺎدی ﻓﺮاوان ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در

ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮ از ﺻﻔﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺧﺴﺘﮕﯽ راه را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻪ آن ﻋﺰﯾﺰان ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای

رﻋﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط ﻋﺎزم اﺻﻔﻬﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺴﻌﻮد زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻗﺎﻣﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﺷﺎﯾﺪ اﻣﺸﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺻﺒﺢ زودﺗﺮ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﻦﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪرت ﮔﻔﺖ» :ا ﮔﺮ ﭼﻨﺪ روزی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ

ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ در ﺳﻔﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻤﺮاﻫﻤﺘﺎن ﻣﯽﺷﺪم «.ﺧﻮد ﻗﺪرت اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ

آنﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺧﻮاﻫﺮزادهاش ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از

ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮ از اﺷﮏ رﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،آنﻫﺎ آن را ﺑﻪ دﻟﺘﻨﮕﯽ او ﺑﺮای دوری و

وﺿﻊ و ﺣﺎل ﻣﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن ﺧﺒﺮ از ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻣﺎ و ﻓﺮاﻣﺮز-ﮐﻪ ﻓﺮدا ﻓﺮا راﻫﻤﺎن ﺑﻮد

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

ﻗﺪرت ﭘﺎ ﮐﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد .روی ﭘﺎ ﮐﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد »آﻗﺎی ﭘﻮرﺑﺎﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ «.ﺣﺪس زدم

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ رﻋﻨﺎ و ﻓﺮاﻣﺮز اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﺧﻠﻮت ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و در ﭘﺎ ﮐﺖ را

ﮔﺸﻮدم .ﭼﻮن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را دﯾﺪم ،در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ رﻋﻨﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدم .ﺳﺎﻋﺖ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ زودﺗﺮ از رﻋﻨﺎ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻮار ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ؛

اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد و ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﻮد.

ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آرام را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .از ﺣﺎل و اﺣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽﮐﺮد،

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻣﺴﻌﻮد آن ﺳﻮی ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﺮا ﺻﺪا ﮐﺮد و ﺻﺪای ﻣﺴﻌﻮد را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
... -ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮره ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ؟

ﺟﻮاب دادم:

 -ﺧﻮﺑﻢ .ﺗﻮ ﭼﻄﻮری؟

 ﻓﺮدا ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﯾﺎدت ﻧﺮود ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻼتﺑﯿﺎری ﻫﺎ.

 -ﭼﺸﻢ .ﮐﺎری دﯾﮕﺮی ﻧﺪاری؟

 -ﻧﻪ ،ﺣﺎﺟﯽ آﻣﺎدهی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.

 -ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ.

 ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯿﺪ؟۱۱٤

 -ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻓﺮدا ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

 ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ. -ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ﺑﺮوم .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا.

و ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ و ﮔﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از آن

ﺟﻤﻊ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﺴﻌﻮد از ﮐﺠﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ راﻫﯽ ﮐﺪام ﺳﻔﺮﯾﻢ .ﻗﺪرت و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮاﻫﺮزن

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺻﺒﺢ زود ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ راﻫﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم،

ﺑﺮای ﺧﻮاب اﺗﺎق را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪﻧﺪ .ﻗﺪرت از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ

ﺑﺴﯿﺎر زود ﺑﻪ ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺷﺐ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺳﻔﺮ

ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ .در دﻟﻢ ﻫﺰار ﮐﻼم ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﻪی ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی او داﺷﺘﻢ ،و آرزوی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﮓ در

آﻏﻮﺷﺶ ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﺮداﻧﻪ و ﭘﺮ از ﻣﻬﺮش ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ از آﻧﭽﻪ در دل داﺷﺘﻢ ،ﭼﻨﺪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺸﮑﺮ در ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﻮﯾﻢ و از ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮش ﮐﻨﻢ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ .وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ

ﺻﻼح ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺶ دل را ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪم و واﻧﻤﻮد ﻣﯽ-

ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺳﻔﺮی اﺳﺖ داﺧﻠﯽ و اﻣﯿﺪ دﯾﺪار ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .در ﭼﻨﺎن ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ آن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ

و ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﺐ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام دل آراﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ دﯾﺮ ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﻢ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ
ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺧﻮاﺑﻤﺎن ﺑﺮد ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﯿﺪارﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎز ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﺷﺐ ﭘﺮ از

ﻫﯿﺠﺎن و اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن آﻣﺪ .از داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ

ﮐﺪام ﻗﺮص ﻣﺴﮑﻦ اﻋﺼﺎب و ﺧﻮابآور ﺧﻮردﯾﻢ و ﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮﹺ آن ﺷﺒﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮاب،

ﯾﺎدﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ وﻇﺎﯾﻒ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻢ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ا ﮔﺮ از ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه

ﻣﻐﺎزهای ﺑﺎز ﻧﺒﻮد ،در ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ آراﻣﺸﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺑﻌﺪ ،ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻔﺮی

ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﺪ .از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزده ﺷﺐ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﮐﺠﺎ
ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭼﻪ ﺳﺮ راﻫﻤﺎن دارد؟ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت »ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺮج «....را ز ﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯽ-

ﺧﻮاﻧﺪم ،و دوﺑﺎره اﻧﺪﯾﺸﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺷﻮق دﯾﺪار ﺑﭽﻪﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮار و دوری از ﻓﺎﻣﯿﻞ

و دﯾﺎر ،ﺑﻪ وﺻﻮل و دﯾﺪار آنﻫﺎ ﺟﺒﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎد ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ و رﻧﺠﻮر و ﭘﺪر ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﮐﻪ ازﺷﺎن

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮده ،ﺗﻨﻬﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻓﺮاق ﺑﺎ ﻏﻢ

دوری ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺎدر ﺑﯿﻤﺎر ﮔﯿﺘﯽ و آن ﻫﻤﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻧﺎآراﻣﯽ ،وﻗﺘﯽ از ﺧﺮوج ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﻮد،

از ﺧﻮد ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ آﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روح ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﯾﺎد

ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺎ ﮐﻮﻫﯽ از ﻣﺸﮑﻼت و درﮔﯿﺮیﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﺮوج داﻣﻨﮕﯿﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﯾﺎد

ﻓﺎﻣﯿﻞﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ و دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﺸﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ،و اﻧﺪﯾﺸﻪی اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺒﺎ ﭼﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ از وﺿﻊ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن و ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهی ﻣﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻻﻋﻼج ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ و دوری از وﻃﻦ دادهاﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﺧﯿﺎﻻت و ﺳﺆالﻫﺎ ﮔﻬﻮارهی ﺧﻮاﺑﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪد

ﻗﺮص ﺧﻮابآور ﭼﺸﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ آﻣﺪ ،و ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.

از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﺪار و ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﭼﺸﻢ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻫﻢ-

آﻏﻮش اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ و ﻓﺎرغ از ﺑﯿﺪاری ﻣﻦ ،ﻫﻨﻮز ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺪارد .ﺑﻪ او ﺻﺒﺢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﻢ و
ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﺎ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺪاﯾﺶ زدم.
 -ﻟﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻢ! ﭘﺎ ﺷﻮ؛ ﺳﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

 -ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﺑﯿﺪارم؛ ﺷﺐ ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯿﺪم.

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﭘﯿﺶ اﺳﺖ.

ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ و از ﺳﺮ ﻣﻼﻣﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮﺷﺎ ک ﻧﯿﻤﺪار و ﻣﺴﻮاک و

ﺻﺎﺑﻮن و داروﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎ کﻫﺎ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .دوﻫﺰار ﻣﺎرک را ﮐﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﮑﻨﺎس ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﻣﺎرﮐﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﭙﺮدم ﮐﻪ ز ﯾﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ در راه و ﺳﻔﺮﹺ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻤﺎن،

ﺟﺰﯾﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ ،از دﺳﺘﻤﺎن رﻓﺖ ،ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ روز زﻧﺪﮔﯽ و دﺳﺘﺮس ﺑﻪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

از دو روز ﻗﺒﻞ ،از ﺗﺮاﺷﯿﺪن رﯾﺶ ﺧﻮدداری ﮐﺮدم؛ ﺑﺎﯾﺴﺖ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ،ﻗﯿﺎﻓﻪی

ﻧﺎآﺷﻨﺎ و ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﺻﻮرت ،در دل دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ

ﺧﻮاﻧﺪم و رﻓﺘﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ .دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﻧﺎآرام ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ .ﺑﺮای

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ،از رﻋﻨﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪم آﯾﺎ ﺑﻠﯿﺖ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه دارد؛ ﺟﻮاب داد در »ﮐﯿﻒ

ﮔﺬاﺷﺘﻪام «.ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را درآﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و

ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز را دﯾﺪم ﭘﺮدهای از اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آورد ،وﻟﯽ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن

ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و »ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪار« ﮔﻔﺘﯿﻢ .وﻋﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎز

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪرت ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ و ﮔﺮم ﮐﺮد؛ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺳﻮار و راﻫﯽ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﻔﺎرش ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ

ﯾﺎد داﺷﺘﻢ ،و از اوﻟﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪی ﺣﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ در آن ﺻﺒﺢ

زود ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﻨﺎدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﻣﺴﺎﻓﺖ ز ﯾﺎدی را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ

ﯾﮏ ﻗﻨﺎدی اﻓﺘﺎد .ﻓﺮاﻣﺮز و رﻋﻨﺎ ﻫﻢ آن را دﯾﺪﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن اﯾﺴﺘﺎد .ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ

ﻗﻨﺎدی رﻓﺘﯿﻢ .ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪم و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز دادم .دو ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪم

و ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ رﺳﻢ ﮐﺎدو آن را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ .ﻻﺑﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار دوﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی

ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻮﻏﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ .ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ و راه ﻓﺮودﮔﺎه را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ

ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ راه ،از ﺷﻬﺮﻣﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎورﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎ را از ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ و ﺧﺎ ک ﭘﺎ ﮐﺶ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در آن
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ﺟﺎی ﺗﻨﮓ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﻔﺮان ،ﺟﺎی ﺷﻮﺧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزدم و
ﺳﻌﯽ در ﻧﺸﺎط دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻢ .اﻟﺒﺘﻪ واﻗﻌﺎﹰ ﺧﻮدم از ﺣﺎل ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدم و ﺑﺎﻣﺪاد ﻗﺮص آرام-

ﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮرده ﺑﻮدم.

ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻓﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ و ﻓﺮاﻣﺮز زودﺗﺮ از رﻋﻨﺎ ﺑﻮد ،در

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪارﺷﺎن در زاﻫﺪان از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .از ﺧﺎﻧﻢ ﻗﺪرت و ﻫﻤﻪ

ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ و زﺣﻤﺎت ﻣﮑﺮری ﮐﻪ ﺑﻪ او داده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی دﻋﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ

از اﺷﮏ و ﻟﺒﺶ ﭘﺮ از ﺧﻨﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﮔﻔﺖ:

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﻧﯿﻤﻪ ﮐﻬﻨﻪی ﺑﯽاﻃﻮی ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ و ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻗﻬﻮهای رﻧﮓ ﮐﻪ آن را روی ﺷﻠﻮار

آورده ﺑﻮدم ،ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺘﻢ .ﮐﺖ ﺳﻮرﻣﻪای رﻧﮓ ﮐﻬﻨﻪای در دﺳﺘﻢ ﺑﻮد .دو ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ

ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﺎزک ﺳﻮرﻣﻪای ﻧﯿﻤﻪ ﭘﺎره ﻣﺤﺘﻮی ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﺎﺟﺖ

را در دﺳﺖ دﯾﮕﺮ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺎ و ﮔﺮمﮐﻦ ﺧﺮدﻟﯽ رﻧﮕﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﺑﺮ ﮐﺮده و ﮐﻔﺶﻫﺎی ورزش آدﯾﺪاس ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎ ک ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻢ در دﺳﺖ داﺷﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺎ ک

ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮم رﻧﮕﯽ ﻣﺤﺘﻮی ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ .روﺳﺮی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺳﻔﯿﺪی
ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺑﻨﻔﺶ را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮده ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮد؛ ز ﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ آن را ﺳﻨﺠﺎق ﮐﺮده و

دﻧﺒﺎﻟﻪی آن روﺳﺮی ﺑﺰرگ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻟﺒﺎس ،روی آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻋﯿﻨﮏ ﻫﻢ زده ﺑﻮد .در آن اﯾﺎم ،ﺑﺎ

ﺣﺠﺎب و ﭼﺎدر در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﻮدن ﺑﻮد .آن

روﺳﺮی ﮐﺎر ﭼﺎدر را ﻣﯽﮐﺮد.

ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ آن ﻫﯿﺌﺖ و ﺷﻤﺎﯾﻞ و ﺑﺎرﻫﺎی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در دﺳﺖ ،ﺑﺎ دل ﻧﺎآرام و ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮﻧﺴﺮد

و آرام ،از ﻣﺎﺷﯿﻦ دور ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و درﻫﺎی ورودی ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺎل آنﻫﺎ را ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ دورﺷﺪﻧﻤﺎن و در ﺣﺎل دﻋﺎ

ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻣﯽدﯾﺪم .ﺑﺮ ﺑﺎﻻی در ورودی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ورود آﻗﺎﯾﺎن و

ﻣﺤﻞ ورود ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﮔﯿﺘﯽ در ﺻﻒ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎد ،و ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﻦ از در ﻣﺮدﻫﺎ وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻠﯿﺖ را

ﻧﺸﺎن دادم؛ ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻠﯿﺖ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دو دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪن ،ﺑﺎزوﻫﺎ،

ﭘﺸﺖ و رانﻫﺎ و ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺎ را ﺑﯽﺧﻄﺮ و ﺧﺎﻟﯽ از اﺳﻠﺤﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﺟﺎزهی ورود داد.

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺪ ﺧﻮان در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاﹰ از ﺧﻮان اول ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رد ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .در ﮔﻮﺷﻪای

از ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .دﻗﯿﻘﻪای ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ آرام و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺗﻤﺴﺨﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺷﺪ .ﺻﺤﺒﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﮔﺬارم .ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﺪا از ﻣﺎ ﺑﺮود و ﺳﺎ ک را ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﺑﺪﻫﺪ و ﺗﺎ زاﻫﺪان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﻦ
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ﺧﻄﺮی ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،او از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادث ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺟﻮان ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ

»ﭼﺸﻢ« ﮔﻔﺖ و آرام راه ﮔﯿﺸﻪی ﺑﺎر را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮑﯽ در دﺳﺖ

دارﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،راﻫﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻠﯿﻂ و اﺗﺎق اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺎرﻫﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.

ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﮏ ﺳﺎ ک اﺳﺖ و دو ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﻤﺎن ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ را ﻫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﯿﺪ.

ﺳﺎ ک ﮔﯿﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﻫﻤﺮاه ﺳﺎ ک ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﺑﺮدم .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﻄﻠﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ

در ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺸﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﻮرد ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻓﺮاد ﻣﺸﮑﻮک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪ .دو ﺳﺎ ک را ﺑﺮﺧﻼف دﻟﺨﻮاه ﺗﺤﻮﯾﻞ دادم .ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻢ ﺳﺎ کﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ورود ﺑﻪ زاﻫﺪان ،ﻣﻌﻄﻞ آﻣﺪن ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از

ﻓﺮودﮔﺎه و ﻣﺤﻮﻃﻪای ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﻮد ،دور ﺷﻮﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ آﻣﺪم؛ او ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﻮر و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﺠﺪد زﻧﺎن ﺑﻮد ،و ﻣﻦ از

ﻗﺴﻤﺖ راه ﻋﺒﻮر ﻣﺮدان راﻫﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺑﻠﯿﺖ اراﺋﻪ دادم .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻠﯿﺖ و

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺻﻮرﺗﻢ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻪ دو ﺟﻌﺒﻪی ﮐﺎدو ﭘﯿﭽﯿﺪه در دﺳﺘﻢ

ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم دورﺗﺮ دو اﻓﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی آن ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ادب ﮔﻔﺖ:
 -آن ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

 -ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ.

 -ﻫﺮ دو ﺑﺴﺘﻪ؟

 -ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻠﻪ ،ﺳﻮﻏﺎت ﻣﯽﺑﺮم«.

 -ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﮐﺎدو ﭘﯿﭻ ﺷﺪه ﺑﻮد و دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﺎ ﺗﺄﻧﯽ

و دﻗﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎز ﮐﺮدن ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﺎدو ﺷﺪم؛ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎره ﺷﺪ .آن ﻣﺄﻣﻮر ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ را

ﺑﺮداﺷﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزﮐﺮدن ﺷﺪ .ﻣﻬﺎرﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،و در واﻗﻊ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﺎدو ﭘﺎره ﺷﺪ .ﻫﺮ دو

ﺟﻌﺒﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮد و آنﻫﺎ را ﻣﺤﺘﻮی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ دﯾﺪ .ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮدارد .ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺗﺸﮑﺮ،

و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻮده ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻧﻮار ﭼﺴﺒﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎرهﻫﺎ را ﺑﻪ

ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮاﹰ دوﺑﺎره آن دو ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺷﮑﻞ ﮐﺎدو ﮔﺮﻓﺖ .اﺟﺎزه-
ی ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر داده ﺷﺪ .ﮔﯿﺘﯽ آرام و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ،از ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ
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ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺘﻢ و در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ

ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺪ و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﮔﻮﺷﻪای از ﺳﺎﻟﻦ روی ﻣﺒﻠﯽ ﭼﺮﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ

ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﯽداﻧﯽ وﻗﺘﯽ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪم ﮐﯽ و ﭼﻄﻮر ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ؟ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ زﺷﺖ و

ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻢ ﺳﻮاد و ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﭼﺎدری ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﺻﻮرت زﺷﺘﺶ و

دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ از ﻣﭻ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن از آن ﮐﯿﺴﻪی ﮔﺸﺎد و ﺳﯿﺎه ﭼﺎدرش ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ،ﻣﺮا ﺑﺎزرﺳﯽ

ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﺻﻮرت و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽﻫﺎ داﺷﺖ،

ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ ﺧﺎرﺟﯽ »ﻫﺴﺖ؟«

و ﻣﻦ آرام و ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻧﻪ ﺟﺎﻧﻢ؛ ﭼﻄﻮر ﻣﮕﺮ؟

-

ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺻﻮرت و ﻟﺒﺎسﻫﺎ وروﺳﺮی ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮرش ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ-

-

ﻧﻪ ،ﻋﺰﯾﺰم؛ اﯾﻦ روﺳﺮی ﻣﺎل ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻫﺎ ﺑﻮد.

و ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯽﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﮔﻔﺖ:

»ﺑﻔﺮﻣﺎ ،ﺧﻮاﻫﺮ «.و اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر داد.

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ ﮔﻔﺘﻢ .ﻋﯿﻨﮏ دودی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ،

وﻟﯽ ﺑﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﺳﺎﻟﻦ ،ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﮏ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻋﯿﻨﮑﺶ را

ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﻢ ﮐﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮ و ﭼﺸﻢ ،ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و در ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎﯾﯽ

ﮐﻪ دﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﭘﺮواز ﻓﺮودﮔﺎه داﺷﺖ ،ﻗﺪم زدم .در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮی ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺎم دو ﻧﻔﺮ از

ﻣﺴﺎﻓﺮان را ﺑﺮد و از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﻫﺮاﺳﻢ در آن ﻟﺤﻈﺎت اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺮا ﯾﺎ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﻣﺎن و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻣﻨﺪرج در ﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻣﯿﮑﺮﻓﻮن ﺳﺎ ﮐﺖ و آرام ﺑﻮد ،ﺧﺪا

ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮدم دﻗﺎﯾﻖ آﺧﺮ زودﺗﺮ ﺑﮕﺬرد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ رﺳﯿﺪ و در ورود ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ.
ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 ﻣﯽداﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ؟ -ﺑﻪ ﭼﻪ؟

 -اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻣﺎ زﯾﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
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-

ز ﯾﺒﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد ،دﺧﺘﺮ ﺑﯿﺴﺖ و دو ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺧﻮب

ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮد و رﻓﺖ و آﻣﺪ

داﺷﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﮐﺎر رﺳﯿﺪ ،در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ دو،

ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎه ﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ

او ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ و دﯾﺪارﻫﺎ ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺣﺎﻻ در ﻣﯿﺎن ﺻﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آن ﻫﻢ ﯾﮏ ﺳﻔﺮ داﺧﻠﯽ و ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮی ﭼﻮن زاﻫﺪان و

ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﺸﺪن ،ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن دﺧﺘﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ؟

اﻣﮑﺎﻧﺶ ﯾﮏ در ﻫﺰار اﺳﺖ.

ﻫﺮ دو ﺧﻨﺪهای ﺑﺮ ﻟﺐ آوردﯾﻢ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ز ﯾﺮ ﻟﺐ ﮔﻔﺘﯿﻢ» :ا ﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﺪ «.ﺗﺮس از ﺣﻀﻮر او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و رﺳﯿﺪن ﺧﺒﺮ ﺳﻔﺮﻣﺎن از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زاﻫﺪان و

ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮد .آرام ﺑﻪ ﺳﻮی در ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﭘﺮواز رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را اراﺋﻪ دادﯾﻢ و از اﯾﻦ

ﺧﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رد ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻤﺪانﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان و دو ﺳﺎ ک ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮ
ﮐﺲ ﺑﺎر ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و رواﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺎ کﻫﺎ را ﻧﺸﺎن دادم و ﻫﻤﺮاه ﮔﯿﺘﯽ از ﭘﻠﻪﻫﺎی

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ ،و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎل ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دو ﺻﻨﺪﻟﯽ از ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﯾﻢ.

در ﻫﻤﺎن ﻫﯿﺠﺎن و دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺮاﺿﻄﺮاب ﮐﻪ آرزو داﺷﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ و ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﯾﺎد آوردم ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪن و از ﺗﻬﺮان و اﯾﺮان رﻓﺘﻦ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻮد و آرزو ﯾﯽ

ﺧﺎم .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﺒﯿﻞ-
ﻫﺎﯾﺶ ﮐﻢ ﭘﺸﺖﺗﺮ از ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،در ﮐﻨﺎرم ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ .دو ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن دﯾﮕﺮش ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم

ﺑﻮد ﻫﻤﮑﺎر و رﻓﯿﻖ اداری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در دو ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺠﺎور ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان

دور و ﺑﺮم اﻧﺪاﺧﺘﻢ؛ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺻﻮرت آﺷﻨﺎ و ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﺟﻮان ﮐﻨﺎر دﺳﺘﻢ

ﻣﺆدب ﺑﻮد و ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺶ ﺑﺎ دو ﻫﻤﺮاه از ﻣﺘﺎﻧﺖ او ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد.

وﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮد،

از ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار
ﻣﺮد اﺳﺖ .وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﺎ روﭘﻮش آﺑﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ و روﺳﺮی ﺳﺮﻣﻪای ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی

ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ و زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻣﺮد از ﮐﻨﺎر ردﯾﻒ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ .ﮔﻔﺘﻢ

ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان زن اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ

ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺸﻮد.

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﯿﺘﯽ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ داروی اﻋﺼﺎب ﺧﻮرده ﺑﻮد ،از ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ داﺷﺖ .در ﺿﻤﻦ
۱۲۰

آﻫﺴﺘﻪ و زﯾﺮﻟﺐ دﻋﺎ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪا را ﺷﺎ ﮐﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺪه،

و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در اﻣﺎﻧﯿﻢ؛ از ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺎﺧﺒﺮ اﺳﺖ.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در اوج آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﭘﺮواز درآﻣﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﻮان ﮐﻨﺎرم

ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪ روزﻧﺎﻣﻪی »ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﺷﺪ .ﺳﺮ ﻓﺼﻞ و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ

ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر روﺗﯿﻦ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﺪ :ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ .ﺧﺒﺮ از اﻋﺪامﻫﺎ ،ﺟﻨﮓ-

ﻫﺎ ،ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ از زﻋﻤﺎی ﻗﻮم و ﺣﮑﻮﻣﺖ .ﻧﺎ ﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ

ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ ﻣﯽزﻧﺪ و آﻫﺴﺘﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ:
 -ای وای! ﻧﮕﺎه ﮐﻦ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ اون دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﺳﺖ.

دو دﺧﺘﺮ دورﺗﺮ از ﻣﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ ﻗﺒﻼ از ﮐﻨﺎر ﻣﺎ رد ﺷﺪه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﻗﺪری ﺑﻪ ز ﯾﺒﺎ

ﺷﺒﺎﻫﺖ داﺷﺖ .وﻟﯽ ز ﯾﺒﺎ دﺧﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮب آراﯾﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﻮﻫﺎ را ﻓﹸﺮم ﻣﯽداد ،و ﺣﺎل ﺑﻪ رﺳﻢ

زﻣﺎن دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪم آن ﻫﻢ از ﻓﺎﺻﻠﻪی دور ،ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺮد و ﺳﺎده داﺷﺖ ﺑﺎ ﭼﺎرﻗﺪی ﺳﻮرﻣﻪای ﺑﺮ

ﺳﺮ و ﻗﺎﻣﺘﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه در روﭘﻮﺷﯽ ﮔﺸﺎد .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ او ﺑﺎﺷﺪ. -ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺧﻮد اوﺳﺖ.

ﮔﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﮏ دودﯾﺶ را ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ا ﮔﺮ واﻗﻌﺎﹰ ز ﯾﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ،

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از ﮔﺰﻧﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻢ .از ﻫﻤﺴﻔﺮ ﮐﻨﺎرم ،ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺻﻔﺤﻪای از روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام روزﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺴﻠﯿﻤﻢ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ دو دﺳﺖ

ﺗﻤﺎم روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺣﺎﺋﻞ ﺻﻮرﺗﻢ ﻗﺮار

داده ﺑﻮدم .در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻨﺎرهی ﺑﺎﻻی روزﻧﺎﻣﻪ ،دﺧﺘﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ.

واﻗﻌﺎﹰ ز ﯾﺒﺎ ﺑﻮد.

 -ﮔﯿﺘﯽ! ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺗﻮ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.

ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺟﻮﮔﻨﺪﻣﯽ و ﺻﻮرت ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و

ﻗﯿﺎﻓﻪی ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد .در ﻟﺤﻈﻪای ﻧﮕﺎهﻫﺎﯾﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را

آﻣﺎدهی اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻢ از او ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه

ﮐﺮدم و دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪم .ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از درک ﺑﻮد .ﻫﻤﻪی ﻓﮑﺮم ﻣﺘﻮﺟﻪ ز ﯾﺒﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﮐﻨﺎرهی ﺑﺎﻻی روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرﺗﺶ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺗﺮدﯾﺪی

ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ز ﯾﺒﺎ ﺧﻮدش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﹰا ﻣﺎ را ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ .در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢ ﺷﮑﻼت و
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ آورد و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻣﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮد و ﮔﺬﺷﺖ.

ﺗﻤﺎم ﻓﮑﺮﹺ دﻗﺎﯾﻖ ﺣﻀﻮر در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ز ﯾﺒﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺮ

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﺘﺮﺻﺪ اﻇﻬﺎر آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺮف ﮐﻼﻣﯽ از ﻃﺮف او ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻪ ﺧﻮب
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ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻔﺮ و ﻓﺮود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺧﺮوج ﻣﺎ آن دﺧﺘﺮ آﺷﻨﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮد و ﮐﻼم و ﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرف ﻧﮕﻔﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺗﺶ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎﺳﺖ.

ﭘﺎ از ﭘﻠﻪی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﻫﻮل ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ .ﭼﻮن از ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺧﺮوج از

اﯾﺮان و ﮔﺮﻓﺘﺎرﯾﺸﺎن در ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم .ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ

ﻣﺴﺎﻓﺮان رﻫﺴﭙﺎر ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ و از ﻣﺤﻮﻃﻪی ﻓﺮود ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﺸﻢ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﻌﻮد ﯾﺎ آﻗﺎی

ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﺻﻮرت ﺧﻨﺪان ﻣﺴﻌﻮد را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎری ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺎ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ دﺳﺖ داد و ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،روﺑﻮﺳﯽ

ﮐﺮد .ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﺳﺎ کﻫﺎﯾﺘﺎن ﮐﻮ؟ ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻮ؟« ﻓﺮاﻣﺮز را دﯾﺪ و ﺑﻪ آﻏﻮش

ﮐﺸﯿﺪ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﮔﺮم ﺑﻮد .از ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺴﻌﻮد و ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﺪا ﺷﺪم .ﺑﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه رﻓﺘﻢ و

ﺻﻮرﺗﻢ را ﺷﺴﺘﻢ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر دو ﺳﺎ ک ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪی ﺑﺎر ﺳﻔﺮ و ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﻤﻪی ﭘﻮﺷﺎ ک و ﻟﻮازم

زﻧﺪﮔﯽ در ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .ﭼﺸﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﺪار ،و ﺷﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪ آدم و ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﯽﮔﺸﺖ .ﯾﮑﯽ دو ﺑﺎر ﻫﻢ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ و ﻣﺴﻌﻮد را ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ

ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی داﺷﺘﯿﻢ ،ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﺸﺎن را ﻧﮑﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ در

ﻧﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻧﺸﺎن دﻫﻢ ،ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽآوردم .رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ

ﺳﺎ کﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﯾﮑﯽ و ﺑﻌﺪ ﺳﺎ ک دوم ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻠﻤﺎن ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ از ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﺎ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ .ﺳﺎ کﻫﺎ را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ راﻧﻨﺪه داد،

رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺧﻮان از ﺳﻔﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺮوج از ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﺬﺷﺖ.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻫﺪان آﻣﺪه ﺑﻮدم .ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻮار ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺟﺎﻟﺐ و

دور از اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ،ﺷﻬﺮ را ﭼﻨﺎن آﺑﺎد

ﻧﯿﺎﻓﺘﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ از ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﺎ کﻫﺎ و دو ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را

ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮏ ﺗﮏ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .وارد ﮐﻮﭼﻪ ای

ﺧﺎ ﮐﯽ ﺷﺪ .در دو ﻃﺮف ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﮐﺜﯿﻒ و

ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ ﺑﻮد .ﺗﮏ و ﺗﻮک ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ .از ﺳﺮ

ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﯾﮑﯽ دو ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﭼﺎدر ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪای اﯾﺴﺘﺎد و اﺷﺎره ﮐﺮد

وارد ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دزداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮار ﺑﻮدﯾﻢ و ﻻﻧﻪی اﻣﻨﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎ
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ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،وارد ﺷﺪﯾﻢ .از راﻫﺮوی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ دو ﭘﻠﻪ از ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻮد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .وارد ﺣﯿﺎط

ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد وارد ﺷﺪ ،داﺧﻞ ﺷﺪﯾﻢ.

آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺧﻨﺪان و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺮﯾﺸﺎن ،ﭘﯿﮋاﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ،ﺑﺎ ورود ﻣﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ،از ﺟﺎ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و از ﺳﺮ ﺷﺎدی ﺳﺮ و روﯾﻤﺎن را ﺑﻮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ دﺳﺖ داد و دﺳﺖ ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن

ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد.

اﺗﺎق ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻮد ﺳﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ .در ﻏﺮب اﺗﺎق دری ﺑﻪ راﻫﺮو ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در آن روز ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻮد .در ﺟﻨﻮب و ﮐﻨﺎر اﺗﺎق ،در دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻘﻒ و دﯾﻮار

ﮔﭻ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﻒ اﺗﺎق ﻗﺎﻟﯽ ﮐﻬﻨﻪی ز ﯾﻠﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ .در ﺳﻤﺘﯽ از اﺗﺎق ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﺎف ﺑﺎ آﺳﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮخ و

ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ و در ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎزه ﺑﻮد .ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﺗﺎق

ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ؛ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺪاﯾﯽ اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﺰار دﻻری را ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ،ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺼﺪ دﻻر ﺧﻮدﺗﺎن و ﭘﻨﺞﻫﺰار

روﭘﯿﻪای ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺳﭙﺮدهاﯾﻢ .آنﻫﺎ را در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ داد.

ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪهی ﯾﮏﻫﺰار دﻻری را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .ﻓﺮاﻣﺮز

ﻫﻢ آن را در ﮐﯿﻒ ﺟﯿﺒﯽ ﻗﺮار داد .ﻣﺴﻌﻮد ﺳﺮاﭘﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻧﺎآرام

در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺖ:

 ﺧﻮب ،ﻣﻦ دوﺑﺎره ﻣﯽروم ﻓﺮودﮔﺎه؛ رﻋﻨﺎ را ﻣﯽآورم .ﺣﺎﻻ ﺣﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ او آﺷﻨﺎﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﭘﻮل و ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ او زﯾﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﻪ او ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ

ﮐﺎر را داده اﺳﺖ .آن وﻗﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺮوم؟

-

از دﯾﺮوز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﭼﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﭼﻮن در ﺟﻮاﺑﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ .از آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
ﮔﻔﺖ:

 -ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻓﺮدی ﻣﯿﺎنﺳﺎل ،ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺒﺰه ﺳﻮﺧﺘﻪ ،ر ﯾﺶﻫﺎی اﻧﺒﻮه

ﺟﻮﮔﻨﺪﻣﯽ ،ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻋﻤﺎﻣﻪای ﺳﻔﯿﺪ و ﺷﻠﻮاری ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺸﺎد و ﭼﯿﻦ دار-ﺑﺎ ﺧﺸﺘﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ

ﻣﭻ ﭘﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ ﮔﺸﺎد و ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن رﻧﮓ ،وارد ﺷﺪ .ﺑﺎ ورودش ﻣﻦ و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز از

ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﻼم ﮔﻔﺘﯿﻢ .دﺳﺘﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ دراز ﻣﯽﺷﺪ ،در دو دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﻓﺸﺮد.

ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺮدی ز ﯾﺮک را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺣﺎﻻت و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ،و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﻌﺎرف و
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ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ،در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اول ﺑﻪ دل ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ .ﭼﻬﺎرزاﻧﻮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﺳﻔﺮ ﺧﻮب ﺑﻮد؟-

اﻟﺤﻤﺪاﻟﻪ.

دﺳﺖﻫﺎی ﺗﯿﺮه رﻧﮕﺶ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﭙﺎس ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ﮐﻪ آﺳﺘﯿﻦﻫﺎی ﮔﺸﺎد ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ آوﯾﺰان ﺷﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اوﺳﺖ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در

ﺧﺪﻣﺘﺘﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ.

ﻧﮕﺎه ز ﯾﺮک او ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﭼﺮﺧﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:
-

ﮐﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟

 -ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ.

 -ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ؟

 -ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮب و راﺣﺖ!

ﺟﻌﺒﻪی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ﺑﻪ اﺷﺎرهی ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎز و ﺗﻌﺎرﻓﺶ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آوردهاﯾﻢ.

دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮد و ﺑﯽﺗﮑﻠﻒ دو ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮداﺷﺖ و از اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ آوردﯾﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد

وﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻻ ﭼﺎی ﻣﯽآوردﻧﺪ.

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ را درک ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ آراﻣﻤﺎن ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 ﺣﺎج آﻗﺎ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟ -ﺧﺪا آﮔﺎه اﺳﺖ!

 ﺧﻮب ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﺧﻄﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 -ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺣﺎج آﻗﺎ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ا ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺧﻄﺮ در راه اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.

ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ:
-

ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺪی ﻣﯽﮐﻨﻢ؟

 -ﭼﺮا ﺣﺎﺟﯽ؟
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 ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﻫﺎ را از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﮐﻨﻢ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ژاﻧﺪاﻣﺮی ﺑﺪﻫﻢ .وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻦاﯾﻦ اﺳﺖ.

 ﭼﺮا ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ؟ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﯽﮔﻨﺎه اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ،ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ؛ ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ.

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎ زرﻧﮕﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺪر ﮐﺎری را ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎن ،ﺷﻨﯿﺪهام ﺧﯿﻠﯽﻫﺎ را ﻧﺠﺎت دادهای؟

 -ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ،آﻗﺎ .ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺮدم .در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ را ﺑﺮدم.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪ و او را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت دﻋﺎ

ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮرﻫﺎی او را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﭘﯿﺎده

ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ از آن دو ﻣﯽداد ،ﻧﻈﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮی ﻣﻮدت ،ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰ،

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮدت؛ و دﯾﮕﺮی ﺧﺎﻧﻢ اﻋﻈﻢ ﻋﻠﻮﯾﺎن ،ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ،ﺑﺰرگ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮود ﺑﺒﯿﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺪه ،از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﻫﻤﻪی زرﻧﮕﯽ

و زﺑﺎن ﭼﺮﺑﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ ،روی ﻫﻤﻪی ﻣﺎ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺟﻠﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺮد .دﺧﺘﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪی ﺑﺎ

ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮔﻠﯽ رﻧﮓ و داﻣﻦ ﭘﺮﭼﯿﻦ و ﺷﻠﻮار ﺑﻨﻔﺶ رﻧﮓ وارد ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺳﻼﻣﯽ داد .ﺳﯿﻨﯽ

اﺳﺘﮑﺎنﻫﺎی ﭼﺎی را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،روی ﻗﺎﻟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺳﺮ ﺑﻪ ز ﯾﺮ ﻓﻮراﹰ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ .دو ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺗﯿﺮه رﻧﮓ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻣﻮﻫﺎی

ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﯿﺪه ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺪر وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ ،و ﻫﺮ دو در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ دﺳﺖ راﺳﺖ ﭘﺪر ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن درﺧﺸﺎن و ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﺣﺎج آﻗﺎ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ دارﯾﺪ؟

 -ﻫﻔﺖ ﺗﺎ.

 -ﻫﻔﺖ ﺗﺎ؟ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻪ! ﺧﺪا ﺣﻔﻈﺸﺎن ﮐﻨﺪ.

 -ﺣﻔﻈﺸﺎن ﮐﺮده.

 -ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و دو ﭘﺴﺮت را دﯾﺪهاﯾﻢ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺟﺎن.

 -ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻬﺎر دﺧﺘﺮ .دﺧﺘﺮ ﺑﺰرگ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ و دﮐﺘﺮ اﺳﺖ.

 -اﺑﺮوﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﯿﻨﯽ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻓﻨﺠﺎن و ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﭼﺎی را ﻗﺮار داد .ﺑﻌﺪ ﺧﻮد

ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن و ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻮرت ،ﭼﺎی را ﻧﻮﺷﯿﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ

ﺑﻪ ﻣﺎ اﺷﺎره و ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد ﭼﺎی ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ.
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ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺨﺮوﺑﻪ و ﮐﻠﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﺟﯽ و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻦ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﮐﺜﯿﻔﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻮد .روی اﺳﺘﮑﺎن و ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ دﯾﮕﺮی

را-ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺒﻞ ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،دﯾﺪ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﭼﺎی

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺎن را ﺑﺮدارم و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﺪم آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ

ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪی ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی را ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺻﺪا و ﻣﺰه ﮐﻨﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن

ﺷﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﮑﺎن را در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ رﻏﺒﺖ و ﻣﯿﻞ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ادای

وﻇﯿﻔﻪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ را ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ

وﻗﺖ ﭼﺎی ﻧﻤﯽﺧﻮرد .در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻻﻏﺮ اﻧﺪام وﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻧﻪ و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎه و

ﺻﺎف و ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪه ،و ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻠﻮار ﭘﺎرﭼﻪای ﮔﺸﺎد و

ﺳﯿﺎه ،و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﯿﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ،و ﯾﻘﻪای ﮔﺮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﮔﺮدن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﺟﯽ

ﮔﻔﺖ:
-

ﺑﻨﺸﯿﻦ.

 -و ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺟﯽ رو ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮد و او را ﺧﻮاﻫﺮزادهاش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﭼﻘﺪر ﺧﻮب و ﻧﺎزﻧﯿﻦ اﺳﺖ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.-

ﻣﮕﺮ ﺣﺎج آﻗﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ؟

ﭼﺮا ،اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ؛ زن و ﺑﭽﻪاش ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ.

از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ از ﺣﺮفﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآوردم و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ آن ﻫﺎ ﭼﺮا

ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ،دو ﺳﺆال ﻣﺎ ﺟﻮابﻫﺎی ﻣﺒﻬﻤﯽ داد .ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای آرام ﺑﺎ آن ﺟﻮان

ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﺟﻮان از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺳﺎﻋﺘﯽ از رﻓﺘﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ.

ﺑﺎر ﭼﻨﺪم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،وﻟﯽ ﻟﺤﻈﻪای ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮﭼﮏ اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺻﻮرت

ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﻬﺮﺑﺎن رﻋﻨﺎ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪهﻫﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺴﻌﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻤﺪان او را در دﺳﺖ

داﺷﺖ ،ﺑﻪ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ.

ﺟﻠﻮ ﭘﺎی آن ﻋﺰﯾﺰان از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ و رﻋﻨﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دوری ﺳﺨﺖ

در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﺷﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آوردﻧﺪ .ﺑﺎ رﻋﻨﺎ ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮑﯽ ﮐﺮدم.

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﺠﺎن اﯾﻦ دﯾﺪار ﺗﺨﻔﯿﻒ ﯾﺎﻓﺖ ،رﻋﻨﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺎﺟﯽ ﺷﺪ؛ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﺑﺎ

ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﺤﺠﻮب و ﻣﻈﻠﻮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ز ﯾﺮ ﻟﺐ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ را ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﯿﻦ

ﻣﺎﯾﻞ ﮐﺮده و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺟﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،آرام ﮔﻔﺖ:
 -ﺳﻼم.

 -ﺳﻼم ،ﺧﺎﻧﻢ .ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻪ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﺑﯽ! ﭼﻘﺪر ﺟﻮان!

ﺣﺎﺟﯽ آﻗﺎ روﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﻌﻮد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
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 -ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻪ ﻫﻤﺴﺮت ﺧﺎﻧﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﯽداﻧﻢ ،ﺣﺎج آﻗﺎ؛ ﻗﺪرش را ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ.

ﻫﻤﻪ ﭼﻬﺎرزاﻧﻮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﻢ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮﻫﺎﯾﺶ را-ﮐﻪ

ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻞ ﺑﻮد ﺻﺪا زد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮک ﮐﻨﺎر در ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻟﺤﻈﻪای ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﮐﻪ

در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻫﺎن ﭘﺪر دوﺧﺖ .ﺣﺎﺟﯽ دﺳﺘﻮر داد ﭼﺎی ﺑﯿﺎورد .در ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ ﭼﻨﺪ

دﻗﯿﻘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و وﺳﯿﻠﻪی آﻣﺪن ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪی ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .ﺣﺎﺟﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ؛ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ.

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻣﺴﻌﻮد ﭼﺎی ﺧﻮردﻧﺪ ،از ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﺧﻮب ﻣﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟«

ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺆال ﻣﻦ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 -ﺗﻮی اون ﮐﯿﺴﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﻣﺮدﻫﺎﺳﺖ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راه ﺑﻪ ﺗﻦ

ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺮای ﻫﻤﺸﯿﺮه ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺷﻠﻮار ﻫﺴﺖ ﺗﺎ از ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺸﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ،

ﯾﮏ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﺒﺰ و ﯾﮏ ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد و ﺳﯿﺎه و ﮐﻬﻨﻪ.

ﻫﻤﻪ وﻗﺘﯽ آن را در دﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ دﯾﺪﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺻﺪا و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ!« ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺪری

ﻧﺎراﺣﺖ آن دو ﺗﮑﻪ و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ را ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻮی ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪ؛

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮔﯿﺘﯽ از ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺪ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ دارد .وﻟﯽ

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ دﺳﺖ آنﻫﺎ را زﯾﺮ و رو ﮐﺮد و ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش اﻧﺪازه ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ﺳﺒﺰ

ﮔﺸﺎدی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺑﻮدﯾﻢ ،آن دو ﺗﮑﻪ را در ﮐﻨﺎری ﻗﺮار داد و ﮔﻔﺖ:

»اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮﺑﻨﺪ «.و ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻔﺖ:

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻣﺒﺎرک اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯽ ﺧﺎﻧﻢ ،ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺸﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ آن ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﻬﻨﻪ و ﺷﻠﻮار ﺑﺎرﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺟﻤﻌﺎﹰ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽارز ﯾﺪ،

از ﺳﺮ ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
-

ﺣﺎج آﻗﺎ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻫﺴﺖ؟

-

ﻣﺮﺳﯽ ،ﺣﺎﺟﯽ ﺟﺎن؛ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ؟

 -آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺸﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل دادهام.

 -ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮی راه ،وﻟﯽ ﻫﻤﺸﯿﺮه ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺗﻨﺶ ﮐﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﺗﻮی آن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﺎدری را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ از ﺳﺎ ک

درآوردﯾﻢ .ﻣﻦ و رﻋﻨﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ و دو ﻃﺮف ﭼﺎدر را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺸﺖ

ﭼﺎدر رﻓﺖ .دﯾﮕﺮان ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،از
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ﮐﻨﺎر ﭼﺎدر ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ؛ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ .ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر
ﮔﻔﺖ:

 ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ. ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:-

ﻫﻤﺸﯿﺮه ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎرﻗﺪ روی ﺳﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.

ﮔﯿﺘﯽ روﺳﺮی ﺑﺰرگ و ﺑﻠﻨﺪی را ﮐﻪ داﺷﺖ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:
 -آن ﻃﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮد.

روﺳﺮی را از ﮔﯿﺘﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮز ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﻢ زنﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او

ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر در آن ﺧﺎﻧﻪی ﻏﺮﯾﺐ و ﺳﻔﺮ ﻗﺮﯾﺐ داﺷﺘﯿﻢ ،اﯾﻦ

دﻗﺎﯾﻖ وﺣﺮﮐﺎت ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻨﺪه ﻣﯽآورد .ﺗﺎ آن ﮐﻪ دﺧﺘﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ ،ﺑﺎ

ﺑﺴﺘﻪای در دﺳﺖ وارد ﺷﺪ .ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎرﭼﻪای ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ .آن را در وﺳﻂ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎز

ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮی ﮐﻠﻔﺖ و ﮔﺮد ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎز و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻔﺮه در وﺳﻂ اﺗﺎق ﭘﻬﻦ
ﺷﺪ .ﺑﺴﺎط ﻧﺎﻫﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ.
ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﻫﺎر راه ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ.

ﻫﻨﻮز از ﻧﺎﻫﺎر ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪه ،زن ﻓﺮﺑﻪ ﻗﺪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﯿﺮه رﻧﮓ ،ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻠﺪار ،و ﺷﻠﻮاری

ﻫﻢرﻧﮓ و روﺳﺮی وارد ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻼم داد .ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ روز زودﺗﺮ از ﻣﺎ ﺑﺎ اﮐﺜﺮ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﻮراﹰ ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺎج آﻗﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ او ﺣﺎل و اﺣﻮال ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺮفﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی او ،ﺣﺎﺟﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽﮔﻔﺖ.

رﻋﻨﺎ رو ﺑﻪ زن ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﺷﺪهاﯾﻢ.

و او ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
 -اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺮای ﻧﺎﻫﺎر ﭘﻠﻮ و ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﻮرﻣﻪ ﺳﺒﺰی ﺗﺪارک دﯾﺪه .ﭼﻪ ﻣﮋدهی ﺧﻮﺑﯽ!

ﺧﻮرﺷﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪام .ﻏﺬا را آوردﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ روﯾﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﺣﺎوی ﺑﺮﻧﺞ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ

ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺳﻔﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .از دﯾﺪن ﺑﺮﻧﺞ اﺷﺘﻬﺎﯾﻢ ﺳﺪ ﺷﺪ .ز ﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و رﻋﻨﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم.
ﮔﯿﺘﯽ اﺧﻤﯽﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت آورده ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺳﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﺳﺖ ﻫﻢ در ﺳﻔﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و دو

ﮐﺎﺳﻪی ﭘﺮ از ﺧﻮرﺷﺖ .ﺣﺎﺟﯽ و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
 -ﺑﻔﺮﻣﺎ.
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ﺧﻮدﺷﺎن در ﺑﺸﻘﺎب ﺟﻠﻮﺷﺎن ﺗﮑﻪای از ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و روﯾﺶ ﺧﻮرﺷﺖ ر ﯾﺨﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﻋﻪ آب ﻫﻢ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺧﻮدت را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﻦ.

-

ﺳﯿﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻣﯿﻞ ﻧﺪارم.

ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﻮاب داد:

وﻟﯽ ﺗﮑﻪای ﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻘﯿﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﮑﻪای ﺑﺮﻧﺞ و ﻗﺎﺷﻘﯽ ﺧﻮرﺷﺖ ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و آن ﭼﯿﺰ

ﺑﯽﻣﺰه و ﺑﺪ ﺻﻮرت را ﺑﻪ زور ﻓﺮو دادﯾﻢ .ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ و دﻓﻊ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ از ﻣﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﻮردم .ﺣﺎﺟﯽ و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﺮﻧﺞ و ﺧﻮرﺷﺖ را ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ-

ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی ﻟﺬﯾﺬ ﻏﺬا را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮐﻪ آن ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﻣﯽ-
ﺷﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ و آن ﺧﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد،

ﻏﺬای ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﻣﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪای دری و ﻫﺮ

ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺗﺮس ﺑﻪ دلﻫﺎﻣﺎن ﻣﯽر ﯾﺨﺖ .،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ا ﮔﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺎﺳﺪاری

ﯾﺎ ﻓﺮدی ﺣﺰباﻟﻠﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻨﺰل ﻣﺤﻞ ﻗﺮار را ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ را دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﺳﯿﺮ ﻣﯽ-

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ و آﻏﺎز راه

ﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺎ ﮔﺎه ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و آﺳﻤﺎن ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺮ اﺑﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﯿﺮه ﺷﺪ و

ﺑﺎران ﮔﺮﻓﺖ .ﻗﻄﺮات درﺷﺖ ﺑﺎران ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽر ﯾﺨﺖ .از ﺑﺎرش ﻧﺎﺑﻪﻫﻨﮕﺎم و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎران ﻧﺎراﺣﺖ

ﺷﺪم .ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اداﻣﻪ ﻧﺪارد و ﻫﻮا دوﺑﺎره آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

و اﺗﻔﺎﻗﺎﹰ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ .دﻗﺎﯾﻖ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻨﻮز ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .در اﻧﺘﻈﺎر

ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺮاﺿﻄﺮاﺑﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﺣﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎر از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺸﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻢ را ﺑﺒﺮد و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﯾﮏ ﺟﺎﯾﯽﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﻋﻨﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و دﯾﺪار

از ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﻧﻈﺮ

ﺣﺎﺟﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﻢ ،و ﻗﺮارﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎرج
ﺷﻬﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ را ﺑﮑﻨﯿﻢ«.
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ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو ﻋﺰﯾﺰ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ

ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻧﮕﺎه و ﺗﮑﺎن دادن ﺳﺮ ﻣﻮﻗﺘﺎﹰ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ از اﺗﺎق ﺧﺎرج

ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﯾﺴﺘﺎد .ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽراه رﻓﺖ و دوﺑﺎره درﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮوج از

اﺗﺎق و ورود ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎط از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ﺳﺮ را از ﻻی درﺧﺎرج ﮐﺮدم ،ﺧﺪاﯾﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:

 ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ؛ ﺗﻮی راﻫﺮو دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺮا از دﯾﺸﺐ دﯾﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟-

ﮔﻔﺘﻢ:

ﻟﺒﺨﻨﯽ زد و ﻧﮕﺮان ﺟﻮاب داد:
ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

 -ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ از آن دو ﻣﺮد ﺳﺮاغ ﺣﺎﺟﯽ را ﺑﮕﯿﺮی.

 -اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺮو ﺗﻮ.

ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﺸﺴﺘﻢ .آنﻫﺎ ﻫﺮ دو ﻧﮕﺮان و در اﻧﺘﻈﺎر دﻗﺎﯾﻖ را

ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮد و داﺧﻞ اﺗﺎق ﺷﺪ .در را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ:

 ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،و ﺣﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آدمﺧﻄﺮﻧﺎ ﮐﯽ اﺳﺖ ،رﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ا ﮔﺮ دﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط ﺑﺮوی ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.

از ﺷﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﻔﻪی آن اﺗﺎق و اﺿﻄﺮاب درون ،ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎط و ﺗﻨﻔﺲ ﻫﻮای آزاد ﺧﻼص

ﺷﺪم و ﻗﺪری آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﻢ .ﺳﻄﺢ ﺧﺎ ﮐﯽ ﺣﯿﺎط ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮد ،و ﺣﻮض ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ،

آن ﻗﺪر ﮐﻢ آب ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻓﻘﻂ از ﺑﺎرش ﺑﺎرانﹺ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ،ﻻﯾﻪای از آب در ﺧﻮد داﺷﺖ.

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎ ﭘﺸﻢﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﻪ ﺑﺪن ﭼﺴﺒﯿﺪه ،آرام و ﺑﯽﺧﯿﺎل و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺎرش و آﻓﺘﺎب ،ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن

درﺷﺖ و ﺑﯽﺣﺎل ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪی از ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ درﺧﺖ ﺑﯽﺑﺮگ و ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻪی ﻣﻔﻠﻮک

ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻣﺤﺪودهای ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎﻫﮕﺎه ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

دو ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﺮغ و ﯾﮏ ﺧﺮوس از ﻻﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از زﻣﯿﻦ داﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ در

ﺣﯿﺎط ﺑﻮدم .ﺻﻮرت ﮔﯿﺘﯽ را ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﺎق دﯾﺪم .ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق وارد ﺷﻮم .وﻗﺘﯽ

وارد ﺷﺪم ،ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟

 ﻫﯿﭻ .ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺑﻠﻮچ ﭼﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﺖ و ﯾﮏﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و دو ،ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﺮغ و ﺧﺮوس!
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ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﺛﺎث ﺳﻔﺮ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ک ﺑﻮد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادﯾﻢ .ﮐﯿﺴﻪی

ﻣﺤﺘﻮی ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ را روی آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺎﺟﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ:

ﺣﺎج آﻗﺎ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ؛ ﭼﻪ ﺷﺪ؟

-

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺣﺎﺟﯽ ﻫﻢ در اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮑﻨﺪ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
 -ا ﮔﺮ ﻫﻤﺎن دﯾﺮوز آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯽرﻓﺘﯿﺪ و ﺣﺎﻻ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮدﯾﺪ.

ﻗﺪری ﻣﮑﺚ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﮐﯽ؛ ﺣﺎج آﻗﺎ؟

 ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮد. -ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ؟

 -ﭼﺮا؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﻤﯽﺑﺮم .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.

ﺑﻌﺪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺷﻠﻮار ﭘﺮﭼﯿﻦ و ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺸﺎدش ﮐﺮد و ﺑﺴﺘﻪای را ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻣﺎ

و وﺟﻮه اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ» :اﺳﺒﺎب ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﺳﺖ «.ﺑﺎ دﯾﺪن ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ ،ﯾﺎدم

آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﻣﻬﺮ ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن و اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﭼﻨﺪ روزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪم:

»آﯾﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺮز ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮرده؟« ﺣﺎﺟﯽ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﺒﻮد .ﻗﺪری ﯾﮑﻪ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ:

 -ﻧﻪ؛ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن رﺳﯿﺪﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ را ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ا ﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ

رﻗﻤﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎر روﺑﻪراه ﺷﻮد.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺳﻔﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﺮ از ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ از اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻗﺪر ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ

داﻣﺎن ﺣﻮادث ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم .وﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺰ ﻗﺒﻮل وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ راﻫﻤﺎن ﺑﻮد

ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﮐﻪ ﻫﻮا ﻫﻨﻮز روﺷﻦ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،در ﺑﺎز ﺷﺪ و ﺟﻮاﻧﯽ ﻻﻏﺮ اﻧﺪام و رﯾﺰ ﻧﻘﺶ و

ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ ،ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﺠﻮب و ﺳﺒﯿﻞ ﻧﺎزک و ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻢ ﭘﺸﺖ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﮐﺘﯽ ﺳﯿﺎه و

ﺷﺎﻟﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،داﺧﻞ اﺗﺎق ﺷﺪ .آﻫﺴﺘﻪ ﺳﻼﻣﯽﮐﺮد و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ.

ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻫﺎن ،آﻣﺪی؟« ﺑﻌﺪ ﻫﺮ دو آرام ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ،

ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:

۱۳۱

 اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻫﺮم اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﻪی ﭘﺴﺮﺧﻮاﻫﺮﻫﺎﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ.ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ راهﺑﯿﻔﺘﯿﻢ.

 ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ؟ ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺠﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ -آنﻫﺎ را در راه ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ.

 -ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﺪام اﺳﺖ؟

 ﻓﻌﻼ ﯾﮏ واﻧﺖ ﻫﺴﺖ .دو ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮ ،ﮐﻨﺎر دﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،و ﻣﻦ ﺑﺎ دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﺸﺖواﻧﺖ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و
ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﺟﯽ ،ﻗﺮار ﻧﺒﻮد از اول ﺑﺪﻗﻮﻟﯽ ﮐﻨﯽ؛ واﻧﺖ ﭼﯿﻪ؟ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﺣﺎﺟﯽ از ﻫﯿﭻ ﺣﺮف و ﺑﺮﺧﻮردی ﺟﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻬﻨﻪ ﮐﺎرﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﺑﻮد .آرام

و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:

ﻼ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
 -ﻓﻌ 

ﭘﺴﺮﮐﯽ ﺳﯿﺎه و ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪه ،ﺑﺎ ﻫﯿﮑﻠﯽ درﺷﺖ و ورزﯾﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق آﻣﺪ و در دو ﻧﻮﺑﺖ آﻧﭽﻪ را

داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮداﺷﺖ و ﻇﺎﻫﺮاﹰ در واﻧﺖ ﻗﺮار داد .ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺎﺟﯽ ،ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺮ روی آن ﻟﺒﺎس رﻧﮓ ﺑﻪرﻧﮓ و

ﺷﻠﻮار ﺳﺒﺰ و روﺳﺮی ﺑﺰرگ ،ﭼﺎدری ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺮد و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ راﻫﯽ ﺷﺪﯾﻢ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی

ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺗﻨﮓ و ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ورود ﻣﯽﺷﺪ ،واﻧﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ

ﻓﻮرﯾﺖ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺟﻮان راﻧﻨﺪه ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺖ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺎﺟﯽ ،آن ﭘﺴﺮ ﻫﻔﺪه

ﯾﺎ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪی ﺳﯿﺎه ﻫﻢ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺎ ﺑﻮد،

وﻟﯽ اﺛﺮی از اﺿﻄﺮب در ﺣﺎﺟﯽ و راﻧﻨﺪه دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .واﻧﺖ ﺑﺎ دﻧﺪهی ﻋﻘﺐ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﻮد،

ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ازﮐﻮﭼﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺴﯽ

ﺑﻪ ﻋﺒﻮر واﻧﺖ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻢ رد ﺷﺪﯾﻢ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ .رﺑﻊ

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ،واﻧﺖ در اﺑﺘﺪای ﺟﺎدهای ،ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ و ﮐﻮﭼﮑﯽ

ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ،اﯾﺴﺘﺎد .راﻧﻨﺪهی ﻣﺎ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ،ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺮار

ﮔﺮﻓﺖ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .راﻧﻨﺪهی ﺗﺎزه ،ﺑﻌﺪ از ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﻗﺪری

ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارم؛ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ اﯾﺴﺘﺎد ،ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﺳﻮار

اﺗﻮﺑﻮس ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮی اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ «.ﺟﻮاب ﻣﺎ »ﭼﺸﻢ!« ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻪ

دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪی دﺳﺘﻮرات را اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

ﻗﺒﻼ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ ،راه ﻣﻌﻤﻮل دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ

ﮐﺜﺮت ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻓﺮار اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،آن راه-ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﻣﺮز ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ ،ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
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ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺎ را از ﻣﺴﯿﺮی دورﺗﺮ و اﻣﻦﺗﺮ راﻫﯽ ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎل

داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻋﺎدی ﻋﺎزم ﺷﻬﺮ ﺧﺎش ﺑﺸﻮﯾﻢ.

وﻗﺘﯽ واﻧﺖ در ﺟﺎدهی ﺧﻠﻮت ﺑﯿﻦ زاﻫﺪان و ﺧﺎش ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ،ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻗﺮار ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ دﯾﺪن

اﺗﻮﺑﻮس و ﺗﻮﻗﻒ آن ،ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﻧﯿﺰ در اﻧﺪک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﻧﺪ .اﺗﻮﺑﻮس

ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ و راﻧﻨﺪهی اﺗﻮﺑﻮس و ﺧﻮد ﺣﺎﺟﯽ ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺗﻮﺑﻮس ﻋﺒﺎرت

ﺑﻮدﻧﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻠﻮچ ،ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا راﻧﻨﺪهی واﻧﺖ ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻫﺠﺪه ،ﻧﻮزده

ﺳﺎﻟﻪی ﺳﯿﺎه .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﺻﺪا در آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ،ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ! ﻣﻦ از ﻣﺎﻣﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮدم .ﻣﺎ را ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .او را دﻋﻮت ﺑﻪ آراﻣﺶ ﮐﺮدﯾﻢ .از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و آرام ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﺣﺎﺟﯽ! ﻣﺎ از ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.

ﺣﺎﺟﯽ آرام و ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺟﻮاب داد:

 -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ دﻟﻮاﭘﺲ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﺮفﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ را ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز و ﮔﯿﺘﯽ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم .از ﺷﯿﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮهی اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه

ﮐﺮدم .آﻧﭽﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮ اﺛﺮی از ﺧﺎﻧﻪ و آﺑﺎدی .ﻓﻘﻂ ﺟﺎده ﺑﻮد و اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺘﯽ ز ﯾﺎد ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻮا ﻫﻨﻮز روﺷﻦ ﺑﻮد و اﺛﺮ ﮐﻢ رﻧﮓ آﻓﺘﺎب ﺑﺮ ﺟﺎده و ﺑﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

ﺑﻪ ﯾﮏ آﺑﺎدی ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ .اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻣﺮد ﻫﻨﺪی ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺳﺎری ﭘﻮﺷﯿﺪه

ﺑﻮد ،ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ .از زاﻫﺪان ﺑﯿﺴﺖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دور ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهی اﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﺎﺷﯿﻦ اﺳﺘﯿﺸﻦ دارد ﻣﯽآﯾﺪ.

 ﺑﺎ دﺳﺖ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪی اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻤﺘﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ را ﻧﺸﺎن داد .از دور ﻓﻘﻂ ﮔﺮد وﻏﺒﺎری ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﮔﻮاه ﺑﺮ ﺣﺮﮐﺖ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺑﻮد.

آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
-

ﻓﻘﻂ ﭘﺴﺮ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮد ،وﻟﯽ ز ﯾﺎد ﻃﻮل ﻧﺪﻫﺪ .ﺷﻤﺎ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﻮ

وﻟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ واﻧﺖ ﻧﺮو .ﺧﻮدت را درﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﻧﺸﺎن ﺑﺪه؛ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﮐﻪ اﺻﻼ
ﭘﯿﺎده ﻧﺸﻮد.

آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺣﺎﺟﯽ ﺟﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ.

 -ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮده؛ دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.

۱۳۳

ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﺎﺟﯽ ،ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﺎﺟﯽ و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده

ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﺎده ﺧﻠﻮت ﺑﻮد .در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ،از ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪی دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد،

وﻟﯽ آن ﻏﺒﺎر از دور ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از دﻗﺎﯾﻘﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﯿﺸﻦ از ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺑﻪ ﺟﺎده

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و در ﺻﺪ ﻣﺘﺮی اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ ﻃﺮف اﺳﺘﯿﺸﻦ دوﯾﺪ؛ ﻣﻦ آرام و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای

از ﺟﺎده ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﯿﺸﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدم .رﻋﻨﺎ و ﻣﺴﻌﻮد از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز در آﻏﻮش

ﻣﺎدرش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ ﻣﯽر ﯾﺨﺖ ،ﺑﻪ آﻏﻮش ﭘﺪر ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺻﻮرﺗﺶ را

ﺑﻪ ﺻﻮرت او ﻣﯽﺳﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎن ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ؛ ﻣﻤﻨﻮن از ﻫﻤﻪی ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺖ.

 روﯾﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮی رﻋﻨﺎ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮازش و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻮد ،ﺑﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ﺟﺎن ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ.

رﻋﻨﺎ ﻧﺎراﺿﯽ و در ﻫﯿﺠﺎن ،ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮدم.

 -ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ او ﭘﯿﺎده ﻧﺸﻮد؛ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ.

آب دﻫﺎﻧﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺑﻐﻀﯽ در ﮔﻠﻮ ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ

ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -زود ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻓﺮاﻣﺮز از آن ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ رﺳﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﺗﮑﺎن داد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﺎر او را ﺗﮑﺮار

ﮐﺮدم و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮕﺎه را ﺑﺮ ﺻﻮرت ﭘﺮﻣﻬﺮ آن ﻋﺰﯾﺰان ﺟﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ

ﺳﻮی اﺗﻮﺑﻮس دوﯾﺪﯾﻢ و ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ .اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪی زاﻫﺪان ﺗﺎ ﺧﺎش ﭼﻨﺪ

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯽرﻓﺖ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎدهی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ

ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .ﺟﺎﯾﯽ در اﺗﻮﺑﻮس ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎﯾﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺎﺟﯽ

ﺳﺮی ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ و آرام ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .رﻓﺘﻢ ﺑﻪ ردﯾﻒ دوم اﺗﻮﺑﻮس و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آن ﺟﻮان ﺳﯿﺎه ﻫﺠﺪه،

ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺟﻮاﻧﮏ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن آرام و ﺑﯽآزاری ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻟﺒﻬﺎﯾﺶ ﺗﯿﺮه و ﻟﺜﻪﻫﺎ

ﺳﺮخ ،دﻧﺪانﻫﺎ زرد و ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﯿﺮه ﺑﻪ رﻧﮓ ﺷﺐ داﺷﺖ .ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻻﻏﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ورز ﯾﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺧﯿﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ

ﺷﺪ و ﺳﺮش را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﮔﺮداﻧﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎش ﻣﯽروﯾﺪ؟ -ﺑﻠﻪ.

 ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺘﻪ؟۱۳٤

 -ﻧﻮزده ﺳﺎل.

 اﺳﻤﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ رﺷﯿﺪ. -ﭼﯽ؟

 -رﺷﯿﺪ.

 ﻫﺎن .ﭼﻪ اﺳﻢ ﺧﻮﺑﯽ! رﺷﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ -ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﻮﺑﻮس.

 -ﮐﻤﮏ راﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽ؟

 ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﺷﺎ ﮔﺮد راﻧﻨﺪه ﻫﺴﺘﯽ؟ -ﻫﺎن.

 -ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮی؟

 -ﻫﺮ ﭼﯽ ،ﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎن.

 ﺳﻮاد داری؟ -ﻧﻪ.

 ﻫﯿﭽﯽ؟ -ﻫﯿﭻ.

 -ﭼﺮا؟

ﺳﺎ ﮐﺖ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه آرام ﻣﺮا ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ؛

ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ وﺿﻊ ﺳﻔﺮﻣﺎن را ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه ﺑﺪﻫﻢ ،راﺿﯽ از

اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻋﻠﯽ ﯾﺎرت!

از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ دﻋﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای او ﻧﮑﺮدهام و ﻋﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﺎر او ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ ﮐﻪ او

ﻣﺜﻞ ا ﮐﺜﺮ ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺳﻨﯽ ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دﻋﺎ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﻔﺘﻢ:
 -اﻟﻪ ﯾﺎرت!

رﺷﯿﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺣﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﮐﺮد و روﯾﺶ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب اﺗﻮﺑﻮس در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﺗﻮﻗﻒ

ﮐﺮد .ﺣﺎﺟﯽ و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن از اﺗﻮﺑﻮس ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .راﻧﻨﺪه ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .از ﺟﺎده دور ﺷﺪﻧﺪ و
در ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺘﺮی اﺗﻮﺑﻮس رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ،در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز

اﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﮑﻮت ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﺎد آراﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽوزﯾﺪ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺸﺎد و ﭘﺮﭼﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﻮج

ﻣﯽآورد .ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻤﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻣﺆﻣﻦ دﯾﺪﻧﯽ و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﻮد .ﻧﻤﺎزﺷﺎن ﮐﻪ ادا ﺷﺪ
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ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دﯾﺪم ﻧﮕﺎه ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮم .در ردﯾﻒ اول ،ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر در ورودی اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺸﺴﺘﻪ ،و ﺧﻮاﻫﺮزادهی ﺟﻮاﻧﺶ در

ﮐﻨﺎرش ﺑﻮد .ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪﻟﯽ آنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺳﺮم را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﻔﺖ:

 ا ﮔﺮ وﺳﻂ راه ژاﻧﺪارمﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﭼﯽ ﺟﻮابﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﺎﺟﯽ.

ﺑﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف ﻧﺰن؛ ﺑﮕﻮ ﻣﯽروم ﺧﺎش .ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ،ﻫﻢ ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ.-

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﺟﯽ.

ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ آرام ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم» :ﺑﺎﺷﺪ ،«.وﻟﯽ ﻫﻮل ﺑﻪ دﻟﻢ آﻣﺪ ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و

ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ژاﻧﺪارم ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻀﻄﺮب ﺷﺪم .ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز رﻓﺘﻢ و ﺣﺮف

ﺣﺎﺟﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ا ﮔﺮ ژاﻧﺪارم ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﺠﺎی ﺧﺎش ﻣﯽروﯾﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرهاﯾﺪ ،ﭼﻪ
ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻢ؟ ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺆال را از او ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﮔﻔﺖ:
 ﺑﮕﻮ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی راه آﻣﺪهام و ﻣﯽروم ﻣﻨﺰل ر ﯾﮕﯽ. -ر ﯾﮕﯽ ،ر ﯾﮕﯽ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب.

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ،و ﻫﻮا رو ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎران ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه

ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ ،و ﺑﺮف ﭘﺎ ک ﮐﻦﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪی راﻧﻨﺪه را ﭘﺎ ک ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .در

ﭘﻬﻨﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ در آﺳﻤﺎن ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽزد و ﺻﺪای رﻋﺪ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد

ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

از دور ﻧﻮری ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد .ﺣﺎﺟﯽ اﺷﺎرهای ﮐﺮد .ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺧﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﺮ

ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺣﺎﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺘﻔﺮق در ﺟﺎﯾﯽ از اﺗﻮﺑﻮس روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﺑﺎران ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪی ﺑﯿﺎﺑﺎن را در ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺎف و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺟﺎدهی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ

ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺮف ﭘﺎ ﮐﻦﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس ﻫﻢ ﻗﻄﺮات ﺑﺎران را از روی

ﺷﯿﺸﻪی راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎ ک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ
ﻧﻮر ﭼﺮاغ اﺗﻮﺑﻮس و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﮐﻪ در ﺟﺎده ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم.

اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ از آﻧﺠﺎ رد ﺷﺪ .آراﻣﺸﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ و در اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮ و ﺑﺮﺧﻮرد

ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ او ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻏﯿﺮﻋﺎدی در ﺟﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻧﺎﺷﮑﯿﺒﺎ و

ﻧﺎآرام ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .ﮔﻔﺘﻢ:
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 -ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ.

 -ﻫﻨﻮز ﺧﯿﺮ؛ ﭘﺎﺳﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻫﻨﻮز در ﺟﻠﻮﺳﺖ.

آراﻣﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺑﺎران ﺳﯿﻞآﺳﺎ ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .از ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪ ﺧﻮد در ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎران ﺑﯿﺎﯾﺪ و

اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ و اداﻣﻪی ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺧﻄﺮ را ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ اﯾﻦ ﺑﺎران ﺳﯿﻞآﺳﺎ و

رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ژاﻧﺪارم ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر اﺗﻮﺑﻮس در اﺗﺎﻗﮏ ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻘﺎﺑﻞ

آن ﻧﺎﯾﺴﺘﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﻧﭙﺮدازد .و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﮕﺎه اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ

ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و راه اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﺎش ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎران آرامﺗﺮ ﺷﺪ .از دور ﺳﻮﺳﻮی ﭼﺮاغﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺧﺎش ﭼﺸﻤﮏ

زﻧﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .راﻧﻨﺪهی اﺗﻮﺑﻮس از ﻣﺮد و زن ﻫﻨﺪی ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺎده

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ ،و راﻧﻨﺪهی اﺗﻮﺑﻮس راﻫﯽ آن ﻣﺤﻞ ﺷﺪ .در ﻣﺴﯿﺮ از ﭘﻨﺠﺮهی

اﺗﻮﺑﻮس و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻮر ﺗﯿﺮﻫﺎی ﭼﺮاغ ﺑﺮق ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺤﻘﺮ و ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪی اﻃﺮاف ﺧﯿﺎﺑﺎن و

ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺪاول روز و ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎی

ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻧﻘﺶ دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ آن ﻃﺒﯿﺐ ﻫﻨﺪی و ﻫﻤﺴﺮش از اﺗﻮﺑﻮس

ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ ،اﺗﻮﺑﻮس در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ و از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ

وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ و ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺧﻠﻮت ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻦ ﭼﺮاغﻫﺎی اﺗﻮﺑﻮس،

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم راﻧﻨﺪه ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ،از دﯾﺪ ﮐﺴﺎن در اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ» :ﻓﻮری ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﻣﯽآورﻧﺪ «.ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ و ﭘﯿﺎدهروی ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺮ از آب و ﮔﻞ

ﺑﻮد .ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﻨﻤﺎ وارد ﮐﻮﭼﻪی ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ،آﻧﺠﺎ ﻫﻢ

ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺑﻮد .در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد دو ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻗﻮی و ﺑﺰرگ در آن ﮐﻮﭼﻪ

اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﻮﭼﻪ ،از دری ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ و از ﮐﻨﺎر ﺣﯿﺎط ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﮑﯽ

روﺳﺘﺎﯾﯽ وارد ﺷﺪﯾﻢ .ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺠﺪه ،ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ و ﻣﺮد ﻣﺴﻨﯽ ﺑﺎ رﯾﺶ و ﺳﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ

ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺪری ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮای
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺎ ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﯿﺲ از ﺑﺎران ،در آن اﺗﺎﻗﮏ ﺗﻨﮓ ،ﻫﺮ ﮐﺪام در ﮔﻮﺷﻪای

ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .اﺗﺎﻗﮏ ﻏﯿﺮ از در ورودیﹺ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭘﺮدهای ﺿﺨﯿﻢ و ﮐﻬﻨﻪ و ﮐﺜﯿﻒ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد،

ﻫﯿﭻ ﭘﻨﺠﺮه و ﻣﻨﻔﺬ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ .در ﮐﻨﺎر دﯾﻮارﻫﺎی اﺗﺎق ،ﮔﻮﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ از ﺟﻮ ﭘﺮ ﺑﻮد دﯾﺪه

ﻣﯽﺷﺪ .آن دو ﻧﻔﺮ روی آنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻠﯿﻤﯽﮐﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮش ﮐﻒ اﺗﺎﻗﮏ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﮐﺘﺮی دودزدهای روی ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻬﻨﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ .دﯾﻮارﻫﺎی اﺗﺎق ﺑﺎ دوغ آب ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﯾﮏ

ﻻﻣﭗ ﭼﻬﻞ ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ آن ﻓﻀﺎ ﻧﻮر ﻣﯽداد.
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ﭘﺮدهی اﺗﺎﻗﮏ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و ﺣﺎﺟﯽ آﻣﺪ .ﺳﺎ کﻫﺎی ﻣﺎ را دو ﺑﭽﻪی دوازده ،ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ

اﺗﺎﻗﮏ آوردﻧﺪ .ﺣﺎﺟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﺗﺎﻗﮏ ،ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺸﺴﺖ .ﭼﺸﻤﺎن ﺷﯿﻄﺎﻧﺶ ﺑﺮﻗﯽ
داﺷﺖ و ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت آورده ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎش اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرد ،ﻓﻌﻼ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

 -ﭘﺲ ﮐﯽ ﻣﯽروﯾﻢ؟

 -اﯾﻦ ﺻﺪای ﻧﮕﺮان ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺣﺎﺟﯽ ﺳﺆال ﮐﺮد.

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﭼﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻗﺪری اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺪ .در ﺳﮑﻮت ﻧﻘﺶ ﺳﺆال ﺑﺮﭼﻬﺮهﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﭘﺮدهی ﺿﺨﯿﻢ و ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺎر رﻓﺖ و رﺷﯿﺪ ،آن ﺟﻮان ﺳﯿﺎه ،ﭼﻬﺮهاش ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ

و ﭼﻬﺎر ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ و ﺣﺎﺟﯽ او را ﺧﻮاﻫﺮزادهاش ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ،وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﮐﻨﺎری از آن

اﺗﺎﻗﮏ-ﮐﻪ واﻗﻌﺎﹰ اﺗﺎق اﻧﺴﺎن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﻮد ﯾﺎ ﻃﻮﯾﻠﻪی ﺣﯿﻮان ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ،ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ در آن

ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری ﻣﺤﻘﺮ و ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺮده ﺑﻪ ﮐﻨﺎری رﻓﺖ و ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ

ﻓﻨﺠﺎن در دﺳﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺟﻮاﻧﯽ رﯾﺰ اﻧﺪام ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ زرد ﺗﯿﺮه ،ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎه آوﯾﺰان

ﮐﻪ در دﺳﺖ دﯾﮕﺮش ﮐﺘﺮی دود ﮔﺮﻓﺘﻪای داﺷﺖ ،ﭘﺎ ﺑﻪ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ رﺷﯿﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﯽ ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد .ﺧﻮدش ﺧﻢ ﺷﺪ و از وﺳﻂ اﺗﺎﻗﮏ ﺳﯿﻨﯽ و ﮐﺘﺮی ﻗﺒﻠﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر زد.

ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ-ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺑﺮو ﺑﻪ ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺣﺎﺟﯽ

ﭼﺎی داغ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺠﺎن ر ﯾﺨﺖ .ﭼﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ از ﺧﻮردن ﭼﺎی اﻣﺘﻨﺎع دارد ،ﻗﺪری

ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ .ﻓﻨﺠﺎن و ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ او را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدش ﮔﺬاﺷﺖ .در ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮏ آﺑﯽ رﻧﮓ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ

ﺣﺒﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﯾﺎ ﺟﺪی ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل داده
ﺷﺪه «.ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﻗﻨﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی ﺷﺪه ،وﻟﯽ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ ،ﺳﯽ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ

در ﺧﺎش ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﻪ اﺻﻄﻼح »اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه« ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .ﭼﻮن

ﻏﯿﺮ از آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ،ﺗﻌﺎرف ﻧﻮﺑﺖ دوم ﭼﺎی را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی
دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺮد ﻣﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻘﺎﺑﯽ و ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و رﯾﺶ و ﺳﺒﯿﻞ ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ و ﻋﻤﺎﻣﻪی ﭼﺮک و ﮐﻬﻨﻪ

و ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﯽ ،ﻗﺒﻞ از ورود ﻣﺎ در آن اﺗﺎﻗﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .داﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد

و ﻻﺑﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺳﻔﺮی در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ .ﺑﻪ رﻏﻢ ﻗﯿﺎﻓﻪی

ﻧﺎﻣﺄﻧﻮﺳﺶ ،ﻧﮕﺎه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ داﺷﺖ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺖ و در ﺳﻔﺮ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺳﻬﻤﯽ دارد،

ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ در ﮐﺎرش وارد و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻬﻞ و ﻋﺎدی اﺳﺖ .از او ﭘﺮﺳﯿﺪم:
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 ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﯿﺪ؟ -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ.

 آﯾﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ؟ -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ.

 ﮐﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟ -ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺎران ﻧﯿﺎﯾﺪ.

 -ﻣﮕﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد در ﺑﺎران ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد؟

 -ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎ واﻧﺖ ﻣﯽروﯾﺪ .ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﻏﯿﺮ از راﻧﻨﺪه ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻫﺴﺖ؛ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ

ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ﺧﯿﺲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻢ

ﺧﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 -ﺧﻮب ا ﮔﺮ ﺑﺎران ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ؟

ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ اﺳﺘﻬﺰا داﺷﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد و آرام ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﻨﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ آرام آرام ﺑﺎ

ﻓﺮاﻣﺮز ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﻮب ،راﺳﺘﺶ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ؛ ﭼﻪ ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ؟

در ﺟﻮاب ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 ﻣﻨﻈﻮرت ﭼﯿﺴﺖ ﺣﺎﺟﯽ؟ ﻫﻤﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ دﯾﺪی.-

-

و ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ک را ﮐﻪ ﮐﻨﺎری ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دادم.
ﭘﻮل ،ﺟﻮاﻫﺮ ،ﻃﻼ.

ﻧﻘﺶ ﺧﻨﺪهی ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪای ﺑﺮ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن آﻣﺪ .ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺎﺟﯽ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد و ﭘﺮﭼﯿﻨﺶ ﺑﺮد ،و از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺟﯿﺐ آن ﺷﻠﻮار

ﺑﻮد ،ﭘﺎ ﮐﺘﯽ را ﮐﻪ در آن ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮل ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻌﺪ

دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ دراز ﮐﺮد و آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد و ﮔﻔﺖ:
 -درﺳﺖ اﺳﺖ؟

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺎ ﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻢ .دﺳﺘﻪای اﺳﮑﻨﺎس ﻗﺮﻣﺰ روﭘﯿﻪی ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻋﻼوه

ﺑﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﮑﻨﺎسﻫﺎی دﻻر و ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد داده ﺑﻮدﯾﻢ،

ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮد .دوﺑﺎره آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺣﺎﺟﯽ دادم .ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺖ:
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 ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺳﺎﻟﻢ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺎﺟﯽ در اداﻣﻪی ﺻﺤﺒﺘﺶ رو ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﮐﯿﻠﻮ ﻃﻼ ،ﺟﻮاﻫﺮ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآوردی.

ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎج آﻗﺎ ﻣﺎ ﮐﻪ آن ﻗﺪر ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ؛ ا ﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﯿﻢ و ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺎروﯾﻢ ،ازﻗﻮل ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎرﯾﻢ.

 -ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎر ﻧﯿﺎرﯾﺪ؛ ﭘﻮل و ﺟﻮاﻫﺮ و ﻃﻼ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻮراﺧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد.

ﮔﯿﺘﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪی زد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ آﻣﺪﯾﻢ ،ﺣﺎﺟﯽ.

ﺣﺎﺟﯽ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺑﻪ او و ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﯽ ﭘﻮل دارﯾﺪ ،ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺗﻮی راه ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.

در ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ ﺳﺎ ﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﻮد ،ﻏﯿﺮ از ﻣﺨﺘﺼﺮی ﭘﻮل اﯾﺮاﻧﯽ ،ﭼﯿﺰی

ﻧﺪارم و دوﻫﺰار ﻣﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر اﺳﮑﻨﺎس ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺎرﮐﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ .ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻧﺒﻮد آن ﻣﺨﺘﺼﺮ

را ﻫﻢ از ﺧﻮد ﺟﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻮادث ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﺑﻮد ،واﻗﻌ ﹰﺎ

دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﯾﮏ ﭼﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻫﺰار دﻻری را در ﮔﻮﺷﻪای از ﮐﯿﻒ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺟﺎ

داده ﺑﻮد .از ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه دارد و ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﯾﺎ ﻧﻪ .از

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﻓﺮار ﯾﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺗﺮس ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ

و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻔﺮ اﺳﺖ؛ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ دارﯾﻢ از ﻣﺎ

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در راه ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻧﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻫﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺑﻮد و

ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﻣﯽداد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ دارد ،ﭼﯿﺰی ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﻢ .ﺑﻌﺪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:

 ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮم ،ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﭘﻮلﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﻪ ﺑﺮادرزادهام ﻣﯽدﻫﻢ؛ اوﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ دراز و ﺑﺴﺘﻪ را ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد .از ﺣﺎﺟﯽ

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﭼﻄﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟

ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮔﻔﺖ:
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 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻢ .ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮر ﻣﯽﺷﻮم و ﭼﻮن ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﻢ ﯾﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﻧﻪ .وﻟﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﯿﺪﻣﺎن را در اﯾﻦ

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دل ﻧﮕﺮان و ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ.

او آرام و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮدی در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ ،و از ﻫﻤﻪ ﻣﺎ راﺿﯽ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ زد ،و ﺑﻪ رﺷﯿﺪ ﮔﻔﺖ:

 -رﺷﯿﺪ ،ﺑﺒﯿﻦ ا ﮔﺮ ﺑﺎران ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،اﺛﺎث را ﺑﮕﺬار ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻣﺎ را ﺻﺪا ﮐﻦ.

رﺷﯿﺪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و اﺛﺎث را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎ کﻫﺎ و ﮐﯿﺴﻪی ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮی آنﻫﺎ را از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﮐﺮد .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
 -ﻫﻮا ﺧﻮب اﺳﺖ.

ﺣﺎﺟﯽ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ از ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ .از اﺗﺎﻗﮏ

ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻮای ﺗﺎزه ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد .ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم؛ ﻣﻬﺘﺎب ﺑﻮد و ﻟﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن.

دو ﮐﻮدک ﻫﺸﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎر راه ﺗﮑﯿﻪ زده ﺑﻪ دﯾﻮار ﺣﯿﺎط ،اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ،

اﻓﺘﺎد از ﺳﺮ ﺗﺮﺣﻢ ﮔﻔﺖ:

 -ﭼﯿﺰی ﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺪه .ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪﺑﺨﺘﻨﺪ.

ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺎ ﺻﺪا و ﺣﺮف ﮔﯿﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪ ،در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﻠﻪ آﻗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﭼﻘﺪر ﻧﺮخ اﻧﻌﺎم در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﻻﺳﺖ .اﺳﮑﻨﺎس ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را در دﺳﺖ ﯾﮑﯽ

از آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ» :ﻣﺎل ﻫﺮ دو ﺷﻤﺎ «.ﺗﺎ ﺑﻪ در ﺣﯿﺎط ﺑﺮﺳﻢ ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺗﺎق ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ

در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﮐﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮه و در ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺧﺮوج ﻣﺎ از

آن ﻣﻨﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻒ ﺣﯿﺎط ﭘﺮ از ﮔﻞ ﺑﻮد و ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻢ ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮ ﮔﻞ و ﻻی .ﯾﮏ واﻧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ در

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺣﺎﺟﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 -زود ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺮا راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﻢ و ﮐﻨﺎر دﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -آنﻫﺎ ﮐﯽ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

 -آنﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺟﺎﯾﺸﺎن از ﺷﻤﺎ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ.

در دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺸﮑﯽ اﺑﺮی دﯾﺪم ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺣﺎﺟﯽ آن را

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ» :ﺑﭙﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ،و در ﺟﺎی ﻧﺮم و راﺣﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ «.ﺑﻪ
ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ» :از ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮﮐﺴﯽ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ!« ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ و ﻫﺮ دو ﮐﻨﺎر
۱٤۱

دﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .از ﺷﯿﺸﻪی ﭘﺸﺖ اﺗﺎﻗﮏ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﺎی ﺑﺎزی ﮐﻪ ﺑﻮد ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دادم
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آن ﭘﺸﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ.

راﻧﻨﺪهی اﯾﻦ واﻧﺖ ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ و راﻧﻨﺪهی اوﻟﯿﻦ واﻧﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ

را از ﺧﺎﻧﻪی ﺣﺎﺟﯽ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺮد .ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺠﯿﺐ داﺷﺖ؛ اﻧﺴﺎن ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻗﯿﺎﻓﻪ-
ی ﻣﺤﺠﻮب و ﺟﺜﻪی ﻻﻏﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎری ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ .ﻫﻨﻮز ﺣﺎﺟﯽ را ﻫﻤﻪﮐﺎره و

ر ﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﺪ و ﭘﻨﺎه ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻢ او ﮐﺠﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه .ﺻﺪای ﻏﺮش

ا ﮔﺰوزﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر آنﻫﺎ ﺳﮑﻮت ﺷﺐ را ﺷﮑﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ

روﺷﻦ ﺷﺪ ،و ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ زودﺗﺮ از ﻣﺎ از ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎرج
ﺷﺪهاﻧﺪ.

راﻧﻨﺪه دﻋﺎﯾﯽ را زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ ﺷﺪﯾﻢ؛ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ و آﻫﺴﺘﻪ »ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺮج« ﻣﯽ-

ﺧﻮاﻧﺪم .واﻧﺖ ﻋﻘﺐ ﻋﻘﺐ از ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎرج ،و وارد ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﯾﮑﯽ ،دو

ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﻃﯽ ﮐﺮد .ﺳﺎﻋﺖ از ده ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽآﻣﺪ .دﯾﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ و ﺷﻬﺮی

ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﯽﺻﺪا ﭼﻮن ﺧﺎش ،ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ در ﻣﺴﯿﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورده ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم

از ﺟﺎدهی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و آﺳﻔﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮز در ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در ﻣﺴﯿﺮی راﻧﻨﺪه

ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ و از راه ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﮔﺬﺷﺖ .در ﻣﻬﺘﺎب ﺷﺐ دﯾﺪم ﮐﻪ وارد

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪهاﯾﻢ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻏﯿﺮﻋﺎدی اﺳﺖ ،و ﻣﺴﯿﺮ از ﻫﻤﻪ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺗﺮ .آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 -در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

 -ﺑﻠﻪ ،ﺧﯿﺎل ﮐﺮدی ﭼﻪ؟

راﻧﻨﺪه آرام ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:
-

دﯾﮕﺮ از راه ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻮه و ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ.

ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از راﻧﻨﺪه ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 اﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﺳﻼم. -ﭼﯽ؟

 -اﺳﻼم.

 -اﺳﻢ ﺧﻮﺑﯽ داری .اﺳﻼم .ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮارﻫﺎ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

در ﺟﻮاب ﻗﺪری ﻣﮑﺚ ﮐﺮد ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺟﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮارﻫﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟۱٤۲

 آنﻫﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺧﻄﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻫﺮﮐﺪام از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽروﻧﺪ و ﻣﻮاﻇﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 -ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ؟

 ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ،ژاﻧﺪارم ﻫﺎ ،آدمﻫﺎی ﻓﻀﻮل. -ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. -ﮐﯽ از ﻣﺮز رد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟

 ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد .ا ﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارمﻫﺎ ﺑﺎاﻃﻼع آنﻫﺎ رد ﺑﺸﻮﯾﻢ ،ﺳﻪ اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ.

 -و اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﭼﯽ؟

ﮔﯿﺘﯽ از اﯾﻦ ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﻪای ﮐﺮد .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:
 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ .وﻟﯽ ا ﮔﺮ ﻧﺸﺪ ،راه ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﻇﻠﻤﺖ و ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﭼﺮاغﻫﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﻬﺘﺎب -

ﮐﻪ ﮔﺎﻫﮕﺎه ﺑﺎ ﻟﮑﻪی اﺑﺮی ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻮد ،اﺳﻼم در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺎرت و ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را در دل ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺮاﻧﺪ .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻋﺘﺶ را ﮐﻢ ﮐﺮد و

ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﺗﺮس ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻧﺸﺴﺖ؛ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
-

اﺳﻼم ﭼﻪ ﺷﺪ؟

ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﺮش را از ﭘﻨﺠﺮهی ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﺎرج ﮐﺮد و آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ

ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻇﻠﻤﺖ و دل ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ؟ ﺑﺎ

ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺳﺮم را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدم و ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ را دﯾﺪم .ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ،ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ

ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺎﺷﯿﻦ دور ﺷﺪ؛ اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ از

ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎز ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﯿﺸﻪی ﮐﻨﺎر دﺳﺘﻢ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم ،ﺻﺪای ﻣﺨﺘﺼﺮ

ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮد ،و از دور ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ،و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ .در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ

ﻗﺒﻞ ،در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ

ﺳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ و زﻣﺰﻣﻪوار ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .دوﺑﺎره ﻣﻮﺗﻮر دور ﻣﯽﺷﺪ و او ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﺎد .ﭘﺲ

از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ،ﺳﺮﻋﺖ را ﮐﻢ ﮐﺮد و در ﺣﺪ راه رﻓﺘﻦ ﻋﺎدی ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﺎﺷﯿﻦ را
ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 -ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و ﺳﯿﮕﺎر ﻫﻢ روﺷﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 اﺳﻼم! ﻣﯽﺷﻮد از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﻮم؟۱٤۳

 ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﯿﻠﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺑﻪ رﻓﻘﺎ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺳﯿﮕﺎر روﺷﻦﻧﮑﻨﻨﺪ.

از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،و آن راه ﻧﺎﻫﻤﻮار را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺳﺮﺳﺎمآور ﻃﯽ

ﮐﺮدن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ در ﭘﺎﻫﺎ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﻮ.

ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و ﻣﺎه ﭘﻨﻬﺎن در زﯾﺮ اﺑﺮ .ﺑﺎران و ﺑﺎدی ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ ﺻﻮرت و دﺳﺘﻬﺎ را

ﻣﯽﮔﺰﯾﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .دﯾﺪم ﺳﻪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم در ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ

اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ .آﻫﺴﺘﻪ ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ را ﭘﺮﺳﯿﺪم .ﻫﺮ دو اﻇﻬﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺪم ﻧﻤﯽآﻣﺪ ﭘﮑﯽ ﺳﯿﮕﺎر ﺑﮑﺸﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:

 ﻫﻮای ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺜﯿﻒ و آﻟﻮده ﻣﯽﺷﻮد! ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﻫﻤﺎن ﻧﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﮕﺎر در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﻪﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺘﺸﺎن ﺑﻪ زﻣﺰﻣﻪای آرام ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن از ﻫﻢ

ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻫﺴﺖ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺟﻮاب ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد :در ﺑﯿﺎﺑﺎن! اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﺎ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ؛ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﻮد.

ﺑﺎ آن ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﭼﯽ ،ﺷﻠﻮار ،روﺳﺮی و ﺑﺎ ﭼﺎدری ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ روی دوﺷﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺣﺘﯽ در دل

آن ﺷﺐ ﻫﻢ ا ﮔﺮ ﺧﯿﺎﻟﯽ آرام داﺷﺘﯿﻢ-،ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺧﻨﺪهی ﻓﺮاواﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ

آن ﺳﺎﻋﺎت و دﻗﺎﯾﻖ و ﻟﺤﻈﺎت ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و آوارﮔﯽ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل او و ﻣﺎ

دل ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردم ،ﭼﻪ ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯽﮔﻨﺎه در ﭼﺎه اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﭼﺮا ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽروی و اﯾﺴﺘﺎدهای؟

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ از او ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮدم ،ز ﯾﺎد راﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻢ

از او ﺳﺆال ﮐﻨﻢ .آرام و آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 -آن دور را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ.

در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺳﻮی اﺷﺎرهی دﺳﺘﺶ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﻧﻮری دﯾﺪم .او ﮔﻔﺖ:
 -آن ﻧﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎ رﻓﺘﻪ اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر ﺑﮕﯿﺮه.

ﯾﺎدم آﻣﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﻗﻒ و ﻣﺬا ﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار ،ﭼﻨﺪ اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺷﻤﺮد و

ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار داد .ﺣﺎﻻ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن اﺟﺎزهی

ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽداد .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺘﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺑﻮد ،ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺳﻮار واﻧﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻗﺮﯾﺐ ﺳﺎﻋﺘﯽ در ﺳﮑﻮت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن
۱٤٤

ﺳﮑﻮت ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﺪای ﺗﭗ ﺗﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ از دور ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ،ﯾﮑﯽ از

ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و اﯾﺴﺘﺎد .ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار-ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﻣﯿﺎنﺳﺎل ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ

رﯾﺶ و ﺳﺒﯿﻞ ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ و ﻋﻤﺎﻣﻪی ﮐﺬاﯾﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺳﻼم آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺘﺸﺎن ﭘﺎﯾﺎن
ﯾﺎﻓﺖ ،اﺳﻼم ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن واﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ.
 -اﺳﻼم! ﭼﻪ ﺷﺪ؟

 -رﺋﯿﺲ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻧﺒﻮد؛ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ.

ﻧﺎراﺿﯽ و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﺶ را روی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ-

ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟

 از راه دﯾﮕﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ،و ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽرﺳﯿﻢ. ﺧﻄﺮ ﻧﺪارد؟ -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ.

 -ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮارﻫﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ؟

 آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪای آن ﻃﺮفﻫﺎ ﻣﯽراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮرﺷﺎنﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ژاﻧﺪارمﻫﺎ ﻧﺮﺳﺪ ،و از آنﻫﺎ دور ﺑﺸﻮﯾﻢ.

اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

 -ﻣﮕﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ؟

 -ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ! وﻟﯽ ﺷﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم و ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ،ﮔﻔﺘﻢ:
 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﯽآور ﯾﻢ.

 اﻧﺸﺎءاﻟﻪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺎدهی ﺧﺎش از دو ﭘﺎﺳﮕﺎه رد ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﺎران و رﻋﺪ و ﺑﺮق ﺑﺎﻋﺚﺷﺪ ﮐﻪ ژاﻧﺪارمﻫﺎ از ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻠﻮی اﺗﻮﺑﻮس را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

 -ﻫﺎن؟

 ﺑﻠﻪ؛ ا ﮔﺮ ﻫﻮاﺑﺎراﻧﯽ ﻧﺒﻮد ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺟﻠﻮی اﺗﻮﺑﻮس را ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪایراه ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.

 -ای ﺑﺎﺑﺎ!

 -ﺑﻠﻪ ،آﻗﺎ!

ﺳﺮش را از ﭘﻨﺠﺮهی ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ ﺧﺎرج ﮐﺮد وآرام ﺑﺎ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺪ

ﮐﻼﻣﯽﺣﺮف زد .ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد و آﻫﺴﺘﻪ راه ﻧﺎﻫﻤﻮاری را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد

و ﭼﺮاغ واﻧﺖ ﺧﺎﻣﻮش ،وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﻣﺎﺷﯿﻦ از راﻫﯽ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺳﺮﺑﺎﻻ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن
۱٤٥

ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،آرام ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻣﺴﯿﺮ

ز ﯾﺎد ﺑﻮد ،و ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه ﭼﺮخﻫﺎ از روی آنﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺎنﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ

ﻣﯽﺷﺪ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ در آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ وﺣﺸﺘﯽ ﺳﺮاﭘﺎﯾﻢ را ﮔﺮﻓﺖ :از ﺷﯿﺸﻪی ﺟﻠﻮ واﻧﺖ ،ﻫﯿﮑﻠﯽ

درﺷﺖ و ﺳﯿﺎه در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی دﯾﺪم .ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ دﻗﺖ ﮐﺮدم ،در دو ﺳﻤﺖ او دو ﺳﺎﯾﻪی ﺳﯿﺎه

دﯾﮕﺮ ﻫﻢ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﻫﺴﺖ ،زاﯾﯿﺪهی ﺧﯿﺎل و ﺧﺴﺘﮕﯽ و وﺣﺸﺖ

راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻃﯽ ﺷﺪه ،ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺪای ﮔﯿﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ؟

ﭼﻮن ﺻﺪای ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش اﺳﻼم رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮش را ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،و ﺧﻮﻧﺴﺮد وآرام،

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راﻧﺪن ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽداد ،ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﮐﺮد وﮔﻔﺖ:
 -رﻓﻘﺎی ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آراﻣﺸﯽ ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -در اﯾﻦ دل ﺷﺐ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺮا ﭘﯿﺎده راه ﻣﯽروﻧﺪ؟

اﺳﻼم ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪی ﮔﻔﺖ:

 -راه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

آن وﻗﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی آن ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﻣﺘﺤﺮک را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﯾﮑﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و

دﯾﮕﺮی در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،دو ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ،و دﯾﮕﺮی در وﺳﻂ آنﻫﺎ و ﻗﺪری ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﺑﺎ

ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام رأس ﯾﮏ ﻣﺜﻠﺚ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ ،راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﺎی و ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ

آنﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﯽراﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﺪ .آنﻫﺎ در آن ﺳﮑﻮت و

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎری ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮب ﮐﻪ دﻗﺖ ﮐﺮدم ،دﯾﺪم ﺳﻨﮓ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎری
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻗﺮﯾﺐ دو ﺳﺎﻋﺖ در دل ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺻﺤﺮا و ﮐﻮهﻫﺎ از ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن

ﻣﯽدادﻧﺪ ،اﺳﻼم راﻧﺪ .ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﺮش را از

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﺲ از ﺣﺮف زدن و ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻨﺪ

دﻗﯿﻘﻪای ،و ﺣﺮﮐﺖ آن ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎن راه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽداد،

ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﯽﻧﻘﺸﻪ و ﺣﺮﮐﺖ و ﻣﺴﯿﺮﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ.

ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه .اﺳﻼم آن ﭼﻨﺪ ﺳﻨﮓ را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ

ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ رﻓﻘﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ،و از ﺳﻤﺖ آن ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .در ﻣﺤﻠﯽ ،آن ﺳﺎﯾﻪﻫﺎی

ﺳﯿﺎه ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،و واﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ دﯾﮕﺮ از دﺳﺘﺮس ﭘﺎﺳﮕﺎه

ژاﻧﺪارﻣﺮی دور ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺟﺎده ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺎه ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ از ز ﯾﺮ ﻟﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ ﭘﯿﺪا

ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﯿﺮت ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ

ﺑﯿﺮاﻫﻪی ﭘﺮﺳﻨﮓ و ﻻخ و ﺧﻄﺮﻧﺎ ک ،در آن ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺑﺎ آن ﺳﺮﻋﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و
۱٤٦

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﭘﻨﭽﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﻪ واﻧﺖ از ﯾﮏ ﺳﺮاز ﯾﺮی ﺗﻨﺪ و ﭘﺮﺧﻄﺮ و
ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﭘﺮ از ﺳﻨﮓ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد ،ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻮار ﺑﺮ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم

ﮐﻪ اﺳﻼم ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ زرﻧﮕﯽ ،ﻣﺎ و ﺧﻮد را در ﺑﯿﺮاﻫﻪ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ژاﻧﺪارم اﺳﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ آرام در ﮐﻨﺎر

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .دﯾﺪم ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار ﻫﻤﺎن ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ رﯾﺶﻫﺎی ﺟﻮ و ﮔﻨﺪﻣﯽ و ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ ﻻﺑﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺟﺎده ﺑﯽﺧﻄﺮ اﺳﺖ و او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮد ،و او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ و ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﮔﻔﺖ:

 اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺷﺐ آﻧﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ،و اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻓﺮدا راه ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ.

ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم؛ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و

در ﺧﺎﻧﻪای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم .ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺖ ،وﻟﯽ زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ،ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ و

ﺗﻮﻗﻒ آن ،ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺳﯿﺎهﭼﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺳﯿﺎه ﭼﺎدر ﺑﻠﻮچﻫﺎ .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:
 -اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ اﻣﻦ اﺳﺖ .ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎهﭼﺎدر ﺑﻮد .ﻣﺮدی ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر واﻧﺖ آﻣﺪ؛ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ از

ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ .داﺧﻞ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎدر ﺷﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ آن ﻣﺮد ﻓﯿﺘﯿﻠﻪی ﭼﺮاغ دﺳﺘﯽ را

ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ ،دﯾﺪم در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی آن ﭼﺎدر ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه .ﺑﺎ ورود و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎ ،ﻣﺮدی از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ

ﺷﺪ و دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﻣﺎﻟﯿﺪ .ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺳﺮ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ.

ﺑﻌﺪ ،ﭘﺘﻮی ﺳﯿﺎه ﻣﺠﺎورﹺ ﮔﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﺮد .زﻧﯽ ﺳﯿﺎه ﭼﺮده و ﻻﻏﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ

ﭘﻒ ﮐﺮده و دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺠﺪه ،ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮابآﻟﻮد ﺳﺮش را از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ،اﯾﻦ

ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺎر ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و آرام ﺳﻼم ﮔﻔﺘﻨﺪ.

ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ز ﯾﻠﻮ و ﯾﺎ ﺣﺼﯿﺮی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮ روی ﺳﻪ ﭘﺎﯾﻪای ﯾﮏ ﮐﺘﺮی دود زده

ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و زﯾﺮ آن ﺧﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ آب ﺑﺠﻮﺷﺪ و ﭼﺎی آﻣﺎده ﺷﻮد .دود ﺧﺎرﻫﺎ،

ﺑﻮی ﻋﺮق ﺗﻦﻫﺎ ،و اﺛﺎث و ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺎم را آزار ﻣﯽداد و ﭼﺸﻢ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﭼﻄﻮر و ﺗﺎ ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﺪن ز ﯾﺮ آن ﭼﺎدر را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت اول

ﻫﻢ ﮐﺎری دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﯽرﺳﯿﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺎآرام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﻔﺮان ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﺴﻞ و ﮐﻮﻓﺘﻪ ﺑﺎ

ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻤﻨﺎی ﺧﻮاب ،در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ از ﺷﻮق ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی ﺟﺎﻧﯽ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد و آرام ﻣﯽاﻓﺘﺎدم ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ رو ﺑﻪ اﺳﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 اﺳﻼم ﺧﺎن ،ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﺮوم ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﯿﻨﻢ؟ -ﺧﺎﻧﻢ ،ﭼﺎی ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﻌﺪ.

۱٤۷

 -ﻧﻪ ،ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؛ ا ﮔﺮ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯽ ،ﻣﯽروم ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ.

اﺳﻼم ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﮑﺎن داد ،و ﮔﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻼص را ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﭼﺎدر را ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ و از ﺳﯿﺎهﭼﺎدر ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .ﺧﺮوج ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او از

ﭼﺎدر ﺧﺎرج ﺷﻮم .دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻠﻮچﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ،ﮐﻨﺎر ﭼﺎدر اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﮕﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﯿﻤﻪ

ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار در ﮐﻨﺎر ﭘﺎی آنﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻮا ﺧﻨﮏ و ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ ،وآﺳﻤﺎن ﺑﯽاﺑﺮ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪ ،و در ﺟﺎﯾﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ

واﻧﺖ رﻓﺘﻢ ﺗﺎ در روی ﺗﺸﮑﯽ از اﺑﺮ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز روی آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،دﻗﺎﯾﻘﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ و
ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬارم ،و ﭼﻮن ﻣﺤﻞ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاب روم.

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺮاﻣﺮز را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺗﺎق واﻧﺖ اﯾﺴﺘﺎده ،ﺳﺮ را از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ

درون ﺑﺮده و ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ آراﻣﯽﺣﺮف ﻣﯽزد .ﭼﻮن ﻣﺮا ﻫﻢ دﯾﺪ ،آرام ﮔﻔﺖ:
 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﻢ!

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ در آن ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ،در ﮐﻨﺎر ﭼﺎدرﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﻠﻮچ و ﻧﯿﻤﻪ راه ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد

ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺷﺎﯾﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪای ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ،ﭘﺴﺮﺟﺎن ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ؟ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮاﻧﯿﻢ.

 -ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﺣﺎﻻ آﻏﺎز ﺻﺒﺢ روز اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ و ﻋﯿﺪ رﺿﻮان اﺳﺖ!

از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻮﺟﻪ او ﻟﺬت ﻓﺮاوان ﺑﺮدم و ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪم .ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد و از

ﺳﺮ ﺷﻮق و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﭘﺮ از اﺷﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻢ:
 ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﺎن ،ﺑﻪ دﺧﺘﺮﻋﻤﻮ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﮕﻮ. -اول ﺑﻪ او ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﻢ.

ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ آﻣﺪ و ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﯿﺪ رﺿﻮان را در دل ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﮐﻨﺎر

ﭼﺎدر ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮچ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺘﯿﻢ و از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻇﺎﻫﺮاﹰ اﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ دﯾﺪه

ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﺟﺎی ﺗﻨﮓ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و در زﯾﺮ آن

ﭼﺎدر ﺑﻮدن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺰدﻣﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﺧﻮب ،ﭘﺲ دوﺑﺎره ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺎی ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ؟ -ﻧﻪ ،اﺳﻼم .ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﺮﺟﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﺳﻼم ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ .ﻗﺒﻞ

از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ در ﺳﮑﻮت ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی
ﻣﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ دوم و در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻪی اﺳﺘﺮاﺣﺖ

را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و راه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن را در ﻣﯿﺎن
۱٤۸

ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮه و دره در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽرﻓﺖ .ﺑﺎ ﭘﺮش ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ

ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ از روی ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ و ﻧﺎﻫﻤﻮاری ﻣﺴﯿﺮ ،ﺑﺎرﻫﺎ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب

ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ؛ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽدادﯾﻢ و

ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻻﺑﺪ آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎآرامﺗﺮ و

ﻧﺎراﺣﺖﺗﺮ اوﻗﺎت ﺳﻔﺮ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ .از ﭼﻨﺪ ﺳﺮاز ﯾﺮی ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم در ﮐﻨﺎره ﺗﭙﻪای

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺻﺪای ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش

ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮی را ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ

داﺷﺘﻨﺪ ،ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮی ﺷﺪﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺧﺒﺮ ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت وﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎت آنﻫﺎ ﺑﺎ

آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﺑﻮد ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﮔﺎﻫﮕﺎه اﻧﻌﮑﺎس اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت آرام و ﻣﺤﺠﻮب

اﺳﻼم ﻣﯽآﻣﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﺎ را وﺣﺸﺖزده ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 -ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﺟﺎده اﻣﻦ اﺳﺖ.

اﻣﻦ ﺑﻮدن ﺟﺎده از ﻧﻈﺮ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ژاﻧﺪارمﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﻣﺰاﺣﻢ راﻫﺸﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺘﯽ از

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﯿﺎهﭼﺎدرﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت،

زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را در راه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

 -ﺧﯿﺮ .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺷﻤﺎ و ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺟﺎی راﺣﺖﺗﺮی اﺳﺖ.

آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮔﯿﺘﯽ ﻓﺸﺎر دادم ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻫﺘﻞ ﻗﺒﻠﯽ

ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺟﻮان ﺑﻮد؛ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺻﻮرﺗﺶ

ﮐﻮﭼﮏ و آرام ،ﻗﯿﺎﻓﻪای ﻣﺤﺠﻮب و اﻧﺪاﻣﯽ ر ﯾﺰ و ﻻﻏﺮ داﺷﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ او ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ راه اﺿﻄﺮاب ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد:

ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﻟﺤﻈﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر ﯾﺎدم آﻣﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ

ﺗﻮﻗﻒﻫﺎ و ز ﯾﺮ ﭼﺎدر و ﯾﺎ اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺳﻪ ﺑﻠﻮچ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻪ ﺷﺒﺢ ﺳﯿﺎه ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،

ﺻﻮرﺗﯽ از ﺣﺎﺟﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ و ﮐﻼﻣﯽ و ﺻﺪاﯾﯽ از ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺮﺳﯿﺪ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -اﺳﻼم ،ﺣﺎﺟﯽ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ؟ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ او را ﻧﺪﯾﺪم؟

اﺳﻼم ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و آرام ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ.

 -آﺧﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮل و ﻗﺮارﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ...

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﺮارﻫﺎی ﺣﺎﺟﯽ را ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

 ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟۱٤۹

اﺳﻼم ﺣﺮف ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ز ﯾﺎد داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﮐﺪام ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ در ﻃﻮل راه ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای

ﺳﻔﺮهی دﻟﺶ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ از ﺣﺎل و ﮐﯿﻔﯿﺖ وﮐﺎرش ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و

ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺷﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم دﻟﺶ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺎرهی او و ﺣﺎﺟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ز ﯾﺎد ﺑﺪاﻧﻢ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮدم

ﺧﻼف ﻣﯿﻞ او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ و ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ آرﻧﺞ دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯾﻢ زد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽاش را از اﯾﻦ
ﺳﺆال و ﺟﻮاب ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻋﻮض ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ:
 اﺳﻼم ﺧﺎن ،ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻼس درس ﺧﻮاﻧﺪهای؟ -اﺻﻼ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪهام.

 -ﯾﻌﻨﯽ ﻫﯿﭽﯽ؟ ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ دو ﮐﻼس ﻫﻢ؟

 -ﻧﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ؛ ﻫﯿﭻ ﺳﻮاد ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺪارم.

 ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺟﻮان ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﮐﻪ درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﯽ .ﻣﮕﺮ ﻣﺪرﺳﻪﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ؟

 ﭼﺮا ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ از درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯽآﻣﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم.ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ زن و ﺑﭽﻪ و ﮐﺎر ﮐﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ؟

 اوه ،ﭘﺲ زن و ﺑﭽﻪ داری؟ ﻣﮕﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺘﻪ؟ -ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دارم ،ﺧﺎﻧﻢ.

 -ﭘﺲ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮاﻧﯽ و زود ﻋﺮوﺳﯽ ﮐﺮدی؟

 -ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ زن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،و ﺣﺎﻻ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ دارم.

 -ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻪ ،راﺳﺘﯽ ﻣﺎﺷﺎءاﻟﻪ! ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ داری؟

 -ﺧﻮب ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻠﻮچﻫﺎ رﺳﻢ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﯿﻢ.

 -ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ؛ ﺣﺎﻻ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺖ را ﻣﯽﮔﺬاری درس ﺑﺨﻮﻧﻦ؟

 -ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻢ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﺸﻪ؛ ﻣﯿﺮه ﻣﺪرﺳﻪ .اون دو ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻋﻘﻞرس ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ اﺳﻼم ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮدش اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر

ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه .ﺣﺮف زدن و آراﻣﺶ و ﺧﻮﻧﺴﺮدﯾﺶ ،او را ﻣﺮدی ﭘﺨﺘﻪ و دﻧﯿﺎ دﯾﺪه و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺸﺎن

ﻣﯽداد .ﺣﺎﻻ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻣﺎ ﺟﻮاب ﻣﯽداد .در ﺟﺎﯾﯽ اﻧﻌﮑﺎس
ﻧﻮری در دل ﺷﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪ؛ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮐﻢ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﻮر ﭼﺮاغ

ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در ﮐﻠﺒﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 زود ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ؛ وارد ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ زود ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.۱٥۰

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﮏ ﺷﺪﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ درون آﻣﺪﻧﺪ.

ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ،در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ وارد ﭼﻪ دﺧﻤﻪای ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ ،و
در ﻧﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﻬﺘﺎب ،ﻫﯿﮑﻞ اﺳﻼم را ﮐﻪ وارد ﻣﯽﺷﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﯾﻢ .ﻟﺤﻈﻪای ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻮر

ﺷﻌﻠﻪی ﮐﺒﺮﯾﺖ او ﺟﻠﻮی ﭘﺎﯾﻤﺎن را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺣﺎﻻ ﭼﺮاغ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺣﻠﺒﯽ را ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻮد ،ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﮐﺒﺮﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﺸﯿﺪ

و ﻓﺎﻧﻮس را روﺷﻦ ﮐﺮد .در را ﺑﺴﺖ ﺗﺎ ﻧﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓ داﺧﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺮود؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،ﻓﺘﯿﻠﻪ

را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ .ﻫﻤﺎن ﻧﻮر ﮐﻢ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،آﺷﻨﺎﯾﻤﺎن ﮐﺮد .اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ از

ﺧﺸﺖ ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎی ﮔﻞ اﻧﺪود .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﯾﻮار و زواﯾﺎی اﺗﺎق ﮐﺎﻣﻼ راﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ

داﺷﺖ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ وﻋﺮض ﺳﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻔﺬ و در ورود و ﺧﺮوج اﯾﻦ اﺗﺎق ،در وﺳﻂ ﯾﮏ

دﯾﻮار ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﺘﻮی آنﻫﺎ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ ﺑﻮد،

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﻓﺮﻏﻮن ،ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی ﻻﺳﺘﯿﮏ ﻧﻮ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه

ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ،دو ﺻﻨﺪوق در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد

و ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی ﻟﺤﺎف-ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪ و ﺳﻮرﻣﻪای و ﺑﻨﻔﺶ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ روی ﻫﻢ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در اداﻣﻪی آنﻫﺎ ،در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﺎف روی

ﻫﻢ ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻟﺤﺎفﻫﺎ را ﺗﮑﯿﻪی ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دادﯾﻢ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺴﺘﻪی ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺧﻨﺪهای از ﺳﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺐ آورد و »آﺧﯿﺸﯽ« ﮔﻔﺖ و

ﭼﻮن اﻣﯿﺮی ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎفﻫﺎ داد .زاﻧﻮ را ﺣﺎﯾﻞ دﺳﺘﺶ ﻗﺮار داده و ﻟﻤﯿﺪ .ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮد و دو
ﺑﺎر ﮔﻔﺖ» :آﺧﯿﺶ« .ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﺴﺘﻪ و ﺧﻮابآﻟﻮد ،ﭘﺸﯿﻤﺎن از ﺳﻔﺮ ،وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر و ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ داده ،از

اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ﮔﯿﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻟﺤﺎفﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ دورﺑﺮش

ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﭼﺎدر را ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﻪ دورش ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ آن ﭼﺎدر از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺛﺎث و وﺳﺎﺋﻞ

اﺗﺎق در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ،و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم آرزوﻫﺎﯾﻢ در ﯾﮏ ﺧﻮاب ﺧﻼﺻﻪ

ﻣﯽﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎم ﻧﺨﻮردهاﯾﻢ؛ و ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻧﻪ در ﻫﺘﻞ اول و ﻧﻪ در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ از ﺷﺎم

ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ رﺧﺘﺨﻮاب ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﻢ و زودﺗﺮ ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﺪاﯾﯽ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ ﻟﺤﺎف ﺑﺮداﺷﺖ و در زﯾﺮش اﻧﺪاﺧﺖ و ﻟﺤﺎف دﯾﮕﺮی

را ﺑﺮ روﯾﺶ؛ ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﺳﺮش را ﺑﻪ ز ﯾﺮ ﻟﺤﺎف ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﻮاب
ﻋﻤﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎر ﺧﺪاﯾﯽ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺑﯿﺪ .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻟﺤﺎف ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﻢ.

 اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺪارم؛ اﺗﺎق ﮔﺮم اﺳﺖ .روی ﭼﺎدرم ﻣﯽﺧﻮاﺑﻢ.۱٥۱

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺣﺮف زدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪارد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﭼﻘﺪر در ﻋﺬاب اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزﻧﺪ.

ﺗﺎ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺤﺎﻓﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و آن را ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ

ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﯿﻢ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺸﮏ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻟﺤﺎف را داﺷﺖ ،درون آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ.

ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﻋﺮق ﺗﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽزد ،وﻟﯽ آن ﻗﺪر ﺧﺴﺘﻪ و

ﺧﻮابآﻟﻮد ﺑﻮدم ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﮕﺲﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در دم ﻏﺶ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻢ .وﻟﯽ ﭘﺸﻪﻫﺎ
اﻣﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ؛ ا ﮔﺮ ﻫﻢ ﺳﺮم را زﯾﺮ ﻟﺤﺎف ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﻮی ﺑﺪ آزارم ﻣﯽداد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺧﻮاﺑﯿﺪهام .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﯾﮏ

ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮدن ،ﻧﻮر ﺻﺒﺢ از روزن در ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﻣﺪ .ﮐﺎﻣﻼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﮔﯿﺘﯽ در ﮐﻨﺎرم
ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﺗﻮ ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪی؟

ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺳﺮ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮐﺮد و آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:

 ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﻤﺎﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮی اﯾﻦ ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﮕﺲ وﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪ؟

ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻟﺤﺎف ﻣﻦ در ﻟﺤﺎف و ﺗﺸﮑﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر او

ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺮوﭘﻒ ﻣﯽﮐﺮد ،دو ﺑﺴﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ .وﻟﯽ ﺻﻮرت و ﺳﺮ در زﯾﺮ ﻟﺤﺎفﻫﺎ ﺑﻮد و
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺷﺐ را در زﯾﺮ آن ﺳﻘﻒ ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ.
ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 ا ﮔﺮ ﺑﺸﻮد ،از در ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﻫﻮای اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﺎدر ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدمﻣﮕﺲﻫﺎ را از روی ﺻﻮرت ﺗﻮ و ﻓﺮاﻣﺮز دور ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ ،ﻋﻠﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪن و اﺣﺴﺎس ﻧﺴﯿﻤﯽ در آن ﺑﯿﻐﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮاﯾﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ .آﻫﺴﺘﻪ

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در آن ﺟﺎی ﺗﻨﮓ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺨﻮرد ،ﻧﺰدﯾﮏ در رﻓﺘﻢ و آﻫﺴﺘﻪ

ﻗﺪری ﻻی در را ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﻣﻘﺪاری ﻧﻮر ﺑﻪ اﺗﺎق آﻣﺪ .دوﺑﺎره در را ﺑﺴﺘﻢ ،و از درز در ﺑﯿﺮون را در

ﺷﻌﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ دﯾﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺳﮑﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ ﻣﯽدﯾﺪم ،ﺑﯿﺎﺑﺎن .آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ

اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد ﺗﺎ از در ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ .وﻗﺘﯽ از آن دﺧﻤﻪ و ﯾﺎ در واﻗﻊ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،دو

ﺑﺴﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﺪری دورﺗﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ،ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ

ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻫﻢ آن دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در اﺗﺎق ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ در ﺧﻮاب ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ

ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺻﺪای ﭘﺎ و ﺻﺤﺒﺖ آﻫﺴﺘﻪی ﻣﺎ ﺑﯿﺪارﺷﺎن ﻧﻤﯽﮐﺮد.

ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ و روﺷﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎ ﮐﯽ و آﺳﻤﺎن آﺑﯽ ﺑﻮد .ﺳﺮم را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﺮدم و ﺑﻪ

ﯾﮏ ﺑﺎره از ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻟﺮزﯾﺪم :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺟﺮی ﻗﺮﻣﺰ ،ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺮﺑﺎﻻی آن ﭘﺮﭼﻢ
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دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در اﻫﺘﺰاز ،در ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮی ﮐﻠﺒﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ از ﺳﺮم

ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﺳﮕﺎه ژاﻧﺪارﻣﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،و ﺣﺘﻤﺎﹰ ژاﻧﺪارم و ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﺎن ﻣﺎ در

ارﺗﺒﺎطاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺧﻮاب راﺣﺖ اﺳﻼم و دﯾﮕﺮان ﻧﺸﺎن اﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ آن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آن ﭘﺮﭼﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -آﻧﺠﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ!

 -ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺟﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺎ در ﻣﺮز ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 -ﮐﺪام ﻣﺮز؟ وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﻮد ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ آﯾﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﯾﺎ

ﻧﻪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد .ﻏﯿﺮ از ﮐﻠﺒﻪ و آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺟﺮی ،در ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی آن ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮﻫﻮت

آﺛﺎری از درﺧﺖ و ﺳﺒﺰه دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .دل ﺑﻪ در ﯾﺎ زدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻮق ﯾﺎﻓﺘﻦ آب و ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ ﺻﻮرت

ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ رﻓﺘﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺳﺎ ﮐﻦ ﯾﺎ ﺳﺎ ﮐﻨﯿﻦ آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ

ﮐﻠﺒﻪ ،ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﺨﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﻧﺠﺎ ،آب ﻣﺎﻧﺪهای

در ﺗﻪ ﺟﻮی دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻗﺪری ﺟﻠﻮﺗﺮ ،ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﭼﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ آب ﻣﯽداد .اﻣﺎ آن ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪه

آب ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮد .ﺻﺪ ﻣﺘﺮی از ﻣﺤﻞ دور ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ دور از اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﯾﻢ .دوﺑﺎره آرام ﺑﻪ آن ﻻﻧﻪ وارد ﺷﺪﯾﻢ؛ ﻫﻨﻮز ﻫﻤﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﭻ ﭘﭻ ﮐﻨﺎن ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ

و ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺘﺮی دود زدهی ﭼﺎی ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺖ و

ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺸﻮرﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز در ﻟﺤﺎف ﻏﻠﺘﯽ ﺧﻮرد و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد

و ﮔﻔﺖ:

 -اﻟﻪ اﺑﻬﯽ.

دوﺑﺎره ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺖ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻮاب و ﺻﺒﺢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺪ .وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ

ﯾﮑﯽ ،دو ﮐﻼم ﺻﻮرت ﭘﻒ ﮐﺮده و ﭼﺸﻤﺎن ﺳﺮخ ﺧﺪاﯾﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﮐﺮد .ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺻﺒﺢ ﺷﺪه؟

 -ﺻﺒﺢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ .ﺧﻮب ﺧﻮاﺑﯿﺪی ﻫﺎ!

ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﻌﺼﻮم و ﺗﻪر ﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﭼﻨﺪ روزه و ﻣﻮﻫﺎی ﺻﺎف ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻢ ﭘﺸﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاب

ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده ﺑﻮد ،ﻧﯿﻢ ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ،ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺧﻔﺘﻪﻫﺎ در زﯾﺮ دو ﻟﺤﺎف دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮ از ﺑﺴﺘﺮ

ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ رﺷﯿﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﻫﺠﺪه ،ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪی ﺳﯿﺎه ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ

ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺰرگ و ﺗﯿﺮه ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﻫﯿﮑﻞ درﺷﺖ و ﻧﮕﺎه و ﺻﻮرﺗﺶ ﻃﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺷﺐ در

ﺗﺎرﯾﮑﯽ او را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،از ﻫﻮل ﺣﻀﻮرش ﻟﺤﻈﻪای ﺧﻮاب ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻤﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ از اﯾﻦ
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ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺪاری ﺷﺪه ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭼﻮن ﻟﺒﺨﻨﺪی در ﺻﻮرﺗﻤﺎن دﯾﺪ،
ﺳﻼﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺻﺒﺢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .از آنﻫﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ:
 -ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ از ﮐﻠﺒﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟

ﺟﻮاب داد:

 زود ﺑﺮوﯾﺪ؛ آن دورﺗﺮ ﭼﺎه آب ﻫﺴﺖ .ﻣﯽآﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﺎه را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺖ وﺻﻮرت ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﻣﮋدهای ﺑﻮد .ﺗﮑﻪ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﭼﻮن ﮔﻮﻫﺮ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﮔﻮﺷﻪی ﺳﺎ ک ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﺮ دﺳﺖ

ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آرام ﺳﺮ از ﮐﻠﺒﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﻨﻮز آن دو ﺑﻠﻮچ در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ،ﺑﯿﺮون ﮐﻠﺒﻪ ﺧﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ

ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﺎه رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻫﯽ آن ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻧﮕﺬﺷﺖ

ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ .دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ اﺳﻼم ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ
ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد .ﻋﻈﯿﻢ از اﺑﺘﺪای ﺳﻔﺮ و از اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ در زاﻫﺪان ﺳﻮار ﺷﺪﯾﮏ و ﺑﻪ ﺧﺎش رﻓﺘﯿﻢ،

ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﺑﻮد .ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺗﯿﺮهی ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ زرد ،ﻟﺐﻫﺎی ﮐﺒﻮد ،ﻣﻮﻫﺎی ﺻﺎف و ﭼﺮب و

ﺳﺒﯿﻞ آوﯾﺰان ،ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ر ﯾﺰ و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻤﺎر .ﻟﺐﻫﺎی ﮐﺒﻮدش ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻋﺘﯿﺎد او داﺷﺖ.

ﺣﺎﻻ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ و آن ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﺳﻼم ﺻﺒﺢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺷﺐ ﺧﻮب ﺧﻮاﺑﯿﺪﯾﺪ؟

ﻫﺮ دو ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﯾﻢ ،و اﺛﺮ رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ .او و رﺷﯿﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﭼﺎه را روﺷﻦ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ از دﻫﺎﻧﻪی ﺗﻠﻤﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪی آب ﺑﯿﺮون ر ﯾﺨﺖ و ﺷﺎدی ﺑﻪ دل ﻣﺎ آورد .ﻓﻮراﹰ ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آب رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﯿﻢ .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:
 -ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻏﯿﺮﺧﻮدی ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮف از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺟﺮی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ و ﭘﺮﭼﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی آن در ﻣﻮج اﺳﺖ ،ﭼﯿﺴﺖ؟ -ﻫﻨﻮز او ﺟﻮاب ﻧﺪاده ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ» :ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺳﺖ؟«

ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 آﻧﺠﺎ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺎهﭼﺎدرﻫﺎ ﮐﻼسﻫﺎیﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺖ؛ آﻧﺠﺎ درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻢ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎدر.

 -ﭼﺮا؟

 -ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

 -ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ؟ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺖ و آﻣﺪی ﻧﺪارد؟

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺳﺆاﻟﻢ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارد .ﮔﻔﺖ:
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 ﭼﺮا؛ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ ﺧﻮدش ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﺮی ﻣﯽزﻧﺪ وﻣﯽرود.

ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
-

زودﺗﺮ ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺗﺎ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و اﯾﻦﻫﺎ

زودﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ.

وﻗﺘﯽ وارد ﮐﻠﺒﻪ ﺷﺪم ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﺻﺒﺢ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،و ﻧﻮر اﻧﺪک و ﻣﺤﺪود

داﺧﻞ ﮐﻠﺒﻪ و ﺣﻀﻮر دو ﺑﻠﻮچ دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮس ﺑﻪ دﻟﻢ آﻣﺪ .در ﯾﮏ آن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺎﻧﻊ از ورود ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺸﻮم ﮐﻪ

ﺻﺪای آﺷﻨﺎی ﻓﺮاﻣﺮز را ﺷﻨﯿﺪم .دﯾﺪم اﯾﻦ دو ﺑﻠﻮچ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد ﻣﺎ ،ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ!

ﺣﺎﻻ درون ﮐﻠﺒﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺗﺎی ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎ آن ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه ،درون ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ

ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد و ﭘﺮﭼﯿﻦ ،و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻠﻨﺪ و ﯾﻘﻪی ﺑﺎز ،ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻓﺮاﻣﺮز ،ﭘﺴﺮک ﺟﻮان،

ﺑﺎ ﻗﺪی ﺑﻠﻨﺪ ،ﺷﻠﻮاری ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎق ﭘﺎی او را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽآﻣﺪ.

در را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آن دو ﻫﻤﺮاه را در ﻟﺒﺎس ﺗﺎزه ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺒﻨﯿﻢ.

ﺟﻮراب ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ و ﮐﻔﺶ آدﯾﺪاس ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎی ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻮد ،ﻣﻐﺎﯾﺮت اﻗﻼم ﭘﻮﺷﺶ او را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و

ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ او ﯾﮏ ﻓﺮاری اﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻧﻔﺮ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺰرﮔﯽ در دﺳﺖ

داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺴﺘﻦ آن روی ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺑﻠﻮﭼﯽ در آﯾﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ

ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﺖ را ﺑﭙﻮﺷﯽ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ ﻫﻢ آن ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺖ.

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﺘﺎن را زودﺗﺮ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ.

از درون ﮐﯿﺴﻪای ﮐﺘﺎﻧﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ را ﺑﯿﺮون آوردم و ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮدم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﺒﺎس ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻨﺪه ﺑﻠﺐﻫﺎ آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﻪ و رﯾﺶ ﻫﺎی ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه و ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ

ﮔﻮدی ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﮐﻠﻔﺖ و آوﯾﺰاﻧﻢ ،آن ﻟﺒﺎس ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ آن دو ﺗﺎی دﯾﮕﺮ .ﺑﺎ

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺮ و دورﮔﺮدن ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺷﻠﻮار و ﭘﯿﺮاﻫﻨﻢ را درون ﺳﺎ ک ﮔﺬاﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز

و ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد و ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﭼﺎه در ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ و ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﮐﻠﺒﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻤﻊ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﻣﺎ ﺑﻪ دور ﻫﻢ در

ﻧﯿﻤﯽ از اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﮐﺘﺮی ﭘﺮ از آب ﺑﺮ روی ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺎط ﭼﺎی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﮐﻬﻨﻪی ﺑﺴﺘﻪای را از ﮐﻨﺎری ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ دروﻧﺶ ﻗﻄﻌﺎت ﻧﺎن ﺑﻮد .ﻧﺎن ﺑﺮﺑﺮی ﺳﯿﺎه و

ﻓﺘﯿﺮ .اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﺮد و ﺗﮑﻪای از ﻧﺎن را ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻠﻮچﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻫﺮﮐﺪام ﺗﮑﻪای در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺎز زدن و ﺧﻮردن ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده

ﺑﻮدم ،وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ز ﯾﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﭼﺮک آن ﭘﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﻧﺎنﻫﺎ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﺧﻮد

ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺑﻪ ادب ﺧﻢ ﺷﺪم و ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ

ﺑﺮداﺷﺘﻢ .ﻏﯿﺮ از ﮔﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ ،ﻗﻄﻌﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ

ﺟﺪا ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ دادم ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ رﻓﺘﺎر آن ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﯽﺷﺪ ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

و ﻫﻤﻪﮐﺎره اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺣﺎﻻت وﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺑﺮآنﻫﺎ ﺳﺮ اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر
دﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ در ورودی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ

ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺷﺐ را در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ ﺻﺒﺢ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدهاﯾﻢ ،و ﻫﺮ

آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪ ﻏﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﺎ اﻫﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﺸﻮد .از

اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -اﺳﻼم ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎل ﮐﯿﺴﺖ؟ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ اﺳﺖ؟

 -ﻣﺎل ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ و اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺟﺎی اﻣﻨﯽ اﺳﺖ.

 -ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؟

 -ﺑﺎﯾﺪ رﻓﯿﻖﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .رﻓﺘﻨﺪ ده ﻣﺎﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ و ﻧﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.

 ﻣﮑﺜﯽ ﮐﺮد و ﺣﺮﻓﺶ را اداﻣﻪ داد» :ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﯿﺮ و راﻫﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ«. -اﯾﻨﺠﺎ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺎه ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ؛ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟

 ﭼﺮا؛ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺎ ﻫﻢ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﮐﺴﯽ از ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﺒﺮﻧﺪارد .واﻧﺖ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﮐﺴﯽ آن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ.

ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در آن ﻻﻧﻪی ﭘﺮ از ﮐﺜﺎﻓﺖ ،ﺟﺰ ﺳﻪ اﺳﺘﮑﺎن رﻧﮓ ﺑﻪرﻧﮓ ﻧﺒﻮد .اوﻟﯿﻦ

ﭼﺎیﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدﻧﺪ .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﺨﻮرد ،ﭼﻮن آب

ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آب ﺟﻮﺷﺎن ﮐﺘﺮی ،ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ را آب ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و آب را ﺑﻪ

ﮐﻒ اﺗﺎق ر ﯾﺨﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،و ﻧﻮک آن را ﮔﺎه ﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺪان ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ،

آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﻮدت ﺑﺨﻮر؛ ﻣﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻟﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻢ زد.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﺮش را ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﻮﺷﻢ آورد و ﮔﻔﺖ:
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 ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﭼﺎی ﺑﺮای ﻣﻌﺪه ﺧﻮب اﺳﺖ؟ -ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ؟

 -ﺑﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﮑﺎن داد.

از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ،و ﺑﺎ اﺟﺎزهی اﺳﻼم از ﮐﻠﺒﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﯾﻮار ﮐﻠﺒﻪ رﻓﺘﻢ ،و از ﻋﻘﺐ واﻧﺖ،

ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ،و داروﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ،ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز آوردم.

 -ﺑﯿﺎ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﺎن .دو ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮصﻫﺎ را ﺟﺎی ﻗﻨﺪ ﻫﻤﺮاه ﭼﺎی ﻓﺮو ﺑﺪه.

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻗﻨﺪ ﻫﻢ دارﻧﺪ.

و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻇﺮف ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻟﺒﻪی آن ﺗﻌﺪادی ﻣﮕﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﻢ ﺷﺪ

و ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪی از آن ﺑﺮداﺷﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ دو ﻗﺮص را ﺑﺎ ﺣﺒﻪی ﻗﻨﺪ در دﻫﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،و ﭼﺎی ﺳﺮد را

ﻻﺟﺮﻋﻪ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪم .ﺑﻠﻮچﻫﺎ و اﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ و ﻓﺮاﻣﺮز ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻣﺮﯾﺾ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 -ﯾﮏ ﺧﻮرده ﻣﻌﺪه ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ.

 -اون دواﻫﺎ ﺑﻪ درد ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﺣﺎﻻ دوغ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛ دوای ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮق ﺷﻮﻗﯽ در ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮاﻣﺮز درﺧﺸﯿﺪ .در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﮋدهی ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن دوغ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد.

ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ داروی ﺣﺎل زار ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ و ﺑﺴﺎط آن را ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪﺗﺪر ﯾﺞ
ﻫﻮای داﺧﻞ ﺧﻔﻪ و ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد از در ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺮای

ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ و او ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ زن دارد؛ ﺳﻪ ﺑﭽﻪ دارد؛ ﺑﯽﺳﻮاد وﻟﯽ

ﻣﺎﻟﺪار اﺳﺖ .ﺑﺮادرﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﯽﺳﻮادﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺘﺮاﮐﯽ دارﻧﺪ .ﻋﻈﯿﻢ را ﻓﺎﻣﯿﻞ و

ﺧﻮاﻫﺮزادهی ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ رﺷﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

 -ﻧﻪ؛ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دارﯾﻢ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺮای

اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﻣﻮﺗﻮر ،دو ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻫﻢ ﺳﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﻢ.

 -ﭘﺲ اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ وﺿﻌﺸﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ؟

 -ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ دارﯾﻢ؛ وﻟﯽ ﺧﻮب و زود ﭘﻮل در ﻣﯿﺎد.

 ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻟﺤﺎف و اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺪهاﯾﺪ ،ﻧﮑﻨﺪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺘﻞ ﺳﺮ راه درﺳﺖﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮﺧﯽ و ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﻦ ﺷﺪ .ﻧﺠﯿﺒﺎﻧﻪ ﺧﻨﺪهی آراﻣﯽﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
۱٥۷

 ﺑﻠﻪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﯿﻤﺴﺎرﻫﺎ ،ﺳﻨﺎﺗﻮرﻫﺎ ،وﮐﯿﻞﻫﺎ ،وزﯾﺮﻫﺎ ،ر ﯾﯿﺲﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﻧﺪ و ﺟﺎنﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮدهاﻧﺪ.

 -ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ دارﯾﺪ .ا ﮔﺮ رژ ﯾﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرﺗﺎن ﮐﺴﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻧﻪ اون وﻗﺖ ﻋﺪهی دﯾﮕﺮی ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

آن ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮچ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و از اوﺿﺎع دل ﭘﺮﺧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﻼﯾﻪﺷﺎن

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﭘﺲ ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ آرام ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ در ﻋﺎﻟﻢ ﭼﺮت و ﻧﺸﺌﻪ اﺳﺖ ﺳﺮ راﺳﺖ ﮐﺮد

و ﮔﻔﺖ:

 از آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻼ ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﺑﻪ وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآور ﯾﻢ؛ ﻟﺨﺘﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎیدوغ و ﭼﺎی ،ﺷﺮﺑﺖ ﺷﻬﺎدت ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ!

ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر در دﻟﻢ وﺣﺸﺖ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ

و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ آدمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪاﯾﻢ .ﭼﻘﺪر ﺳﺎده ﺣﺮف دل و ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻗﺪری ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدم و
ﮔﻔﺘﻢ:

 -راﺳﺘﯽ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮﯾﺪ دﺳﺘﺘﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮن آﻟﻮده ﮐﻨﯿﺪ؟

ﻋﻈﯿﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﻮن ﮐﺜﯿﻒ را ﺑﺎﯾﺪ ر ﯾﺨﺖ!

 -ﺧﻮب ،ا ﮔﺮ ﻗﺮار اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ دﻧﯿﺎ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ آدمﻫﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﮑﺸﻨﺪ.

رﺷﯿﺪ ،ﺟﻮان ﺳﯿﺎه و ﺧﺠﻮل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﻣﺎ ﺑﺎ آدمﻫﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﯾﻢ .وﻗﺘﯽ آﺧﻮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﻂ از آنﻫﺎ ﺧﻮب ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽﻣﯽﮐﻨﯿﻢ!

 -وﻗﺘﯽ آدﻣﯽ ر ﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ او ﮐﯿﺴﺖ؟

اﺳﻼم ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻮی ﺑﺎرﻣﺎن ﭼﯿﺴﺖ!

ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺒﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آوارﮔﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮار اﺿﻄﺮاری ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻀﯽ از

ﺣﮑﺎم ﻓﻌﻠﯽ و ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺗﻨﺪ و آﻟﻮده ﺑﻪ ﺟﻬﻞ و ﺗﻌﺼﺒﺸﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪی اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ داﺷﺖ ،ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻢ:
 -اﺳﻼم ،ﮐﯽ ﻣﯽروﯾﻢ؟

 ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﺎرﻧﺪ ،و از راه ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.۱٥۸

 -ا ﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﮐﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟

 ﺑﺎ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ. -ﺗﺎ ﺷﺐ؟

اﺳﻼم ﺟﻮاب ﻧﺪاد و ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 آﯾﺎ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﺐ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ؟ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺸﺐ ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ.

 و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﯽﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎنﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮد و ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﭘﺴﺮش ﭼﻪ آﻣﺪه«.

 ﺣﺎﺟﯽ؟ ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻢ! ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاری ﺑﺎ او و ﻫﯿﭻ ﮐﺲﻧﻤﯽﮔﺬارﯾﻢ .راه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﻔﺮ ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﮔﻔﺖ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﮐﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ .اﺻﻼ ﺣﺎﺟﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ »دو ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ دارم؛ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ؟« ﻣﺎ ﻫﻢ
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:

 ﻣﺴﺎﻓﺮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻪ ﺗﺎ .ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن اﺳﺖ .ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﺎﻧﻪ زده و ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮی اﯾﻦﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻘﻂ ده ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮔﯿﺮش ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭼﻬﺎر

ﻣﺴﺎﻓﺮ را دارﯾﻢ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻘﺮ ﯾﺒﺎﹰ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺘﯿﻢ:
 -دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن؟

 ﺑﻠﻪ ،دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﺎی آن را ﻫﻢ ﻫﻨﻮز ﻧﺪاده و ﮔﻔﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽﻣﯽدﻫﻢ.

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﺎ ذﮐﺮ واﻗﻌﯿﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺟﯽ و

اﯾﻦﻫﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺧﻮب ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ،اﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻮل ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ.

ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ را ﻋﻮض ﮐﻨﻢ ،از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،ﺧﻮاﻫﺮزادهی ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟

 ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ .ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاﻫﺮزادهاش ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ ژاﻧﺪارﻣﺮیدﺳﺖ دارد .ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ ،ﺧﻮاﻫﺮزادهاش ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎد و ﺣﺎﻻ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ.

در ﺿﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی او ﮔﻮش ﻣﯽدادم ،ﺣﺴﺎب ﮐﺮدم ﺣﺎﺟﯽ از اﯾﻦ دﻻﻟﯽ ﭼﻘﺪر ﻧﺼﯿﺒﺶ

ﺷﺪه .از ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،و ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎرﺻﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﻫﺸﺘﺎد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ راﺿﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﭘﻮل را در اﺧﺘﯿﺎر
۱٥۹

ﻣﺴﻌﻮد ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ اﻣﻦ و ﺳﺎﻟﻢ

ﺑﺮﺳﯿﻢ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺮﺧﻄﺮ از زﻧﺪﮔﯽ-ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮداﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ ،زﯾﺎد ﻓﮑﺮ ﻗﺪری ﺑﺎﻻ

رﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎرج ﺳﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ او دﺳﺘﺶ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺎﺟﯽ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ .او ﻫﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن داد .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد

وﻗﺘﯽ ﭘﺎی ﭘﻮل ﻣﯿﺎن ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﻤﯿﺖ ﻗﻮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎری و ﺷﺮاﻓﺖ و اﻣﺎﻧﺖ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻗﻮم ﻫﻢ رﺧﺖ

ﺑﺮﻣﯽﺑﻨﺪد و ﺳﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ

اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ و رﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻂ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺿﻤﻦ ،ﺑﻨﺪ دﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﯾﯽ ﭘﺎره ﺷﺪ .ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدﯾﻢ .اﺳﻼم
ﮔﻔﺖ:

 -ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ.

ﺧﻮدش آرام ﺑﻠﻨﺪ و از در ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺳﻪ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ،

ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺻﺪای ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻮش

را ﺑﻪ درز در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﮐﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺻﻮرت ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﺗﻐﯿﺮ ﺣﺎﻟﺘﺶ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﮐﻨﻢ .ﻟﺤﻈﺎت ﭘﺮ ﻫﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ

ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮد ،و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﮑﻮت داد.

در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم آﻣﺪ ﮐﻪ ژاﻧﺪارم ﮔﺸﺘﯽ در ﺑﯿﺮون در اﺳﺖ ،و ﭘﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﺑﺮده.

ﺣﺎﻻﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﭙﯽ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،و ژاﻧﺪارمﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺪاران اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ درون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎ را
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﺳﯿﺮﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻈﯿﻢ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ،و آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 -آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺳﺮﺟﺎﻫﺎ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮچ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ و ﺧﻮدش از در ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻧﻔﺲﻫﺎ را در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ

ﮐﺮدﯾﻢ ،و در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﻫﺮ ﯾﮏ دﻗﺎﯾﻖ ﭘﺮ از ﺗﺸﻮﯾﺸﯽ را ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﭘﺲ از

رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ اﺳﻼم ﺑﻪ داﺧﻞ آﻣﺪ و ﺻﺪای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ.
 -ﻫﺎن ،اﺳﻼم ،ﮐﯽ ﺑﻮد؟

او ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ ﺧﻮد را آرام و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﻌﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ.

 ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ ،واﺳﻪ ﭼﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد؟ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎد ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﻪ؛ راه ﻋﺒﻮر ﺷﻪ. -ﻧﮑﻨﻪ واﻧﺖ را دﯾﺪه و ﺑﻮﯾﯽ ﺑﺮده؟

 -ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ؛ واﻧﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﺑﺮود ﮔﺰارش ﺑﺪﻫﺪ؟ -ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ!
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وﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ »ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ،در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺪری آراﻣﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم ،ﯾﺎد ﺣﺮفﻫﺎی ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﭘﯿﺶ آنﻫﺎ اﻓﺘﺎدم و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎ ﮐﯽ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﺳﺎن اﺳﺖ.

ﻻﺑﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻌﻠﻢ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ اﺣﻮال ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﮕﺮان

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ آرام آرام ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﺮس داﺷﺘﯿﻢ ،و از ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ

ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ در زاﻫﺪان در اﻧﺘﻈﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ از اﯾﺮان

ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺗﺎ آن ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ از آن ﻗﻔﺲ و ﺧﺎﻧﻪی ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن

ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﺪ در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺧﺒﺮ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 اﺳﻼم ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ و ﻗﻄﻌ ﹰﺎ ﺗﺎ اﻣﺸﺐ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ﺣﺎﻻ ا ﮔﺮ اﻣﺸﺐ از ﻣﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﻮد ،آن ﺑﯿﭽﺎرهﻫﺎ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.

اﺳﻼم ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،ﺷﺎﻧﻪ را ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﻦ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﻧﻤﯽدادم.

از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 اﺳﻼم ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟ -ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺐ وﻗﺘﯽ ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ.

 -ﮐﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ؟

 -ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﺎﯾﺪ دو روز دﯾﮕﺮ ،ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ.

از اﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﺎ .ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ز ﯾﺎد ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ا ﮔﺮ

اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ در ﺟﺎی اﻣﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪی ﺑﻌﺪی ﺑﺸﻮد ،وﻟﯽ آﯾﺎ

آﻧﺠﺎ اﻣﻦ ﺑﻮد و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﮕﺮان در زاﻫﺪان ،ﺑﺎ ﺧﯿﺎل

راﺣﺖ در آﻧﺠﺎ ﺳﺮﮐﻨﯿﻢ؟ از دﻟﻢ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻗﺪری ﺟﺪیﺗﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﮔﻔﺘﻢ:

 اﺳﻼم ،ﺑﺒﯿﻦ ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﺠﺮم ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﺮان ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺧﻄﺮی در ﭘﯿﺶﺑﺎﺷﺪ!

 -ﺧﺪاﯾﯽ را ﻧﺸﺎن دادم و ﮔﻔﺘﻢ » :آن آﻗﺎ زن و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺶ در ﺧﺎرج ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﯾﺪار آنﻫﺎ

ﻣﯽرود .ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪن دو ﻓﺮزﻧﺪﻣﺎن ﮐﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻢ و ﯾﮑﯽ

از آنﻫﺎ از ﻏﺼﻪی دوری ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺪ و ﭘﺮ ﺧﻄﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ آن ﺟﻮان؛ او ﻫﻢ ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮود و درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در اﯾﺮان

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺷﺪه .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ا ﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻨﺪ

روز ﺟﺎی دﯾﮕﺮ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ
ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ زاﻫﺪان .ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮاب ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﯾﻦ ﺟﻮان ﻧﺸﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ و

ﺑﻌﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﻣﺎن«.
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اﺳﻼم ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان و ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻓﺮاوان داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﻔﺮان

اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻄﺎﻟﺒﻢ آن ﺗﻐﯿﯿﺮﺣﺎﻟﺘﯽ را ﮐﻪ دراﻧﺘﻈﺎرش ﺑﻮدم ،در

او ﻧﺪﯾﺪم .آرام ﺟﻮاب داد:

 ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻦ ا ﮔﺮ رگ ﮔﺮدﻧﻢ ﻫﻢ ﭘﺎره ﺑﺸﻮد ،ﺷﻤﺎﻫﺎ را ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ.اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻫﯿﭻ ﺧﻄﺮی ﻫﻢ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

 -و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻫﻤﺮاه

دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ا ﮔﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ .ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ .ﻣﺎ ﮐﻪ در راه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ؛ ﻣﺎ در ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ«.

ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد ،و ﻃﺒﻌﺎﹰ ﻏﯿﺮ از اﻇﻬﺎر ﻧﺎرﺿﺎﯾﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮ در اداﻣﻪی ﺳﻔﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از

دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ .ﺣﺎﻻ اول ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او

ﺑﻘﺒﻮﻻﻧﻢ در ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ ﺻﺎدق ﻫﺴﺘﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ:

 ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯽ ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ و آﻣﺎدهی ﻗﺒﻮل ﻫﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج ازاﯾﺮاﻧﯿﻢ .ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ درﺻﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﺎﯾﻤﺎن ﺗﮑﺎن

ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﻢ و در وﻃﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ.

اﺳﻼم ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ در ﺻﻮرتﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮد و در ﺣﯿﻦ

ﺣﺮف زدﻧﻢ ﺳﺮﺷﺎن را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺗﻔﮑﺮ ﮔﺬﺷﺖ.
ﮔﯿﺘﯽ آرام ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻦﻫﺎ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻧﺸﻮد ،راه ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﺣﺘﻤﺎﹰ روز ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎ ک اﺳﺖ.

ﺣﺮف درﺳﺘﯽ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺻﺪای

ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر اﺳﻼم و رﺷﯿﺪ ﻫﺮاﺳﺎن از در اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ

ﺗﺮﺳﯿﺪه و ﻧﮕﺮان ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ داﺧﻞ ﺷﺪ .دﻧﺪانﻫﺎی زرد و ﻟﺜﻪی ﻗﺮﻣﺰش ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﺮهاش داﺷﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮ ﺷﺪ .ﻣﮋده داد ﮐﻪ ﺧﻮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ آوردهاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﯾﻢ .ﺧﻨﺪهی رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻈﻠﻮم ﺧﺪاﯾﯽ آﻣﺪ و ﺑﺎ

ﺣﯿﺮت و ﺧﻮﺷﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ؟

و رﺷﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
 -آﻫﺎن.

ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﮐﺒﺎب آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺧﻮرده و ﺳﯿﺮ از ﭘﺎی ﺳﻔﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﭻ

ﻣﻠﭻ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:

 ﺑﻪ ﺑﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺒﺎﺑﯽ!۱٦۲

ﮔﯿﺘﯽ از آن ﺣﺎﻟﺖ و ﺧﻮش ﺧﯿﺎﻟﯽ او ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺑﻪ رﺳﻢ ﺷﻮﺧﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ

ﺑﻮدﯾﻢ »ﺗﯿﻤﺴﺎر« ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

 -ﺗﯿﻤﺴﺎر ،واﻗﻌﺎﹰ ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ!

و او ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺠﺎ و در ﭼﻪ راﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ذﻫﻨﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﺷﻤﺎ از ﮐﺒﺎب ﺗﺎزه ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟

ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻨﺪهﻣﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای »ﺑﻊ ﺑﻊ« ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺷﺪت ﺧﻨﺪه

را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺮد .از رﺷﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
-

ﭘﺲ ﻣﯽﺷﻮد از درﺧﺎرج ﺑﺸﻮﯾﻢ؟

ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد و ﻣﺎ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﭼﺎدر ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺮد ر ﯾﺸﻮی

دﻣﺎغ ﻋﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ زﻧﺪه آورده ﺑﻮد و ﻧﺎن و ﯾﮏ ﺧﯿﮏ دوغ.

ﻫﻮای روﺷﻦ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﻣﺎﻧﺴﺖ ﮐﻪ رﻧﮕﯽ از ﻃﻼ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن زده ﺑﻮدﻧﺪ .دورﺗﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﭼﺎه،

ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻠﻮچ و در ﺑﯿﺮون دو ﺳﻪ ﺑﻠﻮچ ﺗﺎزه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺳﻼم
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﮕﻮ ﺧﺎﻧﻤﺖ ﻓﻮری ﺑﺮود ﺗﻮ.

دﯾﺪم ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ آن ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻗﺮﻣﺰ و ﮔﻠﺪوزی ﺷﺪهی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﺷﻠﻮار ﺳﺒﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ،

ﺑﺎ ﺳﺮﹺ ﺑﺎز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﺣﯿﻮان ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﻮرا ک ﻣﺎ

ﺷﻮد ،دل ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ .ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ و ﻓﺮﻣﺎن اﺳﻼم را ﯾﺎدآور ﺷﺪم .ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺘﯿﻢ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ،

ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ آﻣﺪ ،وﻟﯽ از ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه او ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ

ﮐﺸﺘﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﯿﻨﻮا ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺖ و ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ را ﺗﮑﻪ

ﮐﺮد .ﭘﺲ از آﻣﺪن او ،ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮچ آﺷﻨﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﭼﺎدر آﻣﺪﻧﺪ .در دﺳﺖ اﺳﻼم ﮐﺎﺳﻪای ﮐﻬﻦ و ﻓﻠﺰی ﺑﻮد.

آن را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﯿﮏ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﺮ آن را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از

ﭘﺴﺘﺎن ﮔﺎوی ﺷﯿﺮ دوﺷﯿﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺎﯾﻊ درون ﺧﯿﮏ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻣﯽر ﯾﺨﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﺷﺪ .آن

وﻗﺖ ،درﹺ ﺧﯿﮏ را ﺑﺴﺖ و ﮐﻨﺎری ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎﺳﻪ را ﻧﺰد ﻣﻦ آورد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺨﻮر؛ دوغ ﺣﺴﺎﺑﯽ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ آن ﮐﺎﺳﻪی ﮐﺜﯿﻒ و ﮐﻬﻨﻪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم اول ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮی آن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ و اﮔﺮ

ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﻄﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻨﻮﺷﻢ؛ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ اﺳﺖ .ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﯾﻦ ﮐﻪ

دوغ ﻋﺎﻟﯽ و ﺧﻮﺷﻤﺰهی آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮرد و ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﭼﻄﻮر آن را ﺳﺮ ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺧﺪاﯾﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرام ﮐﺎﺳﻪ را
ﺑﻪ ﻟﺒﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم دوغ در ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻮد ،ﻟﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زرد رﻧﮕﯽ -ﮐﻪ
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ﺷﺎﯾﺪ ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﻣﻪی دوغ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ،دو ﭼﯿﺰ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻨﺎور و ﺳﯿﺎه ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺘﺸﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادم،

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﺧﻮرد .ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻢ درز ﻟﺐ ﻫﺎ را آن ﻗﺪر ﺗﻨﮓ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﯿﯽء ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای وارد دﻫﺎﻧﻢ ﻧﺸﻮد.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﭼﻨﺪ ﻗﻮرت از دوغ را ﻓﺮو دادم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺲ ﭼﺸﺎﯾﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ

ﮔﻮارا ﺑﻮد .ﻋﻼﻣﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ آوردم ﺗﺎ از ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﻫﻨﻮز ﮐﺎﺳﻪ در دﺳﺘﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ؟

 -ﻫﺎن! ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد؛ ﻣﺘﺸﮑﺮم.

 -ﺧﻮب ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮر؛ ﺑﺮات ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ.

 ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺧﻮرم.-

و ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز دادم.

ﮐﺎﺳﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و درون آن ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏﹺ ﯾﮏ دﺳﺘﺶ ،ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﭼﯿﺰی را درون دوغ

ﺑﻪ ﮐﻨﺎری زد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ را در ﻫﺮ دو دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮد و ﻗﻮرتﻗﻮرت ﮐﻨﺎن دوغ را

ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﭼﯿﺰ ﺑﺪ ﻣﺰهای

دردﻫﺎن دارد و ﻧﺎﭼﺎر از ﻓﺮو ﺑﺮدن اﺳﺖ ،ﺷﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت داد ،و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ،ﻧﮕﺎﻫﺶ

ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎﺳﻪ را از دﻫﺎن ﺟﺪا ﮐﺮد ،ﮔﯿﺘﯽ آرام ﮔﻔﺖ:
 -ﻃﻔﻠﮏ ﻣﻌﺼﻮم.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﺎﺳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ رﺳﯿﺪ .ﻟﺐﻫﺎی ﻣﺸﺘﺎق را ﺑﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺮد و ﯾﮏ ﻗﻮرت از آن دوغ

ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑﻪ دﻫﺎن ر ﯾﺨﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ را در زﯾﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﭽﻪ را در دﻫﺎن داﺷﺖ،

ﻣﺰه ﮐﻨﺎن ﻓﺮو ﻣﯽداد ،ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻪ ﺑﻪ! ﻋﺠﺐ دوغ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪای!

ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ:

 -ﻧﻮش ﺟﺎن!

آن وﻗﺖ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺟﺮﻋﻪ ﺟﺮﻋﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺮاب ﺷﺪ و ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﻪ

دﯾﮕﺮی داد ،ﺑﺎ آﺳﺘﯿﻦ ﮔﺸﺎد و ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﭼﯽاش ﻟﺐ و ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﭼﺮب و ﺧﯿﺴﺶ را ﭘﺎ ک ﮐﺮد .ﺑﻠﻮچﻫﺎ

ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺪﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮی ﻇﺮف ﮐﻢ ﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺧﯿﮏ آن را ﭘﺮﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ آﻫﺴﺘﻪ از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﭼﻄﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ آن ﮐﺜﺎﻓﺖ را ﺑﺨﻮری؟

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد؛ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻧﺨﻮردی! ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﯿﺎورم؟

ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
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 -دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ ،ﻣﺎل ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﺑﮕﻮﺷﺖ داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﻣﮕﺲ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﻗﻮرت دادم.

ﺣﺎل ﮔﯿﺘﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و در آن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و

ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 -ﻧﻮش ﺟﺎﻧﺘﺎن!

اﺳﻼم ﮐﻪ دﯾﺪ ﻫﻤﻪ از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻓﺎرغ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﮑﺮده ،ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺰم؟

ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﻦ در ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﻮرم!

ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﻮن ﺧﻮﺷﻤﺰهای را از

دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﺎﻧﻢ ،اﯾﻦ دوغ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺧﻮﺷﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺎن .وﻟﯽ ﺧﻮب ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرم.ﻋﻈﯿﻢ از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
-

ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ؟

ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯿﻞ داﺷﺖ؛ ﺧﻢ ﺷﺪ و ﮐﺎﺳﻪ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در آن ﻣﻘﺪاری دوغ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮد و

ﻣﺤﺘﻮی آن را در ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﭘﺲ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ،دﺳﺘﯽ ﺑﻪ در ﻣﯽزد .اﺳﻼم از در ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮد

را آﻣﺎدهی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ ﺷﻮد و از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮐﺒﺎﺑﯽ ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ
ﻏﺮوب ﺷﻮد و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ ،وﻟﯽ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:
 -زود دﺳﺖ و ﭘﺎﻫﺎ و اﺳﺒﺎبﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ.

ﺧﻮﺷﺤﺎل و ﻣﺘﻌﺠﺐ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﻣﯽروﯾﻢ ،اﺳﻼم؟

 -ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ؛ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ در اﺗﺎق ﺟﻠﻮ واﻧﺖ ،و ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ در ﻋﻘﺐ

واﻧﺖ ﺳﻮار ﺷﺪه ،آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،اﺳﻼم ﭘﺸﺖ رل ﻧﺸﺴﺖ .ﻋﻈﯿﻢ و رﺷﯿﺪ ﻫﻢ

ﺑﻪ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮارﻫﺎ زودﺗﺮ از ﻣﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .واﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮچ

ﺑﻪ ﻣﺎ و ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،دﯾﮕﺮ آن ﮐﻠﺒﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﭼﻨﺪ درﺧﺖ و ﺳﺒﺰه دﯾﺪه

ﻧﻤﯽﺷﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن ﮐﻪ راه اﻓﺘﺎدی .وﻟﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ؛ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪهدادی؟

۱٦٥

 ﻣﻮﺗﻮریﻫﺎ وﻗﺘﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ ﺻﺒﺢ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪه ،ﺻﻼح دﯾﺪﻧﺪ زودﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻗﻮل دادﻧﺪﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﻈﻪی ﺳﻮار ﺷﺪن ﻣﺸﻐﻮل دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن اﺳﻢ ﺧﺪا ﮔﻔﺖ:
 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ!

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار ،ﺑﺎ ﻗﺮاری ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺟﻠﻮ در

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﺻﻮرت اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ،اﺳﻼم را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﺳﻼم ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﯽراﻧﺪ ،و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﮔﻔﺖ:

اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪ و آﺑﯽ ﻫﺴﺖ؛ درﺧﺘﯽ ﻫﺴﺖ .آﻧﺠﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ

از ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ،دوﺑﺎره راه ﻣﯽاﻓﺘﯿﻢ.

ﻟﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎد ﺗﻨﺪی ﻣﯽوزﯾﺪ ،و ﺧﺎ ک و ﺧﺎﺷﺎ ک ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﺑﻪ

ﺷﯿﺸﻪی ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽزد .ای ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻋﻘﺐ را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آزار ﻣﯽداد.

ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ آﺑﺮو وﺳﯿﻊ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد .ﺷﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ،

ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻣﺴﯿﺮ رودی ﺧﺸﮑﯿﺪه ﻣﯽﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ،ﺗﭙﻪ و ﮐﻮه ﺑﻮد ،و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن و

ﺑﺮﻫﻮت .ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و اﻧﺪی از ﺣﺮﮐﺖ اﺧﯿﺮ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ واﻗﻌﺎﹰ آﺛﺎری از درﺧﺖ ﻫﺎی ﮐﻬﻦ وﻟﯽ ﺑﯽﺑﺮگ ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ ﺧﻮرد .در ﮐﻨﺎری ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎد .دو ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎد

ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽوزﯾﺪ؛ ﻟﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن ﻣﺤﺪود دﯾﺪ ﻣﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﻻ در دو ﺳﻮی ﻣﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎی
ﻣﺮﺗﻔﻌﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺗﺸﮏ اﺑﺮی را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ز ﯾﺮﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ

ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز و ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ،ﺧﺴﺘﻪ ،ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺮ روی آن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .در آن ﺟﺎ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ،

ﺷﺶ ﺑﻠﻮچ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﮐﻠﺒﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﯽوزﯾﺪ ،و آﻧﺠﺎ اﺛﺮی از ﮐﺜﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺧﻮرا ﮐﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ

وﻟﯽ ﭘﺸﻪ و ﻣﮕﺲ اﻣﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آب ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ .در ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی آب ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .دﺳﺖ و ﺻﻮرت را ﺑﺎ آن آب ﺷﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻤﻊآوری ﭼﻮب ﺑﺮای روﺷﻦ ﮐﺮدن

آﺗﺶ ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﭼﻮبﻫﺎ دود ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺲﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﮐﺒﺎب ﻫﻢ آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

از آﺑﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﺳﺮﺑﺴﺘﻪای ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺘﺮی را ﭘﺮ آب ﮐﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر آﺗﺶ ﻗﺮار

دادﻧﺪ .ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺗﺎزهی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺳﯿﺦﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی درﺧﺘﺎن ﺗﺮاﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ،

ﺑﺮ آﺗﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮع ﮐﺒﺎب ﺑﻪ ﻣﺸﺎم رﺳﯿﺪ .ﺗﺎزه ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪاﯾﻢ و ﺷﺒﺎﻧﻪ

روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮردهاﯾﻢ .در ﺳﺎﯾﻪ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺳﻔﺮهی ﻣﻨﺪرس را ﭘﻬﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮐﻠﻔﺖ ﻧﺎن

ﺑﺮﺑﺮی را ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﮐﺒﺎب را در ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ آوردﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﺷﺪﯾﻢ ،ﺟﺰ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﮕﺲﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و روی ﮐﺒﺎب

ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ آن ﮔﺮﺳﻨﻪﻫﺎ را از ﻏﺬاﯾﻤﺎن دور ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ
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ﻗﻄﻌﻪای از ﮐﺒﺎب را ﺧﻮرد .اﺳﻼم ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺦ ﮐﺒﺎب در دﺳﺘﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻦ ﮐﺒﺎب ﻗﻠﻮه اﺳﺖ؛ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﺗﻌﺎرف و او اﺻﺮار ﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﮑﻪای از ﮐﺒﺎب ﻗﻠﻮه را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ آن را ﺑﻪ

دﻫﺎن ﺑﺮدم و ﭼﺸﯿﺪم ،واﻗﻌﺎﹰ ﻟﺬت ﺑﺮدم .ﺧﯿﻠﯽ ﮔﻮارا ﺑﻪ ﻣﺬاﻗﻢ آﻣﺪ .ﻣﺰه ﻣﺰه ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد!

ﻧﺎﻫﺎر و ﭼﺎی ﺻﺮف ﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪی ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﺧﺎم را در ﺳﻔﺮهای ﭘﯿﭽﯿﺪﻧﺪ ،و وﻗﺘﯽ ﺳﯿﻨﯽ را

ﺷﺴﺘﻨﺪ ،آن را درون ﺳﯿﻨﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ در اداﻣﻪی ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺷﻪی راﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ

از آن ﮐﻪ آنﻫﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻗﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ راه را ﭼﻄﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﻣﺨﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎج ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺑﺮای رﻓﺖ وآﻣﺪ

ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ؛ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎز در ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن

ﮐﻮه ﺑﻮد و ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺻﺤﺮا و راﻫﯽ ﮐﻪ راه ﻧﺒﻮد .ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮد،

ﭼﻮن ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ،و در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ از آن ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﯿﺮت

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم ﺟﺴﺎرت و ﺟﺮﺋﺖ ﻋﺒﻮر از آن ﻣﺴﯿﺮ را دارد ،ز ﯾﺮا از ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎور ﺑﻪ

اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .وﻟﯽ اﺳﻼم ،آﺷﻨﺎ و ﻣﺴﻠﻂ ،ﺧﻮﻧﺴﺮد و آرام ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽراﻧﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ،از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ و از راه ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .از آب و ﺳﻨﮓ

و ﭼﺎﻟﻪی ﺑﯿﺮاﻫﻪ و ﮐﻮه ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺮاﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻮد را ﻣﺴﻠﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد وﻟﯽ ﺧﺪا ﺧﺪا

ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺪار و ژاﻧﺪارم روﺑﻪرو ﻧﺸﻮﯾﻢ .در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮارﻫﺎ ﻣﯽآﻣﺪ؛

ﺣﺮﻓﯽ ﻣﯽزدﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ و دور ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻮن اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻃﻤﯿﻨﺎن
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﻄﺮی در ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ.

اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺐ ﺳﯿﮕﺎر دود ﻣﯽﮐﺮد؛ ﮔﺎه آرام آرام ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﻣﯽزد و زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﮑﻮت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم دو ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮش در ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﻧﺰد ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ

ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺗﺎق واﻧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ واﻧﺖ

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ .ا ﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻈﯿﻢ و رﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ ﻋﺎدت داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ ﻓﺮاﻣﺮز

و ﺧﺪاﯾﯽ در ﻋﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد ﯾﺎ از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﺳﺖ ،ﺳﺮم را

ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدم و ﭼﻮن ﺻﺪا ﻣﯽرﺳﯿﺪ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﯾﮑﯽﺷﺎن ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻮض

ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﺣﺎل زاری را ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
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ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ،اﺳﻼم از ﺳﺮﻋﺖ واﻧﺖ ﮐﺎﺳﺖ و در ﮐﻨﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﯾﻪای ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ.

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﺪون ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ؛ او ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺮش را از ﭘﻨﺠﺮهی واﻧﺖ ﺑﯿﺮون آورد و

ﮔﻔﺖ» :ﻋﻈﯿﻢ«!

ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻢ ﻫﻢ ﯾﮏ »اﹸ« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻈﯿﻢ از

ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪ و ﻧﺰد اﺳﻼم آﻣﺪ .آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از دور ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎناﻧﺪ .ﭼﻨﺪ

ﻟﺤﻈﻪای ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و راﻧﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﺮک ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮار ﺷﺪ ،و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از ﻣﺎ دور ﺷﺪﻧﺪ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -آﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪ؟

اﺳﻼم ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﺟﻮاب داد:
ﺑﺎﯾﺪ راه ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺎ ک ﺑﺎﺷﺪ.

-

ﺑﻌﺪ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ را ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻨﺠﺎ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوای ﺣﺎل ﺷﻤﺎ و ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﺎن اﺳﺖ.

 -اﺳﻢ آن ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ ﺳﺮش را از ﭘﻨﺠﺮهی واﻧﺖ ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ» :رﺷﯿﺪ!«

ﺟﻮان ﺳﯿﺎه ﭼﻬﺮه و ﺳﯿﺎهﭘﻮش ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮود و از داﻣﻨﻪی ﺗﭙﻪﻫﺎی آن دور

ﺑﺮاﯾﻤﺎن آن ﺳﺒﺰه و ﮔﯿﺎه ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﯿﺎورد .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻫﺮﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ و

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ دﺳﺘﻮری ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪ رﺷﯿﺪ داد ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آن ﮐﻨﺎر اﺗﺮاق ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪاد ﮐﻪ از واﻧﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ .در ﯾﮏ

ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪم رﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺰ ﮐﻮﻫﯽ از ﻣﺎ دور ﺷﺪ؛ ﭼﺎﺑﮏ و ﺳﺒﮏ و

ﺗﻨﺪ و ﺗﯿﺰ از ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و از دﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ازاﯾﻦ ﻓﺮزی و ﭼﺎﺑﮑﯽ

او ﺣﯿﺮت ﮐﺮدﯾﻢ .ازاﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -رﺷﯿﺪ اﺻﻼ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟

اﺳﻼم در ﺟﻮاﺑﻢ ﮔﻔﺖ:

 ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﻧﺪاردﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ا ﮔﺮ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺐﻫﺎ ﻧﺨﻮاﺑﻨﺪ و راه ﺑﺮوﻧﺪ؛ در ﻃﯽ روز

ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪی

راه و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺮوز ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ در راه اﺳﺖ .دﯾﺮوز دوﺑﺎره ﺑﻪ زاﻫﺪان

آﻣﺪ و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﺷﺪ!

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 ﺗﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟۱٦۸

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 در ﻣﺮز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ،وﻟﯽ ﻣﻦ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺪ. -ﭼﻄﻮر در ﻣﺮز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟

 ﻣﺎ از ﻣﺮز اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،رﺷﯿﺪ آن ﻃﺮف ﮐﻪ ﻣﺎل ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ دارد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی اوﻣﯽروﯾﻢ .ﭼﻮن واﻧﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﺮهی اﯾﺮان را دارد ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ اﯾﻦ

واﻧﺖ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ؛ واﻧﺖ دﯾﮕﺮی اﺟﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪی رﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .در دﺳﺘﺶ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺒﺰه ﯾﺎ ﺳﺒﺰی

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -آن ﮔﯿﺎه اﺻﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﻮرم .ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ آنﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺧﻮدش ﺑﺎ رﻏﺒﺖ ﻣﺸﻐﻮل

ﺧﻮردن ﺷﺪ .ﺳﺒﺰهﻫﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺮدم و ﺟﻮﯾﺪم .ﺗﺮش ﻣﺰه ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﻣﺪاوا ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﺣﺮﮐﺖ

ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎﯾﯽ از دور ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد .اﺳﻼم ﻓﻮراﹰ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد ،و رﺷﯿﺪ ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺑﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺗﭙﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ او رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺣﺮﮐﺖ

ﮐﺮد و در ﭘﻨﺎه ﯾﮏ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از دﯾﺪ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ﻣﺴﯿﺮ

ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ در اﻣﺎن ﺑﻮد .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 آرام ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﯽﺻﺪا .ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﯾﻨﺠﺎ از دﯾﺪ ﮔﺸﺘﯽﻫﺎ در اﻣﺎنﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .از زاوﯾﻪی

دﯾﺪی ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻋﺒﻮر ﯾﮏ واﻧﺖ ﭘﺮ از ﺑﺎر را دﯾﺪﯾﻢ .ﺧﻨﺪهی رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼم

ﻧﺸﺴﺖ؛ رﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد و ﺷﺎدی ﺑﻪ دلﻫﺎﯾﻤﺎن آورد .اﺳﻼم آﻫﺴﺘﻪ

ﮔﻔﺖ:

 -ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن وارد اﯾﺮان ﺷﺪه...

داﺷﺖ ﺣﺮف ﻣﯽزد ﮐﻪ واﻧﺖ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ،در ﺧﻼف ﺟﻬﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ ﺣﺮﮐﺖ داﺷﺘﯿﻢ،

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رد ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم و ...ﮐﻪ ﻃﯽ دو ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮ از ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق رد

ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻻ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻋﻈﯿﻢ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاری ﮐﻪ او را ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮر ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ راه

ﺑﯽﺧﻄﺮ و ﺟﺎده اﻣﻦ اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ده ،ﯾﺎزده ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯽ-

رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ–ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎ راه را ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ و ﭘﺎ ک ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ژاﻧﺪارمﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﭘﻮل
۱٦۹

دادهاﻧﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون ﺧﻄﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮوﯾﻢ و از دﯾﺪ

ﮔﺸﺘﯽﻫﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﻗﺘﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد و »ﯾﺎ اﻟﻪ« ﮔﻮﯾﺎن

ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.

ﻋﻈﯿﻢ و ﺑﻠﻮچ دﯾﮕﺮ ،ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﮔﺮد و ﺧﺎ ﮐﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪﺧﺘﻨﺪ و از ﻣﺎ دور ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،دﯾﮕﺮ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ راه اﻧﺘﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺮز ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ .در

ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ از دل ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮﻫﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم ﭼﺮا

ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻮه ﻣﯽرود.ﺧﻮﻧﺴﺮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ راﻫﻤﺎن اﺳﺖ .واﻗﻌﺎﹰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮه و روی ﮐﻮه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و

از ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهاش ﻫﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎ ک ﺑﻮد .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪی آن ﻣﺴﯿﺮ ،اﻣﮑﺎن ﺳﻘﻮط و ﻣﺮگ

ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻪ راه ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻃﯽ ﮐﺮد .دوﺑﺎره در ﭘﯿﺶ رو دﺷﺘﯽ

ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮارﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪﯾﻢ :ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﺑﻠﻮچ ﺑﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻘﺎﺑﯽ و رﯾﺶ

ﺟﻮ ﮔﻨﺪﻣﯽ .ﻧﮕﺎﻫﯽ راﺿﯽ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل داﺷﺖ .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ

اﺷﺎرهی او و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او واﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .دﯾﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن رودی ﭘﺮآب ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ روان اﺳﺖ.

اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻋﺮض رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﮕﺬرد .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖﺗﺮ رود را

ﯾﺎﻓﺘﻪ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻋﺒﻮر از ﭘﻬﻨﺎی رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎور ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ آن

وﻗﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺣﯿﺮتآور اﺳﻼم و ﻗﺪرت واﻧﺖ او ﺑﻮدم ،ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آب ﻫﻤﻪی

ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﺮخﻫﺎی واﻧﺖ در ﮔﻞ و ﻻی ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ،و اﺳﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ

ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .اﺳﻼم آرام و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ،اول ﺑﺎ ﭼﺮخ ﺟﻠﻮ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ

ﭼﺮخ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﺧﻮردﯾﻢ ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ

ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮد را در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .در آن ﺳﻮی رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪری دورﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ دوم ﻫﻢ

در اﻧﺘﻈﺎرﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺷﺎﻧﺲ آوردﯾﻢ و ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺪ .اﯾﻦﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﯿﺎورﯾﻢ ،وﻟﯽ دوﻣﯽ ﻣﯽرود و

ﺑﻌﺪ ،آن ﯾﮑﯽ ﻫﻢ از ﻣﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﯿﺘﯽ از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ و دﺳﺖ و ﺻﻮرﺗﻤﺎن را ﺑﺎ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﻮرﯾﻢ؟

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﯿﻠﯽ زود ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﮑﻨﯿﺪ.

از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ز ﯾﺮ ﭘﺎﯾﻤﺎن ﺧﺎ ک ﻧﺮم ﺑﻮد و رودﺧﺎﻧﻪ در دل ﺑﯿﺎﺑﺎن و در ﺑﺮاﺑﺮﻣﺎن .ﺑﺎ آب

رودﺧﺎﻧﻪ دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﯿﻢ ،و ﺧﺎ ک راه را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎد ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻣﯽوزﯾﺪ .در دوردﺳﺖ ﺳﯿﻨﻪی
ﮐﻮه دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و در ﺳﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎن .آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﭘﺸﺖ ﮐﻮه ﭼﻬﺮه ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
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ﻫﻨﻮز ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮه و ﺻﺤﺮا ﻣﯽدﯾﺪ .ﻏﯿﺮ از آن دو ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار و ﺑﻠﻮچﻫﺎی
ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ،اﺛﺮی از ﻋﺎﺑﺮی ،وﺳﯿﻠﻪای ،ﺳﺮی و ﺻﺪاﯾﯽ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮارﻫﺎ اﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﺪﻫﯽ.

در ﺟﯿﺒﻢ ﭼﻨﺪ اﺳﮑﻨﺎس ﺻﺪﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻢ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ او دادم ،و او ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ

ﺳﻮارﻫﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن داد .ﺧﻮﺷﺤﺎل و راﺿﯽ ،از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺖﻫﺎی ﻗﻮی و ﺗﯿﺮه

رﻧﮓ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و از زﺣﻤﺎﺗﺸﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮده ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮدم .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ

ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎ دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﺳﻮار واﻧﺖ ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎده

ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﻧﺒﻮد .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 راﺳﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮارﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎنﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟

 ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﭘﻮلﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ .او ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اوﺑﺮﺳﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه.

 -ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﺗﺎ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻪ؟

 -ﻣﻮﺗﻮر او را ﺑﺮده ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﻨﻬﺎن و در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﻮه در ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﻮد ،و ﯾﮏ دﺷﺖ ﺧﺎ ک و ﺷﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن؛ ﺑﺎﻻی

ﺳﺮﻣﺎن ﻫﻢ آﺳﻤﺎن و آﻓﺘﺎب دم ﻏﺮوب .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد .در ﺟﺎیﺟﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن درﺧﺘﺎﻧﯽ

ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﻞ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .وﻗﺘﯽ ﺑﺎد در وزش ﺑﻮد و ﺧﺎ ک را از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد،

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﺪار و ﺟﻨﺒﺪهای در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد .ﯾﮏ دﻓﻌﻪ در ﺟﺎﯾﯽ واﻧﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد.

ﺳﺮم را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﮔﺮداﻧﺪم ،و دﯾﺪم در ﻣﯿﺎن ﺧﺎ ک و ﻏﺒﺎر ،ﺟﻨﺒﻨﺪهای ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ در

ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪ ،ﻋﻈﯿﻢ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ در ﭘﻨﺎه ﺗﻨﻪی درﺧﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن

ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﺷﻨﺎ را دﯾﺪ ،دوﯾﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻘﺐ واﻧﺖ ﺳﻮار

ﺷﺪ.

اﺳﻼم ﺳﺮ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎد در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ .ﺣﺘﻤﺎﹰ

ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ واﻧﺖ ،ﺗﻮﻧﻞ ﻏﺒﺎر و ﺧﺎ ﮐﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آﻓﺘﺎب داﺷﺖ ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻧﻮر اﻣﯿﺪی در دﻟﻤﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺧﻮد را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

ﺧﻼﺻﯽ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ز ﯾﺮ ﻟﺐ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺧﺪا راز و ﻧﯿﺎز داﺷﺘﯿﻢ .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن اﺳﻼم ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ را

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺧﻮد را در ﺟﺎدهای ﺧﺎ ﮐﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ دﯾﺪﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺟﺎدهای ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎده

ﺧﺎ ﮐﯽ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﺮض ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻫﻤﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ واﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺑﻮد.
اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:
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 اﯾﻦ ﺟﺎدهی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﺘﺮوک اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ راﻧﻨﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎقﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﯽآورﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

در ﺣﯿﺮت ﺑﻮدم ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻪ او در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ا ﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮی از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻪ ﭘﯿﺶ

ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ؟ ﺣﯿﺮﺗﻢ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮگ و ﻣﯿﺶ ﻫﻮا ،در ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﺷﺎﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی

ﭼﯿﺰی درﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اول ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﻫﺮ دو ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ،
ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

راﺳﺖ ﺟﺎده ﮐﺸﯿﺪ و ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ واﻧﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎمآور از ﮐﻨﺎرش ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و راه را
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داد! ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ.
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ﺗﺮک ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪی وﻃﻦ
وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺟﺎده ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮد» ،اﻟﻪ ا ﮐﺒﺮ«ی ﮔﻔﺖ و

ﻣﮋده داد ﮐﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آﯾﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ؟

ﯾﺎ ﻧﺒﻮدﯾﻢ؟ ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﻏﻢ ﺑﺮ دﻟﻤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ از زﻧﺪان رﻫﺎ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن
ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺮدهای از اﺷﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ذﻫﻦ ﺑﯿﺪار او اﻓﮑﺎر و ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و

اﻧﻌﮑﺎس ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ اﺷﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ داﺷﺖ و ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪی ﻟﺒﺎﻧﺶ .آﻫﺴﺘﻪ دﺳﺘﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻢ

و ﻓﺸﺮدم.

ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از ورود ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎ ک ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪ .در ﻧﻮر

ﻣﺘﺤﺮک ﻣﺎﺷﯿﻦ و در ﻣﺴﯿﺮ ،ﺗﮏ ﺗﮏ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .از ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ و ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺑﺎزی در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪای اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺳﺎﯾﻪ دار ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 رﺳﯿﺪﯾﻢ ،و ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎی اﻣﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻠﻮچﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﺪ.

رﺷﯿﺪ و ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎ کﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﻣﻮاﻟﻤﺎن را ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﯾﻮاری ﺣﯿﺎط ﻣﺎﻧﻨﺪی ﭘﺎ

ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در ﻧﻮر ﻟﺮزان ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﻼم وارد اﺗﺎﻗﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﯾﮏ ﭼﺮاغ ﻧﻔﺘﯽ آن اﺗﺎق را روﺷﻦ

ﮐﺮده ﺑﻮد .اﺗﺎق ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد .ﻏﯿﺮ از در ورودیﹺ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ

داﺷﺖ ،ﭘﻨﺠﺮهای در دﯾﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮران و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ وﺳﻂ اﺗﺎق ،ﻣﺮد ﺑﻠﻮچ ﻣﺴﻦ و ﺳﯿﺎه ﭼﺮدهای ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ ﺻﻮرت ﺗﯿﺮهاش

ﺟﻠﻮهی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺟﺎیﺟﺎی اﺗﺎق

اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺟﻮان ﻫﺠﺪه ،ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪی ﺧﻮش ﻗﺎﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرت ز ﯾﺒﺎ و ﻣﺮداﻧﻪ وﻟﯽ ﻣﻐﻤﻮم ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ او ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺑﻮد .ﺷﻠﻮاری ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ؛ ﭘﯿﺮاﻫﻨﺶ ﯾﻘﻪ دار ﺑﻮد و ﺷﺐ ﮐﻼﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .دو

ﭘﺴﺮک ﻫﻔﺖ ،ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ در اﺗﺎق ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺳﻘﻒ اﺗﺎق ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺗﯿﺮ ﭼﻮﺑﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ.

دﯾﻮارﻫﺎ ﮔﻠﯽ و ﺻﺎف ﺑﻮد .در ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺗﺎق ،ﺗﻌﺪاد ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده ﻟﺤﺎف ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﺪ ،ﺗﺎ

ﺷﺪه و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﯾﮑﯽ ،دو

ﺟﺎی اﺗﺎق ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﻮﭼﮏ از رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ،ﭘﺴﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﮐﻨﺎر

ﻟﺤﺎفﻫﺎ دو ﻗﺎب ﺗﻔﻨﮓ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ دروﻧﺸﺎن ﺗﻔﻨﮓ ﺑﻮد ،ﺗﮑﯿﻪداده ﺑﻪ دﯾﻮار ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﻮای

اﺗﺎق ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎم را ﻣﯽآزرد .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد آن ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮد؟
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ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ ،ﺟﻮان ﻫﺠﺪه ،ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪای،

ﻫﻮای اﺗﺎق ﺗﺎزه ﺷﺪ و ﺷﻌﻠﻪی ﭼﺮاغ ﺑﻪ رﻗﺺ آﻣﺪ .ﻫﻮا ﺧﻨﮏ ﺑﻮد ،و ﺣﺎﻻ داﺧﻞ اﺗﺎق ﻫﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺪ.

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﺪام در اﯾﻦ دوران ﮐﺸﺘﻪ دادهاﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ در ﺧﻄﺮاﺳﺖ.

 -ﺑﻪ ﺟﻮان ﺧﻮش ﺳﯿﻤﺎ و ﻏﻢداری ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺮﻣﺮد ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد اﺷﺎره ﮐﺮد ،و ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر اﯾﻦ

ﭘﺴﺮ از رؤﺳﺎی ﺑﻠﻮچ ﺑﻮده و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه .ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﺧﯿﻠﯽ از

ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻠﻮچﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ و ﺣﺎ ﮐﻢﻫﺎی ﺷﺮع اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدر ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻫﻢ اﯾﻦﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان و اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﯽزد ،ﺻﻮرت ﭘﺮاﻧﺪوه ﺟﻮان را ﻏﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و واﻗﻌﺎﹰ دل ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ

ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ .اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺼﻤﻢ ﭘﯿﺮﻣﺮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﺰ ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎن و ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻓﺬش دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﮐﻼم اﻧﺘﻘﺎم را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،او آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﻃﻤﺌﻨﯿﻨﻪ ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﮑﺎن
ﻣﯽداد.

ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی راﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﻧﺰد ﮔﯿﺘﯽ آورد .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ او ﺣﺮف زد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻋﮑﺲ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﭘﺴﺮک ﮔﻔﺖ:
-

ﺷﺎه.

ﭼﻮن ﻫﻮای اﺗﺎق ﺳﺮد ﺷﺪه ،و ﺟﺮﯾﺎن و ﮐﻮران ﻫﻮا ﻣﺰاﺣﻢ ﭼﺮاغ ﺑﻮد ،ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺴﺘﻨﺪ .ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮ

ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻧﯽ ﺳﻼم ﮐﺮد و ﺳﯿﻨﯽ ﭘﺮ از اﺳﺘﮑﺎن و ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ را وﺳﻂ اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﮐﺘﺮی ﭼﺎی ،آنﻫﺎ

را ﭘﺮ ﮐﺮد .اﺳﺘﮑﺎنﻫﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻮد ،و ﭼﺎی رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺟﺎ

ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرد .او ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ آنﻫﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻀﺎ داد ،و وﻗﺘﯽ اﺳﺘﮑﺎن را ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭼﺎی را ﻧﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﯽﺣﺎﻟﻢ.

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﺗﺎق ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻓﻀﺎی آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺮ از دود ﺳﯿﮕﺎر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد.

ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﻣﯽروم ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺑﺨﻮاﺑﻢ.

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﯿﺮون ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﺷﺎم درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺎم ﻧﻤﯽﺧﻮرﯾﺪ؟
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ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ و از در ﺧﺎرج ﺷﺪ .اﺳﻼم ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،او

را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ واﻧﺖ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻧﮕﺮان از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ در

دل ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ،از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪم و ﮐﻮر ﻣﺎل ،ﮐﻮر ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون

ﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪم .ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺑﯿﺮون ﺑﺎز و روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻮد .ﺳﺎﯾﻪی واﻧﺖ را دﯾﺪم و ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ رﻓﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ

ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪه و در ﺑﺎﻻی واﻧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﻃﺮاﻓﺶ را ﭼﻨﺪ زن و دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺿﻤﻦ

ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ،ﮔﺎﻫﯽ دﺳﺘﺶ را ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .دﺧﺘﺮک ﻫﺸﺖ ،ﻧﹸﻪ ﺳﺎﻟﻪای ﻣﺘﺮﺟﻢ آنﻫﺎ ﺑﻮد و ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ

را ﮐﻪ آن زنﻫﺎ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
 ﺧﺎﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا آواره ﺷﺪﯾﺪ؟ -ﺧﺎﻧﻢ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮑﻨﻢ؟

 -ﺧﺎﻧﻢ ،ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﭼﺎی ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ؟

زن ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و دﻟﺴﻮزی ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪی او ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
 -ﺷﻤﺎﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﯿﭽﺎره ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﯽﺧﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﺗﻮ را ﮐﺸﺘﻨﺪ؟

ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺑﯽاﻧﺪازهی آن ﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﺪ .در ﺿﻤﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎ کﻫﺎ دﺳﺘﺒﺮد ﺑﺰﻧﻨﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪی

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از زﻧﺪﮔﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﭼﻮن ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﮔﯿﺘﯽ رﺷﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ دورﺗﺮ

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﺧﻮد را ﻓﺎرغ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﺮدم و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ا ﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،

ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺳﺎ ک ﻣﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد .رﺷﯿﺪ ﻫﻢ درﺧﻮاﺳﺘﻢ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﺑﺮو روی آن ﺗﺸﮏ اﺑﺮی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻦ.

ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ از زنﻫﺎی ﺑﻠﻮچ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ .دﺧﺘﺮﺑﭽﻪ ﺣﺮفﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺮای

آنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ دور ﮔﯿﺘﯽ و واﻧﺖ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻫﺴﺘﻪ آﻫﺴﺘﻪ دور ﺷﺪﻧﺪ.

دوﺑﺎره وارد ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم .در ﮐﻨﺎری آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و زﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺒﺎب ﮐﺮدن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی

ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﻬﺮ ﻣﻘﺪاری از آن را ﮐﺒﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻮع ﻃﺒﺦ و ﮐﺒﺎب ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﺮاﯾﻢ

ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ،وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و دو ،ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪای وارد ﺷﺪ

و در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ اﺳﻼم ﻧﺸﺴﺖ .ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ او ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﭼﺎﻧﻪ زدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺟﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن ﭼﺎی ﺧﻮرد و رﻓﺖ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ

ﻗﻮل داده ﺑﻮد رﻓﯿﻘﺶ را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ او ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .زن ﺑﻠﻮچ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎم را ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد:

ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﻧﯿﻢ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه .ﻫﻤﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ا ﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺧﻮب ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺬاق

ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﯽآﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮردن ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻧﺎن را ﺑﻪ آبﹺ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی
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ﮔﻮﺷﺖ در آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،زدم و ﺧﻮردم؛ وﻟﯽ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺧﺎم ﺑﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ

وارد آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:

ﭼﻮن ﺷﺐ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻫﻢ از ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ وارد ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪﯾﺪ .وﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ از
ﺑﻠﻮچﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮﻗﺘﺎﹰ اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﻣﺜﻼ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ؟

 -ده ﻫﺰار ﺗﺎ؛ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﹼﺢ.

 -ﮐﯽ ﺧﺮج اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟

 -ﻫﻤﻪ ﻣﻘﺮری دارﻧﺪ .ﺷﺎه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

از ﺣﺮفﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ز ﯾﺎد ﺳﺮ در ﻧﯿﺎوردم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ آﻧﭽﻪ را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ رﺑﻂ ﺑﺪﻫﻢ ،وﻟﯽ در

اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻠﻮچﻫﺎی ﻓﺮاری اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﺒﻮد .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺎن در ﮐﺎر ﻗﺎﭼﺎق ﺟﻨﺲ و

ﻣﺴﺎﻓﺮ و اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در آن ﺳﺎﻋﺖ و دﻗﺎﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﮐﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﻪ راه ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻓﺘﺎد ،ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎﻧﺰده ،ﺷﺎﻧﺰده

ﺳﺎﻋﺖ راه اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار و در راه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،و

اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺧﻮاب و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ روزه را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻠﻮچ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﻃﯽ راه داﺷﺘﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺎ را آﻣﺎده دﯾﺪﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﺻﺪد ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ

زودﺗﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻮان دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ در ازای ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ

ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻈﯿﻢ و اﺳﻼم ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﹸﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎ کﻫﺎ را از ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﯿﺮون آوردﻧﺪ و در ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺪار در ﭘﺸﺖ

واﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ دراز ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺎده ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ از ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮدان ﺑﻠﻮچ و آن ﺟﻮان ﻣﻐﻤﻮم ﮐﻪ ﭘﺪرش

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ و آرزوی ﺑﻘﺎی اﯾﺮان و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎ ک وﻃﻨﻤﺎن را ﮐﺮدﯾﻢ.

اﯾﻦ واﻧﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺷﻤﺎره ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن را داﺷﺖ ،از واﻧﺖ ﻗﺒﻞ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮد و ﺟﺎی ﮐﻤﺘﺮی

داﺷﺖ .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ در ﻋﻘﺐ واﻧﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ .از آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم

ﯾﮏ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﺟﻠﻮ در داﺧﻞ اﺗﺎق ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻣﻦ در ﻋﻘﺐ واﻧﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺑﻪ اﺻﺮار زﯾﺎد

ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻋﻘﺐ واﻧﺖ راﺣﺖﺗﺮﻧﺪ.

در اﺗﺎﻗﮏ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ واﻧﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ راﻧﻨﺪه ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ،ﯾﮏ

ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .اﺳﻼم ﻧﺸﺴﺖ ﭘﻬﻠﻮی دﺳﺖ راﻧﻨﺪه؛ ﻣﻦ ﭘﻬﻠﻮی اﺳﻼم و

ﮔﯿﺘﯽ در دﺳﺖ ﭼﭙﻢ .ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﺷﺎﻧﻪی ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﻤﺎن

روی ﺷﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ،ﺧﻮد را در آن اﺗﺎﻗﮏ ﺗﻨﮓ ﺟﺎ دادﯾﻢ .ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮار ﺷﺪ.
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رﺷﯿﺪ ،آن ﺟﻮان ﺳﯿﺎه و ﭘﺮاﻧﺮژی و ﻗﻮی ،دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه از ﻣﺎ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﯿﻒ دﺳﺘﯽ ﺑﯿﺮون آورد و او را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
 -رﺷﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪی؛ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ او داد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ از وﺿﻌﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار داﺷﺘﻢ ،ﺧﺎرج

ﮐﺮدم و دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻫﺮ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﻮد از ﺷﯿﺸﻪی ﭘﻨﺠﺮهی واﻧﺖ ﺑﯿﺮون ﺑﺮدم و دﺳﺖ آن ﺟﻮان ﭘﺮﺗﻼش و

رﻓﯿﻖ راه را ﻓﺸﺮدم و ﺑﺎ او ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدم .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ،ﭼﻨﺪ ﮐﻠﺒﻪ و ﺧﺎﻧﻪی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻞ و ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻠﻮچﻫﺎی آوارهی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد،

دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ و ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ.

اﯾﻦ ﺑﺎر راﻧﻨﺪه ﻫﻤﺎن ﺟﻮان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد؛ ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﺎ از ﻫﻮﯾﺖ او ،و اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ

اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽاﻃﻼع ﺑﻮدﯾﻢ .او ﻧﯿﺰ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮزی ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن

ﻣﯽراﻧﺪ .ﺑﻪ آﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪی و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و آزار دﻫﻨﺪهای ﮔﻮش ﻣﯽﮐﺮد و ﭼﻮن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻮد

و او ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،آن ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻼل ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ ﭼﺎره ﭼﻪ ﺑﻮد؟

اﺳﻼم ﻣﺮﺗﺐ ﺳﯿﮕﺎر دود ﻣﯽﮐﺮد .اﺗﺎﻗﮏ ﮐﻮﭼﮏ واﻧﺖ ﭘﺮراز دود ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺖ درد و

ﺣﻔﺎﻇﺖ آن از ﺑﺎد ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺷﯿﺸﻪی ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﺪ ،و آن وﻗﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﻫﺮ

ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ آن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و دوﺑﺎره ﻣﯽﺑﺴﺖ.

ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در دل ﺳﯿﺎه ﺷﺐ ،ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ

اﺳﺘﻘﺒﺎل اداﻣﻪی آنﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻮا اﺑﺮی ﺑﻮد؛ ﮔﺎﻫﮕﺎه ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎب از ورای اﺑﺮﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .در ﭼﻨﺪ

ﺟﺎی ﻣﺴﯿﺮ ،ﺳﯿﻼﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ز ﯾﺎد ﻋﻤﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ،روان ﺑﻮد .راﻧﻨﺪهی ﺟﻮان و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻣﺎ-ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ

اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺣﺎل ﮐﯿﻒ ﺑﻮد از ﻋﺮض اﯾﻦ ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﺮز

راﻧﻨﺪﮔﯽ و ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ او اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﺳﮑﻮت اﺳﻼم در ﻣﻘﺎﺑﻞ راﻧﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﻧﺰﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن ﮐﻪ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺧﻄﺮ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮب

ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد! ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻗﺪری ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮐﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﻪ

ﻗﺼﺪ ﻋﺒﻮر از ﻋﺮض ﻣﺴﯿﻞ ﻋﻤﯿﻘﯽ ،ﭼﺮخﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ را وارد آب ﮐﺮد .ده ﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﻋﺒﻮرﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ

اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺸﺮوی ﻧﺪاﺷﺖ .واﻧﺖ در وﺳﻂ ﺳﯿﻼب ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻋﺮض ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،و ﻋﻤﻖ

ﺷﺼﺖ ،ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ،و ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ .ﺳﯿﻼب ﮔﻞآﻟﻮد روان ﺑﻮد ،و

واﻧﺖ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن آن ﺳﯿﻼب از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺳﻮﯾﯿﭻ ،ﻣﻮﺗﻮر آن ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد

و دوﺑﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر آن ﻗﺪر اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻃﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ .ﺳﯿﻼب در ﻋﻤﻖ

و ﻋﺮضﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روان ﺑﻮد ،و از ﺑﺪ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻣﺎ درون ﻋﺮﯾﺾﺗﺮﯾﻦ وﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه

ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر راﻧﻨﺪه و اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺎﭼﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮارﺷﺎن را ﺑﺎﻻ زدﻧﺪ ،و وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻌﯽ

داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﺪه ،ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ.
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ﮐﻤﯽ آب داﺧﻞ اﺗﺎﻗﮏ واﻧﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ زور و ﻓﺸﺎر

ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﻮد را از آن ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ در اﺗﺎﻗﮏ واﻧﺖ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﻦ

ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﻢ را از ﭘﺎ در آوردم و ﭘﺎﭼﻪﻫﺎی ﮔﺸﺎد ﺷﻠﻮار ﺑﻠﻮﭼﯽ را ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زاﻧﻮ ﮐﺸﯿﺪم .ﭘﺎ را در رود ﮔﻞ-

آﻟﻮد ﻓﺮو ﺑﺮدم .آب ﺗﺎ ﺑﺎﻻی زاﻧﻮاﻧﻢ ﺑﻮد .ﺳﺮدی آب و ﺷﻦ و ﺑﺮﯾﺪهﻫﺎی ﺳﻨﮓ در ﮐﻒ ﭘﺎ و ﻓﺸﺎر آب

را ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدم .ﻓﺮاﻣﺮز را ﺻﺪا ﮐﺮدم .او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ.

ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮاب ﺑﻮد! ﺧﺴﺘﮕﯽ راه ﭼﻨﺎن ﺑﯽﺣﺎﻟﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎن ﻣﯽ-

ﺧﺮﯾﺪ .ﭼﻮن ﺻﺪاﯾﺶ ﮐﺮدم ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﻮاﺑﻢ.

ﻧﺎﭼﺎر از ﺳﺮ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻼﻣﺖ و ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ! ﺣﺎﻻ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻏﺮق ﻣﯽﺷﻮی!

او ﺧﻮابآﻟﻮد و ﻣﺘﻮﺣﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را در آب دﯾﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ را ﻣﺎﻟﯿﺪ ،و ﭘﺲ از

ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ ﺷﻠﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ز ﯾﺮا ﺧﺸﺘﮏ
ﺷﻠﻮارﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زاﻧﻮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻧﺠﺎت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻤﺎم

ﻓﺸﺎر ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺗﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮرد ،وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻞ و

ﻻی ﻓﺮو ﻣﯽرﻓﺖ .ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ا ﮔﺮ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ در اﺗﺎق و ﺑﺎﻻی واﻧﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

ﺟﻮاب داد:

 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زور ﺳﯿﻼب ز ﯾﺎد ﺑﺸﻮد ،و ﺗﻤﺎم اﺗﺎق و ﻋﻘﺐ واﻧﺖ را آب ﭘﺮ ﮐﻨﺪ ،و ﺣﺘﯽ واﻧﺖرا ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﺪ و ﺑﺒﺮد.

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﭼﻪ وﺣﺸﺖ و ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد

را از آن ﻣﺴﯿﻞ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﯿﻢ ،و در ﺟﺎی ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ آب ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .اﺑﺘﺪا

ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ از ﻋﺮض ﺳﯿﻼب ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺎ را در آب ﺑﻐﻠﺘﺎﻧﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.

ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﭘﺎﻫﺎ را در آب ﮔﺬاﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﺳﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺮی ،وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮی ﺷﻮﯾﻢ ،آﻫﺴﺘﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

از ﭘﻬﻨﺎی آن ﻣﺴﯿﻞ ﭘﺮﻋﻤﻖ و ﻓﺸﺎر ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ .راﻧﻨﺪه و ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺰ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﺎ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ،و ﺑﻌﺪ از دﯾﺪهﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن و در ﻇﻠﻤﺖ آن ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺎ کﻫﺎ را روی زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ و در ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﻣﺘﺮی ﻣﺴﯿﻞ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .اﺳﻼم ﺳﻌﯽ

داﺷﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ او اﺳﺘﺎرت ﻣﯽزﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﺗﻼﺷﺶ ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ

آب ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﻦﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪری آن اﻃﺮاف را وارﺳﯽ ﮐﻨﻢ.
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ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﺮز ،از ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دور ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺷﺪ

آنﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و دوﺑﺎره ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﻧﺎﭼﺎر ﮔﯿﺘﯽ را ﺻﺪا زدم .ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ.
 -ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟

اﯾﻦ ﺳﺆال در ذﻫﻨﻤﺎن ﺑﻮد .از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ دﯾﮕﺮ از

ﮔﺮﻓﺘﺎری ﺑﻪ دﺳﺖ ژاﻧﺪارم و ﭘﺎﺳﺪار ﻣﺘﻌﺼﺐ در اﻣﺎﻧﯿﻢ ،در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﯽﮐﺲ و

ﺑﯽﺳﺮﭘﻨﺎه ،ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻤﯽ ﺳﯿﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ وﻧﺎﺗﻮان ،ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺧﻮد را ﺳﺮ ﭘﺎ

ﻧﮕﻬﺪارﯾﻢ و ﻓﮑﺮ ﭼﺎرهای ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺐ ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺧﯿﺲ و ﻣﺮﻃﻮب ﻣﺎ ،ﺑﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ

ﻣﯽاﻓﺰود .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ آن ﻗﺪر ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺪه ،ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﻢ.

آﻧﭽﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،و ﺣﺘﯽ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ .آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﻗﺎﻟﯿﭽﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ .ر ﯾﺸﻪ ﻫﺎی دو ﻃﺮف ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﮔﺮه زد ،و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ

ﮔﺮم ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺳﻮز ﺳﺮﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺪاﻧﯿﻢ.

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﺎ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﻢ را از دﺳﺖ دادهام .واﻗﻌﺎﹰ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺒﻮدم .ﻫﺮ

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻢ ﺑﺰﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدن و ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﹰ آن ﺳﻪ ﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺧﻮشﺗﺮ از
ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮔﺮم ﮐﺮده ﺑﻮد،

روی ﺗﺸﮏ اﺑﺮی در آرزوی ﺧﻮاب دراز ﮐﺸﯿﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﻧﮕﺮان از اﯾﻦ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ او

ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ زد ،ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﺑﺎ او ﺣﺮف ﻣﯽزد .آن ﺗﺸﮏ اﺑﺮی ﮐﻪ او ﺑﻪ ز ﯾﺮ داﺷﺖ ،ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ

در ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ و ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻧﺖ ﻗﺪ و ﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ.

دﯾﺪم ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﺳﺮﻫﺎﯾﺸﺎن را وﺳﻂ ﺗﺸﮏ اﺑﺮی ﻗﺮار دا دﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﻬﺘﯽ از ﻃﻮل ﺗﺸﮏ
ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺖ ﮐﻠﻔﺘﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،ﺑﺮ روی

ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﻮدش ﮐﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺗﻨﻔﺲ ﺧﻮد را ﮔﺮم ﻧﮕﺎﻫﺪارﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ در روی زﻣﯿﻦ

ﻣﺮﻃﻮب در اﺳﺘﻮاﻧﻪی ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﭘﺎﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ،ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ

ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﻧﺪ و از ﺳﺮﻣﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،دﻟﻢ ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .وﻟﯽ ا ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ

ﺻﺒﺢ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ ،ﭼﻪ ﻣﻘﺪرﻣﺎن ﺑﻮد؟ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ،آب ﮔﻞآﻟﻮد و زﺟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ را

ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدن ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ .اﺑﺘﺪا ﻧﺰد ﺧﺪاﯾﯽ رﻓﺘﻢ ،و او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدم ؛ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ

ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻮش آوردم .ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺧﺪاﯾﯽ ﺟﺎن ،ﻫﻮا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯽ و ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﯽ.

ﻧﺎراﺿﯽ و ﻧﺎﭼﺎر ﻧﺸﺴﺖ .ﻗﺎﻟﯿﭽﻪ ﺑﻪ دور ﭘﺸﺖ و ﺳﯿﻨﻪاش ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﮔﻔﺖ:

 ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟۱۷۹

ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺑﯿﺎ اﺳﻼم را ﺻﺪا ﮐﻨﯿﻢ .او ﺗﻮی اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮر را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺴﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ .واﻧﺖ را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎه از ز ﯾﺮ اﺑﺮﻫﺎی در ﺣﺮﮐﺖ آﺳﻤﺎن

ﺧﻮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻣﺤﻮﻃﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻦ و ﺧﺪاﯾﯽ ﻓﺮﯾﺎد زدﯾﻢ:
 -اﺳﻼم! اﺳﻼم! اﺳﻼم! اﺳﻼم! اﺳﻼﻣﻮ!

ﻫﯿﭻ ﺑﻪ ﺻﺪا و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽداد .ﮔﻔﺘﻢ:

 ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻼم درون واﻧﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد او را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺣﻀﻮرشﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻮﯾﻢ؟

ﺑﻪ ﻓﮑﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻧﺖ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﯿﺪار

ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺷﺎﯾﺪ ازدهﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ر ﯾﺰ و درﺷﺘﯽ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻧﺖ ﭘﺮت ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎی آن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ده ﻣﺘﺮی ﻣﺎ ﻗﺮار داﺷﺖ،

اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و ﺻﺪای ﺑﺮﺧﻮرد را ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﺧﺒﺮی از اﺳﻼم ﻧﺒﻮد .از ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮدن و

ﺻﺪا ﮐﺮدن اﺳﻼم و ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮش را از ز ﯾﺮ ﮐﺖ ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ:
 -ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﯾﻦ ﺑﭽﻪی ﻃﻔﻠﮏ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ.

از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

 -از اﺳﻼم ﻫﻢ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ؛ او ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺤﯿﺮ و از ﺳﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻓﺮﯾﺎد زد:
 -اﺳﻼم! اﺳﻼم! اﺳﻼم!

ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻫﻤﺼﺪا ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت ﺣﻨﺠﺮه ،ﻓﺮﯾﺎد اﺳﻼم! اﺳﻼم ﮐﺮدﯾﻢ.

در آن ﺳﮑﻮت و ﺧﻠﻮت وﺣﺸﺖآور ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﻼم ﻫﻢ رﻓﺘﻪ .ﺑﺎ ﺧﻮد

ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﭘﻮل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﻫﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ آﺷﻐﺎلﻫﺎی

ﻣﺤﺘﻮی ﺳﺎ کﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دردﺷﺎن ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﭘﺲ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﭙﺮدﻧﺪ و ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ

روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺴﺪﻫﺎی ﻣﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮگ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮد .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ا ﮔﺮ آن ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و روز ﺑﺮﺳﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ

دﯾﮕﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن و ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﯾﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﺠﺎ دور از ﻫﺮ ﻣﺴﯿﺮ و ﻋﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﻣﺎی آﻓﺘﺎب

و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎ را از ﭘﺎ در ﻣﯽآورد .ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺻﯿﺖ

ﮐﻨﯿﻢ! وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻪ؟ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺑﻮدﯾﻢ.
ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮان رﺣﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪرش رﺣﻢ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻋﻤﺮﻣﺎن راﮐﺮدهاﯾﻢ.

۱۸۰

و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻐﺾ آﻟﻮدی ﮔﻔﺖ:

 -ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺷﻬﺎدت ﮐﻪ در راﻫﺶ ﻗﺴﻤﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮد؛ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﯽآﺑﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ.

دﻟﻢ ﺑﻪ ﺣﺎل او ،ﺧﻮدم و ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ! ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺮگ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ.

از ﺗﺮس ﻣﺮگ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣﺪ در ﺳﺎ ک ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺗﮑﻪ ﺳﻮﻫﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه

داﺷﺘﯿﻢ ،ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻮﻫﺎن رﻓﺘﻢ .اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺸﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم و ﻓﺮاﻣﺮز را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدم.

ﺧﺪاﯾﯽ و ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ آﻣﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺗﮑﻪی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺳﻮﻫﺎن را ﺧﻮردﯾﻢ .ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ
ﺳﻮﻫﺎن دﯾﮕﺮ در ذﺧﯿﺮه دارﯾﻢ ،و در ذﻫﻨﻢ آن را ﺑﺮای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم.

ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﭼﻪ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ روﯾﺎروﯾﻤﺎن ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺤﻤﻞ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﮏ ﺟﻮان ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﻮد ﺻﺒﺮ و

ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد در دﻟﺶ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد.

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺳﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﺳﻼم را ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﺻﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻧﺖ ﭘﺮت

ﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺳﮑﻮت ﻣﺤﺾ ﺑﻮد و واﻧﺖ ﺑﯽﺻﺪا و ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﻈﻠﻮم و ﺑﯽﭘﻨﺎه .ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻮاﻧﺪن

دﻋﺎ و ﻃﻠﺐ ﻧﺠﺎت ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻮن ﻗﺪرت و ﺗﻮان اﯾﺴﺘﺎدن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﯽاراده ﻗﺼﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻗﻄﺮات ﺗﮏ ﺗﮏ ﺑﺎران ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽﺧﻮرد و وﺣﺸﺖ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺪاﯾﯽ در اﻣﺎن ﻗﺎﻟﯿﭽﻪاش ﺑﻪ

زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﻗﺼﺪ ﺧﻮاب ﮐﺮد .ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﺮ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪن را ﺑﺮ روی ﺗﺸﮏ اﺑﺮی

ﻗﺮار داده ،و ﺑﻘﯿﻪ را روی زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻃﻮب ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺮارت ﺑﺪنﻫﺎﯾﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﮔﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽداﺷﺖ .ا ﮔﺮ ﺧﻮاﺑﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد و اﯾﻦ ﺧﻮاب ﺧﻮاب اﺑﺪی ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورد ،در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﯿﻼبﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ک را ﺑﺎ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﯿﺮون ر ﯾﺨﺘﻪ و ﭼﻬﺎر

ﺟﺴﺪ را ﮐﻪ از ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺗﺮس ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﺧﺒﺮی ،ﺻﺪای ﺣﺮﮐﺖ آﻫﺴﺘﻪی ﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ

ﺧﻮرد .ﭼﻮن ﻫﻤﻪ را ﺧﻮاب ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ،در ﯾﮏ آن ﻫﺮ دو اﺣﺴﺎس ﺗﺮس و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﻢ ﻧﺸﺴﺖ:
ﺗﺮس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻠﻮچ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﻣﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻠﻮچﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ

-ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﺪه ﻣﺎ ﺧﻮاﺑﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺪاری ﻣﺎ ﻗﺪم ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ،و ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس در

آن ﻣﻮج ﻣﯽزد ،آﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم:

 -ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ راه ﻣﯽروی؟

ﺻﺪای ﺧﺪاﯾﯽ را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:

 -ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺪاری؟ ﭘﺎﺷﻮ ﻗﺪم ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ ﭘﺎﺷﻮ ﻓﮑﺮی ﮐﻨﯿﻢ.

و ﻣﻦ از ﺟﺎ ﭘﺎ ﺷﺪم ﺗﺎ ﻓﮑﺮی ﮐﻨﯿﻢ.
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ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ داﺷﺘﯿﻢ؟ ا ﮔﺮ از ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ

ﺳﺮﻣﺎن ﻣﯽآﯾﺪ؟ ﮐﯽ ﻣﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدﻫﺪ؟ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺠﺎت ﭼﻪ ﺑﻮد ﻏﯿﺮ از واﻧﺘﯽ در آب و ﮔﻞ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ

ﺣﺘﻤﺎﹰ اﺳﻼم در وﻗﺖ رﻓﺘﻦ در آن را ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﺮده .ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد:
 -ﺑﯿﺎ دوﺑﺎره ﺷﻠﻮارﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ واﻧﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ:

 ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﻮان اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﺪارم .اﺻﻼ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ -ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﻼم ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﺎ و ﻧﻪ ﺻﺪای ﺳﻨﮓﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎی واﻧﺖ ﺧﻮرد او راﺑﯿﺪار ﮐﺮد .آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﻨﮓ ﭘﺮت ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﺮ دو ﺧﻢ ﺷﺪﯾﻢ و در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی واﻧﺖ ﺳﻨﮓ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺟﺰ ﺳﮑﻮت ﻫﯿﭻ

ﻧﺸﯿﻨﺪﯾﻢ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد .ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺳﯿﻼب ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ

ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ:
-

ﻋﻤﻖ آب ﮐﻢ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و ﻗﺪرت آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﯽروم و ﺧﻮدم

را ﺑﻪ واﻧﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ.

ﭘﺎﭼﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮار ﺑﻠﻮﭼﯽ اش را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ و ﺧﺸﺘﮏ آن را ﻫﻢ در ﻣﺸﺖ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ

ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ »ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش! ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش!« ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد.

ﺳﻌﯽ داﺷﺖ از ﺷﯿﺸﻪی واﻧﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎﻗﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ زد و آن وﻗﺖ

ﺻﺪای ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی او را ﺷﻨﯿﺪم .ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد! ﺧﻮب ﮔﻮش دادم .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺻﺪای

ﺧﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﺗﺎﻗﮏ واﻧﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاﯾﯽ

ﻓﺮﯾﺎد زد:

 -اﺳﻼم اﯾﻨﺠﺎ ﺧﻮاﺑﯿﺪه .ﺑﯿﺪارش ﮐﺮدم.

ﭘﺲ اﺳﻼم ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﭼﻪ ﻣﮋدهای! ﭼﻘﺪر اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﯽ ﮐﺮدﯾﻢ! در آن ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﭼﻨﺪی ﺑﺎر ﻣﻦ و

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ »ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ! ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ!« ﻣﺎ اﺳﻼم را ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

دو دﺳﺘﺶ ﺳﻌﯽ داﺷﺖ آن ﺷﻠﻮار ﮔﺸﺎد را ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻻ و دور از آب ﻧﮕﺎﻫﺪارد ،ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻮی ﻣﺴﯿﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ .در ﻧﻮر ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﻬﺘﺎب ،ﺷﺎدی و اﻣﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،دﯾﺪه

ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻮن ﻓﺎﺗﺤﯽ ﮔﻔﺖ:

 -دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ او ﺣﺮف زدم.

 -ﻣﮕﺮ او ﺻﺪای ﻣﺎ و ﺻﺪای ﺳﻨﮓﻫﺎ را در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﺸﻨﯿﺪ؟
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 -ﭼﺮا؛ ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﯿﺪ و ﺳﻨﮓ ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺻﺪا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎ

وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﯿﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری از دﺳﺘﻢ ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم؛ ﺧﻮاﺑﯿﺪم .ا ﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﺣﺮف ﻣﯽزدم ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﯾﻢ«.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽﺧﯿﺎﻟﯽ اﺳﻼم در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﻨﻬﺎ را ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و

ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ در ﻣﻬﻠﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،اﻣﯿﺪ ﻧﺠﺎت داﺷﺘﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ،ﻋﻈﯿﻢ و

راﻧﻨﺪهی واﻧﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺎزهای ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.

آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺑﺮاﯾﻢ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاب ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﻪ ﺗﺸﮑﭽﻪی اﺑﺮی ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮ روی آن ﺧﻮاﺑﯿﺪه

ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .ﺗﻤﺎم ﺳﺮ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺎﻧﻪ و دﺳﺘﻢ را روی ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﺸﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻓﺮاﻣﺮز

آن را ﭘﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺪن و ﭘﺎﯾﻢ را روی زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻃﻮب .ﯾﮑﯽ دو ﺣﻮﻟﻪی ﻣﺮﻃﻮب را ﺑﺮ روی
ﺳﺮ و ﺑﺪﻧﻢ ﮐﺸﯿﺪم در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻢ .ﭼﻮن ﺟﺎﯾﻢ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای

ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﺪم و ﺻﺪای ﺻﺤﺒﺖ ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﺗﺎ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎ ﮐﯽ از ﺷﻮق ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﺪارم ﮐﺮد.

 -اوﻧﺎﻫﺎش .ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ؛ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ .ﻧﻮر ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻧﮕﺎه ﮐﻦ؛ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ.

روی زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺳﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﻧﻮری ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ و ﮔﺎه

ﺧﺎﻣﻮش و دوﺑﺎره روﺷﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﺪ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .ﻫﻮا ﺗﺎرﯾﮏ

و روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ اﻃﺮاف را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻬﻢ
ﻧﺒﻮد؛ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت داﺷﺖ ﻣﯽآﻣﺪ.

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻄﺮ را ﻧﯿﺰ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،از ذﻫﻨﻢ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ژاﻧﺪارمﻫﺎی ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻓﺘﺎر آنﻫﺎ ﺑﺸﻮﯾﻢ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮز دو ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮑﯿﻢ ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ
دﻫﻨﺪ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ واﻧﺖ آﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از واﻧﺖ ﻣﺎﻧﺪه در ﺳﯿﻼب ﺑﻮد ،رﺳﯿﺪ و در آن

ﺳﻮی ﻣﺴﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﺑﺎ روﺷﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻮا ،ﻫﯿﮑﻞ و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻋﻈﯿﻢ را ﺗﺸﯿﺨﺺ دادم .ﺣﻀﻮر او در

آن ﻟﺤﻈﻪ از دﯾﺪار ﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰی ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ و ﺷﺎدیآورﺗﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ.

ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﺮای آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دادﯾﻢ و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ .از ﺣﺮف زدﻧﻬﺎی

ﻣﺎ و ﺻﺪای آنﻫﺎ ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﺧﻮرﺷﯿﺪ را در ﭘﻬﻨﻪی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻤﯽدﯾﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺗﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ

ﺑﺮ آﺳﻤﺎن وﺳﯿﻊ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺖ .ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺳﻮﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ رﻧﮓ

ﻣﺲ ﮔﺪاﺧﺘﻪ داد .ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ،آﺳﻤﺎن ز ﯾﺒﺎ ،ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮕﯿﻦ و

ﻃﻼﯾﯽ اﺑﺮ ،زﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ و ﺣﺘﯽ رﮔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺳﯿﻼب ﮐﻪ در ﭘﻬﻨﻪی آن ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎن

در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
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آن ﭼﻬﺎر ﺑﻠﻮچ در رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻃﺮی واﻧﺖ دوم ،واﻧﺖ در آب ﻣﺎﻧﺪه را

روﺷﻦ و از آب ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﺪر اﺣﺘﯿﺎج ﻟﺒﺎس

ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ و در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﯽ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ روی ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﺳﻔﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.

ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ در ﯾﮏ واﻧﺖ و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز در واﻧﺖ دﯾﮕﺮ در اﺗﺎﻗﮏ ﺟﻠﻮ ﮐﻨﺎر

دﺳﺖ راﻧﻨﺪه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺎ کﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻫﻢ درون واﻧﺖ ﺗﺎزه ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .دﯾﺪم روی آنﻫﺎ را ﭘﺎرﭼﻪی

ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻋﻈﯿﻢ در ﻋﻘﺐ ﻫﻤﺎن واﻧﺖ در ﮐﻨﺎر آن ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ.

ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎن رودﻫﺎﯾﯽ از ﺳﯿﻼب در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد .راﻧﻨﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

ﻫﻤﺮاه ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ در راه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ده رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ

آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن ﻫﺎ از ﻣﯿﺎن ﺳﯿﻼب و ﮔﻞ و ﻻی ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

آﻧﺠﺎ دﻫﯽ ﺑﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﻔﺘﺎن .ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ آن ده رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺑﯿﺎﺑﺎن داﺧﻞ

ﺟﺎدهی اﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ و روﺳﺘﺎﯾﯽ را در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ

ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آﺑﺎدی ﻣﯽﮐﺮد .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .اﺳﻼم

ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻮراﹰ ﭘﯿﺎده و وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﯾﻢ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ وارد ﺣﯿﺎﻃﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ

اﺷﺎرهی اﺳﻼم وارد اﺗﺎﻗﯽ ﺷﺪﯾﻢ.

اﯾﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﭘﻨﺠﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﯽ راه از ﺧﺎﻧﻪی ﺣﺎﺟﯽ در زاﻫﺪان ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ آن راه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل دﯾﮕﺮ ،ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ ﺑﻮد .اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻮد ﺣﺪود ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ در ﻫﻔﺖ ﻣﺘﺮ .ﮐﻒ اﺗﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻟﯽ

ﮐﻬﻨﻪای ﻣﻔﺮوش و ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی اﺗﺎق ﭘﺮده آوﯾﺰان ﺑﻮد .ﺑﻪ دﯾﻮار اﺗﺎقﻫﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ اﺗﺎق ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی ﻟﺤﺎف ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .راﻧﻨﺪهی ﻣﺎﺷﯿﻦ دوم و اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ در ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی اﺗﺎق و درﮐﻨﺎر ﺳﻤﺎوری ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺧﺪاﯾﯽ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﻤﺎور ،و ﮐﻨﺎر او ﻓﺮاﻣﺮز و ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﺣﻀﻮر در آن ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از آن
ﻫﻤﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﻫﺮاس و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ،ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﻮد .دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دراز ﺑﮑﺸﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﮐﻨﻢ .ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه رﻓﺘﺎر ﮐﺮدم و دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭼﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﺮد:
 -ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ؛ ﭼﺎی ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.

ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽآﻣﺪ وﻟﯽ ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدم؛ و اﯾﻦ ﺟﺎ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺴﯿﺮ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮد .در ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﺳﻔﯿﺪ ﮔﻠﺪار و ﺗﻤﯿﺰی ﭼﺎی داغ و ﺗﺎزه و ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و

ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎرﻓﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .دو ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺲ از آن

ﻫﻤﻪ ﺧﻮدداری از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭼﺎی و ﺧﻮردن ،ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﺨﻮرد.

ﭼﻮن ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺗﻤﯿﺰی ﻣﺤﻞ و ﻓﻨﺠﺎنﻫﺎ را دﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی و ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ را ﭘﺬﯾﺮا ﺷﺪ و ﺑﻪ

ﺗﻤﻨﺎی ﻣﻌﺪهی ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺪک ﭘﺎﺳﺨﯽ داد!

۱۸٤

اﺳﻼم ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن راﻧﻨﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ واﻧﺖ دوم ﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﻣﺬا ﮐﺮه و ﺻﺤﺒﺖ

ﺷﺪ .اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮدم ﺑﻘﯿﻪ راه ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺑﻪ

ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ ﺑﻠﻨﺪ ،ﺑﺪﻧﯽ ورز ﯾﺪه ،ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺒﺰه ،ﺳﺒﯿﻠﯽ ﻣﺸﮑﯽ و ﻣﺮﺗﺐ و ﻣﻮﻫﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺎه و ﺻﺎف و ﭘﺮﭘﺸﺖ داﺷﺖ .ﺧﻨﺪه از ﺻﻮرﺗﺶ دور ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد .زرﻧﮕﯽ و

ﮐﺎرداﻧﯽ از رﻓﺘﺎر و ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ راﻧﻨﺪهی واﻧﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ،

ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ درازای در ﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺑﺎ ﻗﺒﻮل
ﻫﻤﻪی ﻣﺨﺎرج ﺑﯿﻦ راه و ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ در آن ﻣﻨﺰل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﻼم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ و اﺳﻼم در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ راﻧﻨﺪه در اﺗﺎق ﺟﻠﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻦ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮاﻣﺮز و

ﺧﺪاﯾﯽ و ﻋﻈﯿﻢ و ﺳﺎ کﻫﺎ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ .درﮐﻮﭼﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﭽﻪ و ﯾﮑﯽ دو زن ،واﻧﺖ و

ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﺪ و رﻓﺖﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرتﻫﺎ و آدم-
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ،واﻧﺖ آﺑﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده در ﺟﺎدهی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ و

ﺑﺎرﯾﮏ ﺗﻔﺘﺎن ،راﻫﯽ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﻮد .در ﻋﻘﺐ واﻧﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را از ﺑﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ-

ﺧﻮرد اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم .ﺟﺎده ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻠﻮت ﺑﻮد و ﻏﯿﺮ از ﺧﻮد ﺟﺎده و ﺳﯿﻢ و ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺑﺮق ﯾﺎ ﺗﻠﮕﺮاف

ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﺑﻮد ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺒﻮد .راﻫﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪای از ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺳﺮﻋﺘﺶ ﮐﻢ ﮐﺮد و اﯾﺴﺘﺎد .ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮش را از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ:
 -ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﭘﻮلﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ!

»ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻪ« ﮔﻮﯾﺎن دﯾﺪم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﮐﺸﯿﺪ و آﻣﺎدهی دور زدن ﺷﺪ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮﺳﺎمآور ،راﻫﯽ را ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ .ﺑﺎز ﺟﺎده ﺧﺎﻟﯽ از ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﺑﻮد و ﺗﺎ دور دﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﻗﺎﯾﻘﯽ ،از دور ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮاری در

ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ رﺳﯿﺪ ،ﺑﻮﻗﯽ زد و ﻋﻼﻣﺘﯽ داد .ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﺳﺖ و در

ﻓﺎﺻﻠﻪای دورﺗﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻣﻮﺗﻮرﺳﯿﮑﻠﺖ ﺳﻮار ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷﺖ و ﺑﺴﺘﻪ

را ﺑﻪ دﺳﺖ راﻧﻨﺪه داد .ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮش را از اﯾﻦ ﺳﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون آورد و ﮔﻔﺖ:
 -ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را آورد.

»اﻟﺤﻤﺪاﻟﻪ ،اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ« ﮔﻮﯾﺎن ،ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎرهی واﻧﺖ ﺷﺪﯾﻢ و ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﻪراﺳﺘﯽ

ﺳﺮﺳﺎمآور .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺗﺎﻗﮏ واﻧﺖ ﻧﺒﻮدم و از ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ﺻﺪ و ﺳﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎی ﺟﺎدهی ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ،ﮐﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖاﻧﺪازﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﻫﻤﻪی ﻣﺎ و اﺛﺎﺛﯿﻪ را از ﮐﻒ واﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺮد و دوﺑﺎره ﺑﺮ

ﺟﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ آخ! آخ! ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺮدهﻫﺎی ﮐﻨﺎر اﺗﺎﻗﮏ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ
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از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺮت ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﮔﺎﻫﮕﺎه ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪای ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ

و ﺑﻪ ﻣﺎ راه ﻣﯽداد .ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی در ﺟﻬﺖ ﮐﻮﯾﺘﻪ ،راه ﻋﺒﻮر داﺷﺘﻨﺪ و آنﻫﺎ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻔﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻋﺒﻮر را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ.

در راه ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده و ﺷﺎﻧﻪی ﺧﺎ ﮐﯽ آن ،اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮ و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی آن رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان در

اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن اﺗﻮﺑﻮس ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﻠﻮی اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﯿﻪ
ﺑﻮد ،و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ آن-ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ راﻧﻨﺪه ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .دﯾﺪن

آن اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﺶ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﯾﮏ واﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ

ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﻫﻮا ﺑﺎ ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و رﻓﺘﻦ اﺑﺮﻫﺎ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،و

ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و دﺳﺖ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﭼﺸﻢ را ﻣﯽآزرد .در اﺗﺎﻗﮏ واﻧﺖ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ
ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ز ﯾﺎد در زﺣﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .ﺟﺎدهی ﺑﺎرﯾﮏ آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ

ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺧﺮابﺗﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﯿﺘﻢ؛ از ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﻼب ﻗﺴﻤﺖ-

ﻫﺎﯾﯽ از آﺳﻔﺎﻟﺖ را ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﯿﺎﺑﺎن دو ﻃﺮف ﺟﺎده و ﮔﻞ و ﻻی ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮخ رﻧﮓ

ﺧﺎ ک رس ،ﻫﻤﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺳﯿﻼبﻫﺎ روان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﯽ
ﻫﻤﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺑﯿﺮاﻫﻪای ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻫﻞ دادﯾﻢ .ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم

ﮔﻔﺖ:
-

دﯾﺸﺐ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺳﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺧﺮاﺑﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺪری دورﺗﺮ از ﺟﺎده ،در دل ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﻨﻮز ﺳﯿﻼﺑﻬﺎﯾﯽ روان ﺑﻮد .راﻧﻨﺪه ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ

راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﺎده را آب ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽداد ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﺸﮑﯽ و زﻣﯿﻦ ﺳﻔﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮد ،ﻣﯽراﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

ﺟﺎدهی اﺻﻠﯽ راﻫﯽ ﯾﺎﻓﺖ .در ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ ،ﭼﺮخﻫﺎی واﻧﺖ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺷﻦ و ﮔﻞ ﻓﺮو رﻓﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺎﯾﺪ ز ﯾﺮ ﻻﺳﺘﯿﮏﻫﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

آنﻫﺎ ﺑﯿﻞ ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن داﺷﺘﻨﺪ؛ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﮔﻞ و ﻻﯾﻪ را از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺮخﻫﺎ و ز ﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و

ﺑﺎ روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﻓﺸﺎر ﻣﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،از ﮐﺜﺮت ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻞ

ﺑﺮ ﺟﺎده وارد آورده ﺑﻮد ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎ و ﭘﻞﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎن و ﺳﻨﮕﯽ را ﺷﮑﺴﺘﻪ و

ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﻠﺘﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:
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 ا ﮔﺮ دﯾﺸﺐ آن وﺳﻂ ﮔﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ راه اداﻣﻪ ﻣﯽدادﯾﻢ ،ﺑﺎ آن راﻧﻨﺪهی ﺟﻮان و دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﻪداﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺧﻮردﯾﻢ ،و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﻞﻫﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﺳﯿﻤﺎن از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه

و ﻏﻠﺘﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺮ ﮐﺎﻫﯽ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎدﯾﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺪام زﻧﺪه ﻧﺒﻮدﯾﻢ.

راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺷﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻏﯿﺒﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در دل آن ﺷﺐ ﺳﯿﺎه و ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺎ رﺳﯿﺪه

ﺑﻮد ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ و ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ،

ﺧﺪاﯾﻤﺎن آﻧﺠﺎ در ﭘﻨﺎه ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﺗﺎ اﺳﯿﺮ ﺷﺪت و ﻗﻬﺮ ﺳﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﺑﻪ دﻓﻌﺎت در آن ﺷﺐ ،در

دوردﺳﺖ آﺳﻤﺎن ،رﻋﺪ و ﺑﺮق را ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎرش و ﺳﯿﻞ داﺷﺖ و ﺣﺎل ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد

و ﺑﺎران ﻧﺒﻮد و آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺗﺎﺑﯿﺪ ،و از ﺳﯿﻞ و ﺳﯿﻼب ﺟﺰ ﺧﺮاﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت راه را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺴﯿﺮ آن ﻗﺪر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ

ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽداد ،از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،در ﭼﻨﺪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﻧﻤﺮهی

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻋﺒﻮر آنﻫﺎ ﺑﺮای ژاﻧﺪارمﻫﺎ و ﭘﺎﺳﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارد و ﺑﻪ

اﺻﻄﻼح ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ درون آنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻗﺎﭼﺎق .ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ در
ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر و ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و راه را ﺑﻪ

ﻃﺮف ﮐﻮﯾﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،و ﺧﺪا ﺧﺪا ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .در ﯾﮏ ﺟﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﺮد؛ ﺳﺮﺑﺎزی ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺳﻼم و ﻋﻠﯿﮏ

ﮔﺮﻣﯽﮐﺮد ،و اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر داد.

ﺳﺎﻋﺖ از ﯾﮏ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﺸﻨﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮدﯾﻢ.

از دور در دو ﺳﻤﺖ ﺟﺎده ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻠﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .در دﺳﺖ راﺳﺖ ﯾﮑﯽ ،دو ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻋﺮﯾﺾﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،راﻧﻨﺪه و اﺳﻼم از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﺎﺳﮕﺎه

ژاﻧﺪارﻣﺮی اﺳﺖ ،و در ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﻪ .اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺮوﯾﻢ و ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ﺑﺎ آن ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص؛ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺎﻓﻪ رﻓﺘﯿﻢ.

ﯾﮏ اﺗﺎق ﮔﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺟﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺎق ،ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎن و ﺳﺘﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮﻫﺎی

ﻧﺎزک ،ﺳﻘﻒ را ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺳﺎﯾﻪ و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺼﯿﺮی

ﻫﻢ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ.

ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺗﺎق ﻗﺪری آن ﻃﺮف ﺗﺮ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎﻓﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ؛ دﯾﮓ ﺑﺰرگ آﺷﭙﺰﺑﺎﺷﯽ در

ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﻼﻗﻪای ﻣﺤﺘﻮی دﯾﮓ را در ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎی ﮔﻮد ﻣﯽر ﯾﺨﺖ ،و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎن

ﻟﻮاش ﺗﺎزه ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮش ﻣﯽداد ﮐﻪ او ﺟﻠﻮ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﺑﺸﻘﺎب ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .ﺳﻮپ ﻏﻠﯿﻈﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ در آن ﺷﻨﺎور ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺨﺎر و ﺑﻮی ﻣﻄﺒﻮﻋﯽ از آن ﺑﺸﻘﺎبﻫﺎ ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ و اﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﭘﭙﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮرد .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻏﺬا ﻫﻤﺮاه ﭼﺎی و ﭘﭙﺴﯽ دادﯾﻢ.

ﺑﻪﺟﺎی ﭘﭙﺴﯽ ،ﮐﺎﻧﺎدادرای ﺧﻨﮑﯽ آوردﻧﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﺪم اﺳﻼم

ﺳﺮاﺳﯿﻤﻪ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺎده رﻓﺖ .ﺳﺮم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و دﯾﺪم ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ

ﺳﻮی ﻣﺎ ﻣﯽآﯾﺪ .اﺳﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ او اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ او دﺳﺖ داد .او ﮐﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻗﺼﺪ

داﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎزوی او را ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺮاه راﻧﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه

ﺑﻮد ،اﺑﺘﺪا او را ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ واﻧﺖ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻪ آن ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ،ﺷﺪﻧﺪ.

ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺧﻨﺪهای ﺑﺮﻟﺐ داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و

ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ژاﻧﺪارم و ﻣﺄﻣﻮری ﮐﻪ در اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺖ ،ﺣﻖ و

ﺣﺴﺎب درﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .آراﻣﺶ و ﺧﻨﺪهی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺎی

ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در آن ﮐﺎﻓﻪی وﺳﻂ ﺑﯿﺎﺑﺎن-ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻠﯽ راهﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻢ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪﺗﺮ

ﺑﻮد ،ﺗﻌﺪادی اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺮف ﻏﺬا ﺑﻮدﻧﺪ .در ﮐﻨﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮد ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﻃﯽ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﻪ ﺗﻦ داﺷﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺻﺎف و ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه و

ﺳﺒﯿﻞ ﭘﺸﺖ ﻟﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﺶ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭼﻮن

ﭼﺸﻤﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪ و ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﺄﻧﻮس ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ای ﺑﺨﺸﮑﯽ ﺷﺎﻧﺲ!

ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻤﻪی ﺣﺮفﻫﺎی دﻟﺶ را زد؛ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﮐﻨﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد او ﻫﻢ

ﻓﺮاری اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣﺎل زار ﻣﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺎﺗﻤﺎن را دﯾﺪه و در دل آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﻫﻤﻮﻃﻦ و ﻫﻤﺰﺑﺎن

ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻗﺮار از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪی از ﺳﺮ ﻫﻤﺪردی و ﻫﻤﺪﻟﯽ

زدم .او ﻫﻢ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ.

ﺟﻠﻮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﺎن ﻧﺎزکﹺ ﮔﺮدﹺ ﮐﻮﭼﮏﹺ داﻏﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺗﻨﻮر در آﻣﺪه ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﺮاه

ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ از ﺗﮑﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎی ﭘﺨﺘﻪ و ﺳﻮپ ﻏﻠﯿﻆ و ﺗﻨﺪ .ﮔﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻟﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﺰد و ﺣﺘﯽ از

ﺧﻮردن آن ﻧﺎن ﺗﺎزه و ﮔﺮم ﻫﻢ ﺧﻮدداری ،و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎﻧﺎدادرای ا ﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﻧﺎﻫﺎر

را ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺳﻼم ﻫﻢ آﻣﺪ؛ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا آوردﻧﺪ .ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ و

ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻏﺬا را ﺧﻮرد ،و ﭼﺎی ﺳﻔﺎرش داد .ﭼﺎی ﯾﮑﺪﺳﺖ را در ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎ رﯾﺨﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ

ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد .ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪ .ﭼﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﻮد واﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آن ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ

آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻮﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -اﺟﺎزه دارﯾﻢ؟

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺟﻮاب داد:

 ﺟﺎده ﻣﺎل ﻣﺎﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺪری ﮔﺮان ﺣﺴﺎب ﮐﺮد!۱۸۸

ﻗﺮار ﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،ﻫﻤﻪی ﻣﺨﺎرج ﺑﺮ ﻋﻬﺪهی آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﺧﺮج

ﻏﺬای ﺑﯿﻦ راه ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ژاﻧﺪارم ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد ز ﯾﺎد ﺷﺪ.

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای راﺣﺖ ﻣﺎ از ﻫﯿﭻ ﺧﺮج و ﭘﺮداﺧﺘﯽ در ﯾﻎ ﻧﺪارد.

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺎدهی ﺑﺎرﯾﮏ و آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮ دو ﺳﻮی آن ﺟﺎدهی ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن

ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﻮا ﮔﺮم ﺑﻮد .ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ،

ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در دل آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﺒﻪی ﻣﻐﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪی رﺳﯿﺪﯾﻢ .اﺳﻼم

ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻨﺠﺎ ﭘﭙﺴﯽ ﻫﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ا ﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﺳﻼم ﻓﺮد ﺧﻮب و ﺟﻮان ﻧﯿﮏ ﻧﻔﺴﯽ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺨﻮرده و ﻓﻘﻂ ﭘﭙﺴﯽ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ دو ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻧﺎدادرای ﻗﺴﻤﺘﺶ ﺷﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ واﻗﻌﺎﹰ

ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﺎﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺖ:

 -ز ﯾﺎد ﻣﻌﻄﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

از ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪم؛ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ در اﺗﺎﻗﮏ واﻧﺖ

ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﭙﺴﯽ آوردم و ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﻪی دﯾﻮار آن اﺗﺎق ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﮐﻪ ﭼﺎی و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ

ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .از ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﺒﻪ رودی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ از زﯾﺮ ﺟﺎده

ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .وﺟﻮد آب روان در ﺑﯿﺎﺑﺎن و آﻓﺘﺎب ﺳﻮزان ،ﺷﻮق و ﻧﺸﺎﻃﯽ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .دﺳﺖ و

ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﯿﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺻﺪاﯾﻤﺎن زد و ﮔﻔﺖ:
-

زودﺗﺮ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ.

دوﺑﺎره ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ راه اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﻟﮑﻪﻫﺎی اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد ﻫﺮاس داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﺎرانﻫﺎی ﻓﺼﻠﯽ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،و ﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻨﯽ

ﺳﯿﻞ را ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ از ﺑﺎران اﺛﺮی ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎد ﻣﯽوزﯾﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در

ﺑﯿﺎﺑﺎن درﺧﺖ و ﺷﯿﺊ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺪت ﺑﺎد ﺑﺎ ﺗﮑﺎن دادن آنﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮدهی

ﺧﺎ ک ﺑﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ،ﺣﺎ ﮐﯽ از وﺟﻮد ﺑﺎد ﺑﻮد.

اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺬر از ﭘﺎﺳﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺨﺖ-

ﮔﯿﺮی دارد .ﺗﻤﺎم دﻟﻬﺮه و ﻧﮕﺮاﻧﯿﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در دام آن ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﭘﻮل ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از اﺳﻼم ﭘﺮﺳﯿﺪم:
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-

ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺴﺎﻓﺮت زﻣﯿﻨﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺖ؟ و ﻣﮕﺮ ﻧﻪ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی از اﯾﻦ راه ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ؟ و ﻣﮕﺮ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎﹰ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه

ﻫﻢ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎﹰ راه ﻧﺠﺎﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ.

اﺳﻼم ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﺷﻤﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺮم ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻧﻪ؛ ا ﮔﺮ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻬﺮ ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎناز ﻣﺮز ﺗﻔﺘﺎن را داﺷﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺒﻮد .اﺷﮑﺎل ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻬﺮ

ورود و ﺧﺮوج ﻫﯿﭽﯽ ﻧﺪارد.

 -ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ا ﮔﺮ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯽ؟ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟

 -ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﻔﺘﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺣﺎﻻ اﺳﻼم ﮐﻨﺎر دﺳﺖ راﻧﻨﺪهی واﻧﺖ ،در اﺗﺎﻗﮏ ﺟﻠﻮ ،و ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ او ﻗﺮار داﺷﺖ.

ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد و ﺧﺎ ک را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻻﺑﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم و

راﻧﻨﺪه ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻢ ﺷﺪ .در ﯾﮏ ﺳﻮی ﺟﺎده اﺛﺮی از ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺴﺖ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﮐﻨﺎر آن ،در ﺻﺪ

ﻣﺘﺮی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ را در ﮐﻨﺎر ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎده ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻮا

آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺑﺮ ﻫﻢ در آﺳﻤﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎدی ﻣﯽوزﯾﺪ و ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮔﺸﺎد ﻣﺎ را
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:
 -اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﮑﯽ اﺳﺖ

 -ﮐﺠﺎ؟ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺟﺎده را ﻧﺸﺎن داد و دوﺑﺎره ﮔﻔﺖ:

 -آﻧﺠﺎ ﻧﻮﺷﮑﯽ اﺳﺖ؛ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن.

ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻣﺘﺮی از ﺟﺎده ،ﺗﻮپﻫﺎی ﺿﺪﻫﻮاﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد .در ﻣﺤﻮﻃﻪی

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺟﯿﭙﯽ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎز را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ

اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻢ:

 -اﺳﻼم ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻣﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺟﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪای؟

 -دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺧﻄﺮﻧﺎ ک اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ ﻣﮑﺎﻓﺎت اﺳﺖ.

 -ﺧﻮب ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯽ اﺳﻼم؟

 اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻣﯽرود ﺑﺮﺳﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻮاراﺗﻮﺑﻮس ﺑﺸﻮﯾﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام روی ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ .ﭘﻬﻠﻮی ﻫﻢ ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ .ﭼﻮن ﻗﺎﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
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وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﺪ ،اﺛﺎﺛﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس از ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ آن ﻃﺮفﺗﺮ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را ﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

 -ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

 -ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺗﻮی واﻧﺖ ﻫﺴﺖ .اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

 -ﻣﮕﺮ ﺟﻠﻮ اﺗﻮﺑﻮس را در ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؟

 ﭼﺮا .ژاﻧﺪارم ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﻮی اﺗﻮﺑﻮس را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ا ﮔﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻧﺮﺳﺪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

 -ا ﮔﺮ از ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟

 -ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻧﻮﺷﮑﯽ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﮐﺎر دارﯾﻢ ﻣﯽروﯾﻢ ﮐﻮﯾﺘﻪ.

 -از ﻃﺮز ﺣﺮف زدن ﻣﺎ و زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ...

اﺳﻼم ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد و ﮔﻔﺖ:

 -ا ﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ آن ﺟﺎﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪ ،ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن اﺳﺖ.

اﺳﻼم آﺛﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ را در ﭼﺸﻢﻫﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن را از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ راﺣﺖ ﮐﺮده

ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻓﺮض ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ؛ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﺘﺎن روﺷﻦﺑﺸﻪ .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﻫﺮ ﻃﻮری ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﻣﻬﺮ ورود ﺑﻪ

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽزﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﯿﻢ.

 -ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

 -ﺟﺎی ﺑﺪی ﻧﯿﺴﺖ! از زﻧﺪانﻫﺎی اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ! ﮐﺎری ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺧﻮﻧﺴﺮد و آرام ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻮل زﻧﺪان را در ﮐﺸﻮری ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد،

وﻟﯽ در ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺖ:

 ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺧﯿﺎﻟﺘﺎن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ آن ﻗﺪر ﺷﺮف دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎﻧﻤﺎن از ﺟﺎن ﺷﻤﺎﻫﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪﺳﺎﻟﻢ و ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻫﺮ ﭼﻪ از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﺮآﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.

ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﯾﻢ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮری آدم را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺰﻧﻨﺪ و

ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﺑﺮ روی ﺧﺎ ک ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و آﻓﺘﺎب و ﺑﺎد ﺗﻨﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ

اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ از راه ﺑﺮﺳﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

 وﻗﺘﯽ اﺗﻮﺑﻮس رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ آن را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارم و ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ واﻧﺖ ﺧﺮاب ﺷﺪه ،ﺷﻤﺎ راﺳﻮار ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﮐﺮاﯾﻪاش را ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﻢ.
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ﺣﺎﻻ ﭼﺸﻢﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر آﻣﺪن اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻮد ﮐﻪ از دور در ﺟﺎده اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ

اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻢ:
 -آﻣﺪ!

ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻔﯽ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺎﯾﺪ اﺗﻮﺑﻮس از ﻧﻮﺷﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺟﺎدهی ﺧﺎ ﮐﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺎدهی اﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪی ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺳﺮ آﻣﺪ .اﺳﻼم ﺑﺎ ﻋﻈﯿﻢ و راﻧﻨﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﻣﺎ آﻣﺪ و ﺑﺪون ﮐﻼم ﻧﺸﺴﺖ.

اﺳﻼم و راﻧﻨﺪه ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آنﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 ا ﮔﺮ زﯾﺎد در ﺟﺎده در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺎﻻ ﻣﯽروﯾﻢ ﻧﻮﺷﮑﯽ و ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮس ﺧﺒﺮﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺟﺎده ﻣﺴﺎﻓﺮ دارد .ﺷﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﻮل ﺑﺪﻫﯿﻢ زودﺗﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -ﭘﺲ اﺳﻼم ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮم و ﻣﯽروم ﭘﻬﻠﻮی ﺷﻮﻫﺮم .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.

اﺳﻼم در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 ﺧﺎﻧﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ در زاﻫﺪان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺳﭙﺮده ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦﻣﻦ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻮاﻫﺮ و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻮدم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل و ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ او ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ

ﺷﺪم .آن وﻗﺖ او ﺳﺮش را از واﻧﺖ در آورد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﮑﯽ ﻣﯽرود و اﺗﻮﺑﻮس را

ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ده دﻗﯿﻘﻪای در ﺟﺎدهی ﺧﺎ ﮐﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ راﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺷﮑﯽ ﭘﯿﺪا

ﺷﺪ .ﭼﻪ ﺷﻬﺮی! ﭘﺮ از ﮐﺜﺎﻓﺖ .ﻣﺨﺮوﺑﻪ .ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻣﻔﻠﻮک و ﮐﺜﯿﻒ .آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ اﺗﻮﺑﻮس

ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﺳﺮی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ داﺷﺘﻢ ،ﭼﺎدر را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺮم ﻗﺮار دادم.

ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﯽ از ﺻﻮرﺗﻢ ﭘﯿﺪا ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ زن ﭼﺎدری ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﯾﮏ واﻧﺖ ﺑﺮاﯾﺸﺎن آن

ﻗﺪر ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر واﻧﺖ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد ،ﺑﺎ

وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻫﻨﻮز در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮد ،از ﺣﻀﻮر در آن ﺷﻬﺮک ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﺮدم ﺑﺪﺑﺨﺖ و

ژوﻟﯿﺪهای ﮐﻪ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ،ﺣﯿﺮان وول ﻣﯽﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺮس داﺷﺘﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺪت در دل دﻋﺎ ﻣﯽ-

ﺧﻮاﻧﺪم» .ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﺮج« را ﺑﺎرﻫﺎ زﯾﺮ ﻟﺐ زﻣﺰﻣﻪ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ راﻧﻨﺪه ﺳﻮار واﻧﺖ ﺷﺪ و ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ
ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎﻻ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ اﺗﻮﺑﻮس ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ا ﮔﺮ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻣﺸﮑﻮک ﻣﯽﺷﺪ ودرﺳﺖ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ راه ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ و ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ.

اﺳﻼم وﻗﺘﯽ ﺣﺮفﻫﺎی او را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﺮی ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
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 -ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ در اداﻣﻪی ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻔﺖ:

 دوﺑﺎره آنﻫﺎ از آن دﹺه ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﭼﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪاﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪای ﺑﺮ ﺳﺮ داﺷﺖ ،دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ .راﻧﻨﺪه ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﺑﻪ او

ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﻮار ﺷﻮد .ﻫﻨﻮز ﯾﮑﯽ ،دو دﻗﯿﻘﻪ در ﺟﺎدهی ﺧﺎ ﮐﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻮا

ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﺷﺪ و ﺧﺎ ک از ﺳﯿﻨﻪی زﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﯾﺎدم آﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺑﺨﺖﻫﺎ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده

ﮔﺮﻓﺘﺎر ﭼﻪ ﺧﺎ ک و ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﮕﺮان از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﻧﺎ ﮔﺎه ﺻﺪای اﺳﻼم را ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮق و ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ:

 اﻟﻪ! اﻟﻪ! اﻟﻪ! اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﺎ ک و ﻃﻮﻓﺎن ﺣﺎﻻ ﻧﻌﻤﺖﺧﺪاﺳﺖ!

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 ﺑﻌﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪه و او ﻫﺮ دو ﻏﺮق ﺳﺮور و ﺧﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﻦ ﻣﺒﻬﻮت ﮐﻪ ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﻫﻤﻪﺷﺎدی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰودﻧﺪ و ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎدهی اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﭙﺮﯾﺪ ،ﭼﻮن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮد و ﺧﺎ ک ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد

روی ﻧﻤﺮهی واﻧﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻏﺒﺎرآﻟﻮده ﺷﻮد و در آن ﻃﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﺸﻮد؛ و ﺣﻀﻮر آن ﻣﺮد اﻓﻐﺎن در ﭘﺸﺖ واﻧﺖ و ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه در

روﺳﺮیﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را از ﺧﻄﺮ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.

ﺑﺎری ،وﻗﺘﯽ واﻧﺖ را در آن در ﯾﺎی ﮔﺮد و ﺧﺎ ک در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﻤﺎن

ﮔﺮد و ﺧﺎ ک رﻓﺘﻪ ﺑﻮد و دﯾﺪار ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ،ﻓﺮﯾﺎد اﺳﻼم را ﮐﻪ »زود ﺑﺎﺷﯿﺪ! زود ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﻮار

ﺷﻮﯾﺪ!« ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .اول ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﺗﻮﺑﻮس در ﮐﻨﺎری اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻮﻓﺎن و ﺧﺎ ک آن را

ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:

 -ﺳﻮار واﻧﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﻣﻌﻄﻠﯿﺪ؟

ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ واﻧﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ و ﺑﻪ اﺗﺎق ﻋﻘﺐ آن

اﻧﺪاﺧﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ راﻧﻨﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮار ﺷﺪهاﯾﻢ ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد.

ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺎ ﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﺎزه ﻣﺮدی اﻓﻐﺎن ،ﻣﯿﺎنﺳﺎل ،ﺳﯿﺎه ﭼﺮده ﺑﺎ رﯾﺶ اﻧﺒﻮه و ﻋﻤﺎﻣﻪ و

ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺮ و ﺻﻮرت از ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻋﺒﺎﯾﺶ را
ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺣﺎﺋﻞ ﺑﺪن و ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻗﺮار داده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ،ﯾﮑﺎﯾﮏ

ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﺎﯾﯿﺪ .ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﻮچ ﺑﻮد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮا ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﻗﯿﺎﻓﻪ،

ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺻﻮرت ﺟﻮان ﻓﺮاﻣﺮز و آن ﮐﻔﺶ آدﯾﺪاس و ﺟﻮراب آﺑﯽ و ﺳﻔﯿﺪ

ﺑﻠﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺷﮏ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﺮﯾﺐ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﻨﺪ
۱۹۳

ﺳﺎ ک و ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﺪس او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ﺗﻌﺪاد ﺳﺎ کﻫﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﺮﯾﺐ

آن ﺟﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﯿﺠﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﺳﮕﺎه

اﺟﺎزه ﻧﻤﯽداد ز ﯾﺎد در ﺣﺎل و ﺣﺮﮐﺎت آن ﻫﻤﺴﻔﺮ ﻋﺠﯿﺐ دﻗﺖ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ ز ﯾﺎد ﻫﻢ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﻮدم را ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادم ﮔﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺴﻔﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻟﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻋﻈﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﺗﯿﺮهی ﺧﻔﻪ و ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻤﺎر ،ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﭼﻬﺎرزاﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ

ﻧﮕﺎه و ﺣﺮﮐﺖ اﺑﺮو ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ .ﺳﺮﻋﺖ

ﮐﻢ ﺷﺪ و واﻧﺖ اﯾﺴﺘﺎد.

در ﮐﻨﺎری ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن و در ﮐﻨﺎری دﯾﮕﺮ اﺗﻮﺑﻮﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻮد .در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر

ژاﻧﺪارم واﻧﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻤﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ واﻧﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ

اداﻣﻪ داد و ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﺎن ﻋﻈﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺎن
ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﭼﺸﻤﮑﯽ زد و ﻟﺒﺨﻨﺪ رﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آورد ،و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.

و از ﺧﻄﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ...ﭼﻮن دﻗﺎﯾﻘﯽ از آن ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺟﺎﻧﮑﺎه دور ﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎزه ﺧﺴﺘﮕﯽ راه و

ﻧﺎآراﻣﯽﺟﺎ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﯾﺎد آﻣﺪ .ﺧﻮد را در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺟﺎﺑﻪ-

ﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﻫﻨﻮز ﻋﻤﺎﻣﻪاش ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ ،دو ﻧﻮﺑﺖ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﯿﮕﺎر در

دﺳﺘﺶ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ از آن ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی ﻟﺐ و ﮐﻨﺎر دﻧﺪانﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻧﮕﺸﺘﺶ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮو ﮐﺮده ﺑﻮد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاغ ﺧﺎﻃﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده

ﺑﻮدم و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ او ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮا ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از او ،اﻧﮕﺸﺘﻢ را در ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺳﻮی

دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم .دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪم؛ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺣﺮف دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد و

اﺷﺎرﺗﯽ در ﭼﺸﻢ و ﻟﺐ داﺷﺖ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ دو ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﻫﻤﺮاه دارﯾﻢ

و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ و ﭼﯿﺰی از آنﻫﺎ ﺑﺪزدﯾﻢ .ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن آرامﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ

ﻗﻄﺮات ﺑﺎران ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻣﯽﺧﻮرد .دﺳﺘﻤﺎلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ و

ﺻﻮرت ﭘﯿﭽﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎ ﮔﺎه ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ:
 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ!

ﭼﻮن ﮐﻨﺎر دﺳﺘﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آرﻧﺞ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮﯾﺶ زدم ،وﻟﯽ او ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺣﺮﻓﺶ را اداﻣﻪ داد:
 -ﺳﺮدﺗﻮن ﻧﯿﺴﺖ؟

آرام و ﺧﻔﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺳﺮم را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ ،ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﺣﺮف ﻧﺰن.
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎ ﻣﻦ

ﺣﺮف زد .ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻻﻏﺮی ﺑﻮد ،وﻟﯽ وﺿﻊ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻋﺒﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﻗﺮار دادن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی ز ﯾﺎدی را اﺷﻐﺎل

ﮐﺮده ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎ کﻫﺎی ﻣﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ او ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﺪ.

وﻟﯽ ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ در زﯾﺮ ﻋﺒﺎ ﺑﻮد .ﻻﺑﺪ او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ از ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ
ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺎ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﺧﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،و ﻫﻤﻪی

ﺣﻮادث را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ از ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن آﻣﺪ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪای ﮐﻨﺎر راه رﺳﯿﺪهاﯾﻢ و ﻗﺮار اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﻫﺴﺖ.

وﻟﯽ وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻨﺎر ﺟﺎده رﻓﺖ ،و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻣﺎ
را ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﺮدﯾﻢ؛ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺎز ﭼﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﺪه؟

آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻮن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﺮهی ﺗﻔﺘﺎن دارد ،ﺟﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺳﺮﮐﯿﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﻫﻢ از واﻧﺖ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ.دﯾﺪم در ﮐﻨﺎر آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل دﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ز ﯾﺮ ﻟﺐ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﻔﺖ.

ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻋﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ در وﺿﻊ ﺑﺪ و ﺧﻄﺮﻧﺎ ﮐﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و ﻋﻠﺖﹺ ﺗﻮﻗﻒﹺ ز ﯾﺎدﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺳﺮ رﻗﻢ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه ،دارد ﭼﺎﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ .ﭘﺲ از

رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ آنﻫﺎ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن در ﮔﻮش ﻋﻈﯿﻢ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺖ و ﻧﮕﺎه ﻋﻈﯿﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ او ﻫﻢ ﺳﻮار ﺷﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻋﻈﯿﻢ آﻫﺴﺘﻪ ﮔﻔﺖ:
 ﭼﻬﺎرﺻﺪ روﭘﯿﻪ ﺑﯿﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. -ﻓﺪای ﺳﺮﺗﺎن...

 ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻓﺪای ﺳﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ ﻓﻬﯿﻤﺪﯾﻢ ﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﺣﺸﯿﺶ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﻋﻈﯿﻢ واﺳﻼم آن را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻧﺼﺪ روﭘﯿﻪ ﺑﻮد.

ﻫﻮا رو ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽرﻓﺖ و ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎران ﻣﯽﺑﺎرﯾﺪ .ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﺳﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﺮﮐﺖ

ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎ و ﺧﻨﮑﯽ ﻏﺮوب و ﺷﺐ را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﯿﺎن راه ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻣﺮد اﻓﻐﺎن ﭘﯿﺎده ﺷﺪ و واﻧﺖ ﺑﻪ راه اداﻣﻪ داد .ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ آﺛﺎری از درﺧﺖ و ﺳﺒﺰه و ﮔﯿﺎه دﯾﺪه

ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺟﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و از ﭼﻨﺪ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻌﻮد

ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﻏﺮوب ﺑﻮد و ﻫﻮا

ﺗﺎرﯾﮏ .در دوردﺳﺖ ﮔﺎه ﮔﺎه ﻧﻮر ﭼﺮاﻏﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .وﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
 ﻫﻨﻮز ﺗﺎ ﮐﻮﯾﺘﻪ راه ز ﯾﺎد دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ دو ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮوﯾﻢ.۱۹٥

ﻣﺎ دو ،ﺳﻪ روز در راه ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن راه ﻣﯽرﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪای از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ

زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﻣﺪ .دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﻫﻤﺎن دل ﺗﯿﺮهی ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ

و ﮔﺬﺷﺘﻦ دﻗﺎﯾﻖ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽرود .از دور ﺣﺎﻻ ﭼﺮاغ و

ﻻﻣﭗﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از ﺷﻬﺮ و آﺑﺎدی در دو ﺳﻮی ﺟﺎده در آن ﺷﺐ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ

ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،واﻧﺖ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .اﺳﻼم ﻋﻈﯿﻢ را ﺻﺪا ﮐﺮد .ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ،و ﭘﺲ از

ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ،

واﻧﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ در ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺎﯾﺪ راه ﺑﺮوﯾﻢ .آن ﺟﻠﻮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﮕﺎه راه ﮐﻮﯾﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎﺑﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﮐﻨﺎر ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻪ ژاﻧﺪارمﻫﺎ

ﻣﺸﮑﻮک ﻧﺸﻮﻧﺪ ،او و ﻓﺮاﻣﺮز در ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺟﺎده راه ﻣﯽروﻧﺪ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ده ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ و ﺧﺪاﯾﯽ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺟﺎده راه ﺑﺮود .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺑﯿﺎﯾﺪ و از ﻫﺮ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﺮز رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدم ،او
ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن راه ﺑﮕﺬرد.

ﻫﻮای ﺧﻨﮏ و ﺟﺎدهی آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﺎآرام ﺑﺮ ﭘﺸﺖ واﻧﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ ،راه رﻓﺘﻦ را

ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽ و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﯿﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺴﺘﻪام ﺑﺎز و آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻓﺮاﻣﺮز

در ﺟﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮﯾﺪ و ﺧﻮد را آﻣﺎدهی راهﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻟﺒﺎس ﺑﻠﻮﭼﯽ و ﺷﻠﻮار ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﻔﺶ

ورزﺷﯽ و ﺟﻮراب ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﻮع ﭘﯿﭽﯿﺪن دﺳﺘﻤﺎل ﺳﺮش ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻀﺎد ﺑﻮد .دﻟﺶ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در آن ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ و آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ آرﺗﯿﺴﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺮﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ

ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﯽﺗﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﻣﻦ در ﻓﮑﺮ ﺑﺮﺧﻮرد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﺳﮕﺎه ،از ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪم:
 -ا ﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر ﺻﺪاﯾﻤﺎن ﮐﺮد ،ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ؟

و ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
-

ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺻﺪا زد ،ﻓﻘﻂ در ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ »ﭼﻮﯾﻪ ،ﭼﻮﯾﻪ«.

 -ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﻋﻈﯿﻢ؟

 ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯿﻪ ...ﭼﯿﻪ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ. -ﺧﻮب ،ا ﮔﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ؟

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻧﻤﯽﭘﺮﺳﺪ؛ ا ﮔﺮ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﻢ.

۱۹٦

ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺗﻌﻠﻤﯿﺎت اﺧﯿﺮ ،آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎه و اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر

ﻓﺮاﻣﺮز ،ﺑﺎ آن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﻀﺤﮏ ،ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺟﺎده رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ

ﻓﺎﺻﻠﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﺮدم .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ،ﺳﺮم را ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪام ﺗﺎ ﺧﺪاﯾﯽ را ﺑﺒﺒﯿﻨﻢ .ﭼﻮن در

ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪم و ﺻﺪای ﭘﺎﯾﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪم ،آﻫﺴﺘﻪ ﺻﺪا زدم:
 -آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ،آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ.

ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻋﻈﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺻﺪا زدم:
 -آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ،ﮐﺠﺎﯾﯽ؟

و ﺻﺪای ﺿﻌﯿﻔﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:

 -ﻫﺎن! ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﺪ؟ ﺣﺎﻻ راه ﻣﯽاﻓﺘﻢ .ﺷﻤﺎ را ﮔﻢ ﮐﺮدم.

ﻣﺴﯿﺮ ﺻﺪاﯾﺶ و ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺮد ،ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭘﯿﮑﺮش را در ﺷﺐ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آورد .ﺣﺎﻻ ﺑﺮﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ،ﺑﻪ

ﺳﻮی ﻣﻘﺼﺪ و ﻋﺒﻮر از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮز ﺧﻄﺮ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﯾﻢ.

در ذﻫﻨﻢ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .ﻏﯿﺮ از ﻣﺎ

ﭼﻨﺪ ﺑﻠﻮچ ﻫﻢ ﺗﮏ ﺗﮏ در ﮐﻨﺎر ﺟﺎده و در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ راه ﻣﯽرﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻠﺒﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن رواﻧﻨﺪ .ﻗﺮﯾﺐ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ راه رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮ

ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.

در ﺻﺪﻣﺘﺮی ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﻮد .ﻧﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﭘﺎﺳﮕﺎه را روﺷﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و

ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺰرگ ﭘﺮﺑﺎری در ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻒ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻋﻈﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ

ﭘﯿﺎدهرو رﻓﺘﻨﺪ .دﯾﺪم در ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎدهرو ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪایﺳﺖ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ

ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،وﻟﯽ آنﻫﺎ از ﮐﻨﺎر زﻧﺠﯿﺮ و ﭘﯿﺎدهرو و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﯿﺮ آنﻫﺎ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم .ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﺎﺳﮕﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﻟﻨﮕﺎن ﻟﻨﮕﺎن راه ﻣﯽرﻓﺖ .ﻻﺑﺪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮش را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮز راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎ ﮔﺎه

ﭘﺎی ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ ﺳﻄﻠﯽ ﺧﻮرد و ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ،ﺑﺮای آن

ﮐﻪ ﻋﺒﻮرم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﮕﺸﺘﺎن دو دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮده و در ﺣﺎل ﺑﺎزی ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺣﺎل

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدم .ﻧﺎ ﮔﺎه ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﻗﻮهای را ﮐﻪ در دﺳﺖ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺑﻮد ﺑﺮ روی ﺧﻮد دﯾﺪم و ﺻﺪای

ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺑﺪون اراده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺎﻧﻢ ﻫﻤﺮاه اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش او ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﭼﻮﯾﻪ! ﭼﻮﯾﻪ!

ﻧﻮر ﭼﺮاغ از روﯾﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و دﯾﺪم ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدش ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ

ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﻗﺪم از ﭘﺎﺳﮕﺎه دور ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ او را در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد دﯾﺪم و ﺻﺪای
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ﺧﻨﺪه و ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪم .ﺻﺪ ﻣﺘﺮ دورﺗﺮ واﻧﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﮐﺎﭘﻮت ﻣﻮﺗﻮر را ﺑﺎﻻ زده ﺑﻮدﻧﺪ و

ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﺪوﯾﺪ و ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دوﯾﺪﯾﻢ و ﺳﻮار واﻧﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ،ﮐﺎﭘﻮت ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ .راﻧﻨﺪه ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و واﻧﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ در ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺗﮏ ﺗﮏ ﭼﺮاغﻫﺎی ﮐﻨﺎر

ﺧﯿﺎﺑﺎن ،و ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﺎ را در ﺷﻬﺮی ﻗﺸﻨﮓ و ﺧﻮش آب

و ﻫﻮا ﺧﺒﺮ ﻣﯽداد .ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪﯾﻢ.

»ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ« ﺑﺮ ﻟﺐﻫﺎ آﻣﺪ ،و ﺻﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮق ﺷﻮق در ﭼﺸﻤﺎن

ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺧﻢ ﺷﺪم و ﮔﯿﺘﯽ را ﺻﺪا ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ،ﺷﻬﺮ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. -ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ،واﻟﻪ!

واﻧﺖ از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺖ و وارد ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺪ ،و در ﮐﻨﺎر ﻫﺘﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎی

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮو و ﺑﺎب ﻫﻤﺎﯾﻮن ﺧﻮدﻣﺎن ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﻋﻈﯿﻢ ﮔﻔﺖ:
 -ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮوﯾﺪ .ﻣﻦ ﺳﺎ کﻫﺎ را ﻣﯽآورم.

ﻣﺎ وارد ﻫﺘﻞ ﺷﺪﯾﻢ .اﺳﻢ ﻫﺘﻞ روی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺳﻔﯿﺪی ﺑﺎ ﺧﻄﻮط ﻻﯾﺘﻦ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .وارد

راﻫﺮو ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﺘﻞ در دو ﻃﺮف آن ﺑﻮد .اﺳﻼم درﹺ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ را اﺳﻼم ﺑﺎز ﮐﺮد

و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﺎق ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭼﻬﺎر ﺗﺨﺖ دارد .در ﺑﯿﻦ راه از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ در ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻣﺎ

را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺘﻞ ﺧﻮب و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎم ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺒﺮد .وﻗﺘﯽ آن اﺗﺎق را ﻧﺸﺎن داد،

ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺎ ﺣﻤﺎم دارد؛ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻗﺪری ﭘﯿﺎده در ﺧﯿﺎﺑﺎن راه
ﺑﺮوﯾﻢ ،وﻟﯽ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 -ا ﮔﺮ ﺷﻤﺎ را ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

دﺳﺘﻮر داد ﻓﻮراﹰ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺷﻮﯾﻢ .اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺳﻪ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد؛ در ﯾﮏ

ردﯾﻒ ﺳﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﮐﻨﺎر دﯾﻮاری در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﺗﺎق ﻫﻢ ﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ آوردﯾﻢ .ﻗﺒﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺗﺎق و ﺗﺨﺖﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ رﺧﺘﺨﻮابﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎﯾﻞ

ﺑﻮدﯾﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .درﹺ ﺣﻤﺎم و ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺑﺎز ﻣﯽﺷﺪ و دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﭘﻠﻪی ﺑﻠﻨﺪ ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ از

ﮐﻒ اﺗﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد و ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺜﯿﻒ .در ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻣﺤﻮﻃﻪی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﺗﻮاﻟﺘﯽ

ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻟﺖﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻮد و در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ دوش و ﺷﯿﺮ آب .ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ در زﯾﺮ ﺷﯿﺮ آب ﺑﻮد ،و

ﻓﺸﺎر آب آن ﻗﺪر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از دوش ﺟﺰ ﻗﻄﺮاﺗﯽ آب ﺑﯿﺎﯾﺪ ،آن ﻫﻢ آب وﻟﺮم .ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ

ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد آن ﻣﺤﻮﻃﻪ را ﺷﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺎ ﻫﺮ زﺣﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﻮد
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ﺣﻤﺎم رﻓﺘﯿﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻣﻦ ر ﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪﯾﻢ ،و دﯾﺪﯾﻢ ﭼﻘﺪر ﺻﻮرت و ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد.
ﻣﺎ ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ آن ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻫﯿﺌﺖ و ﻗﯿﺎﻓﻪ ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﺗﺎزهی

ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی داﺷﺘﯿﻢ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ آرزوی آن دﻗﺎﯾﻖ ﻣﺎ ﺑﻪ

رﺧﺘﺨﻮاب رﻓﺘﻦ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻫﺘﻞ آﻣﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮد،
ﻧﯿﻤﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻧﯿﻤﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و ﭼﺎی و ﭘﭙﺴﯽ ﺑﯿﺎورد .ﺑﻌﺪ از

ﺻﺮف ﺷﺎم ،ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﭼﺮاغ اﺗﺎق را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ا ﮔﺮ اﯾﻦ

رﺧﺘﺨﻮاب و ﺗﺨﺖﺧﻮاب را در ﺗﻬﺮان در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ از ﻧﺸﺴﺘﻦ روی آن

ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﭼﻮن ﭘﺮ ﻗﻮ و ﭘﺮﻧﯿﺎن ﻣﺎ را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺴﺘﺮ راﺣﺖ و اﻣﻦ و

اﻣﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮدم ،ﺻﺒﺢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

ﻫﺸﺖ و ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ و از ﻫﻢ

ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ آﯾﺎ ﺷﺐ ﺧﻮب ﺧﻮاﺑﯿﺪهاﯾﺪ .ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻔﯿﺪی ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﺴﺘﺨﺪم را ﺻﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .از ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن

ﭼﺎی ﺑﯿﺎورد .در ﺻﺪد ﺑﻮدﯾﻢ اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ و راﻧﻨﺪه را ﻫﻢ ﺑﯿﺪار ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﭘﻮل
ﻣﺨﺘﺼﺮ-ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ ﻧﺰد ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻮد ،و ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ .ﺧﺪاﯾﯽ از در ﺧﺎرج ﺷﺪ و

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در زدم ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﻮاب ﻧﺪاد.

ﭼﺎی آوردﻧﺪ .ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ و راﻧﻨﺪه در را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ و وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ .اﺳﻼم

ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﺟﺎﯾﺘﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد؟

 -ﻣﻤﻨﻮن ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب! اﺳﻼم ﺧﺎن ،ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟

 اﻣﺮوز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﻓﻌﻼ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را روﺑﻪراه ﮐﻨﯿﻢ وﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ راﺿﯽ ﺑﻮدهاﯾﺪ و

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.

 اﺳﻼم ﺟﺎن ،ﻣﺎ از ﻫﻤﻪی ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .آدرﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪه ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت دﯾﮕﺮانﻫﻢ ﺑﺸﻮی.

 ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ،ﺑﺎ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .او راﺣﺖ ﻣﺮا ﭘﯿﺪاﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﻮرتﻫﺎ و ﭘﻮل را ﺑﺨﻮاﻫﻢ ،ﺧﻮدﺷﺎن آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .وﻟﯽ

اﺳﻼم ﺑﺎز ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺗﺎق

ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ا ﮔﺮ در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ و ﺑﺎ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده
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ﺑﻮدﯾﻢ ،ازﺟﺪا ﺷﺪﻧﺸﺎن و وﻗﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﻤﺎن ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ؛ وﻟﯽ ﭼﻨﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ

رﻓﺘﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ.

ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ-ا ﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻓﺮاﻣﺮز را ﺑﺎ زاﻫﺪان ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ

از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد و ﺧﺒﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را

ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺪﻫﺪ .وﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در آن ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺐ ﺗﻤﺎس ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺒﺢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻮﺿﻮع را

ﯾﺎدآوری ﮐﺮد وﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻫﺘﻞ ﺑﺮود و از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ،ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺻﺒﺤﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎری

آنﻫﺎ ﺑﺸﻮد ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد .او ﻫﻢ ﺳﺮش را ﺧﻢ ﮐﺮده و از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ ﺑﻮد و ﻻی
در ﺑﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺮف زدنﹺ ﮐﺴﯽ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ .در ﺑﺎز ﺷﺪ .ﻣﺮدی ﺧﻮش ﺻﻮرت ﺑﺎ

ر ﯾﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ و ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ،در آﺳﺘﺎﻧﻪی در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ .ﻟﺒﺎس آﺳﻤﺎﻧﯽ رﻧﮓ
ﺑﻠﻮﭼﯽ ﺑﺮ ﺗﻦ داﺷﺖ .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻪ ﻟﻬﺠﻪی ﺗﺮﮐﯽ ﺳﻼﻣﯽﮔﻔﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﺷﻤﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ -ﺑﻠﻪ ،ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺑﯽر ﯾﺎ وارد ﺷﺪ و ﮐﻨﺎر ﺗﺨﺖ ﺧﻮاب ﻧﺸﺴﺖ .ﮔﻔﺖ:

 ﺟﻮاﻧﯽ از اﺗﺎق ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺪس زدم اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﺰدﺷﻤﺎ آﻣﺪم.

از دﯾﺪﻧﺶ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و او ﮔﻔﺖ:
-

ﺷﻤﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاش ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ؟

-

ﻣﺎﺷﯿﻦ ر ﯾﺶ ﺗﺮاش ﻧﺪارم ،وﻟﯽ ر ﯾﺶ ﺗﺮاش دارم؛ ﻓﺮﭼﻪ ﻫﻢ دارم.

ﺟﻮاب دادم:

ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .آنﻫﺎ را ﺑﺮاﯾﺶ آوردم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ر ﯾﺶ ﺗﺮاش و ﻓﺮﭼﻪ را در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﻦ و رﻓﯿﻘﻢ دﯾﺸﺐ آﻣﺪﯾﻢ؛ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 -اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻓﺮاری!

ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
-

ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ آﻣﺪهاﯾﺪ؟

 -ﻣﺎ ﻫﻢ دﯾﺸﺐ آﻣﺪﯾﻢ.

 ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮوﯾﺪ؟ -ﮐﺮاﭼﯽ.

 ﮐﯽ ﻣﯽروﯾﺪ؟۲۰۰

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از وﺿﻊ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،ز ﯾﺎد راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻣﻦﻣﻦ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻫﻨﻮز وﺿﻌﻤﺎن روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاﻣﺮز وارد ﺷﺪ ،و ﻧﺎراﺿﯽ و ﻧﯿﻤﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:

 ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﺑﻪ اون ﻧﻔﻬﻤﯽﮐﻪ اوﻧﺠﺎﺳﺖ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪم ﻣﯽﺧﻮام ﺑﺎ اﯾﺮان ،زاﻫﺪان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.ﺷﻤﺎره را دادم ،ده دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﺣﺎﻻ ازﻣﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ.

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﯾﺮان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد

ﻣﻀﻄﺮب .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻧﺼﯿﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و در اﺗﺎﻗﻤﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
-

ﻏﻠﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ! ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽدﻫﻢ.

داﺷﺖ ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ دو ﺟﻮان ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﯿﺮه و زرد رﻧﮓ و ﭼﺎق،

ﺑﺎ ﺷﺐ ﮐﻼه و ﭘﯿﺮاﻫﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﻮزک ﭘﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در آﺳﺘﺎﻧﻪی در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﻣﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻮاب دادﯾﻢ:

 -ﺣﺎﻻ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﯿﺶ اﺳﻼم اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ.

وﻟﯽ ﻧﺼﯿﺮ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻂ و ﻣﺤﮑﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮد و

در را ﺑﺒﻨﺪد ،ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﻤﻪ اﻣﺮوز از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ.

ﺟﻮان ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﺮد و در را ﺑﺴﺖ و رﻓﺖ .ﻧﺼﯿﺮ از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ -ﻧﺨﯿﺮ.

 ﮐﻠﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ -ﺧﯿﺮ.

 ارﻣﻨﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ ﻧﻪ.-

ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﯾﻢ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺷﻤﺎﻫﺎ را ﺧﯿﻠﯽ اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ اﻋﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.

 -ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟

 در زﻧﺪان ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢﺑﻨﺪ ﺑﻮدم .ﭼﻪ آدمﻫﺎی ﻧﺎزﻧﯿﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ! آﻗﺎی ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﻣﻬﻨﺪس ...ﮐﻪ ﺟﻮانﺑﻮد و ﮐﻤﯽﭼﺎق.

اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن ﮔﯿﺘﯽ ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﮔﻔﺖ:
 -ﮐﻮرش ﻃﻼﯾﯽ.
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 ﻫﺎن ،ﮐﻮرش .ﻫﻤﻪ .ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﻓﺮودﺳﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ از زﻧﺪان ﮐﻪ آزادﺷﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺠﺎرت و ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،وﻟﯽ ﯾﮏ روز ﻫﻤﻪﺷﺎن اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ.

وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،دﯾﮕﺮ از آن ﻫﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد و درﺑﺎرهی ﺧﻮدش ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮوم و ﺑﺮﮔﺮدم .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮا در اﯾﺮان در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم

ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﻤﻠﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﺗﺎ آزاد ﺷﺪم ،دوﺑﺎره از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪم .اﯾﻦ

ﻧﻮﺑﺖ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن دادهام.

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮش را در ﻣﯽآورم .ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺮم ﮐﺮاﭼﯽ ،ﺑﻌﺪ آﻟﻤﺎن .ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪ و ﻟﺒﺎﺳﯽ

ﻫﻢ ﻧﺪارم .ﺗﺎ ﺧﻮد آﻟﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ ﻣﯽروم .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻪرﯾﺶ ﮐﺜﺎﻓﺖ را ﻣﯽﺗﺮاﺷﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻪی ﺳﻮﻫﺎن ﯾﺰدی را ﮐﻪ در ﺗﻪ ﻗﻮﻃﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد .آن را ﺑﺮداﺷﺖ؛

ﻧﺼﻔﺶ را ﺟﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎن ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ:

 ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮای دوﺳﺘﻢ ﻣﯽﺑﺮم ﺑﺎﻻ. -ﻧﻮش ﺟﺎن!

آﻗﺎی ﻧﺼﯿﺮ-ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﯾﻢ اﺳﻢ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:

 ا ﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دارﯾﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﺎ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏﺳﺎﻋﺘﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﻬﺮﻫﺎی ﻻزم را زدﻧﺪ .ا ﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را آورده ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ

ﮐﺎرﺗﺎن را راه ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
-

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ آدمﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎری از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﻢ.

ﭼﻮن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﻣﺪت ز ﯾﺎدی در آن ﻫﺘﻞ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ،در ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺴﺘﯿﻢ و آﻣﺎدهی ﺧﺮوج و

ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ ،و ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮش ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎ روی ﮔﺸﺎده ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻼم داد

و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و از ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎی ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻧﺎم ﺑﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﻢ و ﺳﺆال ﮐﻨﻢ ﭼﻪ اﻣﺮی دارﯾﺪ.

ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ او ،اﺳﻼم و دو ﺑﻠﻮچ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺗﺎق وارد ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺎ را

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻧﺒﻮد ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ و وﺿﻊ ﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در

ﺧﻄﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﯿﻠﯽ ز ﯾﺎد از ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﻤﺎن ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎﭼﺎر ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺣﺮف

او ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﺟﻮان اﺣﻮاﻟﭙﺮﺳﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻪ او ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻢ .ﭼﻮن ﻧﺎم ﻓﺎﻣﯿﻠﺶ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ آﺷﻨﺎ آﻣﺪ،

اﺳﺎﻣﯽ ﭼﻨﺪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ را ﮐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردم ،و او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺣﺎﺟﯽ در زاﻫﺪان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎ را ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﻣﺎ را ﺑﻪ
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دﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺴﭙﺎرد .از اﺳﻼم و دو ﺑﻠﻮچ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ا ﮔﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪای ﻣﺎ را ﺑﺎ

آن ﺟﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮد و ﻫﻤﺮاﻫﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﯿﺘﯽ را
ﺑﺮای او ﺗﺸﺮ ﯾﺢ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ:

 اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،وﻟﯽ اﺳﻢ و رﺳﻢ اﯾﺸﺎن را ﻣﯽ داﻧﻢ .آﯾﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﺸﺎن ﻫﻤﺮاهاﺳﺖ؟

ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ راﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن ﻧﺰد اﯾﻦ ﺑﻠﻮچﻫﺎﺳﺖ.

ﮔﻔﺖ:

 -آنﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﺮا ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را از اﺳﻼم ﺑﮕﯿﺮم .ﻓﺮاﻣﺮز از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺗﺎق آنﻫﺎ رﻓﺖ.

دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻌﺪ اﺳﻼم و ﻋﻈﯿﻢ و آن راﻧﻨﺪه آﻣﺪﻧﺪ .اﺳﻼم ﭘﺎ ﮐﺖ ﺳﻔﯿﺪی را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﭘﻮل

ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺘﻢ داد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻮد .ﭘﻮل ﻫﻢ آن ﻗﺪر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎرﺷﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺷﻤﺎرش از

ﺗﮑﺮارﺧﻮدداری از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم .اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:
 -از ﻣﺎ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﻮاب داد.

 -از ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ،وﻟﯽ از ﺣﺎﺟﯽ اﺻﻼ.

ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

اﺳﻼم ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪﯾﺪ و ﭼﯿﺰی ﮐﺴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯽ داد .وﻗﺘﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﻄﻠﺒﺶ را ﻧﻮﺷﺖ و اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ،ﮐﺎﻏﺬ را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز داد

ﺗﺎ او ﻫﻢ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻓﺮاﻣﺮز ،ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﺰد ﻣﻦ آورد .ﺟﻤﻠﻪای در زﻣﺎن اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﻬﺮک و در

ﭘﻨﺎه ﻣﺴﻌﻮد و رﻋﻨﺎ ورد زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪ «.ﺑﺎرﻫﺎ آن را در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و

ﺷﻮﺧﯽﻫﺎﯾﻤﺎن در ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآوردﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از وﺿﻊ ﺳﻔﺮ

او را ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﻢ .ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻢ» :ﺳﻼﻣﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺸﯿﺪ!« اﺳﻼم ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺮد

و آن را در ﺟﯿﺐ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:

 -اﺳﻼم ،ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺗﻮ و ﻋﻈﯿﻢ و رﺷﯿﺪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،و از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ.

اﺳﻼم راﻧﻨﺪه را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ:
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-

اﯾﻦ دوﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ ز ﯾﺎد زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪ.

او ﻫﻢ ﻣﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ اﺷﺎره ﮔﻔﺖ:
 -اﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﻪ او ﺑﺪه.

ﻣﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن از ﭘﻮلﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ او دادم .ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای

اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن اﻧﻌﺎم ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﺮ ﺑﻠﻮچﻫﺎ ﺷﺪ .از

آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم ،و ﻧﻮﻋﯽ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻤﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:

 ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه از ﻫﺘﻞ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺮاﯾﻪیﻫﺘﻞ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و اﮔﺮ ﮐﺎری داﺷﺘﯿﺪ ﺧﺒﺮﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﺧﺮوج آن ﻫﺎ ،از ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻀﻮرش ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم ،و ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ او

ﻧﺸﺎن دادم .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻨﯿﺪه ،درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:

 در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻄﺮﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ورودﺗﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎنﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ا ﮔﺮ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮدم ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺪ ،ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﮕﻮ ﯾﯿﺪ

و ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ داﺷﺘﯿﺪ ﭘﺲ از روز ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت

ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،و ﭼﻨﺪ روزی اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﻣﯽدﻫﺪ .وﻟﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ

اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮﮔﺮدم.

از ﻣﺎ ﻣﻮﻗﺘﺎﹰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد و رﻓﺖ .ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدم ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﺼﯿﺮ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮﭼﻪ و

ر ﯾﺶ ﺗﺮاش را ﭘﺲ داد .ﺻﻮرت ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺑﺸﺎش ،و ﺷﻮر و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﺶ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﮔﻮﯾﯽ

آن ﭘﯿﺮاﻫﻦ و ﺷﻠﻮار آﺑﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﻦ او دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ،و ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﺎزم ﮐﺮاﭼﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ا ﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ .از ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و

ﺳﻔﺮ ﺑﻪﺧﯿﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زاﻫﺪان ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻫﺘﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ

ﺳﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ زاﻫﺪان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺮ و ﮐﻠﻪی ﺟﻮان ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎز در اﺗﺎق

ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﮐﺮاﯾﻪی ﯾﮏ ﺷﺒﻪی اﺗﺎق ،از ﻣﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ

ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را ﺑﺪون ﭘﺎﺳﭙﻮرت در ﻫﺘﻞ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺘﻞ و او ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ز ﯾﺎد دارد .ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺨﺎرج ﻫﺘﻞ را ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﻤﺎن ﺑﺎ او ﺑﻪ ﻃﻮل ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،و آن ﺟﻮان ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﺮاه ﻣﺮدی ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ

ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺧﻮب و ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﻟﺒﯽ ﺧﻨﺪان و ﻋﯿﻨﮏ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ،وارد اﺗﺎق

ﺷﺪﻧﺪ.

 -اﻟﻪ اﺑﻬﯽ ،ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ.

ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﻢ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
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 ﻣﻦ و اﯾﺸﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﻪ وﺣﺸﺖ واﺿﻄﺮاﺑﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ.اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﺗﻤﺎم ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎن ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﭘﺮدهی اﺷﮏ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﮔﻮﯾﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص آن ﻟﺤﻈﺎﺗﻤﺎن ﺑﻮد :ﺑﻪ ﯾﺎد

رﻧﺞﻫﺎﯾﻤﺎن ،اﺷﮏ ﻏﻢ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ذوق ﻧﺠﺎت و ﭘﻨﺎﻫﻤﺎن ،اﺷﮏ ﺷﻮق .ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮ داﺷﺘﯿﻢ و ﮐﻼم
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﺮ آﺳﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،وﻟﯽ ﺣﺮف دل را زده ﺑﻮدﯾﻢ .در ﭼﺸﻤﺎن آن دو ﻋﺰﯾﺰ ﻧﯿﺰ اﺷﮏ

ﺷﻮق و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻣﯽدرﺧﺸﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و در

اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﭙﺲ دﻗﺎﯾﻘﯽ اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﻮن رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮد ،در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ از اﺳﻼم ،ﻋﻈﯿﻢ و راﻧﻨﺪهی راه ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﻤﺎن

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﯿﻢ .رﺳﻢ وﻓﺎ ﻧﺒﻮد ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﮑﺮده و آﺧﺮﯾﻦ دﯾﺪار را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎورده ،از آنﻫﺎ ﺟﺪا
ﺷﻮﯾﻢ .ﻫﻨﻮز ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﺎن ﺳﭙﺎس ﻣﺎ از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدﯾﻢ و واﻗﻌﺎﹰ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺟﺪا از اﺟﺮ و ﻣﺰدی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﻔﺮ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ داده ﺑﻮد ،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ

زﺣﻤﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺪر ﻣﯽداﻧﯿﻢ و ﺑﺮای ﺻﺪاﻗﺖ و ﺣﺴﻦ رﻓﺘﺎر و ﻣﺮداﻧﮕﯽ و رﺷﺎدﺗﺸﺎن

ﭼﻘﺪر ارج ﻗﺎﺋﻠﯿﻢ .وﻟﯽ اﻓﺴﻮس ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮدﻧﻤﺎن آﻣﺪﻧﺪ ،آنﻫﺎ
ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﻧﺸﺪ ،و ﺻﻼح ﺑﻮد ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ از آن ﻫﺘﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.

ﮐﺮاﯾﻪی ﻫﺘﻞ را ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻮن از آن ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،واﻗﻌﺎﹰ ﺧﻮد را رﻫﺎ

ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ آن دو ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻬﺎﺋﯽ از ﭼﻨﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﮐﺮاﭼﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪی

ﭘﺎ ک ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،و ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﭼﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺳﺎ ﮐﻦ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .اﺷﮏ ﺷﻮق
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آوردﯾﻢ و ﺳﺮ و روی ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ را ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﺪﯾﻢ .آنﻫﺎ ﻣﺎ را

ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﻣﮋدهی روزﻫﺎی آراﻣﺶ و رﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﯿﻢ ،دادﻧﺪ.
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در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن
ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺷﺐ دوم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺷﺐ را در ﻫﺘﻠﯽ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﺻﺒﺢ

روز ﺳﻮم اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﯾﺎری دو ﻧﻔﺮ از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺤﻞ و
دﯾﮕﺮی ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﻮد ،وارد ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺮاﯾﺪار ﯾﺎ ﺳﺮاﯾﺪاران ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس اﻓﺮاد

ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻮرتﻫﺎی ﺗﯿﺮه ،ﭼﺸﻤﺎن درﺧﺸﺎن ،و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺎﻃﻔﻪ .ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪای ﺧﺎص و زﺑﺎﻧﯽ

ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺣﯿﺎط و روی

ﭼﻤﻦﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻤﮑﺖ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی درﺧﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ .دﮐﺘﺮ اﺣﺮاری ،ﯾﮑﯽ از

اﺣﺒﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او ﻫﻢ آواره ،و در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان از ﺗﺮس ﺟﺎن ﻧﺎﭼﺎر از اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن

ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺳﺎ ﮐﻦ ﺑﻮد .ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪ و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ
ﮔﻔﺖ .ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎب اﻓﺸﺎری ،ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺰرﮔﻮاری ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از اﻗﺎﻣﺘﺶ

در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺎ آن ﺻﻮرت ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ و ﻟﺒﺨﻨﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮ و ﺻﻔﺎ ﺑﻪ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس وارد
ﺷﺪ .ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ .از ﻟﺤﻈﻪی دﯾﺪار ﺳﻌﯽ در آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ

داﺷﺖ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد .ﮔﻔﺖ:

 ﭼﻮن ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ازدﯾﺎد ﺧﺮوج اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ،اﻋﻢ از اﺣﺒﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،و ﻓﺸﺎریﮐﻪ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ دوﻟﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن وارد آﻣﺪه ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،از ﻃﺮف
دوﻟﺖ و ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﻫﻢ ادارهی ﭘﻠﯿﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و

ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮاﻗﺐ رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎﯾﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام

ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،واﻻ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮق ،دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﻢ.

اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ.

ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﺎرﺳﯽ ،ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﻨﻮﻧﺎت دل ﭘﺮﺻﻔﺎﯾﺶ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮد .ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪﮐﺮاﭼﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎورﯾﻢ؛ ﻓﻌﻼ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﻀﻮر او و دﮐﺘﺮ اﺣﺮاری و دو ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ را از ﻫﺘﻞ ﺗﺎ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ،

در ﺣﯿﺎط ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ز ﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪی درﺧﺖ ،و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎی آﻧﺠﺎ ،ﭼﺎی ﺻﺮف ﺷﺪ.

ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﺎﺟﺮاﻫﺎﯾﻤﺎن و دردﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .آنﻫﺎ ﺑﺎ رﻏﺒﺖ و

دﻟﺴﻮزاﻧﻪ آن ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎ را ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ و ﮔﺎهﮔﺎه ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮاﻣﺮز در زاﻫﺪان ﻣﻀﻄﺮب و ﻧﮕﺮان ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای

ﭘﺴﺮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﺑﺎ آن ﻋﺰﯾﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .آﻗﺎی اﻓﺸﺎری ﮔﻔﺖ:
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 ﭼﻮن ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر رﺳﻤﯽ وارد ﻧﺸﺪهاﯾﺪ و ﻃﺒﻌﺎﹰ ﻋﺒﻮرﺗﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮑﺸﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻨﺨﺎﻧﻪ از اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺻﻼح اﺳﺖ ﺷﻤﺎﻫﺎ در

ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﻫﻢ از دﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ و در

اﻣﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ک ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی دوم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺑﺮدﯾﻢ ،و در اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ در دو

ﺳﻤﺖ آن دو ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻗﺮار داﺷﺖ ،روی ﻫﻢ ﺟﺎی دادﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮای ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدن ﻫﻤﺮاه ﯾﮑﯽ از

اﺣﺒﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس آﻣﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺖ .ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﺮود وﻟﯽ ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ دور از اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ .ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪ.

وارد ﺷﻬﺮ ﺗﺎزهای ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ؛ دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ راه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﯾﺎ ﻧﻪ؟ وﻟﯽ وﺿﻊ ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻓﺮق داﺷﺖ و آﻧﭽﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ا ﮔﺮ اﻣﺮ ﺳﺎدهای ﻣﺜﻞ راه رﻓﺘﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺪورﻣﺎن ﻧﺒﻮد؛
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد و آن ﻋﺰﯾﺰان ﻣﺸﮑﻞ و دردﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻤﮑﻒ

دارای ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ و وﺳﯿﻌﯽ ﺑﻮد .دﯾﺪن آن ﺳﺎﻟﻦ و ﻣﺤﻞ ﻧﻄﻖ و ﺳﻦ و ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ

ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺎغ ﺗﮋه  ٦ﯾﺎ ﺣﻈﺎﯾﺮ ﻗﺪﺳﯽ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﺮان
داﺷﺘﯿﻢ و ﺣﺎل ،ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدرهی دوﻟﺖ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در آﻣﺪه و ﻣﺤﻞ

ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺪاران ﯾﺎ ﺟﺎی اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯽ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺷﺎدی و

ﺣﺴﺮت ﺳﺎﻟﻦ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﺎﻋﺘﯽ را در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﯿﻢ.

ﻫﻮای ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺧﻨﮏ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﻮد ،آﺳﻤﺎن آﺑﯽ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی اﺑﺮ در ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎور .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻔﺮ را ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر را ﺻﻼح ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ؛ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه

اﺳﺖ و ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن و درﮔﯿﺮی ﭘﻠﯿﺲ ﻗﻄﺎر در ﻣﯿﺎن راه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﻮﻋﺪ

ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﻮﯾﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪام ﻫﻮا ،اﻣﮑﺎن ﻟﻐﻮ ﭘﺮواز وﺟﻮد

داﺷﺖ .ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﺲ از دوﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻣﺄﯾﻮﺳﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﭘﯿﺶ
ﻧﯿﺎﻣﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﭘﻮل ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .اﺳﺎﻣﯽﮐﻮﭼﮏ

ﻣﺎ را ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ آن اﺳﺎﻣﯽ ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﮏ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﺑﺎره آﻗﺎی

اﻓﺸﺎری آﻣﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪای ﭘﺎرﭼﻪای در دﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺎﻫﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺸﻘﺎب آورده ﺑﻮد .ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ
٦ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب

۲۰۷

از ﻣﺎ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺰل از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺎ ﺷﻮق ﮐﺎﻣﻞ آن
ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﻠﻮ و ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﺮﻣﻪ ﺳﺒﺰی و ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰی را ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺻﺮف ﮐﺮدﯾﻢ .اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﮔﯿﺘﯽ ﻏﺬا ﺧﻮرد .ﺑﻪ آﻗﺎی اﻓﺸﺎری ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﺣﺎل ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا

ﻧﮕﺮاﻧﯿﻢ .ﮔﻔﺘﯿﻢ:

 -آنﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎرﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:

 -ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ.

 -ﭼﻄﻮر ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ؟

 -از ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

 -از ﺷﻤﺎ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ؟

 -ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ از ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ داﯾﯽ ﻓﺮاﻣﺮز از ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﻠﻔﻦ

ﮐﺮده و اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻤﺎ را داده و ﭘﺮﺳﯿﺪه آﯾﺎ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن وارد ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺤﻔﻞ ﮐﺮاﭼﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ

ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻪ.

 -ﭘﺲ ﭼﻄﻮر ﺧﺒﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ؟

 -ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻌﺪ ،از ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ

ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻢ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ آن ﻫﺎ ﺑﻪ داﯾﯽ ﻓﺮاﻣﺮز ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎﹰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻣﺖ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ ،ﺧﺒﺮدار ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﭼﻪ ﻣﮋدهی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد و ﭼﻘﺪر آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺻﻮرﺗﺶ ﺷﮑﻔﺖ و ﺑﺮق ﺷﻮق ﺑﻪ

ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ آﻣﺪ .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ دﺳﺖ ﺷﮑﺮ ﺟﻠﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ:
-

ﻣﯽداﻧﻢ رﻋﻨﺎ ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻪ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ آوردهاﻧﺪ.

آﻗﺎی اﻓﺸﺎری ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎﻻ ﻣﻌﻬﺪ اﻋﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﺪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﺎ دﻋﺎی ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮدﺗﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ.

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ.

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ دو اﺗﺎق را ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﻪی ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.

ﻗﺮار ﺷﺪ ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز در ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ و اﺗﺎق دﯾﮕﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻠﻮم

ﺑﻮد ﮐﻪ درﹺ ﯾﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻮی ﮐﻬﻨﮕﯽ ﻣﯽداد .وﻟﯽ واﻗﻌﺎﹰ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ

اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﯿﻢ .آﻗﺎی اﻓﺸﺎری ﮔﻔﺖ:
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 دو اﺗﺎق ﺑﻬﺘﺮ و رو ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﻬﺎﺋﯽ اﻓﻐﺎناﺳﺖ .ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮﻧﺪ ،واﻻ ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮑﯽ از آن اﺗﺎقﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ:

 -ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﻢ.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ از اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪای ﮔﯿﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪم .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده

ﺑﻮد از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب در ﺑﺎﻟﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد .از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﺑﻪ ﺗﺮاس رﻓﺘﻢ.

زن ﺟﻮان و ﻣﺤﺠﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻣﺮا

دﯾﺪ ،ﻣﺤﺠﻮﺑﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:

 -اﻟﻪ اﺑﻬﯽ ،ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ.

ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .ﮔﯿﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ او ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و درﺑﺎرهی او ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﺸﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯿﺪار ،از اﺣﺒﺎی اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ دارﻧﺪ.

از دﯾﺪن او اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ،ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد،

رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدرش ﻫﻢ ﺗﻮی اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ آﻗﺎی ﺑﯿﺪار آﻣﺪ .ﺟﻮاﻧﯽ

ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺳﯽ و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای ﻣﺘﻔﮑﺮ،رﯾﺶ ﺳﯿﺎه ،ﻣﻮی ﮐﻢ و ﺻﺎف ،ﻗﺎﻣﺘﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻟﺒﺎﺳﯽ

ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻟﺒﺎسﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻮﺳﯿﺪم و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﮔﯿﺘﯽ را

ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﯾﯽ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎ ﺣﯿﺮت او را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮ

ﺗﮑﺎن ﻣﯽ داد .ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزد .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭼﺎی ﺑﯿﺎورد ،و آرام

آرام از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻓﺮار ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد:

»ﻣﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪم؛ ﻫﻤﺴﺮم ﻫﻢ اﯾﻤﺎن آورد ،وﻟﯽ ﻣﺎدرش ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮ ﹰا

ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ روی ﮐﺎر آﻣﺪ ،ﻫﺮ ﮐﺴﯽ

را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺸﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ و دﺑﯿﺮ ﺑﻮدم؛ ﻃﺒﻌﺎﹰ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻀﻮ

ﺣﺰب ﺑﺸﻮم .ﻣﻦ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ذ ﮐﺮی از اﻋﺘﻘﺎداﺗﻢ ﺑﮑﻨﻢ ،از آن ﮐﺎر ﺳﺮ ﺑﺎز زدم .ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ روز ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮا زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎ ﮐﻪ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﺧﺒﺮدار ﺷﺪه ﺑﻮد ،زودﺗﺮ ﻣﺮا ﺧﺒﺮ ﮐﺮد .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از زن و ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻢ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﻢ .ﻓﻘﻂ او ﻣﯽداﻧﺴﺖ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺮان ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد ﺷﺪم و در ﭘﻨﺎه ﺑﻮدم ،از ﻃﺮﯾﻖ او ،زﻧﻢ

را از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

»ﺑﻪ اﯾﺮان ﻓﺮار ﮐﺮدم اﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ اﯾﺮان ،ﭼﻨﺪ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ .در اﯾﺮان

ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪی اﻓﻐﺎنﻫﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻮد ،و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم .ﺧﺒﺮدار ﺷﺪم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪام
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رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ،و از ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻔﺎﯾﻢ را ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ و او ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﺑﯽﺧﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ﺑﺮای

زﻧﻢ روز ﺑﻪ روز زﯾﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎر از ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎدری ﭘﯿﺮ و دو ﺑﭽﻪی

ﺧﺮدﺳﺎل داﺷﺖ .آنﻫﺎ ﻫﻢ واﻗﻌﺎﹰ ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از زﯾﺮ رﮔﺒﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ«.

ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮑﻢ را در آﻏﻮش داﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ آن ﻗﺪر ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدم

ﮐﻪ ﺗﻮان رﻓﺘﻦ از ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﭽﻪ را زﻣﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﺎدر ﭘﯿﺮ و ﻃﻔﻞ دﯾﮕﺮم از

ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪﺗﺮ و درﻣﺎﻧﺪهﺗﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮی ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻣﻦ در ﺣﺎل ﻓﺮار ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ

ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎن ﮐﻨﺪﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﻣﯽدوم ،ﺑﻪ راﻫﺸﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.

وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﺻﺪای ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻣﺎ در ﭘﻨﺎه ﮐﻮه

راه ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ از دﯾﺪ آنﻫﺎ در اﻣﺎن ﺑﻮد .ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم دﯾﮕﺮ ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮم را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ.

ﺑﯽرﻣﻖ و درﻣﺎﻧﺪه درﮐﻨﺎر ﻃﻔﻞ ﮔﺮﯾﺎن ﻧﺸﺴﺘﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .ﭼﻄﻮر از ﺑﭽﻪام ﺑﮕﺬرم؟ اﻣﺎ اﮔﺮ

ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم ﻫﺮ دو از دﺳﺖ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،و ﻣﺎدرم و ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮم ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺟﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .در ﯾﮏ

ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ،ﺟﺎن ﺷﯿﺮﯾﻢ را ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﮕﺬارم و ﺑﺮوم .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم از او دور ﺷﺪم

و ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .او را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم؛ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺗﻮاﻧﻢ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﻧﺎﻻن ﮐﻨﺎرش ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﺧﺎ ک اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ .ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪم .ﻣﺮدی ﺑﺎﻻی ﺳﺮم اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﮔﻔﺖ» :ﻓﺮار ﮐﻦ؛ در

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.ﭼﻮن ﻓﻬﻤﯿﺪ ﻗﺪرت ﺑﺮدن ﺑﭽﻪ را ﻧﺪارم ،ﺑﭽﻪ را در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺖ .آن وﻗﺖ ﻗﺪرت

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم؛ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪم و ﻓﺮار ﮐﺮدم و ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﻢ.

آﻗﺎی ﺑﯿﺪار ﺣﺮﻓﺶ را ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ داد »ﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ اﯾﺮان

ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎ ﺷﺪ .در ﮐﺸﻮر ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎ زن ،ﻣﺎدر زن ،دو ﺑﭽﻪ ،از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ﭼﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺎوﻣﺖ؟ راﻫﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺷﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ در راه ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻣﺎ اﻓﻐﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﭘﺎﺳﺪارﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺪوﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻫﻤﺴﺮم و ﻣﺎدرش ﻃﻼ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ را از اﻧﮕﺸﺘﺶ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﮐﻪ

ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺑﻮد و ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﺪ ،ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و آﺷﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل و ﭼﻨﺪ ﺗﮑﻪ ﻃﻼ

ﻫﻤﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮ و ﺑﭽﻪﻫﺎ و آن ﭘﯿﺮزن اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ »اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺎل ﻣﻠﺖ

اﺳﺖ و ﻣﺎل ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل اﺳﺖ؛ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮی .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ در اﯾﺮان ﺑﻤﺎﻧﯽ «.ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ

ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻨﺠﺎ آواره ﺷﺪهاﯾﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﻓﻐﺎن ﺧﯿﻠﯽ ز ﯾﺎد اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻗﺪری ﻓﮑﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ ﺳﺎدهدﻟﯽ و ﺧﻮشﺑﺎوری ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﭘﻮل و ﻃﻼﻫﺎ را

ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ!«

ﻫﻤﻪ دﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺎ ﻣﯽﺳﻮﺧﺖ ،اﻣﺎ از ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ آن ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﺎن ﺑﻪ رﻗﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .دﻟﻢ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ داﺷﺘﻢ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽﺑﻮدم .وﻟﯽ درﯾﻎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ و
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ﯾﺎری دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻢ .آنﻫﺎ ﺷﺐ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎم دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺸﻐﻮل
ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از اﺣﺒﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪار آﻣﺪﻧﺪ.

ﺷﺐ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ آﻗﺎی اﻓﺸﺎری ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺷﺎم آورد ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﯾﻢ .ﻫﻤﻪ در

ﻧﻬﺎﯾﺖ دﻟﺸﺎدی و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهی ﺑﯿﺪار ،ﺑﯿﺪاردل ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎﺳﺖ و ﺳﺮﺷﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺪارک دﯾﺪه

ﺑﻮد .ﭼﺎی ﻫﻢ در ﺑﺴﺎط ﺑﻮد ،و ﮐﻮﮐﻮی ﺳﺒﺰی .ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺷﺐ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ آراﻣﺶ
ﺷﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ دل ﻣﯽﭼﺴﺒﯿﺪ ﺧﻮردﯾﻢ .ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺳﻔﺮ ﻫﻢ آﻣﺎده ﺑﻮد ،و ﻗﺮار ﭘﺮواز

ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪی ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روز ﺑﻌﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎی ﺑﯿﺪار ﻣﺼﺮاﻧﻪ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ از اﺗﺎق ﺧﻮاب آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﯿﻠﯽ

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ در ﻫﻤﺎن اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎﯾﺪ

در اﯾﻦ اﺗﺎق ﮐﻪ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ «.و ﺧﻮدﺷﺎن ﯾﻌﻨﯽ زن و ﺑﭽﻪﻫﺎ و ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺎدر زن ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ

در اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ .آن ﻗﺪر ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﺻﺮارﺷﺎن از ﻋﻤﻖ دل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﺶ دل ﻋﺰﯾﺰ

آنﻫﺎ را ﻣﯽرﻧﺠﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاری و ﺻﻔﺎﯾﺸﺎن را درﺑﺎره ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻧﺎﭼﺎر

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻮل آن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن ﻋﺰﯾﺰان اﯾﺠﺎد ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺗﻨﮕﯽ ﺟﺎ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ اﺗﺎﻗﺸﺎن ﻣﺮﺗﺐ و ﺗﻤﯿﺰ و آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﻫﻤﻪ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ

ﺑﻮدﯾﻢ ،و از ﻫﺮ دری ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .دﮐﺘﺮ اﺣﺮاری رادﯾﻮی ﻣﻮج ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ را ﺑﻪ اﺗﺎق آورده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ رادﯾﻮیﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،اﺧﺒﺎر ﺗﺎزهی اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺒﺮ

ﺟﺎﻟﺒﯽ ﻧﺒﻮد .از ﺑﯿﺪار ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺨﻮاﻧﺪ .ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺴﺖ و از ﺣﻔﻆ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎ را ﮐﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل ﺑﻮد ،ﺗﻼوت ﮐﺮد .ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺻﺪای دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ

ﻣﻨﺎﺟﺎت دﯾﮕﺮی از ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﺒﻬﺎ زﯾﺎرت ﮐﺮد .در آن اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ،ﺟﻠﻮه و ﺟﻼی

ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد .آراﻣﺸﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺪنﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاب و اﺳﺘﺮاﺣﺖ

ﻧﺪاﺷﺖ ،دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ،آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﺷﺐ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺪارﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﯿﻢ ،و ﺻﺒﺤﺪم ﺑﺎﻣﺪادی دﯾﮕﺮ را

ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از ﺻﻔﺎی ﺳﺮ و ﺻﻮرت و دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ،ﺑﺮای ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهی

ﭘﺮﻣﻬﺮ ﺑﯿﺪارﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﻏﺮﺑﺖ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ ،آن ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﯾﮕﺎﻧﻪ ،و ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﭘﺬﯾﺮای ﺣﻀﻮر ﭼﻬﺎرﻧﻔﺮﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﮐﻪ زود ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ آن ﻋﺰﯾﺰان را

ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﭙﺎس و ﺟﺒﺮان ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ ،اﺣﺴﺎس اﻓﺴﻮس و ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ داﺷﺘﯿﻢ.
ﺻﺒﺢ ﺑﺎز در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻤﻌﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ دﯾﺪارﻣﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﻓﻀﺎ را از ﻣﻮج ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮ

ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻮد را آﻣﺎدهی ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺟﻮان ﻋﺰﯾﺰی ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﻬﯿﻪی ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﮐﺸﯿﺪه،

و ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ،آرام ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ» :ﻧﺎﻫﺎر ﻣﺎ را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ راﻫﯽ
ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ «.ﺟﺰ ﺗﺸﮑﺮ ﭼﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ز ﺑﺎن ﺑﯿﺎورم؟
۲۱۱

ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط از ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ از ﺗﺮاس

ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺷﻬﺮ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در وﺳﻌﺖ دﯾﺪ ﺑﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻮه ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و
درﺧﺖﻫﺎی ﺳﺒﺰ در داﻣﻨﻪاش ،و در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﻘﺮ و ﮐﻮﭼﮏ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎری از ﻣﺴﺎﺟﺪ.

ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ وﺳﺎﯾﻠﻤﺎن را در ﺳﺎ کﻫﺎ ﻗﺮار دادﯾﻢ ،و آﻣﺎدهی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل

ﻋﺰﯾﺰی ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﻣﻬﻤﺎﻧﺶ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ ﻇﻬﺮ آﻣﺪ و ﺑﺎ روی ﮔﺸﺎده و ﻣﺤﺒﺖ ﻓﺮاوان در ﺑﺮدن

ﺳﺎ کﻫﺎ ﮐﻤﮑﻤﺎن ﮐﺮد .ﺑﺮ ﺳﺮ و روی ﺑﯿﺪارﻫﺎ ﺑﻮﺳﻪ زدﯾﻢ و ﺑﺪرود ﮔﻔﺘﯿﻢ .از دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻘﯿﻢ در

ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﻧﯿﺰ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻮار ﺑﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ آن ﻋﺰﯾﺰ ،راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ اش ﺷﺪﯾﻢ.

ﻫﻤﺴﺮش در زﻣﺎن ورود ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎدر ﭘﯿﺮش ﮐﻪ زﻧﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﭙﯿﺪ و اﻧﺪام و

ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺮﺑﻪ ﺑﻮد و ﻗﯿﺎﻓﻪای ﺧﻨﺪان داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ دﺳﺖﻫﺎﯾﻤﺎن را در دﺳﺘﺶ

ﻓﺸﺮد .ﮔﯿﺘﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﯾﺰدی ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺗﻤﯿﺰ و ﺑﺎﺻﻔﺎﯾﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﻫﻢ

ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽﺟﻮان و ﺧﻮﺷﺮو ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﺗﺎق آﻣﺪ و ﺧﻨﺪان و ﺧﻮﺷﺤﺎل از دﯾﺪن ﻣﺎ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺶ

ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﺳﺮور ﮐﺮد .آن ﻗﺪر ﻫﺮ ﺳﻪی آن ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدی ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ

دوﺳﺖ ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دﯾﺪار دوﺑﺎره دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﻣﺎدر در ﻫﻤﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ

زﺑﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ دورانﻫﺎی دﯾﺮﯾﻦ را ﻣﯽﮐﺮد ،و از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ ﺣﯿﺎت

داﺷﺘﻪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪه ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﺪ و ﺳﺮور ﻣﯽآورد .ﻫﺰار ﺑﺎر ﺷﮑﺮ

ﺧﺪا را ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻧﺪه و ﺳﻼﻣﺖ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﺎﻫﺎر ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﻄﺒﻮع ،و ﺳﻔﺮهی ﻗﺸﻨﮓ

و ﭘﺮآب و رﻧﮕﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﺮش ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺳﻔﺮه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﻢ و ﺑﭽﺸﯿﻢ ،و واﻗﻌﺎﹰ ﭼﻪ ﻧﺎﻫﺎر ﻟﺬﯾﺬی! ﭼﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪاران ﻋﺰﯾﺰی! ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺎت و

دﻗﺎﯾﻖ ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎدﻧﯽ وﻟﯽ زودﮔﺬری!

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر و ﭼﺎی ،و ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﮐﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ از

اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﻢ و رﺳﻢ و اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی ﺳﻮار ﺷﺪن و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﺳﻔﺮ ،ﻫﻤﺮاه و ﻣﺴﺎﻋﺪ و

ﯾﺎرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﺷﮑﻼﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و آن ﺧﻨﺪهی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﻮرتﹺ

ﺟﺬاﺑﺶ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ زﯾﺎد ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ .وﺿﻊ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ روﺑﻪراه ﻣﯽﺷﻮد ،وا دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ

ﺑﻮدﯾﻢ.
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم در ﺟﻮاب ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎس و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن

آوردﯾﻢ .ﺑﺎز ﻟﺤﻈﻪی ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از آن ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺎﺣﺐﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ .ﺳﻮار ﺑﺮ دو

ﻣﺎﺷﯿﻦ ،راﻫﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه رﺳﯿﺪﯾﻢ.

ﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪی اﯾﺸﺎن ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺟﺎﯾﯽ ﺟﺪا از ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف ﻧﺰﻧﯿﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ .در ﯾﮏ آن ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ

ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺷﺮط ادب ،ﺣﻀﻮر در ﻧﺰد آن ﻫﺎ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ آن ﻋﺰﯾﺰان

ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ و دوﺑﺎره ﻫﺮ ﮐﺪام در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﻤﻞ

ﺳﺎ کﻫﺎ را آﻗﺎی...ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ و ﺣﻀﻮر در اﺗﺎق ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ رﺳﯿﺪ .وﻗﺘﯽ در

اﺗﺎﻗﮏ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﻮدم و ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،اول ﺑﺎ دﺳﺖ از ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ از اداﻣﻪی

ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ و اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر داد .ﭘﺸﺖ ﺳﺮم را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دﯾﺪم ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده و

ﺧﻨﺪه ﺑﺮ ﻟﺐ ﭼﺸﻤﮑﯽ زد و ﺑﻌﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﺮ ﻟﺐ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮﺳﻪای ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزرس ﮔﻔﺘﻪ ز ﯾﺎد ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﭼﯿﺰی ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و

ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد.

ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ اﺗﺎق ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ آﻣﺪﻧﺪ .در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ،دوﺳﺘﺎن

ﻣﺸﺎﯾﻊ را ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﯽ ﭘﺮ از ﺧﻨﺪه و ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮ از ﺷﻮق ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و آرام دﺳﺖ ﺗﮑﺎن

ﻣﯽدادﻧﺪ .ﭘﺲ از رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ دﯾﺪم آﻗﺎی ﻧﺼﯿﺮ و دوﺳﺘﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ وارد

ﺷﺪﻧﺪ .ﺧﻮد را از دﯾﺪ آن ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آن ﮐﻪ در ﺑﺎز ﺷﺪ و راه ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻮار

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﻣﯿﺎن راه ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﻤﺪان و ﺳﺎ ﮐﺶ را ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﺳﻮار

ﺷﻮد .در ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدﯾﻢ آﻗﺎی ﻧﺼﯿﺮ و دوﺳﺘﺶ ﻫﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﺎل

ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺧﺬ وﯾﺰا ﺷﺪه و ﺑﻠﯿﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدهاﯾﻢ و ﻋﺎزم ﮐﺮاﭼﯽ

ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ ﻣﻦ ﮐﻨﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﯿﻢ و زود ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪﯾﻢ .در آﺧﺮﯾﻦ ﭘﻠﻪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل

اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺳﺖ ،دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دادﯾﻢ و از ﻫﻤﻪی ﻋﺰﯾﺰان ﮐﻮﯾﺘﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .از

ﺑﺨﺖ ﺧﻮب ،ﻫﻮا ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﭘﺮواز داﺷﺘﯿﻢ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺮاﭼﯽ

در ﭘﺮواز.

ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮐﺮاﭼﯽ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ

ﻫﺘﻞ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ و ﯾﺎ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﺑﺒﺮد ،وﻟﯽ ا ﮔﺮ از او اﺛﺮی ﻧﺒﻮد ،در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﻓﺮودﮔﺎه ز ﯾﺎد در اﻧﺘﻈﺎر

ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﭼﻮن اﻣﮑﺎن دارد ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﯽ ﻣﺠﻮز اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و

دردﺳﺮی ﭘﯿﺶ آﯾﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ،در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ

ﺳﻮار ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ آدرﺳﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ .در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ

ﻟﺤﻈﺎت ﻓﺮود و ﺧﺮوج از ﻓﺮودﮔﺎه و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﯿﺎده
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ﺷﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻤﺪانﻫﺎ رﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺲ از دﻗﺎﯾﻘﯽ اﻧﺘﻈﺎر ،ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﭼﻨﺪ

ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﺟﻮری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.

ﻫﻨﻮز در ﭘﯿﺎدهرو ﻧﯿﺎﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﻢ.

ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎ کﻫﺎ را در ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﺬارد و اﻧﻌﺎﻣﯽ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﻨﺪ ﺗﺎ  No, No٧ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﭽﺎره

دادﯾﻢ .داﺷﺖ ﻣﺎ را ﻫﺎج و واج ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﻓﺮاﻣﺮز را در آﻏﻮش ﺟﻮاﻧﯽ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﻮﺳﻨﺪ و ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎ دو دﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎی او ﻣﯽزﻧﺪ و

ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

 -رﺿﺎ ﺟﺎن! رﺿﺎ ﺟﺎن!

رﺿﺎ ﺟﺎن را ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺴﺖ ،ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ،ﺑﯿﻨﯽ

ﻋﻘﺎﺑﯽ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎه و رﯾﺰ و ﮔﺮد و اﺑﺮواﻧﯽ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺑﻮد ،و در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﺎﻓﻪ و ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ

داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .رﺿﺎ ﺟﺎن ﭼﺴﺖ و ﭼﺎﻻک ،ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﻮرﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪی را ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ زد و ﺳﺎ کﻫﺎ را درون آن ﺟﺎی داد .ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ و ﺧﺪاﯾﯽ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ

ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻓﺮاﻣﺮز در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ .رﺿﺎ ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ از اﯾﺮان

ﺧﺎرج ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﺧﻮد ﺑﭽﻪی ﺗﻬﺮان و از دوﺳﺘﺎن ﻓﺮاﻣﺮز و ﻓﺎﻣﯿﻠﺸﺎن ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:

 ﺧﻮب ،ﺧﻮب ،ﻣﺎ دﯾﺮوز ﺧﺒﺮدار ﺷﺪﯾﻢ .ﺧﻮب ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺷﺪ .ﺧﻮب ﺑﺮادرت ﻓﺮﻫﺎد ﭼﻄﻮراﺳﺖ؟ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻪ؟

ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺳﺮ ﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮد و در ﺟﻮاب او ﺑﺮﯾﺪه ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﺪ .از اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
-

آﻗﺎ رﺿﺎ  ،ﻣﻤﻨﻮن از ﻫﻤﻪ ی ﻣﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺖ؛ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮی؟

 ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻓﺮودﮔﺎه ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﺻﻼح ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽ-روﯾﻢ ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد .دﮐﺘﺮ ﻫﻢ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ

در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:

 ﺻﺤﺒﺖ رﺿﺎ و ﻋﻔﺖ و دﮐﺘﺮ را در ﺗﻬﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .رﺿﺎ و ﻋﻔﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی آﻗﺎی  ...ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻔﺖ و داﻣﺎد ﻫﻤﮑﺎر ﺑﺎﺑﺎﺳﺖ.

از ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺮاﭼﯽ را در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و از آﻧﭽﻪ در اﻧﺘﻈﺎر

داﺷﺘﯿﻢ آﻧﺠﺎ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دﮐﺘﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ و وارد آن ﺷﺪﯾﻢ.
۷ﻧﻪ ،ﻧﻪ

۲۱٤

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮ رﺿﺎ رﯾﺰ و ﮐﻮﺗﺎه و ﻻﻏﺮ ،ﺑﺎ ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ،ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺸﯿﺪه ،ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖ و

ﺟﺬاب و ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﮔﺸﺎده رو و ﺧﻨﺪان ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻣﺪ و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو ﻃﺒﻘﻪی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ،ﻃﺒﻘﻪی ﻫﻢﮐﻒ در اﺧﺘﯿﺎر
آنﻫﺎ ﺑﻮد .دو اﺗﺎق ﺧﻮاب داﺷﺖ و ﯾﮏ اﺗﺎق ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و آﺷﭙﺮﺧﺎﻧﻪای ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻤﺎم .اﺗﺎق

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪای ﺑﻮد ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ در ﺳﻪ ﻣﺘﺮ و ﻧﯿﻢ در ﮔﻮﺷﻪای از آن ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﻗﺮار داﺷﺖ ،و ﭼﻨﺪ

ﻣﺒﻞ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﺗﺎق ﺟﺎی داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻫﻮای
ﮐﺮاﭼﯽ و ﻣﺮﺳﻮم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ اﺗﺎقﻫﺎ ﭘﻨﮑﻪی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺼﺐ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺎده،

دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ و دﺧﺘﺮ و رﺿﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .آﻗﺎ رﺿﺎ و ﻋﻔﺖ ﺧﺎﻧﻢ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺷﺎد و ﺧﻨﺪان ﺑﻪ

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﺎی و ﺷﺮﺑﺖ آوردﻧﺪ .دﺧﺘﺮک ﻣﻮﺑﻮر ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ﺧﻮش ﺻﻮرت ﮐﻨﺎر در

اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد .ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ورود ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﯽ و دو،
ﺳﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﻮی ﺻﺎف و ﻣﺸﮑﯽ ،و ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ،ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ

آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﮏ ﮐﯿﻒ وارد ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺧﻨﺪهی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﻔﺖ:
 -اﻟﻪ اﺑﻬﯽ ،ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ .ﻣﻦ ﻣﺴﻌﻮد.

از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺗﺮﮐﯽ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﺗﺮﮐﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ.
ﺳﺆال ﮐﺮد:

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ راﺣﺖ آﻣﺪهاﯾﺪ و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ؟

از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،و اﻇﻬﺎر ﺷﺮﻣﺴﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﺪهاﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﯾﺰای

اﻗﺎﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﯾﯽ و اﻇﻬﺎر ﺧﺠﻠﺖ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﺗﻌﺎرف ﻧﮑﻨﯿﻢ ،و ﻣﻨﺰل

او را ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺪاﻧﯿﻢ .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ اذﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد.

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺬﺷﺖ .او و ﻫﻤﺴﺮش و آﻗﺎ رﺿﺎ و دﺧﺘﺮ ﺷﯿﺮﯾﻨﺸﺎن-ﻟﯿﻼ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ

رواﯾﺖ ﻣﺎ ﮔﻮش ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎ ﻋﻔﺖ و رﺿﺎ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺑﻮدن و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪرآن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرش

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺖ .ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻢ آن دو را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺪرﺷﺎن ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،وﻟﯽ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ

ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

ﺑﻮدﯾﻢ ،و اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪارﺷﺎن ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ واﻗﻌﺎﹰ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ،ﻟﻄﻒ و

ﺻﻔﺎ و ﭘﺎ ﮐﺪﻟﯽ و ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ را دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ

ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ،ﺳﺨﻦ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ و ﻫﻤﺪﻟﯽ زﯾﺎد

داﺷﺘﯿﻢ.

وارد آن ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﭼﮏ اﻣﮑﺎن اﺳﮑﺎن ﻣﺎ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ

روز وﺟﻮد داﺷﺖ؟ ﺣﻘ ﹰﺎ ا ﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد از ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺟﺎﯾﺸﺎن را
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ﺗﻨﮓﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،آن دو ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدﯾﻢ ا ﮔﺮ در ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﯾﺎ ﻣﺤﻞ دﯾﮕﺮی

ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮوﯾﻢ و ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر از اﻗﺎﻣﺖ در ﮐﺮاﭼﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ،ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ

ﮐﻨﻨﺪ .دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه و ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮم ﮔﻔﺖ:

 ﻣﯽداﻧﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ ،و ﻧﺎراﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد،وﻟﯽ ﻣﺎ دروﯾﺸﯿﻢو دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺮوﯾﺪ.

 -آﺧﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺧﻮدﺗﺎن از ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎی ﺧﻮاب ﻫﻢﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ در اﺗﺎق ﻟﯿﻼ و آﻗﺎ رﺿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ.

 -ﺧﻮب ﻟﯿﻼ ﺟﺎن ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ آﻗﺎ رﺿﺎ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪ؟

 -ﻟﯿﻼ ﮐﻪ ﻣﯽآﯾﺪ اﺗﺎق ﺧﻮد ﻣﺎ .آﻗﺎ رﺿﺎ ﻫﻢ در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﺑﺪ.

ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪم ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎ ﺷﺪ ،دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ:

 -آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺑﻨﺪ.

ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ:

 دﮐﺘﺮ ﺟﺎن ،ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ راه و ﺑﯿﺎﺑﺎن ،در ﯾﮏ اﺗﺎق و ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ در زﯾﺮ ﺳﻘﻒآﺳﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺷﺐ را ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﺎﻧﺪهاﯾﻢ .آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﻤﺎن اﺗﺎق ﻧﺰد ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻧﺎراﺿﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ،ﺑﺎ ادب وﻟﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﮔﻔﺖ:

 -ﻧﻪ ،آن اﺗﺎق ﻓﻘﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﮐﺘﺮ و آن ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز ﯾﺶ را در دل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدم .اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ

و دوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮی ﺗﺎزه و ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و دﯾﺪه ﺑﻪ ﺳﻘﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

دوﺧﺖ ،وﻟﯽ ﻓﻀﺎ از ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺮ اﺳﺖ و اﺣﺴﺎس درﺑﻪدری و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ

دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ آواره و درﺑﻪدر ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺎ آﯾﻨﺪهای ﻣﺠﻬﻮل.

ﺷﺎﻣﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺬت ﺻﺮف ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دﯾﺪﯾﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ

ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ در ﺻﻔﺤﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی
دﯾﺪﯾﻢ و ﺻﺪای ﻧﻐﻤﻪ و آوازی ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،و ﯾﺎد ﺳﺎلﻫﺎی ﺧﻮب وﻃﻨﻤﺎن اﻓﺘﺎدﯾﻢ .آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﺷﻨﯿﺪن

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺷﺐﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻪ

ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻟﯿﻼ ﺟﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﻢ .او ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ ﮐﻪ

ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮود .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ آن ﻗﺪر ﺑﯿﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاب ﺑﻪ

اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﻣﻬﻤﺎن اﺗﺎق او ﻫﺴﺘﯿﻢ.
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ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب در ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دﮐﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺪ ،و او ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﺣﺒﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ورود ﻣﺎ و

اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن ﺗﻤﺎس ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آنﻫﺎ را از

ﺣﻀﻮر در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻓﺮاﻣﺮز در اﻃﺮاف ﻧﯿﻮﯾﻮرک و ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ و

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ در ﻻﻧﮓآﯾﻠﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻮدﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﺻﺮار داﺷﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺸﻮﯾﻢ .در ﻣﯿﺎن زﻧﮓﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ،ﯾﮏ ﺑﺎر دﮐﺘﺮ ﺧﻨﺪهای

ﮐﺮد و در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:

 ﺑﻠﻪ ،آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺗﺸﺮﯾﻒ دارﻧﺪ .ﺑﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﮔﻮﺷﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺮاﻣﺮز رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﻓﯿﺮوزه ﺧﺎﻧﻢ«.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺷﺎدﻣﺎن و ﺧﻨﺪان ﺑﺎ آن ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه و ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺴﺘﯽ زد و ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﺎﭘﯿﺪ.
 اﻟﻮ ،ﻓﯿﺮوزه ﺟﺎن!........... -

 ﻫﺎن ،ﻗﺮﺑﺎن ﺗﻮ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻨﺪ؛ ﺧﺎﻟﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﺧﻮﺑﻨﺪ .ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﺧﻮﺑﻨﺪ........... -

از ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﺎﹰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮاﻣﺮز ﺧﺒﺮ ورود ﻣﺎ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن در ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ از ﺧﺮوﺟﻤﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻮق ﻓﺮاوان ﮔﻮﺷﯽ را از ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﺮﻓﺖ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮏ و ﺑﻐﺾ ﺷﻮق ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻠﻮ

آورده ﺑﻮد ،و ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪی ﻓﯿﺮوزه ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺑﺎ او ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .از او

ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺑﺮادرش در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ،ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد را ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ.

ﻓﯿﺮوزه ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻧﺎز–دﺧﺘﺮﻣﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺧﺒﺮ ورودﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻣﮋده

ی رﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻨﮕﺎل ﻇﻠﻢ را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﯿﺮوزه و ﻓﺮﻫﺎد ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻓﺮاﻣﺮز

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻼﻣﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم ،وﻟﯽ آن ﻗﺪر ﻫﯿﺠﺎن داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﺪارم ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ و ﭼﻪ ﺷﻨﯿﺪم.
آرزوی دﯾﺪارﺷﺎن ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد.

ﺷﺐ اول اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد و ﻓﻀﺎی ﭘﺮﻣﻮج ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه،

ﺳﺒﯿﻞﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ و ﻣﺰاﺣﻢ را ﺗﺮاﺷﯿﺪم و ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮان ﻫﻤﻪ ﮔﺮد ﻣﯿﺰ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﯾﻢ.

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺪ .ﻟﯿﻼ دﺧﺘﺮک ﻣﻠﻮس و ﻗﺸﻨﮓ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺖ .ﭘﺪرش راﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺪ.

ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮔﻔﺖ آن روز ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﻤﯽرود و آﻣﺎدهی ﺗﻬﯿﻪی ﻏﺬای ﻇﻬﺮ و اداﻣﻪی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﺎ ﭼﻬﺎر
ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ.

ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ در ﻓﮑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ رﺳﯿﺪه

ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ و اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﻮد .ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ

ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻮن ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر
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ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﻨﺎه و وﯾﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ

ﮐﺮاﭼﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از راه ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن از اﯾﺮان

ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮﺷﺎن در ﮐﺸﻮری ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺎهﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﻨﺪ.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ از
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.

در آن روزﻫﺎی دﺷﻮار ،ﭼﻮن ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﺣﺒﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ

ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻗﺎﻣﺖ و اﺳﮑﺎن ﺟﻤﻌﯽ از آنﻫﺎ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﭼﻮن ﺣﺘﯽ اﻃﻼع ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﻨﻬﺎ

ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ دوم را ﺧﻼف ﻣﺼﻠﺤﺖ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ .در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در

ﮐﺮاﭼﯽ ،از ﺣﻀﻮر ﮔﯿﺘﯽ در ﺟﻠﺴﺎت و ﯾﺎ ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﮐﺮاﭼﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﯾﻢ .او ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت در

ﺧﺎﻧﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ ،و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ در روز ﺑﻪ

ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس ﯾﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﺮاﭼﯽ ﻣﯽرﻓﺘﻢ.

روز دوم ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻦ زد .ﺑﺎ او و ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺻﺪاﯾﺸﺎن از ﺷﻮق

ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪ و ﺑﯽﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪار ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﯽ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽروﯾﻢ .ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ

ﭼﻪ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﮑﻨﺪ .ﭘﺴﺮم ﺑﺎ ﺷﺎدی ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻗﺮار
ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ،

اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از اﺣﺒﺎ ﻣﻼﻗﺎت و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ

ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ

ﮐﺮد ،و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ازدﺣﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮای

اﺧﺬ وﯾﺰاﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪ .در آن زﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﺗﻌﺪاد ز ﯾﺎدی
از ﻓﺮار ﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﻫﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺘﻨﺪ.

ﻣﺎ وﺿﻊ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﯿﻢ .ﻫﻨﻮز ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻢ اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻋﻤﻼ

ﻣﺎﻧﺪن در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺨﺎرج اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮای

اﯾﻦ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ راﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺴﺖ

ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻔﺮ او را ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآوردﯾﻢ .آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ در ﮐﺮاﭼﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﭼﻮن ﻣﺎﻫﯽ

ﺷﺸﺼﺪ روﭘﯿﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ،ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن

وﺻﻮﻟﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﮕﺬراﻧﻢ.

۲۱۸

در ﮐﻮﯾﺘﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن آدرس اﻓﺮادی را داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻗﺎﻣﺖ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ،ﺑﻪ

ﻣﺪت ﭼﻬﺎرده روز ،اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرده روز ﭼﻪ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ آﻗﺎی ﺧﺪاﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ روﺷﻦ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی اﯾﺮاﻧﯿﻤﺎن ،ﻓﺮﯾﺪون ،ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در داﻧﻤﺎرک زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﻤﺎس

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .او ﮐﻪ در روزﻫﺎی دﺷﻮار و ﺷﻬﺎدت اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ
ﺷﺪه ،از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﻮد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ،

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺧﻂ وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ،ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻮد .از دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﮐﺮدﯾﻢ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ از ﻣﻨﺰﻟﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون در داﻧﻤﺎرک ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و اﻇﻬﺎر ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ از

اﯾﻦ ﮐﻪ از او اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﻢ ،ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮﯾﺪون را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .از

آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎرهی ﻓﺮﯾﺪون را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ

ﻓﺮﺻﺖ ﺻﺤﺒﺖ ز ﯾﺎد ﻧﺪارم ،و ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،آﻧﭽﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﮕﻮﯾﻢ ،و ﺟﻮابﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ او را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را آﻣﺎده

ﮐﺮدم .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ،اﯾﻦ اﺳﺖ:

 اﻟﻮ ،ﻓﺮﯾﺪون؛ ﻣﻦ از ﮐﺮاﭼﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﮔﻮش ﮐﻦ ﻓﺮﯾﺪون؛ ﻣﺎ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻮناز اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎﹰ ﺗﻮ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد در ﮐﺮاﭼﯽ را

ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﻮ وﯾﺰای
داﻧﻤﺎرک را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺸﻮد اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻓﺮﯾﺪون رﺳﺎﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ

ﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ ﻫﺮ ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ،ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﯿﺰ ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻢ .وﻟﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻪ

ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ آن ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺪون ﻧﺪارد.

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،و دﯾﺪار آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎدی ﻓﺮاوان ﺷﺪ .ﺷﺐ در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮ ﯾﺪون ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاب رﻓﺘﯿﻢ .دوﻣﯿﻦ ﺷﺒﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺮاﭼﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر ﺻﺒﺢ دﯾﮕﺮ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﭼﻮن در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻮدم ،آن را ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب

ﺑﺮدم و در ﮔﻮﺷﻪای دور از ﺗﺨﺖﺧﻮاب وﺻﻞ ﮐﺮدم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺻﺪای زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪارم ﮐﺮد .ﻧﺎﺧﻮدآ ﮔﺎه در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ از ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ز ﯾﺮ آﻣﺪم و ﺑﻪ

زﺣﻤﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪا ،ﺧﻮاب و ﺑﯿﺪار ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﯿﺎن ﮐﻠﻤﺎت
ﻧﺎﻣﻔﻬﻮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽاش ،اﺳﻢ داﻧﻤﺎرک را ﺑﺮد .ﻣﻦ ﻫﻢ  yes, yes ٨ﮐﻨﺎن ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻨﯿﺪن
۸ﺑﻠﻪ  ،ﺑﻠﻪ
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ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻮدم .آﻧﭽﻪ از ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﮔﯿﺘﯽ از ﺗﺨﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﭼﺮاغ اﺗﺎق

را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﻧﻮﺷﺘﻪای را ﮐﻪ در ﺟﯿﺐ ﭘﯿﮋاﻣﻪ داﺷﺘﻢ ،در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺻﺪای آﺷﻨﺎی ﻓﺮﯾﺪون را
ﺧﻮابآﻟﻮد ﺷﻨﯿﺪم:
 -اﻟﻮ ،اﻟﻮ.

 ﻓﺮﯾﺪون ﺟﺎن! -ﺟﺎﻧﻢ ،ﺷﻤﺎ؟

 ﻣﻨﻢ؛ از ﮐﺮاﭼﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ. اوه! ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ .راﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ؟ ﮔﻮش ﮐﻦ.... -ﺑﮕﻮ!

 -اﯾﻦ ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد اﺳﺖ .ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻦ .ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ و

ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮاﻣﺮز ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻤﺎن وﯾﺰای داﻧﻤﺎرک ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ .اﻻن ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻦ .ﻧﻤﺮه را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮدی؟

 ﻧﻤﺮه را ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺪ» :درﺳﺖ اﺳﺖ؟« -آﻫﺎن ،ﻓﺪاﯾﺖ .در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ.

 ﺣﺘﻤﺎﹰ ،ﺣﺘﻤﺎﹰ ،ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﭼﻘﺪر ﻫﯿﺠﺎن دارم. ﮔﯿﺘﯽ ﺳﻼم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ. -ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ.

ﺗﻠﻔﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻓﺮاﺳﺖ و ﻫﺸﯿﺎری در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﻘﻄﻊ

و در آن دﯾﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ دو ﻃﺮف ،ﻫﻤﻪی ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﯾﺎﻓﺖ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﮔﻮﺷﯽ را
ﮔﺬاﺷﺘﻢ ،اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دری ﺑﺮ روﯾﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای

اﯾﻦ رﻓﯿﻖ ﺷﻔﯿﻖ و ﯾﺎر دﯾﺮﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎن ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻢ .ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﮐﻪ زده ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﮔﯿﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﻢ و ﺧﻮاﺑﯿﺪم.

ﺻﺒﺢ ﺳﻮم اﻗﺎﻣﺖ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ و ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ و آﻗﺎ

رﺿﺎ ،ﺗﻠﻔﻦ دﯾﺸﺐ را ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﺪاری ﻫﻤﻪی آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
ﺳﻔﺮی ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 ﺷﻤﺎ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺪون وﯾﺰا ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﯿﺖﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ا ﮔﺮ داﻧﻤﺎرک درﺳﺖ ﻧﺸﺪ و ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﺪ در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن

ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺳﺖ .در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮری اروﭘﺎﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ،
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ارﺗﺒﺎط و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،و زودﺗﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻣﺮز و ﺧﺪاﯾﯽ و آﻗﺎ رﺿﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺳﺮی ﺑﻪ

ﺣﻈﯿﺮةاﻟﻘﺪس ﮐﺮاﭼﯽ زدﯾﻢ .ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ،دو ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮﻧﺸﻦ ﺑﻪ
ﺣﻈﯿﺮة اﻟﻘﺪس آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺟﻨﺎح ﮐﻪ در

ﻣﯿﺪان وﺳﯿﻊ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺘﯿﻢ و از آن ﻣﺤﻞ زﯾﺒﺎ دﯾﺪن ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻃﺒﻌﺎﹰ

ا ﮔﺮ ﻓﺮﯾﺪون از داﻧﻤﺎرک ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزد ،او ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮارﻫﺎ را ﻣﯽداد .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﻫﻨﻮز ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺰده اﺳﺖ.

ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﻫﻮا ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﻘﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻨﮑﻪی ﺳﻘﻔﯽ،

ﻫﻮا ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،اوﻗﺎت ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﺗﻠﻔﻦ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ از

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز ،ﺗﻠﻔﻦ از اﻣﺮﯾﮑﺎ داﻧﻤﺎرک ﺑﺮای ﻣﺎ .ﻫﺮ ﺻﺪای زﻧﮓ ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر داﺷﺖ ،دل ﻣﺎ را ﻣﯽﻟﺮزاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎرج ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮑﯽ از

زﻧﮓﻫﺎ ﺧﺒﺮ از ﺻﺪای آﺷﻨﺎ داد و دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻨﺪه ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻔﺖ:
 -ﺷﻤﺎ را از داﻧﻤﺎرک ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.

ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻓﺮﯾﺪون!

 -ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ! ﭼﻄﻮری؟ ﮐﺮاﭼﯽ ﭼﻄﻮره؟

 -ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﻪ؛ ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺘﺎق دﯾﺪارﯾﻢ.

 ﺷﻤﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺳﻔﺎرت داﻧﻤﺎرک ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ اﺷﮑﺎﻟﯽﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮﮐﺎری از دﺳﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ.

 ﻓﺮﯾﺪون ﺟﺎن ،ﺳﻔﺎرت داﻧﻤﺎرک در اﺳﻼمآﺑﺎد اﺳﺖ و از ﮐﺮاﭼﯽ ﺧﯿﻠﯽ دور .ﻫﺮ ﮐﺎری ﻣﯽﺷﻮدﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺑﺪه؛ وﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪی ،ﺑﮕﻮ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﻼمآﺑﺎد ﺑﺮوﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﻔﺮ و

ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﭘﺎﺳﭙﻮرت و وﯾﺰاﯾﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

 -ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ،ﺑﺎز ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزﻧﻢ.

 ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻦ؛ ﺳﻪ ﻧﻔﺮﯾﻢ .ﺟﻮان ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﺳﺖ. -ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ! اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻦ دوﺑﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزﻧﻢ.

اﻗﺪام دﯾﮕﺮی ﺟﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .اوﻗﺎت را در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺴﻌﻮد ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ او و ﺧﺎﻧﻢ

ﻋﺰﯾﺰش و آﻗﺎ رﺿﺎ–ﺑﺮادرزﻧﺶ و ﺷﯿﺮﯾﻦ زﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﻟﯿﻼ ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻮب و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽای را ﺳﭙﺮی

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .در ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﻓﺮﯾﺪون ﺑﺎ ﻣﺎ ،و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد از ﮐﺮاﭼﯽ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﻢ ،آن

ﻋﺰﯾﺰان ،ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺐﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻮا
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ﺧﻨﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﺷﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﯾﮏ ﻫﻮﻧﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و در

واﻗﻊ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در آن ﺟﺎی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺳﻮار آن ﻣﺎﺷﯿﻦ

ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،و ﺑﻪ ﺟﺎی زﺣﻤﺖ ،رﺣﻤﺖ و ﻟﺬت اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﭘﺸﺖ رل ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ؛

ﻓﺮاﻣﺮز و آﻗﺎ رﺿﺎ و ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﻦ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺪری از ﻣﺎﻫﺎ ﭼﺎقﺗﺮ ﺑﻮد،

ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر دﺳﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و ﻟﯿﻼ را روی زاﻧﻮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ رل و
ﻋﻮض ﮐﺮدن دﻧﺪهی ﻣﺎﺷﯿﻦ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﻦ ﻫﻮﻧﺪای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد در ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﺒﻨﺪد ،ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰش ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺪام و ﻻﻏﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر
دﺳﺖ او ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ،و در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.

در ﮐﺮاﭼﯽ و اﺻﻮﻻ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﺣﺮﮐﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺣﺮﮐﺖ آنﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط

دﻧﯿﺎﺳﺖ :از دﺳﺖ ﭼﭗ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار دارد .آن ﻃﺮز راﻧﻨﺪﮔﯽ

ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس و آن وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻮﭼﮏ و آن ﺟﻤﺎﻋﺖ ز ﯾﺎد ،و ﻫﻮای ﮔﺮم ﮐﺮاﭼﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ دل

آزار ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﻮد! ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎد اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و

ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﺗﻬﺮان را ﺑﺮاﯾﻤﺎن زﻧﺪه ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺐ ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺎ آن ﭼﺮاغﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮر و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی

ﻋﺮﯾﺾ ،ز ﯾﺒﺎ و دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ز ﯾﺒﺎ و ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ و ﺧﻮش آب و ﻫﻮای ﺷﻬﺮ ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﭘﺎرک ﺷﻬﺮ

را در ﺷﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﻫﺴﭙﺎر ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .ﯾﮏ ﺷﺐ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺷﺎم در رﺳﺘﻮران ،در

ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻮای آ ﮐﺎردﺋﻮن وآواز ﻣﺨﺼﻮص دورهﮔﺮد ﭘﯿﺮ ﻣﻮ ﺳﭙﯿﺪ ﺧﻮش ﻣﺸﺮﺑﯽ ﮔﻮش دادﯾﻢ و

ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺧﻮردﯾﻢ.

ﻓﺮﯾﺪون ﻧﻮﺑﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻔﻦ زد و ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﯾﺰا ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ﺑﺮوﯾﺪ.

ﻣﻦ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﺟﻮاب دادم:

 ﺧﯿﺎل ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮای داﻧﻤﺎرک ﺑﮕﯿﺮم؛ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ؟آژاﻧﺲﻫﺎ وﻗﺘﯽ وﯾﺰای ﺳﻔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.

ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ او ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺟﻮﯾﺎی ﭼﺎرهای ﺷﻮم .ﯾﮑﯽ از اﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

 ﺳﺎﺑﻘﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻂ ﻫﻮاﯾﯽ  S.A.Sاﺳﺖ ،ﻋﻤﻼدر ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﭘﯿﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﭘﺲ از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی

دﯾﮕﺮی ﻋﺎزم ﻣﺎدر ﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ و در ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﭙﻨﻬﺎ ک
ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدر ﯾﺪ ﻧﺮوﯾﺪ.

در ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﺧﻨﺪهاش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .روﺣﯿﻪی ﺧﺎص و ﻣﺤﺘﺎط

ﻣﺮا ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﺧﻄﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘﺎر ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن آﻣﺪهام و ﺣﺎﻻ ﻫﻢ

آﻣﺎدهی ﺳﻔﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ:
۲۲۲

 -ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و در ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﭘﺮواز

ﺑﻌﺪی ﺑﺪون ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﯾﺪ ﺑﺮود .آن وﻗﺖ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت

ﻣﺤﺪودی ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه در داﻧﻤﺎرک ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ.

ﻣﺤﺘﻮای ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون را ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ و دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد را ﻫﻢ از ﻣﺎ وﻗﻊ

آ ﮔﺎه ﻣﯽﮐﺮدم .از آنﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ را ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدم .ﭼﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻫﺰار دﻻری ﻓﺮاﻣﺮز ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج

ﺑﻮد .از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﮏ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﮏ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭼﮏ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﻣﻀﺎ
دارد .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪهی آن ﭼﮏ ﻫﺰار دﻻری ﺳﻬﻮاﹰ از اﻣﻀﺎی دوم ﺧﻮدداری ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ

ﻋﻤﺪی در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮده .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام دﯾﮕﺮ ﺑﻪ او دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ او

را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ او اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﻮان و ﺑﯽﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ
از ﺧﺸﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺪا از آن ﭼﮏ ،ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی وﺟﻮﻫﯽ را ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺣﺴﺎب ﮐﺮدﯾﻢ.
دﯾﺪﯾﻢ آن ﻗﺪر ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﭼﮏ ﻫﺰار دﻻری را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻧﺰد

آﻗﺎ رﺿﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ وﺻﻮﻟﺶ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﻻرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،در

روز ﻣﻘﺮر ،ﺑﺪون ﺧﺒﺮ از ﺣﻮادث و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎ رﻫﺴﭙﺎر داﻧﻤﺎرک ﺷﻮﯾﻢ.

روز ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﯾﺰ رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﺨﺮﯾﻢ .ﭘﺲ از اراﺋﻪی ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ

ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮ  S.A.Sﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎدرﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻗﻒ و ﺗﺰاﻧﺰﯾﺖ در ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﺻﺎدر و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر روز ﺑﻌﺪ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪ روز ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه

ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون ،ﺷﻤﺎرهی ﭘﺮواز و ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ و ﺳﺎﻋﺖ ورود را اﻃﻼع

دادﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﻓﺮاﻣﺮز ،و ﻣﻨﯿﺐ ﺑﺮادر

ﮔﯿﺘﯽ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ از ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ،از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﻣﮑﺎن

ورود ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد و ﻫﻤﺴﺮش و آﻗﺎ رﺿﺎ و ﺣﺘﯽ ﻟﯿﻼی ﮐﻮﭼﮏ دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ در روزﻫﺎی ﻣﺤﺪودی

ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﯽدرﯾﻎ ﺗﻤﺎم ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺘﺎن را ﻧﺜﺎرﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﯽ را ﻫﻤﺮاﻫﺸﺎن در ﻫﻤﺎن

اﺗﻮﻣﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻗﺸﻨﮕﯽ رﻓﺘﯿﻢ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎرک ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن

ﭼﺮاغﻫﺎ ﺑﻮد ،ﻣﺴﻌﻮد ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﻞﻫﺎی رز اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﭘﺘﻮﯾﯽ را روی زﻣﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﮐﺮد ،و ﺑﺎ

اﻧﻌﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎرک داد ،ﭼﺮاغﻫﺎی ﭘﺮﻧﻮر روﺷﻦ ﺷﺪ .ﺧﺎﻃﺮهی ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻨﮏ ﺷﺐ و ﺑﻮی دور
در ﯾﺎ و اﻓﻖ ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ و اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮراﻓﮑﻦﻫﺎی زرد رﻧﮓ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪی آﺳﻤﺎن ،ﻫﯿﭻﮔﺎه ﻓﺮاﻣﻮﺷﻢ

ﻧﻤﯽﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺪﺗﯽ از ﻣﺎ دور ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﭼﻬﺎر ﮔﻞ رز ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﭙﯿﺪ و زرد در

دﺳﺖ داﺷﺖ .ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮش ،ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﯽ داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻫﻢ ﯾﺎدﮔﺎر ﻧﮕﻬﺒﺎن اﯾﻦ ﭘﺎرک اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻤﻦ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،و از ﺷﻨﯿﺪن
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ﻧﻮای ﺧﻮش آﻫﻨﮓﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺬت ﺑﺮدﯾﻢ .ﺷﺎﻣﯽ را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ

دﮐﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺧﻮردﯾﻢ.

دو ،ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﻤﺮاه رﺿﺎ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ رﻓﺘﯿﻢ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد

ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺮاﭼﯽ و ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎزار و ﺣﺠﺮهﻫﺎی آنﻫﺎ و ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و

ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺎزﮔﯽ داﺷﺖ.

ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮغ و ﻣﯿﻮه ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار رﻓﺘﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ روز ﺑﺎزار را درﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﻧﺪارم .ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎدﮔﯽ آن ﺑﺎزار دﯾﺪﻧﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮغ ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﺑﻮد .ﻣﺮغ

زﻧﺪهای را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،روی ﺗﺮازو ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ و وزن ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﯿﻤﺖ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ آن را ﺟﻠﻮ دو ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪی ﺳﯿﺰده ،ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺮت ﻣﯽﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﯿﺮتآوری ﺳﺮش را

ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ و ﭘﺮ و ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﺟﺪا و ﺷﮑﻤﺶ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺘﺎع را ﺑﻪ دﺳﺘﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ واﻗﻌﺎﹰ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪ.

ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻘﺎط ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﻤﻠﻮ از ﭘﺸﻪ و ﻣﮕﺲ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ ،ﮐﻪ ﮐﻢ و

ﺑﯿﺶ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ را دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﺎدی ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ زﺣﻤﺖ دور ﮐﺮدن ﺣﺸﺮات را از روی ﻣﺘﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده

ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.

روزﻫﺎی اول اردﯾﺒﻬﺸﺖ آﻧﺠﺎ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮔﺮم ﺑﻮد وﻟﯽ اﻧﺘﻈﺎر روزﻫﺎی ﮔﺮﻣﺘﺮی را داﺷﺘﻨﺪ.

اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﭘﺮ از ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮد .زﻧﻬﺎ در ردﯾﻒﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺑﻘﯿﻪی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و راﻫﺮوﻫﺎ

را ﺗﺎ ﭘﻠﻪی ورودیﹺ اﺗﻮﺑﻮس اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽﺧﻮرد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻫﺎی
ﮐﺮاﭼﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎد ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد زنﻫﺎ و دﺧﺘﺮﻫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان و ﭘﺴﺮﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺑﻮد .ا ﮐﺜﺮ ﻟﺒﺎسﻫﺎی زنﻫﺎ ﻟﺒﺎس ﻣﺤﻠﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و روﺳﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد ،وﻟﯽ

ﺻﻮرتﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎﯾﺎن و اﮐﺜﺮ آراﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ

ﻓﺮدی را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺮاوات زده ﺑﺎﺷﺪ.

در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﺎﻧﺪﻧﻤﺎن ،از ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ و آﻗﺎ رﺿﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﻫﻤﺮاه ﻟﯿﻼ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ

رﺳﺘﻮراﻧﯽ ﺑﺮوﯾﻢ ،و ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ در ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫﺎی ﺧﻮش ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﮕﺬرد.

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ روی ﺑﺎز اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮی ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ راﻫﻮارش ﺳﻮار ﺷﺪﯾﻢ.

ﻣﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﺑﺮد ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .در ﮔﻮﺷﻪای از آن ﺣﯿﺎط وﺳﯿﻊ،

ﺻﺤﻨﻪای ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﺌﺖ ارﮐﺴﺘﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮاﺧﺖ ،و زﻧﯽ ﺧﻮش ﺻﻮرت اﺷﻌﺎری
ﺑﺎ ﺳﻮز و ﺻﺪاﯾﯽ ﺟﺎنﺑﺨﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺰ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪی آﺷﻨﺎ اﺷﻌﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ آﺳﻤﺎن

ﺻﺎف و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎز و ﻧﻮای آﺷﻨﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺻﺪای ﮔﺮم آن ﺑﺎﻧﻮی ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﻮر و ﺷﻮﻗﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰاﻧﻤﺎن در اﯾﺮان اﻓﺘﺎدﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻨﯿﺪن اﺻﻮات
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ﺧﻮش و ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﭼﺮا ﺣﺎﻻ در ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .آن ﺷﺐ را در ﮐﻨﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺎن ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ

و ﺑﺎﺻﻔﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺷﺎدی ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ.

در ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ در ﺣﺎل ﺧﻮاب ﺑﻮد ،ﺑﺮای آن

ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪوراﺳﺖ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮﺷﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ز ﯾﺒﺎ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر

ﻫﺮ ﻣﺤﻞ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻬﻤﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ رﺳﯿﺪﯾﻢ و

واﻗﻌﺎﹰ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﺻﻔﺎ و ﺗﻤﯿﺰ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﻮه داﺷﺖ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﯿﻞ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺳﺮی ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﯾﺮان ﺑﺰﻧﯿﻢ؟

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از آنﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮدﯾﻢ و واﻗﻌﺎﹰ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ در اﯾﻦ

ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ،ﻏﺮق در در ﯾﺎی ﻣﺤﺒﺘﺸﺎن ﭼﻘﺪر ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻟﯿﻼ ﭼﻪ راﺣﺖ و آﺷﻨﺎ ﮔﯿﺘﯽ را

ﺧﺎﻟﻪ ﺟﻮن و ﻣﺮا داﯾﯽ ﺟﻮن ﺻﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،و دﮐﺘﺮ و ﺧﺎﻧﻤﺶ و آﻗﺎ رﺿﺎ ﭼﻘﺪر ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺤﺪود ﺷﺐﻫﺎ و روزﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﻣﺴﯿﺮ
ﻋﺒﻮر ﺗﻮﻓﯿﻖ آﺷﻨﺎﯾﯽﺷﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻘﺪر ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.

ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺳﺎ کﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺑﻠﻮﭼﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ

ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از اﯾﺮان و ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪی ورود ﺑﻪ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺒﺮﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ

ﭼﻨﺪ ﺣﻮﻟﻪ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺎ کﻫﺎﯾﻤﺎن ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ ﻫﻤﻪی وﺳﺎﯾﻞ

زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن را ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ در ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﺳﺎ ک
ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻋﻤﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ وﮐﻔﺶ و ﺣﻮﻟﻪ درون

ﺳﺎ کﻫﺎ ﻣﺎ را ﺳﺒﮏﺑﺎل آﻣﺎدهی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﺒﻤﺎن و ﺧﺎﻧﻪ و ﺟﺎی ﻓﺮداﯾﻤﺎن

روﺷﻦ ﻧﺒﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﻔﺖ:
 -ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ زودﺗﺮ ﻣﯽآﯾﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺧﺎﻧﻤﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻧﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮدﻧﺪ و

ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺰل دﮐﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ از آنﻫﺎ اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ داﺷﺘﯿﻢ .ﭼﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ ﻓﺮودﮔﺎه

ﮐﺮاﭼﯽ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ و ﺑﻬﺎﺋﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎراﺣﺘﯽ آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺟﻮﻫﯽ

درﯾﺎﻓﺖ دارﻧﺪ .وﺿﻊ ﻣﺎ ﻫﻢ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻣﺒﻬﻢ ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎم آن روز ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺿﻄﺮاب ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهای

داﺷﺘﻢ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ و آﻗﺎ رﺿﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم ﮐﻪ ا ﮔﺮ در ﻓﺮودﮔﺎه اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻗﺎﺑﻞ

ﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮف ﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﺮس از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪهی دﯾﮕﺮ و

ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎلﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ داﺋﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .ﻫﻤﻪ دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﺮاد ﺑﮕﺬرد.
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ﭘﺮوﯾﺰ ﻗﻮل داده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارد ،ﺑﻪ ﻣﺎ

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻫﺎر ﺻﺮف ﺷﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺎ کﻫﺎﯾﻤﺎن را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ،ﭘﻮﺷﯿﺪﯾﻢ .ﭘﺎﺳﭙﻮرت و ﺗﻪ ﻣﺎﻧﺪهی ﭘﻮلﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.

ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻣﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻨﺪهی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺞ ﻟﺐ ﻣﯽآورد .ﺷﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ

از او زودﺗﺮ از ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻏﺒﻄﻪ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ

ر ﯾﺴﮏ زده و ﺳﻔﺮ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ در ﭘﯿﺶ داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﺎن ﺧﺪا ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻣﯽ و ﺑﯽاﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﻣﺎ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽزد .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺷﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ راﻫﮕﺸﺎی روزﻫﺎی آﺗﯽ او ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد
او را ﺣﺘﻤﺎﹰ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﻏﺮوب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﺳﺎ کﻫﺎ را ﻓﻌﻼ در ﺟﺎﯾﯽ از اﺗﺎق ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺸﻮﯾﻢ و در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮ ﺑﻪﮔﺮدش ﺑﺮوﯾﻢ.

 ﭼﻮن ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺎ را دﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎهﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در آن ﻻﻧﻪی ﺗﻨﮓ ﺳﯿﺎر ﻫﻮﻧﺪای

ﮐﻮﭼﮏ دﮐﺘﺮ ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪﯾﻢ ،و دﮐﺘﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺑﺮد .ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪیﻫﺎی ﺷﻬﺮ رﺳﯿﺪﯾﻢ و

وارد ﭘﺎرﮐﯽ ﺷﺪﯾﻢ و از ﺑﺎﻻ ،در ﯾﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺒﺎب ﺗﻨﺪ

ﺧﻮﺷﻤﺰهای ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮﺷﺎﺑﻪای ﺧﻨﮏ در ﻣﺤﻮﻃﻪی ﭘﺎرک ﺻﺮف ﺷﺪ .ﻣﺴﻌﻮد ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ

ﯾﺎدﮔﺎر از ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻢ

ﻣﺤﺠﻮﺑﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮ در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰی ﮔﻔﺖ و ﻣﺎ را ﺷﺮﻣﺴﺎر از

آن ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﯽ روح و ﺻﻔﺎی دﻟﺸﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﺎ ﻣﯽآﻣﺪ ،واﻗﻌ ﹰﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎس
ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از آن ﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻧﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه

ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﯽدر ﯾﻐﺸﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﭼﻘﺪر ﺧﻮد را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ

زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ دوﺳﺘﯽ آن ﻫﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ.

اﻓﺴﻮس ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻖ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ و ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ زد و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه

ﻣﯽآﯾﻨﺪ .از ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮو روی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را

ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .از ﻟﯿﻼ دﺧﺘﺮک ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺧﻮﺷﺮو و ﺧﻮش زﺑﺎن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮ ﺻﻮرت ﻗﺸﻨﮕﺶ

ﺑﻮﺳﻪ زدﯾﻢ .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻣﺮز-ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻔﺮﻣﺎن ﺑﻮد و دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد و آﻗﺎی

ﺧﺪاﯾﯽ ﻋﺎزم ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ.

از ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺮاﭼﯽ را ﺑﺎﯾﺴﺖ

ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ .وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده و ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﯾﻢ ،ﺻﻮرت آﺷﻨﺎی
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ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﯾﻌﺖ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺮوﯾﺰ و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺄﻣﻮران درﯾﺎﺑﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺳﺮﮐﯿﺴﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ ﻓﺮاﻫﻢ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و درﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻻزم ﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .دﮐﺘﺮ
ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ ،و ﺑﻪﻋﻨﻮان اﯾﻦ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وارد ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ .ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و وارد ﺳﺎﻟﻦ

ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺮودﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎر رﻓﺘﯿﻢ؛ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ دادﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ک

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮد .ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎ ک دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﺑﻮد،

ﺑﻠﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺳﺎ کﻫﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﯾﻢ .ﮐﺎرت ورود ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﻫﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد

ﻗﺪری دورﺗﺮ از ﻣﺎ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ و زﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﻮاﻇﺐ ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﯽ

ﻧﺒﺮﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ در ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﮔﺎهﮔﺎه ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ؛ او ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻧﮕﺎه

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺎ آراﻣﺶ ﻣﯽداد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺸﺖ ﺑﻪ

ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻣﺎ ،ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .روی ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﯿﻢ و ﺳﺮﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﺸﻐﻮل

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺪﯾﻢ .ﮔﻔﺖ:

 -ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺗﺎ ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺳﻮار ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺘﻈﺎر را داﺷﺘﯿﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ

ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺎرتﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و از ﻣﺎﻧﻊ رد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻦ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺟﻠﻮ

ﻣﺄﻣﻮر رﻓﺘﯿﻢ و ﮐﺎرتﻫﺎﯾﻤﺎن را اراﺋﻪ دادﯾﻢ ،وﻟﯽ او ﮐﺎرتﻫﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎر دﯾﮕﺮان اداﻣﻪ داد .ﭼﻮن دﯾﺪ ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﻦ اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ؛ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺻﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﺻﯽ دارد .ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ،ﭘﺮﺳﯿﺪ

»ﭼﻪ ﺷﺪ؟« در ﮐﻨﺎرش ﻧﺸﺴﺘﻢ ،و دﯾﺪﯾﻢ آن ﻣﺄﻣﻮر ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﻣﺎ را در دﺳﺖ دارد .در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ

ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﻬﺎﺋﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه دو ﻃﻔﻞ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ.

ﭼﻮن ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،ﺑﺎ آن ﺟﻮان ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﺷﺪ ،و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ او
ﻧﺸﺎن داد .او و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺻﻮرﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺮﺷﺎن را

ﺗﮑﺎن دادﻧﺪ .ﻻﺑﺪ ﺳﺆال ﮐﺮده ﺑﻮد آﯾﺎ ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﺄﻣﻮر اوﻟﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ،و دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﻦ و ﻓﺮاﻣﺮز را

ﺧﻮاﺳﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
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 -ﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ آﻣﺪهاﯾﺪ و از ﮐﺠﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ درﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﻮد ذ ﮐﺮ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ اﯾﺮان اﯾﺮ ٩آﻣﺪهاﯾﻢ.
ﺷﻤﺎرهی ﭘﺮواز را ﭘﺮﺳﯿﺪ؛ ﭘﺎﺳﺦ دادم:
 -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارم.

ﺳﺎﻋﺖ ورود را ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮان اﯾﺮ در ﮐﺮاﭼﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن

آوردم .رو ﺑﻪ آن ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺟﻮان ﭘﺎﺳﺦ

داد ﮐﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﻧﺎﭼﺎر از ﺗﺮک وﻃﻦ ﺷﺪه .از ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن اﺟﺎزهی ﭼﻨﺪ روز اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ

ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮود و آنﻫﺎ ﺣﻖ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺮﺿﯽ ﺑﻪ او ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ آن

دو ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻪ »ﺻﯿﺪ« را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رام ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ از او

اﻧﺘﻈﺎری داﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز و ﻣﻦ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﻢ .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺎﭼﺎر وﻗﺘﯽ وﺿﻊ و

ﺣﺎل را دﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و از ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮﺳﯿﺪ .آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ .ﻣﯽدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮﺑﻢ.
ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺎآرام ﺑﻮد؛ ﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﭼﺮا اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و آراﻣﺶ دﻋﻮت ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
-

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .وﻗﺖ دارد ﻣﯽﮔﺬرد.

در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟﺎزه داد.

دﯾﺪم ﮐﻪ آن ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻫﻤﺴﺮ و دو ﻃﻔﻞ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺄﻣﻮران دﯾﮕﺮ ﺑﺮای

اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺰاﻧﺰﯾﺖ ،آنﻫﺎ را ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﻮل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ده
دﻗﯿﻘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ دﻗﺎﯾﻖ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮاری را ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .دوﺑﺎره ﻣﺎ را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﯿﺘﯽ

ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد دو ﻗﺪم دورﺗﺮ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪی ﻣﺎ را ﺑﺸﻨﻮد اﯾﺴﺘﺎد.

ﻣﺄﻣﻮر ﮔﻔﺖ:

 -اﺳﻢ ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ آن ﭘﺮواز ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼف وارد ﺷﺪهاﯾﺪ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت و ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ داد و ﻗﺎﻟﯽ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ:

 -ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اﯾﺮان را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺮاﭼﯽ آورده اﺳﺖ ،اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎ ﮐﺶ دوﯾﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او رﻓﺘﻢ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ در ﺟﯿﺐﻫﺎی

ﺳﺎ ک ﻣﯽﮐﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟
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 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺗﻬﺮان زاﻫﺪان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻢ.

ﮔﻔﺘﻢ:

 ﻧﻪ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﺟﺎن .ﻗﺪری ﺧﻮدت را ﺑﺎ ﺳﺎ کﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺎن ﺑﺪه .ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ»ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺎوردهاﯾﻢ «.اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦﻫﺎ ﺧﺮ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎن و

ﺷﺘﺎبزده ،ﺑﺎ آن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آنﻫﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ را
ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﻢ.

ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺳﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎه ﻣﺜﻠﺚ ﺷﮑﻠﯽ داﺷﺖ ،ﺳﺮش را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮد و

ﮔﻔﺖ:

 -ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ رﻓﺖ.

ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،درﯾﺎﻓﺘﻢ ،و ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ،ﺧﻨﺪه ﮐﻨﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﯾﻦ!

آن وﻗﺖ روﯾﻢ را ﺑﻪ او ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
OK, we are ready١٠ . -

ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻣﻦ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ،ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺣﺮﮐﺎت ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺪون ارادهی

ﻓﺮاﻣﺮز و اﯾﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ رﻓﺘﻦ و ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ؛ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد را و ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺎآراﻣﯽ ،ﭘﺮﯾﺪه رﻧﮕﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ

ﮔﯿﺘﯽ را از ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺑﺮم.

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد دﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد .ﺑﻪ آن ﻣﺄﻣﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﺪ .اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ روز ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﺮان ﺑﺮای آنﻫﺎﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه؛ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮوﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺶ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻣﺄﻣﻮری ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﻣﺮدی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ؛ ﻓﻮراﹰ ﻧﺰد او ﺑﺮوﯾﺪ؛ و ﻣﺸﺨﺼﺎتﭘﺮوﯾﺰ را ﮔﻔﺖ.

ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻣﯽروم ﭘﯿﺶ ﭘﺮوﯾﺰ.

ﮔﯿﺘﯽ ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:

 -ﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻢ .ﭘﺮوﯾﺰ و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺗﺎ ﻣﺮا دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ ﻣﺮا ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
۱۰ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮﯾﻢ.
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ﭘﺮوﯾﺰ ﮔﻔﺖ:

 -اﯾﻦﻫﺎ از ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ.

ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ ﮔﻔﺘﻢ:

 ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارم ،و ﺟﺰﺋﯽ ﭘﻮل ﻫﻢ ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺳﻔﺮ ﻻزم اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻃﻮرﺻﻼح ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﻮل ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد؛ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻌﺪ

ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺬا ﮐﺮات و رﻓﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ .ﻧﺰد ﻣﺴﻌﻮد و ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز و

ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ .ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ آراﻣﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﻋﺪتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ را
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﯿﻢ ،وﻟﯽ ﻣﺄﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﯽ

ﻧﻤﯽداد .ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در

ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺄﻣﻮران ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ .ﺑﯽاراده ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﭘﺮوﯾﺰ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او را ﻧﺪﯾﺪم .ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮔﻔﺖ:
-

آن دورﺗﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻤﺮدن ﭘﻨﺞ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺄﻣﻮران اﺳﺖ.

دوﺑﺎره ﺑﺎزﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز و دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪم .ﻣﺄﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺑﻮد ،رو ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮده و ﮔﻔﺖ:

 -آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮی ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﭘﻮﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

و ﺑﻌﺪاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 -ا ﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﺻﺪاﻗﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﮐﻤﮑﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ دارد و ﻻﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ در ﺣﺎل ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻢ:

 آری ،ﻓﻼن ﻗﺪر ﭘﺮداﺧﺘﻪاﯾﻢ. -ﮐﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺖ؟

ﮔﻔﺘﻢ:

 -اﺳﻢ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ،وﻟﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮد.

ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:

 ا ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ در ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻪ و او را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻗﻮل ﻣﯽدﻫﻢ ﭘﻮلرا از او ﺑﮕﯿﺮم و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ و اﺟﺎزهی ﭘﺮواز ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
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ﭼﻮن در ﺟﺮﯾﺎن دو ،ﺳﻪ ﺑﺎر رﻓﺖ و آﻣﺪ ،ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﺮوﯾﺰ دارد ﭘﻮل ﻣﯽدﻫﺪ ،و او ﻫﻢ

ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد-و ﻇﺎﻫﺮاﹰ از ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺒﻠﻎ ﻫﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺒﺮ داﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ آﻣﺎده ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺣﺮﻓﺶ دوﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻧﻪ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻣﺎ ﭘﻮل ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﺻﻼ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﻢ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎ ﺻﻔﺎ و ﭘﺎ ﮐﺪﻟﯽ ﺧﺎﺻﺶ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺘﻌﺠﺒﺶ را از ز ﯾﺮ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و ﺑﻪ

ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺖ:

 -آﻗﺎی وﺣﯿﺪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار روﭘﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﯽ؟

 ﻓﺪای ﺳﺮت ،دﮐﺘﺮﺟﺎن! اﯾﻦ دارد ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻈﺎﻫﺮﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،دﻧﺒﺎﻟﻪی ﺣﺮﻓﻢ را ﺑﺎ دﮐﺘﺮ اداﻣﻪ دادم و ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮدم ﭼﯿﺰی

ﻧﭙﺮﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺄﻣﻮر ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﻧﮕﺎﻫﺶ را ﻣﻬﺮﺑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻢ .دﺳﺘﻢ را ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ دراز ﮐﺮدم .در

ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﻣﯽﻓﺸﺮدم ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﮔﻔﺘﻢ:

You are very kind to us. never never we forgot you١١ . -

ﺑﻌﺪ ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪم .ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﺮش ﮐﻨﺎن ﺳﺎ ﮐﺶ را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ .ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺎ ک دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ

دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺳﺎ ک ﺧﻮدم را ﻫﻤﺮاه ﺳﺎ ک ﮐﻮﭼﮏ ﮐﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻫﻤﻪ

 Thank You ١٢ﮔﻮﯾﺎن از ﮐﻨﺎر ﻣﺄﻣﻮر ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ .ﮔﯿﺘﯽ را در ﻗﺴﻤﺖ زﻧﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و او ﺑﺎ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی راﻫﺮو ورود ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪم ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ او

ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎ ک در دﺳﺖ داﺷﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮ آن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص

ﻧﺨﻮرده ﺑﻮد ،اﺟﺎزهی ورود ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻗﺎﯾﻖ ورود ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﻮد.

ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮ در ﮔﯿﺸﻪاش ﻧﺒﻮد .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ از دور اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ آﯾﯿﺪ .آن دو

ﻣﺄﻣﻮر ﮐﻪ ﺣﺎل زار ﻣﺎ را دﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﭼﺴﺒﯽ ﺑﻪ آن ﮐﯿﺴﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺜﻞ

دو ﻣﺮغ ﮐﻪ از ﻗﻔﺲ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دوﯾﺪﯾﻢ و واﻗﻌﺎﹰ دو دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از ورود ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،درﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻣﺎ

آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮدﯾﻢ .در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ز ﯾﺎد ﺑﻮد .در اوﻟﯿﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ

درﹺ ﻫﻮاﯾﭙﯿﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ در ﺧﺎ ک ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎ ک ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

 -ﺧﯿﺎل ﮐﺮدی ،ﻫﺎن؟

۱۱ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﺒﺖ دارﯾﺪ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺘﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ.
۱۲ﻣﺘﺸﮑﺮم
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 ﻧﻪ دﯾﮕﻪ ،اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و دﻟﻬﺮهﻫﺎﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و دﻗﺎﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮروی آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

وﻟﯽ واﻗﻌﺎﹰ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ روی آﺳﻤﺎن ﻧﺒﻮدﯾﻢ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺟﺎﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز

زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﺿﻄﺮاب ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ درﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﮐﻪ در

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را روﺷﻦ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻤﺮدﯾﻢ ﺗﺎ

آن ﭘﺮﻧﺪهی آﻫﻨﯿﻦ از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﻮد ،و ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮ ،از ورای اﺑﺮﻫﺎ و ﻓﻀﺎی آﺳﻤﺎن ،دور ﺷﺪن

از ﮐﺮاﭼﯽ و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪهی ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ دل ﺑﺴﺘﻪ!

ﻧﺎ ﮔﻬﺎن دﯾﺪم در ورودی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎز ﺷﺪ .دﻟﻢ ﻓﺮو ر ﯾﺨﺖ .اﯾﻦ ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺑﻮدن را در ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

وﺿﻌﻤﺎن ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ،و در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ دو ﻧﻔﺮی ﮐﻪ وارد
ﺷﺪﻧﺪ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﻠﻮز ﻧﺎرﻧﺠﯽ رﻧﮓ داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻢﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﻮﻫﺎی ﻃﻼﯾﯽ .ﺧﻮشﺣﺎل

ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ

ﻫﺴﺖ ،در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ و رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ

ﺑﻌﺪ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.
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داﻧﻤﺎرک

COPENHAGEN
وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺳﻮار ﺷﺎﻫﯿﻦ اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوﯾﺎﯾﯽ رﻫﺴﭙﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ،دﻗﺎﯾﻘﯽ

آراﻣﺶ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آﻣﺪ .ﺟﺎﯾﻢ را ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﻮض ﮐﺮدم ﺗﺎ در
ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳﺮﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺳﻔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﺑﮕﺬرد.

از ﺻﺒﺢ ﺻﻮرﺗﻢ را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪه ﺑﻮدم و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﯾﺮی از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدم ر ﯾﺶﻫﺎﯾﻢ

در آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻟﺒﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدم .وﻟﯽ ﮐﺮوات

ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﺳﺎدهای ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎل و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻫﺮ ﮐﺪام

ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺳﺎﻋﺎت ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻣﻦ در ﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ واﻗﻌﺎﹰ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب

رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،وﻟﯽ ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاﹰ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﻔﺮ ﺑﯿﺪار ﺑﻮدﻧﺪ و اوﻗﺎت را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ آرام و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺎدر ﯾﺪ ﮐﻪ

ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﭘﯿﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻌﺪ

از دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی دﯾﮕﺮی ﻋﺎزم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺣﻮادث ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دﯾﮕﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﺮﯾﺪون ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ

ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ راﺣﺖ ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک وارد ﺷﻮﯾﻢ.

ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻗﺪری دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﻣﻘﺪور ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺮ ﻣﻮ

ﺷﺎﻧﻪ زدﯾﻢ وﻟﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻫﻨﻮز رﻧﮕﯽ ﻋﯿﺎن ﺑﺮ ﭼﻬﺮهﻫﺎﯾﻤﺎن داﺷﺖ .ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ و

از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ،ﺑﻪ

ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﺑﺮوﯾﻢ .ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﺎزم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮان ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﺑﻪ آن ﺳﻮ رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪﯾﻢ .ﺗﺎ ﮔﯿﺸﻪﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل را دﯾﺪﯾﻢ و ﭘﺎﻫﺎﯾﻤﺎن

ﺳﺴﺖ ﺷﺪ .از ورای آن ﮔﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺳﺎﻟﻦ ﻓﺮودﮔﺎه را دﯾﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪ

ﺑﺎر ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪن ،ﺻﻮرت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪﯾﺪﯾﻢ و از ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد .اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک

ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻠﯿﺖ ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺰاﻧﺰﯾﺖ ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮان در

اﻧﺘﻈﺎر ﭘﺮواز دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ .ﻗﺪری دورﺗﺮ از ﮔﯿﺸﻪ ﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﺑﻮدﯾﻢ.

دﯾﮕﺮان آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و ﺑﺎ اراﺋﻪی ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﺸﺎن از ﮔﯿﺸﻪﻫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮری ﮐﻪ در

ﯾﮏ ﮔﯿﺸﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ اﻓﺘﺎد .ﻧﮕﺎﻫﺶ آرام ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽدﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم دورﺗﺮ از ﮔﯿﺸﻪای

اﯾﺴﺘﺎدهاﯾﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻠﻮت ﺑﻮدن آن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ ،ﻫﯿﭻ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد .وﻟﯽ
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واﻗﻌﺎﹰ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ﻓﺮﯾﺪون را در ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺰاﻧﺰﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪی

ﮐﺎرﻫﺎ را او روﺑﻪراه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎ ک ﮐﺜﯿﻒ و ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﺧﺴﺘﻪ و

درﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎ در آن ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﺑﺮی را ﺟﻠﺐ ﺑﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺎری

ﻧﺪاﺷﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﯾﻤﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻋﺎدی و ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮد.

دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .ﭘﻨﺠﺎه ﻓﺮاﻧﮏ ﺳﻮﯾﯿﺲ در ﺟﯿﺐ داﺷﺘﻢ .آن را ﺑﻪ ﺑﺎﺟﻪی ﺑﺎﻧﮏ

در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ دادم و ﺑﻪ ﮐﺮون ،ﭘﻮل داﻧﻤﺎرک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدم .از ﺑﺎﺟﻪی اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﯿﺪم ا ﮔﺮ

ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﻢ ،ﮐﺠﺎ ﺑﺮوم و ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﺑﺮﯾﺰم .راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪم ،و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﮏ ﺗﻠﻔﻦ در

ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ رﻓﺘﻢ .ﺷﻤﺎرهی ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﺰل ﻓﺮﯾﺪون را ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد و ﻫﻮا ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ

ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای آﺷﻨﺎ و ﺧﻮابآﻟﻮد ﺷﻤﯽ-ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺑﺎر زﻧﮓ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﯿﺪ:
 -اﻟﻮ

 -ﺷﻤﯽ ﺧﺎﻧﻢ ،اﻟﻪ اﺑﻬﯽ .ﻣﻦ وﺣﯿﺪ ﻫﺴﺘﻢ.

ﯾﮏﺑﺎره ﺗﻤﺎم آﺛﺎر ﺧﻮاب از آن ﺻﺪای ﺧﻮب ﻣﺤﻮ ﺷﺪ .ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
 -اﻟﻪ اﺑﻬﯽ! ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ! رﺳﯿﺪﯾﺪ؟

 ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ در ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻌﺬرت ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮدم. -ای وای! ا ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ.

 -ﺷﻤﯽ ﺧﺎﻧﻢ ،ﻓﺮﯾﺪون ﺗﻮی ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ؟

 ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪایﺳﺖ ﮐﻪ راه اﻓﺘﺎده .ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺒﺮ داده ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؛ ﺗﺎ ﭼﻨﺪدﻗﯿﻘﻪی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

 -ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺣﺎﻻ ﺗﻮی ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 ﻧﻪ؛ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﯿﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ. -ا ﮔﺮ ﺑﺎ ورودﻣﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؟

 -ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ داﻧﻤﺎرک ﻫﻢ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ دﻗﺎﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽآﯾﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارد ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﻪ

اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺗﻤﺮﯾﻦ و از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ:

 -اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ؛ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 -ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ .ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 -ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ.

 ﻗﺮﺑﺎن ﺷﻤﺎ ...ﺧﺪاﺣﺎﻓﻆ۲۳٤

از اﺗﺎﻗﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪم؛ ﮔﯿﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﭼﯽ ﺷﺪ؟

ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ،ﺳﺎ ک ﺑﻪ دﺳﺖ ،راﻫﯽ ﺑﺎﺟﻪﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﺷﺪﯾﻢ.

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﺟﻤﻼت ﻻزم را در

ذﻫﻦ آﻣﺎده و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎ رﺳﯿﺪم ،ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ
ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻮر ،رﯾﺶ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﯿﺎﻓﻪای آرام و ﻣﺆدب ﺑﻪ روﯾﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد .ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ

ﻫﺎج و واﺟﻢ را ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﺪون ﺗﮑﻠﻢ دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ:

- May I help you? ١٣

-Yes, please. We are three people. We want be asylum here. We are

Baha’i. ١٤

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدم ،ﮔﻔﺘﻢ» :اﯾﺮان«

-Where are you from? ١٥

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ادای اﺳﻢ اﯾﺮان دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻀﺎد داﺷﺘﻢ :ﯾﮑﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮدم ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در

اروﭘﺎ ﭼﻘﺪر ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ اﺳﺖ ،و دﯾﮕﺮی اﺣﺴﺎس اراﺋﻪی ﺳﻨﺪی ﺑﺮای دﻟﯿﻞ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ.

ﻣﺮد ﺟﻮان ،آرام ،ﻣﺆدب و ﻣﻬﺮﺑﺎن از اﺗﺎﻗﮏ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز

ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮوﯾﻢ .و ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک در

ﻣﺴﯿﺮ اﻓﺘﺎدهاﯾﻢ ،راﺿﯽ ،ﺑﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .او در ﻫﻤﺎن

ﻣﺤﻮﻃﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه در ﮐﻨﺎر اﻃﺎﻗﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻤﮑﺖ را ﻧﺸﺎن داد ،و ﺗﻌﺎرف ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺮد.

ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ .از ﻣﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪام ﭘﺮواز آﻣﺪهاﯾﻢ .ﺟﻮاب دادﯾﻢ .ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ

او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺒﺎت ورود را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﺪد ﺟﻠﺐ ﻣﺤﺒﺘﺶ ﺑﺮ آﻣﺪﯾﻢ و از اﯾﻦ

ﮐﻪ آن ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ و آراﻣﺶ از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺑﻮدﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -در اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ آدم ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؟

 -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ.

 -ﺑﺎر اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ﻣﯽآﯾﯿﺪ؟

 ﺧﯿﺮ ،ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دوﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ آﻣﺪهاﯾﻢ. -داﻧﻤﺎرک را دوﺳﺖ دارﯾﺪ؟

 -ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ ز ﯾﺒﺎﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﻣﺆدﺑﯽ دارد.

۱۳ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

۱٤ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
۱٥از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﯿﺪ؟

۲۳٥

 -ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ.

 -ﭼﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻗﺸﻨﮕﯽ دارﯾﺪ!

 دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﺗﺐ از داﻧﻤﺎرک و داﻧﻤﺎرﮐﯽﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ! -ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ.

 -ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ.

زﺑﺎن ﮐﻪ ﺧﻮب ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺎ اﻏﻼط ﻓﺮاوان وﺿﻊ و ﺣﺎل او را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم .ﺣﮑﺎﯾﺖ

ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎ و درﺑﻪدریﻫﺎ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم ﺑﻮد ،در ﮔﻮﺷﺶ ﺧﻮاﻧﺪم .ﮔﻔﺘﻢ:
 -ﻓﺮاﻣﺮز از ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،وﻟﯽ او ﻫﻢ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮد.

ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ او ﺣﺮف زدﯾﻢ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎرﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی

ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺻﺤﺖ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ از ﭘﺸﺖ

ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﺮون را ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﻓﺮﯾﺪون و ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪوداﹰ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪای را ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد،

دﯾﺪم .ﺑﺎ ذوق و ﺷﻮق ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ رﺳﺎﻧﺪم .ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺟﺴﺘﯽ زد و ﮔﻔﺖ:
 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،آﻗﺎ ﻓﺮﯾﺪون.

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪون را ﻣﯽدﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮﯾﺪون را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﻓﺮاﻣﺮز

ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ دﯾﺪار او را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻧﺎ ﮔﻬﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺧﻄﺎرﮐﺮد از ﭘﺸﺖ

ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ دور ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ و ﺳﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ.

ﻓﺮﯾﺪون و ﺧﺎﻧﻢ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ و ارﺳﺎل ﺑﻮﺳﻪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ آراﻣﺶ دﻋﻮت

ﮐﺮدﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه دور ﺷﺪﻧﺪ .از ﺟﻮان داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻋﺬر ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ و ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق ﺑﺮد .ﻗﻬﻮهای آﻣﺎده ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﻤﺎن ر ﯾﺨﺖ .ﺑﺎز ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ و ادب و آراﻣﺶ

ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف زد .ﮔﯿﺘﯽ ﺑﯿﺮون اﺗﺎق روی ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻪ او ﻫﻢ ﻗﻬﻮه ﺗﻌﺎرف ﮐﺮد وﻟﯽ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ

ﻗﻬﻮه ﻧﻤﯽﺧﻮرد از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در ﻧﺰد او ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدی

داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺳﯽ و ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺟﻮان و زﯾﺒﺎ وارد اﺗﺎق ﺷﺪ .ﻣﺮد داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﮑﻞ

ﮐﺸﯿﺪه ،ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﻫﺎی ﺻﺎف ،ﻣﺆدب و ﺟﺪی ﺑﻪ اﻇﻬﺎر اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ.

ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ و ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ را ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻣﯿﺰ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭼﺴﺒﯿﺪه
ﺑﻪ دﯾﻮار ﺑﻮد ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺳﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺧﻮدش ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ

ﻧﺸﺴﺖ و آن ﺧﺎﻧﻢ در ﺻﻨﺪﻟﯽ وﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و آن ﻣﺮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺆال ﮐﺮد :اﺳﻢ ،اﺳﻢ ﻓﺎﻣﯿﻞ ،اﺳﻢ

ﭘﺪر ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ،ﺳﻦ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮوج از اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺟﻨﺲ آنﻫﺎ ،ﺳﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر،

۲۳٦

ﺳﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ،ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ،ﻋﻠﺖ آﻣﺪن ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ،ﻋﻠﺖ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻌﺪی و دهﻫﺎ ﺳﺆال دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ زﺑﺎن اﻟﮑﻦ ﺟﻮاب دادم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﺸﻮﯾﺪ؟

 ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻤﯽ .ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ وﯾﺰای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. -ﭼﺮا در ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮدﯾﺪ؟

 آﻧﺠﺎ ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺧﻄﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺸﻮدو ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﯾﻢ زودﺗﺮ از آن ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ.

 ﭼﺮا ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽروﯾﺪ ﮐﻪ وﯾﺰا ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺘﺎن و ﻓﺎﻣﯿﻞ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﯾﺰا ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

 -آﻧﺠﺎ ﺗﻌﺪاد اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ز ﯾﺎد اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﺪون ﮐﻪ دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ

ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

 ﭼﻘﺪر ﭘﻮل دارﯾﺪ؟ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ. -ﭼﻘﺪر؟

 ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ دﻻر. ﻫﻤﯿﻦ؟ -ﻫﻤﯿﻦ.

 -ﭼﯽ ﻫﻤﺮاه دارﯾﺪ؟

 ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺳﺎ ک ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ. زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟ -در اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ.

 آﯾﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮل دارﯾﺪ؟ -ﻧﻪ.

 -اﯾﻨﺠﺎ در داﻧﻤﺎرک ﭘﻮل دارﯾﺪ؟

 -ﻧﻪ.

 -ﭘﺲ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد؟

 اﯾﻨﺠﺎ آﻗﺎی ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .دراﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﺰدﯾﮏ زﯾﺎد دارﯾﻢ.

 ﻓﮑﺮﻣﯽﮐﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺖ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوﯾﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ.۲۳۷

 ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم و آن ﺟﻮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را روﺑﻪراه ﮐﻨﯿﻢ.

آرام ﻧﮕﺎه ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺮد و از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .در اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز رﻓﺖ،

و ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﺗﺎه از آنﻫﺎ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد

ﺣﺮﻓﯽ زد و از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻤﻢ او را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ آن زن داﻧﻤﺎرﮐﯽ-ﮐﻪ او ﻫﻢ ﭘﻠﯿﺲ

اداره ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﯾﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﻮد-ﺳﺆاﻻﺗﺶ را ﺷﺮوع ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادم ،ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ

از ﭘﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺆال ﮐﺮد و ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم .ﻧﻤﯽداﻧﻢ در آن دﻗﺎﯾﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی او

را ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ادا ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم و ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻟﻐﺎت ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻢ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺟﻮاب

ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽدادم .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺆاﻻﺗﺶ زﯾﺎدی و ﮐﺴﺎﻟﺖآور ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯽرﺳﯿﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدر و ﭘﺪر

ﮔﯿﺘﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن ،ﺷﻐﻞ آنﻫﺎ ،ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ آنﻫﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮت ﭘﺪرش و ...ﺷﺎﯾﺪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ آرام،

ﻣﺆدب و ﺟﺪی ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﺮا واﻣﯽداﺷﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ آرام و ﻣﺆدب و ﺟﺪی ﺑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﻢ.

ﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺆال دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﻧﻤﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺿﺎﻓﻪ

دارم ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم و ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﻢ«١٦No. Thank you » :

دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮔﺬﺷﺖ .ﻓﺮاﻣﺮز از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﺎآرام ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮو از

ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﻦ ﻟﺐﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده و ﺳﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﮑﺎن ﻣﯽدادم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ

ﻣﻬﻤﯽﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺪ .ﺧﯿﺎل ﮐﺮدم ﻓﺮﻣﺎن آزادی و اﺟﺎزهی ورود را ﺑﻪ

زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،وﻟﯽ در ﻋﻮض ﮔﻔﺖ:

 ﭼﻮن روش ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ داﻧﻤﺎرک ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮر واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺑﺪﻫﺪ،آنﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎ در داﻧﻤﺎرک ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﮐﻠﻤﺎت و ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ ،ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی

ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ .ﺳﺮﺑﺎر ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ

ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ راﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎ را ﺑﺮادران ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؛

راه دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آب ﻧﮑﺸﯿﺪهی ﻣﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺧﯽ و ﺧﻨﺪهی ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﺪ،

وﻟﯽ از ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی او ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪام ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورم .ﺟﻮاب داد:
 -اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و روش ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺎه

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ .ورود ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

» ۱٦ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮن«
۲۳۸

درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدم ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺴﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪم .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺻﺮار ﮐﺮدم ،و او ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﺟﻮاب داد:
 -ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮑﻨﻢ ،و اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ر ﯾﯿﺲ ﻣﻦ اﺳﺖ.

آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،و ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:

 ﻫﻨﻮز ﯾﮏ رﺑﻊ وﻗﺖ دارﯾﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ا ﮔﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮواز ﻫﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوازﺑﻌﺪی ﺷﻤﺎ را رواﻧﻪی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد اﺻﺮار و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪری ﻣﺮا ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
-

ﺷﻤﺎ ﻓﻌﻼ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﯿﺮون.

از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻧﺎراﺣﺖ وﻧﺎراﺿﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز و ﮔﯿﺘﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای

آنﻫﺎ ﻧﺪارم .ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
-

ﭼﻪ ﺷﺪ؟

-

در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎدر ﯾﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.

ﺧﻼﺻﻪ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﭘﺲ ﻓﺮﯾﺪون و ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻔﻞ را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ.

 -ﭼﺮا ،وﻟﯽ ﺟﻮاب درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف را زدهاﻧﺪ.

ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺻﺪای ﮔﯿﺘﯽ را ﺷﻨﯿﺪم:

 -ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ! ﺑﺮﯾﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .ﻣﻦ ﻣﺮدم! ﺧﻮب اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ آن ﺟﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ دارد؟

 ﮔﯿﺘﯽ ﺟﺎن! ﺑﺮﯾﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭼﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ! -ﭼﺮا؛ ﻣﺮگ از اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ و ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻋﺼﺎﺑﺶ از ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻤﻪی ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺮ از اﺿﻄﺮاب و ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻏﻢ

وﺣﺴﺮت و ﺑﯽﭘﻨﺎﻫﯽ و درﺑﻪدری و آوارﮔﯽ ،از ﻣﺎﺟﺮای ﻓﺮودﮔﺎه ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن و ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺐ و
ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺳﺎﻋﺎت اﺧﯿﺮ ،ﺑﯽﻃﺎﻗﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻔﺖ:

 -ﺑﺮوﯾﻢ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ .ا ﮔﺮ ﮐﺎرﻣﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ درﺳﺖ ﺑﺸﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮی از او ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﻗﺒﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﯾﮏ

اﺣﺴﺎس ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮت ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺧﻮﻧﺴﺮدی ﻣﯽداد .در اﺗﺎق ﺑﺎز ﺷﺪ .دو ﭘﻠﯿﺲ زن و ﻣﺮد ﺧﺎرج

ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺎ و ﺳﻪ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎ ک ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ »ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ «.و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻨﺪ.
۲۳۹

ﺟﻮان ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن ﺑﻮد ،از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮد را

ﻧﺎراﺿﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورد .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه دﻋﻮت

ﮐﺮد .ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺖ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ؟

 ﻧﻤﯽداﻧﻢ؛ ﺷﺎﯾﺪ رﻓﺘﻨﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ رﯾﯿﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ. -ﻧﮑﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ!

ﮔﯿﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
-

ﮔﻔﺘﻢ:

ﻋﺰﯾﺰم ،ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎش.

 ﻓﻌﻼ ﮐﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻋﺎزم اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮﯾﺪ ،و ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ دارﯾﻢ .ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد،اﺻﺮار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﯾﺪون را دارﯾﻢ؛ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﮏ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﺳﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻧﮕﺮان ،دﻗﺎﯾﻖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺳﺮ و ﮐﻠﻪی

آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺗﺎﻗﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻓﺘﻨﺪ .دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد-ﮐﻪ

اﺳﻤﺶ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻻرﺳﻦ ﺑﻮد ،آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺧﻢ و ﻗﺪری ﺗﺸﺮ ﮔﻔﺖ:

 ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ﺷﻤﺎ را ﺑﻪاﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد.

 آﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ ر ﯾﯿﺲﺗﺎن ﮔﻔﺘﯿﺪ؟ -ﺑﻠﻪ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اوﺳﺖ.

 -ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮدم ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ.

 ﺑﺎ ﻫﻤﻪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭼﻄﻮر اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮدم ،ﺧﺪا آﮔﺎه اﺳﺖ. ﻣﻦ ﺣﺮفﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪام. -ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺮفﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﻮاﺑﻢ را ﻧﺪاد .ﻗﺪری ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد و داﺧﻞ اﺗﺎق ﺷﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ،و آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻨﺪهی ﺗﻠﺦ و ﭘﺮ از ﯾﺄﺳﯽ ﺑﺮ ﺻﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ آرام آرام دﻋﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ .ﻓﺮاﻣﺮز

ﺟﻮان ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث از ﭘﺎ در ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﻧﺎ ﮔﻮاری ﺑﺮاﯾﺶ

ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﻣﺮد داﻧﻤﺎرﮐﯽ از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ و از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺖ .در ﻣﺤﻮﻃﻪ را ﺑﺎز

ﮐﺮد و از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪ .دﻗﯿﻘﻪای ﺑﻌﺪ ،زن ﭘﻠﯿﺲ از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎ کﻫﺎﯾﻤﺎن
ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 درون اﯾﻦﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ -ﻟﺒﺎس ﮐﻬﻨﻪ.

۲٤۰

-

ﻫﻤﯿﻦ؟

 -ﺻﺎﺑﻮن ،ر ﯾﺶ ﺗﺮاش ،ﺣﻮﻟﻪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺳﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .ﻣﺎ ﮐﻪ

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺮش را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﻋﺒﻮر ﮐﺮده،

ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﮐﺮدم و ﭘﺲ از او از در ﺧﺎرج ﺷﺪم .ﭼﻨﺪ ﻗﺪم آن ﻃﺮفﺗﺮ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﺳﯿﺎه رﻧﮕﯽ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎ کﻫﺎ را درون آن ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﮔﯿﺘﯽ و

ﻓﺮاﻣﺮز در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺧﻮدش ﻫﻢ رﻓﺖ ﭘﺸﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺖ .درﹺ ﺟﻠﻮ را ﺑﺎز ﮐﺮدم
ﺗﺎ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎرش ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ .ﺑﺎ اﺷﺎره ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺐ و ﮐﻨﺎر دﺳﺖ آن دوﺗﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ.

ﻧﺎراﺣﺖ از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،در را ﺑﺴﺘﻢ و روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ .ﻣﻮﺗﻮر

ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را داﺷﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ او ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﭘﺸﺖ

ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎر دﺳﺘﺶ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد.

ﻫﻮا ﺳﺮد و اﺑﺮی ﺑﻮد .ﺑﺨﺎری ﻣﺎﺷﯿﻦ را روﺷﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ از ﻓﺮودﮔﺎه ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،ﻧﻮری

از اﻣﯿﺪ ﺑﺮ دﻟﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد.
 -ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﺮﺳﯿﺪ:

 -ﭘﺴﺮﻋﻤﻮ ،ﮐﺠﺎ ﻣﯽرﯾﻢ؟

 -ﻓﻌﻼ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﻢ.

ﺑﻌﺪ از ده دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻌﻄﻠﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﻫﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﺪ و در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺖ .ﺑﺎ ﮐﺖ ﻣﺨﻤﻞ

ﻗﻬﻮهای و ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﯾﻘﻪ ﺑﺎزی ﮐﻪ او را از اﺑﻬﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮدن ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ ،و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﺟﺪی و ﻣﺼﻤﻢ ک

ﯾﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ اﺟﺎزهی ورود ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﺘﺎن ﻣﻬﺮ اﺟﺎزهی ورود ﻧﺨﻮرده

و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ادارهی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.
 -ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﻬﺎﺋﯽ داﻧﻤﺎرک را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ.

 آنﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ر ﯾﯿﺲ ﻫﻤﺎن ﺣﺮف اوﻟﺶ را ﺧﻮاﻫﺪ زد. -ﻣﺎ ﻫﻢ ﯾﮏ راه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ،و آن اﯾﻦ ﮐﻪ در داﻧﻤﺎرک ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ.

ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ و ﻧﺎراﺿﯽ از اﺻﺮار و ﯾﮏدﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ:
Take it easy. ١٧ -

از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺶ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،و دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰدم و ﺳﺎ ﮐﺖ ﻣﺎﻧﺪم و ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﮔﯿﺘﯽ

ﻻ ﺑﯽﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻮد ،ازﮔﻔﺘﮕﻮی زﯾﺎد ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد ﺑﻮد .ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ
ﻫﻢ ﮐﻪ اﺻﻮ 

دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ادارهی ﻣﺮﮐﺰی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻫﻢﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﻮﯾﻢ .ﮐﻤﺘﺮ از رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻌﻬﻮد

رﺳﯿﺪﯾﻢ .ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک و ﻫﻮای ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎراﻧﯽ آن روز ،دﯾﺪار ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر
۱۷ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺎزﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎﹰ در ﺣﺎل و روﺣﯿﻪای ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﯿﺮون

را ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺎزه اﺳﺖ.

وﻗﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﯾﺴﺘﺎد ،ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرﺷﺎن از ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﺳﺎ کﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﯿﻢ ،و ﻫﻤﺮاه زن ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ

ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ زﻧﺎﻧﻪ ،داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﻪ رﺳﻢ ادب ،ﮐﻨﺎر

ﮐﺸﯿﺪم ﺗﺎ زن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻣﻦ وارد ﺷﻮد ،وﻟﯽ او ﻧﺎراﺿﯽ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
Thank You. ١٨ -

وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺳﻮار آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﻮﯾﻢ ،از ﺗﻌﺎرف ﻣﻦ ﺧﹸﻠﻘﺶ ﺗﻨﮓ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﮔﻮﻧﻪ وﻗﺖﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدی آداب ﺑﺎﺷﻢ ،و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﭘﻠﯿﺲ را اﺟﺮا ﮐﻨﻢ .ﻧﺎﭼﺎر ﻗﺒﻞ از اﯾﺸﺎن ﺳﻮار

آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪم .ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮی ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪی ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺘﯿﻢ .ﻻرﺳﻦ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻣﺎ ﭘﯿﺎده

ﺷﺪه و ﺑﺎ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻞ در آﺳﺎﻧﺴﻮر در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺑﻮد .در اﺗﺎﻗﺶ را ﺑﺎز و

ﻣﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد .ﺻﺪای ﺻﺤﺒﺖ ﻓﺮﯾﺪون را ﺑﻪ زﺑﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ از اﺗﺎق دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم.

او ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ در اﺗﺎق ﻻرﺳﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻧﺰد ﻣﺎ آﻣﺪ .از ﺟﺎ ﭘﺮﯾﺪﯾﻢ ﺗﺎ او را در

آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﺻﻮرﺗﺶ را ﺑﺒﻮﺳﯿﻢ ،وﻟﯽ زودﺗﺮ از ﻣﺎ ﻻرﺳﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او رﻓﺖ و ﺑﻪ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﭼﯿﺰی
ﮔﻔﺖ .ﻓﺮﯾﺪون ﻧﺎراﺿﯽ از ﺗﺬﮐﺮ ﻻرﺳﻦ ،وﻟﯽ ﻣﻄﯿﻊ از ﺟﻠﻮ آﻣﺪن ﺧﻮدداری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺑﺎز ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدم «.و از اﺗﺎق ﺧﺎرج ﺷﺪ.

اﺗﺎق ﻻرﺳﻦ دارای دو ﻣﯿﺰ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﻫﻢ ﭼﻬﺎر ﺻﻨﺪﻟﯽ در آن ﺑﻮد .در ﯾﮏ ﺳﻮی اﺗﺎق

ﺳﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎﹰ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار داد .ﻣﺎ روی آن ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﺳﺎ کﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﭘﺎﻫﺎﯾﻤﺎن ﻗﺮار

دادﯾﻢ .ﻻرﺳﻦ ﮔﻔﺖ:

 -ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ.

ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی و ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﻋﺒﻮس از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .در را ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﮐﺮد .در آن اﺗﺎق

ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻪ اﺳﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﹺ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﮑﻢ را داﺷﺘﯿﻢ .ﺻﺪای ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽآﻣﺪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس و

ﺗﻘﺎﺿﺎ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺻﺪای آﺷﻨﺎی ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺻﺤﺒﺖ

ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺖ ،در اﺗﺎق ﺑﺎز و ﻻرﺳﻦ وارد ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻗﯿﺎﻓﻪای

ﺑﺎز .ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ داد و ﺳﻪ ﺑﺎر

ﮐﯿﻮ ،ﮐﯿﻮ ،ﮐﯿﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻣﺎ آن ﻗﺪر ﺟﺪی رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،اﯾﻦ

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮخ و ﺷﻨﮕﺶ ﺗﻀﺎد ﻋﺠﯿﺒﯽ را در ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و او ﺑﺎ آن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎنﺗﺮ

از دﻗﺎﯾﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ:
۱۸ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ.
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 -ﻓﺮدا ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ز ﯾﺎدی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﻻزم را در ﻣﻮرد اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ورﻗﻪی اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﭼﻬﻞ

و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ اداره ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ا ﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ آن را اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﻓﻮراﹰ آن ﺳﻪ ﮐﺎﻏﺬ را ﻧﻮﺷﺖ و اﻣﻀﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﻓﺮﯾﺪون

ﻫﻤﺮاه ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ داﻧﻤﺎرک وارد اﺗﺎق ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺮﯾﺪون را ﺑﻪ آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ و ﺑﺎ

او روﺑﻮﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﻤﺮاه را ﺑﻪ اﺳﻢ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻣﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﺑﻮر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺠﻌﺪ و ﺻﻮرت ﻻﻏﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎ ﺧﻨﺪهای

ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻄﻮﻓﺖ .او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﻄﻒ و ﻣﺤﺒﺖ زاﯾﺪاﻟﻮﺻﻔﯽ ﮔﯿﺘﯽ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮ و ﺻﻮرت

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﻣﺎ دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ .در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻻرﺳﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ

ﺗﺒﺎدل اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻮد .از ﻓﺮﯾﺪون و آن ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ،درﺳﺖ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ-ﮐﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد-،آنﻫﺎ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺆل ﻣﺎ

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺣﻀﻮرﻣﺎن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ

ﻻرﺳﻦ اﺟﺎزهی ﺧﺮوج ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﻣﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ در اﯾﺮان ﺗﯿﺮ ﺑﺎران
ﻫﺮ روزه در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:

 ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺳﺮ و ﺻﻮرت را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ؛ ر ﯾﺶﻫﺎ را ﺑﺘﺮاﺷﯿﺪ و ﻓﺮدا ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎرا ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ز ﯾﺎدم ﺗﯿﺮ ﺑﺎران ﮐﻨﻢ.

ﻓﺮﯾﺪون ﺷﻮﺧﯽ ﻻرﺳﻦ و ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ،از ﺳﺮ ﺷﻮﺧﯽ ،ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﻪ

او ﺑﮕﻮ اﮔﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮدن اﺳﺖ ،ﺑﺮود ﺳﺮاغ ﺟﻨﺎب ﻣﺴﺒﺐ اﻻﺳﺒﺎب« ،و او ﻫﻢ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﻫﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .ﻻرﺳﻦ از ﺟﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و دﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ دراز و

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮد .ﯾﺎدآوری ﮐﺮد ﮐﻪ روز ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻤﺎﹰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .از اﺗﺎﻗﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی
آن ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮد و ﻫﻤﮑﺎر زﻧﺶ ،ﻫﻤﺮاه دوﺳﺖ دﯾﺮﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ
داﻧﻤﺎرک ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﯿﻢ و از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ.

ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدش راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺳﺎ کﻫﺎ را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺳﻪ

ﻧﻔﺮ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ و آن ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ در ﮐﻨﺎر دﺳﺖ ﻓﺮﯾﺪون ﻧﺸﺴﺖ .ﻓﺮﯾﺪون ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا او را ﺑﻪ

ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ .ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻣﻨﺰﻟﺶ رﺳﯿﺪ .از

اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ ،و از ﻣﺤﺒﺖﻫﺎ و زﺣﻤﺎﺗﺶ ﺗﺸﮑﺮ و ﺑﻪ اﻣﯿﺪ دﯾﺪارش ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮐﻨﺎر
دﺳﺖ ﻓﺮﯾﺪون ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺰﻟﺶ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﺑﻮد ،ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ دارﯾﻢ .ﻓﺮﯾﺪون ﮔﻔﺖ:
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 ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻓﺮدا از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪی ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

آن وﻗﺖ ﺗﺎزه ﯾﺎدﻣﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﺷﻮﺧﯽﮐﻨﺎن و ﺑﻪ رﺳﻢ دوران ﺟﻮاﻧﯽ،

ﻓﺮﯾﺪون ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:

 -ﺟﯿﮕﻮری ،ﭼﻄﻮری؟

دﯾﮕﺮ از آن ﻟﺤﻈﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﮐﺮدم ،و ﺳﺒﮏ از ﻫﻤﻪی ﻗﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺷﻮﺧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺸﺎط ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺧﻨﺪهﻫﺎ و ﺷﻮﺧﯽﻫﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد .در ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻢ

اﺛﺮ وﺟﺪ و ﺳﺮور دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،و ﺧﻮدش ﻫﻢ ﮔﻬﮕﺎه ﺗﮏ ﻣﻀﺮابﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزد .از ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.
ﺷﻬﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک و اﻃﺮاف آن واﻗﻌﺎﹰ ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﺷﻪی آن ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﺗﻤﯿﺰ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﺑﺮ و

ﺑﺎران ،ﺟﻠﻮه و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﮕﻔﺘﯽ دارد .وﻗﺘﯽ آﻓﺘﺎب ﺑﺘﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ از ﺗﻤﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎﺳﺖ .ﺑﻪ

ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺸﻨﮓ ﻓﺮﯾﺪون و ﺧﺎﻧﻤﺶ رﺳﯿﺪﯾﻢ .از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﯾﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﻮد .ﻓﺮﯾﺪون
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺪری رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﻤﺎم و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ،ﻣﻔﺼﻞ دﯾﺪار و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﯿﻢ.

وﻗﺘﯽ زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ آﻣﺪﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ ﺷﻤﯽ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﯾﺪون،

ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .ﺗﻤﺎم ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ورود ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺻﻔﺎ از اﯾﻦ ﮐﻪ از

ﺟﻬﻨﻢ ﭘﺮ ﺑﻼ رﻫﺎ ﺷﺪه و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪی اﻣﻦ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﻣﯽﮐﺮد .ﻫﺮ دو آنﻫﺎ
از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮ ﻣﺎ

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻢ و ﯾﮑﺠﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﯾﻢ.

ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻌﺪ دو ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪان دﻟﺒﻨﺪ و زﯾﺒﺎی آنﻫﺎ ،ﺳﺮﯾﺮا دﺧﺘﺮک ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ و

ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ زﯾﺒﺎی ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ از ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺪﻧﺪ و ﺷﺎدی و ﺳﺮور ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .روی ﻣﺎﻫﺸﺎن را

ﺑﻮﺳﻪ زدﯾﻢ و اﺷﮏ ﺷﻮق ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آوردﯾﻢ .ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﺷﺐ در ﮐﻨﺎر آن ﻋﺰﯾﺰان ﺑﻪ ﺷﻮر و ﺷﻮق و

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮔﺬﺷﺖ.

وﻗﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ادارهی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺮف ﻣﯽزدﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺳﻪ

ﻧﻔﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻠﺦﺗﺮﯾﻦ و ﻫﻮﻟﻨﺎ کﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن را ﮔﺬراﻧﺪه
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺣﺎﻻ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﯽ ،از ﻗﻠﺐ ﺷﻬﺮی در ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ آﻣﺪه و در

ﺟﻮار دوﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻫﻤﻪ ﺑﯿﻢ ﺑﻮد و اﻣﺸﺐ ﺗﻤﺎم اﻣﯿﺪ .ﻓﺮﯾﺪون و ﺷﻤﯽ ﺷﻤﺎرهی
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻨﯿﺐ و ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .دﻟﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺎ

ﻟﺤﻈﻪی دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﺣﺮف ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ.
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رﻧﮓ ﺻﺒﺢ داﻧﻤﺎرک را دﯾﺪﯾﻢ و ﺑﯿﺪار ﺷﺪﯾﻢ .ﭘﺲ از ﺻﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﯾﺪون راﻫﯽ ادارهی

ﭘﻠﯿﺲ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ آﻗﺎی ﻻرﺳﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد .ﮔﯿﺘﯽ از ﺑﺎراﻧﯽ ﺷﻤﯽ ،و ﻣﻦ از ﺑﺎراﻧﯽ

ﻓﺮﯾﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم .ﮐﺮواﺗﯽ ﻫﻢ از ﻓﺮﯾﺪون ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﯾﻘﻪی ﺑﺎز را ﺑﺴﺘﻢ و ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﮔﺮدن را ﺑﻪ

ﮐﺮوات آراﺳﺘﻢ و ﻫﻤﺮاه ﮔﯿﺘﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎ رﯾﺶ ﺗﺮاﺷﯿﺪه و ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺗﻤﯿﺰ ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻻرﺳﻦ

ﻣﺸﺮف ﺷﺪﯾﻢ .ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻤﺎن در ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮑﺎﯾﮏﻣﺎن دﺳﺖ داد و ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻔﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون

آﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪ داﺷﺖ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﻧﺘﻈﺎر رﮔﺒﺎر ﺳﺆاﻻﺗﺶ ﺑﻮدم ،وﻟﯽ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺎ

رﺑﻊ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺆال ﻧﮑﺮد .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﯾﺪون و ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ

داﻧﻤﺎرک را ﻣﺮور ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی آن ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺪارﮐﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و از اﺗﺎق

ﺧﺎرج ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ روز ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد .ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﻤﺎن را ﭘﺲ داد و ﮔﻔﺖ:

 اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎﹰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺟﺎزهی اﻗﺎﻣﺖ داده ﺷﺪه .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺰایﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰای اﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ وﯾﺰای اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻮن از اوﺿﺎع اﯾﺮان و ﺧﺮوج اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﮐﺸﻮر و ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻀﻮر آنﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه اﻃﻼع داﺷﺖ ،از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺒﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎ از ﻃﺮف ادارهی

ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺰد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻗﻮل دادﯾﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ﺳﺮ ﻧﮕﻪدار ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ وﻋﺪه ﻋﻤﻞ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺷﺎد و ﺷﻨﮕﻮل و ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺎن از اﺗﺎﻗﺶ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ و ﺷﻮﺧﯽ و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون را ﺷﺮوع
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی ﺑﯽرﻧﮓ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻨﺪهﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻓﺮﯾﺪون و ﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻮﺟﺒﺎت آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺷﺎدی ﻣﺎ را

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ درﮔﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی اداری و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و دﯾﮕﺮی ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﻣﻄﺐ و

ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اوﻗﺎﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻬﯽ

ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.آن ﻗﺪر از آنﻫﺎ ﻧﻮازش ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮدﻣﺎﻧﯿﻢ .از

ﻣﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:

 ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ را ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؟ -ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺮدهاﯾﻢ.

 -اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ای ﺑﺎﺑﺎ! ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻫﻤﻪ را از دﺳﺖ داده ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﺗﺎ روزی ﮐﻪ از اﯾﺮانﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺨﺮوج و ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮدﯾﻢ وﻟﯽ ﻋﻤﻼ ﮐﺴﯽ ﻣﺰاﺣﻢ ﻧﺸﺪه
ﺑﻮد.

 اﻟﺤﻤﺪاﻟﻪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﺟﺎﻧﺘﺎن را ﻧﺠﺎت دادﯾﺪ.۲٤٥

در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺷﻮﺧﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و از ﺗﻪ دل ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ .دو دﺧﺘﺮ آنﻫﺎ

از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻮﺧﯽ و ﺷﺎدی ﺑﻪ ﺣﯿﺮت آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی و دﻟﺸﺎد ﻣﺎ ،ﻗﻬﻘﻬﻪ

و ﺧﻨﺪهی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﻨﺪه و دﻟﺸﺎدیﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﺧﺎﻃﺮات

ﺗﻠﺦ و دل آزار رﻫﺎ ﺷﻮﯾﻢ و دل را ﺑﻪ ﺷﺎدی ﻣﻬﻤﺎن ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﯾﺎدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻮد.

ﺗﻌﺪادی از ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﭘﺎ ک را ﻧﺜﺎر و ﺳﯿﻨﻪ را ﻫﺪف ﺗﯿﺮ ﺑﻼی دﺷﻤﻨﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺳﺘﺎن

ﻣﺸﺘﺮک و ﻋﺰﯾﺰ ﺳﺎلﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽﻣﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .آن دو ﻋﺰﯾﺰ در داﻧﻤﺎرک از دور ﺧﺒﺮﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ

ﺷﻬﺎدت ﯾﮑﺎﯾﮏ آنﻫﺎ اﺷﮏ ﺗﺄﺛﺮ و ﺣﺴﺮت ﻣﯽر ﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﺤﻀﺮﺷﺎن ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺣﺎل آن ﻋﺰﯾﺰان را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﺮاﯾﺸﺎن آﻧﭽﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﻮد ،ﻣﯽﮔﻔﺘﯿﻢ .ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻗﺎﯾﻘﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺎدﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ ،ﺣﺎل اﺷﮏ ﻏﻢ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪﻫﺎ داﺷﺖ.

ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ داﻧﻤﺎرک و ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ﻣﻨﺰل و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ در

ﺟﻮار ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرش ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮود .ﭼﺸﻢ ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪار دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﺎ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺧﺒﺮ ورود

ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک را ﺑﻪ آنﻫﺎ دادﯾﻢ و از روز ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا و اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺷﻮﻗﯽ از رﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﺳﺮور ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﻪ ﺻﺪاﻫﺎی ﻋﺰﯾﺰ و آﺷﻨﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دوری از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﺷﮏ ﺷﻮق

ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ آوردﯾﻢ .دﻟﻤﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻤﺎن در اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع

ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر و ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ داﻧﻤﺎرک ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را راﻫﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ

ﮔﻮش ﮐﺴﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺳﺪ .وﻟﯽ ﻇﺎﻫﺮاﹰ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺣﻀﻮر در داﻧﻤﺎرک ،و

آن ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از ﻋﺰﯾﺰان و دوﺳﺘﺎن و اﺣﺒﺎ از آن ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ در

ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ در اﺧﺘﻔﺎی ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮرﻣﺎن دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﮐﻪ ﺧﺒﺮ از
ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻧﺪارد ﺧﻮاﺟﻪ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺖ«.

در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در داﻧﻤﺎرک ،دﮐﺘﺮ رﺿﻮان ،دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﯿﻢ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد،

ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اروﭘﺎ ﻫﺴﺘﻢ اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ زﯾﺎد ﮐﺮد .ﮔﻔﺖ ﺑﺮای

دﯾﺪارﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،و آﻣﺪ .دو ،ﺳﻪ روز ﺣﻀﻮر او و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮ وﺟﺪ و ﺳﺮور ﻣﺎ در ﮐﭙﻨﻬﺎ ک

اﻓﺰود .ﭼﻮن ﻧﮕﺮان وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ،دو ﻫﺰار دﻻر ﺑﺎ اﺻﺮار ﺑﻪ ﻣﻦ داد .ﭼﻮن ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﯾﺎﻓﺖ،

ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮض ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ .ﻗﻮل دادم در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ آن را ﭘﺲ ﺧﻮاﻫﻢ داد .ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮ

وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق اﻟﻪ  ١٩ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻦ «.ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻨﺎن ﮐﺮدم.
۱۹ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻮزده درﺻﺪ ﻣﺎزاد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮقاﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در

ﻣﺼﺎرف ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۲٤٦

ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ رﺿﻮان زﻧﺪه ﮐﻨﻨﺪهی اوﻗﺎت دﻟﭙﺬﯾﺮ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺰرﮔﻮار ،دﮐﺘﺮ ﯾﻮﺳﻒ

ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ دوﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﺑﺎرﻫﺎ آن ﺧﺎﻃﺮات را ﻣﺮور ﮐﺮدﯾﻢ ،و از ﻓﻘﺪان ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﺷﮏ ﺑﻪ

ﭼﺸﻢ آوردﯾﻢ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ،روز ﺳﻮم ورود ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک ،از ﻓﺮﯾﺪون ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﻫﻤﺮاﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺮوﯾﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ﮐﻨﯿﻢ .او ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ورﻗﻪﻫﺎی ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،آنﻫﺎ را ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد .ﻣﻦ و

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﯿﻢ آنﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﯾﺪون و ﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﺮدﯾﻢ و ﺗﺴﻠﯿﻢ

ﺑﺎﺟﻪی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا ،ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی داﻧﻤﺎرﮐﯽ در ﺳﻔﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ از

ﻣﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎ ﺑﻪ

ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﺮ وﯾﺰا ﻣﯽﺧﻮرد و ﮐﺎرﺷﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻣﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ

و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ »ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ «.ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﻢ را ﺷﻨﯿﺪم .ﻫﻤﺮاه

ﻓﺮﯾﺪون ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺸﻪای رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻤﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،اﯾﺴﺘﺎدﯾﻢ .ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﭼﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوﯾﺪ؟

 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن. ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دارﯾﺪ؟ -دو ﺗﺎ.

 ﻫﺮ دو اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ -ﺑﻠﻪ.

 ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺗﺤﺼﯿﻞ.-

وﯾﺰای ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ؟
ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ﻗﺒﻞ از داﻧﻤﺎرک ﮐﺠﺎ ﺑﻮدﯾﺪ؟ -ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن.

 ﭼﻨﺪ روز؟ -ده روز.

 -ﮐﯽ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ؟

 ده روز ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن. -در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ دارﯾﺪ؟

 -ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ و ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن او و ﺑﺮادر ﺧﺎﻧﻢ و ﻋﻤﻮ و ﺗﻌﺪادی از ﻓﺎﻣﯿﻞ دور.

 -در اﯾﺮان ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را دارﯾﺪ؟
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 -ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺑﺮادر و اﻗﻮام.

 -ﭼﻨﺪ وﻗﺖ اﺳﺖ در داﻧﻤﺎرک ﻣﻘﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 -ﺳﻪ روز.

 -ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

 -ﻣﻨﺰل دوﺳﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ.

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ از ﻣﺎ ﻣﯽﮐﺮد .از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی

در ﺻﻮرﺗﺶ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﮔﻔﺖ:

 ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وﯾﺰای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ،ﻗﺼﺪﺗﺎن اﻗﺎﻣﺖ دراﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ.

ﻣﻦ و ﻓﺮﯾﺪون ﻟﺤﻈﻪای ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﻧﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:

 اﯾﻦﻫﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﻗﺖ و ﻣﻬﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺪﯾﺪهاﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی رﻓﺘﻦآنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﭽﻪﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

آن ﺧﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﺴﺮد و ﻗﺪری ﺑﯽادﺑﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ دﻓﻌﻪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﮐﻼﻣﯽ ﮐﻢ و زﯾﺎد ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ

ﮐﻪ ﻧﻮاری ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﮑﺮار ﮐﺮد؛ و ﺑﺮای آن ﮐﻪ رﻓﻊ زﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻬﺮی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻤﺎن زد و آن را
ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن داد و ﮔﻔﺖ» :ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮑﻨﯿﺪ «.ﺑﻪ

اﻋﺘﺮاض ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺘﻀﺮﻋﺎﻧﻪ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ وﺿﻊ ﻣﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد ،وﻟﯽ او
ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﯿﺸﻪ دور ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﻧﮕﺮدﯾﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ و ﺷﻤﯽ ﻗﺪری دورﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از اﺷﺎرهی ﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﯽ

ﺷﺮح ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻬﺮ ﮐﺬاﯾﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ

ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼتﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻢ .ﺷﺎدی و ﺑﺬﻟﻪ ﮔﻮﯾﯽ دو ﺳﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ

ﺑﯽرﻧﮓ ﺷﺪ .ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻢ ﮐﻪ از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮد ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ روﺣﯿﻪ و

ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﺎ ﮔﻔﺖ:

 -ﺟﯿﮕﻮریﻫﺎ ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﺪ.

 ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ دارد اﯾﻦ ﻃﻮر ﻣﯽﺷﻮد. -ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ!

و ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:

 -ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وﻗﺎﯾﻊ ﺷﺪ .اﻧﺸﺎءاﻟﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ روﺑﻪراه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺧﺎﻃﺮ ،از ﺳﻔﺎرت ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪی اﺧﺘﻼف

ﺳﺎﻋﺖ داﻧﻤﺎرک و اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻨﯿﺐ ﺗﻠﻔﻦ زدﯾﻢ و ﺷﺮح واﻗﻌﻪ را دادﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎز ﺑﺎ ﻣﺎ

ﺗﻤﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن از ﺣﻀﻮر ﻣﺎ در داﻧﻤﺎرک ﺧﺒﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ

روزی ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﺗﻠﻔﻦ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﺪ .از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻧﺰدﺷﺎن ﺑﺮوﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺻﻤﯿﻤﯽﺗﺮ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﭼﻪ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ.

ﻋﻨﺎﯾﺖ-از دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺎ ﮐﻦ ﮐﺎﻧﺎدا اﺻﺮار داﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮوﯾﻢ و وﻋﺪه ﮐﺮد از ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎد در داﻧﻤﺎرک ﻣﺎ را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﮐﻨﺪ.

ﺟﻨﺎب ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﺘﺢ اﻋﻈﻢ ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺳﺮور از ﻧﺠﺎت ﻣﺎ و ﭘﺮﺳﺶ از

ﺣﺎل و اوﺿﺎع واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﻤﺎن ،ﻣﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت

ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ،دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای اﺣﺒﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آن

ﮐﺸﻮر ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻌﺬﻟﮏ در ﻣﻮرد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻟﺠﻨﻪی اﻣﻮر اﺣﺒﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در

اﻣﺮﯾﮑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺷﺐ ﺑﻪ وﻗﺖ داﻧﻤﺎرک ،ﻣﻨﯿﺐ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻦ زد و ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻮی او ﺣﺴﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﮕﺮهی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎ را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺬﮐﻮر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﮐﻪ

دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ  ٢٠ﮐﻨﯿﻢ ،و

از آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ ،ﻣﻨﯿﺐ و ﺣﺴﯿﻦ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻓﺮدای آن روز ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪای را ﺧﻄﺎب ﺑﻪ

ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺧﻮدﻣﺎن در اﯾﺮان و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺮای

ﺧﻮدﻣﺎن و ﻓﺮاﻣﺮز وﯾﺰای ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻓﺮﯾﺪون آن را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺎﯾﭗ ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از

اﻣﻀﺎی ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ ﺳﭙﺮدﯾﻢ ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺳﻔﺎرت ﭼﯿﺴﺖ.

ﻓﺮﯾﺪون ﺳﻔﺮی ﭘﺎﻧﺰده روزه در ﭘﯿﺶ داﺷﺖ .ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ

ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽرﻓﺖ .ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺸﻮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ او در ﻣﺴﯿﺮ و ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺮار

دﻫﯿﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﯾﺪون ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺮای اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ از داﻧﻤﺎرک ﺷﺪ.

ﺧﯿﺎﻟﻤﺎن از ﺟﺎﻧﺐ او ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ز ﯾﺎدی راﺣﺖ ﺷﺪ ،وﻟﯽ از ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻨﻮز ﺧﺒﺮی ﻧﺒﻮد و

ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻨﯿﺐ ﻫﻢ از اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﯽزد و ﺳﺆال ﻣﯽﮐﺮد ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﯾﺪ .ﺑﺮای

او روﻧﻮﺷﺖ ﻧﺎﻣﻪای را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدم ،ارﺳﺎل داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺮ ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم را ﺑﮑﻨﺪ .دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﭙﺮده و ﭼﺸﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺪام

ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ و از ﺟﻬﺘﯽ در اﻧﺘﻈﺎر وﺻﻮل ﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺒﺮی از ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﻮدﯾﻢ.

ﻓﺮﯾﺪون و ﺷﻤﯽ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺎزﻧﯿﻦ آنﻫﺎ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮﯾﺪون و ﺑﺮادر او ،ﺟﻤﻌﯽ از اﺣﺒﺎی

داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺒﺖ را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎﺗﻤﺎن را در ﻣﯿﺎن آن ﻋﺰﯾﺰان ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ .ﻧﺰدﯾﮏ
humanitarian
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ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻓﺮﯾﺪون ،آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﭘﺪر ﺷﻤﯽ ،ﺑﻪ داﻧﻤﺎرک آﻣﺪﻧﺪ ،و در ﻣﺤﻀﺮ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ اوﻗﺎت ﺑﻪ

ﺧﻮﺷﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺳﺎﯾﻪی ﻏﻢ ﺑﺮ ﭼﻬﺮهی ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺑﻮد و ﺧﺎﻃﺮات ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ از دﺳﺖ داده

ﺑﻮدﯾﻢ ،زﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآﻣﺪ .ﮐﺎﻣﺮان ﺻﻤﯿﻤﯽ ،ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ دوم ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻔﺖ ﺗﻦ

دﯾﮕﺮ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺷﺮف ﺷﻬﺎدت در راه اﯾﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎدش رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻋﻤﻮی ﺷﻤﯽ و ﺑﺮادر

ﻣﻬﺮﭘﺮور ﺟﻨﺎب ﻣﻬﺪی ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮد.

در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ورود ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک ،از ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮی ﻣﻮدت ،ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻣﻮدت ،ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺪارش ﺷﺘﺎﻓﺘﯿﻢ .او ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺷﺠﺎﻋﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﻋﻘﻞ و دراﯾﺖ
ﺑﻮد .در ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﺑﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺷﻬﺮ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮد ،و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺮوح

اﺳﺎس اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن را ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﻀﯿﯿﻘﺎت وارده ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺷﻬﺎدت ﺟﻨﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻮدت را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ

ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن از روی ﺟﻬﻞ و ﺗﻌﺼﺐ اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ در ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﻟﺨﻮردهای ﮐﻪ ﺳﺎ ﮐﻦ داﻧﻤﺎرک ﺑﻮد ،ﺧﺎﻧﻢ اﹸﻣﺎ

ﺧﺪادوﺳﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه و دﻓﻦ او ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮا ﺷﺪ و
ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎب ﻣﻬﺪی ﺻﻤﯿﻤﯽ ز ﯾﺎرت ﮔﺮدﯾﺪ .ﮔﯿﺘﯽ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از اﺣﺒﺎ ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ

زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺗﻼوت ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص و ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ وﯾﮋهای
ﺗﺪﻓﯿﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ وﻟﯽ ﺧﺎﻃﺮهای ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪ و
ﭼﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ اوﻗﺎت از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ آوردم.

ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا در داﻧﻤﺎرک ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻣﺎ ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرت ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،آن ﻣﺤﻔﻞ ﻣﺴﺌﻮل
ﻣﺨﺎرج و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺮاه آن ،ﻧﺎﻣﻪی ﺟﺪا ﮔﺎﻧﻪای ﻧﯿﺰ ﺳﺮﺷﺎر از

ﻣﺤﺒﺖ و اﻇﻬﺎر ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ

ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺷﺪ و ﮔﯿﺘﯽ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.

در روز ﻣﻌﻬﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ دارد ،ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت رﻓﺘﯿﻢ.

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺲ ﭘﺮﺳﻦ ،ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ و ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮﺑﺖ اول

ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺧﺸﮑﯽ و ﺑﯽﻣﻬﺮی ﺑﺎ ﻣﺎ روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮﺳﯿﻢ .ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻌﺎﺗﻤﺎن ﺑﻪ ادارات

اﯾﺮان داﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺳﺮزﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﺲ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺑﻪ

اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﻪی ﻓﮑﺮ و ﺧﯿﺎل ﻣﻦ در

ﭘﯽ راﻫﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺰد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ،و ﺳﺮزﻧﺶ و ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺲ ﭘﺮﺳﻦ را ﺑﻪ

ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﯾﻢ.
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وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت وارد ﺷﺪﯾﻢ و اﺳﻢ ﺧﻮد را ﮔﻔﺘﯿﻢ و اﻇﻬﺎر داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺲ ﭘﺮﺳﻦ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت

دارﯾﻢ ،ﺑﻪ اﺗﺎق او راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪﯾﻢ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺶ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،او در را ﺑﻪ روﯾﻤﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد و

ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻤﺎن آﻣﺪ .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﺤﺒﺖآﻣﯿﺰی ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺷﺖ .ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻤﺎن دﺳﺖ دراز ،و از

ﺣﻀﻮرﻣﺎن اﻇﻬﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﮐﺮد .ﺣﺴﺎب ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻤﺮاﻫﻤﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،و وﻗﺘﯽ دﯾﺪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮی ﺑﻪ

اﺗﺎق ﮐﻮﭼﮑﺶ وارد ﺷﺪه و ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮدش ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ

اﺗﺎق ﻣﺠﺎور ،ﺻﻨﺪﻟﯽ دﯾﮕﺮی آورد و ﻫﻤﻪ را ﺗﻌﺎرف ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﺧﻮب ،ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

 -ﺑﻠﻪ.

 ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﺰا ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزهی ﺣﻀﻮر در اﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ وﯾﺎ اﺟﺎزهی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

 -ﺑﻠﻪ.

 -ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع وﯾﺰا وارد اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﻮﯾﺪ؟

 -ﺑﻠﻪ.

آن وﻗﺖ ﺧﻨﺪهای ﺑﻪ ﺻﻮرت آورد ،و ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮمﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .از
ﺷﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺎ را ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺳﺆاﻻﺗﯽ از ﺷﻤﯽ و ﻣﺎ ﮐﺮد و ﯾﺎدداﺷﺖ

ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ .ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎق ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد وﻟﯽ ﺳﺆاﻻﺗﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺮﻓﻪای و

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرش ﺑﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ادب و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺎ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﻤﺎن

را ﺟﻮاب ﻣﯽ داد .ﺑﺎ ادب از ﻣﺎ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﭙﻮرتﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ و اﺧﯿﺮﻣﺎن و از ﺑﺮﯾﺪهی

روزﻧﺎﻣﻪای ﮐﭙﯽ ﺑﺮدارد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﮑﺴﯽ ﺷﻬﺎدت و ﮔﻢ ﺷﺪن ﻫﺠﺪه ﻧﻔﺮ از ﻧﻮزده ﻧﻔﺮ را ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه

ﺑﻮد ،ﺷﺮح ﻣﯽداد .ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ داﻧﻤﺎرک ﻫﻢ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺎ را ﻣﺒﻨﯽ

ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎریﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای آن را ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ:
-

ﻣﺘﺄﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺘﺎن را زود ﺑﺪﻫﻢ.

در ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ،ﮔﻔﺖ:

 -واﻗﻌﺎﹰ ﻧﻤﯽداﻧﻢ؛ دو ﻣﺎه ،ﺷﺶ ﻣﺎه ،ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺑﺎ ﻣﺎ از ﺳﺮﹺ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ .وﺿﻊ ﮔﯿﺘﯽ را و اﯾﻦ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی

ﻣﺤﻔﻞ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﻧﻪ ﻧﻔﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:
 -ﻣﯽداﻧﻢ در واﻗﻊ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﺘﺎن ﺑﻮدهاﯾﺪ.

دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﺒﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﻮن رﻓﺘﺎر آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺘﺶ

ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اداریاش ﺧﺎرج ﺷﻮد.

۲٥۱

ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﺮز ﻫﻨﻮز اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ او را ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺧﻮدش در

اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرش در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺟﺎزه ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ وﯾﺰای

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺎزم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺸﻮد .ﺣﺎل ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺲ ﭘﺮﺳﻦ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ ،از او ﮐﺴﺐ ﺗﮑﻠﯿﻒ

ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﺮز ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ ﯾﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت

ﻟﺰوم از ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪام ﺑﺸﻮد.

ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻀﻮ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن آدم ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺒﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺸﮏ و

ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺮﻓﻤﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ اﺷﺎرهی دﺳﺖ ﻣﺎ را از ﺟﻠﻮی ﻗﻔﺴﻪای ﮐﻪ

ﭘﺸﺖ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻣﯽزد .آﯾﺎ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده ﺑﻮد؟ ﺑﻪ

اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻋﻠﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد.

وﻗﺘﯽ ﻓﺮﯾﺪون از ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد اﻣﯿﺪوار ﺷﺪ.

ﻣﻌﺬﻟﮏ ﺑﺮای ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﻢ اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﺎ اﺧﺬ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪای ﻣﻔﺼﻞ از ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﮑﻤﯿﻞ و

ﺗﺴﻠﯿﻢ آنﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﯽﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻔﻞ ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.

ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﺻﺮار و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ دردﻫﺎﯾﺶ ﻫﻔﺘﻪای ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﻣﯽرﻓﺖ.

ا ﮐﺜﺮ زﺣﻤﺖ اﯾﻦ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از اوﻗﺎت ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ او را از
ﺷﻬﺮک ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﭙﻨﻬﺎ ک و ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺑﺮد .ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ا ﮐﺜﺮ ﻫﻤﺮاه

ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﭘﺎرکﻫﺎی ز ﯾﺒﺎی داﻧﻤﺎرک را ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﯽ داد .ﻓﺮﯾﺪون ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ

ﻣﯽﮐﺮد.

ﻫﻮای داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ ﺗﺪر ﯾﺞ ﮔﺮم ﻣﯽﺷﺪ ،و روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﺮ و ﺑﺎران ﻧﺒﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺷﻬﺮ و اﻃﺮاف

ﻣﯽرﻓﺘﯿﻢ .دو ﺑﺎر دو دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ را ﻣﻬﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎی دﯾﺪﻧﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮدﻧﺪ .ﻧﻮﺑﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﻤﺎﯾﻮن ،ﺑﺮادر ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻮدﯾﻢ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع اﺣﺒﺎی

اﯾﺮاﻧﯽ و داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ .روزی ﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻢ ﭘﯿﮏ ﻧﯿﮏﻫﺎی اﯾﺮان ،ﻫﻤﻪ در ﻣﺰرﻋﻪی زﯾﺒﺎ و

وﺳﯿﻊ ﻫﻤﺎﯾﻮن و ﺧﺎﻧﻤﺶ ﮐﺮﯾﺴﺘﻦ ،ﻫﻤﺮاه ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از دوﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻮدﯾﻢ.

ﯾﮏ روز از ﻓﺮﯾﺪون ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﺎ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪی

ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ،وﻟﯽ او از اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺎ داﺷﺖ .ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻫﺮ ﺧﺒﺮی ﺑﺸﻮد ،وﻟﻮ

ﻣﻨﻔﯽ ،آنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ .ﻓﺮاﻣﺮز ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ

زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و داﻧﻤﺎرﮐﯽ در ﻣﺆﺳﺴﻪای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ

اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ ،در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﯿﻢ ا ﮔﺮ اﺗﺎق

ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﯾﮑﯽ از دو ﺳﻔﺎرت ﺑﺎﺷﯿﻢ.

۲٥۲

ﻓﺮاﻣﺮز زودﺗﺮ از ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ ،دو دوﺳﺖ ﺟﻮان ﺑﻬﺎﺋﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا

ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺟﻮانﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ وﻟﯽ در واﻗﻊ ا ﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ .ﻓﺮﯾﺪون و ﺷﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎی

ﮐﻤﮏ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺻﻔﺎی ﺗﻤﺎم و روی ﮔﺸﺎده،

اﺻﺮار ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن داﺷﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎر روﺷﻦ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش روزﻫﺎی ﺣﻀﻮر در ﻧﺰد آن ﻋﺰﯾﺰن و دو دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺸﺎن ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﻫﺮ

روز و ﺳﺎﻋﺖ آن در ﯾﺎد اﺳﺖ .ﭼﻪ اوﻗﺎت ﺧﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ،
ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎد وﻃﻦ

ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.

ﯾﮏ روز ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺪون درداﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ زدم .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن

داﺷﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺒﺮی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از او ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت اﻣﺮﯾﮑﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﺆال ﮐﻨﺪ.

ﺧﻨﺪهای ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﺑﺎر دوم ﺑﻮد ﮐﻪ از او اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺶ را ﻣﯽﮐﺮدم .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ا ﮔﺮ

ﺧﺒﺮی ﺑﺮﺳﺪ آنﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
 -ﺣﺘﻤﺎﹰ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻨﻢ.

ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺷﻮﺧﯽ و ذﮐﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﻠﻪ داری از ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﺑﺮوی!« ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﯾﻢ .آن روز ﺷﻤﯽ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد و از ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ و اﺻﺮار ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪی!« اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،و اﮔﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﺎ آن

دو ﻋﺰﯾﺰ در ﮐﭙﻨﻬﺎ ک آن ﻗﺪر ﺧﻮب ﺑﻮد ﮐﻪ دور از ﻓﮑﺮ ﻣﺰاﺣﻢ و ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻮدن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﯾﻢ،

ﻟﺬت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮدﯾﻢ.

ﻗﺮﯾﺐ دو ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺬا ﮐﺮهی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺪون ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﮓ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ.

ﺷﻤﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ .ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮاﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮔﻮﺷﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﮔﻔﺖ:
 -ﺟﯿﮕﻮری! ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن و ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارم.

در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را دﻟﺸﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺪوه آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
 -ﺧﺒﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ وﯾﺰای ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ!

ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم؛ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﺷﻮﺧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ راﺳﺘﯽ ﺟﻮاب آﻣﺪه؟

 ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮدم ،ﻧﺒﻮد .ﺑﺎر ﺑﻌﺪ ﮐﻪ زﻧﮓ زدم و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدم و ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ راﮔﻔﺘﻢ ،ﺟﻮاب داد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای ﮔﻮﺷﯽ را ﻧﮕﻪ دار ﺗﺎ ﺗﻠﮕﺮافﻫﺎی رﺳﯿﺪه را

ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎﻧﺪم ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰای ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪه
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اﺳﺖ «.ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻋﺎزم ﺳﻔﺮ

ﺧﻮاﻫﻢ دﯾﺪ ،ﺑﺪ.

ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻢ:

 -ﻧﻪ ،ﺣﺎﻻ ﮐﻪ وﺿﻊ روﺷﻦ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ!

ﻣﻦ و ﮔﯿﺘﯽ ﻫﺮ دو ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ .از ذوق اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوﯾﻢ و ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل

دوری ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﺮﺳﯿﻢ و آنﻫﺎ را در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آرزوی ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺮاﺿﻄﺮاب ﮔﺬﺷﺘﻪ را

ﺑﺮآورده و ﺧﻮد را ﮐﻨﺎرﺷﺎن ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻮق آﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻇﺎﻫﺮاﹰ در ﮔﻔﺘﺎر و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻦ اﺛﺮ اﯾﻦ ﺷﺎدی

ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد ،و ﺻﺪای ﺑﺸﮑﻦﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺤﻤﺎم ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻬﻤﺎﻧﺪار ﻋﺰﯾﺰ رﺳﯿﺪه ،و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻨﺪه و

ﺷﻮﺧﯽ او ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺮادر ﻓﺮاﻣﺮز از داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوراق آن را ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و

راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻔﺎرت ،دو ﺗﻘﺎﺿﺎی وﯾﺰا ،ﯾﮑﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻣﻮر اﻧﺴﺎن

دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺟﻮاب او ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .از

اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭼﻬﺮه و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ از

ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و اﻣﮑﺎن ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺳﻔﺮش ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی او ﺑﺮای ﺳﻦ

و ﺟﻮاﻧﯿﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﻧﻤﻮد .ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ و ﻧﺼﯿﺤﺖ و ﺷﻮﺧﯽ او را ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺎل ﻣﯽآوردﯾﻢ و ﺑﻪ او

اﻣﯿﺪ ﻣﯽدادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی او ﻫﻢ ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﺎزم اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﻮدش اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دورهی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در

داﻧﻤﺎرک ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﺻﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر او ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﯽ ﺳﻔﺮ ﺷﻮﯾﻢ .ﻣﺎ

ﻫﻢ اﻣﯿﺪ ﻓﺮاوان داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺶ ﭘﯿﺶ از رﻓﺘﻦ ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﻌﺬﻟﮏ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ او در

ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻤﺪنﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ و اﻣﮑﺎن اﻗﺎﻣﺖ او و اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﺶ ﻫﻢ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺴﺮ

اﺳﺖ و ﻓﺮﯾﺪون در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﻣﺪدﮐﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﮐﻪ

آﻣﺪ.

ﻓﺮدای آن روز ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎﹰ از ﺳﻔﺎرت ﺗﻠﻔﻦ زدﻧﺪ و ﻣﺮاﺗﺐ را اﻃﻼع دادﻧﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و

ارﺳﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪی

اﻗﺪام ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎد ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ او اﺻﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﯿﻢ ،و ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺮوﯾﻢ .ﻧﻈﺮش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﻔﺎرت ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻃﺒﻌﺎﹰ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺰد ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ

رﻓﺖ ،و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ.

ﺗﺎ وﺻﻮل وﯾﺰای ﻣﺨﺼﻮص ورود ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ،روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎﯾﻤﺎن در ﮐﻨﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن و ﺑﺮﺧﻮردار

از ﻣﻬﺮﺷﺎن ،اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺷﺎدی و ﺳﺮور ﻓﺮاوان ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﺪار ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺲ از ﺳﻪ
ﺳﺎل دوری و ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﺎد ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪی ﺑﺮادر ﮔﯿﺘﯽ ﺟﺎ و
۲٥٤

ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ آرام و ﮐﻢ دردﺳﺮی در ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از

ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻀﻮر در ﮐﺸﻮری ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ آﮔﺎه ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﺰای اﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ .ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ .ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ ازﺳﻔﺮ ،از

ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻤﺎن ﻓﺮﯾﺪون و ﺷﻤﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻼﺗﯽ–اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﺧﻮر آنﻫﺎ و ﺑﺎ دﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر ازﺳﭙﺎس ﺗﺸﮑﺮ

ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮ ﻣﺪاﻣﺸﺎن ﻣﺎ را ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در آﺧﺮﯾﻦ دﻗﺎﯾﻖ آنﻫﺎ را در آﻏﻮش
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و وداع ﮔﻔﺘﯿﻢ.

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه ﻧﯿﻮﯾﻮرک ) (J.F.Kو ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ،ﻣﺄﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

در ﻓﺮودﮔﺎه ،ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻮع وﯾﺰا و اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﻣﺎ ،ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
 -ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ؟

ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:

It is a long story. -

٢١

ﻟﺒﺨﻨﺪی ﻣﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آورد و ﻣﺎ را اﺟﺎزهی ﺧﺮوج از ﻓﺮودﮔﺎه داد .ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺮای او ﻧﮕﻔﺘﻢ

وﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﺑﺎ ﺳﭙﺎس از ﻫﻤﻪی ﯾﺎران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻗﺼﻪای دﯾﮕﺮ ،و اﯾﻦ ﺑﺎر آﻏﺎزی از ﭘﺎﯾﺎن!

۲۱اﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﺳﺮ دراز دارد.

۲٥٥

