(Bütün mətn  ﮐﺎﺑﻮس )ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞKabus
 اﺋﻠﯿﺎر.آ

Şaha adasının xalqına
A.E
Onlar daş-atlarınan gəldilər
Gölü içib çayları bəndə çəkdilər!...

««...Laçın atınan çaparaq gedirdi. Kəhər birdən-birə durdu. Qabaq ayaqların göyə qovzayıb qorxunc
kişnədi. Laçın yıxıldı.At hürküb yoldan çıxıb getdi.
Laçın görürdü: Bir sürü adam qorxunc üzlüklərlə ,qolu qısa,uzun və gen , qara- paltarda, ağ- boz
atların üstündə ,çapacaqli ,iti ona sarı gəlirlər.
Atların dirnağından qalın toz-torpaq qalxırdı.Onlar yaxınlaşdıqca laçının gözları qorxudan lab
böyüyürdu. Sanki çanağından çıqmaq istəyirdilər.
İstədi gözünü yumsun,yumammadi. İstədi əlilə gözünün qabağın tutsun, amma əlləri tərpənmədi. Hiss
edirdi az qalır atlarin əl-ayağnin altında qalib əzilsin. Ağrılı çalışma ilə özünü yoldan qırağa çəkib
adanın sahılınde bir daşa dayandı.
Görürdü: Hava qaranlıqlaşıb. Adamlar süru-sürü fənar əldə üz qoyub dağ başına qaçırlar.
İnilti çiğir-bağir səsi ucadi. Başı üzülmüş quşlar,qan fışıltısında atılıb-düşürlər.
Kəskin bir yel duz tozunu üz-gِözünə çırpır.Dağ başında fənarlar bir-bir sِönür.
Guşların cən[m ] dəki yan-yِövrəyə dağılmışdı.Daha bir səs gəlmirdi. Hər yeri səssizlik bürümüşdü, və
onun ağırlığı.
Körürdü: Üzlüklülər atdan yenib, qamçı qəmə, dar bürümü əllərində,neçə addımlıqda ona
yaxınlaşırlar.
«Gِözümdən itin! İtin gedin!» Deyıb bağırdı.Və səsini eşitmədən ِ◌ özündən getdi.
Zəhərli ilanlar torpaq, çəmən üstə yol boyu zuvurdulər.
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Laçın bir qızdı orta boylu, gözə-arıq ,əsmər, solğun, və üzü çəkik. Qələm qaşlı, ışıq göz, və ağız-burun
yaraşıqlı.
Ki ilk baxışda duruluğu, sevgini ürəyə tikir. Qəhveyi hِörükləri, mavı güllü yaylığından çıxımış və bir
qırmızı don, ortası ağ güllü, onun bədənın dizi aşağısınaca örtür.Və surmeyi qıvraq başmaq geyibdi.
O Səray-da yaşırdi.Ada-nın çox nufuslu kəndində.
Ada gِözəl dağlıq yernən bِyük gِö ldə yerləşibdi .Geçmişdə çayların suyu yayda azalanda o yarım
adaya dönürdü.Və el quru yolla çevrədəki şəhərlərə gedib-gəlirdi.
Adanın kütləsi bir neçə bِyük-kiçik kənddə yerləşmışdi. Gəmidə, əkin-biçimdə, və bağdarlıq
heyvandarlıqla, çalışırdılar. Onun bulaqlarından duru içməli su zinəlirdi və yaşıl bir çevrəsi var idi.
Yerli köçərgi quşlar sahılın qəmışləri arasında yumutlayırdılar . Və uşaqlar dərsə gedirdi.
Laçın anasının ölümündən sonra evin ikimci dirəki və atasının dayağı olmuşdu.Hiss edirdi anasından
sonra yaşayış adada çox dəyişibdir.
Gölə axan çayların üstünə bənd çəkmişdilər.Yağım azalmış,sular bəndə qalmış,və quruluq çirkin
üzünü gِörsətirdi. Dərin quyular gün-bə gün artmış,və gölün
böyük payı yavaş-yavaş quruyurdu. Yel ürək açma yerinə düz tozünü hər yerə səpirdi.
İşsizlik,oğurluq,qaçaqçılıq,gorxunc cəza,sözcükləri dilərdən əskik olmurdu.
Daha, yaşayış ki bir sınıq-salxaq arabanın əski təkərləri kimi cıra-cır`nan çor- çomur içindən geçərdi,
gedəbilmirdi. Və təkərin dolanış həstəti ürəklərdə qalmışdı.
Laçın o gün öz qəhveyi arıq atın-Kəhəri-pəyədən çıxartdib, onu məhəbbətli tumarlayıb ,üz-gözün
öpüb və bağrına basmışdı.Lalə, onun qonşu dostu, onları görüb demişdi:
«Gız hara gedirsən?»
«Atam yanına.Yalqızdı.»
«Kəhəri gِözlə!»
«Kəhər mənim sevgimdi.»
Və atı minib zəmiyə sarı qovmuşdu.
Atası ona tapşirmışdi yaxci olar ki evdə qala.Amma laçın dözmüyüb(-ayıb), bir nahar pişirmişdi ,
istəyirdi onu atasına versin.
Kərəm, laçının atası,zəmidə biçin biçirdi ki kəherin kişnəməsi onu qalxızdı. Kəhər qarışmış idi,
torpağı dirnaqlayıb yerində durmurdu. Kişi bildi ki bir xəbər var.
«Nə olub bələ, bə niyə tək gəldin? Hanı bə Laçın?» Dedi.
Kəhər şaşqın və qəribə hərkətlərlə ona bildirdi ki zamanı əldən verməmək gərk.
Amma bundan artıq eliyə bilmədi fikirin duyğusun görsətsin. O ki dəfələrlə Laçının pis halın gözüilə
görmüşdü diyə bimədi ,ağır yük daşımaqlardan sonra, bir dənə dinc-sevincin eldən verir.
Və bu ona zəhərdən pis ِ◌ öldürücüdü. Kimsə bilmədi o zaman ki bu qızın tumarlyan səsi və öpüşüilə
başın onun bağrına basırdı ya xod onu öz belinə qoymüşdü, nəcə bir qِözəl duyğsu var idi.
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Və indi o, qar kimi zərrə-zərrə əriyir. Əyə bunlarin hamusun desəydi, bir adam onun duru duyğusun
anlıya bilərdi mi?
Kimsə bilmədi kəhərin içində nələr qaynayıb coşurdu.

Kərəm oraxçanı qırağa goydu. Yeyin mindi ata, düşdü yola. Yolda şey itirmiş adamlar kimi axtarıcı və
dağ-dağalı baxışlarılə hər yeri gəzirdi; ki gözü Laçına sataşdı.
Atdan yendi. Kəhəri bir ağaca bağladı. Laçın daşın dibində düşmüşdü .Onu bağrına basdi. Pinəli əlilə
anlının tərin silib soruşdu:
«Laçın!Laçın! Qızım nə olub?»
Qız gözlərin açdı:
«Ata gəldin? Mən qorxuram!- Ve ağladı.»
«Nədən gorxursan?»
«Adamcıqlardan! Səbətələrdən!Başı qırtılmış quşlardan! Sönmüş fənarlardan!Duzlu yeldən!
Qaranlıqdan!- Ağlar ikən dedi.»
«Qızım, bir şey yoxdu. Səni qorxudan bir şey yoxdu.»
«Var!Geçmeyib. Genə gələcəklər. Bilirəm genə gələcəklər! Və bağrımı yarcaqlar.İki aydı məni
buraxmurlar. Siz onları görmürsüz,amma mən gِörürəm!Kimsə gِörmür, amma mən gِörürəm. Deyirəm
amma birisi inanmır[mayır] .
Hamı qorxunu yuxuda buraxar,amma mən onu oyaqlıqda daşıyıram. Bir boylu ana kimi ki uşağın hər
yerə daşıyar. Onlar məni içimdən yeyir!
Nə əldən qaçmağım var, nədə bir cavabım!Tərpənmədən lal olub hurut-hurt baxıram.Ata,mən yeyilib
yonuluram!»
«Niyə, inanıram. Dayanmaq gərək. Çalış görsədəsən ki qorxmursan.»
«Kaşki anamdan qabaq öləydim!»
«Yox ! Elə demə!Sən gərək yaşıyasan.Yaşayış ağır və rəhimsiz dir. Amm yox ki bir şüv kimi sınasan.
Tab gətir!»
«Ölüm bələ yaşayışdan yaxcı dəyil?»
«Yox, ِ◌ ölüm yaxci dəyil. Ölüm işin sonudu. Sən hələ yaşayışin evvəlindəsən. Qorxulara guc gəlmək
lazımdir. Zindəganlığı düzəltmək gerək.
Onada bir yol taparıq.Tərpənə bilərsən? Dur yardim eliyim ata min evə gedək.»
**
İki həftə,üç gün sonra, Laçın xiyavanda ıdı, kütlə ilə.
«El gəlini can verir! » Deyirdi.
O görürdü adadan kِöçüblər.
Amma kəhərinən adanın sevgisi onun ürəyindən röyalarindan köçməmişdi.
Kəhəri lalə minirdi. Və qara sandıqlardan danışirdi ki həmişə su üzündə avaraydılar!
口
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Duvarların susması, quşların səsi,dərya.
Duz -tözü, yaş çəmənlərin üstündə,duru şehlər.
Ayaq qoyursan yola, bir avara kimi, heç bilmirsən hara aparacaq səni.
Təzə yollar, yeni sözlər, yeni həyat?
Yıxılmasan,sınmasan.Əyər körməkə gücün olsa. Bəlkə.
İş ağrısı acısı, gözdə.
Çörək atlı, sən piyada.İstər-istəməz atlının dalınca qaçmağın gərək.
Bağlı!
Qıfıllanmış yuxuya.
Qarışmış rüyalara. Ot-eləfə,dağ-dərəyə, çölə heyvanlara.
Və göl qırağında gözüyola, çayların şaqqıltısına. Bəlkə yel-tufan, özgə yollar aparmasın səni?
«Yuxu? dərin həsrət yuxusu?
Ev uzaqdır, yuxu yaxın. Laçın! Yarıya bölünübsən mi?!
Qızım, oyan! İş vaxtıdı, oyan bala !...»
«Ata istədim kəhərin boynun qucaqlayam, o məndən boyun qaçırtdı!...»
«Ev uzaqdır, yuxu yaxın. laçın! Yarıya bölünüb-sən mi?!
Uzaqlarda, balaca göllərdə sülüklər qaynaşırlar.»
Gündüz, çörək.
Axçam, duz.
Baharın son ayıdı.
Göl üstündə, təzə çırtlamış günəş,
ağacların, binaların ortasından qızıl tellərin yaymışdı.
Tozanlıq çəni həllə çöldədir.
Çer Hacı hüseyin, "kontaratçı- memar", Hacı zeynal-a Urmuda imarət tikir. İki bənna, altı əmələ işlir.
Bir ay iki gündü.
Memar binanın qurtulmuş qimətin hesab-kitab eləmişdi və pulunu qıstınan hacı zeynaldan ay-ba- ay
alırdı. O çalışır məsalehin,fəhlənin pulundan kəssin ki özünə çox mənfəət qalsın.
Memar işçılərin yanında çox durmazdı. Onların işinə gözətçı bənnay(ı)dı.
İş subh saat yedidən başlanmışdı. Laçın belçə elində sərəndi qoymuşdu torpaq əli[ə ]yirdi.
Əynində məntor, başında çərqət, qıçında göy iş şalvarı. Ona yaxın bir kişi külüng əlində köhnə bir
duvarı yıxırıdı. Toz-torpaq havanı bürümüşdü.Laçın cum-culaq tər idi.Anlından süzən tozlu tər
gözlərinə dolub yandırırdı.
Kərəm bənnaya sətildə qum-əhək verirdi və Umud təzə həbsdən çıxan oğlan kərpiç atırdı. Bir az
irəlidə obirsi bənna-fəhlələr işlirdilər.
Bir kişi, belində əsləhə, ordan geçirdi. Gözü sataşdı laçına durdu:
« Bacı başıyın ört!» Qalın bir səslə dedi.
Laçın başından bir az züvmüş çərqəti düzəltdi. Umud kişinin səsın eşidərkən dedi:
«Əyə düz deyirsən ,başıyan bir çərqət ört gəl işlə. Görüm necə onu başında saxlıyabılərsan. Səsin
iss[t]i yerdən çıxır.»
« Çox danışma! Səni dindirmədim. » Deyib getdi.
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«Köpək oğluna yaxı cavab verdin.» Bənna gülümsənərək dedi.
«Yox, yaxcı cavab vermədim. Getsin du[v]a eləsin ki tez qoyub getdi. İstəyirdim ona elə söz diyəm ki
yana-yana qalsın.» Umud dedi.
«Bir söz.Sən ki dərs oxuyub "daneşcu" olubsan; bilici bir adamsan, bə bu lat-lutun dilin harda
öyrənıbsən?Olmuya bununda dərsin alıbsan!»
« Onunda dərsin oxumuşam! Mən həm daneşcuydum, həmdə tor-duvar dalında olmuşam. Onların
dilin yaxcı anlıram.»
«Qaç bir qucaq kərpic kətir!»
Laçın orda-burda yolçunun sözlərindən çox eşitmişdi. Amma heç bilməzdı nə cavab versin. Yalnız
yadina salardı ki ada-da belə bir sözləri az eşidərdi. Və çöldə zəmidə qüşlar kimi azad ıdı. Birisi
yoxudu ona diyə qıçın əyridi düz qoy! Hiss edirdi hər yandan çarmıxa çəkilibdir. Özündən soruşurdu:
«Laçın!quludun ya indi qul olubsan? »
Fikirli, belçəni torpaqla doldurub sərəndin döşünə atıdı. İri daş-qumlar torpaqdan ayrılıb sərəndin
qabağına tökülürdü.
« ...Fələk gəl sabıt eylə
hansı günüm xoş geçdi...» Və dodaq altı oxuyurdu.
Göydə bir ala-qarğa qar-qar edərək geçirdi. Laçın bir nəfəs alaraq başın qavzayib ona baxmaq istədi.
Birdən gördü duvar, ki altı metir uzunluq, və üç metir ucalıqdaydı, yavaşca tərpənir. Və iş yoldaşı onu
dibindən qazır.
« Əmi qaç! Duvar gəldi!» Çığırıb qırağa qaçdı
Kişidə qaçdı. Duvar yatdı. Toz-düman qalxdı.
«Ey havar qış[ç]larım!» Əmələnin səsi gəldi.
Hamı yardım üçün qaçdı.
« Dəyməyin bu köpək oğlu ölməlidir! Ona mən deyirəm duvarı dibindən yıxmazlar;deyir "mən qabal
tutmuşam; istirəm tez qurtulub gedəm, uşağım naxoşdu"! İndi ölüm cəzandı! » Bənna qaça-qaça dedi.
Ta adamlar gəlincə laçın onun qolundan tutub çəkdi əyaqların torpaqdan çıxartdı. Kişinin "Vay
dədə..." səsi kəsilmirdi. Əl-ayağı butun yaralanmışdı...
Onlar bir Taxı çağırıb onu tez mərizxanaya göndərdilər.
Laçın ayaq üstə quruyarkən, özünü onutmüşdü. Gan tərin, bel-ağrısın,fəhlələrin özgə-özgə baxışların,
və yarim fəhlə haq almağında.
Onun ürəyi bir qorxudan qaçan qüşün ürəyi kimi titirəyirdi. Ölümü bir addımlığında görmüşdü.Və bir
başqasında onün ağzından qapmışdı. Fikiri getdi fəhlənin ev-uşağı yanına:
«Əmi ölsəydi kim onun ev-uşağına çörək verəcək idi.Əyə[r ] işdən qalırsa hardan yeyibiçəcəklər?»Öz-özünə deyib soruşdu.
«Laçın yuxlama! Tez-tez ələ, torpaq lazimdir!» Bənna Əmrli bir səsslə dedi.
« Baş üstə usta.» Laçın cavab verdi.
Və heç bilmədi niyə belə sözəbaxan olmüşdür. Bəlkədə buna görə ki çox eşitmişdi: İstərsən çörək
yiyəsən, hərnə dedilər baş üstə de! Sözü ağır-yüngül etməyə onun zamanı yuxudu. Gecə-gündüzün
gedib-gəlmə, yorqün düşüb yatmaq, qıs[s]altmışdır."Hər nəyə başüstə de! Laçın!quludun ya indi qul
olubsan?" Ağlına yerləşmirdi. Atasının sözü yadına düşdü:
«Yaşayış ağır və rəhimsizdir. Amma sınmamak gərək.!» Və artırdı:
«Çoxda zalimdir!»
Belçəni doldurdu torpaqla tez-tez sərəndin döşünə vurdu.
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O gün axşam memar duvar altından canın qaçıdan əmələnin "hə(a)qqin" verdi Umuda dedi:
«Buda Əsgər-in adıresı. Sabah ,cumə,hamı evdədir,polu aparıb versən onun evinə yaxcı olar.».
«Aparıb yetir[ə]rəm.»Umud dedi.
Laçın atasıynan danışandan sonra:
«Onun əhvalın soruşmaq üçün, olar məndə gələm?» Umuda dedi.
«Bu işlərə qarışma! Sən hələ uşaqsan!»
« Mən uşaq dəyiləm. 16 yaşındayam.»
« Elə odur ki uşaqsan da. Hələ 18 yaşın olmu[a]yubdu.»
«Bahana gətirmə! Bir yol de yox,qurtar.»
«Yox!»
口
«Yolda saysız ayaqlar
quşların yatı çağı.
Oğurlayıblar çörəki
daş altındadır çörək.
Qarın ac,əli boş
evə dönmək gərək.
Laçın bala!Qal!
Cum Şirin yuxulara!
Çörək ağrısının
qurquşum durasın
goy mən kəsim.»
«Ax!Ata!Ata!
Ağrından məni uzaxlatma!
Uyanış kabuslarımı
daşımağa gucum yox!
Apar məni özünlə
ağrı-əmək içınə!»

Subh qarğa yuxudan durmamış,yolu qabaqlarına qatdılar.Qoca,cavan,uşaq.Cantalı, cantasiz. Çini
bəlçəli-belçəszi. Köhnə par- paltarda.Guşlar bir yerə gonan kimi bir-bir,iki-iki
yığışdılar.Yirmi,əlli,bəlkədə yüz kişi .
Saat beşi görsədir. Cumə gunudu. Onlara cümə ilə şənbənin bir o qədər fərqi yoxdu.Cumədə, başqa
gunlər kimi meydan dolu olar. Çox az adam bu gun evdə galıb dincələr.
Saat altıda yavaş-yavaş fəhlə tutanlar tapılarlar.
Nəştovluqda Umud, ki yay köynəki,cinz şalvar,sport başmaq geymişdi, meydandan geçiridi. Fəhlərin
içində gözü laçın ilə atasına sataşdı. geddi onlara sarı dedi:
«Salam!Ay balam,siz burda nəelirsiz?»Dodağı gülüşlü əlverdi.
«Dedik yacı olar bu gün evdə qalmı[a]yaq;iş dalıca olaq. Bir gündə genə bir gündü. Donquzdan bir
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tukdə çəksən qənimətdir.» Kərəm dedi.
« İş nəcədi?»
«Gördügün kimi. Bu gün əlli kişidən bəşi işə getmədi.Durmaqdan ayaqlarımız şişib.Birisi yoxdu diyə
kefin necədir.»
«Axı bir dədə-balaya, balada ki qız ola, iş tapılmaz.»
«Laçınə dedim: Gal evdə qoy mən gedim!Dedi : Yox,məndə gəlirəm.Əlçəkmirda.Indi burda hamı
gözün bərəliyib bizə baxır. Deyirlar bu kişidə lap səfehliyib.Biz kişi olan yerdə iş tapabilmirik,bu özü
heç ,qızınada iş axtarır.»
«Bina işi arvad-uşaq işi dəyil. Hacının yanında iş tapmağınızda bir xoş təsadufdu.»
« Sən hara gedirsən?» Laçın soruşdu.
«Gedirəm o axmaq kişinin polunu verəm.Ulmuya səndə istirsən gələsən?»
«Aparsan gələrəm.» Laçın gülüşlü dedi.
« Atan razı olsa gələbilərsən .»
« Qızım gedirsən get. Məndə evə gedirəm.Çörək daş altındadır.»
«Ata nıyaran qalma! İndi qayıdıram.»
Meydandan bir az uzaqda bir ləndover maşını xayavanın qırağında durdu. Durt kişi atıldı eşıyə, Laçın
ilə umudun ustunə hucum gətirdilər. Onları qollarından tutub ,ayırıb kənara çəkdilər.
«Bu oğlan sənin nəyindi? Hara gedirsiz?» Bir gəzmə Laçındən soruşdu.
«İş yoldaşımdir. Gedirik bir yaralı yoldaşın pulunu verib kefin suruşaq. Ki dünən duvar altından diri
can qutardi.»
« Nə işdə işlirsiz?»
«Bina işində.Bir hacıya bina tikirik.»
Gəzmələr Umud-u danışdırandan sonra, bir-birlər ilə pırçıldaşıb dedilər:
« Gedin dua eləyin ki sözləriz tərsə çıxmadı,yoxsam işiyiz yaş idi. Xoşgəldiz.»
İncitmədən sonra elə ki onların fikiri öz yerin aldı Umud Laçına dedi:
« Bu xarabada qıznan oğlanın birlikə tərpənməsinin min bir başağrısı var.Mənimdə adım it dəftərində
ala itdən bəllidir. Adamı götürüb apararlar,gərək gedə eşşək gətirib mərəkə yukluyə.»
«Mən nəbilim burda adamın nəfəs almağında güdürlər.» Laçın dedi.
«Həyə,sən bilməzsən. Dünən adadan gəlibsən deyirsən bə hələ həryer adadir. Bu qunşunun, o
qonşunun başı ağrıdı eliyəbilərsən qaçıb keflərin soruşasan. Yox dostum, burda sağ göz sol gözü
tanımır.Qardaşda qardaşı. Ağzın dolu qan olsa tupurmə!Hamı bir-birinə özgədir.Gözün gördükcə
xəbərçi,iki üzlü,hiləkar var ki sıraya duzulublər.O ki deyir sevirəm səni, irinc qəməsin vurmağa
gəlib.Və başsız bədən istir. Sevgini,məhəbbəti, yaxcılığı kimsə tanımır.Çün belə bir şeylər
görmüyüblər, və yaşayışlarındada heç zaman olmayıb; ya anlamayıblar. Əyə birinə məhəbət eləsən
hiss edər ya malinda gözün var yada canında. Başqa bir hissləri yoxdu; olanda ölübdü. Dəyərli
duyğuları diritmək, heç tarınında işi dəyıl!Belə bir adamlara yas tumaq lazımdır.»
«Anlıram.»
«Yaşayış üçün hələ çox acıları dadmalıyıq.»
« Umud nədən ötür dussaqda idin?»
«Hamıya bir balaca rahat yaşayış yaratmaq üçün çalışdım. Dedilər söz bircə biz diyəndi. Sən
dinmə,danışma,kəs səsiyin. Əlbətə yalniz mənə yox,minlər cavana dedilər. Vurub,tutub,dağıtdılar.
Ölən öldü,qaçan qaçıb qurtuldu,və tutanıda basdılar dussağa.»
«Necə olabilər ki insanlar yaşayıda işsizlık,evsizlik, dərmansizliq,yoxsulluq üzü görmuyələr;birisi
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onlarin hər şeyin güdmüyə;özləri seçələr nə istirlər, nə istəmir lər;bir az rahat yaşıyalar?»
«Mənədə bu sorqular qabağa gəldi. Çün hər gün onlarnan tokkuşurdum.Uşaqlıqdan danışgaha-can.
Həmdə indi.Onlara düz cavab tapmaq rahat dəyil. Hələ lazimdi ayrilarıda bu cavablara çatalar, bəlkə
icra olalar.Butun yaşayışımda onların dalısıca olmuşam, və indidə hələ varam. Amma o söz ki sənə
diyəbilərəm budur ki, kərək görək ayrılarıda nə diyirlər,nə yol tapıplar,sözlərin eşidək.Məcburuq bəzi
şeyləridə kitablarda axtaraq, öz zindəganlığımızda ağır-yungul edək və özümüz bir yol tapaq.Vaxt
oldu sənə bir şeylər taparam, blkə yardımcı oldular.»
Laçın ılə Umud xiyavanda , tustu və səs- kuv arasında , "rəh bə rəh" maşınlarin gəlib-getməsində,
danışa-danışa Əsgərin evinə gedilər. Sonra Laçın öz evlərinə qayıtdı.
«Gəl qızım gəl! Nahar hazırdi.Hən,de gorum yazıq kişidən nə xəbər var?» Kərəm dedi.
Qız doluxlanarkən:
«Ata,Əsgər əmi "gildə" yas idi!Evə girmədik.Pulu qapıdan verib qayıtdıq.
O mərizxana da dı.Amma uşağı ölübdür!»Və yaş Laçının gözlərindən pırıldadı.
口
!Bala,Laçın»
Kimsə səni anlamaz
Suyu iç elə
«!Və çörəkidə

« ?!Ata! Şorakəndə buğda»
Nə buğda gövərdi»
«!nədə söz
«!Quşların köçü»
«!Duz»
«!Quru göl»

.Acı geçmişlər»
.İtən gəlcək
«.Dalımdaki yük
.Zamanı daşıyıram mən»
Ortadadır
«.fırtanalı dalğalar

.Qaranlıq düşübdü
.Laçın və Kərəm işdən gəlirlər. Xıyavan qalabalıqdı
.Hamı tələm-tələsik istir evə qayitsin.Yük daşıyan maşınların səsi,adamların uca-uca danışığı,duz
torpağın tozu havanı bürümüşdü
Kərəm yolun ortasında durub girdə börkün yuxarı verdi.Və qaraşın üzündə əlin yastı burnuna, qalın
bığlarına çəkib Laçına sarı dedi:
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«Evdə yeməğ[k]ə bir şey yoxdu.Yol ustundədə tapılmaz.Sən çox yurğunsan,evə get!Qıçların dalınca
gəlmır.Mən gedim bir az ayın-oyun alıb gəlim.Tez qayıdıram.»
«Olsun ata, tez qayıd!»-Laçın bir yorqun səs-inən cavab verdi.»
O evə yetişənəcən piyada çox yol gəldi.Yolda ucu-bucaqsiz fikirlərinin ardın tutabılmədı.Gözləri özözünə yumulurdu, və beyni sözünə baxm(ay)ırdı.Diyəsən işdən düşmüdü. Balaca həyətdən geçib bir
üç-ü-dört otağa girdi,ki köçdən sonra kiraya tutmuşdular.Onlar geçinmək üçün yalniz bir otaq
varıdı,ki bir bucağına yeyib-içmə hacatların,obiry bucağada yastıq, yorğan-döşək yığmışdılar.Və iki
güldan , içində qızıl güllər, pəncərə qabağında idi.Otağın tərkin,döşəməsin, bir köhnə kilim örtürdü.
Laçını aclıq,yuxusuzluq,yurqunluq və ürək çırpınması bərk sıxırdı.Pəncərəni açdı.Yaylıq məntor və
cantasın otağın bucağına qoydu.Sırfanı gətirib saldı;boşqabları düzdü.Birin atasına birində özünə.
Sırfaya gözsalanda gördü bir boşqab əskikdi!Getdi birində gətirid.İstədi onu düzsün, gördü sırfa
boşdu!
Pəncərəyə sarı baxdı, gördü bir kişi ağ paltarda, boşqaba bir duzlu sonanın cəndəkin goyub buyur
deyir.
.Biləsin qorxu basdı
.Kim siz?» Səsi titirərək dedi»
Cavab gəlmədi.Laçın yerində donmuşdu:
«Al! Yemək datlıdır.» Kişi əlini tərpatməklə qandırdı.
O uzun iti puçağında görstdi.İstədi belə desin ki, özü sonanın başın kəsib və onun əti həlaldi.
Laçın əli-ıxtıyarsız yavaş-yavaş ona sarı çəkildi,elə ki yuxuda yeriyərdi. Kişinin üzü bəlli
dəyildi.Onun üzü, qızın yuxuda gördüyü natanış adamların üzünə bənzirdi.O vi[u]qarla pıçağın laçının
boynuna sarı apardı və birdən iti bir hərəkətlə qızın boğazın vurdu! Ki Laçın onun biləkin göydə
tutdu.O yekə cəndəyin qızın üstünə saldı.Laçı dalı üstə yerə dəydi:
«A...t...a!» Onun əl- ayağı altında başı üzülmüş quş kimi çabalayıb çığırdı.
Kərəm qapıdan girdi.Laçın kilim üstündə əl-ayaq çalırdı.
«Laçın!Laçın!Gəldim bala !» Deyib onu bağrına basdı.
Laçın gözün tikdi atasının gözünə və bir neçə an elə qaldı:
«Gec gəldin, boğazım qanlıdı? » Sonra titirən səslə dedi.
«Yox qızım, sən sağsan.Bir şey olmuyubdu ,niyaran olma!»
«Ata məni yalqız qoyma! Boğazıma pıçax vururlar. Çörək yox, quşların cəndəyin buyur
deyirlər.Təbib deyib yalqız qoyma məni.»
«Yox,səni yalqız qoymaram .Kefiyin saz saxla. Birlikdə getməməkdə çaşdıq.Amma bunu bil ki bu
şeylərin hamısı geçəcək. Geçən ilin qar- yağışı kimi.Bu oyanış qorxularının sonu var.Niyaran qalma!
Bircə ağri-əməkin sonu yoxdu. Qalx ayağa çörək gətirim. Acsan.»
«Ha zaman qurtulacaq? Mə qorxu yuvası olmuşam. O zaman qurtular ki daha mən yuxam. O
zamandan ki göz açmışam hər şesyi bir-bə-bir əldən vermışəm.Bacı,qardaş, dost,ana. Bircəc siz
qalıbsız mənə,qorxuram sizidə əldən verəm.Doğub böyüdüğ(g)üm yeridə əldən vermişəm.O yeri ki
daş-qumuna,ot-ələfinə,çay-çeşməsinə, dalğalarının ətir-iyisinə vurulmuşdum.Elə ki Kəhəri Lalənidə
məndən aldilar.Ata! Sənnən suvay kim mənə qalıbdır? Sevgi ilə dərs oxurdum onuda əldən verdim.
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Mən hərşeyimi itirmişəm.İndi həryerdə öz eitginlərimin dalıca gəzirəm.Əldən getmişlərin qorxsu məni
dəli eliyibdi. Burda bir "kuçux" kimi düşmüşəm sənin dalınca, istəmirəm bircə dirəyimi əldən
verəm,yalqız qalam.
Həmişə quru sevinirəm, ki böyüyəcəyəm,"sah-kələf"bir iş tapacağam, özümə ev tikəcəyəm, atama
yetişəcəyəm.Amma hərgün ki geçir lap umudsuz oluram; və daha artıq qəm qorxuya cumuram.Yaxcı
şeylərin hamısı "biləmə" xoş-xiya yuxu gəlir,tərsinə,pis acı şeylər yaşayışımı yaradirlar. Bilmirəm,öz
axır-aqıbətımızdən çox qorxuram. Yaşayşın duzəlməsinə heç bir umudum yuxdu. Bir
zərrədə.Bilmirəm hərşey niyə belədi,ya belə olubdur.Bəlkədə zalım fələk bizimkin belə yazıbdır.»
«Bala məndə bilmirəm hərşey niyə beldir. Amma bunu bilirəm ki insan bilmədiği şeylərin adın fələk
qoyubdu. Onları bilsə fələkdə işdən düşər.Gızım,sən hərşeye əldən veribsən,məndə
vermişəm.Başımıza gələnlər üçün özümüzü aradan aparmaq gərəkli dəyil.
Geçmişə fikir vermə,burax! Geçmişin düyünü geçmişdə qalıb,açılan dəyil. Gələcəkə fikir
verməlisən.»
«Bilirsiz,öz əlimdə dəyil.Tutmaca gələndə ixtiyar işdən düşür.Heç hiss eləmirəm necə cumuram.Əl
çəkmirlər da.»
«İndi bir balaca iş tapmışıq başımızı dolandırırıq;işsiz dəyilik. Ayağımız burda bərkidi göndərrəm
dərsiyin oxuyarsan.Adadan-da biryolluq əlçəkməmişik,orda yaşayış yeri olsa qayıdabılərık.Xıyalın
rahat olsun. Obiri tərəfdən, biz bu tufanlardan geçmişik. Dəmir idik polad olmuşuq.Gərək heç zaddan
qorxun olmasın.Bizi dəyirmanin bu yanından ölü salsan, oyanından diri çıxarıq.Tərsə fikirləri birax!
Sənə bir qadin işidə taparıq.Dərsiyin oxuyarsan,özüyən evdə tikərsən.Dur sırfa başına, acıq!Şamdan
sonra istirəm sənə Koroğlu və Əsli-Kərəm-dən oxuyam. Bir misra sən oxuyarsan,birində mən.»
Eləki Laçın nağılların adın eşitdi başladı:
«Atəş kərm, tüssi kərm, yan Kərəm! Ata,gəl!»
Krəm ikimci misranı oxudu:
«Əsli olsun sənə qurban,can Karm!»
«Qul diyərlər qulun boynun burarlar.»
«Qullar qabağında gedən tirəm mən.»
«Kərəm yandı, əsli yandı,mən yandım.»
«İndi onların eşqini mən inandim.»
口
«Ata!
Damcı-damcı qan
dəniz-dəniz əmək
dənə-dənə inci
üst-üstünə düzürük.
Öz əllərimizlə
yeni bir qat tikilir
öz kürəmizdə!»
«Laçın,bala!
Bu nə hekmətdir
bələ bir əllər
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belə çılpaq
bələ bom-boşdur?!»
Laçın xiyavan da, təzə ütülü paltarlar əynində,bir sak dalına, fikirli, iti addımlarla, xalqın içindən
geçir.
Hava istidi. Gəzmələr çapırlar. Hamı onların yürüşündə qalıbdir. Qoca cavan,uşaq böyük, evli subay.
Həm də, yolüstündə sütəmər uşaqlara pəmperz dəyişmək. Ki yerlərin batırımış ağlı[a]yıb- çığırırdılar.
«Bacı! Uşağı yolun ortasındə lüt eləmisən ki nə olsun, körmürsən hamı baxır?!»
«Qoy get ağa! Qoy get! Sıçıb hər şeyə!»
Laçının gözündən bir şey yayılmır.Amma çox düşüncəsi ayrı yerdədi.
Umudun yanındadır. Fikir elir iş yoldaşı qızıl gülə bənzir. Sözündən həm dinc əlir , həmdə ağrı.Özözünə deyir:
«Hərə bir təhərdi. Kimi obirsi təkin dəyil. Qızıl gül xarsız olmaz, heç göyül qubarsız olmaz.»
Bu düşünüşdə barmağın qoyub zəngin üstünə basdı.Bir neçə an sonra Umud xiyavana baxan
pəncərədən başını çıxardıb:
«Gəldim!» dedi . Və qapını açdı.
«Salam. Necəsən,yaxcısan?»
«Yaxcıyam.»
«Gəl üstə!»
Laçın qapıdan ki girdi hər şeyi gözdən geçirtdi.Kitab qəfəsəsi ,yazı mizi,aşbazxana hacatlərı, moketi,
və hablə ayrı qıvır-zıvırı.
«Umud elə bir otağın var?»
«Bəs nə?Diyirsən neçədənə varımdı.Kefin yaxcıdı?Buranında kirasin ancaq verəbilirəm.Əyləş!»
O oturdu:
« Niyə duvara bir əkizdən zaddan vurmamısan?» soruşdu.
«Hələ bir şey tapmamışam.»
«Bir şey gətirmişəm. Bəlkə sevdin.»
«İşin rast olsun. Mənə But düzəltmə!But-mutunan aram yoxdu.»
«Yox!But dəyil. Bir daraqdı.»
«Daraq?!»
«Hən,daraq.»
«Baxım.»
Laçın sakdan darağı çıxartdıb ona verdi.
«Ahan, "sunbul daraq"di! Küləşdən.Dişləri qılçıx[q]lı sunbul,dəstəsi gızıl küləlş. Buda askısı.»
«İndi xuşlursan,ya qaytarım aparım?»
«Yox! Əllərin ağrımasın. Çox gözəldi.Özün toxuyubsan?»
«Həyə, öz işimdi. Adadan gətirmişəm. Toxumaqda əli suluyam. Hər şey əlimdən gələr.»
«Bəs de hünərmənd adamsan.Dostum!»
«Sən necə? sənin əlindən nə gələr?»
«Düzü heç zad. Mənim iki gözüm var, bir qələmim. Görərəm yazaram.»
«Elə oda bir hünərdi.»
«Bilmirəm,belkə.»
« Navaxtan yalqız yaşırsan? Ata-anan heç bura gəlib eləllər?»
Umud ki yazı mızının sınıq-salxaq səndəlində oturmuşdu:
«Çoxdandı. Həyə, hamı başvurar.Bacı,qardaş,ata-ana.Amma az. Çox mən onları yoxlaram,» dedi.
«Niyə yalqız yaşırsan? Məyə onların yanında sənə yer yoxdu?»
«Niyə,var. Amma mənim suyum kimsəynən bir arxa getməz.»
«Bəllidi. Öz günahindi.Hamını sancırsan.Səndən ırax[q],biləyən bir şey olsa, nuxuş olub düşəsən,nə
eliyə bilərsan?»
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«De, burda ölüb qalıb qoxusam.Öldüm də ki öldüm. Cəhənnəmə- tunə!Az fikirim var hələ ölümdən
sonranıda düşünəm gərək?Ayrıları tıncıq iyimdən xilas olmaq üçün işlərin görərlər. Gəl! Bu boşqab
da burdadi, istədin yiyərsən.Bağışla! Almadan suvay bir şey evdə yoxdu.İndi çayda qoyaram.»
«Olsun. Önəmli dəyil.»
«?İş dalıcaydın,necə oldu»
« Səbzə kərxanasına geddik ki arvad-kişi işlir.Bir xəbər yoxdu.Bir neçə ayrı yerədə gərək başvuraq.»
«Komput kərxanasınada gedin. Orda hamı arvadlar işlir.»
«Hətmən.»
«Yacı oldu özün gəldin.Kitablara bax,hər hansı dərdiyən dəysə götür.İstədim özün seçəsən.»
.Onlar taxçaya sarı geddilər
.Çeşitli movzulara bir şeylər tapabilərsən,» Umud dedi»
: Laçın qəfəsədən bir kitab çıxartdib ünvanın oxuyub dedi
«!Başaduşmədim»
«!Bu uşaqlar üçün dəyil»
«.Umud incitmə!Qoca kişilər kimi danışırsan. Eləbil özün çox yaşlısan.Təzə 21 yaşında olubsan»
«.Yalnış! 22 yaşındayam»
«?Yaxcı, 22, ki nu[ə] olsun»
«.Laçın bir sıra adamlar cavan əkən qocalarlar»
«Adamların bir parasının düşüncəsi də təzə gəncilikdə yetişər.»
«.Düzdü»
«.Bəs de görüm bu nə demək isti[ə ]yir. Yoxsam acıqdan bunu aparacağam»
«.Apara bilərsən. Amma mənim nəzərimcə yaxcıdir 18 yaşından sonra ya qala»
«?İçində nə yazıblar»
«?İnsan hardan gəlıb,har gedir? Belə bir şeyləri bəhs edidir»
.Atam deyir insan yerdən gəlib,yerə gedir.Gül kimin gəlir, tikan kimin gedir»
«Göy ot təkin bir gün bitir, obiri gün solub aradan gedir
«Buda bir nəzərdi.»
«Ağılnən düz gəlmir?»
«Gəlir,düzdü,amma kəsirdir.»
«Niyə?»
«Demir yaşayış hansı çeçitlərlə anlamlı olabilər.Bəlkə onu yaxcılaşdırmaqla-əlbətdə hamıdan ötüranlam tapar.»
Laçın söz arasında qəfəsədən bir dəftər çıxardıb soruşdu:
«Buda kitabdir,əlnən yazılıb?»
«Həyə,oda bir kitabin əlnən yazılmış üzüdür.»
Laçın kitabın ünvanın oxuyub və baxışın Umudun yaşıl gözlərinə tikə-tikə soruşdu:
«Mənzuru elə bizim bu öz işimiz və muzdumuzdur»
«Həyə,düzdü.»
«Bunu aprram[aparacağam].»
O bir şer kitabi və bir romanda seçdi. Sonra onlar oturdular yemış yeyib çay içdilər.
Umud üzü ona sarı dedi:
«Laçın bir şeyi gərək sənə diyəm.Ürəyimin dibində bir qorxu kök bağlıyıb.Üzümdən ötürü yox,
tərsinə, səndən ötürü. Gorxuram, yaşayış məsələrin anlamaq çalışmasında, çətinliklərə düşəsən.Niyə
ki bu xarabada fəhlənin haqqı yoxdu çox şeyləri bilə, elm sahabı ola.Haqqı yoxdu iş dostlarıla çox
gedib-gəlməsi ola.Buna görə ki onların əl və fikir birligindən qorxurlar.
Gəzmələri görürsən ki hər yerdə sülənirlər; hər nəyi güdmək üçün onları tikiblər.
«Qələt elirlər mənim örgəşməğimin babağın alırlar. Mən həm dərsimi oxuyub qurtağacağam, həmdə
hər nə sevdim oxuyacağam.»
«Təhsil məsələ dəyil. Kitablari özün oxuyarsan, gedib imtahan verərsən.Çətinlikdə olsa yardım
edərəm . Qışdada çox vəxtimiz var.»
«.Bu işdən ötür[ü] atamla danışmalıyam. Dərdimi anlamağın üçün çox sağol»
«Ayri movzular üçün gərək fikirin başında olsun.Lazimdir bəlaya düşmüyəsən. Oxuduğun şeylər
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gərək birisinin əlinə düşmüyə və ya birisinin onlardan xəbəri olmuya.Tikrar elirəm.»
«Olsun. diqqət edərəm.»
«?Bəs bu movzuda sənə bel bağlıya bilərəm»
«.Söz yox. Xiyalın rahat olsun»
«.Umudluyam etimadımı saxlısasan»
Laçının baxışları ki onun seyrək bığlarina,yumurta şəkil fikirli üzünə və çatma qaşlarına tikilmişdi
«Arxayın ol!» dedi.
«Bəs sabah, ış başınacan.»
«Sabahacan.»
Laçın eşiyə çıxıb evə sarı yola duşdu. İkindi, sahat durt idi. Yolda iki uşaq,qız və oğlan, saz çalıb
adamlardan pol yığırdılar.O bir az onların yanında dayanıb sazın səsınə qulaq asdı.Gəzmələr yığıncağı
dağıtmaq üçün- ki uşaqları dovrələmışdı- tapıldılar. Onların birisi uzaqdan Laçınə sarı bağırdı:
«Xanım dur! çərqətin...?»
Laçın daha durmadı. Yekə və iti addımlarla uzaqlaşdı.Gəzmələr düşdülər dalıca. O götürlandı.Girdi
küçəyə və dal-küçələrə.Bir qapının yanı açıqıdı.Girdi içəri,qapını bağladı.Bir az sonra qapının
dalından gəzmələrin səsin eşiddi ki
«Burda dəyil,» diyirdilər.
Ev sahabı bir qoca arvad idi:
«Gızım nəmənə olub, beşərəflər qovalı[a]yıblar?»
«Bəli»
«Çərqətindən bəllidi, züvüb düşüb boynuyan.»
Laçın çərqətin düzəltdi.
«Sudan, zaddan ,bir şey içmirsan?»
«Yox! Çox sağolun. Daha zəhmət vermirəm.»
«Bəs gəl dal-qapıdan get!Əyə burdan getsən olabılər genə ələ düşəsən. »
O qoca arvada xuda-hafiz deyib evə sarı getdi.
«Laçın!Sənə arxayın olabılərəm?»yolda dodaq-altı deyib öz-özündən soruşdu.
口
« Ata!
Yuxulu gəzmələrimdə
avarayam!
Harda quylayıblar
?diri-diri gündüzlərimi
Hardadır o uçuş qanadlarım?
Ki uşağı-böyügü
bələ yatıb
gecənin qurquşumunda
və darda...?»
«Gızım!
hamı qullar
avaradılar.
Hamı qullar
yaralı
ac
zəncirdədilər.
Burda hamı güllər
yatıb
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gecənin qurquşumunda
və darda.»
«Qayığım
atım
yaşıl çisginli dağlarım
coşğunlu dalğalı mavı sularım
gümüş ay ışığım
yağışım qarım
hardadır o uçuş qanadlarm?
Ki uşağı-böyügü
bələ yatıb
gecənin qurquşumunda
və darda?
Həmiçə gözüm yoldadır
qulağım səsdə
butun varlığımla
yaradan qayıq
axa o dalğalar ustə.
Qurbətin dənizi yox
suları dayaz
gözəl balıqlar ölür
.kirlı sularda
Hardadır o uçuş qanadlarm?
Ki uşağı-böyügü
bələ yatıb
gecənin qurquşumunda
və darda?»
Gecə kölgəsin ay ışığında yayıb. Bir bətər yel duzlu toz-torpağı tovluyub Laçının baş-gözünə çırpır. O
ayaq yalın başı açıq, dizlərinəcən uzun, qolu qıssa, incə donla bir xəlvət xıyavanda ki burda-orda
yarıyaca yanmış evlərindən tustu qalxır, dəlilər kimi avara baş-alıb gedir. Bir ağır səssizlik hər şeyi
bürüyübdür.
Xıyavanın bir tayında sıraya düzülmüş dar ağaclarında adamlar tərpənirlər;
obiri tayada bir sıra adam yatıb-oturub ya ayaq ustə durarkən gözə dəyir. Kirli əski paltarlarda, əlayaqları bağlı.Və hamı səssiz.Bircə baxış telləri gedib-gəlir.Bir pəncərənin dəmir milləri dalından bir
baxış teli ona sarı gəldi:
«Qız, sən burda nə elirsən?»
«Umudnan Kəhəri axtarıram.»
«Umud o uzaqlardadı.»
«Kəhər nəcə? Bəs Kəhər hardadır?»
«Kəhəri bilmirəm.»
İstədi soruşsun:
«Sən kim sən?»
Amma daha pəncərədə kimsə yoxudu.
«Dəliyə bax!Dəliyə!»-Ozaqdan gəzmələrin səsi gəlirdi.
Meydan olan taydan qulağına səs-kuv gəldi.
«Uşaq, çəkil qırağa! Duşərsizdir.Dəli olarsan!Yaxınlaşma!Əl-ayağın bərk bağla...»
Laçın meydana sarı getdi.Qadın kişi,uşaq gənc bir yerə yığışmışdılar. Və camaatın içində qəssab iti
böyük bıçağın görsədirdi.
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«...Çox itidir.Ağrı çəkmiyəcək. Gözüyün yumub-açana başını bədənindən ayıracağam. Qan fışıltısı az
çəkəcək.»
Laçın yığınağa girdi.Kəhəri ,əl-ayağı bağlı ,yerə uzadmıştılar.
«Kə...hə...r!»-o atı görcək bağırdı.Və səsi hər yerdə cingildədi.
Butun baxışlar Laçına yarı döndü.
Və Kəhərin duru baxışı, eybelə ayrılıq uzaqlıqdan sonra. Laçın onun üz-gözün öpüb qassaba sarı:
«Onu burax!»-dedi.
«Kərəmin qızı! Pulunu vermiyincə azad eləməm. At mənimdi.Onu almışam. Çörəkim çıxa gərək.
Dərisinə bir qucaq pul vermışəm.»
«Onu burax,gəl evdən puluyun apar!»
«Yaxcı. Bu oldu genə bir söz.»
Laçın qəssabın əlindən bıçağı alıb atı qurtardı. Və onu minib Umudu aramaq üçün xıyavandan çıxdı.
Yağış yağırdı və orda-burda incə-incə arxlardan qan axırdı...
«Ata!Burda göydən qan yağır! Kimsə-kimsə ilə sırdaş dəyil. Hamın fikiri qarın və göbəkdan aşağı
yanındadir.
Hər şey mənən özgədir.Həmişə qəribəyəm. Heç bir yaşayış hissi biləmə əlvermir. Adanı onuda
bilmirəm.İçimdə bir boşluq hiss elirəm ki bir qoyu kimi məni öz kamına çəkir.»- Laçın Kərmə sarı
dedi.
«Qızım!Harda rahatsan gedək ora. Amma dərddən qaçmaq çətini açmaz. Dayanmaq və vuruşmaq
gərək. Əyə dərddən qaçsan, dalınca gələr;
və hər yerdə əli yaxanda olar.»
« Ax at!At!
Hardadir o uçuş qanadlarım?...»
Umud şama onlarda idi.Sırfa başında:
«İstəmirsən bizinən gəlib adaya bir baş vurasan?»- Laçın ondan soruşdu.
«Çox sevinərik. Gəl gedək oranı bir gör.»- Kərəmdə artırdı.
«Məndə sevinərəm. Amma indi gələbilmərəm. Galsın sonraya.»-Umud dedi.
Laçın:
«Niyə?»
«Mənim bu konaz, iş dostlarım üçün arzularım var, bəlkə onların bir bölümünə çatdım.Mən gərək
örgəşib örgədəm.»
«Həmişə yalqız?»
«Adam yalqız doğulur,yalqız yaşayır,yalqızda ölür. Yaxcıdır ki özünü bir sıra
uydurmalarla allatmıya(aldatmaya). »
«Deməli bir sözüm yoxdu.Bəlkə sən haqlısan.Qor, yalnız bir an ışarar və sonra əbədi sönər.»
«Elə odu ki istəmirəm onu əldən verəm.»
Getmək zamanı Laçın qapıyacan Umudlə ayaqlaşdı və ayrılanda onu bağrına basıb yey(g)in qayıtdı...
Sübh eləki Kərəm yuxudan durdu Laçın yerində dəyil idi. Tələsik həyətə çıxdı. Gördü o orda, ölü kimi
yerə sərilibdir.
口
İdarənin zerzəmisində Laçını üzüqüylü lüt bir əski təxt ustə yatıdıb və əl-ayağında təxtə bağlayıblar. O
özüdə yaralı, qan içində hüşdən gedibdir.
Ağac səndəllərin yanında ik gəzmə durub bir-birilə dənışırlar:
«Danışdı?»
«Yox!Bir söz demi[ə]yib.»
«Adı nədir? Hardan gəlib, nəkaradı?»
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«Çün telfon eləmişdilər gedib onu gətirdik. Kərxanada işçilərə deyirmiş ki :Gərək onların sindikası
olsun, yoxsa kimsə bilələrinə bir iş görməz.»
«İtin qızı səndikalistdir.Cücə toyuq olmamışdan isti[ə]yir rejim dəyişsin. O gərək diri qalıb
danışsın.Biləsin vurub dağıdıbsız. Amma möcüzə eliyəbilmi[ə]yibsiz.»
«Çalışdıq oyadaq oyanmadı.»
«Halı çox qolaydı.Götürün onu mərizxanaya. Əyə tələsməsək buda obiri kimi burda öləcək. Elə ki
kim və nə kara olduğunuda bilmiyəcəyik.Gərək ağzı açılsın.»
Onu maşına qoyub və üç gəzmə ilə mərizxanaya apardılar..»»
口
Eləki Laçın gözün açdı Kərəmi başı üstə gördü:
«Ata mən hardayam?»
«Qızım sən evdəsən.»
«Umud hardadır?»
«Umud Ürəyindədir.»
«Bəs kəhər ,kəhər hardadir?»
«Kəhərdə evdədir ,niyaran olma»
«Evdə kim var?» Bir səs gəldi.
«Gedim görüm qapuda kim var.»Laçın qalxıb dedi.
«Buyurun». O eşiyə çıxıb dedi.
«At var.İndi onu hazırlaram».
Laçın qayıdı atasıynan danışandan sonra Kəhəri eşiyə çəkdi.
Onlar yaralını caddəyə yetirib, şəhərə göndərdilər. Cavana maşında yer olmadı.Galdı ayrı bir maşınla
getsin. Amma maşın tapılmadı.
«Gəl gedək bizə qonaq ol! İndi daha maşın tapılmaz. Sabah gedərsən». Laçın dedi.
«Çox sağ olun. İstəmirəm sizəi incidəm. Elə buralarda bir yer tapıb yataram.Və Sabah subdə
gedərəm». Cavan dedi.
«Bu nə sözdü? Siz bizim qonağımızsız.Gəl gedək».Laçın dedi.
Onlar kəndə sarı yola düşdülər.
«Nəzərə tanış gəlirsiz .Eləbil bundan qabaq sizi mən bir yerdə görmüşəm.»Laçın yolda dedi.
«Olabilər.Biz dağa görə çox buraya gəlmışık. Bəlkdə məni görübsüz.»
«Sizin adıyız Umud-du?»
«Umud? Hən ,belədə deyib çağırmaq olar.»
«Siz o məhbus daneşcu-suz ki fəhləlik eliyir?
«Həyə. Amma siz bunları hardan bilirsiz?»
«Mən bir zad bilmirəm. Mən yalnız öz kabuslarımı tanıram.»
«Kabuslarıy[n]ızı?!»
«Hən. Kabuslarımı . Meylin var onları hiss edəsən?»
«Çox maraq-nan.»
«Baxın:
Laçın atınan çaparaq gedirdi. Kəhər birdən-birə durdu.....»
Laçın sözün qurtardı:
«Neçə il dərs oxuyubsan?»Umud soruşdu.
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«Doqquz il. Qardaşım məni həvəsləndirdi, yazmağa. Dərsimin kənarında başqa kitablarda oxudum.
Çoxlu kitablar. Amma onu tutub apardılar və heç bir xəbər-ətər də olmadı.
Bilmirəm başına nə bəla gətirdilər .Hərdən bir onu yuxuda görürəm. Bir gecə yoxuma gəlmişdi,
üzümü ellərinin içinə tutub ağladım. Dedi ağlama! Çalış yerimi doldurasan. Amma mən bu xarabada,
heç nəyinən nəcə eliyəbilərəm onun yerin doldaram? Bilmirəm... Onu apardılar, nə səsi çıxdı nədə
səmiri. Hər yerə qaçdıq heç bir xəbər olmadı, geddi ki geddi, eləbir heç yoxudu. Doğulmamışdı.
Daneşqahının üçümcü ili idi. Onu apardılar, mənnən atamıda dəli elədilər. Buda bizim yaşadığımız
çevrədi, görürsən hər şey daş-duza dönübdü. Axır-aqıbətımız,sonumuz bu...»
«Qalmışam. Qalmışam nə deyim. Bəlkə də həyat öz yolun tapdı.» Umud dedi...
**
Qaranlıq düşmüşdü. Kərəm sahılde, niyaran gözüyola ıdı.Quşlarin qussəli səsindən, ölümcul
dalğalardan, duzlağın iyisindən, özünü kədərli hiss edirdi.Ozaqda bir nəçə qərəlti sallana-sallana
onasarı gəlirdi.
Eləki onları tanıdı könlü rahatlaşıb onlara sarı geddi.
«At! Bağışlayın ki gec gəldim. Qonağımız var». Salam verib dedi.
Kərəm qaranlıqda qonağa baxıb:
«Salam , Umud oğlum sən hara bura hara?»Dedi.
Və onu bağrına basıb üz-gözündən öpdü.
«Kərəm əmi dağ-dağa yetişməz amma adam-adama yetişər»Umud dedi.
«Səni gördüm çox sevindim.»
«Xoşgəldin, göz üstə.»
«Qapüda səsiyin eşiddim tanış gəldi, amma yaxcı tanıya bilmədim»
«Gızın məni tanıdı. Görməmiş! Çox şaşqındım.»
«Laçın beldi. O qədər sənnən deyib danışmışıq ki xatırəmız olub həyatımın bir parçası.Hiss edirik
həmışə bizim yanımızdasan. Muradin iyisin səndən alırıq »
«Öz böyüklüğnüzdü,məhəbbətinizi görsədir»
«Nə xəbər? Nəcə oldu yolun bu yana düşdü?»
«Başımız bənddi, gördüyün kimi. Hərdən bir bu yanlarada başvururuq;doslarımıznan. Söylə, hiss
edirəm yaşayışınız çox dəyişibdir.»
«Həyə həyat çox dəyişbdir. Laçının ana-bacısı fot elədi. Oğlum Muraddan çoxdandı bir xəbər yoxdu.»
«Hən laçın dedi; ürək dağlayandı. Bu ağır vəziyyətdə. Çoxları dərd çəkir. Qazan qaynayır, bu
xarabada. Bir gündə daşacaq və daş-daş üstə qalmıyacaq.
Amma sonra nə olacaq kimsə bilmir.Genə bir cəlladın elinə düşəcəyik yada ləyaqət görsdib bir adam
üzlü, dəyərli hayat sahabı olacayıq.Kimsə bilməz.»
«Nə dinc var nədə həyat. Nə yuxuda nədə oyaqlıqda.»
«Hər şey kabusdu.» Laçın dedi.
Qalın bir duz dumanı həryeri bürüyürdü. Kəhər qulaqların şüşləmişdi...
**
Bir Vən maşını kərəmin evi qabağında dayandı. Bir kəndli üç kişi ilə yendilər. Kəndli əli ilə Kərəmi
görsədərək dedi:
«Odu ba, ordadı, gəlir.Elə öz-özü ilə danışır,uşaqlarından.Bu gün nahardan sonra ki zəmidan qayıdıb
elə el-qolun oynadıb öz-özü ilə danışıbdır.»
Olar kərəmə sarı yügürb :
«Əmi buyur min gedək, uşaqlarıyın yanına»dedilər.
Və tələsik onun ellərin buxovladılar.
Kərəm onları qırağa atıb:
«Ötürün məni, ötürün. Mənim qonağım var; qızım burdadı, yanımdadır.»dedi.
«Gəl! Səni oğlun yanına aparırıq.»
Onlar Kərəmin qolundan tutub çəkə-çəkə maşının içinə atılar. Və surub gedilər.
**
Lalə Kəhərə su verirdi və dodaq altı oxurdu:
Bu ada əsli ada
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Kəsilməz nəsli ada
Güllərin dərdilər
Çəməni yaslı ada
Darya qüşlarının səsi havanı bürümüşdü.
**
Son dəfə ki Laçını gördüm tut ağacı altınad ıdı,tutluqda.
Miz səndəl.Üz-bə üz, göz-gözə oturmuşduq danışırdıq. O gülürdü və bir incə yel təllərin oynadırdı.
Birdən yana baxdı:
«İki gəzmə bizi güdür. Burda danışa bilmirəm, gedək...»dedi.
O şey ki heç an məni buraxmır.
Son.

ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺰﯾﺮه ی ﺷﺎھﺎ)ﺷﺎھﯽ(
آ.اﺋﻠﯿﺎر
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺒﮫﺎی ﺳﻨﮕﯽ آﻣﺪﻧﺪ
رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
و درﯾﺎﭼﻪ را ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ!...
»» ...ﻻﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺖ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﮫﺮ اﯾﺴﺘﺎد .دﺳﺘﮫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ھﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ه و ﺷﯿﮫﻪ ی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪ  .او ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد .
اﺳﺐ رم ﮐﺮده ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺮاھﻪ زد.
ﻻﭼﯿﻦ ﻣﯿﺪﯾﺪ :دﺳﺘﻪ ای ﺳﻮار ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﮑﮫﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﻪ ﭼﮫﺮه ی دارﻧﺪ ،ﻣﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻪ ی ﺳﯿﺎه و ﮔﺸﺎد ،ﺑﻠﻨﺪ و آﺳﺘﯿﻦ
ﮐﻮﺗﺎه ،روی اﺳﺒﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی و ﺳﻔﯿﺪ  ،ﺳﺎطﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯿﺘﺎزﻧﺪ.
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻏﻠﯿﻈﯽ از زﯾﺮ ﺳﻢ اﺳﺒﮫﺎ ﺑﻪ ھﻮا ﺑﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ .آﻧﮫﺎ ھﺮ ﭼﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ،ﭼﺸﻤﺎن ﻻﭼﯿﻦ از وﺣﺸﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻣﯿﺸﺪ .اﻧﮕﺎر ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺣﺪﻗﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺧﻮاﺳﺖ ﭼﺸﻤﮫﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ .ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ،ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را
ﺑﮕﯿﺮد  .اﻣﺎ آﻧﮫﺎ از ﺣﺮﮐﺖ واﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪه زﯾﺮ ﺳﻢ اﺳﺒﺎن ﻟﻪ و ﻟﻮرده ﺷﻮد .ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺎﻧﻪ ی راه
ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ »آدا« ﺗﮑﯿﻪ داد.ﺳﻮاران ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ده ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﯿﺪﯾﺪ :ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ،ﻣﺮدم دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﻓﺎﻧﻮس ﺑﻪ دﺳﺖ رو ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻮه ﻓﺮار ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺻﺪای ﺷﯿﻮن و ﻓﺮﯾﺎد ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺖ.روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮ ﮐﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﻮران ﺧﻮن ﺟﺴﺖ و ﺧﯿﺰ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﺎد ﺗﻨﺪی ﻏﺒﺎر ﻧﻤﮏ را ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ.
روی ﻗﻠﻪ ی ﮐﻮه ﭼﺮاﻏﮫﺎ از ﭘﯽ ھﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .و ﺟﺴﺪ ﭘﺮدﮔﺎن در اطﺮاف ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ  .دﯾﮕﺮ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ .و
درھﻤﻪ ﺟﺎ ﺳﮑﻮت ھﺴﺖ و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن.
ﻣﯿﺪﯾﺪ :ﺳﻮارھﺎی ﻧﻘﺎﺑﺪار از اﺳﺐ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه  ،و ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﻗﻤﻪ و ﺷﻼق و ﺣﻠﻘﻪ ی ﺗﻨﺎب دار ،در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ،ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ داد ﮐﺸﯿﺪ:
» ﮔﻢ ﺷﯿﺪ! ﺑﺮﯾﺪ ﮔﻢ ﺷﯿﺪ! «
و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮد از ﺣﺎل رﻓﺖ.
ﻣﺎرھﺎی ﺳﻤﯽ در اﻣﺘﺪاد راه روی ﭼﻤﻦ و ﺧﺎک ﻣﯿﻠﻐﺰﯾﺪﻧﺪ.
او دﺧﺘﺮی ﺳﺖ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ھﯿﮑﻞ ﻻﻏﺮ .و ﭼﮫﺮه ای ﮐﺸﯿﺪه و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﻪ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه دارد  .ﺑﺎ اﺑﺮوان ﻗﻠﻤﯽ و ﻟﺐ و
ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮش ﺗﺮاش  ،و ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺮﻓﺮغ  .ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دل ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .ﮔﯿﺴﻮان ﻗﮫﻮه ﯾﯽ ﺑﺎﻓﺘﻪ
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اش از زﯾﺮ ﭼﺎرﻗﺪ آﺑﯽ ﮔﻠﺪار ﺑﯿﺮون زده و ﭘﯿﺮاھﻦ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮔﻠﮫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻦ او را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ زاﻧﻮ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .و ﮐﻔﺸﮫﺎی ﺳﺮﻣﻪ
ﯾﯽ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻻﭼﯿﻦ ،در ﺳﺎرای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎی آدا .
»آدا« ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎی ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽ درﻣﯿﺎن آﺑﮫﺎی ﺷﻮردرﯾﺎﭼﻪ ﻗﺮار دارد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ آب رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺰه ﻣﯽ ﺷﺪ .و ﻣﺮدم از راه ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺎ ﺷﮫﺮھﺎی اطﺮاف آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اھﺎﻟﯽ ،در ﭼﻨﺪ روﺳﺘﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و ﮐﺎردر ﮐﺸﺘﯽ و ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ .از ﭼﺸﻤﻪ ھﺎی ﻓﺮاواﻧﺶ آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﮔﻮاراﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﺮاوﯾﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺮﺳﺒﺰی داﺷﺖ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﮫﺎﺟﺮ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰارھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻨﺪ.
او ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎدراش ﺳﺘﻮن دوم ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎه ﭘﺪرش ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد ﺑﻌﺪ از ﻣﺎدرش زﻧﺪﮔﯽ در آدا ﺧﯿﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .روی رود ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨﺪ ﺳﺪ زده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎرش ﺑﺎران ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪھﺎ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد ﭼﺎھﮫﺎی ﻋﻤﯿﻖ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از درﯾﺎﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ! ﺑﺎد
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮح ﺑﺨﺸﯽ ﻏﺒﺎر ﻧﻤﮏ را ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﯿﺪ.ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﭼﮫﺮه ی زﺷﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد  .ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﮑﺎری ،
دزدی  ،ﻗﺎﭼﺎق  .ﻣﺠﺎزاﺗﮫﺎی ﺑﯿﻤﻨﺎک ،از ﺻﺤﺒﺖ ﻣﺮدم ﮐﻢ ﻧﻤﯿﺸﺪ .دﯾﮕﺮزﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﭼﺮﺧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ی ﮔﺎری زھﻮار دررﻓﺘﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮق  -ﺟﺮوق از ﻣﯿﺎن ﮔﻞ و ﻻی ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯿﮕﺬﺷﺖ .و ﺣﺴﺮت ﮔﺮدش ﭼﺮخ ﺑﻪ دﻟﮫﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
ﻻ ﭼﯿﻦ آﻧﺮوز اﺳﺐ ﻗﮫﻮه ﯾﯽ ﻻﻏﺮاش» -ﮐﮫﺮ«  -را از طﻮﯾﻠﻪ ﺑﯿﺮون آورده ،و ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ او را ﻧﻮازش ﮐﺮده ﺑﻮد .روﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪه
 ،و درآﻏﻮش اش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻻﻟﻪ  ،دوﺳﺖ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﯾﺸﺎن  ،آﻧﮫﺎ را دﯾﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
»دﺧﺘﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮی ؟«
»ﭘﯿﺶ ﭘﺪرم .ﺗﻨﮫﺎﺳﺖ«.
» ﻣﻮاظﺐ ﮐﮫﺮ ﺑﺎش!«
»ﮐﮫﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ«.
و ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺰرﻋﻪ راﻧﺪه ﺑﻮد.
ﭘﺪرش ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﻻﭼﯿﻦ ﺗﺎب ﻧﯿﺎورده  ،ﻧﮫﺎری آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﻪ
ﭘﺪرش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐﺮم  ،ﭘﺪر ﻻﭼﯿﻦ ،ﻣﺸﻐﻮل درو در ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﮫﻪ ی ﮐﮫﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﺷﺪ .ﮐﮫﺮ ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺳﻢ ﺑﺮ ﺧﺎک ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ  ،و آرام و
ﻗﺮاری ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮد داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ھﺴﺖ.ﮔﻔﺖ:
» ﭼﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺗﻨﮫﺎ آﻣﺪی؟ ﻻﭼﯿﻦ ﮐﻮ؟«
ﮐﮫﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی و ﻣﻀﻄﺮب اش ﺑﻪ او ﻓﮫﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ.
او ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎ ﺷﺎھﺪ ﺣﺎل ﺑﺪ ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ دارد ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮﺷﯽ و آراﻣﺶ اش را -ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﮐﺸﯽ ھﺎی طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ-از
دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮای او زھﺮ آﻟﻮد و ﮐﺸﻨﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ و ﺻﺪای ﻧﻮازﺷﮕﺮ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ،وﻗﺘﯽ ﺳﺮ در ﺑﻐﻞ او ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ،و ﯾﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ اورا ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد
داﺷﺖ  ،ﭼﻪ اﺣﺴﺎس زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯿﮑﺮد؛ و اﮐﻨﻮن او ﻣﺜﻞ ﺑﺮف ذره ذره آب ﻣﯿﺸﻮد.
اﮔﺮ ھﻢ ھﻤﻪ اﯾﻨﮫﺎ را ﻣﯿﮕﻔﺖ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان درک اﺣﺴﺎس ﮔﻮارای او را داﺷﺖ؟ ﻧﻪ ،ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﻪ در درون ﮐﮫﺮ در
ﺟﻮش و ﻏﻠﯿﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺮم داس را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ  .ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ اﺳﺐ ﻧﺸﺴﺖ و راه اﻓﺘﺎد .
در راه ﻣﺜﻞ آدﻣﮫﺎی ﭼﯿﺰ ﮔﻢ ﮐﺮده ھﻤﻪ ﺟﺎ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﮫﺎی ﺟﻮﯾﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﺶ وارﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮد .ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اش ﺑﻪ ﻻﭼﯿﻦ اﻓﺘﺎد.از اﺳﺐ
ﭘﯿﺎده ﺷﺪ ه ﮐﮫﺮ را ﺑﻪ درﺧﺘﯽ ﺑﺴﺖ .
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﯿﺦ ﺳﻨﮓ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد .ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ی ﺧﻮد ﭘﺎک ﻧﻤﻮد و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
» ﻻﭼﯿﻦ! ﻻﭼﯿﻦ! دﺧﺘﺮم ﭼﯽ ﺷﺪه؟«
دﺧﺘﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎز ﮐﺮد:
» ﭘﺪر آﻣﺪی؟ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ! «
و ﮔﺮﯾﺴﺖ.
» از ﭼﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯽ؟«
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺎن:
» ازآدﻣﮑﮫﺎ! اﺳﮑﻠﺘﮫﺎ! ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺮ ﮐﻨﺪه!ﭼﺮاﻏﮫﺎی ﺧﺎﻣﻮش!ﺗﺎرﯾﮑﯽ! ﺑﺎد !ﻏﺒﺎر ﻧﻤﮏ!«
» دﺧﺘﺮم  ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ  .ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮا ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ!«
» ھﺴﺖ  .ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ  .ﺑﺎز ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺑﺎز ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ  .و زھﺮه ﺗﺮک ام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .دو ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ آﻧﮫﺎ را ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ! ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ .ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ  ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎور ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ! ھﻤﻪ ﺗﺮﺳﺸﺎن را در ﺧﻮاب
رھﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ در ﺑﯿﺪاری آن را ﻣﯽ ﺑﺮم .ﻣﺜﻞ ﻣﺎدر ﺣﺎﻣﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﭽﻪ اش را ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﺮا از درون
ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ! ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ از دﺳﺘﺸﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻢ و ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﺑﺪھﻢ .ﻻل و ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺘﻢ ! .ﭘﺪر ،ﻣﻦ ﺧﻮرده و ﺗﺮاﺷﯿﺪه
ﻣﯿﺸﻮم!«
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»ﭼﺮا ﺑﺎور ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯽ .ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻧﺸﺎﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﺮﺳﯽ «.
»اﯾﮑﺎش ﭘﯿﺶ از ﻣﺎدرم ﻣﯽ ﻣﺮدم !«
»ﻧﻪ! اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺰن! ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ .زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﺑﯿﺮﺣﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﻪ زود ﺑﺸﮑﻨﯽ .ﺗﺎب داﺷﺘﻪ
ﺑﺎش «.
» ﻣﺮگ ﺑﮫﺘﺮ از اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟«
» ﻧﻪ ،ﻣﺮگ ﺑﮫﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮگ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺗﻮ ھﻨﻮز در آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯽ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮس ھﺎﯾﻤﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن
را ﺑﮫﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای آﻧﮫﻢ راھﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯽ؟ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ ﺳﻮاراﺳﺐ ﺑﺸﯽ ،ﺑﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ« .
**
دو ھﻔﺘﻪ و ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد .
ﻣﯿﮕﻔﺖ:
»ﻋﺮوس ﻣﺮدم ﺟﺎن ﻣﯿﺪھﺪ!«
او ﻣﯿﺪﯾﺪ از آدا ﮐﻮﭼﯿﺪه اﻧﺪ.
اﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﮐﮫﺮ و آدا از ﻗﻠﺐ و رؤﯾﺎھﺎی ﻻﭼﯿﻦ ﻧﮑﻮﭼﯿﺪه ﺑﻮد.
ﮐﮫﺮ را ﻻﻟﻪ ﺳﻮار ﻣﯽ ﺷﺪ .و از ﺻﻨﺪوﻗﮫﺎی ﺳﯿﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻤﻮاره روی آب ﺳﺮﮔﺮدان اﻧﺪ ،ﺣﺮف ﻣﯿﺰد!
口
ﺳﮑﻮت دﯾﻮارھﺎ  ،آوای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن .درﯾﺎ.
ﻏﺒﺎر ﻧﻤﮏ  ،روی ﭼﻤﻨﮫﺎ ،ﺷﺒﻨﻤﮫﺎی ﮔﻮارا.
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ آواره ای ﭘﺎ ﺑﻪ راه ﻣﯿﮕﺬاری و ھﯿﭻ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺮدت.
راھﮫﺎی ﺗﺎزه  ،ﺳﺨﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮ؟
اﮔﺮ ﻧﯿﻔﺘﯽ ،ﻧﺸﮑﻨﯽ .اﮔﺮ ﺗﻮان دﯾﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.ﺷﺎﯾﺪ.
درد و رﻧﺞ ﮐﺎر  ،در ﭼﺸﻢ.
ﻧﺎن ﺳﻮاره  ،ﺗﻮ ﭘﯿﺎده! ﺧﻮاه-ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮار را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯽ.
درﺑﻨﺪ .
ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮاب.
ﺑﻪ رؤﯾﺎھﺎی آﺷﻔﺘﻪ .
ﺑﻪ ﻋﻠﻒ و ﮔﯿﺎه .ﺑﻪ ﮐﻮه و دره .ﺑﻪ ﺻﺤﺮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت.
و ﺑﺮﮐﺮاﻧﻪ ی درﯾﺎﭼﻪ  ،ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﺧﺮوش رودﺧﺎﻧﻪ ھﺎ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎدو ﺗﻮﻓﺎن ،راھﮫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺒﺮﻧﺪ ات؟
»ﺧﻮاب؟ ﺧﻮاب ژرف ﺣﺴﺮت؟
ﺧﺎﻧﻪ دوراﺳﺖ ،ﺧﻮاﺑﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ  .ﻻﭼﯿﻦ دوﻧﯿﻤﻪ ﺷﺪه ای!؟
ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ،دﺧﺘﺮم! وﻗﺖ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﯿﺪار ﺷﻮ ﻓﺮزﻧﺪم«!...
»ﭘﺪر ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮔﺮدن ﮐﮫﺮ را ﺑﻐﻞ ﮐﻨﻢ ،او روی از ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ!«
»ﺧﺎﻧﻪ دوراﺳﺖ ،ﺧﻮاﺑﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ  .ﻻﭼﯿﻦ دوﻧﯿﻤﻪ ﺷﺪه ای؟
دردور دﺳﺘﮫﺎ ،ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮐﻪ ھﺎ  ،زاﻟﻮ ھﺎ وول ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ؛ دﺧﺘﺮم!«
روز ،ﻧﺎن.
ﻏﺮوب ِ آﻓﺘﺎب  ،ﻧﻤﮏ.
ﻣﺎه آﺧﺮ ﺑﮫﺎر اﺳﺖ.
آﻓﺘﺎب ِ ﺗﺎزه دﻣﯿﺪه ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻی درﯾﺎﭼﻪ،
ﮔﺴﯿﻮان زرﯾﻦ اش را از ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ھﻨﻮز ﻣﻪ ﺻﺒﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺳﺖ.
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ﺟﺎﺟﯽ ﺣﺴﯿﻦ ﭼﭗ ﭼﺸﻢ -ﻣﻌﻤﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ،ﺑﺮای ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻨﺎل ،در اورﻣﻮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯿﺴﺎزد .دو ﺑﻨﺎ ،ﺷﺶ ﻓﻌﻠﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﺎه و دو روز اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺣﺴﺎب-ﮐﺘﺎب ﮐﺮده  ،و ﭘﻮل اش را ﻗﺴﻄﯽ ،ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه ،از
ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻨﺎل ﻣﯿﮕﯿﺮد.او ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ از ﺧﺮج ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد .
ﻣﻌﻤﺎر زﯾﺎد ﭘﯿﺶ ﻓﻌﻠﻪ ھﺎ وا ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺎد.ﺑﻨﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﻪ ھﺎ ﺑﻮد .
ﮐﺎر ،ﺻﺒﺢ ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻻﭼﯿﻦ ﺑﯿﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ  ،ﺳﺮﻧﺪ را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺎک ﺑﺮای ﻣﻼط آﻣﺎده ﻣﯿﮑﺮد .ﺑﺎ ﭼﺎرﻗﺪ
و ﻣﺎﻧﺘﻮ  .و ﺷﻠﻮار آﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﻦ .در ﻧﺰدﯾﮑﯽ او ﻣﺮدی ،ﺑﺎ ﮐﻠﻨﮏ ،ﯾﮏ دﯾﻮار ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﯿﺪاﺷﺖ .ﮔﺮد و ﺧﺎک ھﻮا را
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻻﭼﯿﻦ ﺧﯿﺲ ﻋﺮق ﺑﻮد .ﻋﺮق ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ،آﻟﻮده ﺑﻪ ﻏﺒﺎر ﺧﺎک ،درﭼﺸﻤﮫﺎﯾﺶ ﻣﯿﺮﯾﺨﺖ وﻣﯿﺴﻮزاﻧﺪ.
ﮐﺮم ﺑﺎ ﺳﻄﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﻼط ﻣﯿﺪاد .و اﻣﯿﺪ ،ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه از ﺣﺒﺲ آزاد ﺷﺪه ﺑﻮد ،آﺟﺮ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ  .ﮐﻤﯽ دور ﺗﺮ از آﻧﮫﺎ ﺑﻨﺎ وﻋﻤﻠﻪ
ھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ.
ﻣﺮدی ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ی ﮐﻤﺮی از آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﻻﭼﯿﻦ را دﯾﺪ و اﯾﺴﺘﺎد؛ و ﺑﺎ ﺻﺪای ﮐﻠﻔﺘﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮاھﺮ ﺣﺠﺎب اﺗﻮ درﺳﺖ ﮐﻦ !«
ﻻﭼﯿﻦ روﺳﺮﯾﺶ را ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺮﯾﺪه ﺑﻮد درﺳﺖ ﮐﺮد.
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪای ﻣﺮد را ﺷﻨﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﯿﮕﯽ ﭼﺎرﻗﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻦ ،ﺑﯿﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮ ،ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ اوﻧﻮ رو ﺳﺮت ﻧﮕﮫﺪاری .ﺻﺪاﯾﺖ از ﺟﺎی ﮔﺮﻣﯽ
ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ«.
»زﯾﺎدی ﺣﺮف ﻧﺰن! ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﻮدم «.
ورﻓﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻢ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﺧﻮب ﺟﻮاب ﭘﺪر ﺳﮓ رو دادی«.
»ﻧﻪ ،ﺧﻮب ﺟﻮاب اش را ﻧﺪادم .ﺑﺮود دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زود ﮔﺬاﺷﺖ و رﻓﺖ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﻮزد|«.
»ﯾﮏ ﭼﯿﺰ .ﺗﻮ ﮐﻪ درس ﺧﻮاﻧﺪی و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدی و آدم آﮔﺎھﯽ ھﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﮐﺠﺎ زﺑﺎن اﯾﻦ اوﺑﺎﺷﮫﺎ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ای؟ ﻧﮑﻨﺪ
آﻧﺮا ھﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ای؟«
»آﻧﺮا ھﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ام .ﻣﻦ ھﻢ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮدم و ھﻢ آب ﺧﻨﮏ ﺧﻮرده ام .زﺑﺎن اﯾﻨﮫﺎ را ﺧﻮب ﺑﻠﺪم«.
» ﺑﺪو ﯾﮏ ﺑﻐﻞ آﺟﺮ ﺑﯿﺎر!«
ﻻﭼﯿﻦ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻧﻈﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫﺎی رھﮕﺬر را ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﺸﺎن را ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪھﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ
ﻣﯿﺎورد ﮐﻪ در آدا از اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ و در ﻣﺰرﻋﻪ و ﺻﺤﺮا ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آزاد ﺑﻮد.ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﻻی
ﭼﺸﻤﺖ اﺑﺮوﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﺮد از ھﺮطﺮف ﺑﻪ ﭼﺎرﻣﯿﺦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻻﭼﯿﻦ! ﺑﺮده ﺑﻮدی ،ﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮده ﺷﺪه ای؟«
ﻏﺮق ﻓﮑﺮ ،ﺑﯿﻞ را ﭘﺮاز ﺧﺎک ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺮﻧﺪ رﯾﺨﺖ .ﺳﻨﮓ و ﺷﻨﮫﺎی ﺑﺰرگ از ﺧﺎک ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﭘﺎی ﺳﺮﻧﺪ رﯾﺨﺘﻨﺪ .و زﯾﺮ
ﻟﺐ ﺧﻮاﻧﺪ:
»...ﻓﻠﮏ ﺑﯿﺎ و ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﻦ روزم ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯽ ﮔﺬﺷﺖ«.
ﮐﻼﻏﯽ ،ﺳﻔﯿﺪ-ﺳﯿﺎه رﻧﮓ ،ﻗﺎر-ﻗﺎر ﮐﻨﺎن از آﺳﻤﺎن ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ .ﻻﭼﯿﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﮕﺎھﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازد .ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾﺪ ،دﯾﻮار ،ﮐﻪ ﺷﺶ ﻣﺘﺮ طﻮل و ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی داﺷﺖ ،ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺨﻮرد .و ھﻤﮑﺎرش آﻧﺮا از ﺑﯿﺦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .
»ﻋﻤﻮ ﺑﺪو! دﯾﻮار رﯾﺨﺖ!«
ﮔﻔﺖ و دوﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر .ﻣﺮد ھﻢ ﮔﺮﯾﺨﺖ .دﯾﻮار رﯾﺨﺖ و اﺑﺮ ﮔﺮد و ﺧﺎک ﺑﻪ ھﻮا ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ .ﺻﺪای ﻓﻌﻠﻪ آﻣﺪ:
»وای ﭘﺎھﺎﯾﻢ!«
ھﻤﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ دوﯾﺪﻧﺪ .
ﺑﻨﺎ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯿﺪوﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
» ﮐﻤﮏ اش ﻧﮑﻨﯿﺪ! اﯾﻦ ﭘﺪر ﺳﮓ ﺣﻖ اﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮه .ﺑﮫﺶ ﻣﯿﮕﻢ دﯾﻮار را از ﺑﯿﺦ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام ﮐﺎرم را
زود ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻢ ﺑﺮوم .ﺑﭽﻪ ام ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﺮگ ﺣﻖ اﺗﻪ! «
ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﻻﭼﯿﻦ از ﺑﺎزوی او ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺎھﺎﯾﺶ را از زﯾﺮ ﺧﺎک ﺑﯿﺮون آورد .ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺮگ و وای اش ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ.
دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﭘﺮزﺧﻢ ﺑﻮد...
آﻧﮫﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺻﺪا زدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ...
ﻻﭼﯿﻦ ﺳﺮﭘﺎ ﺧﺸﮏ اش زده و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮد :ﮐﻤﺮ درد و ﺧﯿﺴﯽ ِ ﻋﺮق و ﻧﮕﺎھﮫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﻓﻌﻠﻪ ھﺎ؛ و ﮐﺎر ﻧﺼﻔﻪ
ﻣﺰد اش را .دﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪه ای ﮐﻪ از ﺧﻄﺮ ﺑﮕﺮﯾﺰد ﻣﯽ ﺗﭙﯿﺪ .ﻣﺮگ را در ﯾﮏ ﻗﺪﻣﯽ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﻮد .و ﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ از دھﺎن او
ﻗﺎﭘﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻓﮑﺮ زن و ﺑﭽﻪ ی ﻣﺮد اﻓﺘﺎد :
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» اﮔﺮ ﻋﻤﻮ ﻣﯽ ﻣﺮد ﮐﯽ ﻧﺎن زن و ﺑﭽﻪ ی اش را ﻣﯿﺪاد؟ اﮔﺮ از ﮐﺎر ﺑﺎز ﺑﻤﺎﻧﺪ از ﮐﺠﺎ ﻧﺎن ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪ؟« ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﯽ
ﭘﺮﺳﯿﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ دﺳﺘﻮری ﮔﻔﺖ:
»ﻻﭼﯿﻦ ،ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﺒﺮد .ﺧﺎک ﻻزم دارﯾﻢ ،ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻦ!«
ﻻﭼﯿﻦ ﺟﻮاب داد:
»ﭼﺸﻢ اوﺳﺘﺎ«.
و ھﯿﭻ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮف ﺷﻨﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ زﯾﺎد ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد „ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﻧﺎن ﺑﺨﻮری ،ھﺮﭼﻪ ﺑﮫﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﭼﺸﻢ« .ﺑﺮای ﺳﺨﻦ ﺳﻨﺠﯽ
وﻗﺖ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺷﺐ و روزاش ﺑﻪ آﻣﺪ و ﺷﺪ ،ﺧﺴﺘﻪ و ﮐﻮﻓﺘﻪ اﻓﺘﺎدن و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد„ .ھﺮ ﭼﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﭼﺸﻢ!
ﻻﭼﯿﻦ! ﺑﺮده ﺑﻮدی ﯾﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮده ﺷﺪه ای“ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﯿﺪ .ﺣﺮف ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﯾﺎد آورد„ :زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺨﺖ و ﺑﯿﺮﺣﻢ اﺳﺖ.
وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ „ .و اﻓﺰود» :ﺧﯿﻠﯽ ھﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮاﺳﺖ!«
ﺑﯿﻞ را ﭘﺮﺧﺎک ﮐﺮد و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺮﻧﺪ رﯾﺨﺖ.
آن روز ﻋﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎرﻣﺰد ﻓﻌﻠﻪ ای را ﮐﻪ از زﯾﺮ دﯾﻮار ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ اﻣﯿﺪ داد و ﮔﻔﺖ:
»اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻋﺴﮕﺮ .ﻓﺮدا  ،ﺟﻤﻌﻪ ،ﮐﺎر ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳﺖ .ﺑﮫﺘﺮه ﭘﻮل را ﺑﺒﺮی در ِﺧﺎﻧﻪ اش ﺑﺪھﯽ«.
اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ|:
»ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ«.
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﺪرش ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮای اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ او ،ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻨﮫﻢ ﺑﯿﺎم؟
»ﺗﻮ ﺧﻮدت را ﻗﺎطﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻧﮑﻦ! ھﻨﻮز ﺑﭽﻪ ای!«
»ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ 16 .ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ«.
»ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ای .ھﻨﻮز  18ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺪه ای!«
»ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎر! ﯾﮑﺒﺎر ﺑﮕﻮ ﻧﻪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﻦ!«
»ﻧﻪ!«
口
» ﭘﺎھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻪ راه
ھﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.
ﻧﺎن را دزدﯾﺪه اﻧﺪ.
زﯾﺮ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ،ﻧﺎن .
ﺑﺎ ﺷﮑﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ،دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
ﻻﭼﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪم ! ﺑﻤﺎن !
در ﺧﻮاﺑﮫﺎی ﻧﺎز ﻓﺮو ﺷﻮ!
ﺑﮕﺬار ﻗﻠﻪ ﺳﺮﺑﯿﻦ رﻧﺞ ﻧﺎن را
ﻣﻦ در ﻧﻮردم« .
» آه ﭘﺪر! ﭘﺪر!
از رﻧﺠﺖ دورم ﻧﮑﻦ!
ﺗﻮان ﺑﺮدن ﮐﺎﺑﻮﺳﮫﺎی ﺑﯿﺪارﯾﻢ را ﻧﺪارم.
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺧﻮدت ﺑﻪ ﻣﯿﺎن رﻧﺠﮫﺎ ﺑﺒﺮ!«
ﺑﺎﻣﺪاد،ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﮐﻼغ از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﯿﺰد ،راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﭘﯿﺮ ،ﺟﻮان ،ﺑﭽﻪ.ﺑﺎ ﮐﯿﻒ و ﺑﺪون ﮐﯿﻒ .ﺑﯿﻞ ﺑﻪ دوش و ﺑﺪون ﺑﯿﻞ .ﻣﺜﻞ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ  ،ﯾﮏ ﯾﮏ ،دو ﺑﻪ دو ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﺴﺖ ،ﭘﻨﺠﺎه ،و ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﺻﺪ ﻧﻔﺮ.
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ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ ﺻﺒﺢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ .روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﻨﺒﻪ زﯾﺎد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .در روز ﺟﻤﻌﻪ ھﻢ
ﻣﯿﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ روزھﺎ ﭘﺮﻣﯿﺸﻮد.ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ اﻣﺮوز درﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ،آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻻزم دارﻧﺪ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮاھﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ،ﮐﻔﺶ ورزﺷﯽ و ﺷﻠﻮار ﺟﯿﻨﺰ از ﻣﯿﺪان ﻓﻌﻠﻪ ھﺎ ﻣﯿﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻻﭼﯿﻦ و ﭘﺪرش
اﻓﺘﺎد .ﺑﻪ طﺮف آﻧﮫﺎ رﻓﺖ ،دﺳﺖ داد و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
» ﺳﻼم.دوﺳﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟«
ﮐﺮم ﮔﻔﺖ:
» ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺮوز درﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﯾﮏ روز ھﻢ ﯾﮏ روز اﺳﺖ .از ﺧﻮک ﯾﮏ ﻣﻮ ھﻢ ﺑﮑﻨﯽ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ا ﺳﺖ«.
»وﺿﻊ ﮐﺎر ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ «
»ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪه ای .اﻣﺮوز از ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .از اﯾﺴﺘﺎدن ﭘﺎﯾﻤﺎن ورم ﮐﺮده .ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ
ﺧﺮﺗﺎن ﺑﭽﻨﺪ اﺳﺖ«.
» آﺧﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﺮزﻧﺪ ھﻢ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد«.
» ﺑﻪ ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻤﺎن ﺧﻮﻧﻪ ،ﺑﮕﺬار ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮوم .ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ  ،ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯿﺎم .دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ .ﺣﺎﻻ اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﻪ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﺎرا ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪه .ﻣﺎ ھﺎ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ  ،اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدش ،و
ھﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﮐﺎر ﻣﯿﺨﻮاد«.
»ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎر زن و ﺑﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺟﯽ ھﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﺎدف ﺧﻮب اﺳﺖ« .
ﻻﭼﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
» ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮی؟«
» ﻣﯿﺮم ﭘﻮل آن اﺑﻠﻪ رو ﺑﺪم .ﻧﮑﻨﺪ ﺗﻮ ھﻢ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ؟«
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ»:اﮔﻪ ﺑﺒﺮی ﻣﯿﺎم«.
» ﺑﺎﺑﺎت راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﯿﺎﯾﯽ« .
ﮐﺮم ﮔﻔﺖ »:دﺧﺘﺮم ﻣﯿﺨﻮاھﯽ ﺑﺮو .ﻣﻦ ھﻢ ﻣﯿﺮم ﺧﻮﻧﻪ .ﻧﺎن زﯾﺮ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ«.
»ﭘﺪر ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﻧﺒﺎش .زود ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدم«.
ﮐﻤﯽ دور از ﻣﯿﺪان  ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻨﺪووری ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮد .ﭼﮫﺎر ﻣﺮد از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪﻧﺪ .و ﺑﻪ طﺮف ﻻﭼﯿﻦ و اﻣﯿﺪ ھﺠﻮم
ﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ را از ﺑﺎزوﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ  ،ﺟﺪا ﮐﺮده ،وھﺮ ﮐﺪام را ﺑﻪ ﯾﮑﺴﻮ ﺑﺮدﻧﺪ .
ﮔﺰﻣﻪ ای از ﻻﭼﯿﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
» ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ داری؟ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮوﯾﺪ؟«
» ھﻤﮑﺎر ﻣﻦ اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﻮل ھﻤﮑﺎر ی را ﺑﺪھﯿﻢ و اﺣﻮاﻟﺶ را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ .ﮐﻪ دﯾﺮوز از زﯾﺮ دﯾﻮار ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪرﺑﺮد و زﺧﻤﯽ
ﺳﺖ «.
» ﮐﺎرﺗﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟«
»ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺎﺟﯽ آﻗﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن درﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ«.
ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از اﻣﯿﺪ ھﻢ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺮف زده و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺑﺮوﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺘﺎن ﺧﻼف ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد .و ﮔﺮﻧﻪ ﮐﺎرﺗﺎن زار ﺑﻮد .ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ«.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺰاﺣﻤﺖ  ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺟﺎ آﻣﺪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»در اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎھﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ھﺰار و ﯾﮏ درد ﺳﺮ دارﻧﺪ .اﺳﻢ ﻣﻦ ھﻢ ﺗﻮ دﻓﺘﺮ ﺳﮓ از ھﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺗﺮ اﺳﺖ.
آدم را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺮ ﺑﯿﺎری و ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎرﮐﻨﯽ«.
ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﻢ اﯾﻨﮫﺎ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن آدم را ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪ«.
»ﺑﻠﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯽ .دﯾﺮوز از آدا آﻣﺪی ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎ آداﺳﺖ .اﯾﻦ و آن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن درد ﮐﺮد ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮوی
اﺣﻮاﻟﺸﺎن را ﭘﺮﺳﯽ .ﻧﻪ دوﺳﺖ ﻣﻦ ،اﯾﻨﺠﺎ ﭼﺸﻢ ﭼﭗ ﭼﺸﻢ راﺳﺖ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .و ﺑﺮادر ﺑﺮادر را .اﮔﺮ دھﺎﻧﺖ ﭘﺮ ازﺧﻮن
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻒ ﮐﻨﯽ! ھﻤﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮاﻧﺪ .ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺧﺒﺮﭼﯿﻦ و ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ و دو روﯾﺎن اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.
آﻧﮑﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ دوﺳﺘﺖ دارم ﺑﺮای زدن ﺧﻨﺠﺮ ﻧﻔﺮﺗﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ .و ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺑﯽ و ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ و ھﺮﮔﺰ در زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .و ﯾﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﻧﺸﺪه .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺶ دوﺧﺘﻪ ای و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ .اﺣﺴﺎس دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ؛ ھﺮ ﭼﯽ ھﻢ ﺑﻮده
ﻣﺮده اﺳﺖ .زﻧﺪه ﮐﺮدن اﺣﺴﺎﺳﮫﺎی ﺑﺎ ارزش از دﺳﺖ ﺧﺪاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﮫﺎﯾﯽ ﺳﻮﮔﻮاری ﺿﺮورﯾﺴﺖ«.
» ﻣﯽ ﻓﮫﻤﻢ«.
» ﺑﺨﺎطﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ طﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﭽﺸﯿﻢ«.
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» اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﺗﻮ زﻧﺪان ﺑﻮدی؟«
»ﺑﺨﺎطﺮ ﮐﻮﺷﺶ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﯽ راﺣﺖ ﺑﺮای ھﻤﻪ  .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﻓﻘﻂ ﺣﺮف ﻣﺎﺳﺖ  .ﺗﻮ ﺻﺪاﯾﺖ را درﻧﯿﺎر ،ﺣﺮف
ﻧﺰن ،ﺧﻔﻪ ﺧﻮن ﺑﮕﯿﺮ! .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺒﻮدم ،ﺑﺮای ھﺰاران ﺟﻮان ﮔﻔﺘﻨﺪ.ﻣﺎ را زﻧﺪﻧﺪ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﻧﺪ .آﻧﮑﻪ ﻣﺮد ،ﻣﺮد؛ آﻧﮑﻪ ﻓﺮار
ﮐﺮد ،رھﺎ ﺷﺪ؛ و آﻧﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﺶ ﮐﺮدﻧﺪ «.
» ﭼﻪ ﻣﯿﺘﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ آدﻣﮫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ روی ﺑﯿﮑﺎری و ﺑﯿﭽﯿﺰی و ﺑﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯿﺨﺎﻧﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ؛ ﮐﺴﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ آﻧﮫﺎ را
ﻧﭙﺎﯾﺪ ،ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﮐﻤﯽ راﺣﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟«
» ﻣﻦ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ھﻤﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻻت را ﭘﯿﺶ ﺧﻮد داﺷﺘﻢ .ﭼﻮن ھﺮ روز ﺑﺎ آﻧﮫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮدم .از ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه .و ﺣﺘﯽ ﺣﺎﻻ.
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ آﻧﮫﺎ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ .ھﻨﻮز ﻻزم اﺳﺖ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﮫﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮا ﺑﺸﻮد .ھﻤﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮫﺎ ﺑﻮدم و ھﻨﻮز ھﻢ ھﺴﺘﻢ .اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ دﯾﮕﺮان ھﻢ ﭼﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ راﺣﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺣﺮﻓﺸﺎن را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ  .ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را در ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ و
ﺧﻮدﻣﺎن راھﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ «.
ﻻﭼﯿﻦ و اﻣﯿﺪ ،در ﻣﯿﺎن دود و ﺳﺮوﺻﺪا ،و آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﮫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ  ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﻋﺴﮕﺮ رﻓﺘﻨﺪ .و ﺑﻌﺪ ﻻﭼﯿﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ .
ﮐﺮم ﮔﻔﺖ:
»ﺑﯿﺎ دﺧﺘﺮم ،ﺑﯿﺎ ،ﻧﮫﺎر آﻣﺎده اﺳﺖ .ﺧﻮب ،ﺑﮕﻮ ﺑﺒﯿﻨﻢ از ﻣﺮد ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟«
دﺧﺘﺮ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﺶ را ﻣﯿﻔﺸﺮد ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺪر ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮ ﻋﺴﮕﺮ ﺳﻮﮔﻮاری ﺑﻮد.وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪﯾﻢ.ﭘﻮل را دم در دادﯾﻢ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .او در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ .اﻣﺎ ﺑﭽﻪ اش
ﻣﺮده اﺳﺖ« .
و اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎن ﻻﭼﯿﻦ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ.
口
» ﻻﭼﯿﻦ! ﻓﺮزﻧﺪم!
ﮐﺴﯽ ﺗﺮا درک ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.
ﻧﺎن را ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻦ
و آب را! «
» ﭘﺪر! ﮔﻨﺪم  ،در ﻧﻤﮑﺰار!؟«
» ﻧﻪ ﮔﻨﺪم روﯾﯿﺪ
ﻧﻪ ﺳﺨﻦ!«
»ﮐﻮچ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن! «
» ﻧﻤﮏ! «
»درﯾﺎﭼﻪ ﺧﺸﮏ!«

» ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺗﻠﺦ!
آﯾﻨﺪۀ ﮔﻤﺸﺪه!
ﺑﺎری ﺑﺮدوش«.
»زﻣﺎن را ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
»در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ
اﻣﻮاج ﺗﻮﻓﺎﻧﯽ« .
ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻﭼﯿﻦ و ﮐﺮم از ﮐﺎر ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ .ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ  .ھﻤﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺣﺮف زدن ﻣﺮدم ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ  ،ﮔﺮد و ﺧﺎک و ﻏﺒﺎر ﻧﻤﮏ ھﻮا را ﭘﺮﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺮم وﺳﻂ راه اﯾﺴﺘﺎد .ﮐﻼه ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ اش را ﺑﺎﻻ زد .دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﮫﻦ و ﺳﺒﯿﻞ ﭘﺮﭘﺸﺖ ،ﺑﺎ ﭼﮫﺮه ی ﺳﯿﺎه ﺳﻮﺧﺘﻪ اش،
ﮐﺸﯿﺪ و رو ﺑﻪ ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»درﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارﯾﻢ .ﺳﺮ راه ھﻢ ﭼﯿﺰی ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ .ﺗﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ای  ،ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﭘﺎھﺎﯾﺖ راه ﻣﯿﺮی .ﺑﺮو ﺧﺎﻧﻪ
 ،ﻣﻦ ﻣﯿﺮم ﮐﻤﯽ ﺧﺮت و ﭘﺮت ﺑﺨﺮم ﺑﯿﺎم .ﻓﻮری ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدم«.
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ از آن ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﺟﻮاب داد:
»ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺪر .زود ﺑﯿﺎ«.
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او ﭘﺎی ﭘﯿﺎده ﺧﯿﻠﯽ راه آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ  .در راه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ اﻓﮑﺎر دور و درازش را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ﭼﺸﻤﮫﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺑﺴﺘﻪ
ﻣﯿﺸﺪ و ﻣﻐﺰ از ﺳﺨﻨﺶ ﻓﺮﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺑﺮد .ﮔﻮﯾﯽ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﻮد  .از ﺣﯿﺎط ﮐﻮﭼﮏ رد ﺷﺪ .وارد اﺗﺎق ﺳﻪ در ﭼﮫﺎری ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ از ﮐﻮچ اﺟﺎره ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .
آﻧﮫﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﯿﻦ اﺗﺎق را داﺷﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ی آن ﻟﺒﺎس و ﻟﺤﺎف و ﻣﺘﮑﺎ و ﺗﺸﮏ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و درﮔﻮﺷﻪ ی
دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ .و دو ﮔﻠﺪان ،ﺑﺎ ﮔﻠﮫﺎی ﺳﺮخ ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮد .ﮐﻒ اﺗﺎق را ﮔﻠﯿﻢ ﮐﮫﻨﻪ ای ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ،و دﻟﮫﺮه و اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪا ً ﺑﻪ ﻻﭼﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﯿﺎورد .ﭘﻨﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﭼﺎرﻗﺪ و ﻣﺎﻧﺘﻮ و ﺳﺎک
اش را ﮔﻮﺷﻪ ی اﺗﺎق ﻧﮫﺎد ،و ﺳﻔﺮه را آورد و ﭘﮫﻦ ﻧﻤﻮد .ﺑﺸﻘﺎﺑﮫﺎ را ﭼﯿﺪ .ﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش و ﯾﮑﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺪرش.
ﺳﻔﺮه را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﮔﺬراﻧﺪ دﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺸﻘﺎب ﮐﻢ اﺳﺖ! رﻓﺖ ﺑﺸﻘﺎب دﯾﮕﺮی آورد .و ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺮا روی ﺳﻔﺮه ﺑﭽﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ دﯾﺪ
ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺖ! ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﻨﺠﺮه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ،ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد  .و ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ را ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﻣﯿﮑﺮد
ﮐﻪ در آن ﻻﺷﻪ اردک ﻧﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای ﻗﺮار داﺷﺖ .وﺣﺸﺖ ﺑﺮش داﺷﺖ  .ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
»ﮐﯽ ھﺴﺘﯿﺪ؟«
ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪ  .ﻻﭼﯿﻦ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺨﮑﻮب ﺷﺪ .
ﻣﺮد ،ﺑﯽ ﺻﺪا ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
»ﻏﺬا ﺧﻮش ﻣﺰه اﺳﺖ .ﺑﯿﺎ ﺑﮕﯿﺮ !«
ﭼﺎﻗﻮی ﺑﺰرگ و ﺗﯿﺰش را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮدن اردک را ﺧﻮدش زده و ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ .
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر و آرام ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ رﻓﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺧﻮاب راه ﻣﯿﺮود .ﭼﮫﺮه ﻣﺮد ﭘﯿﺪا ﻧﺒﻮد.ﺷﺒﯿﻪ ﺻﻮرت آدﻣﮫﺎی
ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ در ﺧﻮاب دﯾﺪه ﺑﻮد .
او ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ ﭼﺎﻗﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﺮدن ﻻﭼﯿﻦ ﺑﺮد و ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻠﻮی دﺧﺘﺮ را زد! ﮐﻪ ﻻﭼﯿﻦ ﻣﭻ اش را در ھﻮا
ﮔﺮﻓﺖ .او ﺗﻦ ﺑﺰرﮔﺶ را روی دﺧﺘﺮ رھﺎ ﮐﺮد.
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎد ،و زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی او ﻣﺜﻞ ﻣﺮغ ﺳﺮﮐﻨﺪه ﺑﺎل و ﭘﺮزد و ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
»پ....د....ر!«
ﮐﺮم از در وارد ﺷﺪ .ﻻﭼﯿﻦ روی ﮔﻠﯿﻢ اﻓﺘﺎده و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﻣﯿﺰد .او را ﺑﻐﻞ ﮐﺮد :
» ﻻﭼﯿﻦ! ﻻﭼﯿﻦ! دﺧﺘﺮم آﻣﺪم« .
ﻻﭼﯿﻦ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﭘﺪر دوﺧﺖ .و ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﺎﻧﺪ  .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺻﺪای ﻟﺮزاﻧﯽ ﮔﻔﺖ :
» دﯾﺮ آﻣﺪی! ﮔﻠﻮﯾﻢ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪه؟«
» ﻧﻪ دﺧﺘﺮم ،ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻤﯽ  .ﭼﯿﺰﯾﺖ ﻧﺸﺪه  .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش!«
و او را ﻣﺤﮑﻢ در آﻏﻮش ﻓﺸﺮد.
»ﭘﺪرﺗﻨﮫﺎﯾﻢ ﻧﮕﺬار! ﺗﯿﻎ ﺑﺮ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .ﻧﺎن ﻧﻪ  ،ﻻﺷﻪ ی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن،ﺗﻌﺎرف ام ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﻢ ﻧﮕﺬار«.
» ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارم  .ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺮﻓﺘﯿﻢ .وﻟﯽ ﺑﺪان ﮐﻪ ھﻤﻪ ی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﯿﮕﺬرﻧﺪ.ﭼﻮن
ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺳﺎل ﭘﯿﺶ .وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺪاری ﺗﻮ ھﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دارد .دﻟﻮاﭘﺲ ﻧﺒﺎش! ﺗﻨﮫﺎ رﻧﺞ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ!
ﻧﺎن ﺑﯿﺎورم ﮔﺮﺳﻨﻪ ای«.
»ﮐﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد؟ ﻣﻦ ﻻﻧﻪ ی ﺗﺮس ﺷﺪه ام.وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ .از وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮده ام ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﯾﮏ
ﯾﮏ از دﺳﺖ داده ام .ﺧﻮاھﺮ ،ﺑﺮادر ،ﻣﺎدر ،دوﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﺷﻤﺎ را ھﻢ از دﺳﺖ
ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدم ،ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ دادم .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺷﻨﮫﺎ و ﻋﻠﻔﮫﺎﯾﺶ؛ ﺑﻪ
ﭼﺸﻤﻪ و اﻣﻮاج آﺑﮫﺎﯾﺶ ،ﻋﻄﺮ و ﺑﻮﯾﺶ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﻮرزﯾﺪم .ﺣﺘﯽ ﮐﮫﺮ و ﻻﻟﻪ را ھﻢ از دﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺪرﻏﯿﺮ از ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ﺑﺮاﯾﻢ
ﻣﺎﻧﺪه؟ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ درس ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪم آن را ھﻢ از دﺳﺖ دادم .
ﻣﻦ ھﺮﭼﯽ داﺷﺘﻢ ﮔﻢ ﮐﺮده ام و ﺣﺎﻻ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﻤﺸﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﯿﮕﺮدم .وﺣﺸﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﮕﺎن ﻣﻦ را دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮓ اﻓﺘﺎده ام دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎھﻢ را از دﺳﺖ ﻧﺪھﻢ .ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻤﺎﻧﻢ .
ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم دﻟﺪاری ﻣﯿﺪھﻢ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺸﻮم ،ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻢ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻢ؛ از ﭘﺪرم ﻣﻮاظﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ .وﻟﯽ ھﺮ روز ﮐﻪ ﻣﯿﮕﺬرد ﻧﻮﻣﯿﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮم؛ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﺮس و اﻧﺪوه ﻓﺮو ﻣﯿﺮوم .ھﻤﻪ ی ﭼﯿﺰھﺎی ﺧﻮب ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮاب و ﺧﯿﺎل
ﺟﻠﻮه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .و ﺑﻌﮑﺲ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺪ و درﻧﺎک ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯿﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ،از آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮدﻣﺎن وﺣﺸﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ .ھﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارم.ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﯽ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻠﮏ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ «.
»ﻓﺮزﻧﺪم ،ﻣﻨﮫﻢ ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﺮا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ آدم ﻧﺎم ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﻓﻠﮏ ﻣﯿﮕﺬارد .وﻗﺘﯽ
آﻧﮫﺎ را ﺑﺪاﻧﺪ ﻓﻠﮏ ﻧﯿﺰ از ﮐﺎر ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .دﺧﺘﺮم ،ﺗﻮھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ دادی ،ﻣﻨﮫﻢ دادم .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺎطﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه
ﺧﻮدﻣﺎن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ .ﮔﺬﺷﺘﻪ را رھﺎ ﮐﻦ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ .ﮔﺮه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎز ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ«.
»ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ،دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯿﺸﻮد دﯾﮕﺮ اراده ام از ﮐﺎر ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ .ھﯿﭻ ﻧﻤﯽ ﻓﮫﻤﻢ ﭼﻄﻮر ﻏﺮق ﻣﯿﺸﻮم .دﺳﺖ
ﺑﺮدار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ«.
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»ﺣﺎﻻ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﯾﻢ ،و ﺑﯿﮑﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .ﭘﺎﯾﻤﺎن ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻔﺖ ﺷﺪ ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻢ درس ات را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯽ.ازآدا
ھﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ دﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ اﯾﻢ اﮔﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﺎز اﻣﮑﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ .ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ .از طﺮف دﯾﮕﺮ
ﻣﻦ و ﺗﻮ از اﯾﻦ ﺗﻮﻓﺎﻧﮫﺎ رد ﺷﺪه اﯾﻢ ،آھﻦ ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﻮﻻد ﺷﺪه اﯾﻢ .ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﭼﯿﺰی ﺗﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .اﮔﺮﻣﺎ را از اﯾﻨﻮر آﺳﯿﺎب
ﻣﺮده وارد آن ﮐﻨﻨﺪ ،از آﻧﻮرش زﻧﺪه ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺎﯾﯿﻢ .ﻓﮑﺮھﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬار .ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ھﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .ﻣﯿﺮی درس ات را
ﻣﯿﺨﻮاﻧﯽ .ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮی .ﺑﯿﺎ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ،ﮔﺮﺳﻨﻪ اﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺎم ﻣﯿﺨﻮاھﻢ از ﮐﻮراوﻏﻠﻮ* و اﺻﻠﯽ ﮐﺮم* ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﻢ .ﯾﮏ ﻣﺼﺮع ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯽ ،ﯾﮏ ﻣﺼﺮع ﻣﻦ«.
ھﻤﯿﻨﮑﻪ ﻻﭼﯿﻦ ﻧﺎم داﺳﺘﺎﻧﮫﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮد:
»ﮐﺮم آﺗﺶ ،ﮐﺮم دود ،ﺑﺴﻮز ﮐﺮم! ﭘﺪر ﺑﮕﻮ!«ﮐﺮم ﻣﺼﺮع دوم را ﺧﻮاﻧﺪ:
»ﺟﺎن ﮐﺮم! اﺻﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﺖ ﺷﻮد«.»ﺑﺮده ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﮔﺮدن اش را ﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ«.»ﻣﻦ آن ﺗﯿﺮم ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮدﮔﺎن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ«.»ﮐﺮم ﺳﻮﺧﺖ ،اﺻﻠﯽ ﺳﻮﺧﺖ ،ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻢ«.»ﺣﺎﻻ ،ﻋﺸﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﺎورم ﺷﺪ**« .口
ﭘﺪر !
ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه ﺧﻮن
درﯾﺎ درﯾﺎ رﻧﺞ
داﻧﻪ داﻧﻪ ﻣﺮوارﯾﺪ
روی ھﻢ ﻣﯿﭽﯿﻨﯿﻢ.
ﻻﯾﻪ ای ﻧﻮ ﺑﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮد
ﺑﺮﺳﯿﺎره ی ﻣﺎ
ﺑﺎ دﺳﺘﮫﺎی ﻣﺎ.
ﻻﭼﯿﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪم!
اﯾﻦ ﭼﻪ رازﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺎن دﺳﺘﮫﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ و
ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ؟
ﻻﭼﯿﻦ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ و ﻏﺮق در ﻓﮑﺮ ،ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﺎزه اﺗﻮ ﺷﺪه  ،و ﺳﺎﮐﯽ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ  ،ﺑﺎ ﮔﺎﻣﮫﺎی ﺳﺮﯾﻊ از ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻣﯿﮕﺬرد.
ھﻮا ﮔﺮم اﺳﺖ و ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ در ﺟﻮﻻن .وھﻤﻪ در ﻣﯿﺪان ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﺷﺎن  .ﭘﯿﺮو ﺟﻮان وﺑﭽﻪ و ﻣﺘﺎھﻞ و ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺄھﻞ .ﺣﺘﯽ ﻋﻮض
ﮐﺮدن ﭘﻤﭙﺮز ﺑﭽﻪ ھﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮاره در راه .ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎن را ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺮده و ﺟﯿﻎ و داد راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ .
»ﺧﺎﻧﻢ! ﺑﭽﻪ را وﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻟﺨﺖ ﮐﺮدی ﮐﻪ ﭼﯽ؟ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﻦ!؟«
» ﺑﺮو آﻗﺎ! ﺑﺮو ! رﯾﺪه ﺑﻪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ !«
ﭼﯿﺰی از ﻧﮕﺎه ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻪ دور ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺳﺖ.
او ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﻣﯿﺎﻧﺪﯾﺸﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ھﻤﮑﺎرش ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻞ ﺳﺮخ اﺳﺖ  .از ﺳﺨﻦ اش ھﻢ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ھﻢ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:
» ھﺮ ﮐﺲ ﯾﮑﺠﻮر اﺳﺖ .ھﯿﭽﮑﺲ ﻋﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ھﯿﭻ دﻟﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،و ھﯿﭻ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺑﺪون ﺧﺎر« .
در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ،اﻧﮕﺸﺘﺶ را روی زﻧﮓ در ﮔﺬاﺷﺖ و ﻓﺸﺎر داد .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ اﻣﯿﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ی رو ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،ﺳﺮش را ﺑﯿﺮون
آورد و ﮔﻔﺖ:
»آﻣﺪم«.
و در را ﺑﺎز ﮐﺮد.
»ﺳﻼم  .ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ ﺧﻮﺑﯽ؟«
»ﺧﻮﺑﻢ«.
» ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻻ!«

26

از در ﮐﻪ وارد ﺷﺪﻧﺪ ﻻﭼﯿﻦ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺗﺎق را دﯾﺪ زد .ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ،ﻗﻔﺴﻪ ھﺎی ﮐﺘﺎب،وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮاب و آﺷﭙﺰی و ﻣﻮﮐﺖ و دﯾﮕﺮ
ﺧﺮت و ﭘﺮﺗﮫﺎ را.
»اﻣﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ اﺗﺎق داری؟«
« ﭘﺲ ﭼﯽ؟ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدی ﭼﻨﺪ ﺗﺎ دارم؟ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮش اﺳﺖ .ﮐﺮاﯾﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ را ھﻢ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازم .ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺑﻨﺸﯿﻦ!«
ﻻﭼﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﭼﺮا ﻋﮑﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﯾﻮار ﻧﺰده ای؟«
»ھﻨﻮز ﭼﯿﺰی ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ام«.
».ﭼﯿﺰی آورده ام .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ«.
»رﺳﺘﮕﺎر ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺖ درﺳﺖ ﻧﮑﻦ .از اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺧﻮﺷﻢ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ« .
»ﻧﻪ ،ﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ.ﯾﮏ ﺷﺎﻧﻪ اﺳﺖ«.
»ﺷﺎﻧﻪ؟!«
»ﺑﻠﻪ ،ﺷﺎﻧﻪ«.
»ﺑﺒﯿﻨﻢ!«
ﻻﭼﯿﻦ ﺷﺎﻧﻪ را از ﺗﻮی ﺳﺎک درآورد و ﺑﻪ او داد.
« آھﺎ ! ﺷﺎﻧﻪ ی درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ ھﺎی ﮔﻨﺪم .از ﺳﺎﻗﻪ ھﺎ و ﺧﻮﺷﻪ ھﺎی ﺗﺎردار .و دﺳﺘﻪ ی آن ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ھﺎی طﻼﯾﯽ.
اﯾﻦ ھﻢ آوﯾﺰاش«.
»ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺖ آﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﺮدارم ﺑﺒﺮم؟«
»ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺒﺎﺳﺖ .دﺳﺘﺖ درد ﻧﮑﻨﺪ«.
»ﺧﻮدت ﺑﺎﻓﺘﯽ؟«
»آره ﮐﺎر ﺧﻮدم اﺳﺖ .از آدا آورده ام.در ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ دﺳﺘﻢ ﺑﺎز اﺳﺖ .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﻓﻢ«.
»ﭘﺲ دوﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ھﻨﺮﻣﻨﺪ ھﺴﺘﯽ«.
»ﺗﻮ ﭼﻄﻮر ،ﭼﯽ ﺑﻠﺪی؟«
»راﺳﺘﺶ ھﯿﭻ .ﻣﻦ دوﺗﺎ ﭼﺸﻢ دارم و ﯾﮏ ﻗﻠﻢ .ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ«.
»آﻧﮫﻢ ھﻨﺮی ﺳﺖ«.
»ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ .ﺷﺎﯾﺪ«.
» از ﮐﯽ ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ،ﺧﺎﻧﻮاده ات ﺑﮫﺖ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ؟«
اﻣﯿﺪ ﮐﻪ روی ﺿﻨﺪﻟﯽ زھﻮار در رﻓﺘﻪ ی ﻣﯿﺰ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
« ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ .آره آﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﺪ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر  ،ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر .وﻟﯽ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ .اﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻧﻢ«.
»ﭼﺮا ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﭘﺪر و ﻣﺎدرت ﺟﺎ ﻧﯿﺴﺖ؟«
»ﭼﺮا ھﺴﺖ و ﻟﯽ ﻣﻦ آﺑﻢ ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﯾﮏ ﺟﻮ ﻧﻤﯿﺮه«.
»ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ  .ﮔﻨﺎه ﺧﻮدت اﺳﺖ.ھﻤﻪ را ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﯽ .ﺧﻮب ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺸﯽ و ﺑﯿﻔﺘﯽ ،دور از ﺗﻮ]ﺧﺪای ﻧﮑﺮده[ ﭼﯿﺰﯾﺖ ﺑﺸﻮد  ،ﭼﮑﺎر
ﻣﯿﮑﻨﯽ؟«
ﺑﮕﻮ ﺑﯿﻔﺘﻢ و ﺑﻤﯿﺮم و اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮕﻨﺪم  .ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺮدم  ،ﺑﻪ درک! ﮐﻢ ﻓﮑﺮ دارم ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ھﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ؟ دﯾﮕﺮان
ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ از ﺑﻮی ﮔﻨﺪم ﻣﺸﮑﻠﺸﺎن را ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.ﺑﯿﺎ! اﯾﻦ ﺑﺸﻘﺎب ھﻢ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ ﻣﯿﺨﻮری .ﺑﺒﺨﺶ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ از ﺳﯿﺐ ﭼﯿﺰی در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارم .اﻻن ﭼﺎﯾﯽ ھﻢ درﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
»ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.
» ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎر ﺑﻮدی ﭼﻪ ﺷﺪ؟«
» ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﺳﺒﺰه ﭘﺎﮐﻨﯽ ﺳﺮزدﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرش زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ
ﺑﺰﻧﯿﻢ «.
» ﺑﻪ ﮐﻤﭙﻮت ﺳﺎزی ھﻢ ﺑﺮوﯾﺪ .آﻧﺠﺎ ھﻤﻪ زﻧﮫﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ« .
»ﺣﺘﻤﺎ ً«.
» ﺧﻮب ﺷﺪ ﺧﻮدت آﻣﺪی ،ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ را ﺑﺒﯿﻦ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دردت ﺧﻮرد ﺑﺮ دار .ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ «.
ھﺮ دو ﺑﻪ طﺮف ﻗﻔﺴﻪ ی ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ رﻓﺘﻨﺪ .اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪاﮐﻨﯽ« .
ﻻﭼﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ از ﻗﻔﺴﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﻋﻨﻮاﻧﺶ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻪ ﻓﮫﻤﯿﺪم« .
» اﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ ھﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
»اﻣﯿﺪ اذﯾﺘﻢ ﻧﮑﻦ! ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮ ﻣﺮدھﺎ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﯽ .اﻧﮕﺎر ﺧﻮدت ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻦ داری .ﺗﻮ ﺗﺎزه  21ﺳﺎﻟﺖ ﺷﺪه«.
»اﺷﺘﺒﺎه!  22ﺳﺎﻟﻪ ام«.
»ﺧﻮب  22ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎش .ﮐﻪ ﭼﯽ؟«
»ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﯿﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ« .
» وﻋﻘﻞ ﺑﻌﻀﯽ ھﺎ ھﻢ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ« .
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»درﺳﺖ اﺳﺖ«.
»ﭘﺲ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ وﮔﺮﻧﻪ از ﺳﺮ ﻟﺞ اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺑﺮم« .
»ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺒﺮی ،ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺗﻪ .وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از  18ﺳﺎﻟﮕﯽ« .
»ﭼﻪ ﺗﻮش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ؟«
» اﻧﺴﺎن از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮود؟ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ«.
» ﭘﺪرم ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن از زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮود .ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺜﻞ ﺧﺎر از دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺮود.ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻔﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ
روزی ﺳﺒﺰ ﻣﯿﺸﻮد و دﯾﮕﺮ روز ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود«.
»اﯾﻦ ھﻢ ﻧﻈﺮ ی ﺳﺖ«.
»ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺟﻮر در ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ؟«
»ﺳﺨﻦ درﺳﺘﯽ ﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ«.
»ﭼﺮا؟«
»ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﮫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش در راه ﺑﮫﺘﺮ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ -زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ھﻤﻪ -ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﯿﺎﺑﺪ
ﻻﭼﯿﻦ در وﺳﻂ ﺻﺤﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﭼﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪ و ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ؟ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه«.
» آره ،آﻧﮫﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﻻﭼﯿﻦ ﻋﻨﻮان آﻧﺮا ﺧﻮاﻧﺪ  ،و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻤﮫﺎی ﺳﺒﺰ اﻣﯿﺪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﻣﻨﻈﻮرش ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر و ﻣﺰد ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ؟«
»دﻗﯿﻘﺎ ً«.
»اﯾﻦ را ﻣﯽ ﺑﺮم«.
ﻻ ﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﻌﺮ و ﯾﮏ رﻣﺎن ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ﭼﺎﯾﯽ و ﻣﯿﻮه ﺧﻮردﻧﺪ
اﻣﯿﺪ رو ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
»ﻻﭼﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺗﻪ دﻟﻢ ﺗﺮﺳﯽ رﯾﺸﻪ دواﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺧﻮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺗﻮ  .ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺑﺮای
ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ درک ﻣﺴﺎﯾﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺗﻮی ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻔﺘﯽ .ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪه ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ازﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰھﺎ
آﮔﺎه ﺷﺪه وﺻﺎﺣﺐ داﻧﺸﯽ ﺷﻮد .ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن ﮐﺎرﮔﺮش زﯾﺎد رﻓﺖ و آﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﭼﻮن از ھﻢ ﻓﮑﺮی و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺘﺮﺳﻨﺪ .ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ول اﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮول ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﮔﻤﺎرده ﺷﺪه اﻧﺪ«.
»ﻏﻠﻂ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻦ را ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ھﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﻢ را ﺗﻤﺎم ﻣﯿﮑﻨﻢ و ھﻢ ھﺮﭼﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ«.
»ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﺮا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮدت ﺑﺨﻮاﻧﯽ و ﺑﺮوی اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪھﯽ  .ﻣﺸﮑﻠﯽ ھﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻤﮑﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ.
در زﻣﺴﺘﺎن ھﻢ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﯾﻢ «.
» ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺪرم ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﻣﻤﻨﻮن از ھﻤﺪردﯾﺖ« .
» وﻟﯽ در دو ﻣﻮردی ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮاﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮی درد ﺳﺮ ﺑﯿﻔﺘﯽ .ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﯾﺎ از آﻧﮫﺎ ﮐﺴﯽ اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
»ﺑﺎﺷﺪ .دﻗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
»ﭘﺲ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ؟«
»اﻟﺒﺘﻪ .ﺧﯿﺎﻟﺖ راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ«.
» اﻣﯿﺪوارم اﻋﺘﻤﺎدم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ«.
ﻻﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﮕﺎھﺶ ﺑﺮاﺑﺮوان ﺑﮫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺳﺒﯿﻠﮫﺎی ﮐﻢ ﭘﺸﺖ و ﭼﮫﺮه ی ﺑﯿﻀﻮی و ﻣﺘﻔﮑﺮ او دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ:
« ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش!«
» ﭘﺲ ﺗﺎ ﻓﺮدا -ﺳﺮ ﮐﺎر«.
» ﺗﺎ ﻓﺮدا«.
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و راھﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪ  .ﺳﺎﻋﺖ ﭼﮫﺎر ﺑﻌﺪ از ظﮫﺮ ﺑﻮد .در راه دو ﺑﭽﻪ  -دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ -ﺳﺎز ﻣﯿﺰدﻧﺪ و از رھﮕﺬران
ﭘﻮل ﺟﻤﻊ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .او ﮐﻤﯽ ﮐﻨﺎر آﻧﮫﺎ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻧﻮای ﺳﺎزﺷﺎن ﮔﻮش داد .ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﭘﺮاﮐﻨﺪن رھﮕﺬران ﮐﻪ دور ﺑﭽﻪ ھﺎ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﺪاﯾﺸﺎن ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از دور ﺑﻪ ﺳﻮی ﻻﭼﯿﻦ داد زد:
» ﺧﺎﻧﻢ واﯾﺴﺘﺎ! روﺳﺮﯾﺖ ...؟ «
ﻻﭼﯿﻦ دﯾﮕﺮ وا ﻧﻪ اﯾﺴﺘﺎد .و ﺑﺎ ﮔﺎﻣﮫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻨﺪ دور ﺷﺪ  .ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .اوﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ .وارد ﮐﻮﭼﻪ و ﭘﺲ
ﮐﻮﭼﻪ ھﺎ ﺷﺪ.
دﯾﺪ ﻻی دری ﺑﺎز اﺳﺖ  .رﻓﺖ داﺧﻞ و آﻧﺮا ﺑﺴﺖ .ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ را از ﭘﺸﺖ در ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ:
» اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺮ زﻧﯽ ﺑﻮد .آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ:
» دﺧﺘﺮم ﭼﻪ ﺷﺪه؟ ﺑﯿﺸﺮﻓﮫﺎ دﻧﺒﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ؟ «
»ﺑﻠﻪ«.
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»از ﭼﺎرﻗﺪﺗﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ .اﻓﺘﺎده روی ﮔﺮدﻧﺖ«.
ﻻﭼﯿﻦ رو ﺳﺮی ﺧﻮد را درﺳﺖ ﮐﺮد .ﭘﯿﺮ زن ﮔﻔﺖ:
»آﺑﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺨﻮری؟«
»ﻧﻪ ،ﻣﻤﻨﻮن .دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺖ ﻧﻤﯿﺪھﻢ«.
»ﭘﺲ ﺑﯿﺎ از درﻋﻘﺒﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮو! اﮔﺮ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوی ﺑﺎز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﯽ «.
او از ﭘﯿﺮ زن ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ .
در راه زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:
»ﻻﭼﯿﻦ! ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ؟ «
口
» ﭘﺪر!
آواره ام
در ﺧﻮاب ﮔﺮدﯾﮫﺎﯾﻢ.
ﮐﺠﺎ زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﻮر ﮐﺮده اﻧﺪ
روزھﺎﯾﻢ را؟
ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺑﺎﻟﮫﺎی ﭘﺮوازم
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮدار و
ﺳﺮب ﺷﺐ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟«
»دﺧﺘﺮم !
ھﻤﻪ ی ﺑﺮدﮔﺎن آواره اﻧﺪ.
ھﻤﻪ ی ﺑﺮدﮔﺎن
زﺧﻤﯽ و
ﮔﺮﺳﻨﻪ و
ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮاﻧﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﻪ ﮔﻠﮫﺎ
ﺑﺮ دار و
ﺳﺮب ﺷﺐ
ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ«...
»ﻗﺎﯾﻘﻢ
اﺳﺒﻢ
ﮐﻮھﮫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﻪ آﻟﻮدم
آﺑﮫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن و ﭘﺮاﻣﻮاج آﺑﯿﻢ
ﻣﮫﺘﺎب ﻧﻘﺮه اﯾﻢ
ﺑﺎران و ﺑﺮﻓﻢ
ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺑﺎﻟﮫﺎی ﭘﺮوازم؟
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮدار و
ﺳﺮب ﺷﺐ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟«
ھﻤﯿﺸﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه و
ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮕﻢ
ﮐﻪ روان ﺷﻮد ﺑﺮروی اﻣﻮاج آﺑﯽ
ﻗﺎﯾﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ ام .
ﻏﺮﺑﺖ ﺑﯽ درﯾﺎﺳﺖ
و آﺑﮫﺎﯾﺶ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ
ﻣﺎھﯿﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ
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ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ
در آﺑﮫﺎی ﮐﺜﯿﻒ اش.
ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺑﺎﻟﮫﺎی ﭘﺮوازم؟
ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮدار و
ﺳﺮب ﺷﺐ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ؟«

ﺷﺐ زﯾﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺎه ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎد ﺗﻨﺪی ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺧﺎک و ﻧﻤﮏ را درھﻢ ﭘﯿﭽﺪه و ﺑﺮ ﺳﺮ و روی ﻻﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ.
او ﺳﺮو ﭘﺎﺑﺮھﻨﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮھﻦ ﻧﺎزک و ﺑﻠﻨﺪ و آﺳﺘﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ﺗﺎ زاﻧﻮﯾﺶ ﻣﯿﺮﺳﺪ ،درﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻠﻮﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ دود از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ اش ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺳﺮﮔﺮدان و دﯾﻮاﻧﻪ وار راه ﻣﯽ ﺳﭙﺮد.ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ در ﺳﮑﻮت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻓﺮورﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﯾﮑﺴﻮی ﺧﯿﺎﺑﺎن روی ردﯾﻒ ﺗﯿﺮک ھﺎ آدﻣﮫﺎ ﺑﻪ دار اﻧﺪ و در ﻧﻮﺳﺎن .در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﯾﺴﺘﺎده و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻪ
دﯾﺪه ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﮫﺎی ژﻧﺪه و ﭼﺮﮐﯿﻦ ،و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺴﺘﻪ .و ھﻤﻪ ﺳﺎﮐﺖ .ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻌﺎع ﻧﮕﺎھﮫﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ رد و ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺮﺗﻮ ﻧﮕﺎھﯽ از ﭘﻨﺠﺮه ای ﮐﻪ ﻣﯿﻠﻪ ھﺎی ﮐﻠﻔﺘﯽ ﺟﻠﻮش ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻮی اوآﻣﺪ:
» دﺧﺘﺮ ،ﺗﻮ اﯾﻨﺠﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﯽ؟«
» ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﯿﺪ و ﮐﮫﺮ ﻣﯿﮕﺮدم«.
» اﻣﯿﺪ آن دور -دورھﺎﺳﺖ«.
»ﮐﮫﺮ ﭼﯽ؟ ﭘﺲ ﮐﮫﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
»ﮐﮫﺮ را ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ «.
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﺪ:
» ﺗﻮ ﮐﯽ ھﺴﺘﯽ؟«
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ در ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺒﻮد .از دور ﺻﺪای ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ ﻣﯿﺎﻣﺪ:
» دﯾﻮاﻧﻪ را ﺑﺒﯿﻦ! دﯾﻮاﻧﻪ را! «
ﺳﺮوﺻﺪاﯾﯽ ازﺳﻮی ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺶ رﺳﯿﺪ:
»...ﺑﭽﻪ ﺑﺮو ﮐﻨﺎر! ﺑﺪ ﺷﮕﻮن اﺳﺖ .دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯿﺸﯽ! ﻧﺰدﯾﮑﺶ ﻧﺸﻮ! ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪ« ...
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﯿﺪان رﻓﺖ .زن و ﻣﺮد و ﺑﭽﻪ و ﺟﻮان ﮔﺮد ھﻢ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و در ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻗﺼﺎب ﭼﺎﻗﻮی ﺑﺰرﮔﺶ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪاد:
»ﺧﯿﻠﯽ ﺗﯿﺰاﺳﺖ .درد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ھﻢ زدن ﺳﺮش را از ﺗﻦ ﺟﺪا ﻣﯿﮑﻨﻢ  .ﻓﻮاره ی ﺧﻮن ﮐﻤﯽ طﻮل ﺧﻮاھﺪ
ﮐﺸﯿﺪ«...
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم رﺳﯿﺪ .ﮐﮫﺮ را ﺑﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ی اﺳﺐ ﻓﺮﯾﺎد زد:
»ک....ه...ر!«
ﺻﺪا در آﺳﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪ .ﻧﮕﺎھﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﺑﺮﮔﺸﺖ.
وﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻮم ﮐﮫﺮ -ﺑﻌﺪ از آن ھﻤﻪ دوری و ﺟﺪاﯾﯽ .ﻻﭼﯿﻦ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﭼﺸﻤﺎن ﮐﮫﺮ را ﺑﻮﺳﯿﺪ و رو ﺑﻪ ﻗﺼﺎب ﮔﻔﺖ:
»آزادش ﮐﻦ!«
» دﺧﺘﺮ ﮐﺮم! ﺗﺎ ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﺪھﯽ آزادش ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ .اﺳﺐ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ .ﺧﺮﯾﺪه ام .ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﻧﺎن ﺷﺒﻢ را درﺑﯿﺎورم .ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺘﺶ ﮐﻠﯽ
ﭘﻮل داده ام« .
»آزادش ﮐﻦ ،ﺑﯿﺎ ﺧﺎﻧﻪ  ،ﭘﻮل ات را ﺑﮕﯿﺮ!«
»ﺧﻮب .اﯾﻦ ﺷﺪ ﯾﮏ ﺣﺮف«.
ﻻﭼﯿﻦ ﭼﺎﻗﻮ را از دﺳﺖ ﻗﺼﺎب ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺐ را آزاد ﮐﺮد .و ﺳﻮار ﺑﺮ آن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﯿﺪ از ﺧﯿﺎﺑﺎن دورﺷﺪ.
ﺑﺎران ﻣﯿﺎﻣﺪ و اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎی ﻧﺎزک ﺧﻮن ﺟﺎری ﺑﻮد...
ﻻﭼﯿﻦ رو ﺑﻪ ﮐﺮم ﮔﻔﺖ:
ﭘﺪر! اﯾﻨﺠﺎ از آﺳﻤﺎن ﺧﻮن ﻣﯿﺒﺎرد .ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ھﻤﺮاز ﻧﯿﺴﺖ .ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﮑﻢ و زﯾﺮ ﺷﮑﻤﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.ھﻤﯿﺸﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ام .اﺣﺴﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﯾﻢ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﺪ .ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آدا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ .ﺗﻮی ﺧﻮدم اﺣﺴﺎس
ﺧﻼء ﻣﯿﮑﻨﻢ .ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﺎھﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ درون ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺸﺪ«.
»دﺧﺘﺮم ! ھﺮﺟﺎ راﺣﺘﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ آﻧﺠﺎ .وﻟﯽ ﻓﺮار از درد ﭼﯿﺰی را ﺣﻞ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ آن ﺟﻨﮕﯿﺪ .اﮔﺮ از درد ﻓﺮار ﮐﻨﯽ آن
دﻧﺒﺎﻟﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .و ھﺮ ﺟﺎ ﺑﺮوی ﯾﻘﻪ ات را ﻣﯿﮕﯿﺮد«.
» آه ﭘﺪر! ﭘﺪر ،ﮐﺠﺎﺳﺖ آن ﺑﺎﻟﮫﺎی ﭘﺮوازم؟«...
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اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﺎم ﭘﯿﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد .ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻻﭼﯿﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :
» ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺮی ﺑﻪ آدا ﺑﺰﻧﯽ؟«
ﮐﺮم ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد:
» ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮﯾﻢ آﻧﺠﺎ را ﺑﺒﯿﻦ «.
اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﻦ ھﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﻮم .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﺎﯾﻢ .ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ.
ﻻﭼﯿﻦ:
»ﭼﺮا؟«
» ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ھﻤﮑﺎران و دوﺳﺘﺎن زﻣﺨﺘﻢ آرزوھﺎﯾﯽ در ﺳﺮ دارم؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮم و
ﯾﺎد ﺑﺪھﻢ.
ﻻﭼﯿﻦ:
»ھﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﮫﺎ؟«
»آدﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ھﻢ ﻣﯿﻤﯿﺮد .ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺪھﺪ«.
ﻻﭼﯿﻦ :
»ﭼﯿﺰی ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ .ﺷﺮاره ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﺪرﺧﺸﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯿﺸﻮد«.
» ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻢ آﻧﺮا از دﺳﺖ ﺑﺪھﻢ«.
ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ ﻻﭼﯿﻦ اﻣﯿﺪ را ﺗﺎ دم در ﺣﯿﺎط ﺑﺪرﻗﻪ ﮐﺮد و ھﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اورا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ  .و ﺗﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ...
ﺻﺒﺢ وﻗﺘﯽ ﮐﺮم از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ﻻﭼﯿﻦ در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎط رﻓﺖ  .دﯾﺪ او آﻧﺠﺎ  ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮده روی زﻣﯿﻦ
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
口
در زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اداره ،ﻻﭼﯿﻦ را روی ﺗﺨﺖ ﮐﮫﻨﻪ ای ،ﻟﺨﺖ و دﻣﺮ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه اﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺑﺪﻧﯽ زﺧﻤﯽ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﯿﮫﻮش اﻓﺘﺎده ودﺳﺖ و
ﭘﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .
در ﮐﻨﺎرﺿﻨﺪﻟﯿﮫﺎی ﭼﻮﺑﯽ دو ﮔﺰﻣﻪ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ :
»»ﺣﺮف زد؟«
» ﻧﻪ! ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺘﻪ«.
» اﺳﻢ اش ﭼﯿﺴﺖ؟ از ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎد ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ؟«
» ﻧﮕﻔﺘﻪ .ﭼﻮن ﺗﻠﻔﻦ زده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﯿﻢ او را آوردﯾﻢ .در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪاده ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﮔﺮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد|« .
»ﭘﺪرﺳﮓ  ،ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ﺟﻮﺟﻪ  ،ﻣﺮغ ﻧﺸﺪه ﻣﯿﺨﻮاھﺪ رژﯾﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ .ﻟﺖ و ﭘﺎرش ﮐﺮدﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﻣﻌﺠﺰه ﮐﻨﯿﺪ «.
» ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﯿﺪارش ﮐﻨﯿﻢ -ﻧﺸﺪ« .
» وﺿﻊ اش ﺧﺮاﺑﻪ .ﺑﺮدارﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن .اﮔﺮﻋﺠﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﯿﺴﺖ و
ﭼﻪ ﮐﺎره اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻪ «.
او را ﺗﻮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ«« ...
口
وﻗﺘﯽ ﻻﭼﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺎزﮐﺮد ﮐﺮم را درﺑﺎﻻی ﺳﺮش دﯾﺪ:
» ﭘﺪر ﻣﻦ ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻢ؟«
» ﺗﻮ در ﺧﺎﻧﻪ ھﺴﺘﯽ دﺧﺘﺮم«.
» اﻣﯿﺪ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
» اﻣﯿﺪ در دل ﺗﻮﺳﺖ«.
» ﮐﮫﺮ ،ﭘﺲ ﮐﮫﺮ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟«
» ﮐﮫﺮ ھﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎش«.
ﺻﺪاﯾﯽ درآﻣﺪ:
» در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺴﯽ ھﺴﺖ؟«
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ﻻﭼﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ:
» ﺑﺮم ﺑﺒﯿﻨﻢ دم در ﮐﯿﺴﺖ« .
او ﺑﯿﺮون آﻣﺪ:
» ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ«.
ﺟﻮاﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
» ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.ﻣﺎ ﮐﻮھﻨﻮردﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ اﻓﺘﺎده و زﺧﻤﯽ ﺷﺪه ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ او را ﺑﻪ ﺟﺎده و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ؟«
» اﺳﺐ دارﯾﻢ .اﻻن آﻣﺎده ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﻻﭼﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﭘﺪرش را در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و ﮐﮫﺮ را ﺑﯿﺮون آورد.
آﻧﮫﺎ زﺧﻤﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎده رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺑﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻮان ،در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺒﻮد .ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﭼﯿﺰی ﮔﯿﺮش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
» ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ ﻣﮫﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎش .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﻤﯿﺎﯾﺪ .ﻓﺮدا ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ« .
ﺟﻮان ﮔﻔﺖ » :ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮن .ﻧﻤﯿﺨﻮاھﻢ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ .ھﻤﯿﻦ طﺮﻓﮫﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﺨﻮاﺑﻢ و ﻓﺮدا ﺻﺒﺢ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ«.
ﻻﭼﯿﻦ:
» اﯾﻦ ﭼﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺳﺖ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﮫﻤﺎن ﻣﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ« .
آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ طﺮف ده ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ .در راه ﻻﭼﯿﻦ رو ﺑﻪ ﺟﻮان ﮔﻔﺖ:
» آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻼ ً ﺟﺎﯾﯽ دﯾﺪه ام «.
» ﺷﺎﯾﺪ .ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﮐﻮھﻨﻮردی ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮﻓﮫﺎ ﻣﯿﺎﯾﯿﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯽ«.
» اﺳﻢ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ؟«
» اﻣﯿﺪ ؟ ﺑﻠﻪ  ،ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻨﻄﻮر ھﻢ ﺻﺪا زد «.
» ﺷﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮی زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻋﻤﻠﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟«
» ﺑﻠﻪ .وﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﯾﻨﮫﺎ را از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ؟ «
» ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ .ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎﺑﻮﺳﮫﺎی ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ«.
» ﮐﺎﺑﻮﺳﮫﺎﯾﺘﺎن را؟!«
» ﺑﻠﻪ .ﮐﺎﺑﻮﺳﮫﺎﯾﻢ را .ﻣﯿﻞ داری آﻧﮫﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯽ؟«
» ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ« .
» ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ:
ﻻﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﺎﺧﺖ .ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮐﮫﺮ اﯾﺴﺘﺎد«.....
ﻻﭼﯿﻦ ﺳﺨﻦ اش را ﺗﻤﺎم ﮐﺮد  .اﻣﯿﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﭼﻨﺪ ﺳﺎل درس ﺧﻮاﻧﺪی؟«
»ﻧﻪ ﺳﺎل .ﺑﺮادرم در ﮐﻨﺎر درس و ﻣﺸﻖ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﻏﯿﺮ درﺳﯽ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮد .ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی
زﯾﺎدی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی از اش ﻧﺸﺪ .ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮش آوردﻧﺪ .ﮔﺎھﺎ ً او را
درﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ.ﯾﮑﺒﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﻢ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺻﻮرﺗﻢ را ﺗﻮی دﺳﺘﺎﻧﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ .ﮔﻔﺖ" :ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ! ﺑﮑﻮش ﺟﺎﯾﻢ را
ﭘﺮﮐﻨﯽ" .اﻣﺎ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺧﺮاب آﺑﺎد ،ﺑﺎ ھﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ،ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺟﺎی او را ﭘﺮﮐﻨﻢ؟! ﻧﻤﯿﺪاﻧﻢ...او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮدﻧﺪ
و دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺧﺒﺮی از اش ﻧﺸﺪ .دﻧﺒﺎل ﮐﺎرش را ھﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ وﻟﯽ ﺟﻮاﺑﯽ ﮔﯿﺮﻣﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪ .رﻓﺖ ﮐﻪ رﻓﺖ .اﻧﮕﺎر اﺻﻼ ً ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎل ﺳﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ او را ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ و ﭘﺪرم را ھﻢ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ...اﯾﻦ ھﻢ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯽ .ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ دارد ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻧﻤﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ ھﻢ آﺧﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ«...
اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
»ﻣﺎﻧﺪه ام .ﻣﺎﻧﺪه ام ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش راھﺶ را ﺑﯿﺎﺑﺪ«.
**
ھﻮا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﮐﺮم دﻟﻮاﭘﺲ ﺑﺮﮐﻨﺎره ی درﯾﺎﭼﻪ دﯾﺪه ﺑﻪ راه ﺑﻮد .از ﺻﺪای ﻏﻤﻨﺎک ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻣﻮاج در ﺣﺎل ﻣﺮگ ،ﺑﻮی
ﻧﻤﮑﺰار ،اﺣﺴﺎس اﻧﺪوه ﻣﯿﻨﻤﻮد .ﺳﯿﺎھﯽ ھﺎﯾﯽ از دور ﺳﺎﻻﻧﻪ -ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺴﻮی او ﻣﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﯿﺎﻟﺶ راﺣﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ طﺮف ﺷﺎن رﻓﺖ .
ﻻﭼﯿﻦ ﺳﻼم داد و ﮔﻔﺖ:
» ﭘﺪر ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﮐﺮدم .ﻣﮫﻤﺎن دارﯾﻢ«.
ﮐﺮم در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺖ و ﮔﻔﺖ:
» ﺳﻼم اﻣﯿﺪ ،ﭘﺴﺮم ،ﺗﻮ ﮐﺠﺎ و اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺠﺎ؟ «
او را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ .وروﯾﺶ را ﺑﻮﺳﯿﺪ .اﻣﯿﺪ ﮔﻔﺖ:
» ﻋﻤﻮ ﮐﺮم ،ﮐﻮه ﺑﻪ ﮐﻮه ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ آدم ﺑﻪ آدم ﻣﯿﺮﺳﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻤﺖ«.
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» ﺧﻮش آﻣﺪی .ﻗﺪﻣﺖ روی ﭼﺸﻢ .وﻗﺘﯽ دم در ﺻﺪاﯾﺖ را ﺷﻨﯿﺪم اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم آﺷﻨﺎﯾﯽ .وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﻤﺖ«.
»دﺧﺘﺮﺗﺎن ﻣﻦ را ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدم «.
»ﻻﭼﯿﻦ اﯾﻨﺠﻮری ﺳﺖ .آﻧﻘﺪر از ﺗﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ام ﮐﻪ ﺧﺎطﺮاﺗﻤﺎن ﺟﺰء زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﺎ ھﺴﺘﯽ .و ﺑﻮی ﻣﺮاد را از ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ«.
»ﻟﻄﻒ دارﯾﺪ .ﺑﺰرﮔﯿﺘﺎن را ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ«.
»ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ اﯾﻦ طﺮﻓﮫﺎ؟«
»ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ .ﮔﺎھﺎ ً ھﻢ ﺳﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ طﺮاﻓﮫﺎ ﻣﯿﺰﻧﯿﻢ .ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻢ
زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ «.
»آره ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪه .ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮ ﻻﭼﯿﻦ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .و از ﭘﺴﺮم ﻣﺮاد ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ «.
» آره ،ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ .درد ﺟﺎﻧﮕﺪازی ﺳﺖ.ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺖ؛ ﺧﯿﻠﯽ ھﺎ درد ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ .دﯾﮓ دارد ﻣﯿﺠﻮﺷﺪ .ﺗﻮی اﯾﻦ ﺧﺮاب
ﺷﺪه .روزی ھﻢ ﺳﺮ ﻣﯿﺮود  ،و ﺳﻨﮓ روی ﺳﻨﮓ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺎﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ .آﯾﺎ ﺑﺎز ﮔﯿﺮ ﯾﮏ ﺟﻼد دﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﻟﯿﺎﻗﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺻﺎﺣﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ «.
ﮐﺮم » :ﻧﻪ آراﻣﺸﯽ ھﺴﺖ و ﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ .ﻧﻪ در ﺧﻮاب و ﻧﻪ در ﺑﯿﺪاری «.
ﻻﭼﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
» ھﻤﻪ اش ﮐﺎﺑﻮﺳﻪ«.
ﻣﮫﯽ ازﻏﺒﺎر ﻧﻤﮏ ﺑﻪ آراﻣﯽ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ .ﮐﮫﺮ ﮔﻮﺷﮫﺎﯾﺶ را ﺗﯿﺰ ﮐﺮده ﺑﻮد ...
**
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ون ﺟﻠﻮ دم در ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐﺮم ﻗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد .ﯾﮏ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﮫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻣﺮد از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪﻧﺪ .او در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﺶ ﮐﺮم را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮔﻔﺖ:
» اوﻧﻪ ھﺎ  ،اوﻧﺠﺎﺳﺖ .دارد ﻣﯿﺎﯾﺪ .ھﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ھﺎش .اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ظﮫﺮ ﮐﻪ از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ  ،ھﻤﻪ اش ﺳﺮ
و دﺳﺖ ﺗﮑﺎن داده و ﺣﺮف زده «.
آﻧﮫﺎ ﺑﻄﺮف ﮐﺮم رﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ:
» ﻋﻤﻮ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺳﻮار ﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﭽﻪ ھﺎت « .و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ دﺳﺘﮫﺎی او دﺳﺖ ﺑﻨﺪ زدﻧﺪ.
ﮐﺮم آﻧﮫﺎ را ﮐﻨﺎر زد و ﮔﻔﺖ:
» وﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ! وﻟﻢ ﮐﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﻣﮫﻤﺎن دارم .دﺧﺘﺮم اﯾﻨﺠﺎس .ﭘﯿﺶ ﻣﻨﻪ!«
» ﺗﺮا ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺶ ﭘﺴﺮت .ﺑﯿﺎ!«
آﻧﮫﺎ ﺑﺎزوی ﮐﺮم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎن ﮐﺸﺎن او را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
**
ﻻﻟﻪ ﺑﻪ ﮐﮫﺮ آب ﻣﯿﺪاد و زﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ:
»اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ی ﻧﺎﻣﺪار
ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎﻧﮫﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد
ﺟﺰﯾﺮه ای ﮐﻪ
ﮔﻠﮫﺎﯾﺶ را ﭼﯿﺪﻧﺪ
و ﭼﻤﻦ اش ﺳﻮﮔﻮار ﻣﺎﻧﺪ«.
ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ در ھﻮا ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد.
**
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻻﭼﯿﻦ را دﯾﺪم زﯾﺰ درﺧﺖ ﺗﻮت ﺑﻮد .در ﺗﻮﺗﺴﺘﺎن .ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﺑﻮد و ﻣﺎ روﺑﺮوی ھﻢ  ،ﻧﮕﺎه درﻧﮕﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ
و ﺣﺮف ﻣﯿﺰﯾﻢ .
او ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﻧﺴﯿﻢ آراﻣﯽ ﺑﺎ زﻟﻔﮫﺎﯾﺶ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﺮد .ﯾﮑﮫﻮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
» دو ﮔﺰﻣﻪ ﻣﺎ را ﻣﯽ ﭘﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﺮﯾﻢ«...
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﻣﺮا رھﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﯾﺎن
------- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ :ﺟﺰﯾﺮه ﺷﺎھﯽ در درﯾﺎﭼﻪ اورﻣﯿﻪ*ﮐﻮراوﻏﻠﻮ :ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ  ،در داﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﺳﯽ »ﮐﻮراوﻏﻠﻮ« ﺳﺖ  .ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﺘﻢ ﺧﺎﻧﮫﺎ و ﻓﺌﻮداﻟﮫﺎ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯿﮑﻨﺪ .
او ﮐﻮه »ﭼﻤﻠﯽ ﺑﺌﻞ çəmli bel»-ﮔﻤﺮه ی ﻣﻪ آﻟﻮد -را ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ ،و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان
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ﻣﺒﺎرز از ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ھﻤﻪ در ﭼﻨﻠﯽ ﺑﻞ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﮐﻮراوﻏﻠﻮ و ﯾﺎرش »ﻧﮕﺎر« ﮐﻪ در
ﻏﯿﺎب او ﻣﺒﺎرزه را رھﺒﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﺑﺮﺗﺮﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و زﻧﺎن از ﻣﺮدان در ﻣﺒﺎرزه
ﭘﯿﺸﮕﺎم ﺗﺮاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزه ی آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ آزاد و راﺣﺖ و ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و دوﺳﺘﯽ ﺳﺖ.
*ﮐﺮم ،ﻗﮫﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮏ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ " اﺻﻠﯽ و ﮐﺮم" اﺳﺖ .ﻗﺼﻪ ی دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﯽ اﺻﻠﯽ-دﺧﺘﺮ ارﻣﻨﯽ -و ﮐﺮم -ﭘﺴﺮ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ-ﺳﺖ .ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن داﺳﺘﺎن ھﺮ دو -ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی -ﻓﺮوزان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ﻋﺸﻖ .
اﺻﻠﯽ ﭼﮫﻞ روز ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮐﺮم را ﺑﻪ دوش ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ او از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﯿﺰد .روز ﺳﯽ و ﻧﮫﻢ ﻓﺮﯾﺐ
ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺮزﻧﯽ را ﻣﯿﺨﻮرد و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺬارد .
وﻗﺘﯽ اﻣﯿﺪش را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ را.
** ﻣﺼﺮع ھﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،از -ﮐﻮر اوﻏﻠﻮ و اﺻﻠﯽ ﮐﺮم  -ﮐﻪ اﺻﻞ آﻧﮫﺎ در ﻣﺘﻦ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ داﺳﺘﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .
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